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அரம ்புொோத் துரறயின் பதசிய தேவுதளம் ...................................................................................................... 37 

நதியின் மீதான இந்தியாவின் மிக நீளமான  ாலம் ............................................................................................ 37 

அரமதிக்கான சிரல ........................................................................................................................................................ 37 

குடிரம ்  திவுகள் முரறரய அடி ் ரடயாகக் சகாண்ட இந்தியாவின் இன்றியரமயாத 

புள்ளியியல் குறித்த 2018 ஆம் ஆண்டு அறிக்ரக .................................................................................................. 38 

பிேிவு 167 குறித்த இந்திய உெெ் நீதிமன்றத் தீே் ்பு ............................................................................................... 38 
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TNPSC துளிகள் 

 பபோலந்தின் அரசியலமைப்புத் தீரப்்போயைோனது தவறோன வடிவமைப்பில் உருவோன 

கருக்களின் கருக்கமலப்மப அனுைதிக்குை் தற்பபோமதயச ் சட்டைோனது 

அரசியலமைப்பிற்கு எதிரோனது என்று அறிவிதத்ுள்ளது.  

 இந்தியோ-ஆஸ்திபரலியோ முழு பபோருளோதோர பேக்கத்தோன் ஆனது 

ஆஸ்திபரலியோவின் சிஎஸ்ஐஆரஓ் அமைப்புடன் இமைந்து அடல் புத்தோக்கத் 

திட்டதத்ினோல் பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 சமீபதத்ில் ஜப்போனின் புதிய பிரதைரோன பயோஷிமேடு சுகோ அவரக்ள் அந்நோடு 2050 

ஆை் ஆை்டில் சுழியக் கரிை உமிழ்மவ அமடயுை் என்று அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 சரவ்பதச இயங்குபடத் தினைோனது அக்படோபர ்28 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 இந்தியோவின் குடியரசுத் துமைத ்தமலவர ்எை்.பவங்மகயோ நோயுடு அவரக்ள், இந்திய 

பதோழில்துமற கூட்டமைப்பின் ‘பசுமைக் கட்டிட ைகோசமப 2020' என்ற ஒரு 

ைோநோட்மடத் துவக்கி மவதத்ோர.் 

o இந்த நிகழ்வின் பபோது, இந்திய பதோழில்துமறக் கூட்டமைப்போனது வலிவூட்டப் 

பட்ட எஃகிற்கோன (Steel Rebars) GreenPro Ecolabel Standard எனுை் ஒரு தரநிமலமய 

அறிமுகப் படுத்தியது. 

 மேதரோபோத்தின் ரோஜீவ் கோந்தி சரவ்பதச விைோன நிமலயைோனது இந்தியோவில் 

கோகிதமில்லோத மின்னணுப் பயை ஏற்போடு (இ-பபோரட்ிங்) என்ற ஒரு வசதிமயத் 

பதோடங்கிய முதல் விைோன நிமலயைோகுை். 

o சரவ்பதச விைோனங்களுக்கோன இ-பபோரட்ிங் வசதிக்கோன முதல் படி இதுவோகுை். 

 இந்திய இரயில்பவயோனது அமனதத்ு ைை்டலங்களிலுை் பபை்களின் போதுகோப்பு 

குறித்த நடவடிக்மகயின் மீது கவனை் பசலுதத்ுவதற்கோக “பைரி சபேலி” என்ற ஒரு 

முன்பனடுப்மபத் பதோடங்கியுள்ளது. 

o இதன் பநோக்கை் இரயில் பயைை் பதோடங்குை் இடத்திலிருந்து இரயில் பயைை் 

முடியுை் வமர இரயில் பயைை் பைற்பகோள்ளுை் பபை் பயைிகளுக்குப் 

போதுகோப்பு அளிப்பதோகுை். 

 கரந்ோடக ைோநில அரசோனது அை்ைோநில அரசு ஊழியரக்ள், திமரப்படங்கள் ைற்றுை் 

பதோமலக் கோட்சி நிகழ்சச்ிகளில் நடிப்பதற்குத் தமட விதிக்கப் பரிந்துமரதத்ுள்ளது.  

 இந்தியக் கடற்பமடயோனது வங்கோள விரிகுடோவில் ஐஎன்எஸ் பகோரோவிலிருந்து ஒரு 

கப்பல் எதிரப்்பு ஏவுகமைமயச ்பசோதமன பசய்தது. 

 இந்திய இரோணுவைோனது இமையத்திற்கோன போதுகோப்புச ் பசயலி எனப்படுை் ஒரு 

பசய்தி அனுப்புை் பசயலிமயத் பதோடங்கியுள்ளது. 

o இது தனது வீரரக்ளுக்குப் போதுகோப்போக குரல் வழிச ்பசய்தி, குறுஞ்பசய்தி ைற்றுை் 

கோபைோலிச ்பசமவகள் ஆகியவற்மற வழங்குகின்றது. 

 இந்திய விைோனப் பமடயோனது சுபகோய் பபோர ் விைோனத்திலிருந்து பிரை்பைோஸ் 

மீபயோலி பவக ஏவுகமைமயச ் பசோதமன பசய்துள்ளது.  

o இது வான்வவளியிலிருந்துச ்வெலுதத்ப்படும் பிரம்மமாஸின் ஒரு பதிப்பாகும்.  

 கோங்கிரஸ் தமலவருை், ைத்தியப் பிரபதச முன்னோள் முதல்வருைோன கைல்நோதத்ிற்கு 

வழங்கப்பட்டு இருந்த அக்கட்சியின் 'நட்சத்திரப் பிரசச்ோரகர'் (star campaigner) என்ற 

அந்தஸ்து இந்திய பதரத்ல் ஆமையத்தோல் ரதத்ு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

o இது "ைோதிரி நடத்மத விதிகமள மீை்டுை் மீை்டுை் மீறியதற்கோகவுை், அவருக்கு 

வழங்கப்பட்ட ஆபலோசமனமய முற்றிலுை் புறக்கைிதத்தற்கோகவுை்" ரதத்ு 

பசய்யப் பட்டுள்ளது. 
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 பரோலி அல்லது பகோனி என்ற ஒரு சூறோவளியோனது (மடபூன்) சமீபத்தில் பிலிப்மபன்ஸ் 

நோட்மடத் தோக்கியது. 

 பபை்களுக்கோன 20 ஓவர ் கிரிக்பகட் பபோட்டியின் முதன்மைப் பங்கோளரோக ஜிபயோ 

நிறுவனை் இருக்குை் என்று பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. 

o இது ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ில் உள்ள ஷோரஜ்ோவில் நடத்தப் பட இருக்கின்றது. 

 ைத்திய நிதித் துமற அமைசச்கைோனது 2020 ஆை் ஆை்டின் அக்படோபர ் ைோதத்தில் 

ஜிஎஸ்டி வருவோயோக ரூ.1,05,155 பகோடி வசூலிக்கப் பட்டுள்ளது என்று அறிவிதத்ுள்ளது.  

o கடந்த எட்டு ைோதத்தில் வசூலிக்கப் பட்டதில் இதுபவ அதிகைோகுை். 

 ரோஜஸ்தோன் மாநில அரொனது ம ாவிட் – 19 மநாய்த் வதாற்றின்  ாரணமா  அங்கு 

பட்டாசு ளின் விற்பனன ்குத் தனட விதிதத்ுள்ளது. 

 மதராஸில் உள்ள இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது ம ாவிட் – 19 னவரஸ் 

குறிதத்ு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற் ா  “IITM COVID GAME” என்ற ஒன்னற 

உருவோக்கியுள்ளது. 

 பாகிஸ்தானின் அலீம் தர ் என்பவர ் மி  அதி  அளவில் ஒரு நாள் கிரி ்வ ட் 

மபாட்டியில் நடுவரா ப் பணியாற்றி (210) வதன் ஆப்பிரி ் ாவின் ரூடி ம ாரட்்வென் 

என்பவரின் ொதனனனய முறியடிதத்ுள்ளார.் 

 மனுதாரர ்ளு ்கு வினரவா  நீதி வழங்  வழிவன  வெய்யும் வமகயில் 

மபா ்குவரதத்ிற் ான இந்தியாவின் முதலாவது மின்னணு வள னமயம் மற்றும் 

வமய்நி ர ்னமயமான “நியாய் வ ௌெல்” ஆனது நா ்பூரில் வதாடங் ப் பட்டுள்ளது. 

 புகழ்பபற்ற வயலின் இமசஞோனி ைற்றுை் பத்ை பூஷை் விருது பபற்ற 

டி.என்.கிருஷ்ைன் அவரக்ள் பசன்மனயில் கோலைோனோர.் 

o இவர ்1973 ஆை் ஆை்டில் பத்ைஸ்ரீ ைற்றுை் 1992 ஆை் ஆை்டில் பத்ை பூஷை் ஆகிய 

விருதுகளோல் பகௌரவிக்கப் பட்டோர.் 

 நிறுவனங்கள் தங்கள் உள்ளடக்கத்மத பைை்படுதத் உதவுை் வமகயில், ட்விட்டரோனது 

இந்தியோவில் ஆரட்்ேவுஸ் (ArtHouse) எனுை் வசதிமய அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

 ‘பநபோள ரோணுவதத்ின் பஜனரல்' என்ற பகௌரவ பதவிமயப் பபற இந்திய ரோணுவ 

தமலமைத் தளபதியோன எை்.எை்.நரவபன அவரக்ள் பநபோளை் பசல்ல இருக்கின்றோர.் 

 சூரிய ஆற்றலோல் இயக்கப்படுை் முதல் இரயிலோனது பகரளோவில் முதல்வர ்பினரோயி 

விஜயனோல் பதோடங்கப் பட்டது. 

o நோட்டில் இவ்வமகயிலோன முதல் ரயில் இதுபவ ஆகுை் 

 நியூசிலோந்தின் முதல் இந்திய வை்சோவளி அமைசச்ரோக பிரியங்கோ ரோதோகிருஷ்ைன் 

என்பவர ்அந்நோட்டின் பிரதைர ்பஜசிந்தோ ஆரப்டரன்ோல் நியமிக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 ஐ.டி.எஃப் ைகளிர ் படன்னிஸ் பபோட்டியில் இந்தியோவின் ருதுஜோ பபோஸ்பல என்பவர ்

பபை்கள் ஒற்மறயர ்பிரிவில் இறுதிப் பட்டத்மத பவன்றுள்ளோர.் 

o இந்தப் பபோட்டி எகிப்தின் ஷரை்் எல் பஷக்கில் நடதத்ப் பட்டது. 

 பதசிய போல்வள பைை்போட்டு வோரியத் தமலவர ் திலீப் ரோத் அவரக்ள் சரவ்பதச போல் 

பை்மைக் கூட்டமைப்பின் நிரவ்ோகக் குழுவிற்கு ஏகைனதோக பதரந்்பதடுக்கப் பட்டு 

உள்ளோர.் 

 “பருவைமழத் திட்டை் ைற்றுை் உயர ் பசயல்திறன் பகோை்ட கைினி வசதிகளில் 

முதலீட்டின் பபோருளோதோர நன்மைகமள ைதிப்பிடுதல்” என்ற தமலப்பில் பதசிய 

பயன்போட்டுப் பபோருளோதோர ஆரோய்சச்ிக் குழு தயோரிதத் ஒரு அறிக்மகமய ைதத்ிய 

ைந்திரி டோக்டர ்ேரஷ்வரத்ன் அவரக்ள் அை்மையில் பவளியிட்டோர.் 
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 ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ லை்போரட்் பஜனரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனைோனது போரத்ி ஆக்ஸோ பஜனரல் 

இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் பபோதுக் கோப்பீட்டு வைிகத்மத மகயகப்படுதத், இந்தியப் 

பபோட்டி ஆமையைோனது (Competition Commission of India) ஒப்புதல் அளிதத்ு உள்ளது. 

 ஐவரி பகோஸ்ட்டின் தற்பபோமதய அதிபரோன அலபசன் ஓட்டோரோ மூன்றோவது 

முமறயோக ஒரு ைகதத்ோன பவற்றிமய (அடுத்த ஐந்தோை்டு கோல அதிபர)் பபற்று 

உள்ளோர.் 

 ைகோரோஷ்டிரோ, பைற்கு வங்கோளை், ரோஜஸ்தோன், சத்தீஸ்கர ் ஆகிய ைோநிலங்களுக்குப் 

பிறகு சிபிஐக்கு வழங்கப்பட்ட பபோது ஒப்புதமலத் திருை்பப் பபற்ற 5வது ைோநிலை் 

பகரளோ ஆகுை். 

 அதோனி எரிவோயு நிறுவனைோனது லூதியோனோ, ஜலந்தர ்ைற்றுை் கட்ச ்(கிழக்கு) ஆகிய 3 

புவியியல் பகுதிகளில் நகர எரிவோயுப் பகிரந்்தளிப்பு அமைப்மப மகயகப் 

படுதத்ியுள்ளது.  

 ஐபரோப்போவில்  உள்ள பரோைோவோனது ஒவ்பவோரு ஆை்டுை் நவை்பர ்05 அன்று சரவ்பதச 

பரோைோனிய பைோழி தினத்மத அனுசரிக்கின்றது. 

o யுபனஸ்பகோ அமைப்போனது பரோைோனிய பைோழி ைற்றுை் கலோசச்ோரத்மதப் 

போதுகோத்து ஊக்குவிப்பதற்கோக 2015 ஆை் ஆை்டில் இதத்ினத்மதப் பிரகடனப் 

படுதத்ியது.  

 ஸ்டோன்பபோரட்ு பல்கமலக் கழகதத்ினோல் உருவோக்கப்பட்டுள்ள தரவுதளத்தின்படி, 

உலகில் உள்ள முதல் 2% விஞ்ஞோனிகளில் குமறந்தது 100 விஞ்ஞோனிகமள 

தமிழ்நோடோனது பகோை்டுள்ளது. 

o இதில் ைதரோஸில் உள்ள இந்தியத் பதோழில்நுட்ப நிறுவனை் முன்னைியில் உள்ளது. 

 அபைரிக்கோவோனது 2015 ஆை் ஆை்டில் மகபயழுதத்ிடப்பட்ட போரிஸ் கோலநிமல 

ஒப்பந்ததத்ிலிருந்து அதி ாரப் பூரவ்மா  வவளிமயறி இருக்கின்றது. 

 நமாமி  ங்ன த் திட்டத்திற் ான விளம்பரத் தூதரோக  ெெெ்ா வெௌத்ரி என்பவர ்

உருபவடுத்துள்ளோர.் 

 அொமில் உள்ள ருப்சி விமான நினலயமானது பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. 

o இது அொமின் 7வது விமான நினலயம் மற்றும் வடகிழ ்கின் 14வது விமான 

நினலயம் ஆகும்.  

 புதுதில்லியின் ரோஜ்கோட்டில் உள்ள கோந்தி தரஷ்னில் நிறுவப் பட்டுள்ள ஒரு வட்ட குவி 

ைோடதத்ில் ைகோத்ைோ கோந்தி குறிதத் 360 டிகிரி வீடிபயோ அனுபவை் ைற்றுை் டிஜிட்டல் 

கை்கோட்சியோனது சமீபதத்ில் திறக்கப் பட்டுள்ளது. 

 வங்  பதசைோனது திருநர ் முஸ்லீை்களுக்கோக என்று ைதகுருக்களுடன் கூடிய தனது 

முதலோவது இஸ்லோமியப் பள்ளிமயத் திறந்துள்ளது. 

 பநோய்டோ பபருநகர பைட்பரோவின் 50வது பிரிவு நிமலயைோனது திருநர ் சமூகதத்ிற்கு 

என்று  அரப்்பைிக்கப் பட்டுள்ளது.  

o இது தற்பபோழுது “வானவில் நினலயம்” என்றும் “வபருனம நினலயம்” என்றும் 

அனழ ் ப் படும். 

 மத்திய ொனலப் மபா ்குவரதத்ு மற்றும் வநடுஞ்ொனலத் துனற அனமெெ் மானது 

“துரிதச ்சீட்டுகள்/பாஸ்ட் மட ்கு ள்” (FASTAG) குறிதத் ஒரு அறிவி ்ன னய வவளியிட்டு 

உள்ளது.  

o இந்த அறி ்ன யானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் மததியிலிருந்து நான்கு 

ெ ் ர வா னங் ளு ்கு “பாஸ்மட ்கு னள”  ட்டாயமா ்குகின்றது.  

 எடா என்ற ஒரு சூறாவளியானது பகளதிமாலாவில்  னரனய ்  டந்தது. 
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o இது ஒரு மதத்ிய அவமரி ்  நாடாகும்.  

 இந்தியத் தூதரோன விதிஷோ னமத்ரா என்பவர ் நிரவ்ா ை் மற்றும் நிதிநினலக் 

ம ள்வி ள் குறிதத் ஐ ்கிய நாடு ளின் ஆமலாெனன ் குழுவிற்கு (Advisory Committee on 

Administrative and Budgetary Questions - ACABQ) மதரந்்வதடு ் ப் பட்டுள்ளார.் 

o ACABQ ஆனது ஐ ்கிய நாடு ளின் கீழ் உள்ள ஒரு துனண அனமப்பாகும். 

 மத்திய ஜல் ெ ்தித் துனற அனமெெ்ரான  மஜந்திர சிங் வெ ாவத் அவர ்ள் நாட்டில் 

சூரிய ஒளினய அடிப்பனடயா  ் வ ாண்ட முதலாவது பல்முனன-கிராமக் குடிநீர ்

விநிமயா த் திட்டத்னத அருணாெெ்லப் பிரமதெதத்ில் வதாடங்கி னவதத்ுள்ளார.் 

 ஜப்பான் ஆனது மடா ்கிமயாவில் நனடவபற்ற ரிம ாஷி மநா மரய் என்ற ஒரு 

நி ழ்ெச்ியில் புமிஹிட்மடா கிரீடை் சூடியுள்ள பட்டதத்ு இளவரெர ் அகிஷிமனானவ 

சிம்மாெனதத்ிற்கு உரிய வாரிொ  அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இவருனடய மூதத் ெம ாதரரான மபரரெர ்நோருஹிட்படோ  டந்த ஆண்டு மன்னரா  

அறிவி ் ப் பட்டார.்  

 சூடான் நாடானது தீவிரவாதத்திற்கு ஆதரவளிப்மபார ் நாடு ளின் பட்டியலிலிருந்து 

நீ ் ப் பட்டுள்ளது.  

o இது அவமரி ் ாவினால் தயாரி ் ப்பட்ட ஒரு பட்டியலாகும். 

 யூடியூப் அனலவரினெயில் நீதிைன்றச ் வெயல்பாடு னள மநரனலயில் ஒளிபரப்பிய 

முதலாவது உயரநீ்திமன்றம் குஜராத் உயரநீ்திமன்றம் ஆகும்.  

 நீதிபதி ஆதரஷ்் குைோர ்பகோயல் தமலமையிலோன பதசிய பசுமைத் தீரப்்போயைோனது 

பதசிய தமலநகரப் பிரோந்தியத்திலுை், கோற்றின் தரை் குமறவோக உள்ள பிற 

நகரங்களிலுை் பட்டோசுகமள விற்பமன பசய்வதற்குை் பயன்படுதத்ுவதற்குை் தமட 

விதித்துள்ளது. 

 தனது ைோநிலத்தில் உள்ள வழக்குகமள விசோரிக்க ைத்தியப் புலனோய்வுப் பிரிவுக்கு 

(சிபிஐ) வழங்கப் பட்டிருந்த பபோது ஒப்புதமல பஞ்சோப் ைோநில அரசு திருை்பப் பபற்று 

உள்ளது. 

 அஸ்ஸோமின் குவேோதத்ியில் இந்திய-ஆஸ்திபரலிய நீர ்மையைோனது திறக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 அவமரி ்  அதிபரான மஜ பிடன் அவர ்ள் டா ்டர ்விமவ ் மூரத்த்ி என்பவனர ம ாவிட் 

-19  பணி ் குழுவிற்குத் தனலவரா  நியமிதத்ுள்ளார.்   

o டோக்டர ்விபவக் மூரத்்தி இந்திய வை்சோவளிமயச ்பசரந்்த ஒரு நபரோவோர.் 

 இந்தியோவோனது பிரிக்ஸ் நிதி அமைசச்ரக்ள் ைற்றுை் ைத்திய வங்கி ஆளுநரக்ளின் 

முதலோவது சந்திப்பில் கலந்து பகோை்டது. 

o இந்தச ் சந்திப்பில் மத்திய நிதியனமெெ்ர ் நிரம்லா சீதாராமன் அவர ்ள் 

இந்தியானவப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தினார.்  

 இந்தியாவின் மி  நீளமான ஒற்னறவழி இய ் த ்வதாங்கு பாலை் உதத்ரகோண்ட்டின்  

வடஹ்ரி- ாரவ்ால் மாவட்டத்தில் திறந்து னவ ் ப் பட்டுள்ளது.  

o வடஹ்ரி ஏரியின் மீது  ட்டப் பட்டுள்ள இந்தப் பாலமானது 725 மீட்டர ் நீளம் 

உனடயது. 

 அொமின் பதஸ்பூர ்லிட்சி ்கு புவிொர ்குறியீடானது வழங் ப் பட்டுள்ளது. 

 உல  ்  ருனண தினமானது நவம்பர ்13 அன்று அனுெரி ் ப் படுகின்றது.  

 இந்திய அரசின் மின்சோரத ் துமற அமைசச்கைோனது ஓர ்அதிகோரப்பூரவ் அறிவிப்மப 

பவளியிட்டு உள்ளது. 
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o அதன்படி அமனதத்ு மின்சோர விநிபயோக நிறுவனங்கமளயுை் எரிசக்தி 

போதுகோப்புச ்சட்டை், 2001 என்ற சட்டதத்ின் படி இைங்க அது வலியுறுத்துகிறது. 

 பநோபகோரப்னோ-கோரோபோக் பிரோந்தியதத்ில் நடந்து வருை் பைோதமல முடிவுக்கு 

பகோை்டு வருவதற்கோக ஆரம்ீனியோவுை் அஜரம்பஜோனுை் ஒரு சைோதோன ஒப்பந்தத்தில் 

மகபயழுதத்ு பபோட்டுள்ளன. 

o இந்த நோடுகளுக்கு இமடயிலோன சைோதோன ஒப்பந்தத்திற்கு இரஷ்யோ நடுவை் 

முமற பசய்தது. 

 எழுத்தோளர ் ரஸ்கின் போை்ட் அவரக்ள் ‘பேோவ் டு பீ அ மரட்டர’் (How To Be A Writer) 

என்ற ஒரு புத்தகத்மத எழுதி பவளியிட்டுள்ளோர.் 

 பஜோ பிடனின் பகோவிட்-19 பைிக் குழுவில் இந்திய வை்சோவளிமயச ் பசரந்்த டோக்டர ்

பசலின் கவுை்டர ்என்பவர ்இடை் பபற்றுள்ளோர.் 

o இவரது தந்மத ஈபரோட்டிற்கு அருகிலுள்ள பைோடக்குறிசச்ியின் அருபகயுள்ள 

பபருைோள்போமளயை் என்ற ஒரு கிரோைத்மதச ்பசரந்்தவர ்ஆவோர.் 

 இந்திய இரோணுவைோனது பயிற்சியளிக்கப்பட்ட இருபது குதிமரகள் ைற்றுை் கை்ைி 

பவடிகமளக் கை்டறியுை் நோய்கமள வங்கபதச இரோணுவதத்ிற்குப் பரிசளிதத்ுள்ளது. 

 இமைய வழிச ் பசய்திகள், திமரப்படங்கள், கோபைோளி நிகழ்சச்ிகள் ைற்றுை்  

டிஜிட்டல் உள்ளடக்க வழங்குநரக்ளோன பநட்ஃபிளிக்ஸ் ஆகியவற்மற ைதத்ிய பசய்தி 

ைற்றுை் ஒளிபரப்பு அமைசச்கதத்ின் கீழ் பகோை்டு வருை் ஒரு உத்தரமவ ைத்திய 

அரசோனது பிறப்பிதத்ு உள்ளது. 

o இதுவமர டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்மத நிரவ்கிக்க தன்னோட்சி அமைப்பு எதுவுை் 

இந்தியோவில் இல்மல. 

 ‘இந்தியோ-பிபரசில்-பதன்னோப்பிரிக்கோ ஆகியவற்றில் ஒத்துமழப்பிமன ஆழைமடயச ்

பசய்தல்: முக்கிய துமறகளின் மீதோன போரம்வகள்’ குறித்த இந்தியோ-பிபரசில்-

பதன்னோப்பிரிக்கோ என்ற ஒரு அறிக்மகமய இந்திய பவளியுறவு விவகோர 

அமைசச்கைோனது பவளியிட்டுள்ளது. 

 அபுதோபி அரசின் பசோதத்ு நிதியோனது (Sovereign wealth fund) இந்தியோவில் முழு வருைோன 

வரி விலக்மகப் பபறுை் முதலோவது நிதியோகுை் என்று அரசோங்கை் அறிவிதத்ு உள்ளது. 

 இரை்டோவது உலக சுகோதோரக் கை்கோட்சியோனது சீனோவின் வூேோனில் நடதத்ப் 

பட்டது. 

 பபங்களூரிவில் உள்ள நோபனோ ைற்றுை் சோஃப்ட் பைட்டர ்சயின்சஸ் என்ற மையத்மதச ்

பசரந்்த இந்திய ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் குழுவோனது சுற்றுசச்ூழலுக்குப் போதிப்பு 

அளிக்கோத வமகயில் நிலக்கடமல ஓடுகளிலிருந்து ஒரு திறன் திமரமய (smart screen) 

உருவோக்கியுள்ளது. 

 புதுசப்சரி அரசோனது தமிழக முன்னோள் முதல்வர ் கருைோநிதியின் பபயரில் பள்ளி 

ைோைவரக்ளுக்கு இலவச கோமல உைவுத் திட்டதம்தத் பதோடங்கியுள்ளது. 

 உலக சுகோதோர அமைப்போனது இந்தியோவில் ஒரு போரை்பரிய ைருதத்ுவ மையத்மத 

அமைக்கவுள்ளதோக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியோவில் முதன்முமறயோக, முை்மப பைட்பரோ இரயிலோனது அதிரவ்ுகமள தோங்குை் 

தடங்கமள அமைக்கவுள்ளது. 

o இது 22 அதிரவ்ு படசிபில்கள் வமர அதிரவ்ுகமளத் தோங்குை் திறன் பகோை்டது. 

 இந்தியாவின் முதலாவது ெந்தன அருங் ாட்சிய ம்  ரந்ாட ாவின் னமசூருவில் 

அனம ் ப் பட்டு வருகின்றது. 

 பாலிவுட் நடி ரான மொனு சூட் அவர ்ள் “நான் ஒரு பைசியோ அல்ல” என்ற தனது 

சுயெரினதனய வவளியிட உள்ளார.் 
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 குருகிராமில் அதி ரிதத்ு வரும்  ாற்று மாசுபாட்னட எதிரத்த்ுப் மபாராடுவதற் ா  

ேரியோனோ ைோநில முதல்வரோன ைபனோகர ்லோல் கட்டோர ் “ ாற்று நலத் திட்டம்” என்ற 

ஒன்னறத் வதாடங்கியுள்ளோர.் 

 அவமரி ் ாவின் முன்னாள் அதிபரான பார ் ஒபாமா அவர ்ளால் எழுதப்பட்ட 

“வா ்குறுதியளி ் ப்பட்ட  ஒரு நிலம்” என்ற புத்த மானது வவளியிடப்பட உள்ளது.  

 இந்தியோவில் பதசிய மக-கோல் வலிப்பு தினைோனது நவை்பர ் 17 அன்று பகோை்டோடப் 

படுகின்றது. 

o மக-கோல் வலிப்பு என்பது நோள்பட்ட அளவில் மூமளயில் ஏற்படுை் ஒரு பிரசச்ிமன 

ஆகுை்.  

 ஒவ்பவோர ் ஆை்டுை் பதசிய இதழியல் நோளோனது இந்தியோவில் நவை்பர ் 17 அன்று 

பகோை்டோடப் படுகிறது. 

 அபயோதத்ியின் ‘தீப உதச்வை்’ பகோை்டோட்டங்கள் கின்னஸ் உலக சோதமனகளில் இடை் 

பபற்றுள்ளன. 

o சரயு ஆற்றின் கமரயில் சுைோர ்5,84,572 ைை் விளக்குகள் ஏற்றப் பட்டன. 

 பபங்கோலி பைோழி சினிைோ நட்சத்திரமுை், தோதோ சோபேப் போல்பக விருது 

பவன்றவருைோன பசௌமிதர்ோ சோட்டரஜ்ி அவரக்ள் சமீபத்தில் கோலைோனோர.் 

 எழுத்தோளர ்ரசன்ோ பிஷ்ட் ரோவத் அவரக்ள் சமீபத்தில் தனது ‘தூக்கமின்மை: இரோணுவக் 

கமதகள்’ (Insomnia: Army Stories) என்ற புத்தகத்மத பவளியிட்டுள்ளோர.் 

 ஒருங்கிமைந்த ஜனதோ தளக் கட்சியின் தமலவரோன நிதிஷ் குைோர ்அவரக்ள் பீகோர ்

சட்டைன்றத் பதரத்லில் பவற்றி பபற்றமத அடுதத்ு பீகோர ் ைோநிலதத்ின் முதல்வரோக 

ஏழோவது முமறயோகவுை் பதோடரந்்து நோன்கோவது முமறயோகவுை் பபோறுப்பபற்றுக் 

பகோை்டோர.் 

o இந்த ைோநிலைோனது தரக்ிபஷோர ் பிரசோத் ைற்றுை் பரணு பதவி ஆகிய 2 புதிய 

துமை முதல்வரக்மளக் பகோை்டிருக்குை். 

 ஆசியோவின் முதலோவது சூரிய ஆற்றல் பகோை்டு இயங்கக் கூடிய ஜவுளி உற்பதத்ி 

ஆமலயோனது ைகோரோஷ்டிரோவின் பரப்ோனி ைோவட்டத்தில் வர உள்ளது. 

 உலக வங்கியுை் முதலீடு ைற்றுை் பபோதுச ் பசோதத்ு பைலோை்மைத் துமறயுை் 

இமைந்து (Department of Investment and Public Asset Management) ஒரு ஒப்பந்தத்தில் 

மகபயழுதத்ிட்டு உள்ளன. 

o இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், உலக வங்கியோனது பசோத்மதப் பைைோக்குதல் (asset 

monetisation) குறிதத்ு முதலீடு ைற்றுை் பபோதுச ் பசோதத்ு பைலோை்மைத் துமறக்கு 

ஆபலோசமன வழங்க உள்ளது. 

 பதன் சீனக் கடலிலுை் பசிபிக் தீவு நோடுகளிலுை் சீனோவின் அதிகரித்து வருை் 

பசல்வோக்மக எதிரப்கோள்ள பவை்டி ஜப்போனுை் ஆஸ்திபரலியோவுை் ஒரு “பரஸ்பர 

அணுகல் ஒப்பந்தத்தில்” (Reciprocal Access Agreement) மகபயழுதத்ிட உள்ளன. 

o 1960 ஆை் ஆை்டிற்குப் பின்னர ் ஜப்போனின் இமறயோை்மையில் பவளிநோட்டு 

இரோணுவ இருப்மப அனுைதிக்குை் முதல் ஒப்பந்தை் இதுவோகுை். 

 பபருவின் அதிபர ் ைோனுவல் பைரிபனோ அந்நோட்டின் அதிகோரத்திலிருந்து 

பவளிபயற்றப் பட்டு உள்ளோர.் 

 2020 ஆை் ஆை்டிற்கோன ஆசியோன் அமைப்பிற்குத் தமலமை தோங்குை் வியட்நோை் 

37வது ஆசிய உசச்ி ைோநோட்மட இமைய வழியில் நடத்தியது. 

 லோரசன் ைற்றுை் டூப்பரோ நிறுவனைோனது ஆனது  ககன்யோன் திட்டதத்ின் முதலோவது 

வன்பபோருமள இந்திய விை்பவளி ஆரோய்சச்ி நிறுவனதத்ிற்கு வழங்கியுள்ளது. 
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 ஐபயோட்டோ என்ற ஒரு சூறோவளியோனது (ேரிக்பகன்) ைத்திய அபைரிக்கோவில் உள்ள 

நிகரகுவோவில் கமரமயக் கடந்தது. 

 இங்கிலோந்து கிரிக்பகட் அைியோனது கடந்த 16 ஆை்டுகளில் முதன்முமறயோக 2021 

ஆை் ஆை்டில் போகிஸ்தோன் நோட்டிற்குத் தனது முதலோவது பயைத்மத பைற்பகோள்ள 

இருக்கின்றது. 

 வன உரிமைகள் சட்டை், 2006 என்ற சட்டைோனது ஜை்மு கோஷ்மீரில் பசயல்படுத்தப்பட 

இருக்கின்றது. 

o இந்தச ் சட்டைோனது அந்த ஒன்றியப் பிரபதசதத்ில் முதன்முமறயோக வனப் 

பபோருட்கள் பசகரிப்பபோர ்சமூகதத்ின் உரிமைகமள அங்கீகரிக்கின்றது. 

 அபைரிக்கோவின் பநோய்க் கட்டுப்போடு ைற்றுை் தடுப்பு மையைோனது “சப்பபர”் 

எனப்படுை் ஒரு பகோடிய மவரஸ் தற்பபோழுது ைனிதரக்ளிடமிருந்து ைனிதரக்ளுக்குப் 

பரவுவமத உறுதி பசய்துள்ளது. 

o தற்பபோழுது பபோலிவியோ ஆனது இந்த மவரஸ் பரவுதமல எதிரப்கோை்டு 

வருகின்றது. 

 அபைரிக்க அரசோனது ஆப்கோனிஸ்தோன் ைற்றுை் ஈரோக் ஆகிய நோடுகளில் உள்ள 

அபைரிக்கப் பமடகள் குமறக்கப் படுை் என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

 சரவ்பதச பைோசடி விழிப்புைரவ்ு வோரைோனது நவை்பர ்ைோததத்ின் 15 ஆை் பததி முதல் 21 

ஆை் பததி வமர அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 நவை்பர ்19 ஆை் பததியோனது உலகக் குடிைக்கள் தினைோக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 ைோல்படோவோ நோடோனது அந்நோட்டின் முன்னோள் பிரதைரோன மையோ சோை்டு 

என்பவமரத் தனது முதலோவது பபை் அதிபரோகத் பதரந்்பதடுத்துள்ளது. 

 தற்பபோழுது பகன்யோவில் ைட்டுபை வோழ்ந்து பகோை்டிருக்குை் உலகின் ஒபரபயோரு 

பவள்மள ஒட்டகச ்சிவிங்கிக்கு ஒரு புவியியல் இடங்கோட்டி கருவி (GPS tracking device) 

பபோருதத்ப் பட்டுள்ளது. 

o “லியூசிசை்” (Leucism) எனப்படுை் ஒரு அரிய ைரபணு நிமலபய இந்த ஒட்டகச ்

சிவிங்கியின் இந்த பவள்மள நிறத்திற்குக் கோரைைோகுை்.  

 பசோனு சூட் இந்தியத் பதரத்ல் ஆமையதத்ினோல் பஞ்சோப் ைோநிலத் தூதுவரோக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 மூதத் பத்திரிக்மகயோளர ் ைற்றுை் பசய்தி நிறுவனைோன ஏஎன்ஐ என்ற அமைப்பின்  

தமலவரோன பிபரை் பிரகோஷ் அவரக்ள் “இந்தியோமவப் பற்றிக் கூறுதல்” என்ற தனது 

புதிய ஒரு புதத்கத்மத பவளியிட்டுள்ளோர.் 

 சரவ்பதச கிரிக்பகட் ைன்றைோனது பபை்களுக்கோன 20:20 ஓவர ் உலகக் பகோப்மபப் 

பபோட்டி 2022 ஆை் ஆை்டிலிருந்து 2023 ஆை் ஆை்டிற்கு ைோற்றப்படுவதோகவுை் அது 

பதன் ஆப்பிரிக்கோவில் நடத்தப்பட இருப்பதோகவுை் அறிவிதத்ுள்ளது.  

 ைத்தியப் போதுகோப்புத் துமற அமைசச்ரோன ரோஜ்நோத் சிங் அவரக்ள் “குடியரசு 

பநறிமுமறயின் மூன்றோை் போகை்” ைற்றுை் “பலோக்தந்தர்ோ பக ஸ்வர”் என்ற இரு 

புத்தகங்கமள பவளியிட்டுள்ளோர.் 

o இது குடியரசுத் தமலவரோன ரோை்நோத் பகோவிந்த் அவரக்ளின் பதரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

உமரகளின் ஒரு பதோகுப்போகுை். 

 நிமல 4+ என்ற கரிை அங்கீகோரத்மதப் பபற்றதில் ஆசிய-பசிபிக் பகுதியில்  உள்ள 

முதலோவது விைோன நிமலயை் தில்லி விைோன நிமலயைோகுை்.  

 ைத்திய வரத்த்கத் துமற அமைசச்ரோன பியூஷ் பகோயல் அவரக்ள் 2020 ஆை் ஆை்டின் 

ஆசிய சுகோதோர ைோநோட்டில் உமரயோற்றினோர.்  
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o இந்த ைோநோடு இந்திய பதோழில்துமறக் கூட்டமைப்பினோல் ஒருங்கிமைக்கப் 

பட்டது.  

 முதன்முமறயோக இந்திய இரோணுவைோனது தனது டி-72 ைற்றுை் டி-90 என்ற பிரதோன 

பபோர ் பீரங்கி வமககளுக்கோன சிறப்புமிகு பவடிபபோருட்களின் பைை்போடு ைற்றுை் 

விநிபயோகத்திற்கோக பவை்டி ஒபசோகோரப்்  குபளோபல் (OshoCorp) என்ற நிறுவனத்திற்கு 

தனது ஒப்புதமல வழங்கியுள்ளது.  

o தனியோர ் நிறுவனதத்ுடன் இந்திய இரோணுவை் ஒரு ஒப்பந்தை் பைற்பகோள்வது 

இதுபவ முதல்முமறயோகுை். 

 ஆல்படோ போரட்்னரஸ்ின் நிறுவன உறுப்பினர ் ைற்றுை் அக்கோரட்ு இந்தியோவின் 

நிறுவனத் தமலவரோன டோக்டர ் பிஷ் அகரவ்ோல் என்பவருக்கு 2020 ஆை் ஆை்டின் 

ஏஇஎஸ்சி வோழ்நோள் சோதமனயோளர ்விருதோனது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

o ஓர ்ஆசியருக்கு அதிலுை் ஓர ்இந்தியருக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுவது இதுபவ 

முதன்முமறயோகுை்.  

 ஆடை் யோவ் லியூ என்பவர ்இந்தியோவின் ஏற்றுைதி - இறக்குைதி வங்கியின் 2020 ஆை் 

ஆை்டிற்கோன பிரிக்ஸ் பபோருளோதோர ஆரோய்சச்ி என்ற விருதின் பவற்றியோளரோகத் 

பதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 ைத்தியப் பிரபதசத்தின் முதல்வரோன சிவரோஜ் சிங் பசௌகோன் அவரக்ள் 2023 ஆை் 

ஆை்டில் தற்சோரப்ு ைத்தியப் பிரபதசத்மத அமடவதற்கோன ஒரு பசயல் திட்டத்மத 

பவளியிட்டு உள்ளோர.் 

o பிரதைர ் நபரந்திர பைோடியின் ஆத்ை நிரப்ர ் போரத் திட்டத்தின் உதத்ி மீதோன 

தற்சோரப்ிற்கோக ஒரு பசயல்திட்டத்மத பவளியிட்ட முதலோவது ைோநிலை் 

ைத்தியப் பிரபதசை் ஆகுை்.  

 இந்தியோவின் முதலோவது போசித ் பதோட்டைோனது உதத்ரகோை்ட்டின் மநனிடோலில் 

உருவோக்கப் பட்டுள்ளது. 

o இந்த பதோட்டைோனது போசிகள் ைற்றுை் இதர பிமரபயோமபட்டுகளின் பல்பவறு 

இனங்கமளப் போதுகோப்பதற்கோக உருவோக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஒரு துடிப்போன கழிவுநீர ்பைலோை்மைக்கோக பவை்டி (Faecal Sludge & Septage Management 

- FSSM) ஐஎஸ்ஓ - 9001: 2015 என்ற ஒரு சோன்றிதமழப் பபற்ற முதல் நகரைோக ஒடிசோவின்  

புவபனஸ்வர ்திகழ்கிறது. 

 ஒடிசோவின் ைகோநதி ஆற்று வடிநிலதத்ில், ஆயில் இந்தியோ நிறுவனதத்ின் நில அதிரவ்ு 

மீதோன ஒரு ஆய்வுத் திட்டத்மத பபட்பரோலியை், இயற்மக எரிவோயு ைற்றுை் எஃகு 

அமைசச்கை் பதோடங்கியுள்ளது. 

 இந்தியோ-ஜப்போன் பரஸ்பர ஒப்பந்தைோனது (Mutual Agreement Procedure) பபோருளோதோர 

ஒதத்ுமழப்பு ைற்றுை் பைை்போட்டிற்கோன அமைப்பின் ‘பரஸ்பர ஒப்பந்தை் 2019’ என்ற 

ஒரு விருமத பவன்றுள்ளது. 

 பிரதைர ் நபரந்திர பைோடி ைற்றுை் பூடோன் பிரதைர ் பலோட்படய் பஷரிங் ஆகிபயோர ்

இந்தியோவில் ரூபப பை வழங்கீட்டு அமைப்புகமள அணுகுவதற்கு பூடோன் 

குடிைக்கமள அனுைதிக்குை் வமகயில் ரூபப அட்மடயின் இரை்டோவது நிமலமயக் 

கூட்டோகத் பதோடங்கியுள்ளனர.் 

o இதன் முதலோவது நிமலயோனது 2019 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் ைோதை் பதோடங்கப் 

பட்டது. 

 தனது நகர பைலோை்மைத் திட்டத்தில் பபை்களுக்கோக என்று பதரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

கட்டமைப்புகளுடன் பசயல்பட இருக்குை் முதலோவது இந்திய நகரை் முை்மப ஆகுை். 

 அடுதத்ு வரவிருக்குை் புயலின் நிமலமய ைதிப்பீடு பசய்வதற்கோன பதசிய பநருக்கடி 

கோல பைலோை்மைக் குழுவின் (National Crisis Management Committee) ஒரு கூட்டதத்ிற்கு 

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


                            

  

  

18 
 

ைத்திய அமைசச்ரமவச ்பசயலோளர ்ரோஜீவ் பகௌபோ அவரக்ள் தமலமை தோங்கினோர.் 

 ைடகோஸ்கருடனோன உறமவ வலுப்படுதத் ைடகோஸ்கரின் தமலநகரோன 

அன்டனனரிபவோவில் போபட்ரோன் (Bhabhatron) என்ற ஒரு கதிரியக்க சிகிசம்ச 

இயந்திரத்மத இந்தியோ அமைதத்ுள்ளது. 

 இமையவழியில் நமடபபற்ற ஜி 20 நோடுகளின் உசச்ி ைோநோட்டில் பகோபரோனோவுக்குப் 

பிந்மதய உலகத்திற்கோன "ஒரு புதிய உலகளோவியக் குறியீட்டிற்கு" இந்தியோ அமழப்பு 

விடுத்துள்ளது. 

 இந்திய நோட்டின் வடகிழக்குப் பகுதியில் ைோடுகளுக்கோன முதல் ைருதத்ுவைமன 

அசோமின் திப்ருகரில் திறக்கப் பட்டுள்ளது. 

 அசோை் ைோநிலத்தின் முன்னோள் ைற்றுை் நீை்ட கோலை் முதலமைசச்ரோக இருந்தவரோன 

தருை் பகோபகோய் (87) கோலைோனோர.் 

o இவர ்இந்திய பதசிய கோங்கிரஸின் சோரப்ோக 2001 முதல் 2016 வமர மூன்று முமற 

அை்ைோநிலதத்ின் முதலமைசச்ரோகப் பைியோற்றி உள்ளோர.்                                               

 இந்தியோவின் வைிகப் பற்றோக்குமற கடுமையோகக் குமறந்துள்ளதோல், ஏப்ரல்-ஜூன் 

ைோதங்களில் நடப்புக் கைக்கு உபரியோனது 19.8 பில்லியன் டோலரோக உயரந்்துள்ளது. 

 விரஜ்ின் மேப்பரல்ூப் பதோழில்நுட்பத்தின் பதோழில்நுட்ப ைற்றுை் வைிக நை்பகத ்

தன்மைமய ஆரோய நிதி ஆபயோக்கோனது ஒரு குழுமவ அமைதத்ுள்ளது. 

o இந்தக் குழு நிதி ஆபயோக்கின் உறுப்பினர ் வி.பக.சரஸ்வத் அவரக்மளத்  

தமலவரோக பகோை்டு இருக்குை். 

 நோட்டில் முதல் முமறயோக வில்பலோ வோரப்்ளர ்(Willow Warbler) என்ற ஒரு பறமவயோனது 

சமீபதத்ில் பகரளோவின் புஞ்சகரி என்ற பகுதியில் கோைப் பட்டது. 

o வடக்கு ைற்றுை் மிதபவப்பைை்டல  ஐபரோப்போ முழுவதுை் வோழக்கூடிய ைற்றுை் 

நீை்ட தூரை் வலமச பசல்லக் கூடிய சிறிய பறமவ வமககளுள் இதுவுை் 

ஒன்றோகுை். 

 ைமலயோள திமரப்படைோன ஜல்லிக்கட்டோனது பவளிநோட்டு பைோழி என்ற  திமரப்பட 

பிரிவில் ஆஸ்கோர ் விருதிற்குப் பபோட்டியிட இந்தியோவினோல் அதிகோரப்பூரவ்ைோகத் 

பதரவ்ு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 நியூசிலோந்து நோட்மடச ் பசரந்்த  கிபரக் போரக்்பல என்பவர ் சரவ்பதசக் கிரிக்பகட் 

கவுன்சிலின் தமலவரோக நியமிக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

o இவர ்இந்தியோவின் சஷோங்க் ைபனோகர ்என்பவருக்கு ைோற்றோக நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளோர.் 

 உத்தரப் பிரபதச ைோநில அமைசச்ரமவயோனது அை்ைோநிலதத்ில் கட்டோய ைத 

ைோற்றதத்ிற்கு எதிரோன ஒரு அவசரச ்சட்டத்மத நிமறபவற்றியுள்ளது. 

o பைலுை் இது ைதைோற்றதத்ிற்கோக நடத்தப்படுை் திருைைங்கமள பசல்லோதமவ 

என்று அறிவிக்க உள்ளது.      

 பஜரை்னியோனது அந்நோட்டில் உள்ள பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் உள்ள உயரிய 

பைலோை்மைப் பதவிகளில் பைியோற்றுை் பபை்களுக்கோக கட்டோய இட ஒதுக்கீட்மட 

நமடமுமறப்படுத்த முடிவு பசய்துள்ளது. 

 சரவ்பதசக் கைினிப் போதுகோப்பு தினைோனது ஒவ்பவோரு ஆை்டுை் நவை்பர ்30 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

o இது தகவல் போதுகோப்பில் சிறந்த நமடமுமறகமள ஊக்கப்படுதத்ுவதற்கோகவுை் 

விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கோகவுை் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது.  
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கற்ப ாம் எழுதுப ாம் இயக்கம் 

 பள்ளிக் கல்வித் துமறயோனது தமிழ்நோட்டில் “கற்பபோை் எழுதுபவோை் இயக்கை்” 

எனப்படுை் ஒரு திட்டத்மதச ்பசயல்படுதத்ுவதற்குத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது 15 வயதிற்கு பைற்பட்டக் கல்வியறிவுயற்ற நபரக்ளுக்கு அடிப்பமடக் 

கல்வியறிமவ வழங்குவமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டைோனது ைோநிலப் பள்ளி அல்லோத ைற்றுை் பதின்ைக் கல்வி 

இயக்குநரகதத்ோல் பசயல்படுத்தப் படுகின்றது.  

 இந்தத்  திட்டைோனது முழுவதுை் தன்னோரவ்லரக்ளினோல் நவை்பர ் ைோதத்திலிருந்துச ்

பசயல்படுதத்ப்பட இருக்கின்றது. 

 2011 ஆை் ஆை்டு ைக்கள் பதோமகக் கைக்பகடுப்பின்படி, 15 வயதிற்குை் பைற்பட்ட 1.24 

பகோடி ைக்கள் தமிழ்நோட்டில் எழுத்தறிவற்றவரக்ளோக உள்ளனர.் 

 

யாதும் ஊபே கருத்தேங்கு 

 தமிழக முதல்வரோன எடப்போடி பழனிசச்ோமி 29.10.2020 அன்று யோதுை் ஊபர 

கருதத்ரங்கு எனப் பபயரிடப்பட்ட 3 நோட்கள் நமடபபறுை் கோபைோலி வோயிலோன ஒரு 

கருதத்ரங்மகத் பதோடங்கி மவதத்ோர.் 

 இந்தக் கருத்தரங்கில் 38 நோடுகமளச ்பசரந்்த 10,000 பதோழில்முமனபவோரக்ள் கலந்து 

பகோள்கின்றனர.் 

 தமிழக முதல்வர ்அந்நிய முதலீட்மட ஈரப்்பதற்கோக 2019  ஆை் ஆை்டில் “யோதுை் ஊபர” 

எனுை் திட்டத்மத அறிமுகப் படுத்தினோர.் 

 

மதுரே எய்ம்ஸ் 

 தற்பபோது ஜிப்ைர ்ைருத்துவ ைமனயின் தமலவரோக இருக்குை் முன்னோள் ஐ.சி.எை்.ஆர ்

இயக்குனர ்வி.எை்.கபடோச ்அவரக்ள், ைதுமர பதோப்பூரில் வரவிருக்குை் அகில இந்திய 

ைருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தின் (எய்ை்ஸ்) தமலவரோக நியமிக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 ைத்திய சுகோதோர அமைசச்கைோனது டோக்டர ் எை்.ஜி.ஆர ் ைருத்துவப் பல்கமலக் 

கழகதத்ின் துமைபவந்தர ் டோக்டர ் சுதோ பசஷய்யமனயுை் அதன் உறுப்பினரோக 

நியமிதத்ுள்ளது. 

 புற்றுபநோயியல் ைருதத்ுவ நிபுைர ் ைற்றுை் அகில் போரதிய விதய்ோரத்த்ி பரிஷத்தின் 

தமலவர ் சை்முகை் சுப்மபயோ அவரக்ள் அதன் ஒரு உறுப்பினரோக நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளோர.் 

 ைக்களமவயில் இருந்து இரை்டு பபருை், ைோநிலங்களமவயில் இருந்து ஒருவருை் 

இக்குழுவின் இதர மூன்று உறுப்பினரக்ளோக இருப்பர.் 

 

ச ேம் லூேில் புரத டி ங்கள் 

 குன்னதத்ில் (பபரை்பலூர)் 25க்குை் பைற்பட்ட கூட்டுப் பபோருட்கள் (அை்பைோனியை் 

படிவுகள்) கோைப்பட்டன. 

 உத்தத்தூர ் உருமளக்கிழங்கு என்று அமழக்கப் படுை் வட்ட வடிவ போஸ்பபடிக் 

திரள்களுை் குன்னை் ைற்றுை் கோமர பகுதிகளில் கிமடதத்ன. 
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 இப்பகுதியில் உள்ள ஆமனவரி என்ற நீபரோட்டத்தில் ஒரு புமதபடிவ ைரை் (fossilised tree) 

ைற்றுை் அை்பைோமனட் படிவுகள் கோைப்பட்டன. 

 அை்பைோமனட் (அை்பைோனோய்டுகள்) என்பமவ ஒரு பபரிய ைற்றுை் ைோறுபட்ட 

கடல்வோழ் இனைோகுை். 

 இது சுைோர ் 416 மில்லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன்பு படபவோனியன் கோலதத்ில் 

பதோன்றியது. 

 அை்பைோனோய்டுகள் மூன்று பபரழிவுகளிலிருந்து தப்பியுள்ளன. 

 அதில், பபரம்ியன் அழிவு என்பது மிகவுை் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றோகுை். 

 இது சுைோர ் 252 மில்லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன்பு எரிைமலச ் பசயல்போட்டினோல் 

ஏற்பட்ட ஒரு புவி பவப்பைமடதல் நிகழ்வு ஆகுை். 

 இது பூமியின் கடல் உயிரினங்களில் 96 சதவீதத்மத அழிதத்து. 

 சில ஆை்டுகளுக்கு முன்பு, தமிழ்நோட்டின் அரியலூர ் பகுதியில் 6.5 பில்லியன் 

ஆை்டுகளுக்கு முன்பு மடபனோசரக்ள் வோழ்ந்ததோக பதோல்பபோருள் சோன்றுகள் 

பதரிவிக்கின்றன. 

 ஆனோல் அதற்கோன முட்மடகளின் எசச்ங்கள் அரிதோகபவ கோைப்படுகின்றன. 

 தற்பபோமதய தமிழ்நோட்டில் இருக்குை் முந்மதய கோலத்திய அரியலூர ் ைற்றுை் 

பபரை்பலூர ்பகுதிகள் கடலில் மூழ்கியிருந்தன. 

 சுைோர ் ஒன்பது பில்லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன்பு துபரோனியன் - பசபனோைோனியன் 

கிபரட்படசியஸ் கோலதத்ில் (Turonian-Cenomanian Cretaceous period) கடலின் ஆழை் சுைோர ்

100 மீட்டர ்என்ற அளவில் இருந்த பபோது குன்னத்தில் இருக்குை் இந்தப் புமதபடிவங்கள் 

உருவோகியிருக்கலோை். 

 

தமிழ்நாட்டின் புதிய ப ளாண் துரற அரமெெ்ே ்

 தமிழ்நோட்டின் ஆளுநரோன பன்வோரிலோல் புபரோகித் அவரக்ள் உயரக்ல்வித் துமற 

அமைசச்ரோன K.P. அன்பழ னு ்கு மவளாண் துனறனய ஒது ்கியுள்ளார.் 

 அன்பழ ன் அவர ்ள் உயர ் ல்வி மற்றும் மவளாண் துனற அனமெெ்ரா  மீண்டும் 

வபாறுப்மபற்றுள்ளார.் 

 இதற்கு முன்பு, முன்னாள் மவளாண் துனற அனமெெ்ராக இருந்த R. துமர ் ண்ணு, 

தனது 72வது வயதில்  ாலமானார.்  

 ம ாவிட்-19 மநாய்த் வதாற்றினால் மரணமனடந்த தமிழ்நாட்னடெ ்மெரந்்த மூன்றாவது 

ைக்கள்மன்ற உறுப்பினர ்துனர ் ண்ணு ஆவார.் 

  ன்னியாகுமரி ம ் ளனவ உறுப்பினரான H. வெந்த் குமார ்மற்றும் மாநில ெட்டமன்ற 

உறுப்பினர ்J. அன்பழ ன் ஆகிமயார ்இதர மற்ற 2 உறுப்பினர ்ளாவர.்  

 

தமிழ்நாடு குறித்த கல்வி நிரல அறிக்ரக 

 15 ஆவது ‘வருடோந்திரக் கல்வி நிமல அறிக்மக 2020' என்ற அறிக்மகயோனது  

சமீபதத்ில் பிரதோை் கல்வி அறக்கட்டமளயோல் பவளியிடப் பட்டது. 

 பிரதோை் அறக்கட்டமளயோனது நோட்டின் மிகப் பபரிய அரசு சோரோ நிறுவனங்களில் 

ஒன்றோகுை். இது விளிை்புநிமலயில் உள்ள ஏமழக் குழந்மதகளுக்குத் தரைோன 

கல்விமய வழங்குவதற்கோகச ்பசயல்படுகிறது. 

 பகோவிட்-19 பதோற்றுக் கோலதத்ில் பள்ளிக் கல்வியின் பல்பவறு அை்சங்கமளயுை் அதன் 

தோக்கத்மதயுை் கவனிப்பமத இந்த ஆய்வு பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 
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 பள்ளிச ்பசரக்்மக முமறகள், கிமடக்கக் கூடிய வீட்டு வளங்கள், கற்றலுக்கோன வீட்டு 

ஆதரவு ைற்றுை் கற்றல் பபோருள்களுக்கோன அணுகல் ஆகியமவ இதில் அடங்குை். 

 சமீபதத்ிய கைக்பகடுப்பின்படி, தமிழ்நோடு ைோநிலத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகமளச ்

பசரந்்த ைோைவரக்ளில் கிட்டதத்ட்ட 93.7% ைோைவரக்ளுக்குப் போடப்புதத்கங்கள் 

கிமடத்து இருக்கின்றன. அபத பநரதத்ில் 68.1% தனியோர ் பள்ளி ைோைவரக்ளிடை் 

ைட்டுபை போடப் புத்தகங்கமளக் பகோை்டு உள்ளனர.் 

 கைக்பகடுக்கப்பட்ட அமனதத்ுக் குழந்மதகளிலுை், தமிழ்நோட்டில் 64.6% பபர ் 

ைட்டுபை திறன்பபசிகள் மூலை் கற்றலுக்கோன இமைய வழி அணுகமலக் பகோை்டு  

இருப்பது கை்டறியப் பட்டுள்ளது. 

பிற தரவுகள் 

 பள்ளிப் படிப்பு இமடநிற்றல் வீதை் அதிகரிதத்தில் பைற்கு வங்கை் ைோநிலை் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 அை்ைோநிலதத்ின் 99.7 சதவீத ைோைவரக்ளுக்குப் போடப் புத்தகங்கமள வழங்கிய 

அடிப்பமடயிலுை் பைற்கு வங்கை் ைோநிலைோனது நோட்டில் முதல் இடத்மதப் பிடித்து 

உள்ளது. 

 

மின்ொே  ாகனங்களுக்கு பமாட்டாே ் ாகன  ேி விலக்கு 

 மின்சோர வோகனங்களுக்கு 100% அளவிற்கு பைோட்டோர ்வோகன வரியில் இருந்து  விலக்கு 

அளிப்பதோக தமிழக ைோநில அரசு சமீபதத்ில் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இை்ைோநிலத்தில் மின்சோர வோகனப் பூங்கோமவ நிறுவவுை் தமிழ்நோடு அரசு 

முன்பைோழிந்துள்ளது. 

 இது நோட்டின் இை்ைோதிரியோன பூங்கோவில் முதலோவதோகுை். 

 2019 ஆை் ஆை்டில், தமிழக அரசு மின்சோர வோகனக் பகோள்மகமய அறிவித்தது. 

 தில்லி அரசு, ஆகஸ்ட் 2020 ஆை் ஆை்டில், மின்சோர வோகனக் பகோள்மக 2020' என்ற 

பகோள்மகமய பவளியிட்டது. 

 

நடமாடும் அம்மா உண கங்கள் 

 வை்டிகளில் நடைோடுை் அை்ைோ உைவகங்கமள தமிழ்நோடு முதல்வர ் பதோடங்கி 

மவதத்ுள்ளோர.் 

 பபருநகர பசன்மன ைோநகரோட்சிப் பகுதிகளுக்குச ் பசல்லுை் இது கட்டுைோனத் 

தளங்கள் ைற்றுை் இதர இடங்களில் பைிபுரியுை் தினக் கூலித் பதோழிலோளரக்ள் ைற்றுை் 

பைியோளரக்ளின் உைவுத் பதமவமயப் பூரத்த்ி பசய்யுை். 
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இந்தியாவில் உேக் கட்டரம ்பு ச ான் விழா ஆண்டு விருது – 2020 

 தமிழ்நோடு பவளோை் பல்கமலக்கழகத்மதச ் பசரந்்த பபோரோசிரியரோன டோக்டர ் பக 

எஸ் சுப்பிரைைியன் இந்த விருதிற்கு பதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளோர.்  

 நோபனோ உரங்கள் துமற ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்மப உறுதி பசய்யுை் வமகயில் 

அதன் மமம்படுத்தப்பட்ட பயன்பாட்டின் பங் ளிப்பு ஆகிவற்றிற்கு இவர ் ஆற்றிய 

பங் ளிப்பிற் ா  இவர ்இந்த விருனதப் வபற்றுள்ளார.் 

 2010 ஆம் ஆண்டில் நாமனா அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத் துனறயின் நிறுவனத் 

தனலவர ்சுப்பிரமணியன் ஆவார.் 

 

தீ (Thee) செயலி 

 இந்தச ்பசயலிமய தமிழ்நோடு முதல்வர ்எடப்போடி K. பழனிசோமி அவரக்ள் பதோடங்கி 

மவத்தோர.் 

 இது தமிழ்நோடு தீயமைப்பு ைற்றுை் மீட்புத் துமற பசமவகமளப் பபறுவதற்கோக 

பபோது ைக்களின் பயன்போட்டிற்கோக பவை்டி உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

பதசியெ ்செய்திகள் 

குழந்ரத நல விடு ்பு 

 ைத்தியப் பைியோளர ்ைற்றுை் பயிற்சித் துமறயோனது அரசின் ஆை் ஊழியரக்ளுக்குை் 

குழந்மத  நல விடுப்பு வழங்கப் படுை் என்று அறிவித்துள்ளது. 

 ஆனோல், இது “ஒபர ஆை் பபற்பறோரோக” இருக்குை் ஆை் பைியோளரக்ளுக்கு ைட்டுபை 

வழங்கப்பட உள்ளது. 

 இது ைமனவிமய இழந்பதோர,் விவோகரத்து பபற்பறோர ்அல்லது திருைைைோகோதவரக்ள் 

ஆகிபயோருக்கு இது பபோருந்துை். 

 

குரு பதஜ்  கதூேின் 400 து பிறந்த தினம் 

 ைத்திய அரசோனது குரு பதஜ் பகதூரின் 400வது பிறந்த தினத்மத அனுசரிப்பதற்கோக 

பிரதைர ் நபரந்திர பைோடி தமலமையிலோன ஓர ் உயரை்ட்டக் குழுமவ ஏற்படுதத்ி 

உள்ளது.  

 சீக்கிய ைதத்தின் 10 குருக்களில் 9வது குரு இவரோவோர.் 

 இவர ் 1621 ஆை் ஆை்டில் அமிரத்சரஸில் பிறந்தோர.் இவர ் 6வது குருவோன குரு 

ேரப்கோபிந்தின் இமளய ைகன் ஆவோர.் 

 இவர ் தில்லியில் முகலோய அரசர ் ஔரங்கசீப்பின் ஆமையின் பபரில் 1675 ஆை் 

ஆை்டில் பபோது பவளியில் பகோல்லப் பட்டோர.் 

 

ச ாதி கட்டுதலுக்கான கட்டாய விதிமுரறகள் 

 சைல் பபோருட்களில் கட்டோய பபோதி கட்டுதலுக்கோன விதிமுமறகமள நீட்டிக்க 

பபோருளோதோர விவகோரங்களுக்கோன ைத்திய அமைசச்ரமவக் குழு ஒப்புதல் அளிதத்ு 

உள்ளது. 
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 இை்முடிவின் படி, 100 சதவீத உைவு தோனிய மூட்மடகள் ைற்றுை் 20 சதவீத சரக்்கமர 

மூட்மடகள் ஆகியவற்மறப் பபோதி கட்ட பவை்டி பன்முகப்படுத்தப்பட்ட சைல் 

மபகள் கட்டோயைோக பயன்படுத்தப்பட பவை்டுை் . 

 

ஆேம் க் 2020 

 இந்தியப் பிரதைர ் அவரக்ள் குஜரோதத்ின் பகவோடியோவிலிருந்து முபசோரியில் உள்ள 

லோல் பகதூர ்சோஸ்திரி பதசிய நிரவ்ோகப் பயிற்சி மையதத்ில் (Lal Bahadur Shastri National 

Academy of Administration - LBSNAA) பயிற்சி பபற்று வருை் குடிமைப் பைி 

அதிகோரிகளிமடபய கோபைோலி வோயிலோக உமரயோற்றினோர.்  

 இது 2019 ஆை் ஆை்டில் பதோடங்கப் பட்ட ”ஆரை்பக்” என்ற ஒருங்கிமைந்த 

அடிப்பமடப் படிப்பின் ஒரு பகுதியோகுை். 

 ”ஆரை்பக்” என்பது குடிமைப் பைி அதிகோரிகளின் பைித் பதோடக்க கோலத்தில் 

துமறகள் ைற்றுை் அரசுச ்பசமவகள் குறிதத் பிை்பங்கமள (அசச்ங்கமள) குமறக்குை் 

ஒரு பதோமலபநோக்குப் போரம்வயுடன் அகில இந்தியப் பைி, குரூப்-A ைத்தியப் பைி 

ைற்றுை் அயல்நோட்டுப் பைி அதிகோரிகமள ஒரு பபோது அடிப்பமடப் பயிற்சிக்கோக 

ஒன்றிமைக்குை் ஒரு முன்பனப்போகுை். 

 இந்த ஆை்டு, ஆரை்பக் – 2020 என்ற நிகழ்வின் 2வது பதிப்போனது அக்படோபர ்14 ஆை் 

பததியிலிருந்து 31 ஆை் பததி வமர LBSNAA நிமலயத்தில் நமடபபறுகின்றது. 

 இந்த ஆை்டின் கருத்துரு, “இந்தியோவில் ஆளுமக@100” என்பதோகுை். 

 

NCLAT 

 பபருநிறுவன விவகோரங்கள் அமைசச்கைோனது பதசிய நிறுவன சட்ட 

பைல்முமறயீட்டுத் தீரப்்போயத்தின் (NCLAT - National Company Law Appellate Tribunal) 

நிரவ்ோகத் தமலவரோக நீதிபதி (ஓய்வு) பன்சி லோல் பட் என்பவரின் பதவிக் கோலத்மத 

நீட்டித்துள்ளது. 

 நீதிபதி பன்சி லோல் பட், பதசிய நிறுவன சட்ட பைல்முமறயீட்டுத் தீரப்்போயதத்ின் முதல் 

தமலவரோன நீதிபதி எஸ்.பஜ.முபகோபோத்யோவிற்குப் பின்னர ் தற்கோலிக தமலவரோக 

நியமிக்கப்பட்டோர.் 

 நிறுவனங்கள் (திருத்தை்) சட்டை், 2013 என்ற சட்டத்தோல் பதசிய நிறுவன சட்ட 

பைல்முமறயீட்டுத் தீரப்்போயை் நிறுவப் பட்டது. 

 இது பதசிய நிறுவன சட்டத் தீரப்்போயத்தின் உத்தரவுகளுக்கு எதிரோன முமறயீடுகமள 

விசோரிக்கிறது. 

 பைலுை் இது பதசிய நிறுவன சட்டத் தீரப்்போயை் (National Company Law Tribunal), திவோல் 

ைற்றுை் பநோடிதத்ல் நிமல வோரியை் ைற்றுை் இந்தியப் பபோட்டி ஆமையை் பிறப்பித்த 

உத்தரவுகளுக்கு எதிரோன பைல்முமறயீட்டு ைனுமவ விசோரிப்பதற்கோன ஒரு 

பைல்முமறயீட்டுத் தீரப்்போயமுை் ஆகுை். 

 

ஐஎஸ்ஓ 17020: 2012 

 பதசிய உற்பதத்ித் திறன் ஆமையத்திற்கு ஐஎஸ்ஓ 17020: 2012 என்ற நிமலக்கு  

இைங்க ஒரு அங்கீகோரை் வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது சோன்றிதழ் அமைப்புக்கோன பதசிய அங்கீகோர வோரியை், இந்தியத் தரநிரை்ய  

ஆமையை் ஆகியவற்றோல் வழங்கப் பட்டது. 

 உைவுப் போதுகோப்புத் தைிக்மக ைற்றுை் பவளோை் பபோருட்களின் அறிவியல் பூரவ்ச ்
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பசமிப்பு ஆகியவற்றில் ஆய்வு ைற்றுை் தைிக்மகப் பைிகமள பைற்பகோள்வதற்கோக 

இது வழங்கப் பட்டது. 

 பதசிய உற்பதத்ித் திறன் ஆமையைோனது 1958 ஆை் ஆை்டில் இந்திய அரசின் வரத்த்க 

ைற்றுை் பதோழில்துமற அமைசச்கதத்ோல் நிறுவப்பட்டது. 

 

ச ாது வி காேங்கள் குறியீடு 2020 

 இமத ஒரு இலோப பநோக்கற்ற அமைப்போன பபோது விவகோர மையை் பவளியிட்டது. 

 முன்னோள் இஸ்பரோ தமலவரோன கஸ்துரிரங்கன் தமலமையிலோன ஒரு குழுவோல் இது 

பவளியிடப் பட்டது. 

 வளரச்ச்ி, பங்பகற்புத் தன்மை ைற்றுை் நிமலத்தன்மை ஆகிய மூன்று தூை்களின் 

அடிப்பமடயில் ைோநிலங்களின் ஆளுமகத் தன்மையின் மீது பகுப்போய்வு பசய்யப் 

பட்டது. 

 இதன்படி பபரிய ைோநிலங்கள் பிரிவில் சிறப்போக நிரவ்ோகை் நடத்துை் ைோநிலை் பகரளை் 

ஆகுை். 

 அமதத் பதோடரந்்து தமிழ்நோடு, ஆந்திரோ ைற்றுை் கரந்ோடகோ ஆகிய ைோநிலங்கள் 

உள்ளன. 

 அபத பிரிவில் உத்தரப் பிரபதசை், ஒடிசோ ைற்றுை் பீகோர ் ஆகிய ைோநிலங்கள் கமடசி 

இடதத்ில் உள்ளன. 

 சிறிய ைோநிலங்கள் பிரிவில் பகோவோ முதலிடதத்ிலுை், பைகோலயோ ைற்றுை் இைோசச்லப் 

பிரபதசை் அடுத்தடுதத் இடதத்ிலுை் உள்ளன. 

 இந்தப் பிரிவில் இறுதியோக பட்டியலில் உள்ள ைோநிலங்கள் ைைிப்பூர,் படல்லி ைற்றுை் 

உத்தரகோை்ட் ஆகுை். 

 ஒன்றியப் பிரபதசங்களின் பிரிவில் சை்டிகர ் முதலிடை் வகிக்குை் பிரோந்தியைோக 

உள்ளது. அமதத் பதோடரந்்து புதுசப்சரி ைற்றுை் இலட்சத்தீவுகள் உள்ளன. 

 தோத்ரோ ைற்றுை் நகர ்ேபவலி, அந்தைோன் ைற்றுை் நிக்பகோபோர ்தீவுகள், ஜை்மு-கோஷ்மீர ்

ஆகியமவ ஒன்றியப் பிரபதசங்களில் மிகக் குமறவோன பசயல்திறன் 

பகோை்டமவயோக உள்ளன. 
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ர  ர  சகாபோனா 

 உத்தரப் பிரபதச ஆளுநர ் ஆனந்திபபன் பபடல் ஒரு 'சயின்ஸ்டூன்' (sciencetoon) 

புத்தகத்மத பவளியிட்டுள்ளோர.் 

 இது பகோவிட் 19 பதோற்மறப் பற்றி விரிவோன தகவமலக் பகோை்டு இருக்கின்றது 

 இது அறிவியல் ைற்றுை் பதோழில்நுட்பத் துமறயின் விக்யோன் பிரசச்ோர ் என்ற 

அமைப்போல் பவளியிடப் பட்டது. 

 லக்பனோவின் சி.எஸ்.ஐ.ஆர-்ைதத்ிய ைருந்து ஆரோய்சச்ி நிறுவனதத்ின் முன்னோள் மூதத் 

முதன்மை விஞ்ஞோனி பிரதீப் ஸ்ரீவஸ்தவோ என்பவரோல் இந்தப் புத்தகை் எழுதப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இது பகோபரோனோ மவரமஸப் பற்றிய உலகின் முதல் சயின்ஸ்டூன் புத்தகைோகுை். 

 'சயின்ஸ்டூன்' என்பது அறிவியமல அடிப்பமடயோகக் பகோை்ட ஒரு கோரட்்டூன் ஆகுை். 

 

நில ்  ட்டங்கள் குறித்த  ரேவு மாதிேிெ ்ெட்டம் 

 நிதி ஆபயோக் ஆனது நிலப் பட்டங்கள் குறித்து ைோநிலங்களுக்கோன விதிகள் ைற்றுை் 

வமரவு ைோதிரிச ்சட்டத்மத பவளியிட்டுள்ளது. 

 இது உள்கட்டமைப்புத ் திட்டங்களுக்கோக நிலை் மகயகப்படுதத்மல எளிதோக்குதல் 

ைற்றுை் வழக்குகமளக் குமறப்பதல் ஆகியவற்மற பநோக்கைோக் பகோை்டுள்ளது. 

 மாநில அரசு ள், அனெயாெ ்வொதத்ு ளின் பட்டப் பதிவு அனமப்பு ளின் உருவா ் ம், 

நிரவ்ா ம் மற்றும் மமலாண்னம ஆகியவற்றிற் ான ஆனண பிறப்பி ்கும் 

அதி ாரத்னத ் வ ாண்டிரு ்கும். 

 நிலப் பிரெச்ினனத் தீரவ்ு அதி ாரியின் ஆனணயுடன் முரண்பட்டுள்ள தரப்பினர ்இந்த 

ஆனண பிறப்பி ் ப் பட்டு 30 நாட் ளு ்குள் நிலப் பட்ட மமல்முனறயீட்டுத ்

தீரப்்பாயதத்ின் முன் மனுத் தா ் ல் வெய்ய மவண்டும். 

 நிலப் பட்ட மமல்முனறயீட்டுத் தீரப்்பாயத்தினால் பிறப்பி ் ப்பட்ட ஆனண ளு ்கு 

எதிரா  மனு ் னள விொரிப்பதற் ா  உயர ் நீதிமன்றத்தின் ஒரு சிறப்பு அமரவ்ு 

அனம ் ப் படும்.  

பின்னணி 

 நிலப் பதிவு ளின் தற்மபானதய முனறயானது  ாலனித்துவ  ாலதத்ில் ஜமீன்தாரி 

முனறயிலிருந்துப் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது.  

 தற்வபாழுது, நிலப் பட்டங் ளு ் ான விதிமுனற ள் வொதத்ு ள் பரிமாற்றெ ்ெட்டம், 

1882 என்ற சட்டதத்ோல் வழங் ப்படுகின்றன. 

 நிலம் வதாடரப்ான ஆவணங் ளின் பதிவு னள ஒழுங்குமுனறப்படுதத்ும் ஒரு 

முதன்னமயான ெட்டம் ‘பதிவு ள் ெட்டம் – 1908’ என்ற சட்டை் ஆகும்.  

 

ASER அறிக்ரக 

 சமீபதத்ில் ஊரகப்புற இந்தியோவிற்கோன வருடோந்திரக் கல்வியின் நிமல குறிதத் ஒரு 

அறிக்மகயோனது (Annual Status of Education Report - ASER) பிரதோம்  ல்வி 

அறக்கட்டமளயினோல் வவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

முக்கிய அம்ெங்கள் 

 இந்த ஆய்வின் படி, ஆய்வு வெய்யப்பட்ட குழந்னத ளில் மூன்றில் 1 குழந்னத மட்டுமம 

நி ழ்மநர  ற்றல் வெதினயப் வபறுகின்றன. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் 3% ஊர  ் குழந்னத ள் பள்ளி ளில் மெராமல் உள்ளனர.் 
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 ஏறதத்ாழ மூன்றில் 1 குழந்னத  ற்றல் வெயல்பாட்டு நடவடிக்மக ளில் 

ஈடுபடுவதில்னல. 

 ஆய்வு வெய்யப்பட்ட குழந்னத ளில் 47.4% குழந்னத ள் மமற்கு வங் தத்ில் 

திறன்மபசி னள அணுகும் வாய்ப்னபப் வபற்றுள்ளன. 

 இது ஜம்மு  ாெ்மீரில் 77.1% ஆ வும், பஞ்ொப்பில் 88% ஆ வும், இமாெெ்லப் 

பிரமதெத்தில் 90% ஆ வும், ஹரியானாவில் 82.3% ஆ வுை் உள்ளன.  

 ம ரளாவில் உள்ள குழந்னத ள் 94.3% என்ற அளவுடன் இந்தப் பட்டியலில் 

முதலிடத்னதப் பிடித்துள்ளன. 

  ற்றல் வபாருட் னள அனுப்புவதற்கு மி வும் வபாதுத் த வல் வதாடரப்ு ஊட மா  

கட்பசவி அஞ்சல் (வாட்ஸ்அப்) விளங்குகின்றது.  

 இந்தியாவில் முதல் தனலமுனறயோக  பள்ளி ் கல்வி கற்குை் மாணவர ்ளின் 

எண்ணி ்ன  குனறந்து வருகின்றது.  

 

 

லடாக்கில் முதலா து எழுெச்ி தினம் 

 லடோக் ஒன்றியப் பிரபதசைோனது தனது முதலோவது எழுசச்ி தினத்மத அக்படோபர ் 31 

ஆை் பததி அனுசரித்தது. இது அந்த ஒன்றியப் பிரபதசத்தின் நிறுவன தினைோக 

விளங்குகின்றது. 

 ஒன்றியப் பிரபதசைோக லடோக்கின் முதலோைோை்டுக் பகோை்டோட்டதத்ிற்கோன 

கருதத்ுரு, “வளரெ்ச்ி, வெழுனம, மமம்பாடு ஆகியவற்றின் 1 ஆண்டு” என்பதாகும். 

 இந்தப் பகுதியானது வதாட ் தத்ில் ஜம்மு  ாெ்மீர ் மாநிலதத்ின் ஒரு பகுதியா  

இருந்தது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு அ ்மடாபர ் 31 அன்று மத்திய அரசினால் ஆளப்படும் ஒரு  

ஒன்றியப் பிரமதெமா  உருவவடுதத்து. 

 

இோணு  விமான ்  ரட 

 இரோணுவ விைோனப் பமடயோனது நவை்பர ் 01 அன்று தனது 35வது பமடப் பிரிவு 

தினத்மதக் பகோை்டோடியது. 

 இந்திய இரோணுவதத்ின் மிகச ்சமீபத்திய பமடப்பிரிவு இதுவோகுை். 

 இந்தப் பமடயோனது 1986 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ் 01 அன்று ஒரு தனிப் பமடயோக 

உருவோக்கப் பட்டது.  
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கங்ரக உத்ெ ம் - 2020 

 இது கங்மக நதிமயத் பதசிய நதியோக அறிவிக்கப்பட்டதின் 12வது நிமனவு 

தினத்மதக் பகோை்டோடுவதற்கோக பதசியத் தூய்மை கங்மகத் திட்டத்தினோல் 

அனுசரிக்கப் பட்டு வருகின்றது. 

 இந்த நிகழ்சச்ியோனது ைத்திய ஜல் சக்தித் துமற அமைசச்கத்தினோல் அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 இந்தியோவின் மிக நீளைோன நதி கங்மக ஆகுை். 

 கங்மக நதியோனது கங்பகோதத்ிரி பனிப் போமறயில் இருந்து போகீரதி நதியோக உற்பதத்ி 

ஆகின்றது.  

 பின்னர ் இது உதத்ரகோை்டில் உள்ள மதவபிரயா ் என்ற இடத்தில் அலக்நந்தா 

நதியுடன் இனணந்து,  ங்ன யா  உருவவடு ்கின்றது. 

 இந்த நதியானது உதத்ர ாண்ட், இமாெெ்லப் பிரமதெம், உதத்ரப் பிரமதெம், ெத்தீஸ் ர,் 

மத்தியப் பிரமதெம், பீ ார,்  பஞ்ொப், ராஜஸ்தான், ஹரியானா, மமற்கு வங் ாளம் 

ஆகிய மாநிலங் ளில் பாய்கின்றது. 

  ங்ன  நதியானது பிரம்மபுத்திரா நதியுடன் இனணந்து வங்  மதெதத்ில் பத்மா என்ற 

நதியா ப் பாய்ந்து வங் ாள விரிகுடாவில்  ல ்கின்றது.  

 

 

நீதிமன்ற அ மதி ்பு 

 ஆந்திர முதல்வர ் பஜகன் பரட்டி மீது அவைதிப்பு வழக்மகத் பதோடங்க இந்திய 

அரசோங்கத் தமலமை சட்ட அதிகோரி ைறுத்துள்ளோர.் 

 கடந்த ைோதை் முதல்வர ்பஜகன் பரட்டி அவரக்ள் ஆந்திர ைோநில உயரநீ்தி ைன்றைோனது 

ஜனநோயக ரதீியோக பதரந்்பதடுக்கப்பட்ட தனது அரசோங்கத்மதச ்சீரக்ுமலக்க ைற்றுை் 

கவிழ்க்க பயன்படுதத்ப் படுவதோகக் குற்றை் சோட்டி, இந்தியத் தமலமை நீதிபதி 

எஸ்.ஏ.பபோப்படவுக்கு கடிதை் எழுதியிருந்தோர.் 

 இந்திய அரசியலமைப்பின் 129 ைற்றுை் 215 ஆவது சட்டப் பிரிவுகள், முமறபய 

உசச்நீதிைன்றை் ைற்றுை் உயரநீ்திைன்றத்திற்கு, அதமன அவைதிக்குை் பபோருட்டு 

ைக்கமளத் தை்டிக்க அதிகோரை் அளிக்கின்றன. 

 1971 ஆை் ஆை்டின் நீதிைன்ற அவைதிப்புச ் சட்டை், உசச் நீதிைன்றை் ைற்றுை் உயர ்

நீதிைன்றத்தின் கீழுள்ள கீழமை நீதிைன்றங்கமள அவைதிப்பமதத் தை்டிக்குை் 

அதிகோரத்மதயுை் வமரயறுக்கிறது. 

 

ப ளாண் ெட்டங்கள் குறித்து ோஜஸ்தான் 

 ைத்திய அரசின் 3 பவளோை் சட்டங்கமள எதிரத்த்ு ரோஜஸ்தோன் அரசோனது மூன்று 

ைபசோதோக்கமள நிமறபவற்றியுள்ளது. 
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 ைத்திய அரசின் 3 பவளோை் சட்டங்களுை் விவசோயை் ைற்றுை் சந்மதமயச ் மையப் 

படுதத்ி இருக்கிறது. இமவ அரசியலமைப்பின் ஏழோவது அட்டவமையின் 

அடிப்பமடயில் ைோநிலப் பட்டியலில் இருக்கின்றன. 

 ஆனோல், பபோதுப் பட்டியலின் 33 ஆவது உட்கூறோனது  விவசோயை் உட்பட எந்தபவோரு 

பதோழிற்துமறயின் உற்பத்தி, வழங்கல் ைற்றுை் விநிபயோகத்மதக் கட்டுப்படுத்த 

ைத்திய அரசிற்குை் ைோநிலங்களுக்குை் அதிகோரங்கமள வழங்குகிறது. 

 வழக்கைோக, பபோதுப் பட்டியலில் உள்ள ஒரு கூறின் கீழ் உருவோக்கப்பட்ட ஒரு ைத்தியச ்

சட்டத்மத ஒரு ைோநிலை் திருதத் விருை்பினோல், அதற்கு ைதத்ிய அரசின் அனுைதி 

பதமவப் படுகிறது. 

 ஒரு ைோநிலச ்சட்டை் அபத விவகோரத்தத்ில் ைத்தியச ்சட்டத்திற்கு முரைோக இருக்குை் 

பபோது, போரோளுைன்றத்தோல் நிமறபவற்றப்பட்ட சட்டை் பைபலோங்கி நிற்கிறது. 

 அரசியலமைப்பின் பிரிவு 254 (2) பபோதுப் பட்டியலின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

விவகோரங்களில் ைத்தியச ் சட்டங்கமள ைறுக்குை் வமகயில் சட்டங்கமள இயற்ற 

ைோநில அரசுகளுக்கு அதிகோரை் அளிக்கிறது. 

 பிரிவு 254 (2) என்பதின் கீழ் நிமறபவற்றப் பட்ட ஒரு ைோநிலச ் சட்டதத்ிற்கு இந்திய 

ஜனோதிபதியின் ஒப்புதல் பதமவப் படுகிறது. 

 பைலுை் ஒரு ைோநிலத்தின் அமனதத்ு ைோநில பவளோை் சந்மதகளுக்குை் குமறந்த 

ஆதோர விமலயோனது பசல்லுபடியோகுை் வமகயில் ஒரு விதிமய அந்த ைோநிலதத்ின் 

ஒரு சட்டை் பகோை்டிருக்க முடியுை். 

 

 

செறிவூட்ட ் ட்ட அேிசி 

 இந்திய அரசின் உைவு ைற்றுை் பபோது விநிபயோகத் துமறயோனது, ைத்திய அரசின் 

நிதியுதவிபயோடு பசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி ைற்றுை் பபோது விநிபயோக முமற மூலை் 

அதன் விநிபயோகை் குறித்த ஒரு பசோதமனத்  திட்டத்மதச ்பசயல்படுத்தி வருகிறது. 

 இந்தத் திட்டைோனது 2019-20 முதல் 2022-23 வமர மூன்று ஆை்டு கோலதத்ிற்குச ்

பசயல்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 ஊட்டசச்த்துப் போதுகோப்மப (Nutritional security) பநோக்கி நோட்மடக் பகோை்டுச ்பசல்ல 

இந்தத் திட்டைோனது பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 உலக சுகோதோர அமைப்பின் கூற்றுப் படி, அரிசிக்கு நுை்ணூட்டச ் சத்து தூள் 

பசரப்்பதன் மூலை் அரிசியோனது பசறிவூட்டப் படுகிறது. 

 குஜரோத், ஆந்திரோ, ைகோரோஷ்டிரோ, சத்தீஸ்கர ் ைற்றுை் தமிழ்நோடு ஆகிய ஐந்து 

ைோநிலங்களில் பசறிவூட்டப் பட்ட அரிசி விநிபயோகைோனது ஏற்கனபவ நமடமுமறயில் 

இருக்கிறது. 
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சதாரலக்காட்சி மதி ்பீட்டு முரறரய மதி ் ாய்வு செய் தற்கான குழு 

 தகவல் ைற்றுை் ஒளிபரப்பு அமைசச்கைோனது பதோமலக்கோட்சி ைதிப்பீட்டு 

நிறுவனங்களின் தற்பபோமதய வழிகோட்டுதல்கமள ைறு ஆய்வு பசய்ய ஒரு குழுமவ 

அமைக்கவுள்ளது. 

 பிரசோர ்போரதியின் தமலமை பசயல் அதிகோரியோன சஷி பசகர ்பவை்பதி என்பவரது 

தமலமையில் நோன்கு உறுப்பினரக்ளுடன் இந்தக் குழு அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

 குழுவில் உள்ள ைற்ற இதர மூன்று உறுப்பினரக்ள், 

o ரோஜ்குைோர ்உபோதய்ோயோ (சி-டோட்டின் நிரவ்ோக இயக்குநர)், 

o ஐ.ஐ.டி கோன்பூரின் புள்ளியியல் பபரோசிரியர ்டோக்டர ்ஷலப் ைற்றுை் 

o பபோதுக் பகோள்மகக்கோன அறிவியல் முடிவுகள் மையதத்ின் பபரோசிரியர ் புலக் 

பகோஷ் ஆகிபயோர ்ஆவர.் 

 டிஆரப்ி என்பது ஒரு பதோமலக்கோட்சி ைதிப்பீட்டு அளவோகுை்.  

 ஒரு பசனமல எதத்மன பபர ்போரக்்கிறோரக்ள் என்பமதக் கோட்டுை் ஒரு வமக தரவு இது 

ஆகுை். 

 

உலக முதலீட்டாளே ் ட்டபமரெ மாநாடு 

 இந்தியப் பிரதைர ்நபரந்திர பைோடி இந்தக் கருதத்ரங்கிற்குத் தமலமை வகித்தோர.் 

 இது பதசிய முதலீடு ைற்றுை் உள்கட்டமைப்பு நிதியதத்ுடன் இமைந்து ைத்திய நிதித ்

துமற அனமெெ் த்தினால் ஒருங்கினண ் ப்படுகின்றது.  

 இந்த ்  ருதத்ரங்கில் நனடவபற்ற விவாதத்தின் மு ்கிய மநா ் ம் 5 டிரில்லியன் 

அவமரி ்  டாலரா  உருவவடுக்க இரு ்கும் இந்திய அரசின் வதானலமநா ்குப் 

பாரன்வனயப் பற்றியதாகும்.  

 

13 து நகே ்்புற இயக்க இந்தியக் கருத்தேங்கு 2020 

 13வது நகரப்்புற இயக்க இந்தியக் கருதத்ரங்கு 2020 என்ற கருத்தரங்மக ைத்திய 

நகரப்்புற விவகோரங்கள் துமற அமைசச்ர ்ேரத்ீப் சிங் புரி பதோடங்கி மவதத்ோர.் 

 இந்தக் கருத்தரங்கின் கருதத்ுரு, “ந ரப்்புற இய ் த்தில் வளரந்்து வரும் மபா ்கு ள்” 

என்பதாகும். 
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 வருடாந்திர ந ரப்்புற இய ்  இந்திய ்  ருத்தரங்கு என்பது இந்தியாவின் மத்திய 

வீட்டு வெதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ாரங் ள் துனற அனமெெ் த்தினால் 

ஒருங்கினண ் ப் படும் ஒரு தனலனம ்  ருதத்ரங் ாகும். 

 இந்த ்  ருத்தரங்கின் மதாற்றமானது 2006 ஆை் ஆை்டில் இந்திய அரசின் மதசிய 

ந ரப்்புற மபா ்குவரதத்ு வ ாள்ன யிலிருந்து மமற்வ ாள்ளப் பட்டதாகும். 

 

 ளே்ந்து  ரும் சுற்று ்புறத்திற்கான ெ ால் 

 ைத்திய வீட்டு வசதி ைற்றுை் நகரப்்புற விவகோரங்கள் துமற அமைசச்ர ்ேரத்ீப் சிங் புரி 

அவரக்ள் இதமனத் பதோடங்கி மவதத்ோர.் 

 இது பநதரல்ோந்தில் உள்ள பபரன்ோரட்ு வன் லீர ் அமைப்பின் உதவியுடன் நடத்தப் 

படுகின்றது.  

 இந்தச ் சவோலிற்கோன பதோழில்நுட்ப உதவியோனது டபிள்யூ ஆரஐ் இந்தியோ (WRI lndia) 

என்ற அமைப்பினோல் வழங் ப் படுகின்றது.  

 

பகாவிட் – 19 ஸ்ரீ ெக்தி ெ ால் 

 இது 2020 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரல் ைோதத்தில் ஐக்கிய நோடுகள் பபை்கள் அமைப்புடன் 

இமைந்து “My Gov” என்பதனால் நடதத்ப்பட்டது.  

 வபண் ளின் தனலனமயிலான 6 ஸ்டாரட்்அப் ள் (புதிதா த் வதாழில் வதாடங்குதல்) 

ம ாவிட் – 19 ஸ்ரீ ெ ்தி ெவால் விருனத வவன்றுள்ளன. 

 இதன் மநா ் ம் ம ாவிட் -19 மநாய்த் வதாற்றுத் மபாராட்டதத்ிற்கு உதவுவதற் ா  

புத்தா ்  ்  ருதத்ு ள் மற்றும் தீரவ்ு ளுடன் வெயல்படும் வபண் ள் தனலனமயிலான 

ஸ்டாரட்் அப் அனமப்பு னளப் பங்கு வ ாள்ளெ ் வெய்து மற்றும் அவற்மற ஊ ் ப் 

படுதத்ுவதாகும்.  

 

 

நடு ே் தீே ்் ாயம் மற்றும் ெமேெம் (திருத்தம்) அ ெேெ ்ெட்டம், 2020 

 இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர ்ரோை்நோத் பகோவிந்த் அவரக்ள் இந்த அவசரச ்சட்டதத்ிற்கு 

தனது ஒப்புதமல வழங்கியுள்ளோர.்  

 இது நடுவர ்தீரப்்பாயம் மற்றும் ெமரெ ெட்டம், 1996 என்ற சட்டத்மதத் திருதத்ியுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய ெட்டத்தின் கீழ், மமாெடி அல்லது ஊழல் ஆகியவற்றினால் தூண்டப் பட்ட 

ெமரெ ஒப்பந்ததத்ின் மூலம் வழங் ப்பட்ட ெமரெத் தீரப்்பு ளின் அமலா ் த்தின் மீது 

நிபந்தனனயற்ற தனடயானணமயக் ம ாருவதற் ான ஒரு வாய்ப்பினன அனனதத்ுப் 

பங்குதாரர ்ளு ்கும் வழங்குகின்றது. 
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ொகே் க ாெ ் யிற்சி 

 ஒரு கூட்டுக் கடபலோரப் போதுகோப்புப் பயிற்சியோன இது ஒடிசோவில் உள்ள போரதீப் 

கடற்கமரயில் பதோடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இது ஒடிசோ ைோநில அரசு ைற்றுை் பைற்கு வங்க ைோநில அரசு ஆகியவற்றினோல் கூட்டோக 

பைற்பகோள்ளப் படுகின்றது.  

 இந்தப் பயிற்சியோனது கடற்கமர வழியோக நிகழ்த்தப் பட்ட முை்மப தோக்குதல் 

பபோன்று மீை்டுை் தோக்குதல் எதுவுை் ஏற்படோைல் இருப்பதற்கோக பைற்பகோள்ளப் 

படுகின்றது.  

 

“Bull Strike” ப ாே ்்  யிற்சி 

 இந்தியோவின் முதலோவது ைற்றுை் ஒபர புவியியல் பசயல்போட்டுப் பமடக் 

கட்டுப்போட்டகைோன அந்தைோன் நிக்பபோபர ் பமடக் கட்டுப்போட்டகைோனது இந்தக் 

கூட்டுப் பயிற்சிமய பைற்பகோை்டது. 

 இது நிக்பகோபர ்தீவுக் கூட்டதத்ில் உள்ள பதரசோ என்ற தீவில் நடதத்ப்பட்டது.  

 இதில் இந்திய இரோணுவத்தின் வோன் குமட மிதமவப் பமடப் பரிவு (போரோசூட் பமடப் 

பிரிவு), ைோரப்கோஸ் ைற்றுை் சிறப்புப் பமடகள் கலந்து பகோை்டன.  

 இந்தப் பமடக் கட்டுப்போட்டகத்தில் குறிப்பிட்ட பபோர ்கட்டுப்போட்டகப் பமடப் பரிவில் 

உள்ள தமரப் பமட, விைோனப் பமட, கடற்பமட ஆகியவற்றின் அமனத்து பபோர ்

உபகரைங்களுை் மூன்று நட்சதத்ிர அமடயோளை் பகோை்ட ஒரு அதிகோரியின் கீழ் 

மவக்கப் படுகின்றன.  

 

தேவு முதிேெ்ச்ி மதி ்பீட்டுக் கட்டரம ்பு 

 இது ைதத்ிய வீட்டு வசதி ைற்றுை் நகரப்்புற விவகோரங்கள் துமற அமைசச்கத்தினோல் 

பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது நகரங்களின் தரவு சூழலியல் குறிதத்ு ஆய்வு பசய்தவற்கோன ஒரு 

கட்டமைப்போகுை்.  

 

ஒபே தே ேிரெ ஒபே ஓய்வூதியம் 

 ஆயுதப் பமடகளின் ‘ஒபர தரவரிமச ஒபர ஓய்வூதியை்’ என்ற திட்டைோனது அதன் 5 

ஆை்டு கோலப் பயைத்மத பவற்றிகரைோக நிமறவு பசய்துள்ளது. 

 தற்பபோழுது ஓய்வு பபறுை் போதுகோப்புத் துமறப் பைியோளரக்ளுக்கு அவரக்ளின் 

தரவரிமச ைற்றுை் பைிக்கோலை் ஆகியவற்மறக் கருதோைல் ஒபர அளவில் சீரோன ஒரு 

ஓய்வூதியைோனது வழங்கப் பட்டு வருகின்றது. 

 இது அவரக்ள் கமடசியோகப் பபற்ற ஊதியதத்ின் 50% என்பதோகுை். 

 2014 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 30 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு ஓய்வு பபற்ற ஆயுதப் பமடப் 

பைியோளரக்ள் இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ் உள்ளடங்குகின்றனர.் 

  

புதிய தரலரமத் தக ல் ஆரணயே ்

 இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர ் ரோை்நோத் பகோவிந்த ் அவரக்ள் யஷ்வரத்ன் K சின்ஹா 

என்பவனர இந்தியாவின் புதிய தனலனமத் த வல் ஆனணயரா  (Chief Information 

Commissioner - CIC) நியமிதத்ுள்ளார.்  
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 இவர ்பிரதமர ்தனலனமயிலான மூன்று உறுப்பினர ்ள் வ ாண்ட ஒரு குழுவினால் 

மதரவ்ு வெய்யப் பட்டுள்ளார.் 

 இந்த ் குழுவில் பிரதமர ் மமாடினயத் தவிர ம ் ளனவயின் எதிர ்்  ட்சித ்

தனலவரான அதிர ்ரஞ்ென் வெௌதர்ி மற்றும் மத்திய உள்துனற அனமெெ்ர ்அமித் ஷோ 

ஆகிமயார ்உறுப்பினர ்ளா  உள்ளனர.் 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஆ ஸ்ட் அன்று தனது பதவி ்  ாலத்னத நினறவு வெய்த பீமல் 

ஜுல் ா என்பவரு ்குப் பிறகு 2 மாதங் ளா  இந்தப் பதவி  ாலியா  இருந்தது. 

 பின்னர,் உதய் மகுர ்ர ் (பத்திரி ்ன யாளர)் ஹீரா லால் ொமாரியா (முன்னாள் 

வதாழிலாளர ்நலத ்துனற வெயலாளர)் மற்றும் ெமராஜ் புன் ானி (முன்னாள் துனண 

சிஏஜி) ஆகிமயார ்த வல் ஆனணயர ்ளா  குடியரசுத் தனலவரோல் நியமி ் ப் பட்டு 

உள்ளனர.்  

 CIC ஆமையதத்ின் பணி ள் மற்றும் வபாறுப்பு ள் த வல் அறியும் உரினமெ ்ெட்டம், 

2005 என்ற சட்டதத்ினால் வனரயறு ் ப் பட்டுள்ளன. 

 இவர ்த வல் அறியும் உரினம (திருத்தை்) ெட்டம், 2019 என்ற திருத்தப்பட்ட சட்டதத்ின் 

படி மூன்று ஆண்டு ளு ்கு இந்தப் பதவியில் நீடிப்பார.் 

 இதற்கு முன்பு அந்த பதவி ்  ாலம் 5 ஆண்டு ளா  இருந்தது. 

 CIC ஆனது 2005 ஆம் ஆண்டுெ ்ெட்டதத்ின் கீழ் 2005 ஆை் ஆை்டில் அனம ் ப்பட்டது.  

 

 

 ட்டியலிட ் ட்ட  கு ்பினே ் (SC)/  ட்டியலிட ் ட்ட  ழங்குடியினே் (ST) 

ெமூகத்ரதெ ்பெே்ந்த அேெ்ெ்கேக்ள்  

 வரலோற்றில் முதன்முமறயோக பகரள ைோநிலைோனது திருவிதோங்கூர ் பதவஸ்தோன 

வோரியத்தில் ST சமூகதத்ின் பிரினவெ ் மெரந்்த ஒருவமர  அரச்ச்கரோக நியமி ்  

உள்ளது.  

 திருவிதாங்கூர ் மதவஸ்தான வாரியமானது ெபரிமனல ம ாயில் உள்பட 1200 

ம ாயில் னள நிரவ்கி ்கின்றது. 

 இது SC/ST பிரினவெ ் மெரந்்த அரச்ச்கரக்னளப் பகுதி மநர அரச்ச்கர ்ளா  நியமி ்  

முடிவு வெய்துள்ளது. 

 

பதசிய நீே் விருதுகள் 2019 

 இந்த விருதுகள் ைதத்ிய ஜல் சக்தி அமைசச்கதத்ோல் வழங்கப் பட்டன. 

 தமிழகைோனது ‘சிறந்த ைோநிலை்’ என்ற பிரிவின் கீழ் முதல் இடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 தமிழ்நோட்மடத் பதோடரந்்து ைகோரோஷ்டிரோ ைற்றுை் ரோஜஸ்தோன் ஆகியமவ 

அப்பிரிவின் கீழ் சிறந்த ைோநிலங்களோக இடை் பிடித்துள்ளன. 
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 பவலூர ் ைற்றுை் கருர ் ைோவட்டங்களுக்கு முமறபய முதல் ைற்றுை் இரை்டோவது 

இடங்கள் ‘நதிக்குப் புத்துயிர ் அளித்தல்’ என்ற ஒரு துமைப் பிரிவின் கீழ் வழங்கப் 

பட்டுள்ளன. 

 பபரை்பலூர ்ைோவட்டைோனது ‘நீரப்் போதுகோப்பு’ என்ற பிரிவில் இரை்டோவது இடத்மதப் 

பிடித்துள்ளது. 

 பதற்கிற்கோன ‘நீரப்் போதுகோப்பு’ என்ற பிரிவின் கீழ் தூதத்ுக்குடிமயச ் பசரந்்த 

சோஸ்தவிநோதூர ்கிரோைப் பஞ்சோயத்தோனது முதல் இடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 ‘சிறந்த நகரப்்புற உள்ளோட்சி அமைப்பு’ என்ற பிரிவில் முதல் இடை் ைதுமர 

ைோநகரோட்சிக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் – சிேஸ் திட்டம் 

 அடல் புத்தோக்கத் திட்டை் சிரஸ் புத்தோக்கத் திட்டை் ஆனது இந்தியோ ைற்றுை் ரஷ்யப் 

பள்ளிக் குழந்மதகளுக்கோகத் பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டைோனது இந்தியோ ைற்றுை் ரஷ்யோவிற்கோன பதோழில்நுட்பத் தீரவ்ுகமள 

பைை்படுதத்ுவமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 சிரஸ் (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station - SIRUS) என்பது தனிதத்ுவை் 

வோய்ந்த  நில அனமப்பு நினலயத்தில் அறிவியல்ொர ்ெரவ்மதெ ஆராய்ெச்ி என்பனத ் 

குறி ்கின்றது.  

 இது நிலவிற் ான பயணத்னத ஆய்வு வெய்யும் பல்மவறு மொதனன ளின் ஒரு 

வதாடராகும்.  

 

பதசியக்  குங்கும ்பூ திட்டம் 

 பதசியக் குங்குைப்பூ திட்டத்தின் கீழ் குங்குமப்பூ உற்பத்தியானது  ாெ்மீரில் மட்டுமம 

 ாணப் படுகின்றது. 

 இது மு ்கியமா  இந்தியாவில் மபம்பூர ்பகுதியில் வளர ்் ப் படுகின்றது. 

 இந்தப் பகுதியானது “ ாெ்மீரின் குங்குமப்பூ கிண்ணம்” என்று அனழ ் ப் 

படுகின்றது. 

 இது தற்வபாழுது வடகிழ ்குப் பகுதியில் வெயல்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

  ாெ்மீர ்குங்குமப்பூ ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டு மம மாததத்ில் புவிொர ்குறியீட்னடப் 

வபற்றுள்ளது. 

 

முதலா து ரை ் ே ்லூ ்  யணிகள்  யணம் 

 விரஜ்ின் மேப்பரல்ூப் என்ற நிறுவனைோனது தனது முதலோவது பவற்றிகரைோன 

பயைிகள் பயைத்மத நடத்தி உள்ளது. 

 இந்தச ்பசோதமனயோனது அபைரிக்கோவில் லோஸ் பவகோஸில் நடத்தப்பட்டது. 

 இது 25 நிமிடங் ளில் மும்னப மற்றும் புமனனவ இனண ் த் திட்டமிட்டுள்ளது.  

 னஹப்பரல்ூப் என்பது ஒரு மணி பநரத்தில் 1000 கிபலோ மீட்டர ்பவகத்தில் பசல்லுை் ஒரு 

புதிய வமகயோன பபோக்குவரதத்ோகுை்.  

 இந்தக் கருதத்ோனது 2012ல் படஸ்லோ ைற்றுை் ஸ்பபஸ்எக்ஸ் ஆகியவற்றோல் 

முன்பைோழியப் பட்டது.  
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மத்திய க ் ல் ப ாக்கு ேத்து துரற அரமெெ்கத்தின் ச யே ்மாற்றம் 

 ைத்தியக் கப்பல் பபோக்குவரதத்ுத் துமற அமைசச்கத்மத ைதத்ியத் துமறமுகங்கள், 

கப்பல் ைற்றுை் நீரவ்ழித் துமறகள் அமைசச்கை் என்று பிரதைர ்நபரந்திர பைோடி பபயர ்

ைோற்றியுள்ளோர.்  

 தற்பபோழுது ைதத்ியக் கப்பல் பபோக்குவரதத்ுத் துமறயின் அமைசச்ர ் ைன்சுக் L 

மாண்டாவியா ஆவார.்  

 

செயற்ரகக் பகாள்  எதிே ்்பு ஏவுகரண அரம ்பு 

 ைத்தியப் போதுகோப்புத் துமற அமைசச்ரோன ரோஜ்நோத் சிங் அவரக்ள் புதுதில்லியில் 

உள்ள போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் வளரச்ச்ி அமைப்பின் (DRDO) தனலனமய த்தில் 

வெயற்ன  ் ம ாள் எதிரப்்பு ஏவு னண அனமப்பின் மாதிரினயத் வதாடங்கி 

னவத்தார.்  

 இந்தியா, சீனா, அவமரி ் ா மற்றும் ரெ்யா ஆகியனவ வெயற்ன  ் ம ாள் எதிரப்்புத ்

வதாழில்நுட்பங் னள ் வ ாண்டுள்ள நாடு ளாகும். 

 இந்தியாவானது தனது வெயற்ன  ்ம ாள் எதிரப்்பு ஏவு னணெ ் மொதனனனய 2019 

ஆம் ஆண்டில் “ெ ்தி நடவடி ்ன ” என்ற குறியீட்டுப் வபயரின் கீழ் நடதத்ியது. 
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புலம்ச யேவ்ு சகாள்ரகக் குறியீடு 

 சமீபதத்ில்  முை்மபயில் உள்ள ஒரு இலோப பநோக்கற்ற நிறுவனைோன “தற்வபாழுது 

இந்தியப் புலம்வபயரவ்ு” (India Migration Now) என்ற நிறுவனைோனது “மாநிலத்திற்கு 

இமடபயயோன புலம்வபயரவ்ு வ ாள்ன  ் குறியீடு” என்ற ஒரு குறியீட்னட வவளியிட்டு 

உள்ளது. 

 இந்த ் குறியீடானது மாநிலத்திற்கு இமடபயயோன புலம்வபயர ்வதாழிலாளர ்ளின் 

ஒருங்கினணப்னப அளவிடுகின்றது. 

 இந்த ் குறியீட்டின்படி, ம ரளா, ம ாவா, இராஜஸ்தான், ஆந்திரப்பிரமதெம் ஆகிய  

மாநிலங் ள் புலம்வபயர ் வதாழிலாளர ்னள ஒருங்கினணப்பதில் மி வும் வவற்றி 

வபற்றுள்ள ைோநிலங்களோகுை். 

 மறுமுனனயில் தில்லியானது மாநிலத்திற்கு இமடபயயோன குனறந்த புலம்வபயர ்

வ ாள்ன  ் குறியீட்னட ் வ ாண்டுள்ளது.  

 

இந்தியக் ரகப சி மாநாடு (IMC) 

 IMC (India Mobile Congress) ைோநோட்டின் 4வது பதிப்பானது ெமீபதத்ில் வதாடங்கி னவ ் ப் 

பட்டது.  

 இந்த மாநாட்டின்  ருதத்ுரு“Inclusive Innovation – Smart I Secure I Sustainable” என்பதாகும். 

 IMC ஆனது “வதானலதவ்தாடரப்ு துனற மற்றும் இந்திய வெல்லுலார ்

வெயல்பாட்டாளர ்ள் கூட்டனமப்பு” ஆகியவற்றினால் கூட்டா  ஒருங்கினண ் ப் 

படுகின்றது. 

 IMC ஆனது ஆசியாவின் மி ப்வபரிய டிஜிட்டல் வதாழில்நுட்ப மன்றமா  ்  ருதப் 

படுகின்றது.  

 

ைுனாே ்ைாத் 

 ‘ேுனோர ் ேோத’் என்ற ஒரு கை்கோட்சிமய ைதத்ிய சிறுபோன்மையினர ் விவகோரத் 

துமற அமைசச்ரோன முக்தோர ்அப்போஸ் நக்வி தில்லியில் திறந்து மவத்தோர.் 

 ேுனோர ்ேோத்தின் கருதத்ுரு “உள்ளூர ்ைக்களுக்கோன குரல்” என்பதோகுை். 

 ேுனோர ்ேோத் என்பது சிறுபோன்மையினர ்விவகோரத் துமற அமைசச்கத்தினோல் 2017 

ஆை் ஆை்டில் பதோடங்கப்பட்ட போரை்பரியப் பபோருட்கள் ைற்றுை் மகவிமனப் 

பபோருட்களின் ஒரு கை்கோட்சி ஆகுை். 

 போரை்பரிய கமல / பைை்போட்டிற்கோன மகவிமனப் பபோருட்களில் திறன்கள் ைற்றுை் 

பயிற்சியிமன பைை்படுத்துதல் (USTTAD - Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/ 

Crafts for Development) என்ற திட்டதத்ின் கீழ் இது பதோடங்கப் பட்டது. 
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எசடல்கி ் ைுருன் இந்திய நன்சகாரட ்  ட்டியல் 2020 - 7 து  தி ்பு 

 விப்பரோவின் நிறுவனருை் தமலவருைோன அசிை் பிபரை்ஜி அவரக்ள் 2020 ஆை் ஆை்டில் 

இந்தியோவில் பதோை்டு பசய்பவோர ்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளோர.் 

 அவர ்ஒரு நோமளக்கு ரூ.22 பகோடி என்ற அளவில் நன்பகோமட அளிதத்ுள்ளோர.் 

 இந்தப் பட்டியலில் HCL நிறுவனத்தின் சிவ் நோடோர ்அவரக்ள் இரை்டோவது இடத்மதப் 

பிடித்துள்ளோர.் 

 ரிமலயன்ஸ் நிறுவனதத்ின் தமலவர ்முபகஷ் அை்போனி அவரக்ள் இதில் மூன்றோவது 

இடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளோர.் 

 

 

11 து  ருடாந்திே நிபமானியா (க  ாதம்) மற்றும்  யிற்று ் ப ாக்கு 

செயல் ாட்டு அறிக்ரக 

 இதமன சரவ்பதச பநோய்த் தடுப்பு ைருந்துகள் அணுகல் மையை் பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, இந்தியோவோனது உலகளோவிய இலக்கோன 5 தடுப்பு 

ைருந்துகளில் 3ல் 90% உள்ளடக்கத்மத (பயன்போட்மட) எட்டியுள்ளது.  

 டிபிடி தடுப்பு மருந்து, தட்டம்னம மநாய்த் தடுப்பு மருந்து, பிசிவி தடுப்பு மருந்து,  

பரோட்டோ மவரஸ் தடுப்பு ைருந்து ைற்றுை் ஹீபைோபிளியஸ் இன்புளூயன்சோ வமக பி 

தடுப்பு ைருந்து ஆகியமவ இந்தத் தடுப்பு ைருந்துகளோகுை்.  

 உலகில் நிபைோனியோவினோல் நிகழுை் இறப்புகளில் 20% இறப்புகள் இந்தியோவில் 

ஏற்படுகின்றன. 

 உத்தரப் பிரபதசை் ைற்றுை் ைத்தியப் பிரபதசை் ஆகிய ைோநிலங்கள் நோட்டில் அதிக 

அளவிலோன நிபைோனியோ போதிப்புகமளக் பகோை்டுள்ளமவகளோகக் கைிக்கப் பட்டு 

உள்ளன.  

 

 ாேத் தேஷ்ன்-தக்சிண  ாேத் யாத்திரே 

 இந்திய இரயில்பவ உைவு வழங்கல் ைற்றுை் சுற்றுலோ கழகைோனது “பாரத் தரஷ்ன் – 

தக்சிை பாரத் யாத்தினர” என்ற ஒன்னறத ்வதாடங்  உள்ளது. 

 இது னஹதராபாத் மற்றும் வெ ந்திராபாத் ஆகியவற்றிலிருந்து வதாடங் ப்பட 

உள்ளது.  

 இந்த யாத்தினரயின்  ருதத்ுரு, ”இந்தியர ்ளு ்கு இந்தியானவ ்  ாண்பித்தல்” 

என்பதாகும்.  
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அரம ்புொோத் துரறயின் பதசிய தேவுதளம் 

 அமைப்புசோரோத் பதோழிலோளரக்ளின் பதசிய தரவுதளை் என்பது பதோழிலோளரக்ளின் 

தரவுதளத்மத அவரக்ளின் 12 இலக்க ஆதோர ்எை்மைப் பயன்படுத்திப் பரோைரிக்குை். 

 இது அமைப்புசோரோத் பதோழிலோளரக்ள் ைற்றுை் புலை்பபயரந்்த பதோழிலோளரக்ள் 

ஆகிபயோருக்கோன முதல் பதசிய தரவுதளைோக அமையுை். 

 இமதத் பதோழிலோளர ்ைற்றுை் பவமலவோய்ப்பு அமைசச்கை் பரோைரிக்குை். 

 புலை்பபயரந்்த பதோழிலோளரக்ளுக்கு முமறயோன தளத்மத வழங்குவபத இதன் 

பநோக்கைோகுை். 

 அரசோங்கைோனது அமைப்புசோரோத் துமறக்கோன நலத்  திட்டங்கமளச ்

பசயல்படுத்துவமதயுை் இது எளிதோக்குை். 

 பகோவிட்-19 பபோன்ற சூழ்நிமலகளில் பதோழிலோளரக்ளின் இடப்பபயரத்மலக் 

கை்கோைிக்கவுை் இது உதவுை். 

 அமைப்புசோரோத் பதோழிலோளரக்ள் சமூகப் போதுகோப்புச ்சட்டை், 2008 என்ற சட்டைோனது 

முதலில் ஒவ்பவோரு பதோழிலோளிமயயுை் பதிவு பசய்து அவரக்ளுக்குத் திறன் 

அமடயோள அட்மடமய வழங்க பவை்டுை் என்று வலியுறுதத்ுகிறது. 

 

நதியின் மீதான இந்தியாவின் மிக நீளமான  ாலம் 

 இது ஆற்றின் மீது கட்டப்படுை் நோட்டின் மிக நீளைோன போலைோக (சுைோர ் 20 கி.மீ) 

அமையுை். 

 இது பிரை்ைபுத்ரோ நதியின் மீது பதசிய பநடுஞ்சோமல 127B என்ற சோமலயின் மீது  

கட்டப் படுை். 

 இதன் மூலை் அசோமின் துப்ரியில் இருந்து பைகோலயோவின் புல்போரி வமரயிலோன 

பயை தூரைோனது 205 கி.மீ என்ற தூரத்தில் இருந்து 19.2 கி.மீ ஆகக் குமறக்கப் படுை். 

 இந்தப் போலத்மதக் கட்டுவதற்கோன குமறந்தபட்ச பதோமகமயக் பகோை்டுள்ள  

ஏலதோரர ்எல் அை்ட் டி நிறுவனைோகுை். 

 

அரமதிக்கான சிரல 

 பிரதைர ்நபரந்திர பைோடி அவரக்ள் “அமைதிக்கோன சிமலமய” கோபைோலி வோயிலோகத ்

திறந்து மவத்தோர.்  

 இது சைைத ்துறவியோன விஜய் வல்லப் சுரஷ்ீவர ்ஜி ைகோரோஜ் (1870 – 1954) என்பவரின் 

151வது பிறந்த தினக் பகோை்டோட்ட அனுசரிப்மபக் குறிக்கின்றது. 

 

 இது ரோஜஸ்தோனின் போலியில் உள்ள பஜட்புரோவில் விஜய் வல்லப் சோதனோ 

பகந்திரோவில் அமைக்கப் பட்டுள்ளது.  

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


                            

  

  

38 
 

குடிரம ்  திவுகள் முரறரய அடி ் ரடயாகக் சகாண்ட இந்தியாவின் 

இன்றியரமயாத புள்ளியியல் குறித்த 2018 ஆம் ஆண்டு அறிக்ரக 

 சமீபதத்ில் இது ைத்திய உள்துமற அமைசச்கத்தின் கீழ் உள்ள இந்தியத் தமலமைப் 

பதிவோளர ்அலுவலகத்தினோல் பவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

 இது நோட்டில் உள்ள பல்பவறு ைோநிலங்களின் போலின விகிதங்கள் குறித்த தகவமலத ்

தருகின்றது. 

 பிறப்பின் பபோதோன போலின விகிதை் என்பது பிறப்பின் பபோது 1000 ஆை் 

குழந்மதகளுக்கு எவ்வளவு பபை் குழந்மதகள் உள்ளனர ்என்பமதக் குறிக்கின்றது. 

 சிறந்த போலின விகிதை் பகோை்ட ைோநிலை் அருைோசச்லப் பிரபதசை் (1084) ஆகுை். 

 இதில் அருைோசச்லப் பிரபதசதத்ிற்கு அடுத்து நோகோலோந்து (965), மிபசோரை் (964), 

பகரளோ (963) ைற்றுை் கரந்ோடகோ (957) ஆகிய ைோநிலங்கள் உள்ளன. 

 இதில் மிகவுை் பைோசைோன பசயல்போடு பகோை்ட ைோநிலைோக ைைிப்பூர ் (757) 

விளங்குகின்றது. 

 பிறப்புப் பதிவுகளின் நிமலயோனது 2009 ஆை் ஆை்டில் 81.3% என்ற நிமலயிலிருந்து 

2018 ஆை் ஆை்டில் 89.3% ஆக அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 

 

பிேிவு 167 குறித்த இந்திய உெெ் நீதிமன்றத் தீே ்்பு 

 இந்திய உசச் நீதிைன்றைோனது விசோரமை அமைப்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கோல 

வரை்பிற்குள் விசோரமைமய நிமறவு பசய்யவில்மலபயனில் குற்றை் சோட்டப் 

பட்டவருக்கு எதிரோன வழக்கின் தன்மைமயப் பபோருட்படுதத்ோைல், அவருக்கு “இயல்பு 

நிமல” ைற்றுை் “கட்டோயப் பிமை” ஆகியவற்மற வழங்க பவை்டுை் என்று 

கூறியுள்ளது.  

 குற்றவியல் நமடமுமறச ் சட்டை் பிரிவு 167 என்பதின் கீழ், குற்றை் சோட்டப்பட்ட ஒரு 

நபமர ைரை தை்டமன, ஆயுள் தை்டமன அல்லது 10 ஆை்டுகளுக்கு பைலோன ஒரு 

சிமறத் தை்டமனயுடன் கூடிய குற்றங்கள் ஆகியவற்றுக்கோக பவை்டி அதிகபட்சை் 90 

நோட்கள் வமர தடுப்புக் கோவலில் மவக்க முடியுை்.  

 ஆனோல் பிற எந்தபவோரு குற்றத்தில் பதோடரப்ுமடயவமரயுை் விசோரமைக்கோக 

பவை்டி 60 நோட்கள் வமர ைட்டுபை தடுப்புக் கோவலில் மவக்க முடியுை். 

 விசோரமை அமைப்புகள் குறிப்பிட்ட கோல அளவிற்குள் விசோரமைமய நிமறவு 

பசய்யவில்மலபயனில் குற்றவியல் நமடமுமறச ் சட்டத்தின் பிரிவு 167(2) என்பதின் 

கீழ் இயல்புநிமல பிமைக்கோக பவை்டி ஒரு “விவரிக்க இயலோத உரிமை நிமலமய” 

ஒரு குற்றை் சோட்டப்பட்ட நபர ்பகோை்டிருக்கின்றோர.் 
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ஆத்ம நிே ்ே் (தற்ொேப்ு இந்தியா)  ாேத் அபியான் 3.0 

 ைத்திய அரசோனது ரூ.1.19 இலட்சை் பகோடி ைதிப்பில் பபோருளோதோரத்திற்கோன நிவோரை 

ைற்றுை் ஊக்க நடவடிக்மககளின் கீழ் ஒரு புதிய பதோகுப்மப அறிவிதத்ு உள்ளது. 

 இது “ஆத்ை நிரப்ர ்போரத் அபியோன் 3.0” என்று அமழக்கப்படுகின்றது.  

 

 

மீன்  ளத் துரறயில் விருதுகள்  

 அசோை் ைோநிலைோனது பதசிய மீன்வள வளரச்ச்ி வோரியத்திடமிருந்து மீன்வளத ்

துமறயில் 4 விருதுகமளப் பபற்றுள்ளது. 

 அசோை் ைோநிலைோனது மீன்வளத் துமறயில் சிறந்த ைமலப் பிரபதசை் ைற்றுை் 

வடகிழக்கு ைோநிலப் பிரிவு ஆகியவற்றின் கீழ் சிறந்த ைோநில விருமத பவன்றுள்ளது.  

 ஒடிசோ ைோநிலைோனது கடல்சோர ் ைோநிலப் பிரிவில் சிறந்த ைோநிலை் என்ற விருமதப் 

பபற்றுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரபதச ைோநிலைோனது உள்நோட்டு ைோநிலப் பிரிவில் சிறந்த ைோநில விருமத 

பவன்றுள்ளது. 

 இந்தியோவோனது வருடோந்திரைோக 13.7 மில்லியன் டன்கள் என்ற அளவிற்கு மீமன 

உற்பத்தி பசய்கின்றது. 

 இதில், பைோத்த மீன் உற்பதத்ியில் உள்நோட்டு மீன் உற்பதத்ியோனது 65% என்ற 

அளவிமனக் பகோை்டுள்ளது.  

 

இந்திய ் புலனாய்வு அரம ்பிற்கு ப ண்டிய ஒ ்புதல் 

 இந்திய உசச்நீதிைன்றைோனது ைோநிலங்களின் அதிகோர வரை்பிற்குள் CBI அமைப்பின்  

விசோரமைக்கு அந்தந்த ைோநிலங்களிடை் ஒப்புதல் பபற பவை்டியது கட்டோயை் என்று 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அந்த ைோநிலங்களின் ஒப்புதல் பபறோைல் இந்த முகமையின் வரை்மப நீட்டிப்பதற்கு 

ைத்திய அரசிற்கு அனுைதி வழங்கப் படவில்மல. 

 இது கூட்டோட்சிக் பகோள்மகயுடன் ஒன்றிப் பபோருந்துவதோக விளங்குகின்றது.  

 தங்களது அதிகோர வரை்பிற்குள் புதிய வழக்குகளின் மீது விசோரமைமய 

பைற்பகோள்ள CBI அமைப்பிற்கு வழங்கப் பட்டிருந்த தைது பபோது ஒப்புதமல பிபஜபி 
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அல்லோத கட்சிகள் ஆட்சி பசய்யுை் ைோநிலங்களோன பகரளோ, ஜோரக்ை்ட், பைற்கு 

வங்கோளை், ைகோரோஷ்டிரோ, மிபசோரை், சத்தீஸ்கர,் இரோஜஸ்தோன் ைற்றுை் பஞ்சோப் ஆகிய 

8 ைோநிலங்கள் திருை்பப் பபற்ற சையத்தில் இந்தத் தீரப்்போனது இந்திய உசச் 

நீதிைன்றத்தினோல் வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 தில்லி சிறப்புக் கோவல்துமற உருவோக்கச ் சட்டை், 1946 என்ற சட்டைோனது CBI-யின் 

பசயல்போடுகமள ஒழுங்குபடுத்துகின்றது.  

 

லீலா தி விருதுகள் 

 ைத்தியக் கல்வித் துமற அமைசச்ரோன ரபைஷ் பபோக்ரியோல் ‘நிஷோங்க்’ அவரக்ள் 

லீலோவதி விருதுகமள பவளியிட்டு உள்ளோர.் 

 லீலோவதி விருதுகளோனது அகில இந்திய பதோழில்நுட்பக் கல்விக்கோன கழகதத்ின் 

(AICTE - All India Council for Technical Education) ஒரு முன்பனடுப்போகுை். 

 இது AICTEயினோல் அங்கீகோரை் அளிக்கப் பட்டுள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் பபை்கள் 

ைதிக்கப் படுவமத பைற்பகோள்ள எடுக்கப்படுை் முயற்சிகமள அங்கீகரிப்பமத 

பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 இந்த விருதுகளோனது பபை்கள் பைை்போடு என்ற கருதத்ின் அடிப்பமடயில் வழங்கப் 

படுகின்றது. 

 12 ஆை் நூற்றோை்மடச ் பசரந்்த “லீலோவதி” என்ற புத்தகத்தின் நிமனவோக இதற்கு 

இப்பபயர ்இடப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தப் புத்தகைோனது கைிதவியலோளரோன இரை்டோை் போஸ்கரோ என்பவரோல் எழுதப் 

பட்டு உள்ளது. 

 லீலோவதி என்பவர ் 12 ஆை் நூற்றோை்மடச ் பசரந்்த இந்தியக் கைிதவியலோளர ்

இரை்டோை் போஸ்கரோவின்  ைகள் ஆவோர.் 

 இந்தப் பரிசோனது 2010 ஆை் ஆை்டில் நடத்தப்பட்ட சரவ்பதசக் கைிதவியலோளரக்ள் 

ைோநோட்டில் முதன்முமறயோக வழங்கப் பட்டது. 

 

ச ங்களுரூ சதாழில்நுட்  மாநாடு 2020 

 இந்த ைோநோட்மட பிரதைர ் நபரந்திர பைோடி அவரக்ள் கோபைோலி வோயிலோகத் 

பதோடங்கி மவத்தோர.் 

 பதோழில்நுட்பத் தீரவ்ுகள் இந்தியோவில் உருவோக்கப்பட்டு அமவ உலகதத்ில் 

பசயல்படுத்துவதற்கோன தக்க தருைை் இது என்று அவர ் இந்த தருைத்திமன 

வருைித்தோர.்  

 இந்த ைோநோட்டின் கருதத்ுரு, “அடுதத்து தற்பபோழுதோக இருக்கின்றது” என்பதோகுை்.  

 

தீவிேமயமாக்கல் (தீவிே ாதம்) குறித்த ஆய்வு 

 ைத்திய உள்துமற அமைசச்கைோனது முதன்முமறயோக “இந்தியோவின் 

தீவிரையைோக்கலின் நிமல” குறித்த ஒரு ஆரோய்சச்ி மீதோன ஆய்விற்கு தனது 

ஒப்புதமல வழங்கியுள்ளது.  

 இந்த ஆய்வோனது தீவிரையைோக்கல் என்பமத சட்டப்பூரவ்ைோக வமரயறுக்கவுை் 

சட்டவிபரோத நடவடிக்மககள் (தடுப்பு) சட்டதத்ில் திருதத்ங்கமள பைற்பகோள்ளவுை் 

முயற்சி பசய்கின்றது.  
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உள்நாட்டு நுரழவு அனுமதி ்  டி ம் (ILP) – பமகாலயா 

 இது ILP (Inner Line Permit) முமறயின் கீழ் போதுகோக்கப்பட்டு வருை் ஒரு ைோநிலத்தினுள் 

பயைை் பைற்பகோள்ள அல்லது அங்கு தங்குவதற்கு பவளிைோநிலத்மதச ்

பசரந்்தவரக்ள் மவதத்ிருக்க பவை்டிய ஒரு ஆவைைோகுை். 

 தற்பபோழுது அருைோசச்லப் பிரபதசை், மிபசோரை், ைைிப்பூர ் ைற்றுை் நோகோலோந்து 

ஆகிய ைோநிலங்கள் இந்த முமறயின் கீழ் உள்ளன. 

 ILP அந்தந்த ைோநில அரசுகளினோல் வழங்கப்படுகின்றது.  

 ILP என்பது வங்கோள கிழக்கு எல்மல ஒழுங்குமுமறச ்சட்டை் - 1873 என்ற ஒரு சட்டத்தின் 

நீட்டிப்போகுை். 

 தற்பபோழுது பைகோலயோவோனது ILP முமறமய நமடமுமறப் படுதத்வுை் குடியுரிமை 

(திருத்தை்) சட்டத்மத நீக்கவுை் பகோருகின்றது.  

 

ஆயுஷ்மான்  ாேத் சுகாதாே மற்றும் ஆபோக்கிய ரமயங்கள் 

 இந்தியோவில் இப்பபோது 50,025 ஆயுஷ்ைோன் போரத் சுகோதோர ைற்றுை் ஆபரோக்கிய 

மையங்கள் 678 ைோவட்டங்களில் பரவியுள்ளன. 

 2022 ஆை் ஆை்டின் டிசை்பருக்குள் பைலுை் 1.5 லட்சை் மையங்கள் நிறுவப்படுை் என்று 

ைத்திய சுகோதோர ைற்றுை் குடுை்ப நல அமைசச்கை் பதரிவித்துள்ளது. 

 இந்த மையங்கள் 18,536 ஆரை்ப சுகோதோர நிமலயங்கள், 27,890 துமை சுகோதோர 

நிமலயங்கள் ைற்றுை் 3,599 நகர ஆரை்ப சுகோதோர நிமலயங்கள் ஆகியவற்மற 

உள்ளடக்கி உள்ளன. 

 

இந்தியாவில் தடு ்பு மருந்துகளின் ரகயாளுரக 

 இந்தியோவின் சீரை் மையத்தின் தமலமைச ் பசயல் அதிகோரியோன அடர ் பூனவோலோ 

அவரக்ள் ஆக்ஸ்பபோரட்ு பகோவிட்-19 பநோய்த் தடுப்பு ைருந்தோனது 2021 ஆை் ஆை்டு 

ஏப்ரல் ைோததத்ில் பபோதுைக்கள் பயன்போட்டிற்கு வருை் என்று அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 பைலுை் 2024 ஆை் ஆை்டில் இந்தியோவில் உள்ள அமனதத்ுக் குடிைக்களுை் புதிய  

பகோரோனோ மவரஸிற்கு எதிரோன பநோய்த் தடுப்பு ைருந்மதப் பபறுவர.்     

 ஆரை்பதத்ில், ஆக்ஸ்பபோரட்ு ஆஸ்ட்ரோபசபனகோ பநோய்த் தடுப்பு ைருந்தோனது 

போதிப்பிற்கு உள்ளோகக் கூடிய மூதத்க் குடிைக்கள் ைற்றுை் சுகோதோர நலப் 

பைியோளரக்ள் ஆகிபயோருக்கு 2021 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி ைோத வோக்கில் கிமடக்கப் 

பபறுை். 

 தில்லியில் உள்ள இந்திரோ கோந்தி சரவ்பதச விைோன நிமலயை் ைற்றுை் மேதரோபோத ்

ஜிஎை்ஆர ் சரக்கு விைோன நிமலயை் ஆகிய 2 விைோன நிமலயங்கள் நோடு முழுவதுை் 

பகோவிட் – 19 பநோய்த் தடுப்பு ைருந்து விநிபயோகத்தில் முக்கியப் பங்கிமனயோற்ற  

இருக்கின்றன.  

 பதமவயோன பவப்பநிமலகளில் முக்கியைோன சரக்மகக் மகயோளுவதற்கோக ஜிடிபி -

எனுை் சோன்றளிக்கப்பட்ட, பவப்பநிமல கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட வசதியுடன் கூடிய 

வமகயிலோன இந்தியோவின் முதலோவது ைருத்துவ ைை்டலை் ஜிஎை்ஆர ்மேதரோபோத் 

சரக்கு விைோன நிமலயைோகுை். 

 ஸ்மபஸ் பஜட் விைோன நிறுவனைோனது பகோவிட் – 19 பநோய்த் தடுப்பு ைருந்மதக் 

மகயோளுவதற்கு பவை்டி முழு அளவில் தயோரோகிக் பகோை்டிருக்கின்றது. 
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பிோந்திய அளவில் தட்டம்ரம ஒழி ்பு பநாக்கிய செயல் ாடு 2000 - 2019  

 இது உலக சுகோதோர அமைப்பு (WHO) ைற்றுை் அபைரிக்க பநோய்த் தடுப்பு ைற்றுை் 

கட்டுப்போட்டு மையங்கள் ஆகியவற்றினோல் பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, WHO பிரோந்தியங்களில் ஆப்பிரிக்கோவுை் அதமனத் 

பதோடரந்்து ஐபரோப்போவுை் அதிக எை்ைிக்மகயிலோன போதிப்புகள் ைற்றுை் 

இறப்புகமளக் பகோை்டுள்ளன. 

 உகோை்டோ நோடோனது தட்டை்மை இறப்புகளில் 100% அளவிலோன அதிகரிப்மபப் பதிவு 

பசய்துள்ளது. 

 அதிக எை்ைிக்மகயிலோன பசச்ிளங் குழந்மதகள் தட்டை்மை பநோய்த் தடுப்பு 

ைருந்மதப் பபறோத 6 நோடுகளில் இந்தியோவுை் ஒன்றோக உள்ளது. 

 இந்தியோவோனது ைற்ற (மீதமுள்ள) 5 நோடுகளிமடபய உலகின் பைோதத் போதிப்புகள் 

ைற்றுை் இறப்புகளில் போதியளவு போதிப்புகமளப் பதிவு பசய்துள்ளது. 

 மநஜீரியோ, எதத்ிபயோப்பியோ, கோங்பகோ ைக்களோட்சிக் குடியரசு, போகிஸ்தோன் ைற்றுை் 

பிலிப்மபன்ஸ் ஆகியமவ இதர ைற்ற நோடுகளோகுை். 

 

ெஃ ாய் மித்ோ சுேக்ொ ெ ால்  

 போதோள சோக்கமடகளில் அல்லது கழிவுநீர ் பதோட்டிகளில் எந்தபவோரு ைனிதருை் 

நுமழயக் கூடோது என்பமத உறுதி பசய்வதற்கோக நகரப்்புற அமைசச்கத்தோல் இது 

பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது போதோள சோக்கமடகமள அல்லது கழிவுநீர ் பதோட்டிகமளச ் சுதத்ை் பசய்யுை் 

ைனிதரக்ளின் உயிர ்போதுகோப்போகக் கோப்போற்றப்படுவமத உறுதிபடுதத்ுகிறது. 

 கழிவுகமளச ் சுத்தை் பசய்ய இயந்திரங்கமளக் கட்டோயைோக்குை் பபோருட்டு, ைனிதக் 

கழிவுகமள பவளிபயற்றுதலுக்கு ைனிதரக்மளப் பைியைரத்த்லுக்குத் தமட ைற்றுை் 

அவரக்ளின் ைறுவோழ்வுச ்சட்டை் என்ற ஒரு சட்டதம்த சமூக நீதிதத்ுமற அமைசச்கை் 

திருத்தவுள்ளது 

 ைனிதன் நுமழயுை் சோக்கமடகள் (manhole) என்ற வோரத்்மதமய அதிகோரப்பூரவ் 

பயன்போட்டில் இயந்திரை் நுமழயுை் சோக்கமட (machine hole) என்று ைோற்றவுை் 

முன்பைோழியப்பட்டுள்ளது. 

 2021 ஆை் ஆை்டின் ஏப்ரல் 31 ஆை் பததிக்குள் அமனத்துப் போதோள சோக்கமடகள் 

ைற்றுை் கழிவுநீர ் பதோட்டிகமளச ் சுதத்ை் பசய்யுை் பைிகமள இயந்திர ையை் 

ஆக்குவதோக ைோநில அரசுகள் உறுதிபைோழி எடுதத்ுள்ளன. 

 இந்தியோவில், 1993 ஆை் ஆை்டில், ைனிதக் கழிவுகமள பவளிபயற்றுதலுக்கு பவை்டி  

ைனிதரக்மளப் பைியைரத்்தல் பசய்வது தமட பசய்யப் பட்டது. 

 

கலிபொ நட டிக்ரக 

 வருவோய்ப் புலனோய்வு இயக்குநரகை் சமீபத்தில் இந்த நடவடிக்மகமயத் 

பதோடங்கியது. 

 இதன் கீழ், முை்மபயில் நோடு கடந்த பபோமதப் பபோருள் கடத்தல் கை்டுபிடிக்கப்பட்டு, 

504 கிரோை் பகோக்பகயின் பறிமுதல் பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த இயக்குநரகை் ைத்திய ைமறமுக வரி ைற்றுை் சுங்க வோரிய அதிகோரிகளோல் 

நடத்தப் படுகிறது. 

 இந்தியோவில் பபோமதப்பபோருள் கடதத்ல் அதிகைோக உள்ளது.  
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 ஏபனனில் இந்தியோ உலகின் இரை்டு பபரிய அபின் உற்பத்திப் பகுதிகளுக்கு நடுவில் 

அமைந்துள்ளது. 

 அமவ தங்க முக்பகோைை் ைற்றுை் தங்க பிமற என்பமவயோகுை். 

 தங்க முக்பகோைப் பகுதி என்பது லோபவோஸ், மியோன்ைர ்ைற்றுை் தோய்லோந்து பபோன்ற 

பகுதிகமளக் குறிக்கிறது. 

 தங்க பிமறப் பகுதி என்பது ஈரோன், ஆப்கோனிஸ்தோன் ைற்றுை் போகிஸ்தோன் 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கியது. 

 

 

உமாங் செயலியின் ெே ்பதெ ்  தி ்பு 

 ைத்தியத் தகவல் பதோழில்நுட்பத் துமற அமைசச்ரோன ரவி சங்கர ் பிரசோத் அவரக்ள் 

உைோங் பசயலியின் சரவ்பதசப் பதிப்மபத் பதோடங்கி மவதத்ோர.் 

 இது ஐக்கியப் பபரரசு, அபைரிக்கோ, ஆஸ்திபரலியோ, கனடோ, பநதரல்ோந்து, ஐக்கிய அரபு 

அமீரகை், சிங்கப்பூர ்ைற்றுை் நியூசிலோந்து ஆகியவற்றில் பதோடங்கப் பட்டு உள்ளது. 

 உைோங் (Unified Mobile Application for New-age Governance/UMANG) என்பது புதிய கோலதத்ிய 

ஆளுமகக்கோன ஒருங்கிமைந்த மகபபசி பசயலி என்பமதக் குறிக்கின்றது. 

 இது ைத்திய மின்னணு ைற்றுை் தகவல் பதோழில்நுட்பத் துமற அமைசச்கத்தின் 

டிஜிட்டல் இந்தியோ என்ற ஒரு முன்பனடுப்பின் கீழ் பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது முதன்மையோக பல்பவறு அரசுச ்பசமவகமளப் பபற உதவுகின்றது. 

 

பூல்ெங்கி நா ல் 

 பூல்சங்கி (Phoolsunghi) என்ற ஒரு வரலோற்று நோவல் பபோஜ்புரி எழுத்தோளர ்போை்பட கபி 

என்பவரோல் எழுதப் பட்டுள்ளது. 

 இது ஆங்கிலத்தில் பைோழிபபயரக்்கப் பட்ட முதல் பபோஜ்புரி நோவலோக அமையுை். 

 இது ஆய்வோளர ்பகௌதை் பசௌபப அவரக்ளோல் பைோழிபபயரக்்கப் பட்டுள்ளது. 

 பபோஜ்புரி என்பது வடகிழக்கு இந்தியப் பகுதி  ைற்றுை் பநபோளதத்ின் தரோய் பகுதியில் 

பபசப்படுகின்ற ஒரு இந்பதோ-ஆரிய பைோழியோகுை். 

 இது முக்கியைோக பைற்கு பீகோர ் ைற்றுை் கிழக்கு உதத்ரப் பிரபதசதத்ில் பபசப் 

படுகிறது. 

 பபோஜ்புரியோனது ைகதி பிரோகிருததத்ின் ஒரு வழிதப்தோன்றலோகுை். 
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 ரோஜஸ்தோனியுடன் பசரத்த்ு இரை்டுை் இந்திய அரசியலமைப்பின் 8வது பட்டியலில் 

பசரக்்கப்பட வில்மல. 

 

ஏே் இந்தியா ஒன் - B777 விமானம் 

 

 குடியரத் தமலவர ்ரோை் நோத் பகோவிந்த் அவரக்ள் படல்லியில் இருந்து திருப்பதி வமர 

ஏர ் இந்தியோ ஒன்-B 777 விைோனை் மூலைோன முதல் அதிகோரப்பூரவ் பயைத்மத 

பைற்பகோை்டுள்ளோர.் 

 ஏர ்இந்தியோ ஒன் என்பது இந்தியோவின் வி.வி.ஐ.பி. விைோன வமகயோகுை். 

 இந்த விைோனத்மத இந்தியோவின் ஜனோதிபதி, துமை ஜனோதிபதி ைற்றுை் பிரதைர ்

பபோன்பறோர ்பயன்படுதத் உள்ளனர.் 

 இபத பபோன்று வி.வி.ஐ.பிகளுக்கோக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த பி 747-400 விைோனத்மத 

விடவுை் இது அதிக தூர வரை்மபக் பகோை்டுள்ளது. 

 புதுடில்லியில் உள்ள இந்திரோ கோந்தி சரவ்பதச விைோன நிமலயத்தில் அமைந்துள்ள 

இந்திய விைோனப்பமட விைோனத் தமலமையகத் தகவல் பதோடரப்ுப் பமடயோல் இது 

இயக்கப்பட உள்ளது. 

 இது ஏவுகமை போதுகோப்பு அமைப்பு வசதிகளுடன் பபோருதத்ப்பட்டுள்ளது. 
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 இவ்வோறோக நிறுவப்பட்ட இந்தப் போதுகோப்பு அமைப்போனது ஏர ் இந்தியோ ஒன் 

விைோனத்திமன அபைரிக்கோவின் ஏர ் ஃபபோரஸ்் ஒன் விைோனதத்ிற்கு இமையோகக் 

பகோை்டு வருகிறது. 

 இந்தியோவின் முதல் மூன்று அரசப் பிரமுகரக்மள ஏற்றிச ்பசல்லுை் இந்த வமகயிலோன 

மூன்று விைோனங்களுக்கு ரோஜ்தூத், ரோஜ்ேன்ஸ் ைற்றுை் ரோஜ்கைல் என்று பபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவிற்கான நீடித்த  ளேெ்ச்ி இலக்குகளுக்கான (SDG) முதலீட்டு செயல் 

திட்டம் 

 ஐக்கிய நோடுகள் வளரச்ச்ித் திட்டை் (UNDP) ைற்றுை் இன்பவஸ்ட் இந்தியோ ஆகியமவ 

இதமனத் பதோடங்கியுள்ளன. 

 இது SDG (Sustainable Development Goals) பசயல்படுதத்ப்படுை் 6 துமறகளில்  முதலீட்டு 

வோய்ப்பு உள்ள 18 பகுதிகமள அமடயோளை் கை்டுள்ளது. 

 கல்வி, சுகோதோர நலை், விவசோயை், அது சோரந்்த நடவடிக்மககள், நிதியியல் பசமவகள், 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் & ைோற்று வோய்ப்புகள் & நீடித்த சுற்றுசச்ூழல் ஆகியமவ 

இந்தப் பகுதிகளோகுை்.   

 

 

அகில இந்திய ெ ாநாயகேக்ள் கருத்தேங்கு 

 இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர ் இரோை்நோத் பகோவிந்த் அவரக்ள் குஜரோத்தின் 

பகவோடியோவில் 80வது அகில இந்திய சபோநோயகரக்ள் ைோநோட்மடத் பதோடங்கி 

மவத்தோர.் 

 2 நோட்கள் நமடபபறுை் இந்தக் கருத்தரங்கோனது நவை்பர ் 26 அன்று அரசியலமைப்பு 

தினத்மத அனுசரிப்பதற்கோக ைக்களமவயினோல் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் கருதத்ரங்கின் கருதத்ுரு, “சட்டத்துமற, நிரவ்ோகத் துமற ைற்றுை் நீதித் துமற 

ஆகியவற்றின் சுமூகைோன ஒத்துமழப்பு – வலுவோன ைக்களோட்சிக்கோன அை்சை்” 

என்பது ஆகுை்.  

 இந்தக் கருத்தரங்கின் தமலவர ்ைக்களமவயின் சபோநோயகர ்ஓை் பிரல்ோ ஆவோர.்  

 2020 ஆை் ஆை்டோனது சபோநோயகரக்ள் ைோநோட்டின் நூற்றோை்டு விழோவோகக் 

பகோை்டோடப் படுகின்றது.  

 அகில இந்திய சபோநோயகரக்ள் ைோநோடோனது 1921 ஆை் ஆை்டில் பதோடங்கியது. 
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ெே ்பதெெ ்செய்திகள் 

புவியிட ஒத்துரழ ்பிற்கான அடி ் ரட ்  ேிமாற்றம் மற்றும் ஒத்துரழ ்பு 

ஒ ் ந்தம் (BECA) 

 இந்தியோ ைற்றுை் அபைரிக்கோ ஆகியமவ 3வது 2 + 2 அமைசச்ரமவச ்சந்திப்பின் பபோது 

கமடசி அடிப்பமட ஒப்பந்தைோன “BECA” (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-

Spatial cooperation) என்ற ஒப்பந்ததத்ில் மகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

 இந்த ஒப்பந்தைோனது இரோணுவ ைற்றுை்  பபோதுப் பயன்போட்டிற்கோக இந்தியோ ைற்றுை் 

அபைரிக்கோ ஆகியவற்றிற்கிமடபய புவியிடை் பதோடரப்ோன தகவல் பரிைோற்றத்திற்கு 

வழிவமக பசய்கின்றது. 

 இதற்கு முன்பு இந்த 2 நோடுகளுை் 2016 ஆை் ஆை்டில் பலபைோயோ (LEMOA) என்ற 

ஒப்பந்ததத்ிலுை் 2018 ஆை் ஆை்டில் கை்கோசோ (COMCASA) என்ற ஒப்பந்தத்திலுை் 

மகபயழுதத்ிட்டுள்ளன. 
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எமி பகாபன ப ேட் – அசமேிக்க உெெ் நீதிமன்றத்தின் இரண நீதி தி 

 

 அபைரிக்க பசனட் சமபயோனது பழமைவோத (கன்சரப்வட்டிவ்) நீதிபதியோன எமி 

பகோபன பபரட் என்பவருக்கு ஆதரவோக வோக்களிதத்ுள்ளது.  

 அதிபர ் படோனோல்டு டிரை்போல் பரிந்துமரக்கப்பட்ட இவர ் அபைரிக்க உசச் 

நீதிைன்றத்தில் நீதிபதியோக பைியோற்ற இருக்குை் புதிய நீதிபதி ஆவோர.் 

 இவர ் ைமறந்த நீதிபதி ரூத் பபடர ் ஜின்ஸ்பபரக்் என்பவரோல் ஏற்பட்ட கோலியிடத்மத 

நிரப்ப உள்ளோர.் 

 ஜின்ஸ்பபரக்் என்பவர ் முதலோவது யூதப் பபை் நீதிபதி ைற்றுை் அபைரிக்க உசச் 

நீதிைன்றத்தில் பைியோற்றிய  2வது பபை் நீதிபதி ஆவோர.் 

 அபைரிக்க உசச் நீதிைன்றத்தில் கன்சரப்வட்டிவ் குழுவினருக்கு 6-3 என்ற அளவில் 

பபருை்போன்மை வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 அபைரிக்க உசச் நீதிைன்றதத்ில் தற்பபோழுது 9 நீதிபதிகள் உள்ளனர.் 

 அபைரிக்கோவில் ஒவ்பவோரு நீதிபதியுை் வோழ்நோள் முழுவதுைோன பதவிக் கோலத்மதக் 

பகோை்டிருப்பர.் அதோவது அவரக்ள் பதவியிலிருந்து விலகல், ஓய்வு பபறுதல், இறப்பு, 

பதவி நீக்கை் ஆகிய தருைங்கமளத் தவிர அவரக்ள் உசச் நீதிைன்றத்தில் வோழ்நோள் 

முழுவதுைோன பைிக் கோலத்மதக் பகோை்டிருப்பர.் 

 

6 து பிேிக்ஸ் நாடாளுமன்ற மன்றம்  

 ைக்களமவயின் சபோநோயகரோன ஓை் பிரல்ோ தமலமையிலோன இந்திய நோடோளுைன்றக் 

குழுவினர ்6வது பிரிக்ஸ் நோடோளுைன்ற ைன்றத்தில் கலந்து பகோை்டனர.் 

 இது ரஷ்யோவின் கூட்டோட்சி ைன்றைோன டுைோ என்ற அரச சமபயின் தமலவரோல் 

தமலமை தோங்கப் பட்டது. 

 இதன் கருதத்ுரு, “உலக நிமலத் தன்மை, புதத்ோக்க வளரச்ச்ி ைற்றுை் பபோதுப் 

போதுகோப்பு ஆகியவற்றின் நலனில் பிரிக்ஸ் ஒத்துமழப்பு: நோடோளுைன்றப் பரிைோைை்” 

என்பது ஆகுை். 

 

மல ாே்  யிற்சி 2020 – 24 து  தி ்பு 

 2020 ஆை் ஆை்டில் இந்தியோ தமலமையிலோன ைலபோர ் கடற்பமடப் பயிற்சியில் 

ஆஸ்திபரலியோவுை் இமைய இருக்கின்றது. 

 “குவோடு” (Quad) அல்லது நோற்கரை் எனப்படுை் நோன்கு பபர ் பகோை்ட ஒரு குழுவின் 

முதலோவது பயிற்சி இதுவோகுை். 
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 பசிபிக் ஒதத்ுமழப்பு நோற்கரை் என்பது ஜப்போன், இந்தியோ, ஆஸ்திபரலியோ ைற்றுை் 

அபைரிக்கோ ஆகிய நோடுகமளக் பகோை்ட ஒரு குழுவோகுை். 

 இந்தியோவோனது ைலபோர ் பயிற்சிமய 1992 ஆை் ஆை்டு முதல் அபைரிக்கோவுடன் 

இமைந்து நடத்துகின்றது. 

 2015 ஆை் ஆை்டில் இந்தப் பயிற்சியில் ஜப்போன் ஒரு வருடோந்திரப் பங்பகற்போளரோகப் 

பங்பகற்றது.  

 இதன் முந்மதய நிரந்தரைற்ற பங்பகற்போளர ்சிங்கப்பூர ்ஆகுை்.  

 இந்த வருடோந்திரப் பயிற்சியோனது 2018 ஆை் ஆை்டில் பிலிப்மபன்ஸ் கடற்பகுதியில் 

குவோை் கடற்கமரயிலுை் 2019 ஆை் ஆை்டில் ஜப்போன் கடற்கமரப் பகுதியிலுை் நடதத்ப் 

பட்டது. 

 இந்த ஆை்டு, இந்தப் பயிற்சியோனது வங்கோள விரிகுடோ ைற்றுை் அரபிக் கடல் ஆகிய 

பகுதிகளில் நடக்குை் என்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகின்றது. 

 

இந்தியா-மத்திய ஆசியா ப ெச்ு ாேத்்ரத 

 சமீபதத்ில், இந்தியோ-ைத்திய ஆசியோ பபசச்ுவோரத்ம்தயின் இரை்டோவது கூட்டத்மத 

இந்தியோவோனது இமைய வழியில் நடத்தியது. 

 தற்பபோது ைத்திய ஆசிய நோடுகளுக்கு இந்தியோவோனது கூடுதலோக ஒரு பில்லியன் 

அபைரிக்க டோலரக்ள் அளவிற்கு கடன் வரை்மப நீட்டித்துள்ளது. 

 இந்தப் பபசச்ுவோரத்்மதயின் முதல் கூட்டைோனது 2019 ஆை் ஆை்டின் ஜனவரியில் 

உஸ்பபகிஸ்தோன் குடியரசின் சைரக்ை்டில் நடத்தப் பட்டது. 

 இது இந்தியோவிற்குை் ைத்திய ஆசிய நோடுகளோன கஜகஸ்தோன், கிரக்ிஸ்தோன், 

தஜிகிஸ்தோன், துரக்்பைனிஸ்தோன் ைற்றுை் உஸ்பபகிஸ்தோன் ஆகிய நோடுகளுக்குை் 

இமடயிலோன அமைசச்ரக்ள் அளவிலோன ஒரு பபசச்ுவோரத்்மதயோகுை். 

 பனிப் பபோருக்குப் பின்பு, 1991 ஆை் ஆை்டில் பசோவியத் ஒன்றியதத்ின் வீழ்சச்ிக்குப் 

பின்னர ்இந்த ஐந்து நோடுகளுை் சுதந்திர நோடுகளோக உருபவடுதத்ன. 

 துரக்்பைனிஸ்தோமனத் தவிர இந்தப் பபசச்ுவோரத்்மதயில் பங்பகற்குை் அமனதத்ு 

நோடுகளுை் ஷோங்கோய் ஒதத்ுமழப்பு அமைப்பின் உறுப்பினர ்நோடுகளோகுை். 

 

 

சிங்க ்பூே்  ன்னாட்டு நடு ே் ரமயம் 

 இது சிங்கப்பூமர மையைோகக் பகோை்ட ஒரு இலோப பநோக்கற்ற பன்னோட்டு நடுவர ்

அமைப்பு ஆகுை். 

 இது தனது பசோந்த நடுவர ் விதிகள் ைற்றுை் சரவ்பதச வரத்்தக சட்ட நடுவர ் விதிகள் 

பதோடரப்ோன ஐக்கிய நோடுகள் ஆமையை் (United Nations Commission on International Trade 
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Law Arbitration Rules)  ஆகியவற்றின் கீழ் ைதத்ியஸ்தங்கமள நிரவ்கிக்கிறது. 

 சமீபதத்ில், இது Future-ரிமலயன்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு இமடயிலோன 

ஒப்பந்தத்மத (Future-Reliance deal) நிறுதத்ி மவதத்ு அபைசோன் நிறுவனத்திற்கு 

ஆதரவோக தனது தீரப்்மப வழங்கியுள்ளது. 

 சிங்கப்பூர ் பன்னோட்டு நடுவர ் மையத்மத 485 வழக்குகளுக்கோக நோடிய வமகயில், 

இந்தியோவோனது அதில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது. 

 இந்தியோ தற்பபோது முை்மபயில் தனது பசோந்த சரவ்பதச நடுவர ் மையத்மதக் 

பகோை்டுள்ளது. 

 

‘ ேிகளுக்கு இரடபயயான சிந்தரனகள்: ஆசிேியேக்ள்  ற்றி உலகம் 

உண்ரமயில் என்ன நிரனக்கின்றது’ - அறிக்ரக 

 இது இங்கிலோந்மத மையைோகக் பகோை்ட வரக்ி என்ற ஒரு அறக்கட்டமளயோல் 

பவளியிடப் பட்டது. 

 இந்தியோவோனது தனது ஆசிரியரக்மள ைதிப்பிடுை் இந்தப் பட்டியலில் 35 நோடுகளில் 

ஆறோவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் சீனோ, கோனோ, சிங்கப்பூர,் கனடோ ைற்றுை் ைபலசியோ ஆகியமவ 

இந்தியோமவ விட முன்னைியில் உள்ளன. 

 அரசோங்கச ்பசலவினங்களில் கல்விக்கோன இந்தியோவின் பசலவு 14 சதவீதைோகுை். 

 

சிலியில்  ாக்சகடு ்பு 

 சமீபதத்ில் நமடபபற்ற வோக்பகடுப்பில், சிலி நோட்டு ைக்கள் அந்த நோட்டின் கிட்டத்தட்ட 

நோற்பதோை்டு கோல அரசியலமைப்மப ைோற்றி மீை்டுை் எழுதுவதற்கு ஆதரவோக 

பபருைளவில் வோக்களிதத்ுள்ளனர.் 

 புதிய அரசியலமைப்மப உருவோக்க 155 உறுப்பினரக்மளக் பகோை்ட ஒரு 

சட்டைன்றத்மதத் பதரந்்பதடுப்பதற்குை் சிலி நோட்டு ைக்கள் வோக்களிதத்ுள்ளனர.் 

 1980களில் எந்தபவோரு பிரபலைோன உள்ளடீுகளுை் இல்லோைல் சரவ்ோதிகோரியோன  

பிபனோபசடின் (Pinochet) ஆட்சியின் பபோது தற்பபோதுள்ள அமைப்பு நிறுவப்பட்டது. 

 

இட ்ச யேவ்ு மற்றும் பமம் ாட்டு சுருக்கம் 33 - அறிக்ரக 

 இது உலக வங்கியோல் பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 சமீபதத்ிய வரலோற்றில் முதல்முமறயோக, சரவ்பதச புலை்பபயரந்்பதோரின் பங்கு 2020 

ஆை் ஆை்டில் குமறய வோய்ப்புள்ளது. 

 இது ஏபனன்றோல் புதிய இடை்பபயரவ்ு குமறந்து, திருை்புை் இடை்பபயரவ்ு அதிகரித்து 

உள்ளதோல் ஏற்பட்டுள்ளது. 

 குமறந்த ைற்றுை் நடுத்தர வருைோன நோடுகளுக்குப் பைை் அனுப்புவது 7 சதவீதை் 

குமறயுை் என்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகிறது. 

 2020 ஆை் ஆை்டில் பவளிநோட்டிலிருந்து பைை் பபறவிருக்குை் முதல் 5 நோடுகள் 

இந்தியோ, சீனோ, பைக்ஸிபகோ, பிலிப்மபன்ஸ் ைற்றுை் எகிப்து ஆகியனவோக இருக்குை் 

என்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகிறது. 
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உலகளாவிய  ரு கால ் புது ்பி ்பு அறிக்ரக 

 உலகப் பருவ கோல கோலநிமலப் புதுப்பிப்பு அறிக்மகயோனது உலக வோனிமல 

அமைப்பினோல் (World Meteorological Organization - WMO) தயாரி ் ப்பட்டு வவளியிடப் 

பட்டுள்ளது.  

 தற்வபாழுது நீண்ட  ாலத்திற்கு முன்வனெெ்ரி ்ன  னள வவளியிடும் வமகயில்  

WMO அமைப்பின் 13 உல ளாவிய பவளியீட்டு னமயங் ள் உள்ளன. 

 WMO அமைப்பின் படி,  டந்த 10 ஆண்டு ால இனடவவளி ்குப் பின்பு லோ - நிபனோ 

நி ழ்வானது மதத்ிய மற்றும் கிழ ்கு நிலநடு ்ம ாட்டுப் பசிபி ்  டலில் மீண்டும் 

நி ழ்கின்றது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு வனர வதாடரும் 2020 ஆம் ஆண்டின் லா நிபனோவானது மிதமானதில் 

இருந்து வலுவானதா  இரு ்கும் என்று எதிரப்ார ்் ப் படுகின்றது. 

 லா நிபனோ என்பது மத்திய மற்றும் கிழ ்கு நிலநடு ்ம ாட்டுப் பசிபி ்  டல் பகுதியில் 

அதன் மமற்பரப்பு வவப்பநினலயோனது  அதி  அளவில் குளிரவ்ிக்கப் படுதனல ் 

குறி ்கின்றது. 

 இது எல் நிமனா வதற்கு அனலவு ளின் (El Niño Southern Oscillation- ENSO) வவப்பமான 

நினலயான எல் நிமனா வானினல மற்றும்  ாலநினல மீது எதிரம்னறத் தா ் த்னத 

ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

 இந்தியாவில், லா நிபனோவானது  வழ ் மான மனழப் வபாழினவ, விட அதி மா  

வவள்ளம் ஏற்படும் அளவிற்கு மனழப் வபாழினவத் தருகின்றது.  

 

 

கில்ஜிட் –  லுசிஸ்தான்  

 போகிஸ்தோன் நோடோனது “கில்ஜிட் - பலுசிஸ்தான்” பகுதிக்கு மா ாண அந்தஸ்து வழங்  

முடிவு வெய்துள்ளது.  

 “கில்ஜிட் - பலுசிஸ்தான்” பகுதிமய அந்நாட்டின் 5வது மா ாணமா  மாற்றும் 

பாகிஸ்தானின் முயற்சி ்கு இந்தியா எதிரப்்பு வதரிவிதத்ுள்ளது.  

 இந்தியாவானது “ஜம்மு  ாெ்மீர ் மற்றும் லடா ் ஒன்றியப் பிரமதெங் ள்” கில்ஜிட்- 

பலுசிஸ்தான்  பகுதிமயயுை் உள்ளடக்கியது என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது பாகிஸ்தான் ஆ ்கிரமிப்பு  ாெ்மீருடன் ஒரு புவியியல் எல்னலனயப் பகிரந்்து 

வ ாள்கின்றது. இந்தியோ இதமன லடா ் ஒன்றியப் பிரமதெதத்ின் ஒரு பகுதியா  ் 

 ருதுகின்றது.  
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 இது வட ்கில் சீனாவுடனும் மமற்கில் ஆப் ானிஸ்தானுடனும் வதன்கிழ ்கில் 

 ாெ்மீருடனும் எல்னலனயப் பகிரந்்து வ ாள்கின்றது. 

 சீனா-பாகிஸ்தான் வபாருளாதாரப் வபருவழிப் பானதயானது இந்தப் பகுதியின் 

வழிமய வெல்கின்றது.  

 

 

ொகே் - II திட்டம் 

 இந்தியப் பபோரக்் கப்பலோன ஐரோவதை் கப்பல் சோகர-்II திட்டத்தின் ஒரு பகுதியா  

வதற்கு சூடானில் நுனழந்துள்ளது. 

 ொ ர ் திட்டத்தின் கீழ், இந்தியாவானது ம ாவிட் – 19 மநாய்த் வதாற்று மற்றும் 

இயற்ன ப் மபரிடர ்னள எதிரவ் ாள்வதற்கு உதவுவதற் ா  பவை்டி நட்பு ரீதியில் 

அயல் நாடு ளு ்கு பல உதவி னளத் தற்வபாழுது அளிதத்ு வருகின்றது. 

 ொ ர ்– II திட்டத்தில், ஐஎன்எஸ் ஐராவதம்  ப்பல் சூடான், டிஜிமபாட்டி, வதற்கு சூடான் 

மற்றும் எரிதத்ிரியோ ஆகிய நோடுகளுக்கு உணவுப் வபாருட் னள வழங்  

இரு ்கின்றது.  

 இந்தத் திட்டமானது மதத்ிய வவளியுறவுதத்ுனற அனமெெ் ம் மற்றும் மதத்ியப் 

பாது ாப்புத் துனற அனமெெ் ம் ஆகியவற்றின் வநருங்கிய ஒதத்ுனழப்புடன் 

வெயல்படுதத்ப் படுகின்றது. 

 ொ ர ்திட்டத்தின் முதலாவது நினலயின் கீழ், இந்தியாவானது வெெல்ஸ், மட ாஸ் ர,் 

ம ாமமராஸ், வமாரஷீியஸ், மாலத் தீவு ள் ஆகிய நாடு ளு ்கு உதவி வெய்தது. 

 இந்த நினலயின் மபாது இந்தியா இலவெ உணவு மற்றும் மருந்து னள வழங்கியது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் முதல் பகுதியில், ஐஎன்எஸ் ம ெரி என்ற கப்பலோனது பயன்படுத்தப் 

பட்டது. 

 ொ ர ் என்பது பிராந்தியத்தில் அனனவரு ்குமான வளரெ்ச்ி மற்றும் பாது ாப்பு 

(SAGAR- Security and Growth for All in the Region) என்பனத ் குறி ்கின்றது. 

 இது இந்தியப் வபருங் டல் பகுதியின் உத்திொர ்வதானலமநா ்குப் பாரன்வயின் கீழ் 

2015 ஆை் ஆை்டில் வதாடங் ப்பட்டுள்ளது. 
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ஷி ஜின்பிங் - சீனா 

 ஆளுை் சீன கை்யூனிசக் கட்சியின் முழு அைரவ்ோனது 14வது ஐந்தோை்டுத் திட்டதத்ின் 

(2021 - 2025) உருவோக்கத்திற்கோன பரிந்துமரமய ஏற்றுக் பகோை்டது. 

 இது பதசியப் பபோருளோதோர ைற்றுை் சமூக பைை்போடு ைற்றுை் 2035 ஆை் ஆை்டிற்குள் 

நீை்ட கோலக் குறிக்பகோள்கள் ஆகியவற்மற பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 மமலும் இந்தக்  ட்சியானது 2035 ஆம் ஆண்டு வனர, அடுதத் 15 ஆண்டு ளு ்கு ஷி-

ஜின்பிங் சீனோவின் அதிபரா த் வதாடர ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 2018 ஆை் ஆை்டில் மமற்வ ாள்ளப்பட்ட அரசியலனமப்புத் திருத்தமானது சீன 

அதிபரு ் ான 2 ஐந்து ஆண்டு  ால பதவி வரம்பினன நீ ்கியது. 
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 இதற்கு முன்பு, இதற் ான அரசியலனமப்புத் திருதத்மானது (தனட) 1982 ஆை் ஆை்டில் 

வடங் ஜிமயாபிங் என்பவரால் மமற்வ ாள்ளப் பட்டது. 

 இது 2 முமறயிலோன பதவி ்  ாலதத்ிற்கு மமல் சீன அதிபரா  ஒரு நபர ் பதவியில் 

வதாடரவ்னதத் தடு ்கின்றது.  

 தற்பபோது சீன அதிபரா  இருக்குை் இவருனடய பதவி ்  ாலம் 2022 ஆை் ஆை்டில் 

முடிவனடய இரு ்கின்றது. 

 இவர ்அதிபர ்பதவியுடன்  ட்சியின் வபாதுெ ்வெயலாளர ்ைற்றுை் இராணுவத் தளபதி 

ஆகிய வபாறுப்பு னளயுை் வகி ்கின்றார.்  

 

ெே ்பதெ நாடாளுமன்ற ஒன்றியம் 

 சரவ்பதச நோடோளுைன்ற ஒன்றியதத்ின் புதிய தமலவரோக பபோரச்ச்ுகல் நோட்டின் 

போரோளுைன்ற உறுப்பினரோன டுவரப்ட பசப்சபகோ பதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 இதற்கு முந்மதயத் தமலவர ் பைக்சிபகோவின் போரோளுைன்ற உறுப்பினர ் பகப்ரியல் 

கியூவோஸ் பபரோன் ஆவோர.் 

 இந்த ஒன்றியத்தின் தமலவபர அந்த அமைப்பின் அரசியல் தமலவரோவோர.் 

 இதன் தமலமையகை் சுவிட்சரல்ோந்தின் பஜனீவோவில் உள்ளது. 

 இது பதசியப் போரோளுைன்றங்களின் ஒரு உலகளோவிய அமைப்போகுை். 

 இது 1889 ஆை் ஆை்டில் உலகின் முதல் பலதரப்பு அரசியல் அமைப்போக நிறுவப் 

பட்டது. 

 இதன் முழக்கை் “ஜனநோயகத்திற்கோக ைற்றுை் அமனவருக்கோக” (For Democracy, For 

Everyone) என்பதோகுை். 

 இதில் இந்தியோமவ ைக்களமவ சபோநோயகர ் ஓை் பிரல்ோ அவரக்ள் பிரதிநிதிதத்ுவப் 

படுதத்ினோர.் 

 

 

இந்தியா ால் முன்சமாழிய ் ட்ட ஐ.நா. தீே்மானம்   

 ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்சமபயின் முதல் குழுவோனது இந்தியோ முன்பைோழிந்த இரு 

அணு ஆயுதக் குமறப்பு தீரை்ோனங்கமள ஏற்றுக் பகோை்டுள்ளது. 

 இந்த தீரை்ோனங்கள் ‘அணு ஆயுதங்கமளப் பயன்படுதத்ுவமதத் தமட பசய்வதற்கோன 

ஒப்பந்தை்’ ைற்றுை் ‘அணுசக்தி ஆபத்மதக் குமறதத்ல்’ என்பதோகுை். 

 ஐ.நோ பபோதுச ் சமபயின் முதல் குழுவோனது ஆயுதக் குமறப்மபப் பற்றிய 

விவகோரத்மதக் மகயோள்கிறது. 

 இது பஜனீவோமவச ்பசரந்்த ஆயுதக் குமறப்பு ைோநோடு ைற்றுை் ஐ.நோ. ஆயுதக் குமறப்பு 

ஆமையதத்ுடன் இமைந்து பநருக்கைோன ஒத்துமழப்புடன் பசயல்படுகிறது. 
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 அணு ஆயுதங்கமளப் பயன்படுத்துவமதத் தமட பசய்வதற்கோன ைோநோட்டின் 

தீரை்ோனை் 1982 ஆை் ஆை்டு முதல் இந்தியோவோல் தோக்கல் பசய்யப் பட்டு வருகிறது. 

 

காேட் - கூட்டுக் கடற் ரட ்  யிற்சி 

 வங்க பதசமுை் அபைரிக்கோவுை் CARAT (கோரட்) எனுை் ஒரு கூட்டுக் கடற்பமடப் 

பயிற்சிமய நடதத்ியுள்ளன. 

 CARAT என்பது ஒத்துமழப்பு மிதமவ தயோரந்ிமல ைற்றுை் பயிற்சி (Cooperation Afloat 

Readiness and Training) என்பதோகுை்.  

 சிட்டகோங்கில் இந்தப் பயிற்சி நடதத்ப் பட்டது. 

 இது அபைரிக்க பசிபிக் கடற்பமடயினோல் வங்கோள பதசை், கை்பபோடியோ, புருபன, 

இந்பதோபனசியோ, பிலிப்மபன்ஸ், ைபலசியோ, இலங்மக, சிங்கப்பூர ்ைற்றுை் தோய்லோந்து 

பபோன்ற நோடுகளுடன் நடதத்ப் படுை் ஒரு வருடோந்திர இருதரப்பு இரோணுவப் 

பயிற்சியோகுை். 

 பகோவிட்-19 பதோற்று கோரைைோக, இப்பயிற்சியோனது இமைய வழியில் நடத்தப் 

பட்டது. 

 

எதிேக்ாலக் சகாள்ரள பநாய்களின்  ாய் ்புகள் குறித்த அறிக்ரக 

 சமீபதத்ில்  ஐபிபிஇஎஸ் (IPBES) என்ற அமைப்போனது  எதிர ்ால ் வ ாள்னள மநாய் ள் 

குறித்த ஒரு அறி ்ன னய வவளியிட்டுள்ளது.  

 1918 ஆம் ஆண்டு இன்ஃபுளுயன்ொ வ ாள்னள மநாய் ்குப் பிறகு  டந்த நூற்றாண்டில் 

நி ழ்ந்த குனறந்தபட்ெ 6வது வ ாள்னள மநாய் ம ாவிட் – 19 ஆகும். 

 மூன்று வ ாள்னள மநாய் ள் இன்ஃபுளுயன்ொ னவரஸ் ளினால் ஏற்படுகின்றன. 

அதில் ஒன்று எெஐ்வி என்பதுை் அதற்கு அடுத்தது ொரஸ்் ைற்றுை் ம ாவிட் - 19 

ஆகியனவுை் ஆகும்.  

 இதுவனர ஏற்பட்ட அனனதத்ுக் வ ாள்னள மநாய் ளும் விலங்கு வழிப் பரவும் 

மநாய் ளாகும்.  

 பல்லுயிரப்் வபரு ் ம் மற்றும் சூழலியல் குறிதத் அரொங் ங் ளு ்கினடமயயான 

அறிவியல் வ ாள்ன த் தளம் (IPBES) என்பது பல்லுயிரப்் வபரு ் ம் மற்றும் சூழலியல் 

மெனவ ளின் பிரெச்ினன ள் குறிதத் அறிவியல் மற்றும் வ ாள்ன  ள் 

ஆகியவற்றிற்கினடமயயான இனடமு த்னத மமம்படுதத்ுவதற் ாக ஏற்படுத்தப் பட்ட  

அரொங் ங் ளு ்கினடமயயான ஒரு அனமப்பாகும். 

 2012 ஆம் ஆண்டில் IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem) 

ஆனது ஐ ்கிய நாடு ளினால் உருவா ் ப் பட்டுள்ளது. 

 ஆனால் இது தன்னிென்ெயா  வெயல்படுகின்றது.  

 இதன் தனலனமய ம் வஜரம்னியின் பான் ந ரில் உள்ளது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டு  அசமேிக்கத் பதேத்லின் சிற ் ம்ெங்கள் 

 அபைரிக்கோவில் பசனட் சமபக்குத் பதரவ்ோன முதலோவது மூன்றோை் போலினதத்வர ்

ஜனநோயகக் கட்சிமயச ் பசரந்்த சோரோ பைக்பிமரடு என்பவர ்ஆவோர.் 

 இவர ்பதலோபவர ்ைோகோைத்தில் பவற்றி பபற்றோர.் 

 இவர ்குடியரசு ்  ட்சி மவட்பாளர ்ஸ்டீவ் வாஷிங்டன் என்பவனரத் மதாற் டித்தார.் 
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 வவரம்மான்ட்ஸின் வடய்லர ் ஸ்மால் என்பவர ் பிரதிநிதி ள் அனவ ்குத் 

மதரந்்வதடு ் ப் பட்டுள்ள அபத பநரத்தில் ஒரு மா ாண ெட்டப் மபரனவ ்குத ்

இனதத்ின் அடிப்பனடயில் மதரந்்வதடு ் ப் பட்ட முதலாவது திருநம்பி கோன்ொமஸெ ்

மெரந்்த ஸ்டீனபன் பயரஸ்் என்பவராவார.் 

 ஒ ்லமஹாமாவில், மா ாண ெட்டமன்றத்தில் இடம் பிடிதத் முதலாவது இருபோலின 

உறுப்பினர ்வமௌரி டயரன்ர ்என்வராவார.் 

 டா ்டர ்அமி வபரா, பிரமிளா வஜயபால், மரா  ண்ணா மற்றும் ராஜா கிருெ்ணமூரத்த்ி 

ஆகிய ஜனநாய  ்  ட்சினயெ ் மெரந்்த 4 இந்திய-அவமரி ் ரக்ள் அவமரி ் ப் 

பிரதிநிதி ள் அனவ ்கு மீண்டும் மதரந்்வதடு ் ப்பட்டுள்ளனர.்  

 

 

அயல்நாட்டு ்  ணியாளேக்ளுக்கான சுதந்திேம் – ெவுதி  அபேபியா 

 சவுதி அபரபியோவோனது அயல்நோட்டுப் பைியோளரக்ள் தங்களது முதலோளிகமள 

ைோற்றுவதன் மூலை் தைது பைிகமள ைோற்றிக் பகோள்வதற்கோன உரிமை, தங்கள் 

முதலாளியின் ஒப்புதல் இல்லாமல் நோட்மட விட்டு பவளிமயறி விட்டு  மீண்டும் 

நோட்டிற்குள் நுனழதல் மற்றும் இறுதி வவளிமயறலுக்கோன நுனழவு இனெவிமனப் 

பபறுதல்  ஆகியவற்றிற்கு அனுமதி வழங் வுள்ளது.  

 இந்தெ ் சீரத்ிருத்தங் ள் தங் ளது முதலாளி ளால் இடப்வபயரவ்ுத் வதாழிலாளர ்ள் 

சுரண்டப் படுவனத ஒழி ்குை்.  

 

கத்தாேின் முதலா து பதசியத் பதேத்ல் 

 கதத்ோரின் ஆட்சியோளரோன எமீர ்பஷக் தமிை் பின்  ேைது அல்-தோனி அவரக்ள் அந்த 

நோட்டின் பகோள்மகமய ைறு பரிசீலமன பசய்வதற்கோக பவை்டி ஒரு பதரத்ல் நடத்தப் 

படுை் என்று அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 அந்தப் பிரோந்தியதத்ில் நிகழுை் இபத வமகமயச ் பசரந்்த முதலோவது நிகழ்வு இது 

ஆகுை். 

 கதத்ோரில் உள்ள சட்டங்கள் ஒரு சோதோரை ஆமையின் மூலை் திருதத்ப்பட முடியுை்.  

 

உடல்  ருமன் குறியீடு – இந்தியா  

 சமீபதத்ில் பல்பவறு நோடுகளின் பிஎை்ஐ (உடல் பருைன் குறியீடு) என்பதின் மீதோன ஒரு 

ஆய்வு முடிவோனது ஒரு ைருதத்ுவப் பத்திரிக்மகயோன  தி லோன்பசட் என்ற 

பத்திரிமகயில்  பவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த ஆய்வானது இந்தியானவ உடல் பருமன் அடிப்பனடயில் 196வது இடதத்ில் 

தரவரினெப் படுத்தியுள்ளது.  
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 இந்தியாவின் 19 வயது சிறுவர ் மற்றும் சிறுமி ள் 20.1 % என்ற பிஎம்ஐ அளமவ ் 

வ ாண்டுள்ளனர.் 

 இந்தியாவானது குனறவோன உடல் பருமன் குறியீட்னட ் வ ாண்டுள்ள 19 வயது 

நிரம்பிய சிறுமி ள் மற்றும் சிறுவர ்னள ் வ ாண்ட நாடு ளினடமயயோன 

தரவரிமசயில் கீழ்நினலயில் இருந்து முனறமய மூன்றாவது மற்றும் ஐந்தாவது 

இடதத்ில் உள்ளது. 

 உடல் பருமன் குறியீடு என்பது உயரதத்ின் வெயல்பாட்னட ் குறி ்கின்றது. இது 

இந்தியப் பதின்ம வயதினர ்உலகில் உயரம் குனறந்தவர ்ளா  உள்ளனர ்என்பனத ் 

 ாட்டுகின்றது.  

 இது எனடனய (கிமலா கிராம் அலகோல்) உயரதத்ின் வரக்்க அடு ் ால் (மீட்டர ்அலகோல்) 

வகுதத்ு அளவிடப் படுகின்றது.  

 வழ ் மான  உடல் பருைன் குறியீடு ஆனது 20 முதல் 25 என்ற வரம்பிற்குள் இரு ்கும். 

 

 

முதலா து இந்திய நாே்டிக்  ால்டிக் மாநாடு 

 இந்த நோடுகள் எதிரக்ோலத்தில் பசுமை, திறன்மிகு, டிஜிட்டல் ைற்றுை் புதத்ோக்கை் 

ஆகியவற்றிற்கோக ஒன்றிமைந்து பைியோற்றுவதற்கு ஒப்புக் பகோை்டு உள்ளன.  

 நோரப்வ, படன்ைோரக்், பின்லோந்து, சுவீடன், ஐஸ்லோந்து ஆகியமவ நோரட்்டிக் குழுை 

நோடுகளோகுை். 

 லோத்வியோ, லித்பவனியோ ைற்றுை் எஸ்படோனியோ ஆகியமவ போல்டிக் குழுை நோடுகள் 

ஆகுை். 

 லோத்வியோ ஆனது புவியியல் ரதீியோக இந்தியோவிற்கு ஒரு முக்கியைோன நோடோகுை். 

 லோத்வியோ ஆனது “ஆம்பர ் வழி” எனப்படும் ஒரு பழனமயான பானதயின் மூலம் 

இனண ் ப் பட்டுள்ளது.  

 இது முன்பு பால்டி ் ைற்றுை் வடக்கு கடல் பபோன்ற  டபலோரப் பகுதி ளிலிருந்து 

ஆம்பர ்என்ற பபோருமள (பிசின் பபோருள்) மத்தியத ்தனர ்  டல் பகுதி ்குக் வ ாண்டு 

வெல்லப் பயன்படுத்தியதால் “ஆம்பர ்வழி” என்று அனழ ் ப்படுகின்றது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா மற்றும் நாரட்ி ்கின் முதலாவது மாநாடானது சுவீடனில் 

நடத்தப் பட்டது.  
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இந்திய - இத்தாலி இருதே ்பு உெச்ி மாநாடு 

 இத்தோலியப் பிரதைரோன கியூபசப் பகோன்படவுடன் பிரதைர ் பைோடி இமைய 

வழியிலோன ஒரு  இருதரப்பு உசச்ி ைோநோட்மட நடதத்ி உள்ளோர.் 

 ஆற்றல், வரத்்தகை், கப்பல் கட்டுைோனை் ைற்றுை் கலோசச்ோரத ் துமறயில் 15 

ஒப்பந்தங்களில் இரு தமலவரக்ளுை் மகபயழுதத்ிட உள்ளனர.் 

 இந்தியோவில் குறிப்போக போதுகோப்புத் துமறயில் இத்தோலிய முதலீடுகளின் 

சோத்தியங்கமள இந்த உசச்ி ைோநோடு ஆரோயவுள்ளது. 

 2020-24 பசயல் திட்டை் இந்த உசச்ி ைோநோட்டின் பபோது வடிவமைக்கப்பட்டது. 

 இந்த பசயல் திட்டதத்ின் நோன்கு தூை்கள், 

o பலதரப்பு ைன்றங்களில் ஒருங்கிமைப்பு, 

o இருதரப்பு வரத்்தகத்தில் அரசியல் பபசச்ுவோரத்்மத, 

o அறிவியல் ைற்றுை் பதோழில்நுட்பத்தில் கூட்டு ைற்றுை் 

o கலோசச்ோர ஒதத்ுமழப்பு. 

 

அசமேிக்கத் பதேத்ல் 2020  

 அபைரிக்கோவின் நோன்கோை்டுகளுக்கு ஒரு முமற நடக்குை் 59வது அதிபர ்பதரத்லோனது 

2020 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்3 அன்று நமடபபற்றது. 

 பஜோ பிடன் 290 வோக்குகமள பவன்று அபைரிக்க அதிபர ் பதவிமயக் மகப்பற்றி 

உள்ளோர.் 

 இவர ்அபைரிக்கோவின் 46வது அதிபரோவோர.் 

 இவர ்உசச்நீதிைன்றத்தின் தமலமை நீதிபதி தமலமையில் பதவிபயற்போர.் 

 இவர ்2021 ஆை் ஆை்டு ஜனவரி 20 அன்று பதவிபயற்க உள்ளோர.் 

 ஜனநோயகக் கட்சிமயச ்பசரந்்த பஜோ பிடன் குடியரசுக் கட்சிமயச ்பசரந்்த படோனோல்ட் 

டிரை்மப வீழ்தத்ி அதிபர ்பதவிமயக் மகப்பற்றி உள்ளோர.் 

 இந்தத் பதரத்ல் முடிவு, 1990 ஆை் ஆை்டிற்குப் பின்னர ் படோனோல்ட் டிரை்மப ஒரு முமற 

ைட்டுபை பதவி வகித்த அதிபரோக ைோற்றியுள்ளது. 

 பஜோ பிடன் (78) அபைரிக்கோவின் மிக வயதோன அதிபரோவோர.் 

 பஜோ பிடன் அபைரிக்கோவின் 47வது துமை அதிபரோக 2009 முதல் 2017 வமர 

பைியோற்றினோர.் 

 ஒபோைோவுை் பிடனுை் முதலில் 2008 ஆை் ஆை்டில் பதரந்்பதடுக்கப் பட்டனர.் பின்னர ்

2012 ஆை் ஆை்டில் மீை்டுை் பதரந்்பதடுக்கப்பட்டனர.் 

 துமை அதிபர ் பதவிக்குப் பபோட்டியிட்ட ஜனநோயகக் கட்சிமயச ் பசரந்்த கைலோ 

ேோரிஸ் அபைரிக்கோவின் குடியரசுக் கட்சிமயச ் பசரந்்த மைக் பபன்மஸத் 

பதோற்கடிதத்ு உள்ளோர.் 

 அபைரிக்கோவில் முதல் பபை், முதல் அபைரிக்க இந்திய நபர ் ைற்றுை் முதல் 

கறுப்பினப் பபை் அபைரிக்கோவின் துமை அதிபர ்ஆனவர ்என்ற பபருமைமய இவர ்

பபறுவோர.் 

 அவரது தோயோர ் தமிழ்நோட்டில் ைன்னோரக்ுடிக்கு அருகிலுள்ள துளபசந்திரபுரை் என்ற 

ஒரு கிரோைத்தில் பிறந்த ஓர ்இந்திய அபைரிக்கரோவோர.் 
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ததரத்ல் முறற 

 அபைரிக்க அரசியலமைப்போனது அதன் அதிபமர இரை்டு முமறயிலோன பதவிக் 

கோலதத்ிற்கு பைல் அதிபர ்பதவியில் நீடிக்க அனுைதிக்கோது. 

 பநரடியோகத ் பதரந்்பதடுக்க முடியோத இந்தத ் பதரத்லில், ஐை்பது அபைரிக்க 

ைோநிலங்கள் அல்லது வோஷிங்டன் டி.சியில் பதிவு பசய்துள்ள அபைரிக்கக் குடிைக்கள் 

தங்கள் வோக்குகமளப் பதிவு பசய்வர.் 

 இவரக்ள் பநரடியோக அதிபருக்கு அல்லோைல், ைோறோக பதரவ்ுக் குழுவிற்கு (electoral 

college) வோக்களிப்போரக்ள். 

 இந்த வோக்கோளரக்ள் பின்னர ் பதரத்ல் வோக்குகள் என அமழக்கப்படுை் பநரடி 

வோக்குகமள அதிபர ்ைற்றுை் துமை அதிபர ்ஆகிபயோருக்கு அளிப்போரக்ள். 

 பதரத்ல் வோக்குகளின் முழுமையோன பபருை்போன்மைமயப் பபறுை் பவட்போளர ் (538 

இல் குமறந்தது 270), அந்த அதிபர ்பதவிக்குத்  பதரந்்பதடுக்கப் படுகிறோர.் 

 அபைரிக்கோவில், பதரத்ல்கமள நடதத்ுை் பபோறுப்பு அரசுச ் பசயலோளரிடை் (secretary of 

state) உள்ளது. 

 சில ைோநிலங்களில் அரசுச ்பசயலோளர ்ஆளுநரோல் நியமிக்கப்படுகிறோர.் ைற்றவற்றில் 

அவர ்பநரடியோக ைக்களோல் பதரந்்பதடுக்கப்படுகிறோர.் 

 அபைரிக்கோவில் உள்ள பபருை்போலோன ைோநிலங்கள் பதரத்லில் மின்னணு முமறகமள 

அனுைதிக்கின்றன. 

 இருப்பினுை், கோகித வோக்குச ்சீட்டுகள் நோடு முழுவதுை் வழக்கைோக உள்ளன. 

 அபைரிக்கோவின் மூன்று பதரத்ல்களுை், அதோவது ைத்திய அரசு, உள்ளோட்சி ைற்றுை் 

ைோநிலங்கள் ஆகியவற்றுக்கு அந்தந்த ைோநிலதத்ின் அரசோங்கத்தோல் பநரடியோக 

ஏற்போடு பசய்யப் படுகின்றன. 

 இதில் வோக்குகமள எை்ணுவதற்கு முன் பசயலோக்கை் என்று ஒரு நிமல உள்ளது. 

 இந்தச ் பசயலோக்கத்தில் ஆவைங்கமள சரி போரத்்தல், மகபயோப்பங்கமள சரி 

போரத்்தல், வோக்குச ்சீட்டுகமள சரி போரத்த்ல் ஆகியமவ அடங்குை். 

 பின்னர ்வோக்கு எை்ைிக்மக நமடபபறுை். 

 அபைரிக்க அதிபருை் துமை அதிபருை் ைக்களோல் பநரடியோக பதரந்்பதடுக்கப் படுவது 

இல்மல. 

 அதற்குப் பதிலோக, அவரக்ள் "பதரவ்ுக் குழு" என்று அமழக்கப்படுை் ஒரு 

பசயல்முமறயின் மூலை் "வோக்கோளரக்ளோல்" பதரந்்பதடுக்கப் படுகிறோரக்ள். 

 அதிபர ்பவட்போளர ்என்பவர,் 

o அபைரிக்கோவில் பிறந்த அபைரிக்கக் குடிைகனோக இருக்க பவை்டுை். 
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o 14 ஆை்டுகளோக அபைரிக்கோவில் வசிப்பவரோக இருக்க பவை்டுை். 

o குமறந்தது 35 வயது நிரை்பி இருக்க பவை்டுை். 

o ஒரு நபர ் இரை்டு முமறக்கு பைல் அபைரிக்க அதிபர ் பதரத்லில் பபோட்டியிட 

முடியோது. 

அமமரிக்க ததரவ்ுக் குழு அறமப்பு 

 அபைரிக்கோ தனது அதிபமரத் பதரந்்பதடுப்பதற்குத் பதரவ்ுக் குழு முமறமயப் 

பயன்படுதத்ுகிறது. 

 அபைரிக்கத் பதரவ்ுக் குழு முமறயின் கீழ், ஒவ்பவோரு ைோநிலதத்ிற்குை் ஒரு குறிப்பிட்ட  

வோக்குகள் வழங்கப் படுகின்றன. 

 ஒவ்பவோரு ைோநிலமுை் அதன் ைக்கள் பதோமக அடிப்பமடயில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

எை்ைிக்மகயிலோன வோக்கோளரக்மளப் பபறுகிறது. 

 ஒவ்பவோரு வோக்கோளருை் பபோதுத் பதரத்லில் ஒரு பதரத்ல் வோக்கிமன அளிப்பர.் 

 ஒட்டு பைோத்தைோக, பைோதத்ை் 538 பதரத்ல் குழு வோக்குகள் உள்ளன. 

 எனபவ, ஒரு பவட்போளர ்பதரத்லில் பவற்றி பபற 270 வோக்குகமள அமடய பவை்டுை். 

 

கல்வி சுதந்திேக் குறியீடு 

 இது உலக பநரத் பதோடர ்தரவின் (1900-2019) ஒரு பகுதியோக உலகப் பபோதுக் பகோள்மக 

நிறுவனதத்ினோல் பவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

 இது உலக அளவில் கல்விச ்சுதந்திரத்தின் நிமலமய ஒப்பிடுகின்றது. இது கல்வியில் 

உள்ள குமறபோடுகமளப் புரிந்து பகோள்வமத பைை்படுதத்ுகின்றது. 

 இந்தியோவோனது 0.352 ைதிப்பபை்கமளப் பபற்று கீழ் இடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது.  

 உருகுபவ ைற்றுை் பபோரச்ச்ுக்கல் ஆகியமவ இந்தக் குறியீட்டில் மிகச ் சிறப்போகச ்

பசயல்பட்டுள்ள நாடு ளாகும். 

 இதற்கு அடுதத்ு இதில் லோத்வியா மற்றும் வஜரம்னி ஆகிய நாடு ள் இடம் பிடிதத்ு 

உள்ளன. 

 இந்த ் குறியீடானது அவமரி ் ா மற்றும் ஆஸ்திமரலியா உள்ளிட்ட 35 நாடு ளு ் ான 

தரனவ வவளியிடவில்னல.  

 

 

உணவுக் கூட்டிரணவு 

 ஐக்கிய நோடுகள் உைவு ைற்றுை் பவளோை் அமைப்போனது உணவு ் கூட்டினணனவத் 

வதாடங்கியுள்ளது.  

 இது இத்தாலியினால் பரிந்துனர ் ப் பட்டதாகும். 
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 இது மவளாண் உணவு முனற ளின் தாங்கு தன்னமனய அதி ரிப்பனதயும் உல  

உணவு அணு னல உறுதி வெய்வனதயும் மநா ் மா  ் வ ாண்டுள்ளது.  

 

ஐக்கிய அேபு அமீேகத்தில் சீேத்ிருத்தங்கள் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகைோனது அந்நோட்டின் இஸ்லோமியரக்ளுக்கோன தனிப்பட்டச ்

சட்டங்களில் பபருை் தளரவ்ுகமள அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது 21 வயது ைற்றுை் அதற்கு பைற்பட்டவரக்ளுக்கு ைது அருந்துதல், ைது விற்பமன 

ைற்றுை் அவற்றின் உமடமை பபோன்ற ைது ரதீியோன கட்டுப்போடுகமளத் தளரத்்துகிறது. 

 இது திருைைைோகோத தை்பதிகள் ஒன்றோக வசிப்பமத அனுைதிக்கிறது. பைலுை் இது 

பகௌரவக் பகோமலகமளக் குற்றைோக்குகிறது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகைோனது 2021 ஆை் ஆை்டு அக்படோபர ்  முதல் 2022 ஆை் ஆை்டு 

ைோரச் ்வமர துபோயில் உலகக் கை்கோட்சிமய நடதத் உள்ளது. 

 

ரடக்பே  குதி 

 எத்திபயோப்பிய நோட்டின் வடக்கு மடக்பர பிரோந்தியத்தில் வன்முமறத் தோக்குதமல 

எதிரத்்துத் தோக்க எத்திபயோப்பிய நிரவ்ோகை் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 மடக்பர பகுதியோனது எத்திபயோப்பியோவின் வடக்பக உள்ளது. 

 

 

மகாத்மா காந்தி குறித்த சிற ்புத் சதாகு ்பு 

 ைகோத்ைோ கோந்தியின் 151வது பிறந்த தினத்மத அனுசரிப்பதற்கோக ைகோத்ைோ கோந்தி 

குறித்த ஒரு சிதத்ிரத் பதோகுப்மப பநபோள நோட்டு அதிபரோன பிதய்ோ பதவி பை்டோரி 

பவளியிட்டுள்ளோர.் 

 இந்தத் பதோகுப்போனது பநபோளி  பைோழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது.  

 

SCO மன்றத்தின் அேெத்  தரல ேக்ளின் 20 து மாநாடு 

 இந்தியப் பிரதைர ் அவரக்ள் இந்த ைோநோட்டில் கோபைோலி வோயிலோகக் 

கலந்துமரயோடினோர.் 

 இந்த ைோநோடோனது ரஷ்ய அதிபரோன விளாடிமிர ்புடின் அவர ்ளால் தனலனம தாங் ப் 

பட்டது. 

 தற்வபாழுது நனடவபற்று வரும் ொங் ாய் ஒதத்ுனழப்பு அனமப்பின் இந்த 

மாநாடானது ரெ்யா, இந்தியா, சீனா, பாகிஸ்தான்,  ஜ ஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், 

உஸ்வபகிஸ்தான் மற்றும் கிரக்ிஸ்தான் ஆகிய உறுப்பு நாடு ளின் தனலவர ்ளால் 

 லந்து வ ாள்ளப் பட்டது.  
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 இந்த மாநாட்டில் SCO (Shanghai Cooperation Organization) அனமப்பில் பாரன்வயாளரா  

உள்ள ஈரான், ஆப் ானிஸ்தான், மங்ம ாலியா மற்றும் வபலாரஸ் ஆகிய நாடு ளின் 

தனலவர ்ளும்  லந்து வ ாண்டனர.் 

 இந்த அனமப்பில் முழு உறுப்பினர ் அந்தஸ்து வபற்ற பின்பு இந்தியா  லந்து 

வ ாள்ளும் 3வது மாநாடு இதுவாகும். 

 இந்தியா 2017 ஆை் ஆை்டில் SCO அமைப்பின் முழு உறுப்பினர ்அந்தஸ்னதப் வபற்றது. 

 தற்பபோமதய SCO மாநாடானது மாஸ்ம ா பிர டனத்னத ஏற்று ் வ ாண்டு நினறவு 

வபற்றது.  

 

கேத்ாே்பூே் ச ரு ழி ்  ாரத 

 

 போகிஸ்தோனின் குருதவ்ோரோ அமைப்போன பாகிஸ்தான் சீ ்கிய குருத்வாரா பிரபந்த ் 

குழு (PSGPL)  ரத்ாரப்ூர ்வபருவழிப் பானத வதாடங் ப் பட்டதின் முதலாவது ஆண்டு 

தினத்னத அனுெரி ்  உள்ளது. 

 இந்தப் வபரு வழிப் பானதயானது இந்தியாவில் உள்ள பதரோ போபோ நோனக்மக 

போகிஸ்தோனில் உள்ள குருத்வோரோ தரப்ோர ்சோஹிப்புடன் இமைக்கின்றது.  

 

பஷக் கலீஃ ா -  ை்ரேன் 

 பே்மரனின் பிரதைர ்பஷக் கலீஃபோ (84) அவரக்ள் சமீபதத்ில் கோலைோனோர.்  

 இவர ்உலகில் பிரதைர ்பதவியில் மிக நீை்ட கோலை் இருந்தவரோவோர.் 

 1971 ஆை் ஆை்டில் சுதந்திரை் பபற்றதிலிருந்து பே்மரனின் பிரதைர ்பதவிமய இவர ்

வகிதத்ு வந்தோர.்  
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PIWTT  ாரத 

 இந்தியோவோனது வங்கபதசதத்ிலிருந்து நீர ்வழியோக முதல் வைிக ரீதியிலோன சரக்கு 

இறக்குைதிமயப் பபற்றுள்ளது. 

 உள்நோட்டு நீர ்வரத்்தகை் ைற்றுை் பபோக்குவரத்து (PIWTT - Protocol for Inland Water Trade and 

Transit) என்ற போமதயில் அசோமின் கரிை்கஞ்ச ்என்ற இடதத்ில் இது பபறப்பட்டது. 

 

 

இங்கிலாந்தின் உள்நாட்டுெ ்ெந்ரத மபொதா 

 2020 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ்31 ஆை் பததிக்குப் பின்னர ்(பிபரக்சிட் ைோற்ற கோலை் - Brexit 

transition period) இங்கிலோந்து, ஸ்கோட்லோந்து, ைற்றுை் பவல்ஸ் ைற்றுை் வடக்கு 

அயரல்ோந்து ஆகிய ஐக்கியப் பபரரசின் நோன்கு நோடுகளுக்குை் வரத்த்க ஏற்போடுகமள 

பசய்வமத இது பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 ஐக்கியப் பபரரசு 2016 ஆை் ஆை்டு நடந்த ஒரு வோக்பகடுப்பில் ஐபரோப்பிய 

ஒன்றியத்மத விட்டு அது பவளிபயற வோக்களித்தது. 

 பிப்ரவரி 1, 2020 அன்று ஐக்கியப் பபரரசு ஐபரோப்பிய ஒன்றியதத்ிலிருந்து 

பவளிபயறியது. 

 

மியான்மே் பதேத்ல் முடிவுகள் 

 மியோன்ைர ் நோட்டின் தமலவரோன ஆங் சோன் சூ கீ-யின் பதசிய ஜனநோயக லீக் 

கட்சியோனது 2வது முமறயோக ஆட்சிப் பபோறுப்மப ஏற்கவுள்ளது.  

 எனினுை், சூ கீ அந்நோட்டின் அதிபரோவதற்குத் தமட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏபனனில் 

அவருமடய மனறந்த  ணவர ்மற்றும் குழந்னத ஆகிபயோர ்அயல்நாட்டு ் குடியுரினம 

வபற்றவர ்ளாவர.் 

 

17 து இந்தியா – ஆசியான் மாநாடு 

 இந்தியப் பிரதமரான நமரந்திர மமாடி அவர ்ள் வியட்நாமின் பிரதமரான கியூவயன் 

 ்யான் ப ் என்பவருடன் இனணந்து இந்தியா – ஆசியான் மாநாட்டிற்குத் தனலனம 

தாங்கினார.் 

 இந்த மாநாட்டின் மபாது, பிரதமர ்அவர ்ள் ம ாவிட் – 19 ஆசியான் மீட்பு நிதி ்கு 

இந்தியா 1 மில்லியன் அவமரி ்  டாலர ்நிதி வழங்கும் என்று அறிவிதத்ார.் 

 இந்த மாநாட்டின் மபாது 2021-25 ஆை்டிற் ான ஆசியான்-இந்தியா வெயல் 

திட்டமானது ஏற்று ் வ ாள்ளப் பட்டது. 
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 ஆசியான் ஆனது 2030  ஆம் ஆண்டில் உலகின் மி ப்வபரிய ஒற்னறச ்ெந்னதயாளரா  

உருவவடு ் வுள்ளது.  

 இந்தியோவின் 4வது மி ப்வபரிய வரத்்த ப் பங் ாளர ்ஆசியோன் ஆகும். 

 

15 து கிழக்கு ஆசிய மாநாடு 

 இந்த ைோநோடோனது ேோ பநோய் பிரகடனத்னத (Ha Noi Declaration) ஏற்று ் வ ாண்டு 

உள்ளது. 

 இது ப்மனாம் வபன்ஹ் பிர டனத்னத (Phnom Penh Declaration) முன்னமர வெயல்படுத்தும் 

வன யில் மணிலா வெயல் திட்டத்தின் திறன்மிகு வெயல்பாட்டின்மீது அழுத்தம் 

வ ாடுத்துள்ளது. 

 இந்த மாநாடானது ஆசியான் அனமப்பின் தனலவர ் என்ற முனறயில் வியட்நாம் 

பிரதமரான  ்யூவயன்  ்யான் ப ் என்பவரால் தனலனம தாங் ப்பட்டது.  

 இந்தியாவானது வதன் சீன ்  டல் பகுதியில் பதய்ந்து வரும் நம்பி ்ன  ள் குறித்த 

தனது  வனலனய வவளிப்படுத்தியுள்ளது.  

 சீனாவானது வதன் சீன ்  டல் பகுதி முழுவதிலும் தனது இனறயாண்னமனய ் ம ாரி 

வருகின்றது. 

 கிழ ்கு ஆசிய மாநாடு என்பது ஆசிய-பசிபி ் பகுதியில் பாது ாப்பு வதாடரப்ான 

பிரெச்ினன னள ் ன யாளும் உள்ள ஒரு தனலனம மன்றமாகும்.   

 

 

இடி (Thunder) நட டிக்ரக 

 இை்டரப்போல் (சரவ்பதச கோவல் துமற) ைற்றுை் உலக சுங்க அமைப்பு ஆகியமவ 

இமைந்து 2020 ஆை் ஆை்டில், 103 நோடுகளில் இடி என்ற ஒரு நடவடிக்மகமய 

பைற்பகோை்டுள்ளன. 

 இந்த நடவடிக்மகயோனது சுற்றுசச்ூழல் குற்றங்களுக்கு எதிரோக பைற்பகோள்ளப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இை்டரப்போலின் படி, வனவிலங்கு ைற்றுை் வனங்கள் ஆகியவற்றின் மீதோன 

குற்றைோனது உலகில் 4வது மிகப்பபரிய சட்ட விபரோத வரத்த்ைோக உள்ளது.  

 இடி என்ற நடவடி ்ன யின் படி, இந்திய சுங் த் துனறயானது ஐ ்கிய அரபு 

அமீர த்திற்கு வ ாண்டு வெல்லப்பட இருந்த 18 டன் ள் சிவப்பு ெந்தன மரங் னள 

பறிமுதல் வெய்துள்ளது.  
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RCEP : 15 நாடுகள் ஒ ் ந்தம் 

 சீனோ ைற்றுை் இதர 14 நோடுகள் இமைந்து உலகின் மிகப்பபரிய வரத்த்கத் 

பதோகுதிமய அமைப்பதற்கோன ஒப்பந்தை் ஒன்றில் மகபயழுதத்ிட்டுள்ளன. 

 இந்த 15 நோடுகளுை் உலக ைக்கள் பதோமகயில் 30% அளவிமனயுை் உலகின் ஒட்டு 

பைோத்த உற்பத்தியில் 30% என்ற அளவிமனயுை் பகோை்டுள்ளன. 

 உலகின் மிகப்பபரிய வரத்்தகத் தமடயற்ற ஒப்பந்தை் இதுவோகுை்.  

 சீனோ ைற்றுை் ஜப்போன் ஆகியமவ இருதரப்பு வரி (கட்டைை்) குமறப்பு ஏற்போட்மட 

அமடவது இதுபவ முதன்முமறயோகுை். 

 பைலுை், சீனோ, பதன் பகோரியோ ைற்றுை் ஜப்போன் ஆகியமவ ஒபர வரத்த்கத் தமடயற்ற 

ஒப்பந்ததத்ில் ஒன்றிமைவது இதுபவ முதன்முமறயோகுை்.  

 இந்த ஒப்பந்தமானது சுங்  ்  ட்டணத்னத மமலும் குனற ் வுள்ளது. 

 மமலும் இது டிரான்ஸ்-பசிபி ் வரத்்த த்னத விட குனறந்த அளவு விரிவா ் ம் 

வ ாண்டதாகும். 

 டிரான்ஸ் பசிபி ் பங் ளிப்பிற் ான விரிவான மற்றும் வெயல்பாட்டு ஒப்பந்தம்  

(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) மற்றும் 

ஐமராப்பிய ஒன்றிய வரத்த்  ஒப்பந்தம் ஆகியவற்னறப் மபால் அல்லாமல், இது 

வதாழிலாளர ்ள் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் மீது தரங் னள நிரண்யி ் வில்னல.  

 CPTPP ஆனது சிலியில் 2018 ஆம் ஆண்டில்  னடா, ஆஸ்திமரலியா, ஜப்பான், வம ்சிம ா, 

வியட்நாம், சிங் ப்பூர,் வபரு, நியூசிலாந்து, மமலசியா, சிலி, புருமன ஆகிய 

நாடு ளு ்கினடமய ன வயழுத்தானது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவானது சீனாவின் உற்பத்திப் வபாருட் ள் இந்தியாவில் 

குவிக்கப் படுை் என்ற  ாரணதத்ினோல் இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து வவளிமயறியது.  
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ஜி20  ேலாற்றுக் கடன் ஒ ் ந்தம் 

 பகோவிட்டோல் போதிக்கப்பட்ட ஏமழ நோடுகளுக்கு உதவ ஒரு வரலோற்றுக் கடன் 

ஒப்பந்தத்மத ஜி20 அமைப்போனது ஏற்படுதத்ி இருக்கிறது. 

 அரசோங்கக் கடமன ைறுசீரமைப்பதற்கோன பபோதுவோன அணுகுமுமறக்கு ஜி20 ஒப்புக் 

பகோை்டது இதுபவ முதல் முமறயோகுை். 

 இதற்கோன கோரைை் பகோவிட் பநருக்கடியோனது ஏமழ நோடுகமளத் தோன் வோங்கிய 

கடமனத் திருப்பித் தர இயலோத நிமலக்குத் தள்ளக் கூடுை் என்பதோகுை். 

 இதன் பசயல்போட்மட அபைரிக்கோ கை்கோைிக்குை். 

 2019 ஆை் ஆை்டில் ஜி20 நோடுகளுக்குக் பகோடுக்கப்பட பவை்டிய ஒட்டு பைோத்தக் 

கடனில் 63% அளவிமன சீனோ பகோை்டு இருந்தது. 

 பகோவிட் கோலத்தில், வோங்கிய கடமனத் தர இயலோத விளிை்பு நிமலயில் உள்ள முதல் 

நோடோக ஆப்பிரிக்கோவின் ஜோை்பியோ உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டை் போரிஸ் கிளப் என்ற குழுவோல் நிறுவப்பட்ட விதிகளிலிருந்து பபரிதுை் 

கடன் விதிமுமறகமளப் பபற்றுள்ளது. 

பாரிஸ் கிளப் குழு 

 இது 1956 ஆை் ஆை்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 இது போரிஸில் ைோதோந்திர அடிப்பமடயில் சந்திக்குை் ஒரு முமறசோரோக் குழுவோகுை். 

 இது கடனோளி நோடுகள் எதிரப்கோள்ளுை் கட்டைச ் சிக்கல்களுக்குத் சோதத்ியைோன 

தீரவ்ுகமளக் கோை்கிறது. 

 இதில் 19 உறுப்பு நோடுகள் உள்ளன. 

 அவற்றில் பபருை்போலோனமவ ஸ்கோை்டிபநவிய நோடுகள், ஐபரோப்பிய நோடுகள், 

ஐக்கிய அபைரிக்கோ ைற்றுை் ஐக்கியப் பபரரசு பபோன்ற நோடுகளோகுை். 

 

3 து ஒருங்கிரணந்த பொதரனெ ்ொ டி 

 இந்தியோ ைற்றை் பநபோளை் ஆகிய நோடுகள் தைது எல்மலகளுக்கிமடபய வரத்்தகத்மத 

ஊக்குவிப்பதற்கோகவுை் முமறப்படுத்துவதற்கோகவுை் பவை்டி பநபோள்கன்ஞ்சச்ில் 

ஒருங்கிமைந்த பசோதமனச ் சோவடியின் (ICP - Integrated check post) கட்டுைோனத்மத 

இமைந்து பதோடங்கியுள்ளன. 

 இந்திய – பநபோள எல்மலயில் அமைந்த 3வது ICP இதுவோகுை்.  

 இபத பபோன்ற வசதிகள் பிரக்ன்ஞ் ைற்றுை் பிரதந்கரில் 2018 ஏப்ரல் ைோதை் ைற்றுை் 2020 

ஜனவரி ைோதை் முதல் பசயல்பட்டு வருகின்றன. 

 இந்திய அரசோனது பநபோளதத்ின் மபரோேோவில் 4வது ICPயின் கட்டுைோனத்மதத் 

பதோடங்க உள்ளது. 

 இந்தியோவோனது வங்க பதசை் ைற்றுை் போகிஸ்தோன் பபோன்ற அை்மட நோடுகளுடன் 

இபத பபோன்ற ICPகமளக் கட்டமைத்து உள்ளது.  

 

டிேிஸ்டன் டா குன்ைா 

 இது சமீபத்தில் அட்லோை்டிக் பபருங்கடலில் உள்ள ஒரு மிகப்பபரிய முழுவதுை் 

போதுகோக்கப்பட்ட கடல் கோப்பகை் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது ஐக்கியப் பபரரசின் ஒரு கடல் கடந்த ஆட்சிப் பகுதியோகுை். 

 இது லை்டனில் இருந்து 6,000 மைல் பதோமலவில் பதற்கு அட்லோை்டிக் பபருங்கடலில் 
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அமைந்துள்ளது. 

 இதில் 300க்குை் குமறவோன ைனிதரக்ள் வசிக்கின்றனர.் 

 இத்தீமவச ் சுற்றியுள்ள நீரோனது உலகில் வளைோன பல்லுயிரப்் பபருக்கத்மதக் 

பகோை்டுள்ளது. 

 இங்கிலோந்தின் நீலப் பட்மட திட்டதத்ில் பசரந்்த பிறகு இந்தத் தீவோனது அட்லோை்டிக் 

பபருங்கடலில் மிகப்பபரிய பநோ-படக் ைை்டலைோக (போதுகோக்கப்பட்ட கடற் பகுதி) 

ைோறுை். 

 

 

புப ே்ட்படா ேிக்பகா 

 அபைரிக்கப் பிரோந்தியைோன புபவரட்்படோ ரிக்பகோவோனது பத்து ஆை்டுகளில் 

மூன்றோவது முமறயோக தன்மன ஒரு தனி நோடோகக் கருதுைோறு வோக்களிதத்ுள்ளது. 

 அபைரிக்கோவின் ைற்ற 50 நோடுகளுடன் பசரத்்து இமையோக நடத்தப்பட பவை்டுை் 

என்று அது பகோருகிறது. 

 அபைரிக்க அதிபர ்பதரத்லில் புபவரட்்படோ ரிக்பகோவின் ைக்கள் வோக்களிக்க முடியோது. 

 இது கரீபியன் கடலில் அமைந்துள்ள ஸ்போனிஷ் பைோழி பபசுை் ைக்கள் வோழுை் ஒரு 

தீவோகுை். 

 இது 1493 ஆை் ஆை்டில் கிறிஸ்படோபர ்பகோலை்பஸோல் கை்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 1917 ஆை் ஆை்டில், புபவரட்்படோ ரிக்பகோவின் ைக்களுக்கு அபைரிக்கக் குடியுரிமை 

வழங்கப் பட்டது, ஆனோல் இந்தத் தீவு ஒரு நோடோகக் கருதப் படவில்மல. 

 குவோை், வடக்கு ைரியோனோ தீவுகள், அபைரிக்க சபைோவோ ைற்றுை் அபைரிக்க விரஜ்ின் 

தீவுகள் ஆகியவற்றுடன் இதுவுை் “அபைரிக்கவின் ஒரு பகுதியோக” உள்ளது. 

 இபத பபோல், வோஷிங்டன் டி.சி.யுை் அபைரிக்கோவின் 51வது நோடோக ைோற வலியுறுத்தி 

வருகிறது. 

 பதசியத் தமலநகரை் என்பது எந்த நோட்டின் ஒரு பகுதியோகவுை் இருக்கக் கூடோது என்ற 

எை்ைத்தில் வோஷிங்டன் டி.சி.யோனது 1776 ஆை் ஆை்டில் உருவோக்கப் பட்டது. 

 

12 து பிேிக்ஸ் உெச்ி மாநாடு 

 இமத ரஷ்யோ நடதத்ுகிறது. 

 இந்த உசச்ி ைோநோட்டின் கருதத்ுருவோனது “உலகளோவிய நிமலதத்ன்மை, பகிரப்பட்ட 

போதுகோப்பு ைற்றுை் புதுமையோன வளரச்ச்ி” என்பதோகுை். 

 இது 2020 ஆை் ஆை்டின் ஜூமல ைோதை் பசயின்ட் பீட்டரஸ்்பரக்்கில் நடதத்ப் பட  

இருந்தது. 
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மல ாே் கடற் யிற்சி 

 இரை்டோை் கட்ட ைலபோர ்கடற்பயிற்சியோனது 2020 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்17 முதல் 2020 

நவை்பர ்20 வமர வடக்கு அரபிக் கடலில் நமடபபறுகிறது. 

 ைலபோர ்பயிற்சியின் முதல் கட்டப் பயிற்சியோனது 2020 ஆை் ஆை்டில் நவை்பர ்3, 2020 

முதல் நவை்பர ்6, வமர வங்கோள விரிகுடோவில் நடதத்ப் பட்டது. 

 ைலபோர ் பயிற்சியின் இரை்டோை் கட்டப் பயிற்சியில் இந்தியோ, ஜப்போன், 

ஆஸ்திபரலியோ ைற்றுை் அபைரிக்கோ ஆகிய நோட்டின் கடற்பமடகள் பங்பகற்றன. 

 நோன்கு நோடுகளுை் பசரந்்து QUAD என்ற ஒரு குழுமவ உருவோக்குவதோல் இந்தப் பயிற்சி 

மிகுந்த முக்கியதத்ுவை் வோய்ந்ததோகுை். 

 பத்தோை்டுகளில் இந்த நோன்கு நோடுகள் பசரந்்து இவ்வளவு பபரிய ஒரு கடற்பமடப் 

பயிற்சியில் பங்பகற்பது இதுபவ முதல் முமறயோகுை். 

  

டீம் பைபலா (Team Halo) 

 ஐக்கிய நோடுகள் ஆனது இலை்டன் பல்கமலக்கழகதத்ில் “பநோய்த் தடுப்பு ைருந்து 

உறுதித் திட்டதத்ுடன்” இமைந்து ”டீை் பேோபலோ” என்ற முன்பனடுப்மபத் பதோடங்கி 

மவதத்ுள்ளது.  

 இந்த முன்பனடுப்போனது பகோவிட் – 19 பநோய்த் தடுப்பு ைருந்துகள் குறிதத் தவறோன 

தகவல்கள் பரவுவமதத் தடுப்பமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 

ஜி20 உலகளாவிய ச ாலிவுறு நகேங்கள் கூட்டிரணவு 

 உலகப் பபோருளோதோர ைன்றைோனது (WEF - World Economic Forum) பபோலிவுறு 

நகரங்களுக்கோன ஒரு பசயல்திட்டத்தின் முன்பனோட்டத்திற்கோக 4 இந்திய 

நகரங்கமளத் பதரந்்பதடுதத்ுள்ளது.  

 இமவ ஜி20 உலகளோவிய பபோலிவுறு நகரங்கள் கூட்டிமைவினோல் பைை்படுத்தப் 

படுகின்றன. 

 இந்தூர,் பபங்களுரூ, பரிதோபோத் ைற்றுை் மேதரோபோத் ஆகியமவ இந்த 4 நகரங்கள் 

ஆகுை். 

 

தங்க அட்ரட நுரழவு இரெவு 

 சமீபதத்ில் ஐக்கிய அரபு அமீரகைோனது தங்க அட்மட நுமழவு இமசவு வழங்கப் 

படுவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த நுமழவு இமசவோனது குறிப்பிட்ட பல்கமலக்கழகதத்ிடமிருந்து பதோழில்சோர ்

வல்லுநரக்ள், ைருத்துவரக்ள், பபோறியோளரக்ள், முமனவர ் பட்டை் பபற்றவரக்ள் 

ஆகிபயோருக்கு வழங்கப் படுகின்றது. 

 இதற்கு முன்பு, UAE ஆனது தங்களது பவமலவோய்ப்புடன் ஒப்பந்தை் பசய்து பகோை்ட 

அயல்நோட்டவரக்ளுக்கு ைட்டுை் புதுப்பிக்கத்தக்க நுமழவு இமசமவ வழங்கியது. 

 

APEC மாநாடு 

 ஆசிய பசிபிக் பபோருளோதோரக் கூட்டமைப்பின் (APEC - Asia Pacific Economic Cooperation) 

உறுப்பினரக்ள் ைபலசியோவின் தமலமையின் கீழ் கோபைோலி வோயிலோக ஒரு 

அமைசச்ரமவச ்சந்திப்பில் கலந்து பகோை்டனர.்  

 APEC அமைப்பின் பபோகர ் இலக்குகள் என்பது அதன் தமலமை முன்பனடுப்புகளில் 

ஒன்றோகுை்.  இந்த இலக்குகளுக்கோன கோல உசச் வரை்பு 2020 ஆை் ஆை்டு ஆகுை். 
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 இந்தியோவோனது APEC அமைப்பில் உறுப்பினரோக பசரவ்தற்கு பகோரிக்மக மவத்து 

உள்ளது. 

 இந்தியோவோனது பசிபிக் பகுதிமய தனது எல்மலயோகக் பகோை்டிருக்கோத 

கோரைதத்ினோல் இந்தியோமவ APEC அமைப்போனது தனது உறுப்பினரோக பசரக்்கோைல் 

உள்ளது. 

 APEC அமைப்பின் இதர 21 உறுப்பினரக்ள் நோடுகள் பசிபிக் கடலுடன் எல்மலப் 

பகுதிமயப் பகிரந்்து பகோை்டுள்ளன.  

 

அசமேிக்கா மற்றும்  ாேிஸ் ஒ ் ந்தம் 

 அபைரிக்க அதிபரோகத் பதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ள பஜோ பிடன் அவரக்ள், அபைரிக்கோ 

போரிஸ் ஒப்பந்ததத்ில் மீை்டுை் இமையுை் என்று பபோது பவளியில் அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 2015 ஆை் ஆை்டு போரிஸ் ஒப்பந்தைோனது பதோழில்ையைோக்கலுக்கு முந்மதய 

கோலதத்ுடன் ஒப்பிடப்படுை் பபோது உலக பவப்பநிமல உயரம்வ 2° பசல்ஷியஸ் என்ற 

அளவிற்குள் கட்டுப்படுத்த வழிவமக பசய்கின்றது.  

 சீனோவிற்கு அடுதத்படியோக உலகில் பசுமை இல்ல வோயுக்கமள உமிழுை் 2வது 

மிகப்பபரிய நோடு அபைரிக்கோ ஆகுை். 

 

 ்ளூம்ச ேக்் புதிய ச ாருளாதாே மன்றம் 

 பிரதைர ்நபரந்திர பைோடி அவரக்ள் 3வது வருடோந்திர ப்ளூை்பபரக்் புதிய பபோருளோதோர 

ைன்றதத்ில் உமர நிகழ்தத்ினோர.் 

 இது 2018 ஆை் ஆை்டில் மிசப்சல் ப்ளூை்பபரக்் என்பவரோல் பதோடங்கப்பட்டது.  

 

கே் ்  ் ர  கழுத்து ் புற்றுபநாய் ஒழி ்ர த் துேித ்  டுத்து தற்கு ப ண்டிய 

ஒரு உலகளாவிய உத்தி 

 2020 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ் 17 அன்று நடதத்ப்பட்ட 73வது உலக சுகோதோர சமபக் 

கூட்டத்தின் பபோது, உலக சுகோதோர அமைப்போனது (WHO - World Health Organization) இந்த 

அறிக்மகமய பவளியிட்டது.  

 இது 2050 ஆை் ஆை்டில் புதிய போதிப்புகளில் 40% என்ற அளவிற்குப் போதிப்புகள் 

ஏற்படுவமதக் குமறப்பமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 முதன்முமறயோக WHO ஆனது உலகளவில் கரப்்பப்மப கழுதத்ுப் புற்றுபநோமய 

ஒழிப்பதற்கு உறுதி பூை்டுள்ளது.  

 உலகில் உள்ள பபை்களிமடபய ஏற்படுை் 4வது மிகப் பபோதுவோன ஒரு புற்றுபநோய் 

இதுவோகுை். 

 உலக கரப்்பப் மப கழுதத்ுப் புற்றுபநோய் இறப்புகளின் நோன்கில் ஒன்று இந்தியோவில் 

நிகழ்கின்றது. 

 

உலகின் சிறந்த நகேங்கள் 2021 

 இது கனடோவின் ரிபசோனன்ஸ் கன்சல்டன்சி என்ற ஒரு நிறுவனத்தினோல் பவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்தியோ இந்தப் பட்டியலில் ஒபர ஒரு நகரத்மத ைட்டுபை பகோை்டுள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் தில்லி 62வது இடத்தில் தரவரிமசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்தப் பட்டியலில் பதோடரந்்து 6வது ஆை்டோக இலை்டன் முதல் இடத்மதப் பிடிதத்ு 

உள்ளது. 

 இதற்கு அடுத்து இந்தப் பட்டியலில் நியூயோரக்், போரிஸ், ைோஸ்பகோ ைற்றுை் படோக்கிபயோ 

ஆகிய நகரங்கள் உள்ளன. 

 

 

 ாகிஸ்தானில் விஷ்ணு ஆலயம் 

 1300 ஆை்டுகளுக்கு முன்னதோகக் கட்டப்பட்டுள்ளதோக நை்பப்படுை் ஒரு விஷ்ணு 

ஆலயைோனது சமீபதத்ில் போகிஸ்தோன் ைற்றுை் இத்தோலி ஆகிய நோடுகமளச ் பசரந்்த 

பதோல்லியல் வல்லுநரக்ளோல் கை்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்தக் கை்டுபிடிப்போனது வடபைற்கு போகிஸ்தோனின் ஸ்வோட் ைோவட்டதத்ில் உள்ள 

போரிபகோட் குை்டோய் என்ற ைமல மீதோன ஒரு அகழோய்வின் பபோது கை்டுபிடிக்கப் 

பட்டது. 

 இந்த ஆலயைோனது இந்து ஷோகி ஆட்சிக் கோலத்தில் பபோது (850-1026 CE) இந்துக்களோல் 

கட்டப்பட்ட ஒரு இந்து ஆலயைோகுை். 

 

திச த்திற்காக அயல்நாட்டில் அரமந்த நாடாளுமன்றம் (TPiE) 

 TPiE (Tibetan Parliament-in-Exile) ஆனது இைோசச்லப் பிரபதசத்தின் கோங்ரோ ைோவட்டத்தில் 

உள்ள தரை்சோலோவில் தனது தமலமையிடத்மதக் பகோை்டுள்ளது.  

 திபபத்தியரக்ள் பசோந்த நோடுகளிலிருந்து பவளிபயறி இந்தியோ ைற்றுை் உலகில் பிற 

பகுதிகளில் வோழ்ந்து வருகின்றனர.் அவரக்ள் 2021 ஆை் ஆை்டு பை ைோதத்தில் 

அவரக்ளுக்கோன  அடுத்த TPiE அமைப்மபத் பதரந்்பதடுக்க இருக்கின்றனர.் 

 எனினுை் இந்தியோ உள்ளிட்ட எந்தபவோரு நோடுை் இதமன அதிகோரப்பூரவ்ைோக 

அங்கீகரிக்கவில்மல. 

 

ஆசியா- சிபிக் ச ாருளாதாே ஒத்துரழ ்பு (APEC) மாநாடு 

 இந்த ைோநோட்டின் பபோது பபோகர ்இலக்குகளுக்கு (Bogor Goals) ைோற்றோக புதிய 20 ஆை்டு 

கோல வளரச்ச்ிக்கோன ஒரு பதோமலபநோக்குப் போரம்வயோன ‘புட்ரோஜ்ஜியோ 

பதோமலபநோக்குப் போரம்வ – 2040 (Putrajaya Vision 2040)’ என்ற ஒரு பகோள்மக ஆனது 

ஏற்றுக் பகோள்ளப் பட்டது. 

 இந்தக் கோபைோலி வோயிலோன ைோநோட்டிற்குப் பிறகு APEC  தமலவரக்ள் பகோலோலை்பூர ்

பிரகடனத்மத பவளியிட்டுள்ளனர.் 

 2020 ஆை் ஆை்டில் இந்த ைோநோடோனது ைபலசியோவினோல் நடதத்ப்பட்டது. 

 இந்த ைோநோட்டின் அதிகோரப்பூரவ்க் கருதத்ுரு “பகிரப்பட்ட வோய்ப்புகளின் மீதோன 

பசழுமையோன எதிரக்ோலத்மத பநோக்கி ைனிதரக்ளின் சோதத்ியக் கூறுகமள 

பைை்படுதத்ுதல் : ஒரு முன்னிமல ைற்றுை் முன்னுரிமைச ்பசயல்போடு” என்பதோகுை். 
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 APEC என்பது பசிபிக் பகுதியில் உள்ள 21 உறுப்பினர ் பபோருளோதோர நோடுகமளக் 

பகோை்ட அரசோங்கங்களுக்கிமடபயயோன ஒரு ைன்றைோகுை். இது ஆசியோ-பசிபிக் 

பகுதி முழுவதுை் தமடயற்ற வரத்்தகத்மத ஊக்குவிக்கின்றது.  

 APEC ஆனது சிங்கப்பூமரத் தமலமையிடைோகக் பகோை்டு 1989 ஆை் ஆை்டில்  

பதோடங்கப் பட்டது.  

 

 

15 து ஜி-20 தரல ேக்ள் உெச்ி மாநாடு 

 இது 2020 ஆை் ஆை்டில் நமடபபறுை் இரை்டோவது ஜி20 தமலவரக்ள் கூட்டைோகுை். 

 இந்த உசச்ி ைோநோட்டின் தமலமை சவுதி அபரபியோவின் ைன்னர ்சல்ைோன் பின் அப்துல் 

அஜீஸ் அல் சவுத் ஆவோர.்  

 இதன் கருதத்ுரு '21 ஆை் நூற்றோை்டின் அமனவருக்குைோன வோய்ப்புகமள உைரந்்து 

பகோள்வது' என்பதோகுை். 

 சவூதி அபரபியோ ைற்றுை் இத்தோலியுடன் ஜி20 முத்தரப்பு குழுவின் ஒரு பகுதியோக 

இந்தியோ இருக்குை். 

 இது மூன்று உறுப்பினர ்நோடுகமளக் பகோை்ட ஒரு குழுவோகுை். 

 இது தற்பபோமதய, முந்மதய ைற்றுை் அடுதத்ு தமலமை தோங்குை் நோடுகளோல் ஆனது. 

 ஜி20 அமைப்பின் தமலமைப் பபோறுப்மப 2020 ஆை் ஆை்டின் டிசை்பர ் 1 ஆை் பததி 

இத்தோலி நோடு பைற்பகோள்ளுை். 

 2021 ஆை் ஆை்டின் உசச்ி ைோநோடு இதத்ோலியின் பரோை் நகரில் நடதத் திட்டமிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இந்பதோபனசியோ இந்த ைோநோட்மட 2022 ஆை் ஆை்டில் நடத்த இருக்கின்றது. 

 இந்தியோ இந்த ைோநோட்மட 2023 ஆை் ஆை்டில் படல்லியில் நடத்த இருக்கின்றது. 

 

இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து - CORPAT 

 30வது இந்பதோ-தோய் CORPAT (Coordinated Patrol) எனப்படுை் ஒரு ஒருங்கிமைந்த 

கடற்பமடப் பயிற்சி இந்தியக் கடற்பமடக்குை் ரோயல் தோய்லோந்துக் கடற்பமடக்குை் 

இமடயில் அந்தைோன் கடல் பகுதியில் நடதத்ப் பட்டது. 

 CORPAT பயிற்சியோனது பங்பகற்குை் கடற்பமடகளுக்கு இமடயில் ஒரு ஊடோடுை் 

தன்மைமய உருவோக்குகிறது. 

 பிரோந்தியதத்ில் உள்ள அமனவருக்குைோன போதுகோப்பு ைற்றுை் வளரச்ச்ி என்ற ஒரு 

திட்டதத்ின் கீழ், இந்தியக் கடற்பமடயோனது இந்தியப் பபருங்கடல் பிரோந்தியத்தில் 

உள்ள நோடுகளுக்குக் கை்கோைிப்பு. ைனிதோபிைோன உதவி ைற்றுை் பபரிடர ்

நிவோரைங்களுக்கு உதவுகிறது. 

 இந்த முன்பனடுப்பின் பயனோளிகளுள் தோய்லோந்துை் ஒன்றோகுை். 
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 இந்தியோவுை் தோய்லோந்துை் 2006 ஆை் ஆை்டு முதல் வருடோந்திர இருதரப்புப் 

பயிற்சியோன MAITREE என்ற ஒரு பயிற்சிமய நடத்துகின்றன. 

 SITMEX என்பது இந்தியோ – தோய்லோந்து ஆகிய நோடுகளுக்கு இமடபயயோன ஒரு 

கடல்சோர ்பயிற்சியோகுை். 

 

உலகளாவிய லஞ்ெ அ ாயம் 2020 

 

 இமத TRACE இன்டரப்நஷனல் என்ற ஒரு அமைப்பு பவளியிட்டுள்ளது. 

 இது உலகின் முன்னைி லஞ்ச ஒழிப்பு மீதோன ஒரு தர நிரை்ய அமைப்போகுை். 

 இந்தப் பட்டியலில் இந்தியோ 77வது இடத்தில் உள்ளது. 

 வட பகோரியோ, துரக்்பைனிஸ்தோன், பதற்கு சூடோன், பவனிசுலோ ைற்றுை் எரித்திரியோ 

ஆகியமவ அதிக ஆபதத்ில் உள்ளன. 

 படன்ைோரக்், நோரப்வ, பின்லோந்து, சுவீடன் ைற்றுை் நியூசிலோந்து ஆகிய நோடுகளில் இது 

குமறந்து கோைப்படுகிறது. 

 

இந்தியா-லக்ஸம் ேக்் இரணய  ழி உெச்ி மாநாடு 

 இந்தியோவுை் லக்ஸை்பரக்்குை் கடந்த இருபது ஆை்டுகளில் முதல்முமறயோக ஓர ்

தனிதத்  உசச்ி ைோநோட்மட நடத்தியுள்ளன. 

 அபைரிக்கோ ைற்றுை் பைோரஷீியஸுக்கு அடுதத்படியோக லக்ஸை்பரக்் நோடோனது 

பவளிநோட்டு நிதி முதலீடுகளுக்கோன மூன்றோவது பபரிய மூலைோகுை். 

 லக்ஸை்பரக்் உலகின் இரை்டோவது பைக்கோர நோடோகுை். 

 லக்ஸை்பரக்் ஐபரோப்பிய ஒன்றியத்தின் மூன்று முக்கிய குமறந்த வரி விதிப்பு (Tax 

Haven) பகோை்ட நோடுகளில் ஒன்றோகுை். 

 ைற்ற இரு நோடுகள் அயரல்ோந்து ைற்றுை் பநதரல்ோந்து ஆகுை். 

 Tax Haven என்பது மிகக் குமறந்த கட்டைதத்ில் வரி விதிக்குை் ஒரு நோட்மடக் 

குறிக்கின்றது. 
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UNICRI அறிக்ரக 

 இந்த அறிக்மகயோனது “தவறோன தகவல்கள் எனுை் மவரமஸ நிறுதத்ுதல் : பகோவிட்-19 

பநோய்த் பதோற்று கோலத்தில், தீவிரவோதிகள், வன்முமறத் தீவிரவோதிகள் ைற்றுை் 

குற்றவியல் குழுக்களினோல் பயன்படுதத்ப்படுை் சமூக ஊடகதத்ின் தவறோன 

பயன்போடு” என்ற தமலப்பிமனக்  பகோை்டது. 

 இது ஐக்கிய நோடுகள் பிரோந்தியங்களுக்கிமடபயயோன குற்றை் ைற்றுை் நீதி ஆரோய்சச்ி 

மையதத்ினோல் (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - UNICRI) 

பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இது குற்றவோளிகள் ைற்றுை் வன்முமறத் தீவிரவோதிகள் ஆகிபயோர ் தங்களது உதவி 

அமைப்புகமளக் கட்டமைதத்ல், அரசிற்கு எதிரோன பசயல்போடுகமளத் தீவிரப் 

படுதத்ுதல் ைற்றுை் மவரமஸ ஆயுதைோகப் பயன்படுதத்ுதல் பபோன்றவற்றுக்கோக இந்த 

பநோய்த் பதோற்றுக் கோலத்மதப் பயன்படுத்திக் பகோள்கின்றனர ்என்று கூறி உள்ளது. 

 அல்பகோய்தோ ைற்றுை் ஐஎஸ்ஐஎல் ஆகியவற்பறோடுத் பதோடரப்ுமடய குழுக்கள் சதி 

பதோடரப்ோன பகோட்போடுகமளப் பரப்புவதற்கு பகோவிட் - 19 பநோய்த் பதோற்று 

கோலத்மதப் பயன்படுதத்ுகின்றனர.் 

 உதோரைைோக, ஐஎஸ்ஐஎல் ைற்றுை் அல்பகோய்தோ ஆகியமவ இந்த மவரஸ் பைற்கு 

நோடுகள் மீதோன கடவுளின் பகோபை் என்று கூறி வருகின்றன. 
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2020 ஆம் ஆண்டில் ஆசியா மற்றும்  சிபிக்கில் நீடித்த பமம் ாட்டிற்கான 

புவியிடங்காட்டி  நரடமுரறகள் 

 இந்த அறிக்மகயோனது ஆசியோ ைற்றுை் பசிபிக் பிரோந்தியத்திற்கோன ஐக்கிய நோடுகள் 

பபோருளோதோர ைற்றுை் சமூக ஆமையதத்ினோல் பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்மகயோனது இந்தியோ தற்பபோமதய நகரங்களின் பதமவகளுக்கு ஏற்ப 

பசயல்படுவதில் சிறப்போகப் பைியோற்றி வருகின்றது என்று கூறுகின்றது.  

 இது “புவன்” என்பதனோல் பைற்பகோள்ளப் படுை் பசயல்போடுகமள எடுதத்ுக் 

கோட்டுகின்றது. 

 “புவன்” (BHUVAN) என்பது இஸ்பரோவினோல் உருவோக்கப்பட்டு, பசயல்படுத்தப்படுை் ஒரு 

பதசிய புவியிடங்கோட்டித் தளைோகுை். 

 இஸ்பரோவோனது பதசிய அளவில் பநோய்த் பதோற்மறக் கை்கோைிக்கவுை் தற்பபோமதய 

நிமலமை குறித்து பபோது ைக்களுக்குத் பதரிவிப்பதற்கோகவுை் பவை்டி “புவன் -  

பகோவிட்” என்ற ஒரு புவியிடங்கோட்டித் தளத்மத உருவோக்கி அதமனத் 

திருத்தியமைத்து உள்ளது. 

 

போஹிங்கியா பிேெச்ிரன 

 இஸ்லோமிய நோடுகளின் அமைப்பு ைற்றுை் ஐபரோப்பிய ஒன்றியை் ஆகியவற்றினோல் 

சைரப்்பிக்கப்பட்ட பரோஹிங்கியோ பிரசச்ிமனக்கு பவை்டிய ஒரு அவசரத் தீரவ்ிமன 

வலியுறுதத்ுை் ஒரு தீரை்ோனத்மத ஐக்கிய நோடுகளோனது ஏற்றுக் பகோை்டது.  

 இந்தத் தீரை்ோனைோனது பரோஹிங்கியோ ைக்களுக்குக் குடியுரிமை வழங்குதல், 

தங்களின் இல்லங்களுக்கு அவரக்ள் போதுகோப்போகவுை் நிமலயோகவுை் திருை்புதல் 

உள்ளிட்ட பரோஹிங்கியோக்களின் பிரசச்ிமனக்கோன மூலக் கோரைத்மதக் 

கமளவதற்கு மியோன்ைரின் சோரப்ோக குறிப்பிட்ட நடவடிக்மககமள பைற்பகோள்ள 

பவை்டி வலியுறுதத்ுகின்றது. 

 பைலுை் இந்தத் தீரை்ோனைோனது இடை்பபயரந்்த பரோஹிங்கியோக்களுக்கு இடை் அளிதத்ு 

உதவிய வங்கபதசதத்ின் ைனிதோபிைோன நடவடிக்மககளுக்கோக பவை்டி 

அந்நோட்மடப் போரோட்டியுள்ளது.  

 

IPU அயலக தணிக்ரகயாளே ்

 இந்தியோவின் தமலமைக் கைக்குத் தைிக்மகயோளரோன கிரிஷ் சந்திர முரம்ு 

அவரக்ள் பஜனீவோவில் உள்ள போரோளுைன்றங்களுக்கிமடபயயோன ஒன்றியதத்ின் (Inter 

Parliamentary Union - IPu) அயலகத் தைிக்மகயோளரோக 3 ஆை்டு கோலதத்ிற்குத் 

பதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளோர.்  

 இவர ்சுவிட்சரல்ோந்தின் தமலமைத் தைிக்மக நிறுவனதத்ிலிருந்து தனது பபோறுப்மப 

ஏற்க உள்ளோர.் 

 IPU என்பது 1889 ஆை் ஆை்டில் பிரோன்சு ைற்றுை் ஐக்கியப் பபரரசு ஆகிபயோரினோல் 

ஏற்படுதத்ப்பட்ட ஒரு நிறுவனைோகுை். 

 

பகாவிட் மூலமான தரலமுரற இழ ்ர த் தவிேத்்தல் என்ற ஒரு அறிக்ரக 

 ஐக்கிய நோடுகள் குழந்மதகள் நிதியை் (UNICEF) இந்த அறிக்மகமய பவளியிட்டு 

உள்ளது.  

 இது பகோவிட் பநோய்த் பதோற்றினோல் குழந்மதகளுக்கோன அதிகரித்து வருை் பைோசைோன 

விமளவுகமள விரிவோன முமறயில் எடுதத்ுக் கோட்டுை் ஒரு முதலோவது யுனிபசப் 

அறிக்மகயோகுை்.  
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அே்ேியா திட்டம் 

 இந்தியோவோனது சமீபத்திய ஒரு ஐக்கிய நோடுகள் போதுகோப்புச ்சமபயின்  கூட்டதத்ில் 

“ஒரு உடனடியோன விரிவோன பபோர ்நிறுத்ததத்ிற்கு” அமழப்பு விடுத்து உள்ளது.  

 இது அரர்ியோ என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழ் பைற்பகோள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 இது ஒரு UNSC உறுப்பினரின் பகோரிக்மகமயத் பதோடரந்்து அலுவல்சோரோ முமறயில் 

கூட்டப் படுகின்றது.  

 

திறந்த  ான் ஒ ் ந்தம் 

 அபைரிக்கோவோனது இந்த ஒப்பந்ததத்ிலிருந்து தோனோகபவ முமறயோக பவளிபயறி 

உள்ளது. 

 அபைரிக்கோவின் கூற்றுப்படி, ரஷ்யோவோனது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தனது 

விதிமுமறகமளத் பதோடரந்்து மீறி வருகின்றது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், அமனதத்ு உறுப்பு நோடுகளுை் தங்களது வோன்பவளிக் 

கை்கோைிப்பின் மூலை் ைற்ற நோடுகளின் இரோணுவங்கமளக் கை்கோைிக்க முடியுை். 

 இந்த ஒப்பந்தைோனது உறுப்பு நோடுகள் ைற்ற உறுப்பு நோடுகளின் வோன்பவளி 

முழுவமதயுை் பயன்படுத்திக் பகோள்ள முடியுை்.  

 இதன் கீழ் எந்தபவோரு பகுதியுை் கட்டுப்படுத்தப் பட்ட வரை்பிற்கு உட்பட்டமவ (தமட 

பசய்யப் பட்டமவ) என்று அந்தக் குறிப்பிட்ட ஒரு உறுப்பு நோட்டினோல் பகோர முடியோது. 

 இந்த ஒப்பந்தைோனது 35 நோடுகளினோல் மகபயழுதத்ிடப் பட்டது.  

 இது 1992 ஆை் ஆை்டில் பபசச்ுவோரத்்மத பைற்பகோள்ளப்பட்டு 2002 ஆை் ஆை்டில் 

மகபயழுதத்ிடப் பட்டது.  

 

நுண்ணுயிேக்் சகால்லி எதிே ்்பு குறித்த ஒரு சுகாதாே உலகளாவிய தரல ேக்ள் 

குழு 

 சமீபதத்ில் ஐக்கிய நோடுகள் ஆனது G20 அமைப்பின் உறுப்பு நோடுகமளக் பகோை்ட 

இந்த உலகளோவியக் குழுமவத் பதோடங்கியுள்ளது. 

 இது அதிகரித்து வருை் நுை்ணுயிரக்் பகோல்லி எதிரப்்பின் கோரைைோகத்  பதோடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது உைவு ைற்றுை் பவளோை் அமைப்பு, உலக விலங்குகள் சுகோதோர அமைப்பு ைற்றுை் 

உலக சுகோதோர அமைப்பின் ஒரு கூட்டு முயற்சியோகுை்.  

 இது போரப்டோஸ் ைற்றுை் வங்கபதசை் ஆகிய நோட்டின் பிரதைரக்ளோல் இமைந்து 

தமலமை தோங்கப் படுகின்றது  

 

அணுெக்தி கூட்டாண்ரமக்கான உலகளாவிய ரமயம் 

 அணுசக்தி கூட்டோை்மைக்கோன உலகளோவிய மையதத்ின் ஒதத்ுமழப்பிற்கோன 

புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்மத இந்தியோவுை் அபைரிக்கோவுை் 10 ஆை்டுகள் நீட்டிதத்ு 

உள்ளன. 

 இது அணுசக்தித் துமறயின் கீழ் நிறுவப் பட்டுள்ள ேரியோனோவில் உள்ள ஒரு 

ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் பைை்போட்டு நிறுவனை் ஆகுை். 

 இது சரவ்பதச சமூகத்துடன் இந்தியோவின் ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்துவமத 

பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 
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 இது முதன் முதலில் நவை்பர ்2010 ஆை் ஆை்டில் மகபயழுத்தோனது. 

 புதுடில்லியில் நமடபபற்ற 3வது 2 + 2 அமைசச்ரக்ள் ைட்டத்திலோன அபைரிக்க-இந்திய 

பபசச்ுவோரத்்மதயின் பபோது இந்தப் புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்மத நீட்டிக்க ஒப்புக் 

பகோள்ளப் பட்டது. 

 2+2 என்பது இரு நோடுகளின் போதுகோப்பு ைற்றுை் பவளியுறவு அமைசச்கங்களுக்கு 

இமடபயயோன ஒரு பபசச்ுவோரத்்மதயோகுை். 

 ஜப்போன் ைற்றுை் அபைரிக்கோ ஆகிய நோடுகளுடன் இந்தியோ 2 + 2 பபசச்ுவோரத்்மதமய 

நிறுவியுள்ளது. 

 அபைரிக்கோவுை் இந்தியோவுை் 2008 ஆை் ஆை்டில் முக்கியதத்ுவை் வோய்ந்த இந்திய-

அபைரிக்க அணுசக்தி ஒதத்ுமழப்பு ஒப்பந்ததத்ில் மகபயழுதத்ிட்டன. 

 

2020 ஆ ்கானிஸ்தான் மாநாடு 

 இந்தியோவுை் ஆப்கோனிஸ்தோனுை் இமைந்து ஷோேூத் அமைமயக் கட்ட ஒப்பந்தை் 

ஒன்றில் மகபயழுதத்ிட்டுள்ளன. 

 ஆப்கோனிஸ்தோனில் உயர ் தோக்கை் பகோை்ட சமூக அபிவிருதத்ித் திட்டங்களின் 

மீதோன நோன்கோை் கட்டத்மதயுை் இந்தியோ அறிவிதத்ுள்ளது. 

 பஜனீவோவில் ஏற்போடு பசய்யப்பட்ட 2020 ஆப்கோனிஸ்தோன் ைோநோட்டின் பபோது இது 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

 இந்த ைோநோடு ஐ.நோ, ஆப்கோனிஸ்தோன் அரசு ைற்றுை் பின்லோந்து அரசு ஆகியவற்றோல் 

இமைந்து நடத்தப் பட்டது. 

 இந்தியோவோனது ஏற்கனபவ  படலோரை் முதல் சோரஞ்ச ்வமர (ஈரோனிய எல்மல) 218 கி.மீ 

நீளை் பகோை்ட சோமல கட்டுைோனப்  பைிகமள முடித்துள்ளது 

 இது ஈரோன் வழியோக ஆப்கோனிஸ்தோனுக்கு ஒரு ைோற்று இமைப்மப வழங்குகிறது. 

 பைலுை் இந்தியோ-ஆப்கோனிஸ்தோன் நட்பு அமை ைற்றுை் ஆப்கோனிஸ்தோன் 

நோடோளுைன்றக் கட்டடத்மதயுை் கட்ட இந்தியோ உதவியுள்ளது. 
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ச ாருளாதாேெ ்செய்திகள் 

மா ட்ட அளவில் PFMS 

 ஜை்மு கோஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரபதசைோனது ைோவட்ட அளவில் பபோது நிதியியல் 

பைலோை்மை அமைப்மப (Public Financial Management - PFMS) பசயல்படுத்திய நோட்டின் 

முதலோவது ஒன்றியப் பிரபதசைோக உருபவடுதத்ுள்ளது.  

 PFMS என்பது இந்திய அரசின் தமலமைக் கைக்குக் கட்டுப்போட்டோளர ,் பசலவினத் 

துமற, நிதிதத்ுமற அமைசச்கை், ஆகியவற்றினோல் பைை்படுத்தப்பட்டு, 

பசயல்படுதத்ப் படுை் இமைய வழி அடிப்பமடயிலோன ஒரு நிகழ்பநர பைன்பபோருள் 

பசயலியோகுை்.  

 PFMS ஆனது இந்திய அரசின் அமனதத்ுத் திட்டங்களுக்குை் ஒதுக்கப்பட்ட நிதிமயக் 

கை்கோைிப்பதற்கோகவுை் திட்டத்மதச ் பசயல்படுத்துதலில் அமனதத்ு நிமலகளிலுை் 

அரசுச ் பசலவினத்மத நிகழ்பநரத்தில் பதிவு பசய்வதற்கோகவுை் பவை்டி 2009 ஆை் 

ஆை்டில் பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

METLDEX 

 இந்தியோவின் பல்பபோருள் பரிைோற்றைோனது (Multi Commodity Exchange - MCX) மூல 

உபலோகக் குறியீடோன “METLDEX’ என்ற குறியீட்மடத் பதோடங்கியுள்ளது. 

 இது இந்தியோவின் முதலோவது நிகழ்பநர மூல உபலோக எதிரக்ோலக் குறியீடோகுை். 

 தற்பபோழுது வமர, உள்நோட்டு உபலோக விமலகள் இலை்டன் உபலோகப் பரிைோற்ற 

விமலயுடன் பசரத்த்ு முன்னிமலப் படுத்தப்படுகின்றன. 

 METLDEX என்பது துதத்நோகை், தோமிரை், நிக்கல், ஈயை் ைற்றுை் அலுமினியை் ஆகிய 5 மூல 

உபலோகங்கமள அடிப்பமடயோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 METLDEX என்பது உபலோகக் குறியீட்டின் சுருக்கைோகுை்.  

 MCX என்பது  நோட்டில் முதன்மையோன சரக்குப் பரிைோற்றச ்சந்மதயோகுை். 

 

 

பதசியத் திட்டம் மற்றும் திட்ட பமலாண்ரம சகாள்ரகக் கட்டரம ்பு 

 இமத நிதி ஆபயோக் ைற்றுை் இந்தியத் தரநிரை்ய ஆமையைோனது அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்தியோவில் உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படுை் முமறயில் தீவிர 

சீரத்ிருதத்ங்கமளக் பகோை்டு வருை் வமகயில் இது திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
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இந்தியாவில் மின்ொே அணுகல் மற்றும் விநிபயாக  யன் ாடுகரளத் 

தே ் டுத்தல் 

 நிதி ஆபயோக் இந்த அறிக்மகமய பவளியிட்டுள்ளது. 

 92% வோடிக்மகயோளரக்ள் தங்கள் வளோகத்திலிருந்து 50 மீட்டருக்குள் மின்சோர 

உள்கட்டமைப்மபப் பபற்றுள்ளதோக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 இந்தியோவோனது சரோசரியோக ஒரு நோமளக்கு 17 ைைிபநர மின்சோரை் பபற்று 

பகோை்டிருக்கின்றது. 

 இதில் ஏறக்குமறய 85% வோடிக்மகயோளரக்ளுக்கு அளவி பபோருதத்ப்பட்ட மின்சோர 

இமைப்பு (metered electricity connection) இருப்பதோக பதரிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 மின்சோரக் கட்டமைப்பு வசதியுடன் இமைக்கப்பட்ட வீடுகள் நோட்டில் 59.4% முதல் 100% 

ஆக உயரந்்துள்ளன. 

 உத்தரப் பிரபதசைோனது ைற்ற மின்சோர விநிபயோக நிறுவனங்கமள விடவுை் மிகக் 

குமறவோகபவ திறனோற்றியுள்ளது. 

 

அரண ் புனேரம ்பு மற்றும் பமம் ாட்டுத் திட்டம் - கட்டம் II மற்றும் கட்டம் III 

 பிரதைர ் நபரந்திர பைோடி தமலமையிலோன பபோருளோதோர விவகோரங்களுக்கோன 

அமைசச்ரமவக் குழு இந்தத் திட்டதத்ிற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த இரை்டு கட்டங்களுை் உலக வங்கி ைற்றுை் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு 

வங்கியின் நிதி உதவியுடன் பசயல்படுத்தப்பட உள்ளன. 

 இந்தியோவில் உள்ள 736 அமைகமளப் புனரமைப்பபத இதத்ிட்டத்தின் பநோக்கை் 

ஆகுை். 

 இந்தத் திட்டை் ைத்திய நீர ்ஆமையத்தின் ைதத்ிய அமைப் போதுகோப்பு அமைப்போல் 

பசயல்படுதத்ப் படுகின்றது. 

 பபரிய அமைகளின் எை்ைிக்மகயில் சீனோ ைற்றுை் அபைரிக்கோவிற்கு அடுத்த 

படியோக இந்தியோ மூன்றோவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்தியோவில் 5,264 பபரிய அமைகள் உள்ளன ைற்றுை் 437 அமைகள் தற்பபோது 

கட்டுைோனப் பைியில் உள்ளன. 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் உலகின்  ாதுகா ் ான  ங்கிகள் 

 நியூயோரக்்மக மையைோகக் பகோை்ட ஒரு வரத்த்க பவளியீடோன குபளோபல் 

ஃமபனோன்ஸ் (Global Finance) உலகின் போதுகோப்போன வங்கிகளின் 29வது ஆை்டு 

தரவரிமசமய அறிவித்துள்ளது. 

 டிபிஎஸ் வங்கி பதோடரச்ச்ியோக 12வது ஆை்டோக 'ஆசியோவின் போதுகோப்போன வங்கி' 

என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 பைலுை், உலகின் போதுகோப்போன வைிக வங்கியோக டிபிஎஸ் வங்கி 4வது இடத்தில் 

உள்ளது. 

 இதன் தமலமையகை் சிங்கப்பூரில் உள்ளது. 

 உலகின் போதுகோப்போன வங்கிகள் 2020: பக.எஃப்.டபிள்யூ, பஜரை்னி (முதலிடை்), ஜூசச்ர ்

கன்படோனல் வங்கி, சுவிட்சரல்ோந்து (இரை்டோை் இடை்) ைற்றுை் பி.என்.ஜி வங்கி, 

பநதரல்ோந்து (மூன்றோை் இடை்) ஆகுை். 

 ஸ்படட் போங்க் ஆப் இந்தியோவோனது இந்திய நோட்டின் போதுகோப்போன வங்கியோகுை். 
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இந்தியாவில்  ணிகம் செய்தல் குறித்த அறிக்ரக – 2020  

 இது ஐக்கிய இரோஜ்ஜிய இந்திய  வைிக ைன்றத்தினோல் பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இது 2015 ஆை் ஆை்டு முதல் 6வது முமறயோக பவளியிடப்பட்டு இருக்கின்றது. 

 வைிகை் பசய்தலில் இந்தியோவின் ைதிப்பபை் ஆனது 2019 ஆை் ஆை்டில் இருந்த  2.74 

என்ற ைதிப்பபை்ைிலிருந்து 2020 ஆை் ஆை்டில் 229 என்ற ைதிபபை்ைோக 

பைை்பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறி ்ன யின் படி, வதாடரந்்து மூன்றாவது முனறயா  ம ாராெ்டிரா 

மாநிலமானது அதி பட்ெ அளவில் சிறப்போக மமம்பட்டு வரும் மாநிலமா  

உருவவடுத்துள்ளது. 

 இதற்கு அடுதத்ு  ரந்ாட ா, தில்லி, குஜராத் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங் ள் 

உள்ளன. 

 

சதாழில்துரற உறவுகள் குறியீடு 2020 

 பதோழில்துமற உறவுகள் குறியீடு, 2020 என்பதற்கோன வமரவு விதிகமளத் 

பதோழிலோளர ்அமைசச்கைோனது சமீபதத்ில் அறிவித்தது. 

 இந்த விதிகள் 2021 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரல் ைோததத்ிற்குள் பசயல்படுத்தப்பட உள்ளன. 

 இந்த விதிகள் பின்வருவனவற்மற ைோற்றி அமைக்கின்றன, 

o பதோழில்துமறத் தீரப்்போயை் (ைதத்ிய நமடமுமற) விதிகள், 1949 

o பதோழில்துமறத் தீரப்்போயை் (ைதத்ிய நமடமுமற) விதிகள், 1954 

o பதோழில்துமற பவமலவோய்ப்பு (நிமல ஆமை) ைதத்ிய விதிகள், 1946 ைற்றுை் 

o பதோழில்துமறத் தகரோறுகள் (ைத்திய அரசு) விதிகள், 1957. 

 இந்தப் புதிய விதிகளின் கீழ், 300க்குை் பைற்பட்ட பதோழிலோளரக்மளக் பகோை்ட 

நிறுவனங்கள், பதோழிலோளரக்மளப் பைிநீக்கை் பசய்வதற்கு 15 நோட்களுக்கு முன்னர ்

அரசோங்க ஒப்புதமலப் பபற பவை்டுை். 

 முன்னதோக, இந்த வரை்பு 100 ஊழியரக்ளோகுை். 

 பைலுை், நிறுவனங்கமள மூடுவது என்றோல் அரசோங்கதத்ிடை் 60 அல்லது 90 

நோட்களுக்கு முன் ஒப்புதல் பகோரிய பின்னபர பசயல்படுத்தப் பட பவை்டுை். 

 இது பதோழிற்சங்கங்களுக்குச ்சந்தோக் கட்டைங்கமளயுை் பரிந்துமரக்கிறது. 
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 ாட்ஸ்அ ்  ண  ழங்கீடு  

 இந்திய பதசிய பை வழங்கீட்டுக் கழகைோனது முகநூலிற்குச ் பசோந்தைோன 

குறுஞ்பசய்தி பரிைோறுை் தளைோன வோட்ஸ்அப்பிற்குத் தனது பண வழங்கீட்டுச ்

பசமவமய நோட்டில் ‘தரப்படுத்தப்பட்ட’ முமறயில் பதோடங்க அனுைதிதத்ுள்ளது. 

 ஐசிஐசிஐ வங்கி, இந்தியன் வங்கி, ஆக்சிஸ் வங்கி, எச.்டி.எஃப்.சி வங்கி, ஸ்படட் போங்க் 

ஆப் இந்தியோ ஆகிய ஐந்து வங்கிகளுடன் வோட்ஸ்அப் கூட்டு பசரந்்துள்ளது. 

 இந்த ஐந்து வங்கிகமளத் தவிர, ஜிபயோ பகோடுப்பனவு வங்கியுை் இதில் பசரக்்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 ஒருங்கிமைந்த பண வழங்கீட்டு இமடமுகை் அல்லது யுபிஐ என்பது இந்திய பதசிய 

பண வழங்கீட்டுக் கழகை் உருவோக்கிய ஒரு உடனடி நிகழ்பநரக் கட்டை முமற ஆகுை். 

 இது ஒரு பசோதமனத் திட்டைோக ஏப்ரல் 2016 ஆை் ஆை்டில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 

 இமத இந்திய ரிசரவ்் வங்கி கட்டுப்படுதத்ுகிறது. 

 

 திரனந்தா து நிதி ஆரணய அறிக்ரக 

 இது என் பக சிங் அவரக்ளோல் தமலமை தோங்கப் படுகின்றது. 

 15வது நிதி ஆமையைோனது இரை்டு அறிக்மககமள பவளியிட பவை்டி இருந்தது. 

 முதல் அறிக்மகயில் 2020-21 நிதியோை்டிற்கோன பரிந்துமரகள் இருந்தன. 

 இது 2021/2026 கோலத்திற்கோன தனது இரை்டோவது அறிக்மகமய இந்திய குடியரசுத் 

தமலவரிடை் சைரப்்பிதத்ுள்ளது. 

 இது போரோளுைன்றத்தில் அரசோங்கத்தோல் தோக்கல் பசய்யப் பட்டவுடன், அதன் 

பரிந்துமரகள் குறித்து அதன் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்மககளின் மீதோன ஒரு 

அறிக்மகயுடன் பபோதுபவளியில் கிமடக்குை். 

முக்கியமான பரிந்துறரகள் 

 ைத்திய வரி வருவோயில் 41% ைோநிலங்களுக்குக் கிமடக்குை். 

 உள்ளோட்சி அமைப்புகளுக்கு  4.3 லட்சை் பகோடி ரூபோய் ஒதுக்கீடு. 

 சுகோதோரப் பரோைரிப்புக்கு ரூ .1 லட்சை் ைோனியை். 

 17 ைோநிலங்களுக்கு ரூ .2.9 லட்சை் பகோடி வருவோய்ப் பற்றோக்குமற ைோனியை். 

 முன்னதோக, பதினோன்கோவது நிதி ஆமையை் 42% என்ற அளமவப் பரிந்துமர பசய்து 

இருந்தது. 

 சுகோதோரத் திறன்கமள பைை்படுத்துவதற்கோக பவை்டி ைோநிலங்கள் தங்கள் நிதி 

அறிக்மகயில் குமறந்தது 8%  என்ற அளவிமன ஒதுக்கி மவக்குைோறு பகட்டுக் 

பகோள்ளப் பட்டு உள்ளன. 

 

 போதுகோப்பு நவீனையைோக்கல் ைற்றுை் உள்நோட்டுப் போதுகோப்பு நிதியத்மத அமைக்க 

இந்த ஆமையை் பரிந்துமர பசய்துள்ளது. 
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 இந்த நிதியோனது 2021-26 ஆை்டிற்குள் ரூ.2.4 லட்சை் பகோடி வமர பசரக்்கப்பட  உள்ளது. 

 இதில் ரூ .1.5 லட்சை் பகோடியோனது பநரடியோக இந்தியத் பதோகுப்பு நிதிக்கு ைோற்றப்பட 

உள்ளது. 

 ைோநிலங்களின் பங்மக நிரை்யிக்குை் பபோது 15வது நிதி ஆமையை் பின்வருை் 

அளவுபகோல்கமளப் பயன்படுதத்ி உள்ளது. அமவயோவன  

o ைோநில வருைோனதத்ின் பற்றோக்குமற அளவிற்பகற்ப 45%, 

o 2011 ஆை் ஆை்டில் கைக்பகடுக்கப்பட்ட ைக்கள் பதோமகக்கு ஏற்ப 15%, 

o ைோநிலதத்ின் பரப்பளவிற்பகற்ப 15%, 

o கோடு ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்ப 10%, 

o ைக்கள் பதோமகசோர ்பசயல்திறனுக்குஏற்ப  12.5%, 

o வரி முயற்சிக்கு (tax effort)ஏற்ப  2.5%. 

 

 உத்தரப் பிரபதசை் ைற்றுை் பீகோர ் ஆகியமவ 2020-21 ஆை் ஆை்டுகளுக்கோன 

அதிகைோன நிதிப் பகிரவ்ுகமளப் பபற்றுள்ளன. 

 கரந்ோடகோ ைற்றுை் பகரளோ ஆகியமவ அதன் பங்குகளில் மிகப்பபரிய குமறமவக் 

கை்டுள்ளன. 

 நிதி ஆமையத்தின் குறிப்பு விதிமுமறகள், ைோநிலங்களுக்கு ைோனிய உதவிகமளப் 

பரிந்துமரக்க பவை்டுை். இதில் பின்வருவன அடங்குை் 

o வருவோய்ப் பற்றோக்குமற ைோனியங்கள், 

o உள்ளோட்சி அமைப்புகளுக்கு ைோனியை் ைற்றுை் 

o பபரிடர ்பைலோை்மை ைோனியங்கள். 

 

நிலக்கேி சுேங்க ஏலத்தின் முதலா து  குதி 

 இந்த ஏலதத்ின் முதலோவது பகுதியோனது ரூ.7000 பகோடி வருைோனத்மத ஈட்ட 

இருக்கின்றது. 

 ஏலை் விடப்பட்ட சுரங்கங்கள் ஒடிசோ, ஜோரக்்கை்ட், சத்தீஸ்கர,் ைத்தியப் பிரபதசை் 

ைற்றுை் ைகோரோஷ்டிரோ ஆகிய ைோநிலங்களில் அமைந்துள்ளன. 

 ெமீபதத்ில் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் வணி  ரதீியான சுரங் தத்ிற்கோக 41 

வதாகுதி ளில் ஏலெ ்வெயல்முனறனய இந்தியா வதாடங்கியது. 

 நில ் ரியின் 2வது மி ப்வபரிய இற ்குமதியாளர ்இந்தியா ஆகும். 

 உலகில் 5வது மி ப்வபரிய நில ் ரி மகயிருப்பு பகோை்டு உள்ள நாடு இந்தியா ஆகும்.  
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பதசிய ் ச ாது இயக்க ்  ற்று அட்ரட 

 கரந்ோடக வங்கி நிறுவனைோனது பதசியப் பபோது இயக்கப் பற்று அட்மடமய (National 

Common Mobility Debit - NCMC) அறிமு ப் படுத்தியுள்ளது. 

 இது அந்த வங்கியின் முதலாவது பநரடி பதோடரப்ற்ற பற்று அட்னட மற்றுை் 

முன்கூட்டிபய வெலுதத்ப் பட்ட  ஒரு ரூமப அட்னடயாகும்.  

 இது பல்மவறு தளங்களில் இயங்  ் கூடிய ஒரு பபோக்குவரத்து அட்னடயாகும். 

 இந்தப் பற்று அட்னடயானது மத்திய வீட்டு வெதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ாரங் ள் 

துனற அனமெெ் தத்ின் வதானலமநா ்குப் பாரன்வயின் வரினெயில் வதாடங் ப் பட்டு 

உள்ளது.  

 

 

எம்எஸ்எம்இ  ணி உரு ாக்கம் 

 இந்த அறிக்மகயோனது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியினோல் பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 சிறு, குறு ைற்றுை் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துமறயில் (Micro, Small & Medium Enterprises -

MSME) அதி  மவனலவாய்ப்பு னள உருவா ்கியுள்ள மாநிலங் ளின் பட்டியலில் 

ம ாராெ்டிரா முதலிடத்னதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இதில்  தமிழ்நாடு, குஜராத், மத்தியப் பிரமதெம் மற்றும் உத்தரப் பிரமதெம் ஆகியனவ 

ம ாராெ்டிராவிற்குப் பிறகு முன்னினலயில் உள்ள 4 மாநிலங் ளாகும். 

 முதல் 10 மாநிலங் ளின் பட்டியலில்  ரந்ாட ா, ராஜஸ்தான், தில்லி, ஹரியானா 

மற்றும் வதலுங் ானா ஆகிய மாநிலங் ளு ்கு முன்பா  உதத்ரப் பிரமதெமானது 

தரவரினெப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரமதெத்தில் MSME வரிமசயின் கீழ் “ஒரு மாவட்டம் ஒரு வபாருள்” என்ற ஒரு 

வதானலமநா ்குத் திட்டமானது மநாய்த் வதாற்று  ாலதத்ில் மிக மு ்கியமானதா  

உருவவடுத்துள்ளது. 

 

PM-KUSUM திட்டம் 

 புதிய ைற்றுை் புதுப்பிக்கதத்க்க எரிசக்தி அமைசச்கைோனது PM-KUSUM இலக்மக 

விரிவுபடுதத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 2022 ஆை் ஆை்டில் 30.8 ஜிகோவோட் (25.7 ஜிகோவோட்டிலிருந்து) சூரிய மின்சக்திமய 

அமடய பவை்டுை் என்பது இந்தத் திட்டதத்ின் புதிய இலக்கோக பைை்படுதத்ப் 

பட்டுள்ளது. 

 விவசோயிகளுக்கு சூரிய ஆற்றலோல் இயங்குை் பை்புகள் ைற்றுை் பிற புதுப்பிக்கத்தக்க 

மின் உற்பத்தி நிமலயங்கமள நிறுவ உதவுை் வமகயில் இந்தத் திட்டை் பதோடங்கப் 

பட்டது. 
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ஆத்ம நிே ்ே்  ாேத் போஸ்கே் பயாஜனா 

 இது ஆத்ை நிரப்ர ் போரத் திட்டத்தின் கீழ் நோன்கோவது பபோருளோதோர ஊக்கத் 

பதோகுப்போகுை். 

 பகோவிட் - 19 மீட்புக் கட்டத்தில் புதிய பவமல வோய்ப்புகள் உருவோக்கத்மத 

ஊக்குவிப்பதற்கோக இது பதோடங்கப் படுகிறது. 

 ரூ.15,000க்குை் குமறவோன ைோத ஊதியத்பதோடு பதோழிலோளர ் வருங்கோல மவப்பு நிதி 

அமைப்பில் பதிவு பசய்யப்பட்ட நிறுவனங்களில் உள்ள ஊழியரக்ளுக்கு இது 

பயனளிக்குை். 

 

பகாவிட் சுேக்ொ திட்டம் 

 நிதியமைசச்ர ்நிரை்லோ சீதோரோைன் பகோவிட் சுரக்சோ என்ற திட்டத்மத அறிவித்தோர.் 

 இந்தப் பைியின் கீழ், இந்தியோவில் பகோவிட் -19 தடுப்பூசிகளின் ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் 

பைை்போடு ஆகியவற்றுக்கோக இந்திய அரசு ரூ.900 பகோடி ஒதுக்கியுள்ளது. 

 இதில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதி தடுப்பூசிகளின் பசலவு ைற்றுை் விநிபயோகத்மத கைக்கில் 

பகோள்ளோது. 

 தற்பபோது இந்தியோவில் மூன்று தடுப்பூசிகள் பரிபசோதமனயில் உள்ளன. 

 அமவ பகோவோக்சின், பகோவிஷீல்ட் ைற்றுை் மஜபகோவ்-டி ஆகுை். 

 பகோவோக்சின் இந்திய ைருத்துவ ஆரோய்சச்ி ைன்றை் ைற்றுை் போரத் பபயோபடக்கோல் 

உருவோக்கப் பட்டது. 

 பகோவிஷீல்மட ஆக்ஸ்பபோரட்ு பல்கமலக்கழகை் ைற்றுை் சீரை் பதோழில்நுட்ப 

நிறுவனை் உருவோக்கியுள்ளது. 

 மஜபகோவ்-டி தடுப்பூசிமய மசடஸ் கோடிலோ நிறுவனை் உருவோக்கியுள்ளது. 

 இரஷ்ய தடுப்பூசியோன ஸ்பூட்னிக் வி என்ற தடுப்பூசியுை் நோட்டில் பசோதமனயில் 

உள்ளது. 

 

 ேலாறு காணாத மந்தநிரலயில் இந்தியா 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோனது முதன்முமறயோக ‘nowcast’ என்பமத பவளியிட்டுள்ளது. 

 இது உயர ்அதிரப்வை் தரமவ அடிப்பமடயோகக் பகோை்ட ஒரு ைதிப்பீடோகுை். 

 இந்தியோ தனது வரலோற்றில் முதல் முமறயோக 2020-21 ஆை் ஆை்டின் முதல் போதியில் 

பதோழில்நுட்ப ரீதியிலோன பபோருளோதோர ைந்த நிமலக்குள் (இரை்டு 

கோலோை்டுகளோகத் பதோடரந்்து பபோருளோதோர ைந்தநிமல) நுமழந்துள்ளது. 

 ரிசரவ்் வங்கியின் கூற்றுப்படி, இந்தியோவின் பபோருளோதோரை் இரை்டோவது 

கோலோை்டிலுை் (ஜூமல முதல் பசப்டை்பர ்வமர) சரிந்துள்ளது. 

 பசப்டை்பர ் ைோததத்ுடன் முடிவமடந்த கோலோை்டில் பைோத்த உள்நோட்டு உற்பதத்ி 8.6 

சதவீதைோக சுருங்கி உள்ளது. 

 ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வமர பபோருளோதோரை் சுைோர ்24 சதவீதை் வமர சரிந்துள்ளது. 

 ைந்தநிமல என்ற பசோல் பபோருளோதோரதத்ின் பபோதுவோன நடவடிக்மககளில் ஏற்படுை் 

குறிப்பிடத்தக்க சரிமவக் குறிக்கிறது. 

 பைோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியின் நிமலமயக் கைக்கில் பகோை்டு, இது இரை்டு 

கோலோை்டுகளோக பதோடரச்ச்ியோன பபோருளோதோர வீழ்சச்ியின் நிமலயோக 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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ேிெே ்்  ங்கி புத்தாக்க ரமயம் 

 இன்பபோசிஸின் முன்னோள் இமைத் தமலவரோன கிரிஸ் பகோபோலகிருஷ்ைன் 

அவரக்ள் ரிசரவ்் வங்கி புத்தோக்க மையத்தின் முதல் தமலவரோக நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளோர.் 

 ரிசரவ்் வங்கி புத்தோக்க மையைோனது நிதிச ்பசமவகள் ைற்றுை் தயோரிப்புகளுக்கோன 

அணுகமல பைை்படுதத்ுவதில் கவனை் பசலுதத்ுை் வமகயில் ஒரு சுற்றுசச்ூழல் 

அமைப்மப உருவோக்குை். 

 

லட்சுமி விலாஸ்  ங்கி 

 சமீபதத்ில் இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோனது 30 நோட்கள் கோல அளவிற்கு இந்திய லட்சுமி 

விலோஸ் வங்கியின் மீது ஒரு தற்கோலிகச ்பசயல் நிறுத்தத்மத அறிவித்துள்ளது. 

 இது பசன்மனமயத் தமலமையிடைோகக் பகோை்ட ஒரு வங்கியோகுை். 

 லட்சுமி விலோஸ் வங்கியோனது சிங்கப்பூரின் டிபிஎஸ் வங்கியுடன் இமைக்கப்பட 

உள்ளது. 

 வங்கியியல் ஒழுங்குமுமற (திருத்தை்) சட்டைோனது 2020 ஆை் ஆை்டு பசப்டை்பர ்

ைோதத்தில் நிமறபவற்றப்பட்டது.  

 இதன்படி ரிசரவ்் வங்கியோனது தற்கோலிக பசயல் நிறுத்தத்மத பைற்பகோள்ளோைலுை் 

மீட்பு நடவடிக்மககமள பைற்பகோள்ள முடியுை்.  

 

தனியாே ்துரற  ங்கிகள் - சீே்திருத்தங்கள் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோனது இந்தியோவில் உள்ள தனியோர ் துமற வங்கிகளுக்கோன 

பபருநிறுவன நிரவ்ோக அமைப்பு முமற ைற்றுை் தற்பபோழுதுள்ள உரிமை 

வழிகோட்டுதல்கமள ஆய்வு பசய்ய உள்ளகப் பைிக்குழு ஒன்மற அமைதத்ுள்ளது.  

 இது ரிசரவ்் வங்கியின் ைத்திய வோரியத்தின் இயக்குநரோன பிரசன்ன குைோர ்

பைோேந்தி அவரக்ளோல் தமலமை தோங்கப்படுகின்றது. 

 

பிேதான் மந்திேி ரமக்போ உணவு  த ் டுத்தும் நிறு னங்கரள 

முரற ் டுத்துதல் திட்டம் 

 இந்தத் திட்டத்தின் திறன் பைை்போட்டுக் கூறுகமள உைவு பதப்படுதத்ுை் 

பதோழில்துமற அமைசச்ர ்நபரந்திர சிங் பதோைர ்அவரக்ள் பதோடங்கி மவதத்ோர.் 

 ஆத்ை நிரப்ர ்போரத் அபியோன் என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழ் இது பதோடங்கப்பட்டது. 

 இது உைவு பதப்படுதத்ுை் அமைசச்கதத்ோல் பசயல்படுதத்ப் படுகிறது.  

 இது ைதத்ிய அரசோல் நிதியுதவி அளிக்கப்படுை் ஒரு திட்டைோகுை். 

 இந்தத் திட்டைோனது 2020-21 ஆை்டு முதல் 2024-25 ஆை்டு வமர ஒரு ஐந்து ஆை்டு 

கோலதத்ிற்குச ்பசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 பைலுை் 2022 ஆை் ஆை்டிற்குள் இந்திய நோடு, விவசோயிகளின் வருைோனத்மத 

இரட்டிப்போக்குை் இலக்மக அமடய இது உதவுை். 

 சீனோவிற்கு அடுதத்படியோக உலகில் பழங்கள் ைற்றுை் கோய்கறிகமள உற்பதத்ி 

பசய்யுை் நோடுகளில் இந்தியோ இரை்டோவது இடத்தில் உள்ளது. 

 இந்தியோவில் இருபது பவவ்பவறு பவளோை் கோலநிமலப் பகுதிகள் உள்ளன. 

 ைமழ, ைை் வமககள், பவப்பநிமல ைற்றுை் நீர ் ஆகியமவ கிமடப்பதன் 

அடிப்பமடயில் பவளோை்-கோலநிமலப் பகுதிகள் வமரயறுக்கப் படுகின்றன. 
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கிோனா திட்டம் 

 ைோஸ்டர ்கோரட்ு ைற்றுை் சரவ்பதச பைை்போட்டிற்கோன அபைரிக்க நிறுவனை் (United States 

Agency for International Development-USAID) ஆகியமவ “கிரோனோ” என்ற ஒரு  திட்டத்மதத ்

பதோடங்கியுள்ளன.  

 இந்தத் திட்டைோனது பபை் பதோழில்முமனபவோரக்ளுக்கோன வருவோய் அதிகரிப்பு, 

டிஜிட்டல் பைவழங்கீடுகள் ைற்றுை் நிதியியல் உள்ளடக்கத்மத விரிவுபடுதத்ல் 

ஆகியவற்றிற்கோகப் பைியோற்ற இருக்கின்றது. 

 இது உத்தரப் பிரபதசத்தில் உள்ள கோன்பூர,் லக்பனோ, ைற்றுை் வோரைோசி பபோன்ற சில  

பதரந்்பதடுக்கப்பட்ட நகரங்களில் பசயல்படுதத்ப்படுை் ஒரு 2 ஆை்டு கோலத் திட்டை் 

ஆகுை். 

 இந்தியோவில் மிக அதிக ைக்கள் பதோமக பகோை்ட ைோநிலை் உதத்ரப் பிரபதசை் ஆகுை். 

 பைலுை், இந்தியோவில் உத்தரப் பிரபதசைோனது அதிக எை்ைிக்மகயிலோன 

எை்எஸ்எை்இ (MSME) வமக நிறுவனங்கமளக் பகோை்டுள்ளது. 

 USAID என்பது சரவ்பதச பைை்போட்டிற்கோன அபைரிக்க நிறுவனை் என்பமதக் 

குறிக்கின்றது. 

 இது அயல்நோட்டு உதவி ைற்றுை் பைை்போட்டு உதவி ஆகியவற்மற நிரவ்கிக்குை் 

பபோறுப்பு மிக்க ஒரு தனிசச்ுதந்திர நிறுவனைோகுை். 

 

நுண் நீே ்் ாெனத் திட்டங்கள் 

 ைத்திய பவளோை் துமற அமைசச்கைோனது இந்தத ் திட்டங்கமளச ்

பசயல்படுத்துவதற்கோக ரூ. 3,971.31 பகோடி ைதிப்பிலோன ைோனியக் கடன்களுக்கு தனது 

ஒப்புதமல வழங்கியுள்ளது. 

 இந்தக் கடன்கள் இந்தத் திட்டங்கமளச ் பசயல்படுதத்ுவதற்கோக பதசிய பவளோை் 

ைற்றுை் ஊரக வளரச்ச்ி வங்கியுடன் இமைந்து உருவோக்கப்பட்ட நுை் நீரப்்போசன 

நிதியின் கீழ் வழங்கப் படுகின்றது. 

 இதில் அதிகபட்சக் கடன் பதோமகயோனது தமிழ்நோட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ெைாகே ்பிேக்யா 

 இந்திய அரசோனது ஆத்ை நிரப்ர ் போரத் அபியோனில் மிகப்பபரிய ஒரு பங்களிப்மப 

அளிக்குை் முதன்மை கூட்டுறவுச ் சங்கங்களுக்கு உதவுை் பநோக்கத்துடன் இதமனத் 

பதோடங்கியுள்ளது. 

 இது நோட்டில் இபத பபோன்று உள்ள துமறகளில் பதோடரப்ு பகோை்டுள்ள 

விவசோயிகளுக்கோக பவை்டிய முன்பனடுப்புகமளக் கட்டமைக்குை் திறனுள்ள ஒரு 

புத்தோக்கத் திட்டைோகுை்.  

 இதன் கீழ், நோட்டின் ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள முதன்மைக் கூட்டுறவு அமைப்புகமளச ்

பசரந்்த விவசோயிகள் பதசியக் கூட்டுறவு வளரச்ச்ிக் கழகதத்ினோல் பயிற்சி அளிக்கப் 

படவுள்ளனர.்  

 

பதசிய உள்கட்டரம ்பு முதலீட்டு நிதி 

 ைத்திய அமைசச்ரமவயோனது ரூ.6000 பகோடி அளவிலோன மூலதனத்மத பதசிய 

உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு நிதிக்குள் உட்பசலுத்த ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இது ஆத்ை நிரப்ர ்(சுயசோரப்ு இந்தியோ) போரத் அபியோனின் ஒரு பகுதியோகுை். 
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 இந்த நடவடிக்மகயோனது 1 இலட்சை் பகோடி நிதி ஆதோரத்மத உருவோக்குவதற்கு 

வழிவமக பசய்யுை். 

 இந்த நிதியோனது 2015 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி ைோததத்ில் இந்திய அரசினோல் உருவோக்கப் 

பட்டது. 

 இந்த நிதிமய உருவோக்குவதன் முக்கிய பநோக்கை் புதிதோக ைற்றுை் ஏற்கனபவ உள்ள 

திட்டங்களில் முதலீடு பசய்தமல அதிகரிப்பதோகுை்.  

 இது சமூக ைற்றுை் பபோருளோதோர உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கமள உள்ளடக்கி 

இருக்கின்றது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

இந்திசஜன் திட்டம் 2019 

 அறிவியல்சோர ் ைற்றுை் பதோழிற்துமற ஆரோய்சச்ி ைன்றைோனது (Council of scientific and 

Industrial Research- CIIR) 2019 ஆை் ஆை்டில் இந்திபஜன் (IndiGen) திட்டத்மதத் பதோடங்கி 

மவதத்ுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டைோனது இந்தியோவில் உள்ள பல்பவறு ைக்கள் குழுக்களிடமிருந்துப் 

பபறப்பட்ட ைரபணுத் பதோடர ் வரிமசகளில் உள்ள இமடபவளிகமள 

நிரப்புவதற்கோகத் பதோடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டைோனது நோட்டின் பல்பவறு பகுதிகளில் உள்ள, ஆபரோக்கியைோக உள்ளனர ்

என்று தோனோகபவ அறிவிக்கப்பட்ட, 1029 இந்தியரக்ளின் ைரபணுத் பதோடரோக்கத்மத 

பவற்றிகரைோக நிமறவு பசய்துள்ளது. 

 இந்தத ் திட்டைோனது பநோய்த் தடுப்பு ைற்றுை் பநோய்க் கை்டறிதல் குறித்த ைருத்துவ 

நடவடிக்மககளுக்குப் பபோருந்தக் கூடிய தீரவ்ுகமளக் கை்டறியவுள்ளது. 

 இது ைரபணுத் பதோற்று பநோயியல் பற்றி அறிய வழிவமக பசய்யுை்.  

 இதன் கீழ், இந்த ஆய்வோனது CSIR, ைத்திய ைரபணு ைற்றுை் மூலக்கூறு உயிரியியல் 

மையை் (CSIR-CCMB) ைற்றுை் ைரபியல் & ஒருங்கிமைந்த உயிரியல் மையை் (CSIR-IGIB) 

ஆகியவற்றினோல் பைற்பகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆய்வின்படி, உலக அளவில் ஒப்பிடுமகயில் 32.6 இந்திய ைரபணுத் பதோடரோக்கக் 

கூறுகள் தனித்துவை் மிக்கமவயோக உள்ளன. 

 இந்தியோவில் உள்ள ைரபணுப் பன்முகத் தன்மை ைற்றுை் அதிகைோன ைக்கள் அடரத்த்ி 

ஆகியமவ இதற்குக் கோரைைோக உள்ளன. 

 உலகில் ைரபணுத் திட்டத்மதத் பதோடங்கிய முதலோவது நோடு ஐக்கிய இரோஜ்ஜியை் 

ஆகுை். 
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ரைட்ேஜன் உற் த்தி சதாழில்நுட் ம் 

 இந்திய அறிவியல் நிறுவனை் ைற்றுை் இந்திய எை்பைய்க் கழக ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் 

பைை்போட்டு மையை் ஆகியமவ உயிரிவோயு உருவோக்கை் (biomass gasification) சோரந்்த 

மேட்ரஜன் உற்பதத்ித் பதோழில்நுட்பத்மத உருவோக்குவதற்கோன புரிந்துைரவ்ு 

ஒப்பந்ததத்ில் மகபயழுத்திட்டன. 

 இது எரிபபோருள் மின்கலனின் (Fuel Cell) தரத்தில் மேட்ரஜமன ைலிவு விமலயில் 

உற்பத்தி பசய்யவுள்ளது. 

 ஃபரிதோபோத்தில் உள்ள இந்திய எை்பைய் ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் பைை்போட்டு மையத்தில் 

இந்தத் பதோழில்நுட்பை் விளக்கிக் கோட்டப்பட  உள்ளது. 

 

SERB - POWER முன்சனடு ்பு 

 ைத்திய அறிவியல் ைற்றுை் பதோழில்நுட்பத் துமற அமைசச்ரோன டோக்டர ்ேரஷ் வரத்ன் 

அவரக்ள் இந்த முன்பனடுப்மபத் பதோடங்கி மவதத்ோர.் 

 இந்தத் திட்டமானது இந்திய ்  ல்வி நிறுவனங் ள் மற்றும் ஆராய்ெச்ி & வளரெ்ச்ி 

ஆய்வ ங் ளில் அறிவியல் மற்றும் வபாறியியல் ஆராய்ெச்ி ஆகியவற்றுக்கோன  

நிதியளிப்புத் திட்டங் ளில் பாலின பாகுபாட்னடத் தடுப்பனத மநா ் மா  ் 

வ ாண்டுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டமானது வபண் விஞ்ஞானி ளு ் ாக என்று பிரத்திமய மா  

வடிவனம ் ப் பட்டதாகும். 

 SERB என்பது அறிவியல் மற்றும் வபாறியியல் ஆராய்ெச்ி வாரியம் (Science and Engineering 

Research Board) என்பனதக் குறி ்கின்றது. 

 இது மத்திய அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத் துனற அனமெெ் த்தின் கீழ் 

வெயல்படும் ஒரு ெட்டப்பூரவ் அனமப்பாகும்.  

 POWER என்பது ஆய்வு ஆராய்ெச்ியில் வபண் ளு ் ான வாய்ப்பு னள ஊ ் ப் 

படுதத்ுதல் (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research) என்பனத ் 

குறி ்கின்றது.  

 

 

16 ரெக் 

 இந்தச ் சிறுபகோளோனது முழுவதுைோக உபலோகத்தோல் பசய்யப் பட்டிருக்கலோை் என்று 

சமீபதத்ிய ஆய்வில் கை்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 நோசோவின் ேப்பிள் விை்பவளி பதோமலபநோக்கியின் படங்கள், இந்தச ்சிறுபகோளின் 

பைற்பரப்போனது பூமியின் உட்புற மையத்மதப் பபோலபவ  பபருை்போலுை் இருை்பு 

ைற்றுை் நிக்கல் ஆகியவற்மறக் பகோை்டிருக்கக் கூடுை் என்பமதக் கோட்டுகிறது . 
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 இது தங்கை், பகோபோல்ட், பிளோட்டினை், பரனியை் ைற்றுை் இரிடியை் பபோன்ற அரிய 

உபலோகங்களோலுை் ஆனது. 

 இது பசவ்வோய்க் கிரகதத்ிற்குை் வியோழனுக்குை் இமடயில் உள்ள சிறுபகோள் 

பட்மடயில் சுற்றுகின்ற ஒரு சிறுபகோளோகுை். 

 இது மசக் (Psyche) எனுை் பை்மடய கிபரக்க பபை் பதய்வதத்ின் ஆன்ைோவின் 

பபயமரக் பகோை்டுள்ளது. 

 

 

இந்திய கடபலாேக் கா ல் ரடக் க ் ல் சி-452 

 இது இந்தியக் கடற்பமடயில் பசரக்்கப் படவுள்ளது. 

 இது எல் அை்ட் டி நிறுவனதத்ோல் இந்தியோவில் வடிவமைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 முன்னதோக, போதுகோப்புத் துமற அமைசச்ர ் ரோஜ்நோத் சிங் அவரக்ள் பகோவோவில் 

ஐ.சி.ஜி.எஸ் சோசப்சட் கப்பல், சி-451 ைற்றுை் சி-450 என்ற இரை்டு இமடைறிக் 

கப்பல்கள் ஆகியவற்மற (interceptor boats) கப்பல் பமடயில் பசரத்்தோர.் 

 இந்தியக் கடபலோரக் கோவல் பமடயோனது 1978 ஆை் ஆை்டில் கடபலோரக் கோவல்பமடச ்

சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்டது. 

 இது போதுகோப்பு அமைசச்கதத்ின் கீழ் பசயல்படுகிறது. 

 

 

பினாகா ஏவுகரண அரம ்பு 

 போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் பைை்போட்டு அமைப்போனது ஒரு பைை்படுத்தப்பட்ட 

பினோகோ ஏவுகமைமய பவற்றிகரைோக பசோதமன பசய்தது. 
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 ஒடிசோவின் சந்திப்பூர ் ஏவுதளதத்ிலிருந்து (ஒருங்கிமைந்த பசோதமன தளை்) இதன் 

பசோதமன நடதத்ப் பட்டது. 

 சிவபபருைோனின் வில்லின் பபயர ் பகோை்டு இந்த ஏவுகமை பினோகோ எனப் 

பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 இமவ ஏற்கனபவ இந்திய ரோணுவதத்ில் இருக்குை் பல்ை பீப்போய் ஏவுகமை ஏவுை் 

அமைப்புகளின் (multi-barrel rocket launcher systems) ஒரு பகுதியோகுை். 

 

 

ஒற்ரற ஏவுகலன் மூலம் (ோக்சகட்) 13 செயற்ரகக் பகாள்கள்  

 சீனோவோனது ஒற்மற ஏவுகலனில் 13 பசயற்மகக் பகோள்கமள பவற்றிகரைோக 

விை்ைில் பசலுத்தி உள்ளது.  

 இந்த 13 பசயற்மகக் பகோள்களில், 10 பசயற்மகக் பகோள்கள் அரப்ஜன்டீனோமவச ்

பசரந்்ததோகுை். 

 ஒரு நோட்டினோல் அயல்நோட்மடச ்பசரந்்த அதிக பசயற்மகக் பகோள்கமளச ்பசலுத்துை் 

மிகப்பபரிய நிகழ்வு இதுபவ ஆகுை். 

 இந்தச ் பசயற்மக பகோள்கள் லோங் ைோரச் ் 6 என்ற ஒரு ஏவுகலன் மூலை் விை்ைில் 

பசலுதத்ப் பட்டன.  

 

பலஷ்மானியா படாலா ானி 

 சிஎஸ்ஐஆர-்சிடிஆரஐ் விஞ்ஞோனி ஒருவர ் பலஷ்ைோனியோ படோபனோவோனியின் உயிர ்

வோழ்தல் வழிமுமறகமள ஆய்வு பசய்தல் குறித்த தனது பைிகளுக்கோக ஒரு 

விருதிமன பவன்றுள்ளோர.் 
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 பலஷ்ைோனியோ படோபனோவோனி என்பது பபருை்ைிகமளத் தோக்குை் ஒரு வமக 

புபரோட்படோபசோவோ ஒட்டுை்ைியோகுை்.  

 இந்த உள்ளுறுப்பு மலெ்மானியாசிஸ் ( ாலா அொர)் என்பதின்  ாரணப் வபாருளா  

விளங்குகின்றது.  

 

ப கமான பேடிபயா அரல ச டி ்புகள் 

 சமீபதத்ிய ஆய்வுகளின் படி, பசறிந்த பரடிபயோ அமலகள் தற்பபோது போல்வீதியில் 

கை்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இமவ பவகைோன பரடிபயோ அமல பவடிப்புகள் (FRB - fast radio bursts) என்று அமழக்கப் 

படுகின்றன. 

 ைற்ற அை்டங்களில் இமவ அடிக்கடி கை்டறியப்பட்டுள்ளன. 

 

 சமீபதத்ிய ஆய்வுகளின் படி அபைரிக்கோ ைற்றுை் கனடோ உள்ள இரை்டு பரடிபயோ 

அமல பதோமலபநோக்கிகள் இமதக் கை்டறிந்துள்ளன. 

 இதற்கு FRB200428 என்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 பல்பவறு பகோட்போடுகள் நியூட்ரோன் நட்சதத்ிரங்களோல் இமவ ஏற்படுகின்றன என்றுை் 

கூறுகின்றன. 

 நியூட்ரோன் நட்சதத்ிரங்கள் என்பது சூப்பரப்நோவோக்கள் எனப்படுை் பவடிப்பில் அழிந்த 

நட்சத்திரங்களின் எசச்ங்களோகுை். 

 சமீபதத்ிய ஆய்வோனது  FRBகள் உை்மையில் ‘பைக்னட்டோர’் எனப்படுை் ஒரு அரிய 

வமக நியூட்ரோன் நட்சதத்ிரதத்ோல் உருவோக்கப் படுன்றன என்பமத அமடயோளை் 

கோட்டுகிறது. 

 இமவ பூமியிலிருந்து சுைோர ் 30,000 ஒளி ஆை்டுகள் பதோமலவில் அமைந்துள்ள 

எஸ்.ஜி.ஆர ்1935 + 2154 எனப்படுை் பைக்னட்டோரில் இருந்து வந்தமவயோகுை். 

 இது போல்வீதியின் மையதத்ில், வுல்பபகுலோ எனுை் விை்மீன் கூட்டதத்ில் அமைந்து 

உள்ளது. 

 பைக்னட்டோரக்ள் பிரபஞ்சதத்ில் உள்ள மிகவுை் சக்திவோய்ந்த கோந்தங்களோகுை். 

 

அரனத்து  ானிரல புவிக் கண்காணி ்பு செயற்ரகக் பகாள் 

 பி.எஸ்.எல்.வி-சி 49 ரோக்பகட்மடப் பயன்படுத்தி இஸ்பரோவோனது அமனதத்ு வோனிமல 

புவிக் கை்கோைிப்பு பசயற்மகக் பகோளோன  ஈஓஎஸ்-01  என்ற பசயற்மகக் பகோமள 

விை்ைில் பசலுத்தி உள்ளது. 

 ஏவப்பட்ட இந்த புவிக் கை்கோைிப்பு பசயற்மகக் பகோளோனது ரோடோர ்மூலை் புமகப் 

படபைடுக்குை் ஒரு  பசயற்மகக் பகோளோகுை். 
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 மூன்று விை்கலத் பதோகுப்பில் இது மூன்றோவது ஆகுை். 

 மரசோட் -2 பி ைற்றுை் மரசோட் -2 பிஆர ்1 ஆகியமவ ைற்ற இரை்டு ஆகுை். 

 இந்த இரை்டு பசயற்மகக் பகோள்களுை் 2019 ஆை் ஆை்டில் விை்ைில் ஏவப்பட்டன. 

 விை்மீன் பதோகுப்பில் உள்ள இந்த மூன்று பசயற்மகக் பகோள்களுை் அமனதத்ு 

வோனிமலகமளயுை் உயர ் பதளிவுதத்ிறன் பகோை்ட படங்களுடன் 24 ைைி பநரச ்

பசமவமய வழங்குை். 

 இந்த பசயற்மகக் பகோள் பரடோர ் மூலைோன படைோக்கத்மதப் பயன்படுதத்ுவதோல், 

பைகங்கள், மூடுபனி அல்லது சூரிய ஒளி இல்லோததோல் இது போதிக்கப்படோது. 

 மூன்று பசயற்மகக் பகோள்களுை் நகரப்்புற நிலப்பரப்பு, வன நிலை் ைற்றுை் விவசோய 

நிலங்கமளப் படைோக்கை் பசய்ய எக்ஸ்-பபை்ட் (X-band) வமக பரடோரக்மளப் 

பயன்படுதத்ுகின்றன. 

 

 

மபலேியா பநாய் ச டி ்பு முன்னறிவி ்பு 

 இந்திய வோனிமல ஆய்வு மையைோனது அடுதத் பருவ மனழ ்  ாலதத்ிலிருந்து 

மமலரியா மநாய் வவடிப்பு முன்னறிவிப்னப வழங்  இருப்பதா  அறிவிதத்ுள்ளது.  

 இந்தத் துனறயானது தனது முதலாவது ஆய்னவ நா ்பூரில் மமற்வ ாண்டது.  

 உல  மமலரியா அறி ்ன யின்படி, உல  மமலரியா பாதிப்பில் 85% பாதிப்னப 

இந்தியா வ ாண்டுள்ளது.  

 மமலும், மதசிய சு ாதாரத் தளமானது மி ப் வபரும்பான்னமயான மமலரியா மநாய் 

பாதிப்பு ள் நாட்டின் மத்திய மற்றும் கிழ ்குப் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ளதா  அறிவிதத்ு 

உள்ளது.  

 இங்கு அடரந்்த   ாடு ள், பழங்குடியினப் பகுதி ள் மற்றும் மனலப் பகுதி ள் அதி ம் 

 ாணப்படுவமத இதற்கு ்  ாரணமாகும்.  
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 இதில் ெத்தீஸ் ர,் ஒடிொ, ஜார ்் ண்ட், ம ாராெ்டிரா, மதத்ியப் பிரமதெம் மற்றும் 

வடகிழ ்கு மாநிலங் ளான மம ாலயா, திரிபுரா மற்றும் மிமொரம் ஆகிய 

மாநிலங் ள் உள்ளடங்கியுள்ளன. 

தடு ்பு மருந்து 

 மமலரியா மநாய்த் தடுப்பு மருந்தானது ‘ஆரட்ிஎஸ், எஸ்’ எனப்படுகின்றது.  

 இது மாஸ்குய்ரி ்ஸ் என்று விளம்பரப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. இது 2015 ஆை் ஆை்டில் 

ஐமராப்பிய மருந்து நிறுவனதத்ினால் ஒப்புதல் அளி ் ப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தத் தடுப்பு மருந்து இந்தியாவில் பதிவு வெய்யப் படவில்னல. 

 இந்தத் தடுப்பு மருந்னதப் பயன்பாட்டிற்கு ் வ ாண்டு வந்த முதலாவது நாடு மலாவி 

ஆகும்.  

 

உயிே்  ாழ் தற்கு உகந்த ச ளிக்பகாள்கள் 

 பகப்ளர ் விை்கலத்திலிருந்துப் பபறப்பட்ட ஒரு சமீபதத்ிய தரவோனது அதிக 

எை்ைிக்மகயிலோன அளவில் உயிர ் வோழ்வதற்கு உகந்த பவளிக்பகோள்கள் 

இருப்பமதக் கோட்டுகின்றது. 

 பவளிக்பகோள்கள் என்பது நைது சூரியக் குடுை்பத்திற்கு பவளிபய அமைந்த 

பகோள்களோகுை். 

 வ ப்ளர ்திட்டமானது 2009 ஆம் ஆண்டில் வெலுதத்ப்பட்டது. 

 இது நாொவின் முதலாவது ம ாள் மளத்  பதடுவதற்கோன ஒரு  ஆய்வுத் திட்டமாகும்.  

 வ ப்ளர ் என்பதற்குப் பிறகு நாொவின் சூரிய ் குடும்பத்திற்கு வவளிமய உள்ள 

வவளி ்ம ாள்கமள  ஆய்வு பசய்யுை் வெயற்ன  ்ம ாளானது (Transiting Exoplanet Survey 

Satellite - TESS) விை்ைில் வெலுத்தப் பட்டுள்ளது.  

 TESS ஆனது 2018 ஆை் ஆை்டில் ஏப்ரல் மாததத்ில் விை்ைில் வெலுத்தப் பட்டுள்ளது.  

 TESS என்பது புதிய ம ாள்கமளத்  பதடிடுை் நாொவின் ஒரு ஆய்வுத் திட்டமாகும்.  

 

EOS-01 

 இது ஆந்திரப் பிரபதசதத்ில் ஸ்ரீேரிபகோட்டோவில் உள்ள சதீஷ் தவோன் விை்பவளி 

மையதத்ிலிருந்துச ்பசலுதத்ப்பட்டது.  

 இது பிஎஸ்எல்வி – சி49 விை்கலத்தில் 9 சரவ்பதச நோடுகளின் பசயற்மகக் 

பகோள்களுடன் முதன்மைச ்பசயற்மகக் பகோளோகச ்பசலுதத்ப் பட்டுள்ளது. 

 EOS-01ன் பசலுத்துதலோனது பிஎஸ்எல்வியின் 51வது திட்டைோகுை் (PSLV-C49).  

 EOS-01 ஆனது ஆரை்பத்தில் RISAT-2BR2 என்று வபயரிடப் பட்டது. 

 இஸ்மரா ஆனது தனது புவிக்  ண் ாணிப்பு வெயற்ன  ் ம ாள் ளு ் ா  பவை்டி 

புதிய வபயரிடல் முனற ்கு மாறுகின்றது. 

 எனமவ இனிபைல் அனனதத்ு புவி ்  ண் ாணிப்பு வெயற்ன  ்ம ாள் ளும் EOS 

பதோடர ்என அனழ ் ப் படும். 

  ாரம்டாொட் வெயற்ன  ் ம ாள்  வதாடரானது நில அனமப்பு மற்றும் வனரபடமிடல் 

ஆகியவற்றுக்கோன தரவு னள அளி ்கின்றது.  

 ஓஷன்ொட் வெயற்ன  ்ம ாள் பதோடரோனது  டல்  ண் ாணிப்னப 

மமற்வ ாள்கின்றது. 
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 EOS-01-ன் பசலுதத்ுதலோனது ஸ்ரீேரிபகோட்டோ விை்பவளி நிமலயத்திலிருந்து 

பசலுதத்ப்பட்ட 76வது பசலுதத்ு வோகனத் திட்டைோகுை்.  

 இஸ்மரா ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாததத்ில் ஜிொட் – 30 என்ற த வல் வதாடரப்ு 

வெயற்ன  ் ம ானள விை்ைில் வெலுதத்ி இருந்தது.  

 இது ஏரியன் ஏவு வா னத்னதப் பயன்படுத்தி பிவரஞ்சு  யானாவில் இருந்து வெலுத்தப் 

பட்டது.  

 

 

சகாபோனாவின் மூலக் காேணமாக மிங்க் (Minks) 

 ைனிதரக்ளுள் பிறழ்ந்த ைோறுபோடுமடய பகோபரோனோ மவரஸ் (mutated coronavirus) 

பரவுவமதத் தடுக்க பவை்டி தைது நோட்டில் மிங்க் என்ற விலங்மக முழுமையோகக் 

பகோன்றிட படன்ைோரக்் நோடோனது முடிவு பசய்துள்ளது. 

 மவரஸின் இந்தப் புதிய பிறழ்ந்த ைோறுபோடோனது ைனிதரக்ளில் எதிரை்ங்கமள 

உருவோக்குை் திறமனக் குமறதத்ுள்ளது. 

 இது தடுப்பூசியின் பசயல்திறமனக் குமறக்கக் கூடுை். 

 படன்ைோரக்் நோடோனது உலகில் பைன்ையிர ்உற்பதத்ி பசய்யுை் நோடுகளில் மிகப் பபரிய 

ஒரு நோடோக உள்ளது. 

 

தீரயக் கண்டறிதல் மற்றும் தீரய அரணக்கும் அரம ்பு 

 போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் பைை்போட்டு அமைப்போனது பபருந்துகளில் தீமயக் 

கை்டறிதல் ைற்றுை் தீமய அமைக்குை் அமைப்மப உருவோக்கியுள்ளது. 

 30 விநோடிகளுக்குள் பபருந்துகளில் ஏற்படுை் தீமய இந்தத் பதோழில்நுட்பத்மதக் 

பகோை்டு கை்டறிய முடியுை். 
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 பைலுை், இதனோல் 60 விநோடிகளில் தீமய அமைக்க முடியுை். 

 படல்லிமய மையைோகக் பகோை்ட போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் பைை்போட்டு 

அமைப்பின் தீ பவடிபபோருள் ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்பிற்கோன மையத்தினோல் 

இந்தத் பதோழில்நுட்பை் உருவோக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

மு ் து மீட்டே் சதாரலபநாக்கி திட்டம் 

 இந்திய வோனியலோளரக்ள் 2020 ஆை் ஆை்டிற்கோன இயற்பியல் பநோபல் பரிசு பபற்ற 

ஆை்ட்ரியோ பகஸுடன் “முப்பது மீட்டர ் பதோமலபநோக்கித் திட்டத்திற்கோக” 

ஒன்றிமைந்துள்ளனர.் 

 அபைரிக்கோவின் ேவோயில் இந்தத் பதோமலபநோக்கி நிறுவப் பட்டுள்ளது. 

 இது இந்தியோ, சீனோ, ஜப்போன், கலிபபோரன்ியோ ைற்றுை் கனடோ ஆகியவற்றுக்கு 

இமடபயயோன ஒரு பன்னோட்டுக் கூட்டுத் திட்டைோகுை். 

 இது புற ஊதோ முதல் நடு அகசச்ிவப்பு அவதோனிப்புகளுக்கு பவை்டி வடிவமைக்கப் 

பட்டு உள்ளது. 

 

புவி பமற் ே ்பு நிரற 

 சமீபதத்ில் நோசோவோனது புவியின் நிமறயோனது 2004-09 ஆை்டுக் கோலகட்டத்துடன் 

ஒப்பிடப்படுை் பபோது 2020 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் ைோதத்தில் ைோறுபட்டுள்ளதோக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ைோறுதல்கள் நீர,் பனிக்கட்டி ைற்றுை் பனி ஆகிவற்றின் ைோறுதல்களோல் 

ஏற்பட்டமவயோகுை். 

 நோசோவின் கூற்றுப் படி, கடல் ைட்டத்தின் அதிகரிப்போனது புவி நிமறயின் கோரைைோக 

ஏற்பட்டிருக்கலோை் என்று நை்பப் படுகின்றது. 

 நிலப் பரப்பு மீதோன இயக்கத்தில் ஏற்பட்ட ைோற்றமானது பனி மற்றும் பனிப் பிரமதெப் 

பகுதி ளில் அதி மா  ்  ாணப் படுகின்றது. 

 இந்த மாறுதல் ள் கிமரஸ் (GRACE) என்ற திட்டத்தினால்  ண ்கிடப் பட்டன. 

 இது நாொ மற்றும் வஜரம்னியின் ஒரு கூட்டுத் திட்டமாகும்.  

 

“TataMD CHECK” 

 டாடா மருதத்ுவம் மற்றும் மநாய்  ண்டறிதல் நிறுவனமானது ம ாவிட் – 19 மநாய்த் 

வதாற்றிற் ா  இந்தப் புதிய மநாய்க்  ண்டறிதல் மொதனனப் வபாருனள உருவா ்கி 

உள்ளது. 
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 உலகின் முதலாவது ‘CRISPR CaS-9’ அடிப்பனடயிலான மநாய்  ண்டறிதல் வபாருள் 

இதுவாகும். 

 இது அறிவியல்ொர ் மற்றும் வதாழில்துனற ஆராய்ெச்ி மன்றம் – மரபணு மற்றும் 

ஒருங்கினணந்த உயிரியல் னமயை் ஆகியவற்றின் பங்களிப்புடன் இனணந்து 

உருவா ் ப் பட்டுள்ளது. 

 இது வபலுடாவினால் (FELUDA) இயக்கப் படுகின்றது.  

 

BNT162b2 

 இது எை்ஆரஎ்ன்ஏ (mRNA) அடிப்பமடயிலோன ஒரு பகோபரோனோ மவரஸ் தடுப்பூசி ஆகுை். 

 பகோவிட்-19 பநோய்த் பதோற்மறத் தடுப்பதில் இது 90%க்குை் அதிகைோன பசயல்திறன் 

பகோை்டது என்று கை்டறியப் பட்டுள்ளது. 

 இமத ஃமபசர ் (அபைரிக்கோமவ மையைோகக் பகோை்ட ைருந்து நிறுவனை்) ைற்றுை் 

பபயோஎன்படக் நிறுவனை் (பஜரை்ன் உயிரியல் நிறுவனை்) ஆகியமவ இமைந்து 

தயோரிக்கின்றன. 

 

உலகின் முதல் 6ஜி செயற்ரகக்பகாள் 

 சீனோ பவற்றிகரைோக "உலகின் முதலோவது 6ஜி பசயற்மகக் பகோமள" விை்பவளிக்கு 

அனுப்பியுள்ளது. 

 இது ஷோங்க்சி ைோகோைதத்ில் உள்ள மதவோன் பசயற்மகக்பகோள் பசலுதத்ு 

மையதத்ிலிருந்து விை்பவளி சுற்றுப்போமதயில் பசலுத்தப்பட்டது. 

 இது சீனோவின் லோங் ைோரச் ் என்ற பசயற்மகக் பகோள் பதோடரின் 351வது ரோக்பகட் 

ஆகுை். 

 6ஜி பதோழில்நுட்பை் 5ஜி பதோழில்நுட்பத்மத விட 100 ைடங்கு பவகைோக இருக்குை் என்று 

எதிரப்ோரக்்கப் படுகிறது. 

 இது விை்பவளியில் படரோபேரட்்ஸ் அமலகளின் பதோழில்நுட்பத்மதச ்பசோதிக்குை். 

 படரோபேரட்்ஸ் அமலகள் உயர ் அதிரப்வை் கதிரவ்ீசச்ு (high-frequency radiation) 

அமலகள் ஆகுை். 

 இது ஒரு விநோடிக்கு 50 ஜிகோபிட் என்ற பவகத்தில் தரமவக் கடதத் அனுைதிக்கிறது. 
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 ாகிே ்நீேம்ூழ்கிக் க ் ல்  

 இந்தியக் கடற்பமடயோனது ஐந்தோவது ஸ்கோரப்ீன் வகுப்பு நீரம்ூழ்கிக் கப்பலோன 

“வோகிர”் என்ற கப்பமல பதற்கு முை்மபயின் ைசகன் கப்பல்துமறயில் துவக்கி மவதத்ு 

உள்ளது. 

 ைைல் மீனின் பபயமரபயோட்டி இதற்கு வோகீர ்என்று பபயர ்சூட்டப் பட்டுள்ளது. 

 இது கல்வோரி வகுப்பின் ஆறு நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்ளுள் ஒன்றோகுை். 

 இந்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கமளப் பிபரஞ்சு நோட்டின் கடற்பமட வடிவமைத்துள்ளது. 

 இது இந்தியக் கடற்பமடயின் Project-75 என்ற ஒரு திட்டதத்ின் கீழ் இந்தியோவில் கட்டப் 

பட்டு வருகிறது. 

 ஐ.என்.எஸ் வோக்சிர ்என்பது 6 ஆவது கப்பலோகுை். 

 இது இன்னுை் கட்டுைோனதத்ில் உள்ளது. 

 

 

ஸ்ப ஸ்எக்ஸ் மற்றும் நாொ 

 ஸ்பபஸ்எக்ஸின் க்ரூ டிரோகன் கோப்ஸ்யூல் ைற்றுை் போல்கன் 9 ரோக்பகட் ஆகியவற்றுக்கு 

நோசோ அதிகோரப் பூரவ்ைோகச ்சோன்றளிதத்ுள்ளது. 

 ஒரு விை்பவளி நிறுவனை் வழங்கிய முதல் விை்கலச ் சோன்றிதழோக இது 

உருபவடுத்துள்ளது. 

 இதனோல் ஸ்பபஸ்எக்ஸ் நிறுவனைோனது இப்பபோது விை்பவளி நிமலயதத்ிற்கு சீரோக  

விைோனங்கமள இயக்க முடியுை். 

 

விரே ான எதிேவ்ிரனயாற்றும் நில- ான் ஏவுகரண 

 ஒடிசோவில் உள்ள சந்திப்பூர ் பசோதமனத் தளதத்ில் அமனதத்ு வோனிமலகளிலுை்  

விமரவோன எதிரவ்ிமனயோற்றுை் நிலத்திலிருந்து வோனில் இருக்குை் இலக்மகத் 

தோக்குை் வமகயிலோன ஏவுகமைமயச ்பசோதித்தது. 

 இது 15 கி.மீ உயரத்தில் இருக்குை் ஒரு வோன்வழி இலக்மகத் தோக்குை் திறன் பகோை்டது. 

 

லிபயானிட் விண்கல் ச ாழிவு 

 லிபயோனிட் விை்கல் பபோழிவோனது (Leonid Meteor Shower) இந்தியோவில் நவை்பர ்17, 2020 

முதல் நவை்பர ்18, 2020 வமர தனது உசச்த்மத எட்டியது. 

 2020 ஆை் ஆை்டில், இந்தப் பபோழிவு நவை்பர ் 6 முதல் நவை்பர ் 30 வமர 

பசயல்படுகின்றது. 
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 படை்பல்-டட்டில் (Tempel-Tuttle) என்ற வோல்நட்சத்திரத்திலிருந்து லிபயோனிட்ஸ் பவளிப் 

படுகிறது. 

 இந்த வோல் நட்சதத்ிரை் சூரியமனச ்சுற்றி வர 33 ஆை்டுகள் ஆகுை். 

 லிபயோனிட்கள் லிபயோ என்ற ஒரு விை்மீன் பதோகுப்பிலிருந்து உருவோகின்றன. 

 லிபயோனிட் விை்கல் பபோழிவோனது பிரகோசைோகவுை் ைற்றுை் வினோடிக்கு 71 கி.மீ 

பவகதத்ிலுை் பயைிக்கிறது. 

 

 

திட்டம் க்ரூ 1 

 இது நோசோவின் வரத்த்கக் குழு திட்டதத்ின் கீழ் பசயல்படுை் முதல் பசயல்போட்டுத் 

திட்டைோகுை். 

 ஸ்பபஸ்எக்ஸ் ஆனது  திட்டை் க்ரூ 1 என்பதின் கீழ் நோன்கு விை்பவளி வீரரக்மள 

விை்பவளிக்கு அனுப்பியது. 

 மீை்டுை் பயன்படுத்தக் கூடிய ஸ்பபஸ்எக்ஸ் போல்கன் 9 ரோக்பகட்டோனது அந்த 

விை்கலத்மதச ்பசலுதத் பயன்படுதத்ப்பட்டது. 

 அந்தக் குழுவினர ்அந்த விை்கலத்திற்கு “Resilience” என்று பபயரிட்டனர.் 

 க்ரூ டிரோகன் கோப்ஸ்யூல் 40 ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு நோசோவோல் சோன்றளிக்கப்பட்ட ஒரு 

முதல் விை்கலைோகுை். 

 

nCOP2 தடு ்பூசி 

 உலக சுகோதோர நிறுவனைோனது இந்தத் தடுப்பூசிமய அதன் அவசரகோலப் 

பயன்போட்டுப் பட்டியல்களில் பசரத்்துள்ளது. 

 இமத இந்பதோபனசியோவின் பபயோ ஃபோரை்ோ உருவோக்கியது. 

 பபோலிபயோ மவரஸ் திரிபுக்கு (polio virus strain) சிகிசம்சயளிக்க இது உருவோக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இது ஒரு வோய்வழி பயன்போட்டு பபோலிபயோ தடுப்பூசி வமக 2 ஆகுை். 

 புதிய அவசரகோலப் பயன்போட்டுப் பட்டியல் முமறமய உலக சுகோதோர அமைப்பு 

உருவோக்கியுள்ளது. 

 இது 2014 ைற்றுை் 2016 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இமடயில் ஏற்பட்ட எபபோலோ மவரசின் 

திடீரப்் பபருக்கத்திற்குப் பதிலளிக்குை் விதைோக அமைந்துள்ளது. 

 பபயோ ஃபோரை்ோவின் இந்தத் தடுப்பூசியோனது இந்தப் பட்டியலின் கீழ் அங்கீகரிக்கப் 

பட்ட முதல் தடுப்பூசி ஆகுை். 
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 ேம் சித்தி 

 

 இது உலகில் மிகவுை் சக்தி வோய்ந்த, விநிபயோகிக்கப்படோத கைினி அமைப்மபக் 

பகோை்ட முதல் 500 கைினிகமளக் பகோை்ட பட்டியலில் 63வது இடத்மதப் பிடிதத்ு 

உள்ளது. 

 ஒரு விநிபயோகிக்கப்படோத கைினி அமைப்பில் உள்ள அமனதத்ு கூறுகளுை் 

(சோதனங்களுை்) ஒபர இடத்தில் இருக்குை். 

 பரை் சிதத்ிமயப் பபோறுதத் வமரயில் அமனதத்ு சோதனங்களுை்  புபனவில் அமைந்து 

உள்ளன. 

 இது ஒரு உயர ் கைினித் திறன் பகோை்ட பசயற்மக நுை்ைறிவு மீபவகக் கைினி 

ஆகுை். 

 இது பதசிய மீபவகக் கைினித் திட்டத்தின் கீழ் இருக்குை் ைதத்ிய உயரக்ைினி 

பைை்போட்டு மையத்தில் அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது ைத்திய மின்னணு ைற்றுை் தகவல் பதோழில்நுட்பத் துமற அமைசச்கை் ைற்றுை் 

ைத்திய அறிவியல் பதோழில்நுட்பதத்ுமற ஆகியவற்றினோல் கூட்டோக பைை்படுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த மீபவகக் கைினியோனது 5.267 பபட்டோபிளோப் (petaflops) பவகத்மதக் பகோை்டு 

உள்ளது. 

 பதசிய மீபவகக் கைினித் திட்டைோனது 2015 ஆை் ஆை்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்தியோவோனது தற்பபோழுது பதசிய மீபவகக் கைினித் திட்டத்தின் 3வது நிமலமய 

பசயல்படுதத்ிக் பகோை்டிருக்கின்றது.  

 இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய பநோக்கை் 3 நிமலகளில் நோட்டில் 70 மீபவகக் கைினிகமள 

அமைதத்ல் என்பதோகுை். 

 முதலோவது மீபவகக் கைினியோனது வோரைோசியில் உள்ள பனோரஸ் இந்துப் 

பல்கமலக் கழகதத்ில் அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது ”பரை் சிவோ” என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் எெஐ்வி தடு ்பு மாதிேி 

 இது “சமூக ஒப்பந்தை்” (Social Contracting – அரசிடை் நிதியுதவி பபறுதல்) என்ற ஒரு 

கருதத்ுருவின் அடிப்பமடயில் அமைந்துள்ளது. 

 இந்தியோவில் பதசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்போட்டுத் திட்டைோனது 1992 ஆை் ஆை்டில் 

பதோடங்கப் பட்டது. 

 தற்பபோழுது இந்தியோவோனது 2030 ஆை் ஆை்டில் எய்ட்ஸ் பநோமய ஒழிக்குை் பநோக்கை் 

பகோை்ட  ஒரு பதசிய உதத்ிசோர ்திட்டத்மதச ்பசயல்படுத்திக் பகோை்டிருக்கின்றது.  

 2018 ஆை் ஆை்டின் படி, எய்ட்ஸ் பநோயோளிகமளக் பகோை்ட 3வது மிகப்பபரிய நோடு 

இந்தியோ ஆகுை். 
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ககன்யான் 

 இஸ்பரோ ஆனது 2021 ஆை் ஆை்டின் இறுதியில், முதலோவது விை்பவளி வீரரக்ளற்ற 

ககன்யோன் விை்கலத்மதச ்பசலுத்த உள்ளது. 

 பைலுை் இஸ்பரோவோனது விை்பவளிக்கு ைனிதரக்மள அனுப்புவதற்கு முன்போக 2022 

ஆை் ஆை்டில் இரை்டோவது விை்பவளி வீரரக்ளற்ற விை்கலத்மத அனுப்ப உள்ளது. 

 

 

P-8I 

 இந்தியக் கடற்பமடயோனது அபைரிக்கோவின் பபோயிங் நிறுவனத்திடமிருந்து 

ஒன்பதோவது P-8I கை்கோைிப்பு விைோனத்மத பகோவோவின் கடற்பமடத் தளதத்ில்  

பபற்றுள்ளது.  

 P-8 விைோனத்திற்கோன முதலோவது ைற்றுை் மிகப்பபரிய வோடிக்மகயோளர ் இந்தியக் 

கடற்பமட ஆகுை்.  

 P-8I என்பது பபோயிங்கின் P-8A பபோஸிடன் விைோனதத்ின் ஒரு வமகயோகுை். 

 இது அபைரிக்கக் கடற்பமடயின் மிக வயதோன P-3 என்ற விைோனதத்ிற்கு ைோற்றோக 

வடிவமைக்கப் பட்டு உள்ளது.  

 

அரல ாங்கி விண்ச ளித் திட்டம் 

 ஐபரோப்பிய விை்பவளி நிறுவனைோனது (ESA - European Space Agency) அமலவோங்கி ஒரு 

என்ற திட்டத்மத (Ariel) முமறயோக ஏற்றுக் பகோை்டுள்ளது. 

 அமலவோங்கி என்பது வளிைை்டலத் பதோமல உைரவ்ி அகசச்ிவப்பு பவளிக்பகோள் 

மீதோன ஒரு பபரு ஆய்வு (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) 

என்பமதக் குறிக்கின்றது. 

 இது 2029 ஆை் ஆை்டில் பதோடங்கப்பட உள்ளது.  

 இது ஒரு 4 ஆை்டு கோலதத்ில் 1000ற்குை் பைற்பட்ட பவளிக் பகோள்களின் மீது ஒரு 

மிகப்பபரிய ஆய்மவ நடத்த உள்ளது.  
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பகாப க்ஸின் மருந்திற்கான மூன்றாம் கட்ட பொதரன 

 போரத் பபயோபடக் நிறுவனைோனது பகோபவக்ஸின் ைருந்திற்கோன மூன்றோை் கட்ட 

ைருத்துவச ்பசோதமன பதோடங்கப் பட்டுள்ளதோக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியோவில் பகோரோனோ மவரஸ் பநோய்த் தடுப்பிற்கோக நடதத்ப்படுை் ஒரு மிகப் 

பபரிய ைருதத்ுவச ்பசோதமன இதுவோகுை். 

 பைலுை் இதற்கு இந்தியத் தமலமை ைருந்துக் கட்டுப்போட்டகத்தினோலுை் ஒப்புதல் 

அளிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இது இந்திய ைருதத்ுவ ஆரோய்சச்ிக் கழகை் (Indian Council of Medical Research - ICMR) 

அமைப்புடன் இமைந்து நடத்தப்பட உள்ளது. 

 பகோபவக்ஸின் என்பது இந்தியோவின் ஒரு உள்நோட்டு பகோவிட் – 19 பநோய்த் தடுப்பு 

ைருந்தோகுை்.  

 இது பதசிய நசச்ுயிரியல் மையை் (NIV - National Institute of Virology) ைற்றுை் இந்திய 

ைருத்துவ ஆரோய்சச்ிக் கழகை் ஆகியவற்றுடன் இமைந்து போரத் பபயோபடக் 

நிறுவனதத்ினோல் உருவோக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது போரத் பபயோபடக்கின் பிஎஸ்எல்-3 (உயிரிப் போதுகோப்பு நிமல - 3) என்ற ஒரு 

உயிரிக் கட்டுப்போட்டு மையதத்ில் உருவோக்கப் பட்டுத் தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது ஒரு பவபரோ பசல் உற்பதத்ித் தளத்தில் தயோரிக்கப்படுகின்றது. 

 

mRNA 

 அபைரிக்கோவின் ைோபடரன்ோ பபயோபடக் நிறுவனைோனது RNA அல்லது mRNA பசய்தி 

அமைப்மபப் பயன்படுத்தி பகோவிட் - 19 பநோய்த் தடுப்பு ைருந்மத உருவோக்கிக் 

பகோை்டிருக்கின்றது.  

 ஆனோல் mRNA ஆனது இதுவமர எந்தபவோரு பநோய்க்குை் பரிந்துமரக்கப்படவில்மல 

என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.  

 ைோடரன்ோ ைற்றுை் பிபிசர ்(Pfizer) ஆகிய இரை்டு நிறுவனங்களுை் தைது பநோய்த் தடுப்பு 

ைருந்துகளில் mRNA பதோழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துகின்றன. 

 பநோய்த் தடுப்பு ைருந்மத உருவோக்குவதில் இந்தத் பதோழில்நுட்பை் பயன்படுத்தப் 

படுவது இதுபவ முதன்முமறயோகுை்.  

 mRNA என்ற புரதத்தின் வரிமசயோக்கைோனது பகோவிட்-19 மவரஸின் முள் பபோன்ற ஒரு 

புரததத்ுடன் பசரத்த்ு குறிமுமறயோக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

உலகளாவிய பேடிபயா கண்காணி ்பு அரம ்பு 

 இந்தியப் பிரோந்தியக் கை்கோைிப்பு அமைப்போனது (Indian Regional Navigation Satellite 

System- IRNSS) இந்தியக் கடல் பகுதியில் சரவ்பதசக் கடல்சோர ்அமைப்பின் (International 

Maritime Organisation - IMO) பசயல்போடுகளுக்கோக IMO அமைப்பினோல் பைற்பகோள்ளப் 

படுை் உலகளோவிய பரடிபயோ கை்கோைிப்பு அமைப்பின் ஒரு கூறோக ஏற்றுக் பகோள்ளப் 

பட்டு உள்ளது.  

 இது குபளோனோஸ் ைற்றுை் ஜிபிஎஸ் பபோன்று இடை் குறித்த தகவல்கமளப் பபறுவதற்கு 

பவை்டி IRNSS அமைப்மபப் பயன்படுத்திட கப்பல்கமள அனுைதிக்கின்றது. 

 இந்தக் கை்கோைிப்பு அமைப்போனது இந்தியக் கடல் பகுதியில் 1500 கிபலோ மீட்டர ்

வமர தனது பைிமய பைற்பகோள்கின்றது. இது இங்கு ஜிபிஎஸ் என்பதற்கு ைோற்றோக 

விளங்குகின்றது.  

 IRNSS அமைப்பின் பசயல்போட்டுப் பபயர ்பநவிக் (NAVIC) என்பதோகுை். 
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 இது தனது சுற்று வட்டப் போமதயில் 8 பதோகுப்புகமள (வமலயமைப்புகமள) 

பகோை்டுள்ளது. 

 எனினுை் IRNSS ஒரு உலகளோவிய கை்கோைிப்பு அமைப்பு இல்மல, ைோறோக இது ஒரு 

பிரோந்தியக் கை்கோைிப்பு அமைப்பு ஆகுை்.  

 அபைரிக்கோ, ரஷ்யோ, சீனோ ஆகியவற்றிற்குப் பிறகு உலகில் ஒரு தனிசச்ுதந்திர ைற்றுை் 

பிரோந்திய பசயற்மகக் பகோள் கை்கோைிப்பு அமைப்மபக் பகோை்ட 4வது நோடு 

இந்தியோ ஆகுை். 

 IMO என்பது ஐக்கிய நோடுகளின் ஒரு அமைப்போகுை். 

 

பிேம்பமாஸ் ஏவுகரணயின் புதிய  தி ்பு 

 இந்தியோவோனது நிலதத்ில் உள்ள இலக்மகத் தோக்கி அழிக்குை் வமகயிலோன புதிய 

பிரை்பைோஸ் ஏவுகமைமய அந்தைோன் தீவில் பசோதமன பசய்துள்ளது.  

 இது நிலதத்ிலிருந்து நிலதத்ில் உள்ள இலக்மகத் தோக்கி அழிக்குை்  மீபயோலி பவக 

ஏவுகமையோகுை். 

 இந்த ஏவுகமையின் வரை்போனது முந்மதய 290 கிபலோ மீட்டரிலிருந்து 400 கிபலோ 

மீட்டர ்வமர நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இதன் பவகைோனது 2.8 ைோக் அல்லது ஒலியின் மூன்று ைடங்கு பவகை் என்ற அளவில்  

பரோைரிக்கப் படுகின்றது.  

 பிரை்பைோஸ் II ஏவுகமையோனது ைோக் 7-8 என்ற பவகத்துடன் தற்பபோது பைை்போட்டு 

நிமலயின் கீழ் உள்ளது.  

 2016 ஆை் ஆை்டில் ஏவுகமைத் பதோழில்நுட்பக் கட்டுப்போட்டு அமைப்பில் இந்தியோ 

உறுப்பினர ் ஆன பின்பு, 800 கிபலோ மீட்டர ் வரை்பு பகோை்ட பிரை்பைோஸ் 

ஏவுகமையின் புதிய பதிப்மப கட்டமைக்க பவை்டி ரஷ்யோவோனது இந்தியோவுடன் 

இமைய இருக்கின்றது.  

 பிரை்பைோஸ் ஏவுகமையின் பபயரோனது இந்தியோவின் பிரை்ைபுத்திரோ ைற்றுை் 

ரஷ்யோவின் ைோஸ்பகோ ஆகிய 2 நதிகளிலிருந்து எடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 உலகில் உள்ள விமரவோன கப்பல் எதிரப்்பு ஏவுகமை இதுவோகுை். 

 இந்த ஏவுகமைமய கப்பல்கள், நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள், விைோனை் ைற்றுை் நிலப்பரப்பு 

ஆகியவற்றிலிருந்து ஏவ முடியுை்.  

 

 ருணாஸ்திோ நீேம்ூழ்கி ஏவுகரண 

 வருைோஸ்திரோ என்ற ஏவுகமையோனது விசோகப் பட்டினத்தில் அமைந்துள்ள அதன்  

உற்பத்தி நிறுவனைோன போரத் மடனமிக்ஸ் லிமிபடட் என்ற நிறுவனதத்ினோல் இந்தியக் 

கடற்பமடயிடை் வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 வருைோஸ்திரோ என்பது இந்தியோவின் முதலோவது கனரக நீரம்ூழ்கி ஏவுகமை ஆகுை். 

 இது பவடிக்குை் ஆயுதங்களுடன் கூடிய ஒரு நீரம்ூழ்கி ஏவுகமை வமகயோகுை்.  

 இந்தியோவின் உள்நோட்டிபலபய வடிவமைக்கப்பட்டு, தயோரிக்கப்பட்ட முதலோவது 

நீரம்ூழ்கி ஏவுகமை இதுவோகுை்.  

 இது இந்தியோவின் ஒரு பைை்படுத்தப்பட்ட கனரக நீரம்ூழ்கி எதிரப்்பு ஏவுகமை ஆகுை். 

 நீரம்ூழ்கி எதிரப்்பு ஏவுகமையோன  இது மின்சோரதத்ோல் இயக்கப் படுகின்றது. 

 ைைிக்கு 70 கிபலோ மீட்டர ் பவகை் வமர பயைிக்குை் திறன் பகோை்ட இந்த 

ஏவுகமையோனது 40 கிபலோ மீட்டர ்தூர வரை்மபக் பகோை்டுள்ளது. 
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 இது 250 கிபலோ கிரோை் எமடயுள்ள ஆயுதங்கமள எடுதத்ுச ்பசல்லுை் திறன் பகோை்டது.  

 இது விசோகப் பட்டினத்தில் அமைந்துள்ள போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் வளரச்ச்ி 

அமைப்பின் கடல்சோர ்அறிவியல் ைற்றுை் பதோழில்நுட்ப ஆய்வகதத்ினோல் உருவோக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 இந்தியப் போதுகோப்புத் பதோழிற்துமறயின்படி, புவியிடங்கோட்டி அடிப்பமடயிலோன 

உதவி பசய்தமலக் பகோை்ட உலகின் ஒபர நீரம்ூழ்கி ஏவுகமை இதுவோகுை்.  

 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

2 புதிய ோம்ொே் தளங்கள் 

 சமீபதத்ில், கபர ் தல் ஈரநிலை் (பீகோர)் ைற்றுை் அசன் போதுகோப்பக கோப்பு நிலை் 

(உத்தரகோை்ட்) ஆகியமவ ரோை்சோர ்தளங்களோகத் பதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 இந்த 2 தளங்கள் பசரக்்கப் பட்டதின் மூலை் இந்தியோவில் உள்ள ரோை்சோர ்தளங்களின் 

எை்ைிக்மக 31 ஆக உயரந்்துள்ளது. பதற்கு ஆசியோவில் இதுபவ அதிகைோகுை். 

 சரவ்பதச முக்கியதத்ுவை் வோய்ந்த ஈர நிலங்கள் ரோை்சோர ் நிலங்களோக அறிவிக்கப் 

படுகின்றன. 
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இந்தியாவில் மணல் பமடு பூங்கா 

 உலக வங்கியின் ஆதரவுடன் நோட்டின் முதலோவது ைைல்பைடு பூங்கோமவ பகோவோ 

ஆரை்பிக்க உள்ளது. 

 ைைல் பைடு என்பது கோற்றின் பசயல்போட்டோல் உருவோக்கப்பட்ட புவியியல் 

படிவுகளோகுை். 

 இந்தப் புவியியல் அமைப்புகள் கடலின் தோக்கங்களிலிருந்துப் போதுகோப்பு அளிக்குை்  

வமகயில் இயற்மகயின் முதல் நிமலத் தளைோகச ்பசயல்படுகின்றன.  

 

 

சிங்கங்கள்  ாதுகா ்புத் திட்டம் 

 இந்திய வனவிலங்கு மையைோனது குஜரோத் வனத் துமறயுடன் இமைந்து சிங்கங்கள் 

போதுகோப்புத் திட்டப் பரிந்துமரமய உருவோக்கியுள்ளது. 

 இந்த பரிந்துமரயின் கீழ் எதிரக்ோலத்தில் சோதத்ியைோன சிங்கங்கள் 

இடைோற்றத்திற்கோக பின்வருை் 6 புதிய தளங்கமள அமடயோளை் கை்டுள்ளது.  

o ைோதவ் பதசியப் பூங்கோ, ைதத்ியப் பிரபதசை் 

o சீதோைோதோ வனவிலங்குச ்சரைோலயை், இரோஜஸ்தோன் 

o முகுந்த்ரோ ைமலகள் புலிகள் கோப்பகை், இரோஜஸ்தோன் 

o கோந்தி சோகர ்வனவிலங்குச ்சரைோலயை், ைத்தியப் பிரபதசை் 

o குை்பல்கர ்வனவிலங்குச ்சரைோலயை், ரோஜஸ்தோன் 

o பஜபசோர ் – போலரோை் அை்போஜி வனவிலங்குச ் சரைோலயை் ைற்றுை் அமத 

ஒட்டியுள்ள நிலப் பகுதி, குஜரோத ்

 சிங்கங்கள் போதுகோப்புத் திட்டைோனது ஆசியச ் சிங்கங்களின் போதுகோப்பிற்கோக 2020 

ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று பதோடங்கப்பட்டது. 

 இதன் கமடசி எஞ்சிய இனைோனது குஜரோத்தின் ஆசியச ்சிங்க நிலப்பகுதியில் உள்ளது. 

 

ெேத்ாே் விலங்கியல் பூங்கா 

 பிரதைர ் நபரந்திர பைோடி அவரக்ள் குஜரோத்தின் நரை்மத ைோவட்டதத்ில் உள்ள 

பகவோடியோவில்  ஆபரோக்கிய வனை், சரத்ோர ் பபடல் விலங்கியல் பூங்கோ, ஏக்தோ 

அங்கோடி ைற்றுை் குழந்மதகள் ஊட்டச ் சதத்ுப் பூங்கோ ஆகியவற்மறத் திறந்து 

மவத்தோர.்  

 சரத்ோர ்பபடல் விலங்கியல் பூங்கோ பிரபலைோக மிருக உலோ என்றுை் அறியப்படுகிறது. 
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மஞ்ெள் தூசு 

 சமீபதத்ில் வட பகோரிய அதிகோரிகள் சீனோவிலிருந்து வீசுை் “ைஞ்சள் தூசு” எனப்படுை் 

ைரை்ைோன பைகங்களுடனோன பதோடரம்பத் தவிரப்்பதற்கோக வீட்டிபலபய இருக்குைோறு 

தங்கள் குடிைக்கமள அறிவுறுதத்ியுள்ளனர.்  

 ைஞ்சள் தூசு என்பது சீனோ ைற்றுை் ைங்பகோலியோவில் உள்ள போமலவனங்களில் 

கோைப்படுை் ஒரு வமக ைை் ஆகுை். 

 

புது தில்லியில்  சுரம ்  ட்டாசுகள் 

 நவை்பர ் 14 அன்று பகோை்டோடப்படுை் தீபோவளியோனது இந்தியோவின் முதலோவது 

பசுமைத் தீபோவளியோக இருக்குை். 

 பசுமைப் பட்டோசுகள் ைட்டுபை பதசியத் தமலநகரப்் பகுதியில் தயோரிக்கப்பட்டு, 

விற்பமன பசய்யப்பட்டு பயன்படுதத்ப்பட பவை்டுை். 

 இந்தப் பட்டோசுகள் சோதோரைப் பட்டோசுகமள விட 30% குமறவோக ைோசுபடுதத்ுை் திறன் 

பகோை்டது.  

 கடுமையோன புமக ைற்றுை் உமிழ்வுகளுக்குக் கோரைை் இரசோயன பபரியை் மநட்பரட் 

என்பதோகுை்.  

 பைலுை் பசுமைப் பட்டோசுகள் லித்தியை், ஆரப்சனிக், ஈயை் பபோன்ற தமட பசய்யப் 

பட்ட இரசோயனங்கமளக் பகோை்டிருப்பதில்மல. 

 இமவ போதுகோப்பு நீர ் பவளிபயற்றி, போதுகோப்போன பதரம்ைட் பட்டோசு ைற்றுை் 

போதுகோப்போன குமறவோன அலுமினியப் பட்டோசுகள் என்றுை் அமழக்கப் படுகின்றன.  

 பசுமைப் பட்டோசுகள் நீரோவிமய பவளிபயற்றுகின்றன. எனபவ இமவ ைோசுத் துகள்கள் 

பைபல எழுை்புவமத அனுைதிப்பதில்மல.  

 பட்டோசுப் புமகயோனது முக்கியைோக சல்பர ் மட ஆக்மஸடு, ைற்றுை் மநட்ரஜன் 

ஆக்மஸடு ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகளிலிருந்து பவளி வருகின்றன.  

 நோக்பூரில் உள்ள சிஎஸ்ஐஆர-்பதசிய சுற்றுசச்ூழல் பபோறியியல் ஆரோய்சச்ி மையை் 

இந்தப் பட்டோசுகமளத் தயோரித்துள்ளது. 
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புதிய உயிேக்்பகாளக் கா ் கங்கள்  

 யுபனஸ்பகோவின் ைனிதன் ைற்றுை் உயிரக்்பகோளக் கோப்பகத் திட்டதத்ின் சரவ்பதச 

ஒருங்கிமைப்பு ைன்றைோனது 18 நோடுகளில் 25 புதிய தளங்கமள உலக 

உயிரக்்பகோளக் கோப்பக வமலயமைப்பில் பசரத்்துள்ளது. 

 இப்பபோது உலபகங்கிலுை் உள்ள 129 நோடுகளில் 714 உயிரக்்பகோளக் கோப்பகங்கள் 

உள்ளன. 

 அன்படோரோ (ஆரட்ிபனோ), கபபோ பவரப்ட (ஃபபோபகோ ைற்றுை் ைபயோ), பகோபைோபரோஸ் 

(ைவோலி), லக்சை்பரக்் (மிபனட்), டிரினிடோட் ைற்றுை் படோபோபகோ (வடகிழக்கு 

படோபோபகோ) ஆகிய நோடுகள் இந்த ஆை்டு முதல், ைனிதன்  ைற்றுை் உயிரக்்பகோளத் 

திட்டதத்ின் வமலயமைப்பில் தங்கள் முதல் உயிரக்் பகோளக் கோப்பகதத்ுடன் 

இமைகின்றன. 

 நோன்கு உறுப்பு நோடுகள் அந்த வமலயமைப்பிலிருந்து 11 தளங்கமளத் திருை்பப் 

பபறுைோறு பகோரியுள்ளன. 

 அமவ,  

o ஆஸ்திபரலியோ - உலுரு ஐயரஸ்் ரோக்-ைவுை்ட் ஓல்கோ, குபரோஜிங்கலோங், 

ரிவரப்லை்ட் (முன்பு புக்ைோரக்்), பகோஸ்கியுஸ்பகோ ைற்றுை் பபயரிடப் படோத 

ஒன்று (ைோமுங்கரி) 

o பல்பகரியோ - அலி பபோபடோச,் டூப்கி-ஜிந்தஜ்ிரிட்சோ, ைந்தரிட்ஸோ ைற்றுை் 

பரங்கலிட்சோ 

o கோங்பகோ ஜனநோயகக் குடியரசு - லுஃபிரோ ைற்றுை் 

o பைக்சிபகோ - இஸ்லோஸ் படல் பகோல்பபோ டி கலிபபோரன்ியோ ஆகுை். 

 உயிரக்்பகோளக் கோப்பகங்கள் ஐ.யூ.சி.என் அமைப்பின் கீழ் வருை் 'ஐந்தோை் வமக 

போதுகோக்கப்பட்ட பகுதிகளின்’ கீழ் வருகின்றன. 

 உயிரக்்பகோளக் கோப்பகங்கள் ஒரு பபோதுவோன பதசியப் பூங்கோ அல்லது வனவிலங்குச ்

சரைோலயத்மத விட இயற்மக வோழ்விடத்திற்கோன  மிகப் பபரிய பகுதிகமளப் 

போதுகோப்பமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

மனிதன் மற்றும் உயிரக்்தகாளத் திட்டம் (MAB) பற்றி 

 MAB (Man and the Biosphere Programme) என்பது அரசுகளுக்கிமடபயயோன ஓர ்அறிவியல் 

திட்டைோகுை். 

 இது 1971 ஆை் ஆை்டில் போரமீஸத் தமலமையிடைோகக் பகோை்ட யுபனஸ்பகோ 

அமைப்போல் பதோடங்கப்பட்டது. 

 இது 34 யுபனஸ்பகோ உறுப்பு நோடுகளின் பதரந்்பதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினரக்மளக் 

பகோை்ட ஒரு சுழல் தமலமை அமைப்மபக் பகோை்டு இருக்கின்றது. 

 தற்பபோமதய தமலமை மநஜீரியோ ஆகுை். 

 

புதிய இறால் இனங்கள் 

 பதசிய மீன் ைரபணு வள பைியகத்துடன் பதோடரப்ுமடய விஞ்ஞோனிகள் இதுவமர 

இந்திய நீரில் கோைப்படோத நோன்கு வமகயோன இறோல்கமள அமடயோளை் 

கை்டுள்ளனர.் 

 இது லட்சத்தீவு தீவுகளின் அகட்டித் தீவில் உள்ள பவளப் போமறகளில் கோைப் பட்டது. 

 இந்த இரை்டு இனங்களுை் முமறபய அகட்டித் தீவு ைற்றுை் அபரபியக் கடல் 

ஆகியவற்றின் பபயருக்பகற்ப பபரிக்லிபைபனல்லோ அகட்டி ைற்றுை் 

யூபரோகரிபடல்லோ அபரபியோபனசிஸ் என்று பபயரிடப் பட்டுள்ளன. 
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 ன்னா உயிேக்் பகாளக் கா ் கம் 

 யுபனஸ்பகோ ஆனது பன்னோ புலிகள் கோப்பகதத்ிற்கு  “உயிர ்் ம ாள ்  ாப்ப ம்” என்ற 

அந்தஸ்னத வழங்கியுள்ளது.  

 பன்னோ என்பது இந்தியோவில் யுபனஸ்பகோவின் 12வது உயிரக்்பகோளக் கோப்பகைோகுை். 

 இது கடந்த 10 ஆை்டுகளில் புலிகளின் எை்ைிக்மகமயச ்சுழியதத்ிலிருந்து 54 ஆக 

உயரத்த்ியுள்ளது.  

 2009 ஆம் ஆண்டில், இங்குள்ள புலி ளின் முழு எண்ணி ்ன யானது மவட்னடயாடுதல் 

மூலம் முழுவதுைோக ஒழி ் ப்பட்டு இருந்தது.  

 2 வபண் புலி ள் 2009 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாததத்ில் போந்தவ ார ்் மதசியப் பூங் ா 

மற்றும்  ன்ஹா மதசியப் பூங் ா ஆகியவற்றிலிருந்து இங்கு இடமாற்றம் வெய்யப் 

பட்டன. 

 பன்னா ஆனது 2011 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவினால் உயிர ்்ம ாள ்  ாப்ப மா த் 

மதரந்்வதடு ் ப் பட்டுள்ளது.  

 இது பெம்ாரக்ி மற்றும் அமரக்ந்தக் ஆகியவற்றிற்குப் பிறகு மதத்ியப் பிரமதெத்தில் 

உள்ள மூன்றாவது  ாப்ப ம் ஆகும்.  

 

ெமீ த்றதயப் பிேெச்ிரன 

 ைத்திய அரசோனது ைத்தியப் பிரபதச ைோநில அரசு ைற்றுை்  உதத்ரப் பிரபதச ைோநில 

அரசு ஆகியவற்றுடன் இமைந்து இந்தக் கோப்பகதத்ின் வழியோக பகன் நதிமய 

பபட்வோ நதியுடன் இமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது நோட்டின் முதலோவது நதிநீர ்இமைப்புத் திட்டைோகுை். 

 இது 283 கிபலோ மீட்டர ் நீளை் பகோை்ட பதௌதக்ோன் அமையின் கட்டமைப்மப 

உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 இது பந்பதல்கை்ட்டின் வறட்சிப் பகுதிகளுக்கு நீர ்அளிக்கின்றது. 
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 பன்னோ ஆனது கோடுகள் ைற்றுை் சதுப்பு நிலப் பகுதியோக வமகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது.  

 இது மத்தியப் பிரமதெத்தில் பன்னா மற்றும் ெதத்ரப்ூர ் மாவட்டங் ளில் 576 கிமலா 

மீட்டர ்அளவில் பரவியுள்ளது. 

 இது ஒரு மு ்கியமான புலி ள் வாழ்விடம் மற்றும் பன்னா புலி ள்  ாப்ப த்னத ் 

வ ாண்டுள்ளது. 

 இது  ஜுராம ா நினனவுெ ்சின்னங்கள் என்ற  ஒரு யுவனஸ்ம ா உல ப் பாரம்பரியச ் 

சின்னத்னதயுை் வ ாண்டுள்ளது. 

 இது 1993 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 22வது புலி ள்  ாப்ப மா வும் மதத்ியப் 

பிரமதெத்தில் 5வது புலிகள்  ாப்ப மா வும் அறிவி ் ப் பட்டது.  

 இந்தியாவில் உள்ள 18 உயிர ்் ம ாள ்  ாப்ப ங் ளில் 12 கோப்பகங்கள் உல  

உயிர ்்ம ாள ்  ாப்ப  வமலயமைப்பின் ஒரு பகுதியா  உள்ளன.  

 

 

மன்ொே் ஏேி பமம் ாட்டுத் திட்டம் 

 ஜை்மு-கோஷ்மீரில் ைன்சோர ்ஏரி பைை்போட்டுத் திட்டத்மத ைதத்ிய அரசோனது சமீபதத்ில் 

துவக்கியது. 

 சுரின்சோர ்ஏரியுை் ைன்சோர ்ஏரியுை்  இரட்மட ஏரிகளோகக் கருதப்படுகின்றன. 

 சுரின்சோர-்ைன்சோர ் ஏரிகள் நவை்பர ் 2005 ஆை் ஆை்டில் ரோை்சோர ் போதுகோப்பு 

ஒப்பந்ததத்ில் இடை் பபற்றன. 

 இது ஜை்முவில் அமைந்துள்ளது. 

 இது ஒரு நன்னீர ்ஏரி ைற்றுை் ஒரு இயற்மக ஏரி ஆகுை். 
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யமுரனயில் அம்பமானியாவின் அளவுகள் அதிகேி ்பு  

 யமுமனயோற்றில் அை்பைோனியோ அளவோனது, ஒரு மில்லியனுக்கு 3 பகுதிகள் (parts per 

million - ppm) என்ற அளவிமன எட்டியுள்ளது .  

 இந்தியத் தர நிரை்யப் பைியகதத்ின் படி, இது ஏற்றுக் பகோள்ளத் தக்க வரை்போன 0.5 

ppm என்ற அளமவ விட கிட்டத்தட்ட ஆறு ைடங்கு அதிகைோகுை். 

 அை்பைோனியோ ஒரு நிறைற்ற வோயுவோகுை். 

 இது மேட்ரஜன் ைற்றுை் மநட்ரஜமனக் பகோை்டுள்ளது. 

 உரங்கள், பநகிழிகள், பசயற்மக இமழகள், சோயங்கள் ைற்றுை் பிற பபோருட்களின் 

உற்பத்தியில் இது ஒரு பதோழில்துமற இரசோயனைோக பயன்படுதத்ப்படுகிறது. 

 கரிைக் கழிவுப் பபோருட்களின் சிமதவிலிருந்து சுற்றுசச்ூழலில் இயற்மகயோகபவ 

அை்பைோனியோ உருவோகிறது. 

 

 

2050 ஆம் ஆண்டில் கடுரமயான நீே ் ற்றாக்குரற 

 இந்தியோவின் 30 நகரங்கள் உட்பட உலபகங்கிலுை் உள்ள நூறு நகரங்கள் 2050 ஆை் 

ஆை்டிற்குள் ‘கடுமையோன நீர ் பற்றோக்குமற’ அபோயத்மத எதிரப்கோள்ள 

இருக்கின்றன. 

 இது இயற்மகக்கோன உலகளோவிய நிதியத்தின் சமீபதத்ிய ஒரு அறிக்மகயின் படி 

பவளியோனதோகுை்.  

 இதில் அமடயோளை் கோைப்பட்ட நகரங்களில் போதிக்குை் பைற்பட்டமவ சீனோ ைற்றுை் 

இந்தியோ ஆகிய நோடுகமளச ்பசரந்்தமவயோகுை். 
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 இந்திய நகரங்கள்: பஜய்ப்பூர,் இந்தூர,் தோபன, ஸ்ரீநகர,் ரோஜ்பகோட், பபங்களூரு 

பபோன்றமவயோகுை். 

 தற்பபோது, அதிக நீர ்ஆபத்தில் இருக்கக் கூடிய உலக ைக்கள் பதோமக 17% ஆகுை். 

 

 

காலநிரல மாற்றம் குறித்த இந்திய சிஇஓ மன்றம் 

 இந்த ைன்றதத்ிற்கு ைதத்ிய சுற்றுசச்ூழல் துமற அமைசச்ர ் பிரகோஷ் ஜவ்படகர ்

தமலமை வகிதத்ோர.் 

 2030 ஆை் ஆை்டிற்குள் புதுப்பிக்கதத்க்க  ஆற்றலின் மூலை் 450 ஜிகோவோட் மின் 

உற்பத்திமய அமடயுை் இந்தியோவின் இலக்மகயுை் ஜவ்படகர ்சுட்டிக் கோட்டினோர.் 

 இந்தியோவின் தலோ தனி நபர ்கரிை உமிழ்வுகளோனது மிகவுை் குமறவோக உள்ளது.  

 வளரந்்த நோடுகளுடன் ஒப்பிடப் படுமகயில் இந்தியோவோனது உமிழ்வுகமள 

பவளியிடுவதில் குமறந்த அளவு பங்களிப்மபபய அளிதத்ு இருக்கின்றது. 

 இந்தியோவோனது கோரப்ன் உமிழ்வுகமளக் குமறப்பதற்கோக போரிஸ் ஒப்பந்ததத்ின் கீழ், 

பதசிய அளவில் நிரண்யி ் ப்பட்ட பங் ளிப்பு னள அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவானது தனது உமிழ்வுெ ்வெறினவ 35% என்ற அளவிற்கு ் குனற ் வுள்ளது.  

 இது 2022 ஆம் ஆண்டு வா ்கில் 175 ஜி ாவாட் புதுப்பி ் த் த ்  ஆற்றனலயும் 100 

ஜி ாவாட் சூரிய ஒளி ஆற்றனலயும் வபற உள்ளது.  

 

கடாகீ குழு 

 2020 ஆை் ஆை்டு பை 27 அன்று ஒரு மிகப்பபரிய தீ விபத்தோனது இந்திய எை்பைய் 

நிறுவனதத்ின் போக்ஜன் எை்பைய் வயலில் ஏற்பட்டது.  

 அந்தத் தீ இதுநோள் வமர அமைக்கப் படவில்மல. 

 கனடோமவச ் பசரந்்த ஒரு சுரங்க நிறுவனைோனது இந்தத் தீமய அமைப்பதற்கோக 

வரவமழக்கப் பட்டுள்ளது.  

 கடோகீ குழுவோனது இந்தத் தீ விபதத்ு குறிதத்ு ஒரு அறிக்மக அளிப்பதற்கோக பதசியப் 

பசுமைத் தீரப்்போயத்தினோல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  
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காற்றுத் தே பமலாண்ரமக்கான ஆரணயம் 

 தில்லியின் முன்னாள் தனலனமெ ் வெயலாளரான M.M. குட்டி என்பவர ் மதசியத ்

தனலந ரப் பகுதி மற்றும் அனதெ ் சுற்றியுள்ள பகுதி ளில்  ாற்றுத் தர 

மமலாண்னம ் ான ஆனணயத்தின் (Capital Region and Adjoining Areas - CAQM) 

தனலவரா  நியமி ் ப் பட்டுள்ளார.் 

 CAQM ஆனது தில்லி, பஞ்ொப், ராஜஸ்தான், ஹரியானா மற்றும் உதத்ரப் பிரமதெம் 

ஆகிய பகுதிகளில் நிலவுை்  ாற்று மாசு குறிதத் சி ் னல ்  னளய உள்ளது.  

 CAQM ஆனது பல்மவறு மாசுபாடு- ண் ாணிப்பு அனமப்பு னள ்  னளந்த பின்னர ்

உருவா ் ப் பட்டுள்ளது.  

 இதில் மிக முக்கியைோக 22 வருடைோக இருந்த சுற்றுசச்ூழல் ைோசுபோடு (தடுப்பு ைற்றுை் 

கட்டுப்போடு) ஆமையமுை் அடங்குை். 

 இவ்வோமையை் படல்லி பதசிய தமலநகரப் பிரோந்தியத்தில் கோற்று ைோசுபோட்மட 

குமறப்பதில் பங்கோற்றியது. 

 

பகாட்டூே் யாரனகள் புனே ்ாழ்வு ரமயம் 

 பகோட்டூர ் யோமனகள் புனரவ்ோழ்வு மையைோனது பகரளோவின் திருவனந்தபுரதத்ில் 

அமைந்துள்ளது.  

 யோமனகளுக்கோன உலகின் மிகப்பபரிய நல ைற்றுை் சீரோக்க மையை் இதுவோகுை். 

 இந்தத் திட்டைோனது பநய்யோர ்அமைப் பகுதியில் பல்பவறு நீரத்் பதக்கங்கள் ைற்றுை் 

தடுப்பு அமைகளின் கட்டுைோனத்மதயுை் உள்ளடக்கி உள்ளது. 

 

இமயமரலயில் தாே ்உருண்ரடகள் 

 இையைமல-திபபத்திய பீடபூமியில் தோர ் உருை்மடகள் இருப்பதோக ஓர ் ஆய்வில் 

கை்டறியப் பட்டுள்ளது. 
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 இமவ சிறிய அளவில் ஒளி உறிஞ்சுை் கோரப்பனசியத் துகள்கள் ஆகுை். இமவ பனி 

ைற்றுை் பனிக்கட்டிகளில் உயிரவ்ோழ் அல்லது புமதபடிவ எரிைங்கமள எரிப்பதோல் 

உருவோகின்றன. 

 இமவ பனிப்போமற உருகுவமத விமரவுபடுதத்ுகின்றன. 

 இமவ  புமதபடிவ எரிைங்கமள எரிக்குை் பபோது பவளிபயற்றப்படுை் பழுப்புக் 

கரிைத்திலிருந்து உருவோக்கப் படுகின்றன. 

 

ச ருந் தடு ்பு ்   ளத்திட்டு 

 ஷிமிட் பபருங்கடல் பயிற்சி நிறுவனதத்ின் விஞ்ஞோனிகள் ஆஸ்திபரலியோவின் பபருந் 

தடுப்புப் பவளத் திட்டில் (Great Barrier Reef) இருந்து  பிரிந்துள்ள ஒரு பபரிய பவளப் 

போமறகமளக் கை்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 கடந்த 120 ஆை்டுகளில் கை்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் நிகழ்வு இதுவோகுை். 

 அபைரிக்கோவின் எை்பயர ் ஸ்படட் என்ற கட்டிடதம்த விட இந்தப் போமற உயரைோக 

உள்ளது. 

 பிரிக்கப்பட்ட இந்த திட்டுகள் கடல் தளதப்தோடு பசரந்்பத உள்ளது. ஆனோல் அமவ 

பபருந் தடுப்புப் பவளத் திட்டின் முக்கிய போகத்தின் ஒரு பகுதியோக இல்மல. 

 புதிதோக கை்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த பிரிக்கப்பட்ட போமறகளுடன் பசரத்்து, இப்பபோது 

பைோத்தைோக எட்டு பிரிக்கப்பட்ட போமறகள் உள்ளன. 

 

 

புயல்கள் இல்லாத அக்படா ே ்மாதம் – 2020  

 அ ்மடாபர ்முதல் டிெம்பர ் ாலப் பகுதியானது வங் ாள விரிகுடா மற்றும் அரபி ் 

 டல் பகுதிகளில் புயல் ள் ஏற்படுவதற் ான உ ந்த மாதங் ளா  விளங்குகின்றன. 

 இந்த ஆண்டு அ ்மடாபர ்மாதமானது எந்தவவாரு புயனலயும் ெந்தி ் வில்னல. 

  டல் வானினல மாற்றங் ள் வதன் சீன ்  டல் பகுதியில் இருந்து வங் ாள 

விரிகுடாவில் நுனழந்து அதன் பின் இந்திய ்  டற் னரனய மநா ்கி ந ரும்.  

 இந்த ஆண்டு புயல் தீவிரமனடவதற் ான எந்தவவாரு சூழ்நினலயும் ஏற்படவில்னல. 

 மமலும் நிலநடு ்ம ாட்டுப் பசிபி ்  டல் பகுதியில் வலுவற்ற லா நினா சூழ்நினல ள் 

நிலவுகின்றன. 

 மமலும் மமடன் ஜுலியன் அனலவு ளின் (Madden Julian Oscillation - MJO) தா ் மும் இங்கு 

 ாணப்படுகின்றது.  

 MJO என்பது வவப்ப மண்டலப் பகுதியின் ஊடோக கிழ ்கு மநா ்கி ந ரும் சூறாவளி 

வானினல நி ழ்வின் ஒரு பகுதியாகும். 
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 இது மனழப் வபாழிவு,  ாற்று,  டல் மமற்பரப்பு வவப்ப நினல மற்றும் மம  ் கூட்டம் 

ஆகியவற்றின் மீது தா ் த்னத ஏற்படுத்துகின்றது. 

 ஒவ்வவாரு ஆண்டும் உல ம் முழுவதும் ஏறதத்ாழ 80 புயல் ள் ஏற்படுகின்றன. 

 இதில் 5 புயல் ள் வங் ாள விரிகுடா மற்றுை் அரபி ்  டலில் ஏற்படுகின்றன. 

 இனவ இரண்டும் மெரந்்து வட இந்தியப் வபருங் டல் என்று அனழ ் ப்படுகின்றன. 

 வட இந்தியப் வபருங் டலில் ஏற்படும் சூறாவளி ள் இயற்ன யில் இரு மு ட்டுத ்

தன்னமயுனடயதா  உள்ளன. 

 இனவ ஏப்ரல் முதல் ஜுன் மாதம் வமர (பருவ மனழ ்கு முன்பு) மற்றுை் அ ்மடாபர ்

முதல் டிெம்பர ் வனர (பருவ  ாலத்திற்குப் பின்பு) என இரண்டு  ாலங் ளில் 

ஏற்படுகின்றன.  

 

கங்ரக நதியில் 49% அதிக  ல்லுயிே ்் ச ருக்கம் 

 ெமீபதத்ில் இந்திய வனவுயிர ் அறக்கட்டமள னமயமானது  ங்ன  நதி குறித்த ஒரு 

ஆய்னவ வவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்த ஆய்வின்படி,  ங்ன  நதியின் 49% பகுதியோனது அதி ப் பல்லுயிரப்் வபரு ் ம் 

வ ாண்டதா  உள்ளது. 

 இந்த ஆய்வானது மத்திய ஜல்ெ ்தித் துனற அனமெெ் த்தினால் மமற்வ ாள்ளப்படும் 

மதசியத் தூய்னம  ங்ன த் திட்டதத்ின் ொரப்ா  இந்திய வனவுயிர ் அறக்கட்டமள 

மையதத்ினால் மமற்வ ாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 உத்தர ாண்ட்டில் உள்ள ராஜாஜி மதசியப் பூங் ா, பீ ாரில் உள்ள வி ்ரமஷீலா 

 ங்ன  ஓங்கில் (டால்பின்) ெரணாலயம், ஹஸ்தினாபூர ்வனவிலங்குச ்ெரணாலயம் 

ஆகியனவ இந்த 10%  உயர ்பல்லுயிரப்் வபரு ் ப் பகுதி ளாகும்.  

  ங்ன  நதியில்  ங்ன  ஓங்கில் ள் மற்றும் நீரந்ாய் ள் எண்ணி ்ன யில் அதி ரிதத்ு 

உள்ளன. 

 இது  ங்ன  நதியில் மாசுபாட்டு அளவானது குனறந்துள்ளனதயும் அந்த நதியானது 

ஆபரோ ்கியமான நினலயில் உள்ளனதயும் குறி ்கின்றது. 

 

 ன்னாட்டு ்  றர த் திருவிழா - 2021 

 பன்னோட்டுப் பறமவத் திருவிழோவோனது உதத்ரப் பிரபதசத்தின் பகோரக்பூரில் 2021 ஆை் 

ஆை்டு பிப்ரவரி ைோததத்ில் நமடபபறவுள்ளது. 

 இது பறமவகமளப் போரப்்பதற்கோக பவை்டி ரோை்கரத்ோல் ஏரியில் சரவ்பதச சுற்றுலோப் 

பயைிகமள ஈரக்்குை். 

 

அமூே ் ல்லூறுகள் 

 ைைிப்பூர ் ைோநிலத்தில் அமூர ் வல்லூறுகமள பவட்மடயோடுதல், விற்பமன பசய்தல் 

ைற்றுை் வளரத்்தல் ஆகியவற்மறத் தமட பசய்வதோக அை்ைோநில அரசு உத்தரவு 

பிறப்பிதத்ுள்ளது. 

 இமவ “இந்திய வனவிலங்குப் போதுகோப்புச ் சட்டை், 1972” என்ற சட்டத்தின் கீழ் 

போதுகோக்கப் படுகின்றன. 

 இமவ நீை்ட தூரை் இடை்பபயருை் பறமவ இனங்களோகுை். 

 இமவ ஓய்விற்கோக ைைிப்பூர ்ைற்றுை் நோகோலோந்திற்கு வருமக புரிகின்றன. 
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 இமவ குளிரக்ோலை் துவங்கிய பின்னர ் சுைோர ் இரை்டு ைோதங்களுக்கு வடகிழக்கு 

ைோநிலங்களில் தங்குை் மசபீரியப் பறமவகளோகுை். 

 குளிரக்ோலத்திற்குப் பிறகு, இமவ பதன்னோப்பிரிக்கோவிற்குப் புறப்படுகின்றன. 

 நோகோலோந்தில் உள்ள படோயோங் ஏரியுை் இந்தப் பறமவகளுக்கோன ஒரு சரைோலயை் 

ஆகுை். 

 ஆகபவ, நோகோலோந்து “உலக வல்லூறுகளின் தமலநகரை்” என்று அமழக்கப் படுகிறது. 

 

 

பலானாே் மற்றும் சுே ்ெபோ ே் ஏேி 

 ைகோரோஷ்டிரோவில் உள்ள பலோனோர ் ஏரி ைற்றுை் உத்தரப் பிரபதசதத்ின் ஆக்ரோவில் 

உள்ள சுர ்சபரோவர ்ஏரி ஆகியமவ ரோை்சோர ்தளப் பட்டியலில் பசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

 நோட்டில் உள்ள ஒபரபயோரு பள்ள ஏரி (Crater lake) பலோனோர ்ஏரி ஆகுை்.  

 இந்தப் பள்ளைோனது தக்கோைப் பீடபூமியின் தக்கோைப் பபோறிகளுக்குள் அமைந்து 

உள்ளது. 

 பபன்கங்கோ ைற்றுை் பூரை்ோ ஆகிய 2 சிறிய நீபரோமடகள் பலோனோர ் ஏரியில் 

கலக்கின்றன. 

 பலோனோர ்  ஏரியோனது சயோபனோ போக்டீரியோவின் இருப்பின் கோரைைோக பபோதுவோக 

பசம்ச நிறத்தில் கோைப்படுகின்றது.  

 இந்த ஏரியோனது 2020 ஆை் ஆை்டு ஜுன் ைோதத்தில் இளஞ்சிவப்பு நிறதத்ில் ைோறியது. 

 இதற்குக் கோரைை் பேபலோபிலிக் ஆரக்்கியோ (halophilic archaea) அல்லது பேபலோ 

ஆரக்்கியோ (haloarchea) எனப்படுை் உப்மப விருை்புை் போக்டீரியோவின் இருப்பு ஆகுை்.  

 இந்த போக்டீரியோக்கள் அதிக உப்புத் தன்மையுடன் பதோடரப்ுமடயது ஆகுை். 

 எனினுை் இந்த ஏரியின் இளஞ்சிவப்பு நிறைோனது நிரந்தரைோனதல்ல. 

 சூர ்சபரோவர ்ஏரியோனது கீதை் ஏரி என்றுை் அமழக்கப் படுகின்றது.  

 ரோை்சோர ் ஒப்பந்தைோனது யுபனஸ்பகோவினோல் ஈரோனில் 1971 ஆை் ஆை்டில் 

மகபயழுதத்ிடப் பட்டது.  

 இந்த இரை்டு ஈரநிலங்களின் உள்ளடக்கத்மதயுை் பசரத்்து இந்தியோவில் உள்ள 

பைோத்த தளங்களின் எை்ைிக்மக 41 ஆகுை். 

 இதுபவ பதற்கு ஆசியப் பகுதியில் மிக அதிகைோனதோகுை்.  
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அந்தமானில் புதிய மேத்த ரள இனம் 

 இந்தியத் தோவரவியல் ஆய்வகத்மதச ்பசரந்்த விஞ்ஞோனிகள் அந்தைோன் தீவு ைற்றுை் 

இந்தியோவின் வடகிழக்கு ஆகிய பகுதிகளில் கோைப்படுை் ஒரு புதிய ைரத் தவமள 

இனத்மதக் கை்டறிந்துள்ளனர.் 

 பரோகோனிக்சோலஸ் விட்டோடஸ் (உரிதத் குமிழி கூட்டுத் தவமள) ஆனது அந்தைோன் 

தீவில் பதிவு பசய்யப் பட்டுள்ளது.  

 இது இலங்மகமயச ் பசரந்்த உயிரின வமகப் பிரிப்போளரோன பரோகன் 

பபதத்ியோபகோடோவின் நிமனவோகப் பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 அந்தைோன் தீவில் ஒரு ைரத் தவமள இனை் கை்டறியப்படுவது இதுபவ முதல் முமற 

ஆகுை்.  

 

 

இந்தியாவின் முதலா து குவியத் திட்டம் (ஒருங்கிரணக்க ்  ட்டது)  

 பவளோை் ைற்றுை் ஊரகப் பகுதிகளுக்கோன பசுமை ஆற்றமல உற்பத்தி 

பசய்வதற்கோக இந்தியோவின் முதலோவது குவியத் திட்டைோனது பகோவோவில் 

அமைக்கப்பட உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டைோனது கோலநிமல ைோற்றை், புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல், பசயற்மக 

நுை்ைறிவு ஆகிய மூன்றுை் ஒன்று பசரக்்கப் பட்ட கருதத்ுருக்கமள அடிப்பமடயோகக் 

பகோை்டு அதிகரிதத்ு வருை் ஆற்றல் தீரவ்ுகளின் மீது கவனை் பசலுதத்ுகின்றது. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் முக்கிய பநோக்கை் கோரப்ன் நீக்கதத்ிற்கு வழிவகுக்குை் தீரவ்ுகமள 

வழங்குை் வமகயில் எல்இடி விளக்குகள், சூரிய ஒளி ஆற்றல் ைற்றுை் ஆற்றல் பசமிப்பு 

பபோன்ற துமறகமள இமைப்பதோகுை். 

 அமைப்புசோர,் சமூகை், நிறுவனை் ைற்றுை் பபோருளோதோர உள்கட்டமைப்பு ஆகியமவ 

ஒருங்கிமைக்கப்படுை் திட்டங்கள் குவியத் திட்டங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன.  

 இந்தியோவோனது 2022 ஆை் ஆை்டில் 40 ஜிகோவோட் என்ற அளவில் பைற்கூமர சூரிய ஒளி 

உற்பத்தி ஆற்றல் பபோருதத்ப்படுவதற்கோன ஒரு இலக்மக நிரை்யித்துள்ளது. 

 இந்தியோவோனது 2022 ஆை் ஆை்டில் 450 ஜிகோவோட் என்ற அளவில் புதுப்பிக்கதத்க்க 

ஆற்றமல அமடவது என்ற ஒரு முதன்மை இலக்மக நிரை்யிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியோவில் உள்ள 36.17% நிறுவப்பட்ட மின்சோர உற்பத்தியோனது புதுப்பிக்கத்தக்க 

வளங்களிலிருந்துப் பபறப் பட்டதோகுை். 

 இந்தியோவின் பதசிய அளவிலோன நிரை்யிக்கப்பட்ட பங்களிப்பு இலக்கு என்பது 

புமதபடிவை் அல்லோத எரிபபோருளிலிருந்து 40% என்ற அளவிற்கு பைோதத் மின்சோர 

உற்பத்திமய 2030 ஆை் ஆை்டில் அமடவதோகுை். 
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நிகேந்ிரலக் காடுகள் 

 கரந்ோடகோ ைோநில அரசோனது அை்ைோநிலதத்ின் நிகரந்ிமலக் கோடுகள் பிரிவில்  

பைோத்தமுள்ள 9.94 இலட்சை் பேக்படரிலிருந்து 6.64 இலட்சை் பேக்படர ் கோடுகமள 

மிக விமரவில் ைறு வமகப்படுத்த உள்ளது.  

 நிகரந்ிமலக் கோடுகமள வமரயமற பசய்வதில் ைோநிலங்கள் முழு சுதந்திரத்மதக் 

பகோை்டுள்ளன. 

 நிகரந்ிமலக் கோடுகள் என்பது வரலோற்று ஆவைங்கள் அல்லது அரசு ஆவைங்களின் 

கோடுகளோக வமகப்படுத்தப்படோத, ஆனோல் கோடுகளோகக் கோட்சியளிக்குை் ஒரு வமக 

நிலப் பகுதிகளோகுை். 

 நிகரந்ிமலக் கோடுகள் இந்தியோவில் உள்ள பைோதத் வனப் பகுதியில் 1% அளவிமனக்  

பகோை்டுள்ளன. 

 வனப் போதுகோப்புச ்சட்டை், 1980 என்ற சட்டதத்ின் படி வனப் பகுதியின் போதுகோப்போனது 

இந்திய உசச்நீதிைன்றத்தினோல் பதோடரந்்து கை்கோைிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

 1996 ஆை் ஆை்டில், பகோதவரை்ன் என்ற வழக்கில் இந்திய உசச் நீதிைன்றைோனது 

நிகரந்ிமலக் கோடுகமள அமடயோளை் கை்டு, அவற்மற வமகப்படுத்த பவை்டுை் 

என்று ைோநிலங்களுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. 

 

பமகாலயாவின் ஒளிரும் காளான்கள் 

 வடகிழக்கு இந்தியோவின் கோடுகளில் பைற்பகோள்ளப் பட்ட கோளோன் ஆவைைோக்கல் 

என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழ் பபயோலூமினபசன்ட் அல்லது ஒளி உமிழுை் வமகக் 

கோளோன்கள் கை்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இந்தப் புது வமக கோளோன், முதன்முதலில் பைகோலயோவின் கிழக்கு கோசி ைமலகள் 

ைோவட்டத்தில் ைவ்லின்பநோங்கில் ஒரு நீபரோமடக்கு அருகிலுை் பின்னர ் பைற்கு 

பஜயந்தியோ ைமலகள் ைோவட்டதத்ில் கிரோங் ஷூரி என்ற பகுதியிலுை் கோைப்பட்டது. 

 இது இப்பபோது உலகில் அறியப்பட்ட 97 ஒளி உமிழுை் பூஞ்மச வமககளில் ஒன்றோகுை். 

 ஒரு உயிரினத்தோல் பவளிப்படுை் ஒளியின் நிறை் அதன் பவதியியல் பை்புகமளப் 

பபோறுதத்து ஆகுை். 

 பூஞ்மசயின் ஒளி உமிழ்விற்குக்  கோரைை் லூசிஃபபபரஸ் என்ற ஒரு பநோதியோகுை். 

 

 

பிலிபித் புலிகள் கா ் கம் 

 உத்தரப் பிரபதசதத்ின் பிலிபித் புலிகள் கோப்பகைோனது ‘முதலோவது சரவ்பதச விருது 

TX2’ என்ற விருதிமன பவன்றுள்ளது.  

 இது 4 ஆை்டுகளில் தனது புலிகளின் எை்ைிக்மகமய இருைடங்கோக 

அதிகரிதத்ற்கோக பவை்டி வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றது. 
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 10 ஆை்டுகளில் புலிகளின் எை்ைிக்மகமய இருைடங்கோக ைோற்றுவதற்கு என்று ஒரு 

இலக்கோனது நிரை்யிக்கப் பட்டிருந்தது. 

 இது 2018 ஆை் ஆை்டில் பதசியப் புலிகள் போதுகோப்பு ஆமையத்தினோல் 

பைற்பகோள்ளப் பட்ட புலிகள் கைக்பகடுப்பு என்பதின் அடிப்பமடயில் 

பதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உலகளோவியப் புலிகள் ைன்றை், ஐக்கிய நோடுகள் வளரச்ச்ித் திட்டை், புலிகள் 

போதுகோப்புத் தரத்திற்கோன நிரை்யங்ங்கள் ைற்றுை் சிங்கங்களின் பங்கு ஆகியமவ 

இதன் பங்கோளரக்ளோகுை். 

 புலிகள் வோழுை் வரை்மபச ்பசரந்்த எந்தபவோரு நோடுை் பதத்ு ஆை்டுகளில் புலிகளின் 

எை்ைிக்மகமய இரட்டிப்போக்குவதில் பவற்றி பபறவில்மல. 

 தற்பபோழுது புலிகள் சுதந்திரைோக நடைோடி வருை் வமகயில் 13 புலிகள் வோழுை் வரை்பு 

நோடுகள் உள்ளன. 

 இந்தியோ, பூடோன், வங்க பதசை், கை்பபோடியோ, இந்பதோபனசியோ, சீனோ, ரஷ்யோ, 

ைபலசியோ, லோபவோஸ், தோய்லோந்து, மியோன்ைர,் வியட்நோை் ைற்றுை் பநபோளை் 

ஆகியமவ இந்தப் புலிகள் வரை்பு நோடுகளோகுை். 

 

நி ே் புயல் 

 நிவர ்புயலோனது புதுசப்சரி அருபக கமரமயக் கடந்தது.  

 இந்த பவப்பைை்டலச ் சூறோவளியோனது அதி தீவிரப் புயல் எனுை் நிமலயிலிருந்து 

தீவிரப் புயலோக ைோறியது.  

 நிவர ்என்ற பபயரோனது ஈரோன் நோட்டினோல் வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 நிவர ்என்பது நிசரக்ோ (வங்க பதசை்) ைற்றுை் கதி (இந்தியோ) ஆகியவற்றிற்கு அடுத்து 

வழங்கப்பட்ட 3வது பபயரோகுை். 

 இது 2020 ஆை் ஆை்டில் பவளியிடப்பட்ட வட இந்தியப் பபருங்கடல் புயல்களுக்கோன 

புதிய பபயரப்் பட்டியலிலிருந்து பயன்படுதத்ப் பட்டது. 

 இது 13 நோடுகளிலிருந்து, ஒவ்பவோரு நோடுை் பரிந்துமரதத் 13 பபயரக்ளின் ஒரு 

பதோகுப்புடன், 169 பபயரக்மளக் பகோை்டுள்ளது. 

 தோய்லோந்து நோட்டினோல் பரிந்துமரக்கப்பட்ட ஆை்பன் புயலோனது 2004 ஆை் ஆை்டின் 

பதோடரில் இருந்த ஒரு கமடசிப் பபயரோகுை்.  
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

தேணி இரணயதளம் 

 பதலுங்கோனோ அரசோனது தரைி என்ற இமையதளத்மத அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளது. 

 இது நிலப் பதிவுகமள எை்ை முமறயில் பசமிதத்ு மவப்பதற்குை், பசோதத்ுக்கமளப் 

பதிவு பசய்வதற்குைோன நோட்டின் முதல் வமகயோன முயற்சியோகுை். 

 தகவல் பதோழில்நுட்பத்மத தனது வருவோய்த் துமறயில் பயன்படுதத்ிய முதல் 

ைோநிலைோக பதலுங்கோனோ திகழ்கிறது. 

 

 

காய்கறிகளுக்கான குரறந்த  ட்ெ ஆதாே விரலரய (MSP) நிேண்யித்த 

முதலா து மாநிலம் 

 16 பவளோை் பபோருட்களுக்கு MSP விமலமய நிரை்யித்த முதலோவது ைோநிலை் பகரளோ 

ஆகுை். 

 இது கோய்கறிகள், பழங்கள், கிழங்குகள் ஆகியவற்மற உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 அடிப்பமட விமலயோனது கோய்கறிகளின் உற்பதத்ி விமலமய விட 20% அதிகைோக 

இருக்குை். 
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 பைலுை் பதோடரச்ச்ியோக MSP விமலமயத் திருதத் விதிமுமறகளுை் உள்ளன. 

 உள்ளோட்சி அமைப்புகள் கோய்கறிகமளக் பகோள்முதல் பசய்து, அவற்மற விநிபயோகப் 

படுதத்ுை் பைிமய பைற்பகோள்ளுை். 

 

சக ாடியா சுற்றுலாெ ்சுற்று ்  குதி 

 தற்பபோது ‘பகவோடியோ சுற்றுலோச ்சுற்றுப் பகுதி’ (Kevadia Tourism Circuit) என்று அமழக்கப் 

படுகின்ற, ஒற்றுமைச ் சிமல இருக்கின்ற பகுதிமயச ் சுற்றி சில சுற்றுலோத் 

திட்டங்கமளப் பிரதைர ்பைோடி அவரக்ள் சமீபதத்ில் துவங்கி மவதத்ோர.் 

 பகவோடியோ குஜரோதத்ின் பழங்குடி நரை்மத ைோவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிரோைைோகுை். 

 இது நரை்மத ஆற்றில் உள்ள சரத்ோர ்சபரோவர ்அமை நீரத்் பதக்கதத்ின் தோயகைோகுை். 

 குஜரோதத்ில் உள்ள பகவோடியோவில் குழந்மதகளுக்கோன உலகின் முதல் பதோழில் 

நுட்பை் சோரந்்த ஊட்டசச்த்துப் பூங்கோமவப் பிரதைர ்திறந்து மவத்தோர.் 

 

பகேளாவில் 10% ஒதுக்கீடு 

 பகரள அரசுப் பைியோளர ் பதரவ்ோமையைோனது அதன் ைோநில அரசுப் பைிகளில் 

பபோருளோதோர ரதீியோக பலவீனைோன பிரிவிமனச ் பசரந்்த நபரக்ளுக்கு 10% இட 

ஒதுக்கீட்மடச ்பசயல்படுத்த உள்ளது. 

 இது பட்டியல் சோதியினர,் பட்டியல் பழங்குடியினர ்ைற்றுை் பிற இதர பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினருக்கு வழங்கப் படுை் 50% இட ஒதுக்கீட்மடப் போதிக்கக் கூடோது. 

 இது அரசியலமைப்பின் 103வது திருதத்தத்ிற்கு ஏற்ப உள்ளது. 

 

லுை்ேி முதல் கட்ட நீேம்ின் திட்டம் 

 210 பைகோவோட் திறன் பகோை்ட லுே்ரி முதல் கட்ட நீரம்ின் திட்டத்திற்குப் 

பபோருளோதோர விவகோரங்களுக்கோன அமைசச்ரமவக் குழு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது சட்பலஜ் ஆற்றின் மீது இைோசச்லப் பிரபதசதத்ின் சிை்லோ ைற்றுை் குலு 

ைோவட்டங்களில் அமைந்துள்ளது. 

 

 சுரமரய பநாக்கிெ ்செல்லுங்கள் பிேெெ்ாேம் – ஆந்திே ் பிேபதெம் 

 “பசுமைமய பநோக்கிச ் பசல்லுங்கள்” (Go Electric Campaign) பிரசச்ோரைோனது ஆந்திரப் 

பிரபதச ைோநிலத்தின் எரிசக்தி போதுகோப்புத் திட்டத்துடன் இமைந்து எரிசக்தி திறன் 

பைியகத்தோல் பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 மின்சோர வோகனங்களின் பயன்போட்மட பைை்படுதத்ுவதற்கோக பவை்டி ைோநிலை் 

முழுவதுை் 400 மின்சோர வோகன மின்பனற்ற நிமலயங்கமள ஆந்திரப் பிரபதச  

அரசோனது அமைக்க உள்ளது. 

 எரிசக்தி திறன் பைியகத்தின் “பசுமைமய பநோக்கிச ்பசல்லுங்கள்” பிரசச்ோரதத்ுடன் 

ஒருங்கிமைந்து இது அமடயப்பட இருக்கின்றது. 

 மின்பனற்ற நிமலயங்கள் ைற்றுை் மின்சோர வோகன உள்கட்டமைப்புகள் ஆகியவற்மற 

அமைப்பதன் மூலை் மின்சோர வோகனத் துமறயில் முதலீட்மட ஈரப்்பபத இதன் முக்கிய 

பநோக்கைோகுை். 
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சுற்றுலா  ெதி ரமயம் 

 பகரளோவின் குருவோயூரில் “சுற்றுலோ வசதி மையதம்த” ைத்திய சுற்றுலோ அமைசச்கை் 

துவக்கி மவதத்து. 

 சுற்றுலோ அமைசச்கதத்ின் பிரசோத் எனுை் திட்டதத்ின் கீழ் இந்த மையை் கட்டப் பட்டு 

உள்ளது. 

 கமடசி கட்டப் புள்ளியுடனோன இமைப்பு, நுமழவுப் புள்ளிகள், சுற்றுசச்ூழல் 

போதிப்பற்ற பபோக்குவரதத்ு முமறகள், விளக்க மையங்கள், ஏடிஎை் / பைப் பரிைோற்றை் 

ைற்றுை் பிற அடிப்பமடச ் சுற்றுலோ வசதிகள் பபோன்ற உள்கட்டமைப்பு வசதிகமள 

பைை்படுதத்ுவமத பிரசோத் திட்டை் பநோக்கைோகக் பகோை்டு உள்ளது. 

 

தனியாே ்துரறயில் இட ஒதுக்கீடு 

 தனியோர ் துமற பவமலகளில் உள்ளூர ் ைக்களுக்கு 75% இடஒதுக்கீடு வழங்குை் ஒரு 

ைபசோதோமவ ேரியோனோ அரசோனது நிமறபவற்றியுள்ளது. 

 ைோதத்திற்கு ரூ.50,000க்குை் குமறவோக ஊதியை் தருை் தனியோர ்நிறுவனங்களில் இந்த 

இட ஒதுக்கீடு பபோருந்துை். 

 ஆயினுை், இந்த ைபசோதோ இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு 14 ைற்றுை் 19 என்ற 

பிரிவுகமள மீறுகிறது. 

 இமவ சட்டத்தின் முன் சைத்துவத்மதயுை், இந்தியோவில் எங்கு பவை்டுைோனோலுை் 

எந்தபவோரு பதோழிமலயுை் கமடபிடிக்குை் உரிமைமயயுை் வழங்குகின்றன. 

 எனபவ, இது சட்டைோக ைோறுவதற்கு முன்னர ்அதற்கு ஜனோதிபதி ரோை் நோத் பகோவிந்தின் 

ஒப்புதல் பதமவப்படுகிறது. 

 

ைசிோ-பகாைா போ- ாக்ஸ்  டகுெ ்பெர  

 இது பதற்கு குஜரோத் ைற்றுை் பசௌரோஷ்டிரோ பகுதிக்கோன ஒரு நுமழவு வோயிலோகச ்

பசயல்பட உள்ளது.  

 இது பகோேோ ைற்றுை் ேசிரோ ஆகியவற்றிற்கோன பதோமலமவ 370 கிபலோ 

மீட்டரக்ளிலிருந்து 90 கிமலா மீட்டர ்ளா  குனற ்  உள்ளது. 

 

 

திரும்  அரழத்தலுக்கான உேிரம 

 ேரியோனோ ைோநிலைோனது ஒரு பஞ்சோயத்து உறுப்பினர ் தனது பைிமயச ் சரிவர 

பசய்யோத பட்சதத்ில் அவமரத் திருை்ப அமழதத்லுக்கோன உரிமை குறித்த ஒரு 

ைபசோதோவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 
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 இது இரகசிய வோக்குப் பதிவின் மூலை் மமற்வ ாள்ளப் பட உள்ளது. அவர ்னளத் 

திரும்ப அனழத்தலானது அவர ்ளு ்கு எதிரா  2/3 உறுப்பினர ்ளின் ஆதரவு (எதிரா  

வா ் ளித்தல்) என்பதன் அடிப்பனடயில் மமற்வ ாள்ளப் பட இருக்கின்றது. 

 ஹரியானா பஞ்ொயதத்ு ராஜ் (2வது திருத்தம்) மமொதா, 2020 என்ற ைபசோதோ ஆனது 

அை்மாநில ெட்டப் மபரனவயில் நினறமவற்றப் பட்டுள்ளது.  

 இந்தத் திருத்தமானது வா ் ாளர ்ளு ்கு உறுப்பினர ்ளின் வபாறுப்புனடனமனய 

அதி ரிப்பனத மநா ் மா  ் வ ாண்டுள்ளது.  

 இது இந்த ஊராட்சி அனமப்பு ளில் வபண் ளு ்கு 50% இட ஒது ்கீட்னட 

வழங்குகின்றது. 

 இது பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரினடமய “மி வும் பின்தங்கியவர ்ளு ்கு” 8% 

இடஒது ்கீட்னட வழங்குகின்றது. 

 

பீகாே ்பதேத்ல் முடிவுகள் 2020 

 இந்தியத் பதரத்ல் ஆமையைோனது பீகோர ் ைோநிலத்திற்கோன பதரத்ல் முடிவுகமள 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 பதசிய ஜனநோயகக் கூட்டைி 125 இடங்கமள பவன்று ஒரு முழுமையோன 

பபருை்போன்மைமயப் பபற்றுள்ளது. 

 இந்தியத் பதரத்ல் ஆமையத்தின் படி, போஜக 72 இடங்கமளயுை், ஜனதோ தளை் 

(ஒன்றுபட்டது) 42 இடங்கமளயுை், ரோஷ்ட்ரிய ஜனதோ தளை் 75 இடங்கமளயுை் பவன்று 

உள்ளது. 

 பதஜஸ்வி யோதவ் தமலமையிலோன ரோஷ்ட்ரிய ஜனதோ தளை் என்ற கட்சியோனது 

பீகோரில் மிகப்பபரிய ஒரு கட்சியோக உருபவடுதத்ுள்ளது. 

 

பெெெ்ா ெமதன் - ஒடிொ 

 ஒடிசோ முதல்வர ் நவீன் பட்நோயக் ‘பசசச்ோ சைதன்’ பசயலிமயத் பதோடங்கி மவதத்ு 

உள்ளோர.் 

 இந்தச ்பசயலியோனது விவசோயிகள் எதிரப்கோள்ளுை் போசன பிரசச்ிமனகளுக்குத் தீரவ்ு 

கோை்பமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 

ெேன்ா விதிமுரற 

 ஜோரக்்கை்ட் ைோநிலச ் சட்டைன்றை் பழங்குடியினருக்கோன சரன்ோ விதிமுமற குறித்த 

ஒரு தீரை்ோனத்மத நிமறபவற்றியுள்ளது. 

 இது 2021 ஆை் ஆை்டின் ைக்கள் பதோமகக் கைக்பகடுப்பில் சரன்ோமவ ஒரு தனி 

ைதைோகச ்பசரக்்க முற்படுகிறது. 

 சரன்ோமவப் பின்பற்றுபவரக்ள் இயற்மகமய வைங்குபவரக்ள் ஆவர.் 

 அவரக்ள் தங்கமள இந்துக்கள் என்று கருதுவதில்மல. 

 அவரக்ள் பல ஆை்டுகளோக ஒரு தனி ைத அமடயோளதத்ிற்கோக பபோரோடி வருகின்றனர.் 

 

பகேளாவின் ஒளியிரழ  ரல ்பின்னல் திட்டம் 

 டிசை்பர ் ைோதத்திற்குள் அமனத்து ஏமழக் குடுை்பங்களுக்குை், அரசுப் பபோது 

அலுவலகங்களுக்குை் இலவச இமைய வசதிமய வழங்குவமத பகரள அரசு 

பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 
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 இமைய அணுகமல ‘குடிைக்களின் உரிமை’ என்று ஆக்குவதற்கோன அரசோங்கதத்ின் 

பநோக்கத்மத நிமறபவற்ற இந்தத் திட்டை் முயல்கிறது. 

 

 சு அரமெெ்ேர  

 ைோநில அரசோனது பசு அமைசச்ரமவமய அமைக்குை் என்று ைதத்ியப் பிரபதச ைோநில 

முதல்வரோன சிவரோஜ் சிங் பசௌகோன் அவரக்ள் அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 இது அை்ைோநிலத்தில் பசு இனத்மத ஊக்குவிப்பதற்கோகவுை் போதுகோப்பதற்கோகவுை் 

பவை்டி பைியோற்ற இருக்கின்றது. 

 அசோை், பகரளோ, பகோவோ, அருைோசச்லப் பிரபதசை், ைைிப்பூர,் பைகோலயோ, மிபசோரை், 

திரிபுரோ, நோகோலோந்து ைற்றுை் பைற்கு வங்கை் ஆகிய ைோநிலங்கள் பசு வமதயின் மீது 

எந்தபவோரு கட்டுப்போடுகமளயுை் பகோை்டிருக்க வில்மல. 

 எனினுை், சில ைோநிலங்கள் கோமளகள் ைற்றுை் கோமள ைோடுகளின் வமதமய 

அனுைதிக்கின்றது. 

 அந்த ைோநிலங்கள் பின்வருைோறு: தமிழ்நோடு, ஆந்திரப் பிரபதசை், பதலுங்கோனோ, 

பகோவோ, ஒடிசோ, ைதத்ியப் பிரபதசை், ஜோரக்்கை்ட் ைற்றுை் பீகோர ்ஆகியனவோகுை். 

 

விஜயநகேம் மா ட்டம் 

 கரந்ோடகோ ைோநிலைோனது நிரவ்ோகத்மத எளிமையோக்குவதற்கோக பபல்லோரி 

ைோவட்டத்திலிருந்து விஜய நகரை் எனப்படுை் ஒரு புதிய ைோவட்டத்மதப் பிரிக்க 

உள்ளது.  

 இந்தப் பகுதியில் ஆட்சி பசய்த விஜயநகரப் பபரரசின் நிமனவோக இதற்கு இப்பபயர ்

இடப்பட்டுள்ளது.  

 துங்கபதத்ிரோ நதிக் கமரயில் அமைந்துள்ள இது, ேை்பியில் உள்ள நிமனவுச ்

சின்னங்கமள உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 ேை்பி ஆனது யுபனஸ்பகோ ஒரு உலகப் போரை்பரியச ் சின்னைோகத் பதரந்்பதடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

இந்தியா - ெே ்பதெ செே்ேி மலேத்் திருவிழா 

 ஒவ்பவோரு ஆை்டுை் இந்தத் திருவிழோவோனது பைகோலயோ ைோநிலத்தோல் நடத்தப் 

படுகின்றது. 

 இந்தியோவில் நடதத்ப்படுை் ஒபர பசரர்ித் திருவிழோ இதுவோகுை். 

 இந்த ஆை்டு இந்தத் திருவிழோவோனது பகோவிட் – 19 பதோற்றின் கோரைைோக ரதத்ு 

பசய்யப் பட்டுள்ளது.  

 

அ யம் செயலி 

 இந்தச ்பசயலிமய ஆந்திரப் பிரபதச ைோநில அரசு பதோடங்கியுள்ளது. 

 இது அவசர கோலச ்சூழ்நிமலகளில் அபோய ஒலிமய எழுப்புவதற்கு பவை்டி வோடமக 

பைோட்டோர ் வை்டிகள் ைற்றுை் தோனியங்கி இழுமவ வை்டிகள் ஆகியவற்றில்  

பயைிக்குை் பபை்கள் ைற்றுை் குழந்மதகளுக்கு உதவுகின்றது. 
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பகேள கா ல் துரறெ ்ெட்டம், 2011 

 பகரள அரசோனது புதிய அவசரச ்சட்டத்மத நிறுத்தி மவக்க முடிவு பசய்துள்ளது. 

 இது 118A என்ற ஒரு புதிய பிரிவிமனச ்பசரப்்பதற்கோக பகரள கோவல் துமறச ்சட்டை், 

2011 என்ற சட்டத்மதத் திருதத்ுகின்றது.  

 பிரிவு 118A ஆனது இமைய தளங்களில் பவறுக்கத்தக்க தகவமல 

உருவோக்குபவரக்ளுக்கு மூன்று ஆை்டு சிமறத ்தை்டமன ைற்றுை் ரூ.10,000 அபரோதை் 

விதிப்பதற்குப் பரிந்துமர பசய்து இருந்தது.  

 

ைப ேி இேயில் நிரலயம் 

 இது சுதந்திரப் பபோரோட்ட வீரரோன ைகோபதவ் ையிலோர ் என்பவரின் நிமனவோக 

கரந்ோடக ைோநில அரசினோல் ைறு பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 ஏற்பகனபவ கரந்ோடகோவின் ேூப்ளி இரயில் நிமலயைோனது ‘ஸ்ரீ சிதத்ரூதத்ோ சுவோமி 

இரயில் நிமலயை் – ேூப்ளி’ என்று ைறுபபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்திய அரசின் ைத்திய உள்துமற அமைசச்கைோனது இந்தப் பபயர ் ைோற்றதத்ிற்கு 

எந்தவித ஒரு ஆட்பசபமனமயயுை் பதரிவிக்கவில்மல. 

 கரந்ோடக ைோநில அரசோனது பதவநோகரி (இந்தி), பரோைன் (ஆங்கிலை்) ைற்றுை் பிரோந்திய 

பைோழிகளில் புதிய பபயரக்ளின் எழுத்துகள் குறித்து ஒரு அரசோமைமய பவளியிட 

உள்ளது. 
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பிே லமான ேக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ப ாஸ்டனின் மூன்றாம் இந்தியா ெே ்பதெ திரே ் ட விழா 

 இந்த விழோவில் ைமறந்த நடிகரோன ஓை் பூரி அவரக்ளுக்கு வோழ்நோள் சோதமனயோளர ்

விருது வழங்கப்பட்டது. 

 ைமலயோள திமரப்படைோன 'கோந்தி', சிறந்த திமரப்படதத்ிற்கோன விருமத பவன்றது. 

 சிறந்த நடிகர ் ஆை்கள் பிரிவில் விருதோனது விக்டர ் பபனரஜ்ி என்பவரோல் பவல்லப் 

பட்டது. 

 சிறந்த நடிகர ்பபை்கள் பிரிவில் விருதோனது மஷலோஜோ அை்பு என்பவருக்கு வழங்கப் 

பட்டது. 

  

 

பகசு ாய்  படல் (1928-2020) 

 குஜரோதத்ில் போஜகவின் முதல் முதல்வரோக இருந்த பகசுபோய் பபடல் (92) சமீபத்தில் 

கோலைோனோர.் 

 அவர ்1995 ஆை் ஆை்டு ைோரச் ்முதல் 1995 ஆை் ஆை்டு அக்படோபர ் வமரயிலுை் ைற்றுை் 

1998 ஆை் ஆை்டு ைோரச் ்முதல் 2001 ஆை் ஆை்டு அக்படோபர ் வமரயிலுை் குஜரோதத்ின் 

முதல்வரோக இருந்தோர.் 

 அவருக்குப் பின் குஜரோத் முதல்வரோக 2001 ஆை் ஆை்டு அக்படோபரில் நபரந்திர பைோடி  

பதவிபயற்றோர.் 

 

  

சீன் கானேி 

 ஸ்கோட்லோந்மதச ்பசரந்்த ஒரு நடிகரோன சீன் கோனரி அவரக்ள் சமீபதத்ில் கோலைோனோர.் 

 இவர ்பஜை்ஸ் போை்ட் என்ற 007 பிரிட்டிஷ் முகவரோக சிதத்ரிக்கப் பட்டதற்கோக மிகவுை் 

பவகு சிறப்போக அறியப் படுகின்றோர.் 

 இந்த ைோதிரியோன கதோபோத்திரத்தில் நடித்த முதல் நபர ்இவபர ஆவோர.் 

 இந்தக் கதோபோதத்ிரை் நோவலோசிரியரோன இயோன் பிபளமிங் அவரக்ளோல் உருவோக்கப் 

பட்டுள்ளது.  
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28 ஆ து எழுத்தெெ்ன் புேஸ்காேம் 

 எழுத்தோளர ் போல் சக்கரியோ அவரக்ள் 28 ஆவது எழுதத்சச்ன் புரஸ்கோரை் என்ற 

விருதிற்குத்  பதரவ்ு பசய்யப் பட்டுள்ளோர.் 

 இந்த விருதோனது ைமலயோள பைோழியின் தந்மத துஞ்சத்து எழுத்தசச்ன் என்பவரின் 

பபயரோல் வழங்கப் படுகிறது.. 

 இது பகரள அரசின் மிக உயரந்்த இலக்கிய விருதோகுை். 

 1993 ஆை் ஆை்டில் நிறுவப்பட்ட இது பகரள சோகிதய் அகோடமியோல் வழங்கப் படுகிறது. 

 

எம்சமட் லீஹி விருது 

 2020 ஆை் ஆை்டிற்கோன எை்பைட் லீஹி விருதோனது புபனவின் பைை்பட்ட கைினி 

பைை்போட்டு மையத்மதச ்பசரந்்த திபனஷ் கத்பரக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருமதப் பபறுை் முதல் இந்தியர ்இவரோவோர.் 

 1967 ஆை் ஆை்டில் அபைரிக்கோவில் நிறுவப்பட்ட இந்த சரவ்பதச விருதோனது, பதிவுகள் 

ைற்றுை் தகவல் பைலோை்மைத் துமறயில் நபரக்ளின் சிறந்த பங்களிப்புகமள 

அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

நாம் ச ல்லும்  ரே (Till We Win) - புத்தகம் 

 இது எய்ை்ஸ் இயக்குனர ்ரந்தீப் குபலரியோவின் ஒரு புதிய புதத்கைோகுை். 

 இது இதர ைற்ற இரை்டு ைருத்துவரக்ளோன சந்திரகோந்த் லேோரியோ ைற்றுை் ககன்தீப் 

கோங் ஆகிபயோரோல் இமைந்து எழுதப் பட்டுள்ளது. 
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 இது பகோவிட் -19 பதோற்றுக்கு எதிரோன இந்தியோவின் பபோரோட்டை் ைற்றுை் வரவிருக்குை் 

நோட்களில் பதோற்றுபநோமய எவ்வோறு மகயோள்வது என்பது பற்றிய ஒரு உறுதியோன 

கருத்மத வழங்குை். 

 

 

14 து ஆசிய திரே ் ட விருதுகள் 2020 

 பதன் பகோரியோவின் பூசனில் நடந்த 14வது ஆசிய திமரப்பட விருதுகளில் மிகப் 

பபரிய அளவில் பவற்றி பபற்ற படைோக சிறந்த படதத்ிற்கோன ஆஸ்கோர ் விருமதப் 

பபற்ற 'போரமசட்' (Parasite) படைோனது உருபவடுதத்ுள்ளது. 

 14வது ஆசிய திமரப்பட விருதுகளில் பின்னைி இமசக்கோன சிறந்த விருமத இந்தியத் 

திமரப்படைோன கல்லி போய் என்ற திமரப்படை் பபற்றுள்ளது. 

 இது பசோயோ அக்தர ்என்பவரோல் இயக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

பந ாள இோணு த்தின் சகளே  சஜனேல்  ட்டம் 

 இரோணுவத் தளபதி பஜனரல் எை்.எை்.நோரவபனவுக்கு பநபோள ரோணுவத்தின் பகௌரவ 

பஜனரல் பதவியோனது அந்நோட்டு அதிபர ்பிதய்ோ பதவி பை்டோரி அவரக்ளோல் வழங்கப் 

பட்டது. 

 பநபோளத்தின் கோத்ைோை்டுவில் உள்ள ஜனோதிபதியின் அலுவல்பூரவ் இல்லைோன 

‘ஷீதத்ல் நிவோஸில்’ நடந்த ஒரு சிறப்பு விழோவில் அவர ்பகளரவிக்கப் பட்டோர.் 

 1950 ஆை் ஆை்டில் இந்தப் பட்டத்துடன் பகளரவிக்கப் பட்ட முதல் இந்திய இரோணுவத் 

தமலவர,் தமலமை கைோை்டர ்பஜனரல் பக.எை். கரியப்போ ஆவோர.் 

 கடந்த ஆை்டு ஜனவரியில், பநபோள இரோணுவத் தமலவர ் பஜனரல் பூரை் சந்திர 

தோபோவுை் இந்திய இரோணுவத்தின் பகளரவ பஜனரலோக பகளரவிக்கப் பட்டோர.் 
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ைாக்கி இந்தியாவின் தரல ே்  

 வடகிழக்கிலிருந்து ேோக்கி இந்தியோ என்ற அமைப்பிற்குத் பதரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

முதலோவது தமலவர ்ைைிப்பூமரச ்பசரந்்த ஞோபனந்திபரோ என்பவரோவோர.்  

 இவர ்முஸ்தோக் அகைது என்பவரது இடதத்ிற்கு நியமி ் ப்பட்டுள்ளார.் 

 ஹா ்கி இந்தியா என்பது இந்தியாவில் ஹா ்கினய ஊ ்குவிப்பதற்பகன்று உள்ள 

ஒமர அனமப்பா  இந்திய அரசினால் அங்கீ ரி ் ப் பட்டுள்ளது. 

 

 

காந்திய இளம் சதாழில்நுட் க் கண்டுபிடி ்பு 

 ைத்திய அறிவியல் ைற்றுை் பதோழில்நுட்ப அமைசச்கைோனது கோந்திய இளை் 

பதோழில்நுட்ப விருதுகமள .(GYTI - Gandhian Young Technological Innovation) இரை்டு 

பிரிவுகளில் அறிவித்துள்ளது 

 SITARE GYTI - ஆரோய்சச்ி ஆய்வுகளின் முன்பனற்றத்திற்கோன ைோைவரக்ளின் 

கை்டுபிடிப்புகள் - உயிரியல் பதோழில்நுட்ப பதோழில் ஆரோய்சச்ி உதவிக் குழு (BIRAC - 

Biotechnology Industry Research Assistance Council), உயிரியல் பதோழில்நுட்பத் துமற (DBT - 

Department of Biotechnology) என்பதின் கீழ் கோந்திய இளை் பதோழில்நுட்பக் கை்டுபிடிப்பு. 

 SRISTI GYTI - நிமலயோன பதோழில்நுட்ப கை்டுபிடிப்புகள் - SRISTI வழங்கிய கோந்திய 

இளை் பதோழில்நுட்பக் கை்டுபிடிப்பு. 

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


                            

  

  

126 
 

இலண்டன் உலக ்  யணெ ்ெந்ரத விருது 

 இலை்டன் உலகப் பயைச ் சந்மத விருதோனது பகரளச ் சுற்றுலோத ் துமறக்கு “உயர ்

பாராட்டு விருனத” வழங்கி வ ௌரவிதத்ுள்ளது.  

 ம ரளச ்சுற்றுலாத் துனறயானது வபாறுப்பு மி ்  சுற்றுலானவ ஊ ்குவிப்பதற் ான 

தனது சிறப்புமிகு நடவடி ்ன  ளு ் ா  பவகுவோக அங்கீ ரி ் ப் பட்டுள்ளது. 

 

 

இலக்கியத்திற்கான பஜசிபி விருது 

 ைமலயோள எழுத்தோளரோன S. ஹரஸ்ீ என்பவரால் எழுதப்பட்ட “வமௌஸ்டா ்” என்ற 

புத்த மானது இந்த விருனத வவன்றுள்ளது. 

 இது 2018 ஆை் ஆை்டில் ஏற்படுதத்ப்பட்ட ஒரு இந்திய இல ்கிய விருதாகும். 

 இது ஆங்கிமலய ்  ட்டனமப்பு உற்பதத்ி ் குழுவான மஜசிபி என்ற நிறுவனதத்ோல்  

நிதியளி ் ப் படுகின்றது.  

 இது “இந்தியாவின் மி வும் மதிப்புமி ்  இல ்கிய விருது” என்றும் அனழ ் ப் 

படுகின்றது. 

 இது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ரூ.25 இலட்ெம் நிதித் வதான யுடன் வழங் ப்படுகின்றது.  
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டாக்டே ்துளசி தாஸ் சுக் விருது 2020 

 பதசிய ைருத்துவ அறிவியல் கல்வி நிறுவனைோனது (இந்தியோ) லக்பனோவில் உள்ள  

சி.எஸ்.ஐ.ஆர-்சி.டி.ஆர.்ஐயின் ஒரு முதன்மை விஞ்ஞோனியோன டோக்டர ் சதீஷ் 

மிஸ்ரோமவ “டோக்டர ் துளசி தோஸ் சுக் விருது 2020” என்ற விருதிற்குத் பதரவ்ு பசய்து 

உள்ளது. 

 ைபலரியோ ஒட்டுை்ைியின் வோழ்க்மகச ் சுழற்சி குறிதத் தனது ஆரோய்சச்ிப் 

பைிகளுக்கோக பவை்டி அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப் படுகிறது. 

 

டாடா இலக்கியம்  ாழ்க! 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான  ாழ்நாள் ொதரனயாளே் 

விருது 

 2020 ஆை் ஆை்டிற்கோன இந்த விருது ரஸ்கின் போை்ட் என்பவருக்கு வழங்கப்பட 

இருக்கிறது. 

 இது முை்மபயின் மிகப்பபரிய சரவ்பதச இலக்கிய விழோவோகுை். 

 ரஸ்கின் போை்ட் என்பவர ்பிரிட்டிஷ் வை்சோவளிமயச ்பசரந்்த ஒரு இந்திய எழுத்தோளர ்

ஆவோர.் 

 அவர ்உதத்ரகோை்ட் ைோநிலத்தின் முபசோரியில் வசிக்கிறோர.் 

 இந்தியோவில் குழந்மதகளுக்கோன இலக்கியத்தின் வளரச்ச்ியில் அவரது பங்மக 

இந்தியக் குழந்மதகள் கல்விக்கோன ைன்றை் அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 

 

குழந்ரதகளுக்கான ெே ்பதெ அரமதி ்  ேிசு 2020 

 வங்கபதசத்மதச ் பசரந்்த சதோத் ரே்ைோனுக்கு இந்த ஆை்டுக்கோன அமைதிப் பரிசு 

வழங்கப்  பட்டது. 

 இந்தப் பரிசு குழந்மதகளின் உரிமைகள் என்ற ஒரு அறக்கட்டமளயின் நிறுவனர ்

ைோரக்் டல்லோரட்்டின் முன்முயற்சியோகுை். 

 பநதரல்ோந்மத மையைோகக் பகோை்ட இது குழந்மதகளுக்கு உதவி அவரக்ளுக்குத் 

துமையோக இருக்குை் வமகயிலோன ஒரு சரவ்பதச அமைப்போகுை். 

 இத்தோலியின் பரோை் நகரில் நடந்த அமைதிக்கோன பநோபல் பரிசு பபற்றவரக்ள் கலந்து 

பகோை்ட 2005 ஆை் ஆை்டு உலக உசச்ி ைோநோட்டின் பபோது இந்தப் பரிசு பதோடங்கப் 

பட்டது. 
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 அப்பபோதிருந்து, ஒவ்பவோர ்ஆை்டுை் அமைதிக்கோன பநோபல் பரிசு பபற்றவர ்ஒருவர ்

இப்பரிமச வழங்குகிறோர.் 

 

 

2020 ஐக்கிய நாடுகள் மக்கள் சதாரக விருது 

 பூடோனின் அன்மன ரோைியோன கியோலுை் சங்பக பசோடன் வோங்சுக் (Gyalyum Sangay 

Choden Wangchuck) என்பவர ் 2020 ஆை் ஆை்டின் ஐக்கிய நோடுகள் ைக்கள் பதோமக 

விருதுக்கோக தனிநபர ்பவற்றியோளரோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளோர.் 

 “பேல்ப்ஏஜ் இந்தியோ” என்ற நிறுவனைோனது இந்த விருதின் நிறுவனை் சோரந்்த 

பவற்றியோளரோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 “பேல்ப்ஏஜ் இந்தியோ” நிறுவனைோனது கடந்த 40 ஆை்டுகளோக இந்தியோவில் உள்ள 

பின்தங்கிய மூதத் குடிைக்களுக்கோகப் பைியோற்றிக் பகோை்டிருக்கின்றது. 

 இந்த விருது 1981 ஆை் ஆை்டில் ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்சமபயினோல் உருவோக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது ைக்கள் பதோமக ைற்றுை் ைகப்பபறு சுகோதோரத் துமறகளில் அளிக்கப் பட்ட சிறந்த 

பங்களிப்புகமள அங்கீகரிக்கின்றது. 

 

ஜான் தாமஸ் பகாஸ்லின் ச பேோ (97) 

 இவர ்ஒரு முன்னோள் இந்தியக் கடற்பமடத் தமலவர ்ஆவோர.் 

 இவர ்சமீபதத்ில் கோலைோனோர.்  

 இரை்டோை் உலகப் பபோரின் பபோது பைியோற்றி தற்பபோது உயிர ் வோழ்ந்து 

பகோை்டிருந்த கமடசி ைனிதரக்ளுள் இவருை் ஒருவரோவோர.் 

 இவர ் போகிஸ்தோனிற்கு எதிரோக 1971 ஆை் ஆை்டின் பபோரில் கரோசச்ி நகரின் மீது 

ஏவுகமைத் தோக்குதல் நடதத்ியதற்கோக நிமனவு கூரப்படுகின்றோர.் 

 

எடின்ச ேக்் விருது 

 பகோள்மக வகுக்குை் ஒரு மையைோன அறிவியல் ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் மையத்தின் 

தமலமை இயக்குநரோன சுனிதோ நமரன் அவரக்ள் இந்த ஆை்டின் எடின்பபரக்் 

விருதிற்குத் பதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 இந்த விருதோனது ஸ்கோட்லோந்தின் தமலநகரைோன எடின்பபரக்் நகர ைன்றத்தினோல் 

ஏற்படுதத்ப் பட்டுள்ளது.  

 பைலுை் நமரன் அவரக்ள் உலக பபோதுக் கவன ஈரப்்பு அறிக்மகயில் பவளியிடப்பட்ட 

முதலோவது பதசிய கோலநிமலத் தமலவர ் விருதுகளில் 2019 ஆை் ஆை்டில் 

இந்தியோவிலிருந்து “பதசியக் கோலநிமலத் தமலவரோக” பதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளோர.் 
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 இந்த விருதோனது ஒவ்பவோரு ஆை்டுை் அறிவியல் ைற்றுை் பதோழில்நுட்பத் துமறயில் 

சிறப்போனப் பங்களிப்புகமள பைற்பகோை்ட ஆை்கள் ைற்றுை் பபை்களுக்கு 

வழங்கப் படுகின்றது. 

 

 

புக்கே்  ேிசு 2020 

 இது தற்பபோது ஐக்கியப் பபரரசு, அயரல்ோந்து, அபைரிக்கோ ைற்றுை் கோைன்பவல்த் 

நோடுகமளச ்பசரந்்த எழுதத்ோளரக்ளுக்கோன ஒரு வருடோந்திர இலக்கியப் பரிசோகுை். 

 ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டு அயரல்ோந்து அல்லது ஐக்கியப் பபரரசில் பவளியிடப்பட்ட 

புதினங்களுக்கு (நோவல்) இந்தப் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. 

 பிரிட்டிஷ் எழுத்தோளர ்டக்ளஸ் ஸ்டூவரட்் தனது முதல் புதினைோன ஷக்கி பபயினுக்கு 

(Shuggie Bain) ஐக்கியப் பபரரசின் புக்கர ்பரிமச பவன்று உள்ளோர.் 

 2019 ஆை் ஆை்டிற்கோன ஐக்கியப் பபரரசின் புக்கர ் பரிசு 'தி படஸ்டபைை்ட்ஸ்' (The 

Testaments) என்ற புதினத்திற்கோக ைோரக்பரட் அட்வுட் அவரக்ளுக்குை், ‘பகரள்், வுைன், 

அதர’் (Girl, Woman, Other) என்ற புதினத்திற்கோக பபரன்ோரம்டன் எவரிஸ்படோ 

அவரக்ளுக்குை் கூட்டோக வழங்கப் பட்டது. 

 இது முன்னர ்"புக்கர-்பைக்கோபனல் பரிசு" (1969-2001) என்றுை் அதன் பிறகு பைன் புக்கர ்

பரிசு (2002-2019) என்றுை் அமழக்கப்பட்டது. 

 

 1997 ஆை் ஆை்டில், இந்தியோமவச ் பசரந்்த அருந்ததி ரோய் அவரக்ள் தனது "தி கோட் 

ஆஃப் ஸ்ைோல் திங்ஸ்" (The God of Small Things) என்ற புதினதத்ிற்கோக புக்கர ் பரிமச 

பவன்றோர.் 
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 ஆங்கிலத்தில் பைோழிபபயரக்்கப் பட்டு, ஐக்கியப் பபரரசு அல்லது அயரல்ோந்தில் 

பவளியிடப்படுை் ஒரு புதத்கத்திற்கு சரவ்பதச புக்கர ்பரிசு வழங்கப்படுகிறது. 

 டசச்ு பைோழியில் எழுதப்பட்ட “தி டிஸ்கை்பபோரட்் ஆப் ஈவினிங்” என்ற புதத்கதத்ிற்கோக 

ைரீபக லூகோஸ் மரன்பவல்ட் என்பவர ்2020 ஆை் ஆை்டிற்கோன சரவ்பதச புக்கர ்பரிமச 

பவன்றுள்ளோர.் 

 இமத மைக்பகல் ேட்சிசன் ஆங்கிலத்தில் பைோழிபபயரத்்து உள்ளோர.் 

 

 ாதாயன்  ாழ்நாள் ொதரன விருது 

 ைத்தியக் கல்வி அமைசச்ர ் ரபைஷ் பபோக்ரியோல் அவரக்ளுக்கு வோதோயன் வோழ்நோள் 

சோதமனயோளர ்விருதோனது வழங்கப்பட உள்ளது. 

 இந்த விருதோனது அவரது கவிமத ைற்றுை் பிற இலக்கியப் பமடப்புகளுக்கோக பவை்டி 

ைத்தியக் கல்வி அமைசச்ருக்கு வழங்கப்பட இருக்கிறது. 

 இவர ் இதற்கு முன்னர ் இலக்கியை் ைற்றுை் நிரவ்ோகத் துமறயில் அவர ் பல 

விருதுகமளப் பபற்றுள்ளோர.் அமவ, 

o முன்னோள் ஜனோதிபதி ஏ.பி.பஜ.அப்துல் கலோை் மூலை் சோகிதய் பகௌரவ் சை்ைோன் 

விருது, 

o முன்னோள் பிரதைர ்அடல் பிேோரி வோஜ்போய் வழங்கிய சோகித்ய போரதி விருது, 

o போரத் பகௌரவ் சை்ைோன் விருது, 

o பைோரஷீியஸோல் இந்திய வை்சோவளியினருக்கு வழங்கப் படுை் குபளோபல் 

அமைப்பின் சிறந்த சோதமனயோளர ்விருது, 

o சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்புப் பிரிவில் உக்பரனில் வழங்கப்பட்ட விருது, 

o துபோய் அரசோங்கத்தோல் நல்லோட்சி விருது, 

o பநபோளத்தின் ஹிைோல் பகௌரவ் சை்ைோன் விருது என்பமவயோகுை். 

 

 

ெே ்பதெ எம்மி விருதுகள் 2020 

 “தில்லி குற்றை்” என்ற ஒரு இமையதள பதோடரோனது சிறந்த நோடகத் பதோடர ்விருமத 

பவன்றுள்ளது. 

 ஒரு சரவ்பதச எை்மி விருதிமன பவன்ற முதல் இந்திய நோடகை் இதுபவயோகுை். 
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 இது சரவ்பதச பதோமலக்கோட்சிக் கமலகள் ைற்றுை் அறிவியல் நிறுவனத்தோல் 

வழங்கப்படுை் ஒரு விருதோகுை். 

 இது பதோமலக்கோட்சித் பதோடரக்ள் புதிதோக தயோரிக்கப்பட்டு அபைரிக்கோவிற்கு 

பவளிபய ஒளிபரப்பப் படுை் சிறந்த பதோமலக்கோட்சித் பதோடரக்ளுக்கு பவை்டி 

வழங்கப் படுகின்றது. 

 

 

மேபடானா (60) – மரறவு 

 இவர ்அரப்ஜன்டினோ நோட்டின் கோல்பந்து வீரரோவோர.் 

 ைரபடோனோ நோன்கு ஃபிஃபோ உலகக் பகோப்மபப் பபோட்டிகளில் (1982, 1986, 1990, 1994) 

விமளயோடி உள்ளோர.் 

 1986 ஆை் ஆை்டு பைக்சிபகோவில் நடந்த உலகக் பகோப்மபப் பபோட்டியில் விமளயோடிய 

அவர ்அரப்ஜன்டினோ அைியின் தமலவரோக விமளயோடி இறுதிப் பபோட்டியில் பைற்கு 

பஜரை்னி அைிமய வீழ்த்தினோர.் 

 ‘20 ஆை் நூற்றோை்டின் ஃபிஃபோ விமளயோட்டு வீரர'் என்ற விருமத கூட்டோக பவன்ற 

இரை்டு பவற்றியோளரக்ளில் இவருை் ஒருவரோவோர.் 

 டியோபகோ ைரபடோனோ ைற்றுை் பீபல (பிபரசில்) ஆகிய இருவருை் அந்த விருமத கூட்டோக 

பவன்றவரக்ள் ஆவர.் 
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விரளயாட்டுெ ்செய்திகள்   

பஷன்  ாட்ென் ஓய்வு 

 பசன்மன சூப்பர ் கிங்ஸ் அைியின் ஆஸ்திபரலிய நோட்டு வீரரோன பஷன் வோட்சன் 

அவரக்ள் அமனத்து வமகயோன கிரிக்பகட் பபோட்டிகளிலிருந்துை் ஓய்வு பபறுவதோக 

அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 2007 ைற்றுை் 2015 ஆகிய ஆை்டுகளில் ஐசிசி கிரிக்பகட் உலகக் பகோப்மபமய பவன்ற 

ஆஸ்திபரலியோவின் அைியில் இவர ்இருந்தோர.் 

 ஐ.பி.எல். பபோட்டிகளில், ரோஜஸ்தோன் ரோயல்ஸ், ரோயல் பசலஞ்சரஸ்் பபங்களூர ்ைற்றுை் 

பசன்மன சூப்பர ்கிங்ஸ் பபோன்ற அைிகளில் வோட்சன் விமளயோடி உள்ளோர.் 

 

 

ேப ல் நடால் – 1000 து ச ற்றி   

 பரோலக்ஸ் போரிஸ் ைோஸ்டரஸ்் பபோட்டியில் ரபபல் நடோல் அவரக்ள் 2020 ஆை் ஆை்டு 

நவை்பர ் 04 அன்று பபலிசியோபனோ பலோப்பஸ் என்பவமர வீழ்தத்ி தனது 1000வது 

பட்டத்மத பவன்றுள்ளோர.் 

 இதன் மூலை், ஜிை்மி பகோபனோரஸ்் (1274-283), பரோஜர ்பபடரர ்(1242-271) ைற்றுை் இவோன் 

பலை்டில் (1068-242) ஆகிபயோர ் வரிமசயில் ஒப்பன் வமக பபோட்டிகளில்  

இசச்ோதமனமய நிகழ்த்திய 4வது வீரர ்ரபபல் நடோல் ஆவோர.் 
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ஐபிஎல் 2020 ச ற்றியாளே ்

 2020 ஆை் ஆை்டின் இந்தியன் பிரமீியர ்லீக் ஆனது’ ட்ரீை் 11 இந்தியன் பிரமீியர ்லீக் 2020’ 

என அமழக்கப்படுகிறது. 

 இது ஐ.பி.எல்லின் பதின்மூன்றோவது ஆை்டு பபோட்டித் பதோடரோகுை். 

 இந்தப் பபோட்டிகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ில் நடதத்ப் பட்டன. 

 இறுதிப் பபோட்டியோனது முை்மப இந்தியன்ஸ் ைற்றுை் படல்லி பகபிட்டல்ஸ் அைிகள் 

ஆகியவற்றுக்கு இமடபய துபோயில் நமடபபற்றது. 

 நடப்புச ் சோை்பியனோன முை்மப இந்தியன்ஸ் அைி இறுதிப் பட்டத்மதத் தக்க 

மவதத்ுக் பகோை்டது. 

 முை்மப இந்தியன்ஸுக்கு இது ஐந்தோவது ஐபிஎல் பட்டைோகுை். 

 ஒரு பபோட்டியின் இறுதிச ் சுற்றில் படல்லி பகபிட்டல்ஸ் அைி இடை் பபற்றது இதுபவ 

முதல் முமறயோகுை். 

 

 

 

ITTF மகளிே ்உலகக் பகா ்ர  ்  ட்டம் 

 சீனோவின் பசன் பைங் என்பவர ் முதல் ITTF ைகளிர ் உலகக் பகோப்மபப் பட்டத்மத 

பவன்றுள்ளோர.் 

 சீனோவின் வீேோயில் நமடபபற்ற இந்தப் பபோட்டியில் ைற்பறோரு சீனப் பபை் வீரரோன 

சன் யிங்ஷோமவ அவர ்பதோற்கடிதத்ோர.் 
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 1926 ஆை் ஆை்டில் நிறுவப்பட்ட சரவ்பதச பைமசப் பந்தோட்டக் கூட்டமைப்பு (ITTF - 

International Table Tennis Federation) என்பது அமனத்து பதசிய அளவிலோன பைமசப் 

பந்தோட்டச ்சங்கங்கமளயுை் நிரவ்கிக்குை் ஒரு கூட்டமைப்போகுை். 

 

 

மகளிே ்உலகக் பகா ்ர  

 சரவ்பதசக் கோல்பந்துக் கூட்டமைப்பு ைன்றைோனது ‘17 வயதுக்குட்பட்ட ைகளிர ்உலகக் 

பகோப்மப – 2021’ பபோட்டிமய இரதத்ு பசய்துள்ளது. 

 இந்தப் பபோட்டி இந்தியோவினோல் நடதத்ப்பட இருந்தது. 

 தற்பபோழுது இந்தியோவோனது 2022 ஆை் ஆை்டு 17 வயதுக்குட்பட்ட ைகளிர ் உலகக் 

பகோப்மபமய நடத்த உள்ளது. 

 பைலுை் FIFA (International Federation of Association Football) அமைப்போனது 2021 ஆை் 

ஆை்டின் 20 வயதுக்குட்பட்ட ைகளிர ்உலகக் பகோப்மபமயயுை் ரதத்ு பசய்துள்ளது. 

 இது பகோஸ்டோ ரிக்கோவில் நடத்தத் திட்டமிடப் பட்டிருந்தது. 

 தற்பபோழுது 2022 ஆை் ஆை்டில் FIFA-ன் 20 வயதுக்குட்பட்படோர ் ைகளிர ் உலகக் 

பகோப்மபமய நடத்த பகோஸ்டோ ரிக்கோவிற்கு அனுைதி வழங்கப் பட்டுள்ளது.   

 

ெே ்பதெ கிேிக்சகட்டுக்கான குரறந்த ட்ெ  யது 

 சரவ்பதச கிரிக்பகட் கவுன்சிலோனது சரவ்பதச கிரிக்பகட் பபோட்டிக்கோன குமறந்த 

பட்ச வயமத அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அதன்படி தற்பபோது, ஒரு வீரர ் ஆை்கள் ைற்றுை் பபை்கள் கிரிக்பகட் அைியில் 

இமைய அல்லது 19 வயதுக்குட்பட்படோருக்கோன சரவ்பதச கிரிக்பகட் அைியில் பசர 

குமறந்தபட்சை் 15 வயதிமனக் பகோை்டிருக்க பவை்டுை். 

 போகிஸ்தோனின் ேசன் ரஸோ சரவ்பதச கிரிக்பகட்  பபோட்டியில் விமளயோடிய மிகவுை் 

இளை் வயது கிரிக்பகட் வீரர ்ஆவோர.் 

 சசச்ின் படை்டுல்கர ்இந்தியோவிற்கோக படஸ்ட் கிரிக்பகட் பபோட்டியில் விமளயோடிய 

மிகவுை் இளை் வயது இந்தியரோவோர.் 

 அவர ் தனது பதினோறோவது வயதில் கரோசச்ியில் நடந்த போகிஸ்தோனுக்கு எதிரோன 

படஸ்ட் பபோட்டியில் 1989 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்15 அன்று  அறிமுகைோனோர.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

தமிழ்நாடு தினம் / மாநில  உரு ாக்க தினம் – ந ம் ே் 01 

 தமிழ்டு ைோநிலைோனது தனது இரை்டோவது ைோநில உருவோக்கத் தினைோன “தமிழ்நோடு 

தினத்மத” இந்த ஆை்டு நவை்பர ்01 அன்று அனுசரித்தது. 

 தமிழ்நோடு ைோநிலைோனது 1956 ஆை் ஆை்டு ைோநில ைறுசீரமைப்புச ் சட்டத்தின்படி 

அப்பபோமதய ைதரோஸ் ைோகோைதத்ிலிருந்து 1956 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ் 01 அன்று 

உருவோக்கப் பட்டது. 

 இறுதியில் ைதரோஸ் ைோநிலைோனது 1969 ஆை் ஆை்டில் தமிழ்நோடு எனப் பபயர ்ைோற்றப் 

பட்டது. 

 1936 ஆை் ஆை்டில் பைோழி அடிப்பமடயில் உருவோக்கப் பட்ட முதலோவது ைோநிலை் 

ஒரிசோ (ஒடிசோ) ஆகுை். 

 அதன் பிறகு, 1953 ஆை் ஆை்டில் ஆந்திரப் பிரபதசை் பைோழியியல் அடிப்பமடயில் 

உருவோக்கப் பட்டது. 

 

 

புதுெப்ெேி விடுதரல தினம் – ந ம் ே ்01 

 புதுசப்சரி ஒன்றியப் பிரபதசைோனது 1947 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று இந்தியோ 

விடுதமல அமடந்த பிறகு, 7 ஆை்டு கோல நீை்ட பபோரோட்டங்களுக்குப் பின்னர ்

அந்நியரிடமிருந்து விடுதமல பபற்றது.  

 இந்த இமைப்போனது பிபரஞ்சு நிரவ்ோகதத்ினோல் நடதத்ப்பட்ட ஒரு  பபோது 

வோக்பகடுப்பின் மூலை் ஜனநோயக ரதீியோகத் தீரை்ோனிக்கப் பட்டது. 

 1954 ஆை் ஆை்டு அக்படோபர ் 18 அன்று, சட்டசமபப் பிரதிநிதிகள், நகரோட்சி 

உறுப்பினரக்ள் ைற்றுை் கவுன்சிலரக்ள் ஆகிபயோர ் அதமன இந்தியோவுடன் 

இமைப்பதற்கு ஆதரவோக வோக்களித்தனர.்  

 பின்னர,் மீதமுள்ள நோன்கு குடியிருப்புகளோன போை்டிசப்சரி, கோமரக்கோல், ைோஹி, 

ஏனோை் ஆகியவற்மற இந்தியோவுடன் இமைப்பதற்கோன ஒப்பந்தைோனது 1954 ஆை் 

ஆை்டு அக்படோபர ்21 அன்று மகபயழுத்திடப்பட்டது. 

 இது 1954 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்01 அன்று நமடமுமறக்குக் பகோை்டு வரப் பட்டது. 

 2014 ஆை் ஆை்டில், புதுசப்சரி அரசோனது நவை்பர ் 01 ஆை் பததியோனது புதுசப்சரி 

விடுதமல நோளோகக் பகோை்டோடப்படுை் என்று அறிவித்தது. 
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10 து உலகளாவிய ஊடகம் மற்றும் தக ல் எழுத்தறிவு  ாேம் - அக்படா ே ் 24 

முதல் 31  ரே 

 இந்த வோரதத்ின் அனுசரிப்பின் மூலை், யுபனஸ்பகோ ைற்றுை் WHO ஆகியமவ தவறோன 

தகவல்கள் ைற்றுை் குமறயுள்ள தகவல்கமளச ்சைோளிக்க கூட்டோக இமைகின்றன. 

 இது யுபனஸ்பகோ தமலமையில் பகோரியக் குடியரசோல் நடதத்ப்பட்டது.  

 இது “தவறோன தகவல் பதோற்மறத் தடுப்பது (Resisting Disinfodemic) : அமனவரோலுை் 

ைற்றுை் அமனவருக்குைோன ஊடகை் ைற்றுை் தகவல் எழுத்தறிவு” என்ற கருத்துருவின் 

கீழ் நடத்தப் பட்டது. 

 

 

உலக ரெ  உணவு தினம் – ந ம் ே ்01 

 இத்தினைோனது ஐக்கிய இரோஜ்ஜியத்தில் பதோடங்கப்பட்ட மசவ உைவுச ்சமூகதத்ின் 

நிறுவன தினத்மதக் குறிக்கின்றது. 

 உல  மசவ உணவு தினமானது 1979 ஆம் ஆண்டில் அதி ாரப் பூரவ்மா  அனுெரி ் ப் 

பட்டது. 

 இது விலங்கு ள் நலம் மற்றும் சுற்றுெச்ூழலு ்குப் பயனளி ்கும் வன யில் னெவ 

உணவு வாழ் ்ன  முனறனயப் பின்பற்ற ம ் னள ஊ ்குவிப்பனத மநா ் மா  ் 

வ ாண்டுள்ளது. 

 புலால் உண்ணாதவர ்ளோகவுை் இருந்து (னெவ உணனவ உட்வ ாள்ளுபவர ்ள்) பால், 

வநய், பன்னீர ் மபான்ற பால் ொரந்்த வபாருட் னள உட்வ ாள்ளாதவர ்ள் னெவ 

உணவுப் பிரியர ்ள் எனப்படுகின்றனர.்  
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 த்திேிக்ரகயாளேக்ளுக்கு எதிோன குற்றங்களில்  ழங்க ் டும் 

தண்டரனகளில் இருந்து ச ற ் டும் விலக்குகரளத் தடு ் தற்கான ெே ்பதெ 

தினம் – ந ம் ே் 02 

 இந்த ஆை்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “பத்திரிக்மகயாளர ்னளப் 

பாது ாத்தல், உண்னமனயப் பாது ாத்தல்” என்பதாகும். 

 நவம்பர ் 02 ஆம் மததியானது 2013 ஆம் ஆண்டில் மாலியில் பிவரஞ்சுப் 

பத்திரி ்ன யாளர ் படுவ ானல வெய்யப்பட்டனத நிமனவு கூரவ்தற்கோக பவை்டி 

பதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

உலக சுனாமி விழி ்புணேவ்ு நாள் - ந ம் ே் 05 

 இது ஐக்கிய நோடுகள் சமபயின் பபோதுச ் சமபயோல் 2015 ஆை் ஆை்டு டிசை்பரில் 

பதோடங்கப் பட்டது. 

 ‘சுனோமி’ என்பது ஜப்போனிய வோரத்்மதயோகுை். இதன் பபோருள் “துமறமுக அமல” 

(Harbour wave) என்பதோகுை். 

 கடந்த 100 ஆை்டுகளில், 58 சுனோமி நிகழ்வுகள் 2.6 லட்சத்திற்குை் அதிகைோன 

உயிரிழப்புகமள ஏற்படுதத்ி உள்ளது. அல்லது ஒரு பபரழிவிற்கு சரோசரியோக 4,600 

உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 

 2020 ஆை் ஆை்டிற்கோன உலக சுனோமி விழிப்புைரவ்ு நோளின் கருதத்ுரு “பசை்டோய் 

ஏழு பிரசச்ோரை்” (Sendai Seven Campaign) என்பதோகுை். 

 

 ள்ளிகளில் இரணய  ழித் துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட  ன்முரற மற்றும் 

சகாடுரம ்  டுத்தலுக்கு எதிோன ெே ்பதெ தினம் – ந ம் ே ்05  

 2019 ஆை் ஆை்டில் யுபனஸ்பகோ உறுப்பு நோடுகள் நவை்பர ் ைோததத்ின் முதலோவது 

வியோழக் கிழமைமய பள்ளிகளில் இமையவழித் துன்புறுதத்ுதல் உள்ளிட்ட 

வன்முமற ைற்றுை் பகோடுமைப் படுத்தலுக்கு எதிரோன சரவ்பதச தினைோக அறிவிதத்ு 

உள்ளன. 
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 இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினதத்ின்  ருத்துரு, “பள்ளி ளில் வ ாடுனமப்படுதத்லு ்கு 

எதிரா  ஒன்றினணதல்” என்பதாகும்.  

 

ப ாே ்மற்றும் ஆயுத ் ப ாோட்டத்தின் ப ாது சுற்றுெச்ூழரலெ ்சுேண்டு ரதத் 

தடு ் தற்கான ெே ்பதெ தினம் – ந ம் ே ்06 

 ஐக்கிய நோடுகளின் கருதத்ுப்படி, 1% அளவு உலக பவப்பநிமல அதிகரிப்போனது 4.5% 

உள்நோட்டுப் பபோருக்கு  வழி வகுக்குை். 

 2007 ஆை் ஆை்டில், சூடோனின் டோரப்ர ் என்ற பகுதியில் ஏற்பட்ட பிரசச்ிமனயோனது 

முதலோவது கோலநிமல ைோற்றப் பிரசச்ிமனயோக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 

 

சிசு ்  ாதுகா ்பு நாள் - ந ம் ே் 07 

 சிசுக்களின் போதுகோப்பு குறிதத்ு விழிப்புைரம்வப் பரப்புவமதயுை், குழந்மதகமளச ்

சரியோன முமறயில் கவனித்துக் பகோள்வதன் மூலை் அவரக்ளின் உயிமரப் 

போதுகோப்பமதயுை் பநோக்கைோகக் பகோை்டு இந்நோள் பகோை்டோடப் படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டின் கருத்துரு: சிசுக்கமளப் போதுகோத்தல், ஊக்குவித்தல் ைற்றுை் வளரத்்தல் 

என்பதோகுை். 

 ஐக்கிய நோடுகள் சமபயின் 'இந்தியோவில் குழந்மத இறப்பு அறிக்மக' என்ற 

அறிக்மகயின் கை்டுபிடிப்புகளின் படி, 2018 ஆை் ஆை்டில் 721,000 குழந்மத 

இறப்புகள் பதிவோகியுள்ளன. அதோவது ஒரு நோமளக்குச ்சரோசரியோக 1,975 இறப்புகள் 

என்பதோகுை். 
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பதசிய ் புற்றுபநாய் விழி ்புணேவ்ு நாள் - ந ம் ே ்07 

 இது 2014 ஆை் ஆை்டு  முதல் புற்றுபநோய், அதன் அறிகுறிகள் ைற்றுை் அதற்கோன 

சிகிசம்ச குறித்த விழிப்புைரம்வப் பரப்புவமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 உலக சுகோதோர அமைப்பின் கூற்றுப் படி, உலகளவில் ைனிதரக்ளின் இறப்பிற்குப்  

புற்றுபநோய் என்பது இரை்டோவது முக்கிய கோரைைோகுை். 

 2018 ஆை் ஆை்டில், உலகளவில் சுைோர ்18 மில்லியன் இதனோல் போதிக்கப்பட்ட ைக்கள் 

உள்ளனர.் அவற்றில் இந்தியோவில் ைட்டுபை 1.5 மில்லியன் ைக்கள் உள்ளனர.் 

 2018 ஆை் ஆை்டில், உலகளவில் 9.5 மில்லியன் அளவிற்கு புற்றுபநோய் மூலைோன 

இறப்புகள் நிகழ்ந்தன. அதில் இந்தியோவில் ைட்டுை் 0.8 மில்லியன் அளவிற்கு 

புற்றுபநோய் மூலைோன இறப்புகள் நிகழ்ந்தன. 

 இந்த நோள் பைரி கியூரியின் பிறந்த நோளுடன் ஒதத்ுப் பபோகிறது. 

 

பதசியெ ்ெட்ட பெர கள் தினம் - ந ம் ே் 09 

 அமனத்துக் குடிைக்களுக்குை் நியோயைோன ைற்றுை் நீதி நமடமுமறகமள உறுதி 

பசய்வதற்கோன விழிப்புைரம்வ பரப்புவமத இது பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 இது நவை்பர ் 9, 1995 முதல் நமடமுமறக்கு வந்த இந்திய நோடோளுைன்றத்தின் சட்ட 

பசமவகள் அதிகோரச ்சட்டை் 1987 என்ற சட்டத்மத நிமனவு கூரக்ிறது. 

 சமூகத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு இலவச சட்ட பசமவகமள வழங்குவதற்கோக 

இது அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

 அமவ சரச்ம்சகமளத் தீரப்்பதற்கு பவை்டி பலோக் அதோலதத்ுகமள ஏற்போடு பசய்ய 

அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியத் தமலமை நீதிபதி இதன் தமலமைத் தமலவரோகப் பைியோற்றுகிறோர.் 

 இந்திய உசச்நீதிைன்றத்தின் இரை்டோவது மூதத் நீதிபதி இந்த அமைப்பின் நிரவ்ோகத் 

தமலவரோக பைியோற்றுகிறோர.் 

 

 

உலக சுதந்திே தினம் - ந ம் ே் 09 

 பபரல்ின் சுவரின் வீழ்சச்ிமய நிமனவு கூறுை் வமகயில் உலக சுதந்திர தினை் 

உருவோக்கப் பட்டுள்ளது. 

 1961 ஆை் ஆை்டில் பபரல்ினில் பனிப் பபோரின் பபோது கட்டப்பட்ட பபரல்ின் சுவர ்அந்த 

நகரத்மத இரை்டு பகுதிகளோகப் பிரித்தது. 

 பசோவியத் யூனியன் கிழக்கு பஜரை்னிமயக் கட்டுப்படுதத்ியது. 
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 பிரோன்ஸ், பிரிட்டிஷ் ைற்றுை் அபைரிக்கோ ஆகியன பைற்கு பஜரை்னிமய ஆக்கிரமித்து 

இருந்தன. 

 இந்த நோள் 1989 ஆை் ஆை்டில், ஆயிரக்கைக்கோன பஜரை்னியரக்ள் பபரல்ின் சுவமரத் 

தகரத்்துப் பனிப்பபோமர முடிவிற்குக் பகோை்டு வந்தமதக் குறிக்கிறது. 

 

அரமதி மற்றும் பமம் ாட்டிற்கான உலக அறிவியல் நாள் - ந ம் ே் 10 

 சமுதோயத்தில் அறிவியலின் முக்கியப் பங்மகயுை், வளரந்்து வருை் விஞ்ஞோன 

சிக்கல்கள் குறித்த விவோதங்களில் அதிக அளவில் பபோதுைக்கமளப் ஈடுபடுத்த 

பவை்டியதன் அவசியத்மதயுை் இந்த நோள் எடுதத்ுக் கோட்டுகிறது. 

 இது ஆரை்பதத்ில் 1999 ஆை் ஆை்டில் ேங்பகரியின் புடோபபஸ்டில் நடந்த உலக 

அறிவியல் ைோநோட்டில் முன்பைோழியப் பட்டது. 

 2001 ஆை் ஆை்டில், யுபனஸ்பகோ நிறுவனை் அமைதி ைற்றுை் பைை்போட்டிற்கோன உலக 

அறிவியல் நோளின் அதிகோரப் பூரவ் பிரகடனத்மத பவளியிட்டது. 

 அமைதி ைற்றுை் பைை்போட்டிற்கோன முதலோவது உலக அறிவியல் நோள் நவை்பர ்10 - 2002 

அன்று பகோை்டோடப் பட்டது. 

 இந்த ஆை்டின் கருதத்ுரு “சமூகத்திற்கோன ைற்றுை் சமூகத்துடனோன அறிவியல்” 

என்பதோகுை். 

 

 

உத்தேகாண்ட் தினம் – ந ம் ே ்09 

 இது ” டவுளர ்ளின் நிலம்” என்றும் “மதவ பூமி” என்றும் அனழ ் ப் படுகின்றது. 

 இது 2000 ஆை் ஆை்டில் அதன் உருவோக்கதத்ின் பபோது “உத்தராஞ்ெல்” என்று வபயரிடப் 

பட்டது.  

 பின்னர,் இது 2007 ஆம் ஆண்டில் உதத்ரகோண்ட் என்று மறுவபயரிடப்பட்டது.  
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ெே ்பதெ மன அழுத்த விழி ்புணேவ்ு  ாேம் – ந ம் ே் 02/06  

 இது 1998 ஆை் ஆை்டில் ைன அழுத்த விழிப்புைரவ்ு தினை் ஏற்படுத்தப்பட்டதிற்குப் 

பிறகு ைனஅழுதத்த்மதத் தடுதத்ல் குறித்து விழிப்புைரம்வ ஏற்படுத்துவதற்கோக 2018 

ஆை் ஆை்டில் ஏற்படுத்தப் பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு, இத்தினமானது நவம்பர ்04 அன்று அனுெரி ் ப்பட்டது. 

 

 

உலகக் கதிேியக்க நாள் - ந ம் ே் 08 

 இது 1895 ஆை் ஆை்டில் வில்பேல்ை் பரோன்ட்பஜன் அவரக்ள் எக்ஸ்-கதிரவ்ீசம்சக் 

கை்டுபிடிதத் நோமளக் குறிக்கின்றது. 

 இந்த நோள் கதிரியக்கவியல் பற்றிய விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 கதிரியக்கவியலோளரக்ள் ைற்றுை் கதிரியக்கத ் பதோழில்நுட்ப வல்லுநரக்ளின் 

சரவ்பதசச ்சங்கைோனது 2007 ஆை் ஆை்டு முதல் உலகக் கதிரியக்க நோளோக நவை்பர ்8 

ஆை் பததிமயக் பகோை்டோடுகிறது. 

 

 

உலக பநாய்த் தடு ்பு நாள் - ந ம் ே் 10 

 தடுப்பூசி ைற்றுை் தடுக்கக் கூடிய பநோய்களுக்கோன தடுப்பூசிகமளச ் சரியோன 

பநரத்தில் பபறுவதன் முக்கியத்துவை் குறிதத்ு ைக்களிமடபய விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத் இது பகோை்டோடப் படுகிறது. 

 பயனளிக்கப்பட்ட பயனோளிகளின் எை்ைிக்மக, பயன்படுத்தப்படுை் தடுப்பூசிகள், 

ைனிதவளப் பங்பகற்போளர ் ைற்றுை் புவியியல் ரீதியோன பரவல் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயில் இந்தியோவோனது மிகப்பபரிய உலகளோவிய பநோய்த் தடுப்புத் 

திட்டங்களில் ஒன்மறக் பகோை்டுள்ளது. 

 உலக பநோய்த் தடுப்பு வோரைோனது ஏப்ரல் 24 முதல் ஏப்ரல் 30 வமர அனுசரிக்கப் பட்டது. 
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பதசிய கல்வி நாள் - ந ம் ே ்11 

 இது இந்தியோவின் முதல் கல்வி அமைசச்ரோன பைௌலோனோ அபுல் கலோை் ஆசோத்தின் 

பிறந்த நோமள நிமனவு கூரக்ிறது. 

 பைௌலோனோ அபுல் கலோை் ஆசோத் அவரக்ள் 1947 ஆை் ஆை்டு முதல் 1958 ஆை் ஆை்டு 

வமர ஜவேரல்ோல் பநருவின் அமைசச்ரமவயில் முதல் கல்வி அமைசச்ரோக 

நோட்டிற்குச ்பசமவ பசய்தோர.் 

 சுதந்திர இந்தியோவின் முதல் கல்வி அமைசச்ரோக, இவர ்படல்லியில் ைதத்ியக் கல்வி 

நிறுவனை் அமைவதற்குக் கோரைைோக இருந்தோர.் 

 இது பின்னர ்படல்லி பல்கமலக்கழகதத்ின் கீழ் கல்வித் துமற என்று அறியப் பட்டது. 

 1953 ஆை் ஆை்டில் பல்கமலக்கழக ைோனியக் குழு அமைவதற்கு இவர ் முக்கியக் 

கோரைைோவோர.் பைலுை் இவர ்பபங்களூரில் இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்மத அமைக்க 

வலியுறுதத்ினோர.் 

 

 

உலக தேத்திற்கான நாள் - ந ம் ே் 12 

 உலக தரத்திற்கோன நோளோனது ஆை்டுபதோறுை் நவை்பர ் இரை்டோவது வியோழக் 

கிழமை அன்று பகோை்டோடப் படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கோன இந்நோளின் கருத்துரு "வோடிக்மகயோளர ்ைதிப்மப உருவோக்குதல்" 

(Creating customer value)  என்பதோகுை். 
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பதசிய ஆயுே்ப த தினம் – ந ம் ே் 13 

 

 ஆயுரப்வத தினைோனது ஒவ்பவோரு ஆை்டுை் தன்வந்திரி பஜயந்தி அன்று, 2016 ஆை் 

ஆை்டு முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

 5வது ஆயுரப்வத தினதத்ின் முக்கியக் கருதத்ுரு, “ம ாவிட் – 19 பதோற்றிற்கோக 

ஆயுரம்வதா” என்பதாகும். 

 இந்தத் தினத்னத மதத்ிய ஆயுரம்வதா, மயா ா, இயற்ன  மருதத்ுவம், யுனானி, சிதத்ா 

மற்றும் மஹாமிமயாபதி அனமெெ் ம் (ஆயுெ்) அனுெரி ்கின்றது.  

 இந்துப் புராணங் ளின் படி, மருதத்ுவதத்ின்  டவுள் தன்வந்தரி ஆவார.் 

 

பதசிய குழந்ரதகள் தினம் - ந ம் ே ்14 

 இந்நோள் குழந்மதகளின் உரிமைகள், குழந்மதகளின் கவனிப்பு ைற்றுை் அவரக்ளின் 

கல்வி குறிதத் விழிப்புைரம்வ அதிகரிக்க இந்தியோ முழுவதுை் பகோை்டோடப் 

படுகிறது. 

 இது இந்தியோவின் முதல் பிரதைர ் ஜவேரல்ோல் பநருமவப்  பபோற்றுை் வமகயில் 

பகோை்டோடப் படுகிறது. 

 அவர ்1889 ஆை் ஆை்டில் இந்நோளில் பிறந்தோர.் 

 முதல் குழந்மதகள் தினைோனது 1954 ஆை் ஆை்டில் பகோை்டோடப் பட்டது. 

 உலகளோவிய குழந்மதகள் தினை் என்ற ஒரு கருத்து வி.பக. கிருஷ்ை பைனன் 

என்பவரோல் பரிந்துமர பசய்யப் பட்டது. 
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 முதலில், இது அக்படோபர ்ைோததத்ில் உலகளவில் பகோை்டோடப் பட்டது. 

 1959 ஆை் ஆை்டிற்குப் பிறகு, நவை்பர ் 20 ஆை் பததியோனது குழந்மதகள் தினைோகத ்

பதரந்்பதடுக்கப் பட்டது. 

 ஐ.நோ பபோதுச ் சமபயோல் குழந்மதகளின் உரிமைகள் மீதோன பிரகடனை் ஏற்றுக் 

பகோள்ளப் பட்ட நோமள இது குறிதத்து. 

 1989 ஆை் ஆை்டில், குழந்மதகளின் உரிமைகளுக்கோன ஒரு உடன்படிக்மகயுை் இபத 

பததியில் மகபயழுதத்ோனது. 

 

உலக நீேிழிவு நாள் - ந ம் ே் 14 

 இது 1991 ஆை் ஆை்டில் சரவ்பதச நீரிழிவுக் கூட்டமைப்பு ைற்றுை் உலக சுகோதோர 

அமைப்பு ஆகியவற்றோல் உருவோக்கப்பட்டது. 

 இது 2006 ஆை் ஆை்டில் அதிகோரப் பூரவ் ஐக்கிய நோடுகள் தினைோக ைோறியது. 

 இது 1922 ஆை் ஆை்டில் சோரல்ஸ் பபஸ்டுடன் இமைந்து இன்சுலிமனக் கை்டுபிடிதத் 

சர ்ஃபிரபடரிக் போை்டிங் என்பவரின் பிறந்த நோமளக் குறிக்கிறது. 

 2020 ஆை் ஆை்டிற்கோன கருதத்ுரு 'பசவிலியர ்ைற்றுை் நீரிழிவு பநோய்' என்பதோகுை். 

 இந்தப் பயங்கரைோன பநோய் குறித்த விழிப்புைரம்வப் பரப்புவதற்கோக, 'நீல வட்டை்' 

என்ற குறியீடோனது சரவ்பதச நீரிழிவுக் கூட்டமைப்போல் தழுவப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த நோளில்,  உலக சுகோதோர அமைப்போனது உலக நோடுகமள நீரிழிவில் இருந்து 

போதுகோப்பதற்கோன திட்டை் (Global Diabetes Compact) ஒன்மற அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

ொரல ் ப ாக்கு ேத்து சநேிெலால்  லியாபனாருக்கான உலக நிரனவு நாள் - 

ந ம் ே ்15 

 அக்படோபர ் 26, 2005 அன்று, ஐக்கிய நோடுகள் சமபயோனது இந்த தினத்மத ஒவ்பவோர ்

ஆை்டுை் நவை்பர ்ைோதத்தின் மூன்றோவது ஞோயிற்றுக் கிழமையன்று ஒரு உலகளோவிய 

நோளோக கமடபிடிக்குைோறு பவை்டி அங்கீகரித்துள்ளது. 

 இது 1993 ஆை் ஆை்டில் பிரிட்டனில் சோமல விபத்தில் போதிக்கப்பட்படோருக்குத ்

பதோை்டு பசய்யுை் நிறுவனைோன பரோட் பீஸ் (Road Peace) என்ற ஒரு நிறுவனத்தோல் 

பதோடங்கப் பட்டது. 

 சோமல விபதத்ுக்களில் அதிக எை்ைிக்மகயில் உயிரக்மள இழப்பதில் சீனோவுக்கு 

அடுத்தபடியோன நோடு இந்தியோவோகுை். 

 இந்தியோவில், விபதத்ில் போதிக்கப் பட்டவரக்ளுக்கு உதவுபவரக்ளுக்குச ் சட்டப் 

போதுகோப்பு வழங்கிட பவை்டி ‘இடரப்ோட்டில் இருப்பவரக்ளுக்கு உதவி பசய்யுை் 

நல்லவர’் என்ற ஒரு சட்டை் இயற்றப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தச ்சட்டை் ‘பைோட்டோர ்வோகன சட்டை் 2019’ என்ற சட்டத்தில் பசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

 பசன்மனமய மையைோகக் பகோை்ட பதோழன் என்ற ஒரு தன்னோரவ்த் பதோை்டு 

நிறுவனதத்ோல் ைோரச் ்30 ஆை் பததியோனது (2020) ‘இடரப்ோட்டில் இருப்பவரக்ளுக்கு உதவி 

பசய்யுை் நல்லவர’்  என்ற ஒரு சட்ட நோளோகக் பகோை்டோடப் பட்டது. 

 

ஜாேக்்கண்ட் நாள் - ந ம் ே ்15 

 ஜோரக்ை்ட் ைோநிலை் பீகோர ்ைறுசீரமைப்புச ்சட்டதத்ோல் 2000 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்15 

அன்று இந்தியோவின் 28வது ைோநிலைோக உருவோக்கப் பட்டது. 
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 பசோட்டோ நோக்பூர ்பகுதியோனது பீகோரிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு ஜோரக்்கை்ட் ைோநிலைோக 

அமைக்கப் பட்டது. 

 பசோட்டோ நோக்பூர ் பீடபூமியோனது பகோயல், தோபைோதர,் பிரோைைி, கரக்ோய், ைற்றுை் 

சுபரை்பரகோ உள்ளிட்ட பல்பவறு நதிகளின் மூலைோகுை். 

 ஜோரக்்கை்ட் ைோநிலை் 'வனங்களின் நிலை்' அல்லது 'புதர ்நிலை் ' என்றுை் அமழக்கப் 

படுகிறது. 

 நவை்பர ் 15 ஆை் பததியோனது பகவோன் பிரச்ோ முை்டோவின் பிறந்த நோளோகவுை் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 அவர ்முை்டோ என்ற பழங்குடியினதம்தச ்பசரந்்த ஒரு இந்தியப் பழங்குடியினத்மதச ்

பசரந்்த  ஒரு சுதந்திரப் பபோரோளியோவோர.் 

 

 

ச ாதுெ ்பெர  ஒளி ே ்பு நாள் - ந ம் ே ்12 

 1947 ஆை் ஆை்டில் தில்லியின் அகில இந்திய வோபனோலியின் அரங்கிற்கு ைகோத்ைோ 

கோந்தியின் முதலோவது ைற்றுை் அவரது ஒபர வருமகயின் நிமனவோக இது ஒவ்பவோர ்

ஆை்டுை் பகோை்டோடப் படுகிறது. 

 அகில இந்திய வோபனோலி என்பது 1936 ஆை் ஆை்டில் நிறுவப்பட்ட நோட்டின் ஒரு 

பபோதுதத்ுமற ஒளிபரப்பு நிறுவனைோகுை். 
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ெே ்பதெ ெகி ்புத் தன்ரம தினம் – ந ம் ே ்16 

 இது சகிப்புத் தன்மையின்மையின் அபாயங் ள் குறிதத்ு வபாது ம ் ளினடமய ஒரு 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற் ா  1995 ஆை் ஆை்டில் யுவனஸ்ம ாவினால் 

அறிவி ் ப்பட்ட ஒரு வருடாந்திர அனுெரிப்புத் தினமாகும். 

 1995 ஆம் ஆண்டில், ஐ ்கிய நாடு ள் ெகிப்புத் தன்னம ஆண்னட ் குறிப்பதற் ா வும் 

ம ாத்மா  ாந்தியின் 125வது பிறந்த தினத்னத அனுெரிப்பதற் ா வும் யுவனஸ்ம ா 

ஆனது ெகிப்புத் தன்னம மற்றும் அகிம்னெனய ஊ ்குவிப்பதற் ா  ஒரு விருதினன 

உருவா ்கியுள்ளது.  

 இது ெகிப்புத் தன்னம மற்றும் அகிம்னெயின் ஊ ்குவிப்புற் ான யுவனஸ்ம ா-

மதன்ஜீத் சிங் விருது என்றும் அனழ ் ப்படுகின்றது.  

  ாங்ம ா ம ் ளாட்சி ் குடியரசில் உள்ள மத்தியத் தீரவ்ுப் பிரெச்ினன ள் என்ற ஒரு 

னமயமானது 2020 ஆம் ஆண்டுப் பதிப்பின் வவற்றியாளரா த் மதரந்்வதடு ் ப் பட்டு 

உள்ளது.  

 

பதசிய ்  த்திேிக்ரக தினம் – ந ம் ே் 16 

 இது 1966 ஆம் ஆண்டில் உருவா ் ப்பட்ட இந்தியப் பத்திரி ்ன  மன்றத்தின் (Press 

Council of India - PCI) உருவா ் த்னத அனுெரிப்பதற் ா  ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்

16 அன்று அனுெரி ் ப் படுகின்றது. 

 PCI ஆனது ஊட த்திற் ான ஒரு தாரம்ீ  ்  ண் ாணிப்பாளரா  வெயல்படுகின்றது.  

 இது ஒரு ெட்டப்பூரவ் மற்றும் பகுதி நீதித்துனற ொர ்அனமப்பாகும்.  

 

ெே ்பதெ மாண ே் தினம் - ந ம் ே ்17 

 1939 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்17 ஆை் பததியன்று பஜரை்னியின் நோஜி துருப்புக்கள் ஒன்பது 

ைோைவர ் தமலவரக்மளத் தூக்கிலிட்டு 1200க்குை் பைற்பட்ட ைோைவரக்மள 

பசக்பகோஸ்பலோவோக்கியோவில் உள்ள வமத முகோை்களுக்கு அனுப்பியது. 

 1941 ஆை் ஆை்டு முதல், உலகின் அமனத்துப் பகுதிகளிலிருந்துை் ைோைவரக்ள் 

நவை்பர ்17 ஆை் பததிமய சரவ்பதச ைோைவர ்தினைோகக் பகோை்டோடத் பதோடங்கினர.் 

 இன்மறய நோட்களில், நவை்பர ்17 சரவ்பதச ைோைவரக்ளின் பன்முக கலோசச்ோரதத்ின் 

பகோை்டோட்டத்மதக் குறிக்கிறது. 

 இது சரவ்பதச ைோைவர ்வோரதத்ின் ஒரு பகுதியோகுை். 

 

இஸ்லாமிய கரலயின் ெே ்பதெ நாள் - ந ம் ே ்18 

 இஸ்லோத்தின் கடந்த கோல ைற்றுை் சைகோலக் கமல பவளிப்போடுகள் பற்றிய 

விழிப்புைரம்வயுை், நோகரிகத்திற்கு இஸ்லோமியக் கமல அளித்த கலோசச்ோரத்தின் 

பங்களிப்மபப் பற்றிய விழிப்புைரம்வயுை் ஏற்படுதத்ுவமத இது பநோக்கைோகக் 

பகோை்டுள்ளது. 

 இது 2019 ஆை் ஆை்டில் யுபனஸ்பகோ பபோது ைோநோட்டின் 40வது அைரவ்ில் அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

 இமத பே்மரன் முன்பைோழிந்தது. 
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உலக நாள் ட்ட நுரேயீேல் அரட ்பு பநாய் தினம் (COPD) – ந ம் ே் 18 

 இது நோள்பட்ட நுமரயீரல் பநோய்க்கோன உலகளோவிய முன்பனடுப்பினோல் (COPD - 

Chronic Obstructive Lung Disease) ஒருங்கிமைக்கப்படுகின்றது.  

 2020 ஆை் ஆை்டிற்கோன இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “COPDயுடன் நலைோன வோழ்வு – 

அமனவருக்குை் அமனதத்ு இடங்களிலுை்” என்பதோகுை்.  

 உலக சுகோதோர அமைப்பின் படி, COPD ஆனது 2030 ஆை் ஆை்டில் உலக அளவில் 

இறப்பிற்குக் கோரைைோன மூன்றோவது பநோயோக இருக்குை்.  

 COPD ஏற்படுவதற்கு முக்கியக் கோரைை் புமகப் பிடிதத்ல் (பநரடியோன ைற்றுை் 

ைமறமுக புமகப்பிடித்தல் இரை்டுை்) ஆகுை்.  

 

 

பதசிய ்  றர  தினம் – ந ம் ே ்12 

 இது பறமவயியல் ஆய்வோளரோன சலீை் அலி என்பவரின் பிறந்த தினைோகுை். 

 இவர ்1896 ஆை் ஆை்டில் பை்போயில் பிறந்தோர.்  

 இவர ்இந்தியோவின் பறமவ ைனிதர ்என்றறியப் படுகின்றோர.் 

 இந்தியோ முழுவதுை் முமறயோன பறமவ சோரந்்த ஆய்வுகமள நடதத்ிய முதலோவது 

இந்தியர ்இவரோவோர.்  

 இவர ்பறமவயியல் ஆய்வில் புகழ்பபற்ற பல்பவறு புத்தகங்கமள எழுதியுள்ளோர.்  

 “இந்தியோ ைற்றுை் போகிஸ்தோன் பறமவகளின் மகபயடு” என்பது இவருமடய 

புகழ்பபற்ற புதத்கைோகக் கருதப்படுகின்றது.  

 இவர ் பை்போய் இயற்மக வரலோற்றுச ் சமூகை் ைற்றுை் ரோஜஸ்தோனில் உள்ள பரதப்ூர ்

பறமவகள் சரைோலயை் (கிபயோலோடிபயோ பதசியப் பூங்கோ) ஆகியவற்றின் 

உருவோக்கத்திற்குப் பின்னைியில் உள்ள ஒரு முக்கிய நபரோக விளங்குகின்றோர.் 

 2016 ஆை் ஆை்டில், இையைமலயின் கிழக்குப் பகுதியில் பபோதுவோகக் கோைப்படுை் 

இையைமல கோட்டுப் பூங்குருவிக்கு சூபதரோ சலீை் அலி என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 ைகோரோஷ்டிரோ ைோநிலைோனது நவை்பர ் 05 முதல் 12 ஆை் பததி வமரயிலோன ஒரு 

வோரத்மத அந்த ைோநிலதத்ின் பறமவ வோரைோகக் பகோை்டோடுகின்றது. 

 

நுண்ணுயிே ்எதிே ்்பிகள் விழி ்புணேவ்ு  ாேம் 

 உலக சுகோதோர அமைப்போனது நவை்பர ்18, 2020 முதல் நவை்பர ்24, 2020 வமர இமதக் 

பகோை்டோட உள்ளது. 

 இது ‘நுை்ணுயிர ்எதிரப்்பிகமளப் போதுகோக்க ஒன்றிமைதல்' என்ற கருத்துருவின் கீழ் 

பகோை்டோடப்பட உள்ளது. 

 ஒட்டுை்ைிகள், பூஞ்மச, மவரஸ் ைற்றுை் போக்டீரியோக்கள் ைருந்துகளுக்குப் 

பதிலளிக்கோத பபோது நுை்ணுயிர ்எதிரப்்புத் தடுப்போற்றல் ஏற்படுகிறது. 
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 இந்தியோவின் முக்கியப் பிரசச்ிமன என்னபவன்றோல், நுை்ணுயிர ் எதிரப்்பிகள் 

கோல்நமடகள் மூலை் உைவு முமறக்குள் நுமழகின்றன. 

 போல்பபோருட்களிலுை் ைற்றுை் கோல்நமடகளிலுை் இது மிகவுை் பபோதுவோனது. 

 இந்தியோவில் உள்ள நுை்ணுயிர ் எதிரப்்பிகள் ைத்திய ைருந்து தரநிரை்யக் 

கட்டுப்போட்டு அமைப்பின் கட்டுப்போட்டில் உள்ளன. 

 

 

பதசிய ஒருரம ் ாட்டுத் தினம், ந ம் ே ்19 

 இது இந்தியோவின் முதலோவது பபை் பிரதைரோன இந்திரோ கோந்தியின் பிறந்த நோளின் 

நிமனவோக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இவர ்1917 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்19 அன்று அலகோபோதத்ில் பிறந்தோர.்  

 

உலகக் கழி ் ரற தினம் – ந ம் ே் 19 

 இது 6வது நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்கோன ‘2030 ஆை் ஆை்டில் அமனவருக்குை் குடிநீர ்

ைற்றுை் சுகோதோரை்’ என்ற இலக்மக அமடவமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 இந்த ஆை்டில் இந்தத் தினைோனது, “நீடிதத் சுகோதோரை் ைற்றுை் கோலநிமல ைோற்றை்” 

என்ற கருதத்ுருவின் மீது கவனை் பசலுத்துகின்றது. 

 இது திறந்தபவளி ைலை் கழித்தமல ஒழிப்பமதயுை் பபோது ைக்களிமடபய அது பற்றிய 

விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவமதயுை் பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது.   

 ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ் சமபயோனது 2013 ஆை் ஆை்டில் உலகக் கழிப்பமற 

தினத்மத அதிகோரப்பூரவ் ஐக்கிய நோடுகள் தினைோக அறிவித்துள்ளது. 

 இத்தினத்மத அதிகோரப்பூரவ்ைோக கமடபிடிக்குை் அமைப்பு ஐக்கிய நோடுகள் நீர ்என்ற 

ஒரு அமைப்போகுை். 

 

 

ெே ்பதெ ஆண்கள் தினம் – ந ம் ே ்19 

 2020 ஆை் ஆை்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருதத்ுரு “ஆை்கள் ைற்றுை் சிறுவரக்ளுக்கோன 

சிறந்த சுகோதோரை்” என்பதோகுை். 

 இது முதன்முமறயோக 1992 ஆை் ஆை்டில் தோைஸ் ஓஸ்டர ் என்பவரோல் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 
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உலகத் தத்து  தினம் – ந ம் ே ்19 

 இது யுபனஸ்பகோவினோல் 2002 ஆை் ஆை்டில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 

 2005 ஆை் ஆை்டில், இது அதிகோரப்பூரவ் ஐக்கிய நோடுகள் உலகத் ததத்ுவ தினைோக 

உருபவடுத்தது. 

 இது ஒவ்பவோரு ஆை்டுை் நவை்பர ் ைோததத்ின் மூன்றோவது வியோழன் அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 ததத்ுவைோனது கிபரக்க நோட்டில் தனது பதோடக்கதம்தக் பகோை்டுள்ளது.  

 

 

பதசிய இயற்ரக மருத்து  தினம் – ந ம் ே் 18 

 இந்தத் தினைோனது 2018 ஆை் ஆை்டில் ைதத்ிய ஆயுஷ் துமற (ஆயுரப்வதை், பயோகோ & 

இயற்மக ைருதத்ுவை், யுனோனி, சிதத்ோ ைற்றுை் பேோமிபயோபதி) அமைசச்கதத்ினோல் 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

 1945 ஆை் ஆை்டில் இபத தினத்தன்று ைகோத்ைோ கோந்தி அகில இந்திய இயற்மக நலக் 

கூட்டமைப்பு அறக்கட்டமளயின் வோழ்நோள் தமலவரோக உருபவடுதத்ோர.்  

 புபனவில் உள்ள பதசிய இயற்மக ைருதத்ுவ நிறுவனைோனது இதத்ினதத்ன்று “கோந்தி -  

ஒரு  பநோய் குைப்படுதத்ுபவர”் என்ற புத்தகத்மத பவளியிட்டது. 

 இந்த ஆை்டிற்கோன இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “இயற்மக ைருதத்ுவதத்ின் மூலை் உயிரச் ்

சக்திமய வலுப்படுத்துதல்” என்பதோகுை். 

 இந்த நமடமுமறமயத் தோபன முன்பைோழிந்ததில் ைகோத்ைோ கோந்தியுை் ஒருவரோவோர.் 

 இவர ்இயற்மக நலை் என்ற ஒரு புதத்கத்மத எழுதியுள்ளோர.் 

 இவர ் புபனவிற்கு அருகில் உருளிக்கஞ்சன் என்ற இடதத்ில் ஓர ் இயற்மக ைருத்துவ 

மையைோன நிசரப்கோபோசச்ோர ்ஆசிரைை் அமைக்க உதவி புரிந்தோர.்  

 

உலக குழந்ரதகள் தினம் – ந ம் ே ்20 

 இது முதன்முமறயோக 1954 ஆை் ஆை்டில் ஏற்படுதத்ப்பட்டது. 

 1959 ஆை் ஆை்டில்  ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ் சமபயோனது குழந்மத உரிமைகள் 

பிரகடனை் அல்லது பஜனீவோ குழந்மதகளின் உரிமைகள் மீதோன பிரகடனத்மத இபத 

தினதத்ில் ஏற்றுக் பகோை்டதோல் இத்தினைோனது மிகுந்த முக்கியத்துவை் பபற்று 

விளங்குகின்றது.  

 பைலுை் 1989 ஆை் ஆை்டில் இபத தினத்தன்று ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்சமபயோனது 

குழந்மதகளின் உரிமைகள் மீதோன ஒப்பந்தத்மத ஏற்றுக் பகோை்டது. 

 இந்த ஆை்டிற்கோன இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “நைது எதிர ்கோலத்தில் முதலீடு பசய்தல் 

என்பது நைது குழந்மதகளிடை் முதலீடு பசய்தல்” என்பதோகுை். 
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திருநே ்நிரனவு தினம் - ந ம் ே் 20 

 திருநர ்ைக்களோல் அனுபவிக்கப்படுை் பதோடர ்வன்முமறகள் குறிதத்ு கவன ஈரப்்மபப் 

பபறுவதற்கோக இத்தினைோனது அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இது ஒரு திருநங்மகயோன பவை்படோலின் ஆன் ஸ்மித் அவரக்ளோல் 1999 ஆை் ஆை்டில் 

ஏற்படுதத்ப் பட்டது.  

 

 

ஆ ்பிேிக்காவிற்கான சதாழில்மயமாக்கல் தினம் – ந ம் ே் 20 

 இது 1989 ஆை் ஆை்டில் ஆப்பிரிக்கோவிற்கோன 2வது பதோழிற்துமற வளரச்ச்ிக்கு 

பதமவப்படுை் பதத்ோை்டு கோலை் (1991-2000) என்ற ஒரு பசயல் திட்டத்திற்குள் ஐக்கிய 

நோடுகள் பபோதுச ்சமபயினோல் ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 இது ைடகோஸ்கர ் தீவு உள்ளிட்ட அதன் முக்கிய நிலப்பகுதியின் புவியியல் 

சிதத்ிரிப்பிற்கோன ஒரு முக்கிய சின்னைோக விளங்குகின்றது. 

 2020 ஆை் ஆை்டின் கருதத்ுரு, “AFCFTA ைற்றுை் பகோவிட் – 19 கோலப் பகுதியில் 

அமனவமரயுை் உள்ளடக்கிய ைற்றுை் நீடிதத் பதோழில்ையைோக்கை்” என்பதோகுை். 

 2018 ஆை் ஆை்டு ைோரச் ் 21 அன்று ருவோை்டோவின் கிகோலியில் ஆப்பிரிக்க கை்ட 

தமடயற்ற வரத்்தகப் பகுதிமய (AFCFTA - African Continental Free Trade Area) 

உருவோக்குவதற்கோன ஒரு ஒப்பந்தைோனது மகபயழுதத்ிடப்பட்டது.  
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 இது சரக்கு ைற்றுை் பசமவகளுக்கோக பவை்டி ஒபர ஆப்பிரிக்கச ் சந்மதமய 

உருவோக்கவுை் அதிக எை்ைிக்மகயிலோன நோடுகளினோல் பைற்பகோள்ளப்படுை் 

உலகின் ஒரு மிகப்பபரிய தமடயற்ற வரத்்தகப் பகுதிமய உருவோக்கவுை் வழிவமக 

பசய்கின்றது.  

 

புதிதாக ் பிறந்த குழந்ரதகளுக்கான பதசிய  ாேம் – ந ம் ே்  15/21 

 ைத்திய சுகோதோர ைற்றுை் குடுை்ப நலத்துமற அமைசச்கைோனது இந்த வோரத்மத 

அனுசரிதத்து. 

 இந்த வோர அனுசரிப்பின் கருதத்ுரு, “எல்லோ இடங்களிலுை் ைற்றுை் ஒவ்பவோரு சுகோதோர 

மையதத்ிலுை் பிறக்குை் ஒவ்பவோரு குழந்மதகளுக்குைோன தரை், சைதத்ுவை், 

கை்ைியை்” என்பதோகுை். 

 இதன் முக்கிய பநோக்கை் புதிதோகப் பிறக்குை் குழந்மதகள் உயிர ் வோழ்தல் ைற்றுை் 

அமவ வளரச்ச்ி அமடதலின் முக்கியதத்ுவை் குறிதத்ு விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவது 

ஆகுை். 

 குழந்மத பிறந்த முதல் 28 நோட்கள் அந்த குழந்மத உயிர ்வோழ்வதற்கோன ஒரு முக்கியக் 

கோலைோகக் கருதப் படுகின்றது.  

 இந்தியோவோனது 2035 ஆை் ஆை்டிற்குள் 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்மதகளின் இறப்மப 

1000 குழந்மதகளுக்கு 20 என்ற அளவிற்குக் குமறக்க இலக்கு ஒன்மற 

நிரை்யிதத்ுள்ளது.  

  

உலகத் சதாரலக்காட்சி தினம் - ந ம் ே ்21 

 1996 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ்ைோதத்தில் ஐக்கிய நோடுகள் சமப இந்த நோமள அனுசரிதத்ிட 

பவை்டி அறிவிதத்து. 

 இது 1996 ஆை் ஆை்டில் நடந்த முதல் உலகத் பதோமலக்கோட்சி ைன்றை் நமடபபற்ற 

பததிமய நிமனவு கூரக்ிறது. 

 இபத பபோன்ற கருத்மத உள்ளடக்கிய வமகயில் ஐக்கிய நோடுகள் அனுசரிக்குை் மூன்று  

நோட்கள் ஏற்கனபவ உள்ளன. அமவ 

o உலகப் பத்திரிமகச ்சுதந்திர தினை்;  

o உலகத் பதோமலதப்தோடரப்ு ைற்றுை் தகவல் அமைப்பு தினை்; ைற்றுை்  

o உலகத் தகவல் பைை்போட்டுத் தினை் என்பமவயோகுை். 

 1927 ஆை் ஆை்டில், பிபலோ படய்லர ் ஃபோரன்்ஸ்பவோரத்் என்பவர ் உலகின் முதல் 

மின்னணுத்  பதோமலக்கோட்சிமயக் கை்டுபிடித்தோர.் 

 

மகளிே ்சதாழில்முரனப ாே ்தினம் – ந ம் ே ்19   

 இது உலகை் முழுவதுை் உள்ள அமனதத்ு ைகளிர ் பதோழில்முமனபவோரக்மளயுை் 

அங்கீகரிதத்ு, ஊக்குவிதத்ு அவரக்மளக் பகோை்டோடுவமத பநோக்கைோகக் பகோை்டு 

உள்ளது. 

 இது முதன்முதலில் 2013 ஆை் ஆை்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 ைகளிர ்பதோழில்முமனபவோர ்தின அமைப்பு (Women’s Entrepreneurship Day Organization- 

WEDO)/#choosewomen என்ற அமைப்போனது அரசு சோரோ, இனை் சோரோ ைற்றுை் அரசியல் 

சோரோ இலோப பநோக்கற்ற அமைப்போக 2013 ஆை் ஆை்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 இது எல்லிஸ் தீவு பகௌரவ விருமதப் பபற்றவரோன பவை்டி மடைை்ட் என்பவரோல் 

பதோடங்கப் பட்டு பசயல்படுத்தப் பட்டது. 
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உலக மீன் ள தினம் – ந ம் ே் 21 

 இது மீனவரக்ள் கடல் நீருக்குள்பளயுை் அதற்கு பவளிபயயுை் உயிர ்வோழ்வதற்கு உகந்த 

ைற்றுை் அந்த ைனிதரக்ளது வோழ்க்மகயின் முக்கியதத்ுவை் குறிதத்ு எடுத்துக் கோட்ட 

உதவுகின்றது. 

 இந்த ஆை்டிற்கோன இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, “மீன்வள ைதிப்புக் கூட்டுத் பதோடரில் 

சமூகப் பபோறுப்புமடமை” என்பதோகுை். 

 இந்தியோவில் முதன்முமறயோக, ைதத்ிய மீன் வளத் துமற அமைசச்கத்தின் கீழ் 

பசயல்படுை் மீன்வளத் துமறயோனது உலக மீன்வள தினத்மத அனுசரிக்கின்றது. 

 உலகில் மீன்களின் 2வது மிகப்பபரிய உற்பத்தியோளர ் ைற்றுை் 4வது மிகப்பபரிய 

ஏற்றுைதியோளர ்நோடு இந்தியோ ஆகுை். 

 மீன்வளை்  ைற்றுை் மீன் வளரப்்போனது இந்தியோவின் ஜிடிபிக்கு 1% பங்களிப்மபயுை் 

பவளோை் ஜிடிபிக்கு 5% பங்களிப்மபயுை் அளிக்கின்றது. 

 இந்திய அரசோனது ரூ.20,050 பகோடி ைதிப்பில் பிரதோன் ைந்திரி ைத்சயோ சை்பதோ 

பயோஜனோ என்ற திட்டத்மதத் பதோடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டைோனது 2024-25 ஆை் ஆை்டு வோக்கில் மீன்களின் உற்பத்திமய 22 

பில்லியன் டன்கள் என்ற அளவிற்கு எட்டப்படுவமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது.  

 

 

கு ாமி ஏக்தா  ாேம் - பதசிய ஒருங்கிரண ்பு  ாேம் 

 இது இந்தியோவில் வகுப்புவோத ஒற்றுமை வோரை் என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது 

 இது நவை்பர ்19 முதல் நவை்பர ்25 வமர பகோை்டோடப்படுகிறது. 

 இந்த வோரத்தின் முக்கிய கருப்பபோருள் ‘ைதசச்ோரப்ின்மை, வகுப்புவோத எதிரப்்பு 

ைற்றுை் அகிை்மச’ என்பனவோகுை். 

 உள்நோட்டு விவகோர அமைசச்கதத்ின் கீழ் ஒரு தன்னோட்சி அமைப்போன வகுப்புவோத 

ஒற்றுமைக்கோன பதசிய அறக்கட்டமளயோனது குவோமி ஏக்தோ வோரதத்ுடன் வகுப்புவோத 

நல்லிைக்கப் பிரசச்ோரத்மத ஏற்போடு பசய்து நவை்பர ் 25 அன்று வகுப்புவோத 

நல்லிைக்கக் பகோடி நோமள அனுசரிக்கிறது. 

o நவை்பர ்19 ஆை் பததி பதசத்தின் ஒருங்கிமைப்பு நோள் பகோை்டோடப்படுகிறது. 

o நவை்பர ் 20 ஆை் பததி சிறுபோன்மையினருக்கு நலன்புரியுை் நோள் பகோை்டோடப் 

படுகிறது. 

o நவை்பர ்21 ஆை் பததி பைோழியியல் நல்லிைக்க நோள் பகோை்டோடப்படுகிறது. 

o நவை்பர ் 22 ஆை் பததி பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கோன நோள் பகோை்டோடப் 

படுகிறது. 

o நவை்பர ்23 ஆை் பததி கலோசச்ோர ஒற்றுமைக்கோன நோள் பகோை்டோடப்படுகிறது. 
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o நவை்பர ்24 ஆை் பததி ைகளிர ்நோள் பகோை்டோடப்படுகிறது. 

o நவை்பர ்25 ஆை் பததி போதுகோப்பு நோள் பகோை்டோடப்படுகிறது. 

 

உலக ஆலி ் மே நாள் - ந ம் ே் 26 

 யுபனஸ்பகோ ைற்றுை் சரவ்பதச ஆலிவ் ைன்றை் ஆகிய இரை்டுை் நவை்பர ் 26 ஆை் 

பததிமய உலகின் ஆலிவ் ைர தினைோக பதரவ்ு பசய்துள்ளன. 

 உலக ஆலிவ் ைர தினதத்ின் ஆை்டுக் பகோை்டோட்டைோனது இந்தப் பை்மடய 

தோவரத்மதப் போதுகோக்கவுை் அதன் நீை்ட கோல ைதிப்மபப் போதுகோக்கவுை் உதவுை். 

 

 

ெட்ட நாள் / அேசியலரம ்பு நாள் - ந ம் ே் 26 

 அரசியலமைப்பு நோளோனது 'சை்விதன் திவோஸ்' என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இது 1949 ஆை் ஆை்டில் இந்திய அரசியலமைப்மப ஏற்றுக் பகோை்டமத நிமனவு 

கூருை் வமகயில் ஒவ்பவோர ்ஆை்டுை் பகோை்டோடப்படுகிறது. 

 1949 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்26 அன்று இந்திய அரசியலமைப்பு நிரை்யச ்சமபயோனது 

இந்திய அரசியலமைப்மப ஏற்றுக் பகோை்டது. 

 இது 1950 ஆை் ஆை்டு ஜனவரி 26 முதல் நமடமுமறக்கு வந்தது.  

 2015 ஆை் ஆை்டு முதல் இது அனுசரிக்கப் பட்டு வருகின்றது. 

 2015 ஆை் ஆை்டு என்பது அை்பபதக்ர ் அவரக்ளின் 125வது ஆை்டு பிறந்த தினக் 

பகோை்டோட்டைோகுை்.  

 இந்திய அரசியலமைப்பு என்பது உலகின் எந்தபவோரு இமறயோை்மை பகோை்ட 

நோட்டிலுை் பைற்பகோள்ளப்பட்ட ஒரு மிக நீை்ட எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்போகுை். 

 

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


                            

  

  

154 
 

பதசிய  ால் தினம் - ந ம் ே் 26 

 இந்தியோவில் டோக்டர ் வரக்ீஸ் குரியனின் பிறந்த நோமள நிமனவு கூருை் வமகயில் 

ஒவ்பவோர ் ஆை்டுை் நவை்பர ் 26 அன்று பதசிய போல் தினைோனது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 அவர ்இந்தியோவின் பவை்மைப் புரட்சியின் தந்மத என்று அறியப்படுகிறோர.் 

 போல் ைற்றுை் போல் பதோழில் பதோடரப்ோன நன்மைகமள ஊக்குவிப்பதற்குை், போல் 

ைற்றுை் போல் பபோருட்களின் முக்கியதத்ுவை் குறிதத்ு ைக்களிமடபய விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்குை் இந்த நோள் பகோை்டோடப்படுகிறது. 

 முதல் பதசிய போல் தினைோனது 2014  ஆை் ஆை்டு 26 நவை்பர ் அன்று பகோை்டோடப் 

பட்டது. 

 ஆனோல் உலக போல் தினைோனது ஒவ்பவோர ்ஆை்டுை் உலகை் முழுவதுை் ஜூன் 1 அன்று 

ஐக்கிய நோடுகள் சமபயோல் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

 

ஆ ாஸ் தி ாஸ் மற்றும் ஆ ாஸ்  ாேம் - ந ம் ே் 20 

 ஒவ்பவோர ்ஆை்டுை் நவை்பர ்20 ஆை் பததி “ஆவோஸ் திவோஸ்” என்று பகோை்டோட முடிவு 

பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இது பிரதோன் ைந்திரி ஆவோஸ் பயோஜனோ - கிரோமின் என்ற திட்டை் அறிமுகப் படுதத்ப் 

பட்டமத நிமனவு கூருவமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டைோனது  2022 ஆை் ஆை்டிற்குள் “அமனவருக்குை் வீட்டு வசதி” (Housing for 

All) வழங்குவமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

72 து நிறு ன தினம் 

 பதசிய ைோைவர ் பமடயோனது தனது 72வது நிறுவன தினத்மத நவை்பர ் 22 அன்று 

பகோை்டோடியது. 

 இது உலகின் மிகப்பபரிய சீருமட அைிந்த ஒரு இமளஞர ்அமைப்போகுை். 

 தனது தமலமையகத்மத புது படல்லியில் பகோை்டுள்ள இது ஆயுதப் பமடகளின் ஒரு 

இமளஞர ்பமடயோகுை்.  

 இது இந்தியோ முழுவதுை் உள்ள பைல்நிமலப் பள்ளிகள், உயரந்ிமலப் பள்ளிகள், 

கல்லூரிகள் ைற்றுை் பல்கமலக்கழகங்களிலிருந்து ைோைவரக்மளச ் பசரக்்கிற ஒரு 

தன்னோரவ் அமைப்போகுை். 

 இது ரோணுவை், கடற்பமட ைற்றுை் விைோனப் பிரிவு ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய ஒரு 

முத்தரப்புச ்பசமவ அமைப்போகுை். 
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 இது 1948 ஆை் ஆை்டின் பதசிய ைோைவர ்பமடச ்சட்டத்தோல் உருவோக்கப்பட்டது. 

 இதன் அடிப்பமடமய இந்திய போதுகோப்புச ் சட்டை் 1917 என்ற சட்டத்தின் கீழ் 

உருவோக்கப் பட்ட ‘யுனிவரச்ிட்டி கோரப்்ஸ்’ என்ற அமைப்பில்  போரக்்கலோை். 

 நோட்டின் எல்மல ைற்றுை் கடபலோரப் பகுதிகளில் பதசிய ைோைவர ் பமடமய 

விரிவுபடுத்துை் திட்டத்மத பிரதைர ் நபரந்திர பைோடி 2020 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 15 

அன்று அறிவிதத்ோர.் 

 

 

உலக ்  ாேம் ேிய  ாேம் - ந ம் ே் 19/25 

 இது யுபனஸ்பகோவோல் ஆை்டுபதோறுை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது உயரந்்த போரை்பரியத்மதப் பற்றி ைக்களுக்கு விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவபதோடு, அதன் போதுகோப்பிற்கோகவுை் பவை்டி அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்தியோவில் யுபனஸ்பகோவோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 38 உலகப் போரை்பரிய தளங்கள் 

உள்ளன. 

 இதில் 30 கலோசச்ோர தளங்கள், 7 இயற்மக தளங்கள் ைற்றுை் ஒரு கலப்பு தளை் ஆகியன 

அடங்குை். 

 

விமான ் ப ாக்கு ேத்து விழி ்புணேவ்ு  ாேம் - ந ம் ே ்23/27 

 இந்திய விைோன நிமலய ஆமைைோனது விைோனப் பபோக்குவரத்து விழிப்புைரவ்ு 

வோரத்மத அறிமுகப்படுதத்ி உள்ளது. 

 விைோனப் பபோக்குவரதத்ு மீதோன போதுகோப்பு குறிதத் ஒரு விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ிட 

பவை்டி இது பகோை்டோடப் படுகிறது. 

 இது 2030 ஆை் ஆை்டிற்குள் ஒரு நீை்டகோல இலக்கோன உயிரிழப்புகளில்லோத  

விைோனப் பயைத்மத அமடவமதயுை் வலியுறுதத்ுை். 

 

 ாலஸ்தீன மக்களுடனான ெே ்பதெ ஒற்றுரம தினம்   

 இந்தத் தினைோனது போலஸ்தீன பபோது ைக்கள் இன்னமுை் பபோதுச ்சுதந்திரை் ைற்றுை் 

அதிகோரை் உள்ளிட்ட சில இயற்மக உரிமைகள் பபறப்படோதமத நிமனவு 

படுதத்ுவதற்கோக பவை்டி அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 1947 ஆை் ஆை்டின் இதத்ினதத்ில் பபோதுச ் சமபயோனது 181(II) என்ற தீரை்ோனத்மத  

ஏற்றுக் பகோை்டது. 

 இது பிரிவுத் தீரை்ோனை் என அமழக்கப் படுகின்றது  

 இந்தத் தீரை்ோனைோனது போலஸ்தீனத்தில் ஒரு சிறப்பு சரவ்பதச ஆட்சியின் கீழ் 

பஜருசலத்மத ஒரு சிறப்பு தனி அங்கதத்ுடன் பசரத்த்ு “யூதர ்ைோகோைை்” ைற்றுை் “அரபு 

ைோகோைை்” என உருவோக்கப்பட வழிவமக பசய்கின்றது.  
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 இந்தத் தீரை்ோனத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட இருக்குை் 2 ைோகோைங்களில், தற்பபோழுது 

இஸ்பரல் ைட்டுபை அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

இேொயன ் ப ாேினால்  ாதி ்பிற்கு உள்ளான அரன ருக்குமான நிரனவு 

தினம் – ந ம் ே் 30 

 இந்தத் தினைோனது இரசோயனப் பபோரினோல் போதிப்பிற்கு உள்ளோனவரக்ளுக்கு 

ைரியோமத பசலுத்துவமத பநோக்கைோகக் பகோை்டுள்ளது. 

 பைலுை் இது இரசோயன ஆயுதங்களின் ஒழிப்பிற்கு இரசோயன ஆயுதங்கமளத் தமட 

பசய்வதற்கோக இந்த அமைப்பின் பபோறுப்மப உறுதி பசய்கின்றது. இதன் மூலை் 

உலகில் அமைதி, போதுகோப்பு ைற்றுை் பன்முகத் தன்மை பபோன்ற இலக்குகமள அமடய 

இது ஊக்குவிக்கின்றது. 

 ஐக்கிய நோடுகளினோல் அதிகோரப்பூரவ்ைோக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள இது 2005 ஆை் 

ஆை்டு முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது.  

 இரசோயன ஆயுதங்களின் வளரச்ச்ி, உற்பதத்ி, குவித்தல் ைற்றுை் அதன் பயன்போடு 

மீதோன தமட ைற்றுை் அதன் அழிப்பு குறிதத் ஒப்பந்தைோனது 1997 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரல் 

09 அன்று நமடமுமறக்கு வந்தது.  
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