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TNPSC துளிகள் 

❖ இநத்ிய ரிசரவ்் வங்கியானது வாடிகக்கயாளர ் விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரதத்ிற்காக 

அமிதாப் பசச்கன ஒரு பிரசச்ாரகராக நியமிதத்ுள்ளது.  

o இநத்ப் பிரசச்ாரமானது மமாசடியாளரக்ளிடமிருந்து வாடிகக்கயாளரக்ளின் 

வங்கிக் கணக்குககளப் பாதுகாப்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ உலகம் முழுவதும் உலக கசவ தினமானது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அக்மடாபர ்01 அன்று  

அனுசரிகக்ப் படுகின்றது. 

❖ மகரள சுற்றுலாத் துகறயானது தனது “இயற்கக அசச்ுப் பிரசச்ாரத்தின் மூலம் 

மனிதன்” (Human by Nature Print Campaign) என்பதின் சநக்தப்படுதத்லுகக்ாக “2020 ஆம் 

ஆண்டின் புகழ்கபற்ற பசிபிக் ஆசிய பயணக் கூட்டகமப்பு கிராண்ட் தகலகமப் 

பட்டதக்த” கவன்றுள்ளது.  

❖ ரிகலயன்ஸ் கதாழிற் துகறயின் தகலவரான முமகஷ் அம்பானி  அவரக்ள் கதாடரந்த்ு 

9வது முகறயாக ஐஐஎப்எல் கசல்வ ஹூருன் இநத்ிய வளப் பட்டியலில் (Wealth Hurun 

India Rich List) முதலிடதக்தப் பிடித்துள்ளார.்  

❖ மூதத் இநத்ிய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியான டாக்டர ்பி.டி. வமஹலா என்பவர ்இந்தியத் 

கதாகலத்கதாடரப்ு ஒழுங்குமுகற ஆகணயத்தின் தகலவராக நியமிகக்ப் 

பட்டுள்ளார.் இவர ்அடுதத் 3 ஆண்டுகளுக்கு அப்பதவியில் நீடிப்பார.்  

❖ மசகர ் கபூர ் அவரக்ள் புமனவில் உள்ள இந்தியச ் சமூகதத்ின் திகரப்பட மற்றும் 

கதாகலகக்ாட்சி கமயதத்ின் தகலவராக நியமிகக்ப் பட்டுள்ளார.் 

❖ மத்தியப் பாதுகாப்புத் துகற அகமசச்ரான ராஜ்நாத் சிங் அவரக்ள் எழுத்தாளர ்

டாக்டர ் கிருஷ்ணா சக்மசனா என்பவரால் எழுதப்பட்ட “மலரக்களக் ககாண்ட ஒரு 

பூங்ககாதத்ு” என்ற ஒரு புதத்கதக்த கவளியிட்டுள்ளார.் 

o 1955 ஆம் ஆண்டில் பிஎசட்ி பட்டதக்தப் கபற்ற லகம்னாகவச ்மசரந்த் முதலாவது 

கபண் இவராவார.்  

❖ சரவ்மதச விமானப் மபாக்குவரத்துக் கூட்டகமப்பானது ஐக்கிய நாடுகள் தீவிரவாத 

எதிரப்்புப் பயணத் திட்டதத்ுடன் ஒத்துகழப்கப வலுப்படுத்துவதற்காக முதலாவது 

அரசு சாராத பங்காளராக ஐக்கிய நாடுகள் தீவிரவாத எதிரப்்பு அலுவலகதத்ுடன் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கககயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இநத்ிய மதசிய அணியின் மகால்-கீப்பரான குரப்ிரதீ் சிங் சாநத்ு மற்றும் சஞ்சு யாதவ் 

ஆகிமயார ்முகறமய 2019-20 ஆண்டிற்கான AIFF-ன் சிறந்த ஆண் கால்பந்து வீரர ்விருது 

மற்றும் AIFF-ன் சிறந்த கபண் கால்பந்து வீரர ் விருது என்ற விருதுகளின் 

கவற்றியாளரக்ளாகத் மதரந்க்தடுகக்ப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ நிதி ஆமயாக் மற்றும் கநதரல்ாநத்ு ஆகியகவ தூய்கமயான மற்றும் அதிக 

அளவிலான ஆற்றகல உற்பத்தி கசய்வதற்காக காரப்ன் நீகக்ம் மற்றும் ஆற்றல் 

மாற்ற இலக்கிற்கு உதவுவதற்காக மநாகக் ஆவணம் ஒன்றில் கககயழுதத்ிட்டு 

உள்ளன. 

❖ ஆஸ்திமரலியாவின் விக்ககட் கீப்பரான மபட் அகலசா ஹியாமல 20 ஓவர ் சரவ்மதச 

கிரிக்ககட் மபாட்டியில் விக்ககட் கீப்பராக அதிக வீரரக்கள ஆட்டமிழகக்ச ்கசய்து, எம் 

எஸ் மதானியின் சாதகனகய முறியடித்துள்ளார.்  

❖ 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து காபிகய ஒரு பானமாக அனுசரிப்பதற்காகவும் 

ஊகக்ுவிப்பதற்காகவும் மவண்டி அகம்டாபர ் 01 அன்று சரவ்மதச காபி தினமானது 

அனுசரிகக்ப் படுகின்றது.  
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❖ அகமதி மற்றும் அகிம்கச ஆகியவற்றின் மீது நம்பிகக்க ககாண்டவரான 

மமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காநத்ியின் பிறநத் தினமானது சரவ்மதச அகிம்கச  தினமாக 

ஐக்கிய நாடுகள் சகபயால் அனுசரிகக்ப்படுகின்றது.  

❖ உலகப் புன்னகக தினமாது 1999 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அகம்டாபர ்

மாதத்தின் முதலாவது கவள்ளியன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

o இநத் ஆண்டு இது அகம்டாபர ்02 அன்று அனுசரிகக்ப்பட்டது. 

❖ உலக விலங்குகள் தினமானது உலகம் முழுவதும் உள்ள விலங்குகளின் நலம் சாரந்த் 

தரங்ககள மமம்படுத்துவது குறித்து விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்கவாரு 

ஆண்டும் அக்மடாபர ்04 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ குகவதத்ின் பட்டதத்ு இளவரசரான மஷக ் நவாப் அல் அகமது அல் சபாஹ் அவரக்ள் 

அநந்ாட்டின் புதிய மன்னராக உருகவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ கங்கக நதி டால்பின் ஆனது 2010 ஆம் ஆண்டில் மதசிய நீரவ்ாழ் விலங்காக 

அறிவிகக்ப் பட்டது. அதன் காரணமாக இந்தியாவானது கங்கக நதி ஓங்கில் (டால்பின்) 

தினதக்த ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அகம்டாபர ்05 அன்று அனுசரிக்கின்றது..  

❖ முதலாவது உலக அஞ்சல் அட்கட தினமானது  2020 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்01 அன்று 

அனுசரிகக்ப் படுகின்றது.  

o இநத் வருடம் அதன் 150வது நிகனவு தினம் ஆகும். 

❖ இநத்ிய - அகமரிகக் வரத்்தகக் கூட்டகமப்பானது ரத்தன் டாடா அவரக்ளுக்கு 

வாழ்நாள் சாதகனயாளர ் விருதிகன வழங்கியுள்ளது. இந்திய - அகமரிக்க வரத்்தக 

உறவுகளில் அவரின் முன்மனாடியான பங்களிப்புகளுகக்ாகவும் உலகளாவிய 

தகலகமதத்ுவச ் கசயல்பாட்டில் அவரின் வாழ்நாள் சாதகனகக்ாகவும் மவண்டி 

அவருக்கு இநத் விருது வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ முழுவதும் சூரிய ஒளியால் கசயல்படுதத்ப்படும் முதலாவது விமான நிகலயமாக  

இநத்ிய விமான நிகலயங்கள் ஆகணயத்தின்  (AAI - Airports Authority of India) புதுசம்சரி 

விமான நிகலயம் உருகவடுத்துள்ளது.  

❖ கபரு நகர மும்கப மாநகராட்சியின் மாநகராட்சி ஆகணயரான இக்பால் சிங் சஹல் 

என்பவர ் “2020 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய மகாவிட் மீது மபார ் கதாடுப்பவர”் என்ற 

விருதால் ககௌரவிகக்ப்பட்டார.்  

❖ தில்லியின் துகண முதல்வரான மணிஷ் சிமசாடியா அவரக்ள் வரமவற்பகற அல்லது 

காபி-மமகசப் புத்தகமான “பாபு : மறகக் முடியாதவர”் (coffee-table book titled “Babu – The 

Unforgettable”) என்ற ஒரு புத்தகதக்த கவளியிட்டுள்ளார.் 

❖ இநத்ியாகவச ் மசரந்்த 16 வயது நிரம்பிய விஷ்ணு சிவராஜ் பாண்டியன் என்பவர ்

சரவ்மதச ஆன்கலன் துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பின் 5வது பதிப்பில் 10 மீட்டர ்

துப்பாக்கி சுடுதலில் கவற்றி கபற்றுள்ளார.்  

❖ இநத்ியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்த்கன வாரியத்தின் (SEBI - Securities and Exchange Board of 

India) ஒரு முழு மநர உறுப்பினராக  இருகக்ும் மாதாபி பூரி பச ் என்பவரின் பதவிக் 

காலமானது மமலும் 6 மாதங்களுக்கு நீட்டிகக்ப்பட்டுள்ளது.  

o SEBI-யின் முழு மநர உறுப்பினராக இருக்கும் முதலாவது கபண் இவராவார.் மமலும் 

கசபியின் வாரிய உறுப்பினராக நியமிகக்ப்பட்டுள்ள தனியார ் துகறகயச ்

மசரந்்த முதலாவது நபரும் இவராவார.்  

❖ மத்திய இரயில்மவ அகமசச்ர ் பியூஷ் மகாயல் அவரக்ள் கநாவ்கர ் இரயில் 

நிகலயதக்த சிதத்ாரத்ந்கர ்இரயில் நிகலயம் என்று கபயர ்மாற்றியுள்ளார.் 

o உத்தரப் பிரமதசதத்ின் சித்தாரத்ந்கர ்மாவட்டத்தில் இது அகமநத்ுள்ளது. 

❖ மூதத் வங்கியாளர ் திமனஷ்குமார ் காராகவ ஸ்மடட் பாங்க் ஆப் இந்தியாவின் 

தகலவராக அரசு நியமிதத்ுள்ளது. 
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o இவர ்ரஜ்னிஷ் குமாருக்குப் பதிலாக பணியமரக்ிறார.் 

❖ ரிசரவ்் வங்கியின் மூதத் நிரவ்ாக இயக்குனரான எம்.ராமஜஸ்வர ் ராகவ அநத் 

வங்கியின் துகண ஆளுநராக மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. 

o அவர ்என்.எஸ். விஸ்வநாதன் அவரக்கள அடுத்து அந்தப் பதவியில் அமரக்ிறார.் 

❖ அமமசான்  இநத்ியா நிறுவனமானது அமமசான் தளதத்ில் இரயில் பயணச ்சீட்டுககள 

முன்பதிவு கசய்யும் வசதிகய தனது வாடிகக்கயாளரக்ளுக்கு அளிப்பதற்காக 

மவண்டி இநத்ிய இரயில்மவ உணவுப் பரிமாறல் மற்றும் சுற்றுலாக் கழகதத்ுடன் 

இகணநத்ுள்ளது. 

❖ இளம் இந்திய விகளயாட்டு வீரரான நிகல் சரின் என்பவர ் கசஸ்.காம்-ன் 2020 ஆம் 

ஆண்டு இகளமயார ்விகரவு ஆன்கலன் கசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் ரஷ்யாவின் உலக 

இகளமயாரான அகலகச்ி சரானா என்பவகர வீழ்த்தி கவற்றி கபற்றுள்ளார.் 

❖ இநத்ியாவின் கால்பந்து விகளயாட்டிற்கான தகலகம அகமப்பான அகில இநத்ிய 

கால்பந்துக் கூட்டகமப்பானது “இந்தியக் கால்பநத்ு. முன்மனாக்கிச ் கசல்வதற்கு 

மவண்டி ஒன்றிகணதல்” என்ற தனது புதிய நிறுவனக் குறிக்மகாகள கவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ மபாலந்தின் கால்பநத்ு விகளயாட்டு வீரரான ராபரட்் கலவன்மடாவஸ்கி என்பவர ்

2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான யுஇஎப்ஏ சிறந்த ஆண்கள் விகளயாட்டு வீரராக (UEFA Men's 

Player of the Year for 2019-20) மதரவ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ உலக உணரவ்ுநீகக்ு மருதத்ுவரக்ள் (Anaesthesiologists) தினம் அல்லது உலக மயகக் 

மருந்து தினமானது 1846 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபர ்16 அன்று மமற்ககாள்ளப்பட்ட கட-

எதக்தல் ஈத்தர ் மயகக் மருந்தின் முதலாவது கவற்றிகரமான மசாதகனகய 

நிகனவுபடுதத்ுவதற்காக அகம்டாபர ்16 அன்று அனுசரிகக்ப்படுகின்றது.  

❖ ராஷ்டிரிய காமமதனு ஆமயாக்கின் தகலவரான வல்லப பாய் கத்திரியா அவரக்ள் 

“ககௌசதவ்ா கவச”் என்ற சில்லு ஒன்கற கவளியிட்டுள்ளார.்  

o இது மாட்டுச ் சாணத்திலிருந்துத் தயாரிகக்ப் பட்டதாகும். மமலும் இது  

ககமபசியிலிருந்து வரும் கதிரியக்கதக்தக் குகறப்பதாகக் கூறப் படுகின்றது. 

❖ இநத்ியாவின் டாடா கன்சல்டன்சி நிறுவனமானது முதன்முகறயாக ஒரு ஆண்டில் 

உலகின் மிகவும் மதிப்புமிகக் தகவல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனமாக உருகவடுத்து, 

அக்கசன்ஞ்ர ்நிறுவனதக்த முநத்ியுள்ளது. 

❖ மகாடக் பரஸ்பர நிதி நிறுவனதத்ின் மமலாண் இயகக்ுநரான நிமலஷ் ஷா அவரக்ள் 

இநத்ியாவின் பரஸ்பர நிதியக் கூட்டகமப்பின் (Association of Mutual Funds) தகலவராக 

மீண்டும் மதரந்க்தடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ மத்திய சட்டதத்ுகற அகமசச்ர ்ரவி சங்கர ்பிரசாத ்அவரக்ள் ஷாங்காய் ஒதத்ுகழப்பு 

அகமப்பின் 7வது நீதி அகமசச்ரக்ள் (சட்டம்) சந்திப்கபக் காகணாலி வாயிலாக 

நடத்தினார.் 

❖ உணவு மற்றும் மவளாண் அகமப்பின் 75வது நிகனவு தினதக்த முன்னிட்டு, இநத்ியப் 

பிரதமர ்அவரக்ள் ரூ.75 மதிப்புகடய ஒரு நிகனவு நாணயதக்த கவளியிட்டுள்ளார.் 

❖ இநத்ிய அரசு கதாகலத் கதாடரப்ு அகலவரிகச ஒதுகக்ீட்கட 

முகறப்படுதத்ுவதற்காக மகபிகனட் கசயலாளரான ராஜிவ் கவ்பா தகலகமயில் குழு 

ஒன்கற அகமதத்ுள்ளது. 

o இநத்க் குழுவானது இரயில்மவ, பாதுகாப்பு, உள்துகற, கதாகலத் கதாடரப்ு, 

விண்கவளித் துகற, தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துகற ஆகிய துகறகளின் 

கசயலாளரக்களக் ககாண்டு அகமகக்ப்பட்டுள்ளது. 

❖ உலககங்கிலும் அதிகரிதத்ு வரும் விபதத்ுகள் மற்றும் காயங்களின் விகிததக்த 

எடுத்துகக்ாட்டும் வககயில் அகம்டாபர ் 17 அன்று உலக உடற்காய தினமானது 

அனுசரிகக்ப் படுகிறது. 
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o உடற்காயம் என்பது உடலுக்கு ஏற்படும் எநத் விதமான காயதக்தயும் குறிக்கும். 

❖ மூதத்  காங்கிரஸ் தகலவரான சசி தரூர ் அவரக்ள் “உரிகமயுகடயவரக்ளின் 

மபாராட்டம்” ('The Battle of Belonging) என்ற ஒரு புத்தகதக்த எழுதியுள்ளார.் 

❖ இநத்ியாவானது 1 மில்லியன் டாலகர பாலஸ்தீன அகதிகளுகக்ான ஐக்கிய நாடுகள் 

நிவாரணம் மற்றும் மசகவகள் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியுள்ளது.  

❖ மத்திய அரசானது தமிழ்நாடு தகலகமச ் கசயலாளரான K. சண்முகம் அவரக்ளின் 

பணிக் காலதக்த அடுதத் 3 மாதங்களுகக்ு, அதாவது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31 ஆம் 

மததி வகர நீட்டித்துள்ளது. 

❖ மகலயாளக் கவிஞர ் மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டின் ஞானபீட விருகதப் கபற்றவரான 

அக்கிதம் அசச்ுதன் நம்பூத்ரி அவரக்ள் சமீபதத்ில் காலமானார.் 

o இவருக்கு 2017 ஆம் ஆண்டில் பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி ககௌரவிகக்ப்பட்டது.  

❖ சரவ்மதச விமானப் மபாகக்ுவரதத்ுக் கட்டுப்பாட்டாளரக்ள் தினமானது 1961 ஆம் 

ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்ட சரவ்மதச விமானப் மபாகக்ுவரதத்ுக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

கூட்டகமப்பின் நிகனகவக் குறிப்பதற்காக அக்மடாபர ் 10 அன்று அனுசரிகக்ப் 

பட்டது. 

❖ ஆகட வடிவகமப்பாளர ் மற்றும் இநத்ியாவின் முதலாவது ஆஸ்கர ் விருது 

கபற்றவரான பானு அதாயா சமீபத்தில் காலமானார.் 

o இவர ் 1982 ஆம் ஆண்டு கவளியான “காநத்ி” என்ற திகரப்படத்தில் தமது 

பணிகக்ாக 1983 ஆம் ஆண்டில் சிறநத் ஆகட வடிவகமப்பிற்கான ஆஸ்கர ்

விருகதப் கபற்றுள்ளார.் 

❖ இநத்ியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற மற்றும் வளரச்ச்ி ஆகணயமானது இகணய 

வழியில் தரமான கபாறுப்புகடகம ககாண்ட காப்பீட்டுப் கபாருட்களின் மதகவ 

குறிதத்ு ஆய்வு கசய்வதற்காக P.உமமஷ் என்பவரது தகலகமயில் 9 

உறுப்பினரக்களக் ககாண்ட ஒரு குழுகவ அகமதத்ுள்ளது. 

❖ நிதி ஆமயாக் ஆனது அமமசான் இகணயச ்மசகவகளுடன் இகணந்து முன்னிகலத் 

கதாழில்நுட்ப அடிப்பகடயில் மமகக் கணினி புதத்ாகக் கமயதக்த உருவாகக் 

உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

o இது டிஜிட்டல் புத்தாக்கத்தின் மூலம் சமூக சவால்ககளக் ககளவகத 

மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. இந்தியாவில் இமத வகககயச ் மசரந்த் 

முதலாவது முயற்சி இதுமவயாகும். 

❖ வங்க மதச துப்பாக்கி சுடுதல் மபாட்டிக்கான கூட்டகமப்பினால் நடத்தப்பட்ட 2020 ஆம் 

ஆண்டு மஷக் ரஸ்ஸல் சரவ்மதச துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாகவச ்

மசரந்்த இளமவனில் வாலறிவன் தங்கப் பதகக்தக்தயும் சாகு துஷார ்மாமன கவள்ளிப் 

பதகக்தக்தயும் கவன்றுள்ளனர.் 

❖ விண்கவளியில் முதலாவது எல்டிஇ/நான்காம் தகலமுகற தகவல் கதாடரப்ு 

அகமப்புககள ஏற்படுதத்ும் வககயில் சந்திரனில் முதலாவது கசல்லுலார ்

வகலயகமப்கபக் கட்டகமப்பதற்காக நாசாவினால் மநாக்கியா ஓய்ஜ் (Nokia Oyj) 

என்ற நிறுவனமானது மதரந்க்தடுகக்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஷாங்காய் ஒதத்ுகழப்பு அகமப்பானது அதன் வரத்்தக அகமசச்ரக்ள் கூட்டத்திகன 

முன்னிட்டு தனது முதல் புதத்ாகக் கதாடகக் மன்றத்கதத ் (Start-up Forum) ஆரம்பிகக் 

உள்ளது. 

❖ நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஐநத்ு மாதங்களில் (2020 ஏப்ரல் - ஆகஸ்ட் மாதங்களில்) 

இநத்ியா தனது மிக அதிகமான கவளிநாட்டு மநரடி முதலீட்கடப் கபற்றதாக வரத்த்க 

மற்றும் கதாழில்துகற அகமசச்கம் கதரிவிதத்ுள்ளது. 
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❖ கடல்லி மகபிட்டல்ஸ் அணியின் கதாடகக் மபட்ஸ்மமன் ஷிகர ் தவான், இந்தியன் 

பிரமீியர ்லீக் (ஐ.பி.எல்) வரலாற்றில் கதாடரச்ச்ியாக அடுத்தடுதத்ு சதம் அடித்த முதல் 

வீரர ்என்ற கபருகமகயப் கபற்றுள்ளார.் 

❖ மத்திய சுகாதார அகமசச்ரான டாக்டர ் ஹரஷ் வரத்ன் அவரக்ள் CuRED (CSIR Ushered 

Repurposed Drugs)   என்ற ஒரு இகணய தளதக்த அறிமுகப் படுதத்ி உள்ளார.் 

❖ பாகிஸ்தான் நாடானது "சாம்பல் நிறப் பட்டியலில்" (grey list)  நீடிகக் நிதி நடவடிகக்க 

பணிக் குழுவானது வாகக்ளிதத்ுள்ளது. 

❖ நகரப்்புற திட்டமிட்டக் கல்வி முகறயில் சீரத்ிருதத்ம் கசய்ய நிதி ஆமயாக் சமீபத்தில் 

14 மபர ்ககாண்ட ஒரு குழுகவ அகமதத்ுள்ளது.  

o இநத்க் குழுவிற்கு நிதி ஆமயாக் துகணத ் தகலவர ் ராஜீவ் குமார ் அவரக்ள் 

தகலகம தாங்க உள்ளார.் 

❖ இநத்ிய வானிகல ஆய்வு கமயமானது கதற்கு ஆசியாவில் திடீர ்கவள்ளப் கபருக்கு 

வழிகாட்டுச ்மசகவகயப் பயன்பாட்டிற்குக் ககாண்டு வநத்ுள்ளது.  

o இநத்ச ் மசகவ கதற்கு ஆசியப் பகுதிகக்ான அதன் இமத வகககயச ் மசரந்த் 

முதலாவது மசகவயாகும். 

❖ தமிழ்நாடு மாநில அரசானது 80,000ற்கும் மமற்பட்ட அரசுப் பள்ளிகளில் திறன்மிகு 

கரும்பலககத் திட்டதக்தச ்கசயல்படுதத் உள்ளது.  

o இநத்த் திட்டமானது டிஜிட்டல் வகுப்பகறகளுடன் மசரத்்து ஒருங்கிகணந்த 

காட்சிசார ் கற்பிதத்ல் கபாருளின் பயன்பாட்கட அகடவகத மநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது.  

❖ அறிவியல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கமயமானது நிலகக்ரிகய அடிப்பகடயாகக் 

ககாண்ட மின்சார உற்பதத்ி ஆகலகளுகக்ான அபராதம் மற்றும் ஊகக்த் கதாகக 

மீதான கசயல்முகற குறிதத் உமிழ்வு விதிககளப் பூரத்த்ி கசய்தலுகக்ான பணி 

ஆவணம் என்ற ஒரு அறிகக்ககய கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ மதசிய அகடயாளம் காணுதல் தரவுத் தளத்தில் முகம்சார ் அகடயாளம் காணல் 

முகறகய இகணக்கும் முதலாவது நாடு சிங்கப்பூர ்ஆகும். 

❖ 1962 ஆம் ஆண்டின் இந்திய-சீனப் மபார ்குறிதத் மஜாஹிந்தர ்மபார ்நிகனவகமானது 

அருணாசச்லப் பிரமதசதத்ில் பும் லாவில் திறந்து கவகக்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ 108 கிமலா மீட்டர ் நீளத்திற்குத்  கதாடரகமப்பு ககாண்ட மிகவும் நீளமான மபருநத்ு 

விகரவுப் மபாக்குவரதத்ு அகமப்கபக் ககாண்ட இநத்ியாவின் ஒமர நகரம் சூரத் 

ஆகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் சரவ்மதச அறிவியல் திருவிழாவின் 6வது பதிப்பானது காகணாலி 

வாயிலாக 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதம் 22 முதல் 25 வகர நடதத்ப்படும் என்று 

மத்திய அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் துகற அகமசச்ர ்அறிவித்துள்ளார.்  

❖ அண்மடாராவின் முதன்கமப் பிராந்தியமானது சரவ்மதச நாணய நிதியத்தின் 190வது 

உறுப்பினராக இகணந்துள்ளது.  

o இது பிரான்சு மற்றும் ஸ்கபயினுக்கு இகடமய அகமந்த ஒரு சிறு பகுதியாகும். 

❖ இங்கிலாந்து வங்கியின் ஆளுநரான மாரக்் காரம்ன என்பவர ் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான   

7வது வருடாந்திர சிறந்த மதத்ிய வங்கிகக்ான விருது வழங்கும் நிகழ்வில் இநத் 

ஆண்டின் சிறந்த ஆளுநர ்என்ற விருகத கவன்றுள்ளார.்  

o கானா மத்திய வங்கியானது 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான  வருடாந்திர சிறநத் மத்திய 

வங்கி என்ற விருதிகன கவன்றுள்ளது. 

❖ 1972 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்சகபயானது அகம்டாபர ்24 அன்று ஐக்கிய 

நாடுககள ஏற்படுதத்ிய தினத்துடன் ஒன்றிப் கபாருநத்ும் வககயில் உலக மமம்பாட்டுத் 
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தகவல் தினதக்த ஏற்படுதத் முடிவு கசய்தது. 

❖ இரா.பாரத்்திபனின் ஒத்த கசருப்பு அளவு 7 மற்றும் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனின் ஹவுஸ் 

ஓனர ் ஆகிய படங்கள் மத்திய அரசின் 'சிறப்பானகவ' என்ற அகடயாள வககயின் 

கீழ் ககௌரவிக்க மதரவ்ு கசய்யப் பட்டுள்ளன. 

o இநத்ியப் பமனாரமா பிரிவின் கீழ் 2020 ஆண்டின் மகாவா சரவ்மதசத் திகரப்பட 

விழாவிலும் இகவ திகரயிடப்பட உள்ளன. 

❖ மமற்கு வங்கதக்தச ் மசரந்த் விஞ்ஞானிகள் குழுவானது ஜாரக்க்ண்டில் உள்ள 

லமதஹர ் என்ற மாவட்டதத்ில் இநத்ியாவின் முதல் தட்டாம் பூசச்ியின் 

(டிராகன்ஃபிகள) புகதபடிவதக்தக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

❖ நியூசிலாநத்ுப் பிரதமர ்ஜசிநத்ா ஆரக்டரன்ின் கதாழிலாளர ்கட்சியானது அநந்ாட்டின் 

கபாதுத் மதரத்லில் மற்றுகமாரு மகதத்ான கவற்றிகயப் பதிவு கசய்துள்ளது. 

❖ உத்தரப் பிரமதச ஆளுநர ் ஆனந்திகபன் பமடல் உ.பி.யின் லக்மனாவில் 

கபண்களுகக்ான ஒரு பாதுகாப்புப் பிரசச்ாரமான “பாதுகாப்பான நகரத் திட்டம்" என்ற 

ஒரு திட்டதக்தத் கதாடங்கி கவதத்ுள்ளார.்  

o இது உள்துகற அகமசச்கத்தின் திட்டவடிவமான ஒரு முன்கனடுப்பாகும். 

❖ கிசான் சூரம்யாதய் மயாஜனா என்ற ஒரு திட்டதக்த குஜராத்தில் பிரதமர ் நமரநத்ிர 

மமாடி கதாடங்கி கவத்துள்ளார.் 

o நீரப்்பாசனத்திற்காக மவண்டி பகல் மநரதத்ில் மின்சாரம் வழங்குவமத 

இத்திட்டதத்ின் மநாக்கமாகும். 

❖ தூதத்ுக்குடியில் உள்ள வ.உ. சிதம்பரனார ் துகறமுகத்தில் ஒரு மநரடி நுகழவு 

வசதியானது மதத்ியக் கப்பல் மபாகக்ுவரதத்ிற்கான இகண அகமசச்ர ் மற்றும் 

இரசாயனங்கள் – உரங்களுக்கான மதத்ிய இகண அகமசச்ரான மன்சுக் மான்டவியா 

அவரக்ளால் கதாடங்கி கவகக்ப்பட்டது. 

❖ சத்தீஸ்கர ் மாநிலச ் சட்டமன்றமானது மத்திய அரசால் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 

மவளாண் சட்டங்ககள நிராகரிக்கும் வககயில் மமசாதா ஒன்கற நிகறமவற்றி 

உள்ளது.  

❖ இநத்ியத் துகணக் குடியரசுத் தகலவர ்அவரக்ள் பரம்பரா கதாடர ்2020 – மதசிய இகச 

மற்றும் நடனத் திருவிழாவின் கமய்நிகர ்பதிப்கபத் கதாடங்கி கவதத்ார.்  

o இது ஐக்கிய நாடுகளுடன் இகணநத்ு நாட்டியத் தரங்கினி என்ற அகமப்பால்  

ஒருங்கிகணகக்ப் படுகின்றது.  

❖ இநத்ியக் குடியரசுத் தகலவர ்அவரக்ள் மதசியத் தகலநகரப்் பகுதி மற்றும் அதகனச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நிலவும் காற்றுத் தரதத்ின் சிறநத்  மமலாண்கமகக்ாக 

மவண்டி ஒரு காற்றுத் தர ஆகணயதக்த அகமப்பதற்காக அவசரச ்சட்டம் ஒன்கற 

பிரகடனம் கசய்து உள்ளார.்  

❖ புதுசம்சரி அரசானது அநத் ஒன்றியப் பிரமதசத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளி 

மாணவரக்ளுக்கு மருதத்ுவப் படிப்பில் 10 சதவீதம் உள் இட ஒதுகக்ீடு வழங்க முன் 

கமாழிநத்ுள்ளது. 

❖ 'என் மதாழி' என்ற ஒரு திட்டமானது அதிமவக (எக்ஸ்பிரஸ்) இரயில்களில் தனியாக 

பயணிக்கும் கபண்களுகக்ாக கதற்கு இரயில்மவ மண்டலத்தின் கசன்கனப் பிரிவில் 

இரயில்மவ பாதுகாப்புப் பகடயால் கதாடங்கி கவகக்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ மகாவிட்-19 கதாற்றுமநாகய எதிரத்த்ுப் மபாராட மவண்டி வங்க மதச அரசானது 

‘முகமூடி இல்கலமயல் மசகவ இல்கல’ (no mask, no service) என்ற ககாள்கககய 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஒரு தேசம், ஒரு குடும்ப அட்டடே் திட்டம் - தேொடக்கம் 

❖ தமிழ்நாடு முதலகமசச்ர ் அவரக்ள் அக்மடாபர ் 01 அன்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள 32 

மாவட்டங்களில் “ஒரு மதசம், ஒரு குடும்ப அட்கட” என்ற திட்டதக்தத் கதாடங்கி 

கவத்தார.்  

❖ இத்திட்டம் மதுகர, ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர,் தூத்துக்குடி, திருவண்ணாமகல, 

விருதுநகர ் ஆகிய மாவட்டங்களில் அக்மடாபர ் 16 ஆம் மததி முதல் கசயல்படுதத்ப் 

படவுள்ளது.  

❖ இநத்த் திட்டதத்ின் கீழ் தமிழ்நாட்டிலிருநத்ு முன்னுரிகம குடும்ப அட்கடகள் மற்றும் 

அந்தம்யாயா அன்ன மயாஜனா குடும்ப அட்கட கவத்துள்ள குடும்பங்கள் இதர 

மாநிலங்களுகக்ுச ் கசன்றிருந்தாலும் மதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டம், 2013 

என்பதின் கீழ் உயிரத்் தரவு அங்கீகாரதத்ின் மூலம் மாதாநத்ிரப் கபாருட்ககளப் கபற 

முடியும். 

❖ மமலும், இந்த அட்கடககள கவத்துள்ள மற்ற மாநிலங்களிலிருநத்ு தமிழ்நாட்டிற்கு 

இடம் கபயரந்்தவரக்ள் உயிரத்் தரவு சரிபாரப்்பிற்குப் பின்னர ் தங்கள் 

குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள நியாய விகலக் ககடகளில் மதத்ிய அரசால் 

நிரண்யிகக்ப்பட்ட விகலயில் கபாருட்ககளப் கபற முடியும். 

❖ தங்களத மாதாந்திரப் கபாருட்ககளப் கபற முடியாத முதியவரக்ள் மற்றும் உடல் நலக் 

குகறவுள்ளவரக்ள் தங்கள் சாரப்ாக ஒரு நபகர நியமித்து, அவரின் மூலம் மாதாநத்ிரப் 

கபாருட்ககளப் கபற்றுக் ககாள்ளலாம்.  

  

தசன்டன திடக் கழிவு தமலொண்டம 

 

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


                            
 

 

 

17 
 

❖ தமிழ்நாடு முதலகமசச்ர ்அவரக்ள் கபருநகர கசன்கன மாநகராட்சியின் புதிய திடக் 

கழிவு மமலாண்கமகயத் கதாடங்கி கவதத்ுள்ளார.்  

❖ இநத்ப் புதிய திடக் கழிவு மமலாண்கம முகறயானது ஸ்கபயின்-இந்தியா கூட்டு 

முயற்சி மற்றும் அரம்பசர ் எஸ்ஏ, சுமீத் வசதிகள் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் மூலம் 

மமற்ககாள்ளப் படவுள்ளது.  

❖ இது 8 ஆண்டுகளுக்கு கழிவுககளச ் மசகரிதத்ு, பின் அவற்கற அகற்றி அதகன 

மமலாண்கம கசய்யும். 

❖ இது முதல் நிகல மசகரிப்பு, இரண்டாம் நிகலச ் மசகரிப்பு, மபாகக்ுவரதத்ு, 

கதருகக்களத் தூய்கம கசய்தல், குப்கபககளச ் மசகரித்தல், சரியான முகறயில் 

பராமரிதத்ல், குகறககளக் ககளதல் மற்றும் IEC (Information, education, and communication 

- தகவல், கல்வி மற்றும் தகவல் கதாடரப்ு) ஆகியவற்றின் கீழ், 34 முக்கியச ்

கசயல்பாட்டுக் குறிகாட்டிகளின் அடிப்பகடயில் கட்டணம் கசலுதத்ப்பட உள்ளது.  

 

இந்தியொவின் முேலொவது தமம்படுே்ேப்படட் உற்பே்தி டமயம்  

❖ உலகப் கபாருளாதார மன்றம் மற்றும் ககடன்ஸ் நிறுவனம் ஆகியகவ இகணநத்ு 

தமிழ்நாட்டில் ஏஎம்எசய்ூபி (AMHUB) என்பதகன ஏற்படுதத்வுள்ளன. 

❖ ஏம்எம்எசய்ூபி - AMHUB என்பது மமம்படுத்தப்பட்ட உற்பத்தி கமயம் (AMHUB - Advanced 

Manufacturing hub) என்பதகனக் குறிக்கின்றது. இது நாட்டில் கதாடங்கப்பட்டு உள்ள 

இமத வகககயச ்மசரந்த் முன்முயற்சிகளில் முதலாவதாகும்.  

❖ ககடன்ஸ் நிறுவனம் என்பது தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் தகலகம முதலீட்டு 

ஊகக்ுவிப்பு நிறுவனமாகும். 

❖ AMHUB ஆனது சூரிய ஒளி ஆற்றல், மின்னணு, மின்சாரப் மபாகக்ுவரதத்ு மற்றும் ஜவுளி 

ஆகிய துகறகளில் தமிழ்நாடு மாநிலதத்ிற்கு உதவ இருக்கின்றது. 

❖ இது 4வது கதாழிற் புரட்சியினால் ககாண்டு வரப்பட்டுள்ள பிராநத்ிய வாய்ப்புககள 

அகடயாளம் காணுவதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் உற்பத்தித் துகறகய வலுப்படுதத் 

உதவ இருக்கின்றது.  

❖ கசயற்கக நுண்ணறிவு, இகணயப் கபாருட்கள், மமகக் கணினி மபான்றகவ 4வது 

கதாழிற்துகறப் புரட்சி வாய்ப்புகளாகும்.  

 

ஐ.நொ. குத ொபல் கொம்பொக்ட் விருது (Global Compact award ) 

❖ இநத் விருகதப் கபற்ற முதல் இநத்ியர ்ககலயரசன் ஆவார.் 

❖ இவர ்தமிழக அரசின் ககலத் தூதராகவும் உள்ளார.் 

❖ இவர ்மகாகவயில் 'கிராமியப் புதல்வன்' எனும் அகமப்கப நிறுவியவர ்ஆவார.் 

❖ ஐ.நா தனது 75வது ஆண்டு நிகறகவக் குறிகக்ும் வககயில் இதத்ககய 

ககலஞரக்களக் ககௌரவிதத்ுள்ளது. 

 

சரே்து 162ன் கீழ் நிர்வொக வழி உே்ேரவு  

❖ ஒரு அரிய நடவடிகக்கயாக, தமிழக அரசானது ஒரு அரசாங்க உத்தரகவ (Government 

Order) ஒரு நிரவ்ாக வழி  உதத்ரவாக பிறப்பிதத்ுள்ளது. 

❖ இளங்ககல மருத்துவப் படிப்பிற்கானச ் மசரக்க்ககளில் நீட் மதரவ்ில் தகுதி கபற்ற 

மாநில அரசுப் பள்ளிகளின் மாணவரக்ளுக்கு இது 7.5% என்ற அளவில் கிகடமட்ட இட 

ஒதுகக்ீட்கட அளிக்கிறது. 
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❖ 2020-2021 கல்வியாண்டில் இருந்து 69% இடஒதுகக்ீட்டிற்குள் தமிழக மாநிலத்தில் 

பின்பற்றப்படும் கசங்குதத்ு இடஒதுகக்ீட்டின் ஒவ்கவாரு பிரிவிலும் மமற்கண்ட 

கிகடமட்ட இட ஒதுகக்ீடு வழங்கப் படும். 

❖ மாநில அரசுப் பள்ளிகளில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வகர படித்த 

மாணவரக்ளுக்கு இநத்ச ்சலுகககள் கிகடகக்ும். 

❖ எனினும் இநத் ஒதுகக்ீட்டிற்கான மமசாதா ஆளுநர ் பன்வாரிலால் புமராஹித்தின் 

முன்பு அவரது ஒப்புதலுகக்ாக நிலுகவயில் இருநத்து. 

❖ இநத் மமசாதா கசப்டம்பர ்15 அன்று சட்டமன்றத்தில் நிகறமவற்றப்பட்டது. 

❖ எனினும் மாநில அரசாங்கதத்ால் அரசாங்க உத்தரவு வழங்கப்பட்ட பின்னர ்ஆளுநர ்

அந்த மமசாதாவுக்குத் தனது ஒப்புதகல வழங்கியுள்ளார.் 

❖ 162வது சரத்தின் கீழ், ஆளுநரின் முடிவு ஒரு விவகாரதத்ில் நிலுகவயில் இருகக்ும் 

நிகலயில் நிரவ்ாக அதிகாரமானது சட்டமன்ற அதிகாரதத்ுடன் இகணநத்ுச ்

கசயல்படுவதாக மாநில அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது. 

❖ அரசாங்க ஒதுகக்ீடானது அரசியலகமப்பின் 14 மற்றும் 15வது சரதத்ுககள 

மீறவில்கல என்று மாநில அரசானது தனது அரசாங்க உத்தரவில் கூறி உள்ளது. 

❖ ஓய்வு கபற்ற மதராஸ் உயரநீ்திமன்ற நீதிபதி ககலயரசன் அவரக்ளின் 

தகலகமயிலான ஒரு குழு வழங்கிய பரிநத்ுகரகளின் அடிப்பகடயில் இந்த இட 

ஒதுகக்ீட்டு முயற்சி மமற்ககாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

மொநிலங்க ொல் பயன்படுே்ேப்படும் SDRF–ன் வரம்பு அதிகரிப்பு 

❖ இநத்ியப் பிரதமர ்ஏழு மாநிலங்களுக்கு மாநிலப் மபரிடர ்மீட்பு நிதியின் (SDRF - State 

Disaster Response Fund) பயன்பாட்டு வரம்கப 35% என்ற அளவிலிருநத்ு 50% ஆக 

அதிகரிகக்ப் படுவதாக அறிவிதத்ுள்ளார.்  

❖ தமிழ்நாடு, பஞ்சாப், மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரப் பிரமதசம், கரந்ாடகா, தில்லி, உதத்ரப் 

பிரமதசம் ஆகியகவ அநத் 7 மாநிலங்களாகும். 

❖ இது மகாவிட் – 19 கதாடரப்ான கட்டகமப்புககள மமம்படுதத் அநத் மாநிலங்களுக்கு 

உதவ இருக்கின்றது. 

❖ மகாவிட் – 19 மநாய்த் கதாற்றின் 63%ற்கும் மமற்பட்ட பாதிப்புகள் இந்த 7 மாநிலங்களில் 

நிகழ்கின்றன. 

SDRF 

❖ இது 13வது நிதி ஆகணயதத்ின் பரிநத்ுகரயின் அடிப்பகடயில் மபரிடர ்மமலாண்கம 

ச ்சட்டம், 2005 என்ற சட்டதத்ின் கீழ் அகமகக்ப் பட்டுள்ளது.  

❖ இநத்ிய அரசானது வருடாந்திர அடிப்பகடயில் மாநிலங்களுக்கு SDRF-ன் ஒரு 

பகுதியாக 75% நிதிகய அளிக்கின்றது.  

❖ மத்திய அரசானது சிறப்புப் பிரிவு மாநிலங்களுகக்ு 90% நிதிகய அளிக்கின்றது. 

❖ இது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இநத்ியத் தகலகமக் கணகக்ுத் தணிகக்கயாளரால் 

தணிகக்க கசய்யப் படுகின்றது.  
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கம்பிவட ேொங்குப் பொலம் 

❖ சமீபதத்ில் துரக்ாம் கசருவு ஏரியிகடமய கட்டப்பட்டுள்ள கம்பிவட தாங்குப் 

பாலமானது கஹதராபாதத்ில் திறநத்ு கவகக்ப் பட்டுள்ளது.  

❖ இநத்ப் பாலமானது உலகின் நீளமான கான்கிரீட் தளம் ககாண்டு விரிவாகக்ப்பட்ட 

கம்பிவட தாங்குப் பாலம் என்று அறியப்படுகின்றது. 

❖ இநத்ப் பாலமானது 52 தாங்கு கம்பி வடங்களுடன் 426 மீட்டர ்உயரமுகடயது. 

 

 

இந்தியொவின் மகிழ்சச்ி அறிக்டக 

❖ நாட்டில் உள்ள 36 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரமதசங்களில் மகிழ்சச்ிகய 

அளவிடும் முதலாவது அகில இநத்ிய மகிழ்சச்ி அறிகக்க இதுவாகும்.  

❖ இநத் மகிழ்சச்ி அறிகக்கயில் மிமசாரம், பஞ்சாப், அநத்மான் நிகம்காபார ் தீவுகள் 

ஆகிய மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரமதசங்கள் முதல் 3 இடதக்தப் பிடித்துள்ளன. 

❖ இதில் கபரிய மாநிலங்கள் பிரிவில் பஞ்சாப், குஜராத் மற்றும் கதலுங்கானா 

ஆகியகவ முதல் 3 இடங்ககளப் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ இநத் மகிழ்சச்ித் தரவரிகசயில் சிறிய மாநிலங்கள் பிரிவில் மிமசாரம், சிக்கிம், 

அருணாசச்லப் பிரமதசம் ஆகியகவ முதல் 3 இடங்ககளப் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ இதில் ஒன்றியப் பிரமதசங்களான அந்தமான் நிகம்காபர ் தீவுகள், புதுசம்சரி மற்றும் 

லட்சத்தீவு ஆகியகவ முதல் 3 இடங்ககளப் பிடித்துள்ளன. 

❖ இதில் தமிழ்நாடு 29வது இடத்திலும் சத்தீஸ்கர,் ஒடிசா மற்றும் உத்தரகாண்ட் 

ஆகியகவ ககடசி இடங்களிலும் தரவரிகசப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

நமொமி கங்டகே் திடட்ங்க ின் கீழ் 6 திடட்ங்க ் 

❖ இநத்ியப் பிரதமர ் நமாமி கங்ககத் திட்டதத்ின் கீழ் 6 திட்டங்ககள காகணாலி 

வாயிலாகத் கதாடங்கி கவத்தார.் 

❖ அந்த திட்டங்கள் பின்வருமாறு: 

o ஒரு நாகளகக்ு 68 மில்லியன் லிட்டர ் அளவு (MLD - Million litres per day) ககாண்ட 

கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு ஆகலக் கட்டகமப்பு (STP - Sewage treatment plant) 

o ஜக்ஜீத்பூர,் ஹரிதத்ுவார ் ஆகிய இடங்களில் 27 அளவு MLD ஆகலகய 

மமம்படுதத்ுதல்.   

o 68 அளவு MLD ஜக்ஜீத்பூர ்திட்டதக்தக் கட்டகமத்தல். 

o ரிஷிமகஷில் 26 அளவு MLD ஆகலகயத் திறநத்ு கவத்தல். 
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o ஹரிதத்ுவாரின் தராயில் 18 அளவு MLD STPகயக் கட்டகமதத்ல் 

o சிரப்ானியில் 5 அளவு MLD STPஐத் திறநத்ு கவத்தல்.  

o மமலும், பத்ரிநாத்தில் 2 STPகள். 

❖ இவர ் மதசியத் தூய்கம கங்ககத் திட்டம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு கமயம் 

ஆகியவற்றினால் இகணந்து பிரசுரிகக்ப்பட்ட “வழிநம்தாடும் கங்கக” என்ற ஒரு 

புதத்கதக்தயும் கவளியிட்டுள்ளார.் 

 

ஓட்டுநர ்உரிமம், RC ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல் சரிபொரப்்பு  

❖ மத்திய சாகலப் மபாகக்ுவரதத்ு மற்றும் கநடுஞ்சாகலத் துகற அகமசச்கமானது 

மத்திய மமாட்டார ் வாகனங்கள் சட்டம், 1989-ன் பிரிவு 139-ன் கீழ் ஒரு புதிய 

விதிமுகறகயத் திருதத்ியுள்ளது.  

❖ இது நாடு முழுவதும் உள்ள வாகன உரிகமயாளரக்ள் தங்களது ஓட்டுநர ் உரிமம் 

மற்றும் பதிவுச ்சான்றிதகழ மின்னணு முகறயில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றது.  

❖ திருத்தப்பட்ட இந்த விதிமுகறயின் படி, மபாகக்ுவரத்து கதாடரப்ாக மதகவப்படும் 

பதிவு, காப்பீடு, தகுதி மற்றும் அனுமதி, ஓட்டுநர ்உரிமம், மசாதகன கசய்யப்பட்ட மாசு 

கதாடரப்ான சான்றிதழ் மற்றும் அது கதாடரப்ான இதர சான்றிதழ்கள் 

மபான்றவற்கற அசல் மற்றும் மின்னணு வடிவில் (physical or electronic form) குடிமகக்ள் 

பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றது.  

 

குறிப்பிடட் கொலேத்ிற்கு ் இனிப்புக்கொன பயன்படுேத்ுேடலக் கொடச்ிப் 

படுேத்ுேல் 

❖ இநத்ிய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆகணயமானது கபாட்டலங்களில் 

விற்கப் படும் இனிப்புகளின் விற்பகன குறித்த வழிகாட்டுதல்ககள கவளியிட்டு 

உள்ளது.  

தமற்தகாள்கள் 

❖ விற்பகனக்கு உள்ள கபாட்டலம் கட்டப்படாத / பாக்ககட்டுகளில் உள்ள இனிப்புகள் 

கவகக்ப் பட்டிருகக்ும் ககாள்கலன் / குப்பிகளின் மமல் “குறிப்பிட்ட காலதத்ிற்குள் 

பயன்படுதத்ுதல்” (Best Before Date) என்ற ஒன்கறக் கட்டாயம் காட்சிப் படுத்த 

மவண்டும். இது 2020 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபர ்01 முதல் நகடமுகறக்கு வநத்ுள்ளது.  

❖ உணவு வணிகச ்கசயல்பாட்டாளரக்ள் (FBO - Food business operators)  இனிப்பு தயாரிதத் 

மததிகயயும் காட்சிப் படுத்தலாம். ஆனால் இது கட்டாயமல்ல.  

❖ FBO-கள் கபாருட்களின் தன்கம மற்றும் உள்ளூர ் நிகலகமகயப் கபாறுதத்ு 

இனிப்புகளின் மீது “குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பயன்படுதத்ுதல்” என்ற கூற்கறக் 

காட்சிப்படுதத் முடிவு கசய்யலாம். 

 

இரண்டொவது தேசிய தசதரொ ஆய்வு 

❖ இரண்டாவது மதசிய கசமரா ஆய்வானது இநத்ிய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகத்தினால் 

(ICMR - Indian Council of Medical Research) கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது இரத்த மாதிரிககள எடுப்பதன் மூலம் மமற்ககாள்ளப் படுகின்றது. இது மநாய்த் 

கதாற்று ஏற்பட்டு 2 வாரதத்ிற்குள் காணப்படும் ஐஜிஜி (IgG) எனப்படும் சிறப்பு மநாய் 

எதிரப்்புப் கபாருளின் ஒரு பிரிகவச ்மசாதகன கசய்கின்றது. 

❖ ஏகனனில் நமது உடலில் அதற்கான மநாய் எதிரப்்புப் கபாருள் எவ்வளவு காலம் 

இருகக்ும் என்பது சரியாகத் கதரியவில்கல. அதன் இருப்பு கவரஸ் இல்லாதகத 
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அல்லது கடந்த காலங்களில் கவரஸ் கதாற்று ஏற்பட்டகத மட்டுமம உறுதி 

கசய்கின்றது.  

தமற்தகாள்கள் 

❖ ஆகஸ்ட் மாததத்ின் ககடசி 2 வாரங்கள் வகர ஏறத்தாழ 7% இநத்ியப் பதின்ம வயது 

பருவத்தினர ்ககாரானா கவரஸ் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகியுள்ளனர.் 

❖ முதலாவது ஆய்வின் மபாது, இது ஒவ்கவாரு உறுதி கசய்யப்பட்ட மகாவிட் – 19 

பாதிப்பிற்கும் 82 – 130 என்ற அளவில் கதாற்று இருநத்து. தற்கபாழுது இது 26-32 என்ற 

அளவில் குகறந்துள்ளது. 

❖ நாடு முழுவதும் ககாரானா கவரஸ் பரவலானது அகமரிகக்ாவில் காணப்படும் 

அளவான 9.3% என்ற அளவில் உள்ளகதப் மபான்மற காணப்படுகின்றது.  

❖ பிமரசில் மற்றும் ஸ்கபயின் ஆகியகவ முகறமய 2.2% மற்றும் 4.6% என்ற அளவில் 

ககாரானா கவரஸ் மநாய் பரவகலக் ககாண்டுள்ளன. 

 

 

சொேத்ி தசயலி 

❖ மத்திய சுற்றுலாத்துகற அகமசச்கமானது சுற்றுலா (விருநம்தாம்பல்) 

கதாழிற்துகறக்காக சாத்தி என்ற கசயலிகயத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது உணவகங்கள் மற்றும் அதன் அலகுகளின் பாதுகாப்பு குறிதத்ு பணியாளரக்ள், 

உணவக முதலாளிகள் மற்றும் விருந்தினரக்ளிகடமய நம்பிகக்ககய 

ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் பாதுகாப்பான முகறயில் கசயல்படுவதற்காகவும் மவண்டி 

சுற்றுலாத்  கதாழிற்துகறகக்ு உதவுவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது இநத்ியத் தர நிரண்ய ஆகணயதத்ுடன் இகணந்து சுற்றுலாத் துகற 

அகமசச்கத்தால் மமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு முன்கனடுப்பாகும்.  

 

கடுகு எண்தணய் கலப்பு மீேொன ேடட 

❖ இநத்ிய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆகணயமானது (FSSAI - Food Safety 

and Standards Authority of India) இதர சகமயல் எண்கணய்யுடன் கடுகு எண்கணய்கயக் 

கலப்பதற்குத் தகட விதித்துள்ளது. இது 2020 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபர ் 01 முதல் 

நகடமுகறக்கு வநத்ுள்ளது.  

❖ இதற்கு முன்பு, FSSAI-ன் விதிமுகறகளின் படி, 2 உண்ணதத்கக் எண்கணய்களின் 

கலப்பானது அனுமதிகக்ப்பட்டது. 
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❖ கலப்புச ் கசயல்முகறயில் பயன்படுதத்ப்படும் எந்தகவாரு உண்ணதத்க்க 

எண்கணய்யின் எகட விகிதமானது 20 சதவீதத்திற்கும் குகறயாமல் இருக்க 

மவண்டும் என்று இது எடுத்து உகரக்கிறது. 

 

 

NIA-ன் கூடுேல் கிட க ் 

❖ மத்திய உள்துகற அகமசச்கமானது மதசியப் புலனாய்வு அகமப்பின் (NIA - National 

Investigation Agency) 3 கூடுதல் கிகளககள (கசன்கன, இம்பால், ராஞ்சி) அகமப்பதற்கு 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

❖ இது தீவிரவாதம் கதாடரப்ான வழக்குகள் குறிதத்ும் மதசியப் பாதுகாப்பு 

விவகாரங்கள் குறித்தும் விசாரகண நடதத்ுவதில் NIA-ன் திறகன வலுப்படுதத் 

இருக்கின்றது.  

❖ தற்கபாழுது 9 நகரங்களில் NIA-ன் கிகளகள் உள்ளன  

❖ அகவ குவஹாத்தி, ஜம்மு, ககால்கத்தா, ககாசச்ி, கஹதராபாத், ராய்ப்பூர,்  லகம்னா, 

சண்டிகர ்ஆகிய இடங்களில் அகமந்து உள்ளன. 

NIA 

❖ இது இநத்ியாவில் எந்தகவாரு  தீவிரவாத நடவடிகக்கககள எதிரப்்பதற்காகவும் 

ககயாளுவதற்காகவும் மவண்டி இநத்ிய அரசினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு மத்திய 

நிறுவனமாகும். 

❖ இது  2008 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 அன்று இந்தியப் பாராளுமன்றத்தினால் 

இயற்றப்பட்ட மதசியப் புலனாய்வு ஆகணயச ்சட்டம், 2008 என்ற சட்டதத்ுடன் மசரத்்து  

நகடமுகறக்கு வநத்து. 

❖ இது மும்கபயில் நடத்தப்பட்ட 26/11 தீவிரவாதத் தாகக்ுதலுகக்ுப் பிறகு நிகறமவற்றப் 

பட்டது.  

❖ NIA ஆனது மாநில அரசுகளிடமிருநத்ு எந்தகவாரு சிறப்பு அனுமதிகயப் கபறாமலும் 

அகனத்து மாநிலங்களிலும் தீவிரவாதம் கதாடரப்ான குற்றங்கள் குறிதத்ு விசாரகண 

கசய்யும் அதிகாரம் கபற்றுள்ளது.  

 

பொப்ரி மஸ்ஜிே் இடிப்பு வழக்கு 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்06 அன்று நிகழ்நத் பாப்ரி மஸ்ஜித் இடிப்பு குறித்த வழக்கில் 

குற்றம் சுமதத்ப்பட்ட அகனவரும் (32 நபரக்ளும்) விடுதகல கசய்யப் பட்டுள்ளனர.் 

❖ சிபிஐ நீதிபதியான சுமரநத்ிர குமார ்யாதவ் இநத்த் தீரப்்பிகன வழங்கினார.்  

❖ இநத் 2000 பக்கங்கள் ககாண்ட தீரப்்பானது லக்மனாவில் உள்ள சிறப்பு சிபிஐ 

நீதிமன்றத்தில் 28 ஆண்டு காலப் பழகமயான பாப்ரி மஸ்ஜித் இடிப்பு வழக்கில் 

குற்றம் சாட்டப்பட்ட அகனவகரயும் விடுதகல கசய்தது.  
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❖ இநத் விசாரகணயின் மபாது குற்றம் சுமதத்ப்பட்ட 17 நபரக்ள் காலமாகினர.் 

❖ குற்றம் சுமத்தப் பட்டவரக்ள் 153 ஏ (பல்மவறு குழுவினரிகடமய பகககமகய 

வளரத்த்ல்), 153 பி மற்றும் 505 (தவறான கசய்திககளப் பரப்புதல்) & பிரிவு 147 

(கலவரத்தில் ஈடுபடுதல்) உள்ளிட்ட ஐபிசி பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு கசய்யப் 

பட்டிருநத்னர.்   

 

 

300வது தமம்படுே்ேப்படட் இலகுரக தெலிகொப்டர ்

❖ இநத்ுஸ்தான் ஏமராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனமானது 300வது துருவா பல்பயன்பாட்டு 

மமம்படுத்தப்பட்ட இலகுரக கஹலிகாப்டகர கவளியிட்டுள்ளது.  

❖ துருவாவின் இராணுவ வககயானது இந்திய விமானப் பகட, இந்திய தகரப்பகட, 

இநத்ியக் கப்பற் பகட மற்றும் இநத்ியக் கடமலாரக் காவல் பகடயினால் 

கசயல்படுதத்ப் படுகின்றது. 

❖ துருவாவின் முக்கியப் பிரிவுகள் துருவா எம்மக-I, எம்மக-II, எம்மக-III & எம்மக-IV ஆக 

வககப்படுதத்ப் பட்டுள்ளது.  

 

 

சம்தவே்னொ முயற்சி 

❖ சம்மவதன்ா (உணரச்ச்ி மமம்பாடு மற்றும் மதகவயான ஏற்பு மூலம் மனநல பாதிப்பு 

குறித்த உணரத்ிறன் நடவடிகக்க) ஒரு கட்டணமில்லாத கதாகலமபசி ஆமலாசகனச ்

மசகவயாகும். 

❖ மகாவிட்-19 கதாற்றின் மபாது பாதிகக்ப்பட்ட குழநக்தகளுக்கு கருதத்ுகர வழங்கல் 

மற்றும் உள-சமூக ஆதரகவ வழங்குவதற்காக மவண்டி  கட்டணமில்லாத 

கதாகலமபசி ஆமலாசகன உதவி எண்கண மதசிய குழநக்தகள் உரிகமகளுகக்ான 

மதசிய ஆகணயமானது அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

❖ அந்த கட்டணமில்லாத கதாகலமபசி ஆமலாசகன உதவி எண்ணானது 1800-121-2830 

ஆகும். 
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❖ இது இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள குழநக்தகளுக்குப் பல்மவறு பிராநத்ிய 

கமாழிகளிலும் தனது மசகவகய (ஆதரவு) அளிக்கும். 

 

 

ஆபதரஷன் டம சதெலி (Operation My Saheli) 

❖ கதன்கிழகக்ு இரயில்மவயானது “ஆபமரஷன் கம சமஹலி” என்ற திட்டதக்த 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இரயிலில் கபண் பயணிகள் ஏறுமிடத்திலிருநத்ு இறங்குமிடம் வகர  அவரக்ளது 

பாதுகாப்கப மமம்படுதத்ுவகத இது மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 18, முதல் 3 இரயில்களில் “ஆபமரஷன் கம சமஹலி” 

திட்டதத்ின் மசாதகனப் பதிப்பானது அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. அகவ 

o ஹவுரா - யஸ்வநத்்பூர ்துரநம்தா சிறப்பு இரயில், 

o ஹவுரா - அகமதாபாத் சிறப்பு இரயில் மற்றும் 

o ஹவுரா - மும்கப சிறப்பு இரயில். 

❖ இது "நிரப்யா நிதியதத்ின்" கட்டகமப்பின் கீழ் கசயல்படுத்தப்படுகிறது, இதற்காக  

கூடுதல் கசலவுகள் எதுவும் இரயில்மவயின் தகலகம நிரவ்ாகதத்ால் வழங்கப் 

படவில்கல. 

 

 

அம்தபே்கர் சமூகப் புே்ேொக்கம்  மற்றும் தேொடக்க நிறுவனங்கட க் கொக்கும் 

திட்டம் 

❖ சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிதத்ல் அகமசச்கமானது அம்மபதக்ர ் சமூகப் 

புதத்ாகக்ம் மற்றும் கதாடக்க நிறுவனங்ககளக ் காகக்ும் திட்டதக்த அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

❖ இது பட்டியல் சாதியினருகக்ான துணிகர மூலதன நிதிகய அமல்படுதத்ும் (Venture 

Capital Fund for Scheduled Castes). 
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❖ குறிகம்காள்கள்: 

o பட்டியல் இனதக்தச ்மசரந்த் கதாழில்முகனயும் இகளஞரக்கள அதிலும் மாற்றுத ்

திறனாளிககள அதிக முன்னுரிகமயுடன் ஊக்குவித்தல். 

o அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் துகறயால் அகமகக்ப்பட்ட கதாழில்நுட்ப 

வணிக கதாடகக் நிறுவனங்களுடன் (கதாடகக் நிறுவனங்ககளக் காப்பது) 

இகணநத்ு ஓர ் ஒருங்கிகணநத் பணி மூலம் 2024 ஆம் ஆண்டு வகர (1,000) 

புதுகமயான மயாசகனககள ஆதரித்தல். 

❖ இதன் கீழ், 1,000 பட்டியல் இனதக்தச ் மசரந்்த இகளஞரக்ள் அடுதத் 4 ஆண்டுகளில் 

பல்மவறு உயரக்ல்வி நிறுவனங்களில் கதாழில்நுட்ப வணிக கதாடகக் நிறுவனங்கள் 

(Technology Business Incubators) மூலம் புதத்ாகக் மயாசகனகளுடன் அகடயாளம் காணப் 

படுவாரக்ள். 

 

 

சீரழிந்ே மற்றும் கொடுக ் அழிக்கப்படட் நிலங்கட  மீட்தடடுே்ேல்  

❖ பாகலவனமாதகல எதிரத்த்லுகக்ான ஐக்கிய நாடுகள் ஒப்பந்தத்தின் 14வது 

பங்காளரக்ள் கருதத்ரங்கானது உதத்ரப் பிரமதசதத்ின்  கிமரட்டர ் கநாய்டாவில் 2019 

ஆம் ஆண்டில் நடதத்ப்பட்டது. 

❖ இநத்ியாவானது சீரழிநத் மற்றும் காடுகள் அழிகக்ப்பட்ட நிலத்தின் 26 மில்லியன் 

கஹகம்டரக்கள மீட்கடடுப்பகதயும் 2030 ஆம் ஆண்டில் நிலச ் சீரழிவு மீதான  

சமநிகலகய அகடவகதயும் மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

மிகமிக முக்கியமொன நபர்க ின் (VVIPs) பிரேத்ிதயகப் பயன்பொட்டிற்கொன 

முேலொவது விமொனம் 

❖ நாட்டின் முதலாவது VVIP விமானமான மபாயிங் 777-300 இஆர ்(Boeing 777-300 ER) ஆனது 

கடல்லியில் இந்திரா காந்தி சரவ்மதச விமான நிகலயத்தில் வநத்ு தகர இறங்கியது.  

❖ குடியரசுத ்தகலவர,் துகணக் குடியரசுத் தகலவர,் பிரதமர ்ஆகிமயாருகக்ாக வாங்கப் 

பட்டுள்ள இந்த 2 மபாயிங் விமானங்கள் ஏர ்இநத்ியா ஒன் எனப்படும்.  

❖ இது தகவகலத் திருடுதல் மபான்ற எந்தகவாரு இடரப்்பாடும் இல்லாமல் நடுவானில் 

ஆடிமயா மற்றும் காகணாலி  தகவல் கதாடரக்ப அனுமதிக்கும் வககயில் 

மமம்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல் அகமப்கபக் ககாண்டு உள்ளது.  
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பழங்குடியினர் இந்தியொ இ-சந்டேயிடல் 

❖ மத்தியப் பழங்குடியின விவகாரங்கள் துகற அகமசச்ர ்அரஜ்ுன் முண்டா அவரக்ள் 

இநத்ியாவின் மிகப்கபரிய ககவிகனப் கபாருட்கள் மற்றும் கரிமப் கபாருட்கள் 

சநக்தயான பழங்குடியினர ் இந்தியா-இ-சநக்தயிடல் என்ற ஒன்கறத் கதாடங்கி 

கவதத்ுள்ளார.்  

❖ இது அவரக்ளது கபாருட்ககள மநரடியாகச ் சநக்தப்படுத்த மவண்டி அவரக்ளுகக்ு 

உதவ இருக்கின்றது. மமலும் இது ஆன்கலன் வரத்்தகதத்ின் உடனடிப் பயன்ககள 

அவரக்ளுக்கு அளிக்கின்றது. 

❖ இது பழங்குடியினர ் வரத்த்கதத்ின் டிஜிட்டல்மயமாக்ககல மநாக்கிய ஒரு முக்கிய 

நடவடிகக்கயாக விளங்குகின்றது.  

 

பிரேொன் மந்திரி சுவொநிதிே் திடட்ம் 

❖ மத்திய அரசானது கதரு உணவு விற்பகனயாளரக்கள ஆன்கலன்  மாரக்க்தத்ில் 

ககாண்டு கசல்ல மவண்டி சுவிகியுடன் (Swiggy) இகணந்துள்ளது. 

❖ இநத்த் திட்டத்தின் கீழ், இந்த நடவடிகக்கயானது கதருமவார விற்பகனயாளரக்ள் 

ஆயிரக்கணகக்ான நுகரம்வாரக்கள அணுகுவதற்கு உதவ இருக்கின்றது. இது 

அவரக்ளின் வரத்்தகதக்த வளரச்ச்ியகடயச ்கசய்யும். 

❖ இதன் கதாடகக் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, இது அகமதாபாத், கசன்கன, தில்லி, 

இநத்ூர,் வாரணாசி ஆகிய 5 நகரங்கள் முழுவதும் 250 விற்பகனயாளரக்களக் 

ககாண்டு மசாதகன அடிப்பகடயில் கசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

முேலொவது 2 கரிம நறுமணப் தபொரு ் விடேப் பூங்கொக்க ் 

❖ குஜராத ் மாநிலமானது பனஸ்கநத்ா மற்றும் பட்டன் ஆகிய மாவட்டங்களில் 2 கரிம 

நறுமணப் கபாருட்கள் விகதப் பூங்காகக்களப் (organic spices seed parks) கபற 

இருக்கின்றது.  

❖ இது கபருஞ்சீரகம் மற்றும் சீரகம் (fennel and cumin) ஆகியவற்றின் கரிம விகத மதிப்புக் 

கூட்டுச ்சங்கிலிகய ஊக்கப்படுத்துவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ இது மதசிய மவளாண் மற்றும் ஊரக வளரச்ச்ி வங்கியினால் ஆதரவளிகக்ப்பட 

இருக்கின்றது. 

 

தூய்டமயொக்கப்படட் சீரம் எதிர்ப்பு (Antisera) சிகிக்டச 

❖ இநத்ிய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் கழகமானது கஹதராபாதத்ில் உள்ள பமயாலாஜிகக்ல் 

E என்ற நிறுவனதத்ுடன் உடன் இகணந்து “தூய்கமயாகக்ப்பட்ட சீரம் எதிரப்்கப” 

மமம்படுத்தியுள்ளது. 
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❖ தூய்கமயாகக்ப்பட்ட சீரம் எதிரப்்பானது விலங்குகளிடமிருந்துப் கபறப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது ப்மராகபலாகஸ்ிஸ் ஆகப் பயன்படுதத்ப் படுகின்றது. மமலும் இது மகாவிட் – 19 

மநாய்த் கதாற்றுகக்ான சிகிசக்சயாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

❖ இநத்ப் புதிய சிகிசக்சயானது பிளாஸ்மா சிகிசக்சகயப் மபான்மற கசயல்பட 

உள்ளது.  

❖ ஆனால் இங்கு பிளாஸ்மா ஆனது விலங்குகளிடமிருந்துப் கபறப்படுகின்றது.  

❖ சீரம் எதிரப்்பு என்பது கவரஸ்களுகக்ு எதிரான மநாய் எதிரப்்புப் கபாருட்ககளக் 

ககாண்டுள்ள இரத்தத்தில் உள்ள சீரம் ஆகும்.  

❖ இநத்ப் புதிய சிகிசக்ச முகறயில், சீரம் ஆனது கவரஸ் மநாய்த் கதாற்றிலிருந்து 

மீண்ட குதிகரகளிடமிருந்துப் கபறப்படுகின்றது. குதிகரகளின் உடல் அகமப்பில் 

கவரஸிற்கு எதிரான மநாய் எதிரப்்புப் கபாருட்கள் இருப்பது கண்டுபிடிகக்ப் பட்டு 

உள்ளது.  

❖ குதிகரகளிடம் உள்ள மநாய் எதிரப்்புப் கபாருட்கள் “ஈக்குகவன் சீரம் எதிரப்்பு” (Equine 

Antisera) என்று அகழகக்ப் படுகின்றது.  

 

அடல் சுரங்கப் பொடே 

❖ இநத்ியப் பிரதமர ்அவரக்ள் இமாசச்லப் பிரமதசதத்ின் மராஹடாங்கில் அடல் சுரங்கப் 

பாகதகயத் திறந்து கவதத்ுள்ளார.் 

❖ இது மணாலியின் அருகில் உள்ள மசாலாங் பள்ளதத்ாகக்கயும் லாஹூல் மற்றும் 

ஸ்பிட்டி மாவட்டத்தில் உள்ள சிசுகவயும் இகணக்கின்றது.  

❖ இது 9.02 கிமலா மீட்டர ்கதாகலவு ககாண்ட சுரங்கப் பாகதயாகும்.  

❖ இது 3,000 மீட்டரக்ளுக்கு மமமல அகமநத் உலகில் மிக நீளமான கநடுஞ்சாகல சுரங்கப் 

பாகதயாகும்.  

❖ எல்கலச ் சாகலகள் அகமப்பினால் கட்டகமகக்ப்பட்ட இந்தச ் சுரங்கப் 

பாகதயானது, மணாலி மற்றும் மலஹ் ஆகியவற்றிற்கு இகடப்பட்ட கதாகலகவ 46 

கிமலா மீட்டர ்என்ற அளவில் குகறகக்ும். 

❖ முன்னாள் பிரதமரான அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவரக்ள் 2000 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 03 

அன்று அடல் சுரங்கப் பாகதகயக் கட்டகமகக் முடிவு கசய்தார.் 

❖ இநத்ச ் சுரங்கப் பாகதகக்ான அடிக்கல் ஆனது 2002 ஆம் ஆண்டு மம 26 அன்று 

மபாடப்பட்டது. 
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டவபவ் (VAIBHAV) மொநொடு 2020 

❖ இநத்ியப் பிரதமர ் “கவஷ்விக் பாரதிய கவகய்ானிக் மாநாடு 2020” என்று கபயர ்

ககாண்ட கவளிநாடு வாழ் மற்றும் கவளிநாட்டில் குடியிருகக்ும் இநத்ிய 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மற்றும் கல்வியாளரக்ளின் காகணாலி முகறயிலான 

மாநாட்கடத் கதாடங்கி கவத்தார.்  

❖ இது உலகம் முழுவதும் இருகக்ும் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆராய்சச்ி & வளரச்ச்ி 

அகமப்புகளில் உள்ள கவளிநாடு வாழ் இநத்ிய வல்லுநரக்கள உலகளாவிய 

வளரச்ச்ிகக்ாக மவண்டி இநத்ியாவில் உள்ள  கல்வி மற்றும் அறிவியல் கதாழில்நுட்பத் 

தளதக்த வலுப்படுதத்ுவதற்கான ஒதத்ுகழப்பு நகடமுகறகள் குறிதத்ு 

விவாதிப்பதற்காக அகனவகரயும் ஒமர தளதத்ில் ககாண்டு வருவகத மநாகக்மாகக் 

ககாண்டுள்ளது.  

 

“SUNIDHI” முன்தனடுப்பு 

❖ நிலகக்ரிச ் சுரங்க கவப்பு நிதி அகமப்பானது (CMPFC - Coal Mines Provident Fund 

Organisation) தகவல் கதாழில்நுட்பத் திட்டமான “மமம்பட்ட புதிய தகலமுகற தகவல் 

மற்றும் ககயாளும் முன்கனடுப்பு” (SUNIDHI - Superior New-generation Information and Data 

Handling Initiative) என்ற ஒன்கறத் கதாடங்கியுள்ளது.  

❖ இது கவப்புநிதி  மற்றும் ஓய்வூதியம் கதாடரப்ான தனது நடவடிகக்ககள் 

முழுவகதயும் டிஜிட்டல் மயமாகக்ுவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ CMPFC என்பது நிலக்கரிச ்சுரங்கத் கதாழிலாளரக்ளுகக்ான கவப்பு நிதி, ஓய்வூதியம் 

மற்றும் கவப்புடன் கதாடரப்ுகடய காப்பீடு மபான்ற பல்மவறு திட்டங்ககள 

நிரவ்கிகக்ும் மதத்ிய நிலகக்ரி அகமசச்கதத்ின் கீழ் உள்ள ஒரு சட்டப்பூரவ் 

அகமப்பாகும்.  

 

ஆதரொக்கியமொன முதுடமயின் பே்ேொண்டு கொலம்  

❖ மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத் துகற அகமசச்ர ்சரவ்மதச மூத்த குடிமகக்ள் 

தினதத்ன்று (அக்மடாபர ்01) இநத்ியாவில் ஆமராக்கியமான முதுகமயின் பத்தாண்டு 

காலம் (2020-2030) என்ற ஒன்கறத் கதாடங்கியுள்ளார.் 

❖ இது மூத்த குடிமக்களின் வாழ்கவ மமம்படுதத்ுவதற்காக அடுதத் 10 ஆண்டு 

காலதத்ிற்கு மவண்டிய சிறப்பான கசயல்பாடுகளுகக்ாக அரசாங்கங்கள், கபாதுச ் 

சமூகம் மபான்றவற்கற ஒமர தளத்தில் ககாண்டு வருவகத மநாகக்மாகக ்

ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டு மகக்ள் கதாககக் கணக்ககடுப்பின்படி, மூதத் குடிமகக்ளின் (60 

அல்லது அதற்கு மமற்பட்ட வயது) கமாத்த எண்ணிகக்கயானது 10.36 மகாடியாக 

உள்ளது. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டு மகக்ள்கதாகக கணக்ககடுப்பின்படி, கமாத்த மகக்ள் கதாககயில் 

8.57% மூத்த குடிமக்களாக உள்ளனர.் 

 

ஜவு ிப் பொரம்பரியங்க ் குறிே்ே முேலொவது சர்வதேச இடணயவழிக் 

கருே்ேரங்கு 

❖ இநத்ியப் பிரதமர ் அவரக்ள் ஜவுளிப் பாரம்பரியங்கள் குறித்த ஒரு சரவ்மதச 

இகணயவழிக் கருதத்ரங்கில் உகரயாற்றினார.் 

❖ இநத் இகணயவழிக் கருத்தரங்கக இநத்ியக ் கலாசச்ார உறவுகள் கழகம் மற்றும் 

உத்தரப் பிரமதச வடிவகமப்பு பயிற்சி நிறுவனம் ஆகியகவ ஒருங்கிகணத்தன. 
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❖ இநத் இகணயவழிக் கருதத்ரங்கின் கருதத்ுரு, “கநய்தல் கதாடரப்ுகள் : ஜவுளிப்  

பாரம்பரியங்கள்” என்பதாகும். 

பிராந்தியங்களில் புகழ்கபற்ற ஜவுளிகள் 

ஆந்திரப் பிரததெம் கலம்காரி 

அொம் முகா பட்டு 

காஷ்மீர ் பஷ்மினா 

பஞ்ொப் புலாக்ரி 

குஜராத் பமடாலாஸ் 

பானரஸ் பட்டு மசகலகள் 

மத்தியப் பிரததெம் சந்மதரி துணி 

ஒடிொ சம்பல்புரி துணி 

 

RAISE - மொநொடு 

❖ பிரதமர ்அவரக்ள் கசயற்கக நுண்ணறிவு குறித்த RAISE 2020 (2020 ஆம் ஆண்டின் சமூக 

மமம்பாட்டிற்காக கசயற்கக நுண்ணறிவின் பங்கு) என்ற ஒரு மிகப்கபரிய காகணாலி 

முகறயிலான மாநாட்கடத் கதாடங்கி கவத்தார.் 

❖ இநத்க் காகணாலி முகறயிலான மாநாடானது மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் 

கதாழில்நுட்பத் துகற அகமசச்கம் மற்றும் நிதி ஆமயாக் ஆகியவற்றினால் ஏற்பாடு 

கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பு இகளஞரக்ளுகக்ான கசயற்கக நுண்ணறிவுப் கபாறுப்பு என்ற ஒரு 

திட்டமானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் கதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 

 

இந்தியொவின் முேலொவது விலங்குப் பொலங்க ் 

❖ தில்லி-மும்கப விகரவுப் பாகதயானது  வனவிலங்குகளுக்கு இகடயூறு 

ஏற்படுதத்ாமல் இருப்பதற்காக மவண்டி இநத்ியாவின் முதலாவது விலங்குப் 

பாலங்கள் அல்லது விலங்குகள் கடந்து கசல்லும் நகடபாகதயிகனப் கபற 

இருக்கின்றது. 

❖ ராஜஸ்தானில் உள்ள முகுந்தரா மற்றும் ரந்தம்மபார ்வனவிலங்குச ்சரணாலயங்ககள 

இகணக்கும் வககயில் உள்ள இநத் பரிந்துகரகக்ப்பட்ட கபருவழிப் பாகதயில் 

ரநத்ம்மபார ் வனவிலங்குப் கபருவழிப் பாகதயின் ஒரு பிரிவானது மசரக்க்ப்பட 

இருக்கின்றது.  
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❖ இநத்ப் கபருவழிப் பாகதயானது இந்தியாவின் தகலநகரான தில்லிகய இந்தியாவின் 

வணிகத் தகலநகரான மும்கபயுடன் இகணக்க இருக்கின்றது.  

❖ இநத்ப் கபருவழிப் பாகதயானது 2.5 கிமலா மீட்டருக்கு மமலான ஒட்டுகமாத்த 

நீளதத்ுடன் விலங்குகள் கடநத்ுச ்கசல்லும் 5 நகடபாகதயிகனப் கபற இருக்கின்றது. 

❖ விலங்குகள் ஒவ்கவாரு 500 மீட்டர ்இகடகவளியிலும் ஒரு நகடபாகத வழிகயப் கபற 

இருக்கின்றன. 

❖ மமலும் அகவ அநத்ப் கபருவழிப் பாகதயில் 3-4 மீட்டரக்ள் அளவில்  ஒலித் தடுப்புச ்

சாதனங்களுடன்  8 மீட்டரக்ள் அளவிற்கு ஒரு எல்கலச ்சுவகரப் கபற இருக்கின்றன. 

 

 

நமஸ்தே டிஜிட்டல் - கூகு ் 

❖ கூகுள் ஆனது தூரத்ரஷ்னுடன் இகணநத்ு ஹமலா டிஜிட்டல் (நமஸ்மத டிஜிட்டல்) 

எனப்படும் ஒரு புதிய கதாகலகக்ாட்சித் கதாடகரத் கதாடங்கவுள்ளது. 

❖ இது சவால் நிரம்பிய கபாருளாதாரச ் சூழல்ககள எதிரக்காள்வதற்காக சிறிய மற்றும் 

நடுத்தர வரத்்தக நிறுவனங்களுக்கு உதவுவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ இநத்த் கதாடரானது வரத்்தகதத்ிற்கு டிஜிட்டல்மயமாகக்தத்ின் முக்கியதத்ுவதக்த 

விளகக்வுள்ளது. 

❖ மமலும் அது இகணயதளம் குறித்து மதகவயான தகவகலயும் வழங்கவுள்ளது. 

 

“சிறியடே வலுவொக மொற்றுேல்” பிரசச்ொரம் 

❖ கூகுள் இந்தியா நிறுவனமானது இநத்ியாவில் சிறிய மற்றும் உள்ளூர ்வரத்்தகத்திற்கு 

ஆதரவளிப்பதற்காக “சிறியகத வலுவாக மாற்றுதல்” என்ற ஒரு பிரசச்ாரதக்தத் 

கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது சிறிய வரத்த்கங்களுகக்ாக மவண்டி குடிமகக்ளிடமிருந்து ஆதரகவப் கபறுவகத 

மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ குடிமகக்ள் உள்ளூர ்கபாருட்ககள வாங்குதல், கருத்துககளப் பதிவிடுதல், தரநிகலப் 

பற்றிக் கூறுதல் மற்றும் சமூக ஊடகத்தில் தங்களுகக்ுப் பிடித்த வரத்த்கரக்கள 

ஊகக்ுவிதத்ல் ஆகியவற்றின் மூலம் சிறுவரத்த்கதத்ிற்கு உதவ முடியும். 
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இந்தியொ பிவி முடன 2020 

❖ நிதி ஆமயாக், மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிகக்தத்கக் ஆற்றல் துகற அகமசச்கம் 

மற்றும் இன்கவன்ட் இநத்ியா ஆகியகவ இகணநத்ு “இந்தியா பிவி முகன 2020” (India 

PV EDGE 2020) என்ற ஒரு உலகளாவிய கருத்தரங்கக காகணாலி வாயிலாக நடதத்ின. 

❖ இது இநத்ியாவில் சிறப்பு வாய்ந்த சூரிய ஒளி மின்னழுத்த உற்பத்திகயத் துரிதப் 

படுதத்ுவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இநத்க் கருத்தரங்கானது, “கதாகுதிகள் மற்றும் உற்பத்திச ் சாதனம்” மற்றும் 

விநிமயாகச ்சங்கிலி மீதான அமரவ்ுககள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 

 

இந்தியப் பருேத்ிக்கொன முேல் நிறுவன அடடயொ ம் மற்றும் சின்னம் 

❖ மத்திய ஜவுளிதத்ுகற அகமசச்ர ் ஸ்மிருதி இரானி அவரக்ள் இரண்டாம் உலகப் 

பருதத்ி தினதத்ன்று இநத்ியப் பருத்திகக்ான முதல் நிறுவன அகடயாளம் மற்றும் 

சின்னதக்த அறிமுகப் படுத்தியுள்ளார.் 

❖ இனி இந்தியாவின் உயரவ்ககப் பருத்தியானது உலகப் பருத்தி வரத்்தகத்தில் 

‘கஸ்தூரிப் பருதத்ி’ என்று அகழகக்ப்படும். 

❖ கஸ்தூரிப் பருதத்ியானது கவண்கம, பிரகாசம், கமன்கம, தூய்கம, மிளிரவ்ு, 

தனிதத்ுவம் மற்றும் இந்தியத் தன்கம ஆகியவற்கற முன்னிறுதத்ும். 

❖ இநத்ியாவானது பருத்தி உற்பத்தியில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது மற்றும் உலகில் 

மிகப்கபரிய பருதத்ி நுகரம்வார ்நாடாகவும் உள்ளது. 
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ஆழ்கடல் தரொந்துக் கப்பல் விக்ரகொ 

 

❖ இநத்ியக் கடமலாரக் காவற் பகடயின் 7வது ஆழ்கடல் மராந்துக் கப்பலான “விகர்கா” 

ஆனது கசன்கன அருமக உள்ள காட்டுப்பள்ளி துகறமுகத்தில் முகறயாக 

அறிமுகப்படுதத்ப் பட்டது.  

❖ இது 2015 ஆம் ஆண்டில் மத்தியப் பாதுகாப்புத ் துகற அகமசச்கதத்ினால் எல் & டி 

நிறுவனதத்ிற்கு ஒப்பநத்ம் விடப்பட்ட 7 OPVகளில் ககடசிக் கப்பல் ஆகும். 

❖ OPV (Offshore Patrol Vehicle) வகுப்புக் கப்பல்களின் வடிவகமப்பு மற்றும் கட்டகமப்கப 

ஒரு தனியார ் துகற கப்பல் கட்டுமான நிறுவனம் மமற்ககாள்வது இதுமவ முதல் 

முகறயாகும். 

 

கியொன் சுழற்சி முன்முயற்சிக ் 

❖ மத்தியக் கல்வித் துகற அகமசச்ரான ரமமஷ் கபாக்ரியால் கியான் சுழற்சி என்ற ஒரு 

முன்முயற்சிகயத் கதாடங்கி கவத்தார.் 

❖ இது ஆந்திரப் பிரமதசதத்ில் உள்ள இநத்ியத் தகவல் கதாழில்நுட்ப கமயத்தினால் 

மமம்படுத்தப்பட்டு, மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பத் துகற 

அகமசச்கத்தால் நிதியளிகக்ப்படும் ஒரு கதாழில்நுட்ப வரத்த்க புத்தாகக் கமயம் 

ஆகும்.  

❖ இநத் கமயங்கள் நிறுவனங்களின் அறிவுசார ் மூலதனதக்தப் பயன்படுதத்ுவதன் 

மூலம் அவற்றின் கதாழில்முகனவுத் திறகன மமம்படுதத் உள்ளன. 

❖ இது கசயற்கக நுண்ணறிவு, கதாடமரடு (Block-chain), இகணயவழி மநரடி அகமப்புகள், 

இகணயவழிப் பாதுகாப்பு, இகணயதளப் கபாருட்கள் மற்றும் இயநத்ிர மனிதன் 

உள்ளிட்ட வளரந்்து வரும் கதாழில்நுட்பங்ககளப் பயன்படுதத்ி இகளஞரக்களத் 

கதாழில் முகனவில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கின்றது. 

 

சொகர ்கவச ்கடதலொரப் பொதுகொப்புப் பயிற்சி 

❖ இநத்ியக் கடற்பகடயானது “சாகர ் கவச”் எனும் 2 நாட்கள் நகடகபறும் கடமலாரப் 

பாதுகாப்புப் பயிற்சிகய நடதத்ியுள்ளது. 

❖ இநத்ப் பயிற்சியானது இநத்ியக்  கடமலாரக் காவல் பகடயுடன் இகணநத்ு இந்தியக் 

கடற்பகடயால் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இது கடமலாரப் பாதுகாப்பு நகடமுகற மற்றும் நிகலயான கசயல்பாட்டு நகடமுகற 

ஆகியவற்கறச ்மசாதகன கசய்து அகத பரிமசாதித்துப் பாரப்்பதற்காக நடத்தப்படும் 

ஒரு அகரயாண்டுப் பயிற்சியாகும். 
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மட்லொ அபியொன் பயிற்சி 

❖ மட்லா அபியான் பயிற்சி என்பது மட்லா நதியில் இநத்ியக் கடற்பகடயால் 

நடத்தப்பட்ட 5 நாட்கள் கால அளவுள்ள ஒரு கடமலாரக் காவல் பகடப் பயிற்சி ஆகும். 

❖ இநத்ப் பயிற்சியின் மபாது சுந்தரவனக் கழிமுகப் பகுதியில் இரண்டு இந்தியக ் 

கப்பல்கள் மராந்துப் பணியில் ஈடுபட்டன. 

❖ அதிலிருநத் மாலுமிகள் கடமலாரப் பாதுகாப்பு, கடமலாரக் காவல் நிகலயங்கள் 

குறிதத்ு விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக மவண்டி உள்ளூர ் மீனவரக்ளுடன் 

கலநத்ுகரயாடினர.் 

❖ அந்த நதி சுநத்ரவனம் மற்றும் அதகனச ் சுற்றிலும் ஒரு அகலமான நதி 

முகத்துவாரதக்த உருவாக்குகின்றது. 

 

 

“ஸ்வமிே்வொ” (SVAMITVA) திட்டேத்ின் கீழ் தசொேத்ு அட்டடக ் 

❖ இநத்ியப் பிரதமர ் அவரக்ள் “SVAMITVA” என்ற திட்டத்தின் கீழ் கசாத்து அட்கடகளின் 

மநரடி விநிமயாகதக்தத் கதாடங்கி கவத்துள்ளார.் 

❖ “SVAMITVA” என்பது கிராமப்புறப் பகுதிகளில் மமம்படுதத்ப்பட்ட கதாழில்நுட்பத்துடன் 

கிராமங்களின் கள ஆய்வு மற்றும் வகரபடமிடல் என்பகதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இது கடன் வாங்குவதற்காக அல்லது  இதர நிதியியல் பயன்பாடுகளுகக்ாக மவண்டி 

கிராமப் புறதத்ினரால் கசாதத்ுகக்கள நிதியியல் கசாத்தாகப் பயன்படுத்த வழிவகக 

கசய்கின்றது. 

❖ இது நிலச ்கசாதத்ு மீதான பிரசச்ிகனககளக் குகறகக்வும் உதவ இருக்கின்றது. 

“SVAMITVA” திட்டம் 

❖ “SVAMITVA” (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) 

திட்டமானது மதத்ியப் பஞ்சாயதத்ு ராஜ் அகமசச்கதத்ின் கீழ் கசயல்படுத்தப்படும் 

ஒரு மதத்ிய அரசுத் துகறத் திட்டமாகும். 

❖ இது மதசியப் பஞ்சாயதத்ு ராஜ் தினமான 2020 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் 24 ஆம் மததி 

அன்று பிரதமர ்அவரக்ளால் கதாடங்கி கவகக்ப்பட்டது.  

❖ இது கிராமப்புறப் பகுதிகளில் வாழும் குடும்பங்களுகக்ு “உரிகம ஆவணங்ககள” 

வழங்குவகதயும் கசாத்து அட்கடககள வழங்குவகதயும் மநாகக்மாகக் ககாண்டு 

உள்ளது. 
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8 கடற்கடரகளுக்கொன நீலக் தகொடி சொன்ற ிப்பு 

❖ 8 இநத்ியக் கடற்ககரகள் ஓர ்அரசுசாரா நிறுவனமான சுற்றுசச்ூழல் கல்வி நிறுவனம் 

என்ற அகமப்பிடமிருநத்ு “புகழ்கபற்ற நீலக் ககாடி” சான்றிதகழப் கபற்று உள்ளன. 

❖ குஜராதத்ின் துவாரகாவில் உள்ள சிவராஜ்பூர ்கடற்ககர, கடயூவில் உள்ள மகாஹ்லா 

கடற்ககர, கரந்ாடகாவில் உள்ள காசரம்காடு மற்றும் பாடுபிட்ரி கடற்ககரகள், 

மகரளாவில் உள்ள கப்பட் கடற்ககர, ஆந்திரப் பிரமதசத்தில் உள்ள ருஷிககாண்டா, 

ஒடிசாவில் உள்ள தங்கக் கடற்ககர மற்றும் அநத்மான் நிக்மகாபார ் தீவில் உள்ள 

ராதாநகர ் கடற்ககர ஆகியகவ தற்கபாழுது நீலக் ககாடி சான்றிதகழப் 

கபற்றுள்ளன. 

 

 

கொமதேனு தீபொவ ி அபியொன் 

❖ ராஷ்டிரிய காமமதனு ஆமயாக் ஆனது “காமமதனு தீபாவளி அபியான்” என்ற 

ஒன்றிற்காக மதசிய அளவிலான பிரசச்ாரதக்தத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது இந்த தீபாவளி ககாண்டாட்டத்தில் மாட்டுச ்சாணம்/ பஞ்சகவ்யப் கபாருட்களின் 

பிரதத்ிமயக பயன்பாட்கட ஊகக்ுவிப்பகத மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது இநத் ஆண்டின் தீபாவளி திருநாளின் மபாது 11 மகாடி குடும்பங்கள் மாட்டுச ்

சாணத்தினால் உருவாகக்ப் பட்ட 33 மகாடி ஒளி விளக்குககள ஏற்றுவது என்ற 

இலகக்க அகடவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

ராஷ்டிரிய காமததனு ஆதயாக் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் உருவாகக்ப்பட்ட இந்த ஆமயாக் ஆனது ஒரு உயரம்ட்ட நிரந்தரத் 

தகலகம ஆமலாசக அகமப்பாகும். 

❖ இது மத்திய மீன் வளம், கால்நகட வளரப்்பு மற்றும் பால்வளத் துகற அகமசச்கத்தின் 

கீழ் வருகின்றது. 

❖ இது ராஷ்டிரிய மகாகுல் திட்டத்தின் ஒரு ஒருங்கிகணநத் பகுதியாகச ்

கசயல்படவுள்ளது. 
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இந்திய ஆற்றல் மொதிரி மன்றம் 

❖ நிதி ஆமயாகக்ானது இந்திய ஆற்றல் மாதிரி மன்றத்தின் (IEMF - India Energy Modelling 

Forum) நிரவ்ாக அகமப்கப அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ IEMF-ன் நிரவ்ாக அகமப்பானது ஒரு அகமசச்கங்களுக்கிகடமயயான குழு மற்றும் 

ஒரு வழிகாட்டுக் குழுகவக் ககாண்டிருக்கும். 

❖ அகமசச்கங்களுக்கிகடமயயான குழுவானது மாதிரிச ் கசயல்பாடுககள ஆய்வு 

கசய்யும் மற்றும் புதிய ஆராய்சச்ிப் பகுதிகள் குறித்து வழிகாட்டுதல்ககள அளிகக்ும். 

❖ வழிகாட்டும் குழுவானது ககாள்கக சார ்விவகாரங்ககளத் மதரந்்கதடுக்கும். 

❖ மகாராஷ்டிராவின் பிரயாஸ் குழுவானது வழிகாட்டுக் குழுவின் முதலாவது 

நடதத்ுநராக (ஒருங்கிகணப்பாளராக) மதரந்்கதடுகக்ப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது அகமரிக்கா-இநத்ியா உத்திசார ்ஆற்றல் பங்களிப்பின் கீழ் நிதி ஆமயாக் மற்றும் 

சரவ்மதச வளரச்ச்ிகக்ான அகமரிகக் நிறுவனம் ஆகியவற்றால் கூட்டாக கதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இநத் மன்றமானது அறிவுசார ் பங்காளரக்ள், தரவு நிறுவனங்கள் மற்றும் 

கதாடரப்ுகடய அரசு அகமசச்கங்கள் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கும்.  

 

கப்பல்க ின் மறு சுழற்சிக்கொன தேசிய ஆடணயம் 

❖ மத்திய அரசானது கப்பலின் கபாது இயக்குநரகத்கத (directorate general of shipping) 

கப்பல்களின் மறுசுழற்சிகக்ான மதசிய ஆகணயமாக அறிவிப்பதற்கு மவண்டி ஒரு 

அறிவிகக்ககய கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இநத் அறிவிகக்கயானது கப்பல்களின் மறுசுழற்சிச ்சட்டம், 2019 என்ற சட்டத்தின் கீழ் 

கவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது நாட்டில் கப்பல் மறுசுழற்சி கதாடரப்ான அகனதத்ுவித நடவடிகக்கககளயும் 

நிரவ்கிதத்ு, மமற்பாரக்வயிடுகின்ற மற்றும் கண்காணிகக்ும் அதிகாரம் ககாண்ட ஒரு 

தகலகம அகமப்பாகும். 

❖ இது கப்பல் மறுசுழற்சி கள முதலாளிகள் மற்றும் மாநில அரசுகள் ஆகிமயாருக்குத் 

மதகவப்படும் பல்மவறு ஒப்புதல்ககள அளிப்பதற்கான ஒரு உயரம்ட்ட ஆகணயமாக 

கசயல்படவுள்ளது. 

❖ உலகில் மிகப்கபரிய கப்பல் உகடப்கபக் ககாண்டுள்ள நாடு இநத்ியா ஆகும்.  

❖ இநதியா ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஏறத்தாழ 70 இலட்சம் டன் அளவில் மறுசுழற்சி 

கசய்கின்றது. இதற்கு அடுதத்ு வங்கமதசம், பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா ஆகியகவ 

மிகப்கபரிய கப்பல் உகடப்பாளர ்நாடாக விளங்குகின்றன. 

❖ கப்பல் மறுசுழற்சிச ் சட்டம், 2019 என்ற சட்டம் இயற்றப்பட்டதன் மூலம், கப்பல் 

மறுசுழற்சிகக்ான ஹாங்காங் பிரகடனதத்ுடன் இநத்ியா இணங்கியுள்ளது. 

கப்பல் மறுசுழற்சி குறித்த ஒப்பந்தம் 

❖ சரவ்மதச கடல்சார ் அகமப்பானது (IMO - International Maritime Organization) 2009 ஆம் 

ஆண்டில் கப்பல்களின் பாதுகாப்பான மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுகக்ு உகந்த 

மறுசுழற்சிகக்ான ஹாங்காங் சரவ்மதசப் பிரகடனத்கத ஏற்றுக் ககாண்டது. 

❖ ஆனால் இந்தப் பிரகடனம் இன்னமும் நகடமுகறக்கு வரவில்கல. ஏகனனில் இது  15 

நாடுகளினால் இன்னமும் அங்கீகரிகக்ப் படவில்கல. 

 

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


                            
 

 

 

36 
 

கு ிர்சொேன வசதியற்ற தபட்டிகட  தமம்படுே்ேல் 

❖ இநத்ிய இரயில்மவயானது அதிமவக இரயில்களுகக்ாக குளிரச்ாதன வசதியற்ற 

படுகக்க வசதி ககாண்ட கபட்டிகள் அகனதக்தயும் குளிரச்ாதன வசதி உள்ள 

கபட்டிகளாக மாற்ற முடிவு கசய்துள்ளது. 

❖ இநத்ிய இரயில்மவயானது மணிகக்ு 130 கிமலா மீட்டர ் அல்லது அதற்கு மமற்பட்ட 

மவகதத்ில் கசல்லும் கமயில் மற்றும் விகரவு இரயில்களில் படுகக்க வசதிககள நீகக் 

உள்ளது. 

❖ மணிக்கு 130 கிமலா மீட்டர ்மவகதத்ில் கசல்லும் இது மபான்ற இரயில்கள் குளிரச்ாதன 

வசதிககள மட்டும் ககாண்டிருக்கும் வககயில் மமம்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 

சரல் ஜீவன் பீமொ 

❖ இகதக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற மற்றும் மமம்பாட்டு ஆகணயம் (Insurance Regulatory 

and Development Authority) கவளியிட்டு உள்ளது. 

❖ இது ஒரு நிகலயான தனிநபர ் கால ஆயுள் காப்பீட்டுத் தயாரிப்பு (individual term life 

insurance product) ஆகும். 

❖ இது வாடிகக்கயாளரக்ளுக்கு அவரக்ளது மதரவ்ிற்கான தகவல்ககளயும் மற்றும் 

தவறான விற்பகனகயக் குகறகக்வும் உதவும். 

❖ இதில் குகறநத்பட்ச அளவில் உறுதியளிகக்ப்பட்ட காப்பீட்டுத ் கதாககயானது ரூ.5 

லட்சமாகவும், அதிகபட்ச காப்பீட்டுப் பாதுகாப்புத் கதாககயானது ரூ.25 லட்சமாகவும் 

கவகக்ப் பட்டு உள்ளது. 

❖ 18 முதல் 65 அககவகக்ு உட்பட்ட எவரும் இந்தத் திட்டத்தில் இகணயலாம். 

❖ காப்பீட்கட வழங்கும் நிறுவனம் எதுவாக இருப்பினும் அவரக்ள் வாங்க இருக்கும் 

தயாரிப்பு (product) ஒமர மாதிரியாக இருப்பதால் ஆயுள் காப்பீட்கட முதன்முகறயாக 

வாங்குபவரக்ளுக்கு இத்திட்டம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அகமயும். 

 

பிறப்பு மற்றும் இறப்புப் பதிவுக்கொன ஆேொர் அட்டட 

❖ பிறப்பு, இறப்புப் பதிவுக்கு ஆதார ்அட்கட கட்டாயமில்கல என்று இநத்ியத் தகலகமப் 

பதிவாளர ் கதளிவுபடுதத்ியுள்ளார.் 

❖ மமலும் ஆதார ் அட்கடயானது மகக்ளால் தானாக முன்வநத்ு வழங்கப் பட்டால், அது 

எந்த ஆவணதத்ிலும் அசச்ிடப்படக் கூடாது அல்லது பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பற்றிய 

எந்த தரவுதளதத்ிலும் முழு வடிவதத்ில் மசமிகக்ப்படக் கூடாது என்றும் கூறப்பட்டு 

உள்ளது. 

❖ மமலும், வங்கிக் கணகக்கத் திறப்பதற்கும், கமாகபல் இகணப்புககளப் 

கபறுவதற்கும், பள்ளிச ்மசரக்க்கக்கும் ஆதார ்அட்கடகயக் கட்டாயமாக்க முடியாது. 

❖ வருமான வரி அறிகக்ககயத் தாகக்ல் கசய்ய மவண்டி ஆதார ் மற்றும் நிரநத்ரக ்

கணக்கு எண்கண (Permanent Account Number - PAN) இகணப்பது கட்டாயமாகும். 

❖ தனியார ்நிறுவனங்கள் ஆதார ்அட்கடகயக் மகட்க இயலாது. 

 

நீ மொன இரு திடசப்படட் சுரங்கப் பொடே – ஆசியொ  

❖ ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள 14.15 கிமலா மீட்டர ் நீளம் ககாண்ட மஜாஜிலா சுரங்கப் 

பாகதயானது ஆசியாவில் நீளமான இரு திகசப்பட்ட சுரங்கப் பாகதயாக இருக்கும். 

❖ இது மதசிய கநடுஞ்சாகல – 1ன் மீது அகமநத்ு ஸ்ரீநகர ்பள்ளத்தாக்கு மற்றும் மலஹ் 
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(லடாக் பீடபூமி) ஆகியவற்றிற்கு இகடமய அகனதத்ு வானிகல சூழ்நிகலகளிலும் ஒரு 

இகணப்பு வசதிகய வழங்க உள்ளது. 

❖ இநத்த் திட்டமானது மதசிய கநடுஞ்சாகலகள் மற்றும் கட்டகமப்பு மமம்பாட்டுக் கழக 

நிறுவனதத்ினால் கசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

ஸ்டொர்ஸ் (STARS) திடட்ம் 

❖ மத்திய அகமசச்ரகவயானது உலக வங்கியினால் ஆதரவளிகக்ப்படும் ஸ்டாரஸ்் 

(STARS - Strengthening Teaching-Learning and Results for States) திட்டதக்தச ்

கசயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ இநத்த் திட்டமானது கல்வியின் தரதக்த மமம்படுதத்ுவதற்காக மநரடி 

இகணப்புகளுடன் கசயல்படுதத்ுதல், மமம்படுதத்ுதல், மதிப்பிடுதல் மற்றும் 

இகடயீடுககள மமம்படுதத்ுதல் ஆகியவற்றில் மாநிலங்களுக்கு உதவுவகத 

மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ ஸ்டாரஸ்் என்பது “மாநிலங்களுகக்ான கற்பித்தகல மமம்படுத்துதல் மற்றும் மதரவ்ு 

முடிவுககள மமம்படுதத்ுதல்” என்பகதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இநத்த் திட்டமானது இராஜஸ்தான், மதத்ியப் பிரமதசம், இமாசச்லப் பிரமதசம், 

மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா மற்றும் மகரளா ஆகிய மாநிலங்ககள உள்ளடகக்வுள்ளது. 

 

கபிலொ (KAPILA) திடட்ம் 

❖ “கபிலா” கலாம் என்ற ஒரு திட்டமானது இநத்ியாவின் முன்னாள் குடியரசுத் 

தகலவரான டாக்டர ்ஏ.பி.மஜ அப்துல் கலாமின் 89வது பிறந்த தினத்தன்று  மத்தியக் 

கல்வித் துகற அகமசச்ரான ரமமஷ் கபாக்ரியால் நிஷாங்க் அவரக்ளால் கதாடங்கி 

கவகக்ப் பட்டது. 

❖ கபிலா என்பது “அறிவுசார ் கசாத்துரிகமக ் கல்வி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

பிரசச்ாரத்திற்கான கலாம் திட்டம்”  (Program for Intellectual Property Literacy and Awareness 

campaign) என்பகதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இநத்த் திட்டதத்ின் கீழ், உயர ் கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி பயிலும் மாணவரக்ள் 

அவரக்ளது கண்டுபிடிப்பு குறித்த காப்புரிகமகக்ான பயன்பாட்டுச ்கசயல்முகறயின் 

சரியான வழிமுகற குறித்த தகவகலப் கபற முடியும். மமலும் இதன் மூலம் 

அவரக்ளின் உரிகமகள் குறிதத்ும் அவரக்ளால் அறிநத்ு ககாள்ள முடியும்.  

 

ேொ டி எரிப்டபே் ேடுப்பேற்கொன குழு 

❖ இநத்ிய உசச் நீதிமன்றமானது பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரப் பிரமதசம் ஆகிய 

மாநிலங்களில் மமற்ககாள்ளப் படும் தாளடி எரிப்கபத் தடுப்பதற்காக மவண்டி 

நீதியரசர ்மதன் B. மலாகுர ்தகலகமயில் ஒரு நபர ்கண்காணிப்புக் குழுகவ அகமத்து 

உள்ளது. 

❖ தாளடி எரிப்பானது மதசியத் தகலநகரப் பகுதி மற்றும் அதகனச ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் அதிகரிதத்ு வரும் மாசுபாட்டு நிகலகக்ுக் காரணமாக உள்ளது. 

❖ இநத்ப் புதிய குழுவானது தாளடி எரிப்கபக் கண்காணித்து, அதகனத் தடுப்பதற்கான 

நடவடிகக்கககள மமற்ககாள்ளும். 
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குருதியழிவுக் தசொடக (ேொலசீமியொ) பொல் தசவொ தயொஜனொவின் இரண்டொம் 

கட்டம் 

❖ மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலதத்ுகற அகமசச்கமானது மிகவும் பின்தங்கிய 

தாலசீமியா மநாயாளிகளுகக்ாக மவண்டி “குருதியழிவுச ்மசாகக” (தாலசீமியா) பால் 

மசவா மயாஜனாவின் இரண்டாம் நிகலகயத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது கபாருத்தமான குடும்ப நன்ககாகடயாளரக்களக் ககாண்டுள்ள 

மநாயாளிகளுகக்ாக குருதியழிவுச ் மசாகக மற்றும் அரிவாள் அணு மநாய் (Sickle Cell 

Disease) மபான்ற ஹீமமாகுமளாபிமனாபதிஸ்களுகக்ாக மவண்டி (Haemoglobinopathies) 

அவரக்ளுக்கு ஒரு முகற மநாயிகனக் குணப்படுதத்ும் வாய்ப்பிகன வழங்குகின்றது.  

தாலசீமியா 

❖ இது நமது உடலானது வழகக்மான ஹீமமாகுமளாபிகன விட குகறவான அளவில் 

ஹீமமாகுமளாபிகனக் ககாண்டிருக்கும் நிகலயிலான ஒரு மரபியல் இரத்தப் 

பிரசச்ிகனயாகும். 

❖ ஹீமமாகுமளாபின் ஆனது இரத்தச ் சிவப்பு கசல்கள் ஆகஸ்ிஜகன எடுதத்ுச ் கசல்ல 

வழிவகக கசய்கின்றது. 

❖ தாலசீமியா ஆனது ககளப்கப ஏற்படுத்தும் (மசாம்பகல) இரத்தச ் மசாகககக்ுக ்

காரணமாக விளங்குகின்றது. 

 

குடும்ப வன்முடறயிலிருந்து தபண்கட ப் பொதுகொப்பேற்கொன சடட்ம் 

❖ இநத்ிய உசச் நீதிமன்றமானது 2005 ஆம் ஆண்டின் குடும்ப வன்முகறயிலிருநத்ு 

கபண்ககளப் பாதுகாப்பதற்கான சட்டதக்த ஒரு “கமல்கல்லாக” அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இநத்ியாவில் கபண்களுக்ககதிரான இது மபான்ற குற்றங்கள் கபருகிக்  

கிடப்பதாகவும் அவரக்ள் ஒவ்கவாரு நாளும் ஏதாவது ஒரு வககயில் வன்முகறகய 

எதிரக்காள்கின்றனர ்என்றும் உசச் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.  

❖ இநத்ச ் சட்டமானது அரசியலகமப்பின் கீழ் உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ள கபண்களது 

உரிகமகளின் மீது அதிக கசயல்திறனுள்ள அளவில் பாதுகாப்கப வழங்குவகத 

மநாகக்மாகக் ககாண்டு உள்ளது. 

❖ இது குடும்பதத்ிற்குள் நிகழ்கின்ற அல்லது அது கதாடரப்ான விவகாரங்களினால் 

ஏற்படும் வன்முகறயின் மூலம் பாதிகக்ப்பட்டுள்ள கபண்களுகக்ுப் பாதுகாப்கப 

அளிக்கின்றது. 

❖ இநத்ியாவில் குடும்ப வன்முகறகயத் “தண்டகனகக்ுரிய ஒரு குற்றமாக” 

அங்கீகரிகக்ும் முதலாவது குறிப்பிடதத்கக் ஒரு முயற்சி இதுவாகும். 

❖ இது தனது அம்சங்ககளத் திருமணமாகாமல் மசரந்த்ு வாழ்பவரக்ளுக்கும், சட்ட 

நிவாரணங்களுடன் மசரத்்து பாதிகக்ப் பட்டவரக்ளுகக்ு உடனடி நிவாரணம் 

வழங்கவும் வழிவகக கசய்யும் வககயில் அகமதத்ுள்ளது. 

 

சிறப்பு கிசொன் இரயில் நொக்பூர ்– புது தில்லி 

❖ மத்தியப் மபாகக்ுவரதத்ுத் துகற அகமசச்ரான நிதின் கட்காரி அவரக்ள் ஒரு சிறப்புக ்

கிசான் ரயிலான ‘நாக்பூர ் – ஆதரஷ்் நகர ் புதுதில்லி’ என்ற இரயிகல நாக்பூரில் 

கதாடங்கி கவத்தார.் 

❖ இநத் இரயிலானது சிட்ரஸ் பழங்ககள உற்பத்தி கசய்யும் மகாராஷ்டிராவின் விதரப்ா 

மாவட்டத்திலிருநத்ு 205 டன்கள் அளவிலான ஆரஞ்சு பழங்களின் முதல் சரக்குப் 

கபட்டகதக்த எடுதத்ுச ்கசல்லும்.  
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கிதலொ வகுப்பு நீர்மூழ்கிக் கப்பல் – மியொன்மர் கடற்படட 

❖ இநத்ியாவானது கிமலா வகுப்பு நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்களில் (Kilo-class submarine) ஒன்றான 

“INS சிநத்ுவீர”் என்பதகன மியான்மர ்கடற்பகடகக்ு விகரவில் வழங்க இருக்கின்றது.  

❖ இது மியான்மர ் கடற்பகடயின் முதலாவது நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் ஆகும். ஆதலால் இது 

மிகுநத் முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகின்றது.  

❖ இநத் நடவடிகக்கயானது இநத்ியாவின் சாகர ்(பிராந்தியதத்ில் உள்ள அகனவருக்கும் 

பாதுகாப்பு மற்றும் வளரச்ச்ி) என்ற கதாகலமநாகக்ுப் பாரக்வமயாடு  ஒன்றிப் 

கபாருந்துவதாக உள்ளது. 

கிதலா வகுப்பு நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 

❖ கிமலா வகுப்பு நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது மசாவியத் கடற்பகடகக்ாக மசாவியத் 

ஒன்றியதத்ினால் வடிவகமக்கப்பட்டு மற்றும் கட்டகமகக்ப்பட்ட டீசல் – மின்சாரம் 

ஆகியவற்றால் இயங்கும் ஒரு தாக்குதல் ரக நீர ்மூழ்கிக் கப்பலாகும். 

❖ முதலாவது கிமலா வகுப்பு நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது 1980 ஆம் ஆண்டில் மசாவியத ்

கடற்பகடயில் பணியில் மசரக்க்ப்பட்டது. 

❖ இநத்ியாவானது சிந்துமகாஷ் வகுப்பு என்று நிரண்யிகக்ப் பட்டுள்ள 10 அசல் கிமலா 

வகுப்பு நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்ககளக் ககாண்டுள்ளது. 

 

மின்னணுே ்ேடுப்பு மருந்து நுண்ணறிவு அடமப்பு (EVIN) 

❖ இநத்ிய அரசானது மகாவிட் – 19 மநாய்த் தடுப்பு மருந்துககளச ்மசமிதத்ு கவப்பதற்கு 

ஒரு கமயதக்த உருவாக்குவதற்காக தனியார ் நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசாங்க 

நிறுவனங்ககள அகடயாளம் காணத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இநத்ியாவானது மகாவிட் – 19 கதாற்றிற்காக மவண்டி பல்மவறு தடுப்பு மருநத்ுககள 

அறிமுகப் படுத்த திட்டமிட்டுக் ககாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இநத்ிய அரசானது இநத்த் தடுப்பு மருநக்தச ் மசமித்து கவப்பதற்காக EVIN 

அகமப்கபப் பயன்படுத்த இருக்கின்றது. 

❖ EVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network) ஆனது தற்கபாழுது இநத்ியாவில் மநாய் 

தடுப்புத் திட்டத்திற்காகப் பயன்படுதத்ப் படுகின்றது. 

❖ EVIN ஆனது தடுப்பு மருநத்ின் நிகழ்மநரக் கண்காணிப்கப மமற்ககாள்கின்றது. 

❖ EVIN ஆனது தற்கபாழுது மகாவிட் – 19 எதிரவ்ிகனப் கபாருளில் விநிமயாகச ்

சங்கிலிகயக் கண்காணிக்கப் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ இநத் அகமப்பானது ஐக்கிய நாடுகள் வளரச்ச்ித ் திட்டதத்ுடன் இகணநத்ு மதசிய 

சுகாதாரத் திட்டதத்ினால் கசயல்படுத்தப்படுகின்றது. 
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புல்ேொனொ மொதிரி (Buldhana Pattern) 

❖ மத்திய அகமசச்ரான நிதின் கட்கரி அவரக்ள் மகாராஷ்டிராவின் புல்தானா நீரப்் 

பாதுகாப்பு மாதிரியானது மதசிய அங்கீகாரதக்த கவன்றுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ நிதி ஆமயாக் ஆனது இதன் அடிப்கடயில் நீரப்் பாதுகாப்பு குறித்த மதசியக் 

ககாள்கககய வடிவகமக்கும் கசயலில் இறங்கியுள்ளது. 

❖ இது மதசிய கநடுஞ்சாகலக் கட்டகமப்பு மற்றும் நீரப்் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுடன் 

ஒன்றிப் கபாருந்துதகல அடிப்பகடயாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ இது நீர ்நிகலகள், மற்றும் நதிகளிலிருந்து வரும் மண்கணப் பயன்படுத்தி வறட்சிப் 

பகுதியான விதரப்ா பகுதியின் புல்தானா மாவட்டத்தில் முதன்முகறயாக எட்டப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இது புல்தானா மாவட்டத்தில் உள்ள நீர ் நிகலகளிகடமய நீர ் மசமிப்பின் திறகன 

அதிகரிகக் வழிவகுதத்ுள்ளது. அதனால் இது புல்தானா மாதிரி என்று அகழகக்ப் 

படுகின்றது.  

 

தேர்ேல் பிரசச்ொரச ்தசலவினம் அதிகரிப்பு 

❖ மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித் துகற அகமசச்கமானது மகக்ளகவ மற்றும் சட்டமன்றத் 

மதரத்ல் பிரசச்ாரதத்ிற்கான கசலவினதக்த 10% என்ற அளவில் அதிகரிதத்ுள்ளது. 

❖ இநத் அதிகரிப்பின் மூலம், அகனதத்ு மாநிலங்களும் 20 இலட்சம் கசலவினம் என்ற 

வரம்பிலிருந்து 22 இலட்சம் கசலவினம் என்ற வரம்பிற்குச ்கசல்ல இருக்கின்றன. 

❖ தற்கபாழுது ரூ.28 இலட்சம் என்ற கசலவின வரம்பிகனக் ககாண்டுள்ள மாநிலங்கள் 

ரூ.30.8 இலட்ச கசலவினம் என்ற வரம்பிற்கு மாற உள்ளன.   

❖ நாடாளுமன்றத ் மதரத்ல்களில் கபரிய மாநிலங்களுகக்ான கசலவின வரம்பானது 

ரூ.70 இலட்சமாக உள்ளது.  

❖ இது தற்கபாழுது ரூ.77 இலட்சமாக அதிகரிகக்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ சிறிய மாநிலங்களில், இந்த வரம்பானது ரூ.54 இலட்சதத்ிலிருநத்ு ரூ.59 இலட்சமாக 

அதிகரிகக்ப் பட்டுள்ளது.  

 

இஸ்தரலிடமிருந்து நீர ்இடணப்பு 

❖ இஸ்மரல் தூதரகமானது ஜனவரியிலிருந்து “நீர ்இகணப்பு” என்ற ஒரு தனிப் பிரிகவக் 

ககாண்டிருக்கும். 

❖ இது இந்தியாவின் நீர ்மமலாண்கம மற்றும் மவளாண் துகறகளின் மமம்பாடுகளுக்கு 

மவண்டி அவற்றின் சிறந்த நகடமுகறகள் மற்றும் கதாழில்நுட்பங்ககள அளிகக் 

உள்ளது. 

❖ மமலும் இஸ்மரல் ஆனது தனது இருப்பு மற்றும் ஒதத்ுகழப்கப அதிகரிகக்ும் 

மநாகக்தத்ுடன் வட கிழக்குப் பகுதியில் ஒரு ககௌரவத் தூதகர நியமிக்க உள்ளது.  

 

சிபிஐ விசொரடணக்கொன ‘தபொது ஒப்புேல்’ ரே்து – மகொரொஷ்டிரொ  

❖ தனது மாநிலத்தில் வழகக்ுககள விசாரிகக் மதத்ிய புலனாய்வுப் பிரிவுகக்ு (சிபிஐ) 

வழங்கப் பட்ட “கபாது ஒப்புதகல” மகாராஷ்டிரா அரசானது திரும்பப் கபற்றுள்ளது. 

❖ மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவானது ‘கடல்லி சிறப்புக் காவல் அகமப்புச ்சட்டம் 1946’ என்ற 

சட்டத்தால் நிரவ்கிகக்ப் படுகிறது. 

❖ ஒரு மாநிலத்தில் விசாரகணகய நடதத்ுவதற்கு இநத் சட்டம் அந்த மாநில அரசின் 

ஒப்புதகலக் கட்டாயமாகக்ுகிறது. 
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நுண்தணொவியேத்ில் வொழ்க்டக எனும் திடட்ம்   

❖ இது மதசிய அருங்காட்சியகம், புது தில்லி, கலாசச்ார அகமசச்கம் மற்றும் கூகுள் 

ககல & கலாசச்ாரம் ஆகியவற்றுக்கு இகடமயயான ஒரு கூட்டுத் திட்டமாகும். 

❖ இதன் மூலம் புது தில்லியின் மதசிய அருங்காட்சியகதத்ில் இருநத்ு பல நூறு 

நுண்மணாவியங்ககள (மினிமயசச்ர)் இகணய வழியில் காணலாம். 

 

தேர்ேல் தசலவுக் குழு 

❖ மதரத்ல் ஆகணயமானது வாகக்ாளரக்ளின் எண்ணிகக்கயில் அதிகரிப்பு மற்றும் 

கசலவுப் பணவீகக்க் குறியீட்டின் உயரவ்ு ஆகியவற்கறக் கருதத்ில் ககாண்டு, ஒரு 

மவட்பாளருக்கான பிரசச்ார கசலவு வரம்புகள் கதாடரப்ான பிரசச்ிகனககள 

ஆராய்வதற்காக ஒரு குழுகவ அகமதத்ுள்ளது. 

❖ இநத்க் குழுவில் முன்னாள் இநத்ிய வருவாய்த் துகற அலுவலர ் மற்றும் கபாது 

இயக்குனர ் (விசாரகணப் பிரிவு) ஹரிஷ்குமார ்மற்றும் கபாதுச ்கசயலாளர ்மற்றும் 

கபாது இயக்குனர ்  (கசலவுப் பிரிவு) உமமஷ் சின்ஹா ஆகிய இரு உறுப்பினரக்ள் 

உள்ளனர.் 

 

ஆயுஷ்மொன் செொகர ்

❖ இது நாட்டில் சுகாதார உள்கட்டகமப்கப உருவாக்குவதில் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் 

முக்கிய பங்கு வகிகக் உதவும் ஒரு திட்டமாகும். 

❖ மவளாண்கம மற்றும் உழவர ் நல அகமசச்கதத்ின் கீழ் உள்ள ஒரு தன்னாட்சி 

மமம்பாட்டு நிதி நிறுவனமான மதசிய கூட்டுறவு மமம்பாட்டுக் கழகமானது இகத 

அறிமுகப் படுத்தி உள்ளது. 

 

ஹீங் சொகுபடி 

❖ சி.எஸ்.ஐ.ஆர-்இமாலய உயிரிமூலங்கள் பயிற்சி நிறுவனம் (பாலம்பூர)் என்ற ஒரு 

நிறுவனதக்தச ் மசரந்்த விஞ்ஞானிகள், இநத்ிய இமயமகலப் பகுதியில் ஹீங்கக 

வளரக்க்ும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் 

❖ லாஹூல் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள இமாசச்லப் பிரமதசத்தின் குவாரிங் கிராமத்தில் இதன் 

முதல் கசடி சமீபத்தில் நடப்பட்டது. 

❖ அசாஃமபாடிடா (Asafoetida) அல்லது ஹீங் கசடியானது ஈரான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் 

நாடுகளில் வளரும் ஒரு தாவரமாகும். 

❖ ஹீங் ஆனது இந்தியாவில் பயிரிடப் படுவதில்கல. 

❖ ஹீங் தற்மபாது உஸ்கபகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஈரானில் இருநத்ு 

இநத்ியாவிற்கு இறகக்ுமதி கசய்யப்படுகிறது. 

❖ இது இநத்ியாவில் மிகவும் பிரபலமானது. மமலும் இது இந்தியாவில் சகமயலில் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

 

ஊரக இந்தியொவில் ஊட்டசச்ேத்ு உணடவப் தபறும் நிடல 

❖ இது சரவ்மதச உணவுக் ககாள்கக ஆராய்சச்ி கமயப் கபாருளாதார அறிஞரான 

கல்யாணி ரகுநாதன் மற்றும் இன்ன பிறரால் மமற்ககாள்ளப் பட்ட ஒரு ஆய்வாகும். 

❖ இநத் ஆய்வானது ஒரு நாகளய உணவின் மதிப்பு ரூ.45 (வயது வந்மதாருக்கு ரூ.51) 

என்று கணக்கிடுகின்றது.  
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❖ இநத் ஆய்வின்படி, ஊரகப் பகுதியில் வாழும் 4 இநத்ியரக்ளில் மூவர ் ஊட்டசச்த்து 

மிகக் ஒரு உணகவப் கபறுவதில்கல. 

 

முேலொவது தேொகுதி தபண் விமொனிக ் 

❖ இநத்ியக் கடற்பகடயானது ககாசச்ியில் உள்ள டிமரானியர ்விமானத்தில் முதலாவது 

கபண் விமானிக் குழுகவப் பணியில் மசரத்்துள்ளது. 

❖ இது இநத்ியக் கடற்பகடயின் கதற்குக் கடற்பகடக் கட்டுப்பாட்டகத்தினால் 

மமற்ககாள்ளப் பட்டுள்ளது.  

❖ தளபதி திவ்யா சரம்ா, தளபதி சிவரங்கி மற்றும் தளபதி சுபாங்கி சுவரூப் ஆகிமயார ்

இநத் 3 கபண் விமானிகள் ஆவர.் 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்மாததத்ில், இநத்ிய வரலாற்றில் முதன்முகறயாக, கபண் 

விமானிகள் இந்தியக் கடற்பகடயின் வானூரத்ிப் பிரிவில் பாரக்வயாளரக்ளாக பணி 

புரியத் மதரந்க்தடுகக்ப்பட்டனர.் 

❖ இவரக்ளுக்கு ககாசச்ியில் உள்ள ஐஎன்எஸ் கருடா என்ற கப்பலில்  

“பாரக்வயாளரக்ளாக” பயிற்சி நிகறவு கசய்த பின்பு “கிகள அலுவலர”் (Wings) என்ற 

பட்டம் வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

இ-ேொர்ேத்ி புவியியல் ே ம்  

❖ மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துகற அகமசச்ர ்ஹரத்ீப் சிங் பூரி 

அவரக்ள் இநத்த் தளதக்தத் கதாடங்கி கவதத்ுள்ளார.் 

❖ இநத்த் தளமானது மமலாண்கமத் தகவல் அகமப்பின் வகரபடம் மற்றும் குத்தககத ்

திட்டங்ககள ஒருங்கிகணகக் உள்ளது. 

❖ இது புவியியல் தகவல் அகமப்கபப் பயன்பாட்டில் இயலச ் கசய்திட வழிவகக 

கசய்கின்றது.  

  

இந்தியச ்சுற்றுலொப் பு ் ிவிவரம் 

❖ சுற்றுலா அகமசச்கமானது சமீபத்தில் இந்தியச ் சுற்றுலாப் புள்ளிவிவரங்ககள 

கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ அந்த அறிகக்கயின்படி, உதத்ரப் பிரமதசம் நாட்டிமலமய அதிக அளவில் உள்நாட்டுச ்

சுற்றுலாப் பயணிககள ஈரத்த்ுள்ளது. 

❖ உத்தரப் பிரமதசதக்த அடுத்து  தமிழ்நாடும் ஆநத்ிரப் பிரமதசமும் இதில் உள்ளன. 

❖ தாஜ்மஹால் மற்றும் இந்தியா மகட் ஆகியகவ உள்நாட்டுச ்சுற்றுலாவிற்கான முக்கிய 

இடங்களாகும். 

❖ மகரளா, ராஜஸ்தான் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர ் ஆகியகவ அதிக எண்ணிகக்கயிலான 

அளவில் சுற்றுலாப் பயணிககள ஈரத்்த இதர மாநிலங்களாகும். 

❖ அதிக சுற்றுலாப் பயணிகளின் முதல் ஐந்து மூல நாடுகள் வங்கமதசம், அகமரிகக்ா, 

ஐக்கிய இராசச்ியம், இலங்கக மற்றும் கனடா ஆகியகவயாகும். 

❖ கவளிநாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகககயப் கபாறுதத்வகரயில் தமிழ்நாடு 

இநத்ப் பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கின்றது.  

❖ தமிழ்நாட்கட அடுதத்ு மகாராஷ்டிராவும் உத்தரப் பிரமதசமும் உள்ளன. 
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இந்தியொவில் சரொசரி வொழ்நொ ் கொல அ வு 

❖ இநத்ியாவில் 1992 ஆம் ஆண்டில் 59.6 ஆக இருநத் சராசரி வாழ்நாள் கால அளவானது 

2019 ஆம் ஆண்டில் 70.8 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ மகரளாவானது அதிக சராசரி வாழ்நாள் கால அளகவக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ அம்மாநிலதத்ில் சராசரி வாழ்நாள் கால அளவானது 77.3 ஆண்டுகளாக அதிகரித்து 

உள்ளது. 

❖ உத்தரப் பிரமதசதத்ின் சராசரி வாழ்நாள் கால அளவு 66.9 ஆண்டுகளாகும். 

❖ இநத்ியாவில் இறப்புகளுகக்ான முதல் ஐநத்ு காரணிகள் காற்று மாசுபாடு, உயர ்இரத்த 

அழுத்தம், புககயிகலயின் பயன்பாடு, மமாசமான உணவு மற்றும் உயர ் இரத்த 

சரக்க்கரயாகும். 

❖ சமீபதத்ில் இது லான்கசட் மருதத்ுவ அறிகக்கயால் கவளியிடப் பட்டது. 

 

நொன்கொவது இந்திய ஆற்றல் மன்றம் 

❖ “CERAWeek” என்ற அகமப்பால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட இநத்ிய ஆற்றல் மன்றதக்த 

பிரதமர ்கதாடங்கி கவதத்ார.் 

❖ ஐஎசஎ்ஸ் மாரக்ிட் என்ற அகமப்பால் நடதத்ப்படும் இநத் மன்றமானது 4வது  ஆண்டாக 

நடத்தப் படுகின்றது. 

❖ இது உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆற்றல் கதாழிற்துகறக்கு ஒரு தனிதத்ுவ வாய்ப்பிகன 

வழங்குகின்றது. 

❖ இநத் மன்றமானது உலக அளவில் மற்றும் இந்திய அளவில் ஆற்றல் உலகிற்கு முன்பு 

என்ன உள்ளது என்பது குறிதத்ு விவாதிக்கின்றது. 

 

தில்லி பல்கடலக்கழகே் துடணதவந்ேர் இடடநீக்கம் 

❖ தில்லிப் பல்ககலக் கழகத்தின் துகண மவநத்ரான மயாமகஷ் தியாகி அவரக்ள் 

இநத்ியக் குடியரசுத் தகலவர ்ராம்நாத் மகாவிந்த் வழங்கிய ஒரு ஆகணயின் மூலம் 

இகடநீக்கம் கசய்யப் பட்டுள்ளார.் 

❖ மமலும் குடியரசுத் தகலவர ்அவரக்ள்,  கல்வித் துகற அகமசச்கதத்ினால் இவர ்மீது 

சுமத்தப்பட்ட “தவறான நடதக்த” மற்றும் “பணியில் கடகம தவறுதல்” ஆகியகவ 

குறிதத்ு இவர ்மீது விசாரகண நடத்த அனுமதியும் வழங்கியுள்ளார.்  

❖ மயாமகஷ் தியாகி அவரக்ள் 2016 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 10 அன்று தில்லி பல்ககலக் 

கழகதத்ின் துகண மவந்தராக நியமிகக்ப் பட்டார.் 

 

ஜம்மு கொஷ்மீரில் நிலம் 

❖ மத்திய உள்துகற அகமசச்கமானது ஜம்மு காஷ்மீரில் மவளாண் நிலதக்தத் தவிர 

எந்தகவாரு நிலதக்தயும் இநத்ியக் குடிமகக்ள் வாங்க அனுமதிக்கும் ஒரு புதிய 

விதிமுகறகய அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இநத்ப் புதிய அறிவிகக்கயின் கீழ், முதல் முகறயாக ஜம்மு காஷ்மீகரச ்மசரந்த்வரின் 

மகனவி தற்கபாழுது ஜம்மு காஷ்மீகரச ்மசரந்்தவராகமவ கருதப் படுவார.் 

❖ இதற்கு முன்பு, நிரநத்ரக் குடியிருப்பு அட்கட கவத்துள்ளவரக்ளின் மகனவிமாரக்ள், 

அவருக்கு நிகராக கருதப் பட்டனர,் ஆனால் ஜம்மு காஷ்மீகரச ் மசரந்்தவரக்ளாக 

அவரக்ள் கருதப்பட வில்கல.  

❖ ஜம்மு காஷ்மீரில் 10 ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றும் மத்திய அரசு அதிகாரிகளின் 

குழநக்தகள் ஜம்மு காஷ்மீகரச ்மசரந்்தவரக்ளாகமவ கருதப் படுவாரக்ள்.  
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 05 அன்று, ஜம்மு காஷ்மீருக்குச ்சிறப்பு அநத்ஸ்து அளிகக்ும் 

இநத்ிய அரசியலகமப்பின் சரதத்ு 370 நீகக்ப்பட்ட பின்பு, மறுசீரகமப்புச ்சட்டமானது 

அப்மபாகதய ஜம்மு காஷ்மீர ்மாநிலதக்த “ஜம்மு காஷ்மீர”் மற்றும் “லடாக்” என்ற இரு 

ஒன்றியப் பிரமதசங்களாகப் பிரிதத்ுள்ளது.  

❖ பழங்குடியினர ் அல்லாத மகக்ள் அல்லது கவளியாட்கள் 6வது அட்டவகணப் 

பகுதியின் கீழ் எந்தகவாரு நிலப்பகுதிகயயும் வாங்க முடியாது. 

❖ 6வது அட்டவகணயானது இநத்ிய அரசியலகமப்பின் சரத்து 244ன் கீழ் அசாம், 

மமகாலயா, திரிபுரா, மிமசாரம் ஆகியவற்றில் வசிக்கும் பழங்குடியினப் பகுதிகளின் 

மீதான நிரவ்ாகத்திற்காக சில விதிமுகறககளக் ககாண்டுள்ளது. 

 

அருணொசச்ல பிரதேசேத்ில் அரசுக் கொப்பீட்டுே் திட்டம் 

❖ மத்தியத் கதாழிலாளர ்மற்றும் மவகலவாய்ப்பு அகமசச்கமானது அரசுக் காப்பீட்டுத ்

திட்டதக்த முதன்முகறயாக அருணாசச்லப் பிரமதசத்திற்கு நீட்டிதத்ுள்ளது. இது 

நவம்பர ்1, 2020 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. 

❖ இநத்த் திட்டதத்ில், 10 அல்லது அதற்கு மமற்பட்ட நபரக்கள மவகலக்கு அமரத்த்ும் 

அருணாசச்லப் பிரமதசதத்ின் பாபம் பமர என்ற பகுதியில் அகமந்துள்ள அகனத்துத் 

கதாழிற்சாகலகளும்,  அரசு காப்பீட்டுச ் சட்டம் 1948 என்ற சட்டத்தின் கீழ் பயகன 

அகடவதற்குத் தகுதி கபறும். 

❖ மாதத்திற்கு ரூ.21,000 ஊதியம் கபறும் நபரக்ள் மற்றும் ரூ.25,000 வகர ஊதியம் கபறும் 

மாற்றுத் திறனாளிகள் அகனவரும் இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ் பயனகடவர.் 

 

பொல் உற்பேத்ியின் மீேொன சொன்றுக ் 

❖ கிமு 2500 ஆம் ஆண்டில் சிந்து சமகவளி நாகரிகதத்ில் பால் உற்பத்தி நகடமுகறயில் 

இருநத்து என்பது முதல் முகறயாக அறிவியல் பூரவ்மாக நிரூபிகக்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதுமவ பால் உற்பத்திகயப் பற்றிய ஒரு கதான்கமயான ஆதாரமாகும். 

❖ குஜராதத்ில் அகமநத்ுள்ள மகாட்டாடா பட்லியின் கதால்கபாருள் தளதத்ில் 

கண்கடடுகக்ப் பட்ட மட்பாண்டங்களின் எசச்ங்ககள மூலகக்ூறு மவதியியல் 

பகுப்பாய்வின் அடிப்பகடயில் ஆய்வு கசய்த பின்னர ் இந்த முடிவுகள் கிகடத்து 

உள்ளன. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டானது சிநத்ு சமகவளி நாகரிகம் கண்டுபிடிகக்ப் பட்ட 100 ஆண்டுகள் 

நிகறகவக் குறிக்கிறது. 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

பல்லுயிர்ப் தபருக்கம் குறிே்ே அடமசச்ரடவ வடட்தமடச சந்திப்பு 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்றத் துகற அகமசச்ர ்காகணாலி 

முகறயில் நடத்தப்பட்ட பல்லுயிரப்் கபருகக்ம் குறித்த அகமசச்ரகவ வட்டமமகச 

சந்திப்பில் இந்தியாகவப் பிரதிநிதிதத்ுவப்படுதத்ினார.் 

❖ இநத்ச ்சந்திப்பானது சீனாவினால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது. 

❖ இநத்ச ்சந்திப்பானது “2020 ஆம் ஆண்டிற்கு அப்பால் பல்லுயிரப்் கபருகக்ம் : பூமியில் 

உள்ள அகனதத்ு உயிரினங்களுக்குமான பகிரந்்தளிகக்ப்பட்ட எதிரக்ாலதக்தக் 

கட்டகமத்தல்” என்பது குறிதத்ு நடதத்ப்பட்டது.  

❖ உயிரியல் பல்லுயிரப்் கபருகக்ம் குறிதத் ஒப்பந்தத்தின் 15வது பங்காளரக்ள் 

மாநாடானது 2021 ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் குன்மிங்கில் நடத்தப்பட உள்ளது.  

 

பல்லுயிர்ப் தபருக்கம் குறிே்ே ஐக்கிய நொடுக ் சந்திப்பு 

❖ பல்லுயிரப்் கபருகக்ம் குறிதத் ஐக்கிய நாடுகள் சந்திப்பானது கசப்டம்பர  ் 30 ஆம் 

மததியில் நடதத்ப் பட்டது. 

❖ இநத் ஆண்டு இநத்ச ் சந்திப்பானது ‘நீடிதத் வளரச்ச்ிகக்ான பல்லுயிரப்் கபருகக்ம் 

குறித்த விகரவு நடவடிகக்க’ என்பது குறித்து நடதத்ப்பட்டது. 

 

SCO தவ ியுறவுே் துடற அடமசச்ர்க ் சந்திப்பு 

❖ ஷாங்காய் ஒதத்ுகழப்பு அகமப்பின் (SCO - Shanghai Cooperation Organization) 

கவளியுறவுத் துகற அகமசச்ரக்ளின் சந்திப்பானது ரஷ்யாவின் தகலநகரான 

மாஸ்மகாவில் நடதத்ப் பட்டது.  

❖ 8 நாடுகள் உறுப்பினரக்ளாக உள்ள SCO அகமப்பில் கவளியுறவுத் துகற 

அகமசச்ரக்ள் சந்திப்பில் இநத்ியா முழு உறுப்பினராக கலநத்ு ககாள்வது இது 

மூன்றாவது முகறயாகும்.  

❖ SCO ஆனது ரஷ்யா, சீனா, கிரக்ிஸ்தான் குடியரசு, கஜகஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் மற்றும் 

உஸ்கபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுககளச ் மசரந்த் அதிபரக்ளினால் 2001 ஆம் ஆண்டில் 

ஷாங்காய் நகரில் நகடகபற்ற மாநாட்டில் கதாடங்கப்பட்டது.  

❖ இநத்ியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் 2005 ஆம் ஆண்டில் இநத்க் குழுவில் 

பாரக்வயாளரக்ளாக மசரக்்கப்பட்டன. 

❖ இநத் 2 நாடுகளும் 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்தக ் குழுவில் முழு உறுப்பினரக்ளாக 

மசரத்்துக் ககாள்ளப் பட்டன. 
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உலக ொவிய பொலின எதிர்விடனக் கண்கொணிப்பகம் 

❖ மகாவிட் – 19 உலகளாவிய பாலின எதிரவ்ிகனக் கண்காணிப்பகமானது ஐக்கிய 

நாடுகள் கபண்கள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் வளரச்ச்ித் திட்டம் ஆகியவற்றினால் 

இகணநத்ு உருவாகக்ப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது நாடுகளின் பாலின அடிப்கடயிலான வன்முகற, கசலவற்றச ்சுகாதார நலதக்தச ்

ஆதரித்தல் மற்றும் கபண்களின் கபாருளாதாரப் பாதுகாப்பு ஆகிய 3 பிரிவுகளின் கீழ் 

ஆய்வு நடதத்ியுள்ளது. 

❖ இநத் அறிகக்கயின்படி, 8 நாடுகளில் 1 நாடு மட்டுமம மகாவிட் – 19 மநாய்த் கதாற்றுத் 

தாகக்தத்ிலிருநத்ு கபண்கள் மற்றும் கபண் குழநக்தககளப் பாதுகாப்பதற்காக 

நடவடிகக்கககள எடுதத்ுள்ளது. 

❖ 135 நாடுகளில் 71% அளவு பாலின அடிப்பகடயிலான வன்முகறகயக் ககயாள்வது 

குறிதத்ு கவனம் கசலுதத்ுகின்றன. 

❖ பாலின அடிப்பகடயிலான வன்முகறகயக ் ககளவதற்காக எடுகக்ப்படும் 

நடவடிகக்ககளில் ஐமராப்பா முன்னணியில் உள்ளது. இங்கு 32% அகனதத்ு 

வன்முகறத் தடுப்பு நடவடிகக்ககள் நகடமுகறயில் உள்ளன. 

❖ வட அகமரிகக்க் கண்டமானது கபண்களின் கபாருளாதாரப் பாதுகாப்கப 

ஆதரிப்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்ட அதிக எண்ணிகக்கயிலான நடவடிகக்கககள 

மமற்ககாண்டு வருகின்றன. இதற்கு அடுதத்ு ஆப்பிரிகக்ா இது குறிதத்ு அதிக 

அளவிலான நடவடிகக்கககள எடுத்து வருகின்றன. 

❖ ஐமராப்பாவானது கசலவற்ற சுகாதார நலதக்தச ்கசயல்படுத்துவதில் முன்னணியில் 

உள்ளது. இது இநத்க் கண்காணிப்பு அறிகக்கயில் 49% அகனதத்ு கசலவற்ற சுகாதார 

நலங்ககளக் ககாண்டுள்ளன. 

 

சர்வதேச ஆற்றல் பொதுகொப்புக் கருே்ேரங்கு 2020 

❖ சமீபதத்ில் சரவ்மதச ஆற்றல் பாதுகாப்புக் கருத்தரங்கு – 2020 ஆனது உலகத் தீவிரவாத 

எதிரப்்பு ஆகணயத்தினால் ஒருங்கிகணகக்ப்பட்டது. 

❖ இது தீவிரவாதம் குறிதத்ு மதசியப் பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய மனச ் சான்று 

ஆகிய விவகாரங்கள் மீதான விழிப்புணரக்வ அதிகரிப்பதற்காக கபாது நலன் சாரந்்த 

தனிநபரக்ளினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பதிவு கசய்யப்பட்ட இலாப மநாகக்ற்ற 

ககாள்கக வகுக்கும் நிறுவனமாகும். 

 

பசு வடே மீேொன ேடட 

❖ இலங்கக அரசானது அநந்ாட்டில் பசு வகதகயத் தகட கசய்யும் பரிந்துகரக்கு 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ எனினும் அந்த நாட்டில் மாமிசம் உண்பவரக்ளுக்குப் பயனளிப்பதற்காக மாட்டு 

இகறசச்ிகய இறகக்ுமதி கசய்ய அந்த நாடு முடிவு கசய்துள்ளது. 

 

ஐக்கிய நொடுக ் தபொதுச ்சடபயின் 75வது அமர்வு 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்சகபயின் 75வது அமரவ்ானது  2020 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்

15-30 வகர காகணாலி முகறயில் நடதத்ப்பட்டது. 

❖ இது துருக்கியின் மவால்கன் மபாஸ்கிர ் என்பவரின் தகலகமயின் கீழ், நியூயாரக்் 

நகரிலிருநத்ு அகமரிக்காவினால் நடத்தப்பட்டது. 
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❖ இநத் அமரவ்ின் கருத்துரு, “நமக்குத் மதகவயான எதிரக்ாலம், நமக்குத் மதகவயான 

ஐக்கிய நாடுகள், பல்தரப்பிற்கான நமது கூட்டு உறுதிப்பாடுககள உறுதி கசய்தல், 

திறன் வாய்ந்த பல்தரப்பு நடவடிகக்கயின் மூலம் மகாவிட் – 19 கதாற்கற 

எதிரக்காள்தல்” என்பதாகும்.  

❖ இநத் அமரவ்ின்மபாது, ஐக்கிய நாடுகளின் 75வது நிகனவு தினதக்தக் குறிப்பதற்காக 

2020 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 21 அன்று ஒரு சிறப்பு நிகழ்வானது ஏற்பாடு 

கசய்யப்பட்டது.  

❖ இநத்  நிகழ்வானது “நமக்குத் மதகவயான எதிரக்ாலம், நமக்குத் மதகவயான ஐக்கிய 

நாடுகள், பல்தரப்பிற்கான நம்முகடய கூட்டு உறுதிப்பாட்கட உறுதி கசய்தல்” என்ற 

கருதத்ுருவின் கீழ் நடத்தப்பட்டது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் 75வது நிகனவு தினதக்தக் குறிப்பதற்கான ஒரு பிரகடனமானது 

தீவிரவாததக்த எதிரத்த்ுப் மபாராடுதல், பன்கமவாததக்த சீரத்ிருதத்ுதல், 

அகனவகரயும் உள்ளடக்கிய வளரச்ச்ி, மகாவிட் – 19 ககாள்கள மநாய் மபான்ற 

சவால்ககள எதிர ் ககாள்வதற்கான தயார ் நிகல ஆகியவற்றிற்கான 

நகடமுகறககள வலுப்படுதத்ுவதற்காக மவண்டி நடத்தப்பட்ட உயரம்ட்டக் 

கூட்டத்தில் ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டது. 

 

 

ஆர்மீனியொ – அசர்டபஜொன் பிரசச்ிடன 

❖ நமகாரம்னா-காராபாக் பகுதி மீதான ஆரம்ீனியா-அசரக்பஜான் 

ஆகியவற்றிற்கிகடமயயான நிலப் பிரசச்ிகனயானது கடும் தாக்குதல்களுடன் 

மீண்டும் கதாடங்கியுள்ளது.  

❖ ஆரம்ீனியா மற்றும் அசரக்பஜான் ஆகியகவ டிரான்ஸ்காகசியா அல்லது கதற்கு 

காகசியாவின் ஒரு பகுதியாகும்.  

❖ இது ஏறத்தாழ, கடநத் 40 ஆண்டுகளாக நமகாரம்னா காராபாஹ் பகுதி மீதான நிலப் 

பிரசச்ிகன காரணமாக மூடப்பட்டுள்ளது.  

❖ நமகாரம்னா-காராபாஹ் பகுதியானது 95% மகக்ள் கதாககயாக ஆரம்ீனிய இன 

குடிமகக்களக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ இது அந்தக் குடிமகக்ளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் இது சரவ்மதச அளவில் 

அசரக்பஜானின் ஒரு பகுதியாக ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

❖ இநத்ப் பிரசச்ிகனயானது முதன்முதலில் 1988 ஆம் ஆண்டில்  கதாடங்கியது. அதற்கு 

அடுத்தடுதத் ஆண்டுகளில் மிகப்கபரிய அளவில் மனித உரிகம விதிமீறல்கள், 

கடுகமயான அகதிப் பிரசச்ிகனகள் ஆகியவற்கற அது ஏற்படுதத்ியது.  

❖ இதகனத் கதாடரந்த்ு, ஆரம்ீனியா நாட்டுப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அங்கீகரிகக்ப்படாத 

நமகாரம்னா – காராபாஹ் குடியரசு ஆகிமயாரினால் 1994 ஆம் ஆண்டில் பிஸ்மகக் 

கநறிமுகற எனப்படும் ஒரு தற்காலிக மபார ் நிறுத்த ஒப்பந்தமானது கககயழுத்து 

இடப்பட்டது. ஆனால் அது நகடமுகறகக்ு வரவில்கல.   

❖ பிஸ்மகக் கநறிமுகறனது கிரக்ிஸ்தானின் தகலநகரான பிஸ்மகக்கில் 1994 ஆம் 

ஆண்டில் மம 05 அன்று கககயழுதத்ிடப்பட்டது.  
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❖ நாமகாரம்னா – காராபாஹ் பகுதியானது சரவ்மதச அளவில் அசரக்பஜானின் ஒரு 

பகுதியாக ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்டாலும் இது ஆரம்ீனியா குடிமகக்ளால் 

கட்டுப்படுதத்ப் படுவதன் காரணமாக பிரசச்ிகனக்குரியதாக உள்ளது.  

 

 

தபொங்தகொசொகர ்மற்றும் கொர்தபட ்கடற்படடப் பயிற்சி 

❖ இநத்ியக் கடற்பகட மற்றும் வங்கமதசக் கடற்பகட ஆகியவற்றிகடமயயான 

இருதரப்புப் பயிற்சியின் 2வது பதிப்பான “மபாங்மகாசாகர”் என்ற பயிற்சியானது 

வங்காள விரிகுடாவின் வடக்குப் பகுதியில் கதாடங்கியது. 

❖ மபாங்மகாசாகர ் பயிற்சியில், இரு நாடுககளச ் மசரந்த் கப்பல்களும் கடற்பகட 

வீரரக்ளின் பரிமாணங்கள் மற்றும் கஹலிகாப்டர ் நடவடிகக்ககள் மபான்ற  கடல் 

மமற்பரப்பு நடவடிகக்ககளில் கலநத்ு ககாண்டன. 

❖ மபாங்மகாசாகர ் பயிற்சியின் முதலாவது பதிப்பானது 2019 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ இநத்ப் பயிற்சியின் இந்த வருடதத்ிய பதிப்பானது முஜிப் பாரம்சா எனப்படுகின்ற  

அதாவது பங்கபநத்ு மஷக்  முஜிபுர ் ரகுமானின் 100வது பிறந்த தினத்தின் மபாது 

நடத்தப் படுவதால் முக்கியதத்ுவம் வாய்நத்தாகக் கருதப்படுகின்றது.  

❖ இநத்ியா மற்றும் வங்கமதசத்திற்கு இகடமயயான ஒருங்கிகணந்த கண்காணிப்புச ்

மசகவயானது 2018 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கியது.  

❖ இநத் 2 பிரிவுகளும் சரவ்மதசக் கடல்சார ் எல்கலக் மகாட்டிற்கு அருகில் கூட்டுக் 

கண்காணிப்கப மமற்ககாண்டன. 

 

தபண்க ் குறிே்ே 4வது உலகக் கருேே்ரங்கின் 25வது நிடனவு தினம் 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில், உலக சமூகமானது கபண்கள் குறித்த 4வது உலகக் கருதத்ரங்கின் 

25வது நிகனவு தினதக்தயும் கபய்ஜிங் பிரகடனம் மற்றும் கசயல்பாட்டுத் தளம் (1995) 

ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்டகதயும் குறிக்கின்றது.  

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்மாதத்தில் சீனாவின் கபய்ஜிங்கில் ஐக்கிய நாடுகளால் 

நடத்தப்பட்ட கருத்தரங்கிற்கான கபயர ்“கபண்கள் குறித்த 4வது உலகக் கருதத்ரங்கு : 

சமதத்ுவம், வளரச்ச்ி மற்றும் அகமதிக்கான நடவடிகக்க” என்று கவகக்ப் பட்டது.  

❖ இநத்க் கருதத்ரங்கில், உலகம் முழுவதும் உள்ள அரசாங்கங்கள் கசயல்திட்ட 

நடவடிகக்ககக்ான கபய்ஜிங் தளம் எனப்படும் உலகளாவிய சட்டப்படியான  

சமதத்ுவதக்த அகடவதற்காக ஒரு ஒருங்கிகணநத் திட்டதக்த ஏற்றுக் ககாண்டன.  
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❖ கபண்கள் குறித்த முதலாவது உலகக் கருத்தரங்கானது 1975 ஆம் ஆண்டில் கமகச்ிமகா 

நகரில் நடதத்ப் பட்டது. இதற்கு அடுதத்ு இநத் கருத்தரங்கு மகாப்பன்மஹகன், 

கநமராபி ஆகிய இடங்களில் நடதத்ப்பட்டன.    

 

 

நியூ கலிதடொனியொ வொக்தகடுப்பு 

❖ சமீபதத்ில் பிகரஞ்சுப் பிரமதசமான நியூ கலிமடானியா ஆனது பிரான்சிடமிருநத்ு 

சுதந்திரம் கபறுவதற்காக மவண்டி நடத்தப்பட்ட ஒரு வாக்ககடுப்பில் அதற்கு எதிராக 

வாகக்ளிதத்ு உள்ளது.  

❖ இநத் வாக்ககடுப்பானது கநாவ்மியா ஒப்பநத்ம் எனப்படும் 1998 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக் 

ககாள்ளப் பட்ட ஒரு காலணியாதிகக் நீகக்த் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.  

❖ நியூ  கலிமடானியா என்பது கதன்மமற்கு பசிபிக் கடலில் அகமந்துள்ள பிரான்சின் ஒரு 

சிறப்புப் பிரமதசம் மற்றும் ஒரு தீவுக் கூட்டமாகும். 

❖ அங்கு கணக்ஸ் என்ற பூரவ் குடிமகக்ள் கமாதத் மகக்ள் கதாககயில் 39% ஆக 

உள்ளனர.் மமலும் அங்கு ஐமராப்பியக ்குடியிருப்பாளரக்ள் (மகல்மடாசச்ஸ்) 27% என்ற 

அளவில் உள்ளனர.்  

❖ நியூ கலிமடானியா ஆனது தனது பூரவ்குடி கணகஸ்் மகக்ள் மற்றும் ஐமராப்பியரக்ள் 

ஆகிமயாருக்கிகடமய மிகப்கபரிய பிளகவக் ககாண்டுள்ளது. அங்கு கணக்ஸ் மகக்ள் 

விடுதகலக்கு ஆதரவாகவும் ஐமராப்பியரக்ள் அந்த விடுதகலக்கு எதிராகவும் 

உள்ளனர.்  

வரலாறு 

❖ நியூ கலிமடானியா பகுதியானது பிரிட்டகனச ்மசரந்்த கடற் பயணியான மஜம்ஸ் குக ்

என்பவரால் 1774 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  

❖ இது 1853 ஆம் ஆண்டில் பிரான்சுடன் இகணகக்ப்பட்டது. 

❖ 1946 ஆம் ஆண்டில், நியூ கலிமடானியாவானது ஒரு அயல்நாட்டுப் பிரமதசமாக 

உருகவடுத்தது. 

❖ 1953 ஆம் ஆண்டு வாக்கில், பிகரஞ்சுக் குடியுரிகமயானது பூரவ் குடி என்ற பாகுபாடு 

இல்லாமல், அகனத்து நியூ கலிமடானியா மகக்ளுக்கும் வழங்கப் பட்டு உள்ளது.  
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தகொவிட் – 19 தநொய்ே ்ேடுப்பு மருந்து தசொேடனக்கொக தவண்டி இந்தியொ + 5 

❖ புதத்ாகக்த்திற்கான ககாள்கள மநாய்த் தடுப்புத் தயார ் நிகலயின் மீதான 

கூட்டிகணவின் (CEPI - Coalition of Epidemic Preparedness for Innovation) உலகளாவிய 

முன்கனடுப்பானது 6 ஆய்வகங்ககள அகடயாளம் கண்டுள்ளது.  

❖ பிரிட்டன், கநதரல்ாநத்ு, இத்தாலி, கனடா, வங்க மதசம் மற்றும் இந்தியா ஆகிய 6 

நாடுகளில் இந்த ஆய்வகங்கள் உள்ளன. 

❖ இநத்ியாவின் THSTI ஆய்வகமானது CEPI-ன் உலகளாவிய அகமப்பின் கீழ் 

அங்கீகரிகக்ப் பட்டுள்ளது.  

❖ THSTI என்பது உருமாற்றம் ககாண்ட சுகாதார அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ப 

கமயமாகும். 

❖ இது உயிரித் கதாழில்நுட்பத் துகறயின் கீழ் உள்ள ஒரு தன்னாட்சி கமயமாகும்.  

CEPI 

❖ இதன் தகலகமயகம் நாரம்வயில் அகமநத்ுள்ளது.  

❖ இது புதிதுபுதிதாக அதிகரித்து வரும் கதாற்று மநாய்களுகக்ு எதிராக ஆராய்சச்ித் 

திட்டங்கள் மற்றும் தடுப்பு மருநத்ுககள மமம்படுத்துவதற்கு மவண்டிய நிதியிகன 

அளிப்பதற்காக நன்ககாகடககளப் கபற்றுத் தரும் ஒரு அகமப்பாகும். 

❖ CEPI ஆனது உலக சுகாதார அகமப்பின் “முன்னுரிகமச ்  கசயல்திட்ட மநாய்களின்” 

(Blueprint Priority Diseases) மீது கவனம் கசலுத்துகின்றது.  

 

சிட்வி துடறமுகம் – மியொன்மர ் 

❖ இநத்ியா மற்றும் மியான்மர ்ஆகிய நாடுகள் 2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 

மியான்மரில் உள்ள ரககன் மாகாணதத்ில் அகமநத்ுள்ள சிட்வி துகறமுகதக்தச ்

கசயல்பாட்டிற்குக் ககாண்டு வருவதற்கு மவண்டிப்  பணியாற்றி வருகின்றன. 

❖ இநத்த் துகறமுகமானது கதன்கிழகக்ு ஆசியாவிற்கான இந்தியாவின் நுகழவு 

வாயிலாகப் பாரக்க்ப் படும் கலாடான் பல்முகனயப் மபாக்குவரதத்ுத் திட்டதத்ின் ஒரு 

பகுதியாகும். 

❖ இது ரககன் மாகாணத்தின் தகலநகரான சிட்வியில் 2016 ஆம் ஆண்டில் 

இநத்ியாவினால் கட்டப்பட்டுள்ள ஒரு ஆழ்கடல் நீரத்் துகறமுகமாகும்.  

❖ இநத்த் துகறமுகமானது இந்தியாவின் நிலதத்ால் சூழப்பட்டுள்ள வடகிழக்குப் 

பகுதிகய மிமசாரம் வழியாக வங்காள விரிகுடாவுடன் இகணக்கின்றது.  
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ஒரு நொ ் பிரேமர ்

❖ 16 வயது நிரம்பிய அவா முரம்டா என்பவர ் ”கபண்கள் அதிகாரமளிப்பு” என்ற ஒரு 

திட்டதத்ிற்காக மவண்டி பின்லாநத்ு நாட்டின் ஒரு நாள் பிரதமராகப் பதவிமயற்றார.் 

❖ இது பாலினச ் சமத்துவம் குறித்து விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்துவதற்காக மவண்டி 

ஐக்கிய நாடுகள் அகமப்பின் சரவ்மதச கபண் குழநக்தகள் தினத்தின் ஒரு பகுதி 

ஆகும். 

❖ சன்னா மரின் என்பவர ் பின்லாநத்ு நாட்டின் தற்மபாகதய பிரதமர ் ஆவார .் உலகின் 

மிக இளம் வயதுப் பிரதமரக்ளில் ஒருவராகவும் இவர ்திகழ்கிறார.்  

 

“சொம்பல்” நிறப் படட்ியலில் பொகிஸ்ேொன் 

❖ உலகளாவிய தீவிரவாத நிதிக் கண்காணிப்பு அகமப்பான நிதியியல் நடவடிகக்க 

பகடக் குழுவானது (FATF - The Financial Action Task Force) பாகிஸ்தான் நாட்கட “சாம்பல் 

நிறம்” என்ற பட்டியலில் கவகக் முடிவு கசய்துள்ளது. 

❖ இது அந்த நாடு எல்இடி (LeT) மற்றும் கஜஇஎம் (JeM) மபான்ற தீவிரவாதக் 

குழுகக்ளுகக்ான நிதி ஓட்டதக்தச ்சரிவர கண்காணிகக்த் தவறியுள்ளது என்று கூறி 

உள்ளது.  

❖ இநத் முடிவானது மகாவிட் – 19 மநாய்த் கதாற்றின் காரணமாக காகணாலி வாயிலாக 

நடத்தப்பட்ட FATF-ன் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி அமரவ்ின் மபாது மமற்ககாள்ளப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ இநத் முழு அமரவ்ானது சீனாவின் தகலகமயில், அதாவது ஜியாங்மின் லியூ 

என்பவரது தகலகமயில் நகடகபற்றது. 

❖ FATF-ன் ஆசியப் பசிபிக் குழுவானது பாகிஸ்தாகன அதன் “மமம்படுத்தப்பட்ட கதாடர ்

கண்காணிப்பு” (Enhanced Follow-up) பட்டியலில் மீண்டும் கவதத்ுள்ளது. 

 

“சிறந்ே ஆய்வக நடடமுடறயின்” (GLP) துடணே ்ேடலவர் பேவி 

❖ இநத்ியாவானது கபாருளாதார ஒத்துகழப்பு மற்றும் மமம்பாட்டிற்கான அகமப்பின் 

(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) பணிக் குழுவின் “GLP” என்ற 

நகடமுகறயின் துகணத் தகலவராகத் மதரந்்கதடுகக்ப்பட்டுள்ளது. 

❖ GLP என்பது கதாழிற்துகற இரசாயனங்கள், மருத்துவ-மவளாண் இரசாயனங்கள், 

ஒப்பகனப் கபாருட்கள், உணவு / தீவனப் கபாருட்கள் மற்றும் மருத்துவச ்சாதனங்கள் 

மபான்ற பல்மவறு இரசாயனங்கள் குறிதத்ு ஏற்படுத்தப்படும் பாதுகாப்புத் தரகவ 

உறுதி கசய்வதற்காக OECDயினால் மமம்படுத்தப்பட்ட ஒரு தர அகமப்பாகும். 

❖ மத்திய அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் துகறயானது 2002 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 

அன்று மதசிய GLP இணகக்க் கண்காணிப்பு ஆகணயதக்த ஏற்படுதத்ியுள்ளது.  

 

பன்னொட்டு சூரிய சக்திக் கூட்டணியின் மூன்றொவது கூடட்ம் 

❖ சமீபதத்ில் பன்னாட்டு சூரிய சக்திக் கூட்டணியின் மூன்றாவது கூட்டமானது இகணய 

வழியில் நகடகபற்றது. 

❖ இநத்க் கூட்டதத்ில் இநத்ியாவும் பிரான்சும் மீண்டும் தகலகமயாகவும் இகணத் 

தகலகமயாகவும் மதரந்க்தடுகக்ப் பட்டன. 

❖ இதில் விஸ்மவஸ்வரய்யா விருதானது ஆசிய-பசிபிக் பிராநத்ியத்தில் ஜப்பானுக்கும், 

ஐமராப்பா மற்றும் இதர பிற பிராநத்ியங்களுள் கநதரல்ாந்துகக்ும் வழங்கப் பட்டது. 
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❖ பன்னாட்டு சூரிய சக்திக் கூட்டணியின் நான்கு பிராந்தியங்களில் ஒவ்கவான்றிலும் 

உள்ள அதிகபட்ச மிதகக்ும் சூரிய சகத்ித் திறன் ககாண்ட நாடுககள இது 

அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ கல்பனா சாவ்லா விருதுகள் சூரிய ஒளி ஆற்றல் துகறயில் பணிபுரியும் விஞ்ஞானிகள் 

மற்றும் கபாறியாளரக்ளின் சிறநத் பங்களிப்கப அங்கீகரிக்கின்றன. 

❖ திவாகர ் விருதானது  மாற்றுத் திறனாளிகளின் நலனுகக்ாகச ் கசயல்பட்டு வரும் 

நிறுவனங்கள் மற்றும் நாட்டில் சூரிய சக்தியின் பயன்பாட்கட அதிகப்படுதத்ும் 

நிறுவனங்ககள அங்கீகரிக்கிறது. 

 

ரஷ்யொ மற்றும் தபலொரஸ் மீது ேடட 

❖ எதிரக்க்ட்சித் தகலவர ்அகலகஸ்ி நவல்னிக்கு விஷம் ககாடுத்ததற்காக ரஷ்யா மீது 

தகட விதிகக் ஐமராப்பிய ஒன்றியம் ஒப்புக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இத்தகட உதத்ரவு பிரான்ஸ் மற்றும் கஜரம்னியால் கதாடங்கப் பட்டது. 

❖ நவல்னி என்பவர ்ரஷ்யாவில் ஒரு ஊழல் தடுப்புப் புலனாய்வாளராக இருந்தார.் 

❖ ரஷ்ய அதிபரான விளாடிமிர ்புடினின் முக்கிய அரசியல் எதிரப்்பாளர ்இவராவார.் 

❖ மவதியியல் ஆயுதங்ககளத் தகட கசய்வதற்கான அகமப்பானது, நவல்னி அவரக்ள் 

மநாவிமசாக் கநரவ்் ஏகஜன்ட் (Novichok nerve agent) என்பதன் மூலமாக தாகக்ப் பட்டதாக 

உறுதிப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ மநாவிமசாக ் கநரவ்் ஏகஜன்டானது, நரம்புகள் உறுப்புகளுக்குச ் கசய்திககள 

மகடமாற்றும் முகறகய சீரக்ுகலக்கிறது. 

 

இரண்டொம் உலகப் தபொர ்குண்டு “Tall boy” 

❖ ஒரு மிகப்கபரிய இரண்டாம் உலகப் மபார ் குண்டானது மபாலந்து நாட்டின் 

கடற்பகடயினால் நடத்தப்பட்ட ஒரு பிரதத்ிமயகப் பயிற்சியின் மபாது நீருகக்டியில் 

கவடிதத்து. 

❖ 5 டன் எகட ககாண்ட இந்த குண்டு “Tall boy” என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. இது 

“நிலநடுக்க குண்டு” என்றும் அறியப்படுகின்றது.  

❖ இது 1945 ஆம் ஆண்டில் நாஜி அணியின்  மபாரக்் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் பிரிட்டிஷ் 

ராயல் விமானப் பகடயால் வீசப்பட்டது. 

❖ இநத்க் குண்டானது மபாலநத்ின் வடமமற்கில் நாஜி கஜரம்னியின் முன்னாள் 

பகுதியான Swinoujscie என்ற இடதத்ிற்கு மிக அருகில் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டது.  
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இரண்டொவது தகொவிட் – 19 ேடுப்பு மருந்து – ரஷ்யொ  

❖ ரஷ்ய அதிகாரிகள் “எபிகம்வக் ககாரானா” (EpicVacCorona) எனப்படும் ஒரு புதிய 

மகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளனர.் 

❖ இது கபப்கடகட அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட ஒரு தடுப்பு மருந்தாகும்.  

❖ ஸ்புட்னிக் V என்பது இரஷ்யாவினால் மமம்படுத்தப்பட்ட முதலாவது தடுப்பு 

மருந்தாகும்.  

❖ தற்கபாழுது இந்தியாவில் 3 மகாவிட் – 19 தடுப்பு மருந்துகள் மசாதகனயில் உள்ளன. 

❖ மகாமவகச்ின், கசமகாவ் டி மற்றும் ஆக்ஸ்மபாரட்ு பல்ககலகக்ழகத் தடுப்பு 

மருந்துகள் ஆகியகவ அநத்த் தடுப்பு மருந்துகளாகும். 

 

கற்பழிப்பு வழக்குகளுக்கொன மரண ேண்டடன குறிே்ே அவசரச ்சடட்ம் 

❖ வங்க மதசதத்ில் சமீபதத்ில் நிகழ்நத் பாலியல் வன்ககாடுகமககளத் கதாடரந்த்ு 

ஏற்பட்ட நாடு தழுவிய மபாராட்டங்ககளத் கதாடரந்்து அநந்ாடானது 

அக்குற்றவாளிகளுகக்ு மரண தண்டகன வழங்குவதற்கான ஒரு அவசரச ்சட்டத்திற்கு 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ இது கபண்கள் மற்றும் குழநக்தகள் மீதான அடகக்ுமுகற தடுப்புச ்சட்டம் என்பதன் 

மீதான ஒரு அவசரச ்சட்டமாகும். 

❖ தற்கபாழுதிலிருநத்ு வன்புணரவ்ிற்கான மிக அதிகபட்ச தண்டகன மரண 

தண்டகனயாகும். இதற்கு முன்பு இதுவகரயில் அதிகபட்ச தண்டகனயாக 

கடுகமயான ஆயுள் தண்டகன இருநத்து.  

 

ஐக்கிய நொடுக ் மனிே உரிடமக ் ஆடணயே்தில் இடங்க ் 

❖ சமீபதத்ில் 47 உறுப்பினரக்களக் ககாண்டுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிகமகள் 

ஆகணயத்தில் (UNHRC - UN Human Rights Council) 15 உறுப்பினரக்களத் 

மதரந்க்தடுப்பதற்கான மதரத்ல் நகடகபற்றது.  

❖ UNHRC-ன் இடங்களுகக்ு பாகிஸ்தான், சீனா, ரஷ்யா, கியூபா ஆகிய நாடுகள் 

மதரந்க்தடுகக்ப் பட்டுள்ளன. 

❖ பாகிஸ்தான் தற்கபாழுது 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 முதல் UNHRC-ல் பணியாற்றி 

வருகின்றது. 

❖ இநத் மறுமதரத்லின் மூலம், பாகிஸ்தான் நாடானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 முதல் 

அடுதத்ு 3 ஆண்டுகளுக்கு அதன் உறுப்பினராகப் பணியாற்றும்.  

❖ 2006 ஆம் ஆண்டு UNHRC ஏற்படுதத்ப் பட்டதிலிருநத்ு அநந்ிறுவனதத்ிற்கு பாகிஸ்தான் 

மதரந்க்தடுகக்ப்படுவது இது 5வது முகறயாகும்.  

 

மடறகுறியொக்கப்படட் சமூக ஊடகச ்தசய்திகளுக்கு எதிரொன பிரசச்ொரம் 

❖ இநத்ியா மற்றும் இதர 7 நாடுகள் ஒரு முகனயில் இருநத்ு மற்கறாரு முகன வகரயில் 

மகறகுறியிடப்பட்ட (end-to-end encryption) சமூக ஊடகச ் கசய்திகளுக்கு எதிரான 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் தகலகமயிலான பிரசச்ாரதத்ிற்கு ஆதரவளிகக் முடிவு 

கசய்துள்ளது. 

❖ இநத்ப் பிரசச்ாரமானது முகநூல் மபான்ற சமூக ஊடகங்களினால் அனுப்பப்படும் 

மகறகுறியாகக்ப் பட்ட கசய்திகளுக்கு எதிராக மமற்ககாள்ளப் படுகின்றது.  

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் மற்றும் இநத்ியா ஆகியகவ கனடா, அகமரிகக்ா, நியூசிலாநத்ு, 

ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திமரலியா ஆகியவற்றுடன் இகணந்துள்ளன. 
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❖ இநத் நடவடிகக்கயானது ஜப்பான் மற்றும் இநத்ியாகவ இகணப்பதற்காக 

நுண்ணறிவுப் பிரசச்ிகனகள் குறித்த உலகளாவியக் கூட்டிகணவான “5 கண்கள்” 

என்ற கபயரில் 5 நாடுககளக் ககாண்ட ஒரு குழுவின் விரிவாகக்தக்தக் குறிக்கின்றது. 

❖ ஒரு முகனயில் இருநத்ு மற்கறாரு முகன வகரயிலான மகறகுறியாகக்ம் என்பது 

தகவல் கதாடரப்ில் உள்ள பயனாளரக்ள் மட்டுமம இநத் கசய்திககளப் படிகக்க் கூடிய 

ஒரு தகவல் கதாடரப்ு அகமப்பாகும். 

❖ இது தகவல்கதாடரப்ு வழங்குநரக்ள், இகணயச ் மசகவ வழங்குநரக்ள் மற்றும் 

கதாடரப்ுச ் மசகவ வழங்குநரக்ள் உள்ளிட்ட சாத்தியமான இகடயீட்டாளரக்களச ்

கசய்தி கதாடரப்ில் தகலயிடுவதில் இருநத்ு தடுக்கின்றது.  

 

ஒழுங்குமுடற சொண்டப்ொக்ஸ் என்பேன் மீேொன  கட்டடமப்பு  

❖ சரவ்மதச நிதியியல் மசகவ கமய ஆகணயமானது (IFSCA - International Financial Services 

Centres Authority) ஒழுங்குமுகற சாண்ட்பாகஸ்ிற்கான (Regulatory Sandbox) ஒரு 

கட்டகமப்கப அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது.  

❖ ஒழுங்குமுகற சாண்ட்பாக்ஸ் ஆனது கிப்ட் நகரில் அகமநத்ுள்ள IFSCற்குள் கசயல்பட 

உள்ளது.  

❖ இதன் மநாகக்ம் நிதியியல் மசகவயில் கபாறுப்புமிகக் புதத்ாகக்தக்த ஊக்குவிதத்ல், 

கசயல்திறன் ஊகக்ுவிதத்ல், வாடிகக்கயாளரக்ளுகக்ுப் பயன்ககள வழங்குதல் 

ஆகியனவாகும். 

 

ஜி20 Y20 மொநொடு 

❖ சமீபதத்ில் 3 நாட்கள் கால அளவுள்ள ஜி20 அகமப்பின் இகளமயார ் 20 பங்மகற்புக் 

குழுவின் (Y20) காகணாலி மாநாடானது நகடகபற்றது. 

❖ இதில் பங்மகற்பாளரக்ள் ஆண்டு முழுவதும் Y20 பிரதிநிதிகள் கவனம் கசலுதத்ுகின்ற  

மற்றும் ஜி20 அகமப்பின் பணியுடன் ஒதத்ுப் மபாகும் வககயில் ஒரு வித்தியாசமான 

முக்கியக் கருதத்ுரு குறித்து விவாதித்தனர.் 

❖ இகளமயார ்மமம்பாடு (அகம்டாபர ்15 வியாழன்) எதிரக்ாலப் கபாருத்தம் (கவள்ளி 16, 

அக்மடாபர)், உலகக் குடியுரிகம (சனி 17, அகம்டாபர)் ஆகியகவ இதில் தினசரிக் 

கருதத்ுருக்களாகும். 

❖ ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதகக்தக்த கவன்றவரான உகசன் மபால்ட் ஒரு காகணாலி 

வாயிலாக மகள்வி மற்றும் பதில் மூலம் உலகம் முழுவதும் உள்ள இகளஞரக்ளிடம் 

உகரயாற்றினார.் 

 

SCO அடமப்பின் ேடலடம வழக்குடரஞர்க ின் 18வது சந்திப்பு 

❖ ஷாங்காய் ஒதத்ுகழப்பு அகமப்பின் மீது தகலகம வழக்குகரஞரக்ளின் 18வது 

சந்திப்பானது காகணாலி வாயிலாக நடதத்ப்பட்டது. 

❖ இநத்ியாவின் சாரப்ாக கசாலிசிட்டர ் கஜனரல் துஷார ் மமத்தா இதில் கலந்து 

ககாண்டார.் 

❖ இநத்ச ்சந்திப்பின் மபாது, அகனதத்ு வழக்குகரஞரக்ளும் ஊழகலத் தடுத்தல் மற்றும் 

எதிரத்்துப் மபாராடுதல், பரஸ்பர சட்ட உதவி மற்றும் ஒழுங்குமுகறச ் சட்டங்களின் 

பரிமாற்றம் ஆகியவற்றின் ஒத்துகழப்கப வலுப்படுத்த ஒப்புக் ககாண்டனர.் 

❖ இநத்ியா 2021 ஆம் ஆண்டில்  SCO  (Shanghai Cooperation Organization) அகமப்பின் 

தகலகம வழகக்ுகரஞரக்ள் மாநாட்கட நடதத் உள்ளது.  
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இலங்டகயின் 20வது சட்டேத்ிருே்ேம் 

❖ இலங்ககயின் அரசியலகமப்பில் 20வது சட்டத் திருத்தமானது சமீபதத்ில் 

நிகறமவற்றப் பட்டது. 

❖ இது நிரவ்ாக ரதீியாக குடியரசுத் தகலவருக்கு விரிவான அதிகாரங்ககளயும் அதிக 

சட்டப் பாதுகாப்கபயும் தரக் கூடியதாக எதிரப்ாரக்க்ப் படுகிறது. 

❖ இநத்த் திருத்தம் இலங்ககயின் 19 ஆவது சட்டத் திருதத்தக்தத் திரும்பப் கபறுகிறது. 

❖ பதிலுக்கு இநத்ப் புதிய சட்டத் திருத்தமானது பிரதமரின் பங்கக கவறும் 

கபயரளவாகக் குகறக்கிறது. 

 

ஊழல் ேடுப்புச ்தசயற்குழு 

❖ சவூதி அமரபியாவானது ஜி20 ஊழல் தடுப்புச ் கசயற்குழுவின் முதலாவது 

அகமசச்ரக்ள் கூட்டதக்த இகணய வழியில் நடதத்ுகிறது. 

❖ ஜி20 உசச்ி மாநாடானது “நிதிச ் சநக்தகள் மற்றும் உலகப் கபாருளாதாரம் குறித்த 

உசச்ி மாநாடு” என்று முகறப்படியாக அகழகக்ப்படுகிறது. 

❖ இது மிகப்கபரிய மற்றும் மவகமாக வளரந்்து வரும் கபாருளாதாரங்ககளக் ககாண்ட 

நாடுககளச ்மசரந்த் தகலவரக்ளின் ஒரு வருடாநத்ிர கூட்டமாகும். 

❖ கமாத்தத்தில், ஜி20 உறுப்பினர ் நாடுகள் உலகளாவிய கமாதத் உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் 85%, சரவ்மதச வரத்த்கத்தில் 75% மற்றும் உலக மகக்ள்கதாககயில் 

மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆகியவற்கறக் ககாண்டு உள்ளன. 

 

 

இந்தியொ மற்றும் சர்வதேச தேொழிலொ ர் அடமப்பு 

❖ சரவ்மதச கதாழிலாளர ் அகமப்பின் (ஐ.எல்.ஓ) தகலவராக இந்தியா 35 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கபாறுப்மபற்றுள்ளது. 

❖ ஐ.எல்.ஓ அகமப்பின் நிறுவன உறுப்பினரக்ளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

❖ கவரச்யில்ஸ் ஒப்பநத்த்தின் கீழ் 1919 ஆம் ஆண்டில் உருவாகக்ப்பட்ட இவ்வகமப்பு 

1946 ஆம் ஆண்டில் ஒரு தனிச ்சிறப்பு அகமப்பாக மாறியது. 
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SLINEX 20 

❖ வருடாந்திர இந்தியக் கடற்பகட மற்றும் இலங்ககக் கடற்பகடயின் இருதரப்பு கடல் 

பயிற்சியான SLINEX-20 ஆனது இலங்ககயின் திருமகாணமகலயில் நகடகபற்றது. 

❖ SLINEX பயிற்சியின் முநக்தயப் பதிப்பானது 2019 ஆம் ஆண்டில் கசப்டம்பர ்மாதத்தில் 

இநத்ியாவின் விசாகப் பட்டினதத்ில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் அண்கடநாடுகளுகக்ு முதன்கம கவனம் (neighbourhood first) என்ற 

ககாள்கக மற்றும் ‘பிராந்தியதத்ில் உள்ள அகனவருகக்ும் பாதுகாப்பு மற்றும் 

வளரச்ச்ி’ (Security and Growth for all the Region) என்பது பற்றிய பிரதமர ் மமாடியின் 

பாரக்வ ஆகியவற்றுடன் உடன்படுகிறது. 

 

சூடொன் மற்றும் இஸ்தரல் 

❖ இஸ்மரகல அங்கீகரிப்பதில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் பஹ்கரனுடன் இகணநத் 

மூன்றாவது நாடு சூடான் ஆகும். 

❖ அகமரிகக்ாவானது சமீபதத்ில் இஸ்மரலுக்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் 

பஹ்கரனுகக்ும் இகடயிலான ஒப்பந்தங்களுக்கு நடுவாண்கம வகித்தது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்குப் பிறகு, இஸ்மரலுடன் ஒரு நட்பு ஒப்பந்தத்தில் 

கககயழுதத்ிட்ட நான்காவது நாடாக பஹ்கரன் ஆனது. 

❖ இஸ்மரகல அங்கீகரித்த முதல் நாடு எகிப்து ஆகும். 

❖ எகிப்கதத் கதாடரந்த்ு, மஜாரட்ான் இஸ்மரகல அங்கீகரித்தது. 

 

 

எதிர்கொலப் பணிக ் அறிக்டக – 2020  

❖ சமீபதத்ில் உலகப் கபாருளாதார மன்றாமானது இந்த அறிகக்கயின் 3வது பதிப்கப 

கவளியிட்டுள்ளது.  

❖ தானியங்கிப் மபாக்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் மனிதரக்ளுக்கிகடமயயான பணிப் 

பகிரவ்ின் புதிய மபாக்கும் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் மவகலவாய்ப்பின் மீதான 

இகடயூறிற்கு ஒரு முக்கியக் காரணமாக இருகக்ும்.  
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44வது OECD சர்வதேச இடப்தபயர்வு கண்தணொடட் அறிக்டக 

❖ இநத்ியாவானது கபாருளாதார ஒதத்ுகமப்பு மற்றும் மமம்பாட்டு அகமப்பில் உள்ள 

நாடுகளுக்கு (Economic Co-operation and Development-OECD) அதிக எண்ணிகக்கயிலான 

இடப்கபயரவ்ாளரக்ள் கசல்லுதல் மற்றும் அந்த நாடுகளின் குடியுரிகமகயப் கபறுதல் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 2வது இடதக்தப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இதில் சீனா முதலிடதக்தத் தகக் கவத்துக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இநத்த் தரவானது OECDயின் வருடாந்திர சரவ்மதச இடப்கபயரவ்ு கண்மணாட்ட 

அறிகக்கயின் 2020 ஆம் ஆண்டுப் பதிப்பில் OECD அகமப்பால்  கவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

❖ இநத் நாடுகளுகக்ு மனித மூலதனதக்த ஏற்றுமதி கசய்யும் 3வது மிகப்கபரிய நாடாக 

மராமானியா உருகவடுத்துள்ளது. 

 

உணவுே் ேட்டின் விடல 2020 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுத் திட்டமானது உலக உணவு தினக ்

ககாண்டாட்டதத்ின் மபாது உலகம் முழுவதும் உள்ள உணவுத் தட்டின் விகலகய 

ஒப்பிட்டு, ஒரு பட்டியகல கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இநத்ப் பட்டியலில் கதற்கு சூடான் முதல் இடதத்ில் உள்ளது. இங்கு வாடிகக்கயாளர ்

தமது உணவிற்காக அதிகம் கசலவிட மவண்டியுள்ளது.  

❖ இநத்ியா பண விகிததத்ின் அடிப்பகடயில் 28வது இடதத்ில் உள்ளது. 

❖ நியூயாரக்் மகக்ள் உணவிற்காகச ் கசலவிடும் 0.6% விகிததக்த ஒப்பிடுககயில், 

சராசரியாக ஒரு இந்தியர ் உணவுத் தட்டிற்காக தமது ஒரு நாள் வருமானதத்ில் 3.5% 

விகிததக்தச ்கசலவிடுகின்றனர.்.  

 

 

தேொழிலொ ர ்சந்டேயில் பொலின இடடதவ ி குறிே்ே ஐக்கிய நொடுக ் அறிக்டக 

❖ “உலகின் கபண்கள் : மபாக்குகள் மற்றும் புள்ளியியல் தகவல்கள்” என்று  தகலப்பு 

ககாண்ட இந்த அறிகக்கயானது ஐக்கிய நாடுகள் – கடசா (UN DESA) அகமப்பினால் 

கவளியிடப் பட்டு உள்ளது. 

❖ இநத் அறிகக்கயின் படி, உலகம் முழுவதும் பாலினச ் சமதத்ுவமானது இன்னமும் 

எட்டப் படாத ஒரு இலகக்ாக உள்ளது. எநத்கவாரு நாடும் இதகன இன்னும் அகடய 

வில்கல. 

❖ இநத் அறிகக்கயானது 1995 ஆம் ஆண்டில் கபய்ஜிங் பிரகடனம் மற்றும் 

நடவடிகக்ககக்ான தளம் ஆகியகவ ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்ட பிறகு, கடந்த 25 

ஆண்டுகளாக கபண்களின் உலகளாவிய நிகல குறித்த ஒரு கமய்கம நிகலகமகய 

அளிக்கின்றது.  
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❖ கதாழிலாளர ்சநக்தயில் பாலின இகடகவளியானது 1995 ஆம் ஆண்டில் இருநத் அமத 

நிகலயில் இன்றும் கதாடரக்ின்றது. 

❖ சநக்தயில் கதாழிலாளர ் சகத்ியின் பங்மகற்பில் மிகப்கபரிய பாலின 

இகடகவளியானது முதன்கமயான பணியாற்றும் வயதில் (24-54) காணப் படுகின்றது. 

❖ இநத்ியாவில், கதாழிலாளர ் சநக்தயில் ஆண்-கபண் கதாழிலாளர ் சகத்ியின் 

பங்மகற்பு விகிதமானது 50%  என்ற விருப்ப இலக்கிற்கு மாறாக 2019 ஆம் ஆண்டில் 29.80 

ஆக உள்ளது.   

 

நிதியியல் வறுடமயில் உ ்  குழந்டேக ின் மீேொன உலக ொவிய கணிப்பு : 

ஒரு ேகவல் புதுப்பிப்பு 

❖ சமீபதத்ில் உலக வங்கிக் குழுமம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் குழநக்தகள் நிதியம் 

(யுனிகசப்) இந்த அறிகக்ககய கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இநத்ப் பகுப்பாய்வானது மகாவிட் – 19 மநாய்த் கதாற்றுப் பரவலுக்கு முன்னர ் 6 

குழநக்தகளில் 1 குழநக்த அல்லது 356 மில்லியன் குழநக்தகள் கடுகமயான 

வறுகமயில் உள்ளதாக கணித்துள்ளது. 

❖ ஆப்பிரிகக்ாவின் துகண – சஹாராப் பிராநத்ியமானது மிகவும் குகறவான 

அளவிலான ஒரு சமூகப் பாதுகாப்பு நிகலகமகயக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ கதற்கு ஆசியாவில் 5ல் 1 குழநக்த உயிர ் வாழ்வதற்குப் மபாராடுவதாக இநத் 

அறிகக்க கூறுகின்றது. 

 

உலக தசல்வவ  அறிக்டக 2020 

❖ சமீபதத்ில் கிகரடிட் சூய்ஸ் என்ற அகமப்பானது 2020 ஆம் ஆண்டின் உலக கசல்வ வள 

அறிகக்ககய கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இதன்படி, இந்தியரக்ளின் சராசரிச ்கசல்வமானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் 

இறுதியில் அதிகரித்துள்ளது. 

❖ ஆனாலும் இநத்ியாவில் கசல்வ வளத்தில் ஏற்றத் தாழ்வு அதிகப்படியாக காணப் 

படுகின்றது. 

❖ இநத்ியாவில் குடும்பச ் கசல்வ வளமானது கசாத்துகள் மற்றும் இதர நிலபுலன் 

கசாத்துகளால் அதிக அளவில் நிரவ்கிகக்ப் படுகின்றது. 

 

ஆசிய வலிடமக் குறியீடு 2020 

❖ இநத்ியாவானது 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய வலிகமக் குறியீட்டில் 11வது இடதக்தப் 

பிடித்துள்ளது.  

❖ இதில் அகமரிகக்ாவானது மிகவும் சகத்ி வாய்ந்த ஒரு நாடாக தனது நிகலகயத் தகக் 

கவதத்ுக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இதில் அதற்கு அடுதத்ு சீனா இரண்டாவது இடதத்ிலும் ஜப்பான் மூன்றாவது 

இடதத்ிலும்  உள்ளன. 

❖ இநத்க் குறியீடு சிட்னியில் உள்ள மலாயி என்ற நிறுவனதத்ினால் கவளியிடப் பட்டு 

உள்ளது. 
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மனிே இயக்கம், பகிரப்படட் வொய்ப்புக ் 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் வளரச்ச்ி அறிகக்கயினால் கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது “2009 ஆம் ஆண்டு மனித  வளரச்ச்ி அறிகக்க மற்றும் இலகக்ு மநாக்கிச ்கசல்ல 

மவண்டிய தூரம்” எனப்படும் அறிகக்கயின் மீதான ஒரு ஆய்வாகும். 

❖ இது இடப்கபயரவ்ின் உண்கமத் தன்கம என்பகதயும் அது எவ்வாறு தற்கபாழுது 

மனித வளரச்ச்ியுடன் கதாடரப்ு ககாள்கின்றது என்பகதயும் உள்ளடக்கியுள்ளது.  

❖ கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மனித இடப்கபயரவ்ு இயகக்மானது அதிக அளவிற்கு 

அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இநத் அதிகரிப்பானது கவனிசுலா, வடக்கு கநஜீரியா, மியான்மர ் மற்றும் சிரியா 

ஆகிய நாடுகளில் நிலவும் சூழ்நிகலகள் மற்றும் இதர காரணங்களால் உந்தப் பட்ட 

மனித இயகக்த்தால் நிகழ்தத்ப் பட்டுள்ளது. 

 

சகொதரொவ் பரிசு 2020 

❖ ஐமராப்பிய ஒன்றியமானது தனது முதன்கமயான மனித உரிகமகள் பரிகச 

கபலாரஸின் எதிரக்க்ட்சித் தகலவரான ஸ்விட்டலனா டிஸ்காமனாஸ்கயா 

என்பவருகக்ு வழங்கியுள்ளது. 

❖ இது அநந்ாட்டு அதிபர ்அகலகச்ாநத்ர ்லுகாகசன்மகாவின் நீண்ட கால ககாடுங்மகால் 

ஆட்சிக்கு எதிரான அவரது மிக நீண்ட கநடிய மபாராட்டத்திற்காக மவண்டி அவருக்கு 

வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ லுகாகசன்மகா கபருமளவில் மமாசடி கசய்து அதிபர ் மதரத்லில் 6வது முகறயாக 

கவற்றி கபற்றுள்ளதாக கபரும்பாலும் கூறப் படுகின்றது. 

❖ சகாமராவ் பரிசானது மனித உரிகமகள் மற்றும் சுதநத்ிரமான சிநத்கனகள் 

ஆகியவற்றின் பாதுகாப்பிற்காக மவண்டி தங்களது வாழ்கவ அரப்்பணித்த 

தனிநபரக்ள் மற்றும் அகமப்புககள ககௌரவிக்கின்றது. 

 

தபனி பொலம் 

❖ கபனி பாலம் என்பது இந்தியாவில் திரிபுராவில் உள்ள சப்ரூகம வங்க மதசதத்ில் 

உள்ள ராம்காரக்்குடன் இகணக்கும் 1.8 கிமலா மீட்டர ்நீளம் ககாண்ட பாலமாகும். 

❖ இநத்ப் பாலமானது கபனி நதியின் மீது கட்டப்பட உள்ளது.  

❖ இது நிகறவு கபற்றால், இநத்ப் பாலமானது அசாகமத் தவிர இந்தியாவின் கிழக்கு 

மாநிலங்ககள அதன் மமற்கு மாநிலங்களுடன் இகணக்கும் ஒமர நிலவழிப் 

பாகதயாக இருகக்ும். 
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❖ இநத்ப் பாலத்தின் அடிகக்ல் ஆனது 2015 ஆம் ஆண்டின் ஜுன் மாததத்ில் இந்தியப் 

பிரதமர ்மமாடி மற்றும் வங்க மதசம் பிரதமர ்மஷக் ஹசினா அவரக்ளால் நடப் பட்டது. 

❖ கபனி நதியானது கதற்கு திரிபுரா மாவட்டதத்ில் உற்பத்தியாகின்றது. 

❖ இது சப்ரூம் நகரின் வழியாகப் பாய்நத்ு, வங்க மதசத்தில் நுகழகின்றது. 

 

சொம்சங் நிறுவனேத்ின் ேடலவர் லீ குன்-ஹீ 

❖ சாம்சங் எலகட்்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் தகலவரான லீ குன்-ஹீ (78) அவரக்ள் 

சமீபதத்ில் காலமானார.் 

❖ இவரது தநக்த லீ கபங்-சுல், 1938 ஆம் ஆண்டில் சாம்சங் நிறுவனதக்தத் துவங்கி 

கவத்தார.் 

❖ இப்மபாது சாம்சங் நிறுவனமானது உலகில் அதிகளவில் திறன்மபசிகள், கதாகலக் 

காட்சிகள் மற்றும் நிகனவகச ்சில்லுககள (memory chips) உற்பதத்ி கசய்கிறது. 

❖ இன்று இநத் நிறுவனத்தின் ஒட்டு கமாத்த வருவாயானது கதன் ககாரியாவின் கமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பதத்ியில் ஐந்தில் ஒரு பங்கிற்குச ்சமமாகும். 

❖ கதன் ககாரியாவானது தற்மபாது உலகின் 12வது மிகப்கபரிய கபாருளாதாரம் 

ககாண்ட நாடாகும். 

 

 

ஐக்கிய நொடுக ் உலக கொலநிடல நடவடிக்டக விருது 

❖ உலக இமயமகலப் பயண அகமப்பானது (Global Himalayan Expedition - GHE) சூரிய ஒளி 

ஆற்றல் ஊகக்ுவிப்பின் மூலம் காலநிகல மாற்றதக்த எதிரத்த்ுப் மபாராடியதற்காக 

ஐக்கிய நாடுகள் கால நிகல நடவடிகக்க விருகத கவன்றுள்ளது.  

❖ GHE என்பது கதாழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுலாகவ வலுப்படுதத்ும் ஒரு இந்தியக் 

கழகமாகும். 

❖ இது கதாகலதூர கிராமக் குழுகக்ள் சூரிய ஒளிகய அகடவதற்கு ஊகக்ம் 

அளிக்கின்றது. 
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ஐக்கிய நொடுக ் 75வது ஆண்டின் நிடனவொக நிடனவு அஞ்சல் ேடல 

❖ தகவல் கதாடரப்ு அகமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள அஞ்சல் துகறயானது ஐக்கிய நாடுகள் 

அகமப்பின் 75வது நிகனவு தினதத்ின் நிகனவாக அஞ்சல் தகல ஒன்கற  

கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பு அஞ்சல் துகறயானது ஐக்கிய நாடுகளின் 9வது, 40வது மற்றும் 50வது 

நிகனவு தினங்களில் முகறமய 1954, 1985, 1995 ஆகிய ஆண்டுகளில் இது மபான்ற 

அஞ்சல் தகலககள கவளியிட்டுள்ளது. 

 

 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கொன உலகின் சிறந்ே பணியில் அமர்ேத்ுபவர்  

❖ ஃமபாரப்்ஸ் கவளியிட்டுள்ள ‘உலகின் சிறந்த பணியில் அமரத்த்ுபவர ் 2020’ என்ற 

பட்டியலின் கீழ் இநத்ிய கபாதுத்துகற நிறுவனங்களின் பட்டியலில் மதசிய அனல் மின் 

கழக நிறுவனமானது முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு மம  மாதத்தில், மதசிய அனல் மின் கழக நிறுவனதத்ிற்கு இந்திய 

அரசானது மகாரதன்ா தகுதிகய வழங்கியது. 

❖ இது 1975 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இநத்ியாவின் மிகப்கபரிய மின் உற்பதத்ி 

நிறுவனம் ஆகும். 

 

அணு ஆயுேங்கட ே் ேடட தசய்வேற்கொன ஐ.நொ.வின் ஒப்பந்ேம் 

❖ அணு ஆயுதங்ககளத் தகட கசய்வதற்கான ஐ.நா.வின் ஒப்பந்ததிற்குச ் சுமார ் 50 

நாடுகள் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளன. 

❖ மஹாண்டுராஸிடமிருநத்ு 50வது ஒப்புதல் கபறப் பட்டதாக ஐ.நா அதிகாரிகள் 

கதரிவித்துள்ளனர.் 

❖ இது அந்த ஒப்பந்ததக்த தற்மபாது நகடமுகறக்குக் ககாண்டு வநத்ுள்ளது. 

❖ அணு ஆயுதங்ககளத் தகட கசய்வதற்கான ஒப்பநத்மானது அணு ஆயுதக் 

குகறப்புக்கான முதலாவது பலதரப்பு மற்றும் கட்டுப்படுதத்ும் ஒப்பந்தமாகும். 

❖ இது அணு ஆயுதங்ககளப் பயன்படுதத்ுதல், மமம்படுதத்ுதல், உற்பதத்ி கசய்தல், 

மசாதகன கசய்தல், நிகலப்படுதத்ி கவத்தல், இருப்பு கவதத்ல் மற்றும் அகதக் 

ககாண்டு அசச்ுறுத்தல் கசய்தல் ஆகியவற்கறத் தகட கசய்கிறது. 

❖ இது 193 உறுப்பினரக்ள் அடங்கிய  ஐ.நா கபாதுச ்சகபயால் 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூகல 

மாதத்தில் 122 நாடுகளின் ஒப்புதலுடன் ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்டது. 

❖ ரஷ்யா, அகமரிகக்ா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், சீனா மபான்ற அணுசகத்ி ககாண்ட முக்கிய 

நாடுகள் இந்த ஒப்பநத்தக்த எதிரத்்தன. 

❖ பாகிஸ்தான், வட ககாரியா மற்றும் இஸ்மரலுடன் மசரந்்து இநத்ியாவும் இந்த 

ஒப்பநத்தத்ிற்கு வாகக்ளிப்பகதத் தவிரத்த்ன. 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்தியொவின் முேலொவது கிடங்குப் தபொருட்க ் நிதிச ்தசயலி 

❖ எசட்ிஎப்சி வங்கியானது இந்தியாவின் முதலாவது கிடங்குப் கபாருட்கள் நிதிச ்

கசயலிகயத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இநத்ச ் கசயலியானது வாடிகக்கயாளரக்ள் வங்கிக் கிகளக்கு மநரடியாகச ்

கசல்லாமல் ஆன்கலன் மூலம் கபாருட்ககளப் பிகணயம் கவதத்ு எளிய முகறயில் 

கடன் கபறுவதற்கு வழிவகக கசய்கின்றது. 

❖ இது மவளாண் மதிப்புக் கூட்டிற்கான திறகன மமம்படுதத் உள்ளது.  

 

கொதசொடலக்கொன தநரம்டற தசலுேத்ு முடற 

❖ இநத்ிய ரிசரவ்் வங்கியானது (RBI - Reserve Bank of India) 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் 

மததியிலிருநத்ு காமசாகலத் துண்டிப்பு முகறகக்ாக (CTS - Cheque Truncation System) 

மநரம்கற கசலுத்து முகறகக்ான தனது ஒப்புதகல வழங்கியுள்ளது.  

❖ RBI ஆனது CTSற்கான மநரம்கற கசலுதத்ு முகறகயத் கதாடங்க இருக்கின்றது. 

❖ இநத் மநரம்கற கசலுத்து முகறயானது இநத்ிய மதசியப் பண வழங்கீட்டுக் 

கழகதத்ினால் மமம்படுதத்ப்பட உள்ளது.  

தநரம்றற செலுத்து முறற 

❖ காமசாகல வழங்குபவர ் எஸ்எம்எஸ், ககமபசிச ் கசயலி, இகணயவழி வங்கியியல், 

அல்லது ஏடிஎம் ஆகியகவ மூலம் மின்னணு வழியாக மததி, கபறுபவரின் கபயர,் 

கபறுபவர ்கபறும் கதாகக மபான்றவற்கறச ்சமரப்்பிகக் மவண்டும். 

❖ இநத் விவரங்கள் காமசாகல மூலம் பணம் வழங்குவதற்கு முன்பு சரிபாரக்க்ப்பட  

மவண்டும். 

 

தநரடிே ்தேொடரப்ற்ற பற்று (Debit) அட்டடடய அடிப்படடயொகக் தகொண்ட பணம் 

தசலுேத்ும் வசதி  

❖ ஐடிஎப்சி First வங்கியானது, “மசப் மப” (SafePay) என்ற ஒரு மநரடித் கதாடரப்ற்ற கடபிட் 

அட்கடகய அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட பணம் கசலுதத்ும் வசதிகயத் 

கதாடங்கவுள்ளது. 

❖ இநத்ப் பணம் கசலுத்தும் வசதியானது அருகாகம தகவல் கதாடரப்ால் கசயல்படும்  

பிஓஎஸ் (PoS) அல்லது விற்பகன முகனயத்தின் மூலம் ஒருவர ்தனது திறன்மபசிகய 

அதன்மீது கவதத்ு அகசப்பதன் மூலம் மநரடித் கதாடரப்ற்ற பணம் கசலுதத்ுதலானது 

அனுமதிகக்ப் படுகின்றது.  

 

இந்தியொவின் நடப்புக் கணக்கு உபரி 

❖ இநத்ியாவின் நடப்புக ்கணகக்ு இருப்பானது 2020-21 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 

19.8 பில்லியன் டாலர ்(கமாதத் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.9 சதவீதம்) உபரிகயப் பதிவு 

கசய்துள்ளது. 

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் இருநத் 15 பில்லியன் டாலர ்

(கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.1 சதவீதம்) பற்றாகக்ுகறயுடன் மாறுபடுகிறது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் ஏப்ரல்-ஜூன் காலத்தின் உபரியானது அதற்கு முநக்தய 

காலாண்டில் இருநத்ு 0.6 பில்லியன் டாலருகக்ு (கமாதத் உள்நாட்டு உற்பதத்ியில் 0.1 

சதவீதம்) மமல் அதிகரிதத்ுள்ளது. 
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நிதியியல் தகொ ்டக குழு உறுப்பினர்க ் 

❖ இநத்ிய அரசானது கபாருளாதார வல்லுநரக்ளான கஜயந்த் R வரம்ா, சசாங்க் பிகஹடு 

மற்றும் ஆசிமா மகாயல் ஆகிமயாகர நிதியியல் ககாள்ககக் குழுவில் (MPC - Monetary 

Policy Committee) உறுப்பினரக்ளாக நியமித்துள்ளது.  

❖ தற்மபாகதய MPC ஆனது நிதியியல் ககாள்ககக் கட்டகமப்பு ஒப்பந்ததத்ின் 

இறுதியாகக்தக்தத் கதாடரந்்து 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசினால் ஏற்படுதத்ப் 

பட்டது. 

❖ இநத்க் கட்டகமப்பானது பணவீக்க இலகக்க அறிமுகப்படுதத்ியது.  

❖ MPC ஆனது வங்கி விகிதம், கரப்மபா விகிதம், தகலகீழ் கரப்மபா விகிதம், நிதி 

ஒதுகக்ீட்டு விகிதம் மபான்ற நிதியியல் கூறுககளப் பயன்படுதத்ி நாட்டிற்கான 

நிதியியல் ககாள்ககககளக் கட்டகமக்கின்றது.  

❖ இநத்க் கூறுகள் நிதியியல் ககாள்ககக் கூறுகள் எனப்படுகின்றன. 

 

42வது ஜிஎஸ்டி ஆடணயச ்சந்திப்பு 

❖ ஜிஎஸ்டி ஆகணயமானது இழப்பீடு மீதான கடன் வாங்குதல் கதாடரப்ான கூறுகளில் 

ஒருமித்த கருதத்ு ஏற்படாததால் 42வது சநத்ிப்பில் எந்த ஒரு முடிகவயும் 

எடுகக்வில்கல. 

❖ ஜிஎஸ்டி ஆகணயம் என்பது ஜிஎஸ்டி கதாடரப்ான விவகாரங்கள் குறிதத்ு மதத்ிய 

மற்றும் மாநில அரசுகளுக்குப் பரிந்துகரககள அளிக்கும் சரதத்ு 279A-ன் கீழ் 

உருவாக்கப்பட்ட ஓர ்அரசியலகமப்பு சாரந்்த அகமப்பாகும்.  

❖ இநத் ஆகணயமானது மதத்ிய நிதித் துகற அகமசச்ரால் தகலகம தாங்கப் 

படுகின்றது. மத்திய வருவாய் துகற இகண அகமசச்ர,் நிதிதத்ுகற இகண 

அகமசச்ர ் மற்றும்  அகனத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள நிதி அல்லது வரித்துகற 

அகமசச்ரக்ள் இதில் உள்ள பிற உறுப்பினரக்ளாவர.்  

❖ இதன் பரிந்துகரகள் அகனவகரயும் கட்டுப்படுதத்ும். இதன் முடிவுகள் 75% 

கபரும்பான்கம உறுப்பினரக்ளின் ஆதரவுடன் எடுகக்ப் படுகின்றன. 

முக்கியப் பரிந்துறரகள் 

❖ ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டு கசஸ் வரி விதிப்பானது 2022 ஆம்  ஆண்டிற்கு அப்பாலும் நீட்டிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ 5 மகாடிகளுக்கு மமல் விற்றுமுதல் உள்ள வரிகசலுதத்ுபவரக்ள் 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

மாதத்திலிருந்து இணகக்மானப் கபயரிடல் முகறகய (HSN - Harmonised System 

Nomenclature) அளிக்க மவண்டும். 
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இந்தியொவின் முேலொவது நிதியியல் கட்டுப்பொட்டு டமயம் 

❖ Chqbook.com ஆனது இநத்ியாவின் முதலாவது நிதியியல் கட்டுப்பாட்டு கமயதக்தத் 

கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது சிறு வரத்்தக உரிகமயாளரக்கள ஊகக்ப்படுத்துவதற்கான ஒரு புதிய ககமபசித ்

தளமாகும். 

❖ இது தினசரி நிதியியல் மசகவககள நிரவ்கிப்பதற்கான தீரக்வயும் நிதியியல் 

கபாருட்ககள அணுகுவதற்கான மசகவககளயும் வழங்க உள்ளது. 

❖ Chqbook.com என்பது நடப்புக் கணகக்ு, காட்டா, கடன் வழங்கல், காப்பீடு மற்றும் 

கவகுமதிகள் ஆகிய 5 கூறுகளின் மூலம் உலகத் தரம் வாய்ந்த நிதியியல் மசகவககள 

வழங்கும் சிறு வரத்்தக உரிகமயாளரக்ளுக்கான இநத்ியாவின் முதலாவது நிமயா 

வங்கியாகும். 

 

சிறப்புே் திருவிழொக் கொலக் கடன் சலுடக 

❖ மத்திய அரசானது தனது அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலரக்ளுக்கு ஒமர தவகணயில் 

வழங்கப்படும் ரூ.10,000 என்ற ஒரு வட்டி இல்லாத திருவிழாக் கால முன்பணதக்த 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது கபாருளாதாரத்தில் மதகவகய அதிகப்படுத்துவதற்காக மவண்டி நுகரம்வார ்

கசலவிடுதகல அதிகரிப்பதற்கான திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ இநத் முன்கூட்டிய கதாககயான ரூ. 10,000 ஆனது முன்னமர கசலுதத்ப்பட்ட ஒரு ரூமப 

அட்கட வடிவில் இருகக்ும். இதகன 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் 31 ஆம் மததிக்குள் 

பயன்படுத்த மவண்டும். 

❖ இதகன விற்பகன முகனயப் புள்ளியில் மட்டுமம பயன்படுதத் முடியும். இதகனக் 

ககாண்டு ஏடிஎம்-களில் பணம் எடுக்க முடியாது. 

 

உலகப் தபொரு ொேொரக் கண்தணொடட்ம் 2020 

❖ சரவ்மதச நாணய நிதியமானது (IMF - International Monetary Fund) சமீபதத்ில் உலகப் 

கபாருளாதாரக் கண்மணாட்டம் 2020 என்ற ஒரு அறிகக்ககய கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இநத் அறிகக்கயானது “நீண்ட மற்றும் கடினமான ஒரு ஏற்றம்” என்று கபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜுன் மற்றும் கசப்டம்பர ் ஆகிய மாதங்களில் கவளியிடப் 

படுகின்றது.  

சிறப்பம்ெங்கள் 

❖ இநத் அறிகக்கயானது இநத்ியாவின் கபாருளாதாரம் 2020 ஆம் ஆண்டில் 10.3% ஆகக் 

குகறயும் என்று கணிதத்ுள்ளது.  

❖ இநத் வளரச்ச்ியானது பிரிகஸ்் நாடுகளிகடமய மிகக் குகறவானதாக இருகக்ும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் இநத்ியாவின் தனிநபர ்வருமான கமாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ியின் 

(Gross Domestic Product - GDP) அடிப்பகடயில் வங்க மதசத்திற்கு அடுதத்  நிகலயில் சரிய 

இருக்கின்றது.  

❖ வங்க மதசமானது டாலர ் அடிப்பகடயில் தனிநபர ் வருமான GDPயில்  இந்தியாகவ 

முநத் இருக்கின்றது. இது 2020 ஆம் ஆண்டில் 4% என்ற அளவில் $1,888 ஆக உயர 

இருக்கின்றது. 
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❖ இநத்ியாவின் தனிநபர ்வருமான GDP ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டில் 10.5% என்ற அளவில் 

$1,877 ஆகக் குகறய இருக்கின்றது. 

❖ பாகிஸ்தான் மற்றும் மநபாளம் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுதத்ு குகறந்த தனி நபர ்

வருமான GDPகயப் பதிவு கசய்து இந்தியாவானது கதற்கு ஆசியாவில் மூன்றாவது 

ஏழ்கமயான நாடாக உள்ளது. 

❖ வங்கமதசம், பூடான், மாலத்தீவுகள் மற்றும் இலங்கக ஆகிய இதர அகனதத்ு கதற்கு 

ஆசிய நாடுகளும் இந்தியாகவ முந்தும் நிகலயில் இருகக்ும். 

 

புதிய சிபிஐ-ஐடபி ்யூ தேொடர ்

❖ மத்திய கதாழிலாளர ்மற்றும் மவகலவாய்ப்புத் துகற அகமசச்கத்தின்  கதாழிலாளர ்

பணியகமானது, கதாழில்துகற கதாழிலாளரக்ளுகக்ான நுகரம்வார ் விகலக் 

குறியீட்டின் (Consumer Price Index for Industrial Workers - CPI-IW) அடிப்பகட ஆண்கட 2001 

ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2016 ஆம் ஆண்டாக திருத்தியுள்ளது. 

❖ இது மாறிவரும் நுகரவ்ு முகறகயப் பிரதிபலிகக்ும் வககயில் உடல்நலம், கல்வி, 

கபாழுதுமபாகக்ு மற்றும் பிற இதரச ் கசலவுகளுகக்ு அதிக முக்கியதத்ுவதக்தக் 

ககாடுத்து, அமத மநரதத்ில் உணவு மற்றும் பானங்களின் கசலவு விகிததக்தக் 

குகறதத்ுள்ளது. 

❖ சில்லகற விகலயில் பணவீகக்தக்த அளவிட இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ இது அரசு ஊழியரக்ள் மற்றும் கதாழில்துகற ஊழியரக்ளின் அகவிகலப் படிகய (டிஏ) 

ஒழுங்குபடுதத்ுவதற்கும், பட்டியலிடப்பட்ட மவகலகளில் குகறந்தபட்ச ஊதிய 

அளகவத் திருதத்ுவதற்கும் பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

 

திறந்ே நிடல சந்டேச ்தசயல்பொடுக ் 

❖ வரலாற்றில் முதல் முகறயாக ரிசரவ்் வங்கியானது திறநத் நிகல சநக்தச ்

கசயல்பாடுகள் மூலம் (open market operations) மாநில மமம்பாட்டுக் கடன்ககள (State 

Development Loans) வாங்குவதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ பணப்புழகக்தக்த மமம்படுத்துவதற்கும் சரியான விகலகய நிரண்யம் 

கசய்வதற்கும் மவண்டி இது ஒரு "சிறப்புச ்கசயல்பாடு" என்று கபயரிடப்பட்டு உள்ளது. 

❖ பத்திரங்கள் வாங்கப்படும் கதாகக ரூபாய் 10000 மகாடிகளாக இருக்கும். 

❖ மாநிலங்களால் வழங்கப்பட்ட பத்திரங்ககள உள்ளடக்கிய  மாநில மமம்பாட்டுக் 

கடன்களின் ஒரு கதாகுப்பிற்காக மவண்டி திறநத்நிகல சநக்தச ் கசயல்பாடுகள் 

நடத்தப் படும். 

 

பிரேம மந்திரி சுவொநிதிே் திட்டம் 

❖ நாட்டில் பிரதம மந்திரி சுவாநிதித் திட்டதத்ின் கீழ் அதிக எண்ணிகக்கயிலான 

கடன்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள முதலாவது மாநிலம் உத்தரப் பிரமதசம் ஆகும்.  

❖ இதில் இரண்டாவது இடதக்த மத்தியப் பிரமதசம் பிடித்துள்ளது. 

❖ இதற்கு அடுதத்டுத்த இடங்களில் கதலுங்கானா மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்கள் 

உள்ளன. 

❖ இது ஊரக, நகரப்்புற மற்றும் புறநகரப்் பகுதிகளில் உள்ள கதருமவார 

வியாபாரிகளுக்குப் பயனளிப்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது.  
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100 புதிய வன கரிமப் தபொருட்க ் 

❖ இநத்ியாவின் பழங்குடியினக் கூட்டுறவுச ் சநக்தயிடல் வளரச்ச்ிக் கூட்டகமப்பு 

நிறுவனமானது (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India-TRIFED)100 புதிய 

வன கரிமப் கபாருட்ககள கவளியிட்டுள்ளது.  

❖ அந்தப் கபாருட்கள் பின்வருமாறு: 

o இமாசச்லப் பிரமதசதத்ின் கின்னூரிலிருநத்ு தங்க மற்றும் பசக்ச நிற ஆப்பிள்கள். 

o உத்தரகாண்டில் முன்ஞ் தாவரதத்ிலிருந்து உருவாகக்ப்படுகின்ற கூகடகள் 

மற்றும் கபட்டிகள்.  

o நீலகிரிப் பழங்குடியினரிடமிருநத்ு கிராம்பு, விகத ககாண்ட புளி, காபித் தூள், 

யூகலிப்டஸ் எண்கணய்.  

o ராஜஸ்தானின் மீனா பழங்குடியினரால் உருவாகக்ப்பட்ட முகக் கவசங்கள். 

o மத்தியப் பிரமதசதத்ின் புல் மற்றும் மகாண்டு பழங்குடியினரால் உருவாகக்ப் பட்ட 

காதா மற்றும் சரண் மபான்ற மநாய்த் தடுப்பு ஊக்கிகள்.  

o குஜராத் மற்றும் மத்தியப் பிரமதசதத்ிலிருநத்ு உருவாகக்ப்பட்ட பருப்பு வகககள், 

ஜாமுன் தூள் மற்றும் கிமலாய் தூள். 

o வட கிழக்கு மாநிலங்களிலிருந்து ஊறுகாய், சிவப்பு அரிசி, கபல் சாறுகள் ஆகியன. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

இமயமடல சந்திரொ தேொடலதநொக்கியின் 20 ஆண்டுக ் 

❖ இமயமகல சநத்ிரா கதாகலமநாக்கியானது லடாக்கில் மலஹ் பகுதியில் ஹான்மல 

எனுமிடதத்ில் இருகக்ும் இந்திய வானியல் ஆய்வகத்தில் அகமநத்ு உள்ளது.  

❖ இது வால்மீன்கள், நட்சத்திரங்களுக்கிகடமயயான கவடிப்புகள், கவளிக் மகாள்கள்,  

குறுங்மகாள்கள் ஆகியவற்கற ஆராயும் சமயதத்ில் இரவு மநர வான்கவளிகய 

ஆராய்நத்ு வருகின்றது. 

❖ இது அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்தில் ஆராய்சச்ி மற்றும் கல்விகக்ான கமயம், 

இநத்ிய வான் இயற்பியல் கமயம் ஆகியவற்றிலிருநத்ுத் தகவல் கதாடரப்ு கசயற்ககக ்

மகாள் இகணப்கபப் பயன்படுத்திச ்கசயல்படுகின்றது. 

❖ இநத்த் கதாகலமநாக்கி அவற்றிலிருந்துப் கபறப்பட்ட தகவகலப் பயன்படுத்தி 

260ற்கும் மமற்பட்ட ஆராய்சச்ிக் கட்டுகரககளப் பிரசுரிகக் உதவியதுடன் தனது 20 

ஆண்டுகாலச ்கசயல்பாட்கடயும் கவற்றிகரமாக நிகறவு கசய்துள்ளது.  
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ஆஸ்தரொசொடட்ின் 5 ஆண்டுக ் (ASTROSAT) 

 

❖ இஸ்மராவினால் கசலுத்தப்பட்ட முதலாவது பல அகலநீள கசயற்ககக் மகாள் 

ஆஸ்ட்மராசாட் ஆகும். 

❖ இது 2015 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்28 அன்று ஏவப்பட்டது. 

❖ இது வான் கபாருட்ககள கவற்றிகரமாகப் படம் பிடிப்பதில் 5 ஆண்டுககள நிகறவு 

கசய்துள்ளது.  

❖ இது நட்சதத்ிரங்கள், நட்சத்திரத் கதாகுப்புகள் “மமகலினிக் மமகங்கள்” எனப்படும் 

பால்வழி அண்டத்தின் கபரிய மற்றும் சிறிய விண்மீன் திரள்ககள ஆய்வு கசய்து 

உள்ளது. 

❖ இது X-கதிர,் புற ஊதாக் கதிர,் ஒளியியல் நிறமாகலப் பட்கடகளில் வான் 

கபாருட்ககள ஆய்வு கசய்த முதலாவது அரப்்பணிகக்ப்பட்ட இநத்ியத் திட்டமாகும். 

❖ ஆஸ்ட்மராசாட்டின் படத் கதளிவுத் திறனானது “மகலக்ஸ்” எனப்படும் நாசாவின் பட 

கதளிவுத் திறகன விட மூன்று மடங்கு சிறந்ததாகும்.  

❖ ஆஸ்ட்மராசாட் கவற்றியின் மூலம், வான்கவளிகய அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட 

ஆய்வகங்ககளக் ககாண்ட பிரதத்ிமயக நாடுகளின் பட்டியில் இந்தியாவும் ஒன்றாக 

உருகவடுத்துள்ளது. 

 

இஸ்தரொவின் தவ ் ிக் கிரக திடட்ம் 

❖ பிகரஞ்சு விண்கவளி முககமயான சிஎன்இஎஸ் (விண்கவளி ஆய்வுகளுக்கான மதசிய 

கமயம்) நிறுவனதத்ின் பங்மகற்புடன் 2025 ஆம் ஆண்டில் இஸ்மரா தனது கவள்ளிக் 

கிரக திட்டதக்தத் கதாடங்க உள்ளது. 

❖ இநத்ிய ஆய்வுப் பணியில் ஒரு பிகரஞ்சு விண்கவளிப் கபாருளானது (French payload) 

விண்ணிற்கு அனுப்பப் படுவது இதுமவ முதல் முகறயாகும். 

❖ இநத்ியாவும் பிரான்சும் இஸ்மராவின் மனித விண்கவளித் திட்டமான ககன்யான் 

திட்டதத்ிலும் இகணநத்ு பணியாற்றி வருகின்றன. 
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தகட் கியூ தீநுண்மி 

❖ இரண்டு மனித சீரம் மாதிரிகளில் மகட் கியூ தீநுண்மிக்கு (Cat que virus) எதிரான 

எதிரம்ங்கள் இருப்பகத இநத்ிய மருத்துவக் குழுவானது கண்டறிநத்ுள்ளது. 

❖ மகட் கியூ தீநுண்மி ஒரு கபாது சுகாதார மநாய்க் கிருமியாக மாறக்கூடும் என்பகதயும் 

அது பரவினால் ஒரு ககாள்கள மநாய்க்கு வழிவகுகக்ும் என்பகதயும் இது குறிக்கிறது. 

❖ இது ஆரத்ம்தாபன்யா தீநுண்மி இனத்தின் சிம்பு வகக தீநுண்மிகயச ்மசரந்்ததாகும். 

❖ இது முதன்முதலில் 2004 ஆம் ஆண்டில் வடக்கு வியட்நாமில் உள்ள ககாசுகக்ளிலிருநத்ு 

தனிகமப்படுத்தப் பட்டிருக்கிறது.  

❖ இது சீனாவிலும் பதிவாகி உள்ளது. 

❖ இது ஆரத்ம்ராபாட் மூலம் பரவும் தீநுண்மிகள் என்ற பிரிவின் கீழ் வருகிறது. 

❖ ஆரத்்மராபாட்கள் என்பது பூசச்ிகள், சிலநத்ிகள் மபான்ற முதுககலும்பில்லாத 

விலங்குகளின் பிரிவாகும். 

❖ இது பன்றிகள் மற்றும் கியூகலக்ஸ் ககாசுகக்ளில் காணப்படுகிறது.  

❖ காட்டு கமனா மபான்ற பறகவகளும் இதன் வாழ்விடமாக கசயல்படக்கூடும். 

❖ ககாசுக் கடியின் மூலம் மனிதரக்ளுக்குத் கதாற்று ஏற்படலாம். 

❖ இது மனிதரக்ளுகக்ு காய்சச்ல், மூகளக்காய்சச்ல் மற்றும் குழநக்த மூகளயழற்சி 

ஆகியவற்கற ஏற்படுதத்ும். 
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உலகின் முேலொவது குறுங்தகொ ் சுரங்க இயந்திர மனிேன் 

❖ சீனாவின் தனியார ்நிறுவனமான ஆரிஜின் ஸ்மபஸ் ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்

மாதத்தில் உலகின் முதலாவது குறுங்மகாள் சுரங்க இயந்திர மனிதகன 

விண்கவளிகக்ுச ்கசலுத்தத் தயாராக உள்ளது.  

❖ இநத் இயந்திர மனிதனானது சீனாவில் உள்ள விண்கவளி ஸ்டாரட்் அப் 

நிறுவனதத்ினால் “குறுங்மகாள் சுரங்க இயந்திர மனிதன்” (‘Asteroid mining robot’) என்று 

கபயரிடப் பட்டுள்ளது.  

❖ சீனாவின் லாங் மாரச் ்கதாடர ்ஏவு வாகனமானது இந்தக் குறுங்மகாள் சுரங்க இயநத்ிர 

மனிதகன விண்கவளிக்குக் ககாண்டு கசல்ல இருக்கின்றது.  

❖ இநத்த் திட்டமானது விண்கவளி வளத் கதாழிற்துகறயில் ஒரு கமல் கல்லாக 

இருகக்ும். 

❖ மிகச ்சிறிய, 30 கிமலா கிராம் எகட ககாண்ட இநத்ச ்கசயற்ககக் மகாள் ஆனது 500 

கிமலா மீட்டர ் உயரத்தில் சூரிய ஒதத்ிகசவுச ் சுற்றுவட்டப் பாகதயில் நுகழய 

இருக்கின்றது.  

❖ இநத் இயநத்ிர மனிதன் எந்தகவாரு சுரங்க நடவடிகக்கயிலும் ஈடுபடாது. ஆனால் இது 

கதாழில்நுட்பங்ககள மட்டுமம ஆய்வு கசய்யவுள்ளது.  

 

பரம் சிேத்ி (PARAM Siddhi) மீேத்ிறன் கணினி 

❖ மமம்படுத்தப்பட்ட கணினி வளரச்ச்ிகக்ான கமயமானது (C-DAC - Centre for Development 

of Advanced Computing) இந்தியாவின் மிகப்கபரிய உயர-்கசயல்பாடு ககாண்ட கணினி 

மற்றும் கசயற்கக நுண்ணறிவு மீதத்ிறன் கணினிகயச ் (HPC-AI - High-Performance 

Computing and Artificial Intelligence) கசயல்பாட்டுக்குக் ககாண்டு வர உள்ளது. 

❖ இது “பரம் சித்தி - AI” என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. இது 210 AI கபட்டாப்ளாப்ஸ் மவகம் 

ககாண்டது. 

❖ இது உலகளாவிய AI மீதத்ிறன் கணினி ஆராய்சச்ி மற்றும் புத்தாகக்த் துகறயில் 

சிறநத்ு விளங்கும் முன்னிகல நாடுகளில் இந்தியாகவயும் இகணகக்ும். 

இந்தியாவில் உள்ள இதர மீத்திறன் கணினிகள் 

❖ முதலாவது மீத்திறன் கணினியானது “பரம் சிமவ” ஆகும். இது C-DAC அகமப்பினால் 

மதசிய மீத்திறன் கணினித் திட்டத்தின் கீழ் கட்டகமகக்ப் பட்டு உள்ளது. 

❖ பிரதத்ியூஷ் – இது உலகில் 39வது இடதக்தப் பிடித்துள்ளது. இது புமனவின் இந்திய 

வானிகலக் கல்வி கமயத்தில் உள்ளது.  

❖ மிகிர ் என்பது உலகில் 66வது இடதக்தப் பிடித்துள்ளது. இது மதசிய  நடுதத்ர வரம்பு 

ககாண்ட வானிகல முன்னறிவிப்பு கமயதத்ில் அகமநத்ுள்ளது.  

❖ InC1 ஆனது 206வது இடதக்தப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ 327வது இடதத்ில் உள்ள மீத்திறன் கணினி கல்வி ஆராய்சச்ி கமயமானது 

கபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனதத்ில் அகமந்துள்ளது. 

❖ iDataplex ஆனது 496வது இடதக்தப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 

சவுரியொ ஏவுகடண தசொேடன 

❖ இநத்ியாவானது அணு ஆயுதத் திறன் ககாண்ட சவுரியா ஏவுககணயின் புதிய 

பதிப்கப ஒடிசாவின் பாலமசாரில் கவற்றிகரமாக மசாதகன கசய்தது. 
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❖ புதிய பதிப்பு ககாண்ட இந்தச ் சவுரியா வகக ஏவுககணயானது கசயல்படுத்த 

எளிதாகவும் தற்கபாழுதுள்ள ஏவுககணகளுடன் ஒப்பிடப்படும் கபாழுது இலகுரகத ் 

தன்கமயுகடயதாகவும் உள்ளது.  

❖ இது இரண்டு நிகல ககாண்ட ராக்ககட் ஏவுககணயாகும். இது டிஆரட்ிஓ-வினால் 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது மீகயாளி மவகம் ககாண்ட, நிலத்திலிருநத்ு நிலத்தில் உள்ள இலகக்கத் தாக்கி 

அழிக்கும் திறன் ககாண்ட ஒரு ஏவுககணயாகும். இதன் வரம்பு 700-1000 கிமலா 

மீட்டராகும்.  

 

SMART ஆயுே அடமப்பு 

❖ இநத்ியாவானது ஒடிஷாவின் வீலர ் தீவிலிருநத்ு SMART (மீவளிமவகம் ககாண்ட 

ஏவுககணயால் ஆதரவு கபற்ற நீரம்ூழ்கிக் குண்டு) என்ற ஒன்கற கவற்றிகரமாகச ்

மசாதகன கசய்துள்ளது.  

❖ இநத் நிகழ்வானது கடற்ககரமயாரத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு நிகலயங்கள் (மின் – 

ஒளியியல் அகமப்புகள், மரடாரக்ள்) மற்றும் கீழ் நிகலக் கப்பல்கள் உள்ளிட்ட 

கதாகலத் கதாடரப்ு நிகலயங்கள் ஆகியவற்றினால் கண்காணிகக்ப்பட்டது. 

❖ இது ஒரு நீரம்ூழ்கிக் குண்டின் வரம்பிற்கு அப்பால் மமற்ககாள்ளப்படும் நீரம்ூழ்கி 

எதிரப்்புப் மபார ்நடவடிகக்ககளுகக்ாக மவண்டி ஒரு ஏவுககணயால் ஆதரவு கபற்ற 

இலகுரக நீரம்ூழ்கி எதிரப்்பு நீரம்ூழ்கிக் குண்டு அகமப்பாகும். 

 

iMedix – தேொடலதூர மருேத்ுவ முடற 

❖ ஐஐடி கரக்பூரின் கணினி அறிவியல் மற்றும் கபாறியியல் துகறகயச ் மசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள்  iMedix எனப்படும் கதாகலதூர மருதத்ுவ முகறகய 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இநத் முகறயானது மருதத்ுவ மகனயிலிருநத்ுப் கபறப்படும் சுகாதார நலச ்

மசகவகளுடன் மசரத்த்ு வீட்டு நலதக்த ஒன்றிகணக்கின்றது.  

❖ இது மருதத்ுவரினால் வழங்கப்படும் கதாகலதூர ஆமலாசகனயின் மூலம் 

மநாயாளிகளின் வீடுகளிமலமய அவரக்ளுக்குத் தீவிர சுகாதார உதவிகயப் கபற 

வழிவகக கசய்கின்றது. 

❖ இதகன எநத்கவாரு தரமான இகணயதளத ் மதடல் கபாறியின் மூலமும் 

ககமபசியிலிருந்தும் அணுக முடியும். 

 

ருே்ரம் – முேலொவது கதிர்வீசச்ு எதிரப்்பு ஏவுகடண 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அகமப்பானது உள்நாட்டிமலமய 

மமம்படுத்தப்பட்ட ஒரு கதிரவ்ீசச்ு எதிரப்்பு ஏவுககணகய கவற்றிகரமாக மசாதகன 

கசய்துள்ளது. 

❖ இது எதிரி மரடாரக்ள், தகவல் கதாடரப்ு இடங்கள் மற்றும் இதர மரடிமயா அதிரக்வண் 

உமிழும் இலக்குகள் மபான்ற எந்தகவாரு கதிரவ்ீசச்ு உமிழும் சாதனதக்தயும் இலகக்ு 

கவதத்ு, அகதக் கண்டறியும் திறன் ககாண்ட ஒரு கதிர ் வீசச்ு எதிரப்்பு 

ஏவுககணயாகும்.  

❖ உள்நாட்டிமலமய மமம்படுத்தப்பட்ட முதலாவது கதிரவ்ீசச்ு எதிரப்்பு ஏவுககண 

இதுவாகும்.  
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❖ இது தனது கசலுத்தப்படும் நிகலகயப் கபாருதத்ு 200 கிமலா மீட்டர ் வகரயிலான 

வரம்பு நிகல ககாண்டதாக உள்ளது. 

❖ இது 500 மீட்டர ்முதல் 15 கிமலா மீட்டர ்வகரயிலான உயரதத்ிலிருநத்ு கசலுதத்ப்படும் 

திறன் ககாண்டதாகும். மமலும் இதன் மவகம் 0.6 மாக் முதல் 2 மாக் வகரயிலான  (0.6 to 

2 mach) மவகமாகும். 

 

 

ரஸ்டம் II ஆ ில்லொ விமொனச ்தசொேடன 

❖ டிஆரட்ிஓ ஆனது உள்நாட்டிமலமய மமம்படுத்தப்பட்ட “ரஸ்டம் 2” என்ற தனது 

ஆளில்லாக் குட்டி விமானதக்த கவற்றிகரமாக மசாதகன கசய்துள்ளது. 

❖ இது நடுதத்ர உயர வரம்பு ககாண்ட, நீண்ட கசயல்பாடு ககாண்ட, உள்நாட்டிமலமய 

தயாரிகக்ப்பட்ட ஒரு கண்காணிப்பு வககயிலான ஆளில்லாக் குட்டி விமானம் ஆகும்.  

❖ இநத் ஆளில்லாக் குட்டி விமானமானது தனது திட்டத்தின் மநாகக்ங்ககளப் கபாறுதத்ு 

ஆயுதங்ககள எடுத்துச ்கசல்லும்  திறன் ககாண்டது. 

❖ இது துவார மரடார,் சூழ்நிகல சாரந்்த விழிப்புணரவ்ு அகமப்பு மற்றும் மின்னணு 

நுண்ணறிவு அகமப்புகள் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியுள்ளது. 

❖ இநத் ஆளில்லாக் குட்டி விமானமானது இஸ்மரலின் ஆளில்லா வான்கவளி 

விமானமான கஹரான் என்பவற்றில் இருக்கும் அம்சங்களுடன் கபாருந்துமாறு 

வடிவகமக்கப் பட்டுள்ளது. 
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ேமிழக மொணவர்க ின் நொதனொ தசயற்டகக்தகொ ்  

❖ தமிழ்நாட்டின் கருர ்மாவட்டதக்தச ்மசரந்்த மூன்று மாணவரக்ளால் உருவாக்கப் பட்ட 

இநத்ியா சாட் (India Sat) என்ற மசாதகன கசயற்ககக்மகாளானது நாசாவால் ஏவப்பட 

உள்ளது. 

❖ இது ஜூன் மாததத்ில் துகண சுற்றுப்பாகதயில் அதன் ஆராய்சச்ி ஏவுகலன் 7 (sounding 

rocket 7) மூலம் விண்ணில் கசலுத்தப் படும். 

❖ அந்த மூன்று மாணவரக்ள் தாநம்தான்றிமகலகயச ் மசரந்்த  எம். அட்னான், 

நாகம்பள்ளிகயச ்மசரந்த் எம். மகசவன் மற்றும் கதன்னிகலகயச ்மசரந்த் வி.அருண் 

ஆகிமயார ்ஆவர.் 

❖ கியூப்ஸ் இன் ஸ்மபஸ் (Cubes in Space) திட்டதத்ால் நடத்தப்பட்ட உலகளாவிய 

மபாட்டியின் ஒரு பகுதியாக வடிவகமகக்ப்பட்ட பல கசயற்ககக்மகாள்ககள இந்தச ்

கசயற்ககக்மகாள் மாதிரியானது  விஞ்சியுள்ளது. 

❖ இது உலகின் மிகசச்ிறிய மற்றும் இலகுவான கசயற்ககக்மகாள் எனக் கருதப் 

படுகிறது, இது வலுவூட்டப்பட்ட கிராபீன் பாலிமர ் (reinforced graphene polymer) மூலம் 3 

கச.மீ அளவு மற்றும் 64 கிராம் எகடகயக் ககாண்டுள்ளதாகும். 

❖ இது சூரிய சக்தி ஆற்றலால் இயங்கும். மமலும் இது 13 உணரவ்ிகள் கபாருதத்ப் பட்டு 

இருபதுக்கும் மமற்பட்ட அளவுருக்ககள (parameters) கணக்கிட பயன்படுகிறது. 

❖ ஈரப்்பு விகச, காநத் சக்தி, அண்டக் கதிரவ்ீசச்ு ஆகியகவ இகதப் பயன்படுத்தி 

அளவிடப்பட மவண்டிய அறிவியல் அளவுருகக்ள் ஆகும். 

❖ பூமியிலிருந்து விண்கவளிக்கு சமிக்கஞககள அனுப்பவும் கபறவும் இந்த 

கசயற்ககக் மகாளிடம் வாகனாலி அதிரக்வண் கதாடரப்ு (Radio frequency communication) 

உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. 

 

 

தசொயுஸ் எம்எஸ் – 17 விண்கலம்  

❖ ரஷ்யாவின் மசாயுஸ் எம்எஸ் – 17 விண்கலமானது  64வது விண்கவளிப் பயணத ்

திட்டதத்ின் கீழ்  விண்கவளி வீரரக்ளுடன் சரவ்மதச விண்கவளி நிகலயதக்த (ISS - 

International Space Station) மநாக்கிச ்கசன்றுள்ளது.  

❖ அந்த வீரரக்ள் கதத்ிலீன் “மகட்” ரூபின்ஸ் மற்றும் விண்கவளி வீரரக்ளான கசரம்க 

கரசிமகாவ் மற்றும் கசரம்க குட்-ஸ்கவரக்்மகாவ் ஆகிமயார ்ஆவர.் 

❖ இநத் 3 விண்கவளி வீரரக்ளும் விண்கவளி நிகலயதத்ில் 6 மாதங்கள் தங்கி ஆய்வு 

கசய்யவுள்ளனர.் 

❖ இது விண்கவளி நிகலயத்திற்கு ரூபின்ஸின் 2வது பயணம் ஆகும். 2016 ஆம் ஆண்டு 

ஜூகல மாததத்ில் ISSற்கு மசாயுஸ் எம்எஸ் விண்கலம் மமற்ககாண்ட தனது முதல் 

பயணச ்மசாதகனயின் மூலம் இவர ்தனது முதலாவது பயணதக்த மமற்ககாண்டார.் 
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பிரிே்வி – II ஏவுகடணயின் இரவு தநரச ்தசொேடன 

❖ இநத்ியாவானது உள்நாட்டிமலமய மமம்படுத்தப்பட்ட அணு ஆயுதத் திறன் ககாண்ட 

பிரிதவ்ி – II ஏவுககணயின் இரவு மநரச ்மசாதகனகய கவற்றிகரமாக நடதத்ியது. 

❖ இநத்ச ்மசாதகனயானது ஒடிசாவின் பாலமசாரில் உள்ள ஒருங்கிகணந்த மசாதகனத ்

தளத்தில் மமற்ககாள்ளப் பட்டது. 

❖ பிரிதவ்ி – II ஆனது நிலதத்ிலிருநத்ு நிலத்தில் உள்ள இலகக்கத் தாக்கி அழிக்கும் ஒரு 

வகக ஏவுககணயாகும். 

❖ இநத் ஏவுககணயானது 25-350 கிமலா மீட்டர ்வரம்பு ககாண்டது. 

❖ இது 500 கிமலா கிராம் முதல் 1000 கிமலா கிராம் வகர அணு ஆயுதங்ககளச ்சுமநத்ு 

கசல்லும் திறன் ககாண்டது. 

 

தகொதுடமே ்ேவிடு கடல்சொர ்பொக்டீரியக் கூட்டடமப்பு 

❖ மதசியக் கடல்சார ் கதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது சுற்றுசச்ுழலுக்கு உகந்த 

வககயிலான ஒரு கசச்ா எண்கணய் உயிரிவழிச ் சீராகக் கசயல்முகறத் 

கதாழில்நுட்பதக்த உருவாக்கி உள்ளது. 

❖ இது மவளாண் கழிவு பாக்டீரியச ் கசல்களில் உள்ள அகசயாத் தன்கம ககாண்ட 

கடல்சார ் நுண்ணுயிரியான கடல் தவிட்டின் கூட்டகமப்கபப் பயன்படுத்தி 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது மகாதுகமத் தவிடு கடல்சார ் பாக்டீரிய கூட்டகமப்கபப் பயன்படுத்தி கசச்ா 

எண்கணய்கய உகடகக் மற்றும் அதகனச ் சீரற்றதாக மாற்ற முடியும் என்பகத 

உறுதி கசய்துள்ளது. 

 

தபபிதகொலம்தபொ விண்தவ ிக் கலம் தவ ் ிடயக் கடந்ேது 

❖ சமீபதத்ில் புதன் மகாளிற்கு அனுப்பப்பட்ட கபபிககாலம்மபா விண்கவளிக் கலமானது 

கவள்ளிகயக் கடந்து கசன்றது. 

❖ ஐமராப்பிய ஜப்பானிய நாடுகளின் இநத் ஆய்வுத ் திட்டமானது 17,000 கிமலா மீட்டர ்

கதாகலவிலிருநத்ு கவள்ளிக் மகாளின் கறுப்பு மற்றும் கவள்களப் புககப்படதக்த 

எடுத்துள்ளது.  

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபரில் கசலுத்தப்பட்டது. இது புதன் மகாளிற்கு 7 ஆண்டு 

பயணக் காலதத்ில் கசன்று அகடயுமாறு அனுப்பப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது 2025 ஆம் ஆண்டில் புதகன அகடயும் என்று எதிரப்ாரக்க்ப் படுகின்றது. 
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❖ இது புதகன அகடநத் பின்பு, இரண்டாகப் பிரிநத்ு விடும். 

❖ இது ஐமராப்பிய விண்கவளி சுற்றுவட்ட பாகதக ் கலமான “கபபி”கய விண்ணில் 

கசலுத்துவதற்கு வழி வகுக்கும். 

❖ இநத் சுற்றுவட்ட பாகதக் கலமானது புதனின் சுற்று வட்டப் பாகதயில் நுகழயும்  

❖ அமத மநரதத்ில் ஜப்பான் விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் “மிமயா” என்ற 

விண்கலமானது ஒரு குறிப்பிட்ட கதாகலவிலிருந்து தரவுககளச ் மசகரிதத்ுக ்

ககாண்டிருக்கும். 

❖ நாசாவின் மரனீர ் 10 என்ற விண்கலமானது 1970களின் மதத்ியில் புதன் மகாகளக் 

கடந்து கசன்ற முதலாவது விண்கவளிக் கலமாகும்.  

 

 

குறுங்தகொ ் தபனுவில் மொதிரிக ் தசகரிப்பு 

❖ நாசாவின் அகர இயந்திர மனித (மராமபாட்டிக்) விண்கவளிக் கலமான ஓசிரிஸ்-

கரகஸ்் ஆனது ஒரு குறுங்மகாளான கபனுவின் பாகற நிலப் பரப்கபத் கதாட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது பூமியிலிருந்து ஏறக்குகறய 330 மில்லியன் கிமலா மீட்டரக்ள் கதாகலவில், பாகற 

மற்றும் தூசு மாதிரிககளச ்மசகரிக்கின்றது.  

❖ “கதாட்டு விட்டுச ்கசல்” அல்லது TAG திட்ட நடவடிகக்க என்று  அகழகக்ப்படுகின்ற 

இநத்த் துல்லியத் கதாழில்நுட்பமானது வரலாற்று ஆய்வுத் திட்டத்திற்குப் 

பயன்படுத்தப் படுகின்றது.  

❖ இதில் மசகரிகக்ப் பட்ட எநத்கவாரு மாதிரிகளும் 2023 ஆம் ஆண்டு வகர பூமிகய 

வநத்கடயாது. 

❖ கபனு என்பது விண்கவளிக் கலம் இதுவகர சுற்றி வராத ஒரு மிகசச்ிறிய விண்கவளி 

அகமப்பாகும் (a smallest celestial body). 
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புதிய விண்தவ ி டமயம் – தநட்தடொ  

❖ வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அகமப்பானது (NATO - North Atlantic Treaty organisation) 

கஜரம்னியின் ராமஸ்கடய்னில் ஒரு புதிய விண்கவளி கமயதக்த அகமகக்வுள்ளது. 

❖ இநத் கமயமானது விண்கவளி ஆய்விற்கு ஓர ்ஒதத்ுகழப்பு கமயமாகப் பணியாற்ற 

இருக்கின்றது.  

❖ இநத் கமயமானது NATO அகமப்பின் சரத்து 5ன் கீழ் அடிப்பகடயில் அகமகக்ப் 

படவுள்ளது. 

❖ மநட்மடா நாடுகளினால் ஏறதத்ாழ 24 கசயற்ககக்மகாள் புவி நிகலயங்கள் 

தற்கபாழுது கட்டுப்படுத்தப் பட்டு வருகின்றன. 

 

நொக் ஏவுகடண 

❖ சமீபதத்ில் இந்தியப் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அகமப்பானது 

ராஜஸ்தானில் உள்ள கபாகர்ான் துப்பாக்கி சுடுதல் வரம்பில் நாக் என்ற இராணுவ 

டாங்கிகள் மூலம் எதிரிகளின் இலகக்கத் தாக்கி அழிகக்ும் ஏவுககணயின் இறுதி 

பயனர ்மசாதகனகய மமற்ககாண்டது. 

❖ இது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அகமப்பின் மூலம் உள்நாட்டிமலமய 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இநத் ஏவுககண இப்மபாது ஆயுதப் பகடகளில் மசரவ்தற்குத் தயாராக உள்ளது. 

❖ இநத்ியாவின் மூன்றாம் தகலமுகற டாங்கி எதிரப்்பு ஏவுககணயான இது அகனதத்ு 

வானிகலயிலும் கசயல்படக் கூடியது ஆகும். மமலும் ஏவப்பட்ட பின் தனது இலகக்க 

நிரண்யிக்கும் திறன் ககாண்ட இது தானாகமவ அதன் இலகக்கத் கதாடரும். 

❖ இது நிலம் மற்றும் விமானம் சாரந்்த தளங்களில் இருந்து ஏவப்படலாம். 

 

 

IOWave 20 பயிற்சி 

❖ இநத்ியப் கபருங்கடல் “அகல” (Indian Ocean Wave - IOWave) பயிற்சிகள் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற பின்வரும் நிறுவனங்களின் ஒத்துகழப்பாலும் 

ஒருங்கிகணப்பாலும் நடதத்ப் படுகின்றன. 

o யுகனஸ்மகாவின் அரசுகளுக்கிகடமயயான கடலியல் ஆகணயம், 

o இநத்ியப் கபருங்கடல் சுனாமி எசச்ரிகக்க மற்றும் தணிப்பு அகமப்பின் 

அரசுகளுக்கிகடமயயான ஒருங்கிகணப்பு ஆகணயம் மற்றும் 

o இநத்ியப் கபருங்கடல் தகவல் கமயம். 

❖ இநத்ிய சுனாமி முன் எசச்ரிகக்க கமயமானது இநத்ப் பயிற்சியில் இநத்ியாவின் 

மதசிய சுனாமி எசச்ரிகக்க கமயமாகவும், முழு இந்தியப் கபருங்கடல் 

பிராந்தியதத்ிற்குமான சுனாமி மசகவ வழங்குநராகவும் பங்மகற்றது. 
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குழொய் உமிழ்நீர் சுரப்பிக ் (Tubarial salivary glands) 

❖ இகவ சமீபதத்ில் கநதரல்ாநத்ில் உள்ள விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிகக்ப் பட்டன. 

❖ இகவ கதாண்கடயின் மமல் பகுதியின் உள்மள இருக்கும் உமிழ்நீர ்சுரப்பிகளின் ஒரு 

கதாகுப்பாகும். 

❖ இநத்ச ்சுரப்பிகள் மூகக்ு மற்றும் வாயின் பின்னால் இருகக்ும் கதாண்கடப் பகுதிகய 

உயவூட்டுகின்றன மற்றும் ஈரப்படுதத்ுகின்றன (lubricate and moisten). 

❖ புற்றுமநாய் சிகிசக்சக்கு இநத்க் கண்டுபிடிப்பு முக்கியமானதாக இருகக்லாம். 

❖ இப்மபாது அறியப்பட்ட வகரயில், மனிதரக்ளில் மூன்று கபரிய உமிழ்நீர ் சுரப்பிகள் 

உள்ளன. அகவயாவன்  

o நாக்கின் கீழ்புறம், 

o தாகடயின் கீழ்புறம் மற்றும் தாகடயின் பின்புறம், 

o கன்னத்தின் பின்புறம். 

 

 

ஐ.என்.எஸ் கவரடட்ி 

❖ இது விசாகப் பட்டினதத்ில் இருகக்ும் இநத்ியக் கடற்பகடயின் கப்பல் கட்டும்தளதத்ில் 

இருநத்ு இநத்ியக ் கடற்பகடகக்ு அனுப்பப் படவுள்ள ஒரு நீரம்ூழ்கி எதிரப்்புப் மபாரக்் 

கப்பல் ஆகும். 

❖ இது ககால்கத்தாவின் காரட்ன் ரசீ ் ஷிப் பில்டரஸ்் & இன்ஜினியரஸ்் (Garden Reach 

Shipbuilders & Engineers) என்ற நிறுவனதத்ால் கட்டப்பட்டது ஆகும். 
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❖ இநத்ியக் கடற்பகடயின் கமமாரட்ா-வகுப்பு மபாரக்் கப்பல்களின் திட்டம் அல்லது 

‘திட்டம் 28’ (Project 28’ or Kamorta-class corvettes) என்ற திட்டதத்ின் உள்நாட்டில் கட்டப்பட்ட 

நான்கு நீரம்ூழ்கி எதிரப்்புப் மபாரக்் கப்பல்களுள் இது ககடசியாகும். 

❖ இநத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள மற்ற மூன்று மபாரக் ் கப்பல்கள் ஐ.என்.எஸ் கமமாரட்ா 

(2014), ஐ.என்.எஸ் காட்மட் (2016) மற்றும் ஐ.என்.எஸ் கில்டன் (2017) ஆகியகவ ஆகும். 

 

“SANT” ஏவுகடண 

❖ இநத்ியாவானது ஒடிசாவின் கடற்ககரயில் நிகலப்பாட்டு பீரங்கி எதிரப்்பு (Stand-off-

Anti-tank -SANT) ஏவுககணகய கவற்றிகரமாக மசாதகன கசய்துள்ளது. 

❖ இது இநத்ிய விமானப் பகடகக்ாக மவண்டி பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி 

அகமப்பினால் மமம்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 

பிரம்தமொஸ் ஏவுகடண 

❖ மீகயாலி மவக ஏவுககணயான “பிரம்மமாஸ்” ஆனது ஐஎன்எஸ் கசன்கன என்ற ஒரு 

கப்பலில் இருநத்ு மசாதித்துப் பாரக்க்ப்பட்டது. 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அகமப்பானது ஐஎன்எஸ் கசன்கனயிலிருநத்ு 

பிரம்மமாஸ் ஏவுககணயின் புதிய கடற்பகடப் பதிப்கபச ்மசாதித்துப் பாரத்த்ுள்ளது.  

❖ ஐஎன்எஸ் கப்பல் ஆனது உள்நாட்டிமலமய தயாரிகக்ப்பட்ட ஒரு மகறந்திருநத்ு 

தாக்கும் வகக கப்பலாகும்.  

❖ பிரம்மமாஸ் ஆனது அரபிக் கடலில் ஒரு இலகக்கத் தாக்கியது. 

❖ இது நிலத்திலிருந்து நிலத்தில் உள்ள இலகக்கக் தாக்கி அழிக்கும் ஒரு மீகயாலி மவக 

ஏவுககணயாகும். 

❖ மீகயாலி மவக ஏவுககணகள் 2 முதல் 3 மாக் மவகத்தில் பயணம் கசய்யும் திறன் 

ககாண்டது. 

❖ இது இநத்ியா மற்றும் ரஷ்யாவினால் இகணந்து மமம்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 

மொறுபக்க தகொழுப்பு நீக்குேல் 

❖ 2022 ஆண்டிற்குள் மாறுபகக் ககாழுப்பற்ற (Trans Fat free) இந்தியாகவ உருவாகக்ுவகத 

மத்திய சுகாதார அகமசச்கம் மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ மாறுபகக் ககாழுப்பு என்பது பகுதியளவில் கஹட்ரஜமனற்றம் கசய்யப்பட்ட தாவர 

எண்கணய்கள், மவக கவத்த மற்றும் வறுத்த உணவு ஆகியவற்றில் உள்ள ஓர ்உணவு 

நசச்ு ஆகும். 

❖ நாட்டில் கதாற்றா மநாய்கள் (non-communicable diseases) அதிகரிப்பதற்கு இது ஒரு 

முக்கியக் காரணமாகும். 

❖ மாறுபகக் ககாழுப்பானது இருதய மநாய்களுகக்ான ஓர ் இடரக்் காரணியாகும் (risk 

factor). 

❖ இது சம்பநத்மாக, FSSAI அகமப்பின் (Food Safety and Standards Authority of India - 

இநத்ியாவின் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிரண்ய ஆகணயம்) 'சரியான உணவு 

உண்ணும் இந்தியா இயகக்ம்' என்ற இயகக்மானது அகனவருக்கும் ஆமராக்கியமான 

மற்றும் பாதுகாப்பான உணகவச ் சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக நிகலயான முகறயில் 

மமம்படுதத்ுவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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முேலொவது அடற தவப்பநிடல மீக்கடேத்ி 

❖ விஞ்ஞானிகள் கடந்த 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதலாவது அகற கவப்பநிகல 

மீகக்டத்தியின்  கண்டுபிடிப்கப உறுதி கசய்துள்ளனர.் 

❖ மவதியியல் மாற்றங்ககள உருவாக்குவதற்காக இரு கவரங்களின் முகனகளுக்கு 

இகடமய காரப்ன், கஹட்ரஜன் & சல்பர ் ஆகியவற்கற அழுத்தி அதகன மலசர ்

ஒளியுடன் மமாதச ்கசய்து இந்தக் மீகக்டதத்ியானது உருவாகக்ப் பட்டிருக்கின்றது. 

❖ பூமியின் வளிமண்டலத்தின் அழுத்ததக்த விட 2.6 மில்லியன் மடங்கு அழுதத்தத்ில், 15 

டிகிரி கசல்ஷியஸ்ற்கும் குகறவான கவப்பநிகலயில் மின் தகடயானது அழிக்கப் 

படுகின்றது.  

❖ எனினும், இந்தப் புதிய கபாருளின் மீகக்டதத்ி திறனானது மிக அதிக அழுதத்தத்ில் 

மட்டுமம கவளிப்படுகின்றது. அதன் மூலம் இது அதன் நகடமுகறப் பயன்பாட்கடக் 

கட்டுப்படுத்துகின்றது. 

❖ மீகக்டத்திகள் தகட இன்றி மின்சாரதக்தக் கடத்துகின்றன. அதனால் இது எந்தகவாரு 

ஆற்றல் இழப்பும் இல்லாமல் மின் ஓட்டதக்த அனுமதிக்கின்றன. 

❖ 1911 ஆம் ஆண்டில் மீகக்டதத்ும் திறன் கண்டுபிடிகக்ப்பட்ட மபாது இது சுழியதத்ிற்கு 

மிக அருகில் (-273.15°C) அகமந்த கவப்பநிகலயில் மட்டுமம காணப் பட்டது.  

 

 

நிலவில் (சந்திரன்) நீர ்

❖ அகமரிகக்ாவின் மதசிய விண்கவளிசார ் நிரவ்ாகமானது (NASA) நிலவின் சூரிய ஒளி 

படும் பகுதியில் நீர ்இருப்பகதக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இது மசாபியா விண்கவளிக் கலனால் கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

❖ மசாபியா என்பது அகசச்ிவப்பு வானியலுக்கான அடுகக்ு மண்டலக் கண்காணிப்பு 

என்பகதக் குறிக்கின்றது.  

❖ இநத் விண்கவளிக் கலனானது கிலாவியஸ் என்ற ஒரு பள்ளதத்ில் நீகரக் 

கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இநத்ப் பள்ளம் நிலவின் கதன்துருவப் பகுதியில் உள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பு, இஸ்மராவின் சந்திரயான் 1 ஆனது நிலவின் பின்புறப் பகுதியில் நீர ்

இருப்பகத உறுதி கசய்துள்ளது. 
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குடறந்ே தசலவு தகொண்ட வயது மூப்பிற்கு எதிரொன கலடவே ்தேொழில்நுடப்ம் 

❖ ஐஐடி – குவஹாதத்ிகயச ் மசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் வயது மூப்பிற்கு எதிரான 

கலகவகய உற்பத்தி கசய்வதற்காக குகறந்த கசலவு ககாண்ட ஒரு முகறகய 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இநத்ப் கபாருளானது மற்ற வணிகம்சார ்கதாழில் துகறகளால் பயன்படுதத்ப்படும் 

கரிமச ்மசரம்ானங்ககளப் பயன்படுத்துவதில்கல. 

❖ வயது மூப்பிற்கு எதிரான கபாருளின் குகறந்த விகலகக்ு இதுமவ ஒரு காரணம் ஆகும். 

❖ இநத்ியாவில் ஒப்பகனப் கபாருட்கள் ‘மருந்து மற்றும் ஒப்பகனப் கபாருட்கள் சட்டம், 

1940’ என்ற சட்டத்தால் ஒழுங்குமுகறப் படுத்தப் படுகின்றன. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

“என்னுடடய கங்டக, என்னுடடய ஓங்கில்” (டொல்பின்) பிரசச்ொரம் 

❖ கங்கக நதி டால்பின் தின (அக்மடாபர ்05) ககாண்டாட்டதத்ன்று நாட்டில் சுற்றுசச்ூழல் 

சாரந்த் சுற்றுலாத் துகறகய ஊக்குவிப்பதற்காக “என்னுகடய கங்கக, என்னுகடய 

டால்பின்” என்ற பிரசச்ாரமானது கதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ சுற்றுசச்ூழல் சுற்றுலாத் திட்டமானது மதசியத் தூய்கம கங்ககத் திட்டத்தினால் (NMCG 

- National Mission for Clean Ganga) 6 இடங்களில் கதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இநத்த் திட்டமானது உதத்ரப் பிரமதசம், பீகார,் மமற்கு வங்கம் (அகனதத்ு 3 

மாநிலங்களும் கங்கக நதி பாயும் மாநிலங்களாகும்) ஆகிய மாநிலங்களில் டால்பின் 

தரிசனதக்த (dolphin safari) ககாண்டுள்ளது. 

❖ “என்னுகடய கங்கக, என்னுகடய டால்பின்” என்ற பிரசச்ாரமானது உதத்ரப் 

பிரமதசத்தில் 250 கிமலா மீட்டர ் நீளத்திற்கு பிஜ்மனாரில் இருநத்ு நமராரா வகர 

டால்பின் கணக்ககடுப்கபத் கதாடங்குவதற்காகத் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ஈரநிலே ்ேொவரேத்ின் 2 புதிய இனங்க ்  

❖ ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஈரநிலத் தாவரதத்ின் ஒரு வககயான “கபப்மவாரட்்ஸின்” 

(pipeworts) இரண்டு புதிய இனங்ககள மகாராஷ்டிரா மற்றும் கரந்ாடகாவில் உள்ள 

மமற்குத் கதாடரச்ச்ி மகலகளில் கண்டறிநத்ுள்ளனர.்  
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❖ மகாராஷ்டிராவில் கண்டுபிடிகக்ப்பட்ட புதிய இனங்கள் “எரிமயாககௌமவான் 

பாரவ்ிகசப்ஹாலும்” (Eriocaulon parvicephalum) என்று கபயரிடப் பட்டுள்ளன. 

கரந்ாடகாவில் கண்டுபிடிகக்ப்பட்ட புதிய இனங்கள் “எரிமயாககௌமவான் 

காராவாலிகனஸ்” (Eriocaulon karaavalense) என்று கபயரிடப் பட்டுள்ளன. 

 

2030 ஆம் ஆண்டிற்கு ் 60% உமிழ்வுக் குடறப்பு 

❖ ஐமராப்பிய ஒன்றியப் பாராளுமன்றமானது 1990 ஆம் ஆண்டின் நிகலகளுடன் 

ஒப்பிடும் மபாது 2030 ஆம் ஆண்டில் தனது உமிழ்கவ 60% குகறக்க அதன் காலநிகல 

இலகக்கப் புதுப்பிக்க மவண்டி வாகக்ளிதத்ுள்ளது. 

❖ முன்பு 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 40% உமிழ்கவக் குகறகக்ும் இலகக்க அது 

நிரண்யித்திருநத்து. 

❖ உலக வனவிலங்கு நிதியம் மற்றும் பிற அரசு சாரா நிறுவனங்கள் 2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் குகறந்தது 65% என்ற அளவில் அதன் உமிழ்கவக் குகறகக் மவண்டி 

அதகன வலியுறுதத்ின. 

❖ கஜரம்னியின் தகலகமயின் கீழ் இவ்வாகக்ளிப்பு நகடகபற்றது. 

 

7 கரிம மொசுபடுேத்ிக ின் உறுதிப்படுேத்ுேல் 

❖ உறுதியான கரிம மாசுபடுதத்ிகள் (Persistent organic pollutants) குறித்த ஸ்டாக்மஹாம் 

மாநாட்டின் கீழ் பட்டியலிடப் பட்டுள்ள ஏழு மவதிமங்ககள அங்கீகரிகக் மத்திய 

அகமசச்ரகவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ மமலும், அகமசச்ரகவ தனது ஒப்புதல் வழங்கும் அதிகாரங்ககள மத்திய 

கவளியுறவுத் துகற விவகாரங்கள் அகமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் 

காலநிகல மாற்ற அகமசச்கத்திற்கு மாற்றி வழங்கியுள்ளது. 

❖ இநத் அகமசச்கங்கள் முன்பிருநம்த உள்நாட்டு விதிமுகறகளின் கீழ் உறுதியான 

கரிம மாசுபாடுககள ஒழுங்குபடுதத்ி வருகின்றன. 

❖ 7 உறுதியான கரிம மாசுபடுத்திகள்: 

o குமளாரக்டமகான் (Chlordecone) 

o கஹகஸ்ாப்மராமமாபிகபகனல் (Hexabromobiphenyl) 

o கஹகஸ்ாப்மராமமாடிகபகனல் ஈதர ்மற்றும் கஹப்டாப்மராமமாடிகபகனல் ஈதர ்

(Hexabromodiphenyl ether and Heptabromodiphenyl ether) (வணிக ஆக்டா-பி.டி.இ) 

o கடட்ராப்மராமமாடிஃகபகனல் ஈதர ் மற்றும் கபன்டாப்மராமமாடிகபகனல் ஈதர ்

(Tetrabromodiphenyl ether and Pentabromodiphenyl ether) (வணிக கபன்டா-பி.டி.இ) 

o கபன்டாகம்ளாமராகபன்சீன் (Pentachlorobenzene) 

o கஹகஸ்ாப்மராமமாகசக்மளாமடாமடமகன் (Hexabromocyclododecane) மற்றும் 

o கஹகஸ்ாகம்ளாமராபுடாகடன் (Hexachlorobutadiene). 

ஸ்டாக்த ாம் மாநாடு 

❖ உறுதியான கரிம மாசுபடுத்திகள் குறிதத் ஸ்டாகம்ஹாம் மாநாடு 2001 ஆம் ஆண்டில் 

நடத்தப்பட்டது. 

❖ இது சுற்றுசச்ூழகலயும் மனிதரக்களயும் உறுதியான கரிம மாசுபாட்டிலிருநத்ுப் 

பாதுகாகக் மவண்டி கககயழுத்திடப்பட்ட ஓர ்ஒப்பந்தம் ஆகும். 

❖ உறுதியான கரிம மாசுபடுத்திகள் ஒளிசம்சரக்க்க, மவதியியல் மற்றும் உயிரியல் 

கசயல்முகறகள் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சீரழிகவ ஏற்படுதத்ுவகத எதிரத்்து நிற்கின்ற 

கரிமக் கலகவப் கபாருட்களாகும். . 
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கடல் ே ேத்ில் நுண் தநகிழிே ்துண்டுக ் 

❖ சி.எஸ்.ஐ.ஆர.்ஓ (காமன்கவல்த் அறிவியல் மற்றும் கதாழில்துகற ஆராய்சச்ி 

நிறுவனம்), என்ற ஒரு ஆஸ்திமரலிய அரசாங்க நிறுவனம் சமீபதத்ில் உலகக் கடல் 

பரப்புத் தளமானது 14 மில்லியன் டன்களுகக்ும் அதிகமான நுண் கநகிழித ்

துண்டுகளால் மாசுபடுத்தப் பட்டுள்ளகதக் கண்டறிநத்ுள்ளது. 

❖ ஆண்டுமதாறும் கடல்களுகக்ுள் கசன்று மசரும் குப்கபகளானது நிகலகுகலந்து 

உகடவதின் மூலம் இந்த நுண் கநகிழித் துண்டுகளானது கடல் தளத்தில் 

நுகழந்துள்ளது. 

❖ கடல் பரப்புத் தளத்தில் நுண் கநகிழித் துண்டுகளின் மீது ஆய்வு மமற்ககாள்ளப் 

படுவது இதுமவ முதல் முகறயாகும். 

❖ நுண் கநகிழித் துண்டுகள் என்பது 5 மி.மீ அல்லது அதற்கும் குகறவான அளவுகடய 

சிறிய கநகிழித் துண்டுகள் ஆகும். 

❖ இகவ கபரும்பாலும் அளவில் கபரிய கநகிழிப் கபாருட்கள் உகடபடுவதால் 

உருவாகின்றன. 

 

விலங்குக ் மற்றும் ேொவரங்க ் கண்டுபிடிப்புக ் – 2019  

❖ இநத்ியாவில் 2019 ஆம் ஆண்டில் விஞ்ஞானிகள் குகறநத்து 364 புதிய விலங்கு 

இனங்கள் மற்றும் 253 புதிய தாவர இனங்ககளக் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இநத் 364 விலங்கு இனங்கள் இதுவகரயில் மனிதரக்ளுக்கு அறியாதகவயாக 

இருநத்ுள்ளன. 

❖ மமலும் அவற்றில் 116 விலங்கு இனங்கள் உலகில் இதற்கு முன்பு கண்டுபிடிகக்ப் 

பட்டுள்ளன. ஆனால் அகவ இநத்ியாவில் இதற்கு முன்பு பதிவு கசய்யப் படவில்கல. 

❖ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இந்த 364 புதிய இனங்களில் 4 இனங்கள் புகதபடிவ 

இனங்களாக உள்ளன.  

❖ கூடுதலாக 4 துகண இனங்களும் கண்டுபிடிகக்ப் பட்டுள்ளன. 

❖ கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளகவகளில் அதிக எண்ணிகக்கயிலான இனங்கள் பூசச்ி 

இனங்களாக உள்ளன.  

❖ இநத்ப் புதிய விலங்குகளின் கண்டுபிடிப்புகளுடன், இநத்ியாவானது 1,02,161 விலங்கு 

இனங்ககளக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது உலக அளவில் கமாத்த எண்ணிகக்கயில் 6.52% ஆக உள்ளது. 

❖ 50,000ற்கும் மமற்பட்ட தாவர இனங்கள் இநத்ியாவிலிருந்து அகடயாளம் காணப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ இநத்க் கண்டுபிடிப்புகள் இநத்ிய விலங்கியல் ஆய்வு கமயம் மற்றும் இந்தியத் 

தாவரவியல் கமயம் ஆகியவற்றினால் புத்தக வடிவில் கவளியிடப் பட்டுள்ளன. 

 

தபொலொர்ஸ்தடர்ன் திட்டம் – திரும்பி வருேல் 

❖ கஜரம்ன் ஆல்கபரட்ு கவஜ்னர ் கமயதக்தச ் மசரந்்த மபாலாரஸ்்கடரன்் கப்பலானது 

பனியில் உகறந்து கிடக்கும் ஆரக்்டிக் பிரமதசத்தின் வழியாகப் பயணித்து, அங்கு 389 

நாட்ககளக் கழித்த பிறகு கஜரம்னியின் பிரிமரம்ஹவன் (Bremerhaven) 

துகறமுகதத்ிற்குத் திரும்பியுள்ளது. 

❖ இது அப்பகுதியில் புவி கவப்பமகடதலின் தாகக்ம் குறிதத்ுத் மதகவயான தகவகலச ்

மசகரிகக் ஆராய்சச்ியாளரக்கள அனுமதிக்கின்றது. 
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❖ வட துருவதத்ிற்குச ் கசலுதத்ப்பட்ட உலகின் மிகப்கபரிய திட்டம் இதுவாகும். இது 

உருகி வரும் ஆரட்ிக் கடல் குறிதத்ு ஒரு சில வலுவான ஆதாரதக்தச ் மசகரித்துக ்

ககாண்டு வருவகதயும் அடுத்த சில பத்தாண்டுகளில் நிகழவிருகக்ும் பனியற்ற 

மகாகடக் காலங்கள் குறிதத் எசச்ரிகக்கககளயும்  அளிப்பகதயும் கசய்து 

வருகின்றது.  

தபாலாரஸ்்சடரன்் திட்டம் 

❖ மபாலாரஸ்்கடரன்் திட்டமானது உலகத்தில் மற்றும் ஒரு பிராந்தியதத்ில் காலநிகல 

மாற்றதத்ின் தாகக்ம் குறிதத் தகவகல அறிந்து ககாள்வதற்கு உதவுவதற்காக மவண்டி 

கடந்த ஓராண்டு காலமாக கடற்பனி, கடல், வளிமண்டலம் மற்றும் சூழலியல் குறித்த 

தகவல்ககளச ்மசகரித்து வருகின்றது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்20 அன்று, நாரம்வயின் ட்மராம்மசாவில் இருநத்ு இநத்க் 

கப்பல் புறப்பட்டது. 

❖ இதில் உள்ள குழுவினர ்அப்பகுதியில் பல்மவறு மாதங்களாக நிலவி வந்த  இருகளயும், 

மிகக் குகறநத் கவப்பநிகலயாக -39.5o கசல்ஷியஸ் கவப்ப நிகலகயயும் 

கண்டுள்ளனர.் 

❖ ‘இந்தத் திட்டமானது ப்ளாங்டன் தாவரம் மற்றும் பாக்டீரியா குறிதத்ு ஆய்வு 

கசய்வதற்காகவும் கடல்சார ் சூழலியல் எவ்வாறு கடுகமயான சுற்றுசச்ூழலில் 

கசயல்படுகின்றது என்பது குறிதத்ு ஆய்வு கசய்வதற்காகவும் மவண்டி துருவ இரவின் 

மபாது பனிக்கு அடிப்பகுதியில் உள்ள நீர ்மாதிரிககளச ்மசகரிதத்ுள்ளது.  

 

சிலம் (SILAM) மற்றும் என்பியூசர ் (ENFUSER) மொதிரிக ் – கொற்றின் ேரம் 

கண்கொணிப்பு 

❖ இநத்ிய வானிகல ஆய்வு (IMD - Indian Meteorological Department) கமயமானது 

மமம்படுத்தப்பட்ட காற்றுத் தரக் கண்காணிப்பு மாதிரிககளச ் கசயல்பாட்டிற்குக் 

ககாண்டு வநத்ுள்ளது. 

❖ அகவ SILAM மற்றும் ENFUSER என்ற வககயிலான மாதிரிகளாகும். 

❖ தில்லியில் 40ற்கும் மமற்பட்ட அளவில் காற்றுத் தரக் கண்காணிப்பு அகமப்புகள் 

உள்ளன. 

❖ SILAM என்பது வளிமண்டல உள்ளடக்கத்தின் ஒருங்கிகணநத் மாதிரிகக்ான ஒரு 

அகமப்பு என்பகதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இநத் மாதிரியானது 10 கிமலா மீட்டர ்கதளிவுத் திறனில் கனிம நுண்ணிய மனிதனால் 

உருவாக்கப் பட்ட நுண்மத் துகள்களுகக்ான CAME-GLOB மற்றும் EDGAR மபான்ற 

உலகளாவிய உமிழ்வு கண்டுபிடிப்புச ் கசயல்பாடுகளின் மூலம் மமம்படுதத்ப் பட்டு 

உள்ளது.  

❖ ENFUSER (ENvironmental information FUsion SERvice) என்பது சுற்றுசச்ூழல் தகவல் 

இகணப்புச ்மசகவ என்பகதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இது மதசியத் தகலநகரப் பகுதியில் மாசுபாட்டுப் பகுதிககள அகடயாளம் காண 

கசயல்படுதத்ப் படுகின்றது. 

❖ SILAM மற்றும் ENFUSER ஆகிய இரண்டும் பின்லாந்துடன் மமற்ககாள்ளப்பட்ட 

கதாழில்நுட்பக் கூட்டிகணவின் மூலம் மமம்படுதத்ப் பட்டுள்ளது.  

❖ WRF-Chem என்பது IMDயினால் மமம்படுத்தப்பட்ட மற்கறாரு காற்றுத் தர மாதிரி ஆகும். 
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விலங்குக ின் வலடசப் பொடே மீேொன உரிடம 

❖ இநத்ிய உசச் நீதிமன்றமானது விலங்குகளின் வலகசப் பாகத மீதான உரிகமகய 

உறுதி கசய்து அநத்ப் பகுதிகளில் இருக்கும் விடுதிககள மூடுவதற்கு வழிவகக 

கசய்யும் வககயில் நீலகிரி யாகனகள் கபருவழிப் பாகத குறிதத் 2011 ஆம் ஆண்டின்  

மதராஸ் உயர ்நீதிமன்ற ஆகணகய உறுதி கசய்துள்ளது. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டில், மதராஸ் உயரநீ்திமன்றமானது நீலகிரி மாவட்டத்தின் சிகுர ்

பீடபூமியில் “யாகனகள் கபருவழிப் பாகத” ஒன்கற அறிவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் 

அறிவிப்பாகணயின் கசல்லுபடித் தன்கமகய உறுதி கசய்தது.  

❖ வனப் பகுதிகள் சுருங்கி வந்த மபாதிலும் யாகனகள் கபருவழிப் பாகதயானது அதன் 

தனிதத்ுவ வன வாழ்விடங்களுக்கிகடமயயான பயணதத்ிற்கான வசதிகய 

மமற்ககாள்ளச ் கசய்வதன் மூலம், வாழ்வாதாரதத்ிற்கு மவண்டி தமது இடம்கபயரும் 

முகறகயத் கதாடர யாகனககள அனுமதிக்கின்றது. 

❖ இநத்ப் கபருவழிப் பாகதயானது வாழ்விடத் தனிகமயின் மீதான தாகக்தக்தக ்

குகறப்பதன் மூலம் வனவிலங்குகளின் நீடித்த நிகலத் தன்கமயில் ஒரு முக்கியப் 

பங்கிகன ஆற்றுகின்றது. 

❖ நீலகிரி யாகனகள் கபருவழிப் பாகதயானது மமற்கு மற்றும் கிழக்குத் கதாடரச்ச்ி 

மகலககள இகணகக்ும் பகுதியான சூழலியல் ரீதியில் மிகுநத் பலவீனமான 

பிரமதசமான சிகுர ்பீடபூமியில் அகமநத்ுள்ளது. 

❖ இது நீலகிரி மாவட்டதத்ில் முதுமகல மதசியப் பூங்காவிற்கு அருகில் அகமநத்ுள்ளது. 

 

 

சீனொவின் இ ஞ்சிவப்பு ஓங்கில் (டொல்பின்) 

❖ சீனாவின் இளஞ்சிவப்பு ஓங்கில்கள் ஹாங்காங்கில் உள்ள முதத்ு நதி 

முகத்துவாரதத்ிற்கு மீண்டும் திரும்பி வரத் துவங்கியுள்ளன. 

❖ இநத் இனங்கள் சீனா, ஹாங்காங், கதவான் மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகிய நாடுகளில் 

சீனாவின் கவள்கள/இளஞ்சிவப்பு ஓங்கில் என்று ஒரு கபாதுப் கபயருடன் குறிப்பிடப் 

படுகின்றன. 

❖ இநத் ஓங்கில்களின் எண்ணிகக்கயானது கடந்த 15 ஆண்டுகளில் 70 – 80% என்ற அளவு 

வகர எண்ணிகக்கயில் குகறந்துள்ளது. 

❖ இதன் ஐயூசிஎன் நிகல : பாதிகக்ப்படக் கூடிய இனம் (Vulnerable). 
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2020 ஆம் ஆண்டின் உலக ொவிய கொற்றின் நிடல குறிே்ே அறிக்டக 

❖ உலகளாவிய காற்றின் நிகல என்பது பிரிட்டிஷ் ககாலம்பியா பல்ககலக் 

கழகதத்ிடமிருந்து கபற்ற நிபுணதத்ுவத் தரவுகளுடன் சுகாதாரத் தாகக்ங்கள் கமயம்,  

சுகாதார அளவீடுகள் மற்றும் மதிப்பீடுகளுகக்ான கமயம் ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு 

முயற்சியாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் நுண்மத் துகள் 2.5 என்ற துகளின் மிக அதிகப் பாதிப்புக்கு உள்ளான 

முதல் 10 நாடுகளில் இநத்ியா, வங்க மதசம், பாகிஸ்தான் மற்றும் மநபாளம் ஆகிய 

நாடுகளும் உள்ளடங்கும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் மிக அதிக அளவில் ஓமசான் பாதிப்புக்குள்ளான முதல் 10 

நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

❖ ஒட்டு கமாதத்மாக, இநத்ியாவில் அகனதத்ு சுகாதார அபாயங்களிகடமய நிகழும் 

இறப்புகளுகக்ான ஒரு மிகப் கபரிய அபாயக் கூறாக காற்று மாசுபாடு விளங்கி 

வருகின்றது. 

❖ இநத்ியாவானது உலகில் மிக அதிகமான மாசுபாடு பாதிப்பு, அதாவது 83.2 μg /கன 

மீட்டர ்என்ற அளவிற்குப் பாதிப்கப எதிர ்ககாண்டுள்ளது.  

❖ இதகனத் கதாடரந்த்ு மநபாளம் 83.1 μg /கன மீட்டர ் பாதிப்கபயும் கநஜீரியா 80.1% 

பாதிப்கபயும் எதிரக்காண்டுள்ளன. 

 

 

இந்தியொவின் அரடணக ் 

❖ சமீபதத்ில், இநத்ிய விலங்கியல் ஆய்வு கமயமானது 'இநத்ியாவின் அரகணகள்' என்ற 

தகலப்பில் அரகணகள் (ஸ்கின்கஸ்்) பற்றிய ஓர ்ஆய்கவக் மமற்ககாண்டு உள்ளது. 

❖ அரகணகள் விஷமற்றகவ, அதிக எசச்ரிகக்க உகடயகவ, சுறுசுறுப்பானகவ 

மற்றும் மவகமாக நகரக் கூடியகவயாகும். மமலும் அகவ பலவிதமான பூசச்ிகள் 

மற்றும் சிறிய முதுககலும்புகளற்ற உயிரக்கள உண்ணக் கூடியகவ ஆகும். 

❖ இநத்ியாவில் 62 வககயான அரகணகள் உள்ளன என்பகத இவ்வறிகக்க 

கவளிப்படுதத்ுகிறது. 

❖ உலகின்  4%க்கும் குகறவான அரகணகமள இநத்ியாவில் உள்ளன. 

❖ இநத்ியாவில் 62 வககயான அரகணகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் 57% (33 

இனங்கள்) பூரவ்ீக வகககயச ்மசரந்்தகவயாகும்.. 

❖ மமற்குத் கதாடரச்ச்ி மகலயில் 24 இனங்கள் உள்ளன.  அவற்றில் 18 இனங்கள் 

அப்பகுதிகயப் பூரவ்ீகமாகக் ககாண்டகவயாகும். 
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❖ தகக்ாணத் தீபகற்ப பிராநத்ியத்தில் 19 இனங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 13 இனங்கள் 

அப்பகுதிகயப் பூரவ்ீகமாகக் ககாண்டகவயாகும். 

❖ அரகணகளின் நான்கு வகககள்: 

o கசப்மசாபிஸ்: கிழக்குத் கதாடரச்ச்ி மகலயின் வடகக்ுப் பகுதியில் கசப்மசாபிஸ் 

பங்டடஸ் பூரவ்ீகமாகக் காணப்படுகிறது. 

o பாரக்ுடியா: இகவ கிழகக்ுக் கடற்ககரயின் மகலகள் மற்றும் கடமலாரச ்

சமகவளிகளில் காணப்படும் கால்களற்ற அரகணகள் ஆகும். 

o ஒடிசாவின் சில்கா ஏரியில் உள்ள பாரக்ுட் தீவில் மட்டுமம பாரக்ுடியா இன்சுலாரிஸ் 

என்ற இனம் காணப் படுவதாக நம்பப் படுகிறது. 

o பரக்ுடியா கமலமனாஸ்டிக்டா விசாகப் பட்டினதக்தப் பூரவ்ீகமாகக் ககாண்டது 

ஆகும். 

o ககஸ்ட்லியா: இகவ நீல வால் ககாண்ட தகர அரகணகள் என்றும் அகழகக்ப் 

படுகின்றன. மமலும் அகவ மமற்குத் கதாடரச்ச்ி மகலககளப் பூரவ்ீகமாகக் 

ககாண்டகவயாகும். 

o ரிஸ்கடல்லா: இகவ பூகன அரகணகள் என்று அகழகக்ப் படுகின்றன. மமலும் 

இகவ மமற்குத் கதாடரச்ச்ி மகலயின் கதற்குப் பகுதியிகனப் பூரவ்ீகமாகக் 

ககாண்டகவயாகும். 

 

ஆசொன் பொதுகொப்பு கொப்பகம் 

❖ இது உத்தரகாண்ட் மாநிலதத்ின் முதல் ராம்சார ்தளமாக மாறியுள்ளது. அதனால் இது 

ஒரு ‘சரவ்ததச முக்கியதத்ுவம் வாய்நத் சதுப்புநிலமாக’ மாறியுள்ளது. 

❖ உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் கரவ்ால் பகுதியில் டடஹ்ராடூன் மாவட்டத்திற்கு அருகில் 

யமுகன ஆற்றின் கரரயில் இந்தக் காப்பகமானது அரமந்துள்ளது. 

 

வல்லூறுக ் பொதுகொப்பிற்கொன தேசிய தசயல் திட்டம் – 2020/2025 

❖ வல்லூறுகள் பாதுகாப்பிற்கான மதசிய கசயல் திட்டம் 2020-25 என்ற ஒரு திட்டமானது 

சமீபதத்ில் மதசிய வனவிலங்கு வாரியதத்ினால் ஒப்புதல் அளிகக்ப் பட்டது.  

❖ உத்தரப் பிரமதசம், திரிபுரா, மகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு ஆகியகவ 

ஒவ்கவான்றும் ஒரு வல்லூறுப் பாதுகாப்பு மற்றும் இனப்கபருகக் கமயதக்தப் கபற 

உள்ளன. 

❖ இநத்ப் புதிய திட்டமானது ஒரு மருநத்ு வல்லூறுவிற்கு நசச்ு எனக் கண்டறியப் பட்டால் 

அதன் மருதத்ுவப் பயன்பாட்கட தானாகமவ நீக்கி விடுகின்றது. 

❖ இநத்ியாவில் வல்லூறுகள் அழிந்து வருவதற்கு ஒரு மிக முக்கியக் காரணம் 

கடகம்ளாபினாக் என்ற ஒரு மருந்தாகும்.  

❖ இநத்த் திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்கவாரு மாநிலமும் அம்மாநிலதத்ில் உள்ள எஞ்சியுள்ள 

வல்லூறுககளப் பாதுகாப்பதற்காக குகறந்தது 1 வல்லூறுப் பாதுகாப்பு 

மண்டலதக்தயாவது ககாண்டிருகக் மவண்டும். 

❖ ஒருங்கிகணகக்ப்பட்ட மதசிய அளவிலான வல்லூறுகளின்  கணக்ககடுப்பானது 

பம்பாய் இயற்கக வரலாற்றுச ்சமூகம், வனதத்ுகற, இலாப மநாகக்ற்ற அகமப்புகள், 

ஆராய்சச்ி கமயம் மபான்றவற்றினால் மமற்ககாள்ளப் படுகின்றது. 

❖ சிவப்புத் தகல ககாண்ட கழுகுகள் மற்றும் எகிப்தியக்  கழுகுகள் மபான்றவற்றிற்கு 

பாதுகாப்பு இனப்கபருகக் கமயங்கள் இருக்க மவண்டும். 
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❖ பிஞ்மசார ் (ஹரியானா), மபாபால் (மதத்ியப் பிரமதசம்), குவஹாதத்ி (அசாம்), 

கஹதராபாத் (கதலுங்கானா) ஆகியவற்றில் 4 மீட்பு கமயங்ககள உருவாகக் 

மவண்டும்.  

❖ இநத்ியாவில் 9 வககயான வல்லூறு இனங்கள் உள்ளன. 

❖ அந்த 9 வககயான வல்லூறு இனங்கள் மற்றும் அவற்றின் ஐயூசிஎன் (IUCN) நிகல 

பின்வருமாறு: 

o கவண் முதுகு ககாண்ட வல்லூறு – மிக அருகிய இனம்  

o கமல்லிய உடலகமப்பு ககாண்ட வல்லூறு – மிக அருகிய இனம் 

o நீண்ட உடலகமப்பு ககாண்ட வல்லூறு – மிக அருகிய இனம் 

o எகிப்திய வல்லூறு – அருகிய இனம் 

o சிவப்புத் தகல ககாண்ட வல்லூறு – மிக அருகிய இனம் 

o இநத்ிய கிரிப்மபான் வல்லூறு – கவகல குகறந்த இனம் 

o இமயமகல கிரிப்கபான் வல்லூறு – விகரவில் அசச்ுறுத்தலுகக்ு உள்ளாகும் நிகல 

o சிமனாரியஸ் வல்லூறு – விகரவில் அசச்ுறுத்தலுகக்ு உள்ளாகும் நிகல 

o எலும்புண்ணி வல்லூறு – விகரவில் அசச்ுறுத்தலுகக்ு உள்ளாகும் நிகல 

 

இமயமடல பழுப்பு நிறக் கரடிக ் 

❖ சமீபதத்ில் மமற்ககாள்ளப்பட்ட இமயமகலப் பழுப்பு நிறக் கரடி குறித்த ஒரு 

ஆய்வானது அவற்றுகக்ான கபாருதத்மான வாழ்விடம் மற்றும் உயிரியல் கபருவழிப் 

பாகதகள் அதிக அளவில் குகறநத்ுள்ளதாகக் கணித்துள்ளது. 

❖ மமலும் இது இமயமகல சிவப்புக் கரடி, இகபல்கலன் கரடி அல்லது  சூ-தீ என்று 

அகழகக்ப் படுகின்றது. 

❖ இது இமயமகல உயர ் நிலப் பகுதிகளில் ஒரு மிகப்கபரிய ஊண் உண்ணியாக 

விளங்குகின்றது.  

❖ இது இமாசச்லப் பிரமதசம், உதத்ரகாண்ட், ஜம்மு காஷ்மீர ் ஆகியவற்றில் சில 

பாதுகாகக்ப்பட்ட பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது. 
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ஐதரொப்பிய ஒன்றியேத்ில் கொலநிடல மொற்றச ்சடட்ம் 

❖ ஐமராப்பிய ஒன்றிய சுற்றுசச்ூழல் அகமசச்ரக்ள் காலநிகல சட்டம் கதாடரப்ான ஒரு 

ஒப்பநத்தக்த மமற்ககாண்டனர.் 

❖ 2050 ஆம் ஆண்டளவில் பசுகமக்குடில் வாயுவின் உமிழ்கவக் குகறகக்ும் 

ஐமராப்பாவின் திட்டதத்ிற்கு இநத் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காலநிகல மாற்றச ்

சட்டமானது ஒரு அடிப்பகடயாக அகமயும். 

❖ இது அப்பிராந்தியதத்ின் 2050 ஆம் ஆண்டிற்கான உமிழ்வுகளற்ற இலகக்க (பூஜ்ஜிய 

உமிழ்வு) சட்டப்பூரவ்மாக மாற்றுவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

  

மாநிலெ ்செய்திகள் 

வன உரிடமக ் சட்டேத்ின் மொற்றங்க ் 

❖ மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநர ் வன உரிகமகள் சட்டம், 2006 என்பகத  

மாற்றியகமப்பதற்கான ஓர ்அறிவிகக்ககய கவளியிட்டுள்ளார.்  

❖ இநத் அறிவிகக்கயானது இந்திய அரசியலகமப்பின் அட்டவகண 5ன் கீழ் உள்ள 

தனது அதிகாரங்ககளப் பயன்படுத்தி ஆளுநரால் கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இநத் மாற்றங்கள் பழங்குடியினர ் மற்றும் இதர பாரம்பரியமான வனவாசிக ்

குடும்பங்கள் வனப் பகுதிகளுக்கு அருகில் வீடுககளக் கட்டிக் ககாள்வதற்கு 

அனுமதிக்கின்றது.  

❖ இநத் முடிவானது அம்மாநிலத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் 

பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் மற்றும் இதர பாரம்பரிய வனவாசிக ்

குடும்பங்களுகக்ு மவண்டிய ஒரு முக்கியமான நிவாரணதக்த அளிக்கின்றது.  

5வது அட்டவறண 

❖ அரசியலகமப்பின் 5வது அட்டவகணயானது அசாம், மமகாலயா, திரிபுரா, மிமசாரம் 

ஆகிய மாநிலங்ககளத் தவிரத்த்ு மற்ற மாநிலங்களில் பட்டியலிடப்பட்ட பகுதிகளில் 

வசிக்கும் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினரின் நிரவ்ாகம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்கட மமலாண்கம கசய்கின்றது. 

 

பல்லுயிர்ப் தபருக்கே்தின் வடரபடம் 

❖ மும்கப நகரின் பல்லுயிரப்் கபருகக் வகரபடமானது அநந்கரில் முக்கியமான 

வனவிலங்கு இடங்கள், மாங்குமராவ் (சதுப்பு நில) காடுகள், நகரப்்புற பசுகம இடங்கள், 

அநந்கரில் காணப்படும் 90 இனங்கள் ஆகியவற்கற எடுத்துக் காட்டுகின்றது.  

❖ அநந்கர மகக்ள் இநத் நகரதத்ுடன் பகிரந்த்ு ககாள்ளும் வளங்களுடன் கமய்நிகர ்

முகறயில் மும்கப நகர மக்ககள மமம்படுதத்ுவதற்காக மமற்ககாள்ளப்பட்ட இமத 

வகககயச ்மசரந்த் முதலாவது முன்கனடுப்பு இதுவாகும்.  

❖ இநத் வகரபடத்தின் பின்னணியில் உள்ள மராகன் சகக்ரவரத்த்ி என்பவர ் பசுகம 

நககசச்ுகவ (Green Humour) என்ற பட்டதத்ின் கீழ் தன்னுகடய பணிகக்ாக சிறப்பாக 

அறியப் படுகின்றார.் 

❖ இது மும்கப மமஜிக் அகமசச்கத்தினால் கதாடங்கப்பட்ட விரிகுடாவினால் 

மமற்ககாள்ளப்படும் பல்லுயிரப்் கபருகக்ப் பிரசச்ாரம் என்பதின் ஒரு பகுதியாகும்.  
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தபண்களுக்குப் புதிய தபொது விநிதயொக முடற கடடக ் 

❖ புதிய கபாது விநிமயாக முகற ககடகளில் 30 சதவீததக்தப் கபண்களுகக்ு வழங்க 

ராஜஸ்தான் அரசானது முடிவு கசய்துள்ளது. 

❖ மாநிலதத்ில் கபண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதற்கு மவண்டி இது முதலகமசச்ர ்

அமசாக் ககஹலாட் அவரக்ளால்  முடிவு கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ “சஹிமயாக் எவம் உபர ் மயாஜ்னா” என்ற திட்டதத்ிற்கு ரூ. 11 மகாடி என்ற அளவில் 

கூடுதல் நிதிகய ஒதுக்குவதற்கு அம்மாநில அரசானது ஒப்புதல் அளித்து உள்ளது. 

❖ இநத் திட்டத்தில், மகளின் திருமணம் மற்றும் தகுதியான குடும்பங்களுக்கு உதவி 

ஆகியவற்றிற்காக நிதியுதவி வழங்க ஏற்பாடு கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 

பொேஸ்ரீ அபிஜன் – தமற்கு வங்கொ ம் 

❖ மமற்கு வங்க மாநில அரசானது “பாதஸ்ரீ அபிஜன்” என்ற ஒரு திட்டதக்தத் 

கதாடங்கியுள்ளது.  

❖ இது ஒரு சாகல பழுதுபாரப்்புத் திட்டமாகும். இதில் மாநிலம் முழுவதும் 12,000 கிமலா 

மீட்டர ் வகரயுள்ள 7000 சாகலகள் திட்ட அடிப்பகடயிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட  

காலதத்ிற்குள்ளும் பழுது பாரக்க்ப்பட உள்ளன.  

❖ இநத்ச ் சாகலகளின் பட்டியகலத் தயாரிப்பதற்காக அம்மாநில மக்கள் அம்மாநில 

அரசின் “டிடி கக மபாமலா” என்ற முன்கனடுப்பின் மூலம் முதலகமசச்ருகக்ு அறிவிகக் 

உள்ளனர.் 

 

கொங்தகொ கொய்சச்ல் மீேொன எசச்ரிக்டக 

❖ மகாராஷ்டிராவின் பால்ஹர ் மாவட்டமானது குஜராத்தில் உள்ள அதன் அண்கட 

மாவட்டங்களில் காங்மகா காய்சச்ல் கவரஸ் காணப்பட்டகதத் கதாடரந்த்ு அநத்க் 

காய்சச்ல் குறிதத்ு எசச்ரிகக்க விடுத்துள்ளது. 
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❖ கிரமீியன் – காங்மகா ஹிமமாராகிக் காய்சச்லானது (Crimean-Congo hemorrhagic fever) 

புனியாவிரிமட (Bunyaviridae) என்ற வகுப்கபச ் மசரந்்த ஒரு ஒட்டுண்ணியால் கடத்தப் 

படும் கவரஸினால் (கந மரா கவரஸ்) ஏற்படும் ஒரு கதாற்று மநாயாகும். 

❖ இது முதன்முதலில் 1944 ஆம் ஆண்டில் கிரமீியாவில் கண்டறியப்பட்டது. அதன் பிறகு 

இதற்கு கிரமீியன் ஹிமமாராகிக் காய்சச்ல் (Crimean hemorrhagic fever) என்று கபயரிடப் 

பட்டது. 

❖ இது 1969 ஆம் ஆண்டில் காங்மகாவில் மநாய்த் கதாற்று ஏற்படுவற்குக் காரணமாகக் 

கண்டறியப்பட்டது. 

❖ காங்மகா காய்சச்லானது மநாய்த் கதாற்று ஏற்பட்ட விலங்குகளின் இரத்தம் மூலமும் 

மநாய்த் கதாற்றுள்ள விலங்குகளின் மாமிசதக்த உண்பதன் மூலமும் 

மனிதரக்ளுக்குப் பரவுகின்றது.  

 

சிக்கிமின் மி கொய்க்குப் புவிசொர் குறியீடு 

❖ “டாலி குரச்ானி” என உள்ளூரில் கவகுவாக அறியப்படும் சிவப்புக் கார மிளகாய் 

ஆனது புவிசார ்குறியீட்கடப் கபற்றுள்ளது. 

❖ இது உலகில் காரமான மிளகாய்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது.  

❖ டாலி குரச்ானியின் மிகப்கபரிய உற்பத்தியாளர ் அம்மாநில அரசால் நிரவ்கிக்கப் 

படும் சிக்கிம் சுப்ரீம் எனும் அகமப்பாகும்.  

 

 

டிஜிட்டல் தசவொ தசது திடட்ம் 

❖ குஜராத ் மாநில அரசானது ஊரகப் பகுதிகளில் கபாது நலனுகக்ாக 

கதாழில்நுட்பதத்ின் சிறப்பான பயன்பாட்கட உறுதி கசய்வதற்காக “டிஜிட்டல் மசவா 

மசது” என்ற ஒரு திட்டதக்தத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இநத்த் திட்டமானது மதத்ிய அரசின் பாரத்கநட் திட்டத்தின் கீழ் கதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ இநத்த் திட்டத்தின் கீழ், கிராமங்ககள இகணப்பதன் மூலம் அம்மாநிலதத்ில் உள்ள 

14,000 கிராமப் பஞ்சாயதத்ுகளிலும் கபாது நலச ்மசகவகள் கிகடக்கப் கபறும். 

❖ ஒவ்கவாரு கிராமப் பஞ்சாயதத்ும் இ-கிராம அலுவலகதக்தப் கபறும். எனமவ 

கிராமத்தில் உள்ளவரக்ள் தாலுகக்ா மற்றும் மாவட்ட அலுவலகங்களுக்குச ் கசல்ல 

மவண்டியதில்கல. 
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விவசொயிக ் நல நிதி வொரியம் – தகர ொ  

❖ நாட்டில் முதன்முகறயாக, மகரள மாநில அரசானது அம்மாநிலத்தில் உள்ள 

விவசாயிகளுகக்ாக ஒரு நல நிதி வாரியதக்த அகமகக் முடிவு கசய்துள்ளது. 

❖ இநத் வாரியமானது “மகரள கரச்ாகா மசமநிதி வாரியம்” என்று அகழகக்ப் 

படுகின்றது. 

❖ மகரள கரச்ாகா மசமநிதிச ் சட்டத்தின் படி, விவசாயமானது மதாட்டக் ககல, 

மருத்துவத் தாவரங்ககளப் பயிரிடல், நாற்றுப் பண்கண மமலாண்கம, மீன், 

அலங்கார மீன், சிப்பி, மதனீகக்ள், பட்டுப் புழுக்கள், மகாழிப் பண்கண, வாதத்ுகள், 

ஆடுகள், முயல்கள், கால்நகடகள், அது மபான்ற மவளாண் பயன்பாடுகள் கதாடரப்ான 

நிலப் பயன்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 

மரங்க ் மொற்றி நடுேல் தகொ ்டக – தில்லி 

❖ மரங்கள் மாற்றி நடுதல் ககாள்கககயச ் கசயல்படுதத்ிய இந்தியாவின் முதலாவது 

மாநிலமாக தில்லி உருகவடுத்து உள்ளது.  

❖ மரங்கள் மாற்றி நடுதலில் அனுபவம் மற்றும் சரியான ஆவணம் மபான்றவற்கறக் 

ககாண்டுள்ள பிரதத்ிமயக அரசாங்க நிறுவனங்ககளக் ககாண்ட ஒரு குழுவானது 

இநத்க் ககாள்ககயின் கீழ் அகமகக்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதனுகடய கதாடரப்ுகடய அந்த அரசு நிறுவனங்கள் அவற்றின் திட்டங்களினால் 

பாதிகக்ப் பட்டுள்ள மரங்களில் 80% மரங்ககளப் புதிய இடதத்ில் நட மவண்டும். 

❖ அரசானது மரம் நடுதல் நடவடிகக்ககயக் கண்காணிப்பதற்காகவும் மசாதகன 

கசய்வதற்காகவும் சான்றளிப்பதற்காகவும் மவண்டி குடிமகக்கள உள்ளடங்கிய 

உள்ளூர ்சமுதாயங்ககள அகமகக்வுள்ளது.  

❖ மாற்று மரம் நடுதலுகக்ான பணவழங்கீடானது அகத உறுதி கசய்வதற்காக ஒரு 

ஆண்டிற்குப் பிறகு மமற்ககாள்ளப்படும். மமலும் மாற்றி நடப்பட்ட மரங்களில் 80% 

மரங்கள் நீடிதத்ு நிகலதத்ு இருநத்ால் அதற்கான கட்டணமானது குகறதத்ுக் 

ககாள்ளப் படும்.  
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தஜகனண்ணொ விே்யொ கனுகொ திடட்ம் – ஆந்திரப் பிரதேசம் 

❖ ஆநத்ிரப் பிரமதச மாநில அரசானது கஜகனண்ணா விதய்ா கனுகா என்ற ஒரு 

திட்டதக்தத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இநத்த் திட்டதத்ின் கீழ், அம்மாநில அரசானது 43.32 இலட்சம் அரசுப் பள்ளி 

மாணவரக்ளுக்கு பள்ளிப் கபாருட்ககள வழங்க இருக்கின்றது. 

❖ இதில் வழங்கப்படும் பள்ளி சாரந்்த கபாருட்கள் வித்யா கனுகா கபாருட்கள் எனப் 

கபயரிட்டு அகழகக்ப் படும். 

 

முக்கிய மந்திரி சவுர ்ஸ்வதரொஜ்கர் தயொஜனொ - உே்ேரகொண்ட ்

❖ இநத்த் திட்டமானது இகளஞரக்ளின் சுய மவகலவாய்ப்கபயும் பசுகம ஆற்றல் 

உற்பத்திகயயும் ஊக்குவிக்கின்றது. 

❖ இநத்த் திட்டதத்ின் பயனாளிகள் ஒவ்கவாருவருகக்ும் 25 கிமலா வாட் திறனுள்ள சூரிய 

ஒளி ஆற்றல் அலகுகள் ஒதுகக்ப் படுகின்றன. 

❖ இநத்ச ் சூரிய ஒளி ஆகலகள் ஒரு ஆண்டிற்கு 38,000 அலகுகள் திறன் ககாண்ட 

மின்சாரதக்த உற்பத்தி கசய்யவுள்ளது. 

❖ இங்கு உற்பதத்ி கசய்யப்படும் மின்சாரமானது 25 ஆண்டுகளுக்கு உதத்ரகாண்ட் 

மின்சாரக் கழகத்தினால் வாங்கப்படவுள்ளது. 

 

100% குழொய் நீர் இடணப்புக ் 

❖ கிராமப்புறப் பகுதிகளில் 100% குழாய் நீர ் இகணப்புககள வழங்கிய நாட்டின் 

முதலாவது மாநிலம் மகாவா ஆகும். 

❖ “ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின்” கவற்றிகரமான கசயல்பாட்கடத் கதாடரந்த்ு, மகாவாவானது 

முதலாவது “ஹர ்கர ்ஜல் மாநிலமாக” உருகவடுதத்ுள்ளது.  

❖ மகாவா மாநிலமானது நீர ் விநிமயாகச ் கசயல்பாட்கடக் கண்காணிப்பதற்காக 

உணரவ்ி அடிப்பகடயிலான மசகவ விநிமயாகக் கண்காணிப்பு அகமப்கப நிறுவ 

திட்டமிட்டுக் ககாண்டிருக்கின்றது.  

 

பிரேொன் மந்திரி கிஷொன் திடட்ேத்ிற்கொக இந்திய அஞ்சல் துடறயுடன் இடணேல் 

❖ மகாவா மாநில அரசானது பிரதான் மநத்ிரி கிஷான் சம்மான் நிதி திட்டத்தில் (PM – 

KISAN  - Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) பதிவு கசய்துள்ள 11,000 

விவசாயிகளுகக்ாக மவண்டி இநத்ிய அஞ்சல் துகறயுடன் இகணய இருக்கின்றது.  

❖ PM – KISAN திட்டதத்ில் பதிவு கசய்துள்ள விவசாயிகளுகக்ாக இநத்ியாவில் இது மபான்ற 

ஒரு நடவடிகக்க கதாடங்கப் படுவது இதுமவ முதன்முகறயாகும். இதில் 

விவசாயிகளின் பயன்பாட்டிற்காக தபால்காரர ்பயன்படுத்தப்பட உள்ளார.் 

❖ ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மூன்று தவகணகளில் ரூ.2000 என்ற கதாகககய மநரடிப் 

பயன்பாடு பரிமாற்ற முகறயில் விவசாயிகளுகக்ு  அளிக்கும் இநத்த் திட்டமானது 

கபாருளாதார ரதீியாக பின்தங்கியுள்ள விவசாயிகள் நலனுகக்ானது ஆகும். 

 

உலகின் இரண்டொவது பனிப்புடகக் தகொபுரம் 

❖ தில்லி அரசானது காற்று மாசுபாட்கடக் ககயாளுவதற்காக “கன்னாட்” என்ற 

இடதத்ில் “பனிப் புககக் மகாபுரதக்த” அகமப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  
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❖ சீனாவிற்குப் பிறகு ஏற்படுதத்ப்படும் 2வது பனிப்புககக் மகாபுரம் இதுவாகும். மமலும் 

உலகில் இமத வகககயச ்மசரந்த் முதலாவது மகாபுரம் இதுவாகும். 

❖ கன்னாட் என்ற இடதத்ில் அகமயவிருகக்ும் இநத்க் மகாபுரதத்ின் கதாழில்நுட்பமானது 

சீனாவில் உள்ளகத விட மவறுபட்டுள்ளது. 

 

❖ பனிப் புககக் மகாபுரங்கள் காற்று மாசுபாட்டுத் துகள்ககளக் குகறப்பதற்காக 

மவண்டி மிகப்கபரிய அளவிலான காற்றுத் தூய்கமயாக்கிகளாக 

கசயல்படுவதற்காக என்று வடிவகமகக்ப்பட்ட அகமப்புகளாகும்.  

❖ இது கபாதுவாக காற்று வடிகட்டிகளின் பல்மவறு அடுகக்ுகளுடன் கபாருதத்ப் பட்டு 

உள்ளது. இது அவற்றில் கசல்லும் காற்றில் உள்ள காற்றுத் துகள்ககளத ்

தூய்கமயாகக்ுகின்றது. 

❖ உயரக்சயல்பாடு ககாண்ட H14 நிகல உயர ்திறன் மாசுபாட்டுத் துகள் வடிகட்டியானது 

புது தில்லியில் பயன்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

❖ இநத் வடிகட்டியானது முன்வடிகட்டி மற்றும் கசயல்படுத்தப்பட்ட காரப்ன் 

ஆகியவற்றுடன் இகணநத்ு காற்றில் கலநத்ுள்ள 99.99% நுண்மத் துககளத ் தூய்கம 

அகடயச ்கசய்வதற்காக வடிவகமகக்ப்பட்டுள்ளது. 

 

தபொதுக் கல்வியில் டிஜிட்டல்மயமொகும் முேலொவது மொநிலம்  

❖ அரசின் கபாதுக் கல்வியில் முழுவதும் டிஜிட்டல் மயமாகும் நாட்டின் முதலாவது 

மாநிலம் மகரளா ஆகும். 

❖ இநத் டிஜிட்டல் மயமாகக்ும் திட்டங்கள் கல்விகக்ான மகரளக் கட்டகமப்பு மற்றும் 

கதாழில்நுட்பத் துகறயினால் (KITE - Kerala Infrastructure and Technology for Education) 

கசயல்படுதத்ப்பட இருக்கின்றது. 
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50வது ஸ்கல் சர்வதேச ஆசியப் பகுதி (SIAA) மொநொடு – 2021  

❖ ஜம்மு காஷ்மீரானது 2021 ஆம் ஆண்டின் 50வது வருடாநத்ிர SIAA (Skal International Asia 

Area) காங்கிரகச நடதத்ுவதற்கான மபாட்டியில் கவற்றி கபற்றுள்ளது. 

❖ ஸ்கல் சரவ்மதசம் என்பது உலகச ் சுற்றுலா மற்றும் மதாழகமகய ஊகக்ுவிக்கும் 

வககயில் உலகம் முழுவதும் உள்ள சுற்றுலாத ் தகலவரக்களக் ககாண்ட ஒரு 

கதாழில்சார ்அகமப்பாகும். 

❖ இது உலகம் முழுவதும் 15,000 உறுப்பினரக்ள் மற்றும் 150 பகுதிகளுடன் 

கசயல்படுகின்ற ஸ்கபயினில் உள்ள ஒரு சுற்றுலா அகமப்பாகும். 

❖ பயணம் மற்றும் சுற்றுலாத் கதாழிற்துகறயின் அகனதத்ுக் கிகளககளயும் 

ஒன்றிகணகக்ும் ஒமர சரவ்மதசக் குழு இதுவாகும். 

 

குஜரொே் பொதிக்கப்படட் பகுதிக ் சடட்ம் (திருே்ே) மதசொேொ 

❖ இநத்ியக் குடியரசுத் தகலவர ் ‘குஜராத் - பாதிகக்ப்பட்டுள்ள பகுதிகள்  சட்டம் 

(திருத்தம்) (Gujarat Disturbed Area act) மமசாதா 2019’ என்ற மமசாதாவிற்கு ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளார.் 

❖ இநத்த் திருத்தமானது பாதிகக்ப்பட்ட பகுதிகளில் அகசயாச ் கசாதத்ுகளாக உள்ள 

கசாத்துகளின் பரிமாற்றதக்தத் தடுக்கின்றது.  

❖ மமலும், இது அநத்ச ் கசாதத்ின் குதத்ககதாரரக்கள அநத்ச ் கசாத்துகக்ளிலிருநத்ு 

கவளிமயற்றப் படுவதிலிருந்துப் பாதுகாக்கின்றது. 

❖ ‘குஜராத ் பாதிகக்ப்பட்ட பகுதிகளின் அகசயாச ் கசாத்துகளின் பரிமாற்றம் மீதான 

தகட மற்றும் அந்தச ் கசாதத்ுகளிலிருந்து குதத்ககதாரரக்ள் 

கவளிமயற்றப்படுவதிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிகக்ும் அம்ச சட்டம், 1991’ என்ற 

சட்டமானது கபாதுவாக, பாதிகக்ப் பட்ட பகுதிகள் சட்டம் என்று 

அகழகக்ப்படுகின்றது.  

 

குப்கொர ்பிரகடனம் II 

❖ ஜம்மு காஷ்மீரின் 6 அரசியல் கட்சிகள் “குப்கார ்பிரகடனம் II” என்ற ஓர ்ஆவணதத்ில் 

கககயழுதத்ிட்டுள்ளன. 

❖ இது ஜம்மு காஷ்மீரில் சரதத்ு 370 நீகக்ப்பட்டதற்கு எதிராக ஒரு முழுகமயான 

மபாராட்டம் நடதத்ுவகத குறிகம்காளாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ முதலாவது குப்கார ் பிரகடனமானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் சரத்து 370 

நீகக்ப்படுவதற்கு முன்பாக கககயழுத்திடப்பட்டது. 

 

“பழங்குடியினருக்கு கற்றுக் தகொடுே்ேல்” முன்தனடுப்பு 

❖ மத்தியப் பழங்குடியினர ்விவகாரங்கள் துகற அகமசச்கதத்ின் கீழ் உள்ள டிகரகபட் 

(TRIFED - Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) ஆனது சத்தீஸ்கரில் 

“பழங்குடியினருகக்ுக் கற்றுக் ககாடுத்தல்” என்ற ஒரு முன்கனடுப்பிற்காக சத்தீஸ்கர ்

எம்எப்பி கூட்டகமப்பு மற்றும் ஐஐடி-கான்பூர ்ஆகியவற்றுடன் இகணநத்ுள்ளது. 

❖ இது கதாழில்முகனவு மமம்பாடு, கமன்திறன்கள், தகவல் கதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

வரத்்தக மமம்பாடு (ஜன் தன் மகநத்ிராக்களின் மூலம் கசயல்படும் சுய உதவிக் 

குழுகக்ளின் மூலம்) ஆகியவற்றின் மீது கவனம் கசலுதத்ுவதுடன் பழங்குடியினரின் 

முழுகமயான வளரச்ச்ிகய மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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❖ இநத்த் திட்டமானது பங்ககடுத்தல், கட்டகமப்புத ் திறன் மற்றும் சநக்த இகணப்பு 

(Engagement, Capacity Building, and Market linkages) ஆகிய 3 கூறுகளாகக் கருதப்படும் நீடித்த 

கதாழில்முகனவுகக்ான மமம்பாட்டின் 3 மகாணங்களின் மீது கவனம் 

கசலுத்துகின்றது.  

 

 

“எனது நகரம் எனது தபருடம” முன்தனடுப்பு 

❖ ஜம்மு காஷ்மீர ்துகண நிகல ஆளுநரான மமனாஜ் சின்ஹா அவரக்ள் “எனது நகரம் 

எனது கபருகம” என்ற ஒரு முன்கனடுப்கப அறிவித்துள்ளார.் 

❖ இதன் முக்கியமான மநாகக்ம் நகரங்களில் கபாது மகக்ள் விழிப்புணரவ்ு, அடிமட்ட 

ஜனநாயகதக்த வலுப்படுதத்ுதல் மற்றும் அவரவர ் வீடுகளுகம்க கசன்று மசகவ 

வழங்குதல் ஆகியகவயாகும்.  

 

தசயற்டக நுண்ணறிவு ஆரொய்சச்ி டமயம் - டெேரொபொே ்

❖ இன்கடல் இநத்ியா நிறுவனமானது கஹதராபாதத்ில் ஒரு பயன்பாட்டுச ் கசயற்கக 

நுண்ணறிவு (AI - Artificial intelligence) ஆராய்சச்ி கமயதக்தத் கதாடங்க இருப்பதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இநத் ஆராய்சச்ி கமயமானது பின்வருவனவற்றுடன் இகணந்து கதாடங்கப்பட 

உள்ளது. 

o கதலுங்கானா மாநில அரசு 

o சரவ்மதசத் தகவல் கதாழில்நுட்பப்  பயிற்சி நிறுவனம், கஹதராபாத ்

o இநத்ியாவின் கபாதுச ்சுகாதார அகமப்பு 

❖ இநத் அகமப்பு திறன்மிகு கூடுககத் துகறகள் மற்றும் சுகாதார நலம் ஆகியவற்றில் 

உள்ள சவால்ககள அகடயாளம் காணுதல் மற்றும் அவற்கறத் தீரப்்பதில் கவனம் 

கசலுத்துகின்றது. 

 

“தரட் டலட் ஆன் கொடி ஆப்” - தில்லி 

❖ “கரட் கலட் ஆன் காடி ஆப்” என்பது ஒரு விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரமாகும்.  

❖ இது அகம்டாபர ்21 முதல் நவம்பர ்15 வகர அனுசரிகக்ப்படும் 

❖ இது ஒரு அமலாக்கப் பிரசச்ாரம் அல்ல.  

❖ இது ஒரு தனிநபரக்ள் பின்பற்றகக்ூடிய பிரசச்ாரமாகும். 

❖ மபாகக்ுவரதத்ு சமிக்கஞ நிறுத்தங்களில் 10 இலட்சம் மகக்ள் இயந்திரத்தின் 

எரியூட்டகல நிறுதத்ுவதன் மூலம் ஒரு ஆண்டில் PM10 என்ற நுண்மத் துகள்களின்  

(Particulate matter) அளவானது 1.5 டன்களாகவும் PM2.5 என்ற நுண்மத் துகள்களின் 

அளவானது 0.4 டன்களாகவும் குகறயும் என்று இதன் மூலம் எதிரப்ாரக்க்ப் படுகின்றது. 
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உலகின் மிகப்தபரிய துே்ேநொக உருக்கு உடலே் திட்டம் 

❖ குஜராத் மாநில அரசானது, அம்மாநிலத்தில் ஒரு புதிய துதத்நாக உருகக்ு உகலகய 

அகமப்பதற்காக மவதாந்தா குழும நிறுவனம், இநத்ுஸ்தான் துத்தநாக நிறுவனம் 

ஆகியவற்றுடன் ஒப்பநத்ம் ஒன்றில் கககயழுத்திட்டுள்ளது.  

❖ குஜராதத்ில் இநத்ுஸ்தான் துதத்நாக நிறுவனதத்ிற்காக முதன்முகறயாக 

அகமகக்ப்படும் இநத் வசதியானது சுழிய அளவிலான கழிவு கவளிமயற்றத் 

கதாழில்நுட்பதத்ுடன் இருகக்ும். மமலும் இது உலகில் குகறநத் கசலவு ககாண்ட 

உருகக்ு ஆகலகளில் ஒன்றாகவும் இருகக்ும். 

❖ இநத்ுஸ்தான் துதத்நாக நிறுவனமானது துத்தநாகம் – ஈயம் மற்றும் கவள்ளி 

ஆகியவற்றுகக்ான இந்தியாவின் ஒமர ஒருங்கிகணந்த உற்பதத்ியாளர ்ஆகும் மமலும் 

இது உலகின் மிகப்கபரிய உற்பத்தியாளரக்ளில் ஒன்றாகும். 

 

தநசச்ிபூ சுரங்கப் பொடே 

❖ மத்தியப் பாதுகாப்புத் துகற அகமசச்ரான ராஜ்நாத் சிங் அவரக்ள் கநசச்ிபூ சுரங்கப் 

பாகதக்கு அடிகக்ல் நாட்டினார.் 

❖ இது அருணாசச்லப் பிரமதசத்தின் மமற்கு காகமங் மாவட்டத்தில் உள்ள பாலிபாரா – 

சரத்ுவார ்– தவாங் சாகலயில் அகமந்துள்ளது. 

❖ தற்கபாழுதுள்ள சாகலகக்ுப் பகக் வழிச ்சாகலயாக உள்ள இநத் 450 மீட்டர ்நீளமுள்ள 

சுரங்கப் பாகதயானது இரண்டு வழிதத்டங்களுடன், டி என்ற வடிவதக்தக் ககாண்டு 

உள்ளது. 

 

சக்தி திடட்ம் – உேே்ரப் பிரதேசம் 

❖ உத்தரப் பிரமதச மாநில அரசானது 6 மாத கால அளவுள்ள கபண் அதிகாரமளிப்புத் 

திட்டமான “சகத்ி திட்டம்” என்ற ஒன்கறத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ 6 மாத கால அளவுள்ள இந்தப் பிரசச்ாரமானது “சகத்ி திட்டம்” மற்றும் “சகத்ி 

நடவடிகக்க” என்ற 2  நிகலககளக் ககாண்டிருக்கும். 

❖ இநத் முன்கனடுப்பானது அம்மாநிலதத்ில் கபண்களுகக்ு எதிரான குற்றதக்தக் 

ககயாளுவதற்காகவும் விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காவும் 

கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது கபண்களின் பாதுகாப்பு கதாடரப்ான விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரதக்தக் ககாண்டு 

உள்ளது. 

❖ சக்தி நடவடிகக்கயின் கீழ், அம்மாநிலக் காவல் துகறயானது கபண்களுகக்ு எதிராக 

குற்றம் புரிந்து, சிகறத் தண்டகன கபற்று தற்கபாழுது கவளியில் வநத்ுள்ள 

நபரக்ளின் பதிமவட்கடத் தயாரிகக் உள்ளது. 

 

கொருண்யொ ஆதரொக்கியொ சுரக்சொ பொேொடி – தகர ொ  

❖ இது இரண்டாம் நிகல மற்றும் மூன்றாம் நிகல மருத்துவதத்ிற்காக ஓர ்ஆண்டிற்கு ஒரு 

குடும்பதத்ிற்கு ரூ.5 இலட்சம் என்ற அளவில் சுகாதார நிதியுதவிகயத் தருவகத 

மநாகக்மாகக் ககாண்ட ஒரு சுகாதார நலத் திட்டமாகும். 

❖ இது கபாது மகக்ளுகக்ுத் மதகவப்படும் மருத்துவச ்சிகிசக்சகக்ான நிதியுதவிககள 

அளிப்பகத கடந்த 2 ஆண்டுகளில் மமலும் 14 இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு நீட்டித்து 

உள்ளது.  
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கடல் வொனூரத்ிே் திடட்ம் – முேலொவது தசடவ  

❖ குஜராதத்ின் ஐநத்ு கடல் வானூரத்ிச ் மசகவகளில் முதலாவது மசகவயானது 

அக்மடாபர ்31 அன்று கதாடங்கி கவகக்ப் படவுள்ளது. 

❖ இது அகமதாபாத்தில் உள்ள சபரம்தி நதிகய நரம்கத மாவட்டத்தின் ககவடியாவில் 

உள்ள ஒற்றுகமகக்ான சிகலயுடன் இகணக்கும் 

❖ ஒரு கடல் வானூரத்ியானது நீரில் மமகலழும்பி, கீமழ இறங்குவதற்கான வசதி 

கபாருதத்ப்பட்ட இறகக்க ககாண்ட ஒரு வானூரத்ி அகமப்கபக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது தனது படகின் பயன்பாட்டின் மூலம் விமானப் பயணதக்தப் கபாது மகக்ளுகக்ு 

வழங்குகின்றது.  

❖ கடல் வானூரத்ிகளின் 2 முக்கியமான வகககள் : பறக்கும் படகுகள் (கப்பல் அகமப்பு 

வானூரத்ி) மற்றும் மிதக்கும் வானூரத்ிகள் ஆகியகவயாகும். 

❖ இது கபரும்பாலும் இறகக்க அல்லது முகன மிதகவகள் எனப்படும் இறகக்க 

முகனகளுக்கு அருகில் சிறிய மிதகவகளுடன் கபாருதத்ப் பட்டுள்ளது.  

❖ பறக்கும் படகின் கப்பல் அகமப்பானது கடற்பயண வீரரக்ள், பயணிகள் மற்றும் 

சரகக்ுகளுக்கு இடமளிக்கும்.  

❖ இது கப்பல் அல்லது படகு ஆகியவற்றின் பல்மவறு சிறப்பம்சங்ககளக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

 

முகக் கவசங்க ின் விடல மீேொன உசச் வரம்பு 

❖ முகக் கவசங்களின் விகல மீது உசச் வரம்கப நிரண்யித்த நாட்டின் முதலாவது 

மாநிலம் மகாராஷ்டிரா ஆகும். 

❖ இநத் விகலகள் மாநில அரசினால் நியமிகக்ப்பட்ட குழுவினால் நிரண்யிகக்ப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ N95 முககக்வசங்கள் தற்கபாழுது ரூ.19லிருநத்ு ரூ.49 வகரயிலும் இரண்டு அடுகக்ு 

மற்றும் மூன்று அடுக்கு முகக் கவசங்கள் ரூ.3லிருநத்ு 4 வகரயிலும் கிகடகக்ும். 

❖ அம்மாநிலதத்ில் முகக் கவசங்கள் குறிப்பிடப் பட்டுள்ள அதிகபட்ச விற்பகன விகல 

வரம்பின் 70% விகிதத்தில் கிகடக்கும். 
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இரே்ே தசொடக முக்ே ்பொரே ்(AMB) குறியீடு 

❖ மத்திய சுகாதாரத் துகற அகமசச்கம் மற்றும் யுனிகசப்பின் ஒரு முன்கனடுப்பான 

“இரத்தமசாகக முகத்் பாரத்” (AMB - Anemia Mukt Bharat) என்ற குறியீடானது இநத்ியா 

முழுவதும் இரதத் மசாககயின் இருப்கபக் குகறப்பதற்காகத் கதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ நாட்டில் உள்ள 29 மாநிலங்களில் AMB குறியீட்டில் ஹரியானா சிறநத் மாநிலமாக 

உருகவடுத்துள்ளது. 

❖ இநத் மாநிலமானது முதன்முகறயாக 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 93% மநாய் எதிரப்்புத் 

திறனூட்டகல அகடநத்ுள்ளது. 

❖ AMB உதத்ியானது 6 இகடயீட்டு மற்றும் 6 நிறுவன கசயல்முகறகளின் மூலம் 6 

இலக்காகக்ப் பட்ட பயனாளிக் குழுகக்ளுக்குப் பயனளிப்பதன் மீது கவனம் 

கசலுத்துகின்றது. 

❖ இநத்த் திட்டமானது மபாஷான் அபியானின் கீழ் இரத்த மசாகக குகறப்பு இலகக்க 

அகடவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

 

ேொர் பொடலவனேத்ில் ஆற்றின் ேடயம் 

❖ அண்ணா பல்ககலக் கழகம், ஐ.ஐ.எஸ்.இ.ஆர ் ககால்கத்தா மற்றும் கஜரம்னியின் 

மமகஸ்் பிளாங்க் இன்ஸ்டிடியூட் ஆகியவற்றின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் தார ்

பாகலவனதத்ின் மவறுபட்ட நிலப்பரப்பில் கற்கால மகக்ள்  வாழ்ந்திருப்பகதக ்

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ மத்திய தார ் பாகலவனப் பகுதியில் ஒரு கதாகலந்த நதிகய இந்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இநத் நதியானது பழங்கற்காலத்து மகக்ளுக்கு மிகுநத் உதவியாக இருந்திருகக்க் 

கூடும். 

 

நொடட்ின் முேல் பன்முடனய ே வொடப் பூங்கொ 

❖ நாட்டின் முதல் பன்முகனய தளவாடப் பூங்காவானது அசாமில் அகமயவுள்ளது. 

❖ இது இநத்ிய அரசின் ஒரு லட்சியத் திட்டமான பாரத்மாலா பரிமயாஜனா என்ற 

திட்டதத்ின் கீழ் உருவாகக்ப் படும். 
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PMGSY திட்டே்டேச ்தசயல்படுேத்ுேல் குறிேே் அறிக்டக 

❖ பிரதான் மநத்ிரி கிராம் சதக் மயாஜனா (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - PMGSY) என்ற 

திட்டதக்த கவற்றிகரமான கசயல்படுத்தியதில் நாட்டில் உள்ள முதல் 30 

மாவட்டங்களில் இமாசச்லப் பிரமதசத்தின் மண்டி மாவட்டமானது முதல் இடதக்தப் 

பிடித்துள்ளது.  

❖ மமலும் இமாசச்லப் பிரமதச மாநிலமானது PMGSY திட்டதத்ின் கீழ் சாகலக் 

கட்டகமப்பிற்காக மதசிய அளவில் இரண்டாவது இடதக்தப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ PMGSY என்பது ஒரு மாநிலத்தில் 250ற்கும் மமற்பட்ட மகக்ள் கதாகககயக் 

ககாண்டிருக்கும் வாழ்விடங்ககள இகணப்பதற்காக மதத்ிய அரசினால் 

நிதியளிகக்ப் படும் ஒரு திட்டமாகும். 

 

கொதலஷ்வரம் நீதரற்றுப் பொசனே ்திட்டம்  

❖ அப்மபாகதய ஆந்திரப் பிரமதசத்தில் பிரானஹிதா-கசகவல்லா திட்டம் என்று 

அகழகக்ப் பட்ட இத்திட்டம் 2014 ஆம் ஆண்டில் கதலுங்கானாவில் மறுவடிவமாகக்ப் 

பட்டு, நீட்டிகக்ப்பட்டு காமலஷ்வரம் திட்டம் என்று மறுகபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது மகாதாவரி நதியின் கவள்ள நீகரச ் சரியாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கதலுங்கானாகவ ஒரு வறட்சியற்ற மாநிலமாக மாற்றுவகத மநாகக்மாகக ்

ககாண்டுள்ளது.  

❖ இநத்த் திட்டமானது பிரானஹிதா நதி மற்றும் மகாதாவரி நதி இரண்டும்  சங்கமிகக்ும் 

இடதத்ில் கதாடங்குகின்றது.  

❖ இத்திட்டம் நிகறவு கபற்றால், இது உலகின் மிகப்கபரிய நீரப்்பாசன மற்றும் குடிநீர ்

திட்டமாக இருக்கும். 

❖ மதசியப் பசுகமத் தீரப்்பாயமானது (National Green Tribunal - NGT) “சட்டதக்த மீறிய 

வககயில்” இந்தத் திட்டதத்ிற்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்கப் பட்டுள்ளதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ அதற்கான அனுமதியானது மதத்ிய சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்ற 

அகமசச்கத்தினால் கணிசமான பணிகள் முடிகக்ப்பட்ட பின்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.   

❖ இநத்த் தீரப்்பானது NGTயின் தகலவரான நீதியரசர ் ஆதரஷ்் குமார ் மகாயல் 

அவரக்ளின் தகலகமயிலான ஒரு அமரவ்ினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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பின்னணி 

❖ காகத்தியா திட்டம் என்பது கதலுங்கானா அரசின் ஒரு முதன்கமத் திட்டமாகும். 

❖ இநத்த் திட்டமானது அம்மாநிலதத்ில் சிறு & குறு விவசாயிகளுகக்ுப் உதவும் வககயில் 

நீரச் ்மசமிப்பு அகமப்புககளப் புனரகமப்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்டு உள்ளது. 

❖ பாகீரதா என்ற ஒரு திட்டமானது கதலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள நகரங்கள் மற்றும் 

கிராமங்களில் வசிக்கும் அகனத்துக் குடும்பதத்ாருகக்ும் பாதுகாப்பான குடிநீர ்

அளிப்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

 

அசொம்-மிதசொரம் எல்டலே் ேகரொறு 

❖ அண்ரமயில் அசாமின் கசச்ார ் மாவட்டதத்ில் உள்ள ரலலாப்பூர ் கிராமத்தில் 

வசிப்பவரக்ளுக்கும் மிதசாரதத்ின் தகாலாசிப் மாவட்டதத்ின் உள்ளூரவ்ாசிகளுக்கும் 

இரடதய ஒரு தமாதல் ஏற்பட்டது. 

❖ மூன்று அசாம் மாவட்டங்கள், அதாவது கசச்ார,் ரஹலகண்டி மற்றும் கரிம்கஞ்ச ்

ஆகியரவ தகாலாசிப், மாமித் மற்றும் ஐஸ்வால் உள்ளிட்ட மூன்று மிதசாரம் 

மாவட்டங்களுடன் தங்கள் எல்ரலரயப் பகிரந்த்ு டகாள்கின்றன. 

❖ அசாமிற்கும் மிதசாரமிற்கும் இரடயிலான எல்ரலப் பிரசச்ிரனயானது, லுஷாய் 

மரலகரள (அப்மபாகதய மிதசாரம்) கசச்ார ்(அசாம்) சமடவளிகளிலிருநத்ுப் பிரித்த 

1875 ஆம் ஆண்டின் அறிவிப்பு கவளியிடப்பட்ட காலம் (உள்நாட்டு எல்கல 

ஒழுங்குமுரற - Inner Line Regulation) மற்றும் 1933 ஆண்டில் லுஷாய் ஹில்ஸ் மற்றும் 

கசச்ார ்இரடதய ஓர ்எல்ரல நிரண்யிகக்ப் பட்ட காலம் கதாட்டு நிலுகவயில் உள்ளது. 
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கிர்னொர் மடல 

❖ சமீபதத்ில் குஜராத் மாநிலத்தின் ஜுனாகத் நகரில் உள்ள கிரன்ார ்மகலயின் மீது 2.3 

கிமலா மீட்டர ் நீளம் ககாண்ட ஒரு கயிற்றுப் பாகதத் திட்டமானது பிரதமர ் மமாடி 

அவரக்ளால் கதாடங்கி கவகக்ப்பட்டது. 

❖ இநத் கயிற்றுப் பாகதத் திட்டமானது ஆசியாவில் மிக நீளமான ஒரு ஆலய கயிற்றுப் 

பாகதயாகக் கருதப் படுகின்றது. 

 

 

 

பிரபலமானவர்கள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

முன்னொ ் மேத்ிய அடமசச்ர ்ஜஸ்வந்ே் சிங்  மடறவு  

❖ ஜஸ்வந்த் சிங் இந்தியாவின் கவளியுறவுதத்ுகற அகமசச்ர ்(1998), பாதுகாப்புத் துகற 

அகமசச்ர ் (2001) மற்றும் நிதி அகமசச்ர ் (2002) ஆகிய கபாறுப்புகளில் பணியாற்றி 

உள்ளார.் 

❖ நாட்டில் மிக நீண்ட காலமாக பணியாற்றிய பாராளுமன்றவாதிகளில் இவரும் 

ஒருவராவார.் 

❖ இவர ் 2012 ஆம் ஆண்டில் மதசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் மவட்பாளராக துகணக் 

குடியரசுத் தகலவர ்பதவிகக்ுப் மபாட்டியிட்டார.் 

❖ 1998 ஆம் இந்திய அணு ஆயுதச ் மசாதகனக்குப் பின்பு தகடபட்டிருந்த 

அகமரிகக்ாவுடனான உறவுககள மிகச ்சிறப்பாகக் ககயாண்டதற்காக மிகப்கபரிய 

அளவில் இவர ்அறியப்படுகின்றார.்  
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சொந்தி ஸ்வரூப் பட்னொகர் விருது 2020 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் சாநத்ி ஸ்வரூப் பட்நாகர ்விருதானது மத்திய அறிவியல் மற்றும் 

கதாழில்நுட்பத் துகற அகமசச்கதத்ால் அறிவிகக்ப்பட்டுள்ளது. 

❖ இநத் விருதானது உயிரியல், சுற்றுசச்ூழல் அறிவியல், கபாறியியல், கணிதம், 

மருத்துவம் மற்றும் இயற்பியல்  ஆகிய 7 துகறகளில் சிறந்த ஆராய்சச்ிககள 

மமற்ககாண்ட 45 வயதுக்குட்பட்ட இநத்ிய ஆராய்சச்ியாளரக்ளுகக்ு வழங்கப் 

படுகின்றது.  

சவற்றியாளரக்ள் 

துகறகள் விருது கபறுபவரக்ள் 

உயிரியல் அறிவியல் 1) டாக்டர ்சுபாதீப் சட்டரஜ்ி 

2) டாக்டர ்வதச்லா திருமகல 

தவதியியல் அறிவியல் 1) டாக்டர ்மஜாதிரம்யி தாஸ் 

2) டாக்டர ்சுபி மஜகக்ப் ஜாரஜ்் 

புவி, சவப்பமண்டல, சபருங்கடல் 

மற்றும் கிரக அறிவியல் 

1) டாக்டர ்அபிஜித் முகரஜ்ி 

2) டாக்டர ்சுரம்யந்து துட்டா 

கணித அறிவியல் 1) டாக்டர ்யு.மக. ஆனந்தவரத்்தனன் 

2) டாக்டர ்ரஜாத் சுப்ரா ஹஸ்ரா 

மருத்துவ அறிவியல் 1) டாக்டர ்புஸ்ரா அட்டீக ்

2) டாக்டர ்ரித்தீஷ் அகரவ்ால் 

இயற்பியல் அறிவியல் 1) டாக்டர ்ராமஜஷ் கணபதி 

2) டாக்டர ்சுராஜித் தாரா 

 

குடவேத்ின் அமீர ்மடறவு  

❖ குகவதத்ின் ஆட்சியாளரான மஷக் சபாஹ் அல்-அகமது-அல் சபாஹ் சமீபதத்ில் 

காலமானார.் 

❖ சிற்றரசரின் இறப்கபத் கதாடரந்த்ு, அநந்ாட்டின் இளவரவசரான  83 வயது நிரம்பிய 

மஷக் நவாப் அல் அகமது அல் சபா சபாஹ் அநந்ாட்டின் மன்னராக, அல்-அகமதுவின் 

இடதத்ில் நியமிக்கப்பட மவண்டி அநந்ாட்டு அகமசச்ரகவயால் அங்கீகரிகக்ப் 

பட்டுள்ளார.்  

❖ மஷக் 2006 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 29 அன்று அநந்ாட்டு மன்னராகப் பதவிமயற்றார.்  

❖ மதசிய சகபயின் ஆதரகவத் கதாடரந்த்ு தான் இறக்கும் வகர, அதாவது 2020 ஆம் 

ஆண்டு கசப்டம்பர ் 29 அன்று வகர அநந்ாட்டின் ஆட்சியாளராக அவர ் 

பணியாற்றினார.் 

❖ ஈராக் நாட்டுப் பகடகளால் குகவத் ஆக்கிரமிகக்ப்பட்ட 1990-91 வகளகுடாப் மபாரின் 

மபாது, ஈராக்கிற்கு ஆதரவளித்த நாடுகளுடனான நட்புறகவ மீட்கடடுப்பதற்காக 

மமற்ககாண்ட தனது முயற்சிகளுகக்ாக மவண்டி அவர ்“அரபிய உறவின் டீன்” (dean of 

Arab Diplomacy’) என்று அகழகக்ப்படுகின்றார.் 
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சிடட்ிசன் டிப் மசி விருது 

❖ இநத்ியாவின் மசகல் அறகக்ட்டகளயானது (Sehgal Foundation) மதிப்பு மிகக் சிட்டிசன் 

டிப்ளமசி விருதின் (Citizen Diplomacy Award) இரண்டாம் இடதக்தப் பகிரந்்து ககாண்டு 

உள்ளது. 

❖ அநந்ிறுவனம் மனித உரிகமகள் மற்றும் கிராமப்புற இந்தியச ் சமூகங்களில் 

கபண்களின் அதிகாரமளித்தல் மபான்ற அதன் பணிகக்ாக இநத் விருகதப் 

கபறவுள்ளது. 

❖ நான்காவது வருடாந்திர சிட்டிசன் டிப்ளமசி விருதானது ஆகவமரஜ் முகமதுவின் 

(Average Mohamed) நிறுவனர,் தகலவர ்மற்றும் நிரவ்ாக இயக்குனரான முகமது அமீன் 

அகமதுவுகக்ு வழங்கப்பட உள்ளது. 

❖ இநத் மதிப்புமிகக் வருடாந்திர விருதின் இரண்டாம் இடதக்தப் பகிரந்த்ு ககாள்பகவ 

கசகல் அறகக்ட்டகள, கடம்பி சிஸ்டரஸ்் சிட்டிஸ் (Tempe Sister Cities) ஆகியனவாகும். 

 

 

டசயேொ அன்வொரொ டேமூர ்மடறவு  

❖ அசாமின் ஒமர கபண் முதலகமசச்ரான கசயதா அன்வாரா கதமூர ் அவரக்ள் 

சமீபதத்ில் காலமானார.் 

❖ அவர ் அசாமின் ஒமர கபண் முஸ்லீம் முதல்வராகவும், மற்றும் மற்ற அகனதத்ு 

மாநிலங்ககளப் கபாருத்த வகரயிலும் முதல் கபண் முஸ்லீம் முதல்வராகவும் 

இருநத்ார.் 

❖ கதமூர ் இநத்ிய மதசிய காங்கிரசின் உறுப்பினராகவும் நான்கு முகற சட்டமன்ற 

உறுப்பினராகவும் இருநத்ார.் 

❖ அவர ்டிசம்பர ்6, 1980 முதல் ஜூன் 30, 1981 வகர முதல்வராக இருநத்ார.் 

❖ 1983 முதல் 1985 வகர கபாதுப் பணிதத்ுகற அகமசச்ராகப் பணியாற்றினார.் 

❖ 1988 ஆம் ஆண்டில், அவர ்மாநிலங்களகவக்குப் பரிநத்ுகரகக்ப்பட்டார.்  
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2020 ஆம் ஆண்டின் இயற்பியலுக்கொன தநொபல் பரிசு 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் இயற்பியலுகக்ான மநாபல் பரிசின் ஒரு பாதியானது மராஜர ்

கபன்மராஸ் என்பவருக்கும் அதன் மற்கறாரு பாதியானது ஆண்டிரியா ககஸ் மற்றும் 

கரய்ன்ஹாரட்ு கஜன்கஜல் ஆகிமயாருகக்ும் கூட்டாக வழங்கப் படுகின்றது. 

❖ இநத் விருதானது அநத் 3 ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கும் அவரக்ளுகடய புகழ்கபற்ற 

கருந்துகள குறித்த கண்டுபிடிப்புகளுக்காக வழங்கப் படுகின்றது.  

❖ முதன்முதலில் இந்த விருதானது 1901 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப் பட்டதிலிருநத்ு  

தற்கபாழுது வகர சமீபதத்ிய கவற்றியாளரான ஆண்டிரியா ககஸ் உள்ளிட்ட 4 

கபண்களுக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

கண்டுபிடிப்புகள் 

❖ கபன்மராஸ்: கருநத்ுகள உருவாகக்ம் என்பது சாரப்ியலின் கபாதுக் 

மகாட்பாட்டிற்கான ஒரு வலுவான கணிப்பு என்பது குறித்த ஒரு கண்டுபிடிப்பாகும்.  

❖ ககஸ் மற்றும் கஜன்கஜல் : கண்ணுகக்ுப் புலப்படாத மற்றும் மிகவும் கடுகமயான 

கபாருளானது நமது விண்மீனின் கமயதத்ில் நட்சத்திரங்களின் சுற்று வட்டப் 

பாகதகய நிரவ்கிக்கின்றது. ஒரு மிகப்கபரிய கருநத்ுகள என்பது மட்டுமம  நமக்கு 

தற்கபாழுது மிகவும் அறிநத் ஒரு தகவலாகும். 

 

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


                            
 

 

 

104 
 

சுவச ்பொரே ்விருதுக ், 2020 

❖ மத்திய ஜல் சகத்ித் துகற அகமசச்ரான கமஜநத்ிர சிங் கஷகாவத் அவரக்ள் 2020 ஆம் 

ஆண்டின் சுவச ்பாரத் விருதுககள வழங்கினார.்  

❖ இநத் விருதுகள் தூய்கமப் பிரிவு மற்றும் குடிநீர ்பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ இநத் விருதுகள் பின்வரும் 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

o சுவச ் சுந்தர ் சமுதாயக் சவுசச்ாலயா (SSSS - Swachh Sundar Samudayik Shauchalaya) 

பிரசச்ாரம் 

o சமுதாயக் சவுசச்ாலயா அபியான் (Samudayik Shauchalaya Abhiyan) 

o கண்டகி கச முகத்் (GMS - Gandagi Se Mukt) பிரசச்ாரம் 

❖ SSSS பிரசச்ாரத்தின் கீழ் பின்வரும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

o சிறந்த மாநிலம் : குஜராத ்

o சிறந்த மாவட்டம் : திருகநல்மவலி, தமிழ்நாடு 

o சிறந்த வட்டாரம் : காசம்ராடு, உஜ்கஜன், மதத்ியப் பிரமதசம் 

o சிறந்த கிராமப் பஞ்சாயத்து : சின்னூர ்(மசலம்) 

❖ SSA-ன் கீழ் பின்வரும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

o சிறந்த மாநிலம் : உதத்ரப் பிரமதசம் (Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan) மற்றும் குஜராத் 

(Non-Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan) 

o சிறந்த மாவட்டம் : பிரயாகர்ாஜ் (Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan) மற்றும் பமரலி (Non-Garib 

Kalyan Rojgar Abhiyaan) 

o சிறந்த கிராமப் பஞ்சாயத்து : மபாரிமகான், கபாங்காய்மகான், அசாம் 

❖ GMBயில் பின்வரும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

o சிறந்த மாநிலம் : கதலுங்கானா, ஹரியானா 

o சிறந்த மாவட்டம் : மமாகா (பஞ்சாப்) 

 

சரியொன வொழ்வொேொர விருது 2020 

❖ சரியான வாழ்வாதார விருது அகமப்பானது 2020 ஆம் ஆண்டின் சரியான வாழ்வாதார 

விருதின் 4 கவற்றியாளரக்கள அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது ஸ்டாகம்ஹாமின் மாற்று மநாபல் பரிசு என்று அகழகக்ப்படுகின்றது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்த 4 கவற்றியாளரக்ள் சமத்துவம், ஜனநாயகம், நீதி மற்றும் 

சுதந்திரதத்ிற்கான தங்களது பங்களிப்புகளுகக்ாக இநத் விருகதப் பகிரந்த்ு ககாண்டு 

உள்ளனர.்  
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o அகலஸ் பயலியாட்ஸ்கி – கபலாரஸ் 

o நஸ்ரின்  மசாட்மடாகடஹ் – ஈரான்  

o பிரயான் ஸ்டகவன்சன் – அகமரிகக்ா 

o மலாட்டி கன்னிங்கம் கரன் – நிகரகுவா  

 

UNSDG தசயல்திடட் நடவடிக்டக விருது 2020 

❖ பயிரச் ் சகக்க மமலாண்கம மீதான சிஐஐ அகமப்பின் பணிக்கு மவண்டி ஐக்கிய 

நாடுகள் வளரச்ச்ித் திட்டத்தினால் ஐக்கிய நாடுகள் நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்குகள் 

விருதானது அந்த அகமப்பிற்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இநத் விருதானது, “ஒருங்கிகணப்பு, இகணதல், கதாழிற்துகறயில் கூட்டு நடவடிகக்க 

மற்றும் முழுகமயான தீரவ்ிற்கான அணுகுமுகற” என்ற பிரிவின் கீழ் வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் கொந்தி விருது 

❖ மாநிலங்களகவ உறுப்பினரும் ஆம் ஆதம்ி கட்சியின் ஒரு தகலவருமான சஞ்சய் சிங் 

அவரக்ள் காநத்ி விருது 2020 என்ற விருதிற்காகத் மதரந்்கதடுகக்ப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இநத் விருதானது மகாத்மா காந்தி மதசிய அகமப்பினால் நிறுவப்பட்டுள்ளது.  

❖ இவர ் இஸ்மரலில் உள்ள ஒரு தனியார ் நிறுவனத்தின் மது பாட்டில்களின் மீது  

கபாறிகக்ப்பட்ட மகாத்மா காந்தியின் உருவதக்த நீக்குவதற்காக மவண்டி எடுகக்ப் 

பட்ட இநத்ியாவின் ராஜதநத்ிர ரதீியிலான நடவடிகக்கயில் முக்கியப் பங்கு வகித்தார.் 

 

அடமதிக்கொன தநொபல் பரிசு 2020 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் அகமதிகக்ான மநாபல் பரிசானது உலக உணவுத் திட்டத்திற்கு 

(WFP - World Food Programme) வழங்கப் படுகின்றது. 

❖ இது பட்டினிகய எதிரத்த்ுப் மபாராடுவதற்கான அதன் முயற்சிககளயும் பிரசச்ிகன 

ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகளில் அகமதிகக்ான நிகலகய ஏற்படுத்துவதில் அதன் 

பங்களிப்கபயும் அங்கீகரிக்கின்றது.  

❖ இது பட்டினிகயப் மபார ் மற்றும் பிரசச்ிகனயின் ஆயுதமாகப் பயன்படுத்துவகதத் 

தடுப்பதற்கான முயற்சியின் உந்து சக்தியாகத் திகழ்கின்றது.  

❖ இநத்த் திட்டமானது 1960 ஆம் ஆண்டில் நடதத்ப்பட்ட உணவு மற்றும் மவளாண் 

அகமப்பின்படி 1963 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுதத்ப் பட்டது. 

❖ இது அவசரகாலச ் சூழ்நிகலகளில் உணவு உதவிகய அளிப்பகதயும் உணவுப் 

பாதுகாப்பிற்கான தாங்கு தன்கமகயக ்கட்டகமப்பகதயும் மநாகக்மாகக் ககாண்டு 

உள்ளது. 

❖ 2008 ஆம் ஆண்டில், WEP ஆனது கசயல்பாட்டிற்கான ககாள்முதல் என்ற ஒரு திட்டதக்த 

ஒருங்கிகணதத்து. 

❖ இது மவளாண் சநக்தகய அணுகுவதற்குச ் சிறுநில விவசாயிகளுக்கு 

வாய்ப்பளிப்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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தவதியியலுக்கொன தநொபல் பரிசு 

❖ பிகரஞ்சு நாட்கடச ் மசரந்்த இமானுமவல் சரக்பன்கடயர ் மற்றும் அகமரிகக்ாகவச ்

மசரந்்த கஜனிபர ்மடாட்னா ஆகிமயாருக்கு 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான  மவதியிலுகக்ான 

மநாபல் பரிசானது வழங்கப் படுகின்றது. 

❖ இவரக்ள் சிஆரஐ்எஸ்பிஆர ் எனப்படும் மரபணு மாற்றம் குறித்த ஒரு முகறயின் 

வளரச்ச்ிகக்ாக அங்கீகரிகக்ப் பட்டுள்ளனர.் 

❖ சிஆரஐ்எஸ்பிஆர ் என்பது முகறயாகத் கதாகுகக்ப்பட்ட இகடகவளி ககாண்ட 

மீண்டும் ஏற்படும் சிறு பாலின்ட்மராம் (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats - CRISPR)  என்பகதக் குறிக்கின்றது. இது 2012 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுதத்ப் பட்டது.  

❖ இது மரபணு மாற்றதக்த மிகவும் எளிய முகறயில் மாற்றுவகதயும் அமத மவகளயில் 

மிகவும் திறனுள்ளதாக மாற்றுவகதயும் மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இதகன விரும்பதத்காத மரபணு மாற்றதத்ின் மூலம் ஏற்படும் பல்மவறு வககயான 

புற்றுமநாய்கள் உள்ளிட்ட பல்மவறு மநாய்கள் மற்றும் பிரசச்ிகனகளுக்கு தீரவ்ாகப் 

பயன்படுத்த முடியும்.  

❖ வரலாற்றில் முதன்முகறயாக மவதியியல் மநாபல் பரிசானது கபண்கள் இருவருகக்ு 

இகணநத்ு வழங்கப் பட்டுள்ளது. 
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தேசிய ஸ்டொரட் ்அப் விருதுக ின் முேலொவது பதிப்பு 

❖ மதசிய ஸ்டாரட்் அப் விருதுகளின் (2020) முதலாவது பதிப்பானது மதத்ிய வரத்்தக 

மற்றும் கதாழிற்துகற அகமசச்கதத்ினால் அறிவிகக்ப்பட்டுள்ளது. 

❖ இநத் விருதானது விவசாயம், கல்வி, கதாழில்நிறுவனத் கதாழில்நுட்பம் (Enterprise 

Technology), ஆற்றல், நிதி, உணவு, சுகாதாரம், கதாழிற்துகற 4.0, விண்கவளி, 

பாதுகாப்பு, சுற்றுலா மற்றும் நகரப்்புற மசகவகள் உள்ளிட்ட 12 துகறகளிடமிருந்து 

விண்ணப்பங்ககளப் கபற்றுள்ளது.  

❖ இநத் விருதுகள் அந்த 12 துகறகளில் 35 பிரிவுகளில் தலா 1 என்ற வீதமும் 3 சிறப்புப் 

பிரிவுகளிலும் மசரத்த்ு கமாத்தமுள்ள 38 ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனங்களுகக்ு 

வழங்கப்பட்டு உள்ளன. 

 

மருே்துவம் அல்லது உடலியலுக்கொன தநொபல் பரிசு 

❖ இரண்டு அகமரிகக் விஞ்ஞானிகள் ஹாரவ்ி மஜ ஆல்டர ் மற்றும் சாரல்ஸ் எம் கரஸ் 

மற்றும் ஒரு பிரிட்டிஷ் விஞ்ஞானி கமகம்கல் கஹாவ்கட்ன் ஆகிமயாருக்கு மருதத்ுவம் 

அல்லது உடலியலுகக்ான மநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. 

❖ கஹபகடடிஸ் சி கவரகஸக் கண்டுபிடித்ததற்காக அவரக்ளுகக்ு இந்த விருது  

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ கஹபகடடிஸ் ஏ மற்றும் பி கவரஸ்களால் விளகக் முடியாத இரத்தத்தில் பரவும் 

கஹபகடடிஸின் முக்கிய ஆதாரதக்த விளகக் இந்த மூவரின் பணி உதவி 

இருக்கின்றது. 

❖ இவரக்ளது கண்டுபிடிப்பின் காரணமாக, கவரஸிற்கான அதிக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

இரத்தப் பரிமசாதகனகள் இப்மபாது கிகடக்கின்றன. இகவ அடிப்பகடயில் உலகின் 

பல பகுதிகளிலும் பரிமாற்றதத்ிற்குப் பிநக்தய கஹபகடடிகஸ (Post-transfusion 

hepatitis) நீக்கி, உலக ஆமராக்கியதக்தப் கபரிதும் மமம்படுதத்ி வருகின்றன. 

❖ இவரக்ளின் கண்டுபிடிப்பானது கஹபகடடிஸ் சி கவரஸிற்கு எதிரான மருந்துகளின் 

விகரவான வளரச்ச்ிகய அனுமதிதத்ுள்ளது. மமலும் வரலாற்றில் முதல் முகறயாக, 

தற்மபாது இநத் மநாகயக் குணப்படுத்த இயலும். 

ச பறடடிஸ் பற்றி: 

❖ கஹபகடடிஸ் என்பது கல்லீரலின் ஒரு அழற்சியாகும். 

❖ இநத் நிகல தானாகக் குகறயலாம் அல்லது இகழநாரப்் கபருகக்ம் (ஃகபப்மராஸிஸ்), 

கல்லீரல் இகழநார ் வளரச்ச்ி (சிமராசிஸ்) அல்லது கல்லீரல் புற்றுமநாய் என்ற 

நிகலகக்ு முன்மனறலாம். 

❖ கஹபகடடிஸ் கவரஸ்கமள கஹபகடடிஸ் மநாயிற்குப் கபாதுவான ஒரு 

காரணமாகும். ஆனால் பிற மநாய்த்கதாற்றுகள், நசச்ுப் கபாருட்கள் மற்றும் தன்னுடல் 

தாக்குமநாய்களும் (auto immune diseases ) கஹபகடடிகஸ ஏற்படுத்தும். 

❖ கஹபகடடிஸ் கவரஸ்களில் ஐந்து முக்கிய வகககள் உள்ளன. அகவ ஏ, பி, சி, டி 

மற்றும் ஈ ஆகும். 

❖ கஹபகடடிஸ் ஏ மற்றும் ஈ கபாதுவாக மகடான உணவு அல்லது அசுத்தமான 

தண்ணீகர உட்ககாள்வதால் ஏற்படுகின்றன. 

❖ கஹபகடடிஸ் பி, சி மற்றும் டி ஆகியகவ பாதுகாப்பற்ற இரதத்ப் பரிமாற்றம் அல்லது 

அசுத்தமான ஊசிகள், உடலுறவு அல்லது தாயிடமிருந்து குழநக்தக்கு ஆகிய 

முகறகளில்  பரவுகின்றன. 
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❖ கஹபகடடிஸ் ஏ மற்றும் பி ஆகிய இரண்டும் தடுப்பூசி மூலம் தடுக்கக் கூடியகவ 

ஆகும். 

❖ ஆனாலும் கஹபகடடிஸ் சி-கக்ு தடுப்பூசி ஏதும் இல்கல.  

❖ இருப்பினும், இது கவரஸ் தடுப்பு மருநத்ுகளால் சிகிசக்சயளிகக்ப் படலாம். 

 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியேத்ிற்கொன தநொபல் பரிசு 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான மநாபல் பரிசானது 77 வயது  நிரம்பிய 

அகமரிகக் கவிஞரான லூய்சி கள்ுக் (Louise Glück) என்பவருக்கு வழங்கப் படுகின்றது. 

❖ கடுகமயான அழகுத் தன்கமயானது தனிப்பட்ட உலகளாவிய இருப்கப ஏற்படுத்தும் 

என்ற அவருகடய கமன்கமயான  (தவறு இகழகக்ாத) கவிகதக் குரகல இப்பரிசு 

அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

❖ இவர ் கவிகதகக்ான புலிட்சர ் விருது (1993), கபால்லிங்கன் பரிசு (2001), அகமரிகக்க் 

கவிகத விருது (2003-2004), மதசியப் புத்தக விருது (2014), மதசிய மனித மநய விருது (2015) 

உள்ளிட்ட பலமவறு விருதுககள கவன்றுள்ளார.்  
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உலக வர்ே்ேக அடமப்பிற்கொன (WTO) முேலொவது தபண் இயக்குநர ்

❖ WTO அகமப்பின் மதரவ்ுக் குழுவானது கதன்ககாரியாவின் மயா மியுங்-ஹீ மற்றும் 

கநஜீரியாவின் மகாசி ஓமகான்மஜா இவியாலா (Yoo Myung-hee and Nigeria’s Ngozi Okonjo 

Iweala) ஆகிய இரண்டு நபரக்களத் அடுதத்ப் கபாது இயக்குநருக்கான பதவிகக்ாக 

இறுதி கசய்துள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ WTO ஆனது 1995 ஆம் ஆண்டில் மரகம்கஷ் ஒப்பநத்தத்ின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. 

❖ WTO-ன் உயரிய அதிகார அகமப்பு அகமசச்ரகவ மாநாட்டு அகமப்பாகும். 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற நகடகபறும் இந்த அகமசச்ரகவ சந்திப்பின் 

முதலாவது மாநாடானது சிங்கப்பூரில் நடதத்ப்பட்டது.  

 

 

ரொம் விலொஸ் பஸ்வொன் மடறவு  

❖ சமீபதத்ில் மத்திய உணவு மற்றும் நுகரம்வார ் விவகாரங்கள் துகற அகமசச்ராக 

இருநத் (2014 ஆம் ஆண்டு மம 26லிருநத்ு) ராம் விலாஸ் பஸ்வான் காலமானார.் 

❖ பஸ்வான் 1969 ஆம் ஆண்டில் பீகார ் சட்டசகபயில் உறுப்பினராகப் பதவிப் 

கபாறுப்மபற்றார.் 

❖ இவர ் 1977 ஆம் ஆண்டில் ஜனதா கட்சியின் உறுப்பினராக முதன்முகறயாக 

மகக்ளகவக்குத் மதரந்்கதடுகக்ப்பட்டார.்  

❖ இவர ்  மதரத்லில் அதிக வித்தியாசத்தில் கவற்றி கபற்றதற்கான உலக சாதகனகய 

ககவசம் ககாண்டுள்ளார.் 

❖ இவர ் கதாடரந்த்ு 5 முகற பீகாரில் உள்ள ஹாஜிப்பூர ் கதாகுதியிலிருநத்ு ஒவ்கவாரு 

முகறயும் மதரந்க்தடுகக்ப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இவர ்2000 ஆம் ஆண்டில் மலாக் ஜன்சக்தி கட்சிகய ஏற்படுதத்ினார.் 

❖ இவர ் முதலாவது மதசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசில் (2001-2002) மத்திய சுரங்கத் 

துகற அகமசச்ராகப் பணியாற்றினார.் 
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❖ இவர ் 2004 ஆம் ஆண்டில் காங்கிரஸ் தகலகமயிலான ஐக்கிய முற்மபாக்குக் 

கூட்டணியில் இகணநத்ு, 2009 ஆம் ஆண்டு வகர மீண்டும் மத்திய அகமசச்ராகப் 

பணியாற்றினார.் 

 

தபொரு ொேொரே ்துடறயில் தநொபல் பரிசு 

❖ இரண்டு அகமரிகக்ப் கபாருளாதார அறிஞரக்ளான பால் R மில்குமராம் மற்றும் ராபரட்் 

B வில்சன் ஆகிமயார ் இந்த ஆண்டின் கபாருளாதாரத் துகறகக்ான மநாபல் 

பரிசிகனக் கூட்டாக கவன்றுள்ளனர.் 

❖ இநத் விருதானது இவரக்ளின் ஏலக் மகாட்பாடு மற்றும் புதிய ஏல வடிவங்களின் 

கண்டுபிடிப்புகளுகக்ாக மவண்டி இவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இவரக்ள் மரடிமயா அதிரக்வண்கள் மபான்ற பாரம்பரியமான முகறயில் கபாருட்கள் 

மற்றும் மசகவககள விற்பகன கசய்வதற்கு கடினமாக உள்ள வடிவதத்ிற்குப் பதிலாக 

ஒரு புதிய ஏல வடிவதக்த வடிவகமத்ததற்காக தங்களது கண்மணாட்டதக்தப் 

பயன்படுத்தி உள்ளனர.் 

❖ இவரக்ளது கண்டுபிடிப்புகள் உலகம் முழுவதும் உள்ள விற்பகனயாளரக்ள், 

நுகரம்வாரக்ள் மற்றும் வரிகசலுதத்ுமவாரக்ளுக்குப் பயனளிதத்ு இருக்கின்றன. 

 

 

“பூமிடயச ்சரி தசய்ேல்” (Earthshot Prize) என்ற விருது 

❖ பிரிட்டனின் இளவரசரான, மகம்பிரிட்ஜின் பிரபுவான வில்லியம் 50 மில்லியன் 

பவுண்டு மதிப்புகடய “பூமிகயச ் சரி கசய்தல்” என்ற ஒரு பரிகச அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளார.் 

❖ இது உலகக மிகவும் அசச்ுறுதத்ி வரும் சில சுற்றுசச்ூழல் சவால்களுக்கு மவண்டிய 

புதத்ாகக்த் தீரவ்ுகளுகக்ுத் மதகவயான நிதியிகன அளிப்பகத மநாகக்மாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ “பூமிகயச ்சரி கசய்தல்” என்ற விருதானது நமது மகாளிற்கு மிகவும் இலகக்ாக உள்ள 5 

“எரத்் ஷாட்ககள” கமயமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இயற்கககயப் பாதுகாத்தல் & மீட்கடடுத்தல், நமது காற்கறத் தூய்கமயாகக்ுதல், 

நமது கடகல மீட்கடடுதத்ல், கழிவுகளற்ற உலககக் கட்டகமத்தல், நமது 

காலநிகலகய நிரண்யித்தல் ஆகியகவ இந்த வாரத்தில் கவளியிடப் பட்ட 5 எரத்் 

ஷாட்டுகளாகும்.  
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❖ இநத் விருதானது “பூமிகயச ்சரி கசய்வகத” அகடவதற்காக மவண்டி குறிப்பிடத்தகக் 

பங்களிப்புககள ஏற்படுத்திய எந்தகவாரு சிறப்புமிகு தீரவ்ுககளக ்

கண்டுபிடிதத்வரக்ளுக்கும் வழங்கப்பட இருக்கின்றது.  

 

ப் டீ் விருது 2020 

❖ இது விசாகப்பட்டினதத்ில் உள்ள இநத்ியக் கடற்பகடயின் கிழகக்ுப் பிராந்தியதத்ின் 

கசயல்பாட்டுச ் சுழற்சியின் கவற்றிகரமான உசச் நிகலகயக் குறிப்பதற்காக 

மவண்டி ஒருங்கிகணகக்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதற்காக 16 மகாப்கபகளானது பல்மவறு கசயல்பாட்டுப் பகுதிகளில் சிறப்புமிகு 

தன்கமகய அங்கீகரிப்பதற்காக வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சிறந்த கப்பலுகக்ான மிகவும் புகழ்கபற்ற மகாப்கபயானது இதர சிறநத் 

தகலகமதத்ுவமான கப்பல்களிகடமய ஐஎன்எஸ் சஹயாதர்ி என்ற கப்பலுக்கு  

வழங்கப் பட்டுள்ளது. மமலும் இநத் விருது பாதுகாப்புக் கப்பல்கள் மற்றும் அமத 

வகுப்கபச ் மசரந்த் மற்ற இதர கப்பல்களுள் ஐஎன்எஸ் மகாரா என்ற கப்பலுக்கும்  

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இநத்ியக் கடற்பகடக் கப்பல்களான ஐராவத் மற்றும் கில்டன் ஆகியகவ கூட்டாக 

சவாலான திட்டங்ககள மமற்ககாண்டதற்காகவும் சிறப்புமிகு உற்சாக உணரக்வ 

கவளிக் காட்டியதற்காகவும் “சிறந்த உற்சாக உணரவ்ு ககாண்ட கப்பல்” என்ற விருகத 

கவன்றுள்ளன. 

 

 

விஜய ரொதஜ சிந்தியொவின் நிடனவொக புதிய ரூ.100 மதிப்பு ்  நொணயம் 

❖ இநத்ியப் பிரதமர ் அவரக்ள் 2020 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ் 12 அன்று, விஜய ராமஜ 

சிந்தியாவின் 100வது பிறந்த தின நிகனவன்று, அவரது நிகனவாக ரூ.100 

நாணயதக்த கவளியிட்டுள்ளார.் 

❖ குவாலியரின் ராஜமாதா என்று கவகு சிறப்பாக அறியப்படும் விஜய ராமஜ சிநத்ியா, 

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நிறுவன உறுப்பினரக்ளில் ஒருவராவார.்  

❖ இவர ் குவாலியரின் ககடசி ஆட்சியாளரான மகாராஜா ஜிவாஜி ராவ் சிந்தியாவின் 

மகனவி ஆவார.் இவர ் அநந்ில ப்பகுதியில் உயரிய மதிப்புகடய அரச 

குடும்பதத்ினரில் ஒருவராக மதிப்பிடப் பட்டுள்ளார.்  

❖ இவர ் இநத்ியப் பாராளுமன்றத்தின் இரு அகவகளுக்கும் கதாடரச்ச்ியாகத் 

மதரந்க்தடுகக்ப் பட்டுள்ளார.்   
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அதமரிக்கொவில் வொழ்நொ ் சொேடனயொ ர ்விருது 

❖ இநத்ிய வம்சாவளிகயச ் மசரந்த் மனித மநயப் பற்றாளரான ஹரஷ்ீ மகாமடசா 

அவரக்ளுக்கு சந்திரா நீஸ் வாழ்நாள் சாதகனயாளர ் விருது என்ற ஒரு விருதானது 

வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ இது ஆதரவின்றி தவிக்கும் குழநக்தகள் மற்றும் இகளஞரக்ளின் மதகவககளப் 

பூரத்த்ி கசய்ததற்காக மவண்டி அகமரிகக்ாவில் அவருகடய பணிகய 

அங்கீகரிக்கின்றது. 

❖ சந்திரா நீஸ் வாழ்நாள் சாதகனயாளர ் விருதானது ஒவ்கவாரு வருடமும் வழங்கப் 

படுகின்றது. 

❖ இது அகனத்து குழநக்தகளும் பாதுகாப்பு, இருப்பிடம் மற்றும் எதிரக்ாலம் 

ஆகியவற்கறப் கபறுவதற்காக மவண்டி ஓய்வின்றிப் பணியாற்றுபவரக்களக ்

ககௌரவிப்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் வனவுயிர் புடகப்படக் கடலஞர் விருது 

❖ மகாராஷ்டிராவின் ஐஸ்வரய்ா ஸ்ரீதர ்என்பவர ்இநத் விருகத கவன்ற முதல் இந்தியர ்

ஆவார.் 

❖ அவரது புககப்படம் 'கலட்ஸ் ஆஃப் மபஷன்' (Lights of Passion) என்று கபயரிடப் பட்டது. 

❖ இநத்ப் புககப்படமானது மமற்குத் கதாடரச்ச்ி மகலயின் உட்பகுதியில் அருகிவரும் 

மின்மினிப் பூசச்ிககள கமயமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இவர ் ‘முதுககலும்புகளற்ற உயிரினங்களின் நடத்கத’ (Behaviour-Invertebrates) எனும் 

பிரிவின் கீழ் இவ்விருகத கவன்றார.் 

❖ இது லண்டனின் இயற்கக வரலாற்று அருங்காட்சியகத்திற்குச ் கசாந்தமான ஒரு 

வருடாந்திர பன்னாட்டு வனவுயிர ்(வனவிலங்கு) புககப்படம் எடுதத்ல் மபாட்டி ஆகும். 
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50 மிகவும் தசல்வொக்கு மிக்க இந்தியர்க ் 2020 

❖ இநத்ப் பட்டியலில் இடம் பிடித்த ஒரு சில அதிகாரிகளுள் பிரவீர ் கிருஷ்ணாவும் 

(இ.ஆ.ப) ஒருவர.் 

❖ தற்மபாது அவர ்இநத்ியப் பழங்குடியினர ் கூட்டுறவுச ்சநக்தப்படுதத்ல் மமம்பாட்டுக் 

கூட்டகமப்பின் (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) நிரவ்ாக 

இயக்குநராக பணியாற்றி வருகிறார.் 

❖ இநத் பட்டியல் ஃமபம் இந்தியா பத்திரிகக, ஆசியா மபாஸ்ட் மற்றும் பி.எஸ்.யூ வாட்ச ்

ஆகியவற்றால் கதாகுகக்ப் பட்டுள்ளன. 

 

தசசல்ஸ்ஸின் புதிய அதிபர ்

❖ இநத்ியாவில் பிறநத் மவவல் ராம்கலாவன் அவரக்ள் கசசல்ஸின் புதிய அதிபராகத் 

மதரந்க்தடுகக்ப் பட்டுள்ளார.் 

❖ இவரது தாத்தா இந்தியாவின் பீகாகரச ்மசரந்த்வராவார.் 

❖ கசசல்ஸ் என்பது இந்தியப் கபருங்கடலில் உள்ள ஒரு தீவுக் கூட்டமாகும். 
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விறளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

2020  ரஷ்ய கிரொண்ட ்பிரிக்ஸ் 

 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ரஷ்ய கிராண்ட் பிரிகஸ்் ஆனது ரஷ்யாவில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இநத்ப் மபாட்டியில் கமரச்ிடஸ் அணியின் வால்மடரி மபாட்டாஸ் முதல் இடதக்தயும் 

கரட் புல் அணியின் மமகஸ்் கவரஸ்்டப்பன் இரண்டாவது இடதக்தயும் லீவிஸ் 

ஹாமில்டன் மூன்றாவது இடதக்தயும் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

 

பிதரஞ்சு ஓபன் 2020 

 

❖ ரமபல் நடால் (ஸ்கபயின்) மநாவாக் மஜாமகாவிக் (கசரப்ியா) என்பவகர வீழ்தத்ி 2020 

ஆம் ஆண்டின் பிகரஞ்சு ஓபன் பட்டதக்த கவன்றுள்ளார.் 

❖ இது அவரது 13வது பிகரஞ்சு ஓபன் ஆண்களுகக்ான ஒற்கறயர ்பட்டம் மற்றும் 20வது 

கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டமாகும்.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு பிகரஞ்சு ஓபனின் மகளிர ் பிரிவில், இகா ஸ்வியாகடன் என்பவர ்

இறுதிப் பட்டதக்த கவன்றுள்ளார.் 

❖ கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டதக்தப் கபறும் மபாலநத்ு நாட்கடச ் மசரந்த் முதலாவது வீரர ்

இவராவார.் 

 

லீவிஸ் ெொமில்டனின் சொேடன 

❖ 6 முகற உலக சாம்பியன் பட்டம் கவன்ற லீவிஸ் ஹாமில்டன் மிகவும் கவற்றிகரமான 

பாரம்ுலா ஒன் ஓட்டுநராக உருகவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ பிரிட்டிஷ் வீரரான லீவிஸ் ஹாமில்டன் 92வது பாரம்ுலா 1 கவற்றியுடன் கஜரம்னியின் 

கமகம்கல் சூமமகக்ர ்என்பவகர முநத்ியுள்ளார.் 

❖ கமரச்ிடஸ் ஓட்டுநரான இவர ் மபாரச்ச்ுகக்ல் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மபாட்டியில் கவற்றி 

கபற்றதன் மூலம் கபராரி ஓட்டுநரான கமக்மகல் சூமமகக்ர ் என்பவகர முந்தி 

உள்ளார.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

சர்வதேச மூேே் குடிமக்க ் தினம் – அக்தடொபர ்01 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டானது சரவ்மதச மூதத் குடிமகக்ள் தினதத்ின் 30வது நிகனவு 

தினதக்தக் குறிக்கின்றது. 

❖ இது மூத்த குடிமகக்ளின் வாழ்கவப் பாதிகக்ும் பிரசச்ிகனகள் குறித்தும் அவரக்ளின் 

பங்களிப்பு குறிதத்ும் அங்கீகரிப்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “ககாள்கள மநாய் : வயது மற்றும் 

வயதாவது குறித்த விவகாரங்ககள நாம் அணுகுவகத அது எவ்வாறு மாற்றும்?” 

(Pandemics: Do They Change How We Address Age and Ageing?) என்பதாகும்.  

 

 

தேசிய தபொடே மருந்து அடிடம எதிர்ப்பு தினம் – அக்தடொபர ்02 

❖ இது மபாகத மருநத்ுப் பயன்பாட்கடக் கண்டனம் கசய்த காந்தியின் பிறந்த தினதக்த 

அனுசரிப்பதற்காக ககாண்டாடப் படுகின்றது. 

❖ இத்தினதத்ின் முக்கிய மநாகக்ம் மபாகத மருநத்ற்ற இந்தியாகவ உருவாக்குவதும் 

அதன் திறகனப் பாதுகாப்பதும் ஆகும். 

 

 

உலக விண்தவ ி வொரம் - அக்தடொபர ்4 முேல் 10 வடர 

❖ உலக விண்கவளி வாரம் என்பது பூமியின் விண்கவளி குறித்த ஒரு  மிகப்கபரிய 

நிகழ்வாகும். 

❖ உலக விண்கவளி வாரமானது அக்மடாபர ்4, 1957 அன்று கதாடங்கப்பட்டது. 

❖ மனிதனால் உருவாகக்ப்பட்ட முதல் புவிச ் கசயற்ககக்மகாள் ஸ்புட்னிக் 1 என்பது 

விண்ணிற்கு ஏவப்பட்டகதக் குறிகக் இந்தத் மததி மதரந்்கதடுகக்ப்பட்டது. 

❖ மசாவியத் யூனியனால் 1957 ஆம் ஆண்டில் விண்கவளியில் கசலுதத்ப்பட்ட மனிதனால் 

உருவாக்கப்பட்ட முதல் கசயற்கககம்காள் ஸ்புட்னிக் ஆகும். 
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❖ இநத் ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுருவானது "கசயற்கககம்காள்கள் 

வாழ்கக்ககய மமம்படுதத்ுகின்றன" என்பதாகும். 

 

 

உலக ஆசிரியர்க ் தினம் – அக்தடொபர் 05 

❖ உலக ஆசிரியரக்ள் தினமானது ஆசிரியரக்ளின் நிகல குறித்து விவரிகக்ும் 1966 ஆம் 

ஆண்டின் ஐஎல்ஓ/யுகனஸ்மகா பரிநத்ுகர ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டதின் நிகனவு 

தினதக்த அனுசரிக்கின்றது.  

❖ இத்தினமானது 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அகம்டாபர ் 05 அன்று 

அனுசரிகக்ப் படுகின்றது. 

❖ உலக ஆசிரியரக்ள் தினமானது யுனிகசப், சரவ்மதச கதாழிலாளர ் அகமப்பு, 

சரவ்மதசக் கல்வி நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இகணந்து அனுசரிகக்ப்படுகின்றது.  

 

உலகக் கடட்ிடக் கடல தினம் – அக்தடொபர ்05 

❖ உலகக் கட்டிடக் ககல தினமானது ஐக்கிய நாடுகளின் உலக வாழ்விட தினதத்ுடன் 

ஒன்றிப் கபாருநத்ும் வககயில் அகம்டாபர ் மாதத்தின் முதலாவது திங்கள் அன்று 

அனுசரிகக்ப்படுகின்றது.  

❖ இநத்த் தினமானது 1985 ஆம் ஆண்டில் ஒன்றிய சரவ்மதச கடஸ் கட்டிடக் ககல 

அகமப்பினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “சிறந்த நகரப்்புற எதிர ் காலதக்த 

மநாக்கி” என்பதாகும்.  
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உலக தவ ொண் விலங்குக ் தினம் – அக்தடொபர ்02 

❖ இது ஆசிய விலங்குகள் கூட்டிகணவுடன் மசரந்்து சரவ்மதச விலங்குகள் நல அகமப்பு 

மற்றும் உலக விலங்குகள் பாதுகாப்பு அகமப்பால் அனுசரிகக்ப் பட்டது.  

❖ இது தீவிர மவளாண் விவசாயம் மற்றும் மவளாண் விலங்குககள மிக மமாசமாக 

நடதத்ுதல் ஆகியகவ மனிதரக்ளுக்கு மிகப் கபரிய அளவில் அசச்ுறுத்தலாக அகமயும் 

என்பது குறிதத்ு கபாது மகக்ளிகடமய விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்துவதற்காக 

அனுசரிகக்ப் படுகின்றது.  

❖ இநத்த் தினமானது 1983 ஆம் ஆண்டு முதல் மவளாண் விலங்கு உரிகமகள் 

அகமப்பினால் ஒருங்கிகணக்கப் படுகின்றது.  

 

உலக பொர்டவ தினம் – அக்தடொபர ்08 

❖ இது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அக்மடாபர ் மாததத்ின் 2வது வியாழனன்று அனுசரிகக்ப் 

படுகின்றது. இந்த ஆண்டு இதத்ினமானது அக்மடாபர ்08 அன்று  நிகழ்ந்தது. 

❖ இத்தினமானது பாரக்வக் குகறபாடு மற்றும் பாரக்வ இழப்பு ஆகியகவ குறிதத்ு ஒரு 

உலகளாவிய கவனதக்த ஈரப்்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ பாரக்வக் குகறபாட்கடத் தடுப்பதற்கான சரவ்மதச நிறுவனமானது உலகம் 

முழுவதும் வருடாந்திர உலக பாரக்வ தினதக்த அனுசரிப்பதில் முக்கியமான ஒரு 

தகலகமதத்ுவப் பண்கபக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “பாரக்வயில் நம்பிகக்க” என்பதாகும்.  

 

 

இந்திய விமொனப் படட தினம் – அக்தடொபர் 08 

❖ இது அக்மடாபர ் 08 அன்று அனுசரிகக்ப் படுகின்றது. இந்த ஆண்டானது இநத்ிய 

விமானப் பகட தினதத்ின்  88வது நிகனவு தினதக்தக் குறிக்கின்றது. 

❖ இநத்ிய விமானப் பகட தினமானது முதன்முதலில் 1932 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

❖ இது அலுவல்பூரவ் மற்றும் கபாது கவளியில் மதசியப் பாதுகாப்பின் எநத்கவாரு 

அகமப்பிலும் இநத்ிய விமானப் பகடயின் விழிப்புணரக்வ அதிகரிப்பகத 

மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ இநத்ிய விமானப் பகடயானது, “பாரதிய வாயு மசனா” எனப்படுகின்றது.  

❖ இது 5 கசயல்பாட்டு மற்றும் 2 பணிக் கட்டுப்பாட்டகங்களாக வககப்படுதத்ப் பட்டு 

உள்ளது. 
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❖ இதனால் மமற்ககாள்ளப் பட்ட நடவடிகக்ககள் மமகதூத் நடவடிகக்க, விஜய் 

நடவடிகக்க-மகாவா ஆக்கிரமிப்பு, கற்றாகழ  நடவடிகக்க, பூமாகல நடவடிகக்க 

ஆகியனவாகும். 

❖ இநத்ிய விமானப் பகட “கபருகமயுடன் ஆகாயதக்த வலம் வருதல்” என்ற 

முழகக்த்துடன் பணி புரிகின்றது 

 

 

அதி விடரவுப் படட எழுசச்ி தினம் – அக்தடொபர ்09 

❖ அதிவிகரவுப் பகடயானது (RAF - Rapid Action Force) 1992 ஆம் ஆண்டில் சிஆரப்ிஎப் 

பகடயின் ஒரு  சிறப்புப் பிரிவாக உருவாகக்ப் பட்டது.  

❖ இது குகறவான வீரரக்களக் ககாண்டு விகரவாகச ் கசயல்படுவதுடன் கலவரம் 

மற்றும் கலவரம் மபான்ற நிகழ்வுகள் ஆகிய சூழ்நிகலககளக் ககயாளுவதற்காக 

மவண்டி பணியமரத்்தப் படுகின்றது.  

❖ இது கபாதுவாக சுழிய மநர எதிரவ்ிகனப் பகட என்றறியப் படுகின்றது.  

❖ RAF ஆனது “உணரத்ிறன் காவல் துகறயுடன் மனித இனதத்ிற்குப் பணியாற்றுதல்” 

என்ற முழகக்தத்ுடன் கசயல்படுகின்றது.  

 

 

உலக முட்டட தினம் – அக்தடொபர் 09 

❖ இநத்த் தினமானது முட்கடயின் பயன்கள் குறிதத்ும் மனிதனுகக்ான ஊட்டச ்சத்தில் 

அதன் முக்கியதத்ுவம் குறிதத்ும் விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்துவகத மநாகக்மாகக ்

ககாண்டு உள்ளது.  

❖ இநத்த் தினமானது 1996 ஆம் ஆண்டில் வியன்னாவில் நகடகபற்ற சரவ்மதச முட்கட 

ஆகணயத்தின் கருதத்ரங்கில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
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❖ இத்தினதத்ில், உலக முட்கட தினமானது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அகம்டாபர ்மாதத்தின் 

2வது கவள்ளியன்று அனுசரிகக்ப்படும் என்று முடிவு கசய்யப்பட்டது.  

❖ இநத் ஆண்டின் கருத்துரு ‘இன்றும் ஒவ்கவாரு தினமும் உங்கள் முட்கடகயச ்

சாப்பிடுங்கள்’ என்பதாகும். 

 

 

உலக அஞ்சல் தினம் – அக்தடொபர ்09 

❖ இது உலகம் முழுவதும் உலகளாவிய அஞ்சல் ஒன்றியதத்ின் உருவாகக்தத்ின் நிகனவு 

தினதக்தக் குறிக்கின்றது. 

❖ UPU (Universal Postal Union) ஆனது 1874 ஆம் ஆண்டில் சுவிட்சரல்ாந்தின் கபரல்ினில் 

ஆரம்பிகக்ப் பட்டது. 

❖ இது 1969 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானின் மடாக்கிமயாவில் நகடகபற்ற UPU காங்கிரஸினால் 

உலக அஞ்சல் தினமாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “நாங்கள் எப்மபாதும் தபாகலச ்

மசரத்்திருக்கிமறாம்” (We Have Always Delivered) என்பதாகும்.  

❖ இநத்ிய அரசானது 2020 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபர ் 09 முதல் 15 வகர மதசிய அஞ்சல் 

வாரதக்த அனுசரிக்கின்றது.  
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மரண ேண்டடனக்தகதிரொன உலக தினம் – அக்தடொபர ்10 

❖ இநத்த் தினமானது மரண தண்டகனயின் ஒழிப்பு குறிதத்ு விவாதிக்கின்றது. மமலும் 

இத்தினமானது மரண தண்டகனகய எதிரம்நாக்கி இருக்கும் ககதிகளின் நிகலகம 

மற்றும் சூழ்நிகலகள் குறிதத்ு ஒரு விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவகத மநாகக்மாகக ்

ககாண்டுள்ளது. 

❖ இத்தினமானது முதன்முதலில் 2003 ஆம் ஆண்டில் உலக மரண தண்டகனகக்ு எதிரான  

கூட்டகமப்பினால் அனுசரிகக்ப்பட்டது. 

❖ 2007 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 26 அன்று, ஐமராப்பிய ஆகணயமானது கசப்டம்பர ் 10 

ஆம் மததிகய மரண தண்டகனக்கு எதிரான ஐமராப்பிய தினமாக அறிவித்து உள்ளது. 

 

 

உலகப் பருேத்ி தினம் - அக்தடொபர் 07 

 

❖ உலகப் பருத்தி தினமானது அகம்டாபர ் 7, 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் உலகளவில் 

அனுசரிகக்ப் படுகிறது. 

❖ ஐந்து கண்டங்களில் 75கக்ும் மமற்பட்ட நாடுகளில் வளரக்க்ப்படும் ஒரு உலகளாவிய 

பண்டமாகப் பருதத்ியின் முக்கியத்துவதக்த அங்கீகரிப்பகத இநந்ாள் மநாகக்மாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ கஜனீவாவில் உள்ள உலக வரத்்தக அகமப்பினால் இநந்ாள் அறிவிகக்ப்பட்டது. 

❖ இநத்த் தினதக்த 4 நாடுகள் அடங்கிய பருத்திக் குழுவான கபனின், புரக்ினா பாமசா, 

சாட் மற்றும் மாலி ஆகிமயார ்இகணநத்ு கதாடங்கினர.் 
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❖ உலக உற்பதத்ியில் 80 சதவீதம் அளவிற்குப் பருதத்ியானது பிமரசில், சீனா, இநத்ியா, 

பாகிஸ்தான், அகமரிகக்ா மற்றும் உஸ்கபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளிலிருநத்ு 

வருகிறது. 

❖ உலகப் பருத்தி உற்பத்தியில் இநத்ியா சுமார ்23% உள்ளடக்கி உள்ளது. 

 

உலக மன நல தினம் – அக்தடொபர ்10  

❖ இது உலகம் முழுவதும் மனநலப் பிரசச்ிகனகள் குறிதத்ு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத்ுவகதயும் மன நலத்திற்கு ஆதரவான முயற்சிககள 

ஒருங்கிகணப்பகதயும் மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இநத்த் தினமானது மனநலப் பிரசச்ிகனகள் குறிதத்ுப் பணியாற்றி வரும் அகனத்துப் 

பங்குதாரரக்ளுக்கும் அவரக்ளது பணிகயக் குறிதத்ுப் மபசுவதற்கும் உலகம் 

முழுவதும் வாழும் மகக்ள் ஒரு  ஆமராக்கியமான மன நலதக்தப் கபறுவதற்கு 

இன்னும் என்னகனன்ன மமற்ககாள்ள மவண்டும் என்பது குறிதத்ுப் மபசுவதற்கும் 

மவண்டிய வாய்ப்புககள வழங்குகின்றது. 

❖ இத்தினமானது முதல்முகறயாக உலக மன நலக் கூட்டகமப்பின் முன்முயற்சியினால் 

1992 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, “அகனவருகக்ுமான மன நலம்” மற்றும் 

மனநலத்தில் ஒரு அதிகரிகக்ப்பட்ட முதலீடு என்பதாகும்.  

 

உலக வலடச தபொகும் (இடப் தபயர்வு) பறடவக ் தினம் – அக்தடொபர ்10  

❖ உலக வலகச மபாகும் பறகவகள் தினமானது உலகம் முழுவதும் அகம்டாபர ்

மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழகமயன்று அனுசரிகக்ப் படுகின்றது. 

❖ இது வலகச மபாகும் பறகவகள் மற்றும் அவற்றின் வாழிடங்களின் பாதுகாப்பு 

குறிதத்ு உலகளாவிய அளவிலான கவனதக்தப் கபறுவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டு 

உள்ளது.  

❖ இநத் உலகளாவிய திட்டமானது பறகவகளினால் எதிர ் ககாள்ளப்படும் பல்மவறு  

அசச்ுறுதத்ல்கள் குறிதத்ு விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத் உதவுகின்றது.  

❖ 2006 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளானது மம மற்றும் அகம்டாபர ் மாதத்தின் 

இரண்டாவது சனிக்கிழகம ஆகிய 2 குறிப்பிட்ட தினங்ககன உலக வலகச மபாகும் 

பறகவகளின் தினமாக அனுசரிக்க முடிவு கசய்தது. 

❖ இநத் ஆண்டு இத்தினமானது மம 09 மற்றும் அக்மடாபர ்10 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருத்துரு, “பறகவகள் நமது உலகதக்த 

இகணக்கின்றன” என்பதாகும்.  
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சர்வதேச தபண் குழந்டேக ் தினம் – அக்தடொபர் 11 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்சகபயானது 2011 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்19 அன்று அக்மடாபர ்

11 ஆம் மததிகய சரவ்மதச கபண் குழநக்தகள் தினமாக அறிவிதத்து. 

❖ இநத்த் தினமானது சரவ்மதச அளவில் கபண் குழநக்தகளின் நலனுக்காக 

அரப்்பணிகக்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ இநத் ஆண்டு இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, “எனது குரல், எங்கள் சமத்துவ எதிரக்ாலம்” (My 

Voice, Our Equal Future) என்பதாகும். 

 

உலக மூட்டு வீக்க (மூட்டு அழற்சி) தினம் – அக்தடொபர ்12 

❖ உலக மூட்டு வீகக் தினமானது உலகம் முழுவதும் மூட்டு வீக்கம் குறிதத்ு ஒரு 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக அனுசரிகக்ப்படுகின்றது. 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “இது உங்கள் கககளில் உள்ளது. 

நடவடிகக்க எடுங்கள்” என்பதாகும். 

❖ மூட்டு வீகக்ம் என்பது ஒரு ஒற்கற மநாய் அல்ல. இது எலும்பு இகணப்புகள், அநத் 

இகணப்புககளச ் சுற்றியுள்ள திசுகக்ள் மற்றும் இதர இகணப்புத் திசுகக்ள் 

ஆகியவற்கற பாதிகக்க் கூடிய 100 பல்மவறு நிகலகளுக்கு மமற்பட்டவற்றின் 

கதாகுப்பாகும். 

 

 

சர்வதேசப் தபரிடர் அபொயக் குடறப்பு தினம் – அக்தடொபர் 13 

❖ இது உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் மற்றும் சமூகங்கள் தாங்கள் மபரிடரக்ளுக்கு 

உட்படுவகத எவ்வாறு குகறக்கின்றனர ்என்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ இது அவரக்ள் எதிரக்காள்ளும் அபாயங்களின் நிகலயின் முக்கியத்துவம் குறிதத்ு ஒரு 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவகத மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “எல்லாம் ஆளுகககயப் கபாறுத்தது” (it’s 

all about governance) என்பதாகும்.  
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உலகே் ேரங்க ் தினம் – அக்தடொபர ்14, 2020 

❖ இது சரவ்மதசத் தரங்கள் என கவளியிடப்பட்ட தன்னாரவ்த் கதாழில்நுட்பங்ககள 

மமம்படுத்திய உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆயிரகக்ணக்கான வல்லுநரக்ளின் கூட்டு 

முயற்சிக்கு மரியாகத கசலுத்துவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இநத்த் தினமானது நுகரம்வாரக்ள், ஒழுங்ககமப்பாளரக்ள் மற்றும் 

கதாழிற்துகறயினரிகடமய உலகப் கபாருளதாரதத்ிற்கு மதகவப்படும் தரநிகலயின் 

முக்கியதத்ுவம் குறித்து விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவகத மநாகக்மாகக் 

ககாண்டுள்ளது.  

❖ இது முதன்முதலில் 1970 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிகக்ப்பட்டது. 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “தரங்களுடன் மகாகளக் காத்தல்” 

(Protecting the planet with standards) என்பதாகும். 

 

 

சர்வதேச கிரொமப்புறப் தபண்க ் தினம் – அக்தடொபர ்15 

❖ முதலாவது சரவ்மதச கிராமப்புறப் கபண்கள் தினமானது 2008 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபர ்

15 அன்று அனுசரிகக்ப்பட்டது. 

❖ நீடிதத் வளரச்ச்ி இலகக்ுகளின் கதாகலமநாக்குப் பாரக்வகயப் பூரத்த்ி கசய்வதற்கு 

கிராமப்புறப் கபண்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானதாகும். 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “மகாவிட் – 19 மநாய்த் கதாற்று காலதத்ில் 

கிராமப்புறப் கபண்களின் உறுதித் தன்கமகயக் கட்டகமத்தல்” என்பது ஆகும். 
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உலக மொணவர்க ் தினம் – அக்தடொபர் 15 

❖ உலக மாணவரக்ள் தினமானது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் முன்னாள் இந்தியக் குடியரசுத் 

தகலவரான ஏபிகஜ அப்துல் கலாமின் பிறநத் தினமான அகம்டாபர ் 15 அன்று 

அனுசரிகக்ப்படுகின்றது. 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் அகம்டாபர ்15 ஆம் மததிகய உலக மாணவரக்ள் 

தினமாக அறிவித்தது.  

❖ இவர ்இநத்ியாவின் 11வது குடியரசுத் தகலவராகப் பணியாற்றினார ்(2002  - 2007).  

❖ அரசியல் தகலவராக இருந்த மபாதும் இவர ்ஒரு விஞ்ஞானி மற்றும் ஆசிரியர ்ஆவார.்  

❖ இவர ்1998 ஆம் ஆண்டில் மமற்ககாள்ளப்பட்ட அணு ஆயுதச ்மசாதகன “கபாக்ரான்-II” 

என்ற மசாதகனயில் ஒரு முக்கியப் பங்காற்றினார.் அதனால் இவர ் இநத்ியாவின் 

ஏவுககண மனிதர ்என்று அகழகக்ப் படுகின்றார.் 

 

 

உலக உணவு தினம் – அக்தடொபர் 16 

❖ உலக உணவு தினமானது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் மவளாண் அகமப்பு (FAO 

- Food and Agriculture Organization) நிறுவப்பட்டகத நிகனவு கூறுவதற்காக ஒவ்கவாரு 

ஆண்டும் அக்மடாபர ்17 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இதன் மநாக்கம் அகனவருகக்ும் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டசச்த்து உணவு 

முகறகய  உறுதி கசய்வதாகும்.  

❖ இது 1945 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்மாதத்தில் நிறுவப்பட்டது.  

❖ இநத் ஆண்டு FAO-ன் 75வது நிகனவு தினதக்தக் குறிக்கின்றது.  

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “வளரச்ச்ியகட, ஊட்டமளித்தல், 

நீடிதத்ல், ஒன்றிகணதல்” என்பதாகும்.  
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உலக டககழுவுேல் தினம் – அக்தடொபர ்15 

❖ இநத் உலகளாவியப் பிரசச்ாரமானது மநாய்த் தடுப்பில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் 

மசாப்புககளக் ககாண்டு கககழுவுதல் என்பது குறிதத்ு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக அரப்்பணிகக்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ முதலாவது உலகக் கககழுவுதல் தினமானது 2008 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிகக்ப் பட்டது. 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான உலக கககழுவுதல் தினதத்ின் கருதத்ுரு, “அகனவருக்குமான 

கக சுகாதாரம்” என்பதாகும்.  

 

 

சர்வதேச மின்னணுக் கழிவு தினம் – அக்தடொபர ்15 

❖ மூன்றாவது சரவ்மதச மின்னணுக் கழிவு தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிகக்ப் 

பட்டது. 

❖ இநத்த் தினமானது 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் கழிவு மின் மற்றும் மின்னணு 

மன்றதத்ினால் அனுசரிகக்ப்பட்டு வருகின்றது. 

❖ இநத் ஆண்டில் இத்தினதத்ின் கருத்துரு, “கல்வி” என்பதாகும்.  

 

ரொஷ்டிரிய மகி ொ கிஷொன் திவொஸ் – அக்தடொபர் 15 

❖ இது மவளாண் துகறயின் பல்மவறு மகாணங்களில் கபண் விவசாயிகளின் 

பங்களிப்கப அங்கீகரிப்பதற்காக ககாண்டாடப் படுகின்றது. 

❖ ராஷ்டிரிய மகிளா கிசான் திவாஸ் ஆனது 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் மதத்ிய மவளாண் 

மற்றும் விவசாயிகள் நல அகமசச்கத்தினால் அனுசரிகக்ப்பட்டு வருகின்றது. 

❖ இநத்க் ககாண்டாட்டத்தின் மபாது, “முன்மனறும் முகனப்பு ககாண்ட கபண் 

விவசாயிகளின் ஊகக்மளிப்புக் ககதகள்” குறித்த ஒரு மின்னணுப் புதத்கமும் 

கவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

❖ “மகிளா கிரிஷக் மற்றும் மவளாண் துகறயில் அவரின் பங்களிப்புகள்” மற்றும் 

“கவற்றி கபற்ற கபண் விவசாயிகளின் உலக உதாரணங்கள்” என்ற 2 

குறும்படங்களும் இதில் கவளியிடப் பட்டுள்ளன. 
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உலக ஒவ்வொடம விழிப்புணர்வு நொ ் - அக்தடொபர ்16 

❖ இது நம் சமூகங்களில் ஒவ்வாகமயின் தாகக்ம் குறித்த விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத்ுவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ ஒவ்வாகம என்பது மநாகயதிரப்்பு மண்டலத்தின் மிககயுணர ் திறன் 

(கஹபரக்சன்சிட்டிவிட்டி) மகாளாறு ஆகும். 

❖ ஒரு நபரின் மநாகயதிரப்்பு அகமப்பானது கபாதுவாக சுற்றுசச்ூழலில் பாதிப்பு 

ஏற்படுதத்ாத கபாருட்களுடன் விகன புரியும் மபாது அவருக்கு ஒவ்வாகம ஏற்படலாம். 

 

வறுடம ஒழிப்புக்கொன சர்வதேச தினம் - அக்தடொபர் 17 

❖ வறுகம ஒழிப்புக்கான சரவ்மதச தினதக்தப் பின்மநாக்கிய வாக்கில் 1987 ஆம் 

ஆண்டின் அகம்டாபர ்17 ஆம் மததியன்று பாரஸீில் காணலாம். 

❖ 1992 டிசம்பர ் 22 அன்று, கபாதுச ் சகபயானது அகம்டாபர ் 17 ஆம் மததிகய வறுகம 

ஒழிப்புகக்ான சரவ்மதச தினமாக அறிவித்தது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு “அகனவருகக்ும் சமூக மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

நீதிகய அகடய மவண்டி ஒன்றிகணந்துச ்கசயல்படுவது” என்பதாகும். 

 

 

தேசியப் பொதுகொப்புப் படட (NSG) நிறுவன தினம் – அக்தடொபர் 15 

❖ மதசியப் பாதுகாப்புப் பகடயானது (NSG - The National Security Guard) மத்திய உள்துகற 

அகமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு சிறப்பு வாய்நத் ஒரு தீவிரவாத எதிரப்்பு அகமப்பு 

ஆகும்.  

❖ இது புளு ஸ்டார ் நடவடிகக்க, தங்கக் மகாவில் தாக்குதல் மற்றும் இநத்ிரா காநத்ி 

படுககாகல ஆகியவற்கறத் கதாடரந்த்ு 1984 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ் 15 அன்று 

ஏற்படுதத்ப் பட்டது. 

❖ இது “தீவிரவாத நடவடிகக்கககள எதிரத்த்ுப் மபாராடுதல் மற்றும் உள்நாட்டுப் 

பிரசச்ிகனகளிலிருநத்ு மாநிலங்ககளப் பாதுகாதத்ல்” ஆகிய முக்கியப் பணிககள 

மமற்ககாள்கின்றது.  

❖ NSG வீரரக்ள் “கருப்புப் பூகனப் பகட வீரரக்ள்” என்றறியப் படுகின்றனர.் 

❖ NSG ஆனது தனது பிராந்திய அகமப்பின் கீழ் மும்கப, கசன்கன, கஹதராபாத், 

ககால்கத்தா மற்றும் காந்தி நகர ்ஆகிய 5 இடங்களில் தனது  பிராநத்ிய கமயங்ககள 

அகமத்துள்ளது.  

❖ இதன் குறிப்பிடத்தகக் நடவடிகக்ககள் பிளாக் தண்டர,் அஸ்வமமத், ஜம்மு காஷ்மீரில் 

தீவிரவாத எதிரப்்பு நடவடிகக்ககள், வஜ்ரசகத்ி மற்றும் பிளாக் மடாரன்ாமடா 

ஆகியனவாகும். 
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அறிவுசொர ்தசொே்துரிடமக் கல்வி வொரம் – அக்தடொபர ்15 முேல் 23 

❖ அறிவுசார ்கசாதத்ுரிகமக் கல்வி வாரமானது அகம்டாபர ்15 முதல் அக்மடாபர ்23 வகர 

அனுசரிகக்ப் படுகின்றது. 

❖ இது அறிவுசார ் கசாத்துரிகமத் துகற குறித்து விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவகத 

மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ மத்தியக் கல்வி அகமசச்கதத்ின் நிறுவனப் புதத்ாகக் ஆகணயமானது (IIC - Institution 

Innovation Council) அறிவுசார ்கசாத்துரிகமக் கல்வி வாரதக்த அனுசரிக்கின்றது.  

❖ இநத் ஆகணயமானது IIC 2.0 என்ற வருடாநத்ிர அறிகக்ககயயும் சமரப்்பிதத்ு 

இருக்கின்றது.  

❖ மமலும் IIC 3.0 என்ற அறிகக்கயின் கவளியீடும் நடத்தப் பட்டது. 

 

14வது இந்திய-சர்வதேச உணவு மற்றும் தவ ொண் வொரம் 

❖ இநத்ிய-சரவ்மதச உணவு மற்றும் மவளாண் வாரமானது 2020 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபர ்

16 முதல் அக்மடாபர ்22 வகர அனுசரிகக்ப் படுகின்றது.  

❖ இநத் இந்திய-சரவ்மதச உணவு மற்றும் மவளாண் வாரதக்த அனுசரிப்பதன் மநாகக்ம் 

மவளாண் மற்றும் அது சாரந்த் துகறகளில் பங்காளரக்ளின் பயன்பாடுகளுகக்ாக 

மவண்டி ஒரு தளதக்த உருவாகக்ுவதாகும். 

❖ இநத்ியத் கதாழிற்துகறக் கூட்டகமப்பானது (CII - Confederation of Indian Industry) ‘CII 

கஹவ் காகணாலி தளத்தில்’ (CII HIVE virtual platform) தனது முதலாவது ‘CII மவளாண் 

மற்றும் உணவுத் கதாழில்நுட்பம் : இநத்ிய-சரவ்மதச உணவு மற்றும் மவளாண் 

கருதத்ரங்கு’ என்ற ஒன்கற நடத்தியது.  

 

 

3வது உலகப் பு ் ியியல் தினம் – அக்தடொபர ்20 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி அன்று, ஐக்கிய நாடுகள் புள்ளியியல் ஆகணயமானது 

உலகப் புள்ளியியல் தினதக்தப் பரிநத்ுகரதத்து. 

❖ இது உலகின் முன்மனற்றதத்ிற்காக மவண்டி புள்ளியியலின் முக்கியதத்ுவதக்த 

அங்கீகரிப்பகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபர ் 20 ஆம் மததியன்று முதலாவது உலகப் புள்ளியியல் 

தினமானது அனுசரிக்கப் பட்டது.  

❖ இது ஐநத்ு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முகற அனுசரிகக்ப் படுகின்றது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “நாம் நம்பக் கூடிய தரவுடன் உலகக 

இகணதத்ல்” என்பதாகும்.  
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தேசிய ஒற்றுடம தினம் – அக்தடொபர ்20 

❖ இத்தினமானது நமது விரிவான எல்கலககளப் பாதுகாகக்ும் ஆயுதப் பகட 

வீரரக்களக் ககௌரவிப்பதற்காக மவண்டி அனுசரிகக்ப்படுகின்றது. 

❖ மமலும் இது சீனாவிற்கு எதிரான இந்திய – சீனப் மபாரின் மபாது இந்தியரக்ளால் 

கவளிக்காட்டப்பட்ட மதசிய ஒருங்கிகணப்கப நிகனவு கூரவ்தற்காகவும் மவண்டி 

அனுசரிகக்ப் படுகின்றது. 

❖ 1962 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபர ்20 அன்று சீன இராணுவம் இநத்ியாகவத் தாக்கிய மபாது, 

இநத்ிய-சீனப்  மபார ்கதாடங்கியது. 

 

 

உலக எலும்புே ்துட  தநொய் தினம் – அக்தடொபர ்20 

❖ இநத்த் தினமானது எலும்புத் துகள மநாய் மற்றும் வளரச்ிகத மாற்ற எலும்பு மநாய் 

ஆகியவற்கறத் தடுதத்ல், கண்டறிதல் மற்றும் சிகிசக்ச அளித்தல் குறித்து 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக அனுசரிகக்ப்படுகின்றது.  

❖ இது சரவ்மதச எலும்புத் துகள மநாய் அகமப்பினால் அனுசரிகக்ப்படுகின்றது. 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “THAT’S OSTEOPOROSIS” என்பதாகும். 

❖ எலும்புத் துகள மநாயானது எலும்புககள வலுவற்றதாகவும் எளிதில் உகடயக் 

கூடியதாகவும் மாற்றுகின்றது. எனமவ அகவ சிறிய அளவில் விழுதல், மமாதுதல், 

தும்மல் மற்றும் திடீர ்இயகக்ம் ஆகிய நிகழ்வுகளின் மபாது எளிதில் உகடகின்றன. 

 

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


                            
 

 

 

129 
 

சர்வதேச ேடலடமச ்சடமயல்கொரர்க ் தினம் – அக்தடொபர ்20 

❖ இநத்த் தினமானது ஆமராக்கியமான உணவிகன உண்ணுவது குறித்து உலகம் 

முழுவதும் உள்ள மகக்ளுக்கு விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவகதயும் புகழ்கபற்ற 

சகமயற்ககலத் கதாழிகலக் ககௌரவிதத்ு அகதக் ககாண்டாடுவகதயும் 

மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இநத்ப் பிரசச்ாரத் தினத்தின் கருதத்ுரு, “எதிர ்காலத்திற்கான 

ஆமராக்கியமான உணவு” என்பதாகும். 

❖ சரவ்மதசத் தகலகம சகமயல்காரரக்ள் தினமானது 2004 ஆம் ஆண்டில் புகழ்கபற்ற 

தகலகம சகமயற்காரர ் மற்றும் உலக தகலகம சகமயற்காரரக்ள் சமூகக் 

கூட்டகமப்பின் தகலவரான டாக்டர ் பில் காலாகஹர ் (Dr Bill Gallagher) என்பவரால் 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 

தேசியக் குடற்புழு நீக்கல் தினம் – அக்தடொபர ்20 

❖ மதசியக ்குடற்புழு நீகக்ல் தினமானது இநத்ியாவில் பிப்ரவரி 10 மற்றும் அக்மடாபர ்20 

ஆகிய தினங்களில் அனுசரிகக்ப்படுகின்றது. 

❖ இது மண்ணின் மூலம் பரவும் புழுவினம் மற்றும் அதன் மநாய்த் தாகக்ங்கள் குறிதத்ு 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத்ுவகத மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ மண்ணின் மூலம் பரவும் புழுவினங்களின் அபாயத்தில் உலகளவில் 1 முதல் 14 

வயதுகக்ுட்பட்ட கமாத்த குழநக்தகளில் 28% குழநக்தகள் இந்தியாவில் உள்ளனர.்  

❖ இநத்ியாவில் 68%ற்கும் மமற்பட்ட குழநக்தகள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 

 

அதயொடின் குடறபொட்டு (பற்றொக்குடற) பிரசச்ிடனக ் தினம் – அக்தடொபர ்21 

❖ உலக அமயாடின் பற்றாக்குகறத் தினமானது (IDD - Iodine Deficiency Day) உலக 

அமயாடின் பற்றாக்குகற பிரசச்ிகனகள் தடுப்பு தினம் என்றும் அகழகக்ப் 

படுகின்றது.  

❖ இநத்த ் தினத்தின் மநாகக்ம் அமயாடினின் மபாதுமான பயன்பாடு குறிதத்ும் 

அமயாடினின் பற்றாக்குகறயின் விகளவுகள் குறித்தும் விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத்ுவது என்பதாகும். 
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❖ அமயாடின் ஆனது நமது உடலில் கதராய்டு சுரப்பியில் மசமித்து கவகக்ப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது ஒரு மதகவயான உணவு கனிமப் கபாருளாகும்.  

❖ 1993 ஆம் ஆண்டில், IDDஐக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக மவண்டி உலகளாவிய உப்பு 

அமயாடினாகக்மாத்தின் (salt iodization) ஒரு முதன்கம இகடயீட்டு உத்தியானது ஏற்றுக் 

ககாள்ளப் பட்டது. 

 

கொவல் துடற நிடனவு தினம் – அக்தடொபர ்21 

❖ இநத்த் தினமானது நமது மதசத்திற்காக மவண்டி காவல் துகறயினர ் மமற்ககாண்ட  

அரப்்பணிப்பு (விசுவாசம்) மற்றும் பிரதத்ிமயக தியாகம் ஆகியவற்கறக் 

ககௌரவிப்பதற்காக அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இநத்த் தினமானது லடாக் பகுதியில் 1959 ஆம் ஆண்டில் வசந்த காலத்தின் மபாது சீன 

நாட்டு வீரரக்ளால் மகறநத்ிருந்து நடதத்ப்பட்ட தாகக்ுதலில் உயிரிழந்த சிஆரப்ிஎப் 

வீரரக்ளுக்கு மரியாகத கசலுத்துவதற்காக அனுசரிகக்ப் படுகின்றது.  

 

உலக ஆற்றல் நொ ் - அக்தடொபர ்22 

❖ உலகளாவிய அளவில் ஆற்றல் கதாடரப்ான சிகக்ல்கள் குறித்த விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத் மவண்டி இநந்ாள் அனுசரிகக்ப்படுகிறது. 

❖ இது முதலில் 2012 ஆம் ஆண்டின் உலக ஆற்றல் மன்றம் என்ற மாநாட்டில் அறிவிகக்ப் 

பட்டது. 

❖ இநத் ஆண்டின் உலக ஆற்றல் வாரமானது 'ஆற்றல் சமூகங்ககள இகணதத்ல்' 

(Connecting Energy Societies) என்ற கருத்துருவின் கீழ் அகம்டாபர ் 7 முதல் 9 வகர ஒரு 

இகணய வழி நிகழ்வாக மட்டுமம நிகழ்ந்தது. 

 

பன்னொட்டுே் திக்குவொய் விழிப்புணர்வு நொ ் - அக்தடொபர் 22 

❖ திகக்ுதல் என்பது ஒரு தகவல்கதாடரப்ு மகாளாறு ஆகும். இதில் மீண்டும் மீண்டும் - 

அல்லது ஒலிகள் மற்றும் வாரத்க்தகளின் அசாதாரண நிறுத்தங்கள் – மபான்றகவ 

மபசச்ின் ஓட்டதக்த உகடக்கின்றன. 

❖ கடல் பசக்ச வண்ண நாடாவானது திக்குவாய் குறித்த விழிப்புணரக்வக் குறிகக் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

❖ இநத் ஆண்டின் கருத்துருவானது "கசாற்களின் பயணம் - பின்னகடவு மற்றும் 

மீளுதல்" (Journey of Words - Resilience and Bouncing Back) என்பதாகும். 
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தேசிய தமொல் தினம் - அக்தடொபர் 23 

❖ இது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அகம்டாபர ் 23 அன்று காகல 6:02 மணி முதல் மாகல 6:02 

மணி வகர ககாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான மமால் தினதத்ின் (Mole day) கருத்துரு ‘மமால்ஜில்லா (MOLEzilla)’ 

என்பது ஆகும். 

❖ இநந்ாள் அவகாட்மராவின் எண்கண (6.02 x 1023) நிகனவு கூரக்ிறது. 

❖ இது மவதியியலில் அளவிடப் பயன்படும் ஒரு அடிப்பகட அலகாகும். 

❖ இது எநத்கவாருப் கபாருளின் ஒற்கற மமாலில் இருக்கும் துகள்களின் 

எண்ணிகக்ககய வகரயறுப்பதாகும். 

❖ ஏழு அடிப்பகட எஸ்ஐ (SI) அலகுகளில் மமாலும் ஒன்றாகும். 

 

 

சர்வதேசப் பனிச ்சிறுேட்ே நொ ் - அக்தடொபர ்23 

❖ பனிசச்ிறுதக்தயானது மனிதனின் சிறநத் நண்பன் என்று அகழகக்ப் படுகிறது. 

❖ கிரக்ிஸ்தானின் பிஸ்மகக்கில் (Bishkek) நகடகபற்ற முதல் உலகளாவிய பனிச ்

சிறுதக்த மன்றதத்ில் இது அறிவிகக்ப் பட்டது. 

❖ உலகளாவிய பனிசச்ிறுதக்த மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புத் திட்டம் கிரக்ிஸ்தான் 

அரசால் துவங்கப் பட்டது ஆகும். 

❖ இநத்த் திட்டமானது "2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் பாதுகாப்பான 20" (Secure 20 by 2020) என்ற 

முயற்சியின் கீழ் பனிச ்சிறுதக்தக்கான 20 நிலப்பரப்புககளப் பாதுகாக்கிறது. 

❖ இநத்ியாவானது இநத் திட்டத்தில் கககயாப்பமிட்ட ஒரு நாடாகும். 

❖ இநத்த் திட்டதத்ில் கககயழுத்திட்ட மற்ற நாடுகள் சீனா, உஸ்கபகிஸ்தான், ரஷ்யா, 

தஜிகிஸ்தான், மங்மகாலியா, கஜகஸ்தான், பூடான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் 

பாகிஸ்தான் ஆகியனவாகும். 

❖ இநத் நாடுகள் அகனதத்ும் பனிச ்சிறுதக்த வாழிடங்ககள ககாண்டுள்ளன. 

❖ இநத் நாடுகள் பிஸ்மகக் பிரகடனதத்ில் (Bishkek Declaration) கககயாப்பமிட்டுள்ளன. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டானது சரவ்மதச பனிச ் சிறுதக்தயின் ஆண்டாக அறிவிகக்ப் பட்டு 

இருநத்து. 

❖ உலகளாவிய பனிச ்சிறுதக்த எண்ணிகக்கயில் இந்தியாவில் பதத்ு சதவீதம் உள்ளது. 

❖ இது இநத்ியாவின்  வனவிலங்குகள் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 என்ற சட்டத்தின்  

அட்டவகண ஒன்றின் கீழ் பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இநத்ியாவில் பனிச ் சிறுதக்த பாதுகாப்புத் திட்டமானது 2009 ஆம் ஆண்டில் 

கதாடங்கப் பட்டது. 

❖ பனிச ்சிறுதக்தகள் காணப்படும் மாநிலங்களில் இநத்த் திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது. 
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❖ அகவ அருணாசச்லப் பிரமதசம், ஜம்மு-காஷ்மீர,் சிக்கிம், உத்தரகாண்ட் மற்றும் 

இமாசச்லப் பிரமதசம் ஆகியனவாகும். 

 

 

ஐக்கிய நொடுக ் தினம் – அக்தடொபர ்24 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அகமப்பானது 1945 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்24 அன்று நகடமுகறக்கு 

வநத்து. 

❖ இத்தினமானது நகடமுகறக்கு வநத் ஐக்கிய நாடுகள் பிரகடனதத்ின் நிகனவு 

தினதக்தக் குறிக்கின்றது. 

❖ இநத் ஆண்டானது (2020) ஐக்கிய நாடுகள் அகமப்பின் கவற்றிகரமான கசயல்பாட்டின் 

75வது ஆண்கடக் குறிக்கின்றது. 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “நமக்கு மதகவயான எதிரக்ாலம், 

நமக்குத் மதகவயான ஐக்கிய நாடுகள் : பலதரப்பிற்கான நமது கூட்டுப் 

கபாறுப்புகடகமகய உறுதி கசய்தல்” என்பதாகும்.  

❖ இநத்த் தினமானது இரண்டாம் உலகப் மபாரின் மநச நாடுகள் தினம் என்றும் 

அகழகக்ப் படுகின்றது. 

❖ உலகப் மபாரின் மநச நாடுகள் 1942 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் அகமப்கப  

ஏற்படுதத் முயற்சி கசய்தன. 

❖ மநச நாடுகளின் முடிவுகள் ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், மசாவியத் ஒன்றியம் மற்றும் 

அகமரிகக்ாவினால் கட்டுப்படுத்தப் படுகின்றன. 

❖ இநத் மூன்று நாடுகளும் “மிகப்கபரிய 3 நாடுகள்” என்றும் அகழகக்ப்படுகின்றன. 
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❖ சீனாவுடன் மசரத்்து இந்த 4 நாடுகளும் “ஐக்கிய நாடுகளின் 4 காவலரக்ள்” என்று 

அகழகக்ப் படுகின்றன.  

❖ ஜப்பான், கஜரம்னி, இத்தாலி ஆகியகவ அசச்ு நாடுகளாகும். 

 

ஒலி ஒ ிப் பொரம்பரியேத்ிற்கொன உலக தினம் – அக்தடொபர ்27 

❖ இது நமது எதிரக்ாலத் தகலமுகறயினருக்கு மவண்டி நமது பாரம்பரியதக்தப் 

பாதுகாக்கும் ஒலி-ஒளிப் பாதுகாப்புத் கதாழில்சார ் வல்லுநரக்ள் மற்றும் 

நிறுவனங்கள் ஆகிமயாகரக் ககௌரவிப்பதற்காக ஒலி-ஒளி சாரப்ான ஆவணக் 

காப்பக ஒதத்ுகழப்பு ஆகணயம் மற்றும் யுகனஸ்மகா ஆகிய இரண்டின் ஒரு 

முன்கனடுப்பாகும். 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “உலகிற்கான உனது சாளரம்” என்பது 

ஆகும். 

 

 

கொலொட ்படட தினம் – அக்தடொபர ்27 

❖ காலாட் பகட தினமானது 1947 ஆம் ஆண்டில் ஜம்மு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானிற்கு 

எதிரான இநத்ிய இராணுவத்தின் காலாட் பகட பிரிவின் முக்கியமான தியாகங்ககள 

அனுசரிப்பதற்காக மவண்டி ஒவ்கவாரு ஆண்டும் அக்மடாபர ்27 அன்று அனுசரிகக்ப் 

படுகின்றது. 

❖ சுதந்திரதத்ிற்குப் பிறகு இந்திய இராணுவத்தினால் மமற்ககாள்ளப்பட்ட முதலாவது 

காலாட் பகட நடவடிகக்க இதுவாகும்.  

❖ மமலும் இதத்ினமானது காலாட் பகடயின் தனிதத்ுவமான துணிவு மற்றும் 

நாட்டிற்கான அரப்்பணிப்புச ்மசகவ ஆகியவற்கறயும் அனுசரிக்கின்றது. 
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உலக தபொலிதயொ (இ ம்பி ்ட  வொேம்) தினம் - அக்தடொபர ்24 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் உலக மபாலிமயா தினதத்ிற்கான கருதத்ுரு 'முன்மனற்றக் 

ககதகள்: கடநத் காலமும் நிகழ்காலமும்' என்பதாகும். மற்றும் சில இடங்களில் அது 

'மபாலிமயாவுக்கு எதிரான கவற்றி உலக ஆமராக்கியதத்ிற்கு கிகடதத் கவற்றி' 

என்றும் உள்ளது. 

❖ மராட்டரி இன்டரம்நஷனல் என்ற நிறுவனத்தால் மஜானாஸ் சால்க் என்பவர ்பிறநத்கத 

நிகனவு கூரும் வககயில் இது நிறுவப் பட்டுள்ளது 

❖ இவர ் மபாலிமயாகமலிடிஸுக்கு எதிராக தடுப்பூசி ஒன்கற உருவாக்கிய முதல் 

குழுவிற்கு தகலகமத் தாங்கியவர ்ஆவார.் 

❖ 1988 ஆம் ஆண்டில், மராட்டரி இன்டரம்நஷனல் மற்றும் உலக சுகாதார அகமப்பு 

ஆகியவற்றுக்கு இகடயிலான ஒத்துகழப்புகளால் உலகளாவிய மபாலிமயா ஒழிப்பு 

முயற்சியானது கதாடங்கப்பட்டது. 

❖ மபாலிமயா கபரும்பாலும் ஐநத்ு வயதுக்குட்பட்ட குழநக்தககளப் பாதிக்கிறது. 

❖ மபாலிமயா கவரஸில் மூன்று வகககள் உள்ளன (வகக 1, வகக 2 மற்றும் வகக 3). 

❖ வகக 2 மற்றும் வகக 3 கவரஸ்கள் உலகளவில் ஒழிகக்ப்பட்டு விட்டதாக அதிகாரப் 

பூரவ்மாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ உலகில் 3 நாடுகள் மட்டுமம மபாலிமயா கதாற்கறக் ககாண்டுள்ளன. 

❖ அகவ பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் கநஜீரியா ஆகும். 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் உலக சுகாதார நிறுவனத்திடம் இருநத்ு இநத்ியா மபாலிமயா நீகக்ப் 

பட்டதற்கானச ்சான்றிதகழப் கபற்றது. 

 

ஜம்மு கொஷ்மீர ்இடணப்பின் 73வது நிடனவு தினம் – அக்தடொபர் 26 

❖ ஜம்மு காஷ்மீர ்மகக்ள் இநத்ிய ஒன்றியதத்ுடன் ஜம்மு காஷ்மீர ்இகணகக்ப் பட்டதின் 

73வது நிகனவு தினதக்தக் ககாண்டாடியுள்ளனர.் 

❖ இநத்த் தினமானது ஜம்மு காஷ்மீரின் அப்மபாகதய ஆட்சியாளரான மகாராஜா 

ரஞ்சித் சிங் அவரக்ள் அப்பகுதிகய இநத்ிய ஒன்றியதத்ுடன் இகணப்பதற்காக ஒரு 

இகணப்பு ஒப்பந்தத்தில் கககயழுதத்ிட்ட வககயில் இந்த தினம் இந்திய வரலாற்றில் 

ஒரு கபான் எழுத்துகளால் கபாறிகக்ப்பட்ட ஒரு தினமாகக் குறிகக்ப் படுகின்றது. 

❖ இநத் ஆண்டில் இத்தினமானது விடுதகல கபற்றதிலிருநத்ு முதன்முகறயாக ஒரு 

கபாது விடுமுகற தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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உலக ஆயுேப் பரவல் குடறப்பு வொரம் 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் சகப நிறுவப் பட்டகத நிகனவில் ககாண்டு அகம்டாபர ்24 முதல் 

30 வகர ககாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இது ஆயுதக்  குவிப்பு  பிரசச்ிகனகள் மற்றும் அவற்றின் குறுக்கு கவட்டு விவகாரங்கள் 

மீதான முக்கியதத்ுவதக்தப் பற்றிய விழிப்புணரவ்ின் சிறநத் புரிதல் ஆகியவற்கற 

ஊகக்ுவிகக் முற்படுகிறது. 

 

லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு வொரம் – 2020  

❖ லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணரவ்ு வாரமானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ் 27 முதல் 

நவம்பர ்02 வகர அனுசரிகக்ப்பட உள்ளது.  

❖ இநத் வாரமானது குடிமக்கள் பங்மகற்பின் மூலம் கபாது வாழ்வில் மநரக்ம மற்றும் 

கடகம தவறாகமகய மநாக்கிய கபாறுப்புகடகம ஆகியவற்கற உறுதி கசய்வகத 

மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இநத் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “சட்டாரக் பாரத், சம்ரித் பாரத”் என்பதாகும். 

❖ இது விழிப்புணரவ்ு இநத்ியா, வளமான இந்தியா என்பகதக் குறிக்கின்றது. 

 

 

59வது ITBPயின் உருவொக்க தினம் – அக்தடொபர ்24 

❖ இநம்தா – திகபதத்ிய எல்கலக் காவல் துகற (Indo-Tibetan Border Police - ITBP) என்பது 

திகபதத்ுடன் இந்தியா பகிரந்்துள்ள எல்கலகயப் பாதுகாக்கும் இநத்ியாவின் 

முதன்கமயான எல்கல மராநத்ு அகமப்பாகும். 

❖ ITBP ஆனது 1962 ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பிற்குப் பின்னர ் ஏற்படுத்தப் 

பட்டது. 

❖ இது சிஆரப்ிஎப் சட்டதத்ின் கீழ், 1962 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபர ் 24 அன்று ஏற்படுத்தப் 

பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் மத்திய ஆயுதக் காவல் பகடகளில் அல்லது துகண இராணுவப் 

பகடகளில் ஒன்றாகக் கருதப் படுகின்றது. 

❖ இநத்ியாவில் சிஏபிஎப் (CAPF) என்பது மதத்ிய உள்துகற அகமசச்கத்தின் 

கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் 5 பாதுகாப்புப் பகடகளின் ஒரு கபாதுவான கபயராகக ் 

குறிகக்ப் படுகின்றது.   

❖ இவற்றின் முக்கியப் பணி உள்நாட்டு அசச்ுறுதத்ல்களுக்கு எதிராக மதச நலகனப் 

பாதுகாப்பதாகும். 

❖ இதர மற்ற பகடகள் பின்வருமாறு : சாஸ்திரா சீமா பால், எல்கலப் பாதுகாப்புப் பகட, 

மத்திய ரிசரவ்் காவல் பகட, மதத்ிய கதாழில் பாதுகாப்புப் பகட, இந்மதா-திகபதத்ிய 

எல்கலப் பாதுகாப்புப் பகட, அசாம் கரபில்ஸ் மற்றும் மதசியப் பாதுகாப்புப் பகட 

ஆகியகவயாகும். 

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


                            
 

 

 

136 
 

 

 

சர்வதேச தூேர்க ் தினம் – அக்தடொபர ்24 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் தினமாகவும் அனுசரிகக்ப் படுகின்றது. 

❖ இது முதன்முதலில் 2017 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ் 24 அன்று பிமரசிலியாவில் 

அனுசரிகக்ப் பட்டது. 

❖ இது முதன்முகறயாக இநத்ியக் கவிஞர ்தூதரான அபய்.K அவரக்ளால் முன்கமாழியப் 

பட்டது.  

❖ இநத்ியா அக்மடாபர ் 09 ஆம் மததிகய இந்திய அயல்நாட்டுச ் மசகவ தினமாக 

அனுசரிக்கின்றது. 

❖ இத்தினமானது 1946 ஆம் ஆண்டு இநத்ிய அகமசச்ரகவயால் அயல்நாட்டுப் பணி 

ஏற்படுதத்ப் பட்ட தினதக்த நிகனவு கூரவ்தற்காக அனுசரிகக்ப் படுகின்றது. 

 

உலக பக்கவொே தினம் – அக்தடொபர ்29 

❖ பகக்வாதமானது உலகில் ஏற்படும் இறப்புகளுகக்ு 2வது மிகப்கபரிய காரணமாக 

விளங்குகின்றது. 

❖ இதன் வருடாநத்ிர நிகழ்வானது உலகப் பக்கவாத அகமப்பால் (World Stroke Organization 

- WSO) 2006 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது.  

❖ WSO ஆனது 2010 ஆம் ஆண்டில் பகக்வாததக்த ஒரு கபாதுச ் சுகாதார அவசர 

நிகலயாக அறிவிதத்து. 

 

சர்வதேச இடணய தினம் - அக்தடொபர ்29 

❖ இது 1969 ஆம் ஆண்டில் ஒரு கணினியிலிருநத்ு மற்கறாரு கணினிகக்ு முதல் மின்னணு 

கசய்தி அனுப்பப்பட்ட தினதக்தக் குறிக்கிறது. 

❖ லாஸ் ஏஞ்சல்சில் உள்ள கலிமபாரன்ியா பல்ககலகக்ழகதத்ின் மாணவரான சாரல்ி 

கிகலன் என்பவர ்முதன்முதலில் ஒரு மின்னணுச ்கசய்திகய அனுப்பினார.் 

❖ அவர ்அனுப்பிய அநத்ச ்கசய்தி "உள்நுகழவு" (login) என்ற ஒரு வாரத்க்தயாகும். 

 

உலக சிக்கன தினம் / தசமிப்பு தினம் – அக்தடொபர்30 

❖ இத்தாலியின் மிலனில் 1924 ஆம் ஆண்டில் நடதத்ப்பட்ட முதலாவது சரவ்மதச சிகக்ன 

மாநாட்டின் இறுதியில் அகம்டாபர ் 31 ஆம் மததியானது உலக சிகக்ன தினமாக 

அறிவிகக்ப்பட்டது.  

❖ இநத்ியாவில் 1984 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ் 31 அன்று அப்மபாகதயப் பிரதமரான 

இநத்ிரா காநத்ி மகறநத்கதயடுத்து இத்தினமானது அகம்டாபர ் 30 அன்று 

அனுசரிகக்ப் படுகின்றது. 
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❖ இது நாட்டின் கபாருளாதாரம் மற்றும் தனிநபரக்ளுக்கான மசமிப்பின் 

முக்கியதத்ுவதக்த ஊகக்ப்படுதத்ுவகத மநாகக்மாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “நீங்கள் சிறிதாகச ் மசமித்தால், 

கபரிய நிகழ்வுகள் உங்ககளப் பின்கதாடரும்” என்பதாகும். 

 

 

உலக நகரங்க ் தினம் - அக்தடொபர் 31 

❖ சீனாவின் ஷாங்காயில் 2014 ஆம் ஆண்டு அகம்டாபர ்31 அன்று இத்தினம் கதாடங்கப் 

பட்டதிலிருந்து இந்த ஆண்டு (2020) அதன் ஏழாவது உலகளாவியக் ககாண்டாட்டம் 

ஆகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு ‘எங்கள் சமூகங்ககளயும் நகரங்ககளயும் 

மதிப்பிடுதல்’ என்பதாகும். 

 

தேசிய ஒற்றுடம தினம் - அக்தடொபர ்31 

❖ இநத்ியாவின் இரும்பு மனிதர ்சரத்ார ்வல்லபாய் பமடலின் பிறந்த நாகளக் குறிக்கும் 

வககயில் இது 2014 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசால் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 

❖ இவர ்சுதநத்ிர இநத்ியாவின் முதல் துகணப் பிரதமரும் முதல் உள்துகற அகமசச்ரும் 

ஆவார.் 

❖ ஏறக்குகறய 560 சுமதச மாநிலங்ககள இநத்ியாவுடன் ஒருங்கிகணப்பதில் பமடல் ஒரு 

முக்கிய பங்ககக் ககாண்டிருந்தார.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் பமடலின் 143வது ஆண்டு விழாவில், பிரதமர ் நமரநத்ிர மமாடி 

குஜராதத்ில் ஒற்றுகமகக்ான சிகலகயத் திறநத்ு கவத்தார.் 

❖ இது உலகின் மிக உயரமான சிகல ஆகும். இது 182 மீட்டர ்(597 அடி) உயரம் ககாண்டது 

ஆகும். 

❖ இது நரம்கத ஆற்றில் ககவடியா பகுதியில் அகமநத்ுள்ளது. மமலும் இது சரத்ார ்

சமராவர ்அகணகயப்  பாரத்்த வண்ணம் அகமநத்ுள்ளது. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

உலக அபொய அறிக்டக 2020 

❖ உலக அபாய அறிகக்க 2020 (WRI - World Risk Index) என்ற அறிகக்கயின் படி 

கமாத்தமுள்ள 181 நாடுகளில் இந்தியா 89வது இடத்தில் தரவரிகசப் படுதத்ப்பட்டு 

உள்ளது.  

❖ WRI ஆனது ஐக்கிய நாடுகள் பல்ககலகக்ழகதத்ின் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் மனிதப் 

பாதுகாப்பு கமயத்துடன் இகணநத்ு மமம்படுத்தப் பட்டுள்ளது. இது அகமதி மற்றும் 

ஆயுதப் புரட்சிக்கான சரவ்மதச சட்ட அகமப்பினால் கணக்கிடப்படுகின்றது. 

❖ இதில் வனூட்டுவா மற்றும் மடாங்கா ஆகிய நாடுகள் முன்னிகலயிலும் கத்தார ்நாடு 

ககடசி இடதத்ிலும் உள்ளன. 

❖ WRI என்பது “கட்டாய இடமாற்றல் மற்றும் இடப்கபயரவ்ு” மீது சிறப்புக் கவனம் 

கசலுத்துவதுடன் உலக அபாய அறிகக்க 2020 என்ற அறிகக்கயின் ஒரு பகுதி ஆகும். 

❖ இநத்ியாவானது கடுகமயான மபரிடரக்ள், ஏற்றுக் ககாள்ளும் திறனில் உள்ள 

குகறபாடு, மபரிடரக்கள எதிரக்காள்வதற்கான தயார ் நிகலயில் இருக்கும் 

குகறபாடு ஆகிய வரிகசயில் இலங்கக, பூடான், மாலத் தீவுகள் ஆகிய நாடுகளுக்குப் 

பின்னால் உள்ளது. 

❖ ஓசானியா, கதன்கிழகக்ு ஆசியா, மத்திய அகமரிக்கா, மமற்கு மற்றும் மத்திய 

ஆப்பிரிகக்ா ஆகியகவ உலகளாவிய அளவில் முக்கியமான பகுதிகளாகும்.  

 

என்எஸ்ஓ தநரப் பயன்பொட்டுக் க  ஆய்வு 2019 

❖ மதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகமானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் 2019 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்வகர முதலாவது மநரப் பயன்பாட்டுக் கள ஆய்கவ நடதத்ி உள்ளது. 

❖ இநத் ஆய்வின்படி, 92% இந்தியப் கபண்கள் மற்றும் 27% ஆண்கள் மட்டுமம 

மவகலவாய்ப்பு கதாடரப்ான நடவடிகக்ககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் 

❖ 22% கபண்கள் மட்டுமம மவகலவாய்ப்பு கதாடரப்ான நடவடிகக்ககளில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர.் 

பங்தகற்பு குறித்த தரவு 

❖ மவகலவாய்ப்பு கதாடரப்ான நடவடிகக்ககள் 

o ஊரகப் பகுதி – ஆண்கள் 69.7% மற்றும் கபண்கள் 22.5% 

o நகரப்்புறப் பகுதி – ஆண்கள் 73% மற்றும் கபண்கள் 19.9% 

❖ ஊதியமற்ற வீட்டு மவகலகள்  

o ஊரகப் பகுதி – ஆண்கள் 29.2% மற்றும் கபண்கள் 93.2% 

o நகரப்்புறப் பகுதி – ஆண்கள் 22.2% மற்றும் கபண்கள் 38.8% 

❖ அசாம், மகாவா, அருணாசச்லப் பிரமதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் ஊதியமற்ற வீட்டு 

மவகலகள் சதவீதமானது அதிகமாக உள்ளது. 
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இந்தியொவில் குற்றங்க ் குறிே்ே அறிக்டக 

❖ மதசியக் குற்ற ஆவணக் காப்பகமானது “இநத்ியாவில் குற்றங்கள் 2019” என்ற ஓர ்

அறிகக்ககய கவளியிட்டுள்ளது.  

❖ இநத் அறிகக்கயின் படி, 2018 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடப்பட்ட காலக் 

கட்டத்தில் கபண்களுகக்ு எதிரான குற்றங்களானது 7.3% என்ற அளவில் 

அதிகரித்துள்ளது.  

தமற்தகாள்கள் 

❖ உத்தரப்பிரமதச மாநிலமானது, கபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் பட்டியல் 

வகுப்பினருகக்ு எதிரான குற்றங்கள் ஆகிய 2 பிரிவுகளிலும் அதிக 

எண்ணிகக்கயிலான குற்ற நிகழ்வுககளப் பதிவு கசய்துள்ளது.  
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❖ மமலும், உதத்ரப் பிரமதசமானது மபாகம்சா  சட்டத்தின் கீழ் கபண் குழநக்தகளுகக்ு 

எதிரான அதிக எண்ணிகக்கயிலான குற்றங்ககளப் பதிவு கசய்துள்ளது. இதற்கு 

அடுதத்ு மகாராஷ்டிரா, மத்தியப் பிரமதசம் ஆகிய மாநிலங்கள் இது குறித்து அதிக 

எண்ணிகக்கயிலான குற்றங்ககளப் பதிவு கசய்துள்ளன. 

❖ உத்தரப் பிரமதசமானது அதிக எண்ணிகக்கயிலான அமில வீசச்ு கசயல்ககளக ்

ககாண்டுள்ளது. இதற்கு அடுத்து மமற்கு வங்காளமானது அதிக அளவிலான அமில 

வீசச்ு கசயல்ககளக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ உத்தரப் பிரமதசமானது அதிக எண்ணிகக்கயிலான பட்டியல் இனதத்வருக்கு 

எதிரான குற்றங்ககளக் ககாண்டுள்ளது. இதற்கு அடுதத்ு இராஜஸ்தான், பீகார ்

ஆகியகவ அதிக அளவிலான பட்டியல் இனதத்வருக்கு எதிரான குற்றங்ககளக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ மமலும் உத்தரப் பிரமதசமானது அதிக அளவிலான வரதட்சகண நிகழ்வுககளக் 

ககாண்டுள்ளது. இதற்கு அடுதத்ு பீகார ் அதிக அளவிலான வரதட்சகண 

நிகழ்வுககளக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ அசாம் ஆனது கபண்களுக்கு எதிரான அதிக குற்ற விகிதங்ககளக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இராஜஸ்தான் ஆனது பட்டியல் இனத்தவருகக்ு எதிரான அதிகக் குற்ற விகிததக்தக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில், குற்ற விகிதமானது 58.8% ஆக இருநத்து. இது 2019 ஆம் ஆண்டில் 

62.4% ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ தலித் கபண்களுக்கு எதிரான அதிக எண்ணிகக்கயிலான வன்புணரவ்ு விகிதமானது 

இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பதிவாகியுள்ளது. இதற்கு அடுத்த உதத்ரப் பிரமதசம், 

மத்தியப் பிரமதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் அதிக அளவு வன்புணரவ்ு நிகழ்வுகள் 

பதிவாகியுள்ளன. 

 

இந்தியொவில் சுகொேொரம் குறிே்ே ஆய்வு 

❖ மத்தியப் புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாகக்த் துகற அகமசச்கமானது 

“இநத்ியாவில் சுகாதாரம்” என்ற ஓர ்அறிகக்ககய கவளியிட்டுள்ளது.  

❖ இநத்ியாவில் சுகாதாரத் துகற குறிதத் அடிப்பகடயான அளவு சாரந்த் தகவகலத் 

திரட்டுவது என்பது இதன் முக்கிய மநாகக்மாகும். 

❖ இதன் படி, பாரச்ி சமூகமானது உடல் பாதிப்பிற்கு எளிதில் (31.1%)  உள்ளாகக ்

கூடியவரக்ளாக உள்ளனர.் 

❖ இதர சமூகங்களுகக்ான இநத் எண்ணிகக்க ஆனது சமணரக்ள் 11.2%, சீக்கியரக்ள் 

11%, கிறிஸ்துவரக்ள் 10.5%, முஸ்லீம்கள் 8.1%, பவுத்தரக்ள் 8%, இந்துகக்ள் 7.2% என்று 

உள்ளது.  

❖ இநத் ஆய்வின்படி ஏறத்தாழ 7.5% இநத்ியரக்ள் உடல் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகக் 

கூடியவரக்ளாக உள்ளனர.்  
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CPCB-யின் 46வது நிறுவன தினம் 

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியமானது ஒரு சட்டப்பூரவ் அகமப்பாகும்.  

❖ இது நீர ் (மாசுக் கட்டுப்பாடு & தடுப்பு) சட்டம், 1974 என்பதின் கீழ் 1974 ஆம் ஆண்டு 

கசப்டம்பர ்22 அன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது காற்று (மாசுக் கட்டுப்பாடு & தடுப்பு) சட்டம், 1981 என்பதின் கீழ் அதிகாரங்கள் 

மற்றும் கசயல்பாடுககளப் கபறுகின்றது. 

❖ இது சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1986 என்ற சட்டத்தின் விதிமுகறகளின் கீழ், 

மத்திய சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனதத்ுகற அகமசச்கத்திற்குத் கதாழில்நுட்ப 

மசகவககள அளிப்பதற்காகவும் பகுதிககள உருவாக்குவதற்காகவும் மவண்டி 

பணியாற்றுகின்றது. 

 

மொரப்கப் புற்றுதநொய் விழிப்புணர்வு மொேம் 2020 – அக்தடொபர ்1 – 30  

❖ அக்மடாபர ் மாதமானது மாரப்கப் புற்றுமநாய் விழிப்புணரவ்ு மாதமாக அனுசரிகக்ப் 

படுகின்றது.  

❖ இது மாரப்கப் புற்று மநாயின் ஆரம்ப காலக் கண்டுபிடிப்பு, அதன் சிகிசக்ச முகறகள், 

உயிகரக் காப்பாற்ற உதவும் தடுப்பு முகறகள் ஆகியவகவ குறிதத்ு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத் முயற்சி கசய்கின்றது. 

❖ மமமமாகிராபி என்பது மாரப்கத்தில் இருக்கும் எந்தகவாரு பிரசச்ிகனகயயும் 

கண்டறிய உதவும் ஒரு X-கதிராகும். 

 

கொர்பன் சமே்துவமின்டமடய எதிர்தகொ ்ேல் அறிக்டக 

❖ ஆகஸ்்மபம் சரவ்மதச நிறுவனம் மற்றும் ஸ்டாக்மஹாம் சுற்றுசச்ூழல் நிறுவனம் 

ஆகியகவ “காரப்ன் சமதத்ுவமின்கமகய எதிரக்காள்தல்” என்ற ஓர ் அறிகக்ககய 

கவளியிட்டுள்ளது. 
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1990லிருந்து 2015 வறரயிலான தரவுப் பகுப்பாய்வு 

❖ மனித இனதத்ின் கசல்வமிக்க 1% மகக்ள் ஒட்டுகமாதத்மாக 15% உமிழ்வுகளுக்குப் 

கபாறுப்பாக உள்ளனர.் ஆனால் 50% ஏகழ மகக்ள் 7% உமிழ்வுகளுக்கு மட்டுமம 

கபாறுப்புகடயவரக்ளாக உள்ளனர.் 

❖ கசல்வமிகக் 10% மகக்ள் உலகளாவிய அளவில் 31% காரப்ன் பட்கஜட்கட 

அழித்துள்ளனர.் ஆனால் ஏகழ மகக்ளில் 50% நபரக்ள் 4% அளவில் மட்டுமம காரப்ன் 

பட்கஜட்கடப் பயன்படுத்தியுள்ளனர.் 

❖ காரப்ன் பட்கஜட் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கவப்பநிகலகய வரம்பிற்குள் 

கவத்திருப்பதற்காக குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அனுமதிகக்ப்படும் ஒட்டுகமாதத் 

காரப்ன் கட ஆக்கஸடின் ஒரு அலகாகும். 

❖ கசல்வமிகக் 10% நபரக்ள் 46% அளவிற்கு உமிழ்வு வளரச்ச்ிக்குக் காரணமாக உள்ளனர.் 

ஆனால் ஏகழகளில் 50% நபரக்ள் 6% உமிழ்வுகளுகக்ுக் காரணமாக உள்ளனர.் 

இந்தியா மற்றும் இதர நாடுகள்  

❖ ஒரு இநத்ியர ் வருடாநத்ிரமாக 1.97 டன்கள் அளவிற்கு காரப்ன் கட ஆக்கஸகட 

உமிழ்கின்றார.் மாறாக அகமரிகக்ா மற்றும் கனடா நாட்கடச ் மசரந்த்வரக்ள் 16 

டன்களுக்கு மமலான CO2 வாயுகவ உமிழ்கின்றனர.் 

❖ கசல்வமிகக் 10% இந்தியரக்ளின் தலா CO2  உமிழ்வுகளானது 2018 ஆம் ஆண்டில் 4.4 

டன்களாக இருநத்து.  

❖ மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுககயில் கசல்வமிகக் 10% அகமரிகக்ரக்ளின் தலா 

உமிழ்வுகளானது 52.4 டன்களாகவும், அது கசல்வமிகக் இந்தியரக்கள விட 12 மடங்கு 

அதிகமாகவும் உள்ளது. 

❖ இநத்ியாவில் தலா தனிநபர ்உமிழ்வுகளானது ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் (6.78  டன்கள் 

CO2) உமிழ்வில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டுமம உள்ளது. அது இநத்ியாகவ உலகின் 

மிகப்கபரிய கபாருளாதார நாடுகளிகடமய மிகக் குகறநத் தலா உமிழ்வாளராக  

ஆகக்ுகின்றது. 

❖ சீனாவின் தலா உமிழ்வுகளானது 7.95 டன்கள் CO2 உமிழ்வு/ஒரு நபர ் என்ற அளவில் 

உள்ளது 

 

“இந்தியொ என்ன உணவு உட்தகொ ்கின்றது” அறிக்டக 

❖ இநத்ிய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் மற்றும் மதசிய ஊட்டசச்தத்ு கமயம் ஆகியகவ 

இகணநத்ு சமீபத்தில் “இநத்ியா என்ன உணவு உட்ககாள்கின்றது” என்ற அறிகக்ககய 

கவளியிட்டுள்ளன.  

முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகள் 

❖ இநத்ியாவின் நகரப்்புற கமயங்கள் ஒரு நாகளக்கு 51.6 கிராம் ககாழுப்கப 

உட்ககாள்கின்றன. 

❖ ஊரக கமயங்கள் ஒரு நாகளக்கு 36 கிராம் ககாழுப்கப உட்ககாள்கின்றன. 

❖ ஒட்டுகமாதத் உடல் பருமனானது நகரப்்புறப் பகுதிகளில் 12.5% ஆகவும் ஊரகப் 

பகுதிகளில் 4.8% ஆகவும் உள்ளது.  

❖ ஏறதத்ாழ 31.4% நகரப்்புறதத்ினர ் அதிக எகடககாண்டவரக்ளாக உள்ளனர.் ஆனால் 

ஏறதத்ாழ 16.6% ஊரகப் பகுதியினர ் மட்டுமம அதிக எகட ககாண்டவரக்ளாக 

உள்ளனர.் 
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ேரவு ஆளுடக ேரக் குறியீட்டு ஆய்வு 

❖ சமீபதத்ில் நிதி ஆமயாக் மற்றும் வளரச்ச்ிக் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

அலுவலகமானது (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office) தரவு ஆளுகக தரக் 

குறியீட்டு ஆய்கவ நடதத்ியது. 

❖ மத்திய உரங்கள் துகறயானது (மத்திய இரசாயன மற்றும் உரங்கள் துகற 

அகமசச்கம்) 65 அகமசச்கங்கள்/துகறகளிகடமய 3வது இடதத்ில் தரவரிகசப் 

படுதத்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது அவற்றிகிகடமய ஆமராக்கியமான மபாட்டிகய ஏற்படுத்துவகதயும் சிறநத் 

நகடமுகறகளிலிருந்து கற்றுக் ககாள்வகத ஊகக்ுவிப்பகதயும் மநாகக்மாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியர்க ின் உடல் எடடக் குறிப்பு 

❖ சமீபதத்ில் மதசிய ஊட்டசச்த்து கமயமானது ஆண்கள் மற்றும் கபண்களின் சீரக்ம 

உடல் எகடக் குறிப்கப அதிகரிதத்ுள்ளது. 

❖ இநத்ியரக்ளின் சராசரி உடல் எகடயானது 5 கிமலா கிராம் அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ எனமவ இந்தியரக்ளின் தற்மபாகதய சீரக்ம, எகட ஆண்களுக்கு 65 கிமலாகிராம் 

ஆகவும் கபண்களுகக்ு 55 கிமலா கிராம் ஆகவும் உள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பு, இந்திய ஆண்களின் சீரக்ம எகட 60 கிமலா கிராமாகவும் இநத்ியப் 

கபண்களின் சீரக்ம எகட 50 கிமலா கிராமாகவும் இருநத்து. 

 

வனவிலங்கு வொரம் - அக்தடொபர ்02/08 

❖ இநத்ியாவின் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்ககளக் காத்துப் பாதுகாக்கும் 

மநாக்கில் வனவிலங்கு வாரமானது ஆண்டுமதாறும் அகம்டாபர ் 2 முதல் 8 வகர 

இநத்ியா முழுவதும் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ முதல் வனவிலங்கு வாரம் 1957 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிகக்ப்பட்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் வனவிலங்கு வாரமானது 66வது வனவிலங்கு வாரதக்தக் 

குறிக்கிறது. 

❖ இது ‘RoaR (Roar and Revive - கரஜ்கன மற்றும் புதத்ுயிர)் – மனித விலங்கு உறவுககள 

ஆராய்தல்’ என்ற கருதத்ுருவின் கீழ் ககாண்டாடப் பட்டது. 

 

வறுடம மற்றும் பகிரப்படட் அபிவிருேத்ி அறிக்டக 2020 

❖ “வறுகம மற்றும் பகிரப்பட்ட அபிவிருதத்ி அறிகக்க 2020 : கசல்வ வளத்தின் தகலகீழ்” 

Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune” எனப்படும் இது  உலக வங்கியினால் 

2 ஆண்டுகளுகக்ு ஒரு முகற கவளியிடப்படும் அறிகக்கயாகும். 

❖ இது உலகளாவிய வறுகம மற்றும் பகிரப்பட்ட அபிவிருத்தியில் உள்ள மபாக்குகள் 

குறிதத்ு சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான கணிப்புகளுடன் உலகக் கண்மணாட்டதக்த 

அளிக்கின்றது. 

சிறப்பம்ெங்கள் 

❖ சராசரி வறுகம நிகலயானது மகாவிட் – 19  மநாய்த் கதாற்றின் காரணமாக 3 முதல் 10 

ஆண்டுகளுக்குப் பின்னகடகவ மநாக்கிச ் கசல்லவிருப்பதாக இந்த ஆய்வானது 

கண்டறிந்துள்ளது. 
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❖ மகாவிட் – 19 மநாய்த் கதாற்றானது கூடுதலாக 88 மில்லியன் முதல் 115 மில்லியன் 

மகக்கள இநத் வருடம் மிகக் கடுகமயான வறுகமயில் தள்ளும் என்று கணிதத்ு 

உள்ளது.  

❖ ககாள்கள மநாய் மற்றும் கபாருளாதார மந்த நிகலயானது 1.4% உலக மகக்ள் 

கதாகககய மிகக் கடுகமயான வறுகமயில் தள்ள உள்ளது. 

❖ உலகளாவிய மிகக் கடுகமயான வறுகம விகிதமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 1.3% முதல் 

9.2% வகர அதிகரிக்கும் என்று கணிகக்ப் பட்டுள்ளது.  

❖ இநத் மநாய்த் கதாற்று இல்கலகயன்றால், வறுகம விகிதமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 

7.9% ஆகக் குகறயும் என்று கணிகக்ப் பட்டிருநத்து. 

❖ ஆப்பிரிகக்ாவின் துகண சஹாரா பகுதி மற்றும் ஆசியா ஆகியகவ உலக வங்கியின் 

கணிப்பின் படி மிக மமாசமான நிகலகயச ்சந்திகக்வுள்ளன. 

 

 

ஐக்கிய நொடுக ின் “குழந்டே இறந்து பிறேே்ல்” அறிக்டக 

❖ சமீபதத்ில் ஐக்கிய நாடுகள் “ஒரு புறக்கணிகக்ப்பட்ட நிகழ்வு : குழநக்த  இறநத்ு 

பிறத்தலின் உலகளாவிய சுகம” என்பது குறிதத் ஒரு அறிகக்ககய கவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ இநத் அறிகக்கயானது யுனிகசப், உலக சுகாதார அகமப்பு, உலக வங்கி மற்றும் 

ஐக்கிய நாடுகள் கபாருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் துகற ஆகியவற்றினால் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ குழநக்த இறநத்ு பிறத்தல் (குகறப் பிரசவம்) என்பது 28 வார கால பிரசவத்தில் உயிர ்

வாழ்வதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் இறநத்ு பிறகக்ும் ஒரு குழநக்தகயக ்

குறிக்கின்றது. 

❖ குழநக்த இறந்து பிறக்கும் ஒரு நிகழ்வானது ஒவ்கவாரு 16 வினாடிகளுகக்ும் ஒருமுகற 

நடக்கின்றது என்று இநத் அறிகக்க கூறுகின்றது. 

❖ இநத் நிகழ்வுகளில் 84% குகறந்த மற்றும் குகறந்த நடுத்தர வருமானம் ககாண்ட 

நாடுகளில் நிகழ்கின்றது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளில் குழநக்த இறந்து பிறத்தல் குறித்த அறிகக்க கவளியிடப் படுவது 

இதுமவ முதல்முகறயாகும். 

இந்தியாவின் நிறல 

❖ உலகம் முழுவதும் நிகழ்ந்துள்ள 19 மில்லியன் குழநக்த இறநத்ு பிறதத்லில், 

இநத்ியாவின் பங்கு 0.34 மில்லியன் என்று இநத் அறிகக்க கூறுகின்றது. 
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❖ இநத்ியா மற்றும் கநஜீரியா, காங்மகா, பாகிஸ்தான், சீனா மற்றும் எத்திமயாப்பியா 

ஆகிய நாடுகள் உலகில் பாதிக்கும் மமற்பட்ட குழநக்த இறநத்ு பிறத்தகலப் பதிவு 

கசய்துள்ளன அல்லது அதற்குக் காரணமாக உள்ளன. 

❖ இநத்ியாவில் குழநக்த இறந்து பிறத்தல் நிகழ்வின் குகறப்பானது கடந்த 20 

ஆண்டுகளில் மமம்பட்டுள்ளது. 

❖ குழநக்த இறநத்ு பிறத்தல் விகிதமானது 2000 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் மபாது 2010ல் 

2.7% என்ற அளவில் மமம்பட்டு இருக்கின்றது.  

 

ஆக்ஸ்தபம் அடமப்பின் “சமேத்ுவமின்டமடயக் குடறப்பேற்கொன 

தபொறுப்புடடடம” (CRI) என்ற குறியீடு 

❖ இநத்ியாவானது 2020 ஆம் ஆண்டின் CRI (Commitment to Reducing Inequality) குறியீட்டில் 

கமாத்தமுள்ள 158 நாடுகளிகடமய 129 வது இடத்தில் தரவரிகசப் படுத்தப்பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இநத்க் குறியீட்டின் 3வது பதிப்பானது மகாவிட் – 19 மநாய்த் கதாற்றுக் காலதத்ில் 

சமதத்ுவமின்கமகய எதிரத்த்ுப் மபாராடுவதின் மீது கவனம் கசலுதத்ுகின்றது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் CRI குறியீட்டில் நாரம்வ முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இநத்க் குறியீட்டில் 158வது இடதத்ில், அதாவது ககடசி இடதத்ில் கதற்கு சூடான் 

தரவரிகசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இநத்க் குறியீடானது தனிச ் சுதந்திர வல்லுநரக்ளிடமிருந்து தரவுககளப் கபற்று, 

சரவ்மதச நிதி மமம்பாட்டு நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இகணநத்ு சரவ்மதச 

அறக்கட்டகள அகமப்பான “ஆகஸ்்மபம் சரவ்மதசம்” என்ற கமயதத்ினால் 

கவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இநத்க் குறியீடானது கபாதுச ் மசகவக் கூறு, கசயல்பாட்டு வரிக் கூறு, கதாழிலாளர ்

உரிகமகள் கூறு ஆகிய 3 கூறுககள அடிப்பகடயாகக் ககாண்டு உள்ளது. 

❖ இநத்ியாவானது கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட கபாதுச ்

மசகவகள் மீதான கசலவழிப்பாளரக்ளில் ககடசியில் உள்ள 10 இடங்களில் 5வது 

இடதத்ில் தரவரிகசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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சுகொேொரச ்தசலவிடல் குறியீடு 

❖ ஆகஸ்்மபம் ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சுகாதார கசலவிடல் குறியீட்கட 

கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இநத் ஆய்வு, இந்தியாவானது சுகாதாரதத்ிற்காக தனது நிதிநிகல அறிகக்கயின் 

அளவில் 4%ற்கும் குகறவான கதாகககயமய கசலவிடுகின்றது என்று கூறுகின்றது. 

இநத்க் குறியீட்டில் இநத்ியா 155வது இடத்தில் தரவரிகசப் படுதத்ப் பட்டுள்ளது.  

❖ மமலும், ஆய்வு கசய்யப்பட்ட 158 நாடுகளில் 26 நாடுகள் மட்டுமம பரிநத்ுகரகக்ப் 

பட்டுள்ள சுகாதாரதத்ிற்காக மவண்டி தனது நிதிநிகல அறிகக்கயில் 15% 

கதாகககயச ்கசலவிடுவதாகக் கண்டுபிடிகக்ப்பட்டுள்ளது.  

 

 

தபரிடர்க ின் மனிே விடல 2000-2019 அறிக்டக 

❖ இநத் அறிகக்கயானது மபரிடர ் அபாயக் குகறப்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் 

அலுவலகத்தினால் கவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இநத் அறிகக்கயானது உயிரியல் மபரிடரக்ள் மற்றும் ககாரானா மநாய்த் கதாற்று 

மபான்ற மநாய் கதாடரப்ான மபரிடரக்கள ஆய்வு கசய்யவில்கல. 

சிறப்பம்ெங்கள் 

❖ காலநிகலயானது கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இயற்ககப் மபரிடரக்ள் இரட்டிப்பாவதற்குக் 

காரணமாக இருநத்ுள்ளது. 

❖ 2000 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடமய ஏற்பட்ட 7348 மபரிடர ்நிகழ்வுகள் 4.2 

பில்லியன் மக்ககளப் பாதித்துள்ளது. 

❖ 4212ற்கு மமற்பட்ட இயற்ககப் மபரிடரக்ள் 1980 மற்றும் 1999 ஆகிய ஆண்டுகளுகக்ு 

இகடமய நிகழ்ந்துள்ளன. 

❖ 6681 காலநிகல கதாடரப்ான மபரிடரக்ள் 2000-19 காலதத்ில் பதிவாகியுள்ளன. இதற்கு 

முநக்தய 20 ஆண்டு காலதத்ில் 3656 நிகழ்வுகள் பதிவாகியிருநத்ன. 

❖ முக்கியமான கவள்ள நிகழ்வுகள் இரட்டிப்பாகி, 3254 ஆக உள்ளன. கடநத் 20  ஆண்டு 

காலதத்ில் புயல்கள் 1457 ஆக அதிகரிதத்ு (முன்பு இருந்தகத விட) 2034 ஆக உள்ளன. 

❖ சீனாவிற்கு அடுதத்ு கவள்ளத்தால் மிகவும் பாதிகக்ப்பட்ட 2வது நாடு இநத்ியாவாகும். 

❖ கடுகமயான கவப்பம் மிகக் ககாடுகமயான ஒன்றாக உள்ளது.  

❖ இநத்ியாவில் 2015 ஆம் ஆண்டின் அனல் காற்றினால் 2248 இறப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 

❖ இநத் தரவானது ஆசியாவானது கடந்த 20 ஆண்டில் 3068 மபரிடரக்ளுடன் அதிக 

எண்ணிகக்கயிலான மபரிடரக்ளினால் பாதிகக்ப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றது. இதற்கு 
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அடுதத்ு அகமரிகக்ா 1756 மபரிடரக்ளுடனும் ஆப்பிரிகக்ா 1192 மபரிடரக்ளுடனும் 

பாதிப்கபச ்சநத்ித்துள்ளன. 

❖ பாதிகக்ப்பட்டுள்ள நாடுகளில் 577 மபரிடரக்ளுடன் சீனா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

இதற்கு அடுதத்ு 467 மபரிடரக்ளுடன் அகமரிக்காவும் 321 மபரிடரக்ளுடன் இநத்ியாவும் 

தரவரிகசப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

ஆதரொக்கிய வொழ்வுே் திட்டம் 

❖ ஆமராக்கிய வாழ்வு என்ற ஒரு திட்டதக்தத் கதாடங்குவதற்காக எசட்ிஎப்சி வங்கி 

மற்றும் அப்மபாமலா மருதத்ுவமகன ஆகியகவ ககமகாரத்த்ுள்ளன. அநத் வககயில் 

இமத வகககயச ்மசரந்த் நாட்டின் முதலாவது முன்கனடுப்பு இது ஆகும் 

❖ இது அப்மபாமலா 24/7 என்ற அப்மபாமலாவின் டிஜிட்டல் தளம் மூலமாக அணுகக் கூடிய 

மற்றும் கசலவு குகறநத் வககயில் ஆமராக்கிய வாழ்கவ ஏற்படுத்தும் ஒரு 

முழுகமயான சுகாதார நலத் தீரவ்ாகும். 

 

கொலநிடலச ்தசடவக ின் நிடல அறிக்டக - 2020  

❖ உலக வானிகல அகமப்பானது காலநிகலச ்மசகவகள் 2020 என்ற ஒரு அறிகக்ககய 

கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ அக்மடாபர ்13 அன்று மபரிடர ்அபாயக் குகறப்புகக்ான பன்னாட்டு நாகள முன்னிட்டு 

இது கவளியிடப் பட்டது. 

 

சிறப்பம்ெங்கள் 

❖ மூன்று மபரில் ஒருவர ் முன்கூட்டிய எசச்ரிகக்க அகமப்பு முகறகளால் (Early warning 

systems) மபாதுமான பாதுகாப்புடன் இல்கல. 

❖ கடந்த 50 ஆண்டுகளில், 11,000க்கும் மமற்பட்ட மபரிடரக்ள் ஏற்பட்டுள்ளன. மமலும் 

இகவ வானிகல, காலநிகல மற்றும் நீர ் கதாடரப்ான ஆபதத்ுககள ஏற்படுத்தி 

உள்ளன. 

❖ இதில் 2 மில்லியன் உயிரிழப்புகள் மற்றும் 3.6 டிரில்லியன் அகமரிகக் டாலர ்

கபாருளாதார இழப்புகள் உள்ளடங்கும். 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் பன்னாட்டு மனிதாபிமான முகறகய (international 

humanitarian system) எடுதத்ுக் ககாள்பவரக்ளின் எண்ணிகக்க ஒரு ஆண்டுக்கு சுமார ்20 

பில்லியன் அகமரிகக் டாலர ்கசலவில் 50% அதிகரிக்கும். 

உலக வானிறல அறமப்பு 

❖ இநத் அகமப்பானது 1873 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட பன்னாட்டு வானிகல 

அகமப்பின் (International Meteorological Organization) கீழ் நிறுவப்பட்டது. 
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❖ 1947 ஆம் ஆண்டின் உலக வானிகல ஒப்பந்தமானது முகறயாக உலக வானிகல 

அகமப்கப நிறுவியது. 

❖ உலக வானிகல அகமப்பானது 193 நாடுகள் மற்றும் பிரமதசங்ககள 

உள்ளடக்கியதாகும். மமலும் இது சுவிட்சரல்ாந்தின் கஜனீவாகவ தகலகமயிடமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது வளிமண்டல அறிவியல், நீரந்ிகல, காலநிகல மற்றும் புவி இயற்பியல் 

கதாடரப்ான பன்னாட்டு ஒதத்ுகழப்கப ஊகக்ுவிகக்ும் கபாறுப்கப உகடயது. 

 

ஊழல் குறிே்ே டிரொன்ஸ்பதரன்சி சர்வதேச நிறுவனேத்ின் அறிக்டக 

❖ டிரான்ஸ்பகரன்சி நிறுவனமானது “ஊழகல ஏற்றுமதி கசய்தல் 2020 – ஓஇசிடியின் 

லஞ்ச எதிரப்்புப் பிரகடனதத்ின் அமலாகக்தக்த மதிப்பிடுதல்” என்ற ஒரு 

அறிகக்ககய சமீபதத்ில் கவயிட்டுள்ளது.  

❖ இதில் ஆய்வு கசய்யப்பட்ட சீனா, ஜப்பான், இநத்ியா, கதன் ககாரியா, ஹாங்காங் 

மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகிய 6 ஆசிய நாடுகளும் 4 பிரிவுகளில் கீழ் நிகலயில் 

வககப்படுதத்ப் பட்டுள்ளன. 

❖ இநத் 6 நாடுகளும் அரசாங்கதத்ின் அயல்நாட்டு அலுவலரக்ளின் லஞ்சத்திற்கு 

எதிரான எநத்கவாரு அமலாகக்தக்தயும் “சிறிதளமவா அல்லது முழுகமயாகமவா” 

ககாண்டிருகக் வில்கல. 

❖ இது இநத்ியா அதன் ஏற்றுமதியாளரக்ள் மீது அயல்நாட்டு அலுவலரக்ளால் வாங்கப் 

படும் லஞ்சதத்ிற்கு எதிரான ஒரு நடவடிகக்ககய மபாதிய அளவில் கசயல்படுதத் 

வில்கல என்று கூறுகின்றது. 

❖ அகமரிகக்ா, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், சுவிட்சரல்ாந்து மற்றும் இஸ்மரல் ஆகிய 4 நாடுகள் 

மட்டுமம முன்னிகலப் பிரிவான “கசயல்திறன்மிகக் அமலாகக்ம்” என்ற பிரிவில் இடம் 

பிடித்துள்ளன. 

 

 

உலகப் படட்ினிக் குறியீடு 2020 

❖ உலகப் பட்டினிக் குறியீடானது கவல்ஹங்கர ்கலப்  மற்றும் கன்சரன்் மவரல்்டுகவடு 

(Welhunger life and Concern Worldwide) ஆகியவற்றினால் கூட்டாகத் தயாரிகக்ப் பட்டு 

கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இநத் அறிகக்கயானது உலக நாடுககள ஊட்டசச்த்துக் குகறபாடு, உயரதத்ிற்கு ஏற்ற 

எகட இல்லாதது, எகடகம்கற்ற உயரம் இல்லாதது மற்றும் குழநக்த இறப்பு ஆகிய 4 

குறிகாட்டிகளின் அடிப்பகடயில் அந்த நாடுககளத் தரவரிகசப் படுதத்ுகின்றது. 
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சிறப்பம்ெங்கள் 

❖ இநத் அறிகக்கயானது இந்தியாகவ “கடுகமயான பிரிவின்” கீழ் கவத்துள்ளது. 

மமலும் அது இந்தியாவிற்கு 27.2 மதிப்கபண்ககளத ்தநத்ு இருக்கின்றது. 

❖ இநத் ஆண்டில் கமாதத்முள்ள 107 நாடுகளிகடமய இந்தியாவானது 94வது இடத்தில் 

தரவரிகசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இநத் ஆண்டில் மநபாளம் 73வது இடதத்ிலும் வங்கமதசம் 75வது இடத்திலும் 

பாகிஸ்தான் 88வது இடத்திலும் இதில் தரவரிகசப் படுதத்ப்பட்டுள்ளன. 

❖ இதற்கு முன்பு 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 103வது இடதத்ிலும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

102வது இடத்திலும் தரவரிகசப்படுத்தப்பட்டு இருநத்து. 

❖ இநத்ியாவில் 0–5 வயதுக் குழுவினரிகடமய எகடக்மகற்ற உயரம் இல்லாத 

விகிதமானது 37.4% ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ உயரதத்ிற்மகற்ற எகட இல்லாத விகிதமானது 17.3% ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ இநத்ியாவில் ஊட்டசச்த்துக் குகறபாட்டு விகிதமானது 14% ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ இநத் அறிகக்கயின்படி, குழநக்த இறப்பு விகிதமானது 3.7% ஆக உள்ளது. 

குறிப்பு 

❖ “உயரதத்ிற்கு ஏற்ற எகட” என்பது “உயரத்திற்மகற்ற அளவில் இல்லாது குகறந்த 

அளவில் எகடகய” ககாண்டிருப்பகதக் குறிக்கின்றது. 

❖ “ஊட்டசச்த்துக் குகறபாடு” என்பது மதகவக்குக் குகறவான கமலாரிகய எடுத்துக் 

ககாள்ளும் மகக்ள் கதாககயின் பங்காகும். 

❖ “எகடகம்கற்ற உயரம்” என்பது குழநக்தயானது அதன் எகடகம்கற்ற உயரதக்தக ்

ககாண்டு இருகக்வில்கல என்பகதக் குறிக்கின்றது. 

 

அரட்ொன் தகபிடலின் கடவுச ்சீட்டுக் குறியீடு 

❖ உலகில் மிகவும் சக்திமிகக் கடவுசச்ீட்டு ககாண்ட நாடாக நியூசிலாந்து 

உருகவடுத்துள்ளது.  

❖ அநந்ாட்டின் குடிமகக்ள் 129 நாடுகளுக்கு நுகழவு இகசவு அற்ற பயணதக்த 

மமற்ககாள்கின்றனர.் 

❖ ஜப்பான் ஆனது 2வது இடத்திலும் கஜரம்னி, ஆஸ்திரியா, லகஸ்ம்கபரக்், 

சுவிட்சரல்ாநத்ு, அயரல்ாநத்ு, கதன்ககாரியா, ஆஸ்திமரலியா ஆகியகவ அதற்கு 

அடுத்தடுதத் இடங்களிலும் உள்ளன. 

❖ ஸ்கபயின் நாடானது சுவீடன், கபல்ஜியம், பிரான்சு, பின்லாநத்ு மற்றும் இதத்ாலி 

ஆகியவற்றுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 

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


                            
 

 

 

150 
 

❖ இநத்ியக் கடவுச ் சீட்டானது 52 நாடுகளில் நுகழவு இகசவு அற்ற அணுகல் (18 

நாடுகளில் நுகழவு இகசவு அற்ற அணுகல் மற்றும் 34 நாடுகளில் தங்கள் பயணதத்ின் 

மபாது உடனடி நுகழவு இகசவு வசதியிகனப் கபறுதல்) வசதியுடன் 58வது இடதத்ில் 

அந்தப் பட்டியலில்  தரவரிகசயில் உள்ளது. 

❖ இநத்க் குறியீட்டில் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஈராக் ஆகியகவ இரண்டும் 31வதாக 

தரவரிகசப் படுத்தப் பட்டு, ககடசி இடதத்ில் உள்ளன. 

 

உலக கொச தநொய் (TB) அறிக்டக 2020 

❖ சமீபதத்ில் உலக சுகாதார நிறுவனமானது உலக காச மநாய் அறிகக்க, 2020 என்ற 

அறிகக்ககய கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இநத் அறிகக்க மகாவிட் – 19 கதாற்றானது உலகில் காச மநாய் கதாடரப்ான 

இறப்புககள 8 ஆண்டுகளுகக்ுப் பின்மநாக்கி இழுத்துச ் கசன்று விடும் என்று 

கூறுகின்றது. 

❖ மவறு வாரத்க்தகளில் கூறுவதனால், இது TB (Tuberculosis) இறப்புககள 0.2 லிருந்து 0.4 

மில்லியனாக அதிகரிகக்க் கூடும் என்று கதரிகின்றது.  

சிறப்பம்ெங்கள் 

❖ பிலிப்கபன்ஸ், இந்மதாமனஷியா, கதன் ஆப்பிரிகக்ா ஆகியகவ உலகில் 44% காச 

மநாய் நிகழ்வுகளுக்குக் காரணமாக விளங்குகின்றன. 

❖ மருந்து எதிரப்்பு ககாண்ட காச மநாயிகன அதிகம் ககாண்டுள்ள மூன்று நாடுகள் 

இநத்ியா, சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகியனவாகும்.  

❖ உலகில் மூன்றில் 2 பங்கு காச மநாய் நிகழ்வுகளுகக்ுத் தாயகமாக இருக்கும் 8 நாடுகள் 

இநத்ியா, இநம்தாமனஷியா, சீனா, பிலிப்கபன்ஸ், பாகிஸ்தான், கநஜீரியா, வங்க 

மதசம் மற்றும் ரஷ்யா ஆகியனவாகும். 

❖ 2015 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடப்பட்ட காலக் கட்டதத்ில், 9% TB 

நிகழ்வுகள் குகறநத்ுள்ளன மற்றும் 14% TB இறப்புகள் குகறநத்ுள்ளன. 

❖ இநத்ியாவானது உலகில் அதிக TB நிகழ்வுககளக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ கமாத்த உலக TB நிகழ்வுகளில் 26% நிகழ்வுகள் இநத்ியாவில் ஏற்படுகின்றன. 

❖ இநத்ியாவானது 2020 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதம் வகரயில் TB நிகழ்வுககள 

அறிவிகக்ச ்கசய்வதில் 85% என்ற அளவிற்கு  ஒரு சரிகவ ப் பதிவு கசய்துள்ளது. 

❖ TB இறப்புகள் 2,00,000 மற்றும் 4,00,000 ஆகியவற்றுகக்ு இகடப்பட்ட அளவில் இருகக்ும். 

 

இந்திய அறிவுசொர் தசொேத்ு அறிக்டக 2018-19 

 

❖ அறிவுசார ்கசாத்து குறிதத் இநத்ிய வருடாநத்ிர அறிகக்கயானது இந்திய அரசினால் 

கவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதனுடன், 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாநத்ிரத்  தரவரிகசயானது இந்திய அரசின் 

தகலகமக் காப்புரிகம, வடிவகமப்பு மற்றும் முத்திகர அலுவலகத்தினால் இறுதி 

கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

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


                            
 

 

 

151 
 

❖ இதில் இந்தியாவில் உள்ள அகனத்துப் பல்ககலகக்ழகங்களிகடமய, சண்டிகர ்

காருன் பல்ககலகக்ழகம் (Chandigarh University Gharuan) முதலிடதக்தப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இது ஒரு ஆண்டில் அதிக எண்ணிகக்கயிலான காப்புரிகமககள (336 காப்புரிகமகள்) 

தாகக்ல் கசய்ததற்காக முதலிடதக்தப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இதற்கு அடுதத்ு 239 காப்புரிகமத் தாகக்ல்களுடன் டாடா ஆமலாசக மசகவகள் 

நிறுவனம் இடம் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ சிஎஸ்ஐஆர ்(CSIR) 202 காப்புரிகமத் தாகக்ல்களுடன் 3வது இடத்திலும் பிஎசஇ்எல் (BHEL) 

ஆனது 173 காப்புரிகமத் தாகக்ல்களுடன் 4வது இடத்திலும் உள்ளன. 

❖ ஒட்டுகமாதத் காப்புரிகமத் தாக்கல் பிரிவில், 27 இநத்ியத் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்கள் 557 காப்புரிகமககளத் தாகக்ல் கசய்துள்ளன. 

மாநிலத்தின் செயல்பாடுகள் 

❖ பஞ்சாப் மாநிலமானது முதன்முகறயாக ஆராய்சச்ி மற்றும் புதத்ாகக்த் துகறயில் 

இநத்ியாவின் முதல் 10 மாநிலங்களில் முதலிடதக்தப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இதில் 507 காப்புரிகமத் தாகக்ல்களுடன் ஹரியானா இரண்டாம் இடத்திலும் 193 

காப்புரிகமத் தாகக்ல்களுடன் இமாசச்லப் பிரமதசம் 3வது இடத்திலும் உள்ளது.  

 

நொஸ்கொ வரி பூடன – வடரபடம்  

❖ கபருகவச ்மசரந்்த கதால்லியல் அறிஞரக்ள் கபருவின் புகழ்கபற்ற நாஸ்கா வரிகளில் 

37 மீட்டர ்நீளம் ககாண்ட ஒரு பூகன வகரபடதக்தக் கண்டுபிடிதத்ு உள்ளனர.் 

❖ இது ஓர ்உலகம் அறிநத் யுகனஸ்மகா பாரம்பரியத் தளமாகும். 

❖ நாஸ்கா வரிகளானது 2000 ஆண்டுகளுகக்ு முநக்தய நூற்றுக்கணகக்ான மிகப்கபரிய 

புவியியல் வகரபட அகமப்புககளக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ புதிதாகக் கண்டுபிடிகக்ப் பட்ட இந்தப் பூகனயின் வகரபடமானது இதற்கு முன்பு 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டகத விட மிகப் பழகமயானதாகும்.  

❖ இநத்ப் பூகன வகரபடமானது 37 மீட்டர ்நீளம் ககாண்டதாகவும் பராகஸ் சகாப்தமான 

கி.மு. 500 முதல் கி.பி. 200 என்ற ஒரு காலகக்ட்டதக்தச ்சாரந்த்தாகவும் உள்ளது.  

❖ நாஸ்கா வரிகள் என்பகவ சரகளக் கல், கற்கள் அல்லது மரம் கவட்டுத் தூசு மபான்ற 

புவியியல் கூறுககளப் பயன்படுத்தி நிலதத்ில் அகமகக்ப்பட்டுள்ள புவியியல் 

வகரபடத் மதாற்றங்களின் ஒரு குழுவாகும்.  

❖ இநத் வரிகள் 1927 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டன.   

❖ இது 1994 ஆம் ஆண்டில் யுகனஸ்மகா பாரம்பரியத் தளமாக அறிவிகக்ப் பட்டது. 
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