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செப்டம்பர் – 21 

தேசியெ ்செய்திகள் 

ேடுப்பூசிகளள உருவாக்க புதிய மாதிரி – உயிரிே ்சோழில்நுட்பே் துளை 

❖ கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மனித ந ோய்த் ததோற்று மோதிரியயப் (Controlled Human Infection 

Model - CHIM) பயன்படுத்தி புதிய இன்ஃப்ளூயன்ஸோ (குளிர ்கோய்சச்ல்) தடுப்பூசிகயள 

உயிரித் ததோழில்நுட்பத் துயற உருவோகக் இருக்கின்றது. 

❖ CHIMஇன் கீழ், இ ்தச ் நசோதயனகளில் பங்நகற்கும் தன்னோரவ்லரக்ள் ததோற்று 

யவரஸ்கள் அல்லது போக்டீரியோகக்ளோல் போதிகக்ப்படுவோரக்ள். ஆனோல் 

 ிபுணரக்ளின் நமற்போரய்வயின் கீழ் அவரக்ள் இ ்த போதிப்புகக்ு உள்ளோக 

இருக்கின்றனர.் 

❖ இ த் அணுகுமுயறயோனது தசயல்முயறயயத ் துரிதப்படுத்தும். இதன் மூலம் 

திறனுள்ள தடுப்பூசியோனது மகக்ளுகக்ுப் பயனுள்ளதோ என்பயத விஞ்ஞோனிகள் 

கண்டறிய முடியும். 

❖ நமலும் இது தடுப்பூசி நபோடப்பட்ட சிலர ் ஏன் ந ோய்வோய்ப்படுகிறோரக்ள் ஆனோல் 

மற்றவரக்ள் ஏன் ந ோய்வோய்ப்படவில்யல என்பயதத ்தீரம்ோனிக்கும் கோரணிகயளயும் 

அயடயோளம் கோணுகின்றது. 

குறிக்தகாள் 

❖ கோலரோ அல்லது குடற் கோய்சச்ல் நபோன்ற போக்டீரியோ அல்லது நுயரயீரல் 

யவரஸ்கயள (குடலில் இருகக்ும்) ஆய்வு தசய்வதற்கு CHIM த றிமுயறகயளப் 

பயன்படுதத்ுதல். 

❖ இது தவற்றி தபற்றோல், தற்நபோதுள்ள கோலரோ மற்றும் யடபோய்டு தடுப்பூசிகளுக்கு 

கோப்புத் தடுப்பூசிகயள உருவோகக் உதவும். 

 

மீன்வளப் புள்ளிவிவரங்கள் குறிே்ே ளகதயடு – 2018 

❖ மீன்வளப் புள்ளி விவரம் குறிதத் யகநயடு - 2018 ஆனது இ ்திய அரசின் மதத்ிய 

மீன்வளத் துயற, கோல் யடப் பரோமரிப்பு மற்றும் போல்வளத் துயற அயமசச்கதத்ின் 

மீன்வளத் துயறயோல் தவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது குறித்த யகநயடோனது (12வது பதிப்பு) கயடசியோக 2014 ஆம் ஆண்டில் 

தவளியிடப்பட்டது. 

❖ தற்நபோது உலகின் இரண்டோவது தபரிய மீன் உற்பத்தியோளரோக இ ்தியோ 

விளங்குகின்றது. 

❖ மீன் வளரப்்பு உற்பத்தியிலும் உள் ோட்டு மீன் பிடிப்புத் ததோழிலிலும் உலகின் 

இரண்டோவது  ோடோக இ த்ியோ விளங்குகின்றது. 

❖ உள் ோட்டு மீன்களின் அதிக அளவிலோன உற்பத்தியோனது  (34.50 லட்சம் டன்) 

ஆ த்ிரோவில் பதிவோகியுள்ளது. 

❖  ோட்டின் கடல் மீன்களின் உற்பத்தியில் (7.01 லட்சம் டன்) குஜரோத் மோ ிலம் 

முன்னணியில் உள்ளது. 

 

நீட ்(NEAT) திடட்ம் 2019 - உயர் கல்வியில் செயை்ளக நுண்ணறிவு 

❖ உயர ் கல்வியில் சிற ்த கற்றல் வியளவுகயளப் தபற ததோழில்நுட்பதய்தப் 
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பயன்படுதத்ுவதற்கோக “ ீட்” (NEAT) என்ற ஒரு புதிய திட்டதய்த மத்திய மனிதவள 

நமம்போட்டுத் துயற அயமசச்கம் அறிவித்துள்ளது. 

❖ கற்பவரின் நதயவகளுக்கு ஏற்ப கற்றயல நமலும் தனிப்பயனோக்கவும் 

திருத்தியயமகக்வும் தசயற்யக நுண்ணறியவப் பயன்படுதத்ுவயத 

ததோழில்நுட்பதத்ிற்கோன நதசிய கல்வி கூட்டியணவோனது (National Educational Alliance for 

Technology - NEAT) ந ோகக்மோகக் தகோண்டுள்ளது. 

❖  ீட் திட்டதத்ியன தசயல்படுதத்ும்  ிறுவனமோக AICTE விளங்கும். 

❖ இ த்த் திட்டம் தபோது தனியோர ் பங்களிப்புடன் தசயல்படுதத்ப்படும். இ ்தத ்

திட்டதத்ில் கல்வித் ததோழில்நுட்ப  ிறுவனங்கள் பங்கோளரக்ளோக இயணகக்ப்படும். 

❖ இயவ NEAT தளத்தின் மூலம் கற்பவரக்ளின் பதிவுகயள  ிரவ்கிப்பதற்கும் தீரவ்ுகயள 

வளரப்்பதற்கும் தபோறுப்போளரக்ளோக விளங்கும். 

 

கந்தேரி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் 

❖ மோசகோன் கப்பல் கட்டும்  ிறுவனமோனது மும்யபயில்  யடதபற்ற ஒரு  ிகழ்சச்ியில் 

இரண்டோவது ஸ்கோரப்ியன் வகுப்பு  ீரம்ூழ்கிக் கப்பலோன “ஐஎன்எஸ் க ந்தரியய” 

இ த்ிய கடற் பயடக்கு வழங்கியது. 

❖ முழுவதும் தோனியங்கி முயறயில் தசயல்படும் இ ்த  ீரம்ூழ்கிக் கப்பலோனது 

தசப்டம்பர ் 28 அன்று கடற்பயடத் தளதத்ில் மத்திய போதுகோப்புத் துயற அயமசச்ர ்

ரோஜ் ோத் சிங்கோல் இ ்திய கடற்பயடயில் இயணகக்ப்பட இருக்கின்றது. 

❖ பர த் இ ்தியப் தபருங்கடலில் உள்ள தகோடிய கடல் இயரபிடிதத்ுண்ணியோன தபரிய 

முகம் தகோண்ட சோ மீனின்  ியனவோக இ த்  ீரம்ூழ்கி கப்பலுகக்ுக் ‘க ந்தரி’ என்று 

தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ க ்நதரி  ீரம்ூழ்கிக் கப்பலின் மு ய்தயப் பதிப்போனது இ த்ியக் கடற்பயடயில் 1968 

ஆம் ஆண்டில் நசரக்க்ப்பட்டு 1989 ஆம் ஆண்டு பணியில் இரு த்ு விலகக்ப்பட்டது. 

சோழில்நுட்பப் பங்காளர் 

❖ மோசகோன் கப்பல் கட்டும்  ிறுவனமோனது பிரோன்சு கடற்பயடக் குழுவுடன் 

ததோழில்நுட்ப ஒப்ப த்தத்ின் பரிமோற்றத்தின் கீழ்  ீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கயள 

உருவோக்குகின்றது. 

 

NCG விஸ்வாம் புை்றுதநாய் பராமரிப்பு இளணப்புே் திடட்ம் 

❖ சரவ்நதச அணுசக்தி அயமப்பின் 63வது தபோதுக் கருதத்ரங்கின் ஒரு பகுதியோக NCG 

விஸ்வோம் புற்றுந ோய் பரோமரிப்பு இயணப்புத் திட்டமோனது (NCG Vishwam Cancer Care 

Connect - NCG - Vishwam 3C) இ ்திய அணுசக்தி ஆயணயதத்ின் தயலவரும் அணுசகத்ித ்

துயறயின் தசயலோளருமோன நக.என் வியோஸ் என்பவரோல் வியன்னோவில் 

ததோடங்கப்பட்டது.  

❖ NCG - Vishwam 3C ஆனது இ ்தியோவின் நதசியப் புற்றுந ோய் ததோடருடன் பங்கோளர ்

 ோடுகளிலிரு ்து மருதத்ுவமயனகள் மற்றும் புற்றுந ோய் பரோமரிப்பு ததோடரப்ுயடய 

 ிறுவனங்கயள ஒருங்கியணகக்த் திட்டமிட்டுள்ளது. 

இதுபை்றி 

❖ NCG ஆனது 2012 ஆம் ஆண்டில் டோடோ  ியனவு அறகக்ட்டயளயோல்  ிறுவப்பட்டது. இது 

இ த்ிய அரசோங்கதத்ின் அணுசக்தித் துயறயோல் (DAE - Department of Atomic Energy) 

 ிதியளிகக்ப்படுகின்றது. 

❖ இது புற்றுந ோயயத் தடுத்தல், கண்டறிதல் மற்றும் அவற்றிற்கு 
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சிகிசய்சயளிப்பதற்கோன ந ோயோளிப் பரோமரிப்பின் சீரோன தரங்கயள  ிறுவுவயத 

ந ோகக்மோகக் தகோண்டுள்ளது. 

 

மங்தகாலியாவில் புேே்ர் சிளல திைப்பு 

❖ இ த்ியப் பிரதமர ்நமோடி மற்றும் மங்நகோலிய அதிபர ்கல்ட்மகின் பட்டுல்கோ ஆகிநயோர ்

உலோன் போட்டரில் உள்ள வரலோற்றுச ் சிறப்புமிகக் கோ த்ன் தடக்தசன்லிங் 

மடோலயதத்ில் புதத்ர ்சியலயயக் கோதணோளி மூலம் திற த்ு யவத்தனர.் 

❖ இ த்ச ்சியலயோனது புதத்ர,் அவரது இரண்டு சீடரக்ளுடன் அமர ்த்ிருகக்ும்  ியலயில் 

சமோதோனம் மற்றும் சகவோழ்வு ஆகியவற்றுடன் கருயணச ் தசய்தியய 

தவளிப்படுதத்ுவதோக ததரிவிக்கின்றது. 

 

❖ இ த் மோத ததோடகக்தத்ில் உலோன் போட்டரில்  யடதபற்ற "சோம்வோட்" என்ற  

கல த்ுயரயோடலின் மூன்றோம் பதிப்பின் நபோது இது க ்தன் மடோலயதத்ில் 

 ிறுவப்பட்டு, புனிதப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ 3வது சோம்வோட் என்பது உலக புத்த அறிஞரக்ள் மற்றும் துறவிகளோல் சமகோல 

புதத்தய்தப் பற்றிய விவோதமோகும். 

❖ மங்நகோலிய அதிபர ்5  ோள் அரசு முயறப் பயணமோக இ ்தியோ வ த்ுள்ளோர.் 

 

டிஜிட்டல் பணவழங்கீட்டு அபியான் 

❖ மத்தியத் தகவல் ததோடரப்ு மற்றும் மின்னணுவியல் & தகவல் ததோழில்நுட்பத் துயற 

அயமசச்ர ்ரவிசங்கர ்பிரசோத் “இ த்ியோவிற்கோன கூகுள்” என்ற  ிகழ்சச்ியில் ‘டிஜிட்டல் 

பணவழங்கீட்டு அபியோயனத’் ததோடங்கினோர.் 

❖ ஒதத்ுயழப்போளரக்ள்:  ோஸ்கோமின் இ த்ியத் தரவு போதுகோப்பு ஆயணயம், மத்திய 

மின்னணு மற்றும் தகவல் ததோழில்நுட்பத் துயற அயமசச்கம் மற்றும் கூகுள் இ த்ியோ. 

❖ இது பணமில்லோ பணவழங்கீடு மற்றும் டிஜிட்டல் தகோடுப்பனவுகயளச ் தசய்வதன் 

 ன்யமகள் குறிதத்ு இறுதிப் பயனரக்ளுகக்ு அறிவுறுதத்ுதல் ஆகியயவ குறிதத் 

விழிப்புணரய்வ அதிகரிப்பயத ந ோக்கங்களோகக் தகோண்டுள்ளது. 

❖ நமலும் இது ஆன்யலன் ( ிகழ்ந ர)  ிதிப் போதுகோப்யபயும் ஊக்குவிக்கின்றது. இது 

சிற ்த போதுகோப்பு மற்றும் போதுகோப்பு  யடமுயறகயள பின்பற்ற குடிமகக்யள 
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வலியுறுதத்ுகின்றது. 

❖ இது ஏழு தமோழிகளில் இ ்தியோ முழுவதும்  டத்தப்படும் ஒரு பிரசச்ோரமோகும். அ த் 

தமோழிகளோவன 

o ஆங்கிலம் 

o தமிழ் 

o ததலுங்கு 

o கன்னடம் 

o வங்கோள தமோழி 

o மரோத்தி 

o இ த்ி 

 

சபாருளாோரெ ்செய்திகள் 

சபருநிறுவனங்களுக்கான வரிக் குளைப்பு 

❖ தபரு ிறுவன வரி விகிதங்களில் அதிக அளவிலோன வரிக் குயறப்புகயள  

 ிதியயமசச்ர ் ிரம்லோ சீதோரோமன் அறிவித்தோர.் 

❖ தனியோர ்முதலீட்யட புதுப்பிப்பயதயும் கட ்த ஆறு ஆண்டு கோலமோக  ிலவி வரும் 

குயறவோன வளரச்ச்ியய உயரத்த்ுவயதயும் ந ோகக்மோகக் தகோண்டு ரூ 1.45 லட்சம் 

நகோடி மதிப்பிலோன ஊகக்த் ததோயகயய அவர ்அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

நிறுவனே்தின் வளக விகிேம் 

எ ்ததவோரு வரி விலகய்கயும் / ஊக்கதய்தயும் தபறோத 

உள் ோட்டு  ிறுவனங்களுகக்ோன அடிப்பயட தபரு 

 ிறுவன வரி விகிதம். 

 

30% இலிரு த்ு 22% 

ஆகக் 

குயறகக்ப்பட்டது. 

 

திறனுள்ள வரி 

விகிதம்: 25.17% 

உற்பத்தித் துயறயில் புதிய முதலீடு தசய்யும் 

வயகயில் 2019 ஆம் ஆண்டு அக்நடோபர ்1 அல்லது 

அதற்குப் பிறகு பதிவு தசய்யப் படும் உள் ோட்டு 

 ிறுவனங்கள். 

25% இலிரு த்ு 15% 

ஆகக் 

குயறகக்ப்பட்டது 

❖ குயற ்தபட்ச மோற்று வரி ஆனது 18% இலிரு ்து 15% ஆகக் குயறகக்ப்பட்டுள்ளது. 

❖ மூலதன ஆதோயங்களுகக்ோன கூடுதல் கட்டணம் திரும்பப் தபறப்படுகின்றது. 

❖ தபரு ிறுவன வரி விகிதக் குயறப்பு மற்றும் பிற ஊகக்த் ததோயககளுகக்ோன தமோதத் 

வருவோய் 1.45 லட்சம் நகோடி ரூபோய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

அறிவியல் மை்றும் சோழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் முேலாவது டிஜிட்டல் திைன் ளமயம்  

❖ இ த்ியோவின் முதலோவது டிஜிட்டல் திறன் யமயத்யத (Digital Capability Centre - DCC) 

அயமகக் இ த்ியோவின் மோற்றதத்ிற்கோன நதசிய  ிறுவனமோனது (National Institution for 

Transforming India - NITI Aayog) தமக்கின்சி &  ிறுவனத்யதத் நதர ்்ததடுத்துள்ளது. 

❖ இது நமம்பட்ட ததோழில்நுட்பங்கயளக் கோண்பிக்கும். இது வளர ்த்ு வரும் 
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கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஒரு நசோதயனத் தளதய்த வழங்கும். 

❖ DCC என்பது ஒரு தனிதத்ுவமோன டிஜிட்டல் உற்பத்திக ்கற்றல் யமயமோகும். 

❖ இது அடுதத் தயலமுயற ததோழில்நுட்பதத்ில்  ிறுவனதத்ின் தயலவரக்ளுகக்ும் 

அவரக்ளின் பணியோளரக்ளுக்கும் அனுபவங்கயளயும் மற்றும் அது குறித்த 

பட்டயறகயளயும் வழங்க இருக்கின்றது. 

❖ ஆசத்சன், சிகோநகோ, சிங்கப்பூர,் தவனிஸ் மற்றும் தபய்ஜிங் நபோன்ற உலதகங்கிலும் 

உள்ள இது நபோன்ற ஐ த்ு டிஜிட்டல் திறன் யமயங்களுக்கு மட்டுநம தமக்கின்சி 

ஆதரவு அளிக்கின்றது. 

 

சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

WAWE உெச்ி மாநாடு 2019 - சபண்கள் சோழில்முளனதவார ்

❖ மத்திய மனிதவள நமம்போட்டுத் துயற அயமசச்ர ் ரநமஷ் தபோகர்ியோல் என்பவர ் 

ஆரவ்முள்ள தபண்கள் ததோழில்முயனநவோருகக்ோன கழிவு நமலோண்யம வியரவுத ்

திட்டதய்தத் (Waste Management Accelerator for Aspiring Women Entrepreneurs - WAWE Summit 

2019) ததோடங்கினோர.் 

❖ WAWE உசச்ி மோ ோடோனது 2019 ஆம் ஆண்டு  வம்பர ் - டிசம்பர ்ஆகிய மோதங்களில் 

 யடதபற இருக்கின்றது. 

❖ இது கழிவு நமலோண்யமயில் ததோழில்முயனநவோயர ஊகக்ுவிப்பதற்கும் ஒற்யறப் 

பயன்போடு தகோண்ட த கிழிப் யபகளுக்கு மோற்றீடுகயள வழங்குவதற்கும் ஒன்று 

நசர ்்த இளம் மோணவிகளின் மிகப்தபரிய கூட்டமோகும். 

❖ இ த்  ிகழ்வின் கருதத்ுரு, “உங்கள் தசோ ்தப் யபயய  ீங்கநள உருவோக்குங்கள்” 

என்பதோகும். 

❖ இ த்க் கருத்தோகக்தத்ிலிரு த்ு ஒரு வணிகத்யத உருவோக்குவதன் மூலம் 

வருமோனதய்த உருவோகக்ும்  டவடிகய்ககள் மற்றும் கழிவு  ிரவ்ோகதத்ில் 

ததோழில்முயனவு   டவடிகய்ககள் ஆகியவற்யற நமற்தகோள்ள தபண்களுக்கு 

அதிகோரம் அளிப்பநத இ ்த திட்டத்தின் ந ோகக்மோகும். 
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