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நவம்பர் – 07  

தேசியச ்சசய்திகள் 

eCAPA 2019 – உள்ளார்ந்ே கலை 

❖ புது தில்லியில் மன நலிவு  நநோய், மன இறுக்கம், மனநலக் குறைபோடு, வலிப்புத் 

தோக்கக் நகோளோறு மை்றும் டிஸ்லலக்ஸியோ ஆகியவை்றினோல் போதிக்கப்பட்ட 

கறலஞரக்ளுக்கோன இந்தியோவின் முதல் கறலக் கண்கோட்சி நறடலபை்ைது. 

❖ அத்தறகயக் கறலஞரக்ள் தங்கள் கோட்சி மை்றும் நிகழ்தத்ுக் கறலகறள 

லவளிப்படுத்த இது ஒரு தனித்துவமோன நதசிய அளவிலோன தளம் மை்றும் சமூக 

அறமப்போகும். 

 

அலைே்து மாவட்டங்களிலும் மைிேக் கடே்ேை் ேடுப்புப் பிரிவுகள்  

❖ நிரப்யோ நிதியின் உதவியுடன் அறனத்து மோவட்டங்களிலும் மனிதக் கடத்தல் தடுப்புப் 

பிரிவுகறள (Anti-Human Trafficking Units - AHTU) அறமப்பதோக மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ தை்நபோது, நோட்டில் 146 மோவட்டங்களில் மட்டுநம AHTUகள் லசயல்படுகின்ைன. 

❖ இது லபண்கள் போதுகோப்றப வலுப்படுத்தும். நமலும் அவரக்ளிறடநய இறவ அதிகப் 

போதுகோப்பு உணரற்வ ஏை்படுத்தும் என்று லபண்கள் மை்றும் குழந்றதகள் 

நமம்போட்டுத் துறை அறமசச்ர ்ஸ்மிருதி இரோணி கூறியுள்ளோர.் 

❖ இந்திய அரசு தனது 2013 ஆம் ஆண்டு நிதிநிறல அறிக்றகயில் நிரப்யோ நிதிக்கு 1000 

நகோடி ரூபோய் நிதிறய அறிவிதத்ுள்ளது. இந்நிதி அரசோங்கத்தின் சில  

முன்முயை்சிகறளயும் லபண்களின் போதுகோப்பிை்கோகச ் லசயல்படும் தன்னோரவ்த் 

லதோண்டு நிறுவனங்கறளயும் ஆதரிக்கின்ைது. 

 

SCOJtEx - 2019 

❖ புது தில்லியில் ஷோங்கோய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பின் (Shanghai Cooperation Organization - 

SCO) நகரப்்புை நிலநடுக்கம் லதோடரப்ோன நதடல் மை்றும் மீட்பு மீதோன கூட்டுப் 

பயிை்சிறய (SCOJtEx – 2019) மத்திய உள்துறை அறமசச்ர ்துவங்கி றவத்தோர.் 

❖ இது நதசியப் நபரிடர ்மீடப்ுப் பறட ஏை்போடு லசய்த பயிை்சியோகும். 

❖ நபரிடர ்சூழ்நிறலயில் ஆயத்தத்றத நமம்படுதத்ுவறதயும், 8 SCO உறுப்பு நோடுகளின் 

பங்நகை்புடன் பூகம்பதத்ிை்குப் பிந்றதய நடவடிக்றககறள ஒருங்கிறணக்கும் 

நறடமுறைகறள அங்கீகரிப்பறதயும் இது நநோக்கமோகக் லகோண்டுள்ளது. 

❖ சரவ்நதசத் நதடல் மை்றும் மீட்பு ஆநலோசறனக் குழு (International Search & Rescue Advisory 

Group - INSARAG) முறை மை்றும் வழிகோட்டுதல்களின்படி இந்தப் பயிை்சி நடத்தப்படும். 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஒருங்கிலைந்ே பிராந்தியப் சபாருளாோர ஒே்துலைப்பு - RCEP 

❖ இந்தியப் பிரதமர ் போங்கோக்கில் நடந்த ஒருங்கிறணந்த பிரோந்தியப் லபோருளோதோர 

ஒத்துறழப்பு (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) அறமப்பின் மூன்ைோவது 

உசச்ி மோநோட்டில் கலந்து லகோண்டோர.் 
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❖ இந்தியோவிை்குள் அதிக அளவில் சீனப் லபோருட்களின் இைக்குமதி ஏை்படக் கூடும் என்ை 

அசச்த்தின் நபரில், இந்தக் கூட்டறமப்புடன் இறணய நவண்டோம் என்று இந்திய அரசு 

முடிவு லசய்துள்ளது. 

❖ RCEP இன் கீழ், சீனோ, ஆஸ்திநரலியோ மை்றும் நியூசிலோந்திலிருந்து 74% லபோருட்கள் 

மை்றும் ஜப்போன், லதன் லகோரியோ மை்றும் ஆசியோன் ஆகிய நோடுகளில் இருந்து 90% 

லபோருட்கள் ஆகியவை்றுக்கோன வரிகறள நீக்க இந்தியோ நிரப்ந்திக்கப்படும். 

❖ இந்தியோ ஏை்கனநவ சீனோவுடன் 57 பில்லியன் டோலர ் அளவிை்கு வரத்்தகப் 

பை்ைோக்குறைறய லகோண்டுள்ளது. இது லகோள்றக வகுப்போளரக்ளுக்கு மிகவும் 

பிரசச்றனயோக உள்ளது. 

 

RCEP 

❖ RCEP என்பது லதன்கிழக்கு ஆசிய நோடுகள் கூட்டறமப்பில் உள்ள (ஆசியோன்) 10 உறுப்பு 

நோடுகள் மை்றும் ஆசியோன் குழுவில் உள்ள தறடயை்ை வரத்்தக ஒப்பந்தங்கறள (FTA) 

லகோண்ட ஆறு நோடுகள் என்று லமோத்தம் 16 நோடுகளிறடநயயோன ஒரு வரத்்தக 

ஒப்பந்தமோகும். 

❖ இதில் ஆஸ்திநரலியோ, சீனோ, லதன் லகோரியோ, ஜப்போன் மை்றும் நியூசிலோந்து ஆகிய 

நோடுகளும் அடங்கும். 

❖ இது உலகின் ஒரு மிகப்லபரிய வரத்்தக ஒப்பந்தமோக இருக்கும். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவிை் தவலையிை்லம விகிேம் 

❖ இந்திய லபோருளோதோரக்  கண்கோணிப்பு றமயம் (Centre for Monitoring Indian Economy - 

CMIE) லவளியிட்டுள்ள தகவல்களின் படி அக்நடோபர ் மோதத்தில் இந்தியோவின் 

நவறலயின்றம விகிதம் 8.5% ஆக உயரந்்தது.  ஆகஸ்ட் 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஏை்பட்ட நவறலயின்றம விகிதத்தின் மிக உயரந்்த அளவு  இதுவோகும். 

❖ திரிபுரோ மை்றும் ஹரியோனோ ஆகிய மோநிலங்களில் நவறலயின்றமயின் அளவு 

20%க்கும் அதிகமோக உள்ளது (மிக உயரந்்தது). நவறலயின்றமயின் அளவு 

தமிழ்நோட்டில் 1.1% ஆக உள்ளது (மிகக் குறைவு). 
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❖ CMIE இன் புள்ளிவிவரங்கள் சமீபத்திய லதோடர ் லதோழிலோளர ் சக்தி ஆய்வுத ்

தகவல்களின் கணக்கீடுகளுடன் ஒத்துப் நபோகின்ைன. இந்த அறமப்போனது ஜூறல 

2017 முதல் ஜூன் 2018 வறர நவறலயின்றம விகிதம் 6.1% என மதிப்பிட்டுள்ளது. இது 

கடந்த 45 ஆண்டுகளில் மிக நமோசமோன அளவோகும். 

❖ லதோடர ்லதோழிலோளர ்சக்தி ஆய்வுத் தகவல் கணக்லகடுப்பு ஆனது 2017 ஆம் ஆண்டு 

முதல் மத்தியப் புள்ளிவிவரங்கள் மை்றும் திட்ட அமலோக்க அறமசச்கத்தினோல் 

ஆண்டுநதோறும் லவளியிடப்படும் ஒரு வழக்கமோன நவறலவோய்ப்பு-நவறலயின்றம 

பை்றிய ஒரு கணக்லகடுப்பு ஆகும். 

CMIE பற்றி  

❖ இந்தியப் லபோருளோதோரக்  கண்கோணிப்பு றமயமோனது ஒரு முன்னணி வணிகத் 

தகவல் அறமப்பு நிறுவனமோகும். 

❖ இது முதன்றமயோக ஒரு சுயோதீன லகோள்றக அறமப்போக  1976 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் 

பட்டது. 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பச ்சசய்திகள் 

ஒலிதகாமை்தைட் - உைகிை் முேை் புதிய அை்லசமர் மருந்து 

❖ ஏைக்குறைய இரண்டு தசோப்தங்களில் அல்றசமர ் நநோய்க்குச ்  சிகிசற்ச 

அளிப்பதை்கோன மை்றும் அந்த நிறலறய மோை்றியறமக்கும் ஆை்ைலுடன் கூடிய ஒநர 

சிகிசற்சயோன உலகின் முதலோவது புதிய மருந்தோன  ஒலிநகோமன்நனட் ஆனது சீன 

அரசோங்கத்தோல் அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ கடை்போசிறயத் தவைோமல் உட்லகோள்ளும் வயதோனவரக்ளிறடநய அல்றசமர ் நநோய் 

குறைவோக இருப்பதோல் அதன் மூலம் ஒலிநகோமன்நனட் கண்டுபிடிப்பின் வளரச்ச்ி 

ஈரக்்கப் பட்டது. 

❖ தை்நபோது அல்றசமர ்நநோய்க்கு என்று எந்த சிகிசற்சயும் இல்றல. 

❖ இந்நநோறய முதன்முதலில் லஜரம்ன் மருத்துவர ் அநலோயிஸ் அல்றசமர ் 1906 ஆம் 

ஆண்டில் கண்டறிந்தோர.் 

 

விை்சவளிே் சோழிை்நுட்பப் பிரிவு  

❖ லடல்லி இந்தியத ்  லதோழில்நுட்ப நிறுவனமோனது இந்திய விண்லவளி ஆரோய்சச்ி 

அறமப்பு (இஸ்நரோ) உடன் இறணந்து விண்லவளித் லதோழில்நுட்பப் பிரிறவ அறமக்க 

உள்ளது. 

❖ இந்த நடவடிக்றகயின் மூலம், விண்லவளித்  லதோழில்நுட்பப் பிரிவுகள் அறமக்கப் 

பட்டுள்ள ஐ.ஐ.எஸ்.சி லபங்களூர,் ஐ.ஐ.டி பம்போய், ஐ.ஐ.டி கோன்பூர,் ஐ.ஐ.டி கரக்பூர,் ஐ.ஐ.டி 

மதரோஸ், ஐ.ஐ.டி குவஹோத்தி மை்றும் ஐ.ஐ.டி ரூரக்்கி நபோன்ை பிை தறலறம 

நிறுவனங்களின் கூட்டிறணவில்  ஐ.ஐ.டி லடல்லியும் இறணயும். 

 

சுற்றுசச்ூைை் சசய்திகள் 

சடை்லி மற்றும் உே்ேரப் பிரதேசே்திை் காற்று மாசுபாடு 

❖ லடல்லி மை்றும் நதசியத் தறலநகரப்் பகுதியில் கோை்று மோசு அளவு அபோயகரமோன 

அளவிை்கு அதிகரித்துள்ளது. 
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❖ தடிமனோன புறக மூட்டத்தினோல் கோணும் நிறல (Visibility) கணிசமோகக் குறைந்து 

கோணப் பட்டது. 

❖ கோை்றின் தரக் குறியீடு (Air Quality Index - AQI) பல இடங்களில் 'மிகக் கடுறமயோன’ 

வறகறயச ்நசரந்்ததோக இருந்தது. 

❖ சில இடங்களில் இது 625 ஆக உயரந்்தது. 

காற்றிை் ேரக் குறியீடு பிை்வருமாறு கருேப் படுகிறது 

❖ 0-50 'நல்லது', 

❖ 51-100 'திருப்திகரமோக', 

❖ 101-200 'மிதமோனதோக', 

❖ 201-300 ‘நமோசமோன’, 

❖ 301-400 'மிகவும் நமோசமோன’, மை்றும் 

❖ 401-500 'கடுறமயோனது'. 

❖ 500க்கு நமல் உள்ள எதுவும் 'மிகக் கடுறமயோன அவசரநிறல' என்ை பிரிவின் கீழ் வரும். 

 

அதிக மாசுபாடு 

❖ கோை்றின் தரக் குறியீட்டின் ‘கடுறமயோன பிரிவில்’ (400) உள்ள நோட்டின் மிக மோசுபட்ட 

முதல் 10 இடங்களில் உத்தரப் பிரநதசத்தில்  உள்ள  ஆறு நகரங்கள் இடம் லபை்றுள்ளன. 

❖ மத்திய மோசுக் கட்டுப்போட்டு வோரியத்தின் அறிக்றகயின்படி இது மிகவும் ஆபத்தோன 

சூழ்நிறலயோகும். 

❖ 24 மணி நநரங்களுக்கு (நவம்பர ்3 ஆம் நததி மோறல 4 மணி முதல் நவம்பர ்4 ஆம் நததி 

மோறல 4 மணி வறர) கணக்கிடப்பட்ட சரோசரி AQIயோனது ஆய்வு லசய்யப்பட்ட 97 

நகரங்களில் ஹரியோனோவில் உள்ள ஜிந்த் என்னுமிடத்தில் அதிக நசச்ுக் கோை்று 

இருப்பதோகக்  கோட்டியது. 

❖ லமோத்தம் 15 நகரங்களில் சரோசரியோக 400க்கும் நமல் AQI இருந்தது. 

❖ இந்நகரங்களில் லடல்லிறயத் தவிர ஒன்பது நகரங்கள் உத்தரப் பிரநதசத்திலும் ஐந்து 

நகரங்கள் ஹரியோனோவிலும் உள்ளன. 

❖ ஜிந்த் என்ை இடத்றதத் லதோடரந்்து உத்தரப் பிரநதசத்தில் உள்ள எட்டு நகரங்கள் 

மிகவும் நசச்ுத் தன்றமயுள்ள கோை்றின் தரம் லகோண்டதோகக் கோணப் பட்டன. 

❖ 'நல்ல' கோை்றின் தரம் லகோண்ட நகரங்கள் இந்தியோவில் நோன்கு மட்டுநம உள்ளன. 
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அவை்றில் இரண்டு நகரங்கள் நகரளோவில் உள்ளன. 

❖ நகரளோவின் லகோசச்ியில் உள்ள புைநகரப்் பகுதியோன எலூரில் AQI அளவோனது 25 என்ை 

அளவில் சிைந்த கோை்றின் தரத்றதப் பதிவு லசய்துள்ளது. 

❖ எலூறரத ்லதோடரந்்து மும்றப அருநக தோநன (AQI 45), நகரளோவில் திருவனந்தபுரம் (AQI 

49), ரோஜஸ்தோனில் நகோட்டோ (AQI 50) ஆகியறவ சிைந்த கோை்றின் தரத்றதக் 

லகோண்டுள்ளன. 

 

மாசுபாடு குறிே்து உசச் நீதிமை்றே் தீரப்்பு  

❖ விவசோய நிலங்களில் தோளடிகறள எரிக்கும் முறைறய ஒழிக்க நவண்டும் என்று 

பஞ்சோப் மை்றும் ஹரியோனோ அரசுகளுக்கு உசச் நீதிமன்ைம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

❖ நீண்ட கோலமோக மோசுபடுவறதத் தடுக்க மத்திய அரசு, தில்லி, பஞ்சோப் மை்றும் 

ஹரியோனோ மோநில அரசோங்கங்கள் ஆகியவை்றிடமிருந்து தீரவ்ிை்கோன ஒரு 

வழிகோட்டுதறலயும் நீதிமன்ைம் நகோரியுள்ளது. 

வலகப்படுே்ேப்பட்ட பதிசைதிரப்்பு சசயை் திட்டம் (GRAP) 

❖ இது 2016 ஆம் ஆண்டில் உருவோக்கப் பட்டு, அநத ஆண்டில் உசச் நீதிமன்ைத்தோல் 

அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 

❖ இத்திட்டம் இயல்போகநவ படிப்படியோன நடவடிக்றககறளக் லகோண்டுள்ளதோல் 

கோை்றின் தரம் நமோசமோன நிறலயிலிருந்து மிக நமோசமோன நிறலக்கு மோறும் நபோது, 

பட்டியலிடப்பட்ட நடவடிக்றககள் சில அப்நபோது பின்பை்ைப்பட நவண்டும். 

❖ கோை்றின் தரம் கடுறமயோன நிறலறய அறடந்தோல், பள்ளிகறள மூடுவது மை்றும் 

ஒை்றைப்பறட- இரட்றடப் பறட வோகன எண்  பங்கீட்டு முறைறயச ்லசயல்படுத்துவது 
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பை்றி GRAP குறிப்பிட்டுள்ளது. 

❖ தில்லி, உத்தரப் பிரநதசம், ஹரியோனோ மை்றும் ரோஜஸ்தோன் ஆகிய மோநிலங்களில் 

உள்ள 13 லவவ்நவறு அரசு அறமப்புகளிறடநயயோன நடவடிக்றக மை்றும் 

ஒருங்கிறணப்பு இந்தத் திட்டத்திை்குத் நதறவப் படுகின்ைது. 

 

 

சநகிழிக்காக அரிசி 

❖ பிலிப்றபன்ஸ் நோட்டின்  தறலநகரோன மணிலோவிை்கு அருநக உள்ள நபயோனன் என்ை 

பகுதியில் வசிக்கும்  குடியிருப்போளரக்ள் தங்கள் லநகிழிக் குப்றபகறள ஒப்பறடத்து 

அதை்குப் பதிலோக அரிசிறயப் லபை்றுக் லகோள்ளலோம். 

❖ கடலில் லநகிழி மோசுறவ ஏை்படுதத்ும் முன்னணி நோடுகளில் பிலிப்றபன்ஸ் நோடும் 

ஒன்ைோகும். 

❖ லநகிழிக் கழிவுகளில் போதிக்கும் நமலோனது சீனோ, இந்நதோநனசியோ, பிலிப்றபன்ஸ், 

தோய்லோந்து மை்றும் வியட்நோம் ஆகிய லபோருளோதோரம் நவகமோக வளரந்்து வரும் ஐந்து 

நோடுகளிலிருந்துப் லபைப் படுகின்ைது. 

❖ ஐக்கிய நோடுகள் அறமப்பின் கூை்றுப்படி, ஒவ்லவோரு ஆண்டும் சுமோர ்300 மில்லியன் 

டன் லநகிழிக் கழிவுகள் உருவோக்கப் படுன்ைன. 

❖ இதுவறர உை்பத்தி லசய்யப்பட்ட பிளோஸ்டிக் கழிவுகளில் 9% மட்டுநம மறுசுழை்சி 

லசய்யப் பட்டுள்ளன. இன்று, மறுசுழை்சிக்கோக லவறும் 14% பிளோஸ்டிக் கழிவுகள் 

மட்டுநம நசகரிக்கப் படுகின்ைன. 

 

முக்கிய திைங்கள் 

உைக சுைாமி விழிப்புைர்வு நாள் - நவம்பர் 5 

❖ உலக சுனோமி விழிப்புணரவ்ு தினமோனது உலகம் முழுவதும் சுனோமி விழிப்புணரவ்ின் 

உலகளோவிய கலோசச்ோரத்றத நமம்படுத்துவதை்கோக அரப்்பணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஒவ்லவோரு ஆண்டும் நவம்பர ்மோதம் 5 ஆம் நததியன்று அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மோதத்தில், ஐ. நோ லபோதுச ் சறபயோனது நவம்பர ் 5 ஆம் 
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நததிறய உலக சுனோமி விழிப்புணரவ்ு தினமோகத் நதரந்்லதடுத்துள்ளது. 

❖ கடந்த 100 ஆண்டுகளில் ஏை்பட்ட 58 சுனோமி சம்பவங்களோனறவ  2.6 லட்சத்திை்கும் 

அதிகமோக அல்லது ஒரு நபரழிவிை்குச ்சரோசரியோக 4,600 என்ை அளவில் உயிரக்றளக் 

லகோன்றுள்ளது. 

❖ 2004 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 26 ஆம் நததி இந்தியப் லபருங்கடலில் மிக நமோசமோன 

சுனோமியின் நிகழ்வு பதிவு லசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டிை்கோன சுனோமி விழிப்புணரவ்ு தினமோனது "லசன்டோய் ஏழு 

பிரசச்ோரத்தின்” இலக்குகறள ஊக்குவிக்கின்ைது. 
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