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TNPSC துளிகள் 

 உசச் நீதிமன்ற த்ின் முன்னோள்  நீதிபதியோன ஏ. ஆர.் லட்சுமணன் அவரக்ள் சமீப ்தில் 

கோலமோனோர.்  

o  ற்பபோழுது இவர ்நீதியரசர ்ஏ.எஸ். ஆனந் ் அவரக்ளோல்  லலலம  ோங்கப் படும் 

முல்லலப் பபரியோர ்குழுவில்  மிழ்நோட்டின் பிரதிநிதியோக உள்ளோர.் 

 இந்திய இரயில்தவயோனது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 33 பில்லியன் அலகுகலள 

உள்ளடக்கிய  னது ஆற்றல் நுகரல்வ அலடய உள்ளது.  

o இந்திய இரயில்தவயின்  ற்தபோல ய வருடோந்திர ஆற்றல் த லவயோனது 

ஏற  ்ோழ 21 பில்லியன் அலகுகளோக உள்ளது. 

 இந்தியோவோனது அடு  ் ஆண்டில் நட  ்ப்பட இருக்கும் தகதலோ இந்தியோ 

விலளயோட்டுப் தபோட்டிகதளோடுப் பபோருந்திப் தபோகும் வலகயில் 2021 ஆம் ஆண்டின் 

பிரிக்ஸ் விலளயோட்டுப் தபோட்டிகலள நட ்  ் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 அபமரிக்கோவின் பசயின்ட் பிரோன்சிஸ் உயரந்ிலலப் பள்ளியோனது கல்வி 

மோற்ற த்ிற்கு  னது பங்களிப்புகளிலிருந்து மோணவரக்ளின் சிறந்  த ரவ்ு 

முடிவுகலள பவளிக்கோட்டியதில் அ ன் சிறப்புமிகுச ்பசயல்போட்டிற்கோக 2020-21 ஆம் 

ஆண்டின் லமக்தரோசோப்ட் கோட்சிப் பள்ளியோக (Microsoft Showcase School) 

லமக்தரோசோப்ட் நிறுவன த்ினோல் த ரந்்ப டுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தியப் பிர மரோன நதரந்திர தமோடி சரியோன அளவுலடய ஊட்டசச் த்ின் 

முக்கிய த்ுவம் குறி ்து அலனவருக்கும் விழிப்புணரவ்ு அளிப்ப ற்கோக தவண்டி 2020 

ஆம் ஆண்டின் பசப்டம்பர ் மோ  ்ல  “தபோஷன் மோஹ்” அல்லது “ஊட்டசச் த்ு 

மோ மோக” அனுசரிக்குமோறு அறிவி த்ுள்ளோர.் 

 இந்தியோ மற்றும் இரஷ்யோ ஆகிய இரு நோடுகளும் FIDE (International Chess Federation) பசஸ் 

ஒலிம்பியோட்டின் கூட்டு பவற்றியோளரக்ளோக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளன. 

o FIDE பசஸ் ஒலிம்பியோட்டின் இறுதிச ் சுற்றில் இந்தியோ நுலழந்துள்ளது இதுதவ 

மு ன்முலறயோகும். 

 பெரம்னிலயச ் தசரந்்  பபய்ரன் முனிச ் என்ற கோல்பந்து அணியோனது, போரஸ்ீ 

பசயிண்ட் பெரம்ோயின் என்ற அணியிலன வீழ் ்திய ன் மூலம் 6வது முலறயோக 2019-

20 ஆம் ஆண்டின் யுஇஎப்ஏ சோம்பியன்ஸ் லீக் பட்ட ல்  பவன்று உள்ளது. 

 அகம ோபோ ் இரயில்தவ மண்டலமோனது அகம ோபோ ் இரயில் நிலலய ்தில், பயண 

உலடலமகள் கிருமி நோசினி மற்றும் தூய்லமயோக்கல் இயந்திர ்ல  பவற்றிகரமோக 

அறிமுகப்படு த்ியுள்ளது.  

o இந்திய இரயில்தவயில் அறிமுகப்படு  ்ப்பட்டிருக்கும் இத  வலகலயச ்தசரந்்  

மு லோவது இயந்திரம் இதுவோகும்.  

 கூகுள் நிறுவனமோனது உலகம் முழுவதும் 250 நோடுகளுக்கும் தமல் கூகுள் மீட், கூகுள் 

கிளோஸ்ரூம், ஜி சூட் மற்றும் அ ன் இ ரப் பபோருட்களில் 50 புதிய அம்சங்கலள 

வழங்கும் வலகயில் “எங்கும் பள்ளி” என்ற ஒரு புதிய முன்பனடுப்லப அறிவி த்ு 

உள்ளது. 

 சமீப த்ில் ம த்ிய சுற்றுலோ ் துலற அலமசச்கமோனது “த க்தகோ அப்னோ த ஸ்” என்ற 

ப ோடரின் கீழ் “லஹ ரோபோ த்ின் கலோசச்ோரப் போரம்பரியம்” என்ற  லலப்பு 

பகோண்ட 50வது இலணயவழிக் கரு  ்ரங்லக நட ்தியது.  

o இந்  ் ப ோடரோனது இந்தியோவின் பல்தவறு சுற்றுலோ ்  ளங்கலள ஊக்கப் 

படு த்ுவல யும் அது குறி த்ு விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவல யும் தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 
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 லோரோ என்ற சூறோவளி (ஹரிக்தகன்) ஆனது அபமரிக்கோவில் லூசியோனோவின் 

தகமரோனிற்கு அருகில் மிகக் கடுலமயோன அபோயகரமோன 4ம் வலகப் புயலோகக் 

கலரலயக் கடந்துள்ளது.  

 விருதுநகர ்மோவட்ட ்தின் நோரணோபுரம் அரசு உயரந்ிலலப் பள்ளி கணி ப் பட்ட ோரி 

ஆசிரியரோன கருலண ோஸ் அவரக்ள் லமக்தரோசோப்ட்டின் சரவ்த ச சிறந்  

ஆசிரியரோக ் த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ளோர.்  

o அத  தபோன்று நோரணோபுரம் அரசு உயர ் நிலலப் பள்ளியோனது 

லமக்தரோசோப்டினோல் சிறந்  பள்ளியோக (லமக்தரோசோப்ட் கண்கோட்சிப் பள்ளி) 

த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ளது.  

 ரோமசச்ந்திர குஹோ அவரக்ள், “கிரிக்பகட்டின் கோமன்பவல் ்: மனி  இன த்ிற்கு ் 

ப ரிந்  மிகவும் நுட்பமோன மற்றும் அதிநவீன விலளயோட்டுடன் ஒரு வோழ்நோள் 

ரீதியிலோன அன்பு நிலல” (The Commonwealth of Cricket: A Lifelong Love Affair with the Most 

Subtle and Sophisticated Game Known to Humankind) என்ற  லலப்பு பகோண்ட ஒரு 

பு ் க ்ல  எழுதியுள்ளோர.்  

 டிஆரட்ிஓ அலமப்போனது  ற்தபோல ய மற்றும் எதிரக்ோலப் போதுகோப்பு மற்றும் தபோரச் ்

சூழல் த லவகளுக்கு தவண்டி  னது 52 ஆய்வகங்கலளச ் சீரலமப்ப ற்கோக V. 

ரோமதகோபோல் ரோவ் என்பவரது  லலலமயில் குழு ஒன்லற அலம த்ுள்ளது.  

o இ ற்கு முன்பு ஒரு குழுவோனது 2008 ஆம் ஆண்டில் P ரோமோரோவ் அவரக்ளின் 

 லலலமயில் அலமக்கப்பட்டிருந் து. 

 விதக யோ வ் என்பவர ் இரயில்தவ வோரிய ்தின் மு லோவது  லலவர ் மற்றும் 

 லலலமச ்பசயல் அதிகோரியோக நியமிக்கப் பட்டுள்ளோர.்  

o இரயில்தவயின் வரலோற்றில் இந் ப் ப விலய வகிக்கும் மு லோவது நபர ்

இவரோவோர.்   

 உஷோ பத  என்பவருக்கு விமோனப் தபோக்குவர ்துப் போதுகோப்பு முகலமயின் பபோது 

இயக்குநர ்என்ற கூடு ல் பபோறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

o இந் ப் ப விக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள மு லோவது பபண் மற்றும் மூன்றோவது 

ஐஏஎஸ் அதிகோரி இவரோவோர.் 

 அ ோனி குழுமமோனது மும்லபயில் உள்ள ச ர்பதி சிவோஜி மகோரோெ் சரவ்த ச விமோன 

நிலலய ்தில் 74% பங்லக வோங்கியுள்ளது.  

o இது  ற்பபோழுது GMR குழும ்திற்கு (Grandhi Mallikarjuna Rao groups) பின்பு 

இந்தியோவில் இரண்டோவது மிகப்பபரிய  னியோர ் பசயல்போட்டு நிறுவனமோக 

உருபவடு ்துள்ளது. GMR குழுமமோனது தில்லி மற்றும் லஹ ரோபோ ் விமோன 

நிலலயங்கலள நிரவ்கி த்ு வருகின்றது.  

 மு ன்முலறயோக, உ ் ரகண்ட்டின் தடரோடூனில் உள்ள ஏகலலவோ மோதிரி வசிப்பிடப் 

பள்ளியோன கோல்சி என்ற பள்ளியின் துலண மு ல்வரோன சு ோ பபய்னுளி அவரக்ள் 

2020 ஆம் ஆண்டின் த சிய ஆசிரியர ்விரு த்ுக்கு ் த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 இஷோ மற்றும் ஆகோஷ் அம்போனி ஆகிதயோர ் ப ோழில்நுட்பப் பிரிவின் கீழ் இந்  

ஆண்டிற்கோன மிகவும் பசல்வோக்குள்ள இளம்  லலவரக்ளின் “40ன் கீழ் 40” என்ற 

பட்டியலின் கீழ் போரச்ச்ூன் ப ்திரிக்லகயினோல் தசரக்்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 எமிரட்ஸ் என்ற ப த்ிரிக்லகயின் பதிப்போசிரியர ் மற்றும் ஆனந்  பெோர ் பதிப்புக் 

குழும த்ின் துலண ்  லலவரோன அவீக் சரக்்கோர ்அவரக்ள் இந்தியப் ப ்திரிக்லக 

அறக்கட்டலள அலமப்பின்  லலவரோக ் த ரந்்ப டுக்கப்பட்டுள்ளோர.் 

  ற்தபோல ய தபோப் பிரோன்சிஸ் அவரக்ள் 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மோ  ்தில் “நோம் 

கனவு கோண்தபோம்” என்ற பு  ்க ்ல  பவளியிடவுள்ளோர.் 
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 ஒவ்பவோரு ஆண்டும் பசப்டம்பர ் 07 ஆம் த தியோனது உலக மன்னி ் ல் தினமோக 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 கூன்மீ ் சிங் பசௌகோன் என்பவர ் மோற்றம் பபறும் இந்தியோலவப் பற்றிப் தபசும் 

வலகயில் ‘இன்பவரத்டோனோமிக்ஸ்’ ('Invertonomics') என்ற ஒரு பு ் க ்ல  எழுதி 

பவளியிட்டுள்ளோர.் 

 இர ்தினக் கற்கள் மற்றும் அணிகலன் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு ஆலணயமோனது 

இலகுரக லவரங்கலள ஊக்குவிப்ப ற்கோக தவண்டி  னது மு லோவது கோபணோலி 

வோயிலோன வோங்கு ல் மற்றும் விற்பது குறி  ் ஒரு சந்திப்லப ் ப ோடங்கி லவ ்து 

உள்ளது.  

 இந்திய உசச் நீதிமன்றமோனது தில்லியில் 140 கிதலோ மீட்டர ் நீள ்திற்கு இரயில் 

போல களின் ஓரமோக இருக்கும் 48,000 தசரிக் குடிலசகலள அகற்ற 

அறிவுறு ்தியுள்ளது. 

 மகிந்திரோ குழும ்ல ச ்தசரந்்  ரோென் வத ரோ என்பவர ்இந்திய ்  ோனியங்கி வோகன 

உற்ப ்தியோளரக்ள் (Indian Automobile Manufacturers) சமூக த்ின் நிரவ்ோகக் குழு 

உறுப்பினரோக ் த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 யுனிபசப் அலமப்போனது பகோரோனோ லவரஸ் தநோய் ்  டுப்பு மருந்தின் பகோள்மு ல் 

மற்றும் விநிதயோக த்ிற்கு முழுலமயோக  லலலம வகிக்கும் என்று கூறியுள்ளது.  

o உலகில் இத  வலகலயச ் தசரந்்  மிகப்பபரிய மற்றும் துரி மோன விலரவோன 

நடவடிக்லக இதுவோகும்.  

 இந்தியோ, இஸ்தரல் மற்றும் அபமரிக்கோ ஆகிய நோடுகள் கோபணோலி முலறயில் 

மோநோடு ஒன்லற நட ்தின.  

o இந்  மோநோட்டின் தபோது இந்  நோடுகள் ஐந் ோம்  லலமுலற (5G) 

ப ோழில்நுட்ப த்ில் ஒன்றிலணந்து பணியோற்ற முடிவு பசய்துள்ளன. 

 ஆஸ்திதரலிய அரசோனது இந்தியோவுடன் தமம்பட்ட வர ்் க உறவுகளுக்கோக முன்னோள் 

கிரிக்பகட் வீரரோன தம த்ியு லஹடன் மற்றும் இந்திய வம்சோவளிலயச ் தசரந்்  

அரசியல்  லலவரோன லிசோ சிங் ஆகிதயோலர வர ்் க ் தூதுவரக்ளோக 

நியமி த்ுள்ளது. 

 முன்னணி படன்னிஸ் விலளயோட்டு வீரரோன தநோவோக் தெோதகோவிக், படன்னிஸ் 

பந்ல க் பகோண்டு கள ்தில் உள்ள பபண் நடுவலர ்  ற்பசயலோக  ோக்கியல  ் 

ப ோடரந்்து அபமரிக்க ஓபன் படன்னிஸ் தபோட்டியிலிருந்து அவர ்  குதி நீக்கம் 

பசய்யப் பட்டோர.்  

 வருவோய் சீரத்ிரு ் ங்களின் ஒரு முக்கியப் பகுதியோக கிரோம வருவோய் அலுவலர ்

ப விகள் ப லுங்கோனோ மோநில அரசோல் நீக்கப் பட்டுள்ளன. 

o இவரக்ள், அலன த்ு முக்கிய நிலப் பதிவுகலளயும் பதிவு பசய்யும் கலடமட்ட 

நிலல அதிகோரிகள் ஆவர.் 

 முதகஷ் அம்போனி  லலலமயிலோன ரிலலயன்ஸ் ப ோழிற்துலற நிறுவனமோனது 

உலகின் மிகவும் மதிப்பு மிக்க நிறுவனங்களின் பட்டியலலக் பகோண்ட மு ல் 40 இடம் 

பகோண்ட பட்டியலுக்குள் நுலழந்துள்ளது.  

o ஒரு நோளுக்குள்ளோன சந்ல  மூல ன ்தில் 200 பில்லியன் அபமரிக்க டோலர ்

மதிப்லபப் பபற்று முன்னிலல வகிக்கும் மு லோவது` இந்திய நிறுவனம் 

இதுவோகும். 

 யுனிபசப் இந்தியோ என்ற அலமப்போனது “அலன த்ுக் குழந்ல களுக்கோகவும் 

தவண்டி” (For Every Child) என்ற குழந்ல  மீ ோன உரிலமகள் பிரசச்ோர த்ிற்கோக 

ஆயுஷ்மோன் குரோனோ என்பவலர ்  னது நட்ச த்ிர ் தூதுவரோக நியமி த்ுள்ளது.  
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 முதுபபரும் நடிகரோன பதரஷ் ரோவல் என்பவர ் த சிய நோடகப் பள்ளியின் புதிய 

 லலவரோக நியமிக்கப் பட்டுள்ளோர.்  

 ெப்போனின்  லலலம அலமசச்ரலவ பசயலோளரோன தயோஷிலஹடு சுகோ என்பவர ்

அந்  நோட்டின் ப வி விலகிய பிர மரோன ஷின்தசோ அதப அவரக்ளுக்குப் பதிலோக 

அந்நோட்டின் அடு ்  பிர மரோகப் பபோறுப்தபற்க உள்ளோர.்  

 ஹரிவன்ஷ் அவரக்ள் மோநிலங்களலவயின் 12வது துலண ்  லலவரோக மீண்டும் 

த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ளோர.்  

o இவர ்இந் ப் ப விலய 2018 ஆம் ஆண்டு மு ல் வகி ்து வருகின்றோர.் 

 லசலெோ ஆசிரியர ்என்று பவகுவோக அலழக்கப்படும் தகரள மோநில சுகோ ோர ் துலற 

அலமசச்ரோன K.K. லசலெோ ஐக்கிய இரோெ்ஜிய ்தில் உள்ள பிரோஸ்பபக்ட் என்ற 

ப ்திரிக்லகயினோல் தகோவிட்-19 தநோய் ் ப ோற்றுக் கோல த்ில் உலகின் மு ல் 50 

சிந் லனயோளரக்ளின் பவற்றியோளரோக ் த ரந்்ப டுக்கப் பட்டு உள்ளோர.் 

 “ஆசோதி : சு ந்திரம், போசிசம், கற்பலன” (Azadi: Freedom. Fascism. Fiction)  என்ற  லலப்பு 

பகோண்ட ஒரு புதிய பு ் கமோனது அருந் தி ரோய் அவரக்ளோல் எழு ப் பட்ட ோகும்.  

o இந் ப் புலனவுக் கல  பு ் கமோனது உலகில் அதிகரி ்து வரும் சரவ்ோதிகோரப் 

தபோக்கில் சு ந்திர ்தின் பபோருலள எடு ்துக் கோண்பிக்கும் கட்டுலரகளின் ஒரு 

ப ோகுப்போகும்.  

 டோடோ குழுமமோனது லோரச்ன் மற்றும் டூப்தரோ  என்ற நிறுவன ்ல  வீழ் ்தி 

இந்தியோவின் புதிய போரோளுமன்ற ்ல க் கட்டலமக்கும் ஒப்பந்  த்ில் பவற்றி 

பபற்றுள்ளது. 

o இந் ப் புதிய போரோளுமன்ற வளோகமோனது ம ்தியக் கட்டிட (விஸ்டோ) 

மறுகட்டலமப்பின் ஒரு பகுதியோக ஒப்பந் ம் விடப்பட்டு, இறுதி பசய்யப் பட்ட 

மு லோவது திட்டங்களில் ஒன்றோகும். 

 எண்பணய் வயல்களில் இருந்து எண்பணய் எடுக்கப்பட்டதிற்கோன பணம் பசலு ் ப் 

படோ தின் கோரணமோக, இந்தியோவின் எண்பணய் மற்றும் இயற்லக வோயுக் 

கழகமோனது சமீப த்ில் சூடோன் எண்பணய் வயல்களிலிருந்து பவளிதயறியது. 

 1985 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் 20 ஆம் த தி இந்தியோவின் பிற துலண இரோணுவப் 

பலடகளுக்கு இலணயோக இரயில்தவ போதுகோப்புப் பலடக்கு ஆயு ப்பலட அந் ஸ்ல  

வழங்கியல  நிலனவு கூறும் வலகயில் இரயில்தவ போதுகோப்பு பலட எழுசச்ி 

நோளோனது பசப்டம்பர ்20 அன்று பகோண்டோடப் படுகிறது. 

 ஆரோய்சச்ி மற்றும் பகுப்போய்வுப் பிரிவின் முன்னோள்  லலவரோன அனில்  ோஸ்மனோ 

அவரக்ள் த சிய ் ப ோழில்நுட்ப ஆரோய்சச்ி அலமப்பின் புதிய  லலவரோக நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளோர.் 

 த சியப் போதுகோப்பு குறி  ் பிரிக்ஸ் உயரம்ட்டப் பிரதிநிதிகளின் 10வது சந்திப்போனது 

ரஷ்யோவின்  லலலமயில் கோபணோலி வோயிலோக நட ் ப்பட்டது. 

 அபமரிக்கோவோனது த சியப் போதுகோப்லபக் கோரணம் கோட்டி டிக்டோக், வீசோட் ஆகிய 

சீன நோட்டுச ்பசயலிகலள ்  லட பசய்துள்ளது. 

 ஸ்தடட் போங்க் ஆப் இந்தியோ மற்றும் லடட்டன் நிறுவனம் ஆகிய இரண்டும் “லடட்டன் 

தப” எனப்படும் கடிகோரங்களின் மூலம் வழங்கப்படும் ஒரு தநரடி ் ப ோடரப்ற்ற 

வழங்கீட்டுச ்தசலவலய ் ப ோடங்குவ ற்கோக இலணந்துள்ளன. 

  மிழ்நோடு திறன் தமம்போட்டு ் துலறக் கழகமோனது, 50,000 தவலலவோய்ப்பற்ற 

இலளஞரக்ளுக்குப் பயிற்சியளிப்ப ற்கோக தகோரத்சரோ (CoursEra) என்ற ஆன்லலன் 

கற்றல்  ள த்ுடன் இலணந்துள்ளது. 
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 குெரோ த்ின் சூர ்ல ச ்தசரந்்  குஷி சந் ோலியோ என்ற 17 வயது நிரம்பிய ஒரு சிறுமி 

ஐக்கிய நோடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட ்தின் துன்சோ சூழலியல் போதுகோப்பினோல் 

இந்தியோவிற்கோன ஒரு பிரோந்திய ் தூதுவரோக நியமிக்கப் பட்டு உள்ளோர.் 

 உ ் ரப் பிரத ச மோநில அரசோனது ஆக்ரோவில் கட்டப்பட்டு வரும் முகலோயப் 

தபரரசிற்கு என்று அரப்்பணிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அருங்கோட்சியக த்ின் பபயலர 

மோற்றுவ ற்கு ஒப்பு ல் வழங்கியுள்ளது. இது ச ர்பதி சிவோஜி மகோரோெரின் பபயர ்

பகோண்டு சூட்டப்பட இருக்கின்றது. 

 இந்தியோவின் மிகப்பபரிய திலரப்பட நகரமோனது உ ் ரப் பிரத ச ்தின் பகௌ ம் 

பு ் ோ நகரில் (பநோய்டோ) அலமக்கப்பட உள்ளது.  

 இந்திய வரலோற்றோய்வோளர ்மற்றும் ஆசிரியரோன தரோமிலோ  ோப்பர ்அவரக்ள் “கரு த்ு 

தவறுபோடுகளின் மீ ோன குரல்கள்” என்ற ஒரு புதிய பு ் க ்ல  எழுதி உள்ளோர.் 

 விமோன பலப்டினன்ட் சிவோங்கி சிங் என்பவர ் ரஃதபல் தபோர ் விமோன ்ல  இயக்க 

இருக்கும் இந்தியோவின் மு ல் பபண் தபோர ்விமோனி ஆவோர.் 

 உலக பசய்தி பவளியீட்டோளரக்ள் சங்க ்தின் வருடோந்திரப் ப ்திரிலகச ் சு ந்திர 

விரு ோன 'தி தகோல்டன் பபன் ஆஃப் ஃப்ரீடம்' (The Golden Pen of Freedom) என்பது 

பகோலம்பியப் ப த்ிரிலகயோளரோன ஜிபன ் பபதடோயோ லிமோவுக்கு வழங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 எல் ஆதிமூலம் என்பவர ்இந்திய நோளி ழ் சமூக த்ின்  லலவரோக ் த ரந்்ப டுக்கப் 

பட்டுள்ளோர.்  

o இது நோட்டில் நோளி ழ்கள், ப ்திரிக்லககள் மற்றும் வோர (அ) மோ  இ ழ் 

பவளியீட்டோளரக்ளின் ஒரு  லலலம அலமப்போகும். 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இடஒதுக்கீட்டுப் பிரிவுகளில் துணைப் பிரிவுகள்   

 

  ங்களது சமூக ்திற்குள்தளதய  ோழ்  ்ப்பட்டவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அடிப்பலடயில் பயன்கலள அளிப்ப ற்கோக மோநிலங்கதள பட்டியலிடப்பட்ட 

வகுப்பினர,் சமூக மற்றும் பபோருளோ ோர ரீதியோக பின் ங்கிய வகுப்பினர ் மற்றும் 

பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினலர ் துலணப் பிரிவுகளோக வலகப்படு ் லோம் என்று 

இந்திய உசச் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.  
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 இது பட்டியலிடப்பட்ட வகுப்பினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 18% இடஒதுக்கீட்டிற்கு 

உள்தளதய 3% இடஒதுக்கீட்லட அளிக்க வழிவலக பசய்யும்  மிழ்நோடு 

அருந் தியரக்ள் சட்டம், 2009 என்ற சட்டமோனது ப ோடரந்்து பசயல்போட்டில் இருக்கும் 

என்பல க் குறிக்கும்.  

 இந்  அமரவ்ோனது இந்திய உசச்நீதிமன்ற ்தின் 2004 ஆம் ஆண்டு ் தீரப்்போன E.V. 

சின்னய்யோ எதிர ் ஆந்திரப் பிரத ச மோநிலம் என்பதிலிருந்து தவறுபட்டு கரு த்ு 

கூறியுள்ளது.  

 2009 ஆம் ஆண்டில் கருணோநிதி  லலலமயிலோன  மிழ்நோடு மோநில அரசோனது 

பட்டியலிடப்பட்ட வகுப்பினர ் பிரிவில் உள்ள 74 பிரிவினர ் பகோண்ட பட்டியலில் 7 

வகுப்பினலர ஒன்றிலண த்ு அசச்மூக த்ிற்கு சிறப்பு இடஒதுக்கீட்லட அறிமுகப் 

படு த்ியது. 

 இந்  உள் இடஒதுக்கீடோனது நீதியரசர ் ெனோர ்் னன்  லலலமயிலோன 

ஆலணய ்தினோல் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஓர ் அறிக்லகயின் அடிப்பலடயில் வழங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

  

தமிழ்நாடு பபாதுச ்சுகாதாரச ்சட்டம் 1939 மீதான அவசரச ்சட்டம் 

  மிழ்நோடு மோநில ஆளுநரோன பன்வோரி லோல் புதரோகி ் அவரக்ள்  மிழ்நோடு பபோதுச ்

சுகோ ோரச ்சட்டம், 1939 (2வது திரு  ்ம்) என்ற சட்ட ்தின் மீ ோன அவசரச ்சட்டம், 2020 

என்ற ஒரு சட்ட ்ல ப் பிரகடனப் படு த்ியுள்ளோர.் 

 இது தகோவிட் – 19 தநோய் ் ப ோற்று கோரணமோன பபோது முடக்கம் மற்றும் சமூக 

இலடபவளி விதிகளின் விதிமீறல்கலள “கூட்டுக் குற்றமோக” ஆக்கியுள்ளது. 

 இது இந்  நடவடிக்லககலளச ் பசயல்படு த்ும் நபரக்ளுக்கு எதிரோன வன்முலற 

சோரந்்  பசயல்போடுகலள ்  லட பசய்கின்றது. 

 இந்  அவசரச ்சட்டமோனது வணிக அலமப்புகள் மற்றும் இ ர பபோது இடங்களுக்கோக 

வழங்கப்பட்டுள்ள நிலலயோன வழிகோட்டு ல் பநறிமுலறகலள மீறுபவரக்ளுக்கு 

அபரோ மோக ரூ.5,000 விதிக்க வழிவலக பசய்கின்றது. 

 பபோது இடங்களில் முகக் கவசம் அணியோ வரக்ளுக்கு ரூ.200 அபரோ மோக  விதிக்கப் 

படவுள்ளது. 

 பபோது இடங்களில் எசச்ில் உமிழ்பவரக்ள் மற்றும் சமூக இலடபவளிலய 

மீறுபவரக்ளுக்கு ரூ.500 அபரோ மோக விதிக்கப் படவுள்ளது. 

  னிலமப்படு ் ல் விதிகலள மீறுபவரக்ளுக்கு ரூ.500 அபரோ மோக விதிக்கப் 

படவுள்ளது. 

 

மின்னணு மற்றும் வன்பபாருள் உற்பத்திக் பகாள்ணக 

  மிழ்நோடு மோநில அரசோனது மின்னணு மற்றும் வன்பபோருள் உற்ப த்ிக் 

பகோள்லகலய (Electronics and Hardware Manufacturing Policy) பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந் க் பகோள்லகயின் முக்கிய தநோக்கம் 2025 ஆம் ஆண்டில் மின்னணு  ்

ப ோழிற்துலறயின் உற்ப த்ிலய 100 பில்லியன் அபமரிக்க டோலரோக அதிகரிக்கச ்

பசய்வத  ஆகும்.  

  மிழ்நோடு மோநிலமோனது இந் க் பகோள்லகயின் பசயல்போட்டுக்குப் பின்னர ்நோட்டின் 

ஒட்டு பமோ  ் மின்னணுப் பபோருட்கள் ஏற்றுமதியில் 25% பங்களிப்லப அளிக்க 

உள்ளது. 
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 இந் க் பகோள்லகயோனது 2019 ஆம் ஆண்டின் த சிய மின்னணுக் பகோள்லகயுடன் 

ஒன்றிப் பபோருந்தும் வலகயில் அலமந்துள்ளது. 

 இந் க் பகோள்லகயோனது பின்வரும் 3 பிரிவுகளின் கீழ் மோவட்டங்கலள அலடயோளம் 

கண்டுள்ளது.  

பிரிவு சதாளக மானியம் 

A 
Rs 200 crores - Rs 500 crores 15% 

Above Rs 500 crores 18% 

B 
Rs 200 crores - Rs 500 crores 20% 

Above Rs 500 crores 24% 

C 
Rs 200 crores - Rs 500 crores 25% 

Above Rs 500 crores 30% 

 

மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 7.5% ஒதுக்கீடு 

 மோநில மரு த்ுவக் கல்லூரிகளில் இருக்கும் பமோ ்  இடங்களில் 7.5% இடங்கலள 

அரசுப் பள்ளிகளில் இருந்து பயின்று வரும் மோணவரக்ளுக்கு ஒதுக்கும் மதசோ ோலவ 

 மிழக மோநில சட்டமன்றம் நிலறதவற்றியுள்ளது. 

 இந்  இடங்கள் 2020 ஆண்டின் நீட் த ரவ்ில் பங்தகற்கும் அரசுப் பள்ளிகலளச ்தசரந்்  

மோணவரக்ளுக்கு அவரக்ளின் பிரிவில் அவரக்ளுக்கோன த ரச்ச்ி 

மதிப்பபண்களுக்தகற்ப  குதி பபறுபவரக்ளுக்கு ஒதுக்கப்படும். 

 இந் ப் புதிய ஒதுக்கீடு மோநில ்தில் உள்ள  னியோர ் மரு த்ுவக் கல்லூரிகளின் 

மரு ்துவ இடங்களிலும் இட ஒதுக்கீடு பசய்ய வழிவகுக்கிறது. 

 

பசயற்ணக நுை்ைறிவு (AI), பதாடர் சங்கிலி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு 

குறித்த பகாள்ணககள் 

 நோட்டில்  மிழ்நோடு போதுகோப்பு மற்றும் அறபநறி சோரந்்  பசயற்லக நுண்ணறிவு   

(Artificial Intelligence - AI), ப ோடர ் சங்கிலி மற்றும் இலணயப் போதுகோப்பு குறி  ் 

பகோள்லககலள பவளியிடும் மு லோவது மோநிலமோக  மிழ்நோடு உருபவடு த்ு 

உள்ளது.  

 இந் க் பகோள்லகயோனது 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன கபனக்ட் என்ற மோநோட்டின்  19வது 

பதிப்பின் நிலறவு விழோவின் தபோது  மிழ்நோடு மோநில மு லலமசச்ரோல் பவளியிடப் 

பட்டது. 

 இந் க் பகோள்லகயோனது AI-ஐ அடிப்பலடயோகக் பகோண்ட அலமப்புகளின் 

பரிணோம த்ிற்கோன 6 பரிணோம டிஏஎம்-டிஇஎப் (TAM-DEF) என்ற கட்டலமப்லபப் 

பரிந்துலரக்கின்றது. 

 பவளிப்பலட ்  ன்லம &  ணிக்லக, பபோறுப்புலடலம, சட்டப்பூரவ் பிரசச்ிலனகள், 

 வறோன பயன்போட்டிற்கு எதிரோன போதுகோப்பு, டிஜிட்டல் பகுப்பு &  ரவுப் 

பற்றோக்குலற, அறபநறி பகோண்டது, நியோயமோனது  & பங்களிப்பு பகோண்டது தபோன்ற 

கட்டலமப்பின் கூறுகளோனது தமற்கூறிய பரிணோமமோனது ெனநோயக 

விழுமியங்கலளச ்சீரலமப்பல  உறுதி பசய்கின்றது.  
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அம்மா நடமாடும் நியாய விணலக் கணட விரிவாக்கம் 

 

  மிழ்நோடு மோநில அரசோனது மோநிலம் முழுவதும் அம்மோ நடமோடும் நியோய விலலக் 

கலட ் திட்ட ்ல  விரிவோக்கம் பசய்துள்ளது. 

  ற்பபோழுது, நீலகிரி, நோமக்கல், தசலம் மற்றும் இ ர ப ோலலதூர மற்றும் மலலப் 

பகுதிகளில் இது தபோன்ற நியோய விலலக் கலடகள் (48 கலடகள்) மக்களுக்குப் 

பயனளி த்ு வருகின்றன.  

 இந்  திட்டமோனது 2014 ஆம் ஆண்டில் அப்தபோல ய மு ல்வரோன பெயலலி ோ 

அவரக்ளோல் ப ோடங்கி லவக்கப்பட்டது. 

  ற்பபோழுது,  மிழ்நோடு மோநில அரசோனது மோநில ்தில் உள்ள 37 மோவட்டங்களில் 

தமலும் 3501 நடமோடும் நியோய விலலக் கலடகலள ் திறந்  ன் மூலம் இந்  ் 

திட்ட ல்  தமலும் விரிவோக்கம் பசய்துள்ளது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

NFSA 2013-ன் கீழ் மாற்றுத் திறனாளிகள் 

 ம ்திய அரசோனது அலன த்ு மோற்று ் திறனோளிகளும் த சிய உணவுப் போதுகோப்புச ்

சட்டம் (NFSA - National Food Security Act), 2013 என்ற சட்ட ்தில் இலணக்கப்பட தவண்டும் 

என்று மோநில அரசுகள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரத சங்களுக்கு உ  ்ரவிட்டுள்ளது.  

 ஆ ்ம நிரப்ர ் போர ் அபியோன் திட்ட த்ின் பயன்கள் NFSA சட்டம் அல்லது 

மோநிலங்களின் பபோது விநிதயோக அலமப்பு ஆகியவற்றின் கீழ் 

உள்ளடங்கோ வரக்ளுக்கு வழங்கப் படுகின்றது. 

  ற்பபோழுது குடும்ப அட்லட இல்லோ  மோற்று ் திறனோளிகள் ஆ ்ம நிரப்ர ் போர  ்

அபியோன் திட்ட த்ின் பயன்கலளப் பபற ்  குதியுலடயவரக்ளோவர.் 

 

உடான் திட்டத்தின்கீழ் புதிய 78 வழித் தடங்கள் 

 ம ்திய விமோனப் தபோக்குவர ்து ் துலற அலமசச்கமோனது பிரோந்திய இலணப்பு ் 

திட்ட த்ின் 4வது சுற்றின் கீழ் 78 புதிய வழி ்  டங்களுக்கு ஒப்பு ல் வழங்கி உள்ளது. 

 இதுவலர 766 புதிய வழி ்  டங்களுக்கு இ த்ிட்ட ்தின் கீழ் ஒப்பு ல் அளிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 
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 UDAN திட்ட ்தின் 4வது சுற்றோனது வட கிழக்குப் பகுதிகள், தீவுகள் மற்றும் மலலப் 

பிரத சங்கள் ஆகியவற்றின் மீது கவனம் பசலு த்ும் வலகயில் 2019 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்மோ ம் ப ோடங்கப்பட்டது. 

 UDAN திட்டமோனது 2016 ஆம் ஆண்டு ம ்திய விமோனப் தபோக்குவர ்து ் துலற 

அலமசச்க ்தின் கீழ் ப ோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

NDC – ஆசியாவிற்கான பபாக்குவரத்து முன்பனடுப்பு 

 நிதி ஆதயோக்கோனது நோடு  ழுவிய நிரண்யிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகள் (NDC - Nationally 

Determined Contributions) ஆசியோவிற்கோன தபோக்குவர ்து முன்பனடுப்பின் (TIA - Transport 

Initiative for Asia) “இந்தியக் கூலற” (India Component) பவளியிட்டுள்ளது. 

 இது இந்தியோ, வியட்நோம் மற்றும் சீனோவில் சுடரக்்கரி நீக்கல் முலறயிலோன 

தபோக்குவர த்ிற்கோன (decarbonize transport) ஒரு விரிவோன அணுகுமுலறலய 

ஊக்குவிப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்ட ஒரு பிரோந்திய முன்பனடுப்போகும். 

 ஒவ்பவோரு பங்கோளர ் நோடுகளிலும், NDC-TIA ஆனது போரஸ்ீ ஒப்பந்  ்தின் NDC-ன் 

இலக்குகலள அலடய அ ன் துலறசோர ் பங்களிப்புகலள ஏற்படு  ் உ வ 

இருக்கின்றது. 

 NDC-TIA ஆனது 4 ஆண்டு கோல அளவில் ஒரு பசயல்திட்ட ல் க் பகோண்டுள்ளது.  

 

பிரதான் மந்திரி ஜன் தன் பயாஜனா 

 2014 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 28 அன்று ப ோடங்கப்பட்ட பிர ோன் மந்திரி ென்  ன் 

தயோெனோவின் (PMJDY - Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna) 6வது ஆண்டோவது  ற்பபோழுது 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 PMJDY-ன் தநோக்கம் வங்கியல் தசமிப்பு லவப்புக் கணக்குகள், பணம் அனுப்பு ல் ( ோய் 

நோட்டிற்கு), கடன், கோப்பீடு, எளிய முலறயில் ஓய்வூதியம் வழங்கு ல் தபோன்ற 

நிதியியல் தசலவகலள அணுகுவல  உறுதி பசய்வ ோகும்.  

 PMJDY-ன் முழக்கம், “தமரோ கோட்டோ - போக்யோ வி ோ  ்ோ” என்ப ோகும். 

 பின்னர ்இது “ஒவ்பவோரு குடும்பம்” என்ற நிலலயிலிருந்து “வங்கிச ்தசலவ பபறோ  

அலன ்துப் பதின்மர”் என்ற நிலலயின் மீது கவனம் பசலு த்ுகின்றது.   
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 இது ம ்திய நிதி ் துலற அலமசச்க ்தின் கீழ் நிதியியல் தசலவ ் துலறயினோல் 

பசயல்படு  ்ப் படுகின்றது.  

 லகதபசிச ்பசயலியோன ென்  ன்  ரஷ்க் என்ற ஒரு பசயலியோனது வங்கிக் கிலளகள், 

ஏடிஎம்கள் தபோன்ற வங்கிச ்தசலவ இடங்கலளக் கோண்பிப்ப ற்கோன குடிமக்கலள 

லமயமோகக் பகோண்ட ஒரு  ள ்ல  அளிப்ப ற்கோக ் ப ோடங்கப் பட்டு உள்ளது.  

 

கட்டுமானக் கழிவுகள் குறித்த அறிக்ணக 

 சமீப த்ில் அறிவியல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் லமயமோனது கட்டுமோனக் கழிவுகள் 

குறி ்  ஓர ்அறிக்லகலய பவளியிட்டுள்ளது.  

 அ ன்படி, இந்தியோ அ ன் இடிபோடுகள் மற்றும் கட்டுமோனக் கழிவுகளில் 1% 

அளவிலன மட்டுதம மறுசுழற்சி பசய்கின்றது.  

 இந்தியோ ஒவ்பவோரு ஆண்டும் 150 மில்லியன் டன்கள் கட்டுமோனம் மற்றும் இடிபோட்டுக் 

கழிவுகலள உற்ப த்ி பசய்கின்றது.  

 எனினும், அ ன் அதிகோரப்பூரவ் மறுசுழற்சி ் திறனோனது 1% மட்டுதமயோகும். அ ோவது 

ஒரு நோலளக்கு 6500 டன்களோகும். 

 2017 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளோக ஏற ் ோழ 53 நகரங்களில் கட்டுமோனம் மற்றும் 

இடிபோட்டுக் கழிவுகளிலிருந்து பபோருட்கலள மீட்படடுப்பற்கோக தவண்டி மறுசுழற்சி 

வசதிகள் ஏற்படு ் ப் பட்டன. 

 ஆனோல், 2020 ஆம் ஆண்டு வலரயில் 13 நகரங்கள் மட்டுதம இ லன நலடமுலறயில் 

ஏற்படு த்ியுள்ளன. 

 

சமஸ்கிருதத்தில் பழணமயான இந்திய அறிவியல் 

 ஐஐடி-இந்தூர ் கல்வி நிறுவனமோனது  னது மோணவரக்ளுக்கு சமஸ்கிரு  த்ில் 

பசவ்வியல் அறிவியல்சோர ் போடங்கலளக் கற்பிப்ப ற்கோக  ன்னளவில் மு லோவது 

இத  வலகலயச ்தசரந்்  போடப்பிரிவு ஒன்லற அறிமுகப் படு ்தி உள்ளது.  

 இது ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழலமயோன போஸ்கரோசச்ோரய்ோவின் ஆய்வுக் கட்டுலரயோன 

“லீலோவதி” என்பதுடன் ப ோடங்குகின்றது.  

 ஆகஸ்ட் 22 ஆம் த தியன்று ப ோடங்கப்பட்ட இந் ப் போடப்பிரிவிற்கோக இதில் உலகம் 

முழுவதிலும் இருந்து ஏற  ்ோழ 750ற்கும் தமற்பட்ட நபரக்ள்  ங்கலள இலண ்துக் 

பகோண்டுள்ளனர.் 

 இ ன் மு ல் பதிப்போனது கோந்தி பெயந்தியோன அக்தடோபர ் 2 ஆம் த தியன்று 

முடிவலடயும். 

 

இந்திய விவசாயிகள் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக (UAE) பதாழிற் 

துணறகளுக்கிணடபயயான மின்னணு – சந்ணதத் தளம் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகமோனது “AGRIOTA” எனப்படும் ஒரு புதிய ப ோழில்நுட்ப ் ோல் 

பசயல்படு  ்ப்படும் தவளோண் பபோருள் வர ்் க ்  ள ்ல  பவளியிட்டுள்ளது.   

 இது இந்தியோலவச ் தசரந்்  ஊரக விவசோயிகள் மற்றும் வலளகுடோ உணவு ் 

ப ோழிற்சோலலகள் ஆகியவற்றிற்கிலடதய ஒரு இலணப்புப் போலமோகச ் பசயல்பட 

உள்ளது.  

 இந்  மின்னணு-சந்ல  ்  ளமோனது இந்திய விவசோயிகள் இலட  ்ரகரக்லள 

அணுகோமல் தநரடியோக ஐக்கிய அரபு அமீரக உணவு ் ப ோழிற்சோலலகலள அணுக 

அனுமதிக்கின்றது.  
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 இது விநிதயோகச ்சங்கிலிலய ஒருங்கிலணக்கின்றது.  

 இது அலன த்ுப் பங்கு ோரரக்ளுக்கும் ப ோடரப்ு கண்டறி ல் மூலம் ஏற்படு  ்ப்படும் 

மதிப்லப உறுதி பசய்யவுள்ளது.  

 இந்  ்  ளமோனது UAE நோட்டின் (United Arab Emirates) உலகளோவிய உணவுப் போதுகோப்புக் 

குறியீட்லட தமம்படு  ் உ வ உள்ளது. 

 

சுனவ்டி – அடுத்தத்  தணலமுணற ஸ்டாரட்் அப் சவால் 

 ம ்திய மின்னணு மற்றும்  கவல் ப ோழில்நுட்ப ் துலற அலமசச்கமோனது “சுனவ்டி” 

என்ற அடு ்  ்  லலமுலற ஸ்டோரட்் அப் சவோல் தபோட்டிலய ் ப ோடங்கியுள்ளது. 

 இது இந்தியோவில் உள்ள இரண்டோம் நிலல நகரங்களின் மீது சிறப்புக் கவனம் 

பசலு ்துவதுடன் பமன்பபோருள் சோ னங்கள் மற்றும் ஸ்டோரட்் அப்கலள தமலும் 

வலுப்படு ்துவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 த ரந்்ப டுக்கப்பட்ட ஸ்டோரட்் அப் நிறுவனங்களுக்கு இந்தியோ முழுவதும் உள்ள 

இந்தியோவின் பமன்பபோருள் ப ோழில்நுட்பப் பூங்கோ லமயங்களின் மூலம் 

அரசிடமிருந்து பல்தவறு உ விகள் வழங்கப்பட இருக்கின்றன. 

 

முதலாவது பரா-பரா பசணவ (Roll On Roll Off – இழுணவச ்பசணவ) 

 பபங்களூருவில் பநலமங்கலோவிலிருந்து பதல (தசோலோப்பூருக்கு அருகில்) வலரயில் 

ப ன்தமற்கு இரயில்தவயின் மு லோவது தரோ-தரோ தசலவயோனது ப ோடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்திய இரயில்தவயில்  னியோரோல் நிரவ்கிக்கப்படும் தரோ-தரோ இரயில் தசலவ இது 

மட்டுதம ஆகும். 

 “தரோல் ஆன் தரோல் ஆப்” என்பது திறந் பவளி இரயில் பபட்டிகளில் பல்தவறு 

பபோருட்களுடன் சோலல வோகனங்கலள எடு த்ுச ் பசல்லு ல் என்பல க் 

குறிக்கின்றது. 

 தரோதரோ தசலவயோனது சோலல மற்றும் இரயில் தபோக்குவர ்தின் சிறந்  அம்சங்களின் 

ஒரு கூட்டோகும். 

 தரோ-தரோ இரயில் தசலவகளோனது மு ன்முலறயோக 1999 ஆம் ஆண்டில் பகோங்கன் 

இரயில்தவயில் ப ோடங்கப் பட்டுள்ளது.  
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பதசிய ஊரக பவணலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தில் (NREGS) பபை்களின் பங்பகற்பு 

 NREGS (National Rural Employment Guarantee Scheme)  ள ்தின் படி, 2013-14 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து NREGS-ல் பபண்களின் பங்தகற்பு குலறவோக உள்ளது.  

 இது 52.46% ஆகக் குலறந்துள்ளது.  

 இ ் ரவின்படி, NREGS திட்ட த்ின் கீழ் 13.34 தகோடி பயனோளிகள் உள்ளனர.்  

 இதில் 6.58 தகோடி பபண்கள் உள்ளனர.் 

 இதில் பபண்கள் பங்தகற்பின் த சிய சரோசரியோனது 2.24% ஆகக் குலறந்துள்ளது.  

 மோநிலங்களிலடதய ஆந்திரப் பிரத ச மோநிலமோனது இதில் அதிகபட்சமோக 3.58% 

சரிலவக் கண்டுள்ளது. 

 ஆந்திரப் பிரத ச த்ில் இ ்திட்ட த்ில் பபண்களின் பங்தகற்போனது 2019 ஆம் ஆண்டில் 

60.5% ஆக இருந் து.  

 இது  ற்பபோழுது 56.47% ஆகக் குலறந்துள்ளது. 

 இ ற்கு அடு ்து தமற்கு வங்கோளம், ப லுங்கோனோ மற்றும் இமோசச்லப் பிரத சம் ஆகிய 

மோநிலங்கள் மிகுந்  சரிலவக் கண்டுள்ளன. 

 தகரள மோநிலமோனது 91.38% என்ற அளவுடன் அதிகபட்ச பபண்கள் பங்தகற்லபக் 

பகோண்டுள்ளது.  

 இ ற்கு அடு ்து, புதுசத்சரி,  மிழ்நோடு, தகோவோ, இரோெஸ் ோன் மற்றும் இமோசச்லப் 

பிரத சம் ஆகியலவ அதிகபட்ச பபண்கள் பங்தகற்லபக் பகோண்டுள்ளன.  

 ெம்மு-கோஷ்மீரோனது குலறந் பட்ச பபண்கள் பங்தகற்லபக் பகோண்டுள்ளது.  

 அங்கு இது 30.72% ஆக உள்ளது.  

 இ ற்கு அடு த்ு உ ் ரப் பிரத சம், நோகோலோந்து, அருணோசச்லப் பிரத சம், 

ெோரக்்கண்ட் மற்றும் ம ்தியப் பிரத சம் ஆகிய மோநிலங்கள் குலறந் பட்ச 

அளவிலோன பபண்கள் பங்தகற்லபக் பகோண்டுள்ளன. 

 

குடிநீர ்விநிபயாகத்திற்கான வணரவுத் தரநிணல 

 இந்திய ்  ரநிரண்ய அலமப்போனது (BIS - Bureau of Indian Standards) குழோய்க் குடிநீர ்

விநிதயோக ்திற்கோன வலரவு ்  ரநிலலலய ்  யோரி ்துள்ளது.  

 இது “குடிநீர ் விநிதயோக ்  ரநிரண்ய தமலோண்லம அலமப்பு – குழோய்க் குடிநீர ்

விநிதயோகச ்தசலவகளுக்கோன த லவகள்” என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்  வலரவோனது BIS பபோதுக் குடிநீர ்விநிதயோகச ் தசலவகள் பிரிவுக் குழுவினோல் 

 யோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்  வலரவோனது 2024 ஆம் ஆண்டு வோக்கில் ஊரகக் குடும்பங்களுக்குப் 

போதுகோப்போன மற்றும் தபோதுமோன அளவிலோன குடிநீலர அளிக்கும் தநோக்க த்ுடன் 

உருவோக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது குடிநீரில் துகள் பபோருட்களின் வரம்பிற்கோன  ரநிரண்ய நிலலலய 

வழங்குகின்றது.  

 இது ஆரப்சனிக், நீரின் பிஎச ்அல்லது கோர அளவு, அதில் கலரந்துள்ள உப்புகள், நிறம், 

வோசலன, கலங்கல்  ன்லம ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியுள்ளது. 
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AGR கட்டைப் பிரசச்ிணனகள் குறித்த தீரப்்பு 

 இந்  ் தீரப்்போனது நீதிபதி அருண் மிஸ்ரோ அவரக்ளின்  லலலமயிலோன 3 நீதிபதிகள் 

பகோண்ட ஒரு அமரவ்ினோல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ப ோலல ப் ோடரப்ு நிறுவனங்கள் அவரக்ளது AGR (adjusted gross revenue) 

கட்டணங்கலள 10 ஆண்டு கோலகட்ட த்ிற்குள் ம ்திய அரசிற்குச ்பசலு ்  தவண்டும் 

என்று இந்திய உசச்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.  

AGR கட்டணங்கள் 

 AGR என்பது சரிபோரக்்கப் பட்ட பமோ ்  வருவோய் என்பல க் குறிக்கிறது. 

 இது பயன்போடு மற்றும் உரிமம் குறி ்து ம ்திய ப ோலல ப் ோடரப்ு ் துலறயினோல் 

ப ோலல ் ப ோடரப்ு நிறுவனங்களின் மீது விதிக்கப்படும் ஒரு  கட்டணமோகும். 

 இது உரிமக் கட்டணங்கள், அலலக் கற்லற பயன்போட்டுக் கட்டணங்களோகப் பிரிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 இது முலறதய 3% - 5% மற்றும் 8% ஆக நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

ஜம்மு காஷ்மீரின் அலுவல் பமாழிகள் 

 ம ்திய அலமசச்ரலவயோனது ெம்மு கோஷ்மீர ் பமோழி மதசோ ோ – 2020 என்ற 

மதசோ ோவிற்கு ஒப்பு ல் வழங்கியுள்ளது.  

 இது உருது, இந்தி, தடோக்ரி, ஆங்கிலம் மற்றும் கோஷ்மீரி ஆகிய 5 பமோழிகலள அந்  

ஒன்றியப் பிரத ச ்தின் அலுவல் பமோழியோக ஆக்குவல  தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது.  

 அங்கு சர த்ு 370 நீக்கப்படுவ ற்கு முன்பு, உருது மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகியலவ 

அம்மோநில த்ின் அலுவல் பமோழியோக இருந் ன. 

  ற்பபோழுது இந்தி, தடோக்ரி மற்றும் கோஷ்மீரி ஆகியலவ தசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

 

ராஷ்டிரிய பகல் புபராட்படாசஹன் புரஸ்கர் 2020 

 புதனயில் உள்ள இரோணுவ விலளயோட்டு லமய த்ிற்கு (ASI - Army Sports Institute) 2020 

ஆம் ஆண்டின் ரோஷ்டிரிய தகல் புதரோட்தடோசஹன் புரஸ்கர ்என்ற விரு ோனது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 ASI ஆனது 2001 ஆம் ஆண்டு ெூலல 01 அன்று இந்திய இரோணுவ த்ின் ஒலிம்பிக்ஸ் 

என்ற திட்ட த்ின் ஒரு பகுதியோக ஏற்படு  ்ப் பட்டது. 

 இது ஒலிம்பிக் தபோட்டிகளில் ப க்கங்கலள பவல்லும் தநோக்க த்ுடன் வில்வி ்ல , 

 டகளம், கு த்ுச ் சண்லட, நீரில் மூழ்கு ல்,  ற்கோப்பு, பளு தூக்கு ல் மற்றும் 

மல்யு  ்ம் தபோன்ற த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ள 7 பிரிவுகளில் இரோணுவ ்தில் உள்ள 

திறலம வோய்ந்  வீரரக்ளுக்குப் பயிற்சியளிப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  
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பமட்பாட் - மருத்துவத் தள்ளுவை்டி 

 தகோவிட்-19 தநோயோளிகளுக்கு உணவு மற்றும் மருந்துகலள வழங்க உ வும் வலகயில் 

இந்திய இரயில்தவயோனது ‘பமட்தபோட்’ என்ற ஒரு ப ோலலதூரக் கட்டுப்போட்டு 

மரு ்துவ ்  ள்ளுவண்டிலய உருவோக்கியுள்ளது. 

 இது இந்திய இரயில்தவயின் டீசல் பரயில் என்ஜின் ப ோழிற்சோலலயின் ம த்ிய 

மரு ்துவமலனயில்  னது தசலவலய வழங்கி வருகிறது. 

 பகோதரோனோ பநருக்கடியின் தபோது, மக்களுக்குப் தபோக்குவர ்து வசதிகள் மற்றும் 

உணவு  ோனியங்கள் தபோன்ற அ த்ியோவசியப் பபோருட்கலள வழங்குவல  மட்டும் 

அல்லோமல், இந்திய இரயில்தவயோனது தகோவிட் - 19 தநோயோளிகளுக்கும் தவண்டிய 

அளவில் பல்தவறு வசதிகலளயும் வழங்கியுள்ளது. 

 

தற்பசயலான மரைங்கள், தற்பகாணலகள் பற்றிய அறிக்ணக 

 இந்  அறிக்லகலய த சியக் குற்றப் பதிவு ஆவணங்கள் கோப்பகமோனது (National Crime 

Records Bureau) பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்  அறிக்லகயின்படி, 2018 ஆம் ஆண்டின் புள்ளி விவரங்களிலிருந்து கடந்  ஆண்டு 

நோடு முழுவதும்  ற்பகோலல வழக்குகள் மற்றும்  ற்பசயலோன இறப்புகளின் 

எண்ணிக்லக அதிகரி த்ுள்ளது. 

 

தற்சகாளலகள் 

 இந்தியோவில் 2019 ஆம் ஆண்டில் தினமும் சரோசரியோக 381 தபர ் ற்பகோலல பசய்து 

பகோண்ட ோக அறியப் படுகிறது. 

 நோட்டில்  ற்பகோலலகள் 1,34,516 என்ற எண்ணிக்லகயிலிருந்து 1,39,123 ஆக 

உயரந்்துள்ளது. 

 பண்லண ் ப ோழில் சோரந்்த ோரின்  ற்பகோலலகள் கடந்  நோன்கு ஆண்டுகளில் 

படிப்படியோகக் குலறந்துள்ளது. 

 பபரும்போலோன அளவில் தவலலயில்லோ வரக்ளின்  ற்பகோலலகள் தகரளோவில் 14% 

ஆகவும், அல  ் ப ோடரந்்து மகோரோஷ்டிரோ (10.8%),  மிழ்நோடு (9.8%), கரந்ோடகோ (9.2%) 

மற்றும் ஒடிசோ (6.1%) ஆகிய மோநிலங்களும் உள்ளன. 

 வணிக நடவடிக்லககளில் இருப்பவரக்ளின் பபரும்போலோன அளவிலோன 

 ற்பகோலலகள் மகோரோஷ்டிரோவிலும், அல  ் ப ோடரந்்து  மிழ்நோடு, கரந்ோடகோ, 

தமற்கு வங்கம் மற்றும் ம ்தியப் பிரத சம் ஆகிய மோநிலங்களிலும் நிகழ்கிறது. 
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 அகில இந்தியச ்சரோசரியுடன் ஒப்பிடும் தபோது நகரங்களில்  ற்பகோலல விகி மோனது 

(13.9%) அதிகமோக உள்ளது. 

 மக்கள் திரள்/குடும்ப ரீதியிலோன  ற்பகோலலகள் பபரும்போலோனலவ  மிழ்நோடு (16), 

ஆந்திரோ (14), தகரளோ (11), பஞ்சோப் (9) மற்றும் ரோெஸ் ோன் (7) ஆகிய மோநிலங்களில் 

பதிவோகியுள்ளன. 

தற்செயலான இற ்புகள்  

 நோட்டில்  ற்பசயலோன இறப்புகளோனது 2.3% அதிகரி ்துள்ளது. 

 மகோரோஷ்டிரோ மோநில ்தில் அதிக இறப்புகள் (70,329) பதிவோகியுள்ளன. இது 

பமோ ்  ்தில் ஆறில் ஒரு பங்கோகும். 

 இ ன் முக்கிய கோரணம் ‘தபோக்குவர ்து கோரணமோன விப ்துக்கள்’ (43.9%) ஆகும். 

 மின்னல் கோரணமோக அதிக இறப்புகள் (400) பீகோர ் மற்றும் ம த்ியப் பிரத ச த்ில் 

பதிவோகியுள்ளன. அல  ் ப ோடரந்்து ெோரக்்கண்ட் (334) மற்றும் உ ் ரப் பிரத சம் 

ஆகிய மோநிலங்களில் பதிவோகியுள்ளன (321). 

 

கர்மபயாகி திட்டம் 

 குடிலமப் பணிகள் திறன் தமம்போட்டு ் திட்டமோன கரம்தயோகி என்ற திட்ட ்திற்கு 

ம ்திய அலமசச்ரலவயோனது ஒப்பு ல் அளி த்ுள்ளது. 

 இது  னிப்பட்ட குடிலமப் பணியோளரக்ளின் திறன் தமம்போடு மற்றும் நிறுவன 

அலமப்புகளின் திறன் தமம்போடு ஆகியவற்றில் கவனம் பசலு ்துவல  தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 புதிய இந்தியோவின் தநோக்க ்திற்கு ஏற்ப சரியோன அணுகுமுலற, திறன்கள் மற்றும் 

அறிவு ஆகியவற்லறக் பகோண்டிருக்கும் எதிரக்ோல ் குடிலமப் பணியோளரக்லள 

உருவோக்க இ த்ிட்டமோனது வடிவலமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 கரம்தயோகி  திட்ட ்தின் முக்கிய தநோக்கமோனது  எதிரக்ோல இந்திய குடிலமப் 

பணியோளரக்லளப் பலடப்போற்றலுடனும், பு ் ோக்கச ் சிந் லனகளுடனும், 

ப ோழிற்பண்பட்டவரோக, முற்தபோக்கோக, ஆக்கப்பூரவ்மோக, கற்பலன வளமுடன், 

பவளிப்பலடயோக, பசயல்திறன் மிக்க, ஆற்றல் மிக்க மற்றும் ப ோழில்நுட்ப ்ல  

இயக்கக் கூடியவரக்ளோக மோற்றுவ ன் மூலம் அவரக்லள ்  யோரப்டு த்ுவ ோகும். 
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மின்சாரத்தில் பசுணமக் கால முன்பனாக்குச ்சந்ணத 

 

 ம ்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்க ்  க்க ஆற்றல் துலற அலமசச்ர ்மின்சோர ்திற்கோன 

ஒரு பசுலமக் கோல முன்தனோக்குச ் சந்ல லய (GTAM - Green Term Ahead Market) 

ப ோடங்கி லவ த்ுள்ளோர.் 

 இது மின்சோர த்ில் ஒரு இந்திய அளவிலோன GTAM ஆகும். 

 GTAM  ள ்தின் அறிமுகமோனது புதுப்பிக்க ் க்க ஆற்றல் வளமிக்க மோநிலங்கள் 

மீ ோன சுலமலயக் குலறக்க இருக்கின்றது. 

 GTAM-ன் சிறப்பு அம்சமோனது ஆற்றலல வோங்குபவரக்ள் மற்றும் விற்பவரக்ளின் 

ப ளிவோன அலடயோள த்ுடன் இரு ரப்புப் பரிவர ்் லனகலளயும்  உள்ளடக்கி 

உள்ளது.  

 

பகள்வி பநரத்ணத ரத்து பசய்தல் 

 ம ்திய அரசோனது மலழக்கோலக் கூட்ட ் ப ோடருக்கோன தகள்வி தநர ்ல  ர ்து 

பசய்யவும் பூெ்ய தநர ்ல க் குலறக்கவும் முடிவு பசய்துள்ளது. 

 முந்ல ய கோலங்களிலும் தகள்வி தநரமோனது ர த்ு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 எனினும் இது த சிய அவசர நிலலக் கோல த்ின் தபோது ர ்து பசய்யப்படுகிறது. 

 தமலும் ம ்திய சலபயில் இரு அலவலயச ் தசரந்்  நோடோளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ளிலடதய இந்தியக் குடியரசு ்  லலவர ்உலரயோற்றும் தபோதும் தகள்வி 

தநரம் இருக்கோது.  

  ற்தபோல ய தகள்வி தநர ர  ்ோனது ஒரு சோ ோரணமோன அமரவ்ின் தபோது 

தமற்பகோள்ளப் பட்டுள்ளது. 

தகள்வி தநரம் 

 இது நோடோளுமன்ற விதிகளின் படி நட  ்ப்படுகின்றது. 

 நோடோளுமன்ற அமரவ்ின் மு ல் 1 மணி தநரம் தகள்வி தநர த்ிற்கோக ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஆனோல் 2014 ஆம் ஆண்டில் மோநிலங்களலவயில் தகள்வி தநரமோனது 11 

மணியிலிருந்து 12 மணிக்கு மோற்றப்பட்டது. 

 சு ந்திர த்ிற்கு முன்பு, 1893 ஆம் ஆண்டில் அரசோங்க ்திடம் மு ல் தகள்வியோனது 

தகட்கப் பட்டது. 

தகள்விகளின் வளககள் 

 நட்ச ்திரக் குறியிடப்பட்ட தகள்வி : இந்  தகள்விகள் குரல்வழிப் பதிலல 

எதிரத்நோக்குகின்றன. எனதவ இதில் துலணக் தகள்விகளும் இடம் பபறும். 
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 நட்ச ்திரக் குறி அல்லோ  தகள்விகள்  : இந் க் தகள்விகள் எழு ்து மூலமோன பதிலல 

எதிரத்நோக்குகின்றன. எனதவ இதில் துலணக் தகள்விகள் இடம் பபறோது. 

 சிறு குறிப்புக் தகள்விகள் : இது 10 நோட்களுக்குள் ஒரு அறிவிக்லகயின் மூலம் தகட்கப் 

படும் தகள்வியோகும்.  

 இ ற்கு குரல் வழியோகப் பதிலளிக்கப் படுகின்றது.  

 

நீரத்் தணலவரக்ள் சவால் 

 நீர ்்  லலவரக்ள் சவோலோனது ம த்ிய ெல்சக்தி ் துலற அலமசச்க த்ினோல் 

ப ோடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந் ச ் சவோலின் முக்கிய தநோக்கம் மக்களுக்கு நீரப்் போதுகோப்பு மற்றும் அ ன் 

தமலோண்லம குறி ்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படு ்துவ ோகும். 

 நீரப்் போதுகோப்பின் பதிவுகள் அவரக்ளின் பவற்றிகரமோன பசயல்போடுகள் குறி த்ு 

பகிரந்்து பகோள்வ ற்கோக வரதவற்கப் படவுள்ளன. 

 இது 300 பசோற்களுடன் எழு த்ு மூலமோகவும் 1 மு ல் 5 நிமிடங்கள் வலரயிலோன    

கோபணோலி மூலமோகவும் தமற்பகோள்ளப் படுகின்றது.  

 இதில் 10 பதிவுகள் விருதுக்கோக  வரதவற்கப் படுகின்றன. 

 

 

இந்தியாவில் உள்ள இளம் குழந்ணதகளின் நிணல – அறிக்ணக 

 இந்தியோவில் உள்ள இளம் குழந்ல களின் நிலல என்ற ஓர ் அறிக்லகயோனது 

“பமோலபல் கிதரசப்சஸ்” என்ற ஓர ்அரசு சோரோ நிறுவன த்ினோல் பவளியிடப் பட்டு 

உள்ளது.  

 இளம் குழந்ல களின் முன்தனற்றக் குறியீடு மற்றும் இளம் குழந்ல கள் 

சூழலலமப்புக் குறியீடு ஆகியலவ இந்  அறிக்லகயின் பகுதிகளோகும்.  
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இளம் குழந்ளதகளின் முன்தனற்றக் குறியீடு 

 தகரளோ, தகோவோ, திரிபுரோ,  மிழ்நோடு மற்றும் மிதசோரம் ஆகியலவ குழந்ல கள் 

நலனில் முன்னணியில் உள்ள 5 மோநிலங்களோகும். 

 அசோம், தமகோலயோ, ரோெஸ் ோன், ச ்தீஸ்கர,் ம ்தியப் பிரத சம், ெோரக்்கண்ட், உ ் ரப் 

பிரத சம் மற்றும் பீகோர ் ஆகியலவ த சிய சரோசரிலய விட குலறவோன 

மதிப்பபண்கலளக் பகோண்டுள்ளன. 

இளம் குழந்ளதகளின் சூழலியல் குறியீடு 

 தகரளோ, தகோவோ, சிக்கிம், பஞ்சோப் மற்றும் இமோசச்லப் பிரத சம் ஆகியலவ மு ல் 5 

இடங்கலளப் பிடி த்ுள்ளன. 

 சரோசரிலய விட குலறவோன மதிப்பபண்களுடன் இருக்கும் 8 மோநிலங்கள் இதில் மிக 

தமோசமோன பசயல்போட்லடக் பகோண்டுள்ளன. 

 

 

மாநிலங்களின் வைிகச ்சீரத்ிருத்தங்கள் பசயல்திட்டத் தரவரிணச 

 ம ்திய நிதி மற்றும் பபருநிறுவன விவகோரங்கள் துலற அலமசச்கமோனது 

மோநிலங்களின் வணிகச ் சீரத்ிரு ் ங்கள் பசயல்திட்ட ்  ரவரிலசயின் 4வது 

பதிப்லப ் ப ோடங்கி லவ த்ுள்ளது.  

  மிழ்நோடு மோநிலமோனது 2019 ஆம் ஆண்டில் ப ோழில் ப ோடங்குவ ற்கு உகந்  

மோநிலங்களின்  ரவரிலசப் பட்டியலில் 1 இடம் முன்தனறி, 14வது இட ்ல ப் 

பிடி ்துள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டில்  மிழ்நோடு  15வது இட த்ில் இருந் து.  

 இதில் ஆந்திரப் பிரத சம் மு லிட ்தில் உள்ளது. இ ற்கு அடு த்ு உ  ்ரப் பிரத சம், 

ப லுங்கோனோ, ம ்தியப் பிரத சம் மற்றும் ெோரக்்கண்ட் ஆகிய மோநிலங்கள் 

 ரவரிலசப் படு ் ப்பட்டுள்ளன. 

 இந்  ் திட்டமோனது டிபிஐஐடி- உலக வங்கியினோல் பவளியிடப்பட்டுள்ளது.  
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“இந்திரா கடற்பணட” பயிற்சியின் 11வது பதிப்பு 

 இந்தியக் கடற்பலட மற்றும் ரஷ்யக் கடற்பலட ஆகியலவ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒரு முலற நட ் ப்படும் இரு ரப்பு கடற்பலடப் பயிற்சியோன “இந்திரோ கடற்பலடப் 

பயிற்சியின்” 4வது பதிப்லப ் ப ோடங்கியுள்ளன. 

 இந்  இரு ரப்புப் பயிற்சியோனது வங்கோள விரிகுடோவில் நட ் ப்படவுள்ளது. 

 இந்  ஆண்டு இந் ப் பயிற்சியோனது தகோவிட் – 19 தநோய் ் ப ோற்றினோல் விதிக்கப் 

பட்டுள்ள கட்டுப்போடுகளின் கோரணமோக, “கடலில் மட்டும், மற்ற எவ்வி  

ப ோடரப்ுகளும் அற்ற முலறயில்” நட  ்ப்பட இருக்கின்றது. 

 இது இந்தியோ மற்றும் ரஷ்யோ ஆகிய கடற்பலடகளுக்கு இலடதய நீண்ட கோல 

உ ்திசோர ்உறலவ ஒருங்கிலணப்ப ற்கோக தவண்டி 2003 ஆம் ஆண்டில் ப ோடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

பிசண்ச எடுத்தணல குற்றமற்றதாக ஆக்குதல் 

 ம ்திய இரயில்தவ துலற அலமசச்கமோனது இரயில்கள் மற்றும் இரயில்தவ 

நிலலயங்களில் பிசல்ச எடு ் லல குற்றமற்ற ோக மோற்றுவ ற்குப் பரிந்துலர 

பசய்துள்ளது. 

 இது இரயில்தவ சட்டம், 1989 என்ற சட்ட ்தின் விதிமுலறகளின் கீழ் 

தமற்கூறியவற்லறக் குற்றமற்ற ோக மோற்று ல் அல்லது அபரோ ங்கலளக் குலற ் ல் 

ஆகியவற்றுக்கோன ஒரு நடவடிக்லகயின் பகுதியோகும்.  

 தமலும் இது புலகப்பிடி ் லலக் கண்டவுடன் அத  இட த்ில் புலகப்பிடிப்பவர ்  மீது 

அபரோ ம் விதிக்க வழிவலக பசய்கின்றது. 

 

ஒபர பாரதம் உன்னத பாரதம் திட்டம் – 2020 

 ஒதர போர ம் உன்ன  போர ம் என்ற திட்ட த்ின் கீழ் தகோவோ மோநிலமோனது 

ெோரக்்கண்ட் மோநில த்ுடன் இலணந்துள்ளது. 

 பபோது முடக்க ்தின் கோரணமோக இந்  ் திட்ட த்ின் தீவிரமோனது குலறந்துள்ளது. 

எனதவ  ற்பபோழுது கோபணோலி வோயிலோன நிகழ்வுகள் மீது கவனம் பசலு ் ப் 

படுகின்றது.  

 இ ற்கு முன்பு தகோவோவின் பனோஜியில் நட  ்ப்பட்ட தலோதகோ உட்சவம் ஆனது 

சிறப்போன வரதவற்லபப் பபற்றுள்ளது.  
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 இந்  ் திட்டமோனது 2015 ஆம் ஆண்டில் சர ்ோர ் வல்லபோய் பதடலின் நிலனவு 

தின த்ின் தபோது இந்தியப் பிர மரோல் அறிவிக்கப்பட்டது.  

 

உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி நீதிமன்ற வழக்கிலிருந்து விலகல் 

 

 பஞ்சோப் மற்றும் ஹரியோனோ மோநில உயரநீ்திமன்ற ்தின் நீதிபதியோன சுவிர ்தசகல் 

என்பவர ்பல்வந் ் சிங் முல் ோனி என்பவர ்கோணோமல் தபோன ோகவும் மற்றும் அவர ்

பகோலல பசய்யப் பட்ட ோகவும் கூறப்படும் வழக்கில் பஞ்சோப் மோநில ்தின் முன்னோள் 

டிஜிபியோன சுத  ் சிங் லசனி என்பவரோல்  ோக்கல் பசய்யப்பட்ட முன் ெோமீன் மனு 

வழக்கு மீ ோன விசோரலணயிலிருந்து விலகியுள்ளோர.் 

 இந்  வழக்கிலிருந்து ்  ன்லன விடுவி ்துக் பகோண்ட அந்  நீதிபதி, இந்  வழக்லக 

மீண்டும் பட்டியலிடுவ ற்கு அம்மோநில உயரநீ்திமன்ற  லலலம நீதிபதிக்கு இந்  

விவகோர ்ல  அனுப்பியுள்ளோர.் 

 வழக்கிலிருந்து விலகு ல் எனப்படும் நீதி த்ுலற ்  குதியிழப்போனது வழக்லக 

விசோரி ் ல் அல்லது நிரவ்ோக அதிகோரியோக கரு த்ு தவற்றுலமயின் கோரணமோக சட்ட 

நலடமுலறகள் தபோன்ற அலுவல்பூரவ் நடவடிக்லககளில் பங்தகற்பதிலிருந்து விலகிக் 

பகோள்வல க் குறிக்கின்றது. 

 நீதிபதிகள் வழக்கிலிருந்து விலகுவ ற்கு எந் பவோரு வலரயலறயும்  ற்பபோழுது 

வலர விதிக்கப்படவில்லல. 

 

இ-சஞ்சீவினிணயச ்பசயல்படுத்துதல் 

 ம ்திய சுகோ ோர மற்றும் குடும்ப நல த்ுலற அலமசச்ர ் “இ-சஞ்சீவினி” மற்றும்                           

“இ-சஞ்சீவினிஒபிடி”  ளங்கள் குறி த்ு மோநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரத சங்கள் 

ஆகியவற்றுடனோன ஒரு ஆய்வுக் கூட்ட த்ிற்கு ்  லலலம   ோங்கினோர.் 

 இ-சஞ்சீவினி மற்றும் இ-சஞ்சீவினிஒபிடி ஆகியவற்றினோல்  வழங்கப்படும் 

ப ோலலதூர மரு த்ுவ ஆதலோசலனயோனது 23 மோநிலங்களில் பசயல்படு  ்ப் பட்டு 

வருகின்றது. மற்ற மோநிலங்கள் இல ச ்பசயல்படு ்தும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளன.  

 இ லன அமல்படு த்ுவதில்  மிழ்நோடு மு லிட ்தில் உள்ளது. இ ற்கு அடு த்ு இல  ் 

பசயல்படு ்துவதில் ஆந்திரப் பிரத சம், இமோசச்லப் பிரத சம் ஆகிய மோநிலங்கள் 

உள்ளன. 

  மிழ்நோட்டில் மோநில அளவிலோன ஆதலோசலன வழங்கு லில் நோகப்பட்டினம் 

மு லிட ்தில் உள்ளது. 

 இது இலணய ்ல  அடிப்பலடயோகக் பகோண்ட ஒரு விரிவோன ப ோலலதூர 

மரு ்துவ ் தீரவ்ோகும். 
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 இந்  இ-சஞ்சீவினி  ளமோனது மரு த்ுவர-்மரு ்துவர ் (இ-சஞ்சீவினி) மற்றும் 

தநோயோளி-மரு ்துவர ் (இ-சஞ்சீவினிஒபிடி) ப ோலலதூர மரு ்துவ ஆதலோசலன 

எனப்படும் 2 வலகயோன ப ோலலதூர மரு ்துவச ்தசலவகலள வழங்குகின்றது. 

 இது ஊரகப் பகுதிகள் மற்றும் ப ோலலதூரச ் சமூகங்களில் இருக்கும் டிஜிட்டல் 

பிளலவ இலணப்ப ன் மூலம் அலனவருக்கும் சமமோன சுகோ ோரச ் தசலவகலள  

வழங்குவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

ஐஐடி ரூரக்்கி – பபசிக் திட்டம் 

 ஐஐடி ரூரக்்கியோனது தபசிக் (BASIIC - Building Accessible Safe Inclusive Indian Cities) என்ற ஒரு 

முன்பனடுப்பின் தமம்போட்டிற்கோக த சிய நகரப்்புற விவகோரங்கள் துலற 

லமய த்ுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந் ம் ஒன்றில் லகபயழு த்ிட்டுள்ளது.  

 இது நோடு  ழுவிய அளவிலோன மோதிரிக் பகோள்லககளின் பகுதிகளில் 

பணியோற்றுவல யும் தபசிக்கின் (அலனவரும் அணுகக் கூடிய போதுகோப்போன 

அலனவலரயும் உள்ளடக்கக் கூடிய இந்திய நகரங்கலளக் கட்டலம ் ல்) 

தமம்போட்லடக் பகோண்டிருப்பல யும் தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்  2 நிறுவனங்களும் இதில் இந்திய நகரங்கலள மிகவும் அணுகக் கூடிய மற்றும் 

வோழ்வ ற்குப் போதுகோப்போக மோற்றும் வலகயில் அலன த்ு வி  ப ோழில்நுட்ப 

உ விகலளயும் வழங்கவுள்ளன.  

 

விளம்பரங்களுக்கான வணரவு வழிகாட்டுதல்கள் 

 ம ்திய நுகரத்வோர ்விவகோரங்கள் துலற அலமசச்கமோனது விளம்பரங்களுக்கோன ஒரு 

விரிவோன வலரவு வழிகோட்டு ல்கலள அறிமுகப் படு ்தியுள்ளது. 

 இந்  பநறிமுலறயோனது நுகரத்வோர ்போதுகோப்புச ்சட்டம், 2019 என்ற சட்ட த்ின்  கீழ் 

ம ்திய நுகரத்வோர ்போதுகோப்பு ஆலணய ்தினோல்  யோரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது நியோயமற்ற வர ்் க ்ல  ஒழிப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 இது எந் பவோரு  வறோன விளம்பர த்ிற்கும்  யோரிப்போளரக்ள், தசலவ வழங்குநரக்ள் 

மற்றும் விளம்பர நிறுவனங்கள் ஆகிதயோலரப்  பபோறுப்பு பகோண்டவரக்ளோக 

ஆக்குகின்றது.  

 

பதசிய மூங்கில் திட்ட இலசச்ிணன 

 ம ்திய தவளோண் துலற அலமசச்ரோன நதரந்திர சிங் த ோமர ் அவரக்ள் 9 

மோநிலங்களில் 22 மூங்கில் உற்ப ்தி ் ப ோகுப்புகலளயும் த சிய மூங்கில் திட்ட 

இலசச்ிலனலயயும் ப ோடங்கி லவ த்ுள்ளோர.் 

 இந்  மூங்கில் ப ோகுப்புகளோனது ம த்ியப் பிரத சம், குெரோ ், மகோரோஷ்டிரோ, ஒடிசோ, 

அசோம், நோகோலோந்து, திரிபுரோ, உ ் ரகோண்ட் மற்றும் கரந்ோடகோ ஆகிய மோநிலங்களில் 

அலமக்கப்பட உள்ளது.  

 இந்  இலசச்ிலனயின் வடிவலமப்போளர ்ப லுங்கோனோலவச ்தசரந்்  சோய்ரோம் பகௌடி 

எடிகி ஆவோர.்  

 இது 2006-07 ஆம் ஆண்டில் ப ோடங்கப்பட்ட ம ்திய அரசினோல் ஆ ரிக்கப்படும் ஒரு 

திட்டமோகும்.  
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பாக்பட் – பதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தளம் 

 இந்திய ் ப ோல்லியல் துலறயோனது (ASI – Archaelogical survey of India) 2018 ஆம் ஆண்டில் 

கண்டுபிடிக்கப் பட்ட போக்பட்  ளம் மற்றும் அ ன் மிசச்ங்கலள ் த சிய 

முக்கிய த்ுவம் வோய்ந்   ளமோக அறிவி ்துள்ளது.  

 இந்  ்  ளமோனது கி.மு. 2000 ஆண்லடச ் தசரந்்  தபோர ் புரியும் வகுப்லபச ்

தசரந்் வரக்ள் இங்கு இருந்  ற்கோன ஆ ோர ்ல க் பகோண்டுள்ளது.  

 3 ர ங்கள், பூட்டப்பட்ட சவப்பபட்டிகள், போதுகோப்புக் கலசங்கள், வோள் மற்றும்  லலக் 

கவசங்கள் ஆகியலவ இந்  ்  ள த்ில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில முக்கியப் 

பபோருட்களோகும்.  

 ASI ஆனது இ லன “கி.மு. இரண்டோம் நூற்றோண்டுக் கோல ்ல ச ்தசரந்்  பண்லடய 

ஹரப்போ நோகரிக த்ின் ஒரு மிகப்பபரிய இடுகோடு” என்று குறிப்பிடுகின்றது.  

 ASI-ன் அறிவிக்லகயோனது பண்லடய நிலனவுச ் சின்னங்கள் மற்றும் ப ோல்லியல் 

துலற  ளங்கள் & மிசச்ங்கள் சட்டம், 1958 என்ற சட்ட ்தின் விதிகளின் கீழ் பவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 

பலபரிமாை வறுணமக் குறியீடு மீதான ஒத்துணழப்புக் குழு   

 நிதி ஆதயோக்கோனது சன்யுக் ோ சமோ ர ் என்பவரது  லலலமயில் பலபரிமோண 

வறுலமக் குறியீடு மீ ோன ஒ த்ுலழப்புக் குழு ஒன்லற அலம ்துள்ளது,.  

 நிதி ஆதயோக்கோனது சீர ்்திரு ் ங்கலள ஏற்படு ்துவ ற்கோக உலகளோவிய MPI-ன் 

(Multidimensional Poverty Index) கண்கோணிப்புச ் பசயல்முலறலய வழங்கும் 

பபோறுப்லபக் பகோண்ட ஒரு மு ன்லம  நிறுவனமோகும். 

 உலகளோவிய MPI என்பது த ரந்்ப டுக்கப்பட்ட 29 உலகளோவியப் பிரிவுகளில் நோட்டின் 

பசயல்போடுகலளக் கண்கோணிப்ப ற்கோக இந்திய அரசு தமற்பகோண்ட முடிவின் ஒரு 

பகுதியோகும். 

 உலகளோவிய MPI என்பது 107 வளரும் நோடுகலள உள்ளடக்கிய பலபரிமோண 

வறுலமயின் ஒரு சரவ்த ச  நடவடிக்லகயோகும். 

 உலகளோவிய MPI 2020-ன் படி, பமோ  ்முள்ள 107 நோடுகளில் இந்தியோ 62வது இட ்தில் 

உள்ளது.  

 இது மு ன்முலறயோக 2010 ஆம் ஆண்டில் ஆக்ஸ்தபோரட்ு வறுலம & மனி  தமம்போட்டு 

முன்பனடுப்பு மற்றும் ஐக்கிய நோடுகள் தமம்போட்டு ் திட்டம் ஆகியவற்றினோல் 

தமம்படு ் ப்பட்டது.  
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“ரியல் பமங்பகா” பமன்பபாருள் 

 நோடு  ழுவிய அளவில் நட  ்ப்பட்ட ஒரு தசோ லனயில் இரயில்தவ போதுகோப்புப் 

பலடயோனது “ரியல் தமங்தகோ” என்ற பமன்பபோருளின் பயன்போட்லடக் கண்டறிந்து 

உள்ளது.  

 இது ஐஆரச்ிடிசி இலணய  ள த்ில்  ட்கல் முலறயிலோன பயணச ்சீட்டுகலளப் பதிவு 

பசய்வ ற்கோக தமம்படு ் ப்பட்ட ஒரு தமோசமோன சட்டவிதரோ  பமன்பபோருளோகும். 

 இந்  சட்டவிதரோ  மற்றும் பபோதுவோக ்  லட பசய்யப்பட்ட பமன்பபோருளோனது 

இந்திய இரயில் பயண அனுமதிப் பதிலவ உயர ்தவகம் பகோண்ட ோக மோற்றுகின்றது.  

 

பஜய்ப்பூரில் உள்ள பத்திரிக்ணக வாயில் 

 இந்தியப் பிர மர ் இரோெஸ் ோனின் பெய்ப்பூரில் உள்ள ப த்ிரிக்லக வோயிலலக் 

கோபணோலி வோயிலோக ் திறந்து லவ  ்ோர.்  

 ப ்திரிக்லக வோயிலோனது இரோெஸ் ோன் மோநில ்தின் கலோசச்ோரப் போரம்பரியம் 

மற்றும் கட்டிடக் கலல போணிலயப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு நிலனவகமோகும். 

 இந் ப் ப த்ிரிக்லக வோயிலோனது பெய்ப்பூரில் உள்ள ெவஹரல்ோல் தநரு மோரக்்கில் 

ப ்திரிக்லக நோளி ழ் குழும த்ினோல் கட்டப்பட்டுள்ளது.  

 தமலும் இவர ் சம்வோ ் உபநிட ம் மற்றும் அக்சோர ் யோ ்திலர ஆகிய 2 

பு ் கங்கலளயும் பவளியிட்டுள்ளோர.்  

 இந் ப் பு  ்கங்கள் இரோெஸ் ோன் ப ்திரிக்லக குழும த்ின்  லலலமயோசிரியர ்

மற்றும் ப ்திரிக்லக நோளி ழ் குழும ்தின்  லலவரோன குவோப் தகோ  ்ோரி 

அவரக்ளோல் எழு ப் பட்டது.   
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“பசுணம நடவடிக்ணகயின் TOP லிருந்து TOTAL” என்ற திட்டத்தின் கீழ் பழங்கள் 

மற்றும் காய்கறிகள் 

 ெம்மு கோஷ்மீரில் உள்ள அலன ்துப் பழங்கள் மற்றும் கோய்கறிகளும் “பசுலம 

நடவடிக்லகயின் TOPலிருந்து TOTAL” என்ற திட்ட த்ின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட உள்ளன. 

 இந்  நடவடிக்லகயோனது பழங்கள் மற்றும் கோய்கறிகலளப் பயிரிடும் 

விவசோயிகளுக்கு உ வுவல  தநோக்கமோகக்  பகோண்டுள்ளது. 

 இந்  ் திட்டமோனது  க்கோளி, பவங்கோயம்  மற்றும் உருலளக் கிழங்கிலிருந்து (TOP - 

Tomato, Onion and Potato) அடு  ் 6 மோ க் கோல ்திற்கு அலன ்துப் பழங்கள் மற்றும் 

கோய்கறிகளுக்கும் விரிவுபடு ் ப் பட்டுள்ளது.  

 ம ்திய உணவுப் ப ப்படு த்ு ல் ப ோழிற்துலற அலமசச்கமோனது இந்  ் திட்ட த்ின் 

கீழ் தபோக்குவர ்துச ் பசலவின ்திற்கோன 50% ப ோலகலய மோனியமோக அளிக்க 

உள்ளது.  

 பசுலம நடவடிக்லகயோனது பவண்லமப் புரட்சி என்பதின் வரிலசயில் 2018-19 ஆம் 

ஆண்டு நிதிநிலல அறிக்லகயில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இது மின்னணு முலறயிலோன த சிய தவளோண் சந்ல  ்  ள ்தின் மூலம் 

விவசோயிகலள நுகரத்வோருடன் இலணப்ப ன் மூலம் TOP வலக கோய்கறிகலளச ்

சந்ல ப்படு த்ுவதின் மீது கவனம் பசலு த்ுகின்றது.  

 

5 பபாதுத் துணற நிறுவனங்கள் சரவ்பதச சூரிய ஒளி சக்திக் கூட்டிணைவில் 

இணையவுள்ளன 

 ம ்தியப் பபட்தரோலியம் மற்றும் இயற்லக எரிவோயு ் துலற அலமசச்கமோனது நீடி ்  

கோலநிலல நடவடிக்லகக்கோக, 5 பபோது  ்துலற நிறுவனங்கள் சரவ்த ச சூரிய ஒளி 

சக்திக் கூட்டிலணவில் இலணயவுள்ள ோக அறிவி ்துள்ளது.  

 அந்  5 பபோது ் துலற நிறுவனங்கள் பின்வருமோறு : 

o இந்திய எண்பணய்க் கழகம் 

o எண்பணய் மற்றும் இயற்லக எரிவோயு நிறுவனம்  

o போர ் பபட்தரோலிய நிறுவனம் 

o இந்துஸ் ோன் பபட்தரோலிய நிறுவனம் 

o பகயில் இந்தியோ நிறுவனம் 

 

2019 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவில் ணகபரணகப் பதிவுகள் அறிக்ணக 

 “இந்தியோவில் லகதரலகப் பதிவுகள் - 2019” என்ற அறிக்லகயோனது ம ்திய லகதரலக 

முகலமயின் வருடோந்திர பவளியீட்டின் 23வது பதிப்போகும். 

 இது த சியக் குற்ற ஆவணங்கள் முகலமயின் கீழ் பசயல்படுகின்றது. 

 இதில் 2019 ஆம் ஆண்டில் 69,636 ஆய்வு ் துண்டுகலளக் கண்டுபிடி ்  ன் மூலம் 

குெரோ ் மோநிலம் மு லிட ்ல ப் பிடி த்ுள்ளது. அ ற்கு அடு ்து 11,524 நிகழ்வுகளுடன் 

 மிழ்நோடு 2வது இட ்திலும் 8,517 நிகழ்வுகளுடன் தில்லி 3வது இட ்திலும் உள்ளன.  

 

பிரதான் மந்திரி மத்ஸ்ய சம்பதா பயாஜனா 

 பிர மர ்டிஜிட்டல் முலறயில் பிர ோன் மந்திரி ம ஸ்்ய சம்ப ோ தயோெனோ மற்றும் இ-

தகோபோலோ பசயலி ஆகியவற்லற அறிமுகப்படு ்தி லவ ் ோர.் 
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 பீகோரில் சீ ோமோரியில் மீன் அலடகோக்கும் வங்கி, கிஷன்கஞ்சில் நீரவ்ோழ்வு தநோய்கள் 

பரிந்துலர ஆய்வகம் (Aquatic Disease Referral) ஆகியவற்லற நிறுவுவல யும் அவர ்

அறிவி ் ோர.் 

தநாக்கங்கள் 

 இந்தியோவில் மீன்வள த்ின் நிலலயோன வளரச்ச்ி. 

 2024-25 ஆண்டு வோக்கில் மீன் உற்ப ்திலய 70 லட்சம் டன்னோக உயர ்்து ல். 

 மீன்வள ் துலறயில் மீன்பிடி ் லுக்குப் பிந்ல ய இழப்புகலள 10% ஆகக் குலற  ்ல்  

இ-தகா ாலா செயலி 

 இது மீன்வளரப்்தபோரின் தநரடி பயன்போட்டிற்கோன இன தமம்போட்டுச ்சந்ல  மற்றும் 

 கவல்  ளம் தபோன்றவற்லற தமம்படு ்துவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டு உள்ளது. 

 இது மீன் வளரப்்தபோர ்கோல்நலடகலள டிஜிட்டல் முலறயில் நிரவ்கிக்க உ வும். 

 இந் ச ்பசயலியின் மூலம் அவரக்ள் தநோய் இல்லோ  பெரம்் பிளோச ்ல  (germplasm – 

முலளமக் கூழ்) வோங்கலோம் மற்றும் விற்கலோம். 

 தமலும், கோல்நலடகளுக்கோன மு லு வி, பசயற்லகக் கருவூட்டல் மற்றும்  டுப்பூசி 

ஆகியவற்றிற்கோன  ரமோன இனப்பபருக்கச ் தசலவகள் கிலடக்குமோ என்பல யும் 

இவரக்ள் அறியலோம். 

 

ரஃபபல் பபார் விமானங்களின் பசரக்்ணக 

 இந்திய விமோனப்பலட பசப்டம்பர ் 10, 2020 அன்று அம்போலோவின் விமோனப்பலட 

நிலலய ்தில் ரஃதபல் விமோன ்ல  முலறயோகச ்தசர ்த்ுள்ளது. 

 இந்திய விமோனப் பலடலயச ் தசரந்்  மு ல் ஐந்து ரஃதபல் விமோனங்களோனது 2020 

ெூலல 27 அன்று பிரோன்சிலிருந்து அம்போலோவின் விமோனப் பலட நிலலய த்ிற்கு 

வந் து. 

 இது  ற்தபோது மு ல் ‘ ங்க அம்புகள்’ என்றும் அலழக்கப்படும் 17 ஸ்குட்ரோன் என்ற 

தபோரக்்கப்பலின் ஒரு பகுதியோகும். 

 

மற்ற தகவல்கள் 

 இரோணுவ ரீதியோக, ரஃதபல் என்றோல் “பநருப்பின் பவடிப்பு” (burst of fire) என்று பபோருள். 

 இது டஸ்ஸோல்ட் நிறுவன  ்ோல் ஆம்னிதரோல் (omni role - பல பணிகள் பசய்யக் கூடியது) 

விமோனம் என்றும் அலழக்கப் படுகிறது. 
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 இந்  4.5  லலமுலற பெட் விமோனமோனது, ஒலியின் தவக ்ல  விட (1.8 மோக் அளவு) 

இருமடங்கோக அதிக தவக த்ுடன் பசல்லக் கூடியது.  

 இது SCALP உடன் வருகிறது, SCALP என்பது 300 கி.மீ.க்கு தமல் வரம்லபக் பகோண்ட ஒரு 

விண்- லர வலக ஏவுகலண ஆகும்.  

 இல  70 கி.மீ வரம்பிற்குள், பதுங்கு குழி வலக தபோன்ற ஒரு கடினப்படு  ்ப்பட்ட 

வலக இலக்குகளுக்கு எதிரோக பயன்படு ் லோம். 

 

ஆத்மநிரப்ர ்பாரத் அணரஸ் (ARISE) – அடல் புதிய இந்தியா சவால்கள் 

 இந்  ் திட்டமோனது இந்திய எம்எஸ்எம்இ மற்றும் ஸ்டோரட்் அப் நிறுவனங்களில் 

பயன்போட்டு ஆரோய்சச்ி மற்றும் பு  ்ோக்க ்ல  ஏற்படு  ் முயலுகின்றது. 

 இந்  முன்பனப்போனது எம்எஸ்எம்இ (சிறு, குறு மற்றும் நடு ் ர ப ோழிற்துலற) 

துலறலய வலுப்படு ்துவ ற்கு ் த லவயோன பு  ்ோக்கங்கலள அலடயோளம் கண்டு, 

ஊக்கப்படு  ் உ வவுள்ளது.  

 இந்  ் திட்டமோனது பின்வரும் 4 அலமசச்கங்கள் மற்றும்  இஸ்தரோவினோல் 

பசயல்படு  ்ப்படவுள்ளது. அலவயோவன: 

o ம ்தியப் போதுகோப்பு ் துலற அலமசச்கம் 

o ம ்திய உணவுப் ப ப்படு ்து ல் ப ோழிற்துலற அலமசச்கம் 

o ம ்திய சுகோ ோரம் மற்றும் குடும்ப நல த்ுலற அலமசச்கம் 

o ம ்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகோரங்கள் துலற அலமசச்கம்  

 

காலநிணல திறன்மிகு நகரங்கள் ஆய்வுக் கட்டணமப்பு (CSCAF) 2.0 

 ம ்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகோரங்கள் துலற அலமசச்கமோனது 

கோலநிலல திறன்மிகு நகரங்கள் மற்றும் ஆய்வுக் கட்டலமப்பு 2.0 மற்றும் “மக்கள் 

சவோல்களுக்கோன ப ருக்கள்” ஆகியவற்லற ் ப ோடங்கியுள்ளது.  

 இது மு லீடுகளுடன் தசர ்்து நகரங்களின் நடவடிக்லககலள ் திட்டமிட்டு மற்றும் 

பசயல்படு ்தும் அத  தவலளயில் கோலநிலலலய எதிர ்த்ுப் தபோரோடும் 

நகரங்களுக்கோன ஒரு ப ளிவோன பசயல்திட்ட ்ல  அளிப்பல  தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 CSCAF (Climate Smart Cities Assessment Framework) முன்பனடுப்போனது இந்தியோவில் நகர ் 

திட்டமிடல் மற்றும் தமம்போட்டிற்கோக கோலநிலல  ோங்கு அணுகுமுலறலய 

ஏற்படு த்ுவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 இந் ச ்பசயல்திட்டமோனது 5 பிரிவுகளிலடதய 28 குறிகோட்டிகலளக் பகோண்டுள்ளது.  

o ஆற்றல் மற்றும் பசுலமக் கட்டிடங்கள் 

o நகர ் திட்டமிடல், பசுலம உள்ளடக்கம் மற்றும் பல்லுயிரப்் பபருக்கம் 

o தபோக்குவர த்ு மற்றும் கோற்றின்  ரம் 

o நீர ்தமலோண்லம 

o கழிவுகள் தமலோண்லம 

 மக்கள் சவோல்களுக்கோன ப ருக்கள் என்பது நமது நகரங்கலள நடப்ப ற்கு 

உகந்  ோக மற்றும் நடப்பவரக்ளுக்கு (நலடபோல யில்) உகந்  வலகயில் 

மோற்றுவ ற்கோன ஓர ்எதிரவ்ிலனயோகும்.  

 

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


                             

  

 

35 
 

 இது விலரவோன, பு ் ோக்க ்  ன்லமயுள்ள மற்றும் குலறந்  பசலவு பகோண்ட 

நடவடிக்லககளின் மூலம் நடப்ப ற்கு உகந்  மற்றும் வலுவோன ப ருக்கலள 

உருவோக்குவ ற்கோக தவண்டி நகரங்கலள தூண்டுவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டு 

உள்ளது.  

 

பதன் இந்தியாவின் முதலாவது கிசான் இரயில் 

 

 இந்தியோவின் 2வது மற்றும் ப ன் இந்தியோவின் மு லோவது கிசோன் இரயிலோனது 

அனந் ப்பூர ்மற்றும் புது தில்லி ஆகியவற்றிற்கிலடதய ் ப ோடங்கி லவக்கப் பட்டது. 

 இந்  இரயிலோனது தவளோண் விலளபபோருட்கலள ஆந்திரப் பிரத ச ்தின் 

அனந் ப்பூரிலிருந்து புது தில்லியில் உள்ள ஆ ரஷ்் நகர ் இரயில் நிலலய ்திற்கு  

எடு ்துச ்பசல்கின்றது. 

 மு லோவது கிசோன் இரயில் தசலவயோனது  ஆகஸ்ட் 07 அன்று மகோரோஷ்டிரோவில் உள்ள 

த வ்வோலி மற்றும் பீகோரில் உள்ள  னப்பூர ்ஆகியவற்றிற்கிலடதய ஒரு வோரோந்திர 

தசலவயோக ் ப ோடங்கப்பட்டது. பின்னர ் இது வோர த்ிற்கு இருமுலற 

தமற்பகோள்ளப்படும் தசலவயோக மோற்றப்பட்டது. 

 

மாநில ஸ்டாரட்் அப் தரவரிணச 2019 

 குெரோ ் மோநிலம் மற்றும் அந் மோன் நிக்தகோபர ்தீவுகள் ஆகியலவ மோநில ஸ்டோரட்் 

அப்  ரவரிலச – 2019ல் சிறப்போன பசயல்போடு பகோண்டலவகளோக பபயரிடப் 

பட்டுள்ளன. 

 கரந்ோடகோ மற்றும் தகரளோ ஆகிய மோநிலங்கள் வணிகம் மற்றும் நிதிலய 

ஈரப்்ப ற்கோக வலுவோன பு ் ோக்க ் ப ோழில்முலனவு ் திறனில் முன்னிலலயில் 

பசயல்படும் மோநிலங்களோக உள்ளன. 

 ஆந்திரப் பிரத சம், ச ்தீஸ்கர,் இமோசச்லப் பிரத சம், மிதசோரம்,  மிழ்நோடு, அசோம், 

தில்லி, ம த்ியப் பிரத சம், சிக்கிம் மற்றும் உ ் ரப் பிரத சம் ஆகியலவ நோட்டில் 

வளரந்்து வரும் ஸ்டோரட்் அப் சூழலலமப்லபக் பகோண்ட மோநிலங்களோக உள்ளன.  
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 ப ோழிற்துலற மற்றும் உள்நோட்டு வர ் ்க ஊக்குவிப்பு ் துலறயோனது இந்  ் 

 ரவரிலசலய ்  யோரி ்துள்ளது.  

 

 

5 நட்சத்திரக் கிராமங்கள் திட்டம் 

 அஞ்சல் துலறயோனது (ம ்திய ்  கவல் ப ோடரப்ு ் துலற அலமசச்கம்) 5 நட்ச ்திரக் 

கிரோமங்கள் எனப்படும் ஒரு திட்ட ்ல  ் ப ோடங்கியுள்ளது. 

 இந்  ் திட்டமோனது குறிப்போக உட்புறக் கிரோமங்களில் அஞ்சல் பபோருட்கள் மற்றும் 

தசலவகலள வழங்கு ல் மற்றும் பபோது விழிப்புணரல்வ ஏற்படு ்து ல் ஆகியவற்றில் 

உள்ள இலடபவளிலயக் குலறப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இது நோட்டின் கிரோமப்புறப் பகுதிகளில் மு ன்லமயோன அஞ்சலக ் திட்டங்களின் மீது 

அலனவருக்குமோன நோடு  ழுவிய உள்ளடக்க ்ல  உறுதி பசய்வல  தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 இந்  ் திட்டமோனது தசோ லன அடிப்பலடயில் மகோரோஷ்டிரோவில் பசயல்படு  ்ப் 

படுகின்றது. 
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உள்ளடக்கியுள்ள திட்டங்கள் 

o தசமிப்பு வங்கிக் கணக்கு, சிறு தசமிப்புக் கணக்கு, என்எஸ்சி/தகவிபி 

சோன்றி ழ்கள். 

o சுகன்யோ  சம்ரிதி கணக்கு/பிபிஎப் கணக்குகள்.  

o நிதியளிப்பு வழங்கப்பட்ட அஞ்சல் அலுவலக தசமிப்புக் கணக்குடன் இலணக்கப் 

பட்ட இந்திய அஞ்சலகப் பணவழங்கீட்டு வங்கிக் கணக்குகள்.  

o அஞ்சல் ஆயுள் கோப்பீட்டுக் பகோள்லக / ஊரக அஞ்சலக ஆயுள் கோப்பீட்டுக் 

பகோள்லக மற்றும் 

o பிர ோன் மந்திரி சுரக்சோ பீமோ தயோெனோ கணக்கு / பிர ோன் மந்திரி ஜீவன் தெோதி 

பீமோ தயோெனோ கணக்கு. 

 ஒரு திட்டமோனது 1 நட்ச ்திர ்  ரக் குறியீட்டிற்குச ்சமமோகும்.  

 எனதவ, ஒரு கிரோமமோனது தமற்கண்ட பட்டியலிலிருந்து 4 திட்டங்களுக்கோக த சிய 

அளவிலோன உள்ளடக்க ்ல  அலடந் ோல், அந் க் கிரோமமோனது 4 நட்ச த்ிரக்  ரக் 

குறியீடு மற்றும் அ ற்கு தமற்பட்ட  ரக் குறியீட்லடப் பபறும்.  

 

கடல்சார ்துணறயின் பிரசச்ிணனகளுக்கான SAROD – PORTS 

 ம ்திய அலமசச்ரோன மன்சுக் மண்டோவியோ அவரக்ள் “SAROD - துலறமுகங்கள்” 

(துலறமுகங்கள் – பிரசச்ிலனகளின் சுமூகமோன தீரவ்ிற்கோன சமூகம்/Society for 

Affordable Redressal of Disputes-Ports) எனப் பபயரிடப்பட்ட, பிரசச்ிலனகலள ் தீரக்்கும் 

ஒரு குலறதீர ்நலடமுலறலய ் ப ோடங்கி லவ த்ுள்ளோர.் 

 இது கடல்சோர ் துலறயில் ம த்ியஸ்  த்ின் மூலம் பிரசச்ிலனகளின் தீரவ்ிற்கு 

ஆதலோசலன வழங்கி உ வ உள்ளது.  

 இது  னியோர ்துலறமுகங்கள், களங்கள், முலனயங்கள் மற்றும் சிறு துலறமுகங்கள் 

உள்ளிட்ட முக்கியமோன துலறமுக அறக்கட்டலளகள், சிறிய அளவிலோன 

துலறமுகங்கள் தபோன்றவற்லற உள்ளடக்கியுள்ளது 

 இது பநடுஞ்சோலல ் துலறயில் NHAI/என்எசஏ் என்ற அலமப்பினோல் ஏற்படு ் ப்பட்ட 

SAROD – சோலலகள் என்ற அலமப்லபப் தபோன்தற உள்ளது.  

 இது நியோயமோன முலறயில் பிரசச்ிலனகளுக்குக் குறி ்  கோல த்ிற்குள் சுமூகமோன 

தீரவ்ிலனக் கண்டறிவ ற்கோக சமு ோயப் பதிவுகள் சட்டம், 1860 என்ற சட்ட ்தின் கீழ் 

ஏற்படு  ்ப் பட்டுள்ளது.  

 

ஒருங்கிணைந்த சாணல விபத்துகள் தரவுதளத் திட்டம் (iRAD) 

 ம ்திய அரசோனது நோடு முழுவதும்  ஒருங்கிலணந்  சோலல விப த்ுகள்  ரவு  ள ் 

திட்ட த்ிலன (iRAD) பசயல்படு ்துகின்றது. அது ப ோடரப்ோன பசயலியோனது 

நிகழ்விட த்ிதலதய விப த்ு குறி  ்  கவலலச ்தசகரிக்க வழிவலக பசய்கின்றது.  

 ஆரம்ப த்ில் இந்  ் திட்டமோனது மகோரோஷ்டிரோ, கரந்ோடகோ, ம ்தியப் பிரத சம், 

இரோெஸ் ோன், உ  ்ரப் பிரத சம் மற்றும்  மிழ்நோடு ஆகிய மோநிலங்களில் 

பசயல்படு  ்ப் படவுள்ளது.  

 இந் ச ் பசயலியோனது கோவல் துலற, தபோக்குவர ்து, சுகோ ோரம் மற்றும் பல்தவறு 

பங்கு ோரரக்ள்  ங்களது லகதபசிகலளப் பயன்படு ்தி நிகழ்விட ்திதலதய விப ்து 

குறி ்   கவலலச ்தசகரிக்க வழிவலக பசய்கின்றது.  
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 இந்  ்  ரவுகளோனது பின்னோளில் சோலலக் கட்டலமப்பு மற்றும் விப த்ு குறி ்  

 ரலவப் பதிவு பசய் ல் ஆகியவற்லற தமம்படு த்ுவ ற்கோக தீரவ்ு நடவடிக்லககள் 

மற்றும் சோலல விப த்ுகளுக்கோன கோரணங்கலளக் கண்டறி ல் தபோன்ற பல்தவறு 

பயன்போடுகளுக்கோக பயன்படு  ்ப்படவுள்ளது. 

 

பை்ணடய இந்தியக் கலாசச்ாரத்ணத ஆய்வு பசய்வதற்கான குழு 

 ம ்திய அரசோனது உலகின் மற்ற கலோசச்ோரங்களுடன் ப ோடரப்ுலடய மற்றும் 

 ற்தபோல ய கோல ்திலிருந்து 12,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்ல ய இந்தியக் 

கலோசச்ோர ்தின் பரிணோமம் மற்றும் உருவோக்கம் குறி த்ு ஒரு விரிவோன ஓர ்ஆய்லவ 

நட த்ுவ ற்கோக வல்லுநர ்குழு ஒன்லற அலம த்ுள்ளது. 

 16 உறுப்பினரக்லளக் பகோண்ட இந் க் குழுவோனது புதுதில்லியில் உள்ள இந்திய ் 

ப ோல்லியல் சமூக ்தின்  லலவரோன தக என் தீக்சி ் மற்றும் இந்திய ் ப ோல்லியல் 

துலற ஆய்வின் முன்னோள் இலண பபோது இயக்குநர ் மற்றும் இ ர பல 

உறுப்பினரக்லளக் பகோண்டுள்ளது.  

 

விமானத் திருத்த மபசாதா, 2020 

 மக்களலவயோனது விமோனச ் சட்டம், 1934 என்ற ஒரு சட்ட ்ல  ் திரு ் க் தகோரும் 

விமோன (திரு  ்) மதசோ ோ, 2020 என்ற மதசோ ோ ஒன்லற  நிலறதவற்றி உள்ளது.  

 இந் ச ் சட்டமோனது உள்நோட்டு விமோனங்களின் உற்ப த்ி உரிலம, பயன்போடு, 

பசயல்போடு, விற்பலன, இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ஆகியவற்லற 

ஒழுங்குபடு த்ுவல யும் விமோன நிலலயங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவல  

ஒழுங்குபடு த்ுவல யும் தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 இந்  மதசோ ோவோனது பின்வரும் ஒழுங்குமுலற நிறுவனங்களுக்குச ் சட்டப்பூரவ் 

அங்கீகோர ்ல  அளிக்கவுள்ளது.  

o உள்நோட்டு விமோனப் தபோக்குவர த்ின் பபோது இயக்குநரகம் (DGCA - Directorate 

General of Civil Aviation) 

o சிவில் விமோனப் போதுகோப்பு முகலம (BCAS - Bureau of Civil Aviation Security) 

o விமோன விப ்துகள் விசோரலண முகலம (AAIB - Aircraft Accident Investigation Bureau) 

 DGCA ஆனது இந்  மதசோ ோவின் கீழ் விமோனப் தபோக்குவர ்து ப ோடரப்ோக 

தமற்போரல்வ மற்றும் ஒழுங்குமுலறச ்பசயல்போடுகலள தமற்பகோள்ளும்.   

 BCAS ஆனது உள்நோட்டு விமோனப் போதுகோப்பு ப ோடரப்ோன ஒழுங்குமுலற தமற்போரல்வ 

நடவடிக்லககலள  தமற்பகோள்கின்றது.  

 AAIB ஆனது விமோன விப த்ுகள் மற்றும் அது ப ோடரப்ோன நிகழ்வுகள் குறி த்ு 

விசோரலண தமற்பகோள்கின்றது.  

 இந்  ஒழுங்குமுலற ஆலணயங்களுக்கோன சட்டப்பூரவ் அங்கீகோரமோனது சரவ்த ச 

சிவில் விமோனப் தபோக்குவர த்ு அலமப்பினோல் பரிந்துலரக்கப் பட்டுள்ளது படி  

இந்தியோவின் விமோனப் தபோக்குவர த்ு போதுகோப்பு ்  ரவரிலசலய தமம்படு  ் 

இருக்கின்றது.  

 இந் ச ் சட்டமோனது ம த்ிய அரசின் கடற்பலட, இரோணுவம், விமோனப் பலடலயச ்

தசரந்்  விமோனங்களுக்கு விலக்கு அளி த்ுள்ளது. 
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சுபவதா கபிலா பசுக்கள் 

 இந்திய தவளோண் ஆரோய்சச்ி ஆலணயம், த சிய விலங்கு மரபணு வள அலமப்போனது 

சுதவ ோ கபிலோ பசுக்கலள தகோவோவின் இனமோக (Goan breed) அறிவி ்துள்ளது.  

 இந் ப் பசுக்கள் தகோவோவில் வோல்தபோய், சோதகரி மற்றும் இ ர பகுதிகளில் கோணப் 

படுகின்றது. 

 இந் ப் பசுக்கள் அ ன் ஏ2 வளப் போலின் ஊட்டசச் த்ு மதிப்பிற்கோக நன்கு அறியப் 

படுகின்றது.  

 

ஆயுர்பவதத்தில் கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்சச்ி ணமயத்திற்கான (IoTR) மபசாதா, 

2020 

 நோடோளுமன்றமோனது ஆயுரத்வ  ்தில் கற்பி  ்ல் மற்றும் ஆரோய்சச்ி லமய த்ிற்கோன 

(IoTR - Institute of Teaching and Research) மதசோ ோ, 2020 என்ற ஒரு மதசோ ோவிலன 

நிலறதவற்றியுள்ளது.  

 இந்  மதசோ ோவோனது ஆயுரத்வ  த்ில் IoTR-ஐ ஏற்படு ்துவல  தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 தமலும் இந்  மதசோ ோவோனது IoTR-ஐ த சிய முக்கிய ்துவம் வோய்ந்  லமயமோக 

அறிவிக்கவும் பரிந்துலரக்கின்றது. 

 இந்  நிறுவனங்களுக்கோன நிதியோனது ம ்திய அரசிடமிருந்துப் பபறப்படவுள்ளது.  

 இந்  மதசோ ோவோனது குெரோ ்தின் ெோம்நகரில் அலமந்துள்ள 3 ஆயுரத்வ  

நிறுவனங்கலள ஒன்றோக இலணக்க பரிந்துலர த்ுள்ளது.  

 அந்  3 நிறுவனங்கள் பின்வருமோறு: 

o ஆயுரத்வ  ்தில் முதுகலல கற்பி ் ல் மற்றும் ஆரோய்சச்ி லமயம். 

o ஸ்ரீகுலோப் குன்பவரப்ோ ஆயுரத்வ  மகோவி ்யோலயோ.  

o இந்திய ஆயுரத்வ  மருந்து அறிவியல் நிறுவனம். 

 

மத்திய அணமசச்ரின் ராஜினாமா 

 ஹரச்ிம்ர ் கவுர ் போ ல் மக்களலவயில் அறிமுகம் பசய்யப்பட்ட 3 தவளோண் 

மதசோ ோக்கலள எதிர ்த்ு ம ்திய அலமசச்ரலவயில் இருந்து விலகினோர.் 

 முன்பமோழியப்பட்ட இதில் மதசோ ோக்கள் பஞ்சோபில் விவசோய ் துலறலய அழிக்கும் 

என்று அவர ்கூறியுள்ளோர.் 

மூன்று மதொதாக்கள்: 

o அ த்ியோவசியப் பபோருட்கள் (திரு  ்ம்) மதசோ ோ, 

o விவசோயிகள் உற்ப ்தி வணிக மற்றும் வர ் ்க மதசோ ோ (ஊக்குவிப்பு மற்றும் 

வசதி) மற்றும் 

o விலல உறுதி மற்றும் தவளோண் தசலவகள் மதசோ ோ மீ ோன விவசோயிகள் 

(அதிகோரமளி ் ல் மற்றும் போதுகோப்பு) ஒப்பந் ம். 

 அவர ்2014 ஆம் ஆண்டில் ம ்திய உணவு ப ப்படு த்ு ல் அலமசச்ரோக படோவி ஏற்றோர.் 

தமலும் 2019 ஆம் ஆண்டு ப ோடங்கிய அரசோங்க ்தின் இரண்டோவது ப விக் 

கோல த்ிலும் அத  ப விலய ்  க்க லவ த்ுக் பகோண்டோர.் 
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அஜய் டிர்கி கமிட்டி 

 தவளோண் துலறயில் நிலக் கு  ்லகலய முலறப்படு ்  தவண்டி ஒரு வலரபட ்ல  ் 

 யோரி ்திட அெய் டிரக்ி  லலலமயில் ஓர ்உயர ்மட்டக் குழுலவ ம த்ிய அரசோனது 

அலம ்துள்ளது. 

 இந் ச ் சீரத்ிரு ் மோனது நல ்திட்ட நலன்கலளப் பபறோ  நிலமற்ற தவளோண் 

ப ோழிலோளரக்ளின் உரிலமகலள வகு ்துக் கூறும். 

 முன்பமோழியப் பட்டுள்ள இந்  நிலக் கு ் லக கட்டலமப்போனது நில 

உரிலமயோளரக்ள், விவசோயிகள் மற்றும் தவளோண் ப ோழிலோளரக்ளின் உரிலமகலள 

அங்கீகரிக்கும். 

 

பபாதுக் பகாள்முதல் ஆணை, 2017 - திருத்தம் 

 இந்திய அரசோனது சமீப ்தில் 2017 ஆம் ஆண்டின் பபோதுக் பகோள்மு ல் ஆலணலய ் 

திரு ்தியுள்ளது. 

 சீன மு லீட்லடக் குலறக்க இந்  ் திரு  ்ம் பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இந்  ் திரு  ்ம் இப்தபோது துலறகள் மற்றும் அது சோரந்்  அலமசச்கங்களுக்கு வகுப்பு 

1 மற்றும் வகுப்பு 2 என்ற உள்ளூர ் வழங்குநரக்ளுக்கு அதிக உள்ளூர ் உள்ளடக்க ் 

த லவலய (local content requirement) அறிவிக்க உ வுகிறது. 

 முன்ன ோக வகுப்பு 1 மற்றும் வகுப்பு 2 உள்ளூர ்வழங்குநரக்ளின் பங்கு முலறதய 50% 

மற்றும் 20% என நிரண்யிக்கப் பட்டிருந் து. 

 வகுப்பு 1 உள்ளூர ் வழங்குநர ் என்பவர ்  னது பபோருட்கள் மற்றும் தசலவகள் 

ஆகியவற்லறக் பகோள்மு ல் தமற்பகோள்வ ற்கு உள்ளூர ்உள்ளடக்க அளவிலன 50% 

என்ற அளலவ விட அதிகமோகதவோ அல்லது சமமோகதவோ பகோண்டு இருக்கும்  ஒரு 

வழங்குநர ்ஆவோர.் 

 இப்தபோது இந்  ் திரு  ் த்ின் மூலம் உள்ளூர ்உள்ளடக்க ் த லவலய 50% க்கும் 

அதிகமோக அலமசச்கம் அறிவிக்க முடியும். 

 

இந்தியாவின் முதல் பிரத்திபயக தனியார ்பஜட் விமான நிணலயம் 

 இந்தியோவின் மு ல் பிர ்திதயக  னியோர ்பெட் விமோன நிலலயம் படல்லியில் உள்ள 

இந்திரோ கோந்தி சரவ்த ச விமோன நிலலய த்ில் திறக்கப் பட்டுள்ளது. 

  னியோர ் பெட் விமோனங்களின் விமோன நடவடிக்லககலள இந் ப் பிர ்திதயக 

நிலலயமோனது லகயோளும். 

 புதிய மற்றும் பிர த்ிதயக  னியோர ் பெட் விமோன நிலலயம் வணிக ரீதியோன 

விமோனங்களின் சீரோன இயக்க த்ிற்கு உ வும். 

 

ராபஜஷ் பந்த் குழு 

 த சிய இலணயப் போதுகோப்பு ஒருங்கிலணப்போளர ்பலப்டிபனன்ட் பெனரல் ரோதெஷ் 

பந் ் (ஓய்வு) அவரக்ளின் கீழ் ம ்திய அரசு ஒரு நிபுணரக்ளின் குழுலவ 

அலம ்துள்ளது. 

 இது சீன நிறுவனமோன பஷன்ஹுவோ தடட்டோ என்ற நிறுவன ்தினோல் 

கண்கோணிக்கப்படும் முக்கிய அரசியல்  லலவரக்ள் உள்ளிட்ட இந்திய நோட்டினலரப் 

பற்றிய அறிக்லககலள ஆய்வு பசய்யவுள்ளது. 
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சிந்து நதி ஒப்பந்தத்தின் 60 ஆை்டுகள் 

 இந்  ஆண்டின் பசப்டம்பர ்19 ஆம் த தியோனது இந்தியோ மற்றும் போகிஸ் ோன் ஆகிய 

நோடுகளுக்கிலடதயயோன சிந்து நதி ஒப்பந்  த்ின் 60 ஆம் ஆண்டு நிலறலவக் 

குறிக்கின்றது. 

 இது 1960 ஆம் ஆண்டில் லகபயழு த்ிடப்பட்ட, உலக வங்கியினோல் நடுநிலல 

பசய்யப்பட்ட, இந்தியோ மற்றும் போகிஸ் ோன் ஆகிய நோடுகளுக்கிலடதயயோன ஒரு நதி 

நீர ்விநிதயோக ஒப்பந் மோகும். 

 இந்  ஒப்பந்  ்தின் கீழ் பின்வரும் அம்சங்கள் பசயல்படு  ்ப் படுகின்றன. 

o இந்தியோவின் “கிழக்கில்” போயும் 3 நதிகளோன பியோஸ், ரோவி, சட்லெ் ஆகியவற்றின் 

நீரோனது இந்தியோவிற்கு ்  ரப்படுகின்றது.  

o இந்தியோவின் “தமற்கில்” போயும் 3 நதிகளோன சிந்து, பசனோப், ஜீலம் ஆகியவற்றின் 

நீரோனது போகிஸ் ோனிற்கு ்  ரப்படுகின்றது.  

 

 

டிஆர்டிஓ-வின் புதிய பமம்படுத்தப்பட்ட பதாழில்நுட்ப ணமயங்கள் 

 போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அலமப்போனது (DRDO - Defence Research and 

Development Organisation) எதிரக்ோல இரோணுவப் பயன்போடுகள் குறி த்ு ஆரோய்சச்ிலய 

தமற்பகோள்வ ற்கோக 8 தமம்படு ் ப்பட்ட ப ோழில்நுட்ப லமயங்கலள 

அலமக்கின்றது.  

 இந்  லமயங்கள் இரோணுவப் பயன்போடுகளுக்கோக முக்கியமோன பகுதிகளில் புதிய 

ப ோழில்நுட்பங்கள் குறி  ் ஆரோய்சச்ிலய தமற்பகோள்வ ற்கு தவண்டி கல்வி 

லமயங்களுக்கு உ வ இருக்கின்றது. 

  ற்பபோழுது DRDO நோடு முழுவதும் 50 ஆய்வகங்கலளக் பகோண்டுள்ளது. 

 இலவ விண் பயணம் பற்றிய அறிவியல், ஆயு ங்கள், தபோர ்வோகனங்கள், பபோறியியல் 

அலமப்புகள், ஏவுகலணகள், தமம்படு  ்ப்பட்ட கணினி அறிவியல் மற்றும் கப்பல் 

அலமப்புகள் தபோன்ற துலறகலள உள்ளடக்கிய  வளரந்்து வரும் போதுகோப்பு  ்

ப ோழில்நுட்பங்களில் பங்பகடுக்கும்.  

 

வான்பவளிக் குமிழி ஒப்பந்தங்கள் 

 இந்தியோவோனது அபமரிக்கோ, கனடோ, பிரோன்சு, பெரம்னி, ஐக்கிய இரோெ்ஜியம், மோல ் 

தீவுகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், க  ்ோர,் ஆப்கோனிஸ் ோன் மற்றும் பக்லரன் தபோன்ற 10 

நோடுகளுடன் வோன்பவளிக் குமிழி ஒப்பந் ங்களில் ஈடுபட்டுள்ளது.  
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 இது இந்தியோ மற்றும் இ ர நோடுகளுக்கிலடதயயோன ஒரு இரு ரப்பு ஒப்பந் மோகும்.  

 வோன்பவளிக் குமிழி என்பது தகோவிட் – 19 தநோய் ் ப ோற்றின் கோரணமோக  லட 

பசய்யப் பட்டுள்ள வழக்கமோன சரவ்த ச விமோன தசலவகளின் தபோது  ங்களது 

த சிய விமோனங்கள் மற்ற நோடுகளுக்கும் மற்ற நோடுகளின் விமோனங்கள்  ங்களது 

நோட்டிற்கும் பறக்க அனுமதிக்கும்  

 ஆனோல் வந்த  போர ் திட்ட த்ில் இந்தியப் பயணிகள் விமோனங்கள் மட்டுதம 

பசயல்பட அனுமதிக்கப் பட்டன.  

  

ராபி காலப் பயிரக்ளுக்கான குணறந்தபட்ச ஆதார விணல (MSP) 

 இந்திய அரசோனது ரோபி கோலப் பயிரக்ளின் மீ ோன MSP விலலலய  அதிகரி த்ு 

உள்ளது. 

 தகோதுலமயின் மீ ோன MSP (Minimum Support Price) ஆனது 1 குவிண்டோலுக்கு ரூ.50 என்ற 

அளவில் அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 பகோண்லடக் கடலல, கடுகு, குங்குமப்பூ, பருப்பு ஆகியலவ இ ர பயிரக்ளோகும். 

 MSP ஆனது தவளோண் விலலகள் ஆலணய த்ினோல் தமற்பகோள்ளப்படும் 

பரிந்துலரகளின் அடிப்பலடயில் நிரண்யிக்கப்படுகின்றது.  

 

“பயை இலக்கு வடகிழக்கு, 2020” என்ற திருவிழா 

 4 நோட்கள் கோல அளவுள்ள இந்  நிகழ்வோனது 2020 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்27 அன்று 

உள்துலற அலமசச்ரோல் முலறயோக ் ப ோடங்கி லவக்கப்பட விருக்கிறது. 

 ம ்திய அலமசச்ரோன ஜி ்த ந்திர சிங் அவரக்ள் “பயண இலக்கு வடகிழக்கு, 2020” 

(வளரந்்து வரும் மகிழ்சச்ிக்குரியப் பயண இலக்குகள்) என்ற திருவிழோவிற்கோன 

சின்னம் மற்றும் போடலல பவளியிட்டுள்ளோர.் 

 இந்  ் திருவிழோவோனது வடகிழக்கின் வளமிக்க ஆரோயப்படோ  திறன்கள் குறி த்ு 

நோட்டில் பல்தவறு பகுதிகளில் வோழும் மக்கள் ப ரிந்து பகோள்ள உ வ இருக்கின்றது.  

 இந்  ் திருவிழோவோனது 2018 ஆம் ஆண்டில் சண்டிகரிலும் 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்திய 

நுலழவு வோயிலிலும் (புது தில்லி) ப ோடங்கப் பட்டது.  

 

கர் தாக் ஒளியியல் இணழத் திட்டம் 

 பிர மர ்பீகோரில் 9 பநடுஞ்சோலல ் திட்டங்கள் மற்றும் ஒளியியல் இலழ இலணயச ்

தசலவகள் ஆகியவற்லற ் ப ோடங்கி லவ  ்ோர.் 

 ஒளியியல் இலழச ்தசலவகளோனது “கர ் ோக் ஒளியியல் இலழ” என்ற திட்ட த்ின் கீழ் 

வழங்கப் பட்டு வருகின்றது. 

 இந்  ் திட்டமோனது ம த்ிய மின்னணு மற்றும்  கவல் ப ோழில்நுட்ப ் துலற 

அலமசச்க ்தினோல் பசயல்படு  ்ப் படுகின்றது.  

 இந்  ் திட்டமோனது பீகோரில் 45,945 கிரோமங்கலள இலணக்கவுள்ளது.  

 இது பீகோரின் ப ோலல தூர ்தில் உள்ள கிரோமங்களுக்கு டிஜிட்டல் புரட்சிலய 

ஏற்படு  ் வழிவலக பசய்கின்றது. 
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வானூரத்ிப் பிரிவில் பபை் அதிகாரிகள் 

 இந்தியப் போதுகோப்பு ் துலற வரலோற்றில் மு ன்முலறயோக 2 பபண் அதிகோரிகள் 

இந்தியக் கடற்பலடயின் வோனூரத்ிப் பிரிவில் போரல்வயோளரக்ளோக இலணவ ற்கு ் 

த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

 தபோரக்் கப்பல்கலள இயக்கும் மு ல் பபண் தபோரப்லட வீரரக்ள் இவரக்ளோவர.் 

 துலண ்  ளபதி (பலப்டினன்ட்) ரி ்தி சிங் மற்றும் துலண ்  ளபதி குமுதினி தியோகி 

ஆகிதயோர ்அந்  வோனூரத்ிப் பிரிவில் இலணயவிருக்கும் 2 அதிகோரிகள் ஆவர.் 

 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் இணடநீக்கம் 

 சமீப த்ில் 8 மோநிலங்களலவ உறுப்பினரக்ள் அலவயில் தமோசமோன முலறயில் 

பசயல்பட்ட ற்கோக அலவ நடவடிக்லககளில் பங்தகற்க ்  லட பசய்யப் பட்டு 

உள்ளனர.் 

 மோநிலங்களலவயின்  லலவர ்அந்  அலவயின் விதிகள் பு  ்க த்ின் விதி எண் 255 

என்பதின் கீழ்  னது போரல்வயில் எந் பவோரு உறுப்பினர ்  வறோக நடந்து 

பகோள்கிறோதரோ அவலர அலவ நடவடிக்லகயிலிருந்து உடனடியோக பவளிதயற்றும் 

அதிகோர ்ல ப் பபற்றுள்ளோர.் 

 அந்  அலவயோனது அந்  அமரவ்ின் மீ முள்ள கோல ்திற்கு முழுவதும் அல்லோமல், ஒரு 

குறிப்பிட்ட கோல த்ிற்கு அலவ நடவடிக்லகயில் அந்  உறுப்பினர ்

பங்தகற்பதிலிருந்து ்  லட பசய்வ ற்கோன தீரம்ோன ்ல  (motion) ஏற்றுக் பகோள்ளும். 

 சபோநோயகலரப் தபோல் மோநிலங்களலவயின்  லலவர ் அலவயின் உறுப்பினலர ் 

 லட பசய்வ ற்கோன எந் பவோரு அதிகோர ்ல யும் பகோண்டிருக்க வில்லல. 

 மோநிலங்களலவயோனது மற்பறோரு தீரம்ோன ்தின் மூலம் அந்  ்  லடலய நீக்கலோம். 

 

பகாள்ணள பநாய்கள் (திருத்தம்) மபசாதா, 2020 

 2020 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் 22 அன்று இந்திய நோடோளுமன்றமோனது சுகோ ோரப் 

பணியோளரக்ளின் போதுகோப்லப உறுதி பசய்வ ற்கோக பகோள்லள தநோய்கள் 

(திரு ் ம்) மதசோ ோ, 2020 என்ற மதசோ ோலவ நிலறதவற்றியுள்ளது.  

 இந்  மதசோ ோவோனது 2020 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்19 அன்று மோநிலங்களலவயினோல் 

நிலறதவற்றப் பட்டுள்ளது.  

சிற ் ம்ெங்கள் 

 இந்  மதசோ ோவோனது பகோள்லள தநோய்கலள எதிர ்்துப் தபோரோடும் சுகோ ோரப் 

பணியோளரக்ளின் போதுகோப்லப உறுதி பசய்வ ற்கோகவும் இது தபோன்ற தநோய்களின் 

பரவலல ்  டுப்ப ற்கோக ம ்திய அரசின் அதிகோரங்கலள விரிவு பசய்வ ற்கோகவும்  

பகோள்லள தநோய்கள் சட்டம், 1897 என்ற சட்ட ்ல  ் திரு த்ுகின்றது. 

 நோடோளுமன்ற த்ில் நிலறதவற்றப்பட்ட இந்  மதசோ ோவோனது 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

மோ  ்தில் அறிவிக்கப்பட்ட ப ோற்று தநோய்கள் (திரு  ்ம்) அவசரச ் சட்ட ்ல  

நீக்குகின்றது. 

 இந் ச ் சட்டமோனது சுகோ ோர நலப் பணியோளரக்ளின் வோழ்விற்கு இழப்பு 

ஏற்படு த்ு ல், தீங்கு விலளவி  ்ல், அபோயகரமோன முலறயில் நடந்து பகோள் ல், 

புண்படு த்ு ல் ஆகியவற்லற நடவடிக்லக எடுக்க ்  க்க மற்றும் பிலணயில் 

பவளிவர முடியோ  ோன ஒரு  குற்றமோக ஆக்குகின்றது.  

 தமலும் இந்  மதசோ ோவோனது 3 மோ ம் மு ல் 5 ஆண்டுகள் வலரயிலோன சிலற ் 

 ண்டலனலயயும் ரூ.50,000 மு ல் ரூ.2,00,000 வலரயிலோன அபரோ ம் விதிக்கப் 

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


                             

  

 

44 
 

படுவ ற்கோன அம்ச ்ல யும் பகோண்டுள்ளது.  

 

 

வங்கியியல் ஒழுங்குமுணற (திருத்தம்) மபசாதா, 2020 

 வங்கியியல் ஒழுங்குமுலற (திரு ் ம்) மதசோ ோ, 2020 ஆனது ெுன் 26 அன்று 

அறிவிக்கப்பட்ட அவசரச ் சட்ட ்திற்கு மோற்றோக இந்திய நோடோளுமன்ற த்ினோல் 

நிலறதவற்றப் பட்டுள்ளது. 

 இந்  மதசோ ோவோனது வங்கியியல் ஒழுங்கு முலறச ் சட்டம், 1949 என்ற சட்ட ்தின் 

மீ ோன திரு ் ங்கலளப் பரிந்துலரக்கின்றது.  

 இந் ப் புதிய மதசோ ோவோனது கூட்டுறவு வங்கிகலள இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் (RBI - 

Reserve Bank of India) கண்கோணிப்பின் கீழ் பகோண்டு வருகின்றது.  

சிற ் ம்ெங்கள் 

 வங்கியியல் நிறுவனங்களுக்குப் பபோருந்தும் அலன ்து விதிகளும் கூட்டுறவு 

வங்கிகளுக்கும் பபோருந்  இருக்கின்றது. 

 இது எந் பவோரு வங்கியியல் பசயல்போடுகலளயும் போதிக்கோ  வண்ணம் பபோது 

மக்களின் நலம், வங்கியியல் முலற, வங்கியில் கணக்கு லவ த்ுள்ளவரக்ள் மற்றும் 

வங்கியியல் நிறுவனங்களின் சரியோன தமலோண்லம ஆகியவற்லற உறுதி 

பசய்வ ற்கோக தவண்டி ஒரு திட்ட ்ல  தமம்படு  ் ம ்திய வங்கிக்கு உ வ 

இருக்கின்றது. 

 இந்  ் திரு ் ங்கள் பங்கு மூல னம், முன்னுரிலமப் ப ்திரங்கள், போதுகோப்பற்ற 

கடன் ப ்திரங்கலளக் பகோண்டு பபோது பவளியீடுகள் மற்றும்  னியோர ்

அலமப்புகளின் மூலம் நிதிலய ் திரட்டவும் கூட்டுறவு வங்கிகலள அனுமதிக்க 

இருக்கின்றது.  

விதிவிலக்குகள் 

 இது மோநிலச ் சட்டங்களின் கீழ் உள்ள கூட்டுறவு சங்கங்களின் மோநிலப் 

பதிவோளரக்ளின்  ற்தபோல ய அதிகோரங்கலளப் போதிக்கோது.  

  னது மு ன்லமயோன தநோக்கம் மற்றும் மு ன்லமயோன வணிகம் என்பது “தவளோண் 

தமம்போட்டிற்கு நீண்ட கோல நிதியு விலய அளிப்ப ோகக் பகோண்டுள்ள மற்றும் 

“வங்கி”, ”வங்கியோளர”், ”வங்கியியல்” என்ற பசோற்கூற்லறப் பயன்படு ் ோ  

மு ன்லம தவளோண் கடன் வழங்கல் சமூகம் அல்லது கூட்டுறவுச ்சங்கங்களுக்கு இது 

பபோருந் ோது.  
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ஐஐஐடி (Indian Institutes of Information Technology - IIIT) சட்டங்கள் திருத்த மபசாதா, 

2020 

 2020 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்22 அன்று இந்திய நோடோளுமன்றமோனது இந்திய ்  கவல் 

ப ோழில்நுட்ப லமயங்கள் சட்டங்கள் (திரு ் ம்) மதசோ ோ 2020 என்ற மதசோ ோலவ 

நிலறதவற்றியுள்ளது.  

 இந்  ் திரு  ்மோனது 2014 மற்றும் 2017 ஆகிய ஆண்டுகளின் மு ன்லமச ்

சட்டங்கலள ் திரு ்  உள்ளது.  

 இது பபோது- னியோர ் பங்களிப்பின் மூலம் இயங்கும் ஐஐஐடி தபோபோல், ஐஐஐடி 

அகர ்லோ, ஐஐஐடி சூர ,் ஐஐஐடி போகல்பூர ்மற்றும் ஐஐஐடி ரோய்சச்ூர ்என்ற 5 கல்வி 

நிறுவனங்கலள த சிய முக்கிய த்ுவம் வோய்ந்  நிறுவனங்களோக அறிவிக்கக் 

தகோருகின்றது.  

 இந்  கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்பகனதவ சமு ோயப் பதிவுகள், சட்டம் 1860 என்ற 

சட்ட ்தின் கீழ் பதிவு பசய்யப்பட்ட சங்கங்களோக பசயல்பட்டுக் பகோண்டு 

இருக்கின்றன.  

 இ ன் மூலம், த சிய முக்கிய ்துவம் வோய்ந்  களவில் நிறுவனங்களோக அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ள கல்வி நிறுவனங்களின் எண்ணிக்லகயோனது 25 ஆக உயர இருக்கின்றது. 

 

PASSEX – இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திபரலியா கடற்பணடப் பயிற்சி 

 இந்தியக் கடற்பலடயோனது கிழக்கு இந்தியப் பபருங்கடல் பகுதியில் ரோயல் 

ஆஸ்திதரலியக் கடற்பலடயுடன் ஒரு ப ோடர ்பயிற்சிலய ் ப ோடங்கியுள்ளது.   

 இந் க் கடற்பலடப் பயிற்சியில் ஆஸ்திதரலிய கடற்பலடலயச ்தசரந்்  எசஎ்ம்ஏஎஸ் 

தஹோபோரட்் மற்றும் இந்தியக் கடற்பலடக் கப்பல்களோன சஹோய ்ரி மற்றும் கரம்ுக் 

ஆகியலவ பங்கு பபறவுள்ளன. 

 இந்  ் ப ோடர ் பயிற்சியோனது இரு நோடுகளிலும் இலணந்து பசயலோற்றும் 

 ன்லமலய தமம்படு த்ு ல், புரிந்துணரல்வ தமம்படு ் ல், சிறந்  

நலடமுலறகலளப் பரிமோறிக் பகோள்ளு ல் ஆகியவற்லற தநோக்கமோகக் பகோண்டு 

உள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டு ெுன் மோ  ்திற்குப் பிறகு இந்தியப் பபருங்கடல் பகுதியில் இந்தியக் 

கடற்பலடயோல் நட ் ப்படும் 4வது பயிற்சி இதுவோகும். 

 

சின்குன் லா சுரங்கப் பாணத 

 த சிய பநடுஞ்சோலலகள் & கட்டலமப்பு தமம்போட்டுக் கழகமோனது உலகின் மிகவும் 

நீளமோன உயரம் பகோண்ட சின்குன் லோ சுரங்கப் போல  என்று கரு ப்படும் ஒரு 

திட்ட த்ில் பணியோற்றிக் பகோண்டிருக்கின்றது.  

 சிங்தகோ லோ கணவோயின் கீழ் உள்ள 13.5 கிதலோ மீட்டர ் நீளமுள்ள இந் ச ்சுரங்கப் 

போல யோனது சிங்தகோ லோ மற்றும் படும் (Padum) ஆகியலவ வழியோக மணோலி மற்றும் 

நிமுவிற்கு இலடதய அலன த்ு வோனிலலகளிலும் பயன்படும் சோலல இலணப்லப 

வழங்குகின்றது. 

 இந் ச ்சுரங்கப் போல யோனது இமோசச்லப் பிரத சம் மற்றும் தலஹ் ஆகியவற்றிற்கு 

இலடதய அலன ்து வோனிலலகளிலும் பயன்படும் சோலல இலணப்லப வழங்க 

இருக்கின்றது. 

 இந் ச ் சுரங்கப் போல  கட்டலமப்பின் மூலம், ெம்மு கோஷ்மீரில் உள்ள ெோன்ஸ்கர ்

பள்ள  ்ோக்கின் ஏற  ்ோழ 15 கிரோமங்கள் குளிர ் கோல ்தின் தபோது நிகழும் 

கடுலமயோன பனிப்பபோழிவின் கோரணமோக ஏற்படும்  னிலமப்படு த்ு லிலிருந்து 

விடுபட இருக்கின்றது. 
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எதிரப்்பு உரிணம குறித்த பகாள்ணக 

 இந்திய உசச் நீதிமன்றமோனது எதிரப்்பு உரிலம மற்றும் சோ ்தியமோன  லடகள் 

ஆகியலவ “நோடு  ழுவிய பகோள்லக” கிலடயோது என்றும் அலவ சூழ்நிலலலயப் 

பபோறு ்து பல்தவறு நிலலகளில் தவறுபோடும் என்றும் கூறியுள்ளது.  

 நீதியரசர ் எஸ்தக கவுல், அனிரு  ்ோ தபோஸ், கிருஷ்ணோ முரோரி ஆகிதயோலரக் 

பகோண்ட அமரவ்ோனது டிசம்பரில் நலடபபற்ற சிஏஏ-விற்கு எதிரோன தபோரோட்டங்கள் 

குறி ்  மனுக்கலள விசோரிக்கும் தபோது இவ்வோறு கூறியுள்ளது. 

 இந்  அமரவ்ு, எதிரப்்பு உரிலமயோனது ஒன்று கூடும் உரிலம தபோன்ற இ ர பபோது 

உரிலமகளுக்கு எதிரோக சமநிலலயுடன் இருக்க தவண்டும் என்று கூறியுள்ளது.  

 

நிறுவனங்கள் (திருத்த) மபசாதா, 2020 

 இந்  மதசோ ோவோனது நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 என்ற சட்ட ்ல  ் திரு  ்க் 

தகோருகின்றது.  

 இது த சிய நிறுவனச ் சட்ட ் தீரப்்போய ்தின் மீ ோன சுலமலயக் குலறப்பல  

தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்  மதசோ ோவோனது சில பிரிவுகலளச ்தசரந்்  பபோது நிறுவனங்களின் அயல்நோட்டு 

அதிகோர வரம்புகளில் சில பிரிவுகலளச ் தசரந்்  பங்குகலளப் பட்டியலிடுவ ற்கு 

ம ்திய அரசிற்கு அதிகோரம் வழங்குகின்றது.  

 இந்  மதசோ ோவோனது ரூ.50 இலட்சம் வலர சிஎஸ்ஆர ் பபோறுப்புலடலம (சமூக 

நிறுவனப் பபோறுப்புலடலம) உள்ள நிறுவனங்களுக்கு சிஎஸ்ஆர ் குழுக்கலள 

அலமப்பதிலிருந்து ஒரு ஆண்டுக்கு விலக்கு அளி த்ுள்ளது.   

 இந்  மதசோ ோவோனது குற்றங்களில் 3 மோற்றங்கலளச ்பசய்துள்ளது. 

o சில குற்றங்களுக்கோன  ண்டலனலய நீக்கியுள்ளது. 

o சில குற்றங்களுக்கோன சிலற ்  ண்டலனலய நீக்கியுள்ளது. 

o சில குற்றங்களில் பசலு  ்ப்பட தவண்டிய அபரோ  ் ப ோலகலயக் குலற ்து 

உள்ளது. 

 தமலும் இது, அறபநறியில் ப ோழில் ப ோடங்கு ல் மற்றும் தநரல்மயோன முலறயில் 

ப ோழில் ப ோடங்கு லல ஊக்குவிக்கும் பல்தவறு குற்றங்கலளக் குற்றமற்ற ோக 

ஆக்கியுள்ளது.  
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“கிரிட்டக்யா” பஹக்கத்தான் 

 “KRITAGYA” (கிரிட்டோக்யோ) தஹக்க ் ோன் ஆனது த சிய தவளோண் உயர ் கல்வி  ்

திட்ட த்ின் கீழ் இந்திய தவளோண் ஆரோய்சச்ி ஆலணய த்ினோல் திட்டமிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இது பபண்களுக்கு உகந்  கூறுகளுடன் சிறப்புக் கவனம் பசலு த்ுவதுடன் தவளோண் 

நலடமுலறலய தமம்படு த்ுவ ற்கோன சோ ்தியமோன ப ோழில்நுட்ப ் தீரவ்ுகலள 

ஊக்குவிப்பல யும் தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 

 

பகாவிட் - 19 பதாற்றால் இறந்த முதல் மத்திய அணமசச்ர ்

 தகோவிட் - 19 ப ோற்று உறுதியோன நிலலயில் ம ்திய இரயில்தவ இலண அலமசச்ரும் 

கரந்ோடக போெக நோடோளுமன்ற உறுப்பினருமோன சுதரஷ் அங்கோடி (65) அவரக்ள் 

கோலமோனோர.் 

 பகோதரோனோ தீநுண்மியோல் இறந்  மு ல் ம த்ிய அலமசச்ர ்இவரோவோர.் 

 இவர ்பபலகோவி ப ோகுதியில் நோன்கு முலற நோடோளுமன்ற உறுப்பினரோனவர ்ஆவோர.் 

 கன்னியோகுமரிலயச ்தசரந்்  கோங்கிரஸ் எம்.பி., எச.் வசந்  குமோர ்அவரக்ள் தகோவிட் - 

19 ப ோற்றோல் இறந்  மு ல் நோடோளுமன்ற உறுப்பினரோவோர.் 

 எனதவ, 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மு ல் இலட த் ர ்லலக் கன்னியோகுமரி 

மக்களலவ ் ப ோகுதி கோணவிருக்கிறது. 

 முன்ன ோக, 1969 ஆம் ஆண்டு ெனவரி மோ  த்ில் இ ப் ோகுதி இலட ்த ர ்லலக் 

கண்டது. 

 இந்  ் த ர ்ல் முன்னோள் மு ல்வர ்தக.கோமரோெர ்அவரக்ளின் அரசியல் வருலகலயக் 

குறி  ்து. 

 

அத்தியாவசியப் பபாருட்கள் (திருத்தம்) மபசாதா - 2020 

 அ த்ியோவசிய பபோருட்கள் (திரு  ்ம்) மதசோ ோ, 2020 என்ற மதசோ ோலவ பசப்டம்பர ்15 

அன்று நோடோளுமன்றம் நிலறதவற்றியது. 

 இந்  மதசோ ோவோனது 2020 ஆம் ஆண்டு ெூன்  மோ  ்தில் அறிவிக்கப்பட்ட அவசரச ்

சட்ட ்ல  மோற்றுகின்றது 

 இது அ த்ியோவசியப் பபோருட்கள் சட்டம், 1955 என்ற சட்ட த்ில் திரு ் ம் பசய்கிறது. 

 அ த்ியோவசியப் பபோருட்கள் சட்டமோனது (1955) பல்தவறு வலகயோன பபோருட்களின் 

வர ்் க த்ில் மோநில அரசோங்கங்களின் கட்டுப்போட்லடச ் பசயல்படு ்  ம த்ிய 

அரலச அனுமதி ் ன் மூலம் பணவீக்க ்ல க் கட்டுப்படு ் ப் பயன்படு ் ப் பட்டது. 

மதொதாவின் அம்ெங்கள் 

  ோனியங்கள், பருப்பு வலககள், எண்பணய் வி ்துகள், சலமயல் எண்பணய்கள், 

பவங்கோயம் மற்றும் உருலளக்கிழங்கு தபோன்ற பபோருட்கலள அ த்ியோவசியப் 

பபோருட்களின் பட்டியலிலிருந்து நீக்குகிறது. 
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  னியோர ் மு லீட்டோளரக்ள்  ங்கள் வணிக நடவடிக்லககளில் தமற்பகோள்ளப்படும் 

அதிகப்படியோன ஒழுங்குமுலற  லலயீடுகளின் மீ ோன அசச்ங்கலள அகற்றுவல  

தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 தபோர,் பஞ்சம், அசோ ோரண விலல உயரவ்ு மற்றும் இயற்லகப் தபரழிவு தபோன்ற 

சூழ்நிலலகளில் விவசோய உணவுப் பபோருட்கலள ஒழுங்குபடு த்ுவ ன் மூலம் 

நுகரத்வோரின் நலன்கள் போதுகோக்கப் படுகின்றன என்பல  உறுதி பசய்கிறது. 

 

பவளிநாட்டுப் பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுணற) திருத்த மபசாதா, 2020 

 பவளிநோட்டுப் பங்களிப்பு ஒழுங்குமுலறச ் சட்டம், 2010 என்ற சட்ட ்ல  ்  திரு ் , 

பசப்டம்பர ்23 அன்று போரோளுமன்ற ் ோல் பவளிநோட்டுப் பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுலற) 

மதசோ ோ 2020 நிலறதவற்றப்பட்டது. 

 இந்  மதசோ ோ அசச்ட்ட ்தின் நிதி நலடமுலறகலளச ் சீரோக்க தவண்டி, அ ன் 

விதிகலள ் திரு த்ுவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்  மதசோ ோவோனது பவளிப்பலட  ்ன்லம மற்றும் பபோறுப்புலடலமலய 

அதிகரிப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 பவளிநோட்டுப் பங்களிப்லபப் பயன்படு த்ுவதில் இணக்க முலறலய 

வலுப்படு ்துவல யும் இது தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

மதொதாவின் அம்ெங்கள் 

 இது ‘அரசு ஊழியரக்ள்’ எந் பவோரு பவளிநோட்டு நிதிலயயும் பபறுவல  ்  லட 

பசய்ய முற்படுகிறது. 

 இது  ன்னோரவ் ் ப ோண்டு நிறுவனங்களின் நிரவ்ோகச ்பசலவுகலளப் பூர ்த்ி பசய்ய 

பவளிநோட்டு நிதியின் பயன்போட்லட  ற்தபோதுள்ள 50 ச வீ  த்ிலிருந்து 20 

ச வீ மோகக் குலறக்க முன்பமோழிகிறது. 

 இது எந் பவோருச ்சங்க த்ிற்கும் / நபருக்கும் பவளிநோட்டுப் பங்களிப்பு தசரவ்ல  ் 

 லட பசய்ய முயல்கிறது. 

 பவளிநோட்டு நன்பகோலடகலளப் பபற  குதியோன அலன த்ு  ன்னோரவ் ் ப ோண்டு 

நிறுவனங்கள் அல்லது சங்கங்களின் அலன த்ு அலுவலரக்ள், இயக்குநரக்ள் மற்றும் 

பிற முக்கியச ் பசயற்போட்டோளரக்ளுக்கு ஆ ோர ் அட்லடலயக் கட்டோய அலடயோள 

ஆவணமோக மோற்ற இது முன்பமோழிகிறது. 

 

பதாழிலாளர் சட்டச ்சீரத்ிருத்த மபசாதாக்கள் 

 ப ோழிலோளர ்சட்டம் ப ோடரப்ோன பின்வரும் மூன்று மதசோ ோக்கலள  ்போரோளுமன்றம் 

நிலறதவற்றியுள்ளது. 

o ப ோழில் போதுகோப்பு, சுகோ ோரம் மற்றும் பணி நிலலலமகள் குறி ்  விதிமுலற, 

o ப ோழில்துலற உறவுகள் விதிமுலற, மற்றும் 

o சமூகப் போதுகோப்பு விதிமுலற. 

 இது ப ோழிற்சங்கங்கள், ப ோழில்துலற அலமப்புகளில் தவலலவோய்ப்பு 

நிலலலமகள் அல்லது ப ோழில்துலற முரண்கலள விசோரலண பசய் ல் மற்றும் 

அவற்லற ் தீர ்்து லவ ் ல் ப ோடரப்ோன சட்டங்கலள ் திரு த்ுவல  தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 இந்  மூன்று மதசோ ோக்கள் நிலறதவற்றப்பட்ட ன் மூலம், 29 ம ்திய ப ோழிலோளர ்

சட்டங்கள் நோன்கு பரந்  குறியீடுகளோக குறியிடப் பட்டுள்ளன (ஊதியங்கள் குறி  ் 

மு ல் குறியீடு கடந்  ஆண்டு போரோளுமன்ற  ்ோல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது). 
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 இது வணிகம் தமற்பகோள்வல  எளி ோக்குகிறது மற்றும் அலன த்ு ் 

ப ோழிலோளரக்ளுக்குமோன ஒரு சமூகப் போதுகோப்லப வழங்குகிறது. 

 

மாற்றுத் திறனாளி விணளயாட்டுகளுக்கான ணமயம் 

 ம ்தியப் பிரத ச த்ின் குவோலியரில் மோற்று ் திறனோளி விலளயோட்டுகளுக்கோன 

லமய த்ிற்கு அடிக்கல் நோட்டப் பட்டது.  

 ம ்தியப் பிரத ச ்தின் குவோலியரில் மோற்று ் திறனோளி விலளயோட்டுக்களுக்கோன  

லமயம் அலமப்ப ற்கு 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 28 அன்று அலமசச்ரலவயோல் 

ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டது. 

 இந்  லமயமோனது சமூகப் பதிவுகள் சட்டம், 1860 என்ற சட்ட ்தின் கீழ் பதிவு பசய்யப் 

பட்டுள்ளது.  

 

அந்த்பயாதயா திவாஸ் 

 தீன்  யோள் உபோ ய்ோயோ கிரோமீன் பகௌசல்யோ தயோெனோவின் நிறுவன தினமோனது 

(பசப்டம்பர ்25) “அந்திதயோ யோ திவோஸ்” ஆக அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

 இந்  ் தினமோனது “பகௌசல் தச கல் ப தலங்” (Kaushal Se Kal Badlenge) என்ற 

கரு த்ுருவின் கீழ் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இந்  ் திட்டமோனது த சிய ஊரக வோழ்வோ ோர ் திட்ட ்தின் ஒரு பகுதியோகும். 

 இந்  ் திட்டமோனது 15 வயது மு ல் 35 வயதுக்கு இலடப்பட்டவரக்ளுக்கு த லவயோன 

திறன் பயிற்சிகலள வழங்குவ ன் மூலம் அவரக்ளுக்கு தவலலவோய்ப்லப அளிப்ப ன் 

மீது கவனம் பசலு த்ுகின்றது. 

 

 

மருத்துவ சாதனங்கள் பூங்கா 

 ம ்திய அரசோனது ஆந்திரப் பிரத சம், ப லுங்கோனோ,  மிழ்நோடு மற்றும் தகரளோ 

ஆகிய மோநிலங்களில் 4 மரு ்துவச ்சோ னப் பூங்கோக்கலள அலமப்ப ற்கு ஒப்பு ல் 

வழங்கியுள்ளது.  

 நோட்டின் மு லோவது மரு த்ுவப் பூங்கோவோனது தகரளோவின் திருவனந் புர ்தில் உள்ள 

தூணக் கல்லில் அலமக்கப்படவுள்ளது.  

 இது ம த்ிய அறிவியல் மற்றும் ப ோழில்நுட்ப ் துலறயின் ஒரு  ன்னோட்சி லமயமோன 

சி த்ிலர ் திருநோள் மரு த்ுவ அறிவியல் மற்றும் ப ோழில்நுட்ப லமயம் & தகரள 

மோநில ் ப ோழிற்சோலல தமம்போட்டுக் கழகம் ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு 

முயற்சியோகும்.  
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பதசிய மருத்துவ ஆணையம்   

 ம ்திய அரசோனது இந்திய மரு ்துவக் கழக ்ல  கலல த்ு விட்டு அத  தநர ்தில் 4 

இ ர  ன்னோட்சி வோரியங்களுடன் தசர ்்து த சிய மரு த்ுவ ஆலணய ்ல  (NMC - 

National Medical Commission) அலம த்ுள்ளது.  

 அந்  4  ன்னோட்சி வோரியங்கள் பின்வருமோறு: 

o இளங்கலல மரு த்ுவக் கல்வி வோரியம் 

o முதுகலல மரு ்துவக் கல்வி வோரியம் 

o மரு ்துவ ஆய்வு மற்றும்  ர நிரண்ய ஆலணயம்  

o அறவியல் மற்றும் மரு த்ுவப் பதிவுகள் வோரியம்  

 இந்  வோரியங்கள் NMC அலமப்பின் தினசரி பசயல்போடுகளில் உ வுவ ற்கோக 

தவண்டி அலமக்கப் படுகின்றது.  

 NMC சட்டமோனது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8 அன்று குடியரசு ்  லலவரின் 

ஒப்பு லலப் பபற்றது.  

 NMC ஆனது 1  லலவர,் 10 ப வி வழி உறுப்பினரக்ள் மற்றும் 22 பகுதி தநர 

உறுப்பினரக்லளக் பகோண்டுள்ளது.  

 சுதரஷ் சந்திர சரம்ோ அவரக்ள் இ ன் மு லோவது  லலவரோக அடு ்  3 

ஆண்டுகளுக்குப் பணியோற்றவுள்ளோர.் 

 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஜப்பான் பிரதமரின் பதவி விலகல் 

 ெப்போன் பிர மரோன ஷின்தசோ அதப  னது உடல் நிலலயின் கோரணமோக ்  னது 

ப வி விலகலல அறிவி த்ுள்ளோர.் 

 ெப்போனில் நீண்ட கோலமோக பிர மரோக (2006-2021) பணியற்றியவர ்இவரோவோர.் 
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அணமதிப் பணடயில் பபை்களின் பங்பகற்பு 

 அலமதிப் பலடயில் அதிக அளவிலோன பபண்களின் பங்தகற்பிற்கோக ஐக்கிய நோடுகள் 

போதுகோப்புச ்சலப தீரம்ோன ்தில் இந்தியோ இலணந்துள்ளது. 

 இந்  ் தீரம்ோனமோனது இந்த ோதனசியோவினோல் சமரப்்பிக்கப்பட்டு, இந்தியோவினோல் 

வழிபமோழியப் பட்டது.  

 ஐக்கிய நோடுகள் அலமதிப் பலட நடவடிக்லககளில் 5வது மிகப்பபரிய பலட 

பங்களிப்போளர ்நோடு இந்தியோவோகும்.  

 இந்  ் தீரம்ோனமோனது ஒருமி ்  கரு த்ு அடிப்பலடயில் நிலறதவற்றப்பட்டுள்ளது.  

 2019 ஆம் ஆண்டு  ரவின் படி, ஐக்கிய நோடுகள் அலமதிப் பலடயினரில் பவறும் 6% 

நபரக்தள பபண்கள் ஆவர.்  

 பமோ ் மோக ஐக்கிய நோடுகளில் 86,687 பலடவீரரக்ள் உள்ளனர.் இதில் 5,243 தபர ்

பபண்கள் ஆவர.்  

 

சராசரி ஊதியங்களின் உலகளாவியத்  தரவரிணச 

 சரோசரி ஊதியங்களின் உலகளோவிய ்  ரவரிலசயோனது Picodi.com என்ற இலணய ் 

 ள ்தினோல்  யோரிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்தியோ பமோ  ் சரோசரி மோ ோந்திர ஊதிய ்துடன் 106 நோடுகளுக்கு ம த்ியில் 72வது 

இட த்ில் உள்ளது.  

 இ ன் பகுப்போய்வுக் குழுவோனது உலகம் முழுவதும் உள்ள நோடுகளின் வருவோலய 

ஆரோய்ந்து, சரோசரி ஊதியங்களின் உலகளோவிய ்  ரவரிலசலய ்  யோரி ்துள்ளது.  

 இந்  ்  ரவரிலசயில் சுவிட்சரல்ோந்து மு லிட ்திலும் லக்ஸம்பரக்் மற்றும் 

அபமரிக்கோ ஆகியலவ முலறதய இரண்டோவது மற்றும் மூன்றோவது இட த்ிலும் 

உள்ளது. 

 166 ஆசிய நோடுகளிலடதய இந்தியோ 10வது இட த்ில் உள்ளது.  

 இதில் சிங்கப்பூர,் ஆஸ்திதரலியோ மற்றும் ஹோங்கோங் ஆகியலவ முன்னிலலயில் 

உள்ளன. 

 

பாகிஸ்தானிற்குச ்சீனாவின் பபாரக்் கப்பல்கள் 

 சீனோவோனது 4 தமம்படு ் ப்பட்ட கடற்பலட தபோரக்் கப்பல்களில் மு லோவல  

போகிஸ் ோனிற்கு தவண்டி ் துவக்கி லவ த்ுள்ளது. 

 இந்  மு லோவதுக் கப்பலோனது ‘வலக – 054’ வகுப்பு தபோரக்் கப்பலோகும். 

 இது சமீப த்ிய தமற்பரப்பு, தமற்பரப்பின் அடியில் உள்ள பரப்பு, வோன்பவளி எதிரப்்பு 

ஆயு ங்கள், தபோர ் தமலோண்லம அலமப்பு மற்றும் உணரவ்ிகள் ஆகியவற்லறக் 

பகோண்டுள்ளது.  

 

உலகின் மிகப்பபரிய சூரிய ஒளி மரம் 

 ம ்திய அறிவியல் மற்றும் ப ோழில்நுட்ப ் துலற அலமசச்க ்தின் கீழ் பசயல்படும் 

சிஎஸ்ஐஆர-்சிஎம்இஆரஐ் நிறுவனமோனது தமற்கு வங்க ்தின் துரக்ோபூரில் உலகின் 

மிகப்பபரிய சூரிய ஒளி மர ்ல  உருவோக்கியுள்ளது.  

 இந்  மரமோனது வருடோந்திர அளவில் 12,000 மு ல் 14,000 அலகுகள் வலரயில் 

தூய்லமயோன மற்றும் பசுலம ஆற்றலல உற்ப ்தி பசய்யும் திறன் பகோண்டது. 
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 சூரிய ஒளி மரமோனது 10 டன்கள் மு ல் 12 டன்கள் வலரயிலோன அளவிற்குக் கோரப்ன் 

உமிழ்வுகலளக் குலறக்கும் திறன் பகோண்டது.  

 

 

மனித ஆப்பிரிக்க ட்ணரபபனாபசாமியாசிஸ் ஒழிப்பு 

 சமீப த்ில் மனி  ஆப்பிரிக்க ட்லரபதனோதசோமியோசிஸ் என்ப லன ஒழி ்  

ஆப்பிரிக்கோவின் மு லோவது நோடு தடோதகோ ஆகும். 

 கினியோ வலளகுடோவில் அலமந்துள்ள ஒரு ஆப்பிரிக்கோ நோடு தடோதகோ ஆகும். இது 

கடந்  10 ஆண்டுகளில் இந்  தநோய் குறி  ் எந் பவோரு அறிகுறிலயயும் 

பவளிப்படு ் வில்லல. 

 உறக்க தநோய் அல்லது மனி  ஆப்பிரிக்க ட்லரபதனோதசோமியோசிஸ் என்பது ஒரு வலக 

பகோடிய ஈயினோல் பரவும் ஒட்டுண்ணிகளோல் ஏற்படுகின்றது. இது ஆப்பிரிக்கோவில் 

துலண சகோரோப் பகுதிகளில் 36 நோடுகளில் மட்டுதம கோணப் படுகின்றது. 

 

6வது சரவ்பதச இராணுவ-பதாழில்நுட்ப மன்றம் 

 6வது சரவ்த ச இரோணுவ-ப ோழில்நுட்ப மன்றமோன “இரோணுவம் - 2020” ஆனது 

ரஷ்யோவின் மோஸ்தகோவில் நட ் ப்பட்டது.  

 இது ரஷ்யப் போதுகோப்பு ் துலற அலமசச்க த்ினோல் ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது. இது 

சரவ்த ச கோங்கிரஸ் மற்றும் கண்கோட்சி நிறுவன த்ினோல் பசயல்படு ் ப் 

படுகின்றது.  

 மு ன்முலறயோக, 23 பீரங்கிகள் மற்றும் கவச வோகனங்கள் இந்நிகழ்வில் திறந்  

பவளியில் நிறு  ்ப்பட்டன. 

 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்காக பவை்டி சமூக நீதிணய அணுகுவது குறித்த 

வழிகாட்டுதல்கள் 

 உலகம் முழுவதும் உள்ள மோற்று ் திறனோளிகள் நீதி அலமப்புகலள எளிதில் அணுகும் 

வலகயில் ஏற்போடுகலளச ்பசய்வ ற்கோக ஐக்கிய நோடுகள் அலமப்போனது மோற்று ் 

திறனோளிகளுக்கோன சமூக நீதிலய அணுகுவது குறி  ்  னது மு லோவது 

வழிகோட்டு ல்கலள பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்  வழிகோட்டு ல்களோனது 10 பகோள்லக ் ப ோகுப்புகலளயும் அல ச ்

பசயல்படு ்து லுக்கோன 54 நிலலகலளயும் பகோண்டுள்ளது. 

 மோற்று ் திறனோளிகள் உரிலமகள் குறி  ் ஐக்கிய நோடுகள் ஒப்பந் மோனது 21 ஆம் 

நூற்றோண்டில் மனி  உரிலமகளின் மு லோவது மிக முக்கியக் கூறோக 2007 ஆம் 

ஆண்டில் ஏற்றுக் பகோள்ளப் பட்டது. 
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 மோற்று ் திறனோளி என்பவர ் நீண்ட கோலமோக உடல் ரதீியோக, மன ரீதியோக, அறிவு 

சோரந்்  அல்லது உணரத்ிறன் குலறபோடுகலளக் பகோண்டவரக்ளோவர.் 

 ஐக்கிய நோடுகளோல் பரோமரிக்கப்படும் புள்ளியியலின் படி, இந்தியோவில் அலன த்ு 

வயதுக் குழுலவச ் தசரந்் வரக்ளில் 2.4%  ஆண்களும் 2% பபண்களும் மோற்று ் 

திறனோளிகளோக உள்ளனர.் 

 இல  ஒப்பிடுலகயில், அபமரிக்கோவில் உள்ள மோற்று ் திறனோளிகளில் 12.9% 

பபண்களும் 12.7% ஆண்களும் மோற்று ் திறனோளிகளோக உள்ளனர.் 

 

கவ்காஸ் – 2020 

 இந்தியோவோனது ரஷ்யோவில் நலடபபறவிருக்கும் “கவ்கோஸ் – 2020” என்ற பல் ரப்பு 

இரோணுவப் பயிற்சியின் பங்தகற்பிலிருந்து விலகியுள்ளது.  

 தகோவிட் – 19 தநோய் ் ப ோற்று மற்றும் ப ோடர ் பிரசச்ிலனகள் ஆகியவற்றின் 

கோரணமோக இந்  ஆண்டு கவ்கோஸ் – 2020 பயிற்சிக்கு இந்தியோ  னது பலடப் பிரிலவ 

அனுப்புவதில்லல என்று முடிவு பசய்துள்ளது. 

 சீனோ மற்றும் போகிஸ் ோன் ஆகிய 2 நோடுகளும் இந் ப் பன்னோட்டுப் பயிற்சியின் ஒரு 

பகுதியோக உள்ளன. 

 

வரலாற்றில் முதன்முணறயாக இஸ்பரல் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு (UAE) 

இணடபய பநரடி விமானச ்பசணவ 

 ம ்தியக் கிழக்கில் அலமதிலய ஏற்படு த்ும் ஒரு முயற்சியோக, இஸ்தரல் மற்றும் 

UAEற்கு இலடயிலோன மு லோவது வணிக ரதீியிலோன தநரடி விமோனமோனது 

அபு ோபியில்  லரயிறங்கியது.  

 அபமரிக்கோவினோல் தமற்பகோள்ளப்பட்ட ஒப்பந்  ்தில்  இந்  இரு நோடுகளும் முழு 

அளவிலோன ரோெோங்க ரீதியிலோன உறவுகலள  ்ப ோடங்கியுள்ள ோக ஆகஸ்ட் 13 ஆம் 

த தி  அன்று இந்  இரு நோடுகளும் அறிவி ் ன. 

 எகிப்து மற்றும் தெோரட்ோன் ஆகிய நோடுகளுக்குப் பிறகு இஸ்தரலுடன் ரோெோங்க 

ரீதியிலோன உறவுகலள தமற்பகோண்ட மூன்றோவது அரபு நோடு UAE ஆகும். 
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உலகின் மிகப்பபரிய சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி பசாத்துக்கள் 

 பமரத்கோம் தகப்பிட்டல் என்ற நிறுவனமோனது பசயல்பட்டு வரும் திட்டங்கள், 

கட்டலமக்கப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் மற்றும் ஒப்பந் ப் புள்ளி வழங்கப் பட்ட ் 

திட்டங்கள் என்ற அடிப்பலடயில் அ ோனி பசுலம ஆற்றல் உற்ப த்ி நிறுவன ்ல  

(AGEL - Adani Green Energy Ltd) உலகின் மிகப்பபரிய சூரிய ஒளி மின் உற்ப ்தி 

பசோ ்துக்கள் பகோண்டுள்ள நிறுவனமோக  ரவரிலசப் படு ்தியுள்ளது.  

 AGEL நிறுவன ்தின் கட்டலமக்கப்பட்டு வரும் மற்றும் ஒப்பந் ப் புள்ளி பபற்றுள்ள 

திறனோனது 10.1 ஜிகோவோட் ஆக உள்ளது. அ ன் பசயல்படும் திறனோனது ஏற ் ோழ 3 

ஜிகோவோட் ஆக உள்ளது.  

 அ ோனி குழும ்தின் ஒட்டு பமோ ்  ் திறன் 12.32 ஜிகோவோட் ஆக உள்ளது. இது 2019 ஆம் 

ஆண்டில் அபமரிக்கோவில் அலமக்கப் பட்டுள்ள பமோ  ் ் திறலன விட அதிகமோகும். 

 அ ோனி நிறுவனம்  னது மு லோவது சூரிய ஒளி மின் உற்ப ்தி ் திட்ட ்ல  2015 ஆம் 

ஆண்டில் ப ோடங்கியது. 

 

 

கத்தாரின் பதாழிலாளர் விதிகளில் மாற்றம் 

 ப ோழிலோளரக்ள்  ற்தபோல ய பணியிலிருந்து மோறுவ ற்கு முன்பு  ற்தபோல ய 

மு லோளியிடமிருந்து அவரக்ள் கட்டோயம் அனுமதி பபற தவண்டும் என்ற ஒரு விதிலய 

க  ்ோர ்நீக்கியுள்ளது. 

 இது கபோலோ முலற அல்லது  லடயில்லோச ்சோன்றி ழ் முலற என்றறியப் படுகின்றது. 

இது இடம்பபயரவ்ு ் ப ோழிலோளரக்ள் பணி மோறுவ ற்கு முன்பு  ங்களது 

மு லோளியிடம் அனுமதி பபற வழிவலக பசய்கின்றது. 

 கபோலோ முலற என்பது பவளிநோட்டு ் ப ோழிலோளரக்ளின் போதுகோப்பு மற்றும் 

அவரக்லள நட த்ுவது குறி ்து விதிகலள வகுக்கும் ஒரு முலறயோகும்.  

 கபோலோ என்பது அரபி பமோழியில் “உ  ்ரவோ ம் அளி ் ல்” அல்லது “அவரக்லளப் 

போதுகோ ் ல்” என்பல க் குறிக்கும். 

 தமலும், இது குலறந் பட்ச ஊதிய ்ல  25% ஆக, அ ோவது $274 அல்லது 1000 க ் ோரி 

ரியோல்களோக அதிகரி த்ுள்ளது.  

 க  ்ோர ்நோடோனது 2022 ஆம் ஆண்டு பிபோ உலகக் தகோப்லபலய நட த்ுகின்றது (FIFA 

World Cup). அ ற்கோன கட்டுமோனப் பணிகளுக்கோக தவண்டி இது மிகப்பபரிய அளவில் 

அயல்நோட்டுப் பணியோளரக்லளப் பணியில் அமர ்த்ியுள்ளது. 

 இந்  விதிமுலற வலளகுடோ ஒ ்துலழப்பு ஆலணய உறுப்பு நோடுகளோன பஹ்லரன், 

குலவ ், ஓமன், க  ்ோர,் சவுதி அதரபியோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் அரபு 

நோடுகளோன தெோரட்ோன் மற்றும் பலபனோன் ஆகிய நோடுகளிலும் நலடமுலறப் 

படு  ்ப் படுகின்றது.  
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ஜி-20 அயலுறவுத் துணற அணமசச்ரக்ள் சந்திப்பு 

 சமீப த்ில் சவுதி அதரபியோவோனது தநோய் ் ப ோற்றின் தபோது எல்லல  ோண்டிய 

தபோக்குவர த்ு இயக்க ்தின் மீது கவனம் பசலு ்தும் ஜி-20 அயலுறவு ் துலற 

அலமசச்ரக்ள் மோநோட்லட நட த்ியது. 

 இந் ச ் சந்திப்பின் தபோது இந்தியோவோனது மக்களின் ஒருங்கிலணந்  எல்லல 

 ோண்டிய தபோக்குவர ்து இயக்கம் மீ ோன ஜி-20 பகோள்லககளின் தமம்போட்லடப் 

பரிந்துலர ் து. 

 பரிந்துலரக்கப்பட்ட அந்  பகோள்லககள் பின்வரும் 3 கூறுகலள அடிப்பலடயோகக் 

பகோண்டுள்ளன. அலவயோவன: 

o  னிலமப்படு த்ு ல் நலடமுலறகலள ்  ரப்படு த்ு ல். 

o பரிதசோ லன நலடமுலறகலள ்  ரப்படு ்து ல் மற்றும் உலக அளவில் 

பரிதசோ லன முடிவுகலள ஏற்றுக் பகோள்ளு ல். 

o இயக்கம் மற்றும் தபோக்குவர த்ு நலடமுலறகலள ்  ரப்படு த்ு ல். 

 

SCO ஆணைய மாநாடு – இந்தியா   

 2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்30 அன்று ஷோங்கோய் ஒ த்ுலழப்பு அலமப்பின் (SCO - Shanghai 

Cooperation Organization)  லலவரக்ளின் ஆலணய மோநோட்லட இந்தியோ நட ் வுள்ளது. 

 இதில் இந்தியோ 2005 ஆம் ஆண்டு மு ல் போரல்வயோளர ்நோடோக இருந்து வந் து.  

 இதில் போகிஸ் ோனுடன் இலணந்து இந்தியோ 2017 ஆம் ஆண்டில் உறுப்பினரோனது. 

 இந்தியோவோனது ம ்திய ஆசியப் பகுதியில்  னது வர ்் க ்ல  அதிகரிப்ப ற்கோக 

SCOவுடன்  னது ஒ த்ுலழப்லப விரிவுபடு ்  முடிவு பசய்துள்ளது.  

 இது இந்தியோவின் ம த்ிய ஆசிய இலணப்புக் பகோள்லகயின் மூலம் எட்டப்பட 

உள்ளது. 

 

சீனாவின் இராணுவ வலிணம குறித்த வருடாந்திர அறிக்ணக 

 சமீப த்ில் அபமரிக்கோவோனது சீனோவின் இரோணுவ வலிலம குறி ்  ஒரு வருடோந்திர 

அறிக்லகலய பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்  அறிக்லகயின்படி, சீனக் கடற்பலடயோனது உலகின் மிகப்பபரிய ஒரு 

கடற்பலடயோக விளங்குகின்றது. 

 சீனோவின் ஒட்டு பமோ  ்ப் தபோரப்் பலடயோனது ஏற  ்ோழ 350 கப்பல்கள் மற்றும் 

நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கலளக் பகோண்டுள்ள ோக இந்  அறிக்லக கூறுகின்றது.  

 இதில் 130 மிக முக்கிய நிலப்பரப்பு பலடச ்சோ னங்களும் உள்ளடங்கியுள்ளன. 

 அத  தவலளயில் அபமரிக்கக் கடற்பலடயிடம் 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்ப த்ில் 293 

கப்பல்கள் இருந் ன. 

இதர அம்ெங்கள் 

 சீனோவின் தமற்குப் பிரோந்தியக் கட்டுப்போட்டகமோனது இந்தியோலவ அடிப்பலடயோகக் 

பகோண்ட ோகும். 

 ஒவ்பவோரு ஆண்டும் சீனோவினோல் இ ற்பகன்று அதிகோரப் பூரவ்மோக ஒதுக்கப்படும் 

நிதி 174.4 பில்லியன் அபமரிக்க டோலரோகும்.  

 அத  தவலலயில் இந்தியோ 61.7 பில்லியன் அபமரிக்க டோலலர ஒதுக்குகின்றது.  

 2049 ஆம் ஆண்டுக்குள் உலக ்  ரம் வோய்ந்  இரோணுவ ்ல  உருவோக்குவல  சீனோ 

தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

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


                             

  

 

56 
 

 சீனோவோனது உலக ்  ரம் வோய்ந்  இரோணுவம் என்பல  அபமரிக்கோலவ விட மிகச ்

சிறப்பு வோய்ந்  இரோணுவம் என்று வலரயறுக்கிறது. 

 சீனோவோனது கடந்  2 ஆண்டுகளில் ஸ்ட்லரட் என்ற பயிற்சியில் ஆயு ப் பலடகளின் 

பங்தகற்லப அதிகரி ்துள்ளது.  

 சீனோவோனது  னது 8 யுவோன் வகுப்லபச ்தசரந்்  டீசல்-மின்சோர நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் 

மற்றும் இ ர ஆயு ங்கள், இ ர கட்டலமக்கப்பட்ட கடற்பலட சோ னங்கள் 

ஆகியவற்லறப் போகிஸ் ோனிற்கு வழங்க இருக்கின்றது. 

 

பசுணமத் தூை்டலின் சிறு புத்தகம் 

 “பசுலம ் தூண்டலின் சிறு பு ் கம்” என்ற ஒரு புதிய பதிப்போனது ஐக்கிய நோடுகள் 

சுற்றுசச்ூழல் திட்ட த்ினோல் (UNEP - United Nations Environment Programme) பவளியிடப் 

பட்டுள்ளது.  

 புதி ோக ் பவளியிடப் பட்டுள்ள இந் ப் பு ் கமோனது உலகம் முழுவதும் உள்ள 

ஏற  ்ோழ 200 மில்லியன் மோணவரக்ள் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்  பழக்கங்கள் மற்றும் 

பசுலமயோன வோழ்க்லக முலற தபோன்றவற்லற ஏற்றுக் பகோள்வல  ஊக்குவிப்பல  

தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 இது நட ்ல  அறிவியல் மற்றும் தூண்டல் குறி ்  UNEP-ன் மு லோவது தகோட்போடோகும்.  

 

 

5வது பிரிக்ஸ் கலாசச்ாரத் துணற அணமசச்ரக்ளின் சந்திப்பு 

 5வது பிரிக்ஸ் கலோசச்ோர ் துலற அலமசச்ரக்ளின் சந்திப்போனது ரஷ்யோவின் 

 லலலமயில் கோபணோலி வோயிலோக நட ் ப்பட்டது.  

 இந் ச ்சந்திப்பில் பிதரசில், ரஷ்யோ, இந்தியோ, சீனோ மற்றும் ப ன் ஆப்பிரிக்கோ ஆகிய 

பிரிக்ஸ் நோடுகளின் கலோசச்ோர ் துலற அலமசச்ரக்ள் பங்கு பபற்றனர.் 

 புது தில்லியில் உள்ள த சிய நவீனக் கலலக் கூடமோனது 2021 ஆம் ஆண்டில் கலல 

அருங்கோட்சியகங்கள் மற்றும் கலலக் கூடங்களின் பிரிக்ஸ் கூட்டிலணவு என்பதின் 

கீழ் “பிரோந்தியங்களுக்கிலடயிலோன பிலணப்பு & கலோசச்ோரக் கூட்டு விலளவுகலளக் 

கற்பலன பசய் ல்” என்ற  லலப்பு பகோண்ட ஒரு பிரிக்ஸ் கூட்டு கண்கோட்சிலய 

நட ் வுள்ளது. 

 

ஏபக – 203 ணரபிள்கணளத் தயாரித்தல் 

 இந்திய மற்றும் ரஷ்ய நோட்டு ்  லலவரக்ள் ஏதக – 203 லரபிள் (துப்போக்கி) 

ஒப்பந்  த்ில் லகபயழு த்ிட்டுள்ளனர.் இந்  ஒப்பந்  த்ின் படி, லரபிள்கள் 

இரஷ்யோவின் உ வியுடன் “இந்தியோவில்  யோரிப்தபோம்” என்ற திட்ட ்தின் கீழ் 

இந்தியோவில் உற்ப ்தி பசய்யப் படவுள்ளன. 
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 இந்  லரபிள்கள் ஏதக – 47 லரபிள்களின் தமம்படு  ்ப்பட்ட பதிப்பு மற்றும் சமீப த்ிய 

பதிப்புகளில் ஒன்றோகும்.  

 ஏதக – 203 ஆனது இன்சோஸ் என்ற வலகக்கு மோற்றோக விளங்கும்.  

 இன்சோஸ் என்பது இந்திய சிறு ஆயு  அலமப்பின்  ோக்கு ல் வலக லரபிள் துப்போக்கி 

(5.56 x 45மிமீ) என்பல க் குறிக்கின்றது.  

 

3வது அபமரிக்க – இந்திய  உத்திசார ்பங்காளர ்மன்ற (USISPF) மாநாடு 

 இது ”அபமரிக்க-இந்தியப் பயண த்ின் புதிய சவோல்கள்” என்ற கரு த்ுருவுடன் 5 

நோட்கள் நட ் ப்படும் ஒரு மோநோடோகும்.  

 USISPF  (US India Strategic Partnership Forum) என்பது ஓர ்இலோப தநோக்கற்ற அலமப்பு ஆகும். 

 இது இந்தியோ மற்றும் அபமரிக்கோ ஆகியவற்றிற்கிலடதய நட்லப 

ஏற்படு த்ுவ ற்கோகப் பணியோற்றுகின்றது. இது 2017 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படு ் ப் 

பட்டது.  

 USISPF ஆனது பகோள்லகக் கரு  ்ோக்க ்தின் மூலம் இந்  2 நோடுகளுக்கிலடதய 

வலுவோன மற்றும் மோறி வரும் உறலவ உருவோக்கும் ஒரு முக்கியமோன பணியில் 

ஈடுபட்டு வருகின்றது.  

 

கிரஸ்ீ மற்றும் துருக்கி ஆகியவற்றிற்கிணடபயயான அணமதிப் பபசச்ுவாரத்்ணத 

 துருக்கியோனது ம ்திய  ் லரக் கடலின் இயற்லக வளங்கள் குறி ்து கிரஸ்ீ நோட்டுடன் 

தபசச்ுவோர ்்ல  நட ்  முன்வந்துள்ள ோக அறிவி த்ுள்ளது. 

 இது இந்  2 நோடுகளுக்கிலடதய நீண்ட கோலமோக நீடி ்து வரும் கிழக்கு ம ்திய  ்

 லரக்கடலில் உள்ள இயற்லக வளங்களின் நியோயமோன பகிரவ்ிற்கு வழிவகுக்கும்.  

 துருக்கி மற்றும் கிரஸ்ீ ஆகிய நோடுகள் கிழக்கு ம த்ிய ்  லரக்கடலில் 2 

நோடுகளுடனும் ஒன்றிப் பபோருந்தும் வலகயில் கடல்சோர ்உரிலமகலளக் பகோண்டு 

உள்ளன. 

 இந் க் கடல்சோர ்பிரசச்ிலனயோனது பிரோந்திய நீர,் கண்ட ் திட்டு மற்றும் ஏஜியன் 

கடலில் அவரக்ளது பகுதி உள்ளிட்ட கடல்சோர ்வரம்பு எல்லலகள் ப ோடரப்ோன ோகும்.  
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முதலாவது உலக சூரிய ஒளிசக்தித் பதாழில்நுட்ப மாநாடு 

 சரவ்த ச சூரிய ஒளிசக்திக் கூட்டிலணவோனது (ISA - International Solar Alliance) மு லோவது 

உலக சூரிய ஒளிசக்தி ் ப ோழில்நுட்ப மோநோட்லட நட ்தியது.  

 இந்  மோநோடோனது குலறந்  விலலயிலோன நீடி ்  பசுலம ஆற்றல் குறி ்  பபோருளின் 

மீது கவனம் பசலு ்தியது. 

 இந்  மோநோடோனது 8 முன்பனடுப்புகள் மற்றும் வழிகோட்டு ல்கலள ் ப ோடங்கி 

லவ த்ுள்ளது.  

 ISA ஆனது கடக தரலக மற்றும் மகர தரலக ஆகிய 2 பவப்ப மண்டலங்களுக்கு 

இலடதய அலமந்  121 சூரிய ஒளி பபறும் நோடுகலளக் பகோண்டுள்ளது. 

 

 

வருடாந்திர இந்பதா-பசிபிக் வைிக மன்றம் 

 மூன்றோவது வருடோந்திர இந்த ோ-பசிபிக் வணிக மன்ற ்தின் சந்திப்போனது 

வியட்நோமின் ஹதனோயில் நட ் ப்பட உள்ளது.  

 இந்  மன்றமோனது அபமரிக்க-ஆசியோன் வணிக ஆலணயம், வியட்நோம் வணிக 

மற்றும் ப ோழிற்துலறக் கூட்டலமப்பு, அபமரிக்க வணிகக் கூட்டலமப்பு மற்றும் 

வியட்நோம் அரசு ஆகியவற்றினோல் ஆ ரவளிக்கப்படுகின்றது. 

 இந்  மன்றமோனது சு ந்திரமோன, வளமோன மற்றும் வலுவோன பகுதிலயக் பகோண்ட 

நோடுகளுடன்  லடயற்ற மற்றும் திறந் பவளி இந்த ோ-பசிபிக் பிரோந்திய ்ல  

அலமப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 
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இந்ததா- சிபிக் கழகம் 

 பெரம்னி நோடோனது இந்த ோ-பசிபிக் கழக ்தில் இலணந்துள்ளது.  

 இந்  நடவடிக்லகயோனது ஆக்கிரமிப்பு ்  ன்லம பகோண்ட சீனோவிடமிருந்து வர ்் க 

வழிகலளப் போதுகோப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்  நடவடிக்லகயோனது பிரோன்சிற்குப் பிறகு இந்த ோ-பசிபிக் பிரோந்திய ்திற்கோக 

முலறயோக ஓர ் உ த்ிலய ஏற்றுக் பகோண்ட இரண்டோவது ஐதரோப்பிய நோடோக 

பெரம்னிலய ஆக்கியுள்ளது. 

 இது அபமரிக்கோ, ெப்போன், ஆஸ்திதரலியோ மற்றும் இந்தியோ ஆகியவற்றினோல் 

அலமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான FAO-ன் பிராந்தியக் கருத்தரங்கு 

 ஆசியோ மற்றும் பசிபிக் பிரோந்திய த்ிற்கோன உணவு மற்றும் தவளோண் அலமப்பின் 

(FAO - Food and Agriculture Organization) பிரோந்தியக் கரு  ்ரங்கின் 35வது அமரவ்ோனது 

பூடோனின்  லலலமயின் கீழ் நட ் ப்பட்டது.  

 ஆசியோ மற்றும் பசிபிக் பிரோந்திய ்திற்கோன 36வது பிரோந்தியக் கரு ் ரங்லக வங்க 

த சமோனது 2022 ஆம் ஆண்டில் நட  ் உள்ளது. 

  ற்பபோழுது மு ன்முலறயோக 1973 ஆம் ஆண்டில் இந்  அலமப்பில் இலணந்  ஒரு 

நோடோக இந் க் கரு  ்ரங்லக பூடோன் நட  ்வுள்ளது.  

 பிரோந்தியக் கரு ் ரங்கோனது 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற நட ் ப் படுகின்றது.  

 மு லோவது பிரோந்தியக் கரு ் ரங்கோனது 1953 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் உள்ள 

பபங்களூருவில் நட ் ப்பட்டது.  

 

 

முதல் இந்தியா-பிரான்ஸ்-ஆஸ்திபரலியா முத்தரப்பு உணரயாடல் 

 மு ல் இந்தியோ-பிரோன்ஸ்-ஆஸ்திதரலியோ மு  ்ரப்பு உலரயோடலோனது இலணய 

வழியில் நலடபபற்றது. 

 இந்  உலரயோடலோனது இந்த ோ-பசிபிக் பிரோந்திய த்ில் ஒ த்ுலழப்லப 

தமம்படு த்ுவதில் கவனம் பசலு ்தியது. 
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 சீன ஆக்கிரமிப்பின் பின்னணியில் இந்த ோ-பசிபிக் பிரோந்திய த்ில் நிலவும் 

பபோருளோ ோர, புவி-மூதலோபோயச ்சவோல்கள் மற்றும் ஒ த்ுலழப்புக் குறி த்ு மூவரும் 

விவோதி  ்னர.் 

 

பகாள்முதல் மற்றும் பசணவகளுக்கிணடபயயான (குறுக்கு பசணவ) ஒப்பந்தம் 

 இந்தியோ மற்றும் ெப்போன் ஆகிய நோடுகள் இரு நோடுகளின் ஆயு ப் பலடகளும் 

தசலவகள் மற்றும் விநிதயோக ்தில் மிக பநருக்கமோக ஒ த்ுலழக்கும் வலகயில் 

பசயல்படுவ ற்கோக ஒப்பந் ம் ஒன்றில் லகபயழு ்திட்டுள்ளன. 

 இந் ச ் தசலவகள் மற்றும் விநிதயோகங்கள் ஆனது உணவு, நீர,் தபோக்குவர ்து, 

விமோன ்தில் சரக்தகற்றல், பபட்தரோலியம், உலட,  கவல் ப ோடரப்ு மற்றும் மரு த்ுவச ்

தசலவகள் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 இந்  ஒப்பந் மோனது விநிதயோகங்கள் மற்றும் தசலவகள் ஒப்பந்  ்தின் பரஸ்பர 

அம்சம் மற்றும் பகோள்மு ல் மற்றும் தசலவகளுக்கிலடதயயோன ஒப்பந் ம் எனப் 

படுகின்றது.  

 இது 10 ஆண்டு கோல ்திற்கு நலடமுலறயில் இருக்கும். இந்  இரண்டு நோடுகள் இல  

முடிவுக்குக் பகோண்டு வந் ோல்  விர, அடு  ் ப ்து ஆண்டுக் கோல ்திற்கு இது 

நீட்டிக்கப் படும்.  

 இந்தியோ இத  தபோன்ற ஒப்பந் ங்கலள அபமரிக்கோ, ஆஸ்திதரலியோ, பிரோன்சு, ஓமன் 

மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகிய நோடுகளுடன் பகோண்டுள்ளது. 

 இது சிறந்  கடல்சோர ் ஒ ்துலழப்லப அளிப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

தமலும் இது பரஸ்பரப் பயன்களுக்கோன கடல்சோர ் வசதிகலளப் பகிரந்்து 

பகோள்வ ற்கோக தவண்டி இந்  2 நோடுகளும் இந்தியோ-ெப்போன் கடற்பயிற்சிலய 

வலுப்படு ்தும் என்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகின்றது.  

 

இஸ்பரல் மற்றும் பக்ணரன் ஆகிய நாடுகளுக்கிணடபயயான அணமதி ஒப்பந்தம் 

 அபமரிக்கோவினோல் ம த்ியஸ் ம் பசய்யப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்  த்ில் முழுலமயோன 

இரோெ ந்திர உறவுகலள ஏற்படு ்திட தவண்டி  இஸ்தரல் மற்றும் பக்லரன் ஆகிய 2 

நோடுகளும் ஒப்புக் பகோண்டுள்ளன.  

 இ ன் மூலம் இஸ்தரலுடன் ரோெ்ஜிய உறவுகலள ஏற்படு ்துவ ற்கோக ஒப்புக் 

பகோண்டுள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரக த்ுடன் பக்லரனும் தசரந்்துள்ளது.  

 அரபு உலக ்தில் உள்ள பபரும்போலோன நோடுகள் இஸ்தரல்-போலஸ்தீனம் ஆகிய 

நோடுகளுக்கிலடதய நிலவும் பிரசச்ிலனயின் கோரணமோக இஸ்தரலுடன் தமோ ல் 

தபோக்லகக் கலடபிடி த்ு வந் ன. 
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 எனினும், பக்லரன் ஆனது இஸ்தரலின் உரிலமலய 2018 ஆம் ஆண்டு தம அன்று 

அங்கீகரி  ்து. 

 1979 ஆம் ஆண்டில் எகிப்தும் 1994 ஆம் ஆண்டில் தெோரட்ோனும் 2020ல் ஐக்கிய அரபு 

அமீரகமும் இஸ்தரலுடன் இரோெ ந்திர உறவுகலள ஏற்படு த்ியுள்ள 3 அரபு நோடுகள் 

ஆகும்.  

 

ஐக்கிய நாடுகளின் பபாருளாதார மற்றும் சமூக ஆணையத்தில் (ECOSOC) 

இந்தியாவின் உறுப்பினர ்அந்தஸ்து 

 இந்தியோ மற்றும் ஆப்கோனிஸ் ோன் ஆகியலவ ECOSOC நிறுவன ்தின் (Economic and 

Social Council) அலமப்போன பபண்கள் நிலல குறி  ் ஐக்கிய நோடுகள் ஆலணய ்தின் 

உறுப்பினரக்ளோக ் த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இந்  2 நோடுகளும் 2021 மு ல் 2025 ஆம் ஆண்டு வலரயிலோன கோலக் கட்ட த்ிற்கு, 

அ ோவது 4 ஆண்டுகளுக்கு இந்  அலமப்பின் உறுப்பினரக்ளோக இருக்கும்.  

ECOSOC 

 ECOSOC ஆனது சமூக, பபோருளோ ோர, சுற்றுசச்ூழல் ஆகிய நீடி ்  வளரச்ச்ியின் 3 

பரிமோணங்கலள தமம்படு த்ுவ ற்கோக தவண்டி ஐக்கிய நோடுகள் அலமப்பின் 

முக்கிய அலமப்போக விளங்குகின்றது. 

 இது சரவ்த ச அளவில் ஒப்புக் பகோள்ளப் பட்ட இலக்குகலள அலடவ ற்கோக விவோ ம் 

மற்றும் பு ் ோக்கச ் சிந் லனலய வலுப்படு ்து ல், எடுக்கப்பட தவண்டிய 

நடவடிக்லககள் குறி  ் ஒருமி  ் கரு ்ல  உருவோக்கு ல், ஒ த்ுலழப்பு முயற்சிகள் 

ஆகியவற்றிற்கோன ஒரு லமய ்  ளமோக விளங்குகின்றது. 

 

டிஜிபூட்டி நடத்ணத விதிமுணறகள் பாரண்வயாளர் அந்தஸ்து 

 இந்தியோவோனது  டிஜிபூட்டி நட ்ல  விதிமுலறகள் / பெட்டோ திரு ்  த்ில் ஒரு 

போரல்வயோளர ்நோடோக இலணந்துள்ளது.  

 இது இந்தியப் பபருங்கடல் பகுதியில் பசங்கடல், ஏடன் வலளகுடோ, ஆப்பிரிக்கோவின் 

கிழக்குக் கடற்கலர ்  தீவு நோடுகள் ஆகியவற்லறச ் சுற்றியுள்ள 19 நோடுகலளக் 

பகோண்டுள்ள கடல்சோர ்விவகோரங்கள் குறி  ் ஒரு குழுவோகும். 

 இந் க் குழுவில் போரல்வயோளரக்ளோக இருக்கும் ெப்போன், நோரத்வ, ஐக்கிய 

இரோெ்ஜியம், அபமரிக்கோ ஆகிய நோடுகளுடன் இந்தியோ இலணந்துள்ளது.  

 டிஜிபூட்டி நட ்ல  விதிமுலறகள் என்பது 2008 ஆம் ஆண்டில் சரவ்த சக் கடல்சோர ்

அலமப்பினோல் ஏற்படு ் ப்பட்ட ஒரு பிரோந்தியக் கடல்சோர ்போதுகோப்பு ஒ ்துலழப்பு 

ஒப்பந் மோகும்.  

 

பாகிஸ்தானின் ஐந்தாவது மாகாைம் 

 போகிஸ் ோன்  னது ஐந் ோவது மோகோணமோக ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கில்கி ்-

போல்டிஸ் ோன் பிரோந்திய ்ல  ஒருங்கிலணக்கப் தபோகிறது. 

 இது போகிஸ் ோன் ஆக்கிரமிப்பு கோஷ்மீரின் (PoK - Pakistan-occupied Kashmir) இரண்டு 

பகுதிகளில் ஒன்றோகும். 

 மற்பறோரு பகுதி “ஆசோ ் ெம்மு-கோஷ்மீர”் ஆகும்.  

 இலவ இரண்டும் முந்ல ய சுத ச மோநிலமோன ெம்மு-கோஷ்மீர ் பிரத ச த்ின் ஒரு 

பகுதியோகும். 
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 அப்தபோல ய ஒரு பிரிட்டிஷ் அதிகோரியோன கில்கிட் ஸ்பகளட்ஸ் என்பவரின் 

நடவடிக்லகயோல் இந் ப் பகுதி அப்தபோது புதி ோக உருவோக்கப்பட்ட போகிஸ் ோன் 

நோட்டிற்கு 1947 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் ஒப்பலடக்கப்பட்டது. 

 இது சீனோவிற்கு நிலவழியிலோன  அணுகலல வழங்குகிறது, இது ஏரோளமோன நன்னீர ்

நீர ்த் க்கங்கலளயும் பகோண்டுள்ளது. தமலும் சீனோ-போகிஸ் ோன் பபோருளோ ோரப் 

பபருவழிப்போல யும் இ ன் வழியோகச ்பசல்கிறது. 

 

 

இந்தியாவிற்கு மீன் ஏற்றுமதிக்கான சிறப்பு அனுமதி 

 வங்க த ச அரசோனது ஹில்சோ மீலன இந்தியோவிற்கு ஏற்றுமதி பசய்வ ற்கோன  னது 

அனுமதியிலன வழங்கியுள்ளது.  

 இ ற்கு முன்பு 2012 ஆம் ஆண்டில் வங்க த ச அரசோனது இந்தியோவிற்கு ஹில்சோ மீலன 

ஏற்றுமதி பசய்வ ற்கு ்  லட விதி த்ிருந் து.  

ஹில்ொ மீன் 

 “இலிஷ்” மீன் எனப்படும் ஹில்சோ மீன் இனமோனது வங்கத ச ்தில் மட்டும் 

கோணப்படும் ஓர ்இனமோகும். 

 இந்  மீன் இனமோனது பபோதுவோக “மீன்களின் அரசன்” என்று அலழக்கப்படுகின்றது. 

 ஹில்சோ மீன் இனமோனது வங்கத ச த்ின் த சிய மீன் இனமோக ் த ரந்்ப டுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது ஐயூசிஎன்-னின் சிவப்புப் பட்டியலில் “அசச்ுறு ் ல்” நிலலயில் உள்ள இனமோக 

வலகப்படு  ்ப் பட்டுள்ளது. 

 வங்க த சமோனது உலகின் பமோ  ் ஹில்சோ மின் உற்ப ்தியில் 75% உற்ப த்ிக்குக் 

கோரணமோக விளங்குகின்றது.  

 

அரசி ஆணை பபற்ற வழக்குணரஞரக்்கான இந்தியாவின் பகாரிக்ணக 

 போகிஸ் ோன் நோட்டில் மரண  ண்டலனலய எதிரத்நோக்கி இருக்கும் குல்பூஷன் ெோ வ் 

நியோயமோன மற்றும்  லடயற்ற விசோரலணலய தமற்பகோள்வல  உறுதி 

பசய்வ ற்கோக தவண்டி அரசி  ஆலண பபற்ற வழக்குலரஞர ் அல்லது இந்திய 

வழக்குலரஞர ் ஒருவர ் நியமிக்கப்பட தவண்டும் என்ற இந்தியோவின் ஒரு 

தகோரிக்லகலய போகிஸ் ோன் நிரோகரி த்ுள்ளது. 
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 அரசி ஆலண பபற்ற வழக்குலரஞர ்என்பவர ்உயரோட்சி ்  லலவரின் பரிந்துலரயின் 

அடிப்பலடயில் ஐக்கிய இரோெ்ஜிய அரசிக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரு வழக்குலரஞர ்

ஆவோர.் 

 அரசி ஆலண பபற்ற வழக்குலரஞரக்ள் உலகம் முழுவதும் ஏற ் ோழ அலன த்ு 

நீதிமன்றங்களிலும் அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

 அரசி ஆலண பபற்ற வழக்குலரஞர ் அனுபவ ்தின் அடிப்பலடயில் அல்லோமல் 

 குதியின் அடிப்பலடயில் சட்டம் சோர ் ப ோழில்முலறயிலிருந்து நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளனர.் 

 

சுகாதாரப் பைியாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்கான சாசனம் 

 உலக சுகோ ோர நிறுவனமோனது (WHO - World Health Organization) சுகோ ோரப் பணியோளர ்

போதுகோப்பு சோசனம் ஒன்லற பவளியிட்டுள்ளது.  

 இது சுகோ ோரப் பணியோளரக்ள் போதுகோப்போன பணி நிலலலமகள், பயிற்சி, ஊதியம், 

அவரக்ள் பபறும் மதிப்பு ஆகியவற்லறக் பகோண்டுள்ளல  உறுதி பசய்வ ற்கோன ஒரு 

முயற்சியோகும்.  

 இந்  சோசன ்தின் படி, சுகோ ோரப் பணியோளரக்ள், அதிகப் பபரும்போன்லமயோக உள்ள 

நோடுகளின் பமோ ்  மக்கள் ப ோலகயில் 3%ற்கும் குலறவோகவும் ஏற ் ோழ அலன ்து 

குலறந்  வருமோனமுள்ள  மற்றும் நடு ் ர வருமோனமுள்ள நோடுகளில் 2%ற்கு 

குலறவோகவும் உள்ளனர.் 

 ஏற  ்ோழ 14% தகோவிட் – 19 தநோய் ் ப ோற்று போதிப்புகள் சுகோ ோரப் 

பணியோளரக்ளிலடதயப் பரவியுள்ள ோக WHO அலமப்பில் பதிவோகியுள்ளன. 

 ம ்திய சுகோ ோர ் துலற அலமசச்க ்தின் படி, ப லுங்கோனோ (18%), மகோரோஷ்டிரோ 

(16%), தில்லி (14%), கரந்ோடகோ (13%), புதுசத்சரி (12%), பஞ்சோப் (11%) ஆகியலவ 

இந்தியோவில் சுகோ ோர நலப் பணியோளரக்ளிலடதய அதிக அளவிலோன தகோவிட் – 19 

தநோய் ் ப ோற்லறக் பகோண்டுள்ளன.  

 

பநபாளத்திற்கு டீசல் – மின்சார பல் அலகு இரயில்கள் 

 பகோங்கன் இரயில்தவயோனது பெய்நகர-்குர ்ோ அகல இரயில் போல க்கோக தவண்டி  

தநபோள இரயில்தவயிற்கு 2 நவீன டீசல்-மின்சோர பல் அலகு இரயில்கலள வழங்கி 

உள்ளது.  

 இது பீகோரின் பெய்நகர ்மற்றும்  னுசோ மோவட்ட த்ில் உள்ள குர ்ோ ஆகியவற்றிற்கு 

இலடதய பசயல்படவுள்ளது. 

 அந்  இமயமலல த ச ்தில் மு லோவது அகல இரயில் போல  தசலவ இதுதவ ஆகும்.   
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மாலத்தீவிற்கு  முதலாவது பநரடி சரக்குப் படகுச ்பசணவ 

 இந்தியோ மற்றும் மோல ்தீவு ஆகிய இரண்டு நோடுகள்  ங்களுக்கிலடதயயோன 

வர ்் க ்ல  ஊக்குவிப்ப ற்கோக மு லோவது தநரடி சரக்குப் படகுச ் தசலவலய  ்

ப ோடங்கியுள்ளன. 

 இந் ச ் சரக்குப் படகுச ் தசலவயோனது இந்தியோவில் உள்ள தூ த்ுக்குடி மற்றும் 

பகோசச்ின் துலறமுகங்கலள மோல ்தீவில் உள்ள குல்குதுக்பூசி மற்றும் மோலி ் 

துலறமுகங்களுடன் இலணக்கவுள்ளது.  

 இந்  முன்பனடுப்போனது இந்  2 நோடுகளுக்கிலடதயயோன சரக்குப் தபோக்குவர த்ிற்கு 

ஏற்படும் பயணச ் பசலவு மற்றும் பயண தநரம் ஆகியவற்றின் குலறப்பிற்கு உ வ 

இருக்கின்றது. 

 இந்திய மற்றும் மோல ்தீவு ் துலறமுகங்கலள இலணப்ப ற்கோகப் பயன்படு ் ப் 

படும் சரக்குப் படகுக் கப்பலோன எம்சிபி லின்ஸ் (MCP Linz) ஆனது இந்தியக் கப்பல் 

தபோக்குவர த்ுக் கழக ்தினோல் இயக்கப்படுகின்றது.  

 

உலகின் முதலாவது வைிக ரதீியிலான ணஹட்ரஜன் விமானம் 

 லஹட்ரென் விமோனமோனது ஏர ் பஸ்ஸினோல் வடிவலமக்கப்பட்டு  யோரிக்கப்பட 

உள்ளது.  

 இது மு லோவது வணிக ரதீியிலோன லஹட்ரெனோல் பசயல்படு  ்ப்படும் 

விமோனமோகும். 

 ஏரப்ஸ் ஆனது “ZEROe” என்ற குறியீட்டுப் பபயரின் கீழ், சுழிய உமிழ்வுகளுக்கோன 3 

கரு  ்ோக்கங்கலள அறிமுகப் படு த்ியுள்ளது. 

o டரத்போபோன் வடிவலமப்பு (Turbofan design) – 120 மு ல் 200 பயணிகள் அமரும் 

வலகயில் 

o கலப்பு இறக்லக போக வடிவலமப்பு  (Blended wing body design)– 200 பயணிகள் 

அமரும் வலகயில் 

o டரத்போபிரோப் வடிவலமப்பு (Turboprop design) – 200 பயணிகளுக்கு தமல் அமரும் 

வலகயில் 

 இந்  விமோனங்கள் 2035 ஆம் ஆண்டில் பசயல்போட்டுக்கு வரும். 

 இ ற்கு முன்பு, ரஷ்ய ்  யோரிப்பு நிறுவனமோன டுதபோதலவ் ஆனது “TU-154” எனப்படும் 

விமோன ்தின் முன்மோதிரிலயக் கட்டலம த்ுள்ளது.  

 திரவ லநட்ரெனில் பசயல்படும் மு லோவது தசோ லன விமோனம் அதுவோகும்.  
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ஜிம்பமக்ஸ் 2020 (Jimex) 

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற நட  ்ப்படும் இரு ரப்புக் கடல் பயிற்சியோன 

“ஜிம்பமக்ஸ்” ஆனது இந்தியோ மற்றும் ெப்போன் ஆகிய நோடுகளுக்கிலடதய நட  ்ப் 

பட்டது.  

 ஜிம்பமக்ஸ் ஆனது இந்  இரு நோடுகளுக்கிலடதய உயரிய நிலலயில் ஒருங்கிலணந்து 

பசயல்படும்  ன்லம மற்றும் உயரந்ிலல கூட்டுச ் பசயல்போட்டு ் திறன்கள் 

ஆகியவற்லறச ்சுட்டிக் கோட்டுகின்றது.  

 இந் ப் பயிற்சியோனது கடல்சோர ் ஒ த்ுலழப்பின் மீது சிறப்புக் கவனம் பசலு ்தும் 

தநோக்க த்ுடன் 2012 ஆம் ஆண்டில் நட  ்ப்பட்டது.  

 இந் ப் பயிற்சியின் கலடசிப் பதிப்போனது 2018 ஆம் ஆண்டில் நட ் ப்பட்டது.  

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு ஆணையச ்சீரத்ிருத்தங்களுக்கான பகாரிக்ணக 

 இந்திய பவளியுறவு ் துலற அலமசச்ர ்மற்றும் பிதரசில், ெப்போன், பெரம்னி ஆகிய 

நோடுகலளச ் தசரந்்  பவளியுறவு  ் துலற அலமசச்ரக்ள் ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்

சலபயின் 75வது அமரவ்ின் தபோது கோபணோலி வோயிலோக சந்தி த்ுப் தபசினர.் 

 இவரக்ள் சமகோல நிகழ்வுகலள சிறந்  முலறயில் பிரதிபலிப்ப ற்கோக ஐக்கிய 

நோடுகள் மற்றும் அ ன் முக்கியமோன முடிவு எடுக்கும் அலமப்புகலள சீர ்த்ிரு  ் 

தவண்டிய ன் அவசிய ்ல  சுட்டிக் கோட்டினர.்  

தகாரிக்ளககள் 

 இந்  ஆலணய ்தில் இந் க் குறிப்பிட்ட நோடுகளுக்கு நிரந் ர இடங்கள் அளிக்கப்பட 

தவண்டும். 

 இந்  ஆலணய ்ல  முலறயோன, திறனுள்ள, பிரதிநிதி ்துவம் உள்ள ோக 

மோற்றுவ ற்கு தவண்டி ஐக்கிய நோடுகளுக்கு முக்கியமோகப் பங்களிக்கும் நோடுகள் 

மற்றும் வளரும் நோடுகள் ஆகிதயோரின் தமம்பட்ட பங்கிற்கோன ப ளிவோன த லவ 

உள்ளது.  

 குலறந்  அளவிலோன பிரதிநிதி த்ுவம் ப ோடரப்ோக முந்ல ய கோல ்தில் ஆப்பிரிக்கக் 

கண்ட த்ிற்கு இலழக்கப்பட்ட அநீதிலயச ் சரி பசய்வ ற்கு தவண்டி 

ஆப்பிரிக்கோவிற்கு நிரந் ர மற்றம் நிரந் ரமற்ற பிரிவுகளில் பிரதிநிதி ்துவம் 

வழங்கப்பட தவண்டும்.  

 ஐக்கிய நோடுகள் போதுகோப்பு மன்றச ் சீரத்ிரு  ்ங்களுக்கோக குறிப்பிட்ட கோல த்ில் 

எழு ்துப் பூரவ் அடிப்பலடயிலோன தபசச்ுவோர ்்ல கலள தமற்பகோள்ள தவண்டும்.  
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ஆசியாவில் ஊடாடும் பதாடரப்ு மற்றும் நம்பிக்ணகக் கட்டணமப்புச ்

பசயல்பாடுகள் குறித்த கருத்தரங்கு (CICA) 

 சமீப த்ில் இந்தியோவின் பங்தகற்புடன் CICA அலமப்பின்  (Conference on Interaction and 

Confidence-Building Measures in Asia) சிறப்பு அலமசச்ரலவக் கரு  ்ரங்கோனது நட  ்ப் 

பட்டது. 

 இது ஆசியோவில் அலமதி, போதுகோப்பு மற்றும் நிலலப்பு ்  ன்லம ஆகியவற்லற 

ஊக்கப்படு த்ும் வலகயில் ஒ ்துலழப்லப தமம்படு த்ுவ ற்கோக பசயல்படும் 

அரசோங்கங்களுக்கிலடதயயோன ஒரு மன்றமோகும்.  

 இந் க் கரு  ்ரங்கின் முக்கியக் கரு ்துருவோனது சிறிய மற்றும் பபரிய நோடுகளின் 

போதுகோப்பு, கூட்டு முயற்சி  மற்றும் பரஸ்பர பயன்போட்டு ் ப ோடரப்ு ஆகியவற்றின் 

பிரிக்க முடியோ   ன்லம என்ற முன்னுரிலமலய அடிப்பலடயோகக் பகோண்டது ஆகும்.  

 CICA மோநோடோனது CICA பசயல்போடுகளுக்கோன விவோ ங்கலள நட த்ுவ ற்கோகவும் 

அ ன் பசயல்போடுகலள ஆய்வு பசய்வ ற்கோகவும் முன்னுரிலமகலள 

நிரண்யிப்ப ற்கோகவும் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற நட ் ப் படுகின்றது.  

 பவளியுறவு ் துலற அலமசச்ரக்ளின் சந்திப்போனது 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற 

நட ் ப்பட தவண்டும். 

 CICA ஆனது 27 உறுப்பு நோடுகள்; 8 போரல்வயோளர ் நோடுகள்; 5 போரல்வயோளர ்

அலமப்புகள் ஆகியவற்லறக் பகோண்டுள்ளது.  

 CICAல் ஒரு நோடு உறுப்பினரோக இலணவ ற்கு, அந்  நோடு  னது நிலப்பகுதிலய 

ஆசியோவில் கட்டோயம் பகிரந்்திருக்க தவண்டும். 

 

 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் வருடாந்திர அறிக்ணக 2019-20 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோனது (RBI - Reserve Bank of India)  னது வருடோந்திர அறிக்லக 2019-

20 என்ற ஒரு அறிக்லகலய பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்  அறிக்லகயின்படி, 2019-20 ஆம் ஆண்டில் பமோ  ் வருவோயோனது 28.97% என்ற 

அளவில் அதிகரி ்துள்ளது. 

முக்கியத் தரவுகள் 

 RBIயின் இருப்பு நிலலயோனது 13.42% என்ற அளவில் அதிகரி ்துள்ளது. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டில் அ ன் பமோ ்  வருவோயோனது ரூ.1,49,672 ஆக இருந் து.  

 இது 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 1,93,036 ஆக உள்ளது. 
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 அ ன் பசலவினமோனது 39.72% என்ற அளவில் குலறந்துள்ளது. 

 வங்கியின் வட்டி வருவோயோனது 44.62% ஆக அதிகரி ்துள்ளது. 

 அரசுப் பங்குகளில் RBIயின் இருப்பு நிலலயோனது 57.19% ஆக அதிகரி த்ுள்ளது. 

 வங்கி தமோசடி வழக்குகளின் மதிப்போனது 74% ஆக அதிகரி ்துள்ளது.  

 வங்கி தமோசடி வழக்குகளின் எண்ணிக்லகயோனது 2019 ஆம் ஆண்டில் 6800 ஆக 

அதிகரி ்துள்ளது. இது 2018 ஆம் ஆண்டில் 5900 ஆக இருந் து.  

 வங்கி அலமப்பின் நிகர வோரோக் கடன் விகி மோனது 9.1% ஆகக் குலறந்துள்ளது. இது 

2019 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்மோ  த்ில் 11.2% ஆக இருந் து.  

  ற்தபோது புழக்க த்ில் உள்ள பணமோனது 17% ஆக அதிகரி ்துள்ளது.  

 இது 2019-20 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 21.10 டிரில்லியன் ஆக இருந் து. 

 2019 ஆம் ஆண்டு ெுன் மோ ம் வலர, RBI ஆனது 618.16 பமட்ரிக் கடன்  ங்க ்ல  

லகயிருப்பில் லவ ்துள்ளது. இது 2018 ஆம் ஆண்டில் 566,23 டன்களோக இருந் து. 

 

“Eat out to help out” திட்டம் 

 இந்  ் திட்டமோனது (EOHO – Eat Out to Help Out) ஐக்கிய இரோெ்ஜிய த்ில் தகோவிட் – 19 

தநோய் ் ப ோற்று கோரணமோன பபோது முடக்க த்ிற்குப் பிறகு மீண்டும் திறக்கப்பட 

இருக்கும் விருந்த ோம்பல் மற்றும் சுற்றுலோ சம்பந் மோன வணிக நடவடிக்லககளுக்கு 

ஆ ரவளிப்ப ற்கோக தவண்டி அந்நோட்டு அரசோங்க ் ோல் ப ோடங்கப்பட்ட ஒரு 

பபோருளோ ோர மீட்படடுப்பு ் திட்டமோகும். 

 இந்  ் திட்டமோனது தகோலடக்கோலப் பபோருளோ ோரப் பணிகள் தமம்போட்டு ் 

திட்டங்களின் ஒரு பகுதியோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 EOHO திட்ட த்ின் கீழ், அந்நோட்டு அரசோனது ஆகஸ்ட் மோ ம் முழுவதும் அலன த்ு 

வோரங்களிலும் திங்கள் மு ல் பு ன் வலர விடுதிகளில் உணவுகளுக்கு (உணவு மற்றும் 

மதுபோனம் அல்லோ  நீரோகோரங்கள்) 50% மோனியம் அளிக்க இருக்கின்றது.  

 

இந்தியாவின் பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் பபாக்கு 

 த சியப் புள்ளி விவர அலுவலக ்தின் (National Statistical Office)  ரவுகளின் படி  

இந்தியோவின் பமோ ்  உள்நோட்டு உற்ப த்ியோனது, 2020 ஏப்ரல்-ெூன் கோலோண்டில் 

23.9% (-23.9%) என்ற அளவில் சுருங்கியுள்ளது. 

 இந்தியோவின் உண்லமயோன பமோ  ் உள்நோட்டு உற்ப ்தியோனது 26.9 லட்சம் 

தகோடியோக குலறந்துள்ளது, இது கடந்  ஆண்டு இருந் ல  விட 23.9% குலறவு. 

 பபயரளவிலோன பமோ ்  உள்நோட்டு உற்ப த்ி ரூ. 38.08 லட்சம் தகோடியோக 

குலறந்துள்ளது. இது கடந்  ஆண்டு இருந் ல  விட 22.6% குலறவு. 

 ெூன் கோலோண்டில் ஏற்பட்டுள்ள பமோ ்  உள்நோட்டு உற்ப த்ியின் சரிவோனது, 

சு ந்திர த்ிற்குப் பின்னர ்இந்திய பபோருளோ ோர த்ின் வரலோற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மிக 

தமோசமோன சரிவோகும். 

 இது சு ந்திர த்ிற்குப் பிறகு ஏற்பட்ட இந்தியோவின் நோன்கோவது மந் நிலல மற்றும் 

 ோரோளமயமோக்கலுக்குப் பின்னர ்ஏற்பட்ட மு ல் மந் நிலல ஆகும். 

 பபோருளோ ோரமோனது கலடசியோக 1980 நிதியோண்டில் சுருங்கியது. 

 இந்தியோவோனது 1997-98 ஆம் ஆண்டிலிருந்து கோலோண்டு அடிப்பலடயில் பமோ  ் 

உள்நோட்டு உற்ப த்ியின் வளரச்ச்ி ்  ரலவ பவளியிட  ்ப ோடங்கிய பின்னர ்ஏற்பட்ட 

மு ல் சரிவு இதுவோகும். 

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


                             

  

 

68 
 

 

 

டிஜிட்டல் பகாடுப்பனவு அறிக்ணகயில் பமாசடி மற்றும் இடர ்பமலாை்ணம 

 இல  த சிய பமன்பபோருள் மற்றும் தசலவ வழங்கு நிறுவனங்களின் சங்கம், 

இந்திய ்  ரவுப் போதுகோப்பு மன்றம் மற்றும் தபபோல் நிறுவனம் இலணந்து உருவோக்கி 

உள்ளன. 

 தமோசடிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் கட்டண தமோசடி ஆகியவற்றின் மீது ஒரு போரல்வலய 

இந்  அறிக்லக அளிக்கிறது. 

முக்கிய கண்டுபிடி ்புகள் 

 மின்னணு வணிகச ்சந்ல யோனது 50 பில்லியன் அபமரிக்க டோலரிலிருந்து (2018 இல்) 

200 பில்லியன் அபமரிக்க டோலரோக (2026 ஆம் ஆண்டில்) உயரும் என்று எதிரப்ோரக்்கப் 

படுகிறது. 

 இலணயப் பயனரக்ளின் எண்ணிக்லகயோனது 560 மில்லியனில் இருந்து  (2018 ஆம் 

ஆண்டில்) 835 மில்லியனோக உயரும் (2023 ஆம் ஆண்டில்) என்று எதிரப்ோரக்்கப் 

படுகிறது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்31 நிலவரப்படி, 925 மில்லியன் பற்று அட்லடகள் (படபிட் கோரட்ு) 

மற்றும் 47 மில்லியன் கடன் அட்லடகள் (கிபரடிட் கோரட்ு), சீனோவுக்கு அடு ் படியோக 

இந்தியோவில் வழங்கப் பட்டுள்ளன. 

 

முன்னுரிணமத் துணறக்கு கடன் வழங்கல் விதிகளின் திருத்திய விதிமுணறகள்   

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோனது வளரந்்து வரும் த சிய முன்னுரிலமகளின் வரிலசயில், 

ப ோழில்முலனவு ் திறன் மற்றும் புதுப்பிக்க ் க்க ஆற்றல் வளங்கள் ஆகியவற்லற 

இலணப்ப ற்கோக PSL (Priority sector lending) வழிகோட்டு ல்கலள ் திரு த்ியுள்ளது.  

 இது பின்வருவனவற்லறக் பகோண்டுள்ளது.  

o மின்சோர விநிதயோக அலமப்பினோல் இலணக்கப்பட்ட தவளோண் கோற்றழு ்  

விலசக் குழோய்களின் சூரிய ஒளிமயமோக்க ்திற்கோக தவண்டி சூரிய ஒளி 

மின்னோற்றல் உற்ப ்தி ஆலலகலள அலமப்ப ற்கோக விவசோயிகளுக்குக் கடன் 

வழங்கு ல். 

o அழு ் ப்பட்ட உயிரி எரிவோயு ஆலலகலள அலமப்ப ற்கோகக் கடன் வழங்கு ல்.  

 திரு ் ப்பட்ட PSL வழிகோட்டு ல்கள் பின்வருவனவற்லற தமற்பகோள்ள வழிவலக 

பசய்கின்றது.  
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o கடன் வழங்கு லில் பற்றோக்குலறயுள்ள பகுதிகளுக்கு சிறந்  முலறயில் கடன் 

வழங்கு ல். 

o சிறு மற்றும் குறு விவசோயிகள் மற்றும் விளிம்புநிலல பிரிவினரக்ளுக்குக் கடன் 

வழங்கு லல அதிகரி  ்ல். 

o புதுப்பிக்க ் க்க ஆற்றல், சுகோ ோரக் கட்டலமப்பு ஆகியவற்றிற்கு கடன் 

வழங்கு லல ஊக்கப்படு த்ு ல்.  

 

நிறுவன அணடயாளம் – Vi   

 ஒருங்கிலணந்  நிறுவன அலடயோளமோன Vi ஆனது தவோடதபோன் மற்றும் ஐடியோ 

நிறுவன த்ினோல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந் ப் புதிய நிறுவன அலடயோளமோனது “நோலளய தின த்ிற்கோக ஒன்றிலண ல்” 

என்ற எழு ்துருலவக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்  2 நிறுவனங்கள் 2018 ஆம் ஆண்டில் இலணந் ன. 

 இந்  இலணப்போனது 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 30 அன்று த சிய நிறுவன சட்ட  ்

தீரப்்போய த்ினோல் இறுதி பசய்யப் பட்டது.  

 

 

கடன் மறுசீரணமப்பிற்காகக் கை்டறியப்பட்டுள்ள 26 துணறகள் 

 புதிய வளரச்ச்ி வங்கியின் முன்னோள்  லலவரோன தக வி கோம ் என்பவரது 

 லலலமயின் கீழ் உள்ள 5 உறுப்பினரக்லளக் பகோண்ட குழுவோனது  னது 

அறிக்லகலய ரிசரவ்் வங்கியிடம் சமரப்்பி ்துள்ளது.  

 இந் க் குழுவோனது பகோரோனோ தநோய் ் ப ோற்றுக் கோல ்தில் போதிக்கப்பட்டுள்ள 

கடன்கலள ஒருமுலற மறுசீரலமப்ப ற்கோக த லவப்படும் நிதியியல் குறிகோட்டிகள் 

குறி த்ு பரிந்துலரப்ப ற்கோக ஏற்படு  ்ப் பட்டது.  

 

EASE 2.0 வங்கியியல் சீரத்ிருத்தங்கள் குறியீடு 

 சமீப த்ில் 2018 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்மோ  த்ிலிருந்து 2020 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்மோ ம் 

வலரயிலோன பபோது ் துலற வங்கிகளின் பசயல்போடு (PSB - Public Sector Banks) மீ ோன 

தமம்படு ் ப்பட்ட அணுகல் மற்றும் சிறப்புமிகு தசலவ  2.0 (EASE - Enhanced Access and 

Service Excellence) வங்கியியல் சீரத்ிரு  ்ங்கள் குறியீடோனது பவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

 தமலும் இந்  நிகழ்சச்ியின் தபோது ம ்திய நிதி ் துலற அலமசச்ர ் PSBயினோல் வீட்டு 

வோயில்களிதலதய வழங்கப்படும் வங்கிச ்தசலவகலளயும் ப ோடங்கி லவ  ்ோர.் 

 EASE 1.0 என்ற அறிக்லகயோனது வோரோக் கடன் பசோ த்ுக்களுக்கோன தீரவ்ுகளின் மீது 

PSBயின் பசயல்போடுகளில் ஏற்படும் குறிப்பிட  ்க்க தமம்போடுகலள 

பவளிப்பலடயோகக் கோட்டியது.  

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


                             

  

 

70 
 

 EASE 2.0 ஆனது EASE 1.0-ன் அடி ் ள த்ின் மீது கட்டலமக்கின்றது. இது சீரத்ிரு ்  

நடவடிக்லககலள மோற்ற முடியோ  ோகவும், பசயல்போடுகள் மற்றும் நிறுவன 

அலமப்புகலள வலுவோன ோகவும் மோற்றிட சிறந்  முடிவுகலள எடு ்துக் 

கோட்டுவ ற்கோக தவண்டி 6 கரு த்ுருக்கள் மூலமோக புதிய சீரத்ிரு ்  நடவடிக்லக  ்

திட்டங்கலள அறிமுகப் படு த்ியுள்ளது.  

 

 

 

11 புதிய பதாழிற்துணறப் பபருவழிப் பாணதகள் 

 ப ோழிற்துலற மற்றும் உள்நோட்டு வர ்் க ஊக்குவிப்பு ் துலறயோனது (DPIIT - 

Department for Promotion of Industry and Internal Trade) நோட்டில் 11 ப ோழிற்துலறப் 

பபருவழிப் போல கள் தமம்படு ் ப்பட்டு வருவ ோக அறிவி ்துள்ளது. 

 அந்  11 ப ோழிற்துலற பபருவழிப் போல களில் தில்லி-நோக்பூர ் ப ோழிற்துலற 

பபருவழிப் போல யும் உள்ளடங்கும். 

 இதில் பின்வரும் 5 திட்டங்களுக்கு ஏற்பகனதவ ஒப்பு ல் அளிக்கப் பட்டுள்ளன. 

அலவயோவன: 

o த ோதலரோ சிறப்பு மு லீட்டுப் பகுதி 

o தசந்ரோ பிட்கின் ப ோழிற்துலறப் பகுதி 
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o பபருநகர பநோய்டோ ஒருங்கிலணந்  ப ோழிற்துலற நகரம்  

o விக்ரம் உ த்யோக்புரி ஒருங்கிலணந்  ப ோழிற்துலற நகரம். 

o நங்கல் பசௌ ்ரி ஒருங்கிலணந்  பல் முலனய  ளவோட லமயம் 

 

பபாருட்கள் உற்பத்தியாகும் நாடுகள் குறித்த விதிகள் : (CAROTAR – 2020) 

 சுங்கம் (வர ் ்க ஒப்பந் ங்களின் கீழ் பபோருட்கள் உற்ப த்ியோகும் நோடுகளின் 

விதிகள் குறி ்  நிரவ்ோகம்) விதிகள், 2020 ஆனது (CAROTAR - 2020) 2020 ஆம் ஆண்டு 

பசப்டம்பர ்21 ஆம் த தி மு ல் நலடமுலறக்கு வந் து. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 21 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது.  

 இது  லடயற்ற வர ் ்க ஒப்பந் ங்களின் (FTA - Free trade agreements) கீழ் இறக்குமதிகள் 

குறி ்  முன்னுரிலம விகி ங்கலள அனுமதிப்ப ற்கோக “உற்ப த்ியோகும் நோடுகளின் 

விதிகளின்” அமலோக்க த்ிற்கோன வழிகோட்டு ல்கலள நிரண்யிக்கின்றது.  

 இந் ப் புதிய விதிகள், FTA-ன் கீழ் வரிச ்சலுலககளின்  வறோன பயன்போட்டிற்கோன 

எந் பவோரு முயற்சிகலளயும் ஆய்வு பசய்யும் சுங்கங்களின் திறலன வலுப்படு  ் 

இருக்கின்றது. 

CAROTAR விதிகள் 

  ற்பபோழுது இறக்குமதியோளர ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபோருட்கள் உற்ப ்தியோகும் 

நோடுகளின்  ரநிலலலம பூர ்த்ி பசய்யப் பட்டுள்ளல  உறுதி பசய்வ ற்கோக 

பபோருட்கள் இறக்குமதி பசய்வ ற்கு முன்பு அ ற்கோன முலறயோன அனுமதிலயப் 

பபற தவண்டும். 

 இறக்குமதியோளர ் லவ ்திருக்க தவண்டிய குலறந் பட்ச ்  கவல்கள் குறி  ் ஒரு 

பட்டியலோனது பபோது வழிகோட்டு லுடன் விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 இறக்குமதியோளர ்  ற்பபோழுது உற்ப ்தியோகும் நோடுகள் சோன்றி ழில் உள்ளவோறு 

நுலழவுக் கட்டண த்ில் பபோருட்கள் உற்ப ்தியோகும் நோடுகள் குறி ்   ரலவப் பூர ்த்ி 

பசய்ய தவண்டும்.  
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4வது உலக ஆயுரப்வத மாநாடு 

 உலக ஆயுரத்வ  மோநோட்டின் 4வது பதிப்போனது துலணக் குடியரசு ்  லலவர ்

பவங்லகயோ நோயுடு அவரக்ளோல் கோபணோலி முலறயில் ப ோடங்கி லவக்கப்பட்டது. 

 இந்  நிகழ்வின் கரு த்ுரு, “பகோள்லள தநோய் ் ப ோற்றுக் கோல ்தில் 

ஆயுரத்வ  ்திற்கோன வளரந்்து வரும் வோய்ப்புகள்” என்ப ோகும். 

 இந்  மோநோட்டின் தநோக்கம் ஆயுரத்வ  தநோய் ்  டுப்பு மோதிரிலய “சுகோ ோரம் என்பது 

ஒன்று” மற்றும் “ஆயுரத்வ  த்ின் மூலம் தநோய் ்  டுப்போற்றல்” என்று பபயரிடப் பட்ட 

ஒரு தீரவ்ோக உலக அளவில் எடு ்துக் கோட்டுவ ோகும். 

 

i-ATS – தானியங்கி இரயில் கை்காைிப்பு 

 தில்லி பமட்தரோ இரயில் கழகமோனது பமட்தரோவிற்கோக உள்நோட்டிதலதய 

கட்டலமக்கப்பட்ட  கவல் ப ோடரப்ு அடிப்பலடயிலோன இரயில் கட்டுப்போட்டு 

சமிக்லஞ ப ோழில்நுட்பமோன “i-ATS” (Automatic Train Supervision) என்பல  ் ப ோடங்கி 

உள்ளது.  

 i-ATS என்பது இரயில் இயக்க ்ல  தமலோண்லம பசய்யும் கணினி அலமப்லப 

அடிப்பலடயோகக் பகோண்ட ஒரு அலமப்போகும். 

 இந்  முலறயோனது சில குறிப்பிட்ட நிமிடங்களுக்கு ஒருமுலற வழங்கப்படும் 

பமட்தரோ தசலவகள் தபோன்ற அதிக அடரவ்ோன பசயல்போடுகளுக்கோன  விரக்்க 

முடியோ  ஒன்றோக விளங்குகின்றது. 

 உள்நோட்டிதலதய தமம்படு ் ப்பட்ட i-ATS ப ோழில்நுட்பமோனது, இது தபோன்ற 

ப ோழில்நுட்ப ்ல க் லகயோளும் அயல்நோட்டு வணிகரக்ள் மீது  இந்திய 

பமட்தரோக்கள் சோரந்்து இருப்பல  குறிப்பிட ் க்க அளவில் குலறக்கும். 

 இது பல்தவறு விநிதயோகஸ் ரக்ளின் சமிக்லஞ அலமப்புகள் மற்றும் இரயில் 

கட்டுப்போட்டு அலமப்புடன் பணியோற்ற இருக்கின்றது.  

 கூடு லோக, இது இந்திய இரயில்தவயில் அறிமுகப்படு த்ு லுக்குப் பபோருந்தும். 

 

இந்தியாவிற்கு எதிரான பவாடபபான் வழக்கு 

 தவோடதபோன் நிறுவனமோனது தி தஹக் நகரில் அலமந்துள்ள சரவ்த ச நீதிமன்றமோன 

நிரந் ர நடுவர ்நீதிமன்ற ்தில் நலடபபற்ற இந்தியோவிற்கு எதிரோன ரூ. 20,000 தகோடி 

நிலுலவ ் ப ோலக வழக்கில் பவற்றி பபற்றுள்ளது.  

 இந்திய அரசோனது 2007 ஆம் ஆண்டில் தவோடதபோன் நிறுவன த்ிடமிருந்து நிலுலவ 

வரிகலளயும் மூல ன இலோப ்தில் ரூ.7990 தகோடி ரூபோலயயும் வழங்குமோறு 

தகோரியது.  

 தவோடதபோன் நிறுவனம் இது குறி த்ு மும்லப (பம்போய்) உயர ்நீதிமன்ற த்ில் வழக்கு  ்

ப ோடரந்் து. அந்  வழக்கில் வருமோன வரி ் துலறக்கு ஆ ரவோக தீரப்்பு 

பவளியோனது. 

 அ ன்பின், இந்நிறுவனம் இது குறி ்து உசச்நீதிமன்ற ்தில் தமல்முலறயீடு பசய் து.  

 இந்திய உசச்நீதிமன்றமோனது 2012 ஆம் ஆண்டில் வருமோன வரிச ்சட்டம், 1961 எனும் 

சட்ட ்தின் படி தவோடதபோன் குழும த்ின் இலடயீடு சரி என்று தீரப்்பு வழங்கியது. 

 ஆனோல் அத  ஆண்டில் ம த்ிய அரசோனது இது தபோன்ற ஒப்பந் ங்களில் 

முன்த தியிட்ட கோல ்திற்கோன வரி குறி ்  அதிகோரங்கலள வருமோன வரி ் துலறக்கு 

வழங்குவ ற்கோக நிதிச ்சட்ட ்தில் ஒரு திரு ்  ்ல  தமற்பகோண்டது.  

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


                             

  

 

73 
 

 இந்  வழக்கு அப்பபோழுது “முன்த தியிட்ட கோல த்ிற்கோன வரி வழக்கு” (retrospective 

taxation case) என்று அறியப் பட்டது. 

 

 

நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கான (UCB) இணையவழிப் பாதுகாப்பிற்கான 

பதாழில்நுட்ப பதாணலபநாக்குப் பாரண்வ (2020-2023) 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோனது “UCBகளுக்கோன (Urban Co-operative Banks) இலணய வழிப் 

போதுகோப்பிற்கோன ப ோழில்நுட்ப ப ோலலதநோக்குப் போரல்வலய” (2020-2023) 

பசயல்படு  ் இருக்கின்றது. 

 இது இலணயவழி  ்  ோக்கு ல்களிலிருந்து அவ்வங்கிகலள மீட்ப ற்கோகவும் 

அவ்வோறோன  ோக்கு ல்கலள ்  டுப்ப ற்கோகவும் கண்டறிவ ற்கோகவும் எதிரவ்ிலன 

ஆற்றுவ ற்கோகவும் தவண்டி UCBகளின்  கவல் ப ோழில்நுட்பப் போதுகோப்பு 

அலமப்லப தமம்படு த்ுவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 ஆரப்ிஐ ஆனது  னது 5 உ ்திசோர ்அணுகுமுலறயோன “GUARD” என்பல ப் பயன்படு த்ி 

இந்  தநோக்க ்ல  அலடயவுள்ளது.  

 “GUARD” என்பது பின்வருவனவற்லறக் குறிக்கின்றது.  

o G – ஆளுலக தமற்போரல்வ (Governance Oversight) 

o U – பயனுள்ள ப ோழில்நுட்ப மு லீடு (Utile Technology Investment) 

o A – த லவயோன ஒழுங்குமுலற மற்றும் தமற்போரல்வ (Appropriate Regulation and 

Supervision) 

o R – வலுவோன ஒ த்ுலழப்பு (Robust Collaboration) 

o D – த லவயோன  கவல் ப ோழில்நுட்ப, இலணய வழி ் திறன்கலள 

தமம்படு த்ு ல். (Developing necessary IT, cybersecurity skills set) 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

AUDFs01 விை்மீன் 

 “ஆஸ்ட்தரோசோட்” என்ற இந்தியோவின் மு லோவது பல அலலநீள பசயற்லகக் தகோள் 

ஆய்வகமோனது “AUDFs01” எனப்படும் விண்மீனிலிருந்து பவளிப்படும் ஒரு தீவிர புற 

ஊ ோ ஒளிலயக் கண்டறிந்துள்ளது.  

 இது பூமியிலிருந்து 9.3 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் ப ோலலவில் உள்ளது. 

 இந்  விண்மீன் ஆனது ஹப்பிள் பிரோந்திய ்தின் தீவிரமோன ஆழப் பகுதியில் (Hubble 

Extreme Deep field) அலமந்துள்ளது.  

 ஆஸ்ட்தரோசோட் ஆனது 2015 ஆம் ஆண்டில் ப ோடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இது  மு லோவது அரப்்பணிக்கப்பட்ட அளவிலோன X-கதிர,் கண்ணுக்குப் புலப்படக் 

கூடிய மற்றும் புற ஊ ோ நிறமோலலப் பட்லடகளில் வோனியல் ப ோடரப்ோன 

ஆ ோரங்கலள ஆய்வு பசய்வல  தநோக்கமோகக் பகோண்ட இந்திய வோனியல் 

திட்டமோகும்.  

 

 

மிகப்பபரிய ணஹட்ரஜன் குை்டு பவடிப்பு 

 ரஷ்யோவோனது உலகின் மிகவும் சக்தி வோய்ந்  லஹட்ரென் குண்டு பவடிப்பின் 40 

நிமிட கோபணோலிலய பவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்  குண்டோனது “சோர ்குண்டு” (Tsar Bomb) என்று அலழக்கப் படுகின்றது. 

 இது ஹிதரோஷிமோ மற்றும் நோகசோகி அணு குண்டுகளோன லிட்டில் போய் மற்றும் ஃதபட் 

தமன் ஆகியவற்லற விட 3,333 மடங்கு அதிக போதிப்லப ஏற்படு த்ும் திறன் 

பகோண்டது.  

 லஹட்ரென் குண்டோனது மு ன்முலறயோக ஆரக்்டிக் கடலில் உள்ள தீவுக் கூட்டமோன 

தநோவோயோ பெம்லயோவில் பரிதசோதிக்கப் பட்டது.  

 பவளியிடப்பட்ட இந் க் கோபணோலியோனது “மிகவும் இரகசியமோன 50 பமகோ 

டன்களுடன் தூய லஹட்ரென் குண்டின் தசோ லன” என்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது.  

 பிரிட்டன், அபமரிக்கோ, இரஷ்யோ, பிரோன்சு மற்றும் சீனோ ஆகிய நோடுகள் லஹட்ரென் 

குண்டு தசோ லனலய தமற்பகோண்டுள்ளன. 

 இதுவலர லஹட்ரென் குண்டுகள் எந் பவோரு தபோரிலும் பயன்படு  ்ப்பட வில்லல. 
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சமிக்ணஞ – GW19052   

 லிதகோ மற்றும் விரத்கோ ஈரப்்பு அலல ஆய்வகமோனது 2019 ஆம் ஆண்டில் 

கண்டறியப்பட்ட மிகப்பபரிய 2 கருந்துலளகளின் இலணப்லப உறுதி பசய்து 

உள்ளது. 

 இந்  சமிக்லஞயோனது GW19052 என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. இது 2 கருந்துலளகள் 

(black holes) ஒன்தறோபடோன்று இலணந் ல க் குறிக்கின்றது. 

 இந்  2 கருந்துலளகளின் நிலறயோனது சூரியனின் நிலறலய விட முலறதய 66 மற்றும் 

85 மடங்கு என்ற அளவு பபரிய ோகும்.  

 இது சூரியனின் நிலறலய விட 142 மடங்கு அதிகமோன நிலறயுடன் கருந்துலளயோக 

இலணந்துள்ளது. 

 இந் க் கருந்துலளயோனது 85 சூரிய ஒளி நிலறயுடன் நடு  ்ர நிலற வரம்பில் 

(மு ன்மு லில் கண்டறியப்பட்ட) அலமந்துள்ளது.  

 இது கருந்துலளகள் எவ்வோறு உருவோகின என்பது குறி ்து பழலமயோன அறிலவ 

வலரயறுக்கின்றது.  

 சூரிய ஒளி நிலற என்பது சூரியனின் நிலறயோகும்.  

 இது 333000 பூமிகளுக்குச ்சமமோன 1.989 x 1030 கிதலோ கிரோம் நிலறலயக் பகோண்டு 

உள்ளது. 

 சூரியனின் நிலறயில் 100-100,000 மடங்கு உள்ள கருந்துலளகள் நடு  ்ர நிலற 

பகோண்ட  கருந்துலளகள் எனப்படுகின்றன.  

 

குறுங்பகாள் 465824 

 நோசோவோனது ஜிசோ பிரமிலட விட இருமடங்கு பபரிய ோன 465824 2010 எப்ஆர ்என்ற ஒரு 

குறுங்தகோளோனது பசப்டம்பர ் 06 அன்று பூமியின் சுற்று வட்டப் போல லயக் 

கடந்துள்ள ோகக் கூறியுள்ளது.  

 இது பூமிக்கு அருகில் அலமந்  ஒரு பபோருள் என்று வலகப்படு ் ப் பட்டுள்ளது. 

தமலும் இது தீங்கு ஏற்படு த்ும் ஒரு குறுங்தகோளோக விளங்குகின்றது. 

 இந் ப் பபோருட்கள் பபரும்போலும் மோசு  ் துகள்களுடன் உள்ள பனி நீலரக் 

பகோண்டிருக்கும்.  
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 குறுங்தகோள் 465824 2010 எப்ஆர ்ஆனது 2010 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்18 அன்று தகட்டலினோ 

வோன் ஆய்வக த்ினோல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  

 குறுங்தகோள்கள் ஆனது பூமிலயப் தபோன்ற தகோள்கலள விடச ்சிறிய ோன, சூரியலனச ்

சுற்றி வரும் போலறப் பபோருட்களோகும்.  

 இலவ சிறு தகோள்கள் என்று அலழக்கப்படுகின்றன. 

 

எடுத்துச ்பசல்லக்கூடிய ஒளியியல் குழி நுை்ணுயிரி நீக்க அலகு 

 விஞ்ஞோனிகள் கலப்பு நுண்ணுயிரி நீக்க முலற (hybrid sterilization system) எனப்படும் ஒரு 

புதிய ப ோழில்நுட்ப ்ல ப் பயன்படு த்ி எடு த்ுச ்பசல்லக் கூடிய நுண்ணுயிரி நீக்க 

அலலக தமம்படு ்தியுள்ளனர.் 

 இது தகோவிட் - 19 தநோய் ் ப ோற்லற எதிர ்த்ுப் தபோரோடுவ ற்கு ் த லவயோன 

 னிநபர ் போதுகோப்பு உபகரண ்ல  (PPE - Personal protective equipment) கிருமி நீக்கம் 

பசய்யும் திறன் பகோண்டது. இது எளி ோக மற்றும் விலரவோக கிருமி நீக்கம் 

பசய்யப்பட்டு, பலமுலற அவற்லறப் பயன்படு ்  முடியும்.  

 இது PPEகளிலிருந்து வரும் தீங்கு விலளவிக்கும் திடக் கழிவு உற்ப த்ிலய ்  டுக்கும் 

திறன் பகோண்டது. 

 

சக்கர் டிபகாவ் சாதனம் 

 ஐஐடி-தில்லியினோல் ஆ ரிக்கப்படும் சக்கர ்பு  ்ோக்க நிறுவனம் என்ற ஒரு ஸ்டோரட்் 

அப் நிறுவனம் “சக்கர ்டிதகோவ்” என்ற ஒரு சோ ன ல்  உருவோக்கியுள்ளது.  

 இது என்95 முகக் கவசங்களில் உள்ள கிருமிகலள நீக்கும் நுண்ணுயிரி நீக்க 

சோ னமோகும். 

 என்95 முகக் கவசங்களில் உள்ள துலளகலள ் தூய்லமப்படு ்துவ ற்கோக அதிக 

அளவு ஓதசோன் வோயுலவ பசலு ்தும் பசயல்முலறயோனது பயன்படு ் ப் படுகின்றது. 

  

அதிபவகத் பதாழில்நுட்ப பசயல்முணற விளக்க வாகனம் 

 

 டிஆரட்ிஓ அலமப்போனது அதிதவக ் ப ோழில்நுட்ப பசயல்முலற விளக்க வோகன ்ல  

பவற்றிகரமோக தசோதி ்துப் போர ்த்ுள்ளது.  
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 இது அதிதவக விமோனங்களில் பயன்படு  ்ப்படும் ஒரு ஆளில்லோ தவகப்பீற்று விலச 

வோனூரத்ி பசயல்முலற விளக்க விமோனமோகும் (unmanned scramjet demonstration aircraft). 

 அபமரிக்கோ, சீனோ மற்றும் ரஷ்யோ ஆகிய நோடுகளுக்குப் பிறகு உலகில் இது தபோன்ற 

ஒரு தசோ லனலய தமற்பகோண்ட நோன்கோவது நோடு இந்தியோ ஆகும்.  

 இது மீபயோலி உயர ் தவகம் (Hypersonic speed) எனப்படும் ஒலியின் தவக ்ல விட 6 

மடங்கு தவக ்தில் ஏவுகலணகள் பயணிக்க உ வுகின்றது.  

 இந் ச ் தசோ லனயோனது மீபயோலி உயரத்வக ஏவுகலணயின் தமம்போட்டிற்கு வழி 

வகுக்கின்றது.  

உதவும்  ங்காளரக்ள் 

 இஸ்தரல் கோற்று சுரங்க வழிச ்தசோ லனயில் உ வியது. 

 ரஷ்யோவோனது மீபயோலி உயரத்வக உந்து விலசயின் ஆரோய்சச்ியில் உ வி பசய் து.  

 

மீவுளிர் விை்முகில் LSQ14 fmgன் பவடிப்பு 

 சமீப த்ில் ஒரு வழக்கமற்ற மீவுளிர ் விண்முகில் பவடிப்போனது (supernova explosion) 

பூமியிலிருந்து நூறு மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகளுக்கு அப்போல் உணரப்பட்டது. 

 இந்  பவடிக்கும் நட்ச த்ிரமோனது LSQ14fmg மீவுளிர ் விண்முகில் பவடிப்பு என 

அலழக்கப் பட்டது. 

 இது மிகவும் பமதுவோக ஒளிரவ்ோன ோக மோறியது. இது இ ற்கு முன்னர ்எப்பபோழுதும் 

நிகழ்ந்திரோ  வலகயில் நிகழ்ந்  பிரகோசமோன பவடிப்புகளில் ஒன்றோகவும் இது 

கரு ப்படுகின்றது.  

 இந்  பவடிக்கும் நட்ச த்ிரமோனது லடப் Ia மீவுளிர ் விண்முகில் எனப்படுகின்றது. 

அதிலும் குறிப்போக “சூப்பர ் சந்திரதசகர ் குழுவின்” உறுப்பினரோகவும் இது கரு ப் 

படுகின்றது.  

 லடப் Ia மீவுளிர ் விண்முகிலோனது இருண்ட ஆற்றல் எனப்படும் ஒன்லறக் 

கண்டுபிடிப்ப ற்கோன ஒன்றோக ஒரு முக்கியக் கூறோக விளங்குகின்றது.  

 இருண்ட ஆற்றல் ஒரு அறியப்படோ  ஆற்றலோக விளங்குகின்றது. இது  ற்தபோல ய 

பிரபஞ்ச ்தின் விரிவோக்க ்திற்குக் கோரணமோக விளங்குகின்றது. 
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இந்திய மூணள வாரப்்புருக்கள்   

 த சிய மன நலம் மற்றும் நரம்பு அறிவியல் லமய ்ல  (NIMHANS - National Institute of 

Mental Health and Neuro Sciences) தசரந்்  நரம்பியல் வல்லுநரக்லளக் பகோண்ட 

ஆரோய்சச்ிக் குழுவோனது இந்திய மூலள வோரப்்புருக்கள் (IBT - Indian Brain Templates) 

மற்றும் மூலள வலரபட ்ல  தமம்படு ்தியுள்ளது.  

 இது தநோய்வோய்ப்பட்ட நிலலயில் மூலளயின் பசயல்போடுகலளப் புரிந்து 

பகோள்வ ற்கோக பல்தவறு மூலளப் படங்களிலிருந்துப் பபறப்படும் ஒரு ஒட்டு 

பமோ ் ப் பிரதிநிதி த்ுவமோகும்.  

 இந் ப் புதிய மக்கள் ப ோலக மற்றும் வயது ப ோடரப்ோன IBT ஆனது மூலள வளரச்ச்ி 

மற்றும் வயது ஆகியவற்லற மிக ் துல்லியமோன வலகயில் கண்டறிய அனுமதிக்கும். 

 இந்  வோரப்்புருக்கள் மற்றும் வலரபடமோனது பக்கவோ ம், மூலளக்கட்டி மற்றும் 

மனசத்சோரவ்ினோல் ஏற்படும் தநோய் (டிபமன்டியோ) தபோன்ற நரம்பு மண்டலப் 

பிரசச்ிலனகளுடன் இருக்கும்  னிப்பட்ட தநோயோளிகளின் விருப்பப் பகுதிகளுக்கோன 

எளி ோன குறிப்பு வலரபடங்கலள அளிக்கவுள்ளது.  

 

 

பவள்ளிக் கிரகத்தில் பாஸ்ணபன் வாயு 

 சரவ்த ச ஆரோய்சச்ியோளரக்லளக் பகோண்ட ஒரு குழுவோனது பவள்ளிக் கிரக த்ின் 

வளிமண்டல ்தில் போஸ்லபன் வோயு இருப்பல க் கண்டறிந்துள்ளது.  
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 பூமியில், போஸ்லபன் வோயுவோனது ஆக்ஸிென் அற்ற சூழலில் வோழும் 

போக்டீரியோவினோல் உற்ப ்தி பசய்யப் படுகின்றது.  

 எனதவ, இந் க் கண்டுபிடிப்போனது பவள்ளியில் உயிரினங்கள் வோழ்வ ற்கோன 

சோ ்தியக் கூற்லறக் குறிக்கின்றது. 

 போஸ்லபன் வோயுவோனது பல்தவறு ப ோழிற்துலற அலமப்புகளில் உயிரியல் 

 ன்லமயற்ற ோகவும் உருவோகின்றது.  

 இது மு ல் உலகப் தபோரின் தபோது இரசோயன ஆயு மோகப் பயன்படு  ்ப்பட்டது. 

 இது  ற்தபோது வலர தவளோண் உமிழ்ப் பபோருளோக ்  யோரிக்கப் படுகின்றது.  

 இது குலறகட த்ி ் ப ோழிற்துலறயில் (semiconductor industry) பயன்படு ் ப் 

படுகின்றது. இது பம ் ஆய்வகங்களின் துலணப் பபோருளோகவும் விளங்குகின்றது.  

சவள்ளி 

 பவள்ளி ஆனது பூமியின் மிக பநருங்கிய அண்லடக் தகோளோகும்.  

 இது பூமியின் இரட்லடக் தகோள் என்றும் அலழக்கப்படுகின்றது.  

 இது அலமப்பில் ஒதர மோதிரியோக இருந் ோலும் பூமிலய விடச ்சிறிய ோக உள்ளது.  

 இது சூரியனிலிருந்து இரண்டோவது தகோளோக உள்ளது.  

 இது  சூரியக் குடும்ப ்தில் பவப்பமோன தகோளோக விளங்குகின்றது.  

 பூமியின் தமற்பரப்பில் விழும் வளிமண்டல அழு ்  ்ல  விட 90 மடங்கு அதிக 

வளிமண்டல அழு  ் ்ல  இது பகோண்டுள்ளது. 

 

சூரிய ஒளி சுழற்சி 25 

 நோசோ மற்றும் த சியக் கடல்சோர ்மற்றும் வளிமண்டல நிரவ்ோகமோனது (NOAA - National 

Oceanic and Atmospheric Administration) சூரிய ஒளி சுழற்சி 25 ப ோடங்கப்படுவ ோக 

அறிவி த்ுள்ளது.  

 சூரிய ஒளி சுழற்சி 25 என்ப ற்கோன குலறந் பட்ச சூரிய ஒளியோனது 2019 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்மோ ம் நிகழ்ந் து.  

 இந்  சூரிய ஒளி சுழற்சியோனது அபோயம் ஏதும் இல்லோமல் கலடசியோக நிகழ்ந்  

“சரோசரிலய விட குலறந்  அளவு பகோண்ட சூரிய ஒளி சுழற்சிலய” விட வலுவோன ோக 

இருக்கும். 

 பூமியில் நிகழும் கோலங்கலளப் தபோன்று, சூரியனோனது 11 ஆண்டு கோல சுழற்சிலயப் 

பின்பற்றுகின்றது. இந்  ்  ருண த்ில் சூரிய ஒளி பசயல்போடுகளோனது “குலறந் பட்ச 

சூரிய ஒளி மற்றும் அதிகபட்ச சூரிய ஒளி” ஆகியவற்றிற்கிலடதய மோறுபடுகின்றது.  

 இதுவலர, வோனியலோளரக்ள் இது தபோன்ற 24 சூரியஒளி சுழற்சிகலள ஆவணப் 

படு த்ியுள்ளனர.் கலடசியோக இந்  சூரிய ஒளி சுழற்சியோனது 2019 ஆம் ஆண்டில் 

முடிவலடந் து. 

 சூரிய ஒளி பவடிப்புகளோனது அதரோரோ அல்லது  ோக்க தரடிதயோ  கவல் ப ோடரப்ு 

(impact radio communications) எனப்படும் வோன்பவளியில் ஒளியிலன ஏற்படு த்ுகின்றது.  

 மிகக் கடுலமயோன பவடிப்புகள் பூமியின் மின்சோர ் ப ோகுப்புகலளக் கூட போதிக்கும் 

திறன் பகோண்டது. 
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உலகின் மிகப்பபரிய பதாணலபநாக்கியின் பாகங்கள் உற்பத்தி 

 உலகின் மிகப்பபரிய தரடிதயோ ப ோலலதநோக்கியோனது இந்தியோவின் டோடோ 

கன்சல்டன்சி நிறுவன த்ினோல் (TCS - Tata Consultancy Services) இந்தியோவில் கட்டுப்போட்டு 

அலமப்புகலளக் பகோண்டிருக்கும் வலகயில் வடிவலமக்கப்பட்டுக் கட்டலமக்கப் 

படுகின்றது.  

 TCS  லலலமயின் கீழ் பசயல்படும் இந்  ் திட்ட ்திற்கு முன்னணியில் உள்ள 

பல்தவறு இந்திய அறிவியல் நிறுவனங்கள் இலணந்து பங்கோற்றுகின்றன. 

 டோடோ அடிப்பலட ஆரோய்சச்ி லமய ்தின் கீழ் பசயல்படும் த சிய தரடிதயோ வோன் 

இயற்பியல் லமயமோனது இந்   ் திட்ட த்ின்  லலலம தமலோளரோகச ்

பசயல்படுகின்றது.  

 இந்  ் ப ோலலதநோக்கியோனது “சதுர கிதலோமீட்டர ்ப ோகுப்பு” (SKA - square kilometre 

array) என்று அலழக்கப்படுகின்றது. 

 இந்  ் ப ோலலதநோக்கியோனது ப ன் ஆப்பிரிக்கோவில் கட்டலமக்கப்பட உள்ளது. 

 இ ன் இ ர பவளி நிலலயங்கள் கோனோ, தபோட்ஸ்வோனோ, பகன்யோ, பமோரஷீியஸ், 

மடகோஸ்கர,் பமோசோம்பிக், ெோம்பியோ மற்றும் நமீபியோ ஆகிய இ ர 8 பங்கோளர ்

நோடுகளில் அலமயவுள்ளது.  

 இந்  ் ப ோலலதநோக்கியின் குலறந்  அதிரப்வண் வரிலசயோனது தமற்கு 

ஆஸ்திதரலியோவில் கட்டலமக்கப்படவுள்ளது.  
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முதலாவது மரபணு அடிப்பணடயிலான பகாவிட் – 19 பசாதணன 

 சமீப த்ில் இந்தியோவின்  லலலம மருந்துக் கட்டுப்போட்டகமோனது “பபலுடோ” (FELUDA) 

எனப்படும் மரபணு அடிப்பலடயிலோன தகோவிட் – 19 தசோ லனக்கு ஒப்பு ல் 

அளி த்ுள்ளது. 

 இந் ச ்தசோ லனகளோனது உள்நோட்டிதலதய தமம்படு ் ப்பட்ட ோகும்.  

 இது தகோவிட் – 19 லவரலஸக் கண்டறிவ ற்கோக தவண்டி சிறப்புமிகு CRISPR மரபணு 

மோற்ற ் ப ோழில்நுட்ப ்ல ப் பயன்படு த்ுகின்றது.  

 இந் ச ் தசோ லனயோனது டோடோ குழும த்ுடன் இலணந்து சிஎஸ்ஐஆர ் – ஐடிஐபி- 

அலமப்லபச ்தசரந்்  ஆரோய்சச்ியோளரக்ளோல் தமம்படு  ்ப்பட்டுள்ளது.  

 இந் ச ்தசோ லனயோனது 2 மணி தநர த்ிற்குள் இந்  லவரலஸக் கண்டறியும் திறன் 

பகோண்டது. 

 இந்  லவரலஸக் கண்டறிவ ற்கோக Cas9 புர  ்ல ப் பயன்படு த்ும் உலகின் 

மு லோவது தசோ லன இதுவோகும். 

 FELUDA என்பது FNCAS9 ப ோகுப்பு இலணக்கப்பட்ட ஒதர சீரோன கண்டறி ல் என்ப ன் 

சுருக்கமோகும்.  

 இது ஒரு கோகி  பட்லடச ்தசோ லனயோகும். 

 

அபயாஸ் – HEAT பசாதணன 

 போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி மற்றும் தமம்போட்டு அலமப்போனது (DRDO - Defence Research and 

Development Organisation) போலதசோரில் (ஒடிசோ) அபயோஸ் – HEAT வலக விமோன ்ல  

பவற்றிகரமோகச ்தசோ லன பசய்துள்ளது.  

 HEAT என்ற பசோற்பறோடரோனது அதிதவக விரிவோக்கமலடயும் வோன்வழி இலக்கு (High-

speed Expendable Aerial Target) என்பல க் குறிக்கின்றது.  

 இது DRDOன் வோன்பவளி ் ப ோலல அளவு வளரச்ச்ி அலமப்பினோல் வடிவலமக்கப் 

பட்டு,  யோரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

சிற ் ம்ெங்கள்  

 இது பல்தவறு ஏவுகலண அலமப்புகளுக்கு இலக்கோகப் பயன்படு  ்ப்படும் ஒரு 

ஆளில்லோ குட்டி விமோனமோகும். 

 இது ஒரு சிறிய வோயு டரல்பன் என்ஜினோல் பசயல்படு ் ப்பட உள்ளது.  

 இது நுண் – மின்பபோறிமுலற அலமப்புகளோல் தமற்பகோள்ளப்படும் கண்கோணிப்பு  

அடிப்பலடயிலோன ஒரு கண்கோணிப்பு அலமப்போகும்.  

 இது குலறந்  அளவு மின்சோர ்ல  உட்பகோள்ளும் மற்றும் குலறந்  பசலவு பகோண்ட 

இலகுரக, நம்பக ்  க்க சோ னமோகும்.  

 இது முழுவதும்  ோனியங்கும் வலக விமோனமோக நிரலோக்கப் பட்டுள்ளது. 
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பிரித்திவி – II ஏவுகணை பசாதணன 

 இந்தியோவோனது உள்நோட்டிதலதய தமம்படு  ்ப்பட்ட அணு ஆயு  ் திறன் பகோண்ட, 

நில ்திலிருந்து நில த்ில் உள்ள இலக்லக ்  ோக்கி அழிக்கும் பிரி த்ிவி – II என்ற  னது 

ஏவுகலணயின் இரவு தநரச ்தசோ லனலய தமற்பகோண்டது.  

 இது 350 கிதலோ மீட்டர ் ோக்கி அழிக்கும் வரம்பு பகோண்ட ோகவும் உள்ளது.  

 இது நடமோடும் (எடு த்ுச ் பசல்லக் கூடிய) ஏவு வோகன ்திலிருந்து ஏவு திறன் 

பகோண்ட ோகவும்  உள்ளது. 

 இது 500 மு ல் 1000 கிதலோ கிரோம் ஆயு ங்கலள எடு த்ுச ்பசல்லும் திறன் பகோண்டது.  

 இது திரவ உந்து விலச இரட்லட இயந்திர த்ினோல் பசயல்படும் திறன் பகோண்டது. 

 ஒருங்கிலணந்  வழிகோட்டப்பட்ட ஏவுகலண தமம்போட்டு ் திட்ட த்ின் கீழ் 

டிஆரட்ிஓவினோல் தமம்படு ் ப்பட்ட மு லோவது ஏவுகலண இதுவோகும்.  

 

 

IoT சாதனங்களுக்கான உள்நாட்டிபலபய தயாரிக்கப்பட்ட நுை் பசயலி 

 ம ரோஸ் இந்திய ் ப ோழில்நுட்ப நிறுவனமோனது இலணயப் பபோருட்கள் 

சோ னங்களுக்கோக உள்நோட்டிதலதய  யோரிக்கப்பட்ட நுண்பசயலியோன “பமௌசிக்” 

என்ற ஒன்லற பவற்றிகரமோக தமம்படு த்ியுள்ளது.  

 இது டிஜிட்டல் நுண்ணறிவு மற்றும் போதுகோப்போன வன்பபோருள் கட்டலமப்பிற்கோன 

பிர ோப் சுப்பிரமணியம் லமய த்ில் கரு  ்ோக்கம் பசய்யப்பட்டு, வடிவலமக்கப் பட்டு, 

தமம்படு ் ப்பட்டு உள்ளது.  

 இந்  நுண்பசயலி உருவோக்க த்ில் வடிவலமப்பு, கட்டுருவோக்கம் மற்றும் பிந்ல ய 

சிலிகோன் பபோரு த்ு ல் (design, fabrication and post-silicon boot-up) ஆகிய 3 படிநிலலகள் 

உள்ளன. 

 இந்  ் திட்டமோனது ம ்திய மின்னணு மற்றும்  கவல் ப ோழில்நுட்ப அலமசச்க ் ோல் 

நிதியளிக்கப் பட்டது.  
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சில்பலறு நதியில் பபளி மீன் (Mahseer Fish) 

 சமீப த்ில் “பபளி மீன்” எனப்படும் ஓர ்அரிய வலக மீன் இனமோனது சில்தலறு நதியில் 

கோணப்பட்டுள்ளது.  

 இந்  மீன் இனமோனது பன்னோட்டு இயற்லகப் போதுகோப்பு மன்ற த்ின் (IUCN - 

International Union for Conservation of Nature) சிவப்பு நிறப் பட்டியலில் அருகி வரும் 

இனமோகப் பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது.  

 பபளி மீன் ஆனது குளிர ்பிரோந்தியப் பகுதிகளில் போயும் இமயமலல நதிகளில் கோணப் 

படுகின்றது. 

 இது இமோசச்லப் பிரத சம், உ ் ரகண்ட், பூடோன், தநபோளம் ஆகியவற்றில் கோணப் 

படுகின்றது. 

 இது ஒரு மிகப்பபரிய நன்னீர ்வலக மீனோகும். 

 உலகில் 47 வலக பபளி மீன் இனங்கள் உள்ளன.  

 இதில் 15 இனங்கள் இந்தியோவில் கோணப்படுகின்றன. 

 சமீப த்ில் 2019 ஆம் ஆண்டில், IUCN ஆனது கூன்முதுகு பபளி மீனின் நிலலலய மிகவும் 

அருகி வரும் இனமோகப் பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 இது இந்தியோவில் கோவிரி நதியில் மட்டும் கோணப்படுகின்றது. இது உலகில் தவறு 

எங்கும் கோணப்படுவதில்லல. 

 

1976ற்குப் பிறகு தற்பபாழுது அதிகமான ஆகஸ்ட் மணழப்பபாழிவு 

 இந்தியோவோனது 1976 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு  ற்பபோழுது இந்  ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மோ  ்தில் மிக அதிகமோன மலழப் பபோழிலவப் பபற்றுள்ளது. இது சரோசரிலய விட 25% 

அதிகமோகும். 

 இ ற்கு முன்பு 1976 ஆம் ஆண்டில், ஆகஸ்ட் மோ  த்ில் சரோசரிலய விட 28.4% கூடு ல் 

மலழப் பபோழிலவ இந்தியோ பபற்றிருந் து. 

 1901 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடப்பட்ட கோலகட்ட த்ில் மிக அதிகமோன 

ஆகஸ்ட் மலழப் பபோழிவோனது 1926 ஆம் ஆண்டில் பதிவோகியுள்ளது.  

 1926 ஆம் ஆண்டில், இந்தியோவில் சரோசரிலய விட 33% கூடு ல் மலழப்பபோழிவு 

பதிவோகி இருந் து.  

 

புஜிவாரா விணளவு 

 தமற்கு அட்லோண்டிக் கடலில் ஒதர சமய ்தில் ப ோடரந்்து உருவோன 2 புயல்கள் 

புஜிவோரோ விலளலவ உருவோக்கியுள்ளன. 

 புஜிவோரோ விலளவோனது இரண்டு பவப்ப மண்டல அலமப்புகள் பநருங்கி வரும் தபோது 

அல்லது ஒன்லறபயோன்றுச ்சுற்றி வரும் தபோது அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று இலணயும் 

தபோது உருவோகின்றது.  

 2 புயல்களும் ஒவ்பவோன்றுடனும் 900 லமல்களுக்குள் பசல்லும் தபோது, அலவ 

ஒன்லறபயோன்றுச ்சுற்ற ் ப ோடங்குகின்றன. 

 “புஜிவோரோ விலளவு” என்ற கூறோனது 2 பவப்பமண்டல வோனிலல அலமப்புகளுக்கு 

இலடயிலோன ஒரு ப ோடரல்பக் குறிக்கின்றது. 
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 1921 ஆம் ஆண்டில் இந்  விலளலவ மு ன்மு லில் விவரி  ் ெப்போலனச ் தசரந்்  

வோனியல் அறிஞரோன சகுதஹய் புஜிவோரோ என்பவரின் நிலனவோகப் இ ற்கு 

இப்பபயரிடப் பட்டுள்ளது.  

 

புதிய நன்னீர ்மீன் இனம் 

 சிஸ்தடோமஸ் கிதரசிலஸ் என்ற பபயர ் பகோண்ட ஒரு புதிய வலக நன்னீர ் மீன் 

இனமோனது தகரளோ மற்றும் தமற்கு வங்க ்ல ச ் தசரந்்  ஆரோய்சச்ியோளரக்ளோல் 

தமற்கு வங்க ்தில் உள்ள கங்லக நதியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 இந்  உண்ண  ்க்க மீன் இனமோனது சிவப்பு-பவள்லள நிறம், பமல்லிய மற்றும் 

பநருக்கமோன உடலலமப்லபக் பகோண்டுள்ளது. 

 இ லன உள்நோட்டு நீரந்ிலலகளில் வளரக்்க முடியும்.  

  

ஜம்மு காஷ்மீர ்பல்லுயிரப்் பபருக்க ஆணையம் 

 சமீப த்ில் ெம்மு கோஷ்மீர ் அரசோனது 10 உறுப்பினரக்லளக் பகோண்ட பல்லுயிரப்் 

பபருக்க ஆலணய ்ல  அலம ்துள்ளது. 

 இது 5 ப வி வழி உறுப்பினரக்ள் மற்றும் 5 அலுவல் சோரோ  உறுப்பினரக்லளக் 

பகோண்டுள்ளது.  

 இந்  ஆலணயமோனது உள்ளோட்சி அலமப்லபச ்சோரந்்  பிரதிநிதிகளின் உ வியுடன் 

மக்கள் பல்லுயிரப்் பபருக்கப் பதிதவட்லடப் பரோமரிக்கின்றது. 

 இந் ப் பல்லுயிரப்் பபருக்க ஆலணயமோனது பபோது நிரவ்ோக ் துலறயினோல் வழங்கப் 

பட்டுள்ள ஆலணயின்படி, த சியப் பல்லுயிரப்் பபருக்க ஆலணய த்ுடன் இலணந்து 

ஆதலோசலன அடிப்பலடயில் பசயல்படவுள்ளது.  

 பல்லுயிரப்் பபருக்க ஆலணய த்ினோல் தமற்பகோள்ளப்பட்ட பணிகள் பின்வரும் 3  

நிலலகளில் பல்லுயிரப்் பபருக்கக் குழுக்களினோல் கண்கோணிக்கப் படவுள்ளன. 

o த சியப் பல்லுயிரப்் பபருக்க ஆலணயம் 

o ெம்மு கோஷ்மீர ்பல்லுயிரப்் பபருக்க ஆலணயம் 

o பஞ்சோய த்ு மற்றும் உள்ளோட்சி அலமப்புகள்  
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காசிரங்கா பதசியப் பூங்காவின் விரிவாக்கம் 

 அசோம் மோநில அரசோனது 3053 பஹக்தடர ் என்ற அளவில் கோசிரங்கோ த சியப் 

பூங்கோலவ விரிவோக்கம் பசய்வ ற்கு ்  னது ஒப்பு லல வழங்கியுள்ளது. 

 இது பிரம்மபு த்ிரோ நதி முழுவதும் ஓரங் மற்றும் நோதமரி த சியப் பூங்கோக்களிலடதய 

இலணப்லப ஏற்படு ்  உ வ இருக்கின்றது.  

 தமலும் இது கரப்ி அங்லோங் மலலப் பகுதியிலிருந்து பூங்கோவின் ப ற்குப் 

பகுதிலயயும் இலணக்க இருக்கின்றது.  

 இது மனி -வன விலங்கு ஆகியவற்றிற்கு இலடயிலோன எதிரம்லறயோன 

இலடயீடுகலளக் குலறக்க இருக்கின்றது.  

 

 

13 மில்லியன் ஆை்டுகள் பழணமயான புணத படிவம் - மனிதக் குரங்கினம் 

 2015 ஆம் ஆண்டில் உ  ்ரகண்ட்டின் ரோம்நகரில் கண்படடுக்கப்பட்ட ஒரு கலடவோய்ப் 

பல் புல படிவமோனது பண்லடய நீண்லடய லககலள உலடய முந்ல ய கோலக் 

குரங்கு வலகலயச ்தசரந்்  ோகும்.  

 இந் ப் புல  படிவமோனது 13 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆப்பிரிக்கோவிலிருந்து 

ஆசியோவிற்கு இடம்பபயரந்்  பபரிய வலக மனி க் குரங்குகளின் (மனி க் 

குரங்குகள், ஆப்பிரிக்கக் குரங்கு வலக, ஓரங்குட்டோன்கள், தபோதனோதபோன்கள், 

மனி ரக்ள்) இடப்பபயரல்வப் புரிந்து பகோள்ள ஆ ோரமோக விளங்குகின்றது.  

 

 இந் ப் புல  படிவமோனது கீழ் கலடவோய்ப் பல்லின் ஒரு முழு பகுதியோகும். இது இ ற்கு 

முன்பு அறியப்படோ  தபரினம் மற்றும் உயிரினங்கள் வலகலயச ் தசரந்் து ஆகும். 

இது  ற்பபோழுது கபி ரோம்நகபரன்சிஸ் என்று வலகப்படு ் ப்பட்டு உள்ளது.  

 ஏற  ்ோழ 1 நூற்றோண்டுக்குப் பிறகு இந்  இட ்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மு லோவது 

மனி க் குரங்கினம் இதுவோகும்.  
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 இது குலறந் து 5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப் 

பழலமயோன மனி க் குரங்கு வலகக்கு முந்ல ய கோலக் கட்ட ்ல ச ்  தசரந்் து 

ஆகும். 

 

ஹாய்பசன் சூறாவளி (Typhoon) 

 ஹோய்பசன் சூறோவளியோனது ெப்போனின் ப ற்குக் கடற்கலரப் பகுதியில் கலரலயக் 

கடந் து. கடந்  ஒரு வோர ்திற்குள் அந்நோட்டில் கலரலயக் கடக்கும் இரண்டோவது 

சூறோவளி இதுவோகும். 

 இந் ச ் சூறோவளியோனது நோன்கோம் வலகச ் சூறோவளியோக வலகப்படு  ்ப் பட்டு 

உள்ளது. இ ன் பபோருள் நன்றோகக் கட்டலமக்கப்பட்ட வீடுகளோனது கடுலமயோன 

போதிப்புக்கு உள்ளோகும் என்பல க் குறிக்கின்றது.  

 குறிப்பிட்ட ஆண்டின் ெனவரி 1 ஆம் த திக்குப் பிறகு ஏற்படும் மு லோவது சூறோவளி 

“சூறோவளி எண் 1” எனக் குறிப்பிடப் படுவ ன் கோரணமோக இது ெப்போனின் “சூறோவளி 

எண் 10” ஆகக் குறிப்பிடப் படுகின்றது.  

 ஹோய்பசன் என்ற பபயரோனது சீன நோட்டினோல் பரிந்துலரக்கப்பட்ட ோகும். இ ற்கு 

சீன பமோழியில் “கடல் ப ய்வம்” என்று பபோருள்படும். 

 இலவ அது ஏற்படும் இட ்ல ப் பபோறு த்ு லடபூன்கள் அல்லது சூறோவளிகள் என்று 

அலழக்கப் படுகின்றன.  

 

 

நிலசச்ீரழிவுக் குணறப்பு மற்றும் பவளப் பாணறகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்கான 

உலகளாவிய முன்பனடுப்பு  

 இது சமீப ்தில் நிகழ்ந்  ஜி20 நோடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் அலமசச்ரலவச ்சந்திப்பின் 

தபோது ப ோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந் ச ் சந்திப்பின் கரு த்ுருவோனது, ”அலனவருக்குமோன 21 ஆம் நூற்றோண்டின் 

வோய்ப்புகலள உணரச ்பசய் ல்” என்ப ோகும். 
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 இந் ச ் சந்திப்பில், நிலசச்ீரழிலவக் குலறப்பது மீ ோன உலகளோவிய 

முன்பனடுப்போனது ப ோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது ஜி20 உறுப்பு நோடுகளுக்குள் மற்றும் உலகளோவிய அளவில் நிலச ் சீரழிலவ ் 

 டு  ்ல், நிறு ்தி லவ  ்ல், மீட்படடு  ்லுக்கோன  ற்பபோழுதுள்ள கட்டலமப்புகளின் 

பசயல்போடுகலள வலுப்படு த்ுவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டு உள்ளது.  

 தமலும், இ ர நீடி ்  வளரச்ச்ி இலக்குகளின் சோ லனகள் மீ ோன  ோக்கங்கள் தீங்கு 

இலழக்கோ  பகோள்லக முடிவுகலளப் பின்பற்று ல் ஆகியலவயும் இதில் கரு ்தில் 

பகோள்ளப் படுகின்றது. 

 உலகளோவிய பவளப் போலறகள் வளரச்ச்ி மற்றும் ஆரோய்சச்ி விலரவு ்  ளம் என்பது 

பவளப் போலறகளின் போதுகோப்லப தமம்படு ்துவ ற்கு தவண்டி ஆரோய்சச்ி, 

பு ் ோக்கம் மற்றும் திறன் கட்டலமப்லப தமம்படு த்ுவ ற்கோக உலகளோவிய 

ஆரோய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி ் திட்ட ்ல  உருவோக்குவல  தநோக்கமோகக் பகோண்ட 

பு ் ோக்கச ்பசயல்போடுகலள அடிப்பலடயோகக் பகோண்ட ஒரு முன்பனடுப்போகும்.  

நிலெ ்சீரழிவு 

 நில ்தின் உயிரியல் மற்றும் பபோருளோ ோர உற்ப ்தி ் திறனின் குலறவு அல்லது 

இழப்பு என்பது மனி  நடவடிக்லககள் மற்றும் கோலநிலல மோற்றங்கள் உள்ளிட்ட 

நிலப் பயன்போடு அல்லது பசயல்போடு மற்றும் கூட்டுச ் பசயல்போடுகளினோல் 

ஏற்படுகின்றது.  

 ாளலவனமாதல் 

 இது முழுவதும் வறண்ட, பகுதியளவு வறண்ட மற்றும் வறண்ட துலண ஈரப்ப ப் 

பகுதிகளில் நிலச ்சீரழிலவக் குறிக்கின்றது.  

 போலலவனமோ ல் ஆனது  ற்பபோழுதுள்ள போலலவனங்களின் விரிவோக்க ்ல க் 

குறிக்கோது.  

 

பகாசச்ிக்கான பல்லுயிரப்் பபருக்கக் குறியீட்டு வணரபடம் 

 தகரளோவில் உள்ள ஒரு நகர ்திற்கோன மு லோவது வலரபடம் மற்றும் நோட்டின் 

இரண்டோவது வலரபடம் இதுவோகும். 

 இந் க் குறியீடோனது நிலலயோன வளரச்ச்ிக்கோன ஐசிஎல்இஐ – உள்ளோட்சிகளின் மூலம் 

போரம்பரிய, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தமம்போட்டு லமய ்தின் உ வியுடன் 

பசயல்படு  ்ப்படும் “இண்டரஏ்க்ட் – பதயோ” என்ற திட்ட த்ின் ஒரு பகுதியோகும். 

 இது நகர த்ின் பல்லுயிரப்் பபருக்க உயிரியல் குறியீட்லட தமம்படு த்ுவல யும் 

நகரப்்புறப் பகுதிகளில் பசுலமலய அதிகரிப்பல யும் தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இ ன் ஒரு பகுதியோக “விளக்கப்பட்ட இயற்லகச ்பசோ ்து” (Illustrative Natural Asset Map) 

என்ற ஒரு வலரபடமும் பவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 

இந்தியாவின் பசாந்த சுற்றுசச்ூழல் பபயரிடல் - BEAMS 

 ம ்திய சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் கோலநிலல மோற்ற ் துலற அலமசச்கமோனது 

(MoEFCC - Ministry of Environment, Forest and Climate Change) இந்தியோவின் பசோந்  

சுற்றுசச்ூழல் பபயரிடல் – BEAMS என்ற ஒன்லற ் ப ோடங்கியுள்ளது.  

 இது நீலக்பகோடி கடற்கலரகள் எனச ்சமீப த்ில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 8 கடற்கலரகளில் 

ப ோடரச்ச்ியோக “#IAMSAVINGMYBEACH” என்ற மின்னணு பகோடி ஏற்றப் பட்டதின் 

வோயிலோக ப ோடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 MoEFCC ஆனது “BEAMS” (கடற்கலர சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் அழகியல் தமலோண்லம 

தசலவகள்) என்ற உயரிய  லலலம  ் திட்ட ல் ச ் பசயல்படு த்ுவ ன் மூலம் 

கடற்கலரப் பகுதிகளில் நீடி ்  வளரச்ச்ிக்கோன  னது பகோள்லககலள ஊக்கப் 
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படு த்ுகின்றது. 

 BEAMS ஆனது அ ன் ஒருங்கிலணந்  கடற்கலர மண்டல தமோண்லம ் திட்ட ்தின் கீழ் 

பசயல்படு  ்ப் படுகின்றது. 

 உலக அளவில் அங்கீகோர ்ல ப் பபற முயலும் மற்றும் விரும்ப  ்க்க சுற்றுசூழல் 

பபயரிடல் “நீலக்பகோடி” சோன்றி லழப் பபற முயலும் கடற்கலரப் பகுதிகளின் நீடி  ் 

தமம்போட்டிற்கோக இந்தியோ பசயல்படுகின்றது. 

 

காலநிணல அபாய அறிக்ணகணயக் கட்டாயமாக்குதல் 

 நிதி ் துலற நிறுவனங்கள் கோலநிலல அபோயங்கள் குறி த்ு அறிக்லக வழங்குவல  

கட்டோயமோக்கிய உலகின் மு லோவது நோடு நியூசிலோந்து ஆகும். 

 இது அந்நோட்டின் 200 மிகப்பபரிய நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகள்  ங்களது 

வணிக ்தில் கோலநிலல நிகழ்வுகள் மற்றும் கோலநிலலக்  பகோள்லககள் ஏற்படு த்ும் 

 ோக்கங்கள் குறி  ் ஒரு அறிக்லகலயக் கட்டோயம் வழங்க தவண்டும் என்பல க் 

குறிக்கின்றது.  

 அரசினோல் தமற்பகோள்ளப்பட்ட இந்  மிகப்பபரியச ் பசயல்போடோனது கோலநிலலப் 

பிரசச்ிலனலயக் லகயோள வழிவலக பசய்கின்றது. 

 இந் ப் பரிந்துலர அந்நோட்டின் நோடோளுமன்ற ்தினோல் நிலறதவற்றப் படுபமன்றோல், 

அந் க் கோலநிலல அறிக்லகயோனது 2023 ஆம் ஆண்டில் பவளியிடப் படும். 

 

கடற்கணரபயாரத்தில் அதிக அளவிலான திமிங்கலங்கள் 

 

 ஏற  ்ோழ 380 மு ன்லம ் திமிங்கலங்கள்  ோஸ்மோனியோ கடற்கலரதயோர ்தில் 

இறந்துள்ளன.  

 வல்லுநரக்ள் இல  ஆஸ்திதரலியோவின் மிக அதிக அளவில் பதிவு பசய்யப்பட்ட ஒரு 

கடற்கலரதயோர இறப்போக கூறுகின்றனர.் 

 ஏற  ்ோழ, 500 திமிங்கலங்கள் அ ்தீவு நோட்டின் தமற்குக் கடற்கலரதயோர த்ில் உள்ள 2 

மணல் பட்லடகள் மற்றும் கடற்கலரப் பகுதிகளில் கலர ஒதுக்கியுள்ளன. 

 திமிங்கலம் கலர ஒதுங்கு ல் என்பது வழக்கமற்றதும் இல்லல அல்லது ஒரு சமீப ்திய 

நிகழ்வும் இல்லல. 

 இ ற்கு முன்பு, மிக அதிக அளவு கலர ஒதுங்கலோனது 1935 ஆம் ஆண்டில் 

 ோஸ்மோனியோவில் நிகழ்ந் து. அப்தபோது 294 திமிங்கலங்கள் கலர ஒதுங்கின.  
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

6வது அட்டவணையில் இணைக்கப் படுவதற்கான தீர்மானம் 

 ஆகஸ்ட் 27 அன்று அருணோசச்லப் பிரத ச மோநில சட்டசலபயோனது இந்திய 

அரசியலலமப்பின் 6வது அட்டவலணயில் அந்  மோநிலம் இலணக்கப் படுவ ற்கு ் 

த லவயோன தீரம்ோனம் ஒன்லற ஒருமன ோக நிலறதவற்றியுள்ளது. 

 6வது அட்டவலணயோனது வடகிழக்கில் பழங்குடியினரின் உரிலமகளுக்குப் 

போதுகோப்லப அளிக்கின்றது. 

 6வது  அட்டவலணயோனது பழங்குடியினச ் சமூக ்தினருக்கு ் த லவயோன 

 ன்னோட்சிலய வழங்குவதுடன் அம்மோநில த்ின் நிலப் போதுகோப்பிற்கு த லவயோனச ்

சட்டங்கலள இயற்றுவ ற்கு அந்  ஆலணய த்ிற்கு தவண்டிய அதிகோரங்கலள 

வழங்குகின்றது. 

 

 

அஸ்ஸாமில் திறன் பல்கணலக்கழகம் 

 அசோம் மோநில அலமசச்ரலவயோனது அம்மோநில த்ில் மங்கல்தடோய் என்ற இட த்ில் 

திறன் பல்கலலக்கழகம் ஒன்லற அலமக்க ஒப்பு ல் வழங்கியுள்ளது. 

 இந் ப் பல்கலலக்கழகமோனது ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியின் (ADB - Asian Development Bank) 

நிதியு வியுடன் கட்டலமக்கப்பட உள்ளது.  

 இது நோட்டில் அலமக்கப்படும் மு லோவது திறன் பல்கலலக்கழகமோகும். 

 ஏற  ்ோழ இதில் 80% இடங்கள் அசோம் மோநில மோணவரக்ளுக்கு ஒதுக்கப் பட்டு 

உள்ளன. மீதியிருக்கும் 20 இடங்கள் வட கிழக்கு மோநில மோணவரக்ளுக்கு ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளன.  

 

இந்தியாவின் முதலாவது சரவ்பதச மகளிர் வரத்்தக ணமயம்  

 தகரள மோநிலமோனது ஐக்கிய நோடுகளின் நீடி  ் வளரச்ச்ிக்கோன இலக்குகளின் 

அடிப்பலடயில்  னது மு லோவது சரவ்த ச மகளிர ் வர ்் க லமய ்ல  அலமக்க 

உள்ளது.  

 இந்தியோவில் அலமக்கப்பட இருக்கும் இத  வலகலயச ்தசரந்்  மு லோவது லமயம் 

இதுவோகும். இது மகளிர ்ப ோழில்முலனவு ் திறலன ஊக்கப்படு ்  உள்ளது.  
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 சரவ்த ச மகளிர ் வர ் ்க லமயமோனது பபண்களுக்கோன இலச, நடனம், அரங்கம் 

தபோன்ற கலல மற்றும் கலோசச்ோர நிகழ்வுகலள ஊக்கப்படு த்ுவ ற்கு பபண்களுக்கு 

ஒரு  ள ல்  அளிக்க உள்ளது. 

 இந்  லமயமோனது குழந்ல களுக்கோன பகல்தநரக் கோப்பகம் மற்றும் குழந்ல கள் 

நல லமய ்ல க் பகோண்டிருக்கும்.  

 

இராடா பிரசச்ாரம் 

 ெம்மு கோஷ்மீரில் தடோடோ மோவட்ட த்ின் துலண ஆலணயரோன டோக்டர ் சோகர ் டி 

தடோய்தபோடு அவரக்ள்  குதியுள்ள விடுபட்டப் பயனோளிகலள சமூக நல  ்

திட்டங்களில் இலணப்ப ற்கோக “இரோடோ” என்ற ஒரு பிரசச்ோர ்ல  ் ப ோடங்கி 

லவ த்ுள்ளோர.் 

 இது மூ த் ோர ் ஓய்வூதியம், வி லவகள் மற்றும் மோற்று ் திறனோளிகள் திட்டம் 

உள்ளிட்ட பல்தவறு சமூக நல ் திட்டங்களின் கீழ் நிதியு விப் பயன்கலளப் 

பபறுவ ற்குச ்தசரக்்கப்படோ  பயனோளிகலள அ த்ிட்டங்களில் உள்ளடக்கவுள்ளது.  

 இந் ப் பிரசச்ோரமோனது சமூக நல ் திட்டங்களின் கீழ் 100% பயனோளிகலள உள்ளடக்க 

உள்ளது. 

 

வடகிழக்கின் முதலாவது திருநர ்மருத்துவர் 

 மணிப்பூலரச ்தசரந்்  மு லோவது திருநர ்மரு த்ுவர ்பிதயோன்சி லோய்ஷிரோம் ஆவோர.் 

 இம்போலலச ்தசரந்்  27 வயது நிரம்பிய மரு ்துவரோன இவர ்மணிப்பூரின் மு லோவது 

திருநங்லக மரு ்துவர ் மட்டுமில்லோமல், வட கிழக்கின் மு லோவது திருநர ்

மரு ்துவரும் ஆவோர.்  

 இந்  ் ப ோற்றுக் கோல ்தில், பிதயோன்சி அவரக்ள் தகோவிட் – 19ற்கு எதிரோன 

தபோரோட்ட த்ில் கலந்து பகோண்டுள்ளோர.்  

 

ஆபர ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் 

 மகோரோஷ்டிரோ மோநில அரசோனது சஞ்சய் கோந்தி த சியப் பூங்கோவிற்கு அருகில் உள்ள 

ஆதர பகுதியின் 600 ஏக்கர ்நில ்ல க் கோடுகளோக ஒதுக்க அறிவி த்ுள்ளது. 

 இது உலகில் எந் பவோருப் பபருநகரங்களின் எல்லலக்குள்ளும் அலமந்துள்ள ஒரு 

விரிவோன வனப் பரப்பின் மு லோவது நிகழ்வு என்று அம்மோநில அரசு கூறி உள்ளது. 

 கோப்புக் கோடுகளோனது அந் க் கோடுகளுக்குப் பல்தவறு வலகயோன போதுகோப்பு 

அம்சங்கள் வழங்கப் படு ல் என்பல க் குறிக்கின்றது.  

 இந் க் கூறோனது ஆங்கிதலய ஆட்சியின் தபோது இந்திய வனச ் சட்டம், 1927 என்ற 

சட்ட ்தில் அறிமுகப் படு  ்ப்பட்டது.  

 கோப்புக் கோடுகளில் தவட்லடயோடு ல், தமய் ் ல் தபோன்ற பல்தவறு வி மோன 

நடவடிக்லககள், குறிப்பிட்ட ஆலணகள் விதிக்கப் பட்டோல்  விர, மற்றபடி  லட 

பசய்யப் பட்டுள்ளன. 

 கோப்புக் கோடுகளோனது அந் ந்  மோநில அரசுகளினோல் அறிவிக்கப் படுகின்றன. 

ஆனோல் த சியப் பூங்கோக்கள் மற்றும் வனவிலங்குச ் சரணோலயங்கள் ஆகியலவ 

ம ்திய அரசினோல் அறிவிக்கப்படுகின்றன.  
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வங்க பதசத்திலிருந்து முதலாவது உள்நாட்டு சரக்குக் கப்பல் பபாக்குவரத்து 

 ப ௌகண்டி (வங்கத சம்) – தசோனமுரோ (திரிபுரோ) உள்நோட்டு நீரவ்ழி பநறிமுலறப் 

போல யோனது இயக்கப்பட்டு திரிபுரோவோனது மு லோவது உள்நோட்டு நீரவ்ழி சரக்குக் 

கப்பலல வரதவற்றுள்ளது.  

 உள்நோட்டு நீரவ்ழி வர ்் க மற்றும் தபோக்குவர த்ு இயக்க பநறிமுலறயோனது இந்தியோ 

மற்றும் வங்க த ச ்திற்கிலடயில் 1972 ஆம் ஆண்டில் லகபயழு  ்ோனது.  

 கும்தி நதியின் வழிதய அலமந்  93 கிதலோமீட்டர ்நீளமுலடய தசோனமுரோ-ப ௌகண்டி 

போல யின் மீ ோன இந்  புதிய நீர ்வழிப் போல யோனது தபோக்குவர த்ு இலணப்லப 

தமம்படு ் வுள்ளது. 

 

மாநிலத்தின் பாரம்பரியத் தளங்கணளப் பாதுகாப்பதற்கான மபசாதா 

 அசோம் மோநில சட்டமன்றமோனது தமோரன், தமோதடோக் மற்றும் கம்டோபூர ் ஆகிய 

 ன்னோட்சி மன்றங்கலள உள்ளடக்கியுள்ள 3  ன்னோட்சி ஆலணயங்கலள 

அலமப்ப ற்கோன மதசோ ோலவ நிலறதவற்றியுள்ளது. 

 இந் ப் பரிந்துலரகளோனது குடியுரிலம ் திரு ் ச ் சட்டப் தபோரோட்ட த்ிற்குப் பிறகு 

அரசினோல் வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்  மதசோ ோவோனது அசோம் பிரகடன ்தின் 6 ஆம் பிரிலவ பசயல்படு ்துவ ற்கோன 

ஒரு வரலோற்றுச ்சிறப்பு மிக்க நடவடிக்லகயோகக் குறிப்பிடப் படுகின்றது.  

பிரிவு 6 

 அசோம் மக்களின் கலோசச்ோரம், சமூகம் மற்றும் பமோழியியல் அலடயோளம், 

போரம்பரிய ்ல ப் போதுகோ ்து ஊக்கப்படு த்ுவ ற்கோக தவண்டி த லவப்படும் 

நடவடிக்லககலள எடுக்கவும், அரசியலலமப்பு, சட்டமன்ற மற்றும் நிரவ்ோகப் 

போதுகோப்லப உறுதி பசய்வ ற்கோக த லவயோன நடவடிக்லககலள தமற்பகோள்ளவும் 

மோநில அரசிற்கு அதிகோரம் வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 

 

ஸ்பபபரா (SPARROW) திட்டம் 

 ெம்மு கோஷ்மீர ்துலணநிலல ஆளுநரோன மதனோெ் சின்ஹோ அவரக்ள் ஒரு நிகழ்தநர ் 

 ளமோன “திறன்மிகு பசயல்போடு மதிப்பீடு அறிக்லகப் பதிவுகள் நிகழ்தநர ்  ளம்” 

என்ற ஒரு  ள ்ல  (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window – SPARROW) 

ப ோடங்கி லவ த்ுள்ளோர.் 
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 இது அதிக பவளிப்பலட ்  ன்லம, பரிமோற்ற த்ின் தபோது மதிப்பீட்டு அறிக்லககளின் 

இழப்லப ்  விர ் ்ல், சிறந்  கண்கோணிப்லப உறுதி பசய் ல் மற்றும் ெம்மு கோஷ்மீர ்

ஆட்சிப் பணி அதிகோரிகளின் மதிப்பீட்டுச ்பசயல்போடுகலளக் குறி ்  கோல ்திற்குள் 

தீர ் ்ல் ஆகியவற்லற தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 இது உள்கட்டலமப்பு பகோண்ட எசச்ரிக்லக நலடமுலறகள் மற்றும் நிகழ்தநர நிலல 

ஆய்வுகலள தமற்பகோள்ளு ல் ஆகியவற்றின் கோரணமோக இந்  பசயல்முலறலய 

 லடயற்ற, துரி மோன மற்றும் எளி ோன முலறயில் மோற்றுவல  தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 

YSR சம்பூரை்ா பபாஷ்னா திட்டம் 

 ஆந்திரப் பிரத ச மோநில அரசோனது YSR சம்பூரண்ோ தபோஷ்ணோ மற்றும் YSR சம்பூரண்ோ 

தபோஷ்ணோ ப்ளஸ் திட்டம் ஆகியவற்லற ் ப ோடங்கியுள்ளது.  

 இந்  ் திட்டமோனது போலூட்டும்  ோய்மோரக்ள் மற்றும் கருவுற்ற பபண்களுக்கு 

ஊட்டசச் ்து மிக்க உணலவ அளிப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 இது மிக முக்கியமோக போலூட்டும்  ோய்மோரக்ள் மற்றும் கருவுற்ற பபண்களில் நிலவும் 

ஊட்டசச் ்துக் குலறபோடு மற்றும் இர  ் தசோலக ஆகியவற்றின் மீது கவனம் பசலு  ் 

உள்ளது.  

 

முதலாவது கஞ்சா மருத்துவத் திட்டம் 

 மு லோவது கஞ்சோ மரு த்ுவ ் திட்டமோனது கனடோவுடன் இலணந்து ெம்மு கோஷ்மீரில் 

அலமக்கப்பட உள்ளது. 

 இந்  ஒன்றியப் பிரத ச த்ில் தமற்பகோள்ளப்படும் மு லோவது அயல்நோட்டு மு லீடு 

இதுவோகும். 

 இந்  ் திட்டமோனது ெம்மு கோஷ்மீரில் உள்ள இந்திய ஒருங்கிலணந்  மரு ்துவ 

லமய த்ில் அலமக்கப்பட உள்ளது. 

 கஞ்சோ பசடியிலிருந்து மருந்துகலள தமம்படு ்துவதில் நோட்டில் உள்ள மு லோவது 

மோநிலம்/ஒன்றியப் பிரத சம் ெம்மு கோஷ்மீர ்ஆகும். 

 தபோல  மருந்துகள் மீ ோன 1961 ஆம் ஆண்டின் ஒற்லற ஒப்பந் மோனது (சரவ்த ச 

ஒப்பந் ம்) கஞ்சோலவ ஒரு “கடுலமயோன மருந் ோக” வலகப்படு ்தியுள்ளது.  

 

படங்கு எதிர்ப்புப் பிரசச்ாரம் – தில்லி   

 தில்லி அரசோனது “10 ஹோப்தட 10 பதெ 10 மினிட்” என்ற பபயர ்பகோண்ட படங்கு மற்றும் 

இ ர தநோய்ப் பரப்பிகளின் மூலம் பரவும் தநோய்களுக்கு எதிரோக ஒரு மிகப்பபரிய 

பிரசச்ோர ்ல  ் ப ோடங்கியுள்ளது. 

 இந் ப் பிரசச்ோரமோனது தில்லி மக்கள்  ங்களது லகதபசியின் மூலம், 10 உறவினரக்ள் 

மற்றும் நண்பரக்ள் ஆகிதயோலர அலழ த்ு படங்குலவ ்  டுப்ப ற்கோன 

நலடமுலறகள் குறி ்து அவரக்ளுக்கு அறிவுலர வழங்க வழிவலக பசய்கின்றது.  

 தநோய்ப் பரப்பியின் மூலம் பரவும் தநோய்களுக்கோன த சியக் கட்டுப்போட்டு ் 

திட்ட த்ினோல்  யோரிக்கப்பட்ட “இந்தியோவில் படங்கு” என்ற ஒரு அறிக்லகயின் படி, 

2019 ஆம் ஆண்டில் படங்கு போதி த்ுள்ளவரக்ளின் எண்ணிக்லக அதிகரி ்து உள்ளது. 
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நாட்டின் முதல் ஒருங்கிணைந்த வான்வழி மருத்துவ ஊரத்ிச ்பசணவ 

 நோட்டின் மு ல் ஒருங்கிலணந்  வோன்வழி மரு த்ுவ ஊரத்ிச ்தசலவலயக் கரந்ோடக 

மு லலமசச்ரோன  எடியூரப்போ அவரக்ள் திறந்து லவ ் ோர.் 

 வோன்வழி மரு த்ுவ ஊரத்ி நிறுவனமோன இன்டரத்நஷனல் கிரிட்டிகல் ஏர ்

டிரோன்ஸ்ஃபர ் டீம் (International Critical Air Transfer Team) இல க் கியோதியின் (Kyathi) 

ஒ த்ுலழப்புடன் இயக்கும். 

 இந்  மரு த்ுவ ஊரத்ியில் தீவிர தகோவிட் -19 தநோயோளிகலளப் போதுகோப்போகக் 

பகோண்டு பசல்ல அதிநவீன பெரம்ன்  னிலமப்படு த்ும் போட் கருவி (German Isolation 

Pod) பபோரு ் ப் பட்டுள்ளது. 

 இது நீண்ட தூர அவசர மரு த்ுவப் தபோக்குவர ல்  தமற்பகோள்ளக் கூடியது, இது 

பஹலிகோப்டர ் மற்றும் சோலல மரு த்ுவ ஊரத்ிச ் தசலவகளுடன் இலணந்து 

போதிக்கப்பட்தடோருக்கும் மரு த்ுவரக்ளுக்குமோன இலணப்லபயும் வழங்குகிறது. 

 

 

இந்தியாவில் மிகப்பபரிய பன்றித் பதாழுவத் திட்டம் 

 தமகோலயோ மோநில அரசோனது ரூ.209 தகோடி மதிப்பீட்டில் இந்தியோவின் மிகப்பபரிய 

“பன்றி ் ப ோழுவ ் திட்ட ்ல ” ப ோடங்கியுள்ளது.  

 இது தமகோலயோ கோல்நலட ் ப ோழிற்துலறகள் தமம்போட்டுச ் சமூக ்தின் கீழ் 

ப ோடங்கப் பட்டுள்ளது. இது த சியக் கூட்டுறவு தமம்போட்டுக் கழக த்ினோல் 

நிதியளிக்கப் படுகின்றது.  

 இ ்திட்ட த்ின் முக்கிய தநோக்கம் அடு  ் 3 ஆண்டுகளில் பன்றி இலறசச்ி 

உற்ப ்தியில்  ற்சோரப்ு உலடய ோகவும் பன்றி இலறசச்ியின் வருடோந்திர 

இறக்குமதிலயக் குலறப்ப ோகவும் உள்ளது. 

 

YSR ஆசாராத் திட்டம் 

 ஆந்திரப் பிரத சமோனது “YSR ஆசோரோ ் திட்ட ல் ” ப ோடங்கியுள்ளது. இது “நவ 

ர ன்ோலு” என்பல ச ்பசயல்படு த்ு லின் ஒரு பகுதியோகும்.  

 இந்  ் திட்டமோனது ஊரக மற்றும் நகரப்்புறப் பகுதிகளில் வறுலமலய ஒழி  ்ல் 

மற்றும் உற்ப ்தி ் திறலன தமம்படு த்ு ல் என்ற தநோக்க ்துடன் ப ோடங்கப் பட்டு 

உள்ளது.  

 இந்  ் திட்டமோனது பபோருளோ ோர மற்றும் சமூக ரீதியோக பபண்களுக்கு 

அதிகோரமளி  ்லுக்கோக ் ப ோடங்கப்பட்டுள்ளது.  
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 இந்  ் திட்ட த்ின் கீழ் சுய உ விக் குழுக்களுக்கு வங்கிக் கடனோனது நோன்கு 

 வலணகளில் வழங்கப் படவுள்ளது. 

 “நவ ர ன்ோலு” என்ற திட்டமோனது ஆந்திரப் பிரத ச ்தின் 2019 ஆம் ஆண்டு நிதி நிலல 

அறிக்லகயில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

கரீமா (GARIMA) திட்டம் – ஒடிசா   

 ஒடிசோ மோநில அரசோனது அம்மோநில ்தில் உள்ள முன்கள சுகோ ோரப் 

பணியோளரக்ளின் பபோருளோ ோரப்  போதுகோப்பு மற்றும் சமூகக் கண்ணியம் 

ஆகியவற்லற உறுதி பசய்வ ற்கோக “GARIMA” என்ற ஒரு திட்ட ்ல  ் ப ோடங்கி 

உள்ளது. 

 இந்  ் திட்ட த்ின் கீழ், சுகோ ோரப் பணியோளரக்ளின் பணி தநரமோனது ஒரு நோலளக்கு 

6 மணி தநரமோகக் குலறக்கப்பட்டுள்ளது.  

 முன்கள சுகோ ோரப் பணியோளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது குடும்ப உறுப்பினரக்ள் 

வழக்கமோன சுகோ ோரப் பரிதசோ லனகள், வீட்டு வசதி, கல்வியு வி, தபோக்குவர ்து 

உ வி மற்றும் லகதபசி உ வியுடன் சுகோ ோரக் கோப்பீட்டு ் திட்ட ்தின் கீழ் 

உள்ளடக்கப் படவுள்ளனர.்  

 

 

“எனது குடும்பம், எனது பபாறுப்பு” பிரசச்ாரம் 

 மகோரோஷ்டிரோ மோநில அரசோனது பகோரோனோ தநோய் ் ப ோற்று பரவலலக் 

கட்டுப்படு ்துவ ற்கோக “எனது குடும்பம், எனது பபோறுப்பு” என்ற ஒரு பிரசச்ோர ்ல , 

மோநிலம்  ழுவிய அளவில் ப ோடங்கியுள்ளது.  

 இந் ப் பிரசச்ோரமோனது 2 நிலலகளில் நட ் ப்படவுள்ளது.  

 இந் ப் பிரசச்ோரமோனது தகோவிட் – 19 தநோய்ப் பரவலலக் கட்டுப்படு த்ுவ ற்கோக 

திறன்மிகு சுகோ ோர நலக் கல்விலய அலடவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

திரிபுராவில் முதலாவது சிறப்புப் பபாருளாதார மை்டலம் (SEZ) 

 மு லோவது SEZற்கோன (Special Economic Zone) அடிக்கல்லோனது திரிபுரோவின் மு ல்வரோன 

பிப்லப் குமோர ்த ப் அவரக்ளோல் சப்ரூமில் நோட்டப் பட்டது. 

 சப்ரூம் ஆனது வங்க த ச த்ுடன் எல்லலலயப் பகிரும் அம்மோநில ்தின் ஒரு 

ப ன்பகுதி நகரமோகும். 
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 இது வடகிழக்கின் ஒரு வணிக ்  லலநகரமோக உருபவடுக்க இருக்கின்றது. 

 ஒரு ஒருங்கிலணந்  தசோ லனச ் சோவடியோனது பயணிகள் மற்றும் சரக்குகளின் 

தபோக்குவர த்ிற்கோக தவண்டி இங்கு அலமக்கப்படவுள்ளது.  

 

சட்டப்பூரவ்மாக்கப்பட்ட பாம்புப் பிடி பதாழில் 

 மனி  ஆதிக்கம் நிலறந்  இடங்களிலிருந்துப் போம்புகலள மீட்ப ற்கும், மக்கள் 

வசிக்கோ  பகுதிகளில் அல  விடுவிப்ப ற்கும் தகரள வன ்துலறயோனது சில 

வழிகோட்டு ல்கலள வகு த்ுள்ளது. 

 இவ்வோறு, நோட்டில் போம்பு லகயோளு லல சட்டப் பூரவ்மோக்கிய மு ல் மோநிலம் 

தகரளோவோகும். 

 விலங்குகளுக்கு மன அழு ்  ்ல  உருவோக்கி, அவற்றின் உயிருக்கும் மற்றும் பிறரின் 

உயிருக்கும் ஆப ்ல  ஏற்படு த்ும் போம்பு பிடிப்பவரக்ளின் விஞ்ஞோனமற்ற 

அணுகுமுலறகளின் குற்றசச்ோட்டுகளுக்கு ம ்தியில் இது போம்புகலளக் 

லகயோளுபவரக்ளுக்குச ்சோன்றி ழ் வழங்கும் ஒரு நடவடிக்லகயோக உள்ளது. 

 கடந்  மூன்று ஆண்டுகளில் தகரளோவில் 334 போம்புக்கடியிலோன இறப்புகளும், 1,860 

போம்புக்கடி நிகழ்வுகளும் பதிவோகியுள்ளன. 

 

பதசியப் பபாது ஆவைப் பதிவு அணமப்பு 

 ெம்மு கோஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரத சமோனது த சியப் பபோது ஆவணப் பதிவு அலமப்லப 

(NGDRS - National Generic Document Registration System) ப ோடங்கியுள்ளது. 

 NGDRS-ன் ஒரு பகுதியோக விளங்கும் மோநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரத சங்களிலடதய 

10வது பகுதியோக ெம்மு கோஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரத சம் விளங்குகின்றது. 

 NGDRS ஆனது நில ்ல  வோங்கு ல் மற்றும் விற்றல் தபோன்ற பரிமோற்றங்களின் தபோது 

நலடபபறும் அலன ்துப் பரிமோற்றங்களும்  ற்தபோதுள்ள தநரடியோன பதிவு 

அலமப்பிலிருந்து ஆன்லலன் பதிவு அலமப்பிற்கு மோறுவல க் குறிக்கின்றது. 

 அஞ்சல்  ோள்கள் மின்னணு-அஞ்சல்  ோள்களோல் மோற்றப்படுகின்றது.  

 இது இந்தியப் பங்கு ோரர ்கழக ்தின் ஒ ்துலழப்புடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது.  

 NGDRS-ன் ப ோடக்கமோனது த சிய ஒருங்கிலணப்பு மற்றும் “ஒதர த சம் ஒதர 

பமன்பபோருள்” ஆகியவற்லற தநோக்கிய ஒரு மிகப்பபரிய முயற்சியோகும்.  

 

மறந்து பபான மதம் சார்ந்த நிறுவனங்கணள வணரபடமிடல் 

 தமற்கு வங்க மோநில அரசோனது பின்வரும் 2 திட்டங்களின் கீழ்  கவல் மற்றும் 

கலோசச்ோர விவகோரங்களினோல் எடுக்கப்பட்ட அலன த்ு ம ம் சோரந்்  

நிறுவனங்கலளயும் வலரபடமிட முடிவு பசய்துள்ளது.  

 அந்  2 திட்டங்கள் பின்வருமோறு: 

o மகோ தீர ் ் பூமி மற்றும்  

o மகோ புண்ணிய பூமி  

 இது ஆலயங்கள், மசூதிகள், குரு த்ுவோரோக்கள், த வோலயங்கள் தபோன்ற மறந்து 

தபோன அலன ்து நிறுவனங்கலளயும் போதுகோப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  
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பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நீலநிறத் தகடுடன் கூடிய நிணனவு இல்ல பகௌரவம் 

 இலண்டனில் உள்ள நூர ்இனோய ் கோன் (நூர-்உன் நிசோ இனோய ் கோன் அல்லது நூரோ 

தபக்கர)்  னது முன்னோள் குடும்ப இல்ல ்தில் நீலநிற ்  கடுடன் கூடிய நிலனவு 

இல்ல ்துடன் பகௌரவிக்கப் பட்ட மு லோவது இந்திய வம்சோவளிலயச ் தசரந்்  

பபண்ணோக உருபவடு ்து உள்ளோர.் 

 பிரிட்டனின் இரண்டோம் உலகப் தபோரின் தபோது, இவர ் சிறப்பு நடவடிக்லககள் 

பலடயில் ஒரு உளவோளியோகப் பணியோற்றினோர.் 

 பிபரஞ்சுப் பலடயின் எதிரப்்பிற்கு உ வுவ ற்கோக நோசிப் பலடயினோல் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பிரோன்சிற்குள் ஐக்கிய இரோெ்ஜிய த்ிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட 

கம்பிவடமற்ற முலறயில் பசயல்படும் பிரிட்டனின் மு லோவது  பபண் பசய்தி ் 

ப ோடரப்ோளர ்இவரோவோர.் 

 இலண்டனின் ப்ளு பிதளக் திட்டமோனது 1866 ஆம் ஆண்டில் ப ோடங்கப்பட்டது. இது 

ஐக்கிய இரோெ்ஜியம் மற்றும் உலகம் முழுவதும் இத  மோதிரியோக உள்ள பல்தவறு 

திட்டங்களுக்கு உந்து லோக இருந் து. 

 இலண்டனில் ப்ளு பிதளக்குடன் பகௌரவிக்கப்பட்ட மற்ற இந்திய ்  லலவரக்ள் 

மகோ ்மோ கோந்தி, ெவஹரல்ோல் தநரு மற்றும் பிஆர ்அம்தப க்ர ்ஆகிதயோரோவர.் 

 

 

சிபிஎஸ்சி சிறந்த ஆசிரியரக்ள் விருது 2019-20 

 ம ்திய இலடநிலலக் கல்வி வோரியமோனது (CBSE - Central Board of Secondary Education) 

2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கோன சிபிஎஸ்சி சிறந்  ஆசிரியரக்ள் விருதிற்கோக 39 

ஆசிரியரக்லள ் த ரந்்ப டு த்ுள்ளது.  

 அதில் பின்வரும் 3 ஆசிரியரக்ள்  மிழ்நோட்டிலிருந்து த ரந்்ப டுக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

o தஷோபோ ரோமன்,  லலலமயோசிரியர,் வி ்யோ மந்திர,் உயர ் நிலலப் பள்ளி, 

பசன்லன. 

o டோக்டர ்எஸ். தீபோ, அறிவியல் ஆசிரியர,் G.K. பஷட்டி விதவகோனந் ோ வி ய்ோலயோ, 

அம்ப ்தூர ்தமற்கு. 

o V. பிந்து, ஓசூர ்அரசுப் பள்ளியின்  லலலம ஆசிரியர,் கோரப்பள்ளி. 
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இந்தியாவின் முதலாவது பபை் மற்றும் பழணமயான இதய பநாய் நிபுைர ்

 சமீப த்ில் இந்தியோவின் மு லோவது பபண் மற்றும் பழலமயோன இ ய தநோய் 

நிபுணரோன டோக்டர ்S. ப ்மோவதி கோலமோனோர.் 

 இவர ் இந்தியோவில் தலடி ஹோரட்ின்ெ் மரு த்ுவக் கல்லூரியில் மு லோவது சிறுநீர ்

இறங்குகுழல் ஆய்வக ்ல யும் இரு ய தநோய் மரு ்துவமலனலயயும் ஏற்படு ்தி 

உள்ளோர.்  

 இவர ் “இரு ய த்ின் ஞோனமோ ோ” (God Mother of Cardiology) என்று சிறப்போக அறியப் 

படுகின்றோர.் 

 இவர ்ப ்மபூஷண் (1967) மற்றும் ப ்ம விபூஷண் (1992) விருதுகலளப் பபற்று உள்ளோர.் 

 இவர ் ரங்கூனில் உள்ள ரங்கூன் மரு த்ுவக் கல்லூரியில் மரு த்ுவப் பட்ட ்ல ப் 

பபற்ற மு லோவது பபண் மோணவி ஆவோர.் 

 இவர ்இ ய ் துலறயில் இந்தியோவின் மு லோவது மரு த்ுவ முலனவர ்பட்ட ்ல ப் 

பபற்றுள்ளோர.் 

 இவர ்பமௌலோனோ ஆசோ ் மரு த்ுவக் கல்லூரி, தலோக் நோயக் மரு ்துவமலன மற்றும் 

G.B. பந் ் மரு ்துவமலன ஆகிய 3 முக்கிய மரு த்ுவமலனகளிலும் ஒதர தநர த்ில் 

 லலலம நிரவ்ோகியோக பணியோற்றிய மு லோவது மற்றும் ஒதர நபரோவோர.்  

 

 

பிரைாப் முகரஜ்ி மணறவு 

 இந்தியோவின் முன்னோள் குடியரசு ்  லலவரோன பிரணோப் முகரஜ்ி ஆகஸ்ட் 31 அன்று 

மலறந் ோர.் 

 இவர ்2012 ஆம் ஆண்டு ெூலல 25 ஆம் த தி மு ல் 2017 ஆம் ஆண்டு ெூலல 25 ஆம் 

த தி வலர இந்தியோவின் 13வது குடியரசு ்  லலவரோகப் பணியோற்றினோர.் 
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 இவர ்பல்தவறு சமயங்களில் போதுகோப்பு ் துலற (2004-2006), அயலுறவு ் துலற (2006-

2009) மற்றும் நிதி ் துலற  (1982 & 2009) ஆகியவற்றின் அலமசச்ரோக பணியோற்றினோர.் 

 இவர ்1969 ஆம் ஆண்டு மு ல் மோநிலங்களலவக்கு 5 முலறயும் 2004 ஆம் ஆண்டு மு ல் 

மக்களலவக்கு 2 முலறயும் த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 2019 ஆம் ஆண்டில், இவருக்கு இந்தியோவின் உயரிய குடிமக்கள் விரு ோன போர ் ர ன்ோ 

வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 

 

பதசிய ஆற்றல் தணலவர் விருது 

 லஹ ரோபோ ் ரோஜீவ் கோந்தி சரவ்த ச விமோன நிலலயமோனது ஆற்றல் 

தமலோண்லமயில் சிறப்போகச ்பசயலோற்றியலமக்கோன 21வது த சிய விருது வழங்கும் 

விழோவில் ‘த சிய ஆற்றல்  லலவர’் ‘மற்றும் சிறப்புமிகு ஆற்றல் பசயல்திறன்’ அலகு 

ஆகியவற்றிற்கோன விருதுகலள பவன்றுள்ளது.  

 இது இந்திய  ் ப ோழிற்துலறக் கூட்டலமப்பு மற்றும் தகோ த்ரெ் பசுலம வணிக 

லமய த்ினோல் வழங்கப் பட்டது. 

 லஹ ரோபோ ் சரவ்த ச விமோன நிலலயமோனது ப ோடரந்்து 4வது ஆண்டோக 

சிறப்புமிகு ஆற்றல் பசயல்திறன் அலகு என்ற விருல யும் ப ோடரந்்து 2வது ஆண்டோக 

த சிய ஆற்றல்  லலவர ்என்ற விருல யும் பபற்றுள்ளது.  

 

பகசவானந்தா பாரதி – மணறவு   

 அடிப்பலடக் கட்டலமப்புக் தகோட்போடு என்ற புகழ்பபற்ற உசச்நீதிமன்ற ் தீரப்்பின் 

பின்னணியில் இருந்  நபரோன தகசவோனந் ோ போரதி சமீப த்ில் கோலமோனோர.் 

 இவர ்தகரோளவின் கோசரத்கோடு மோவட்ட ்தில் உள்ள எட்னீர ்மட த்ின்  லலலமக் குரு 

ஆவோர.் 

 இவர ்தகசவோனந் ோ போரதி எதிர ்தகரள அரசு என்ற வழக்கில் மனு ோரரோக இருந் ோர.் 

 இவர ் 1970 ஆம் ஆண்டில், 1969 ஆம் ஆண்டில் திரு  ்ப்பட்ட “தகரள நிலச ்

சீர ்த்ிரு  ்ங்கள் சட்டம், 1963” என்ற ஒரு சட்ட த்ின் மூலம் மட ்தின் பசோ த்ுக்கலளப் 

பறிமு ல் பசய்யும் தகரள அரசின்  முயற்சிலய எதிர ்த்ு வழக்கு ப ோடரந்் ோர.் 

 இவர ்இந்  நடவடிக்லகயோனது அவரது அடிப்பலட ம ச ்சு ந்திரம் (சர த்ு 25), ம ம் 

சோரந்்  பிரிவு மீ ோன உரிலம (சர த்ு 26) மற்றும் பசோ த்ுரிலம (சர த்ு 31) 

ஆகியவற்லற மீறுவ ோக வோ ோடினோர.் 

 இந்திய அரசியலலமப்பின் அடிப்பலடக் கட்டலமப்புக் தகோட்போட்லட வலியுறு ்திய 

இந்திய உசச் நீதிமன்ற ்தின் புகழ்பபற்ற தீரப்்பு இதுவோகும்.  
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 இந்  வழக்கோனது சர ்து 368ன் மூலம் தமற்பகோள்ளப்படும் அரசியலலமப்பு ் 

திரு ் ங்கள் அரசியலலமப்பின் அடிப்பலடக் கட்டலமப்லப போதி  ்ோல் மட்டுதம 

அது அடிப்பலட உரிலமக்கோன மறு ஆய்வுக்கு உட்படு  ்ப்படும் என்று கூறியது. 

 

 

இந்திரா காந்தி அணமதிப் பரிசு 

 சர ்தடவிட் எட்டன்பதரோஹ் என்பவருக்கு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கோன புகழ்பபற்ற இந்திரோ 

கோந்தி அலமதிப் பரிசோனது வழங்கப்பட்டது. 

 இவர ்ஒரு ஆங்கில ஒளிப்பரப்போளர ்மற்றும் வரலோற்று அறிஞர ்ஆவோர.்  

 இவர ் பிபிசி இயற்லக வரலோற்று அலலக எழுதி, அ லன ் ப ோகு த்ு 

வழங்கிய ற்கோகப் பிரபலமோக அறியப்படுகின்றோர.்  

 இவர ் பூமியின் பல்லுயிரப்் பபருக்க ்ல ப் போதுகோப்ப ற்கு விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படு த்ுவ ற்கோகப் பணியோற்றியுள்ளோர.் 

 இந் ப் பரிசோனது அலமதி, ஆயு க் குலறப்பு மற்றும் தமம்போட்டிற்கோக வழங்கப் 

படுகின்றது. 

 இது 1986 ஆம் ஆண்டு மு ல் ஒவ்பவோரு ஆண்டும் இந்திரோ கோந்தி நிலனவு 

அறக்கட்டலளயினோல் வழங்கப்படுகின்றது.   
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இந்திய வாபனாலி வானியலின் தந்ணத மணறவு 

 இந்திய வோபனோலி வோனியலின்  ந்ல யோகக் கரு ப்படும் தகோவிந் ் சுவரூப் 

சமீப த்ில் கோலமோனோர.் 

 இவர ்டோடோ அடிப்பலட ஆரோய்சச்ி லமய ்தின் த சிய வோபனோலி வோன் இயற்பியல் 

லமய த்ின் நிறுவன இயக்குநரோகப் பணியோற்றினோர.் 

 இவர ்ஊட்டி வோபனோலி ் ப ோலலதநோக்கி மற்றும் புதனவில் உள்ள மிகப்பபரிய மீட்டர ்

அலல வோபனோலி ப ோலலதநோக்கி ் ப ோடர ்ஆகியவற்லற அலம த்ு உள்ளோர.் 

 இவருக்குப் பின்வரும் விருதுகள் வழங்கப் பட்டுள்ளன.  

o இவரதுப் பங்களிப்புகளுக்கோக 1973 ஆம் ஆண்டில் ப ்ம ஸ்ரீ விருது. 

o 1972 ஆம் ஆண்டில் சோந்தி ஸ்வரூப் பட்நோகர ்விருது. 

o 1999 ஆம் ஆண்டில் குவோரிஸ்மி சரவ்த ச விருது. 

o 2007 ஆம் ஆண்டில் குதரோட் பரபர ்விருது. 

 

 

அபமரிக்க விை்கலத்திற்குக் கல்பனா சாவ்லாவின் பபயர ்

 அபமரிக்கோவின் உலகளோவிய விண்பவளி மற்றும் போதுகோப்பு ் ப ோழில்நுட்ப 

நிறுவனமோன நோர ்த்ரோப் க்ரம்மன், அ ன் அடு ்  சிக்னஸ் கோப்ஸ்யூலுக்கு 

(விண்கலம்) “எஸ்.எஸ். கல்பனோ சோவ்லோ” என்று பபயரிடுவ ோகக் கூறியுள்ளது. 

 1996 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மோ  த்ில், சோவ்லோ அவரக்ள் எஸ்.டி.எஸ்-87' என்ற ஒரு 

குழுவில் பகோலம்பியோ விண்கல ்தில் (Space Shuttle Columbia) ஒரு திட்ட நிபுணரோக 

நியமிக்கப் பட்டோர.் 

 இது விண்பவளியில் பறக்கும் மு ல் இந்தியப் பபண் என்ற பபருலமலய இவருக்குச ்

தசர ்் து. 

 அவரது இரண்டோவது விண்பவளிப் பயணம் 2001 ஆம் ஆண்டில் எஸ்.டி.எஸ்-107 

குழுவினருக்கு ் த ரந்்ப டுக்கப்பட்ட தபோது நிகழ்ந் து. 

 2003 ஆம் ஆண்டில் பூமியின் வளிமண்டல ்தில் மீண்டும் நுலழந்  தபோது அவர ்

பயணி  ் விண்கலம் பவடி  ் ோல் அவர ் னது உயிரிலன இழந் ோர.் 
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WSIS விருது 2020 

 தமற்கு வங்கோள மோநில அரசோனது  னது சம்பூெ் சோதி என்ற திட்ட த்ிற்கோக WSIS 

விருது 2020 என்பல  (World Summit on the Information Society  -  கவல் சமூகம் மீ ோன 

உலக மோநோடு) பவன்றுள்ளது. 

 கன்யோ ஸ்ரீ திட்ட த்ிற்குப் பிறகு, மற்பறோரு தமற்கு வங்கோள மோநில அரசு ் 

திட்டமோனது மின் ஆளுலக வலகயின் கீழ் ஓர ்உலகளோவிய பரிலச பவன்று உள்ளது.  

 2015 ஆம் ஆண்டில் ப ோடங்கப்பட்ட இ ்திட்ட த்ின் கீழ் ஒன்ப ோம் வகுப்பு மற்றும் 

பன்னிபரண்டோம் வகுப்பு ஆகியவற்றில் பயிலுகின்ற அரசோல் நிரவ்கிக்கப் படும், 

அரசோல் ஆ ரவளிக்கப்படும், நிதியு வி அளிக்கப்படும் பள்ளி மோணவரக்ள் மற்றும் 

ம ரோசோ பள்ளி மோணவரக்ள் ஆகிதயோருக்கு மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

 இது பள்ளி இலடநிற்றல் பிரசச்ிலனலய, அதிலும் குறிப்போக வங்கோள மோநில த்ின்  

கிரோமப்புற மோணவரக்ளின் இலடநிற்றல் பிரசச்ிலனலயக் குலறப்பல  

தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. தமலும் இது குலறந் து பன்னிரண்டோம் வகுப்பு வலர 

அவரக்ள் பள்ளி கல்விலய ் ப ோடரச ்பசய்வல  தநோக்கமோகக் பகோண்டு உள்ளது.  

 2017 ஆம் ஆண்டில் இலக்கோகக் பகோண்ட நிபந் லனயுடன் கூடிய பணப் பரிமோற்ற  ்

திட்டமோன கன்யோஸ்ரீ பிரகல்போ திட்டமோனது ஐக்கிய நோடுகளின் விருல ப் 

பபற்றுள்ளது.  

 

MGNREGA மனிதர ்மணறவு 

 ரகுவன்ஷ் பிரசோ ் சிங் அவரக்ள் 15வது மக்களலவயில் நோடோளுமன்ற உறுப்பினரோக 

இருந் ோர.் 

 இவர ்11வது, 12வது, 13வது, 14வது மக்களலவயிலும் பணியோற்றினோர.் 

 இவர ் சட்டமன்ற உறுப்பினரோக ் த ரந்்ப டுக்கப்பட்ட தபோது  னது அரசியல் 

வோழ்க்லகலய ் ப ோடங்கினோர.் அ ன் பிறகு அவர ் பீகோரின் ஆற்றல் துலற 

அலமசச்ரோகவும் பணியோற்றினோர.்  

 இவர ்2006 ஆம் ஆண்டில் ப ோடங்கப்பட்ட இந்தியோவின் மிகப்பபரிய நல ் திட்டமோன, 

மகோ ்மோ கோந்தி த சிய ஊரக தவலலவோய்ப்பு உறுதி ் திட்ட ்தின் 

கட்டலமப்போளரோக அறியப் படுகின்றோர.்  
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SDGக்கான 2020 ஆை்டின் இளம் தணலவரக்ளின் மீதான ஐ.நா.வின் பட்டியல் 

 நிலலயோன வளரச்ச்ி இலக்குகளுக்கோன 2020 ஆம் ஆண்டின் இளம்  லலவரக்ளின் 

பட்டியலில் ஐக்கிய நோடுகள் சலபயோனது 18 அகலவ நிரம்பிய ஒரு இந்திய 

இலளஞரின் பபயலர பவளியிட்டுள்ளது. 

 படல்லிலயச ் தசரந்்  இந்   இலளஞர ் கிளோஸ்2சோண்டின் என்ற நிறுவன த்ின் 

(Glass2Sand) நிறுவனர ்ஆவோர.் 

 இது கண்ணோடிலய மணலோக மோற்றும் வலகயில் கழிவுகளற்ற ஒரூ சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்போகும். 

 இந்  அலமப்போனது த சிய  லலநகர ்தில் மிகப்பபரிய அளவில் அதிகரி ்து வரும் 

கண்ணோடி குறி  ் சிக்கல்களுக்கு ் தீரவ்ு கோண்கிறது. 

 இவரின் முன்பனடுப்போனது பவற்றுக் கண்ணோடி போட்டில்கள் நிலப்பரப்பில் குவிக்கப் 

படுவல  ்  டு த்ுள்ளது. 

நிளலயான வளரெ்ச்ி இலக்குகளுக்கான இளம் தளலவரக்ள் 

 நிலலயோன வளரச்ச்ி இலக்கு மீ ோன முன்முயற்சிக்கோன இளம்  லலவரக்ள் 

இரண்டோண்டிற்பகோரு முலற என்ற அடிப்பலடயில் த ரந்்ப டுக்கப் படுகின்றனர.் 

 உலகின் மிக முக்கியமோன பிரசச்ிலனகளுக்கோக குரல் எழுப்பும் மற்றும் அவற்லற 

எதிர ்்துப் தபோரோடுவ ற்கோன முயற்சிகலள எடுக்கும் இலளஞரக்ளுக்கு இது ஐக்கிய 

நோடுகளின் அலுவலக ்தின் மிக உயரந்்  அங்கீகோரம் பகோண்ட  ஒரு வோய்ப்போக 

கரு ப் படுகிறது. 

 

 

டாக்டர ்கபிலா வாத்ஸ்யாயன் காலமானார ்

 இவர ்இந்தியப் போரம்பரிய நடனம், கலல, கட்டிடக் கலல மற்றும் கலல வரலோற்றின் 

சிறந்  அறிஞரோக விளங்கினோர.் 

 இவர ்நோடோளுமன்ற த்ின் முன்னோள் உறுப்பினரோகவும் பணியோற்றினோர.் 

 இந்திரோ கோந்தி த சியக் கலலகள் லமய ்தின் நிறுவன இயக்குநர ்இவரோவோர.் 

 இவர ்1970 ஆம் ஆண்டில் சங்கீ  நோடக அகோடமி த ோழலம விருதிலனப் பபற்றோர.் 

 இவர ்1955 ஆம் ஆண்டில் நுண் கலலகளில் மிக உயரிய ோகக் கரு ப்படும் லலி ் கலோ 

அகோடமி த ோழலமப் பட்டம் வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டோர.் 

 இவர ்2000 ஆம் ஆண்டில் ரோஜிவ் கோந்தி த சிய ச ்போவனோ விருல ப் பபற்று உள்ளோர.்  

 2011 ஆம் ஆண்டில் இவருக்கு இந்திய அரசினோல் ப ்ம விபூசன் விருது வழங்கி 

பகௌரவிக்கப் பட்டது.  
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 இவர ் பின்வரும் பு  ்கங்கள் உள்ளிட்ட பல்தவறு பு ் கங்கலள எழுதியுள்ளோர.் 

அலவயோவன: 

o 1997 ஆம் ஆண்டில் இந்தியக் கலலயின் சதுரம் மற்றும் வட்டம் 

o பர ம் : நோட்டிய சோஸ்திரம் (1996 ஆம் ஆண்டில்) 

o 1988 ஆம் ஆண்டில் மோட்ர லக்சனம் 

 

72வது பிணரம்ணடம் எம்மி விருதுகள் 

 இந்  விரு ோனது ப ோலலக்கோட்சி மற்றும் வளரந்்து வரும் ஊடக ் துலறயில் சிறந்து 

விளங்குபவரக்லள அங்கீகரிக்கின்றது. 

 புகழ்பபற்ற சிட்கோம் சிசச்ட்ஸ்ஸின் கிரக்ீ (sitcom Schitt’s Creek) என்ற ப ோடரோனது 

நலகசச்ுலவ ் ப ோடருக்கோக ஒதர ப ோடரில் மிக அதிகமோன விருதுகலள பவன்று 

உள்ளது. 

 இவர ் நலகசச்ுலவப் பிரிவில் 7 பிலரம்லடம் விருதுகலளயும் 9 எம்மிஸ் 

விருதுகலளயும் பவன்றுள்ளோர.் 

 யூதபோரியோவில் பசன்டோயோ என்பவர ் நோடக ் ப ோடர ் பிரிவில் சிறந்  முன்னிலல 

நடிலகக்கோன இளம் வயது விருது பபறுபவரோக உருபவடு த்ுள்ளோர.்  

இதர சவற்றியாளரக்ள் 

 சிறந்  நடிகர ்– நோடகம் – பெரிமீ ஸ்டரோங் (Succession) 

 சிறந்  நடிலக – நோடகம் – பசன்டோயோ (Euphoria) 

 சிறந்  நடிகர ்– நலகசச்ுலவ – யூெூன் பலவி (Schitt’s Creek) 

 சிறந்  நடிலக – நலகசச்ுலவ – தம  ்ரன்ீ ஓ ஹோரோ (Schitt’s Creek) 

 சிறந்  நடிகர ்– குலறந் பட்ச ் ப ோடர ்அல்லது திலரப்படம் – மோரக்் ரூபோதலோ (I Know 

This Much Is True) 

 சிறந்  நடிலக – குலறந் பட்ச ் ப ோடர ் அல்லது திலரப்படம் – பரஜினோ சிங் 

(Watchmen) 

 

ஐஜி பநாபல் பரிசு 2020 

 நதரந்திர தமோடி அவரக்ளுக்கு மரு ்துவக் கல்விக்கோன 2020 ஆம் ஆண்டின் ஐஜி 

தநோபல் பரிசோனது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 தகோவிட் – 19 தநோய் ் ப ோற்லறப் பயன்படு ்தி ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் மற்றும் 

மரு ்துவரக்லள விட அரசியல்  லலவரக்தள இறப்பு மற்றும் வோழ்க்லக மீ ோன 

உடனடி ்  ோக்க ்ல க் பகோண்டுள்ளனர ் என்று உலகிற்குக் கோண்பிப்ப ற்கோக 

இந் ப் புகழ்பபற்ற விருதிலன அவர ்பபற்றுள்ளோர.் 

 பிர மர ்தமோடி அவரக்ள் பிதரசிலின் பெயிர ்தபோல்சனதரோ, ஐக்கிய இரோெ்ஜிய ்தின் 

தபோரிஸ் ெோன்சன், பமக்சிதகோவின் ஆண்டிரிஸ் மோனுதவல் தலோப்பபஸ் ஓப்ரதடோர,் 

பபலோரஸின் அபலக்சோந் ர ் லூகோபசன்தகோ, அபமரிக்கோவின் படோனோல்டு டிரம்ப், 

துருக்கியின் பரசப்  யீப் எரத்டோகன், ரஷ்யோவின் விளோடிமிர ் புடின் மற்றும் 

துரக்்பமனிஸ் ோனின் குரப்ோங்குலி பபரட்ிமுகோபமதடோ ஆகிதயோருடன் விருல ப் 

பகிரந்்துள்ளோர.் 

 இ லன ்  விர, இந்தியோ மற்றும் போகிஸ் ோன் அரசோங்கங்கள் கூட்டோக 2020 ஆம் 

ஆண்டின் ஐஜி தநோபல் அலமதிப் பரிலச பவன்றுள்ளன. 

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


                             

  

 

104 
 

 இந்  விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்ட 2வது இந்தியப் பிர மர ்தமோடி ஆவோர.்  

 இ ற்கு முன் இந்  விரு ோனது 1998 ஆம் ஆண்டில் அடல் பிகோரி வோெ்போய் 

அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இது போகிஸ் ோனின் அப்தபோல ய பிர மரோன நவோஸ் பசரிப்புடன் பகிரந்்து 

பகோள்ளப் பட்டது. 

 

2020 ஆம் ஆை்டில் ணடம்ஸின் 100 மிகவும் சக்திமிக்க மனிதரக்ளின் பட்டியல் 

 லடம் ப ்திரிக்லகயோனது இந்  ஆண்டில் மக்களின் மீது  ோக்க ்ல  ஏற்படு ்திய 100 

முன்தனோடிகள்,  லலவரக்ள், முன்னிலலயோளரக்ள், கலலஞரக்ள் மற்றும் 

பபருந் லலவரக்ளின் பட்டியலல பவளியிட்டுள்ளது.  

 இந் ப் பட்டியலோனது இந்தியப் பிர மர ் நதரந்திர தமோடி, சோஹீன் போஹ் 

தபோரோட்ட த்ில் மக்கள் முகமோக உருபவடு ்  பில்கிஸ், நடிகர ்ஆயுஷ்மோன் குரர்ோனோ 

ஆகிதயோலர உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 இந் ப் பட்டியலில் இடம் பபற்ற இந்தியோலவச ் தசரந்்  ஒதர நடிகர ் ஆயுஷ்மோன் 

குரர்ோனோ ஆவோர.்  

 கூகுளின்  ோய் நிறுவனமோன ஆல்பபபட் நிறுவன த்ின்  லலலம பசயல் 

அதிகோரியோன சுந் ர ் பிசல்ச மற்றும் மரு த்ுவ நுண் உயிரியல் தபரோசிரியரோன 

ரவீந்திர குப் ோ ஆகிதயோரும் இந் ப் பட்டியலில் இடம் பபற்றுள்ளனர.் 

 

 

பனிச ்சிறுத்ணத அங் ரிட்டா பஷரப்ா காலமானார ்

 “பனிச ் சிறு ்ல ” என்று பவகுவோக அறியப்படும் அங் ரிட்டோ பஷரப்ோ அவரக்ள் 

பவற்றிகரமோன மலலதயறுபவரோக பல்தவறு விருதுகலளப் பபற்றுள்ளோர.் 

 இவர ்ஆல்லபன் இமயமலலப் பகுதிகளின் போதுகோப்பு குறி த்ு இமயமலலப் பயிற்சி 

நிறுவன ்துடன் இலணந்து பல்தவறு திட்டங்களில் பணியோற்றியுள்ளோர.் 
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 இவர ் எளிதில் போதிப்புக்கு உள்ளோகும் இமயமலலச ் சூழலலமப்பின் போதுகோப்பு 

குறி ்   னது முயற்சிகளுக்கோக 2011 ஆம் ஆண்டில் சர ்எட்மண்ட் ஹிலோரி மலலப் 

பிரத ச விருல  பவன்றுள்ளோர.் 

 இவர ்பசயற்லக ஆக்ஸிென் வோயுவின் துலண இல்லோமல் அதிக முலற இமயமலல 

ஏறிய ற்கோக கின்னஸ் உலக சோ லனச ்சோன்றி லழ பவன்றுள்ளோர.்  

 

உலகக் கட்டிடக் கணல விருது 

 புவதனஸ்வரில் உள்ள குருஷி பவன் கட்டிடமோனது 2020 ஆம் ஆண்டின் ஏஇசட் 

விருதுகளில் சிறந்  சமூகப் பிரிவில் “மக்களின் விருப்பம் பபற்ற பவற்றி இடமோக” 

த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புகழ்பபற்ற விருதுக்கோக இந்தியோவிலிருந்து ் 

த ரந்்ப டுக்கப்பட்ட ஒதர திட்டம் குருஷி பவன் ஆகும். 

 “டீஸின்” (Dezeen) என்ற புகழ்பபற்ற சரவ்த சக் கட்டிடக் கலலப் ப ்திரிக்லகயில் இடம் 

பபற்ற இந்தியோவின் மு லோவது அரசுக் கட்டிடம் மற்றும் ஒடிசோவின் மு லோவது 

கட்டிடம் இதுவோகும். 

 இந்  ் திட்டமோனது சம்பல்புரி தசலல மற்றும் அ ன் வடிவலமப்புகலள பவளிக் 

கோட்டுகின்றது.   

 

 

எஸ்.பி.பி. காலமானார ்

 புகழ்பபற்ற பின்னணிப் போடகரோன எஸ்.பி. போலசுப்பிரமணியம் சமீப த்ில் 

கோலமோனோர.் 

 இவர ்1966 ஆம் ஆண்டில் ப லுங்கு ் திலரப்படமோன ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மரியோல  ரோமண்ணோ 

என்ற பட ்தில் மு ன்முலறயோகப் போடினோர.்  

 இவர ்ப லுங்கு,  மிழ், மலலயோளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட 16 பமோழிகளில் 

40,000 போடல்கலளப் போடியுள்ளோர.் 
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 இவர ் 6 த சிய விருதுகலளயும் 2001 ஆம் ஆண்டில் ப ்ம ஸ்ரீ விருல யும் 2011 ஆம் 

ஆண்டில் ப ்ம விபூஷண் விருல யும் பவன்றுள்ளோர.் 

 

பதாற்றா பநாய்களின் கட்டுப்பாடு குறித்த UNIATF விருது 

 தகரள மோநிலமோனது நீடி ்  வளரச்ச்ி இலக்குகள் (SDG - Sustainable development goals) 

ப ோடரப்ோன ப ோற்றோ தநோய்கள் (NCD :  Non-communicable diseases) குறி  ்  னது 

“ லலசிறந்  பங்களிப்லப” ஆற்றிய ற்கோக ஐக்கிய நோடுகள் விருதிலன பவன்று 

உள்ளது.  

 இந்  விரு ோனது NCD-ன் கட்டுப்போடு மற்றும் அவற்லற ்  டு  ்ல், மனநலம் மற்றும் 

மிகப் பரவலோன NCD ப ோடரப்ோன SDG ஆகியவற்றில் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

தமற்பகோள்ளப்பட்ட பல்துலற பசயல்போடுகலள அங்கீகரிக்கின்றது.  

 ஐக்கிய நோடுகளினோல் (United Nations Interagency Task Force on the Prevention and Control of 

Non-communicable Diseases - UNIATF) இந்  வருடோந்திர விருதிற்கோக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மு லோவது மோநிலம் தகரளோ ஆகும்.  

 உலகில் சுகோ ோரம் குறி ்  7 சிறந்  அலமசச்கங்களிலடதய தகரளோவும் ஒன்று ஆகும். 

 

 

ஞானபீட விருது 

 கடந்  ஆண்டு நவம்பரில் அறிவிக்கப்பட்ட ஞோன பீட விரு ோனது கவிஞர ்அக்கி ம் 

அசச்ு ன் நம்பூதிரிக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இவரது பலடப்போன போல ரச்னம் 1972-73 ஆண்டுகளில் மோநில விருது மற்றும் ம ்திய 

அரசின் சோகி ய் அகோ மி விருது ஆகியவற்லற பவன்றுள்ளது.  

ஞானபீட விருது 

 ஞோனபீடம் ஆனது அரசியலலமப்பின் அட்டவலணயில் உள்ள 22 பமோழிகளில் 

ஏத னும் ஒன்றில் சிறந்  இலக்கியப் பு  ்கங்கலள எழுதும் எழு  ்ோளரக்ளுக்கோக 

ஒவ்பவோரு ஆண்டும் வழங்கப்படும் இந்தியோவின் உயரிய இலக்கிய விரு ோகும். 

 இந்  விரு ோனது 1961 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படு  ்ப்பட்டது.  

 மு லோவது ஞோனபீட விரு ோனது 1965 ஆம் ஆண்டில் கவிஞர ் G. சங்கரோ குருப் 

அவரக்ளுக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது.  
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விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

அபமரிக்கா ஓபன் 2020 

 2020 ஆம் ஆண்டின் அபமரிக்க ஓபன் படன்னிஸ் தபோட்டியோனது அபமரிக்கோ ஓபன் 

படன்னிஸ் தபோட்டியின் 140வது பதிப்பு மற்றும் இந்  ஆண்டின் 2வது கிரோண்ட் ஸ்லோம் 

நிகழ்வோகும். 

 ஆஸ்திரியோவின் படோமினிக் ப ய்ம் என்பவர ்பெரம்னியின் அபலக்சோந் ர ்பசவ்பரவ் 

என்பவலர வீழ் ்தி ஆண்களின் ஒற்லறயர ்பட்ட ல்  பவன்றுள்ளோர.்  

 இது ப ய்ம்மின் மு லோவது கிரோண்ட் ஸ்லோம் பட்டமோகும். 

 ெப்போனின் தநோமி ஒசோகோ அவரக்ள் பபலோரசின் விக்தடோரியோ அசோதரன்கோ 

என்பவலர வீழ் ்தி பபண்களின் ஒற்லறயர ்பட்ட ல்  பவன்றுள்ளோர.் 

 இது ஒசோகோவின் மூன்றோவது கிரோண்ட் ஸ்லோம் பட்டமோகும்.  

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பதசிய ஊட்டசச்த்து வாரம் – பசப்டம்பர ்01/07 

 இந்தியோவோனது ஒவ்பவோரு ஆண்டும் பசப்டம்பர ்மோ  ்தின் (பசப்டம்பர ்01 மு ல் 07 

வலர) மு லோவது வோர த்ில் த சிய ஊட்டசச் த்ு வோர ்ல  அனுசரிக்கின்றது. 

 இந்  நிகழ்வோனது 1982 ஆம் ஆண்டில் ம ்தியப் பபண்கள் மற்றும் குழந்ல கள் நல 

அலமசச்க ்தின் உணவு மற்றும் ஊட்டசச் ்து வோரிய த்ினோல் ப ோடங்கப் பட்டுள்ளது. 
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 இது நமது உடலிற்கோன ஊட்டசச் த்ு குறி ்து விழிப்புணரவ்ு ஏற்படு ்துவல  

தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் த சிய ஊட்டசச் ்து வோர த்ின் கரு த்ுரு, “சரியோன உணவு 

உட்பகோள், நன்றோக பமன்று சோப்பிடு” என்ப ோகும். 

 

உலகத் பதங்காய் தினம் – பசப்டம்பர ்02 

 இ ன் முக்கிய தநோக்கம் த ங்கோய் மற்றும் அவற்றின் பயன்களின் முக்கிய த்ுவம் 

குறி த்ு உலகம் முழுவதும் விழிப்புணரல்வ ஏற்படு ்துவ ோகும். 

 இந்  ் தினமோனது ஆசியோ மற்றும் பசிபிக் த ங்கோய் சமூக த்ினோல் ஆசியோ மற்றும் 

பசிபிக் பிரோந்தியங்களில் அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 2009 ஆம் ஆண்டில் மு ன்முலறயோக உலக ் த ங்கோய் தினமோனது அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன உலக ் த ங்கோய் தின த்ின் கரு த்ுரு, “உலலகக் 

கோப்ப ற்கோக தவண்டி த ங்கோயில் மு லீடு பசய் ல்” என்ப ோகும்.  

 

 

சரவ்பதச கருணை தினம் – பசப்டம்பர ்05 

 இது அன்லன ப ரசோவின் இறந்  தின ்ல  அனுசரிக்கின்றது. தமலும் இது 

கருலணயின் முக்கிய ்துவம் குறி த்ு மக்கள் அறிந்து பகோள்வ ற்கோக தவண்டி 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 சரவ்த ச கருலண தினமோனது அதிகோரப்பூரவ்மோக ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்

சலபயினோல் 2012 ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டது.  

 1950 ஆம் ஆண்டில், அன்லன ப ரசோ இந்தியோவில் கருலண சமயப் பரப்பு 

அலமப்லப ் ப ோடங்கினோர.்  
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ஆசிரியர் தினம் – பசப்டம்பர ்05 

 இது டோக்டர ்சரவ்ப் பள்ளி ரோ ோகிருஷ்ணனின் பிறந்  நோலள நிலனவு கூரக்ிறது. 

 இவர ் 1888 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் 5 ஆம் த தி  மிழ்நோட்டின் திரு ் ணியில் 

பிறந் ோர.் 

 இவர ் ஒரு புகழ்பபற்ற அறிஞர,் போர  ர ன்ோ (1954) விருது பபற்றவர,் சு ந்திர 

இந்தியோவின் மு ல் துலணக் குடியரசு ்  லலவர ் மற்றும் இரண்டோவது குடியரசு ் 

 லலவர ்ஆவோர.்  

 ஆக்ஸ்தபோரட்ு பல்கலலக்கழக ்தில் தபரோசிரியர ் ப விலயக் பகோண்ட மு ல் 

இந்தியர ்இவர ்ஆவோர ்(1936-1952). 

 இவர ் 1948 ஆம் ஆண்டில் யுபனஸ்தகோவின் நிரவ்ோகக் குழுவின்  லலவரோக 

த ரந்்ப டுக்கப் பட்டோர.் 

 த சிய ஆசிரியர ் விருதுகள் இந்திய ெனோதிபதியோல் சிறப்போகப் பணியோற்றிய  

ஆசிரியரக்ளுக்கு வழங்கப் படுகின்றன. 

 

 

நீல வான்பவளிக்கான தூய்ணமக் காற்றின் சரவ்பதச தினம் – பசப்டம்பர் 07 

 நீல வோன்பவளிக்கோன தூய்லமக் கோற்றின் மு லோவது சரவ்த ச தினமோனது 2020 ஆம் 

ஆண்டு பசப்டம்பர ்07 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 இந்  ் தினமோனது சுகோ ோரம், உற்ப த்ி ் திறன் பபோருளோ ோரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆகியவற்றிற்கு தூய்லமக் கோற்றின் முக்கிய த்ுவம் குறி ்து  னிநபர,் சமூகம், 

பபருநிறுவனம் மற்றும் அரசோங்கம் என அலன ்து நிலலகளிலும் ஒரு பபோது 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுகின்றது.  

 ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ் சலபயோனது 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் அன்று நீல 

வோன்பவளிக்கோன தூய்லமக் கோற்றின் சரவ்த ச தின ்ல  அனுசரிப்ப ற்கோன ஒரு 

தீரம்ோன ்ல  ஏற்றுக் பகோண்டது. 

 உலக சுகோ ோர நிறுவனமோனது இந்  ் தின ்திற்கோன நடவடிக்லககலள 

ஒருங்கிலணப்ப ற்கோக பீரி ்-லலப் (BreatheLife) என்ற ஒரு நிறுவனப் பங்கோளருடன் 

இலணந்து பணியோற்றுகின்றது.  
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சரவ்பதச கல்வியறிவு  தினம் – பசப்டம்பர ்08   

 இது உலக அளவிலும் நமது பசோந்  உள்ளூர ் சமூக ்திற்குள்ளும் இருக்கும் 

கல்வியறிவுப் பிரசச்ிலனகள் குறி த்ு விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவல  தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது.  

 இந்  ஆண்டோனது “தகோவிட் – 19 தநோய் ் ப ோற்றுப் பிரசச்ிலனயில் கல்வியறிவுக் 

கற்பி ் ல் மற்றும் கற்றல்” என்பதின் மீது கவனம் பசலு ்துகின்றது.  

 இந்  ் தினமோனது 1966 ஆம் ஆண்டில் யுபனஸ்தகோவினோல் பலறசோட்டப் பட்டது. 

 

 

தாக்குதல்களிலிருந்து கல்விணயப் பாதுகாப்பதற்கான சரவ்பதச தினம் – 

பசப்டம்பர ்09 

 பலறசோட்டப்பட்ட  ோக்கு ல்களிலிருந்து கல்விலயப் போதுகோப்ப ற்கோன சரவ்த ச 

தினமோனது மு ன்முலறயோக 2020 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 இந்  ் தினமோனது ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ் சலபயின் ஒருமி  ் முடிவினோல் 

ஏற்படு  ்ப் பட்ட ோகும். இது பிரசச்ிலனகளினோல் போதிக்கப்பட்டுள்ள நோடுகளில் 

வோழும் லட்சக் கணக்கோன குழந்ல களின் அவலநிலல குறி த்ு விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படு த்ுவ ற்கோக யுபனஸ்தகோ மற்றும் யுனிபசப் ஆகியவற்றுடன் இலணகின்றது.  

 2020 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்09 ஆம் த தி பகோண்டோட்ட த்ின் தபோது ‘அலன ்திற்கும் 

தமலோனது கல்வி’ என்ற அலமப்போனது “#Unite To Protect” என்ற ஒரு பிரசச்ோர ்ல  ் 

ப ோடங்குகின்றது. 

 இது அ ன் பங்கோளரக்ளோன யுனிபசப், யுபனஸ்தகோ மற்றும் ‘நமது எதிரக்ோல ்ல ப் 

போதுகோப்தபோம் என்ற பிரசச்ோரம்’ ஆகியவற்றுடன் இலணந்து  ோக்கு ல்களிலிருந்து 

கல்விலயப் போதுகோப்ப ற்கோன  ஓர ்உலகளோவிய பிரசச்ோரமோகும்.  
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உலக தற்பகாணலத் தடுப்பு தினம் – பசப்டம்பர ்10 

 இது  ற்பகோலலலய ்  டுப்ப ற்கோக உலகம் முழுவதும் அ ற்கோன நடவடிக்லகலய 

ஊக்கப்படு த்ுவல யும் விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவல யும் தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 சரவ்த ச  ற்பகோலல ்  டுப்புக் கூட்டலமப்போனது ஒவ்பவோரு ஆண்டும்  

இ ்தின ்ல  அனுசரிக்கின்றது. 

 

 இது உலக சுகோ ோர அலமப்பு மற்றும் உலக மனநலக் கூட்டலமப்பு ஆகியவற்றினோல் 

இலணந்து ஆ ரவளிக்கப் படுகின்றது. 

 இது  ற்பகோலலகலள ்  டுப்ப ற்கோக தவண்டி உலகம் முழுவதும் அ ற்கோன 

உறுதிப்போடுகள் மற்றும் நடவடிக்லககலள தமற்பகோள்வ ற்கோக 2003 ஆம் ஆண்டு 

மு ல் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

 இந்  ஆண்டிற்கோன இ த்ின த்ின் கரு ்துரு, “ ற்பகோலலலய ்  டுப்ப ற்கோக 

ஒன்றிலணந்து பசயல்படுதவோம்” என்ப ோகும்.  

 

பதற்கு-பதற்கு ஒத்துணழப்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் தினம் – பசப்டம்பர ்12 

 ப ற்கு-ப ற்கு ஒ ்துலழப்பு தினமோனது 2011 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் 12 அன்று 

ஐக்கிய நோடுகளினோல் முழுவதுமோக ஏற்றுக் பகோள்ளப் பட்டது. 

 இந்  ் தினமோனது வளரும் நோடுகளிலடதய ப ோழில்நுட்ப ஒ த்ுலழப்லபச ்

பசயல்படு ்துவ ற்கோகவும் ஊக்கப்படு த்ுவ ற்கோகவும் 1978 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய 

நோடுகள் பபோதுச ் சலபயோனது ஒரு பசயல் திட்ட ்ல  ஏற்றுக் பகோண்ட தின ்ல  

அனுசரிக்கின்றது. 

 இது நீடி  ் வளரச்ச்ிக்கோன பசயல்திட்டம் 2030 என்பது உள்ளிட்ட சரவ்த ச அளவில் 

ஏற்றுக் பகோள்ளப் பட்ட வளரச்ச்ிக்கோன இலக்குகலள அலடவல  தநோக்கிப் 

பணியோற்றுகின்றது.  
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இமயமணல திவாஸ் – பசப்டம்பர ்09 

 இமயமலல திவோஸ் அல்லது இமயமலல தினமோனது இமயமலல சூழலலமப்பின் 

போதுகோப்பு குறி ்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ி அல ப் பரப்பும் வலகயில் 

உ ் ரகண்டில் அனுசரிக்கப்படும் ஒரு வருடோந்திர அனுசரிப்போகும். 

 இந்  ஆண்டிற்கோன இ ்திருவிழோவின் கரு த்ுரு, “இமயமலல மற்றும் இயற்லக” 

என்ப ோகும். 

 2014 ஆம் ஆண்டில் உ  ்ரகண்ட்டின் மு ல்வரோன ஹரஷ்ீ ரோவ ் அவரக்ள் இது குறி  ் 

ஒரு பரிந்துலரலய ஏற்று, பசப்டம்பர ்09 என்ற தின ்ல  அறிவி  ்ோர.் 

 இ ்தினமோனது 2015 ஆம் ஆண்டு மு ல் உ ் ரகண்ட் அரசினோல் ஒவ்பவோரு ஆண்டும் 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 

உலக முதலுதவி தினம் – பசப்டம்பர ்12 

 உலக மு லு வி தினமோனது ஒவ்பவோரு ஆண்டும் பசப்டம்பர ்மோ  த்ின் இரண்டோவது 

சனிக்கிழலமயன்று அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 மு லு வி தினமோனது ஒவ்பவோரு நோளிலும் மற்றும் பநருக்கடிக் கோலங்களிலும் 

மு லு வி என்பது எவ்வோறு உயிரக்லளக் கோப்போற்றுகின்றது என்பது குறி ்து 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவ ற்கோக அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 சரவ்த ச பசஞ்சிலுலவக் கூட்டலமப்பு மற்றும் மற்றும் பசம்பிலறச ்சங்கம் ஆகியன 

இலணந்து 2000 ஆம் ஆண்டில் இ த்ின ்ல  அறிமுகப்படு ்தியது.  

 

 

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


                             

  

 

113 
 

இந்தி திவாஸ் – பசப்டம்பர் 14 

 இது இந்தியோவின் அலுவல் பமோழிகளில் ஒன்றோக இந்தி ஏற்றுக் பகோள்ளப் பட்டல  

அனுசரிப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்திய அரசியலலமப்பின் சர ்து 343 என்பதின் கீழ், த வநோகரி எழு த்ு வடிவில் 

எழு ப்பட்ட இந்தியோனது (120 பமோழிகளினோல் பயன்படு ் ப்படும் எழு த்ு வடிவம்) 

அலுவல் பமோழியோக ஏற்றுக் பகோள்ளப் பட்டுள்ளது.  

 இந்  முடிவோனது 1950 ஆம் ஆண்டு ெனவரி 26 அன்று நலடமுலறக்கு வந்  இந்திய 

அரசியலலமப்பினோல் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பதசிய பபாறியாளரக்ள் தினம் – பசப்டம்பர் 15 

 இந்  ் தினமோனது இந்தியோவின் சிறந்  பபோறியோளரோன தமோக்சகுந் ம் 

விஸ்தவஸ்வரய்யோ அல்லது M. விஸ்தவஸ்வரய்யோ அவரக்ளின் பிறந்  நோள் 

நிலனவோகவும் அவருக்கு அஞ்சலி பசலு த்ும் வி மோகவும் அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 இவர ் இந்தியோவின் சிறந்  பபோறியோளர,் அலண கட்டலமப்போளர,் பபோருளோ ோர 

வல்லுநர,் சிறந்   லலவர ்ஆவோர.் தமலும் இவர ்கடந்  நூற்றோண்டின் மிகச ்சிறந்  

த சக் கட்டலமப்போளரக்ளில் ஒருவரோகவும் மதிப்பிடப் படுகின்றோர.் 

 தமலும் இவர ்1912 மு ல் 1918 வலர லமசூரின் திவோனோகவும் விளங்கினோர.் 

 இவர ் லமசூரில் உள்ள கிருஷ்ணோ ரோெ சோகர ் அலணயின் கட்டுமோன த்ிற்குப் 

பபோறுப்பு வகி  ்  லலலமப் பபோறியோளரோக விளங்கினோர.்  

 தமலும் இவர ் லஹ ரோபோ ் நகர த்ிற்கோன பவள்ளப் போதுகோப்பு அலமப்பின்  

 லலலம வடிவலமப்போளரோகவும் விளங்கினோர.் 

 இவர ் 1903 ஆம் ஆண்டில் புதனவில் உள்ள கடக்வோஸ்லோ நீர ்த் க்க த்ில் 

மு ன்மு லில் அலமக்கப்பட்ட ஒரு  ோனியங்கி பவள்ள ்  டுப்பு வோயில்கலள 

வடிவலம த்ு அ ற்கோன கோப்புரிலமலயப் பபற்றோர.்  

 தமலும் இவர ் லமசூர ் மோகோண ்ல  அப்தபோல ய ஒரு “மோதிரி மோகோணமோக” 

மோற்றினோர.்  

 சமூக ்திற்கு இவருலடய  லலசிறந்  பங்களிப்பின் கோரணமோக, இந்திய அரசு 

இவருக்கு 1955 ஆம் ஆண்டில் “போர ் ர ன்ோ” விருதிலன வழங்கியது.  

 தமலும் இவருக்கு ஐந் ோம் ெோரெ்் அரசரினோல் பிரிட்டீஷ் லநட்வுட் பட்டமும் வழங்கப் 

பட்டது.  
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சரவ்பதச மக்களாட்சி தினம் – பசப்டம்பர ்15 

 இந்  ் தினமோனது உலகில் மக்களோட்சியின் நிலலலயக் பகோண்டோடுவ ற்கோன, 

ஊக்குவிப்ப ற்கோன மற்றும் ஆய்வு பசய்வ ற்கோன ஒரு வோய்ப்பிலன 

வழங்குகின்றது.  

 இந்  ஆண்டிற்கோன இ த்ின த்ின் கரு த்ுரு, “தகோவிட் – 19 : மக்களோட்சி மீது  னிக் 

கவனம்” என்ப ோகும்.  

 2008 ஆம் ஆண்டில், சரவ்த ச மக்களோட்சி தினமோனது மு ன்முலறயோக அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்சலபயோனது 2008 ஆம் ஆண்லட அங்கீகரி த்ு, புதிய அல்லது 

மீட்படடுக்கப் பட்ட மக்களோட்சிகளின் மீ ோன மு லோவது சரவ்த சக் கரு ் ரங்கின் 

20வது நிலனவு ஆண்லடக் குறிக்கின்றது.  

 

ஓபசான் அடுக்குப் பாதுகாப்பிற்கான சரவ்பதச தினம் – பசப்டம்பர் 16 

 இது ஓதசோன் அடுக்கின் சில வு குறி ்தும் அல ப் போதுகோப்ப ற்கோன  குந்  

தீரவ்ுகலள ஆரோய்வது குறி ்தும் பபோது மக்களிலடதய விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படு த்ுவ ற்கோக அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 1994 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்19 அன்று, ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்சலபயோனது பசப்டம்பர ்

16 ஆம் தின ்ல  ஓதசோன் அடுக்குப் போதுகோப்பிற்கோன சரவ்த ச தினமோகப் பலற 

சோட்டியது.  

 இது 1987 ஆம் ஆண்டில் ஓதசோன் அடுக்லகச ்சில வுறச ்பசய்யும் பபோருட்கள் குறி ்  

மோண்டரயீல் ஒப்பந் ம் லகபயழு த்ிடப்பட்ட தின ்ல க் குறிக்கின்றது. 

 “வோழ்க்லகக்கோன ஓதசோன்” என்பது 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன உலக ஓதசோன் தின த்ின் 

முழக்கமோகும். 

 ஓதசோன் அடுக்கு என்பது அதிக அளவில் ஓதசோன் பசறிவுகலளக் பகோண்டிருக்கும் 

வளிமண்டல ்தின் ஒரு பகுதியோகும்.  

 ஓதசோன் என்பது 3 ஆக்ஸிென் அணுக்கலளக் (O3) பகோண்ட ஒரு வோயுவோகும். 

 

 

பதசிய வனத் தியாகிகள் தினம் – பசப்டம்பர் 11 

 இது நோட்டின் ப ோலலதூரப் பகுதிகளில் இருக்கும் கோடுகள் மற்றும் வன 

விலங்குகலளப் போதுகோப்ப ற்கோக  ங்களது உயிலர ் தியோகம் பசய் வரக்லள 

நிலனவு கூறுவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 
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 இது 1730 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்  11 அன்று நிகழ்ந்  பகெ்ரலி படுபகோலலலய 

நிலனவுபடு த்ுவ ற்கோக அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 இந் ப் படுபகோலலயின் தபோது, ரோெஸ் ோனின் மகோரோெோவோன அடல் சிங் அவரக்ள் 

இரோெஸ் ோனின் பகெ்ரலி கிரோம த்ில் இருக்கும் பிஷ்தனோய் சமூக ்தின் புனி  

மரமோகக் கரு ப்படும் பகெ்ரலி மரங்கலள பவட்ட ் ப ோடங்கினோர.் 

 அமிர ்ோ த வி என்று பபயர ் பகோண்ட பபண்மணி இ லன ்  டு த்ு, இந்  

மரங்களுக்குப் பதிலோக  னது  லலலய பவட்டிக் பகோள்ளுமோறு கூறினோர.் 

 அபய் சிங்கின் பலடயினர ் இ லன ்  டு ்  அமிர ்ோ த வி மற்றும் அவரது 3 

மகள்களின்  லலலய ் துண்டி  ்னர.் தமலும் அசச்மூக த்ிலிருந்து 359 நபரக்ளும் 

பகோல்லப் பட்டுள்ளனர.்  

 ம ்திய சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன த்ுலற அலமசச்கமோனது இ த்ின ்ல  

அனுசரிப்ப ற்கோக தவண்டி 2013 ஆம் ஆண்டில் பிரகடனம் ஒன்லற அறிவி  ்து.  

 

 

உலக பநாயாளிப் பாதுகாப்பு தினம் – பசப்டம்பர ் 17 

 உலக தநோயோளிப் போதுகோப்பு ் தினமோனது 2019 ஆம் ஆண்டு தம மோ  த்ில் 72வது 

உலக சுகோ ோர சலபக் கூட்ட த்ினோல் ஏற்படு ் ப் பட்டது.  

 இந்  ் தின ்தின் முக்கிய தநோக்கம் தநோயோளியின் போதுகோப்லப 

உறுதிப்படு த்ுவ ற்கோக பபோது மக்கள் விழிப்புணரவ்ு மற்றும் பங்தகற்லப 

அதிகரி  ்ல், உலகளோவிய புரி லல தமம்படு ்து ல், உலகளோவிய ஒற்றுலம மற்றும் 

நடவடிக்லககலள தமம்படு  ்ச ்பசய் ல் ஆகியனவோகும். 

 இந்  ஆண்டிற்கோன இ ்தின த்ின் கரு த்ுரு, “சுகோ ோரப் பணியோளர ் போதுகோப்பு : 

தநோயோளிப் போதுகோப்பிற்கு முன்னுரிலம” என்ப ோகும்.  
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சரவ்பதச சம ஊதிய தினம் – பசப்டம்பர ்18 

 இந்  ் தினமோனது சம தவலலக்கு சம ஊதிய ்ல  அலடவ ற்கோன 

நடவடிக்லககலள தமலும் துரி ப்படு த்ுவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்15 அன்று, ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்சலபயோனது நவம்பர ்18 

ஆம் த திலய சரவ்த ச சம ஊதிய தினமோக அறிவிப்ப ற்கோன ஒரு தீரம்ோன ்ல  

ஏற்றுக் பகோண்டது. 

 

 

உலக நீரக்் கை்காைிப்புத் தினம் – பசப்டம்பர ்18 

 இ ்தினமோனது அபமரிக்கோவின் தூய்லம நீர ் அலமப்பினோல் 2003 ஆம் ஆண்டில் 

ஏற்படு  ்ப் பட்டது. 

 இந்  ் தினமோனது மக்கள்  ங்களது உள்ளூர ் நீரந்ிலலலய அடிப்பலட நிலலயில்  

தசோ லன பசய்வல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

 

உலக மூங்கில் தினம் (WBD – World Bomboo Day) – பசப்டம்பர ்18 

 இந்  ் தினமோனது மூங்கிலின் பயன்போடுகள் குறி ்தும் அன்றோட வோழ்வில் 

பயன்படு ் ப்படும் பபோருட்களில் மூங்கிலின் பயன்போட்லட ஊக்குவிப்பது குறி த்ும் 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவ ற்கோக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இது 2009 ஆம் ஆண்டில் போங்கோக்கில் நலடபபற்ற 8வது உலக மூங்கில் கோங்கிரஸின் 

தபோது உலக மூங்கில் அலமப்பினோல் அதிகோரப்பூரவ்மோக  அறிவிக்கப் பட்டது.  

 WBD – 2020ன் 11வது பதிப்பிற்கோன கரு த்ுரு, “ ற்பபோழுது மூங்கில்” என்ப ோகும். 
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சரவ்பதச பல்கணலக்கழக விணளயாட்டு நாள் - பசப்டம்பர் 20 

 பல்கலலக்கழகங்களில் விலளயோட்டின் முக்கிய ்துவ ்ல யும், குடிமக்களின் 

தசலவயில்  ரமோன உடல் மற்றும் விலளயோட்டுக் கல்விலய ஒருங்கிலணப்ப ற்கும் 

தமம்படு த்ுவ ற்கும் பபோறுப்போன அலமப்போக சமூக த்ில் பல்கலலக்கழகங்களின் 

பங்லக உறுதிப்படு த்ுவல  இந்  தினம் தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இல ப் பன்னோட்டுப் பல்கலலக்கழக விலளயோட்டுக் கூட்டலமப்பு முன்பமோழிந் து 

தமலும் யுபனஸ்தகோவோல் அதிகோரப்பூரவ்மோக இ ற்கு 2015 ஆம் ஆண்டில் ஒப்பு ல் 

அளிக்கப் பட்டது. 

 

 

சரவ்பதசக் கடற்கணர தூய்ணமயாக்கல் தினம் – பசப்டம்பர் 19 

 சரவ்த சக் கடற்கலர தூய்லமயோக்கல் தினமோனது ஒவ்பவோரு ஆண்டும் பசப்டம்பர ்

மோ  ்தின் 3வது சனிக்கிழலமயன்று நிகழ்கின்றது.  

 இது உலகில் அனுசரிக்கப்படும் மிகப்பபரிய ஒற்லற நோள்  ன்னோரவ் நிகழ்வுகளில் 

ஒன்றோக விளங்குகின்றது. 

 இது 1986 ஆம் ஆண்டில் லிண்டோ மோரோனிஸ் என்பவர ் கடல் போதுகோப்பிற்கோகப் 

பணியோற்றிக் பகோண்டிருக்கும் தபோது க ்த   ஓ ஹோரோ என்பவலரச ்சந்தி ்  தபோது 

ப ோடங்கப் பட்டது. 

 ஓ ஹோரோ “கடலில் பநகிழிகள் : கழிவுப் பிரசச்ிலனலய விட அதிகமோனது” என்ற ஒரு 

அறிக்லகலய சமீப த்ில் முடி த்ு பவளியிட்டுள்ளோர.்  

 இந்  இருவரும் மற்ற கடல் அறிஞரக்ளுடன் இலணந்து கடல் போதுகோப்பிற்கோன 

தூய்லமயோக்கல் பணிலய ஒருங்கிலண ்துள்ளனர.் 

 

சரவ்பதச அணமதி தினம் – பசப்டம்பர் 21 

 ஐக்கிய நோடுகளோல் த ரந்்ப டுக்கப்பட்ட இ த்ினமோனது 1981 ஆம் ஆண்டில் 

மு ன்முலறயோக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இ ்தின  ்ன்று, உலக அலமப்போனது “24 மணி தநர வன்முலறயற்ற தின ்ல ” 

கலடபிடிப்ப ன் மூலம் இ த்ின ்ல  உலக நோடுகள் அனுசரிக்க ஊக்குவிக்கின்றது.  
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 இந்  ஆண்டிற்கோன இ த்ின த்ின் கரு த்ுரு, “அலமதிலய ஒருங்கிலணந்து 

ஏற்படு த்ு ல்” (Shaping Peace Together) என்ப ோகும்.  

 

 

உலக அல்ணசமர் (மறதி பநாய்) பநாய் தினம், பசப்டம்பர் – 21   

 இந்   ் தினமோனது நரம்பியல் நிலல, அ ன்  ோக்கங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் 

தமலோண்லம குறி ்து விழிப்புணரவ்ு ஏற்படு த்ுவ ற்கோக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 அல்லசமர ்தநோய் என்பது நிலனவோற்றல், சிந்திக்கும் திறன் மற்றும் நட ்ல  ஆகிய 

பிரசச்ிலனகலள ஏற்படு த்ும் நரம்பியல் பிரசச்ிலனயோகும்.  

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன இ ்தின ்தின் கரு த்ுரு, “டிபமன்ஷியோ குறி ்துப் தபசு ல்” 

என்ப ோகும். 

 இது 9வது உலக அல்லசமர ்தநோய் தினமோகும்.  

 இது 2012 ஆம் ஆண்டில் ப ோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

சுழிய உமிழ்வுகள் தினம் – பசப்டம்பர ்21 

 இந்  ் தினமோனது உலகமோனது புல படிவ எரிபபோருட்களுக்கு விலட பகோடுக்கவும் 

கோரப்ன் உமிழ்வுகளினோல் ஏற்படும் தீங்குகள் குறி ்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படு  ்வும் 

த ரந்்ப டுக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்  ் தினமோனது 2008 ஆம் ஆண்டில் கனடோவின் தநோவோ ஸ்தகோட்டியோவில் 

ப ோடங்கப் பட்டுள்ளது.  
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உலக பராஜா தினம் – பசப்டம்பர் 22 

 உலக தரோெோ தினமோனது 12 வயது நிரம்பிய பமலிண்டோ தரோஸின் நிலனவோக 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 கனடோ நோட்டுப் பபண்மணிக்கு அரிய வலக இர  ்ப் புற்று தநோயோன அஸ்கின் 

கட்டியோனது ஏற்பட்டது. 

 இந்  ் தினமோனது அவருக்கோகவும் இந்  ் தின ல்  எதிர ்த்ுப் தபோரோடும் அவலரப் 

தபோன்ற பிற தநோயோளிகளுக்கோகவும் அரப்்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்  ் தினமோனது புற்று தநோய்களின் பல்தவறு வலககள் குறி ்து விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படு த்ுவல யும், ஆரம்ப த்ிதலதய கண்டறி ல் என்பது எவ்வோறு அவற்லற 

குணப்படு த்ும் என்பது குறி ்தும் விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவல  தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன உலகப் புற்று தநோய் தின ்தின் கரு ்துரு, “வரலோறு மற்றும் 

முக்கியக் குறிப்புகள்” என்ப ோகும்.  

 

 

உலக மகிழுந்துப் பயன்பாடற்ற தினம் – பசப்டம்பர் 22 

 சுற்றுசச்ூழல் தபோக்குவர த்ுக் கூட்டலமப்போனது, பசுலமப் தபோக்குவர ்து வோர த்ின் 

(ெுன் 17) மு லோவது பசவ்வோயன்று வருடோந்திர மகிழுந்துப் பயன்போடற்ற தின ்ல  

அனுசரி  ்து. 

 பின்னர ்இது 2000 ஆம் ஆண்டில் ஐதரோப்போ முழுவதுமோன முன்பனடுப்போக ஐதரோப்பிய 

ஆலணய ்தினோல் ஏற்படு ் ப் பட்டது. 

 இந்  ் தினமோனது உலகம் முழுவதும் உள்ள குடிமக்கள் மகிழுந்து பயன்படு ் ோமல் 

இருப்பல  ஊக்குவிக்கின்றது. 
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சரவ்பதச சிவப்புப் பாை்டாக் கரடி தினம் – பசப்டம்பர ்19 

 இது சிவப்புப் போண்டோக் கரடிகளின் போதுகோப்பு விவகோரங்களுக்கு 

உ வுவ ற்கோகவும் பபோது மக்களிலடதய விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவ ற்கோகவும் 

ஒவ்பவோரு ஆண்டும் பசப்டம்பர ் மோ  த்ின் மூன்றோவது சனிக்கிழலமயன்று 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 இந்  ் தினமோனது 2010 ஆம் ஆண்டில் சிவப்புப் போண்டோ அலமப்பினோல் ப ோடங்கப் 

பட்டது. 

 மு லோவது சரவ்த ச சிவப்புப் போண்டோக் கரடி தினமோனது 2010 ஆம் ஆண்டு 

பசப்டம்பர ் 18 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 சிவப்புப் போண்டோவின் 2  னி த்ுவ இனங்கள் பின்வருமோறு  

o அய்லுரஸ் புல்பென்ஸ் – பபோதுவோக இமயமலல சிவப்புப் போண்டோ எனப்படும். 

o அய்லுரஸ் புல்பென்ஸ் ஸ்தியோனி – பபோதுவோக சீன சிவப்புப் போண்டோ எனப்படும். 

 

 

காை்டாமிருக தினம் – பசப்டம்பர ்22 

 இது கடந்  10 ஆண்டுகளோக தவட்லடயோடுபவரக்ளின் இலக்கோக உள்ள 

கோண்டோமிருகங்கலளப் போதுகோப்பது குறி ்துப் பணியோற்றுவ ற்கோன ஒரு 

வோய்ப்பிலன வழங்குகின்றது. 

 அசோமில் கோணப்படும் இந்திய ஒற்லறக் பகோம்பு கோண்டோமிருக ்தின் வோழ்விடமோக 

இந்தியோவோனது திகழ்கின்றது. இது தநபோளம் மற்றும் பூடோனிலும் கோணப் படுகின்றது. 

 இது இமயமலல மலலயடிவோர ்தில் உள்ள கோடுகள் மற்றும் உயர ்புல்பவளிகளில் 

கோணப்படுகின்றது. 

 இந்திய ஒன்லறக் பகோம்பு கோண்டோமிருக ்ல  ்  விர, அ ன் 4 இ ர இனங்களும் 

புகழ் பபற்றலவயோக உள்ளன. 

 5 கோண்டோமிருகங்களின் ஐயூசிஎன் போதுகோப்பு நிலல.  

கோண்டமிருகம் போதுகோப்பு நிலல 

ஜாவன் காண்டாமிருகம் மிகவும் அருகி வரும் இனம் 

சுமத்ரா காண்டாமிருகம் மிகவும் அருகி வரும் இனம் 

கறு ்பு காண்டாமிருகம் மிகவும் அருகி வரும் இனம் 

சவள்ளள காண்டாமிருகம் அசச்ுறு  ்லுக்கு உள்ளோகும் நிலல 

ஒற்ளறக் சகாம்பு காண்டாமிருகம் 

(இந்தியக் காண்டாமிருகம் ) 

போதிப்பிற்கு உள்ளோகும் நிலல 
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சரவ்பதச ணசணக பமாழிகள் தினம் – பசப்டம்பர ் 23 

 இந்  ் தினமோனது உலகக் கோது தகளோத ோர ்கூட்டலமப்பு (World Federation of the Deaf) 

உருவோக்கப்பட்டல க் குறிக்கின்றது. 

 உலகக் கோது தகளோத ோர ் கூட்டலமப்போனது சரவ்த ச லசலக பமோழிகள் தின 

அனுசரிப்பு என்ற கரு ் ோக்க ்ல க் பகோண்டு வந் து.  

 மு லோவது சரவ்த ச லசலக பமோழிகள் தினமோனது சரவ்த ச கோது தகளோத ோர ்

வோர த்ுடன் இலணந்து 2018 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இந்  வோரமோனது மு ன்மு லில் 1958 ஆம் ஆண்டில் உலகக்  கோது தகளோத ோர ்

கூட்டலமப்பினோல் அனுசரிக்கப் பட்டது.   

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன இ த்ின ்தின் கரு த்ுரு, “எல்தலோருக்கும் லசலக பமோழிகள்” 

என்ப ோகும். 

 

 

உலகக் கடல்சார ்பபாக்குவரத்து தினம் – பசப்டம்பர் 24 

 இது கப்பல் தபோக்குவர ்துப் போதுகோப்பு, கடல்சோர ்போதுகோப்பு, கடல்சோர ்சுற்றுசச்ூழல் 

ஆகியவற்றின் முக்கிய த்ுவம் குறி த்ு விழிப்புணரல்வ ஏற்படு ்துவல  

தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

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


                             

  

 

122 
 

 மு ன்மு லில் இ த்ினமோனது 1958 ஆம் ஆண்டு நலடமுலறக்கு வந்  ஐஎம்ஓ (IMO) 

ஒப்பந் ம் தமற்பகோள்ளப்பட்ட த திலயக் குறிப்ப ற்கோக 1978 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்

மோ  ்தில் அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன இ த்ின த்ின் கரு ்துரு, “ஒரு நீடி ்  கிரக த்ிற்கோக நீடி ்  

கப்பல் தபோக்குவர த்ு” என்ப ோகும். 

 இந்தியோவில் த சியக் கடல்சோர ் தபோக்குவர த்ு தினமோனது ஒவ்பவோரு ஆண்டும் 

ஏப்ரல் 05 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இந்  ஆண்டில் இந்தியோவோனது த சியக் கடல்சோர ்தபோக்குவர த்ு தின த்ின் 57வது 

பதிப்லபக் பகோண்டோடியது. 

 

 

நாட்டு நலப் பனித் திட்ட தினம் – பசப்டம்பர் 24 

 நோட்டு நலப் பணி ் திட்டம் (NSS - National Service Scheme) என்பது ம த்ிய இலளஞர ்

விவகோரங்கள் மற்றும் விலளயோட்டு ் துலற அலமசச்க ் ோல் தமற்பகோள்ளப்படும் 

ஒரு பபோது தசலவ ் திட்டமோகும்.  

 இது சமு ோயச ்தசலவ வழங்கு லில் இளம் மோணவரக்ளுக்கு  னது அனுபவங்கலள 

அளிப்பல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 நோட்டு நலப் பணி ் திட்டமோனது மகோ ்மோ கோந்தியின் நூற்றோண்டு நிலனவு 

தின  ்ன்று, 1969 ஆம் ஆண்டில் ப ோடங்கப்பட்டது.  

 NSS என்பது இந்திய அரசின் ம ்திய இலளஞர ்விவகோரங்கள் மற்றும் விலளயோட்டு  ்

துலற அலமசச்க ்தின் ஒரு ம ்திய ் துலண ் திட்டமோகும். 

 

 

உலக மருந்து தயாரிப்பாளர ்தினம் - பசப்டம்பர ்25 

 ஆதரோக்கிய ்ல  தமம்படு த்ுவதில் மருந்து  யோரிப்தபோரின் பங்கு குறி  ் 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படு  ் இந்  நோள் பகோண்டோடப் படுகிறது. 

 இந்  நோள் 2009 ஆம் ஆண்டில் துருக்கியின் இஸ் ோன்புல்லில் நலடபபற்ற உலக 

மருந்தியல் மற்றும் மருந்து அறிவியல் மோநோட்டில் சரவ்த ச மருந்து கூட்டலமப்புக் 

குழுவோல் உருவோக்கப் பட்டது. 
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 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன உலக மருந்து  யோரிப்போளர ்தின ்தின் கருப்பபோருள் “உலக 

ஆதரோக்கிய ்ல  உருமோற்று ல்” என்ப ோகும். 

 

 

அணு ஆயுதங்கணள முற்றிலுமாக அகற்றுவதற்கான பன்னாட்டு  நாள் - 

பசப்டம்பர ்26 

 அணு ஆயு ங்களோல் மனி குல ்திற்கு ஏற்படும் அசச்ுறு  ்ல் குறி  ் பபோதுவோன 

விழிப்புணரல்வ அதிகரிக்க இந்  நோள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ஐக்கிய நோடுகளின் பபோதுச ்சலபயோனது 2013 ஆம் ஆண்டில் இந்நோலள அறிவி ் து,  

 இது 2014 ஆம் ஆண்டு மு ல் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ஒவ்பவோரு ஆண்டும் உலகம் முழுவதும் உள்ள ஐ.சி.ஏ.என் (ICAN - International Campaign to 

Abolish Nuclear Weapons)  பிரசச்ோரகரக்ளோல் இந்நோள் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 ஐ.சி.ஏ.என் என்பது அணு ஆயு ங்கலள ஒழிப்ப ற்கோன ஒரு பன்னோட்டுப் பிரசச்ோரம் 

ஆகும். 

 இது 2017 ஆம் ஆண்டில் அலமதிக்கோன தநோபல் பரிலசப் பபற்றது. 

 

 

உலக கருத்தணட நாள் - பசப்டம்பர ்26 

 கரு  ்லட பற்றிய விழிப்புணரல்வ தமம்படு ்துவ ற்கோன ஒரு வருடோந்திர 

உலகளோவியப் பிரசச்ோரம் இதுவோகும். 

 இந் ப் பிரசச்ோரம் ஒரு பபண் மற்றும் அவரது இலண ஆகிய இருவருக்கும்  கிலடக்கக் 

கூடிய பிறப்புக் கட்டுப்போட்டு முலறகள் குறி  ் ஒரு விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படு த்ுவத ோடு, அவரக்ளின் கரப்்பகோல ஆதரோக்கியம் குறி  ்  கவல்கலள 

அறிந்து அவரக்ள் முடிவு எடுக்கவும் உ வுகிறது. 
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 கரு  ்லட குறி ்  விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவ ற்கோக தவண்டி உலகக் கரு  ்லட 

தினமோனது மு ன்மு லில் 2007 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்26 அன்று ப த்ு பன்னோட்டுக் 

குடும்பக் கட்டுப்போடு அலமப்புகளோல் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

சி.எஸ்.ஐ.ஆர ்நிறுவப்பட்ட நாள் - பசப்டம்பர் 26 

 அறிவியல் மற்றும் ப ோழில்துலற ஆரோய்சச்ிக் குழுவோனது (சி.எஸ்.ஐ.ஆர)் 1942 ஆம் 

ஆண்டு பசப்டம்பர ்26 அன்று ஒரு  ன்னோட்சி அலமப்போக நிறுவப்பட்டது. 

 சி.எஸ்.ஐ.ஆர ் அறிவியல் மற்றும் ப ோழில்நுட்ப அலமசச்க  ்ோல் நிதியளிக்கப் 

படுகிறது.  

 தமலும் இது 1860 ஆம் ஆண்டு சங்கங்கள் பதிவுச ் சட்டம் மூலம் ஒரு  ன்னோட்சி 

அலமப்போக பசயல்படுகிறது. 

 இது 38 த சிய ஆய்வகங்கள், 39 ப ோடரப்ு லமயங்கள், 3 பு ் ோக்க வளோகங்கள் மற்றும் 

5 அலகுகலளக் பகோண்ட ஒரு வளரந்்து வரும் அலமப்போக உள்ளது. 

 

உலகச ்சுற்றுசச்ூழல் சுகாதார தினம் - பசப்டம்பர ்26 

 உலகச ்  சுற்றுசச்ூழல் சுகோ ோர நோலளப் பன்னோட்டுச ் சுற்றுசச்ூழல் சுகோ ோர 

கூட்டலமப்புக் குழு ((International Federation of Environmental Health) அறிமுகப்படு த்ியது. 

 இ ன் அனுசரிப்போனது இந்த ோதனசியோவில் 2011 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப் பட்டது. 

 இந்  ஆண்டிற்கோன இ ்தின ்தின் கருப்பபோருள் “சுற்றுசச்ூழல் ஆதரோக்கியம் என்பது 

உலகளோவிய ப ோற்றுதநோலய ்  டுப்ப ற்கோன ஒரு முக்கிய பபோது சுகோ ோர 

 லலயீடு”  என்ப ோகும். 

 

 

உலக சுற்றுலா தினம் – பசப்டம்பர் 27 

 இந்  ் தினமோனது சரவ்த ச சமூக த்ினரிலடதய சமூக, அரசியல், கலோசச்ோர மற்றும் 

பபோருளோ ோர விழுமியங்கள் குறி த்ு விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவல  தநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது.  

 இந்  ் தினமோது 1970 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்27 அன்று ஏற்றுக் பகோள்ளப்பட்ட உலக 

சுற்றுலோ அலமப்பின் பிரகடன ்ல க் குறிக்கின்றது.  

 சுற்றுலோவோனது நீடி ்  வளரச்ச்ிக்கோன இலக்குகள் 8, 12, 14 தபோன்றவற்றுக்கு 

முக்கியமோன பங்களிப்போளரோக உள்ளது.  
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 இந்  ஆண்டிற்கோன இ த்ின ்தின் கரு ்துரு, “சுற்றுலோ மற்றும் ஊரக தமம்போடு” 

என்ப ோகும்.  

 

 

உலக நதிகள்  தினம் – பசப்டம்பர ்27 

 உலக நதிகள் தினமோனது ஒவ்பவோரு ஆண்டும் பசப்டம்பர ் மோ  ்தின் நோன்கோவது 

ஞோயிறன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இது உலகம் முழுவதும் உள்ள அலன ்து நீரவ்ழிகள் மற்றும் நதிகள் குறி ்து பபோது 

மக்களிலடதய விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டு உள்ளது.  

 ஐக்கிய நோடுகள் 2005 ஆம் ஆண்டில் “ப  ்ோண்டு வோழ்க்லகக்கோன நீர”் என்ற ஒன்லற ் 

ப ோடங்கியுள்ளது.  

 மு லோவது உலக நீர ்தினமோனது 2005 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 

உலக பவறிநாய்க்கடி பநாய் தினம் – பசப்டம்பர ்28 

 இது லவரஸ் தநோயோன பவறிநோய்க்கடி தநோய் குறி ்தும் அ லன ்  டுப்பது குறி த்ும் 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 இது மு லோவது பவறிநோய்க்கடி தநோய் மருந்ல  தமம்படு ்தியவரோன லூயிஸ் 

போஸ்டியர ்என்பவரது இறந்  தின நிலனலவக் குறிக்கின்றது.  
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 இது அபமரிக்கோவில் உள்ள உலகளோவியக் கூட்டிலணவு உலக பவறிநோய்க்கடி 

தநோய்க் கட்டுப்போட்டு அலமப்பினோல் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

 மு லோவது உலக பவறி நோய்க்கடி தநோய் தினப் பிரசச்ோரமோனது 2007 ஆம் ஆண்டு 

பசப்டம்பர ்மோ  த்ில் அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 

உலகளாவிய அளவிலான தகவல் அணுகலுக்கான சரவ்பதச தினம் – பசப்டம்பர் 

28 

 இந்  ஆண்டு இ ்தினமோனது பநருக்கடிக் கோலங்களில்  கவல் பபறும் உரிலமயின் 

மீது கவனம் பசலு த்ுகின்றது. 

 இது 2015 ஆம் ஆண்டில் யுபனஸ்தகோவினோல் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 யுபனஸ்தகோ 2002 ஆம் ஆண்டு மு ல் இ லன தவறு ஒரு பபயரில் ஏற்றுக் பகோள்ளும் 

வலர இந்  ் தினமோனது சரவ்த ச  கவல் அறியும் உரிலம தினமோக அனுசரிக்கப் 

பட்டது.  

 

 

உைவு இழப்பு மற்றும் வீை் பசய்தல் குறித்த விழிப்புைரவ்ின் சரவ்பதச தினம் – 

பசப்டம்பர ்29 

 இந்  வருடதம இந்  சரவ்த ச தின த்ின் மு ன்முலறயோன அனுசரிப்பு ஆகும்.  

 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்19 அன்று ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்சலபயோனது பசப்டம்பர ்

29 தின ்ல  உணவு இழப்பு மற்றும் வீண் பசய் ல் குறி ்  விழிப்புணரவ்ின் சரவ்த ச 

தினமோக ் த ரந்்ப டு ்துள்ளது.  

 ஐக்கிய நோடுகளின் உணவு மற்றும் ஊட்டசச் த்ு அலமப்பு மற்றும் ஐக்கிய நோடுகள் 

சுற்றுசச்ூழல் திட்டம் ஆகியலவ இ ்தின அனுசரிப்பில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. 
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உலக இதய தினம் – பசப்டம்பர் 29 

 இது இ ய தநோய் குறி த்ும் அல  எவ்வோறு  டுப்பது என்பது குறி ்தும் 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவல  தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இது உலக இ யக் கூட்டலமப்பினோல் ஏற்படு ் ப்பட்டது.  

 மு லோவது உலக இ ய தினமோனது 2000 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 இந்  ஆண்டின் கரு ்துரு, “துடிப்பின் பயன்” என்ப ோகும்.  

 

 

சரவ்பதச பமாழிபபயரப்்பு தினம் – பசப்டம்பர ்30 

 இது பமோழிபபயரப்்பு ப ோழில்முலற குறி ்தும் பமோழிபபயரப்்பு வல்லுநரக்ளின் 

பணிக்கு மரியோல  பசலு த்ுவது குறி த்ும் விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவல  

தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இது நமது மோறி வரும் உலகில் கலோசச்ோரப் போரம்பரியம் மற்றும் பரஸ்பர 

மரியோல லய ஊக்குவிப்ப ற்கு உ வுகின்றது. 

 பசப்டம்பர ் 30 ஆனது விவிலிய பமோழிபபயரப்்போளரோன பசயிண்ட் பெதரோலம 

அனுசரிக்கின்றது. இவர ் பமோழி பபயரப்்போளரக்ளின் புரவலர ் என்று அறியப் 

படுகின்றோர.் 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன இ ்தின ்தின் கரு ்துரு, “பநருக்கடிக் கோல ்தில் உலகிற்கோன 

பசோற்கலளக் கண்டுபிடி  ்ல்” என்ப ோகும். 

 

இணற நிந்தணன தினம் – பசப்டம்பர ்30 

 இது இலற நிந் லனச ்சட்டங்கள், தபசச்ுரிலம அதிலும் குறிப்போக பல்தவறு நோடுகளில் 

குற்றமோகக் கரு ப்படும் ம ம் சோரந்்  திறந் பவளி விமரச்ன ்ல ப் போதுகோ  ்ல் 

குறி த்ு  னி நபரக்ள் மற்றும் குழுக்களுக்கு விழிப்புணரல்வ ஏற்படு த்ுவல  

தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 இந்  ் தினமோனது உலகளோவிய அனுசரிப்போக 2009 ஆம் ஆண்டில் விசோரலண 

லமய த்ினோல்  அறிமுகப்படு  ்ப் பட்டது. 

 இலற நிந் லன என்பது இலறவலனதயோ, புனி ப் பபோருட்கலளதயோ, புனி ம் என்று 

கரு ப்படும் எந் பவோரு பபோருலளதயோ அவமதிக்கும் அல்லது மரியோல க் 

குலறவோக கருதும் ஒரு பசயலோகும். 
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இதரெ ்செய்திகள் 

பள்ளிக் குழந்ணதகள் மீதான யுனிபசப் அறிக்ணக 

 

 யுனிபசப் அலமப்போனது “தகோவிட் – 19 : பள்ளிகள் மூடப்பட்ட தபோது குழந்ல கள் 

கற்கும் திறலன ்  ப ோடரந்்து தமற்பகோள்பவரக்ளோக உள்ளனரோ?” என்ற  லலப்பு 

பகோண்ட ஓர ்அறிக்லகலய பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்  அறிக்லகயின்படி, உலகில் உள்ள பள்ளிக் குழந்ல களில் (463 மில்லியன் 

குழந்ல கள் உலக அளவில்) குலறந் து மூன்றில் 1 பகுதியினர ்பகோரோனோ கோல த்ில் 

 ங்களது பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருக்கும் சமய ்தில் ப ோலலதூரக் கல்வி கற்றலல 

அணுக முடியோ வரக்ளோக உள்ளனர.் 

 உலக அளவில் ப ோலலதூரக் கல்வி கற்றல் வோய்ப்புகலளப் பபறோ  4 மோணவரக்ளில் 

3 மோணவரக்ள் ஊரகப் பகுதிகள்/ஏலழக் குடும்ப ல் ச ்தசரந்் வரக்ளோக உள்ளனர.்  

 ஏற  ்ோழ அலன ்து நோடுகளும் டிஜிட்டல் மற்றும் ஒளிபரப்பு ப ோலலதூரக் கல்வி  

கற்றல் பகோள்லககலளச ் பசயல்படு த்ியுள்ளன. ஆனோல் அவற்றில் 60% மட்டுதம 

ப ோடக்கக் கல்விக்கு முந்ல ய நிலலயில் அவற்லறச ்பசயல்படு ்தியுள்ளன. 

 இந்  அறிக்லகயோனது பிரோந்தியங்களுக்கிலடதய உள்ள சம ்துவமின்லமலய 

எடு ்துக் கோட்டுகின்றது.  

 ஆப்பிரிக்கோவின் துலண சகோரோப் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிக் குழந்ல கள் மிகவும் 

போதிக்கப் பட்டவரக்ளோக உள்ளனர.் அதில் போதியளவு மோணவரக்ள் ப ோலலதூரக் 

கல்வி கற்றலல எட்ட முடியோ  நிலலயில் உள்ளனர.் 

 

உலகளாவிய முதல் 20 பால் நிறுவனம் – ரபபாபாங்க்கின் வருடாந்திரப் பட்டியல் 

 உலகளோவிய மு ல் 20 போல் நிறுவனங்கள் என்ற ரதபோபோங்க்கின் வருடோந்திரப் 

பட்டியலில் நுலழந்  மு லோவது இந்தியப் போல் நிறுவனம் குெரோ ் கூட்டுறவு போல் 

சந்ல க் கூட்டலமப்போன அமுல் நிறுவனம் ஆகும். 

 இதில் அமுல் 16வது இட த்ிலும் சுவிட்சரல்ோந்தில் பநஸ்தல மு லிட த்ிலும் பிரோன்சின் 

லக்டோலிஸ் 2வது இட ்திலும் உள்ளன. 
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 அமுல் ஆனது குெரோ த்ின் ஆனந் த்ில் உள்ளது.  

 இ ன் இலட்சிலன விளக்கம் “இந்தியோவின் சுலவ” என்ப ோகும்.  

 ஐக்கிய நோடுகளின் உணவு மற்றும் தவளோண் அலமப்பின் படி, உலகளோவியப் போல் 

உற்ப ்தியில் 22% பகோண்ட உலகின் மிகப்பபரிய போல் உற்ப ்தியோளர ்நோடு இந்தியோ 

ஆகும். 

 

உலகளாவிய புத்தாக்கக் குறியீடு 

 2020 ஆம் ஆண்டின் உலகளோவிய பு  ்ோக்கக் குறியீடோனது உலக அறிவுசோர ்

பசோ ்துரிலம அலமப்பு, கோரப்னல் பல்கலலக்கழகம் மற்றும் INSEAD வணிகப் பள்ளி 

ஆகியவற்றினோல் கூட்டோக பவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

 இந் ப் பு  ்ோக்க ்  ரவரிலசயில் சுவிட்சரல்ோந்து, ஸ்வீடன், அபமரிக்கோ, ஐக்கிய 

இரோெ்ஜியம் மற்றும் பந ரல்ோந்து ஆகிய நோடுகள் முன்னணியில் உள்ளன. 

 இந்தியோ 48வது  இட ்ல ப் பிடி த்ு மு ன்முலறயோக மு ல் 50 நோடுகலளக் பகோண்ட 

குழுவில் இலணந்துள்ளது. 

 தமலும் இது உலகில் குலறந்  நடு  ்ர-வருமோனம் பகோண்ட பபோருளோ ோர நோடுகள் 

பிரிவில் மூன்றோவது சிறந் ப் பு  ்ோக்க நோடோக உருபவடு த்ுள்ளது.  

 இந்தியோவோனது  கவல் ப ோழில்நுட்ப ் துலற தசலவகள் ஏற்றுமதி, அரசின் 

நிகழ்தநரச ்தசலவகள், அறிவியல் மற்றும் பபோறியியல் பட்ட ோரிகள், தீவிர ஆரோய்சச்ி 

மற்றும் தமம்போடு பகோண்ட உலகளோவிய நிறுவனங்கள் தபோன்ற 15 குறிகோட்டிகளில் 

மு லிட ்தில் உள்ளது. 

 

 

பரனாட்டி பசாழர் காலத்துக் கல்பவட்டு 

 பரனோட்டி தசோழர ் கோல ்ல ச ் தசரந்்  ஓர ்அரிய வலகக் கல்பவட்டு ஆந்திரோவின் 

கடப்போ மோவட்ட த்ின் ஒரு கிரோம ்தில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந் க் கல்பவட்டோனது ஒரு உலடந்  தூணின் பகுதியோக டோலலமட்  பலலக மற்றும் 

தஷல் போலற (களிமண் போலற தபோன்றது) ஆகியவற்றில் பபோறிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந் க் கல்பவட்டு பழலமயோன ப லுங்கில் எழு ப் பட்டுள்ளது.  
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 இது கி.பி 8 ஆம் நூற்றோண்டில் இப்பிரோந்திய த்ிலன ஆண்ட பரனோட்டி தசோழ 

மகோரோெோவின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டது. 

 ஆறு மோரட்்டஸ் (ஓர ்அளவீட்டு அலகு) நில ்ல  ஒரு பிரோமண பூசோரிக்குப் பரிசோக 

அளி ் ல  இந் க் கல்பவட்டு பவளிக்கோட்டுகிறது. 

 இதிலுள்ள சில வரிகள் அந்  நோட்களில் ஒழுக்க ்திற்கு வழங்கப்பட்ட 

முன்னுரிலமலயக் குறிக்கின்றன. 

சரனாட்டி தொழர ்

 பரனோட்டின் ப லுங்கு தசோழரக்ள் (பரனோட்டிச ் தசோழரக்ள் என்றும் அலழக்கப் 

படுகிறோரக்ள்) பரனோட்டுப் பிரோந்திய ்ல  (இன்லறய கடப்போ மோவட்டம்) ஆட்சி 

பசய் னர.் 

 இந் க் குடும்ப ்தின் மூ  ் மன்னர ்நந்திவரம்ன் ஆவோர ்(கி.பி 500). 

 இந்  மன்னரக்ள்  ோங்கள் கரிகோல தசோழர ்வம்ச ்ல ச ்தசரந்் வரக்ள் என்று கூறிக் 

பகோண்டனர.் 

 சமஸ்கிரு  ்திற்குப் பதிலோக நிரவ்ோக ்திலும் கல்பவட்டுகளிலும் ப லுங்லகப் 

பயன்படு ்திய மு ல் ஆட்சி இவரக்ளது ஆட்சி என்று கூறப்படுகிறது. 

 

 

உலகப் பல்கணலக்கழகத் தரவரிணச 2021 

 

 லடம்ஸ் உயர ் கல்வி நிறுவனமோனது உலகப் பல்கலலக்கழக ்  ரவரிலச, 2021 

என்பதின் முடிவுகலள அறிவி ்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ்  ரவரிலசயில், இந்தியோவோனது 2021 ஆம் ஆண்டின் லடம்ஸ் உயர ்

கல்வி உலகப் பல்கலலக்கழக ்  ரவரிலசயில்  குதி பபறுவ ற்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிலோன பல்கலலக் கழகங்கலளப் பதிவு பசய்துள்ளது.  

 எனினும், இதில் எந் பவோரு இந்தியப் பல்கலலக்கழகமும் மு ல் 300 இடங்களுக்குள் 

இடம் பபறவில்லல. 
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 ஏற  ்ோழ இந்தியோவிலிருந்து 63 பல்கலலக்கழகங்கள் இந்  ்  ரவரிலசக்கு ்  குதி 

பபற்றுள்ளன. 

 பபங்களுருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் ஒட்டுபமோ  ் உலக ் 

 ரவரிலசயில் 301-350 என்ற பிரிவில்  ரவரிலசப் படு ் ப்பட்டுள்ளது. 

 ஐஐடி-தரோப்பர ் மற்றும் ஐஐடி-இந்தூர ் ஆகியலவ இந்  ்  ரவரிலசயில் மு ல் 500 

இடங்களுக்குள் இடம் பபற்றுள்ளன. 

 போரதியோர ் பல்கலலக்கழகம் மற்றும் விஐடி பல்கலலக்கழகம் ஆகியலவ 801-1000 

பிரிவுகளில்  ரவரிலசப் படு  ்ப்பட்டுள்ளன. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ்  ரவரிலசயுடன் ஒப்பிடும்தபோது இந்  ஆண்டில் தமலும் 14 

பல்கலலக்கழகங்கள்  ரவரிலசக்கு ்  குதி பபற்றுள்ளன. 

 ப ற்கு ஆசியப் பிரோந்திய ்தில் எந் பவோரு நோட்டினோலும் அலடய முடியோ  உயரவ்ு 

இதுவோகும். 

 இதில் ஆக்ஸ்தபோரட்ு பல்கலலக்கழகம் மு லிட ்திலும் ஸ்டோன்தபோரட்ு 

பல்கலலக்கழகம், ஹோரவ்ரட்ு பல்கலலக்கழகம், கலிதபோரன்ியோ ப ோழில்நுட்ப 

நிறுவனம் மற்றும் மோசோசூபசட்ஸ் ப ோழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆகியலவ அடு  ்டு ்  

இடங்களிலும்  ரவரிலசப் படு ் ப்பட்டுள்ளன. 

 அபமரிக்கோவோனது மு ல் 200 இடங்களில் 59 கல்வி நிறுவனங்கலளப் பதிவு 

பசய்துள்ளது.  

 இ ற்கு அடு த்ு ஐக்கிய இரோெ்ஜியம் 29 கல்வி நிறுவனங்கலளயும் பெரம்னி 21 கல்வி 

நிறுவனங்கலளயும் பதிவு பசய்துள்ளன. 

 சீனோவின் ஷின்ஹோ பல்கலலக்கழகமோனது மு ல் 20 இட ்தில் இடம் பபற்ற 

மு லோவது ஆசியப் பல்கலலக்கழகமோகும். 

 

உைவு முணறகளுக்காக பவை்டி பதசிய அளவிலான நிரை்யிக்கப்பட்ட 

பங்களிப்புகணள (NDC) பமம்படுத்துதல் அறிக்ணக   

 இது உலகளோவிய நிதியம் (WWF - World Wide Fund), ஐக்கிய நோடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்டம் 

(UNEP - United Nations Environment Programme), மற்றும் ஒரு இலோப தநோக்கற்ற அலமப்போன 

EAT & think tank Climate Focus ஆகியவற்றினோல் பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 
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 இது உணவு முலற ் தீரவ்ுகள் மற்றும் மிக அதிக மு ன்லமயோன இலக்குகலள 

பகோள்லக வகுப்போளரக்ள் நிரண்யிப்பல யும் பசுலம இல்ல வோயுக்கலள 

குலறப்ப ற்கோன நடவடிக்லககலள தமற்பகோள்வல யும் அ ன்மூலம் உயிரிப் 

பன்முக  ்ன்லம, உணவுப் போதுகோப்பு, பபோதுச ் சுகோ ோரம் ஆகியவற்லற 

தமம்படு த்ுவல யும் தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 இந்  அறிக்லகயின்படி, உணவு முலறயின் உற்ப ்தி, பசயல்போடு, பகிர ்ல்,  யோர ்

நிலல மற்றும் உணவின் நுகரவ்ு ஆகியலவ 37% என்ற அளவில் பசுலம இல்ல வோயு 

உமிழ்வு நிகழ்விற்குப் பபோறுப்போக உள்ளது. 

 2015 ஆம் ஆண்டு போரஸ்ீ ஒப்பந்  த்ின் படி, நோடுகள் அவரக்ளது NDCக்கலள (Nationally 

Determined Contribution) ஒவ்பவோரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற மீண்டும் சமரப்்பிக்கும் 

என்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகின்றது.  

 

பாரண்வக் கை்பைாட்டத்திலிருந்து நடவடிக்ணககள் : பகாவிட் – 19 பதாற்றின்  

மத்தியில் பாலின சமநிணல குறித்த அறிக்ணக 

 இது ஐக்கிய நோடுகள் பபண்கள் அலமப்பு மற்றும் ஐக்கிய நோடுகள் வளரச்ச்ி ் திட்டம் 

(UNDP – United Nations Development Programme) ஆகியவற்றினோல் இலணந்து பவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது தகோவிட்-19 ஆனது பபண்கள் மீது எதிரம்லற ்  ோக்க ்ல க் 

பகோண்டிருப்ப ோகவும் பபண்களின் வறுலம விகி  ்ல  உயர ்்தி இருப்ப ோகவும் 

வறுலமயில் ஆண்கள் மற்றும் பபண்களுக்கிலடதயயோன இலடபவளிலய 

அதிகரி த்ிருப்ப ோகவும் கூறியுள்ளது. 

 ப ற்கு ஆசியோவில் தநோய் ் ப ோற்றிற்கு முந்ல ய பபண்ணிய வறுலமயோனது 2021 

ஆம் ஆண்டில் 10% என்று கணிக்கப் பட்டது. இது  ற்பபோழுது 13% ஆகக் கணிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்  தநோய் ் ப ோற்றோனது இந் ப் ப  ்ோண்டின் முடிவில் வறுலமலய 

ஒழிப்ப ற்கோனச ் பசயல்போடுகலள  லலகீழோக மோற்றியுள்ளது. இது 2021 ஆம் 

ஆண்டில் ஏற ் ோழ 96 மில்லியன் மக்கலள வறுலமக்குள்  ள்ளவுள்ளது. இதில் 47 

மில்லியன் மக்கள் பபண்கள் மற்றும் சிறுமியர ்ஆவர.் 

 சரவ்த ச ் ப ோழிலோளர ் அலமப்போனது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜீன் மோ ம் வோக்கில், 

தகோவிட் – 19 தநோய் ் ப ோற்றின் கோரணமோக ஏற ் ோழ 72% வீட்டு ் ப ழிலோளரக்ள் 

தவலல இழப்போரக்ள் என்று கணி த்ுள்ளது.  

 

2017 – 18 ஆம் ஆை்டிற்கான NSO ஆய்வு 

 த சியப் புள்ளியியல் அலுவலகமோனது (NSO - National Statistical Office) த சிய மோதிரி 

ஆய்வின் 75வது சுற்றின் ஒரு பகுதியோக “குடும்ப சமூக நுகரவ்ு : இந்தியோவில் கல்வி” 

என்பது குறி  ்  னது அறிக்லகலய பவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்  ஆய்வோனது 2017 ஆம் ஆண்டு ெூலல மோ  த்ிலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு ெுன் 

மோ ம் வலரயிலோன கோலகட்ட ்தில் கல்வியறிவின் மோநில வோரியோன  கவல்கலள 

அளிக்கின்றது.  

சிற ் ம்ெங்கள் 

 தகரள மோநிலமோனது நோட்டில் உயரிய கல்வியறிவு விகி  ்ல க் பகோண்டுள்ளது.  

 ஏற  ்ோழ 96.2% அளவிலோன அம்மோநில மக்கள் கல்வியறிவு பகோண்டவரக்ளோக 

உள்ளனர.் 
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 தில்லியோனது 88.7% என்ற அளவுடன் 2வது சிறந்  கல்வியறிவு விகி  ்ல க் 

பகோண்டுள்ளது. இ ற்கு அடு த்ு உ ் ரகோண்ட் 87.6% கல்வியறிவு விகி  ்ல யும் 

இமோசச்லப் பிரத சம் 86.6% கல்வியறிவு விகி  ல் யும் அசோம் 85.9% கல்வியறிவு 

விகி  ்ல யும் பகோண்டுள்ளன. 

 இதில் ஆந்திரப் பிரத ச மோநிலமோனது 66.4% என்ற அளவில் கலடசி இட ்திலும் பீகோர ்

70.9% என்ற அளவில் அ ற்கு முந்ல ய இட ்திலும் ப லுங்கோனோ 72.8% என்ற அளவில் 

அ ற்கு முந்ல ய இட ்திலும் உள்ளன.  

 இந்தியோவில் உள்ள மக்களின் ஒட்டு பமோ  ்க் கல்வியறிவு விகி ம் 77.7% ஆகும். 

 ஊரகப் பகுதியில் கல்வியறிவு விகி மோனது 73.5% ஆக உள்ளது. 

 நகரப்்புறப் பகுதியில் கல்வியறிவு விகி மோனது 87.7% ஆக உள்ளது. 

 அலன ்து மோநிலங்களிலும் ஆண்களின் கல்வியறிவு விகி மோனது பபண்களின் 

கல்வியறிவு விகி ங்கலள விட அதிகமோக உள்ளது. 

 இரோெஸ் ோனில் ஆண்களின் கல்வியறிவு விகி மோனது 80.8% ஆகவும் பபண்களின் 

கல்வியறிவு விகி மோனது 57.6% ஆகவும் உள்ளது.  

 

 

குழந்ணத இறப்பு நிணலகள் மற்றும் பபாக்குகள் அறிக்ணக 2020 

 ஐக்கிய நோடுகள் குழந்ல கள் நிதிய ்தின் புதிய அறிக்லகயின் படி, இந்தியோவில் 1990 

ஆம் ஆண்டில் 126 ஆக இருந்  குழந்ல  இறப்பு விகி மோனது 2019 ஆம் ஆண்டில் 34 

ஆக குலறந்துள்ளது. 

 1990-2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடயில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்தடோர ் வருடோந்திர 

இறப்பு விகி  த்ில் இந்தியோவோனது 4.5 ச வீ  ்ல க் குலற ்துள்ளது. 

 லநஜீரியோவுடன் இலணந்து இந்தியோவோனது 2019 ஆம் ஆண்டில் ஐந்து 

வயதுக்குட்பட்தடோர ் இறப்புகளில் கிட்ட  ்ட்ட மூன்றில் ஒரு பங்லகக் 

பகோண்டிருந் ன. 

 இந்தியோவில் 1990 ஆம் ஆண்டில் 89 ஆக இருந்  குழந்ல  இறப்பு விகி மோனது   2019 

ஆம் ஆண்டில் 28 ஆகக் குலறந்துள்ளது. 

 இந்தியோவில் பிறந்  குழந்ல களின் இறப்பு விகி மும் 1990 மு ல் 2019 வலரயிலோன 

ஆண்டுகளுக்கிலடயில் 57 என்ற எண்ணிக்லகயில் இருந்து 22 ஆகக் குலறந்துள்ளது. 

மற்ற நாடுகளில் 

 உலகளவில் 1990 ஆண்டில் 12.5 மில்லியனோக இருந்  ஐந்து வயதுக்குட்பட்தடோர ்

இறப்புகள் எண்ணிக்லகயோனது 2019 ஆண்டில் மிகக் குலறந்  அளவோக, 5.2 

மில்லியனோக பதிவோகியுள்ளது. 
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 ம ்திய மற்றும் ப ற்கு ஆசியோ, ஓசியோனியோ (நியூசிலோந்து மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியோலவ ்  விர) ஆகிய பகுதிகள் 2000-2009 ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும் 

தபோது, 2010-2019 ஆண்டுகளில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்தடோர ் இறப்பு விகி  ்தில் 

தவகமோன சரிலவக் கண்டுள்ளன. 

 இந்  அறிக்லகயின்படி, 2019 ஆம் ஆண்டில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்தடோர ்இறப்புகளில் 

சுமோர ்53% ஆப்பிரிக்கோவில் துலண-சஹோரோப் பிரோந்திய ்தில் நிகழ்ந் லவயோகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டில் ம த்ிய மற்றும் ப ற்கு ஆசியோவில் ஐந்து வயல  எட்டுவ ற்கு 

முன்பு சுமோர ்1.5 மில்லியன் குழந்ல கள் இறந்துள்ளனர.் 

 2019 ஆம் ஆண்டில், ஐந்து வயதுக்குட்பட்தடோர ்இறப்புகளில் 49 ச வீ மோனது பவறும் 

ஐந்து நோடுகளில் நிகழ்ந்துள்ளது. அலவ: இந்தியோ, லநஜீரியோ, கோங்தகோ ெனநோயகக் 

குடியரசு, போகிஸ் ோன் மற்றும் எ த்ிதயோப்பியோ ஆகியனவோகும். 

 

டிஜிட்டல் பிளவு பற்றிய NSOவின் அறிக்ணக 

 த சியப் புள்ளி விவரங்கள் நிறுவனமோனது (NSO - National Statistical Organisation) 

சமீப த்ில் ‘வீட்டுச ்சமூக நுகரவ்ு’ குறி ்  ஒரு அறிக்லகலய பவளியிட்டது. 

 இது 2017-2018 ஆம் ஆண்டிற்கு இலடயில் நட ் ப்பட்ட கணக்பகடுப்பின் 75வது சுற்று 

ஆகும். 

 இது மோநிலங்கள், நகரங்கள் மற்றும் கிரோமங்கள் மற்றும் வருமோனக் குழுக்கள் 

முழுவதும் டிஜிட்டல் பிளவோனது எவ்வோறு அதிகரி த்ுள்ளது என்பல க் கோட்டுகிறது. 

 

சிற ் ம்ெங்கள் 

 70%க்கும் தமற்பட்ட வீடுகலள உள்ளடக்கி இமோசச்லப் பிரத சமோனது அதிக 

அளவிலோன இலணய ஊடுருவலல (Internet penetration) பபற்றுள்ளது. 

 படல்லியோனது 55% குடும்பங்கலள உள்ளடக்கி அதிக இலணய அணுகலலப் 

பபற்றுள்ளது. 

 கரந்ோடகோ,  மிழ்நோடு உள்ளிட்ட மோநிலங்களில் 20%க்கும் குலறவோன இலணய 

ஊடுருவதல உள்ளது. 

 நோடு முழுவதும் ப த்ில் ஒரு வீடு கணினி அணுகலலக் பகோண்டுள்ளது. 

 எல்லோ வீடுகளிலும் நோன்கில் ஒருவரிடம் இலணய இலணப்பு உள்ளது. 

 நகரங்களில் 42% என்ற அளவில் இலணயம் இலணக்கப்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. அத  

சமயம் இந்தியோவில் கிரோமப்புறங்களில் 15% வீடுகளில் இலணய இலணப்பு உள்ளது. 

 5 வயதுக்கு தமற்பட்ட இந்தியரக்ளில் 20% தபர ் அடிப்பலட டிஜிட்டல் அறிலவக் 

பகோண்டுள்ளனர.் 
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2023 ஆம் ஆை்டிற்கான இறங்குமுகக் கைிப்பு : உலகளாவிய மாறுபக்க 

பகாழுப்புப் பபாருள் ஒழிப்பு – 2020 மீதான உலக சுகாதார நிறுவன அறிக்ணக 

 58 நோடுகள் 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் தீங்கு விலளவிக்கக் கூடிய 

பபோருளிலிருந்து 3.2 பில்லியன் மக்கலளப் போதுகோப்ப ற்கோனச ் சட்டங்கலள 

அறிமுகப் படு ்தியுள்ளது. 

 ஆனோல் இன்னும் 100ற்கும் தமற்பட்ட நோடுகள்  ங்களது உணவு விநிதயோக ்திலிருந்து 

இந்  ் தீங்கு விலளவிக்கக் கூடிய பபோருட்கலள நீக்குவ ற்கோன நடவடிக்லககலள 

எடுக்க தவண்டும். 

 15 நோடுகள் மோறுபக்க பகோழுப்லப உட்பகோள்வதின் கோரணமோக  உலகளோவிய 

இறப்பில் மூன்றில் இரண்டு மடங்கிற்குக் கோரணமோக உள்ளன. 

 இந்  15 நோடுகளில், கனடோ, லோட்வியோ, ஸ்தலோதவனியோ மற்றும் அபமரிக்கோ 

ஆகியலவ 2017 ஆண்டு மு ல் WHO (World Health Organisation) பரிந்துலர  ் சிறந்  

நலடமுலறக் பகோள்லககலளச ்பசயல்படு த்ியுள்ளன. 

 மீ முள்ள 11 நோடுகளோன அசரல்பெோன், வங்க த சம், பூடோன், ஈகுதவடர,் எகிப்து, 

இந்தியோ, ஈரோன், பமக்சிதகோ, தநபோளம், போகிஸ் ோன், பகோரியக் குடியரசு ஆகியலவ 

விலரவு நடவடிக்லககலள தமற்பகோள்ள தவண்டும்.  

இந்தியாவின் நடவடிக்ளக 

 2011 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவோனது எண்பணய் மற்றும் பகோழுப்பில் 10% என்ற 

அளவிற்கு TFA (Trans fatty acids) வரம்லப நிரண்யி  ்து. தமலும் இது 2015 ஆண்டில் 5% 

ஆகக் குலறக்கப்பட்டது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மோ  த்ில், இந்திய உணவுப் போதுகோப்பு மற்றும்  ர நிரண்ய 

ஆலணயமோனது (FSSAI - Food Safety and Standards Authority of India) இந்  வரம்லப 2% ஆகக் 

குலற  ்து. தமலும் ப ோழிற்சோலலகளில்  யோரிக்கப்படும் மோறுபக்க பகோழுப்லப 

உலகளோவிய இலக்கிற்கு 1 ஆண்டிற்கு முன்ன ோகதவ, அ ோவது 2022 ஆம் ஆண்டில் 

உணவுச ்சங்கிலியிலிருந்து ஒழிக்கப்படும் என்று அறிவி த்ுள்ளது.  

 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மோ  த்ில், FSSAI ஆனது உலகளோவிய சிறந்  

நலடமுலறயுடன் இந்தியோவில் ஒழுங்குமுலற ஒன்றிப் பபோருந்தும் வலகயில் 

பரிந்துலர த்ுள்ளது. இது 2022 ஆம் ஆண்டு ெனவரி மோ  ்திற்குள் அலன த்ு உணவுப் 

பபோருட்களுக்கும் 2% TFA என்ற வரம்பு பபோருந்தும் வலகயில் பபோதுக் கரு த்ு வலரவு 

ஒழுங்குமுலறலய பவளியிட்டுள்ளது.   

 

 

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


                             

  

 

136 
 

உலகளாவிய பபாருளாதார சுதந்திரக் குறியீடு 2020 

 இந்தியோவோனது கனடோவின் பிதரசர ்நிறுவன த்ினோல் பவளியிடப்பட்ட “உலகளோவிய 

பபோருளோ ோர சு ந்திரக் குறியீடு – 2020 என்ப ற்கோன வருடோந்திர அறிக்லகயில்” 

105வது இட ்தில்  ரவரிலசப் படு ் ப் பட்டுள்ளது.  

 இது புதுதில்லியில் உள்ள ஒரு பகோள்லக வகுக்கும் குழுவோன சிவில் சமூக 

லமய த்ுடன் இலணந்து இந்தியோவில் பவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

 இது உலகின் பபோருளோ ோர சு ந்திரக் குறியீட்டின் 24வது பதிப்போகும். 

 இதில் முன்னிலலயில் உள்ள 5 நோடுகள் : ஹோங்கோங், சிங்கப்பூர,் நியூசிலோந்து, 

சுவிட்சரல்ோந்து மற்றும் அபமரிக்கோ. 

 இதில் கீழ் நிலலயில் உள்ள 5 நோடுகள் : ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு, கோங்தகோ மக்களோட்சிக் 

குடியரசு, ஜிம்போதவ, அல்ஜீரியோ. 

 

வாழும் பகாள் அறிக்ணக  2020 

 இது உலக வனவிலங்கு நிதியம் (WWF - World Wildlife Fund) மற்றும் இலண்டனின் 

விலங்கியல் சமூக த்ினோல் பவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 1970 மற்றும் 2016 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடப்பட்ட கோலகட்ட த்ில் உலக 

வனவிலங்கு எண்ணிக்லகயில் 68% குலறந்துள்ள ோக இது கண்டுபிடி ்து உள்ளது.  

முக்கிய அம்ெங்கள் 

 பூமியின் பனியற்ற நிலப்பரப்பில் 75% நிலப்பரப்போனது ஏற்பகனதவ மோற்றம் 

அலடந்துள்ளது. பபரும்போலோன பபருங்கடல்கள் மோசுபோடு அலடந்துள்ளன. 

 இந் க் கோலகட்ட த்ின் தபோது 85%ற்கும் தமற்பட்ட ஈரநிலங்கள் அழிக்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

 ‘உலக அளவில் நிலப் பயன்போட்டின் கோரணமோக அதிகமோன பல்லுயிரப்் பபருக்க 

இழப்போனது ஐதரோப்போ மற்றும் ம ்திய ஆசியோவில் 57.9% என்ற அளவிலும் வட 

அபமரிக்கோவில் 52.5% என்ற அளவிலும் இல ்தீன் அபமரிக்கோ மற்றும் கரீபியனில் 

51.2% என்ற அளவிலும் ஆப்பிரிக்கோவில் 45.9% என்ற அளவிலும் ஆசியோவில் 43% என்ற 

அளவிலும் கோணப்படுகின்றது. 

 மிக அதிக வனவிலங்கு எண்ணிக்லக அழிப்போனது 94% என்ற அளவில் இல ்தீன் 

அபமரிக்கோவில் நிகழ்ந்துள்ளது.  

 

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


                             

  

 

137 
 

 உலகின் பமோ  ் நிலப்பரப்பில் 2.4% என்ற அளவுடன் 45,000 உயிரின வலககளுடன் 

மிகப்பபரிய பன்முக ் ன்லம பகோண்ட ஒரு நோடோன இந்தியோவோனது ஏற்பகனதவ 6 

 ோவர இனங்கலள இழந்துள்ளது. 

 இந்தியோ கடந்  50 ஆண்டுகளில் 12% வனப்போலூட்டிகலளயும் 19% ஈரிட  

வோழ்விகலளயும் 3% பறலவ இனங்கலளயும் இழந்துள்ளது.  

 இந்தியோவில் முதுபகலும்புள்ள உயிரினங்களின் எண்ணிக்லகயோனது 60% என்ற 

அளவில் குலறந்து வருகின்றது.  

 

அறிவியலில் ஒன்றிணைதல் – 2020 ஆம் ஆை்டு அறிக்ணக 

 இந்  அறிக்லகயோனது ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ்பசயலோளரின் வழிகோட்டு லின் கீழ் 

உலக வோனிலல ஆய்வு அலமப்பினோல் ப ோகுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டு உமிழ்வுகளுக்கோன இறுதி அளவோனது 2019 ஆம் ஆண்லட விட 4–7% 

குலறவோக இருக்கும் என்று இந்  அறிக்லக கூறுகின்றது. 

 2100 ஆம் ஆண்டுவோக்கில் உயரந்்து வரும் உலக பவப்ப ்ல  ப ோழில் துலற 

வளரச்ச்ிக்கு முந்ல ய அளவில் 2o பசல்ஷியஸ் என்ற அளவிற்குக் குலறப்ப ற்கோக 

பசுலம இல்ல உமிழ்வுகளோனது ஒவ்பவோரு ஆண்டும் 5% என்ற அளவில் குலறய 

தவண்டும்.  

 

 2020 மற்றும் 2024 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடப்பட்ட கோலகட்ட ்தில், உலக பவப்ப 

நிலலயோனது பல்தவறு மோ ங்களில் உசச்பட்ச பவப்பநிலலயோன 1.5o பசல்ஷியலஸக் 

கடக்கும் என்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகின்றது.  

 முக்கியமோன பசுலம இல்ல வோயுக்களோன கோரப்ன் லட ஆக்லஸடு, மீ த் ன், 

லநட்ரஸ் ஆக்லஸடு ஆகியலவ 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டில் அதிகரி த்ு 

வருகின்றன. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் மனி  நடவடிக்லககளினோல் ஏற்பட்ட CO2 உமிழ்வுகள் மட்டும்  42 

பில்லியன் டன்களோகும்.  
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 ஒட்டு பமோ  ்மோக, 2020 ஆம் ஆண்டு உமிழ்வுகளோனது 2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடப் 

படும் தபோது 4% - 7%  என்ற அளவிற்குக் குலறயும் என்று கணிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 உலக புல புடிவ CO2 உமிழ்வுகளோனது 2019 ஆம் ஆண்டில் மிக உயரிய அளவோக 36.7 

ஜிகோ டன்களோக பதிவோகியுள்ளது. இது 1990 ஆம் ஆண்லட விட 62% அதிகமோகும். 

 2016-2020 என்ற 5 ஆண்டு கோலக் கட்டமோனது ப ோழில்துலற வளரச்ச்ிக்கு முன்பு 

இருந்  பவப்பநிலலலய விட அதிகமோக, 1.1o பசல்ஷியஸ் என்ற சரோசரி உலக 

பவப்பநிலலயுடன் மிக பவப்பமோன ோக இருக்கும் என்று கணிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்  நூற்றோண்டின் இறுதியில் உலக பவப்பநிலலலய ் ப ோழில்துலற வளரச்ச்ிக்கு 

முன்பு இருந் ல  விட 2o பசல்ஷியஸ் என்ற அளவிற்குக் குலறப்ப ற்கோக தவண்டி 

2030 ஆம் ஆண்டில் உமிழ்வுகள் இலடபவளியோனது 12-15 CO2 ஜிகோ டன்களோக இருக்கப் 

பட தவண்டும் என்று கணிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 

சூழலியல் அசச்ுறுத்தல் பதிபவடு 

 இது வருடோந்திர தீவிரவோ  மற்றும் அலமதிக் குறியீடுகலள பவளியிடும் ஒரு 

பகோள்லக வகுக்கும் அலமப்போன பபோருளோ ோர மற்றும் அலமதி லமய ்தினோல் (IEP - 

Institute for Economics and Peace) ப ோகுக்கப் பட்டுள்ளது.  

முக்கிய அம்ெங்கள் 

 அடு ்  30 ஆண்டுகளில், அ ோவது 2050 ஆம் ஆண்டுவோக்கில் 141 நோடுகள் குலறந் து 

1 சூழலியல் அசச்ுறு ் லலயோவது எதிரப்கோள்ளும் என்று இந்  அறிக்லக 

கூறுகின்றது.  

 ஆப்கோனிஸ் ோன், சிரியோ, ஈரோக், சோட், இந்தியோ மற்றும் போகிஸ் ோன் உள்ளிட்ட அதிக 

எண்ணிக்லகயிலோன சூழலியல் அசச்ுறு ் ல்கலளக் பகோண்ட 19 நோடுகள் உலகில்  

குலறந்  அலமதியுள்ள 40 நோடுகளில் உள்ளடங்கும். 

 ஆப்பிரிக்கோவின் துலண சகோரோப் பகுதி, ப ற்கு ஆசியோ, ம த்ியக் கிழக்கு மற்றும் 

வட ஆப்பிரிக்கோ ஆகியலவ அதிக எண்ணிக்லகயிலோன சூழலியல் அசச்ுறு  ்ல்கலள 

எதிர ்பகோள்கின்றன. 

 

 2040 ஆம் ஆண்டுவோக்கில், பமோ  ்ம் 5.4 பில்லியன் மக்கள் (உலகின் கணிக்கப் பட்ட 

மக்கள் ப ோலகயில் போதிக்கும் தமல்) அதிக மற்றும் தீவிரமோன நீரப்் பிரசச்ிலனயுள்ள 

இந்தியோ மற்றும் சீனோ உள்ளிட்ட 59 நோடுகளில் வசிக்க உள்ளனர.் 
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 3.5 பில்லியன் மக்கள் 2050 ஆம் ஆண்டுவோக்கில் உணவுப் போதுகோப்பு  நிசச்யமற்ற  ் 

 ன்லமயினோல் போதிக்கப்படவுள்ளனர.் 

 ஐதரோப்போ மற்றும் வட அபமரிக்கோ தபோன்ற அதிக இடரக்லள ்  ோங்கும் 

 ன்லமயுள்ள பகுதிகள் சூழலியல் அசச்ுறு ் ல்களின் அதிகப்படியோன 

 ோக்கு ல்களிலிருந்து விடுபடோமல் இருக்கும். 

 சுவீடன், நோரத்வ, அயரல்ோந்து, ஐஸ்லோந்து தபோன்ற வளரந்்  நோடுகள் எந் பவோரு 

அசச்ுறு  ்ல்கலளயும் எதிரப்கோள்ளோது.  

 ஒட்டு பமோ ் மோக 16 நோடுகள் எந் பவோரு அசச்ுறு ் ல்கலளயும் எதிரப்கோள்ளோது.  

 

மனித மூலதனக் குறியீடு 

 உலக வங்கியோனது மனி  மூல னக் குறியீடு 2020 திரு த்ிய பதிப்பு : தகோவிட் – 19 

தநோய் ் ப ோற்றுக் கோல த்ில் “மனி  மூல னம்” என்ற பபயர ் பகோண்ட ஒரு 

அறிக்லகலய பவளியிட்டுள்ளது.  

 இந் க் குறியீடோனது நோடுகளிலடதய மனி  மூல ன த்ின் முக்கியக் கூறுகலள 

எடு ்துக் கோட்டுகின்றது.  

 இந்தியோவோனது 2020 ஆம் ஆண்டில் 116வது இட ்தில்  ரவரிலசப் படு ் ப்பட்டு 

உள்ளது.  

 கடந்  ஆண்டில் இந்தியோவோனது 157 நோடுகளிலடதய 115வது இட த்ில்  ரவரிலசப் 

படு  ்ப் பட்டு இருந் து. 

 இந்  ஆண்டில் இந்தியோவோனது 174 நோடுகளிலடதய 116வது இட ்ல ப் பிடி ்து 

உள்ளது. 

 எனினும் இந்தியோவின் மதிப்பபண் ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டில் 0.44லிருந்து 2020 ஆம் 

ஆண்டில் 0.49 ஆக அதிகரி ்துள்ளது. 

 இந் க் குறியீட்டில் சிங்கப்பூர ் மு லிட த்ிலும் ஹோங்கோங், சீனோ, ெப்போன் ஆகிய 

நோடுகள் அ ற்கடு ் டு ்  இடங்களிலும்  ரவரிலசப் படு ் ப்பட்டுள்ளன. 

மனித மூலதனம் 

 இது சமூக ்தின் திறன் மிக்க உறுப்பினரக்ளோக  ங்களது திறன்கலள உணரச ்

பசய்வ ற்கோக தவண்டி  ங்களது வோழ்நோளில் மக்கள் அலடந்  அறிவு, திறன்கள் 

மற்றும் ஆதரோக்கிய ்ல க் பகோண்டுள்ளது. 
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உலகப் பபாலிவுறு நகரக் குறியீடு 

 ப ோழில்நுட்பம் மற்றும் வடிவ த்ிற்கோன சிங்கப்பூர ் பல்கலலக்கழக த்ுடன் 

இலணந்து தமலோண்லம வளரச்ச்ி லமயம் என்ற நிறுவனமோனது 2020 ஆம் ஆண்டின் 

உலகப் பபோலிவுறு நகரக் குறியீட்லட பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந் க் குறியீட்டில் சிங்கப்பூர ் மு லிட ்ல ப் பிடி ்துள்ளது. இந் க் குறியீட்டில் 

பஹல்சிங்கி மற்றும் ெுரிச ்ஆகியலவ மு ல் மூன்று இடங்கலளப் பிடி ்துள்ளன. 

 லஹ ரோபோ ் ஆனது 85வது இட ்ல ப் பிடி ்  (2019 ஆம் ஆண்டில் 67வது இடம்) 

முன்னிலலயில் உள்ள ஒரு இந்திய நகரமோகும். 

 இ ர 3 இந்திய நகரங்களோன புது தில்லி (68லிருந்து 86வது இடம்), மும்லப (78லிருந்து 

93வது இடம்), பபங்களுரு (79லிருந்து 95வது இடம்) ஆகியலவ இந்  ்  ரவரிலசயில் 

குறிப்பிட ் க்க அளவில் பின் ங்கியுள்ளன.  

 

 

நாசாவின் தணலணமயில் தாழ் பவப்ப மை்டலம் குறித்த ஆய்வு 

 ஒரு அறிக்லகயின்படி, பசுலம இல்ல வோயு உமிழ்வுகள் பவளியிடப் படுவது 

ப ோடரந்் ோல், கிரன்ீலோந்து மற்றும் அண்டோரட்ிகோவின் பனி  ்ட்டுகள் 2100 ஆம் 

ஆண்டில் உலகளோவிய கடல் மட்ட உயரவ்ோன 38 பச.மீ. என்ற அளவிலன விட 

அதிகமோக அலடந்திட இந்  இரண்டும் பங்களிக்கும். 

 குலறந்  உமிழ்வுகள் நிலலயில், பனி ்  ட்டின் இழப்போனது உலக கடல் மட்ட 

உயரல்வ 1.3 அங்குலம் அதிகரிக்கச ்பசய்யவிருக்கின்றது (3 பச.மீ). 

 இந் க் கண்டுபிடிப்புகள் கடல்கள் மற்றும்  ோழ்பவப்ப மண்டலம் குறி ்  கோலநிலல 

மோற்றம் மீ ோன அரசோங்கங்களுக்கிலடதயயோன குழுவின் 2019 ஆம் ஆண்டு சிறப்பு 

அறிக்லகயுடன் ஒன்றிப் பபோருந்தும் வலகயில் உள்ளது. இந்  சிறப்பு அறிக்லக 

புவியின் தமற்பரப்புப் பகுதியில் உள்ள நீர ்திட நிலலயில் உள்ள ோகக் கூறுகின்றது.  
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நீடித்த மீட்பு குறித்த சிறப்பு அறிக்ணக 

 தகோவிட் – 19 தநோய் ் ப ோற்றுக் கோல த்ில் சரவ்த ச ஆற்றல் முகலமயோனது (IEA - 

International Energy Agency) நிதி ஆதயோக்குடன் இலணந்து “நீடி  ் மீட்பு குறி  ் ஒரு 

சிறப்பு அறிக்லகலய” பவளியிட்டுள்ளது.  

 இது IEA-ன் மு ன்லம ் ப ோடரோன உலக ஆற்றல் கண்தணோட்ட த்ின் ஒரு பகுதி 

ஆகும். 

 இது ஆற்றல் அலமப்புகலள தூய்லமயோன ோகவும்  ோங்கும் திறனுள்ள ோகவும் 

ஏற்படு த்ும் அத  தவலளயில் அடு  ் 3 ஆண்டுகளில் பபோருளோ ோர ்ல ப் பு ்துயிர ்

பபறச ் பசய்வ ற்கோகவும் தவலலவோய்ப்லப அதிகரிப்ப ற்கோகவும் அதிக 

எண்ணிக்லகயிலோன நடவடிக்லககலளப் பரிந்துலரக்கின்றது.  

 சரவ்த ச நோணய நிதிய ்துடன் இலணந்து  யோரிக்கப்பட்ட இந்  அறிக்லகயோனது 

பபோருளோ ோர வளரச்ச்ிலய ஊக்கப்படு  ், தவலலவோய்ப்லப ஏற்படு ் , 

உமிழ்வுகலளக் குலறக்க உ வும் ஆற்றல் ப ோடரப்ோன மு லீடுகள் மற்றும் 

பகோள்லககள் குறி த்ு விவரிக்கின்றது. 
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