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TNPSC துளிகள் 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் சவுதி அரரபியா ஆகிய நொடுகளின் மத்திய வங்கிகள் 

இலணந்து அரேர ்என்ற ஒரு போதுவான டிஜிட்டல் நாணயத்லத பவளியிட இருக்கின்றன. 

இது இரு நாடுகளுக்கும் இடடரய பதாடர ்சங்கிலி மற்றும் விநிரயாகிக்கே்ேடும் ரேரரடுத் 

பதாழில்நுட்ேம் ஆகியவற்றின் மூலமாக ரமற்பகாள்ளே்ேடுகின்ற நிதியியல் 

தீரவ்ுகளுக்குே் ேயன்ேடுத்தே்ேடும். 

❖ வயநாடு மாவட்ட நிரவ்ாகம் குரங்குக் காய்சச்ல் என்று அடைக்கே்ேடும் கியாசானூர ்

காடட்ு ரநாய்கள் (Kyasanur Forest Disease - KDF) வயநாட்டில் இருவருக்கு இருே்ேதாக 

பதரிவித்திருக்கின்றது. 

o இந்த டவரசானது போதுவாக குரங்குகளில் காணே்ேடும் ஒடட்ுண்ணிகள் மூலமாக 

மனிதரக்ளுக்குப் ேரவும். 

❖ மூத்த பவளியுறவுத் துடற அதிகாரியான சஞ்சய் சுதிர ் மாலத்தீவுகளுக்கான 

இந்தியாவின் தூதராக நியமிக்கே்ேட்டுள்ளொர.் 

❖ மூத்த அரசுத் துலற அதிகொரியொன ராஜீவ் நயன் பசௌரே மத்தியப் பபொதுப் ேணியாளர ்

ரதரவ்ாடணயத்தின் (Union Public Service Commission - UPSC) உறுே்பினராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளொர.் அதன் தடலவர ் அரவிந்த் சக்ரசனா அவருக்குப் ேதவிே் 

பிரமாணம் பசய்து டவத்தார.் 

❖ சமீபத்திய தரைரிலசப்படி, மத்திய அரசின் தீன்தயொள் அந்த்சயொதயொ சயொஜனொ – சதசிய 

நகரப்்புற ைொழ்ைொதொரம் (Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission - DAY-

NULM) என்ற சுயசைலைைொய்ப்புத ் திட்டத்லத அமை்படுதத்ுைதிை் தமிழ்நொடு 18-ைது 

இடத்திை் தரைரிலசப் படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 27 மொநிைங்களிை் ஆந்திரப்பிரசதசமும் 

குஜரொதத்ும் முதை் இரு இடங்கலள ைகிக்கின்றன. 

o கடந்த ைருடம் இசத பிரிவிை் தமிழ்நொடு 4-ைது நிலையிை் லைக்கப்பட்டிருந்தது. 

❖ இந்தியக் கடற்பலடயின்  75(I) என்ற திட்டத்தின் கீை் 6 நீரம்ூை்கிக் கே்ேல்கடள 

உள்நாட்டிரலரயத் தயாரித்திட ோதுகாே்பு பகாள்முதல் குழு (Defence Acquisition Council  - 

DAC)  ஒே்புதல் அளித்திருக்கின்றது. 

❖ ரதசிய மாணவர ்ேடடயின் இயக்குநர ்பெனரலாக பலே்டினன்ட் பெனரல் ராஜீவ் ரசாே்ரா 

ேதவிரயற்றுள்ளார.் 

❖ புதுதில்லியில் பநாய்டாவில் ரதசிய அருங்காட்சியக கல்வி நிடலயத்திற்கான புதிய 

வளாகம் மத்திய மனிதவள ரமம்ோடட்ுத் துடற அடமசச்ர ் பிரகாஷ் ொை்சடகரால் 

திறந்து டவக்கே்ேட்டது. 

❖ இந்திய அரசின் பேட்ரராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிவாயு அடமசச்கத்தின் சாரப்ில் 

நடத்தே்ேடும் சரவ்ரதச எண்பணய் மற்றும் எரிவாயு மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியின் 3-

வது ேதிே்பு 2019 ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 10-ம் ரததி துவக்கி டவக்கே்ேட இருக்கின்றது. 

❖ ரதசிய ரேரிடர ் ேதிபலதிரே்்பு நிதியில் (National Disaster Response Fund - NDRF) இருந்து 6 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒரு ஒன்றியே் பிரரதசத்திற்கு 7214.03 ரகாடிகள் அளவிற்கு மத்திய 

அரசின் கூடுதல் நிதிடய அளித்திடுவதற்கு மத்திய உள்துடற அடமசச்ர ் ராெ்நாத் சிங் 

தடலடமயிலான உயரம்ட்டக் குழு ஒே்புதல் அளித்திருக்கின்றது.  

o உதவியளிக்கே்ேடும் மாநிலங்கள் இமாசச்லே்பிரரதசம், (பவள்ளம் மற்றும் 

நிலசச்ரிவு) ஆந்திரே் பிரரதசம் (வறட்சி), குெராத் (வறட்சி), கரந்ாடகா (வறட்சி), 

மகாராஷ்டிரா (வறட்சி) மற்றும் ஒன்றியே் பிரரதசமான புதுசர்சரி (சூறாவளி). 
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❖ பிரதமர ் மகாத்மா காந்தியின் நிடனவு தினத்தன்று குெராத்தின் நவசொரி மாவட்டத்தில் 

உள்ள தண்டியில் ரதசிய உே்புச ் சத்தியாக்கிரக நிடனவிடத்டத நாட்டிற்கு 

அரே்்ேணித்தார.் 

o ரமலும் அவர ்அந்த நிடனவிட வளாகத்தில், 1930 ஆம் ஆண்டு வரலாற்றுச ்சிறே்பு 

வாய்ந்த தண்டி உே்புச ் சத்தியாக்கிரகத்தின் ரோது காந்தியுடன் நடந்த 80 

சத்தியாகிரகிகளின் சிடலகடள காந்தி சிடலரயாடு ரசரத்த்ுத் திறந்து டவத்தார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ெனவரி 26-ம் ரததி முதல் 31-ம் ரததி வடர மத்திய சுற்றுலாத ் துடற 

அடமசச்ர ் அல்ரோன்ஸ் கண்ணன்தனம் முன்னிடலயில் படல்லி பசங்ரகாடட்டயில் 

நடடபேற்ற ோரத ்ோரவ்் நிகை்சச்ியின் பகாண்டாட்டம் முடிவிற்கு வந்தது. 

o இந்நிகை்சச்ி ரதசேக்த உணரட்வ ஏற்ேடுத்தவும் நாட்டின் கலாசச்ார ேன்முகத் 

தன்டமடய ரமம்ேடுத்திடவும் எண்ணுகின்றது. 

❖ அபமரிக்காவின் நியூயாரக்்கில் சமீேத்தில் முடிவுற்ற மிகே்பேரிய ேயணக் 

கண்காட்சியான நியூயாரக்் டடம்ஸ் ேயணக் கண்காட்சி 2019ல் சிறந்த கண்காட்சிக்காக 

இந்தியா சிறே்பு விருதிடனே் பேற்றது. 

❖ ேஞ்சாே் அரசாங்கம் அடிே்ேடடத் ரதடவகள் மற்றும் கிராமே்புற உடக்ட்டடமே்புப் 

பணிகலள நிடறரவற்றுவதற்கு “போலிவுறு கிராமத் திட்டம்” என்ற பேயரில் 384.40 ரகாடி 

ரூோய் மதிே்பிற்கு ஒரு ஊரக ரமம்ோடட்ுத் திட்டத்திற்கு ஒே்புதல் அளித்திருக்கின்றது. 

o இத்திட்டம் ரதசிய ஊரக ரவடலவாய்ே்பு உறுதியளிே்புத் திடட்ம் மற்றும் 14-வது 

நிதி ஆடணயம் ஆகியவற்றிடமிருந்து நிதிகள் பேற்று நிதியுதவி அளிக்கே்ேடும். 

❖ இந்தியாவிற்கு நடுத்தர வடகடயச ் ரசரந்்த தடரயிலிருந்து வான் ரநாக்கி ஏவே்ேடும் 

கடற்ேடட ஏவுகடண ஒன்டற அளிக்க இஸ்ரரல் விமானே்ேடடத் பதாழிற்சாடல, 

இந்தியக் கடற்ேடட, பகாசச்ின் கே்ேல் கடட்ும் தளம் ஆகியவற்றுக்கு இடடரய ஒரு 

ஒே்ேந்தம் டகபயழுத்திடே்ேடட்து. 

❖ ராணுவத்தின் ேல்மருத்துவே் ேடடே்பிரிவு பிே்ரவரி 1-ஆம் ரததியன்று 78-வது ேடடே் 

பிரிவின் நிறுவன தினத்டதக் பகாண்டாடியது. 

❖ திருவனந்தபுரத்தின் தும்ோவிலிருக்கும் விக்ரம் சாராோய் விண்பவளி டமயத்தால் 

உருவாக்கே்ேட்ட லிதத்ியம் அயன் மின்கலத் பதாழில்நுட்ேத்டதே் ேரிமாற்றம் 

பசய்வதற்காக 141 நிறுவனங்களின் ேட்டியலில் இருந்து 10 நிறுவனங்கடள நிதி 

ஆரயாக்குடன் கலந்தாரலாசடன பசய்து இந்திய விண்பவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனம்  (Indian 

Space Research Organization - ISRO) ரதரந்்பதடுத்திருக்கின்றது. 

o இந்த லித்தியம் அயன் மின்கலன்கள் உண்டமயில் பசயற்டகக் ரகாள்களிலும் ஏவு 

வாகனங்களிலும் ேயன்ேடுதத்ுவதற்காக உருவாக்கே்ேடட்ிருக்கின்றன. 

❖ சரவ்ரதச நாணய நிதியமானது (International Monetary Fund) அதிகரிக்கும் வரத்்தக உரசல்கள் 

மற்றும் அதிகரிதத்ு வரும் அபமரிக்க வட்டி விகிதங்கடளக் காரணம் காட்டி இந்த வருடம் 

உலகப் போருளாதார வளரச்ச்ிக்கான தனது கணிே்டேக் குடறத்திருக்கின்றது. தனது 

உலகே் போருளாதாரே் ோரட்வயில் உலகப் போருளாதார வளரச்ச்ி 2019 ஆம் வருடம் 3.5 

சதவிகிதம் வளருபமன்றும் 2020-ம் வருடம் 3.6 சதவிகிதம் வளருபமன்றும் வளரச்ச்ி 

விகிதத்டதக் குடறத்திருக்கின்றது.  

o இது கடந்த அக்ரடாேர ்மாதத்தில் கணிக்கே்ேடட்டத விட முடறரய 0.2 மற்றும் 0.1 
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சதவிகிதம் குடறவாகும். 

❖ உலக எஃகு உற்ேத்தியாளரக்ள் அறிக்டகயின்ேடி, இந்தியா உலகின் இரண்டாவது 

மிகே்பேரிய எஃகு உற்ேத்தி பசய்யும் நாடாக ெே்ோடனே் பின்னுக்குத் 

தள்ளியிருக்கின்றது. 

o 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் எஃகு உற்ேதத்ி 106.5 மில்லியன் டன்களாகும். இது 

2017 ஆம் ஆண்டில் உற்பத்தி பசய்த 101.5 மிை்லியன் டன்களிலிருந்து 4.9 சதவிகிதம் 

அதிகமானதாகும். 

❖ மதத்ிய பவளியுறவுதத்ுடற அடமசச்கமானது தற்சமயம் அரப்ென்டினாவில் இந்தியத ்

தூதராகே் ேணியாற்றி வரும் 1993 ஆம் ஆண்டு இந்திய பவளியுறவுத் துடற அதிகாரியான 

சஞ்சீவ் ரஞ்சன் என்ேவடர பகாலம்பியக் குடியரசிற்கான புதிய தூதுவராக 

நியமித்திருக்கின்றது. 

❖ உள்நாட்டிரலரய மின் வாகனங்கடளே் போருத்துவடத ஊக்குவிக்கும் வடகயில் மின்சொர  

வாகனங்களின் உதிரிோகங்களின் மீதான இறக்குமதி வரிடய 15 - 30 என்ற 

சதவிகிதத்திலிருந்து 10 - 15 என்ற சதவிகிதமாக அரசு குடறத்திருக்கின்றது. 

o இந்த வரிக் குடறே்ோனது 2019 ஆம் ஆண்டு ெனவரி 30ம் ரததியிலிருந்து 

நடடமுடறக்கு வரும். 

❖ நியூசிலாந்திற்கு எதிரான 3-வது மற்றும் இறுதி சரவ்ரதச ஒருநாள் கிரிக்பகட் ரோட்டியில் 

விடளயாடும் இந்தியே் பேண்கள் கிரிக்பகட் அணியின் ரகப்டனொன 36 வயது மித்தாலி 

ராெ் 200வது சரவ்ரதச ஒருநாள் ரோட்டிகளில் விடளயாடும் முதல் பேண் வீரராகியுள்ளார.் 

❖ ரகால்ே் வீரர ்வாணி கபூர ்ஆஸ்திரரலியே் பேண்கள் PGA சுற்றுே் ேயணக் ரகாே்டேடயக் 

டகே்ேற்றிய முதல் இந்திய வீரராகியுள்ளார.் இது ஆஸ்திரரலியாவில் ேல்லாரட் ரகால்ே் 

டமதானத்தில் நடடபேற்ற முதலாவதான தகுதிச ் சுற்றுே் ரோட்டியில் மற்ற மூன்று 

நேரக்ளுடன் அவர ் பவற்றி ரதால்வியின்றி ஆடட்த்டத முடிதத்ு 12-வது இடதட்தக் 

டகே்ேற்றியதால் இந்த பைற்றிலயப் பேற முடிந்தது. 

❖ கடந்த வருட ஒதுக்கீடான 2.98 லடச்ம் ரகாடிகரளாடு ஒப்பிடுடகயில் 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான இலடக்கொை நிதிநிலை அறிக்லகயொனது ோதுகாே்பு அடமசச்கத்திற்கான 

ஒதுக்கீடுகடள 6.87 சதவிகித அளவிற்கு அதிகமாக 3.18 லடச்ம் ரகாடிகள் வடர 

ஒதுக்கியிருக்கின்றது. 

❖ மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் கூடட்ுறவுச ் சங்கங்கள் துடறயொனது மகாராஷ்டிராவிற்கும் 

மற்ற மாநிலங்களுக்கும் இடடரயயொன விவசாய வரத்்தகத்டத அதிகரிக்கும் ரநாக்கில் 

நாடு முழுவதிலும் ஆறு பேரிய நகரங்களில் ரமலாளரக்டள நியமிக்க 

முடிபவடுத்திருக்கின்றது. 

❖ 2016 குடிமகன் (திருத்தச ் சட்டம்) மரசாதாவிற்கு எதிராக நடடபேற்றுக் பகாண்டிருக்கும் 

போதுமக்கள் ரோராட்டத்திற்கு வலு ரசரக்்கும் வடகயில் மணிே்பூர ்திடரே்ேட இயக்குநர ்

அரிேம் ஷியாம் 2006 ஆம் ஆண்டு தனக்கு வைங்கே்ேட்ட ேத்மஸ்ரீ விருடதத் 

திருே்பியளித்தார.் 

o மணிே்பூரித் திடர உலகிற்கும் உலகத் திடரே்ேடங்களுக்கும் அவரது 

ேங்களிே்பிற்காக முன்னாள் இந்தியக் குடியரசுத ் தடலவர ் டாக்டர ் APJ அே்துல் 

கலாம் ேத்மஸ்ரீ விருடத அவருக்கு அளித்தார.் 
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❖ கல்வி முடறடய ரமம்ேடுதத்ுவதற்காக சிக்கிம் மாநில மனிதவள ரமம்ோடட்ுத் 

துடறயொனது டமக்ரராசாே்ட் நிறுவனதத்ுடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒே்ேந்தத்தில் 

டகபயாே்ேமிடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ ரேஸ்புக்கிற்குச ் பசாந்தமான (முகநூல்) தகவல் அனுே்பும் பசயலியான வாடஸ்்அே் 

(புைனம்) நிறுவனம் இந்தியாவில் சிறு வியாோரங்கடளயும் பதாழில் 

முடனரவாரக்டளயும் ஊக்குவிக்க “ஸ்டாரட்் அே் இந்தியா- வாடஸ்்அே் மிகே்பேரும் 

சவால்” என்ற ரோட்டிடய அறிவித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்தியப் பேண்கள் கிரிக்பகட் வீராங்கடன ஸ்மிரிதி மந்தானா நியூசிலாந்தில் நடடபேற்ற 

மூன்று ரோட்டிகள்  பகொண்ட பதாடரிை் ஆட்டமிைக்காமல் அடித்த 90 ரன்களுக்காகவும், 

தனது நான்காவது ஒருநாள் சதத்டத அடிதத்தற்காகவும் பேண்கள் 

மடட்டயொளரக்ளுக்கொன  ஐசிசி தரவரிடசயிை் முதலிடத்டதே் பிடித்திருக்கின்றார.் 

o அவர ் முதலிடத்டதே் பிடிே்ேதற்காக மூன்று இடங்கள் முன்ரனறியிருக்கின்றார.் 

அவடரத் பதாடரந்்து ஆஸ்திரரலியரக்ளான எலிஸ் ரேரியும் ரமக் ரலனிங்கும் 

உள்ளனர.் 

❖ தமிை்நாடு அரசு பிே்ரவரி 4 முதல் 10ம் ரததி வடர 30வது சாடலே் ோதுகாே்பு வாரத்டத 

அனுசரிக்கின்றது. 

o இந்த வருடத்திற்கான (2019) கருதத்ுரு “சாடலே் ோதுகொே்பு - உயிரப்் ோதுகாே்பு“ 

என்ேதாகும். 

❖ பிே்ரவரி 20 முதல் 24 வடர பேங்களூருவில் உள்ள எலஹொங்காவில் உள்ள விமானே்ேடட 

தளத்தில் ஏரரா இந்தியாவின் 12வது ேதிே்ோன ஏசரொ இந்தியா 2019 நடத்தே்ேட 

இருக்கின்றது. 

o சரவ்ரதச விமானே் ரோக்குவரதத்ு துடறயில் வியாோர வாய்ே்புகடள 

ஊக்குவிக்கும் வடகயில் இது ஒரு முக்கியமான நடடமுடறடய ஏற்ேடுத்த 

எண்ணுகின்றது. 

❖ மாநில கூடட்ுறவுச ் சங்கமான ஆவின் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கே்ேட்ட ோடல கத்தார ்

நாட்டின் தடலநகரான ரதாகாவில் தமிை்நாடு ோல்வளத ் துடற அறிமுகம் 

பசய்திருக்கின்றது. முன்னதாக இது சிங்கே்பூர ்மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகளுக்கும் 

ஏற்றுமதி பசய்யே்ேடுகிறது. 

❖ பகாசச்ி மாநகர காவல்துடறயொனது பகாசச்ியில் பரௌடிக் கும்ேல், தீய சமூக சக்திகள் 

மற்றும் ரோடத மருந்துகள் கும்ேல் ஆகிரயாரின் நடவடிக்டககடள ஒழிக்க ‘உடடந்த 

சாளர நடவடிக்டக‘ என்ற சிறே்பு நடவடிக்டகடய ரமற்பகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ போதுே் பிரிவில் போருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு 10 சதவிகித இட 

ஒதுக்கீடட்ட அளிே்ேதில் இந்தியாவின் ஏைாவது மாநிலமாக மகாராஷ்டிரா உருபவடுதத்ு 

இருக்கின்றது. 

o இந்த இட ஒதுக்கீடட்ட குெராத் முதலில் அமல்ேடுத்தியது. அதடனத் பதாடரந்்து 

பீகார,் இமாசச்லே் பிரரதசம், உத்தரே் பிரரதசம், ொரக்்கண்ட் மற்றும் அசாம் ஆகிய 

மாநிலங்கள் அமல்ேடுத்தியிருக்கின்றன. 
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❖ பிே்ரவரி 1 முதல் 3 வடர ொரக்்கண்ட் மாநிலத்தின் ராஞ்சியில் 2வது ொரக்்கண்ட் சரவ்ரதச 

திடரே்ேட திருவிைாைொனது ஒரு அரசு சாரா அடமே்ோன நவோரத ்நிரம்ாண் சங்கத்தால் 

ஏற்ோடு பசய்யே்ேடட்து. 

o இதற்கு 5 லடச் ரூோய் பதாடகயுடன் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிேரே்புத் துடற  

அடமசச்கத்தால் நிதியுதவி அளிக்கே்ேடட்து. 

❖ ஐக்கிய அரசு அமீரகதத்ின் “சகிே்புத் தன்டமக்கான வருடத்தின்“ துவக்க விைாடவத் 

துவக்கி டவே்ேதற்காக ரோே் பிரான்சிஸ் அரரபிய தீேகற்ேத்திற்கு கத்ரதாலிக்க 

ரதவாலய தடலடமயில் ரமற்பகாள்ளே்ேடட் முதலாவது ேயணத்டத 

ரமற்பகாண்டுள்ளார.் 

❖ நூறு T20 ரோட்டிகளில் விடளயாடிய முதல் ஆசியே் பேண்மணியாக ோகிஸ்தான் 

பேண்கள் கிரிக்பகட் அணியின் முன்னாள் அணித் தடலவரான சனா மீர ் உருபவடுதத்ு 

இருக்கின்றார.் 

o உலகில் இே்பேருடமடய அடடயும் 6வது பேண்மணி இவராைொர.் ரமலும் 

இே்ேடட்ியலில் 110 டி20 ரோட்டிகளில் விடளயாடிய வடகயில் ரமற்கு இந்தியத ்

தீவுகளின் திசயந்திர சடொட்டின் முன்னணியில் இருக்கின்றார.்  

❖ இந்தியொவின் தலைலம நீதிபதி ரஞ்சன் சகொகொயும் ஆந்திரப் பிரசதச முதை்ைர ்சந்திரபொபு 

நொயுடுவும் இலணந்து அமரொைதியிை் நீதிமன்ற ைளொகத்லதத் திறந்து லைத்தனர.் 

o இந்த நீதிமன்ற ைளொகம் ஆந்திரப் பிரசதச உயரநீ்திமன்றத்திற்கொன இலடக்கொை 

உயரநீ்திமன்றத்லதக் பகொண்டிருக்கும். 

❖ சிலறசச்ொலை ைடிைலமப்பிற்கொன முதைொைது சதசிய மொநொடு ஆந்திரப் பிரசதசத்தின் 

விசொகப்பட்டினத்திை் நடத்தப்பட்டது. 

❖ பொரம்பரியக் கலைகலள இலளய கலைஞரக்ள் பின்பற்றுைலத ஊக்குவிக்கும் ைலகயிை் 

புதுபடை்லியிை் “2019 சசொபன்” என்ற 6 நொடக்ள் நலடபபறும் இலச மற்றும் நடனத் 

திருவிழொ நடத்தப்பட்டது. 

o இது புதுதிை்லி மொநகரொட்சி மன்றதத்ுடன் (New Delhi Municipal Council - NDMC) 

இலணந்து புதுதிை்லி அரசொலும் சொகித்ய கைொ பரிசத்தொலும் நடத்தப்பட்டது. 

❖ விப்சரொ நிறுைனத்தின் தலைைரொன அசிம் பிசரம்ஜி “எரன்ஸ்ட் அண்ட் யங் வாை்நாள் 

சாதடன விருதுக்குே்” பேயரிடே்ேடட்ுள்ளொர.் 

o மிகே்பிரேலமாக EY என அறியே்ேடும் எரன்ஸ்ட் அண்ட் யங் நிபுணதத்ுவ 

ரசடவகடள அளிக்கும் ஒரு ேன்னாடட்ு நிறுவனமாகும். ரமலும் இது நான்கு 

மிகே்பேரிய கணக்கியல் நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ இந்திய அரசின் முன்னாள் பசயலாளரான P.S. கிருஷ்ணன் என்பைர ்2018-ம் ஆண்டிற்கான 

சமுக நீதிக்கான K.வீரமணி விருது வைங்கே்ேடவுள்ளொர.் 

❖ மும்டேயில் ெவுளிதத்ுடற அடமசச்கம் ‘படக்ரனா படக்ஸ் 2019’ என்ற ெவுளிதத்ுடற 

பதாழில்நுட்ேங்கள் மீதான ரதசிய மாநாடட்ட நடத்தியிருக்கின்றது. 

❖ பிரேலமாக ஆயுஷ்மான் ோரத ் என்று அறியே்ேடும் பிரதான் மந்திரி ென் ஆரராக்கியத ்

திட்டமொனது புது தில்லியில் PM-JAY என்ற பசயலிடய பவளியிட்டது. 

❖ தற்சமயம் பேட்ரராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிவாயுத் துடற அடமசச்கத்தின் கூடுதல் 



• 
•    
 
 
 
 

6 
 

  

பசயலாளராக சஞ்சய் சுதிர ் மொைத்தீவுகள் குடியரசிற்கான இந்தியாவின் அடுத்தத் 

தூதராக நியமிக்கே்டட்ிருக்கின்றார.் 

❖ சேரிமடல ரகாவிலில் பேண்கள் பசல்வது பதாடரே்ான சீராய்வு மனுக்களின் ேடட்ியல் 

மீது தனது தீரே்்டே உசச்நீதிமன்றம் தள்ளி டவதத்ுள்ளது அரதசமயம் திருவாங்கூர ்

ரகாவில்மன்றம் ரகாவிலினுள் அடனதத்ு வயதுே் பேண்களும் உள்ரள வருவதற்கு 

ஆதரவளிக்க உறுதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் அடமசச்கத்தால் (Ministry of Micro, Small and Medium 

Enterprises - MSME) மினிரத்னா என்ற பிரிவில் பவற்றியாளராக இந்தியாவின் ரதசிய 

திடரே்ேடங்கள் வளரச்ச்ிக் கைகம் ரதரந்்பதடுக்கே் ேட்டிருக்கின்றது. 

o எஸ்.சி/எஸ்டி பதாழில் முடனரவாரக்டள ஊக்குவிே்ேதில் அளித்த சிறே்ோன 

ேணிடய அங்கீகரித்ததற்கொக மத்திய போதுத ் துடற நிறுவனங்கடளே் 

ோராடட்ும்  விதமாக மத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர அடமசச்கத்தால் 

வைங்கே்ேடட் ோராடட்ுடரயின் ஒரு ேகுதியாக இது வைங்கே்ேடட்ிருக்கின்றது. 

❖ பேய்ஜிங்கில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான இந்தியா - சீனாவின் கூடட்ு ேணிக் குழுவின் 

8வது கூட்டம் நடத்தே்ேட்டது. 

❖ தீன்தயாள் உோத்யாய - ரதசிய நகரப்்புற வாை்வாதாரத் திட்டத்தின் வரம்டே மிகவும் 

ோதிக்கே்ேடக்கூடிய மக்களுக்கு நீட்டிக்க வீடட்ு வசதி மற்றும் நகரப்்புற 

விவகாரங்களுக்கான அடமசச்கம் (The Ministry of Housing & Urban Affairs - MoHUA) சஹரி 

சம்ரிதி உத்சவ் என்ற திட்டத்டத ஆரம்பிதத்ு இருக்கின்றது. 

o இந்த நிகை்ைொனது சுய உதவிக் குழுக்களின் உறுே்பினரக்ள் மற்ற அரசுத் 

திட்டங்கடள அணுகுவடத வசதிே்ேடுதத்ும் அந்த அடமசச்கத்தின் 

முயற்சிகடளக் காட்சிப்ேடுதத்ுகின்றது. 

❖ இந்தியக் கடற்ேடடயில் நடத்தே்ேடுகின்ற மிகுந்த பேருடமயுடடயதும் ேைடமயான 

கடற்ேடட விடளயாடட்ு நடவடிக்டககளில் ஒன்றானதுமான ரீகாட்டொ பகாசச்ிே் ேகுதி 

ேடகு இழுதத்லின் 2019வது ஆண்டு ேதிே்பு, பகாசச்ியில் நடத்தே்ேடட்து. 

o ஐன்எஸ் துரராணாசச்ாரியாடவச ் ரசரந்்த அணி ஒடட்ுபமாதத் ரீகாட்டா 

ரகாப்டேடயயும் பவன்றது. 

❖ ெம்மு காஷ்மீர ் மாநிலத்தின் லடாக் ேகுதியின் முதலாவது ேல்கடலக்கைகமான லடாக் 

ேல்கடலக்கைகத்டத பிரதமர ்துவக்கி டவத்தார.் 

❖ அபமரிக்காவில் நடடபேற்ற ஸ்குவாஷ் இறுதிே்ரோட்டியில் எகிே்டதச ் ரசரந்்த முகமது 

எல் பசரப்ினிடய வீை்த்தி இந்திய ஸ்குவாஷ் வீரர ் ரமீத ் தண்டூன் 2019 ஆம் ஆண்டின் 

சியாட்டல் ஓேன் ேட்டத்டத பவன்றார.் இது அவருடடய வாை்நாளில் நான்காவது 

ேட்டமாகும். 

❖ மத்திய அடமசச்ரடவயானது வருமான வரி மற்றம் மடறமுக வரிகளுக்கான குடறதீர ்

நிறுவனங்கடள ஒழிக்க ஒே்புதல் வைங்கியுள்ளது. 

o வருமான வரி பதாடரே்ாக போது மக்களின் புகாரக்ளுக்கு தீரவ்ு காண்ேதற்காக 

2003 ஆம் ஆண்டில் வருமான வரி குடறதீர ்அலுவலகம் உருவாக்கே்ேடட்து. 

❖ இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய இராெ்ஜியம் ஆகிய இரு நாடுகளுக்கிடடரயயான உறடவ 

ரமம்ேடுதத்ுவதில் தன்னுடடய ேங்டக பசலுத்தியதற்காக இந்தியாவின் மிகே்பேரிய 
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கடன் வைங்கும் எஸ்பிஐ வங்கியின் ஐக்கிய இராெ்ஜியத்தில் உள்ள பிராந்தியத ்

தடலடமயக வங்கிக்கு “இலண்டன் நகரத்தின் சுதந்திரம்” என்ற ேட்டம் வைங்கி 

பகௌரவிக்கே்ேடட்து. 

❖ உலகின் நீரத்்த பேட்ரராலிய வளிமத்தின் (LPG – Liquified Petroleum Gas) இரண்டாவது 

மிகே்பேரிய நுகரர்வார ் மற்றும் ஏற்றுமதியாளராக இந்தியா உருபவடுதத்ுள்ளது. இது 

விறகு மற்றும் மாடட்ு சாணம் ரோன்ற ோரம்ேரிய எரிபோருடக்ளுக்கு மாற்றாக 

தூய்டமயான எரிபேருடக்ளுக்கான அரசின் முன்பனடுே்புகளுக்கு உந்து சக்தியாக 

விளங்குகிறது. 

❖ மத்திய அடமசச்ரடவயானது திடரே்ேடத் துடற சட்டம் 1952-ஐ திருதத்ுவதற்கான 

மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிேரே்புத் துடற ேரிந்துடரத்த திடரே்ேடதத்ுடற திருத்த 

மரசாதா, 2019ற்கு ஒே்புதல் வைங்கியுள்ளது. 

o இந்த மரசாதா அங்கீகரிக்கே்ேடாத திடரே்ேடங்கடள வீடிரயா எடுத்தல் மற்றும் 

ரோலியான திடரே்ேடங்கள் ஆகியவற்றிற்கு தண்டடனகள் வைங்குவதன் மூலம் 

திருடட்ுத் திடரே்ேடங்கள் பதாடரே்ான பிரசச்டனகடள சமாளிே்ேடத 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.                       

❖ மகாராஷ்டிராடவச ் ரசரந்்த இளம் கடலஞரான சசிகாந்த் ோட்டீல் CIMA (Centre of 

International Modern Art) விருதின் பவற்றியாளராக அறிவிக்கே்ேடட்ுள்ளார.் 

❖ அரப்ெண்டினாவிற்கான இந்தியாவின் அடுத்தத ் தூதராக திரனஷ் ோட்டியா 

நியமிக்கே்ேடட்ுள்ளார.் 

❖ கனடொவின் திலரப்படம் மற்றும் பதொலைக்கொட்சி நிறுைனத்தொை் ைழங்கப்படும் 

ைொழ்நொள் சொதலனயொளர ்விருதுக்கு இந்திய ைம்சொைளிலயச ்சசரந்்த கனட திலரப்படத் 

தயொரிப்பொளர ்தீபொ சமத்தொ சதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

❖ இந்தியொ மற்றும் பிசரசிை் ஆகிய நொடுகளுக்கிலடசய மருத்துைம் மற்றும் சஹொமிசயொபதி 

மரபுசொர ் அலமப்புகளின் துலறகள் மீது ஒதத்ுலழப்பு நை்கிட சமற்பகொள்ளப்படட் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அலமசச்ரலை ஒப்புதை் ைழங்கியுள்ளது. 

❖ மூத்த இந்தியக் கொைை் பணி அதிகொரி ஏ.பி. மசகஸ்ைரி மத்திய உள்துலற 

அலமசச்கத்தின் சிறப்புச ்பசயைொளரொக நியமிக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

❖ ஆந்திரப் பிரசதச மொநிை அரசொனது அன்னதத்தொளரக்ளுக்கு (விைசொயிகளுக்கு) நிதியுதவி 

அளிப்பதற்கொக “அன்னதத்தொ சுஹிபொைொ” என்ற புதிய திடட்த்டதத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ வான்வழி மற்றும் கடல்சார ்ரதடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்டககளில் ஒதத்ுடைே்பு ஏற்பட 

ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒே்ேந்தத்தில் இந்திய கடரலாரக் காவற்ேடட மற்றும் இந்திய விமான 

நிடலய ஆடணயம் டகபயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான ரஞ்சித ் ரகாே்டேே் ரோட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் 

ஒடட்ுபமாத்தமாக இரண்டாவது முடறயாக பசௌராஷ்டிராடவ வீை்த்தி விதரே்ா அணி 

பவற்றி பேற்றுள்ளது. ரமலும் விதரே்ா அணி பதாடரச்ச்ியாக இரண்டாவது முடறயாக 

ரஞ்சிக் ரகாே்டேடய பவன்றுள்ளது. 

❖ புதிய அறிக்டகயின்ேடி, 2018 ஆம் ஆண்டில் ஒரு நாளில் சராசரியாக 10 மணி 

ரநரங்களுக்கு ரமல் ஆன்டலனில் (நிகை் ரநரத்தில்) இருக்கும் மிக அதிகளவிலான 

இடணயே் ேயனாளரக்டள பிலிே்டேன்ஸ் பகாண்டுள்ளது. 
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o இந்த அறிக்டகயில் பிரரசில் இரண்டாவது இடத்திலும் தாய்லாந்து மூன்றாவது 

இடத்திலும் உள்ளன. 

o தாய்லாந்தில் நடடபேற்ற EGAT ரகாே்டேே் ரோட்டியில் உலக சாம்பியனான இந்திய ேளு 

தூக்குதல் வீரர ்சாய்ரஹாம் மீராோய் சானு தங்கே் ேதக்கதட்த பவன்றுள்ளார.் 

o பவள்ளிே் ேதக்க நிடலயிலான ஒலிம்பிக் தகுதிச ் சுற்றுே் ரோட்டியில் 48 கிரலா 

எலடப் பிரிவில் சானு தங்கே் ேதக்கம் பவன்றுள்ளார.் 

❖ நாட்டில் ஒடட்ுபமாத்தமாக சரக்கு  மற்றும் ரசடவகள் வரி வசூலித்தலில் தமிை்நாடு  4வது 

இடத்தில் தரவரிடசே் ேடுத்தே்ேடட்ுள்ளது. 

o ஒடட்ுபமாத்தமாக ரூோய் 70,792 ரகாடிகள் வரி வசூலிதத்ு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்த இடத்திை் உத்தரே் பிரரதசம் மற்றும் 

கரந்ாடகொ ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

❖ ஐஐடி பமட்ராஸ் ஆனது தனது நிறுவனத்தில் பசயற்டக நுண்ணறிவு மீதான ஆராய்சச்ி 

டமயத்டதத ்பதாடங்கியுள்ளது. 

o இது பெரம்னிடய டமயமாக பகாண்டு பசயல்ேடும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் 

போறியியல் நிறுவனமொன ராேரட்் ரோஸ் நிறுைனத்துடன் இடணந்து 

உருவாக்கே்ேட்டது. 

❖ அருணாசச்லே் பிரரதசத்தின் இடா நகரில் தூரத்ரஷ்ன் அருண் பிரோ என்ற பதாடலக் 

காட்சி அடலவரிடசலய பிரதமர ் துவக்கி டவத்திருக்கின்றார.் இது வடகிைக்கு 

பதாடலக்காட்சி என்ற அடலவரிடசக்குே் பிறகு வடகிைக்குே் ேகுதியில் தூரத்ரஷ்னின் 

2வது அடலவரிடச ஆகும்.  

❖ மத்தியப் ேடட்ு வாரியதத்ுடன் இடணந்து ெவுளிதத்ுடற அடமசச்கம் புதுதில்லியில் 2019-

ம் ஆண்டு பிே்ரவரி 9ம் ரததியன்று “எழுசச்ி பேறும் ேடட்ு - சாதடன மற்றும் ரமலும் 

முன்ரனற்றம்” என்ற நிகை்சச்ிடய நடத்தியிருந்தது. 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூைல் அடமசச்கம் குெராத் மாநிலதத்ுடன் இடணந்து மூன்று வருட 

அளவிலான ஆசிய சிங்கங்களின் ோதுகாே்புத் திட்டம் என்ேடத ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 

இந்த மிகே்பேரிய பூடன வடககளின் கடடசிே் புகலிடமாக குஜரொத் விளங்குகிறது. 

o குெராத் அரசு, சிங்கங்களுக்கான சிறே்பு கால் நடட மருத்துவமடனகள் மீதும் 

முழுடமயான வசதியுடடய அவசர வண்டிகளுக்கொகவும் சைண்டி  

பசலவிடே்ேடும் 80 ரகாடி ரூோடய ஏற்கனரவ நிடறரவற்றியிருக்கின்றது. 

❖ பி.எ. சங்மாவின் நிடனவாக ரமகாலய மாநில அரசு திக்கிேண்டி டமதானத்திற்கு  

மறுபேயரிட முடிபவடுத்திருக்கின்றது. 

o துரா நகரில் AMPT சாடலடய ரநாக்கிச ் பசல்லும் ஒரு சந்திே்புே் ேகுதியும் 

திக்கிபண்டி டமதானதத்ுடன் ரசரத்த்ு P.A சங்மாவின் பேயரிடே்ேடட்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ திரிபுராவின் கடடசி அரசரான மகாராொ பீர ்பிக்ரம் கிரஷார ்மாணிக்யாவின் சிடலடய 

அகரத்லா விமான நிடலயத்தில் பிரதமர ்திறந்து டவத்தார.் 

❖ ரகாயம்புதத்ூரில் டவயம்ோடளயத்தில் விவசாயிகளின் தடலவரான நாராயணசாமி 

நாயுடுவின் சிடல மற்றும் மணி மண்டேத்டத தமிைக முதல்வர ்திறந்து டவத்தார.் 
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❖ சிறந்த ஆளுடகக்கான இந்தியாவின் ரதசிய டமயமும் (India’s National Centre for Good 

Governance - NCGG) வங்க ரதசத்தின் போது நிரவ்ாக அடமசச்கமும் இலணந்து 1800 

வங்கரதச குடிடமயியல் அதிகாரிகளுக்குப் ேயிற்சி அளிே்ேதற்கான புரிந்துணரவ்ு 

ஒே்ேந்தம் ஒன்றில் டகபயழுத்திட்டன. 

❖ கிரரட் இந்தியன் ேஸ்டாரட்் (கான மயில்) என்னும் ேறடவடய அடுத்த வருடம் குெராத்தில் 

நடடபேற இருக்கும் இடம்பேயர ் உயிரினங்களின் ோதுகாே்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் 

ஒே்ேந்தத்தின் (UN Convention on the Conservation of Migratory Species – CMS COP) 13-வது 

மாநாட்டிற்கான சின்னமாக மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கின்றது. இம்மாநாடு உலக 

வனவுயிர ்மாநாடு என்றும் அறியே்ேடும்.  

o இந்த சின்னம் மத்திய அடமசச்ர ் ஹரச்வரத்்தனால் பவளியிடே்ேட்டரதாடு 

அந்த அடமசச்கத்தால் அே்ேறடவ பசல்லமாக “கிபி” என்று பேயரிடே்ேட்டத் 

தகவலும் அவரால் பவளியிடே்ேட்டது.  

❖ “சட்டம், நீதி மற்றும் நீதிதத்ுடற அதிகாரம் – நீதிேதி P.N. ேகவதியின் அணுகுமுடற” என்ற 

மூை் சந்த் சரம்ாவால் எழுதே்ேட்ட புத்தகம் இந்தியாவின் தடலடம நீதிேதியால் 

பவளியிடே்ேட்டது. 

❖ உலக வங்கியின் தடலவர ் ேதவிக்கு ரடவிட் மல்ோஸ் என்ேவடர அபமரிக்க அதிேர ்

டிரம்ே் நியமித்திருக்கின்றார.் 

❖ மின்னணு வரத்்தகச ் சந்லதயில் நியாயமான மற்றும் ரோட்டிச ் சூை்நிடலடய இயலச ்

பசய்திடும் வடகயில் அரசு மின்னணுச ்சந்டத அடமே்பும் (Government e Marketplace - GeM) 

இந்தியே் ரோட்டி ஆடணயமும் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒே்ேந்தத்தில் டகபயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ ரகரள உயர ் நீதிமன்றம், வங்கி வாடிக்டகயாளரக்ளின் ரசமிே்புக் கணக்கிலிருந்து 

அவரக்ள் ஒே்புதல் அளிக்காமல் ரமற்பகாள்ளே்ேட்ட ேணபமடுே்புகளின் காரணமாக 

வாடிக்டகயாளருக்கு ஏற்ேட்ட நட்டத்திற்கான போறுே்பிலிருந்து வங்கிகள் தம்டம 

விடுவித்துக் பகாள்ள முடியாது என்று தீரே்்ேளித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 2 ரகாடி ரூோய்க்கு அதிகமாக டவே்புகடள மிகே் பேரியத் பதொலக 

என்று வடரயறுக்க முடிவு பசய்துள்ளது. இது முந்டதய 1 ரகாடி ரூோயிலிருந்த வரம்டே 

இரட்டிே்ோக்கியுள்ளது. இந்த நடவடிக்டக வங்கிகளின் பசயல்ோடட்ுச ் சுதந்திரத்டத 

அதிகே்ேடுதத்ும். 

❖ கராசச்ியின் ோகிஸ்தான் கடற்ேடட கே்ேல் கடட்ும் தளத்தில் “அடமதிக்காக 

ஒன்றுேடுதல்” என்ற கருதத்ுருவுடன் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 46 நாடுகள் ேங்குபேறும் 

5 நாடக்ள் நடடபேறுகின்ற ேன்னாடட்ு கடற்ேடடே் ேயிற்சியான “அமான்-19” பயிற்சி 

முடறே்ேடி துவக்கி டவக்கே்ேட்டது.  

o இந்த ேயிற்சி ஒருவருக்பகாருவர ் மற்ற நாடுகளின் கடற்ேயணமுடற மற்றும் 

பசயல்ோடட்ு நடடமுடறகடள அறிந்து பகாள்வதற்கான மன்றத்டத 

ஏற்ேடுத்தவும் கடலில் போதுவான ஆேதத்ுகடள எதிரப்காள்வதில் இருக்கும் 

பசயல்முடறகள் மற்றும் வழிமுடறகடள உருவாக்கவும் 

திட்டமிடே்ேட்டிருக்கின்றது. 

❖ பவளிநாடட்ுே் ேணியாளரக்ள் நீதிடய அணுகுவடத ரமம்ேடுதத்ும் ரநாக்கில் அபுதாபி 

நீதிமன்ற அடமே்பில் இந்தி மூன்றாவது அலுவல்பூரவ் பமாழியாக 

ரசரக்்கே்ேடட்ிருக்கின்றது. 
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o சமலும் மக்கள் நீதிமன்ற நலடமுலறகலளப் புரிந்து பகொள்ைதற்கு உதவிட 

அதிகொரிகள் சிக்கைொன சட்டபமொழி ைழக்குகலள விளக்குைதற்கொன ஒரு 

முயற்சியிை் இருபமொழி லகசயடட்ுக் குறிப்புகலளயும் 

உருைொக்கியிருக்கின்றனர.் 

❖ தமிை்நாடு முதலடமசச்ர ் ரகாயம்புதத்ூர ் மாவட்ட சிறு பதாழிற்சாடலகள் சங்கம் 

(CODISSIA  - Coimbatore District Small Industries Association) என்றடைக்கே்ேடும் பகாடீசியா 

பதாழிற்சாடலே் பூங்காடவ ரகாயம்புதத்ூரில் துவக்கி டவத்தார.் 1969-ஆம் ஆண்டில் 

சிறு பதாழிற்சாடல அடமே்ோக ஆரம்பிக்கே்ேட்ட இந்த அடமே்பு இந்த வருடம் தனது 50-

வது ஆண்டு போன் விைாடவக் பகாண்டாடுகின்றது. 

❖ பதாழிற்துடறயின் கூடுதல் தடலடமச ்பசயலாளரான K. ஞான ரதசிகடன தமிைக அரசு, 

தமிை்நாடு நில விற்ேடன ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்தின் (Real Estate Regulatory Authority - 

RERA) தடலவராக நியமித்திருக்கின்றது. 

❖ இமாசச்லே் பிரரதசத்தின் யுனா மாவடட்த்தில் உள்ள சிங்டஹன் கிராமத்தில் கிபரமிகா 

உணவுே் பூங்கா நிறுவனம் என்ேடத மத்திய உணவு ேதே்ேடுதத்ும் துடற அடமசச்ர ்

ஹரச்ிம்ரத் கவுர ்ோதல் துவக்கி டவத்தார.் 

o இமாசச்லே் பிரரதசத்தில் நடடமுடறே்ேடுத்தே்ேட்டிருக்கும் முதல் மிகே்பேரும் 

உணவுே் பூங்கா இதுவாகும். 

❖ இருதரே்பு வரத்்தகத்தில் வரி அல்லாத தடடகள் மற்றும் ேல்ரவறு இருதரே்பு 

விவகாரங்களின் மீது விவாதத்டத ஏற்ேடுத்திட இந்திய - ரநோள வரத்்தக 

உடன்ேடிக்டகடய மதிே்பிடும் 2-வது கூடுதல் பசயலாளர ் மடட்த்திலான சந்திே்பு 

இரண்டு நாள் சந்திே்ோக ரநோளத்தின் ரோக்ஹரா நகரில் நடத்தே்ேட்டது.  

❖ இந்தியா - நாரர்வ கடல் மாசுக் கடட்ுே்ோடட்ு முயற்சிடய ஏற்ேடுதத்ுவதற்காக 

இந்தியாவும் நாரர்வயும் ஒரு ரநாக்கத்திற்கான கடிதத்தில் டகபயழுத்திட்டன. 

❖ பதன் ஆே்பிரிக்காவிற்கான இந்தியாவின் உயர ்ஆடணயராக தற்சமயம் ேணியாற்றிக் 

பகாண்டிருக்கும் ருசச்ிரா காம்ரோெ் பூடானிற்கான இந்தியாவின் தூதராக 

நியமிக்கே்ேட்டார.் 

❖ பெனீவா நகரம் சமீேத்திய ஒரு விைொதத்திற்குள்ளான மதசச்ாரப்ின்டமச ்சட்டத்தின் மீது 

அதன் குடியிருே்ோளரக்ள் 55 சதவிகிதம் அதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததற்குே் பிறகு, 

ரதரந்்பதடுக்கே்ேட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசு ஊழியரக்ள் மத 

அடடயாளங்கடள அணிவடதத ்தடட பசய்திருக்கின்றது. 

❖ சிரனகா ோரத்்திேராொ என்ற பபண் வைக்கறிஞர ்நாட்டில் முதல்முடறயாக தான் எந்த 

சாதிடயயும் அல்லது மதத்டதயும் சாராதவர ்என்று அறிவிக்கும் ஒரு அலுவல்பூரவ்மான 

சான்றிதடைே் பேற்றிருக்கின்றார.் இவ்வடகயில் அைர ் நாட்டில்  இம்மாதிரியொன 

சான்றிதடைப் பேறும் முதல் நேராகியுள்ளார.் 

❖ ஆசியாவில் மிகே்பேரிய ஒரு வளாகமாக ரசலத்தில் ஒரு ஒருங்கிடணே்பு மற்றும் உயர ்

வடிவடமே்பு பகாண்ட ேல்ரநாக்கு கால்நடட மருதத்ுவமடனே் பூங்காைொனது 900 ஏக்கர ்

ேரே்ேளவில் ஏற்ேடுத்தே்ேட இருக்கின்றது.  

❖ 1993 ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி மாதம் 13-ம் ரததி அன்று ஆரம்பிக்கே்ேடுவதாக இரண்டாம் 

ரோே் ொன் ோலால் 1992 ஆம் ஆண்டு ரம மாதம் 13-ம் ரததியன்று ஏற்ேடுத்தே்ேட்ட உலக 

உடல் வியாதி தினமொனது ரராமன் கத்ரதாலிக்க திருசச்டேயின் ஒரு விருந்து தினமாகும். 
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❖ ஆே்கானிஸ்தாடனத் தாக்கிய ரசாவியத் ேடடகள் பவளிரயறிய பிறகும் 1992 ஆம் 

ஆண்டின் கம்யூனியசச ்சாரப்ு பகாண்ட அரசின் ேதவி விலகலுக்குே் பிறகும் ேதவிரயற்ற 

ஆே்கனிஸ்தானின் முதல் அதிேரான சிே்கதுல்லா முொதிதி காலமானார.் 

❖ பிரான்சின் 19 வயது ரகாரண்டின் பமௌபதத் ஆஸ்திரரலியாவின் ஆண்ட்ரு ஹாரிடசத் 

ரதாற்கடித்து பசன்டன ஓேன் ஏடிபி ரசலஞ்சர ் படன்னிஸ் ரோட்டியின் ேதக்கத்டத 

பவன்றார.் 

❖ எகிே்திய அதிேர ் அே்தல் ேரத எல்-சிசி ஆே்பிரிக்க ஒன்றியத்தின் தடலவராக 

எத்திரயாப்பியாவில் நடடபேற்ற கண்டத்திற்கான அடமே்பின் மாநாட்டில் 

ரதரந்்பதடுக்கே்ேட்டிருக்கின்றார.் 

❖ மத்திய அலமசச்ரலையொனது சமீபத்திை் கை்கத்தொ உயரநீ்திமன்றத்தின் கிலள அமரல்ை 

ஜை்லபகுறியிை் அலமத்திட ஒப்புதைளித்திருக்கின்றது. 

o முன்பமொழியப்படட்ுள்ள இந்த கிலள அமரவ்ு டொரஜ்ிலிங், கலிம்சபொங், ஜை்லபகுறி 

மற்றும் கூச ் பிகொர ் ஆகிய நொன்கு  மொைட்டங்கள் மீது தனது அதிகொர 

ைரம்பபை்லைலயக் பகொண்டிருக்கும். 

❖ மத்திய சநரடி ைரிகள் ைொரியத்தின் (Central Board of Direct Taxes) தலைைரொன சுசிை் சந்திரொ 

புதிய சதரத்ை் ஆலணயரொக நியமிக்கப்படட்ிருக்கின்றொர.் 

o இந்த நியமனம் இை்ைருடம் ைரவிருகின்ற பபொதுத் சதரத்லுக்கு முன்னதொக 

ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ பிப்ரைரி 14-ம் சததியன்று ஜம்மு கொஷ்மீரின் புை்ைொமொ மொைடட்த்திை் நிகழ்த்தப்பட்ட 

பகொடூர தீவிரைொதத் தொக்குதலுக்கு ஒரு நொள் கழிதத்ு இந்தியொ பொகிஸ்தொனிற்கு 

அளித்திருந்த “மிகவும் ரவண்டே்ேடட் நாடு” என்ற தகுதிடய ரதத்ு பசய்திருக்கின்றது. 

❖ மூத்த நிரவ்ாக அதிகாரி பிரரமாத ் சந்திர ரமாடி என்பைர ் வருமானவரித ் துடறக்கான 

உயரம்ட்ட பகாள்டக வடிவடமே்பு அடமே்ோன மத்திய ரநரடி வரிகள் வாரிய 

மன்றத்தின் (Central Board of Direct Taxes – CBDT) தடலவராக நியமிக்கே்ேட்டிருக்கின்றார.் 

❖ ரிடலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தடலவரும் ஆசியாவின் மிகே்பபரிய ேணக்கார நேருமான 

முரகஷ் அம்ோனி 437 ரகாடி ரூோய் நன்பகாடடயுடன் ஹரூன் இந்தியா மனிதரநயே் 

ேட்டியலில் முதலிடத்டதே் பிடிதத்ுள்ளார.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு முதல் பசயல்ோட்டிற்கு வந்த ரஷ்யாவின் ோரா தடகள வீரரக்ள் 

மீதான தலடகலள சில நிேந்தடனகளின் அடிே்ேடடயில் சரவ்ரதச ோராலிம்பிக்ஸ் குழு 

தளரத்்தியுள்ளது. 

❖ மாநிலத்தில் அறக்கட்டடள அல்லது சமூக அடமே்பு அல்லது லாே ரநாக்கில்லா 

நிறுவனங்களினால் ஒரர வளாகத்லதக் பகாண்ட தனியார ் ேல்கடலக் கைகத்டத 

ஏற்ேடுதத்ுவதற்கான மரசாதாடவ தமிை்நாடு அரசானது அறிமுகே்ேடுதத்ியது.  

o ேரிந்துடரக்கே்ேடட்ுள்ள தனியாரே்் ேல்கடலக்கைகமானது ேசுடம முயற்சி 

முன்பனடுப்பு மற்றும் ேல்துடற ேடிே்புகடளக் பகாண்டிருக்கும். 

❖ தமிை்நாடு பதாழில்முடனவுத் திறன் வளரச்ச்ி மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனத்தினால் (Tamil 

Nadu Innovation Grand Challenge - TNIGC) “தமிை்நாடு புத்தாக்க கிராண்ட் சவால்” என்ற ஒரு 

“ஸ்டாரட்் அே்” (புதிய பதாழில் பதாடங்குதல்) சவால் நிகழ்சச்ி ஒருங்கிடணக்கே்ேட்டது.  

❖ சண்டிகலரச ் சசரந்்த விமானே் ேடட அதிகாரியான ஹீனா பெய்ஸ்வால் இந்திய 
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விமொனப் பலடயின் முதலாவது பேண் விமானே் போறியாளராக உருபவடுதத்ுள்ளார.் 

பசன்ற ஆண்டு ைலரயிை் விமானே் போறியாளர ் பிரிவு முழுைதும் ஆண்களின் 

ஆதிக்கமொகசை இருந்தது.  

❖ மத்திய உள்துடற அடமசச்கமானது ேஞ்சாே்பின் குருதாஸ்பூர ்மாவட்டத்தில் உள்ள ரதரா 

ோோ நானக் நிலே்ேகுதிடய ோகிஸ்தானில் உள்ள கரத்ாரப்ூர ்சாஹிே் குருதை்ொராடவப் 

ோரட்வயிடுவதற்கு அங்கீகொரம் பகொண்ட நுடைவு மற்றும் பவளிரயற்ற புலம்பேயரவ்ு 

ரசாதடனச ்சாவடியாக அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 12 அன்று இந்தியக் குடியரசுத ் தடலவர ் ோராளுமன்றத்தின் 

டமய மண்டேத்தில் முன்னாள் பிரதமர ் அடல் பிகாரி வாெ்ோயியின் முழு உருவே் 

ேடத்டதத ்திறந்து டவத்தார.் 

❖ தமிை்நாட்டின் குன்னூரில் புதிய டவரஸ் தடுே்பு மருந்து உற்ேத்தி அலகு ஒன்டற 

அடமே்ேதற்கொக  இந்திய ோஸ்டர ்நிறுவனத்திற்கு (Pasteur Institute of India - PII) நிலத்டத 

ஒதுக்குவதற்கான ேரிந்துடரக்கு மத்திய அடமசச்ரடவ ஒே்புதல் வைங்கியுள்ளது. 

❖ துடணக் கடற்ேடடத் தடலவரான எஸ்.என். கரர்மடு விசாகே்ேடட்ினத்தின் கிைக்குக் 

கடற்ேடடப் பலடப் பிரிவின் தடலடமத ்தளேதியாகப் போறுே்ரேற்றார.் 

❖ அடமே்புசாரா துடறயில் ேணியாற்றும் பதாழிலாளரக்ளுக்கான “பிரதான் மந்திரி ஷரம் 

ரயாகி மந்தன் ரயாெனா” என்ற திட்டத்டத 2019 ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 15 அன்று மத்திய 

நிதி அடமசச்கம் பதாடங்கி டவத்தது. 

❖ கிரரட்டர ் சிம்லா ேகுதியில் வாழும் மக்களுக்கு நம்ேத் தகுந்த மற்றும் தூய்டமயான 

குடிநீர ் கிடடக்கே் பேறுவதற்கு உதவுவதற்காக ரூ.40 மில்லியன் மதிே்பிலான கடன் 

ஒே்ேந்தம் ஒன்றில் இந்திய அரசாங்கம், இமாசச்லே் பிரரதச அரசு மற்றும் உலக வங்கி 

ஆகிய மூன்றும் டகபயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ உலக காது ரகட்புத் திறன் தினத்டத (மொரச் ் 3) முன்னிடட்ு, திறன் ரேசிகள் உள்ளிட்ட 

இடசக் கருவிகளின் தயாரிே்பு மற்றும் ேயன்ோடு பதாடரே்ான ஒரு புதிய சரவ்ரதசத் 

தரத்திடன உலக சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் சரவ்ரதச பதாழிற் சங்கம் (International Trade 

Union) ஆகியடவ இடணந்து பவளியிடட்ுள்ளன. 

❖ IFFCO இந்திய பவகுெனத ் பதாடரப்ு நிறுைனத்தின் முன்னாள் உறுே்பினரக்ளுக்கான 

அடமே்பின் (IFFCO Indian Institute of Mass Communication Alumni Association - IIMCAA) சிறே்புக் 

குறிே்பீடட்ு விருடத போருளாதார மற்றும் வணிக அறிக்டகே் பிரிவில் “தி இந்துவின்” 

பேருநிறுவன ேதிே்ோசிரியரான பியூஷ் ோண்ரட பவன்றுள்ளார.் 

❖ இந்தியே் பிரதமர ் உத்திரே் பிரரதசத்தின் வாரணாசியில் உள்ள டீசல் இயந்திரத் 

பதாழிற்சாடலயில் (Diesel Locomotive Works - DLW) டீசல் எரிபோருளிலிருந்து 

மின்சாரத்திற்கு மாற்றியடமக்கே்ேட்ட முதலாவது இரயில் என்ஜிடன பகாடியடசதத்ுத் 

துவக்கி டவத்தார.் 

❖ இலங்டகயின் அடனத்து 25 மாவட்டங்கடளயும் ரசரந்்த 150 மாணவரக்ள் இந்தியாவில் 

கல்வி ேயில உதவும் பேருடமமிகு மகாத்மா காந்தி உதவித ்பதாடக வைங்கே் பேற்றனர.் 

❖ ரதசிய விருதுகளான ோரத ரத்னா, ேத்ம விபூசன், ேத்ம பூசன் மற்றும் ேத்ம ஸ்ரீ ஆகியன 

இந்திய அரசியலடமே்பின் விதி 18(1) என்ேதன் கீை் உள்ள விளக்கத்திற்குே் 

போருந்துைதொல் அவற்டற விருது பேறுேவரக்ள் தங்கள் பேயருக்கு முன் 

அடடபமாழியாகரவா துடண பமாழியாகரவா ேயன்ேடுத்த முடியாது என மத்திய 
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உள்துடற இடண அடமசச்ர ்கங்காராம் அஹிர ்பதரிவித்திருக்கின்றார.் 

❖ மத்திய வரத்்தக மற்றும் பதாழில்துடற அடமசச்ரும் விமானே் ரோக்குவரதத்ுத ் துடற 

அடமசச்ருமான சுரரஷ் பிரபு புது தில்லியில் SWAYATT எனும் அடமே்டே ஆரம்பிதத்ு 

லைத்தொர.்  

o இது அரசின் மின்னணு வணிகச ் சந்டதயின் (Government e Marketplace - GeM) மீது 

மின்னணுப் ேரிமாற்றங்கள் மூலம் பேண்கள் மற்றும் இடளஞரக்ள் 

ரமம்ோட்டிற்கான துவக்க நிறுவனங்கடள ஊக்குவிக்கும் ஒரு முயற்சியாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 19 அன்று தமிை் தாத்தா உ.ரவ. சாமிநாத அய்யரின் 165-வது 

பிறந்த நாள் விைா பகாண்டாடே்ேடட்து. 

❖ தமிை்நாடு முதலடமசச்ர ் வாை்வாதார டகத்தறி நிதி விருதுகள், பூம்புகார ் மாநில 

விருதுகள் மற்றும் நிதியியல் விருதுகள் ஆகியவற்டற ேடட்ு உற்ேத்தி பசய்யும் 3 

விவசாயிகளுக்கு அளித்தார.்  

❖ மத்திய அரசுே் ேணியாளர ்ரதரவ்ாடணயமானது (UPSC - Union Public Service Commission) 2019  

ஆம் ஆண்டில் நடடபேறும் குடிடமே் ேணித் ரதரவ்ுகளிலிருந்து ரமல்வகுே்டேச ்ரசரந்்த 

ஏடை மக்கள் 10 சதவிகித இட ஒதுக்கீடட்டே் ேயன்ேடுதத்ிக் பகாள்ளலாம் என்று 

அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ ஐக்கிய நாடுகள் போதுச ் சடேயானது இந்திய அதிகாரியான சந்திரபமௌலி 

இராமநாதடன யுக்திசார ் ரமலாண்டம, பகாள்டக மற்றும் உடன்ோடட்ுத் துடறயின் 

(Department of Management Strategy, Policy and Compliance - DMSPC) முக்கியமான ேதவிகளில் 

ஒன்றிற்கு நியமிதத்ுள்ளது.  

❖ சவுதி அரரபியா சரவ்ரதச சூரியசக்திக் கூடட்ிடணவின் (International Solar Alliance - ISA) 

கட்டடமே்பு ஒே்ேந்தத்தில் டகபயழுத்திடட்ுள்ளது. இந்தியா தடலடமயிலான இந்த 

புதுே்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் அடமே்பில் இடணயும் 73வது நாடாக சவுதி அரரபியா 

உருபவடுத்துள்ளது.  

o இதன் மூலம் தற்போழுது ISA-வில் 122 உறுே்பு நாடுகள் உள்ளன. 

❖ தமிை்நாடு மாநில ஆளுநர,் ரக. பிசச்ுமணிடய மரனான்மணியம் சுந்தரனார ்ேல்கடலக் 

கைகத்தின் துடணரவந்தராக நியமிதத்ுள்ளார.் இவர ் துடணரவந்தராகே் ேதவிரயற்ற 

நாளிலிருந்து மூன்று வருட காலதத்ிற்கு அே்ேதவியில் இருே்ோர.் 

❖ தனது நீதிமன்ற அடறடய பதாடரச்ச்ியொன ரகசிய கண்காணிே்பு சகமரொவின்  கீை் 

பகாண்டு வந்த நாட்டின் முதலாவது நீதிேதியாக மதராஸ் உயர ்நீதிமன்றத்டதச ்ரசரந்்த 

என்.எம். சுே்பிரமணியம் உருபவடுத்துள்ளார.்  

❖ பிே்ரவரி 20 அன்று அருணாசச்லே் பிரரதசம் மற்றும் மிரசாரம் ஆகிய வடகிைக்கு 

மாநிலங்கள் தமது மாநில தினத்டதக் பகாண்டாடின. 

o மிரசாரம் மற்றும் அருணாசச்லே் பிரரதசம் ஆகிய மாநிலங்கள் முடறரய 32-வது 

மற்றும் 47-வது மாநில தினத்டதக் பகாண்டாடின. 

❖ ேஞ்சாே் மாநில அரசானது ொலியன் வாலாோக் ேடுபகாடலக்காக பிரிட்டீஷ் அரலச 

மன்னிே்பு ரகடக்ுமாறு ரகாரியுள்ளது. 

o பிரிட்டீஷ் அரலச மன்னிே்பு ரகடக்ுமாறு ரகாருவதற்கான தீரம்ானமானது ேஞ்சாே் 

மாநில சட்டசடேயில் ஒருமனதாக நிடறரவற்றே்ேட்டது. 
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❖ பதற்கு மத்திய இரயில்ரவயானது பநல்லூர ் மற்றும் பசன்டன ஆகிய 

நகரங்களுக்கிடடரய புதிய பமய்ன் டலன் எலக்ட்ரிக் மல்டிபிள் யூனிட ் (MEMU - Mainline 

Electric Multiple Unit) பகாண்ட விடரவு இரயில் ரசடவடயத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ உணவு ேதே்ேடுதத்ும் பதாழிற்துலறக்கான மத்திய இடண அடமசச்ர ் சத்வி நிரஞ்சன் 

ரொதி அகரத்லாவின் துலக்ரகானா கிராமத்தில் சிகாரியா பேரும் உணவுே் பூங்காடவத ்

பதாடங்கி டவத்தார.்  

o நாட்டின் 17-வது பேரும் உணவுே் பூங்கா (Mega Food Park) இதுவாகும். சமலும் திரிபுரா 

மாநிலத்தின் முதலாவது பேரும் உணவுே் பூங்கா இதுவாகும். 

❖ 4-வது இந்திய–ஆசியக் கருத்தரங்கு மற்றும் மாநாடானது மத்திய வணிக மற்றும் 

பதாழிற்சாடலத் துடற அடமசச்ர ் சுசரஷ் பிரபுைொை் புதுதில்லியில் பதாடங்கி 

டவக்கே்ேடட்து. 

❖ ஆசியாவின் மிகே்பேரிய விமானக் கண்காட்சியான பபங்களுருவிை் நலடபபறும் ஏரரா 

இந்தியா – 2019ல் அபமரிக்காவின் ோதுகாே்பு தளைொட  உற்ேத்தி நிறுவனமான லாக்ஹீடு 

மாரட்்டின் F-21 என்ற ேல ேணிகள் சமற்பகொள்ளும் ஒரு ைலக ரோர ் விமானத்டத 

அறிமுகே்ேடுத்தியது.  

o இந்தியாவின் தனிதத்ுைத் திட்டமான இந்தியாவில் தயாரிே்ரோம் திட்டத்தின் கீை் 

டாட்டா ரமம்ேடுத்தே்ேட்ட அடமே்புகளுடன் இடணந்து லாக்ஹீடு மாரட்்டின் 

நிறுவனம் இந்த விமானத்டதத் தயாரிக்க இருக்கின்றது.  

❖ 2019-ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 12 அன்று மத்திய உணவு ேதே்ேடுதத்ும் பதாழிற்துலற  

அடமசச்ரான ஹரச்ிம்ரத் கவுர ் ோதல் ஆந்திரே் பிரரதசத்தின் ரமற்கு ரகாதாவரி 

மாவட்டத்தின் துந்துரு கிராமத்தில் ரகாதாவரி பேரும் நீர ் உணவுே் பூங்காடவத் 

பதாடங்கி டவத்தார.் 

o இது மீன்கள் மற்றும் கடல்சார ் போருடக்டளப் ேதே்ேடுதத்ுைதற்பகன்று  

பிரதத்ிரயகமாக பதாடங்கே்ேட்ட இந்தியாவின் முதலாவது பேரும் நீர ் உணவுே் 

பூங்காவாகும். 

❖ ேருவநிடல மாற்றம், வனங்கள் வளத்தின் ரமலாண்டம மற்றும் வனவிலங்கு உள்ளிட்ட 

ேல்ரவறு சுற்றுசச்ூைல் பிரசச்டனகள் மீதான ேணிகளுக்காக கனடாவின் பிரிட்டீஷ் 

பகாலம்பியா ேல்கடலக்கைகதத்ுடன் மத்திய அரசாங்கம் ஒரு புரிந்துணரவ்ு 

ஒே்ேந்தத்தில் டகபயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ மத்திய ோதுகாே்புே் ேடடயில் ேணியாற்றும் அடனதத்ு வீரரக்ளும் ேணியில் ரசரும் 

ரோதும் அல்லது விடுே்பில் பசல்லும் ரோதும் வணிகத்திற்காகே் ேயன்ேடும் 

விமானங்கடள இலவசமாக ேயன்ேடுத்திக் பகாள்ள முடிவு பசய்துள்ளது. 

o தற்போழுது வடர, இந்த வசதியானது ஆய்வாளர ் அல்லது அதற்கு ரமல் 

நிடலகளில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு மடட்ுரம வைங்கே்ேடட்ு வந்தது. 

❖ ரமற்கு இந்தியத ் தீவிடனச ் ரசரந்்த கிறிஸ் பகயில் ரமற்கு இந்தியத் தீவுகள் மற்றும் 

இங்கிலாந்து ஆகிய அணிகளுக்கு இடடரய நடடபேற்ற முதலாவது ஒருநாள் 

ரோட்டியின் ரோது சரவ்ரதச அளவில் 477 சிக்சரக்டள அடிதத்ு ோகிஸ்தான் அணியின் 

முன்னாள் வீரரான சாஹித் அே்ரிடியின் சாதடனடய முறியடிதத்ுள்ளார.் சாஹித ்அே்ரிடி 

476 சிக்சரக்ள் அடித்தரத இதுைலரயிை்  சாதடனயாக இருந்தது. 
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❖ ஆண்களுக்கான முதல் தர பிரீமியர ் கிரிக்பகட் ரோட்டியில் முதலாவது பேண் 

நடுவரக்ளாகே் ேணியாற்றவிருக்கின்ற எரலாய்ஸ் பசரட்ியர ்மற்றும் ரமரி வால்டிரரான் 

ஆகிய இருவரும் வரலாற்றுச ்சாதடன புரியவிருக்கின்றனர.் 

❖ பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி ரயாெனாடவ பிே்ரவரி 24-ம் ரததியன்று தமிை்நாடு 

முதல்வர ்துவக்கி டவத்தார.்  

o இத்திட்டத்டத பசன்டன கடலவாணர ் அரங்கத்தில் பதொடங்கி லைதத்ு சில 

விவசாயிகளுக்கு அத்திட்டத்தின் முதல் தவடணயான 2000 ரூோடய அவர ்

வைங்கினார.் இத்திட்டத்தின் ரோது மத்திய மந்திரி பியூஸ் ரகாயலும் 

உடனிருந்தார.்   

❖ உதத்ிரே் பிரரதசத்தின் ரகாரக்பூரில் பிே்ரவரி 24-ம் ரததியன்று இடடக்கால நிதி 

அறிக்டகயில் அறிவிக்கே்ேடட் விவசாயிகளுக்கு வருடாந்திர நிதி உதவித ் பதாடகயாக 

6000 ரூோய் அளிக்கும் திட்டத்டத பிரதமர ்துவங்கி டவத்தார.் 

❖ பிே்ரவரி 22-ம் ரததியன்று பசன்டன உயரநீ்திமன்றத்தின் கூடுதல் நீதிேதியாக நீதிேதி 

பசந்தில் குமார ்ராமமூரத்்திக்குே் ேதவிே் பிரமாணம் பசய்து டவக்கே்ேட்டது. 

o இந்த நியமனத்தின் மூலம் உயரநீ்திமன்றத்தின் நீதிேதிகளின் எண்ணிக்டக 

அனுமதிக்கே்ேடட் அளவான 75-ல் 60 என்ற எண்ணிக்டகடய எட்டியுள்ளது. 

❖ மதத்ிய தகவல் ஆடணயம், தகவல் அறியும் உரிடமச ் சட்டத்திை் இயந்திர மின்னணு 

வாக்குே்ேதிவு இயந்திரமும் ஒரு தகவல் என்று அறிவித்திருக்கின்றது. 

o எனசை தற்ரோது ரதரத்ல் ஆடணயம் தகவல் அறியும் உரிடமச ் சட்டத்தின் 

விலக்கு அளிக்கப்பட்ட விதிமுடறகளின் கீை் இயந்திர மின்னணு வாக்குே் ேதிவு 

இயந்திரத்டதே் ேற்றிய தகவல் அறியும் மனுவின் மீது தகவல் பதரிவிே்ேரதா 

அல்லது மறுே்ேரதா கட்டாயமாகின்றது. 

❖ பதாழில்நுட்ே ரசடவகள் நிறுவனமான படலாய்ட், இந்தியாவில் 10 மில்லியன் அல்லது 1 

ரகாடி பேண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு ஒரு ேயனுள்ள ரவடலடயத ் ரதரந்்பதடுே்ேதற்கு 

அவரக்லள சித்தே்ேடுதத்ும் ரவடலயில் கல்வி மற்றும் திறன் சமம்பொடட்ுப்  ேயிற்சியிடன 

அளிக்கவுள்ளது. 

❖ புதுதில்லியில் நடடபேற்ற சரவ்சதச துே்ோக்கிச ் சுடும் விடளயாடட்ுக் கூடட்டமே்பின் 

ரோட்டியில் ஆண்களுக்கான 10 மீட்டர ் ஏர ் டரபிள் பிரிவில் ஏற்கனரவ உள்ள உலக 

சாதடனடயத் தகரத்்த பசௌரே் சவுத்ரி முதலிடத்டதே் பிடிதத்ு தங்கே் ேதக்கத்டத 

பவன்றார.் 

❖ விடல மலிவான வீடுகளுக்கு அறிமுகே்ேடுத்தே்ேடட் சிறே்பு வரியொன 1 சதவிகிதத்துடன் 

ரசரத்த்ு தற்சமயம் கடட்ுமானத்தில் உள்ள வீடுகளின் மீதான 5 சதவிகித வரிடய 

குடறதத்ிட ஜிஎஸ்டி குழு முடிவு எடுத்திருக்கின்றது. 

o வீடு கடட்ுவதற்குத் ரதடவயான ஸ்டீல், சிபமண்ட் மற்றும் பேயின்ட் 

ஆகியவற்றின் மீதான வரிச ் சலுடககள் மூலம் கடட்ுமொன நிறுைனங்கள் 

லாேமடடவதாக கூறி அவற்டறயும் இக்குழு திரும்ேே் பேற்றிருக்கின்றது. 

❖ பீகாரின் ோரவுனியில் ோடன்ா பமட்ரரா ரயில் திட்டத்திற்கான அடிக்கல்டல பிரதமர ்

நாட்டினார.் 

❖ இந்திய வீடு கடட்ும் திட்டத்தின் கீை் இந்தியாவால் இலங்டகயில் கட்டே்ேட்ட 155 வீடுகள் 
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அந்நாட்டின் ரதாட்டே் ேகுதி குடியிருே்புகளிை் வசிே்ேவரக்ளுக்கு வைங்கே்ேடட்ன.  

❖ அரியானாவின் ரசானிேட் மாவட்டத்தில் உள்ள கானாவூரில் மூன்று நாடக்ள் நடடபேறும் 

விவசாய தடலடமதத்ுவ மாநாடட்ின் 4-வது ேதிே்பு அங்கு திட்டமிடே்ேடட்ுள்ள சரவ்ரதச 

ேைங்கள் மற்றும் காய்கறி முடனயத்தில் நடடபேற்றது. 

❖ புதுதில்லியில் கால்ேந்துப் ரோட்டிடய நடதத்ும் படல்லி கால்ேந்து அடமே்ோல் முதலாவது 

கால்ேந்து ரதன்ா விருது 34 வயதான ேத்மஸ்ரீ விருது பேற்ற சுனில் ரசத்ரிக்கு 

வைங்கே்ேடட்து. 

❖ இமாசச்லே் பிரரதசம் அம்மாநிலத்தில் இரண்டாவது அலுவல் பமாழியாக 

சமஸ்கிருதத்டத ரதரவ்ு பசய்ய 2019 அலுவல் பமாழி (திருத்தச ் சட்டம்) மரசாதாடவ 

நிடறரவற்றியிருக்கின்றது. 

❖ புரரா வாலிோல் லீக்கின் துவக்கே் ேதிே்டே காளிகட் ஹீரராஸ் அணிடய வீை்த்தி 

பசன்டன ஸ்ோரட்்டன்ஸ் அணி பவன்றுள்ளது. 

❖ பதலுங்கானா அரசாங்கம் நாராயண்ரேட் மற்றும் முழுகு என்ற புதிய இரண்டு 

மாவட்டங்களின் உருவாக்கத்டத அறிவிதத்ுள்ளது. இதன்மூலம் அம்மாநிலத்தில் உள்ள 

மாவட்டங்களின் எண்ணிக்டக 33 ஆக அதிகரித்திருக்கின்றது. 

❖ ஆே்கானிஸ்தானின் இடதுடக சுைற்ேந்து வீசச்ாளர ் ரஷித்கான் சரவ்ரதச டிபவன்டி 20 

ரோட்டிகளில் பதாடரச்ச்ியொன நான்கு ேந்துகளில் நான்கு விக்பகடட்ுகடள வீை்த்திய 

முதல் வீரராக உருபவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ திருவான்மியூர ் அரசுே் ேள்ளியில் பிே்ரவரி 25-ம் ரததியன்று பேருநகர பசன்டன 

மாநகராட்சியின் காடல உணவுத ் திட்டத்டத தமிைக ஆளுநர ் ேன்வாரிலால் புரராகித் 

துவக்கி டவத்தார.் 

o நகரத்தில் உள்ள அரசுே் ேள்ளிகளில் காடல உணடவ வைங்கிடுவதற்காக 

பசன்டன மாநகராட்சியானது அக்சயே் ோத்திரா எனும் அரசு சாராக் குழுவுடன் 

டகரகாரத்்துள்ளது. 

❖ இந்திய விவசாய ஆராய்சச்ி டமயத்தின் உவரநீ்ர ்மீன்வளரே்்புக்கான மத்திய நிறுவனம் 

பசன்டன ேட்டினே்ோக்கத்தின் நம்பிக்டக நகரில் மீன்கழிவு சுத்திகரிே்பு டமயதட்தத் 

துவக்கியிருக்கின்றது. 

o இது நம்பிக்டக நகரில் உள்ள சுய உதவி குழு ஒன்றின் மூலம் இயக்கே்ேடும். 

❖ ராெஸ்தானின் பெய்சால்மரில் பிே்ரவரி 17-ம் ரததியன்று பதொடங்கிய 2019 ஆம்  

ஆண்டுக்கான சரவ்ரதச வருடாந்திர ோடலவனத் திருவிைாவின் 40-வது ேதிே்பு 

நலடபபற்று முடிந்தது. 

o இந்த 3 நாள் திருவிைா கட்சிசார ்ஏரிக் ரகாட்லடயிலிருந்து ஒரு வண்ணமயமான 

ஊரவ்லதத்ுடன் ஆரம்பித்தது. இவ்விைா ோடலவன மாநிலதத்ின் பசழிே்ோன 

கலாசச்ார புராதனத்டதக் ரகாடிடட்ுக் காண்பிக்கின்றது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் ரமகாலயாவில் நடத்தே்ேட இருக்கும் ரதசிய 

விடளயாடட்ுக்களுக்கான சின்னமாக ரமகாலயா மாநில விலங்கான பேரிய புள்ளிச ்

சிறுத்டதயானது ரதரந்்பதடுக்கே்ேடட்து. 

❖ கத்தார ்ஓேன் படன்னிஸ் ரோட்டியின் இறுதி ஆடட்த்தில் பேல்ஜியத்டதச ்ரசரந்்த எலிஸ் 

பமரப்டன்ஸ் என்ற வீராங்கடன இத்தாலியின் சிரமானா ஹரலே்டேத ் ரதாற்கடிதத்ு 
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தனது வாை்நாளின் மிக உயரந்்த ேதக்கத்டதத் டகே்ேற்றி உள்ளார.் 

❖ ஆஸ்திரரலியாவின் தடுே்புக் காவல் முகொமிை் நான்கு வருடங்கடள கழித்த சூடானின் 

ஒரு அகதி ஆரவ்லரான அே்துல் அஜிஸ் முகமத,் புகலிடம் நாடுேவரக்ள் மீதொன 

ஆஸ்திரரலிய அரசின் மிகக் கடுடமயான பகாள்டகயின் தீவிரத்டத பவளிே்ேடுத்திக் 

காட்டியதற்காக சுவிடச்ரல்ாந்தின் பெனிவாவில் மாரட்்டின் என்னல்ஸ் 2019 எனும் ஒரு 

சரவ்ரதச மனித உரிடமகள் விருடத பவன்றிருக்கின்றார.் 

❖ ஒடிசாவின் கலிங்கா டமதானத்தில் நடந்த இறுதிே் ரோட்டியில் ரநோளத்டத 3-1 என்ற 

கணக்கில் வீை்த்தி பேண்களுக்கான சரவ்ரதச கால்ேந்து சுற்றுே் ேயணத்திற்கான ஹீரரா 

தங்கக் ரகாே்டேடய மியான்மர ்பவன்றது. 

❖ நாக்பூரில் ரஞ்சி சாம்பியனான விதரே்ா அணியொனது பரஸ்ட் ஆே் இந்தியா அணிலய  

வீை்த்தி கிரிக்பகட் விடளயாட்டில் இரானிக் ரகாே்டேடயத் தக்க டவதத்ுக் பகாண்டது. 

மும்டே மற்றும் கரந்ாடக அணிகடளயடுதத்ு பதாடரச்ச்ியாக இரண்டு இரானிக் 

ரகாே்டேகடள பவன்ற 3-வது அணியாக தற்ரோது விதரப்ொ அணி 

உருபவடுத்திருக்கின்றது.  

❖ அசாமின் பகௌஹாத்தியில் நடடபேற்ற 83-வது ரயானக்ஸ் சன்டரஸ் சீனியர ்

ரேட்மிண்டன் ரதசியே் ரோட்டியில் பேண்களுக்கான ஒற்டறயர ் ரோட்டியில் P.V. 

சிந்துடவ வீை்த்தி சாய்னா ரநவால் தனது ேட்டதட்தத ்தக்க டவதத்ுக் பகாண்டார.் 

❖ பசன்லன உயரநீ்திமன்றமொனது அலனதத்ு பொரொளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற 

உறுப்பினரக்ளும் ஒருசைலள அைரக்ளது சதரத்ை் சட்ட விசரொதமொனது என்று 

அறிவிக்கப்பட்டொை் அைரக்ள் தங்கள் ஊதியம், மற்ற படிகள் ஆகியைற்லற 

அபரொததத்ுடன் திருப்பிச ்பசலுத்த சைண்டும் என்று உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

o இந்த தகுதி நீக்க உத்தரவு அைரக்ளது பதவிக் கொைம் முடிந்த பின்சபொ அை்ைது 

முடிைலடைதற்சகொ முன்சபொ பபொருந்தும். 

❖ நீதிபதி A. ஆறுமுகசாமி ஆடணயத்தின் ேதவிக் காலத்டத தமிைக அரசு அடுத்த நொன்கு 

மொதங்களுக்கு நீட்டித்திருக்கின்றது. 

o 2017 ஆம் ஆண்டு பசே்டம்ேர ் 25-ம் ரததி முன்னாள் முதல்வர ் J. பெயலலிதாவின் 

மரணம் பதாடரே்ான சூை்நிடலகள் ேற்றி ஆராய இந்த ஒரு நேர ்ஆடணயத்டத 

மாநில அரசு நியமித்தது. 

❖ தமிை்நாடு அரசு 100 ரகாடி ரூோய் மதிே்பீட்டில் நாட்டின் உயர ் வம்ச மற்றும் கலே்பின 

காடளகளுக்கான புதிய உடற விந்தணு ரசமிே்பு டமயத்டத ரசலத்தின் ஒருங்கிடணந்த 

கால்நடடே் பூங்காவில் ஏற்ேடுத்தே்ேடும் என்று அறிவித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்திய விமானே்ேடட, ோகிஸ்தானின் டகேர ் ேக்தூன்க்வா மாகாணத்தில் ோலரகாட் 

எனும் ேகுதியில் பெய்ஷ்-இ-முகமது எனும் ேயங்கரவாத அடமே்பின் மிகே்பேரிய 

ேயிற்சிக் குழுவின் மீது விமானத ்தாக்குதல்கடள நடத்தியது. இதற்காக மிராெ் 2000 வடக 

ரோர ்விமானங்கள் ேயன்ேடுத்தே்ேட்டன. 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி, தடலடம பசயல் அதிகாரிகளின் ஊதியத்டத வங்கிகளின் 

அளவுருக்களான இருே்புநிடல அறிக்டக, கடன் விதிமுடற மீறல், லாேங்கள் மற்றும் 

நிரவ்ாக அறிக்டக ஆகியவற்றுடன் இடணே்ேதற்காக ஒரு புதிய விதிமுடறகடள 

ஏற்ேடுத்திட ேணியாற்றிக் பகாண்டிருக்கின்றது. 
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❖ பிே்ரவரி 19-ம் அன்று மத்திய அடமசச்ரடவ முத்தலாக் மீதான அவசரச ் சட்டத்திற்கு 

தனது அனுமதிடய அளிதத்ுள்ளது. இது கடந்த ஒரு வருடத்திற்குள்ளாக மூன்றாவது 

முடறயாகும். 

o இசச்ட்டம் இஸ்லாமிய ஆண்களால் அளிக்கே்ேடும் உடனடி முத்தலாக் முடறடய 

ஒரு தண்டடனக்குரிய குற்றமாக அறிவிக்கின்றது. 

❖ மகாராஷ்டிரா அரசு பிே்ரவரி 19-ம் ரததிடய சிவாஜியின் பிறந்த நாரளாடு 

நிடனவுேடுத்தி சிவாஜி பெயந்தி எனே்ேடும் மகாராொ சிவாஜி தினமாக 

அனுசரிக்கின்றது. 

❖ நடிடக கரீனா கபூர ் கான் சுவஸ்த ் தடுே்பு மருந்து இந்திய ேரே்புடரயின் தூதராக 

நியமிக்கே்ேட்டிருக்கின்றார.் 

o இந்த சுவஸ்த் தடுே்பு மருந்து இந்தியே் ேரே்புடரயானது இந்திய நிறுவனத்தாலும் 

பநடப்ைொரக்் 18 அடமே்ோலும் இடணந்து பவளியிடே்ேடட்ிருக்கின்றது. 

❖ மத்திய உள்துடற அடமசச்கம் அசாம் டரபிள்ஸ் ேடடயினடர அவரக்ள் ேடடத் 

தடலடமயகத்டத மிரசாரம் மாநிலத்தின் தடலநகரமான அய்ஸ்வால் எனும் 

ேகுதியிலிருந்து  ரொகாவ்சாங் ேகுதிக்கு ரம மாதம் 31-ம் ரததிக்குள்ளாக மாற்றியடமக்க 

உதத்ரவிடட்ுள்ளது. 

o தற்சமயம் அசாம் டரபிள்ஸ் ேடடயின் தடலடமயகமொனது அய்ஸ்வால் 

நகரத்தில் உள்ள கருவூலம் மற்றும் ரொடின் சதுக்கத்தில் அடமந்திருக்கின்றது. 

❖ இந்தியாவின் படன்னிஸ் வீரரான பிரெ்ரனஷ் குன்ரனஸ்வரன் தனது வாை்நாளின் சிறந்த 

சொதலனயொக ATP தரவரிடசயின் சமீேத்திய ேட்டியலில் 94-வது இடதத்ிற்கு 

முன்ரனறியுள்ளார.்  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 21-ம் ரததி, பசன்டனயில் தட்சிண ோரத இந்திே் பிரசச்ார 

சோவில் மகாத்மா காந்தியின் சிடலடய குடியரசுத் தடலவர ்ராம்நாத் ரகாவிந்த் திறந்து 

டவத்தார.் 

❖ பீகார ் அரசு ரவடலவாய்ே்பிலும் கல்வி நிடலயங்களிலும் போருளாதார ரீதியாக 

பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு 10 சதவிகித இடஒதுக்கீடு அளிே்ேதற்கான அறிவிக்டகடய 

பவளியிடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ மராத்தி ோஷா தின் மற்றும் மராத்தி ோஷா திவஸ் என்றும் அறியே்ேடும் மராத்தி பமாழி 

தினம் ஒவ்பவாரு வருடமும் பிே்ரவரி 27-ம் ரததி புகை்பேற்ற மராத்தி கவிஞர ் விஷ்ணு 

வரம்ன் ஷிரவ்த்கர ் என்ேவரது பிறந்த நாள் ஆண்டு விைாடவ அனுசரிே்ேதற்காக 

பகாண்டாடே்ேடுகின்றது. 

❖ ரதசிய எய்டஸ்் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் எதிரே்்புக் குடறோடட்ட அடடயே் பேற்ற ரநாய் 

(AIDS - Acquired Immuno-deficiency Syndrome) மீதான தனது ஆராய்சச்ியின் கவனத்டத 

டகவிடட்ு வரும் காலங்களில் புதிய பேயர ் மாற்றத்திற்கு பசல்ல 

முடிபவடுதத்ிருக்கின்றது.  

❖ வாரணாசியில் உள்ள மன் மகாலில் பிரதமர ் ஒரு டமயே்ேடுத்தே்ேட்ட மற்றும் 

ோதுகாக்கே்ேட்ட ஆய்வு டமயமாக இந்திய அகை்வாராய்சச்ி டமயத்தின் கீை் ஒரு 

பமய்நிகர ்அனுேவம் பகாண்ட அருங்காட்சியகத்டதத் துவக்கி டவத்தார.் 

❖ அரசு சாராக் குழு ஒன்றினால் பவளியிடே்ேட்ட சிஸ்த ் ோரத ் ேரே்புடர ஒழுக்கம், 
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குடிடமயியல் அறிவு, ேணிவு, நல்பலாழுக்கம் மற்றும் கண்ணியம் ஆகிய 

விழுமியங்கடளே் ேற்றி விழிே்புணரவ்ூட்டி இந்தியக் குடிமக்களின் பநறிமுடற 

குணாதிசயங்கடள வலுே்ேடுத்த எண்ணுகின்றது. இது டாக்டர ் அஞ்சலி குவாத்ராவின் 

ோதுகாே்புப் ேயிற்சி முன்பனடுே்பு அடமே்பின் ஒரு முயற்சியாகும். 

❖ இந்திய பிரதமர ் தனது பதன்பகாரிய சுற்றுே் ேயணத்தின் ரோது சிரயால் நகரத்தில் 

இந்திய பகாரிய ஸ்டாரட்் அே் டமயத்டதத் துவக்கி டவத்தார.் 

❖ ரதசிய ரேரிடர ்ரமலாண்டம ஆடணயம், நாக்பூரில், அனற் காற்று மீதான இரண்டு நொள் 

ரதசிய கருத்தரங்டக நடத்தியது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விடளயாடட்ு வீரர ் விருதிடன ஆசிய ஹாக்கி கூட்டடமே்பு 

இந்திய அணித ்தடலவர ்மன்ே்ரீத் சிங்கிற்கு வைங்கி பகௌரவித்திருக்கின்றது. 

o பேண்கள் அணியின் அதிரடி ஆட்டக்காரர ் லால்ரரம் சியாமி ஆண்டிற்கான 

எழுசச்ி நடச்த்திர வீரர ்விருதிடன பவன்றிருக்கின்றார.் 

❖ மத்திய இரயில்ரவத் துடற அடமசச்ர ்பியூஸ் ரகாயல் ரயில் திருஷ்டி என்ற அறிவிே்புே் 

ேலடகடயத ்துவக்கி டவத்தார.் 

o இது இந்திய இரயில்ரவயில் உள்ள அடனதத்ு டிஜிட்டல் மயமாக்கும் 

முயற்சிகடளயும் ஒருங்கிடணக்கும். ரமலும் இது பவளிே்ேடடத ்தன்டம மற்றும் 

போறுே்புடடடமடயயும் ஊக்குவிக்கும். 

❖ உலக நீடித்த ஆற்றல் தினங்கள் என்ேது இந்த துடறயில் நடத்தப்படும் ஐரராே்ோவின் 

மிகே்பேரிய வருடாந்திர மாநாடுகளில் ஒன்றாகும். 2019 ஆம் ஆண்டின் மாநாடு 

ஆஸ்திரியாவின் பவல்ஸ் நகரில் பிே்ரவரி 27 முதல் மாரச் ்01 வடர நடத்தே்ேடும். 

 

 தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சிப்பபட் – பபொன்விழொ  

❖ பநகிழிப் பபொருடக்ள் மற்றும் அது பதொடரப்ொன பதொழிற்துலறகளின் ைளரச்ச்ிக்கொக 

உருைொக்கப்பட்ட நிறுைனமொன மத்திய பநகிழிப் பபொறியியை் மற்றும் பதொழிை்நுட்ப 

கை்வி நிறுைனம் (Central Institute of Plastics Engineering & Technology - CIPET)  தனது பபொன்விழொக் 

பகொண்டொட்டங்கலளக் பகொண்டொடியிருக்கின்றது. 

❖ இந்நிறுைனம் 1968 ஆம் ஆண்டு பசன்லனயிை் ஐக்கிய நொடு ைளரச்ச்ித் திட்டத்தின் (United 

Nations Development Programme  - UNDP) உதவியுடன் நிறுைப்படட்தொகும். 



• 
•    
 
 
 
 

20 
 

  

 

❖ இதன் இயக்குநரக நிறுைனமொக சரை்சதச பதொழிைொளர ்நிறுைனம் பசயை்படட்து. 

❖ இந்திய அரசின் ரசொயனங்கள் மற்றம் உரதத்ுலற அலமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள 

ரசொயனங்கள் மற்றும் பபட்சரொலிய  ரசொயனங்கள் துலறயின் கீழ் பநகிழிப் பபொருடக்ள் 

துலறயிை் நொட்டிை் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதை் கை்வி நிறுைனம் இதுைொகும். 

❖ இது திறன் சமம்பொடு, பதொழிை்நுட்ப ஆதரவு சசலைகள், கை்வி மற்றும் ஆரொய்சச்ி 

ஆகியைற்றிற்கொக அரப்்பணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ பசன்லனயிை் தலைலமயகம் அலமயப் பபற்ற இந்நிறுைனம் பொலிமர ் மற்றும் அது 

பதொடரப்ொன பதொழிற்துலறகளின் சதலைகலளப் பூரத்்தி பசய்ைதற்கொக நொட்டின் 

பை்சைறு லமயங்களிை் பசயை்படட்ு ைருகின்றது. 

 

சொலைப் பொதுகொப்பு நிதி 

❖ தமிழக முதை்ைர ் சொலைப் பொதுகொப்பு மீதொன விழிப்புணரல்ை அதிகப்படுதத்ுைதற்கொக 

பை்சைறு யுக்திகலள நிலறசைற்றிட 65 சகொடிகள் அளவிற்கு பமொத்தமொக ஒரு நிதிலய 

ஒதுக்கியிருக்கின்றொர.் 

❖ இந்த அறிவிப்பு பிப்ரைரி 4 முதை் 10 ைலர தமிழகத்திை் அனுசரிக்கப்படவிருக்கும் 

ைருடொந்திர சொலைப் பொதுகொப்பு ைொரத்லதபயொட்டி அறிவிக்கப்படட்து.  

❖ இந்த ைருடம் சொலை விபதத்ுகள் குலறைொக இருக்கும் 3 மொைட்டங்களின் கொைை் 

ஆலணயரக்ள் “முதைலமசச்ரின் பதக்கம்” என்ற விருது ைழங்கி பகௌரவிக்கப்படுைர.் 

 

102 சசலை 

❖ தமிைக முதல்வர ் பேண்களுக்கும் புதிதாகே் பிறந்த குைந்டதகளுக்கும் 

மருத்துவமடனக்கு பகாண்டு பசல்லவும் திருே்பி அடைதத்ுச ் பசல்லவும் 

ேயன்ேடுத்தே்ேடும் 102 ரசடவக்காக 15 புதிய அவசர வண்டிகடள பவளியிட்டார.் 

❖ முன்னாள் முதல்வர ்பெயலலிதா முதன்முதலில் 2013ம் ஆண்டில் 102 வாகனச ்ரசடவடய 

பசன்டனயில் ஆரம்பிதத்ு டவத்தார.் பின்பு அது இதர மாவட்டங்களுக்கும் 

விரிவுேடுத்தே்ேடட்து. 
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டிஜிகொப் லகசபசி பசயலி 

❖ தமிை்நாடு காவல்துடற டிஜிகொே் என்றடைக்கே்ேடும் ஒரு புதிய டகரேசி பசயலிடய 

பவளியிடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இந்த பசயலிடயே் ேயன்ேடுததி ேயனாளிகள் டகரேசி திருடட்ு புகாரக்டளே் ேதிவு 

பசய்யவும் ரோலீசார ்ேறிமுதல் பசய்யே்ேடட் டகரேசிகளின் ேட்டியலில் ேயனாளியின் 

டகரேசி ஒரு ரவடள இருக்கின்றதா எனச ்ரசாதடனயிடவும் முடியும். 

❖ டிஜிகொே் பசேலிடயே் ேயன்ேடுத்தி மக்கள் IMEI எண்டண உறுதிே்ேடுத்தவும்  

பதாடலந்து ரோன இரு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் டகரேசிகள் ேற்றி புகாரளிக்கவும் 

அருகில் உள்ள காவல் நிடலயம், காவல்துடற பசய்திகள் மற்றும் ரோக்குவரத்து 

எசச்ரிக்டககள் ேற்றி பதரிந்து பகள்ளவும் முடியும். 
 

 

 

உழைன் பசயலி - JFarm 

❖ தமிை்நாடு, தனது மாநில அரசின் உைவன் பசயலியில் நியாயமான விடலயில் விவசாய 

நடவடிக்டககளுக்கான உேகரணத்டத விவசாயிகள் பேறுவடத இயலச ் பசய்திடும் 

வடகயில் ஒரு புதிய ரசடவடயத ்பதாடங்கிருக்கின்றது. 

❖ இந்த வசதி பசன்டனடயச ்ரசரந்்த டிராக்டர ்மற்றும் விவசாய உேகரண நிறுவனத்தின் 

ரசடவகள் பசயலிடய உைவன் பசயலியுடன் ஒருங்கிடணதத்ு ரமற் 

பகாள்ளே்ேட்டிருக்கின்றது. 
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❖ JFarm ரசடவகள் பசயலி சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு டிராக்டரக்ள் மற்றும் நவீன 

விவசாய உேகரணங்கடள வாடடகக்கு விடுவதன் மூலம் விவசாய இயந்திரமயமாக்கல் 

தீரவ்ுகடள அவரக்ள் எளிதில் அணுகிடுவடத அதிகப்ேடுத்திட எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்த பசயலியானது விவசாயிகள் தங்கள் உற்ேத்திடய அதிகே்ேடுத்தவும் தங்கள் 

வருமானத்டத குறிே்பிடத்தக்க அளவில் அதிகமாக்கவும் உதவும் வடகயில் உள்ளூர ்தட்ே 

பவே்ேநிடல முன்கணிே்பு, விவசாய எசச்ரிக்டகச ் பசய்திகள் மற்றும் ஆரலாசடன 

ஆகியவற்டறயும் அளிக்கின்றது. 

 

தமிழ்நொடு சூரிய மின்சக்திக் பகொள்லக 

❖ 2022ம் ஆண்டிற்குள்ளாக மாநிலத்திற்காக 9000 பமகாவாட் மின்சாரத்டத உற்ேத்தி 

பசய்திட எண்ணும் ஒரு புதிய “சூரிய மின்சக்திக் பகாள்டக 2019” என்ேடத தமிைக அரசு 

பவளியிடட்ு இருக்கின்றது. 

 

❖ 2012ம் ஆண்டில் இரத ரோன்ற ஒரு பகாள்டகயுடன் பவளியிடே்ேட்ட ஆவணம் மடறந்த 

முன்னாள் முதல்வர ் பெ.பெயலலிதாவால் பவளியிடே்ேடட் ‘பதாடலரநாக்குே் ோரட்வ 

2013’ என்ற ஆவணதத்ுடன் இடணக்கே்ேடட்ு ரமம்ேடுத்தே்ேடும் என்று தமிை்நாடு அரசு 

2018ம் ஆண்டு ெூன் மாதத்தில் அறிவிக்கே்ேடுகின்றது. 

❖ இந்தப் புதிய பகாள்டகயின்ேடி ‘தமிை்நாடு பதாடலரநாக்குே் ோரட்வ 2023’ என்ற 

ஆவணம் சூரிய மின்சக்தி இலக்கான 5000 பமகாவாடட்டயும் உள்ளடக்கியதாகும். 
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❖ பமாத்தமுள்ள இலக்கான 9000 பமகாவாட்டில், 40 சதவிகிதம் நுகரர்வார ்பிரிடவச ்ரசரந்்த 

சூரிய மின்சக்தி அடமே்புகளுக்கு ஒதுக்கே்ேடும். 

 

தமிழ்நொடு நிதிநிலை அறிக்லக 2019-20 

❖ தமிைக துடண முதல்வர ்ஓ. ேன்னீர ்பசல்வம் 2019 ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 8ம் ரததியன்று 

தமிைக சட்டே் ரேரடவயில் 2019-20 நிதியாண்டிற்கான மாநில நிதிநிடல அறிக்டகடயத் 

தாக்கல் பசய்தார.் 

சிறப்புக் கூறுகள் 

❖ தமிை்நாட்டின் நிதிே் பற்றொக்குடற 2019-20ம் நிதியாண்டில் 44,176.30 ரகாடியாக 

மதிே்பிடே்ேடட்ுள்ளது. இது நிதி விதிமுடறயான 3 சதவிகிதம் என்ற வரம்பிற்குள்ளாக, 

ஒடட்ு பமாத்த  மாநில உற்ேத்தியில் 2.50 சதவிகிதமாக இருக்கும். 

❖ மாற்றுத ்திறனாளி நேரக்ளுக்கு 3000 இரு சக்கர இயந்திர வண்டிகள் வைங்கே்ேடும். 

❖ கரிம ரவளாண்டமலய ஊக்குவிே்ேதற்காக அடனதத்ு மாவட்டங்களிலும் கரிம 

ரவளாண்டம சான்றளிே்பு டமயங்கள் அடமக்கே்ேடும். 

❖ 80 ஆை்கடல் மீன்பிடிே் ேடகுக் குழுக்களுக்கு 240 சநவிக் கருவிகள், 160 ஐசாட்-2 

பசயற்டகக் ரகாள் பதாடலரேசிகள், 160 நாவ்படக் உேகரணங்கள் ஆகியவற்டற அரசு 

வைங்க முன்பமாழிந்திருக்கின்றது. 

❖ 2000 மின்சாரே் ரேருந்துகடள வாங்குவதற்கு அரசு திட்டமிடட்ிருக்கின்றது. 

❖ ேைங்குடி மாணவரக்ளின் நலனிற்காக மிகவும் பின்தங்கிய ேைங்குடியினர ் ேகுதிகளில் 

புதிய ேள்ளிகடள ஆரம்பிக்கின்ற அரசு சாரா குழுக்களுக்கு ஆதரவளிக்க மாநில அரசு 25 

ரகாடிடய ஒதுக்கி இருக்கின்றது. 

❖ தமிை்நாடு மின்னணு நிரவ்ாக நிறுவனத்தின் கீை், பசயற்டக நுண்ணறிவு, பேருந் தகைை், 

இயந்திரக் கற்றல், ஆளில்லா விமானங்கள், இடணய தள விவகாரங்கள் ஆகியவற்டற 

உேரயாகித்திட “சிறே்பு நிபுணதத்ுவ டமயம்” ஒன்று அடமக்கே்ேடும். 

❖ உலக வங்கியின் உதவியுடன் தமிை்நாடு சுகாதார அடமே்பு சீரத்ிருத்தத் திட்டம் 

பவளியிடே்ேடும். 

❖ 250 பமகாவாட் திறனுடன் ரதனி, ரசலம் மற்றும் ஈரராடு ஆகிய மாவட்டங்களில் சூரிய 

ஒளி மின்சாரத ்திட்டங்கடள ஆரம்பிக்க அரசு முன்பமாழிந்திருக்கின்றது. 

 

ைறுலைக் சகொட்டிற்கு கீழுள்ள குடுை்பங்களுக்கு சிறப்பு உதவி 

❖ வறுடமக் ரகாட்டிற்கு கீரை உள்ளது என்று வடகே்ேடுத்தே்ேடட் ஒவ்பவாரு 

குடும்ேங்களுக்கும் 2000 ரூோடயப் ேங்கிடட்ுக் பகாடுக்கும் வடகயிலான வறுடம 

ஒழிே்புத் திட்டத்டத தமிைக அரசு பவளியிடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ குறிே்ோக விவசாய கூலிகள், நகரே்்புற ஏடைகள், கடட்ுமானம், மின்சாரம், விடசத்தறி, 

மீன்பிடித்தல், தீே்பேடட்ித ் பதாழில் ஆகிய துடறகளில் உள்ள பதாழிலாளரக்ள் 

ஆகிரயாருக்கு இந்த திட்டம் உதவியளிக்கும்.  
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❖ இந்த உதவி பமாத்தமாக 60 லடச்ம் குடும்ேங்களுக்கு, கிராமே்புறங்களில் 35 லடச்ம் 

குடும்ேங்களுக்கும் நகரே்்புறங்களில் 25 லடச்ம் குடும்ேங்களுக்கும் ேயனளிக்கும் என்று 

எதிரே்ாரக்்கே்ேடுகின்றது. 

❖ இதற்காக அரசு 1200 ரகாடி ரூோய்கடள ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ முதலடமசச்ர ் ரக. ேைனிசச்ாமி சட்டே் ரேரடவயின் விதி 110-ன் கீை் இந்த அறிவிே்டே 

பவளியிட்டார.் 

 

தமிழ்நொட்டின் முதை் இரு லககள் ைொற்று அறுலை சிகிசல்ச 

❖ திண்டுக்கல்டலச ் ரசரந்்த 29 வயதான நாராயணசாமிக்கு பவற்றிகரமான முதலாவது 

டகமாற்று அறுடவ சிகிசட்ச ரமற்பகாள்ளே்ேட்டது. அவர ் இறுதியாக சமீேத்தில் 

மருத்துவமடனயிலிருந்து விடுவிக்கே்ேடட்ார.் 

 

❖ 2018-ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி மாதம் பசன்டன ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி 

மருத்துவமடனயில் தமிை்நாட்டின் முதலாவது இரு டக மாற்று அறுடவ சிகிசட்ச 13 

மணி ரநர அளவிற்கு ரமற்பகாள்ளே்ேடட்து. 
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❖ விேதத்ு ஒன்றில் ேலியான, மூடளச ்சாவு அடடந்த நேரிடமிருந்து பேறே்ேட்ட ஒரு ரொடி 

டககளுடன் மருத்துவரக்ள் நாராயணசாமிக்கு அவரது முைங்டகக்கு கீரை லைதத்ு 

மீண்டும் அைருக்கு இரு டககடளயும் போருத்தினர.் 

 

பிரதைரின் தமிழ்நொட்டுச ்சுற்றுப் பயணை் 

❖ பசன்டன பமட்ரரா ரயிலின் ஊதாே் ேடட்டயின் கடடசிே் ேகுதிடயயும், தடரயின் 

அடியில் இயங்கும் ஆறு பமட்ரரா ரயில் நிடலயங்கடளயும் திருே்பூரிலிருந்து 

கொபணாளித ்பதாடலக்காட்சி மூலம் பிரதமர ்துவக்கி டவத்தார.் 

❖ அவர ்கீை்க்காணும் வசதிகளுக்கும் அடிக்கல் நாட்டினார.்  

o பசன்டன சரவ்ரதச விமான நிடலயத்தின் நவீனமயமாக்கல் (ேகுதி - III)  

o திருசச்ிராப்ேள்ளி விமான நிடலயத்தில் புதிய ஒருங்கிடணக்கே்ேட்ட 

நுடைவாயில் கட்டிடம் 
o திருே்பூரில் 100 ேடுக்டக வசதிகள் பகாண்ட பதாழிலாளர ் காே்பீடட்ு 

மருத்துவமடன. 

❖ ரமலும் அவர ்பிபிசிஎை் எண்ணூர ்கடற்கடர நிடலயக் கட்டடமே்டேயும் முழுடமயாக 

தானியங்கி ைசதி பசய்யே்ேட்ட எண்பணய்க் கிடங்டகயும் அதன் விநிரயாக 

வசதிகடளயும் நாட்டிற்கு அரே்்ேணித்தார.்  

 

பகொடீசியொ - பொதுகொப்பு புத்தொக்க லையம் 

❖ ோதுகாே்புத ் துடற அடமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமன் திருசச்ியில் ரகாடவ மாவட்ட சிறு 

பதாழில் அடமே்பு எனே்ேடும் பகாடீசியாவின் ோதுகாே்பு புதத்ாக்க டமயத்டத 

(CODISSIA  - Coimbatore District Small Industries Association)  துவக்கி டவத்தார.் 

❖ அவர ் தமிை்நாடு ோதுகாே்பு பதாழிற்சாடல பேருவழிே் ோடதத ் திட்டத்தின் கீை் புதிய 

திட்டங்கடள ஆரம்பிக்கும் சமயதத்ில் பகாடீசியாவின் அலுவல் நிரவ்ாகிகளுக்கு ஒரு 

சான்றிதடை வைங்கினார.் 

❖ நாட்டில் இதுரோன்ற முதலாவது டமயம் இந்த பகாடீசியா ோதுகாே்புப் புத்தாக்க மற்றும் 

உற்ேத்தி டமயரம ஆகும். 

 

தமிழ்நொட்டிை் புைை் பபயர்ந்தைரக்ளுக்கொன உதவி லையை் 

❖ ஒடிசொ மொநிை அரசு திருப்பூரிை் புைம்பபயரந்்தைரக்ளுக்கொன உதவி லமயத்லத 

ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 

❖ இம்டமயம் ஒடிசாவிலிருந்து தமிை்நாட்டிற்கு யாபரல்லாம் புலம்பேயரந்்து உள்ளாரக்ரளா 

அவரக்ளுக்கு ஆதரடவயும் உதவிடயயும் வைங்கும். 

❖ இம்லமயம் முக்கியமொக தீன்தயொள் உபொத்யொயொ கிரொமீன் பகௌசை்யொ சயொஜனொ 

திட்டத்தின்  கீழ் பயிற்சி பபற்ற திறனற்ற பதொழிைொளரக்ளின் குலறகலளத் தீரக்்கும். 

❖ சதசிய தலைநகரப் பகுதியொன படை்லியிலும், பபங்களூருவிலும் ஒடிசொ அரசொை் 
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ஏற்படுத்தப்பட்ட இதுசபொன்ற லமயங்கலளத் தவிர பசன்லனயிை் ஏற்படுத்தப்பட்டது 

அதன் மூன்றொைது லமயமொகும். 

❖ தீன்தயொள் உபொத்யொயொ கிரொமீன் பகௌசை்யொ சயொஜனொத் திட்டத்தின் கீழ் 

இம்மொதிரியொன லமயங்கலள ஏற்படுத்த கட்டலளயிடப்பட்ட ைலகயிை் தமிழ்நொட்டிை் 

இம்மொதிரியொன லமயத்லத ஆரம்பித்ததிை் ஒடிசொசை முதை் மொநிைமொகும். 

 

ஐக்கியப் சபரரசு – இந்திய சமூகப் புதுலைக்கொன சைொை் 

❖ மதரொஸ் இந்தியத் பதொழிை்நுட்ப நிறுைனத்லதச ் சசரந்்த மொணைரக்ள் ஐக்கியப் சபரரசு 

இந்திய சமூகப் புதுலமக்கொன சைொலிை் முதைொைது மற்றும் மூன்றொைது இடங்கலளக் 

லகப்பற்றியுள்ளனர.் 

❖ இரண்டொைது இடம் ஈசரொட்டிை் உள்ள பகொங்கு பபொறியியை் கை்லூரிலயச ் சசரந்்த 

அணிக்குச ்பசன்றது. 

 
 

❖ இந்த சபொட்டி ஐக்கியப் சபரரசு – இந்தியச ் சமூகத் பதொழிை் முலனசைொர ் கை்விக்கொன 

ைலையலமப்பொை்  (UK India Social Entrepreneurship Education Network - UKISEEN) 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த ைருடம் அதன் இரண்டொைது பதிப்பு நடத்தப்படட்து. 

❖ முன்னணியிை் இடம்பபற்ற திட்டங்களொைன 

o முதை் இடம் – சூரிய ஒளி மின்சொரத்லதப் பயன்படுதத்ி இடிக்கப்படட் கட்டிடக் 

கழிவுகலள மறுசுழற்சி பசய்தை். 

o இரண்டொைது இடம் – புதுலமயொன கொரப்ன் லட ஆக்லசடு பிரிப்புத் பதொழிை் 

நுட்பத்லதப் பயன்படுத்தி கடட்ுமொனம் மற்றும் இடிபொடுகளிலிருந்து 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த கடட்ுமொனப் பபொருடக்லள உற்பத்தி பசய்தை். 

o மூன்றொைது இடம் – புறஊதொ ஒளிக்கதிர ் மற்றும் அை்ட்ரொசவுண்ட ்

பதொழிை்நுட்பத்லதப் பயன்படுதத்ி மடிைன்தொள் (கிரொப்ட்) லிக்லனனின் 

கிரியொவூக்கி சீரழிவு. 



• 
•    
 
 
 
 

27 
 

  

2 புதிய ைொநகரொட்சிகள் – தமிழ்நொடு 

❖ தமிை்நாடு மாநில அரசு ஓசூர ்மற்றும் நாகரர்காயில் நகராட்சிகடள மாநகராட்சிகளாக 

தரம் உயரத்த்ுவதற்கான மரசாதாடவ நிடறரவற்றி இருக்கின்றது. 

❖ இதற்கான ஒரு மரசாதா பிே்ரவரி 14-ம் ரததியன்று அறிமுகே்ேடுத்தே்ேடட்ு சட்டே் 

ரேரடவயில் குரல் வாக்பகடுே்பின் மூலம் நிடறரவற்றே்ேடட்து. 

❖ இை்விரண்டு நகரொட்சிகலள மொநகரொட்சிகளொக தரம் உயரத்த்ுைதன் மூைம், தமிழ்நொடு 

பமொத்தமொக 14 மொநகரொட்சிகலளக் பகொண்டிருக்கும். 

 

விைசொய உற்பத்தி ைற்றுை் கொை்நலடகளுக்கொன பகொள்லக கட்டலைப்பு 

❖ தமிழ்நொடு விைசொய உற்பத்தி மற்றும் கொை்நலடகளுக்கொன ஒப்பந்த  விைசொய மற்றும் 

சசலைகள் மசசொதொ (ஊக்குவித்தை் மற்றும் சமம்படுதத்ுதை்) 2019 சட்டப்சபரலையிை் குரை் 

ைொக்பகடுப்பின் மூைம் நிலறசைற்றப்படட்து. 

❖ இது தமிழ்நொடு ஒப்பந்த விைசொய மற்றும் சசலை (ஊக்குவித்தை் மற்றும் சமம்படுத்துதை்) 

ஆலணயத்லத (TN Contract Farming and Services (Promotion and Facilitation) Authority) ஏற்படுத்திட 

எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்த ஆலணயம் ஒப்பந்த விைசொயத்லத மிகுந்த பைளிப்பலடயொகவும் எளிதொகவும் 

பைற்றிகரமொகவும் சமற்பகொள்ள உதவுைசதொடு சிை குறிப்பிடட் பகுதிகளிை் 

உரிலமயியை் நீதிமன்றத்திற்கொன அதிகொரங்கலளயும் பகொண்டிருக்கும். 

❖ இம்மசசொதொலை ஏற்றுக் பகொள்ைதற்கொன சநொக்கம் மத்திய அரசொை் பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

மொதிரி சட்ட மசசொதொவின் அடிப்பலடயிை் தயொர ்பசய்யப்படட்து. 

 

விருதுகள் ைற்றுை் அங்கீகொரங்கள் – தமிழ்நொடு 

❖ இந்தியொவிசைசய தமிழ்நொடல்டச ் சிறந்த மொநிைமொக இந்தியொ டுசட பத்திரிலக சதரவ்ு 

பசய்து 4 விருதுகலள ைழங்கியது. அந்தப் பிரிவுகளொைன 

o ஒடட்ுபமொத்தச ்பசயை்பொடு, 

o சட்டம் ஒழுங்கு 

o சமம்படுத்தப்படட் சட்ட ஒழுங்கு 

o சுற்றுைொ  

                  ஆகியலையொகும் 

❖ கடந்த ஐந்து ைருடங்களிை் 4 முலற உணவு தொனிய உற்பத்தி உயரவ்ுக்கொக, இந்திய 

அரசின் உயர ்விருதொன கிருஷி கரம்ொன் விருது பபறப்படட்து. 

❖ பபங்களூருலைச ் சசரந்்த பபொது விைகொரங்கள் லமயம் என்ற அலமப்பு சமூகப் 

பபொருளொதொர ைளரச்ச்ியின் அடிப்பலடயிை் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கொன தனது அறிக்லகயிை் 

ஆளுலமயிை் இரண்டொைது மொநிைமொகத் தமிழ்நொடல்டத் சதரவ்ு பசய்தது. 

❖ சிறந்த மனித ஆற்றை், பைமொன உடக்டட்லமப்பு ைசதிகள், மிலகமின் உற்பத்தி மற்றும் 

இயற்லக ைளங்கலள தன்னகத்சத பகொண்ட மொநிைமொக தமிழ்நொடு திகழ்ைதொை், 

இந்தியொவிசைசய இரண்டொைது பபரிய பபொருளொதொர மொநிைமொக விளங்குகிறது. 
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❖ பதொழிற்சொலைகளின் எண்ணிக்லக மற்றும் பணியமரத்்தப்படட்ுள்ள நபரக்ளின் 

எண்ணிக்லகயின் அடிப்பலடயிை் தமிழ்நொடு முதலிடம். 

❖ சதசியப் பயன்பொடட்ுப் பபொருளொதொர ஆய்வு நிறுைனம் நடத்திய ஆய்விை், 2018 ஆம் 

ஆண்டிை் பதொழிை் முதலீட்டிற்கு உகந்த மொநிைமொகத் தமிழ்நொடல்ட இரண்டொைது 

இடத்திை் தரைரிலசப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ பபரியகுளம் கொைை் நிலையம் இந்தியொவிசைசய 8ைது சிறந்த கொைை் நிலையமொகத் 

சதரவ்ு. 

❖ மகொத்மொ கொந்தி சதசிய ஊரக சைலைைொய்ப்பு உறுதித ் திட்டத்திலன திறலமயொக 

பசயை்படுத்தியதற்கொக மத்திய அரசின் 5 விருதுகள். 

❖ பபொது விநிசயொகத் திட்டத்திலன முழுலமயொக கணினி மயமொக்கியதற்கொக விருது. 

❖ மரபுசொரொ எரிசக்தித் துலறக்கொன கட்டலமப்புகலளச ் சிறப்பொக உருைொக்கியதற்கொக 

மத்திய அரசின் விருது. 

❖ இறந்தைரக்ளின் உடை் உறுப்புகலளக் பகொண்டு உறுப்பு மொற்று அறுலை சிகிசல்ச 

சமற்பகொள்ைதிை் முதன்லம மொநிைத்திற்கொன மத்திய அரசின் விருலத தமிழ்நொடு 

பதொடரந்்து நொன்கு ஆண்டுகளொக பபற்று சொதலன. 

❖ தமிழ்நொடு சபொக்குைரதத்ுக் கழகங்கள் சிறப்பொக பசயை்பட்டலமக்கொக மத்திய 

அரசிடமிருந்து 11 விருதுகள். 

❖ சகொலை, ஈசரொடு, மதுலர, திருசச்ிரொப்பள்ளி மொநகரொட்சிகளுக்கு சிறந்த 

நிரை்ொகத்திற்கொன சதசிய மற்றும் பன்னொடட்ு விருதுகள். 

❖ திடக்கழிவு சமைொண்லமக்கொக 2017 ஆம் ஆண்டிற்கொன ஸ்கொச ்ப்ளொட்டினம் விருது. 

❖ தமிழ்நொடு குடிநீர ் ைடிகொை் ைொரியத்திற்கு ஒருங்கிலணந்த சமைொண்லமத் தகைை் 

முலறக்கொன மத்திய அரசின் விருது. 

❖ “பபண் குழந்லதகலள பொதுகொப்சபொம், பபண் குழந்லதகளுக்கு கற்பிப்சபொம்” திட்டத்லத 

சிறந்த முலறயிை் பசயை்படுத்தியலமக்கொக இந்தியொவின் முதன்லம மொநிைத்திற்கொன 

விருது. 

 

தமிழ்நொடு கூலித் பதொழிைொளரக்ள் நைத் திட்டை் 1994 - திருத்தை் 

❖ தமிை்நாடு கூலித ் பதாழிலாளரக்ள் (கடட்ுமானத் பதாழிலாளரக்ள்) நலத் திட்டம் 1994-ை் 

ஒரு திருத்தம் பசய்வதன் மூலம் நகரத்தில் உள்ள ேதிவு பசய்யே்ேட்ட கடட்ுமானத் 

பதாழிலாளரக்ள் அம்மா உணவகதத்ில் உணடவ இலவசமாகே் பேற முடியும் என்ற புதிய 

திட்டம் அறிமுகே்ேடுத்தே் ேடவிருக்கிறது. 

❖ பேருநகர பசன்டன மாநகராட்சியிலிருந்து பேறே்ேட்ட ேரிந்துடரயின் அடிே்ேடடயில் 

நகராட்சி நிரவ்ாகம் மற்றும் குடிநீர ் விநிரயாகத் துடறயானது இதற்கான ஒரு 

அரசாடணடயப் பிறே்பிக்கவிருக்கிறது. 

❖ இத்திட்டமானது பதாழிலாளரக்ள் தங்களுக்குத் ரதடவயான உணடவ இலவசமாகே் 

பேற அனுமதிக்கிறது. ரமலும் அவரக்ளின் மாதச ் பசலவானது உணவகங்களினால் 

ேராமரிக்கே்ேடும். 
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❖ இந்த பசலவினங்கள் அந்த உணவகங்களுக்கு தமிை்நாடு கடட்ுமான பதாழிலாளரக்ள் நல 

வாரியத்தினால் (TNCWWD - Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board) பசலுத்தே்ேடும். 

 

பநகிழிப் பபொருட்களின் மீதொன தலடலய மீறுபைரக்ள் - தண்டலன 

❖ தமிை்நாடு அரசானது பநகிழிே் போருடக்ளின் மீதொன தடடடய மீறுேவரக்ள் மீது 

தண்டலன விதிப்பதற்பகன்று ஒரு மரசாதாடவ நகரொட்சிச ் சட்டத்டதத் 

திருதத்ுவதற்காக மாநில சட்டமன்றத்தில் அறிமுகே்ேடுதத்ியுள்ளது. 

❖ பநகிழிே் போருடக்டள இருே்பு டவத்தல், விநிரயாகித்தல், மற்ற இடங்களுக்கு பகாண்டு 

பசல்லுதல் மற்றும் ஒருமுடற ேயன்ோடு பகாண்ட பநகிழிகடள விநிரயாகித்தல் 

ஆகியவற்டற முதல்முடறயாக ரமற்பகாள்ளும் நேரக்ளுக்கு ரூ.25,000 அேராதம் 

விதிக்கே்ேடும். இடதரய இரண்டாவது முடற ரமற்பகாண்டால் ஐம்ேதாயிரமும் 

மூன்றாவது முடற ரமற்பகாண்டால் ரூ. 1 லடச்மும் அேராதம் விதிக்கே்ேடும். 

❖ வணிக வளாகங்கள், ெவுளி நிறுவனங்கள் மற்றும் ேல்போருள் அங்காடிகள் ரோன்ற 

பேரு வணிக நிறுவனங்களில் ேயன்ேடுத்தே்ேடும் மற்றும் விநிரயாகிக்கே்ேடும் ஒரு 

முடற ேயன்ோடு பகாண்ட பநகிழிே் போருடக்ளுக்கு அேராதம் விதிக்கே்ேடும். 

முதல்முடறயாக இவற்டறே் ேயன்ேடுத்தினால் ேத்தாயிரமும் இரண்டாவது முடறயாக 

இைற்லறே் ேயன்ேடுதத்ினால் ேதிடனந்தாயிரமும் மூன்றாவது முடறயாக இவற்டறே் 

ேயன்ேடுதத்ினால் இருேத்டதந்தாயிரம் ரூோயும் அேராதம் விதிக்கே்ேடும். 

❖ இந்த மரசாதா பின்வரும் சட்டங்களில் திருத்தம் பசய்யவிருக்கிறது. 

o பசன்டன நகர மொநகரொட்சிச ்சட்டம், 1919 

o தமிை்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சடட்ம், 1920 

o மதுடர நகர மாநகராட்சிச ்சட்டம், 1971 

o ரகாயம்புதத்ூர ்நகர மாநகராட்சிச ்சட்டம், 1981 

 

18-ைது இலணயதள ைொநொடு 

❖ தமிை் பமாழியில் தகவல் பதாழில்நுட்ேத்திற்கான சரவ்ரதச மன்றமும் அண்ணா 

ேல்கடலக் கைகமும் இடணந்து 18-வது இடணயதள மாநாடட்ட நடத்த முன் 

வந்திருக்கின்றன. 

❖ இது 2019-ஆம் ஆண்டு பசே்டம்ேர ்மாதம் 20 முதல் 22 ரததி வடர நடத்தே்ேடும். 

❖ இம்மாநாட்டின் கருத்துரு “தமிை் இயந்திரவியல் மற்றும் பமாழி பசயலாக்கம்” 

என்பதொகும். 

❖ 17-வது உலகத ்தமிை் இடணயதள மாநாடு ரகாயம்புதத்ூரில் உள்ள தமிை்நாடு விவசாயே் 

ேல்கடலக் கைகத்தில் “அறிவுசார ் தமிை் ரதடுபோறிகள்” எனும் கருதத்ுருவுடன் 

நடடபேற்றது. 
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110 விதியின் கீழ் அறிவிப்புகள் 

❖ சட்டசடேயில் 110 விதியின் கீை் தமிைக முதல்வர ் ேல்ரவறு அறிவிே்புகடள 

பவளியிடட்ுள்ளார.் 

❖ கீை்க்காணும் தடலவரக்ள்/ஆளுடககளுக்கு உருவச ்சிடலயுடன் கூடிய மணி மண்டேம் 

மற்றும் நூலகம் அடமத்தல் 

கவிமணி ரதசிக விநாயகம் பிள்டள ரதரூர ்- கன்னியாகுமரி மாவட்டம்  

சர.்ஏ.டி. ேன்னீர ்பசல்வம் திருசச்ி மாவட்டம் 

வி.ரக. ேைனிசாமி கவுண்டர ் ரவடட்டக்காரன் புதூர ்- ரகாடவ மாவட்டம் 

இரடட்டமடல சீனிவாசன் ரகாழியாளம் – மதுராந்தகம் 

ரேரரசர ் பேரும்பிடுகு முத்தடரயர ்

அல்லாள இடளய நாயக்கர ்

ரெடரே்ாடளயம் – நாமக்கல் மாவட்டம் 

❖ கீை்க்காணும் தடலவரக்ள்/ஆளுடககளின் உருவச ் சிடலகளுக்கு அைரக்ளது பிறந்த 

நாளில் அரசு சாரப்ில் மாடல அணிவிதத்ு மரியாடத பசய்தல்  

▪ சி.ோ. ஆதித்தனார ் 

▪ ம.போ. சிவஞானம்  

❖ கீை்க்காணும் தடலவரக்ள்/ஆளுடககளின் தற்ரோதுள்ள மணி மண்டேத்டதப் 

புனரடமத்து நூலகம் அடமதத்ல் 

▪ வீரன் சுந்தரலிங்கனார ்- தூதத்ுக்குடி மாவட்டம் சுைரண்கிரி (ரூ.75 லடச்ம்). 

▪ விடுதடலே் ரோராட்ட வீரரான ஒண்டிவீரன்- திருபநல்ரவலி (ரூ.75 லடச்ம்). 

❖ ரமலும் தமிைக அரசானது முல்டலே் பேரியார ் அடணடயக் கட்டிய ொன் பேன்னி 

குய்க்கின் பிறந்தநாடள (ெனவரி 15) அரசு விைாவாகக் பகாண்டாட முடிவு பசய்துள்ளது. 

 

டொக்டர் எை்.ஜி.ஆர் நூற்றொண்டு நூைகை் 

❖ புதிதொக கடட்ப்படட்ுள்ள புரட்சித் தலைைர ் பொரத் ரத்னொ டொக்டர ் எம்ஜிஆர ் நூற்றொண்டு 

நூைகத்லத தமிழ்நொடு முதைலமசச்ர ்திறந்து லைத்தொர.் 

❖ இந்நூைகமொனது பசன்லன தரமணியிை் உள்ள சரை்சதச தமிழ் ஆரொய்சச்ி நிறுைனத்தின் 

ைளொகத்திை் கட்டப்படட்ுள்ளது. 
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❖ இதர பமொழிகளிை் உள்ள சிறந்த இைக்கியங்கலள தமிழ் பமொழியிை் பமொழி 

பபயரப்்பதற்கொகவும் ஆரொய்சச்ி சமற்பகொள்ைதற்கொகவும் இந்த லமயம் 

அலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

புதிய ைருைொய் ைட்டங்கள் 

❖ 2019-ஆம் ஆண்டு, பிே்ரவரி 19 அன்று தமிை்நாடு முதல்வர ் தமிை்நாடு வருவாய் மற்றும் 

ரேரிடர ்ரமலாண்டமத் துடறக்கொன புதிய வருவாய் வட்டங்கடளத ்பதாடங்கி டவத்தார.் 
❖ புதிதாக பதாடங்கே்ேடட் வருவாய் வட்டங்கள் பின்வருமாறு  

o கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள திருவட்டார ்மற்றும் கிள்ளியூர.் 

o விருதுநகரில் உள்ள வத்திராயிருே்பு 

o திண்டுக்கல்லில் உள்ள குஜிலியாம்ோடற 

o திருவள்ளூரில் உள்ள ஆர.்ரக. ரேடட்ட 

 

ஒலிை்பிக் விலளயொட்டுக்கொன லையை் 

❖ ஒலிம்பிக் விடளயாடட்ுக்கான டமயங்கடள ரமம்ேடுதத்ுவதற்காக பசன்டன மற்றும் 

அந்நகரத்டதச ் சுற்றிலும் 3 பவவ்ரவறு இடங்கள் அடடயாளம் காணே்ேடட்ுள்ளன. 

இதற்காக தமிைக அரசு ரூ.10 ரகாடி ரூோய் நிதிடய ஒதுக்கியுள்ளது. 

o பமரீனா கடற்கடரயில் உள்ள ோய்மரே் ரோட்டிக்கான டமயம் 

o ரகளம்ோக்கம் – வண்டலூர ்சாடலயின் மீது அடமந்த ரமலக்சகொடட்டயூரில் உள்ள 

குைொரியிை் படகு சைொரி மற்றும் சிறு படகு சைொரி விடளயாடட்ுக்கான டமயம் 

o துடரே்ோக்கத்தில் உள்ள ேக்கிங்ஹாம் கால்வாயின் மீது  2.9 கிரலா மீட்டர ் தூர 

ேடகுே் ரோட்டி 

 

 

❖ இதற்கான இடங்கடள அடடயாளம் காணுதல் மற்றும் அதற்கொன வசதிகடளே் 

ேராமரித்தல் ஆகியவற்டற தமிை்நாடு விடளயாடட்ு வளரச்ச்ி ஆடணயம் (Sports 

Development Authority of Tamil Nadu - SDAT) ரமற்பகாள்ள இருக்கிறது. 
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தமிழ்நொடு புதிய குத்தலகச ்சட்டை் 

❖ குத்தலகத்தொரரக்ளும் உரிலமயொளரக்ளுக்கும் இலடசயயுள்ள உரிலமகலள 

சமப்படுதத்ுைதற்கொன ஒரு புதிய குத்தலகச ் சட்டத்லத தமிழ்நொடு அரசு அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. 

❖ இது மத்திய குத்தலகச ்சட்டத்தின் மொதிரி ைடிலை ஒட்டி அலமந்துள்ளது. 

❖ 2017 தமிழ்நொடு நிைவுலடலமயொளரக்ள் மற்றும் குத்தலகதொரரக்ளின் பபொறுப்பு மற்றும் 

உரிலம ஒழுங்குமுலறச ் சட்டம் என்ற இந்தச ் சட்டம் பிரபைமொக ைொடலகக் 

கடட்ுப்பொடட்ுச ் சட்டம் என்றறியப்படும் 1960 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நொடு கட்டிடங்கள் 

(குத்தலக மற்றும் ைொடலக ஒழுங்குமுலற) சட்டத்திற்குப் பதிைொக அலமயும். 

❖ இந்தச ் சட்டத்தின் கீழ் மக்கள் குத்தலகப் பதிவு  எண்லணப் பபற்றிடுைதற்கொக 

www.tenancy.tn.gov.in என்ற பிரத்திரயகமான ஒரு இடணயதளத்டதயும் முதை்ைர ் துவக்கி 

டவத்தார.் 

 

இைைச ைடிக்கணினி திட்டை் 

❖ பிப்ரைரி 27-ம் சததியன்று தமிழ்நொடு முதை்ைர ் 2018-19 ஆம் கை்வி ஆண்டிற்கொன 

மொணைரக்ளுக்கொக இைைச மடிக்கணினித் திட்டத்லத துைக்கி லைத்தொர.் 

❖ இக்கை்வியொண்டின் சபொது ஏறக்குலறய 15.18 ைடச்ம் மொணைரக்ள் இைைச மடிக்கணினி 

ைழங்கப்படுைர.் 

❖ அரசுப் பள்ளி மற்றும் அரசு உதவி பபறும் பள்ளிகளிை் பயிலும் 5.12 ைடச்ம் மொணைரக்ளின் 

நைனிற்கொக இந்த ைருடம் முதை் பதிசனொரொம் ைகுப்பு மொணைரக்ளிடசம மடிக்கணினி 

ைழங்கும் பகொள்லக முடிலை அரசு எடுதத்ுள்ளது. 

❖ இை்ைருடம் முதை், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பபறும் பள்ளிகளிை் பயிலும் 12-ம் ைகுப்பு 

மொணைரக்ளுடன், 11-ம் ைகுப்பு மொணைரக்ளும், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பபறும் 

பொலிபடக்னிக்குகளிை் பயிலும் முதைொம் ைகுப்பு மொணைரக்ளும், அரசு மற்றும் அரசு 

உதவி பபறும் மொற்றுத் திறனொளிகளுக்கொன பள்ளிகளிை் பயிலும்  11-ம் ைகுப்பு மற்றும் 12-

ம் ைகுப்பு மொணைரக்ளும் இப்பைலனப் பபறுைர.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இலடக்கொை சிபிஐ தலைைர் ைழக்கு 

❖ உசச்நீதிமன்ற நீதிபதி A.K. சிக்ரி, சிபிஐயின் இடடக்கால இயக்குநராக ஐபிஎஸ் 

அதிகாரியான M. நாரகஸ்வர ராடவ நியமித்தது பதாடரே்ான போதுநல வைக்டக 

விசாரிே்ேதிலிருந்து தன்டனத ்தாரன விடுவித்துக் பகாண்டுள்ளார.் 

❖ புதிய சிபிஐ தடலவடரத ் ரதரந்்பதடுக்கும் உயரம்ட்டத ் ரதரவ்ுக் குழுவில் ேங்குபேற 

இருந்ததால் இந்தியாவின் தடலடம நீதிேதி ரஞ்சன் ரகாகாயும் இவ்வைக்கிலிருந்து 

தன்லன விடுவித்துக் பகாண்டதற்குே் பிறகு இவ்வைக்கு நீதிேதி A.K. சிக்ரியிடம் 

ஒே்ேடடக்கே்ேடட்து. 
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ரொக் ரொக் பைய்ன் கங்கொ 

❖ மத்திய நீரை்ளத் துலற, நதி சமம்பொடு மற்றும் கங்லகப் புனரலமப்பு அலமசச்ர ் நிதின் 

கடக்ொரி தூரத்ரஷ்னிை் ரொக் ரொக் பமய்ன் கங்கொ என்ற பயணக் கடட்ுலரலயயும் சமரி 

கங்கொ என்ற சகள்வி பதிை் நிகழ்சச்ிலயயும் பதொடங்கி லைத்தொர.் 

❖ இந்நிகழ்சச்ி கங்லக நதிலயப் புதத்ுயிரூடட்ுைதற்கொன சதலை பற்றிய பசய்திலயயும்  

அந்நதிலய சுதத்ப்படுத்த அரசு எடுதத்ு ைரும் முயற்சிகலளப் பற்றிய  தகைலையும் ஒரு 

புதுலமயொன மற்றும் சுைொரசியமொன முலறயிை் ஒளிபரப்பியது. 

 

பிரதொன் ைந்திரி ஆைொஸ் சயொஜனொ (நகரப்்புறை்) 

❖ வீடட்ுைசதி மற்றும் நகரப்்புற விைகொரங்களுக்கொன அலமசச்கம், பிரதொன் மந்திரி 

ஆைொஸ் சயொஜனொ (நகரப்்புறம்) / Pradhan Mantri Awas Yojana  (Urban) என்ற திட்டத்தின் கீழ் 

நகரப்்புற ஏலழகளின் நன்லமக்கொக கூடுதைொக 4,78,670 விலை மலிைொன வீடுகலளக் 

கடட்ுைதற்கு ஒப்புதை் அளித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த ஒப்புதை் மத்திய ஒப்புதைளிப்பு மற்றும் கண்கொணிப்புக் குழுவின் 42-ைது 

கூடட்த்தின் சபொது ைழங்கப்படட்து. 

❖ தற்சமயம் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒடட்ுபமொத்தமொக ஒப்புதைளிக்கப்பட்ட வீடுகளின் 

எண்ணிக்லக 72,65,763. 

 

பதொழிற்துலறக் பகொள்லக ைற்றுை் சைை்பொட்டுத் துலறயின் பபயர் ைொற்றை் 

❖ அரசு பதொழிற்துலற பகொள்லக மற்றும் சமம்பொடட்ுத் துலறயின் (Department of Industrial 

Policy & Promotion  - DIPP) பபயலர பதொழிற்துலற மற்றும் உள்நொடட்ு ைரத்்தக சமம்பொடட்ுத் 

துலற (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) என்று மொற்றி அதன் 

பசயை்பொடுகலள அதிகப்படுத்தியுள்ளலத அறிவிக்லகயொக பைளியிட்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்த அறிவிக்லக அந்த புதிய பபயரிட்ட துலறக்கு நொன்கு புதிய பபொறுப்புகளின் 

பிரிவுகலளயும் சசரந்்திருக்கின்றது. அலையொைன 

o உள்நாடட்ு வரத்்தக ரமம்ோடு (சில்லடற வணிகத்டதயும் ரசரத்த்ு) 

o வரத்்தகரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் பதாழிலாளரக்ள் ஆகிரயாரது நலன் 

o வியாோரத்லத எளிடமயாக்கிடச ்பசய்வது பதாடரே்ான விவகாரங்கள் 

o துவக்க நிறுவனங்கள் பதாடரே்ான விவகாரங்கள் 

 

ரயிை்சையின் எதிரக்ொைை் என்ற அறிக்லக 

❖ மத்திய ரயிை்சைத் துலற அலமசச்ர ் பியூஸ் சகொயை் சரை்சதச ஆற்றை் முகலமயின் 

(International Energy Agency-IEA) “ரயில்ரவயின் எதிரக்ாலம்” என்ற அறிக்டகடய 

பவளியிட்டார.் 

❖ ரயில்ரவயின் எதிரக்ாலம் என்ற அறிக்டகயானது, ரயில்ரவயின் ஆற்றல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூைல் தாக்கங்களின் மதிே்பீடு மூலம் உலகம் முழுவதுமுள்ள ரயில்ரவக்களின் 

தற்ரோடதய மற்றும் எதிரக்ால முக்கியதத்ுவம் ேற்றிய ஆய்வுகடள ரமற்பகாள்ளும் 
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வடகயில் அடமந்த முதலாவது அறிக்டகயாகும். 

❖ இந்த அறிக்டக ரயில்ரவயின் எதிரக்ாலம் மீதான தற்ரோடதய திட்டங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுடறகளின் தாக்கத்டத சீராய்வு பசய்கின்றது. 

சரை்சதச ஆற்றை் முகலை 

❖ இது தனது 30 உறுப்பினர ் நொடுகள் மற்றும் 8 நட்பு நொடுகளுக்கு நம்பகமொன, மலிைொன 

மற்றும் சுத்தமொன ஆற்றலை உறுதி பசய்திட உலழத்திடும் ஒரு அரசுகளுக்கிலடசயயொன 

அலமப்பொகும். 

❖ இது 1974 ஆம் ஆண்டிை் பபொருளொதொர ஒதத்ுலழப்பு மற்றும் சமம்பொடட்ு நிறுைனத்தின் 

கட்டலமப்பிை் உருைொக்கப்படட்து. 

❖ இதன் சநொக்கம் ஆற்றை் பொதுகொப்பு, பபொருளொதொர சமம்பொடு, சுற்றுசச்ூழை் விழிப்புணரவ்ு 

மற்றும் உைகம் முழுைதுமொன பங்களிப்பு ஆகிய நொன்கு முக்கிய திட்டங்களொை் ைழி 

நடத்தப்படுகின்றது. 

 

முதைொைது சுைசதஷ் தரச்ன் திட்டை் 

❖ மத்திய சுற்றுைொத் துலற அலமசச்ர ் அை்சபொன்ஸ் கண்ணன்தனம் சிக்கிமின் சகங்டொங் 

நகரத்திை் “வடகிைக்கு சுற்றுே் ோடதக்கான ரமம்ோடு” என்ற திட்டத்டதத ் துவக்கி 

டவத்தார.் 

❖ இது மதத்ிய சுற்றுலாத ் துடறயின் சுவரதஷ் தரச்ன் திட்டத்தின் கீை் 

நிடறரவற்றே்ேடுகின்றது. ரமலும் இத்திட்டத்தின் கீை் சிக்கிமில் இது முதலாவது 

திட்டமாகும். 

❖ இத்திட்டத்தின் கீை், அடமசச்கமொனது சுற்றுலா கட்டடமே்பு வசதிகளான சுற்றுலாத் 

தகவல் டமயம், தியான டமயம், கரிமே் போருள்களல்லாத சூைடலக் பகாண்ட சுற்றுலா 

டமயம், குடிடசகள், பதாடலதூர இடணே்பு, வாகன நிறுத்தம், போதுக் கழிே்ேடற 

ரோன்ற வசதிகடள ரமம்ேடுத்தியிருக்கின்றது. 
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2019 நிதிநிலை அறிக்லக 

❖ மத்திய நிதியடமசச்ர ் பியூஷ் ரகாயல் 2019-ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 1-ஆம் ரததியன்று 

ோராளுமன்றத்தில் 2019-ஆம் ஆண்டிற்கான இடடக்கால நிதிநிடல அறிக்டகடயத ்

தாக்கல் பசய்தார.் 

❖ இடடக்கால நிதிநிடல அறிக்டகயானது போதுவாக எந்த ஒரு புதிய திட்டங்கடளசயொ 

அல்லது புதிய பகாள்டக முடிவுகடளசயொ பகாண்டிருக்காது. 

❖ அரசாங்கம் அடுத்த நான்கு முதல் ஐந்து மாதங்களுக்குத் ரதடவயான நிதிடயே் 

பேறுவதற்கு (Vote on Account – கணக்கின் மீதான வாக்களிே்பு) ரவண்டிய நிதிநிடல 

அறிக்டகடயத் தாக்கல் பசய்யும்.  

❖ போதுத் ரதரத்லுக்குே் பிறகு ஒரு முழுடமயான நிதிநிடல அறிக்டக மக்களடவ கூடிய 

பிறகு தாக்கல் பசய்யே்ேடும். 

படப்ஜட்டின் சிை முக்கிய சிறப்பை்சங்கள் 

❖ 5 லடச்ம் வடரயிலான வருமானத்திற்கு வருமான வரி கிடடயாது. 

❖ 2020-21-ஆம் நிதியாண்டிற்குள் நிதிே் ேற்றாக்குடற இலக்கான 3 சதவீதத்டத அடடதல். 

❖ அடனதத்ு 22 ேயிரக்ளுக்கும் குடறந்தேடச் ஆதார விடலடய (minimum support price) அதன் 

உற்ேத்தி விடலடயே் ரோல 1.5 மடங்கு உயரத்த்ுவதற்கான முடிவு. 

❖ பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி ரயாெனா என்ேதின் கீை் 12 ரகாடி சிறு மற்றும் குறு 

விவசாயிகளுக்கு வருடத்திற்கு 6000 ரூோய் என்ற அளவில் உறுதியளிக்கே்ேடட் 

வருடாந்திர வருமானத்டத அளித்தல். 

❖ 15000 ரூோய்க்கு குடறவாக வருமானம் பகாண்ட அடமே்பு சாராத துடறடயச ்சாரந்்த 

பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒரு மிகே்பேரிய ஓய்வூதியத் திட்டம். அவரக்ள் தமது 60 வயதிற்குே் 

பிறகு மாதம் 3000 ரூோய் ஓய்வூதியம் பேற முடியும். இத்திட்டம் பிரதான் மந்திரி 

ஷிரம்ரயாகி மன்தன் ரயாெனா என்று அடைக்கே்ேடும். 

❖ அரசுத் திட்டங்களுக்குத் ரதடவயான போருடக்ளில் 25 சதவிகிதம் சிறு, குறு மற்றும் 

நடுத்தர நிறுவனங்களிடமிருந்தும் குறிே்ோக அதில் மூன்று சதவிகிதம் பேண் பதாழில் 

முடனரவாரக்ளிடமிருந்தும் பேறே்ேடும். 

❖ எஞ்சியிருக்கும் அடனதத்ு சீரம்ரபு நாரடாடிே் ேைங்குடியினடரயும் மிக நாரடாடிே் 

ேைங்குடியினடரயும் அடடயாளம் கண்டிட நிதி ஆரயாக்கின் கீை் ஒரு புதிய குழு 

அலமக்கப்படுதை். 

❖ ரதசிய பசயற்டக நுண்ணறிவிற்கான இடணய வாயில் விடரவில் உருவாக்கே்ேடும். 

❖ அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் ஒரு லடச்ம் டிஜிட்டல் கிராமங்கள் திட்டமிடே்ேடும். 

❖ அடுத்த இரண்டு வருடங்களுக்குள், வருமானவரித் தாக்கலின் அடனத்து மதிே்பீடுகளும் 

வரிலயச ் பசலுத்துேவருக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் எவ்வித இடடயூறுமின்றி மின்னணு 

முடறயில் மொற்றம் பசய்யே்ேடும். 

❖ அடனதத்ு வருமானவரித ்தாக்கல்களும் 24 மணி ரநரத்தில் பசயல்முடறே் ேடுத்தே்ேடட்ு 
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ேணம் திருே்பியளித்தலும் உடனடியாக வைங்கே்ேடும். 

 

பிரதொன் ைந்திரி கிசொன் சை்ைொன் நிதி 

❖ 2019-ஆம் ஆண்டு நிதிநிடல அறிக்டகயில் அறிவிக்கே்ேடட் பிரதான் மந்திரி கிசான் 

சம்மான் நிதி அடனத்து சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கும் உறுதியளிக்கே்ேடட் 

வருமான ஆதரடவ அளிே்ேதாகும். 
 

 

❖ இத்திட்டத்தின் கீை் 2 பஹக்ரடர ் வடர சாகுேடி பசய்யக்கூடிய நிலம் டவத்திருக்கும் 

மிகவும் பொதிக்கப்பட்ட நிடலயில் உள்ள விவசாயக் குடும்ேங்கள் வருடத்திற்கு 6000 

ரூோய் அளவில் ரநரடி வருமான உதவி அளிக்கே்ேடுவர.் 

❖ இந்த வருமான ஆதரவு 2000 ரூோய் என்று மூன்று சரிசமமான தவடணகளாக விவசாயே் 

ேயனாளிகளின் வங்கி கணக்கிற்கு ரநரடியாக ேணே்ேரிமாற்றம் பசய்யே்ேடும். 

❖ இத்திட்டம் 2018-ஆம் ஆண்டு டிசம்ேர ்1 முதல் நடடமுடறே்ேடுத்தே்ேடும். ரமலும் முதல் 

தவடண 2019-ஆம் ஆண்டு மாரச் ்31-ஆம் ரததிக்குள் பசலுத்தே்ேடும். 

 

2019 – பத்ை விருதுகள் 

❖ 70-வது குடியரசு தினதத்ிற்கு முன்ோக (25-01-2019) அரசு 2019-ஆம் ஆண்டிற்கான ேத்ம 

விருதுகடள அறிவித்தது. 

❖ ேத்ம விபூசன் மற்றும் ேத்ம பூசன் ஆகிய விருதுகள் குடிமக்களுக்கு வைங்கே்ேடுகின்ற 

முடறரய நாட்டின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது நிடலயிலான உயரிய 

விருதுகளாகும். 
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❖ இந்த வருடம் இந்த பேருடமமிகு விருதுகளுக்கு 112 நேரக்ள் ரதரந்்பதடுக்கே்ேடட்ுள்ளனர.் 

இது 4 ேத்ம விபூசன், 14 ேத்ம பூசன் மற்றும் 94 ேத்மஸ்ரீ விருதுகள் ஆகியவற்டறக் 

பகாண்டுள்ளது.  

o ேத்ம விபூசன் விதிவிலக்கான மற்றும் ரமன்டமமிகு ரசடவக்கு 

அளிக்கே்ேடுகின்றது. 

o ேத்ம பூசன் உயரத்ர ரசடவக்கான விருதாகும். 

o ேத்ம ஸ்ரீ என்ேது ஏரதனும் ஒரு துடறயில் ேங்களித்த ரமன்டமமிகு ரசடவக்கான 

விருதாகும். 

❖ விருது பேறுேவரக்ளில் 21 நேரக்ள் பேண்களாவர.் ரமலும் அே்ேடட்ியைொனது 

பவளிநாட்டவரக்ள் / பவளிநாடு வாை் இந்தியரக்ள் / இந்திய வம்சாவழியினர ் / பூரவ்குடி 

இந்திய மக்கள் ஆகிய பிரிவுகளில் இருந்து 11 நேரக்டளயும் இறந்து ரோனவரக்ள் 

ேட்டியலில் 3 நேரக்டளயும் 1 திருநங்டக நேடரயும் பகாண்டிருக்கும். 

❖ ேத்மஸ்ரீ விருதுகளுக்காக பின்வரும் 7 நேரக்ள் தமிை்நாட்டிலிருந்துத் 

ரதரந்்பதடுக்கே்ேடட்ுள்ளனர.் 
 

விருது பபறுபைரக்ள் பங்களித்த துலறகள் 

ேங்காரு அடிகளார ் ஆன்மீகம் 

சரத ்கமல் விடளயாடட்ு (ரடபிள் படன்னிஸ்) 

நரத்்தகி நடராெ் கடல – நடனம் (ேரத நாட்டியம்) 

மதுடர சின்னே் பிள்டள சமூக ரசடவ (நுண் நிதி) 

ஆனந்தன் சிவமணி கடல – இடச 

ராமசுவாமி 

பவங்கடசுவாமி 

மருத்துவம் (அறுடவ சிகிசட்ச) 

 

இந்தியொவின் சைலைைொய்ப்பின்லை விகிதை் 

❖ இது ஒரு அலுவல்பூரவ்மான ஆய்வு ஆகும். ஆனால் அரசால் இதன் பவளியீடு நிறுத்தி 

டவக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

❖ ரதசிய மாதிரி ஆய்வு அலுவலகத்தின் (National Sample Survey Office’s - NSSO) வைக்கமான 

பதாழிலாளர ் ேணிக்குழு ஆய்வு அறிக்டகயின்ேடி 2017-18-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 

ரவடலவாய்ே்பின்டம விகிதம் 45 வருடத்தில் அதிக அளவாக 6.1 சதவிகிதத்டதத் 

பதாட்டிருக்கின்றது. 

❖ ேணமதிே்பிைக்கத்திற்குே் பிறகு அரசு நிறுவனத்தால் ரவடலவாய்ே்பின்டம மீது 

எடுக்கே்ேடட் முதலாவது முழுடமயான ஆய்வு இதுவாகும். 
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❖ நகரே்்புறங்களில் ரவடலவாய்ே்பின்டம என்ேது 7.8 சதவிகிதமொகவும் ஊரகே் 

ேகுதிகளில் 5.3 சதவிகிதமொகவும் உள்ளது. நகரப்்புறங்களிை் 

சைலைைொய்ப்பின்லமயொனது ஊரகப் பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்சபொது மிகவும் அதிகமாக 

உள்ளது.  

❖ 1972-73-ஆம் ஆண்டுகளில் ரவடலவாய்ே்பின்டம அதன் அதிக அளவில் இருந்தது. 

❖ ஊரக ரவடலவாய்ே்பின்டமயில் ஆண்களின் சதவிகிதம் 5 சதவிகிதத்திலிருந்து 17.4 

சதவிகிதமாகவும் ஊரக ரவடலவாய்ே்பின்டமயில் பேண்களின் ேங்கு 4.8 

சதவிகிதத்திலிருந்து 13.6 சதவிகிதமாகவும் உயரந்்திருக்கின்றது. 

 

சுைச ்பொரத் மிகப்பபருை் சைொை் விருது 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ்1 முதை் 15 ைலர நலடபபற்ற சுைச ்பக்ைொதொ என்ற நிகழ்வின் 

ஒரு பகுதியொக மத்திய பதொழிற்துலற பகொள்லக மற்றும் சமம்பொடட்ுத் துலற “சுைச ்பொரத் 

மிகப்பபரும் சைொை்” என்ற சபொட்டிலய நடத்தியது. 

❖ இது நொட்டிை் அதத்ுலறயிை் அங்கீகரிக்கப்படட் துைக்க நிறுைனங்களொை் ைழங்கப்படும் 

புதுலமயொன தீரவ்ுகளுக்கு பைகுமதி அளித்திட நடத்தப்படட்து. 

❖ பின்ைரும் நொன்கு பகுதிகள் இந்த சைொலுக்கொக சதரந்்பதடுக்கப்பட்டன. 

o துப்புரவு 

o கழிவு சமைொண்லம 

o நீர ்மற்றும் கழிவுநீர ்சமைொண்லம 

o கொற்று சமைொண்லம 
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ஐசசொடிரடீிசனொயின் மீதொன  CDSCO அலைப்பின் பொதுகொப்பு ஒழுங்குமுலறகள் 

❖ கடுலமயொன முகப்பரு குலறபொட்டிற்கொன சிகிசல்சக்கொக பயன்படுத்தப்படும் ைொய்ைழி 

மருந்தொன ஐசசொடிரீடிசனொயின் என்ற மருந்லதப் பொதுகொப்பொக பயன்படுதத்ுைது 

பதொடரப்ொன ைழிமுலறகலள மத்திய மருந்து தரக் கடட்ுப்பொடட்ு நிறுைனம் (The Central 

Drugs Standard Control Organisation  - CDSCO) ைழங்கி இருக்கின்றது. 

❖ அலனதத்ு மொநிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரசதசங்களின் மருந்துக் 

கடட்ுப்பொடட்ொளரக்ள் அம்மருந்தின் விற்பலன, உற்பத்தி மற்றும் விநிசயொகத்லதக் 

கண்கொணித்திட சைண்டுபமன்று அந்நிறுைனம் கூறியிருக்கின்றது.  

❖ அம்மருந்து முலறயொன ஆசைொசலனயின்றி உடப்கொள்ளப்படொவிடின் பிந்லதய 

ைம்சொைளியினரிை் பிறப்புக் குலறபொடுகலள ஏற்படுதத்ும். 

❖ சருமசநொய் மருந்துைரக்ளின் ஆசைொசலனப்படி (மருந்துச ்சீட்டின்படி) மடட்ுசம சிை்ைலற 

விற்பலனயொளரக்ளொை் அம்மருந்து விற்கப்பட முடியும். 

 

முன்கூட்டிய பணை் பசலுத்து முலறகலள ஆரொய்ைதற்கொன குழு 

❖ மத்திய மின்சொர ஆலணயத்தின் கீழ் அரசு மொநிை மின் விநிசயொக நிறுைனங்கள் மின் 

உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு ைழங்கப்படும் முன்கூட்டிய பணம் பசலுத்து அலமப்புகலள 

ஆரொய ஒரு குழுலை அலமதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த குழு தமிழ்நொடு மற்றும் மகொரொஷ்டிரொ ஆகிய மின் பகிரம்ொன நிறுைனங்களின் 

தலைைரக்லளயும் மத்திய மின் அலமசச்கம் மற்றும் மின்சொரக் கழகங்களிை் இருந்து  

பிரதிநிதிகலளயும் பகொண்டிருக்கும். 

❖ இது மின் பகிரம்ொன நிறுைனங்களிடமிருந்து மின் உற்பத்தியொளரக்ளுக்கு அளிக்கப்படும் 

தொமதிக்கப்பட்ட பணமளிப்புகள் பதொடரப்ொன விைகொரங்கலள சரிபசய்திடும். 
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பொரல்ையற்ற ைொக்கொளரக்ளுக்கு பிபரய்லி ைொக்குச ்சீட்டுகள் 

❖ ைரவிருக்கின்ற மக்களலைத் சதரத்ை்களிை் பொரல்ைக் குலறபொடு மற்றும் பொரல்ையற்ற 

ைொக்கொளரக்ளுக்கு பிபரய்லி ைொக்குச ்சீடட்ுகள் ைழங்கப்படவிருக்கின்றன. 

❖ பிபரய்லி முலற என்பது பொரல்ையற்ற அை்ைது குலறைொன பொரல்ை பகொண்ட மக்களொை் 

தமது விரை்கள் உதவியுடன் தடிமனொன புள்ளிகலளப் படிக்க உதவும் முலறயொகும். 

❖ சமீபத்திை் நடந்து முடிந்த ரொஜஸ்தொன் சட்டமன்றத் சதரத்ை்களிலும் பிபரய்லி 

முலறயிைொன ைொக்குச ்சீடட்ுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

❖ மின்னணு ைொக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஏற்கனசை பிபரய்லி அம்சத்லதக் 

பகொண்டிருக்கின்றன. சைட்பொளரக்ளின் பபயர ்மற்றும் சின்னத்சதொடு இயந்திரத்தின் மீது 

ஒட்டப்படட்ிருக்கும் ைொக்குச ்சீடட்ு பிபரய்லி முலறசயொடு ஏற்படுத்தப்படட்தொகும். 

❖ சமலும் சதரத்ை் ஆலணயம் நொடு முழுைதும் உள்ள பொரல்ைக் குலறபொடு பகொண்ட 

ைொக்கொளரக்ளுக்கு பிபரய்லி முலறசயொடு கூடிய ைொக்கொளர ்அலடயொள அடல்டகலளத் 

தருைதற்கும் திட்டம் தீடட்ியிருக்கின்றது.  

 
புதிய சிபிஐ இயக்குநர ்

❖ இரண்டு ஆண்டுகள் பதவிக் கொைம் பகொண்ட மத்தியப் புைனொய்வு விசொரலண 

அலமப்பின் (Central Bureau of Investigation - CBI) தலைைரொக ஐபிஎஸ் அதிகொரி ரிஷி குமொர ்

சுக்ைொ நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர.் 

 

❖ இைரது பதவிக்கொைம் பிப்ரைரி 02-ம் சததியிலிருந்து பதொடங்குகின்றது. இைர ் தன் 

பதவிலய பிப்ரைரி 04-ம் சததியன்று ஏற்றுக் பகொண்டொர.் 

❖ இைர ்தற்சமயம் சபொபொலிை் உள்ள மத்தியப் பிரசதச கொைை்துலற வீடட்ுைசதி கழகத்தின் 

தலைைரொக பணியொற்றிக் பகொண்டிருக்கின்றொர.் 

❖ ரிஷி குமொரின் நியமனம் பிரதமர ் தலைலமயிைொன சதரவ்ுக் குழுவின் பரிந்துலரயின் 

அடிப்பலடயிை் நியமனங்களுக்கொன அலமசச்ரலைக் குழுைொை் ஒப்புதைளிக்கப்படட்து. 
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❖ சிபிஐ இயக்குநர ் சதரவ்ுக் குழுைொனது பிரதமர,்  இந்தியொவின் தலைலம நீதிபதி மற்றும் 

மக்களடவயின் எதிரக்்கட்சித் தடலவர ்ஆகிரயாடரக் பகாண்டதாகும். 

❖ சிபிஐ இயக்குநர ்ரதடல் குழு மத்திய ஊைல் தடுே்பு ஆடணயடரத ்தடலவராகவும் இதர 

ஊைல் தடுே்பு ஆடணயரக்ள், உள்துடறச ் பசயலாளர,் அடமசச்ரடவச ் பசயலகத்தில் 

உள்ள ஒருங்கிடணே்பு மற்றும் போதுமக்கள் குடறதீரே்்புத் துடறயின் பசயலாளர ்

ஆகிரயாடர உறுே்பினரக்ளாகவும் பகாண்டிருக்கும். 

 

பிரதொன் ைந்திரி ஜன் ஆசரொக்கியத் திட்டத்தின் கீழ் பசயைொக்க ைொதிரிகள் 

❖ பிரதான் மந்திரி ென் ஆசரொக்கியத் திட்டமொனது அத்திட்டத்லத மாநிலங்கள் 

நிடறரவற்றிடுவதற்காக பின்வரும் மூன்று மாதிரிகடள முன்பமாழிந்து இருக்கின்றது. 

❖ காே்பீடட்ு மாதிரி 

o இம்மாதிரியின் கீை் காே்பீடட்ுத் பதாடக காே்பீடட்ு நிறுவனத்திற்கு அளிக்கே்ேடட்ு 

அந்நிறுவனங்கள் அதப்தாடகடய நிரவ்கிதத்ு உரிடம ரகாருேவரக்ளுக்கு ேணம் 

பசலுத்துகின்றது. 

❖ அறக்கட்டடள மாதிரி 

o இம்மாதிரியின் கீை் ஒவ்பவாரு மாநிலமும் இத்திட்டத்டத பசயல்ேடுத்திட தனக்குச ்

பசாந்தமான ஒரு அறக்கட்டடளடய நிறுவும்.  உரிடமக் ரகாரல்கள் மத்திய மாநில 

அரசுகள் ேங்களித்த பதாகுே்பு நிதியிலிருந்து விநிரயாகிக்கே்ேடும். 

❖ கலே்பின மாதிரி 

o இம்மாதிரியின் கீை்,  உரிடம ரகாரல்களின் ஒரு ேகுதி காே்பீடட்ு மாதிரியின் கீழும், 

மற்பறாரு ேகுதி அறக்கட்டடளயின் கீழும் பசயல்ேடுத்தே்ேடும். 

 

கூகுள் நிறுைனத்துடன் ைத்திய சுகொதொர அலைசச்கை் ஒப்பந்தை் 

❖ மத்திய சுகாதார அடமசச்கம் சமீேத்தில் கூகுள் நிறுவனதத்ுடனும் பதாடலத் பதாடரப்ு 

ரசடவ நிறுவனங்களுடனும் ரசரந்்து ஒரு ஒே்ேந்தத்தில் இடணந்திருக்கின்றன. இந்த 

ஒே்ேந்தம் 108 ஆம்புலன்ஸ் ரசடவ ரதடவே்ேடும் இடத்டதே் ேற்றிய எவ்வித தகவலும் 

பதரிவிக்காத ரோதும் அந்த இடதத்ிற்குச ் சரியாக பசன்று ரசரும் ரசடவடய அளித்திட 

எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்த ரசடவ கூகுள் அவசர இருே்பிட ரசடவகள் மற்றும் டகரேசி முக்ரகாண ரகாபுரம் 

ஆகிய இரடட்டத ்பதாழில் நுட்ேங்கடளயும் ேயன்ேடுத்தி பசயல்ேடுத்தே்ேடும். 

❖ டகரேசி முக்ரகாண ரகாபுரத் பதாழில்நுட்ேமொனது இருே்பிடதட்தே் ேற்றி அறிய 

பதாடலத் பதாடரப்ு ரசடவ வைங்குநரிடமிருந்துே் பேறே்ேடும் தகவடலே் 

ேயன்ேடுதத்ுகின்றது. அரத சமயம் கூகுள் அவசர இருே்பிட ரசடவகள் இருே்பிடத்டத 

மிகவும் துல்லியமாக அறிவதற்காக புவியிடங்காட்டி ரசடவடயே் ேயன்ேடுதத்ுகின்றது. 

❖ இசர்சடவ இடணய வசதி மற்றும் பசயலி வசதி ரதடவே்ேடாத நடடமுடறயாகும். 

ஆகரவ ஒருவரது டகரேசி இடணய வசதி இல்லாமல் இருந்தாலும் அவர ்இருே்பிட ரசடவ 

அறியும் வசதிடயே் பேற முடிகின்ற வடகயில் இது ஒரு அடனவருக்குமான திட்டமாகும். 
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ஆசியொன் இந்தியொ இலளஞர் ைொநொடு 

❖ அசொம் மொநிை முதை்ைர ் சரபொனந்தொ சசொசனொைொை் பகௌஹொத்தியிை் இரண்டொைது 

ஆசியொன் இந்தியொ இலளஞர ்மொநொடல்டத் துைக்கி லைத்தொர.் 

❖ இரண்டொைது ஆசியொன் இந்தியொ இலளஞர ் மொநொட்டின் கருதத்ுரு “இடணே்பு: ேகிரந்்து 

பகாள்ளும் பசழுடமக்கானப் ோடத” என்ேதாகும். 

❖ ஆசியான் – இந்தியா இடளஞர ் மாநாடு பவளியுறவுத் துடற அடமசச்கதத்ுடனும் 

ஆசியான் பசயலகதத்ுடனும் இடணந்து இந்தியா ேவுண்ரடசன் என்ற அடமே்ோல் 

நடத்தே்ேடுகின்றது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது இந்தியொ ஆசியான் இடளஞர ் மாநாடு “ேகிரே்ேடட் 

மதிே்புகள், போதுவான இலக்கு” என்ற கருதத்ுருவுடன் நடத்தே்ேடட்து. 

 

சங்கீத நொடக அகொடமி விருதுகள் 2017 

❖ ராஷ்டிரேதி ேவனில் நடடபேற்ற ஒரு விைாவில் 2017ம் ஆண்டிற்கான சங்கீத நாடக 

அகாடமி விருதுகடள இந்தியக் குடியரசுத ்தடலவர ்வைங்கினார.் 

❖ இடச, நடனம், நாடகம், ோரம்ேரியம், நாடட்ுே்புறக் கடல, ேைங்குடி இடச உட்ேட்ட 

துடறகளிலிருந்து 42 கடலஞரக்ளுக்கு விருதுகள் வைங்கே்ேடட்ன. 

❖ இடசத ்துடறயில் 11 புகை்பேற்ற இடசக் கடலஞரக்ள் ரதரந்்பதடுக்கே்ேட்டனர.் 

❖ கலாசச்ாரத் துடற அடமசச்கத்தின் கீை் இயங்கும் தன்னாட்சி அடமே்ோன சங்கீத நாடக 

அகாடமி விருது பேறுேவரக்டளத ் ரதரந்்பதடுத்துள்ளது. இந்த அடமே்பு 1952ம் ஆண்டு 

ஏற்ேடுத்தே்ேட்டது. 

 

சுரங்கத்திை் பபண்களுக்கு சைலைைொய்ப்பு 

❖ மத்திய பதாழிலாளர ் மற்றும் ரவடல வாய்ே்புதத்ுடற அடமசச்கம் பேண்கள் 

சுரங்கங்களில் ரவடல பசய்வதற்கான ரநரத் தடடடய விலக்கியிருக்கின்றது. 

❖ 2019ம் ஆண்டு பிே்ரவரி 4ம் ரததி பவளியிடே்ேட்ட அறிக்டகயில், அடமசச்கம் தடரக்கு 

ரமலுள்ள சுரங்கங்களிலும் (திறந்த பவளிச ்சுரங்கங்கள் உள்ேட) தடரக்கு அடியில் உள்ள 

சுரங்கங்களிலும் இரவு 7 மணி முதல் காடல 6 மணிவடர ேணிபுரிய பேண்கள் 

ேணியமரத்த்ே் ேடக் கூடும் என்று அறிவித்திருக்கின்றது. 

❖ முன்னதாக 1952ம் ஆண்டு சுரங்கங்கள் சட்டத்தின் 46வது பிரிவின் ேடி சுரங்க 

உரிடமயாளரக்ள் காடல 6 மணி முதல் இரவு 7 மணி வடரயிலான ரநரத்தில் மடட்ுரம 

சுரங்கத்தினுள் பேண் ேணியாளரக்ள் அனுே்பிட அனுமதிக்கே் ேடட்னர.் தற்ரோது அரசு 

இந்த விதிமுடறயிலிருந்து பேண்களுக்கு விலக்கு அளித்திருக்கின்றது. 
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முலறப்படுத்தப்படொத லைப்புத் திட்டங்கலள தலட பசய்ைதற்கொன திருத்த 

ைசசொதொ, 2018 

❖ மத்திய அலமசச்ரலையொனது முலறப்படுத்தப்படொத லைப்புத் திடட்ங்கலள தலட 

பசய்ைதற்கொன திருத்த மசசொதொ, 2018-ற்கு ஒப்புதை் ைழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத் திருத்தமொனது நொட்டின் சட்ட விசரொத லைப்பு நடைடிக்லககளின் 

அசச்ுறுத்தை்கலள திறம்பட லகயொளும் அதன் சநொக்கத்திற்கு சமலும் ைலு சசரக்்கும். 

 

பரை்ொனு படக் 2019 

❖ பரம்ொனு படக் கருத்தரங்கொனது மத்திய பைளியுறவுத் துலற அலமசச்கம் மற்றும் இந்திய 

அணு சக்தித் துலறயொை் ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தக் கருத்தரங்கின் முக்கிய சநொக்கம் இந்தியொவின் சுற்றுசச்ூழை் பபொறுப்புணரவ்ுடன் 

கூடிய அணு சக்தித் திறலன பைளிப்படுதத்ுைதொகும். 

❖ இக்கருத்தரங்கின்சபொது பின்ைரும் தலைப்புகளின்கீழ் குறிப்பிடட் துலறகளுக்கொன 

அமரவ்ுகள் நலடபபற்றன. 

o சுகொதொர நைம் : அணு சக்தி மருந்தகம் மற்றும் கதிரவ்ீசச்ு மருத்துவம் – ரநாடய 

குணே்ேடுதத்ுவது. 

o உணவுே் ோதுகாே்பு, விவசாய மற்றும் பதாழிற்சாடலே் ேயன்கள்: 

விவசாயிகளிடமிருந்து பதாழிற்சாடலகளுக்கு - ரதசிய நலனுக்காக ோடுேடுவது. 

o இந்தியாவின் அணுசக்தித் திறடன பவளிக்பகாணரத்ல் சுற்றுசச்ூைல் 

போறுே்புணரவ்ுடன் கூடிய அணுசக்தித் துடற. 

 

பசன்டினலீஸ் பழங்குடியினரக்ளின் பொதுகொப்பதற்கொன நடைடிக்லககள் 

❖ பசன்டினலீஸ் பழங்குடியினரக்ளின் நை்ைொழ்வு மற்றும் உரிலமகளின் பொதுகொப்லப 

உறுதிப்படுதத்ுைதற்கொக இந்திய அரசு பை்சைறு சட்டங்கள்/ஒழுங்குமுலறகலள 

அை்ைப்சபொது பைளியிடட்ு ைருகிறது. 

❖ சட்டங்கள் / ஒழுங்குமுலறகள் ஒன்றியப் பிரசதசத்தினொை் கண்டிப்பொக 

பசயை்படுத்தப்படுகின்றன. இது பின்ைருைனைற்லற பகொண்டிருக்கும். 

o அந்தமொன் நிசகொபொர ்தீவுகள் (PAT) ஒழுங்கு முடறகள், 1956 

o ேட்டியலிடே்ேட்ட பிரிவினர ் மற்றும் ேட்டியலிடே்ேட்ட ேைங்குடியினர ்

(வன்முடறகள் தடுே்பு) சட்டம், 1989 

o பவளிநாட்டினர ் பசல்லத் தடட பசய்யே்ேடட் ேகுதிகளின் ஆடண, 1963-ன் கீை் 

கடட்ுே்ோடுகள் உள்ள ேகுதிகள். 

o விசா டகரயடு நிேந்தடனகள் / கடவுசச்ீடட்ு சட்டம், 1920 மற்றும் 

o இந்திய வனச ்சட்டம், 1927 மற்றும் வனவிலங்கு ோதுகாே்புச ்சட்டம், 1972. 

❖ இடவ தவிர, பசன்டினலீஸ் ேைங்குடியினரக்டளே் ோதுகாக்க பின்வரும் முக்கியமான 

நடவடிக்டககள் எடுக்கே்ேடட்ுள்ளன. 
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o உயர ் கடல் நீர ் ேகுதியிலிருந்து 5 கிரலா மீட்டருடன் வட பசன்டினல் முழுவதும் 

ேைங்குடியினர ்உள்ள ேகுதிகளாக அறிவிக்கே்ேடட்ுள்ளன. 

o இந்திய அரசு பசன்டினலீஸ் மக்களின் வாை்க்டக முடறகளுக்கு மதிே்ேளிக்கிறது. 

எனரவ, பசன்டினலீஸ் ேைங்குடியினரக்டளே் ோதுகாே்ேதற்காக “முழுக் கவனம் 

மற்றும் கடட்ுே்ோடுகள்” என்ற நடடமுடறடய ஏற்றுக் பகாண்டுள்ளது. 

o வட பசன்டினல் தீவின் கடல் ேகுதியில் சுற்றுே்ேயணம் ரமற்பகாள்ள 

பநறிமுடறகள் அறிவிக்கே்ேடட்ுள்ளன. 

o கடரலாரக் காவல்ேடடயின் கே்ேல்கள் மற்றும் விமானங்கள், கடலில் உள்ள 

காவல் துடறப் ேடகுகள் ஆகியடவ வட பசன்டினல் தீவிடனச ் சுற்றி 

கண்காணிே்பிலன ரமற்பகாள்கின்றன. 

 

தரை்ொசொ குழு  - பகுதி  2 

❖ சுைச ்பொரத் திட்டமொனது (கிரொமின்) நொபடங்கிலும் உள்ள கிரொமங்களின் திறந்த பைளிக் 

கழிப்பிடமிை்ைொ நிலைப்பொட்டின் நிலைத் தன்லமக்கொக “தரவ்ாசா குழு - ேகுதி 2” என்ற 

பிரசச்ாரத்டதத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தப் பிரசச்ொரமொனது உைக ைங்கியினொை் ஆதரிக்கப்படுகிறது. சமலும் இந்தப் 

பிரசச்ொரம் பதொடங்கிய பின்பு நொபடங்கிலும் இது பசயை்படுத்தப்படும். 

❖ இந்தப் பிரசச்ொரமொனது மத்திய குடிநீர ் மற்றும் துப்புரவுத் துலற அலமசச்கத்தினொை் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது சமூக மற்றும் கிரொம நிலைகளிை் நலடமுலற மொற்றம் மற்றும் கழிப்பலறகளின் 

பயன்பொடுகலள ஊக்குவித்தை் ஆகியைற்றின் மீது கைனத்லதச ்பசலுதத்ுகிறது. 

 

இந்திய அளவுத் திட்டை் 

❖ மத்திய ஜவுளித் துலற அலமசச்ர ் ஸ்மிரிதி இரொனி “இந்திய அளவுத்” திடட்த்டத 

மும்டேயில் பதாடங்கி டவத்தார.் 

❖ ேல ரமற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கும் அளவுகடளே் ரோன்று, தயொர ்நிலையிை் உடுத்தும் 

ஆலடகலள உருைொக்கும் இந்திய ெவுளித் பதாழிற்சாடலகளுக்கு சைண்டிய இந்திய 

தரதத்ின் அடிப்பலடயிைொன சரிவிகித ஆடடகளின் அளடவ ஏற்படுத்தித் தருைதற்கு இது 

எண்ணுகின்றது. 

❖ இத்திட்டமானது இந்திய ஆடடத் தயாரிே்பு மன்றதத்ுடன் இடணந்து (CMAI - Clothing 

Manufacturers Association of India) அவருடடய அடமசச்கத்தினால் ரமற்பகாள்ளே்ேடுகிறது. 

❖ ரமலும் இது இந்தியாவின் ஆடட நுகரவ்ிற்கான ஆய்டவத ்பதாடங்கியுள்ளது. 
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சுைஸ்த் நொரி - சக்தி ஹைொரி பிரசச்ொரை் 

❖ சமுதொயத்திை் மிகவும் பின்தங்கிய பபண்களிலடசய புற்றுசநொய் பற்றிய 

விழிப்புணரல்ை ஏற்படுதத்ுைது மற்றும் சநொயின் ஆரம்பகொை நிலை பற்றிய அறிதலை 

ஏற்படுதத்ுைது ஆகியைற்றுக்கொக “சுவஸ்த ் நாரி – சக்தி ஹமாரி” என்ற பிரசச்ாரத்டத 

இந்திய புற்றுரநாய் சமூகம் (Indian Cancer Society - ICS)  பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது உலக புற்றுரநாய் தினத்தின் (பிப்ரைரி 4) ரோது பதாடங்கே்ேடட்து.  

❖ இது மருந்தக நிறுவனமான அஸ்திரா பசனிகாவுடன் இடணந்து 

ஒருங்கிடணக்கே்ேட்டது. 

❖ இது மகாராஷ்டிரா, தமிை்நாடு, ரகரளா மற்றும் கரந்ாடகா ரோன்ற அதிக பொதிப்புள்ள 

ேகுதிகளில் உள்ள பேண்களுக்காக இலவச மற்றும் சிறே்புப் புற்றுரநாய் ஆய்வு 

முகாம்கடள நடதத்ுவடத ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

சதசிய உணவுத் பதொழிை்நுட்பை், பதொழிை்முலனவு ைற்றுை் சைைொண்லை நிறுைன 

ைசசொதொ - 2019 

❖ மத்திய அலமசச்ரலையொனது சதசிய உணவுத் பதொழிை்நுட்பம், பதொழிை்முலனவு மற்றும் 

சமைொண்லம நிறுைன மசசொதொ, 2019-ஐ அறிமுகப்படுத்த ஒப்புதை் ைழங்கியுள்ளது. 

❖ இம்மசசொதொவின் முக்கிய சநொக்கம் பின்ைரும் நிறுைனங்களுக்கு சதசிய முக்கியதத்ுைம் 

ைொய்ந்த நிறுைனம் என்ற அந்தஸ்து அளிப்பது ஆகும். அலையொைன: 

o ரதசிய உணவுத ் பதாழில்நுட்ேம், பதாழில்முடனவு மற்றும் ரமலாண்டம 

நிறுவனம், குண்டல்ி, ஹரியானா. 

o இந்திய உணவுே் ேதனிடுதல் பதாழில்நுட்ே நிறுவனம், தஞ்சாவூர,் தமிை்நாடு. 

 

ரொஷ்டிரிய கொைசதனு ஆசயொக் 

❖ மொடுகள் மற்றும் அதன் இனங்களின் பொதுகொப்பு மற்றும் ைளரச்ச்ிக்கொக ரொஷ்டிரிய 

கொமசதனு ஆசயொக்லக உருைொக்க சமற்பகொள்ளப்பட்ட பரிந்துலரக்கு மத்திய 

அலமசச்ரலை ஒப்புதை் ைழங்கியுள்ளது. 

❖ இது கொை்நலட, விைங்கு அறிவியை் அை்ைது விைசொயப் பை்கலைக்கழகம் அை்ைது 

மொடுகள் ைளரப்்பு, கரிம எருக்கள் மற்றும் உயிரி ைொயுக்கள் சபொன்ற துலறகளிை் 

ஆரொய்சச்ிகலள சமற்பகொள்ளும் மத்திய/மொநிை அரசு நிறுைனங்கள் ஆகியலையுடன் 

இலணந்துப் பணியொற்றும். 

❖ இந்தியொவிை் ரொஷ்டிரிய கொமசதனு ஆசயொக் அலமப்பது  நொடட்ு இனங்களின் பொதுகொப்பு 

மற்றும் ைளரச்ச்ி உள்ளிட்ட கொை்நலட இனங்களின்  எண்ணிக்லக சமம்பொடு மற்றும் 

பொதுகொப்பு ஆகியைற்றுக்கு ைழிைகுக்கும். 
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8 ைருத்துை உபகரணங்கள் ைருந்துப் பபொருட்களொக அறிவிக்கப்படுதை் 

❖ 2020ம் ஆண்டு ஏே்ரல் 1 முதல், மருந்து மற்றும் அைகுசாதனே் போருடக்ள் சட்டத ்திருத்த 

பிரிவு 3ன் கீை் அடனதத்ுப் போருத்தப்படக்கூடிய கருவிகள் உட்ேட 8 மருதத்ுவ 

உேகரணங்கலள மத்திய சுகாதார அடமசச்கம் மருந்துே் போருடக்ளாக அறிவிதத்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ இந்த மருத்துவ உேகரணங்கள் பின்வருமாறு 
o அடனதத்ுே் போருத்தப்படக்கூடிய மருத்துவ உேகரணங்கள்  

o சிடி ஸ்ரகன் 

o எம்.ஆர.்ஐ கருவி 

o உதறல் நீக்கு இயந்திரம் 

o டயொலிசிஸ் உேகரணம் 

o PET இயந்திரம் 

o எக்ஸ்ரர இயந்திரம் 

o எலும்பு மெ்டெ பசல் பிரிே்பு இயந்திரம் 

❖ ரதசிய மருதத்ுவ உேகரணங்களுக்கான ஒழுங்குமுடற ஆடணயமான மத்திய மருந்து 

தரக் கடட்ுே்ோடட்ு நிறுவனம் (The Central Drugs Standard Control Organisation - CDSCO), மருத்துவ 

உேகரணங்களின் ேயன்ோடு மற்றும் விற்ேடனடய ஒழுங்குேடுதத்ும் ஒரு 

வழிமுடறடய உருவாக்கிட ேணிபுரிந்துக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

 

கிளரச்ச்ிக் குழுவின் மீது தலட 

❖ மத்திய உள்துடற அடமசச்கம், இந்தியாவில் தீவிரவாதத்டத ஊக்குவிே்ேதிலும் 

இடளஞரக்டள தீவிரவாத நடவடிக்டககளுக்காக ரவண்டி அவரக்டளத் தயாரே்டுத்தி 

ஆபளடுே்ேதிலும் ஈடுேடும் பதஹ்ரீக்-உல்-முொகிதீன் அடமே்டே சட்டவிசரொத 

நடவடிக்டககள் தடுே்புச ் சட்டத்தின்  (Unlawful Activities (Prevention) Act - UAPA) கீை் தடட 

பசய்திருக்கின்றது. 

❖ இது 1990-ஆம் ஆண்டுகளில் காஷ்மீரின் விடுதடல என்ற ரநாக்கத்திற்குே் 

ரோராடுவதற்காக அடமக்கே்ேட்டது என கூறிக் பகாண்டு உருவாக்கே்ேட்டது. 

ெட்டவிதராத நடைடிக்லககள் தடுப்புச ்சட்டை் 

❖ இசச்ட்டம் இந்தியாவில் தீவிரவாத அடமே்புகளின் பயங்கரைொதச ் பசயை்கலளத்  

ரவடலகடள திறம்ேட தடுக்கும் வடகயில் உருவாக்கே்ேடட்ிருக்கின்றது. 

❖ இதன் முதன்டமயான ரநாக்கம், இந்தியாவின் இடறயாண்டம மற்றும் ஒற்றுடமக்கு 

எதிராக முடுக்கிவிடே்ேட்ட நடவடிக்டககலள லகயொளும் பொதுகொப்பு அலமப்புகளுக்கு  

அதிகாரம் அளிே்ேரத ஆகும். 

❖ சமலும் இந்தச ் சட்டத்தின்படி எந்தபைொருப் பிரிவிலனைொத இயக்கதத்ிற்கு  

ஆதரைளிப்பதும்  இந்தியொ தனக்பகன்று பசொந்தம் பகொண்டொடும் பகுதிகலள 

பைளிநொட்டினர ்உரிலம பகொண்டொடும் சபொது அதற்கு ஆதரைளிப்பதும்  குற்றமொகும். 
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❖ 1967-ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கே்ேடட் இசச்ட்டம், 2008 மற்றும் 2012-ஆம் ஆண்டு ஆகிய இரு 

காலங்களில் திருத்தே்ேட்டிருக்கின்றது. 

 

சுகொதொரை் ைற்றுை் ஆசரொக்கிய நை லையங்கள் 

❖ பிரதான் மந்திரி ென் ஆரராக்கிய ரயாெனா (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - PMJAY), 

சுகாதாரம் மற்றும் ஆரராக்கியம் ஆகிய இரு துடணே் பிரிவுகடள ஆயுஷ்மான் ோரத் 

திட்டம் பகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ 10.74 ரகாடி குடும்ேங்களுக்கான ஒரு சுகாதாரக் காே்பீடட்ுத ்திட்டமான பிரதான் மந்திரி 

ென் ஆரராக்கிய ரயாெனா திட்டம் 2011-ஆம் ஆண்டு சமூக-போருளாதார 

சாதிவாரியான கணக்பகடுே்பின் (Socio Economic Caste Census 2011 – SECC 2011) 

தரவுதளத்தின் மூலம் ேயனாளிகடள அடடயாளம் கண்டுள்ளது. 

 

சதசிய குடற்புழு நீக்கத்திற்கொன தினத்தின் 8-ைது சுற்றுப் பரப்புலர 

❖ சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ே நலதத்ுடற அடமசச்கம் நாடு முழுவதும் தனது ரதசிய 

குடற்புழு நீக்கத்திற்கான தினத்தின் 8-வது சுற்டற நடத்தியது. 

❖ இத்தினம் குைந்டதகளின் மத்தியில் குடலில் ஒடட்ுண்ணி புழுக்களின் தாக்கத்டதக் 

குடறே்ேதற்கு எண்ணுகின்றது. 

 

❖ இது ஒவ்பவாரு வருடமும் பிே்ரவரி 10-ஆம் ரததியும் ஆகஸ்டு 10-ஆம் ரததியும் 

நடத்தே்ேடுகின்றது. 

❖ இத்தினத்தின் நிகை்சச்ியன்று 1 முதல் 19 வயதிற்குட்ேடட் பிரிவில் இருக்கும் ேள்ளி 

பசல்லும் குைந்டதகள் மற்றும் ோலர ் ேள்ளி பசல்லும் குைந்டதகள் ஆகிரயாருக்கு 
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அல்பேன்டாசசொல் மாத்திடரகள் வாய் வழியாக பகாடுக்கே்ேடும். 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிக்டகயின்ேடி, 14 வயதிற்கு உட்ேட்ட பிரிவில் 64 

சதவிகித இந்திய மக்கள் இத்தடகய பதாற்றுரநாய்கள் தாக்கும் அோயத்தில் 

இருக்கின்றனர.் 

❖ இந்த சுற்றின் ரோது ஏறக்குடறய 24 ரகாடி குைந்டதகள் மற்றும் இளம்ேருவத்தினர ்

சிகிசட்சயளிக்கே்ேடுவர.் 

 

ரகொத் பயிற்சி 

❖ பிே்ரவரி 11-12 ரததிகளில் ராெஸ்தானில் பெய்ே்பூர,் ரகாட்டா ஆல்வார ்ஆகிய ேகுதிகளில் 

ரேரிடர ்நிவாரணே் ேயிற்சி ேரிரசாதிக்கே் ேட்டது. 

❖ இந்திய ராணுவத்தின் சொரே்ாக, பெய்ே்பூடரச ் ரசரந்்த சப்த சக்தி பிரிவு ஒரு 

மனிதாபிமான கூடட்ு உதவிே் ேயிற்சிடயயும், ரேரிடர ் நிவாரணே் ேயிற்சிடயயும் 

நடதத்ியது. 

❖ இே்ேயிற்சி ரதசியே் ரேரிடர ்ரமலாண்டம அடமே்பின் ஒதத்ுடைே்புடன் நடத்தே்ேடட்ுக் 

பகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்தக் கூடட்ுே் ேயிற்சி பின்வருேவரக்ளின் ேங்களிே்டேக் பகாண்டிருக்கும். 

✓ ஆயுதே் ேடடகள் 

✓ ரதசியே் ரேரிடர ்ரமலாண்டம ேதிபலதிரே்்பு முடற 

✓ ராெஸ்தொன் மாநிலே் ரேரிடர ்ரமலாண்டம ஆடணயம். 

❖ சமமட்ட இருக்டகப் ேயிற்சி என்ற வடிவத்தில் பெய்ே்பூரில் ஆரம்பிதத்ு ரகாட்டா மற்றும் 

ஆல்ைொலரத் பதாடும் வண்ணம் இந்தே் ேயிற்சி மூன்று இடங்களிலும் ஒரர ரநரத்தில் 

நடத்தே்ேடும். 

 

ைொக்கொளர் சரிபொரப்்பு ைற்றுை் தகைை் திட்டை் 

❖ அடுதத்ு வரவிருக்கும் 2019 போதுத் ரதரத்டலபயாட்டி குடிமக்கள் தங்கள் பேயர,் தங்கள் 

ேதிவுகள், தங்கள் வாக்காளர ்விவரங்களில் மாற்றங்கள் மற்றும் வாக்காளர ்அடடயாள 

அடட்டகளில் திருத்தங்கள் ஆகியவற்டற ரமற்பகாள்வதற்காக இந்தியத் ரதரத்ல் 

ஆடணயம் வாக்காளர ் சரிோரே்்பு மற்றும் தகவல் திட்டம் என்ேடத 

ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 

❖ ரமலும் ரதரத்ல் ஆடணயம் வாக்காளர ்உதவி டமய எண்ணாக 1950 என்ற  வசதியுடன் 

இந்தியா முழுவதும்  உள்ள அடனதத்ு மாவட்டங்களில் பதாடரப்ு டமயங்கடளயும் 

ஏற்ேடுத்தியிருக்கின்றது. இந்த தகவல் டமயங்கள் அடைே்ோளரக்ளுக்கு உதவிடும் 

வடகயில் சமீேத்திய தகவல் மற்றும் பதாடலத் பதாடரப்ு உள்கட்டடமே்டேக் 

பகாண்டிருக்கும். 
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❖ மாற்றுத ்திறனாளிகள் புதிய ேதிவு, முகவரியில் மாற்றம், விவரங்களில் மாற்றம் மற்றும் 

தங்கடள மாற்றுத ் திறனாளிகள் என்று குறிப்பிடுைது ஆகியவற்டற டகரேசி 

பசயலியின் மூலம் பசய்வதற்கு வசதியாக PWD பசயலி என்ற பசயலியும் 

பவளியிடே்ேட்டது. 
 

அரசியைலைப்பு (125ைது ைசசொதொ) 

❖ வடகிைக்குே் ேகுதியின் ஆறாவது ேட்டியலில் உள்ள 10 தன்னாட்சி மன்றப் பகுதிகளின் 

நிரவ்ாக மற்றும் நிதி அதிகாரங்கடள அதிகே்ேடுத்திட ரவண்டி அரசியலடமே்பு [125வது 

திருத்தம்] மரசாதா ஒன்டற அரசு மாநிலங்களடவயில் அறிமுகம் பசய்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த திருத்தம் அசாம், ரமகாலயா, திரிபுரா மற்றும் மிரசாரம் ஆகிய மாநிலங்களில் ஒரு 

ரகாடி ேைங்குடி மக்களுக்கு உதவிடும். 

❖ இந்த முன்பமாழியப்ேட்ட திருத்தங்கள் கடடமட்ட நிடலயில் ெனநாயகம் 

உறுதிே்ேடுத்தே்ேடும் வடகயில் ரதரந்்பதடுக்கே்ேடட் கிராம உள்ளாட்சி மன்றங்கடள 

ஏற்ேடுதத்ும்.  

❖ இந்த கிராம மன்றங்கள் போருளாதார ரமம்ோடு மற்றும் சமூக நீதி ஆகியவற்றுக்கான 

திட்டங்கடளத் தயாரித்திடும் வடகயில் அதிகாரமளிக்கே்ேட்டிருக்கும். 

❖ நிதிக் குழு அவரக்ளுக்குத் ரதடவயான நிதி ஆதாரங்கடளே் ேகிரந்்திடுவது பதாடரே்ாக 

ேரிந்துடரக்க அதிகாரமளிக்கே்ேட்டிருக்கும். 

❖ தன்னாட்சி மன்றங்கள் தற்ரோது, குறிே்பிட்ட திட்டங்களுக்காக மத்திய 

அடமசச்கங்களிடமிருந்து வரும் மானியங்கடளயும் மாநில அரசின் நிதிகடளயும் 

நம்பியிருக்கின்றது. 

❖ இந்த திருத்தத்திற்கு ஒே்புதலளிக்கே்ேட்டால் அது ஆறாவது ேட்டியல் ேகுதிகளான அசாம், 

மிரசாரம், சமகாலயா மற்றும் திரிபுரா ேகுதிகளில் உள்ள கிராம மற்றும் நகராட்சி 

மன்றங்களில் குடறந்தது மூன்றில் ஒரு ேங்கு இடங்கலள பேண்களுக்கு என்று ஒதுக்கும். 

ஆறொைது பட்டியை் 

❖ அரசியலடமே்பின் ஆறாவது ேடட்ியல் நான்கு வடகிைக்கு மாநிலங்களொன அசாம், 

ரமகாலயா, திரிபுரா மற்றும் மிரசாரம் ஆகிய ேகுதிகளில் உள்ள ேைங்குடியினரின் 

நிரவ்ாகத்ரதாடு பதாடரப்ுடடயதாகும். 
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ைருத்துைத் தொைர ைலக உயிரினங்களின் பொதுகொப்பு ைற்றுை் சைை்பொடு 

❖ இந்திய தாவரவியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தகவலின் ேடி, இந்தியாவில் 8000க்கும் 

ரமற்ேட்ட மருதத்ுவத் தாவர வடக உயிரினங்கள் கண்டறியே்ேடட்ுள்ளன. 

❖ மத்திய ஆயுஷ் அடமசச்கத்தின் கீழுள்ள ரதசிய மருத்துவ ைலகத் தாவரங்கள் மன்றம், 

நாடு முழுவதும் மருதத்ுவ ைலகத் தாவரங்கடளப் ேயிரிடுதல், ோதுகாத்தல், 

பசயல்முடறே்ேடுத்தல் மற்றும்  ரமம்ேடுதத்ுதல் ஆகியவற்டற ஊக்குவிே்ேதற்காக 

பின்வரும் திட்டங்கடள நிடறரவற்றிக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

✓ மத்திய அரசால் நிதியுதவி அளிக்கே்ேடும் திட்டமான ரதசிய ஆயுஷ் திடட்ம் 

✓ மருத்துவக் குணமுள்ள தாவரங்களின் ோதுகாே்பு, ரமம்ோடு மற்றும் நீடித்த 

ரமலாண்டம என்ேதன் மீது மத்தியத் துடறத் திட்டம். 

✓ மருத்துவக் குணமுடடய தாவரங்களின் உற்ேத்திக்கான விருே்ே சான்றளிே்புத் 

திட்டம் 
 

பபட்சரொபடக் 2019 

❖ உதத்ிரே் பிரரதசத்தின் கிரரட்டர ் பநாய்டா நகரில் இந்தியொவின் அதிஅற்புதமான 

டஹட்ரரா காரே்ன் மாநாட்டின் 13-வது ேதிே்ோன பேட்ரராபடக் 2019 என்ற மாநாடு 

இந்திய கண்காட்சி டமயத்தில் பிரதமரால் துவக்கி டவக்கே்ேடட்து. 

❖ இந்த மூன்று நாள் நிகை்வு 95 நாடுகடளச ் ரசரந்்த ஆற்றல் துடற அடமசச்ரக்ளுடன் 

ஏறக்குடறய 70 நாடுகடளச ் ரசரந்்த 7000 பிரதிநிதிகள் கலந்து பகாண்ட நாட்டின் 

மிகே்பேரிய டஹட்ரரா காரே்ன் மாநாடு ஆகும். 

❖ இது மத்திய பேட்ரராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிவாயு அடமசச்கத்தால் 

நடத்தே்ேடுகின்றது.  

❖ 2016-ஆம் ஆண்டு டிசம்ேரில் பேட்ரராபடக் மாநாட்டின் 12-ஆம் ேதிே்பு புதுதில்லியில் 

நடத்தே்ேடட்து. 
❖ அபமரிக்கா மற்றும் சீனாடவயடுதத்ு கசச்ா எண்பணய் மற்றும் பேட்ரராலியே் 

போருடக்டள நுகரக்ின்ற உலகின் 3-வது மிகே்பேரிய நாடு இந்தியா ஆகும். 
 

சசனொ விருது 

❖ காஷ்மீரின் உதம்பூரில், ரமன்டம தங்கிய மற்றும் வீரச ் பசயல்கள் புரிந்தடமக்கான 

ேட்டம் வைங்கும் விைாவில் 92 ராணுவ வீரரக்ளுக்கு ரசனா விருதுகள் வைங்கே்ேடட்ன. 
❖ இந்நிகை்வில் 76 விருதுகள் வீரதீரச ்பசயல்களுக்காகவும் 7 விருதுகள் ரமன்டம தங்கியச ்

பசயல்களுக்காகவும் 8 விருதுகள் சிறே்புச ் ரசடவகளுக்காகவும் விருதாளரக்ளுக்கு 

வைங்கே்ேடட்ன. 
❖ அரசாக் சக்ரா விருதிடனே் பேற்ற லான்ஸ் நாயக் நசீர ்அகமது வாணியும் ஒரு ரகாலுடன் 

ரசனா விருது வைங்கே்ேட்டார.் அவரது மடறவிற்குே் பிறகு அரசின் சாரே்ாக அவரது 

மடனவியால் அவ்விருது பேற்றுக் பகாள்ளே்ேடட்து. 
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ஆரொய்சச்ிச ்சூழலை சைை்படுத்துைதற்கொன திட்டங்கள் 

❖ இந்தியொவின் உயரக்ை்வி நிறுைனங்களிை் ஆரொய்சச்ிக் குழுலை 

சமம்படுதத்ுைதற்கொகவும் இளம் ஆரொய்சச்ியொளரக்லள ஈரத்்துத் தக்க லைப்பதற்கொகவும் 

அரசு பின்ைரும் திட்டங்கலள ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 

❖ பிரதம மந்திரியின் ஆரொய்சச்ி உதவித் பதொலக 

o திறலமயொன மொணைரக்லள நொட்டிற்குள்சளசய ஆரொய்சச்ியிை் ஈடுபடுத்த 

கைரச்ச்ிகரமொன உதவிதப்தொலக அளிக்கப்படுகின்றது. 

o சதரந்்பதடுக்கப்படும் மொணைரக்ளுக்கு 5 ைருடங்கள் உதவிதப்தொலக 

ைழங்கப்படுகின்றன. 

✓ முதை் இரண்டு ைருடங்களுக்கு மொதத்திற்கு 70000 ரூபொய் 

✓ மூன்றொம் ைருடத்திை் மொதத்திற்கு 75000 ரூபொய் 

✓ ைருடொந்திர ஆரொய்சச்ிக்கொன உதவித்  பதொலக மொனியமொக இரண்டு ைட்ச 

ரூபொயுடன் 4ைது மற்றும் 5ைது ைருடங்களிை் மொதத்திற்கு 80000 ரூபொய். 

❖ ஆரொய்சச்ிப் பூங்கொக்கலள எற்படுத்துதை் 

o கரக்பூர ் ஐஐடி, பம்பொய் ஐஐடி, படை்லி ஐஐடி, பகௌஹொத்தி ஐஐடி, கொன்பூர ் ஐஐடி, 

லஹதரொபொத் ஐஐடி, கொந்தி நகர ் ஐஐடி மற்றும் பபங்களூரு இந்திய அறிவியை் 

லமயம் ஆகிய இடங்களிை் ஆரொய்சச்ி லமயங்கலள ஏற்படுதத்ுதை். 

❖ புதுலம மற்றும் பதொழிை்நுட்பத்திை் ஆரொய்சச்ிக்கொன தொக்கம் (Impacting research in 

Innovation and Technology - IMPRINT) 
❖ உசச்த்தொர ்அவிஷ்கொர ்சயொஜனொ (Uchhatar Avishkar Yojana - UAY)  

o பதொழிற்துலறகளின் சதலைகலள சநரடியொக பொதிக்கும் உயர ் ைலகக்கொன 

புதுலமகலள சமம்படுத்தி அதன் மூைம் இந்திய உற்பத்தித் துலறயின் சபொட்டித் 

திறலன அதிகரிக்க இது எண்ணுகின்றது. 

❖ ைருடொந்திர அடிப்பலடயிை் ஸ்மொரட்் இந்தியொ சஹக்கத்தொன்கள் நடத்தப்படட்ுக் 

பகொண்டிருக்கின்றன. 

❖ தங்கள் ைளொகத்திற்குள்சளசயப் புத்தொக்கத்திற்கொனச ்சுற்றுசச்ூழலை சமம்படுத்திட 960 

உயர ் கை்வி நிலையங்களிை் நிறுைனங்களின் புத்தொக்கக் குழுக்கள் 

ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. 

❖ பகுதிசநர M.Tech மற்றும் பிஎசட்ி ேடிே்பிற்கான சிறந்த ேட்டதாரி போறியியலாளரக்டள 

ஈரத்த்ு, ஊக்கமூட்டி அவரக்ளுக்கு உதவிதப்தாடக அளிக்கும் ரநாக்குடன் என்ஐடியில் 

ேயிற்றுநர ்ஆசிரியர ்திட்டம் ஆரம்பிக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

 

லைதிலி பைொழிலயப் பொதுகொப்பதற்கொன நடைடிக்லககள் 

❖ மத்திய மனிதைள சமம்பொடட்ுத் துலற அலமசச்கம் லமதிலி பமொழிலயயும் அதன் 

எழுதத்ு வடிவத்டதயும் ரமம்ேடுத்திப் ோதுகாே்ேதற்காக ஏற்ேடுத்தே்ேடட் குழுவின் 

ேரிந்துடரகளில் சிலவற்டற ஏற்றுக்பகாண்டது. 
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❖ ஏற்றுக் பகாள்ளே்ேடட் ேரிந்துடரகள் பின்வருமாறு: 

o பீகாரின் தரே்ாங்காவில் காரமஸ்வர ் சிங் சமஸ்கிருத ேல்கடலக்கைகம் அல்லது 

லலித் நாராயண் மிதிலாே் ேல்கடலக்கைகம் ஆகிய ஏரதனும் ஒன்றில் 

டகபயழுதத்ு மற்றும் எழுதத்ு டமயத்டத ஏற்ேடுதத்ுதல். 

o இந்திய பமாழிகளுக்கான பதாழில்நுட்ே வளரச்ச்ித் துடறயில் ரமம்ேடுத்தே்ேடட் 

மிதிலாக்சொர ் என்ேதன் யுனிரகாடு (கணினி எழுதத்ு) எழுதத்ு வடிவங்கள் 

பதாடரே்ான ேணிகடள விலரைொக நிடறவு பசய்தல். 

o மிதிலாக்சொர ்  எழுதத்ு வடிவங்கடளக் கற்பிே்ேதற்கான ரகடப்ோலிக் காட்சிே் 

போருடக்டளத ்தயார ்பசய்தல். 

லைதிலி பைொழி ைற்றுை் எழுத்து ைடிைை் 

❖ இந்தியத் துலணக் கண்டத்தின் பூரவ்ீகமொன பமொழியொன லமதிலி ஒரு இந்சதொ ஆரிய 

பமொழி ைலகலயச ்சொரந்்தததொகும். இது பபரும்பொலும் இந்தியொ மற்றும் சநபொளம் ஆகிய 

நொடுகளிை் சபசப்படுகின்றது. 

❖ இது பீகொர ்மற்றும் ஜொரக்்கண்ட் ஆகிய மொநிைங்களிை் சபசப்படுகின்றது. சமலும் இது 8-

ைது பட்டியலிை் அங்கீகரிக்கப்படட் 22 இந்திய பமொழிகளிை் ஒன்றொகும். 

❖ மிதிைொக்சொர ்அை்ைது தீரஹ்தொ என்பது பரந்த மிதிைொ பமொழிக் கைொசச்ொரத்தின் எழுத்து 

ைடிைம் ஆகும். 

❖ இது ஒரு மிகவும் பழலமயொன எழுதத்ு ைடிைம் ஆகும். சமலும் இது பரந்து விரிந்த 

ைடகிழக்கு இந்தியொவின் எழுதத்ு ைடிைங்களிை் ஒன்றொகும். 

❖ மிதிைொக்சொர,் பங்களொ, அசொமிஸ், சநைொரி, ஒடியொ மற்றும் திபபத்தியன் ஆகியன 

அம்பமொழிக் குடும்பத்தின் உறுப்பினரக்ள் ஆகும். 

 

சதசிய எரிைொயு விநிசயொகக் கட்டலைப்பு 

❖ சதசிய எரிைொயு விநிசயொகக் கட்டலமப்லப ஏற்படுத்திட மத்திய அரசு 

திட்டமிடட்ிருக்கின்றது. 

❖ 2006 ஆம் ஆண்டு, பபட்சரொலியம் மற்றும் இயற்லக எரிைொயு ஒழுங்குமுலற மன்றச ்

சட்டத்தின் கீழ், பபட்சரொலியம் மற்றும் இயற்லக எரிைொயு ஒழுங்குமுலற ைொரியம்  

(Petroleum and Natural Gas Regulatory Board - PNGRB) ஒரு ஆலணயமொக 

அங்கீகரிக்கப்படட்ிருக்கின்றது. 

❖ இது பிரொந்தியப் பகுதிகளிை் நகர எரிைொயு விநிசயொகக் கட்டலமப்லப 

ஏற்படுதத்ுைதற்கொக நிறுைனங்களுக்கு அனுமதியளிப்பு அங்கீகொரத்லத ைழங்கும். 

❖ சதசிய ைரிைொயு விநிசயொகக் கடட்லமப்பின் சநொக்கங்கள் பின்ைருமொறு 

o இயற்லக எரிைொயுலை அணுகுைதிை் நொட்டிற்குள் இருக்கும் பிரொந்திய ஏற்றத் 

தொழ்வுகலள கலளைது மற்றும் நொடு முழுைதும் சுத்தமொன மற்றும் பசுலமயொன 

எரிபபொருலள ைழங்குைது. 

o எரிபபொருள் சதலைப்படும் இடங்கலள எரிைொயுவின் மூை இடங்களுடன் 

இலணப்பது மற்றும் பைதரப்பட்ட துலறகளிை் உள்ள நுகரச்ைொரக்ளுக்கு எரிைொயு 
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கிலடப்பலத உறுதி பசய்ைது. 

o அழுத்தப்படட் இயற்லக எரிைொயு மற்றும் குழொய் மூைம் இயற்லக எரிைொயு 

ஆகியைற்றின் விநிசயொகத்திற்கொக பை்சைறு நகரங்களிை் நகர எரிைொயு 

விநிசயொகக் கட்டலமப்லப சமம்படுதத்ுைது. 

 

ைொஆசியொ ைனித உரிலைகள் ைொநொடு 2019 

❖ முதைொைது ைொஆசியொ மனித உரிலமகள் மொநொடு புதுதிை்லியிை் இந்திய ைழக்கறிஞரக்ள் 

சங்கதத்ுடன் இலணந்து ைொஆசியொ அலமப்பொை் நடத்தப்படட்து. 

❖ இம்மொநொடு அலனதத்ு நபரக்ளுக்கும் மத்தியிை் முக்கியதத்ுைம் ைொய்ந்த தலைப்புகளின் 

மீது அனுபைத்லதயும் உள்ளொரந்்த அறிலையும் பகிரந்்து பகொள்ள ைழங்கறிஞரக்ளுக்கும் 

சட்டத் பதொழிசைொடுத் பதொடரப்ுலடய பதொழிை்நுட்ப நிபுணரக்ளுக்கும் ஒரு புதுலமயொன 

ைொய்ப்பிலன ைழங்கிட எண்ணுகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கொன ைொஆசியொ மனித உரிலமகள் மொநொட்டின் கருதத்ுரு, “அரச 

அதிகாரம், வணிகம் மற்றும் மனித உரிடமகள் – தற்காலத்டதய சைொல்கள்” என்ேதாகும். 

 

ைந்சத பொரத் எக்ஸ்பிரஸ் 

❖ இரயிை் ைண்டி 18 என்று அறியப்படும் ைந்சத பொரத் எக்ஸ்பிரஸ் இந்தியொவின் முதை் 

நடுத்தர உயரச்ைக இரயிை் ைண்டியொகும். 

❖ இதன் துைக்க விழொ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 15-ம் சததியன்று புதுதிை்லியிை் பிரதமரொை் 

பகொடியலசதத்ுத் துைக்கி லைக்கப்பட்டது. 

 

❖ ைண்டி முழுைதும் குளிரை்சதி பசய்யப்பட்ட இந்த பசொகுசு ைண்டி புதுதிை்லிலயயும் 

ைொரணொசிலயயும் இலணக்கிறது. பமொத்தப் பயணத்லதயும் 8 மணி சநரங்களிை் 

பமொத்த 750 கிசைொ தூரத்லத மணிக்கு 130 கிசைொமீட்டர ் என்ற சைகத்திை் இது பூரத்்தி 

பசய்யும். 
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❖ இது கொன்பூர ் மற்றும் அைகொபொத் (பிரயொக்ரொஜ்) ஆகிய இடங்களிை் நிறுத்தங்கலளக் 

பகொண்டிருக்கும். 

 

டசொை்ட் விைொன நிறுைனத்துடனொன ஒப்பந்தை் 

❖ பிரொன்சின் விமொன உற்பத்தியொளரொன டசொை்ட் விமொன நிறுைனதத்ுடன் ஒரு மூன்று ைருட 

ஒப்பந்தத்திை் சைலைைொய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குநரகம் (Directorate of Employment 

and Training)  லகபயழுத்திடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ விமொனக் கட்டலமப்பு மற்றும் உதிரி பொகங்கலளப் பபொருத்தும் துலறயிை் 

மொணைரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதற்கொக அது தமிழ்நொட்டிை் இரண்டு பதொழிை் பயிற்சி 

நிறுைனங்கலளயும் சசரத்த்ு பமொத்தம் 3 பயிற்சி நிறுைனங்கலளத் சதரந்்பதடுதத்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ தமிழ்நொட்டிை் சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட இரண்டு நிலையங்கள் : 

o மத்திய  அரசொை் பசன்லனயிை் நடத்தப்படும் சதசிய திறன் பயிற்சி நிலையம் 

o மொநிை அரசொை் சகொயம்புதத்ூரிை் நடத்தப்படும் ஐடிஐ. 

❖ இத்திட்டத்திற்கொக மூன்றொைதொக சதரந்்பதடுக்கப்படட் நிலையம் மகொரொஷ்டிரொவின் 

நொக்பூரிை் இருக்கின்றது. 

 

ஜொலியன் ைொைொபொக் சதசிய நிலனைக (திருத்த) ைசசொதொ, 2018 

❖ 16ைது மக்களலையின் கலடசிக் கூட்டத் பதொடரிை் ஜொலியன் ைொைொபொக் சதசிய நிலனைக 

(திருத்த) மசசொதொ, 2018 ஆனது நிலறசைற்றப்பட்டது. 

❖ 1919 ஆம் ஆண்டு ஏே்ரல் மாதம் 13-ம் ரததி அமிரத்சரஸின் ொலியன் வாலாோக்கில் 

பகால்லே்ேட்டவரக்ள் மற்றும் காயமடடந்தவரக்ளின் நிடனவாக ரதசிய நிடனவகத்டத 

அடமே்ேதற்காக 1951 ஆம் ஆண்டு ொலியன் வாலாோக் ரதசிய நிடனவகச ் சட்டம் 

ஏற்ேடுத்தே்ேட்டது. 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டு சட்டமானது ரதசிய நிடனவகத்டத நிரவ்கிே்ேதற்காக 

அறக்கட்டடளடய ஏற்ேடுத்தவும் வழி பசய்துள்ளது. அந்த அறக்கட்டடளயானது 

பின்வருேவரக்டள உறுே்பினரக்ளாகக் பகாண்டிருக்கும். 

o தடலவர ்என்ற பதவியிை் பிரதமர,்  

o இந்திய ரதசியக் காங்கிரஸின் தடலவர ்

o மத்திய கலாசச்ாரத் துடற அடமசச்ர ்

o மக்களடவயின் எதிரக்்கட்சித் தடலவர ்

o ேஞ்சாே் மாநிலத்தின் முதலடமசச்ர ்மற்றும் ஆளுநர ்

o மத்திய அரசினால் நியமிக்கே்ேட்ட மூன்று சிறந்த ஆளுடககள் 

2018 திருத்தை் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு திருத்த மசசொதொைொனது அறக்கட்டலளயிை் உறுப்பினரொக இருக்கும்  
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இந்திய சதசியக் கொங்கிரஸின் தலைைலர நீக்குகிறது. 

❖ சமலும் மக்களலையிை் எதிரக்்கட்சித் தலைைர ் பதவியிை் யொரும் இை்ைொத பபொழுது 

மக்களலையிை் மிகப்பபரிய எதிரக்்கட்சியின் தலைைசர அறக்கட்டலளயிை் 

உறுப்பினரொக இருப்பொர ்என்றும் பதளிவுபடுதத்ுகிறது. 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின்படி மத்திய அரசினொை் நியமிக்கப்படும் புகழ்பபற்ற 3 

நபரக்ள் 5 ஆண்டுகள் பதவிக் கொைத்லதக் பகொண்டிருப்பர.் சமலும் அைரக்ள் 

மறுமுலறயும் அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்படுைதற்குத் தகுதியுலடயைரக்ள் என்று அசச்ட்டம் 

கூறுகிறது. 

❖ மதத்ிய அரசினொை் நியமிக்கப்பட்ட 3 உறுப்பினரக்ளின் பதவிக் கொைம் முடிைலடயும் 

முன்னசர எந்தபைொரு கொரணமும் இை்ைொமை் அைரக்லள மதத்ிய அரசு நீக்குைதற்கொன 

ஒரு புதிய பிரிலை 2018 ஆம் ஆண்டு மசசொதொ இலணதத்ுள்ளது. 

 

DODO-வின் அழுத்தப்பட்ட இயற்லக எரிைொயு நிலையங்கள் - ைழிகொட்டுதை்கள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் பபட்சரொபடக் மொநொட்டின் ஒரு பகுதியொக, இந்தியொவிை் 

ைணிகரக்ளுக்குச ்பசொந்தமொன மற்றும் ைணிகரக்சள நிரை்கிக்கும் (DODO – Dealer Owned 

and Dealer Operated) அழுத்தப்ேட்ட இயற்டக எரிவாயு நிடலயங்கடள அடமே்ேதற்கான 

வழிகாடட்ுதல்கடள மத்திய பேட்ரராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிவாயுத் துடற 

அடமசச்ர ்பவளியிட்டார.் 

❖ இந்தே் புதிய வழிகாடட்ுதலானது DODO பகாள்டகயுடன் போருந்தும் வடகயில் ஒரர 

மாதிரியான அடமே்டேக் பகாண்டு வருவதற்கான ஒரு ஆரலாசகராக இது பசயல்ேடும். 

❖ ரமலும் இது சுற்றுசச்ூைலில் சுகாதாரம் மற்றும் தூய்டம ஆகியவற்டற ஏற்ேடுத்த உதவும். 

❖ இந்தப் புதிய வழிகாடட்ுதலானது நாபடங்கிலும் அழுத்தப்ேடட் இயற்டக எரிவாயு 

எளிதில் கிடடக்கே் பேறுவதற்கு உதவும். ரமலும் இது மக்கள் சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த 

மற்றும் வணிக ரீதியிலான அழுத்தப்ேட்ட இயற்டக எரிவாயுவிற்கு மாற உதவும். 

 

ரசபை் ஒப்பந்தை் - தலைலைக் கணக்குத் தணிக்லகயொளரின் அறிக்லக 

❖ ரசபை் ஒப்பந்தம் மீதொன இந்தியக் கணக்குத் தணிக்லகயொளரின் அறிக்லகயொனது 

இந்தியக் குடியரசுத் தலைைரிடம் அளிக்கப்படட்ு, நொடொளுமன்றத்தின் இரு அலைகளிலும் 

அது சமரப்்பிக்கப்படட்து. 

❖ இந்த தலைலமக் கணக்குத் தணிக்லகயொளரின் அறிக்லகயொனது, “இந்திய விமானே் 

ேடடயின் மூலதனக் பகாள்முதல்” என்ற தடலே்டேக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்டகயானது இரண்டு பதாகுதிகடளக் பகாண்டுள்ளது. அதில் ஒரு பதாகுதி 

ரரேல் ஒே்ேந்தம் குறிதத்ும் ஒே்ேந்தத்தின் விடல மற்றும் பகாள்முதல் குறிதத்ும் 

விவரிக்கிறது. 
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CLCS – TUS : நீட்டிப்பு 

❖ 12-ைது ஐந்தொண்டு திட்டம் முடிைலடந்த பின்னரும் 2017-18 முதை் 2019-20 ஆம் ஆண்டு 

ைலர கடனுடன் இலணக்கப்பட்ட மூைதன மொனியம் மற்றும் பதொழிை்நுட்ப சமம்பொடட்ுத் 

திட்டத்லத (CLCS-TUS: Credit Linked Capital Subsidy and Technology Up-gradation Scheme) சமலும் 

மூன்று ஆண்டுகள் நீட்டிக்க பபொருளொதொர விைகொரங்களுக்கொன அலமசச்ரலைக் குழு 

ஒப்புதை் ைழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டமானது 

o சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான பதாழில்நுட்ே ரமம்ோடு  

o சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களினால் தயாரிக்கே்ேடும் போருடக்ளின் 

தரத்டத ரமம்ேடுதத்ுதல் 

o உற்ேத்தித் திறடன உயரத்த்ுதல் மற்றும் வீணாவடதக் குடறத்தல் 

o பதாடரந்்து ரமம்ேடுத்துதலுக்கான கலாசச்ாரத்லத ஊக்குவித்தல் 

ஆகியவற்டறக் பகாண்டிருக்கும். 

❖ இத்திட்டமானது அங்கீகரிக்கே்ேடட் 51 துடணத ் துடறகள் / போருடக்ளின் நன்கு 

நிறுவே்ேட்ட மற்றும் ரமம்ேடுத்தே்ேட்ட பதாழில்நுட்ேத்டத ஊக்குவிக்க 15 சதவிகித 

மூலதன மானியத்டத அளிக்கும். 

 

ைனிதக் கழிவுகலள அகற்றுசைொருக்கொன சதசிய ஆலணயை் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மொரச் ் 31 ஆம் சததி ைலர பதவிக் கொைம் உள்ள மனிதக் கழிவுகலள 

அகற்றுசைொருக்கொன சதசிய ஆலணயத்தின் (NCSK - National Commission for Safai Karmacharis) 

பதவிக் கொைத்லத சமலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பதற்கொன பரிந்துலரக்கு மத்திய 

அலமசச்ரலை ஒப்புதை் ைழங்கியுள்ளது. 

❖ மனிதக் கழிவுகடள அகற்றுரவாருக்கான ரதசிய ஆடணயச ் சட்டம், 1993-ல் உள்ள 

விதிமுடறகளின்ேடி 1993 ஆம் ஆண்டில் மனிதக் கழிவுகடள அகற்றுரவாருக்கான ரதசிய 

ஆடணயம் அடமக்கே்ேட்டது. 

❖ பதாடக்கத்தில் 1997 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 31 ஆம் ரததி வடர உள்ள காலத்திற்கு மடட்ுரம 

இந்த ஆடணயம் அடமக்கே்ேட்டது.  

❖ பின்னர ்இதன் வரம்பேல்டலயானது 2002 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 31 வடர நீட்டிக்கே்ேட்டது. 

அதன்பின்னர ்இதன் வரம்பேல்டல 2004 ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 29 வடர நீட்டிக்கே்ேடட்து. 

❖ NCSK சட்டமானது 2004 ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 29 ஆம் சததியுடன் கொைொைதியொனது. அதன் 

பின்னர ் அவ்வே்ரோது சட்டே்பூரவ்மற்ற அடமே்ோக NCSK-ன் ேதவிக் காலம் 

நீட்டிக்கே்ேட்டது. 

❖ தற்போழுதுள்ள NCSK ஆடணயத்தின் ேதவிக் காலமானது 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்31 ஆம் 

ரததியுடன் முடிவடடயவிருக்கிறது. 
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பைளிநொடு ைொழ் இந்தியரக்ள் திருைணப் பதிவு ைசசொதொ, 2019 

❖ பைளிநொடு ைொழ் இந்தியரக்ள் திருமணப் பதிவு மசசொதொ 2019ஐ அறிமுகப்படுதத்ுைதற்கு 

மத்திய அலமசச்ரலை ஒப்புதை் ைழங்கியுள்ளது. 

❖ இது இந்தியக் குடிமக்களிை் பபரும்பொலும் பைளிநொடு ைொழ் இந்தியப் பபண்களின் 

கணைரக்ளொை் அைரக்ளது மலனவிகள் ஏமொற்றப்படுைதற்கு எதிரொக அைரக்ளுக்கு 

பொதுகொப்பு அளித்தை் மற்றும் அதிக பபொறுப்புலடலமலய ஏற்படுதத்ுதை் ஆகியைற்லற 

சநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்த புதிய மசசொதொவின்படி, பைளிநொடு ைொழ் இந்தியரக்ள் மற்றும் இந்தியக் 

குடிமக்களுக்கிலடசய நிகழும் திருமணத்லத இந்தியொவிசைொ அை்ைது இந்தியத் 

தூதரகங்கள் அை்ைது பைளிநொடுகளிை் உள்ள இந்திய அலுைைகங்களிசைொ திருமணம் 

நடந்து 30 நொடக்ளுக்குள் பதிவு பசய்ய சைண்டும். 

❖ இந்தத் திருமணத்லத 30 நொடக்ளுக்குள் பதிவு பசய்யவிை்லைபயனிை் பைளிநொடு ைொழ் 

இந்தியரின் கடவுச ் சீடட்ு இரதத்ு பசய்யப்படும். சமலும் அைரக்ளுக்கு அலழப்பொலண 

மற்றும் பிடியொலண உத்தரவு ைழங்கப்படும். 

❖ இந்த மசசொதொ பின்ைரும் சடட்ங்களிை் சதலையொன மொற்றங்கலள ஏற்படுதத்ும். 

o கடவுச ்சீடட்ுகள் சட்டம், 1967 மற்றும் 

o பிரிவு 86 A-ஐ இடணே்ேதன் மூலம் உருவாக்கே்ேடட் குற்றவியல் நடடமுடறச ்

சட்டம் 1973. 

 

சுைச ்சக்தி 2019 

❖ புதுதிை்லியிை் நலடபபற்ற விருது ைழங்கும் விழொவிை் மொரக்்கூக் மண்டலின் எரொைை்லி 

கிரொமம் 2019 ஆம் ஆண்டின் சுைச ்சக்தி விருலத பைன்றுள்ளது. 

❖ இந்த விருதொனது மத்திய அரசின் புகழ்பபற்ற திட்டமொன சுைச ் சுந்தர ்

பசௌசச்ொையொவினொை் ைழங்கப்படட்து. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் சுைச ் சக்தி என்பது நொபடங்கிலும் உள்ள பபண் பஞ்சொயதத்ு 

உறுப்பினரக்ள் மற்றும் பபண் பஞ்சொயதத்ு தலைைரக்ளினொை் கைந்து பகொள்ளப்படட் ஒரு 

சதசிய நிகழ்சச்ியொகும். இதன் சநொக்கம் பபண்களுக்கு அதிகொரமளித்தைொகும். 

  

டொக்டர் அனூப் சத்பொத்தி குழு - அறிக்லக 

❖ சதசிய அளவிை் குலறந்தபடச் ஊதியத்லத (NMW - National Minimum Wage) 

நிரண்யிப்பதற்கொன முலறலய ஆய்வு பசய்தை் மற்றும் பரிந்துலரத்தை் 

ஆகியைற்றிற்கொக டொக்டர ் அனூப் சத்பொத்தி தலைலமயின் கீழ் ஒரு ைை்லுநர ் குழுலை 

மத்திய பதொழிைொளரக்ள் மற்றும் சைலைைொய்ப்புத் துலற அலமசச்கம் அலமதத்ுள்ளது.  

❖ இந்த வல்லுநர ் குழுவானது, “ரதசிய அளவிை் குடறந்தேடச் ஊதியதட்த 

நிரண்யிே்ேதற்கான முடறடயத் தீரம்ானித்தல்” என்ற அறிக்டகடய 14.02.2019 அன்று 

மத்திய அரசிடம் சமரே்்பித்தது. 

❖ இந்த அறிக்டகயானது சதசிய அளவிை் குலறந்தபடச் ஊதியம் ரதரந்்பதடுக்கே்ேடும் 
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முடற குறிதத்ு முத்தரே்பு அடமே்புகளிடமிருந்து ஒே்புதடலே் பேறுவதற்காகவும் 

கலந்தறிவதற்காகவும் அடமசச்கத்தின் இடணயதளத்தில் டவக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியத் பதாழிலாளர ்கருத்தரங்கு 1957-ன் ஒடட்ுபமாத்த வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் 1992 

ஆம் ஆண்டின் பதாழிலாளர ் எதிர ் பரே்டாரகாஸ் பிபரட் அண்ட் சகொ வைக்கிை் உசச் 

நீதிமன்றத் தீரே்்பு ஆகியவற்றின் அடிே்ேடடயில் குடறந்தேடச் ஊதியத்டத 

நிரண்யிே்ேதற்காக அறிவியல்பூரவ் முடறடயே் ேயன்ேடுத்தி இந்த அறிக்டக 

தயாரிக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

குழுவின் பரிந்துலரகள் 

❖ சதசிய அளவிை் குலறந்தபடச் ஊதிய நிரண்யிப்பதற்கு கைொசச்ொர ரீதியிை் உண்ணக் 

கூடிய தகுந்த சரிவிகித சம உணவு முலற. 

❖ குலறந்தபடச் ஊதியமொனது ஆலட, எரிபபொருள் மற்றும் மின்சொரம், வீடட்ு ைொடலக 

சபொன்ற உணவுப் பபொருள் அை்ைொத இன்றியலமயொத பபொருடக்ளின் மீதொன நியொயமொன 

பசைவினம் ஆகியைற்லறக் பகொண்டிருத்தை் சைண்டும். 

 

 
❖ 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலையின் படி ஒரு நொலளக்கு ரூ.375 என்ற ரீதியிை்  சதலைலய 

அடிப்பலடயொகக் பகொண்டு இந்தியொவிற்பகன்று சதசிய அளவிைொன குலறந்தபடச் 

ஊதியத்லத நிரண்யித்தை் (மொதத்திற்கு ரூ.9750). 

❖ ஒரு நொலளக்கு சரொசரியொக ரூ.55 என்ற வீதம் கூடுதை் வீடட்ு ைொடலக படித் பதொலகலய 

அறிமுகப்படுதத்ுதை். 

❖ உள்ளூர ் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றைொறு நொட்டின் பைை்சைறொன பகுதிகளுக்கு 

பைை்சைறொன சதசிய அளவிைொன  குலறந்தபடச் ஊதியத்லத நிரண்யித்தை். 

 

சைடிஸ் இளைய வாயில்  

❖ நீரை்ழிப் சபொக்குைரதத்ுகலள சரியொன முலறயிை் பயன்படுதத்ுைலத உறுதி 

பசய்ைதற்கொக சைடிஸ் (LADIS) என்ற புதிய தளத்டத இந்திய உள்நாடட்ு நீரவ்ழி ஆடணயம் 

(IWAI - Inland Waterways Authority of India) அறிமுகே்ேடுத்தியுள்ளது.  

❖ இது கே்ேல் மற்றும் சரக்குக் கே்ேல் ஆகியவற்றின் நிகை்ரநரத் தகவல்கடள அளிக்கும். 

எனரவ அவற்றின் உரிடமயாளரக்ள் திட்டமிடே்ேடட்வாறு ரதசிய நீரவ்ழிே் ோடதகளில் 

Region I Region II Region III Region IV Region V 

Assam, Bihar, 
Jharkhand, 

Madhya 

Pradesh, 
Odisha, 

Uttar Pradesh 
and 

West Bengal 

Andhra Pradesh, 
Telangana, 

Chhattisgarh, 

Rajasthan,  
Jammu & Kashmir  

and 
Uttarakhand 

Gujarat, 
Karnataka, 

Kerala, 

Maharashtra 
and 

Tamil Nadu 

Delhi, Goa, 
Haryana, 
Himachal 

Pradesh and 
Punjab 

Arunachal 
Pradesh, 
Manipur, 

Meghalaya, 
Nagaland, 
Sikkim, 

Mizoram and 
Tripura 

Rs 342 per 
day 

 
(Rs 8,892 

per month) 

Rs 380 per day 
 

(Rs 9880 
per month) 

Rs 414 per 
day 

 
(Rs 10,764 
per month) 

Rs 447 per 
day 

 
(Rs 11,622 
per month) 

Rs 386 per day 
 

(Rs 10, 036 

per month) 
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ேயணத்டத ரமற்பகாள்ள முடியும். 

❖ இது ரதசிய நீரவ்ழிே் ோடதகளின் மீதொன சிறந்த ேயன்ோடட்ட உறுதி  பசய்வதற்கான 

ஒரு ேடியாகும். 

 

சுைசத்ொ சிறப்புமிகு விருதுகள் 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 01 முதை் 15 ஆம் சததி ைலர மத்திய வீடட்ு ைசதி மற்றும் 

நகரப்்புற விைகொரங்களுக்கொன அலமசச்கத்தினொை் சஹரி சம்ரித் உத்சவ் என்ற நிகை்சச்ி 

நடத்தே்ேடட்து. 

 

❖ இந்நிகை்சச்ியின்ரோது ேகுதி நிடலயிலான கட்டடமே்புகள், நகர வாை்வாதாரக் 

கட்டடமே்புகள் மற்றும் நகரே்்புற உள்ளூர ் அடமே்புகள் ஆகியவற்றிற்கு பமாத்தம் 40 

விருதுகள் வைங்கே்ேட்டன. 

❖ சத்தீஸ்கர ்மாநிலத்தின் ராய்கார ்மொநகராட்சி நிரவ்ாகம் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சுவசத்ா 

சிறே்புமிகு விருதுகடள பவன்றுள்ளது. 

❖ சத்தீஸ்கர ் மாநிலதத்ின் அம்பிகாபூர ் மொநகராட்சி நிரவ்ாகம் மற்றும் தமிை்நாட்டின் 

கும்ேரகாணம் மொநகராட்சி நிரவ்ாகம் ஆகியடவ முடறரய இரண்டாவது மற்றும் 

மூன்றாவது விருதுகடளே் பேற்றுள்ளன.   

 

VAYU SHAKTHI நடைடிக்லக - 2019 

❖ இந்திய விமொனப் பலடயொனது இந்தியொவின் 140 சபொர ் விமொனங்கள் மற்றும் தொக்குதை் 

நடதத்ும் ைொனூரத்ிகள் ஆகியலை பங்கு பபற்ற மிகப்பபரிய நடைடிக்லகயொன 

எதிரிகலள சுடட்ு வீழ்தத்ும் பசயை் விளக்கத்லத பொகிஸ்தொன் எை்லைக்கருகிை் 

இரொஜஸ்தொனின் பபொக்ரொனிை் நடத்தியது. 

❖ இந்த “VAYU SHAKTHI” நடவடிக்டகயில் இந்திய விமானே் ேடடயானது குடறவான 

எடடயுள்ள ரோர ் விமானமான ரதொஸ், ரமம்ேடுத்தே்ேடட் குடறவான எடடயுள்ள 

வானூரத்ி, தடரயிலிருந்து வானில் உள்ள இலக்டகத் தாக்கும் ஆகாஷ் மற்றும் 
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வானிலிருந்து வானில் உள்ள இலக்டகத் தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகடணயான அஸ்த்ரா 

ரோன்ற உள்நாடட்ு வடிவடமே்புகளின் சுடட்ு வீை்தத்ும் திறடன பவளிே்ேடுத்தியது. 

 

ைட கர்நொடக சைளொண் ைொனிலையியை் (Agromet) முன்னறிவிப்பு ைற்றுை் ஆரொய்சச்ி 

லையை் 

❖ அறிவியை் மற்றும் பதொழிை்நுட்பம், புவி அறிவியை், சுற்றுசச்ூழை், ைனம் மற்றும் 

பருைநிலை மொற்றம் ஆகிய துலறகளுக்கொன மத்திய அலமசச்ர ் ஹரஷ்் ைரத்ன் 

கரந்ொடகொவின் தொரை்ொடிை் சைளொண் அறிவியை் பை்கலைக்கழகத்திை் உள்ள ைட 

கரந்ொடக சைளொண் ைொனிலையிை் முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆரொய்சச்ி லமயத்லதத் (North 

Karnataka Agromet Forecasting and Research Centre - NKAFC) பதொடங்கி லைத்தொர.் 

❖ இது இந்தியொவின் முதைொைது சைளொண் ைொனிலையியை் முன்னறிவிப்பு லமயமொகும். 

❖ இந்த லமயத்தின் முதன்லமயொன சநொக்கம் ைொனிலை குறித்த துை்லியமொன 

தகைை்கலளத் தருைதன் மூைம் பயிரக்லளப் பொதுகொத்தை் மற்றும் நை்ை விலளசச்லை 

ஏற்படுதத்ுதை் ஆகியைற்றிற்கொக  விைசொயிகளுக்கு உதவுைதொகும். 

❖ சமலும் இந்த லமயமொனது பைை்சைறு ைொனிலைகளிை் பயிரக்லள எை்ைொறு பொதுகொப்பது 

என்பது குறித்தொன அறிலை விைசொயிகளுக்கு ஏற்படுதத்ும். எனசை விைசொயிகள் 

தங்களது பயிரப்் பொதுகொப்பு நடைடிக்லககலள முன்கூட்டிசய திட்டமிடுைர.் 

 

சரை்சதச அலணப் பொதுகொப்புக் கருத்தரங்கு 2019 

❖ இரு நொடக்ள் நலடபபறும்  5-ைது சரை்சதச அலணப் பொதுகொப்புக் கருத்தரங்கு – 2019 

ஆனது ஒடிசொவின் புைசனஸ்ைரிை் நலடபபற்றது. 

 

❖ இந்தக் கருத்தரங்கொனது உைக ைங்கியினொை் ஆதரிக்கப்படும் அலணப் புனரலமப்பு 

மற்றும் சமம்பொடட்ுத் திட்டத்தின் (Dam Rehabilitation and Improvement Project - DRIP) ஒரு 

பகுதியொகும். இத்திடட்த்தின் ரநாக்கம் 7 மாநிலங்களில் உள்ள 223 அடணகடளப் 

புனரடமே்ேதாகும். 
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❖ ரூபொய் 600 சகொடி மதிப்பிை் ஹீரொகுட் அலணக்கொக கூடுதை் ைழிகொை்கலள கட்டலமப்பது 

உள்பட ஒடிசொவிை் உள்ள 26 மிகப்பபரிய அலணகள் புனரலமப்பிற்கொன DRIP திட்டத்தில் 

உள்ளடங்கும். 

 

முத்தைொக் மீதொன இரண்டொைது அைசரச ்சட்டை் 

❖ மத்திய அலமசச்ரலையொனது முத்தைொக் மீதொன இரண்டொைது அைசரச ் சட்டத்திற்கு 

தனது ஒப்புதலை ைழங்கியுள்ளது. 

❖ முஸ்லீம் ஆண்களொை் உடனடியொக முத்தைொக் சமற்பகொள்ளுதலை  தண்டலனக்குரிய 

குற்றமொக இசச்ட்டம் ஆக்கியுள்ளது. 

❖ தைொக்-இ-பிதொத் நலடமுலறலய பசை்லுபடியொகொமை் பசய்ைதற்கொன மசசொதொைொனது 

மொநிைங்களலையிை் நிலுலையிை் இருக்கிறது. இது ஜூன் 03 அன்று மக்களலை 

கலைகின்ற பபொழுது இந்த மசசொதொவும் கொைொைதியொகிவிடும். 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தலைைர ் இரொம்நொத் சகொவிந்த் இந்த அைசரச ் சட்டத்திை் 

லகபயழுத்திட்டொை், ஓரொண்டுக்குள்ளொக மூன்றொைது முலறயொக முத்தைொக் அைசரச ்

சட்டம் நலடமுலறக்கு ைரும். 

 

DRIP - தமிழ்நொடு 

❖ தமிழ்நொடு அரசொனது அலணப் புனரலமப்பு மற்றும் சமம்பொடட்ுத் திட்டத்தின் கீழ் (DRIP – 

Dam Rehabilitation and Improvement Project) ேணிகடள ரமற்பகாள்ள உலக வங்கியிடமிருந்து 

ரூ.1,064 ரகாடியிலான நிதிடய எதிரே்ாரக்்கிறது. 

 

❖ இதத்ிட்டத்தின் ரநாக்கம் மாநிலத்தில் தற்போழுதுள்ள அடணகளின் ோதுகாே்பு மற்றும் 

பசயல்ோடட்ுத் திறடன ரமம்ேடுதத்ுவதும் மாநிலத்தில் உள்ள அடணே் 

ோதுகாே்பிற்கான நிறுவன வழிமுடறகளொனது அடணக் கட்டடமே்புகடள டகயாள 

வலுவுடன் இருே்ேடத உறுதி பசய்வதும் ஆகும்.  
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❖ தமிை்நாடு போதுே் ேணிதத்ுடற மற்றும் தமிை்நாடு மின் உற்ேத்தி மற்றும் ேகிரம்ானக் 

கைகம் ஆகியடவ இடணந்து DRIP-ன் நிடல II மற்றும் நிடல III-ன் கீை் தமிை்நாட்டில் உள்ள 

59 அடணகடளே் புனரடமே்ேதற்கான ேரிந்துடரகடளச ்சமரே்்பிதத்ுள்ளது. 

 

ஸ்படரல்ைட் பிரசச்லன 

❖ சைதொந்தொ குழுமத்தின் ஸ்படரல்ைட் தொமிர உருக்கு ஆலை இயங்குைலத அனுமதிக்கும் 

சதசியப் பசுலமத் தீரப்்பொயத்தின் ஆலணலய இந்திய உசச் நீதிமன்றம் இரதத்ு 

பசய்துள்ளது. 

❖ இந்த ைலகயொன ஒரு ஆலணலயப் பிறப்பிக்கும் அதிகொரம் சதசியப் பசுலமத் 

தீரப்்பொயத்திற்கு இை்லை என்று இந்திய உசச் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

❖ டிசம்பர ்15 அன்று சதசியப் பசுலமத் தீரப்்பொயமொனது மூன்று ைொரங்களுக்குள் ஆலையின் 

பசயை்பொடுகலள அனுமதிப்பதற்கொன ஒரு புதிய ஆலணலயப் பிறப்பிக்க சைண்டும் 

என்று தமிழ்நொடு மொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு ைொரியத்திற்கு (TNPCB - Tamil Nadu Pollution Control 

Board) உத்தரவிட்டிருந்தது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு ரம 28 ஆம் ரததி முதல் ஸ்படரட்லட் தாமிர உருக்கு ஆடல மூடே்ேடட்ு 

இருக்கின்றது. 

 

வீரைரணைலடந்த சிஆரப்ிஎப் வீரரக்ளின் கடன் தள்ளுபடி 

❖ புை்ைொமொ தீவிரைொதத் தொக்குதலிை் வீரமரணமலடந்த வீரரக்ளிை் 23 வீரரக்ளொை் 

பபறப்படட்ுள்ள அலனத்து விதமொன பசலுத்தப்படொத மீதமுள்ள கடன்கலளயும் தள்ளுபடி 

பசய்யவிருப்பதொக பொரத ஸ்சடட் ைங்கி அறிவித்துள்ளது. 

❖ புை்ைொமொ தொக்குதலிை் மரணமலடந்த வீரரக்ளின் குடும்பங்களுக்கு கொப்பீடட்ுத் 

பதொலகயொக தைொ ரூ.30 இைடச்ம் ைழங்கப்படும் என்று அந்த அரசுலடலம ைங்கி 

பதரிவிதத்ுள்ளது.  
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டொப்சச்ி பயிற்சி 

❖ இந்திய ராணுவம் தனது பீரங்கிே் ேடடயின் திறடன வருடாந்திர டாே்சச்ி ேயிற்சியில் 

மிக ரலசான எடட பகாண்ட பஹௌவிடச்ரஸ்் மற்றும் உள்நாட்டிரலரய உருவாக்கே்ேட்ட 

ஆயுதத்டதத் ரதடும் சுவாதி ரரடார ் ஆகியவற்டறே் ேயன்ேடுத்தி பமய்ே்பிதத்ுக் 

காண்பித்தது.  

❖ இந்த நிகை்சச்ி நாசிக் அருகில் உள்ள திரயாலாலி முகாமில் உள்ள மிகே்பேரிய 

துே்ோக்கிச ்சுடும் ேடட தளத்தில் நடடபேற்றது. 

 

 

❖ ரமலும் இது உள்நாடட்ுத் தயாரிே்ோன ரமம்ேடுத்தே்ேட்ட இலகு ரக வானூரத்ி, இலகு ரக 

தாக்குதல் வானூரத்ி, சீத்தா மற்றும் ரசத்தக் வானூரத்ி உள்ளிட்ட கருவிகளின் வானே் 

ேயணம் மற்றும் கண்காணிே்பு திறடமகள் ஆகியவற்டறயும் ரசாதித்துக் காண்பித்தது. 

 

விண்பைளித் துலறயின் கீழ் புதிய நிறுைனை் 

❖ மத்திய அடமசச்ரடவ விண்பவளித் துடறயின் கீை் ஒரு புதிய நிறுவனத்டத ஏற்ேடுத்திட 

தனது ஒே்புதடல அளித்திருக்கின்றது. 

❖ இது இந்திய விண்பவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் டமயங்களாலும் விண்பவளித ்

துடறயால் ஏற்ேடுத்தே்ேட்ட நிறுவனங்களாலும் ரமற்பகாள்ளே்ேடும் ஆராய்சச்ி மற்றும் 

ரமம்ோடட்ுே் ேணிகடள வணிக ரீதியாக ேயன்ேடுத்திக் பகாள்ளும், 
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அலனத்திற்குைொன அைசர கொை உதவி எண் 

❖ மத்திய உள்துடற அடமசச்ர ் ராெ்நாத ் சிங்கும் மத்திய பேண்கள் மற்றும் குடும்ே 

நலதத்ுடற அடமசச்ர ் ரமனகா காந்தியும் இடணந்து 15 மாநிலங்கள் / ஒன்றியே் 

பிரரதசத்திலும் மும்டே நகரத்திலும் பேண்கள் ோதுகாே்பு முன்பனடுே்பிற்கான அவசர 

கால ேதிலளிே்பு ஆதரவு முடறடய ஆரம்பிதத்ு டவத்தனர.் 

 

❖ 112 என்ற எண்ணானது காவல் (100), தீயடணே்பு (101), சுகாதாரம் (108), பேண்கள் 

ோதுகாே்பு (1090) மற்றும் குைந்டதகள் ோதுகாே்பு (1098) ரோன்றவற்றிற்கான உடனடி 

உதவிகளுக்கான ரசடவகடள வைங்கிடும். 

❖ அபமரிக்காவில் உள்ள 911 என்ற எண்டணே் ரோன்று இந்த ஒற்டற எண்ணானது அவசர 

கால ரசடவகளுக்கான எண்ணாகும். 

❖ 16 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியே் பிரரதசங்கள் பின்ைருமொறு: ஆந்திரே் பிரரதசம், 

உத்தரகாண்ட், ேஞ்சாே், ரகரளா, மத்தியே் பிரரதசம், ராெஸ்தான், உத்திரே் பிரரதசம், 

பதலங்கானா, தமிை்நாடு, குெராத், புதுசர்சரி, லடச்த ் தீவுகள், அந்தமான், தொத்ரா நொகர ்

ஹரவலி, டாமன் மற்றும் டடயூ,  ெம்மு மற்றும் காஷ்மீர.் 

❖ இந்த அவசர கால ரசடவகடள அவசர கால ேதிலளிே்பு ஆதரவு டமயத்தின் (Emergency 

Response Support System - ERSS)  இடணய தளத்தில் உள்ளடீு பசய்வதன் மூலம் ரநரடியாகவும் 

அணுகிட முடியும்.  

❖ மத்திய உள்துடற அடமசச்கத்தால் வடிவடமக்கே்ேடட் 112 இந்தியா என்ற பசயலியும் 

கூகுள் பிசள ஸ்ரடாரிலும் ஆே்பிள் ஸ்ரடாரிலும் பவளியிடே்ேட்டது.  

❖ மத்திய உள்துடற அடமசச்ர,் நிரே்யா நிதியின் கீை் தமிை்நாடு (பசன்டன மற்றும் 

மதுடர), உத்தரே் பிரரதசம் (லக்சனொ மற்றும் ஆக்ரா), ரமற்கு வங்காளம் (பகால்கத்தா) 

மற்றும் மகாராஷ்டிரா (மும்டே) ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் உள்ள மாநில தடயவியல் 

ஆய்வு நிடலயங்களில் ஒரு சிறே்புத் திட்டமாக 78.76 ரகாடி ரூோய் மதிே்பில் டி.என்.ஏ. 

ஆய்வு நிடலயங்களின் திறன்கடள ரமம்ேடுதத்ும் திட்டத்டதயும் அறிவித்தார.் 
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பொலியை் துன்புறுத்தை்களுக்கொன விசொரலணலயப் பின்பதொடருை் அலைப்பு 

❖ ோலியல் துன்புறுத்தல்களுக்கான விசாரடணடயே் பின்பதாடரும் அடமே்டேயும் 

நகரே் ோதுகாே்பு கண்காணிே்பு அமலாக்க இடணய வாயிடலயும் அரசு பதாடங்கி 

டவத்தது. 

 

 

❖ இது கற்ேழிே்பு வைக்குகளில் இரண்டு மாதங்களில் விசாரடணடய நிடறவுேடுத்திட 

நிகை்ரநரக் கண்காணிே்பு மற்றும் ரமலாண்டமடய ரமற்பகாண்டிட சட்ட அமலாக்க 

நிறுவனங்களுக்கு ஒரு நிகை்ரநர அடமே்டேக் கிடடக்கச ் பசய்வதற்கான 

அடமே்ோகும். 

 

 

 

❖ இது ஏற்கனரவ நாட்டின் 15000 காவல் நிடலயங்களில் உள்ள தகவல்கடள அணுகிடும் 

குற்றம் மற்றும் குற்றச ் பசயல் கண்காணிே்பு வடலயடமே்பு (Crime and Criminal Tracking 

Network and Systems  - CCTNS) நடடமுடறகளின் ேணிே் ேளுடவக் குடறத்திடும். 

 

7-ைது சதசிய புலகப்படக் கலை விருதுகள் 

❖ மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிேரே்புத் துடற அடமசச்ர ்கரன்ல் ராெ்யவரத்்தன் ரத்சதொர ்7-

வது ரதசிய புடகே்ேடக் கடல விருதுகடள வைங்கினார.் 

❖ பதாழில்நுட்ேே் பிரிவிற்கான கருத்துரு பேண்களால் ஆன முன்ரனற்றம் என்பதொகும். 

அரத ரவடளயில் பதாழில்நுட்ேமற்ற பிரிவிற்கொன கருத்துருவானது இந்தியாவின் 

திருவிைாக்கள் மற்றும் ேண்டிடககள் என்ேதாகும். 

❖ ரதசிய புடகே்ேடக் கடல விருதுகளின் ஏைாவது ேதிே்பு புதுதில்லியில் ரதசிய ஊடக 

டமயத்தில் நடத்தே்ேடட்து. 
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❖ பவற்றியாளரக்ள் பின்வருமாறு : 

o வாை்நாள் சாதடனயாளர ்விருது – அரசாக் தில்வாலி 

o ஆண்டிற்கான பதாழில்நுட்ே புடகே்ேடக் கடலஞர ்விருது – S.L. சாந்த குமார ்

o ஆண்டிற்கான பதாழில்நுட்ேமற்ற புடகே்ேடக் கடலஞர ்விருது – குரத்ீே் திமான். 

 

ஏசரொ இந்தியொ 2019 

❖ சரை்சதச ஆகொயபைளி மற்றும் பொதுகொப்புக் கண்கொட்சியொன “ஏரரா இந்தியா–                   

2019” ன் 12வது ேதிே்ோனது பேங்களூருவின் எலஹங்காவில் பதாடங்கி டவக்கே்ேடட்து. 

❖ இந்த மிகே்பேரும் நிகை்சச்ியானது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற நடத்தே்ேடுகிறது. 

❖ “ஏரரா இந்தியா 2019” ஆனது பிே்ரவரி 20 ஆம் ரததி முதல் 24 ஆம் ரததி வடர 5 நாடக்ள் 

நடத்தே்ேடவிருக்கிறது. 5 நாடக்ள் நடடபேறும் இந்த நிகழ்சச்ியானது ஒவ்பவாரு நாளும் 

ஒரு கருதத்ுருடவக் பகாண்டிருக்கும். 

o இந்த நிகை்சச்ியின் முதலாவது நாள் பதாடக்க விைாவாக இருக்கும். 

o இரண்டாவது நாளின் கருதத்ுருவானது, “புதிய பதாழில் பதாடங்குதல்” தினமாக 

இருக்கும். 

o மூன்றாவது நாளின் கருதத்ுரு பதாழில்நுட்ே தினமாகும். 

o நான்காவது நாளின் கருதத்ுரு பேண்கள் தினமாகும். 

o ஐந்தாவது நாளின் கருத்துரு போதுத் தினமாக இருக்கும். 

❖ இந்த நிகை்சச்ியின்ரோது ோதுகாே்புத் துடற அடமசச்ர ்நிரம்லா சீத்தாராமன் போதுத் 

துடற நிறுவனமான ரகாவா கே்ேல் கடட்ும் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கே்ேடட் கடரலார 

காவற் ேடடக்கான ரராந்துக் கே்ேடல (OPV - offshore patrol vessel - OPV) அரப்்பணிதத்ு 

டவத்தார.் 

பொகிஸ்தொனிற்கு பசை்லுை் நீர் நிறுத்தை் 

❖ சிந்து நதி நீர ் ஒே்ேந்தத்தின் ரோது சிந்து நதிகளிலிருந்து ோகிஸ்தானிற்குச ் பசல்லும் 

நீரில் இந்தியாவின் ேங்கிடன நிறுத்த இந்திய அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ 1960-ஆம் ஆண்டில் டகபயழுத்தான சிந்து நதி நீர ்ஒே்ேந்தத்தின்ேடி,  

o ரமற்கு நதிகளொன சிந்து, ஜீலம், பசனாே் – ோகிஸ்தானிற்கும்,  

o கிைக்கு நதிகளொன ராவி, பியாஸ், சடல்ெ்  இந்தியாவிற்கும் அளிக்கே்ேட்டிருந்தன. 

❖ ராவி, பியாஸ், சட்லெ் நதிகளிலிருந்து ோயும் நீரில் இந்தியாவின் ேங்கு 33 மில்லியன் 

ஏக்கர ்அடிகள் அளவுள்ள நிைத்திற்குப் பயன்படும். 

❖ இந்த நதிகளின் மீது  மூன்று முக்கிய அடணகள் கடட்ே்ேட்ட பின்னர ் ஏறத்தாை 95 

சதவிகித நீர ்இந்திய நாட்டிற்கு ேயன்ேடுத்தே்ேட்டுக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

❖ ஏறத்தாை 5 சதவிகித நீர ்ோகிஸ்தானிற்குச ்பசல்லும். 
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அஸ்ஸொை் லரபிை்ஸ் சிறப்பு அதிகொரங்கள் 

❖ அஸ்ஸாம், அருணாசச்லே் பிரரதசம், மணிே்பூர,் நாகலாந்து மற்றும் மிரசாரம் ஆகிய 

வடகிைக்கு மாநிலங்களில் எவர ்ஒருவடரயும் டகது பசய்யவும் ஆடண இல்லாமல் எந்த 

ஒரு இடத்டதயும் ரசாதடனயிடவும் மத்திய அரசினால் அஸ்ஸாம் டரபில்ஸ் வீரரக்ளுக்கு 

அதிகாரம் அளிக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

❖ “அஸ்ஸாம் டரபில்ஸ் பலடயிை் அதிகாரி நிடலயில் உள்ளவரக்ள் அல்லது அதற்கு 

இடணயான கீை்நிடலயில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு” குற்றவியல் நடடமுடறச ்

சட்டத்தின்ேடி இந்த அதிகாரம் அளிக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

❖ அஸ்ஸாம் டரபில்ஸ் என்ேது வடகிைக்கு மாநிலங்களில் பசயல்ேடும் முதன்லமயொன  

கிளரச்ச்ி எதிரே்்புே் ேடடயாகும்.  

❖ ரமலும் இது முக்கியமான இந்திய–மியான்மர ்எல்டலே் ேகுதிடயயும் ோதுகாக்கிறது. 

❖ ஆயுதே் ேடடகள் (சிறே்பு அதிகாரங்கள்) சட்டமானது வடகிைக்கு மாநிலங்களின் சில 

ேகுதிகளில் பசயல்ோட்டில் உள்ளது. இசச்ட்டம் இந்தே் ேகுதியில் ேணியாற்றும் 

இராணுவத்திற்கும் அரத ரோன்ற அதிகாரத்டத வைங்குகிறது. 
 

இந்திய முத்திலரத் தொள் சட்டை் 1899 – திருத்தங்கள் 

❖ இந்திய முத்திடரத ்தாள் சட்டம் 1899–ல் திருத்தங்கடள ரமற்பகாள்ள இந்தியக் குடியரசுத் 

தடலவர ்ஒே்புதல் வைங்கியுள்ளார.் 

❖ இது முத்திடரத ் தாள் கட்டணங்கள் விதித்தலின் அடமே்டே மிகவும் திறமாகவும் 

பபொருத்தமொக இருக்குமொறு அடமக்கவும் உதவும். ரமலும் இது வரி ஏய்ே்டேத் தடுக்கவும் 

உதவும். 

❖ நிதிச ் சட்டம் 2019–ன் ஒரு ேகுதியாக இந்திய முத்திடரத ் தாள் சட்டம் 1899 ன் திருத்தம் 

அறிமுகே்ேடுத்தே்ேட்டது. ரமலும் இதற்கு ோராளுமன்றத்தால் ஒே்புதல் 

அளிக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த திருத்தமானது ஒரர இடத்தில் ஒரர நிறுவனத்தால் ேங்குச ் சந்டதே் போருடக்ள் 

மீதான முத்திடரத் தாள் கட்டண ைசூலிப்பு நிறுைனத்லத மாநிலங்கள் 

ஏற்ேடுதத்ுவதற்காக சட்டே்பூரவ் மற்றும் நிறுவன இயங்கடமே்டே உருவாக்கே் 

ேரிந்துடரத்துள்ளது. 
 

சதசிய சபொர் நிலனவுச ்சின்னை் 

❖ இந்தியொவின் முதைொைது சதசிய சபொர ்நிலனவுச ்சின்னத்லத படை்லியின் இந்தியொ சகட் 

அருசக பிரதமர ்திறந்து லைத்தொர.் 
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❖ இந்த நிலனைகம் இந்தியப் பிரிவிலனயிலிருந்து இந்நொள் ைலர நொடல்டப் 

பொதுகொப்பதற்கொக தங்கள் இன்னுயிலர ஈந்த நமது துணிசச்ைொன இரொணுை வீரரக்ளின் 

நிலனவிற்கொக கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. 

 

சதசிய நீர் விருதுகள் 2018 

❖ மத்திய நீரை்ளத் துலற, நதி சமம்பொடு, கங்லக புனரலமப்புத் துலற மற்றும் சொலைப் 

சபொக்குைரதத்ு, பநடுஞ்சொலை, கப்பை்துலற அலமசச்ர ் நிதின் கடக்ொரி புதுதிை்லியிை் 

சதசிய நீர ்விருதுகலள 14 பிரிவுகளிை் ைழங்கினொர.் 

❖ சிறந்த மொநிைத்திற்கொன பிரிவிை் முதைொைது, இரண்டொைது மற்றும் மூன்றொைது 

இடங்களிை் சதசிய நீர ் விருதுகலள முலறசய மகொரொஷ்டிரொ, குஜரொத் மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரசதச மொநிைங்களுக்கு ைழங்கப்பட்டன. 

❖ தமிழ்நொடு பின்ைரும் பிரிவிை் 9 விருதுகலள பைன்றுள்ளது. 
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அலணகளின் பொதுகொப்பு ைற்றுை் பசயை்பொட்டுத் திறலன சைை்படுத்த நிதி 

❖ அடுத்த 10 ைருடங்களிை் 18 மொநிைங்களிை் இருக்கும் 733 மிகப்பபரிய அலணகளின் 

பொதுகொப்பு மற்றும் பசயை்பொடட்ுத் திறலன சமம்படுத்த இந்தியொவிற்கு உைக ைங்கி 11000 

சகொடிகள் அளிக்க அங்கீகொரம் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த நிதி பசயை்பொடட்ு நடைடிக்லக, பரொமரிப்பு மற்றும் அைசர பசயை் திட்டங்கள் 

ஆகியைற்சறொடு தற்சபொது பசயை்படுத்தப்படட்ுக் பகொண்டிருக்கும் அலண புனரலமப்பு 

மற்றும் சமம்பொடட்ுத் திட்டத்திற்கும் உபசயொகப்படுத்தப்படும். 

 

Category Place Winners 

Best Education/Mass Awareness 

efforts 

1 Isha Foundation- Rally of Rivers, 

Coimbatore 

Best Medium & Small-Scale Industry 

for Industrial Water Conservation 

1 KGFL, Erode 

Best District-Rejuvenation/Creation of 

water Bodies (South Region) 

1 Madurai District 

3 Sivgangai District  

Best Municipal Corporation 2 Tharangambadi Town Panchayat, 

Nagapattinam  

Best Resident Welfare Association 

(RWA) 

2 Jains Green Acres Flat Owner's 

Association, Zamin Pallavaram, 

Chennai. 

Best Municipal Corporation 3 Manalmedu Town Panchayat, 

Nagapattinam District. 

Ground Water Recharge 3 Madurai District 

Best District Revival of River 3 Tirunelveli District  
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❖ இத்திட்டம் அலணகளிை் சுற்றுைொத் துலற, மீன்ைளம், நீரந்ிலை பபொழுதுசபொக்கு, சூரிய 

மற்றும் நீரம்ின்சக்தி சபொன்ற நடைடிக்லககள் மூைமொக ைருைொய் உருைொக்குதை் மீதும் 

கைனம் பசலுத்தும். 

 

முழுைதுை் குவிைொடை் பகொண்ட இந்தியொவின் முதைொைது முப்பரிைொண டிஜிட்டை் 

அரங்கை் 

❖ முழுைதும் குவிமொடம் பகொண்ட இந்தியொவின் முதைொைது முப்பரிமொண டிஜிட்டை் 

அரங்கமொனது பகொை்கத்தொவிை் அறிவியை் நகரத்திை் மத்திய கைொசச்ொரத் துலற 

அலமசச்ர ்மசகஷ் சரம்ொைொை் துைங்கி லைக்கப்பட்டது. 

❖ இதற்கு மத்திய கைொசச்ொரத் துலற அலமசச்கத்தொை் முழுைதுமொக நிதியளிக்கப்படட்து. 

❖ பொரல்ையொளருக்கு ஒரு முழுலமயொன அதிசைக அனுபைத்லத அளிே்ேதற்காக 23 மீட்டர ்

உயரமுடடய குவிமாடத்டதக் பகாண்டுள்ள முதலாவது இவ்வடகயிலான அரங்கம் 

இந்தியாவில் இதுரவயாகும். 

 

❖ அரங்கிற்கு ைரும் ஏலழ மற்றும் மொற்றுத் திறனொளிக் குழந்லதகள் திலரப்படத்லத 

இைைசமொக கண்டு களிக்க அனுமதிக்கப்படுைர.் 

 

அதொனி குழுைத்தின்கீழ் 5 விைொன நிலைய பசயை்பொடு 

❖ அரசொை் தனியொர ்மயமொக்கத்திற்கொக முன்பமொழியப்பட்ட ஆறு விமொன நிலையங்களிை் 

ஐந்திலன அதொனி குழுமம் ஏைத்திை் பைன்றிருக்கின்றது. 

❖ அதொனி குழுமம் அகமதொபொத், திருைனந்தபுரம், ைக்பனௌ, மங்களூரு மற்றும் பஜய்ப்பூர ்

விமொன நிலையங்கலள ஏைத்திை் பைன்றிருக்கின்றது. கவுஹொத்தி விமொன நிலையம் 

பின்னர ்பசயை்படுத்தப்படும். 

❖ தனியொர-்அரசு  பங்களிப்பு மொதிரியிை் விமொன நிலையங்கலள சமைொண்லம 

பசய்ைதற்கொன இந்நடைடிக்லகயொனது உைகத் தரத்திை்  உடக்டட்லமப்லபயும் 

சசலைகலளயும் அளிப்பதற்கொன முயற்சியின் ஒரு பகுதியொகும். 
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ஜொலியன் ைொைொபொக் படுபகொலை மீதொன கவிலத 

❖ பஞ்சொபி புதினங்களின் தந்லத என்றும் அறியப்படும் பஞ்சொபிக் கவிஞரொன நொனக் 

சிங்கொை் 1919, ஏப்ரை் 13-ம் சததி நிகழ்ந்த ஜொலியன் ைொைொ பொக் படுபகொலை மீதொன 

கவிலத ஒன்று எழுதப்படட்ு பைளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்த கவிலத பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் மீதொன ஒரு கடுலமயொன விமரச்னமொகும். அதன் 

பைளியீட்டிற்குப் பிறகு அது தலட பசய்யப்பட்டது. பதொடரச்ச்ியொக அதன் லகபயழுதத்ுப் 

பிரதியும் பதொலைக்கப்பட்டது. 

❖ 99 ைருடங்களுக்குப் பிறகு அந்த ஆசிரியரின் சபரனும் ரொஜதந்திரி அதிகொரியுமொன நை்தீப் 

சூரியொை் அந்த கவிலத மீடப்டடுக்கப்படட்ு ஆங்கிைத்திை் பமொழிபபயரக்்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. 

❖ இது ஹொரப்ர ்கொலின் இந்திய நிறுைனத்தொை் அடுத்த மொதம் நிகழும் ஜொலியன் ைொைொபொக் 

படுபகொலையின் நூற்றொண்டு தினத்லத அனுசரிப்பதற்கொக பிரசுரிக்கப்படும். 

 

நிகர்நிலைப் பை்கலைக்கழகங்களுக்கொன விதிமுலறகள் 

❖ பை்கலைக்கழக மொனியக் குழு நிகரந்ிலைப் பை்கலைக்கழகத் தகுதியிலனக் சகொரும் 

கை்வி நிலையங்களுக்கு புதிய விதிமுலறகலள ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. 

❖ இந்த புதிய விதிமுலறகள் ஏற்பகனசை இருக்கும் நிகரந்ிலைப் பை்கலைக் 

கழகங்களுக்கும் தங்கள் தகுதியிலன தக்க லைதத்ுக் பகொள்ைதற்கொக பபொருந்தும். 

❖ இதிை் முதை் விதிமுலற என்பது கை்வி நிறுைனம் இளங்கலை, முதுகலை மற்றும் 

ஆரொய்சச்ிப் படிப்பு ஆகிய நிலைகளிை் படிப்புகலள அளிக்க சைண்டும். 

❖ இரண்டொைதொக, நிகரந்ிலைப் பை்கலைக்கழகமொக அறிவிக்க சைண்டி விண்ணப்பிக்கும் 

ஒரு கை்வி நிறுைனம் குலறந்தது இருபது ைருடங்களொைது நலடமுலறயிை் இருக்க 

சைண்டும். 
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❖ சமலும் அந்நிறுைனம் பதொடரச்ச்ியொக மூன்று சுழற்சிப் பருைங்களுக்கு குலறந்தது 3.26 

ஒடட்ுபமொத்த தகுதிப் புள்ளிகளின் சரொசரியுடன் (CGPA – Cumulative Grade Points Average) 

ரதசிய மதிே்பீட்டு மற்றும் தரசச்ான்றுக் குழுவினால் ஒரு தகுந்த அங்கீகாரத்டதக் 

பகாண்டிருக்க ரவண்டும்.  

❖ பதாழில்நுட்ே நிறுவனங்கடளே் போறுத்த வடரயில் தகுதியுடடய பதாழில்நுட்ே 

ேயிற்சிகளில் மூன்றில் இரண்டு ேங்கு ரதசிய அங்கீகார மன்றத்தால் அங்கீகாரம் 

அளிக்கே்ேடட்ிருக்க ரவண்டும். 

 

டிஜிட்டை் பைலக நடைடிக்லக 

❖ மத்திய மனித ைள சமம்பொடட்ுத் துலற அலமசச்ர ் பிரகொஷ் ஜொசைத்கர ் நொட்டிை் 

கை்விக்கொன தரத்லத சமம்படுத்துைதற்கொக பதொழிை்நுட்பத்லதப் பயன்படுத்திட 

டிஜிடட்ை் பைலக நடைடிக்லக எனும் திட்டத்லதத் துைக்கி லைத்தொர.் 

 

 

 

❖ கை்வி கற்பலதயும் கற்பித்தலையும் ஊடொடும் விதத்திலும், சுண்டி இழுக்கும் விதத்திை் 

கை்வி கற்பலத ஒரு ைழிகொடட்ும் நலடமுலறயொக பிரபைப்படுதத்ுைதிலும் டிஜிட்டை் 

பைலக நடைடிக்லக ஒரு புரட்சிகரமொன நடைடிக்லகயொகும். 

❖ பள்ளிகளிை் சிறந்த டிஜிட்டை் கை்விலய ைழங்கிட இத்திட்டம் கரும்பைலக நடைடிக்லக 

என்ற திட்டத்தின் மொதிரி ைடிவிை் துைங்கிடப் பட்டிருக்கின்றது. 

❖ உயரக்ை்வி நிறுைனங்களிை் இத்திட்டத்லத அமை்படுதத்ும் நிறுைனமொக பை்கலைக்கழக 

மொனியக்குழு இருக்கும்.  

❖ மொநிை அரசின் ஒதத்ுலழப்புடன் மத்திய அரசொனது பள்ளிகளிை் இத்திட்டத்லத 

நிலறசைற்றும். 

 

 

 



• 
•    
 
 
 
 

73 
 

  

அைசரச ்சட்டை் பிரகடனப்படுத்துதை் 

❖ மத்திய அலமசச்ரலை பின்ைரும் முன்பமொழிவுகளுக்கொக அைசரச ் சட்டப் 

பிரகடனப்படுதத்ுதலை அங்கீகொரம் பசய்திருக்கின்றது. 

❖ இந்திய மருத்துைக் குழு (திருத்தம்) மீதொன இரண்டொைது அைசரச ்சட்டம் 2019. 

o இந்திய மருத்துைக் குழுவின் உறுப்பினர ் மொற்று நியமனச ் கூடட்த்திை் 

நியமிக்கப்பட்ட ஆளுநரக்ள் மன்றம் இரண்டு ைருடங்கள் ைலரயிசைொ அை்ைது 

இக்குழுமொற்றியலமக்கப்படும்  ைலரயிசைொ இந்திய மருத்துைக் குழுவின் 

அதிகொரங்கலள பசயை்படுத்த ைழிைலக பசய்கின்றது. 

❖ நிறுைனங்கள் (இரண்டொைது திருத்தம்) அைசரச ்சட்டம் 2019  

o இது மத்திய அரலச தீரப்்பொயங்கள் முடிவு பசய்த நிதியொண்டிற்குப் பதிைொக  

நிறுைனங்கள் தங்களுக்பகன்று புதிதொக ஒன்லற சமற்பகொண்டிட 

அனுமதியளித்திட ைழிைலக பசய்கின்றது. 

❖ முலறப்படுத்தப்படொத லைப்புத் திட்டங்கலளத் தலட பசய்யும் அைசரச ்சட்டம் 2019. 

o இது முலறப்படுத்தப்படொத லைப்புத் திட்டங்கலள தடுக்கசைொ அை்ைது 

அத்திட்டங்களுக்கொன ஏற்பொடுகலள ஆரம்பத்திசைசய தடுக்கசைொ 

எண்ணுகின்றது. சமலும் இம்மொதிரியொன லைப்புத் திடட்ங்களிை் முதலீடுகலள 

ஏற்பசதொ அை்ைது முதலீடு பசய்ய அலழப்பசதொ ஒரு தண்டலனக்குரிய குற்றமொக 

கருதுகின்றது. 

 

டிஜிட்டை் இந்தியொ விருதுகள் 2018 

❖ மின்னணு மற்றும் தகைை் பதொழிை்நுட்பத் துலற அலமசச்கத்தின் கீழ் சதசிய தகைலியை் 

லமயத்தொை் நிறுைப்பட்ட இந்தியொவின் சதசிய இலணய ைொயிலின் ைரம்பிற்குள் 

டிஜிடட்ை் இந்தியொ விருதுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. 

❖ உைகளொவிய ைலையலமப்பு ஊடகத்லதப் பயன்படுதத்ி சிறப்பொன மின்-நிரை்ொக 

முன்பனடுப்புகலள ஊக்குவித்திட இது எண்ணுகின்றது. 

❖ மத்திய மின்னணு & தகைை் பதொழிை்நுட்பம் மற்றும் சட்டத் துலற அலமசச்ர ்ரவி சங்கர ்

பிரசொத் ஒரு தனிதத்ுைம் ைொய்ந்த நிகழ்சச்ியிை் “டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகள் 2018” என்ற 

விருதுகடள வைங்கினார.் 

❖ பவற்றியாளரக்ள் பின்வருமாறு: 
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சகசைொ இந்தியொ லகசபசி பசயலி 

❖ புதுதிை்லியிை் நலடபபற்ற இலளஞர ்பொரொளுமன்ற விழொவிை் சகசைொ இந்தியொ லகசபசி 

பசயலிலய பிரதமர ்பைளியிட்டொர.் 

❖ இந்த பசயலி இந்திய விலளயொடட்ு ஆலணயத்தொை் சமம்படுத்தப்படட்தொகும். 

❖ இது குறிப்பொக இலளய சமுதொயத்தினரிலடசய விலளயொடட்ு மற்றும் உடற்பயிற்சியின் 

மீதொன விழிப்புணரல்ை ஏற்படுத்த உதவுகின்றது. 

Category Platinum Gold Silver 

Web Ratna – MINISTRY 

/ DEPT 

Ministry of Micro, 

Small & Medium 
Enterprises 

Department of 

Financial Services 

Ministry of Youth 

Affairs & Sports 

Exemplary Online 
Service 

Government e-
Marketplace 

Central Board of 
Secondary 
Education 

Goods and Services Tax 

Best Mobile App eCourts Services ePathshala • T App Folio 

• Mobile Meeseva App 
- Andhra Pradesh 

Emerging Technology Rajkot Eyeway Project Blockchain 
Implementation in 
Land Records, 
Andhra Pradesh 

Crop Area Estimation 
and Loss Assessment 
for the State of Gujarat 

Open Data Champion Marketing Research 
and Information 
Network 
(AGMARKNET) 

• Department of 
Agriculture, 
Cooperation & 
Farmers Welfare 

• Ministry of 
Drinking water 
and Sanitation 

• Surat Municipal 
Corporation 

• Department of 
Industrial Policy 
and Promotion 

Web Ratna – STATE / 

UT 

Tripura Himachal Pradesh Kerala 

Web Ratna – District Kurukshetra • Vellore 

• Mahbubnagar 

• Koraput 

• East Champaran 

Outstanding Digital 
initiative by Local body 

Greater Hyderabad 
Municipal Corporation 

Municipal 
Corporation, 
Gurugram 

Municipal Corporation 
of Greater Mumbai 

Jury Choice 

•   MCA21 Application (Ministry of Corporate Affairs)              
•   UMANG - Mobile App 

Special Mention 

• E-District Project (Meghalaya) 

• Andhra Pradesh Real Estate Regulatory Authority 

• Arunachal Pradesh in Web Ratna – State / UT (North East) 

• South Tripura District Web Ratna – District (North East) 
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❖ இது குழந்லதகள் மத்தியிை் தகுதி ைொய்ந்த சொம்பியன்கலள அலடயொளம் கண்டிட மூன்று 

சிறப்பம்சங்கலளக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

o முதை் அம்சம் 18 ைலகயொன விலளயொடட்ுக்கலளப் பற்றிய ஒழுங்குமுலறகள் 

மற்றும் அடிப்பலட விதிமுலறகள் பற்றி பயனொளிகளுக்கொன தகைை்கலள 

அளிக்கின்ற ஆரம்பநிலைக் லகசயடு ஆகும். 

o இரண்டொைது அம்சம் நொடு முழுைதுமொன விலளயொடட்ு ைசதிகள் பற்றிய 

தகைை்கலள உள்ளடக்கியதொகும். 

o மூன்றொைது அம்சம் இலளய தடகள வீரரின் உடற்தகுதியிலனத் பதரிந்து பகொள்ள 

எடுக்கப்படும் 8 சதரவ்ுகலளக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

உரிலையியை் நீதிபதி – முதன்முதைொக இந்துப் பபண்ைணி 

❖ பொகிஸ்தொனிை் உரிலமயியை் நீதிபதியொக நியமிக்கப்பட இருக்கும் முதை் இந்துப் 

பபண்மணியொக சுமன் குமொரி உருபைடுத்திருக்கின்றொர.் 

❖ 2005-2007 ஆகிய ஆண்டுகளிை் பொகிஸ்தொனிை் நீதிபதியொக பணியொற்றிய நீதிபதி ரொணொ 

பகைன்தொஸ் என்பைசர இந்துச ்சமுதொயத்லதச ்சசரந்்த முதை் நீதிபதி ஆைொர.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிை் பொகிஸ்தொன் சட்டமன்றத்திை் ஒரு இடத்லத பைன்ற முதை் முஸ்லீம் 

அை்ைொத பபண்மணி கிருஷ்ண குமொரி சகொலி ஆைொர.் 



• 
•    
 
 
 
 

76 
 

  

பருைநிலை ைற்றுை் நீடித்த சைை்பொட்டிற்கொன ஆப்பிரிக்க லையை் 

❖ இத்தொலிய பிரதம மந்திரி கியுபசப்பி கொண்டி சரொம் நகரத்திை் பருைநிலை மற்றும் நீடித்த 

சமம்பொட்டிற்கொன ஆப்பிரிக்க லமயத்லதத் திறந்து லைத்திருக்கின்றொர.் 

❖ இந்த லமயம் ஐக்கிய நொடுகள் சமம்பொடட்ுத் திட்டம் (UN Development Programme - UNDP) 

மற்றும் உணவு விைசொய அலமப்பு (Food & Agricultural Organisation  - FAO) ஆகியைற்றுடன் 

இலணந்து இத்தொலிய அரசொை் நிறுைப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்த லமயம் பொரீஸ் ஒப்பந்தத்தொலும் 2030 தீரம்ொனத்தொலும் ஏற்படுத்தப்படட் 

இைக்குகலள அலடய G7 நாடுகள் மற்றும் ஆே்பிரிக்க நாடுகளுக்கிடடரய 

ரமற்பகாள்ளே்ேடும் போதுவான முயற்சிகளுக்கான ஒதத்ுடைே்டே நல்கும். 

 

ஊழை் கண்சணொட்ட அறிக்லக 2018 

❖ சமீபத்திை் ஊழை் எதிரப்்பு அலமப்பொன டிரொன்ஸ்சபரன்ஸி இன்டரச்நஷனை் அலமப்பொை் 

(Transparency International) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கொன உைகளொவிய ஊழை் கண்சணொட்ட 

அறிக்லக பைளியிடப்பட்டது.  

❖ இந்த 2018 ஆம் ஆண்டிற்கொன ஊழை் கண்சணொட்ட அறிக்லகயிை் இந்தியொ தனது 

நிலைலய 3 புள்ளிகளுக்கு சமம்படுத்தி 41 புள்ளிகளுடன் 78-ைது இடத்திற்கு 

முன்சனறியுள்ளது. 

❖ 100 புள்ளிகளுக்கு 88 புள்ளிகலளக் குவிதத்ு படன்மொரக்் உைகின் மிகக் குலறைொன ஊழை் 

பகொண்ட நொடொகவும் அதலனத் பதொடரந்்து நியூசிைொந்தும் பின்ைொந்தும் உள்ளன. 

❖ சசொமொலியொ 10 புள்ளிகளுடன் கலடசி இடத்திலும் அதலனயடுதத்ு பதற்கு சூடொன் மற்றும் 

சிரியொ ஆகிய நொடுகளும் உள்ளன.  

❖ இந்த அறிக்லக பைளியிடப்பட்டதிலிருந்து முதன்முலறயொக அபமரிக்கொ முன்னணி 20 

இடங்களிலிருந்து சரிந்து 22-ைது இடத்திை் ைரிலசப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ பிசரசிலுடன் அபமரிக்கொவும்  இலணக்கப்படட்ு கண்கொணிப்புப் பட்டியலிை்  அலை 

டிரொன்ஸ்சபரன்ஸி இன்டரச்நஷனை் அலமப்பொை் லைக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு முதை் டிரொன்ஸ்சபரன்ஸி இன்டரச்நஷனை் அலமப்பின் ஒரு தனிதத்ுை 

ஆரொய்சச்ித் தயொரிப்பொன இந்த அறிக்லக பபொதுதத்ுலற ஊழலின் உைகளொவிய 

முன்னணி சுட்டியொக உருபைடுத்திருக்கின்றது. 
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8-ைது நூற்றொண்டின் துறவி மீதொன சரை்சதச ைொநொடு 

❖ இந்தியொ மற்றும் பூடொன் ஆகிய இருநொடுகளுக்கிலடசயயொன ரொஜ்ஜிய ரீதியிைொன 

உறவுகலள முலறப்படுத்தியதற்கொன 50 ைருடங்கலளக் குறிப்பிடும் ைலகயிை் 

புதுதிை்லியிை் 8-ைது நூற்றொண்டிை் ைசித்த இமொையத் துறவியொன குரு பத்மசம்பைொ 

மீதொன இரண்டு நொள் சரை்சதச மொநொடு நடத்தப்படட்து. 

❖ இம்மொநொடு அலமதிலய சமம்படுதத்ுைதற்கொன லமயத்தொை் குரு பத்மசம்பைொவின் 

ைொழ்க்லக மற்றும் மரபு என்ற பபயரிை் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இரு நொடுகலளச ் சசரந்்த அறிஞரக்ளும் இதிை் பங்சகற்று, 8ைது நூற்றொண்டிை் 

இந்தியொவிை் பிறந்து புத்தமதத்லதயும், புத்தமதக் சகொட்பொடுகலளயும் இமொையப் பகுதி 

முழுைதும் பரப்புைதற்கொக பூடொனிற்கு இடம்பபயரந்்த துறவி பற்றிய கருதத்ுக்கலள 

அதிை் விைொதித்தனர.் 

 

ைத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசிற்கு எதிரொன தலடகளின் நீட்டிப்பு 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் பொதுகொப்புச ் சலபயொனது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி 31-ம் சததி ைலர 

ஆயுதத் தலட, பயணத் தலட மற்றும் பசொதத்ுக்கள் பறிமுதை் உள்பட தனது தலடகலள 

மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசின் (Central African Republic - CAR) மீது நீட்டிக்க 

முடிபைடுத்துள்ளது. 
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❖ சமலும் இது மத்திய ஆப்பிக்க குடியரசு மீதொன தலடகள் குழுவிற்கு உதவி பசய்யும் 

நிபுணரக்ள் குழுவின் பதவிக் கொைத்லதயும் 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 29ம் சததி ைலர 

நீட்டிதத்ு இருக்கின்றது. 

ைத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசிற்கு எதிரொன தலடகள் 

❖ முஸ்லீம்கள் மற்றும் கிறிதத்ுைரக்ள் ஆகிசயொருக்கிலடசயயொன ைன்முலற மூைம் 2013 

ஆம் ஆண்டு மொரச் ் மொதம் பபரும்பொன்லமயொன பசலீகொ முஸ்லீம் பழங்குடிகள் 

அந்நொட்டின் கிறிதத்ுை ஜனொதிபதிலயத் துரதத்ியடிதத்ுவிடட்ு ஆட்சிலயக் லகப்பற்றிய 

கொைம் முதசை அந்நொடு பொதிப்பிற்குள்ளொகி ைருகின்றது. 

❖ பபரும்பொலும் கிறிதத்ுைரக்ளொக உள்ள பைொகொ எதிரப்்புப் புரட்சியொளரக்ள் கடுலமயொக 

பதிைடி பகொடுதத்ு அதனொை் ஆயிரக்கணக்கொசனொரின் மரணங்கள் மற்றும் 

இடப்பபயரச்ச்ி ஆகியலை ஏற்பட்டன. 

❖ இதன் விலளைொக நிலறய மக்கள் நொட்டின் ைடக்குப் பகுதிலய சநொக்கியும் எை்லைலயத் 

தொண்டியும் சொட் மற்றும் சகமரூன் நொடுகளிை் நுலழந்தனர.் 

 

இலடநிலை அணுசக்திப் பலடகள் ஒப்பந்தை் - ரஷ்யொ தற்கொலிக ரத்து 

❖ ேனிே்ரோர ்காலத்திய இடடநிடல அணுசக்திே் ேடடகள் ஒே்ேந்தத்தில் (Nuclear Forces Treaty) 

(1987) தனது ஈடுோடட்ட ரஷ்யா தற்காலிமாக ரத்து பசய்திருக்கின்றது. இது இரத ரோன்ற 

ஒரு முடிடவ அபமரிக்கா எடுத்ததற்குே் பிறகு ரஷ்யா எடுதத்ிருக்கின்றது. 

❖ இந்த ஒே்ேந்தம் 500 கிரலா மீட்டர ் முதல் 5500 கிரலா மீட்டர ் வரம்பிற்குட்ேடட் 

நிலத்திலிருந்து ஏவே்ேடும் அணுசக்தி ஏவுகடணகடள டவத்திருக்கரவா, தயாரிக்கரவா 

அல்லது ரசாதடன பசய்யரவா ரஷ்யாடவயும் அபமரிக்காடவயும் தடுக்கின்றது. 

❖ ரஷ்யாவின் புதிய கடற்ேடட ஏவுகடண ரநாைொடொர ்9M729 இந்த ஒே்ேந்தத்டத மீறியதொக 

அபமரிக்கா குற்றஞ்சாடட்ுகின்றது. ரமலும் இவ்பவாே்ேந்தத்திலிருந்து விலகுவதற்காக 6 

மாதம் அறிவிே்பு காலத்டதயும் தந்தது. 

 

ஆசிய உள்கட்டலைப்பு நிதி அறிக்லக 2019 

❖ சமீபத்திை் சீனொ தலைலம தொங்கும் ஆசிய உடக்ட்டலமப்பு முதலீடட்ு ைங்கி (Asian 

Infrastructure Investment Bank - AIIB) ஆசிய உடக்டட்லமப்பு நிதி 2019 என்ற அறிக்லகலய 

பைளியிட்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்த அறிக்லகயின்படி 

o அடுத்த ஒரு ைருடத்திை் இந்தியொவிை் உடக்டட்லமப்பு நிதியளித்தலுக்கொன பசைவு 

அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அது எதிரப்ொரக்்கின்றது. 

o பமதுைொக ைளரும் உைகப் பபொருளொதொரம், கடன் ைொங்குதலுக்கொன அதிக ைட்டி 

மற்றும் புவியரசியை் பதற்றங்கள் ஆகியலை முதலீட்டொளரக்ளிலடசய ஒரு 

மிகப்பபரிய நிசச்யமின்லமலய ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. 

o இந்தியொவிை் உடக்டட்லமப்பு நிதியளிக்கும் சூழ்நிலையொனது பபொது முதலீட்டொை் 

ஆதிக்கம் பசலுத்தப்படட்ுக் பகொண்டிருக்கின்றது. அசத சைலளயிை் 
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உடக்ட்டலமப்பிற்கொன தனியொர ் முதலீடல்டத் திரடட்ுைதிை் குறிப்பிடத்தக்க 

முன்சனற்றம் இனிசமை் தொன் ஏற்பட சைண்டும். 

 

ஆசியொ LPG ைொநொடு  

❖ ஆசியொ LPG மாநாட்டின் இரண்டாவது ேதிே்ோனது மத்திய பேட்ரராலியம் மற்றும் 

இயற்டக எரிவாயுத் துடற அடமசச்ரால் புது தில்லியில் துவக்கி டவக்கே்ேடட்து. 

❖ இரண்டு நாடக்ள் நடடபேற்ற இந்த சந்திே்பின் கருதத்ுரு “LPG - வாை்விற்கான ஆற்றல்“ 

என்ேதாகும். 

❖ இந்தச ்சந்திே்ோனது உலக LPG மன்றதத்ுடன் (WLPGA - World LPG Association) முக்கியமான 

இந்திய எண்பணய் சந்டதே்ேடுதத்ுதல் நிறுவனங்களான இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம், 

இந்துஸ்தான் பேட்ரராலியம் மற்றும் ோரத் பேட்ரராலியம் ஆகியடவ கூடட்ாக 

இடணந்து நடத்தே்ேடட்து. 

 

NATO - ைொசிசடொனியொ 

❖ அபமரிக்கொ தலைலமயிைொன கூட்டணி நொடுகளின் பலடயொன சநட்சடொவிை் 30ைது 

உறுப்பினரொக மிகச ்சிறிய நொடொன முன்பு யுசகொஸ்சைவியொவிை் இருந்த மொசிசடொனியொ 

இலணய அனுமதிப்பதற்கு சநட்சடொ உறுப்பினரக்ள் மொசிசடொனியொவுடன்  ஒரு 

ஒப்பந்தத்லத ஏற்படுத்தியுள்ளனர.்  

❖ மொசிசடொனியொவின் மீது கிரீஸ் நொட்டின் 27 ஆண்டு கொை பிரசச்லன 

முடிைலடந்தலதயடுதத்ு இந்த ஒப்புந்தம் லகபயழுத்திடப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்தக் லகபயழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்த ஆைணங்கள் சநொட்சடொ குழுவின் அலமசச்ரலை 

நிலையிைொன சந்திப்புகளின் மொசிடொனியொ ஒரு அலழப்பொளரொக பங்கு பகொள்ள 

அனுமதிக்கிறது. 

❖ இந்த குழுவில் முழு உறுே்பினர ் அந்தஸ்து பேறுவதற்கு, தற்போழுதுள்ள 29 நாடுகள் 

இணக்கத்திற்கான பநறிமுடறக்கு ஒே்புதல் அளிக்க ரவண்டும். 

ைட அட்ைொண்டிக் ஒப்பந்த அலைப்பு 

❖ ைட அடை்ொண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பு என்று (NATO - North Atlantic Treaty Organisation) 

வாஷிங்டன் ஒே்ேந்தத்தின் மூலம் உருவாக்கே்ேடட் இராணுவ மற்றும் அரசியல் 

கூட்டணியாகும். 

❖ ரநாட்ரடா அடமே்ோனது ெனநாயக உரிடமகடள ஊக்கே்ேடுதத்ுவடத ரநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. ரமலும் இக்குழு பிரசச்டனகடளத் தீரே்்ேது, நம்பிக்டகடய வளரே்்ேது, 

நீண்ட கால ரமாதடலத் தடுே்ேது, ோதுகாே்புத் பதாடரே்ான பிரசச்டனகள் ேற்றி 

உறுே்பினரக்ளிடடரய ஆரலாசடன மற்றும் ஒதத்ுடைே்டே ஏற்ேடுதத்ுகிறது. 

❖ வாஷிடங்கடன் உடன்ேடிக்டகயின் ஷரதத்ு 5-ன்ேடி, ஏசதனும் ஒரு உறுே்பு நாட்டின் மீது 

ரமற்பகாள்ளே்ேடட் இராணுவத் தாக்குதலானது அடனதத்ு உறுே்பு நாடுகளின் மீதான 

தாக்குதலாகக் கருதே்ேடும். ரமலும் ரதடவ ஏற்ேட்டால் உறுே்பு நாடுகள் தாக்குதல் 

நடத்தே்ேட்ட நாட்டிற்கு உதவி பசய்யும். 
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சதசிய நீரை்ொழ் விைங்கு - தொய்ைொந்து 

❖ தொய்ைொந்து நொட்டின் நீரை்ொழ் விைங்கொக ‘சியாமீஸ் சண்டடயிடும் மீன்’ என்ற இனத்டத  

அறிவிே்ேதற்கான ேரிந்துடரக்கு ஒே்புதல் வைங்கியுள்ளது.  

❖ தாய்லாந்தின் ரதசிய அடடயாளக் குழுவின்  ேரிந்துடரயின் அடிே்ேடடயில் இந்த முடிவு 

எடுக்கே்ேடட்ுள்ளது. ரமலும் அந்த மீன் இனதட்த எற்றுக் பகாள்ளுவதன் மூலம் 

தாய்லாந்து நாட்டின் கலாசச்ார பேருடமடய ஊக்குவிக்கிறது. 

 

❖ தாய்லாந்து நாட்டின் சியாமிஸ் சண்டடயிடும் மீனின் கலாசச்ாரம் மற்றும் வரலாற்று 

முக்கியதத்ுவம் காரணமாக அரசாங்கம் இந்த முன்பமாழிவுக்கு ஒே்புதல் வைங்கியுள்ளது. 

❖ சியாமீஸ் சண்டடயிடும் மீனானது அதன் வாழிடம், அந்த நாட்டிற்கான தனிதத்ுவ இனம் 

மற்றும் தாய்லாந்து போருளாதாரத்தின் முக்கிய விலங்கு என்ேதால் அந்த இனம் 

ரதரந்்பதடுக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

 

கட்ைொஸ்  எக்ஸ்பிரஸ் நடவடிக்ளக 

❖ வருடாந்திர ேன்னாடட்ு கடற்ேடடக் கூடட்ுே் ேயிற்சியான “கடல்ாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்” 2019ம் 

ஆண்டு ெனவரி 27 முதல் பிே்ரவரி 6 வடர நடத்தே்ேடட்து. 
❖ இது வருடாந்திர ேன்னாடட்ு கடற்ேடடக் கூடட்ுே் ேயிற்சியின் 8வது ேதிே்ோகும். இது 

டிஜிபவுட்டி, பமாசாம்பிக் மற்றும் பசசல்ஸ் ஆகிய நாடுகளின் அருகாடமயில் 

நடத்தே்ேடட்து. 

❖ ஐ.என்.எஸ் திரிகொந்த் என்ற கே்ேரலாடு இந்தியக் கடற்ேடட இந்தே் ேயிற்சியில் 

பிரதிநிதித்துவே் ேடுத்தே்ேடட்து. 

❖ இே்ேயிற்சி இந்தியே் பேருங்கடலின் ரமற்குே் ேகுதியில் சட்ட அமலாக்கத்தின் திறடன 

ரமம்ேடுதத்ுவது, பிராந்தியே் ோதுகாே்டே ரமம்ேடுதத்ுவது, சடட் விரராதமான 

கடற்ேயண நடவடிக்டககளில் தடலயிடும் போருடட்ு அதில் ஈடுேடும் நாடுகளின் 

ஆயுதே் ேடடகளுக்கிடடரய இடணந்து பசயலாற்றும் தன்டமடய அதிகே்ேடுதத்ுவது 
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ஆகிய காரணங்களுக்காக நடத்தே்ேட்டது. 

❖ இந்த வருடாந்திர கட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ேயிற்சி அபமரிக்க ஆே்பிரிக்கக் கடட்ுே்ோடட்ுப் 

பிரிவால் ஆதரவளிக்கே்ேடட்ு ஆே்பிரிக்கக் கடற்ேடடகளால் நடத்தே்ேடுகின்றது.  

 

இஸ்ைொமியப் புரட்சியின் 40-ைது ஆண்டு தினை் 

❖ ஈரான் இஸ்லாமியே் புரட்சியின் 40-வது ஆண்டு தினக் பகாண்டாட்டங்கடள நிடறவு 

பசய்திருக்கின்றது.  

❖ 1979 புரட்சி அல்லது இஸ்லாமியே் புரட்சி ஈரானின் மன்னரான முகமது பரசா ஷா 

ேஹல்வி என்ேவரின் மன்னராட்சிடயத் தூக்கி எறிந்தது. 

❖ அவரது அரசாங்கம், புரட்சியில் ேங்கு பேற்ற ஒரு பிரிவின் தடலவரான அயதுல்லா 

ருஹல்லா சகொஹ்ரமய்னி என்ேவரது தடலடமயின் கீை் ஒரு இஸ்லாமியக் குடியரசாக 

நிறுவே்ேடட்து. 

❖ அபமரிக்க அரசால் ஆதரவளிக்கே்ேட்ட இந்த மன்னராட்சிக்கு எதிரான புரட்சியானது 

ேலதரே்ேடட் இடதுசாரி இயக்கங்கள், இஸ்லாமிய அடமே்புகள் மற்றும் மாணவர ்

அடமே்புகளால் ஆதரவளிக்கே்ேடட்து. 
 

உைக அரசொங்க ைொநொடு 2017 

❖ துோயில் ஏைாவது வருடாந்திர உலக அரசாங்க மாநாடு நடத்தே்ேட்டது. 

❖ இந்த மூன்று நாள் மாநாடு ேலதரே்ேட்ட வளரந்்து வரும் துடறகளில் ேல்ரவறு புதுடமகள் 

மற்றும் எண்ணங்கடள காட்சிே்ேடுத்திட ஒரு நடடமுடறடய வைங்குகின்றது. 

❖ அரசுத ் தடலவரக்ள், அடமசச்ரக்ள் மற்றும் வியாோரத ் தடலவரக்ள் உட்ேட 140 

நாடுகடளச ் ரசரந்்த 4000 முடிபவடுக்கும் அதிகாரமுடடயவரக்ளால் இந்த மாநாடு 

நடத்தப்படட்து. 

❖ இந்த மாநாட்டில் இந்தியாவின் “ரோக்குவரதத்ு குரு பசயலிக்கு” விடளயாடட்ுச ்ரசடவே் 

ேரிவில் சிறந்த டகரேசி நிரவ்ாக விருது வைங்கே்ேடட்து. 
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குடுை்பத்திற்கு நிதி உதவி  

❖ ஹங்சகரி அரசு அதிகக் குழந்லதகளுடன் கூடிய குடும்பங்களுக்கு மிகப் பபருமளவிை் 

நிதி உதவிகலளயும் மொனியங்கலளயும் உயரத்த்ியிருக்கின்றது. 

❖ இந்த அறிவிப்பு பபண்கள் அதிக குழந்லதகலளப் பபற்றுக் பகொள்ைலத 

ஊக்குவிப்பதற்கொகவும் குலறந்துக் பகொண்டு ைரும் ஹங்சகரியின் மக்கள்பதொலகலய 

அதிகப்படுதத்ுைதற்கொகவும்  சைண்டி அறிவிக்கப்படட்து. 

❖ நிதிச ்சலுலககள் பின்ைருைனைற்லற உள்ளடக்கியது 

o குலறந்தது 4 குழந்லதகலளப் பபற்று  ைளரக்்கும் பபண்களுக்கு ைொழ்நொள் 

முழுைதுமொன தனிநபர ்ைருமொனைரி விைக்கு. 

o மூன்று அை்ைது அதற்கு சமற்பட்ட குழந்லதகலளக் பகொண்ட குடும்பங்களுக்கு ஏழு 

இருக்லக பகொண்ட ைொகனத்லத ைொங்குைதற்கொக 8825 டொைரக்ள் மொனிய உதவி. 

o முதை்முலறயொக 40 ையதிற்கு உள்ளொக திருமணம் பசய்யும் பபண்களுக்கு 35300 

டொைரக்ளுக்கு குலறந்த ைட்டியிைொன கடன். 

 
 

அபைரிக்கொவிை் சதசிய பநருக்கடி நிலை 

❖ அபமரிக்க ஜனொதிபதி படொனொை்டு டிரம்ப் 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 15-ம் சததியன்று 

அபமரிக்க மற்றும் பமக்சிசகொ எை்லை முழுைதும் ஒரு சுைலரக் கடட்ுைதற்கொன தனது 

உறுதிபமொழிலய நிலறசைற்றிட சைண்டி சதசிய பநருக்கடி நிலைலய 

அறிவித்திருக்கின்றொர.் 
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❖ தற்சமயம் அைர ் பமக்சிசகொ எை்லையிை் சுைர ் கடட்ுைதற்கொக கொங்கிரஸ் அசச்ுைருக்கு 

தர மறுத்த சகொடிக்கணக்கொன டொைரக்லள அணுகிட முடியும். 

❖ சதசிய பநருக்கடி நிலைலய அறிவிப்பது என்பது, சிை சட்டங்கலள தற்கொலிகமொக ரதத்ு 

பசய்தை், ஒரு மனதொக தனிநபரொக இரொணுைத் திட்டங்களுக்கு அங்கீகொரம் அளித்தை் 

மற்றும் இரொணுை நிதிகலள மொற்றியலமத்தை் சபொன்ற பசயை்களுக்கு சிறப்பு 

அதிகொரங்கலள அபமரிக்க அதிபருக்கு அளிக்கின்றது. 

❖ முன்பு, பொரொளுமன்றைொதிகள் எை்லையிை் தடுப்புச ் சுைர ் கடட்ுைதற்கொக ைொக்களித்த 

மசசொதொவிை் உள்ள 1.4 பிை்லியன் அபமரிக்க டொைர ் என்ற பதொலகயொனது டிரம்ப் 

ைலியுறுத்திய 5.7 பிை்லியன் அபமரிக்க டொைர ் என்ற பதொலகலயவிட மிகக் குலறந்த 

அளைொகும். 

❖ பசைைழிப்பதற்கு கொங்கிரஸ் அங்கீகொரம் அளிக்கொத பதொலகலய மீறும் ைலகயிை் 

கொங்கிரலசச ்சுற்றி ைலளக்கும் ைலகயிைொன ஒரு தீரம்ொனமும் இதற்கு முன் ைழங்கொத 

ைலகயிை் டிரம்பின் தீரம்ொனம் முன்பனப்சபொதும் இை்ைொததொகும். 

❖ ஒடட்ுபமொத்த இத்தீரம்ொனம் டிரம்பின் மூன்றொைதொகவும் உள்நொடட்ுப் பிரிவிை் 

முதைொைதொகவும் உள்ளது. 

 

 

ைொசிசடொனியொவின் ைறுபபயரிடுதை் 

❖ மாசிரடானியா என்று முன்பு அலழக்கப்படட் நாடு முடறே்ேடி அலுவல்பூரவ்மாக தனது 

பேயடர வடக்கு மாசிரடானியா எனும் வடகயில் தனது அண்டட நாடான கிரீஸ் 

நாடட்ுடன் நிலவி வரும் நீண்டகாலே் பிணக்டகத் தீரக்்கும் விதமாக மாற்றியிருக்கின்றது. 
❖ இந்த ோல்கன் நாடு ேல்ரகரியா மற்றும் அல்ரேனியா ஆகியவற்றுக்கு இடடரய 

அடமந்திருக்கின்றது. 
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❖ இது முன்னாள் யுரகாஸ்ரலவியாடவ விடட்ு பிரிந்து வந்த நாடுகளுள் ஒன்றாகும். இந்நொடு 

1991-ஆம் ஆண்டு பசே்டம்ேர ்மாதம் தனது சுதந்திரத்டத அறிவித்தது. 
❖ கடந்த வருடரம ஒே்புக் பகாள்ளே்ேடட் இந்த பேயர ்மாற்றம் பிரீஸ்ோ ஒே்ேந்தம் என்ேதின் 

கீை் நடடமுடறக்கு வந்தது. 

 

பை நொடுகள் கைந்து பகொண்ட சகொப்ரொ சகொை்டு இரொணுைப் பயிற்சி 

❖ தொய்ைொந்து நொட்டின் ைட தொய் மொகொணத்திை்  உள்ள பிடச்னுலுக் பகுதியிை்  பை நொடுகள் 

கைந்து பகொள்ளும் ைருடொந்திர இரொணுைப் பயிற்சியொன “ரகாே்ரா ரகால்டு” என்ற 

ேயிற்சிடய தாய்லாந்து மற்றும் அபமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் பதாடங்கின. 

❖ இந்தே் ேயிற்சியானது இராணுவக் களே் ேயிற்சி, மனிதாபிமான உதவிகள் மற்றும் 

ரேரிடர ்நிவாரணே் ேயிற்சி என்ற 3 ேயிற்சிகடளக் பகாண்டிருக்கும். 

❖ இது ஆசிய ேசிபிக் பிராந்தியத்தின் ேல நாடுகள் கலந்து பகாள்ளும் மிகே்பேரிய 

இராணுவே் ேயிற்சிகளில் ஒன்றாகும். இந்தே் ேயிற்சியானது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 

தாய்லாந்தில் நடத்தப்படுகின்றது. 

❖ இந்தே் ேயிற்சியானது முதன்முடறயாக 1982 ஆம் ஆண்டு நடடபேற்றது. இதன் 

தடலடமயிடம் தாய்லாந்தில் உள்ள ரேங்காக் ஆகும். 

❖ இந்தே் ேயிற்சியானது ஆயுதே் ேடடகளுக்கிடடரய ஒதத்ுடைே்டே ரமம்ேடுதத்ும் 

ரநாக்கத்திற்கு என்று உருவாக்கே்ேட்ட தாய்லாந்து மற்றும் அபமரிக்கா ஆகிய 

நாடுகளின் முன்பனடுே்ோகும். 

❖ இந்தே் ேயிற்சியில் இந்தியா முதன்முடறயாக 2016 ஆம் ஆண்டில் கலந்து பகாண்டது. 

இந்தே் ேயிற்சியில் சீனா முதன்முடறயாக 2015 ஆம் ஆண்டு கலந்து பகாண்டது. ஆனால் 

சீனா மனிதாபிமான உதவிே் ேயிற்சியில் மடட்ும் கலந்து பகாள்ள அனுமதிக்கே்ேடட்து. 
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இரொணுை விண்பைளிப் பலட - உருைொக்கை் 

❖ அபமரிக்க அதிபர ்விண்பைளிக் பகொள்லக ஆலண – 4 இை் (SPD 4/ Space Policy Directive 4)  

டகபயழுத்திடட்ுள்ளார.் ரமலும் அவர ் அபமரிக்க இராணுவே் ேடடயின் ஆறாவது 

பிரிவாக விண்பைளிப் ேடடடய உருவாக்க பேன்டகனுக்கு உத்தரவிடட்ுள்ளார.் 

❖ இந்தே் ேடடயானது இராணுவம், கே்ேற்ேடட, விமானே் ேடட, நீரம்ூழ்கிப் ேடட மற்றும் 

கடரலாரக் காவற் ேடட ஆகியவற்றுடன் இடணந்து பசயல்ேடும். 

❖ ஆனால் விண்பவளிே் ேடடயிடன உருவாக்குவதற்கு அபமரிக்க காங்கிரஸின் ஒே்புதல் 

ரதடவே்ேடும். 

❖ ேரிந்துலரக்கப்படட்ுள்ள இந்த விண்பைளிப் பலடயொனது, பின்ைருைனைற்றின் மீது 

கைனத்லதச ்பசலுதத்ும். 

o சதசியப் பொதுகொப்பு , சரை்சதச தகைை் பதொடரப்ு , கண்கொணிப்பிற்கொக 

அரப்்பணிக்கப்படட் பசயற்லகக் சகொள்கள் மற்றும் ைொகனங்கள் ஆகியைற்லறப் 

பொதுகொத்தை். 

o விண்பைளியிை் சுதந்திரமொக அணுகுதை் மற்றும் சுதந்திரமொக பசயை்படுதை் 

ஆகியைற்லற உறுதி பசய்ைது, சதொழலம மற்றும் கூடட்ுப் பலடகளுக்கு 

அைசியமொன திறன்கலள அளிப்பது. 

o விண்பைளியொனது சபொருக்கொன புதிய களமொக இருக்கக் கூடும். ஆதைொை் 

அபமரிக்கொ இரொணுை விண்பைளிப் பலடலய உருைொக்கிப் சபொரிடும் 

சநொக்கத்லதக் பகொண்டுள்ளது. 

 

இந்தியத் திருவிழொ – சநபொளை் 

❖ ஒரு மாத காலம் நடடபேறும் இந்தியத் திருவிைாவானது ரநோளத்தில் நடத்தப் படட்ுக் 

பகொண்டிருக்கின்றது. 
❖ இந்தத ் திருவிைாவானது இந்தியக் கலாசச்ார அடமசச்கத்தின் உதவியுடன் சுவாமி 

விரவகானந்தா கலாசச்ார டமயத்தினால் காத்மாண்டுவில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்தில் 

நடத்தே்ேடட்து. 
❖ இந்தத ் திருவிைாவானது இந்தியா மற்றும் ரநோளம் ஆகிய நாடுகளுக்கிடடரய நீடித்த 

மற்றும் ேரஸ்ேர புரிந்துணரட்வ ரமம்ேடுதத்ுவதற்காக பகாண்டாடே்ேடுகிறது. 

 

பைைொயத் 97 கடற்பலடப் பயிற்சி 

❖ உைகளொவிய முக்கிய கப்பை் பொலத உள்பட பொரசீக ைலளகுடொவிலும் இந்தியப் 

பபருங்கடலிலும் மூன்று நொடக்ள் நடத்தப்படும் பைைொயத் 97 எனும் கடை்பலடப் 

பயிற்சிலய ஈரொன் நிலறவு பசய்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த பயிற்சி ஏறக்குலறய 2 மிை்லியன் சதுர கிசைொமீட்டர ் ேரே்ேளவில் ஹாரம்ஸ் 

ெலசந்தி, மக்ரான் கடற்கடர, ஓமன் கடல் மற்றும் இந்தியே் பேருங்கடலின் வடக்குே் ேகுதி 

ஆகிய இடங்களில் நடந்தது. 
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❖ இப்பயிற்சி ஈரொனின் நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கள், சபொரக்் கப்பை்கள், ைொனூரத்ிகள் மற்றும் 

ஆளிை்ைொ விமொனங்களின் திறலன பலறசொற்றியது. 

❖ ஹொரம்ஸ் ஜைசந்தியிை் நலடபபற்ற பயிற்சியின் சபொது முதை்முலறயொக ஈரொன் கொதிர ்

ைலக நீரம்ூழ்கிக் கப்பலிலிருந்து ஒரு கடை் ஏவுகலணலய ஏவியது. 

 

சிசயொை் அலைதிப் பரிசு 

❖ பிரதமர ் நசரந்திர சமொடி பதன் பகொரியொவிை் சிசயொை் அலமதிப் பரிசு ைழங்கி 

பகௌரவிக்கப்படட்ொர.் 

❖ சிசயொை் அலமதிப் பரிலசப் பபறும் ஒசர இந்தியர ்சமொடி மடட்ுசம ஆைொர.் 

❖ இை்விருது உைகப் பபொருளொதொர ைளரச்ச்ிக்கொகவும் சரை்சதச ஒதத்ுலழப்பிற்கொகவும் 

அைர ்அளித்த  பங்களிப்பிற்கொக அைருக்கு ைழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ 200000 அபமரிக்க டொைர ் பரிசுத் பதொலக பகொண்ட இை்விருலத பபறும் 14-ைது நபர ்

இைரொைொர.் இைர ்அப்பரிசுப் பணதல்த நமொமி கங்லகத் திட்டத்திற்கு அளிதத்ு விட்டொர.் 

சிசயொை் அலைதிப் பரிசு 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டிை் ஏற்படுத்தப்பட்ட சிசயொை் அலமதிப் பரிசு பகொரியத் தீபகற்பத்திலும் 

மிஞ்சியுள்ள உைகத்திலும் அலமதிக்கொக ஏங்கும் பகொரிய மக்களின் ஆலசக்கு ைடிைம் 

பகொடுப்பதற்கொக எடுக்கப்படட் ஒரு முயற்சியொகும். 

 

❖ இது பகொரியக் குடியரசின் சிசயொை் நகரத்திை் நலடபபற்ற 24-ைது ஒலிம்பிக் 

சபொட்டிகளின் பைற்றிலய அனுசரிப்பதற்கொக ஆரம்பத்திை் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 

புதிய அரசியைலைப்பு மீதொன ைொக்பகடுப்பு 

❖ கியூபொவிை் தனிநபர ் பசொதத்ுரிலம அங்கீகொரத்லதக் பகொண்டிருக்கும் ஒரு புதிய 

அரசியைலமப்பு மீதொன ைொக்பகடுப்பிை் ைொக்கொளரக்ள் பங்கு பபற்றனர.் 
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❖ இந்த ைொக்பகடுப்பு புதிய ைொக்பகடுப்பு மீது ஆம் மற்றும் இை்லை என்ற இரண்டு விருப்பத் 

சதரவ்ுகலள மடட்ுசம பகொண்டிருந்தது. 

❖ 80 ைடச்த்திற்கும் சமற்பட்ட மக்கள் ைொக்கொளரக்ளொக பதிவு பசய்யப்படட்னர.் 

❖ 1976 பதிப்லப மொற்றம் பசய்யும் இந்த புதிய அரசியைலமப்பு, திறந்த  சந்லத மற்றும் 

தனியொர ் முதலீடு ஆகியைற்றுக்கொன கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட உரிலமலய கம்யூனிசக் 

கட்சியின் கடட்ுப்பொட்டிை் மடட்ுசம பகொண்டிருக்க அங்கீகொரம் அளிக்கின்றது.  

❖ இது நொட்டின் ஒசர சித்தொந்தமொக பபொதுவுலடலமலய சமற்சகொள் கொடட்ுகின்றது. 

❖ பபொதுைொக சதரத்ை்கலளப் புறக்கணித்திட அலழப்பு விடுக்கும் அை்ைது ைொக்குச ்

சீடட்ுகலள சசதொரப்படுதத்ும் கியூபொவின் தலட பசய்யப்பட்ட எதிரக்்கட்சியொனது 

இம்முலற ‘இை்லை’ என்ற விருப்புரிலமயின் மீது ைொக்களிக்க பிரசச்ொரம் பசய்தது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

2017-18 கொைத்திற்கொன முதைொைது திருத்தப்பட்ட ைதிப்பீடுகள் 

❖ மத்திய புள்ளியியை் மற்றும் திட்ட அமைொக்க அலமசச்கத்தின் மத்திய புள்ளியியை் 

அலுைைகம் (Central Statistics Office - CSO), 2017-18 நிதியொண்டிற்கொன சதசிய ைருமொனம், 

நுகரச்ைொர ்பசைவு, சசமிப்பு மற்றும் முதலீடட்ு உருைொக்கம் ஆகியைற்றுக்கொன முதைொைது 

திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடல்ட பைளியிட்டிருக்கின்றது. 

❖ இதனுடன் 2016-17 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கொன இரண்டொைது திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடும் 2011-12 

ஆம் ஆண்லட அடிப்பலட ஆண்டொகக் பகொண்ட 2015-16 ஆம் நிதியொண்டின் மூன்றொைது 

திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடும் புதுப்பித்தை் பகொள்லகயின்படி பைளியிடப்பட்டன. 

ைதிப்பீடுகளின் சிறப்பை்சங்கள் 

❖ பபயரளவிைொன அை்ைது நடப்பு விலைகளிைொன பமொத்த உள்நொடட்ு உற்பத்தி 2016-17 

நிதியொண்டிை் ஏற்பட்ட 11.5 சதவிகிதத்லத ஒப்பிடுலகயிை், 2017-18 நிதியொண்டிை் 11.3 

சதவிகித அளவிற்கு ைளரச்ச்ிலய பைளிக்கொடட்ுகின்றது.  

❖ நிலையொன விலைகளிைொன அை்ைது உண்லமயொன பமொத்த உள்நொடட்ு உற்பத்தி 2016-17 

நிதியொண்டிை் 8.2 சதவிகித ைளரச்ச்ிலயயும் 2017-18 நிதியொண்டிை் 7.2 சதவிகித 

ைளரச்ச்ிலயயும் கொடட்ுகின்றது. 

❖ தற்சபொலதய விலைகளிை் பபயரளவிைொன நிகர சதசிய ைருமொனம் (Nominal Net National 

Income - NNI) முந்லதய 2016-17ம் நிதியொண்டிை் ஏற்பட்ட 11.8 சதவிகிதத்லத ஒப்பிடும்சபொது 

2017-18-ம் நிதியொண்டிை் 11.3 சதவிகித ைளரச்ச்ிலயக் கொடட்ுகின்றது. 

❖ நடப்பு விலைகளிை் உள்ள ஒடட்ுபமொத்த சதசிய பசைைழிப்பு ைருமொனமொனது (Gross 

National Disposable Income - GNDI) 2016-17 நிதியொண்டிை் ஏற்பட்ட 11 சதவிகித ைளரச்ச்ிசயொடு 

ஒப்பிடப்படும்சபொது 2017-18ம் நிதியொண்டிை் 11.2 சதவிகித ைளரச்ச்ிலயக் கொடட்ுகின்றது. 
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கிசொன் சுவிதொ கடன் 

❖ உெ்ஜீவன் சிறு நிதியியல் வங்கியால் (Ujjivan Small Finance Bank) சிறு மற்றும் குறு 

விவசாயிகளுக்கு கிசான் சுவிதா கடன் என்ேது ஆரம்பிக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

❖ இதடன விவசாயிகளால் விவசாயத்திற்காகவும் அது சாரந்்த நடவடிக்டககளுக்காகவும் 

ேயன்ேடுதத்ிக் பகாள்ள முடியும். 

❖ உெ்ஜீவன் சிறு நிதியியல் வங்கி இந்த ரசடவடய தமிை்நாடு, ரமற்கு வங்கம், கரந்ாடகா 

மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த கடன் எவ்வித பிடணடயயும் பகாண்டிராது. 

❖ விவசாயம் மற்றும் அது பதாடரே்ான விவகாரங்களுக்காக கடன் வைங்கும் முதல் சிறு 

நிதியியல் வங்கியாக உெ்ஜீவன் உருபவடுத்திருக்கின்றது. 

 

3 ைங்கிகள் மீதொன தலடகலள ரிசரை்் ைங்கி தளரத்்தியது 

❖ பொங்க் ஆப் இந்தியொ, மகொரொஷ்டிரொ ைங்கி மற்றும் ஓரியண்டை் ைரத்்தக ைங்கி ஆகிய 

மூன்று ைங்கிகளின் மீதொன பசயை்பொடட்ுத் தலடகலள விைக்கிக் பகொண்டசதொடு 

“உடனடி சரிபசய்யும் பசயை் நடைடிக்லகக் கட்டலமப்பிலிருந்து” அலை முழுலமயொக 

பைளிசயறிட அை்ைங்கிகளுக்கு ரிசரை்் ைங்கி அனுமதி அளித்திருக்கின்றது. 

❖ மிகப்பபரிய அளவிற்கு கடன்கலள ைழங்குைது, பங்கு ஆதொயங்கலளப் பகிரந்்து 

பகொள்ைது ஆகியைற்றின் மீது தலடகலள விதிக்கின்ற  “உடனடி சரிபசய்யும் பசயை் 

நடைடிக்லக கட்டலமப்பின்” கீழ் பகொண்டு ைரப்படட் 11 பபொதுத் துலற ைங்கிகளிை் இந்த 

மூன்று ைங்கிகளும் அடங்கும். 

 

INSTEX – ஈரொன் ைரத்்தக சைை்பொட்டுத் திட்டை் 

❖ ஈரொன் மீதொன அபமரிக்கத் தலடகலள மலட மொற்றுைதற்கொக இங்கிைொந்து, பிரொன்ஸ் 

மற்றும் பஜரம்னி ஆகிய மூன்று அரசுகளின் ஒரு திட்டசம “ைரத்்தக 

பரிமொற்றங்களுக்கொன ஆதரவுத் பதொழிை்நுட்பம்” (Instrument in Support of Trade Exchanges - 

INSTEX) ஆகும். 

❖ ைொஷிங்டனின் தலடகள் மறுபடியும் விதிக்கப்பட்ட சபொதிலும் ஈரொலன ஐசரொப்பிய 

ஒன்றிய நிறுைனங்கசளொடு ைரத்்தகம் பசய்ைலதத் தக்க லைக்க அனுமதிப்பதன் மூைம் 

ஈரொனின் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்லதப் பொதுகொக்க உதவும் ஒரு சிறப்பு பணமளிப்பு 

முலறசய இத்திட்டமொகும். 

❖ இத்திட்டம் ஈரொனுடன் ைரத்்தகம் பசய்ய விரும்பும் நிறுைனங்களிடமிருந்து எண்பணய் 

இறக்குமதிக்கொன கட்டணங்கலள தள்ளுபடிச ்சலுலககளொகசைொ அை்ைது ைரத்்தகத்திை் 

அனுமதிக்கப்படட் பபொருடக்ளொன உணவு மற்றும் மருந்துப் பபொருடக்ள் மூைமொகசைொ 

பபற்றுக் பகொள்ள ஈரொலன அனுமதிக்கும். 

❖ இதன் விலளைொக ஈரொனிற்கும் ஐசரொப்பிய நிறுைனங்களுக்கும் சநரடி பணப் 

பரிமொற்றங்கள் எதுவும் நலடபபறொது. 
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❖ இது பதொழிை்நுட்ப ரீதியொக ஐசரொப்பிய நிறுைனங்கலள அபமரிக்கத் தலடகளிலிருந்துப் 

பொதுகொக்கும். 

 

புதிய மின்னணு ைரத்்தகக் பகொள்லக  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 01-ம் சததி முதை் இந்தியொவின் புதிய மின்னணு ைரத்்தகக் 

பகொள்லக நலடமுலறக்கு ைந்தது. ஒரு புதிய ைலக பகொள்லக விதிமுலறகள் மின்னணு 

ைரத்்தக நிறுைனங்களுக்கொக ைடிைலமக்கப்படட்ிருக்கின்றன. 

❖ பதொழிற்துலற பகொள்லக மற்றும் சமம்பொடட்ுத் துலறயொனது அந்நிறுைனங்களுக்கு 

அரசின் மொற்றியலமக்கப்படட் அந்நிய சநரடி முதலீடட்ு (foreign direct investment) 

விதிமுலறகசளொடு தங்கலளப் பபொருத்திக் பகொள்ளும் ைலகயிை் 60 நொடக்ள் அைகொச 

கொைத்லத ைழங்கியிருக்கின்றது. 

  புதிய பகொள்லகயின் சிறப்பை்சங்கள் 

❖ சநரடி ஆன்லைன் சிை்ைலற ைரத்்தகரக்ள் அைரக்ள் பங்கு லைத்திருக்கும் 

விற்பலனயொளரக்ள் ைழியொக பபொருடக்லள விற்பலன பசய்ைதற்குத் தலட. 

❖ சமலும் தங்களது விற்பலன நலடமுலறகளிை் மடட்ுசம பபொருடக்லள விற்பலன 

பசய்ைதற்கொக அந்த பபொருடக்ளின் உற்பத்தி நிறுைனங்களுடன் ஆன்லைன் 

விற்பலனயொளரக்ள் சிறப்பு ஒப்பந்தங்கலள சமற்பகொள்ளத் தலட. 

❖ அலனதத்ு ஆன்லைன் சிை்ைலற ைரத்்தகரக்ளும் தங்களது இலணயதளத்திை் அலனதத்ு 

விற்பலனயொளரக்லளயும் அைரக்ளது பபொருட்கலளயும் விற்பதற்கு ைழிைலக பசய்யும் 

ைலகயிை் ஒரு சரிசமமொன நலடமுலறலய நிரை்கிக்கக் சகடட்ுக் பகொள்ளப்படுைர.் 

❖ இது இலணயதள ைரத்்தக வியொபொரிகள் விற்பலனயொளரக்ளின் சரக்குக் லகயிருப்லப 

கடட்ுப்படுதத்ுைலதத் தலட பசய்கின்றது. 

❖ இது மிக அதிகமொன தள்ளுபடிகலளத் தடுக்கும் சநொக்கிை் சந்லதகள் பபொருடக்ளின் 

விலைகள் மீது தொக்கம் ஏற்படுதத்ுைலதத் தடுக்கின்றது. 

 

36ைது சரை்சதச IP குறியீடு 2019 

❖ உைகின் முதை் 50 பபொருளொதொரங்களுக்கொன ைருடொந்திர சரை்சதச IP குறியீடட்ட 

அபமரிக்க பதாழில் மற்றும் வரத்்தக சங்கம் பவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டில், இந்தியா 44-வது இடத்திலிருந்து 8 இடங்கள் முன்ரனறி 36-வது 

இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டில் அபமரிக்கா முதல் இடத்தில் உள்ளது. ோகிஸ்தான் 67-வது இடத்திலும் 

பவனிசுலா கடடசி இடத்திலும் உள்ளது. 
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நிதியியல் தெளவகளள ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஆளையம் 

❖ இந்தியாவில் உள்ள சரவ்ரதச நிதிச ் ரசடவகள் டமயத்தில் நடடபேறும் அடனதத்ு 

நிதியியல் ரசடவகடளயும் ஒழுங்குேடுத்த ஒரு ஒன்றுேட்ட ஆடணயத்டத ஏற்ேடுத்திட 

மத்திய அடமசச்ரடவ ஒே்புதல் வைங்கிடயிருக்கின்றது. 

❖ இது சரவ்ரதச நிதிச ் ரசடவ டமய ஆடணய மரசாதா 2019 என்ேதன் மூலமாக 

நிடறரவற்றே்ேடுகின்றது.  

❖ இந்தியாவின் முதலாவது சரவ்ரதச நிதிச ் ரசடவ டமயமானது குெராத்தில் உள்ள  

காந்திநகரில் கிே்ட் நகரத்தில் ஏற்ேடுத்தே்ேடட்ு இருக்கின்றது. 

 

முன்னுரிலைகளுக்கொன பபொதுலைப் படுத்தப்பட்ட அலைப்பு - இந்தியொ 

❖ மிகே் பேரிய போருளாதாரங்களுடனான அபமரிக்கே் ேற்றாக்குடறடய குடறக்கும் 

ரநாக்கில் அபமரிக்க ெனாதிேதி இந்தியாடவ முன்னுரிடமகளுக்கான 

போதுடமே்ேடுத்தே்ேடட் அடமே்பிலிருந்து (The Generalized System of Preferences - GSP) 

விைக்கத் திட்டமிடட்ுக் பகொண்டிருக்கின்றொர.் 

❖ 1970களிை் ஆரம்பிக்கப்படட்ு நடடமுடறயில் இருக்கும் இத்திட்டத்தில் உலகின் 

மிகே்பேரிய ேயனாளி இந்தியாவாகும். 

❖ வரத்்தக உறவுகளில் சமீேத்திய சரிவிற்கான முக்கிய தூண்டுதல் மிகரவகமாக 

வளரந்்துக் பகாண்டிருக்கும் இடணயதளச ் சந்டத வரத்்தகத்டதக் கடட்ுே்ேடுத்திடும் 

இந்தியாவின் புதிய மின்னணு வரத்்தக விதிமுடறகள் நடடமுடறே்ேடுத்தே்ேட்டரத 

ஆகும். 

❖ இதன் மூலம் இந்தியா ஒரு முக்கிய அபமரிக்க வரத்்தகச ் சலுடகடய இைக்க ரநரிடும். 

இந்தச ் சலுடகயின் மூைம் இந்தியா அபமரிக்காவிற்குச ் பசய்யும் ஏற்றுமதியில் 5.6 

மில்லியன் டாலரக்ள் மதிே்பிற்கு ஜீரரா கட்டணங்கடள அனுேவிக்கின்றது. 
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முன்னுரிலைகளுக்கொன பபொதுலைப் படுத்தப்பட்ட அலைப்பு 

❖ வளரும் நாடுகளில் போருளாதார வளரச்ச்ிடய ஊக்குவிக்கும் வடகயில் அடடயாளம் 

காணே்ேட்ட 129 ேயனொளி நாடுகள் மற்றும் நிலே்ேரே்புகளிலிருந்து 4800 போருடக்ளுக்கு 

வரிகள் ஏதுமின்றி முன்னுரிடம நுடைவு அனுமதிலய அளித்திடும்  ஒரு அபமரிக்க 

வரத்்தகத ்திட்டரம இதுவாகும். 

 

பிலணயற்ற விைசொயக் கடன் ைரை்பு 

❖ சிறு குறு விைசொயிகளுக்கு உதவி பசய்திடும் சநொக்கிை் பிலணயற்ற விைசொயக் 

கடன்களுக்கொன ைரம்லப இந்திய ரிசரை்் வங்கி தற்சபொலதய 1 ைடச்ம் என்பதிலிருந்து 1.6 

ைடச்த்திற்கு உயரத்்தியிருக்கின்றது. 

❖ சமலும் விைசொயக் கடலன மறு ஆய்வு பசய்யவும் சொதகமொன பகொள்லக முடிவுகலள 

ஏற்படுத்திடவும் ஒரு உள்ளக பசயற்குழுலை அலமத்திடவும் முடிபைடுத்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த ஒரு ைடச் ரூபொய் ைரம்பு 2010 ஆம் ஆண்டு நிரண்யிக்கப்படட்து.  

❖ அதற்குப் பிறகிலிருந்து ஏற்பட்ட விைசொய இடுபபொருடக்ளின் விலை ஏற்றத்லதயும் ஒடட்ு 

பமொத்தப் பணவீக்கத்லதயும் கருத்திை் பகொண்டு பிலணயற்ற விைசொயக் கடன்களின் 

ைரம்லப அதிகரிப்பது என்று முடிபைடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ இது முலறயொன கடன் ைழங்கு முலறயிை் சிறு மற்றும் குறு விைசொயிகளின் 

பயனொளிகளின் அளலை உயரத்த்ும். 

 

துைக்க நிறுைனங்களுக்கொன விதிமுலறகள் 

❖ துவக்க நிறுவனங்களுக்கு மிகே் பேருமளவில் நிவாரணம் அளிதத்ிடும் வடகயில் துவக்க 

நிறுவனங்களுக்கான ஏஞ்சல் வரி விதிமுடறகடளத் தளரத்்திட அரசு முடிபவடுதத்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ வருமானவரிச ் சலுடககடள துவக்க நிறுவனங்கள் பேற்றிட முதலீடட்ு வரம்பு 10 

ரகாடியிலிருந்து 25 ரகாடி ரூோயாக உயரத்்தே்ேடட்ுள்ளது.  

❖ முந்டதய 7 வருடங்கள் என்ற அளவிலிருந்து துவக்க நிறுவனத்திற்கொன விதிமுடறகள் 

மாற்றே்ேடட்ு தற்ரோது அது ேதிவு பசய்யே்ேடட் ரததியிலிருந்து 10 வருட காலத்திற்கு  

துவக்க நிறுவனமாகக் கருதே்ேடும். 

❖ ஒரு துவக்க நிறுவனத்தின் ஆண்டு விற்றுமுதல் முன்பிருந்த 25 ரகாடிக்குே் ேதிலாக 100 

ரகாடி ரூோயாக உயரத்த்ே்ேடட்ு துவக்க நிறுவனம் என்ற பிரிவாகக் கருதே்ேடுகின்றது. 

 

12 பபொதுத்துலற ைங்கிகள் – மூைதன உட்பசலுத்துதை் 

❖ மத்திய நிதித் துலற அலமசச்கமொனது 12 பபொதுத் துலற ைங்கிகளிை் ரூ. 48,239 சகொடி 

மதிப்பிைொன மூைதன உடப்சலுத்துதலை அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது ஒழுங்குமுலற மூைதனத் சதலைகலள பூரத்்தி பசய்ைதற்கும்  மிகப்பபரிய அளவிை் 

கடன்கலள அளிப்பைரக்ளுக்குத் சதலையொன மூைதன ைளரச்ச்ிலய ஏற்படுதத்ுைதற்கும் 

உதவும். 
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❖ உடனடி சரிபொரப்்பு நடைடிக்லகக் கட்டலமப்பிை் (Prompt Corrective Action - PCA) ரிசரவ்் 

வங்கியானது வரம்பு நிரண்யித்துள்ளடத கருத்தில் பகாண்டு இந்த மூலதனம் 

ஒதுக்கே்ேடட்ுள்ளது.  

❖ ெனவரி 31, ரததியன்று இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது ரேங்க் ஆே் இந்தியா, மகாராஷ்டிரா 

வங்கி மற்றும் ஒரியண்டல் வணிக வங்கி ஆகிய வங்கிகடள PCA கட்டடமே்பிலிருந்து 

நீக்கியுள்ளது. 

 

ஏற்றுைதி ஊக்குவிப்பு ைற்றுை் ைரி ஏய்ப்புத் தடுப்பு ஆகியைற்றுக்கொன 3 பணிக் 

குழுக்கள் 

❖ மதத்ிய  மலறமுக மற்றும் சுங்க ைரி ைொரியமொனது ைரத்்தகத்லத எளிலமயொக்கவும், 

ஏற்றுமதிகலள ஊக்குவிக்கவும், ைரி இணக்கமுலறகலள சமம்படுத்தவும் 3 பணிக் 

குழுக்கலள நியமித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த பணிக் குழுக்கள் ஏற்றுமதிலய ஊக்குவிப்பதற்கொன சிறப்புக் கைனதத்ுடன் 

ஏற்றுமதி சமம்பொடு மற்றும் எளிதொக்கை் மீது கைனம் பசலுத்த கீழ்க்கண்டைற்றின் மீது 

பசயை்படும். 

o மின்னணு ைரத்்தகம் 

o இந்திய ஏற்றுமதிச ்சந்லதயிை் நிகழும் ைரத்்தக ஊக்குவிப்பிற்கொன தலடகள் 

o ஏற்றுமதியொளரக்ளுக்குத் தளைொடச ்சசலைகளின் தரத்லத உயரத்த்ுதை். 

 

அதிகப்படியொன இலடக்கொை நிதி அரசிற்கு ைொற்றை் 

❖ அரசிற்கு 28000 சகொடி ரூபொய் இலடக்கொை பங்கொதயத்லத அளித்திட ரிசரை்் ைங்கி 

மன்றம் ஒப்புதைளிதத்ுள்ளது. 

❖ பதொடரச்ச்ியொக ரிசரை்் ைங்கி இலடக்கொை அதிகப்படியொன பங்கொதயத்லத அரசிற்கு 

மொற்றுைது இது இரண்டொைது ைருடமொகும். 
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❖ ரிசரை்் ைங்கியின் நிதியொண்டு ஜூலை மொதம் முடிைலடகின்றது. இலடக்கொை 

பங்கொதயம் பபொதுைொக மொரச் ் மொதத்திற்குள்ளொக அரசிற்கு அளிக்கப்படும். 

 

❖ அரசு 40000 சகொடி ரூபொலய இலடக்கொை பங்கொதயமொக சகடட்ுக் பகொண்டிருந்தது. 

ஆனொை் மத்திய ைங்கியின் தணிக்லகக் குழு ரிசரை்் ைங்கியின் பகொள்லககள் மற்றும் 

சதலைகள் ஆகியைற்லறக் கணக்கிை் பகொண்டதன் பிறகு 28000 சகொடி ரூபொய்க்கு 

ஒப்புதைளிதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ அரசு ஏற்பகனசை 2018-19 நிதியொண்டிை் மத்திய ைங்கியிடமிருந்து 40000 சகொடி ரூபொலயப் 

பபற்றிருக்கின்றது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெச்ெய்திகள் 

உைகின் மிகப்பபரிய டிஜிட்டை் ைொனவியை் ஆய்வு 

❖ உலகின் மிகே்பேரிய டிஜிடட்ல் வானவியல் ஆய்வுத் திடட் (Panoramic Survey Telescope and 

Rapid Response System – அைகிய பதாடலரநாக்கி ஆய்வு மற்றும் துரிதமான ேதில் 

நடவடிக்டக முடற) அடமே்பிடமிருந்து பேறே்ேடட் தகவல்களின் இரண்டாவது 

ேதிே்பிடன அபமரிக்காவின் விண்பவளி பதாடலரநாக்கி அறிவியல் கல்வி நிறுவனம் 

வானவியல் கல்விக்கான ஹவாய் ேல்கடலக் கைகதத்ுடன் இடணந்து பவளியிடட்து. 

❖ இந்த ஆய்வகம் 1.4 பில்லியன் பிக்சல் வசதியுடடய டிஜிடட்ல் ரகமராவுடன் 1.8 மீடட்ர ்

பதாடலரநாக்கிடயக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ஹவாயிலிருந்து எளிதில் புலே்ேடும் ஒடட்ுபமாத்த வானத்டதயும் ஆய்வு பசய்த முதல் 

ஆய்வு இதுரவயாகும். 

 

நீரிழிவு சநொயொளிகளுக்கு பசயற்லகயொன கலணயத்திற்கொன லகசபசி பசயலி 

❖ நீரிழிவு ரநாயாளிகளுக்கு தங்கள் குளுக்ரகாஸ் அளவுகடள ஆய்வு பசய்வதில் உதவிடும் 

வடகயில் ஒரு பசயற்டகயான கடணயத்திற்கான டகரேசி பசயலி ஒன்டற 

விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இந்த பசயலி குளுக்ரகாஸ் அளவீடட்ுக் கருவிகள், இன்சுலின் உடப்சலுதத்ுக் கருவிகள் 
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மற்றும் முடிவுகள் எடுக்கும் வழிமுடறகள் ஆகியவற்றுடன் இடணக்கே்ேடும் திறன் 

பகாண்டு தயாரிக்கே்ேட்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்த பசயலி அடமே்ோனது ஒரு படசி லிட்டருக்கு 70 முதல் 180 டமக்ரரா கிராம்கள் 

வடரயிலான குளுக்ரகாஸ் வரம்புடன் உருவாக்கே்ேடட்ிருக்கின்றது. 

 

மிைன் 2T – பீரங்கி எதிரப்்பு ஏவுகலணகள் பகொள்முதை் 

❖ நிரம்லா சீத்தாராமன் தடலடமயிலான ோதுகாே்பு பகாள்முதல் குழு மிைன் 2T – என்ற 

பீரங்கி எதிரே்்பு ஏவுகடணகலளக் பகாள்முதல் பசய்வதற்கு ஒே்புதல் 

அளித்திருக்கின்றது. 

❖ மிலன் என்ேது பிரான்சில் ஃரோன்படனாய் ஆக்ஸ் ரராசஸ் எனும் நகடர 

அடிே்ேடடயாகக் பகாண்ட யூரராமிடசல் (Euromissile) எனும் நிறுவனத்தால் 

தயாரிக்கே்ேட்ட ஒரு நடுத்தர வடகடயச ்ரசரந்்த எளிதில் இடம் மாற்றும் வடகயிைொன 

பீரங்கி எதிரே்்பு ஏவுகடண ஆகும். 

❖ மிலன் ஆயுதக் கிடங்குகள் நீர ் உட்புகாதவாறு உள்ள பசலுத்துக் குைாய்களில் 

ஏவுகடணடயக் பகாண்டிருக்கின்றன.  

❖ இந்த புதிய வடக ஆயுதம் குறிே்ோக 1990 ஆம் ஆண்டுகளில் ராணுவங்களால் 

ேயன்ேடுத்தே்ேடட் எதிரவ்ிடன ஆயுதங்களுக்கு எதிராகப் ேயன்ேடுத்தே்ேடும் வடகயில் 

ரமம்ேடுத்தே்ேடட்து. 

❖ ரமம்ேடுத்தே்ேடட் 2T ஏவுகடணயால் எதிரவ்ிடன ஆயுதங்களிலும் உள்ரள நுடைய 

முடியும். 

 

 

விபத்லதத் தொங்கக்கூடிய எரிபபொருள் - ரஷ்யொ சசொதலனயிடை் 

❖ ரஷ்யாவின் ரதசிய அணுசக்திக் கைகமான ரராசாரடாம் அணு உடலகளுக்காக விேத்டதத் 

தாங்கக்கூடிய எரிபோருடளச ்ரசாதடனயிட ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த எரிபோருள் அணுசக்தி கூடங்களில் கடுடமயான விேதத்ுக்கடளத் தாங்கி நிற்கும் 

வண்ணம் உள்ளது. 
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❖ ரராசாரடாடமே் போறுத்த வடரயில், 2019ம் ஆண்டில் அணுஉடல ரசாதடனகளின் முதல் 

கட்டம் முடிக்கே்ேடும் என்றும் அடுத்த கட்டம் ரஷ்யாவில் உள்ள வரத்்தக அணு சக்திக் 

கூடத்தில் அந்த எரிபோருடள நிரே்புவது என்றும் பதரிகின்றது. 

 

சஹொவிலச கடற்பலட ஏவுகலண 

❖ ஈரான் அந்நாட்டின் 1979ம் ஆண்டின் இஸ்லாமியே் புரட்சியின் 40வது ஆண்டு தினத்டத 

குறிே்பிடும் பிே்ரவரி 2ம் ரததியன்று ரஹாவிடச என்ற நீண்ட தூர கடற்ேடட ஏவுகடண 

ரசாதடனயின் பவற்றிடய அறிவித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த ரஹாவிடச கடற்ேடட ஏவுகடண பசௌமார ் கடற்ேடட ஏவுகடணக் குடும்ேத்தின் 

ஒரு ேகுதியாகும். இது 1350 கிரலா மீட்டருக்கும் அதிகமான வரம்டேக் 

பகாண்டிருக்கின்றது. இது தடரயில் இருக்கும் இலக்குகளின் மீது உேரயாகிக்க 

வடிவடமக்கே்ேடட்து. 

 

❖ ரஹாவிடச ஏவுகடண தனது புறே்ேடும் தன்டமக்கு மிகக் குறுகிய ரநரரம 

ரதடவே்ேடுகின்றது. இதனால் தாை்வான உயரத்தில் ேறக்க முடியும். இது இஸ்ரரலின் 

விமானே்ேடடத ்பதாழிற்சாடல நிறுவனத்தால் தயாரிக்கே்ேடுகின்றது. 

 

குலறந்த ைரை்புலடய கண்டை் விட்டு கண்டை் பொயுை் ஏவுகலண - நசர ்

❖ ோகிஸ்தான் ராணுவம் நசர ் என்ற குறுகிய வரம்புடடய தடரயிலிருந்து தடரயிலக்டகத் 

தாக்கும் கண்டம் விடட்ு கண்டம் ோயும் ஏவுகடணடய பவற்றிகரமாக ரசாதடன பசய்தது. 

❖ நாட்டின் அண்டட நாட்டில் தற்ரோது இருக்கும் எந்தபவாரு கண்டம் விடட்ு கண்டம் ோயும் 

ஏவுகடண அடமே்டேரயா அல்லது தற்ரோது உருவாக்கே்ேடட்ுக் பகாண்டிருக்கும் இதர 

அடமே்புகடளரயா இது தாக்கி அழிக்கும் என்று கூறே்ேடட்ிருக்கின்றது. 
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❖ 70 கிரலா மீட்டர ்வடரயிலான இலக்கு வரம்புள்ள நசர ்விமானத்திற்குள்ரள மாற்றே்ேடும் 

பசயல் வல்லடம பகாண்ட / ஒரு அதி உயர ் துல்லியமுடடய சுடட்வுடன் ரவகமாகச ்

பசல்லக்கூடிய ஆயுத அடமே்ோகும். 

 

CAR-T சிகிசல்ச 

❖ இங்கிைொந்து அரசொை் நிதியளிக்கப்படும் சதசிய சுகொதொர சசலையொை் ஒரு 

முன்சனொடியொன, புதிய புற்றுசநொய் சிகிசல்சலயப் பபறும் முதை் சநொயொளியொக இந்திய 

ைம்சொைளிலயச ்சசரந்்த 11 ையது சிறுைன் உருைொகியிருக்கின்றொர.் 

❖ CAR-T (Chimeric Antigen Receptor) என்ேது தனிே்ேட்ட முடறயிலான புற்றுரநாய் 

சிகிசட்சயாகும்.   

❖ இது ரநாய் எதிரே்்பு பசல்கடள நீக்குவதில் ஈடுேடட்ு அடவகடள ஆய்வகத்தில் 

மாற்றுவதன் மூலம் அடவ புற்றுரநாய் பசல்கடள அடடயாளம் கண்டு பகாள்ளச ்

பசய்வதில் ஈடுேடுகின்றது. 
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❖ ரநாய் எதிரே்்புச ்சிகிசட்ச என்ேது ஒருவரது உடலில் உள்ள ரநாய் எதிரே்்பு முடறடயரயப் 

ேயன்ேடுதத்ி அவரதுப் புற்றுரநாடய ஒழிக்கப் ேயன்ேடுத்தே்ேடும் ஒரு வடக சிகிசட்ச 

முடறயாகும். 

❖ இசச்ிகிசல்சயின் முதை் நிலையிை் சநொயொளியிடமிருந்து எடுக்கப்படட் ரத்தமும் 

பைள்லள ரத்த உயிரணுக்களும் பிரிக்கப்படும். மீதமுள்ள ரத்தம் சநொயொளிக்கு திருப்பிச ்

பசலுத்தப்படும். 

❖ அதன்பின் ஒரு சிறப்பு ைலக சநொபயதிரப்்பு பசை்ைொன T ைலக பசை்கள் மரபணுவிற்குள் 

பசலுத்தப்பட  தீங்கற்ற ஒரு லைரஸ் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

❖ இந்த மரபணுக்கள் ஆதொரமற்ற ஆன்டிபஜன்கலள ஏற்றுக் பகொள்ளும் பபொருள் 

என்றலழக்கப்படும் T-பசல்கடள தங்களது ரமற்ேரே்பின் ரமல் ஒரு பகாக்கிடய 

ஏற்ேடுத்த தூண்டுகின்றது. 

❖ ரநாயாளியின் புற்றுரநாய் பசல்கடளக் கண்டறிந்து அழிக்கத் திட்டமிடுவதற்காக இந்த 

வடிவடமக்கே்ேடட் CAR-T பசல்கள் மிகே்பேரும் எண்ணிக்டகயில் போருத்தே்ேடட்ுப் பின் 

திரும்ேவும் அடவ ரநாயாளிக்கு உள்ரள பசலுத்தே்ேடுகின்றன. 

 

GSAT 31 தகைை் பதொடர்பு பசயற்லகக் சகொள் 

❖ பிரஞ்சு கயானாவிலிருந்து ஐரராே்பிய விண்பவளி ரசடவ வைங்குநரான 

ஏரியன்ஸ்ரேசின் ராக்பகட் மூலம் (ஏரியன் 5) இந்தியாவின் சமீேத்திய தகவல் பதாடரப்ு 

பசயற்டகக் ரகாள் GSAT 31 பவற்றிகரமாக பசலுத்தே்ேட்டது. 

❖ G-SAT-31 என்ேது நாட்டின் 40வது தகவல் பதாடரப்ு பசயற்டகக் ரகாளாகும். இது 

இஸ்ரராவின் ரமம்ேடுத்தே்ேட்ட I-2k ரமாட்டார ் என்ேதின் மீது 

வடிவடமக்கே்ேடட்ிருக்கின்றது. அந்த வடகயின் அதிகேடச் ரமாட்டார ்திறன்கடள GSAT 

ேயன்ேடுதத்ிக் பகாள்ளும். இஸ்ரராவின் ரமம்ேடுத்தே்ேட்ட ‘I-2k Bus’ என்ற இந்த வடக 

ரமாட்டாரக்ளின் திறன்கடள அதிகேடச்மாக ேயன்ேடுத்திக் பகாள்ளும். 
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❖ இந்தச ் பசயற்டகக் ரகாள் புவியிடண சுற்றுவட்டே் ோடதயில் கு-ோண்ட் டிரான்ஸ் 

ோண்டரின் திறடன அதிகே்ேடுதத்ும். ரமலும் இது மிக விடரவில் காலாவதியாகக் கூடிய 

சில பசயற்டகக் ரகாள்கடள (இன்சாட்) மாற்றி அதற்குே் ேதிலாக அந்த இடதத்ில் 

ேணியாற்றிட இருக்கின்றது. 

❖ GSAT 31 என்ேது விசாட் வடலே்பின்னல்களொனது பதாடலக்காட்சி ேதிரவற்றங்கள், 

டிஜிடட்ல் பசயற்டகக் ரகாள் பசய்திகள் ரசகரிே்பு, DTH பதாடலக்காட்சி ரசடவ, 

திரும்பிவரும் பசல்லுலாரின் இடணே்பு ரோன்ற ேல்ரவறு 

பயன்பொடுகளுக்கும்உேரயாகே்ேடுத்தே்ேடும்.    

 

இைொைய சைக ஆய்வு லையை் 

❖ இமாலயே் ேகுதியில் ஏற்ேடும் ரமக பவடிே்பு ஆேதத்ுக்கடளக் கண்காணிதத்ு 

முன்கூட்டிரய அடதக் கணிக்கும் ரநாக்கத்லத உறுதிப்படுத்தவும், அதனால் ஏற்ேடும் 

ோதிே்புகடளக் குடறக்கவும் உத்தரகாண்டின் பதகிரி மாவடட்த்தில் இமாலய ரமக 

ஆய்வு டமயம் ஏற்ேடுத்தே்ேடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இந்த ஆய்வு டமயம் ோதுஷாஹிக்தாவுல் நகரின் எஸ்ஆரட்ி வளாகத்தில் 

ஏற்ேடுத்தே்ேடட்ு இருக்கின்றது. தற்ரோது இது ரசாதடன ஓட்டத்தில் இருக்கின்றது. 

❖ அதி உயரே் ேகுதிகளில் பசயல்ேடும் வடகயில் இந்திய அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ேத் துடறயாலும் (Indian Science and Technology Department) கான்பூரின் இந்திய 

பதாழில்நுட்ே நிறுவனத்தாலும் இடணந்து ரமகத்தின் நடவடிக்டககடள 

கண்காணித்திடும் வடகயில் ஏற்ேடுத்தப்படட் நாட்டின் இரண்டாவது ஆய்வு டமயம் 

இதுவாகும்.   

 

பீரங்கி எதிரப்்பு ஏவுகலண பஹலினொ 

❖ ஒடிசாவின் ோலரசார ் மாவட்டத்தில் உள்ள சந்திப்பூரிை் ஒருங்கிடணந்த ரசாதடனே் 

ேகுதியில் இருந்து பஹலிகாே்டர ் மூலம் ஏவே்ேடும் பீரங்கி எதிரே்்பு ஏவுகடணயான 

பஹலினா பவற்றிகரமாக ரசாதிக்கே்ேடட்து. 

❖ பஹலினா-1 உள்நாட்டிரலரய வடிவடமக்கே்ேடட்ுத் தயார ்பசய்யே்ேடட் ஒரு ஏவுகடண 

அடமே்ோகும். இது உலகிரலரய மிகுந்த ரமம்ேடுத்தே்ேடட் பீரங்கி எதிரே்்பு 

ஆயுதங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ 4 கிரலா மீட்டரக்ள் என்றளவில் வடரயறுக்கே்ேடட் வரம்புடன் நாக் என்ற பீரங்கி எதிரே்்பு 

ஏவுகடண போருத்தே்ேட்ட, ஏவியவுடன் காணாமல் ரோகும் ஏவுகடணயின் ஆகாய 

மாரக்்கமாக பசலுத்தே்ேடும் வடிவரம இதுவாகும். 

❖ இதன் வரம்பு 7 முதல் 8 கிரலா மீட்டர ் தூரம் வடரயில் இருக்கும் என்று 

எதிரே்ாரக்்கே்ேடுகின்றது. 
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ஏர ்இந்தியொ ஒன் – ஏவுகலண பொதுகொப்பு அலைப்புகள் 

❖ அரசின் தடலவருக்கான ஆகாய விமானமான இரண்டு ரோயிங்-777 விமானத்திற்கு 

இரண்டு ரமம்ேடுத்தே்ேட்ட ஏவுகடண ோதுகாே்பு அடமே்புகடள விற்ேதற்கு 

அபமரிக்கா ஒதத்ுக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்த இரண்டு ஏவுகடண ோதுகாே்பு அடமே்புகள் மிகே்பேரிய அகசச்ிவே்பு எதிரே்்பு 

முடறகள் பகாண்ட விமானம் (Large Aircraft Infrared Countermeasures - LAIRCAM) மற்றும் சுய 

ோதுகாே்பு பகாண்ட பதாகுே்புகள் என்ேதாகும். 

❖ LAIRCM என்ேது மனிதனால் தூக்கி ஏவக்கூடிய ஏவுகடணகளிலிருந்து மிகே்பேரிய 

விமானத்டதே் ோதுகாக்கும். 

❖ LAIRCM அடமே்பு விமான இயக்குக் குழுவின் எசச்ரிக்டகக்கான ரநரத்டத அதிகரிக்கும், 

தவறான எசச்ரிக்டக மணி விகிதங்கடள குடறக்கும் மற்றும் தானாகரவ 

ரமம்ேடுத்தே்ேடட் இடடநிடல வரம்பு ஏவுகடண அடமே்புகடள எதிரக்்கும். 

❖ இது ெனாதிேதி மற்றும் பிரதமர ் ஆகிய தடலவரக்ள் ேயணம் ரமற்பகாள்ளும் 

விமானங்களின் ோதுகாே்டே ரமம்ேடுதத்ும். 

 

திட எரிபபொருள் குழொய் பகொண்ட ரொை்பஜட் 

❖ ோதுகாே்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் ரமம்ோடட்ு அடமே்ோல் ஒடிசாவில் இரண்டாவதொக  

உள்நாட்டிரலரய வடிவடமக்கே்ேடட் திட எரிபோருள் குைாய் பகாண்ட ராம்பெட் (Solid 

Fuel Ducted Ramjet - SFDR) உந்துவிடச அடிே்ேடடயில் அடமந்த ஏவுகடண அடமே்பு 

பவற்றிகரமாக ேரிரசாதடன பசய்யே்ேடட்து. 

❖ புபராபேல்லன்ட் மற்றும் ஆக்சிடடஸ்சரக்ள் ஆகியவற்டறக் பகாண்டுச ் பசல்லும் 
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வைக்கமான ராக்பகடட்ுகடளே் ரோலல்லாது ராம்பஜட் ஆனது ஒரு பெட் இயந்திரத்டதே்  

ரோல காற்டற ஒரு ஆக்சிடடசரொக உேரயாகிக்கிறது. எனரவ இதன் மூைம் 

ரதடவே்ேடும் எரிபோருளின் எடட பவளிரயற்றே்ேடுகின்றது. 

❖ இதன் மூலம் எதிரிகளின் தாக்குதல்களிலிருந்து முழுடமயான ோதுகாே்பு வசதியிலன 

அளிப்பது மற்றும் ேல அடுக்கு ஆகாயே் ோதுகாே்பு பகாண்டது  என்ற  இரண்டு 

பிரிவுகளில் ரவகமான நீண்ட தூரம் பசல்கின்ற ஏவுகடணகடள இந்தியா  பகாண்டிருக்க 

முடியும். 

❖ வைக்கமான ஏவுகடணகளின் பசயல்ோடுகளில் சமரசம் பசய்திடும் வடகயில் 

சமாளிக்கக் கூடிய இலக்குகளுக்கு எதிராக அடுத்த தடலமுடற ஏவுகடணத் பதாழில் 

நுடேத்டதே் ேயன்ேடுதத்ும் நாடுகளின் அணியில் இந்தியாவின் ரசரக்்டகடய 

ஏவுகடணகளில் ராம்பெட்டின் பவற்றிகரமான ேயன்ோடு குறிே்பிடும். 

❖ இந்ரதா-ரஷ்யா கூடட்ு ஆராய்சச்ி மற்றும் ரமம்பொட்டுத ் திட்டத்தின் கீை் 

வடிவடமக்கே்ேடட் ராம்பெட் இயந்திரத்தின் முதல் ேறக்கும் ரசாதடன 2018ஆம் 

ஆண்டில் ரமற்பகாள்ளே்ேடட்து. 

❖ அஸ்திராவின் ரமம்ேடுத்தே்ேட்ட ேதிே்பு ரோன்ற ேல்ரவறு ஏவுகடணகளில் இந்தியாவின் 

இந்த அடமே்பு ேயன்ேடுத்தே்ேடும். 

 

சபொயிங்கின் அதிஉயர சினூக் ைொனூர்திகள் 

❖ குெராத்தின் முந்த்ரா துடறமுகத்தில் அபமரிக்காவிடமிருந்து ரோயிங் நிறுவனத்தின் 

சினூக் வானூரத்ி விடசகளில் 15 என்ற எண்ணிக்டகயின் முதல் 4 வானூரத்ிகடள 

இந்தியா பேற்றுக் பகாண்டது. 

❖ இந்த வானூரத்ி ரஷ்யாவால் தயாரிக்கே்ேட்ட Mi-17 நடுத்தர உயரத்தில் ேறக்கும் 

வானூரத்ிகள், Mi-26 வானூரத்ிகள், Mi-35 தாக்குதல் வானூரத்ிகள் ஆகியவற்டறே் ேதிலீடு 

பசய்யும். 
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❖ சினூக் வானூரத்ிகள் ஒவ்பவான்றும் 9.6 டன்கள் எடட அளவிற்கு போருடக்டளத ்தூக்கிச ்

பசல்லும். இதில் மனிதரக்லளயும் பீரங்கிே் ேடட துே்ோக்கிகள், குடறந்த ஆயுதம் 

பகாண்ட வாகனங்கள் உள்ளிட்ட இயந்திரங்கடளயும் உயரமான ேகுதிகளுக்கு எடுதத்ுச ்

பசல்ல முடியும். 

❖ ரோயிங்டகே் போறுத்தவடர இது ரேரிடர ்நிவாரணம், மருத்துவ உதவி, ரதடுதல் மற்றும் 

மீட்பு நடவடிக்டககள், விமான மீட்பு மற்றும் வான்குடட மிதடவ இறக்கம் (ோராசூட்) 

ரோன்ற நடவடிக்டககளுக்கும் உதவிடும். 

 

ஆப்பரச்ூனிட்டி சரொைர ்திட்டத்தின் கொைொைதி 

❖ பசை்ைொய் கிரகத்லதச ்பசன்றலடந்தது 15 ைருடங்கள் ஆனதற்குப் பிறகு  ஆப்பரச்ூனிட்டி 

சரொைர ்திட்டத்தின் இறுதி நிலைலய நொசொ அறிவித்தது. 

❖ திட்டத்லத இறுதி பசய்யும் இந்த முடிைொனது  ஆப்பரச்ூனிட்டி பசை்ைொய் சரொைர ்

விண்கைதத்ுடன் தனது இலணப்லபப் புதுப்பிக்க நொசொ சமற்பகொண்ட அலனதத்ு 

முயற்சிகளும் சதலையொன முடிவுகலள அளிக்கொததொை் அறிவிக்கப்படட்து. 

 

❖ ஆப்பரச்ூனிட்டி புவியுடன் கலடசியொக கடந்த ஜீன் மொதத்தின் ஆரம்பத்திை் பசை்ைொயிை் 

தனது லமயத்லத அலடந்தபின் ஒரு ைரைொற்றுச ் சிறப்புலடய சரை் புழுதிப்புயை் என்ற 

அரத்்தத்துடன் பதொடரப்ு பகொண்டது.  

திட்டத்லதப் பற்றி 

❖ 2004 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி மொதம் பசை்ைொயிை் தலரயிறங்குைதற்கொக அனுப்பி 

லைக்கப்படட் இரடல்ட பசை்ைொய் ஆய்வு சரொைரஸ்் திட்டத்தின் இரண்டொைது விண்கைம் 

ஆப்பரச்ூனிட்டி ஆகும். 

❖ தனது இரடல்டயிை் ஒன்றொன சரொைர ் ஸ்பிரிட் பசை்ைொயிை் தலரயிறங்கிய 90 

நொடக்ளுக்குப் பிறகு ஆப்பரச்ூனிட்டி அங்கு தலரயிறங்கியது. 

❖ ஸ்பிரிட் குசசை் பள்ளத்திை் தலரயிறங்கியது. ஆப்பரச்ூனிட்டி பசை்ைொயின் மறுபுறம் 

உள்ள பமரிடியனி சமபைளியிை் தலரயிறங்கியது. 

❖ நொசொ சரொைர ் திட்டத்திற்கு ைொழ்நொளொக 90 தினங்கலள எதிரப்ொரத்்தது.  ஆப்பரச்ூனிட்டி 
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மற்றும் ஸ்பிரிட் இரண்டும் அதற்கு எதிரப்ொரக்்கப்பட்ட ைொழ்நொலள விட அதிக நொள் 

நீடித்தன. 

 

e-ஆஷொதி தளை் 

❖ ஆயுரச்ைதம், சித்தொ, யுனொனி மற்றும் சஹொமிசயொபதி மருந்துப் பபொருடக்ள் மற்றும் 

அலை பதொடரப்ொனைற்றிற்கு நிகழ்சநரத்திை் உரிமம் ைழங்குைதற்கொக மின்னணு 

முலறயிைொன ஆஷொதி (e-AUSHADHI) என்ற தளத்டத ஆயுஷ் அடமசச்கத்தின் மத்திய 

இடண அடமசச்ர ்புது தில்லியில் துவக்கி டவத்தார.் 

❖ இந்த e-AUSHADHI தளமானது பவளிே்ேடடத் தன்டமடய அதிகரித்தல், ரமம்ேடுத்தே்ேடட் 

தகவல் ரமலாண்டம வசதி, ரமம்ேடுத்தே்ேடட் தகவல் ேயன்ோடு மற்றும் 

போறுே்புடடடமடய அதிகரித்தல் ஆகியவற்டற ரநாக்கங்களாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ் தளத்தின் மூலம் விண்ணே்பிக்கும் நடடமுடறக்கான கால வரம்பு 

நிரண்யிக்கே்ேடும். ரமலும் ஒவ்பவாரு நிடலயிலும் குறுஞ்பசய்தி மற்றும் மின்னஞ்சல் 

மூலம் விண்ணே்ேதாரருக்கு தகவல் பதரிவிக்கே்ேடும். 

 

ஸ்பியபரஸ் திட்டை் (SPHEREx MISSION) 

❖ பிரேஞ்சத்தின் ரதாற்றம் குறிதத்ு புரிந்து பகாள்வதற்கு சைண்டி ஒடட்ுபமாத்த வான் 

ேரே்டேயும் ஆய்வு பசய்வதற்காக மிகவும் புகை்பேற்ற திட்டமான ஸ்பியபரஸ் (SPHEREx) 

என்ற திட்டத்டத நாசா (NASA) பதாடங்குகிறது. 

❖ SPHEREx என்ேது பிரேஞ்சத்தின் வரலாற்டற அறிவதற்கான நிறமாடல ஒளிமானி, மறு 

அயனியாக்கத்தின் காலகட்டம் மற்றும் ேனிக்கட்டிகடள ஆய்வு பசய்தல் என்ேதாகும். 

 

❖ இந்தத ்திட்டம் 2023 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கே்ேடவிருக்கிறது. 
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PMAY (U) – லகசபசிச ்பசயலி 

❖ பிரதொன் மந்திரி அைொஸ் சயொஜனொ நகரப்்புறம் (PMAY-U) என்ற திட்டத்திற்கொன டகரேசிச ்

பசயலிடய மத்திய வீடட்ு வசதி மற்றும் நகரே்்புற விவகாரங்களுக்கான அடமசச்ர ்

(தனிப் பபொறுப்பு) ஹரத்ீப் சிங் புரி புதுதில்லியில் பதாடங்கி டவத்தார.் 

❖ இந்த பசயலியானது தங்களது குடும்ேத்தினருடன் கட்டி முடிக்கே்ேடட்ுள்ள வீடட்ின் உயர ்

பதளிவு பகாண்ட புடகே்ேடத்டத எடுதத்ுப் ேதிவிட ேயனாளரக்டள அனுமதிக்கிறது. 

❖ ரமலும் இது கட்டி முடிக்கே்ேடட்ுள்ள வீடட்ுடன் தங்களது சுயப் ேடத்டத எடுதத்ுே் 

ேதிவிடவும் PMAY-U திட்டத்தின் கீை் தங்களது பசாந்த வீட்டின் கடதகடள 30-60 

வினாடிகள் அளவிைொன கொபணொளித் துணுக்குகள் மூைம் ேகிரந்்து பகாள்ளவும் 

ேயனாளிகளுக்கு அனுமதியளிக்கிறது. 

 

ஆண்ட்பொட் இயந்திர ைனிதன் 

❖ தனது சுற்றுசச்ூைடல ஆராயவும் புவியிடங்காட்டி (GPS) அல்லது வடரேடம் ஆகியவற்றின் 

உதவியில்லாமல் தனது வீட்டிற்கொன ைழிலய அறியும் முதலாவது நடக்கும் இயந்திர 

மனிதடன வடிவடமதத்ுள்ளதாக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கூறியுள்ளனர.் 

❖ தன்னியக்க வாகனங்களின் ேயணத்திற்கான ஒரு புது வழிடய இது ஏற்ேடுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்ட்ோடட்ட வடிவடமே்ேதற்காக பிபரஞ்சு ரதசிய அறிவியல் ஆராய்சச்ி 

டமயத்டதச ் ரசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மிகச ் சிறந்த தனிதத்ுவ ேணியாளரக்ளான 

ோடலவன எறும்புகளிடமிருந்து ஊத்சைகத்டதே் பேற்று இடத வடிவடமதத்ுள்ளனர.் 

❖ எறும்புகள் பவளி இடங்களில் தங்கடள அறிவதற்காக சிதறடிக்கப்படட் ஒளி மற்றும் 

புறஊதாக் கதிரவ்ீசச்ு ஆகியவற்டறே் ேயன்ேடுதத்ுகின்றன. 
 

 

❖ ோடலவன எறும்புகளின் தனிதத்ுவ ேயணத் திறன்கடளே் சபொை், ஆண்ட்ோட் சரொசபொட் 

புவியிடங்காட்டியின் உதவியில்லாமை் இடத்டத ஆரொய அதன் பதொழிை்நுட்பம் அதற்கு 

உதவுகின்றது. 
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பத்சத நீரம்ூழ்கிக் கப்பை் 

❖ சமீபதத்ிை் ஈரொன் சீரச்ைக ஏவுகலணகலள பசலுதத்ும் திறன் பகொண்ட உள்நொட்டிசைசய 

தயொரிக்கப்பட்ட நீரம்ூழ்கிக் கப்பலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பலுக்கு பத்சத (பைற்றியொளர)் என்று பபயரிடப்படட்ுள்ளது.  இந்தக் 

கப்பலிை் சீரச்ைக ஏவுகலணகளுடன் நீரம்ூழ்கிக் குண்டுகள் மற்றும் நீரம்ூழ்கி 

பைடிபபொருள் ஆகியலை பபொருத்தப்படட்ுள்ளன. 

 
❖ இந்தப் புதிய நீரம்ூழ்கிக் கப்பைொனது ஈரொனின் முதைொைது மிதமொன கனரக ைலகலயச ்

சொரந்்ததொகும். 

❖ ஈரொன் தற்பபொழுது லைதத்ுள்ள மிதமொன எலட பகொண்ட கொதிர ் ைலக மற்றும் கனரக 

கிசைொ ைலக ஆகியைற்றிற்கிலடசயயொன இலடபைளிலய இது பூரத்்தி பசய்யும். 

❖ பசங்குத்தொன பசலுத்து அலமப்பின் ைலகயிை் கடந்த 40 ஆண்டுகளிை் ஈரொன் இரொணுைம் 

சமற்பகொண்டுள்ள முக்கியமொன திட்டங்களிை் இந்தத் திட்டம் மிக இன்றியலமயொத 

ஒன்றொகும். 

 

நீண்ட இைக்கு ைரை்புலடய பீரங்கித் துப்பொக்கி – தனுஷ் 

❖ ‘தனுஷ்’ ைலகயிைொன 114 பீரங்கித ் துே்ோக்கிகடள உற்ேத்தி பசய்வதற்கான 

அனுமதிடய இந்திய இராணுவம் மற்றும் ோதுகாே்புத் துடற அடமசச்கத்திடமிருந்து 

இராணுவத் பதாழிற்சாடல ஆடணயம் (Ordnance Factory Board - OFB) பேற்றுள்ளது.  

❖ இந்தியாவில் தயாரிக்கே்ேடும் முதலாவது நீண்ட இலக்கு ைரம்புடடய பீரங்கித் 

துே்ோக்கி “தனுஷ்” ஆகும். இது “இந்தியாவில் தயாரிே்ரோம்” என்ற முன்பனடுே்பின் ஒரு 

மிகே்பேரிய பவற்றியாகும். 
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❖ தனுஷ் ைலகயிைொன பீரங்கித ் துே்ோக்கியானது இயந்திரத்தனமான மற்றும் மின்னணு 

முடறயில் முடறரய வரம்டே அதிகரிக்குமொறும் துல்லியத் தன்டமடய 

அதிகரிக்குமொறும் ரமம்ேடுத்தே்ேடட்ுள்ளது.  

❖ இதிை் உள்ள சுய உந்து விடச அலகானது அதன் துே்ோக்கி சிறந்த முடறயில் 

பசயல்ேடவும் மிக எளிதாக மடலே் பிரரதசங்களில் தன்னகத்ரத அலதப் போருத்திக் 

பகாள்ளவும் அனுமதிக்கிறது. 

 

முதை் டீசை் என்ஜினிலிருந்து ைொறிய மின்சொர இரயிை் என்ஜின் 

❖ ைொரணொசியின் டீசல் என்ஜின் ேணிமடனயில் 10000 எச.்பி. டீசல் என்ஜினிலிருந்து 

மின்சார என்ஜினாக மாற்றே்ேட்ட முதலாவது என்ஜிடன பிரதமர ்பதாடங்கி டவத்தார.்  
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❖ ேடைய என்ஜின்களின் மறுசீரடமே்பிற்குத் ரதடவே்ேடும் நிதியில் ோதியளவு  நிதி 

மடட்ுசம இந்த மாறுதலுக்குத் ரதடவே்ேடுகின்றது. எனசை இந்த மாறுதலானது 

பசலவினக் குடறத்தடல நிரூபிதத்ுள்ளது. 

❖ ரமலும் இது சரக்கு இரயிலின் சராசரி ரவகத்டத இரட்டிே்ோக்குவதற்காக இழுடவ 

சக்திடய ரமம்ேடுதத்ுவதுடன் சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்ததாகவும் உள்ளது. 

 

உைகின் முதை் தனியொரொை் நிதியளிக்கப்படுை் நிைவுத் திட்டை் 

❖ அபமரிக்கொவின் புசளொரிடொ மொகொணத்திை் உள்ள ரகே் கனபவரல் விண்பவளி 

டமயத்திலிருந்து ஸ்ரேஸ்எக்ஸ் ராக்பகட் மூைம் ஒரு இஸ்ரரலிய விண்கலம் 

விண்ணிற்குச ்பசலுத்தே்ேடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இது நிைவிை் தலரயிறங்குைதற்கொக இரண்டு மொத கொை அளவிற்குப் பயணம் பசய்யும். 

❖ சதொற்றம் என்ற அரத்்தத்திை் பபொருள் பகொண்ட ஹீப்ரு ைொரத்்லதயொன பபரிஷீட் என்ற 

பபயரிடப்பட்ட இது துலைக்கும் இயந்திரத்தின் அளலை உலடய ஒரு தொனியங்கி 

தலரயிறங்கு ைொகனமொகும். 

 

❖ ஒருசைலள இத்திட்டம் பைற்றியலடந்ததொை், நிைவின் சமற்பரப்பின் மீது 

கடட்ுப்படுதத்ப்பட்ட தலரயிறக்கத்லத பைற்றிகரமொக சமற்பகொண்டிருக்கின்ற ரஷ்யொ,  

அபமரிக்கொ மற்றும் சீனொ ஆகிய நொடுகளின்  பட்டியலிை் இஸ்சரை் இலணயும். 
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ைளிைண்டை நீர் உற்பத்தி 

❖ ஏசரொ இந்தியொ 2019 நிகழ்சச்ியிை் பொரத் மின்னணு நிறுைனம் உைகம் முழுைதும் 

எப்பபொழுதும் அதிகரித்துக் பகொண்சட ைரும் குடிநீரத்் சதலைகலளப் பூரத்்தி 

பசய்ைதற்கொன ஒரு புதுலமயொன தீரை்ொக ைளிமண்டை நீர ் உற்பத்திக் கருவிலய 

அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றது. 

 

❖ இதலன  ைளிமண்டைத்திை் உள்ள ஈரப்பதத்திலிருந்து சநரடியொக நீலர உற்பத்தி 

பசய்ைதற்குப் பயன்படுத்த முடியும். 

❖ இது ைளிமண்டைத்திை் உள்ள ஈரப்பதத்திை் இருந்து நீலரப் பிரிதப்தடுத்து அலத 

தூய்லமயொக்கிட ஒரு புதுலமயொன பதொழிை்நுட்பத்லதப் பயன்படுதத்ுகின்றது. 

❖ இது சுத்தமொன, பொதுகொப்பொன மற்றும் தூய்லமயொன பருகத் தகுந்த குடிநீலர உற்பத்தி 

பசய்ைதற்கொக ைளிமண்டை அழுத்தத்லதத் திரைமொக்குைதற்கு சைண்டி  பைப்ப 

பரிமொற்றிகலளப் பயன்படுதத்ுகின்றது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

தூய்லையொன கொற்றுக்கொன சதசியத் திட்டை் 

❖ ஒரு புதிய ஆய்வில் படல்லி காற்று மாசானது 25 சதவிகித அளவிற்கு குடறக்கே்ேடட்ால் 

படல்லியில் உள்ள மக்களின் வாை்நாள் ஆயுடக்ாலமானது ஏறக்குடறய மூன்று 

ஆண்டுகள் அதிகரிக்கும் என்று தூய்டமயான காற்றுக்கான ரதசியத ் திட்டம் 

பதரிவித்திருக்கின்றது. 

❖ தூய்டமயான காற்றுக்கான ரதசியத் திட்டம் என்ேது அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் 

காற்றின் தரத்டத 20 முதல் 30 சதவிகிதம் அளவிற்கு உயரத்்திட மத்திய சுற்றுசச்ூைல் 

அடமசச்கத்தால் பவளியிடே்ேட்டிருக்கின்றது. 

❖ இத்திட்டம் 2017 ஆம் ஆண்டட காற்றின் தரத்டத உயரத்த்ுவதற்காக அடிே்ேடட 

ஆண்டாகத் ரதரந்்பதடுத்திருக்கின்றது. 

 

லகயகப்படுத்தப்பட்டுள்ள யொலனகளின் முதை் கணக்பகடுப்பு 

❖ லகயகப்படுத்தப்படட்ுள்ள யொலனகளின் முதை் கணக்பகடுப்பின் தகைை்கள் ஒரு 

பிரமொணப் பத்திரமொக மத்திய சுற்றுசச்ூழை் அலமசச்கத்தொை் உசச் நீதிமன்றத்திை் 
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சமரப்்பிக்கப்படட்ிருக்கின்றது. 

❖ இந்த பிரமொணப் பத்திரத்தின்படி, 2454 யொலனகள் லகயகப்படுத்தப்படட்ுள்ளதொகவும் 

அதிை் 560 யொலனகள் ைனதத்ுலறயிடமும் 1687 யொலனகள் தனிநபரக்ளிடமும் உள்ளதொக 

பதரிய ைந்துள்ளது. 

❖ நொடு முழுைதும் இந்த ைலகயிை் உள்ள பமொத்தம் 2454 யொலனகளிை் அசொமும் சகரளொவும் 

பொதிக்கும் சமற்பட்ட அளவிற்குக் பகொண்டிருக்கின்றன. 

o இந்த லகயகப்படுத்தப்படட்ுள்ள யொலனகளிை் அசொம் 37 சதவிகிதமும் சகரளொ 21 

சதவிகிதமும் பகொண்டிருக்கின்றன. 

 

ஆரக்்டிக்கிை் முதலிை் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சூப்பரப்க் 

❖ இந்தியொவிை் முதலிை் கண்டறியப்பட்ட ஆன்டிபயொடிக் எதிரப்்லபக் பகாண்ட சூே்ேரே்க் 

மரேணுவானது உலகின் கடடசியான அசச்ு அசலான இயற்டகடயக் பகாண்ட 

பிரரதசங்களில் ஒன்றான ஆரக்்டிக்கில் கண்டறியே்ேட்டிருக்கின்றது. 

❖ இக்கண்டுபிடிப்பு உைகளொவிய ஆன்டிபயொடிக் எதிரப்்பின் பரவுதலுக்கொன மிகப்பபரிய 

விலளவுகலளக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

❖ ஸ்வால்ரோரட்ு ேகுதியில் எடுக்கே்ேட்ட மண் மாதிரிகள் blaNDM-1 (New Delhi Metallo-beta-

lactamase-1) என்று அறியே்ேடும் புதுதில்லி பமத்தரலா பீடா லாக்டமாஸ் 1 என்ற மரேணு  

ஆரக்்டிக் பிராந்தியத்தின் உயரே்குதியில் ேரவி இருப்பலத தற்ரோது 

உறுதிே்ேடுத்தியிருக்கின்றன. 

❖ ஸ்வால்ரோரட்ு என்ேது வடதுருவத்திற்கும் நாரர்வயின் டமயநிலே்ேகுதிக்கும் 

நடுரவயுள்ள, நாரர்வ நாடட்டச ்சாரந்்த ஒரு தீவுக்கூட்டமாகும். 

❖ இந்த ஆன்டிேயாடிக் எதிரே்்பு மரேணுவானது நுண்ணுயிரிகளில் ேல மருந்து 

எதிரவ்ிடனடய ஏற்ேடுதத்ுகின்றது. 

❖ ேலவடகே்ேட்ட ோக்டீரியாக்களில் எதிரே்்புத் தன்டமடய அளிக்கும் புரதமான                

NDM-1 என்ேது இதற்கு உதாரணமாகும். 

 



• 
•    
 
 
 
 

109 
 

  

துருைப் பகுதி சுழை் கொற்று 

❖ துருைப் பகுதி சுழை் கொற்றின் கொரணமொக பிப்ரைரி மொதத்தின் முதை் ைொரத்தின்சபொது 

ைடக்கு அபமரிக்க மொநிைங்களின் பபரும்பகுதி ைரைொற்றுப் பதிைொன குலறந்தபடச் 

குளிர ்பைப்பநிலைகலளச ்சந்திதத்ுக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

❖ துருைப் பகுதி சுழை்கொற்று என்பது ைடதுருைத்லதச ் சுற்றியிருக்கும் 

உயரை்ளிமண்டைத்திை் இருக்கும் ஒரு ைலுைொன கொற்றின் படல்டத் பதொகுப்பொகும். இந்த 

ைடதுருைம் ைழக்கமொக கடுலமயொன குளிரக்ொற்லற ஆரக்்டிக் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகசளொடுத் தடுதத்ு விடுகின்றது. 

❖ சுழை்கொற்றுகள் சூறொைளிலயப் சபொன்று எதிரக்ொற்றுத் திலசயிை் சுழலும் அடரத்்தியொன 

கொற்று மற்றும் அதிக நிலற கண்ட குளிர ் கொற்று ஆகியைற்றொை் அை்ைொறு 

அலழக்கப்படுகின்றன. 

❖ ைழக்கமொக குளிரக்ொற்று பதொலைதூர ைடக்குப் பகுதியிசைசய தங்கி விடுகின்றது. 

❖ இருந்தொலும் ஆரக்்டிக் பகுதியிை் ைழக்கத்திற்கு மொறொக இருக்கும் அதிகபடச் பைப்பநிலை 

அக்கொற்லற பதற்கு சநொக்கி பயணிக்கச ்பசய்கின்றது. 

❖ இந்த சுழற்கொற்று ைட அபமரிக்கொவின் மீது ஒரு பகுதி இருக்கும்படியும் ைடக்கு ஆசியொ 

மற்றும் ஐசரொப்பொவின் மீது மற்பறொரு பகுதி இருக்கும்படியும் இரண்டு கொற்று 

நிலறகளொக உலடந்திருக்கின்றது. 

❖ இது  ஒசர சநரத்திை் புதிய பகுதிகளிை் நிலறய நொடக்ளுக்கு ஜீசரொவிற்கு குலறைொன 

பைப்பநிலைகலள ஏற்படுதத்ுைதிை் திறன் பபற்றது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டின் துருைப் பகுதி சுழை்கொற்று குளிரக்ொைங்கள் முழுைதும் நீடித்தலமயொை் 

மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2019 ஆை் ஆண்டிை் எை்நிசனொ மீதொன உைக பைப்பையைொதலின் தொக்கை் 

❖ சமீபத்திய அறிக்லகயின்படி மத்திய மற்றும் பதன் அபமரிக்கப் பகுதிகளிை் 

பகொசுக்களொை் பரப்பப்பட்ட சநொய்கள் உடப்ட உயிரிகளொை் பரப்பப்படும் சநொய்களின் 

அதிகரிப்பு ஏற்படக் கொரணமொக எை்நிசனொ இருக்கைொம் எனக் 

கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ சமலும் பதற்கு ஆப்பிரிக்கொ, இந்தியொ, பதன்கிழக்கு ஆசியொ, ஆஸ்திசரலியொ மற்றும் 

பசிபிக் தீவுகள் ஆகிய பகுதிகலளயும் பொதிக்கின்ற  எை்நிசனொைொை் உண்டொக்கப்படட் 

ைறட்சியொனது மிகப் பரைைொனதொக இருக்கக் கூடும். 

❖ எை்நிசனொ என்பது சமற்கு பசிபிக் பகுதியிை் ஏற்படும் உயர ் அழுத்தக் கொற்றினொலும் 

கிழக்கு பசிபிக் பகுதியிை் ஏற்படும் குலறந்த அழுத்தக் கொற்றினொலும் உண்டொகும் ஒரு  

பருைகொை சுழற்சியொக ைலகப்படுத்தப்படட்ிருக்கின்றது. 

❖ எை்நிசனொ ஒை்பைொரு 15 ைருடங்களுக்கு ஒருமுலறயும் ஏற்படட்ு பசிபிக் பைப்பமண்டைப் 

பகுதிகளிை் கடுலமயொன ைறட்சி, பைள்ளம், தூசிப் படைம் மற்றும் பனிப் பபொழிவு 

ஆகியைற்லற ஏற்படுத்தி பபொதுமக்களுக்கு ைடச்க்கணக்கொன டொைரக்ள் அளவிற்குப் 

பபொருளொதொர நஷ்டத்லத ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. 
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சுற்றுப்புறசச்ூழை் சட்டங்களின் உைகளொவிய ைதிப்பீடு 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் தனது முதைொைது சுற்றுசச்ூழை் சட்டங்களின் உைகளொவிய மதிப்பீடல்ட 

பைளியிடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ கடந்த நொற்பது ஆண்டுகளிை் 38 முலறக்கும் அதிகமொக பசுலமச ் சட்டங்கள் 

ைடிைலமக்கப்படட்ு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சபொதிலும் சுற்றுசச்ூழை் சட்டங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுலறகலள அமை்படுதத்ுைது மீது உைகம் மிகக் குலறைொன கட்டணங்கலளச ்

பசலுத்துகின்றது என இந்த அறிக்லக கூறுகின்றது. 

❖ ஏறக்குலறய 88 நொடுகள் ஒரு ஆசரொக்கியமொன சுற்றுசச்ூழலை ைழங்கும் அரசியைலமப்பு 

உரிலமலய ஏற்றுக் பகொண்டிருக்கின்றன. சமலும் 350க்கும் சமற்பட்ட சுற்றுசச்ூழை் 

நீதிமன்றங்கள் மற்றும் தீரப்்பொயங்கள் 50க்கும் சமற்பட்ட நொடுகளிை் இருக்கின்றன. 

❖ ஆனொை் பருைநிலை மொற்றத்லதக் கணிப்பது, மொசுலைக் குலறப்பது மற்றும் 

உயிரினங்கள் மற்றும் அதன் ைொழ்விடங்கள் மிகப்பரைைொன அளவிை் அழிந்து சபொைலதத் 

தடுப்பது சபொன்றைற்றிை் இருக்கும் மிகப்பபரிய சைொை்களிை் ஒன்று சுற்றுசச்ூழை் 

சட்டங்கலள முழுலமயொக நிலறசைற்றி அதலன அமை்படுதத்ுைதிை் ஏற்படும் சதொை்வி 

ஆகும். 

❖ சுற்றுசச்ூழை் ஒழுங்குமுலறகலள நிலறசைற்றுதை் மற்றும் அதன் சமொசமொன விலளவு 

ஆகியைற்றிற்குப் பின்னொை் இருக்கும் மற்ற விைகொரங்கள் பின்ைருமொறு 

o அரசு நிறுவனங்களுக்கிடடரய இருக்கும் ரமாசமான ஒதத்ுடைே்பு 

o நிறுவன அடமே்புகளில் உள்ள ேலவீனமான திறடம 

o தகவல்கடள அணுகுவதில் உள்ள ேற்றாக்குடற 

o ஊைல் மற்றும் சிக்கலான நகர நிரவ்ாகத்தின் ஈடுோடு  

 

இந்தியப் பொரை்பரிய ைொக் திருவிழொ 

❖ யுபனஸ்சகொவுடன் இலணந்து சொகொபீடியொ, 2019 ஆம் ஆண்டிற்கொன இந்தியப் பொரம்பரிய 

ைொக் திருவிழொவின் இரண்டொைது பதிப்லப நடதத்ியது. 

❖ சமலும் இது சதசிய கனிமப்பபொருள் ைளரச்ச்ி நிறுைனத்தொை் ஆதரிக்கப்பட்டது. 

 



• 
•    
 
 
 
 

111 
 

  

❖ இத்திருவிழொைொனது ைரைொற்றுடன் பதொடரப்ுலடய மலறந்துள்ள இரத்தினங்கலள 

கண்டுபிடிப்பதற்கொன ைொய்ப்புகலள ைழங்குகிறது. 

❖ இந்தப் பொரம்பரிய ைொக் திருவிழொைொனது விருந்தொைனின் உள்பைடட்ுத் தகட்டினொை் 

கொகிதத்லத பைட்டி உருைொக்கும் கலையொன “சன்ெ்ஹிடய” மும்டேயின் ேந்த்ராவில் 

அறிமுகே்ேடுத்த முடிபவடுதத்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திருவிைாவின் முதலாவது ேதிே்ோனது ோரம்ேரியம் மற்றும் கலாசச்ாரே் பிரிவில் 

2018 ஆம் ஆண்டின் ரேடட்ா தங்க விருதிடன பவன்றுள்ளது. 

 

4-வது சவப்பமான ஆை்டு 

❖ நொசொ (NASA) மற்றும் ரதசிய கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிரவ்ாகத்தின் தகவலின்ேடி, 1880 

ஆம் ஆண்டு முதல் 4-வது பவே்ேமான ஆண்டு 2018 ஆகும். 

❖ 2015, 2016, 2017 ஆகியடவ இதற்கு முன்பிருந்த 3 பவே்ேமான ஆண்டுகளாகும். 

❖ 1880 ஆண்டு முதல் உலக புவி ரமற்ேரே்பு சராசரி பவே்ேநிடலயானது 2 டிகிரி ோரன்ஹீட் 

அதிகரிதத்ுள்ளது (1 டிகிரி பசல்கியஸ்). 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் உலக பவே்ேநிடலயானது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் சராசரி 

பவே்ேநிடலடய விட 1.42 டிகிரி ோரன்ஹீட் (0.79 டிகிரி பசை்சியஸ்) அதிகமாகும். 

 

 

பபருங்கடை் பற்றிய ஆரொய்சச்ிக்கொக பதொலைதூரத்திலிருந்து இயக்கப்படுை் 

படகுகள் 

❖ பபருங்கடை் சமற்பரப்பு ைொகனமொக பதொலைதூரத்திலிருந்து இயக்கப்படும் “சரொசபொ 

சபொட்” என்பலத பபருங்கடை் பதொழிை் நுட்பத்திற்கொன சதசிய நிறுைனம் 

உருைொக்கியிருக்கின்றது. 
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❖ இது பபருங்கடை் மற்றும் ைளிமண்டை உணரவ்ிகளுடன் பபொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ மிகப்பபரிய பனிப்பொலறகள், குறுகிய நீரை்ழித்தடங்கள் மற்றும் முகதத்ுைொரங்களுக்கு 

மிக அருகிை் இருக்கும் பபருங்கடலின் அளவுருக்கலள அளவிட பதொலைதூர 

இடத்திலிருந்து இந்த 10 x 2 அடி அளவுடடய ேடடக இயக்க முடியும். 

 

 

உைக நீடித்த ைளரச்ச்ி ைொநொடு 2019  

❖ புதுதிை்லியிை் இந்தியக் குடியரசுத் துலணத் தலைைரொை் உைக நீடித்த ைளரச்ச்ி மொநொடு 

துைக்கி லைக்கப்பட்டது. 

❖ இது ஆற்றை் மற்றும் ைளங்கள் நிறுைனம் எனப்படும் பதரி (The Energy and Resources Institute 

– TERI) நிறுைனத்தொை் ஏற்பொடு பசய்யப்படட்து. 

 

❖ இது அந்நிறுைனத்தின் முக்கியமொன ஒரு ைருடொந்திர நிகழ்வு ஆகும். சமலும் இது ைளரும் 

நொடுகளிை் உள்ள உைகளொவிய விைகொரங்கள் மீது நடத்தப்படும் உைகின் ஒசர மொநொடு 

ஆகும். 

❖ 2019 மொநொட்டிற்கொன கருதத்ுரு, “2030 ஆம் ஆண்டிற்கான இலக்டக அடடதல்: நமது 

வாக்குறுதிடய நிடறரவற்றுதல்” என்ேதாகும். 

சிறு ைொனியங்கள் திட்டை் 

❖ சமீபத்திை் புதுதிை்லியிை் சுற்றுசச்ூழை், ைனம் மற்றும் பருைநிலை மொற்ற அலமசச்கம், 
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உைகச ் சுற்றுசச்ூழை் ைசதி, ஐக்கிய நொடுகள் ைளரச்ச்ித் திட்டத்தின்  சிறு மானியங்கள் 

திட்டம் (Small Grants Programme - SGP) ஆகியவற்றின் மீது ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தே்ேட்டது. 

❖ இத்திட்டம் 1992 ஆம் ஆண்டிை் 33 நொடுகளிை் பங்களிப்புடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

❖ சிறு மொனியங்கள் திட்டம் உைகச ்சுற்றுசச்ூழை் ைசதியின் கூடட்ுப் பங்கொண்லம சொரப்ிை் 

ஐக்கிய நொடுகள் ைளரச்ச்ித் திட்டத்தொை் நிலறசைற்றப்படுகின்றது. 

❖ பபண்கள் மற்றும் பூரை் குடிமக்கள் உள்ளிட்ட ஏலழகள் மற்றும் பொதிக்கப்படக்கூடிய 

சமூகங்கள், உள்ளூர ் பபொதுச ் சமூக நிறுைனங்கள் ஆகியைற்றுக்கு அதிகொரமளித்திடும் 

ைலகயிை் கலடமடட் நடைடிக்லககலள ஒருங்கிலணப்பதற்கொக இத்திட்டம் 

தனிதத்ுைமொக ைடிைலமக்கப் பட்டிருக்கின்றது. 

❖ இத்திட்டம் ஒரு அதிகொரப் பரைைொக்கப்பட்ட சதசிய அளவிைொன விநிசயொக 

அலமப்புமுலற மூைம் பசயை்படட்ுக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

❖ சிறுமொனியங்கள் திட்டம் உைகளொவிய சுற்றுசச்ூழை் விைகொரங்களுக்குத் தீரவ்ுகள் 

அளித்திட சமூகத்தொை் சமற்பகொள்ளப்படும் முன்பனடுப்புகளுக்கு நிதி அளிக்கின்றது. 

 

இந்திய-பஜரை்ொனிய சுற்றுசச்ூழை் ைன்றை் 

❖ மூன்றொைது இந்திய-பஜரம்ொனிய சுற்றுசச்ூழை் மன்றமொனது, “தூய்டமயான காற்று 

ேசுடமயான போருளாதாரம்” என்ற கருதத்ுருவுடன் புதுதில்லியில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ குழு விவாதங்கள் மற்றும் இடணயான அமரவ்ுகளின் மூலம் இந்த ஒரு நாள் நிகை்சச்ி 

நடடபேற்றது. ரமலும் இது காற்று மாசுோடுகடளக் கடட்ுே்ேடுதத்ுதல், கழிவு 

ரமலாண்டம மற்றும் நிடலயான போருளாதாரத்திற்கான சவால்கள், தீரவ்ுகள் மற்றும் 

கட்டடமே்பு நிடலகள் ஆகியைற்றின் மீது கவனத்டதச ்பசலுத்துகிறது.  

❖ ரமலும் இது, ோரீஸ் ஒே்ேந்தம் மற்றும் ஐ.நொ. வின் ேணிநிரல் 2030 ஆகியவற்லற 

லமயமொகக் பகொண்ட ரதசிய அளவிை் நிரண்யிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகள் மற்றும் நீடித்த 

வளரச்ச்ி இலக்குகள் மீதொன  கவனத்டதச ்பசலுத்துகிறது. 

 

இந்தியொ-ைழிநடத்துை் கொைநிலைத் தீரவ்ுகள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 12 மொரச் ்அன்று “இந்தியா-வழிநடதத்ும் காலநிடலத ்தீரவ்ுகள்” 

என்ற ஒரு ஆைணத்டத மத்திய சுற்றுசச்ூைல், வனம் மற்றும் ேருவநிடல மாற்ற அடமசச்ர ்

ஹரஷ்் ைரத்ன் பவளியிட்டார.் 

❖ இந்த ஆவணமானது ேருவநிடல மாற்றத்டத எதிரத்த்ுே் ரோராடுதல் மற்றும் அவற்டற 

ஏற்றுக் பகாள்ளுவதற்காக இந்தியா ரமற்பகாண்டு வரும் முக்கியமான 

நடவடிக்டககடளக் குறிப்பிடுகின்றது. 

       இந்த ஆைணத்திை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள சிை முக்கியைொன முன்பனடுப்புகள் 

❖ பருைநிலை மொற்றம் மீதொன இந்தியொவின் சதசிய பசயை் திட்டம். 

o இது சூரியஒளித் திட்டம், சமம்படுத்தப்பட்ட ஆற்றை் திறன், நீடித்த ைொழிடம், நீர,் 

நீடித்த இமொைய சுற்றுசச்ூழை், பசுலம இந்தியொ, நீடித்த விைசொயம் மற்றும் 
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பருைநிலை மொற்றம் குறித்த யுக்திசொர ்அறிவு ஆகிய 8 முக்கியமொன திட்டங்கலளக் 

பகொண்டிருக்கும். 

o சரை்சதச சூரியசக்தி கூட்டிலணவு (ISA) 

o ேருவநிடல மாற்றம் மீதான மாநில பசயல் திட்டம் (SAPCC) 

o மின்னணு ரோக்குவரதத்ிற்கான “ரேம்” (FAME) திட்டம் 

o போலிவுறு நகரங்களுக்கான புனரடமே்பு மற்றும் நகர சீரடமே்பிற்கான அடல் 

திட்டம் 

o தூய சடமயல் எரிபோருடளப் பேறுவதற்கான பிரதான் மந்திரி உெ்வாலா 

ரயாெனா 

o ஆற்றல் திறனுள்ள LED விளக்குகடளப் பபொருத்துைதற்கொன உொலா திட்டம் 

o சுவச ்ோரத ்திட்டம் 

 

கண்ணரீ் சிந்துை் பொை்பு - கண்டுபிடிப்பு 

❖ அருணொசச்ைப் பிரசதசத்தின் பைபொ-ரடொ மொைட்டத்திை் “கண்ணீர ்சிந்தும் ோம்பு” என்ற 

புதிய இனம் கண்டுபிடிக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தே் புதிய நசச்ுத ் தன்டமயற்ற கண்ணீர ் சிந்தும் ோம்பின் (பஹபியஸ் ரலக்ரிமா) 

கண்டுபிடிே்ோனது நியூசிலாந்டத தடலடமயிடமாகக் பகாண்டு இயங்கும் விலங்கு 

வடகே்ோடட்ிற்கான மிகே்பேரிய அறிவியல் ேத்திரிக்டகயான “சூரடக்ஸா” என்ற 

ேத்திரிக்டகயில் பிரசுரிக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

 

 

❖ “கண்ணீர ்சிந்தும் ோம்பு” என்ேது ோம்பின் கண்ணுக்கு கீரை இருக்கும் கருத்த ேகுதிலயக் 

குறிப்பிடுகின்றது. இது ோம்பு கண்ணீர ் சிந்துவது ரோன்ற மொயத் சதொற்றத்லதக் 

குறிப்பிடுகின்றது. 



• 
•    
 
 
 
 

115 
 

  

❖ சரவ்ரதச அளவில் இதுவடரயில் கண்டறியே்ேடட்ுள்ள ோம்பினங்கள் பமாத்தம் 3709 

ஆகும்.  

❖ அவற்றில் சுமார ் 110 இனங்கள் இந்தியாவின் வடகிைக்கு மாநிலங்கடளச ் சாரந்்தடவ. 

அதிலும் அருணாசச்லே் பிரரதசத்தில் மடட்ும் 55 வடக ோம்பு இனங்கள் உள்ளன. 

 

இந்தியொவின் நதி புத்துயிரப்்புத் திட்டை் - ஒப்பந்தை் 

❖ இந்திய – ஐசரொப்பிய ஒன்றியம் ஆகியைற்றுக்கு  இலடயிைொன  நதிப் பங்குரிலமக் 

கட்டலமப்பின் (India-EU water partnership - IEWP) கீழ் இந்தியொவின் நதிப் புதத்ுயிரப்்புத் 

திட்டத்திற்கு ஆதரைளிப்பதற்கொக இந்தியொவுடன் 3 ஐசரொப்பிய நொடுகள் ஒரு புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்திை் லகபயழுத்திடட்ுள்ளன.  

❖ இந்த ஒே்ேந்தமானது நதிே் புதத்ுயிரே்்புத் திடட்த்திற்காக ஐரராே்பிய ஒன்றிய புத்தாக்கத் 

பதாழில்நுட்ேங்களின் பசயல்ேடுதத்ுதடல ஏற்ேடுதத்ும். 

❖ புரிந்துணரவ்ு ஒே்ேந்தங்கள் IEWP மற்றும் பெரம்னி, ஹங்ரகரி, பநதரல்ாந்து, சரவ்ரதச 

அடமே்புகள் மற்றும் கான்பூரில் உள்ள இந்தியத் பதாழில்நுட்ே நிறுவனம் 

ஆகியவற்றிற்குகிடடரய 4-வது இந்திய ஐரராே்பிய ஒன்றியம் ஆகியைற்றுக்கு  

இலடயிைொன நதிகள் மன்றத்தில் ேகிரந்்து பகாள்ளே்ேடட்ன. 

❖ 4-வது இந்திய ஐரராே்பிய ஒன்றியம் ஆகியைற்றுக்கு இலடயிைொன நதிகள் மன்றம் 

என்பது புது திை்லியிை் TERI அலமப்பொலும் IEWP அலமப்பொலும் இலணந்து நடத்தப் பட்ட 

உைகின் நீடித்த ைளரச்ச்ி சமம்பொட்டிற்கொன மொநொட்டின் ஒரு பகுதியொக நடத்தப்பட்டது. 

 

பிரொை்பிள் சக பைசைொலைஸ் (பபரிய எலி சபொன்ற உயிரினை்) 

❖ ஆஸ்திசரலியொ அரசொனது பபருந்தடுப்புப் பைளப்பொலறகலளக் (Great Barrier Reef) 

பகொறிதத்ு ைொழும் உயிரினமொன பபரிய எலி சபொன்ற உயிரினமொன பிரொம்பிள் சக 

பமசைொலமஸ் என்ற இனம் முற்றிலும் அழிந்து விட்டதொக அதிகொரப் பூரை்மொக 

அறிவிதத்ுள்ளது. மனித இனத்தொை் ஏற்படுத்தப்படட் கொைநிலை மொற்றத்தொை் அழிந்து 

சபொன முதைொைது பொலூட்டியொக இது ஆகியுள்ளது. 

 



• 
•    
 
 
 
 

116 
 

  

❖ எலி சபொன்ற உயிரினமொன பிரொம்பிள் சக பமசைொலமஸ் கடந்த பதத்ு ைருடங்களிை் 

அப்பகுதியிை் கொணப்படவிை்லை. 

❖ இந்த பபருந்தடுப்புப் பைளப் பொலறகலளக் பகொறிதத்ு ைொழும் உயிரினமொனது பப்புைொ 

நியூ கினியொவின் கடற்கலரசயொரத்திை் சடொரிஸ் ஜைசந்தியிை் உள்ள சிறிய சொண்டி தீவிை் 

தனியொக ைொழ்ந்து ைந்தது. 

 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டு முதை் இந்த உயிரினம் இங்கு கொணப்படவிை்லை. 

 

சரக்குந்துகளுக்கொன பசுலை இை்ை ைொயு உமிழ்வு - குலறப்பு 

❖ ஐசரொப்பிய ஒன்றியமொனது புதிய சரக்குந்துகள் மற்றும் சபருந்துகள் ஆகியைற்றிலிருந்து 

பைளிசயறும் கொரப்ன் லட-ஆக்லஸடு உமிழ்வுகலள 2030 ஆம் ஆண்டிை் 30 சதவிகிதமொக 

குலறக்க ஒப்புக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ முதன்முலறயொக ஐசரொப்பிய ஒன்றிய அளவிை் சரக்குந்துகளுக்கொன கொரப்ன் லட 

ஆக்லஸடு உமிழ்வுக் குலறப்பு இைக்குகலள கண்டிப்பொக நலடமுலறப்படுத்த இந்த 

ஒப்பந்தம் பரிந்துலர பசய்துள்ளது. சமலும் இந்த ஒப்பந்தமொனது சுழிய மற்றும் குலறந்த 

உமிழ்வு பகொண்ட சரக்குந்துகலள ஊக்குவித்தை் ஆகியைற்லறயும்  சநொக்கமொகக் 

பகொண்டுள்ளது. 

❖ ஐசரொப்பிய ஒன்றியத்தின் சபொக்குைரதத்ு பதொடரப்ொன உமிழ்வுகளிை் நொன்கிை் ஒரு பங்கு 

(1/4) சரக்குந்துகளிலிருந்து பைளிப்படுகின்றது. தற்பபொழுது ைலர கனரக 

ைொகனங்களிலிருந்து பைளிசயறும் உமிழ்வுகளுக்கு ஐசரொப்பிய ஒன்றியம் எந்தக் 

கடட்ுப்பொடல்டயும் பகொண்டிருக்கவிை்லை. 

❖ சமலும், மகிழுந்து மற்றும் கூண்டு ைண்டிகளிலிருந்து பைளிசயறும் உமிழ்வுகலளக் 

குலறப்பதற்கொன இைக்குகலளயும் ஐசரொப்பிய ஒன்றியம் டிசம்பரிை் ஒப்புக் 

பகொண்டுள்ளது. 
 

கொடுகள் மீதான  நொசொ அறிக்லக 

❖ விரிைொன பசயற்லகக்சகொள் படத்திலன அடிப்பலடயொகக் பகொண்ட நொசொவின்  

அறிக்லகயின்படி, பசுலமத் தொைரங்களின் மிக அதீத ைளரச்ச்ிக்கு இந்தியொ மற்றும் சீனொ 

ஆகிய  நொடுகள் கொரணம் என்றும் பதரிய ைந்துள்ளது. 
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❖ 2000 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்பு, புவியின் பசுலமத் தொைரப் பகுதியொனது 5 சதவிகிதம் 

அை்ைது 2 மிை்லியன் சதுர லமை்கள் அதிகரித்துள்ளது. 

 
❖ சரை்சதச அளவிை் பசுலமத் தொைரங்களிை் மூன்றிை் ஒரு பங்கு (1/3) சீனொ மற்றும் 

இந்தியொவிை் உள்ளன. ஆனொை் இந்த நொடுகள் புவியின் நிைப்பரப்பிை் 9 சதவிகிதம் 

மடட்ுசம பசுலமத் தொைரங்கலளக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ சீனொ உைக பசுலமத் தொைரப் பரப்பிை் 6.6 சதவிகிதத்லதக் பகொண்டுள்ளது. சமலும் சீனொ 

42 சதவிகிதம் கொடுகலளயும் 32 சதவிகிதம் விலளநிைத்லதயும் பகொண்டுள்ளது. 

❖ 22 சதவிகித விலளநிைங்கள் மற்றும் 4.4 சதவிகித கொடுகள் ஆகியைற்றுடன் இந்தியொ 

பசுலமத் தொைரப் பரப்பிை் 6.8 சதவிகிதத்லதக் பகொண்டுள்ளது. 
 

பொதுகொப்புப் பகுதிகள் 

❖ மத்திய அரசு தனது 2017-2031 ஆண்டுகளுக்கொன சதசிய ைனவுயிர ்பசயை்  திடட்தத்ிற்கொக 

106 கடசைொர மற்றும் கடை்பகுதிகலள பொதுகொப்புப் பகுதிகளொக அலடயொளம் 

கொட்டியிருக்கின்றது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மொதம் பருைநிலை மொற்றத்தின் மீதொன ஐக்கிய நொடுகள் 

சலபக்கு அனுப்பப்படட் மத்திய சுற்றுசச்ூழை், ைனம் மற்றும் பருைநிலை மொற்ற 

அலமசச்கத்தின் இரண்டொைது ஈரொண்டுகளுக்கு ஒருமுலறயிைொன சமம்பட்ட 

அறிக்லகயிை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

குழந்லதகள் இறப்லபத் தடுக்க சிறப்புத் திட்டை் - ைகொரொஷ்டிரொ 

❖ மகொரொஷ்டிரொ மொநிை அரசொனது குழந்லதகள் இறப்லபத் தடுப்பதற்கொக ஒரு சிறப்புத் 

திட்டத்லதச ்பசயை்படுத்தியிருக்கின்றது. 

❖ இத்திட்டம் ஆரம்ே சுகாதார டமயங்களிலும் அரசு மருத்துவமடனகளிலும் பிறந்துள்ள 

குைந்டதகளுக்கு உடல்நலம் காே்ேதற்கான உேகரணங்கடள வைங்கி 
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ஆரம்பிக்கே்ேட்டது. 

❖ இத்திட்டம் பபற்சறொரக்ளின் முதை் குழந்லதக்கு மடட்ுசம பபொருந்தும். 

❖ ஒரு ையதிற்கு உட்படட் குழந்லதகளின் இறப்சப குழந்லத இறப்பு விகிதமொகும். 

 

முதை் பசயற்லகத் தலர விரிப்பு கொை்பந்து லைதொனை் - நொகொைொந்து 

❖ நொகொைொந்து முதை்ைர ் பநய்பியு ரிசயொ நொகொைொந்தின் சகொஹிமொவிை் உள்ள இந்திரொ 

கொந்தி லமதொனத்திை் முதைொைது பசயற்லகத் தலரவிரிப்பு கொை்பந்து லமதொனத்லதத் 

துைக்கி லைத்தொர.் 

❖ இந்த லமதொனம் பழம்பபரும் கொை்பந்து வீரரொன டொக்டர ்T. ஏஓ என்ேவரது 100வது பிறந்த 

தின அனுசரிே்பு நிகை்சச்ியில் துவக்கி டவக்கே்ேட்டது. 

❖ பசயற்டகத் தடர விரிே்பு என்ேது ஒரு டமதானத்திற்கு பிோ அடமே்ோல் 

அங்கீகரிக்கே்ேடட் அளைொன  105x66 மீட்டரக்ள் என்ற அளடவக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

 

நீண்ட தங்க நிற ைொை் உலடய குரங்கு ைலக (சகொை்டன் ைங்கூர)் பொதுகொப்பு 

இனவிருத்தித் திட்டை் - அசொை் 

❖ அசொம் மொநிை சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் ைனதத்ுலற அலமசச்ர ் பிரமிளொ ரொணி பிரம்மொ 

அம்மொநிைத்திை் சகொை்டன் ைங்கூர ் பொதுகொப்பு இனவிருத்தித் திட்டத்தின் பைற்றிலய 

அறிவித்தொர.் 

 

❖ இத்திட்டத்தின் சநொக்கம் தற்சமயம் அருகிைரும் நிலையிை் ைலகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் 

இை்வினத்தின் இனவிருத்திலய சமற்பகொள்ைதன் மூைம் அடர ் ைனங்களிை் தொமொகசை 

தமது இனவிருத்திலய அலை சமற்பகொள்ள இயைச ்பசய்ைதொகும். 

❖ 1953 ஆம் ஆண்டிை் இயற்லகயொளர ்E.P. ஜீ என்ேவரால் ரகால்டன் லங்கூர ்(டிராகிபித்தீகஸ் 

ஜீ) கண்டறியே்ேட்டது.  
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❖ இந்த லங்கூர ்இனங்கள் மரங்களின் இடலகடள உண்ணும் குரங்கு வடககளாகும். 

❖ இடவ பிரதானமாக அசாமின் காடுகளிலும் முக்கியமாக மனொஸ் உயிரக்்ரகாள 

டமயத்தின் ேகுதிகளிலும் பூடானிலும் மடட்ுரம காணே்ேடுகின்றன.   

 

பன்றிகள் ைற்றுை் பன்றிக் குட்டிகள் இறக்குைதி மீதொன தலட 

❖ மிசசொரம் மொநிை அரசு அம்மொநிைத்திை் ஆயிரக்கணக்கொன பன்றிகளின் உயிரக்ளுக்கு 

ஆபத்லத ஏற்படுதத்ும் சநொய்கலளத் தடுப்பதற்கொக பன்றிகள் மற்றும் பன்றிக் குட்டிகள் 

மீதொன இறக்குமதிக்குத ்தலட விதித்திருக்கின்றது. 

❖ பன்றிகள் இனவிருத்தி மற்றும் சுைொச அலமப்பு சநொய் 2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

மிசசொரமிை் 10,000க்கும் சமற்பட்ட பன்றிகளின் உயிரக்லளப் பலி பகொண்டிருக்கின்றது. 

❖ மியொன்மரிை் பரைைொக அந்த சநொய் இருக்கும் என்று நம்பப்படும் சைலளயிை் அங்கிருந்து 

இறக்குமதியொகும் பன்றிகள் மற்றும் பன்றிக் குடட்ிகள் ஆகியைற்றொை் இந்சநொய் 

ஏற்படுைதொக நம்பப்படுகின்றது. 

❖ பன்றிக் கொய்சச்ை் எனவும் இந்த சநொய் அலழக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த சநொய் பபொதுைொக பன்றிகளிலிருந்து பரவுகின்றது. சமலும் மனிதரக்ள் மற்றும் 

பன்றிகள் ஆகிய இருைலரயும் அந்சநொய் தொக்குகின்றது. 

 

பஞ்சொப் ைொநிைை் – நீரை்ொழ் விைங்கு 

❖ பஞ்சொப் முதை்ைர ் சகப்டன் அம்ரீந்தர ் சிங் பியொஸ் நதியிை் மடட்ுசம கொணப்படும் ஒரு 

அரிதொன பொலூட்டியொன சிந்து நதி டொை்பின்கலள பஞ்சொப் மொநிைத்தின் நீரை்ொழ் 

விைங்கொக அறிவிதத்ுள்ளொர.் 

 

❖ சமலும் அைர ் குருநொனக் சதவின் 550-ைது பரக்ொஷ் பரப்் (பிறந்தநொள் விழொ) என்ற 
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ைரைொற்றுச ் சிறப்புமிக்க பகொண்டொட்டத்லத அனுசரிக்கும் ைலகயிை் கஞ்சல்ி 

ஈரநிைத்லதயும் கொலி பபயின் புனித நதிலயயும் ைனவிைங்குப் பொதுகொப்புச ்

சரணொையமொக அறிவிக்க ஒப்புதைளித்திருக்கின்றொர.் 

❖ சமலும் முதை்ைர ் கரந்ொடக மொதிரியிை் அலமந்த தனியொர ் அலமப்புகளின் 

ஒதத்ுலழப்புடன் ைன விடுதிகலள ஏற்படுதத்ுைலத அமைொக்கம் பசய்திடவும் 

ஒப்புதைளிதத்ுள்ளொர.் 

 

ைொதொந்திர சலுலகத் திட்டை் - ரொஜஸ்தொன் 

❖ ராெஸ்தான் முதல்வர ் அரசாக் பகலாட் மாரச் ் 1ம் ரததி முதல் ேடிதத்ு ரவடலயில்லாத 

இடளஞரக்ளுக்கான மாதாந்திர சலுடகத் திட்டம் பசயல்ேடுத்தே்ேடும் என்று 

அறிவிதத்ுள்ளொர.் 

❖ இந்த உதவித் பதாடகடயப் பேற இடளஞரக்ளுக்கான நிேந்தடன குடும்ே வருமானம் 

வருடத்திற்கு 2 லடச்தத்ிற்குக் குடறவாக இருக்க ரவண்டும். 

❖ தற்சமயம் ராெஸ்தான் ரவடலவாய்ே்பில்லாத இடளஞரக்ளுக்கான உதவித ் பதாடகத் 

திட்டம் 2012 என்ற திட்டத்திை் அரசிடமிருந்து இடளஞரக்ளும் பபண்களும் முடறரய 750 

மற்றும் 650 ரூோய் என்ற அளவில் மாதத்திற்கு ரவடல வாய்ே்பு உதவித ் பதாடக 

பேறுகின்றனர.் 

 

பிற ைொநிைங்களிை் உள்ள ைொதொந்திர உதவித் பதொலகத் திடட்ங்கள்  

❖ தற்சமயம் ரமற்கு வங்கொளம் மூடே்ேடட் பதாழிற்சாடலே் ேணியாளரக்ளுக்கு ஒன்றும் 

ரவடலவாய்ே்பில்லாத இடளஞரக்ளுக்கு ஒன்றும் என இரு திட்டங்கடளக் 

பகாண்டிருக்கின்றது. இரு திட்டங்களிலும் மாதத்திற்கு உதவித ்பதாடக 1500 ரூோய் முதை் 

2000 வடரயாகும். 

❖ ேஞ்சாபில் இந்த உதவிதப்தாடக 150 ரூோய் முதல் 600 வடர வரம்பில் இருக்கின்றது. 

❖ அரியானா ேட்டதொரிகளுக்கும் முதுநிடலே் ேட்டதாரிகளுக்கும் 1500 ரூோலயயும் 12ம் 

வகுே்பு ேடிதத்வரக்ளுக்கு 900 ரூோலயயும் அளிக்கின்றது. 

❖ ரகரளாவில் இந்த உதவித் பதாடக மாதத்திற்கு 120 ரூோயாகும். 

❖ தமிை்நாடு ேத்தாம் வகுே்பு முடிதத் இடளஞரக்ளுக்கு மாதத்திற்கு 600 ரூோலயயும் 12ம் 

வகுே்பு முடித்தவரக்ளுக்கு 750 ரூோலயயும் ேட்டதாரிகளுக்கு 1000 ரூோலயயும் 

வைங்குகின்றது. 

 

சூரஜ்குந்த் சரை்சதச லகவிலனப் பபொருட்கள் விழொ - 2019 

❖ மத்திய சுற்றுலாத ் துடற, ெவுளித ் துடற, கலாசச்ாரம் மற்றும் பவளியுறவுத் துடற 

அடமசச்கங்களுடன் இலணந்து அரியானா மாநில சுற்றுலாத ் துடறயாை் சூரெ்குந்த் 

சரவ்ரதச டகவிடனே் போருடக்ள் விைா நடத்தே்ேடுகின்றது. 

❖ 2019ம் ஆண்டின் சூரெ்குந்த் சரவ்ரதச டகவிடனே் போருடக்ள் விைாவின் கருதத்ுரு 

மாநிலம் மகாராஷ்டிரா மற்றும் கருதத்ுரு நாடு தாய்லாந்து ஆகும். 
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❖ இை்விழொ நொடு முழுவதிடமிருந்தும் வரவடைக்கே்ேட்ட டகவிடனக் கடலஞரக்ளின் 

உதவியுடன் டகவிடனே் போருடக்ள் மற்றும் டகத்தறிே் போருடக்ள் ஆகியவற்டற 

ஊக்குவிக்கவும் குடறவாக அறியே்ேட்ட மற்றும் வளரச்ச்ியின்றி கடட்ுே்ேடுத்தே்ேடட்ுள்ள 

டகவிடனே் போருட்கடள அடடயாளம் கண்டிடவும் அந்த டகவிடனக் 

கடலஞரக்ளுக்குே் புரவலரக்டள அறிமுகே்ேடுத்தவும் எண்ணுகின்றது. 

 

 

விலை கண்கொணிப்பு ைற்றுை் ஆரொய்சச்ிப் பிரிவு 

❖ விலை கண்கொணிப்பு மற்றும் ஆரொய்சச்ிப் பிரிவு (price monitoring and research unit - PMRU) 

ஒன்லற ஏற்படுதத்ும் முதை் மொநிைமொக சகரளொ உருபைடுத்திருக்கின்றது. 

❖ மருந்துப் பபொருடக்ள் விலைக் கடட்ுப்பொடட்ு ஆலணயின் கீழ் அத்தியொைசிய மருந்துப் 

பபொருடக்ள் மற்றும் மருத்துை உபகரணங்கள் ஆகியைற்றின் விலை மீதுள்ள 

விதிமீறை்கலளப் பின்பதொடர அது எண்ணுகின்றது. 

❖ சதசிய மருந்துப் பபொருடக்ள் விலை நிரண்ய ஆலணயமொனது மொநிைங்களுக்கும் 

ஒன்றியப் பிரசதசங்களுக்கும் இது சபொன்ற ஒரு அலமப்லப முன்பமொழிந்து ஐந்து 

ஆண்டுகள் ஆன பிறகு இந்த மொற்றம் ைந்திருக்கின்றது. 

❖ மொநிை சுகொதொரச ் பசயைொளர ் இசச்ங்கத்தின் தலைைர ் ஆைொர.் மருந்தகக் 

கடட்ுப்பொடட்ொளர ்இதன் உறுப்பினர ்பசயைொளரொக இருப்பொர.்  

❖ இது மொநிை அரசுப் பிரதிநிதிகள், தனியொர ்மருந்து நிறுைனங்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் 

நுகரச்ைொர ் உரிலமகள் பொதுகொப்பு மன்றத்தின் பிரதிநிதிகள் ஆகிசயொலர 

உறுப்பினரக்ளொகக் பகொண்டிருக்கும்.  

❖ இந்த சங்கம் மருந்தகக் கடட்ுப்பொட்டொளரொை் தலைலம தொங்கப்பட்ட ஒரு 

பசயற்குழுலையும் பகொண்டிருக்கும்.  
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சிறந்த நிதிநிலை அறிக்லகத் தயொரிப்பு முலற 

❖ டிரொன்ஸ்சபரன்சி சரை்சதச நிறுைனத்தொை் எடுக்கப்பட்ட ஆய்வின்படி, நிதிநிலை 

அறிக்லக தயொரிப்பிை் மொநிைங்களொை் பின்பதொடரப்படும் சிறந்த ைழிமுலறகளுக்கொன 

தரைரிலசப் பட்டியலிை் அசொம் முதலிடத்லதப் பிடித்திருக்கின்றது. 

❖ ஆந்திரப் பிரசதசம் மற்றும் ஒடிசொைொை் அது பின்பதொடரப்படுகின்றது. 

❖ பட்டியலின் கலடசி இடங்களிை் சமகொையொ, மணிப்பூர ்மற்றும் பஞ்சொப் ஆகியன உள்ளன. 

❖ இந்த ஆய்வு பின்ைரும் நொன்கு கொரணிகலளக் பகொண்டது. 

o பபொது பைளியீடு 

o நிதிநிலை அறிக்லகத் தயொரிக்கும் முலற 

o நிதிநிலை அறிக்லகக்குப் பிறகொன நிதி சமைொண்லம 

o நிதிநிலை அறிக்லகலய மிகுந்த பைளிப்பலடத் தன்லம பகொண்டதொகவும்  

குடிமக்களுக்கு அறிமுகமொனதொகவும் மொற்றிட சமற்பகொள்ளப்படும் முயற்சிகள். 

❖ 29 மாநிலங்கள் மற்றும் இரண்டு ஒன்றியே் பிரரதசங்களில் போது பவளியில் ஒரு 

குடிமக்கள் நிதிநிடல அறிக்டகடய பவளியிடட் ஒரர மாநிலம் அசாம் மடட்ுரம ஆகும்.  

❖ மாநிலத்தின் 17 மாவட்டங்களில் நிதிநிடல விழிே்புணரட்வ நடத்தியிருக்கின்ற 

வடகயில் இருக்கும் ஒரர அரசாங்கம் அசாம் அரசாங்கம் மடட்ுரம ஆகும். 

 

கொைொ சகொடொ விழொ 

❖ இந்தியொவின் மிகப்பபரிய பன்முக கைொசச்ரொத் தன்லம பகொண்ட வீதித் திருவிழொைொன  

கொைொ சகொடொ விழொ மும்லபயிை் பதொடங்கியது. 

❖ இது 20 ைருடங்களின் கலை மற்றும் கைொசச்ொரத்லதத் திலரப்படம், நொடகம், நடனம், 

இைக்கியம் மற்றும் சிற்பக்கலை ஆகியைற்றின் மூைமொகக் பகொண்டொடுகின்றது. 

❖ கொைொ சகொடொ அலமப்பின் தலைைர ்மொபனக் தொைர ்ஆைொர.் 

❖ இந்தத் திருவிழொ மகொத்மொ கொந்தியின் 150ைது பிறந்த தின விழொலையும் மும்லபயின் 

பசழுலமயொன ைரைொற்றின் சிை பகுதிகலளயும் பகொண்டொடுைதற்கொக ெஹாங்கீர ்கடல 

காட்சிக் கூடதத்ில் ஒரு கண்காட்சிடய நடத்தியது. 

❖ இவ்வருடதத்ிற்கான கருதத்ுரு “காலத்திற்கு ஒரு அளவீடு” என்ேதாகும். 

 

பை்லுயிரத்் தன்லை குறியீடுகள் 

❖ சகொைொ மொநிை பை்லுயிரத்் தன்லமக்கொன ைொரியம் சமீபத்திை் பை்லுயிரத்் தன்லம 

குறியீடட்ு முலற ஒன்லற அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இது பை்லுயிரத்் தன்லம பகொண்ட பகுதியின் உள்சள ைசிக்கும் சமூகங்கள் தங்கள் 

ைொபங்களிலிருந்து “ேகிரந்்துக் பகாள்ளே்ேடும் ேலன்கடள அணுகுவது” (Access Benefit Share 
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- ABS) என்பலதக் கிடடக்கே் பேறுவடத உறுதி பசய்திட எண்ணுகின்றது. 

❖ அசச்மூகம் ேயன்ேடுதத்ும் போருடக்ள் இயற்டகயிலிருந்துே் பேறே்ேடுகின்றன 

என்ேடத இந்தக் குறியீடு காண்பிக்கிறது.  

❖ விற்ேடனயாளரக்ள் தங்கள் வருடாந்திர லாேதத்ில் 0.01 சதவிகிதத்டத அந்த 

வாரியத்திற்குச ்பசலுத்திட ரவண்டிக் பகாள்ளே்ேடுகிறாரக்ள். 

❖ அதன்பின் ைொரியம் இந்த நிதிலய அந்தப் பபொருடக்ள் பபறப்பட்ட  ைொழ்விடங்கலளப் 

பொதுகொக்கப் பயன்படுதத்ும். 

 

பழங்குடியினருக்கொன நைத் திட்டங்கள் சீரொய்வுக் குழு 

❖ மகாராஷ்டிரா மாநில அரசானது அம்மாநிலத்தில் ேைங்குடியினருக்காக 

நிடறரவற்றே்ேடட்ுக் பகாண்டிருக்கும் ேல்ரவறு திட்டங்கடள சீராய்வதற்காக 17 

உறுே்பினரக்ள் பகாண்ட குழுடவ நியமிதத்ு இருக்கின்றது. 
❖ இக்குழு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுபினர ் மற்றும் சிரம்ஜிவி சங்காத்னாவின் தடலவர ்

விரவக் ேண்டிட்டால் தடலடம தாங்கே்ேடும். 

❖ இந்தக் குழு ரவடலவாய்ே்பு ஏற்ேடுதத்ுவது, குடறந்தேடச் ஊதியங்கள், மற்றும் 

ேைங்குடியினருக்கான சரியான வாை்வாதாரம் ரோன்றவற்டற ஏற்ேடுதிட 

உருவாக்கே்ேட்ட ேல்ரவறு திட்டங்களின் மீதான ஆய்டவ ரமற்பகாள்ளும். 
❖ சமீேத்தில் பைளியிடப்பட்ட அரசு ஆடணயின் ேடி, இக்குழு ேைங்குடியினர ் ேகுதியில் 

உள்ள குைந்டதகள் கல்வி கற்க முடியாத நிடல இல்லாமலிருே்ேடத உறுதி பசய்ய 

நடவடிக்டககடளே் ேரிந்துடரக்கும். 
❖ இக்குழு ஒவ்பவாரு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முடற தனது சந்திே்புகடள ரமற்பகாண்டு 

தனது ேரிந்துடரகடள அரசிடம் சமரப்்பிக்கும்.  

 

சுழிய இறப்புப் பபருைழிப் பொலத 

❖ படை்லி அரசொங்கம் விபதத்ுகளின் எண்ணிக்லகலயக் குறிக்கும் சநொக்கதத்ுடன் சுழிய 

இறப்புப் பபருைழிப்பொலதலயத் பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ சொலைப் பொதுகொப்பு ைொரத் பதொடக்க விழொவின்சபொது படை்லியின் சபொக்குைரதத்ுத் துலற 

அலமசச்ரொை் இந்த அறிவிப்பு பைளியிடப்பட்டது. 

❖ 3 கிசைொ மீட்டர ் பதொலைவுள்ள பை்சொைொ பசௌக் மற்றும் புரொரி பசௌக் ஆகிய 

இடங்களுக்கு இலடசய பைளிப்புற சமொதிர சொலையிை் இது பதொடரப்ொன ஆய்வுக்கொக 

சதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ விபதத்ுகள், சொலைப் பபொறியியை், சொலைலயப் பயன்படுதத்ுசைொரக்ள் ஆகிசயொலரக் 

பகொண்டு அறிவியை் பூரை் ஆய்வுக்கொக இந்த 3 கிசைொ மீட்டர ் பொலதயொனது 

கண்கொணிக்கப்படும். 

❖ சமலும் இந்த பபருைழிப் பொலதயிை் கொைை் துலற கண்கொணிப்பு மற்றும் அைசர கொை 

உதவி சபொன்ற பொதுகொப்பு நடைடிக்லககள் உறுதி பசய்யப்படும் என்று ைை்லுநரக்ள் 

உறுதியளிதத்ுள்ளனர.் 
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❖ இது படை்லியிை் உள்ள சொலைகளிை் ஏற்படும் விபத்துகளினொை் ஏற்படும் 

உயிரிழப்புகலள குலறப்பதற்கொக படை்லி சபொக்குைரதத்ு கொைை்துலறயுடன் இலணந்து 

சபொக்குைரதத்ு, சுகொதொரம், கை்வி, பபொதுப் பணித் துலற ஆகிய துலறகளொை் இலணந்து 

சமற்பகொள்ளப்படட் ஒரு முன்பனடுப்பொகும். 

 

7-ைது சகாை்ஹொபூர ்சரை்சதசத் திலரப்படத் திருவிழொ 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 07 அன்று மகொரொஷ்டிரொவின் பகொை்ஹொபூரிை் 8 நொடக்ள் 

நலடபபறும் பகொை்ஹொபூர ் சரை்சதசத் திலரப்படத் திருவிழொவின் 7ைது பதிப்பு 

பதொடங்கியது. 

❖ இத்திருவிழொவின் இைக்கு நொடு ஹங்சகரிய  சினிமொைொகும். 

❖ புகழ்பபற்ற திலரப்படத் தயொரிப்பொளர ் சகொவிந்த் நிஹொைனி, திலரப்படத் துலறயிை் 

சிறப்பொகப் பங்கொற்றியதற்கொக கைொமஹரிஷி பொபுரொை் ஓவியர ் விருது ைழங்கி 

பகௌரவிக்கப்படட்ொர.் 

 

பிரைசி பங்காதய  ஓய்வூதியத் திட்டை் 

❖ சகரள மொநிை அரசு பிரைசி பங்கொதய ஓய்வூதியத் திட்டத்லதத் பதொடங்கியிருக்கின்றது. 

❖ பைளிநொடு ைொழ் மலையொளிகளின் நைனுக்கொக எடுக்கப்படும் நடைடிக்லககளின் ஒரு 

பகுதியொக இத்திட்டம் பதொடங்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ இத்திட்டத்தின்கீழ் பைளிநொடு ைொழ் சகரள மக்களுக்கு முலறயொக ஓய்வூதியம் 

ைழங்கப்படும். அைரக்ள் ரூ.5 இைடச்த்லத ஒசர தைலண முலறயொக இதற்குச ் பசலுத்த 

சைண்டும். 

❖ இந்த ஒரு தைலண முலறயிைொன பணம் பசலுத்துதைொனது கட்டலமப்புத் திட்டங்களுக்கு 

நிதியளிப்பதற்கொக சகரள உள்கட்டலமப்பு முதலீடட்ு நிதி மன்ற வங்கியில்  (KIIFB - Kerala 

Infrastructure Investment Fund Board) இருே்பு டவக்கே்ேடும். 

 

ரொஜீை் கொந்தி எதிரக்ொை ைொழ்விற்கொன தளை் 

❖ ஒன்பதொம் ைகுப்பு முதை் பன்னிரண்டொம் ைகுப்பு ைலர உள்ள பள்ளிக் குழந்லதகளுக்கொக 

ரொஜீை் கொந்தி எதிரக்ொை ைொழ்க்லகக்கொன தளத்லத ரொஜஸ்தொன் பள்ளிக் கை்வித் துலற 

அலமசச்ர ்பதடங்கி லைத்தொர.் 

❖ இந்தத் தளமொனது நுலழவுத் சதரவ்ுகள் குறித்த தகைை்கள், கை்வி உதவித் பதொலக மற்றும் 

சைலை ைொய்ப்பு பதொடரப்ொன பொடங்களுடன் எதிரக்ொை ைொழ்விற்கொன 

ைழிகொடட்ுதை்கலள அளிக்க எண்ணுகின்றது. 

❖ இது மொணைரக்ளுக்கு சைலை ைொய்ப்பு பதொடரப்ொன கை்விலய அளிக்கும் 

சநொக்கத்திற்கொன அரசின் மிகப்பபரிய திட்டமொகும். 

❖ யுனிபசப்பின் உதவியுடன் ைடிைலமக்கப்படட் இத்தளம் நொட்டிை் இது சபொன்ற 
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ைலகலயச ்சசரந்்த முதைொைது தளமொகும். 

 

கலியொ சத்ரவிரத்்தி சயொஜனொ 

❖ கலியொ சத்ரவிரத்்தி சயொஜனொ என்ற புதிய திட்டத்லத ஒடிசொ மொநிை முதை்ைர ்

அறிவிதத்ுள்ளொர.் 

❖ இது விைசொயிகளின் குழந்லதகளுக்கொன கை்வி உதவித் பதொலகத் திட்டமொகும். 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ், விைசொயிகளின் குழந்லதகளுக்கு பதொழிை்சொர ் பிரிவுகளிை் 

உயரக்ை்வி பயிலுைதற்கு கை்வி உதவித் பதொலக அளிக்கப்படும். 

 

ஜை்மு கொஷ்மீரின் 3ைது நிரை்ொகப் பிரவு 

❖ குளிர ் ோடலவனே் பிரரதசமான லடாக், ெம்மு காஷ்மீரின் மூன்றாவது நிரவ்ாகே் 

பிரிவாக அறிவிக்கே்ேடட்ிருக்கின்றது. 
❖ கடுடமயான ேனிே் போழிவின் காரணமாக பவளி உலகத்ரதாடு ஆறு மாத 

காலத்திற்குத் பதாடரப்ிைந்த நிடலயிலிருக்கும் ேனிே் ோடலவனே் பிரரதசத்திற்கு 

ஆளுநர ்சத்யோை் மாலிக்கின் நிரவ்ாகம் ரகாட்டே் பிரிவுத் தகுதி நிடலடய வைங்கியது. 

❖ இந்த ரகாட்டே் பிரிவு ரல நகடர அதன் தடலடமயகமாகக் பகாண்டு ரல மற்றும் காரக்ில் 

மாவட்டங்கடள உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். 
❖ இந்த புதியக் ரகாட்டத்திற்கு ரகாட்டாட்சி ஆடணயர ் மற்றும் காவல் துடற ஆய்ைொளர ்

பெனரல் ஆகிய இரு புதிய ேதவிகளின் உருவாக்கத்திற்கு அனுமதியளிக்கே் 

ேட்டிருக்கின்றது. 

 

அருந்ததி திட்டை் 

❖ மணே்பேண்களுக்கு இலவசமாக தங்கத்டத வைங்கும் வடகயில் அசாம் மாநில அரசு 

அருந்ததி எனே்ேடும் புதிய திடட்த்டத அறிவித்திருக்கின்றது.  

❖ இத்திட்டத்தின் கீை் அசாம் அரசு, திருமணத்தின் ரோது தங்கம் பகாடுக்கின்ற 

வைக்கத்டதக் பகாண்ட அசாமின் அடனதத்ு சமூகத்டதச ் ரசரந்்த பேண்களுக்கும் 10 

கிராம் (1 ரடாலா) தங்கத்டத அளித்திட எண்ணுகிறது. 

❖ இத்திட்டம் மிகே்பேரும் முனிவர ் ேசிஷ்தாவின் மடனவியான அருந்ததி என்ேவரின் 

பேயரால் வைங்கே்ேட்டிருக்கின்றது. 

❖ இத்திட்டம் வருடத்திற்கு 5 லடச்தத்ிற்கும் குடறவான ஆண்டு வருமானம் உடடய, 

போருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய வகுே்பினருக்கு மடட்ும் அளிக்கே்ேடவிருக்கின்றது. 
 

ஆற்றுத் தகைை் அலைப்பு 

❖ கங்டக நதியின் மீது சரக்குே் ரோக்குவரத்டத ஊக்குவிக்கும் வடகயில் மத்திய 

அடமசச்ர ் நிதின் கட்கரி, ேராக்கா மற்றும் ோடன்ாவிற்கு இடடரய ஆற்றுத ் தகவல் 

அடமே்பின் இரண்டாவது ேகுதிடயத் துவக்கி டவத்தார.் 
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❖ இந்த அடமே்பின் 2-வது ேகுதி ரமம்ேடுத்தே்ேட்ட மற்றும் நிகை்ரநர தகவல் 

ேரிமாற்றத்தின் மூலம் கடரயில் இருக்கும் டமயங்களுக்கும் நடமாடும் கே்ேல்களுக்கும் 

இடடரய துரிதமான மின்னணுத் தகவல் ேரிமாற்றத்டத ரமம்ேடுதத்ும். 

❖ இந்தப் பிரிவு 

o துடறமுகங்கள் மற்றும் நதிகளில் உள்நாடட்ுே் ேயணே் ோதுகாே்டே 

ரமம்ேடுதத்ுதல் 
o உள்நாடட்ு நீரவ்ழிே் ோடதகளின் சிறே்ோன ேயன்ோடு 
o சுற்றுசச்ூைல் ோதுகாே்பு 

ஆகியவற்றிற்கு உதவிடும். 

❖ இந்த அடமே்பு மத்திய கே்ேை் அடமசச்கத்தால் நிரவ்கிக்கே்ேடுகின்ற சட்டே்பூரவ் 

அடமே்ோன இந்திய உள்நாடட்ு நீரவ்ழி ஆடணயத்தின் ஒடட்ுபமாத்தப் போறுே்பின் கீை் 

நிடறரவற்றே்ேடட்ுக் பகாண்டிருக்கப் படுகின்றது. 
 

ைொகனங்களிை் கணினிக் கை்வி 

❖ உத்திரே் பிரரதச முதல்வர ் ‘நடமாடும் ைொகனங்களின் மீதான பஹசப்ி கணினிக் கல்வி 

நிறுவனம்’ எனும் வசதிடயத் துவக்கி டவத்தார.் 

❖ இந்தப் ேள்ளி மிகே் புகை்பேற்ற கணினி நிறுவனமான HP இந்தியா என்ற நிறுவனத்தின் 

ஒதத்ுடைே்புடன் ஆரம்பிக்கே்ேட்டிருக்கின்றது. ரமலும் இது சமூக அடமே்ோன ரசவா 

ோரத ்என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் இயக்கே்ேடும். 

❖ இவ்வடகயான ேள்ளி ஒன்றில், 1 முதல் 12-ம் வகுே்பு வடரயிலான மாணவரக்ளின் கல்வி 

பதாடரே்ான புத்தகங்கள் மற்றும் அதிநவீன வசதிகள் ஆகியலை ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி 

ஆகிய இரு பமாழிகளில் வைங்கே்ேடும். 

 

அன்னதொதொ சுகிபொைொ திட்டை் 

❖ ஆந்திரப் பிரசதச அரசு விைசொயிகளுக்கு (அன்னதொதொ) பபொருளொதொர உதவி 

அளித்திடுைதற்கொக அன்னதொதொ சுகிபொைொ எனும் புதிய திடட்தல்த அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. 

❖ இத்திட்டம் பிரதொன் மந்திரி கிசொன் சமொன் நிதி எனப்படும் மத்திய அரசின் குலறந்தபடச் 

ைருமொன உதவித் திட்டமொன ரூபொய் ஆறொயிரதத்ுடன் சசரத்த்ு கூடுதைொக 4000 ரூபொலய 

பமொத்தம் 10000 என்ற அளவிை் 5 ஏக்கருக்கும் குலறைொக நிைம் லைத்திருக்கும் சிறுகுறு 

விைசொயிகளுக்கு அளித்திடும். 

 

குரு பத்ைசை்பொைொ - சிலை 

❖ ஒடிசொ முதை்ைர,் கஜொபதி மொைட்டதத்ிை் ஜிரொங் எனுமிடத்திை் திபபத்திய புத்தமதத்லத 

நிறுவியைரொன குரு பத்மசம்பொைொவின் 19 அடி உயர சிலைலயத் திறந்து லைத்தொர.் 

❖ இந்த 29 டன் எலட பகொண்ட சிலை, கிழக்கு இந்தியொவின் மிகப்பபரிய புத்த மடொையமொன 
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பத்மசம்பொைொ மகொவீரொ எனுமிடத்திற்கு அருகிை் உள்ள ஒரு பபரிய ஏரியொன பத்மொ 

சசரொைரின் நடுவிை் லைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ ைரைொற்றொளரக்ள் இரண்டொம் புத்தர ் என்றும் அறியப்படும் குரு பத்மசம்பொைொ 

திபபத்திற்குச ்பசை்ைதற்கு முன்னொை் ஒடிசொவிை் பிறந்து ைளரந்்தொர ்எனக் கூறுகின்றனர.் 

 

 

சசைொ கணைொய் சுரங்கப்பொலத 

❖ பிரதமர ் அருணொசச்ைப் பிரசதசத்திை் சசைொ சுரங்கப் பொலதக்கொன அடிக்கை்லை 

நொட்டினொர.் 

❖ இந்த சுரங்கப் பொலத முழுைதொக தயொரொகும் சபொது தைொங் என்னுமிடத்திற்கொன பயண 

தூரம் குலறக்கப்படும். 

❖ சமலும் பொதுகொப்புப் பலடகள் ைருடம் முழுைதும் அருணொசச்ைப் பிரசதசத்தின் 

அப்பிரொந்தியத்திை் அலனதத்ுத் தட்பபைப்பநிலைக் கொைங்களிலும் சபொக்குைரதத்ு 

ைசதிக்கொக இலதப்  பயன்படுதத்ுைர.் 

❖ இந்த ரசலா சுரங்கே் ோடத அே்ேகுதியிலும் வடகிைக்கு மாநிலங்களிலும் போருளாதார 

நடவடிக்டககடளயும் சுற்றுலாத ்துடறடயயும் ஊக்குவிப்பதற்காக கடட்ே்ேடுகின்றது. 

❖ ரசலா கணவாய் சுரங்கே்ோடத எல்டலச ் சாடலகள் அடமே்ோல் கட்டே்ேட 

இருக்கின்றது. 
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ஸ்லைை் V - நடைடிக்லக 

❖ இவ்வருடம் ெனவரி 01-ம் ரததி முதல் டஹதராோத் காவல் துடறயால் 

ரமற்பகாள்ளே்ேடட் ஸ்டமல் V நடவடிக்டக பதருக்களில் பதாழிலாளரக்ளாகரவா 

அல்லது பிசட்சக்காரரக்ளாகரவா இருந்த 325 குைந்டதகடள மீட்ேதில் உதவி புரிந்து 

இருக்கின்றது. 

❖ முஸ்கான் நடவடிக்டக எனவும் அறியே்ேடும் ஸ்டமல் நடவடிக்டக காணாமல் ரோன 

குைந்டதகடள மீடட்ு மறுவாை்வு அளித்திடுைதற்கொக ஏற்படுத்தப்பட்ட மத்திய உள்துடற 

அடமசச்கத்தின் நடவடிக்டக ஆகும். 

❖ இது ெனவரி 01-ம் ரததியன்று பதலுங்கானா மாநிலம் முழுவதும் ஆரம்பிக்கே்ேடட்து. 

சொரதி சந்சதஷ் ைொகினி ைொகனங்கள் 

❖ உத்தரப் பிரசதச முதை்ைர ்33 சொரதி சந்சதஷ் ைொகினி ைொகனங்கலள பகொடியலசதத்ுத் 

துைக்கி லைத்தொர.் 

❖ இது ஊரக மற்றும் நகரப்்புறங்களிை் குடும்பக் கடட்ுப்பொடட்ுத் திட்டத்லதப் பற்றிய 

விழிப்புணரல்ைப் பரப்பிடும் எண்ணதத்ுடன் மொநிை குடும்ப நைத் துலறயொை் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டமொகும். 

❖ இந்த ைொகனங்கள், பைதரப்பட்ட ஆைணப் படங்கள் மற்றும் திலரப்படங்கள் மூைம் 

பொரல்ையொளரக்ளுக்கு குடும்பக் கடட்ுப்பொடட்ுத் திட்டத்தின் தகைை்கலள அளிக்கும். 

❖ மொநிை சுகொதொரதத்ுலற இப்பரப்புலரலய சமற்பொரல்ை பசய்திடவும் பபண்கள் மற்றும் 

குழந்லதகள் சமம்பொடு, அலனைருக்கும் கை்வி உள்ளிட்ட மொநிை சுகொதொரத் துலறயொை் 

நிரண்யிக்கப்படட் பை இைக்குகள் நிலறசைற்றப்படட்ுக் பகொண்டிருக்கின்றனைொ 

என்பலத உறுதி பசய்யவும் கண்கொணிப்பு அதிகொரிகலள நியமிக்கும். 
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ரொஜஸ்தொன் பிற்படுத்தப்பட்ட ைகுப்பினருக்கொன சட்டத்திருத்த ைசசொதொ - 2019 

❖ ரொஜஸ்தொன் மொநிை அரசு சட்டப்சபரலையிை் ரொஜஸ்தொன் பிற்படுத்தப்பட்ட 

ைகுப்பினருக்கொன சட்டத்திருத்த மசசொதொ – 2019 என்ற மசசொதொலை அறிமுகம் பசய்தது. 

❖ இது அரசு சைலை ைொய்ப்புகள் மற்றும் கை்வி நிறுைனங்களிை் 5 சதவிகித இடஒதுக்கீடல்ட 

அதற்கொகப் சபொரொடும் குஜ்ஜொர ்சமூகத்தினருக்கும் இன்னபிற நொன்கு சமூகத்தினருக்கும் 

அளிப்பதற்கு எண்ணுகின்றது. 

❖ இம்மசசொதொ பிற்படுத்தப்படட் ைகுப்பினருக்கொன இடஒதுக்கீடல்ட தற்சபொது உள்ள 21 

சதவிகிதத்திலிருந்து குஜ்ஜொரக்ள், பஞ்சொரொக்கள், கடியொ சைொகரக்ள், லரகரக்ள் மற்றும் 

கடொரியொக்கள் ஆகிசயொருக்கு 5 சதவிகித  இடஒதுக்கீடட்ுடன் சசரத்த்ு பமொத்த அளலை 26 

சதவிகிதமொக உயரத்்தக் சகொருகின்றது.  

❖ இம்மசசொதொவின் சநொக்கங்கள் மற்றும் கொரணங்கள் சமசை கூறிய ஐந்து சொதியினரும் 

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டைரக்ள் என்றும் 5 சதவிகித தனிப்பட்ட இடஒதுக்கீடு 

அைரக்ளுக்குத் சதலை என்றும் கூறுகின்றது. 

❖ இந்த இட ஒதுக்கீடட்ுடன் சசரத்த்ு ரொஜஸ்தொனின் ஒடட்ுபமொத்த இட ஒதுக்கீடட்ு சதவிகிதம் 

உசச்நீதிமன்றத்தொை் விதிக்கப்பட்ட 50 சதவிகித ைரம்லப மீறுகின்றது. 

❖ சமலும் சட்டப்பூரை்மொக நிகழக்கூடிய ஒரு தலடலயத் தவிரத்்திடும் ைலகயிை் 

ரொஜஸ்தொன் மொநிை சட்டப்சபரலை அசச்மூகத்தினருக்கொன இடஒதுக்கீடல்ட உறுதி 

பசய்திட அம்மசசொதொலை 9ைது பட்டியலிை் இலணதத்ுக் பகொள்ள மத்திய அரலசக் 

சகடட்ுக் பகொள்ைதற்கொன ஒரு தீரம்ொனத்லதயும் நிலறசைற்றியிருக்கின்றது. 

50 சதவிகிதத்திற்குை் அதிகைொக 

❖ ஏற்பகனசை தமிழ்நொடு 69 சதவிகித இடஒதுக்கீடல்ட அளிதத்ுக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ மகொரொஷ்டிரொ மொநிை அரசு ஏற்கனசை உள்ள 52 சதவிகித இடஒதுக்கீடட்ுடன் கூடுதைொக 

10 சதவிகிதத்லத மரொத்தொ சமூகத்தினருக்கு அளிக்கும் ைலகயிை் நைம்பர ் 2018 

சமயத்திை் ஒரு சட்டம் இயற்றியது. இதன் மூைம் இரண்டொைது மிக அதிகமொன அளைொக 68 

சதவிகிதத்திற்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் மொநிைமொக அது உருபைடுத்தது. 
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❖ சமலும் அரியொனொ, பதலுங்கொனொ மற்றும் ஆந்திரப் பிரசதசம் ஆகிய மொநிைங்களும் 

முலறசய 67, 62, 55 சதவிகிதம் என்ற அளவிை் இடஒதுக்கீடு ைழங்க சட்டங்கள் 

இயற்றியிருக்கின்றன. 

 

ைொறுபக்கக் பகொழுப்புகள் - விழிப்புணரவ்ு 

❖ ைணிக ரீதியொக கிலடக்கப் பபறும் உணவுப் பபொருடக்ளிை் உள்ள மொறுபக்கக் 

பகொழுப்புகளின் தீலமயொன விலளவுகள் குறிதத்ு பபொது மக்களிடம் விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுதத்ுைதற்கொன பசயை் நடைடிக்லகலய சகரளொவின் சுகொதொரத் துலற 

பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ சமலும் மொறுபக்கக் பகொழுப்புகளுக்பகன்று தற்பபொழுது நிரண்யிக்கப்படட்ுள்ள 

சட்டப்பூரை்மொன தகுதிநிலைகலள அலை பூரத்்தி பசய்ைதற்கொக உள்ளூர ் உணவு 

உற்பத்தி பதொழிற்சொலைகலள அந்த பசயை் நடைடிக்லக  ஊக்குவிக்கின்றது.  

❖ இந்த ஓரொண்டு கொை பசயை்திட்டமொனது பின்ைரும் குறிப்பிட்ட இைக்குகளின் மீது 

கைனத்லதச ்பசலுதத்ுகிறது. 

o உணவு ைணிக நிறுைனங்களிலடசய மொறுபக்கக் பகொழுப்பு மற்றும் 

o உணவு ைலககலள மொறுபக்கக் பகொழுப்பற்ற ைலகயிை் எை்ைொறு பொதுகொப்பது 

குறிதத்ு அறிவியை்பூரை் அமரவ்ுகள் மற்றும் பயிற்சிகலள ைழங்குதை்.  

❖ உைக சுகொதொர நிறுைன அறிக்லகயின்படி,  

o மொறுபக்கக் பகொழுப்பு உடப்கொள்ளுதைொனது பமொத்த ஆற்றலை எடுதத்ுக் 

பகொள்ளுதலிை் 1 சதவிகிதத்திற்குக் கீழ் இருக்க சைண்டும்.  

o இது 2023 ஆம் ஆண்டிை் உைக உணவு விநிசயொகித்தலிை் மொறுபக்கக் பகொழுப்லப 

முழுலமயொக ஒழித்தலை ஏற்படுத்த எண்ணுகின்றது. 

 
❖ உணவுப் பொதுகொப்பு மற்றும் தரக் கடட்ுப்பொடட்ு ஆலணயமொனது (Food Safety and Standards 

Authority of India - FSSAI) உணவிை் மொறுபக்கக் பகொழுப்பின் ைரம்பு 2 சதவிகிதம் என 

பரிந்துலரத்துள்ளது. சமலும் இது 2022 ஆம் ஆண்டிை் உணவிலிருந்து மொறுபக்கக் 
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பகொழுப்லப ஒழிக்க எண்ணுகின்றது. 

 

இந்தியொவின் முதைொைது ைொைட்ட அளவிை் குளிரவ்ிக்குை் அலைப்பு 

❖ இந்தியொவின் முதைொைது மொைடட்க் குளிரவ்ிக்கும் அலமப்பொனது ஆந்திரப் பிரசதசத்தின் 

தலைநகரொன அமரொைதியிை் அலமயவிருக்கிறது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்லத தலைலமயொகக் பகொண்டு பசயை்படும் சரை்சதச 

குளிரவ்ிக்கும் அலமப்லப ைழங்குநரொன “தே்ரீட்” ஆனது மாவட்ட குளிரவ்ிக்கும் 

அடமே்டேக் கட்டடமதத்ு, நிரவ்கித்து, பசயல்ேடுத்தி மற்றும் மாற்றுவதற்காக ஆந்திரே் 

பிரரதச அரசுடன் ஒரு 30 ஆண்டுகால ஒே்ேந்தத்தில் டகபயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ மாவட்ட குளிரவ்ிக்கும் அடமே்புகள் டமய ஆடலகளில் குளிரவ்ிக்கே்ேடட் நீர,் நீராவி 

மற்றும் சூடான நீர ்ஆகியவற்டற உற்ேத்தி பசய்து, அதன் மூலம் பவளிே்ேடும் ஆற்றடல 

குைாய்களின் மூலம் குளிரூடட்ுவதற்காக கட்டிடங்களுக்கு அனுே்புகின்றன. 

❖ ஆந்திரே் பிரரதச மாநிலத்தின் சட்டமன்றம், உயரநீ்திமன்றம், தடலடமச ் பசயலகம் 

மற்றும் இதர அரசு அலுவலகக் கடட்ிடங்கள் ஆகியவற்றின் குளிரவ்ிக்கும் ரதடவகடள 

இந்த அலமப்பு  பூரத்்தி பசய்யும். 

❖ இந்த மாவட்டக் குளிரவ்ிக்கும் அடமே்ோனது நகரக் கட்டிடங்கடளக் குளிரவ்ிே்ேதற்காக 

50 சதவிகித அளவிற்கு முதன்டம ஆற்றல் நுகரட்வ மடட்ுரம ேயன்ேடுதத்ும். 

❖ சமலும் இது கொரப்ன் உமிழ்லைக் குலறக்கும். 

 

மூத்த குடிைக்களுக்கொன ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் 

❖ பீகொர ் அரசின் தற்சபொலதய ஓய்வூதியத் திட்டமொனது ைறுலமக் சகொட்டிற்கு கீழுள்ள 

பிரிவினருக்கு  மடட்ுரம போருந்தும். 

❖ இந்த சூை்நிடலயில், அடனதத்ு மூத்த குடிமக்கடளயும் உள்ளடக்குவதற்காக பின்வரும் 

புதிய ஓய்வூதியத ்திட்டங்கள் அறிமுகே்ேடுத்தே்ேடட்ுள்ளன. 

❖ முக்கிய மந்திரி விரிதாென் ஓய்வூதியத் திட்டம் – MVPY (Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojna) 

o 60 வயடதக் கடந்த அடனவருக்குமான முக்கிய மந்திரி விரிதாென் ஓய்வூதியத் 

திட்டம் – MVPY என்ற மாநிலம் தழுவிய புதிய ஓய்வூதியத் திடட்த்டத பீகார ்

முதல்வர ்அறிவிதத்ுள்ளார.்  

o இத்திட்டத்தின் மூலம், அரசாங்கே் ேணியிலிருந்து ஓய்வு பேற்ற மூத்த 

குடிமக்கடளத ் தவிர சாதி, மதம் மற்றும் சமூகம் என்ற ரவறுோடில்லாமல் 

அடனவரும் மாத ஓய்வூதியமாக 400 ரூபொலயே் பேறத ்தகுதியுடடயவரக்ளாவர.் 

❖  பீகார ்ேட்ராகர ்சம்மன் ரயாெனா (BPSY - Bihar Patrakar Samman Yojana) 

o ரமலும் பீகார ் மாநில முதல்வர ் 60 வயதிற்கும் ரமற்ேட்ட 

ேத்திரிக்டகயாளரக்ளுக்கும் 6000 ரூபொலய மாத ஓய்வூதியமாக அறிவித்துள்ளார.் 

o ஊடகத் துடறயில் பதாடரந்்து ேணியாற்றும் ேத்திரிக்டகயாளரக்ள் மற்றும் 

எந்தபவாரு ஓய்வூதியத்டதயும் பேறாத ேத்திரிக்டகயாளரக்ள் அலனைரும் 

பீகார ்ேட்ராகர ்சம்மன் ரயாெனா என்ற திட்டத்திற்குத் தகுதியுடடயவரக்ளாவர.் 
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❖ இந்த இரு திட்டங்களும் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏே்ரல் 01 ஆம் ரததி முதல் 

பசயல்ேடுத்தே்ேடவிருக்கின்றன. 

 

பொரை்பரிய இலசக் கருவி - சகொைொ 

❖ சகொைொ மொநிைத்தின் பொரம்பரிய இலசக் கருவியொக “குரமாட”் என்ற கருவிடய ரகாவா 

மாநில அரசு விடரவில் அறிவிக்கவிருே்ேதாக ரகாவாவின் கலை மற்றும்  கலாசச்ாரத் 

துடற அடமசச்ர ்அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ குரமாட ்என்ேது ஒரு உள்நாடட்ு மண் ோடன ஆகும். 

❖ குரமாட ்என்ேது விநொயகச ்சதுரத்்தி திருவிைாவின் ரோது ேரவலாக இடசக்கே்ேடும் ஒரு 

ைலக தடட்ும் கருவியாகும். 

❖ உடும்பின் ரதாடலே் ேயன்ேடுதத்ி இந்தக் கருவி தயாரிக்கே்ேடுவதால் வனத் துடற 

இந்தக் கருவிடயத் தடட பசய்துள்ளது. உடும்பு என்பது அழிந்துரோகும் உயர ்

அோயத்திலுள்ள ைலக உயிரினங்கள் என்ேதால் வனவிலங்குப் ோதுகாே்புச ்சட்டம் 1972-

ன் அட்டவடண 1-ல் அது ேட்டியலிடே்ேடட்ுள்ளது. 

❖ ஆந்திரே் பிரரதசத்தில் இந்தே் ோடன “கும்ரமட்டா” என்று அடைக்கே்ேடுகிறது. இது 

நாடட்ுே்புறக் கடத பசால்லுதலின் சபொது இடசக்கே்ேடுகிறது. 

 

 

K-SWIFT பைன்பபொருள் பசயலி 

❖ முதலீடு பசய்ைதற்கு விண்ணப்பித்த 30 நொடக்ளுக்குள் அனுமதி ைழங்குதலை உறுதி 

பசய்ைதற்கொக ஒரு நிகழ்சநர இயங்கலமப்லப சகரள மொநிை முதை்ைர ் பதொடங்கி 

லைதத்ுள்ளொர.் 
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❖ K-SWIFT  (K SWIFT/Kerala Single Window Interface for Fast, Transparent Clearances - விடரவான, 

பவளிே்ேடடயான அனுமதி வைங்குதலுக்கான ரகரள ஒற்டறச ்சாளர இடடமுகம்) என்ற 

பசயலி 2019 ஆம் ஆண்டின் ASCEND ரகரளா என்ற நிகை்சச்ியின் ரோது பவளியிடே்ேட்டது. 

❖ இது ரகரள மாநிலத்தில் நிறுவனங்கடளத் பதாடங்க எதிரே்ாரக்்கின்றவரக்ளுக்கு 

அரசாங்க அனுமதியின் ஒே்புதடல விடரவாக மற்றும் எளிதாக வைங்குவதற்கான ஒரு 

பமன்போருள் பசயலியாகும். 

 

பதொை்லை தரக்கூடிய இனைொக குரங்கு அறிவிப்பு 

❖ இமொசச்ைப் பிரசதசத்திை் உள்ள 11 மொைட்டங்களின் 91 ைட்டங்கள் மற்றும் துலண 

ைட்டங்களிை் அடுத்த ஒரு ைருடத்திற்கு குரங்குகள் பதொை்லை தரக்கூடிய இனங்களொக 

(பைரம்ின்) மீண்டும் அறிவிக்கப்படட்ிருக்கின்றன. 

❖ இது பதொடரப்ொக மத்திய அரசு பிப்ரைரி 14, 2019 அன்று அடுத்த ஒரு ைருடத்திற்கு 

பசை்லுபடியொகும் ைலகயிை் ஒரு அறிவிக்லகலய பைளியிடட்ிருக்கின்றது. 

❖ மனிதரக்ளுக்குத் தீங்கு விலளவிக்கும் ைலகயிலும் பயிரக்ளுக்கு சசதம் விலளவிக்கும் 

ைலகயிலும் இந்த குரங்குகள் பசயை்படுைதொை் அைற்லற பதொை்லை தரக்கூடிய 

உயிரினங்களொக (பைரம்ின்) அறிவிப்பது அைசியம் என்று மத்திய அரசு 

ைலியுறுதத்ுகின்றது. 

பைரம்ின் என்பதன் மீதொன விளக்கை் 

❖ பைரம்ின் என்பது சநொய்கலளப் பரப்பக் கூடிய அை்ைது பயிரக்ள் மற்றும் 

கொை்நலடகலளத் தொக்கி அழிக்கக்கூடிய பதொை்லை மிருகங்கள் அை்ைது பூசச்ியினங்கள் 

ஆகியைற்லறக் குறிப்பிடுகின்றது. 

❖ இந்தியொவிை் 1972 ஆம் ஆண்டு ைனவிைங்குப் பொதுகொப்புச ் சட்டத்தின் 62-ைது பிரிவு 

ைனவிைங்குகளின் ஒரு பட்டியலை பைரம்ின் ைலக என அறிவிதத்ு அைற்லற ைலத 

பசய்ைதற்கொக மொநிை அரசுகள் மத்திய அரலசக் சகடட்ுக் பகொள்ைதற்கு 

அதிகொரமளிக்கின்றது. 

❖ இை்ைொறொன ைனவிைங்குகள் அசச்ட்டத்தின் ஐந்தொைது பட்டியலிை் சசரக்்கப்படட்ு,  

சட்டத்தின்கீழ் எை்விதப் பொதுகொப்பும் இன்றி இருக்கும். 

 

நீர் பொதுகொப்புத் திட்டத்தின் 2-ைது பதிப்பு - குஜரொத் 

❖ சுஜைொம் சுபைொம் ஜை் சஞ்சய் அபியொன் என்ற குஜரொத் மொநிை முன்பனடுப்பின் 

இரண்டொைது பதிப்பிலன குஜரொத் மொநிை முதை்ைர ்விஜய் ரூபொனி துைங்கி லைத்தொர.் 

❖ பற்றொக்குலற சநரத்திை் பயன்படுதத்ுைதற்கொக மலழநீர ் சசமிப்பு ைசதிலய அதிகரிக்க 

பருைமலழ பதொடங்குைதற்கு முன்பொக அம்மொநிைத்திை் உள்ள நீரந்ிலைகலளத்  

தூரை்ொரிட இத்திட்டம் எண்ணுகின்றது. 

❖ இத்திட்டத்தின் முதை் பதிப்பு பை்சைறு நீர ்ஆதொரங்களொன குளங்கள், அலணகள், தடுப்பு 

அலணகள் மற்றும் இதர பகுதிகளிை் ஏறக்குலறய 11000 ைடச்ம் கனமீட்டருக்கும் 

அதிகமொன நீரச்சமிப்பு ைசதியின் அதிகரிப்லபக் கண்டிருக்கின்றது. 
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அசொமிை் இரண்டு பட்டுத் திட்டங்கள் 

❖ மத்திய மந்திரி ஸ்மிரிதி இரொனி அசொமின் உதை்குரி மொைட்டத்திை் மத்திய ஜவுளித் துலற 

அலமசச்கத்தின் கீழ் இரண்டு திட்டங்கலளத் துைங்கி லைத்தொர.் 

❖ இத்திட்டம் எரி என்ற ைலகயின்  படட்ு சொகுபடியின் மூைம் ைறுலமக் சகொட்டிற்கு கீழ் 

உள்ள மக்களின் பபொருளொதொரத்லத உயரத்த்ுைதற்கு எண்ணுகின்றது. 

ைண்ணிலிருந்து படட்ு என்ற திட்டை் 

❖ இத்திட்டம் 100 பஹக்சடரக்ளிை் புதிய எரி என்ற ைலக படட்ு ைளரப்்லபத் 

திட்டமிடுகின்றது. சமலும் இது படட்ுப்பூசச்ி ைளரப்்பிற்கு பிந்லதய நடைடிக்லககளொன 

படட்ு ைளரப்்பு, நூற்பு மற்றும் சுழற்பு சபொன்ற விைசொயத் துலற நடைடிக்லககலள 

சமம்படுதத்ுகின்றது. 

எரி படட்ுநூற்புத் பதொழிற்சொலை 

❖ மத்திய படட்ு ைொரியத்தின் ஒதத்ுலழப்புடன் இது சநரடியொக மொநிை அரசொை் 

நிலறசைற்றப்படும். 

❖ எரி படட்ு சமம்பொடட்ுத் திட்டம், சகொக்ரொஜ்ஹொரிை் மரைள்ளிக் கிழங்கு சொகுபடியின் மூைம் 

சபொசடொைொந்து பிரொந்தியக் குழுவின் பபண்களுக்கொன நீடித்த ைொழ்ைொதொர 

சமம்பொட்டிற்கொக அரப்்பணிக்கப்படட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இத்திட்டத்தின் சநொக்கம் மரைள்ளிக் கிழங்கு சொகுேடிடயக் கீை்க்கண்ட இரு வடகயான 

பயன்களுக்கொக உேரயாகே்ேடுத்திக் பகாள்வதாகும். அடவயாவன 

o வறுடமக் ரகாட்டிற்கு கீழுள்ள ேைங்குடியின குடும்ேங்களுக்கான 

ரமம்ோட்டிற்காக இக்கிைங்கு உணவிற்காகவும் அதன் இடல வடககள் எரி என்ற 

ேடட்ுே் புழுக்காகவும் பயன்படுத்திக் பகொள்ளப் படுதை். 

o ேடட்ு வளரே்்பு மற்றும் ேடட்ு நூற்புத் துடறக்காகவும் எரி ைலக படட்ுப்புழுவின் 

சிறந்த நன்டமக்காகவும் கிடடக்கக்கூடிய இயற்டக வளங்கடளே் ேயன்ேடுத்திக் 

பகாள்தல். 

 

முக்கிய ைந்திரி யுை சுைொபிைொன் சயொஜனொ 

❖ மத்தியப் பிரசதச அரசு தனது தனிதத்ுை திட்டமொன முக்கிய மந்திரி யுை சுைொபிமொன் 

சயொஜனொலை ஆரம்பிதத்ு லைத்தது. 

❖ இது ஒை்பைொரு ைருடமும் பபொருளொதொரத்திை் பின்தங்கிய சமூகத்லதச ்சசரந்்த நகரப்்புற 

இலளஞரக்ளுக்கு 100 நொடக்ள் சைலை ைொய்ப்லப உத்தரைொதப் படுதத்ுகின்றது. 

❖ இலளஞரக்ள் ஒை்பைொரு மொதமும் 4000 ரூபொய் உதவித் பதொலகயும், ஒடட்ுபமொத்த 100 

நொடக்ளுக்கும் சசரத்த்ு 13,500  ரூபொய் பதொலகயும் ைழங்கப்படுைர.் 

❖ இந்த கொைகட்டத்திை் இலளஞரக்ள் திறன் சமம்பொடட்ுப் பயிற்சி அளிக்கப்படுைதன் மூைம் 

அைரக்ள் தனிச ்சுதந்திரமுலடயைரக்ளொக திகழ்ைர.் 
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❖ இத்திட்டம் ஆண்டிற்கு 2 ைடச்த்திற்கும் குலறைொக ஆண்டு ைருமொனத்லத பகொண்ட 

குடும்பங்கலளப் பபொருளொதொர ரீதியொக பின்தங்கிய சமூகத்தினர ் என நிரண்யம் 

பசய்கின்றது. 

❖ இது 21 முதை் 30 ையது பகொண்ட இலளஞரக்ளுக்கு என்று கடட்ுப்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றது. 

 

ைை்ைகை்ப் உைக சொை்பியன்ஷிப் 

❖ மத்திய மும்லபயிை் உள்ள சிைொஜிப் பூங்கொவிை் இரண்டு நொடக்ள் நலடபபறும் முதைொைது 

மை்ைகம்ப் உைக சொம்பியன்ஷிப் சபொட்டி நடத்தப்படட்து. 

❖ இது ஏறக்குலறய 15 நொடுகளிலிருந்து பங்சகற்பொளரக்ள் பங்கு பபற்றலதக் 

கண்டிருக்கின்றது.  

 

❖ சொம்பியன்ஷிப்பிற்கொன அணியொக  இந்தியொ பைற்றி பபற்ற நிலையிை் சிங்கப்பூர ்

இரண்டொைதொகவும் மசைசியொ மூன்றொைதொகவும் இடம் பிடிதத்ன. 

 

கழிவு நிலையிலிருந்து வியப்பு நிலைக்கொன பூங்கொ 

❖ பதற்கு படை்லி மொநகரொட்சிக் கழகத்தின் கீழ் மத்திய உள்துலற அலமசச்ர ்ரொஜ்நொத் சிங் 

“கழிவிலிருந்து வியே்பு” என்ற பூங்காடவத் துவக்கி டவத்தார.் 

❖ இே்பூங்கா உலகின் ஏழு அதிசயங்களின் மாதிரிகடளக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்த அடனதத்ு சிற்ேங்களும் பதாழிற்சாடலக் கழிவு மற்றும் இதர வடகக் கழிவுகடளே் 

ேயன்ேடுதத்ி உருவாக்கே்ேடட்து. இந்த தயாரிே்பு கழிவு முதல் வியே்பு வடர என்ற 

பேயடர நியாயே் ேடுதத்ுகின்றது. 

❖ பதற்கு படல்லி மாநகராட்சிக் கைகமானது இே்பூங்காவின் கடட்ுமானத்டதக் 

கட்டியிருக்கின்றது. 

❖ இே்பூங்கா சூரிய ஒளி மற்றும் காற்று சக்தியால் இயக்கே்ேடுகின்றது. 
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பிரணொை் ஆலணயை் 

❖ அசொம் மொநிை முதை்ைர ்சொரப்ொனந்தொ சசொசனொைொை் பிரணொம் ஆலணயத்லத துைங்கி 

லைத்திருக்கின்றொர.் 

❖ இந்த குழு “மாநில அரசு ஊழியரக்ளின் பேற்ரறாரக்ளின் ோதுகாே்பு” என்ற மரசாதா 

ேற்றிய விவகாரங்கடள கடளந்திட ஏற்ேடுத்தே்ேடட்தாகும். 

❖ பிரணாம் என்ேது பேற்ரறார ் கடடம மற்றும் போறுே்புடடடம மற்றும் கண்காணிே்பு 

மீதான விதிமுடறகள் என்ற விரிவாக்கமாகும். 

❖ பிரணாம் மரசாதா கடந்த வருடம் அசாம் மாநில அடமசச்ரடவயால் 

ஒே்புதளிக்கே்ேடட்தாகும். 

❖ இம்மரசாதா மாநில அரசு ஊழியரக்ள் தங்கள் பேற்ரறாரக்டளயும், தங்களுக்பகன்று சுய 

வருமானமில்லாத திருமணமாகாத மாற்றுத் திறனாளி உடன்பிறே்புகடளயும் 

கவனித்துக் பகாள்வடதக் கட்டாயமாக்குகின்றது. 

 

பிரபலமானவரக்ள் , விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

BARC இந்தியொவின் புதிய தலைைர ்

❖ பொரல்ையொளர ்ஒளிபரப்பு ஆரொய்சச்ிக்கொன இந்தியக் குழுவின் (Broadcast Audience Research 

Council of India – BARC) புதிய தடலவராக ஜீ போழுதுரோக்கு நிறுவனத்தின் ரமலாண் 

இயக்குநரும் தடலடம பசயல் அதிகாரியுமான புனித் ரகாயங்கா 

நியமிக்கே்ேட்டிருக்கின்றார.் 

❖ BARC அடமே்பின் ஒரு நிறுவனத ் தடலவராக புனித் ரகாயங்கா அந்த அடமே்டே 

நிறுவனே்ேடுதத்ுதலில் முக்கியப் ேங்கு ஆற்றியிருக்கின்றார.் 

❖ ஒளிேரே்ோளரக்ள், விளம்ேரதாரரக்ள் மற்றும் விளம்ேரதார ஊடக நிறுவனங்கள் 
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ஆகிரயாடரே் பிரதிநிதித்துவே்ேடுதத்ும் அடமே்புகளால் 2010 ஆம் ஆண்டில் 

ஆரம்பிக்கே்ேட்ட BARC இந்தியா ஒரு பதாழிற்துடற சாரந்்த ஒதத்ுடைே்பு நிறுவனமாகும். 

❖ BARC இந்தியா பதாடலக்காட்சி உள்ள 197 மில்லியன் வீடுகளில் சந்தாதாரரக்ளின் பழக்க 

வைக்கங்கடள ஆய்வு பசய்கின்றது. இந்த வடகயில் இது பதாடலக்காட்சி 

வாடிக்டகயாளரக்டள ஆய்வு பசய்யும் உலகின் மிகே்பேரிய ரசடவயாகும்.  

 

பொரொட்டுக்கொன விருது 

❖ சுகொதொரம் மற்றும் குடும்ப நைத்திற்கொன இலண அலமசச்ர ் அஸ்வினி குமொர ்

பசௌசபைொை் ரொஜீை் நொத் பபருலமமிகு “பொரொடட்ுக்கொன விருது” என்ற விருது 

ைழங்கப்படட்ு பகௌரவிக்கப்பட்டொர.் 

❖ மலிைொன மருதத்ுைத் பதொழிை்நுட்பத்லத அணுகிடச ்பசய்ைதற்கொகவும் சநொயொளிகளின் 

பொதுகொப்பு முயற்சிகளுக்கொகவும் சுகொதொர மற்றும் பபொதுநை சசலைகளிை் அைர ்ஆற்றிய 

மதிப்பு ைொய்ந்த, குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் சமதகு சொதலனகளுக்கொக 

பகௌரவிக்கப்படட்ொர.் 

❖ சமலும் மத்திய பதொழிற்துலற பகொள்லக மற்றும் சமம்பொடட்ுத் துலறயொை் சதசிய மருந்து 

உபகரணங்கள் சமம்பொடட்ுக் குழுவின் மன்ற உறுப்பினரொகவும் ரொஜீை்நொத் 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர.் 

 

ஆஸ்திசரலியொவின் விலையுயர்ந்த இைக்கியப் பரிசு 

❖ ஆஸ்திரரலிய அடடக்கலச ் சட்டங்களின் கீை் ேே்புவா நியூ கினியாவில் தங்க 

டவக்கே்ேடட்ுள்ள ஈரொடனச ் ரசரந்்த புகலிடம் ரதடுேவரான பேகரூஸ் பூசச்ானி 

இலக்கியத்திற்கான விக்ரடாரியன் ேரிடச பவன்றிருக்கின்றார.் 

❖ "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison” என்ற தனது புத்தகத்திற்காக பேகரூஸ் 

பூசச்ானி இவ்விருதளிக்கே்ேடட்ார.் 

❖ புகலிடம் ரதடுேவரக்ள் அத்தீவில் சுதந்திரமாக சுற்றி வருமாறு கடந்த வருடம் உள்ளூர ்

நீதிமன்றத்தால் மூடே்ேடுமாறு தீரே்்ேளிக்கே்ேட்ட ஒரு சிடற டவக்கே்ேடட் முகாமில் 

இருந்து பூசச்ானி சந்தித்த ேயங்கடளயும் அனுேவங்கடளயும் இே்புத்தகம் 

விவரிக்கின்றது.  

 

திருக்குறளின் சபொரை்ொள் விருது 

❖ தமிை் பமாழி மற்றும் கலாசச்ாரத்தின் பேருடமடயே் ரோற்றும் வடகயில் 

பசயல்ேட்டடமக்காக, சுதந்திரத்திற்குே் பிறகான முதல் வட இந்தியர ் என்ற வடகயில், 

உத்தரகாண்டிலிருந்து ரதரந்்பதடுக்கே்ேடட் முன்னாள் ோராளுமன்ற உறுே்பினரும், 

இந்தி ரேசும் நேருமாகிய தருண் விெய் திருக்குறளின் ரோரவ்ாள் விருதிற்குத் 

ரதரந்்பதடுக்கே்ேட்ட நேராகியுள்ளார ்
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❖ இந்த விருது இந்தியா மற்றும் உலகத்தின் அடனதத்ுே் ேகுதிகளிலும் திருவள்ளுவரின் 

சிறந்த ோரம்ேரியமிக்க ரோதடனகள் மற்றும் பசய்திகடளப் ேரே்பும் மிகச ் சிறந்த 

பிரேலங்களுக்கு வைங்கே்ேடுகின்றது. 

 

கொைன்பைை்த்தின் கற்பதற்கொன நை்பைண்ணத் தூதர ்

❖ ரகரளாவின் வயதான மாணவியான 96 வயதுடடய காரத்த்ியாயினி அம்மா 

காமன்பவல்த்தின் கற்ேதற்கான நல்பலண்ணத் தூதராக நியமிக்கே்ேட்டிருக்கின்றார.் 

❖ கடந்த காலங்களில் ேள்ளிக் கல்விடயே் பேறாவிட்டாலும், கடந்த வருடம் ரகரளாவின் 

அக்சரலக்ஷம் எழுத்தறிவுத் திடட்தத்ில் 100-க்கு 98 மதிே்பேண்கள் அவர ் பேற்றசதொடு 

ரகரள முதல்வரிடமிருந்து ஒரு நற்சான்றிதடையும் பேற்றார.் 

 

❖ காமன்பவல்த் கற்பித்தல் என்ேது கனடாவின் பிரிட்டிஷ் பகாலம்பியா மாகாணத்தில் 
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வான்கூவர ் நகலரத் தடலடமயகமொக பகாண்ட காமன்பவல்த் என்ற ஒரு 

நாடுகளுக்கிடடரயயான அடமே்ோகும். 

❖ இது தனது 53 உறுே்பினர ்நாடுகள் மத்தியில் பதாடலதூரக் கல்விடயயும் திறந்தநிலைக் 

கல்விடயயும் ஊக்குவிக்கின்றது. 

 

 டொன் சடவிட் பரிசு – 2019 

❖ இஸ்ரரலின் மிகே்பேருடம வாய்ந்த டான் ரடவிட் ேரிசிடன இந்த வருடம் மிகே் 

புகை்பேற்ற இந்திய வரலாற்று ஆசிரியரான சஞ்சய் சுப்ரமணியம் பவன்றிருக்கின்றார.் 

❖ இந்த விருது, முந்டதய நவீன யுகத்தில் ஆசியரக்ள், ஐரராே்பியரக்ள் மற்றும் வடக்கு 

பதற்கு அபமரிக்க மக்கள் ஆகிரயாரிடடரய ஏற்ேட்ட கலாசச்ார ரமாதல்களின் மீதான 

அவரது ேடடே்புக்காக அளிக்கே்ேடட்து. 

❖ அவர ்பேரு வரலாற்றில் “கடந்த கால ேரிமாணம்” என்னும் பிரிவில் தனது ேடடே்பிற்காக 

இவ்விருடத பவன்றுள்ளார.் 
❖ அவர ் இே்பிரிவில் 1 மில்லியன் அபமரிக்க டாலர ் ேரிசுத் பதாடகடய சிகாரகா 

ேல்கடலக்கைகத்தின் ரேராசிரியர ் பகன்னத் ரோமிரான்ஸ் என்ேவருடன் ேகிரந்்து 

பகாள்கிறார.் 

சரை்சதச டொன் சடவிட ்பரிசு 

❖ டான் ரடவிட் ேரிசு என்ேது படல் அவிை் ேல்கடலக்கைகத்லதத் தடலடமயகமொகக் 

பகாண்ட டான் ரடவிட் நிறுவனத்தால் ஏற்ேடுத்தே்ேட்ட ஒரு கூடட்ு சரவ்ரதச முயற்சி 

ஆகும். 
❖ இே்ேரிசு ஒவ்பவாரு வருடமும் மனிதனின் கடந்த, நிகை்கால மற்றும் எதிரக்ாலத்திய 

சாதடனகடளக் குறிே்பிடும் துடறகளில் அவரக்ள் ரமற்பகாண்ட உன்னதமான 

அறிவியை்பூரவ், பதாழில்நுட்ே மற்றும் மனிதாபிமான சாதடனகளுக்காக 

வைங்கே்ேடுகிறது. 
❖ ஒவ்பவாரு வருடமும் மூன்று டான் ரடவிட் ேரிசுகள் வைங்கே்ேடுகின்றன. 
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“கிரொண்ட் கிரொஸ் ஆப் தி ஆரட்ர் ஆப் சிவிை் பைரிட் விருது” 

❖ இந்திய பைளியுறவுத் துலற அலமசச்ரொன சுஸ்மொ சுைரொஜின் மூன்று நொடுகளுக்கொன 

சுற்றுப் பயணத்தின் சபொது, ஸ்பொனிஷ் அரசொங்கம் அைருக்குப் புகழ்பபற்ற “கிராண்ட் 

கிராஸ் ஆே் தி ஆரட்ர ்ஆே் சிவில் பமரிட் விருது” வைங்கி பகௌரவிக்க விருக்கின்றது. 

❖ இந்த விருதானது டமத்திரி நடவடிக்டகயின் மூலம் இந்தியொ ஒரு துரிதமான நடவடிக்டக 

எடுத்தடத அங்கீகரிே்ேதற்காக ஸ்ோனிஷ் அரசாங்கத்தினால் பவளியுறவுத் துடற 

அடமசச்ருக்கு வைங்கே்ேடவிருக்கிறது. 

❖ “டமத்திரி நடவடிக்டக” என்ேது 2015 ஆம் ஆண்டு ஏே்ரல் மாதத்தில் ரநோளத்தில் ஏற்ேட்ட 

நிலநடுக்கத்தின் ரோது, அந்நாட்டிலிருந்து 71 ஸ்ோனிஷ் மக்கடள மீடட்ு அவரக்ளுக்குத் 

ரதடவயான நிவாரண உதவிகடள இந்தியா வைங்கியது. 

 

ைத்திய சநரடி ைரிகள் ைொரியை் - தலைைர ்

❖ இந்திய ைருைொய்ப் பணி அதிகொரியொன பிரசமொத் சந்திர சமொடி மத்திய சநரடி ைரிகள் 

ைொரியத்தின் (CBDT - Central Board of Direct Taxes) தடலவராகே் போறுே்ரேற்றார.் 

❖ CBDT என்ேது வருமான வரித ்துடறயின் பகாள்டககடள உருவாக்கும் ஒரு  அடமே்ோகும். 

❖ இவர ் 1982 ஆம் ஆண்டு வருவாய்ே் ேணி அதிகாரியாக (வருமான வரி) 

ரதரந்்பதடுக்கே்ேட்டார.்  

 

❖ மக்களடவத ் ரதரத்டல முன்னிடட்ு சுஷில் சந்திரா ரதரத்ல் ஆடணயராக 

நியமிக்கே்ேடட்ுள்ளதால், அவரது இடத்திற்கு பிரரமாத ் சந்திர ரமாடி 

நியமிக்கே்ேடட்ுள்ளார.் 

❖ CBDT ஆனது ஒரு தடலவடரயும் அதிகேடச்ம் 6 உறுே்பினரக்டளயும் பகாண்டிருக்கும். 
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சீனொ, இந்தியொ, ஜப்பொன் ைற்றுை் பகொரியக் குடியரசு – முன்னிலை பகொள்லகக் 

குழுக்கள் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் பகொள்லகக் குழுவிற்கொன குறியீடட்ு அறிக்லகயிை் சீனொ, இந்தியொ, 

ஜப்பொன் மற்றும் பகொரியக் குடியரசின் முன்னிலை பகொள்லகக் குழுக்கள் என்ற பிரிவிை் 

அரசியை் மற்றும் பபொதுக் பகொள்லககலள உருைொக்கும் இந்து லமயமொனது 33-ைது 

இடத்திை் தரைரிலசப் படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்லகயொனது பபன்சிை்சைனியொ பை்கலைக்கழகத்தின் ைொடர ் நிறுைனத்திை் 

உள்ள பகொள்லகக் குழுக்கள் மற்றும் மக்கள் சமுதொயத் திட்டம் என்ற அலமப்பொை்  

பைளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்த அறிக்லகயின்படி, அதிக எண்ணிக்லகயிைொன பகொள்லகக் குழுக்கள் 

அபமரிக்கொவிை் உள்ளன. இதற்கு அடுதத்ு இந்தியொ (509), சீனொ (507), ஜப்பொன் (128) மற்றும் 

பதன் பகொரியொ (60) ஆகிய நொடுகள் உள்ளன. 

❖ “தி இந்து” குழுமத்தின் ஒரு ேகுதியான அரசியல் மற்றும் போதுக் பகாள்டககடள 

உருவாக்கும் இந்து டமயமானது அே்ரோடதய குடியரசுத ் தடலவரான பிரணொே் 

முகரஜ்ியினொை் 2013 ஆம் ஆண்டு ெனவரி 31 அன்று திறந்து டவக்கே்ேடட்து. 

 

 

உயர் நீதிைன்ற நீதிபதி – பசந்திை் குைொர் இரொைமூரத்்தி 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 18 அன்று குடியரசுத் தலைைர ்மதரொஸ் உயர ்நீதிமன்றத்தின் 

கூடுதை் நீதிபதியொக பசந்திை் குமொர ் இரொமமூரத்்திலய நியமிதத்ு அறிவிக்லகலய 

பைளியிடட்ுள்ளொர.் இைர ் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கூடுதை் நீதிபதியொகப் 

பணியொற்றுைொர.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 19 அன்று ைழக்குலரஞர ் பசந்திை் குமொர ் இரொமமூரத்்திலய 

உயரநீ்திமன்றத்தின் நீதிபதியொக நியமிப்பதற்கொன பரிந்துலரயொனது இந்திய உசச் 
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நீதிமன்ற பகொலிஜியத்தினொை் அனுப்பப்படட்து.  

❖ இந்தப் பரிந்துலரக்கு 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்04 அன்று பகொலிஜியம் தனது ஒப்புதலை 

ைழங்கியது. ஆனொை் மத்திய அரசினொை் இைரது பபயர ்திருப்பி அனுப்பப்பட்டது. 

 

ைொரஸ் விலளயொட்டு விருதுகள் – 2019 

❖ பிே்ரவரி 18-ஆம் ரததியன்று பமானாக்ரகாவில் வைங்கே்ேட்ட லாரஸ் விடளயாடட்ு 

விருதுகள் நிகை்சச்ியில் முதல்நிடல பவற்றியாளரக்ள் உலகின் முதல்நிடல படன்னிஸ் 

வீரரான ரநாவக் ரொரகாவிக் மற்றும் அபமரிக்க ஜிம்னாஸ்டிக் (உடற்ேயிற்சி வல்லுநர)் 

வீரர ்சிரயான் டேல்ஸ் ஆவர.்  

 

 

 

Laureus Sports Award 2019 

Category Winner Sport 

Sportsman of the Year Novak Djokovic Tennis 

Sportswoman of the Year Simone Biles Gymnast 

Comeback of the Year Tiger Woods Golf 

Breakthrough of the Year Naomi Osaka Tennis 

Sportsperson of the Year 

with disability 

Henrieta Farkkasova Skiing 

Action Sportsperson of the 

Year 

Chloe Kim Snowboarding 

Team of the Year France football team Football 

Laureus Sporting Moment 

of the Year 

Xia Boyu  

Exceptional Achievement 

Award 

Eliud Kipchoge Athletics 

Lifetime Achievement Award Arsene Wenger Football 

Spirit for Sport Award Lindsey Vonn Alpine Skiing 

Sport for Good Award Yuwa Women’s football in 

Jharkhand 
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இயற்லகயின் எதிரக்ொைை் விருது 

❖ கடை் பொதுகொப்பிற்கொன தனது பசயலுக்கொக உைக இயற்லகயின்  எதிரக்ொைத்திற்கொன 

விருதிலனப் பபறும் இரண்டொைது இந்தியர ் மற்றும் முதை் பபண்மணியொக டொக்டர ்

திை்யொ கரன்ொட் உருபைடுதத்ுள்ளொர.் 

❖ இை்விருதிலனப் பபற்ற மற்றுபமொரு இந்தியர ்டொக்டர ்சொருதத் மிஸ்ரொ ஆைொர.் 

❖ இை்விருது ஒை்பைொரு ைருடமும் மூன்று நபரக்ளுக்கு ைழங்கப்படுகின்றது. இை்ைருடம் 

திை்யொலைத் தவிர பிசரசிலின் பபரண்ொன்டொ ஆப்ரொவும், ருைொண்டொவின் ஒலிவியர ்

பசங்கிமனொவும் இை்விருலதப் பபற்றுள்ளனர.் 

 

❖ இயற்லகயின் எதிரக்ொைம் என்ற அலமப்பொை் ைழங்கப்படும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கொன  

இயற்லகயின் எதிரக்ொைத்திற்கொன விருது ைன விைங்குகள் மற்றும் தொைர இனங்கலளப் 

பொதுகொப்பதிை் புரிந்த உணரத் தகுந்த சொதலனகலளக் பகொண்டொடுகின்றது. 

 

அகொடமி (ஆஸ்கொரஸ்்) விருதுகள் 

❖ சமொஷன் பிக்சர ்ஆரட்ஸ்் மற்றும் சயின்சஸ் அகொடமியொை் (Academy of Motion Picture Arts and 

Sciences - AMPAS) ைழங்கப்படட்ு ஆஸ்கொரஸ்் என்று பபொதுைொக அறியப்படும் 91-ைது 

அகொடமி விருதுகள் 2018 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த திலரப்படங்கலளக் பகௌரவித்தது. 

❖ இந்த விழொ கலிசபொரன்ியொவின் ைொஸ் ஏஞ்சை்ஸிை் உள்ள  ஹொலிவுட்டிை் இருக்கும் டொை்பி 

திலரயரங்கத்திை் 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 24-ம் சததியன்று நடத்தப்பட்டது. 

❖ 24 பிரிவுகளிை் அகொடமி விருதுகலள அந்நிறுைனம் (AMPAS) வைங்கியது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த ஆவணே்ேடம் (குறுகிய போருள்) என்ற பிரிவில், 

தமிை்நாட்டின் அருணாசச்லம் முருகானந்தம் நடித்த உதத்ிரப் பிரரதசத்டத டமயமாகக் 

பகாண்ட திடரே்ேடமான “Period. End of Sentence” எனும் இந்திய ஆவணே்ேடம் அகாடமி 

விருடத பவன்றிருக்கின்றது. 

❖ சிை முக்கிய பைற்றியொளரக்ள் பின்ைருமொறு  
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விளளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

டொடொ ஸ்டீை் ைொஸ்டரஸ்் 

❖ பநதரை்ொந்திை் விஜிக் ஆன் ஜீ நகரிை் நலடபபற்ற டொடொ ஸ்டீை் மொஸ்டரஸ்் சதுரங்கப் 

சபொட்டியிை் விஸ்ைநொதன் ஆனந்த் மூன்றொைது இடத்லதப் பிடித்தொர.் 

❖ சமக்னஸ் கொரை்்பசன் சொம்பியன் பட்டத்லத பைன்றொர.் அனிஸ் கிரிக்கு எதிரொன 

சபொட்டியிை் அைர ் பைற்றி சதொை்வி எதுவுமின்றிப் சபொட்டிலய முடித்ததன் மூைம் இது 

அைரது 7-ைது டொடொ ஸ்டீை் சதுரங்கப் பதக்கமொகும். 

❖ அனிஸ் கிரி இரண்டொைது இடத்லதப் பிடித்தொர.் 

 

கொை்பந்து - ஆசியக் சகொப்லப சொை்பின்ஷிப் 

❖ ஐக்கிய அரசு அமீரகத்தில் நடத்தே்ேட்ட  AFC ஆசியக் ரகாே்டேயில் 17வது ேதிே்பில் நான்கு 

முடற சாம்பியனான ெே்ோடன 3-1 என்ற ரகால் கணக்கில் வீை்த்தி கத்தார ் தனது  

முதலாவது மிகே்பேரிய கால்ேந்து பவற்றியிடனே் பேற்றிருக்கின்றது. 

❖ இந்தே் ரோட்டியில் சூடானில் பிறந்த அல்சமொயிஸ் அலி ஒரு ஆசியக் ரகாே்டேயில் 9 

ரகால்கள் அடித்த முதல் வீரராகியுள்ளார.் அவர ் 1996ம் ஆண்டில் 8 ரகால்கள் அடித்த 

ஈரானின் அலி ரதய் என்ேவரின் சாதடனடய முடியடித்தார.் 

 

Category Winners 

Best Picture Green Book 

Best Actress Olivia Colman 

Best Actor Bohemian Rhapsody 

Best Animated Feature Film Spider-Man: Into the Spider-Verse 

Best Documentary Period. End of Sentence 
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T20 சபொட்டியிை் துரிதைொன ஐை்பது ரன்கள் 

❖ பேண்கள் T20 ரோட்டியில் இந்தியாவின் துவக்க பேண் மடட்ட வீரர ்ஸ்மிரிதி மந்தானா 

தன் நாட்டிற்காக துரிதமான ஐம்ேது ரன்கடள அடித்திருக்கின்றார.் 

❖ அவர ் பவளிங்டனில் உள்ள பவை்லிங்டன் டமதானத்தில் நியூசிலாந்திற்கு எதிரொக 

நடடபேற்ற முதல் T20 ரோட்டியில் 24 ேந்துகளில் அடர சதமடித்தார.் 

❖ இே்ேடட்ியலில் ஸ்மிரிதி மந்தானா 6வது இடத்திற்குத் தகுதி பேற்றிக்கின்றார.் 

❖ பேண்கள் T20 ரோட்டியில் நியூசிலாந்தின் ரசாபி படவின் மிக துரிதமான அடர சதத்டத 

அடிதத்ு அந்தப் பட்டியலிை் முதலிடத்திை் உள்ளொர.் 
 

MRF சைொை் 

❖ இங்கிலாந்தின் ரெமி சாடவ்ிக் MRF சவால் ரோட்டியில் சரித்திரம் ேடடதத்ிருக்கின்றார.் 

❖ அவர ் ஏழு ேருவங்களில் சாம்பியன்ஷிே்டே பைன்ற முதல் பேண் ஓடட்ுநராக சாதடன 

ேடடதத்ுள்ளார.் 

❖ பசன்டனக்கு அருகில் உள்ள மதராஸ் ரமாட்டார ் ரரஸ் டமதானத்தில் நடடபேற்ற 

இே்ரோட்டியில் பேல்ஜியதத்ின் ரமக்ஸ் பீரோரன்ி 2-வது இடத்டதயும், பின்லாந்தின் 

ரேட்ரிக் ோஸ்மா 3-வது இடத்டதயும் பிடித்தனர.் 
 

 

 

FIH வீரரக்ளுக்கொன ஆண்டு விருதுகள் 

❖ சரை்சதச ஹொக்கி கூட்டலமப்பின் (International Hockey Federation - FIH) வீரரக்ளுக்கொன 

ஆண்டு விருதுகள் என்பது சரை்சதச ஹொக்கிப் சபொட்டிகளிை் சிறந்து விலளயொடும் 
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ஆண்கள் மற்றும் பபண்கள் ஆகிசயொரக்ளுக்கு ைழங்கப்படும் ைருடொந்திர 

விருதுகளொகும். 

❖ FIH வீரரக்ளுக்கான ஆண்டு விருதுகளானது 1998 ஆம் ஆண்டில் ஏற்ேடுத்தே்ேடட்ு, அன்று 

முதல் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் வைங்கே்ேடட்ு வருகின்றன. 

❖ 2001 ஆம் ஆண்டில் அந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த இளம் ஹாக்கி வீரரக்ளுக்கு விருது 

வைங்குவதற்காக FIH இளம் வீரர ்ஆண்டு விருது உருவாக்கே்ேட்டது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டு முதல் எந்தபவாரு இந்திய ஹாக்கி வீரரும் இந்த விருதிடனே் 

பேற்றதில்டல. 

     இந்த ஆண்டின் பைற்றியொளரக்ள் 

o ஆண்டின் ஆண் வீரர ்– ைன் சடொபரன் (பபை்ஜியம்). பதொடரச்ச்ியொக இரண்டொைது 

முலறயொக இைர ்இந்த விருலதப் பபறுகிறொர.் 

o ஆண்டின் பபண் வீரர ்– ஏை டி சகொடி (பநதரை்ொந்து)  

o ஆண்டின் ரகால் கீே்ேர:் 

✓ ஆண் – வின்பசன்ட் வனாஸ்ச ்(பேல்ஜியம்) 

✓ பேண் – ரமடி ஹின்ச ்(கிரரட் பிரிட்டன்) 

o ஆண்டின் எழுசச்ி வீரர ்

✓ ஆண் – ஆரத்ர ்டி ஸ்ரலாவர ்(பேல்ஜியம்) 

✓ பேண் – லூசினா வின் படர ்ரஹடி (அரப்ெண்டினா) 

 

மூத்சதொருக்கொன 83-ைது சதசிய சபட்மிண்டன் சொை்பியன்ஷிப் 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிை் பகளஹொத்தியிை் நலடபபற்ற யுபனக்ஸ் - சன்லரஸின் 

மூத்சதொருக்கொன 83-ைது சதசிய சபட்மிண்டன் (இறகுப் பந்து) சொம்பியன்ஷிப்பிை் 

ஆண்களுக்கொன ஒற்லறயர ்படட்த்லத சை்ரப் பைரம்ொ பைன்றுள்ளொர.் 

❖ இறுதிப் சபொட்டியிை், இைர ் ைக்சயொ பசன்லனத் சதொற்கடித்தொர.் இது பைரம்ொவின் 

மூன்றொைது சதசியப் படட்மொகும். 

❖ இதற்குமுன், அரஜ்ீன் எம் ஆர ்மற்றும் சசைொக் இரொமசச்ந்திரன் என்ற சஜொடிலய பிரணை் 

பஜரர்ி சசொப்ரொ மற்றும் சிரொக்  பஷட்டி என்ற சஜொடி வீழ்த்தி ஆண்களுக்கொன இரடல்டயர ்

படட்த்லத பைன்றது. 

 

ஒலிை்பிக் விலளயொட்டுக்கொன தகுதிப் சபொட்டிகள் 

❖ எப்பபொழுது புதுதிை்லி அலனதத்ு பங்சகற்பொளரக்ளின் அனுமதிக்கு எழுதத்ுப் பூரை்மொக 

உறுதியளிக்குசமொ அதுைலரயிை் ஒலிம்பிக் பதொடரப்ொன நிகழ்சச்ிகலள நடதத்ுைது 

பதொடரப்ொன அலனதத்ு இந்திய விண்ணப்பங்கலளயும் சரை்சதச ஒலிம்பிக் குழுமமொனது 

தற்கொலிகமொக ரதத்ு பசய்திருக்கின்றது. 

❖ சரை்சதச துப்பொக்கிச ் சுடும் விலளயொட்டிற்கொன கூட்டலமப்பின் உைகக் சகொப்லபத் 
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துப்பொக்கிச ் சுடுதை் சபொட்டிக்கு இரண்டு பொகிஸ்தொனிய துப்பொக்கி சுடும் வீரரக்ள் 

பங்சகற்க விசொ அனுமதி மறுக்கப்படட்தற்குப் பிறகு சரை்சதச ஒலிம்பிக் குழுமத்தின் 

இந்நடைடிக்லகயொனது எடுக்கப் படட்ிருக்கின்றது. 

❖ சமலும் இது அலனதத்ு சரை்சதச விலளயொடட்ுக் கூடட்லமப்புகலளயும் இந்தியொவிை் 

சபொட்டிகலள நடத்த சைண்டொபமன்றும் எதிரக்ொை சபொட்டிகளுக்கொக இந்தியொவிற்கு 

அனுமதி உரிலமகலள அளிக்க சைண்டொபமன்றும் சகடட்ுக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

 

ஸ்ட்ரொண்ட்ஜொ நிலனவு சுற்றுப் பயணப் சபொட்டி 

❖ பை்சகரியொவின் சசொபியொ நகரத்திை் நலடபபற்ற ஸ்ட்ரொண்ட்ஜொ நிலனவு சுற்றுப்பயணப் 

சபொட்டியிை் பதொடரச்ச்ியொன இரண்டொைது தங்கத்லத ஆசியப் சபொட்டிகளின் தங்கப் 

பதக்க வீரரொன அமித் பங்கொை் (49 கிசைொ பிரிவு) பைன்றுள்ளொர.் 

❖ நிகொத் ஜரீன் மற்றும் மீனொ குமொரி சதவி இந்தப் சபொட்டியிை் முதை் இந்தியப் பபண்கள் 

குதத்ுச ்சண்லட வீரொங்கலனகளொக தங்கப் பதக்கங்கலள பைன்றுள்ளனர.் 

 

❖ பிலிப்பிசனொ சஜொசி கொபுசகொவுடன் அலடந்த சதொை்விக்குப் பிறகு மஞ்சு ரொணி (48 கிசைொ 

கிரொம்) பைள்ளிப் பதக்கத்சதொடு நிலை பபற்றொர.் 

❖ விைொசைொ பொசுமத்தொரி (64 கிசைொ கிரொம்), நீரஜ் (1600 கிசைொ கிரொம்) ைை்லினொ 

சபொரச்கொலஹன்  (69 கிசைொ கிரொம்) ஆகிசயொர ் அலரயிறுதிப் சபொட்டியிை் 

சதொை்வியலடந்த பிறகு பைண்கைப் பதக்கங்களுடன் நிலை பபற்றனர.் 

❖ இந்த குதத்ுச ் சண்லடப் சபொட்டியின் 70-ைது பதிப்பிை் இந்தியொ மூன்று தங்கம், ஒரு 

பைள்ளி மற்றும் மூன்று பைண்கைப் பதக்கங்களுடன் சபொட்டிலய நிலறவு பசய்தது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

இந்தியக் கடசைொரக் கொைை்பலட தினை் – பிப்ரைரி 1 

❖ 2019 - ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 1-ஆம் ரததியன்று இந்தியக் கடரலாரக் காவல்ேடட (The Indian 

Coast Guard  - ICG) தனது 42-வது நிறுவன தினத்டதக் பகாண்டாடியது. 

❖ 1977-ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 1-ஆம் ரததியன்று தற்காலிகமாக இந்தியக் கடரலாரக் 

காவல்ேடடயொனது இந்திய உள்நாடட்ுே் போருளாதாரத்டதப் ோதிக்கும் வடகயில் 

இருக்கும் கடல்சாரந்்த கடத்தடலத ்தடுக்கும் போருடட்ு ஏற்ேடுத்தே்ேடட்து. 

❖ 1978-ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்டு 18 அன்று இந்தியப் ோராளுமன்றத்தால் இந்தியக் கடரலாரக் 

காவல்ேடடச ்சட்டம் நிடறரவற்றே்ேடட்ு உடனடியாக அது நடடமுடறக்கு வந்தது. இந்த 

சட்டம் அே்ேடடயின் கடடமகடளயும் பசயல்கடளயும் பதளிவுேடுதத்ுகின்றது. 

❖ 42-வது கடரலாரக் காவல்ேடட தினக் பகாண்டாட்டங்களின் ஒரு ேகுதியாக 

பசன்டனயில் போதுமக்களின் மத்தியில் விடளயாடட்ு மற்றும் உடல்தகுதி 

ஆகியவற்டறே் ேற்றிய விழிே்புணரவ்ிடனே் ேரே்பும் ரநாக்கில் ஒரு மிகே்பேரிய 

நிகை்சச்ியான “அடலடயக் கடக்கும் உடற்தகுதி சவால்” என்ேது நடத்தே்ேட்டது. 

 

 

உைக ஈரநிைங்களுக்கொன தினை் – பிப்ரைரி 02 

❖ ஒை்பைொரு ைருடமும் பிப்ரைரி 02-ம் சததி உைக ஈரநிைங்களுக்கொன தினமொக 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினம் ஈரொனிய நகரமொன ரொம்சொரிை் 1971 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 02-ம் சததியன்று 

ஈரநிைங்களுக்கொன ரொம்சொர ்ஒப்பந்தம் ஏற்றுக் பகொள்ளப்பட்டலதக் குறிக்கின்றது.  

❖ ஈரநிைங்கள் மற்றும் பருைநிலை மொற்றம் எனும் கருதத்ுருவுடன் 2019 ஆம் ஆண்டின் உைக 

ஈரநிைங்களுக்கொன தினம் பகொண்டொடப்படட்து. 
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❖ இந்த கருதத்ுரு பருைநிலை மொற்றத்தின் தொக்கத்லதக் கணிதத்ு அதற்சகற்ப 

தகைலமதத்ுக் பகொள்ைதிை் ஒரு இயற்லகயொன தீரவ்ு முலறகளொக ஈரநிைங்களொை் 

ைழங்கப்படும் தீரவ்ுகளின் முக்கியப் பங்கிலன உயரத்்திக் கொண்பித்திட எண்ணுகின்றது. 

 

உைக புற்றுசநொய் தினை் – பிப்ரைரி 04 

❖ புற்றுசநொய் பற்றிய விழிப்புணரல்ை அதிகரிக்கவும் அதன் தடுப்பு, கண்டுபிடிப்பு மற்றும் 

சிகிசல்ச ஆகியைற்லற ஊக்கப்படுத்தவும் உைகம் முழுைதும் ஒை்பைொரு ைருடமும் 

பிப்ரைரி 04 ஆம் சததி உைக புற்றுசநொய் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த ைருடம் இத்தினம் ‘நான் முயல்கிரறன் மற்றும் நான் முயலுரவன்’ என்ற மூன்றாண்டு 

கால ேரே்புடரயின் பவளியீட்டிடன அனுசரிக்கின்றது. 

 

❖ இந்த தினமொனது 2008 ஆம் ஆண்டின் உலக புற்றுரநாய் தீரம்ானத்தின் இலக்குகடள 

முடறயாக ேதியச ்பசய்வதன் மூலம் சரவ்ரதச புற்றுரநாய்க் கடட்ுே்ோடட்ு ஒன்றியத்தால் 

(Union for International Cancer Control - UICC) ஏற்ேடுத்தே்ேடட்து. 
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❖ இந்த தினத்டத அனுசரிே்ேதற்கான முக்கிய ரநாக்கம் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக 

இந்ரநாயின் தாக்கத்டதயும் அதனால் ஏற்ேடும் மரணத்டதயும் குடறே்ேதாகும். 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டில் பிரான்சின் ோரீசில் நடத்தே்ேட்ட புற்றுரநாயிற்கு எதிரான முதல் 

உலக மாநாட்டில் இந்த தினம் முதன்முதைொக அனுசரிக்கப்படட்து. 

 

பொதுகொப்பொன இலணய தினை் – பிப்ரைரி 05 

❖ இலணய தளத்தின் ஆபதத்ுக்களின் மீதொன விழிப்புணரல்ை ஏற்படுத்த ஒை்பைொரு 

ைருடமும் அனுசரிக்கப்படும் ஒரு சரை்சதச தினம் பொதுகொப்பொன இலணய தினம் 

என்பதொகும். 

❖ இது 2004 ஆம் ஆண்டிை் ஐசரொப்பிய ஒன்றியத்தின் “இன்ரசே் வடலயடமே்பு” என்ேதால் 

உருவாக்கே்ேட்டது. 

 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ோதுகாே்ோன இடணயத்திற்கான தினத்தின் கருதத்ுரு “சிறந்த 

இடணய தளத்திற்காக ஒன்றுேடுதல்” என்ேதாகும். 

 

பிப்ரைரி 6 - பபண் பிறப்புறுப்பு சிலதத்தலுக்கு எதிரொக சகிப்புத் 

தன்லையை்ைொததற்கொன சரை்சதச தினை்  

❖ பேண் பிறே்புறுே்பு சிடதத்தல் என்ேது பேண்களின் பிறே்புறுப்டே மருதத்ுவ 

காரணங்கள் அல்லாத விவகாரங்களுக்காக ரசதாரம் ஏற்ேடுதத்ுவது அல்லது காயே் 

ேடுதத்ுவது உள்ளிட்ட அடனதத்ு முடறகடளயும் உள்ளடக்கியதாகும். 
❖ ரமலும் இம்முடற பேண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் மீதான மனித உரிடம மீறலாக 

சரவ்ரதச அளவில் அங்கீகரிக்கே்ேடட்ிருக்கின்றது. 
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❖ எப்போழுதும் இது சிறுமிகள் மிரத ரமற்பகாள்ளே்ேடட்ு 

வருகின்றது. இது குைந்டதகளின் உரிடம மீதான 

அதத்ுமீறலாகும். 

❖ 2008ம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் மக்கள் பதாடக நிதியமும், 

யுனிபசே்பும் இடணந்து பேண் பிறே்புறுே்பு சிடதத்தடல 

டகவிடுதடல துரிதே்ேடுத்திட ஒரு மிகே்பேரிய உலகளாவிய 

திட்டத்திற்குத் தடலடம தாங்கின. 

❖ ரமலும் இத்தினம், பேண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் 

ஆகிரயாருக்கான எதிரான அடனத்து வித வன்முடறகடளயும் 

ஒழித்திட ஐக்கிய நாடுகள் சடேயும் ஐரராே்பிய ஒன்றியமும் 

இடணந்து பசயல்ேடுத்திடும் ஸ்ோடட்லட் முயற்சி என்று 

தற்ரோது அமல்ேடுத்தே்ேடட்ுக் பகாண்டிருக்கும் திடட்த்தின் 

ரநாக்கங்கரளாடும் பதாடரப்ுடடயதாகும். 

 

 

உைக பருப்பு தினை் 2019 - பிப்ரைரி 10 

❖ 2019ம் ஆண்டு பிே்ரவரி 10ம் ரததி உலகின் முதைொைது ேருே்பு தினம் பகாண்டாடே் ேட்டது. 

❖ 2016ம் ஆண்டு நீடித்த உணவு உற்ேத்தி, உணவுே் ோதுகாே்பு மற்றும் ஊட்டசச்தத்ு 
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ஆகியவற்றில் ேருே்புகளின் ேங்களிே்டேக் காடச்ிே்ேடுத்திட சரவ்ரதச ேருே்பு வருடமாக 

அனுசரிக்கே்ேடட்து. 

 

❖ சரவ்ரதச ேருே்பு வருடத்தின் ரநரம்டறயான உத்ரவகத்டதக் கட்டடமக்கும் வடகயில் 

ஐக்கிய நாடுகள் போதுச ் சடே பிே்ரவரி 10ம் ரததிடய உலக ேருே்பு தினமாக 

அனுசரிக்கும் ஒரு தீரம்ானத்டத நிடறரவற்றியது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு சரவ்ரதச ேருே்பு வருடம் என்ற ேரே்புலர உணவு மற்றும் விவசாயக் 

கைகதத்ொை் பவற்றிகரமாக அனுசரிக்கப்பட்டப் பிறகும், இந்த ஆரரக்கியமான, 

ஊடட்சச்தத்ு நிடறந்த, புரதம் நிரம்பிய டநடர்ெடனப் போருதத்ுகின்ற அவடரயம் 

எனே்ேடும் ேருே்பு வடககள் மீது ஏற்பட்ட ரநரம்டறயான உத்ரவகத்டத நீடிக்கச ்

பசய்திட இத்தினம் எண்ணுகின்றது.  

 

அறிவியலிை் பபண்கள் ைற்றுை் சிறுமிகளுக்கொன சரை்சதச தினை் – பிப்ரைரி 11 

❖ அறிவியல் மற்றும் ஆராய்சச்ியில் பேண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் ஈடுேடுவடத 

ஊக்குவிக்கவும் ோலின சமதத்ுவத்டத ரமம்ேடுத்தவும் ஒவ்பவாரு வருடமும் பிே்ரவரி 11-

ஆம் ரததி அறிவியலில் பேண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கான சரவ்ரதச தினம் 

அனுசரிக்கே்ேடுகின்றது. 

❖ இந்த வருடம் “உள்ளடங்கிய ேசுடமயான வளரச்ச்ிக்காக அறிவியலில் பேண்கள் மற்றும் 

சிறுமிகளின் ைளரச்ச்ிக்கு முதலீடு பசய்தல்” என்ற கருதத்ுருவுடன் அனுசரிக்கே்ேடட்து. 

❖ யுபனஸ்ரகா, ஐக்கிய நாடுகள் பேண்கள் அடமே்பு மற்றும் சரவ்ரதச பதாடலத் பதாடரப்ு 

(International Telecommunication Union - ITU) ஒன்றியம் ரோன்ற ேல்ரவறு ஐக்கிய நாடுகள் 

அடமே்புகளொை் ரமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு கூடட்ு முயற்சி இந்த நிகை்சச்ியாகும். 
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உைக ைொபனொலி தினை் - பிப்ரைரி 13 

❖ பிே்ரவரி 13ம் ரததியன்று ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார 

அடமே்ோன யுபனஸ்ரகா (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 

UNESCO) உலக வாபனாலி தினத்டதக் பகாண்டியது. 

❖ இந்த வருடத்திற்கான கருதத்ுரு - ரேசச்ு வாரத்்டத, சகிே்புத் தன்டம மற்றும் அடமதி 

என்ேதாகும். 

 

❖ 1946ம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் வாபனாலி நிறுைே் ேட்டடத பிே்ரவரி 13ம் ரததி  

குறிக்கின்றது.  

 

சரை்சதச ைலிப்பு சநொய் தினை் – பிப்ரைரி 11 

❖ உலகம் முழுவதும் பிே்ரவரி 11-ஆம் ரததி சரவ்ரதச வலிே்பு ரநாய் தினமாக 



• 
•    
 
 
 
 

154 
 

  

அனுசரிக்கே்ேடுகிறது. 
❖ ஒவ்பவாரு வருடமும் பிே்ரவரி மாதத்தின் 2-வது திங்கடக்ிைடம சரவ்ரதச வலிே்பு ரநாய் 

தினத்டத அனுசரிக்க மக்கள் ஒன்று கூடுகின்றனர.் 

 

❖ இந்த உலகளாவிய சுகாதார நிகை்சச்ியானது, இந்த உடல்நலக் குடறவு ரநாயாளிகளின் 

ைொழ்க்லக, அவரக்ளது குடும்ேங்கள், தனிே்ேடட் வாை்க்டக மற்றும் எதிரக்ாலம் 

ஆகியவற்டற எவ்வாறு ோதிக்கின்றது என்ேது ேற்றிய விழிே்புணரட்வ ஏற்ேடுத்த 

அனுசரிக்கே்ேடுகின்றது. 
❖ சரவ்ரதச வலிே்பு ரநாய்க்கான அடமே்பு மற்றும் வலிே்பு ரநாய்க்கு எதிரான சரவ்ரதச 

அணி ஆகியவற்றால் இத்தினம் ஆரம்பிக்கே்ேடட்ு அனுசரிக்கே்ேடுகின்றது. 
 

சதசியப் பபண்கள் தினை் – பிப்ரைரி 13 

❖ சதசியப் பபண்கள் தினம் முதன்முதைொக 2014 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 13 ஆம் சததி 

அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ இத்தினம் இந்தியொவின் முதை் பபண் ஆளுநரொன சசரொஜினி நொயுடுவின் பிறந்த 

தினத்தன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ சசரொஜினி நொயுடு 1879 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 13-ம் சததியன்று பிறந்தொர.் அைர ்1949 ஆம் 

ஆண்டு மொரச் ்2-ம் சததி கொைமொனொர.் 

❖ இது அைரது 135-ைது பிறந்த நொள் ஆண்டு விழொைொகும். 

❖ சசரொஜினி நொயுடு இந்தியொவின் லநட்டிங்சகை் என்றும் அறியப்படுகின்றொர.் 

❖ இந்தியொவிை் பபண்களின் ைளரச்ச்ி மற்றும் ஊக்கத்திற்கொக அைர ்பசய்த சசலைகளுக்கு 

அங்கீகொரம் அளிப்பதற்கொக அைரது பிறந்த தினம் சதசியப் பபண்கள் தினமொக 

அனுசரித்திடத் சதரந்்பதடுக்கப்படட்ிருக்கின்றது. 

❖ அைரது பபயலரயும் பிறந்த சததிலயயும் சதசிய பபண்கள் தினமொக அனுசரித்திட 

பொரதிய மகிளொ சங்கம் மற்றும் அகிை பொரதிய மகிளொ சம்சமளனத்லதச ் சசரந்்த 

உறுப்பினரக்ளொை் முன்பமொழியப்பட்டது. 



• 
•    
 
 
 
 

155 
 

  

 

 

சதசிய யுனொனி தினை் – பிப்ரைரி 11 

❖ இந்தியொவிை் ஒை்பைொரு ைருடமும் பிப்ரைரி 11-ம் சததி சதசிய யுனொனி தினமொக 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஒரு தலைசிறந்த இந்திய யுனொனி மருத்துைரொக அைர ் அளித்த பங்களிப்புகளுக்கு ஒரு 

அங்கீகொரமொக ஹொகிம் அஜ்மை் கொனின் பிறந்த தினமொன பிப்ரைரி 11-ம் சததி, மத்திய 

ஆயுஷ்  அலமசச்கத்தொை் (Ministry of AYUSH)  யுனொனி தினமொக 2016 ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக் 

பகொள்ளப்பட்டது.   

 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் யுனொனி தினத்லத  நிலனவிை் லைத்திட பபொது சுகொதொரத்திற்கொன 

யுனொனி மருதத்ுைத்தின் மீது சதசிய மொநொடு என்ற இரண்டு நொள் அமரவ்ு புதுதிை்லியிை் 

நடத்தப்படட்து. 
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❖ மத்திய ஆயுஷ் அலமசச்கம் யுனொனி மருத்துைத்திற்கொன ஆயுஷ் விருதுகள் என்ற 

திட்டத்லதயும் ஏற்படுத்தியது. இதத்ிட்டம் ஒை்பைொரு ைருடத்திலும் 12 விருதுகலள 

பின்ைரும் பிரிவுகளிை் அளித்திடுைதற்கொன விதிகலளக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

o சிறந்த ஆரொய்சச்ியொளர ்அறிக்லக விருது 

o இளம் அறிவியைொளர ்விருது 

o சிறந்த ஆசிரியர ்விருது 

o ைொழ்நொள் சொதலன விருது 

 

உைக சமூக நீதி தினை் – பிப்ரைரி 20 

❖ ஒரு நாட்டின் மக்களுக்கிடடரயயும் உைகிை் நாடுகளுக்கிடடரயயும் சம உரிடமகள் 

மற்றும் வாய்ே்புகடள ரமம்ேடுத்திட பிே்ரவரி 20-ஆம் ரததி உலகம் முழுவதும் உலக 

சமூக நீதி தினமாக ஆண்டுரதாறும் அனுசரிக்கே்ேடுகிறன்றது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் போதுச ்சடே இந்த தினத்டத 2007-ஆம் ஆண்டு, நவம்ேர ்மாதம் 26-ஆம் 

ரததி அங்கீகரித்தது. 2009-ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்பவாரு வருடமும் சமூக நீதி தினம் 

அனுசரிக்கே்ேடுகின்றது. 

❖ சமூக நீதியானது எவ்வாறு வறுடமலய ஒழிே்ேதிலும் ரவடலவாய்ே்டே உயரத்த்ுவதிலும் 

சமூக ஒருங்கிடணே்டேக் பகாண்டு வருவதிலும் பசயலாற்றுகின்றது என்ேடத 

மக்களிடடரய ஊக்கே்ேடுதத்ுவடத இத்தினம் ரநாக்கமாகக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

 

❖ 2019-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக சமூக நீதி தினத்தின் கருதத்ுரு “நீங்கள் சமாதானத்டதயும் 

வளரச்ச்ிடயயும் விரும்பினால் சமூக நீதிக்காகே் ேணியாற்றுங்கள்” என்ேதாகும். 

 

சரை்சதச தொய்பைொழி தினை் – பிப்ரைரி 21 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டு முதை் ஒை்பைொரு ஆண்டும் பிப்ரைரி 21 ஆம் சததி சரை்சதச தொய்பமொழி 
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தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ பமொழியியை் , கைொசச்ொரப் பன்முகத்தன்லம மற்றும் பன்பமொழி ைழக்கு ஆகியலை 

குறித்த விழிப்புணரல்ை ஊக்குவிப்பதற்கொக ஒை்பைொரு ஆண்டும் இத்தினம் 

கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

❖ 1999 ஆம் ஆண்டிை் இது குறித்த தீரம்ொனம் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுக் கருத்தரங்கிை் 

யுபனஸ்சகொவினொை் பகொண்டு ைரப்படட்ு அது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

 
 

❖ பின்னர ் 2002 ஆம் ஆண்டிை் இத்தீரம்ொனமொனது ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ் சலபயினொை் 

ைரசைற்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டின் சரை்சதசத் தொய்பமொழி தினத்திற்கொன கருதத்ுருைொனது, “வளரச்ச்ி, 

அடமதி மற்றும் சமரசம் ஆகியவற்றில் உள்ளூர ்பமாழிகளின் ேங்கு” என்ேதாகும். 

❖ இந்த ஆண்டு, இந்தியா மற்றும் வங்க ரதசம் ஆகிய இருநாடுகளும் இடணந்து ைங்க 

சதசத்திை் உள்ள பேனரோல் நகரிை் சரவ்ரதச தாய்பமாழி தினத்டதக் 

பகண்டாடவிருக்கின்றன. 

❖ சரை்சதச தொய்பமொழி தினத்லதக் பகொண்டொடுைசதன்பது ைங்கசதசத்தின் 

முன்பனடுப்பொகும். 

❖ ைங்க பமொழியின் அங்கீகொரத்திற்கொக ைங்கசதசத்திை் அந்நொடட்ு மக்கள் 

சபொரொடியதற்கொன நிலனவு தினசம  பிப்ரைரி 21 ஆகும்.  

 

ைத்திய கைொை் (உற்பத்தி) ைரி தினை் 2019 – பிப்ரைரி 24 

❖ மத்திய கைொை் (உற்பத்தி) ைரி தினமொனது ஒை்பைொரு ைருடமும் பிப்ரைரி 24-ம் சததி 

இந்தியொ முழுைதும் சிறப்பொன முலறயிை் கைொை் ைரித் துலறயின் ஊழியரக்லள கைொை் 

ைரி விதிப்லப சமற்பகொள்ள ஊக்குவிப்பதற்கொக நொடு முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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❖ இது மத்திய கைொை் ைரி மற்றும் சுங்க ைரிதத்ுலற அதிகொரிகளிலடசய சமதத்ுைத்லதயும், 

அைரக்ள் சிறந்த ைரி கண்கொணிப்பிலன சமற்பகொள்ைலத உறுதி பசய்ைலதயும் 

ஊக்குவிக்கின்றது. 

❖ இது 1944 ஆம் ைருடம் பிப்ரைரி 24-ம் சததி மத்திய கைொை் மற்றும் உப்பு சட்டம் 

ஏற்படுத்தப்பட்டலத அனுசரிக்க பகொண்டொடப்படுகின்றது. 

 

உைக அரசு சொரொக் குழு தினை் – பிப்ரைரி 27 

❖ உைக அரசு சொரொக் குழு (NGO) தினம் ஒவ்பவாரு வருடமும் பிே்ரவரி 27-ம் ரததி 

அனுசரிக்கே்ேடுகின்ற ஒரு சரவ்ரதச ஆண்டுக் குறிே்ரேடட்ு தினமாகும். 

 

❖ இது 2010 ஆம் ஆண்டில் ோல்டிக் கடற்பிரரதச நாடுகளின் குழுவினுடடய 9-வது ோல்டிக் 

கடல் என்ஜிஓ மன்றத்தின் 12 உறுே்பினர ் நாடுகளால் அலுவல்பூரவ்மாக 

அங்கீகரிக்கே்ேடட்ு அறிவிக்கே்ேடட்து. 

❖ முதல் முடறயாக இத்தினம் ஐக்கிய நாடுகள் சடே,  ஐரராே்பிய ஒன்றியத் தடலவரக்ள் 

மற்றும் சரவ்ரதச அடமே்புகளால் 2014-ம் ஆண்டு அனுசரிக்கே்ேடட்து. 

❖ உலக அரசு சாராக் குழுக்களின் தினத்தினுடடய உலகளாவிய கருதத்ுருவானது 

உலபகங்கிலும் உள்ள ேல்ரவறு அரசு சாராக் குழுக்கடளயும் அதன் பின்னால் இருக்கும் 

மக்கடளயும் “பகாண்டாடச ் பசய்தல், அனுசரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிடணயச ் பசய்தல்” 

என்ேதாகும். 
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சரை்சதச துருை கரடி தினை் – பிப்ரைரி 27 

❖ ஒை்பைொரு ைருடமும் பிப்ரைரி 27-ம் சததி சரை்சதச துருை கரடி தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ குலறந்தபடச்ம் 2011-ம் ஆண்டிலிருந்து இத்தினம் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ைருடந்சதொறும் கை்விக்கொன சைொை்களுக்கு நிதியளித்திடும் சரை்சதச துருை கரடி 

அலமப்பொை் இத்தினம் நிறுைப்படட்தொகும். 

❖ இத்தினம் உைகம் முழுைதும் குலறந்து பகொண்டு ைரும் துருைக் கரடிகளின் எண்ணிக்லக 

பற்றிய விழிப்புணரல்ை அதிகரிக்க ைடிைலமக்கப்படட்தொகும். 

 

 

சதசிய அறிவியை் தினை் – பிப்ரைரி 28 

❖ அறிவியை் துலறயிை் சநொபை் பரிசு பபற்ற சர.்சி.வி. ரொமனின் பங்களிப்பிலன 

அங்கீகரித்திடுைதற்கொக ஒை்பைொரு ைருடமும் பிப்ரைரி 28-ம் சததி சதசிய அறிவியை் 

தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1928 ஆம் ஆண்டு இத்தினத்திை் மிகப் புகழ்ைொய்ந்த இந்திய அறிவியைொளர ்சி.வி. ரொமன் 

“ராமன் விடளவு” என்ேடதக் கண்டுபிடித்தார.் 

❖ 1987 ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 28-ம் ரததி முதல்முடறயாக ரதசிய அறிவியல் தினம் 

அனுசரிக்கே்ேடட்து. 

❖ இவ்வருடதத்ிற்கான ரதசிய அறிவியல் தினத்தின் கருத்துரு, “மக்களுக்காக அறிவியல் 

மற்றும் அறிவியலுக்காக மக்கள்” என்ேதாகும். 

❖ கடந்த வருடத்தின் கருதத்ுரு, “நீடித்த எதிரக்ாலத்திற்காக அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ேம்” என்ேதாகும். 
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அரிதொன சநொய் தினை் – பிப்ரைரி 28 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 28-ம் சததி என்பது அரிதொன வியொதிகளுக்கொக ஐசரொப்பிய 

நிறுைனத்தொை் ஒருங்கிலணக்கப்படும் 12-ைது சரை்சதச அரிதொன சநொய் தினம் ஆகும். 

❖ அரிதொன சநொய் தினம் என்பது இை்ைலகயொன அரிதொன சநொய்கலளப் பற்றிய 

விழிப்புணரல்ை ஏற்படுதத்ுைதற்கொக ஒை்பைொரு ைருடமும் பிப்ரைரி மொதத்தின் கலடசி 

தினம் அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கொன அரிதொன வியொதி தினத்தின் கருதத்ுரு, “சுகாதாரத்டதயும் சமூகே் 

ோதுகொே்டேயும் இடணத்தல்” என்ேதாகும். 

❖ இத்தினம் முதலில் EURORDIS  (European Organisation for Rare Diseases) அடமே்பு மற்றும் அதன் 

ரதசிய கூட்டாளிகளின் குழுவால் 2008-ம் ஆண்டு துவங்கே்ேடட்தாகும்.  2008 ஆம் ஆண்டு 

பிே்ரவரி 29-ம் ரததி முதல் அரிதான வியாதி தினம் அனுசரிக்கே்ேடட்து. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

தனிை அட்டைலணக்கொன சரை்சதச ைருடை் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் போதுச ் சடேயும் யுபனஸ்ரகாவும் இடணந்து 2019-ஆம் ஆண்டட 

ரவதியியல் மூலக்கூறுகளுக்கான தனிம அட்டவடணக்கான சரவ்ரதச ஆண்டாக 

அறிவித்திருக்கின்றது. 

 

❖ இந்த வருடம் அந்த அட்டவடணடய உருவாக்கிய டிமிட்ரி பமன்டிலீவ் என்ேவரின் 150-வது 

பிறந்த தினத்ரதாடுப் போருந்திே் ரோகும். 

 

சரை்சதச நறுைணப் பபொருள் ைொநொடு 2019 

❖ சரை்சதச நறுமணப் பபொருள் மொநொட்டின் நொன்கொைது பதிப்பு பதலுங்கொனொவின் 

தலைநகரமும் முதத்ு நகரமுமொன லஹதரொபொத்திை் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்தியொவிலிருந்து ஏற்றுமதி பசய்யப்படும் நறுமணப் பபொருடக்ளிை் 80 சதவிகிதத்திற்கு 

சமை் ஏற்றுமதி பசய்யும் அகிை இந்திய நறுமணப் பபொருடக்ள் ஏற்றுமதியொளரக்ள்  

மன்றத்தொை் இம்மொநொடு நடத்தப்படுகின்றது. 

❖ இம்மொநொடு அலனதத்ு நறுமணப் பபொருட்கள் சங்கம், அலனதத்ு வியொபொர லமயங்கள், 

பகொள்லக ைடிைலமப்பொளரக்ள், நறுமணப் பபொருடக்லள பயன்படுதத்ுசைொர ் மற்றும் 

விைசொயிகள் ஆகிய அலனைருக்கும் அைரக்ள் கைந்துலரயொடுைதற்கும் பதொடரப்ு 

பகொள்ைதற்கும் உகந்த ஒரு தளமொக கருதப்படுகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் மொநொட்டிற்கொன கருதத்ுரு  “மாற்றங்களின் சவால்கள், மதிே்புச ் சங்கிலிடய 

மறுவடரயடற பசய்தல்” என்பதொகும். 
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❖ “மாற்றங்கள் மற்றும் ஒதத்ுடைே்புகள் மூலமாக தடடகடள சமாளித்தல்” எனும் 

கருதத்ுருவுடன் இம்மாநாட்டின் மூன்றாவது ேதிே்பு பெய்ே்பூரில் நடத்தே்ேட்டது. 

 

ஏஜிஸ் கிரஹொை் பபை் விருது - 2019 

❖ சகொைொவின் பனொஜியிை் சகொைொ பபொழுதுசபொக்கு சமூக நைக் கூடத்திை் நலடபபற்ற 

நிகழ்சச்ியிை் சகொைொ அரசொை் ஏஜிஸ் கிரஹொம் பபை் விருதின் 9-ைது பதிப்பிற்கொன 

பைற்றியொளரக்ள் அறிவிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

 
❖ ஏஜிஸ் கிரஹம் பபை் விருதொனது (AGBA - Aegis Graham Bell Awards - AGBA) தகவல் 

பதாழில்நுட்ேத் துடறயில் புத்தாக்கங்கள் மற்றும் பதாழில்முடனவுகடள 

ஊக்குவிக்கிறது. 

❖ இந்த விருதானது ஏஜிஸ் வணிகே் ேள்ளி, தகவல் அறிவியல், இடணயே் ோதுகாே்பு மற்றும் 

பதொலைதப்தொடரப்ு ஆகியவற்றின் முன்பனடுே்ோகும். பதாடலரேசியின் தந்டதயான 

சர ்அபலக்சாண்டர ்கிரஹாம் பேல்லின் நிடனவாக இவ்விருது உருவாக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

 

சரை்சதச பதொழிைொளர் நிறுைனத்தின் நூற்றொண்டு விழொக் பகொண்டொட்டங்கள் 

❖ இந்தியாவில் சரவ்ரதச பதாழிலாளர ் நிறுவனத்தின் (International Labour Organisation - ILO) 

நூற்றாண்டு விைாக் பகாண்டாட்டங்கள் பநாய்டாவில் உள்ள V.V கிரி ரதசிய பதாழிலாளர ்

ேயிற்சி நிறுவனத்தில் மத்திய பதாழிலாளர ் மற்றும் ரவடலவாய்ப்புத ் துடற 

இடணயடமசச்ர ்சந்ரதாஷ் கங்வாரால் துவக்கி டவக்கே்ேடட்து. 

❖ ஆரம்ேகால உறுே்பினராக இந்தியா இந்நிறுவனத்தின் ஒவ்பவாரு துடறயிலும் முக்கியே் 

ேங்காற்றியிருக்கின்றது. 
❖ கடந்த நூற்றாண்டில் அடனதத்ு எடட்ு முக்கிய ஒே்ேந்தங்கள் உள்ேட 189 சரவ்ரதச 

பதாழிலாளர ் நிறுவன ஒே்ேந்தங்களில் 47 ஒே்ேந்தங்களுக்கு இந்தியா ஒே்புதல் 

அளித்திருக்கின்றது. 
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        சரை்சதச பதொழிைொளர் நிறுைனை் 

❖ அடனதத்ு மக்களுக்கும் ரவடலவாய்ே்புகடளயும் சமூகே் ோதுகாே்டேயும் அளிக்கவும் 

சரவ்ரதச பதாழிலாளர ் தர நிரண்யங்கடள ஏற்ேடுத்தவும் இயங்கிடும் சரவ்ரதச 

பதாழிலாளர ்நிறுவனமொனது ஒரு ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவனமாகும். 
❖ இந்நிறுவனம் ஐக்கிய நாடுகளின் உறுே்பினர ் நாடுகளில் 193ல் 186 நாடுகரளாடு குக் 

தீவுகலளயும் ரசரத்த்ு பமாத்தம் 187 நாடுகடள தனது உறுே்பு நாடுகளாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

❖ அரசு, நிறுவனங்கள் மற்றும் பதாழிலாளிகள் ஆகிசயொர ் பவளிே்ேடடயாக விவாதிதத்ு 

பதாழிலாளர ்தரநிரண்யங்கடள உருவாக்கிடும் வடகயில் இந்நிறுவனத்தின் முத்தரே்பு 

ரேசச்ுவாரத்்டத அடமே்பொனது ஒரு புதுடமயான அம்சமாகும். 

 

உதடு பிளவிற்கொன கட்டணமிை்ைொ பதொலைசபசி எண் 

❖ 2019-ஆம் ஆண்டு, பிே்ரவரி 8-ஆம் ரததியன்று அனுசரிக்கே்ேடும் ரதசிய உதடு பிளவு 

தினத்தன்று ஸ்டமல் ேயிற்சி இந்தியா என்ற நிறுவனத்தால் “ஸ்டமல் டிபரயின் இந்தியா 

உதடு பிளவிற்கான உதவி எண்” என்று பேயரிடே்ேட்ட இந்தியாவின் முதல் 

கட்டணமில்லாத ரதசிய உதடு பிளவு உதவி எண் ஆரம்பிக்கே்ேட்டது. 
❖ 1800 103 8301 என்ற எண்ணானது இந்தியா முழுவதுமுள்ள மக்கள் அணுகிடும் வடகயில் 

உள்ளது. அம்மக்கள் 100 சதவிகித இலவச, தரமான மற்றும் ோதுகாே்பொன உதடு பிளவு 

சிகிசட்சடயே் பேற முடியும். 

 



• 
•    
 
 
 
 

164 
 

  

❖ இது இந்தியா முழுவதும் ஸ்டமல் டிடரன் மற்றும் அவரக்ளது நட்பு மருத்துவமடனகளால் 

அளிக்கே்ேடும் உதடு பிளவு சிகிசட்சடயே் ேற்றி விழிே்புணரட்வ உருவாக்கிடும். 

 

30 ையதிற்கு கீழ் உள்ள 30 – சபொர்ப்ஸின் ஐசரொப்பியப் பட்டியை் 

❖ சபொரப்்ஸ் தனது 30 ையதிற்கு கீழ் உள்ள 30 ஐசரொப்பியர ்படட்ியை் என்ற தனது நொன்கொைது 

ைருடொந்திரப் பதிப்லப பைளியிட்டது. 

❖ ஐசரொப்பியப் பகுதியிை் பதொழிை்துலறலய சீரலமதத்ு ஒரு புதிய உத்சைகத்லத 

ஏற்படுதத்ும் 300 இலளய எழுசச்ியொளரக்ள், தீரக்்கதரிசிகள் மற்றும் ைளரும் 

நடச்த்திரங்கலள இப்பட்டியை் உள்ளடக்கியது. 

❖ இப்படட்ியை் 10 பிரிவுகளிலிருந்து அலனைரும் 30 ையதிற்கு கீழ் அலமந்த ைலகயிை் உள்ள 

30 சமலதகலளக் பகொண்டிருக்கும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டுப் பட்டியை் 56 நொடுகலளச ்  சொரந்்தைரக்லள உள்ளடக்கியிருக்கின்றது. 

அதிை் 36 சதவிகிதம் பபண்களொக உள்ள ைலகயிை் ஒரு பரந்த 30 சமலதகளின் 

பட்டியலைக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

❖ அதிை் குறிப்பிடும்படியொன முக்கிய நபரக்ளிை் ஒருைர ் பிரொன்சின் சதசிய கொை்பந்து 

வீரரொன அன்சடொய்னி கிரீஸ்சமன் ஆைொர.் 

 

பொப்டொ திலரப்பட விருதுகள் 2019 

❖ திலரப்படத் துலறக்கொக பிரிட்டிஷ் மற்றும் சரை்சதச திலரப்படங்கள் ைழங்கிய சிறந்த 

பங்களிப்புகலளக் பகௌரவிப்பதற்கொன ஒரு ைருடொந்திர விருது ைழங்கும் விழொவிை் 

பிரிட்டீஷ் திலரப்பட மற்றும் பதொலைக்கொட்சி கலை நிறுைனத்தினொை் பொப்டொ (BAFTA - 

British Academy of Film and Television Arts) விருதுகள் வைங்கே்ேட்டன.  

❖ “The Favourite” என்ற ஆங்கிலத் திடரே்ேடம் இந்தத ் திடரே்ேட விைாவில் ஆதிக்கம் 

பசலுத்தி, 7 விருதுகடளே் பேற்றுள்ளது. 

❖ பமக்சிரகாடவச ்ரசரந்்த திடரே்ேடமான “ரராம்” நான்கு விருதுகடளே் பேற்றுள்ளது. 

 

பதொடக்கக் கை்வி ஆசியொ 2019 

❖ இரண்டு நொள் நலடபபறும் பதொடக்கக் கை்வி ஆசியொ 2019 மொநொடொனது இரொஜஸ்தொனின் 

பஜய்ப்பூரிை் உள்ள நகர மொளிலகயிை் நலடபபற்றது. 

❖ இந்த நிகழ்சச்ியொனது கை்வி பதொடரப்ொன ஆரொய்சச்ி, குழந்லதகளின் பதொடக்க நிலைக் 

கை்வியின் சமம்பொட்டிற்கொன கை்வி மற்றும் பகொள்லககள் ஆகியைற்றின் மீது 

கைனத்லதச ்பசலுதத்ுகிறது. 

❖ “நமது குைந்டதகள், நமது எதிர ்காலம்” என்ேது இந்த நிகை்சச்ியின் குறிக்ரகாளாகும். 

❖ இது பெய்ே்பூரின் அரச குடும்ேத்தினரான இளவரசி தியா குமாரியினால் நடத்தே்ேட்டது. 
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சதசிய உற்பத்தித் திறன் ைொரை் – பிப்ரைரி 12 முதை் 18 ைலர 

❖ ரதசிய உற்ேத்தித் திறன் குழு 2019-ஆம் ஆண்டு பிே்ரவரி 12 முதல் 18 வடர ரதசிய 

உற்ேத்தித் திறன் வாரத்டதக் பகாண்டாடுகின்றது. 

❖ இந்த வருடத்திற்கான கருதத்ுரு “உற்ேத்தித் திறன் மற்றும் நீடித்தத் திறனுக்காக 

சுற்றுவட்ட வடிவிலான போருளாதாரம்” என்ேதாகும். 

❖ இந்த கருத்துரு ரதசிய உற்ேத்தித் திறன் மன்றம் தனது சுழிய கழிவு இலக்டக அடடந்திட 

உதவிடும். 

சதசிய உற்பத்தித் திறன் குழு 

❖ இது மத்திய வரத்்தக மற்றும் பதாழில்துடறயின் கீை் உள்ள பதாழிற்பகாள்டக மற்றும் 

ரமம்ோடட்ுத் துடறயின் கீை் ஒரு தன்னாட்சி பகாண்ட ேதிவு பேற்ற அங்கமாகும். 

❖ இது 1985-ஆம் ஆண்டு ஏற்ேடுத்தே்ேட்டது. 

❖ இதன் முதன்டமயான பசயல்ோடு இந்தியாவில் உற்ேத்தித் திறனிற்கான ஒரு புதிய 

மற்றும் ரமம்ேடுத்தே்ேட்ட கலாசச்ாரத்டத ஊக்குவிதத்ு ஏற்றுக் பகாள்ளச ்பசய்வதாகும். 

 

சபொர்ப்ஸ் இந்தியொவின் 30–ன் கீழ் 30 

❖ வணிகத்தில் மிகசச்ிறந்த சாதடனகடள ரமற்பகாண்டவரக்ளுக்கான வருடாந்திர 

“ரோரஸ்் இந்தியா 30–ன் கீை் 30” என்ற அறிக்டகயின் 6-வது ேதிே்டே ரோரே்்ஸ் இந்தியா 

பவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ 16 வடககளில் கீழ்க்கண்ட 4 விரிவான தகுதிநிடல அடிே்ேடடயில் சாதடனயாளரக்டள 

ரோரே்்ஸ் ரதரந்்பதடுத்துள்ளது. அலையொைன 

o அவரக்ளது சாதடனகளின் தாக்கம் 

o அவரக்ள் ேணிபுரியும் சூைலில் ஏற்ேடும் சவால்கடள எதிரப்காள்ளும் திறன் 

o அைரக்ளது வணிகத்டத அளவிடல் அல்லது ேணித ்திறன் 

o அைரக்ள் அதிக காலம் சாதடனயாளரக்ளாக இருே்ேதற்கான திறன் 

❖ புகை்பேற்ற தடகள வீரரான ஹீமா தாஸ், கிரிக்பகட் வீராங்கடனயான ஸ்மிரிதி 

மந்தானா மற்றும் ரவாக் எக்ஸ்பிரஸின் ஆயுஷ் அகரவ்ால் ஆகிரயார ் இந்த 

சாதடனயாளரக்ள் ேடட்ியலில் முதல் 30 இடங்களில் உள்ளனர.் 

❖ இந்தே் ேட்டியலில் இடம் பேற்றுள்ள ஒசர நடிகர ்விெய் ரதவரபகாண்டா மடட்ுசம  ஆைொர.் 

 

------------------------- 

 

 


