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லதசிய கட ்ொர ்தினம் ...................................................................................................................................................................................................................... 164 

உ க சுகாதார தினம் .......................................................................................................................................................................................................................... 165 

லகாஹிமாப் லபார.்................................................................................................................................................................................................................................. 165 

பாரல்வயின்லமத் தடுப்பு வாரம் 2019 - ஏப்ர ் 01 முத ் 07................................................................................................................................... 165 

1994 ஆம் ஆண்டு ருவாண்டா இனப் படுதகால  மீதான பிரதிபலிப்பிற்கான ெரவ்லதெ தினம் - ஏப்ர ் 07 .................. 166 

லதசிய லகத்தறி வாரம் - ஏப்ர ் 07 முத ் 14 ..................................................................................................................................................................... 167 

ெரவ்லதெ வளரெ்ச்ி மற்றும் அலமதிக்கான விலளயாடட்ு தினம் ..................................................................................................................... 168 
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TNPSC துளிகள் 

❖ ஊழ ் எதிரப்்பு லவட்பாளரான சூொனா கப்புலடாவா என்பவர ்சுல ாலவகியாவின் அதிபர ்

லதரத்லி ் தவற்றி தபற்று அந்நாட்டின் முத ாவது தபண் அதிபராக உருதவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ இந்தியாவின் தந்லதயான மகாத்மா காந்தியின் 150-வது பிறந்த தினத்லதக் 

குறிப்பதற்காக தபாலிவியாவின் லகப்ரிய ் தரனி லமாரல்னா ப ்கல க் கழகத்தி ் 

அலமந்துள்ள மகாத்மா காந்தி அரங்கத்தின் தபயரப்் ப லகலய இந்தியக் குடியரசுத் 

தல வர ்ராம்நாத் லகாவிந்த் திறந்து லவத்தார.் 

❖ தபருநகர தென்லன மாநகராட்சியானது 3,030 கில ா வாட் தமாத்தத் திறனுடன் 662 

கட்டிடங்களின் கூலரகளின் மீது சூரிய ஒளித் தகடுகலளப் தபாருத்த திட்டமிடட்ுள்ளது. 

இதன் மூ ம் அது தனது  ஆற்ற ் தெ வி ் ஒரு நாலளக்கு ஒரு இ டெ்ம் ரூபாய் 

லெமிக்கப்படுவலத லநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.  

❖ சீன இரயி ்தபட்டி உற்பத்தியாளரக்லளப் பின்னுக்குத்  தள்ளி உ கின் மிகப்தபரிய 

இரயி ்தபட்டி கடட்ுமான நிறுவனமாக தென்லனயி ் உள்ள ஒருங்கிலணந்த இரயி ் 

தபட்டித் ததாழிற்ொல  (Integral Coach Factory - ICF) உருதவடுத்துள்ளது.  

❖ ஐலராப்பாலவெ ் லெரந்்த எஸ்லதானியா நாட்டி ் ெமீபத்தி ் நிலறவு தபற்ற 

பாராளுமன்றத் லதரத்லி ் 44 ெதவிகித வாக்குப் பதிவுடன் நிகழ்லநர வாக்குப் பதிவி ் 

உ கின் முன்னணி நாடாக அது  உருதவடுதத்ுள்ளது.  

❖ சீனாவின் லாங் மாரச் ் 3B விண்கலமானது எதிரக்ால மனித விண்வெளி ொனூரத்ிகள் 

மற்றும் விண்வெளி நிலலயம் ஆகியெற்றிற்கான தகெல் வதாடரப்ுகலள 

ெழங்குெதற்காக புதிய தலலமுலறக் கண்காணிப்பு மற்றும் தரவு நிலல உணரத்்தி 

வசயற்லகக் ககாலள சுற்று ெட்டப் பாலதயில் நிலல நிறுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் நலடவபறவுள்ள பாராளுமன்றத் கதரத்ல  முன்னிடட்ு கடவ்சவி 

நிறுெனமானது இந்தியாவில் “Tipline” என்ற ஒன்லற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் 

மூலம் குடிமக்கள் ெதந்திகள் மற்றும் தெறான தகெல்கலள சரி பாரக்்க முடியும்.  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூல  01 ஆம் லததி முத ் நலடமுலறக்கு வந்த மலறமுக வரியான 

ெரக்கு  மற்றும் லெலவகள் வரியின்  (Goods and Services Tax - GST) வசூலிப்பானது மாரெ் ்

மாதத்தி ் இதுவலர இ ் ாத அளவிற்கு உயரந்்துள்ளது. இந்த வரி வசூலிப்பானது 15.6 

ெதவிகிதம் உயரந்்து ரூ.1.06 டிரி ்லியன் என்ற மதிப்லப எட்டியுள்ளது. 

❖ வட ஆப்பிரிக்க நாடான அ ்ஜீரியாவி ் மக்களா ் லமற்தகாள்ளப்படட் 

லபாராட்டங்கலளத் ததாடரந்்து, 20 ஆண்டுகள் அதிபர ் பதவி வகித்த அப்தட ாசிஸ் 

பவுடத்டப்லிக்கா என்பவர ்தனது பதவியி ் இருந்து வி க உள்ளார.்  
❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 01 அன்று ெரவ்லதெ கிரிக்தகட் ஆலணயத்தின் புதிய தல லம 

நிரவ்ாக அதிகாரியாக இந்தியாலவெ ் லெரந்்த மனு ெவ்கானி தபாறுப்லபற்றார.் லமலும் 

இவர ்மான்தெஸ்டர ்யுனிதடட் நிறுவனத்தின் தணிக்லகக் குழுவின் உறுப்பினர ்மற்றும் 

நிரவ்ாகப் பணிய ் ாத இயக்குநர ்ஆகிய தபாறுப்புகளிலும் பணியாற்றுகிறார.் 

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் உத்தரவுப் படி, 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 01-லிருந்து விஜயா 

வங்கி மற்றும் லதனா வங்கி ஆகியவற்றின் அலனதத்ுக் கிலளகளும் லபங்க ஆப் 

பலராடாவின் கிலளகளாக தெய ்படுகின்றன. 

o இலணக்கப்பட்ட இந்த 2 வங்கிகளின் வாடிக்லகயாளரக்ள் லபங்க் ஆப் 

பலராடாவின் வாடிக்லகயாளரக்ளாகக் கருதப்படுவாரக்ள். 
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❖ ரில யன்ஸ் ஜிலயா டிஜிட்ட ் லெலவ நிறுவனமானது லெப்டிக் தகவ ் ததாழி ்நுட்ப 

நிறுவனத்லதக் லகயகப்படுத்தியுள்ளது. லெப்டிக் தகவ ் ததாழி ்நுட்ப நிறுவனம் 

என்பது உலரயாட ், லபெச்ு மற்றும் பிராந்திய தமாழிகளி ் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய 

தெயற்லக நுண்ணறிவு உதவி நிறுவனத்லதக் கட்டலமப்பதற்கான ஒரு உலரயாடும் 

வெதி தகாண்ட தெயற்லக நுண்ணறிவுத் தளமாகும்.  

❖ மியான்மரி ் உள்ள சிறுபான்லம லராஹிங்கியா முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நிகழ்ந்த 

மனித உரிலம விதி மீற ்கள் குறிதத்ு விொரிக்கும் விொரலணக் குழுவின் தல வராக 

அதமரிக்காவின் அரசுத் தரப்பு வழக்குலரஞரான நிக்லகா ஸ் தகாம்ஜியான் என்பவலர 

ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுெ ்தெய ாளர ்அண்ட்லடானிலயா குடத்டரஸ் நியமிதத்ுள்ளார.் 

❖ கம்பியி ் ா தெயத  ்ல லய வலரயறுப்பதி ் நிபுணதத்ுவம் வாய்ந்த நிறுவனமான 

ஓபன் சிக்னலின் அறிக்லகயானது இந்தியாவி ் மிக அதிகமாக 4G அல வரிலெ 

கிலடக்கும் நகரமாக தன்பாத்லத (95.3%) அறிவிதத்ுள்ளது. இதற்கு அடுத்த இடத்தில் 

ராஞ்சி (95%) உள்ளது.  

❖ பிஎஸ்என்எல் நிறுவனமானது சரெ்கதச அளவில் லககபசிெ ் கசலெலய ெழங்கக்கூடிய 

பிரிட்டிஷ் வதாலலத் வதாடரப்ு வசயற்லகக் ககாள் நிறுெனமான இன்மாரச்ாட்டிடமிருந்து 

ொன்ெழி மற்றும் கடல்சார ் இலணப்பிற்கான அனுமதிலயப்  (“in-flight and maritime 

connectivity” - IFMC) வபற்றுள்ளது. 

o இது இந்திய ொன்வெளியில் பறக்கும் விமானங்களில் பயணிக்கும் 

பயணிகளுக்கு லெ-லப இலணப்பு ெசதிலய ெழங்குெதற்கு உதவுகிறது. 

❖ தமிழ்நாடு மாநில அரசானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 05 ஆம் கததி முதல் வசன்லன 

வசன்ட்ரல் ரயி ் நிலலயமானது புரட்சித் தலலெர ் டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ் இரயில் 

நிலலயமாக அலழக்கப்படுெதற்கான அதிகாரப்பூரெ் அறிவிக்லகலய 

வெளியிடட்ுள்ளது. 

❖ தமிழ்நாடு உணவு தானிய சந்லதயிடல் கூடம் மற்றும் மதுலர அவமரிக்கன் கல்லூரி 

ஆகிய இரண்டும் கரும்புச ் சாற்றிலிருந்து இரசாயனமற்ற வெல்லம் மற்றும் 

குழந்லதகளுக்கான திலண அப்பம் கபான்ற ஆகராக்கியப் பலன்கலளக் வகாண்ட 

சுலெயான பழுப்பு அரிசிப் பாலல தயாரிப்பதற்காக ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

லகவயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ BSE (மும்லப பங்குெ ்சந்லத) மற்றும் இந்திய சரெ்கதசச ்சந்லத (India INX) ஆகிய இரண்டும் 

இந்தியா மற்றும் இரஷ்யா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள முதலீட்டாளர ் சமூகம் மற்றும் 

நிறுெனங்கலள இலணப்பதற்காக மாஸ்ககா சந்லதயுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

ஒன்றில் லகவயழுத்திடட்ுள்ளன.  

o BSE மற்றும் India INX ஆகிய இரண்டும் மாஸ்ககா சந்லதயுடன் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் முதலாெது இந்தியப் பங்குச ்சந்லதகளாகும். 

❖ இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிெரத்்தலன ொரியமானது (SEBI - Securities and Exchange Board of 

India) லககபசி பணெழங்கீடுகள் நிறுெனத்தின் முதலீடு மற்றும் வசாதத்ு கமலாண்லமத் 

தளமான கபடிஎம் நிதி நிறுெனத்திற்கு தரகுச ் கசலெகலள வதாடங்குெதற்காக தனது 

ஒப்புதலல ெழங்கியுள்ளது.  

❖ அலனதத்ு இந்தியக் கா ்பந்து கூடட்லமப்பின் தல வரான பிரபு ் பலட ் என்பவர ்FIFA 

ஆலணயத்தின் உறுப்பினராகத் கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் இந்தக் குழுவில் 

இடம்வபற்ற முதலாெது இந்தியராக இெர ்உருவெடுதத்ுள்ளார.்  

❖ தகெல் வதாழில்நுட்ப வதாழிற்துலற அலமப்பான நாஸ்காம் ஆனது 2019-20 ஆம் 
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ஆண்டிற்கான தனது தலலெராக டபிள்யூஎன்எஸ் உலக கசலெகள் குழுவில் தலலலம 

நிரெ்ாக அதிகாரியாக உள்ள ககசெ் முருககலஷ நியமிதத்ுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்காக இந்தியத் வதாழிற்துலறக் கூட்டலமப்பின் தலலெராக 

டகயாடா கிரக்லாஸ்கர ்கமாட்டார ்நிறுெனத்தின் துலணத ்தலலெர ்மற்றும் கிரக்லாஸ்கர ்

சிஸ்டம்ஸின் தலலலம கமலாண் இயக்குனராக உள்ள விக்ரம் கிரக்லாஸ்கர ்

வபாறுப்கபற்றார.் 

❖ ொல்மாரட்்டிற்குச ் வசாந்தமான இலணயெழி ெணிக நிறுெனமான பிளிப்காரட்் 

நிறுவனமானது தன்னுலடய தளத்திலிருந்துப் வபாருடக்லள ொங்கும் பயனாளிகளுக்கு 

உடனடியாகக் கடன் ெழங்குெதற்காக காவணாளி அடிப்பலடயிலான ‘உன்னுலடய 

ொடிக்லகயாளரக்லள அறிந்து வகாள்’ என்ற முலறக்கான தீரல்ெகலள கமம்படுத்திக் 

வகாண்டிருக்கிறது. 

❖ இந்தியக் கடற்பலடயும் அறிவியல் மற்றும் வதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்றமும் (Council of 

Scientific and Industrial Research - CSIR) இந்தியக் கடற்பலடக்காக கமம்படுத்தப்பட்ட 

வதாழில்நுட்பங்களின் ஆராய்சச்ி மற்றும் ெளரச்ச்ி ஆகியெற்றில் கூட்டாக இலணந்து 

வசயல்படுவதற்கு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் லகவயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ வகாலடக்கானல் மலலப் பூண்டானது புவிொர ் குறியீடல்டப் வபற்றுள்ளது. இெற்றின் 

தனிதத்ுெ மருத்துெப் பண்புகள், நறுமணச ் சுலவ ஆகியெற்றின் காரணமாக புவிசார ்

குறியீடு என்ற அங்கீகாரம் இதற்கு ெழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ மத்திய அரசின் பணியாளரக்ள் மற்றும் பயிற்சித் துலறயின் மின்னணு கற்றல் பயிற்சித் 

திட்டத்தில் ததலுங்கானாொனது வதாடரந்்து இரண்டாெது ெருடமாக முதலிடம் 

வபற்றுள்ளது. 

❖ ஹீகரா கமாட்டாரஸ்் நிறுெனத்தின் தலலெரான Dr. பென் முஞ்சால் ஆசிய ககால்ப் 

விலளயாட்டிற்கு ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக ஆசிய சுற்றுலா நிறுெனத்தால் சிறப்புெ ்

சாதலனயாளர ்விருது ெழங்கப்படட்ு வகௌவிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ 56 ெயதான முன்னாள் தபடர ் ெழக்குலரஞரான வலாரி லலட்ஃபூட் சிக்காககாவின் 

முதல் கறுப்பினப் வபண் கமயராக கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

o இெர ்இந்நகரத்தின் முதல் தன்பாலின (த ஸ்பியன்) தலலெருமாொர.் 

❖ தென்லனயி ் உள்ள நன்மங்க ம் பாதுகாக்கப் பட்ட காடுகள் மற்றும் அதலனெ ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளி ் ததாடரந்்து குப்லபகலளக் தகாடட்ுவலதத் தடுப்பதற்காகவும் 

ஆக்கிரமிப்லபத் தடுப்பதற்காகவும் ஒரு சுற்றுெ ்சுவர ்அலமக்கப்பட விருக்கிறது. 

o வபரும்பாலும் முட்புதரக்லளக் வகாண்ட காடான வசன்லனயில் உள்ள 

நன்மங்கலம் பாதுகாக்கப் படட் காடுகளானது மிகவும் அசச்ுறு நிலலயில் உள்ள 

இனமான நீண்ட அலகுலடய இந்திய ஆந்லதகளுக்கு ொழிடமாக விளங்குகின்றது. 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜிய அரசானது “நிகழ்கநர பாதிப்புகள்” மீதான வெள்லள அறிக்லக 

ஒன்லற வெளியிடட்ுள்ளது. இது இலணயதள வதாழில்நுட்ப நிறுெனங்களின் தனிப்பட்ட 

நிரெ்ாகிகலள, அவரக்ளது இலணய தளங்களில் பரவியுள்ள தீங்கு விலளவிக்கும் 

உள்ளடக்கங்களுக்கு அவரக்லள சட்டப் பூரெ்மாகப் வபாறுப்கபற்க லவப்பதற்குத் 

திட்டமிடட்ுள்ளது.  

 

❖ மாரெ் ் மாதத்தி ் இந்தியாவின் பங்குெ ் ெந்லதக்கு வந்துள்ள தவளிநாடட்ு மூ தன 

வரத்தானது 4.89 பில்லியன் டாலராக அதிகரித்துள்ளது. 2012 ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி 
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மாதத்திலிருந்து இந்தியப் பங்குச ்சந்லதக்கு ெந்த மிகப் வபரிய வெளிநாடட்ு மூலதனம் 

இதுொகும். 

o தவளிநாடட்ு நிறுவன முதலீட்டாளரக்ள் (FII - Foreign Institutional Investors) மற்றும் 

தவளிநாடட்ு லெலவ முதலீட்டாளரக்ள் (FPI - Foreign Portfolio Inevestors) ஆகியவற்றின் 

முதலீடுகள் இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தலன வாரியத்தின் (SEBI - Securities and 

Exchange Board of India) மூ ம் ஒழுங்குபடுத்தப் படுகின்றன. இந்த முதலீடுகளின் 

மீதான உெெ் வரம்பு இந்திய ரிெரவ்் வங்கியினா ் பராமரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ புல்ொமாவில் இந்திய ரிசரெ்் பாதுகாப்புப் பலடகள் மீது நடத்தப்படட் தாக்குதலலத் 

வதாடரந்்து ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநில அரசானது 270 கிகலா மீட்டர ் வதாலலவு வகாண்ட 

ஜம்மு-ஸ்ரீநகர ் ஊரி கதசிய வநடுஞ்சாலல 1-ல் மக்கள் கபாக்குெரத்லதத ் தலட 

வசய்துள்ளது. 

o இந்தத ்தலடயானது காலல 4 மணி முதல் மாலல 5 மணி ெலர ொரத்தில் இரண்டு 

நாடக்ளுக்கு வசயல்படுத்தப்பட விருக்கின்றது. இத்தலடயானது 2019 ஆம் ஆண்டு 

கம 31-ஆம் கததி ெலர நீட்டிக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ யூடியூபின் தலலலம நிரெ்ாக அதிகாரியான சூசன் கொஜ்சிக்கி என்பெர ் தனது 

ெருடாந்திரத் தலலலம நிகழ்ொன “பிராண்ட்ககஸ்ட்” என்பதில் யூடியூபின் மிகப்வபரிய 

மற்றும் விலரொன ெளரந்்து ெரும் சந்லதயாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளலத உறுதி 

வசய்துள்ளார.் 

o காம்ஸ்ககார ் தரவின்படி, இந்தியாவில் யூடியூபானது 265 மில்லியனுக்கும் 

கமற்பட்ட மாதாந்திர நிகழ்கநர பயன்பாட்டாளரக்லளக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ தமிழ்நாடு மாநிலக் காெல் துலற பங்கு வகாள்ளும் கதரத்ல் வதாடரப்ான பணிகளுக்கு 

தமிழ்நாடட்ுக் காெல் துலறயின் வபாது இயக்குனராக இந்தியக் காெற்பணி 

அதிகாரியான அஸ்கதாஷ் சுக்லாலெ இந்தியத் கதரத்ல் ஆலணயம் (Election Commission) 

நியமிதத்ுள்ளது. இெர ்உடனடியாக இப்வபாறுப்லப ஏற்கவிருக்கிறார.் 

o மாநில காெல்துலற அதிகாரிகள் சிலறத் துலற தலலெரான சுக்லா 

தலலலமயில் வசயல்படவிருக்கின்றனர.் 

❖ முதன்முலறயாக கதரத்ல் ஆலணயமானது சீரத்ிருத்தப்பட்ட மற்றும் குடும்பத்தால் 

லகவிடப்படட் 192 நபரக்ளுக்காக வசன்லனயில் உள்ள மனநல நிறுெனத்தில் ஒரு 

ொக்குப் பதிவு லமயத்லத அலமக்கவிருக்கிறது.  

o ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்வபனியானது “மனநிலல பாதிக்கப்பட்டெரக்ள் 

தங்கும் இல்லத்தின்” வபாறுப்பாளராக அறுலெ சிகிசல்ச மருதத்ுெரான 

கெலன்லடன் வகாகனாலிலய நியமித்தது. 1875 ஆம் ஆண்டில் இந்நிறுெனம் 

வதாடங்கப்பட்டது.  

❖ பங்குகளின் மதிப்பில் ஜப்பாலனப் பின்னுக்குத் தள்ளி உலகின் மூன்றாெது மிகப்வபரிய 

பங்குச ் சந்லதயாக ஹாங்காங்கின் பங்குச ் சந்லத உருவெடுதத்ுள்ளது. முதல் மற்றும் 

இரண்டாெது இடங்களில் முலறகய அவமரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

❖ இலண்டனில் நலடவபற்ற சரெ்கதசத் தண்ணீர ் மாநாட்டின் கபாது கதசியத் தூய்லம 

கங்லகத் திட்டம் (National Mission for Clean Ganga - NMCG) அல்லது நமாமி கங்லகயானது 

சரெ்கதசத் தண்ணீர ் நுண்ணறிவு அலமப்பினால் “ஆண்டின் வபாதுத் தண்ணீர ்

நிறுெனத்திற்கான” சிறப்புத் தகுதிநில லயப் வபற்றுள்ளது. 

❖ மத்திய அரசானது பசு பாதுகாப்பிடங்கள் வதாடரப்ான விெரங்கள் மற்றும் அதன் 
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நிரெ்ாகக் கடட்ுப்பாடுகள், விலங்குகளுக்கு இலழக்கப்படும் வகாடுலமகலளத் தடுத்தல் 

மற்றும் அதன் நிரெ்ாக ரீதியிலான சட்டங்கள் ஆகியெற்லற சுற்றுச ் சூழல் 

அலமசச்கத்திலிருந்து கெளாண் அலமசச்கத்திற்கு மாற்றியுள்ளது. 

❖ தனது குழந்லதப் பருெம் முதல் வகாத்தடிலமத் வதாழிலாளராக இருந்த 

திருெண்ணாமலலலயச ்கசரந்்த 85 ெயதான கன்னியப்பன் என்பெர ்தமிழ்நாடு ெருொய் 

துலறயினால் மீடக்ப்படட்ுள்ளார.் இெருடன் கசரத்்து இதர 50 நபரக்ளும் 

மீடக்ப்படட்ுள்ளனர.் இெர ்முதல் முலறயாக ொக்களிக்க முடிவு வசய்துள்ளார.் 

❖ முப்பது ஆண்டுகளாக சூடானின் அதிபராக இருந்த ஒமர ்ஹாசன் அல்-பஷிர ்என்பெரது 

ஆட்சிக்கு எதிராக பல மாதங்களாக நலடவபற்ற கபாராட்டங்கலளத் வதாடரந்்து இெர ்

ஆட்சியிலிருந்து அகற்றப்படட்ு லகது வசய்யப்பட்டார.் 

o அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத் துலற அலமசச்ரான அகமது அொத் இபன் அல் 

என்பெர ்மூன்று மாத காலத்திற்கு வநருக்கடி நிலலலய அறிவித்ததுடன் 2005 ஆம் 

ஆண்டின் அரசியலலமப்லபலயயும் இரதத்ு வசய்துள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ ஆஸ்திகரலியாவில் பிறந்தவரும் விக்கி லீக்லஸத் வதாடங்கியெருமான ஜீலியன் 

அஸாஞ்கச என்பெர ் இலண்டனில் உள்ள ஈகுகெடாரின் தூதரகத்தில் லகது 

வசய்யப்படட்ார.் 

o மிகப்வபரிய கசிவுகளில் ஒன்றான அரசாங்க இரகசியங்கள் மற்றும் 

ெலகப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள் ஆகியெற்றின் கசிவு வதாடரப்ாக அவமரிக்க 

அரசின் சதிக் குற்றசச்ாடட்ுகலள அெர ்எதிர ்வகாள்கிறார.் 

❖ அவமரிக்காவின் தனியார ் விண்க  ஏவும் நிறுெனமான ஸ்கபஸ்எக்ஸ் ஆனது பால்கன் 

கனரக ஏவு ொகனத்தின் மூலம் சவுதி அகரபியாவின் வசயற்லகக்ககாளான “அரப்சாட்” 

என்ற தெயற்லகக் லகாலள ஏவி தனது முதலாெது ெணிக ரீதியிலான ஏவுதலல 

கமற்வகாண்டுள்ளது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர ் 31 ெலர பிவரக்ஸிட் ஒப்பந்தத்லத நீட்டிக்க ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியம் மற்றும் ஐகராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியலெ ஒப்புக் வகாண்டுள்ளன. இந்த 

நீட்டிப்பானது வநகிழ்வுத் தன்லமயுலடயது. வெளிகயறுெதற்கான ஒப்பந்தமானது 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியப் பாராளுமன்றத்தில் நிலறகெற்றப்பட்டால் மடட்ுகம பிரிட்டன் 

வெளிகயற முடியும். 

❖ ொகனத ் துலற மற்றும் உயரர்க மின் எஃகு ஆகியெற்றிற்கான மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட 

எஃகின் அதிக இறக்குமதி காரணமாக மூன்று ஆண்டுகளில் முதன்முலறயாக 2018-19 ஆம் 

நிதியாண்டில் எஃகின் நிகர இறக்குமதியாளராக இந்தியா உருவெடுதத்ுள்ளது. 

❖ பாலஸ்தீனியத்தின் அதிபரான முகமது அபாஸ் என்பெர ் முகம்மது இஸ்தாகயக் 

என்பெலர அந்நாட்டின் பிரதமராகத் கதரந்்வதடுதத்ுள்ளார.் இெர ்அபாஸிற்கு நீண்டகால 

ஆகலாசகராகவும் அெரின் பகதக் கட்சியில் மூத்த உறுப்பினராகவும் இருக்கிறார.் 

❖ கடகலாரப் பிராந்தியங்களில் உள்ள சிறிய சதுப்புநிலப் பகுதிகலள கண்டறிந்து 

அவற்லறப் படதமடுதத்ு உறுதி வசய்யவும் கடகலார ொழ்ொதாரத் திட்டங்களின் 

மூலமாக அெற்லறப் பாதுகாக்கவும் முதன்முலறயாக இஸ்கராொனது மத்தியக் 

கடல்சார ்மீன்ெள ஆராய்சச்ி நிறுெனதத்ுடன் இலணந்துள்ளது. 

o இது காலநிலல மாற்றங்களின் விலளவுகளுக்கு எதிராக ஒரு ெலுொன 

கட்டலமப்லப அலமப்பதற்காக இலணந்துள்ளது. 

❖ லக்கனாவின் கிறிஸ்தெ சலபக் கல்லூரியானது 2019 ஆம் ஆண்டு மக்களலெத ்கதரத்லில் 
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தங்களது மாணெரக்ளின் வபற்கறாரக்ள் ொக்களிக்கும் படச்த்தில் அவரக்ளின் 

இறுதித்கதரவ்ில் பதத்ு மதிப்வபண்கள் கூடுதலாகெ ்கசரக்்கப்படும் என அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ அரசியலலமப்பு ெலபயி ் டாக்டர.் பீமாராெ் அம்கபத்கரின் உலரகளி ் 

கதரந்்வதடுக்கப்பட்ட உலரகளின் லககயடல்டப் பிரசார ்பாரதியின் தல வரான சூரய்ப் 

பிரகாஷ் புதுவடல்லியில் வெளியிட்டார.் 

❖ இந்தியக் குடியரசுத ் தலலெரான ராம்நாத் ககாவிந்தின் வபாலிவியா நாடட்ுப் 

பயணத்தின் கபாது அந்நாடானது சரெ்கதச சூரிய ஆற்றல் கூட்டிலணவில் 122-ெது 

உறுப்பினராெதற்கான ஒப்பந்தத்தில் லகவயாப்பமிடட்ுள்ளது. 

❖ கூகுள் நிறுெனமானது எந்த இடத்திலிருந்தும் வசயலிகலள இயக்கவும் நிரெ்கிக்கவும் 

வெதியாக ‘அந்கதாஸ்’ எனும் புதிய கிளவுட் அடிப்பலடயிலான திறந்தநிலல தளத்லத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

o அந்கதாஸ் ஆனது வபாது கிளவுடில் அல்லது ஏற்கனகெ ென்வபாருளில் 

நிறுெப்படட்ுள்ள வசயலிகலள இயக்க பயனாளிகளுக்கு அனுமதியளிக்கிறது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாயின் அமீரக இஸ்லாமிய ெங்கியானது கடவ்சவி 

(WhatsApp) ெழியாக ொடிக்லகயாளரக்ளுக்கு உலரயாட ் ெங்கிச ் கசலெகலள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

o இதன் மூலம் கடவ்சவி ெழியாக ெங்கிெ ் கசலெலயத் வதாடங்கிய முதல் 

இஸ்லாமிய ெங்கியாக இது மாறவுள்ளது.  

❖ புரட்சித் தலலெர ் டாக்டர ் எம்.ஜி. இராமசச்ந்திரன் மத்திய இரயில்கெ நிலலயமானது 

உலகின் மிக நீளமான இரயில் நிலலயத்தின் வபயர ் என்ற சிறப்புதத்ுெத்லத ஒரு 

எழுத்தின் முலம் இழந்துள்ளது. 

o ஐக்கிய இராஜ்ஜியதத்ின் கெல்ஸில் உள்ள இரயில் நிலலயமானது 

“LlanFairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch” என்ற வபயரால் 

ெழங்கப்படுகிறது. உலகச ் சாதலனப் வபற்ற இந்த இரயில் நிலலயத்தின் 

வபயரானது 58 எழுதத்ுகலளக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாத இறுதியில் நலடவபறவிருக்கும் அபுதாபி சரெ்கதச புத்தகத் 

திருவிழாவின் கபாது (ADIBF - Abu Dhabi International Book Fair)  “நன்மதிப்பு விருந்தாளி” நாடாக 

இந்தியா கலந்து வகாள்ளும் என்று ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அறிவிதத்ுள்ளது. ADIBF ஆனது 

1981 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்படட்து. 

❖ கபாரப்்ஸின் உலகின் சிறந்த ெங்கிக் கணக்வகடுப்பின்படி, இந்தியாவில் 

ொடிக்லகயாளரக்ளால் முன்னணி ெங்கியாக எசட்ிஎப்சி ெங்கி கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

கபாரப்்ஸ் நாளிதழானது 23 நாடுகளில் ஆய்லெ நடத்தியது. இந்தத ் தரெரிலசயில் 

ஐசிஐசிஐ ெங்கியானது இரண்டாம் இடத்திலும் எஸ்பிஐ ெங்கியானது 11-ெது இடத்திலும் 

உள்ளது. 

❖ ஆண்டின் தலலசிறந்த வபாதுத் துலற நிறுெனத்திற்கான புகழ்வபற்ற “2019 ஆம் 

ஆண்டின் AIMA (The All India Management Association - AIMA) கமலாண் இந்திய விருலத” இந்திய 

எண்வணய்க் கழகம் வபற்றுள்ளது. அலனதத்ு இந்திய கமலாண்லமக் கழகமானது 

நாட்டில் கமலாண்லம வதாழிற் பண்பட்டெரக்ளுக்கான தலலலம அலமப்பாகும். 

❖ வசவசல்ஸ் கபான்ற தீவு நாடுகளால் எதிரவ்காள்ளப்படும் உலக  வெப்பமயமாதலின் 

உடனடிப் பாதிப்புகலள எடுதத்ுக் காடட்ுெதற்காக கடற்கலரயின் ஆழமானப் 

பகுதியிலிருந்து அந்நாட்டின் அதிபரான கடனி பாலர உலர நிகழ்த்தினார.் 



• 
•  
 

16 
 

  

o பிரிட்டன் நடத்திய “வநக்கடான் திட்டம்” என்ற அறிவியல் பயணத்திற்காக அெர ்

வசன்ற கபாது இந்த உலர நிகழ்த்தப்பட்டது. இந்தத ் திட்டமானது இந்தியக் 

கடற்பகுதியின் ஆழம் குறிதத்ு ஆய்வு நடதத்ுெலத கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய-பசிபிக் வநகிழ்திறன் நகரங்கள் காங்கிரஸின் (Resilient Cities 

Asia-Pacific 2019 - RCAP) 4-ெது பதிப்பானது உள்ளூர ்சுற்றுச ்சூழல் முன்வனடுப்புகளுக்கான 

சரெ்கதச மன்றத்தினால் ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது (ICLEI - International Council for Local 

Environmental Initiatives). இது வதற்கு தில்லி நகராட்சிக் கழகத்தினால் புது தில்லியில் 

நடத்தப்படட்து. 

❖ அவமரிக்காலெ லமயமாகக் வகாண்ட கநாயின் கபாக்கு, வபாருளாதாரம் மற்றும் 

வகாள்லககளுக்கான லமயத்தினால் (CDDEP - Center for Disease Dynamics, Economics & Policy) 

நடத்தப்பட்ட இந்தியரக்ளின் சுகாதார நலம் குறித்த ஒரு ஆய்வின் படி, இந்தியாவில் 

6,00,000 மருத்துெரக்ள் மற்றும் 20,00,000 வசவிலியரக்ள் பற்றாக்குலறயாக உள்ளனர ்என்று 

கணிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ மூன்று நபரக்ளின் டிஎன்ஏலெப் பயன்படுத்தி ஒரு குழந்லத பிறந்துள்ளதாக கிரீஸ் மற்றும் 

ஸ்வபயின் ஆகிய நாடுகலளச ் கசரந்்த மருதத்ுெக் குழுவினர ் வதரிவிதத்ுள்ளனர.் இந்த 

ஆண் குழந்லதயானது இரண்டு வபண் மற்றும் ஒரு ஆண் ஆகிகயாரிடமிருந்து 

மரபணுலெப் வபற்றுள்ளது. 

❖ ஏப்ரல் 13 அன்று ஆந்திரப் பிரகதசத்தின் விசாகப் படட்ினதத்ில் உள்ள கடற்பலட தளதத்ில் 

நலடவபற்ற ஒரு விழாவின் கபாது இந்தியக் கடற்பலடக் கப்பலான ககாழிக்ககாடு 

பணியிலிருந்து விலக்கப்படட்து. 

❖ கண்ணம்மா திட்டம் என்பது மாணவிகளுக்கு சுகாதாரத் துணிகலள ெழங்குதற்கான ெட 

மதராஸ் கராட்டரி சங்கத்தின் ஒரு முன்வனடுப்பாகும். 

❖ இந்தியக் குடியரசுத ் தலலெர ் இராம்நாத் ககாவிந்த் விமானப் பலடத ் தளபதியான 

அரஜ்ன் சிங் என்பெரின் 100-ெது பிறந்த தினத்தின் கபாது அெலர நிலனவு கூரந்்தார.் 

o அரஜ்ன் சிங் என்பெர ் (15.04.19 – 16.07.19) 5 நடச்த்திரத் தரெரிலசலயப் வபற்று 

இந்திய விமானப் பலடயின் பலடத ்தளபதியாக பதவி உயரவ்ு வபற்ற IAF ன் (Indian 

Air Force) முதலாெது மற்றும் ஒகர அதிகாரி ஆொர.் 

❖ இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியானது அதன் ஆளுநரான சக்திகாந்த தாஸால் 

லகவயழுத்திடப்பட்ட 50 ரூபாய் கநாடட்ுகலளப் புழக்கத்தில் விடட்ுள்ளது. 

o இந்தப் புதிய கநாடட்ுகளின் ெடிெமானது அலனதத்ு விதத்திலும் மகாத்மா காந்தி 

ெரிலச வகாண்ட புதிய 50 ரூபாய் கநாடட்ுகலளப் கபான்று உள்ளன. 

❖ KIET கல்வி நிலலயக் குழுமத்லதச ் கசரந்்தெரக்ள் அடங்கிய இந்திய அணி 

அவமரிக்காவின் அலபாமாவில் உள்ள அவமரிக்க விண்வெளி மற்றும் ஏவுொகன 

லமயத்தில் நலடவபற்ற 25-ெது ெருடாந்திர கராெர ்(சுற்றித் திரிபெர)் சொல் கபாட்டியில் 

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான “AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics) நீல் 

ஆம்ஸ்ட்ராங் சிறந்த ெடிெலமப்பு விருதிலன” வென்று இருக்கின்றது.  

o AIAA  - அவமரிக்க விண்வெளிப் பயண மற்றும் ொனவியல் நிறுெனம். 

 

❖ மத்திய உள்துலற அலமெெ்கமானது ஜம்மு காே்மீர ்மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு 

காே்மீர ் (Pak Occupied Kashmir - PoK) பகுதியி ் உள்ள ெ ்மாபாத் மற்றும் ெக்கன் டா பாக் 

ஆகியவற்றிற்கிலடலய எ ்ல க் லகாடட்ுப் பகுதியி ் நலடதபறும் வரத்்தகத்திற்கு தலட 
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விதிக்க முடிவு தெய்துள்ளது. 

❖ சரெ்கதசக் கப்பற் பலடப் பயிற்சி (IFR - International Fleet Review) என்பது கபாரக்் கப்பல்கள், 

விமானங்கள் மற்றும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்களின் அணிெகுப்பாகும். இது நல்லிணக்கம், 

ஒதத்ுலழப்லப ெலுப்படுதத்ுதல் மற்றும் அெரக்ளின் நிறுெனத் திறன்கலள 

வெளிப்படுதத்ுெதற்காக நாடுகளால் ஒருங்கிலணக்கப்படுகின்றது.  

o 2019 ஆம் ஆண்டில் சீனாவில் நலடவபறவிருக்கும் IFR-ல் இந்தியக் கப்பற் 

பலடலயச ் கசரந்்த கபாரக்் கப்பல்களான ஐஎன்எஸ் வகால்கத்தா மற்றும் 

ஐஎன்எஸ் சக்தி ஆகியலெ கலந்து வகாள்ளவிருக்கின்றன. 

❖ இந்திய ெணிகெ ்சமூகத்திற்கு ராஸ் அல் லகமாஹ் வபாருளாதார மண்டலத்தின் (RAKEZ - 

Ras Al Khaimah Economic Zone) பிரதத்ிகயக வபரு நிறுெனத ்தூதுெராக முன்னாள் கிரிக்வகட் 

வீரர ்ரவி சாஸ்திரி நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

o ராஸ் அல் லகமாஹ் என்பது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்லத உருொக்கும் ஏழு 

அமீரகங்களில் ஒன்றாகும்.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாத நிலவரப்படி அலமதிக் காப்பு நடெடிக்லககளுக்காக 38 

மில்லியன் அவமரிக்க டாலலர ஐக்கிய நாடுகள் இந்தியாவிற்கு ெழங்குகிறது. இதுெலர 

அந்த அலமப்பானது இந்த நடெடிக்லகக்காக இெ்ெளவு வபரிய வதாலகலய எந்தவொரு 

நாட்டிற்கும் ெழங்கவில்லல. 

❖ முதன்முலறயாக கபாலந்து நாடல்டச ் கசரந்்த இருதய அறுலெ சிகிசல்ச நிபுணரக்ள் 

கநாயாளியின் குறுகிய இருதய ொல்லெத் திறந்து, அெருலடய மாரப்ின் உட்பகுதிலயப் 

பாரப்்பதற்காக முப்பரிமாண கண்ணாடிகலளப் பயன்படுதத்ினர.் 

❖ ஹரியானாவில் உள்ள கசானிபட் மாெட்டத்தில் கனரக ொகனங்கள் இயங்குெதன் மூலம் 

யமுனாவின் வெள்ளப் வபருக்குப் பகுதியில் அரிப்பு ஏற்படுகிறது எனக் கூறப்படுெலத 

ஆராயத் கதசியப் பசுலமத் தீரப்்பாயமானது ஒரு குழுலெ அலமதத்ுள்ளது. 

o இந்தக் குழுொனது NGT-ன் தலலெரான நீதிபதி ஆதரஷ்் குமார ்ககாயல் என்பவரின் 

தலலலமயி ் அலமக்கப்படட்ுள்ளது . 

❖ மத்தியப் பிரகதசத்தின் துரஜ்ான்பூர ் எனும் கிராமத்லத ஷிெ்தாம் என வபயர ் மாற்றம் 

வசய்ய மத்திய அரசு அனுமதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ ஜாலியன்ொலா பாக் படுவகாலலலயப் பற்றி நானக் சிங்கால் எழுதப்பட்ட 100 ெருடதத்ிற்கு 

முந்லதய புதத்கமான “கூனி லெசாகி” எனும் நூலின் ஆங்கில வமாழிப் வபயரப்்பானது 

அபுதாபியில் வெளியிடப்படட்து. 

o இந்தப் புத்தகத்லத வமாழி வபயரத்த்ுள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கான இந்திய 

தூதரான நெ்தீப் சிங் சூரி இப்புத்தக வெளியீடல்ட நடத்தினார.் 

❖ வடன்மாரக்்கின் ககாபன்லெகனில் நலடவபறும் 2030 ஆம் ஆண்டின் குறிக்ககாள்கள் 

மற்றும் பாரீசு ஒப்பந்தம் ஆகியெற்றிற்கிலடகயயான ஒத்திலசவு மீதான உலகளாவிய 

முத ாவது மாநாட்டில் தூய்லமயான மற்றும் திறன் ொய்ந்த குளிரவ்ித்தல் மீதான 

உலகளாவிய முத ாவது கூடட்ணி வதாடங்கப்பட்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் நெம்பர ் மாதத்தில் G20 குழுமத் தலலெரக்ளின் 15-ெது ெருடாந்திர 

மாநாடல்ட சவுதி அகரபியா நடத்தவுள்ளது. 

❖ காஸ்மிக் கதிரக்லளக் கண்டறிய விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படும் சிறிய ஆய்வு வசயற்லகக் 

ககாளான க்யூப்சாட் குழுவிற்கு இந்திய அவமரிக்க மாணெரான ககசெ் ராகெனின் 
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தலலலமயி ான குழுவிலன நாொ கதரந்்வதடுத்துள்ளது.  

❖ இங்கிலாந்து கார ் பந்தய ஓடட்ுநரான லூயிஸ் ஹாமில்டன் சீன கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

கபாட்டியில் பாரம்ுலா ஒன்-இன் 1000-ெது கபாடட்ியில் தனது 75-ெது ொழ்நாள் பட்டத்லத 

வென்றுள்ளார.் 

❖ பாரம்பரிய மருத்துெ சிகிசல்ச முலறகள் மீதான அறிவியல்சார ் ஆராய்சச்ி மற்றும் 

கல்விலய ஊக்குவிப்பதற்காக மத்திய ஆயுஷ் அலமசச்கமானது அறிவியல் மற்றும் 

வதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்றதத்ுடன் (CSIR - Council of Scientific and Industrial Research) ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் லகவயழுத்திடட்ுள்ளது.  

❖ ஆசியாவின் முதலாெது பலூன் வசயற்லகக் ககாளானது தஞ்சாவூரில் உள்ள வபரியார ்

மணியம்லம வதாழில்நுட்ப நிறுெனத்லதச ் கசரந்்த மாணவிகளின் குழுவினால் 

ஏெப்படட்து. 

o இந்தச ் வசயற்லகக் ககாளானது எஸ்ககஐ என்எஸ்எல்வி 9 (விண்வெளி ஏவு 

ொகனத்லதப் லபான்றது) மணியம்லமயார ்என்று வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் நாரத்்கராப் குருமானால் ெடிெலமக்கப்படட் அன்டாரிஸ் ஏவு வாகனமானது 

விரஜ்ினியாவில் உள்ள நாசாவின் விண்வெளி ஏவுதளத்திலிருந்து சரெ்கதச விண்வெளி 

நிலலயத்திற்கு “சிக்னஸ் சரக்கு விண்கலத்லதச”் சுமந்து வசன்றது. 

o இந்த சிக்னஸில் உள்ள 20 எலிகள் அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கு பயன்படுத்தப் 

படவிருக்கின்றது. இதன் கநாக்கம் இழுப்பு ொத கநாய்த ்தடுப்பு மருந்தின் திறன் 

குறிதத்ு கசாதலன வசய்ெதாகும். 

❖ மதராஸ் உயர ் நீதிமன்றமானது இந்துத் திருமணெ ் சட்டத்தின்படி, “மணமகள்” என்ற 

வசால்லானது மாற்றுப் பாலினத்தெலரயும் குறிக்கும் என்றும் ஒரு வபண்ணாகப் 

பிறந்தெரக்லள மடட்ுகம அந்தச ்வசால் குறிக்காது என்றும் கூறியுள்ளது.  

❖ ஆப்பிரிக்க நாடான மலாவியானது மாஸ்குயிரிக்ஸ் எனும் ெணிகப் வபயரின் கீழ் 

உலகின் மிகவும் கமம்படுத்தப்பட்ட மகலரியத் தடுப்பூசிக்காக வபரிய அளவில் 

முன்கனாட்ட கசாதலனகலள தெய்ய உள்ளது. 

o தடுப்பூசியின் 4 அடுத்தடுத்த ெழங்கீடுகளானது தெய ்புரிெதற்கு, முலறயான 

கால அளவில் ெழங்கப்படட்ு நிரெ்கிக்கப்பட கெண்டும். 

❖ ெங்காள கதசத்தின் கதரத்ல் ஆலணயமானது அந்நாட்டின் உள்ளாட்சி கதரத்ல்கலள 

உயர ்வதாழில்நுட்ப மின்னணு ொக்குப்பதிவு எந்திரம் மூலம் நடத்த திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ மத்திய சுகாதார அலமசச்கமானது ‘வகமிஸ்ட்’ (chemist) மற்றும் ‘ட்ரக்கிஸ்ட்’ (druggist) எனும் 

வசாற்கலள ‘பாரம்ஸி’ (pharmacy) எனும் ொரத்்லதலயக் வகாண்டு மாற்றுெதாக 

முடிவெடுத்துள்ளது.  

o இது மருத்துெப் வபாருடக்லள விற்கும் கலடகலள பாரம்ஸி எனப் வபயரிடும் 

சரெ்கதச நலடமுலறகளுடன் ஒத்திலசகிறது. 

❖ பள்ளிப் பருவத்திலிருக்கும் இந்திய ெம்சாெளிலயச ்கசரந்்த 15 ெயது சிறுெனான ரன்வீர ்

சிங்க் ொந்து ஒரு கணக்கியல் நிறுெனத்லத அலமதத்ு பிரிடட்னின் இளம் ெயது 

கணக்கராகப் புகழ்வபற்றுள்ளார.் 

❖ தபருவின் முன்னாள் அதிபர ்ஆ ன் காரச்ியா ஒலடப்லரசிட் முலறலகட்டி ் சுமத்தப்படட் 

ஊழ ்  குற்றெெ்ாடட்ுகளின் காரணமாக தன்லனத் தாலன சுடட்ுக் தகாண்டார.் 

❖ இந்தியாவுடனான அரசியல் உறவுகலளத ் வதாடங்கி 70 ஆண்டுகள் நிலறவு வபற்றலத 
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நிலனவு கூறும் ெலகயில் ராமாயணத்தின் கருதத்ுருவில் இந்கதாகனசியாொனது சிறப்பு 

நிலனவு தபால் தலலலய வெளியிடட்ுள்ளது. 

o இந்த தபால் தலலயானது, காகாவின் ராமாயணத்தில் (Kakawin Ramayana) சீதாலெக் 

காப்பாற்ற ஜடாயு கபாராடிய ஒரு காட்சிலயக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ ஸ்டாரட்்அப்பிலிங் (StartupBlink) எனும் அலமப்பு வதாழில் வதாடங்குதலுக்கு உகந்த  

சூழல்களுலடய  நாடுகலளத் தரெரிலசப்படுத்தியுள்ளது  

o வமாத்தமுள்ள 120 நாடுகளில் இந்தியா 17-ெது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ கபாலியான, தரக்குலறவான, காலாெதியான மருந்துகலளக் கடட்ுப்படுதத்ுெதற்காக 

மருந்துகளின் வபயரக்ள் மற்றும் காலாெதி கததி ஆகியெற்லற ஆங்கில வமாழியுடன் 

இந்தி / பிராந்திய வமாழிலயயும் லெரத்த்ு அெெ்டிக்க லவண்டும் என சுகாதார மற்றும் 

குடும்ப நல அலமசச்கம் வதரிவிதத்ுள்ளது. 

❖ மத்திய அரசின் வபாதுதத்ுலற நிறுெனங்களுக்கு அெற்றின் அலமசச்கங்கள் 

ெழங்கியுள்ள அரசு உத்திரொதங்கலள மீளாய்வு வசய்யுமாறு அலனத்து துலறகலளயும் 

நிதியலமசச்கம் ககடட்ுக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான “நீடித்த ெளரச்ச்ிக்கான நிதியளித்தல்” (Financing for Sustainable 

Development Report-FSDR) அறிக்லகயின்படி, 2030 ஆம் ஆண்டின் நீடித்த ெளரச்ச்ி 

வசயல்பாட்டின் இலக்லக அலடெதற்கு கபாதுமான ெளங்கலள திரடட்ுதல் என்பது 

உலகளாவிய அளவில் ஒரு முக்கிய சொலாக வதாடரக்ிறது.  

❖ வஜயராம் என்பெரால் இயக்கப்படட் “பயானகம்” (Bhayanakam) (பயம்) எனும் மலலயாள 

திலரப்படமானது பீஜிங்கில் நலடவபற்ற சரெ்கதச திலரப்பட விழாவில் சிறந்த 

ஒளிப்பதிவிற்கான விருதிலனப் வபற்றுள்ளது. 

❖ அவமரிக்க அதிபர ் தடானால்டு டிரம்ப் பிரசச்லனக்குரிய பகுதியான ககாலன் 

குன்றுகலள இஸ்கரலின் ஒரு பகுதியாக அங்கீகரித்தலதத் வதாடரந்்து, அங்கு உள்ள  யூதக் 

குடியிருப்பிற்குப் வபயரிடப்லபாெதாக அந்நாட்டின் பிரதமர ் வபஞ்சமின் வநதன்யாகு 

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

o இஸ்கரல் நாடானது அவமரிக்க அதிபலர வகௌரவிக்கும் விதமாக, வஜருசலமின் 

கமற்குச ் சுெர ் அருகக திட்டமிடப்படட்ுள்ள இரயில் நிலலயத்திற்கு அெரது 

வபயலர லெக்கப் கபாெதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிெரத்்தலன ொரியத்தினால் (Securities and Exchange Board of India) 

அலமக்கப்பட்ட இலணயப் பாதுகாப்பு கட்டலமப்லபப் கபான்று மும்லப பங்குச ்

சந்லதயும் (Bombay Stock Exchange - BSE) தனது உறுப்பினரக்ளுக்கு இலணயப் பாதுகாப்புெ ்

கசலெகலள  அளிப்பதற்காக ெலலயலமப்பு நுண்ணறிவு என்ற ஒரு தனியார ்

நிறுெனத்லத பணியமரத்்தியுள்ளது. 

o ெலலயலமப்பு நுண்ணறிவு நிறுெனமானது உறுப்பினரக்ளுக்கு அலனதத்ு 

நாடக்ளிலும் (24x7) இலணயப் பாதுகாப்பு கசலெகலள அளிப்பதற்காக தனது 

வசாந்த தளமான “ப்ளுஸ்ககாப்” என்ற தளத்லதப் பயன்படுத்த விருக்கின்றது. 

❖ பாரத ஸ்கடட் ெங்கி வபாதுக் காப்பீடட்ு நிறுெனமானது இலணயத ் தாக்குதல்கள் 

காரணமாக நிதியியல் மற்றும் வதாடர ் இழப்புகளிலிருந்து ெணிகங்கலளப் 

பாதுகாப்பதற்காக “இலணயப் பாதுகாப்புக் காப்பீடு” என்ற ஒரு கசலெலயத் 

வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ கராலக்ஸ்-மாண்டீ-காரக்லா மாஸ்டரஸ்் கபாட்டியில் ATP மாஸ்டரஸ்் 1000 என்ற பட்டத்லத 
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வென்ற முதலாெது இத்தாலியராக கபபிகயா பாக்னினி உருவெடுதத்ுள்ளார.் இெர ்

வசரப்ீயாலெச ்கசரந்்த தூசன் லலஜாவிக் என்பெலரத் கதாற்கடித்தார.் 

❖ ரிலலயன்ஸ் சில்லலற ெரத்்தக நிறுெனமானது ெருடாந்திர ெருொயில் 1 இலடச்ம் 

ககாடிக்கும் கமல் ெருொய் ஈட்டிய முதலாெது இந்திய சில்லலற ெரத்்தக நிறுெனமாக 

உருவெடுத்துள்ளது. 

o 2018–2019 ஆம் நிதியாண்டிற்கான இதன் ெருொயின் மதிப்பு ரூ. 1,30,556 

ககாடியாகும். இந்த நிறுெனத்தின் கடந்த ஆண்டு மதிப்பான ரூ. 69,198 ககாடிலய 

விட இது 89 சதவிகிதம் அதிகமாகும். 

❖ ெட வகாரிய அதிபரான கிம் ஜாங்-உன் மற்றும் இரஷ்ய அதிபரான விளாடிமிர ் புடின் 

ஆகிகயார ் பசிபிக் துலறமுக நகரமான விளாடிகொஸ்தாக்கி ் நலடவபற்ற மாநாட்டில் 

முதன்முலறயாக சந்தித்துப் கபசினர.் 

❖ சமீபத்தில் இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியானது கதசிய வீடட்ுெசதி ெங்கி (National Housing Bank - 

NHB),  கதசிய கெளாண் மற்றும் கிராமப்புற ெளரச்ச்ி ெங்கி (National Bank for Agriculture & 

Rural Development - Nabard) ஆகியெற்றில் உள்ள தனது வமாத்தப் பங்குகலளயும் மத்திய 

அரசிற்கு விற்பலன வசய்துள்ளது. ரிசரெ்் ெங்கியானது இந்த இரண்டு 

நிறுெனங்களிடமும் லெதத்ுள்ள பங்குகள் முலறகய ரூ. 1,450 ககாடி மற்றும் ரூ. 20 

ககாடிகள் ஆகும். 

❖ இந்தியத் தல லம நீதிபதிக்கு எதிரான பாலிய ் துன்புறுத்த ் புகார ் குறித்து 

விொரிப்பதற்காக நீதிபதி S A கபாப்கட, நீதிபதி இந்திரா பானரஜ்ி மற்றும் நீதிபதி இந்து 

மல்ககாத்ரா ஆகிகயாலரக் வகாண்ட ஒரு குழுலெ இந்திய உசச் நீதிமன்றம் 

அலமதத்ுள்ளது. 

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 24 அன்று “ஆய்ெகங்களில் உள்ள விலங்குகளுக்கான உலக 

தினம்” அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஆட்சி மாற்றத்திற்காக சூடான் மற்றும் அல்ஜீரியா ஆகிய நாடுகளில் மக்களால் 

நடத்தப்படட்ுக் தகாண்டிருக்கும் புகழ்வபற்ற கபாராட்டமானது அரபு புரட்சி 2.0 என்று 

அலழக்கப்படுகின்றது. 

❖ “எதிரக்ாலப் பணிகளில் முக்கியமானது பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் - 100 ஆண்டுகள் 

அனுபெம் மீதான கட்டலமப்பு” என்ற தலலப்லபக் வகாண்ட ஒரு அறிக்லகயானது 1919 

ஆம் ஆண்டிற்குப் பின் நிகழ்ந்த “உலகின் முக்கியமான வதாழிற்சாலல விபதத்ுகளில்” 

ஒன்றாக கபாபால் விபத்லதக் குறிப்பிடட்ுள்ளது.  

o இந்த அறிக்லகயானது ஐக்கிய நாடுகளின் வதாழிலாளர ்நிறுெனமான சரெ்கதசத் 

வதாழிலாளர ்அலமப்பால் (ILO - International Labour Organization) வெளியிடப்பட்டது.  

❖ மலாவி நாட்டின் புதிய மகலரிய கநாய்த் தடுப்பு மருந்தானது RTS, S என்று 

வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது இந்திய ரிசரெ்் ெங்கி ஆய்வு வசய்த ெங்கிகளுக்கான தனது 

ெருடாந்திர ஆய்வு அறிக்லகலய, சட்டத்தால் விலக்கு அளிக்கப்படாமல் இருக்கும் 

படெ்த்தி ், தகெல் அறியும் உரிலமச ்சட்டத்தின் கீழ் அதலன வெளியிட கெண்டும் என்று 

அந்த அலமப்லப அறிவுறுத்தியுள்ளது.  

❖ இந்தியாவின் புகழ்வபற்ற குழிப் பந்தாட்ட நிரெ்ாகியான திலீப் தாமஸ் என்பெர ்இந்தியக் 

குழிப் பந்தாட்ட ததாழி க மன்றத்தினால் (Golf Industry Association - GIA) “குழிப் 

பந்தாட்டத்திற்கான ொழ்நாள் பங்களிப்பாளர”் என்ற விருதுக்குத ்
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கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ முதன்முலறயாக ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது இந்தியாலெச ் கசரந்்த இந்துத் தந்லத 

மற்றும் முஸ்லீம் தாய்க்குப் பிறந்த 9 மாதங்கள் நிரம்பிய ஒரு வபண் குழந்லதக்கு பிறப்புச ்

சான்றிதலழ ெழங்கியுள்ளது. 
o ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது ஒரு சகிப்புத் தன்லம உலடய நாட்டிற்கான 

உதாரணமாகத் தான் திகழ்ெலத எடுதத்ுக் காடட்ுெதற்காக 2019 ஆம் ஆண்லட 

“சகிப்புத் தன்லமக்கான ஆண்டாக” அறிவிதத்ுள்ளது. 
❖ கலிகபாரன்ியா பல்கலலக் கழகத்லதச ் கசரந்்த நரம்பியல் துலற ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

உதடுகள், தாலட மற்றும் நாக்கு ஆகியெற்றுடன் கூடிய வமய்நிகர ் குரல் ெலளயப் 

பாலதலய உருொக்கியுள்ளனர.் இதன் மூ ம் மூலளயின் சமிக்லஞகலளப் பயன்படுத்தி 

இயற்லகயான குரலலப் கபான்று வசயற்லகயான குரலல ஏற்படுத்த முடியும். 
o இது விபதத்ுகள், பக்க ொதம் அல்லது நரம்பு சாரந்்த குலறபாடுகள் 

ஆகியெற்றினால் பாதிக்கப்படட்ு கபச முடியாமல் இருப்பெரக்ளுக்கு உதெ 

இருக்கின்றது. 

❖ இரண்டு கபாட்டிகலளக் வகாண்ட ஐசிசி உலக கிரிக்வகட் லீக் பிரிவின் ஆண்களுக்கான 

ஒருநாள் சரெ்கதசப் கபாட்டியில் பங்கு வபறும் முதலாெது வபண் நடுெராக 

ஆஸ்திகரலியாலெச ்கசரந்்த கிலளரி கபாகலாசாக் உருவெடுதத்ுள்ளார.் 
❖ தனது எதிரப்்லபத் ததரிவிக்கும் விதமாக தபய்ஜிங்கில் நலடவபற்ற மண்டலம் மற்றும் 

பாலத ெழித்தட மன்ற (Belt and Road Forum) மாநாடல்ட இரண்டாெது முலறயாக இந்தியா 

தவிரத்த்ுள்ளது. 

o மண்டலம் மற்றும் பாலத ெழித்தடத் திட்டத்தின் முக்கியக் கூறான சீன-

பாகிஸ்தான் வபாருளாதார வபருெழிப் பாலதக்கு (China-Pakistan Economic Corridor - 

CPEC) எதிரான நிலலப்பாட்டில் இந்தியா உள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் அறிவுசார ் வசாதத்ுரிலம கட்டலமப்பில் “கபாதிய அளவிடத ் தகுந்த 

முன்கனற்றங்கள்” ஏற்படாத காரணத்தினால் அவமரிக்க ெரத்்தகப் பிரதிநிதிகள் (USTR - 

The US Trade Representatives) இந்தியாலெ “முன்னுரிலம கண்காணிப்புப் படட்ியல்” இல் 

லெதத்ுள்ளனர.்  

o தனது வசாந்தெ ் சட்டமான “பிரிவு 301 அறிக்லக” அல்லது உலக ெரத்்தக 

அலமப்பின் ெழிமுலறகள் ஆகியெற்றின் அடிப்பலடயில் இந்தியாவிற்கு 

எதிரான நடெடிக்லகலய கமற்வகாள்ளப் கபாெதாக அவமரிக்கா 

அசச்ுறுதத்ுகின்றது. 

❖ ககரளாவின் விழிஞ்சியம் துலறமுகதத்ில் நலடவபற்ற ஒரு நிகழ்சச்ியில் “எல் அண்ட் டி” 

என்ற நிறுெனத்தால் கட்டலமக்கப்பட்ட “ICGS C-441” என்ற இலடமறிப்புக் கப்பலானது 

இந்தியக் கடற்பலடப் பாதுகாப்புப் பணியில் இலணந்தது. இது உள்நாட்டிகலகயத் 

தயாரிக்கப்பட்டக் கப்பலாகும். 

❖ மும்லபயில் நலடவபற்ற விழாவில் பிரபல எழுத்தாளரான சலீம் கான், கதசிய விருது 

வபற்ற திலரப்படத் தயாரிப்பாளரான மதூர ் பண்டாரக்ர ் மற்றும் நடிலக வஹ ன் 

ஆகிகயாருக்குப் புகழ்மிக்க மாஸ்டர ்தீனநாத் மங்ககஷ்கர ்விருது ெழங்கப்படட்து. 

❖ தெறுதலாக விபத்தில் சிக்கிய ககாழிக் குஞ்சிலனக் காப்பாற்றியதற்காக மிகசாரலமச ்

கசரந்்த கதராக் சி லால்சச்ன்ஹிமாவிற்கு விலங்குகலள நன்முலறயில் நடத்த 

விலழகின்ற மக்கள் அலமப்பானது (PETA - People for the Ethical Treatment of Animals) ‘2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான கருலணயுள்ள குழந்லத’ என்ற விருலத அந்த சிறுவனுக்கு 

ெழங்கியுள்ளது.  

❖ வசன்லனயில் தமிழ்நாடு விலளயாடட்ுச ் வசய்தியாளரக்ள் சங்கம் மற்றும் இந்தியா 
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சிவமண்ட்ஸ் ஆகிகயார ் இலணந்து நடத்திய ெருடாந்திர விருதுகள் மற்றும் உதவித் 

வதாலக ெழங்கும் விழாவில் பிரபல கமலசப் பந்தாட்ட வீரரான சரத் கமலுக்கு 2019 ஆம் 

ஆண்டின் சிறந்த விலளயாடட்ு வீரர ்பட்டம் ெழங்கப்படட்து. 

❖ அங்ககாலாலெத் தாயகமாகக் வகாண்ட இசாத ் மாங்கனி இனமானது உத்தர 

கன்னடாவில் மிகவும் அரிதான பழ வலகயாக மாறி அசச்ுறு நிலலயில் உள்ளது. 

❖ சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகலள ஒட்டிய எல்லலப் பகுதியில் வெடி 

வபாருடக்லள கசமிதத்ு லெப்பதற்காக நிலத்துக்கு அடியில் குலககலள அலமக்க 

இந்திய இராணுெம் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

o வபாதுத் துலற நிறுெனமான கதசிய நீரம்ின் திறன் கழகமானது (NHPC - National 

Hydroelectric Power Corporation) இத்திட்டத்தின் பங்காளர ்நிறுெனமாகும். 

❖ இந்தியத் வதாழிற் துலற ெளரச்ச்ி ெங்கியானது (IDBI - Industrial Development Bank of India) 

ஈரானுடன் ெரத்்தகம் கமற்வகாள்ளும் இந்திய ஏற்றுமதியாளரக்ளுக்கு ெணிகப் பரிமாற்ற 

ெசதிகலள ஏற்படுத்தித ்தருெதற்காக இந்தியாவில் உள்ள 5 நகரங்களில் ஈரான் ெரத்்தகப் 

பிரிவுகலளத ்வதாடங்கியுள்ளது. 

o மும்லப, வகால்கத்தா, தில்லி, இந்தூர ் மற்றும் அகமதாபாத ் ஆகியலெ இதற்காக 

கதரந்்வதடுக்கப்பட்ட 5 நகரங்களாகும்.  

❖ அறிவியல்சார ்மற்றும் வதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்றம் (Council of Scientific & Industrial Research) 

மற்றும் வசல் & மூலக்கூறு உயிரியல் லமயம் ஆகியெற்லறச ் கசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் “எசிடன்ா” எனப்படுகின்ற ஒரு முடல்டயிடும் பாலூட்டியின் பாலில் 

காணப்படும் ஒரு நுண்ணுயிர ்எதிரப்்புப் புரதத்லதப் பிரிதவ்தடுதத்ுள்ளனர.் 

o இந்தப் புரதங்களானது கால்நலடகளில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிரக்் 

வகால்லிகளுக்கு மாற்றாகப் பணியாற்றும்.  

❖ ஐக்கிய நாடுகள் குழந்லதகள் நிதியத்தின் இந்தியப் பிரிவு மற்றும் நிதி ஆகயாக்கின் 

அட ் புத்தாக்கத் திட்டமானது பல்கெறு சமூகங்கலளச ் கசரந்்த குழந்லதகளிலடகய 

பங்ககற்பு, திறன் மற்றும் அதிகாரமளிப்பு ஆகியெற்லற ஊக்குவிப்பதற்கு ஒரு 

திறந்தவெளித ் தளத்லத உருொக்குெதற்கான உறுதிக் கடிதம் ஒன்றில் 

லகவயழுத்திடட்ுள்ளன. 

o இத்திட்டமானது அடல் புத்தாக்கத் திட்டத்தின் கீழ் உருொக்கப்பட்ட அடல் 

இலடமுக ஆய்ெகத்தின் மூலம் வசயல்படுத்தப்படும். 

❖ அவமரிக்காவி ் பயண இலசவுக் காலம் முடிந்த பிறகும் தங்கி இருப்பெரக்ள் மற்றும் 

அவமரிக்காவிலிருந்து வெளிகயற்றப்படும் மக்கலள பாகிஸ்தான் ஏற்க மறுப்பதால் 

அந்நாட்டின் மீது அவமரிக்கா தலடகலள விதித்துள்ளது. 

❖ வதன்கமற்கு பசிபிக் நாடான பப்புொ நியூ கினியாொனது கிரிக்வகட் உலகக் 

ககாப்லபயின் இரண்டாவது பிரிவு கபாட்டியில் 45 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஓமலன 

வீழ்த்தியதன் மூலம் சரெ்கதசக் கிரிக்வகட் ஆலணயத்தி ் ஒரு இடத்லதயும் ஒரு நாள் 

சரெ்கதசத ்தர நிலலலயயும் வபற்றுள்ளது.  
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு – ல ாக் ஆயுக்தா 

❖ தமிழ்நாடு மாநி  ஆளுநர ் 5 உறுப்பினரக்ள் தகாண்ட தமிழ்நாடு ல ாக் ஆயுக்தா 

அலமப்பின் தல வராக ஓய்வு தபற்ற உயரநீ்திமன்ற நீதிபதியான P. கதெதாலஸ 

நியமிதத்ுள்ளார.்   

❖ தமிழ்நாடு கலாக் ஆயுக்தாொனது ஒரு தலலெர,் இரண்டு நீதித ்துலற சார ்உறுப்பினரக்ள், 

இரண்டு நீதித ் துலற சாராத உறுப்பினரக்ள் உள்ளிட்ட 5 உறுப்பினரக்லளக் வகாண்ட 

அலமப்பாகும். 

❖ இந்த ஊழல் எதிரப்்பு அலமப்பின் நீதித ்துலறசார ்உறுப்பினரக்ளாக முன்னாள் மாெட்ட 

நீதிபதிகளான  கக. வஜயபாலன் மற்றும் R. கிருஷ்ணமூரத்்தி ஆகிகயாரும் நீதித்துலற 

சாராத உறுப்பினரக்ளாக ஓய்வு வபற்ற இந்திய ஆடச்ிப் பணி அதிகாரியான எம். 

ராஜாராம் மற்றும் மூத்த ெழக்குலரஞரான K. ஆறுமுகம் ஆகிகயாரும் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ இந்த அலமப்பின் தலலெர ்மற்றும் உறுப்பினரக்ள், அெரக்ள் பதவிகயற்ற நாளிலிருந்து 

ஐந்து வருடங்கள் வலரலயா அல்லது 70 ெயலத அலடயும் ெலரலயா இெற்றில் எது 

முன்னர ்ெருகிறகதா அது ெலர அப்பதவியில் இருப்பாரக்ள். 

❖ வபாதுப் பணியாளரக்ளுக்கு எதிரான புகாரக்லளப் பதிொளரிடகமா அல்லது அதற்குரிய 

அதிகாரியிடகமா கநரில ா அல்லது தபால் மூலலமா சமரப்்பிக்க கெண்டும். முகெரி 

இல்லாமல் வபறப்படும் புகாரக்ள் இக்குழுவினால் பரிசீலிக்கப்பட மாடட்ாது.  

 

ததால தூர தெய ்பாட்டு வாகனம் 

❖ உள்நாட்டில லயத் தயாரிக்கப்படட் நீரூக்கடியி ான ஒரு ததால தூர தெய ்பாடட்ு 

வாகனமானது தென்லனயி ் உள்ள லதசியக் கட ் ததாழி ்நுட்ப நிறுவனத்தினா ் (NIOT 

- National Institute of Ocean Technology) ெடிெலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த ொகனத்திற்கு மத்திய அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப அலமசச்கத்தின் கீழ் 

இயங்கும் கதசிய ஆராய்சச்ி ெளரச்ச்ிக் கழகத்தினால் (NRDC - National Research Development 

Corporation) “கதசிய வமசச்த்தக்க புத்தாக்க விருது” ெழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த ROV ஆனது அந்தமானில் உள்ள பெளப் பாலறகள், அகரபியக் கடலில் உள்ள கடல் 

கலளகள் மற்றும் அண்டாரட்ிகாவில் உள்ள பிரியதரஷ்னி ஏரி ஆகியெற்றில் பருெநிலல 

மாற்றம் குறித்த ஆய்வுகலள நடதத்ும் இந்திய ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு உதவுகிறது. 
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ஆதிெெ்ந ்லூர ்

❖ தூதத்ுக்குடி மாவட்டத்தின் ஆதிெெ்ந ்லூரிலிருந்து கண்தடடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளின் 

காரப்ன் கா க் கணிப்பின் மூ ம் இந்த மாதிரிகள் கி.மு. 905 முத ் கி.மு. 696ற்கு 

இலடப்படட் கா த்லதெ ்லெரந்்தலவ என்று உறுதி தெய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ ததா ் லகவிலனப் தபாருடக்ளின் காரப்ன் கா க் கணிப்பானது அதமரிக்காவின் 

புலளாரிடாவி ் உள்ள பீட்டா அன டிக் பரிலொதலன ஆய்வகத்தி ் நலடதபற்றது.  
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❖ தமிழ் எழுத்துருக்கலளக் தகாண்ட இந்தத் ததா ் லகவிலனப் தபாருட்களின் மூ ம் தமிழ் 

தமாழி பிராகிருத தமாழிலய விடப் பழலமயானது என்பலத உறுதி தெய்ய முடியும். 

லமலும் இதன் கா ம் கி.மு. 268 முத ் கி.மு. 232 வலர ஆகும்.  

 

லகாவி ் பாதுகாப்பு 

❖ இந்து ெமய அறநில யத் துலறயானது (The Hindu Religious and Charitable Endowments - HR&CE) 

மாநி ம் முழுவதும் உள்ள பாரம்பரியக் லகாவி ்களின் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு 

லகலயடல்டத் தயார ்தெய்துள்ளது. 

 

❖ லகாவி ்களின் கட்டலமப்புகள் ப வீனமாக இ ்ல  என்பலத உறுதி தெய்வதற்காகவும் 

நவீனத ்ததாழி ்நுட்பத்தின் உதவி இ ் ாம ் அதன் பராமரிப்லபத் ததாடருவலத உறுதி 

தெய்வதற்காகவும் இதுலபான்ற ஒரு அறிவிய ் அணுகுமுலறயுடன் கூடிய லகலயடு 

லதலவப்படுகின்றது.  

❖ HR & CE துலறயானது தமிழ்நாடு முழுெதும் ஏறத்தாழ 36,700 ககாவில்கலள 

நிரெ்கிக்கின்றது. 

❖ இந்தக் ககாவில்களில் 50 சதவிகிதத்திற்கும் கமற்பட்ட ககாவில்கள் பாரம்பரிய 

கட்டலமப்லபக் வகாண்டுள்ளது. இக்ககாவில்கள் 100 ஆண்டுகள் பழலமயானதாகும்.  

 

காளிங்கராயன் கால்வாய் 

❖ வநகிழ்வு மற்றும் வதரம்ாக் ககா ் கழிவுகள், வதாழிற்சாலலகளிலிருந்து வெளிகயறும் 

கழிவு நீர ்மற்றும் ககாழிப் பண்லணக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட கழிவுப் வபாருடக்ள் வதாடரந்்து 

வகாட்டப் படுெதால் ஈகராட்டில் உள்ள 736 ஆண்டுகள் பழலமயான காளிங்கராயன் 

கால்ொய் மாசுபடுகின்றது. 

❖ 90.5 கிகலா மீட்டர ்நீளமுள்ள இந்தக் கால்ொயானது பொனியிலிருந்து வகாடுமுடி  ெலர 

கால்ொயின் இரு புறங்களிலும் அலமந்துள்ள 15,743 ஏக்கர ்நிலத்திற்கு நீரப்்பாசன ெசதி 

அளிக்கிறது. 
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❖ காளிங்கராயன் கால்ொயானது வகாங்கு மண்டலத் தலலெரான காளிங்கராயன் 

என்பெரால் 1283 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. 

❖ இந்தக் கால்ொயின் நீர ் ஆதாரம் ஈகராட்டில் உள்ள பொனிக்கு அருகில் உள்ள 

காளிங்கராயன் அலணயாகும். 

❖ இந்தக் கால்ொயானது காவிரியின் இரண்டு முக்கியத் துலணயாறுகளான பொனி 

மற்றும் வநாய்யல் ஆகியெற்லற இலணக்கிறது.  

 

பாதரெ அளவுகள் 

❖ அண்ணாப் ப ்கல க் கழகத்தின் கட ் லம ாண்லமக்கான நிறுவனமானது (Institute for 

Ocean Management - IOM) தென்லனயி ் வாயு நில யிலுள்ள பாதரெத்தின் அளவானது 3.5 

நாலனா கிராம் /மீ3 என்பதிலிருந்து  8.5 நாலனா கிராம் /மீ3 வலரயி ான அளவி ் 

உள்ளதாகக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 

❖ வளிமண்ட த்தி ் வாயு நில யிலுள்ள பாதரெத்தின் ெரவ்லதெெ ்ெராெரி அளவானது   1.5 

நாலனா கிராம் /மீ3 ஆகும். 
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❖ ததாழிற்ொல  மாசுபாடல்டத் தவிர, பாதரெத்தின் மிகப் தபரிய இயற்லக இருப்பான 

கடலுக்கு அருகி ் உள்ள பாதரெமானது நகரத்தி ் காற்றி ் வாயு நில யிலுள்ள 

பாதரெத்தின் அதிக அளவிற்குக் காரணம் என்று ெந்லதகிக்கப் படுகின்றது.  

❖ மாசுபாடட்ு அளவானது கால  3 மணி முத ் கால  8 மணி வலர அதிகமாகவும் குளிர ்

கா த்லத விடக் லகாலடக் கா த்தி ் அதிகமாகவும் உள்ளது.  

 

கிலரட் லபக்யாரட்ு (புழக்கலட) பறலவக் கணக்தகடுப்பு 

❖ பங்குதபற்ற அலனத்து மாவட்டங்களிலடலய தமிழ்நாடல்டெ ் லெரந்்த லெ ம் 

மாவட்டமானது அதிக எண்ணிக்லகயி ான பறலவகளின் பட்டியல  (8420) கிலரட் 

லபக்யாடு (புழக்கலட) பறலவக் கணக்தகடுப்பு  (GBBC - Great Backyard Bird Count) 2019ற்கு 

ெமரப்்பிதத்ுள்ளது.  

 

❖ GBBC என்பது பறலெ இனங்களின் நிகழ் கநரப் புலகப்படத்லத உருொக்குெதற்கான ஒரு 

நிகழ்ொகும். 

❖ பங்ககற்பாளரக்ள் 4 நாடக்ள் நலடவபறக்கூடிய நிகழ்சச்ியின் அலனதத்ு நாடக்ளிலும் 

அல்லது குலறந்தபடெ்ம் ஏதாெது ஒரு 15 நிமிடங்களிலும் பறலெகலளக் கணக்கிட 

கெண்டும் என்று ககடட்ுக் வகாள்ளப்படுகிறாரக்ள். அெரக்ள் கணக்வகடுத்த 

எண்ணிக்லகலய birdcount.org என்ற ஆன்லலன் இலணயதளதத்ில் வதரிவிக்கிறாரக்ள். 

❖ இது காரவ்னல் பறலெயியல் ஆய்ெகம் மற்றும் கதசிய அடுகபான் (Audubon) 

சமூகத்தினால் 1998 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்டது. 

❖ GBBC என்பது காடுகளில் ொழும் பறலெகள் பற்றிய தரவுகலளச ் கசகரிதத்ு நிகழ் 

கநரத்தில் முடிவுகலளக் காண்பிக்கும் முதலாெது நிகழ்கநர குடிமக்கள் அறிவியல் 

திட்டமாகும். 

❖ 22-ெது ெருடாந்திர GBBC ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி 15 முதல் பிப்ரெரி 18 ெலர 

நான்கு நாடக்ள் நலடவபற்றது.  

 

ஆளி ் ா விமானம் - லொதலன 

❖ விமானப் லபாக்குவரதத்ு தபாது இயக்குனரகமானது (The Directorate General of Civil Aviation  - 

DGCA) ததால தூர விமான ஓட்டிகளுக்கான விமான அலமப்புத் திட்டத்தின் கீழ் (Remotely 
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Piloted Aircraft System - RPAS) லவலூர,் லெ ம், லகாயம்புதத்ூர ்ஆகிய நகரங்கலள ஆளி ் ா 

விமானங்களுக்கான புதிய லொதலன  இடங்களாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ சிவி ் ததால தூர விமான ஓட்டிகளுக்கான விமான அலமப்பு 2018 ஆம் ஆண்டின்  

தெய ்பாட்டிற்கான லதலவகளானது விமானப் லபாக்குவரத்லத உறுதி தெய்வதற்காக 

ஆளி ் ா வான்வழி விமானங்களின் தெய ்பாடுகலள ஒழுங்குபடுதத்ுகிறது மற்றும் 

கடட்ுப்படுதத்ுகிறது. 

 

❖ ஆளி ் ா விமானங்கள் தெய ்பாட்டிற்கு வரும் முன்னர ் அலனதத்ு ஆளில்லா 

விமானங்களும் “டிஜிடட்ல் ஸ்லக” என்ற தளத்தில் DGCA – உடன் பதிவு வசய்ெது 

கட்டாயமாகும். 

❖ RPAS ஆனது ஆளில்லா விமானங்களுக்குத் தலட விதிக்கப்படட்ுள்ள மண்டலங்களாக 

விமான நிலலயங்கலளச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகள், சரெ்கதச எல்லலக்கு அருகில் உள்ள 

பகுதிகள், தில்லியில் உள்ள விஜய் சவுக், மாநிலத ் தலலநகரங்களில் அலமந்துள்ள 

தலலலமச ் வசயலக ெளாகம், உத்திசார ் முக்கியமான / இராணுெத் தளொடங்கள் 

அலமந்துள்ள இடங்கள் ஆகியெற்லற அறிவிதத்ுள்ளது.  

 

மீன்பிடிப்பிற்குத் தலட 

❖ இனப்தபருக்கக் கா த்லத முன்னிடட்ு தமிழ்நாடு கடற்கலர தநடுகிலும் வருடாந்திர 61 

நாடக்ள் மீன்பிடி தலடக் கா மானது ஏப்ர ் 15 ஆம் லததி முத ் நலடமுலறக்கு வந்தது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டி ் இந்தத் தலடக் கா மானது 45 நாடக்ளிலிருந்து 60 நாடக்ளாக 

உயரத்்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ இராமநாதபுரம், தூதத்ுக்குடி, நாகப்பட்டினம் மற்றும் கடலூர ்உள்ளிட்ட மாநி த்தின் 13 

மாவட்டங்களி ் உள்ள ஏறத்தாழ 12,000 இயந்திரப் படகுகள் இந்தத் தலடக் கா த்தின் 

லபாது கடலுக்குள் மீன் பிடிக்கெ ்தெ ் ாது. 

❖ இந்தத் தலடயானது நாடட்ுப் படகுகளுக்குப் தபாருந்தாது. அலவ வழக்கம் லபா  மீன் 

பிடித்தல  லமற்தகாள்ளும். 

❖ தமிழ்நாடு மாநி மானது 1076 கில ா மீட்டர ் கடற்கலர எ ்ல லயக் தகாண்டுள்ளது. 

கட ் மீன் உற்பத்தியி ் முன்னணி மாநி ங்களி ் ஒன்றாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது. 
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தமிழ்நாடு  லதரத் ் 

❖ சுதந்திரத்திற்குப் பிந்லதய இலடக்கா  நாடாளுமன்றத்திற்குத் லதரந்்ததடுக்கப்பட்ட  

தற்தபாழுது உயிருடன் இருக்கும் ஒலர நபரான டி.எம். காளியண்ணா என்பவர ்நாமக்க ் 

ததாகுதியி ் உள்ள திருெத்ெங்லகாடு நகரத்தி ் தனது வாக்லகப் பதிவு தெய்தார.் 

அவருலடய வயது 99 ஆகும். 

❖ தற்தபாழுதுள்ள லெ ம், நாமக்க ், தருமபுரி மற்றும் கிருே்ணகிரி ஆகிய 

மாவட்டங்களிலன உள்ளடக்கிய ஒருங்கிலணந்த லெ ம் மாவட்டத்தி ் இருந்து 

லதரந்்ததடுக்கப்பட்ட முத ் பாராளுமன்றவாதி இவராவார.் 

❖ ஈலராடு நாடாளுமன்றத் ததாகுதியி ் 102 வயதான K. அருக்காணி என்பெர ் தனது 

ொக்குரிலமலயப் பதிவு வசய்தார.் 

 

லதரத் ் 2019 

❖ தமிழ்நாட்டி ் நலடதபற்ற 38 மக்களலவத் ததாகுதிகளுக்கான லதரத்லி ் ெராெரியாக 

71.87 ெதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.  

❖ இத்லதரத்லி ் 2.05 லகாடி ஆண்களும் 2.11 லகாடிப் தபண்களும் 1,011 மாற்றுப் 

பாலினத்தவரக்ளும் தங்களது வாக்குகலளப் பதிவு தெய்தனர.் 

❖ தருமபுரி பாராளுமன்றத் ததாகுதியி ் அதிக அளவி ் வாக்குகள் பதிவாயின. இங்கு 80.49 

ெதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின. 

❖ ததன் தென்லன பாராளுமன்றத் ததாகுதியி ் குலறவான வாக்குகள் பதிவாயின. இங்கு 

56.41 ெதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின. 

❖ மாநி த்தின் தல நகரி ் உள்ள மூன்று பாராளுமன்றத் ததாகுதிகள் மாநி த்தி ் உள்ள 

அலனதத்ுத் ததாகுதிகளிலடலய குலறவான வாக்குப் பதிலவெ ்ெந்திதத்ுள்ளன.  

Chennai North 63.47% 

Chennai Central 59.25% 

Chennai South 56.41% 
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ெட்டமன்ற இலடத் லதரத் ் 

❖ 18 இடங்களுக்கான ெட்டமன்ற இலடத் லதரத்லி ் ெராெரியாக 75.57 ெதவிகித வாக்குகள் 

பதிவாகியுள்ளன. 

❖ ெட்டமன்ற இலடத் லதரத்லி ் அதிக அளவி ் லொளிங்கரி ் 82.26 ெதவிகித வாக்குகள் 

பதிவாகின. இதற்கு அடுதத்ு அரூரி ் 82.08 ெதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின. 

❖ தபரம்பூர ்ெட்டமன்ற இலடத் லதரத்லி ் மிகக் குலறவான வாக்குகள் பதிவாகின. இங்கு 

64.14 ெதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின.  

 

லவலூர் லதரத் ் 

❖ தி.மு.க கெட்பாளரின் அலுெலகத்தில்  பதுக்கி லெக்கப்பட்டிருந்த அதிக அளவிலான 

நிதிலயப் பறிமுதல் வசய்தலதத் வதாடரந்்து கெலூர ் வதாகுதிக்கான மக்களலெத் 

கதரத்ல் இரதத்ு வசய்யப்பட்டது. 

❖ இந்தியத் கதரத்ல் ஆலணயமானது (EC - Election Commission) அந்தத் வதாகுதிக்கானத் 

கதரத்லல இரதத்ு வசய்ெதற்கானப் பரிந்துலரலய இந்தியக் குடியரசுத ் தலலெருக்கு 

அளித்தது. 

❖ ECI  ஆனது பின்ெரும் அதிகாரங்கலளப் பயன்படுத்தி அதவ்தாகுதிக்கான கதரத்லல 

இரதத்ு வசய்துள்ளது. 

o அரசியலலமப்பின் ஷரதத்ு 324 

o 1897-ெது சடட்க்கூறின் 21-ெது பிரிவு 

o நியாயமான மற்றும் கநரல்மயான கதரத்லல நடதத்ுெதற்காக ெழங்கப்படட்ுள்ள 

பிற அதிகாரங்கள்  

❖ சட்ட விகராதப் பணப்புழக்கம் காரணமாக கதரத்ல் இரதத்ு வசய்யப்பட்ட முதலாெது 

மக்களலெத ்வதாகுதியாக கெலூர ்ததாகுதி உருவெடுதத்ுள்ளது. 

 

கட ் மட்ட உயரவ்ு 

❖ அண்ணா ப ்கல க் கழகத்தின் புவியிய ் துலறயினா ் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி 

தென்லனக் கடற்கலரயிலுள்ள 1.5 ெதுர கில ா மீட்டர ் நி ப் பரப்பானது 2100 ஆம் 

ஆண்டி ் மூழ்கிவிடும் என்று கணித்துள்ளது.  

❖ கட ் மட்ட உயரவ்ு காரணமாக கட ் பரப்பானது ஒவ்தவாரு ஆண்டும் 0.5 மீட்டர ்அளவுக்கு 

நி த்லத லநாக்கி நகரந்்து தகாண்டிருக்கும். 

❖ கடந்த 50 ஆண்டுகளி ், ஒரு ஆண்டி ் 3.6 மி.மீ. கட ் மட்ட உயரவ்ானது வங்காள 

விரிகுடாவி ் நிகழ்ந்துள்ளது. 

❖ வங்காள விரிகுடாவி ் ஏற்பட்ட கட ் மட்ட அதிகரிப்பானது இதர ஆசியப் 

பிராந்தியங்களி ் ஏற்பட்டலத விட அதிகமாகும். 

❖ கட ் மட்ட உயரவ்ானது கடற்கலரலயாரப் பகுதிகளி ் உள்ள நி த்தடி நீரம்ட்டத்லத லம ் 

மட்டத்திற்குக் தகாண்டு வரும்.  

❖ நி த்தடி நீரி ் உள்ள நன்னீரி ் கட ் நீரானது க ந்து விடும்.  
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வீராணம் ஏரி 

❖ லமடட்ூர ் அலணயிலிருந்து திறந்து விடப்பட்ட நீரானது வீராணம் ஏரிலய 

வந்தலடந்துள்ளது. அந்த ஏரி நீரா ் மூழ்கியுள்ளது. 

❖ தென்லன நகரத்தின் நீரத்் லதலவயி ் 35 ெதவிகிதத்லத வீராணம் ஏரி பூரத்்தி தெய்கிறது. 

❖ இந்த ஏரியின் தமாத்தக் தகாள்ளளவானது 1,465 மி ்லியன் கன ெதுர அடியாகும் (mcft - 

million cubic feet).  

❖ ஒெ்வொரு நாளும் இந்த ஏரியிலிருந்து 6 mcft (180 மில்லியன் லிட்டரக்ள்) நீரானது 

எடுக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஒரு நாலளக்கு வசன்லன நகரத்தின் நீரத்் கதலெயானது 0.5 mcft ஆகும். 

❖ இந்த நீரானது குழாய்கள் மூலம் விழுப்புரம் மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாெட்டங்கள் 

ெழியாக நகரத்லத அலடகின்றது.  

 

ஏரி - வர ாறு 

❖ வீராணம் ஏரியானது லபரரசுச ்கசாழரக்ளின் ஆட்சியின் கபாது பத்தாெது நூற்றாண்டில் 

(கி.பி. 907 – 955) கட்டப்படட்து. 

❖ இது இராஜ ஆதித்ய கசாழனால் உருொக்கப்பட்டது.  

❖ இெர ் தனது தந்லதயான வீரநாராயணன் என்ற பட்டத்லதக் வகாண்ட முத ாம் 

பராந்தகெ ் கசாழன் என்பெரின் நிலனொக இந்த ஏரிக்கு வீர நாராயணன் என்று 

வபயரிட்டார.் 

❖ வீர நாராயணன் ஏரியானது பின்னாளில் வீராணம் ஏரி என்று அலழக்கப்பட்டது. 

❖ வீராணம் ஏரியானது கீழ் கமடட்ூர ் அலணயிலிருந்து வெளிகயற்றப்படட் நீர ் மற்றும் 

ெடொறு நதி ெழியாக வசல்லும் வகாள்ளிடம் ஆகியெற்றிலிருந்து நீலரப் வபறுகின்றது. 
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தவப்பத்தாற் பகுப்பு ஆல  

❖ தபருநகர தென்லன மாநகராட்சியானது (GCC - Greater Chennai Corporation) தநகிழிக் கழிவுப் 

தபாருடக்லளக் லகயாள்வதற்காகவும் அவற்றிலிருந்து எரிதபாருலள உற்பத்தி 

தெய்வதற்காகவும் ஒரு தவப்பத்தாற் பகுப்பு (Pyrolysis Plant) ஆலலலய நிறுெ முடிவு வசய்து 

வகாண்டிருக்கின்றது.  

❖ GCC ஆனது ஒெ்வொரு நாளும் 500 டன்கள் எலடயுள்ள வநகிழிக் கழிவுப் வபாருடக்லள 

உற்பத்தி வசய்கின்றது. 

❖ வெப்பத்தாற் பகுப்பு வசயல்முலறயானது ஆக்ஸிஜன் ொயு இல்லாத நிலலயில் மிகவும் 

அதிக வெப்ப நிலலயின் கீழ் வநகிழிப் வபாருடக்ளில் உள்ள கரிமச ் கசரம்ங்கலள 

சிலததத்ு அெற்லற எரிவபாருளாக மாற்றுகின்றது. 

❖ இந்த எரிவபாருளானது ஒரு லிட்டர ்ரூ.25 முதல் ரூ.35 ெலர விற்கப்படுகின்றது. ஒரு லிட்டர ்

எரிவபாருலளத ் தயாரிப்பதற்கு 2 கிகலா கிராம் வநகிழிக் கழிவுப் வபாருள் 

கதலெப்படுகின்றது.  

❖ இந்த எரிவபாருளானது சிவமண்ட், எஃகு, வசங்கல் வதாழிற்சாலலகள் மற்றும் 

வகாதிகலன்களில் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ கமலும் இந்த எரிவபாருளானது சரக்கு ெண்டிகள், மின்னாக்கி அலமப்புகள், நீராவிக் 

கப்பல்கள் மற்றும் இதர ொகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

 

கா ம். வாக்கியத்தின் முடிவு 

❖ லகாயம்புதத்ூலரெ ் லெரந்்த ெமூகத் ததாழி ்முலனலவாரான அருணாெெ் ம் 

முருகானந்தம் என்பவர ் பாரெ்ய்ூன் பத்திரிக்லகயினா ் தவளியிடப்படும் 2019 ஆம் 

ஆண்டின் உ கின் 50 சிறந்த தல வரக்ளின் பட்டியலி ் இடம் பிடிதத்ுள்ளார.்  

❖ இவர ் ெமீபத்தி ் தவளியிடப்பட்ட பட்டியலி ் 45-வது இடதத்ி ் தரவரிலெப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இவருலடய பணிலயப் பிரதிபலிக்கும் “காலம். ொக்கியத்தின் முடிவு” என்ற ஒரு 

ஆெணப்படம் இந்த ஆண்டில் சிறந்த குறும் படப் பிரிவில் ஆஸ்கர ்விருலத வென்றுள்ளது. 

❖ இெர ் குலறந்த விலலயுலடய மாதவிடாய்த் துணிகலளத் தயாரிக்கும் இயந்திரத்லதக் 

கண்டுபிடிதத்ார.் 

❖ இெர ் கிராமப்புற இந்தியாவில் மாதவிடாய் சுழற்சிக்கான பாரம்பரியத் தூய்லமயற்ற 

பழக்க ெழக்கங்கலளப் பற்றிய விழிப்புணரல்ெ உருொக்குெதற்கான அடிப்பலட 

வசயல்முலறகலள புதுப்பித்ததற்காக பாராட்டப்படட்ார.்  

 

இரயி ் சுற்றுப் பயணெ ்லெலவ 

❖ ததன்னிந்திய இரயி ்லவயானது தென்லன மண்ட த்தி ் முத ாவது இரயி ் சுற்றுப் 

பயணெ ்லெலவலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ 235.5 கில ா மீட்டர ்நீளமுலடய நாட்டின் மிகப்தபரிய சுற்றுப் பயணப் பாலத இதுவாகும். 

❖ தற்தபாழுது 35 கில ா மீட்டர ் ததால வு தகாண்ட தகா ்கத்தா புறநகர ் இரயி ் 
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பாலதயானது நாட்டின் நீளமான பாலதயாக இருக்கின்றது. 

 

 

தஞ்ொவூர் க ்தவட்டுகள் 

❖ தஞ்ொவூர ்பிரகதீஸ்வரர ்லகாவிலி ் உள்ள தமிழ் க ்தவடட்ுகள் இந்தி க ்தவடட்ுகளா ் 

மாற்றப்படட்ு வருகின்றன எனும் லபாலி தெய்தி பரவியது. 

❖ உண்லமயி ் இந்தக் க ்தவடட்ுக்கள் இந்தி தமாழிக்கும் மராத்தி தமாழிக்கும்   

பயன்படுத்தப்படும் லதவநகரி எழுத்து வடிவி ் எழுதப்படட்ுள்ளன. 

❖ லமலும் தகவ ்களுக்கு இங்லக தொடுக்கவும் 

o https://www.tnpscthervupettagam.com/modi-script/ 

❖ தஞ்ொவூர ்தபரிய லகாவிலி ் உள்ள க ்தவடட்ுகளின் பட்டிய ் 

அரெரக்ள் கல்சவட்டுக்களின் எண்ணிக்ளக 

ராஜ ராஜ லொழன் 64 

ராலஜந்திர லொழன் 21 

ராஜ ராஜ லொழன் II 1 

குல ாதத்ுங்க லொழன் - I 1 

குல ாதத்ுங்க லொழன் - III 1 

ராலஜந்திர லொழன் - III 1 

பாண்டியன் கா ம் 2 

விஜயநகர நாயக்கரக்ள் கா ம் 
4 

மராட்டிய ஆட்சியாளரக்ள் கா ம் 4 

 

நிழ ் இ ் ாத தினம் 

❖ தென்லன 25.05.19 அன்று நிழ ் இ ் ாத தினத்லதக் கலடபிடித்தது. 

https://www.tnpscthervupettagam.com/modi-script/
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❖ இந்த நாளன்று சூரியனானது மிகெெ்ரியாக தல க்கு லம ாக இருக்கும். 

❖ இது ஏறத்தாழ எந்ததவாரு  தபாருளின் நிழல யும் தலரயி ் ஏற்படுத்தாது.  

❖ இது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுலற நிகழும் 

❖ சூரியனின் கதிரக்ள் புவிப்பரப்பின் மீது உள்ள  தபாருளின் மீது தெங்குத்தாக விழுவதா ் 

இது நிகழ்கிறது. 

❖ எனலவ அந்தப் தபாருளின் நிழ ானது அதன் கீழ்ப்பகுதியில லய இருக்கும். 

❖ உ தகங்கிலும் உள்ள தவவ்லவறு இடங்களி ் தவவ்லவறு லநரங்களி ் இந்நிகழ்வு 

நிகழ்கின்றது. 

❖ தபாதுவாக, இந்தியாவி ் இது ஏப்ர ் மற்றும் தெப்டம்பர ்மாதங்களி ் நிகழும். 

 

❖ கடக லரலக மற்றும் மகரலரலக ஆகியவற்றிற்கு  உட்படட் இடங்களி ் மடட்ுலம இது  

நிகழும். 

❖ எனலவ இந்தியாவி ் கடக லரலகக்கு அப்பா ் அலமந்துள்ள தட ்லி, அ காபாத், ஸ்ரீநகர ்

லபான்ற பகுதிகளி ் இந்த நிழ ் இ ் ாத தினம் நிகழ்வதி ்ல . 

 

மதராஸ் பத்திரிக்லகயாளர ்

❖ தென்லன நகரத்தின் அரசிய ் மற்றும் க ாெெ்ார வர ாறு மீதான தனது 

எழுதத்ுகளுக்காகப் பிரப மாக அறியப்படுபவரான பாரம்பரிய ஆரவ் ர ் எஸ். 

முத்லதயா ெமீபத்தி ் கா மானார.்  

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் லததி தென்லன நகரத்தி ் நலடதபறும் மதராஸ் 

தினக் தகாண்டாட்டங்களுக்கான முக்கியப் பங்காளராக இவர ்தெய ்பட்டார.் 

❖ இவரது பணிகளுக்காக 2002 ஆம் ஆண்டி ் மிகவும் புகழ்தபற்ற பிரிட்டீே் லபரரசின் மிக 

உயரிய நிபுணதத்ுவ படட்ம் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 
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பாரதி எழுத்து வடிவம் 

❖ ஐஐடி – மதராஸ் நிறுெனத்லதச ் கசரந்்த விஞ்ஞானிகள் அடங்கிய ஒரு குழுொனது 

பன்வமாழி ஒளியியல் பண்பு வகாண்ட அங்கீகாரத் திட்டத்திலனப் பயன்படுத்தி பாரதி 

எழுதத்ு ெடிெத்தில் உள்ள ஆெணங்கலளப் படிப்பதற்கான ஒரு முலறலய 

கமம்படுத்தியுள்ளனர.் 

❖ பாரதி என்பது இந்தியாவிற்காக ஒரு வபாது எழுதத்ு ெடிெமாகப் 

பரிந்துலரக்கப்படட்ிருக்கும் ஒன்பது இந்திய வமாழிகளுக்கான ஒரு ஒருங்கிலணந்த 

எழுதத்ு ெடிெமாகும். 

❖ ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட எழுதத்ு ெடிெங்கள் பின்ெருமாறு : 

o Tamil 

o Kannada 

o Telugu 

o Malayalam 

o Devanagri 

o Bengali 

o Oriya 

o Gujarathi 

o Gurmukhi 

❖ கராமன் எழுதத்ு ெடிெமானது பல ஐகராப்பிய வமாழிகளுக்கான (ஆங்கிலம், பிவரஞ்சு, 

வஜரம்ன், இத்தாலி கபான்ற) ஒரு வபாது எழுதத்ு ெடிெமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

❖ அகதகபான்று பாரதி எழுதத்ு ெடிெமானது, ஒரு வபாது எழுத்து ெடிெதத்ுடன் இந்தியாவின் 

தகெல் வதாடரப்ுத் தலடகலள ஒழிக்க எண்ணுகின்றது.  

❖ பாரதி எழுத்து ெடிெத்தின் கீழ் ஆங்கிலம் மற்றும் உருது ஆகிய தமாழிகளின் எழுதத்ு 

ெடிெங்கள் ஒருங்கிலணக்கப்படவில்லல. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

மக்களலவத் லதரத்லி ் வாக்குப்பதிவு சீட்டுகள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு நலடதபறும் மக்களலவத் லதரத்லி ் ஒடட்ு தமாத்த நாடும் மின்னணு 

வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மூ மாக வாக்களிக்க உள்ள நில யி ் ததலுங்கானாவின் 

நிஜாமாபாத் பகுதி மக்கள் மடட்ும் வாக்குப் பதிவுெச்ீடட்ு மூ ம் வாக்களிக்க உள்ளனர.் 

❖ 2019 மக்களலவத் லதரத்லி ் நிஜாமாபாத் மக்களலவ ததாகுதியி ் 185 லவட்பாளரக்ள் 

லபாட்டியிடுகின்றனர.் 

❖ ஒரு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தி ் 16 லவட்பாளரக்லள மடட்ுலம இடம் தபறெ ்
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தெய்ய முடியும். லமலும் ஒரு வாக்குெ ்ொவடியி ் அதிகபடெ்மாக 4 இயந்திரங்கள் மடட்ுலம 

பயன்படுத்த முடியும். 

❖ எனலவ லதரத் ் ஆலணயமானது பலழய முலறயான வாக்குெ ்சீடட்ுமுலறக்கு திரும்பிெ ்

தெ ்  லவண்டிய கட்டாயத்தி ் உள்ளது.  

 

முப்பலடகளின் இரண்டாவது கூட்டுத் தளவாட முலனயம் 

❖ முப்பலடகளின் இரண்டாவது கூடட்ுத் தளவாட முலனயமானது மகாராே்டிராவின் 

மும்லபயி ் உள்ள கடற்பலடத் தளதத்ி ் தெய ்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. 

❖ இது மூன்று பாதுகாப்புப் பலடகளுக்கும் தளவாட ஆதரலவ அளிப்பலதாடு மனித வளம், 

வளங்கலளப் பயன்படுதத்ுத ், லபாலிகலள அகற்றுத ் ஆகியவற்லற லமம்படுதத்ுகிறது. 

❖ முப்பலடகலளயும் உள்ளடக்கிய முத ் முலனயமானது 2018-ம் ஆண்டி ் அந்தமான் 

மற்றும் நிலகாபார ்தீவுகளி ் அலமக்கப்பட்டது. 

❖ இந்திய இராணுவம் மற்றும் விமானப் பலட ஆகியவற்லற மடட்ுலம உள்ளடக்கிய 

மூன்றாவது முலனயமானது அொமின் கவுகாத்தியி ் வரவுள்ளது.  

 

SVEEP பயி ரங்கம் 

❖ இந்தியத் லதரத் ் ஆலணயமானது  150 ெமுதாய வாதனாலிகளுக்காக முலறயான 

வாக்காளரக்ள் க ்வி மற்றும் லதரத் ் பங்லகற்பிற்கான (SVEEP - Systematic Voter’s Education 

and Electoral Participation program) பயிலரங்கத்லத நடத்தியது. 

❖ இந்தப் பயிலரங்கத்தின் முக்கிய கநாக்கம் ொக்காளரக்ளுக்காக கல்வி மற்றும் 

விழிப்புணரல்ெ ஏற்படுதத்ுெதற்காக சமுதாய ொவனாலிகளுக்குப் பயிற்சி ெழங்குெது 

மற்றும் அவற்றின் திறலன கமம்படுதத்ுெதாகும். 

❖ சமுதாய ொவனாலி என்பது உள்ளூர ் மக்களுக்குப் வபாருத்தமானதாகவும் குறிப்பிட்ட 

பகுதியின் நலலனப் பூரத்்தி வசய்யக் கூடியதாகவும் இருக்கும் ஒரு ெலகயான 

ொவனாலிெ ்கசலெயாகும். 

❖ சமுதாய ொவனாலிகள் வபாதுொக குலறந்த ெரம்பு வகாண்ட, குலறந்த வசலவிலான 

வதாழில்நுட்பத்லதப் பயன்படுத்தி லாப கநாக்கில்லா நிறுெனங்களால் 

வசயல்படுத்தப்படுெதாகும். 

 

“இலடதவளி குறித்த கவனம்” 

❖ ஆக்ஸ்லபம் இந்தியாவானது “இலடதவளி குறித்த கவனம் - இந்தியாவி ் 

லவல வாய்ப்பின் நில லம” என்ற தலலப்பு வகாண்ட ஒரு அறிக்லகலய 

வெளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்லகயின்படி, தரமான கெலல ொய்ப்புகள் லபாதாலம மற்றும் சம்பள 

ஏற்றத்தாழ்வு ஆகியலெ இந்தியத் வதாழிலாளர ் சந்லதயில் சமதத்ுெமின்லம 

நிலவுெலதக் குறிக்கின்றன. 

❖ இந்த அறிக்லகயானது சம்பளத்திலும் தினக் கூலியிலும் பாலின சமதத்ுெமற்ற தன்லம 
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நி வுவலத எடுதத்ுக் காடட்ுகின்றது. லமலும் தபண்கள் எவ்வாறான பணியி ் 

இருந்தாலும் அவரக்ள் எெ்ொறு குலறந்த ஊதியத்திலனப் வபறுகின்றனர ் என்பலதயும் 

இது எடுதத்ுக் காடட்ுகின்றது. 

❖ கமலும் இது NSSO (National Sample Survey Organisation) கணக்வகடுப்பின் அடிப்பலடயில் 

சராசரியாக ஒரு பணிக்குத் தகுதி ொய்ந்த ஆண் வதாழிலாளரக்ள் வபறும் ஊதியத்லத 

விட வபண் வதாழிலாளரக்ள் 34 சதவிகிதம் குலறொகப் வபறுகின்றனர ் என்றும் 

கூறுகின்றது. 

ஆக்ஸ்லபம் 

❖ வறட்சி நிவாரணத்திற்கான ஆக்ஸ்லபாரட்ு குழு - ஆக்ஸ்லபம் என்பது உ க வறுலமலய 

ஒழிப்பதற்காக 1942 ஆம் ஆண்டி ் ததாடங்கப்பட்ட ஒரு ததாண்டு நிறுவனமாகும். 

❖ ஆக்ஸ்லபமானது இந்தியாவி ் மனிதாபிமான லெலவயின் 67-வது ஆண்லட 

அனுெரிக்கின்றது. 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டி ் ஆக்ஸ்லபம் கிலரட் பிரிட்டன் ஆனது பீகார ் வறட்சிக்கான தனது 

முத ாவது முழு  அளவி ான மனிதாபிமான உதவி வழங்குவலதத் ததாடங்கியது. 

 

CCIT - இறுதி 

❖ உ கம் முழுவதும் பயங்கரவாத அெச்ுறுத்த ்கள் மற்றும் தீவிரவாத நடவடிக்லககலள 

அடுதத்ு, இந்தியா மற்றும் தபாலிவியா  ஆகிய நாடுகள் ெரவ்லதெ தீவிரவாதம் மீதான 

விரிவான உடன்படிக்லகலய (CCIT - Comprehensive Convention on International Terrorism) 

விலரவாக இறுதி தெய்ய லவண்டும் என்று கூறியுள்ளன.  

❖ CCIT என்பது அலனதத்ு விதமான சரெ்கதசத் தீவிரொதத்லதயும் 

குற்றொளியாக்குெதற்காக முன்வமாழியப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தமாகும். கமலும் அது 

தீவிரொதிகள், அெரக்ளுக்கு நிதி, ஆயுதங்கள் மற்றும் புகழிடம் ெழங்குபெரக்ள் 

ஆகிகயாலரத ்தலட வசய்கிறது.  

❖ CCIT ஆனது 1996 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாொல் முன்வமாழியப்பட்டது. ஆனால் இது இதுநாள் 

வலர ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ் சலபயினால் ஏற்றுக் வகாள்ளப்படட்ு அதற்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்படவில்லல. 

❖ தீவிரொதம் வதாடரப்ான இந்த ஒரு உடன்படிக்லகலயத் தவிர, இதர 3 

உடன்படிக்லககளும் சரெ்கதச அளவில் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்டன. 

Name of the Convention  Year 

adopted 

International Convention for the Suppression of Terrorist 

Bombings 
1997 

International Convention for the Suppression of the Financing of 

Terrorism 
1999 

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

Terrorism 
2005 

 



• 
•  
 

38 
 

  

100வது லபாரக்் கப்ப ் 

❖ இந்தியக் கடற்பலட, இந்தியக் கடல ாரக் காவற்பலட மற்றும் தமாரீஷியஸ் கடல ாரக் 

காவற்பலட ஆகியவற்றிற்கு 100 லபாரக்் கப்ப ்கலளக் கடட்லமதத்ு வழங்கிய 

இந்தியாவின் முத ாவது கப்ப ் கடட்ும் தளமாக தகா ்கத்தாவி ் உள்ள காரட்ன் ரீெ ்

கப்ப ் கடட்ுமானம்  மற்றும் தபாறியாளரக்ள் என்ற நிறுவனம் உருதவடுதத்ுள்ளது.  

❖ 100-வது லபாரக்் கப்ப ான IN LCU - 56 ஆனது 216 நபரக்ளுக்கு இடெசதி அளிக்கக் 

கூடியதாக உள்ளது. கமலும் இதில் 2 உள்நாடட்ு CRN 91 துப்பாக்கிகளும் 

வபாருத்தப்படட்ுள்ளன. 

 

 

எமிொட் 

❖ இந்தியாவின் விண்க மான பிஎஸ்எ ்வி C - 45 ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 அன்று 

ஸ்ரீெரிககாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தொன் விண்வெளி லமயத்திலிருந்து விண்ணுக்குப் 

பாய்ந்தது.  

❖ இந்த விண்கலமானது இதர நாடல்டச ்கசரந்்த 28 வசயற்லகக் ககாள்கள் மற்றும் மின்னணு 

நுண்ணறிவு வசயற்லகக் ககாளான எமிசாட் ஆகியெற்லறெ ்சுமந்து வசன்றது. 

 

மாத்ரி பா ம் 

❖ இந்திய இராணுவமானது காே்மீரின் ல  -  டாக் பகுதியி ் உள்ள சிந்து நதியின்  மீது மிக 

நீளமான ததாங்கு பாலமான “மாத்ரி பாலத்லதக்” கட்டலமதத்ுள்ளது. 

❖ 260 சதுர அடி நீளம் வகாண்ட இந்தத ் வதாங்கு பாலமானது இந்திய இராணுெத்தின் 

தீயலணப்பு மற்றும் சீற்றப் பலடகளுக்கான சஹாஸ் அவுர ் கயாகயாதா என்ற பலடப் 

பிரிலெச ்கசரந்்த கபாரப்் பலடப் வபாறியாளரக்ளால் கட்டலமக்கப்படட்து.  

 

AUSINDEX - 19 

❖ இந்தியக் கடற்பலட மற்றும் ஆஸ்திகரலியக் கடற்பலட ஆகிய நாடுகளுக்கிலடகயயான 
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இருநாடட்ுக் கடற்பலடப் பயிற்சியான “AUSINDEX” (Australia India Exercise) என்பதின் 

மூன்றாெது பதிப்பானது விசாகப் பட்டினத்தில் நலடவபற்றுக் தகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்தக் கூடட்ுப் பயிற்சியானது இந்தியாவின் வதாலலகநாக்குப் பாரல்ெயான சாகர ்

திட்டம் (பிராந்தியத்தி ் உள்ள அலனவருக்குமான பாதுகாப்பு மற்றும் வளரெ்ச்ி) மற்றும் 

கடல்சார ்துலறயில் நல்ல ஒழுங்லக உறுதிப்படுதத்ுெதற்காக இரு நாடுகளின் பகிரம்ான 

கநாக்கங்கள் ஆகியெற்றின் மீது கெனத்லதச ்வசலுத்துகின்றது. 

Event Venue 

AUSINDEX -2015 Vishakapatnam 

AUSINDEX -2017 Freemantle, Australia 

AUSINDEX - 2019 Vishakapatnam 

 

தபாலிவியாவின் லித்தியம் 

❖ தபாலிவியா நாடானது இந்தியாவிற்கு தனது லித்தியம் காரப்லனடல்ட வழங்க ஒப்புக் 

தகாண்டுள்ளது. லமலும் இது இந்தியாவி ் லித்தியம் மின்க ன்/தெ ்கள் தயாரிப்பு 

ஆல களுக்கான கூடட்ு முயற்சியி ் ஈடுபடவிருக்கிறது. 

❖ உ கின் தமாத்த லித்தியம் இருப்பி ் நான்கி ் ஒரு பங்கு தபாலிவியாவி ் உள்ளது. 

❖ இந்தக் கூட்டாண்லமயானது இந்தியாவின் இ ட்சிய மின்ொரப் லபாக்குவரதத்ு திட்டமான 

“கபாக்குெரதத்ு உருமாற்றம் மற்றும் மின்கலன் கசமிப்பு மீதான கதசியத் திட்டத்திற்கு” 

மிகப்வபரிய உந்து சக்திலய அளிக்கும். 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டில் குலறந்தது 30 சதவிகித ொகனங்கள் மின்சார மின்கலனால் 

இயக்கப்படுெலதயும், அெற்றில் சமபங்கு வபாலிவியாவின் லித்தியத்லதப் 

பயன்டுதத்ுெலதயும் இந்தியா கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ வபாலிவியா, அரவ்ஜண்டினா மற்றும் சிலி ஆகிய நாடுகள் வதன் அவமரிக்க கண்டத்தின் 

லித்தியம் முக்ககாண நாடுகள் என்று அலழக்கப்படுகின்றன. 

 

கடற்கண்காணிப்பு தெலிகாப்டரக்ள் 

❖ அதமரிக்க நாடானது  ப  பயன்பாடு தகாண்ட எம்எெ-்60 “கராமிலயா” என்ற 

கடற்கண்காணிப்பு வஹலிகாப்டரக்ள் 24-ஐ இந்தியாவிற்கு விற்பலன வசய்ய ஒப்புதல் 

ெழங்கியுள்ளது. 

❖ நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கலளத்  தாக்கி அழித்தல், நிலப்பகுதியில் உள்ளலதத் தாக்கி அழித்தல், 

கண்காணிப்பு, தகெல் நிலல உணரத்்தி, கபாரின் கபாது கதடுதல் மற்றும் மீட்பு, கடற்பலட 

ஆயுத ஆதரவு மற்றும் தளொட உதவி ஆகியெற்றிற்காக இந்த ெலக வஹலிகாப்டரக்லள 

லாக்ஹீட் மாரட்்டின் என்ற நிறுெனம் ெடிெலமக்கிறது.  

 

கம்காஸா 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டி ் இந்தியா மற்றும் அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கிலடலய நலடதபற்ற 

2+2 லபெச்ுவாரத்்லதயின் லபாது தகவ ் ததாடரப்ு இணக்கப் பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 

ஒப்பந்தம் லகதயழுத்திடப்படட்து. 
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❖ இது அதமரிக்காவிலிருந்து தகவ ் ததாடரப்ு பாதுகாப்புக் கூறுகலள இந்தியாவிடம் 

பரிமாறிக் தகாள்ள வழி வகுக்கிறது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, முத ாவது பாதுகாப்பான தகவ ் ததாடரப்ு இலணப்பானது 

இந்தியக் கடற்பலடத் தல லமயகம் மற்றும் மத்திய அதமரிக்க மற்றும் பசிபிக் 

கடற்பலடத் தல லமயிடம் ஆகியவற்றிற்கிலடலய ஏற்படுத்தப்படட்து. 

❖ இது இந்தியா பின்வரும் வெதிகலளப் தபற வழிவலக தெய்கிறது. 

o முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த பாதுகாப்புத ் ததாழி ்நுட்பங்கலள 

அதமரிக்காவிடமிருந்துப் தபற 

o அதமரிக்க ஆயுதப் பலடகள் மற்றும் நிகழ்லநர அதமரிக்க உளவுதத்ுலற 

ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தகவ ் ததாழி ்நுட்ப அலமப்லப அணுக. 

 

AFSPA – அருணாெெ் ப் பிரலதெம் 

❖ மத்திய உள்துலற அலமெெ்கமானது அருணாெெ் ப் பிரலதெத்தி ் தமாத்தம் உள்ள 9 

மாவட்டங்களி ் மூன்று மாவட்டங்களிலிருந்து விமரெ்னத்திற்குரிய ஆயுதப் பலடகள் 

சிறப்பு அதிகாரெ ் ெட்டத்லத (AFSPA - Armed Forces Special Powers Act) திரும்பப் 

வபறுெதற்கான உத்தரலெப் பிறப்பிதத்ுள்ளது.  

❖ குடிலமப் பணியாளரக்ளுக்கு உதவுெதற்காக ஆயுதப் பலடகள் கதலெப்படும் 

பகுதிகளில் AFPSA பிறப்பிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ AFSPA சட்டதத்ின் பிரிவு 3-ன் கீழ் யூனியன் பிரகதசத்தின் ஆட்சியாளர ் அல்லது மாநில 

அரசு அல்லது மத்திய அரசு ஆகியெற்றினால் “பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள்” என்று 

அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களில் மடட்ும் இசச்ட்டம் வபாருந்தும். 

❖ 1987 ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி 20 அன்று அருணாசச்லப் பிரகதசம் தனி மாநிலமாக 

உருவெடுத்துள்ளது. அன்றிலிருந்து AFSPA சட்டமானது அருணாசச்லப் பிரகதசத்தின் சில 

பகுதிகளில் வசயல்படுத்தப்படட்து. 

AFSPA 

❖ AFSPA ஆனது 1942 ஆம் ஆண்டின் ஆயுதப் பலடகள் சிறப்பு அதிகாரங்கள் அெசரநிலலச ்

சட்டத்தின் அடிப்பலடயில் ெடிெலமக்கப் படட்ுள்ளது. 

❖ “பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளாக” அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இந்திய ஆயுதப் பலடகள் 

வசயல்படுெதற்கு முழு அதிகாரங்கலள அளிக்கக்கூடிய இந்தச ் சட்டமானது இந்திய 

நாடாளுமன்றத்தால் இயற்றப்படட்தாகும். 

❖ AFSPA சட்டங்கள் பின்ெருமாறு கூறப்படட்ுள்ளன. 

REGION STATUS 

Armed Forces Special Powers (Assam and Manipur) Act, 

1958  

(Extended to all 7 North East states later) 

Tripura, Meghalaya – 

Withdrawn 

 Rest of the States - Partially   

Withdrawn 



• 
•  
 

41 
 

  

The Armed Forces (Punjab and Chandigarh) Special 

Powers Act, 1983 

Withdrawn in 1997 

The Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers 

Act, 1990 

Active 

 

லபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பு 

❖ லதசிய முதலீடட்ு மற்றும் உள்கடட்லமப்பு நிதியம் (NIIF - National Investment and Infrastructure 

Fund) ஒரு தனியார ்முதலீடட்ு நிறுெனமான கராடிஸ் மற்றும் உலகளாவிய கபாக்குெரதத்ு 

உள்கடட்லமப்லப வசயல்படுதத்ும் நிறுெனம் ஆகியலெ இலணந்து இந்தியாவில் 

சாலலத் திட்டங்களில் 2 பில்லியன் டாலரக்ள் மதிப்பில் முதலீடு வசய்ெதற்கான ஒரு 

தளத்லத உருொக்கியுள்ளன.  

❖ NIIF என்பது இந்தியாவின் முதலாெது தன்னிசல்சயான வசாதத்ு நிதியம் ஆகும். இது 

இந்திய அரசால் 2015 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த நிதிலய உருொக்கப்படட்தன் கநாக்கமானது புதிதாகத ் வதாடங்கப்படவுள்ள 

திட்டங்கள் மற்றும் ஏற்வகனகெ வசயல்பாட்டில் உள்ள ெணிக ரீதியிலான திட்டங்களில் 

உள்கடட்லமப்பு முதலீட்டின் மூலம் வபாருளாதாரத் தாக்கத்லத அதிகப்படுதத்ுெதாகும். 

❖ NIIF-க்கான மூலதனமானது உள்நாடட்ு மற்றும் வெளிநாட்டில் உள்ள நிறுென 

முதலீட்டாளரக்ளிடமிருந்து வபறப்படுகின்றது. 

 

தரநில  மற்றும் ஒப்புலம மதிப்பீடு 

❖ தரநில  மற்றும் ஒப்புலம மதிப்பீடட்ுத் துலறயி ் ஒதத்ுலழப்லப ஏற்படுதத்ுவதற்காக 

இந்தியத் தரநில  அலமப்பானது தட ்லியி ் உள்ள இந்தியத் ததாழி ்நுட்ப 

நிறுவனதத்ுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றி ் லகதயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ ஐஐடி – தட ்லி ஆனது தரநில யாக்கத்திற்குத் ததாடரப்ுலடய ஆராய்ெச்ி மற்றும் 

லமம்பாடட்ுத் திட்டங்களுக்கான உள்கடட்லமப்பு வெதிலய அளிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. BIS  (Bureau of Indian Standards) ஆனது இத்திட்டங்களுக்காக ஐஐடி-

வடல்லிக்கு நிதியுதவிலய அளிக்கும். 

❖ BIS என்பது BIS சட்டம், 2016-ன் கீழ் உருொக்கப்பட்ட இந்தியாவின் கதசியத் தரநிலலகள் 

அலமப்பாகும். BIS-ன் வபாது இயக்குநர ்சுரினா ராஜன் ஆொர.்  

 

லபம் 2 

❖ கபம் 2 (இந்தியாவில் கலப்பு மற்றும் மின்சார ொகனங்களின் தயாரிப்பு மற்றும் துரிதமாக 

அெற்லற ஏற்றுக் வகாள்ளுதல்) திட்டமானது காரீய - அமில மின்கலன்களால் இயங்கும் 

மின்சார ொகனங்கலள தனது திட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. இது 

கமம்படுத்தப்படட் மின்கலன்களா ் இயங்கும் ொகனங்களுக்கு மடட்ும் மானியம் ெழங்க 

அனுமதிக்கிறது.  
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் கததியிலிருந்து கபம் 2 அல்லது கபம் திட்டத்தின் இரண்டாம் 

நிலலயானது வசயல்படுத்தப்படுகின்றது. இது 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்31 ஆம் கததி ெலர 

நீட்டிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ கபம் இந்தியாவானது கதசிய மின்சாரப் கபாக்குெரதத்ுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 2015 

ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்படட்து. 

❖ இது மானியங்கள் ெழங்குெதன் மூலம் ெணிக ரீதியில் இயங்கும் மின்சார 

ொகனங்களின் எண்ணிக்லகலய அதிகரிப்பலதயும் மின்சாரப் கபாக்குெரத்லத  

அதிகரிப்பலதயும் கநாக்கங்களாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ கபம்  திட்டமானது வதாழில்நுட்ப ெளரச்ச்ி, கதலெ உருொக்கம், கசாதலனத ்திட்டங்கள் 

மற்றும் கடட்ுமானத் திட்டங்கள் ஆகியெற்றின் மீது கெனதல்தெ ்வசலுதத்ுகின்றது. 

 

ITBP வாக்குகள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் மக்களலெப் வபாதுத ்கதரத்லுக்காக இந்கதா - திவபத்திய எல்லலப் 

பாதுகாப்புப் பலடலயச ்  (Indo-Tibetan Border Police - ITBP) கசரந்்த வீரரக்ள் முதலாெதாக 

ொக்களிதத்ுள்ளனர.் இெரக்ள் பணியாளர ் ொக்காளரக்ளாக (சரவ்ீஸ்) அருணாசச்லப் 

பிரகதசத்தி ் தங்களது ொக்லகப் பதிவு வசய்தனர.்  

❖ இந்திய நாட்டின் முதலாெது ொக்கானது ITBP-ன் வி ங்குகள் பயிற்சிப் பள்ளியின் 

தலலெரான டிஐஜி சுதாகர ்நடராஜன் என்பெரால் பதிவு வசய்யப்படட்து. 

❖ பாதுகாப்பு மற்றும் துலண இராணுெப் பலடலயச ் கசரந்்த பணியாளர ் ொக்காளரக்ள் 

தபால் மூலகமா அல்லது அெரக்ளால் நியமிக்கப்பட்ட நபரக்ள் மூ லமா ொக்லகப் பதிவு 

வசய்ய முடியும். 

ெரவ்ீஸ் வாக்காளரக்ள்  

❖ சரவ்ீஸ் ொக்காளரின் மலனவி சரவ்ீஸ் ொக்காளராகப் பதிவு வசய்யப்படுொர.் ஆனால் 

அெரது குழந்லதகள் சரவ்ீஸ் ொக்காளரக்ளாக பதிவு வசய்யப்படுெதில்லல. 

❖ பின்ெரும் பிரிலெச ்கசரந்்தெரக்ள் சரவ்ீஸ் ொக்காளரக்ள் ஆெர.்  
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Member of Armed Forces 

Member of Assam Rifles, CRPF, BSF, ITBF, GREF in Border Roads 

Organisation and Central Industrial Security Force. 

Employed by the Government of India in a post outside India. 

Member of an armed police force of a state, and serving outside that state. 

 

ொன்றளிக்கப்படாத விளம்பரங்கள் 

❖ இந்தியத் கதரத்ல் ஆலணயமானது ொக்களிக்கும் தினம் அல்லது அதற்கு முந்லதய 48 

மணி லநரத்தி ் கசாதலனகள் குழுவால் முன்னகரெ ் சான்றளிக்கப்படட் அரசியல் 

விளம்பரங்கள் தவிர மற்ற அலனதத்ு அரசியல்  விளம்பரங்கலளயும் தலட வசய்துள்ளது. 

❖ ஊடக சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுொனது மாநில மற்றும் மாெட்ட அளவில் 

அலனதத்ு அரசியல் விளம்பரங்கலளயும் ஆய்வு வசய்துெ ்சான்றிதழ்கலள அளிக்கும். 

❖ தற்வபாழுது ொக்குப் பதிவு நிலறெலடய இருக்கும் முந்லதய 48 மணி கநரத்தில் கதரத்ல் 

விளம்பரங்கலள மின்னணு ஊடகங்களின் மூலம் கமற்வகாள்ளத் தலட 

வசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

பசுலம மற்றும் இயற்லக நி த் லதாற்றம் 

❖ “பசுலம மற்றும் இயற்லக நிலத் கதாற்றம்” என்பதன் மீதான கதசியக் கருத்தரங்கானது 

மத்தியப் வபாதுப் பணித ்துலறயினால் ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தக் கருத்தரங்கானது ொழ்ொதாரத்லத கமம்படுதத்ும் சமூக இயற்லக நிலலப்புத் 

தன்லமயில் முக்கியப் பங்கு ெகிக்கும் பசுலம நகரப் பகுதிகளின் மீது கெனதல்தச ்

வசலுத்தியது. 

❖ பசுலம நகரப் பகுதிகள் என்பது பூங்காக்கள், விலளயாடட்ு லமதானங்கள், மரக் 

கடல்டகள், இயற்லகப் புல்வெளிகள், ஈர நிலங்கள் மற்றும் இதர நகரச ்சுற்றுச ்சூழல்கள் 

கபான்ற இயற்லகப் பகுதிகலளக் குறிக்கும். 

 

NIRF தரவரிலெ 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் நிறுெனங்கள் மற்றும் பல்கலலக் கழகங்களுக்கான கதசிய 

நிறுெனங்களுக்கான தரெரிலசக் கட்டலமப்பு (NIRF - National Institutional Ranking Framework) 

ெரிலசலய இந்தியக் குடியரசுத ்தலலெர ்இராம்நாத் ககாவிந்த் வெளியிடட்ுள்ளார.்  

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்29 அன்று NIRF ஆனது மத்திய மனித ெள கமம்பாடட்ுத் துலற 

அலமசச்கத்தினா ் ஒப்புத ் அளிக்கப்படட்ு வதாடங்கப்படட்து. 

❖ இதன் முதலாெது தர ெரிலசப் பட்டிய ் 2016-ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டது. 

❖ தரெரிலச அளவுருக்களானது கற்பித்தல், கற்றல் மற்றும் ெளங்கள், ஆராய்சச்ி மற்றும் 

ததாழில்சார ் நலடமுலறகள், படட்ப் படிப்பு முடிவுகள், அலனெலரயும் வசன்றலடயக் 

கூடிய மற்றும் அலனெலரயும் உள்ளடக்கிய நுண்ணறிவு ஆகியெற்லற 

உள்ளடக்கியுள்ளது.  
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❖ மதராஸில் உள்ள இந்தியத் வதாழில் நுட்ப நிறுெனமானது (The Indian Institute of Technology - 

IIT)  உயர ்நிறுெனங்களின் ஒடட்ு வமாத்த கதசியத் தர ெரிலசயில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

CATEGORY TOP INSTITUTE/ UNIVERSITY 

Overall IIT Madras 

Engineering IIT Madras 

Law National Law School of India University, Bengaluru 

Architecture IIT Kharagpur 

Medical Institutes AIIMS New Delhi 

Colleges Miranda House 

Pharmacy Jamia Hamdard 

Indian Management institutes IIM Bangalore 

Universities IISc Bangalore 

 

❖ தரவரிலெயி ் முன்னில யி ் உள்ள தமிழ்நாடல்டெ ் லெரந்்த ப ்லவறு க ்லூரிகள் 

பின்வருமாறு 

Category Name Rank 

COLLEGES Presidency College 3 

Loyola College 6 

UNIVERSITY Anna University 7 

Amrita Viswa Peedam 8 

ENGINEERING  

IIT Madras 1 

Anna University 9 

NIT Trichy 10 

PHARMACY JSS College, Nilgiris 10 

ARCHITECTURE 

NIT Trichy 7 

Anna University 12 

MEDICINE 

CMC, Vellore 3 

Amrita Viswa Peedam 5 

JIPMER, Pondicherry 8 

SRMC, Chennai 11 

MANAGEMENT IIM, Trichy 14 

   

OVERALL IIT Madras 1 
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ARIIA 

❖ இந்தாண்டில் (2019) முதன் முலறயாக NIRF-ன் கீழ் புத்தாக்க சாதலனகள் மீதான 

நிறுெனங்களின் அடல் தரெரிலசயானது (ARIIA - Atal Ranking of Institutions on Innovation 

Achievements)  அறிமுகப்படுத்தப் படட்ுள்ளது.  

❖ இந்தியாவில் உள்ள நிறுெனங்கள் மற்றும் பல்கலலக் கழகங்களுக்கான  ARIIA தர 

ெரிலசயானது மாணெரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளிலடகய “புத்தாக்கம் மற்றும் வதாழில் 

முலனவு ெளரச்ச்ி” வதாடரப்ான குறிகாட்டிகள் மீது பிரதத்ிகயகமாக 

ெழங்கப்படுகின்றது. 

❖ மதராஸில் உள்ள இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுெனமானது ARIIA-ன் தர ெரிலசயில் 

முதலிடத்தில் வலகப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

 

VVPAT ெரிபார்ப்பு 

❖ இந்திய உெெ் நீதிமன்றமானது ஒவ்தவாரு ெட்டமன்றப் பகுதி/ததாகுதியிலும் வாக்காளர ்

ெரிபாரக்்கும் காகிதத் தணிக்லக லொதலன முலறலய (voter verified paper audit trial - VVPAT) 

லதாராயமாக 5 வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கு அதிகரிக்குமாறு உத்தரவிடட்ுள்ளது.  

❖ இந்தியத் லதரத் ் ஆலணயத்தின் (ECI - Election Commission of India) முந்லதய 

வழிகாடட்ுத ்களின் படி, அலனதத்ு ெட்டமன்றப் பகுதி/ததாகுதிகளி ் VVPAT ஆனது ஒரு 

வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தி ் மடட்ுலம லநரடியாகெ ்ெரிபாரக்்கப்பட்டது.  

 

❖ ஏப்ரல் - கம மாதத்தில் நலடவபறவிருக்கும்  மக்களலெத் கதரத்லுக்கான இந்தியத் கதரத்ல் 

ஆலணயத்தின்  மாதிரி சரிபாரப்்பானது 4125 ொக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் VVPAT  

இயந்திரங்கலளக் தகாண்டிருக்கும்.  

VVPAT 

❖ VVPAT என்பது ஒரு நபர ்எந்தக் கட்சிக்கு ொக்களித்தாகரா அந்தக் கட்சியின் சின்னத்லத 

ஒரு காகிதத்தில் குறிப்பிடட்ுக் காடட்ும் ஒரு சாதனமாகும்.  

❖ இந்தக் காகிதமானது ஒரு சிறிய ொளரத்தின் மூ ம் 7 வினாடிகள் தவளியி ் 

காண்பிக்கப்படட்ுப் பின்னர ்அதற்குரியப் தபட்டியி ் விழுந்து விடும். வாக்காளர ்அந்தக் 

காகிதத்லத எடுதத்ுெ ்தெ ்  முடியாது.  
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❖ VVPAT ஆனது ொக்காளர ் எந்த கெட்பாளருக்கு ொக்களித்தாகரா அெரின் ெரிலச எண், 

கெட்பாளரின் வபயர ்மற்றும் அெருலடய சின்னம் ஆகியெற்லறக் காண்பிக்கும். 

 

லபா ்டு குருலேந்திரா 2019 

❖ இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகிய நாடுகளின் கூடட்ு இராணுவப் பயிற்சியின் 12-வது 

பதிப்பான “கபால்டு குருகஷத்திரா 2019” ஆனது உத்தரப் பிரகதசத்தின் ஜான்சியில் உள்ள 

பாபினா இராணுெ முகாமில் வதாடங்கியது. 

❖ மூன்று நாடக்ள் நடதத்ப்படும் இந்தப் பயிற்சியானது இராணுெத் வதாழில்நுட்பம், 

கடல்சார ்பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு மற்றும் தீவிரொதத்திற்கு எதிராகப் கபாரிடுதலல ெலுப் 

வபறச ்வசய்தல் ஆகியெற்லற கமம்படுதத்ும். 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு நெம்பர ் மாதத்தில் இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகிய நாடுகளானது 

இந்திய இராணுெம் மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆயுதப் பலடகளிலடகயயான ஒதத்ுலழப்லப 

ெலுப்படுதத்ுெதற்காக ஒரு ஒதத்ுலழப்பு ஒப்பந்தத்தில் லகவயழுத்திடட்ுள்ளன.  

 

நீதிமன்ற வரம்பு - தலட இ ்ல  

❖ இந்திய உெெ் நீதிமன்றமானது இன்றிலிருந்து வரதடெ்லணக் தகாடுலம அ ் து 

தகாடூரம் காரணமாக தனது புகுந்த வீட்டி ் இருந்து தவளிலயற்றப்படட் ஒரு தபண் தனது 

கணவர ் மற்றும் மாமியாருக்கு எதிராக குடியிருக்கும் இடத்திலிருந்லத வழக்குப் பதிவு 

தெய்ய ாம் என்று உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ அந்தப் தபண் இந்தியக் குற்றவிய ் ெட்டப் பிரிவு 498-ஏ வின் கீழ் எந்ததவாரு எ ்ல  

வரம்புமின்றி குற்றவிய ் நலடமுலறகலள ஆரம்பிக்க முடியும். 

❖ குற்றவிய ் நலடமுலறெ ்ெட்டத்தின் பிரிவு 177 ஆனது குற்றம் நலடதபற்ற வரம்பி ் உள்ள 

நீதிமன்றங்களி ் மடட்ுலம வழக்குப் பதிவு தெய்யப்படட்ு விொரிதத்ுத் தண்டலன 

வழங்குவலதக் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்த முக்கியமான தீரப்்பானது ரூபாலி லதவி எதிர ்உத்தர பிரலதெ அரசு மற்றும் ப ர ்

என்ற வழக்கி ் வழங்கப்படட்து. 

 

கங் ா ததாங்பி லபார ்

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 07 அன்று கங் ா ததாங்பி லபாரின் 75வது  ஆண்டு பிளாட்டின 

நிலனவு தினமானது இராணுவப் லபாரத்் தளவாடப் பலடயினா ் இம்பாலுக்கு அருகி ் 

உள்ள கங் ா லதாங்பி லபார ்நிலனவகத்தி ் அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது இரண்டாம் உ கப் லபாரின் மிகக் கடுலமயான லபாராகக் கருதப்படுகின்றது. 

❖ இது 1944 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 06 ஆம் லததி இரவு மற்றும் 07 ஆம் லததியி ் ஜப்பானியப் 

பலடகளுக்கு எதிராக 221 லமம்பட்ட லபாரத்் தளவாட பலடப் பிரிலவெ ்லெரந்்த வீரரக்ளா ் 

லபாரிடப்படட்து. 
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❖ இந்தப் லபாரானது இரண்டாம் உ கப் லபாரின் ததன் கிழக்கு ஆசிய அரங்கின் ஒரு 

பகுதியாக ஜப்பானின் பரம்ாலவ லநாக்கிய இ க்கின் மீதான திருப்பு முலனகளி ் 

ஒன்றாகும். 

❖ இந்தப் லபார ் நலடதபற்றுக் தகாண்டிருக்கும் அலத ெமயத்தி ் லகாஹிமாப் லபாரும் 

நலடதபற்றது. இந்த இரண்டு லபாரக்ளிலும் மிகப் தபரிய இழப்புகலள ஜப்பான் 

ெந்தித்தது.  

 

லதாம்கார ்பாலறக் கல  வளாகம்   

❖ இந்த வளாகமானது காே்மீரி ் சிந்து நதிக்கலரக்கு அடுதத்ுள்ள ல  நகரத்தி ் உள்ள 

லதாம்கார ்கிராமத்தி ் அலமந்துள்ளது. இது 500 சிற்ப லவல கலளக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ 2000 மற்றும் 4000 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இலடப்பட்டதாகக் கருதப்படும் இது அதிக 

அளவி ான பாலறகளி ் தெதுக்கப்பட்ட ஓவியங்கலளக் தகாண்டுள்ளது.  
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❖ வர ாற்றுக்கு முந்லதய இந்தப் பாலற ஓவியங்கலள தனி ஒரு மனிதனாகப் 

பாதுகாப்பதி ் முக்கியக் கருவியாக தெய ்பட்ட ஒரு விவொயியான ஸ்டான்சின் தங்ஜுக் 

என்பவரது முயற்சியினா ் 2012 ஆம் ஆண்டி ் இவ்வளாகம்  ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ தபட்லராகி ்ப்ஸ் (petroglyphs) என்பது பாலறப் பரப்பின் பகுதிலய மறு உருவாக்கம் 

தெய்வது, எடுப்பது, தெதுக்குவது மற்றும் அக ப்படுதத்ுவது ஆகியவற்றின் மூ ம் 

பாலறக் கல  வடிவமாக உருவாக்கப்படட் உருவங்களாகும். 

❖ இதன் லெதமலடந்த நில  காரணமாக இது ெமீபத்தி ் தெய்தியி ் வந்துள்ளது. 

 

லமாடி திலரப்படம் - தலட 

❖ லதரத் ் கா த்தின் லபாது பிரதமர ் நலரந்திர லமாடி குறித்தத் திலரப்படத்லதத் 

திலரயிடுவதற்கு (திலரப் படத்தின் தபயர ் - PM Narendra Modi) இந்தியத் லதரத் ் 

ஆலணயம் தலட விதித்துள்ளது. 

❖ இது எந்ததவாரு அரசிய கட்சிலயலயா அ ் து தனி நபரக்லளலயா காட்சிப்படுதத்ும் இது 

லபான்ற திலரப்படங்கலள மின்னணு ஊடகங்களி ் திலரயிடக் கூடாது என்று 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 

பிரதமர் - வருத்தம் ததரிவித்த ் 

❖ ஏப்ர ் 13 அன்று நிகழும் ஜாலியன் வா ாபாக் படுதகால யின் 100-வது நிலனவு 

தினத்லத முன்னிடட்ு பிரிட்டிே் பாராளுமன்றத்தி ் அந்நாடட்ு பிரதமர ் ததரொ லம 

வருத்தம் ததரிவித்தார.் 

❖ ராணி எலிெதபத் இந்த நிகழ்லவ, இந்தியாவுடனான பிரிட்டனின் கடந்த கா  வர ாற்றி ் 

"துயரத்லத ஏற்படுத்தக் கூடிய ஒரு உதாரணம்" என்று கூறியதாக ததரொ லம கூறினார.் 

❖ ஆனா ் அந்நாட்டின் தஜரம்ி லகாரல்பன் தல லமயி ் தெய ்படும் எதிரக்் கட்சியான 

ததாழி ாளர ் கட்சியானது, ஜாலியன் வா ாபாக் படுதகால க்காக அந்நாட்டின் 

பாராளுமன்றத்தி ் பிரிட்டிே் அரொனது “முழு மனதுடன் மன்னிப்பு லகடக் லவண்டும்” 

என்று கூறியுள்ளது. 

 

முத ் கட்ட வாக்குப்பதிவு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 11 அன்று நாடாளுமன்றத் லதரத்லுக்கான முத ் கட்ட வாக்குப் 

பதிவு ததாடங்கியிருக்கின்றது. 2019 ஆம் ஆண்டு லம 19 அன்று நாடாளுமன்றத் 

லதரத்லுக்கான 7-வது மற்றும் இறுதிக் கட்ட வாக்குப் பதிவு நலடதபறவிருக்கின்றது.  
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❖ ஆந்திரப் பிரலதெம் (25), ததலுங்கானா (17), உத்தரகாண்ட் (5), லமகா யா (2) மற்றும் 

அருணாெெ் ப் பிரலதெம் (2) உள்பட 20 மாநி ங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரலதெங்களி ் 

தமாத்தம் 91 இடங்களுக்கான வாக்குப் பதிவு ததாடங்கியிருக்கின்றது.  

 

பள்ளிக் குழந்லதகளின் சுகாதாரம் 

❖ சுகாதார ந  ஆல ாெலன வழங்கக் கூடிய பகுதிகளி ் பணியாற்றும் ஒரு அலமப்பான 

ஜரம்ா தவ ்னஸ் அலமப்பானது ப ்லவறு ெமூக-தபாருளாதார பின்னணிலயக் தகாண்ட 

பள்ளி தெ ்லும் 2 இ டெ்ம் குழந்லதகளிலடலய ஒரு சுகாதார ஆய்லவ நடத்தியது.  

❖ இது “பள்ளிகளின் திறன் மற்றும் தாக்கங்கலள கமம்படுதத்ுதல்: பள்ளி சுகாதார முதல் 

கட்ட கசாதலனத் திட்டத்திலிருந்து வபறப்பட்ட நுண்ணறிவு” என்ற தலலப்லபக் வகாண்ட 

ஒரு அறிக்லகலய வெளியிடட்ுள்ளது. 

முடிவுகள் 

❖ உடல் பருமன், பாரல்ெக் குலறபாடு மற்றும் பல் வதாடரப்ான பிரசச்லனகள் கபான்றலெ 

இந்தியா முழுெதும் 2 ெயது முதல் 17 ெயது ெலர உள்ள பள்ளி வசல்லும் குழந்லதகள் 

எதிரவ்காள்ளும் பிரசச்லனகளாகும். 

❖ 30.4 சதவிகித மாணெரக்ள் இயல்பற்ற பிஎம்ஐ (உடல் வபாருண்லம எண்) 

வகாண்டெரக்ளாக உள்ளனர.் இரண்டு மாணெரக்ளில் ஒருெருக்கு மூக்குக் கண்ணாடி 

கதலெப்படுகின்றது.  

 

இந்திய நகரங்கள் மற்றும் காற்று மாசுபாடு  

❖ இந்திய நகரங்களி ் உள்ள அபாயகரமான காற்று மாசுபாடட்ு நில லய எடுதத்ுக் 

காடட்ுவதற்காக “2014-2019 ஆகிய வருடங்களுக்கு இலடப்படட் ஆண்டுகளில் 

இந்தியாவில் காற்றின் தரம் மீதான அரசியல் தலலெரக்ளின் நிலல மற்றும் 
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நடெடிக்லககள்” என்ற தலலப்பு வகாண்ட அறிக்லகலய காலநிலல கபாக்குகளுக்கான 

சுற்றுசச்ூழல் குழு என்ற அலமப்பு வெளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது பிரதமர ் நகரந்திர கமாடியின் மக்களலெத் வதாலகயான ொரணாசியானது உலக 

சுகாதார நிறுெனத்தின் மிகவும் மாசுபடட்ுள்ள 15 நகரங்களின் பட்டியலில் மூன்றாெது 

இடத்தில் உள்ளது என்று கூறுகிறது. 

❖ இது ொரணாசியில் நிலலலம கமாசமலடந்துள்ளது என்று கூறுகிறது. ஆனால் அரசு  

அதன் அழகுபடுத்தல் மற்றும் கட்டலமப்பு ஆகியெற்றில் மடட்ுலம கெனத்லதச ்

வசலுத்துவதாகக்  கூறுகிறது.  

❖ ொரணாசி நகரத்தில் அதிக அளவிலான கடட்ுப்பாடற்ற கடட்ுமானத்தின் காரணமாக 

ஒெ்ொலம மற்றும் சுொசப் பிரசச்லனகளால் பாதிக்கப்படட்ுள்ள மக்களின் 

எண்ணிக்லக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ ொரணாசியின் காற்றுத ் தரக் குறியீடானது 2017 ஆம் ஆண்டில் 490 என்ற மிகவும் 

அபாயகரமான நிலலயிலும் 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் 384 என்ற மிகவும் 

கமாசமான நிலலயிலும் இருந்தது.  

Air Quality Index Status 

0 – 50 Good 

51 – 100 Satisfactory 

101 – 200 Moderate 

201 – 300 Poor 

301 – 400 Very Poor 

401 – 500 Severe 

❖ லக்கனா மற்றும் கான்பூர ் ஆகிய பாராளுமன்றத் வதாகுதிலயச ் கசரந்்த உறுப்பினரக்ள் 

தங்கள் வதாகுதிகளில் காற்று மாசுபாடட்ுப் பிரசச்ிலன குறிதத்ு எதுவும் கண்டு 

வகாள்ெதில்லல என்று அந்த அறிக்லக கூறுகிறது. 

❖ மத்திய உள்துலற அலமசச்ரான ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் மூத்த பாஜக தலலெரான முரளி 

மகனாகர ் கஜாஷி ஆகிகயார ் முலறகய லக்கனா மற்றும் கான்பூர ் பாராளுமன்றத் 

வதாகுதிகளின் உறுப்பினரக்ளாெர.்  
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வீர் பரிவார் தெயலி 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தல வர ்மத்திய ரிெரவ்் காவற்பலடயின் (CRPF - Central Reserve Police 

Force) 54-வது வ ் லம தினக் தகாண்டாட்டத்தின் லபாது (ஏப்ர ் 09) “வீர ் பரிவார ்

வசயலிலயத்” வதாடங்கி லெத்தார.்  

❖ இது எல்லலப் பகுதிகளில் பணியாற்றும் கபாது வகால்லப்பட்ட CRPF வீரரக்ளின் 

குடும்பங்களுக்கான ஒரு லககபசிச ்வசயலியாகும். 

❖ வீர ் பரிவார ் வசயலியானது வகால்லப்பட்ட வீரரக்ளின் குடும்பங்களின் லககபசிகளில் 

பாதுகாப்பான முலறயில் நிறுெப்பட விருக்கிறது. இது வசயலிப் பட்டியலில் (Stores) 

இருக்காது. 

❖ இந்தச ் வசயலியானது பண ெழங்கீடுகள், ஓய்வூதிய நலன்கலள ெழங்குதல் ஆகியலெ 

வதாடரப்ாக இறந்த CRPF வீரரக்ளின் குடும்பங்களுக்கு நிகழ்கநர உதவிலய அளிக்கும். 

 

வளரெ்ச்ி உதவி 

❖ லநபாளத்தி ் 25 படுக்லக வெதி தகாண்ட மகப்லபறு மருதத்ுவமலனலய இந்தியா 

கட்டியுள்ளது. இந்த மருதத்ுவமலன ெந்திர நாராயண் யாதவ் நிலனவு மகப்லபறு 

மருத்துவமலன என்று அலழக்கப் படும்.  

❖ இந்த மருத்துவமலனயானது இந்திய அரசின் சிறு வளரெ்ச்ித் திட்டத்தின் கீழ் (SDP - Small 

Development Projects Scheme) கட்டப்படட்ுள்ளது.  

❖ SDP ஆனது ஆப்கானிஸ்தான், கநபாளம், பூடான், ெங்காள கதசம் மற்றும் மியான்மர ்
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கபான்ற அண்லட நாடுகளுக்கு இந்திய ெளரச்ச்ி உதவியின் ஒரு தூணாக உள்ளது. 

❖ இந்திய தவளிநாடட்ுக் தகாள்லகயின் ஒரு முக்கிய அம்ெம் வளரெ்ச்ி உதவியாகும். 

 

ரயி ்வயர ்லவ-லப 

❖ மும்லபயி ் உள்ள ொந்தாகுரூஸ் இரயி ் நில யமானது ரயி ்வயர ் லவ-லப 

மண்ட த்லதப் தபற்ற 1600-வது இரயி ் நில யமாக உருதவடுதத்ுள்ளது. 

❖ ரயி ்வயர ்என்பது ரயி ் தட ்லின் ஒரு வணிக அல வரிலெ முன்தனடுப்பாகும்.  

❖ ஏற்கனலவ இரயி ் தட ் என்ற அலமப்பானது 985 இரயி ் நில யங்களுக்கு அதிலவக 

லவ-லப வெதிலய வழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்திய ரயி ்தட ் கழகமானது இந்திய அரசின் மினிரத்னா தபாதுதத்ுலற 

நிறுவனமாகும். 

❖ இது நாட்டி ் மிகப்தபரிய நடுநில யான ததால த் ததாடரப்ு கட்டலமப்பு 

வழங்குநரக்ளி ் ஒன்றாகும். 

 

 ேரத்து 324 

❖ இந்தியத் லதரத் ் ஆலணயமானது ேரதத்ு 324-ன் கீழ் உள்ள அதிகாரங்கலளப் 

பயன்படுதத்ி நாடாளுமன்றத் லதரத் ் நிலறவுலடயும் வலர மூன்று அரசிய ் ொரந்்த 

திலரப் படங்களுக்குத் தலட விதித்துள்ளது. 

❖ அரசிய லமப்பின் ேரதத்ு 324-ன் கீழ், லதரத்ல  நடதத்ுவது மற்றும் கடட்ுப்பாடுகலள 

விதிப்பது ஆகிய அதிகாரங்கள் லதரத் ் ஆலணயத்திற்கு வழங்கப்படட்ுள்ளன. லமலும் 

அலனதத்ு லவட்பாளரக்ளுக்கும் ஒரு ெமநில லய உருவாக்குவதற்குத் லதலவயான 

நடவடிக்லககலள லமற்தகாள்வதும் இதன் பணியாகும். 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டி ் சிவி ் உரிலமகளுக்கான மக்கள் ஒன்றியம் எதிர ்இந்திய அரசு  என்ற 

வழக்கி ் இந்திய உெெ் நீதிமன்றமானது நியாயமான மற்றும் லநரல்மயான லதரத் ானது 

இந்திய அரசிய லமப்பின் “அடிப்பலடக் கடட்லமப்பின்” ஒரு பகுதி என்று தீரப்்பு 

ெழங்கியுள்ளது. 

 

 

ரலப ் குறித்து இந்திய உெெ்நீதிமன்றம் 

❖ இந்திய உெெ் நீதிமன்றமானது ரலப ் ஒப்பந்தம் குறித்த ப  ஆவணங்கள் 

திருடப்படட்லவயாக இருப்பதா ் அது குறிதத்ு நீதிமன்றங்களினா ் விொரலண 

தெய்யக்கூடாது என்ற வாதங்கலளத் தள்ளுபடி தெய்துள்ளது. 

Movie  Personality 

Udyama Simham K Chandrasekar Rao 

Lakshmi’s NTR NT Rama Rao 

PM Narendra Modi Narendra Modi 
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❖ பிதரஞ்சு உற்பத்தியாளரான டொ ்ட் நிறுவனதத்ுடன் 136 ரலப ் லபார ்விமானங்கலள 

வாங்குவதற்காக ப  ஆண்டுகளாக ததாழி ்நுட்ப விவாதங்கள் மற்றும் ெமரெ 

முயற்சிகள் நிகழ்ந்த லபாதிலும் நலடதபற்றுக் தகாண்டிருக்கும் லபெச்ு வாரத்்லதகலளக் 

லகவிட 2015 ஆம் ஆண்டி ் பிரதமர ்முடிவு தெய்தார.் 

❖ இவர ்முந்லதயதிலிருந்து முற்றிலும் லவறுபட்ட 36 ரலப ் லபார ்விமானங்கலள மடட்ுலம 

வாங்குவதற்காக ஒரு புதிய அரசுகளுக்கிலடலயயான ஒரு ஒப்பந்தத்லத அறிவித்தார.் 

❖ ப  மனுதாரரக்ள் இந்த ஒப்பந்தம் குறிதத்ு இந்திய உெெ் நீதிமன்றம் விொரலண நடத்த 

லவண்டும் என்று லகாரிக்லக லவத்தனர.்  ஆனா ் 2018 ஆம் ஆண்டி ் இந்திய உெெ் 

நீதிமன்றமானது இதி ் தல யிடுவதி ்ல  என்று முடிவு தெய்து மனுக்கலள தள்ளுபடி 

தெய்தது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டி ், தி இந்து நாளிதலழெ ்லெரந்்த என். இராம் என்பவர ்பாதுகாப்புத ்துலற 

அலமெெ்கத்தின் அதிகாரிகளா ் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் லகாப்புகலள 

தவளியிட்டார.் அலவயாவன 

o பாதுகாப்புத ் துலற அலமெெ்கத்தின் ெமரெக் குழுவானது பிரதம அலமெெ்ரக 

அலுவ கம் டொ ்ட் நிறுவனதத்ுடன் தனிப்பட்ட ெமரெப் லபெச்ுவாரத்்லதயி ் 

ஈடுபடட்ுள்ளதாக புகார ்ததரிவித்தது. 

o இந்த தனிப்பட்ட லபெச்ுவாரத்்லதகளானது இந்தியாவின் நில லய வலுவிழக்கெ ்

தெய்தது. இது ஒரு சிறந்த ஒப்பந்தத்லதத் தலட தெய்தது. 

o வங்கி உத்தரவாதங்கள் மற்றும் ஊழ ் தடுப்பு நடவடிக்லககள் லபான்ற 

இந்தியாவிற்கான தரநில களுக்கான பகுதிகலளப் பிதரஞ்சு அரசு நீக்க 

அனுமதிக்கப்படட்து. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டி ் தள்ளுபடி தெய்யப்பட்ட இந்த வழக்கின் மனுதாரர,் தி இந்து நாளிதழின் 

ஆவணங்களின் அடிப்பலடயி ் மீண்டும் உெெ் நீதிமன்றத்லத அணுகி சீராய்வு மனுலவத் 

தாக்க ் தெய்தார.் 

❖ இந்திய அரொனது இந்த ஆவணங்கள் திருடப்பட்டலவ என்றும் பிரதி எடுக்கப்பட்டலவ 

என்றும் இது குறிதத்ு லமலும் விொரலண லமற்தகாண்டா ் லதெப் பாதுகாப்பிற்கு 

அெச்ுறுத்த ் ஏற்படும் என்றும் உெெ்நீதிமன்றத்திடம் வாதிட்டது. 

❖ இந்திய உெெ் நீதிமன்றம் இந்த வாதங்கலள முற்றிலும் தள்ளுபடி தெய்து அதலன 

மீண்டும் சீராய்விற்கு எடுதத்ுக் தகாள்வதாக அறிவித்தது. தி இந்து நாளிதழ் தவளியிடட் 

ொன்றுகளின் நம்பகத் தன்லமலயயும் ஒப்புதல யும் உெெ் நீதிமன்றம் ெரிபாரத்்தது. 

 

பார்மாலகாவிஜித ன்ஸ் திட்டம் 

❖ இந்திய பாரம்ாலகாவிஜித ன்ஸ் திட்டத்தின் (PvPI - Pharmacovigilance Programme of India) 

லதசிய ஒத்துலழப்பு லமயமானது தபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் 7 நுண்ணுயிரக்் 

தகா ்லிகளிலிருந்து பதிவாகிக் தகாண்டிருக்கும் எதிரம்லற விலளவுகள் குறித்து ஒரு 

எெெ்ரிக்லகலய எழுப்பியுள்ளது.  

❖ அந்த 7 நுண்ணுயிரக்் வகால்லிகளாென 

 Cefotaxime Ofloxacin 

Cefixime Tranexamic Acid 
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Quetiapine Sulfasalazine 

Sodium Valproate 

 

❖ மத்திய மருந்துகள் தரக் கடட்ுப்பாடட்ு அலமப்பானது இந்த மருந்துகளின் 

எதிரவ்ிலளவுகள் பற்றி மக்களுக்குத் வதரிவிக்க மருந்துப் வபாட்டலங்களில் அல்லது 

விளம்பரத ் வதாகுப்புகளில் துண்டுப் பிரசுரங்கலளச ் வசருக கெண்டும் என்று மருந்து 

உற்பத்தியாளரக்லள அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

❖ PvPI ஆனது மத்திய சுகாதார அலமசச்கத்தின் கீழ் மருந்துக் கண்காணிப்பாளராகெ ்

வசயல்படுகின்றது.  

 

பிற்கா ெ ்லெரக்்லக 

❖ வர ாற்றுெ ் சிறப்புமிக்க ஒரு நிகழ்வாக மதத்ிய தபாதுப் பணியாளர ்

லதரவ்ாலணயமானது (UPSC - Union Public Service Commission) மத்திய அரசுத ்துலறகளில் 9 

வபாதுத் துலற நிபுணரக்லள இலணச ்வசயலாளரக்ளாக நியமிதத்ுள்ளது. 

Name Department 

Kakoli Ghosh Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare 

Amber Dubey Civil Aviation 

Arun Goel Commerce 

Rajeev Saksena Economic Affairs 

Sujit Kumar Bajpayee Environment, Forest and Climate Change 

Saurabh Mishra Financial Services 

Dinesh Dayanand Jagdale New and Renewable Energy 

Suman Prasad Singh Road Transport and Highways 

Bhushan Kumar Shipping 

 

❖ இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரிகள் என்ற பதவியி ் இ ் ாம ் தெய ாளரக்ளாக பதவி 

வகித்த புகழ்தபற்ற நபரக்ளி ் நிதித் துலற தெய ாளராகப் பணியாற்றிய விஜய் லக ்கர,் 

வணிக மற்றும் நிதித் துலற தெய ாளராகப் பணியாற்றிய மாண்லடக் சிங் அலுவாலியா 

ஆகிலயார ்அடங்குவர.் 

 

லதரத் ் பத்திரத் திட்டம்  

❖ இந்திய உெெ்நீதிமன்றமானது அலனதத்ு அரசிய ் கட்சிகளும் தாங்கள் தபற்ற லதரத் ் 

பத்திரங்கள் விவரங்கலள மூடிய உலறயி ் லவதத்ு லதரத் ் ஆலணயத்திடம் 

ெமரப்்பிக்க லவண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

❖ லமலும் தகவ ்களுக்கு இந்த இலணப்லபப் பயன்படுத்தவும் 
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https://www.tnpscthervupettagam.com/sbi-to-issue-and-encash-electoral-bonds/ . 

 

குலறகள் 

❖ கதரத்ல் பத்திரங்கலள தெறாகப் பயன்படுதத்ுெதற்கு அதிக ொய்ப்புள்ளன. ஏவனனில் 

கதரத்ல் பத்திரங்கலள ொங்கும் தனிநபரக்ள் அதலன தபாதுத் தளத்தி ் 

வெளிப்படுதத்ுெதற்கு குலறந்த ொய்ப்புககள உள்ளன. 

❖ கதரத்ல் பத்திரங்களானது கதரத்ல் நிதியுதவி வழங்குதல  மிகவும் சிக்கலாக 

மாற்றுகின்றது. இது அரசியல் துலறயில் மிக  அதிக அளவிலான கறுப்புப் பணதல்த 

உள்கள வகாண்டு ெரும்.  

❖ நிறுெனங்கள் ெரி விதிக்காத நாடுகளில் பதுக்கி லெதத்ுள்ள தங்களது கறுப்புப் 

பணத்லத மீண்டும் அலத அரசியல் கட்சிக்கு வகாடுப்பதற்கு ஒரு சட்டெழிப் பாலதயாக 

இலதப் பயன்படுதத்ுகின்றன. 

❖ கதரத்ல் பத்திரங்கள் நிறுென நன்வகாலடகளின் மீது அதிகபடச்மான 7.5 சதவிகித உசச் 

ெரம்லப ஒழிக்கிறது. அதாெது இழப்பு ஏற்படுதத்ும் நிறுெனங்கள் ெரம்பற்ற 

நன்வகாலடகலள அளிக்க முடியும். 

 

அஸ்ஸாம் லரபி ்ஸ் 

❖ “ெடகிழக்கு மாநிலங்களின் வசன்டினல்கள்” என்று அலழக்கப்படும் அஸ்ஸாம் 

லரபி ்ஸானது இந்தியாவின் பழலமயான துலண இராணுவப் பலடயாகும். 

❖ இது பிரிட்டிோரா ் 1835 ஆம் ஆண்டி ் “கசச்ா வலவி” என்று அலழக்கப்படும் ஒரு துலண 

இராணுெப் பலடயாக உருொக்கப்பட்டது.  

❖ அஸ்ஸாம் லரபில்ஸின் ஆங்கிகலயரல்லாத முதலாெது வபாது இயக்குநர ் கரன் ் 

சிதிமான் ராய் எம்சி என்ற பலடத ்தளபதி ஆொர.் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/sbi-to-issue-and-encash-electoral-bonds/
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❖ இந்திய அரசு (துலறகலள ஒதுக்குதல்) விதிகள், 1961 ஆனது அஸ்ஸாம் லரபில்லஸ 

தலலலம “காெல் துலற”யாக லெதத்ுள்ளது. ஆனால் அஸ்ஸாம் லரபில்ஸின் 

குறிக்ககாள்கள் மற்றும் வசயல்பாடுகள் இராணுெம் மற்றும் துலண இராணுெப் 

பலடலயப் கபான்றதாகும். 

❖ அஸ்ஸாம் லரபில்ஸின் நிரெ்ாகக் கடட்ுப்பாடு உள்துலற அலமசச்கத்திடமும் 

வசயல்முலறக் கடட்ுப்பாடு பாதுகாப்பு அலமசச்கத்திடமும் உள்ளது. 

❖ இரடல்டக் கடட்ுப்பாடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி லெப்பதற்காக அலனதத்ு இந்திய 

அஸ்ஸாம் லரபில்ஸ் முன்னாள் கசலெப் பணியாளர ்நல மன்றமானது தில்லி உயர ்நீதி 

மன்றத்தில் ெழக்கு ஒன்லறத் வதாடுதத்ுள்ளது.  

 

உ கின் மிகப்தபரிய விமானம் 

❖ உ கின் மிகப்தபரிய விமானமானது ஒரு விண்தவளி நிறுவனமான ஸ்ட்ராட்லடா ான்ெ ்

என்பதனா ் லமம்படுத்தப்படட்ுள்ளது. இது தனது முத ாவது விமானப் பயணெ ்

லொதலனலய தவற்றிகரமாக நிலறவு தெய்துள்ளது. 
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❖ ஸ்ட்ராட்லடா ான்ெ ்என்ற நிறுவனமானது லமக்லரா ொப்ட்டின் இலண நிறுவனரான பா ் 

அத ன் என்பவரா ் 2011 ஆம் ஆண்டி ் ததாடங்கப்படட்து. 

❖ இந்த விமானம் ஒரு மணி லநரத்தி ் அதிகபடெ்மாக 189 லம ் லவகத்தி ் பறந்து ொதலன 

பலடதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த விமானம் கலிலபாரன்ியாவி ் உள்ள தமாஜாலவ பால வனத்தி ் 17,000 அடி 

உயரதத்ி ் இரண்டலர மணி லநரம் பறந்துள்ளது. 

 

IMD (India Meteorological Department) – பருவ மலழ முன்கணிப்பு 

❖ இந்திய வானில யிய ் துலறயானது நீண்ட கா ெ ் ெராெரி என்ற அளவி ்  

திட்டமிடப்பட்ட மலழ அளவு குறித்த தனது பருவமலழ முன்கணிப்லப தவளியிடட்ுள்ளது. 

இது நீண்ட கா  ெராெரி அளவி ் 96 ெதவிகிதம் மலழ தபய்யும் என்று கணிதத்ுள்ளது. 

❖ LPA-ன் (Long Period Average) 96 சதவிகிதம் என்பது சாதாரண மலழப் வபாழிலெ விடக் 

குலறவு என்பலதக் குறிக்கிறது. 

❖ கமலும் தகெல்களுக்கு பின்வரும் இலணப்லபப் பயன்படுத்தவும். 

https://www.tnpscthervupettagam.com/monsoon-prediction/ 

 

நிர்பய் 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் லமம்பாடட்ு அலமப்பானது (Defence Research and Development 

Organisation) குலறஒலி லவகம் தகாண்ட “நிரப்ய்” என்ற ஏவுகலணலய ஒடிசாவின் 

சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிலணந்த கசாதலனத் தளத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக 

கசாதலன வசய்துள்ளது. 

❖ பல்கெறு தளங்களிலிருந்து ஏெப்படக் கூடிய திறன் வகாண்ட இது நீண்ட வதாலலவு 

வசன்று தாக்கி அழிக்கும் குலறஒலி கெகம் வகாண்ட ஏவுகலணயாகும். 

❖ நிரப்ய் ஏவுகலணயானது ஒரு கலப்பு ஏவுகலணயாகும். ொனூரத்ித் வதாழில்நுட்பமானது 

ஏவுகலண கபான்று இது வசங்குத்தாக கமவலழும்புெதற்கும் விமானம் கபான்று 

கிலடமட்டமாக பறப்பதற்கும் அனுமதிக்கின்றது. 

❖ இது ொன் பகுதியில் 100 மீட்டருக்கும் கீழான உயரத்தில் மாக் 0.7 என்ற கெகத்தில் 

பயணிக்கும் திறன் வகாண்டது. 

❖ இந்த ஏவுகலணயானது சிறிது கநரம் இலக்லக கநாக்கி சுற்றித ்திரிந்து, இலக்லகத் கதடி 

அதன் பின் இலக்கானது வதன்பட்டவுடன் அலதத் தாக்கி அழிக்கும். 

❖ இந்த ஏவுகலணயில் ெழிகாடட்ு, கடட்ுப்பாட்டு மற்றும் ஊடுருெல் அலமப்பானது 

புவியிடங் காட்டியுடன் கூடிய உள்நாட்டிகலகய தயாரிக்கப்பட்ட ெலளய கலசர ்

கிலரகயாஸ்ககாப் மற்றும் எம்இஎம்எஸ்-ஐ அடிப்பலடயாகக் வகாண்ட அலசெற்ற 

ஊடுருெல் அலமப்பு ஆகியெற்லறச ்சுற்றி ெடிெலமக்கப்படட்ுள்ளது.  

https://www.tnpscthervupettagam.com/monsoon-prediction/
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லதரத் ் நடத்லத விதிமீற ் 

❖ ஏப்ர ் 15-ம் லததியன்று இந்தியத் லதரத் ் ஆலணயமானது லதரத் ் நடத்லதகலள 

மீறியதற்காக பின்வரும் தல வரக்ள் மீது அவரக்ள் பிரெெ்ாரம் தெய்வதிலிருந்து ஒரு 

தற்காலிகமான தலடலய விதிக்க ஆலணயிடட்ு இருக்கின்றது. 
 

Offender Time Period 

UP CM Yogi Adityanath 72 hours 

Mayawati  48 hours 

Union Minister Maneka Gandhi 48 hours 

Azam Khan, Samajwadi Party 72 hours 

 

❖ மக்கள் பிரதிநிதிதத்ுவெ ் ெட்டத்தின் பிரிவு 123 (ஊழ ் தெய ்பாடுகள்) என்பலத 

மீறியதற்காக இந்தியத் லதரத் ் ஆலணயம் ஒரு தனிப்பட்ட உத்தரவி ் மாயாவதிலயக் 

கண்டிதத்ுள்ளது. 

❖ ஒரு லவட்பாளலரா அ ் து அவரது பிரதிநிதிலயா இனம், மதம், ொதி மற்றும் ெமூகத்தின் 

அடிப்பலடயி ் வாக்கு அளிக்கலவா அ ் து வாக்கு அளிக்கக் கூடாது என்லறா 

தூண்டுவது என்பது பிரிவு 123 என்பதின் கீழ் ஊழ ் தெய ்பாடு என்று 

வலரயறுக்கப்படட்ிருக்கின்றது. 

 

இந்திய பசிபிக் பிரிவு 

❖ தவளியுறவுத் துலற விவகாரங்கள் அலமெெ்கமானது தனது முந்லதய மூன்று பிரிவுகலள 

ஒன்றிலணப்பதன் மூ ம் இந்திய பசிபிக் பிரிவு ஒன்லற உருவாக்கியிருக்கின்றது. 
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❖ 2018 ஆம் ஆண்டி ் ோங்ரி  ா கருத்தரங்கி ் பிரதமர ் நலரந்திர லமாடியா ் 

எடுதத்ுலரக்கப்படட் இந்தியப் பசிபிக் தகாள்லகலயாடு இது ஒதத்ுப் லபாகின்றது. 

 

❖ இந்தியா ொரம்ஸ் நீரிலணயிலிருந்து ம ாக்கா நீரிலணப் பகுதி வலர உள்ள கட ்ொர ்

வலளவுப் பகுதிலய தனது தெ ்வாக்கு நிலறந்த பகுதியாகக் கருதுகின்றது. 

❖ இந்த நடவடிக்லகயின் மூ ம் இந்தியா தனது தெ ்வாக்லக லமற்குப் பசிபிக் 

பிராந்தியத்திற்கு நீட்டிக்க எண்ணுகின்றது. 

❖ ெமீபத்தி ் அதமரிக்காவும் தனது பசிபிக் பலடப் பிரிவுப் பகுதிலய இந்திய பசிபிக் 

பலடப்பிரிவு என்று மறுதபயரிடட்ு இருக்கின்றது. இது தனது இந்திய-பசிபிக் 

தகாள்லகக்கு வலிலம தகாடுத்திட எண்ணுகின்றது.  

 

சீ விஜி ் 

❖ இலத வலகலயெ ்லெரந்்த இந்தியக் கடற்பலடயின் முத ாவது முன்தனடுப்பான சீ விஜி ் 

பயிற்சியானது இந்தியாவின் 7516.6 கில ா மீட்டர ் ததால வு தகாண்ட கட ் எ ்ல  

முழுவதிலும் பிரத்லயகப் தபாருளாதார மண்ட த்திலும் லமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

❖ லமலும் விவரங்களுக்கு கீழுள்ள இலணப்லபப் பயன்படுத்தவும். 

https://www.tnpscthervupettagam.com/exercise-sea-vigil/   

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 16 அன்று சீ விஜி ் பயிற்சியானது லமற்தகாள்ளப்படட்து. 

❖ இந்தப் பயிற்சியின்லபாது குறிப்பிடத்தக்க ொதலனகலள எடுதத்ுலரத்த துலணக் 

கடற்பலட அதிகாரியான எம்எஸ் பவார ் என்பவரா ் இப்பயிற்சியானது தல லம 

தாங்கப்பட்டது. 

 

DIVISION FOCUS 

QUAD DIVISION India’s joint maritime strategy with Australia, Japan 

and the US  

ASEAN Issues concerning the 10 Member countries of South-

East Asian grouping 

IORA (INDIAN 

OCEAN RIM 

ASSOCIATION) 

2 dozen odd Indian Ocean Littoral countries with the 

marked exception of Pakistan and China. 

https://www.tnpscthervupettagam.com/exercise-sea-vigil/
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உ க பத்திரிக்லகெ ்சுதந்திரக் குறியீடு 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உ க பத்திரிக்லகெ ் சுதந்திரக் குறியீட்டி ் தமாத்தம் உள்ள 180 

நாடுகளி ் இந்தியா 140-வது இடத்தி ் தரவரிலெப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்லகயானது எ ்ல களற்ற தெய்தியாளரக்ள் (Reporters Without Borders) என்ற 

அலமப்பா ் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டி ் நாரல்வ முதலிடத்தி ் உள்ளது. 

❖ பாரீலஸ அடிப்பலடயாகக் தகாண்டு இயங்கும் எ ்ல களற்ற தெய்தியாளரக்ள் என்ற 

அலமப்பானது உ தகங்கிலும் உள்ள பதத்ிரிக்லகயாளரக்ள் மீது தாக்குத ்கலளத் 

தடுக்கும் மற்றும் ஆவணப்படுதத்ும் பணிகலள லமற்தகாள்ளும் ஒரு இ ாப லநாக்கி ் ா 

நிறுவனமாகும். 

 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ற ் ொன்றிதழ்கள் 

❖ புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்ற ் வள நிறுவனங்கள் (RECs - Renewable Energy Certificates) ெரக்கு 

மற்றும் லெலவ வரியின் கீழ் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ற ் ொன்றிதழ்கள் தபறுவதிலிருந்து 

வி க்குக் லகாரி தி ்லி உயர ்நீதிமன்றத்லத நாடியுள்ளன.  

❖ REC என்பது புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் ெளரச்ச்ிலய ஊக்குவிக்கும் ஒரு வகாள்லகக் 

கருவியாகும்.  

❖ இது பின்ெருெனெற்றின் கீழ் வமாத்த புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்திலய 

அதிகரிப்பதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

o மின்சாரச ்சட்டம், 2003 

o கதசிய பருெநிலல மாற்ற நடெடிக்லகத் திட்டம் (NAPCC - National Action Plan on Climate 

Change), 2003. 

 

லமாடி எழுத்து வடிவம் 

❖ தஞ்ொவூர ்மாவட்டத்தி ் உள்ள லொமநாதர ்லகாவிலி ் மராத்தியர ்ஆடச்ிக் கா த்லதெ ்

லெரந்்த லமாடி எழுதத்ு வடிவத்தின் ஒரு கற்பாலறக் க ்தவட்டானது கண்டுபிடிக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

❖ லமாடி என்பது மகாராே்டிர மாநி த்தி ் முதன்லமயாகப் லபெப்படும் மராத்திய 

தமாழிலய எழுதுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு எழுதத்ு வடிவமாகும். 
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❖ இந்தக் க ்தவட்டானது கி.பி.1753  ் பிரதாப சிம்ொன் என்பவர ்ஆ யத்திற்கு அளித்த 

நன்தகாலடகலளப் பதிவு தெய்துள்ளது. 

 

ததால லபசி எண் 112 

❖ இந்தியா முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் ஒலர அவெர உதவி எண்ணான 112 என்ற 

அலமப்பி ் 20 மாநி ங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரலதெங்கள் இலணந்துள்ளன. 

❖ அவெர நில  பதி ் உதவி அலமப்பானது (ERSS - Emergency Response Support System) 

அலனதத்ு விதமான அெசர நிலலகலளயும் சமாளிப்பதற்கு இந்தியா முழுெதும் அெசர 

உதவி எண்ணான “112” என்ற எண்லணக் கருதுகின்றது. 

❖ 112 என்ற உதவி எண்ணானது காெல் துலற (100), தீயலணப்பு (101), வபண்கள் (1090) ஆகிய 

உதவி எண்களின் ஒருங்கிலணப்பாகும்.  

தபண்கள் பாதுகாப்பு 

❖ வபண்களின் பாதுகாப்லப உறுதி வசய்ெதற்காக “112 இந்தியா” என்ற லககபசிச ்

வசயலியில் ஒரு பிரதத்ிகயக ெசதியாக “ேவுட்” (ெப்தமிடு) என்ற ெசதி அறிமுகப்படுத்தப் 

படட்ுள்ளது. 

❖ “ஷவுட்” ெசதிலயப் பயன்படுதத்ி, வபண்கள் பின்ெருபெரக்ளிடமிருந்து உடனடி 

உதவிலயப் வபற முடியும். 

o அருகில் உள்ள பதிவு வசய்யப்படட் தன்னாரெ்லரக்ள். 

o அெெர நிலல உதவி லமயம் 

❖ இந்த திட்டமானது நிரப்யா நிதியின் கீழ் வசயல்படுத்தப்படுகின்றது. 

❖ நிரப்யா நிதி என்பது வபண்களின் பாதுகாப்லப கமம்படுதத்ுெதற்காக உருொக்கப்பட்ட 

திட்டங்களுக்கான நிதியாகும். 
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ஐஎன்எஸ் இம்பா ் 

❖ இந்தியக் கடற்பலடயானது மும்லபயி ் உள்ள மெகான் கப்ப ் கடட்ும் தளத்தி ் 

வழிகாடட்ும் ஏவுகலண அழிப்பானான இம்பால  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ வட கிழக்கு மாநி த்தி ் உள்ள ஒரு நகரத்தின் தபயரா ் வழங்கப்படும் முத ாவது 

லபாரக்் கப்ப ் இதுவாகும்.  

❖ “திட்டம் 15-பி” என்பதின் கீழ் உருொக்கப்படட் மூன்றாெது கப்பல் இம்பாலாகும். இதற்கு 

முன் இத்திட்டத்தின் கீழ் விசாகப்பட்டினம் மற்றும் மரம்ககாவா ஆகியலெ 

உருொக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ இது மசகான் கப்பல் கடட்ும் தளத்தில் கடற்பலடயின் கடற்பலட ெடிெலமப்பு 

இயக்குனரகத்தால் (Directorate of Naval Design) உள்நாட்டிகலகய தயாரிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியக் கடற்பலடக் கப்பல்களின் தபயரக்ள் 

கப்ப ் வலக தபயர் உதாரணம் 

அழிப்பான்கள் மாநிலத ் தலலநகரம் (அ) வபரும் 

நகரம் 

ஐஎன்எஸ் தில்லி, 

ஐஎன்எஸ் வசன்லன 

சிறிய ரக கபாரக்் கப்பல்கள் மலலத் வதாடரக்ள், நதிகள், (அ) 

ஆயுதங்கள்  

ஐஎன்எஸ் சிொலிக், 

ஐஎன்எஸ் திரிசூல் 

ெழித் துலணக் கப்பல்கள் சிறிய ரக தனிப்பட்ட ஆயுதங்கள் ஐஎன்எஸ் கிரப்ான் 

ஐஎன்எஸ் கஞ்சர ்

 

வான் கண்காணிப்பு 

❖ இந்திய விமான நில யங்கள் ஆலணயமானது (Airports Authority of India) விண்தவளிலய 

அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட ெரவ்லதெ வான் லபாக்குவரதத்ு கண்காணிப்பு அலமப்லப 

அளிக்கக்கூடிய அதமரிக்காலவெ ்லெரந்்த நிறுவனமான ஏலரானுடன் இலணந்துள்ளது. 

❖ இந்திய வான் லபாக்குவரதத்ுக் கடட்ுப்பாட்டாளரக்ள் (air traffic controllers - ATC) விமானங்கள் 

கடற் பரப்பிற்கு லமல  பறக்கும் லபாது விமானத்லதப் பற்றிய ஒரு லம ான தகவல  

மடட்ுலம தபறுகின்றனர.் 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது கடற் பரப்பின் லம ் பறக்கும் விமானங்களின் து ்லியமான 

நில லமலயக் கண்டறிய இந்தியாவிற்கு உதவும். 

 

கடல ார கப்பற்பலட கப்ப ் - வீரா 

❖ இந்தியக் கடல ாரக் காவ ்பலட கப்ப ான வீராவானது தஜனர ் பிபின் ராவத்-ஆ ் 

ஆந்திரப் பிரலதெத்தின் விொகப்பட்டினத்தி ் உள்ள கிழக்கு கடற்பலடத் தளத்தி ் 

தெய ்நில ப் படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த வீரா கப்ப ானது  ாரெ்ன் & டூப்லரா நிறுெனத்தால் உள்நாட்டிகலகயத ்

தயாரிக்கப்படும் புதிய தலலமுலறக் கப்பல்களில் மூன்றாெது கப்பலாகும். 
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மூன்றாம் கட்டத் லதரத் ் 

❖ ஏப்ர ் 23 அன்று 116 இடங்களுக்கான மக்களலவத் லதரத்லின் தபரிய மற்றும் மூன்றாவது 

கட்டத் லதரத் ் நலடதபறுகின்றது. 

 

❖ குஜராத் மற்றும் லகரளா ஆகிய மாநி ங்களி ் உள்ள அலனதத்ுத் ததாகுதிகளிலும் 

இத்லதரத் ் நலடதபறுகிறது.  

❖ லகரளாவின் வயநாடு ததாகுதியி ் ராகு ் காந்தி லபாட்டியிடுகின்றார.் 

❖ ஜம்மு காே்மீரி ் உள்ள அனந்த்நாக் ததாகுதியி ் மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் 

ஐந்தாவது கட்டங்களாக மூன்று பிரிவுகளி ் லதரத் ் நலடதபற விருக்கின்றது. 

❖ நாட்டி ் இலதலபான்ற ஒலர நாடாளுமன்றத் ததாகுதி இதுவாகும்.  

 

3100 மருத்துவ கருவிப் தபட்டிகள் 

❖ மத்திய உள்துலற அலமெெ்கமானது மாநி ங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரலதெங்களுக்கு 

3100 பாலிய ் குற்றங்கள் ததாடரப்ான ஆதாரங்கலள லெகரிக்கும் கருவிப் தபட்டிகலள 
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வழங்கியுள்ளது. 

❖ இது வன்புணரவ்ு விொரலண கருவிப் தபட்டி எனவும் அலழக்கப்படுகிறது. 

❖ இதலனப் பயன்படுதத்ி இரத்த மாதிரிகள், விந்தணு மாதிரிகள் மற்றும் இதர 

ஆதாரங்கலள லெகரித்து உடனடியாக மருத்துவ மற்றும் ெட்ட விொரலணகலள 

லபாலீொர ்லமற்தகாள்ள முடியும். 

❖ இந்த கருவிப் தபடட்ிகளானது மத்திய அரசின் தபண்கள் ந ம் ொர ்திட்டமான ‘நிரப்யா 

நிதி’யிலிருந்து அளிக்கப்பட்ட நிதியுதவியின் மூலம் ொங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

புற்றுலநாய் முன்லனற்பாடு 

❖ தபாருளாதார நுண்ணறிவு அ கு (Economist Intelligence Unit-EIU) எனும் அலமப்பு  

தவளியிடட்ுள்ள புற்றுலநாய் முன்லனற்பாடு குறியீட்டி ் (Index of Cancer Preparedness-ICP) 

உள்ள 28 நாடுகளி ் இந்தியா 19-வது இடத்தி ் உள்ளது. 

 

 

❖ ICP குறியீடானது “உலவகங்கிலும் புற்றுகநாய்க்வகதிரான தயாரந்ிலல:ஒரு உலகளாவிய 

வதாற்றுகநாய்க்காக கதசிய தயார ் நிலல” எனும் அறிக்லகயின் ஒரு பகுதியாக 

வெளியிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ ICP ஆனது கீழ்க்காணும் மூன்று விரிொன களங்கள் வாரியாக புற்றுகநாய்க்வகதிரான 

தயார ்நில யிலன ஆராய்கிறது. 

o வகாள்லக மற்றும் திட்டமிடல். 

o மருத்துவ கவனிப்பு ெழங்குதல். 

o சுகாதார அலமப்புகள் மற்றும் ஆளுலம. 

 

கங்லக – தனித்துவ பண்புகள்   

❖ கங்லகயின் தனிதத்ுவமான பண்புகலள கண்டறிய மத்திய நீரவ்ளத்துலற 

அலமெெ்கமானது ஒரு ஆய்விற்கு உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ நாக்பூலர அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட NEERI (National Environmental Engineering Research 

Institute) குழுொனது பாகிரதீ மற்றும் கங்லக ஆகிய நதிகளி ்  உள்ள 20 மாதிரி 
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லமயங்களிலிருந்து நீரின் தரத்திலன மதிப்பீடு வசய்துள்ளது.  

❖ இந்த ஆய்ொனது கதிரியக்கம், நுண்ணுயிரியல் மற்றும் உயிரியல் தரவுருக்களின் 

அடிப்பலடயி ் லமற்தகாள்ளப்படட்து. 

❖ தனிலமப்படுத்தப்பட்ட பாக்டீரியாலெ விட மூன்று மடங்கு அதிகமான அளவில் 

பாக்டீரியா உண்ணிகளின் வதாகுதிலயக் கங்லகயின் தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

வகாண்டிருந்தன. 

❖ பாக்டீரியா உண்ணிகள் என்பது பாக்டீரியாலெ வகால்லும் ஒருெலக லெரஸ் ஆகும். 

❖ இலெ வபாதுொக ஓம்புயிரிக்கு மடட்ுமல்லாமல் இதர நன்லமயளிக்கும் 

பாக்டீரியாவிற்கும் எவ்விதமான பாதிப்லபயும் ஏற்படுதத்ுெதில்லல. 

லதசிய சுற்றுெச்ூழ ் தபாறியிய ் ஆய்வு நிறுவனம்-NEERI 

❖ நீர ்ெழங்கல், கழிவு நீர ்அகற்றல் மற்றும் வதாற்று கநாய்கள் ஆகியெற்றின் மீது கெனம் 

வசலுத்துகின்ற இந்த அலமப்பானது 1858 ஆம் ஆண்டு வதாடங்கப்படட்து. 

❖ NEERI ஆனது சுற்றுசச்ூழல் அறிவியல் மற்றும் வபாறியியல் துலறயில் ஒரு முன்கனாடி 

ஆய்ெகமாகும். 

 

தபண் சிசுக் தகால  

❖ சிங்கப்பூரி ் உள்ள ஆய்வாளரக்ள் குழுவா ் உ க மக்கள்ததாலகயின் லபாக்கு மீதான 

ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த அறிக்லகயானது லதசிய அறிவிய ் அகாடமியின் முயற்சியி ் தவளியிடப்பட்டது. 

 

❖ இந்த ஆய்வானது லதரந்்ததடுக்கப்பட்ட பாலின கருக்கல ப்பு காரணமாக  

உ கதமங்கிலும் குலறந்தபடெ்ம் 23 மி ்லியன் தபண் குழந்லதகள் காணாம ் லபாய் 

உள்ளதாக கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ காணம ் லபானவரக்ளி ் தபரும்பான்லமயிலனார ்சீனா மற்றும் இந்தியாலவெ ்லெரந்்த 

தபண்களாவர.் 

❖ காணாம ் லபான தபண்கள் என்றலழக்கப்படுபவரக்ளி ் லதாராயமாக 10.6 மி ்லியன் 

லபர ்இந்தியாலவயும் 11.9 மி ்லியன் லபர ்சீனாலவயும் லெரந்்தவரக்ள். 

❖ சீனாவின் ஒரு “குடும்பம் ஒரு குழந்லத தகாள்லக” மற்றும் ஆண் குழந்லதகள் மீதான 

விருப்பம் ஆகியலவ இந்தெ ்சிக்கல  மிகவும் அதிகப்படுத்தியுள்ளது.  
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மக்களாட்சி குறியீடு 2018 

❖ தபாருளாதார நுண்ணறிவு அ கு (Economist Intelligence Unit-EIU) ஆனது  “Democracy Index 2018: 

Me too? Political participation, protest and Democracy” எனும் அறிக்லகலய தவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது 2006 ஆம் ஆண்டி ் துவங்கப்படட் இந்தக் குறியீட்டின் 11-வது பதிப்பாகும். 

❖ இந்த அறிக்லகயின்படி இந்தியாவானது பின்தங்கிய/குலறபாடுகளுலடய 

மக்களாட்சியாக வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ கீழ்க்கண்டவாறு நாடுகள் வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

o முழு மக்களாட்சி 

o க ப்பு மக்களாட்சி 

o பின்தங்கிய மக்களாட்சி 

o ெரவ்ாதிகார ஆட்சி 

 

ப ் மருத்துவரக்ள் மற்றும் தபாது மருத்துவரக்ள் 

❖ ப ் மருத்துவரக்ள் ஒரு இலணப்புப் படிப்பிற்குப் பிறகு தபாது மருத்துவரக்ளாக தெய ்பட 

அனுமதியளிக்க லவண்டி இந்திய ப ் மருதத்ுவக் கழகத்தினா ் அளிக்கப்பட்ட 

முன்தமாழிவுகலள நிதி ஆலயாக் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளது. 

❖ இது நாட்டி ் குறிப்பாக கிராமப்புறங்களி ் நி வும் மருத்துவரக்ளின் பற்றாக்குலறலய 

ெமாளிப்பதற்காக லமற்தகாள்ளப்படும் திட்டமாகும். 

❖ இது ப ் மருத்துவ படிப்பிற்குப் பிறகு 3 ஆண்டு கா  இலணப்புப் படிப்லபப் பரிந்துலர 

தெய்கிறது. 

❖ இந்த படிப்பின் அலனத்து வலரயலறகளும் எம்பிபிஎஸ் படிப்பிற்கு பரிந்துலரக்கப்படும் 

பாடத்திட்டம், லதரவ்ு முலறகள், மதிப்பீடட்ு முலறகள், பட்டம் மற்றும் பதிவு 

ஆகியவற்லறக் தகாண்டிருக்கும். 

 

அகிம்ொ ஆட்டிலறெச்ி 

❖ லெதராபாத்லத லமயமாகக் தகாண்டு தெய ்படும் தெ ் மற்றும் மூ க்கூறு உயிரிய ் 

லமயம் (CCMB - Centre for Cellular and Molecular Biology) மற்றும் லதசிய இலறெச்ி ஆராய்ெச்ி 

லமயம் (NRCM - National Research Centre on Meat) ஆகியலவ இலணந்து “அகிம்ொ 

இலறெச்ிலய” உருவாக்கத் திட்டமிடட்ுள்ளன.  

❖ இந்தியாவின் முத ாவது ஆய்வக இலறெச்ித் திட்டம் இதுவாகும். 

❖ ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் வி ங்குகளின் வளரப்்பு இ ் ாமல லய குருத்தணுக்களிலிருந்து 

இலறெச்ி மற்றும் லகாழிக் கறிலய உருவாக்கவிருக்கின்றனர.் 

❖ தகாழுப்பு இ ் ாத எலும்பற்ற இலறெச்ிலய உருவாக்கும் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கும் 

உ க நாடுகள் சி வற்றி ்  இந்தியாவும் ஒன்றாகும்.  
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தவளிநாடு தெ ்வதற்கான உரிலம 

❖ தவளிநாடு தெ ்வதற்கான உரிலமயானது திருமணம் மற்றும் குடும்பம் லபான்று ஒரு 

உண்லமயான மற்றும் அடிப்பலட மனித உரிலமயானது என்று இந்திய உெெ் நீதிமன்றம் 

கூறியுள்ளது. 

❖ ெதீே் ெந்திர தவரம்ா எதிர ் இந்திய அரசு என்ற வழக்கி ் இந்த தீரப்்பு வழங்கப்  

படட்ுள்ளது.  

❖ தமிழ்நாடட்ுப் பிரிலவெ ் லெரந்்த இந்தியக் காவ ்துலற அதிகாரியான ெதீே் ெந்திரா 

என்பவருக்குத் துலறொர ் நடவடிக்லககளின் காரணமாக தனிப்பட்ட அய ்நாடட்ுப் 

பயணத்திற்கு அனுமதி  மறுக்கப்பட்டது. 

❖ இந்திய உெெ் நீதிமன்றமானது 1978 ஆம் ஆண்டி ் லமனகா காந்தி எதிர ் இந்திய அரசு 

என்ற வழக்கி ் வழங்கப்பட்ட தீரப்்லபக் குறிப்பிடட்ு அவருக்கு தவளிநாடு 

தெ ்வதற்கான உரிலமலய உறுதி தெய்தது. 

❖ லமலும் இது 1958 ஆம் ஆண்டி ் தகண்ட் எதிர ்டு ்லீஸ் என்ற வழக்கி ் அதமரிக்க  உெெ் 

நீதிமன்றம் வழங்கிய தீரப்்லபயும்  லமற்லகாள் காட்டியது. 

❖ இந்த தீரப்்பானது, “வெளிநாடு வசல்ெதற்கான உரிலமயானது சமூக மதிப்பு மிக்கது 

என்றும் வபரும் முக்கியதத்ுெம் ொய்ந்த அடிப்பலட மனித உரிலமலய அது 

பிரதிபலிக்கிறது” என்றும் கூறியுள்ளது. 

 

 ாதிக்க ் ட்தடாருக்கு நிவாரணம் அளித்தல் 

❖ இந்திய உெெ் நீதிமன்றமானது பி ்கிஸ் யக்கூப் ரலொ ் பாலனா என்பவருக்கு ரூ.50 

இ டெ்ம் நிவாரண உதவித் ததாலக வழங்குமாறு குஜராத் அரசிற்கு உத்தரவிடட்ுள்ளது. 
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❖ இவர ் 2002 ஆம் ஆண்டி ் நலரந்திர லமாடி ஆட்சியின் லபாது குஜராத்தி ் நிகழ்ந்த  

முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான இனவாதப் படுதகால யின் லபாது பாலிய ் சீண்டலுக்கு 

உள்ளாக்கப்படட்ு தற்தபாழுது உயிர ்வாழ்பவர ்ஆவார.் 

❖ பிரிவு 357 ஏ-லவ உள்ளிலணப்பதற்காக 2008 ஆம் ஆண்டி ் குற்றவிய ் நலடமுலறெ ்

ெட்டமானது திருத்தம் தெய்யப்படட்து. 

❖ பிரிவு 357ஏ ஆனது குற்றங்களினா ் பாதிக்கப்பட்டவரக்ள் மற்றும் அவரக்லளெ ்

ொரந்்தவரக்ளுக்கு நிவாரணத் ததாலக அளிப்பதற்கு ஒரு நிதிலய உருவாக்குவதற்காக 

ஒரு திட்டத்லதத் தயாரிக்க ஒவ்தவாரு மாநி  அரலெயும் கட்டாயமாக்குகின்றது. 

 

காரியா  திருவிழா 

❖ காரியா  திருவிழா என்பது திரிபுராவி ் உள்ள பழங்குடியினரக்ளின் மிகப் தபரிய 

திருவிழாவாகும். 

❖ இது தபரும்பாலும் சித்திலர மாதத்தின் கலடசி நாளி ் ததாடங்கி லவகாசி மாதத்தின் 

ஏழாவது நாள் வலர நலடதபறும். 

 

❖ மக்கள் இத்திருவிழாவின் லபாது மூங்கி ் கம்பத்லத வழிபடுகின்றனர.் அவரக்ள் 

அக்கம்பதல்த காரியா என்ற  கடவுளாகக் கருதுகின்றனர.் 

❖ காரியா நடனத்திலிருந்துப் தபறப்பட்ட பாரம்பரிய நடனம் அ ் து சிவதபருமானின்  

நடனம் அ ் து இதர க ாெெ்ார நிகழ்ெச்ிகலளத் ததாடரந்்து இந்த பூலஜ நிகழும். 

 

காசி முடியரசுகள் 

❖ தற்லபாலதய லமகா யாலவ இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக அங்கீகாரம் தெய்யும் 1948 ஆம் 

ஆண்டு ஒப்பந்தங்கலள மறு ஆய்வு தெய்ய காசி முடியரசுகள் அ ் து 25 ஹிமாஸ் 

கூட்டலமப்புகள் முடிவு தெய்துள்ளன. 

❖ இந்த 25 ஹிமாஸ் கூட்டலமப்புகள் ஒரு ெயாமினா ் ஆட்சி தெய்யப்படட்ன (ஹிமாவின் 

தல வர ்லபான்ற அரெர)். 
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❖ இலவ நலடமுலறயி ் உள்ள மத்திய ெட்டங்கள் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்படட் குடிமக்கள் 

(திருத்த) மலொதா ஆகியவற்றிலிருந்துப் பழங்குடியினரக்ளின் பழக்கங்கள் மற்றும் 

மரபுகள் ஆகியவற்லறக் காப்பலத லநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளன.  

❖ அலனதத்ு 25 காசி அரசுகளும் 1947 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்15 ஆம் லததி மற்றும் 1948 ஆம் 

ஆண்டு மாரெ் ்19 ஆம் லததி ஆகிய கா கட்டதத்ி ் இந்திய தடாமினியனுடன் இலணப்பு 

ஒப்பந்தம் மற்றும் இலணக்கப்பட்ட ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றி ் லகதயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ ஆனா ் அலனதத்ு முன்னாள் அரசுகளாலும் லகதயழுத்திடப்பட்டலதப் லபா  இலவ  

“ஒன்றிலணப்பு ஒப்பந்தத்தி ்” லகதயழுத்திடவி ்ல . 

 

சீனா -  ால் 

❖ சீனாவி ் உற்பத்தி தெய்யப்படும் ொக்ல டட்ுகள் உள்பட பா ் மற்றும் அவற்றிலிருந்துப் 

தபறப்படும் தபாருடக்லள உள்நாட்டி ் இறக்குமதி தெய்வதற்கானத்  தலடலய இந்தியா 

நீட்டிதத்ுள்ளது. 

❖ சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி தெய்யப்படும் பாலி ் தம லமன் இருப்பதாக ெந்லதகிக்கப் 

படுகின்றது. 

❖ துலறமுக லொதலன நில யங்களி ் உள்ள அலனதத்ு ஆய்வகங்களின் திறனானது 

“தம லமன்” லொதலனக்குத் தகுதியுலடயதாக லமம்படுத்தப்படும் வலர இந்தத் 

தலடயானது நீட்டிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

❖ தம லமன் என்பது தநகிழிப் தபாருடக்ள் மற்றும் உரங்கள் ஆகியவற்லறத் 

தயாரிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நெச்ு இரொயனமாகும். 

❖ தம லமனானது வி ங்குகளின் சிறுநீர ்லபகளி ் கற்கலள உருவாக்கும். 

❖ இது மனிதரக்ளிடத்திலும்  சிறுநீரகக் கற்கலள ஏற்படுதத்ும். 

❖ உ கின் மிகப்தபரிய பா ் உற்பத்தியாளர ் மற்றும் பா ் நுகரவ்ாளராக இந்தியா 

விளங்குகிறது. 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் இந்தியா 150 மி ்லியன் டன் பால  உற்பத்தி தெய்கின்றது. 

❖ பா ் உற்பத்தியி ் உத்தரப் பிரலதெ மாநி ம் முன்னணியி ் உள்ளது. இதற்கு அடுதத்ு 

இராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநி ங்கள் உள்ளன. 

 

மல ரியா லநாயற்ற இந்தியா 

❖ இந்திய மருத்துெ ஆராய்சச்ி மன்றமானது (ICMR - Indian Council of Medical Research) இந்திய 

“மகலரியா லநாய் ஒழிப்பு ஆராய்சச்ிக் கூடட்ிலணலவத்” (MERA - Malaria Elimination Research 

Alliance) வதாடங்கியுள்ளது.  

❖ 2019-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 25 அன்று உலக மகலரிய தினக் வகாண்டாட்டத்தின் கபாது இந்தக் 

கூட்டிலணவு வதாடங்கப்படட்து. 

❖ ”தகாசுவின்  மூலம் பரப்பப்படும் கநாய்கலளக் கடட்ுப்படுத்துவதற்கான  கதசிய 

திட்டமானது” (NVBDCP - National Vector Borne Diseases Control Program) 2030-ஆம் ஆண்டில் 

மகலரிய கநாயற்ற இந்தியாலெ உருொக்க எண்ணுகின்றது.  



• 
•  
 

70 
 

  

❖ NVBDCP ஆனது மகலரியாலெ ஒழிப்பதற்கான ஆராய்சச்ி சாரந்்த திட்டங்களின் மீது 

கெனத்லதச ்வசலுதத்ுகின்றது. 
❖ கமரா இந்தியா என்பது மகலரியாலெ ஒழிப்பதற்காக ஆராய்சச்ிகலள அதிகரிக்கவும் 

அதற்காக திட்டமிடவும் இலணந்துப் பணியாற்ற பங்களிப்பாளரக்ள் ஒன்று கூடுெதாகும். 

 

2019 ஆம் ஆண்டின் QS EMBA தரவரிலெ  

❖ தபங்களூருவின் இந்திய லம ாண்லம க ்வி நிறுவனத்தின் (IIM-B)  நிறுவன 

லம ாண்லமயின் லம ்நில  பட்டப்படிப்புக் க ்வியானது ஆசிய பசிபிக் தர வரிலெயி ் 

12-வது இடதல்தப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ லமலும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான QS Executive MBA தரெரிலசயில் உலகளாவிய அளவில் 61-

ெது இடத்லதயும் இது பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இதனால் உலகளவில் உள்ள 100 முன்னணிப் வபாருளாதாரக் கல்வியகங்களில் இடம் 

பிடித்த ஒகர இந்திய வபாருளாதாரக் கல்வியகமாக இது மாறியுள்ளது.  

❖ கமலும் IIM-B ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டின் கதசிய கல்வியக கட்டலமப்புத் தர ெரிலசயிலும் 

முதலிடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 

ஏவுகலண ஒப்பந்தம் 

❖ ஏவுகலண தகாள்முத ் ஒப்பந்தத்தி ் உள்ள  தநருக்கடி கா  அதிகாரங்கலள இந்திய 

இராணுவம் தெய ்படுத்தியுள்ளது. 

❖ பாதுகாப்புத ்துலற அலமெெ்கமானது முன்னுரிலம அடிப்பலடயி ் ரூ.300 லகாடி வலர 

தகாள்முத ் தெய்ய அனுமதி அளிதத்ுள்ளது. 

❖ தகாள்முத ் தெய்யப்படவிருக்கும் ஆயுதங்கள் பின்வருமாறு   

o இஸ்லரலிடமிருந்து ஸ்லபக் - LR பீரங்கி எதிரப்்பு ஏவுகலணகள் 

o இரஷ்யாவிடமிருந்து மிகவும் குறுகிய ெரம்பு வகாண்ட ொன் பாதுகாப்பு 

அலமப்பான இக்லா – S. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

5G லெலவலயப் தபறும் முதல் மாவட்டம் 

❖ 5G பிலணயத்தின் கசாதலனலய நடத்தி உ கின் முதல் 5G கசலெ அகலப் படல்ட மற்றும் 

ஜிகாலபட் அலமப்பு ஆகியவற்லறப் வபற்றுள்ள முதல் மாவட்டமாக  சீனாவின் 

ோங்காய் மாகாணமானது உள்ளது . 

❖ 5G பிலணயத்தின் இந்த கசாதலனயானது ஷாங்காயின் ஹாங்ககாெ் மாெடட்த்தில் 

வதாடங்கி உள்ளது. 

❖ 4G LTE பிலணயங்கலள விட 10 முதல் 100 மடங்கு கெகமான பதிவிறக்க கெகங்களுடன் 

கூடிய 5G ஆனது வசல்லுலார ்வதாழில்நுட்பத்தின் அடுத்த தல முலறயாகும்.  
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ஆசியாவின் மிகப்தபரிய ஆற்ற ் லெமிப்பு அலமப்பு 

❖ ஆற்ற ் லதலவலயக் குலறக்கவும் அவெர கா  காப்பு ஆற்றல  இரயி ்களுக்கு 

வழங்கவும் ஜப்பானின் ஒொகா இரயி ் நில யத்தி ் ஆசியாவின் மிகப்தபரிய ஆற்ற ் 

லெமிப்பு அலமப்பு ஒன்லற தடஸ் ா நிறுவனமானது உருவாக்கியுள்ளது.  

❖ இது ஜப்பானின் ஒொகாவின் இரயி ் லெலவலய இயக்கும் நிறுவனமான கின் 

தடடச்ுவுடன் இலணந்து ததாடங்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்த 7 தமகாவாட் - மணிலநர அலமப்பானது ஆசியாவின் மிகப்தபரிய ஆற்ற ் லெமிப்புத ்

திட்டம் மடட்ும ் ாம ் ஆசிய - பசிபிக் பிராந்தியத்தி ் உள்ள நான்காவது மிகப் தபரிய 

லெமிப்புத் திட்டமுமாக உள்ளது. 

 

ஏகாதிபத்திய ெகாப்தம் தரய்வா 

❖ ஜப்பானின் புதிய இளவரெரான நருஹிலதா என்பவர ் கிரிொன்லதமூம் சிம்மாெனத்தி ் 

அமரும் நாளான 2019 ஆம் ஆண்டு லம 01 ஆம் லததியிலிருந்து தனது புதிய ஏகாதிபத்திய 

ெகாப்தமாக தரய்வாலவ ஜப்பான் லதரந்்ததடுதத்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய ெகாப்தமானது ஜப்பான் வர ாற்றி ் 248-வது ெகாப்தமாக இருக்கும். 

❖ ஜப்பானியப் லபரரெருக்கு எந்த அரசிய ் அதிகாரமும் இ ்ல . ஆனா ் இவர ்அந்நாட்டின் 

மிக முக்கியமான அலடயாளத் தல வராக உள்ளார.்  

 

இந்தியா – ஆப்பிரிக்கா : IAIARD 

❖ லதசிய லவளாண் மற்றும் ஊரக வளரெ்ச்ி ஆல ாெக லெலவ வங்கியுடன் இலணந்து 

நி த்தா ் சூழப்பட்ட ஆப்பிரிக்க நாடான ம ாவியி ் இந்திய-ஆப்பிக்க லவளாண் மற்றும் 

ஊரக வளரெ்ச்ி நிறுவனத்லத (IAIARD - India-Africa Institute of Agriculture and Rural Development - 

IAIARD) இந்தியா அலமக்கவிருக்கிறது.  
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❖ IAIARD ஆனது மலாவி மற்றும் இதர ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய 

ஆப்பிரிக்க நிறுெனமாக விளங்கும். கமலும் இந்த நாடுகலளச ் கசரந்்தெரக்ள் தங்களது 

மனித ெளங்கள் மற்றும் திறன் கட்டலமப்லப கமம்படுதத்ுெதற்காக பயிற்சி 

வபறவிருக்கின்றனர.் 

❖ இது கெளாண் நிதி மற்றும் நுண் நிதியியல் ஆகியெற்றின் மீது கெனதல்தெ ்

வசலுத்தவிருக்கிறது. 

❖ இந்தியாொல் ஆப்பிரிக்க நாட்டில் உருொக்கப்பட்ட இது லபான்ற ெலகலயச ் கசரந்்த 

முதலாெது நிறுெனம் இதுொகும். 

 

உணவுப் பற்றாக்குலற மீதான ெரவ்லதெ அறிக்லக 

❖ ஐலராப்பிய ஒன்றியம், ஐ.நா.வின் உணவு மற்றும் லவளாண் அலமப்பு (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations - FAO) மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் உ க உணவுத் திட்டம் 

ஆகியலவ ஒன்றிலணந்து உணவுப் பற்றாக்குலற மீதான ெரவ்லதெ அறிக்லகலய 

தவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டி ் 53 நாடுகளி ் ஏறத்தாழ 113 மி ்லியன் மக்கள் மிகக் கடுலமயான 

உணவுப் பற்றாக்குலறலய எதிர ்தகாண்டிருந்தனர ்என்பலதக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 

❖ ஏறத்தாழ பட்டினிலய எதிரத்காண்டிருக்கும் மூன்றி ் இரண்டு பகுதி மக்கள் 8 நாடுகளி ் 

உள்ளனர.் அந்த நாடுகளாவன: ஆப்கானிஸ்தான், காங்லகா, எத்திலயாப்பியா, லநஜீரியா, 

ததற்கு சூடான், சூடான், சிரியா மற்றும் ஏமன் ஆகியலவயாகும்.  

❖ மிகக் கடுலமயான உணவுப் பற்றாக்குலற என்பது பட்டினியின் மிகக் வகாடிய 

ெடிெமாகும். 

 

ெயபூொ - 2 

❖ ஜப்பானின் விண்க மான ெயபூொ-2 ஆனது ெமீபத்தி ் சிறு லகாளின் மீது ஒரு சிறிய 

குழிலய ஏற்படுதத்ுவதற்காக தவடி மருந்லத அதன் மீது லமாதெ ்தெய்தது. 

o இதன் லநாக்கமானது சூரியக் குடும்பத்தின் லதாற்றம் குறிதத்ு அறிந்து 

தகாள்வதற்காக நி த்திற்கு அடியி ் உள்ள மாதிரிகலள லெகரிப்பதாகும்.  
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லதசிய அளவி ான ஐந்தாம் தல முலற பிலணயம் 

❖ ததன் தகாரியா நாடானது உ கின் முத ாவது லதசிய அளவி ான ஐந்தாம் தல முலற 

பிலணயத் தகவ ் ததாடரல்பத் ததாடங்கியுள்ளது.  

❖ 5G ஆனது தற்வபாழுதுள்ள எல்டிஇ அலலவெண் ெரிலசயின் (600 வமகா வஹரட்ஸ்் முதல் 

6 ஜிகா வஹரட்ஸ்் ெலர) அதிரவ்ெண்லணப் பயன்படுதத்ும்.  

❖ 5G ஆனது 4G-ஐவிட 20 மடங்கு கெகமாக திறன்கபசிகளுக்கு உடனடியாக இலணப்லப 

ஏற்படுதத்ும். 

❖ இது ஒரு வினாடியில் ஒரு முழுலமயான திலரப்படத்லதயும் பதிவிறக்கம் வசய்ய 

பயனாளரக்லள அனுமதிக்கிறது. 

❖ 5G வதாழில்நுட்பமானது ஓடட்ுநர ் அல்லாத ொகனங்கள் கபான்ற சாதனங்களின் 

எதிரக்ால ெளரச்ச்ிக்கு முக்கியமானதாகும். 

 

 

ஐஎன்எஸ் தகா ்கத்தா மற்றும் ஐஎன்எஸ் ெக்தி 

❖ சீனாவின் க்யூங்கடாவில் சீன மக்கள் விடுதலல இராணுெத்தின் 70-ெது நிலனவு 

தினத்லத அனுசரிக்கும் ஒரு விழாவில் இந்தியாலெச ் கசரந்்த ஐன்எஸ் “வகால்கத்தா” 

மற்றும் “சக்தி” ஆகிய இரண்டு கடற்பலடக் கப்பல்கள் பங்ககற்கவிருக்கின்றன. 
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❖ ஐஎன்எஸ் வகால்கத்தா என்பது இந்தியக் கடற்பலடயின் வகால்கத்தா பிரிலெச ்கசரந்்த 

இரகசிய ெழிகாடட்ு-ஏவுகலண அழிப்பின் தலலலமக் கப்பலாகும். 

❖ இது நிலத்தில் இருக்கும் இ க்லகத் தாக்கி அழிக்கக் கூடிய சீரல்வக ஏவுகலணகள் 

மற்றும் கடலி ் இருக்கும் இ க்லகத் தாக்கி அழிக்கக் கூடிய பிரகமாஸ் சூப்பரல்ொனிக் 

ஏவுகலணகள் லபான்ற  லபாரத்் தளவாடங்கலளக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ ஐஎன்எஸ் சக்தி என்பது கப்ப ் ஆயுதக் கிடங்காகவும் விநிகயாகக் கப்பலாகவும் உள்ளது. 

 

மா த் தீவுகள் 

❖ மாலத ் தீவின் நாடு கடத்தப்பட்ட முன்னாள் அதிபரான முகமது நஷித் என்பெர ்

அந்நாட்டில் சமீபத்தில் நிலறவு வபற்ற கதசியத் கதரத்லில் வெற்றி வபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்த தவற்றி மா த்தீவு ஜனநாயகக் கட்சிக்கு கிலடத்த மிகப் தபரிய தவற்றியாகும்.  அது 

மக்களின் மஜ்லிஸ் என்ற அலவயி ் மூன்றி ் இரண்டு பங்கு இடங்கலள தவன்றுள்ளது. 

❖ மக்களின் மஜ்லிஸ் என்பது மா த்தீவின்  ஒற்லற அலவ ெட்ட ெலப அலமப்பு ஆகும்.  

 

ஆப்பிரிக்கெ ்சிங்கம் 2019 பயிற்சி 

❖ வமாராக்ககா மற்றும் அவமரிக்கா ஆகிகயார ்ஆதரவளிக்கும் ஆப்பிரிக்கெ ்சிங்கம் (African 

Lion) 2019 பயிற்சியானது மாரச் ்16 முதல் ஏப்ரல் 7 ெலர வமாராக்ககாவில் நலடவபற்றது. 

❖ இந்த ஒத்திலகயானது பயங்கரொத எதிரப்்பு நடெடிக்லககள், ொன்ெழி மற்றும் 

நிலப்பரப்பு லபாரப்் பயிற்சிகள் மற்றும் தந்திகராபாயத் தூண்டல் ஆகிய பயிற்சிகலள 

உள்ளடக்கியது ஆகும். 

❖ கூடுதலாக, கனடா, ஸ்வபயின், பிரிடட்ன், தெனகல் மற்றும் துனிசியா ஆகிய நாடுகளின் 

இராணுெப் பிரிவினரக்ளும் இந்த 16ெது பதிப்பில் பங்ககற்றனர.் 

 

ஆஸ்திலரலியா மற்றும் 7 நாடுகளின் இராணுவப் பயிற்சி 

❖ இந்தியா, இலங்லக, மகலசியா, தாய்லாந்து, வியட்நாம், இந்கதாகனசியா மற்றும் 

சிங்கப்பூர ்ஆகிய 7 நாடுகளுடன் ஆஸ்திகரலியாொனது இந்தியப் வபருங்கடல் இராணுெப் 
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பயிற்சிலய நடதத்ுகிறது. 

❖ இதலன மிகப்வபரிய பயிற்சிகளில் ஒன்றாக நடதத்ுெதற்காக ஆஸ்திகரலியாொனது 1000 

இராணுெ வீரரக்ளுடன்  4 கடற்பலடக் கப்பல்கள் மற்றும் ஒரு இராணுெ விமானம்  

ஆகியவற்லற ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியானது இந்தியப் வபருங்கடலில் சீனாவின் வசல்ொக்கு அதிகரிப்லபத்  

தடுப்பலத கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ ஆஸ்திகரலியப் பலடயினர ் இலங்லகயிலிருந்துத் வதாடங்கி பின்னர ் இந்தியாலெ 

அலடந்து அதன் பிறகு மற்ற பங்ககற்பாளர ் நாடுகளுக்கும் வசன்று இரண்டலர 

மாதங்களுக்குப் பின்பு அவரக்ள் தங்கள் நாட்டிற்குத்  திரும்புவர.் 

 

லபரிடர் தாங்குதிறன் மீதான ஆசிய வளரெ்ச்ி வங்கியின் அறிக்லக 

❖ ஆசிய ெளரச்ச்ி ெங்கியானது சமீபத்தில் “ஆசிய ெளரச்ச்ிக் கண்கணாட்டம் 2019: கபரிடர ்

தாங்கு திறலன ெலுப்படுதத்ுதல்” எனும் அறிக்லகலய வெளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்லகயானது, 2016 முதல் 2030 காலகட்டத்தில் ெளரும் ஆசியாவில் கபரிடர ்

தாங்கு திறன் வகாண்ட உள்கடட்லமப்லப உருொக்கத் கதலெயான முதலீடல்ட 26 

ட்ரில்லியன் டாலரக்ளாக மதிப்பிடட்ுள்ளது. 

❖ ஏவனன்றால் ஆசியாவில் ெளரந்்து ெரும் வபாருளாதாரங்களானது இயற்லகப் 

கபரிடரக்ளால் மிகவும் பாதிக்கப்பட கூடியலெ ஆகும். கமலும் 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

அது சுமார ்644 பில்லியன் டாலரக்ள்  அளவிற்கு லெதமலடந்துள்ளன. 

 

ஈரான் - அதமரிக்கா 

❖ உயரடுக்கு இராணுெப் பலடயான ஈரானின் “இசுலாமிய புரட்சிப் பாதுகாப்புப் பலட” 

(IRGC - Iran’s ‘Islamic Revolutionary Guard Corps) தீவிரொத அலமப்பாக 

கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளதாக அவமரிக்க அதிபர ்வடானால்டு டிரம்ப் அறிவிதத்ுள்ளார.்  

❖ முதன் முலறயாக அவமரிக்க நாடானது பிற நாட்டின் இராணுெ அலமப்லப தீவிரொத 

அலமப்பாக கதரந்்வதடுதத்ுள்ளது. 

❖ இதற்குப் பதிலடி தரும் ெலகயில், ஈரான் அவமரிக்காவின் மத்திய பலடப் பிரிவான 

மத்தியக் கிழக்கில் உள்ள அவமரிக்கப் பலடகலள தீவிரொத அலமப்பாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ IRGC ஆனது 1979 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட இசுலாமியப் புரட்சிக்குப் பின்னர ் ஈரான் மத 

குருவின் ஆட்சிலயக் காப்பாற்றும் கநாக்கத்திற்காக உருொக்கப்பட்டது. 

❖ இது தற்வபாழுது ஈரானின் ெலிலம மிக்க பாதுகாப்பு அலமப்பாக உள்ளது. 

 

லிபியா தநருக்கடி நில  

❖ இந்தியாொனது லிபியாவின் திரிகபாலியிலிருந்து 15 மத்திய ரிசரெ்் பாதுகாப்புப் பலட 

வீரரக்லளக் வகாண்ட அலமதிப் பலடப் பிரிலெச ் கசரந்்த அலனெலரயும் அங்கிருந்து 
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வெளிகயற்றியுள்ளது. 

❖ கபாரினா ் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நாட்டின் நிலலலமயானது தற்வபாழுது மிகவும் 

கமாசமலடந்துள்ளது.  

❖ இது 2011 ஆம் ஆண்டில் நீண்ட காலமாக சரவ்ாதிகார ஆட்சி நடத்தி ெந்த மும்மர ்

கடாபிலயப் பதவியிலிருந்து நீக்கிய புகழ்வபற்ற கிளரச்ச்ியுடன் வதாடங்கியது. 

❖ தற்வபாழுது லிபியாவானது சரெ்கதச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிஸ்-அல்-சராஜ் 

என்பெரால் ஆட்சி வசய்யப்படுகின்றது. 

❖ ெட ஆப்பிரிக்க நாடான லிபியாொனது மிகப் வபரிய எண்வணய் ெளங்கலளக் 

வகாண்டுள்ளது.  

 

தாய் நாட்டிற்கு பணத்லதத் திருப்பி அனுப்புத ் 

❖ உ க வங்கியின் இடப்தபயரவ்ு மற்றும் வளரெ்ச்ி என்ற அறிக்லகயின் 2019 ஆம் ஆண்டின் 

பதிப்பின் படி, தவளிநாட்டி ் வாழும் நபரக்ள் தங்கள் தொந்த நாட்டிற்கு அனுப்பப்பட்ட 

பணத்லதப் தபற்ற நாடுகளி ் உ கின் முன்னணி நாடாக இந்தியா தன் நில லயத் 

தக்க லவதத்ுக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டி ் தவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ள் 79 பி ்லியன் டா ரக்லள இந்தியாவிற்கு 

அனுப்பியுள்ளனர.்  

❖ வங்கிகள் மூ ம் தாய்நாட்டிற்குப் பணத்லதத் திருப்பி அனுப்பும் வழிகளி ் வங்கிகள் 

மூ மான வழி மிகவும் தெ வு மிக்கதாக விளங்குகிறது. இதற்கு வங்கிகள் ெராெரியாக 11 

ெதவிகிதத்லதக் கட்டணமாக வசூலிக்கின்றன.  
 

வளரெ்ச்ிலய விட உயர்ந்த இ ட்சியங்கள் 

❖ வளரெ்ச்ிலய விட உயரந்்த இ ட்சியங்கள் என்பது ஐக்கிய நாடுகளின் ஆசியா மற்றும் 

பசிபிக் ஆகியவற்றிற்கான தபாருளதாரம் மற்றும் ெமூக ஆலணயத்தா ் (UNESCAP - UN 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) தவளியிடப்படும் ஒரு வருடாந்திர 

அறிக்லகயாகும்.  

❖ இந்த அறிக்லகயின்படி, நீடித்த ெளரச்ச்ி இலக்குகலள அலடெதற்காக ெறுலமலய 

ஒழிப்பதற்கு 2030 ஆம் ஆண்டு ெலர ஒரு நாலளக்கு ஒரு நபருக்கு 2 டாலலர (ரூ 140) 

இந்தியா வசலவிட கெண்டும்.  

❖ 2014 ஆம் ஆண்டின் “ெறுலம மீதான சி. ரங்கராஜன் குழுவின்” அறிக்லகயின்படி 

இந்தியாொனது ஏறத்தாழ 363 மில்லியன் அளவிற்கு ெறுலமயில் ொழும் மக்கலளக் 

வகாண்டுள்ளது.  

UNESCAP 

❖ ESCAP என்பது ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் பிராந்திய 

ெளரச்ச்ி நிறுெனமாகும். 

❖ இது 1947 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதன் தலலலமயிடம் தாய்லாந்தின் 

பாங்காக்கில் உள்ளது. 

❖ UNESCAP-ன் நிறுெனர ்உறுப்பினரக்ளில் இந்தியாவும் ஒன்று ஆகும். 



• 
•  
 

77 
 

  

❖ UNESCAP ஆனது ஐக்கிய நாடுகள் வபாருளாதார மற்றும் சமூக ஆலணயத்தின் கீழ் 

இயங்குகின்றது.  

 

 ாரட்ு ொவ் தீவு 

❖ இந்த ஆண்டி ் கட ் தவப்ப நில  அதிகரிப்பின் காரணமாக உ கின் ததன்லகாடி 

முலனயி ் அலமந்துள்ள பவளப் பாலறயான  ாரட்ு ொவ் தீவின் பவளப் பாலறயானது 

நிறம் தவளிறலினா ் பாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ யுதனஸ்லகாவானது  ாரட்ு ொவ் தீலவ உ க இயற்லக முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த உ க 

பாரம்பரிய இடமாக வலகப்படுதத்ியுள்ளது. 

❖ இந்த மீதமுள்ள எரிமல த் தீவானது ஆஸ்திலரலியா மற்றும் நியூசி ாந்து ஆகிய 

நாடுகளுக்கிலடலய தாஸ்மான் கடலி ் அலமந்துள்ளது. 

பவள ்  ாளறகள் 

❖ பவளப் பாலறகள் என்பது “சூசாந்தகல” எனும் நுண்ணுயிர ்பாசிகளுடன் ஒன்றுக்வகான்று 

உதவிக் வகாள்ளும் பண்புடன் (பெளத்திற்குள் ொழும்) ொழும் விலங்குகளாகும்.  

❖ சூசாந்தகல ஆனது சூரிய ஒளிலய உணொக மாற்றுகிறது மற்றும் பெளங்களுக்கு 90 

சதவிகித ஆற்றல் கதலெலயப் பூரத்்தி வசய்கிறது. இது பெளங்களுக்குத் கதலெயான 

நிறத்லதக் வகாடுக்கிறது.   

 

பவள நிறம் தவளிற ் 

❖ தவப்ப நில  லபான்ற பாதிக்கக் கூடிய நில லமகள் ஏற்படும் லபாது இந்த உறவு முறிந்து 

நிறம் தவளிற ் ஏற்படுகின்றது. இதன் விலளவாக பவளங்கள் அதன் சூொந்தல க்கலள 

தவளிலயற்றுகின்றன. 

❖ இது பவளத்லதப் தபரும்பாலும் நிறமற்றதாக ஆக்குகிறது. இது பவளதத்ின் பிரகாெமான 

தவள்லள நிறத் லதாற்றத்லத தவளிப்படுதத்ுகின்றது. 

❖ ஒன்றுக்தகான்று உதவிக் தகாள்ளும் தன்லமயுலடய அதன் பாசிகளின் இழப்பு என்பது 

தவளிறிய பவளங்கள் வலுவற்றதாக இருக்கும்.  
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இ ங்லக – புதிய ரயில்தவ  ாளத  

❖ இ ங்லகயின் கடற்கலர நகரமான மாத்தலற மற்றும் ெம்பன்ததாட்டா மாகாணத்தி ் 

உள்ள தபலியாட்டா ஆகியவற்லற இலணக்கும் வலகயி ் சீனாவின் உதவியுடன் 

கட்டப்படட்ுள்ள ஒரு புதிய இரயி ் பாலதலய இ ங்லக திறந்து லவதத்ுள்ளது. 

❖ 26.75 கில ா மீட்டர ்ததால வு தகாண்ட மாத்தலற - தபலியாட்டா இரயி ் பாலதயானது 

1948 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இ ங்லகயி ் கட்டப்பட்ட முத ாவது இரயி ் பாலத 

நீட்டிப்பாகும்.  

 

ஆளி ் ா குட்டி விமானங்கள் – பட்டுவாடா 

❖ கூகுளின் தாய் நிறுவனமான ஆ ்பதபட் ஆனது “விங்” என்று வபயரிடப்படட் ஆளில்லா 

குட்டி விமானங்கள் மூலம் கசலெ ெழங்குதலல கமம்படுத்தியுள்ளது. இது 

ஆஸ்திகரலியாவில் உள்ள கான்வபரா நகரத்தில் கசாதலன முலறயில் 

வதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஆளில்லா குட்டி விமானங்கள் உணவு, குளிர ் பானங்கள் மற்றும் மருத்துெப் 

வபாருடக்ள் ஆகியெற்லற கநரடியாக ொடிக்லகயாளரின் வீட்டிற்கக வசன்று ெழங்க 

விருக்கின்றன. 

 

தபஞ்ெமின் தநதன்யாகு 

❖ இஸ்லர ் லதசியத் லதரத்லி ் பிரதமர ்தபஞ்ெமின் தநதன்யாகு 5-வது முலறயாக தவற்றி 

தபற்று ொதலன பலடதத்ுள்ளார.் 

❖ இஸ்லர ் பாராளுமன்றமான “தநஸட்”  ்  வமாத்தம் உள்ள 120 இடங்களில் ெலது  சாரித் 

தலலெரக்ளின் லிக்குட் கட்சியானது 35 இடங்களில் வெற்றி வபற்றுள்ளது. அந்தக் கட்சி 

மீண்டும் அரசு அலமக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

❖ “வநஸட்” என்பது இஸ்கரல் பாராளுமன்றமாகும். 

 

❖ வநதன்யாகு என்பெர ் மிக நீண்ட காலம் பதவியிலிருக்கும் பிரதமராக சாதலன 
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பலடக்கவுள்ளார.் இதற்குமுன் இஸ்கரல் நாட்டின் நிறுெனரான கடவிட் வபன் குரிகயான் 

என்பெர ்இசச்ாதலனலயப் புரிந்துள்ளார.் 

 

எெஆ்ர் 2123 மலொதா 

❖ அதமரிக்கா மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளுக்கிலடலய உத்திொர ் உறலவ 

லமம்படுதத்ுவதற்காக 6 தெ ்வாக்குள்ள அதமரிக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் 

அடங்கிய ஒரு இருகட்சிக் குழுவானது ஒரு புதிய ெட்ட மலொதாவான எெஆ்ர ் 2123 

மலொதாலவ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது நிலறலவற்றப்படட்ுெ ் தெய ்பாடட்ுக்கு வந்தா ், “ஆயுதங்கள் ஏற்றுமதிக் 

கடட்ுப்பாடட்ுச ் சட்டத்தின்” கநாக்கத்திற்காக அவமரிக்க அரசு  இந்தியாலெ  “கநட்கடா 

நட்பு நாடு ” என்ற அந்தஸ்திற்கு இலணயாக நடத்தப்படுெலத அந்தெ ் சட்டம் உறுதி 

வசய்ய கெண்டும். 

❖ இது பாதுகாப்பிற்கான ஆயுத விற்பலனயில் இந்தியாவிற்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்பட 

கெண்டும் என்ற ஒரு ெலிலம மிக்க சமிக்லஞலய அனுப்ப எண்ணுகின்றது. 

 

ரே்ய விருது 

❖ ரே்யாவின் உயரிய விருதான “வசயிண்ட் ஆண்டர்ூ தி அப்கபாஸ்தல்” என்ற பட்டமானது 

பிரதமர ்நகரந்திர கமாடிக்கு ெழங்கி வகௌரவிக்கப்படட்து.  

❖ இந்தப் படட்மானது இரஷ்யாவின் துறவிகளின் ஆதரொளர ் மற்றும் ஏசுவின் முத ் 

தூதரான ஆன்டர்ு என்ற துறவிலயக் வகௌரவிப்பதற்காக ொர ்பீட்டர ்தி கிகரட் என்பெரால் 

1698 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது 1998 ஆம் ஆண்டில் இரஷ்யாவின் உயரிய விருதாக மீண்டும் ஏற்படுத்தப்படும் ெலர 

USSR ஆட்சியி ் ஒழிக்கப்படட்து. 

❖ இந்தியா மற்றும் இரஷ்யா ஆகிய நாடுகளின் மக்களுக்கிலடகய நட்பு ரீதியிலான உறலெ 

கமம்படுத்தியதற்காகவும் இரு நாடுகளுக்கிலடகய ஒரு சிறப்பு ொய்ந்த மற்றும் பயன் 

தரக்கூடிய உத்திசார ் பங்களிப்லப ஊக்குவித்ததற்காகவும் இெ்விருது வழங்கப்படட்ு 

அெர ்வகௌரவிக்கப்பட்டார.்  

 

லநாட்ரி லடம் தீ  

❖ புதுப்பித்த ் மற்றும் மறுசீரலமப்புப் பணிகளின்லபாது “பாரீசின் நமது வபண்மணி” 

என்று வபாருள்படும் பாரீசின் கநாட்ரி கடம் லதவா யத்தி ் தீ பற்றிக் வகாண்டது. 

இதனால் அது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கசதத்லதயும் கண்டது. 

❖ கசதாரங்கள் ஒடட்ு வமாத்த கூலர மற்றும் முக்கிய கூம்புப் பகுதியின் தகரல்ெயும் 

உள்ளடக்கியதாகும். 

❖ பிவரஞ்சு ககாதிக் கட்டிடக் கலல முலறயின் ஒரு மிகச ் சிறந்த மாதிரியாக இந்த 

லதவா யம் கருதப்படுகின்றது.  

❖ இதன் கடட்ுமானம் 1160 ஆம் ஆண்டில் பிஷப் தமௌலரஸ் டி சுல்லி என்பெரது 

தலலலமயில் வதாடங்கப்படட்ு 1260 ஆம் ஆண்டு ொக்கில் வபருமளவில் கட்டி 
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முடிக்கப்படட்து. இருந்தாலும் பின்வதாடரந்்து வந்த நூற்றாண்டுகளில் இது அடிக்கடி 

புனரலமக்கப்படட்து. 

❖ இந்தத் லதவா யத் தளம் பிரான்சின் மன்னர ்என்ற முலறயில் வநப்கபாலியன் தி கிகரட் 

என்ற மன்னரின் முடிசூடட்ு விழா நடந்த தளமாகும். 
 

 

❖ 1831 ஆம் ஆண்டில் லதவா யத்தின் புதுலமயான கட்டலமப்லபப் பாதுகாப்பதற்கான 

விழிப்புணரல்ெப் பரப்பிட கெண்டி விக்டர ் ஹியூககாவின் புகழ்வபற்ற நாெலான   

“கநாட்ரி கடமின் கூன்முதுகு” (The Hunchback of Notre-Dame) என்ற புதினம் 

எழுதப்பட்டது. 

 

ராவணா - 1 

❖ அதமரிக்காலவெ ் லெரந்்த நாொவின் விண்க  வெதிலயப் பயன்படுத்தி இ ங்லகயின் 

முத ாவது தெயற்லகக் லகாளான “ராெணா - 1”  ஆனது விண்ணுக்கு ஏெப்பட்டது. 

❖ இந்தச ் வசயற்லகக் ககாளானது இலங்லகலயெ ் கசரந்்த இரண்டு ஆராய்சச்ிப் 

வபாறியாளரக்ளால் ஜப்பானில் உள்ள கியூசு வதாழில்நுட்ப நிறுெனத்தில் ெடிெலமதத்ுக் 

கட்டலமக்கப்படட்து. 

❖ ராெணா – 1 வசலுத்துதலானது சரெ்கதச விண்வெளி உலகில் இலங்லக 

நுலழந்துள்ளலதக் குறிக்கிறது. 

 

இந்தியா-வியட்நாம் 

❖ இரு நாடுகளுக்கிலடலயயான கட ்ொர ்பயிற்சியின் இரண்டாவது பதிப்பானது இந்தியக் 

கடற்பலட மற்றும் வியட்நாம்  மக்கள் கடற்பலட ஆகியவற்றிற்கிலடலய வியடந்ாமின் 

லகம் ரான்ெ் லபயி ் நலடதபற்றது.  

❖ இந்த வருடாந்திரப் பயிற்சியி ் இந்தியத் தரப்பிலிருந்து ஐஎன்எஸ் தகா ்கத்தா மற்றும் 

ஐஎன்எஸ் ெக்தி ஆகிய இரண்டு லபாரக்் கப்ப ்கள் பங்கு தபற்றன. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டி ் இந்தியா மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய  இரு நாடுகளுக்கிலடலயயான 

உறவானது “விரிொன உத்திசார ்பங்களிப்பு” என்ற நிலலக்கு உயரத்்தப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியின் முதலாெது பதிப்பானது 2018 ஆம் ஆண்டில் வியட்நாமின் டா நாங்கில் 

நலடவபற்றது. 
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தெயற்லக நுண்ணறிவு மாநாடு 

❖ அரசு, வியாபாரம் மற்றும் ெமூகம் ஆகியவற்றின் மீதான எதிரக்ா  விவாதத்லத லமலும் 

அதிகப்படுதத் “அலனத்திற்கும் வசயற்லக நுண்ணறிவு” என்று அலழக்கப்படும் உலகின் 

முதன்லமயான வசயற்லக நுண்ணறிவு மாநாடல்ட ஐக்கிய அரபு அமீரகம் நடத்த 

இருக்கின்றது.  

❖ இம்மாநாடு சரெ்கதச வதாலலத் வதாடரப்ு ஒன்றியம் (International Telecommunication Union - 

ITU) மற்றும் உலக அறிவுசார ்வசாதத்ு நிறுெனம் (World Intellectual Property Organisation - WIPO) 

ஆகியெற்றின் உதவியுடன் வசயற்லக நுண்ணறிவிற்கான ஐக்கிய அமீரகத்தின் கதசியத் 

திட்டத்தால் வபாலிவுறு துபாய் என்ற நிறுெனத்தின் உத்திொர ் பங்களிப்புடன் 

நடத்தப்படும். 

 

ஜலமக்கா - ஆதார ்

❖ ஜலமக்கா உெெ் நீதிமன்றமானது அந்நாட்டின் “கதசிய அலடயாளம் மற்றும் பதிவுகள் 

சட்டத்லத” (NIRA - National Identification and Registration Act) இரதத்ு வசய்துள்ளது. 

❖ இது தனது முடிவிற்கு இந்திய உசச் நீதிமன்ற நீதிபதி T.Y. சந்திரசூட்டின் ஆதார ்சட்டத்தின் 

மீதான மாறுபட்ட தீரப்்லப கமற்ககாள் காட்டியது. 

❖ ஜலமக்காவின் NIRA சட்டமானது இந்தியாவின் ஆதார ்சட்டத்லதப் கபான்றது. 

❖ இது அலனதத்ு குடிமக்களிடமிருந்துப் வபறப்படும் பகயாவமட்ரிக் தகெல்களின் 

வதாகுப்லப ஒகர இடத்தில் கசமிதத்ு லெக்க அனுமதிக்கிறது. 

 

லநபாளிொட் – 1 

❖ கநபாளத்தின் முதலாெது வசயற்லகக் ககாளான “கநபாளிசாட்-1” ஆனது அவமரிக்காவில் 

உள்ள கதசிய ொனூரத்ியியல் மற்றும் விண்வெளி நிரெ்ாகத்தின் (National Aeronautics and 

Space Administration - NASA) ஏவு லமயத்திலிருந்து விண்ணுக்கு ஏெப்பட்டது. 

 

❖ இந்தச ் வசயற்லகக் ககாளானது கநபாள நாடல்டச ் கசரந்்த அபாஸ் மாஸ்கீ மற்றும் 
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ஹரிராம் ஸ்கரஸ்தா ஆகிய இரண்டு நபரக்ளால் ஜப்பானின் கியூசு வதாழில்நுட்ப 

நிறுெனத்தில் ெடிெலமக்கப்பட்டது.  

 

ஆசியத் லதநீர் கூட்டிலணவு 

❖ லதநீர ்வளரப்்பு மற்றும் நுகரவ்ி ் முன்னணியி ் இருக்கும் 5 நாடுகளின் ஒரு ஒன்றியமான 

“ஆசியத் கதநீர ் கூட்டிலணொனது” (Asian Tea Alliance - ATA) சீனாவின் கியூகசாவில் 

வதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியத் கதநீர ் மன்றம், சீனத ் கதநீர ் சந்லதயிடல் மன்றம், இந்கதாகனஷியத் கதநீர ்

சந்லதயிடல் மன்றம், இலங்லகத் கதநீர ் ொரியம் மற்றும் ஜப்பான் கதநீர ் மன்றம் 

ஆகியலெ இதன் உறுப்பு நாடுகளாகும். 

❖ உலகத் கதநீர ் நுகரல்ெ கமம்படுதத்ும் கநாக்கதத்ுடன் இந்தக் கூட்டிலணவு 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது ஆசியத் கதநீரின் எதிர ் காலத்திற்கான ஒரு நிலலயான 

திட்டத்லத உருொக்கும். 

❖ கதநீர ்உற்பத்தியில் இரண்டாெது இடத்தில் இந்தியா (முதலில் சீனா) உள்ளது. 

❖ உலகில் கதநீர ்நுகரவ்ில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் தமிழ்நாடு மாநிலமானது கதநீர ் உற்பத்தியில் மூன்றாெது மிகப்வபரிய 

மாநிலமாக விளங்குகின்றது.  

 

ஆப்பிரிக்காவி ் லமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் 

❖ ஆப்பிரிக்காவி ் இரண்டு அபிவிருத்தி திட்டங்கலள உருவாக்க இந்தியாவானது ஜப்பான் 

மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளுடன் இலணயவுள்ளது.  

❖ இது ஆப்ரிக்கக் கண்டத்தி ் வளரந்்துவரும் தபாருளாதாரத்தி ் தனது தடத்திலன 

விரிவுபடுத்தவும் அப்பிராந்தியத்தி ் வளரந்்துவரும் சீனாவின் தெ ்வாக்கிலன 

எதிரத்காள்ளவும் முற்படுகிறது. 
❖ இந்தத் திட்டத்தின்படி இந்தியாவானது  

o ஜப்பானுடன் இலணந்து தகன்யாவி ் புற்றுலநாய் மருத்துவமலனலய 

அலமக்கவுள்ளது. 

o UAE-உடன் இலணந்து எத்திகயாப்பியாவில் தகெல் மற்றும் வதாலலத் வதாடரப்ு 

வதாழில்நுட்ப லமயத்திலன அலமக்கவுள்ளது.  

 

அமரத்்தியா தென் 

❖ இ ண்டன் தபாருளாதாரப் பள்ளியானது (LSE - London School of Economics)  “சமதத்ுெமற்ற 

ஆய்வுகளுக்கான” அமரத்்தியா வசன் என்ற ஒரு ஆய்வு இருக்லக அலமக்கப்படுெதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ கநாபல் பரிசு வபற்ற அமரத்்தியா வசன் என்பவலர வகௌரவிப்பதற்காக இந்த முடிவு 

எடுக்கப்படட்ுள்ளது. இெர ்LSE-ல் கபராசிரியராக பணியாற்றினார.் 

❖ அமரத்்தியா வசன்னின் “தபாதுந ப் வபாருளாதாரம்” குறித்த பணிகளுக்காக இெருக்கு 
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1998 ஆம் ஆண்டில் கநாபல் பரிசு ெழங்கப்பட்டது. 

❖ தபாதுந ப் வபாருளாதாரம் என்பது சமூகத்தின் நல்ொழ்வின் மீதான அப்தபாருளாதார 

விலளவுகளின் அடிப்பலடயில் வபாருளாதாரக் வகாள்லககலள மதிப்பீடு வசய்யும் 

வபாருளாதாரத்தின் ஒரு பிரிொகும்.  

 

உக்லரன் அதிபர ்

❖ உக்லரன் மக்கள் 41 வயதான ததால க்காட்சி நலகெச்ுலவயாளர ் மற்றும் நடிகரான 

லவால ாடிலமர ் தஜ ன்ஸ்லக என்பவலர தங்களுலடய புதிய அதிபராகத் 

லதரந்்ததடுதத்ுள்ளனர.் 

❖ இவர ் “மக்களின் பணியாளர”் என்ற புகழ்வபற்ற உள்ளூர ் நலகசச்ுலெத் வதாடரில் 

“புலனவு அதிபர”் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததன் மூலம் பிரபலமலடந்தார.் 

❖ இஸ்கரல் நாடல்டத ்தவிரத்த்ு யூதப் பிரதமர ்(லவால ாடிலமர ்குலராய்ஸ்லமன்) மற்றும் யூத 

அதிபலரக் வகாண்ட உலகின் ஒகர நாடு உக்லரன் ஆகும்.  

 

ஈரான் - பாகிஸ்தான் 

❖ ஈரான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இலணந்து ஒரு கூடட்ு எ ்ல  விலரவு 

பதித திரப்்புப் பலடலய (joint border rapid reaction force) உருவாக்க ஒப்புக் தகாண்டுள்ளன. 

 

 

❖ இந்த நாடுகளி ் ஈரானிய சிஸ்தான் மாகாணத்திற்கும் பாகிஸ்தானின் பலுசிஸ்தான் 

மாகாணத்திற்கும் இலடயி ான வன்முலறக்குள்ளான எ ்ல ப் பகுதியி ் 

கிளரெ்ச்ியாளரக்ளின் தாக்குத ் மற்றும் வன்முலறகள் அதிகரித்துள்ளன. 

 

ஈரானிய எண்தணய் 

❖ ஈரானி ் இருந்து எண்தணய் இறக்குமதி தெய்வது மீதான அதன் தபாருளாதாரத் தலட 

வி க்குகள் புதுப்பிக்கப்பட மாட்டாது என அதமரிக்கா முடிவு தெய்துள்ளது. 
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❖ இந்த தலட வி க்கு தள்ளுபடியானது ஈரான் நாட்டின் மீது அதிகபடெ் தபாருளாதார 

அழுத்தத்லத உருவாக்கி அந்நாட்டிலன தனிலமப்படுதத்ும் லநாக்கி ் 

லமற்தகாள்ளப்படட்து. 

❖ இந்தியா, சீனா மற்றும் அதமரிக்க கூட்டாளிகளான ஜப்பான், ததன்தகாரியா மற்றும் 

துருக்கி ஆகிய நாடுகள் இதனா ் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடுகளாகும். 

❖ சீனாலவயடுதத்ு ஈரானிடம் அதிக அளவி ் கெெ்ா எண்தணய் வாங்கும் இரண்டாவது 

நாடு இந்தியாவாகும். 

❖ தற்லபாது இந்தியாவானது கீழ்க்காணும் இரண்டிற்கும் அதமரிக்காவிடமிருந்து வி க்கு 

அளிக்கப்படட் அனுமதிலயப் தபற லவண்டும். 

o எண்தணய் இறக்குமதி 

o ொபாொர ்துலறமுக லமம்பாடு 

 

உ க நாடுகள் மக்கள் ததாலக அறிக்லக 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் ததாலக நிதியமானது (United Nations Population Fund’s- UNFP) 2019 

ஆம் ஆண்டிற்கான உ க நாடுகளின் மக்கள் ததாலக அறிக்லகலய (State of the World: 

Population Report) தவளியிட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் மக்கள் ததாலகயானது 2010 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டு கா  அளவி ் 

ெராெரியாக வருடத்திற்கு 1.2% உயரந்்துள்ளது என குறிப்பிடுகிறது. 

❖ இது சீனாவின் ஆண்டு வளரெ்ச்ி விகிதத்லத விட இரு மடங்கு அதிகமாகும். 

❖ இந்த அறிக்லகயானது முதன்முலறயாக கீழ்க்காணும் மூன்று  முக்கிய அளவீடுகளி ் 

தபண்களின் ( 15-49 வயதிற்குட்படட்) முடிதவடுக்கும் திறலனயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

o அவரக்ள் இலணயுடன் பாலிய ் உறவு 

o கருத்தலடப் பயன்பாடு 

o சுகாதாரப் பராமரிப்பு 

❖ மகப்லபறு மற்றும் பாலிய ் உரிலமகள் இ ் ாலமயானது தபண்களின் க ்வி, 

வருமானம் மற்றும் பாதுகாப்பின் மீது எதிரம்லறயான விலளவுகலளப் தபருமளவி ் 

ஏற்படுதத்ுகின்றன. 

 

தவளிலயற்ற விொ 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் சரெ்கதசத் வதாழிலாளர ் அலமப்பானது 2019-ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில் அலனதத்ு அயல்நாடட்ுப் பணியாளரக்ளுக்கான மிகவும் 

விமரச்னத்திற்குள்ளாகிக் தகாண்டிருக்கும் வெளிகயற்ற விசா அலமப்லப கத்தார ்

ஒழிக்கவிருக்கிறது என்று அறிவித்துள்ளது. 

❖ 2018-ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்மாதத்தில், கத்தார ்சட்டமன்றமானது ”கப்லா” அல்லது ”நிதி 

ஆதரவுத்  திட்டத்லத” ஒழிப்பதற்காக ஒப்புதல் ெழங்கியது. 

❖ கப்லா என்பது அயல்நாடட்ுப் பணியாளரக்ள் பணியிலிருந்து மாறுெதற்லகா, ஒரு 

நாட்டிற்குள் நுலழயலவா அல்லது வெளிகயறலவா தங்கள் கமலதிகாரியிடம் அனுமதி 
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வபற கெண்டும். 

❖ 2022-ஆம் ஆண்டு உலகக் ககாப்லப கால்பந்துப் கபாட்டி நலடவபறுெலத நிலனவில் 

லெதத்ு வதாழிலாளர ்சீரத்ிருத்தங்கள் அங்கு கமற்வகாள்ளப் படுகின்றன. 

❖ கத்தார ்நாடு 2022-ஆம் ஆண்டு கால்பந்து உலகக் ககாப்லபலய நடத்த இருக்கின்றது. 

 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

நிதியிய ் கட்டுப்பாட்டுக் குழு 

❖ நிதியிய ் விதிகலள அம ்படுதத்ுவதற்காகவும் தபாதுக் கடன்கலள சிறந்த முலறயி ் 

நிரவ்கிப்பதற்காகவும் நிதியிய ் ஒழுங்கு ஆலணயத்லத அலமப்பதற்கான 

அவசியத்லத 15-வது நிதி ஆலணயத்தின் தல வரான N.K. சிங் ெலியுறுத்தியுள்ளார.் 

❖ அரசியலலமப்பின் பிரிவு 293(3) ஆனது மாநில அரசுகள் கடன் ொங்குெதற்கான ஒரு உசச் 

ெரம்லப நிரண்யிதத்ுள்ளது. அந்த உசச் ெரம்பிற்கு லம ் மாநில அரசுகள் கடன் ொங்கக் 

கூடாது. 

❖ ஆனால் மத்திய அரசானது தான் கடன் ொங்கும் நிதிக்கான எந்தவொரு 

அரசியலலமப்புக் கடட்ுப்பாடல்டயும் வகாண்டிருக்கவில்லல. 

❖ இந்தியாவின் வமாத்த உள்நாடட்ு உற்பத்தியில் மாநிலங்கள் மற்றும் மத்திய அரசு 

ஆகியவற்றின் கடனானது 70 சதவிகிதத்திற்கும் கமல் உள்ளது.  

❖ நிதியியல் விதிகலள அமல்படுதத்ுெதற்காகவும் மத்திய அரசின் நிதியியல் 

ஒருங்கிலணப்லபக் கண்காணிப்பதற்காகவும் நிதியியல் ஒழுங்கு ஆலணயம் கபான்ற 

ஒரு நிறுென அலமப்பு கதலெப்படுகின்றது. 

 

உற்பத்தி PMI  குறியீடு 

❖ நிக்தகய் இந்தியாவானது தகாள்முத ் லம ாளரக்ள் குறியீட்டி ் (PMI - Purchasing Managers 

Index) தபற்றுள்ள 52.6 புள்ளியானது அதன் உற்பத்தித் துலறயி ் இழப்பு ஏற்படட்ுள்ளலதக் 

காடட்ுகின்றது. 

❖ உற்பத்தித் துலறயி ் 50-க்கும் லமற்பட்ட புள்ளியானது விரிவாக்கத்லதயும் அதற்குக் 

கீலழ உள்ள புள்ளியானது ெரிலவயும் குறிக்கின்றது.  

❖ இந்தக் குறியீடானது 400-க்கும் லமற்பட்ட ததாழிற்துலற நிறுவனங்களி ் உள்ள 

தகாள்முத ் தெய்பவரக்ளின் நிரவ்ாகிகளுக்கு ஒவ்தவாரு மாதமும் அனுப்பப்பட்ட 

லகள்விகளுக்கு, அவரக்ள் அளித்த பதி ்களிலிருந்துத் ததாகுக்கப்படட் தரவுகலள 

அடிப்பலடயாகக் தகாண்டது. 

 

முதலீட்டு ஆல ாெகரக்ள் 

❖ இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தலன வாரியமானது (Securities and Exchange Board of India - 
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SEBI) வளரந்்து வரும் முதலீடட்ு ஆல ாெகரக்ளுக்காக ஒரு சுய ஒழுங்குமுலற அலமப்லப 

(SRO - self-regulatory organisation) பரிந்துலரதத்ுள்ளது.  

❖ இது நிறுெனங்களினால் முதலீட்டாளரக்ளுக்கு ெழங்கப்படும் ஆகலாசலனயின் தரம் 

குறித்த பிரசச்லனகலளக் கலளயும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

❖ கமலும் SRO ஆனது முதலீட்டிற்கான ஆகலாசகரக்ளால் ெசூலிக்கப்படும் அதிக கட்டணம், 

ெருமானத்லத ஈடட்ுெதற்குத் தெறான உத்தரொதத்லத அளித்தல் மற்றும் தெறான 

நடத்லத கபான்ற புகாரக்ள் குறிதத்ும் நடெடிக்லக எடுக்கவிருக்கிறது.  

 

வரவு மற்றும் தெ வு ஆகியவற்றுக்கான முன்ததாலக 

❖ இந்திய அரசின் ஆல ாெலனயுடன் இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது 2019-20 நிதியாண்டின் 

முத ் பகுதிக்கான வரவு மற்றும் தெ வு ஆகியவற்றுக்கான முன்ததாலகயின் (WMA - Ways 

and Means Advances) வரம்லப ரூ.7500 லகாடியாக நிரண்யிக்க முடிவு தெய்துள்ளது.  

❖ WMA மீதான ெட்டி விகிதமானது வரப்கபா விகிதமாகவும் அதலன மீறிய ததாலகயானது 

வரப்கபா விகிதத்லத விட 2 சதவிகிதம் அதிகமாகவும் இருக்கும். 

❖ WMA ெரம்பு மீறப்படட்ா ் RBI மத்திய அரசுடன் கலந்தாகலாசித்து அந்த மீறிய 

வரம்பிற்கான வசலவீனத் ததாலகலய அளிக்கும். 

❖ WMA என்பது RBI-யினால் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு தற்காலிக நிதியளிக்கப் 

படும்  ெசதியாகும். 

❖ WMA திட்டமானது அரசின் ெரவுகள் மற்றும் பண ெழங்கீடுகள் ஆகியெற்றில் ஏற்படும் 

தற்காலிக வபாருத்தமின்லமலயக் கலளெதற்காக 1997 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப் 

படட்தாகும். 

 

எதிரக்் குவிப்புத் தடுப்பு வரி 

❖ சீனா, மல சியா, ெவுதி அலரபியா மற்றும் தாய் ாந்து ஆகிய நாடுகளிலிருந்து சூரிய 

ஒளிலய  உற்பத்தி தெய்ய மின்க ன்களி ் பயன்படுத்தப்படும் தபாருடக்ளின் 

இறக்குமதி மீது டன்னுக்கு USD 1559 ெலர எதிரக்் குவிப்புத் தடுப்பு ெரிலய ஐந்து ஆண்டு 

காலத்திற்கு இந்தியா விதிதத்ுள்ளது. 

❖ கமற்குறிப்பிட்ட நாடுகளிலிருந்து மிகக் குலறொன விலலயில் எதத்ிலீன் விலனல் 

அசிட்கடட் தாள் இறக்குமதி வசய்யப்படுகின்றன. இது சூரிய ஒளி  மின்கலங்கலளத் 

தயாரிக்கும் உள்நாடட்ு உற்பத்தியாளரக்ளுக்குப் பாதிப்லப ஏற்படுத்துகின்றது. 

❖ ெணிக அலமசச்கத்தின் விசாரலண அலமப்பான ெணிகத் தீரவ்ுகளுக்கான வபாது 

இயக்குனரகத்தின் (Directorate General of Trade Remedies - DGTR) பரிந்துலரயின் 

அடிப்பலடயில் இந்த எதிரக்் குவிப்புத் தடுப்பு ெரி விதிக்கப்படுகின்றது. 

❖ எதிரக்் குவிப்புத் தடுப்பு ெரியானது நியாயமான ெணிக நலடமுலறகலள உறுதி 

வசய்ெலதயும் உள்நாடட்ு உற்பத்தியாளரக்ளுக்கு ஒரு சரியான தளத்லத 

உருொக்குெலதயும் கநாக்கங்களாகக் வகாண்டுள்ளது.  
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வட்டி விகிதக் குலறப்பு 

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது தனது தரப்லபா விகிதத்லத 0.25 புள்ளிகலளக் குலறதத்ு 6 

ெதவிகிதமாக நிரண்யித்துள்ளது. லமலும் இது தற்லபாலதய நிதியாண்டிற்கான                GDP-

ன் முந்லதய கணிப்பான 7.4 ெதவிகிதத்திலிருந்து குலறத்து GDP-ஆனது 7.2 சதவிகிதமாக 

இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது. 

❖ வரப்கபா விகிதம் என்பது இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியானது மற்ற ெணிகம்சார ்ெங்கிகளுக்கு 

கடன் ெழங்கும் விகிதமாகும். 

❖ இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியின் புதிய ஆளுநரான சக்திகாந்த தாஸின் கீழ் வதாடரந்்து 

இரண்டாெது முலறயாக கமற்வகாள்ளப்படும் விகிதக் குலறப்பு இதுவாகும். 

 

வளரெ்ச்ி முன்கணிப்பு 

❖ ஆசிய வளரெ்ச்ி வங்கியானது (Asian Development Bank - ADB) 2019-20 ஆம் நிதியாண்டிற்கான 

இந்தியாவின் வளரெ்ச்ி விகிதமானது 7.2 ெதவிகிதமாக இருக்கும் என்று கணிதத்ுள்ளது. 

இதற்குமுன் இது இந்தியாவின் வளரெ்ச்ி விகிதம் 7.6 ெதவிகிதமாக இருக்கும் என்று 

கணித்திருந்தது.  

❖ உள்நாட்டில் ஏற்பட்ட ெருொய்ப் பற்றாக்குலற மற்றும் உலக கதலெகளில் ஏற்பட்ட 

மாறுபாடுகள் ஆகியெற்றின் காரணமாக இது நிகழ்ந்துள்ளது. 

❖ ADB ஆனது 1966 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 19 ஆம் கததியில் உருொக்கப்படட் பிராந்திய 

ெளரச்ச்ி ெங்கியாகும். இதன் தலலலமயிடம் பிலிப்லபன்ஸின் மணிலா வமட்கராவின் 

மண்டல்யுயாங் நகரத்தில் உள்ளது.  

❖ இது வதாடங்கப்பட்ட கபாது உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிக்லக 31 ஆக இருந்தது. ஆனால் 

தற்வபாழுது இது 68 உறுப்பு நாடுகலளக் வகாண்டுள்ளது. இதில் 49 நாடுகள் ஆசியா 

மற்றும் பசிபிக் பிராந்தியத்லதச ் கசரந்்ததாகவும் மீதமுள்ள 19 நாடுகள் மற்ற 

பகுதிகலளச ்கசரந்்ததாகவும் உள்ளன. 

❖ ADB-ன் தற்கபாலதயத் தலலெர ்தஹிககா நககாொ ஆொர.் 

 

முன்கூட்டிய வில நிரண்ய ஒப்பந்தங்கள் - CBDT 

❖ மத்திய லநரடி வரிகள் வாரியமானது (Central Board of Direct Taxes - CBDT) 3 இருநாடட்ு 

முன்கூட்டிய வில  நிரண்ய ஒப்பந்தங்கள் உள்பட 18 முன்கூட்டிய வில  நிரண்ய 

ஒப்பந்தங்களி ் ( Advance Pricing Agreements - APA) லகவயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ CBDT ஆல் லகவயழுத்திடப்படட்ுள்ள APA-ன் வமாத்த எண்ணிக்லக தற்வபாழுது 271 ஆக 

உள்ளது. 

❖ APA என்பது ெருங்காலதத்ில் ெருமான ெரி வசலுதத்ுபெரக்ளின் சரெ்கதச நிதிப் 

பரிமாற்றங்கலளக் கணக்கிடுெதற்கான பரிமாற்ற நிதி முலறலயத ்தீரம்ானிக்கக்கூடிய 

ெரி வசலுத்துகொர ்மற்றும் ெரி ெசூலிக்கும் அலமப்பு ஆகியெற்றிற்கிலடகயயான ஒரு 

ஒப்பந்தமாகும். 
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 ட்சுமி வி ாஸ் வங்கி 

❖  டச்ுமி வி ாஸ் வங்கி மற்றும் இந்தியா பு ்ஸ் வீடட்ு வெதி நிதி மன்றங்கள் இரு 

நிறுவனங்களின் இலணப்பிற்கு ஒப்புத ் வழங்கியுள்ளன.  

❖ புதிய நிறுவனம் இந்தியா பு ்ஸ்  டச்ுமி வி ாஸ் வங்கி என்று அலழக்கப்படும். 

❖ CAR (Capital adequacy ratio) என்பது இடரப்ாடுலடய நிலறந்த வசாதத்ுக்கள் மற்றும் நடப்புக் 

கடன்களுக்கும் அது வதாடரப்ுலடய ெங்கியின் மூலதனத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும். 

❖ ெணிக ெங்கிகள் அதிகப்படியான நிதி எடுப்பலதத் தடுக்கவும் இந்த நலடமுலறயில் 

திொலாெலதத ் தடுப்பதற்காகவும் இந்த விகிதமானது இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியினால் 

நிரண்யிக்கப்படுகின்றது. 

 

LCR விதிமுலறகள் 

❖ ெங்கிகளின் நிதி நிலலலமலய கமலும் ெலுப்படுத்தவும் இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியானது 

நிதி உள்ளடக்க விகிதத்தின் விதிமுலறகலள மாற்றியலமதத்ு கடன் 

வகாடுப்பெரக்ளுக்கு 2 சதவிகித நிதி ெசதிலய அளிதத்ுள்ளது. 

❖ LCR  (liquidity coverage ratio) ஆனது குறுகிய கால பிரசச்லன நிதிகளுக்கு தீரவ்ு காணும் 

திறலன உறுதி வசய்ெதற்காக ெங்கிகளிடம் இருக்கும் உயர ்நிதியியல் வசாதத்ுக்களின் 

விகிதத்லதக் குறிக்கும்.  

 

தவளிப்புற இ க்கு 

❖ இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியானது ெணிக ெங்கிகள் தங்களது கடன் அளிக்கும் விகிதங்கலள 

வரப்கபா விகிதம் அல்லது அரசுக் கருவூலக் கட்டண விகிதம் கபான்ற வெளிப்புற 

இலக்குகளுடன் இலணப்பதற்கான தனது பரிந்துலரலய கால ெலரயலறயின்றி இரதத்ு 

வசய்துள்ளது. 
❖ வெளிப்புற இலக்குகள் என்பது ெணிக ெங்கிகள் தங்கள் வழங்கும் பல்கெறு ெலகயான 

கடன்கள் மீது தாங்கள் விதிக்கும் ெட்டி விகிதங்கலள வெளிப்புற ெட்டி விகிததத்ுடன் 

இலணப்பதாகும். 
❖ வரப்கபா விகிதம் கபான்ற வெளிப்புற விகிதங்களுடன் ெங்கி ெட்டி விகிதத்தின் இலக்லக 

நிரண்யிப்பது ெங்கிகளின் ொடிக்லகயாளரக்ளுக்குப் பயனளிக்கும். 
❖ இந்திய பாரத ெங்கி மடட்ுகம தனது லவப்பு விகிதங்கலள வரப்கபா விகிதத்துடன் 

இலணத்துள்ளது. 

 

ரூபாய்கலள இருப்பி ் லவத்திருக்கும் வங்கிகள் 

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது ரூபாய்கலள இருப்பி ் லவத்திருக்கும் வங்கிகலள 

அலமப்பதற்கு புதிய வழிகாடட்ுத ்கலள வழங்கியுள்ளது. 

❖ மத்திய வங்கியானது ரூபாய்கலள இருப்பி ் லவத்திருக்கும் நியாயமான 

கடட்ுப்பாடுகளுடன் ரூ.1000 லகாடியி ான CBL (ரூபாய்கலள இருப்பு லெத்திருக்கும் 

ெங்கிகளின் மீது ெரம்பு/ Chest Balance Limit) என்ற வரம்லபக் வகாண்டிருக்க கெண்டும் 

என்று கூறியுள்ளது. 
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❖ புதியதாக உருொக்கப்படும் ரூபாய்கலள இருப்பு லெத்திருக்கும் ெங்கிகளானது ஒரு 

நாலளக்கு மலலகள், அணுக முடியாத பகுதிகள் லபான்ற இடங்களில் 2.1 இலடச்ம் 

ரூபாய்கலளயும் மற்ற அலனதத்ு இடங்களிலும் 6.6 இலடச்ம் ரூபாய்கலளயும் லகயாளும் 

திறலனப் வபற்றிருக்க கெண்டும். 

❖ ரூபாய்கலள இருப்பு லெத்திருக்கும் ெங்கிகளானது ரூபாய் கநாடட்ுகள் மற்றும் 

நாணயங்கலள இருப்பு லெதத்ு ெங்கிகளுக்கு விநிகயாகிக்கப் படுெதற்காக மத்திய 

ெங்கியினால் அங்கீகரிக்கப்படட் வலகயி ் கதரந்்வதடுக்கப்படட் ெங்கிகளின் 

கிலளகளாகும்.  

 

வளரெ்ச்ி - கணிப்பு 

❖ ெரவ்லதெ நாணய நிதியத்தின் (International Monetary Fund - IMF) தல லமப் தபாருளாதார 

அறிஞரான கீதா லகாபிநாத் என்பவர ் 2019-20 ஆம் நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் 

வளரெ்ச்ி விகிதத்லத 7.7 ெதவிகிதத்திலிருந்து 7.5 ெதவிகிதமாக குலறதத்ுக் 

கணக்கிடட்ுள்ளார.்  

❖ இவர ் உண்லமயான தமாத்த உள்நாடட்ு உற்பதத்ிலய கணக்கிடுவதற்காக 

பயன்படுத்தப்படும் அடிப்பலட ஆண்டு அ ் து பணவாடட்க் காரணி குறிதத்ுக் கருதத்ு 

ததரிவிதத்ுள்ளார.் லமலும் இவர ் அரசினா ் தவளியிடப்படும் புள்ளியியலி ் 

தவளிப்பலடத் தன்லம இருக்க லவண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார.் 

❖ இந்தியா IMF-ன் சிறப்புத் தரவு ெழங்கல் தரத்திற்கு ஒரு உறுப்பினராக உள்ளது.  

இந்தியாவி ் புள்ளியிய ் 

❖ மத்திய புள்ளியிய ் மற்றும் திட்ட அம ாக்கத் துலற அலமெெ்கமானது (Ministry of Statistics 

and Programme Implementation - MOSPI) புள்ளியிய ் ததாடரப்ாக அலனத்லதயும் 

உள்ளடக்கிய மற்றும் தரங்கள் குறித்த அறிக்லகலய தவளியிடுகின்றது. 

❖ இது புள்ளியிய ் துலற மற்றும் திட்டம் அம ாக்கத் துலற ஆகியலவ இரண்டும் 

இலணந்த பின்பு 1999 ஆம் ஆண்டி ் உருவாக்கப்படட்து. 

❖ லதசியப் புள்ளியிய ் அலுவ கம் (National Statistical Office - NSO) என்று அலழக்கப்படும் 

புள்ளியிய ் பிரிவானது பின்வருவனவற்லறக் தகாண்டிருக்கும்.  

o லதசியப் புள்ளியிய ் அலுவ கம் (Central Statistics Office - CSO) 

o லதசிய மாதிரி ஆய்வு அலுவ கம் (The National Sample Survey Office - NSSO)  

o கணினி லமயம் 

❖ திட்டம் தெய ்படுதத்ுத ் துலறயானது பின்வரும் மூன்று பிரிவுகலளக் தகாண்டுள்ளது. 

o இருபது அம்ெத் திட்டம் 

o கட்டலமப்லப லமற்பாரல்வயிடுத ் மற்றும் திட்டத்லத லமற்பாரல்வயிடுத ் 

o பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் உள்ளூர ்பகுதி வளரெ்ச்ித் திட்டம் (MPLADs - Members of 

Parliament Local Area Development Scheme). 
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தொத்துகள் இலணப்பு 

❖ “பணகமாசடி” மற்றும் “திட்டமிடப்படட் குற்றம் சாரந்்த நடெடிக்லககளில் இருந்து” 

வபறப்பட்ட கலறபடிந்த வசாதத்ுக்கலள இலணப்பது என்ற ெழக்கில் பிஎம்எல்ஏவின் 

ெரம்பானது (PMLA) ஆரப்ிடிஏ (RBDA), சரக்பசி (SARFAESI) மற்றும் திொல் குறியீடு 

ஆகியெற்லற விட அதிகபடெ் அதிகாரம் தபற்று இருக்கும் என்று தி ்லி உயர ்நீதிமன்றம் 

கூறியுள்ளது. 

❖ பிஎம்எல்ஏ-வின் 71-ெது பிரிொனது ஏற்வகனகெ உள்ள மற்ற சட்டங்கலள மீறுெதாக 

உள்ளது.  

Abbreviation Year Objective 

Recovery of Debt and 

Bankruptcy Act 

1993 To establish Tribunals for expeditious 

adjudication and recovery of debts due to 

banks and financial institutions 

Prevention of Money 

Laundering Act 

2002 To prevent money-laundering and to 

provide for confiscation of property 

derived from money-laundering 

The Securitisation and 

Reconstruction of Financial 

Assets and Enforcement of 

Securities Interest Act 

2002 It allows banks and other financial 

institution to auction residential or 

commercial properties (of Defaulters) to 

recover loans 

The Insolvency and 

Bankruptcy Code 

2016 It is also a bankruptcy law which seeks 

to consolidate the existing framework by 

creating a single law for insolvency and 

bankruptcy. 

 

அலமொன் - சீனா 

❖ அலமொன் நிறுவனம் சீனாவி ் அதன் உள்நாடட்ு மின்னணு வரத்்தக நடவடிக்லகலய மூட 

இருப்பதாக அறிவிதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ அலமொன் சிறிய ெந்லதலயக் தகாண்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் தனது ஜப்பான் ெந்லதயி ் 

விற்பலதக் காட்டிலும் சீனாவி ் குலறவாக விற்கின்றது. 

❖ அலமொன் 2004 ஆம் ஆண்டி ் லஜாலயா.காம் என்ற நிறுவனத்லதக் லகயகப்படுத்தியதன் 

மூ ம் சீனாவி ் தனது நடவடிக்லகலய ஆரம்பித்தது. 

❖ அலமொன் 2011 ஆம் ஆண்டி ் லஜாலயா வரத்்தகத்லத அலமொன் சீனா என்று 

மறுதபயரிடட்து.  

 

டிசிஎஸ் – இந்திய அஞ்ெ ் துலற 

❖ டாடா ஆல ாெக லெலவ வழங்கும் நிறுவனமானது (TCS – Tata Consultancy Services) அஞ்ெ ் 
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அலுவ கங்கலள ஒரு பன்முகெ ் லெலவகலள அளிக்கும் டிஜிட்ட ் லமயமாக 

உருவாக்குவதற்கு ப ் ாண்டு ஒப்பந்தத்தி ் இந்திய அஞ்ெ ் துலறயுடன் 

இலணந்துள்ளது.  

❖ TCS ஆனது 1,59,000 க்கும் கமற்பட்ட அஞ்சல் அலுெலகங்கலள ஒருங்கிலணதத்ு உலகின் 

மிகப்வபரிய பரெலாக்கப்பட்ட மின்னணு முலறயில் அஞ்சல் அலமப்லப 

உருொக்கவிருக்கிறது.  

 

பகுதி – தமய்நிகர் நாணயம் 

❖ தனியார ்ெங்கிலித் ததாடர ்மற்றும் பகுதி-தமய்நிகர ்நாணயத்திலன ததாடங்குவதற்காக 

ெரவ்லதெ நாணய நிதியம் மற்றும் உ க வங்கி ஆகியலவ இலணயவுள்ளன.  

❖  “Learning Coin” என்றறியப்படும் இதலன வாஷிங்டலன அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட 

பன்னாடட்ு நிறுவனங்களுக்குள் மடட்ுலம அணுக முடியும். 

❖ இதற்கு நாணய மதிப்பு இ ்ல தயன்பதா ் இது உண்லமயான தமய்நிகர ் நாணயம் 

அ ் . 

 

எட்மணி – நிதிெ ்லெலவகள் தெயலி 

❖ இந்தியாவின் மிகப்தபரிய நிதியிய ் லெலவகளுக்கான தெயலியான எட்மணியானது 

(ETMONEY) ஒருங்கிலணந்த பண வழங்கீடு முகலம (Unified Payment Interface UPI) என்ற 

அலமப்புடன் ஒரு பணவழங்கீடு முலறயாக இலணந்துள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அதன் மாதாந்திரப் பயனாளரக்ளின் எண்ணிக்லகலய 

இரண்டு மடங்காக மாற்றுவலத இதன் லநாக்கமாகும். 

❖ இந்த ஒருங்கிலணப்பானது மி ்லியன் கணக்கான எட்மணி பயனரக்ளுக்கு பரஸ்பர 

நிதிப் பண வழங்குதல  எளிதாக்குகிறது. 

❖ எட்மணி தெயலியானது லடம்ஸ் குழுவின் ஒரு பகுதியான லடம்ஸ் இலணயத் தளத்திற்கு 

தொந்தமானதாகும். 

 

வலுவான தெய ்பாடு 

❖ முதலீட்டாளர ்க ்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதியதத்ின் (Investor Education and Protection Fund-

IEPF) ஆலணயமானது இலணயற்ற தபாது நிதியம் மற்றும் முதலீடட்ு நிறுவனத்திடம் 

(Peerless General Finance and Investment Company-PGFIC) 1,514 லகாடி மதிப்புலடய லவப்புகலள 

IEPF க்கு மாற்றும்படி உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ கடந்த 15 ஆண்டுகளாக PGFIC நிறுெனத்திடம் சுமார ் 1 ககாடி தனிநபரக்ளால் 

வசய்யப்படட் லெப்பு வதாலக முதலீடானது நிலுலெயிலுள்ளது. 

❖ IEPF ஆனது நிறுெனச ்சட்டம் 2013-ன் (Companies Act 2013) படி வபருநிறுென விெகாரங்கள் 

அலமசச்கத்தின் கீழ் அலமக்கப்படட்ுள்ள சட்டப்பூரெ்மான அலமப்பாகும். 
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தரவு உள்ளூர ்மயமாக்க ் 

❖ அதமரிக்க ததாழி ்நுட்ப ததாழி க குழுக்களானது இந்தியாவின் “தரவுகலள 

உள்ளூரம்யமாக்க ்’ திட்டத்திற்கு எதிராக கருத்து ததரவித்துள்ளன. 

❖ இது ஆய்வு மற்றும் தெ வுகலள அதிகரிக்கும் என அவரக்ள் ஐயப்படுகின்றனர.் 

❖ ரிெரவ்் வங்கியானது 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தரவுகளின் உள்ளூர ்

மயமாக்கலுக்கான உத்தரவுகலள ெழங்கியது. 

❖ இந்த உத்தரவானது 2018 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர ் மாத்திற்குள் அலனதத்ு உலகளாவிய 

மற்றும் உள்ளூர ் பணெழங்கீடட்ு நிறுெனங்கள் அெற்றின் தரவு கசமிப்பு 

கட்டலமப்புகலள இந்தியாவிற்குள் அலமப்பலத கட்டாயமாக்குகிறது.  

❖ வபரும்பாலான வபருநிறுெனங்கள் இன்னும் இந்த விதிமுலறகலளப் பூரத்்தி 

வசய்யவில்லல. 

❖ தரவு தனியுரிலம குறித்த B.N. ஸ்ரீகிருஷ்ணா குழுொனது அலனத்து “முக்கியமான 

தனிப்பட்ட தரவுகளும்” கட்டாயமாக நாட்டிற்குள்களகய வசயல்படுத்தப்படகெண்டும் என 

பரிந்துலர வசய்தது.  

 

ஜன் தன் 

❖ ஜன் தன் வங்கிக் கணக்கி ் உள்ள லவப்பு நிதிகளானது ரூ. 1 இ டெ்ம் லகாடிலய 

விலரவி ் அலடயவிருக்கின்றது. 

❖ ஏப்ர ் 03 ஆம் லததி நி வரப்படி, ஜன் தன் வங்கிக் கணக்குகளி ் உள்ள தமாத்த நிதியின் 

மதிப்பு ரூ. 97,665.66 ஆகும். ஜன் தன் வங்கிக் கணக்குகளின் தமாத்த எண்ணிக்லக 35.39 

லகாடிகளாகும். 

❖ ஜன் தன் வங்கிக் கணக்கு லவதத்ுள்ள 27.89 லகாடிக்கும் லமற்பட்டவரக்ளுக்கு ரூலப கடன் 

அடல்டகள் வழங்கப்படட்ுள்ளன.  

 

தே ் (லபாலி) நிறுவனங்கள் 

❖ மத்திய அரொங்கமானது நிறுவனங்களினா ் ெமரப்்பிக்கப்படும் INC-22 

படிெங்களுக்கான விதிமுலறகலளத ் தளரத்்தி அதற்கான கால அெகாசத்லத 

நீட்டிதத்ுள்ளது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 அன்று அல்லது அதற்கு முன்பு உருொக்கப்பட்ட 

நிறுெனங்களுக்கு அந்த நிறுெனங்கள் அலமந்துள்ள இடம், இயக்குநரக்ள் மற்றும் 

ெணிகத்திற்கான ஆதாரம் ஆகியலவ ததாடரப்ான விவரங்கலள அளிப்பதற்காக இந்த  

INC-22 படிவங்கள் கதலெப்படுகின்றது.  

❖ வஷல் நிறுெனங்கலள ஒழிப்பதன் ஒரு முயற்சியாக இந்த நடெடிக்லக 

கமற்வகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

தே ் நிறுவனங்கள் 

❖ வஷல் நிறுெனம் என்பது அலுெலகம் இல்லாமலும் பணியாளரக்ள் இல்லாமலும் 

வபயரளவில் மடட்ுகம வசயல்படக்கூடிய ஒரு நிறுெனம் அல்லது அலமப்பாகும். 
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❖ ஆனால் அலவ ெங்கிக் கணக்கு வகாண்டதாகவும் மந்தமான முதலீடுகலளக் 

வகாண்டதாகவும் அறிவுசார ்வசாதத்ுரிலம அல்லது கப்பல் கபான்ற வசாதத்ுகளின் பதிவு 

வசய்யப்படட் உரிலமயாளலரக் வகாண்டதாகவும் இருக்கும்.  

❖ வஷல் நிறுெனங்கள் நிதி கமாசடிக்காகவும் நிதிலயத் திலச திருப்பும் 

கநாக்கத்திற்காகவும் உருொக்கப்பட்ட பல அடுக்குகலளக் வகாண்ட நிறுெனங்கலள 

உள்ளடக்கியதாகும்.  

 

பசுலம மகிழுந்து கடன் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22 அன்று அனுசரிக்கப்படட் உலக பூமி தினத்லத முன்னிடட்ு 

பாரத ஸ்கடட் ெங்கியானது இந்தியாவின் மின் ொகனங்களுக்கான முதலாெது “பசுலம 

மகிழுந்து கடலன” வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது ொடிக்லகயாளரக்லள மின் ொகனங்கள் ொங்குெதற்கு ஊக்குவிப்பலத 

கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய திட்டமானது ஏற்கனகெ உள்ள மகிழுந்து கடன்களுக்கான ெட்டி விகிதத்லத 

விட 20 அடிப்பலடப் புள்ளிகள் குலறொக கடன்கலள ெழங்கும்.  

 

 

குலறதீர்ப்புத் திட்டம் 

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது குலறதீரப்்புத் திடட்த்தின் எ ்ல லய விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 

❖ இது தற்தபாழுது லவப்புத் ததாலககலள ஏற்காத வங்கிப் பணிய ் ாத நிதியிய ் 

நிறுவனங்கலளயும் (NBFCs/Non-Banking Finance Company) உள்ளடக்கியுள்ளது. 

❖ ரூ. 100 ககாடி அல்லது அதற்கும் அதிகமான வசாதத்ு மதிப்லபக் வகாண்ட NBFC ஆனது 

இந்தக் குலறதீரப்்பு திடட்த்லதப் வபறும். 

❖ இது ொடிக்லகயாளரக்ளுக்கு எளிதான மற்றும் விலரொன குலறதீரப்்பு 

வசயல்முலறலய அளிக்கின்றது. 

❖ வபாது கமலாளர ்என்ற தகுதிநில க்கு கீகழ இல்லாத ஒரு இந்திய ரிசரெ்் ெங்கி அதிகாரி 

குலறதீரப்்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்படவிருக்கின்றார.்  

 



• 
•  
 

94 
 

  

மின்னணு முலறயி ான ரசீது  அலமப்பு 

❖ மின்னணு முலறயி ான ரசீது  என்பது ெரக்குகள் லபாக்குவரத்தின் உரிலமயாளரா ் 

தகாண்டு தெ ் ப்படும் ஒரு லதலவயான ஆவணத்தின் மின்னணு வடிவமாகும். 

❖ அனுப்பப்படட் ெரக்கின் தமாத்த மதிப்பு ரூ. 50 ஆயிரத்திற்கும் லம ் இருப்பின் இந்த ரசீது 

உருவாக்கப்பட லவண்டும். 

❖ இந்திய நிதி அலமெெ்கமானது மின்னணு முலறயி ான ரசீது அலமப்பி ் சி  

மாற்றங்கலள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

❖ இந்த மின்னணு முலறயி ான ரசீது அலமப்பானது ெரக்குகள் அனுப்பப் படுவதற்கு 

முன்னதாக  ஏற்படுத்த லவண்டும். 

❖ இது ெரக்குகள், ெரக்கு அனுப்புநர,் தபறுபவர ் மற்றும் ெரக்கு தகாண்டு தெ ்பவர ்

ஆகிலயாலரப் பற்றிய விவரங்கலளக் தகாண்டிருக்க லவண்டும். 

❖ இந்த மின்னணு முலறயி ான ரசீலத அளிக்கத் தவறினா ் ரூ.10,000 அபராதலமா அ ் து 

வரி ஏய்ப்புத ்ததாலகலயா அவற்றி ் எது தபரியலதா அது வசூலிக்கப்படும். 

 

டீெ ் மகிழுந்துகள் நிறுத்தம்  

❖ நாட்டின் மிகப்தபரிய வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுசூகியானது டீெ ் 

வாகனத ்தயாரிப்லப நிறுத்தப் லபாவதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 01 அன்று நலடமுலறக்கு வரவிருக்கும் புதிய பாரத் – VI உமிழ்வு 

விதிமுலறகள் காரணமாக இந்த நடெடிக்லக கமற்வகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

❖ பாரத ் நிலல உமிழ்வுத் தரங்களானது இந்திய அரசால் உருொக்கப்படட் உமிழ்வுத் 

தரங்களாகும். 

❖ இந்தியாவில் உமிழ்வு விதிமுலறகளின் ெரலாறு பின்வருமாறு  

 

பாரத் நில  VI 

❖ தற்வபாழுதுள்ள பாரத ்நிலல IV (BS-IV) மற்றும் BS-VI எரிசக்தி விதிமுலறகள் ஆகியெற்றின் 
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தரங்களிலடலய காணப்படும் முக்கிய கெறுபாடானது அெற்றில் உள்ள சல்பராகும். 

❖ BS-VI எரிவபாருளானது 80 சதவிகித அளவிற்கு, தற்வபாழுதுள்ள 50 ppm நில யிலிருந்து 10 

ppm என்ற நில க்கு, சல்பலரக் குலறக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

❖ லநட்ரஜன் ஆக்லஸடுகளின் உமிழ்ொனது டீசல் மகிழுந்துகளில் 70 சதவிகிதம் என்ற 

அளவிற்கும் வபட்கரால் மகிழுந்துகளில் 25 சதவிகிதம் என்ற அளவிற்கும் குலறயும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது.  

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெச்ெய்திகள் 

தடாலுவிலன பயனுள்ள தபாருட்களாக மாற்றுத ்  

❖ தென்லன இந்திய ததாழி ்நுட்ப நிறுவனத்தின் இருவர ்குழுவானது தபட்லராலியத்தின் 

கழிவுப் தபாருளான தடாலுவிலன தபன்லொயிக் அமி மாக மாற்றியலமத்துள்ளது. 

❖ கரிம அமி ங்களுக்குப் பதி ாக பசுலம ஆக்ஸிஜலனற்றி மற்றும் தண்ணீர ்ஆகியலவ 

இந்த தெய ்பாட்டி ் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ தபன்லொயிக் அமி மானது உணவு பதப்படுத்தல் (E210) மற்றும் பூஞ்லச / பாக்டீரியா 

வதாற்றிற்கு மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது. 

 

நாொவின் தெவ்வாய்க்கான தெலிகாப்டர ்

❖ நாொவின் தெவ்வாய் லகாளுக்கான தெலிகாப்டர ்ஆனது ப வரிலெ லொதலனகலள 

தவற்றிகரமாக முடிதத்ு சிவப்புக் லகாளின் மீது பறப்பதற்குத் தயாராக உள்ளது. 

❖ இந்த தெலிகாப்டர ் ஆனது தெவ்வாய் ஊரத்ி 2020-ன் தலரயிறங்கு அலமப்புடன் 

இலணக்கப்படட்ு தெவ்வாய் லகாலள லநாக்கிெ ்தெ ்கிறது. 

❖ 90ºC அளவு குலறந்த தவப்ப நில யுலடய இரவு லநரங்கள் உட்பட மிகவும் குளிர ்தவப்ப 

நில களிலும் இந்த தெலிகாப்டரா ் தெய ்பட முடியும்.  
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மூன்ேூட் விருது 

❖ X Prize அறக்கட்டலளயானது 1 மில்லியன் டாலர ் வதாலகயுலடய மூன்ஷூட் விருலத 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த விருதானது இஸ்கரலின் ஸ்கபஸ்இல்-க்கு அதன் வபரஷ்ூட் விண்கலமானது அடுத்த 

மாதம் வெற்றிகரமாக சந்திரனில் தலரயிறங்க முடிந்தால் ெழங்கப்படும். 

❖ இது கூகுளின் லூனார ்X பரிசிற்கும் கபாட்டியிட லவக்கப்படட்து. 

❖ இந்தப் கபாட்டியானது முதன்முதலில் தனியார ்நிறுெனத்தால் தயாரிக்கப்படட்ு நிலவில் 

தலரயிறங்கி அதன் பரப்பில் குலறந்த படச்மாக 500 மீ அளவிற்குப் பயணித்து 

புலகப்படம் மற்றும் காவணாளிலயத் திரும்ப அனுப்பும் விண்கலத்திற்கு 20 மில்லியன் 

டாலர ்அளவிற்கு மிகப்தபரிய பரிலச ெழங்குகின்றது.  

 

 

தநாதிகள் கத்தரிப்பான் 

❖ உயிரணு மற்றும் மூ க்கூறு உயிரிய ் லமயதல்தெ ் (CCMB - Centre for Cellular & Molecular 

Biology) லெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் பாக்டீரியாக்களின் தெ ் சுவரக்லள உலடப்பதி ் 

உதவுகின்ற ஒரு புதிய “முவரய்ன் வபப்டிடயாஸ்” என்ற வநாதிலயக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.்  

❖ இது ஏற்வகனகெ உள்ள நுண்ணுயிரக்் வகால்லி மருந்துகள் மூலமாக பாக்டீரியா எதிரப்்பு 

விலளவுகலளத ்தடுக்கும் ஒரு புதிய மருந்து விநிகயாக ெழிலய ெழங்குகிறது. 

❖ வநாதிகள் கத்திரிப்பான் என்பது பாக்டீரியாக்களில் உள்ள வசல் சுெரக்ளின் ெளரச்ச்ிலய 

ஒழுங்குபடுதத்ும் ஒரு வநாதியாகும். 

❖ மருந்து விநிகயாகத்தின் இந்த முலறயானது “வநாதிகள் கத்திரிப்பான்” 

வசயல்படுெதிலிருந்து அதலனத் தடுக்கின்றது. 

❖ இதற்கு மாறாக வபன்சிலின் கபான்ற நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பு மருந்துகள் பாக்டீரியாவின் 

வசல் ெளரச்ச்ிலயத் தடுக்க வசல்கள் கூட்டிலணப்பின் இறுதி நிலலலய மடட்ுகம குறி 

லெக்கின்றன. 

❖ வநாதிகலளத ்தடுப்பதன் மூலம் நுண்ணுயிரிகலளத் தாக்க ஒரு புதிய ெழிலய ஏற்படுத்த 

முடியும். கமலும் இது கநாய் எதிரப்்பு மருந்துகளின் உற்பத்தியில் புதிய தாக்கத்திற்கு 

ெழிெகுக்கும். 
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CCMB 

❖ CCMB ஆனது நவீன உயிரியல் மற்றும் உயிரியல் துலறகளுக்கு இலடகய 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட எல்லலப் பகுதிகளில் உயரத்ர அடிப்பலட ஆராய்சச்ி மற்றும் 

பயிற்சிகலள நடதத்ுகின்றது. 

❖ லஹதராபாத்லத லமயமாகக் வகாண்ட இந்த நிறுெனமானது 1977 ஆம் ஆண்டில் 

வதாடங்கப்பட்டது. இது அறிவியல் மற்றும் வதாழில்துலற ஆராய்சச்ிக் குழுவின் கீழ் 

இயங்குகின்றது. 

❖ இது யுவனஸ்ககாவின் உலகளாவிய மூலக்கூறு மற்றும் வசல் உயிரியல் அலமப்பினால் 

“சிறப்புமிகு லமயமாக” கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

சூப்பர்பக் பூஞ்லெகள் 

❖ ஒரு மருந்து எதிரப்்பு சூப்பரப்க் பூஞ்லசயான “ககண்டிடா அவுரிஸ்” ஆனது மருத்துெ 

உலகில் கெகமாகப் பரவி ஒரு எசச்ரிக்லகலய விடுதத்ுள்ளது. 

❖ இது 2009 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானில் கண்டுபிடிக்கப்படட்து. இது மிகவும் அதி தீவீர பின் 

விலளவுகளுடன் குலறந்தது 15 நாடுகளில் பரவியுள்ளது. 

 

❖ சி.அவுரிஸ் ஆனது மிக முக்கிய பூசண எதிரப்்பு மருந்துகளினால் ஒழிக்கப் படவில்லல. 

❖ இந்தக் கிருமியானது கநாய் எதிரப்்புத் திறன் குலறொக உள்ள மக்களிடம் எளிதில் பரவும். 

❖ பூசணக் வகால்லி மற்றும் பயிரக்ள் மீதான பூசச்ிக் வகால்லி ஆகியெற்றின் பரெலான 

பயன்பாடானது சி.அவுரிஸின் எழுசச்ிக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று 

சந்கதகிக்கப்படுகின்றது. 

 

புதிய தவளிக்லகாள்  TOI – 197.0 

❖ நாசாவின் விண்வெளி வதாலலகநாக்கியான வடஸ்-இன் தரவுகலளப் பயன்படுத்தி 5 

மில்லியன் ஆண்டுகள் பழலமயான  மற்றும் பூமிலய விட 60 மடங்கு வபரிய அளவுலடய 
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புதிய ககாலள அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ TOI-197.0 என அறியப்படும் இந்தக் ககாளானது தற்கபாது சிறப்பாக விளக்கப்படட்ுள்ள 

வெளிக்ககாள்களுள் ஒன்றாகும். 

❖ அறிவியலாளரக்ள் இலத ‘சூடான ெனி’ என அலழக்கின்றனர.் ஏவனனில் இது ெனிக்  

ககாளின் அளவிலனதயாத்தது ஆகும். ஆனால் இது ெனிலய விட மிகவும் 

வெப்பமானதாகும். 

❖ ஏவனன்றால் ெனிக் ககாளானது சூரியலனச ் சுற்றி ெரும் சுற்றுப் பாலதலய விட இந்த 

புதியக் ககாளானது தான் சுற்றி வரும் நடச்த்திரதத்ுடன் மிகவும் அண்லமயில் 

அலமந்துள்ளது. 

 

மரபணு திருத்தம் 

❖ ஜாரஜ்ியா ப ்கல க் கழகத்லதெ ்லெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 4 தவளிறிய ப ்லிகலள 

உருவாக்குவதற்காக அலனாலிஸ் ொக்லரய் ப ்லிகளின் நிறலமற்ற மரபணுக்கலள 

திருத்தியுள்ளனர.் 

❖ இந்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் CRISPR புரதங்கலள பல்லிகளின் கருப்லபகளில் உள்ள 

பல்கெறு முதிரச்ச்ியலடயாத முடல்டகளில் நுண் உடவ்சலுதத்ுதல் மூலம் 

வசலுத்தியுள்ளனர.் இது லடகராசீகனஸ் மரபணுலெத் திருத்தம் வசய்யும். 

❖ லசகராசீகனஸ் மரபணுொனது அதன் தவளிறிய நிறத்திற்குக் காரணமாகும். 

❖ இலெ சாதாரணப் பல்லிகளிலிருந்து அல்பிகனா பல்லிகலள உருொக்கியுள்ளன. 

❖ இந்த ஆராய்சச்ிக்காக CRISPR-Cas9 வதாழில்நுட்பமானது ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் 

பயன்படுத்தப்படட்து. 

 

CRISPR 

❖ CRISPR என்பது “குழுக்களாக, ஒழுங்கான இலடவெளியில் அலமந்த, குறுகிய இரு ெழிப் 

பாலத கபான்ற அல்லது CRISPR வதாடரப்ுலடய புரதம்-9 அலமப்பு” என்பலதக் குறிக்கும். 

❖ CRISPR வதாழில்நுட்பம் என்பது வபாதுொக ஒரு மரபணு – திருத்தத் வதாழில்நுட்பமாகும். 

இது மரபணுவின் வெளிப்படுத் திறலன மாற்றுெதற்கும் ஒரு உயிரினத்தின் மரபணுலெ 

மாற்றுெதற்கும் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ இது குலறபாடுலடய மரபணுக்கலள சரி வசய்ெது, கநாய்களுக்குெ ்சிகிசல்ச அளிப்பது 

மற்றும் கநாய்கள் பரொமல் தடுப்பது, பயிரக்லள கமம்படுதத்ுெது உள்ளிட்ட 

பயன்பாடுகலளக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ CRISPR-ஐப் பயன்படுதத்ி மனிதக் கருக்கலளக் லகயாளும் கபாது வநறிமுலற சாரந்்த 
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பிரசச்லனகள் எழுப்பப்பட்டன. 

 

பருப்தபாருளின் புதிய நில  

❖ ஸ்காட ்ாந்தின் எடின்பரக்் ப ்கல க் கழகத்லதெ ் லெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் ெக்தி 

வாய்ந்த கணினி ஒப்புருவாக்கத்லதப் பயன்படுத்தி உருகிய ெங்கிலி நில  என்ற ஒரு 

புதிய பருப்தபாருளின் நில லயக் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 

❖ உருகிய ெங்கிலி நில யின் லபாது, அணுக்கள் ஒலர லநரத்தி ் திட மற்றும் திரவமாக 

இருக்கும். 

❖ லொடியம் மற்றும் பிஸ்மத் உள்ளிட்ட 6-க்கும் லமற்பட்ட கூறுகள் புதிதாக 

கண்டுபிடிக்கப்படட் நில யி ் இருக்கும் திறன் தகாண்டதாக இருக்கும் என்று 

கருதப்படுகின்றது.  

 

கருந்துலள - லபாலவஹி 

❖ முதன்முலறயாக கருந்துலள படம் பிடிக்கப்படட்ுள்ளது. இது “கபாகெஹி” எனப் 

வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ இந்தப் வபயரானது ஹொய் வசால்லான “குமுலிப்கபா” என்பெற்றிலிருந்து புகழ்வபற்ற 

ஹொய் வமாழிப் கபராசிரியரான  ாரி கிமுரா என்பெரால்  ெழங்கப்பட்டது. 

❖ இது 54 மில்லியன் ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் உள்ள மிகப்வபரிய பால்ெழி அண்டமான 
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வமசியர ்87-ன் லமயத்தில் அலமந்துள்ளது. 

❖ ஆராய்சச்ியாளரக்ள் நிகல்வெல்லலத் வதாலலகநாக்கிலயப் பயன்படுதத்ி (Event Horizon 

Telescope) கருந்துலளயின் புலகப்படத்லதப் வபற்றுள்ளனர.்  

நிக ்தவ ்ல  ததால லநாக்கி 

❖ நிக ்தவ ்ல த் ததால லநாக்கி (EHT - Event Horizon Telescope) என்பது ெரவ்லதெ 

கூடட்ுமுயற்சியின் மூ ம் பூமியி ் அலமந்த 8 லரடிலயா ததால லநாக்கிகளின் ஒரு 

ததாகுப்பாகும்.  

❖ EHT ஆனது உலகம் முழுெதும் உள்ள 8 வதாலலகநாக்கிகலள ஒன்றிலணதத்ு, இலணப்பு 

ஏற்படுதத்ும் ஒரு முலறயான மிகத் வதாலலவு அடிப்பலட எல்லல வகாண்ட குறுக்கீடட்ு 

ஒளி அளவியலலப் பயன்படுத்தியது. 

❖ இந்த ஒன்றிலணக்கப்பட்ட வதாலலகநாக்கிகள் இலணந்து முன்னிகழ்ெற்ற உணரத்ிறன் 

மற்றும் வதளிவுத் திறனுடன் கூடிய பூமி கபான்ற ஒரு வமய்நிகர ் வதாலலகநாக்கிலய 

உருொக்கின. 

❖ EHT வதாலலகநாக்கிகளின் வதாகுப்பு. 

Atacama Large Millimeter Array James Clerk Maxwell Telescope 

Atacama Pathfinder Experiment Large Millimeter Telescope 

Heinrich Hertz Submillimetre Telescope South Pole Telescope 

IRAM 30m telescope Sub-Millimeter Array 

 

 

கருந்துலளகள் 

❖ கருந்துலள என்பது அதிக அளவிலான ஈரப்்பு விலசலயக் வகாண்டுள்ள விண்தவளியின் 

ஒரு பகுதியாகும். இதிலிருந்து எந்தவொரு வபாருளும் தப்பிதத்ுச ்வசல்ல முடியாது. 
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❖ ஒளி கூட கருந்துலளக்குள் வசன்ற பின்பு தப்பிதத்ுச ்வசல்ல முடியாது. 

❖ பல நடச்த்திரங்களின் வாழ்நாள் முடிவின்கபாது கருந்துலளகள் உருொகின்றன. 

 

லொலமா லூலொதனன்சிஸ் 

❖ இதற்கு முன்பு அறிவிய ா ் அறியப்படாத ஒரு புதிய மனித மூதாலதயர ் இனத்லத 

பிலிப்லபன்ஸ் நாட்டின் லூலொன் தீவி ் உள்ள ஒரு குலகயி ் ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 

❖ சிறிய மனித உருவம் தகாண்ட இந்த அலமப்பானது 4 அடிக்கும் உயரம் குலறந்ததாகவும் 

தபரும்பாலும் லநராக நடக்கக் கூடியதாகவும் உள்ளது என்று கண்தடடுக்கப்பட்ட புலத 

படிமங்கள் கூறுகின்றன. 

❖ கண்தடக்கப்படட்ப் புதிய இனமானது லொலமா லூலொதனன்சிஸ் என்று 

தபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ லொலமா லூலொதனன்சிஸ்ன் கண்டுபிடிப்பானது மனிதப் பரிணாமம் ஒரு கா த்தி ் 

கருதப்பட்டது லபா ் லநரிய ்பு அ ்  என்ற வளரந்்து வரும் ஆதாரத்லத ஆதரிக்கிறது.  

 

பதின் பருவத்தினருக்கான சிறந்த உணவு 

❖ ெரவ்லதெ இரொயன நிறுவனங்களான லடாடுபாண்ட் மற்றும் BASF ஆகியலெ பதின் 

பருெத்தினருக்கான சிறந்த உணவுகலளத் தயாரிப்பதற்காக மனித பால் 

ஒலிகாசசச்லரடு (HMO - Human milk oligosaccharide) என்ற ஒரு வபாருளின் உற்பத்திக்கு 

மில்லியன் கணக்கில் முதலீடு வசய்கின்றன.  

❖ HMO என்பது மனிதப் பாலில் இயற்லகயாகக் காணப்படும் தெறிக்க முடியாத ஒரு 

சரக்்கலரயாகும். 
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❖ HMO ஆனது வசரிமானத்திலிருந்து தப்பிதத்ுப் வபருங்குடல  அலடந்து அங்குள்ள 

பயனுள்ள பாக்டீரியாலெ எடுதத்ுக் தகாள்கின்றது. இதன் மூலம் தாய்ப்பால் வகாடுக்கும் 

குழந்லதகளுக்கு சிறந்த ஆகராக்கியத்லத உறுதிப்படுதத்ுகின்றது.  

 

முத ாவது “குளிரத்் ததளிப்பு” ஸ்மாரட்் ஆய்வகம் 

❖ மதராஸி ் உள்ள இந்தியத் ததாழி ்நுட்ப நிறுவனமானது விமான என்ஜின் (இயந்திர) 

தபாருடக்ளுக்கான லமம்படுத்தப்பட்ட லெலவகள் ததாழி ்நுட்பத்லத வளரெ்ச்ி தபறெ ்

தெய்வதற்கு ஒரு ஆய்வகத் துலறலய அலமக்க அதமரிக்காலவெ ் லெரந்்த ததாழி ் 

குழுமமான தஜனர ் எ க்ட்ரிக் என்ற நிறுவனதத்ுடன் இலணந்துள்ளதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ “குளிரத்் வதளிப்பு” ஸ்மாரட்் (கமற்பரப்பு மாற்றம் மற்றும் கசரவ்பாருள் ஆராய்சச்ித் 

வதாழில் நுட்பங்கள்) ஆய்ெகம் என்பது இந்தியாவில் உள்ள எந்தவொரு கல்விசார ்

நிறுெனங்களிலும் அலமக்கப்படாத இகத ெலகலயச ்கசரந்்த முதலாெது ஆய்ெகமாகும். 

❖ இது கமம்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் கசலெகளுக்கான ஒரு ெளரந்்து ெரும் 

வதாழில்நுட்பமாகும். இது விமான என்ஜின் பயன்பாடுகளுக்கான வசயல்முலறகலள 

ஒருங்கிலணக்கப் பயன்படும். 

❖ குளிரத்் வதளிப்புத் வதாழில்நுட்பமானது மற்ற பரெலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வெப்பத் 

வதளிப்பு வசயல்முலறகளிலிருந்து கெறுபடட்ுள்ளது. இதில் வபாடிகளின் உருகுதல் 

தன்லம மற்றும் விஷத ்தன்லம ஆகியலெ இல்லல. 

❖ எனகெ உயர ்ரகப் பூசல்ச ஏற்படுத்த முடியும்.  

 

முப்பரிமாண முலறயி ் அெச்ிடப்பட்ட இருதயம் 

❖ இஸ்லரலி ் அறிவிய ாளரக்ள் மனிதத் திசுக்கள் மற்றும் நாளங்கலளப் பயன்படுத்தி 

முப்பரிமாண முலறயி ் அெச்ிடப்பட்ட ஒரு இருதயத்லத உருவாக்கியுள்ளனர.் இது 

மருத்துவத் துலறயின் முத ாவதும் மற்றும் மிகப் தபரியதுமான ஒரு ொதலன எனக் 

கட்டியம் கூறப்படுகின்றது. 
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❖ மனித இருதயத்லத அெச்ிடுவதற்காக அறிவிய ாளரக்ள் லொதலனக்கான மனித 

நபரக்ளின் தகாழுப்பு நிலறந்த திசுக்களிலிருந்துப் தபறப்பட்ட “தனிப் பயனாக்கப்பட்ட 

லெட்லராதஜ ்” என்பதலனப் பயன்படுத்தினர.் லமலும் பலயாஇங்க் என்பதலனயும் 

உருவாக்கினர.் 

❖ தெ ்கள், இரத்த நாளங்கள், இதயக் கீழலறகள் மற்றும் அலறகள் உள்ளடங்கிய ஒரு 

முழுலமயான இருதயம் தவற்றிகரமாக வடிவலமக்கப்படட்ு அெச்ிடப்படட்ிருப்பது இதுலவ 

முதன்முலறயாகும். இது எந்த ஒரு தனி நபராலும் இதுவலர நிகழ்த்தப் படவி ்ல . 

 

பயன்கள் நிலறந்த பாக்டீரியா 

❖ மரியானா அகழியி ் ஒரு புதுலமயான எண்தணலய உண்ணும் பாக்டீரியத்லத 

அறிவிய ாளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ு இருக்கின்றனர.் 

❖ லெட்லரா காரப்லனெ ்சிலதக்கும் இந்த பாக்டீரியா எண்தணயி ் உள்ளலதப் லபான்று 

மூ க்கூறுகலள உண்கின்றது. 

❖ எண்தணய்க் கசிவுகலள நீடிதத்ு நில க்கக் கூடிய வலகயி ் சுத்தம் தெய்வதற்கான 

வழிகலளக் கண்டறிவதிற்கு இந்த பாக்டீரியாவா ் உதவ முடியும்.  

 

மரியானா அகழி 

❖ இது மரியானா தீவுகளுக்கு கிழக்கி ் லதாராயமாக 200 கில ா மீட்டர ்ததால வி ் லமற்கு 

பசிபிக் கடலி ் அலமந்துள்ளது. 
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❖ லெ ஞ்ெர ் ஆழமான பகுதி என்று அறியப்படும் இப்பகுதி உ கி ் ஆழமான 

இயற்லகயான அகழிலயக் தகாண்டிருக்கின்றது. 

 
 

தடுப்பூசிக்கான எதிரப்்புப் பிரெெ்ாரம் 

❖ உ க சுகாதார நிறுவனத்தின் ஆய்வின்படி, கடந்த ஆண்டின் இலத கா க் கட்டத்லதாடு 

ஒப்பிடுலகயி ் உ கம் முழுவதுமாக தட்டம்லம லநாய் 2019 ஆம் ஆண்டின் முத ் மூன்று 

மாதங்களி ்  300 ெதவிகித அளவிற்கு உயரந்்துள்ளது. 

❖ அந்லநாயின் மிதமிஞ்சிய அதிகரிப்பானது ெமூக ஊடகத்தின் மூ ம் குறிப்பாகப் 

பரப்பப்படும் தடுப்பூசிக்கான எதிரப்்புப் பிரெெ்ாரங்களின் தாக்கத்தின் காரணமாக 

உருவாகும் கவல களினா ் உருவானதாக அறியப்படுகின்றது. 

❖ தட்டலம லநாயற்ற ஒரு பகுதி அ ் து ஒரு குறிப்பிட்ட புவியிய ் என்று அறிவிப்பதற்கான 

அடிப்பலடயானது:  

 

Criteria Status 

Absence of endemic measles virus 

transmission in a region for more 

than 12 months 

ELIMINATED 

Transmission is sustained 

continuously for more than a year. 

NOT 

ELIMINATED 

 

டிஜிட்ட ் சுகாதாரத் ததாழி ்நுட்ப வழிகாட்டுத ்கள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 17-ம் லததியன்று உ க சுகாதார நிறுவனமானது நாடுகள் 

டிஜிடட் ் சுகாதாரத் ததாழி ்நுட்பத்லதப் பயன்படுதத்ுவதற்கான 10 வழிகள் மீது புதிய 

பரிந்துலரகலள தவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ மக்களின் சுகாதார மற்றும் அத்தியாவசியெ ் லெலவகலள லமம்படுத்திட லகலபசிகள், 

வலரப்படட்ிலககள் மற்றும் கணினிகள் வழியாக சுகாதாரெ ் லெலவகலள அணுகெ ்

தெய்திட இது எண்ணுகின்றது. 
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❖ இந்த வழிகாடட்ுத ்கள் விளிம்பு நில  மக்கலளெ ் தென்றலடவதின் 

முக்கியதத்ுவத்லதயும் டிஜிடட் ் சுகாதாரம் எந்த வலகயிலும் அவரக்லளப் பாதிக்காது 

என்பலத உறுதி தெய்திடுவலதயும் வலியுறுதத்ுகின்றன. 

 

HD 21749c 

❖ நாொவின் TESS திட்டம் HD 21749c என்று அலழக்கப்படும் ஒரு புதிய வெளிக் ககாளிலனக் 

கண்டுபிடிதத்ிருக்கின்றது. 

❖ TESS – வெளிக்ககாளிலன ஆராய்ெதற்காக சுற்றிெரும் ஒரு வசயற்லகக் ககாள். 

❖ புதியதாகக் கண்டறியப்படட்ுள்ள வெளிக்ககாளானது 52 ஒளி ஆண்டுகள் வதாலலவில் HD 

21749 என்றலழக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு நடச்த்திரத்லதச ்சுற்றி ெருகின்றது. 

❖ இந்த நடச்த்திரம் HD 21749b என்றலழக்கப்படும் இரண்டாெது கிரகதல்தயும் 

வகாண்டுள்ளது. 

❖ HD 21749b ஆனது 23 முலற புவியின் நிலறலய விட அதிகமாகவும் 2.7 முலற புவியின் 

ஆரத்லத விட அதிகமாகவும் உள்ளது. 

❖ HD 21749c ஆனது ஏறக்குலறய புவியின் அளலெக் வகாண்டதாகவும் வெறும் 7.8 புவி 

தினங்களில் அந்த நடச்த்திரத்லதச ்சுற்றி ெருெதாகவும் உள்ளது.  

 

மீத்லதன் ஏரி -  ெனிக் கிரகம் 

❖ ெனிக் கிரகத்தின் மிகப்தபரிய நி வு லடட்டன் என்றலழக்கப்படுகின்றது. 

❖ 100 மீட்டரக்ளுக்கும் அதிகமான ஆழத்லதக் தகாண்ட திரவ நில யி ் உள்ள சிறிய 

ஏரிகலளெ ்ெனிக் கிரகம் தகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ அறிவிய ாளரக்லளப் தபாறுத்தமட்டி ் லடடட்ன் கிரகத்தின் அறியப்படட் இரண்டாவது 

மிகப்தபரிய திரவநில  அலமப்பான லிஜியா லமர ்மீத்லதனா ் நிரம்பியுள்ளது. 
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❖ இந்த தகவ ் நாொவின் காசினி விண்க த்தா ் அளிக்கப்படட்ு இருக்கின்றது. 

❖ சூரியக் குடும்பத்தி ் ெனிக் கிரகமும் புவியும் தலரயின் மீது திரவநில  அலமப்புகலள 

நில யாகக் தகாண்டிருக்கும் இரண்டு இடங்களாகும். 

❖ லடட்டன் 5150 கில ாமீட்டர ்விட்டத்லதக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இது சூரியக் குடும்பத்தின் இரண்டாவது மிகப்தபரிய நி வு ஆகும். 

❖ சூரியக் குடும்பத்தி ் வியாழன் கிரகத்தின் கானிலமடு என்பலத மிகப்தபரிய நி வு ஆகும்.  

 

GSLV - நான்காவது நில  

❖ மத்திய அலமெெ்ரலவ தற்லபாது தெய ்படட்ுக் தகாண்டிருக்கும் புவியிணக்கெ ்

தெயற்லகக் லகாள் ஏவுவாகனத் திட்டத்தின் நான்காவது நில யின் ததாடரெ்ச்ிக்கு 

ஒப்புத ் அளித்திருக்கின்றது. 

❖ GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) யின் இந்த நான்காெது காலக்கட்டம் 2021-2024 

காலக் கட்டதத்ிற்குள் 5 ஏவுொகனப் பயணங்கலளக் வகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்தத ்திட்டத்தின் வதாடரச்ச்ியானது ஆண்டிற்கு இரண்டு ஏவுதல்கள் என்ற ெரிலசயில் 

வசயற்லகக் ககாள்கலள ஏவி விடுெதற்கான கதலெலய நிெரத்்தி வசய்யும். 

❖ GSLVயின் வதாடரல் திட்டத்திற்கு முதலில் 2003-ம் ஆண்டில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

❖ GSLV வதாடரல் திட்டம் அதிமுக்கிய வசயற்லகக்ககாள் கசலெகளுக்கும் இந்தியாவில் 

எதிரக்ால விண்வெளித் திட்டங்களுக்கும் வசலுத்தப்பட கெண்டிய வசயற்லகக் 

ககாள்களின் கதலெலய நிெரத்்தி வசய்யும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 

ஹீலியம் லெட்லரடு அயனி HeH+ 

❖ முதன்முலறயாக விண்வெளியில் உள்ள நமது கபரண்டத்தில் மிகப் பழலமயான ஒரு 

மூலக்கூறு ெலகலய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இளம் பிரபஞ்ெத்தி ் குலறந்து வரும் தவப்பநில யானது தபரு தவடிப்பின்லபாது 

உருவாக்கப்பட்ட ஒளி மூ க்கூறுகலள மீண்டும் இலணக்க அனுமதிக்கிறது. 

❖ அந்த லநரத்தின் லபாது அயனியாக்கப்படட் லெட்ரஜன் மற்றும் நடுநில யான ஹீலியம் 

அணுக்கள் ஆகியலவ விலன புரிந்து HeH+ அயனிலய உருவாக்கும். 

 

மரபணுத் ததாகுதி வரிலெயாக்கம் 

❖ அறிவிய ் மற்றும் ததாழி க ஆராய்ெச்ி மன்றத்தின் (Council of Scientific and Industrial Research 

- CSIR)  இரு ஆய்வகங்கள் ஒரு மரபணுத் ததாகுதி வரிலெயாக்கத் திடட்த்லதத் 

ததாடங்கியுள்ளன. 

❖ அந்த இரு ஆய்வகங்கள் பின்வருமாறு : 

o வசல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் லமயம் (Centre for Cellular and Molecular Biology - 

CCMB) 

o மரபியல் மற்றும் ஒருங்கிலணந்த உயிரியல் லமயம் (Institute of Genomics and 
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Integrative Biology - IGIB) 

❖ இலெ குலறந்தது 10,000 இந்திய மரபணுத் வதாகுதிகலள ெரிலசயாக்கத் 

திட்டமிடட்ுள்ளன.  

❖ மரபணுத் வதாகுதிகள் ஒரு ரத்த மாதிரியின் அடிப்பலடயில் ெரிலசயாக்கப் 

படவிருக்கின்றன. 

❖ இந்தத ்திட்டமானது இரண்டு கநாக்கங்கலளக் வகாண்டுள்ளது. 

o மரபணுக்களின் பயன்பாடுகள் குறிதத்ு மாணெரக்ளுக்கு அறிலெப் 

புகடட்ுெது.  

o குடிமக்களின் தனிப்பட்ட மரபு சாரந்்த பண்புகலள நிரண்யிக்கவும் 

கநாய்க்குரிய தன்லம (மற்றும் பின்னலடவு) ஆகியெற்லறக் கண்டறியவும்.  

 

குறுங்லகாள் மீது தாக்குத ் நடத்தும் திட்டம்  

❖ ஸ்லபஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது இரடல்டக் குறுங்லகாள் திலெ மாற்ற லொதலன (Double 

Asteroid Redirection Test - DART) என்ற கிரக பாதுகாப்புத் திட்ட வாகனத்லதெ ்தெலுத்தும் என 

நாொ ததரிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 2021 ஜுன் மாதம் கலிலபாரன்ியாவிலிருந்து ஃபா ்கன் 9 ராக்தகட் மூ ம் இந்த DART கிரகப் 

பாதுகாப்புத ்திட்டமானது தெலுத்தப்படும். 

 

❖  இந்த விண்க மானது பூமிக்கருகி ் உள்ள டிடிலமாஸ் எனும்  குறுங்லகாளின் 

துலணக்லகாளும் பூமியிலிருந்து சுமார ் 4 மி ்லியன் லம ்கள் ததால வி ் 

அலமந்துள்ளதுமான 540 அடி அக முலடய (165 மீட்டர)் டிடிமூன்  2022 ஆம் ஆண்டு 

அக்லடாபர ்மாதம் மீது லமாதும். 

❖ இந்தத் திட்டத்திற்கு பின்னர ் 2023- ் “தெரா” என்றலழக்கப்படும் ஐலராப்பாவின் 

திட்டமானது டிடிலமாஸ் அலமப்லப லநாக்கிெ ் தெலுத்தப்படட்ு 2026- ் அங்கு 

தென்றலடயும். 

❖ ெமீபத்தி ் ஜப்பானின் ெயாபூொ 2 விண்க மானது விண்தவளிப் பாலறயான 

ருயுகுவின் மீது அதன் புறப் பரப்பிலிருந்து ஆதிப்தபாருலள ஆய்வுக்கு எடுப்பதற்காக 

தாமிர தவடிப் பந்திலன லமாதெ ்தெய்தது.  
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தகப்ளர் – 47 அலமப்பு 

❖ தகப்ளர ் - 47 அலமப்பி ் ஒரு புதிய லகாளிலன அறிவிய ாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

இதற்கு தகப்ளர ்– 47d எனப் வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ நாசாவின் வகப்ளர ் விண்வெளித் வதாலல கநாக்கியின் தரவுகலளப் பயன்படுத்தி 

ஏற்கனகெ அறியப்பட்ட தகப்ளர ்– 47b மற்றும் 47c ஆகிய இரண்டு ககாள்களுக்கு நடுகெ 

சுற்றி ெரும் வநப்டியூன் முதல் சனி அளவுலடய இந்தப் புதிய ககாளிலன அெரக்ள் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ புதிய ஆய்வின்படி வகப்ளர ்47d ஆனது பூமிலயவிட ஏழு மடங்கு வபரியது. கமலும் இரண்டு 

சூரியன்கலளச ்சுற்றிெரும் அலமப்பான தகப்ளர ்– 47 அலமப்பின் மூன்று லகாள்களிலும் 

இதுலவ மிகப் தபரியதாகும்.  

தகப்ளர் – 47 அலமப்பு 

❖ தகப்ளர ்- 47 என்ற அலமப்பானது சுமார ்3.5 பி ்லியன் ஆண்டுகள் பழலமயானது. லமலும் 

இது சிக்னஸ் விண்மீன்த் திரளின் திலெயி ் 3,340 ஒளியாண்டுகள் ததால வி ் 

அலமந்துள்ளது. 

 

❖ தகப்ளர ் – 47d கண்டுபிடிக்கப்படட் பின்னர ் தற்கபாது இரண்டு சூரியலனச ் சுற்றி 

ெருகின்ற தகப்ளர ்– 47 அலமப்பில் 3 ககாள்கள் உள்ளன.  

❖ தகப்ளர ் – 47 அலமப்பானது இரடல்ட நடச்த்திர அலமப்லபக் வகாண்டதாகும். கமலும் 

அறியப்பட்ட வலகயி ் இது ஒன்லற பல ககாள்கலளக் வகாண்ட சுற்று இருலம 

அலமப்பாகும். 

❖ இரண்டு நடெ்த்திரங்கலளெ ் சுற்றி வரும் லகாள்கலளெ ் சுற்று இருலமக் லகாள்கள் 

என ாம்.  

 

முத ் ஆயுதந் தாங்கிய நீர்-நி  ஆளி ் ாப் படகு 

❖ “மலரன் லிொட்” (Marine Lizard) எனும் தபயருலடய நீரிலும் நி த்திலும் தெ ் க்கூடிய 
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உ கின் முத ாவது ஆயுதங்கள் தகாண்ட ஆளி ் ாப் படகானது சீனாவா ் 

லொதிக்கப்பட்டது. 

❖ இது சீனாவின் தபய்லடா வழிகாடட்ும் தெயற்லகக் லகாள் அலமப்பா ் வழி 

நடத்தப்படுகின்றது. 

 

❖ நி ம் மற்றும் நீரி ் தாக்குத ் நடவடிக்லககளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய இது வான்வழி 

ஆளி ் ா விமானங்கள் மற்றும் இதர ஆளி ் ா கப்ப ்களுக்கு எதிராகப் லபார ்

முலனயத்லத உருவாக்கும் திறலனக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இதனா ் தாலன பயணித்த ், தலடகலளத் தவிரத்்த ், பாலதகலளத் திட்டமிட ் லபான்ற 

வெதிகளுடன் மின்னணு ஒளியிய ் அலமப்பு மற்றும் லரடார ்அலமப்பு ஆகியவற்லறயும் 

இது உள்ளடக்கியது.  

 

பனிப்தபாழிவிலிருந்து மின்ொரம் 

❖ கலிலபாரன்ியா ப ்கல க் கழகத்தின் ஆய்வாளரக்ள் பனிப்தபாழிவிலிருந்து மின்ொரம் 

தயாரிக்கக்கூடிய முப்பரிமாண வடிவி ் அெச்ிடப்படட் கருவிலய உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இந்தெ ் தெ வு குலறந்த கருவியானது   சிறிய, தமலிதான மற்றும் வலளயக்கூடிய 

வலகயி ் தநகிழித் தாள் லபான்றது. இதற்கு மின்க ன் லதலவயி ்ல  என்பதாலும் இது 

தனது தொந்த ெக்திலய வழங்குவதாலும் எந்த இடத்திலும் உபலயாகப்படுத்தப் 

படக்கூடியது. 

❖ இந்தக் கருவியானது பனி அடிப்பலடயி ான சிறிய ரக உராய்வு மின்னியற்றி அ ் து 

“snow TENG “ என அலழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது நிலலமின்சாரம் ெழியாக மின்னூட்டத்திலன உற்பத்தி வசய்து எலக்ட்ரான் 

பரிமாற்றங்களிலிருந்து ஆற்றலல உற்பத்தி வசய்கிறது.  

 

தனித்துவம் வாய்ந்த தீயலணப்பான் 

❖ விஞ்ஞானிகள் சுடர ் மற்றும் எரியும் தபாருடக்ளி ் இருந்து உருவாகும் தீலய 

உறிஞ்ெக்கூடிய ஒரு தனிதத்ுவம் வாய்ந்த தீயலணப்பாலன லமம்படுத்தியுள்ளனர.் 
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❖ தவற்றிடத் தீயலணப்பு முலறயானது ஜப்பானி ் உள்ள லதாலயாகாசி ததாழி ்நுட்பப் 

ப ்கல க் கழகத்லதெ ்லெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ளா ் வடிவலமக்கப்பட்டது.  

❖ இது விண்தவளி வாகனங்கள் மற்றும் நீரம்ூழ்கிக் கப்ப ்கள் லபான்ற மிகவும் சிறப்பு 

வாய்ந்த  மூடப்பட்ட சூழ ்களுக்குப் தபாருத்தமானதாக இருக்கும். 

 

 

 

தெவ்வாய் நி நடுக்கம் 

❖ நாொவின் (NASA - National Aeronautics and Space Administration) “இன்லெட்” என்ற 

தலரயிறங்கும் விண்க மானது தெவ்வாய் கிரகத்தி ் “தெவ்வாய் நி நடுக்கம்” என்று 

தபரும்பாலும் நம்பக்கூடிய ஒரு வலக நி நடுக்கத்லதக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ நாொவின் இன்லெட் (Insight) என்பது நி நடுக்கம் ொரந்்த ஆய்வுகள், நி ப் பரப்பிய ் 

மற்றும் தவப்பக் கடத்த ் ஆகியவற்றின் மூ ம் தெவ்வாய் கிரகத்தின் உட்பகுதிலய 

ஆராய்வது என்பதாகும். 

❖ தெவ்வாயின் “உட்புறப் பகுதிலய” பற்றி விரிவாக ஆய்வு தெய்யும் முத ாவது விண்தவளி 

எந்திரவிய ் ஆராய்ெச்ி இதுவாகும். 

❖ உட்புற அலமப்புகள் குறித்த இந்த ஆய்வானது நமது சூரியக் குடும்பத்தின் உட்புறப் 

பகுதியி ் உள்ள பாலறக் லகாள்களின் ஆரம்ப கா த் லதாற்றம் குறித்த லகள்விகளுக்குப்  

பதி ் அளிக்க உதவும்.  

 

குவாண்டம் தவப்ப நில மானி 

❖ புது தில்லியின் ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியப் பல்கலலக் கழகத்லதச ் கசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் உயர ் நுண் உணரவ்ியான குொண்டம் வெப்ப நிலலமானிலய 

கமம்படுத்தியுள்ளனர.் 

❖ இது வெப்ப நிலலயில் ஏற்படும் நுண் வகல்வின் மாற்றங்கலள அளவிடும். இது விலரொக 

முடிவுகலள அளிக்கும். 

❖ இந்த உயர ்நுண் உணரவ்ி குொண்டம் வெப்ப நிலலமானியானது கிராலபன் குொண்டம் 

புள்ளிகலளப் பயன்படுத்தி கமம்படுத்தப்பட்டது. 

கிராலபன் குவாண்டம் புள்ளிகள் 

❖ கிராலபன் குொண்டம் புள்ளிகள் (GQDs - graphene quantum dots) ஆனது கிராலபனின் 
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ஒற்லற அடுக்கிலிருந்துப் பல அடுக்குகலளக் வகாண்ட குலறொன துண்டுகள், அளவில் 

சிறியலெ அல்லது களங்கள் ஆகியெற்லறக் குறிக்கும். 

❖ GQDs ஆனது உயிரியல், ஒளி மின்னணுவியல், ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பயன்பாடுகள் 

ஆகியெற்றில் பயன்படுகின்றது. 

 

தபப்பி தகாலும்லபா 

❖ ஐகராப்பிய மற்றும் ஜப்பானிய விண்வெளி நிறுெனங்கள் ஏரியான் 5 விண்கலனானது 

வபப்பி வகாலும்கபா விண்வெளிக் கலத்லத வெற்றிகரமாக சுற்றுெட்டப் பாலதக்கு 

எடுதத்ுச ்வசன்றதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது புதன் கிரகத்திற்கான ஒரு கூடட்ுத ்திட்டமாகும். 

 

❖ இந்த விண்கலமானது இத்தாலிய விஞ்ஞானியான கியூசிபி ”வபப்பி” வகாலும்கபா 

என்பெரின் நிலனொக வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ வபப்பி வகாலும்கபாொனது புதன் கிரகத்தின் கமற்பரப்பு மற்றும் ஈரப்்பு விலசலய 

தன்னிசல்சயாக ஆராய்ந்து முடிவுகலள அளிக்கவிருக்கின்றது. 

❖ வபப்பி – ஐகராப்பிய விண்வெளி நிறுெனத்தால் கமம்படுத்தப்படட்து. 

o மிகயா – ஜப்பான் விண்வெளி ஆராய்சச்ி நிறுெனத்தால் கமம்படுத்தப்பட்டது. 

 

குறுங்லகாளி ் முத ் தெயற்லகப் பள்ளம்  

❖ ஜப்பானின் ஆய்வாளரக்ள் முதன்முலறயாக குறுங்லகாளி ் தெயற்லகயான முலறயி ் 

தவற்றிகரமாக ஒரு பள்ளத்லத உருவாக்கியுள்ளனர.் 
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❖ இது சூரியக் குடும்பத்தி ் ஏற்பட்ட மாற்றம் குறித்த சி  தடயங்கலள அளிக்கும். 

❖ ெயபுொ 2 என்ற விண்க த்திலிருந்து லபஸ்பா ் அளவுலடய தவடிதபாருளானது 

தவளியிடப்படட்ு குறுங்லகாளின் மீது கணிெமான அளவுக்கு ஒரு பள்ளத்லத ஏற்படுதத்ும் 

வலகயி ் இந்த லமாத ்  லம ாண்லம தெய்யப்பட்டது. 

❖ ெயபுொ 2 விண்க மானது பூமியி ் இருந்து 340 மி ்லியன் கில ாமீட்டரக்ள் ததால வி ் 

உள்ள யுகு என்ற குறுங்லகாளின் மீது ஒரு ஏவுகலணலய தவடிக்கெ ்தெய்தது. 

❖ இது உயிரக்ளின் ததாடக்கம் மற்றும் சூரியக் குடும்ப பரிணாம வளரெ்ச்ி ஆகியவற்லறக் 

கண்டறிெலத கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதம் வதாடங்கப்படட் இந்த திட்டமானது 2020 ஆம் ஆண்டி ் 

மாதிரிகளுடன் பூமிக்குத் திரும்பும் வலகயி ்  திட்டமிடப்படட்ுள்ளது.  

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ெரவ்லதெக் கா நில  நில லம 

❖ உ க வானில யிய ் அலமப்பானது (WMO - World Meteorological Organisation)  “2018 ஆம் 

ஆண்டின் சரெ்கதசக் காலநிலல நிலலலம” என்ற ஒரு அறிக்லகலய வெளியிடட்ுள்ளது.  

❖ இந்த வெளியீடானது சரெ்கதச கால நிலல நிலலலம மீதான WMO அறிக்லகயின்                 

25-ெது ஆண்டு நிலனலெக் குறிக்கின்றது. இது முதன்முதலில் 1994 ஆம் ஆண்டில் 

வெளியிடப்பட்டது. 

❖ ெளிமண்டலத்தில் மிக முக்கியமான பசுலம இல்ல ொயுக்களின் கமல்கநாக்கிய ெளரச்ச்ி, 

கடல் மட்ட உயரவ்ு அதிகரிப்பு மற்றும் ெடக்கு, வதற்கு துருெ மண்டலங்களில் கடற்பனி 

உருகுதல் ஆகியலெ இந்த அறிக்லகயின் முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகளாகும்.  
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ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுெச்ூழ ் ெலப 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுெச்ூழ ் ெலபயின் (UNEA - UN Environment Assembly) நான்காவது 

ெந்திப்பானது தகன்யாவின் லநலராபியி ் நலடதபற்றது.  

❖ UNEA-ன் கருதத்ுருொனது, “சுற்றுசச்ூழல் சொல்கள், நீடித்த நுகரவ்ு மற்றும் உற்பத்தி 

ஆகியெற்றிற்கான புத்தாக்கத் தீரவ்ுகள்” என்பதாகும். 

❖ UNEA 4-ன் தலலலம நாடாக எஸ்கதானியா உள்ளது. 

❖ UNEA என்பது சுற்றுச ் சூழல் குறித்து உலகின் உயரம்ட்ட நிலலயில் முடிவு எடுக்கும் ஒரு 

அலமப்பாகும். 

❖ இது தற்வபாழுது உலகம் சந்திதத்ுக் வகாண்டிருக்கும் மிக அபாயகரமான சுற்றுச ்சூழல் 

சொல்கலளக் கலளகிறது. 

❖ UNEA ஆனது 2012 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் உருொக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தக் கருத்தரங்கானது வபாதுொக ரிகயா + 20 என்றறியப்படுகின்றது.  

❖ முதலாெது மற்றும் இரண்டாெது அமரவ்ுகளானது சட்ட விகராத ெனவிலங்கு ெரத்்தகம், 

காற்றின் தரம், சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிமுலற, பசுலமப் வபாருளாதாரத்திற்கு 

நிதியளித்தல் மற்றும் நீடித்த ெளரச்ச்ிக்கான இலக்குகள் ஆகியெற்றின் மிக 

முக்கியமான சொல்கள் குறித்த தீரம்ானங்கலள எடுதத்ு, அலத ஏற்றுக் வகாண்டது. 

❖ UNEA-ன் மூன்றாெது அமரெ்ானது “மாசுபாடற்ற கிரகத்லத கநாக்கி” என்ற கருதத்ுருவுடன் 

லநகராபியில் நலடவபற்றது. 

❖ UNEA ஆனது 193 உறுப்பு நாடுகலளக் வகாண்டுள்ளது. இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

முலற கூடுகிறது.  
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ெரவ்லதெ காற்றின் நில லம 2017 

❖ “ெரவ்லதெ காற்றின் நில லம” என்ற அறிக்லகயின்படி 2017 ஆம் ஆண்டி ் இந்தியாவி ் 

வீட்டிற்கு தவளிலய மற்றும் வீட்டிற்குள்லள ஏற்பட்ட காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக 1.2 

மி ்லியன் இறப்புகள் ஏற்படட்ுள்ளன.  

❖ இந்த அறிக்லகயானது அதமரிக்காவி ் உள்ள சுயாதீன, இ ாப லநாக்கி ் ா ஆராய்ெச்ி 

நிறுவனமான சுகாதார விலளவு நிறுவனத்தா ் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆய்வானது தற்தபாழுதுள்ள அதிக அளவு காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக 

ததற்காசியாவி ் உள்ள குழந்லதகளின் ெராெரி வாழ்வானது 2 ஆண்டுகள் 6 மாதங்கள் 

அளவிற்கு குலறயும் என்று கூறுகிறது. 

❖ ஏராளமான காற்று மாசுபாட்டினா ் ஏற்படக்கூடிய இறப்புகளுக்கு PM 2.5 காரணமாகும். 

PM 2.5-ன் சரிபாதி உற்பத்தியானது இந்தியா மற்றும் சீனாவில் நிகழ்கிறது. 

❖ உலகளவில் மனிதனால் ஏற்படும் காற்று மாசுபாட்டினால் 65 சதவிகித இறப்புகளுக்கு 

புலதபடிெ எரிவபாருள்களால் உற்பத்தி வசய்யப்படும் உமிழ்வுககள காரணமாகும். 

❖ இந்தியா மாசுபாடு மற்றும் மாசுபாடட்ு ஆதாரங்கலளக் கலளெதற்காக பின்ெரும் 

முக்கியமான நடெடிக்லககலள எடுதத்ுள்ளது. 

o பிரதான் மந்திரி உஜ்ொலா கயாஜனா.  

o விலரொன பாரத ்நிலல VI தூய்லம ொகனத் தர நிலலகள். 

o கதசியத ்தூய்லமக் காற்றுத ்திட்டம். 

PM 2.5 

❖ PM 2.5 ஆனது 2.5 லமக்கரா மீட்டருக்குக் குலறொன விட்டம் வகாண்ட ெளிமண்டல 

நுண்துகலளக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்தத ்துகள்கலள ஒரு எலக்ட்ரான் நுண்கணாக்கியினால் மடட்ுகம கண்டறிய முடியும். 

❖ இதத்ுகள் மனிதன் மற்றும் விலங்குகள் சுொசிக்கும் கபாது 2.5 அளவி ான நுண் 

துகள்கலள எடுதத்ுக் வகாள்ெதற்கான ொய்ப்புகலள அதிகரிக்கிறது. 

❖ இந்த நுண் துகள்களானது ஆஸ்துமா, மாரலடப்பு, மூசச்ுக்குழாய் அழற்சி மற்றும் பிற 

சுொசப் பிரசச்லனகள் கபான்ற நீண்ட கால கநாய்கலள அல்லது கமாசமான பாதிப்லப 

ஏற்படுத்தக் கூடியதற்காக அறியப்படுகின்றது.  
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மின்னணு கழிவுப் தபாருளாதாரம் 

❖ உ க வங்கிக் குழுவின் ஒரு உறுப்பினரான ெரவ்லதெ நிதியிய ் கழகமானது 

“இந்தியாவி ் மின்னணு கழிவு லம ாண்லம : ததால லநாக்குப் பாரல்ெ” மீதான 

கருத்தரங்லக நடத்தியது. 

❖ மின்னணு கழிவுகளானது இந்தியப் வபாருளாதாரத்திற்கு முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. 

கமலும் இது கெலலொய்ப்லப உருொக்குகிறது. 

 

❖ மின்னணு கழிவுத் துலறயானது 2025 ஆம் ஆண்டில் 4.5 இலடச்ம் கநரடி கெலல 

ொய்ப்புகலள உருொக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. கமலும் அது சாரந்்த 

துலறகளான கபாக்குெரதத்ு மற்றும் உற்பத்தி ஆகியெற்றில் கமலும் 1.8 இலடச்ம் கெலல 

ொய்ப்புகலள உருொக்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

❖ மின்னணுக் கழிவுகளானது மின் அல்லது மின்னணு சாதனங்களிலிருந்துப் 

பிரிதவ்தடுக்கப்படுகின்றது. 
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யூலரா VI எரிதபாருள் 

❖ தட ்லிலயத் ததாடரந்்து லதசியத் தல நகரப் பகுதியி ் உள்ள நகரங்கள் மற்றும் 

ஆக்ராலெச ் சுற்றியுள்ள நகரங்களில் தூய யூகரா VI நிலலயிலான வபட்கரால் மற்றும் 

டீசல் ஆகியெற்றில் மடட்ுகம வாகனங்கலள இயக்க கெண்டும் என்று 

உத்தரவிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ யூகரா VI நிலல எரிவபாருளானது 10 பிபிஎம் சல்பலரக் வகாண்டுள்ளது. யூகரா IV-ல் 50 

பிபிஎம் சல்பர ்உள்ளது.  

 

குதிக்கும் சி ந்திகள் 

❖ ராலஜே் ெனாப், டாக்டர ் ஜான் கலீப் மற்றும் உயிரிய ாளர ் அனுராதா ஜாக்ல கர ்

ஆகிலயார ்தல லமயி ான சி ந்தி ஆய்வுக் குழுவானது குதிக்கும் சி ந்திகளின் புதிய 

இனத்லதக் கண்டறிந்துள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ கண்டுபிடிக்கப்படட் புதிய இனத்தின் தபயர ்தஜரஜ்ிலகா சுனிலிமாலய என்பதாகும். 

 

❖ சி ந்திகள் நுண்வாழிட சிறப்பு வாய்ந்தலவகள். அதன் வாழிடங்களி ் ஏற்படும் திடீர ்

மாற்றங்களினா ் தபரிதும் பாதிப்புக்கு சி ந்திகள் உள்ளாவதா ் அலவ சீரல்மயான 

சுற்றுச ்சூழலலக் காடட்ுகின்றன. 

❖ சிலந்திகள் ஒரு முக்கியமான உயிரினமாக இருப்பதால் பூசச்ிக் கடட்ுப்படுத்திகளாக 

விளங்குகின்றன. 

❖ சிலந்திகள் நுண்ொழிட உலகின் புலிகள் கபான்றலெயாகும். 

❖ சிலந்திகலள அெற்றின் ொழிடங்களிலிருந்து அகற்றினால் சுற்றுசச்ூழல் 

சமநிலலயின்லம ஏற்படும். 

❖ சிலந்திகள் மற்றும் சிலந்தி இனங்கலளப் பற்றிப் படிப்பெரக்ள் சிலந்தி 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் என்று அலழக்கப்படுகின்றனர.் 
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பருவ மலழ கணிப்பு 

❖ தனியார ் வானில  முன்னறிவிப்பு நிறுவனமான ஸ்லகலமட் ஆனது இந்த ஆண்டின் 

பருவ மலழக் கா த்தி ் இய ்லப விட குலறந்த அளவி ் மலழ தபய்யும் என்று 

கணிதத்ுள்ளது. 

❖ லமலும் இந்திய வானில யிய ் நிறுவனமானது ததன்லமற்குப் பருவ மலழக் கா ம் 

மிகவும் வலுக் குலறந்ததாக இருக்கும் என்று கணிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த முன்னறிவிப்பு நிறுவனமானது 2019 ஆம் ஆண்டி ் (ஜூன் – தெப்டம்பர)் பருவ 

மலழயானது 93 ெதவீதமாக இருக்கும் என்று கணித்திருந்தது. 

❖ LPA (Long period Average) என்பது 50 ஆண்டு காலத்தில் சராசரி ெருடாந்திர மலழப்வபாழிவு 

என்று ெலரயறுக்கப்படுகின்றது. 

Level of Rainfall on LPA 

 

Status of Rainfall 

Less than 90% Deficient 

96-104% Average or Normal 

90-96% Below Normal 

104-110% Above Normal 

Above 110% Excess 

 

லகாலமாலடா டிலரகன் 

❖ இந்லதாலனஷியாலவெ ் லெரந்்த அதிகாரிகள் லகாலமாலடா சுற்று ாப் பயணிகலளத் 

தலட தெய்யவிருக்கின்றனர.் இந்த தீவானது பழங்கா  லகாலமாலடா டிலரகனின் 

வாழிடமாக இருக்கிறது. பாதுகாப்பு மற்றும் கடத்தல த் தடுப்பதற்காக இந்த முடிவு 

எடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ லகாலமாலடா டிலரகனின் இயற்லக வாழிடமாகத் திகழும் ஒலர இடம் இந்லதாலனஷியத் 

தீவுகளாகும். 
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❖ லகாலமாலடா டிலரகன் ஆனது IUCN  (International Union for Conservation of Nature) பட்டியலில் 

“பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலலயில்” உள்ளது. 

 

மிதக்கும் சுத்திகரிப்புத் தீவுகள் 

❖ வடல்லியின் நீர ் ொரியமானது மாசுக்கலள உறிஞ்சவும், நீலர சுத்திகரிக்கவும் நீர ்

நிலலகளில் மிதக்கும் தீவுகலள அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

❖ இந்தத ் தீவுகளானது ஹாரக்மான் முலறயில் தீரெ்ளிக்கும் தாெரங்களின் வதாகுப்பாக 

உள்ளது. 

❖ சிறு தீவுகள் அளவி ான இந்த மிதக்கும் சதுப்பு நிலங்களானது நீர ் நிலலகளில் உள்ள 

ஊடட்ச ்சதத்ுக்கலள உறிஞ்சும் தாெரங்கலளக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த உள்நாடட்ுப் புத்தாக்கமானது, நீரிலன மீன்களுக்கு ஏற்றதாக மாற்றவும் அந்த ஏரிெ ் 

சூழலியலலத் தன்லனத்  தாலன சுயமாக சுத்தம் வசய்யக் கூடியலெயாகவும் மாற்றக் 

கூடியது ஆகும்.  
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ஆரளம் ெரணா யத்தி ் இரண்டு புதிய பறலவயினங்கள் 

❖ ஆரளம் ெனவிங்கு சரணாலத்தில் கமற்வகாள்ளப்பட்ட 19-ெது பதிப்பு பறலெகள் 

கணக்வகடுப்பில் 2 புதிய பறலெயினங்கள் காணப்படட்ுள்ளது. 

❖ கம்பளி கழுதத்ுலடய நாலர மற்றும் வெள்லள ெயிறுலடய கருங்குருவி ஆகியலெ 

புதிதாக காணப்பட்ட பறலெயினங்களாகும். 

 

❖ இலெயிரண்டும உலர ்நில இனங்களாகும். கமலும் இவற்றுடன் இந்த பாதுகாக்கப்படட்ப் 

பகுதியில் காணப்பட்ட பறலெயினங்களின் வமாத்த எண்ணிக்லக 246-ஐ வதாடட்ுள்ளது. 

❖ ஆரளம் ெனவிலங்குெ ்சரணாலயமானது கமற்குத் வதாடரச்ச்ி மலலகளின் கமற்கு சரிவில் 

ககரளாவின் ெடக்கு முலனயில் அலமந்துள்ள சரணாலயம் ஆகும். 

 

லெட்டிரிடிலயாலமலகாசிஸ் 

❖ லெட்டிரிடிலயாலமலகாசிஸ் என்பது நீர ்நி  வாழ்விகலள (ஈரிட வாழ்விகள்) பாதிக்கக் 

கூடிய ஒரு தகாடிய ததாற்றும் லநாயாகும். 

❖ இது “பாடராகசாசிடிரியம் வடன்ட்கராகபட்டிடிஸ்” என்ற பூஞ்லசயினால் ஏற்படுகின்றது.  

❖ இந்தப் பூஞ்லசயானது தெலளகள், கதலரகள் மற்றும் ஈரிட ொழ்விகளின் கதாலலத் 

தாக்குகிறது.  
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❖ இந்த உயிரினங்கள் சுொசிக்கவும் உடலில் உள்ள நீரின் அளலெ ஒழுங்குபடுத்தவும் 

கதாலலப் பயன்படுதத்ுகின்றன. இந்த கநாயினால் ஏற்படும் பாதிப்பானது இறுதியில் 

இதயெ ்வசயலிழப்பு மற்றும் மரணத்லத ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

❖ இது “முதலாெது உலகளாவிய வகாடிய கநாய் பிரசச்லன”  என்று விெரிக்கப்படுகின்றது. 

இதன் விலளொக 90 இனங்கள் முற்றிலும் அழிந்து கபாயின.  

 

மஞ்ெள் வானில  எெெ்ரிக்லக 

❖ இமாெெ் ப் பிரலதெத்திற்கு இடிமின்னலுடன் கூடிய ஒரு மஞ்ெள் வானில  

எெெ்ரிக்லகலய வானில  ஆய்வுதத்ுலற விடுத்துள்ளது. 

❖ வானில  ஆய்வு லமயமானது லெதத்திலன ஏற்படுத்தக் கூடிய அ ் து பரவ ான 

இலடயூறு அ ் து உயிருக்கு ஆபதத்ு விலளவிக்க ொத்தியமுள்ள வானில களுக்கு 

முன்னலரப் தபாதுமக்கலள எெெ்ரிக்லக தெய்வதற்தகன வண்ணங்களுடன் கூடிய 

எெெ்ரிக்லககலள தவளியிடுகிறது.  

❖ அடுத்த சி  நாடக்ளுக்கு தபாதுமக்களுக்குப் பாதிப்லப ஏற்படுத்தக்கூடிய கடுலமயான 

வானில  இருக்குதமன்பலத குறிக்கும் மஞ்ெள் வண்ணமானது குலறந்த 

ஆபதத்ுலடயதாகும். 

 

24 x 7 மாசு வசூ ் லமயம் 

❖  ண்டன் மாநகரமானது உ கின் முத ் சிறப்புத் தீவிரமான குலற உமிழ் மண்ட த்லத 

(Ultra Low Emission Zone-ULEZ) தெய ்படுத்தியுள்ள நகரமாக மாறியுள்ளது. 

❖ இது உமிழ்வு வலரயலறகலள எட்டாத பலழய வாகனங்களுக்கு நுலழவுக் கட்டணதல்த 

வசூலிக்கின்றது. 

❖ இது காற்று மாசுபாடல்ட குலறப்பலதாடு தபாது சுகாதாரத்திலனப் பாதுகாப்பதற்கான 

முயற்சியாகும். 

❖ இந்த ULEZ ஆனது ொரத்தின் ஏழு நாடக்ளிலும் 24 மணி கநரமும் வசயல்படும். 

 

முத ் லநரம்லற காரப்ன் கிராமம் 

❖ மணிப்பூரின் இம்பாலி ் உள்ள லமற்குப் பகுதியி ் உள்ள பாதயங் கிராமமானது 

இந்தியாவின் முத ் லநரம்லற காரப்ன் குடிலயற்றப் பகுதியாக மாறியுள்ளது. 

❖ இந்தக் கிராமமானது அட்டவலணப்படுத்தப்படட் பிரிவான ெக்பா ெமூகத்தினர ்வாழும் 

கிராமமாகும். 

❖ ப ்லவறு மாநி ங்களுக்கான கா நில  மாற்ற தாக்கத்தினா ் ஏற்படும் மாற்றங்களின் 

தகவ லமப்பிற்கான மத்திய அரசின் திட்டமான கா நில  மாற்றத்திற்கான லதசிய 

தகவலமப்பு நிதியத்தின் கீழ் இக்கிராம குடியிருப்பாளரக்ள் கிராமத்லத மாற்றியுள்ளனர.் 

❖ ஒரு கிராமமானது அது தவளியிடும் காரப்லனவிட அதிக அளவி ் லெகரித்த ், குலறந்த 

அளவு பசுலமயக வாயுக்கலள திரடட்ுத ் மற்றும் கா நில  மாற்றத்திற்கான 

வாய்ப்புகலள குலறத்த ் ஆகியவற்லற தெய ்படுத்தினா ் லநரம்லற காரப்ன் கிராமம் 

எனும் குறியீடு அதற்கு அளிக்கப்படும். 
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ஜிங்க் பற்றாக்குலற 

❖ காற்றி ் அதிகரிதத்ு வரும் காரப்ன்-லட-ஆக்லஸடின் அளவானது இந்தியப் பயிரக்ளி ் 

ஜிங்க் பற்றாக்குலறக்கு காரணமாக உள்ளது. இதனா ் இந்தியரக்ளா ் 

உடவ்காள்ளப்படும் ஊடட்சச்தத்ு அளொனது குலறந்து வகாண்டிருக்கின்றது.  

❖ ஹாரெ்ரட்ு T H சன் வபாதுச ் சுகாதாரப் பள்ளியினால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின்படி 

இந்தியாவில் அரிசி முக்கிய உணொக உள்ள பகுதிகளில் ொழும் மக்களின் தினசரி 

உணவில் ஜிங்க் எடுதத்ுக் வகாள்ெதில் பற்றாக்குலற உள்ளது என்பலதக் காடட்ுகின்றது. 

❖ பற்றாக்குலறயாக ஜிங்க் எடுதத்ுக் வகாள்ளுதலின் கதசிய விகிதமானது 1983 மற்றும் 2012 

ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இலடப்பட்ட கால கட்டத்தில் 17 சதவிகிதத்திலிருந்து 25 சதவிகிதமாக 

அதிகரித்துள்ளது. 

❖ ஜிங்க் பற்றாக்குலறயானது வபாதுொகக் குழந்லதகளில் மகலரியா, ெயிற்றுப் கபாக்கு 

உபாலதகள், நிகமானியா கபான்ற கநாய்கள் ஏற்படுெதற்கான ொய்ப்புகலள 

அதிகரிக்கிறது. 

 

லபரிடரக்ள் முகம் 2019 

❖ “சீடஸ்்” (SEEDS) என்ற அலமப்பால் வெளியிடப்படட் “கபரிடரக்ள் முகம் 2019” என்ற 

அறிக்லகயின்படி “சராசரி” மலழப் வபாழிவு தகெல்களானது நாவடங்கிலும் நிலவும்  

கடுலமயான வெள்ளம் மற்றும் ெறட்சி ஆகியெற்லற முழுலமயாகக் காடட்ுவதி ்ல   

என்று கூறப்படட்ுள்ளது. 

❖ “நீடித்த சுற்றுச ்சூழல் மற்றும் சூழலியல் ெளரச்ச்ி சமூகத்தின்” அறிக்லகயானது இந்திய 

ொனிலலயியல் அலமப்பினால் பயன்படுத்தப்படும் “ெழக்கமான மலழப்வபாழிவு” 

அல்லது “சராசரி மலழப்வபாழிவு” கபான்ற வசாற்கூறுகள் நாடு முழுெதும் மற்றும் 

மாநிலங்களில் ஏற்படும் மலழப்வபாழிவு மாறுபாடுகலளக் கணக்கில் எடுதத்ுக் 

வகாள்ெதில்லல என்பலதக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டில் ஜூன் மாதம் முதல் வசப்டம்பர ்மாதம் ெலரயிலான பருெமலழக் 

காலத்தின்கபாது, பஞ்சாபில் “ெழக்கமான மலழப் வபாழிவு” நிகழ்ந்தலத உறுதி 

வசய்கின்றது. 

❖ ஆனால் பஞ்சாபின் ஒரு பகுதியானது (ரூபார)் 71 சதவிகித மலழலயயும் மற்வறாரு 

பகுதியானது (வபகராஸ்பூர)் 74 சதவிகிதம் குலறொன மலழப் வபாழிலெயும் 

வபற்றுள்ளது.  

 

மாசுபடுத்தப்பட்ட நதிகள் – மத்திய கண்காணிப்புக் குழு 

❖ லதசியப் பசுலமத் தீரப்்பாயமானது நாடு முழுவதும் பரவியுள்ள 350 நதிப் படுலககலள 

தூய்லமயற்ற நில யிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக ஒரு லதசிய அளவி ான திட்டத்லதத் 

தயாரித்துெ ்தெய ்படுதத்ுவதற்காக ஒரு மத்திய கண்காணிப்புக் குழுவிலன அலமதத்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் ஒரு மதிப்பீடட்ின்படி அதிமுக்கிய மாசுபாடு 

அலடந்த பகுதிகள் பின்வருவனவற்லற உள்ளடக்கியதாகும்.  

o மிதி நதி – லபாவாய் முத ் தாராவி வலர 
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o லகாதாவரி – லொலமே்வர ்முத ் ரலெத் வலர 

o ெபரம்தி – லகலராஜ் முத ் வவுதா வலர 

o ஹிண்லடான் – ெெரன்பூர ்முத ் காசியாபாத் வலர 

 

பின்னணி 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டுகள் முதல் மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு ொரியம் உயிரியல் ஆக்சிஜன் 

கதலெலய (Biochemical Oxygen Demand) முதன்லமயாக அளவிடுவதன் மூலம் நதிகளின் 

தரத்லதக் கண்காணித்திட ஒரு திட்டத்லதக் வகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ உயிரக்ெதியியல் ஆக்சிஜன் கதலெ – நீரில் நிலறந்துள்ள உயிரம்ப் வபாருள்கலள 

உலடத்திட உயிரெ்ளி கெண்டுகின்ற உயிரினங்களுக்குத் கதலெப்படுகின்ற 

கலரந்திருக்கும் ஆக்சிஜனின் அளவு. 

❖ அதிகப்படியான உயிரக்ெதியியல் ஆக்சிஜன் கதலெ அளொனது நதி மிகவும் லமாெமான 

நில யி ் இருப்பலதக் குறிப்பிடுகின்றது. 

 

கான மயி ் 

❖ கான மயி ் (Great Indian Bustard) இனத்தின் (அரட்ிலயாடிஸ் நிக்ரிதெப்ஸ்) ஒலர வாழிடமாக 

இந்தியா விளங்குகின்றது. இது ஒரு “உயர ்அசச்ுறுத்தல் நிலல இனமாகும்.” 

❖ கதசியப் பசுலமத ் தீரப்்பாயமானது கான மயிலின் எண்ணிக்லக குறித்த “தகெல் 

அறிக்லகலய” சமரப்்பிக்குமாறு மத்திய சுற்றுச ் சூழல் மற்றும் ெனதத்ுலற 

அலமசச்கத்லத அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
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❖ இராஜஸ்தானில் உள்ள காற்றாலலத் திட்டங்கள் மற்றும் மின் பரிமாற்ற இலணப்புகள் 

ஆகியெற்றினால் கான மயில் சந்திக்கும் அபாயங்கள் குறிதத்ு எடுதத்ுக் காடட்ுெதற்காக 

ெனவிலங்கு மற்றும் சுற்றுச ் சூழல் நல லமயத்தினால் (CWEL - Centre for Wildlife and 

Environment Litigation) ஒரு மனுொனது தாக்கல் வசய்யப்படட்து.   

❖ இராஜஸ்தானின் பாலலென கதசியப் பூங்காவில் 150 கான மயில்கள் மடட்ுகம 

காணப்படுகின்றன.  

 

ஆக்கிரமிக்கும் வலக காலளத் தவலள 

❖ இந்திய நி ப் பகுதியி ் வாழும் இந்தியக் காலளத் தவலளயானது (லொப்ல ா 

லபட்ராெெ்ஸ் டிகரினஸ்) ெமீபத்தி ் அந்தமான் தீவுக் கூடட்ங்கலள ஆக்கிரமிதத்ுள்ளது. 

❖ இது ஒரு பரவ ாக ஆக்கிரமிக்கும் இனமாக வளரந்்துள்ளது. 

❖ இது மீன்கள், ப ்லிகள் மற்றும் லகாழிகள் உள்ளிட்ட உள்ளூர ் வாழ்விட  வாழும் 

வி ங்குகலள உடத்காள்வதனா ் அந்தமானின் உள்ளூரப்் தபாருளாதாரம் மற்றும் 

சுற்றுெச்ூழலுக்கு அெச்ுறுத்தல  அது ஏற்படுத்துகின்றது.  
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ஆலிவ் ரிடல்ி 

❖ லதாராயமாக 1.25 இ டெ்ம் ஆலிவ் ரிடல்ி ஆலமக் குஞ்சுகள் ஒடிொ கடற்கலரலயாரத்தி ் 

உள்ள க ாம் தீவிலிருந்து கடலுக்குள் தென்றன. 

❖ பன்னாடட்ு இயற்லக மற்றும் இயற்லக வளப் பாதுகாப்பு மன்றத்தின்படி (International Union 

for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN) ஆலிவ் ரிடல்ியானது 

“பாதிக்கப்படக்கூடிய இனமாக” ெலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. கமலும் இது CITES (Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) என்ற அலமப்பின் பட்டியல் – 

1ல் ெலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது.  

 

❖ ென விலங்குகள் மற்றும் தாெரங்களின் ஆபத்தான இனங்களில் சரெ்கதச ெரத்்தகம் 

மீதான ஒப்பந்தம் என்பது அருகிெரும் தாெரங்கள் மற்றும் விலங்குகலளப் 

பாதுகாப்பதற்கான ஒரு பன்முலன ஒப்பந்தமாகும். 

❖ கமலும் இது ொஷிங்டன் ஒப்பந்தம் என்றும் அலழக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1975 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 01 அன்று CITES நலடமுலறக்கு ெந்தது. 

❖ இந்தியாவில் ஆலிெ் ரிடல்ி ஆலமயின் மிக முக்கியமான அலடகாக்கும் தளங்கள் 

பின்ெருமாறு: 

Gahirmatha beach Astaranga coast 

Beach of Rushikulya River Devi River mouth 

Andhra Pradesh  Hope Island of Coringa Wildlife Sanctuary 

 

பாலி எரிமல  

❖ இந்லதாலனஷியாவின் பாலியி ் உள்ள தெய ்படட்ுக் தகாண்டிருக்கும் அகுங்  

எரிமல யானது மீண்டும் தவடிதத்ுள்ளது. இது வானி ் 2 கில ா மீட்டர ் உயரதத்ிற்கு 

எரிமல க் குழம்புகலள உமிழ்ந்துள்ளது. 

❖ அகுங் மல யானது பசிபிக் கடலின் “வநருப்பு ெலளயத்தில்” அலமந்துள்ளது. 

❖ 25,000 லமல்கள் நீளமுலடய இந்தக் குதிலரலாட ெடிெம் தகாண்ட வநருப்பு 

ெலளயமானது எரிமலலச ்சங்கிலித் வதாடருக்குப் வபயர ்வபற்றது. 
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❖ உலகில் ஏற்படும் நிலநடுக்கங்களில் 90 சதவிகிதத்திற்கும் கமற்பட்டலெ இந்த ெலளயம் 

அலமந்த இடத்தில் நிகழ்கின்றது. 

 

 

புதிய பறலவ இனம் 

❖ அந்தமான் மற்றும் நிக்லகாபார ் தீவுத் ததாடரக்ளின் கிலரட் நிக்லகாபார ் தீவுகளி ் 

ொரஸ்்பீ ்டு கரும்பெல்ெ குயி ்கள் (Horsfield’s Bronze Cuckoo bird) காணப்படட்தாக ஆசிய 

பறலவகள் கவனிப்பு (Birding ASIA) எனும் நூலி ் தவளியிடப்படட்ுள்ள ெமீபத்திய ஆய்வு 

ததரிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இதன் தாயகம் ஆஸ்திலரலியா மற்றும் நியூ கினியா ஆகும். 

 

❖ இந்தப் பறலவ இந்தியாவி ் காணப்படுவது இதுலவ முதன்முலறயாகும். 

❖ நாட்டின் நி ப்பகுதியி ் 0.25 ெதவீத பரப்லப மடட்ுலம தகாண்ட அந்தமான் நிக்லகாபார ்

தீவுகளானது சுமார ்350 தவளிநாடட்ுப் பறலவகளுக்குப் புகலிடமாக உள்ளது.  
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கரி நி ங்கள் 

❖ அண்லமயி ் தகன்யாவி ் லநலராபியி ் நலடதபற்ற ஐ.நா. சுற்றுெச்ூழ ் கூடுலகயி ் 

(United Nations Environment Assembly) கரிநி ம் மீதான முத ாவது தீரம்ானம் 

நிலறலவற்றப்படட்து. 

❖ இது பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரலமப்பு முயற்சிகளுக்கு உத்லவகம் அளிப்பலத 

லநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ கரிநி ம் என்பது ஒருவலக ெதுப்பு நி மாகும். 

❖ இது கரி மண் மற்றும் அதன் லம ் வளரும் ெதுப்புநி  வாழிடத்லதக் குறிக்கின்றது.  

 

தபன்குயின் கா னி 

❖ உ கின் இரண்டாவது மிகப்தபரிய தபன்குயின் கா னியான அண்டாரட்ிகாவி ் உள்ள 

லெலி வலளகுடாப் பகுதியானது ஏறக்குலறய அழிந்து விட்டது.  

❖ பிரிட்டீே் அண்டாரட்ிகா கணக்தகடுப்பு நிறுவனத்லதெ ் லெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 

ஆயிரத்திற்கும் லமற்படட் தபன்குயின் குஞ்சுகள் அங்கு இறந்துள்ளதாகக் கூறியுள்ளனர.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டி ் அண்டாரட்ிகாவின் தவட ் கடலி ் உள்ள “கடற் பனிக் கட்டிகளானது” 

சூறாவளியினா ் தாக்கி அழிக்கப்பட்ட லபாது ஏராளமான தபன்குயின் குஞ்சுகள் கடலி ் 

மூழ்கி இறந்தன. 

❖ பருவநில  மாற்றமானது 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளி ் மீண்டும் மீண்டும் 

சூறாவளிகலள ஏற்படுத்தி அந்த இடத்தி ் ஏராளமான தபன்குயின் குஞ்சுகலள 

அழிதத்ுள்ளன. 

 

கட ்ொர ்சுற்றுெச்ூழ ் 

❖ அதமரிக்காவி ் உள்ள ருடக்ரஸ்் ப ்கல க் கழகத்தினா ் நடத்தப்பட்ட ஆய்வானது 

ஆண்டின் தவப்பமான கா ங்களின் லபாது ஒவ்தவாரு உயிரினத்திற்கும் லதலவப்படும் 

குளிரந்்த தவப்ப நில லயக் கணிதத்ுள்ளது.  

❖ இது தலரயி ் வாழும் உயிரினங்கலள விட கட ்வாழ் உயிரினங்கள் புவி தவப்பமலடத ் 

காரணமாக இரண்டு மடங்கிற்கும் லம ் அழிக்கப் படுவலதக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ தவப்பத்திலிருந்துத் தப்பிப்பதற்காக நி த்தி ் வாழும் உயிரினங்கள் காடுகள், நிழ ் 

உள்ள பகுதிகள் அ ் து நி தத்ுக்கு அடியி ் உள்ள பகுதிகள் ஆகியவற்றி ் பதுங்கிக் 

தகாள்கின்றன. ஆனா ் கடலி ் வாழும் உயிரினங்களுக்கு தவப்பத்திலிருந்து 

தப்பிப்பதற்கான வழிகள் எதுவும் இ ்ல . 

❖ கட ் உயிரினங்களின் மீதான மிக அதிக அளவி ான பாதிப்பானது உணவு மற்றும் 

தபாருளாதார நடவடிக்லககளுக்காக மீன் மற்றும் மடட்ிகள் ஆகியவற்லற 

நம்பியிருக்கும் மனிதெ ்ெமூகத்லத மிகவும் பாதிக்கின்றது. 
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நிரந்தர உலறபனி 

❖ ”கநசச்ர ்கம்யூனிககசன்ஸ்” என்ற நிறுவனத்தா ் வெளியிடப்பட்ட ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, 

ஆரட்ட்ிக்கில் உருகிக் வகாண்டிருக்கும் நிரந்தர உலறபனியானது மீத்கதன் மற்றும் 

காரப்ன்-லட-ஆக்லஸடு ஆகிய ொயுக்கலள வெளியிடும் என்று கூறப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது புவி வெப்ப மயமாதலல மிகப்வபரிய அளவில் அதிகப்படுதத்ும். கமலும் இது உலகில் 

டிரில்லயன் டாலர ்மதிப்பில் கசதங்கலளயும் விலளவிக்கும். 

❖ நிரந்தர உலறபனி (Permafrost) என்பது குலறந்தது வதாடரந்்து இரண்டு ஆண்டுகளாக 

கடும் குளிரம்ிக்க அல்லது முழுலமயாக உலறந்த நிலலயில் காணப்படும் எந்தவொரு 

பகுதிலயயும் குறிப்பதாகும்  (32° F  அல்லது 0° C).  

❖ நிரந்தர உலறபனியின் கமற்பகுதியின் மீதுள்ள மண்ணின் அடுக்கானது ஆண்டு 

முழுெதும் உலறந்த நிலலயில் காணப்படுெதில்லல.  

❖ ககாலடக் காலங்களின் கபாது உருகியும் மற்ற காலங்களில் உலறந்தும் காணப்படுகின்ற 

இந்த அடுக்கானது ”வசயல்பாடட்ு அடுக்கு” என்று அலழக்கப்படுகின்றது. 

 

காகாலபா கிளி 

❖ காகாகபா சிகராக்ககா என்பது நியூசிலாந்தில் காணப்படும் உயர ்அசச்ுறுத்தல் நிலலயில் 

உள்ள கிளி இனங்களில் ஒரு வலகயான  உலகின் வபருத்த கிளியாகும். 

❖ இந்த இனத்தில் வபண் கிளிகள் இனப்வபருக்க வசயல்முலறகலள 

கடட்ுப்படுதத்ுகின்றன. 
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❖ நியூசிலாந்தில் ெளரும் ரீமு மரங்களில் கனிகள் நிலறந்து காணப்படும் சமயத்தில் இந்த 

கிளிகள் 2 முதல் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற கூடுகின்றன. 

❖ ஒகர காலத்தில் இந்தக் கிளியினால் 249 முடல்டகள் இடப்படுகின்றன. 

 

95 மி ்லியன் வருடத்திற்கு முந்லதய நண்டு இனம் 

❖ ஆ ்தபரட்்டா ப ்கல க் கழகத்தின்  புலதப் படிவிய ாளரக்ள் 95 மி ்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முந்லதய, நாணய அளவுலடய, காரட்ட்ூனி ் உள்ளது லபான்ற 

கண்களுலடய கா ்லிசிமாயிராதபரப்்த க்ஸா எனும் நண்டு இனத்லதக் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 

❖ இந்த நண்டு இனமானது மத்திய கிரிட்டாசியஸ் கா கட்டத்லதெ ் லெரந்்ததாக 

இருக்க ாம் எனவும் இது தற்லபாலதய தகா ம்பியா, வட ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லயாமிங் 

லபான்ற பகுதிகளிலிருந்து வந்துள்ளதாகவும்  நம்பப்படுகிறது. 

❖ சிறிய ெடல்டப்லப அளவுலடய இந்த நண்டானது இறா ் லபான்ற தம ்லிய 

லமல ாடல்டயும் தபரிய அளவி ான துடுப்பு லபான்ற தடல்டயான கா ்கலளயும் 

பவுண்ட் நாய்க் குட்டிகலளப் லபான்றுத் தல யிலிருந்துத் துருத்திக் தகாண்டிருக்கும் 

கண்கலளயும் உலடயது.  
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தநகிழியற்ற முத ் விமானம் 

❖ ஐக்கிய அரபு அமிரகத்தின் எத்திலெட் ஏரல்வஸ் ஆனது பறக்கும் தபாழுது  ஒற்லறப் 

பயன்பாடட்ு தநகிழியற்றதாக தெய ்படுகின்ற வலளகுடாப் பகுதியின் முத ாவது 

விமானமாக மாறியுள்ளது. 

❖ உ க பூமி தினத்தன்று மாசுபாடுகள் குறித்த விழிப்புணரல்வ அதிகரிக்கும் 

லநாக்கதத்ுடன் இது தபாருந்திப் லபாகின்றது.  

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் விமானத்தி ் மடட்ும ் ாம ் ஒடட்ு தமாத்த 

நிறுவனத்திலும் 80% அளவிற்கு ஒற்லற உபலயாக தநகிழிலயக் குலறப்லபாம் என்ற 

எத்திலெட் விமான லெலவயின் உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 

காற்று மாசுபாடு 

❖ மத்திய சுற்றுெச்ூழ ் துலற அலமெெ்கமானது லதசியத் தூய காற்றுத் திட்டத்லதெ ்(National 

Clean Air Programme - NCAP) தெய ்படுத்துவதற்காக ஒரு குழுலவ உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது 20% - 30% என்ற அளவில் துகள்மப் வபாருள் மாசுபாடல்ட குலறக்க எண்ணுகின்றது. 

❖ இது 2024 ஆம் ஆண்டில் குலறந்தது 102 நகரங்கலளெ ் தென்றலடய இலக்காகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

❖ NCAP ஆனது 5 ஆண்டு வசயல்திட்டமாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டானது அத்திட்டத்தின் முதலாெது ஆண்டாகும்.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

முத ்முலற வாக்களிப்பவரக்ளுக்கான தெயலி 

❖ அொமி ் உள்ள லபாங்காய்லகாயான் மாவட்ட நிரவ்ாகமானது குறிப்பாக முதன்முலற 

வாக்களிக்கும் வாக்காளரக்லளெ ் தென்றலடவதற்காக ‘சங்கல்ப்’ எனும் அல கபசி 

வசயலிலய உருொக்கியுள்ளது. 

❖ இது முதன்முலற ொக்காளரக்லள ஊக்குவிப்பதற்காக கதசிய தகெல் லமயத்தின் 

உதவியுடன் அசாமின் கபாங்காககாயான் மாெட்ட நிரெ்கத்தால் உருொக்கப்படட்து. 

❖ இந்த வசயலியின் உதவியுடன் அெரக்ள் ொக்களிக்கும் நாளில் தங்கள் ொக்குகலள 

அளிப்பதாக உறுதியளிதத்ு டிஜிட்டல் முலறயிலான சங்கல்ப் பத்திரத்தில் லகவயாப்பமிட 

முடியும். 

 

பிதரய்லியி ் வாக்குெ ்சீட்டு 

❖ லமகா யாவி ் முதன்முத ாக லதரத் ் ஆலணயமானது 800க்கும் அதிகமான 

பாரல்வயற்ற வாக்களாரக்ளுக்கு இரகசிய வாக்குப் பதிவு முலறயி ் வாக்களிக்கும் 

வெதிலய அளிக்கவுள்ளது. 

❖ மாநி த்தி ் உள்ள அலனத்து வாக்குெ ் ொவடிகளிலும் பிதரய்லி முலற  
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தெய ்படுத்தப்பட்ட வாக்குெ ் சீடட்ுகலள வழங்க லதரத் ் ஆலணயம் ஏற்பாடு 

தெய்துள்ளது. 

❖ மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களி ் ஒட்டப்படட்ுள்ள வாக்குப்பதிவுெ ் சீடட்ுகள் 

லவட்பாளரக்ளின் தபயரக்ள் மற்றும் சின்னங்கள் ஆகியவற்லறப் பிதரய்லி முலறயி ் 

தகாண்டிருக்கும்.  

 

நடமாடும் தமத்தலடான் வாகனங்கள் 

❖ எய்ம்ஸ் மருத்துவமலனயானது நாட்டி ் முதன்முலறயாக உள்நாட்டின் 

சுற்றுப்புறங்களி ் உள்ள ஓபிலயாய்டுக்கு அடிலமயானவரக்ளுக்கு சிகிெல்ெ அளிக்கும் 

வலகயி ் நடமாடும் தமத்தலடான் வாகனங்கலள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ எய்ம்ஸ்-ன் லதசிய லபாலதக்கு அடிலமயாலனார ்சிகிெல்ெ லமயம் கிழக்கு தட ்லியி ் 

ஒரு புதிய லெலவலய லொதலனத் திட்டமாகத் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ தற்லபாது உ கின் சி  லதரந்்ததடுக்கப்படட் வளரந்்த நாடுகளான அதமரிக்கா, 

லபாரெ்ச்ுக்க ், ஸ்தபயின்,  கனடா மற்றும் தநதர ்ாந்து ஆகிய நாடுகளி ் மடட்ுலம இது 

லபான்ற நடமாடும் வாகனங்கள் லெலவயி ் உள்ளன. 

❖ இந்தெ ்லெலவலய ததற்காசியப் பிராந்தியத்தி ் ததாடங்கிய முத ் நாடு இந்தியா ஆகும்.  

 

 

கந்தமா ் ொ ்டி 

❖ மத்திய ஒடிொவி ் உள்ள கந்தமா ் மாவடட்த்தின் தபயலரயடுதத்ு கந்தமா ் 

ொ ்டியானது புவிொர ்குறியீடல்டப் தபற்றுள்ளது. 

❖ காந்தமா ் ொ ்டியானது அதன் குணப்படுதத்ும் குணங்களுக்காகவும் மருத்துவத் 

துலறயி ் பயன்படுத்தப்படும் அதிக மஞ்ெள் தகாம்பு நிறமிகளுக்காகவும் தவகுவாக 

அறியப்படுகின்றது. 

❖ மஞ்ெள் கந்தமாலி ் உள்ள பழங்குடி இன மக்களின் முக்கியமான பணப் பயிராகும். 

❖ கந்தமா ் மஞ்ெளின் படல்டயானது ஒடிொ ெலமய ் வலகயான “எந்துரி பித்தா” விற்கு 
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நறுமணச ்சுலெலய அளிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

❖ ஒடிசா மாநிலமானது 2 கெளாண் வபாருடக்ள் உள்பட 15 வபாருடக்ளுக்கு புவிசார ்

குறியீடல்டப் வபற்றுள்ளது. 

 

 

லகப் அறிவிய ் 

❖ லகரளாவின் வயநாட்டி ் உள்ள சூழலிய ் மற்றும் வனவி ங்கு உயிரியலுக்கான ெுயும் 

லமயத்லதெ ் லெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் “ககப் அறிவியல்சார ் முன்வனடுப்லப” 

வதாடங்க திட்டமிடட்ிருக்கின்றனர.் 

❖ இது வபாது மக்களுக்கு குறிப்பாக இலளய தலலமுலறயினருக்கு அறிவியலலத் 

வதாடரப்ுலடயதாக, சக்தி ொய்ந்ததாக மற்றும் முக்கியமானதாக ஏற்படுதத்ுெதற்கான 

ஒரு முன்வனடுப்பாகும். 

❖ ககப் அறிவியல் என்பது புகழ்வபற்ற பிவரஞ்சு ககப் ததத்ுெம்சார ் மாதிரிலய 

அடிப்பலடயாகக் வகாண்ட ஒரு அடிப்பலடப் வபாது அறிவியல் முன்வனடுப்பாகும். 

 

லமற்கு வங்காளம் 

❖ லதசியப் பசுலமத் தீரப்்பாயமானது திடக் கழிவு லம ாண்லம குறித்த பிரெெ்லன மீதான 

கா ாண்டு அறிக்லகலய ெமரப்்பிக்குமாறு லமற்கு வங்காள மாநி  அரசிற்கு 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தப் பசுலமத் தீரப்்பாயத்தின்படி லமற்கு வங்காள மாநி மானது கழிவுநீர ் கங்லக 

நதியி ் க ப்பதற்கு முன் 49 ெதவிகிதம் மடட்ுலம சுத்திகரிக்கப்படுகின்றது. 

 

லகரளா சுற்று ா 

❖ ககரள சுற்றுலாத ் துலறயானது நீண்ட கால கலாசெ்ாரத ் திட்டத்திற்காக ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியதத்ில் உள்ள மான்வசஸ்டர ்நகரதத்ுடன் ஒப்பந்தம் வசய்துள்ளது. 
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❖ இந்த ஒப்பந்தமானது மாநிலத்தின் பாரம்பரியப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூகத்லத 

லமயமாகக் வகாண்ட வபாறுப்புள்ள சுற்றுலாத் துலற முன்வனடுப்புகள் ஆகியெற்றின் 

மீது கெனதல்தச ்வசலுத்தவிருக்கின்றது. 

 

லகரளா 

❖ ககரளாவின் ெய நாடல்டச ் கசரந்்த 22 ெயதான ஸ்ரீதன்யா சுகரஷ் என்ற வபண்மணி 

அம்மாநி த்திலிருந்து குடிலமப் பணித் கதரவ்ில் வெற்றி வபற்ற முதலாெது 

பழங்குடியினப் வபண்மணியாக (குறிெச்ியா ெமூகம்) உருவெடுதத்ுள்ளார ்

❖ இெர ்இத்கதரவ்ில் 410-ெது இடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

+ 

 

அருணாெெ் ப் பிரலதெம் 

❖ இந்திய இராணுெமானது அருணாசச்லப் பிரகதசத்தின் கராயிங் மாெட்டத்தில் இரண்டாம் 

உலகப் கபாரின் கபாது விபதத்ுக்குள்ளான அவமரிக்க விமானப் பலட விமானத்தின் 

உதிரி பாகங்கலள மீடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்கு “ஹம்ப்” (திமி ் லபான்ற பகுதி) என்ற ெழிலயக் கடக்கும் 

கபாது ஏற்பட்ட விமான விபத்தில் 400 அவமரிக்க வீரரக்ள் காணாமல் கபானதாக நம்பப் 

படுகின்றது. 

❖ இமயமலலயில் உள்ள ஹம்ப் ஆனது ஜப்பானிய வீரரக்ளால் மியான்மர ்

லகப்பற்றப்பட்டப் பின்பு, இரண்டாம் உலகப் கபாரின் ெமயத்தி ் இந்தியா மற்றும் 

சீனாவுக்கிலடகய முக்கிய  விநிகயாகப் பாலதயாகச ்வசயல்பட்டது. 
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நீ க் குறிஞ்சி பூத்த ் 

❖ மிகப்தபரிய அளவி ான காடட்ுத் தீயானது லகரளாவின் மூணாரி ் உள்ள பாம்பாடும்  

லொல  லதசியப் பூங்கா மற்றும் வட்டவடாவி ் உள்ள நீ க்குறிஞ்சி ெரணா யம் 

ஆகியவற்றின் காடட்ுப் பகுதிகலள அழிதத்ுள்ளது.  

❖ ககரள ென அதிகாரிகள் இந்தக் காடட்ுத் தீயானது திட்டமிடப்படட்ு மனிதரக்ளால்  

உருொக்கப்பட்டது என்று சந்கதகிக்கின்றனர.் 

❖ குறிஞ்சி அ ் து நீ க் குறிஞ்சி என்பது (ஸ்ட்லராபி ந்தின் குந்தியானஸ்)  ததன் 

இந்தியாவின் லமற்குத் ததாடரெ்ச்ி மல களி ் உள்ள லொல க் காடுகளி ் காணப்படும் 

ஒரு புதரெ் ்தெடியாகும். 

❖ நீ  மல கள் என்று குறிப்பிடப்படும் நீ கிரி மல யானது 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற 

பூக்கும் நீ க் குறிஞ்சி ம ரின் ஊதா மற்றும் நீ  வண்ணத்திலிருந்து இந்தப் தபயலரப் 

தபற்றது. 

 

❖ இது 1838, 1850, 1862, 1874, 1886, 1898, 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 மற்றும் 

2018 ஆகிய ஆண்டுகளி ் குறிஞ்சி ம ர ் பூத்தலத ஆவணப்படுத்திக் காட்சிப்படுத்தப் 

படட்ு மிகவும் தீவிரமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். 

❖ தமிழ்நாட்டி ் வாழும் பலழயன் என்ற பழங்குடியின மக்கள் இதலனப் பயன்படுத்தி 
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தங்களது வயதிலனக் கணக்கிடுகின்றனர.் 

❖ அண்லமயி ் பு ்தவளிகளி ் நிகழ்ந்த தபரிய அளவி ான காடட்ுத் தீ மற்றும் 

மனிதரக்ளா ் ஏற்பட்ட தீ ஆகியலவ நீ க் குறிஞ்சி பூத்தலுக்குப் பாதிப்பாக அலமந்தன. 

❖ லகரள மாநி த்தின் இடுக்கி மாவட்டத்தி ் உள்ள குறிஞ்சிமல  ெரணா யமானது அருகி 

வரும் நீ க் குறிஞ்சி ம ர ் பரவியுள்ள 32 தெக்லடர ் பரப்புலடய அதன் வாழிடத்லதப் 

பாதுகாக்கிறது. 

 

தபரியார் நதி நிற மாற்றம் 

❖ லகரள மாநி த்தி ் உள்ள தபரியார ் நதியானது பாதாளம் கடட்ுப்பாடட்ு பா த்திற்கு 

அருகி ் கறுப்பு நிறமாக மாறியுள்ளது. 

❖ நீரின் லமாெமான தரத்தின் காரணமாக பாசிவழி நீர ் மாசு ஏற்படட்ுள்ளதா ் இந்த நிற 

மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.  

❖ நீர ் நில களுக்கு அதிக அளவி ான கழிவுகள் தென்றலடவதா ் பாசிகள் வளரெ்ச்ிக்கு 

இது வழி வகுக்கும். 

❖ சி  நாடக்ளுக்குப் பின்னர,் இந்தப் பாசிகள் இறந்து, சிலதந்து விடும். இதன் விலளவாக 

ஒரு அருவருக்கத்தக்க வாெலன மற்றும் நீரின் நிறத்தி ் மாற்றம் ஏற்படும். 

❖ இந்த மாசுபாட்டிற்குத் ததாழிற்ொல க் கழிவுகள் மற்றும் வீடுகளிலிருந்து தவளிலயறும் 

கழிவு நீர ்ஆகியலவ ெமபங்கு வகிக்கின்றன.   

தபரியார் நதி 

❖ தபரியார ் நதியானது லகரளாவி ் உள்ள மிகப் தபரிய நீலர தவளிலயற்றும் திறன் 

தகாண்ட நீளமான நதியாகும். 

❖ மு ்ல யார ் நதி, முத்திரப்புழா நதி, தெருலதானி நதி, தபரின்ஞன்குட்டி நதி மற்றும் 

எடமல  நதி ஆகியலவ இதன் முக்கியத் துலணயாறுகளாகும். 

மு ்ல ப் தபரியார் அலண 

❖ தபரியார ்லதக்கடி ஏரி மற்றும் நீரத்்லதக்கம் ஆகியவற்லற உருவாக்குவதற்காக  தபரியார ்

மற்றும் மு ்ல யாறு ஆகிய நதிகள் இலணயும் இடத்தி ்  கட்டப்பட்ட அலண  மு ்ல ப் 

தபரியார ்அலணயாகும். 

❖ இவற்றிலிருந்து மல யிடுக்கின் வழியாக தமிழ்நாட்டிற்கு நீரானது திருப்பி விடப் 

படுகின்றது. இந்தத் திருப்பி விடப்பட்ட நீரானது மின்ொரத்லத  உற்பத்தி தெய்யப் 

பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ பின்னர ்இது சுருளியார ்(லவலக நதியின் ஒரு துலணயாறு) நதியி ் க க்கின்றது. இதன் 

விலளவாக நீரானது வடிநி ப் பாெனத்திற்கு பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ லம ் நீரார ்அலண மற்றும் கீழ் நீரார ்அலண ஆகியலவ தபரியார ்வடிநி ப் பகுதியின் 

தமிழ்நாட்டின் எ ்ல க்குள் அலமந்த அலணகளாகும். 

❖ மு ்ல ப் தபரியாறு அலணயானது ஜான் தபன்னி குயிக் என்பவரா ் 1887 மற்றும் 1895 

கா  கட்டத்தி ் கட்டப்பட்டது. 

❖ லகரளாவின் மிகப்தபரிய நீரம்ின் திறன் திட்டமான இடுக்கி அலணயானது தபரியார ்

நதியின் மீது அலமந்துள்ளது. 
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தகான்யாக் நடனம் 

❖ ஏறத்தாழ 4,700 தகான்யாக் நாகா தபண்கள் ஒன்றிலணந்து “மிகப்வபரிய பாரம்பரிய 

வகான்யாக் நடனதல்த” கின்னஸ் உலக சாதலனப் பலடப்பதற்காக நடனமாடினர.்  

❖ வகான்யாக் என்பது 16 நாகா பழங்குடி இனங்களில் ஒன்றாகும். இந்தச ் சமூகத்லதச ்

கசரந்்த மக்கள் வபரும்பாலும் நாகாலாந்தின் மான் மாெட்டத்தில் ொழ்கின்றனர.் 

 

❖ சாதலன பலடப்பதற்கான இந்த அதிகாரப்பூரெ் முயற்சியானது நாகாலாந்தின் 

வகான்யாக் அலியாங் மற்றும் சிறு இருொய்சச்ிப் பறலவ  திருவிழாவின் கபாது 

கமற்வகாள்ளப்படட்து. 

 

ஆந்திரப்பிரலெதம் 

❖ இந்திய உெெ்நீதிமன்ற தகாலீஜியமானது ஆந்திரப் பிரலதெ உயரநீ்திமன்றத்தின் 

முத ாவது தல லம நீதிபதியாக அ காபாத் உயர ் நீதிமன்ற நீதிபதியான விக்ரம் 

நாத்லத பரிந்துலரதத்ுள்ளது.  

 

WSIS விருதுகள் 

❖ லமற்கு வங்காள அரசின் இரண்டு திட்டங்களான “உடக்ாரஷ்் பங்களா” மற்றும் “சகபாஜ் 

சாதி” ஆகியலெ ஐக்கிய நாடுகளின் தலலலமயின் கீழ் தகெல் சமூகம் மீதான உலக 

மாநாடட்ு (WSIS - World Summit on the Information Society) விருலத வென்றுள்ளது.  

❖ இந்த WSIS விருதுகள் என்பது தகெல் வதாடரப்ு வதாழில் நுட்பத்தின் சக்திலய 

கமம்படுதத்ுெதன் மூலம் ெளரச்ச்ி சாரந்்த உதத்ிகலள நலடமுலறப்படுதத்ும் தனி 

நபரக்ள், அரசாங்கங்கள் மற்றும் தனியார ்அலமப்புகலள அங்கீகரிக்கும் ஒரு சரெ்கதச 

நிகழ்ொகும். 

❖ இந்த நிகழ்ொனது முதன்முலறயாக 2012 ஆம் ஆண்டில் நலடவபற்றது. 

உத்காரே்் பங்களா 

❖ இது உயரிய விருலதப் வபற்றுள்ளது. இது திறன் ெளரச்ச்ிப் பிரிவில் வெற்றியாளராக 

உருவெடுத்துள்ளது. 
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❖ இது ஒெ்வொரு ஆண்டும் 6 இலடச்ம் இலளஞரக்ளுக்கு கெலல ொய்ப்புகலள 

அதிகரிப்பதற்காக திறன் ெளரச்ச்ிப் பயிற்சிலய அளிக்கும் ஒரு திட்டமாகும். 

ெலபாஜ் ொதி 

❖ இது மின்னணு அரசுப் பிரிொன தகெல் வதாழில்நுட்ப பயன்பாட்டின் கீழ் முதல் ஐந்து 

திட்டங்களில் ஒன்றாக முதன்லமத ்திட்டமாக தரெரிலசப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ இதன் கீழ் IX முதல் XII ெலர பள்ளி வசல்லும் மாணெரக்ளுக்கு 1 ககாடி மிதிெண்டிகள் 

ெழங்கப்படுகின்றன. 

 

M3 பதிப்பு EVM கருவிகள் 

❖ ததலுங்கானாவின் நிொமாபாத் ததாகுதியி ் லபாட்டியிட்ட 185 லவட்பாளரக்ளுக்கும் 

இடமளிக்கும் வலகயி ்  இந்திய லதரத் ் ஆலணயமானது M3 பதிப்பு மின்னணு 

ொக்குப்பதிவு இயந்திரங்கலளப் பயன்படுத்தியது. 

❖ கமலும் கதரத்ல் அதிகாரிகள் ஒகர வதாகுதியில் அதிகபடச்மான ொக்குப்பதிவு 

இயந்திரங்கலளப் பயன்படுத்தியலத அங்கீகரிக்க கின்னஸ் சாதலனப் 

புத்தகத்திலனயும் அணுகியுள்ளனர.் 

❖ 1778 ொக்குச ் சாெடிகளிலும் 12 ொக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் லவக்கப்படட்ு அலவ 

ஒெ்வொரு கதரத்ல் லமயத்திலும் உள்ள கடட்ுப்பாடட்ு அலகுடன் இலணக்கப்பட்டன.  

❖ நாட்டில் அதிகபடச்மான கெட்பாளரக்லளக் (185) வகாண்ட ொக்குப்பதிவு 

இயந்திரங்களுடன் ொக்குப்பதிவு நடத்திய முதல் வதாகுதியாக இது அலமந்தது. 

M3 பதிப்பு EVM  

❖ இந்தப் புதிய M3 பதிப்பு மின்னணு ொக்குப்பதிவு இயந்திரங்களானது 2013 ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு வெளிெந்தன. இது NOTA உட்பட 384 கெட்பாளரக்லள உள்ளிடும் 

அளவிற்கு அதிகபடச் திறலனக் வகாண்டது. 

❖ கமலும் இது தலலயீடுகலளக் கண்டறிதல் மற்றும் சுய பிலழயறிதல் கசாதலன கபான்ற 

கூடுதல் அம்சங்கலளக் வகாண்டது. 

❖ இது இந்திய மின்னணுவியல் நிறுெனம் மற்றும் பாரத ் மின்னணுவியல் நிறுெனம் 

ஆகியெற்றால் உருொக்கப்படட்து. 

 

முத ் ISO ொன்றிதழ் தபற்ற இரயி ் நில யம் 

❖ அொமின் கவுகாத்தி இரயி ் நில யமானது இந்திய ரயி ்லவயி ் முத ் ISO தரச ்

சான்றிதழ் வபற்ற இரயில் நிலலயமாக மாறியுள்ளது. 
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❖ இந்தெ ் சான்றிதழானது கதசிய பசுலமத் தீரப்்பாயத்தினால் சுத்தமான மற்றும் 

சுகாதாரமான சூழலியலில் பயணிகளுக்கு ெசதிகலள ெழங்குெதற்காக 

ெழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ பல்கெறு ெலகயான ISO (தர நிரண்யத்திற்கான சரெ்கதச அலமப்பு) சான்றிதழ்கள் 

உள்ளன. அெற்றில் கவுகாத்தி இரயில் நிலலயம் வபற்றுள்ள சான்றிதழானது ISO-14001 

ஆகும். 

❖ ISO 14001:2015 என குறிக்கப்படும் இந்த நிலலயத்தின் சான்றிதழானது 2015 ஆம் ஆண்டில் 

கமம்படுத்தப்படட் சரெ்கதச விதிமுலறகளின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம 

முலறலமக்கானது. 

 

தென்ெச்ுப் பழங்குடியினர ்

❖ தென்ெச்ுப் பழங்குடியினக் குடும்பங்கள் நரி வளரப்்பதி ் முன்லனற்றம் அலடந்துள்ளனர.் 

இவரக்ள் நரியானது அதிக அதிரே்டத்லதக் தகாண்டு வரும் என்று நம்புகின்றனர.் 

❖ ஆனா ் நரியானது இந்திய வனவி ங்கு பாதுகாப்புெ ் ெட்டம், 1972-ன் கீழ் உள்ளது. 

இெெ்ட்டத்தின்படி நரிலய லவடல்டயாடுவலதா அ ் து வளரப்்பலதா குற்றமாகும். 

❖ தென்ெச்ுப் பழங்குடியினர ் “குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியினக் குழுக்கள்” 

ஆெர.் 

❖ இெரக்ள் காடுகளில் ொழ்பெரக்ள் ஆெர.் இெரக்ள் வதலுங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரகதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள 5 மாெட்டங்களில் பரவிக் காணப்படுகின்றனர.்  

 

ஊடாடும் பறலவப் பூங்கா - மும்லப 

❖ எஸ்தஸ ் உ கம் மும்லபயி ் லகாராய் பகுதியி ் ஒரு ஊடாடும் பறலவப் பூங்காலவ 
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ஆரம்பிதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ சுதந்திரமாகத் திரியும் பறலவகள், நீரவ்ாழ்ப் பறலவகள் மற்றும் தலரவாழ்ப் பறலவகள் 

ஆகிய மூன்று வித்தியாெமான பறலவ வலகயினங்கலளயும் தகாண்டிருக்கும் முத ் 

பறலவப் பூங்கா இந்தியாவி ் இதுலவயாகும். 

 

  

❖ இது 50 வலகயினங்களுக்கும் அதிகமான அளவி ் ஏறக்குலறய 400 அயலூரப்் 

பறலவகளுக்குப் புகலிடமாக விளங்குகின்றது.  

 

 

பிர லமானவரக்ள் , விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பிரவாசி பாரதிய ெம்மான் விருது  

❖ RUJ குழுமதத்ின் நிறுெனர ் மற்றும் தலலெரான Dr. ராகஜந்திர குமார ் கஜாஷி பிரவாசி 

பாரதிய ெம்மான் விருதிலனப் வபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்த விருதானது அறிவியல், கல்வி மற்றும் மருத்துெம் ஆகிய துலறகளில் அெரின் 

பங்களிப்பிற்காகவும் இந்தியாவின் வபருலமலயயும் வகௌரெத்லதயும் 

ஊக்குவித்ததற்காகவும் ெழங்கப்படுகிறது. 

❖ சுவிடச்ரல்ாந்தில் உள்ள இந்தியத் தூதரகமானது இந்தியக் குடியரசுத ் தலலெரின் 

சாரப்ாக பாராடட்ு கடிதத்லதயும் பதக்கத்லதயும் அவருக்கு ெழங்கியது. 

பிரவாசி பாரதிய ெம்மான் விருது  

❖ பிரவாசி பாரதிய ெம்மான் விருதானது இந்தியக் குடியரசுத் தல வரா ் தவளிநாடு வாழ் 

இந்தியரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரந்்த தகளரவமாகும். 

❖ இது 2003 ஆம் ஆண்டி ் தவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ள் விவகாரத் துலற அலமெெ்கத்தா ் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவிற்கு தகௌரவத்லதயும் புகலழயும் தகாண்டு வருவதி ் அவரக்ளின் 
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முக்கியப் பங்கிலன அங்கீகரிக்கின்றது.  

 

 

 

பீபாடி ததாழி ்ொர் ொதலனயாளர் விருது 

❖ மூத்த நடிலகயான ரீட்டா லமாலரனா 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான பீபாடி வதாழில்சார ்

சாதலனயாளர ்விருதிலனப் தபற்றுள்ளார.் 

 

❖ இந்த விருதானது மின்னணு ஊடகதத்ி ் ஆற்றிய பணி மற்றும் தபாறுப்பின் மூ ம்  அந்தத் 

துலறயி ் அழியாத அலடயாளத்லத விடட்ுெ ்தென்றெரக்ளுக்கு ெழங்கப் படுெதாகும். 

❖ இந்த விருதானது 78-வது வருடாந்திர பீபாடி விருது விழாவி ் லகாலகா லகா ா 

நிறுவனதத்ுடன் இலணந்து தமரச்ிடிஸ் தபன்ஸ் நிறுவனத்தா ் வழங்கப்பட்டது. 

❖ லமாலரனா ஏற்கனலவ ஆஸ்கார,் லடானி, எம்மிஸ் மற்றும் கிராமி உட்பட ப  விருதுகலள 

தவன்றுள்ளார.் 
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❖ லமலும் இவர ் உயரடுக்கு விருதுகளி ் EGOT குொரவ்டட் என்ற விருலதப் வபற்ற 15 

நபரக்ளில் ஒருெராொர.் 

 

ெரவ்லதெ ஆலராக்கிய விருது 

❖ ொரவ்ரட்ு மருத்துவப் பள்ளியி ் உள்ள மனந  மருதத்ுவர ் மற்றும் உ களாவிய 

ஆலராக்கியமான வாழ்விற்கான லபராசிரியரான விக்ரம் பட்லட ் என்பவர ்புகழ்தபற்ற 

ஜான் டிரக்்ஸ் கனடா காய்ரட்ுனர ்ெரவ்லதெ ஆலராக்கிய விருலத தவன்றுள்ளார.் 

❖ இவர ் குலறந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானமுள்ள நாடுகளி ் மனந ம் ததாடரப்ான 

பிரெெ்லனகளின் தீவிரம் மற்றும் அவற்றிற்கான தீரவ்ுகள் குறித்த அறிலவப் 

தபறுவதற்கான ஆராய்ெச்ிலய லமற்தகாள்கின்றார.்  

❖ ெரவ்லதெ அளவி ் தாக்கத்லத ஏற்படுதத்ுவதுடன் இந்தியாவி ் உள்ள மனந  சுகாதாரப் 

பிரெெ்லனகலளத் தடுத்த ் மற்றும் அெற்றிற்கு சிகிசல்ச அளிப்பதற்கான சமூக 

ெளங்கலளப் பயன்படுதத்ுத ் ஆகிய அணுகுமுலறகளி ் அவர ்  முன்கனாடியாகச ்

வசயல்பட்டார.் 

 
 

ஜயித் பதக்கம் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 04 அன்று ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தனது உயரிய விருதான “ஜயித் 

பதக்கத்லத” இந்தியப் பிரதமர ்நகரந்திர கமாடிக்கு ெழங்கி வகௌரவித்தது. 

❖ இந்த விருதானது இரு நாடுகளுக்கிலடகயயான உறவில் பிரதமர ் “முக்கியப் 

பங்காற்றியலத” வகௌரவிக்கும் விதமாக ெழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அத ம்பா இம்சுங்கர ்

❖ நாகா ாந்து மாநி த்தின் வனக் காவ ரான “அவலம்பா இம்சுங்கர”் என்பெருக்கு “புவி 

நாள் அலமப்பு நடச்த்திர விருது” ெழங்கி வகௌரவிக்கப்படட்து. 
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❖ இந்த விருதானது அவமரிக்காலெ அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு இயங்கும் சரெ்கதச 

சுற்றுசச்ூழல் அரசு சாரா அலமப்பான புவி நாள் அலமப்பினால் ெழங்கப்பட்டது.  

❖ இெர ்நாகாலாந்தின் கிப்கயர ்மாெட்டத்தில் உள்ள பக்கிம் ென விலங்கு சரணாலயத்தில் 

ெனக் காெலராகப் பணியாற்றுகிறார.் 

❖ இவர ்ெனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் அெற்லறச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பல்லுயிரப்் 

வபருக்கப் பாதுகாப்பிற்கு அெர ் எடுத்த முயற்சிகளுக்காக இந்தப் புகழ்வபற்ற விருது 

ெழங்கி வகௌரவிக்கப்பட்டார.் 

❖ புவி நாள் அலமப்பானது 1970 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22 அன்று முதலாெது புவி நாளின் கபாது 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 

உ க வங்கியின் புதிய தல வர ்

❖ டிரம்ப் நிரவ்ாகத்தி ் பணியாற்றிய அதமரிக்காவின் முன்னணி கருவூ  அதிகாரியான 

லடவிட் மா ்பாஸ் என்பவர ் உ க வங்கியின் புதிய தல வராக ஒருமனதாக 

லதரந்்ததடுக்கப்பட்டார.் 

❖ இரண்டாம் உ கப் லபாருக்குப் பின் ததாடங்கப்படட் இந்த வங்கியின் அலனதத்ுத் 

தல வரக்ளும் அதமரிக்கரக்ள் ஆவர.்  

❖ எந்ததவாரு நாடல்டெ ் லெரந்்தவரும் உலக ெங்கியின் தலலெராக முடியும். ஆனால் 

இதுநாள் ெலர கெறு நாடல்டச ் கசரந்்தெரக்ள் உலக ெங்கியின் தலலெராகப் 

வபாறுப்கபற்கவில்லல. 

 

ESPN ப ்துலற  விலளயாட்டு விருதுகள் 

❖ ESPN இந்தியா ப ்துலற விலளயாடட்ு விருதுகளில் இந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த 

விலளயாடட்ு வீராங்கலனயாக ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப் பதக்கம் தவன்றவரான PV 

சிந்துவும் சிறந்த விலளயாடட்ு வீரராக ஈட்டி எறியும் வீரரான நீரஜ் கசாப்ராவும்   

கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளனர.் 2018 ஆம் ஆண்டில் இெரக்ள் நிகழ்த்திய சாதலனகளுக்காக 

இெ்விருது இவரக்ளுக்கு ெழங்கப்படட்து. 

❖ இந்தியாவின் துப்பாக்கிெ ்சுடுதல் அணியின் பயிற்சியாளரான ஜஸ்பா ் ராணா என்பெர ்

“ஆண்டிற்கானப் பயிற்சியாளர ் விருலதயும்” 2012 ஆம் ஆண்டில் ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் 

வெண்கலப் பதக்கத்லத வென்றவரான சாய்னா லநவால்  ஆண்டின் “மீண்டு 

வருகொருக்கான விருலதயும்” தவன்றுள்ளனர.் 

 

 

மகரிஷி பத்ராயன் வியாஸ் ெம்மான் 2019 

❖ புதுவடல்லியி ் துலணக் குடியரசுத ் தலலெர ் வெங்லகயா நாயுடு, குடியரசுத ் தலலெர ்

விருதுெ ்சான்றிதழ் மற்றும் மகரிஷி பத்ராயன் வியாஸ் சம்மான் விருதுகள் ஆகியெற்லற 

ெழங்கினார.் 

❖ பாலி வமாழி அறிஞரான Dr.கியானாதித்யா ஷாக்யா, குடியரசுத ் தலலெரின் மகரிஷி 
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பத்ராயன் வியாஸ் ெம்மான் விருது ெழங்கி வகௌரவிக்கப்பட்டார.் 

குடியரசுத் தல வர் விருதுெ ்ொன்றிதழ்  

❖ இெ்விருதானது 60 ெயதிற்கு கமற்பட்ட பல்கெறு அறிஞரக்ளின் சிறந்தப் பங்களிப்பிலன 

அங்கீகரிப்பதற்காக ெழங்கப்படுகிறது. 

❖ இது 1958 ஆம் ஆண்டு சமஸ்கிருதம், அரபு மற்றும் பாரசீக வமாழி அறிஞரக்லள 

வகௌரவிக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ பின்னர ்இது பாலி / பிராகிருதம், வசம்வமாழிகளான ஒடியா, கன்னடா, வதலுங்கு,  தமிழ் 

மற்றும் மலலயாளம் ஆகியெற்றிற்கும் விரிொக்கம் வசய்யப்படட்து. 

மகரிஷி பத்ராயன் வியாஸ் ெம்மான் விருதுகள் 

❖ இந்த விருதானது சமஸ்கிருதம், பாரசீகம், அரபு, பாலி, பிராகிருதம், வசம்வமாழிகளான 

ஒடியா, கன்னடா, வதலுங்கு மற்றும் மலலயாளம் ஆகிய வமாழிகளில் கணிசமானப் 

பங்களிப்லப அளித்தெரக்லள அங்கீகரிப்பதற்காக ெழங்கப்படுகிறது. 

❖ இெ்விருதானது 2002 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இெ்விருது 30 முதல் 45 ெயது ெலர உலடய இளம் அறிஞரக்ளுக்கு ெழங்கப்படுகிறது. 

❖ இெ்விரு விருதுகளும் மனித ெள கமம்பாடட்ு அலமசச்கத்தால் ெழங்கப்படுகின்றன. 

 

ஆண்டிற்கான உ களாவிய சிறந்த கெடு நிறுவன விருது 

❖ டாடா எஃகு நிறுெனமானது 14-ெது உலகளாவிய கசடு மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியில் 

இந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த உ களாவிய கெடு நிறுெனமாக கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ எஃகு தயாரிப்பின் துலணப் வபாருடக்ளுக்கான புதிய பயன்பாடுகலள உருொக்குெதில் 

புத்தாக்க நலடமுலறகளுக்காக இெ்விருதானது ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ கமலும் ஆரவ்சலார ் மிட்டல், CHC ெள நிறுெனம், லகான்ட்ரா ஸ்டீல், எககாவசம், 

ஹாரஸ்்ககா வமட்டல்ஸ் & மினரல்ஸ், ககாரக்யா கெடு சிவமண்ட் ககா.லிட் மற்றும் பல 

உலகளாவிய நிறுெனங்களும் இெ்விருதிலனப் வபற்றன. 

 



• 
•  
 

143 
 

  

கிரிக்தகட் வீரர் - லகாலி 

❖ சிறந்த விலளயாடல்ட தவளிப்படுத்தியதற்காக, ததாடரந்்து மூன்றாெது முலறயாக 

விஸ்வடனின் “ஆண்டின் முன்னணி கிரிக்வகட் வீரராக” ககாலி 

கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

❖ வபண்களுக்கான “ஆண்டின் முன்னணி கிரிக்வகட் வீரராக” ஸ்மிரிதி மந்தனா 

கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ வதாடரந்்து இரண்டாெது முலறயாக “ஆண்டின் 20 ஓெர ் முன்னணி கிரிக்வகட் வீரராக” 

ஆப்கானிஸ்தாலனச ்கசரந்்த ரஷித் கான் கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ விஸ்டன் கிரிக்வகட் வீரரக்ளின் அலமன்க்கின் 156-ெது பதிப்பின் தவளியீட்டின் கபாது 

இந்த விருதுகள் அறிவிக்கப்படட்ன. 

விஸ்டன் அ மன்க் 

❖ விஸ்டன் கிரிக்தகட் வீரரக்ளின் அ மன்க் அ ் து தபாதுவாக விஸ்டன் என்பது ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியதத்ி ் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தவளியிடப்படும் ஒரு கிரிக்தகட் குறிப்புலரப் 

புத்தகமாகும்.  

❖ விஸ்டனானது இங்கி ாந்து கிரிக்தகட் வீரரான ஜான் விஸ்டனால் (1826-84) 1864 ஆம் 

ஆண்டு ஏற்படுத்தப்படட்து.  

❖ இன்லறய காலகட்டதத்ில் இதன் ெருடாந்திர வெளியீடானது எெ்வித தலடயுமின்றித் 

வதாடரக்ிறது. இது நீண்ட காலமாக விலளயாட்டிற்காக ஒெ்வொரு ஆண்டும் 

வெளியிடப்படுெதால் ெரலாற்றில் இடம் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில், விஸ்டன் விலளயாடட்ு வீரரக்ள் அலமன்க்கின் இந்தியப் பதிப்பானது 

வதாடங்கப்பட்டது (2013). 

❖ முந்லதய ககாலடக் காலத்தின் கபாது இங்கிலாந்தில் சிறப்பாகெ ் வசய ்பட்ட 

வீரரக்லளக் வகௌரவிப்பதற்காக 1889 ஆம் ஆண்டில் “ஆண்டின் கிரிக்வகட் 

வீரரக்ளுக்கான விருதுகலள” விஸ்டன் அறிமுகப் படுத்தியது. 

❖ ஒரு வீரர ்ொழ்நாளில் ஒருமுலற மடட்ுகம இந்த விருலதப் வபற முடியும். 
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❖ வெற்றிகளின் எண்ணிக்லகயின் மீது எந்த விதக் கடட்ுப்பாடும் இல்லாமல் சரெ்கதச 

விலளயாடட்ுகளில் சிறப்பாகெ ் வசயல்பட்டெரக்லள “ஆண்டின் முன்னணி கிரிக்வகட் 

வீரரக்ளுக்கான விருதுகள்” வகௌரவிக்கிறது. இது சமீபத்தில் இருந்து தான் ெழங்கப்படட்ு 

ெருகின்றது.  

 

ஜாமியா மிலியா ப ்கல க் கழகம் 

❖ ஜாமியா மிலியா ப ்கல க்கழகத்தின் துலண லவந்தராக லபராசிரியர ் நஜ்மா அக்தர ்

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இப்ப ்கல க் கழகத்தின் துலண லவந்தராக நியமிக்கப்பட்ட முத ாவது தபண் 

இவராவார.் 

❖ 1920 ஆம் அண்டி ் ஆங்கில ய ஆட்சியின் லபாது இந்தியாவின் ஒன்றுபட்ட ஐக்கிய 

மாகாணத்தி ் உள்ள அலிகார ் நகரத்தி ் ஜாமியா மிலியா இசு ாமியப் ப ்கல க் 

கழகம் உருவாக்கப்படட்து. 

❖ இது 1988 ஆம் ஆண்டி ் இந்திய நாடாளுமன்றெ ்ெட்டத்தின் மூ ம் மத்தியப் ப ்கல க் 

கழகமாக மாற்றப்பட்டது. 

❖ உருது தமாழியி ் ஜாமியா என்பது ப ்கல க் கழகத்லதயும் மிலியா என்பது 

லதசியத்லதயும் குறிக்கிறது. 

❖ இந்திய லதசியக் காங்கிரலஸெ ் லெரந்்த லதசியத் தல வரான அபு ் க ாம் ஆொத் 

என்பவர ்இதன்  ததாடக்க கா  ஆதரவுத் தல வரக்ளி ் ஒருவராவார.் 
 

ெரஸ்வதி ெம்மான் விருது 

❖ ததலுங்கு கவிஞரான K. சிெ வரட்டி என்பெரின் “பகாகி ஒடட்ிகிலிட்டி” என்ற தலலப்பு 

வகாண்ட கவிலதயின் வதாகுப்பிற்காக 2018 ஆம் ஆண்டின் புகழ்வபற்ற சரஸ்ெதி 

சம்மான் விருதுக்கு அவர ்கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இந்த விருதானது ரூ.15 இலடச்ம் நிதிலயயும் ஒரு சான்றிதலழயும் ஒரு பதக்கத்லதயும் 

வகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த விருதானது கக.கக. பிரல்ா அறக்கட்டலளயினால் 1991 ஆம் ஆண்டில் 

உருொக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த விருதானது எந்தவொரு இந்திய வமாழியிலும் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 

வெளியிடப்பட்ட தலலசிறந்த இலக்கியப் பணிக்காக ஒெ்வொரு ஆண்டும் 

ெழங்கப்படுகிறது. 

 

தீபா மாலிக் 

❖ தீபா மாலிக் என்பவர ் நியூசி ாந்து பிரதம அலமெெ்ரின் “2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சர ்

எட்மண்டு ஹில்லாரி கதாழலம விருலதப்” வபறுபெராக வபயரிடப்படட்ுள்ளார.் 

❖ பாரா ஒலிம்பிக் கபாட்டிகளில் ஒரு பதக்கத்லத வென்ற முதலாெது இந்தியப் வபண் 

இெராவார.் 
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❖ இெர ் 2016 ஆம் ஆண்டில் நலடவபற்ற பாரா ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் குண்டு எறிதலில் 

வெள்ளிப் பதக்கத்லத வென்றார.் 

❖ இெர ் 58 கதசிய விருதுகள் மற்றும் 23 சரெ்கதச விருதுகள் உள்பட பத்மஸ்ரீ மற்றும் 

அரஜ்ூனா விருது ஆகியெற்லறயும் வபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்த கதாழலமத் திட்டமானது இரு நாடுகளுக்கிலடகயயான நடல்ப 

வெளிப்படுதத்ுெதன் மூலம் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய 

நாடுகளுக்கிலடகயயான உறலெ ெலுப்படுதத்ும் கநாக்கதத்ுடன் 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் 

வசயல்படட்ு ெருகின்றது.  

 

இ ண்டன் நகரத்தின் சுதந்திரம் 

❖ இந்தியப் தபாதுக் காப்பீடட்ுக் கழகத்தின் (General Insurance Corporation) தல வர ்மற்றும் 

லம ாண் இயக்குனரான அத ய்ஸ் G. லெத்தியன் என்பெருக்கு ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின்  

இலண்டன் நகர சுதந்திர விருது ெழங்கப்படட்து.  

❖ இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ஆகியெற்றிற்கிலடகய காப்பீடல்ட 

ஊக்கப்படுதத்ும் இெரது பணிலய அங்கீகரிக்கும் விதமாக இெருக்கு இெ்விருது 

ெழங்கப்படட்து. 

❖ இலண்டன் நகரத்தின் சுதந்திரம் என்ற அங்கீகார விருதானது 13 ஆம் நூற்றாண்லடச ்

கசரந்்தது.  

 

 

உ க பத்திரிக்லக புலகப்பட விருதுகள் 2019 

❖ அதமரிக்க – தமக்ஸிலகா எ ்ல க்கு அருலக உதவியின்றி அழுது தகாண்டிருக்கும் 

குழந்லதயின் புலகப்படமானது புகழ்தபற்ற உ க பத்திரிக்லக புலகப்பட விருலத 

தவன்றது. 

❖ ‘எ ்ல யி ் அழும் தபண்’ எனும் தல ப்பிடப்பட்ட இந்தப் புலகப்படமானது தகட்டி 

புலகப்பட நிறுவனத்தின்  மூத்த புலகப்படவிய ் ஊழியரான ஜான் மூர ்என்பவரா ் 2018 

ஆம் ஆண்டு ஜூன் 12 அன்று எடுக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தப் புலகப்படமானது அவமரிக்காவின் தமக்கத ன் எல்லலப்புற அதிகாரிகளால் 

லொதலனயிடப்பட்ட சான்ட்ரா சான்வசஸ் எனும் தாய்க்கு அருகில் நின்று அழுது 

வகாண்டிருக்கும் அவரின் குழந்லதயான யாவனலா சான்வசஸ்-ஐ காடட்ுகிறது. 
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❖ இந்த விருதானது வநதரல்ாந்தின் ஆம்ஸ்டரட்ாமில் நலடவபற்ற நிகழ்சச்ியில் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் உலக பத்திரிக்லகப் புலகப்படப் கபாட்டியானது கடந்த ஆண்டில் 

பாரல்ெயிடக்கூடிய பத்திரிக்லகயியலில் சிறந்த பங்களிப்லபெ ்வசய்த புலகப்படதத்ின் 

புலகப்பட நிபுணரக்லள அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

புலிட்ெர் விருது 

❖ புலிடெ்ர ் விருது என்பது அதமரிக்காவி ் நாளிதழ், பதத்ிரிக்லக மற்றும் நிகழ்லநர 

இதழிய ், இ க்கியம், இலெ உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றி ் ொதலன பலடத்தவரக்ளுக்காக 

வழங்கப்படும் விருதாகும். 

❖ அதமரிக்க அதிபர ் தடனா ்டு டிரம்ப் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர ் குறிதத்ு 

தனித்தனிலய விொரலண லமற்தகாண்டதற்காக நியூயாரக்் லடம்ஸ் மற்றும் வா ் ஸ்ட்ரீட் 

பத்திரிக்லக ஆகிய பத்திரிக்லககளுக்குப் புலிடெ்ர ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது லஜாெப் புலிடெ்ர ்என்பவரா ் 1917 ஆம் ஆண்டி ் ஏற்படுத்தப்படட்து.  

 

ககன்தீப் காங் 

❖ ககன்தீப் காங் என்பவர ்இ ண்டனி ் உள்ள “ராயல் சமூகத்தின் உறுப்பினராக” (FRS - 

fellow of the Royal Society) கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ காங் என்பெர ்தடுப்பூசிப் பரிகசாதலனகளுக்கு உதவுெதற்காக கதசிய கராட்டா லெரஸ் 

மற்றும் லடபாய்டு கண்காணிப்பு அலமப்புகள் மற்றும் ஆய்ெகங்கலள உருொக்கினார.் 

அவர ் அங்கு நிலல 1-3 ெலரயிலான தடுப்பூசிகளின் மருதத்ுெப் பரிகசாதலனகலள 

கமற்வகாண்டார.் 

❖ இந்தப் புகழ்வபற்ற அறிவியல்சார ் நிறுெனத்தின் 359 ஆண்டுகள் ெரலாற்றில் FRS ஆக 

கதரந்்வதடுக்கப்பட்ட முதலாெது இந்தியப் வபண் விஞ்ஞானி இெராொர.் 
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ராயல் சமூகத்தின் உறுப்பினர் 

❖ FRS என்பது இயற்லக அறிவு ெளரச்ச்ிக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றியதற்காக இலண்டன் 

ராயல் சமூகம் கதரந்்வதடுக்கும் தனிநபரக்ளுக்கு ெழங்கப்படும் ஒரு விருதாகும்.  

❖ இது 1603 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ FRS-ல் உறுப்பினராக உள்ள சில புகழ்வபற்ற இந்திய விஞ்ஞானிகள் பின்ெருமாறு: 

Srinivasa Ramanujan Mathematics Genius 

S.Chandrasekahr 1983 Nobel Prize Awardee 

Venkatraman Ramakrishnan 2009 Nobel Prize Awardee 

 

நன்மதிப்பு விருது 

❖ ததற்கு சூடானி ் ஐ.நா. திட்டத்திற்குப் (UNMISS - UN Mission in South Sudan) பணியாற்றும் 150 

இந்திய அலமதிப் பலட வீரரக்ளுக்கு, அவரக்ளுலடய லெலவ மற்றும் தியாகத்திற்காக 

ஐ.நாவினா ் நன்மதிப்பு விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டது.  

❖ ஐ.நா அலமதிப் பாதுகாப்புத் திடட்தத்ிற்கு மிக அதிக அளவிலான பலடகலள அனுப்பும் 

நாடுகளில் ஒன்று இந்தியா ஆகும். 

 

❖ தற்கபாலதயத் திடட்தத்ில் 2400 இராணுெ மற்றும் காெல் துலற வீரரக்ள் பணியில் 

அமரத்்தப்படட்ுள்ளனர.் UNMISS அலமதிப் பலடக்கு வீரரக்லள அதிக அளவில் அனுப்பும் 

நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா இரண்டாெது இடத்தில் உள்ளது.  

❖ UNMISS ஆனது வதற்கு சூடானில் குடிமக்களுக்கு எதிரான கபாராட்டங்கலளத் தடுக்கும் 

பணியில் ஈடுபடட்ுக் வகாண்டிருக்கின்றது. இது மக்களுக்குப் பாதுகாப்பான சூழலல 

ெழங்குகின்றது.  

 

ந ்த ண்ணத் தூதர ்- ததருலவாரக் குழந்லதகளின் கிரிக்தகட் 

❖ மிதாலி ராஜ் என்பவர ் ததருலவாரக் குழந்லதகளின் கிரிக்தகட் உ கக் லகாப்லபக்கு 

இந்திய அணியின் ந ்த ண்ணத் தூதராக நியமிக்கப்படட்ு இருக்கின்றார.் 
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❖ அணிலய ஆதரிப்பதி ் மிதாலி ராஜ் முன்னாள் அணித் தல வர ்ெவுரவ் கங்குலியுடனும் 

ஐபி ் அணியான ராஜஸ்தான் ராய ்ஸ் அணியுடனும் லக லகாரத்்திருக்கின்றார.் 

 

A.K. சிங் வாழ்நாள் ொதலனயாளர் விருது 

❖ தமாகாலியி ் உள்ள ெண்டிகர ்ப ்கல க் கழகத்தி ் நலடதபற்ற 4-வது அப்து ் க ாம் 

புத்தாக்க மாநாட்டி ் டாக்டர ் A.K. சிங் ொழ்நாள் சாதலனயாளர ் விருது ெழங்கி 

கவுரவிக்கப்பட்டார.் 

❖ டாக்டர ்A.K. சிங் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாடட்ு நிறுெனத்தில் (Defence Research 

and Development Organisation - DRDO) உயிர ்அறிவியல் துலற இயக்குநராக இருக்கின்றார.் 

❖ இந்த அறிவியலாளர ் 18-க்கும் கமற்பட்ட காப்புரிலமகலளக் வகாண்டிருக்கின்றார.் 

கமலும் அெர ் கதசிய மற்றும் சரெ்கதச அளவில் 57-க்கும் கமற்பட்ட ஆராய்சச்ிப் 

பதிப்புகலள வெளியிடட்ு இருக்கின்றார.் 

❖ வதாற்றுகின்ற காயத்லதக் கண்டறிெதற்காக அெர ் டயக்கனாபாக்ட் எனும் ஒரு 

கருவிலய ெடிெலமதத்ு இருக்கின்றார.் 

❖ கமலும் இெர ் மருந்து ஆராய்சச்ித் துலறயி ் அணு மருத்துெப் புலகப்படத்தின் 

பயன்பாடான பாரம்ககாசின்டிகிராபி என்பலத உருொக்கி வெளியிடட்ும் இருக்கின்றார.் 

❖ இம்மாநாடு உலகப் பலடப்பாற்றல் மற்றும் புத்தாக்கத் தினத்லத அனுசரிப்பதற்காக 

அந்த பல்கலலக் கழகத்தால் அனுசரிக்கப்படட்து. 

உ க பலடப்பாற்ற ் மற்றும் புத்தாக்கத் தினம் – ஏப்ர ் 21 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுெ ் ெலப 2002 ஆம் ஆண்டி ் ஏப்ர ் 21-ம் லததிலய உ கப் 

பலடப்பாற்ற ் மற்றும் புத்தாக்கத் தினமாக ஏற்றுக் தகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இத்தினம் தீரவ்ு காண்பதி ் புத்தாக்கம் மற்றும் பலடப்பாற்ற ் ஆகியவற்றின் பங்லகப் 

பற்றிய விழிப்புணரல்வ அதிகரித்திடவும் அதன் நீட்சியாக நீடித்த வளரெ்ச்ி இ க்குகலள 

நிலறலவற்றிடவும் அனுெரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இத்தினம் லியனாரல்டா டா வின்சியின் பிறந்த தினத்திற்கு ஆறு நாடக்ள் கழிதத்ும் 

ெரவ்லதெப் புவி அன்லன தினத்திற்கு ஒரு நாள் முன்பாகவும் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 

யுதனஸ்லகா / குயி ர்லமா காலனா பத்திரிக்லக சுதந்திர விருது 2019 

❖ ராய்ட்டரஸ்் நிறுவனத்தின் பத்திரிக்லகயாளரக்ளான கியாவ் லொயி ஓ மற்றும் வா ல ான் 

ஆகிலயார ்2019 ஆம் ஆண்டின் யுதனஸ்லகா / குயி ரல்மா காலனா பத்திரிக்லக சுதந்திர 

விருதுக்காகத் லதரவ்ு தெய்யப்படட்ுள்ளனர.்  

❖ இந்த விருதானது தவளிப்பலட சுதந்திரத்திற்கான தங்களின் உறுதிப்பாடு, லதரியம் 

மற்றும் எதிரப்்லபத் தாங்குத ் ஆகியவற்லற அங்கீகரிப்பதற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இவரக்ள் தற்லபாது 2017 டிெம்பர ்12 முத ் மியான்மரின் ரகசிய காப்புெ ்ெட்டத்தின் கீழ் ஏழு 

ஆண்டு சிலறத் தண்டலனலய அனுபவிதத்ு வருகின்றனர.்  

❖ இந்த விருதானது, எத்திகயாப்பியாவில் கம 03 ஆம் கததி உலகப் பத்திரிக்லக சுதந்திர 

தினம் அனுசரிக்கப்படுெதன் ஒரு பகுதியாக கம 02 ஆம் கததி ெழங்கப்படும்.  
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உ களாவிய திறன் ெவா ் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உ களாவிய திறன்கள் ெவாலி ் (Global Skills Challenge) இந்தியா 

இரண்டு தவள்ளி மற்றும் இரண்டு தவண்க ப் பதக்கங்கலள தவன்றுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உ களாவிய திறன்கள் ெவா ் லபாட்டி ஆஸ்திலரலியாவி ் 

நடத்தப்படட்து. 

❖ இந்த லபாட்டிகள்  உ க ததாழிற்ொர ் திறன்களுக்கான ொம்பியன்ஷிப்லப ஏற்பாடு 

தெய்யும் WorldSkills எனும் அலமப்பா ் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இது இரண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுலற உ கின் தவவ்லவறு பகுதிகளி ் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ முத ் உ களாவிய திறன் ெவா ் லபாட்டி 1950 ஆம் ஆண்டு மாட்ரிட் நகரி ் நலடதபற்றது.  

❖ World Skills ஆனது திறலமயான மக்கலள அலடயாளம் காண்பலதயும் வபாருளாதார 

ெளரச்ச்ிலய அலடெதில் திறன்கள் எெ்ெளவு முக்கியம் என்பலத 

வெளிக்காடட்ுெலதயும் கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

 

லபாட்டியாளர்கள் பதக்கம் திறன் 

சுமந்த் மற்றும் 

மஞ்சுநாத கதசுராகரா 
வெள்ளி எந்திர மின்னணுவியல் 

சஞ்சய் பிரமாணிக் வெண்கலம் ஆபரண ெடிெலமப்பு 

சவுரப் பாககல் வெண்கலம் 
அடுமலன மற்றும் 

இனிப்பு ெலக தயாரிப்பு 

 

தாகூர் இ க்கிய விருது 

❖ ரவீந்திரநாத் தாகூர ்இ க்கிய விருதிற்கான இரண்டாவது பதிப்பின் “இலக்கியப்” பிரிவில் 

2010 ஆம் ஆண்டில் ”கசாகலா” என்ற நாெலல இயற்றிய “ராணா தாஸ் குப்தாவிற்கு” தாகூர ்

இலக்கிய விருது ெழங்கப்படட்து. 

❖ இந்த நாெலானது தனிலமயாக்கல் வதாடரப்ான ஒரு கலதயாகும். லமலும் இது தற்லபாது 

லகயிருப்பி ் இருக்கும் அலனதத்ுப் பணத்தின் இழப்பு  வதாடரப்ான ஒரு புதினமும் 

ஆகும்.  

❖ 10,000 அவமரிக்க டாலரக்ள், தாகூர ் உருெம் வபாறிக்கப்படட் ஒரு சிலல மற்றும் 

இலக்கியப் பங்களிப்பிற்கான ஒரு சான்று ஆகியலெ தாஸ் குப்தாவிற்கு ெழங்கப்படட்ன. 

❖ “சமூகத்தில் சாதலன புரிதல்” என்ற பிரிவில் இகத விருதுக்கு ஜப்பாலனச ் கசரந்்த 

கயாவஹய் சசாகாொ என்பெர ்கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ வதாழுகநாய் ஒழிப்பில் இெரது பங்களிப்பிற்காகவும் உலக அலமதிக்கு இெர ் ஆற்றிய 

பங்களிப்பிற்காகவும் இெருக்கு இெ்விருது ெழங்கப்படட்து. 

❖ ொழ்க்லகயில் மாற்றத்லத ஏற்படுத்தக் கூடிய கவிலத மற்றும் புத்தகங்களின் 

மறுமலரச்ச்ிக்காகத் தாகூர ்விருதானது ஒெ்வொரு ஆண்டும் ெழங்கப்படுகின்றது.  
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BCM-95 (பிசிஎம் – 95) 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் லதசிய அறிவுொர ்தொதத்ுரிலம (Intellectual Property - IP) விருதுக்காக 

வகாசச்ிலயச ்கசரந்்த வபன்னி அந்லதாணி என்பெர ்கதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ “காப்புரிலமகள் மற்றும் ெணிக மயமாக்கத்தி ் முன்னில யி ் உள்ள தனி நபரக்ள்” 

என்ற பிரிவில் இெருக்கு இெ்விருது ெழங்கப்பட்டது.  

❖ இெர ்உலகின் முன்னணியில் உள்ள காப்புரிலம வபற்ற மஞ்சள் சாலற உருொக்கும் BCM 

– 95-ன் கண்டுபிடிப்பாளர ்ஆொர.் 

❖ வபன்னிக்கு உலக வசாதத்ுரிலம அலமப்பால் “கண்டுபிடிப்பாளரக்ளுக்கான WIPO 

பதக்கமும்” ெழங்கப்படட்து. 

லதசிய அறிவுொர் தொத்துரிலம விருதுகள் 

❖ இந்த விருதானது இந்திய அறிவுொர ்தொதத்ுரிலம அலுவ கத்தா ் வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ இது காப்புரிலமகள், வடிவலமப்புகள், வணிகக் குறியீடுகள் மற்றும் புவிொர ்குறியீடுகள் 

ஆகிய துலறகளி ் தல சிறந்த கண்டுபிடிப்பாளரக்ள், அலமப்புகள் மற்றும் 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது.  

 

அரஜ்ுனா விருதுகள் 

❖ இந்தியக் கிரிக்வகட் கடட்ுப்பாடட்ு ொரியமானது (BCCI - Board of Control for Cricket in India) 

முகமது சமி, ஜஸ்பிரித ் பும்ரா, ரவீந்திர ஜகடஜா மற்றும் பூனம் யாதெ் ஆகிகயாலர 

அரஜ்ுனா விருதுக்காகப் பரிந்துலர வசய்துள்ளது. 

❖ அரஜ்ுனா விருதின் கநாக்கமானது சரெ்கதச அளவில் விலளயாடட்ுத் துலறயில் சிறந்து 

விளங்கும் சாதலனயாளரக்லள வகௌரவிப்பதாகும். 

❖ இது மத்திய இலளஞர ்விவகாரங்கள் மற்றும் விலளயாடட்ுத் துலற அலமசச்கத்தால் 

ெழங்கப்படுகின்றது. 

❖ இது 1961-ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ அரஜ்ுனா விருதிலனப் வபற்ற முதலாெது கிரிக்வகட் வீரர ்சலீம் துரானி ஆொர.் 

❖ இதுெலர 53 கிரிக்வகட் வீரரக்ள் அரஜ்ுனா விருதிலனப் வபற்றுள்ளனர.் 

விருதுக்கான தகுதி நில கள் 

❖ கடந்த 4 ஆண்டுகளில் சரெ்கதச அளவில் சிறப்பான விலளயாடல்ட வெளிப்படுதத்ுதல். 

❖ தலலலமத்துெப் பண்பு, விலளயாடட்ு வீரருக்குரிய தகுதி நிலலகள் மற்றும் ஒழுக்கம் 

ஆகியெற்லற வெளிப்படுதத்ுதல். 

❖ எந்த ஒரு நபரும் இரண்டாெது முலறயாக இந்த விருதிலனப் வபறவில்லல. 

 

லதசிய அறிவுொர் தொத்துரிலம விருது - 2019 

❖ தகாெச்ிலய அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட அரஜ்ூனா லநெச்ுர ் லிமிதடட்டின் கிலள 
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லம ாண் இயக்குநர ்மற்றும் இலண நிறுவனரான டாக்டர.் தபன்னி ஆண்டனி 2019 ஆம் 

ஆண்டின் லதசிய அறிவுொர ்தொதத்ுரிலம விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டார.்  

❖ இவர ்காப்புரிலம மற்றும் வரத்்தக மயமாக்குதலுக்கான சிறந்த தனிநபர ்எனும் பிரிவி ் 

இவ்விருதிலனப் தபற்றார.் 

❖ இவர ்உ கின் காப்புரிலமப் தபற்ற மஞ்ெள் ொலற உருவாக்கும் BCM 95 என்ற முன்னணி 

தெய ்முலறயின் கண்டுபிடிப்பாளராொர.் 

 

 

❖ கமலும் இெரிடம் சரெ்கதச அளவிலான 80 காப்புரிலமகள் உள்ளன. 

❖ இந்த விருதுடன், இந்திய அறிவுசார ் வசாதத்ுரிலம அலுெலகம் மற்றும் உலக அறிவுசார ்

வசாதத்ுரிலமக் கழகம் ஆகியலெ இலணந்து இவருக்கு கண்டுபிடிப்பாளரக்ளுக்கான 

WIPO-இன் விருதிலன ெழங்கி கவுரவித்தது. 

 

71வது உ கப் பத்திரிக்லக சுதந்திரத்தின் நாயகன் 

❖ பாகிஸ்தானின் டான் பத்திரிக்லகயின் ஆசிரியரும் கடட்ுலரயாளருமான சிரி ் 

அ ்தமய்டா ெரவ்லதெ பத்திரிக்லக நிறுவனத்தின் (IPI - International Press Institute) 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான 71வது உ கப் பத்திரிக்லகெ ் சுதந்திரத்தின் நாயகன் விருலதப் 

தபற்றுள்ளார.் 
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❖ இவ்விருதானது பாகிஸ்தானின் அரசு மற்றும் இராணுவத்தினருக்கிலடலயயான 

உறவுகளின் மீதான விமரெ்னம் மற்றும் உறுதியான உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றிற்காக 

இவருக்கு  வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த விருதானது 2019 ஆம் ஆண்டின் ஜுன் 05 அன்று உ க அறிவுொர ் தொதத்ுரிலம 

தினத்தன்று தஜனீவாவி ் நலடதபறவுள்ள IPI-ன் ெருடாந்திர கூடுலக மற்றும் வபாதுச ்

சலப நிகழ்சச்ியில் ெழங்கப்படவுள்ளது. 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

அஸ் ான் ோ ொக்கி லகாப்லப 

❖ 2019 ஆண்டின் சு ்தான் அஸ் ான் ோ லகாப்லபயின் இறுதிப் லபாட்டியி ் ததன் 

தகாரியா அணி தபனா ்டி லகா ் வாய்ப்புகளி ் லகா ் அடிதத்ு இந்தியாலவத் 

லதாற்கடித்தது.  

❖ மல சியாவின் இலபாக்கி ் நலடதபற்ற சு ்தான் அஸ் ான் ோ லகாப்லபப் லபாட்டியி ் 

உ கத் தரவரிலெயி ்  17-வது இடத்தி ் உள்ள ததன் தகாரியாவானது 5-வது இடதத்ி ் 

உள்ள இந்தியாலவ வீழ்த்தி ககாப்லபலய வென்றது. 
 

 

 

இந்திய ஓபன் லபட்மிண்டன் லபாட்டி 

❖ இந்திய ஓபன் லபட்மிண்டன் லபாட்டியின் 2019 ஆம் ஆண்டுப் பதிப்பானது புதுதி ்லியி ் 

உள்ள இந்திரா காந்தி உள் விலளயாடட்ு அரங்கி ் நிலறவு தபற்றது. 

❖ தடன்மாரக்்லகெ ்லெரந்்த விக்டர ்அக்ெ ்தென் மற்றும் தாய் ாந்லதெ ்லெரந்்த ரடெ்னூக் 

இண்டானூன் ஆகிலயார ் முலறலய ஆண்கள் மற்றும் தபண்களுக்கான ஒற்லறயர ்

பிரிவி ் ொம்பியன் படட்ங்கலள தவன்றனர.் 

❖ ஆண்களுக்கான இரடல்டயர ்பிரிவானது தாய் ாந்லதெ ்லெரந்்த டிலயா லீ யாங் மற்றும் 

வாங் சீ-லின் ஆகிலயாரா ் தவ ் ப்பட்டது. 
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❖ தபண்களுக்கான இரடல்டயர ் பிரிவானது இந்லதாலனஷியாலவெ ் லெரந்்த டிலயா 

கிலரசியா லபாலி மற்றும் அப்ரியானி ரொயு ஆகிலயாரா ் தவ ் ப்பட்டது. 

❖ புகழ்மிக்க  இந்திய லபட்மிண்டன் வீரரக்ளான பிவி சிந்து மற்றும் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்  

ஆகிய இருவரும் இப்லபாட்டியி ் லதாற்றுள்ளனர.் 

❖ இந்திய ஓபன் லபாட்டியானது 2008 ஆம் ஆண்டு முத ் நலடதபற்று வருகின்றது. 

 

லதசிய கிரிக்தகட் ெங்கம் 

❖ இந்திய கிரிக்தகட் அணியின் முன்னாள் தல வரான ராகு ் டிராவிட் இந்தியாவி ் இளம் 

கிரிக்தகட் ொதலனயாளரக்லள வடிவலமக்கும் கிரிக்தகட் நிரவ்ாகியாக ஒரு முக்கியப் 

பதவியி ் தெய ்படவிருக்கிறார.்  

❖ புகழ்வபற்ற கிரிக்வகட் வீரான இெர ்தற்வபாழுது சிறப்பு ொய்ந்த மற்றும் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த கதசியக் கிரிக்வகட் சங்கத்லத (NCA - National Cricket Academy) நிரெ்கிக்கும் 

வபாறுப்லப ஏற்கவிருக்கிறார.்  

❖ கதசியக் கிரிக்வகட் சங்கமானது வபங்களூருவில் உள்ள சின்னசாமி லமதானத்தில் 

அலமந்துள்ளது. 

❖ NCA ஆனது கிரிக்வகட் நிரெ்ாகி மற்றும் BCCI-ன் முன்னாள் தலலெர ்ராஜ் சிங் துங்கரப்ூர ்

என்பெரால் 2000 ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்பட்டது. 

 

ஆசிய காற்றுத் துப்பாக்கி ொம்பியன்ஷிப் 

❖ லதலபயி ் உள்ள லதயுவானி ் நலடதபற்ற 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான காற்றுத் துப்பாக்கி 

ொம்பியன்ஷிப் லபாடட்ியி ் இந்தியா 16  தங்கம், 5 தவள்ளி மற்றும் 4 தவண்க ப் 

பதக்கங்கள் உள்பட தமாத்தம் 25 பதக்கங்கலள தவன்றுள்ளது. 

❖ இலளலயாருக்கான 10 மீ காற்றி ் துப்பாக்கி சுடுத ் பிரிவி ் யாே் வரத்ன் மற்றும் 

ஸ்லரயா அகரவ்ா ் ஆகிலயார ் முலறலய ஆண்கள் மற்றும் தபண்கள் பிரிவி ் தங்கப் 

பதக்கம் தவன்றுள்ளனர.் 

 

ெதுரங்கம் 

❖ 14 வயதுக்குட்பட்லடாருக்கான தபண்கள் பிரிவி ் உ கின் முத ாவது தபண்மணியாக 13 

வயதுலடய திவ்யா லதே்முக் உருதவடுதத்ுள்ளார.் இந்த இடத்லதப் பிடித்த தகாலனரு 

ெம்பிக்குப் பிறகு இந்த இடத்லதப் பிடித்த இரண்டாவது தபண்மணியாக இவர ்

உருதவடுத்துள்ளார.் 

 

ஐசிசி தடஸ்ட் தரவரிலெ 

❖ இந்தியா ஐசிசி தடஸ்ட் ொம்பியன்ஷிப் படட்த்லதத்  தக்க லவதத்ுக் தகாண்டுள்ளது. 2019 

ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 01 ஆம் லததியன்று ஐசிசி தடஸ்ட் தரவரிலெயி ் முதலிடம் 

பிடித்தலதத் ததாடரந்்து, ததாடரந்்து மூன்றாவது முலறயாக ரூ.1 மி ்லியலன இந்தியா 

தவன்றுள்ளது.  
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அஸ் ான் ோ ொக்கிக் லகாப்லப 

❖ மல சியாவின் இபாக்கி ் உள்ள அஸ் ான் ோ அரங்கத்தி ் நலடதபற்ற சு ்தான் 

அஸ் ான் ோ ொக்கிக் லகாப்லபப் லபாட்டியின் 28-வது பதிப்பி ் 17-வது இடத்தி ் உள்ள 

ததன் தகாரிய அணியானது 5-வது இடத்தி ் உள்ள இந்தியாலவ வீழ்த்தியது. 

❖ தபனா ்டி  ஆடட்த்தி ் 4-2 என்ற கணக்கி ் இந்தியா வீழ்ந்தது. 

❖ இது 1983 ஆம் ஆண்டி ் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற நலடதபறும் லபாட்டியாகத் 

ததாடங்கியது.  

❖ இப்லபாட்டியின் வளரெ்ச்ி மற்றும் சிறப்புத் தன்லம ஆகியவற்லறத் ததாடரந்்து 1998 ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு ஒரு வருடாந்திர நிகழ்ெச்ியாக இது உருதவடுத்தது.  

❖ இந்த லபாட்டிக்கு ொக்கிப் லபாட்டியின் ரசிகரான மல சியாவின் 9-வது மன்னரான 

யாங்-டி-தபரட்ு ான் அலகாங்கான் சு ்தான் அஸ் ான் ோ என்பவரின் நிலனவாக 

இப்தபயர ்லவக்கப்படட்து. 

 

ஸ்குவாே் 

❖ உ கின் முத ் 10 இடங்களுக்கான பட்டியலி ் இடம் பிடித்த முத ாவது இந்திய ஆண் 

வீரராக இந்தியாவின் முன்னில  ஸ்குவாே் வீரரான ெவ்ரவ் லகாெ ் 

உருதவடுத்தலதயடுதத்ு ொதலன புத்தகத்தி ் இடம் பிடிதத்ார.் 
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❖ லஜாஸ்னா சின்னப்பா மற்றும் தீபிகா ப ்லீக ் ஆகிய இரண்டு தமிழ்நாடட்ு தபண் 

வீராங்கலனகள் உ கின் முத ் 10  இடங்களுக்கான பட்டியலி ் இடம் பிடித்த முத ாவது 

இந்தியரக்ள் ஆவர.் ஆனா ் அவரக்ள் அலதத் தக்க லவதத்ுக் தகாள்ள தவறி விட்டனர.்  

 

FIFA 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 04 அன்று சரெ்கதசக் கால்பந்து நிரெ்ாக அலமப்பான FIFA ஆனது  

உலகக் கால்பந்து தரெரிலசலய வெளியிட்டது. 

❖ இதில் இந்தியா இரண்டு இடங்கள் முன்கனறி 101-ெது இடத்தில் உள்ளது. இந்தத் 

தரெரிலசயில் வபல்ஜியம் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 

மல சிய ஓபன் 

❖ சீனாவின் கபட்மிண்டன் வீரரான லின் டான் என்பெர ் சீனாலெச ் கசரந்்த வசன் லாங் 

என்பெலர வீழ்த்தி மகலசிய ஓபன் படட்த்லத தவன்றார.் 

 

❖ வபண்களுக்கான ஒற்லறயர ் பிரிவில் லதவானின் முன்னணி வீரரான தாய் சூ இங் 

என்பெர ்ஜப்பாலனச ்கசரந்்த அககன் யமாகுசச்ி என்பெலர வீழ்த்தியலதயடுதத்ு அவர ்

வதாடரந்்து தனது மூன்றாெது மகலசிய ஒபன் பட்டத்லதப் வபற்றார.் 

 

அகஸ்டா மாஸ்டரஸ்் 

❖ அவமரிக்காலெச ்கசரந்்த வஜனிபர ்கூப்சக்சா என்பெர ்வமக்சிககாலெச ்கசரந்்த மரியா 

பாசி என்பெலர வீழ்த்தி அகஸ்டா மாஸ்டரஸ்் குழிப் பந்தாட்டத் வதாடலர தவன்ற 

முதலாெது வபண்மணியாக உருவெடுதத்ுள்ளார.் 

❖ வதாழில்சார ் குழிப் பந்தாட்டத்தின் நான்கு முக்கிய சாம்பியன்ஷிப்களில் அகஸ்டா 

மாஸ்டரச்ும் ஒன்றாகும்.  

❖ இது கபாபி கஜான்ஸ் என்பவரால் 1934 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்படட்து. இது 

எப்வபாழுதும் அவமரிக்காவின் ஜாரஜ்ியாவில் உள்ள அகஸ்டா கதசிய குழிப் பந்தாட்டக் 

கழகத்தில் மடட்ுகம நலடவபறும். 
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❖ ெரலாற்றுச ் சிறப்பு மிக்க ஆண்கள் மடட்ுகம பங்கு வகாள்ளக் கூடிய குழிப் பந்தாட்டத் 

வதாடரி ் முதன் முலறயாக 2019 ஆம் ஆண்டில் வபண்கள் குழிப் பந்தாட்ட 

வீராங்கலனகளும் பங்கு வகாள்ள அனுமதிக்கப்படட்னர.் 

 

ொக்கி பயிற்சியாளர ்

❖ ஆஸ்திலரலியாலவெ ் லெரந்்த கிரொம் தரய்டு என்பவர ் இந்திய ஆண்கள் ொக்கி 

அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இவர ் 1992 பாரச்ில ானா ஒலிம்பிக்ஸ் லபாட்டியி ் தவள்ளிப் பதக்கத்லத தவன்ற 

ஆஸ்திலரலிய அணிலயெ ்லெரந்்தவராகவும் 1984, 1985, 1989 மற்றும் 1990 ஆம் ஆண்டுகளி ் 

ததாடரந்்து ொம்பியன்ஷிப் டிராபிப் படட்தல்த தவன்ற ஆஸ்திலரலிய அணிலயெ ்

லெரந்்தவராகவும் இருந்துள்ளார.்  

 

குத்துெ ்ெண்லட – தங்கப் பதக்கம் 

❖ தஜரம்னியின் லகா ்னி ் நலடதபற்ற குதத்ுெ ்ெண்லட உ கக் லகாப்லபயின் 54 கில ா 

எலடப் பிரிவி ் மணிப்பூலரெ ் லெரந்்த மீனா குமாரி லமெனாம் என்பவர ் தங்கப் 

பதக்கத்லத தவன்றுள்ளார.் 

❖ இவர ் இறுதிப் லபாட்டியி ் தாய் ாந்லதெ ் லெரந்்த மெெ்ாய் புன்யானுட் என்பவலரத்  

லதாற்கடித்தார.் 

 

❖ இந்த ஆண்டின் ததாடக்கத்தி ், ப ்லகரியாவின் லொபியாவி ் நலடதபற்ற புகழ்மிக்க 

ஸ்ட்ரான்ஜா நிலனவுப் லபாட்டியி ் ஒரு தங்கப் பதக்கம் தவன்ற ஒலர இரண்டாவது 

இந்தியப் தபண் குதத்ுெ ்ெண்லட வீராங்கலனயாக உருதவடுதத்ுள்ளார.் 

 

ஆசியக் லகாப்லப லமலெப் பந்தாட்ட லபாட்டித் ததாடர் 2019 

❖ 2019ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசியக் லகாப்லப லமலெப் பந்தாட்ட லபாட்டித் ததாடரி ்  ஆடவர ்

மற்றும் மகளிர ்ஒற்லறயர ்பிரிவு என இரண்டு பிரிவிலும் இறுதிப் படட்த்திலன  சீனாவின் 

வீரரக்ள் லகப்பற்றினர.் 
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் லபாட்டித ் ததாடரானது ஜப்பானின் கயாககாஹாமாவில் 

நலடவபற்றது. 

❖ ஜப்பானில் 4-ெது முலறயாக நலடவபறும் இது 32-ெது கபாடட்ித ்வதாடராகும். 

 

 

லடகர் - தவற்றி 

❖ லடகர ்உடஸ்் என்பவர ்அகஸ்டா மாஸ்டரஸ்் லதசிய லகா ்ப் ததாடலர தவன்றுள்ளார.் 

❖ இவர ் 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ் 1997 ஆம் ஆண்டி ் தனது முத ாவது மாஸ்டரஸ்் 

ததாடலர தவன்று ொதலன பலடத்தார.் அப்லபாது அவருலடய வயது 21 ஆகும். 

 

❖ அகஸ்டாவி ் இவர ்தபற்ற இந்த தவற்றியானது 15 ததாழி ்ொர ்முக்கியப் பட்டங்கலளப் 

தபற்றுத் தந்துள்ளது. இவர ்முழு லநர லகா ்ப் வீரரான லஜக் நக் ாஸ் என்பவலர விட 3 

பட்டங்கள் குலறவாகப் தபற்றுள்ளார.் 

 

ம ்யுத்தத் தரவரிலெ 

❖ இந்தியாலவெ ் லெரந்்த பாஜ்ராங் புனியா என்பவர ் ஆண்களுக்கான 65 கில ா கிராம் 

ப்ரீஸ்லட ் பிரிவுத் தரவரிலெயி ் உ கின் முத ் இடத்லத மீண்டும் பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ இந்தத் தரவரிலெயானது ஒருங்கிலணந்த ம ்யுத்த அலமப்பா ் தவளியிடப்பட்டது. 

Event Gold Silver Bronze 

Men's Singles  
 Fan Zhendong  Ma Long  Koki Niwa 

Women's 

Singles  Zhu Yuling  Chen Meng  Kasumi Ishikawa 
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❖ புனியா என்பவர ் 2018 ஆம் ஆண்டி ் ஆசியப் லபாட்டிகள் மற்றும் காமன்தவ ்த் 

லபாட்டிகளி ் தங்கப் பதக்கங்கலளயும் உ க ொம்பியன்ஷிப் லபாடட்ியி ் தவள்ளிப் 

பதக்கத்திலனயும் தவன்றுள்ளார.் 

 

லகாமதி மாரிமுத்து 

❖ திருெச்ிலயெ ் லெரந்்த லகாமதி மாரிமுத்து என்பவர ் லதாொவி ் நலடதபற்ற 2019 ஆம் 

ஆண்டின் ஆசியத் தடகள ொம்பியன்ஷிப் லபாட்டிகளி ் இந்தியாவின் முத ாவது தங்கப் 

பதக்கத்லத தவன்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்2:20.70 வினாடிகள் என்ற ஒரு தனிப்பட்ட கநரதத்ுடன் 800 மீட்டர ்இறுதிப் கபாட்டியில் 

வெற்றி வபற்றுள்ளார.் 

❖ 30 ெயது நிரம்பிய தமிழ்நாடல்டச ் கசரந்்த இந்த தடகள வீராங்கலனயின் முதலாெது 

தங்கப் பதக்கம் இதுொகும்.  

 

 

ெந்லதாே் லகாப்லப 

❖ லூதியானாவி ் நலடதபற்ற ெந்லதாே் லகாப்லப இறுதிப் லபாட்டியி ் பஞ்ொப் அணிலய 

1-0 என்ற கணக்கி ் வீழ்த்தி ெரவ்ீெஸ் அணி லகாப்லபலய தவன்றுள்ளது. 

❖ ெந்லதாே் லகாப்லப என்பது பிராந்திய மாநி  மன்றங்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களா ் 



• 
•  
 

159 
 

  

பங்கு தகாள்ளப்படும் கா ்பந்து நாக் அவுட் லபாடட்ியாகும். 

❖ இது இந்தியக் கா ்பந்தின் நிரவ்ாக அலமப்பான அலனதத்ு இந்தியக் கா ்பந்து 

கூட்டலமப்பினா ் (AIFF - All India Football Federation) நடத்தப்படுகின்றது.  

❖ சந்கதாஷ் கபாட்டித ்வதாடரானது 1941 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்படட்து. 

❖ இதற்கு சந்கதாஷின் (தற்கபாது ெங்க கதசத்தில் உள்ள ஒரு இடம்) மலறந்த மகாராஜா சர ்

மன்மத நாத் ராய் சவுத்ரி என்பெரின் நிலனொக இப்வபயர ்சூட்டப்பட்டது. 

❖ அந்தக் காலக்கடட்த்தி ் இெர ் இந்தியக் கால்பந்து மன்றத்தின் அதிபர ் மற்றும் 

லபாட்டியின் நன்தகாலடயாளராக விளங்கினார.் 

❖ இந்தப் கபாட்டித ்வதாடரில் முன்னணியில் உள்ள மூன்று கபாட்டியாளரக்ளுக்கு பின்ெரும் 

விருதுகள் ெழங்கப்படட்ுள்ளன.  
 

Position Name of the Trophy Donor 

Winner Santhosh Trophy Maharaja of Santhosh 

Runner-up Kamla Gupta Trophy Former head of Indian Football 

association head S.K.Gupta 

Third Place The Sampangi Cup Karnataka State Football 

association  

 

தஜரம்ி   ்ரினங்கா 

❖ ஆசிய தடகளப் லபாட்டியி ் 2019 ஆம் ஆண்டின் இலளஞர ்உ க ொதலன மற்றும் ஆசிய 

ொதலனகலள மிலொரம் மாநி த்லதெ ் லெரந்்த 16 வயதான பளுதூக்கும் 

வீராங்கலனயான தஜரம்ி   ்ரினுங்கா முறியடிதத்ுள்ளார.் 

❖ 16 வயதான இவர ்மூன்று முயற்சிகளி ் 130 கில ா மற்றும் 134 கிகலா ஆகிய  இரண்டு 

முயற்சிகலள தவற்றிகரமாக முடிதத்ுள்ளார ் 

❖ வஜரம்ி வமாத்தமாக கதசிய மற்றும் சரெ்கதச அளவிலான 15 சாதலனகலள 

முறியடித்துள்ளார.்  
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ஆசிய தடகள ொம்பியன்ஷிப் 

❖ ஆசிய தடகள ொம்பியன்ேப்பின் 23-வது பதிப்பானது கத்தாரின் லதாொவி ் நிலறவு 

தபற்றது. 

❖ இந்தப் லபாட்டித் ததாடரி ் இந்தியா 17 பதக்கங்களுடன் (3 தங்கம், 7 தவள்ளி மற்றும் 7 

தவண்க ம்) நான்காவது இடத்தி ் உள்ளது. 
❖ 800 மீட்டர ் பிரிவி ் தங்கப் பதக்கம் தவன்ற லகாமதி மாரிமுத்துவின் ொதலனயானது 

தபரிதும் பாராட்டப்படட்து. 

❖ ஆண்களுக்கான பிரிவி ் பதக்கம் தவன்றவரக்ள் 

Event   Gold  Silver  Bronze 

Shot Put Tejinder Pal      

1500 metres   

Ajay Kumar 

Saroj   

3000 m steeple chase    Avinash Sable   

10,000 metres (Men)     Gavit Murli Kumar 

400  metres hurdles     Jabir Madari Palliyalil 

 

❖ தபண்களுக்கான பிரிவி ் பதக்கம் தவன்றவரக்ள் 
 

Event   Gold  Silver  Bronze 

800 metres Gomathi     

1500 metres PU Chithra     

Javelin Throw   Annu Rani   

Heptathlon   Swapna Barman   

10,000 metres     Sanjivani Jadhav  

200 metres     Dutee Chand 

400 metres     M.R. Poovamma 

5000 metres     Parul Chowdary 

400 metres hurdles     Sarita Gaykwad 

    M.R. Poovamma   

4 x 100m Relay   Saritaben    

    V.K. Vismaya   

    Prachi   
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 ா லிகா பட்டம் 

❖ ஸ்வபயினின் கால்பந்துக் கூட்டிலணொன ”லா லிகா” கபாட்டியின் இறுதி ஆடட்த்தில் 

பாரச்ிகலானிய அணி வெற்றி வபற்றுள்ளது. 

❖ இெரக்ள் வலெண்டி அணிக்கு எதிராக 

விலளயாடி வெற்றி வபற்றுள்ளனர.் 
❖ பாரச்ிகலானியாவின் நடச்த்திர வீரரான 

லிகயானல் வமசி அந்த அணி வெற்றி 

வபறுெதற்கான ஒரு ககால  அடித்தார.் அதுலவ 

அந்த அணியின் வமாத்த ககாலும்  ஆகும். 
❖ பாரச்ிகலானிய அணி இதுெலர 26 முலற ”லா 

லிகா” படட்த்லத வென்றுள்ளது. 
❖ ”லா லிகா” என்பது ஸ்வபயின் கால்பந்துக் 

கூட்டிலணவு அலமப்பின் ஆண்களுக்கான 

முன்னணி வதாழில்சார ்கால்பந்துப் பிரிொகும். 

❖ இது 1929-ல் வதாடங்கப்பட்டது. 

 

 

 

ISSF உ கக் லகாப்லப 2019 - பீஜிங் 

❖ சீனாவின் பீஜிங் நகரி ் நலடதபற்ற ெரவ்லதெ துப்பாக்கிெ ் சுடும் விலளயாடட்ுக் 

கூட்டலமப்பின் (International Shooting Sport Federation - ISSF) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உ கக் 

லகாப்லபப் லபாட்டித ் ததாடரின் இறுதி ஆடட்த்தி ் இந்திய துப்பாக்கிெ ் சுடும் 

இலணகளான ெவுரப் ெவுத்ரி மற்றும் மானு பாக்கர ்ஆகிலயார ் 10 மீடட்ர ் காற்று லகத் 

துப்பாக்கிெ ்சுடுதலின் க ப்புப் பிரிவி ் தங்கப் பதக்கம் தவன்றனர.் 

❖ இலத லபாட்டித் ததாடரி ் 10 மீட்டர ் காற்று துப்பாக்கிெ ் சுடுதலின் க ப்புக் குழுப் 

லபாட்டியி ் அஞ்சும் தமௌடக்ி ் மற்றும் திவ்யான்ே் சிங் பன்வார ்ஆகிலயார ்இலணந்து 

சீனாலவத் லதாற்கடித்து தங்கப் பதக்கம் தவன்றனர.் 

 

❖ இதற்கு முன்பாக 2019 பிப்ரவரியி ் நலடதபற்ற உ கக் லகாப்லபத் துப்பாக்கிெ ்சுடுத ் 

லபாட்டியின் தட ்லி பதிப்பி ் ெவுத்ரி மற்றும் பாக்கர ் இலணயானது இலத பிரிவி ் 

தங்கம் தவன்றது குறிப்பிடத் தக்கது.  
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ஆசிய குத்துெெ்ண்லட ொம்பியன்ஷிப் 2019 

❖ ஆசிய குதத்ுெெ்ண்லட ொம்பியன்ஷிப் ஆனது தாய் ாந்தின் பாங்காக்கி ் உள்ள 

ஹீவாமாரெ் ்உள்ளரங்கத்தி ் நலடதபற்றது. 

❖ முதன்முலறயாக ஆடவர ் மற்றும் மகளிர ் குதத்ுெெ்ண்லட ொம்பியன்ஷிப் லபாட்டிகள் 

ஒன்றாக நடத்தப்பட்டன.  

❖ இந்தப் லபாட்டியானது ெரவ்லதெ குத்துெ ்ெண்லடெ ்ெங்கத்தா ் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவானது இந்த லபாட்டித் ததாடலர 2 தங்கப் பதக்கம், 4 தவள்ளிப் பதக்கம் மற்றும் 

7 தவண்க ப் பதக்கம் என தமாத்தமாக 13 பதக்கங்களுடன் முடித்தது. 

❖ ெரியானாவின் அமீத் பங்கா ் 52 கில ா எலடப் பிரிவி ் தவன்று இப்லபாட்டியி ் தனது 

முத ் தங்கப் பதக்கத்லத தவன்றார.் 

❖ 81 கில ா எலடப் பிரிவி ் நடப்பு உ க ொம்பியனான சீனாவின் வாங் லீனாலவ வீழ்த்தி 

பூஜாராணி தங்கப் பதக்கத்லத தவன்றார.் 

❖ ஆசிய குதத்ுெ ் ெண்லட ொம்பியன்ஷிப் லபாட்டித் ததாடரி ் 81 கில ா எலடப் பிரிவி ் 

இந்தியாவின் முத ் தங்கப் பதக்கம் இதுலவயாகும்.  

 

 

ஆசிய ம ்யுத்தப் லபாட்டி 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய ம ்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் லபாட்டியானது சீனாவின் சியானி ் 

நலடதபற்றது. 

❖ பதக்கப் படட்ியலி ் இந்தியா எட்டாவது இடத்தி ் உள்ளது. 

❖ இந்தியா தமாத்தம் 16 பதக்கங்கலள தவன்றுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் பதக்கங்கள்: 1 தங்கம், 6 வெள்ளி மற்றும் 9 வெண்கலம். 

❖ பஜ்ரங் புனியா என்பெர ் 65 கிகலா எலடப் பரிவில் இந்தியாவின் ஒகரதயாரு தங்கப் 

பதக்கத்லத வென்றுள்ளார.் 

❖ இந்தப் கபாட்டித ்வதாடரானது ஆசியத் வதாடரப்ு மல்யுத்தக் குழுவினால் (Asian Associated 

Wrestling Committee - AAWC) ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது.  

❖ 1979 ஆம் ஆண்டி ் ஜலந்தரில் முதலாெது கபாட்டித ்வதாடரானது நடத்தப்பட்டது. 

❖ 1996 ஆம் ஆண்டில் வபண்களுக்கான கபாட்டித ் வதாடரானது முதன்முலறயாக 

நடத்தப்பட்டது.  
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முக்கிய தினங்கள் 

ஒடிொ தினம் – ஏப்ர ் 01 

❖ உடக் ் திவாஸ் அ ் து ஒடிொ தினம் ஆண்டுலதாறும் ஏப்ர ் 01 அன்று 

தகாண்டாடப்படுகின்றது. 

❖ இந்தத் தினமானது பிரிட்டிே் ஆட்சியின் லபாது ஒடிொ மகாகாணம் (தற்லபாலதய ஓடிஸா 

மாநி ம்) உருவாக்கப்பட்டலத குறிக்கும் வலகயி ் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ ஒடிொ மாகாணமானது 1936 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 01 ஆம் நாள் மக்களின் தமாழி 

அடிப்பலடயி ் உருவாக்கப்பட்டது.  

❖ இந்திய சுதந்திரத்திற்கு முன்பாக உருவாக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முத ் தமாழிவாரி 

மாகாணம் இதுவாகும். 

❖ இது முன்னதாக வங்காளம் மற்றும் பீகார ் ஆகிய மாகாணங்களுடன்  பிரிக்கப்படட்ு 

இருந்தது.  

 

 

உ க மன இறுக்க விழிப்புணரவ்ு தினம் 

❖ ஏப்ர ் – 02 ஆம் லததியானது உ க மன இறுக்க தினமாக ெரவ்லதெ அளவி ் ஏற்றுக் 

தகாள்ளப்பட்டது. 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுெ ்ெலபத் தீரம்ானத்தின் மூ ம் லதரந்்ததடுக்கப்படட்ு 2007 ஆம் 

ஆண்டு டிெம்பரி ் ஏற்றுக் தகாள்ளப்படட்து. 

❖ உ க மன இறுக்க தினம் மடட்ுலம ஐ.நா.வின்  ஏழு அதிகாரப் பூரவ் உட ்ந ம் ொரந்்த 

தினங்களி ் ஒன்றாகும். 

❖ இந்தத ்தினமானது உ கம் முழுவதும் மன இறக்க லகாளாறுடன் வாழும் மக்கள் குறிதத்ு 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 
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ெரவ்லதெெ ்சுரங்க விழிப்புணரவ்ு தினம் 

❖ ெரவ்லதெெ ்சுரங்க விழிப்புணரவ்ு தினம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லகயி ் உதவி தெய்த ் 

தினம் ஆகியலவ 2019 ஆம் ஆணடு ஏப்ர ் 04 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டன. 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டி ் ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுெ ்ெலபயானது ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 04 

ஆம் லததிலய ெரவ்லதெ சுரங்க விழிப்புணரவ்ு தினமாக அனுெரிக்கப்படும் என்று 

அறிவித்தது. 

❖ இந்த ஆண்டி ் கருத்துருவானது, “ஐக்கிய நாடுகளானது – நிலலயான ெளரச்ச்ி 

இலக்குகள் – பாதுகாப்பான இடம் – பாதுகாப்பான இல்லம்” ஆகியெற்லற 

ஊக்குவிக்கிறது. 

❖ இந்தக் கருதத்ுருொனது சுரங்க நடெடிக்லக, சுரங்க இடங்கலளப் பாதுகாப்பான 

விலளயாடட்ு லமதானமாக மாற்றுதல் மற்றும் நிலலயான ெளரச்ச்ி இலக்குகள் 

ஆகியெற்லறத் வதாடரப்ுபடுதத்ுகிறது.  

 

 

லதசிய கட ்ொர் தினம் 

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 05 அன்று கதசிய கடல்சார ்தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது உலவகங்கிலும் உள்ள கண்டங்களுக்கிலடகய பாதுகாப்பான மற்றும் 

சுற்றுச ் சுழலுக்கு உகந்த ெணிகத்லத ஆதரிப்பது வதாடரப்ாக விழிப்புணரல்ெ 

ஏற்படுதத்ுெலத கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துருவானது, “இந்தியப் வபருங்கடல் - 

ொய்ப்பிற்கான கடல்” என்பதாகும். 

❖ இத்தினமானது முதன் முலறயாக 1964 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 5 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ 1919 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 5 அன்று மும்லபயிலிருந்து இலண்டனிற்கு இயக்கப்படட் 

இந்தியாவின் முதலாெது கப்பலான சிந்தியா நீராவி கடற்பயண நிறுெனத்தின் 

கப்பலான எஸ்எஸ் லாயல்டியின் பயணத்தின் வாயி ாக இந்தியாவின் முதலாெது கடற் 

பயணம் வதாடங்கப் படட்து. 

❖ 1906 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர ்மாதத்தில் தமிழ் நாடல்டச ்கசரந்்த ெ. உ. சிதம்பரம், தனது 

சுகதசி கப்ப ் நிறுவனத்லதப் பதிவு வசய்தார.் அதன் முதலாெது கப்பல் எஸ்எஸ் கலியா 

என்பதாகும். 
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உ க சுகாதார தினம் 

❖ உலக சுகாதார நிறுெனத்தின் (WHO - World Health Organization) ஆதரவுடன் ஒெ்வொரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 7 ஆம் கததியன்று உலக சுகாதார தினமானது சரெ்கதச சுகாதார 

விழிப்புணரவ்ு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7 அன்று WHO உருொக்கப்படட்து. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டானது உலக சுகாதார நிறுெனத்தின் 70-ெது ஆண்டுக் 

வகாண்டாட்டத்தின் நிலறலவக் குறிக்கிறது.  

❖ இந்த ஆண்டின் உலக சுகாதார தினத்தின் கருத்துருொனது “அலனெருக்கும் சுகாதாரம்” 

என்பதாகும். 

❖ இந்தியாவின் அலனெலரயும் உள்ளடக்கிய சுகாதாரத்லத கநாக்கியப் பணியானது 

ஆயுஷ்மான் பாரத ்திட்டத்லதயும் உள்ளடக்கியது. 

❖ இந்தத ் திட்டமானது சமுதாயத்தில் சமூகப் வபாருளாதார ரீதியாக நலிெலடந்த 

பிரிவினரக்ளின் குடும்பத்திற்கு ரூ.5 இலடச் ரூபாய் அளவி ான மருத்துவ லெலவ 

வழங்குவதற்காக அறிமுகப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

❖ நீடித்த ெளரச்ச்ி இலக்குகளின் ஒரு பகுதியாக 2030 ஆம் ஆண்டில் அலனெலரயும் 

உள்ளடக்கிய சுகாதாரத்லத அலடெதற்கு முயற்சிக்க அலனதத்ு ஐ.நா உறுப்பு நாடுகளும் 

ஒப்புக் வகாண்டுள்ளன. 

 

லகாஹிமா ் லபார ்

❖ இந்தியா ககாஹிமாப் கபாரின் 75-ெது நிலனவு தினத்லத ஏப்ரல் 4 அன்று கலடபிடித்தது. 

❖ இரண்டாம் உலகப் கபாரின் கபாது 1944 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானியரால் நடத்தப்பட்ட யு-

ககா தாக்குதல் அல்லது ஆபகரஷன் சி-யின் திருப்பு முலனயாக ககாஹிமாப் கபார ்

கருதப்படுகின்றது. 

❖ இந்தப் கபாரானது 1944 ஆம் ஆண்டில் ஏப்ரல் 4 முதல் ஜூன் 22 ெலர நாகாலாந்தின் 

ககாஹிமா நகலரச ்சுற்றிலும் மூன்று நிலலகளில் நலடவபற்றது. 

❖ இந்தப் கபாரின் முடிவில் பிரிட்டிஷ் இந்தியப் பலடகள் ஜப்பானியரக்லள வெற்றிகரமாக 

வெளிகயற்றின. 

❖ இந்தப் கபாரானது “கிழக்கின் ஸ்டாலின்கிலரடு” என்றும் அலழக்கப்படுகின்றது. 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டின் கதசிய இராணுெ அருங்காட்சியகமானது இம்பால் மற்றும் 

ககாஹிமாவில் நலடவபற்ற கபாலர “பிரிட்டனின் சிறந்த கபார”் என்று கூறியது. 

 

பாரல்வயின்லமத் தடுப்பு வாரம் 2019 - ஏப்ர ் 01 முத ் 07 

❖ பாரல்வயின்லமத் தடுப்பு ொரமானது ஏப்ரல் 1 (திங்கள்) முதல் ஏப்ரல் 7 (ஞாயிறு) ெலர 

கலடபிடிக்கப்படட்து. 

❖ இந்தப் பிரசச்ாரமானது பாரல்ெயற்கறார ் மீதான விழிப்புணரல்ெ அதிகரிக்கும் 

கநாக்கில் இந்திய அரசால் திட்டமிடப்படட்தாகும். 
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❖ இது முதன்முதலில் 1960 ஆண்டில் ஜெஹரல்ால் கநரு மற்றும் ராஜ்குமாரி அம்ரித் கவுர ்

ஆகிகயாரால் 1860 ஆம் ஆண்டின் சங்கங்கள் பதிவுச ்சட்டதத்ின் கீழ் வதாடங்கப்படட்து. 

❖ “விஷன் 2020: பாரல்ெக்கான உரிலம” எனும் மற்வறாருப் பிரசச்ாரமானது 1999 ஆம் 

ஆண்டில் உலக சுகாதார நிறுெனத்தால் பாரல்ெயின்லமலயத் தடுப்பதற்காக 

வதாடங்கப்பட்டது. 

 

1994 ஆம் ஆண்டு ருவாண்டா இனப் படுதகால  மீதான பிரதிபலிப்பிற்கான 

ெரவ்லதெ தினம் - ஏப்ர ் 07 

❖ ருவாண்டா இனப் படுதகால  மீதான பிரதிபலிப்பிற்கான ெரவ்லதெ தினமானது ஐ.நா 

சலபயால் ஏப்ரல் 07 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1994 ஆண்டில் நலடவபற்ற ருொண்டா இனப் படுவகாலலலய நிலனவு கூறும் சரெ்கதச 

தினமாக இந்த தினமானது 2004 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 07 அன்று ஐ.நா சலபயில் 

அங்கீகரிக்கப்படட்து. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டானது, மனித ெரலாற்றில் இருண்ட அத்தியாயங்களில் ஒன்றான 

ருொண்டாவில் டுடஸ்ிகளுக்கு எதிரான இனப் படுவகாலலயின் 25-ெது ெருட நிலனவு  

நாலளக் குறிக்கின்றது. 
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❖ டுடஸ்ி, மிதொத ஹிடட்ு, துொ மற்றும் இனப் படுவகாலலகலள எதிரக்்கும் இதர இன 

மக்கள் என 8 லடச்த்திற்கும் கமற்படக்டார ்மூன்று மாதங்களுக்குள் தனியான முலறயி ் 

வகால்லப்பட்டனர.் 

 

லதசிய லகத்தறி வாரம் - ஏப்ர ் 07 முத ் 14 

❖ லதசிய லகத்தறி ொரமானது ஏப்ரல் 07 முதல் 14 ெலர இந்த ஆண்டு 

கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 

❖ கதசிய லகத்தறித் தினமானது ஒெ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 7 அன்று அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. கமலும் கதசிய லகத்தறி ொரமானது கடந்த ஆண்டு 2018 டிசம்பரில் 

அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ இந்நிகழ்வில் அெகலான் ஃகபாதரிங்காம் என்பவரா ் எழுதப்பட்ட ‘இந்தியாவின் ஜவுளி 

ஆதார நூல்’ ஏப்ரல் 9 அன்று வெளியிடப்பட விருக்கின்றது . 
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ெரவ்லதெ வளரெ்ச்ி மற்றும் அலமதிக்கான விலளயாட்டு தினம் 

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 6 ஆம் கததி சரெ்கதச ெளரச்ச்ி மற்றும் அலமதிக்கான 

விலளயாடட்ு தினமாக (International day of Sport for development and peace - IDSDP) அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சலபயினால் நிலறகெற்றப்பட்ட தீரம்ானத்தின் அடிப்பலடயில் 

இத்தினமானது 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 6-ஆம் கததி முதல் அனுசரிக்கப்படட்ு ெருகின்றது. 

❖ இத்தினமானது 1896 ஆம் ஆண்டில் ஏவதன்ஸில் (கிரீஸ்) நவீன யுகத்தின் முதலாெது 

ஒலிம்பிக் விலளயாட்டின் வதாடக்கத்லத அனுசரிக்கின்றது. 

❖ சமூக மாற்றம், சமூக ெளரச்ச்ி மற்றும் உலகளாவிய அலமதி மற்றும் புரிதலல 

ஊக்குவிப்பதற்கான விலளயாடட்ுெ ் சக்தியின் ெருடாந்திரக் வகாண்டாட்டமாக IDSDP 

உள்ளது. 

 

 

உ க த ாமிலயாபதி தினம் 

❖ ஏப்ர ் 10 அன்று உ க லொமிலயாபதி தினம் அனுெரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது லொமிலயாபதிலயக் கண்டுபிடித்தவரான தஜரம்னிலயெ ் லெரந்்த  டாக்டர ்

ொமுலவ ் ொனிமன் என்பவரது பிறந்த தினத்லத அனுெரிக்கின்றது. 
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❖ இது மாற்று மருத்துவ முலற பற்றிய விழிப்புணரல்வ உருவாக்குவலதயும் அலத 

லமற்தகாள்வது மற்றும் அதன் தீரவ்ு விகிதங்கலள லமம்படுதத்ுவலதயும் 

லநாக்கங்களாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ ஆயுே் அலமெெ்கமானது இரண்டு நாடக்ள் நலடதபறும் லொமிலயாபதி மீதான 

ெரவ்லதெக் கருத்தரங்லக புது தி ்லியி ் நடத்தியது.  

 

லதசிய ஆய்வு தினம் 

❖ ஏப்ர ் 10 அன்று இந்தியா முழுவதும் லதசிய ஆய்வு தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 
❖ இந்த நாளி ் பலடத் தல வர ் வி ்லியம்  ம்டன் என்பவர ் பின்வரும் இரண்டு 

முக்கியமான பணிகலளத் ததாடங்கியதா ் ஆய்வு வர ாற்றி ் இந்த நாள் 

முக்கியவதத்ுவம் வாய்ந்ததாக விளங்குகின்றது. 

o GTS (சிறந்த முக்ககாண ஆய்வு) 

o குமரி முலன முத ் வபங்களூரு ெலர ஆய்வு வசய்யப்பட்ட சிறந்த வில் 

❖ சிறந்த முக்ககாண ஆய்வு என்பது அறிவியல் பூரெ்மாக இந்தியத் துலணக் கண்டம் 

முழுெலதயும் அளப்பலத கநாக்கமாகக் வகாண்ட ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இந்த ஆய்விற்கான ஆதார லமயம் மதராஸ் ஆகும். 

 

உ க நடுக்குவாதம் (பாரக்்கின்ென்) தினம் – ஏப்ர ் 11 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 11 ஆம் லததி உ க பாரக்்கின்ென் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 
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❖ இந்தத் தினமானது பாரக்்கின்ென் லநாய் குறித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவலதயும் 

இந்த லநாய் நில லமயின் அதிகமான புரிதல  

ஊக்குவிப்பலதயும் இது எவ்வாறு ஒரு மனிதலனத் 

தாக்குகிறது என்பது குறிதத்ு விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுதத்ுவலதயும் லநாக்கங்களாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் கருதத்ுருவானது 

“விழிப்புணரவ்ு என்பது #KeyToPD” ஆகும். 

❖ இந்த நாளானது 1817 ஆம் ஆண்டில் “நடுங்கும் 

முடக்குொதம் மீதான ஒரு கடட்ுலர” என்பதில் 

பாரக்்கின்சன் கநாய் குறிதத்ு விளக்கிய 

இலண்டலனச ் கசரந்்த டாக்டர ் கஜம்ஸ் 

பாரக்்கின்சன் என்பெரின் பிறந்த நாலளக் 

குறிக்கிறது.  

❖ இெர ் பாரக்்கின்சன் கநாய் குறித்த 

அறிகுறிகளுடன் உள்ள 6 நபரக்லளப் பரிகசாதித்து 

விளக்கம் அளித்தார.் 

❖ ஒரு பிவரஞ்சு நரம்பியல் ெல்லுநரான ஜீன்-

மாரட்்டின் சரக்்ககட் என்பெர ் “பாரக்்கின்சன் 

கநாய்” என்ற வசாற்வறாடலர உருொக்கினார.் 

 

பாதுகாப்பான தாய்லமக்கான லதசிய தினம் – ஏப்ர ் 11 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 11 ஆம் லததி பாதுகாப்பான தாய்லமக்கான லதசிய தினம் 

(NSMD  -National Safe Motherhood Day) அனுெரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் NSMD-ன் கருதத்ுருொனது, “அன்லனகளுக்கான கபறு கால 

உதவியாளர”் என்பதாகும். 

❖ கஸ்தூரிபாய் காந்தியின் பிறந்த தினத்தின் நிலனொக 2003 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசு 

ஏப்ரல் 11 ஆம் கததிலய பாதுகாப்பான தாய்லமக்கான கதசிய தினமாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ் தினமானது வபண்களின் சீரான உடல்நலம், கரப்்பிணி மற்றும் பாலூடட்ும் 

வபண்களுக்கு அளிக்கப்படும் மகப்கபறு ெசதிகள், வபண்களிலடகய இரத்த 

கசாலகலயக் குலறத்தல், மருத்துெமலனயில் குழந்லதப் பிறப்பு, பிறப்பிற்கு முன்பு 

மற்றும் பிறப்பிற்கு பின்பான உடல்நலம் ஆகியலெ குறிதத்ு விழிப்புணரல்ெ 

ஏற்படுதத்ுெலத கநாக்கங்களாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

மனித விண்தவளிப் பயணத்திற்கான ெரவ்லதெ தினம்- ஏப்ர ் 12 

❖ மனிதனின் முத ் விண்தவளிப் பயணத்லத நிலனவுகூறும் விதமாக ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ர ் 12 ம் நாள் மனித விண்தவளிப் பயணத்திற்கான ெரவ்லதெத் தினமாக 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ 1961 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 12 அன்று  லொவியத் யூனியனின் குடிமகனான த ப்டிதனன்ட் 
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யூரி காகரின் மனித வர ாற்றி ் முத ் முலறயாக "வஸ்லதாக்" விண்க த்தி ் பூமியின்  

சுற்றுப் பாலதயி ் பயணித்தார.் 

 

❖ விண்தவளி ஆராய்ெச்ியி ் ஏற்படுத்தப்பட்ட ொதலனகளின் நிலனவாக 2001 ஆம் ஆண்டு 

முத ், உ க விண்தவளி விருந்து என்று அலழக்கப்படும் யூரியின் இரவு ஆனது  உ கம் 

முழுவதும் ஒவ்தவாரு ஏப்ர ் 12 ம் லததியும் நலடதபறுகிறது. 

❖ 2011 ஏப்ர ் 7  அன்று, ஐ.நா. தபாதுெ ் ெலபயானது ஏப்ர ் 12 ஐ மனித விண்தவளிப் 

பயணத்திற்கான ெரவ்லதெத் தினமாக  அறிவித்து  தீரம்ானத்லத நிலறலவற்றியது. 

 

ஜாலியன்வா ா பாக் படுதகால  தினம்  - ஏப்ர ் 13 

❖ ஏப்ர ் 13 ம் லததி ஜாலியன்வா ா பாக் படுதகால  தினமானது  பஞ்ொபின் 

ஜாலியன்வா ா பாக்கி ் 1919 ஆம் ஆண்டு நடந்த அமிரத்ெரஸ் படுதகால  நிலனவாக 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ அலனதத்ுப் பக்கங்களிலும் சுெரால் சூழப்படட்ு 7 ஏக்கர ் பரப்பளவில் பரந்து விரிந்து 

காணப்படும் பிரபலமான தபாதுப் பூங்காவான ஜாலியன்வா ா பாக்கின் வபயரிலன 

இது வகாண்டுள்ளது. 

❖ ெத்யபா ் மற்றும் ொய்புதீன் கிெல்ு ஆகிய இரு லதசியத் தல வரக்ள் லகது 

தெய்யப்படட்லதயும் அவரக்ள் நாடு கடத்தப்படட்லதயும் கண்டிதத்ு ஒரு அலமதியான 

லபாராட்டத்திற்காக மக்கள் இங்கு ஒன்று திரண்டிருந்தனர.் 
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❖ கரன்ல் வரஜினால்டு டயரின் கடட்ுப்பாட்டின் கீழிருந்த ஆங்கிகலய இந்திய 

ராணுெத்தினர ்இந்த இந்தியரக்ள் கூடட்த்தின் மீது துப்பாக்கிச ்சூடு நடத்தினர.் 

❖ ஆங்கிகலயரக்ளின் அதிகாரப்பூரெ் விசாரலணயின் கபாது 379 மரணங்கள் என 

வதரிவித்திருந்த கபாதிலும் இறப்பின் எண்ணிக்லகயானது சுமார ் 1000 என்ற அளவில் 

காங்கிரஸால் கூறப்படட்து. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டானது இந்திய சுதந்திரப் லபாராட்ட வர ாற்றின் கருப்பு நிகழ்வான இதன் 

நூறாவது ஆண்டாகும். 

❖ லமலும், 100 வது ஆண்டிலன நிலனவுகூறும் வலகயி ் அஞ்ெ ் தல லயயும் ஒரு 

நாணயத்லதயும்  இந்தியாவின் குடியரசு துலணத் தல வர ்தவளியிட்டார.் 

 

அம்லபத்கர் தஜயந்தி – ஏப்ர ் 14 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 14 ஆம் லததி அம்லபத்கர ்தஜயந்தி அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த நிகழ்வானது டாக்டர ்அம்லபத்கரின் பிறந்த தினதத்ுடன் ஒன்றிப் தபாருந்துகிறது. 

2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 14 ஆம் லததியானது அம்லபத்கரின் 128-வது பிறந்த தினமாகும். 
❖ இந்திய அரசிய லமப்பின் வலரவுக் குழுவின் தல வர ்டாக்டர ்அம்லபத்கர ்ஆவார.் 

 

❖ இந்திய ெமுதாயத்தி ் அவரது அொதாரண திறலம மற்றும் மகத்தான பங்களிப்பானது 

இந்தியா முழுவதும் மதிக்கப் படுகின்றது. 

 

இமாெெ் ப் பிரலதெ தினம் 

❖ ஏப்ர ் 15-ம் லததியன்று இமா ய மாநி மான இமாெெ் ப் பிரலதெம் 72-வது இமாெெ்  

தினத்லதக் தகாண்டாடியது. 

❖ இமாெெ்  தினம் 1948 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 15-ம் லததி அது உருவாக்கப்பட்டலத நிலனவி ் 

தகாள்வதற்காக தகாண்டாடப்படுகின்றது. 
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மகாவீர் தஜயந்தி 

❖ மகாவீர ்தஜயந்தி என்பது 24-வது மற்றும் கலடசிெ ்ெமண தீரத்்தங்கரரான மகாவீரரின் 

பிறந்த தினத்தின் நிலனவாகும். 

❖ கிரிலகாரியன் நாடக்ாட்டியின்படி, இந்நாளானது மாரெ் ் அ ் து ஏப்ர ் மாதத்தி ் 

நிகழ்கின்றது. இந்த ஆண்டு இத்தினமானது ெமணரக்ளா ் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 17 

அன்று தகாண்டாடப்படட்து. 

❖ இது ெமணரக்ளின் மிக முக்கியமான மதம் ொரந்்த திருவிழாக்களி ் ஒன்றாகும். 

❖ மகாவீரர ் ஆன்மீக விடுதல க்கு அகிம்லெ (வன்முலறயி ் ஈடுபடாலம), ெத்யம் 

(உண்லம), அஸ்லதயம் (திருடாலம), பிரம்மெெ்ரியம் (தூய்லம) மற்றும் அபரிகிரெம் 

ஆகிய ஐந்தும் அவசியம் என்று லபாதித்தார.் 

❖ இவரது லபாதலனகள் இந்திரபூதி தகௌதமா (தல லமெ ் சீடர)் என்பவரா ் 

ததாகுக்கப்பட்டது.  

 

முஜிப்நகர ்தினம் 

❖ ஏப்ர ் 17 அன்று வங்காள லதெமானது முஜிப்நகர ்தினத்லத அனுெரித்தது. 

❖ வங்காளத்தின் அவாமி லீக்லக நிறுவியவரான லேக் முஜிபூர ்ரகுமான் என்பவர ்1971 ஆம் 

ஆண்டு மாரெ் ்25 அன்று லகது தெய்யப்படட்ு பாகிஸ்தானிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார.் 

❖ அதன் பின்னர ் 1971 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 17 அன்று அவாமி லீக் கட்சிலயெ ் லெரந்்த 

தல வரக்ள் லபதியாநாத்த ாவி ் ஒன்று கூடி வங்காள லதெத்தின் மாகாண 

அரொங்கத்லத உருவாக்க முடிவு தெய்தனர.் 

❖ இந்த நிகழ்ெச்ியானது வங்காள லதெம் சுதந்திர நாடாக உருவாக வழிவகுத்தது. 

❖ இந்த வர ாற்று நிகழ்ெச்ிலய நிலனவு கூரவ்தற்காக 1998 ஆம் ஆண்டு முன்னாள் 

மாம்பழத் லதாட்டமான லபதியாநாத்த ாவானது முஜிப்நகர ்எனப் தபயர ்மாற்றப்பட்டது.  

 

உ கப் பாரம்பரிய தினம் 2019 

❖ ஏப்ர ் 18 ஆம் லததி உ கப் பாரம்பரிய தினமாக அனுெரிக்கப்படுகின்றது. இந்த 

ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு “கிராமப்புற இயற்லக நிலம்” என்பதாகும். 

❖ “கிராமப்புற இயற்லக நி ம்” என்ற கருதத்ுருொனது, “கிராமப்புற பாரம்பரியம் மீதான 

அறிவியல்சார ்கருத்தரங்கு” என்ற கருதத்ுருவுடன் வதாடரப்ுலடயதாகும். 

❖ உலகப் பாரம்பரிய தினமானது சரெ்கதச நிலனவுச ் சின்னங்கள் மற்றும் இடங்கள் 

ஆலணயத்தினால் 1982 ஆம் ஆண்டில் பரிந்துலரக்கப்படட்ு யுவனஸ்ககாவின் வபாதுச ்

சலபயினால் 1983 ஆம் ஆண்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்படட்து. 

❖ இத்தினமானது கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்தின் பன்லமதத்ுெம் குறிதத்ும் அலதப் 

பாதுகாப்பதற்குத் கதலெயான முயற்சிகள் குறிதத்ும் வபாது மக்களிடம் விழிப்புணரல்ெ 

ஏற்படுத்த ஒரு ொய்ப்லப ெழங்குகின்றது. 

❖ ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) ஆனது “நீலக் கெசம்” என்ற அலமப்பின் 

நிறுென உறுப்பினர ் மற்றும் பங்காளராகும். இது கபாரக்ள் மற்றும் இயற்லகப் 
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கபரிடரக்ளால் பாதிக்கப்பட்ட உலகின் கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்லத பாதுகாப்பதற்குப் 

பணியாற்றுகின்றது. 

❖ ICOMOS ஆனது 1965 ஆம் ஆண்டில் உருொக்கப்பட்டது. இதன் தலலலமயிடம் பாரீஸ் 

ஆகும்.  

 

உ க இரத்தம் உலறயா லநாய் தினம் – ஏப்ர ் 17 

❖ லெலமாபிலியா என்பது ரத்தம் முலறயாக உலறயாத வலகயி ் உள்ள ஒரு அரிதான 

மரபணு ததாடரப்ான இரத்தப் லபாக்குக் லகாளாறு ஆகும். 

❖ இதன் விலளவாக லெலமாபிலியாலவ அலமயப் தபற்றவரக்ள் ஒரு காயத்லதப் 

தபற்றலடந்த பின்பு நீண்ட கா த்திற்கும் தன்னிெல்ெயான உதிரப் லபாக்கினா ் 

அவதிப்படுவர.் 

❖ ஒவ்தவாரு ஏப்ர ் 17-ம் லததியும் உ க லெலமாபிலியா தினமாக லெலமாபிலியாலவப் 

பற்றியும் இதர உள்ளாரந்்த இரத்தக் கசிவு லகாளாறுகலளப் பற்றியும் விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுத்த உ கம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1989 ஆம் ஆண்டு உ க லெலமாபிலியா கூட்டலமப்பு (World Federation of Hemophilia - WFH) 

மூ ம் உ க லெலமாபிலியா தினம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

துரிதத் தகவ ்கள் 

❖ ஒவ்தவாரு காயமும் எப்தபாழுதும் உயிருக்கு ஆபத்லதத் தரக்கூடியலவ ஆகாது. 

லெலமாபிலியா லநாயாளிகள் தங்கள் இரத்தத்தி ் உலறய லவக்கக் கூடிய காரணி 

என்றலழக்கப்படும் ஒரு புரதம் இ ் ாமலிருப்பதால ா அ ் து அலவ ஒழுங்காக 

தெய ாற்றாததால ா இரத்தக் கசிலவ அலடகின்றன. 

❖ தபரும்பாலும் அதிகப்படியான மக்கள் லெலமாபிலியா என்பது ஆண்கலள மடட்ுலம 

தாக்குகின்றது எனக் கருதுகின்றனர.் ஆனா ் அரிதாக ஓலெயற்ற லநாய்க் கடத்திகளான 

தபண்களும் இரத்தக் கசிவிற்கான அறிகுறிகலளக் தகாண்டு அவதியுறுகின்றனர.்  

 

புனித தவள்ளி 

❖ இலயசு கிறிஸ்துலவ சிலுலவயி ் அலறத ் மற்றும் அவரது மரணம் ஆகியவற்லற 

நிலனவு கூறுவதற்காக கிறிஸ்துவ ெமூகமானது ஏப்ர ் 19 ஆம் லததியன்று புனித 

தவள்ளிலய அனுெரித்தது. 

❖ லமலும் இது கறுப்பு தவள்ளி, சிறப்பு தவள்ளி, ஈஸ்டர ் தவள்ளி அ ் து புனித தவள்ளி 

என்றும் அலழக்கப்படுகின்றது. 

❖ புனித தவள்ளியானது யூதத் திருவிழாவான “பாகசாெர“் என்ற திருவிழாவின் 

ததாடக்கதத்ுடன் ஒன்றிப் தபாருந்துகின்றது. 

❖ புனித தவள்ளிக்கு அடுதத்ு ஈஸ்டர ் ஞாயிறு நிகழ்கின்றது. ஈஸ்டர ் ஞாயிறானது 

இலயசுவின் இறப்பிலிருந்து அவர ்புதத்ுயிர ்தபற்றலதக் குறிக்கின்றது. 
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உ க சீன தமாழி தினம் 

❖ ஏப்ர ் 20 அ ் து ஏறத்தாழ அலததயாட்டிய லததிகளி ் உ க சீன தமாழி தினத்லத 

ஐக்கிய நாடுகள் அனுெரிக்கின்றது. 

❖ இது யுதனஸ்லகாவினா ் 2010 ஆம் ஆண்டி ் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இத்தினத்தின் லநாக்கம் பன்தமாழி வழக்கு மற்றும் க ாெெ்ார பன்லமத்துவம் 

ஆகியவற்லற அனுெரிப்பதாகும். 

❖ லமலும் இந்த நாளானது ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் 6 

அலுவ ் ரீதியி ான தமாழிகலளயும் (ரே்ய தமாழி, ஆங்கி  தமாழி, ஸ்தபயின் தமாழி, 

அரபி தமாழி, பிதரஞ்சு தமாழி, சீன தமாழி) ெமமாக ஊக்கப்படுதத்ுவலத லநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

 

லதசியக் குடிலமப் பணிகள் தினம் – ஏப்ர ் 21 

❖ ஏப்ர ் 21 அன்று இந்தியா முழுவதும் குடிலமப் பணிகள் தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 2006 ஆம் ஆண்டி ் முத ாவது குடிலமப் பணிகள் தினம் அனுெரிக்கப்படட்து. 

❖ இந்த நாளி ் குடிலமப் பணியாளரக்ள் தபாது மக்களின் லதலவகளுக்கு தங்கலள 

அரப்்பணிதத்ுக் தகாள்கின்றனர.் இவரக்ள் தபாதுெ ் லெலவகளுக்கு தங்களுலடய 

தபாறுப்புகலள  இந்த நாளி ் புதுப்பிதத்ுக் தகாள்கின்றனர.் 

 

❖ இந்த நாளானது 1947 ஆம் ஆண்டி ் புது தி ்லியி ் உள்ள தமட்லகப்  இ ் த்தி ் 

முத ாவது பிரிலவெ ் லெரந்்த குடிலமப் பணி பயிற்சி அதிகாரிகளிலடலய ெரத்ார ்

வ ் பாய் பலட ் உலரயாற்றிய நாளுடன் ஒன்றிப் தபாருந்துகின்றது. 

❖ அவருலடய புகழ்தபற்ற உலரயி ் குடிலமப் பணியாளரக்லள “இந்தியாவின் எஃகுச ்

சட்டகம்” என்று குறிப்பிட்டார.் 

❖ மக்களலெத ் கதரத்ல் காரணமாக குடிலமப் பணிகள் தினமானது இந்த ஆண்டு 

அனுசரிக்கப்படவில்லல. 
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உ க பூமி தினம் – ஏப்ர ் 22 

❖ உ க பூமி தினம் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 22 ஆம் நாள் உ கம் முழுவதும் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ 1970 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 22 ஆம் நாள் அன்று தகாண்டாடப்பட்ட முத ் உ க பூமி 

தினமானது சுற்றுெ ்சூழலுக்கு ஏற்பட்ட லெதத்திற்கு எதிராக 22 மி ்லியன் அதமரிக்கரக்ள் 

ஆரப்்பாடட்த்தி ் ஈடுபட்ட தினத்லதக் குறிக்கும் நாளாகும். 

 

❖ நமது எதிரக்ா  தல முலறயினருக்காக இந்தக் லகாளிலன ஒரு சிறந்த இடமாக 

மாற்றுவதற்கு நமது சுற்றுெ ் சூழல ப் பாதுகாப்பதற்கும் லபணிக் காப்பதற்குமான 

லதலவலய நமக்கு நிலனவூடட்ுவதற்காக இத்தினமானது அனுெரிக்கப்படுகிறது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டி ் கருதத்ுருவானது, “நமது இனங்கலளப் பாதுகாப்லபாம்” என்பதாகும். 

உ கம் முழுவதிலும் விலரவாக அழிந்துவரும் இனங்களின் மீது கவனத்திலன ஈரப்்பலத 

இதன் லநாக்கமாகும். 

 

உ க புத்தகத் தினம் 

❖ உ க புத்தகத் தினம் அ ் து உ க புத்தக மற்றும் பதிப்புரிலம தினம் அ ் து 

ெரவ்லதெப் புத்தக தினமானது ஏப்ர ் 23 அன்று அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 



• 
•  
 

177 
 

  

❖ இந்நிகழ்ெச்ியானது வாசித்த ், பிரசுரித்த ் மற்றும் காப்புரிலம ஆகியவற்லற 

ஊக்குவிப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் க ்வி, அறிவிய ் மற்றும் க ாெெ்ார அலமப்பினா ் 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) 

ஒருங்கிலணக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 23 அன்று இத்தினமானது முதன்முலறயாக அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ இத்தினத்தி ் புகழ்தபற்ற எழுத்தாளரக்ளான வி ்லியம் லேக்ஸ்பியர,் மிக்யூ ் 

தெரவ்ன்டிஸ் மற்றும் இன்கா காரச்ி லொ டி  ா லவகா ஆகிலயார ்இறந்தனர.்  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் புத்தகத் தினமானது “பூரெ்குடி வமாழிகலளப் பாதுகாதத்ல்” 

என்பெற்றில் சிறப்புக் கெனம் வசலுத்துெதுடன் இலக்கியம் மற்றும் ொசிப்லப 

தகாண்டாடுவதற்குத் திட்டமிடட்ுள்ளது.  

 

மகளிருக்கு அரசிய ் அதிகாரமளிக்கும் நாள்- ஏப்ர ் 24 

❖ மகளிருக்கு அரசிய ் அதிகாரமளிக்கும் நாளானது ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 24-ம் நாள் 

இந்தியாவி ் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 
 

 

❖ அரசியலி ் தபண்கள் பிரதிநிதித்துவத்தின் லதலவலயப் பற்றி கவனம் தெலுத்தும் 

லயாெலனலய தகாண்டு வருவலத இதன் லநாக்கமாகும். 

❖ இந்திய அரசிய லமப்பின் 9-ஆம் அட்டவலணயி ் 1993 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 24-ம் நாள் 

தகாண்டுவரப்பட்ட 73-வது அரசிய லமப்பு திருத்தெ ் ெட்டமானது, உள்ளாட்சி 

அலமப்புகளி ் தபண்களுக்கு மூன்றி ் ஒரு பங்கிற்கு குலறயாம ் இடங்கலள 

ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ புது தட ்லியி ் உள்ள ெமூக அறிவிய ் நிறுவனமானது 1994 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஏப்ர ் 

24 ஆம் நாலள தபண்களுக்கு அரசியலி ் அதிகாரமளிக்கும் நாளாக அனுெரிதத்ு 

வருகிறது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டி ் அனுெரிக்கப்படும் இந்த 25-வது மகளிருக்கு அரசிய ் 

அதிகாரமளிக்கும் தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “கபரழிவு கமலாண்லமயில் 

பஞ்சாயதத்ுகள்” என்பதாகும். 
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அலமதிக்கான பன்முகத் தன்லம மற்றும் அரசிய ் தெய ாண்லம திறனுக்கான 

ெரவ்லதெ தினம் 

❖ ஏப்ர ் 24, 2019 ஆம் ஆண்டு அதிகாரப் பூரவ்மான முத ் அலமதிக்கான பன்முகத் தன்லம 

மற்றும் அரசிய ் தெய ாண்லமத் திறனுக்கான ெரவ்லதெ தினம் தகாண்டாடப்பட்டது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்12 அன்று ஐ.நா தபாதுெ ்ெலப தீரம்ானத்தினா ் அதிகாரப் 

பூரவ்மாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த நாளானது, க ்வி மற்றும் தபாது விழிப்புணரல்வ வளரக்்கும் நடவடிக்லககள் 

வழியாக அலமதிக்கான பன்முகத் தன்லம மற்றும் அரசிய ் தெய ாண்லமத் 

திறன்களின் நன்லமகலள ஊக்குவிப்பலத லநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.  

 

உ க மல ரியா தினம் – ஏப்ர ் 25 

❖ உ க மல ரியா தினமானது ஆண்டுலதாறும் ஏப்ர ் 25 அன்று அனுெரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்தத் தினமானது மல ரியாலவ கடட்ுப்படுதத்ும் உ களாவிய முயற்சிகலள 

அங்கீகரிக்கின்றது. 

❖ உ க மல ரியா தினமானது 2017 ஆம் ஆண்டு உ க சுகாதார நிறுவனத்தின் உயரம்ட்ட 

அலமப்பான உ க சுகாதார கூடுலகயின் 60-வது அமரவ்ி ் ததாடங்கப்பட்டது. 

❖ உ க மல ரியா தினம் ததாடங்கப்படுவதற்கு முன்னதாக ஏப்ர ் 25 அன்று ஆப்ரிக்க 

மல ரியா தினம் அனுெரிக்கப்படட்ு வந்தது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உ க மல ரியா தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “மகலரியா இல்லாலம 

என்னிடமிருந்துத் வதாடங்கிறது” என்பதாகும்.  

 

 

தகவ ் ததாடர்பு ததாழி ்நுட்பத்தி ் தபண்களுக்கான ெரவ்லதெ தினம் 

❖ தகவ ் ததாடரப்ு ததாழி ்நுட்பத்தி ் தபண்களுக்கான ெரவ்லதெ தினமானது ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ர ் மாதத்தின் 4-வது வியாழக்கிழலம அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு ஏப்ர ் 25 அன்று இத்தினமானது கலடபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ இது தகவ ் ததாடரப்ு ததாழி ்நுட்பத் துலறயில் ெளரந்்து ெரும் ஆய்வுகள் மற்றும் 

கெலலொய்ப்புகளில் கெனம் வசலுத்த இளம்வபண்கள் மற்றும் மகளிருக்கு 

அதிகாரமளித்தல் மற்றும் ஊக்குவித்தலல கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ் தினமானது 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சரெ்கதச வதாலலதவ்தாடரப்ு கழகதத்ின் 
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(International Telecommunication Union) உறுப்பு நாடுகளால் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

 

 

லதசியப் பஞ்ொயத்து ராஜ் தினம் – ஏப்ர ் 24 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 24 அன்று மத்தியப் பஞ்ொயத்து ராஜ் அலமெெ்கத்தினா ் 

லதசியப் பஞ்ொயதத்ு ராஜ் தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 24 அன்று இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமரான மன்லமாகன் சிங் 

இத்தினத்தின் முத ாவது தகாண்டாட்டத்லத அறிவித்தார.் 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டின் 73-வது அரசிய லமப்புத் திருத்தெ ்ெட்டம் நலடமுலறக்கு வந்த 1993 

ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 24 ஆம் லததிலய இத்தினம் குறிக்கின்றது. 

❖ இந்தத் திருத்தமானது பஞ்ொயதத்ுகலள “தன்னாட்சி நிறுெனங்களாக” 

அங்கீகரிக்கின்றது. 

❖ இது கதலெயான அதிகாரங்களுடன் பஞ்சாயதத்ுகலளத் தன்னாட்சி நிறுெனங்களாக 

வசயல்படுெதற்குப் பஞ்சாயதத்ுகளுக்கு உதவுகின்றது.  

 

 

உ கப் பலடப்பாற்ற ் மற்றும் புத்தாக்கத் தினம் – ஏப்ர ் 21 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 21 அன்று உ கப் பலடப்பாற்ற ் மற்றும் புத்தாக்கத் 
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தினமானது (WCID - World Creativity and Innovation Day) அனுெரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ நீடித்த ெளரச்ச்ிக்கான இலக்குகலள அலடதல் வதாடரப்ான அலனதத்ு 

பிரசச்லனகளுக்கும் பலடப்பாற்றல் மூலம் தீரவ்ு காண்பதற்கு லவண்டி மக்களுக்கு 

உதவுெதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 21 அன்று முதலாெது WCID தினமானது ஐ.நா.வினால் 

அனுசரிக்கப்படட்து.  

 

 

உ க அறிவுொர் தொத்துரிலம தினம்  

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 26 அன்று உ க அறிவுொர ் தொத்துரிலம தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்நிகழ்ெச்ியானது உ க அறிவுொர ்தொதத்ுரிலம அலமப்பா ் (World Intellectual Property 

Organization WIPO) 2000 ஆம் ஆண்டி ் உருவாக்கப்படட்து.  

❖ 1970 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26 அன்று உலக அறிவுசார ் வசாதத்ுரிலம அலமப்லப 

அலமப்பதற்கான பிரகடனமானது நலடமுலறக்கு ெந்தது.  

❖ இந்தத ் தினமானது புத்தாக்கம் மற்றும் பலடப்பாற்றாலல ஊக்குவித்தலில் அறிவுசார ்

வசாதத்ுரிலமயின் (காப்புரிலம, ெணிகக் குறியீடு, வதாழிலக அலடயாளங்கள் மற்றும் 

பதிப்புரிலம) பங்கு குறிதத்ு விழிப்புணரல்ெ ஏற்படுதத்ுெலத எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருதத்ுருொனது, “தங்கத்லத எடட்ுதல்” என்பதாகும்.  

 

உஸ்தாத் அ ் ா ரக்கா 

❖ ஏப்ரல் 29 அன்று புகழ்வபற்ற தகபலா கலலஞரான 

உஸ்தாத் அல்லா ரக்காவின் (1919, ஏப்ரல் 29 – 2000 பிப்ரெரி 

3) பிறந்த தினம் வகாண்டாடப்படட்து. 

❖ இெர ் தகபலாக் கலலலய இலசத்து உலகம் முழுெதும் 

அலத புகழ்வபறச ்வசய்தார.் 

❖ அல்லா ரக்கா என்பெர ்சித்தார ்கலலஞரான பண்டிட் ரவி 

சங்கருடன் இலணந்து கமற்கு நாடுகளில் இந்தியப் 

பாரம்பரிய இலசலய புகழ்வபறச ்வசய்தார.்  

❖ இெர ் தகபலா இலசயின் பஞ்சாப் கரானாவின் தீவிர 

ஆதரொளர ்ஆொர.் 

❖ பஞ்சாப் கரானா என்பது அக்பர ்கபரரசில் இருந்த இலசக் 

கலலஞரக்ளில் ஒருெரான லாலா பொனி தாஸ் 

என்பெரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
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❖ அல்லா ரக்காவின் மகனான ஜாஹிர ் ெுலசன் என்பெர ் இந்தியாவின் புகழ்வபற்ற 

தகபலாக் கலலஞர ்ஆொர.் 

 

உ க லநாய்த் தடுப்பு வாரம் 

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதத்தின் கலடசி ொரத்தில் உலக கநாய்த ் தடுப்பு ொரம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுருொனது, ”அலனெலரயும் பாதுகாப்பது: கநாய் தடுப்பு 

மருந்துகளின் பணி” என்பதாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுருவின் இலக்குகளானது குழந்லதகள், சமூகங்கள் மற்றும் 

உலகம் ஆகியெற்றின் சுகாதாரத்திற்கான கநாய்த் தடுப்பு மருந்துகளின் மதிப்லப 

வெளிக் வகாணரெ்தாகும். 

 

❖ கநாய்த் தடுப்பானது குழந்லதப் பருெம் முதல் ெயது மூப்பு ெலர 25 ெலகயான வதாற்று 

கநாய்களிலிருந்து காக்கின்றது. 

❖ உலக சுகாதார அலமப்பானது தனது 2012-ஆம் ஆண்டு, கம மாதச ்சந்திப்பின் கபாது உலக 

கநாய்த ்தடுப்பு ொரக் கலடபிடிப்பிலன அங்கீகரித்தது. 

 

உ க கா ்நலட தினம் – ஏப்ர ் 27 

❖ உ க கா ்நலட தினமானது ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 27 அன்று உ களவி ் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இது உ களாவிய அளவி ் உள்ள கா ்நலட மருத்துவரக்ள் தெய்யும் உயிர ் காக்கும் 

பணியிலன ஊக்குவிக்கவும் முன்னில ப்படுத்தவும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 
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❖  உ க கா ்நலட தினமானது 2000 ஆம் ஆண்டி ் உ க கா ்நலட ெங்கத்தா ் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உ க கா ்நலட தினத்தின் கருதத்ுருவானது “தடுப்பூசிகளின் 

மதிப்பு” என்பதாகும். 

 

பணியி ் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான உ க தினம் – ஏப்ர ் 28 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 28 ஆம் நாள்  பணியி ் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான 

உ க  தினமாக அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ பணியாளரக்ளின் வாழ்லவப் பாதிக்கக் கூடிய பணியிட விபதத்ுக்கள் மற்றும் லநாய்கள் 

தடுப்பு குறித்த விழிப்புணரல்வ உருவாக்குவலத இதன்  லநாக்கமாகும். 

❖ இந்தத் தினமானது உ களாவிய அளவி ் ததாழி ்ொர ் விபதத்ுகள் மற்றும் லநாய்கள் 

தடுப்பிலன ஊக்குவிப்பதற்காக ெரவ்லதெ ததாழி ாளர ்அலமப்பா ் உருவாக்கப்பட்டது.  

❖ இந்த தினமானது 2003 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ெரவ்லதெ ததாழி ாளர ் அலமப்பா ் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது.  

❖ இந்த ஆண்டின் கருதத்ுருவானது “எதிரக்ா த்தி ் பாதுகாப்பும் சுகாதாரமும் பணியின் 

முக்கியப் பகுதி” என்பதாகும். 
 

ஆயுே்மான் பாரத் திவாஸ் 

❖ ஏப்ர ் 30 அன்று நாடு முழுவதும் ஆயுே்மான் பாரத் திவாஸ் அனுெரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்தத் திட்டமானது நாட்டின் அணுக முடியாத பகுதிகளி ் லதலவயான மற்றும் 

வாங்கத்தகு மருத்துவ வெதிகலள மிக எளிதான முலறயி ் அளிப்பதற்கு எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது ஒரு ஆண்டி ் ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ.5 இ டெ்ம் மதிப்பி ான 

மருத்துவப் ப ன்கலள அளிக்க எண்ணுகின்றது. 
 
உ களாவிய க ாெெ்ார தினம் 

❖ ஏப்ர ் 15 அன்று உ கம் முழுவதும் உள்ள ப  நாடுகள் ஆண்டுலதாறும் 

கலடபிடிக்கப்படும் உ க க ாெெ்ாரத் தினத்லத அனுெரித்தன.  
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❖ இந்தத் தினமானது 1935 ஆம் ஆண்டி ் “கராரிச ் ஒப்பந்தம்” ஏற்றுக் வகாள்ளப்படட்லத 

நிலனவு கூறுெதற்காக உருொக்கப்பட்டது. 

❖ இது கலல, அறிவியல், நிறுெனங்கள் மற்றும் ெரலாற்று நிலனவுச ் சின்னங்களின் 

பாதுகாப்பு மீதான அவமரிக்கரக்ளுக்கிலடகயயான ஒரு ஒப்பந்தமாகும். 

❖ ரஷ்யக் கலலஞர ் மற்றும் ஓவியரான நிக்ககாலஸ் கராரிச ் என்பெரின் நிலனொக 

இத்தினத்திற்கு இப்வபயர ்சூட்டப்பட்டது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டில் உலக கலாசச்ார மன்றமானது இத்தினதத்ின் முதலாெது 

வகாண்டாட்டத்லதத் வதாடங்கியது.  

 

ெரவ்லதெ தெர்லனாபி ் லபரழிவு நிலனவு தினம் 

❖ ஏப்ர ் 26 அன்று உ கம் முழுவதும் ெரவ்லதெ தெரல்னாபி ் லபரழிவு நிலனவு தினமானது 

அனுெரிக்கப்படட்து. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்மாதத்தி ் ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுெ ்ெலபயானது ஏப்ர ் 26 ஆம் 

லததிலய ெரவ்லதெ தெரல்னாபி ் லபரழிவு நிலனவு தினத்லத அனுெரிப்பதற்கான ஒரு 

தீரம்ானத்லத ஏற்றுக் தகாண்டது. 

❖ இத்தினமானது 1986 ஆம் ஆண்டி ் உக்லரனின் தெரல்னாபி ் அணுெக்தி ஆல யி ் 

ஏற்பட்ட விபத்லத அனுெரிக்கின்றது. 

❖ மூன்று நாடுகளி ் உள்ள ஏறத்தாழ 8.4 மி ்லியன் மக்கள் இந்தக் கதிரவ்ீெச்ினா ்  

பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப் பட்டனர.்  

 

ெரவ்லதெ நடன தினம் 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ர ் 21 அன்று ெரவ்லதெ நடன தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது உ கம் முழுவதும் நடனக் கல லய ஊக்குவிப்பலத லநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

❖ இது ஜுன் – ஜாரஜ்ஸ் லநாவிரி என்பவரின் பிறந்த தினத்லதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இவர ்நவீனக் கூடட்ு நடனத்லத உருவாக்கியவராவார.் 

❖ இத்தினமானது ெரவ்லதெ லமலட நிறுவனத்தின் (ITI - International Theatre Institute) நடனக் 

குழுவின் முன்தனடுப்பாகும். 

❖ யுவனஸ்ககாவின் நிகழ்த்துக் கலலகளுக்கான முக்கியப் பங்காளர ்ITI நிறுவனம் ஆகும். 

❖ 1982 ஆம் ஆண்டில் இத்தினத்தின் முதலாெது வகாண்டாட்டமானது நிகழ்த்தப் படட்து. 

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் நடனத ்தினத்தின் கபாது தலல சிறந்த நடனப் பயிற்சியாளர ்அல்லது 

நடனக் கலலஞரின் தகெ ானது உலகம் முழுெதும் பரப்பப் படுகின்றது. 

❖ அந்த நபர ்அந்த ஆண்டின் தகெல் கலலஞராக கதரந்்வதடுக்கப் படுகின்றார.் 

❖ இந்தியாலெச ்கசரந்்த ஒகர தகெல் கலலஞர ்இந்திய நடனக் கலலஞரான கசத்னா ஜலன் 

ஆொர.் 

❖ 1986 ஆம் ஆண்டில் இெர ்நடன தினத் தகெலல உலகம் முழுெதும் அனுப்பினார.்   
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இதரெ ்செய்திகள் 

சி ம்தபாலி சு.தெ ் ப்பன் 

❖ தமிழ் அறிஞரும் வசாற்வபாழிொளருமான சிலம்வபாலி சு. வசல்லப்பன் தனது 91ெது 

ெயதில் வசன்லனயின் திருொன்மியூரில் காலமானார.் 

❖ இெர ்தமிழ் கமம்பாட்டுத் துலறயின் இயக்குநராகவும் உலகத் தமிழ் ஆய்வு லமயத்தின் 

நிறுெனர ்- இயக்குநராகவும் பதவி ெகித்தார.் 

 

❖ இெர ் சிலம்வபாலி, சி ப்பதிகாரெ ் சிந்தலனகள், சங்க இலக்கியத் கதன் மற்றும் பல 

புத்தகங்கலள எழுதியுள்ளார.் 

❖ தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் வமாழிக்கும் அெரதுப் பங்களிப்புகலள அங்கீகரிப்பதற்காக 

மாநில அரசு மற்றும் தமிழ்ெ ்சங்கம் ஆகியலெ அவருக்கு விருதுகலள ெழங்கியுள்ளன. 

❖ மூத்த்த தமிழ் அறிஞரான R.P. கசதுப் பிள்லள இெரின் வபயருக்கு முன்வனாட்டாக 

சிலம்வபாலிலயக் குறிப்பிட்டார.் இதுகெ காலம் முழுெதும் அெருடன் நிலலத்திருந்தது. 

 

புலகயில யின் தவறான பயன்பாடு 

❖ உ க சுகாதார நிறுவனத்தின்படி (WHO - World Health Organisation) 2017 ஆம் ஆண்டில் 

விற்பலனயானது $700 பில்லியனாக இருந்தது. இது WHO ஆனது மனித உடல்நலத்லத 

பாதுகாக்க லவண்டி தெ விட  நிலனத்தலத விட 250 மடங்கு அதிகமானதாகும். 

❖ புலகயிலல என்பது அதிக எண்ணிக்லகயிலான அதன் பயனாளரக்லளக் வகால்லும் ஒகர 

சட்ட ரீதியிலான கபாலதப் வபாருளாகும். 

❖ இந்தியப் புலகயிலல நிறுெனத்தின் தரவுப்படி புலகயற்ற புலகயிலலயின் உலகளாவிய 

நுகரவ்ுகளில் 84 சதவிகிதத்லத இந்தியா வகாண்டுள்ளது.  
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உ க சுகாதார ் புள்ளியிய ் 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உ க சுகாதாரப் புள்ளியிய ானது ஏப்ர ் 07 அன்று உ க சுகாதாரத் 

தினதத்ுடன் ஒன்றிப் தபாருந்துவதற்காக உ க சுகாதார அலமப்பினா ் 

தவளியிடப்பட்டது. 

❖ முதன்முலறயாக உ க  சுகாதாரப் புள்ளியிய ானது பாலினத்தின் அடிப்பலடயி ் 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ உலகில், குறிப்பாக ெளமிக்க நாடுகளில் ஆண்கலள விட வபண்கள் அதிக வாழ்நாலளக் 

தகாண்டுள்ளனர.் 

 

 

❖ உயிரியியல், சுற்றுச ்சூழல், சமூகக் காரணிகள், கதலெயினால் ஏற்படும் சில தாக்கங்கள் 

மற்றும் சுகாதாரெ ் கசலெகலள எடுதத்ுக் வகாள்ெது ஆகியலெ இதற்குக் 

காரணங்களாகும். 

❖ 2000 மற்றும் 2016 ஆண்டிற்கு இலடப்படட் காலகட்டத்தில் உலகில் பிறப்பின் கபாதான 

ொழ்நாள் எதிரப்ாரப்்பானது 66.5 ஆண்டுகளிலிருந்து 5.5 சதவிகிதம் அதிகரித்து 72.0 

ஆண்டுகளாக உள்ளது.  

 

அறுலவ சிகிெல்ெ பிரெவ விழிப்புணரவ்ு மாதம் 

❖ ஏப்ர ் மாதமானது ெரவ்லதெ அறுலவ சிகிெல்ெ பிரெவ விழிப்புணரவ்ு அலமப்பினா ் 

அறுலவ சிகிெல்ெ பிரெவ மாதம் கலடபிடிக்கப்படுகின்றது. 

❖ விழிப்புணரவ்ுப் பிரெெ்ாரங்களானது இயற்லகயான குழந்லதப் பிறப்புடன் 

ஒப்பிடும்லபாது அறுலவ சிகிெல்ெ முலறயினா ் பயன் அலடயாம ் இருப்பவரக்ள் 

அ ் து இந்த முலற லதலவயி ்ல  என்று நிலனக்கும்  தாய்மாரக்ளிலடலய அறுலவ 

சிகிெல்ெ பிரெவத்தின் எண்ணிக்லகலயக் குலறப்பதற்காக நடத்தப்படுகின்றது.  

 

லம ெரக்ிள் (My Circle) தெயலி 

❖ தபண்களின் பாதுகாப்பிற்கு உதவுவதற்காக FICCI மகளிர ்அலமப்புடன் (FLO - FICCI Ladies 

Organisation) இலணந்து பாரதி ஏரவ்டல் நிறுெனத்தால் லம சரக்ிள் என்ற வசயலியானது 

அறிமுகப்படுத்தப் படட்ுள்ளது.  
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❖ இந்தெ ் தெயலியானது அெசர கால சூழ்நிலலகளின் கபாது, இடத்லதக் குறிப்பிடட்ுக் 

காடட்ும் ெசதியுடன் வபண்கள் தங்களது குடும்பம் அல்லது நண்பரக்ளுக்கு SOS 

எசச்ரிக்லகலய அனுப்ப அனுமதிக்கிறது. இது ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் உள்ளிட்ட 13 

வமாழிகளில் எசச்ரிக்லகலய அனுப்ப அனுமதிக்கிறது. 

❖ இந்தச ் வசயலியானது ஏரவ்டல் மற்றும் ஏரவ்டல் அல்லாதது ஆகிய இரண்டு வதாலலத் 

வதாடரப்ு கசலெ அலமப்புடன் உள்ள வதாலலகபசிகளில் வசயல்படும்.  

 

மிகவும் தெ ்வாக்குள்ள 100 மனிதரக்ள் 

❖ ஆண்டின் உ கின் மிக தெ ்வாக்குள்ள முன்லனாடிகள், தல வரக்ள், சிறப்புத் 

தல வரக்ள், கல ஞரக்ள், தபருந் தல வரக்ள் ஆகிலயாலரக் தகாண்ட தி லடம்ஸின் 

மிகவும் தெ ்வாக்குள்ள 100 மனிதரக்ளின் பட்டிய ் தவளியிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலி ் ரில யன்ஸ் ததாழிற்துலறயின் தல வரான முலகே் அம்பானி இடம் 

பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ இந்த பட்டியலி ் இந்திய உெெ் நீதிமன்ற வழக்குலரஞரக்ளான லமனகா குருொமி மற்றும் 

அருந்ததி கட்ஜூ ஆகிலயாரும் இடம் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

❖ இந்திய தண்டலனெ ் ெட்டத்தின் பிரிவு 377-ஐ நீக்கியதன் மூ ம் ஓரினெ ் லெரக்்லக 

குற்றமி ்ல  என்று தீரப்்பு வழங்கப்படட் உெெ் நீதிமன்ற வழக்கான “நவ்கதஜ் கஜாகர ்

ெழக்கில்” இருெரும் ொதாடி வெற்றி வபற்றனர.்  

 

❖ இந்தப் பட்டிய ானது முதன்முலறயாக 1999 ஆம் ஆண்டி ் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ லடம்ஸ் அலமப்பானது 5 பிரிவுகளிலிருந்து த ா 20 நபரக்லள அங்கீகரிக்கின்றது.  
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ராலஜாரி தினம் – ஏப்ர ் 13 

❖ ராலஜாரி மாவட்டத்தின் விடுதல க்காக தங்கள் உயிரிலனத் தியாகம் தெய்த பலட 

வீரரக்ளின் துணிெெ்ல யும் வீரத்திலனயும் நிலனவு கூறும் விதமாக ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ர ் 13 ஆம் நாள் ராலஜாரி தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஜம்மு காே்மீர ் இந்தியாவுடன் இலணக்கப்படட்ப் பிறகு லமற்கு மாவட்டப் 

பகுதிகளிலிருந்து கிளரெ்ச்ியாளரக்ளுடன் இலணந்து பாகிஸ்தானானது பலடதயடுதத்ு 

1947 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்07 அன்று ராலஜாரி மாவடட்த்திலனக் லகப்பற்றியது.  

❖ எ ்ல ப் பகுதியிலிருந்து ஊடுருவிய கிளரெ்ச்ியாளரக்ள் மற்றும் பாகிஸ்தான் 

இராணுவத்தினரிடமிருந்து 1948 ஆம் ஆண்டு ஏப்ர ் 12 அன்று ராலஜாரி மீண்டும் 

லகப்பற்றப்பட்டது.  

 

 

உ க ஒவ்வாலம வாரம்  

❖ உ க ஒவ்வாலம வாரம் என்பது 2011 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உ க ஒவ்வாலம 

அலமப்பினா ் வருடந்லதாறும் கலடபிடிக்கப்படும் ஒரு உ களாவிய முன்தனடுப்பு 

ஆகும்.  

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ர ் 07 முத ் 13-ம் லததி வலர கலடபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருதத்ுருவானது  “உணவு ஒவ்வாலம என்பது உ களாவிய பிரெெ்லன” 

என்பதாகும். 

❖ உ க ஒவ்வாலம அலமப்பானது இராண்டாண்டிற்கு ஒருமுலற நலடதபறும் உ க 

ஒவ்வாலமக்கான கூடுலகயுடன் இலணந்து 2005 ஆம் ஆண்டு ஜூல  மாதம் உ க 

ஒவ்வாலம தினத்லத நடத்தியது. இத்தினம் ஆண்டுலதாறும் ஜூல  08 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது.  
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