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மகலாஷ் ோனசமராவருக்கு புதிய சாமல ............................................................................................................... 33 

பிரதேர் ஆராய்சச்ி மதாழமேத் திட்டே் (PMRF) ....................................................................................................... 34 

திட்டங்கள் மீதான NBW அனுேதி ................................................................................................................................... 35 

சாகர் திட்டே் ........................................................................................................................................................................... 36 
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TNPSC துளிகள் 

 சமீபதத்ில் இடப்பபயரவ்ு மற்றும் வளரச்ச்ிக் குறிப்பு அறிக்ககயானது உலக வங்கியின் 

கீழ் இயங்கும் இடப்பபயரவ்ு, தாய்நாட்டிற்குப் பணம் அனுப்புதல் பிரிவு மற்றும் 

வளரச்ச்ிப் பபாருளாதாரம் என்ற அகமப்பினால் தயாரிக்கப்பட்டு, பவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்திய விமான நிகலய ஆகணயமானது (AAI - Airport Authority of India) திருசச்ி 

சரவ்ததச விமான நிகலயத்கத வகக-I என்ற பிரிவிலிருந்து வகக-II என்ற பிரிவிற்கு 

தமம்படுத்தி உள்ளது. 

o அதத சமயதத்ில் தூதத்ுக்குடி, பிரயாக்ராஜ், ஜபல்பூர,் ஹீப்ளி மற்றும் தகாரக்பூர ்

தபான்ற விமான நிகலயங்கள் வகக-IV என்ற பிரிவிலிருந்து வகக-III என்ற 

பிரிவிற்கு மாற்றப் பட்டு உள்ளது. 

 சுவீடன் நாடானது பகாரான கவரஸ் பதாற்கறக் ககயாளுவதற்கு மந்கத தநாய் 

எதிரப்்புச ்சக்தி என்ற அணுகுமுகறகயக் ககயில் எடுத்துள்ளது. 

 அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துகறயின் கீழ் பசயல்படும் தமம்படுத்தப்பட்ட 

அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கான ஜவஹரல்ால் தநரு கமயத்கத (JNCASR - Jawaharlal Nehru 

Centre for Advanced Scientific Research) தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் அல்கசமர ்

தநாய்க்காக ஒரு இயற்ககப் பபாருகள (மருந்து) கண்டறிந்துள்ளனர.் 

o பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பயன்படுதத்ப்படும் பபரப்பகரன் என்ற பபாருளானது 

பபர-்டி ஆக மாற்றப்படுகின்றது. 

 இயந்திர மனிதச ் சாதனமான மருத்துவமகன நல உதவி இயந்திர மனிதச ்சாதனம் 

(HCARD  - Hospital Care Assistive Robotic Device) ஆனது முன்கள சுகாதார நலப் 

பணியாளரக்ளுக்கு உதவுவதற்காகத் பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

o இது தமற்கு வங்காளத்தின் துரக்ாபூரில் அகமந்துள்ள சிஎஸ்ஐஆர ்

ஆய்வகத்தினால் வடிவகமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 பிரிக்ஸ் அகமப்பில் உள்ள பவளியுறவுத் துகற அகமசச்ரக்ள் தகாவிட் – 19 தநாய்த் 

பதாற்கறத் தடுப்பதற்கு எடுக்கப்பட தவண்டிய நடவடிக்கககள் குறித்து விவாதிக்க 

இருக்கின்றனர.் 

o இந்த அகமப்பின் சுழற்சி முகறத் தகலவரான ரஷ்யாவினால் இந்தக் 

காபணாலிக் கருத்தரங்கு நடதத்ப்பட இருக்கின்றது. 

 தகரள அரசு அம்மாநிலதத்ின் ஆசிரியரக்ள் மற்றும் பணியாளரக்ளின் ஊதியதத்ில் 

அடுத்த 6 மாத காலத்திற்கு 6 நாட்கள் என்ற அளவில் ஊதியப் பிடித்ததத்ிற்கான (மாதம் 

6 நாட்கள்) அவசரச ்சட்டதத்ிற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இளங்ககல மற்றும் முதுககல மருதத்ுவம் மற்றும் பல் மருதத்ுவச ் தசரக்்ககக்கான 

ததசியத் தகுதி காண் நுகழவுத் ததரவ்ானது அரசியலகமப்பின் கீழ் உள்ள 

சிறுபான்கமயினர ் உரிகமககள மீறவில்கல என்று இந்திய உசச்நீதிமன்றம் 

கூறியுள்ளது. 

o இந்தத் தீரப்்பானது 2012 ஆம் ஆண்டில் தவலூரில் உள்ள கிறிஸ்டியன் மருதத்ுவக் 

கல்லூரியினால் தாக்கல் பசய்யப்பட்ட மனுவின் மீது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 பஜரம்னியானது தனது நாட்டில் பஹஸ்புல்லாஹ் அகமப்கப ஒரு தீவிரவாத 

அகமப்பாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

o பஹஸ்புல்லாஹ் என்பது பலபனான் நாட்டில் உள்ள ஷியா பிரிவு இஸ்லாமிய 

அரசியல் கட்சியாகும். 
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 இந்தியக் குத்துச ் சண்கடக் கூட்டகமப்பானது சரவ்ததசக் குத்துச ் சண்கட 

மன்றதத்ிற்குப் தபாட்டிகய நடதத்ுவதற்கான கட்டணத்கதச ்பசலுத்தத் தவறியகதத் 

பதாடரந்்து, 2021 ஆம் ஆண்டில் ஆண்களுக்கான உலகக் குத்துச ் சண்கட 

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகய நடத்துவதற்கான உரிகமகய இந்தியா இழந்துள்ளது. 

o தற்பபாழுது இந்தப் தபாட்டித் பதாடரானது பசரப்ியாவினால் நடத்தப்பட 

இருக்கின்றது. 

 பஞ்சாப் மாநில அரசானது தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்றுப் பரவகலக் 

ககயாளுவதற்காக தம 17 ஆம் தததி வகர ஊரடங்கக நீட்டிதத்ுள்ளது. 

 ஒரு தகலசிறந்த வங்கித் துகற நிபுணரான சுதரஷ் என் பதடல் என்பவர ்மதத்ிய ஊழல் 

கண்காணிப்பு ஆகணயத்தின் புதிய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆகணயராக நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

o இவருக்கு மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆகணயரான சஞ்சய் தகாதத்ாரி 

அவரக்ளால் காபணாலி மூலம் பதவிப் பிரமாணம் பசய்து கவக்கப்பட்டது.  

 நாகாலாந்து மாநில அரசானது பபட்தரால் மற்றும் டீசலின் மீது தகாவிட் – 19 பசஸ் 

கட்டணத்கத விதிதத்ுள்ளது. இந்தியாவில் தகாவிட் – 19 பசஸ் கட்டணத்கத அறிமுகப் 

படுதத்ிய முதலாவது மாநிலம் நாகாலாந்து ஆகும்.  

 மணிப்பூரின் சக்-ஹாவ் என்று அகழக்கப்படும்  கருப்பு அரிசி, உத்தரப் பிரததசத்தின் 

தகாரக்பூர ்களிமண் பபாம்கமகள் (படரதகாட்டா) மற்றும் தகாவில்பட்டியின் கடகல 

மிட்டாய் ஆகியவற்றிற்குப் புவிசார ்குறியீடு வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

o 2004-05 ஆம் ஆண்டில், டாரஜ்ிலிங் ததநீருக்கு இந்தியாவில் முதல் புவிசார ்குறியீடு 

வழங்கப் பட்டது குறிப்பிடதத்க்கது ஆகும். 

 ததசிய உள்கட்டகமப்புத் பதாடர ் (National Infrastructure Pipeline) குறித்த அதானு 

சக்கரவரத்்தி தகலகமயிலான பணிக்குழு தனது இறுதி அறிக்கககய நிதி 

அகமசச்ரிடம் சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

o 2025 நிதியாண்டில் 5 டிரில்லியன் டாலர ்பபாருளாதாரமாக மாறும் இந்தியாவின் 

இலக்கக நிகறதவற்றுவதில் ததசிய உள்கட்டகமப்புத் பதாடரானது 

குறிப்பிடத்தக்க பங்கக வகிக்கும். 

 இந்தியாவின் பஹால் திட்டத்திற்கு 3 மில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்கள வழங்குவதாக 

சரவ்ததச தமம்பாட்டிற்கான ஐக்கிய அபமரிக்க நிறுவனமானது அறிவிதத்ுள்ளது. 

o பஹால் என்பது மலிவான சுகாதார அணுகல் மற்றும் நீண்ட ஆயுளுக்கான ஒரு 

கூட்டாண்கம ஆகும். 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அகமப்பின் கீழ் இயங்கும் பல்ககலக் 

கழகமாக கருதப்படும் தமம்படுத்தப் பட்ட பதாழில்நுட்பதத்ிற்கான  பாதுகாப்பு 

நிறுவனமானது, “அதுல்யா” எனப்படும் நுண்ணகல உயிரக்்பகால்லிகய 

வடிவகமதத்ுள்ளது. 

o தகாவிட்-19 கவரகஸ சிகதயச ்பசய்ய இது பயன்படுதத்ப் படுகிறது. 

 தகாவிட்-19 மீது கவனம் பசலுத்துவதற்காக அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் 

துகறயின் கீழ் பசயல்படும் ததசிய அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப பதாடரப்ுக் 

குழுவானது  YASH என்பகத அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

o YASH (Year of Awareness on Science and Health) – என்பதன் விரிவாக்கம் அறிவியல் 

மற்றும் ஆதராக்கியம் குறிதத் விழிப்புணரவ்ு ஆண்டு என்பதாகும். 

 ஐக்கிய அபமரிக்காவின் ததசிய வானூரத்ியியல் மற்றும் விண்பவளி நிரவ்ாகமானது 

சந்திரனில் தகரயிறங்குவதற்கான புதிய முகறககள உருவாக்க ஸ்தபஸ்எக்ஸ், ப்ளூ 

ஆரிஜின் மற்றும் கடனடிக்ஸ் ஆகிய மூன்று விண்பவளி நிறுவனங்ககளத ்
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ததரந்்பதடுத்துள்ளது. 

o இது 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் விண்பவளி வீரரக்கள சந்திரனுக்குக் பகாண்டுச ்

பசல்லும். 

 இந்திய ரயில்தவயானது பபாது முடக்கதத்ின் காரணமாக நாட்டின் பல்தவறு 

பகுதிகளில் சிக்கித் தவிக்கும் பபாது மக்ககள அவரக்ளின் பசாந்த ஊரக்ளுக்குத் 

திரும்பிக் பகாண்டு வருவதற்காக ஷ்ராமிக் சிறப்பு இரயில் தசகவககளத் (Shramik 

Special trains) பதாடங்கியுள்ளது. 

 கிசான் சபா பசயலியானது சிஎஸ்ஐஆர ்– தில்லியில் உள்ள மத்திய சாகல ஆராய்சச்ி 

நிறுவனதத்ினால் (CSIR – CRRI/Central Road Research Institute) பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

o இது விவசாயிககள விநிதயாகச ் சங்கிலியில் இகணப்பதற்கும் சரக்குப் 

தபாக்குவரதத்ு தமலாண்கம அகமப்பில் இகணப்பதற்கும் தவண்டி 

பணியாற்றுகின்றது.  

 திக்ரி பபக்ரா என்பது பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களில் 

நகடமுகறயில் உள்ள ஒரு சமுதாயக் காவல் முகறயாகும். 

o இந்த மாநிலங்களில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ் ததான்றிய தீவிரவாத 

இயக்கங்களின் எழுசச்ிக்குப் பிறகும் காலா கசச்ாக் குழுவின் குற்றங்ககளத் 

தடுப்பதற்காகவும் தவண்டி இது பதாடங்கப் பட்டது. 

 சமீபதத்ில் அருணாசச்லப் பிரததச மாநில முதல்வரான பபமா காந்து 

அம்மாநிலதத்ின் தமகல சுபன்ஸ்ரீ மாவட்டதத்ில் ததபாரிதஜாவில் பாயும் சுபன்ஸ்ரீ 

நதியின் மீது சீரகமதத்ுக் கட்டப்பட்ட “ஹாங்பன் தாதா” என்ற ஒரு முதன்கமப் 

பாலத்கதத் திறந்து கவத்தார.் 

o இந்த சீரகமப்புப் பணிகய “அருணன்ங்க்” (ARUNANK) என்ற திட்டத்தின் கீழ் 

எல்கலச ்சாகலகள் அகமப்பானது தமற்பகாண்டது. 

 திருபநல்தவலி மாநகராட்சி நிரவ்ாகமானது மாநிலத்தின் (தமிழ்நாடு) முதலாவது 

சமூக விலகல் திகரயரங்கக உருவாக்கியுள்ளது. 

 சமீபதத்ில் பாகிஸ்தான் கிரிக்பகட் வீரரான உமர ் அக்மல் என்பவர ் ஊழல் 

பதாடரப்ான விவகாரங்ககள பவளிப்படுத்தாத காரணதத்ிற்காக பாகிஸ்தான் 

கிரிக்பகட் வாரியத்தினால் விகளயாடுவதற்கு 3 ஆண்டுகளுக்குத் தகட பசய்யப் 

பட்டுள்ளார.் 

 மத்திய ஜல் சக்தித் துகற அகமசச்கதத்ின் கீழ் பசயல்படும் தூய்கமயான 

கங்ககக்கான ததசியத் திட்டமானது “IDEAthon” என்ற ஒன்கறத் பதாடங்கியுள்ளது. 

o இது தகாவிட் – 19  தநாய்த் பதாற்று எவ்வாறு நதி தமலாண்கம உதத்ிககள 

மாற்றியகமக்கும் என்பகத ஆராயும் “நதி தமலாண்கமயின் எதிரக்ாலம்” 

என்பதின் மீது கவனம் பசலுதத்ுகின்றது. 

 தராப்பரில் உள்ள இந்தியத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது ஒரு தனிசச்ுதந்திர பதாகுதி 

உதவியாளரக்கள அல்லது வாரட்ு பாட்டுககள ('WardBot') வடிவகமதத்ு உள்ளது. 

o இது தனிகமப்படுத்தப்பட்ட அகறகளில் உள்ள தகாவிட் – 19 தநாயாளிகளுக்கு 

மருந்துகள் மற்றும் உணவுககளச ்பசன்று வழங்கும் திறன் பகாண்டது. 

 அசாம் மாநில அரசானது மருந்துககள வீடுகளுக்தகச ் பசன்று வழங்குவதற்காக 

“தன்வந்தரி” என்ற ஒரு புதிய திட்டத்கதத் பதாடங்கியுள்ளது. 

o இதன்படி 200 ரூபாய்க்குக் கீதழ உள்ள மருந்துகள் அங்குள்ள தநாயாளிகளுக்கு 

இலவசமாக வழங்கப்பட இருக்கின்றன. 

 இமாசச்லப் பிரததச மாநில சுகாதாரத் துகறயானது மின்னணு சஞ்சீவனி-ஒபிடி என்ற 
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இகணயவாயிலின் மூலம் தநாயுற்றவரக்ளுக்கு, அவரக்ளின் குடியிருப்புகளில் 

இலவசமாக ஆன்கலனில் (நிகழ்தநர) அறிவுகரககள வழங்குதல் என்ற ஒரு 

தனிதத்ுவமான கருத்தாக்கத்கத உருவாக்கியுள்ளது. 

 தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்றின் ஒரு பகுதியாக பிளாஸ்மா சிகிசக்சகயச ்தசாதகன 

முயற்சியாகத் பதாடங்கிய நாட்டின் முதலாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வு கமயம் 

அகமதாபாத்தில் உள்ள சரத்ார ் வல்லபாய் பதடல் மருதத்ுவ அறிவியல் மற்றும் 

ஆராய்சச்ி நிறுவனம் ஆகும். 

 பஜாஜ் ஆட்தடா நிறுவனதத்ின் நிரவ்ாக இயக்குநரான ராதகஷ் சரம்ா என்பவர ்

சரவ்ததச தமாட்டார ்கசக்கிள் உற்பதத்ியாளர ்சங்கதத்ின் (IMMA - International Motorcycle 

Manufacturers Association) தகலவராக 2 ஆண்டு காலத்திற்கு நியமிக்கப் பட்டு உள்ளார.் 

o IMMA என்பது உலக அளவில் இரு சக்கர வாகனங்களின் உற்பத்தித் 

பதாழிற்துகறகயப் பிரதிநிதிதத்ுவப் படுதத்ும் ஒரு சங்கமாகும். 

 “பாரத் சந்கத” என்று அகழக்கப்படும் ஒரு ததசிய மின்னணு முகறயிலான வரத்்தகச ்

சந்கதயானது அகில இந்திய வரத்த்கரக்ள் கூட்டகமப்பினால் (CAIT - Confederation of All 

India Traders) பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

o இந்த முன்பனடுப்பானது மதத்ிய வரத்த்க மற்றும் பதாழிற்துகற 

அகமசச்கத்தினால் வழி நடத்தப்பட்டு, ஆதரிக்கப் படுகின்றது. 

 அபமரிக்க அதிபரான படானால்டு டிரம்ப் இந்திய-அபமரிக்கரான அதசாக் கமக்தகல் 

பிண்தடா என்பவகர சரவ்ததச மறுகட்டகமப்பு மற்றும் வளரச்ச்ி வங்கிக்கான (IBRD - 

International Bank of Reconstruction and Development) அபமரிக்கப் பிரதிநிதியாக 

நியமிதத்ுள்ளார.் 

o IBRD, அதன் கடன் வழங்கும் அகமப்புகள் மற்றும் சரவ்ததச வளரச்ச்ி மன்றம் 

ஆகியகவ இகணந்து “உலக வங்கி” என்று அகழக்கப்படுகின்றன. 

 அபமரிக்கக் கருவூலத் துகறயானது தகாவிட் – 19 பதாற்றின் மத்தியில் அபமரிக்கப் 

பபாருளாதாரத்திற்கு உதவுவதற்காக தவண்டி இந்த வருடதத்ின் இரண்டாம் 

காலாண்டில் 3 டிரில்லியன் அபமரிக்க டாலர ்அளவிற்குக்  கடன் வாங்கப் படும் என்ற 

கூறியுள்ளது. 

 ஆரக்்டிக் காலநிகல மற்றும் அதன் சுற்றுசச்ூழகலக் கண்காணிப்பதற்காக இந்த 

ஆண்டின் இறுதியில் ரஷ்யா தனது முதலாவது ஆரக்்டிகா.எம் என்ற பசயற்ககக் 

தகாகள விண்ணில் பசலுதத் இருக்கின்றது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் இகளதயார ்காமன்பவல்த் தபாட்டியானது தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 

தபாட்டியின் தததியுடன் ஒத்துப் தபாவதால்  அது 2023 ஆம் ஆண்டிற்குத் தள்ளி 

கவக்கப் பட்டுள்ளது. 

o 17வது இகளதயார ்காமன்பவல்த் தபாட்டியானது 2021 ஆம் ஆண்டில் டிரினிடாட் 

மற்றும் தடாபாதகாவில் நகடபபறுவதாக இருந்தது. 

 இந்தியக் கடற்பகடயானது பவளிநாட்டில் இருக்கும் இந்தியக் குடிமக்ககள 

இந்தியாவிற்கு அகழதத்ு வரும் தனது முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக “சமுத்திர தசது” 

(கடற் பாலம்) என்ற ஒரு நடவடிக்கககயத் பதாடங்கியுள்ளது. 

o இந்த நடவடிக்ககயின் கீழ், ஐஎன்எஸ் ஜலஸ்வா மற்றும் மஹர ் ஆகியகவ 

இந்தியக் குடிமக்ககள மீட்டுக் பகாண்டு வருவதற்காக மாலத் தீவில் உள்ள மாலி 

துகறமுகதத்ிற்குக் கிளம்பியுள்ளது. 

 சீனாவின் புதிய லாங் மாரச் ் 5பி என்ற பசயற்ககக் தகாகள ஏந்திச ் பசல்லும் 

விண்கலனானது தனது முதலாவது விண்பவளிப் பயணத்கதத் பதாடங்கியுள்ளது. 

o இது விண்பவளிக்குள் நாட்டின் புதிய தகலமுகற விண்பவளி வீரரக்கள 
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பகாண்டுச ் பசல்லும் தசாதகன முயற்சி மற்றும் விண்பவளியில் இருந்து 

சரக்ககத் திரும்பக் பகாண்டு வரும் தசாதகன முயற்சி ஆகியவற்கற 

தமற்பகாள்கிறது.  

 சுரக்சித் தாதா – தாதி & நானா – நானி அபியான் ஆனது பிரமல் நிறுவனம் என்ற 

அகமப்புடன் இகணந்து நிதி ஆதயாக்கினால் பதாடங்கப் பட்டது.  

o இது தகாவிட் தநாய்த் பதாற்றின் தபாது மூத்தக் குடிமக்களின் உடல் நலத்கத 

உறுதி பசய்வதின் மீது கவனம் பசலுதத்ுகின்றது. 

 ஜாரக்்கண்ட் மாநில அரசானது மகாதம்ா காந்தி ஊரக தவகலவாய்ப்பு உறுதிச ்

சட்டத்தின் கீழ் பணியாளரக்ளின் பணி தநரத்கத அதிகரிப்பதற்காக மூன்று 

திட்டங்ககளத் பதாடங்கியுள்ளது. 

o பிரச்ா ஹரித ் கிராம தயாஜனா, நீலாம்பர ் – பீதாம்பர ் ஜல் சம்ரித் தயாஜனா 

மற்றும் வீர ்சாஹித் தபாட்தடா தஹா தகல் விகாஸ் தயாஜனா ஆகியகவ இந்த 3 

திட்டங்களாகும். 

 அபமரிக்க அதிபர ் பபாருளாதார ஒதத்ுகழப்பு மற்றும் வளரச்ச்ிக்கான 

அகமப்பிற்கான அபமரிக்காவின் தூதராக இந்திய-அபமரிக்கத் தூதரக 

அதிகாரியான மணீஷா சிங் என்பவகர நியமிதத்ுள்ளார.் 

 ஒரு நிகழ்தநர மாநாடான உலகளாவிய மீட்பு சரவ்ததச உறுதிப்பாட்டு 

கருதத்ரங்கானது சமீபத்தில் ஐதராப்பிய ஒன்றியதத்ினால் பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

o இருப்பினும், அபமரிக்க மற்றும் இரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் இந்த கருத்தரங்கில் 

பங்தகற்கவில்கல. 

 மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துகற அகமசச்கமானது “ஆற்றல் 

பசயல்திறன் நடவடிக்கககளின் தாக்கம் – 2018/19” என்ற ஓர ் அறிக்கககய 

பவளியிட்டுள்ளது. 

o இந்த அறிக்ககயானது ஆற்றல் மற்றும் காரப்ன் கட ஆக்கஸடு உமிழ்வுகளின் 

வருடாந்திரக் குகறதத்கல ஆய்வு பசய்கின்றது. 

 முஸ்தபா கட்ஹிமி என்பவர ்ஈராக்கின் புதிய பிரதமராக உருபவடுத்துள்ளார.் 

o இதற்கு முன்பு, அரசாங்கத்திற்கு எதிரான மிகப்பபரிய தபாராட்டங்களின் 

காரணமாக 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்தில் அதடல் அப்துல் மஹிதி என்பவர ்

அந்நாட்டின் பிரதமர ்பதவியிலிருந்து விலகினார.் 

 வங்கியியல் பதாடரப்ான நடவடிக்கககளில் பங்கு பகாள்ளும் கூட்டுறவு வங்கிகள் 

“வங்கித் துகற நிறுவனதத்ின்” வகரயகறக்குள் வரும் என்று இந்திய உசச்நீதிமன்றம் 

கூறியுள்ளது. 

o இது பதாடரப்ாக, இந்திய நாடாளுமன்றமானது சரத்பசி சட்டம், 2002ன் கீழ் கடகன 

மீட்பதற்கான நகடமுகறகய வழங்கக்கூடிய அதிகாரத்கதக் பகாண்டு உள்ளது. 

 மகாராஷ்டிர மாநில அரசானது ஜுன் 30 ஆம் தததி வகர அம்மாநிலம் முழுவதும் 

உள்ள பதாழிற்சாகலகளில் பணியாற்றும் பணியாளரக்ளுக்கான பணி தநரத்கத 12 

மணி தநரமாக நீட்டித்துள்ளது. 

o இடப்பபயரவ்ுத் பதாழிலாளரக்ள் தங்களது பசாந்த ஊரக்ளுக்குத் திரும்பி 

உள்ளதால் பதாழிற்சாகலகள் எதிரப்காள்ளும் பதாழிலாளிகளின் 

பற்றாக்குகறயின் காரணமாக இந்த நடவடிக்ககயானது தமற்பகாள்ளப் 

பட்டுள்ளது. 

 “சஞ்ஜீவனி” என்ற பசயலியானது ஆயுஷ் அகமசச்கதத்ினால் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

o இது தகாவிட் – 19  தநாய்த் பதாற்கறத் தடுப்பதில் ஆயுஷ் முகறகய 
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அடிப்பகடயாகக் பகாண்ட இகடயீடுகளின் தாக்கம் குறிதத்ு ஆய்வு பசய்வதற்கு 

உதவ இருக்கின்றது.  

 தமிழ்நாடு மாநில அரசானது தனது பணியாளரக்ளின் ஓய்வு பபறும் வயகத 58லிருந்து 

59 ஆக அதிகரிக்க முடிவு பசய்துள்ளது. 

o இது அரசு மற்றும் அரசு உதவி பபறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் அகனதத்ு 

ஆசிரியரக்ள், கல்லூரிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியரக்ள், பபாதுதத்ுகற 

நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் பணியாளரக்ள் ஆகிதயாருக்குப் பபாருந்தும். 

 ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்டமானது இந்தியாவின் நல்பலண்ணத் தூதராக 

உள்ள நடிகக தியா மிரச்ாவின் பதவிக் காலத்கத 2022 ஆம் ஆண்டு வகர 

நீட்டித்துள்ளது.  

 அபமரிக்காகவ கமயமாகக் பகாண்ட விஸ்டா ஈக்விட்டி பாரட்்னரஸ்் என்ற 

நிறுவனமானது, விகரவில் 2.32 சதவீதப் பங்குகளுக்காக ரிகலயன்ஸ் ஜிதயா 

நிறுவனதத்ின் தளங்களில் முதலீடு பசய்யும். 

o இது குறுகிய காலத்தில் ரிகலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ லிமிபடட் நிறுவனம் பபற 

இருக்கும் மூன்றாவது பபரிய முதலீடாகும். 

 COVID-19 பதாற்றுக்கு எதிராகப் தபாராடுவதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சகபயும் அதன் 

கூட்டாளர ் நிறுவனங்களும் 6.7 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர ் மதிப்புள்ள ஒரு 

உலகளாவிய முகறயீட்கட அறிமுகப் படுத்தியுள்ளன. 

o இந்த உதவி "உலகளாவிய மனிதாபிமான மீட்புத ் திட்டதத்ின்" கீழ் பசய்யப்பட 

உள்ளது. 

 வழக்கமாக தலாகஸ்ட் என்ற பவட்டுக் கிளிகள்  ஜூகல-அக்தடாபர ்மாததத்ில் தான் 

வரும். ஆனால் இகவ தற்தபாது அதற்கு முன்னதர இராஜஸ்தானில் கண்டறியப் 

பட்டுள்ளன. 

o இகவ (Locusts) சிறிய அளவு மூக்ககக் பகாண்ட ஒரு வகக பவட்டுக்கிளி 

இனமாகும். 

 ஆசியக் கட்டகமப்பு முதலீட்டு வங்கியானது (AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank) 

இந்தியாவினால் பதாடங்கப்பட்டுள்ள “தகாவிட் – 19 அவசரகால எதிரவ்ிகன மற்றும் 

சுகாதார அகமப்பு தயாரந்ிகலத் திட்டதத்ிற்காக” 500 மில்லியன் அபமரிக்க டாலர ்

நிதியளிக்க ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

o இது ததசிய சுகாதாரத் திட்டம், ததசிய தநாய்க் கட்டுப்பாட்டு கமயம் மற்றும் 

இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் ஆகியவற்றினால் பசயல்படுத்தப்பட 

இருக்கின்றது. 

 மத்தியப் பாதுகாப்புத் துகற அகமசச்கமானது இந்திய விமானப் பகடயின் 37 

விமானத் தளங்களின் கட்டகமப்புககள நவீனப்படுதத்ுவதற்காக டாடா பவர ் என்ற 

நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ககபயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 தகரளாவில் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தமம்படுதத்ப்பட்ட நசச்ுயிரியல் கமயமானது 

சரவ்ததச மருதத்ுவ நசச்ுயிரியலாளரக்ள் மன்றமான புகழ்பபற்ற உலகளாவிய 

கவரஸ் அகமப்பிற்கான (GVN - Global Virus Network) உறுப்பினர ் அங்கீகாரத்கதப் 

பபற்றுள்ளது. 

o புகழ்பபற்ற GVN அகமப்பின் உறுப்பினர ் அங்கீகாரத்கதப் பபறும் நாட்டின் 

முதலாவது நிறுவனம் இதுவாகும். 

 ஜாரக்்கண்ட் மாநிலமானது உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஒழுங்குமுகற, 2011 என்ற 

விதிமுகறயின் கீழ் அடுத்த 1 ஆண்டுக் காலதத்ிற்கு மக்னீசியம் காரப்தனட்கடக் 

பகாண்டுள்ள பான் மசாலாவின் உற்பத்தி, விற்பகன மற்றும் ககயிருப்பு நிகலக்குத ்
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தகட விதிதத்ுள்ளது. 

o மகாராஷ்டிரா மற்றும் பீகார ்ஆகிய மாநிலங்களுக்கு அடுதத்ு பான் மசாலா மீது 

தகட விதித்த 3வது மாநிலம் ஜாரக்்கண்ட் ஆகும். 

 தமிழ்நாடு அரசானது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநரான சி.ரங்கராஜன் 

தகலகமயில் ஓர ்உயர ்மட்டக் குழுகவ அகமதத்ுள்ளது. 

o இது தமிழ்நாட்டின் பபாருளாதாரத்தில் பல்தவறு துகறகளில் தகாவிட் - 19  தநாய்த் 

பதாற்று ஏற்படுத்திய ஒட்டு பமாத்த உடனடித் தாக்கம் குறிதத்ு ஆய்வு பசய்ய 

இருக்கின்றது. 

 சீனாகவக் குறிக்கும் விதமாக பகாரானா தநாய்ப் பாதிப்பானது இரண்டாம் உலகப் 

தபாரின் தபாது தபரல்் துகறமுகத்தின் மீது ஜப்பான் நடத்திய தாக்குதல் அல்லது 9/11 

தீவிரவாதத் தாக்குதல் ஆகியவற்கற விட மிக அதிகமாக அபமரிக்காகவ மிகக் 

கடுகமயாகத் தாக்கியுள்ளது என்று அபமரிக்க அதிபர ் படானால்டு ட்ரம்ப் 

கூறியுள்ளார.் 

 “மகாகவச ் பசயலி” என்ற ஒரு நிகழ்தநர எண்முகற அல்லது டிஜிட்டல் பதாடரப்ு 

கண்காணிப்புச ்பசயலியானது மகாராஷ்டிரா அரசினால் பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

o இது தநாய்த் பதாற்று பதாடரக்பக் கண்காணிதத்ல், புவியியல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பு அரண் அகமத்தல், தனிகமப்படுத்தப்பட்ட தகாவிட் – 19 

தநாயாளிககளக் கண்காணிப்பதற்கு சுகாதார அதிகாரிகளுக்கு உதவுதல்  

மற்றும் பங்களிப்பு அளித்தல் ஆகியவற்கற தமற்பகாள்ள குடிமக்ககள 

அனுமதிக்கின்றது.  

 சமீபதத்ில் இந்தியாவின் மதத்ியப் பாதுகாப்புத் துகற அகமசச்கமானது இராணுவப் 

பபாறியியல் தசகவகளில் உள்ள 9304 பதவிககள ஒழிக்க (நீக்க) ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. 

o இந்தப் பதவிகள் தஷகாத்கர ் குழுவின் பரிந்துகரயின் அடிப்பகடயில் ஒழிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

 உலக சுகாதார அகமப்பு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் அஞ்சல் நிறுவனம் ஆகியகவ 

இகணந்து பபரியம்கம தநாய் ஒழிப்பின் 40வது நிகனவு தினத்கத 

அனுசரிப்பதற்காக ஒரு நிகனவு அஞ்சல் தபால் தகலகய பவளியிட்டுள்ளன. 

o 1980 ஆம் ஆண்டில், இந்த அகமப்பானது இந்த உலகம் பபரியம்கமயிலிருந்து 

விடுபட்டு விட்டதாக அதிகாரப் பூரவ்மாக அறிவிதத்து. 

 மத்திய நுகரத்வார ்விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பபாது விநிதயாக அகமசச்கதத்ின் 

கீழ் பசயல்படும் நுகரத்வார ்விவகாரங்கள் துகறயானது சுரக்சா விற்பகனக் கூடம் 

என்ற ஒரு முன்பனடுப்கபத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 பபங்களூரு நகர மாநகராட்சியானது அம்மாநகர மக்களுக்காக சுவாசக் தகாளாறு 

பதாடரப்ான ஆதராக்கியத்கத  சுயமாக தன்கனத் தாதன தசாதகன பசய்வதின் 

ததகவ குறித்து ஒரு விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக “பிராண வாயு” என்ற ஒரு 

திட்டதக்தத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 நீட்டிய ஆகம அல்லது சால் வன ஆகம என்ற ஆகம இனத்தின் ஒரு வககயானது 

பதன்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் இந்தியத் துகணக் கண்டதத்ின் சில பகுதிகளில், 

அதிலும் குறிப்பாக வடகிழக்கு இந்தியாவில் காணப்படும் ஒரு வகக உயிரினமாகும். 

o பன்னாட்டு இயற்ககப் பாதுகாப்புச ்சங்கத்தின் சிவப்பு நிறப் பட்டியலில் இது ஒரு 

“மிகவும் அருகிய இனமாக” பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரததச மாநில அரசானது பபாது முடக்கதத்ின் தபாது இதர 

மாநிலங்களிலிருந்து உதத்ரப் பிரததச மாநிலத்திற்கு திரும்பி வரும் இடப்பபயரவ்ுத ்
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பதாழிலாளரக்ளுக்காக “பிரவசி ராஹத் மிதர்ா” என்ற ஒரு ககதபசி பசயலிகயத் 

பதாடங்கியுள்ளது. 

 ஐதராப்பிய இதயம் என்ற ஒரு பதத்ிரிக்ககயில் பவளியிடப்பட்ட ஒரு சமீபதத்ிய 

ஆய்வின்படி, பபண்ககள விட ஆண்கதள தகாவிட் -  19 தநாய்த் பதாற்றிற்கு அதிக 

அளவு பாதிப்பிற்கு உள்ளாகின்றனர.் 

o இந்த ஆய்வானது ஆண்களின் இரத்தத்தில் இருக்கும் ஏசிஇ2 என்ற பநாதியின் 

உயரவ்ரம்பு நிகலயானது பகாரானா கவரஸ் ஆதராக்கியமான 

நுண்ணுயிரிககளத்  தாக்க வழிவகக பசய்கின்றது. 

 இரத்த பவள்கள அணுக்களின் எதிரவ்ிகனகய ஒழுங்குபடுதத்ுவதற்காக அறியப் 

படும் கவட்டமின் D ஆனது அதிக அளவிலான அழற்சி கசட்தடாககனிகச (தநாய்த் 

பதாற்கற எதிரத்்துப் தபாராடுவதற்கான உடலின் தநாய் எதிரப்்பு விகன) 

பவளியிடுவதிலிருந்து இரத்த பவள்கள அணுக்ககளத் தடுக்கின்றது. 

o தகாவிட் கவரசானது “கசட்தடாககன் புயல்” என்று அகழக்கப்படும் 

அதிகப்படியான ஒரு அழற்சி சாரந்்த கசட்தடாககனிற்குக் காரணமாக 

இருக்கின்றது. 

 ஈராகனச ் தசரந்்த ஏவுககணயானது ஓமன் வகளகுடாவில் நகடபபற்ற ஒரு 

பயிற்சியின் தபாது தனது பசாந்த உதவிக் கப்பகலதயத் தாக்கியது.  

 தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூர ் பநட்டி தவகலப்பாடு (சகட வகக  ககலப் பணி) மற்றும் 

பபரம்பலூரின் அரம்பாவூர ் மரச ் பசதுக்கல் தவகலப்பாடு ஆகியகவ புவிசார ்

குறியீட்கடப் பபற்றுள்ளன. 

o தஞ்சாவூர ் பநட்டி தவகலப்பாடு என்பது (தஞ்சாவூர ் சகட தவகலப்பாடு) 

அஸ்கசதனாமீன் அஸ்பபரா என்ற சதுப்பு நிலத் தாவரத்திலிருந்துப் பபறப்பட்ட 

சகடயிலிருந்துத் தயாரிக்கப்பட்டதாகும்.  

  சுருள்பாசி நிலக்கடகல மிட்டாய் ஆனது கமசூரில் உள்ள மதத்ிய உணவுத் 

பதாழில்நுட்ப ஆராய்சச்ி கமயதத்ினால் (CFTRI - Spirulina groundnut Chikki) உருவாக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

o சுருள்பாசி என்பது மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளினால் நுகரப்படும் ஒரு நீல 

நுண்ணுயிரியின் (நீலம் மற்றும் பசக்ச நிறப் பாசி) உயிரினத் பதாகுதியாகும். 

 மத்திய சிறு, குறு, நடுதத்ரத் பதாழிற்துகற அகமசச்கமானது (MSME - Micro Small and 

Medium Enterprises) சாம்பியன்ஸ் (Champions – நவீன பசயல்முகறகளின் உருவாக்கம் 

மற்றும் உணரவ்ுமிக்க பயன்பாடு) என்ற ஒரு இகணய தளத்கதத் பதாடங்கியுள்ளது.  

o இந்த இகணய தளமானது இந்திய MSMEகளுக்கு உதவுவதற்காக நவீன தகவல் 

பதாடரப்ு பதாழில்நுட்பத்கத உருவாக்குவகத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் மற்றும் ததசிய தநாய்க் கட்டுப்பாட்டு கமயம் 

ஆகியகவ இகணந்து பசதரா எனும் ஆய்கவ நடதத் இருக்கின்றது. 

o பசதரா தசாதகன என்பது தனிநபரக்ளின் இரதத் சீரம்ககளச ்தசாதகன பசய்தல் 

மற்றும் தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்றிற்கு எதிராக தநாய் எதிரப்்புப் பபாருளின் 

இருப்கபக் கண்டறிதல் என்பதாகும்.  

 மத்தியப் பிரததச மாநில அரசானது “எப்ஐஆர ் ஆப்தக துவார ் தயாஜனா” என்ற ஒரு 

திட்டதக்தத் பதாடங்கியுள்ளது. 

o காவல் துகறயில் இது தபான்ற ஒரு புத்தாக்கத் திட்டத்கதத் பதாடங்கிய நாட்டின் 

முதலாவது மாநிலம் மத்தியப் பிரததசம் ஆகும். 

 அபமரிக்க தநாய்க் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் தடுப்பு கமயமானது தகாவிட் – 19 தநாய்த் 

பதாற்றிற்கு எதிரான இந்தியாவின் எதிரவ்ிகனகளுக்கு உதவுவதற்காக 8.6 மில்லியன் 
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அபமரிக்க டாலர ்நிதிகய இந்தியாவிற்கு வழங்க இருக்கின்றது. 

o அபமரிக்க நாடானது பபாதுச ்சுகாதாரத்தில் உலகில் நாடுகளிகடதய இருதரப்பு 

உதவிகய அளிக்கும் ஒரு மிகப்பபரிய நாடாக விளங்குகின்றது. 

 இராஜஸ்தான் மாநில அரசானது சந்கதகளில் பகாண்டு வரப்படும், வாங்கப்படும் 

அல்லது விற்கப்படும் தவளாண் பபாருள்களின் மீது 2% கிரிஷக் கல்யாண் என்ற ஒரு 

கட்டணத்கத விதிக்க இருக்கின்றது. 

 குஜராத் மாநில அரசானது தவளாண் பபாருட்கள் உற்பத்திச ்சந்கத சட்டம் என்பதின் 

வரம்கப விரிவுபடுத்துவதற்காக குஜராத் தவளாண் பபாருட்கள் உற்பத்தி மற்றும் 

கால்நகடச ் சந்கத (ஊக்குவிப்பு மற்றும் வசதி) சட்டம், 1963 என்று அகழக்கப்படும் 

சட்டத்தின் மீது அவசரச ்சட்டம் ஒன்கறக் பகாண்டு வந்துள்ளது. 

o இது கால்நகடகய தவளாண் உற்பதத்ிப் பபாருட்களின் கீழ் பகாண்டு 

வருவகதயும் விவசாயிகளுக்கு சிறந்த சந்கத அணுககல வழங்குவகதயும் 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 பதராசா என்பது ஒடிசாவின் மத்தியப் பல்ககலக்கழகத்கதச ் தசரந்்த 

மாணவரக்ளுக்கு என்று பிரதத்ிதயகமாக ஆதலாசகன வழங்கும் ஒரு உதவி 

கமயமாகும். 

 இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது ஜம்மு காஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரததசதத்ில் 4ஜி இகணயச ்

தசகவகய மீண்டும் பகாண்டு வர மறுதத்ுள்ளது. 

o இதற்கு முன்பு 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாததத்ில், அனுராதா பசின் வழக்கு 

அல்லது காஷ்மீர ்இகணயச ்தசகவ வழக்கு என்று பிரபலமாக அறியப்படும் ஒரு 

வழக்கில், ஜம்மு காஷ்மீரில் பகாண்டு வரப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுககள மறு ஆய்வு 

பசய்ய உசச்நீதிமன்றம் உதத்ரவிட்டிருந்தது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் 17 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான (FIFA Under 17) பிபா பபண்கள் 

உலகக் தகாப்கபப் தபாட்டிகய இந்தியா நடதத் இருக்கின்றது.  

 அகில இந்தியக் கால்பந்து கூட்டகமப்பானது 2020 ஆம் ஆண்டின் அரஜ்ுனா 

விருதுக்காக N.பாலா ததவி மற்றும் சந்ததஷ் ஜின்கான் ஆகிதயாகரப் பரிந்துகர 

பசய்துள்ளது.  

o அரஜ்ுனா விருதானது மத்திய இகளஞர ்விவகாரம் மற்றும் விகளயாட்டுத் துகற 

அகமசச்கத்தினால் வழங்கப்படும் ஒரு பகௌரவ விருதாகும். 

 சமீபதத்ில் விவசாயிகள் எகதப் பயிரிட்டு வளரக்்க தவண்டும் என்று கூறிய நாட்டின் 

முதலாவது மாநிலமாக பதலுங்கானா உருபவடுதத்ுள்ளது. 

o அம்மாநில அரசானது தற்பபாழுது பயிரச் ் சாகுபடிகய வகரமுகறப் படுத்த 

இருக்கின்றது. அம்மாநில அரசு 50 லட்சம் ஏக்கர ்அளவில் மட்டும் பநற் பயிரக்கள 

வளரக்்கவும் 10 இலட்சம் ஏக்கர ் அளவில் மட்டும் சிவப்பு கிராம் எனப்படும் 

பகாள்ளு வககப் பருப்கப வளரக்்கவும் வகரயகற பசய்துள்ளது.  

 ரூரக்்கி-ஐ.ஐ.டியின் தபராசிரியர ் கமல் பஜயின் ஒரு பமன்பபாருகள 

உருவாக்கியுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார.் 

o இது நிதமானியாவின் எந்த விதமான அறிகுறிககளயும் கண்டறிய உதவுகிறது. 

தமலும் இது சந்ததகத்திற்குரிய தநாயாளியின் மீது எக்ஸ்-கதிர ்தசாதகனகய (X-

ray scan)  பயன்படுதத்ி ஐந்து விநாடிகளுக்குள் தகாவிட்-19 அல்லது தவறு  ஏததனும் 

நுண்ணுயிரியால் (பாக்டீரியா) இந்த  நிதமானியா ஏற்பட்டதா என்பகதக் 

கண்டறிய உதவும். 

 மற்பறாரு கிரகதத்ில் இயங்கும் விமானங்ககள முயற்சிக்கும் முதல் வானூரத்ி என்று 

கருதப்படுகின்ற நாசாவின் பசவ்வாய் பஹலிகாப்டர ் என்ற வானூரத்ிக்கு 
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'இஞ்பசன்யூட்டி' (புதத்ிக் கூரக்ம என்று பபாருள்) என்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

o இந்தப் பபயகர இந்திய வம்சாவளிப் பபண்ணான வனீசா ரூபானி என்பவர ்

வழங்கியுள்ளார.் 

 ரிகலயன்ஸ் பதாழிலகங்களின் தகலவரான முதகஷ் அம்பானி, மாரக்் 

ஜுக்கரப்பரக்்கின் தபஸ்புக் நிறுவனத்துடன் ஒரு மிகப்பபரும் ஒப்பந்தத்கதச ்பசய்த 

பின்னர ்மீண்டும் ஆசியாவின் முதல் பணக்காரர ்ஆகியுள்ளார.் 

o ப்ளூம்பபரக்் தகாடீஸ்வரரக்ள் குறியீட்டின் படி, அவர ்சீனக் தகாடீஸ்வரர ்மற்றும் 

அலி பாபா நிறுவனதத்ின் இகண நிறுவனரான ஜாக் மாகவ பின்னுக்குத ்

தள்ளியுள்ளார.் 

 அபமரிக்க அதிபர ் படானால்ட் டிரம்ப் நியூயாரக்்கின் கிழக்கு மாவட்டதத்ுக்கான 

மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இந்திய-அபமரிக்கரான சரிதா தகாமதி பரட்டிகய 

நீதிபதியாக நியமிதத்ுள்ளார.் 

o இவர ்பதலுங்கானாகவச ்தசரந்்தவர ்ஆவார.் 

 ஆரம்ப மற்றும் இகடநிகலப் பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு மதிய உணவுக்கான உணவுப் 

பங்கீட்கட வழங்கும் நாட்டின் முதல் மாநிலமாக மதத்ியப் பிரததசம் 

உருபவடுத்துள்ளது. 

o இதன் கீழ், உணவுக்கான பணம் பபற்தறாரின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாநில 

அரசிடம் இருந்து இகணய வழியில் மாற்றப் படும். 

 Resistance Front (எதிரப்்பு முன்னணி) என்பது லஷ்கர-்இ-பதாய்பா என்ற பயங்கரவாதக் 

குழுவின் ஒரு கிகளப் பிரிவாகும். 

o இது காஷ்மீரில் உள்ள பயங்கரவாதக் குழுவின் புதிய பபயராகும். 

 தூரத்ரஷ்னில் மீண்டும் மறுஒளிபரப்பு பசய்யப்படும் ராமானந்த் சாகரின் ஒரு 

பிரபலமான பதாகலக்காட்சித் பதாடரான 'ராமாயணம்' 7.7 தகாடி 

பாரக்வயாளரக்களக் பகாண்டு  தற்தபாது உலகிதலதய அதிகம் பாரக்்கப்பட்ட ஒரு 

நிகழ்சச்ியாக மாறியுள்ளது. 

o வால்மீகியின் ராமாயணம் மற்றும் துளசிதாஸின் ராமசச்ரித மனாகச 

அடிப்பகடயாகக் பகாண்டு இந்தத் பதாடகர ராமானந்த் சாகர ்தயாரித்துள்ளார.் 

 பாகிஸ்தான் வரலாற்றில் முதல்முகறயாக, பாகிஸ்தான் விமானப்பகடயின் 

விமானியாக ராகுல் ததவ் என்ற இந்து மதத்கதச ்தசரந்்தவர ்ஒருவர ்ததரவ்ு பசய்யப் 

பட்டுள்ளார.் 

 தகாவிட் 19 பதாற்றுதநாய்க்கான இந்தியாவின் முதல் தசாதகனப் தபருந்தானது  

மும்கபயில் மகாராஷ்டிரா தினத்தன்று  துவங்கப் பட்டது. 

o இந்தப் தபருந்து, முன்னாள் ஐஐடி மாணவரக்ள் தபரகவயின் சி-19 பணிக் குழுவால் 

தமற்பகாள்ளப்பட்ட ஒரு முன்முயற்சி ஆகும்.  

 தாய்கமக்குப் பிறகு படன்னிஸ் விகளயாட்டிற்கு பவற்றிகரமாக திரும்பியதற்காக 

ஃபபட் தகாப்கப ஹாரட்் விருது (Fed Cup Heart Award) எனும் விருகத பவன்ற முதல் 

இந்தியர ்என்ற பபருகமகய படன்னிஸ் நட்சதத்ிரமான சானியா மிரச்ா பபற்றுள்ளார.் 

o ஃபபட் தகாப்கப ஹாரட்் விருதானது சரவ்ததச படன்னிஸ் கூட்டகமப்பின் ஒரு 

முன்முயற்சி ஆகும். 

 ஷாங்காய் ஒதத்ுகழப்பு அகமப்பின் (SCO - Shanghai Cooperation Organisation) 

பவளியுறவுத் துகற அகமசச்ரக்ளின் சந்திப்பில் இந்தியா காபணாலி வாயிலாகக் 

கலந்து பகாண்டது. 

o இது தற்தபாகதய தகலகம நாடான ரஷ்யாவினால் நடத்தப் பட்டது. 
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 சமீபதத்ில் இந்திய இராணுவம் இந்தியக் குடிமக்களுக்காக 3 ஆண்டு கால தன்னாரவ் 

பணிச ் தசகவகயச ் தசாதகன அடிப்பகடயில் பரிந்துகரத்துள்ளது. இது நிரந்தரப் 

பணி/தசகவ என்ற கருதத்ுருவிலிருந்து உள்ளிருப்புப் பயிற்சி/தற்காலிக தசகவ என்ற 

கருதத்ுருவிற்கு மாறும் முயற்சியாகும். 

o இந்திய இராணுவமானது தனது குடிமக்ககள அதிகாரிகள் மற்றும் இதர 

பிரிவுகள் என்ற இரண்டிலும் ஈடுபடுதத்த் திட்டமிட்டுள்ளது.  

 அறிவியல், பதாழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்சச்ிச ்பசயல்பாடுகள் ஆகியவற்றின் மூலம் 

பபாருளாதாரத்கத மீட்படடுத்தல் என்பது ததசியத் பதாழில்நுட்ப தினத்தன்று 

நடத்தப்பட்ட ஒரு டிஜிட்டல் கருத்தரங்காகும். 

o இது இந்தியத் பதாழிற்துகறக் கூட்டகமப்புடன் இகணந்து அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்பத் துகறயின் ஒரு தனிசச்ுதந்திர அகமப்பான ததசிய வளரச்ச்ி 

வாரியத்தினால் ஒருங்கிகணக்கப் பட்டது. 

 பிரிக்ஸ் அகமப்பின் புதிய வளரச்ச்ி வங்கியானது தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்கற 

எதிரத்்துப் தபாராடுவதற்காக இந்தியாவிற்கு 1 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர ் என்ற 

அளவில் ஒரு உதவியிகன “அவசர கால உதவித் திட்டக் கடனாக“ வழங்க 

இருக்கின்றது. 

 ஜம்மு காஷ்மீர ்மற்றும் ஹரியானா ஆகிய மாநில அரசுகள் 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்

மாதத்திற்குள் அதன் ஊரகப் பகுதியில் உள்ள அகனத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர ்குழாய் 

இகணப்புககள வழங்கும் வககயில் பசயல்பட்டு வருகின்றன. அத்திட்டதத்ின் 

ததசிய இலக்கான 2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னதாகதவ இந்த மாநில அரசுகள் 

இதகன அகடய இருக்கின்றன. 

o இந்த 2 மாநில அரசுகளும் தங்களது திட்டங்ககள மத்திய ஜல் சக்தித் துகற 

அகமசச்கத்தின் குடிநீர ்மற்றும் துப்புரவுத் துகறயிடம் அளித்துள்ளன. 

 இந்தியா 32வது காமன்பவல்த் சுகாதாரத் துகற அகமசச்ரக்ளின் சந்திப்பில் 

காபணாலி மூலமாகக் கலந்து பகாண்டது. 

o இதன் கருத்துரு, “தகாவிட் – 19 தநாய்க்கு எதிராக ஒரு ஒருங்கிகணக்கப் பட்ட 

காமன்பவல்த் எதிரவ்ிகனகய வழங்குதல்” என்பதாகும். 

 சமீபதத்ில் ஐக்கிய நாடுகள் ஆனது உலகப் பபாருளாதார நிகல மற்றும் வாய்ப்புகள், 

2020 என்ற அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அகமப்பானது தம 16 ஆம் தததிகய அகமதியாக ஒன்றிகணந்து 

வாழ்தலுக்கான சரவ்ததச தினமாக அனுசரிக்கின்றது. 

o இது 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாததத்ில் பபாதுச ் சகபயினால் அதிகாரப் 

பூரவ்மாக ஏற்றுக் பகாள்ளப் பட்டது. 

 ஆசிய உள்கட்டகமப்பு முதலீட்டு வங்கியானது தமற்கு வங்கதத்ில் நீரப்்பாசன 

வசதிகள் மற்றும் பவள்ள தமலாண்கமகய தமம்படுதத்ுவதற்காக 145 மில்லியன் 

அபமரிக்க டாலரக்ள்  அளவிலான கடனிற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

o இந்தத் திட்டமானது தமற்கு வங்கதத்ின் தாதமாதர ் பள்ளத்தாக்கின் மீது கவனம் 

பசலுதத் இருக்கின்றது. 

 மத்திய மனிதவள தமம்பாட்டுத் துகறயானது தகவல் பதாடரப்ு பதாழில்நுட்பத்தின் 

மீதான ததசியக் கல்வித் திட்டதத்ின் (NMEICT - National Mission of Education in Information and 

Communication Technology) கீழ் “சமாரத்் நிறுவன வளத் திட்டமிடல்” என்ற ஒரு மின்னணு 

முகறயிலான ஆளுககத் தளத்கத உருவாக்கியுள்ளது. 

o இந்தத் தளமானது குருதஷத்திராவில் உள்ள ததசியத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனதத்ில் 

பசயல்படுதத்ப் படுகின்றது. 
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 உலக வங்கியானது “இந்தியாவின் தகாவிட் – 19 சிறப்புப் பாதுகாப்பு” எதிரவ்ிகனத ்

திட்டதக்த ஊக்கப்படுதத்ும் விதமாக இந்தியாவிற்கு 1 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர ்

நிதியுதவிக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o இந்த நிதியானது ஏகழக் குடும்பங்கள், கடுகமயாக பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிப்பகடயும் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவிகய அளிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப் 

பட இருக்கின்றது. 

 “எசஐ்வி”கயப் தபான்று புதிய பகாரானா கவரஸானது எப்பபாழுதும் இருக்கக் கூடிய 

தநாய் என்றும் முழுகமயாக இகத ஒழிக்க முடியாது என்றும் உலக சுகாதார 

நிறுவனம் கூறியுள்ளது.  

o சின்னம்கம மற்றும் மதலரியா தபான்று மக்கட் பதாககயில் அது எப்பபாழுதும் 

பதாடரந்்து இருந்து, பரவலாகக் காணப்பட்டால் அந்தநாய் “எப்பபாழுதும் இருக்கக் 

கூடிய தநாய்” (Endemic) என்று அகழக்கப் படுகின்றது. 

 சின்தகானாவின் பட்கடயிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அல்காலாய்டு குயிகனனின் 

நிகனவாக “குயிகனன் தநாங்லாடியூ” என்று ஒரு கிராமதத்ிற்கு பபயரிடப்பட்டு 

உள்ளது. 

o இது ததாட்டப் பயிரிடுதல் காரணமாக “குயிகனன்” என்று அகழக்கப்படும் 

தமகாலயாவில் உள்ள ஒரு கிராமமாகும். 

 இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயமானது வங்காள விரிகுடாவில் உள்ள இந்தியக் 

கடதலாரப் பகுதிகளுக்கு “ஆம்பன் புயல்” என்ற ஒரு புயல் எசச்ரிக்கககய 

விடுத்துள்ளது. 

o இந்தப் புயலின் பபயரானது தாய்லாந்து நாட்டினால் பரிந்துகரக்கப்பட்டதாகும். 

இது 2004 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் மாதத்தில் பரிந்துகரக்கப்பட்ட 64 புயல் 

பபயரக்களக் பகாண்ட அசல் பட்டியலில் உள்ள ககடசிப் பபயராகும். 

 மின்னணு - ததசிய தவளாண் சந்கத முன்பனடுப்பானது 1000 சந்கதகள் என்ற தனது 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சந்கதக்கான இலக்கக எட்டியுள்ளது. 

o இது “ஒரு ததசம் ஒரு சந்கத” என்ற தளத்தின் கீழ் 2016 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது 

 படங்கு குறிதத் ஒரு விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக தவண்டி மதத்ிய சுகாதாரத் 

துகற அகமசச்கத்தினால் பரிந்துகரக்கப்பட்டதின் படி தம 16 ஆம் தததியன்று ததசிய 

படங்கு தினத்கத இந்தியா அனுசரிதத்து. 

 ததசியப் தபரிடர ் தமலாண்கம ஆகணயமானது ததசியப் இடப்பபயரவ்ுத் தகவல் 

அகமப்கபத் பதாங்கியுள்ளது. 

o இது இடப்பபயரவ்ுத் பதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒரு கமய நிகழ்தநரக் களஞ்சியம் 

ஆகும். 

 துகள் உதலாக மற்றும் புதிய பபாருட்களுக்கான தமம்படுதத்ப்பட்ட ஆராய்சச்ி 

கமயத்கதச ்தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஸ்ரீ சிதத்ிரத் திருநாள் மருதத்ுவ அறிவியல் 

கமயத்கதச ் தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ளுடன் இகணந்து ஒரு புதிய உயிரியல் 

ரீதியாக மக்கும் வககயில் காதினுள் கவக்கப்படும் ஒரு உள்கவப்புப் பபாருகள 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

o இந்த உள்கவப்புப் பபாருட்கள் இரும்பு – மாங்கனீசு கலகவயிலிருந்து 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளன. 

 சமீபதத்ில், பாகிஸ்தான் நாடானது டயபமர-்பாஷா எனும் அகணயின் 

கட்டகமப்பிற்காக தவண்டி சீனா ஆற்றல் என்ற ஒரு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் 

ஒன்றில் ககபயழுதத்ிட்டு உள்ளது. 
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o இது ககபர ் பக்துன்குவா மற்றும் கில்ஜிட் பல்திஸ்தான் ஆகியவற்றிற்கு 

இகடப்பட்ட வட பாகிஸ்தானில் சிந்து நதியின் மீது அகமந்துள்ளது. 

 சமீபதத்ில்  மதுகர இரயில் நிகலயமானது தனது சிறந்த தசகவக்காக ஐஎஸ்ஓ 14001 

தரச ் சான்றிதகழ (ISO - International Organization for Standardization/ சரவ்ததசத் 

தரப்படுதத்ல் ஆகணயம்) பபற்றுள்ளது. 

o ஐஎஸ்ஓ 14001 என்பது பசயலூக்கம் உகடய சுற்றுசச்ுழல் தமலாண்கம 

அகமப்பிற்கான (EMS - Environmental management system) ததகவககளக் குறிப்பிடும் 

ஒரு சரவ்ததசத் தரமாகும். 

 இந்தியாவிற்குச ் பசயற்கக சுவாசக் கருவிககள அபமரிக்கா வழங்க உள்ளதாக 

அபமரிக்க அதிபர ்படானால்டு ட்ரம்ப் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 பகாரானா கவரஸ் தநாய்த் பதாற்கற கட்டுப்படுத்துவதற்காக விதிக்கப்பட்ட ததசிய 

அளவிலான பபாது முடக்கத்கதத் பதாடரந்்து தனது விகளயாட்டுத் பதாடகர 

மீண்டும் பதாடங்கிய உலகின் முதலாவது முக்கியமான விகளயாட்டுப் தபாட்டி 

பஜரம்னியின் பண்படஸ்லிகா ஆகும்.  

o பண்படஸ்லிகா என்பது “பபடரல் லீக்” எனப்படும் பஜரம்னியில் நடதத்ப்படும் ஒரு 

முதன்கமயான கால்பந்துப் தபாட்டியாகும்.  

 அபமரிக்க முதலீட்டு நிறுவனமான “பஜனரல் அட்லான்டிக்” எனும் நிறுவனமானது  

ரிகலயன்ஸ் ஜிதயா நிறுவனத்தில் 1.34% பங்கக, அதாவது ரூ.6600 தகாடி மதிப்பிலான 

பங்கக முழுவதும் பிரிதப்தடுக்கப்பட்ட அடிப்பகடயில் ககயகப் படுதத் 

இருக்கின்றது. 

o முகநூல் நிறுவனம், சில்வர ் தலக் மற்றும் விஸ்டா சமபங்கு உரிகமயாளரக்ள் 

ஆகிதயாரால் தமற்பகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்ககளத ் பதாடரந்்து கடந்த 30 

நாட்களில் ஜிதயா நிறுவனதத்ில் பசய்யப்பட்ட 4வது மிகப்பபரிய முதலீடு 

இதுவாகும். 

 ஒரு புதிய உயிரினமானது சுட்டுகரப் படதக்தப் பயன்படுதத்ிச ் சமீபத்தில் 

கண்டறியப்பட்டது. இதற்கு ட்தராகுதளாகமசிஸ் டிவிட்டரி என்று பபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

o இது “தலதபால் பபனிதயல்ஸ்” என்ற ஒரு ஒட்டுண்ணி வககப் பூஞ்கச இனத்கதச ்

தசரந்்ததாகும். 

 ததசிய சட்ட தசகவகள் ஆகணயமானது (NALSA - National Legal Services Authority) தனது 

அதிகாரப்பூரவ் பசய்தி  மடலான நியாயா தீப் எனும் இதழில் பபாது முடக்கத்தின் 

தபாது விடுதகல பசய்யப்பட்ட விசாரகணக் ககதிகளின் எண்ணிக்கக குறித்த 

தனது அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது. 

o உத்தரப் பிரததசதத்ில் (9977) அதிக எண்ணிக்ககயிலான விசாரகணக் ககதிகள் 

விடுதகல பசய்யப் பட்டுள்ளனர.் இதற்கு அடுதத்ு ராஜஸ்தானில் 5460 

விசாரகணக் ககதிகளும் தமிழ்நாட்டில் 4547 விசாரகணக் ககதிகளும் 

பஞ்சாப்பில் 3698 விசாரகணக் ககதிகளும் மகாராஷ்டிராவில் 3400 விசாரகணக் 

ககதிகளும் விடுதகல பசய்யப் பட்டுள்ளனர.் 

 இந்திய அரசானது எல்கல உள்கட்டகமப்கப உருவாக்குவதற்காக பசகாதக்ர ்

குழுவினால் வழங்கப்பட்ட பரிந்துகரககளச ்பசயல்படுத்தியுள்ளது.   

o இக்குழுவானது 2018 ஆம் ஆண்டில் அகமக்கப்பட்டதாகும். 

 ததசிய தவளாண் மற்றும் ஊரக வளரச்ச்ி வங்கியானது ரூ.20,500 தகாடிகய 

விடுவிதத்ுள்ளது. 

o இந்த நிதியானது கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் வட்டார ஊரக வளரச்ச்ி வங்கிகள் 
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ஆகியவற்றிற்கு ஒரு முன்னணி வள நிதியாகச ்பசயல்பட இருக்கின்றது. 

 ஆப்கானிஸ்தானின் அதிபரான அஷ்ரப்கானி மற்றும் எதிரணிகயச ் தசரந்்தவரான 

அப்துல்லாஹ் அப்துல்லாஹ் ஆகிதயார ் அதிகாரப் பகிரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

ககபயழுதத்ிட்டுள்ளனர.் இதன் மூலம் பல மாதங்களாக நீடிதத்ு வந்த அரசியல் 

பிரசச்ிகன அந்நாட்டில் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. 

 தம 18 ஆம் தததியன்று தமிழ்நாடு முதல்வர ் எடப்பாடி தக.பழனிசாமி 

பசன்கனயிலிருந்து காபணாலிக் காட்சி மூலம் திருப்பூர ் மருதத்ுவக் கல்லூரி 

மருத்துவமகனக்கு அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 சாரஸ்் – Cov–2 கவரசிற்கு எதிராக தநாய் எதிரப்்புச ் சக்திகய உற்பத்தி பசய்து 

தநரம்கற விகளவுககள ஏற்படுத்திய உலகின் முதலாவது தடுப்பு மருந்து மாடரன்ா 

பகாரானா கவரஸ் தடுப்பு மருந்தாகும். 

o “mRNA – 1273”  என்ற எதிரப்்பு மருந்தானது ததசிய சுகாதார நிறுவனத்துடன் 

இகணந்து அபமரிக்காவில் உள்ள உயிரித் பதாழில்நுட்ப நிறுவனமான மாடரன்ா 

நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஹன்தகா என்பது ஜப்பானின் ஒரு தனிப்பட்ட அஞ்சல் தகலயாகும். 

o ஜப்பானில் மிகப் பழகமயான ஹன்தகா என்ற பாரம்பரியதத்ின் கீழ், 

பதாழிலாளரக்ள் பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக அலுவலகங்களுக்கு வந்து 

பசல்ல தவண்டும். 

 சமீபதத்ில், பினாங்கா அந்தமானிசிஸ் என்ற ஒரு அரிய வககப் பகன இனமானது 

திருவனந்தபுரதத்ில் (தகரளா) உள்ள ஜவஹரல்ால் தநரு பவப்ப மண்டலத் தாவரவியல் 

ததாட்டம் மற்றும் ஆராய்சச்ி கமயதத்ில் (JNTBGRI - Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden 

and Research Institute) பவற்றிகரமாகப் பயிரிடப்பட்டது. 

o பினாங்கா அந்தமானிசிஸ் என்பது பதற்கு அந்தமான் தீவின் ஹாரியத் மகல 

ததசியப் பூங்காவிகனப் பூரவ்ீகமாகக் பகாண்ட ஓர ் அரிய வககப் பகன 

மரமாகும். 

 மத்திய சுகாதாரத் துகற அகமசச்ரான ஹரஷ்் வரத்ன் உலக சுகாதார அகமப்பின்  

நிரவ்ாக வாரியத்தின் தகலவராக பபாறுப்தபற்க இருக்கின்றார .் இவர ் அடுதத் 3 

ஆண்டுகளுக்கு இப்பதவியில் நீடிப்பார.் 

o 34 உறுப்பினரக்களக் பகாண்ட இந்த வாரியத்தின் தற்தபாகதய தகலவரான 

ஜப்பானின் டாக்டர ்கிதராகி நகாடானி என்பவருக்குப் பதிலாக இவர ்நியமிக்கப் 

படவுள்ளார.்  

 மத்திய பாதுகாப்புத் துகற அகமசச்கமானது “இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம்” என்ற 

திட்டதத்ிற்கு ஊக்கமளிப்பதற்காக பாதுகாப்பு சாரந்்த 26 பபாருட்களின் 

பகாள்முதலுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o இது பபாதுக் பகாள்முதல் ஆகண, 2017 என்ற ஆகணயின் மீதான ஒரு 

திருத்தத்தின் மூலம் தமற்பகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 தம 19 ஆம் தததியன்று தமிழ்நாடு முதல்வர ்எடப்பாடி தக. பழனிசச்ாமி திருவள்ளூர ்

மாவட்டத்தின் பபரும்பாக்கதத்ில் ஒரு அரசு மருதத்ுவக் கல்லூரியின் 

கட்டுமானதத்ிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார.் 

o இந்தக் கட்டுமானப் பணிக்கான 60% நிதியானது மத்திய அரசினாலும் மீதம் உள்ள 

நிதியானது மாநில அரசினாலும் ஏற்றுக் பகாள்ளப்படுகின்றன. 

 தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துகறயானது பசன்கனயில் 3 நகராட்சி மண்டலங்களில் மிக 

அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட 34 வாரட்ு பகுதிகளில் தகாவிட் – 19 கவரஸ் பதாற்கறக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஒரு தீவிர “நுண் திட்டத்கத” பதாடங்கியுள்ளது. 
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 ஐதராப்பிய நாடான ஸ்தலாதவகியா நாடானது பகாரானா கவரஸ் பதாற்றிலிருந்து 

குகறந்த எண்ணிக்ககயிலான தனிநபர ் தலா இறப்பு விகிதத்கதப் பதிவு 

பசய்துள்ளது. 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கக 1 தகாடிகயத் பதாட்டு 

உள்ளது. 

o ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டமானது 2018 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 உத்தரப்பிரததசத்தின் பநாய்டாவில் உள்ள ஜீவார ் என்ற விமான நிகலயத்கத 

நிரம்ாணிப்பதற்காக சுவிட்சரல்ாந்து நாட்டின் நிறுவனமான சூரிச ்சரவ்ததச விமான 

நிகலய நிறுவனத்திற்கு (Zurich Airport International AG) உள்துகற அகமசச்கமானது 

பாதுகாப்பு அனுமதிகய வழங்கி உள்ளது. 

o இந்தப் பசுகமவழித் திட்டமானது புது தில்லியின் இந்திரா காந்தி சரவ்ததச 

விமான நிகலயதத்ிற்கு ஒரு மாற்றாக கருதப்படுகிறது. 

 மத்திய நிதி அகமசச்கம் ததசிய எழுதத்றிவு மற்றும் எண்ணறிவுப் பிரசச்ாரதத்ிற்கான 

அடிப்பகடத் திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்கதத் பதாடங்கப் தபாவதாக அறிவித்து உள்ளது. 

o 2020 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் ஒவ்பவாரு குழந்கதயும் 3 ஆம் வகுப்பில் 

அடிப்பகடயான கல்வியறிவு மற்றும் எண்ணறிகவ அகடவகத இந்தத் திட்டம் 

உறுதி பசய்கிறது. 

 தநரடி வங்கிப் பரிமாற்றதத்ின் மூலம் மாநில விவசாயிகளுக்கு "குகறந்தபட்ச 

வருமானம் கிகடப்பகத" உறுதி பசய்வதற்காக சத்தீஸ்கர ் அரசாங்கதத்ால் ராஜீவ் 

காந்தி நியாய தயாஜனா என்ற திட்டம் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

o முன்னாள் பிரதமர ் ராஜீவ் காந்தியின் நிகனவு  தினமான தம 21 அன்று இந்த 

திட்டம் பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 மத்தியப் பிரததசத்தில் மாநிலம் வழியாகச ் பசல்லும் புலம்பபயரந்்த 

பதாழிலாளரக்ளுக்காக மதத்ியப் பிரததச காவல் துகறயால் சரண் படுகா என்ற 

பிரசச்ாரம் பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

o இந்தப் பிரசச்ாரதத்ின் கீழ் புலம்பபயரந்்த பதாழிலாளரக்ளுக்கு அவரக்ளின் பாத 

வலிகயக் குகறக்க காலணிகள் மற்றும் பசருப்புகள் (shoes and slippers) வழங்கப் 

பட்டன. 

 தகரளாவின் அனக்கம்தபாயில்-கல்லடி-தமப்படி பாகதயில் ஒரு இருவழிச ் சுரங்கப் 

பாகதகய அகமக்க மத்திய அரசானது அனுமதி அளிதத்ுள்ளது. 

o 6.5 கி.மீ தூரமுள்ள இந்த சுரங்கப்பாகத நாட்டின் மூன்றாவது நீளமான சுரங்கப் 

பாகதயாக இருக்கும். 

 மகாராஷ்டிராவில் விவசாயிகளின் நலனுக்காக மீ அன்னபூரண்ா என்ற திட்டம் 

பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 சமீபதத்ில் புதனவில் உள்ள அகரக்ர ் ஆராய்சச்ி கமயத்கதச ் தசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் தகாதுகமயில் “Rht14” மற்றும் “Rht18” என்று 2 மாற்று குள்ளத் 

தன்கமயுகடய மரபணுக்ககளக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

o இது பநற்பயிரக்் கழிவு எரிப்கப (தாளடிப் பயிர ் எரிப்பு) குகறக்க உதவ 

இருக்கின்றது. 

 மத்தியப் பாதுகாப்புத் துகற அகமசச்ரான ராஜ்நாத் சிங் பாதுகாப்புத் துகறயில் 

இருக்கும் சிறு, குறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங்களின் மின்னணு முகறயிலான ஒரு 

மாநாட்டிற்குத் தகலகம தாங்கினார.் 

o இந்த மாநாடானது 2025 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் 25 பில்லியன் மதிப்பிற்கு பாதுகாப்பு 
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உற்பத்தி என்ற தனது இலக்கக அகடய இந்தியாவிற்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 சமீபதத்ில் அபமரிக்க அதிபர ் படானால்டு டிரம்ப் ரஷ்யாவுடன் கடந்த 18 

ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் திறந்த வான்பவளி ஒப்பந்ததத்ிலிருந்து விலகும் தனது 

திட்டதக்த அறிவித்துள்ளார.் 

o இந்த ஒப்பந்தமானது 2002 ஆம் ஆண்டில் இராணுவ பவளிப்பகடத் தன்கமகய 

தமம்படுதத்ுவதற்காக ககபயழுதத்ிடப் பட்டது.  

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது பரப்தபா விகிதத்கத 4.4%லிருந்து 4% ஆகக் குகறத்து 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

o தகலகீழ் பரப்தபா விகிதமானது 3.35% ஆகக் குகறக்கப் பட்டுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகத் ததனீக்கள் தினத்திற்கான கருதத்ுரு, “ததனீக்கள் 

ஈடுபடுதல்” என்பதாகும். 

o உணவு மற்றும் தவளாண் அகமப்பின் தரவுத ் தளத்தின்படி, 2017-18 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ததன் உற்பதத்ியில் உலக அளவில் இந்தியா (64.9 ஆயிரம் டன்கள்) 

எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது. ததன் உற்பதத்ியில் 551 ஆயிரம் டன்களுடன் சீனா 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 “தக.தக.ஆர”் என்ற நியூயாரக்்கில் உள்ள ஒரு தனியார ் பங்கு நிறுவனமானது ஜிதயா 

தளத்தில் 2.32% பங்கிற்காக 1.5 பில்லியன் அபமரிக்க டாலகர முதலீடு 

பசய்யவுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

o முகநூல், சில்வர ் தலக், விஸ்டா பங்குதாரரக்ள் மற்றும் பஜனரல் அட்லாண்டிக் 

ஆகிய நிறுவனங்களுக்குப் பிறகு ரிகலயன்ஸ் ஜிதயாவில்  தமற்பகாள்ளப் பட்ட 

5வது முதலீடு இதுவாகும். 

 பதற்கு பஜரம்னியில் உள்ள பிலிப்ஸ்பபரக்் அணு ஆற்றல் ஆகலகய அந்த 

நிறுவனதத்ின் இயக்குனரக்ள் மூடத் பதாடங்கியுள்ளனர.் 

o பஜரம்னி ஆறிற்கும் தமற்பட்ட அணு ஆகலககளக் பகாண்டுள்ளது. ஆனால் 

இகவ 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மூடப்பட இருக்கின்றன. 

 பகாரானா கவரஸின் காரணமாக இந்தியா முழுவதும் அமல்படுதத்ப் பட்டுள்ள 

பபாது முடக்கம் நீக்கப்பட்ட பின்பு படிப்படியாக விகளயாட்டுப் பயிற்சிககள 

மீண்டும் பதாடங்குவதற்கு தவண்டி ஒரு தரநிகலச ்பசயல்பாட்டு பநறிமுகறகய (SOP 

- Standard Operating Procedure) தயாரிப்பதற்காக 6 உறுப்பினரக்ள் பகாண்ட ஒரு குழுகவ 

இந்திய விகளயாட்டு ஆகணயம் (SAI - Sports Authority of India) அகமத்து உள்ளது. 

o இது SAI-யின் பசயலாளரான தராகித் பரத்வாஜ் அவரக்ளால் தகலகம தாங்கப்பட 

இருக்கின்றது. 

 மன்னார ் வகளகுடா கடல்சார ் ததசியப் பூங்காவின் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

மண்டலத்திற்குள் கடல்நீகரக் குடிநீராக்கும் ஒரு ஆகலகய அகமப்பதற்கான ஒரு 

பரிந்துகரக்கு மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துகற அகமசச்கம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

o இந்தத் திட்டமானது ராமநாதபுரத்தின் கடலாடி தாலூகாவில் உள்ள குதிகரபமாழி 

என்ற கிராமத்தில் அகமய இருக்கின்றது. 

 இந்தியப் பபாருளாதார அறிஞரான அபாஸ் ஜா என்பவர ் பதற்கு ஆசியப் பகுதியில் 

காலநிகல மாற்றம் மற்றும் தபரிடர ்தமலாண்கம குறித்த ஒரு முக்கியமான பதவிக்கு 

உலக வங்கியால்  நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வரான பஜயலலிதாவின் இல்லமான “தவதா 

நிகலயமானது” ஒரு நிகனவு இல்லமாக மாற்றப்பட இருக்கின்றது. 

 இஸ்தரல் நாடானது இந்தியக் கவிஞரான இரவீந்தரநாத் தாகூரின் பிறந்த 
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தினத்கதயடுதத்ு படல் அவில் நகரில் உள்ள ஒரு பதருவிற்கு அவரது பபயகரச ்

சூட்டியுள்ளது.  

 உலக கதராய்டு தினமானது தம 25 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 புலம்பபயரந்்ததாரின் நலனுக்காக ஓர ் இடம்பபயரவ்ு ஆகணயத்கத அகமக்கப் 

தபாவதாக உதத்ரப் பிரததச அரசானது அறிவித்துள்ளது. 

o புலம்பபயரந்்ததாரின் திறகனப் பபாருதத்ு அந்தப் புலம்பபயரந்்த 

பதாழிலாளரக்ளின் தவகல மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்கப உறுதிப்படுதத்ுவகத 

முதன்கமயாகக் பகாண்டு இந்த இடம்பபயரவ்ு ஆகணயம் பசயல்பட உள்ளது. 

 சாகலப் தபாக்குவரதத்ு மற்றும் பநடுஞ்சாகல அகமசச்கம் பிஎஸ்-VI விதிமுகறக்கு 

தவண்டி எல்-7 வககக்கான (நான்கு சக்கர வண்டி) உமிழ்வு விதிமுகறககள 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

o 400 கிதலாவிற்கு தமல் நிகற பகாண்ட நான்கு சக்கர வாகனங்கள் எல்-7 பிரிவின் 

கீழ் தசரக்்கப் பட்டுள்ளன. இது முழுகமயாக ஒரு மகிழுந்கதப் தபான்று இருக்கும் 

வககயில் மூன்று சக்கர வாகனதத்ிற்கான அளவில் நான்கு சக்கரங்ககளக் 

பகாண்டிருக்கும். 

 மிதசாரம் மாநிலமானது விகளயாட்டுத் துகறக்கு ‘பதாழில்துகற’ என்ற 

தகுதிநிகலகய வழங்கியுள்ளது. இவ்வாறு பசய்த முதல் மாநிலம் இதுவாகும். 

o இது முதலீட்கட ஈரப்்பதன் மூலம் விகளயாட்டு நடவடிக்ககககள தமலும் 

தமம்படுதத்ுவகத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 ரிக்டர ் அளவுதகாலில் 5.5 என்று பதிவாகிய ஒரு நிலநடுக்கமானது மணிப்பூர ்

மாநிலத்கதத் தாக்கியுள்ளது. 

o ததசிய நிலநடுக்க கமயத்தின்படி, இந்த நிலநடுக்கமானது மணிப்பூரின் 

பமாய்ராங்கிற்கு பதன் தமற்கில் 13 கிதலா மீட்டர ் பதாகலவில் கமயம் 

பகாண்டிருந்தது.  

 சமீபதத்ில் “புனிட்டஸ் சாண்க்டஸ்” என்ற ஒரு புதிய சிறிய நன்னீர ் வாழ் மீன் 

இனமானது தமிழ்நாட்டின் தவளாங்கண்ணியில் கண்டறியப் பட்டது. 

o இது பபாதுவாக தகரளாவில் “பரல்” என்றும் தமிழ்நாட்டில் “பகண்கட” என்றும் 

அகழக்கப் படுகின்றது. 

 உத்தரப் பிரததச மாநில அரசானது பபாது முடக்கதத்ின்தபாது அம்மாநிலதத்ிற்குத் 

திரும்பிய புலம்பபயரந்்த பதாழிலாளரக்களப் பற்றிய  தனது முதலாவது திறன் 

தகவல் அகமப்கப பவளியிட்டுள்ளது. 

o அவரக்ளின் திறன் மற்றும் அனுபவம் ஆகியவற்கறப் பபாறுதத்ு அம்மாநிலதத்ில் 

அவரக்ளுக்கு தவகலவாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என்று அம்மாநில அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

 இந்தியாவின் ஆதராக்கிய தசது என்ற பசயலியானது உலகின் மிகப்பபரிய தடம் 

பதாடரப்ு கண்காணிப்புச ்பசயலியாக உருபவடுதத்ுள்ளது. இது 40 நாட்களில் மட்டும் 

11 தகாடி 40 லட்சம் மக்ககளச ்பசன்றகடந்துள்ளது. 

 சமீபதத்ில் உலக சுகாதார அகமப்பானது விமரச்னத்திற்கு உள்ளான மதலரியா தநாய் 

எதிரப்்பு மருந்தான “கஹட்ராக்ஸிகுதளாதராகுயின்” என்ற மருந்தின் தசாதகனகய 

நிறுத்தி கவப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது. இது தகாவிட் – 19 சிகிசக்சக்குப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றது. 

 கூகுள் பிதள ஸ்தடாரானது தகரளாவில் மதுகவ விநிதயாகிக்கப் பயன்படுத்தப்பட 
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இருக்கும் “BevQ” என்ற பசயலிக்கு தவண்டி தனது ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

 மத்திய அரசானது “MyGov” குழுவால் நடத்தப்பட இருக்கும் தீங்கு விகளவிக்கும் பிகழ 

(BUG) கண்காணிப்புத் திட்டத்கதத் பதாடங்கியுள்ளது. 

o இந்தத் திட்டமானது ஆதராக்கிய தசது பசயலிக்குள் பாதுகாப்புக் குகறபாடுககள 

கண்டுபிடிக்கும் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு பவகுமதிககள வழங்க 

வழிவகக பசய்கின்றது. 

 ஆங்கிதலய எழுதத்ாளரான J.K. பரௌலிங் “The Ickabog” என்ற தனது புதிய குழந்கதகள் 

புத்தகதத்ின் முதல் 2 அத்தியாயங்ககள பவளியிட்டுள்ளார.் 

o 2007 ஆம் ஆண்டில் “ஹாரி பாட்டர”் மற்றும் “பகாடிய புனிதம்” ஆகியகவ 

பவளியிடப்பட்டதற்குப் பிறகு அவரது முதலாவது குழந்கதகள் புதத்கம் இதுதவ 

ஆகும். 

 

 உலகம் முழுவதும் தம 30 ஆம் தததியன்று இ-சிகபரட்டுககளப் தபான்று இருக்கும் ஒரு 

சாதனதத்ிற்கான உலக தினமானது அனுசரிக்கப்பட இருக்கின்றது. இது உலகப் 

புககயிகல எதிரப்்பு தினத்திற்கு முந்கதய தினதத்ில் அனுசரிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

o இது இ-சிகபரட்டுகள் குறிதத் விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்துவகதயும் புகக 

பிடிக்கும் பழக்கத்கத விட முடியாத நபரக்ளுக்கு உதவுவகதயும் தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 தம 28 ஆம் தததி தததியானது உலகப் பட்டினித் தினமாக அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

o இது பட்டினித் திட்டத்தின் ஒரு முன்பனடுப்பாகும். 

 கரந்ாடக மாநில அரசானது தனது அகனதத்ுக் குடிமக்களின் தரவுககளச ்

தசகரிப்பதற்காக “மாநில சுகாதாரப் பதிதவட்கட” பதாடங்கவுள்ளதாக அறிவித்து 

உள்ளது. 

o நாட்டில் இந்த வகககயச ்தசரந்்த ஒரு முதலாவது பதிதவடு இதுவாகும். 

 நீண்ட பதாகலவு பகாண்ட விமானப் பயணதத்ிற்கான முன்தனாக்கு விமானப் 

பயணச ்பசயல் திட்டதத்ின் கீழ் ரஷ்யா தனது முதலாவது மகறந்து இருந்து தாக்கும் 

வககயிலான குண்டு வீசும் விமானத்கதக் கட்டகமத்துள்ளது. 

 பதாகுப்பு தவக நடவடிக்கக என்பது தகாவிட் – 19 தடுப்பு மருந்துகள், சிகிசக்ச 

முகறகள் மற்றும் தநாய்க் கண்டறிதல் ஆகியவற்றின் வளரச்ச்ிகய 

விகரவுபடுத்துவதற்காகவும் ஊக்கப்படுத்துவதற்காகவும் அபமரிக்காவின் 

கூட்டாட்சி அரசாங்கத்தினால் பதாடங்கப்பட்ட ஒரு பபாது-தனியார ் பங்களிப்புத் 

திட்டமாகும். 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது ஆத்மநிரப்ர ் பாரத ் என்ற திட்டத்தின்கீழ், சிறு, குறு 

மற்றும் நடுத்தர பதாழில் நிறுவனங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட இருக்கும் கடன்களுக்கு 

அபாயமற்ற தகுதி நிகல (Zero risk weight) என்ற ஒன்கற வங்கிகள் வழங்க அனுமதிக்க 

இருக்கின்றது. 

o அபாயமற்றத் தகுதி நிகல என்பது இந்தக் கடன்களுக்கு வங்கிகள் கூடுதலாக 

மூலதனத்கதப் பிகணயாக கவக்க தவண்டியதில்கல என்பகதக் குறிக்கின்றது. 

 பகாரானா கவரஸ் அற்ற நாடாக தன்கனத் தாதன அறிவித்த ஐதராப்பாவின்  

முதலாவது நாடு மான்டிநீக்தரா ஆகும். 

o மான்டிநீக்தரா ஆனது ஒரு பால்கன் நாடாகும். 

 அபமரிக்காவானது ஹாங்காங்கக சீனாவிடமிருந்துப் பிரிந்து இருக்கும் ஒரு 

தன்னாட்சிப் பிரததசமாக கருதவில்கல என்று கூறியுள்ளது.  
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o இது அபமரிக்காவுடனான ஹாங்காங்கின் சிறப்பு வரத்்தக நிகலயின் இழப்பிற்கு 

வழி வகுக்கும். தமலும் இது அந்நாடு ஒரு சரவ்ததச நிதி கமயமாக தனித்து 

நிற்பதற்கும் அசச்ுறுதத்லாக இருக்கும். 

 மத்தியக் கலாசச்ாரத் துகற அகமசச்கம் “மின்னணு பாரம்பரியக் களஞ்சியம்   

மற்றும் மின்னணு ககலஞர ் களஞ்சியம் ஆகியவற்கற உருவாக்கிட தவண்டி 

பரிந்துகர பசய்துள்ளது. எனதவ இதன் மூலம் புகழ்பபற்ற ககலஞரக்ள் தங்களது 

ககலககளக் கற்பிப்பதற்கு தவண்டி காபணாளி நிகழ்சச்ித் பதாகுதிககள 

உருவாக்கலாம். 

 சீன நாடாளுமன்றம் ஹாங்காங்கிற்காக ஒரு புதிய சட்டத்கத நிகறதவற்றி உள்ளது. 

இது முதன்முகறயாக ஹாங்காங் சிறப்பு நிரவ்ாகப் பகுதிக்காக தவண்டி  (SAR - Special 

Administrative Region) ததசியப் பாதுகாப்புச ் சட்டங்ககள வகரவு பசய்ய சீனாவிற்கு 

(பபய்ஜிங்) அதிகாரம் அளிக்கின்றது. 

 உத்தரப் பிரததச மாநில அரசானது அம்மாநிலதத்ில் 800 கிதலா மீட்டர ் சாகலகய 

மூலிககச ்சாகலயாக தமம்படுத்த இருக்கின்றது. 

o இந்த மூலிககச ் சாகலயானது தனது இரு புறங்களிலும் உள்ள நிலப்பகுதியில் 

மருத்துவ மற்றும் மூலிகக மரங்ககளக் பகாண்டிருக்கும். 

 மத்தியப் பிரததச மாநில அரசானது புலம்பபயரந்்த பதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உதவுவதற்காக தவண்டி தராஜ்கர ் தசது தயாஜனா என்ற திட்டத்கதத் பதாடங்கி 

உள்ளது. 

o இந்தத் திட்டமானது புலம்பபயரந்்த பதாழிலாளரக்ளுக்கு தவகலவாய்ப்பு அளிக்க 

இருக்கின்றது. 

 தற்பபாழுது மத்திய பநகிழிப் பபாறியியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது 

மத்தியப் பபட்தராலிய தவதியியல் பபாறியியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

என்று பபயர ்மாற்றப் பட்டுள்ளது.  

o இந்தப் பபயர ் மாற்றமானது தமிழ்நாடு சமூகப் பதிவுகள் சட்டம், 1975 என்ற 

சட்டத்தின் கீழ் பதிவு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 உலக சுகாதார நிறுவனதத்ின்படி, சீரம் இந்திய நிறுவனம், பாரத் பதயாபடக், கசடஸ் 

தகடிலா மற்றும் இந்திய தடுப்பு மருந்து நிறுவனம் ஆகியகவ தகாவிட் – 19 தடுப்பு 

மருந்கத உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ள இந்திய நிறுவனங்களாகும். 

 புகழ்பபற்ற தஜாதிடரான தபஜன் டருவாலா என்பவர ் குஜராதத்ில் உள்ள 

அகமதாபாத்தில் காலமானார.் 

o தபஜன் டருவாலா என்பவர ் “ஆயிரம் ஆண்டுகால தீரக்்க தரிசனம்” என்ற 

புத்தகதத்ில் கடந்த 1000 ஆண்டுகளில் 100 சிறந்த தஜாதிடரக்ளிகடதய 

தரவரிகசப் படுத்தப் பட்டுள்ளார.் 

 சத்தீஸ்கர ் மாநிலத்தின் முதலாவது முதலகமசச்ரான அஜித் தயாகி சமீபத்தில் 

காலமானார.் 

o இவர ் சத்தீஸ்கர ் மாநிலதத்ில் 2000 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதம் முதல் 2003 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர ் மாதம் வகர இந்திய ததசியக் காங்கிரசின் சாரப்ாக 

முதலகமசச்ராகப் பதவி வகிதத்ார.் 

 தியரி படலதபாரட்ி என்பவர ்விப்தரா நிறுவனதத்ின் புதிய தகலகம பசயல் அதிகாரி 

மற்றும் தமலாண் இயக்குநராக உருபவடுதத்ுள்ளார.் 

o இதற்கு முன்பு, இவர ் தகப்பஜமினி குழுமதத்ின் தகலகமச ் பசயல்பாட்டு 

அதிகாரியாகப் பணியாற்றினார.்  
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

காவிரி நீர் மேலாண்மே ஆமணயே் 

 காவிரி நீர ்தமலாண்கம ஆகணயத்கத ஜல் சக்தி அகமசச்கத்தின் கீழ் பகாண்டு வர 

மத்திய அரசானது முடிவு பசய்துள்ளது. 

 முன்பு இது நீரவ்ளம், நதி தமம்பாடு மற்றும் கங்கக புனரகமப்பு அகமசச்கத்தின் கீழ் 

இருந்தது. 

 ‘காவிரி நீர ் தமலாண்கம ஆகணயம்’ மற்றும் ‘காவிரி நீர ் ஒழுங்குமுகறக் குழு’ 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய காவிரி நீர ்தமலாண்கமத் திட்டத்கத மத்திய அரசானது 

2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் அறிவிதத்து. 

 தீரப்்பாயதத்ின் உத்தரகவ உரிய மனப்பான்கமயுடன் தமற்பகாள்ளப் படுவகத 

உறுதி பசய்யதவ  காவிரி நீர ்ஒழுங்குமுகறக் குழுவானது அகமக்கப்பட்டது. 

 

 

சிங்கே்பட்டி ஜமீன் 

 ஜமீன்தாராரன முருகதாஸ் தீரத்்தபதி காலமானார.் 

 திருபநல்தவலிக்கு அருகிலுள்ள சிங்கம்பட்டி எனும் ஒரு சிறிய பாகளயதத்ில் வசிதத்ு 

வந்த இவர ்இந்தியாவில் ககடசியாக முடிசூட்டப்பட்ட மன்னர ்ஆவார.் 

 சிங்கம்பட்டி ஜமீனில் 31-வதாக முடிசூட்டப்பட்ட மன்னர ்இவர ்ஆவார.் 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

ஊட்டசச்த்து அடிப்பமடயிலான ோனியத் திட்டே் 

 சமீபதத்ில் யூரியா அல்லாத உரங்களுக்கான மானியதத்ிற்கு ரூபாய் 22,186 தகாடிகய 

மானியமாக மதத்ிய அரசானது ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 பபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அகமசச்ரகவக் குழுவானது ஊட்டசச்தத்ு 

அடிப்பகடயிலான மானியத் திட்டதத்ின் கீழ் அம்தமானியம் பாஸ்தபட் எனும் 

உரத்கதயும் தசரக்்க ஒப்புதல் அளிதத்து. 

 ஊட்டசச்த்து அடிப்பகடயிலான மானியத்  திட்டமானது, 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் 

தவதியியல் மற்றும் உர அகமசச்கதத்ின் உரங்கள் துகறயினால் பசயல்படுதத்ப் 

பட்டு வருகின்றது. 

 ஊட்டசச்த்து அடிப்பகடயிலான மானியத்  திட்டதத்ின் கீழ், வருடாந்திர 

அடிப்பகடயில் நிரண்யிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மானியமானது, அதன் 

ஊட்டசச்த்து உள்ளடக்கத்கதப் பபாறுதத்ு மானிய விகலயில் உள்ள பாஸ்தபடிக் & 

பபாட்டாசிக் உரங்களின் ஒவ்பவாரு வககயிலான தரத்திற்கும் வழங்கப்படுகிறது. 

 யூரியா அல்லாத உரங்களுக்கான மானியத்கதக் கட்டுப்படுதத் ஊட்டசச்தத்ு 

அடிப்பகடயிலான மானியத் திட்டமானது முயல்கிறது. தமலும் அது மானியச ்

சுகமகய ஓரளவிற்குக் கணிசமாகக் குகறக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ் யூரியா தவிர மற்ற உரங்கள் அகனத்தும் விவசாயிகளுக்கு 

மானிய விகலயில் வழங்கப்பட உள்ளன. 

 இந்தத் திட்டமானது இரண்டாம் நிகல ஊட்டசச்தத்ுக்களான என், பி, தக மற்றும் எஸ் 

மீதும் (கநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் பபாட்டாசியம் மற்றும் சல்பர)் மற்றும் கமக்தரா 

ஊட்டச ்சதத்ுக்களிலும் கவனம் பசலுதத்ுகிறது. 

 

CARES திட்டே் 

 தகாவிட் – 19 பசயல்பாடு பகாண்ட எதிரவ்ிகன மற்றும் பசலவின உதவித் திட்டம் 

என்பது “CARES” (COVID-19 Active Response and Expenditure Support Programme) என்ற 

திட்டமாகும். 

 இதன் மூலம் இந்திய அரசு மற்றும் ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கி ஆகியகவ 1.5 பில்லியன் 

அபமரிக்க டாலர ்மதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்ததத்ில் ககபயழுத்திட்டு உள்ளன.  

 இது புதிகமயான பகாரானா கவரஸ் தநாய்த் பதாற்றிற்காக அரசின் எதிரவ்ிகன 

நடவடிக்ககக்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 

ேத்திய அலுவல் கட்டிடே் (விஸ்டா) 

 வல்லுநர ் மதிப்பீட்டுக் குழுவானது ரூ.922 தகாடி பசலவில் புதிய பாராளுமன்ற 

கட்டிடதத்ிற்கான பரிந்துகரக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 தற்பபாழுதுள்ள நாடாளுமன்றமானது 93 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப் பட்டதாகும். 

 புதுதில்லியில் உள்ள மத்தியக் கட்டிடமானது நாடாளுமன்ற வளாகம், ராஷ்டிரபதி 

பவன், இந்தியா நுகழவாயில், வடக்கு & பதற்குப் பகுதி, ததசிய ஆவணக் காப்பகம் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 இது எட்வின் லூட்தடயன்ஸ் மற்றும் தபக்கர ்ஆகிதயாரால் வடிவகமக்கப் பட்டதாகும். 
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இத்திட்டம்  ற்றி 

 இத்திட்டம் மத்தியச ் பசயலகதத்ின் வடக்கு மற்றும் பதற்கு அலுவலகப் பகுதிகள், 

பாராளுமன்றக் கட்டிடம் மற்றும் 3 கிதலாமீட்டர ் நீளமுகடய ராஜ பாகத 

ஆகியவற்கறப் புதுப்பிக்கத் திட்டமிடுகின்றது.  

 இத்திட்டதத்ின் கீழ் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூகல மாததத்ிற்குள் ஒரு புதிய பாராளுமன்றக் 

கட்டிடமும்,  2024 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாததத்ிற்குள் ஒரு பபாதுத் தகலகமச ்

பசயலகமும் கட்டி முடிக்கப்படும். 

 ஒரு புதிய முக்தகாண வடிவிலான பாராளுமன்றக் கட்டிடம் கட்டப்படும். 

 தற்தபாகதய வடக்கு மற்றும் பதற்குப் பகுதி அலுவலகங்கள் அருங்காட்சியகங்களாக 

மாற்றப் படும். 

 பிரதம மந்திரி அலுவலகம், பிரதம மந்திரி மற்றும் துகணக் குடியரசுத் தகலவர ்

ஆகிதயாரது வீடுகள் மறுநிரம்ாணம் பசய்யப்படும். 

 ஆனால் எந்தப் புதியக் கட்டிடமும் இந்தியா நுகழவாயிகல விட பபரியதாக 

இருக்காது. 

 

சசாட்டு நீரப்் பாசனே்  

 2019 – 20 ஆம் நிதியாண்டில், பசாட்டு நீரப்்பாசன விரிவாக்கதத்ில் ததசிய அளவில் 

தமிழ்நாடு (2,06,853.25 பஹக்தடர)் முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 இதற்கு அடுத்து கரந்ாடக மாநிலம் 1,41,103.56 பஹக்தடருடன் 2வது இடத்திலும் குஜராத் 

மாநிலம் 1,08,322.00 பஹக்தடருடன் 3வது இடதத்ிலும் உள்ளன. 

 இது பிரதான் மந்திரி கிரிஷி சின்சாய் தயாஜனா (PMKSY - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee 

Yojana) என்ற ஒரு திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக எட்டப் பட்டுள்ளது. 

 இது நீர ்தசமிப்புத் பதாழில்நுட்பங்களின் மீது கவனம் பசலுத்துவதன் மூலம் “சிறு துளி 

அதிக விகளசச்ல்” என்ற கருதத்ாக்கத்கத ஊக்கப் படுதத்ும் ஒரு திட்டமாகும். 

 

மூங்கில் ோநாடு 

 மத்திய வடகிழக்கு வளரச்ச்ித் துகறக்கான இகணயகமசச்ர ்காபணாளியின் மூலம் 

மூங்கில் மாநாட்டில் கலந்து பகாண்டார.்  

 இது மூங்கில் வளங்களின் உதவியுடன் நாட்டின் பபாருளாதாரத்கத வளரச்ச்ியகடயச ்

பசய்ய இருக்கின்றது. 

 இந்தியாவின் வடகிழக்குப் பகுதியானது நாட்டின் 60% மூங்கில் இருப்கபக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய வனச ் சட்டம்,  1927 என்ற சட்டமானது மூங்கிகலப் புல் வகக இனமாக 

மாற்றுவதற்காக 2017 ஆம் ஆண்டில் திருதத்ப்பட்டது. 

 

இந்தியாவில் ேதுபானே் ேற்றுே் GST 

 மாநிலங்கள் பபாதுவாக மதுபானத்தின் மீது மிகக் கடுகமயான சுங்கத் தீரக்வகய 

விதிக்கின்றன. 

 தில்லி அரசானது மதுபான விகலயின் மீது சிறப்புக் பகாரானாக் கட்டணமாக 70% 

அளவிற்கு கட்டண உயரக்வ விதிதத்ுள்ளது. 
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 உத்தரப் பிரததச மாநில அரசானது மதுபானதத்ின் மீது சிறப்பு வரிகய விதிக்கின்றது. 

இந்த மாநிலம் வசூலிக்கப்பட்ட இந்த நிதிகய பராமரிக்கப்படாத அல்லது பதருவில் 

சுற்றித் திரியும் கால்நகடகயப் பராமரிக்கப் பயன்படுதத்ுகின்றது.  

 தமிழ்நாடு மாநில அரசானது மதுபானதத்ின் மீது மதிப்புக் கூட்டு வரிகய (VAT – Value 

Added Tax) விதிக்கின்றது. 

 மதுபான விற்பகனயானது குஜராத் மற்றும் பீகார ் ஆகிய மாநிலங்களில் தகட 

பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 மற்ற அகனதத்ு மாநிலங்களிலும், மதுபானமானது அரசின் கருவூலத் பதாககக்கு ஒரு 

குறிப்பிட்ட பங்களிப்கப ஆற்றுகின்றது. 

 மாநில சுங்கத் தீரக்வயானது மதுபானதத்ின் மீது விதிக்கப் படுகின்றது. 

 “மாநில நிதியியல் : 2019-20 ஆம் ஆண்டின் நிதிநிகல அறிக்கக குறிதத் ஆய்வு” என்ற 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் அறிக்ககயின்படி, மதுபானத்தின் மீதான சுங்கத் 

தீரக்வயானது பபரும்பாலான மாநிலங்களின் மாநில வருவாயிற்கு 10% முதல் 15% 

பங்களிப்கப ஆற்றுகின்றது. 

 இது மாநில வருவாயிற்கு 2வது அல்லது 3வது மிகப்பபரிய பங்களிப்பாகும். 

 மாநில அரசுகள் மதுபானத்கத GST வரம்பிற்குள் பகாண்டு வர விரும்பாததற்கு 

இதுதவ முக்கியக் காரணமாகும். 

 

இந்தியாவில் இறப்புச ்சான்றிதழ் 

 இந்தியாவில் பிறப்பு மற்றும் இறப்புச ்சான்றிதழ்கள் பிறப்புகள் மற்றும் இறப்புகளின் 

பதிவுகள் சட்டம், 1969ன் கீழ் வழங்கப் படுகின்றன. 

 இசச்ட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசானது இந்தியாவின் தகலகமப் பதிவாளகர நியமிக்க 

முடியும். 

 மாநில அரசுகள் இறப்புச ் சான்றிதழ்ககள வழங்கும் உரிகமகயக் 

பகாண்டிருந்தாலும், இது தபான்ற சான்றிதழ்கள் வழங்குதல் குறிதத் ஆகணககள 

மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்குப் பிறப்பித்து உள்ளது.  

 தபரிடர ்தமலாண்கமச ்சட்டதத்ின் படி, மாநில அரசுகள் தனக்குரிய அதிகாரங்ககளக் 

பகாண்டிருந்தாலும், மத்திய அரசு பிறப்பிக்கும் ஆகணககள மாநில அரசுகள் 

பின்பற்ற தவண்டும்.  

 

சாரஸ் மசகரிப்பு 

 மத்திய ஊரக வளரச்ச்ி மற்றும் பஞ்சாயதத்ு ராஜ் துகற அகமசச்கமானது “அரசு 

மின்னணுச ்சந்கதத் தளம்” (GeM - Government E Marketplace) மீது “சாரஸ் தசகரிப்பு” என்ற 

ஒரு தசகரிப்கபத் பதாடங்கியுள்ளது.  

 இந்த முன்பனடுப்பானது மதத்ிய ஊரக வளரச்ச்ித் துகற அகமசச்கம், GeM, தீன் 

தயாள் அந்திதயாதயா தயாஜனா, ததசிய ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டம் (Day-NRLM - 

National Rural Livelihood Mission) ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

 சாரஸ் தசகரிப்பானது சுய உதவிக் குழுக்களினால் தயாரிக்கப்படும் தினசரிப் 

பயன்பாட்டுப் பபாருட்ககள ஊக்குவிப்பகத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 GeM என்பது ததசியப் பபாதுக் பகாள்முதல் தளமாக அரசாங்கதத்ால் நிரவ்கிக்கப் 

படும் ஒரு தளமாகும். இது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளினால் அதற்குத் ததகவப் 

படும் சரக்குகள் மற்றும் தசகவககளக் பகாள்முதல் பசய்வதற்காகத் 
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பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

GARUD 

 விமானப் தபாக்குவரத்துத் துகறயின் பபாது இயக்குநர ் பகாரானா கவரஸ் 

பதாடரப்ான ஆளில்லா விமான நடவடிக்கககளுக்கு விகரவாக விலக்கு 

அளிப்பதற்காக “GARUD” என்ற ஒரு தளத்கதத் பதாடங்கியுள்ளார.் 

 GARUD என்பது “ஆளில்லா விமானங்ககளப் பயன்படுத்தி நிவாரணம் அளிப்பதற்கான 

அரசு அங்கீகாரம்” என்பதாகும். 

 

தர்பார் ோற்றே் (தமலநகர் ோற்றே்) 

 ஜம்மு காஷ்மீர ்உயர ்நீதிமன்றமானது தரப்ார ் மாற்றம் பதாடரப்படுவது (தகலநகர ்

மாற்றம்) குறிதத்ு ஒரு இறுதி முடிவு எடுக்க தவண்டும் என்று மத்திய அரசு மற்றும் 

ஒன்றியப் பிரததச நிரவ்ாகத்கதக் தகட்டுக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஸ்ரீநகர ் (தகாகடக்காலத் தகலநகர)் மற்றும் ஜம்முவிற்கு 

(குளிரக்ாலத் தகலநகர)் இகடதய தகலநகர ் மாற்றப்பட்டு வரும் 148 ஆண்டு கால 

நகடமுகற ஆகும். 

 இந்த நகடமுகறயானது 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஜம்மு காஷ்மீரின் 

மகாராஜாவான ரன்பீர ்சிங் என்பவரால் பதாடங்கப்பட்டது. 
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கில்ஜிட் – IMD  

 இந்திய வானிகல அகமப்பானது (IMD - Indian Meteorological Department) ஜம்மு-

காஷ்மீருக்கான தனது வானிகலத் துகண மண்டலதத்ில் ஜம்மு-காஷ்மீர,் கில்ஜிட்-

பலூசிஸ்தான், லடாக் மற்றும் முசபராபாத் ஆகிய பகுதிககள இகணக்கத் 

பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த மாற்றமானது கில்ஜிட்-பலூசிஸ்தான் பகுதியில் ததரத்கல நடத்தும் 

பாகிஸ்தானின் முடிகவ அடுத்து தமற்பகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவில் இமணயச ்மசமவ ஊடுருவல் 

 சமீபதத்ில் இந்தியாவின் இகணயம் மற்றும் ககதபசி மன்றமானது ஒரு அறிக்கககய 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்ககயின்படி, இந்தியாவின் ஊரகப் பகுதிகளில் இகணயத்கதப் 

பயன்படுதத்ும் பயனாளிகளின் எண்ணிக்ககயானது (227 மில்லியன்) நகரப்்புறப் 

பகுதிப் பயனாளிகளுடன் (205 மில்லியன்) ஒப்பிடும் பபாழுது 10% அதிகரித்துள்ளது. 

 இகணயச ்தசகவப் பயன்பாட்கடப் பபாறுதத் வகரயில், அபமரிக்கா (88%) மற்றும் 

சீனாவிற்கு (61%) அடுதத்ு இந்தியா (40%) உள்ளது. 

 இகணயச ் தசகவகயப் பயன்படுத்துவதில் ஆண்ககள விட பபண்கதள அதிகமாக 

உள்ளனர.்  

 இகணயச ் தசகவகயப் பயன்படுதத்ுவதில் மாநிலங்களில் தில்லி முதலிடத்திலும், 

அதற்கு அடுத்து தகரள மாநிலமும் உள்ளது.  

 

இந்தியாவில் இமணயச ்மசமவப் பயன்பாடு 

 உலகின் முன்னணி தரவு, கண்தணாட்டம் மற்றும் ஆதலாசகன வழங்கும் ஒரு 

நிறுவனமான கந்தார ் எனும் நிறுவனமானது இந்தியாவில் டிஜிட்டல் தகவகமப்பு 

மற்றும் பயன்பாட்டுப் தபாக்குகள் குறித்த அறிக்ககயான “ICUBE 2019” என்ற 

அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது. 
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 இந்தியாவில் இருக்கும் மாதாந்திர இகணயப் பயன்பாட்டாளரக்ள் அகனவரும் 

இகணயத்கத அணுக ககதபசிகய ஒரு சாதனமாகப் பயன்படுத்துகின்றனர.் 

 84%ற்கும் தமற்பட்ட பயனாளிகள் பபாழுதுதபாக்குப் பயன்பாடுகளுக்காக 

இகணயத்கதப் பயன்படுதத்ுகின்றனர.் 

 

வந்மத பாரத் திட்டே் 

 இந்திய அரசு “வந்தத பாரத் திட்டத்கத” பதாடங்கி இருக்கின்றது. 

 இது மிகப்பபரிய மீட்பு நடவடிக்கககளில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது.  

 இது உலகம் முழுவதும் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியரக்களத் தாயகம் அகழத்து 

வருவகத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 இந்த “வந்தத பாரத் திட்டம்” முழுவதும் ஏர ்இந்தியா நிறுவனதத்ினால் தமற்பகாள்ளப் 

படுகின்றது. 

 

 

மகலாஷ் ோனசமராவருக்கு புதிய சாமல 

 உத்தரகாண்ட் வழியாக ககலாஷ் மானசதராவகர தவகமாகச ்பசன்று அகடய  ஒரு 

புதிய சாகலக்கான பணிகள் முடிவகடந்தன. 

 ககலாஷ் மானசதராவர ் என்பது திபபத்தின் இமயமகலப் பகுதியில் அகமந்துள்ள 

ஒரு புண்ணிய யாத்திகரத் தளமாகும். 

 பாதுகாப்பு அகமசச்ரான  ராஜ்நாத் சிங்  இந்தச ்சாகலகய திறந்து கவதத்ார.் 

 இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 17,000 அடி உயரதத்ில் இந்திய-சீன எல்கலயில் உள்ள 

லிபுதலக் கணவாய் (உத்தரகாண்ட்) வகர  அகமக்கப் பட்டிருக்கிறது. 

 இது உதத்ரகாண்டின் பிதத்தாராகரில் உள்ள தரச்ச்ுலா என்ற நகரதத்ுடன் அந்தக் 

கணவாகய இகணக்கிறது. 

 எல்கலச ்சாகலகள் அகமப்பானது (BRO - Border Roads Organisation) இந்தத் திட்டத்கத 

தமற்பகாண்டு வருகிறது. 

 இந்தியா, சீனா மற்றும் தநபாளத்தின் முக்தகாணச ் சந்திப்புக்கு அருகில் லிபுதலக் 

கணவாய் உள்ளது. 

 6638 மீட்டர ் உயரமுகடய ககலாஷ் சிகரம் இமயமகலயின் ககலாஷ் வரம்பில் 

இருக்கும் ஒரு உயரந்்த சிகரமாகும். ககலாஷ் வரம்பு என்பது சீனாவின் தன்னாட்சிப் 
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பகுதியான திபபத்தில் இருக்கும் இமயமகலயின் பவளிப்புறப் பிரிவில் ஒரு 

பகுதியாகும். 

 ககலாஷ் சிகரம் தபான் மதம், புதத் மதம், இந்து மதம் மற்றும் சமண மதம் ஆகிய 

நான்கு சமயங்களுக்கு புனிதத் தளமாகக் கருதப்படுகின்றது. 

 இசச்ிகரம் சிந்து மற்றும் பிரம்மபுத்திரா நதிகளின் மூலமான மானசதராவர ் ஏரி 

மற்றும் சட்லஜ் நதியின் மூலமான ராகாஸ்தல் ஏரி ஆகியவற்றுக்கு அருகில் உள்ளது. 

 ககலாஷ் மானசதராவர ்யாத்திகர உதத்ரகாண்ட்டில் இருக்கும் லிபுதலகா கணவாய் 

மற்றும் சிக்கிமில் இருக்கும் நாதுலா கணவாய் ஆகிய இரு வழிகளில் தமற்பகாள்ளப் 

படுகின்றது. 

 

 

பிரதேர் ஆராய்சச்ி மதாழமேத் திட்டே் (PMRF) 

 இத்திட்டதத்ின் ஒரு புதிய திருத்தமானது மாணவரக்ளின் தகட் மதிப்பபண்கண 

மத்திய கல்வி நிறுவனங்ககளத் தவிர மற்ற அகனத்துக் கல்வி  நிறுவனங்களுக்கும் 

கட்டாயம் ஆக்கியுள்ளது. 

 PMRF (Prime Minister Research Fellowship Scheme) திட்டமானது முதன்முதலில் 2018-19 ஆம் 

ஆண்டு நிதிநிகல அறிக்ககயில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது.  

 இந்த திட்டமானது உயரக்ல்வி நிறுவனங்களில் ஆராய்சச்ியின் தரதத்ிகன 

தமம்படுதத்ும் வககயில் வடிவகமக்கப் பட்டுள்ளது.  

 அதாவது, அந்த நிறுவனங்கள் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பப் பட்டங்ககள வழங்க 

தவண்டும். 

 இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனங்கள், இந்தியத் பதாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்கள், பபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் மற்றும் 

முன்னிகலயில் உள்ள மத்தியப் பல்ககலக்கழகங்கள், ததசியத ் பதாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்கள் ஆகியகவ PMRF திட்டத்தின் கீழ் தகுதி பபற்ற நிறுவனங்களாகும்.  
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திட்டங்கள் மீதான NBW அனுேதி 

 பிரதம மந்திரியின் தகலகமயிலான ததசிய வனவுயிர ்வாரியமானது (NBW - National 

Board for Wildlife) ககடசியாக 2014 ஆம் ஆண்டில் கூடியது. 

 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இது சமீபத்தில் கூடி பின்வரும் திட்டங்களுக்கு தனது 

அனுமதியிகன  வழங்கியுள்ளது.  

 கரந்ாடகாவில் உள்ள ஷராவதி சிங்கவால் குரங்குச ் சரணாலயத்தில் ஆழ்துகளக் 

கிணறுககள அகமத்தல். 

 உத்தராகாண்டின் தடராடூன் மற்றும் படஹ்ரி காரவ்ால் மாவட்டங்களில் பரவி 

இருக்கும் பிதனாங் வனவிலங்குச ் சரணாலயதத்ிற்கு அருகில் லக்வார ் பல்தநாக்குத் 

திட்டதக்த (300 பமகா வாட்) அகமத்தல் மற்றும் அதகனச ் பசயல்பாட்டுக்குக் 

பகாண்டு வருதல். 

 பதலுங்கானாவின் அம்ராபாத் புலிகள் வலகசப் பாகதயின் வழியாக ஒரு இரயில்தவ 

பாகதகய அகமதத்ல். 

 தகாவாவில் பமால்பலம் வனவிலங்குச ் சரணாலயதத்ின் வழியாக பநடுஞ்சாகல 

விரிவாக்கம். 

 அருணாசச்லப் பிரததசதத்ின் திபாங் பள்ளதத்ாக்கில் உள்ள திபாங் நதியில் எட்டாலின் 

நீரம்ின் திட்டம். 

 திபாங் என்பது அருணாசச்லப் பிரததசம் மற்றும் அசாம் ஆகிய மாநிலங்கள் 

வழியாகப் பாயும் பிரம்மபுதத்ிரா நதியின் ஒரு கிகள நதியாகும். 

தி ாங்  ள்ளத்தாக்கு 

 திபாங் பள்ளத்தாக்கு என்பது இந்தியாவின் பல்லுயிரப்் பபருக்க மண்டலங்களில் 

ஒன்றாக உள்ளது. 

 இது இடு மிஸ்மி சமூகத்திற்கான வாழ்விடமாகவும் உள்ளது.  

 இது துகண-பவப்ப மண்டல பசுகம மாறா நீண்ட இகலகள் பகாண்ட காடுகள் 

மற்றும் துகண பவப்ப மண்டல மகழக் காடுகளாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது இமயமகலயில் மிகவும் பசறிந்த பல்லுயிரப்் பபருக்க புவியியல் 

மண்டலத்தின் கீழும் உலகின் மிகப்பபரிய பல்லுயிரப்் பபருக்க இடங்களில் ஒன்றின் 

கீழும் வருகின்றது. 

 பரிந்துகரக்கப்பட்ட இந்தத் திட்டமானது தபலிதயா ஆரக்்டிக், இந்ததா-சீனா, இந்ததா-

மதலயா உயிரிப் புவியியல் பகுதிகளில் அகமந்துள்ளது. 
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சாகர் திட்டே் 

 

 இந்திய அரசு “சாகர ்திட்டம்” என்ற ஒன்கறத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இது மாலத்தீவு, பமாரஷீியஸ், மடகாஸ்கர,் பசசல்ஸ் மற்றும் தகாமதராஸ் ஆகிய 

நாடுகளுக்கு உணவுப் பபாருட்கள், தகாவிட் – 19 பதாடரப்ான ஆயுரத்வத மருந்துகள், 

கஹட்ராக்சிகுதளாதராகுயின் (HCQ) மாத்திகரகள் ஆகியவற்கற வழங்குவகத 

தநாக்கமாகக் பகாண்டு உள்ளது. 

 இது மதத்ியப் பாதுகாப்புத் துகற அகமசச்கம் மற்றும் மத்திய பவளியுறவுத் துகற 

அகமசச்கம் ஆகியவற்றின் பநருங்கிய ஒதத்ுகழப்பின் மூலம் தமற்பகாள்ளப் 

படுகின்றது. 

 இது இந்தியப் பபருங்கடலில் இந்தியாவின் பதாகல தநாக்குத் திட்டமான “சாகர”் 

(SAGAR - Security and Growth for All in the Region) என்பதின் கீழ் தமற்பகாள்ளப் படுகின்றது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில், இந்தியப் பபருங்கடலில் உள்ள அகனவருக்குமான பாதுகாப்பு 

மற்றும் வளரச்ச்ிகய ஏற்படுதத்க் கூடிய “சாகர”் என்ற இந்தியப் பபருங்கடலின் மீதான 

தனது பதாகலதநாக்குத் திட்டத்கத இந்தியாவானது பதாடங்கியது. 

 

ோதிரிப் பதிவுகள் முமற 

 சமீபதத்ில் இந்தியாவின் தகலகமப் பதிவாளர ் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தனது 

மாதிரிப் பதிவுகள் முகற (SRS - Sample Registration System) அறிக்ககயில்  பிறப்பு விகிதம், 

இறப்பு விகிதம் மற்றும் குழந்கதகள் இறப்பு விகிதம் குறிதத்த் தகவகல 

பவளியிட்டுள்ளார.் 

 இந்த விகிதங்கள் பமாதத் மக்கள் பதாககயில் ஆயிரம் நபரக்ளுக்கு என்ற அளவில் 

கணக்கிடப் படுகின்றது. 

 SRS என்பது ததசிய மற்றும் மாநில அளவில் குழந்கதகள் இறப்பு விகிதம், பிறப்பு 

விகிதம், இறப்பு விகிதம் மற்றும் இதர பிறப்பு மற்றும் இறப்புக் குறிகாட்டிகளின் நம்பத் 

தகுந்த வருடாந்திரக் கணிப்புககள வழங்குவதற்கான மக்கட் பதாகக சாரந்்த ஓர ்

ஆய்வாகும். 

 இந்தியாவின் தகலகமப் பதிவு அகமப்பானது 1961 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசினால் 

மத்திய உள்துகற அகமசச்கதத்ின் கீழ் நிறுவப்பட்டதாகும்.  

 

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


                            

 

 

 

37 
 

2018 ஆம் ஆண்டு SRS-ன் சிற ் ம்ெங்கள் 

 இந்தியாவின் பிறப்பு விகிதமானது 1971 ஆம் ஆண்டில் 36.9 லிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டில் 

20 ஆகக் குகறந்துள்ளது.  

 பிறப்பு விகிதமானது கடந்த 40 ஆண்டுகளாக நகரப்்புறப் பகுதிகளுடன் ஒப்பிடப்படும் 

தபாது கிராமப்புறப் பகுதிகளில் அதிகமாக பதாடரந்்து நீடிக்கின்றது. 

 பிறப்பு விகிததத்ில் பீகார ் மாநிலம் (26.2) பதாடரந்்து முதலிடதத்ிலும் அந்தமான் 

நிக்தகாபர ்தீவானது (11.2) ககடசி இடதத்ிலும் உள்ளன. 

 இந்தியாவின் இறப்பு விகிதமானது 1971 ஆம் ஆண்டில் 14.9லிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டில் 

6.2 ஆகக் குகறந்துள்ளது. 

 இந்தக் குகறவானது கிராமப்புறப் பகுதிகளில் மிக அதிக அளவில் உள்ளது. 

 சத்தீஸ்கர ் மாநிலமானது 8 என்ற அளவில் மிக உயரிய இறப்பு விகிதத்கதயும் 

தில்லியானது 3.3 என்ற அளவில் மிகக் குகறந்த இறப்பு விகிதத்கதயும் பகாண்டு 

உள்ளன. 

 பசச்ிளங் குழந்கத இறப்பு விகிதமானது (IMR - Infant mortality rate) 1971 ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடப்படும் தபாது 129 என்ற அளவிலிருந்து தற்தபாது 32 ஆகக் குகறந்துள்ளது. 

 மத்தியப் பிரததச மாநிலமானது 48 என்ற அளவில் மிக அதிக IMRகயயும் நாகாலாந்து 

4 என்ற அளவில் மிகக் குகறந்த IMRகயயும் பகாண்டுள்ளன. 

 

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டே்  

 2015 ஆம் ஆண்டு தம 09 ஆம் தததி அன்று அடல் ஓய்வூதியத் திட்டமானது பதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இது தனது 5 ஆண்டு காலச ்பசயல்பாடுககள நிகறவு பசய்துள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது சுவாலம்பன் என்ற திட்டதத்ிற்குப் பதிலாக பகாண்டு வரப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது முதிதயாரக்ளின் வருமானப் பாதுகாப்கப அளிப்பதற்காகத் பதாடங்கப் 

பட்டதாகும். 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ் 18 வயது முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட எந்தபவாரு இந்தியக் 

குடிமக்களாலும் பதிவு பசய்ய முடியும். 

 

 இது 60 வயகத எட்டியவுடன் ரூ. 1000 முதல் ரூ. 5000 வகரயிலான குகறந்தபட்ச 

உறுதிப்படுதத்ப்பட்ட ஓய்வூதியத்கத அளிக்கின்றது. 
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 இது மதத்ிய நிதிதத்ுகற அகமசச்கத்தின் கீழ் பசயல்படும் ஓய்வூதிய நிதி 

ஒழுங்குமுகற மற்றும் வளரச்ச்ி ஆகணயதத்ினால் (PFRDA - Pension Fund Regulatory and 

Development Authority) பசயல்படுத்தப் படுகின்றது. 

 

இந்திய ோநில அளவிலான மநாய்த் தீவிர முன்சனடுப்பு  

 இது இந்திய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் மற்றும் இந்தியப் பபாதுச ் சுகாதார 

கூட்டகமப்பு ஆகியவற்றினால் இகணந்து பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முன்பனடுப்பானது குழந்கதகள் வளரச்ச்ி மற்றும் குழந்கதகள் இறப்பு குறித்த 

மாவட்ட அளவிலான தபாக்குகள் மீதான தனது அறிக்கககய வழங்கி உள்ளது. 

 2000 மற்றும் 2017 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடப்பட்ட காலப்பகுதியில் குழந்கத இறப்பு 

விகிதமானது 49% என்ற அளவில் குகறந்துள்ளது.  

 குழந்கதகள் இறப்பு மற்றும் குழந்கத வளரச்ச்ி ஆகியகவ தமம்பட்டிருந்தாலும் 

இந்தியாவில் மாவட்டங்களுக்கிகடதயயான பாகுபாடானது அதிகமாக உள்ளது. 

 இந்த அறிக்ககயின்படி 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்கதகள் இறப்பிற்கான முக்கியமான 

காரணங்கள் வயிற்தறாட்ட தநாய்கள், குகறப்பிரசவம், சுவாசத் பதாற்றுப் 

பிரசச்ிகனகள், பிறப்பின் தபாதான குழந்கதகளின் குகறந்த எகட, பிறப்பின் தபாது 

குழந்கதகளுக்கு ஏற்படும் மூசச்ுத் திணறல் ஆகியனவாகும்.  

 

 

மதால்கா மதரத்ல் குறித்த தீர்ப்பு 

 2017 ஆம் ஆண்டில் ததால்கா பதாகுதியிலிருந்து ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட பாஜக கட்சியின் 

அகமசச்ரான பூதபந்திரசின்ஹ் சுடசாமாவின் ததரத்ல் பவற்றிகய “முகறதகடு 

மற்றும் தமாசடி பசய்தல்” என்பதின் அடிப்பகடயில் பசல்லாது என்று குஜராத ்

உயரநீ்திமன்றம் அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தியத் ததரத்ல் ஆகணயமானது ததால்கா சட்டமன்றத் பதாகுதி பதாடரப்ான 

ததரத்ல் மனு மீதான குஜராத் உயர ்நீதிமன்றத்தின் தீரப்்பு விவரங்கள் குறிதத்ு ஆய்வு 
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பசய்வதற்காக உதமஷ் சின்ஹாவின் தகலகமயில் 3 உறுப்பினரக்ள் பகாண்ட ஒரு 

குழுகவ அகமத்துள்ளது. 

 

தற்சார்பு மீதான பிரதேரின் அறிவிப்புகள் 

 இந்தியப் பிரதமர ் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் உலகதக்த வழி நடத்தவிருக்கும் தற்சாரப்ு 

இந்தியாவின் 5 தூண்ககள அறிவித்துள்ளார.் 

 பபாருளாதாரமானது கூடுதல் மாற்றத்கத ஏற்படுதத்ுவததாடு மட்டுமல்லாமல் 

மிகப்பபரிய ஒரு வளரச்ச்ிகயயும் பகாண்டு வர இருக்கின்றது. 

 கட்டகமப்பு வளரச்ச்ியானது நவீன இந்தியாவின் அகடயாளமாக இருக்கின்றது. 

 அடிப்பகட அகமப்பானது கடந்த நூற்றாண்டின் பகாள்ககககள அடிப்பகடயாகக் 

பகாண்டததாடு மட்டுமல்லாமல், 21 ஆம் நூற்றாண்டின் கனவுககளப் பூரத்த்ி பசய்யக் 

கூடியதாகவும் பதாழில்நுட்பத்தால் பசயல்படக் கூடியதாகவும் உள்ளது. 

 இந்தியாவின் மக்கள் பதாககயானது நமது வலிகமயாகவும் தற்சாரப்ு 

இந்தியாவிற்கான ஒரு ஆற்றல் மூலாதாரமாகவும் இருக்கின்றது. 

 ததகவ : விநிதயாகச ் சங்கிலி மற்றும் அதற்கான ததகவயானது பபாருளாதாரத்கத 

வளரச்ச்ி பபறச ்பசய்ய இருக்கின்றது. இது அதன் முழுத் திறகனயும் அகடவதற்கான 

வலிகமகய வழங்க இருக்கின்றது. 

 

 

ஆத்ே நிரப்ர் பாரத் அபியான் 

 இந்தியப் பிரதமர ் தமாடி தற்சாரப்ு இந்தியா என்ற நிகலகய அகடவதற்காக ரூ.20 

இலட்சம் தகாடி மதிப்பிலான ஒரு சிறப்புப் பபாருளாதாரத் பதாகுப்பிகன 

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 இந்தப் பபாருளாதாரத் பதாகுப்பானது பமாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ியில்  10% ஆக 

உள்ளது. 
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 இந்தப் புதிய பபாருளாதாரத் பதாகுப்பானது பபாது முடக்கதத்ின் காரணமாக மிகவும் 

பாதிப்பகடந்த பதாழிலாளரக்ள், நடுதத்ர வரக்்கதத்ினர,் விவசாயிகள் மற்றும் 

பதாழிற்துகறயினருக்கு நிவாரணம் அளிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

 இந்தப் பபாருளாதாரத் பதாகுப்பானது நிலம், பதாழிலாளர,் நிதிப் புழக்கம், சட்டம் 

மற்றும் உள்ளூரத்் தன்கம ஆகிய உற்பதத்ி விநிதயாகச ்சங்கிலியின் 5 முக்கியமான 

நிகலகளின் மீதான விவகாரங்ககளக் ககளய இருக்கின்றது. 

 இந்தத் பபாருளாதாரத ் பதாகுப்பானது உள்நாட்டு விநிதயாகச ் சங்கிலிகய 

வலுப்படுத்துவதற்கு உதவுவததாடு மட்டுமல்லாமல் உள்நாட்டிதலதய உற்பத்தி 

பசய்யப் படும் பபாருட்ககள நுகரவ்கத ஊக்கப்படுத்தவும் பயன்பட இருக்கின்றது.  

 இந்தப் புதிய திட்டதத்ின் கீழ் மதத்ிய நிதிதத்ுகற அகமசச்ர ் 15 பல்தவறு 

நடவடிக்ககககள அறிவித்துள்ளார.் 

 இந்தத் திட்டமானது உள்நாட்டுப் பபாருள்களுக்கான நுகரவ்ு என்பதின் மீதும் கவனம் 

பசலுதத் இருக்கின்றது. 

சிற ் ம்ெங்கள் 

 மத்திய அரசானது முதலீடுகளின் வரம்கப அதிகப்படுத்தியதன் மூலம் சிறு, குறு 

மற்றும் நடுதத்ர பதாழிற்துகறகளின் (MSME – Micro Small Medium Enterprises) 

வகரயகறகய மாற்றியகமதத்ுள்ளது. 

 தமலும் இதற்கு முன்பு முதலீடுகள் மட்டுதம MSMEககள வகரயறுக்கப் பயன்படுதத்ப் 

பட்டன. 

 தற்தபாது மாற்றியகமக்கப்பட்ட திருதத்தத்ின் மூலம் முதலீடுகள் மற்றும் விற்றுமுதல் 

ஆகிய இரண்டும் MSMEககள வகரயறுக்கப் பயன்படுதத்ப்பட இருக்கின்றன. 

 ஒரு நிறுவனம் MSME வககயின் கீழ் வர தவண்டும் என்றால் அந்நிறுவனம் முதலீடு 

மற்றும் விற்றுமுதல் ஆகிய 2 நிபந்தகனகயயும் பூரத்த்ி பசய்திருக்க தவண்டும். 

 தமலும், தற்தபாது புதிய வகரயகறயின்படி, உற்பத்தி மற்றும் தசகவ என்பகத 

அடிப்பகடயாகக் பகாண்ட MSME நிறுவனங்களுக்கான வககயீடானது நீக்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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 MSME துகறக்காக பிகணத் பதாகக அற்ற வககயில் ரூ. 3 இலட்சம் தகாடி கடன் 

பதாககயானது (Collateral free) ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த வசதியானது ரூ. 25 தகாடியிலான பசலுதத்ப்படாத கடன்ககளக் பகாண்ட 

நிறுவனங்கள் அல்லது ரூ.100 தகாடிகய வருடாந்திர விற்று முதலாகக் பகாண்டுள்ள 

நிறுவனங்களுக்கும் தசரத்்து  நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 அசல் பதாகக மீதான கடன் நிறுத்தி கவப்புக் காலமாக 12 மாதங்களுடன் தசரத்த்ு 

கடன் திருப்பிச ்பசலுத்தும் காலம் 4 ஆண்டுகளாக உள்ளது. 

 வட்டித் பதாககயானது உசச் வரம்பு நிரண்யிக்கப்பட்டதாக இருக்கும்.  

 இக்கடன்களுக்கு எந்தபவாரு உத்தரவாதக் கட்டணமும் பசலுதத் தவண்டியதில்கல. 

எனினும், 100% கடன் உதத்ரவாதப் பிகணயானது வங்கிகள் மற்றும் வங்கி சாரா நிதி 

நிறுவனங்களுக்கு அசல் மற்றும் வட்டி ஆகிய இரண்டின் மீதும் வழங்கப்படும். 

 ரூ. 200 தகாடி வகரயிலான அரசாங்க ஒப்பந்தங்களுக்கு (அரசு பகாள்முதல்) இனிதமல் 

உலகளாவிய ஒப்பந்ததாரரக்ள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாரக்ள். 

 மூலாதாரதத்ிலிருந்து வரிப் பிடிதத்ம் மற்றும் மூலாதாரத்திலிருந்து வரி வசூல் ஆகிய 

விகிதங்கள் 25% என்ற அளவில் குகறக்கப்பட உள்ளன. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதம் வகர பதாடரும். 

 விவாத் தச விஸ்வாஸ் என்ற திட்டதத்ின் கால வரம்பானது 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 

வகர நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 தற்பபாழுது பதாழிலாளர ் கவப்பு நிதித் திட்டத்தின் கீழ், பங்களிப்பானது 12% 

பதாழிலாளியினாலும் 12% ஆனது முதலாளியினாலும் பங்களிக்கப் படுகின்றது. 

 அடுத்த 3 மாதங்களுக்கு, தனியார ்நிறுவன முதலாளிகள் மற்றும் பணியாளரக்ள் 10% 

மட்டுதம பசலுதத் தவண்டும். 

 

சசாஹ்ராய் மகாவர ்ஓவியே் 

 சமீபதத்ில் ஜாரக்்கண்ட்டின் பசாஹ்ராய் தகாவர ்ஓவியம் மற்றும் பதலுங்கானாவின் 

படலியா ரூமல் ஆகியவற்றிற்குப் புவிசார ்குறியீடு வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 பசாஹ்ராய் தகாவர ் ஓவியமானது பாரம்பரிய மற்றும் மரபுககளக் பகாண்ட சுவர ்

சிதத்ிரக் ககலயாகும். 

 சுவர ் சித்திரம் என்பது ஓவியக் ககலப் பணியின் எந்தபவாரு தவகலப்பாடும் 

தநரடியாகச ்சுவற்றின் மீததா, கூகரயின் மீததா அல்லது நிரந்தர தமற்பரப்பின் மீததா 

பபாருதத்ப் படுவதாகும். 

 படலியா ரூமல் ககத்தறிக் ககலயானது இயற்ககப் பழச ் சாயங்ககளப் 

பயன்படுத்திச ்பசய்யப்படும் இகாத் பாரம்பரியக் ககலகயக் பகாண்டுள்ளது. 

 இகாத் என்பது ஜவுளிககள வடிவகமக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகக சாயம் 

பூசும் முகறயாகும். 

 படலியா ரூமல்கள் அப்தபாகதய கஹதராபாத ் நிசாமின் அரசகவயில் இருந்த 

இளவரசிகளினால் முகதத்ிகரயாகவும் மத்திய ஆசியாவில் அராபியரக்ளினால் 

தகலப்பாககத் துணியாகவும் அணியப்பட்டன. 
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இந்தியா-சீனா எல்மலத் தகராறு 

 இந்திய மற்றும் சீனப் பகடயினரக்ள் சமீபதத்ில் உண்கமயான கட்டுப்பாட்டு 

எல்கலயில் இரண்டு இடங்களில் தமாதிக் பகாண்டுள்ளனர.் 

 இந்த சம்பவங்கள் சிக்கிமில் உள்ள நாகு லா எனும் பகுதியிலும், லடாக்கின் பாங்தகாங் 

தசா ஏரிக்கு அருதக உள்ள பகுதியிலும் நடந்துள்ளன. 

 நாகு லா பசக்டாரானது முகுதாங் அல்லது தசா லாமு (டீஸ்டா நதி துவங்குமிடம்) எனும் 

பகுதிக்கு அருகில் அகமந்துள்ளது. 

 பாங்தகாங் தசா என்பது படதிஸ் புவிப் பபருங்குழிவுனால் உருவான ஒரு உப்பு நீர ்

ஏரியாகும். 

 இந்த நீரந்ிகலகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்தியக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, 

மீதமுள்ளகவ சீனக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. 

 

 

முழுமேயான நீதிக்கான உசச் நீதிேன்றத்தின் அதிகாரே்  

 இந்தியாவின் தகலகம நீதிபதி தபாப்தட தகலகமயிலான உசச்நீதிமன்றதத்ின் 

ஒன்பது நீதிபதிகள் பகாண்ட அமரவ்ானது, முழுகமயான நீதிகய உறுதி பசய்ய உசச் 

நீதிமன்றங்கள் எந்தபவாரு கட்டுப்பாடற்ற  அதிகாரத்கதயும் எடுத்துக் பகாள்ளலாம் 

என அறிவித்துள்ளது. 

 சீராய்வு மனுக்களில் சட்டதத்ின் மீதான தகள்விககள ஒரு பபரிய அமரவ்ிற்குக் 

குறிப்பிட்டு மாற்றுவதில் இந்த நீதிமன்றதத்ின் விருப்பப்படிச ் பசயல்படுவதில் 

எந்தவிதமான சிக்கலும் இல்கல என்று நீதிமன்றம் பதளிவுபடுதத்ியுள்ளது. 
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 ஒரு உயரிய நீதிமன்றமாக இருப்பதால், எந்தபவாரு விஷயமும் அதன் அதிகார 

எல்கலக்குள் வருகிறதா இல்கலயா என்பகத இந்த நீதிமன்றம் பரிசீலிக்க தவண்டும். 

 வகரயறுக்கப்பட்ட அதிகார வரம்கபக் பகாண்ட நீதிமன்றத்கதப் தபாலல்லாமல், 

உயரிய நீதிமன்றம் தனது பசாந்த அதிகார வரம்கபப் பற்றிய தகள்விககளத் தாதன 

தீரம்ானிக்க உரிகம உண்டு. 

 இவ்வழக்கில் ஒன்பது உறுப்பினர ் அடங்கிய அமரவ்ு அரசியலகமப்பின் 142வது 

பிரிகவயும் அதற்காகச ்பசயல்படுதத்ியது. 

 இது சபரிமகல வழக்கின் சீராய்வு பதாடரப்ானது. 

 

சபாதுக் கணக்குக் குழு தமலவர ்

 மக்களகவயில் காங்கிரஸ் தகலவரான ஆதீர ் ரஞ்சன் சவுத்ரி மீண்டும் பபாதுக் 

கணக்குக் குழுவின் தகலவராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 ஒவ்தவார ் ஆண்டும், மக்களகவ சபாநாயகர ் பபாதுக் கணக்குக் குழு உள்ளிட்ட 

பல்தவறு குழுக்ககள மீண்டும் அகமப்பார.் 

 இது பாரம்பரியமாக பிரதான எதிரக்்கட்சியின் பிரதிநிதியால் தகலகம தாங்கப் 

படுகிறது. 

 பபாதுக் கணக்குக் குழு பாராளுமன்றத்தின் மிக அதிகாரம் வாய்ந்த ஒரு குழுவாகும். 

 தகலகமக் கணக்குத் தணிக்ககயாளர ் வழங்கும் அகனதத்ு அறிக்ககககளயும் 

பரிசீலித்து அதன் மீது அரசாங்கத்திற்குப் பரிந்துகரககள வழங்க இதற்கு அதிகாரம் 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 அரசின் எந்தபவாரு கணக்குகள் மற்றும் நிதி ஓட்டம் மற்றும் அதன் முகறதகடு 

பதாடரப்ான பிரசச்ிகனககள ஆராய்ந்து அது பதாடரப்ாக எந்தபவாரு அரசாங்க 

அதிகாரிககளயும் தனியார ் நபரக்களயும் விசாரிக்க அகழப்பாகண விடுதத்ு 

அதகன இந்தக் குழு ஆராயலாம். 

 எந்தபவாரு விஷயத்கதயும் ததரவ்ு பசய்து அதகன விவாதிக்க இதன் தகலவருக்கு 

அதிகாரம் இருந்தாலும், அதில் உள்ள வாக்களிக்கும் முகற ஆளும் கட்சிக்கு 

அவ்வறிக்ககயின் மீதான முடிவுககள எடுக்க உதவுகிறது. 

 

ோநிலங்களுக்குக்கான நிதிப் பகிரவ்ு 

 நிதி அகமசச்கம் தம 11 அன்று தகாவிட் -19 தநாய்ப் பரவல் மற்றும் அதற்கான 

சிகிசக்சக்கு எதிராக தபாராட தவண்டி 14 மாநிலங்களுக்கு 6,195 தகாடி ரூபாகய 

வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த மானியத்கத 15வது நிதி ஆகணயம் பரிந்துகரத்துள்ளது. 

 பகாதரானா கவரகஸக் கட்டுப்படுதத்ுவதற்கான தடுப்பு நடவடிக்ககககள எடுக்க 

மாநில அரசுகளுக்கு இந்த மானியம் உதவும் என்று நிதி அகமசச்கம் பதரிவித்து 

உள்ளது. 

 மாநிலங்களுக்கு ஏற்படும் எந்தபவாரு இழப்கபயும் ஈடு பசய்ய கமய அரசிடமிருந்து 

வழங்கப்படும் ஒரு மானியமாக நிதி ஆகணயதத்ால் வழங்கப்படும் ஒரு முகறதய 

இந்த மானியமாகும். 

 கிராம உள்ளாட்சி அகமப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் மானிய உதவியிகனயடுத்து நிதி 

ஆகணயத்தின் இரண்டாவது மிகப்பபரிய உதவியாக இந்த மானியம் அகமகின்றது. 
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அரிசியின் மநரடி விமதப்பு 

 பதாழிலாளிகளின் பற்றாக்குகற காரணமாக “அரிசியின் தநரடி விகதப்கப” ஏற்றுக் 

பகாள்ள பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாகவச ்  தசரந்்த விவசாயிகள் ஊக்கப்படுதத்ப் 

பட்டு வருகின்றனர.் 

 இந்த முகறயில், எந்தபவாரு நாற்றுப் பண்கண ஏற்பாடும் பசய்யப் படுவதில்கல. 

 அதற்கு மாற்றாக, விகதகள் சக்தி வாய்ந்த இழுகவ இயந்திரத்தின் உதவியுடன் நிலப் 

பகுதியில் தநரடியாக விகதக்கப் படுகின்றன. 

 இது 25% வகர நீகரச ்தசமிக்க உதவுகின்றது. 

 இது உரங்களின் பயன்பாடு மற்றும் உற்பதத்ித் திறகன ஊக்குவிக்கின்றது. 

 இதன்மூலம் மண் வளதத்ிற்கு குகறந்தபட்ச அளவிலான இடர ் மட்டுதம 

ஏற்படுகின்றது. 

 

இந்தியாவின் ஆத்ே நிர்பர் பாரத் அபியான் 

 இந்தியாவின் நிதித் பதாகுப்பானது முழுகமயான அரசாங்கச ்பசலவிடல் அல்ல. 

 இந்த நிதித் பதாகுப்பானது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் பசலவிடுதகலயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 இது பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP – Gross Domestic Product) பசலவிடல் 

சதவீததத்ின் அடிப்பகடயில் அபமரிக்கா, ஜப்பான், ஸ்வீடன், ஆஸ்திதரலியா மற்றும் 

பஜரம்னி ஆகிய நாடுகளினால் அறிவிக்கப்பட்ட ஊக்கத் பதாககக்கு அடுத்த 

இடதத்ில் தரவரிகசப்படுதத்ப் பட்டுள்ளது. 

 எனினும், அதன் மதிப்பின் அடிப்பகடயில், இந்தியாவின் நிதித் பதாகுப்பானது 19வது 

இடதத்ில் தரவரிகசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 பபல்ஜியம் மற்றும் லக்ஸம்பபரக்் தபான்ற சிறிய பபாருளாதார நாடுகள் முகறதய 

20.7% மற்றும் 19.2% என்ற அளவில் தங்களது GDPயில் 5 சதவிகித அளவிலான பங்ககச ்

பசலவிடுகின்றன. 

 இந்தத் தரவரிகசயானது பபாருளியலறிஞர ் பசய்குன் எல்ஜினால் பவளியிடப்பட்ட 

தகாவிட் – 19 பபாருளாதார ஊக்கக் குறியீட்டில் உள்ள தரவுககள ஆராய்ந்த பின்னதர 

தயாரிக்கப் பட்டது.  

 20 இலட்சம் தகாடி மதிப்பிலான பகாரானா கவரஸ் தநாய்க்கு எதிரான  ஊக்கத ்

பதாககயானது கிரஸ்ீ, நியூசிலாந்து, வியட்நாம், தபாரச்ச்ுக்கல் மற்றும் தராமானியா 

ஆகிய நாடுகளின் GDPகய விட அதிகமாகும். 

 இந்தியாவின் ஊக்கத் பதாககயானது 284 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர ்என்ற அளவில் 

பாகிஸ்தானின் GDPற்குச ்சமமானதாகும். 

 GDPயின் அடிப்பகடயில் G20 நாடுகளிகடதய 5வது மிகப்பபரிய நிதிதப்தாகுப்பு 

இதுவாகும். 

Country Package Details Value in terms of GDP 

Japan USD 1.1 trillion recovery package 21.1% of its GDP 

United States 

(US) 

USD 2.7 trillion packages (largest in 

pure dollar terms) 
13% of its GDP 

Sweden - 12% of its GDP 

Australia - 10.8% of its GDP 
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Germany USD 815 billion package 10.7% of its GDP 

India USD 265 billion (Rs 20 lakh crore) 10% of its GDP 

France - 9.3% of GDP 

Spain €200 billion 7.3% of GDP 

Italy Approx. USD 815 billion package 5.7% of GDP 

UK £1.25 billion 5% of GDP 

 

EventBot 

 இந்தியாவின் அவசரகால கணினி எதிரவ்ிகன அணியானது (CERT - Computer Emergency 

Response of Team) “EventBot” என்று அகழக்கப்படும் ஒரு புதிய தீம்பபாருளுக்கு எதிராக 

ஒரு எசச்ரிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது.  

 CERT அகமப்பின்படி இந்தத் தீம்பபாருள் ஆனது ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளதத்ில் உள்ள  

ககதபசிப் பயன்பாட்டாளரக்ளிடமிருந்து சுயவிவர நிதியியல் பதாடரப்ான 

தகவல்ககளத் திருடுகின்றது. 

 “EventBot” தீம்பபாருளானது ட்தராஜகனப் பரப்புகின்றது. 

 CERT ஆனது மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துகற அகமசச்கதத்ின் 

கீழ் பசயல்படுகின்றது. 

 

 

திட்டே் 39A 

 இது புது தில்லியில் உள்ள ததசிய சட்டப் பல்ககலக்கழகத்தின் ஆராய்சச்ி 

அகமப்பான திட்டம் 39A எனும் அகமப்பினால் பவளியிடப்படும் ஒரு அறிக்கக ஆகும். 

 இந்த ஆய்வானது மதத்ியப் பிரததசம், தில்லி மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய 

மாநிலங்கள் / ஒன்றியப் பிரததசத்திகனத் ததரந்்பதடுத்துள்ளது. 

 மரண தண்டகனகள் இங்கு அதிகமாக வழங்கப்படுவதன் காரணமாக இந்த 

மாநிலங்கள் / ஒன்றியப் பிரததசம் ததரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளன. 

 தில்லியில் உள்ள விசாரகண நீதிமன்றங்கள் சமூகதத்ின் கூட்டு உளசச்ான்றின் 

அடிப்பகடயில் மரண தண்டகனகய வழங்குகின்றன. 

 “சமூகத்தின் கூட்டு உளசச்ான்று” என்ற கருத்தின் அடிப்பகடயில் மரண தண்டகன 

வழங்குவது நியாயம் என்ற வாதம் 1983 ஆம் ஆண்டு மசச்ி சிங் (எதிர)் பஞ்சாப் அரசு 

என்ற வழக்கின் தீரப்்பில் இந்திய உசச் நிதிமன்றதத்ினால் முதன்முகறயாகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது.  
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 சமீபதத்ில் கூட்டு உளசச்ான்றானது 2012 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாததத்ிய வழக்கான 

முதகஷ் எதிர ்தில்லி ததசியத் தகலநகரப்் பகுதி அரசு என்ற தில்லி கூட்டுப் பாலியல் 

வழக்கில் 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்திய உசச்நீதிமன்றத்தின் தீரப்்பில் குறிப்பிடப் பட்டது. 

 இந்த ஆய்வானது பசச்ன் சிங் எதிர ்பஞ்சாப் அரசு என்ற வழக்கின் 1980 ஆம் ஆண்டுத் 

தீரப்்பில் இந்திய உசச் நீதிமன்றத்தால் வகுக்கப்பட்ட தண்டகனச ் பசயல்முகறகய 

விசாரகண நீதிமன்றங்கள் ககடபிடிப்பதில்கல என்பகதயும் கண்டறிந்து  

பவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த வழக்கில், இந்திய உசச்நீதிமன்றத்தின் ஒரு அரசியலகமப்பு அமரவ்ிடம் மரண 

தண்டகனயின் அரசியலகமப்பு பசல்லுபடித் தன்கம குறிதத்ு முடிபவடுக்குமாறு 

தகட்டுக் பகாள்ளப் பட்டது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் ஏ.பி.ஷா அவரக்ளின் தகலகமயிலான சட்ட ஆகணயமானது 

மரண தண்டகனகய ஒழிக்கப் பரிந்துகரதத்து. 

 எனினும், சட்ட ஆகணயம் இந்தப் பரிந்துகரகய தீவிரவாதச ்பசயல்கள்  பதாடரப்ற்ற 

வழக்குகளுக்கு மட்டுதம வழங்கியுள்ளது.  

 

 

குடியரசுத் தமலவரின் ஊதியக் குமறப்பு 

 சமீபதத்ில் இந்தியக் குடியரசுத் தகலவரான ராம்நாத் தகாவிந்த் தகாவிட் – 19ற்கு 

எதிரான நடவடிக்ககயில் இந்திய அரசிற்கு உதவுவதற்காக தனது ஊதியத்தில் 30% 

வழங்கவுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 2018 ஆம் ஆண்டின் நிதிநிகல அறிக்ககயானது நாட்டின் குடியரசுத் தகலவர ்மற்றும் 

துகணக் குடியரசுத் தகலவரின் ஊதியங்ககள உயரத்்தியுள்ளது. 

 தற்பபாழுது, இந்தியக் குடியரசுத் தகலவரின் மாதாந்திர ஊதியமானது முந்கதய 1.5 

இலட்சத்திலிருந்து 5 இலட்சமாக உயரத்த்ப்பட்டுள்ளது. 

 தமலும், துகணக் குடியரசுத் தகலவரின் ஊதியமானது 1.10 இலட்சத்திலிருந்து 4 

இலட்சமாக உயரத்த்ப்பட்டுள்ளது. 

 மாநில ஆளுநரின் ஊதியமானது 3.5 இலட்சமாக உயரத்்தப்பட்டுள்ளது. 

 குடியரசுத் தகலவரின் பதவிக் காலதத்ின் தபாது அவரின் ஊதியங்கள் மற்றும் 

பகாடுப்பனவுககளக் குகறக்கக் கூடாது என்று சரத்து 59 கூறுகின்றது. 

 ஆனால் இந்த சூழ்நிகலயில், குடியரசுத் தகலவர ்தனது பசாந்த விருப்பத்தின் தபரில் 

இந்தத் பதாகககய நன்பகாகடயாக வழங்குகின்றார.் அவரது ஊதியதத்ின் மீது 

அதப்தாகக பிடித்தம் பசய்யப்படவில்கல. 

 இதத சரத்தானது குடியரசுத் தகலவர ் தனது அதிகாரப்பூரவ் இல்லத்கத வாடககக் 

கட்டணம்  எதுவுமின்றிப் பயன்படுத்தவும் அனுமதிக்கின்றது.  

 

சமசத் கப்பல் 

 மத்தியப் பாதுகாப்புத் துகற அகமசச்ர ்இந்தியக் கடதலாரக் காவற் பகடக் கப்பலான 

சதசத் என்ற கப்பகலயும் சி-451 மற்றும் சி-450 என்ற 2 இகடமறிப்புப் படகுககளயும் 

தகாவாவில் பாதுகாப்புப் பகடயின் பணியில் இகணத்துள்ளார.் 
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 சதசத் கப்பல் ஆனது 5 கடதலாரக் காவல் கண்காணிப்புக் கப்பல் பதாகுதிகளின் 

முதலாவது கப்பலாகும். 

 இது தகாவா கப்பல் கட்டும் தளதத்ினால் உள்நாட்டிதலதய வடிவகமதத்ுத் தயாரிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

ஆத்ேநிரப்ர ்பாரத் – 5வது நிதித் சதாகுப்பு 

 இறுதி நிதித் பதாகுப்பு மீதான அறிவிப்புடன் தசரத்்து, அகனதத்ு நிதித் 

பதாகுப்பினாலும் தசரத்த்ு வழங்கப் பட்ட ஒட்டுபமாதத் ஊக்கத் பதாகக ரூ. 20,97,053 

தகாடியாகும்.  

சுகாதாரம் 

 எதிரக்ால தநாய்த் பதாற்றுச ்சிகிசக்சகளுக்காக இந்தியாகவத் தயாரப்டுத்துதல். 

 மத்திய அரசு அகனதத்ு மாவட்டங்களிலும் தநாய்த ்பதாற்றுச ்சிகிசக்சக்கு தவண்டிய 

மருத்துவமகன வளாகங்ககள அகமக்க இருக்கின்றது. 

 மாவட்டங்களில் ஒருங்கிகணந்தப் பபாதுச ் சுகாதார ஆய்வகங்கள் அகமக்கப்பட 

இருக்கின்றன. 

 சுகாதாரத்திற்கான ததசிய நிறுவனத் தளமானது இந்திய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் 

கழகதத்ினால் பதாடங்கப்பட இருக்கின்றது. 

 ததசிய டிஜிட்டல் சுகாதார பசயல்திட்டமானது பசயல்படுதத்ப்பட இருக்கின்றது. 

கல்வி 

 பிரதான் மந்திரி eVIDYA – டிஜிட்டல்/நிகழ்தநரக் கல்விகய பல நிகலகளில் 

அணுகுவதற்கான ஒரு திட்டமானது உடனடியாகத் பதாடங்கப்பட இருக்கின்றது. 

 இது ஆன்கலன் (நிகழ்தநர) கல்வி பதாடரப்ான முயற்சிககள 

ஒருங்கிகணப்பதற்காகத் பதாடங்கப்பட இருக்கின்றது. 

 இது “ஒரு ததசம் ஒரு டிஜிட்டல் தளம்” மற்றும் “ஒரு வகுப்பு ஒரு அகலவரிகச” என்ற 2 

முக்கியமான முன்பனடுப்புககள உள்ளடக்கவுள்ளது. 

 மதனாதரப்ன் : மனநல மற்றும் உணரச்ச்ி நலம் ஆகியவற்றிற்காக மாணவரக்ள், 

ஆசிரியரக்ள், குடும்பங்கள் ஆகிதயாரக்ளுக்கு உளவியல் ரீதியிலான சமூக 

உதவிகயக் பகாடுப்பதற்கான ஒரு முன்பனடுப்பானது விகரவில் பதாடங்கப்பட 

இருக்கின்றது. 

 2025 ஆம் ஆண்டுவாக்கில் ஒவ்பவாரு குழந்கதயும் 5ஆம் வகுப்பு நிகலயில் (5வது 

கிதரடு) கற்றல் நிகலகள் மற்றும் சிறந்த விகளவுககள எட்டுவகத உறுதி 

பசய்வதற்காக ததசிய அடித்தள கல்வியறிவு மற்றும் எண்ணறிவுத் திட்டமானது 2020 

ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் பதாடங்கப்பட இருக்கின்றது. 
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மாநில நிதி நிளலகள் 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான மாநிலங்களின் கடன் வாங்குவதற்கான நிகர உசச் வரம்பு 

ரூ.6.41 இலட்சம் தகாடியாகும். இது பமாதத் மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3% என்ற 

விகிதத்கத அடிப்பகடயாகக் பகாண்டதாகும். 

 தற்பபாழுது மாநிலங்களின் கடன் வாங்கும் வரம்பானது 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 

3%லிருந்து 5% ஆக உயரத்த்ப் பட்டுள்ளது. 

 கடன் வாங்குதலின் ஒரு பகுதியானது குறிப்பிட்ட சில சீரத்ிருத்தங்களுடன் 

இகணக்கப்பட இருக்கின்றது.  

 ததசிய அளவிலான “ஒரு ததசம் ஒரு குடும்ப அட்கட”, எளிதில் பதாழில் 

பதாடங்குவகத தமம்படுதத்ுதல், மின் விநிதயாகச ்சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் நகரப்்புற 

உள்ளாட்சி வருவாய்ககளச ்சீரகமதத்ல் ஆகியகவ இந்த சீரத்ிருதத்ங்களாகும். 

ச ாதுத் துளற நிறுவனங்கள் (PSEs) 

 பபாது நலன் கருதி PSEகளின் (Public Sector Enterprises) இருப்பு ததகவப்படும் உத்திசார ்

துகறககளக் பகாண்ட ஒரு பட்டியலானது அறிவிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

 உத்திசார ் துகறகளில், குகறந்தது ஒரு நிறுவனம் பபாதுத் துகறயாகதவ இருக்கும். 

தனியார ்துகறயும் இதில் அனுமதிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

இதர அறிவி ்புகள் 

 சுயம் பிரபா டிடிஎச ்(DTH – Direct To Home) அகலவரிகசகளானது இகணய வசதிகயப் 

பபறாதவரக்கள அணுகுவதற்காக மற்றும் அவரக்ளுக்கு உதவுவதற்காக 

பதாடங்கப்பட இருக்கின்றது. 
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61வது குதிமரப் பமட 

 இந்திய இராணுவமானது 61வது குதிகரப் பகடகய பீரங்கிகளுடன் கூடிய ஒரு நிரந்தர 

ஆயுதம் பகாண்ட பகடப்பிரிவாக மாற்ற இருக்கின்றது. 

 உலகில் குதிகரககளக் பகாண்ட ஒதர பகடப்பிரிவு இதுவாகும். 

 பஜய்ப்பூகர கமயமாகக் பகாண்டுள்ள மிகப்பபரிய ஒரு பாரம்பரியப் பகடப்பிரிவு 

(சடங்குகளுடன் கூடிய) இதுவாகும். 

 

 

கழிவுகளற்ற நகரங்களின் நட்சத்திரத் தரவரிமச 

 மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துகற அகமசச்கமானது 2019-20 

ஆம் ஆண்டிற்கான கழிவுகளற்ற நகரங்களின் நட்சத்திரத் தரவரிகசகய பவளியிட்டு 

உள்ளது. 
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 இதில் ஏறதத்ாழ 5 நகரங்களுக்கு 5 நட்சதத்ிரக் குறியீடானது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 அம்பிகாபூர,் சூரத், ராஜ்தகாட், கமசூரு, இந்தூர,் நவி மும்கப ஆகியகவ இந்த 5 

நகரங்களாகும்.  

 

அதிதீவிரப் புயல் – ஆே்பன்  

 ஆம்பன் அதிதீவிரப் புயலாக மாறியுள்ளது.  

 1999 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட பானி புயகலத் பதாடரந்்து இந்தியாவினால் 

எதிரப்காள்ளப்படும் இரண்டாவது அதிதீவிரப் புயல் இதுவாகும். 

 இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயத்தின் படி இந்த அதிதீவிரப் புயலானது ஒடிசா மற்றும் 

தமற்கு வங்கத்தின் கடற்ககரகயத் தாக்க இருக்கின்றது. 

 மத்திய உள்துகற அகமசச்கதத்ின் கீழ் உள்ள ததசியப் தபரிடர ்மீட்புப் பகடயானது 

மீட்பு மற்றும் எதிரவ்ிகன ஆற்றுவதற்குத் தயாராகிக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

 ஒரு புயல் பற்றிய முன்னிறிவிப்பானது இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயதத்ினால் 

வழங்கப் படுகின்றது. 

 சூறாவளிப் புயலானது வங்காள விரிகுடாவில் உருவாவகத விட அரபிக் கடலில் மிகக் 

குகறந்த எண்ணிக்ககயிதலதய உருவாகின்றது. 

 

சகானாரக்் சூரியக் மகாயில் – சூரிய நகரி திட்டே் 

 புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் துகற அகமசச்கமானது ஒடிசாவில் உள்ள 

பகானாரக்் சூரியக் தகாயில் மற்றும்  பகானாரக்் நகரம் முழுவகதயும் சூரிய ஒளி 

ஆற்றலில் இயங்கும் தன்கமயுகடயதாக ஆக்கியுள்ளது. 

 இது 13வது நூற்றாண்டில் கங்கக வம்சத்தின் தகலசிறந்த ஆட்சியாளரான முதலாம் 

நரசிம்மததவரால் கட்டப் பட்டுள்ளது. 

 இதன் இருண்ட (கருப்பு) வண்ணதத்ின் காரணமாக இந்தக் தகாயில் “கருப்பு பதகாடா” 

என்று அகழக்கப் படுகின்றது. 

 இதத தபான்று பூரி பஜகன்நாத் தகாயில் “பவள்களப் பதகாடா” என்று அகழக்கப் 

படுகின்றது. 

 பகானாரக்் ஆனது ஒடிசாவின் தங்க முக்தகாணதத்ின் மூன்றாவது பதாடர ்

இகணப்பாகும். 

 முதலாவது பதாடர ் இகணப்பு பூரி பஜகன்நாத் மற்றும் இரண்டாவது பதாடர ்

இகணப்பு புவதனஸ்வர ்(ஒடிசாவின் தகலநகரம்) ஆகும். 

 இந்தக் தகாயிலானது 1984 ஆம் ஆண்டில் யுபனஸ்தகாவின் உலகப் பாரம்பரியத் தளப் 

பட்டியலில் தசரக்்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் தகாயிலானது கலிங்கா கட்டிடக்ககல மற்றும் அதன் பாரம்பரியத்கத 

வடிவகமதத்ு அகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இங்கு ஒவ்பவாரு ஆண்டும் சந்திரபாகா தமளா நடத்தப் படுகின்றது. 
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புதிய சபாதுத் துமற தனியாரே்யோக்கல் சகாள்மக 

 புதிய பபாதுத் துகறக் பகாள்ககயானது பபாதுத ் துகறககள மூதலாபாய மற்றும் 

மூதலாபாயமற்றகவ என வககப்படுத்தும். 

 மூதலாபாயத் துகறகளில் உள்ள மதத்ியப் பபாதுத் துகற நிறுவனங்களில் 

அதிகபட்சம் நான்கு மற்றும் குகறந்தபட்சம் ஒன்று என்ற அளவில் அரசாங்கம் அகதத் 

தக்க கவதத்ுக் பகாள்ளும். 

 மூதலாபாயமற்ற துகறகளில் உள்ள மற்ற அகனத்துப் பபாதுத் துகற 

நிறுவனங்களும் ஒன்று தனியாரம்யமாக்கப் படும் அல்லது ஒன்றிகணக்கப்படும் 

அல்லது அதகன கவதத்ிருக்கும் தகலகம நிறுவனங்களின் கீழ் அகவ பகாண்டு 

வரப்படும். 

 இது மத்திய அரசின் நிரவ்ாகச ் பசலகவக் குகறப்பகத தநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

 இந்தியாவில் மூதலாபாயத் துகற பபாதுத் துகற நிறுவனங்கள் பின்வருமாறு 

o பாதுகாப்பு உபகரணங்களுக்கான ஆயுதங்கள் மற்றும் பவடிமருந்துகள் 

o பாதுகாப்பு விமானம் மற்றும் தபாரக்் கப்பல்கள் 

o அணு ஆற்றல் 

o விவசாயம், மருத்துவம் மற்றும் மூதலாபாயமற்றத ் பதாழில்துகறக்கு தவண்டிய  

கதிரவ்ீசச்ின் பயன்பாடுகள் 

o இரயில் துகற 

 மத்திய அரசின் 51% பங்குககள கவத்திருக்கும் நிறுவனங்கள் பபாதுத் துகற 

நிறுவனங்களாக அறியப் படுகின்றன. 

 தனியாரம்யமாக்கல் என்பது உரிகம, தமலாண்கம மற்றும் கட்டுப்பாட்கட 

மாற்றுவதின் மூலம், அந்தத் துகறககளப் பபாதுத் துகறயிடமிருந்து தனியார ்

துகறக்கு மாற்றுவதாகும்.  

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


                            

 

 

 

52 
 

 

 

உலகில் PPE உற்பத்தியாளர ்

 உலகில் தனிநபர ் பாதுகாப்பு உபகரணத்தின் (PPE - Personal Protective Equipment) 

இரண்டாவது மிகப்பபரிய உற்பத்தியாளர ்நாடு இந்தியா ஆகும். 

 உலகில் PPE உற்பதத்ியில் முன்னணி வகிக்கும் நாடு சீனா ஆகும். 

 தற்பபாழுது இந்தியா ஒவ்பவாரு நாளும் 2.06 இலட்சம் PPE உபகரணங்ககள உற்பதத்ி 

பசய்து பகாண்டிருக்கின்றது.  

 சமீபதத்ில் ஜவுளிக் குழுவானது PPE மீதான பசயற்கக இரத்தத்கத உட்பசலுத்தல் 

என்ற ஒரு தசாதகனகயத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 

 

பணி மநரத்மத அதிகரிப்பதற்கான அவசரச ்சட்டே் 

 மத்திய அரசானது பதாழிலாளரக்ளின் பணி தநரங்ககள மாநில அரசுகள் தங்களின் 

ததகவக்தகற்ப அதிகரிதத்ுக் பகாள்ள அனுமதியளித்திட தவண்டி ஒரு அவசரச ்

சட்டத்கத இயற்ற உள்ளது. 

 இந்த அவசரச ் சட்டமானது பணியாளரக்ளின் பற்றாக்குகற என்ற பிரசச்ிகனகயக் 

ககளய இருக்கின்றது. 

 இது நிறுவனங்கள் சமூக விலககலக் ககடபிடிக்க வழிவகக பசய்கின்றது. 
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 தமலும் இது பதாழில்சார ் பாதுகாப்பு, பணி நிகலகம மற்றும் சுகாதாரம் குறிதத் 

பநறிமுகறககளயும் பசயல்படுத்த இருக்கின்றது. 

 இந்த பநறிமுகறயானது பணி தநரங்ககள அறிவிக்க மாநிலங்களுக்கு உதவ 

இருக்கின்றது. 

 தற்பபாழுது, சட்டதத்ின் படி பணியாளரக்ளின் குறிப்பிடப்பட்ட பணி தநரம் ஒரு 

நாகளக்கு  8 மணி தநரமாகும். 

 மத்தியப் பட்டியலில் உள்ள சட்டங்ககள மாநில அரசுகள் திருத்த முடியாது.  

 மாநில அரசுகள் மாநிலப் பட்டியல் மற்றும் பபாதுப் பட்டியல் ஆகியவற்றில் உள்ள 

சட்டங்களின் மீது மட்டுதம திருதத்ங்ககள தமற்பகாள்ள முடியும். 

 

 

குமடால் முன்சனடுப்பு 

 ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் பசயலாளரின் இகளஞர ் விவகாரங்கள் குறித்த தூதுவர ்

தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்றிற்கு எதிரான ஒரு ஒருங்கிகணந்த தபாராட்டத்திற்காக 

தவண்டி உலகளாவிய 10 முன்பனடுப்புகளில் மணிப்பூரின் குதடாகலயும் 

பட்டியலிட்டு உள்ளார.் 

 குதடால் என்பது “Ya_ALL” என்ற இம்பாலில் உள்ள ஒரு அரசுசாரா அகமப்பின் மூலம் 

கூட்டாக இகணந்து நிதியளிக்கப்படும் ஒரு முன்பனடுப்பாகும். 

 இது இந்தியாவின் முதலாவது திருநர ்கால்பந்து அணிகய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்த முன்பனடுப்பானது எல்ஜிபி-டிக்யூஐ+ சமூகம் (LGBTQI+), எசஐ்வியுடன் வாழும் 

சமூகம், தினக் கூலித் பதாழிலாளரக்ள், குழந்கதகள் மற்றும் இளம் பருவதத்ினர ்

ஆகிதயாரின் உணவு, ஆதராக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் ஆகியவற்கற உறுதி பசய்ய 

உதவ இருக்கின்றது. 

 

CoAST இந்தியா (ஒன்றிமணதல்/மகாவிட் நடவடிக்மக உதவிக் குழு) 

 இது புலம் பபயரந்்த பதாழிலாளரக்ளின் நீண்ட பநடிய பயணம் குறித்து நிகழ் 

தநரத்தில் அவரக்ளின் பயணத்கதக் காட்டும் வககயில் இந்திய வகரபடத்துடன் 

கூடிய புவியியல் தகவல் அகமப்பால் பசயல்படுதத்ப்படும் ஒரு முகப்புப் 

பலககயாகும்.  

 இது குஜராத்தின் ஆனந்த் மாவட்டதத்ில் உள்ள வனச ் சூழலியல் பாதுகாப்பு 

அகமப்கபத் தனது முக்கியச ்பசயல்பாட்டு அகமப்பாகக் பகாண்டு இந்திய ஆய்வு 

கமயதத்ினால் வடிவகமக்கப் பட்டுள்ளது. 
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ஜே்மு காஷ்மீரில் சட்டப்படியான வாழ்வகத்தின் வமரயமற 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகணயானது எந்தபவாரு நபர ் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக ஜம்மு 

ஜாஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரததசத்தில் வசிக்கின்றாதரா அல்லது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக 

ஜம்மு காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரததசதத்ில் படித்து, அங்குள்ள கல்வி நிறுவனத்தில் 

10வது/12வது ததரக்வ எதிர ் பகாண்டாதரா அல்லது நிவாரண மற்றும் புனரவ்ாழ்வு 

ஆகணயினரால் புலம்பபயரந்்ததாராகப் பதிவு  பசய்யப்பட்ட நபதரா அவகரச ்

சட்டப்படியான வாழ்வகத்கதக் பகாண்டு உள்ள நபர ்என்று வகரயகற பசய்கின்றது. 

 தமலும் இது அகில இந்தியப் பணி, பபாதுத் துகற நிறுவனங்கள், மத்திய அரசின் 

தனிச ் சுதந்திர அகமப்புகள், பபாதுத் துகற வங்கிகள், சட்டப்பூரவ் அகமப்புகளின் 

அதிகாரிகள், மத்தியப் பல்ககலக்கழகங்கள் மற்றும் மத்திய அரசினால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆராய்சச்ி கமயங்கள் உள்ளிட்ட பணிப் பிரிவுகளில் “பமாத்தம் 10 

ஆண்டுகள் அங்கு தங்கியிருந்துப் பணி புரிந்துக் பகாண்டு இருக்கும் மத்திய அரசு 

அலுவலரக்ளின் குழந்கதகள் அகனவகரயும் சட்டப்பூரவ் வாழ்வகதக்தப் பபறத் 

தகுதியுகடயவர”் என்று கூறுகின்றது.  

 தமலும் “சட்டப்பூரவ் வாழ்வகம்” என்ற அங்கீகாரமானது “பணி பதாடரப்ாக (அ) 

வணிகம் அல்லது இதர பதாழில்சார ் அல்லது பதாழில்முகற காரணங்களுக்காக 

ஜம்மு காஷ்மீருக்கு பவளிதய வாழும் இந்த ஒன்றியப் பிரததச பபற்தறாரக்ளின் 

குழந்கதகளுக்கும் பபாருந்தும். ஆனால் இவரக்ளது பபற்தறாரக்ள் தமதல 

வழங்கப்பட்டுள்ள நிபந்தகனகளில் ஏததனும் ஒன்கறப் பூரத்்தி பசய்திருக்க 

தவண்டும்.   
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சே்பா சுரங்கப் பாமத 

 இது உதத்ரகாண்டின் ரிஷிதகஷ்-தாராசு தராடு ததசிய பநடுஞ்சாகலயில் மிக அதிக 

மக்கள் பதாகக பரவல் பகாண்ட சம்பா நகரத்தின் கீழ், எல்கலச ் சாகலகள் 

அகமப்பினால் (BRO - the Border Roads Organisation) அகமக்கப்பட்ட 440 மீட்டர ் நீளம்  

பகாண்ட ஒரு சுரங்கப் பாகதயாகும். 

 இந்த சுரங்கப் பாகதயானது மத்தியப் பாதுகாப்புத ்துகற அகமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள 

BROவினால் அகமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது சாரத்ாம் பரிதயாஜனா என்ற திட்டதத்ின் கீழ் அகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது பத்ரிநாத், தகதரந்ாத், கங்தகாத்திரி மற்றும் யமுதனாதத்ிரி ஆகிய 

இந்து சமய புனிதத் தளங்ககள இகணக்கும் வககயில் 900 கிதலா மீட்டர ்

பதாகலவுள்ள பநடுஞ்சாகலககள தமம்படுதத்ும் மற்றும் அகலப்படுதத்ும் ஒரு 

முயற்சியாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது மத்திய சாகலப் தபாக்குவரதத்ு மற்றும் பநடுஞ்சாகலத் துகற 

அகமசச்கத்தினால் தமற்பகாள்ளப் படுகின்றது. 

 

 

ஜே்மு காஷ்மீருக்கான சட்டப்படியான வாழ்வகே் குறித்த விதிகள் 

 மத்திய உள்துகற அகமசச்கமானது 2010 ஆம் ஆண்டின்  சட்டமான “ஜம்மு காஷ்மீர ்

குடிகமப் பணிகள்” (அதிகாரப் பரவலாக்கம் மற்றும் ஆள்தசரப்்புச ்சட்டம்) என்ற ஒரு 

சட்டத்கதத் திருதத்ியுள்ளது. 

 இது “நிரந்தக் குடியிருப்பாளரக்ள்” என்ற கூற்றுக்கு மாற்றாக அதகன “ஜம்மு காஷ்மீர ்

ஒன்றியதத்ின் சட்டப்படியான வாழ்வகம்” என்பகதக் பகாண்டு மாற்றியுள்ளது. 

 இது ஜம்மு காஷ்மீர ் மறுசீரகமப்புச ் சட்டம், 2019-ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள ஜம்மு 

காஷ்மீர ் மறுசீரகமப்பு (மாநில சட்டங்ககள  ஏற்றுக் பகாள்ளுதல்) ஆகண, 2020-ன் 

மூலமாக சட்டப்படியான வாழ்வகத்கத மறுவகரயகற பசய்கின்றது. 

 2010 ஆம் ஆண்டின் சட்டமானது “மாவட்ட, தகாட்ட மற்றும் மாநில” அளவிலான 

பதவிககளக் பகாண்டுள்ள குடிகமப் பணிககள அவரக்ளுக்கு உரித்தாக 

அறிவித்தது.  

 இதற்கு முன்பு, ஜம்மு காஷ்மீரின் நிரந்தரக் குடியிருப்பாளரக்ள் மட்டுதம அரசிதழ் 
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பதிவு பபற்ற மற்றும் அரசிதழ் பதிவு பபறாத பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கத் 

தகுதியுகடயவரக்ளாவர.் 

 “சட்டப்படியான வாழ்வகம்” என்ற சான்றிதகழ வழங்குவதற்கான அதிகாரமானது 

தாசில்தாரிடம் (வருவாய் அதிகாரி) உள்ளது.  

ெட்ட ் டியான வாழ்வகம்  ற்றி 

 சட்டப்படியான வாழ்வகம் – ஒரு நபர ் தனது நிரந்தர வாழ்விடமாக ஒரு நாட்கட  

குறிப்பகதக் குறிக்கின்றது. 

 இது ஒருவர ்தனது நிரந்தர இல்லத்கத ஒரு இடத்தில் ஏற்படுதத்ுவகதக் குறிக்கின்றது. 

அங்கு அவர ்நிரந்தரக் குடியிருப்பாளராகக் கருதப்படுகின்றார.் 

 ஒருவரின் சட்டப்படியான வாழ்வகத்திற்கு ஒரு உதாரணம் ஒருவர ்வசிக்கும் பசாந்த 

மாநிலமாகும். 

 

பிரதான் ேந்திரி கரப்ீ கல்யாண் மயாஜனா 

 பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் தயாஜனாவின்  (PMGKY - Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) 

கீழ் ஏறத்தாழ 9 தகாடிதய 60 இலட்சம் விவசாயிகள் பயனகடந்துள்ளனர ்என்று மத்திய 

அரசு கூறியுள்ளது. 

 இது முக்கியமாக PM-கிசான் என்ற திட்டத்தின் கீழ் தமற்பகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 PMGKY ஆனது பபாது முடக்கத்தின் தபாது பாதிக்கப் பட்டிருக்கும் மக்களின் வாழ்கவ 

எளிகமப் படுதத்ுவகத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 PM – கிசான் ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ் தகுதியுள்ள விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் ரூ.6000 பதாககயானது மூன்று தவகணகளில் பசலுதத்ப் படுகின்றது. 

 இந்தத் திட்டமானது சிறு மற்றும் நடுத்தர விவசாயிககள இலக்காகக் பகாண்டு 

உள்ளது.  

 

இந்தியாவில் மநாய்த் தடுப்பு ேருந்தின் மேே்பாடு 

 பசல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் கமயமானது (CCMB - Centre for Cellular and Molecular 

Biology) தகாவிட் – 19 தநாயாளிகளின் மாதிரிகளிலிருந்து தகாவிட் – 19 பதாற்றின் 

நிகலயான ஒரு முடிவுக் கலாசச்ாரத்கத உருவாக்கியுள்ளது.  

 CCMB நசச்ுயிரியல் வல்லுநரக்ள் பல்தவறு தனிதத் கவரஸ்களிலிருந்து பதாற்றக் கூடிய 

கவரஸ்ககளப் பிரிதப்தடுதத்ுள்ளனர.் 

 ஆய்வகத்தில் இந்த கவரகஸப் பிரிதப்தடுக்கும் திறனானது CCMB நசச்ுயிரியல் 

வல்லுநரக்கள தகாவிட் – 19 தநாகய எதிரத்்துப் தபாராடுவதற்கு தவண்டிய மருந்துச ்

தசாதகன மற்றும் தடுப்பு மருந்து வளரச்ச்ி ஆகியகவ தநாக்கிப் பணியாற்ற 

அனுமதிக்கும்.  

 அதிக எண்ணிக்ககயிலான கவரஸ்கள் பிரிதப்தடுக்கப்பட்டு, அகவ 

பசயல்படாததாக மாற்றப்பட்டால், அவற்கறச ் பசயல்படாத கவரஸ் தடுப்பு 

மருந்தாகப் பயன்படுதத் முடியும். 

 பசயல்படாத கவரஸ்கள் உடலினுள் உட்பசலுத்தப் பட்டால், மனித தநாய் எதிரப்்புச ்

சக்தி அகமப்பானது தநாய் நுண்மம் பதாடரப்ான தநாய் எதிரப்்புப் பபாருகள 

உற்பத்தி பசய்ய ஊக்குவிக்கின்றது.  
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

சிறந்த அசேரிக்கப் சபாருளாதார ேறுேலரச்ச்ி சதாழில் குழுக்கள் 

 2019–20 கதரானா கவரஸ் பதாற்றுதநாயின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பபாருளாதாரத் 

தாக்கத்கத எதிரத்த்ுப் தபாராட அபமரிக்க ஜனாதிபதி படானால்ட் டிரம்ப் 'சிறந்த 

அபமரிக்கப் பபாருளாதார மறுமலரச்ச்ி பதாழில் குழுக்ககள' உருவாக்கியுள்ளார.் 

 அவரக்ளில் 6 உறுப்பினரக்ள் இந்திய-அபமரிக்கச ் சமூகத்திலிருந்து சிறந்த 

அபமரிக்கப் பபாருளாதார மறுமலரச்ச்ிக் குழுவுக்கு அபமரிக்க ஜனாதிபதியால் 

ததரவ்ு பசய்யப் பட்டுள்ளனர.் 

 இதில் கூகிளின் சுந்தர ் பிசக்ச மற்றும் கமக்தராசாப்டின் சத்யா நாபதள்ளா, 

ஐபிஎம்மின் அரவிந்த் கிருஷ்ணா, கமக்ரானின் சஞ்சய் பமஹ்தராத்ரா, பபரத்னாட் 

ரிக்காரட்்கடச ் தசரந்்த ஆன் முகரஜ்ி மற்றும் மாஸ்டரக்ாரட்ில் இருந்து அஜய் பங்கா 

ஆகிதயார ்அடங்குவர.் 

 டிம் குக், மாரக்் ஜுக்கரப்பரக்், எதலான் மஸ்க் மற்றும் பில் ஃதபாரட்ு ஆகிதயார ்

டிரம்ப்பால் நியமிக்கப்பட்ட அக்குழுவின் மற்ற முக்கிய உறுப்பினரக்ள் ஆவர.் 

 இது பவள்கள மாளிககயால் ஏற்படுதத்ப் பட்ட கதரானா கவரஸ் பணிக்குழுகவத் 

பதாடரந்்து உருவாக்கப்பட்ட இரண்டாவது பணிக் குழுவாகும். 

 பவள்கள மாளிககயின் கதரானா கவரஸ் பணிக் குழுவிற்கு அபமரிக்க துகணத் 

தகலவர ்கமக் பபன்ஸ் தகலகம வகிக்கிறார.் 

 

சதன் சீனக் கடலில் அசேரிக்க கப்பல்கள் 

 சரச்க்சக்குரிய பதன் சீனக் கடலில் அபமரிக்க தபாரக்் கப்பல்கள் நுகழந்துள்ளன. 

 ஒரு ஆஸ்திதரலிய தபாரக்் கப்பலும் இதனுடன் இகணந்துள்ளது. 

 வியட்நாம், மதலசியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளால் உரிகம தகாரும் பகுதியின் 

அருதக இகவ நுகழந்துள்ளன. 
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 ஆற்றல் வளம்  நிகறந்த பதன் சீனக் கடலின் பபரும்பாலான தீவுககள தனது 

வகரபடங்களில் யு-வடிவ "ஒன்பது-தகாடு வரிகசக்குள்”, சீனா தனக்குரியது என்று 

கூறுகிறது. 

 ஆனால் இது அதன் அண்கட நாடுகளால் அங்கீகரிக்கப் படவில்கல. 

 சரச்க்சக்குரிய நீரில் உள்ள பாரபசல் மற்றும் ஸ்ப்ராட்லி தீவுகளில் சீனா இரண்டு 

மாவட்டங்ககள சமீபத்தில் நிறுவியதாக சீனா கூறியகதயடுதத்ு வியட்நாம் 

நாடானது சமீபதத்ில் இதற்கு எதிரப்்புத் பதரிவித்துள்ளது. 

இளத ் ற்றி 

 பதன் சீனக் கடல் ஒரு குறுங்கடலாகும் (marginal sea). 

 இது பசிபிக் பபருங்கடலின் ஒரு பகுதியாகும். இது கரிமாட்டா மற்றும் மலாக்கா 

ஜலசந்தி முதல் கதவான் ஜலசந்தி வகரயிலான ஒரு பகுதிகய உள்ளடக்கி உள்ளது. 

 பதன் சீனக் கடலில் உள்ள ஒன்பது - தகாடு வரிகச என்பது அப்பகுதியின் மீதான  

சீனாவின் உரிகமக் தகாரகலக் குறிக்கின்றது. 

 இதில் பாரபசல் தீவுகள், ஸ்ப்ராட்லி தீவுகள், பிரதாஸ் தீவுகள், தமக்கிள்ஸ் களப் பகுதி 

மற்றும் ஸ்காரப்ாதரா நிலப் பகுதி ஆகியகவ அடங்கும். 

 "நிலதத்ின் பபருஞ்சுவர"் என்று அகழக்கப்படும் சீனாவின் நில மீட்பின் ஒரு பகுதிகய 

இந்த உரிகமக் தகாருதல் உள்ளடக்கி இருக்கின்றது. 

 

USCIRF வருடாந்திர அறிக்மக 2020 

 சரவ்ததச மதச ்சுதந்திரம் குறித்த அபமரிக்க ஆகணயமானது (USCIRF - U.S. Commission 

on International Religious Freedom) தனது வருடாந்திர  அறிக்கககய  சமீபத்தில் 

பவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்த அறிக்ககயானது இந்தியாகவ சீனா, வட பகாரியா, சவுதி அதரபியா மற்றும் 

பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளின் வரிகசயில் கவதத்ுள்ளது. 

 இது “குறிப்பிட்ட கவகலக்கிடமான நாடுகள்” என்ற கீழ்நிகலத் தரவரிகசக்கு 

இந்தியாகவத் தரம் இறக்கியுள்ளது.  

 

உலகளாவியத் தீவிரவாதக் குறியீடு 2019 

 இது ஆஸ்திதரலியாகவச ்தசரந்்த பகாள்கக வகுக்கும் நிறுவனமான “பபாருளாதாரம் 

மற்றும் அகமதிக்கான கமயதத்ினால்” பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியா முந்கதய ஆண்டின் எட்டாவது இடத்திலிருந்து தற்பபாழுது 7வது 

இடதத்ிற்குச ்சரிந்துள்ளது. 

 ஆப்கானிஸ்தான், ஈராக், கநஜீரியா, சிரியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் தசாமாலியா ஆகிய 

நாடுகள் இந்தியாவிற்கு முன்பு உள்ள நாடுகளாகும். 

 

நிரந்தரப் பிரதிநிதி - ஐ.நா தூதர ்

 ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் நிரந்தரப் பிரதிநிதியாக பவளி விவகார அகமசச்கதத்ின் 

தற்தபாகதய பசயலாளரான டி.எஸ்.திருமூரத்த்ிகய இந்தியா நியமிதத்ுள்ளது. 

 நிரந்தர திட்டபமன்பது ஒவ்பவாரு உறுப்பு நாடுகளும் ஐக்கிய நாடுகளுக்கு அனுப்பும் 

ஒரு தூதரகப் பணி ஆகும். 
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 இது ஒரு நிரந்தரப் பிரதிநிதி தகலகமயிலானது. அவர ் "ஐ.நா தூதர"் என்றும் 

குறிப்பிடப் படுகிறார.் 

 இது நாடுகளின் பிரதிநிதிதத்ுவம் பதாடரப்ான வியன்னா ஒப்பந்ததத்ின் கீழ் 

வருகிறது. 

 ஜனவரி 1, 1942 அன்று வாஷிங்டனில் நடந்த ஐக்கிய நாடுகளின் பிரகடனதத்ில் 

ககபயழுதத்ிட்ட ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினரக்ளில் 

இந்தியாவும் இருந்தது. 

 ஏப்ரல் 25 முதல் ஜூன் 26, 1945 வகர சான் பிரான்சிஸ்தகாவில் நகடபபற்ற வரலாற்றுச ்

சிறப்பு மிக்க சரவ்ததச அகமப்பின் ஐக்கிய நாடுகள் மாநாட்டில் இந்தியாவும் 

பங்தகற்றது. 

 

சிறப்பு 301 அறிக்மக 

 அபமரிக்காவின் வரத்்தகப் பிரதிநிதியானது தனது வருடாந்திரச ் சிறப்பு 301 என்ற 

அறிக்கககய சமீபதத்ில் பவளியிட்டுள்ளது. 

 அறிவுசார ் பசாத்துரிகமச ் சட்டங்கள் காரணமாக அபமரிக்காவின் நிறுவனங்கள் 

மற்றும் தயாரிப்புகளுக்கான வரத்த்கத் தகடககள இது அகடயாளம் காட்டுகின்றது. 

 இந்த அறிக்கக "முன்னுரிகம பவளிநாட்டு நாடுகளின்" பட்டியகலக் பகாண்டு 

உள்ளது. அகவ தபாதிய அறிவுசார ் பசாத்துரிகமச ் சட்டங்ககளக் 

பகாண்டிருக்கவில்கல என்று தீரம்ானிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 தமலும் இந்த அறிக்கக "முன்னுரிகம கண்காணிப்புப் பட்டியல்" மற்றும் 

"கண்காணிப்புப் பட்டியல்" ஆகியவற்கறயும் பகாண்டு உள்ளது. 

 தபாதுமான அறிவுசார ்பசாதத்ுரிகமப் பாதுகாப்பு மற்றும் அமலாக்கம் இல்லாததால் 

இந்தியா பதாடரந்்து ‘முன்னுரிகம கண்காணிப்புப் பட்டியலில்’ உள்ளது. 

 அரப்ஜன்டினா, அல்ஜீரியா, சிலி, ரஷ்யா, இந்ததாதனசியா, சவுதி அதரபியா, 

பவனிசுலா மற்றும் உக்கரன் ஆகியகவ இந்தப் பட்டியலில் இடம் பபற்றுள்ளன. 

 இந்தப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நாடுகள் கனடா, குகவத் மற்றும் தாய்லாந்து 

ஆகியன ஆகும். 

 

உள்நாட்டு இடப்சபயரவ்ு பற்றிய உலகளாவிய அறிக்மக - 2020 

 இது உள்நாட்டு  இடப்பபயரவ்ு கண்காணிப்பு கமயத்தால் பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த கமயம் நாரத்வ அகதிகள் மன்றதத்ின் ஒரு பகுதியாகும். 

 பதற்காசியா, கிழக்கு ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளில் பவப்ப மண்டலப் புயல்கள் 

மற்றும் பருவமகழ காரணமாக பபரும்பாலான தபரழிவு காரணமான  

இடப்பபயரவ்ுகள் தூண்டப் பட்டுள்ளன. 

 வங்கததசம், சீனா, இந்தியா மற்றும் பிலிப்கபன்ஸ் ஆகியகவ தலா நான்கு 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான இடப்பபயரவ்ுககள 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவு 

பசய்துள்ளன. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மில்லியன் மக்கள் இடம் 

பபயரந்்துள்ளனர ்- இதுவகரயில் உலகிதலதய இதுதவ அதிக எண்ணிக்ககயாகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் 1901 ஆம் ஆண்டு முதல் ஏழாவது மிக பவப்பமான 

ஆண்டாகும்; 2019 ஆம் ஆண்டின் பருவமகழ 25 ஆண்டுகளில் இதன் அதிகமான 

பருவமகழயாகும். 
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 2019 ஆம் ஆண்டில் எட்டு பவப்பமண்டலப் புயல்களும் இந்தியாகவத் தாக்கின. 

 

 

மீகாங் நதி தகராறு 

 சமீபத்கதய ஒரு ஆய்வின்படி, மீகாங் ஆறின் மீதான சீனாவின் நடவடிக்கககள் நீண்ட 

காலமாக சரச்க்சக்குரியதாக அகமந்துள்ளது. 

 அபமரிக்க நிதியுதவி பபற்ற இந்த ஆய்வு புவியின் மீதான கண்கள் (Eyes on Earth) என்ற 

ஒரு ஆராய்சச்ி மற்றும் ஆதலாசகன நிறுவனத்தால் தமற்பகாள்ளப் பட்டது. 

 இந்த அறிக்கக ஐ.நா ஆதரவுகடய நீடிதத் வளரச்ச்ி பகாண்ட நிகலயான 

உள்கட்டகமப்பு கூட்டாண்கம மற்றும் ககடநிகல மீகாங் நதி முன்முயற்சி 

ஆகியவற்றால் இகணந்து பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இது அபமரிக்காவுடன் கம்தபாடியா, லாதவாஸ், மியான்மர,் தாய்லாந்து மற்றும் 

வியட்நாமும் இகணந்த ஒரு பன்னாட்டுக் கூட்டாகும். 

 மீகாங் நதி ஆறு நாடுகளின் வழிதய பாய்கிறது. 

 லங்காங் நதி என்றும் அகழக்கப்படும் இது சீனாவிலிருந்துத் பதாடங்குகிறது. 

 இது கம்தபாடியா, லாதவாஸ், தாய்லாந்து மற்றும் மியான்மர ் தபான்ற நாடுகளில் 

பாய்கிறது. 

 இது வியட்நாம் வழியாக பதன் சீனக் கடகலச ்தசரக்ிறது. 

 இந்த நதி பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் உயிரந்ாடியாக விளங்குகிறது. 
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நிதிநிமல அறிக்மகயின் சவளிப்பமடத்தன்மே 

 நிதிநிகல அறிக்ககக்கான பவளிப்பகடதத்ன்கம மற்றும் பபாறுப்புகடகமத் 

தன்கமயில், 117 நாடுகளில் இந்தியா 53 ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

 இது சரவ்ததச நிதிநிகலக் கூட்டாண்கம நடதத்ிய திறந்த நிதிநிகலக் 

கணக்பகடுப்பின் படி அகமந்துள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் நியூசிலாந்து முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 பதன்னாப்பிரிக்கா, பமக்ஸிதகா மற்றும் பிதரசில் ஆகியகவ இதில் சிறந்து விளங்கும் 

மற்ற நாடுகளாகும். 

 

e-RMB – டிஜிட்டல் நாணயே் 

 சீனாவானது, தனது 4 நகரப்்புறப் பகுதிகளில் டிஜிட்டல் யுவான் நாணயத்கத 

தசாதகன முயற்சியாகத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 டிஜிட்டல் நாணயத்கதத் பதாடங்கிய முதலாவது மிகப்பபரிய பபாருளாதார நாடு 

என்ற சாதகனகய இது அகடய இருக்கின்றது. 

 சீனாவின் மக்கள் வங்கி மட்டுதம இந்த டிஜிட்டல் யுவான் நாணயத்கத விநிதயாகிக்க 

இருக்கின்றது. 

 

 

ஆராய்சச்ி ேற்றுே் வளரச்ச்ிப் புள்ளி விவரே் ேற்றுே் குறிகாட்டிகள் 2019-20 

 இது மத்திய அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துகறயின் (DST - Department of Science 

and Technology) கீழ் உள்ள ததசிய அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப தமலாண்கமத் 

தகவல் கமயத்தினால் (NSTMIS - National Science and Technology Management Information) 

2018 ஆம் ஆண்டில் பகாண்டு வரப்பட்ட ததசிய அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப 

ஆய்கவ அடிப்பகடயாகக் பகாண்டதாகும்.  

 R&D துகறயில் (Reseaech & Development) இந்தியாவின் பமாதத்ச ்பசலவினம் 2008 மற்றும் 

2018 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இகடப்பட்ட காலப்பகுதியில் மூன்று மடங்காக உயரந்்து 

உள்ளது. 

 ஆராய்சச்ி சாரந்்த பவளியீடுகள் அதிகரிதத்தன் மூலம், உலக அளவில் இந்தியா 3வது 

இடதத்ில் உள்ளது. 

 அதற்கான இரண்டு முக்கியமான பங்களிப்புகள் DST (63%) மற்றும் மதத்ிய உயிரித ்

பதாழில்நுட்பத் துகற (14%) ஆகியகவயாகும். 

 அபமரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் முதல் 2 இடங்ககளப் பிடிதத்ுள்ளன. 

 தமலும் அறிவியல் மற்றும் பபாறியியல் படிப்பில் முகனவர ்பட்டம் பபற்றவரக்ளின் 

எண்ணிக்ககயில் இந்தியா 3வது இடத்தில் உள்ளது. 
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 இந்தியாவின் தலா R&D பசலவினமானது தனிநபர ் வாங்கும் சக்தி திறன் 

அடிப்பகடயில் 2007-08 ஆம் ஆண்டில் 29.2 அபமரிக்க டாலரிலிருந்து 2017-18 ஆம் 

ஆண்டில் 47.2 அபமரிக்க டாலராக அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியா 2017-18 ஆம் ஆண்டில் R&D மீது தனது பமாதத் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.7% 

அளவிற்குச ்பசலவிட்டது. 

 பிரிக்ஸ் நாடுகளிகடதய, பிதரசில் 1.3%த்கதயும் ரஷ்யக் கூட்டகமப்பு 11%த்கதயும் 

சீனா 2.1%த்கதயும் பதன் ஆப்பிரிக்கா 0.8%த்கதயும் பசலவிடுகின்றன. 

 உலகின் குடியிருப்பாளர ் காப்புரிகமத் தாக்கல் நடவடிக்ககயில் இந்தியா 9வது 

இடதத்ில் தரவரிகசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 உலக அறிவுசார ் பசாதத்ுரிகம அகமப்பின்படி, இந்தியாவின் காப்புரிகம 

அலுவலகமானது உலகின் காப்புரிகமத் தாக்கல் பசய்யும் அலுவலகங்களிகடதய 

7வது இடத்தில் உள்ளது. 

 R&D துகறயில் பபண்களின் பங்களிப்பானது 13%லிருந்து 24% ஆக அதிகரிதத்ு உள்ளது.  

 

 

மிகவுே் புகழ்சபற்ற ேத்திய வங்கி 

 உலகில் உள்ள அகனதத்ு மத்திய வங்கிகளிகடதய அதிக எண்ணிக்ககயிலான 

சுட்டுகர பின்பதாடரப்வரக்கள இந்திய ரிசரவ்் வங்கி (RBI - Reserve Bank of India) 

பகாண்டுள்ளது. 7.45 லட்சம் நபரக்ள் இதன் சுட்டுகரகயப் பின்பதாடரக்ின்றனர.்  

 சுட்டுகரயில் மிகவும் புகழ்பபற்ற மத்திய வங்கியாக உருபவடுதத்ுள்ள இது 

அபமரிக்க பபடரல் ரிசரவ்் வங்கி மற்றும் ஐதராப்பிய மத்திய வங்கி ஆகியவற்கறப் 

பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது. 

 RBIற்கு அடுதத் இடத்தில் இந்ததானிசிய வங்கி உள்ளது. 

 மூன்றாவது இடதத்ில் பமக்சிதகாவின் தகலகம வங்கியான தபன்தகா டி பமக்சிதகா 

என்ற வங்கி உள்ளது.  

 

அணி மசரா இயக்க ோநாடு 

 இந்தியப் பிரதமர ் அணிதசரா இயக்க மாநாட்டில் (NAM - Non-Aligned Movement) 

காபணாளி வாயிலாக இந்தியாவின் சாரப்ாக கலந்து பகாண்டார.் 

 இது NAMன் தற்தபாகதய தகலகம நாடான  அசரக்பஜானின் அதிபரான இஹாம் 

அவிதயவ் என்பவரின் முன்பனப்பினால் நடதத்ப்பட்டது. 
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 இந்த மாநாட்டின் கருதத்ுரு, “தகாவிட் – 19 பதாற்றிற்கு எதிராக நாம் அகனவரும் 

ஒன்றிகணதல்” என்பதாகும். 

 2014 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பிரதமராக தமாடி பதவிதயற்றதிலிருந்து, அவரால் 

கலந்து பகாள்ளப்பட்ட முதலாவது NAM மாநாடு இதுவாகும். 

 2016 ஆம் ஆண்டு மாநாடு பவனிசுலா நாட்டிலும் 2019 ஆம் ஆண்டு மாநாடு 

அசரக்பஜான் நாட்டிலும் நடத்தப்பட்டது. 

 2012 ஆம் ஆண்டில், ஈரானின் படக்ரான் நகரில் நகடபபற்ற NAM மாநாட்டில் 

இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர ்மன்தமாகன் சிங் கலந்து பகாண்டார.் 

NAM பற்றி 

 NAM என்பது 120 நாடுகள் பகாண்ட வளரும் நாடுகளின் அணிதசரா இயக்க 

மன்றமாகும். 

 இது எந்தபவாரு வலிகம மிக்க கூட்டகமப்புகளுடதனா அல்லது அதற்கு எதிராகதவா 

கூட்டணி அகமக்காது. 

 ஐக்கிய நாடுகளுக்குப் பிறகு, NAM ஆனது அதிக  எண்ணிக்ககயிலான உறுப்பு 

நாடுககளக் பகாண்டுள்ளது. 

 NAM-ல் உறுப்பினராக உள்ள நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகளில் உள்ள உறுப்பு நாடுகளில் 

ஏறதத்ாழ மூன்றில் 2 பங்கு நாடுகள் உள்ளன. இது உலக மக்கள் பதாககயில் 55% 

அளகவக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்த அகமப்பானது 1955 ஆம் ஆண்டின் பாண்டூங் கருத்தரங்கில் ஏற்படுத்த ஒப்புக் 

பகாள்ளப் பட்டது. 

 இது 1961 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது.  

 இந்தியாவின் ஜவஹரல்ால் தநரு, யுதகாஸ்தலவியாவின் அதிபரான தஜாசப் ப்தராஸ் 

டிட்தடா மற்றும் எகிப்து நாட்டு அதிபரான கமால் அப்துல் நாசர ் ஆகிதயார ் இந்த 

முன்பனடுப்பின் முக்கியமான தகலவரக்ளாவர.் 

 

தாயகத்திமலமய இழத்தல் 

 ஐக்கிய நாடுகள் குழந்கதகள் நிதியமானது “தாயகதத்ிதலதய இழத்தல்” (Lost at home) 

என்ற ஓர ்அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது. 

 பிரசச்ிகனகளின் காரணமாக அதிக எண்ணிக்ககயிலான உள்நாட்டிதலதய இடம் 

பபயரந்்த குழந்கதகள் மத்தியக் கிழக்கு, வடக்கு ஆப்பிரிக்க மற்றும் சஹாரா 

ஆப்பிரிக்காகவச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ளனர.் 

 சிரிய அரபுக் குடியரசு, காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசு மற்றும் ஏமன் ஆகிய 

பகுதிகளில் பாதிக்கும் தமற்பட்ட நபரக்ள் இடம் பபயரந்்துள்ளனர.் 

 

மபாரப்் பதக்கே் 

 ரஷ்ய அதிபரான விளாடிமிர ்புடின் வட பகாரிய அதிபரான கிம் தஜாங் உன்னிற்கு ஒரு 

நிகனவுப் தபாரப்் பதக்கத்கத வழங்கினார.் 

 இந்தப் பதக்கமானது இரண்டாம் உலகப் தபாரில் நாஜிக்களுக்கான எதிரான 

பவற்றியின் 75வது ஆண்டு நிகனவு தினத்கதக் குறிப்பதற்காக வழங்கப் பட்டுள்ளது. 
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ஈரானின் புதிய நாணயே் 

 ஈரான் தனது நாணயத்கத மறு பபயரிட்டு மறு மதிப்பிட முடிவு பசய்துள்ளது.  

 ஈரானின் பணமானது அடுதத்ு “தடாமன்” என்று அகழக்கப்பட இருக்கின்றது. 

 ஈரானின் தற்தபாகதய நாணயம் “ரியால்” என்று அகழக்கப்படுகின்றது. 

 தற்பபாழுது 1 தடாமன் ஆனது 10,000 ரியாலுக்குச ்சமமாகும். 

 இது  ரியாலில் 4 சுழியங்களின் குகறப்கபக் குறிக்கின்றது.  

 பஜக்ரான் என்பது மற்பறாரு நாணய மதிப்பாகும். 

 100 பஜக்ரான் தசரந்்தது 1 தடாமனாகும். 

 

 

கடுமேயான நடவடிக்மகக் குறியீடு 

 கடுகமயான நடவடிக்ககக் குறியீடானது ஆக்ஸ்தபாரட்ு பல்ககலக்கழகத்தினால் 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 
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 இது நாட்டின் நடவடிக்கககள் எவ்வாறு கடுகமயாக உள்ளன என்பகதயும் இந்த 

நடவடிக்கககள் தநாய்த் பதாற்று பரவகல எந்த நிகலயில் கவத்துள்ளன 

என்பகதயும் காட்டுகின்றது. 

 இந்தக் குறியீட்டின்படி, இந்தியா மற்ற நாடுககள விட மிகக் கடுகமயான 

நடவடிக்ககககள முன்கூட்டிதய விதிதத்ுள்ளது. 

 ஆஸ்திதரலியா, தாய்லாந்து, கதவான் மற்றும் பதன்பகாரியா ஆகிய நாடுகளுக்கு 

அடுதத்ு இந்தியா 0.7 என்ற மதிப்பபண்கணப் பபற்றுள்ளது.  

 

உலகளாவிய ஊட்டசச்த்து அறிக்மக 2020 

 இது உலகளாவிய ஊட்டசச்த்தின் நிகல குறிதத் உலகின் ஒரு முன்னணி தனிச ்

சுதந்திரமுகடய ஆய்வறிக்ககயாகும். 

 2025 ஆம் ஆண்டுவாக்கில் உலகளாவிய அளவில் ஊட்டசச்த்து இலக்குககள எட்டத் 

தவறும் 88 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

 தமலும் இது ஊட்டசச்தத்ுக் குகறபாட்டில் அதிக அளவிலான உள்நாட்டுப் 

பாகுபாடுகளுடன் காணப்படும் நாடுகளில் ஒன்றாகவும் அகடயாளம் காணப் 

பட்டுள்ளது. 

 கநஜீரியா மற்றும் இந்ததாதனசியா ஆகிய நாடுகளுடன் தசரத்்து 3 தமாசமான 

நாடுகளிகடதய ஒன்றாக இந்தியாவும் அகடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 

 உலகளாவிய ஊட்டசச்தத்ு அறிக்ககயானது 2013 ஆம்  ஆண்டில் வளரச்ச்ி 

முன்பனடுப்பிற்கான முதலாவது ஊட்டசச்த்து மாநாட்டில் கருதத்ுருவாக்கம் பசய்து 

பவளியிடப் பட்டது. 

 இது பங்குதாரர ்குழுமம், தனிச ்சுதந்திர வல்லுநர ்குழு மற்றும் அறிக்ககச ்பசயலகம் 

(உலகச ் சுகாதார அகமப்பு மற்றும் உணவு & தவளாண் அகமப்பு இதில் பங்கு 

பபறவில்கல) ஆகியவற்கறக் பகாண்ட ஒரு பலதரப்புக் குழுவிகனக் பகாண்ட 

முன்பனடுப்பாகும். 

 

 

உலக சுகாதார அமேப்பின் தமலமே 

 ஜப்பானின் பதவிக் காலம் முடிவகடந்த பின்னர ்2020 ஆம் ஆண்டு தம மாததத்ில் உலக 

சுகாதார அகமப்பின் (WHO - World Health Organization) தகலகமப் பதவிகய இந்தியா 

ஏற்க இருக்கின்றது. 

 இந்தியா இப்பதவிகய அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு வகிக்க இருக்கின்றது. 
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பாரம்வயாளர ்நாடாக மதவான் 

 அபமரிக்க பசனட் சகபயானது உலக சுகாதார அகமப்பில் (WHO -World Health 

Organization) கதவாகனப் பாரக்வயாளர ் நாடாக ஆக்கும் வககயில் சட்டம் ஒன்கற 

நிகறதவற்றியுள்ளது.  

 இது பதாடரப்ாக, இதற்கான ஆதரகவப் பபறுவதற்காக ஆஸ்திதரலியா, இந்தியா, 

பிதரசில், ஜப்பான், இஸ்தரல் மற்றும் பகாரியக் குடியரசு ஆகிய நாடுகளுக்கிகடதய 

ஒரு மாநாடு நடதத்ப் பட்டது. 

 இந்த மாநாட்டில் இந்தியாவும் கலந்து பகாண்டது. 

 தற்பபாழுது கதவான் சீனக் குடியரசினால் ஆளப் படுகின்றது. 

 எனினும், சீனா தனது “ஒற்கற சீனா என்ற பகாள்ககயின்” கீழ் கதவாகன தன்னுடன் 

இகணக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாக உரிகம தகாருகின்றது. 

 மறுபுறம் கதவான் மக்கள் தனி நாடு தகாருகின்றனர.் 

 

 

மகாவிட் – 19 உலகளாவிய ஒற்றுமேச ்மசாதமன 

 இந்திய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் கழகமானது (ICMR - Indian Council for Medical Research) 

இந்தச ்தசாதகனயில் பங்தகற்க இருக்கின்றது. 

 ICMR ததசிய எய்ட்ஸ் ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது இந்தியாவில் ஒற்றுகமச ்

தசாதகனக்கான ததசிய ஒதத்ுகழப்புத் தளமாகப் பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 குஜராதத்ில் உள்ள 4 முக்கியமான நகரங்களில் உள்ள மருத்துவமகனகள் இந்தச ்

தசாதகனயில் பங்தகற்க இருக்கின்றன. 

 வததாதரா, அகமதாபாத், சூரத் மற்றும் ராஜ்தகாட் ஆகியகவ இந்த நகரங்களாகும். 

 உலக சுகாதார அகமப்பானது 4 சிகிசக்ச முகறகளின் திறன் மற்றும் துல்லியத ்

தன்கமகயச ்தசாதகன பசய்வதற்காக 4 மிகப்பபரிய தசாதகனககளத் பதாடங்கி 

உள்ளது. 

 இந்த சிகிசக்ச முகறகள் பின்வருமாறு: 

o கஹட்ராக்ஸிகுதளாதராகுயின் 

o பரம்படசிவிர ்

o தலாபினாவிர ்– ரிட்தடானாவிர ்

o இன்டரப்பதரான் என்ற மருந்துடன் தலாபினாவிர ் - ரிட்தடானாவிர ்
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 தலாபினாவிர ் மற்றும் ரிட்தடானாவிர ் ஆகியகவ தற்பபாழுது எசஐ்வி பதாற்று 

தநாய்களுக்குச ்சிகிசக்ச அளிக்கப் பயன்படுதத்ப் படுகின்றன. 

 பரம்படசிவிர ் மருந்திற்கு உலகில் எந்தபவாரு நாட்டிலும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட 

வில்கல. 

 எனினும் பரம்படசிவிர ் மருந்தானது பரகஸ்சஸ் வகக குரங்குகளில் எதபாலா 

கவரகசத் தடுக்கின்றது.  

 

மதவான் – சீனா பிரசச்ிமன 

 1949 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட சீனாவின் உள்நாட்டுப் தபாரானது சீனாவின் 

ததாற்கடிக்கப்பட்ட குதயாமின்டாங் அல்லது சீனத் ததசியவாதிககள கதவான் 

தீவிற்குச ்பசல்வகதக் கட்டாயமாக்கியது. 

 கதவான் நாடானது தன்னகதத்த ஆட்சி பசய்யக் கூடிய மற்றும் சட்டப்படியான ஒரு 

சுதந்திர ததசமாகும். இது சீன நிலப் பகுதியிலிருந்து சுதந்திரம் பபற்றதாக அதிகாரப் 

பூரவ்மாக அறிவிக்கப்படவில்கல. 

 இது “ஒரு நாடு, இரண்டு நிரவ்ாகம்” என்றறியப்படுகின்றது. 

 இது நாள் வகர கதவான் உலக சுகாதார அகமப்பின் உறுப்பினராக இல்கல. 

 கதவான் உலக வரத்்தக அகமப்பு, ஆசிய-பசிபிக் பபாருளாதார ஒதத்ுகழப்பு மற்றும் 

ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கி ஆகியவற்றில் பல்தவறு பபயரக்ளுடன் உறுப்பினராக உள்ளது. 

 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் “ஒதர சீனா” என்ற பகாள்கககய அங்கீகரிக்க இந்தியா 

மறுப்பு பதரிவிதத்ு வருகின்றது. 

 இவற்றிற்கிகடதய பநறிசாரந்்த ராஜதந்திர உறவுகள் இல்கலபயன்றாலும், கதவான் 

மற்றும் இந்தியா ஆகியகவ பல்தவறு துகறகளில் ஒதத்ுகழப்பு நல்கி வருகின்றன. 

 

 

WTO-ன் தமலமே 

 உலக வரத்்தக அகமப்பின் தகலவரான பிதரசிகலச ்தசரந்்த ராபரட்்தடா அளபவதடா 

என்பவர ்அப்பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார.் 

 இவர ்ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தததியன்று தனது பபாறுப்பிலிருந்து விலக இருக்கின்றார.் 

 இவரது 2வது 4 ஆண்டு கால பதவிக் காலமானது 2021 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்

மாதத்துடன் முடிவகடய இருக்கின்றது.  
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காலாபானி பிரசச்ிமன 

 தநபாளமானது காலாபானி, லிபுதலஹ் மற்றும் லிம்பியாதூரா ஆகிய பகுதிககள 

உள்ளடக்கிய அதன் ததசிய வகரபடதத்ிற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 எனினும், இந்த பகுதிகள் இந்தியாவினால் உரிகம தகாரப் படுகின்றன. 

 இந்தியாவானது காலாபானி பகுதிகய உதத்ரகாண்டின் பிதத்தாராகர ்மாவட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக உரிகம தகாருகின்றது. தநபாளம் இகத அந்நாட்டின் தரச்ுலா 

மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உரிகம தகாருகின்றது. 

 லிபுதலஹ் எல்கலக் கணவாய் ஆனது இந்தியா, சீனா, மற்றும் தநபாளம் ஆகிய மூன்று 

நாடுகள் சந்திக்கும் பகுதியில் காலாபானியின் உசச்ியில் உத்தரகாண்ட்டில் 

அகமந்துள்ளது. 

 

  

73வது உலக சுகாதார ேன்றத்தின் சந்திப்பு 

 இந்தியா உள்ளிட்ட 120 நாடுககளக் பகாண்ட ஒரு கூட்டணியானது உலக சுகாதார 

நிறுவனதத்ில் (WHO - World Health Organization) ஆஸ்திதரலியா முன்பமாழிந்த ஒரு 

தீரம்ானத்திற்கு தங்களது ஆதரகவ அளித்துள்ளன. 

 தகாவிட் – 19 பதாற்றின் பூரவ்ீகம் குறிதத்ு சீனா மீது விசாரகண நடத்துவதற்காக 

“தகாவிட் – 19 எதிரவ்ிகன மீதான தீரம்ானம்” என்ற தீரம்ானத்திற்கு இகவ ஆதரவு  

அளிதத்ுள்ளன.  

 இது தகாவிட் – 19 கவரஸின் பூரவ்ீகம் குறித்து நடதத்ப்படும் ஒரு தனிசச்ுதந்திர 

விசாரகணக்கான ஒரு தீரம்ானமாகும். 

 சீனா மற்றும் அபமரிக்கா ஆகியகவ இந்தத் தீரம்ானத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்கல. 

 தமலும் சீனா இந்த விசாரகணக்கு எதிராக உள்ளது. 

 தற்பபாழுது கிகடத்திருக்கும் தகவல்கள் பகாரானா கவரஸ் ஒரு விலங்குவழி தநாய் 

என்பதகன உறுதி பசய்கின்றன. 

 விலங்குவழி தநாய் என்பது விலங்குகளிடமிருந்து மனிதரக்ளுக்குப் பரவும் ஒரு 

தநாயாகும். 

 உலக விலங்கு நல அகமப்பானது இந்த கவரஸின் விலங்குவழி தநாயின் பூரவ்ீகம்  

குறிதத்ு ஆய்வு பசய்வதற்காக கள அடிப்பகடயிலான திட்டங்ககள தமற்பகாள்ள 

இருக்கின்றது. 
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 உலக சுகாதார  மன்றமானது WHO-ன் முடிவு எடுக்கும் ஒரு அகமப்பாகும். 

 இந்தச ் சகபயின் உறுப்பினரக்ள் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் தம மாதத்தின் தபாது 

சுவிட்சரல்ாந்தில் உள்ள பஜனீவாவில் சந்திதத்ுக் பகாள்வர.் 

 

பால்டிக் பயணக் குமிழி 

 உள்நாட்டில் தகாவிட்-19 பதாற்றுதநாகயக் கட்டுப்படுதத்ுவதில் நல்ல அளவிலான 

பவற்றிகயக் காட்டிய நாடுகள் அல்லது பிராந்தியங்ககள மீண்டும் இகணப்பகத 

இந்த பயணக் குமிழிகய உருவாக்குதல் என்ற திட்டம் உள்ளடக்குகிறது. 

 அதத்ககய ஒரு குமிழி ஒரு குழுவின் உறுப்பு நாடுகள் ஒருவருக்பகாருவர ் வரத்த்க 

உறவுககள மறுபதாடக்கம் பசய்யவும் பயணம் மற்றும் சுற்றுலாகவ திறந்து விடவும் 

அனுமதிக்கும். 

 பால்டிக் நாடுகள் தங்கள் எல்கலககள ஒருவருக்பகாருவர ் திறந்து அவ்வககயான 

ஒரு “பயணக் குமிழிகய” உருவாக்க உள்ளன. 

 பால்டிக் நாடுகள் என்பகவ வடக்கு ஐதராப்பாவிலும் பால்டிக் கடலின் கிழக்கு 

கடற்ககரயிலும் உள்ள நாடுகளாகும். 

 எஸ்ததானியா, லித்துதவனியா மற்றும் லாட்வியா ஆகியகவ பால்டிக் நாடுகளாக  

குறிப்பிடப் படுகின்றன. 

 ரஷ்யா, சுவீடன், படன்மாரக்், எஸ்ததானியா, பின்லாந்து, லாட்வியா, பஜரம்னி, 

தபாலந்து, லிதத்ுதவனியா ஆகியகவ பால்டிக் கடகல எல்கலயாகக் பகாண்ட 

நாடுகளாகும். 

 

 

இஸ்மரல் பிரதேர ்

 இஸ்தரலில் பபஞ்சமின் பநதன்யாகு தகலகமயிலான அரசாங்கதத்ிற்கு  இஸ்தரல் 

பாராளுமன்றமான பநபசட்டில் பதவிப் பிரமாணம் பசய்து கவக்கப் பட்டது. 

 இது பநதன்யாகுவின் ஐந்தாவது பதவிக் காலதத்ின் பதாடக்கத்கதக் குறிக்கிறது. 

தமலும் இது அவரது பதாடரச்ச்ியான நான்காவது ஆட்சிக் காலமாகும். 

 பநதன்யாகு பதவிதயற்ற பின்னர ் பபன்னி காண்ட்ஸ் மாற்றுப் பிரதமராகவும் 

எதிரக்ாலப் பிரதமராகவும் பதவிதயற்றுக் பகாண்டார.் 
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புதிய நீர ்வழிகள் 

 வங்க ததசதத்ில் உள்நாட்டு நீரவ்ழிப் தபாக்குவரதத்ு மற்றும் வரத்த்க பநறிமுகறயின் 

இரண்டாவது ஒப்பந்ததத்ில் இந்தியாவும் வங்க ததசமும் ககபயழுத்திட்டுள்ளன. 

 இது பூடான் சரக்குகள், கற்சில்லுகள் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலதத்ின்  சரக்குககள 

வங்க ததசதத்ிற்கு ஏற்றுமதி பசய்ய தவண்டி உதவ இருக்கின்றது. 

 இது வங்கததசம் மற்றும் கீகழ அசாமின் பபாருளாதாரத்கத வளரச்ச்ியகடயச ்

பசய்ய இருக்கின்றது. 

 இந்த 2 நாடுகளும் 4 புதிய வழிகளுடன் திரிபுராவில் தகாமதி நதியின் மீது தசானமுரா-

பதௌதக்ண்டி வழி மற்றும் வங்க ததசத்தில் ராஜ்சஹி – துளியன் – ராஜ்சஹி வழி 

ஆகியவற்கற இந்தியா – வங்கததச பநறிமுகற வழிகளின் பட்டியலில் தசரந்்துள்ளது. 

 கமயா, தகாலாகாட், தசானமுரா, துளியன் மற்றும் தஜாகிதகாபா ஆகியகவ 

இந்தியாவிடம் உள்ள 5 புதிய வழிப் பாகதத் துகறமுகங்களாகும். 

 வங்க  ததசதத்ிடம் சுல்தான்கன்ஞ், ராஜ்சாஹி, சில்மாரி, பகதூராபாத் மற்றும் 

பதௌதக்ண்டி ஆகிய வழிப் பாகதத் துகறமுகங்கள் உள்ளன. 

 தஜாகிதகாபாவின் இகணப்பானது தமகாலயா, பூடான் மற்றும் அசாம் 

ஆகியவற்தறாடுத் பதாடரக்ப ஏற்படுத்த உதவ இருக்கின்றது.    

 தற்பபாழுது இந்தியா மற்றும் வங்கததசதத்ிற்கு இகடதய வழிப் பாகத 

துகறமுகங்கள் 6 என்ற எண்ணிக்ககயில் இருக்கின்றன. 

 இந்தியாவிடம் ஹால்தியா, பகால்கதத்ா, பாண்டு, கரீம்கஞ்ச,் துப்ரி மற்றும் சில்காட் 

ஆகியகவ உள்ளன. 

 வங்க ததசதத்ிடம், குல்னா, நாராயண்கஞ்ச,் சிராஜ்கஞ்ச,் தமாங்லா, பங்தகான் மற்றும் 

அசுகஞ்ச ்ஆகியகவ உள்ளன. 

 

 

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


                            

 

 

 

71 
 

உலக சுகாதார அமேப்பு நிறுவனே் 

 உலக சுகாதார அகமப்பு நிறுவனம் அகமக்கப்படும் என்று உலக சுகாதார அகமப்பு  

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது ஒரு தனிச ்சுதந்திர நிதியளிப்பு நிறுவனமாகும். 

 இது மிகவும் பகாடிய உலக சுகாதாரப் பிரசச்ிகனககளக் ககளவதற்காக தவண்டி 

அந்த அகமப்பின் முயற்சிகளுக்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 இதன் தகலகமயகம் சுவிட்சரல்ாந்தின் பஜனீவாவில் அகமந்துள்ளது.  

 

புதிய வளரச்ச்ி வங்கியின் புதிய தமலவர ்

 மரக்்தகான் ட்தராய்தஜா என்பவர ் புதிய வளரச்ச்ி வங்கியின் (NDB - New Development 

Bank) புதிய தகலவராக ததரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இவர ் பிதரசிலின் முன்னாள் துகணப் பபாருளாதார அகமசச்ர ் ஆவார .் இந்தப் 

பன்னாட்டு நிதியியல் நிறுவனத்தின் தகலவராக இருந்த இந்தியாகவச ் தசரந்்த K.V. 

காமத் என்பவருக்குப் பதிலாக இவர ்நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இந்தியாகவச ்தசரந்்த அனில் கிதஷாரா என்பவர ்இந்த வங்கியின் துகணத் தகலவர ்

மற்றும் தகலகம இடரப்ாட்டு அதிகாரி ஆவார.் 

 இந்தியாகவச ்தசரந்்த K.V. காமத் என்பவர ்NDBயின் முதலாவது ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட  

தகலவர ்ஆவார.் 

 தமலும் இது பிரிக்ஸ் வளரச்ச்ி வங்கி என்றும் அகழக்கப் படுகின்றது. 

 இதன் தகலகமயகம் சீனாவில் உள்ள ஷாங்காய் நகரில் அகமந்துள்ளது. 

 NDBயின் முதலாவது பிராந்திய அலுவலகம் பதன்னாப்பிரிக்காவில் 

தஜாகன்ஸ்பபரக்்கில் அகமந்துள்ளது. 

 இது 2014 ஆம் ஆண்டில் பிரிக்ஸின் தபாரத்த்லீசா பிரகடனதத்ின் மூலம் அகமக்கப் 

பட்டதாகும். 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஒமர மதசே் ஒமர குடுே்ப அட்மட (மரஷன் அட்மட) 

 பஞ்சாப், பீகார,் உத்தரப் பிரததசம், இமாசச்லப் பிரததசம் மற்றும் டாமன் & கடயூ 

ஆகியகவ “ஒதர ததசம் ஒதர குடும்ப அட்கட” என்ற திட்டதத்ுடன் இகணந்துள்ளன. 

 இதற்கு மத்திய நுகரத்வார ் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பபாது வழங்கல் துகற 

அகமசச்கம் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டதத்ின் தநாக்கம் மாநிலங்களுக்கிகடதய குடும்ப அட்கடகயப் 

பயன்படுத்திக் பகாள்ளுதல் என்பதாகும். 

 இது அகனதத்ுப் பயனாளிகளுக்கும் குறிப்பாக இடம்பபயரும் மக்களுக்கு உதவுவகத 

உறுதி பசய்கின்றது. 

 இவரக்ள் தங்களது பசாந்தத் ததரவ்ின் அடிப்பகடயில் நாபடங்கிலும் உள்ள 

எந்தபவாரு PDS (PDS-Public Distribution system) ககடகயயும் அணுக முடியும். 

 ஏற்பகனதவ 12ற்கும் தமற்பட்ட மாநிலங்கள் இந்தத ்திட்டதத்ில் இகணந்துள்ளன. 
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 மத்தியப் பிரததசம், தகரளா, ஜாரக்்கண்ட், ஆந்திரப் பிரததசம், குஜராத், தகாவா, 

ஹரியானா, கரந்ாடகா, மகாராஷ்டிரா, பதலுங்கானா, ராஜஸ்தான் மற்றும் திரிபுரா 

ஆகிய மாநிலங்கள் இத்திட்டதத்ில் இகணந்துள்ளன. 

 

 

E – NAM  

 முதன்முகறயாக, கரந்ாடகாவில் உள்ள ஒரு சந்கதயானது மின்னணு - ததசிய 

தவளாண் சந்கத (E - National Agriculture Market) தளதத்ில் இணந்துள்ளது. 

 தமலும், E-NAM ஆனது கரந்ாடகாவின் ராஷ்டிரிய மின்னணு-சந்கதச ் தசகவயுடன் 

ஒருங்கிகணக்கப் பட்டுள்ளது. 

 தற்பபாழுது முதன்முகறயாக, இந்தியாவில் தவளாண் பபாருட்களின் 2 தவறு 

வரத்்தகத் தளங்கள் ஒன்றிகணக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

 தற்பபாழுது வகர, ஒடிசா, ஆந்திரப் பிரததசம்,  குஜராத், இராஜஸ்தான், உத்தரப் 

பிரததசம், கரந்ாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள சந்கதகள் (785 சந்கதகள்) இதில் 

ஒன்றிகணக்கப்பட்டுள்ளன. 
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 E-NAM ஆனது 2016 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 இது விவசாயிகள், நுகரத்வார ் மற்றும் வரத்்தகரக்ள், தங்களது பபாருட்ககள 

நிகழ்தநரத்தில் வரத்்தகம் பசய்ய அனுமதிக்கின்றது.  

 

முக்கியத் துமறகள் 

 மாரச் ்மாதத்தில் முக்கியத் பதாழிற்துகறகளின் உற்பத்தியானது 6.5% என்ற அளவில் 

குகறந்துள்ளது. 

 இந்தத் தரவானது மத்திய வரத்த்க மற்றும் பதாழிற்துகற அகமசச்கத்தினால் 

பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 2012 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஏற்பட்ட முதல் மிகப்பபரிய வீழ்சச்ி இதுவாகும். 

 கசச்ா எண்பணய், எஃகு, இயற்கக வாயு, சுத்திகரிக்கப்பட்ட பபாருள், சிபமண்ட், 

உரங்கள், மின்சாரம் மற்றும் நிலக்கரி ஆகியகவ இந்தியாவின் முக்கியத் 

பதாழில்துகறகளாகும். 

 முக்கியமான 8 துகறகள் பதாழிற்துகற உற்பத்திக் குறியீட்டில் (IIP - Index of Industrial 

Production) 40.27% அளகவக் பகாண்டுள்ளன.  

 IIP ஆனது மத்தியப் புள்ளியியல் அகமப்பால் பவளியிடப்படுகின்றது. 

 IIP குறிகாட்டியானது சுரங்கத்  துகற, மின்சாரம் மற்றும் உற்பத்தி ஆகிய மூன்று 

முக்கியமான துகறககள அளவிடுகின்றது. 

 IIP ஆனது 2004-05 ஆண்கட அடிப்பகடயாக கவதத்ுக் கணக்கிடப்படுகின்றது.  

 

 

காடுகளின் சிறு உற்பத்திப் சபாருட்கள் 

 சமீபதத்ில் மத்திய அரசானது காடுகளின் சிறு உற்பதத்ிப் பபாருட்களுக்கான 

குகறந்தபட்ச ஆதரவு விகலகயத் (MSP - Minor Support Price) திருதத்ியகமதத்ுள்ளது.  

 MFP (Minor Forest Produce) என்பது தாவரதத்ிலிருந்து உருவாகிய மரம் அல்லாத 

அகனத்து வன உற்பதத்ிப் பபாருள்ககளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 இது மூங்கில், பிரம்புகள், தீவனங்கள், இகலகள், தகாந்து, பமழுகுகள், சாயங்கள், 

பிசின் மற்றும் பல்தவறு வககயான  உணவுகளான பகாட்கடகள், காடுகளில் 

விகளயும் பழங்கள், ததன், அரக்கு, பட்டு தபான்றவற்கற உள்ளடக்கியுள்ளது. 
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 MFPகளுக்கான MSP ஆனது மதத்ியப் பழங்குடியினர ் விவகாரங்கள் துகற 

அகமசச்கத்தின் கீழ் அகமக்கப்பட்ட விகலப் பிரிவுக் குழுவினால் மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற திருத்தியகமக்கப் படுகின்றது. 

 MSP என்பது அரசாங்கமானது விவசாயிகள் மற்றும் பழங்குடியினரிடமிருந்து 

வாங்கப்படும் உற்பதத்ிப் பபாருளின் விகலகயக் குறிக்கின்றது.  

 

மீன்வளத் துமறக்கான அறிவுறுத்தல்கள் 

 இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ிக் கழகம் (ICAR - Indian Council of Agricultural Research) 

மீன்வளத் துகறக்கான அறிவுறுத்தல்ககள 12 பமாழிகளில் பவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்கதத் தவிர, இந்த அறிவுறுத்தல்கள் 10 பமாழிகளில் வழங்கப் 

பட்டுள்ளன. 

 இகவ பாரக்பூரில் உள்ள ICAR – மத்திய உள்நாட்டு மீன்வள ஆராய்சச்ி 

நிறுவனதத்ினால் (CIFRI - Central Inland Fisheries Research Institute) தயாரிக்கப்பட்டு, 

பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 மீன்வளத் துகறக்கான இந்த அறிவுறுத்தல்கள் உணவு மற்றும் தவளாண் அகமப்பின் 

(FAO - Food and Agriculture Organization) உலகளாவிய அறிவுறுத்தல்களின் ஒரு பகுதியாக 

உள்ளது.  

 

இந்தியாவில் நிலக்கரி (Coking Coal) 

 நிலக்கரி பதாடரப்ாக ரஷ்யாவுடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் ககபயழுதத்ிட 

இந்தியா முயற்சிதத்ு வருகின்றது.  

 2030-31 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் இந்தியாவிற்கு 180 மில்லியன் டன் நிலக்கரி 

ததகவப்படும். 

 இது முக்கியமாக எஃகு பதாழிற்துகறயின் ததகவகயப் பூரத்த்ி பசய்ய உள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் எஃகு உற்பதத்ிகய 300 மில்லியன் டன்களாக உயரத்்துவகத 

ததசிய எஃகு பகாள்ககயானது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 தமலும், இந்தியா தனது நிலக்கரித் ததகவககள 35% அளவிற்கு உள்நாட்டிதலதய 

பூரத்த்ி பசய்வகத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவில் மதங்காய் நார ்உற்பத்தி 

 ததங்காய் நார ் வாரியமானது மதராஸ் இந்தியத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் 

இகணந்து புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ககபயழுத்திட்டுள்ளது. 

 ததங்காய் நார ் உற்பத்தியில் இந்தியா மற்றும் இலங்கக ஆகிய நாடுகள் 

முன்னிகலயில் (90%) உள்ளன. 

 உலகின் ததங்காய் நாரப்் பபாருள்கள் ததகவயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கக இந்தியா 

பூரத்த்ி பசய்கின்றது. 
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PM CARES நிதி 

 தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்றிற்காக PM CARES நிதியிலிருந்து ரூ.3100 தகாடியானது 

ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது பிரதமரால் நிரவ்கிக்கப் படுகின்றது. 

 இதன் மற்ற உறுப்பினரக்ள் உள்துகற அகமசச்ர,் பாதுகாப்புத் துகற அகமசச்ர ்

மற்றும் நிதியகமசச்ர ்ஆகிதயாராவர.் 

 இந்தியாவின் தகலகமக் கணக்குப் பதிவாளர ் இந்த நிதிகயத்  தணிக்கக பசய்ய 

அனுமதிக்கப் படுவதில்கல. 

 தணிக்கக தநாக்கத்திற்காக இந்த அறக்கட்டகள உறுப்பினரக்ளால் தனிசச்ுதந்திர 

தணிக்ககயாளரக்ள் அதற்கு நியமிக்கப் படுகின்றனர.் 

 இந்த நிதியானது நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபரக்ளிடமிருந்து நன்பகாகடயாக 

வசூலிக்கப் படுகின்றது. 
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PM – KISAN திட்டே் 

 மத்திய தவளாண் துகற அகமசச்கமானது PM – கிசான் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.18,517 

தகாடிகயப் பயனாளிகளுக்கு விடுவித்துள்ளது. 

 இந்த நிதியானது பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன் தயாஜனா என்பதின் ஒரு 

பகுதியாக விடுவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி தயாஜனாவானது 2018 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 24 

அன்று பதாடங்கப் பட்டது. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், அகனதத்ு சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கும் ஒரு ஆண்டில் 

3 தவகணகளில் ரூ.6000 என்ற நிதியுதவியானது அளிக்கப்படுகின்றது. 

 

ஆத்ேநிரப்ர ்திட்டே் – இரண்டாவது நிதித் சதாகுப்பு 

 மத்திய நிதிதத்ுகற அகமசச்ரான நிரம்லா சீதாராமன் மத்திய அரசின் “ஆத்மநிரப்ர ்

(தற்சாரப்ு) திட்டத்தின்” இரண்டாவது நிதித் பதாகுப்கப அறிவிதத்ுள்ளார.்  

முக்கியமான நடவடிக்ளககள் 

 2 மாதங்களுக்கு அதாவது 2020 ஆம் ஆண்டு தம மற்றும் ஜுன் மாதம் ஆகிய 

காலகட்டங்களில் இலவச உணவு தானியங்கள் அகனதத்ு இடப்பபயரவ்ுத் 

பதாழிலாளரக்ளுக்கும் வழங்கப்பட இருக்கின்றன.  

 இந்தியாவில் எந்தபவாரு நியாய விகலக் ககடயிலிருந்தும் இடப்பபயரவ்ுத் 

பதாழிலாளரக்ளுக்குப் பபாது வழங்கல் முகறகய அனுமதிக்க பதாழில்நுட்ப முகற 

பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. எனதவ “ஒரு ததசம் ஒரு குடும்ப அட்கட” என்ற 

திட்டதத்ின் கீழ் 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாத வாக்கில் 100% ததசிய உள்ளடக்ககல 

அகடய முடியும். 

 ஈடு பசய்யும் காடு வளரப்்பு தமலாண்கம மற்றும் திட்டமிடல் ஆகணயத்தின் கீழ் 

உள்ள ரூ. 6000 தகாடி நிதியானது காடு வளரப்்பு மற்றும் ததாட்டப் பணிகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்றது.  
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ஆத்ேநிரப்ர ்பிரசச்ாரே் – 3வது  நிதித் சதாகுப்பு 

 மூன்றாவது நிதித் பதாகுப்பானது விவசாயம் மற்றும் தவளாண் சாரந்்த 

நடவடிக்ககளுக்கு தவண்டி ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ஏறதத்ாழ 1 இலட்சம் தகாடியானது தவளாண் பபாருள் உற்பத்தி அகமப்பு மற்றும் 

கூட்டுறவுச ்சங்கங்களுக்காக ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ரூ.10,000 தகாடியானது குறு உணவு நிறுவனங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது பதாகுப்பு அடிப்பகடயிலான அணுகுமுகறயில் பசயல்பட இருக்கின்றது. 

 இந்த முன்பனடுப்பின் கீழ் காஷ்மீர ்கும்குமப்பூவின் மீதும் பீகார ்மக்கானாவின் மீதும் 

தமிழ்நாடு மரவள்ளிக் கிழங்கின் மீதும் கரந்ாடகா தகழ்வரகின் மீதும் ஆந்திரப் 

பிரததசம் மிளகாயின் மீதும் கவனம் பசலுதத் முடியும்.  

 மத்திய அரசானது மீன்களின் மீதான மதிப்புச ் சங்கிலியில் உள்ள சிக்கலான 

இகடபவளிகயக் குகறப்பதற்கு தவண்டி கடல்சார ் மற்றும் உள்நாட்டு மீன்வளத் 

துகறகளின் ஒருங்கிகணந்த, நீடித்த, பிரதத்ிதயக வளரச்ச்ிக்காக பிரதான் மந்திரி 

மத்சயா சம்பாதா தயாஜனா என்ற ஒரு திட்டத்கதத் பதாடங்க இருக்கின்றது. 

 பசுகம நடவடிக்ககயானது தக்காளி, பவங்காயம், உருகளக் கிழங்கு 

ஆகியவற்றிலிருந்து அகனத்துப் பயிரக்ளுக்கும் நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

ஆத்ேநிரப்ர ்பிரசச்ாரே் – நான்காவது நிதித் சதாகுப்பு 

 இந்திய அரசானது 8 துகறகளில் பகாள்கக சாரந்்த சீரத்ிருதத்ங்ககளக் பகாண்டு வர 

இருக்கின்றது. 

 வணிக ரீதியிலான சுரங்கப் பணியானது நிலக்கரித் துகறயில் பகாண்டு வரப்பட 

இருக்கின்றது. 

 உலகளவில் இந்தியா மூன்றாவது மிகப்பபரிய நிலக்கரி இருப்புககளக் பகாண்டிருந்த 

தபாதிலும்  இந்தியா தற்பபாழுதும் நிலக்கரிகய இறக்குமதி பசய்து வருகின்றது.  

 நிலக்கரியின் வணிகமயமாக்கலானது நிலக்கரி இறக்குமதிகயக் குகறக்க 

இருக்கின்றது.  

 மத்திய தாதுக்கள் துகற அகமசச்கமானது தாதுக் குறியீட்கட பவளியிட 

இருக்கின்றது. 

 பாதுகாப்புத் துகறயில் அந்நிய தநரடி முதலீடானது 49%லிருந்து 74% ஆக அதிகரிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஒன்றியப் பிரததசங்களில் உள்ள மின் விநிதயாக நிறுவனங்கள் தனியார ்

மயமாக்கப்பட இருக்கின்றன. 

 மத்திய அரசானது மருத்துவ ஐதசாதடாப்புககள உருவாக்குவதற்காக பபாது-

தனியார ்பங்களிப்பு முகறயில் ஒரு ஆராய்சச்ி அலகக ஏற்படுதத் இருக்கின்றது. 

 மத்திய அரசானது இந்தியாகவ விமானத்தின் பராமரிப்பு, பழுது பாரத்்தல், முழுவதும் 

சரி பசய்தல் (MRO - Maintenance, repair and overhaul of aircraft) என்ற ஒரு கமயமாக மாற்ற 

இருக்கின்றது. 

 இந்தியாவில்  உள்ள பபரும்பாலான விமானங்கள் தங்களது பராமரிப்பு மற்றும் பழுது 

பாரத்்தல் பணிகளுக்காக பவளிநாட்டிற்குச ்பசல்கின்றன. 
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GOAL திட்டே் 

 மத்தியப் பழங்குடியின விவகாரங்கள் துகற அகமசச்ரான அரஜ்ுன் முண்டா 

என்பவர ் முகநூல் நிறுவனதத்ுடன் இகணந்து “GOAL” என்ற ஒரு திட்டத்கத 

பதாடங்கியுள்ளார.் 

 GOAL திட்டம் என்பது “தகலவரக்ளாக நிகழ்தநரதத்ிற்கு மாறுதல்” என்பதாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது டிஜிட்டல் முகறயில் பழங்குடியின இகளஞரக்ளுக்கு 

வழிகாட்டுவதற்காகத் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

FME 

 அகில இந்திய அளவில் அகமப்புசாரா பதாழிற்துகறக்காக “நுண் உணவுப் 

பபாருட்ககளப் பதப்படுதத்ும் பதாழிற் நிறுவனங்களின் உருவாக்கத்திற்கான திட்டம் 

(FME - Formalization of Micro food processing Enterprises)” என்ற மத்திய அரசினால் 

ஆதரிக்கப்படும் ஒரு புதிய திட்டத்திற்கு மத்திய அகமசச்ரகவ தனது ஒப்புதகல 

வழங்கியுள்ளது 

 இது இலட்சிய தநாக்கு மாவட்டங்களில் தற்பபாழுது இருக்கும் நுண் உணவுப் 

பதப்படுத்தல் பதாழில்முகனதவாரக்ள், மகளிர ் பதாழில்முகனதவாரக்ள் மற்றும் 

பதாழில்முகனதவாரக்ள் ஆகிதயாரால் வாங்கப்படும் கடன் அணுகுதகல அதிகரிக்க 

உதவுகின்றது. 

 

 இது பதாகுப்பு ரதீியான ஒரு அணுகுமுகறகயக் பகாண்டிருக்கின்றது. இது அழுகிப் 

தபாகும் உணவுப் பபாருட்கள் மீது கவனம் பசலுதத் இருக்கின்றது. 

 இது 5 ஆண்டு காலத்திற்கு, அதாவது 2020-21லிருந்து 2024-25 வகரயிலான 

காலகட்டதத்ிற்குச ்பசயல்படுதத்ப்பட இருக்கின்றது. 
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 இது மதத்ிய அரசினால் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு திட்டமாகும். 

 இதற்கான பசலவினமானது மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசினால் 60 : 40 என்ற 

அளவில் பகிரந்்து பகாள்ளப்படுகின்றது.  

 

ECLGS 

 சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர பதாழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் முதர்ா திட்டத்தின் கீழ் கடன் 

வாங்குபவரக்ள் ஆகிதயாருக்காக அவசரகால கடன் பதாடர ் உறுதித் திட்டத்திற்கு 

(ECLGS - Emergency Credit Line Guarantee Scheme) மத்திய அரசு தனது ஒப்புதகல வழங்கி 

உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர பதாழில் நிறுவனங்கள்  

மற்றும் விருப்பமுள்ள முத்ரா கடன் வாங்குபவரக்ள் ஆகிதயாருக்கு ரூ.3 இலட்சம் 

தகாடி அளவிலான கூடுதல் கடனிற்காக 100% கடன் உதத்ரவாதமானது ததசியக் கடன் 

உத்தரவாத அறக்கட்டகள நிறுவனத்தினால் வழங்கப் படுகின்றது.  

 

பிரதான் ேந்திரி ேத்சய சே்பாதா மயாஜனா  

 இந்த் திட்டத்கதச ் பசயல்படுதத்ுவதற்கு மத்திய அரசு தனது ஒப்புதகல வழங்கி 

உள்ளது. 

 இது நீலப் புரட்சிகய ஏற்படுதத்ுவதற்கான ஒரு திட்டமாகும். 

 இது அடுத்த 5 ஆண்டு காலத்திற்கு, அதாவது 2020-21 நிதியாண்டிலிருந்து 2024-25 ஆம் 

நிதியாண்டு வகரயிலான காலதத்ிற்குச ்பசயல்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

 மத்திய மீன்வள, கால்நகடப் பராமரிப்பு மற்றும் பால் வளத் துகற அகமசச்கமானது 

இதகனச ்பசயல்படுதத்ும் அகமப்பாகும். 

 

 இது மதத்ிய  அரசுத் திட்டம் (CS - Central Sector Scheme) மற்றும் மத்திய அரசினால் 

ஆதரிக்கப்படும் திட்டம் (CSS - Centrally Sponsored Scheme) ஆகிய 2 கூறுகளின் மூலம் 

பசயல்படுதத்ப்பட இருக்கின்றது. 
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 மத்திய அரசுத் திட்டம் (CS) – முழுத் திட்டதத்ிற்கான பசலவும் மதத்ிய அரசினால் 

தமற்பகாள்ளப்படும் (100% மத்திய அரசு நிதியுதவி). 

 CSS கூறானது பயனாளிகயச ்சாராத மற்றும் பயனாளிகயச ்சாரந்்த என்ற 2 துகணக் 

கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இதன் கீழ், முழுத் திட்டதத்ிற்கான பசலவினமும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசினால் 

பயனாளிகயச ்  சாராத துகணக் கூறின் அடிப்பகடயில் பின்வருமாறு பகிரந்து 

பகாள்ளப்படுகின்றது. 

o வட கிழக்கு மற்றும் இமயமகல மாநிலங்கள் - 90% மத்திய அரசினாலும் 10% 

மாநில அரசினாலும் பகிரந்்து பகாள்ளப்படுகின்றது. 

o இதர மாநிலங்கள் - 60% மத்திய அரசினாலும் 40% மாநில அரசினாலும் பகிரந்்து 

பகாள்ளப் படுகின்றது. 

o ஒன்றியப் பிரததசங்கள் (சட்டமன்றம் பகாண்டுள்ளகவ மற்றும் சட்டமன்றம் 

இல்லாதகவ) - 100% நிதி மதத்ிய அரசினால் அளிக்கப்படுகின்றது. 

  

பாதுகாப்புச ்மசாதமன உள்கட்டமேப்புத் திட்டே் 

 பாதுகாப்புச ் தசாதகன உள்கட்டகமப்புத் திட்டதக்தத் பதாடங்க மதத்ிய அரசானது 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு உபகரணம் மற்றும் விண்பவளி உபகரணம் 

ஆகியவற்றின் உற்பதத்ிக்கு ஊக்கமளிப்பகத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள திட்டங்களுக்கு 75% வகர அரசு நிதி உதவியின் தநாக்கில் 

வழங்கப் படும். 

 மீதமுள்ள 25% திட்ட பசலகவச ்சிறப்பு தநாக்குக் குழுகவக் பகாண்ட நிறுவனம் ஏற்க 

தவண்டும். அதன் பங்குதாரரக்ள் இந்தியத் தனியார ் நிறுவனங்கள் மற்றும் மாநில 

அரசுகளாக இருக்க தவண்டும். 

 ஒரு சிறப்பு தநாக்குக் குழு என்பது நன்கு வகரயறுக்கப்பட்ட, ஒதர மற்றும் குறுகிய 

தநாக்கதத்ிற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சட்ட நிறுவனமாகும். 

 மத்திய அரசு 2019 ஆம் ஆண்டில் உத்தரப் பிரததசம் மற்றும் தமிழகத்தில் பாதுகாப்புத ்

பதாழில்துகறப் பபருவழிப் பாகதககள அகமதத்ுள்ளது. 

 லக்தனா, கான்பூர,் ஆக்ரா, அலிகார,் சிதத்ிரகூட் மற்றும் ஜான்சி ஆகியகவ உதத்ரப் 

பிரததசத்தின் பாதுகாப்புத் பதாழில்துகறப் பபருவழிப் பாகதகளுள் அடங்கும். 

 தமிழகத்தின் பாதுகாப்புத் பதாழில்துகறப் பபருவழிப் பாகதகளுள் பசன்கன, ஓசூர,் 

தசலம், தகாயம்புத்தூர ்மற்றும் திருசச்ிராப்பள்ளி ஆகியகவ அடங்கும். 

 

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


                            

 

 

 

81 
 

பிரதான் ேந்திரி வய வந்தனா மயாஜனா 

 2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதம் 31 ஆம் தததி வகர பிரதான் மந்திரி வய வந்தனா 

தயாஜனா திட்டத்கத நீட்டிக்க மதத்ிய அகமசச்ரகவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது 60 வயது மற்றும் அதற்கு தமற்பட்ட வயது பகாண்ட மூதத்க் குடிமக்களின் 

நலனுக்காகவும் முதிதயாரக்ளின் வருமான உதத்ரவாததத்ிற்கான பாதுகாப்கபச ் 

பசயல்படுதத்வும் பயன்படும் ஒரு பிரதத்ிதயகமான ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். 

 பிரதான் மந்திரி வய வந்தனா தயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் ஒருவர ் அதிகபட்சமாக 

ரூபாய் 15 லட்சம் வகரயில் முதலீடு பசய்யலாம். 

 இதன் காலவகரயகற 10 ஆண்டுகளாக நிரண்யிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவின் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்திற்கு இந்த திட்டத்கத இயக்குவதற்கான 

சிறப்புரிகம வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

சபாது நிதியியல் விதிகள் 

 மத்திய அரசானது ரூ.200 தகாடிக்குக் குகறவான மதிப்பு பகாண்ட சரக்குகள் மற்றும் 

தசகவககள உள்நாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து பகாள்முதல் பசய்வகத உறுதி 

பசய்வதற்காக பபாது நிதியியல் விதிககள (GFR- General Financial Rules) திருதத்ியுள்ளது.  

 இதற்காக GFR 2017 ஆனது மதத்ிய அரசினால் திருதத்ப் பட்டுள்ளது. 

 புதிய திருத்தத்தின்படி, இனி உலகளாவிய ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் ரூ.200 தகாடி மதிப்பு 

வகரயிலான அரசாங்கக் பகாள்முதலில் பங்தகற்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.  

 “உலகளாவிய ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது” என்பது உள்நாட்டு 

நிறுவனங்ககள ஊக்கப்படுதத்ுவதற்காக தவண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்கு அந்நிய 

முதலீட்கடத் தகட பசய்தல் என்பதாகும். 
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புவிசார ்மதங்காய் நார ்ஜவுளிகள் 

 பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் தயாஜனாவின் மூன்றாவது கட்டத்தில், ஊரக சாகல 

வளரச்ச்ியில் புவிசார ்ததங்காய் நார ்ஜவுளிகள் பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்றன. 

 இது ததசிய ஊரக உள்கட்டகமப்பு வளரச்ச்ி ஆகணயத்தினால் தமற்பகாள்ளப் 

படுகின்றது.  

 புவிசார ்ததங்காய் நார ்ஜவுளிகள் மட்கிய நிகல பகாண்டதாக உருமாறுகின்றன. 

 இது மண்கண வளம் பகாண்டதாக மாற்றுகின்றது. 

 பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் தயாஜனாவின் மூன்றாம் கட்ட நிகலயானது 2019 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் பதாடங்கப்பட்டது.  

 இதன் தநாக்கம் கிராமிய தவளாண் சந்கதகள், மருதத்ுவமகனகள் மற்றும் 

உயரக்ல்வி இகடநிகலப் பள்ளிகள் ஆகியவற்கற இகணப்பதாகும்.  

 

 

அரசின் கடன் குறித்த நிமல அறிக்மக 

 மத்திய நிதிதத்ுகற அகமசச்கமானது 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான அரசின் கடன் 

குறித்த நிகல ஒரு அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது. 

 மத்திய அரசின் கடனானது 2017-18 ஆம் ஆண்டில் 45.8% என்ற அளவிலிருந்து 2019 ஆம் 

ஆண்டில் 45.7% என்ற குகறந்த அளவில் சரிந்துள்ளது. 

 அயலகக் கடனானது இந்தியாவின் பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.7% ஆகும். 

 இந்தியாவில் தற்தபாகதயக் கடனானது ரூ.1.3 தகாடி தகாடிகளாக உள்ளது. 

 ஏறதத்ாழ 94% என்ற அளவில் மத்திய அரசின் கடன்கள் உள்நாட்டுக் கடன்களாக 

உள்ளன. 

 இந்த அறிக்ககயின்படி, மதத்ிய அரசு மற்றும் மாநிலங்களின் ஒட்டு பமாத்தக் கடன் 

அளவானது 2018 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாததத்ில் 68.7% என்பதிலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டில் 

68.6% ஆகக் குகறந்துள்ளது.  

 

உலக எஃகு அறிக்மக 

 உலக எஃகுச ்சங்கமானது உலக எஃகு அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது. 

 அந்த அறிக்ககயின்படி, இந்தியாவில் கசச்ா எஃகு உற்பத்தியானது 65 சதவீதம் 

குகறந்துள்ளது. 

 இந்தியா தற்தபாது அதன் ததசிய எஃகு பகாள்கக 2017 என்ற பகாள்ககயின் கீழ் 

பசயல்பட்டு வருகிறது. 
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 இந்தக் பகாள்ககயின் கீழ், இந்தியா தனது எஃகு உற்பத்திகய 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

300 மில்லியன் டன்னாக உயரத்்த உள்ளது. 

 எஃகு உற்பத்தியில் சீனா 1.7% சரிகவக் கண்டுள்ளது. 

 சீனா உற்பதத்ிச ்சரிகவ எதிரப்காள்வது இதுதவ முதல் முகறயாகும். 

 

FSDC 

 சமீபதத்ில் மத்திய அரசானது டிஜிட்டல் பபாருளாதாரத்தின் மீது அதிகரிக்கப்பட்டு 

வரும் கவனத்கதக் கருதத்ில் பகாண்டு மதத்ிய மின்னணு மற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்பத் துகற பசயலாளகர நிதியியல் நிகலத்தன்கம மற்றும் வளரச்ச்ி 

ஆகணயம் (FSDC - Financial Stability and Development Council) என்ற அகமப்பிற்குள் 

பகாண்டு வந்துள்ளது. 

 FSDC ஆனது 2010 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். 

 இது மதத்ிய நிதி அகமசச்ரால் தகலகம தாங்கப் படுகின்றது.  

 இதன் உறுப்பினரக்ள் பின்வருமாறு 

o இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர ்

o நிதிதத்ுகற பசயலாளர/்மத்தியப் பபாருளாதார விவகாரங்கள் துகற 

o பசயலாளர,் நிதியியல் தசகவகள் துகற 

o தகலகமப் பபாருளாதார ஆதலாசகர,் மதத்ிய நிதி அகமசச்கம் 

o இந்தியப் பங்கு  மற்றும் பரிவரத்த்கன வாரியத்தின் தகலவர.் 

 

இந்திய அணிகலன்கள் குறித்த அறிக்மக 

 உலகத் தங்க ஆகணயமானது “சில்லகற வியாபாரத் தங்கக் கண்தணாட்டம்; இந்திய 

அணிகலன்கள் அறிக்கக” என்ற தனது அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்ககயின் படி, ஏறத்தாழ 37% இந்தியப் பபண்கள் அணிகலன்கள் 

வாங்கியதத இல்கல. 

 ஆகடகள் மற்றும் பட்டுச ்தசகலகளுக்கு அடுதத்ு, “அலங்கார மற்றும் ஆகட அணியும் 

வாழ்க்ககப் பாணி” நுகரத்வாரக்ளிகடதய இரண்டாவது மிகவும் புகழ்பபற்ற பபாருள் 

தங்க அணிகலன்கள் என்று இந்த அறிக்கக கூறுகின்றது. 

 

இந்தியாவில் அந்நிய மநரடி முதலீடு – 2019 / 20 

 இந்தியாவில் அந்நிய தநரடி முதலீட்டானது (FDI – Foreign Direct Investment) 2019 - 20  ஆம் 

ஆண்டில் 18% அதிகரிதத்ுள்ளதன் மூலம் 73 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர ் அளகவ 

அகடந்துள்ளது.  

 இது குறித்த தரவானது பதாழில்துகற ஊக்குவிப்பு மற்றும் உள்நாட்டு வரத்த்கத் 

துகறயினால் (DPITT - Department for Promotion of Industry and Internal Trade) பவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 கடந்த 4 ஆண்டுகளில் அந்நிய தநரடி முதலீட்டில் தமற்பகாள்ளப்பட்ட மிக உயரிய 

அதிகரிப்பு இதுவாகும். 

 பமாத்த FDI ஆனது 2013-14 ஆண்டிலிருந்து தற்தபாது வகர இருமடங்காக 

அதிகரித்துள்ளது. அப்தபாது இது 36 பில்லியன் அபமரிக்க டாலராக இருந்தது. 
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 மீண்டும் ஒரு முகற சிங்கப்பூர ் நாடானது மிகப்பபரிய ஒரு  FDI மூலதாரமாக 

உருபவடுத்து உள்ளது. 

 

மின்னணு நிரந்தரக் கணக்கு எண் (e-PAN/electronic Permanent Account Number) 

 மத்திய நிதி அகமசச்ர ்உடனடி PAN எண் ஒதுக்கீட்டு வசதிகயத் பதாடங்கி கவத்து 

உள்ளார.் 

 இந்த வசதியானது சரியான ஆதார ்எண் மற்றும் ஆதார ்எண்ணுடன் பதிவு பசய்யப் 

பட்ட ககதபசி எண்கணக் பகாண்டுள்ள PAN விண்ணப்பதாரரக்ளுக்குக் கிகடக்கும். 

 இந்தச ் பசயல்முகறயானது காகிதமற்ற முகறயில் இருக்கும். இந்த e-PAN ஆனது 

இலவசமாக விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றது.  

 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

19 விண்மீனிமட சிறுமகாள்கள் 

 ஒரு நிரந்தர சிறுதகாள்கள் கூட்டமானது முதல் முகறயாக புதிய ஆய்வு ஒன்றில் 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ராயல் வானியல் சங்கதத்ின் மாதாந்திர அறிவிப்புகள் இதழில் இந்த ஆய்வு 

பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இது பிதரசிகலச ் தசரந்்த வானியலாளரக்ளால் வியாழன் மற்றும் பநப்டியூன் 

தகாள்களுக்கு இகடதய  கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 இது சூரிய மண்டலத்தின் மாபபரும் கிரகங்களுக்கு இகடயில் சுற்றித் திரிகிறது. 

 'ஓமுவாமுவா' என்று அகழக்கப்படும் முதல் விண்மீனிகட சிறுதகாளானது 2017 ஆம் 

ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 கலரா எனும் விண்மீன் கூட்டதத்ில் உள்ள தவகா என்ற நட்சதத்ிரத்திலிருந்து இந்த 

சிறுதகாள் பவளி வந்துள்ளது. 

 சிறுதகாள்கள் பசன்டாரஸ்் எனப்படும் குழுகவச ்தசரந்்தகவயாகும். 

 நமது சூரிய மண்டலதத்ிற்கு பவளியில் இருந்து இந்தச ்சிறுதகாள்கள் உருவாகின்றன. 

 பில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மற்ற நட்சதத்ிரங்களிலிருந்து 

சிறுதகாள்கள் கவரந்்து இழுக்கப் பட்டதாக நம்பப் படுகிறது. 
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 தபரண்டம் விரிவகடயத் பதாடங்கியதும், சூரியன் பிறந்தது. அதன் பின்னர ்

அதிகரித்து வரும் சூரியனின் ஈரப்்பு விகச இந்த சிறுதகாள்ககள சூரிய 

மண்டலத்திற்குள் உள் இழுதத்து. 

 ஒரு காலதத்ில் மற்பறாரு நட்சதத்ிரத்கதச ் தசரந்்த இந்தச ் சிறுதகாள்கள் தற்தபாது 

வியாழனுக்கும் பநப்டியூனுக்கும் இகடயில் சுற்றி வருகின்றன. 

 அகவ நம் சூரியகனச ் சுற்றிக் பகாண்டு பவற்றுப் பாகதயில் ஒளிந்து பகாண்டு 

இருக்கின்றன. 

 புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறுதகாள்கள் 4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நமது 

சூரிய குடும்பம் பிறந்ததிலிருந்து இருப்பதாக நம்பப் படுகிறது. 

 நட்சத்திரங்களிகடதயயான மிக அதிக பநருக்கமானது இன்கறயக் காலத்கத விட 

ஆரம்ப நாட்களில் நட்சத்திரங்களுக்கிகடதய ஈரப்்பு விகச மிகவும் வலுவாக 

இருந்தகமகய அகவ பகாண்டிருந்தகதச ்சுட்டிக் காட்டுகின்றது. 

 இது சிறுதகாள்ககள ஒரு நட்சதத்ிர அகமப்பிலிருந்து இன்பனாரு நட்சதத்ிர 

அகமப்பிற்கு இழுக்க உதவியது. 

 தபரண்டம் விரிவகடந்து சூரியன் தவகமாக வளரந்்து, அதன் பசாந்த ஈரப்்பு விகசகய 

அதத உருவாக்கியதன் மூலம் விண்பவளிப் பாகறகள் அது இருந்த இடத்திலிருந்து 

அகற்றப் பட்டதாக வானியலாளரக்ள் நம்புகின்றனர.் 

 வளரந்்து வரும் நட்சத்திரத்தின் மகத்தானச ் சக்தியானது பாகறககள சூரிய 

மண்டலத்திற்குள் உள்தள வரும்படி உறிஞ்சியது. அன்றிலிருந்து அகவ இங்தகதய 

இருக்கின்றன. 

 

 

மகாவிட் மநாய்த் சதாற்றிற்கான ேருத்துவச ்மசாதமனகள் 

 மனிதரக்ளின் மீதான தகாவிட்-19 தடுப்பூசியின் முதல் மருதத்ுவப் பரிதசாதகனக்கு 

பஜரம்னி ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 பஜரம்ன் பதயாபடக்னாலஜி நிறுவனமான பதயாஎன்படக்கின் தடுப்பூசித் திட்டம் 

மனிதரக்ள் மீதான மருத்துவப் பரிதசாதகனகளுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பதயாஎன்படக் மற்றும் ஃகபசர ் நிறுவனங்கள் கூட்டாக இகணந்து பிஎன்டி162 

மருந்கத உருவாக்குகின்றன. 

 இது உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நான்காவது மருத்துவச ்தசாதகன ஆகும். 

 பிரிட்டனில் உள்ள ஆக்ஸ்தபாரட்ு பல்ககலக்கழகத்தில் ஒரு தசாதகன முயற்சியாக 

தன்னாரவ்லரக்ளுக்கு முதல்முகறயாக ஒரு சக்திமிக்க தடுப்பூசி மருந்து 

பகாடுக்கப்பட்டு அவரக்ள் பரிதசாதிக்கப்பட உள்ளனர.்  
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 இது மனிதக் குரங்குகளில் காணப்படும் நசச்ுயிரிகய அடிப்பகடயாகக் பகாண்டது. 

 பதயான்படக் மற்றும் ஆக்ஸ்தபாரட்ு தவிர, மனிதரக்ள் மீதான மற்ற மூன்று மருதத்ுவப் 

பரிதசாதகனகள் உலகளவில் அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இந்தச ் தசாதகனகய தமற்பகாள்வதில் சீனா மற்றும் அபமரிக்கா முதலிடத்கத 

தநாக்கி நகரக்ின்றன. 

 இராணுவ ஆதரவுகடய ராணுவ மருதத்ுவ அறிவியல் நிறுவனம் மற்றும் 

ஹாங்காங்ககத்  தளமாகக் பகாண்ட கன்சிதனா பதயா உருவாக்கிய தடுப்பூசிக்கான 

முதல் தசாதகனக்கு பபய்ஜிங் ஒப்புதல் அளித்தது. 

 அபமரிக்க மருந்து உருவாக்குநரான மாடரன்ா நிறுவனம் ஏற்கனதவ அபமரிக்கத ்

ததசிய சுகாதார நிறுவனங்களுடன் இகணந்து தசாதகனகயத் பதாடங்கி உள்ளது. 

 மற்பறாரு அபமரிக்க ஆய்வகமான சான் டியாதகாகவத் தளமாகக் பகாண்ட 

இன்தனாவிதயா பாரம்ாசூட்டிகல்ஸ் என்ற நிறுவனமும் முதல் கட்ட மனிதச ்

தசாதகனககளத் பதாடங்கியுள்ளது. 

Name of Vaccine Developer Name 
Current stage of 

clinical Trials 
Start Date 

AD5-NCOV 

(Adenovirus Type 

5 Vector) 

CanSino Biological 

& Beijing Institute 

of Biotechnology 

Phase 2 10 April 

ChAdOx1 
University of 

Oxford 
Phase 1/2 23 April 

INO-4800  

DNA plasmid 

vaccine 

Inovio 

Pharmaceuticals 
Phase 1 3 April 

Inactivated 
Beijing Institute of 

Biological Products 
Phase 1 10 April 

PiCoVacc 

(Inactivated + 

alum) 

Sinovac Phase 1 13 April 

BNT162  

mRNA 

BioNTech/Fosun 

Pharma/Pfizer 
Phase 1/2 

Approved, not 

started 

LNP-encapsulated 

mRNA-1273 
Moderna/NIAID Phase 1 3 March 
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ஹப்பிள் விண்சவளித் சதாமலமநாக்கி 

 நாசா தனது ஹப்பிள் விண்பவளி பதாகலதநாக்கி ஏவப்பட்டதின் 30வது  ஆண்டு 

அனுசரிப்கப ஏப்ரல் 24 அன்று பகாண்டாடியது. 

 இது உலகில் மிக நீண்ட காலமாகச ் பசயல்பாட்டில் உள்ள விண்பவளித் 

பதாகலதநாக்கிகளில் ஒன்றாகும். 

 ஐதராப்பிய விண்பவளி நிறுவனத்தின் கூட்டுடன் இகணந்து பிரபஞ்சதத்ின் 

விகரவான விரிவாக்கத்கதக் கண்டுபிடித்ததில் இதப்தாகலதநாக்கி ஒரு முக்கிய 

பங்ககக் பகாண்டுள்ளது. 

 அதன் 30வது ஆண்டு விழாவில், ஹப்பிள் பதாகலதநாக்கி ஒரு அண்ட நட்சதத்ிரத் 

திட்கடப் படம் பிடித்துள்ளது. 

 

 நட்சத்திரத் திட்டு என்பது நட்சத்திரங்களின் ஒரு கூட்டமாகும். 

 இந்தக் கூட்டதத்ில் உள்ள ஒவ்பவாரு நட்சத்திரமும் சூரியகன விடவும் அளவில் பதத்ு 

மடங்கு பபரிதாகும். 

 இந்நட்சத்திரங்கள் ஒரு விண்மீன் முகிற்படலத்தில் (பநபுலாவில்) உள்ளன. 

 விண்மீன் முகிற்படலம் என்பது வாயு மற்றும் தூசிகயக் பகாண்ட ஒரு பபரிய 

தமகமாகும். 

 நட்சத்திரத் திட்டுகள் தன்கனச ்சுற்றிலும் ஒளிரும் சிவப்பு நிறத்கதக் பகாண்டுள்ளது. 

 கநட்ரஜன் மற்றும் கஹட்ரஜன் வாயுவின் ஒளிருதல் காரணமாக சிவப்பு நிறமாக அது 

ஒளிரக்ிறது. 

 ஆக்சிஜன் இருப்பதால் நட்சத்திரத் திட்டுகளில் நீல நிறம் ததான்றுகின்றது. 

 

நாமனா – நுண்ணுயிர் கிருமி நாசினி 

 பஞ்சாப்பின் பமாஹாலியில் உள்ள நாதனா அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப 

நிறுவனத்கத (INST - Institute of nano science and technology) தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

கண்ணிற்குப் புலப்படும் ஒளிக்கு உள்ளாகக் கூடிய சூழலின் கீழ் ஆகடகளின் மீதான 

கிருமி நாசினிகளுக்காக குகறந்த பசலவு பகாண்ட உதலாகமற்ற ஒரு நாதனா 

பபாருகளக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இது பவள்ளி மற்றும் இதர உதலாகத்தினாலான பபாருட்களுக்கு மாற்றாகவும் 

விளங்குகின்றது. 
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மேக்மகாபாக்டீரியே் MW 

 அறிவியல் மற்றும் பதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்றமானது தகாவிட் – 19 பதாற்றிற்கு 

எதிராக பதாழுதநாய் எதிரப்்பு மருந்துச ்தசாதகனககளத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த மருந்துச ் தசாதகனயானது கமக்தகாபாக்டீரியம் MW என்பதின் உதவியுடன் 

தமற்பகாள்ளப் படுகின்றது. 

 இது பவப்பத்தின் மூலம் அழிக்கப்பட்ட ஒரு பாக்டீரியா ஆகும். 

 

திறன்மிகு குப்மபக் கூமட 

 மதராஸ் இந்தியத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனதத்ினால் (IIT - Indian Institute of Technology) 

ஆதரிக்கப்படும் “அந்தாரிக்ஸ்” என்ற ஒரு ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனமானது “திறன்மிகு 

குப்கபக் கூகட அகமப்கப” வடிவகமதத்ுள்ளது. 

 இது மருத்துவமகனகள், அதன் வளாகங்கள், பபாது இடங்கள் மற்றும் தனிகமப் 

படுதத்ப்பட்ட மண்டலங்களில் உற்பதத்ியாகும் கழிவுகளின் மூலம் தகாவிட் – 19 

பரவகலத் தடுப்பதற்காகப் பணியாற்றுகின்றது. 

 “ஏர ் பின்” அல்லது காற்றுக் கூகட என்று அகழக்கப்படும் இந்த கூகடயானது IIT- 

மதராஸினால் வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. இது திறன் தபசிகளின் மூலம் கழிவுகள் 

தசரும் நிகலகளின் மீது இயந்திரத்தினாலான கண்காணிப்கப அனுமதிக்கின்றது.  

 

 

மகாவிட் நடவடிக்மக ஒத்துமழப்பு 

 இது தகட்டலிஸ்ட் குழுமதத்ினால் கருத்தாக்கம் பசய்யப்பட்ட ஒரு முன்பனடுப்பாகும். 

 இது தற்பபாழுது தகாவிட் – 19 கவரஸின் இருப்கபக் கண்டறிவதற்காக தவண்டி 

கழிவுநீகரப் பரிதசாதிக்க இருக்கின்றது. 

 இந்த முன்பனடுப்பின் முக்கிய தநாக்கம் புதிய தநாய்த் பதாற்றுககளத் 

தடுப்பதற்காகவும் தநாய்க்குச ் சிகிசக்ச அளிப்பதற்காகவும் தவண்டி முன்கூட்டிதய 

தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்கறக் கண்டறிவதாகும். 

 தகாவிட் – 19 தநாயாளிகள் மலம் மற்றும் சிறுநீர ் மூலம் இந்த கவரகஸ 

பவளிதயற்றுகின்றனர.் 
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நாமனா பிளிட்ஸ் முப்பரிோணே் (NanoBlitz-3D) 

 துகள் உதலாகம் மற்றும் புதிய பபாருட்களுக்கான சரவ்ததச தமம்படுதத்ப்பட்ட 

ஆராய்சச்ி கமயமானது (ARCI - International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy 

and New Materials) “NanoBlitg 3D” (நாதனா பிளிட்ஸ் முப்பரிமாணம்) என்ற ஒரு 

தமம்படுத்தப்பட்ட கருவிகயக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 இது பல நிகல பகாண்ட கலகவகள், கலகவகள் மற்றும் பல நிகல பகாண்ட 

பூசச்ுகள் தபான்ற பபாருட்களின் நாதனா இயந்திரவியல் பண்புகள் 

அளவிடுவதற்காகப் பயன்படுதத்ப் படுகின்றது. 

 இது தரப்பட்ட பபாருளின் கடினத் தன்கம மற்றும் மீள் பதாகுதி ஆகியவற்கற 

அளவிடும் திறன் பகாண்டது. 

 

மகாவிட் – 19 கூறுகமளத் துரிதப்படுத்துதல் 

 உலக சுகாதார அகமப்பானது உலகளாவிய நிதியம், UNITAID, பதாற்றுதநாய் தடுப்பில் 

புதுகமகளுக்கான கூட்டணி தபான்ற சரவ்ததச அகமப்புகளுடன் இகணந்து தகாவிட் 

– 19 கூறுககளத் துரிதப்படுத்துதல் என்ற ஒன்கறத் பதாடங்கி உள்ளது. 

 இந்த ஒத்துகழப்பானது தகாவிட் – 19னிற்கான சிகிசக்ச முகறககள அணுகுதல், 

தநாய்க் கண்டறிதல், தநாய்த் தடுப்பு மருந்தின் வளரச்ச்ி, அவற்றின் உற்பதத்ி 

ஆகியவற்கற தவகப்படுதத்ுவதற்கு உதவுகின்றது. 

 

விலங்குவழித் சதாற்று மநாய்கள் 

 ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ுழல் திட்டத்தின் படி (UNEP - United Nations Environment 

Programme) மனிதரக்ளில் ஏற்படும் 60% பதாற்று தநாய்கள் விலங்குவழித் பதாற்றின் 

மூலமும், 75% புதிதாக ஏற்பட்டு வளரந்்து வரும் பதாற்று தநாய்கள் விலங்குவழித் 

பதாற்றுத் தன்கமயுகடயதாகவும் உள்ளன.  

 விலங்குவழித் பதாற்று தநாய்கள் என்பது மனிதரக்ள் மற்றும் 

விலங்குகளுக்கிகடதயப் பரவும் கிருமிகளின் மூலம் ஏற்படும் தநாய்களாகும். 

 UNEP அகமப்பால் கண்டறியப்பட்டுச ் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட மற்றும் மீள் உருவாக்கம் 

பபற்ற விலங்கு வழி தநாய்கள் பின்வருமாறு 

o எதபாலா 

o பறகவக் காய்சச்ல் 

o மத்தியக் கிழக்கு சுவாசக் தகாளாறு (MERS) 

o பிளவுப் பள்ளதத்ாக்குக் காய்சச்ல் 

o கடுகமயான சுவாசக் தகாளாறுப் பிரசச்ிகன (சாரஸ்்) 

o தமற்கு கநல் கவரஸ் 

o ஜிகா கவரஸ் தநாய் 

o தகாவிட் – 19 
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PRACRITI 

 ஐஐடி – தில்லிகயச ்தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இந்தியாவில் தகாவிட் – 19 பரவகலக் 

கணிப்பதற்காக இகணய வழியில் இயங்கும் ஒரு  முகப்புப் பலகககய 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இந்த முகப்புப் பலககயானது “PRACRITI – இந்தியாவில்  பகாரானா தநாய்த் பதாற்று 

மற்றும் பரவலின் கணிப்பு & மதிப்பீடு” (Prediction and Assessment of Corona Infections and 

Transmissions in India) என்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த முகப்புப் பலககயானது அடிப்பகட மறு உருவாக்க எண்ணான “R இன்கம” (R 

naught) என்பதகன அளிக்கின்றது. 

 R0 என்பது இந்த கவரஸானது ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றவரக்ளுக்குப் 

பரவியுள்ளவரக்ளின் எண்ணிக்கககயக் குறிக்கின்றது. 

 இந்த முகப்புப் பலககயானது ததசியப் தபரிடர ் தமலாண்கம ஆகணயம், மத்திய 

சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலதத்ுகற அகமசச்கம் மற்றும் உலக சுகாதார அகமப்பு 

ஆகியவற்றிடம் இருக்கும் தரவின் அடிப்பகடயில் ஒவ்பவாரு மாவட்டதத்ிற்கும் 

மாநிலதத்ிற்கும் RO மதிப்பிகன அளிக்கின்றது.  

 எனதவ RO-வின் உதவியுடன், தநாய்ப் பரவலின் எதிரக்ாலக் கணிப்புககளப் பபற 

முடியும்.  
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ருதார் சசயற்மக சுவாசக் கருவி 

 மும்கப  இந்தியத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் ஸ்ரீ நகரில் உள்ள ததசியத் 

பதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆகியவற்கறச ் தசரந்்த பபாறியியல் மாணவரக்களக் 

பகாண்ட ஒரு குழுவானது பசயற்கக சுவாசக் கருவிகளின் ததகவ குறிதத் 

பிரசச்ிகனகயத் தீரக்்க முன்வந்துள்ளது.  

 இக்குழுவானது உள்ளூரில் கிகடக்கும் பபாருள்ககளப் பயன்படுதத்ி ருதார ் என்ற 

குகறந்த பசலவு பகாண்ட பசயற்கக சுவாசக் கருவிககள உருவாக்கி உள்ளது. 

 இந்த பசயற்கக சுவாசக் கருவியானது ஜம்மு காஷ்மீர ் அறிவியல் & 

பதாழில்நுட்பதத்ின் இஸ்லாமியப் பல்ககலக்கழகதத்ில் உள்ள வடிவகமப்புப் 

புத்தாக்க கமயதத்ின் உதவிகயப் பபற்று வடிவகமக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த கமயமானது இந்திய அரசின் மத்திய மனித வள தமம்பாட்டுத் துகற 

அகமசச்கத்தின் ஒரு முன்பனடுப்பாகும். 

 

 

இரண்டு கருந்துமளகள் ஒன்றிமணதல் 

 சமீபதத்ில் முதன்முகறயாக தலசர ் குறுக்கீட்டுமானி ஈரப்்பு அகல ஆய்வகத்கதச ்

(LIGO - Laser Interferometer Gravitational Wave Laboratory) தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

கருந்துகளகளின் முதலாவது ஒன்றிகணதகலப் பதிவு பசய்துள்ளனர.் இந்தக் 

கருந்துகளகள் சமமற்ற நிகறககளக் பகாண்டுள்ளன.  

 இந்த நிகழ்வானது GW190412 என்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்வானது பபாதுச ் சாரப்ியலின் ஐன்ஸ்டீன் தகாட்பாட்கட மீண்டும் ஒரு 

முகற உறுதி பசய்துள்ளது. 

 இந்தக் தகாட்பாடானது உயர ்ஒதத்ிகசவுகள் இருப்பகத உறுதி பசய்துள்ளது. அதாவது 

ஈரப்்பு அகலகள் அடிப்பகட அதிரப்வண்கண விட 2 அல்லது 3 மடங்கு அதிகமாகும். 

 இவற்றில் ஒன்றானது சூரியனின் நிகறகய விட 30 மடங்கு அதிகமானதாகவும் 

மற்பறான்று சூரியனின் நிகறகய விட 8 மடங்கு அதிகமானதாகவும் உள்ளன. 

 சூரிய நிகற என்பது வானியலில் உள்ள இதர மற்ற நிகறகளின் நிகறககளக் 

குறிப்பதற்காகப் பயன்படுதத்ப்படும் ஒரு நிகற மதிப்பீடாகும். 

 1 சூரிய நிகற என்பது 2 x 1030 கிதலா கிராமிற்குச ்சமமானதாகும்.  

 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ் சக்தி வாய்ந்த உணரத்்துக் கருவிகளினால் 

முதன்முகறயாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஈரப்்பு அகல சமிக்கஞகளுக்குப் பின்னர ்

இது கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த உண்கமயான ஒன்றிகணதல் நிகழ்வானது 2.5 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகளுக்கு 

அப்பால் நிகழ்ந்துள்ளது. 
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LIGO  ற்றி 

 LIGO என்பது ஒரு மிகப்பபரிய அளவிலான இயற்பியல் தசாதகன மற்றும் ஆய்வு 

கமயமாகும். 

 இது காஸ்மிக் அல்லது அண்ட ஈரப்்பு அகலககளக் கண்டறிவதற்காகவும் ஈரப்்பு 

அகல கூர ் தநாக்குககள ஒரு வானியல் கூறாக தமம்படுதத்ுவதற்கும் தவண்டி  

பணியாற்றுகின்றது. 

 தலசர ் குறுக்கீட்டு மானியின் உதவியுடன் ஈரப்்பு அகலககளக் கண்டறியும் 

தநாக்கதத்ுடன் அபமரிக்காவில் 2 மிகப்பபரிய ஆய்வு கமயங்கள் அகமக்கப் 

பட்டுள்ளன.  

 கருந்துகள என்பது எந்தபவாரு துகள் (பபாருள்) அல்லது ஒளியானது அதன் 

இழுவிகசயிலிருந்து பவளிதயற்றப் படாத, வலிகமயான ஈரப்்பு விகசகயக் பகாண்ட 

மிகவும் அடரத்த்ியான விண்பவளியில் உள்ள ஒரு பபாருளாகும். 

 ஏபனனில் எந்தபவாரு ஒளியும் இதிலிருந்து பவளிதயற முடியாது. அதனால்  இது 

கருப்பு நிறதத்ாலும் கண்ணுக்குத் பதரியாத வடிவிலும் உள்ளது.  

 

 

சபலுடா ேற்றுே் Crispr சதாழில்நுட்பே் 

 இது அறிவியல் மற்றும் பதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்றதத்ின் மரபணுவியல் மற்றும் 

ஒருங்கிகணந்த உயிரியியல் கமயத்கத (CSIR – IGIB/ Institute of Genomics and Integrative 

Biology) தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது புதிய பகாரானா கவரஸ் பதாற்கற 1 மணி தநரதத்ிற்குள் கண்டறியும் வககயில் 

விகல குகறந்த மற்றும் காகிதத்கத அடிப்பகடயாகக் பகாண்ட ஒரு 

தசாதகனயாகும். 

 இசத்சாதகனயானது cas9 என்று அகழக்கப்படும் ஒரு பாக்டீரிய தநாய் எதிரப்்பு 

அகமப்புப் புரதத்கத அடிப்பகடயாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இது வளரந்்து வரும் பதாழில்நுட்பமான மரபணு பதாகுதத்ல் கூறான Crispr-Cas9 என்ற 

முகறகயப் பயன்படுதத்ுகின்றது.  

 CRISPR பதாழில்நுட்பமானது அடிப்பகடயில் மரபணுத் பதாகுதத்ல் பதாழில்நுட்பம் 

ஆகும். 

 இது ஒரு உயிரினதத்ின் மரபணுகவ மாற்றுதல் அல்லது மரபணுவின் 

பசயல்பாடுககள மாற்றுவதற்காகப் பயன்படுதத்ப்படுகின்றது. 

 இந்தத் பதாழில்நுட்பமானது முழுகமயான மரபணுக் குறியின் குறிப்பிட்ட பகுதிகய 

இலக்காகக் பகாள்ள அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதியில் டிஎன்ஏ-கவத் பதாகுப்பதற்காகப் 

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.  
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மீள் சசவுள்களிலிருந்து விமனயூக்கி 

 அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துகறயின் கீழ் பசயல்படும் நாதனா அறிவியல் 

மற்றும் பதாழில்நுட்ப கமயமானது மீள்நிரப்பக் கூடிய வககயில் உதலாக 

மின்கலனுக்கான சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த விகனயூக்கிகயத் தயாரிதத்ுள்ளது. 

 அதில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த விகனயூக்கி ஆனது மீள் பசவுள்களிலிருந்து 

தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது குகறந்த பசலவு பகாண்டதாகவும் ஆற்றகல மாற்றும் சாதனங்களில் 

பயன்படுதத்ும் தன்கம உகடயதாகவும் உள்ளது. 

 இது உதலாக – காற்று மின்கலன், எரிபபாருள் கலன் மற்றும் உயிரி எரிபபாருள் 

தபான்ற தசமிப்புத் பதாழில்நுட்பங்களில் உள்ள சவால்ககள எதிரப்காள்ள 

இருக்கின்றது. 

 

ஓமசான் அடுக்கு 

 சி 3 எஸ் (தகாப்பர ் நிக்கஸ் காலநிகல மாற்றச ் தசகவ) மற்றும் தகாப்பரந்ிக்கஸ் 

வளிமண்டல கண்காணிப்புச ் தசகவ (CAMS - Copernicus Atmosphere Monitoring Service) 

ஆகியகவ ஓதசான் அடுக்கில் உள்ள துகளயானது மீண்டும் சீரகடந்துள்ளது என்பகத 

உறுதி பசய்துள்ளது. 

 இந்தத் துகள மீண்டும் தாதன சீரகடவதற்குக் காரணம் துருவ சுழல் பகுதி ஆகும். 

(Polar Vertex) 

 அறிவியலாளரக்ளின் கூற்றுப் படி, இந்தத் துகள மூடப்பட்டதற்கான காரணம்  

தகாவிட் – 19  ஊரடங்கின் காரணமான மாசுபாடு குகறந்ததன் காரணதத்ினால் அல்ல 

என்று குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.  

 இந்தத் துகளயானது ஆரக்்டிக்கின் தமல் பகுதியில் 1 மில்லியன் சதுர கிதலா மீட்டர ்

வகர பரவியுள்ள ஒரு துகளயாகும். 

 ஓதசான் அடுக்கு வரலாற்றில் கண்டறியப் பட்ட மிகப்பபரிய துருவம் இதுவாகும். 

 இது வழக்கமற்ற  காலநிகல மாற்றங்களின் காரணமாக உருவாகியுள்ளது. 

 Polar Vertex என்பது ஒரு குளிரக்ாலக் கூறாகும். 

 Polar Vertex  ஆனது மிகவும் உயரிய வளிகம மிக்கதாகவும் அதனுள் உள்ள பவப்ப 

நிகலயானது மிகவும் குளிரந்்ததாகவும் உள்ளது.  

 துருவ சுழல் என்பது அடுக்கு மண்டலத்தில் அல்லது ஸ்ட்ரதடா அடுக்கில்  

தமற்கிலிருந்து கிழக்கு தநாக்கி வீசும் சூறாவளி வடிவக் காற்றாகும். 

 Polar Vertex ஆனது ட்தராதபாபாஸ் பகுதியிலிருந்து நீண்டு அடுக்கு மண்டலத்தில் 

ஊடுருவி மத்திய மண்டலதத்ில் உள்ளது. 

 சுழல் ஆனது வலிகமயாக இருந்தால், குளிர ் காற்றானது வட அபமரிக்கா அல்லது 

ஐதராப்பாவிற்குள் எளிதில் நுகழயாது. 

 ஓதசான் அடுக்கு என்பது புவியின் தமற்பரப்பிலிருந்து 10 கி.மீ. முதல் 50 கி.மீ. 

வகரயுள்ள அடுக்கு மண்டலம் என்று அகழக்கப்படும் வளிமண்டல தமல் அடுக்கில் 

காணப் படுகின்றது. 

 

திரவ  ஒப்புருவாக்கக் குறியீடு 

 இந்தியப் புவிக் காந்தவியல் நிறுவனத்கதச ் தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் பூமியின் 

காந்தகப் புலத்தில் உள்ள மின்புலக் கட்டகமப்பு குறிதத்ு ஆய்வு பசய்வதற்காக திரவ 
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ஒப்புருவாக்கக் குறியீட்கட உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இந்த ஆய்வானது எதிரக்ால விண்பவளித் திட்டங்ககளத் திட்டமிடுவதற்கு உதவ 

இருக்கின்றது. 

 சூரியன் பிளாஸ்மாவின் முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குகின்றது. இது பூமிகயச ்

சுற்றிலும் பிளாஸ்மாகவக் குவிதத்ு கவக்கிறது. 

 இது தனது சூரிய ஒளிக் காற்றின் மூலம் பூமிகய தநாக்கி பிளாஸ்மாகவ 

நகரத்த்ுகின்றது. 

 சூரிய ஒளியின் காந்தப் புலதத்ினால் பகாண்டு வரப்பட்ட கிரகங்களுக்கிகடயிலான 

காந்தப் புலத்கத இது உருவாக்குகின்றது. 

 பூமியின் காந்தப் புலம் மற்றும் கிரகங்களுக்கிகடயிலான காந்தப் புலத்தின் 

இகடயீடானது பூமியின் காந்தப் புலத்கத உருவாக்குகின்றது.  

 பூமியின் காந்தப் புலமானது விண்ணில் சுழன்றுக் பகாண்டிருக்கும் ஏராளமான 

பசயற்ககக் தகாள்ககளக் பகாண்டுள்ளது. 

காந்த ்புலம்  ற்றி 

 இது ஒரு கிரகத்தின் காந்தப் புலப் பகுதியினால் தமலாதிக்கம் பசய்யப் பட்ட 

பகுதியிகனச ்சுற்றியுள்ள பகுதியாகும். 

 பாகறநிலம் பகாண்டுள்ள அகனத்து கிரகங்ககளக் காட்டிலும் புவியானது வலுவான 

காந்தப் புலத்கதக் பகாண்டுள்ளது. 

 இப்பகுதி புவியின் உள்ளகப் பகுதியின் பவளிச ் சுவட்டின் சமதளப் பகுதிக்கும் 

பவகுமளவில் அடியிலிருந்து உருவாகிய உருகிய இரும்பு மற்றும் மின்னூட்டம் 

பசய்யப்பட்ட பவப்பச ் சலன இயக்கம் ஆகியவற்றினால் உருவாக்கப்பட்டு 

இருக்கின்றது. 

 

 

BUBBLE – வங்காள விரிகுடா எல்மலயடுக்கு மசாதமன   

 இது மத்தியப் புவி அறிவியல் துகற அகமசச்கம் மற்றும்  ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் 

இயற்கக சுற்றுசச்ுழல் ஆராய்சச்ி மன்றம் ஆகியவற்றினால் நிதியளிக்கப்படும் ஒரு 

திட்டமாகும். 

 பபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியதத்ில் 

உள்ள கிழக்கு அங்கிலியா ஆகியவற்கறச ் தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளர ் குழுவானது 

பருவகாலம், பவப்ப மண்டலச ் சூறாவளிகள் மற்றும் இதர காலநிகல பதாடரப்ான 
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முன் அறிவிப்பின் துல்லியமான கணிப்பிற்கான ஒரு பசயல்திட்டத்கத 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்தக் குழுவானது பதற்கு வங்காள விரிகுடாவில் R.V. சிந்து சாதனா கப்பலின் மீது 

பயணம் தமற்பகாண்டு கடல்சார ்பண்புகள் குறிதத்ு ஆய்வு பசய்து வருகின்றது. 

 

தீங்கு விமளவிக்குே் நுண்ணுயிரிமயக் கண்டறிதல் (Bug Snifer) 

 புதனவில் உள்ள அகாரக்ர ் ஆராய்சச்ி நிறுவனதக்தச ் தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

விகரவாக பாக்டீரயாகவக் கண்டறிவதற்காக திறன்மிக்க மற்றும் விகல குகறந்த 

உணரவ்ியான “Bug Snifer” என்ற கருவிகய வடிவகமத்துள்ளது. 

 இது 30 நிமிடதத்ிற்குள் 1 மில்லி லிட்டரில் 10 பசல்ககளக் கண்டறியும் வரம்புடன் 

நுண்ணுயிரிககளக் கண்டறியும் திறன் பகாண்டது.  

 தநாய் ஏற்படுத்தும் பபாதுவான பாக்டீரியாக்கள் எஸ்பசரிசச்ியா தகாலி மற்றும் 

சாலதமாபனல்லா கதபீமூரியம் ஆகியகவயாகும். 

 Bug Snifer என்பது பாக்டீரியாவின் இருப்கபக் கண்டறிவதற்காக பசயற்கக 

பபப்கடடுகள், காந்தத் தன்கம பகாண்ட நாதனா துகள்கள், குவாண்டம் புள்ளிகள் 

ஆகியவற்கறப் பயன்படுத்தும் ஒரு உயிரி உணரவ்ியாகும். 

 ARI (Agharkar Research Institute) என்பது மதத்ிய அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் 

துகறயின் கீழ் பசயல்படும் ஒரு தனிச ்சுதந்திர அகமப்பாகும்.  

 

 

சரே்சடசிவிர ்ேருந்து 

 தகாவிட் – 19 தநாயாளிகளுக்குச ் சிகிசக்ச அளிப்பதற்காக “பரம்படசிவிர”் என்ற 

கவரஸ் எதிரப்்பு மருந்கத அவசர காலதத்ில் பயன்படுத்த அபமரிக்க உணவு மற்றும் 

மருந்து ஒழுங்குமுகற அகமப்பு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 பரம்படசிவிர ் மருந்தானது எதபாலா கவரஸ் மற்றும் மாரப்ரக்் கவரஸ் 

ஆகியவற்றிற்குச ்சிகிசக்ச அளிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. 

 

eCovSens 

 கஹதராபாத்தில் உள்ள ததசிய விலங்கு உயிரித் பதாழில்நுட்ப கமயத்கதச ்தசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் (NIAB - National Institute of Animal Biotechnology) “ecorsens” என்ற ஒரு 

உயிரி உணரவ்ிகய உருவாக்கியுள்ளனர.்  
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 இது ஒரு ஊடுருவாத உயிரி உணரவ்ி தசாதகனச ்சாதனமாகும். 

 இந்த உணரவ்ியானது எசச்ில் மாதிரிகளில் தகாவிட் – 19 கவரகசக் 

கண்டறிவதற்காகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

 NIAB ஆனது 2010 ஆம் ஆண்டில் மதத்ிய அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துகற 

அகமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள உயிரித் பதாழில்நுட்பத் துகறயால் ஏற்படுத்தப் பட்டது.  

 

 

புறஊதாக் கதிர் சவடிப்பமேவு 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அகமப்பானது ரசாயனமற்ற மற்றும் 

விகரவான தநாய்த ்பதாற்று நீக்கத்திற்காக புற ஊதாக் கதிர ்தநாய்த் பதாற்று நீக்கக் 

தகாபுரத்கத உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது கணினிகள், மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் இதர மின்னணுப் பபாருட்கள் 

தபான்ற உயர ் பதாழில்நுட்ப பபாருள்களின் தமற்பரப்பில் இருக்கும் தநாய்த் 

பதாற்கற நீக்க உதவுகின்றது. 

 புற ஊதாக் கதிர ் தநாய்த் பதாற்று நீக்கக் தகாபுரமானது ககதபசி அல்லது 

மடிக்கணினியின் மூலம் பதாகல தூரத்திலிருந்தத இயக்கப் படுகின்றது. 
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ஆமராக்கிய மசது மித்திர ்

 படக் மதகந்திரா, டாடா குழுமம் மற்றும் சுவஸ்த் ஆகியகவ இகணந்து ஆராக்கிய 

தசது மித்திர ்என்ற ஒன்கறத் பதாடங்கியுள்ளன. 

 இந்த வசதியானது ஆதராக்கிய தசது பசயலியில் உள்ளது. 

 இது 3 தனியார ் துகற நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசுத் துகறகளினால் வழங்கப்பட்ட 

தரவுகளுடன் தகாவிட் – 19 தநாயாளிகளுக்கு இலவச ஆன்கலன் (நிகழ்தநர) 

அறிவுகரககள வழங்க இருக்கின்றது. 

 இது ஒரு தனித் தளமாகச ்பசயல்பட இருக்கின்றது. 

 இது ஆதராக்கிய தசது பசயலியிலிருந்துத் தரவுககள அணுகாது. 

 இது நிதி ஆதயாக், பிரதமரின் முதன்கம அறிவியல் ஆதலாசகர ் ஆகிதயாரின் 

அறிவுகரயின்படி பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

புதிய மகாவிட் அறிகுறிகள் 

 பிரிட்டன் ததால் தநாய் பத்திரிக்ககயின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் தகாவிட் – 19 தநாய் 

பாதிப்புகளின் மீதான 5 ததால் அகமப்புககள இதுவகர கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இந்த ததால் நிகலகள் கால் விரல்களில் ஊதா, நீலம் மற்றும் சிவப்பு நிறமிழப்பிற்குக் 

காரணமாக இருக்கின்றன.  

 சரவ்ததச ததால் தநாய் பதத்ிரிக்ககயின் ஆய்வானது இதகன சில்பிபலய்ன் தபான்ற 

புண்கள் பகாண்ட நிகல என்று குறிப்பிடுகின்றது. 

 இகவ பின்வருமாறு: 

o சிவப்பு நிறத்தில் தடிதத்ல் (சூதடா – சில்பபல்ய்ன் புண்கள்) / தகாவிட் விரல்  

o மூட்டுகள் மற்றும் உடலின் பின்பகுதிகளில் சிறு பகாப்புளங்கள் 

o இளஞ்சிவப்பு நிறத் ததாலில் பவள்கள நிறம் 

o பவண் பகாப்புளம் 

o ததாலில் நிறமாற்றத் திட்டு 

 

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


                            

 

 

 

98 
 

ஓரின நகல் சேநிமலப்படுத்துே் எதிரப்் சபாருள் 

 இஸ்தரல் உயிரியல் ஆராய்சச்ி கமயமானது தகாவிட் – 19க்கான எதிரப்்புப் 

பபாருகளப் பிரிதப்தடுத்துள்ளது. 

 இந்த கமயதத்ினால் தமம்படுதத்ப்பட்ட ஒரின நகல் சமநிகலப்படுதத்ும் எதிரப்் 

பபாருளானது தநாய் பாதிக்கப்பட்ட நபரில் தகாவிட் – 19 கவரகஸக் கட்டுப்படுதத்ும் 

திறன் பகாண்டது. 

 குணமகடந்த ஒற்கறச ் பசல்லிலிருந்துப் பிரிதப்தடுக்கப்பட்ட இந்த எதிரப்்புப் 

பபாருள் ஓரின நகல் எதிரப்்பபாருள் என்று அகழக்கப் படுகின்றது. 

 ஓரின நகல் எதிரப்் பபாருளிலிருந்து தகாவிட் – 19 எதிரப்் பபாருள் பிரிதப்தடுக்கப் 

படுவது இதுதவ முதல்முகறயாகும். 

 இந்த எதிரப்் பபாருளானது மாற்று மருந்தாக இருக்கும் திறன் பகாண்டது. 

 தற்பபாழுது வகர, பிரிதப்தடுக்கப்பட்ட தநாய் எதிரப்்புப் பபாருள்கள் பலநகல் 

எதிரப்்புப் பபாருளாகும். 

 பலநகல் எதிரப்்புப் பபாருள் என்பது குணமகடந்த பல்தவறு உயிரணுக்களிலிருந்து 

தநாய் எதிரப்்புப் பபாருகளப் பிரிதப்தடுப்பதாகும். 

 தநாய் எதிரப்்புப் பபாருள் என்பது மனித உடலில் நுகழயும் அயல் சக்திகளுக்கு 

எதிரவ்ிகனயாற்றும் வககயில் மனித உடலில் இயற்ககயாக உற்பதத்ியாகும் 

புரதங்களாகும்.  

 

மஹமபாக்சியா 

 சமீபதத்ில் மருதத்ுவப் பயிற்சியாளரக்ள் அகமதி அல்லது மகிழ்சச்ிகர 

கஹதபாக்சியா என்ற ஒரு நிகல தநாயாளிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டு 

இருக்கின்றனர.் 

 இதில், தகாவிட் – 19 தநாயாளிகள் மிகக் கடுகமயான குகறந்த அளவிலான ரதத் 

ஆக்ஸிஜன் அளகவக் பகாண்டுள்ளனர.் இவரக்ளுக்கு சுவாசக் தகாளாறுப் பிரசச்ிகன 

தபான்ற அறிகுறிகள் எதுவும்’ பதன்படவில்கல. 

 கஹப்தபாக்சியா என்பது இரத்தம் மற்றும் உடல் திசுக்களுக்கு ததகவப்படும் தபாதிய 

அளவு ஆக்ஸிஜன் கிகடக்கப்படாத பபரு பற்றாக்குகறயுள்ள நிகல ஆகும். 

 துடிப்பு ஆக்ஸிமீட்டர ் என்று அகழக்கப்படும் ஒரு மருதத்ுவச ் சாதனமானது 

அகமதியான கஹப்தபாக்சியாவின் முன்கூட்டிய கணிப்பிற்குப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றது. 

 

டாக்கிஸ் – இத்தாலிய நிறுவனே் 

 டாக்கிஸ் நிறுவனத்கதச ்தசரந்்த இதத்ாலிய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் உலகின் முதலாவது 

பகாரானா கவரஸ் தடுப்பு மருந்கத உருவாக்கியுள்ளதாகக் கூறி உள்ளனர.் 

 இந்த திறன்மிகு பகாரானா கவரஸ் தடுப்பு மருந்தானது முதல்முகறயாக மனித 

உயிரணுக்களில் இந்த கவரகஸக் கட்டுப்படுதத்ுகின்றது. 

 அகனத்துத் திறன்மிகு பகாரானா கவரஸ் தடுப்பு மருந்துகளும் “ஸ்கபக்” (முள்புரதம்) 

என்ற டிஎன்ஏ புரததத்ின் ஒரு மரபணுப் பபாருகள அடிப்பகடயாகக் பகாண்டு 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது.  
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 “ஸ்கபக்” என்பது மனித உயிரணுக்களுக்குள் நுகழவதற்காக பகாரானா கவரசால் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மூலக்கூறு முகன ஆகும்.  

 

 

சகாரானா மவரஸ் ஆய்வுக் கூடச ்மசாதமன முமற 

 இந்தியாவில் கஹதராபாத்தில் உள்ள பசல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் 

கமயமானது (CCMB - Centre for Cellular and Molecular Biology) நாட்டில் தகாவிட் – 19 

கவரஸின் மாதிரிககளக் கலந்து ஆராய்சச்ி பசய்யும் ஒதர கமயமாகும்.  

 மாதிரிகள் கலப்புச ்தசகரிப்பு முகற என்பது கவரஸ் மாதிரிககளச ்தசகரிக்கும் ஒரு 

பசயல்முகறயாகும். 

 கஹதராபாத்தில் உள்ள CCMB ஆனது பபங்களூருவில் உள்ள ஐஸ்படம் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்துடன் (தனியார ்நிறுவனம்) இகணந்துள்ளது. 

 இது மனித உயிரணுக்களில் புதிய பகாரானா கவரகச வளரக்்கும் ஒரு முயற்சியாகும். 

இது கவரசிற்காக சாத்தியமுள்ள தடுப்பு மருந்துகள் மற்றும் தநாய் தீரக்்கும் 

மருந்துகளின் ஆய்வகச ்தசாதகனக்கு அனுமதிக்கின்றது. 

 இந்தக் குழுவானது ஐஸ்படமின் மனித நுகரயீரல் ததால் தமற்புறச ் பசல் கலாசச்ார 

முகறகயப் பயன்படுதத்ுகின்றது. 

 இது தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்றின் தநாயியல் மற்றும் மூலக்கூறுப் பண்புககள 

அறிந்து பகாள்ள உதவுகின்றது. 

 ஆய்வகத்தில் (கண்ணாடியில்) தமற்பகாள்ளப்படும் இந்தச ் தசாதகன என்பது 

பிரிதப்தடுக்கப் பட்ட திசுக்கள், உயிரணுக்கள் மற்றும் உறுப்புகள் ஆகியவற்கறக் 

பகாண்டு வாழும் உயிரினதத்ிற்கு பவளிதய தமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு 

தசாதகனயாகும். 

 

CARD திட்டே் 

 நிதி ஆதயாக் மற்றும் உயிரியல் பதாழில்நுட்பதத்ுகற ஆகிய இரண்டும் இகணந்து 

கட்டுப்படியாகக் கூடிய மற்றும் விகரவான தநாயறிதலுக்கான ஒரு கூட்டகமப்கப 

(CARD - Consortium for Affordable & Rapid Diagnostics) அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளன. 

 பகாதரானா கவரஸ் தசாதகனக் கருவிககள உருவாக்கும் இந்தியாவின் திறகன 

விரிவாக்குவகத  இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 CARD திட்டத்தின் முதல் குறிக்தகாளானது, தகாவிட் -19 பதாற்றுக்கு தவண்டி குகறந்த 

பட்சம் 10 மில்லியன் விகரவான தநாய் எதிரப்்பபாருள் தசாதகனககள ஜூகல 

மாதத்திற்குள் தமற்பகாள்வதாகும். 
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ஆயுஷ் ேருத்துவப் பரிமசாதமனகள் 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அகமசச்கமானது ஆயுஷ் மருந்துகளின் 

மருத்துவப் பரிதசாதகனககளத் பதாடங்கி உள்ளது. 

 ஆயுஷ் மருந்துகளான அஸ்வகந்தா, குடுசச்ி, யஷ்திமது மற்றும் ஆயுஷ் 64 தபான்ற 

மருத்துவப் பரிதசாதகனகள் தன்னாரவ் சுகாதார ஊழியரக்ள் மீது நடதத்ப்பட 

உள்ளன. 

 இந்த முயற்சிகய ஆயுஷ் அகமசச்கமானது, அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துகற 

ஆராய்சச்ி மன்றம்  (CSIR - Council of Scientific and Industrial Research) மற்றும் சுகாதார 

மற்றும் குடும்ப நல அகமசச்கதத்ுடன் இகணந்து நடதத்ுகிறது. 

 ஏற்கனதவ, ஆயுரத்வத மருந்தான ஜிங்கிவிர ் மீது தசாதகனகள் நடதத்ப்பட்டு 

வருகின்றன. 

 

முதல் துணியாலான முகமூடி 

 படல்லி இந்தியத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனதத்ின் புதத்ாக்க நிறுவனம் ஒன்று 

நுண்ணுயிரக்்கு எதிரான முகமூடிகயக் கண்டறிந்துள்ளது. இதகன 50 முகற கழுவப் 

பட்டு மீண்டும் பயன்படுத்தப் படலாம். 

 ஐ.ஐ.டி படல்லியில் உள்ள நாதனாதசஃப் பசால்யூஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தகாவிட் -19 

பதாற்றுக்கு எதிராகப் தபாராட பாதுகாப்பு முகமூடிககள உருவாக்கி உள்ளது. 

 NSAFE முகமூடியானது 99.2% அளவிற்கு பாக்டீரியா வடிகட்டகல வழங்குகிறது. 

 நுண்ணுயிரக்்கு எதிராக மற்றும் துகவக்கக் கூடிய அளவில் முதல் துணி 

அடிப்பகடயிலான முகமூடி இதுவாகும். 

 

ஒளிக் கண்டுபிடிப்பான் 

 தமம்பட்ட அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கான ஜவஹரல்ால் தநரு கமயத்தின்  (JNCASR - 

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research) விஞ்ஞானிகள், பபாருளாதார மற்றும் 

ஆற்றல் திறன் பகாண்ட பமல்லிய அளவிலான ஒரு ஒளிக்  கண்டுபிடிப்பாகன 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இந்த பமல்லிய ஒளிக் கண்டுபிடிப்பானது பாதுகாப்புப் பயன்பாடுகளுக்காக தங்கம் - 

சிலிக்கான் இகடமுகத்கதப் பயன்படுதத்ுகிறது. 

 பலவீனமான மற்றும் சிதறிய ஒளிகயக் கண்டறிய இந்தத் பதாழில்நுட்பம் உதவக் 

கூடும். 

 எந்தபவாரு ஒளி மின்னணுவியல் சுற்றுப் பாகதயிலும் ஒளிக் கண்டுபிடிப்பான்கள் 

மிக முக்கியமான அங்கம் வகிக்கின்றன. 

 

பழுப்பு நிற குள்ளக் மகாள்கள் 

 சரவ்ததச வானியல் அறிஞரக்களக் பகாண்ட ஒரு குழுவானது லுஹ்தமன் 16A என்ற 

பழுப்பு நிற குள்ளக் தகாளின் தமற்பரப்பின் மீது சில தமகப் பட்கடககளக் 

கண்டறிந்துள்ளது. 

 லுஹ்தமன் 16A என்பது மிகப் பரவலாக பழுப்பு நிற குள்ளக் தகாள் என்று அறியப் 

படுகின்றது.  
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 இது தவலா நட்சதத்ிரக் கூட்டதத்ில் உள்ள கபனரியான பழுப்பு நிறக் குள்ளக் 

தகாள்களின் தஜாடிகளில் ஒன்றாக உள்ளது. 

 இகவ சனி மற்றும் வியாழன் ஆகிய தகாள்களில் காணப்படுவகதப் தபான்தற  

உள்ளன. 

 லுஹ்தமன் ஆனது கபனரி அகமப்பின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. தமலும் இது 

இரண்டாவது பழுப்பு நிற குள்ளக் தகாகளயும் (லுஹ்தமன் 16B) பகாண்டுள்ளது. 

 ஆல்பா பசன்டாவுரி மற்றும் பரன்ாரட்ு தபான்ற நட்சதத்ிரங்களுக்குப் பிறகு, இது நமது 

சூரியனுக்கு மிக அருகில் 6.5 ஒளி ஆண்டுகள் பதாகலவில் உள்ள மூன்றாவது குள்ளக் 

தகாளாக விளங்குகின்றது.. 

 முதன்முகறயாக  ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் தபாலாரிபமட்ரி என்ற பசயல்முகற  

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சிலியில் உள்ள ஒரு மிகப்பபரிய பதாகலதநாக்கியில் இந்த 

உபகரணத்கதப் பயன்படுதத்ினர.் 

 இது தமகக் கூட்டங்கள் அல்லது சூரிய மண்டலதத்ிற்கு பவளிதய உள்ள வளிமண்டல 

தமகங்களின் பண்புககளத் தீரம்ானிக்க இருக்கின்றது.  

இது  ற்றி 

 பழுப்பு நிறக் குள்ளக் தகாள்கள் என்பகவ நட்சதத்ிரங்ககள விட இலகாகவும் ஆனால் 

தகாள்ககள விட மிகக் கனமாகவும் உள்ள பபாருள்களாகும்.  

 பழுப்பு நிறக் குள்ளக் தகாள்களின் நிகறயானது மிகப்பபரிய தகாள்களுக்கிகடதய 

இகடநிகலத் தன்கம பகாண்டதாகவும் மிகசச்ிறிய முக்கிய பதாடர ்

நட்சத்திரங்ககளக் பகாண்டதாகவும் உள்ளதன் காரணமாக இகவ இழந்த 

நட்சத்திரங்கள் என்று அகழக்கப் படுகின்றன. 

 இகவ பபாதுவாக வியாழனின் நிகறகயப் தபான்று 13 முதல் 80 மடங்கு நிகறகயக் 

பகாண்டுள்ளன. 

 இவற்றின் நிகற மிகவும் சிறியதாக உள்ளதால் இது ஆற்றகல உற்பத்தி 

பசய்வதற்காக அவற்றின் கஹட்ரஜனின் இகணகவத் தக்க கவத்துக் பகாள்ளாது.  
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ேனித ஓரின நகல் மநாய் எதிரப்்சபாருள் – இந்தியா  

 அறிவியல் மற்றும் பதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்றமானது ஓரின நகல் தநாய் 

எதிரப்்பபாருகள (hmAbs - human monoclonal antibodies) தமம்படுத்துவதற்கான 

திட்டதத்ிற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

 இது தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்றிற்கான ஒரு சிகிசக்ச முகறயாக பசயல்பட 

இருக்கின்றது. 

 இந்தத் திட்டமானது தகாவிட் – 19 தநாயிலிருந்து குணமாகிய நபரிடமிருந்து hmAbs 

ஆனது பபறப்பட இருக்கின்றது. 

 ஓரின நகல் தநாய் எதிரப்்பபாருள் ஆனது கவரகசச ்சமநிகலப்படுத்த இருக்கின்றது. 

இது கவரகசக் கட்டுப்படுதத்ுவதன் மூலம் தநாய்த ்பதாற்கறத் தகட பசய்யும் திறன் 

பகாண்டது. இது தகாவிட் – 19 தநாய்தப்தாற்கற திறனற்றதாக மாற்றுகின்றது. 

 ஓரின நகல் தநாய் எதிரப்்பபாருகளப் பிரிதப்தடுதத் முதலாவது நாடு இஸ்தரல் ஆகும்.   

 இந்த மன்றமானது தனது தகலகமதத்ுவ திட்டமான “புதிய புத்தாயிரம் இந்தியத ்

பதாழில்நுட்ப தகலகமதத்ுவ முன்பனடுப்புத் திட்டம்” (NMITLI - New Millennium Indian 

Technology Leadership Initiative Programme) என்பதின் கீழ் இதகன தமற்பகாண்டு 

வருகின்றது. 

 இது நாட்டில் ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டுத் திட்டதத்ின் மிகப்பபரிய பபாது-

தனியார ்பங்களிப்பாகும் (PPP - Public-private partnership). 

 இந்தத் திட்டத்தில் பபாதுச ் சுகாதார அவசர நிகலக்காக இந்தூரில் உள்ள இந்தியத் 

பதாழில்நுட்ப நிறுவனம், புதனவில் உள்ள ததசிய நுண்ணுயிரி அறிவியல் கமயம், 

குருகிராமில் உள்ள பிபரட்தடாமிக்ஸ் மற்றும் பாரத்-பதயாபடக் பதாழில்நுட்பத் 

பதாழிற்சாகல ஆகியகவ கலந்து பகாள்ள இருக்கின்றது. 

 

இந்தியாவில் பாவிபிரவிர ்ேருந்துச ்மசாதமன  

 அறிவியல் மற்றும் பதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்றமானது (CSIR - Council of Scientific and 

Industrial Research) பாவிபிரவிர ்மற்றும் கபட்தடா பாரம்ாசூட்டிக்கல் தபான்ற மருந்துகள் 

மீதான தனது மருத்துவச ்தசாதகனகயத் பதாடங்கியுள்ளது.  

 பாவிபிரவிர ்என்பது இன்புளூயன்சாவிற்குச ்சிகிசக்சயளிப்பதற்காக சீனா, ஜப்பான் 

மற்றும் இதர நாடுகளில் பபாதுவாகப் பயன்படுதத்ப்படும் ஒரு மருந்தாகும். 

 CSIR ஆனது உள்ளூர ் மூலிககககள உயிரியல் மருந்தாகப் பயன்படுதத்வும் 

பணியாற்றிக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

 இந்தியாவின் தகலகம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாளர ்ஆகணயம் இந்தச ்தசாதகனக்கு 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 

PiCoVacc – சீனாவின் தடுப்பு ேருந்து 

 சீனா “PiCoVacc” என்ற ஒரு பகாரானா கவரஸ் தடுப்பு மருந்கத உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது பபய்ஜிங்கில் உள்ள சிதனாதவக் உயிரித ் பதாழில்நுட்ப நிறுவனதத்ினால் 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது குரங்குகளில் மிகவும் பசயலாக்கம் உகடயதாக உறுதி பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 பகாரானா கவரஸ் தடுப்பு மருந்திற்கான உலகின் முதல் விலங்குச ் தசாதகனயாக 

இது கருதப் படுகின்றது.  
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இந்தியக் சகாரானா மவரஸ் தடுப்பு ேருந்து 

 இந்திய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் கழகமானது இந்தியாவின் உள்நாட்டிதலதய 

தயாரிக்கப்பட்ட முதலாவது பகாரானா கவரஸ் தடுப்பு மருந்கத 

தமம்படுதத்ுவதற்காக பாரத் பதயாபடக் நிறுவனதத்ுடன் இகணந்துள்ளது. 

 பாரத் பதயாபடக் என்பது கஹதராபாதத்ில் உள்ள ஒரு முன்னணி தடுப்பு மருந்து 

உற்பத்தி நிறுவனமாகும்.  

 இது புதனவில் உள்ள ICMRன் ததசிய நுண்ணுயிரியல் நிறுவனத்தில் 

பிரிதப்தடுக்கப்பட்ட கவரஸ் திரகளப் பயன்படுதத்ி தமம்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

 

 

 

மகாவிட் கவச ்எலிசா மசாதமன 

 புதனவில் உள்ள ததசிய நுண்ணுயிரியியல் கமயமானது (NIV - National Institute of 

Virology) தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்றிற்காக உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட தநாய் 

எதிரப்்புப் பபாருள் கண்டறிதல் சாதனத்கத உருவாக்கியுள்ளது.  

 இந்தச ் சாதனமானது இந்திய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் (ICMR - Indian Council of 

Medical Research) மற்றும் NIV-யினால் கூட்டாக இகணந்து தமம்படுத்தப்பட்டது. 

 இது மாதிரியில் உள்ள ஐஜிஜி தநாய் எதிரப்்புப் பபாருளின் இருப்புத் தன்கமகய 

தசாதகன பசய்ய இருக்கின்றது. 

 இந்தச ் தசாதகனயானது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆரஎ்ன்ஏ-வின் எண்ணிக்கககயச ்

தசாதகன பசய்ய இருக்கின்றது. 

 ஆரட்ி-பிசிஆர ் (RT-PCR) தசாதகனயுடன் ஒப்பிடும் தபாது இதற்குக் குகறந்த 

அளவிலான உயிரிப் பாதுகாப்பு முகறகள் மட்டுதம ததகவப்படுகின்றன. 

 இது ஒரு திறன்மிக்க, விகல குகறந்த மற்றும் விகரவுச ்தசாதகனக் கருவி ஆகும். 

 இது 90 மாதிரிககள ஒன்றாகச ்தசரத்த்ு ஒதர தநரதத்ில் 2.5 மணி தநரதத்ில் அவற்கறச ்

தசாதகன பசய்யும் திறன் பகாண்டது. 

 குஜராதத்ில் உள்ள கசடஸ் தகடிலா என்ற நிறுவனம் இந்த உபகரணங்ககள 

மிகப்பபரிய அளவில் உற்பத்தி பசய்ய இருக்கின்றது. 

 NIV ஆனது இந்த நிறுவனத்திற்கு பதாழில்நுட்பப் பரிமாற்றத்கத பசய்ய இருக்கின்றது. 

 தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்றிற்கு எதிரான இந்தியாவின் தபாராட்டச ்

பசயல்பாடுகளின் மிகப்பபரிய முன்தனற்றம் இதுவாகும். இந்தியா மிகப் 
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பபரும்பாலான அளவில் தனது தநாய்க் கண்டறிதல் உபகரணங்ககள இறக்குமதி 

பசய்கின்றது. 

 எலிசா என்பது பநாதியுடன் பதாடரப்ுகடய தநாய் எதிரப்்பு தசாரப்பன்ட் வககச ்

தசாதகனயாகும் (ELISA - Enzyme-linked Immunosorbent Assay). 

 எலிசா என்பது மிகப் பரவலான தநாய்த் பதாற்றிற்கான, அதிலும் குறிப்பாக எசஐ்வி  

தபான்ற பதாற்று தநாய்க்கான தநாய் எதிரப்்புப் பபாருகளக் கண்டறிவதற்குப் 

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.  

 

 

DRUVS சிற்றமற (மகபிசனட்) 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அகமப்பின் முதன்கம ஆய்வகமான 

இமாராத் ஆராய்சச்ி கமயமானது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி புற ஊதா சுத்திகரிப்பான் 

(DRUVS - Defence Research Ultraviolet Sanitizer) என்று அகழக்கப்படும் பதாடரப்ற்ற 

தானியங்கி முகறயிலான புற ஊதா சுத்திகரிப்பான் சிற்றகற ஒன்கற உருவாக்கி 

உள்ளது. 

 இது தநரடியான பதாடரப்ில்லாத பசயல்பாடுககளக் பகாண்டிருக்கும். 

 இது ககதபசிகள், ஐ-தபடுகள், மடிக்கணினிகள், நாணயத்தாள்கள், காதசாகலத ்

தாள்கள், இரசீதுகள், வங்கிக் கணக்கு புத்தகங்கள், தாள்கள், உகறகள் 

ஆகியவற்கறச ்சுத்திகரிப்பதற்காக வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தமலும் RCI (Research Centre Imarat) நிறுவனமானது “NOTESCLEAN” என்று அகழக்கப் படும் 

தானியங்கி முகறயிலான புற ஊதா நாணயச ் சுதத்ிகரிப்புச ் சாதனத்கதயும் 

வடிவகமதத்ுள்ளது. 
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சூரிய ஒளி சக்திக்கான சந்மதயில் இந்தியா முன்னிமல 2020 - அறிக்மக 

 பமரக்ாம் இந்திய ஆராய்சச்ியகம் சமீபத்தில் இந்த தரவு அறிக்கககய 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தியா 2019 ஆம் ஆண்டில் 7.3 ஜிகாவாட் பகாள்திறன் அளவிற்கு சூரிய ஒளி 

மின்சக்திகய நிறுவி, அபமரிக்கா மற்றும் சீனாவுக்குப் பிறகு உலகின் மூன்றாவது 

பபரிய சூரிய ஒளிசக்திக்கான சந்கதயாக தனது இடத்கதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரின் இறுதியில் சுமார ்35.7 ஜிகாவாட் அளவிற்கு ஒட்டு பமாத்த 

சூரிய ஒளி சக்தி நிறுவல்ககள நாடு பகாண்டிருந்தது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தின் நிலவரப்படி அதானி நிறுவனமானது ஒட்டு 

பமாத்த சூரிய ஒளி சக்தி நிறுவல்களின் அடிப்பகடயில் மிகப்பபரிய திட்ட 

உருவாக்குநராக இருந்தது. 

 ஒட்டு பமாத்த சூரிய ஒளி சக்தியின் கூகர நிறுவல்களிலும் சரி 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான கூகர நிறுவல்களிலும் சரி டாடா பவர ் தசாலார ் நிறுவனமானது 

முதலிடத்கதப் பிடித்துள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் முன்னணி சூரிய அகல மின்மாற்றி வழங்குநராக 

ஹுவாதவ (Huawei) நிறுவனம் அகமந்தது. 

 

ஸ்வஸ்த் வாயு 

 அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துகற ஆராய்சச்ிக் குழுவின் கீழ் இயங்கும்  

பபங்களூருகவ கமயமாகக் பகாண்ட ததசிய விண்பவளி ஆய்வகங்கள்  நிறுவனம் 

ஸ்வஸ்த் வாயு என்ற பபயரில் ஒரு கபபாப் (BiPAP) பசயற்கக சுவாசப் பபருக்கி கருவி 

ஒன்கற உருவாக்கியுள்ளது. 

 தகாவிட் -19 தநாயின் தீவிர தாக்குதலிற்கு உட்படாத மற்றும் தீவிர சிகிசக்சப் பிரிவில் 

சிகிசக்ச ததகவப்படாத தநாயாளிகளுக்குப் பயன்படும் இது உடலின் 

பவளிப்புறதத்ில் பபாருதத்ப்படும் ஒரு சுவாச ஆதரவு சாதனமாகும். 

 கபபாப் என்பது (BiPAP - Bilevel Positive Airway Pressure) ஒரு வகக தநரம்கற அழுதத் 

சுவாசக் கருவியாகும்.  

 இது 36 நாட்கள் என்ற குறுகிய காலதத்ிற்குள் வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இதில் ஆக்ஸிஜன் பசறிவூட்டிகய பவளிப்புறமாக இகணப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் 

உள்ளன. 

 இந்த பசயற்கக சுவாசக் கருவி தசாதகன மற்றும் அளவுத் திருதத் 

ஆய்வகங்களுக்கான ததசிய அங்கீகார வாரியதத்ினால் (National Accreditation Board for 

Testing and Calibration Laboratories) அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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COBAS 6800 

 மத்திய சுகாதாரத் துகற அகமசச்ரான டாக்டர ் ஹரஷ் வரத்ன் COBAS 6800 ஆரட்ி-

பிசிஆர ்உபகரணத்கத நாட்டிற்கு அரப்்பணிதத்ார.் 

 இந்த சாதனமானது முழுவதும் தானியங்கு தன்கமயுகடயதாகவும் உயர ்

பசயல்திறன் பகாண்ட ஆரட்ி-பிசிஆர ்தசாதகனககள தமற்பகாள்ளக் கூடியதாகவும் 

உள்ளது. 

 இந்தச ் சாதனமானது நாட்டின் தசாதகனயிடும் திறகன அதிகரிக்க உதவ 

இருக்கின்றது. 

 இது 1200 மாதிரிகளின் தசாதகன முடிவுககள 24 மணி தநரதத்ில் அறிவிக்கும் திறன் 

பகாண்டது. 

 இது தில்லியில் உள்ள ததசிய தநாய்க் கட்டுப்பாட்டு கமயத்தில் பபாருத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்தச ் சாதனமானது பஹபகடடிடிஸ், சலகமடியா, எசஐ்வி, பாபிதலாமா, எம்டிபி, 

சிஎம்வி, கநசீரியா தபான்ற நுண்ணுயிரிககளக் கண்டறியும் திறன் பகாண்டது. 

 இந்தச ்சாதனமானது தராசச்ி தநாய்க் கண்டறிதல் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 

 

Z – மசாதமன (ஸ்மகன்) முமற 

 சமீபதத்ில் தன்பாத்தில் உள்ள இந்தியத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (இந்திய சுரங்கப் 

பள்ளி) மற்றும் சிஎஸ்ஐஆர ் – இந்திய இரசாயன உயிரியல் கமயம் (பகால்கத்தா) 

ஆகியவற்கறச ் தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் Z – தசாதகன (ஸ்தகன்) முகறகய 

தமம்படுத்தியுள்ளனர.் 

 இது மனிதரக்ளில் பாரக்ின்சன் தநாயின் உருவாக்கம் மற்றும் அவற்றின் 

பசயல்பாடுககளக் கண்காணிக்க உதவுகின்றது. 

 இது Asyn-யின் திரட்டல் மற்றும் நியூரான் பசல்களின் இறப்பு ஆகியவற்றில் ஆரம்ப 

கால நிகல மற்றும் இறுதிக்கட்ட நிகல ஆகிய இரண்கடயும் கண்காணிக்க உதவும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 “ஆல்பா - கசநியூக்ளின்” (Asyn) என்று அகழக்கப்படும் ஒரு புரததத்ின் திறன் ஆனது 

பாரக்ின்சன் தநாயின் வளரச்ச்ியில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது.  

 பாரக்ின்சன் தநாய் என்பது மதத்ிய நரம்பு மண்டலத்கதப் பாதிக்கும் ஒரு நாள்பட்ட, 

சிகதவு பகாண்ட நரம்புப் பிரசச்ிகனயாகும்.  
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உட்சசலுத்தக் கூடிய பட்டு-பட்டிமழப் புரதத்மத அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட 

மஹட்மரா கூழ்ேே் (மஹட்மரா சஜல்) 

 தமம்படுத்தப்பட்ட அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கான ஜவஹரல்ால் தநரு கமயமானது 

(JNCASR - Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research) நீரிழிவு தநாயாளிகளுக்கு 

இன்சுலிகன உட்பசலுதத்க் கூடிய பட்டு-பட்டிகழ புரதத்கத அடிப்பகடயாகக் 

பகாண்ட கஹட்தரா பஜல்கல (silk-fibroin based hydrogel) உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது உயிரி-ஒதத் தசரக்்ககககள (biocompatible additives) பயன்படுத்தி உருவாக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது நீண்ட காலதத்ிற்கு இரத்தத்தில் இன்சுலின் அளகவ அதிகரிக்கின்றது. 

 பட்டிகழப் புரதம் என்பது நீரில் ககரயாத ஒரு புரதமாகும். 

 பட்டிகழப் புரதமானது பட்டுப் புழுவினால் உருவாக்கப் படுகின்றது. 

 பட்டு தனது மூல நிகலயில் பசரிசின் மற்றும் பிப்ரியான் ஆகிய 2 புரதங்ககளக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

 

இலகுரக கார்பன் (கரிேப்சபாருள்) நுமர 

 அறிவியல் மற்றும் பதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்றத்கதச ் தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளர ்

ஒருவர ் இலகுரக காரப்ன் நுகரகய உருவாக்கியுள்ளார.் இது ஈய மின்கலன்களுக்கு 

மாற்றாகச ்பசயல்பட இருக்கின்றது. 

 இந்த காரப்ன் நுகரயானது உருவாக்குவதற்கு எளிதானதாகவும் நசச்ு அற்றதாகவும் 

விகல குகறந்ததாகவும் உள்ளது. 

 

 இது பவப்ப உமிழ்கவத் தயாரித்தல், விண்பவளியில் மின்காந்த இகடயீட்டுப் 

பாதுகாப்பு அரண் அகமத்தல், ஈய-அமில மின்கலன்களுக்கு மின்முகனயாக 

இருத்தல், கஹட்ரஜன் தசமிப்பகம் மற்றும் நீர ் சுத்திகரிப்பு அகமப்புகளில் 

பயன்படுகின்றது.  

 இந்த காரப்ன் நுகரயானது நுண்ணியத் துகளகள் பகாண்டதாக உள்ளது. 
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 மின்கலன்களில் உள்ள இந்தத் துகளகள் அதன் பசயல்படும் திறகன அதிகரிக்க 

உதவுகின்றன. 

 

சூப்பர் பூமி (மிகப்சபரிய பூமி) 

 நியூசிலாந்கதச ் தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் “சூப்பர ் பூமிகயக்” கண்டுபிடிதத்ு 

உள்ளனர.் 

 இது மனிதரக்ள் உயிர ் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சாதகமான சூழ்நிகலககளக் பகாண்டு 

இருக்கின்றது. 

 பூமிகயப் தபான்று ஒதர அளவுகடயதாகவும் ஒதர சுற்றுவட்டப் பாகத பதாகலகவக் 

பகாண்டதாகவும் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ள சில தகாள்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

 இது பூமிகய விடப் மிகப் பபரியதாக இருப்பதனால் “சூப்பர ்பூமி” (மிகப்பபரிய பூமி) 

என்று இதற்கு பபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 

சூரிய ஒளி ேந்த நிமல 

 சூரியன் ஆனது “சூரிய ஒளி மந்த நிகல” என்ற ஆழ்ந்த காலதத்ிற்குள் பசல்ல 

இருக்கின்றது.  

 சூரியன் “குகறந்த பட்ச சூரிய ஒளி” என்ற நிகலக்குள் பசன்றுள்ளது. 

 இது சூரியன் தனது நிகலகயக் மாற்றிக் பகாண்டிருக்கின்றது என்பகதச ்

சுருக்கமாகக் குறிக்கின்றது. 

 சூரியன் இந்த வருடத்தில் சூரியப் புள்ளிககள பவளியிட்டு 100 நாட்களுக்கு தமல் 

ஆகின்றன. 

 சூரியனின் சுழற்சியானது 11 ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும். 

 இது “சூரிய ஒளி சுழற்சி” என்றும் “சூரிய ஒளி காந்தச ்பசயல்பாட்டுச ்சுழற்சி” என்றும் 

அகழக்கப்படுகின்றது. 

 சூரிய ஒளி சுழற்சியின் கீழ், அதிகபட்ச சூரிய ஒளி மற்றும் குகறந்தபட்ச சூரிய ஒளி 

ஆனது முகறதய அதிகபட்சம் மற்றும் குகறந்தபட்ச சூரியப் புள்ளிகளின் காலத்கதக் 

குறிக்கின்றது. 

 சூரியப் புள்ளிகள் ஒவ்பவாரு 11 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு முகற மங்கி விடுகின்றன. 

 சூரியப் புள்ளிகள் காந்தத் தன்கம உகடயதாக உள்ளன. 

 சூரியப் புள்ளிகள் 17 ஆம் நூற்றாண்டின் பதாடக்கத்தில் கண்டறிப்பட்டன. 

 இது கலீலிதயா கலிலி என்பவரால் முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
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12,000 எசப்ி மின்சார இரயில் என்ஜின் 

 இந்திய இரயில்தவயானது முதலாவது 12,000 எசப்ி மின்சார இரயில் என்ஜிகனச ்

பசயல்பாட்டிற்குக் பகாண்டு வந்துள்ளது. 

 இந்த இரயில் என்ஜின் ஆனது இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம் என்ற முன்பனடுப்பின் கீழ் 

பிபரஞ்சு நாட்டின் அல்ஸ்தடாம் என்ற நிறுவனதத்ினால் கட்டகமக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 இந்த இரயில் என்ஜின் ஆனது பீகாரில் உள்ள மாததபுரா மின்சார இரயில் என்ஜின் 

தளத்தில் கட்டகமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இதன் மூலம், உயர ்குதிகரத் திறன் பகாண்ட இன்ஜிகன உருவாக்கிய உலகின் 6வது 

நாடு இந்தியா ஆகும். 

 

 

அகாப்மப சித்திர ோக்னா 

 இது தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்று கண்டறிதலின்தபாது பயன்படுதத்ப்படும் காந்த 

நாதனா துககள அடிப்பகடயாகக் பகாண்ட ஆரஎ்ன்ஏ பிரிப்பு உபகரணமாகும். 

 இது பகாசச்ினில் உள்ள அகாப்தப தநாய் கண்டறிதல் நிறுவனதத்ுடன் இகணந்து ஸ்ரீ 

சிதத்ிகரத்  திருநாள் மருதத்ுவ அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப நிறுவனதத்ினால் 

வடிவகமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த உபகரணமானது சாரஸ்் – COV2 தநாய்த் பதாற்றிகனக்  கண்டறிவதற்காக ஆரட்ி-

எல்ஏஎம்பி, ஆரட்ி-க்யூபிசிஆர,் ஆரட்ி-பிசிஆர,் இதர பவப்பமானிகள், பிசிஆர ்

ஆகியவற்கற அடிப்பகடயாகக் பகாண்ட பநறிமுகறகளுக்கு ஆரஎ்ன்ஏ பிரிப்பிற்காக 

தவண்டி பயன்படுத்த முடியும். 

 

சிண்சடமிக்  

 தகாவிட் -19 பதாற்று தநாகய முடிவிற்குக் பகாண்டு வருவதற்கான சாதத்ியக் கூறுகள் 

குகறவு (எப்பபாழுதும் உள்ள தநாயாக மாறக் கூடும் - என்படமிக்) என்று உலக 

சுகாதார அகமப்பானது அறிவிதத்ுள்ளது. 

 தநாய்களின் அதிகரிதத் சுகமகய உலகம் எதிரப்காள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளதால் 

சிண்படமிக் (கூட்டுதநாய்) என்ற நிகலகம ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.. 

 சிண்படமிக் (கூட்டுதநாய்) என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட 

பதாற்றுதநாய்கள் ஒரு மக்கள்பதாககயின் மீது அந்த தநாய்களின் அதிகரிதத்ச ்

சுகமகய உருவாக்க ஒருங்கிகணந்த முகறயில் இகணந்து பகாள்ளும் ஒரு 

சூழ்நிகல ஆகும். 
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சாதனேற்ற முமறயில் சுயப் பரிமசாதமன 

 சமீபதத்ில், S.N. தபாஸ் ததசிய அடிப்பகட அறிவியல் ஆராய்சச்ி கமயத்கதச ்தசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் எலக்ட்ரான் இகணகள் பிகணந்த நிகலயில் உள்ளனவா 

என்பகதக் கண்டறிவதற்காக ஒரு புதிய பநறிமுகறகய உருவாக்கி உள்ளனர.் 

 எலக்ட்ரான் இகணகள் பிகணந்த நிகலயில் உள்ளனவா என்பகதக் 

கண்டறிவதற்கான இந்த பநறிமுகறயானது சாதனமற்ற முகறயில் 

தமற்பகாள்ளப்படும் சுயப் பரிதசாதகன முகற என்றகழக்கப் படுகின்றது. 

 குவாண்டம் பிகணந்த நிகல என்பது ஒரு இகண அல்லது துகள் குழுக்கள் 

உருவாக்கப் படும் தபாது ஏற்படும் ஒரு இயற்பியல் சாரந்்த முகறயாகும். தமலும் 

இகவ ஒரு இகண அல்லது குழுவில் உள்ள ஒவ்பவாரு துகளின் குவாண்டம் 

நிகலயானது பிற துகள்களின் நிகலகயச ் சுதந்திரமாக விவரிக்க முடியாத 

முகறயின் படி உள்ள வககயில் எதிரவ்ிகனயாற்றும். 

 

ANTIA 

 அண்டாரட்ிக் பிராந்தியதத்ில் பனியில் இருந்து அதிக ஆற்றல் துகள்கள் பவடிப்பகத 

நாசா ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இந்த துகள்கள் நமது பிரபஞ்சத்திற்கு இகணயான  மற்தறாரு பிரபஞ்சத்திற்கு 

ஆதாரம் என்று ஆராய்சச்ியாளரக்ள் நம்புகின்றனர.் 

 ANTIA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) – அண்டாரட்ிக் உந்துவிகசயாலான நிகலயற்ற 

ஆண்படனா அண்டாரட்ிக் பகுதியின் பனிக்கட்டிகளால் பவளிதயற்றப் படும் தரடிதயா 

கதிர ்துடிப்புககளக் கண்டறியும். 
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 அஸ்காரியன் விகளவு காரணமாக பனியில் உள்ள நியூட்ரிதனாக்கள் தரடிதயா கதிர ்

துடிப்புககள உருவாக்குகின்றன. 

 அஸ்காரியன் விகளவு என்பது ஒரு துகள் ஒரு அடரத்த்ியான மின்சார ஊடகத்தில் 

ஒளிகய விட தவகமாக  பயணிக்கும் ஒரு நிகழ்வு ஆகும். 

 இது நாசாவின் நியூட்ரிதனாக்களுக்கான முதல் ஆய்வகமாகும். 

 நியூட்ரிதனாக்கள் மட்டுதம தன் வீரியம் குகறயாமல் பூமிகய வந்து தசரும் ஒதர 

துகளாகும். 

 நியுட்ரிதனாக்கள் நமக்கு எந்த வித ஆபத்கதயும் தராத உயரச்க்தி துகள்களாகும். இது 

யாரும் அறியா வண்ணம் பபருமளவில் திடப் பபாருட்களின் வழிதய ஊடுருவிச ்

பசல்கின்றது. 

 நியுட்ரிதனாக்கள் பதாடரச்ச்ியாக புவிகயத் தாக்கிக் பகாண்டு தான் இருக்கின்றன. 

தமலும் 100 ட்ரில்லியன் நியுட்ரிதனாக்கள் ஒவ்பவாரு பநாடியும் நமது உடலின் வழிதய 

ஊடுருவிச ்பசல்கின்றது. 

 அரிதாகதவ அகவ ஏததனும் ஒரு நிகறயின் மீது எதிரச் ்பசயலாற்றுகின்றது.  

 ஆனால் ஒருதவகள அகவ ஏததனும் ஒரு அணுகவத் துகளதத்ு அதனுள் உட்பசன்றால், 

நாம் உணரும் வககயில் இருக்கும் இரண்டாம்நிகல மின்தனற்றத் துகள்களின் 

பபாழிகவத் தூவுகின்றது.  

 அது நம்கம அத்துகள்கள் இப்பிரபஞ்சதத்ில் எங்கிருந்து வருகின்றன என்பகத 

ஆராயச ்பசய்திடும். 

 

WFIRST  

 அபமரிக்க விண்பவளி நிறுவனமானது தனது முதலாவது தகலகம வானியல் 

அறிஞரான நான்சி கிதரஸ் தராமன் என்பவரின் நிகனவாக தனது பரந்த பவளி 

அகசச்ிவப்பு ஆய்வுத் பதாகலதநாக்கிக் கருவிக்கு (WFIRST - Wide-Field Infrared Survey 

Telescope) மறுபபயரிட்டுள்ளது. 

 

 இந்த அடுதத் தகலமுகற விண்பவளி பதாகலதநாக்கியானது நான்சி கிதரஸ் தராமன் 

விண்பவளித் பதாகலதநாக்கி என்றறியப்பட இருக்கின்றது. இது 2015 ஆம் ஆண்டில் 

பசலுதத்ப்பட இருக்கின்றது.  

 நான்சி கிதரஸ் தராமன் ஹப்பிள் விண்பவளித் பதாகலதநாக்கியின் தாய் என்றும் 

அறியப்படுகின்றார.்  
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மேக வமரபடே் 

 கனடா, அபமரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்கதச ் தசரந்்த வானியல் துகற 

வல்லுநரக்ள் ஒரு தமக வகரபடத்கத உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இது வியாழன் தகாகளப் தபான்று இருக்கும் பவப்பமான பவளிக்தகாள்களில் எந்த 

வககயான தமகம் இருக்கும் என்பகதக் கணிக்க உதவ இருக்கின்றது.  

 இந்த தமகமானது பனிப்புகக மீதத்தன் பகாண்ட பனியாரந்்த நிகலயிலிருந்து நீலக் 

கடல் நிகல பகாண்டதாக இருக்கும். 

 

ஆர்டி-விளக்மக அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட மசாதமன 

 அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துகற கமயத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒருங்கிகணந்த 

மருத்துவத்திற்கான இந்திய நிறுவனம்  (CSIR-IIIM/Council of Scientific & Industrial Research - 

Indian Institute of Integrative Medicine) மற்றும் ரிகலயன்ஸ் பதாழிற்துகற நிறுவனம் 

ஆகியகவ இகணந்து பகாரானா கவரஸ் தநாய்த் பதாற்றிற்காக இந்தச ்

தசாதகனகய உருவாக்கியுள்ளன. 

 ஆரட்ி-விளக்குச ் தசாதகன என்பது தகலகீழ் டிரான்ஸ்கிரிப்தடஸ்-வகளயத்கத 

கமயமாகக் பகாண்டுள்ள  மதத்ிய சமபவப்பப் பபருக்கம் என்பகதக் குறிக்கின்றது. 

 உட்கரு அமிலத்கத அடிப்பகடயாகக் பகாண்ட இந்தச ் தசாதகனயானது 

தநாயாளிகளின் நாசி மற்றும் பதாண்கடச ் சளி மாதிரியிலிருந்து தமற்பகாள்ளப் 

படுகின்றது.  

 தற்பபாழுது தகாவிட் – 19 தசாதகனயானது நிகழ்தநர – பிசிஆர ்மூலம் தமற்பகாள்ளப் 

படுகின்றது. இதன் உபகரணங்கள் அயல் நாட்டிலிருந்து இறக்குமதி பசய்யப் 

படுகின்றன. 

 தமலும் இது அதிக பசலவு மிக்கதாகவும், அதிக மனித சக்தி ததகவப்படுவதாகவும் 

உள்ளது. 

 மறுபுறம், ஆரட்ி-விளக்குச ் தசாதகனயானது குகறந்தபட்ச நிபுணதத்ுவதத்ுடன் 

அடிப்பகட ஆய்வக அறிவுடன் ஒற்கறக் குழாகயக் பகாண்டு தமற்பகாள்ளப் 

படுகின்றது.  

 

 

விமரவான நிமலயற்ற நீல ஒளியியல் (FBOT) 

 தரடிதயா அகலநீளங்களில் தவகமாகவும் பிரகாசமாகவும் கனமாகவும் இருக்கும் ஒரு 

புதிய வானியல் நிகலயற்ற நிகலயானது கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

 அபமரிக்காவின் வடதமற்குப் பல்ககலக்கழகதத்ின் தகலகமயிலான குழுவானது 

இதகன எக்ஸ் கதிர ்மற்றும் தரடிதயா அகலநீளங்களில் தசகரிக்கப்பட்ட மூன்றாவது 

வகரவான நிகலயற்ற நீல ஒளியியல் (FBOT - Fast blue optical transient) என்று 

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


                            

 

 

 

113 
 

தீரம்ானித்துள்ளது.  

 பூமியிலிருந்து 500 பில்லியன்  ஒளியாண்டுகள் பதாகலவில் ஒரு சிறிய விண்மீன் 

பதாகுதியில் வானியல் அறிஞரக்ளால் 2016 ஆம் ஆண்டில் கண்ணிற்குப் புலப்பட்ட ஒரு 

பிரகாசமான பவடிப்பிகனக் கண்டறிந்த நிகழ்விற்குப் பிறகு இது நிகழ்ந்துள்ளது. 

 மிகவும் புகழ்பபற்ற FBOT என்பது A72018COW (The COW) – நியூட்ரான் நட்சதத்ிரம் அல்லது 

கருந்துகளயின் உருவாக்கம் எனத் ததான்றிய ஒரு அரிய நிகழ்வு ஆகும். 

 

 

SERS உணரத்ல் 

 நாதனா அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப கமயமானது மாலிப்டினம் கடசல்கபடின் 

கலப்புத் தன்கம பகாண்ட இராமன் நிறப்பிரிகக (MoS2, ஒரு கனிமப் பபாருள்) என்ற 

தங்க நாதனா துகள்களுடன் தமற்பரப்பு – தமம்படுத்தப்பட்ட அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு 

நாதனா அகமப்கப உருவாக்கியுள்ளது (SERS - Surface-Enhanced Raman Spectroscopy). 

 SERS என்பது பபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உணரத்ிறன் நுட்பமாகும். இதில் 

மூலக்கூறுகள் பவள்ளி (அ) தங்க நாதனா துகள்கள் தபான்ற பநளி உதலாக 

தமற்பரப்புகளில் உறிஞ்சப்படும் தபாது அகவ பநகிழ்வற்ற ஒளிசச்ிதறலால் பபரிதும் 

தமம்படுகின்றன. 

 SERS கண்டறிதலானது அதன் மிக அதிக உணரத்ிறன் மற்றும் ககதரகக அங்கீகாரத ்

திறன் ஆகியவற்றின் காரணமாக பல்தவறுப் பகுப்பாய்வின் கண்டறிதலுக்காக 

வளரந்்து வரும் மிக வலிகம வாய்ந்த ஒரு கூறாக விளங்குகின்றது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

JNTBGRI 

 ஜவஹரல்ால் தநரு பவப்பமண்டலத் தாவரவியல் பூங்கா மற்றும் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனமானது (JNTBGRI - Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute) புவி 

உயிரி மரபணு வரிகசப்படுதத்ுதல்  மீதான இந்திய முன்முயற்சி (IIEBS - Indian Initiative 

on Earth Bio Genome Sequencing) குறிதத் உயிரியல் அறிவு மற்றும் வள கமயங்களில் 

ஒன்றாகத் ததரவ்ு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 நாட்டில் அறியப்பட்ட அகனதத்ு வககயான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

மரபணுத் தகவல்ககள குறி விளக்கம் (decode) பசய்வதற்கான ஒரு நாடு தழுவிய 

திட்டமாக அகமய இது திட்டமிட்டுக் பகாண்டு இருக்கின்றது. 
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 புது தில்லியில் உள்ள ததசியத் தாவர மரபணு ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது, பமாதத்ம் 24 

நிறுவனங்ககள உள்ளடக்கிய நாடு தழுவிய இதத்ிட்டதக்த ஒருங்கிகணக்கும் ஒரு 

கமயமாகும். 

 இந்தத் திட்டம் புவி உயிரி மரபணுத் திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாகும். தமலும் அது ஒரு 

சரவ்ததச முயற்சியாகும். அது பூமியின் யூகாரிதயாடிக் பல்லுயிர ் பபருக்கதத்ின் 

அகனத்து மரபணுக் குறியீடுககளயும் 10 ஆண்டுகளில் வரிகசப்படுதத்ுவகத 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 மரபணு வரிகசப்படுதத்ுதல் என்பது ஒரு உயிரினத்தின் மரபணுவின் முழுகமயான 

டி.என்.ஏ வரிகசகய ஒதர தநரத்தில் தீரம்ானிக்கும் தமம்தபாக்கானச ் பசயல்முகற 

ஆகும். 

 

சூறாவளிப் சபயரக்ளின் புதிய பட்டியல் 

 இந்திய வானிகல அகமப்பானது வங்காள விரிகுடா மற்றும் அரபிக் கடல் உள்ளிட்ட 

வட இந்தியக் கடல் பகுதிகளில் ஏற்படும் பவப்பமண்டலச ் சூறாவளிகளின் 

பபயரக்களக் பகாண்ட ஒரு புதிய பட்டியகல பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய பட்டியலானது இந்தியாவிலிருந்து 13 பபயரக்ள் உள்பட 169 பபயரக்களக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 உலக வானிகலச ்சங்கத்தின் 13 உறுப்பினர ்நாடுகளால் (13 நாடுகளால் 13 பபயரக்ள்) 

இது பரிந்துகர பசய்யப் பட்டது. 

 இந்தியா, இலங்கக, மாலத் தீவுகள், மியான்மர,் ஓமன், தாய்லாந்து, கதத்ார,் ஐக்கிய 

அரபு அமீரகம், சவுதி அதரபியா, ஏமன், பாகிஸ்தான், வங்கததசம் மற்றும் ஈரான் 

ஆகியகவ இந்த 13 நாடுகளாகும். 

 காடி, ததஜ், ஆஷ், நீர,் விதயாம், ஜார,் ஜலாதி, முரசு, புதராபதஹா, பிரபஞ்சன், கும்பி, 

அம்புட் மற்றும் தலகா ஆகிய பபயரக்ள் இந்தியாவினால் வழங்கப் பட்டு உள்ளன. 

 அதில் நீர ்மற்றும் முரசு என்பகவ தமிழ்ப் பபயரக்ளாகும் 

 புது தில்லியில் உள்ள சிறப்புப் பிராந்திய வானிகல கமயமானது வங்காள விரிகுடா 

மற்றும அரபிக் கடலில் ஏற்படும் சூறாவளிகளுக்கு பபயரிடும் பணியிகன 

தமற்பகாள்கின்றது.   

 2004 ஆம் ஆண்டுப் பட்டியலில் உள்ள ஒதர ஒரு பபயர ் மட்டும் இன்னும் கவக்கப் 

படவில்கல – அது தாய்லாந்தால் அளிக்கப்பட்ட அம்பன் எனும் பபயர.் மற்ற 63 

பபயரக்ள் அகனதத்ும் கவக்கப்பட்டு விட்டன. 

 2004 ஆம் ஆண்டில் 8 நாடுகள் ஒவ்பவான்றும் 8 பபயரக்ள் என்ற அளவில் பமாதத்ம் 64 

பபயரக்கள அளிதத்ன. 

 2004 ஆம் ஆண்டின் பட்டியலில் உள்ள 8 நாடுகள் இந்தியா, வங்கததசம், மாலத்தீவுகள், 

மியான்மர,் பாகிஸ்தான், ஓமன், இலங்கக மற்றும் தாய்லாந்து ஆகியனவாகும். 

 தற்தபாது இதில் தசரக்்கப் பட்டுள்ள நாடுகள் கதத்ார,் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சவூதி 

அதரபியா, ஏமன் மற்றும் ஈரான் ஆகியனவாகும். 

சூறாவளியின் இதர ் ச யரக்ள் 

 சீனக் கடல் மற்றும் பசுபிக் கடலில் - கடபூன்கள். 

 கரீபியன் கடல் மற்றும் அட்லாண்டிக் கடலில் உள்ள தமற்கு இந்தியத் தீவுகளில் - 

ஹரிக்தகன்கள். 

 தமற்கு ஆப்பிரிக்கா மற்றும் பதற்கு அபமரிக்காவின் கினியா பகுதியில் - 

தடாரந்தடாஸ். 
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 வடதமற்கு ஆஸ்திதரலியாவில் - வில்லி-வில்லிஸ். 

 இந்தியப் பபருங்கடலில் - பவப்பமண்டலச ்சூறாவளிகள்.  

 

 

பீட்டரஸ்்சபரக்் காலநிமல உமரயாடல் 

 11வது மற்றும் முதலாவது காபணாலி (பமய்நிகர)் மூலமான பீட்டரஸ்்பபரக்் காலநிகல 

உகரயாடல் ஆனது நடத்தப்பட்டது. 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் பஜரம்னியினால் நடதத்ப்பட்டுக் பகாண்டு இருக்கின்றது. 

 இந்த உகரயாடல் ஆனது பஜரம்னி மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியதத்ினால் இகணந்து 

தகலகம தாங்கப் பட்டது. 

 இது ஆரம்பதத்ில் 2009 ஆம் ஆண்டின் தகாபன்தஹகன் காலநிகல மாற்ற மாநாட்டின் 

ததால்விக்குப் பின்னர ் பஜரம்னியின் நாட்டுப் பிரதமரான ஏஞ்சலா பமரக்்கல் 

அவரக்ளால் தமற்பகாள்ளப் பட்ட ஒரு முன்பனடுப்பாகும். 

 இதில் இந்தியாவுடன் தசரந்்து 30 நாடுகள் கலந்து  பகாண்டன. 
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இந்தியாவில் காற்று ோசுபாடு 

 இந்தியாவில் காற்று மாசுபாடானது கடந்த 20 ஆண்டுககள விடக் குகறவாக 

பதிவாகியுள்ளதாக நாசா அறிவிதத்ுள்ளது. 

 நாசாவினால் பவளியிடப்பட்ட தரவின் படி, 2020 ஆம் ஆண்டின் கண்ணுக்குப் 

புலப்படும் தூசுப் படலத்தின் ஆழமானது (AOD - Aerosol Optical Depth) 2016 ஆம் ஆண்டு 

முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வகரயிலான AOD-ன் சராசரியுடன் ஒப்பிடப் படும் பபாழுது 

மிகக் குகறந்ததாக உள்ளது.  

 AOD என்பது வளிமண்டலதத்ில் உள்ள காற்றுத் துகள்களினால் ஈரக்்கப்படும் 

ஒளியாகும். 

 காற்றுப் படலம் என்பது மனிதரக்ளின் நடவடிக்கககளின் காரணமாக பவளியிடப் 

படும் வளிமண்டலதத்ில் உள்ள துகள்களாகும். 

 AOD என்பது வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் காற்றுப் படலதத்ின் அளவுககள அளவிடும் 

ஒரு அளவீட்டு நடவடிக்ககயாகும். 

 இது வளிமண்டலதத்ிற்குள் ஒளி பசல்லும் தபாது, ஒளி பசன்றகடந்த இடத்கத 

அளவிடுவதாகும். 

 AOD அதிகரிதத்ால், ஒளியின் அழிவு விகிதமானது அதிகரிக்கும்.  

 

CRISIL ஆராய்சச்ி அறிக்மக – புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்   

 CRISIL அகமப்பானது புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் குறித்த தனது அறிக்கககய 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 பமாத்தம் நிறுவப்பட்ட ஆற்றல் திறனில் கரந்ாடகா (15232 பமகா வாட்) முதல் 

இடத்கதத் தக்க கவதத்ுக் பகாண்டுள்ளது. 

 7278 பமகா வாட் என்ற அளவில் சூரிய ஒளிக்கான மிக அதிக நிறுவப்பட்ட ஆற்றல் 

திறகன கரந்ாடக மாநிலம் பகாண்டுள்ளது. 

 கரந்ாடகாவின் காற்றாகல ஆற்றல் திறன் 4791 பமகா வாட் ஆகும். 

 2020 ஆம் நிதியாண்டில் குஜராத்தின் பமாதத்ப் புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் திறன் 10,000 

பமகா வாட்கடக் கடந்துள்ளது. 

 கரந்ாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு (14347 பமகா வாட்) ஆகிய மாநிலங்களுக்குப் பிறகு 

நிறுவப்பட்ட ஆற்றல் திறனில் 10 ஜிகா வாட் ஆற்றகலக் கடந்த மூன்றாவது மாநிலம் 

குஜராத் (10586 பமகா வாட்) ஆகும்.  

 2020 ஆம் நிதியாண்டில் ஒட்டு பமாதத் சூரிய ஒளி ஆற்றல் திறன் என்ற அளவில், 

முதலில் உள்ள மூன்று மாநிலங்கள் குஜராத், தமிழ்நாடு மற்றும் மகாராஷ்டிரா 

ஆகியகவயாகும்.  

இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான சூரிய ஒளி ஆற்றல் ஆளலகள் பின்வருமாறு  

 பட்லா சூரிய ஒளிப் பூங்கா – தஜாத்பூர ்மாவட்டம், இராஜஸ்தான் – உலகின் மிகப்பபரிய 

சூரிய ஒளிப் பூங்கா (2245 பமகா வாட்) 

 பவகடா சூரிய ஒளிப் பூங்கா – தும்கூர ் மாவட்டம், கரந்ாடகா – உலகின் 2வது 

மிகப்பபரிய சூரிய ஒளி மின்னழுதத் ஆற்றல் நிகலயம் (2050 பமகா வாட்) 

 கமுதி சூரிய ஒளிப் பூங்கா – ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு – உலகின் 12வது 

மிகப்பபரிய சூரிய ஒளிப் பூங்கா (648 பமகா வாட்) 
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 ஒதர இடத்தில் அகமந்த உலகின் மிகப்பபரிய சூரிய ஒளிப் பூங்காக்களில் இதுவும் 

ஒன்றாகும்.  

 இது அதானி குழுமத்தால் ஏற்படுதத்ப்பட்டதாகும்.  

 

உலக ஆற்றல் ஆய்வு – 2020    

 சரவ்ததச ஆற்றல் ஆகணயமானது (IEA - International Energy Agency) இந்த அறிக்கககய 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 உலகளாவிய ஆற்றல் ததகவயானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 6% என்ற அளவில் குகறயும் 

என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 கடந்த 70 ஆண்டில் சதவிகித அளவில் மிகப்பபரிய சரிவு இதுவாகும். அறுதி அளவில் 

இதுவகர இல்லாத அளவில் ஏற்பட்ட மிகப்பபரிய வீழ்சச்ி இதுவாகும். 

 இந்தியாவில், 2019 ஆம் ஆண்டில் குகறவான ததகவ வளரச்ச்ிகயத் பதாடரந்்து 

தற்பபாழுது முதன்முகறயாக ஆற்றல் ததகவயானது குகறயத் பதாடங்கும். 

 பபாருளாதார ஒதத்ுகழப்பு மற்றும் வளரச்ச்ிக்கான அகமப்பின் (OECD - The Organisation 

for Economic Co-operation and Development) கட்டகமப்பின்படி 1974 ஆம் ஆண்டில் 

ஏற்படுதத்ப் பட்ட IEA ஆனது தனிச ் சுதந்திரம் பகாண்ட  அரசாங்கங்களுக்கு 

இகடதயயான ஒரு அகமப்பாகும். 

 இதன் தகலகமயகம் பிரான்சின் பாரிஸில் அகமந்துள்ளது. 

 இதற்கு உறுப்பினராக தவண்டி விண்ணப்பிக்கும் நாடு OECD அகமப்பில் கட்டாயம் 

உறுப்பினராக இருக்க தவண்டும்.  

 ஆனால் OECD அகமப்பின் அகனத்து உறுப்பு நாடுகளும் IEA அகமப்பில்  

உறுப்பினராக இல்கல. 

IEAவின் அறிக்ளககள் 

o உலக ஆற்றல் & காரப்ன் கட ஆக்கஸடின் நிகல குறித்த அறிக்கக 

o உலக ஆற்றல் கண்தணாட்டம் 

o உலக ஆற்றல் புள்ளி விவரம் 

o உலக ஆற்றல் சமநிகல 

o ஆற்றல் பதாழில்நுட்ப வாய்ப்புகள் 

 

விசாகப்பட்டினே் வாயுக் கசிவு 

 ஆந்திரப் பிரததசத்தின் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள பதன்பகாரிய நிறுவனமான 

எல்ஜி பாலிமரஸ்் ஆகலயிலிருந்து ஸ்கடரின் என்ற வாயு கசிந்து விபதத்ு ஏற்பட்டது.  

 ஸ்கடரின் என்பது நரம்பு – நசச்ாக அகடயாளம் காணப்பட்ட ஒரு ரசாயனப் 

பபாருளாகும். 

 இது தமலும் எத்திகனல்பபன்சின், விகனல்பபன்சின் மற்றும் பிகனல்எத்தீன் என்றும் 

அகழக்கப்படுகின்றது. 

 இதன் தவதியியல் வாய்ப்பாடு C6H5CH =CH2 என்பதாகும். 

 ஸ்கடரின் வாயு என்பது நிறமற்ற, மணமற்ற ஒரு வாயு ஆகும். 

 ஸ்கடரின் வாயு என்பது அதிக அளவில் எரியக்கூடிய மூலப் பபாருளான ஸ்கடரினின் 

வழிப் பபாருளாகும். 
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 ஸ்கடரின் ஆனது மின் விசிறி இறக்கககள், தகாப்கபகள் மற்றும் பவட்டுக் 

கருவிகளில் பபாதுவாகப் பயன்படுதத்ப்படும் பபாருள்ககளத் தயாரிப்பதற்கான ஒரு 

மூலப் பபாருளாக பயன்படுதத்ப்படுகின்றது. 

 இது பாலிஸ்கடரின் பநகிழிகள், கண்ணாடியிகழ, இரப்பர ் மற்றும் மரப்பாய் 

ஆகியவற்கற உற்பத்தி பசய்யப் பயன்படுதத்ப்படும் ஒரு எரியக்கூடிய திரவம் ஆகும்.  

 இது வாகன பவளிபசல் நீரம்ம், புககயிகலப் புகக, மற்றும் பழங்கள் & காய்கறிகள் 

தபான்ற இயற்கக உணவுகள் ஆகியவற்றிலும் காணப் படுகின்றது.   

 

 

வங்காளப் புலி 

 2019/20 ஆம் ஆண்டுக்கான கணக்பகடுப்பின் படி சுந்தர வனக்காடுகளில் ராயல் 

வங்காளப் புலிகளின் எண்ணிக்கக 96 ஆக உயரந்்துள்ளதாக தமற்கு வங்க 

வனதத்ுகற அறிவிதத்ுள்ளது. 

 சரவ்ததச இயற்ககப் பாதுகாப்புச ் சங்கதத்ின் கீழ், ராயல் வங்காளப் புலிகளானது 

அழிந்து வரும் உயிரினங்களாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில் 4,262 சதுர கி.மீ பரப்பளவில் அகமந்துள்ள சுந்தரவனக் காடுகளில் 

சதுப்புநிலப் பகுதி மட்டும் 2,125 சதுர கி.மீ ஆகும். 

 இது உலகின் மிகப்பபரிய அகலயாதத்ிக் காடு மற்றும் பதற்காசியாவின் மிகவும் 

தனிதத்ுவமான சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளில் ஒன்றாகும். 

 இது யுபனஸ்தகா உலகப் பாரம்பரியத் தளமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 சுந்தரவனக் காடுகள் வங்கப் புலிகளின் தாயகமும் ஆகும். 

 இந்தியாவின் பமாத்த அகலயாத்தி (மாங்குதராவ்) காடுகளின் பரப்பில் இந்தியாவின் 

சுந்தரவனக் காடுகள் மட்டும் 60 சதவிகித பரப்கபக் பகாண்டுள்ளன. 

 இது இந்தியாவின் 27வது ராம்சார ்தளமாகும். 

 இது இந்தியாவின் மிகப்பபரிய பாதுகாக்கப்பட்ட ஈரநிலமாகும் (4,23,000 பஹக்டரக்ள்). 

 இது மிகவும் பவகுவாக அருகிவரும் வடக்கு நதி வகக ஆகம, அருகிவரும் ஐராவதி 

டால்பின் மற்றும் பாதிக்கப்படக் கூடிய தவட்கடயாடும் பூகன தபான்ற அதிக 

அளவிலான, அரிதான மற்றும் உலகளவில் ஆபதத்ுக்குள்ளான உயிரினங்களுக்கான 

புகலிடமும் ஆகும். 
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கடுமேயான சபாறுப்புமடமே 

 விசாகப்பட்டினம் வாயுக் கசிவு குறித்த ததசியப் பசுகமத் தீரப்்பாயதத்ின் 

ஆகணயானது “கடுகமயான பபாறுப்புகடகம” என்ற சட்டக் பகாள்ககயின் கீழ் LG 

பாலிமரஸ்் நிறுவனத்கத ஒரு முதன்கமப் பபாறுப்பு பகாண்ட நிறுவனமாக 

மாற்றியுள்ளது. 

 இந்தப் பபாறுப்புகடகமயானது 1986 ஆம் ஆண்டில் உசச் நீதிமன்றத்தினால் 

இந்தியாவில் பகாண்டு வரப்பட்ட ஒரு முக்கியமான அம்சம் ஆகும். 

 1986 ஆம் ஆண்டில், இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது தில்லி ஓலியம் வாயுக் கசிவு 

வழக்கில் “அறுதி பபாறுப்புகடகமக் பகாள்கக” என்பதற்குப் பதிலாக இதகன 

மாற்றியுள்ளது. 

 இந்த அறுதிப் பபாறுப்புகடகமக் பகாள்ககயானது சரதத்ு 21-ன் (வாழ்வதற்கான 

உரிகம) ஒரு பகுதியாகும். 

 “கடுகமயான பபாறுப்புகடகமக் பகாள்கக” என்பதின் கீழ், அபாயகரமான 

பபாருள்கள் விபத்தாதலா அல்லது இதர சூழ்நிகலகளின் கீழ் இயற்ககயின் ஒரு 

பசயலாதலா அந்த நிறுவனதத்ின் வரம்பிற்கு பவளிதய பசன்றால், அந்த நிறுவனம் 

இந்த நிகழ்விற்குப் பபாறுப்பாகாது. இந்த நிகழ்விற்கு தவண்டி அந்த நிறுவனம் 

எந்தபவாரு இழப்பீட்கடயும் வழங்க தவண்டியதில்கல.  
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ஸ்மபமனாசாரஸ் எஜிப்டிகஸ் 

 இது தற்தபாகதய வட ஆப்பிரிக்காவில் 95 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த 

(கிரட்தடசியஸ் காலம்) ஒரு மிகப்பபரிய கடதனாசர ்வகக இனமாகும். 

 சமீபதத்ில் இதன் எலும்புக் கூடானது சஹாரா பாகலவனப் பகுதியின் பமாராக்தகா 

பிரிவில் உள்ள பகம் பகம் பகுதியில் காணப் பட்டது. 

 இந்தப் பகழகமயான மாமிச உண்ணி விலங்கின் (பிற விலங்குககளக் பகான்று 

உண்கின்ற விலங்கு) தற்தபாது உள்ள ஒதரபயாரு எலும்புக்கூடு உலகில் இது 

ஒன்தறயாகும். 

 நீரில் வாழும் அசலான கடதனாசராக இது இருக்கக்கூடும் என்று இந்த ஆய்வு 

கூறுகின்றது. 

 அதன்படி முதலாவது நீரில் நீந்தும் கடதனாசராக இது அறியப்பட்டுள்ளதால் இந்தக் 

கண்டுபிடிப்பு வரலாற்றுச ்சாதகன ஒன்கறப் பகடதத்ுள்ளது. 

 

 

பயிரக்ள் மீதான காசமநாய் ேருந்துகளுக்குத் தமட  

 சமீபதத்ில், மதத்ியப் பூசச்ிக்பகால்லி வாரியம் மற்றும் பதிவு ஆகணயமானது  (CIBRC - 

Central Insecticides Board and Registration Committee) நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பு மருந்துகளான 

ஸ்ட்பரப்தடாகமசின் மற்றும் படட்ராகசக்கிளினின் தபான்ற மருந்துகளின் 

பயன்பாட்டிற்குத் தகட விதிக்கப் பரிந்துகர பசய்துள்ளது. 

 ஸ்ட்பரப்தடாகமசின் ஆனது முன்னதாக காசதநாய் தநாயாளிகளுக்குச ் சிகிசக்ச 

அளிப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான பயன்பாட்கடக் பகாண்டுள்ளது.  

 தமலும் இது பலமருந்து எதிரப்்பு காசதநாய் தநாயாளிகளுக்கும் பமனின்ஜிட்டிஸ் 

காசதநாய் (மூகளக் காசதநாய்) தபான்ற சில வகக தநாய்ககளக் பகாண்ட 

தநாயாளிகளுக்கும் பயன்படுதத்ப் படுகின்றது. 

 ஸ்ட்பரப்தடாகமசின் தபான்ற தநாய் எதிரப்்பு மருந்துகளுக்கு ஆட்படும் தபாது 

மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளில் அது தநாய் எதிரப்்புத் தகடகளின் வளரச்ச்ிக்கு வழி 

வகுக்கின்றது. 

 CIBRC ஆனது பூசச்ிக்பகால்லிகளின் இறக்குமதி, உற்பத்தி, விற்பகன, தபாக்குவரதத்ு, 

விநிதயாகம் மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்கற ஒழுங்குபடுதத்ுவதற்காக 1970 ஆம் 

ஆண்டில் மத்திய தவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலன் அகமசச்கத்தால் ஏற்படுதத்ப் 

பட்டது. 
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இந்தியாவில் காரப்ன் மட ஆக்மஸடு உமிழ்வுகள்  

 இந்தியாவில் காரப்ன் கட ஆக்கஸடு உமிழ்வுகளானது கடந்த 40 ஆண்டுகளில் 

முதன்முகறயாக பவகுவான அளவில் மிகக் குகறந்த அளவிற்குச ்சரிந்துள்ளது. 

 இந்த ஆய்வானது ஆற்றல் மற்றும் தூய்கமக் காற்றிற்கான ஆராய்சச்ி கமயத்தினால் 

தமற்பகாள்ளப் பட்டது. 

 இது மாரச் ் மாதத்தில் 15% என்ற அளவிலும் ஏப்ரல் மாதத்தில் 30% என்ற அளவிலும் 

குகறந்துள்ளது. 

 நிலக்கரியின் மூலம் உற்பத்தி பசய்யப் படும் மின்சாரத்தின் அளவு குகறந்ததன் 

காரணமாக காரப்ன் கட ஆக்கஸடு உமிழ்வானது பவகுவாக குகறந்துள்ளது. 

 மின்சாரப் பயன்பாட்டின் வீழ்சச்ி மற்றும் புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் துகறயிடமிருந்து 

வரும் தபாட்டி ஆகியகவ தகாவிட் – 19 தநாய்ப் பாதிப்பிற்கு முன்தப புகதபடிவ 

எரிபபாருள்களுக்கான ததகவகயச ்சரிவகடயச ்பசய்துள்ளது.  
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உலகளாவிய ஆற்றல் ோற்றக் குறியீடு (GET Index - Global Energy Transition Index) 

 உலகப் பபாருளாதார மன்றமானது (WEF - World Economic Forum) “WEF வளரும் திறன்மிகு 

ஆற்றல் மாற்றம் 2020” என்ற பபயருடன் இந்த அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்ககயின்படி, 75% நாடுகள் தங்களது சுற்றுசச்ூழல் நிகலப்புத் தன்கமகய 

தமம்படுத்தியுள்ளன. 

 இந்தியா இந்தக் குறியீட்டில் 74வது இடதத்ிற்கு முன்தனறியுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் சுவீடன் பதாடரந்்து மூன்றாவது ஆண்டாக முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 இதற்கு அடுதத்ு சுவிட்சரல்ாந்து மற்றும் பின்லாந்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

 இதன் முதல் 10 இடங்களில் G20 அகமப்கபச ் தசரந்்த பிரான்சு (8வது இடம்) மற்றும் 

ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் (7வது இடம்) ஆகிய நாடுகள் மட்டுதம இடம் பிடிதத்ுள்ளன. 

 முதன்முகறயாக, அபமரிக்கா, முதல் 25 இடங்களில் இடம் பபறவில்கல.  

 இந்தத் தரவரிகசயின் படி, உலகில் ஆற்றல் ததகவயுள்ள வளரும் நாடுகளாக 

இந்தியாவும் சீனாவும் உள்ளன. 

 

 

உலகளாவிய வன வளங்கள் குறித்த ஆய்வு – 2020  

 இது ஐக்கிய நாடுகள் உணவு மற்றும் தவளாண் அகமப்பினால் பவளியிடப் 

படுகின்றது. 

 இது 1990 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடப்பட்ட காலகட்டதத்ில் 236 நாடுகள் 

மற்றும் நிலப் பிரததசங்களில் உள்ள வனங்களின் நிகலகம குறித்து ஆய்வு 

பசய்துள்ளது. 

 உலகமானது 1990 ஆம் ஆண்டு முதல் 178 மில்லியன் பஹக்தடர ்பரப்பிலான வனத்கத 

இழந்துள்ளது. இது லிபியாவின் நிலப்பகுதிக்குச ்சமமானதாகும். 

 ஆப்பிரிக்கக் கண்டமானது 2010-2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடப்பட்ட 

காலகட்டதத்ில் நிகர வன இழப்பில் ஒரு மிகப்பபரிய வருடாந்திர இழப்பு விகிதத்கதக் 

பகாண்டுள்ளது. இதற்கு அடுதத்ு பதன் அபமரிக்கா உள்ளது. 
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 மறுபுறம், 2010-2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடப்பட்ட காலகட்டதத்ில் நிகர 

வனப்பகுதி அதிகரிப்கப ஆசியா பகாண்டுள்ளது. இதற்கு அடுத்து ஓசியானியா 

மற்றும் ஐதராப்பா உள்ளன. 

 உலகின் பமாத்த வனப் பகுதி 4.06 பில்லியன் பஹக்தடராகும். இது பமாத்த 

நிலப்பரப்பில் 31 சதவீதமாகும்.  

 உலக வனங்களின் மிகப்பபரிய விகிதமானது பவப்ப மண்டல (45%) காடுகளாக 

உள்ளது. இதற்கு அடுதத்ு வடதுருவக் காடுகள், மித பவப்ப மண்டலக் காடுகள், மற்றும் 

உப பவப்ப மண்டலக் காடுகள் உள்ளன.  

 பமாத்த அளவில் 54%ற்கு தமற்பட்ட உலகக் காடுகளானது  ரஷ்யக் கூட்டகமப்பு, 

பிதரசில், கனடா, அபமரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய 5 நாடுகளில் மட்டுதம காணப் 

படுகின்றது. 

 விகிதாசச்ார அடிப்பகடயில் அதிக அளவிலான ததாட்டக் காடுகள் பதன் 

அபமரிக்காவில் உள்ளன. அதத சமயம் இது ஐதராப்பாவில் குகறவாக உள்ளது. 

 

ஃசபரல் குதிமர (Feral horse) 

 அசாமில் உள்ள திப்ரு-கசதகாவா ததசியப் பூங்காவினுள் நிலத்திற்கடியில் இந்திய 

எண்பணய் (ஆயில் இந்தியா) நிறுவனமானது நீரம்க் கரிமங்ககள 

(கஹட்தராகாரப்ன்) துகளயிட்டு எடுத்து தசாதகனச ் பசய்வகத விரிவாக்கம் 

பசய்யும் திட்டதத்ிற்கான  ஒரு முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகய சுற்றுசச்ூழல், வன 

மற்றும் காலநிகல மாற்ற அகமசச்கதத்ிடமிருந்துப் பபற்றுள்ளது. 

 ஃபபரல் குதிகரகளுக்கு மூல ஆதாரமாக விளங்கும் இந்தியாவின் ஒதர பகுதி இந்தப் 

பூங்காவாகும். 

 ஃபபரல் குதிகர என்பது உண்கமயான ஒரு காட்டுக் குதிகர அல்ல. 

 தற்தபாது இருக்கும் ஒதர உண்கமயான காட்டுக் குதிகரயானது மத்திய ஆசியாகவப் 

பூரவ்ீகமாகக் பகாண்ட ப்பரஸ்வால்ஸ்கியின் குதிகர (Przewalski’s horse) மட்டுதம ஆகும். 
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 ஆஸ்திதரலியா மட்டுதம உலகில் ஃபபரல் குதிகரககள அதிக எண்ணிக்ககயில் 

பகாண்டு உள்ளது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புப் பகுதி (ESA) 

 தமற்குத் பதாடரச்ச்ி மகலயின் சுற்றுசச்ுழல் பாதுகாப்புப் பகுதி குறிதத்ு முன்கூட்டிய 

அறிவிப்பு பவளியிடுவகதத் துரிதப்படுதத் 6 மாநிலங்கள் விருப்பம் பதரிவித்துள்ளன. 

 தகரளா, கரந்ாடகா, தகாவா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியகவ 

இந்த 6 மாநிலங்களாகும். 

 மத்திய அரசானது தமற்குத் பதாடரச்ச்ி மகலயின் பன்முகத் தன்கமகயப் 

பாதுகாப்பதற்காக டாக்டர ் கஸ்தூரி ரங்கன் தகலகமயில் ஓர ் உயர ் மட்டப் பணிக் 

குழுகவ அகமத்தது. 

 அதற்கு முன்பு காட்கில் தகலகமயில் ஒரு குழுவானது அகமக்கப் பட்டிருந்தது. 

 கஸ்தூரி ரங்கன் அறிக்ககயானது தமற்குத் பதாடரச்ச்ி மகலயின் 37% பகுதிகய ESA 

என்ற பகுதியின் கீழ் பகாண்டு வர முயல்கின்றது. காட்கில் அறிக்ககயானது இதகன 

64% (ESA - Ecologically Sensitive Area) ஆகப் பரிந்துகரதத்ிருந்தது.  

 ESAகள் என்பகவ பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ததசியப் பூங்காக்கள், வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் ஆகியவற்கறச ் சுற்றிலும் 10 கிதலா மீட்டருக்குள் இருக்கும் ஒரு 

பகுதியாகும். 

 ESA ஆனது சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1986 என்ற சட்டதத்ின் கீழ் மதத்ிய 

சுற்றுசச்ூழல், வன மற்றும் காலநிகல மாற்ற அகமசச்கத்தினால் அறிவிக்கப் 

படுகின்றன. 
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பல்லுயிர்ப் பாதுகாப்பு குறித்த 5 முன்சனடுப்புகள் 

 ஐக்கிய நாடுகள் அகமப்பானது 2010 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இகடப்பட்ட 

காலகட்டதத்ில்  பசயல்படுத்தப்பட தவண்டிய 20 உலகளாவியத் திட்டங்ககள 

வகுதத்ுள்ளது. 

 இது பல்லுயிரப்் பாதுகாப்பிற்கான உதத்ிசார ்திட்டம் என்றகழக்கப் படுகின்றது. 

 2020 ஆம் ஆண்டானது பல்லுயிரப்் பாதுகாப்பிற்கான சிறந்த ஆண்டாகும். 

 மத்திய சுற்றுசச்ூழல் வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்றத் துகற அகமசச்கமானது 

பல்லுயிரப்் பாதுகாப்பு குறிதத் 5 முன்பனடுப்புககளத் பதாடங்கியுள்ளது. 

o சம்ரக்சன் பல்லுயிர ் பபருக்கதத்ிற்கான உள்ளகப் பயிற்சித் திட்டம் - இது 

முதுககலத் திட்டதத்ில் 20 மாணவரக்கள 1 ஆண்டுக் காலதத்ிற்கு 

ஈடுபடுதத்ுவகத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

o ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்டத்தின் பிரசச்ாரமான அருகி வரும் 

உயிரினங்களின் சட்ட விதராதக் கடதத்ல். 

o வனவிலங்கு மீதான குற்றத் தடுப்பு அகமப்பின் பிரசச்ாரமான “அகனத்து 

உயிரினங்களும் விருப்பத்தின் அடிப்பகடயில் இடம்பபயரவ்தில்கல”. 

o பங்காளர ்நாடுகளின் உலக வனவிலங்கு நிதிய மாதிரிக் கருத்தரங்கு. 

o பல்லுயிரப்் பாதுகாப்பு மற்றும் உயிரியல் பன்முகத் தன்கமச ் சட்டம், 2002 என்ற 

சட்டம் குறித்த இகணயவழிக் கருதத்ரங்குத் பதாடரக்ள்.  

 

உலகளவில் முக்கியத்துவே் வாய்ந்த பாரே்பரிய மவளாண் முமறகள் (GIAHS) 

 சமீபதத்ில் உணவு மற்றும் தவளாண் அகமப்பானது (FAO - Food and Agriculture 

Organization) சீனா, பகாரியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் 4 ததயிகல சாகுபடித் 

தளங்ககள உலகளவில் முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த பாரம்பரிய தவளாண் முகறகளாகத் 

ததரந்்பதடுத்துள்ளது.  

 GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) ஆனது தவளாண் பாரம்பரிய 

முகறககளப் பாதுகாத்து, ஆதரவளிப்பதற்காக FAOவினால் பதாடங்கப் பட்டதாகும்.  

 GIAHS ஆனது தவளாண் பன்முகத் தன்கம, இடர ்தாங்கும் சூழல் அகமப்புகள் மற்றும் 

மதிப்புமிக்க கலாசச்ாரப் பாரம்பரியங்கள் ஆகியவற்கறக் பகாண்டுள்ள  அழகியல் 

சாரந்்த தகலசிறந்த நில அகமப்புகளாகும். 

 இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள 3 GIAHS தளங்கள் பின்வருமாறு: 

o தகரளாவில் கடல் மட்டத்திற்குக் கீதழ தமற்பகாள்ளப் படும் குட்டநாடு தவளாண் 

முகற 

o ஒடிசாவின் தகாராபுட் பாரம்பரிய தவளாண்கம 

o காஷ்மீரின் பாம்பூர ்குங்குமப்பூ பாரம்பரிய தவளாண்கம  

 FAO என்பது பட்டினிகய ஒழித்தல், ஊட்டசச்தத்ு மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்கப 

தமம்படுத்தல் ஆகியவற்றிற்கான சரவ்ததச அளவிலான முயற்சிககள வழிநடத்தும் 

ஐக்கிய நாடுகளின் ஒரு சிறப்பு நிறுவனமாகும்.  
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மேற்குத் சதாடரச்ச்ி ேமலயிலிருந்துப் புதிய தாவர இனங்கள் 

 தகரளா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமற்குத ் பதாடரச்ச்ி மகலயின் பதற்கு 

முகனயின் பசுகமயான வனப்பகுதிகளில் மூன்று புதிய தாவர இனங்கள் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

 அகவ பின்வருமாறு 

o கமரத்டசி அல்லது பன்னீர ் பகாய்யா குடும்பதத்ின் யூஜீனியா ஸ்தபதராகாரப்ா 

வகக (Eugenia sphaerocarpa of the Myrtaceae or Rose apple family) - கக்காயம் பகுதியில் 

(தகரளா) உள்ள மலபார ்வனவிலங்கு சரணாலயதத்ில் காணப் படுகிறது. 

o சீத்தாப்பழதத்ின்  அன்தனாதனசி குடும்பத்தின் தகானிதயாதலாமஸ் பசரிசியஸ் 

வகக (Goniothalamus sericeus of the Annonaceae family of custard apple) - தமிழ்நாட்டின் 

கன்னியாகுமரி வனவிலங்குச ்சரணாலயத்தில் காணப் படுகிறது.   

o பமலஸ்தடாமாதடசியின் பமமசிதலான் பநரத்வாசம் (Memecylon nervosum of the 

Melastomataceae). 

 

 

இந்தியாவில் சவட்டுக் கிளிகள் தாக்குதல் 

 மிக அதிக அளவிலான பாகலவன பவட்டுக்கிளித் பதாகுதியானது பாகிஸ்தான் 

வழியாக இந்தியாவில் உள்ள இராஜஸ்தானிற்குள் நுகழந்துள்ளது.  

 மிகப் பரந்த பவட்டுக்கிளித் பதாகுதியானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஈரானில் பதாடங்கி, 

அதன் பிறகு பாகிஸ்தானிற்கு இடம்பபயரந்்து, தற்பபாழுது இந்தியாவில் உள்ள 

இராஜஸ்தான், பஞ்சாப், குஜராத் மற்றும் மதத்ியப் பிரததசம் ஆகிய மாநிலங்களுக்குள் 

நுகழந்துள்ளது. 

 இந்த பவட்டுக் கிளித் தாக்குதலானது இந்தியாவின் தவளாண் பபாருளாதாரத்கதச ்

சீரழிதத்ு இந்தியாவின் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்கத விகளவிக்க இருக்கின்றது. 

 பவட்டுக்கிளி எசச்ரிக்கக அகமப்பானது பவட்டுக் கிளிககளக் பகால்லுவதற்கு 

தவண்டி இரசாயனங்ககளத் பதளிப்பதற்கு ஆளில்லா விமானங்ககளப் 

பயன்படுத்தப் பரிந்துகரதத்ுள்ளது.  
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மசல்கி பரிந்துமரக்கப்பட்ட காப்புக் காடுகள் (PRF) 

 சமீபதத்ில் ததசிய வனவிலங்கு வாரியமானது ஒரு திறந்தபவளி நிலக்கரி சுரங்கத் 

திட்டதத்ிற்காக தவண்டி தசல்கி பரிந்துகரக்கப்பட்ட காப்புக் காடுகளிலிருந்து (PRF - 

Proposed Reserve Forest) 98.59 பஹக்தடர ் நிலத்கத மாற்றுவதற்கான ஒரு பரிந்துகர 

குறிதத்ு விவாதித்துள்ளது. 

 தசல்கி என்பது தமகல அசாமில் நிலக்கரி சுரங்கத் திட்டதத்ிற்காக திஹாங் – பட்ககய் 

யாகனகள் காப்பகதத்ின் ஒரு பகுதியாகும். 

 இந்தக் காப்பகமானது அசாமின் திப்ருகாரக்் மற்றும் டின்சுகியா ஆகிய 

மாவட்டங்களில் அகமந்துள்ளது. 

 திஹாங் – பட்ககய் இந்தியாவில் மிகப் பரந்த பவப்ப மண்டல தாழ்நில 

மகழக்காடுககள பகாண்டு இருக்கின்றது. 

 

பஞ்சாப்பில் தாளடி எரிப்பு 

 பஞ்சாபில் இந்த ஆண்டில் தாளடி எரிப்பு நிகழ்வுகள் அதிக அளவில் உயரந்்து உள்ளன. 

 பயிரக்் கழிவுககள எரிக்கும் மக்களுக்கு எதிரான தகட மற்றும் நடவடிக்கககள் 

(காற்று மாசுபாட்கடத் தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுதத்ுதல்) சட்டம், 1987 கீழ் 

ஒழுங்குபடுதத்ப் படுகின்றன. 

 இது நவம்பர ் மாதத்தில் தகாதுகமகயப் பயிரிடுவதற்கு நிலங்ககளத ்

தயாரப்டுதத்ுவதற்காக விவசாயிகளால் பின்பற்றப்படும் ஒரு பபாது நகடமுகற 

ஆகும். ஏபனனில் அங்கு பநல் அறுவகட மற்றும் தகாதுகம விகதப்பு ஆகியவற்றிற்கு 

இகடதய மிகக் குகறந்தகால அளதவ உள்ளது. 

 தாளடி எரிப்பானது நுண்மத் துகள்களுடன் காரப்ன் கட ஆக்கஸடு, சல்பர ் கட 

ஆக்கஸடு, கநட்ரஜன் ஆக்கஸடு தபான்ற தீங்கு விகளவிக்கும் வாயுக்களின் 

உமிழ்கவ ஏற்படுத்துகின்றது. 

 திறந்தபவளித் தாளடி எரிப்பானது மீதத்தன், காரப்ன் தமானாக்கசடு, எளிதில் 

ஆவியாகும் கரிமப் பபாருள் மற்றும் காரச்ிதனாபஜனிக் பாலிகசக்ளிக் அதராதமடிக் 

கஹட்தராகாரப்ன்கள் தபான்ற தீங்கு விகளவிக்கும் வாயுக்ககளக் பகாண்டு அதிக 

அளவிலான நசச்ு மாசுபடுத்திககள வளிமண்டலதத்ில் உமிழ்கின்றது.  

 இறுதியாக இது பனிப்புகக ஏற்படக் காரணமாக அகமயலாம். 

 நிலப்பகுதியில் உமி எரிப்பானது மண்ணில் உள்ள ஊட்டசச்தத்ுககள அழிதத்ு, 

அதகன வளம் அற்றதாக மாற்றுகின்றது.  

 தாளடி எரிப்பினால் உற்பதத்ி பசய்யப்படும் பவப்பமானது மண்ணிற்குள் ஊடுருவி, 

ஈரப்பதம் மற்றும் பயனுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் இழப்பிற்கு காரணமாக 

அகமகின்றது. 

 ஒரு புதத்ாக்க முயற்சியானது பகௌதன் என்ற பகுதிகய அகமப்பதன் மூலம் 

சத்தீஸ்கர ்மாநில அரசினால் தமற்பகாள்ளப் பட்டுள்ளது.  

 ஒரு பகௌதன் என்பது ஒவ்பவாரு கிராமத்திலும் பபாதுவில் உள்ள ஒரு பிரதத்ிதயக 5 

ஏக்கர ் நிலப்பகுதியாகும். மக்களின் நன்பகாகடகளின் மூலம் அகனத்துத் 

தாளடிகளும் இங்கு தசகரிக்கப் படுகின்றது. 

 அதன் பிறகு, இது மாட்டுச ்சாணம் மற்றும் இயற்கக பநாதிககளக் கலப்பதன் மூலம் 

கரிம உரமாக மாற்றப் படுகின்றது.  
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அனல் காற்று 

 ராஜஸ்தான், ஹரியானா, உத்தரப்பிரததசம், மத்தியப் பிரததசதத்ில் உள்ள பல 

மாவட்டங்கள் உள்பட வட இந்தியாவின் பல பகுதிகள் கடுகமயான அனல் காற்றிகன 

எதிரப்காள்கின்றன. இங்கு 45o பசல்ஷியஸிற்கும் தமல் பவப்பநிகல அல்லது 

வழக்கமான பவப்பநிகலகய விட 5o பசல்ஷியஸ் அதிகமான பவப்பநிகல 

நிலவுகின்றது.  

 அனல் காற்று என்பது தகாகடக் காலதத்ின் தபாது நிகழும் வழக்கமான மிக 

அதிகமான பவப்பநிகலகய விட அதிக பவப்பநிகல பகாண்ட ஒரு காலமாகும். 

 இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயமானது அனல் காற்றிற்காகப் பின்வரும் 

தகுதிநிகலககள வழங்கியுள்ளது. 

 ஒரு பகுதியின் மிக அதிகபட்ச பவப்பநிகலச ்சமபவளிகளுக்கு 40o பசல்ஷியஸ் என்ற 

அளவிலும் மகலப் பகுதிகளில் 30o பசல்ஷியஸ் என்ற அளவிலும் பசல்லும் வகர அது 

அனல் காற்றாகக் கருதப்பட மாட்டாது. 

 வழக்கமான மிக அதிகமான பவப்பநிகல 45o பசல்ஷியஸ் ஆக உள்ள தபாது அல்லது 

வழக்கமான மிக அதிக பவப்பநிகலக்கு மாறாக பவப்பநிகல உயரும் தபாது, அது 

அனல் காற்றாக அறிவிக்கப் படுகின்றது.  
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கங்மக ஓங்கில் (டால்பின்) சரணாலயே் 

 பீகார ்மாநில அரசானது பஹல்பூர ்மாவட்டதத்ில் உள்ள விக்கிரமசீலா கங்கக ஓங்கில் 

சரணாலயதத்ில் பாலூட்டிகளுக்கான இந்தியாவின் முதலாவது ஆய்வு கமயத்கத 

அகமக்க இருக்கின்றது. 

 பீகார ்மாநிலமானது இந்தியாவில் இருக்கும் ஏறதத்ாழ 2500-3000 கங்கக ஓங்கில்களில் 

பாதிக்கும் தமற்பட்ட ஓங்கில்களுக்கான வாழ்விடமாக விளங்கி வருகின்றது. 

 கங்கக ஆற்று ஓங்கில் முக்கியமாக கங்கக மற்றும் பிரம்மபுதத்ிரா நதிகளிலும் 

இந்தியா, வங்க ததசம் மற்றும் தநபாளம் ஆகிய நாடுகளில் பாயும் அவற்றின் 

துகணயாறுகளிலும் காணப்படுகின்றது. 

 கங்கக ஆற்று ஒங்கில் ஆனது இந்திய அரசினால் தனது ததசிய நீர ் விலங்காக 2009 

ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 அப்தபாகதய இந்தியப் பிரதமரான டாக்டர ் மன்தமாகன் சிங்  தகலகமயிலான 

ததசிய கங்கக நதி நீரப்் படுகக ஆகணயத்தின் முதலாவது கூட்டத் பதாடரில் இந்த 

முடிவானது எடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 தமலும் இது இந்திய நகரான குவஹாதத்ியின் அதிகாரப்பூரவ் விலங்காகவும் 

இருக்கின்றது. 

 

 

சாரு கடற்காய் 

 சாரு கடற்காய் என்பது, பதற்கு மற்றும் மத்திய அபமரிக்கக் கடற்ககரகளில் 

இருக்கும் ஓர ்ஊடுருவிய கடற்காயாகும். 

 இது மற்ற கடற்காய்ககள பவளிதயற்றி தகரளாவில் உள்ள உப்பங்கழிகளில் 

தவகமாக பரவி வருகின்றது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்தப் பகுதியில் ஏற்பட்ட ஓக்கிப் புயலின் காரணமாக சாரு 

கடற்காயானது (கமபடல்லா ஸ்டிகாட்டா) தவகமாகப் பரவி வருகின்றது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

காஷ்மீர் குங்குேப் பூ 

 இதற்கு புவிசார ்குறியீடு வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது ஜம்மு காஷ்மீரின் கதரவாஸ் (உயரந்ிலப் பகுதிகளில்) பயிரிடப்பட்டு, அறுவகட 

பசய்யப் படுகின்றது. 

 சராசரி கடல் மட்ட அளவில் இருந்து 1600மீ – 1800 மீ உயரதத்ில் பயிரிடப்படும் உலகின் 

ஒதர குங்குமப்பூ வகக இதுவாகும். 

 இது “நீல மாணிக்கம் மற்றும் குங்குமப் பூவின் நிலம்” என்று சிறப்பாக அறியப் படும் 

கிஸ்தத்ுவார ்பகுதியில் வளரக்்கப்படுகின்றது. 

 இது கிமு 1 ஆம் நூற்றாண்டில் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து  இடம் பபயரந்்த மக்களால் 

இந்தியாவில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 

 இது பண்கடய சமஸ்கிருத இலக்கியத்தில் (அமரதகாசரா) “பகுகாம்” என்று அறியப் 

படுகின்றது. 

 

 

கமஜாங் ேற்றுே் சக்ோ 

 மத்திய அரசின் வட கிழக்குப் பகுதி தமம்பாட்டுத் துகற அகமசச்கமானது தகாவிட் – 

19 பதாற்று தமலாண்கமயில் கதஜாங் மற்றும் சக்மா சமுதாயங்ககளயும் 

இகணக்குமாறு அருணாசச்லப் பிரததச மாநில அரகச அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 சக்மா மற்றும் கதஜாங் சமுதாயங்கள் என்பது அப்தபாகதய கிழக்குப் பாகிஸ்தானின் 

(வங்க ததசம்) சிட்டகாங் மகலயில் இருந்து இடம்பபயரந்்த மக்ககளக் குறிக்கின்றது. 

 இவரக்ள் தற்பபாழுது வகர அருணாசச்ாலப் பிரததசதத்ில் உள்ள நிவாரண 

முகாம்களில் தங்கியுள்ளனர.் 

 சக்மா இனத்கதச ் தசரந்்தவரக்ள் புத்த மதத்கதச ் சாரந்்தவரக்ளாகவும் கதஜாங் 

இனத்கதச ்தசரந்்தவரக்ள் இந்துக்களாகவும் உள்ளனர.் 

 தற்பபாழுது, இந்தப் பழங்குடியினர ் இந்தியாவில் குடியுரிகம அல்லது நில 

உரிகமககளக் பகாண்டிருக்கவில்கல. 
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ஆப்பிரிக்கப் பன்றிக் காய்சச்ல் 

 அசாம் மாநிலதத்ில் ஆப்பிரிக்கப் பன்றிக் காய்சச்லின் காரணமாக 2500ற்கும் 

தமற்பட்ட பன்றிகள் பகால்லப் பட்டகத அம்மாநில அரசு உறுதிப்படுத்தி யுள்ளது. 

 ஆப்பிரிக்கப் பன்றி கவரஸ் என்பது இருமடங்கு அளவிற்குத் தனிதத்ு 

விடப்பட்டிருக்கும் ஒரு மிகக் பகாடிய டிஎன்ஏ கவரஸ் ஆகும். இந்த கவரஸ் 

ஆப்பிரிக்கப் பன்றிக் காய்சச்லுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றது.  

 

ேத்தியப் பிரமதசத்தின் மகாவிட் – 19 மநாய்த் சதாற்றுக்கு எதிரான 

நடவடிக்மககள் 

 மத்தியப் பிரததச மாநிலக் காவல் துகறயானது அதன் மூதத்க் குடிமக்களுக்கு 24 

மணி தநரமும் உதவியளிப்பதற்காக “சங்கல்ப் திட்டம்” என்ற ஒன்கறத் பதாடங்கி 

உள்ளது. 

 மத்தியப் பிரததச மாநில அரசானது தகாவிட் – 19 தநாய்த் பதாற்கற எதிரத்த்ுப் 

தபாராடுவதற்கு தவண்டிய அளவில் மக்களின் தநாய் எதிரப்்புச ் சக்திகய 

அதிகரிப்பதற்காக “ஜீவன் அம்ரித் தயாஜனா” என்ற ஒரு திட்டத்கதத் பதாடங்கி 

உள்ளது. 

 இந்த தயாஜனாவின் கீழ், அம்மாநில அரசானது ஆயுஷ் துகறயினால் தயாரிக்கப்பட்ட 

“திரிகுத் சூரணம்” (மூன்று மிளகுகள்) என்ற ஒரு ஆயுரத்வதப் பபாருகள அதன் 

குடிமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்க இருக்கின்றது.  

 மத்தியப் பிரததச மாநில அரசானது ஜீவன் சக்தி தயாஜனா என்ற ஒரு திட்டத்கதத் 

பதாடங்கியுள்ளது.  

 இத்திட்டதத்ின்  கீழ், நகரப்்புறப் பகுதிகளில் இருக்கும் பபண்கள் முகவுகறககளத் 

தயார ்பசய்து, அதன் மூலம் இலாபம் ஈட்ட இருக்கின்றனர ்
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ப்ரூ – ரியாங் அகதிகள் பிரசச்ிமன 

 வடக்குத ் திரிபுரா மாவட்டத்தின் கஞ்சன்புர ் துகண மண்டலத்திற்கு ப்ரு அகதிகள் 

இடம் மாற்றப்படலாம் என்று பரிந்துகரக்கப்பட்ட குடியிருப்புகளுக்கு எதிரப்்புகள் 

கிளம்பியுள்ளன. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் மத்திய அரசு ப்ரூ அகதிகள் பிரசச்ிகனக்கு 

தவண்டி ஒரு நிரந்தரத் தீரவ்ிற்கான வரலாற்றுச ் சிறப்பு மிக்க ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

ககபயழுதத்ிட்டது. 

 இந்த ஒப்பந்தமானது மத்திய அரசு, திரிபுரா அரசு, மிதசாரம் அரசு மற்றும் ப்ரூ ரியாங் 

பிரதிநிதிகள் ஆகிதயாருக்கு இகடதய ககபயழுதத்ானது. 

 இந்த ஒப்பந்ததத்ின்படி, ப்ரூ குடிமக்களுக்கு திரிபுராவில் வசிக்க நிலம் தரப்பட 

இருக்கின்றது. 

 ரியாங் என்றும் அகழக்கப்படும் ப்ரூ பழங்குடியினர ் திரிபுரா, அசாம், மணிப்பூர ்

மற்றும் மிதசாரம் ஆகிய வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பரவியுள்ளனர.் 

 திரிபுராவில், இவரக்ள் குறிப்பாகப் பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியினக் குழு ஆக 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

 30,000ற்கும் தமற்பட்ட ப்ரூ பழங்குடியினர ் 1997 ஆம் ஆண்டில் மிதசாரதத்ிலிருந்துத ்

தப்பிச ்பசன்றனர.் 

 இவரக்ள் 1997 ஆம் ஆண்டு முதல் திரிபுராவில் உள்ள பல்தவறு முகாம்களில் வாழ்ந்து 

வருகின்றனர.் 

 

 

 

ஆயுஷ் கவச ்சசயலி 

 உத்தரப் பிரததச மாநில அரசானது மருந்து குறித்த அறிவுகரககள மக்கள் 

பபறுவதற்கு உதவுவதற்காக “ஆயுஷ் கவச”் என்ற ஒரு பசயலிகயத் பதாடங்கி 

உள்ளது. 

 இது பண்கடய முகறகளான ஆயுரத்வதம் மற்றும் தயாகா ஆகியவற்றின் மூலம் 

மக்களின் தநாய் எதிரப்்புச ் சக்திகய வலுப்படுத்துவதற்காக அவரக்ளுக்கு உதவ 

இருக்கின்றது.  
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பிஷ்னு மசந்திரா பாரவ்ா 

 பிஷ்னு தசந்திரா பாரவ்ா என்பது ஜாரக்்கண்ட் மற்றும் அதகனச ் சுற்றியுள்ள ஒடிசா 

தமற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்ககளச ்தசரந்்த  பழங்குடியினரால் அனுசரிக்கப் படும் 

ஒரு வருடாந்திர தவட்கடயாடல் திருவிழாவாகும்.  

 வரலாற்றில் முதன்முகறயாக, முழு ஊரடங்கின் காரணமாக இந்த ஆண்டு அந்த 

விழாவில் ஒரு விலங்கு கூட பகால்லப் படவில்கல.  

 

 

நிஹாக் 

 இமாசச்லப் பிரததச அரசானது “நிஹாக்” என்ற ஒரு புதிய திட்டத்கதத் பதாடங்க 

இருக்கின்றது. 

 இந்தத் திட்டமானது நாட்டின் பிற பகுதிகளில் இருந்து அம்மாநிலத்திற்கு வரும் குடும்ப 

உறுப்பினரக்ளுக்குக் கல்வி அளித்தகல தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 

உத்தரப் பிரமதசத்தில் சதாழிலாளர ்சட்டங்கள் 

 உத்தரப் பிரததச மாநில அரசானது அம்மாநிலத்தில் அடுதத் 3 ஆண்டுகளுக்கு 

பதாழிலாளர ் சட்டங்ககள நிறுத்தி கவப்பதற்கான ஒரு அவசரச ் சட்டத்கத 

நிகறதவற்றியுள்ளது. 

 இருந்த தபாதிலும், இந்த அவசரச ் சட்டமானது கட்டுமானம் & இதரக் கட்டுமானத் 

பதாழிலாளரக்ள் சட்டம், பகாதத்டிகமச ்சட்டம், பதாழிலாளர ்இழப்பீட்டுத் பதாககச ்

சட்டம் மற்றும் பணவழங்கீட்டு ஊதியச ்சட்டம் ஆகியவற்கற உள்ளடக்க வில்கல. 

 பதாழிலாளர ்விவகாரம் என்பது பபாதுப் பட்டியலில் உள்ள ஒரு கூறாகும். 

 எனதவ, மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகள் இரண்டும் தங்களது பசாந்தச ்

சட்டங்ககள உருவாக்கிக் பகாள்ளலாம். 

 இருப்பினும், அதற்கு மதத்ிய அரசின் அனுமதி ததகவயாகும்.  

 

சபங்களூருவில் மிகப்சபரிய அளவில் ஏற்பட்ட ஒலி 

 ஒலி அதிகரிப்பானது ஒரு பபாருள் காற்றில் ஒலியின் தவகத்கத விட அதிக தவகத்தில் 

பசல்லும் தபாது நிகழ்கின்றது. அப்பபாழுது இது அதிரவ்ு அகலககள 

உருவாக்குகின்றது. 

 ஒரு விமானம் குகறந்த உயரதத்ில் பறந்தால், அதன் மூலம் ஏற்படும் ஒலி 

அதிகரிப்பானது நிலநடுக்கம் மற்றும் கண்ணாடி உகடதல் தபான்ற அதிரவ்ுகளுக்கு 

வழிவகுக்கும். 
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ஒடிசாவில் ஒப்பந்தப் பண்மணயே் 

 ஒடிசா மாநில அரசானது ஒப்பந்தப் பண்கணயதத்ிற்காக முதலீட்டாளரக்ள் மற்றும் 

விவசாயிகள் ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ஈடுபட அனுமதிக்கும் வககயில் ஓர ் அவசரச ்

சட்டத்கத இயற்றியுள்ளது. 

 இது தவளாண் பதப்படுதத்ுல்/ஏற்றுமதி அல்லது வரத்்தக அலகுகள் (பமாதத் 

பகாள்முதலாளரக்ள்) விவசாயிகளிடமிருந்து குறிப்பிட்ட அளவுள்ள தவளாண் 

பபாருட்ககள முன்கூட்டிதய ஒப்புக் பகாள்ளப்பட்ட விகலயில் வாங்குவதற்காக, 

அவரக்ளுடன் ஒப்பந்தம் தமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு பண்கணய முகறயாகும். 

 இந்தியாவில் ஒப்பந்தப் பண்கணயானது இந்திய ஒப்பந்தச ் சட்டம், 1872ன் கீழ் 

ஒழுங்குமுகறப் படுத்தப்படுகின்றது. 

 மாதிரி தவளாண் உற்பதத்ிப் பபாருள் சந்கதக் குழுச ்சட்டம், 2003 (APMC - Agricultural 

Produce Market Committee) என்ற சட்டமானது ஒப்பந்தப் பண்கணயதத்ிற்காக சில 

விதிககள வழங்குகின்றது. 

 தவளாண் துகற அகமசச்கமானது வகரவு மாதிரி ஒப்பந்தப் பண்கணயச ் சட்டம், 

2018 என்ற ஒரு மாதிரிகய பவளியிட்டுள்ளது. 

 

புத்திோரி நதி 

 இது இந்தியாவில் அசாமில் உருவாகும் ஒரு நதியாகும். 

 இது பிரம்மபுத்திரா நதியின் துகண நதியாகும். 

 இது பவள்ளம் மற்றும் அதிக வண்டல் சுகமக்குப் பபயர ்பபற்றது. 

 சமீபதத்ில் ஏற்பட்ட ஆம்பன் புயலிற்குப் பிறகு இதில் பவள்ளம் ஏற்பட்டதாக பசய்தி 

பவளியானது. 

 

 

பீகாரின் புவிசார ்குறியீடு சகாண்ட தயாரிப்புகள் 

 ஷாஹி லிசச்ி, கட்டரன்ி அரிசி, சரத்லு / ஜரத்லு மாம்பழம் மற்றும் மாகஹி பவற்றிகல 

ஆகியகவ பீகார ் மாநிலத்கதச ் தசரந்்த உணவுப் பபாருட்கள் ஆகும். இவற்றிற்குப் 

புவிசார ்குறியீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பீகாரின் முசாபரப்ூர,் கவஷாலி, சமஸ்திபூர,் சம்பாரன், பபகுசராய் ஆகிய 

மாவட்டங்கள் ஷாஹி லிசச்ிப் பழதத்ின் சாகுபடிக்குச ் சாதகமான காலநிகலகயக் 

பகாண்டுள்ளன. 

 நாட்டில் வளரக்்கப்படும் லிசச்ியில் 40 சதவீதத்கதப் பீகார ் உற்பதத்ி பசய்கின்றது 

இதில் 60 சதவீதம் ஷாஹி லிசச்ிகள் ஆகும். 

 பாகல்பூரின் (பீகார)் சரத்லு மாம்பழம் அதன் தனித்துவமான மணம் மூலம் உலகில் 

பிரபலமானது. 
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பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சரவ்மதச அரபி சோழி புமனவுப் பரிசு – 2020  

 அப்பததலாகப் அய்தசாய் (Abdelouahab Aissaoui) என்பவரின் “ஸ்பாரட்்டான் தகாரட்்” 

என்ற புகனவானது 13வது சரவ்ததச அரபி பமாழி புகனவுப் பரிசிகன பவன்று 

உள்ளது. 

 இப்பரிகச பவன்ற முதலாவது அல்ஜீரிய நாட்டவர ்அய்தசாய் ஆவார.் 

 இது ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ின் அபுதாபியில் உள்ள எமிதரட்ஸ் கூட்டகமப்பினால் 

ஆதரிக்கப் படுகின்றது.  

 இந்தப் பரிசானது இலண்டனில் உள்ள புக்கர ் பரிசுக் கூட்டகமப்பிகன அதன் 

வழிகாட்டியாகக் பகாண்டும் அபுதாபியில் உள்ள கலாசச்ாரம் மற்றும் சுற்றுலாத் 

துகறயினால் ஆதரிக்கப் பட்டும் வருகின்றது. 

 

புலிட்சர ்பரிசு 2020 

 ஜம்மு-காஷ்மீகரச ் தசரந்்த 3 புககப்படக் ககலஞரக்ள் புககப்படத் துகறயில் 2020 

ஆம் ஆண்டிற்கான புலிட்சர ்பரிசகன பவன்றுள்ளனர.்  

 யாசின் தர,் முக்தர ் கான் மற்றும் சன்னி ஆனந்த் ஆகிதயார ் இந்த விருதிகன 

பவன்றுள்ளனர.் 

 இந்த விருதானது 1917 ஆம் ஆண்டில் தஜாசப் புலிட்சரால் ஏற்படுத்தப் பட்டது. 

 இந்த விருதானது பகாலம்பியா பல்ககலக் கழகதத்ினால் நிரவ்கிக்கப் படுகின்றது. 

 இது புத்தக பவளியீடு, பத்திரிக்கக, நிகழ்தநர/இகணயப்  பதத்ிரிக்ககத் துகற, 

இகசத் பதாகுப்பு மற்றும் இலக்கியம் ஆகியவற்றில் நிகழ்தத்ப் பட்ட  

சாதகனகளுக்காக வழங்கப் படுகின்றது. 

 

 

ஆரட்ர் ஆஃப் மரசிங் சன் (உதய சூரியனின் ஆமண) விருது  

 ஜப்பான் அரசானது மணிப்பூர ்மருதத்ுவரான  தங்ஜம் தபாலி சிங்குக்கு ‘ஆரட்ர ்ஆஃப் 

கரசிங் சன்’ எனும் விருகத வழங்கியுள்ளது. 

 இந்தியாவில் ஜப்பாகனப் பற்றி நன்கு புரிந்து பகாள்ளவும், இரு நாடுகளுக்கும் 

இகடயிலான உறவுககள ஆழப்படுதத்வும் உதவிய அவருக்கு இது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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 இரண்டாம் உலகப் தபாரின் தபாது தபாரிடப்பட்ட இம்பால் தபாரின் 70வது ஆண்டு 

நிகறவு விழாகவ சிங் ஏற்பாடு பசய்திருந்தார.் 

 இந்த விருகத ஜப்பானியப் தபரரசர ்மீஜி 1875 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுதத்ினார.் 

 இது சரவ்ததச உறவுகளில் சாதகனகள், ஜப்பானியக் கலாசச்ாரத்கத தமம்படுத்துதல், 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு, நலன் புரிதல் அல்லது தமது துகறகளில் சாதகனகள் 

புரிந்தவர ்ஆகிதயாருக்கு வழங்கப் படுகிறது. 

 

 

2019 ஆே் ஆண்டின் அசலக்சாந்தர் டால்ரிே்பிள் விருது 

 இந்திய அரசின் ததசிய நீரப்்பரப்பியல் துகற வல்லுநரான துகணக் கடற்பகட 

அதிகாரி வினய் பதவ்ாருக்கு இந்த விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப் பட்டது.  

 இந்திய நீரப்்பரப்பியல் துகற மற்றும் மிகப் பரந்த இந்தியப் பபருங்கடல் பகுதியில் 

இவரது தகலசிறந்தப் பங்களிப்பிற்காக இந்த விருதானது இவருக்கு வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது ஐக்கிய இராஜ்ஜியதத்ின் பாதுகாப்புத் துகற அகமசச்கதத்ால் வழங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 இது கடற்பகடயின் முதலாவது நீரப்்பரப்பியல் துகற வல்லுநரான அபலக்சாந்தர ்

டால்ரிம்பிள் என்பவரின் நிகனவாக இந்தப் பபயரிடப்பட்டுள்ளது.  
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ராே்கின்கர் பாய்ஜ் 

 மத்தியக் கலாசச்ாரத் துகற அகமசச்கதத்ின் ததசிய நவீனக் ககல கூடமானது 

“ராம்கின்கர ் பாய்ஜ், அகமதியான மாற்றம் மற்றும் பவளிப்பாடுகளின் 

(உணரச்ச்ிகளின்) மூலம் பயணம்” என்ற தகலப்பு பகாண்ட ஒரு பமய்நிகர ்

சுற்றுலாகவ நடத்தியுள்ளது. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டு தம 26 அன்று ராம்கின்கார ்பாய்ஜ் அவரக்ளின் 115வது பிறந்த 

தினத்கத அனுசரிப்பதற்காக நடத்தப்பட்டது. 

 ராம்கின்கர ்பாய்ஜ், (1906 – 1980) என்பவர ்புகழ்பபற்ற சிற்பக் ககல வல்லுநர,் ஓவியர ்

மற்றும் வகரபட விளக்கக் ககலஞர ்ஆவார.் 

 இவர ்தமற்கு வங்காளதத்ில் உள்ள பான்கூராவில் பிறந்தார.் 

 நந்தலால் தபாஸ் மற்றும் பபதனாதடபபஹரி முகரஜ்ி ஆகிதயாருடன் இகணந்து இவர ்

இந்தியாவின் சுதந்திரதத்ிற்கு முன்பு நவீனக் ககலக்கான முக்கிய கமயங்களில் 

ஒன்றான சாந்தி நிதகதகன ஏற்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளார.் 

 

ஆண்டின் ராணுவப் பாலின ஆதரவாளர ்விருது 

 சமீபதத்ில் இந்தியா மற்றும் பிதரசில் ஆகிய நாடுககளச ் தசரந்்த மகளிர ் அகமதிப் 

பகடயினர ் கூட்டாக 2019 ஆம் ஆண்டின் ஐக்கிய நாடுகள் ராணுவப் பாலின 

ஆதரவாளர ்விருதிகன பவன்றுள்ளனர.் 

 இந்திய ராணுவத்கதச ் தசரந்்த தளபதி சுமன் கவானி மற்றும் பிதரசிகலச ் தசரந்்த 

காரல்ா தமான்டியிதரா டி தகஸ்ட்தரா அராதஜா என்ற கமாண்டர ் ஆகிதயார ் இந்த 

விருதிற்காகத் ததரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

 இந்த விருதிகனப் பபறும் முதலாவது இந்தியர ்தளபதி சுமன் கவானி ஆவார.் 

 இந்த விருது 2016 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப் பட்டது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புத் தீரம்ானதத்ின் பகாள்ககககள ஊக்குவிக்கும் 

ராணுவ அகமதிப் பகடவீரரின் (தனிநபர)் அரப்்பணிப்பு மற்றும் முயற்சிககள 

அங்கீகரிக்கின்றது. 

 பதற்கு சூடானில் ஐக்கிய நாடுகள் அகமதித் திட்டமானது சமீபதத்ில் விடுதகல 

பபற்ற பதற்கு சூடானிற்கான புதிய ஐக்கிய நாடுகள் அகமதிப் பகடத் திட்டமாகும். 

இந்த நாடு 2011 ஆம் ஆண்டு ஜூகல 09 அன்று விடுதகல பபற்றது. 

 இது 1996 ஆம் ஆண்டின் ஐக்கிய நடுகள் பாதுகாப்புச ் சகப தீரம்ானதத்ின் கீழ்  2011 

ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப் பட்டது. 
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விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

MRF சரவ்மதச கிரிக்சகட் கவுன்சிலின் சடஸ்ட் மபாட்டித் தரவரிமச 

 படஸ்ட் கிரிக்பகட் தபாட்டித் தர வரிகசயில் இந்தியா ஆஸ்திதரலியாவிடம் 

முதலிடத்கத இழந்து உள்ளது. 

 சரவ்ததச கிரிக்பகட் கவுன்சிலின் படஸ்ட் தபாட்டித் தர வரிகசயில் ஆஸ்திதரலியா 

முதலிடத்கதப் பிடித்த நிகலயில், இந்தியா 3வது இடத்கதயும், நியூசிலாந்து 2வது 

இடத்கதயும் பபற்றுள்ளன. 

 2016 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்மாதத்திற்குப் பிறகு முதல் முகறயாக இந்தியா படஸ்ட் 

பட்டியலில் முதலிடதத்ில் இருந்து மாற்றப் பட்டுள்ளது. 

 

உமிழ்நீமரப் பயன்படுத்தத் தமட 

 முன்னாள் இந்தியக் கிரிக்பகட் அணி வீரரான அனில் கும்பதள தகலகமயிலான 

ஐசிசி கிரிக்பகட் குழுவானது (சரவ்ததச கிரிக்பகட் குழு) கிரிக்பகட் பந்து 

பிரகாசிப்பதற்காக அதன் மீது உமிழ்நீகரப் பயன்படுதத்த் தகட விதித்துள்ளது. 

 பந்து சுழல்வதற்காக தமற்பகாள்ளப்படும் இந்த நகடமுகறயானது தகாவிட் – 19 

தநாய்த் பதாற்றின் காரணமாக சுகாதார அபாயமாகக் கருதப்படுகிறது. 

 எனினும் ஐசிசி கிரிக்பகட் குழுவானது பந்து சுழல்வதற்காக தவண்டி  வியரக்வகயப் 

பயன்படுதத்ுவதில் எந்தவிதத் தீங்கும் இல்கல என்று கண்டறிந்து உள்ளது.  

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சதாழிலாளர் தினே் - மே 01 

 இந்த நாள் சரவ்ததச பதாழிலாளர ் தினம் மற்றும் தம தினம் என்றும் அகழக்கப் 

படுகிறது. 

 இந்தியாவில், பதாழிலாளர ்தினதத்ின் மதராஸில் (இப்தபாது பசன்கன) இந்துஸ்தான் 

பதாழிலாளர ்கிசான் கட்சியால் 1923 தம 1 அன்று முதன் முதலில் பகாண்டாடப் பட்டது. 

 அபமரிக்காவின் சிகாதகாவில் 1886 ஆம் ஆண்டு  தம மாதம் 4 ஆம் தததி  

தஹமாரக்்பகட் படுபகாகல நிகழ்தத்ப் பட்டகத நிகனவு கூறும் வககயில் 

பதாழிலாளர ்தினம் பகாண்டாடப் படுகிறது. 

 

ேகாராஷ்டிரா / குஜராத் தினே் - மே 01 

 1960 ஆம் ஆண்டில், பம்பாய் மறுசீரகமப்புச ் சட்டமானது இந்தியாவின் 

பாராளுமன்றத்தால் நிகறதவற்றப் பட்டது. பம்பாய் என்ற பன்பமாழி மாநிலத்கத 

குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிராவாக இது பிரிதத்து. 

 இந்தச ் சட்டமானது 1960 ஆம் ஆண்டு தம மாதம் 1 ஆம் தததி முதல் நகடமுகறக்கு 

வந்தது. 
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உலக சூமர மீன் தினே் – மே 2 

 இது சூகர மீன் இனங்ககளப் பாதுகாப்பதன் முக்கியதத்ுவம் குறித்து விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக ஐக்கிய நாடுகளால் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இது 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

 சூகர மீன் இனமானது பமாதத்க் கடல் மீன் பிடிப்பில் 20% பங்ககயும் உலக அளவில் 

வரத்்தகம் பசய்யப்படும் கடல் உணவில் 8% பங்ககயும் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

சரவ்மதச வானியல் தினே் – மே 2 

 இது ஆண்டிற்கு இரு முகற, அதாவது பசப்டம்பர ்26 மற்றும் தம 2 ஆகிய தினங்களில் 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இது சரவ்ததச வானியல் ஒன்றியதத்ினால் (IAU - International Astronomical Union) 

ஒருங்கிகணக்கப் படுகின்றது. 

 IAU ஆனது 1919 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப் பட்டதாகும். 

 இந்தியா IAU அகமப்பில் உறுப்பினராக உள்ளது. 

 இதன் தகலகமயகம் பிரான்சில் அகமந்துள்ளது. 

 சரவ்ததச வானியல் ஆண்டானது 2009 ஆம் ஆண்டு அனுசரிக்கப் பட்டது. 
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 இது கலிலிதயாவின் கண்டுபிடிப்புகளின் 400வது ஆண்டு நிகனவு தினத்கத 

அனுசரிப்பதற்காகவும் 17ம் நூற்றாண்டில் பகப்ளரின் கண்டுபிடிப்புககள 

அனுசரிப்பதற்காகவும் தவண்டி 2009 ஆம் ஆண்டில் பகாண்டாடப்பட்டது. 

 1609 ஆம் ஆண்டில், விண்பவளி குறித்த பாரக்வயில் மாற்றங்ககள ஏற்படுதத்ும் 

வககயில் கலிலிதயா முதன்முகறயாக நிலவில் உள்ள பள்ளங்கள் மற்றும் 

மகலககளக் கண்டறிந்தார.்  

 

உலகப் பத்திரிக்மகச ்சுதந்திர தினே் – மே 03  

 இது 1993 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சகபயினால் பகற 

சாட்டப்பட்டது. 

 தம 3 என்ற தினமானது விண்ட்ஹூக் பிரகடனதத்ின் (Windhoek Declaration) நிகனவு 

தினத்கதக் குறிக்கின்றது. 

 இது 1991 ஆம் ஆண்டில் நமீபியாவின் தகலநகரான விண்ட்ஹூக்கில் ஆப்பிரிக்க 

பசய்தித்தாள் பதத்ிரிக்ககயாளரக்ளால் பகாண்டு வரப்பட்ட சுதந்திரமான   

பத்திரிக்ககக்கான பகாள்கககளின் கூற்றாகும். 

 யுபனஸ்தகா ஆனது யுபனஸ்தகா/கில்லிரிதமா தகதனா உலகப் பத்திரிக்ககச ்

சுதந்திரப் பரிகச வழங்குவதன் மூலம் இதத்ினத்கத அனுசரிக்கின்றது. 

 இது உலகம் முழுவதும் பதத்ிரிக்ககச ் சுதந்திரத்தின்  பாதுகாப்பு மற்றும் 

ஊக்குவிப்பிற்காக தகலசிறந்த பங்களிப்புககள ஆற்றிய தனிநபரக்ள், அகமப்பு 

மற்றும்/அல்லது  நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப் படுகின்றது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் இதத்ினதத்ிற்கான கருதத்ுரு, “சாதகமும் பயமும் அற்ற 

பத்திரிக்ககத் துகற” என்பதாகும். 

 1993 ஆம் ஆண்டு முதல், ஆண்டுததாறும் உலகளாவியக் கருத்தரங்கானது நடதத்ப் 

படுகின்றது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் உலகப் பதத்ிரிக்ககச ் சுதந்திரக் கருத்தரங்கக நடத்தும் நாடு 

பநதரல்ாந்து ஆகும். 

 

 

உலகச ்சிரிப்பு தினே் – மே 03  

 இது முதன்முதலில் 1998 ஆம் ஆண்டு தம 10 அன்று இந்தியாவில் உள்ள மும்கபயில் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இத்தினமானது 1998 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய சிரிப்பு தயாகா இயக்கதத்ின் 

நிறுவனரான டாக்டர ்மதன் கட்டாரியாவினால் ஒருங்கிகணக்கப் பட்டது. 
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சரவ்மதசத் தீயமணப்பு வீரரக்ள் தினே் – மே 04 

 இது 1999 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுதத்ப் பட்டது. 

 ஆஸ்திதரலியாவில் ஏற்பட்ட மிகப்பபரிய காட்டுத் தீ நிகழ்வின் தபாது 5 தீயகணப்பு 

வீரரக்ள் உயிரிழந்ததன் காரணமாக உலகம் முழுவதும் இதத்ினத்தின்  அனுசரிப்பு 

குறித்த ஒரு பரிந்துகரயானது அப்தபாது கவக்கப்பட்டது.  

 சரவ்ததச தீயகணப்பு வீரக்ள் தினதத்ிற்கான குறியீடு சிவப்பு மற்றும் நீல நிற 

நாடாவாகும். 

 சிவப்பு நிறம் தீகயயும் நீல நிறம் நீகரயும் குறிக்கின்றது. 

 

நிலக்கரிச ்சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ள் தினே் – மே 04 

 நிலக்கரிச ் சுரங்கதத்ின் மிகக் கடுகமயான பதாழில் மற்றும் அதில் பணியாற்றும் 

மக்கள் ஆகியவற்கற  எடுதத்ுக் காட்டுவதற்காக ஒவ்பவாரு ஆண்டும் தம 4 ஆம் 

தததியன்று நிலக்கரிச ் சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ள் தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 பூமியில் மிகப் பரவலாகக் காணப்படும் புகதபடிவ எரிபபாருள் நிலக்கரி ஆகும். 

நிலக்கரிச ் சுரங்கம் என்பது பூமியிலிருந்து நிலக்கரிகயப் பிரிதப்தடுக்கும் ஒரு 

பசயல்முகறயாகும். 

 இந்தியாவில் சுரங்கத் பதாழிலானது 1774 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கியது. 

 ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பபனியின் ஜான் சம்பனர ் மற்றும் சுதடானியஸ் 

கிராண்ட் பஹல்தத்ி ஆகிதயார ்தமற்கு தாதமாதர ்நதிப் பகுதியில் தமற்கு வங்கத்தில் 

உள்ள ராணிகஞ்ச ் நிலக்கரிச ் சுரங்கத்தில் வணிக ரீதியான சுரங்கத் பதாழிகலத் 

பதாடங்கினர.் 

 ஒடிசா, ஜாரக்்கண்ட், தமற்கு வங்காளம், சத்தீஸ்கர,் மற்றும் அகதபயாட்டி இருக்கும் 

நாட்டின் மத்திய மற்றும் பதற்குப் பகுதிகள் ஆகியகவ நிலக்கரி அதிகமுள்ள 

பகுதிகளாகும். 

 பாதிக்கும் தமற்பட்ட இந்தியாவின் வணிக ரதீியிலான மின்சார ஆற்றல் ததகவகள் 

நிலக்கரியினால் பூரத்த்ி பசய்யப் படுகின்றன. 

 

 

உலக ஆஸ்துோ தினே் – மே 05 

 2020 ஆம் ஆண்டின் உலக ஆஸ்துமா தினதத்ின் கருத்துரு, “ஆஸ்துமாவினால் ஏற்பட்ட 

இறப்புகள் தபாதும்” என்பதாகும். 

 இந்த வருடாந்திர அனுசரிப்பானது ஆஸ்துமாவிற்கான உலகளாவிய 

முன்பனடுப்புகளினால் (GINA - the Global Initiative for Asthma) ஒருங்கிகணக்கப் 

படுகின்றது. 
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 இது 1993 ஆம் ஆண்டில் ததசிய சுகாதார நிறுவனம் ததசிய இதய, நுகரயீரல் மற்றும் 

இரத்த நிறுவனம் மற்றும் உலக சுகாதார அகமப்பு ஆகியவற்றினால் இகணந்து 

பதாடங்கப் பட்டது. 

 ஆஸ்துமா என்பது மிகவும் முக்கியமான பதாற்றா தநாய்களில் ஒன்றாகும். 

 

சரவ்மதச ேருத்துவத் தாதிகள் தினே் – மே 05 

 இத்தினமானது சரவ்ததச மருதத்ுவத் தாதிகள் கூட்டகமப்பினால்  (ICM - International 

Confederation of Midwives) அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இது மருதத்ுவத் தாதிகளின் நிகல குறிதத்ும் தாய்மாரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் பிறந்த 

குழந்கதகளுக்கு இவரக்ள் ற்றும் பணிகள் குறித்தும் விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவகத 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “பகாண்டாடுதல், பசயல் 

விளக்கமளிதத்ல், தயாராக இருத்தல், ஒன்றிகணதல்” என்பதாகும்.  

 

சவசாக் – புத்த பூரண்ிோ - முழு நிலவு தினே் – மே 07 

 இது உலகம் முழுவதும் உள்ள புதத்த் துறவிகளுக்கான ஒரு புனித தினமாகும். 

 இரண்டகர நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு கி.மு. 623 ஆம் ஆண்டில் பவசாக் தினத்தின் 

தபாது புதத்ர ்பிறந்தார.் 

 தமலும் மற்பறாரு பவசாக் தினதத்ன்று புத்தர ்ஞாதனாதயத்கதயும் பபற்றார.்  

 தமலும் மற்பறாரு பவசாக் தினதத்ன்று புத்தர ்தனது 80வது அககவயில் காலமானார.் 

 இந்தத் தினமானது 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஐக்கிய நாடுகளால் 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 

 

உலகத் தடகள தினே் – மே 07 

 இது முதன்முகறயாக 1996 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 இந்தத் தினதக்த சரவ்ததச முகறசாராத தடகளக் கூட்டகமப்பு (IAAF - International 

Amateur Athletic Federation) அறிமுகப் படுதத்ியது. 

 இது தடகளப் தபாட்டிகளில் இகளஞரக்ளின் பங்தகற்கப ஊக்குவிப்பதற்காக 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 
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உலக சசஞ்சிலுமவச ்சங்கே் ேற்றுே் சசே்பிமற நாள் – மே 8 

 இது சரவ்ததச பசஞ்சிலுகவச ் சங்கம் மற்றும் பசம்பிகற இயக்கதத்ின் 

பகாள்கககளின் ஆண்டுக் பகாண்டாட்டமாகும். 

 இந்தத் தினம் 1828 ஆம் ஆண்டு தம மாதம் 8 தததி அன்று பிறந்த பஹன்றி டுனன்ட் 

அவரக்ளின் பிறந்தநாள் ஆகும். 

 இவர ் சரவ்ததச பசஞ்சிலுகவச ் சங்கத்தின் நிறுவனர ் மற்றும் முதல் அகமதிக்கான 

தநாபல் பரிசு பபற்றவர ்ஆவார.் 

 உலக பசஞ்சிலுகவச ் சங்கம் உணவுப் பற்றாக்குகற, இயற்ககப் தபரழிவுகள், 

தபாரக்ள் மற்றும் பகாள்கள தநாய்களின் தபாது உதவிகய வழங்குகிறது. 

 

ஐமராப்பாவின்  சவற்றி தினே் – மே 8  

 

 இது 1945 ஆம் ஆண்டு தம மாதம் 8 ஆம் தததியன்று நாஜி பஜரம்னி தனது ஆயுதப் 

பகடககள நிபந்தகனயின்றிச ்சரணகடயச ்பசய்தகத இரண்டாம் உலகப் தபாரின் 

நட்பு நாடுகள் முகறயாக ஏற்றுக் பகாண்டகதக் பகாண்டாடும் நாள் ஆகும். 

 இது ஐதராப்பாவில் இரண்டாம் உலகப் தபாரின் முடிகவக் குறிக்கிறது. 

 இரண்டாம் உலகப் தபாரின் தபாது உயிரக்கள இழந்தவரக்ளுக்கு நிகனவு 

அஞ்சலியும் ஆறுதலும் கூறும் தநரம் என்ற தினமும் இந்த நாளில் பகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 இந்த நாள் 2004 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சகபயால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

அன்றிலிருந்து இத்தினம் ஐக்கிய நாடுகள் சகபயால் நிகனவு கூறப்பட்டு வருகின்றது. 

 

உலக இரத்த அழிவுசம்சாமக தினே் – மே 8  

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்பபாருள் என்னபவன்றால் - 'இரதத் அழிவுசத்சாககக்கு 

தவண்டி ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் விடியல் - சிறந்த  சிகிசக்ச முகறககள 

தநாயாளிகளுக்கு அணுகக் கூடியதாகவும், விகல மலிவாகவும் தவண்டிய முகறயில் 

மாற்றுவதற்கான உலகளாவிய முயற்சிக்கான தநரம்’ என்பதாகும். 

 இது இரத்த அழிவுசத்சாகக சரவ்ததசக் கூட்டகமப்பால் 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டு வருகின்றது. 

 இது ஒரு மரபுவழி இரதத்க் தகாளாறாகும். இது நமது உடலில் இயல்கப விட 

குகறவான சிவப்பணுப் புரதம் இருக்கக் காரணமாகிறது. 

 சிவப்பணுப் புரதமானது சிவப்பு இரதத் அணுக்கள் ஆக்ஸிஜகன எடுதத்ுச ் பசல்ல 

உதவுகிறது. 
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 இரத்த அழிவுசத்சாகக தநாயாளிகள் குகறந்த அளவு சிவப்பணுப் புரதம் காரணமாக 

இரத்தச ்தசாககயால் பாதிக்கப் படுகின்றனர.் 

 இரத்த அழிவுசத்சாககயால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் தமற்கு வங்கம் 

ஆகும். 

 

 

உலக இடே்சபயருே் பறமவகள் தினே் (WMBD) – மே 09 

 இது அபமரிக்காவிற்கான சுற்றுசச்ூழல் (EFTA - Environment for the Americas) என்ற 

அகமப்புடன் இகணந்து இடம்பபயரும் உயிரினங்கள் மீதான ஒப்பந்தம் (CMS - 

Convention on Migratory Species), ஆப்பிரிக்க-யூதரசிய நீரப்்பறகவ ஒப்பந்தம் (AEWA - 

African-Eurasian Waterbird Agreement) ஆகியவற்றினால் ஒருங்கிகணக்கப்படுகின்றது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருத்துரு, “பறகவகள் நமது உலகத்கத 

இகணக்கின்றன” என்பதாகும். 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர,் சரவ்ததச இடம்பபயரும் பறகவகள் தினம் (IMBD - 

International Migratory Bird Day) மற்றும் உலக இடம்பபயரும் பறகவகள் தினம் (WMBD - 

World Migratory Bird Day) என்று 2 உலகின் மிகப்பபரிய பறகவ விழிப்புணரவ்ுப் 

பிரசச்ாரங்கள் தமற்பகாள்ளப்பட்டு வந்தன. 

 2017 ஆம் ஆண்டில், மணிலாவில் நகடபபற்ற CMS பங்காளரக்ள் மாநாட்டின்  12வது 

அமரவ்ின் தபாது EFTA, CMS மற்றும் AEWA ஆகியன இகணந்து உலகம் முழுவதும் 

இடம்பபயரும் பறகவகளின் பயணம் குறிதத் விழிப்புணரக்வ அதிகரிப்பதற்காக ஒரு 

புத்தாக்கப் பங்களிப்கப அறிவிதத்ுள்ளன.  

 2018 ஆம் ஆண்டு முதல், ஒரு புதிய கூட்டுப் பிரசச்ாரமானது WMBD என்ற ஒற்கறப் 

பபயகர ஏற்றுக் பகாண்டுள்ளது.  

 இந்தத் தினத்கத அனுசரிப்பதற்கான முக்கியமான நிகழ்வுகளானது ஆண்டிற்கு 2 

முகற, அதாவது தம மற்றும் அக்தடாபர ் ஆகிய மாதங்களின் 2வது 

சனிக்கிழகமயன்று அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

CMS  ற்றி 

 தனது உறுப்பு நாடுகள் முழுவதிலும் இடம்பபயரும் உயிரினங்ககளப் பாதுகாக்கும் 

பபாருட்டு, ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்டத்தின் கீழ் CMS ஆனது நகடமுகறயில் 

உள்ளது. 

 இது பான் ஒப்பந்தம் (Bonn Convention) என்றும் அகழக்கப்படுகின்றது. 

 CMS என்பது உறுப்பு நாடுகள் முழுவதும் இருக்கும் நிலப் பகுதி மற்றும்  நீரப்் 

பகுதிகயச ் சாரந்்த வககயிலான பறகவ இனங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

தமலாண்கம ஆகியவற்றிற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட உலகளாவிய மற்றும் ஐக்கிய 

நாடுகள் அகமப்கப அடிப்பகடயாகக் பகாண்ட அரசாங்கங்களுக்கிகடதயயான 

ஒதர அகமப்பு இதுவாகும்.   
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உலக நியாயோன வரத்்தக தினே் – மே 09 

 இது உலக நியாயமான வரத்்தகக் கூட்டகமப்பினால் வலியுறுதத்ப்படுகின்றது. 

 இது உலகம் முழுவதும் 75 நாடுகளிலிருந்து 450ற்கும் தமற்பட்ட அகமப்புககள 

பகாண்ட நியாயமான வரத்த்கம் குறிதத் ஒரு உலகளாவிய ஆகணயமாகும். 

 இந்த ஆண்டின் கருதத்ுரு, “பூமியில் நியாயமான வரத்்தகம், புதிய 

பபாருளாதாரத்திற்கான நிறுவனங்கள்” என்பதாகும்.  

 

உலக மக சுகாதார தினே் – மே 05 

 உலக சுகாதார நிறுவனமானது இத்தினத்கத அனுசரிக்கின்றது. 

 இந்த ஆண்டின் கருப்பபாருள், “உயிரக்களக் காப்பாற்றுதல்; உங்களது ககககளச ்

சுத்தமாக கவத்துக் பகாள்ளுங்கள்” என்பதாகும். 

 இது பசவிலியரக்ள் மற்றும் மருதத்ுவ தாதிகளுக்கான ஆண்டுடன் ஒன்றிப் 

பபாருந்துகின்றது.  

 

 

உலக அன்மனயரக்ள் தினே் – மே 10 

 இது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் தம மாததத்ின் இரண்டாவது ஞாயிறன்று மிகப்பபரிய 

அளவில் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 அபமரிக்காவில் நவீன கால அன்கனயரக்ள் தினமானது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் 

பதாடக்கதத்ில் அன்னா ஜாரவ்ிஸ் என்பவரின் முன்பனடுப்பின் மூலம் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

 1914 ஆம் ஆண்டில், அபமரிக்காவின் ஜனாதிபதி உட்தரா வில்சன் தம மாததத்ின் 2வது 

ஞாயிற்றுக் கிழகமகயத் ததசிய விடுமுகறயாக அறிவிக்கும் ஒரு தீரம்ானதத்ில் 

ககபயழுதத்ிட்டார.் 
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மதசியத் சதாழில்நுட்ப தினே் – மே 11  

 ஒவ்பவாரு ஆண்டும் இத்தினமானது இந்தியாவின் சிறந்த பதாழில்நுட்ப 

முன்தனற்றங்ககள நிகனவு கூரவ்தற்காக அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இந்த ஆண்டின் கருப்பபாருள், “அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் 

பபாருளாதாரத்கத தமம்படுதத்ுவதின் மீது கவனம் பசலுதத்ுதல்” என்பதாகும். 

 1998 ஆம் ஆண்டு தம 11 ஆம் தததியன்று, இந்தியா தனது முதலாவது பவற்றிகரமான 

சக்தி – 1 என்ற அணு ஆயுத ஏவுககணகய தசாதகன பசய்தது. 

 இந்த ஏவுககணயானது இராஜஸ்தானில் உள்ள இந்திய ராணுவத்தின் பபாக்ரான் 

தசாதகனத் தளத்தில் தசாதகன பசய்து பாரக்்கப்பட்டது. 

 இந்தச ் தசாதகனயானது, “சக்தி நடவடிக்கக” (பபாக்ரான் II) என்று அகழக்கப் 

படுகின்றது. 

 இந்த பவற்றிகர தசாதகனக்குப் பின்பு, பிரதமர ்வாஜ்பாய் இந்தியாகவ அணு ஆயுத 

நாடாக அறிவிதத்ார.் 

 இது நமது நாட்டின் முன்னாள் குடியரசுத் தகலவரான டாக்டர ்ஏ.பி.தஜ அப்துல்கலாம் 

தகலகமயில் தமற்பகாள்ளப்பட்டது.  

 இது P5 எனப்படும் ஐநா நிரந்தர உறுப்பு நாடுகளுக்குப் பிறகு அணு ஆயுத மன்றத்தில் 

இகணயும் 6வது நாடாக இந்தியாகவ மாற்றியுள்ளது. 

 தமலும் இது அணு ஆயுதப் பரவல் தகட ஒப்பந்ததத்ில் (NPT - Non- Proliferation of Nuclear 

Weapons Treaty) இகணயாத முதலாவது நாடாகவும் இந்தியாகவ மாற்றி உள்ளது. 

 இதற்கு முன்பு இந்தியாவின் முதலாவது அணு ஆயுதச ் தசாதகன “சிரிக்கும் புதத்ர”் 

(பபாக்ரான் - 1) என்பதாகும். 

 இது 1974 ஆம் ஆண்டு தம மாததத்ில் பபாக்ரானில் தமற்பகாள்ளப்பட்டது.  

 தம 11 ஆனது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அகமப்பானது திரிசூல் 

ஏவுககணகயச ்தசாதகன பசய்த நாகளயும் குறிக்கின்றது. 

 தமலும் இது “ஹன்சா – 3” என்ற முதலாவது உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட 

விமானத்தின் விமானப் பயணத்கதயும் குறிக்கின்றது.  

 

 

சரவ்மதச சசவிலியரக்ள் தினே் – மே 12 

 ப்தளாரின்ஸ்  கநட்டிங்தகலின் பிறந்த தினமானது சரவ்ததச பசவிலியரக்ள் தினமாக 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இந்தத் தினத்கத சரவ்ததச பசவிலியரக்ள் மன்றம் முன்னின்று அனுசரிக்கின்றது. 
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 இந்த ஆண்டின் கருப்பபாருள், “பசவிலியரக்ள் : தகலகமக்கான ஒரு குரல் -

ஆதராக்கியத்திற்கு தவண்டி உலகிற்கு பசவிலியப் பணி அவசியம்” என்பதாகும். 

 

 இது உலகளாவிய சுகாதார நலத்கத அகடவதற்காக உலக சுகாதார அகமப்பினால் 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 கநட்டிங்தகல் “விளக்குடன் உள்ள பபண்மணி“ என்று அகழக்கப் படுகின்றார.் 

 இவர ்இத்தாலியில் ஒரு பசல்வமிக்க ஆங்கிதலயக் குடும்பதத்ில் பிறந்தார.்  

 

 

அருகி வருே் உயிரினங்கள் தினே் – மே 15 

 இது முதன்முகறயாக 2006 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 இது அருகி வரும் உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்றின் வாழிடங்ககளப் 

பாதுகாப்பதற்காக எடுக்கப்படும் ததசிய அளவிலான பாதுகாப்பு முயற்சிககள 

அங்கீகரிக்கின்றது. 

 அருகி வரும் உயிரினங்கள் என்பது சுற்றுசச்ூழலின் தநரடி அல்லது புவியியல் மற்றும் 

உயிரியியல் நிகலகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் காரணமாக அழியும் நிகலயில் 

உள்ள உயிரினங்ககளக் குறிக்கின்றது.  

 பன்னாட்டு இயற்ககப் பாதுகாப்பு மன்றத்தின் (IUCN - International Union for Conservation 

of Nature) சிவப்பு தரவுப் பட்டியலானது, மிகப் பரந்த அளவிலான அருகிவரும் 

இனங்ககள உள்ளடக்கியுள்ளது 

 IUCN-ன் கூற்றுப் படி, அருகிவரும் இனங்கள் கீதழ பகாடுக்கப் பட்டுள்ளவற்றில் 

ஏததனும் ஒன்கறப் பூரத்்தி பசய்ய தவண்டும். அகவயாவன 

o கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அந்த இனதத்ின் எண்ணிக்ககயில் 50-70% குகறதல். 

o பமாத்தப் புவியியல் வாழிடப் பகுதியானது 5000 சதுர கிதலா மீட்டருக்குக் 

குகறவாக அல்லது உள்ளூர ்உயிரின எண்ணிக்ககயின் வாழிடப் பரப்பானது 500 

சதுர கிதலா மீட்டருக்குக் குகறவாக இருதத்ல். 

o ஒரு இனத்தின் பதின்ம வயது எண்ணிக்ககயானது 2500ற்குக் குகறவாக இருதத்ல். 

o கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட பதின்ம வயது இனதத்ின் எண்ணிக்கக 250 அல்லது அடுத்த 

20 ஆண்டுகளுக்குள் அந்த இனம் அழியப் தபாகும் என்ற புள்ளியியல் கணிப்பு. 

 

சரவ்மதச குடுே்பங்கள் தினே் – மே 15 

 இது 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இந்த ஆண்டின் கருப்பபாருள், “வளரச்ச்ிப் பாகதயில் குடும்பங்கள்: தகாப்பன்தஹகன் 

& பபய்ஜிங்+25” என்பதாகும். 
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 இந்த ஆண்டானது தகாப்பன்தஹகன் பிரகடனம் மற்றும் பசயல்திட்டத்திற்கான 

பபய்ஜிங் தளம் (1995) என்பதின் 25வது ஆண்டாகும். 

 தகாப்பன்தஹகன் பிரகடனம் என்பது 1995 ஆம் ஆண்டில் சமூக தமம்பாட்டிற்கான 

உலக மாநாட்டில் பவளியிடப்பட்ட ஒரு பிரகடனமாகும். 

 பபய்ஜிங் பிரகடனம் என்பது 1995 ஆம் ஆண்டில் 4வது உலகப் பபண்கள் 

கருதத்ரங்கின் முடிவில் ஐ.நா. பபாதுச ் சகபயால் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட ஒரு 

தீரம்ானமாகும். 

 

சரவ்மதச ஒளி தினே் – மே 16 

 இது 1960 ஆம் ஆண்டில் இயற்பியல் வல்லுநர ் மற்றும் பபாறியாளரான திதயாடர ்

பமய்மன் என்பவரால் தமற்பகாள்ளப்பட்ட முதலாவது பவற்றிகரமான தலசர ்

பசயல்பாடுகளின் நிகனகவக் குறிக்கின்றது. 

 இது 2018 ஆம் ஆண்டில் யுபனஸ்தகாவினால் பதாடங்கி கவக்கப்பட்டது. 

 

45வது சிக்கிே் தினே் – மே 16 

 இது 1975 ஆம் ஆண்டில் முடியாட்சியிலிருந்து நாட்டின் 22வது மாநிலமாக சிக்கிம் 

உருபவடுத்த தினத்கதக் குறிக்கின்றது. 

 நாட்டின் முதலாவது முழுவதுமான கரிம தவளாண் மாநிலம் சிக்கிம் ஆகும். 

 தற்பபாழுது வகர, இந்தியாவில் தகாவிட் தநாய்த ் பதாற்று இல்லாத ஒதர மாநிலம் 

சிக்கிம் மட்டுதம ஆகும். 
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உலக உயர ்இரத்த அழுத்த தினே் – மே 17 

 இது உலக உயர ் இரத்த அழுத்தக் குழுமத்தினால் ததரந்்பதடுக்கப்பட்டு, பதாடங்கப் 

பட்ட ஒரு தினமாகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “உங்களது இரதத் அழுத்தத்கத அளவிடுங்கள், 

அகதக் கட்டுப்படுதத்ுங்கள், நீண்ட காலம் வாழ்வீரக்ள்” என்பதாகும். 

 இது ஆரம்பக் கட்டதத்ில் எந்தபவாரு அறிகுறிகயயும் பவளிக்காட்டாததால் 

“பமதுவாகக் பகால்லும் தநாய்” என்றறியப் படுகின்றது. 

 

 

உலகத் தகவல் சமூக தினே் – மே 17 

 இத்தினமானது இதற்கு முன்பு “உலக பதாகலத் பதாடரப்ு” தினமாக அறியப்பட்டது. 

இது 1865 ஆம் ஆண்டு தம 17 அன்று சரவ்ததச பதாகலதப்தாடரப்ு ஒன்றியம் 

பதாடங்கப் பட்டகத நிகனவு கூரவ்தற்காக அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இது 2005 ஆம் ஆண்டில் துனிசியாவின் தகலநகரான துனிசில் நகடபபற்ற உலகத் 

தகவல் சமூக மாநாட்கடத் பதாடரந்்து ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சகபயின் ஒரு  

தீரம்ானத்தினால் ஒரு சரவ்ததச தினமாகப் பகற சாட்டப் பட்டது. 

 இந்த ஆண்டின் கருதத்ுரு, “2030ஐ இகணத்தல்: வளம் குன்றா வளரச்ச்ி இலக்குகளுக்கு 

தவண்டிய தகவல் மற்றும் பதாகலத் பதாடரப்ு பதாழில்நுட்பம்” என்பதாகும். 

 

உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பு ேருந்து தினே் – மே 18 

 இது கிளிண்டன் உகரயின் நிகனவு தினத்கத அனுசரிப்பதற்காக 1998 ஆம் ஆண்டு  

தம 18 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 அதற்கு சரியாக ஒரு வருடதத்ிற்கு முன்பு, அதாவது 1997 ஆம் ஆண்டு தம 18 அன்று 

அப்தபாகதய அபமரிக்க அதிபரான பில் கிளிண்டன் இந்தக் பகாடிய தநாய்க்கு ஒரு 

தடுப்பு மருந்கத உருவாக்குவதன் முக்கியதத்ுவம் குறிதத்ு எடுதத்ுகரதத்ார.் 

 ததசிய ஒவ்வாகம மற்றும் பதாற்று தநாய் நிறுவனமானது உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பு 

மருந்து தினம் அல்லது எசஐ்வி கவரஸ் (தீநுண்மி) விழிப்புணரவ்ுத் தினத்கத 

அனுசரிக்கிறது. 

 

சரவ்மதச அருங்காட்சியக தினே் – மே 18  

 இது சரவ்ததச அருங்காட்சியகங்கள் ஆகணயதத்ினால் ஒருங்கிகணக்கப் 

படுகின்றது. 

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினதத்ிற்கான கருதத்ுரு, “சமதத்ுவதத்ிற்காக தவண்டி 

அருங்காட்சியகங்கள் : பன்முகதத்ன்கம மற்றும் அகனவகரயும் உள்ளடக்கல்” 

என்பதாகும். 

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


                            

 

 

 

150 
 

 

 

உலக மதனீ தினே் – மே 20 

 இது ஐக்கிய நாடுகளினால் அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 இது 2018 ஆம் ஆண்டில் அதிகாரப் பூரவ்மாக பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டின் கருத்துரு, “ததனீக்ககளப் பாதுகாதத்ல்” என்பதாகும். 

 இது ஸ்தலாதவனியாகவச ் தசரந்்த ததனீ வளரப்்பின் முன்தனாடியான அன்தடான் 

ஜன்சா என்பவரின் பிறந்த தினத்கத நிகனவு கூரவ்தற்காக அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 

உலக அளமவயியல் தினே் – மே 20 

 இத்தினமானது 1875 ஆம் ஆண்டு தம மாதம்  20 ஆம் தததி அன்று மீட்டர ் ஒப்பந்தம்  

ககபயழுத்தானகத அனுசரிக்கின்றது. 

 சரவ்ததச எகடகள் மற்றும் அளவீடுகள் அகமப்பானது இந்த ஒப்பந்ததத்ின் கீழ் 

உருவாக்கப் பட்டதாகும். 

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினதத்ிற்கான கருதத்ுரு, “உலக வரத்த்கதத்ிற்காக தவண்டி 

அளவீடுகள்” என்பதாகும்.   

 

உமரயாடல் ேற்றுே் வளரச்ச்ிக்கான கலாசச்ாரப் பன்முகத் தன்மேக்கான உலக 

தினே் 

 இது பன்முகத் தன்கம சாரந்்த விவகாரங்ககள ஊக்குவிப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் 

அகமப்பினால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட ஒரு சரவ்ததச விடுமுகறயாகும். 

 இது 2001 ஆம் ஆண்டில் ஆப்கானிஸ்தானில் பாமியானில் புத்தர ்சிகலகள் உகடக்கப் 

பட்டதன் விகளவாக ஏற்படுத்தப் பட்டது. 

 

முதலாவது சரவ்மதச மதயிமல தினே் – மே 21 

 இந்தியாவின் பதாடர ் முயற்சிகளின் காரணமாக ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்

சகபயானது தம 21 ஆம் தததிகய “சரவ்ததச ததயிகல தினமாக” அறிவிப்பது குறித்த 

ஒரு தீரம்ானத்கத நிகறதவற்றியது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் தவளாண் அகமப்பினால் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

ஏற்றுக் பகாள்ளப் பட்டது. 

 சீனாவிற்குப் பிறகு ததயிகலகய அதிகளவில் உற்பத்தி பசய்யும் இரண்டாவது 

மிகப்பபரிய நாடு இந்தியா ஆகும். 
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 இந்தியா உலகின் பமாத்தத் ததயிகல உற்பதத்ியில் 23%ஐக் பகாண்டுள்ளது.  

 தமலும் கருப்புத் ததயிகலகய உற்பத்தி பசய்து அதகன நுகரும் உலகின் 

மிகப்பபரிய நாடு இந்தியா ஆகும்.  

 

மதசிய தீவிரவாத எதிரப்்பு தினே் – மே  21 

 இத்தினமானது 1991 ஆம் ஆண்டில் படுபகாகல பசய்யப்பட்ட இந்தியாவின் முன்னாள் 

பிரதமரான இராஜீவ் காந்தியின் நிகனவு தினத்கத அனுசரிப்பதற்காக இந்தியாவில் 

தம 21 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இது அதிகரிதத்ு வரும் தீவிரவாதம் குறிதத்ு மக்களுக்கு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக தவண்டி அனுசரிக்கப்படுகின்றது. எனதவ இதன்மூலம் 

குடிமக்கள் தீவிரவாத நடவடிக்ககககளத் தடுக்க முடியும். 

 

சரவ்மதச உயிரியல் பன்முகத் தன்மே தினே் – மே 22 

 இது உயிரியல் பன்முகத் தன்கம ஒப்பந்தம் நகடமுகறக்கு வந்த தினத்கதக் 

குறிப்பதற்காக டிசம்பர ்29 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 இது பின்னர ்1992 ஆம் ஆண்டின் ரிதயா புவி மாநாட்டு ஒப்பந்தத்கத ஏற்றுக் பகாள்ளப் 

பட்டகத அனுசரிப்பதற்காக தம 22 என்ற தததிக்கு மாற்றப்பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் கருத்துரு, “நமக்கான தீரவ்ுகள் இயற்ககயில் உள்ளன” 

என்பதாகும்.  

 

 

உலக ஆமேகள் தினே் – மே 23 

 இது ஆகமகள் மற்றும் அவற்றின் வாழிடங்கள் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 2000 ஆம் ஆண்டு முதல், “அபமரிக்க ஆகம மீட்பு” என்ற ஒரு இலாப தநாக்கமற்ற 

அகமப்பானது இத்தின அனுசரிப்பிற்காக தவண்டி தனது ஆதரவிகன 

வழங்குகின்றது. 

 இந்த ஆண்டானது உலக ஆகமகள் தினதத்ின் 20வது நிகனவு ஆண்டாகும். 

 

சரவ்மதச ேகப்மபறியல் புமழ ஒழிப்பு தினே் மே – 23  

 ஐக்கிய நாடுகள் அகமப்பானது இத்தினத்கத 2013 ஆண்டு முதல் அனுசரிதத்ு 

வருகின்றது.  

 2020 ஆம் ஆண்டின் கருத்துரு, “பாலினப் பாகுபாட்கட ஒழிதத்ல்! சுகாதார 

சமதத்ுவமின்கமகய ஒழித்தல்! தற்பபாழுது புகழகய ஒழிதத்ல்” என்பதாகும். 
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 மகப்தபறியல் புகழ என்பது குழந்கதப் பிறப்பின் தபாது ஏற்படும் மிகவும் 

கடுகமயான மற்றும் துயரம் நிகறந்த காயங்களில் ஒன்றாகும்.  

 

உலக கடல் பசு தினே் – மே 28 

 கடல் பசுக்களானது கடல் ஆகமகள், கடல் குதிகரகள், கடல் பவள்ளரிகள் மற்றும் 

இதர இனங்கள் தபான்ற அருகிவரும் கடல்சார ்உயிரினமாகும். 

 இது இந்தியாவில் வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1972ன் பட்டியல் I-ன் கீழ் 

பாதுகாக்கப் படுகின்றது. 

 2013 ஆம் ஆண்டில் இந்திய வனவிலங்கு ஆய்வு கமயத்தின் அறிக்ககயின்படி 

தமிழ்நாட்டின் மன்னார ்வகளகுடா, அந்தமான் நிக்தகாபர ்தீவு, மற்றும் குஜராத்தின் 

கட்ச ்வகளகுடா ஆகியவற்றில் ஏறதத்ாழ 250 கடல் பசுக்கள் உள்ளன. 

 ஒடிசாவின் சிலிக்கா ஏரியில் உள்ள கடல் புற்கள் கடல் பசுக்களுக்கான ஒரு 

மிகசச்ிறந்த வாழிடமாகும்.  

 எனினும் தற்பபாழுது சிலிக்கா ஏரியில் கடல் பசுக்கள் இல்கல. 

 

சரவ்மதச ஐக்கிய நாடுகள் அமேதி காப்புப் பமடயினர் தினே் – மே 29 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, “அகமதி காக்கும் பணியில் பபண்கள் : 

அகமதிக்கான ஒரு வழி” என்பதாகும்.  

 இது பபண்கள், அகமதி மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு 

சகபத் தீரம்ானம் 1325 என்ற தீரம்ானத்கத ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்டதின் 20வது ஆண்டு 

நிகனவு தினத்கத அனுசரிக்க உதவுகின்றது. 

 1948 ஆம் ஆண்டு தம மாததத்ில் 29 ஆம் தததியன்று ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்

சகபயானது குகறந்த எண்ணிக்ககயிலான ஐ.நா. ராணுவக் கண்காணிப்பாளரக்கள 

மத்தியக் கிழக்கில் பணியில் அமரத்்த அனுமதி வழங்கி அதன் மூலம் முதலாவது ஐ.நா. 

அகமதிப் பகடத் திட்டமானது ஏற்படுதத்ப் பட்டது. 

 ஒவ்பவாரு அகமதி காக்கும் திட்டதத்ிற்கும் பாதுகாப்புச ் சகபயினால் ஒப்புதல் 

அளிக்கப் பட தவண்டும். 

 ஐ.நா. அகமதிப் பகடயினர ்நீலத் பதாப்பியினர ்அல்லது நீலத் தகலக் கவசத்தினர ்

என்று அகழக்கப் படுகின்றனர.்  
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மகாவா ோநில தினே் – மே 30 

 1987 ஆம் ஆண்டு தம 30 ஆம் தததியன்று தகாவா ஆனது இந்திய ஒன்றியத்தின் 25வது 

மாநிலமாக உருபவடுத்தது. 

 இதற்கு முன்பு, டாமன் & கடயூவுடன் தசரந்்து தகாவா ஆனது ஒன்றியப் பிரததசமாக 

இருந்தது. 

 1961 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்19 அன்று, இந்திய ராணுவம் தபாரச்ச்ுக்கீசியரின் மீது விஜய் 

ராணுவ நடவடிக்கககய தமற்பகாண்டு தகாவாவுடன் தசரத்த்ு டாமன் & கடயூ ஆகிய 

தீவுககள இந்திய ஒன்றியதத்ுடன் இகணதத்து. 

 

 

உலகப் புமகயிமல எதிரப்்பு தினே் – மே 31 

 உலக சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் அதன் உலகளாவியப் பங்காளரக்ள் உலகப் 

புககயிகல எதிரப்்பு தினத்கத அனுசரிக்கின்றனர.் 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “பதாழிற்சாகலகளின் புரட்டிலிருந்து 

இகளஞரக்களப் பாதுகாத்தல் மற்றும் புககயிகல & நிக்தகாடின் 

பயன்பாட்டிலிருந்து அவரக்களத் தடுத்தல்” என்பதாகும்.  
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