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இஸ்நராவின் லரொட ்– 3BRI ............................................................................................................................................ 102 

ISSக்குப் சபாருடக்லள சகாண்டு செை்லும் திட்டம் ...................................................................... 102 

மாறுபக்கக் சகாழுப்புகள் .......................................................................................................................................... 103 

ஆரச்ெனிக் சுவாசித்தை்................................................................................................................................................ 104 

மீசயாளிர் விண்மீன் சவடிப்புகள் (Supernovas) ........................................................................................ 104 

ஜப்பானின் முதை் தனியார் ராக்சகட் .......................................................................................................... 104 

சடங்குவிற்கு முதை் தடுப்பூசி ................................................................................................................................. 105 

மானவ் வலரபடம் .................................................................................................................................................................. 105 

உைகின் மிகெச்ிறியப் படப்புள்ளிகள் (Pixel) ............................................................................................. 106 
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பிரபஞ்ெத்தின் குளிரிை் இருந்து மின்ொரம் ......................................................................................... 108 

உைகின் முதை் சபற்நறார் வாரியான மரபணு ............................................................................... 108 

மிகப்சபரிய திட்டங்கள் ................................................................................................................................................. 109 

அை்டிமா துநை ............................................................................................................................................................................ 109 

நிைவிை் சபண் ........................................................................................................................................................................... 110 

பழலமயான பனி யுகம் .................................................................................................................................................. 111 

ஆந்த்நராநபாசீன் காைம் ............................................................................................................................................. 111 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் ............................................................................................................................................................................ 112 

சகாண்லடக் கடலை – மரபணு பன்முகத் தன்லம ...................................................................... 112 

எவசரஸ்ட் மலையிை் உள்ள கழிவுப் சபாருடக்ள் .......................................................................... 112 

ஊடகம் மற்றும் பருவ நிலை மாற்றம் .......................................................................................................... 113 

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


                   
 

 

வறண்டு சகாண்டிருக்கும் வடகிழக்கு இந்தியா ........................................................................... 113 

பாஜிராவ் ........................................................................................................................................................................................... 114 

பை்லுயிர்ப் சபருக்க  அறிக்லக ............................................................................................................................ 115 

புதிய வலக குழிப் பாம்பு ............................................................................................................................................. 115 

ஆசிய சிங்கம் ............................................................................................................................................................................. 116 

பழுப்பு கரடி மீள்நதான்றை் ........................................................................................................................................ 116 

உறுப்பினர் நாடுகளின் மாநாடு ........................................................................................................................ 117 

உயிரிவழிெ ்சீராக்கம் ....................................................................................................................................................... 118 

இறப்பிலிருந்து இரண்டு முலற மீளுதை் ................................................................................................. 118 

உள்நாடட்ு யாக் எருதுகள்  இறப்பு .................................................................................................................... 119 

மலழலய விரும்பும் பாம்பு ....................................................................................................................................... 119 

சென்டாய் கட்டலமப்பு ..................................................................................................................................................... 120 

எை்நிநனா நமாநடாக்கி .................................................................................................................................................. 120 

ெட்ட விநராதமான வனவிைங்குகள் வரத்்தகம் ................................................................................ 121 

சுற்றுெச்ூழை் கார்பன் லட ஆக்லஸடு ....................................................................................................... 123 

நபாக்குவரத்து சநரிெைாை் ஏற்படும் மாசுபாடு .............................................................................. 123 

30 ஆயிரம் அடி உயரத்திை் கூட்ட சநரிெை் ................................................................................................ 124 

பின்னி – இந்தியாவின் ஒராங்குட்டான் ....................................................................................................... 124 

மாநிைெ ்செய்திகள் ..................................................................................................................................................................................... 125 

ொந்துெ ்சிற்பங்கள் .............................................................................................................................................................. 125 
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TNPSC துளிகள் 

❖ லெபனானின் தலெநகரான லபய்ரூட் நகரமானது 24 மணி நநரத்திெ் நகரத்திெ் அதிக 

எண்ணிக்லகயிொன நதசியக் லகாடிகலை உயரத்்தியதற்காக புதிய கின்னஸ் உெக 

சாதலனலயப் பலடதத்ுை்ைது. இங்கு 26,852 நதசியக் லகாடிகை் உயரத்்தப்படட்ன. 

❖ இஸ்நரலிெ் உை்ை லெடிலபாருை் குன்றிெ் இந்தியாவின் முன்னாை் பலடத் தைபதியான JFR 

நேக்கப் என்பெரின் லபயலர லபயரப்் பெலகயிெ் லபாறிதத்ு அந்நாடு 

கவுரெப்படுத்தியுை்ைது.  

o 1971 ஆம் ஆண்டு ெங்க நதசத்தின் விடுதலெப் நபாருக்குப் பின்னர ் டாக்காவிெ் 

பாகிஸ்தான் பலடகை் சரணலடய இெர ்நபசச்ு ொரத்்லதகலை நமற்லகாண்டார.்  

❖ கிரக்ிஸ்தான் நாட்டின் பிஸ்நகக் நகரிெ் நலடலபற்ற ஷாங்காய் ஒதத்ுலைப்பு அலமப்பின் 

(SCO - Shanghai Cooperation Organisation) பாதுகாப்பு அலமசச்ரக்ை் சந்திப்பிெ் இந்தியாவின் 

பாதுகாப்பு அலமசச்ர ்நிரம்ொ சீதாராமன் கெந்து லகாண்டார.்  

o இசச்ந்திப்பின் ஒரு பகுதியாக இெர ்சீனாவின் பாதுகாப்புத் துலற அலமசச்ரான 

லெய் லபன்ஜி என்பெலர சந்திதத்ுப் நபசினார.்   

❖ ொக்காைர ்சரிபாரக்்கும் காகித தணிக்லகச ்நசாதலன மற்றும் மின்னணு ொக்குப்பதிவு 

இயந்திரங்கைின் செயல்பாடுகள் குறிதத்ு பபாலியான புகாரக்ளள அளிப்பவரக்ளுக்கு 

ஆறு மாதம் சிளைத ் தண்டளனயும் ரூ.1000 அபராதத ் சதாளகயும் விதிக்க பதரத்ல் 

நடத்ளத விதிமுளைகளின் 49MA என்ற விதியானது வழிவளக செய்கின்ைது. 

o இந்த விதியானது அரசியலளமப்புெ ் ெடட்த்திை்கு முரணானது என்று 

அறிவிப்பதை்காக மனு ஒன்று உெெ் நீதிமன்ைத்தில் தாக்கல் செய்யப்படட்ுள்ளது. 

❖ மான்செஸ்டர ்நகரம் மை்றும் இங்கிலாந்து அணிளயெ ்பெரந்்தவரான ரஹீம் ஸ்சடரல்ிங் 

என்பவர ் கால்பந்து எழுதத்ாளரக்ள் மன்ைத்தினால் (FWA - Football Writers' Association) 2019 

ஆம் ஆண்டின் கால்பந்து வீரராக சபயரிடப்படட்ுள்ளார.்  

❖ இந்தியத் பதரத்ல் ஆளணயமானது பயங்கரவாதெ ் செயல்களில் ஈடுபட்டெர ் என்று  

குை்ைம் சுமத்தப்பட்ட பிபேபி பவட்பாளரான ொத்வி பிராக்யா தாக்கூர ் என்பவளரப் 

பபாபாலில் 72 மணி பநரங்களுக்குப் பிரெெ்ாரம் செய்யத் தளட விதிதத்ுள்ளது (பம 01, 2019). 

o உயிரிழந்த இந்தியக் காெல் துளை  அதிகாரி பேமந்த் காரக்பர மை்றும் பாபர ்

மசூதி இடிப்பு குறித்த இவரது ெமீபத்திய கருதத்ுகளுக்கு இெருக்கு கண்டனம் 

சதரிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளை நளடசபறும் உலக படபிள் சடன்னிஸ் ொம்பியன்ஷிப் 

பபாட்டியின் 2024 ஆம் ஆண்டின் பதிப்ளப நடதத்ுவதை்கான ஏலத்தில் கலந்து சகாள்ள 

இந்திய படபிள் சடன்னிஸ் கூட்டளமப்பு முடிவு செய்துள்ளது. 

❖ பதசிய இளணய அளமப்பிலிருந்து தனது நாட்டின் இளணயத்ளதத் 

தனிளமப்படுத்துெதற்கு ரஷ்ய அதிகாரிகளுக்கு அனுமதியைிப்பதை்காகவும் ஒரு புதிய 

பதசிய இளணய அளமப்ளப உருவாக்குவதை்காகவும் ஏற்படுத்தப் படட்ுள்ள ஒரு 

ெட்டத்தில் ரஷ்ய அதிபர ் விளாடிமிர ் புடின் 2019 ஆம் ஆண்டு பம 01 அன்று 

ளகசயழுத்திட்டார.்  

o இந்தெ ்ெட்டத்தின் பநாக்கமானது நிகழ்பநர (ஆன்ளலன்) தகவல் சதாடரப்ுகளளத் 

தளட செய்வதாகும். 

❖ இலங்ளக அதிபர ் ளமத்திரிபாலா சிறிபெனா முகத்ளத மளைக்கக் கூடிய புரக்ா, முகத் 
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திளர அல்லது மனிதரக்ளின் அளடயாளத்ளத கண்டுபிடிப்பளதத் தடுக்கும் எந்தசவாரு 

சபாருளின் மீதும் தளட விதிக்கப்படுவதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ தமது தீவின் கட்டளமப்புக் கடட்ுப்பாடுகள் மை்றும் புவி சவப்பமயமாதல் காரணமாக 

இந்பதாபனஷியாவின் தளலநகலர ேகரத்்தாவிலிருந்து ோவா தீவின் சநரிெலான 

பகுதிகளுக்கு அப்பால் இடம் மாற்றி அளமக்க அந்நாடட்ு அதிபர ் போபகா விபடாபடா 

திட்டமிடட்ுள்ளார.் 

❖ இந்திய நாட்டின் கலாெெ்ார பாரம்பரியத்ளதக் குறிக்கும் எல்நொராக் குளகயின் 

உருவத்லத தன் பின்புறத்திெ் லகாண்ட  புதிய 20 ரூபாய் பநாடட்ுகள் புழக்கதத்ில் 

விடப்பட விருக்கின்ைன. இந்த பநாடட்ுகளின் அடிப்பளடயான வண்ணம் பசுளம கலந்த 

மஞ்ெளாகும். 

o இது இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் ஆளுநரான ெக்தி காந்த தாஸ் என்பவரால் 

ளகசயழுத்திடப்பட விருக்கின்ைது.  

❖ சவளிநாடட்ு சநகிழிக் கழிவுப் சபாருடக்ளின் இைக்குமதி மீதான சீன அரசின் 

தளடயானது ெரவ்பதெ சநகிழிப் சபாருடக்ள் மறுசுழை்சி சதாழிை்ொளலகள் மை்றும் 

சநகிழிக் கழிவுப் சபாருடக்ளள அப்புைப்படுதத்ுதல் ஆகியவை்ளைப் பாதிதத்ுள்ளது. 

o வளரந்்த நாடுகள் தங்களது சநகிழிக் கழிவுப் சபாருடக்ளள சதன்கிழக்கு ஆசிய 

நாடுகள் மை்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் சகாடட்ுெதற்குத்  தீரம்ானிதத்ுள்ளன. 

❖ இந்திய மருதத்ுவ ஆளணயமானது எம்பிபிஎஸ் படிப்பிை்குப் புதிய பாடத ் திட்ட 

வளரளவத ்தயாரித்துள்ளது. இந்தப் புதிய  பாடத் திட்டமானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மாதத்திலிருந்து செயல்பாடட்ுக்கு வரவிருக்கின்ைது. 

o எம்பிபிஎஸ் படிப்பிை்கான பாடத் திட்டமானது 21 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு 

தை்சபாழுது திருத்தியளமக்கப் படுகின்ைது. 

❖ வாக்காளரக்ளால் ளகசயழுத்திடப்பட்ட “திரும்பப் சபறும் மனுவின்” சவை்றிளயத் 

சதாடரந்்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஐக்கிய இராே்ஜியத்தின் முதலாவது 

பாராளுமன்ை உறுப்பினராக பிபயானா ஒனாென்யா உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

o தண்டளனக்குள்ளான பாராளுமன்ை உறுப்பினளரப் பதவியிலிருந்து நீக்குவதை்கு 

பதிவு செய்யப்பட்ட தகுதியான வாக்காளரக்ைிெ் 10 ெதவீதம் பபர ்திரும்பப் சபறும் 

மனுவில் ளகசயழுத்திட பவண்டும்.  

❖ தன்னிெள்ெயாக இயங்கும் ஒரு கூட்டரசு ஆளணயமான ெரவ்பதெ மதெ ்

சுதந்திரத்திை்கான அசமரிக்க ஆளணயத்தின் அறிக்ளகயின்படி, “2018 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் மதெ ் சுதந்திர நிளலயானது ஒடட்ுசமாத்த ெரிளவக் கண்டுள்ளது” என்று 

அந்த அளமப்பு கூறியுள்ளது.   

❖ பத்திரிக்ளகயாளரான ெபா நக்வி 2019 ஆம் ஆண்டின் மக்களளவத ்பதரத்லுக்கு பிந்ளதய 

கூட்டணி அரசு அளமவதின் வாய்ப்புகளளத் திைனாய்வு செய்து “ேூகாத் அரசியெ் : 

அரசியல் கூட்டணி ளகபயடு” எனும் புத்தகத்லத எழுதியுள்ளார.் 

❖ கிரக்ிஸ்தானில் உள்ள பிஷ்பகக்கில் ஷாங்காய் ஒதத்ுலைப்பு அளமப்பின் பாதுகாப்பு 

அளமெெ்ரக்ளுக்கான மாநாடு நளடசபை்ைது. 

❖ உலக நிரவ்ாக அளமப்பினால் உலக ோக்கி கூட்டளமப்பின் சுகாதாரம் மை்றும் 

பாதுகாப்பு குழுவின் தளலவராக நியமிக்கப்படட்ுள்ள முதல் இந்தியராக பிஹு கல்யாண் 

நாயக் ஆகியுள்ளார.் 

❖ பிப்ரவரி 27 அன்று இந்திய விமானப் பளட பமை்சகாண்ட நடவடிக்ளககளுக்கு எதிரான 

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


                   
 

 

பாகிஸ்தான் விமானப் பளடயின் பதிசலதிரப்்பு நடவடிக்ளகயானது ‘Operation Swift Retort’ 

என நிலனவு கூைப்படும் என்று பாகிஸ்தானின் விமானப் பளடத ் தளலவர ்

சதரிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ அலனதத்ு மின் ொகனங்களுக்கும், அெற்லற ொங்கப்படட் ஆண்டுகலைக் கணக்கிெ் 

எடுதத்ுக் லகாை்ைாமெ், பசல்ச நிறத்தாொன எண் தகடுகலைப் லபாருதத்ுெலதக் 

கட்டாயமாக்குமாறு மத்திய அரசாங்கமானது அலனதத்ு மாநிெ அரசுகைின் 

நபாக்குெரதத்ுத் துலறகலையும் நகடட்ுக் லகாண்டுை்ைது. 

❖ முன்னாை் இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியின் ஆளுநர ்மற்றும் லபாருைாதார ெெ்லுநரான டாக்டர ்

ரகுராம் ராேன் “மூன்ைாவது தூண் : ெந்ளதகள் மை்றும் நாடுகள் ஆகியலெ ெமூகங்களள 

எவ்வாறு பின்னுக்குத் தள்ளுகின்ைன” என்ை ஒரு புத்தகத்ளத எழுதியுள்ளார.் 

❖ ஐக்கிய இராே்ஜியம் சுை்றுெச்ூழல் மை்றும் பருவநிளல சநருக்கடி நிலெயிலன 

அறிவிதத்ுை்ைது. இத்தலகய லநருக்கடி நிலெயிலன அறிவிக்கும் முதலாவது பதசிய 

அரசாங்கம் இதுொகும். 

o இந்த சநருக்கடி நிளலயானது அளனதத்ு அரொங்கக் சகாள்ளககளிலும் பருவ 

நிளல மை்றும் சுை்றுெச்ூழல் ொரந்்த சகாள்ளககளுக்கு முக்கியதத்ுவம் 

அைிக்கப்படுெலதக்  குறிக்கின்ைது. 

❖ மும்ளப பங்குெ ் ெந்ளதயானது (Bombay Stock Exchange) தனது முதலாவது சுதந்திரமாக 

செயல்படக்கூடிய இயக்குனராக சேயஸ்ரீ வியாஸ் என்பெலர நியமிதத்ுள்ளது.  

❖ ெரவ்பதெ கிரிக்சகட் கவுன்சில் சவளியிட்ட தரவரிளெப் பட்டியலில் ஒருநாள் அணியில் 

இங்கிலாந்து அணி முதலிடத்லதயும் சடஸ்ட் தரவரிளெயில் இந்திய அணி 

முதலிடத்ளதயும் தக்க ளவதத்ுள்ளது.  

❖ பிஎஸ்என்எல் நிறுெனமானது புல்வாமா பகுதியிெ் முதன்முதொக ஒளியியல் 

மின்னிலையிலனப்  பயன்படுத்தி அதிபவக அகலக் கை்ளை பெளவயிலன  தனது ‘Bharath 

Fibre’ எனும் திட்டத்தின் மூெமாக ெைங்குகிறது. 

o  காஷ்மீர ்பள்ளத்தாக்கில் ஏை்படுத்தப்பட்ட முதலாவது நநரடி மின்னிலை நசலெ 

(FTTH - fibre-to-the-home) இதுவாகும். 

❖ 14-வது வருடாந்திர சீன-இந்திய எல்ளல வரத்்தகமானது நாதுலா நுளழவு வாயிலின் 

திைப்புடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதத்ருணத்தில் எல்ளலப் பகுதியிெ் உள்ள இந்திய 

மை்றும் சீன அதிகாரிகள் ொல்ளவகளளப் பரிமாறிக் சகாண்டனர.் 

o சீன வரத்்தகரக்ள் தங்களது சபாருடக்ளள விை்பளன செய்வதை்காக நாதுலா 

கணவாய்க்கு அருகிலுள்ள இந்தியாவின் சஷரதாங் பகுதிக்கு வருகின்ைனர.் 

இந்திய வரத்்தகரக்ள் தங்களது சபாருடக்ளள விை்பளன செய்வதை்காக திசபத் 

தன்னாட்சி உரிளமயுளடய ரிலசங்காங்  பகுதிக்கு வருகின்ைனர.் 

❖ ஸ்ரீளவஷ்ணவ பாரம்பரியத்ளதெ ்சாரந்்த புகழ்சபை்ை ததத்ுவவியலாளரான “ஸ்ரீ பவதாந்த 

பதசிகன்” என்பவரின் 750-வது பிைந்த தினத்தின் நிளனவாக பம மாதம் 02 ஆம் பததியன்று 

இந்தியத் துளணக் குடியரசுத ் தளலவர ்தபால் தலெ ஒன்றிலன சவளியிட்டார.் 

o இபத நிகழ்ெச்ிளய 2018 ஆம் ஆண்டு ேூளல அன்று ஐக்கிய இராே்ஜியத்தின் 

இலண்டன் நகரிெ் உள்ள சபாது அளவ வளாகத்தில் பிரிட்டீஷ் 

பாராளுமன்ைவாதிகள் ஒன்றிளணந்து சகாண்டாடினர.் 

❖ மகாத்மா காந்தியின் 150-வது பிைந்த தினத்ளத அனுெரிப்பதை்காக, முதன்ளம அறிவியல் 

ஆபலாெகர ் அலுவலகம் மை்றும் சடல்லியில் உள்ள இந்தியத ் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

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


                   
 

 

ஆகியளவ ஒன்றிளணந்து இந்தியாவில் கழிவு பமலாண்ளமளய செயல்படுதத்ுவதை்காக 

“கழிவுப் சபாருளிலிருந்துப் பயனுை்ை சபாருடக்ளள உை்பத்தி செய்யப்படும் 

சதாழில்நுட்பத்திை்கான சிைப்புமிகு ளமயத்ளத” (“Centre of Excellence for Waste to Wealth 

Technologies”) அளமக்கவுள்ளது.  

❖ 1979 ஆம் ஆண்டு நம 04 அன்று ஐக்கிய இராே்ஜியத்தின் முதெ் லபண் பிரதமராக 

மாரக்லரட் தாடச்ர ்நதரந்்லதடுக்கப்பட்டார.்  

❖ லபருநிறுென சமூகப் லபாறுப்புலடலம (Corporate Social Responsibility - CSR) என்ற திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக எெ்ஐசி வீடட்ுெசதி நிதியியெ் நிறுெனம், நொக் பாரதி என்ற கெ்வி 

நிறுெனதத்ுடன் இலணந்து “உதயம்” என்று லபயரிடப்படட் ஒரு திறனைிக்கும் லமயத்லத 

லபங்களூருவிெ் லதாடங்கியுை்ைது. 

❖ சரெ்நதச கிரிக்லகட் குழுமமானது (International Cricket Council - ICC) ஒரு விரிவுபடுத்தப்பட்ட 

ஆண்களுக்கான 20 ஓெர ் கிரிக்லகட் நபாட்டியின் சரெ்நதசத் தரெரிலசலய 

லெைியிட்டிருக்கின்றது. இந்தத் தரெரிலசயிெ் லமாத்தம் 80 அணிகை் பங்கு லபற்றுை்ைன.  

o சமீபத்திய பட்டியலிெ் இந்தியா 260 புை்ைிகளுடன் மூன்று இடங்கை் பின்தங்கி 5-ெது 

இடத்திெ் உை்ைது. இந்தப் படட்ியலிெ் பாகிஸ்தான் முதலிடத்திெ் உை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பம 02 ஆம் பததியின்படி இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான 91 நீரத்் 

பதக்கங்களின்  நீர ்பெமிப்பு அளவானது 40.592 BCM ஆக உள்ளது என்று மத்திய நீர ்வளத் 

துளை அளமெெ்கம் சதரிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்த அளவானது இந்த நீரத்் பதக்கங்களின் சமாத்த பெமிப்புத் திைனில் 25 

ெதவிகிதம் மடட்ுபம ஆகும். 

❖ ெரவ்பதெத் தரவுக் கழகத்தின் (International Data Corp) புள்ளியியல் அறிக்ளகயின்படி 

சீனாளவெ ் பெரந்்த மின்னணு சபருநிறுவனமான ஹுவாய் ஆனது உலகளவில் திைன் 

பபசி விை்பளனயில் ஆப்பிள் நிறுவனத்ளதப் பின்னுக்குத ் தள்ளி 2 ஆம்  இடத்ளதப் 

பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ சதாடரந்்து இரண்டாவது ஆண்டாக, இந்தியாவிை்கு கெெ்ா எண்சணளய அைிக்கும் 

முன்னணி நாடாக ஈராக் உருசவடுத்திருக்கின்ைது. 

o 2018-19 ஆம் நிதியாண்டிெ் இந்தியக் கசச்ா எண்லணய்த் நதலெயிெ் 5-ெ் ஒரு 

பங்குக்கும் நமற்பட்ட எண்லணலய ஈராக் இந்தியாவிற்கு ஏற்றுமதி லசய்கின்றது 

(46.61 மிெ்லியன்  டன்கை்). 

❖ இந்தியக் கப்பற்பலடக்காக குலறந்த ஆைத்திெ் பயணிக்கக் கூடிய 8 நீரம்ூை்கி எதிரப்்பு 

நபாரக்் கப்பெ்கலை (ASWSWC - Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts) 

கட்டலமப்பதற்காக ரூபாய் 6,000 பகாடி மதிப்பிலான ஒரு ஒப்பந்தத்ளத 

சகால்கத்தாளவெ ் பெரந்்த “காரட்ன் ரீெ ் ஷிப் பில்டரஸ்் மை்றும் இன்ஜீனியரஸ்்” என்ை 

நிறுவனத்திை்கு மத்தியப் பாதுகாப்புத் துளை வழங்கியுள்ளது. 

o இந்தக் கப்பல்கள் கடலில் உள்ள நிலத்தடி இலக்குகளளத் தடுதத்ு அவை்ளைத் 

தாக்கி அழிக்கும் திைன் சபை்றிருக்கும். 

❖ பநாபல் இலக்கியப் பரிளெ வழங்கும் ஸ்வீடன் நிறுவனமானது பபராசிரியர ் பமடஸ்் 

மாெ்ம் என்பவளரத் தனது புதிய நிரந்தர செயலாளராக நியமிதத்ுள்ளது. இவர ் 2018 

மை்றும் 2019 ஆகிய இரு ஆண்டுகளுக்கான இலக்கியத்திை்கான பநாபல் பரிசிளன 

அறிவிக்கும் குழுவின் தளலவராக இருக்கின்ைார.் 

o கடந்த 70 ஆண்டுகளில் முதல்முளையாக 2018 ஆம் ஆண்டில் இலக்கியத்திை்கான 

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


                   
 

 

பநாபல் பரிசு வழங்கப்படவில்ளல. 

❖ பநபாளத்ளதெ ் பெரந்்த 18 வயதான பந்தானா பநபாள் என்ை ஒரு சபண் சதாடரந்்து 126 

மணி பநரங்கள் நடனமாடி, “ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் நீண்ட பநர நடன மராத்தான்” என்ை 

பிரிவில் உலக கின்னஸ் ொதளனளயப் பளடதத்ிருக்கின்ைார.் 

o 2011 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாளவெ ் பெரந்்த கலாமண்டலம் பேம்லதா என்பவர ்

நிகழ்த்திய ொதளனளய இவர ் முறியடித்திருக்கின்ைார.் பேம்லதா 123 மணி 

பநரம் 15 நிமிடங்கள் சதாடரந்்து நடனமாடி ொதளன நிகழ்த்தியிருந்தார.்  

❖ பதசியத ் தூய்ளம கங்ளகத் திட்டத்தின் (National Mission for Clean Ganga - NMCG) 

இளணயதளம் மீதான ஒரு அறிக்ளகயின்படி, 2015 ஆம் ஆண்டிை்குப் பிைகு நமாமி கங்ளக 

திட்டத்தின் கீழ் சதாடங்கப்படட் 100 கழிவுநீர ்கடட்ளமப்புத் திட்டங்களில் 10 திட்டங்களள 

மடட்ுபம பமாடி தளலளமயிலான அரசு நிளைவு செய்துள்ளதாகக் கூறியுள்ளது. 

❖ பதசிய நிறுவனெ ்ெட்ட பமல்முளையீடட்ுத் தீரப்்பாயமானது (National Company Law Appellate 

Tribunal - NCLAT) ஐஎல்&எப்எஸ் மை்றும் அதன் குழும நிறுவனங்கை் தாங்கை் ொங்கிய கடன் 

சதாளகளய குறித்த காலத்திை்குள் செலுத்தாமல் இருப்பின் அெரக்ைது வங்கிக் 

கணக்குகளள வாராக் கடன்களாக (NPA - non-performing assets) அறிவிப்பதை்கு 

வங்கிகளுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

o கடனாக அல்லது முன்சதாளகயாகக் சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிதியின் அெல் 

அல்லது வட்டித ் சதாளக சதாடரந்்து 90 நாடக்ளாக செலுத்தப்படாமல் இருப்பின் 

அளவ வாராக் கடன் எனப்படும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் ெரக்கு மை்றும் பெளவகள் வரி வசூலானது 

எப்சபாழுதும் இல்லாத அளவுக்கு ரூ. 1.13 இலடெ்ம் பகாடிளய எட்டியுள்ளது. 

o மாரெ் ்மாதத்தில் அரொங்கமானது 1.06 இலடெ்ம் பகாடிளய வசூலிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்திய பாரத வங்கியானது பெமிப்பு கணக்கு மை்றும் குறுகிய காலக் கடன்கள் மீதான 

தனது வட்டி விகிதத்ளத இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் சரப்நபா விகிதத்துடன் 

இளணதத்ுள்ளது. 

o 1 இலடெ்த்திை்கும் குளைவாக உள்ள பெமிப்புக் கணக்கிை்கான வட்டி விகிதம் 3.5 

ெதவிகிதமாகும். 1 இலடெ்த்திை்கும் அதிகமாக உள்ள பெமிப்புக் கணக்கிை்கான 

வட்டி விகிதம் 3.25 ெதவிகிதமாகும். 

❖ ஆசிய ஒதத்ுலைப்பு கெந்துலரயாடெ் கூடுலகயின் 16-ெது அலமசச்ரக்ைின் மாநாடானது 

கத்தார ் நாட்டிெ் நலடலபற்றது. இம்மாநாட்டின் கருதத்ுரு, “முன்பனை்ைத்தில் 

பங்குதாரரக்ள்” என்பதாகும். 

❖ பதசிய மை்றும் மாநில சநடுஞ்ொளலகளில் உள்ள களடகள், வணிக நிறுவனங்கள், 

வணிக ளமயங்கள், அளனதத்ு விடுதிகள், சபட்பரால் நிளலயங்கள், மருதத்ுவமளனகள், 

உணவகங்கள் ஆகியளவ 24 மணி பநரமும் செயல்படுவதை்கு அனுமதிப்பதை்காக 

குேராத் விை்பளனக் கூடங்கள் மை்றும் நிறுவனங்கள் திருத்தெ ் ெட்டம், 1948 ஆனது 

திருத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது ஒழுங்குமுளை வழிகாடட்ுதல்களள ெரியாகக் 

களடபிடிக்காமல் இருந்தலமக்காக பவாடபபான் எம்.பபொ, சவஸ்டரன்் யூனியன், மணி 

கிராம் உள்பட முன்பண பணவழங்கீடட்ு பெளவகளள வழங்கும் 5 நிறுவனங்கள் மீது 

அபராதங்களள விதித்துள்ளது. 

❖ பதசியத ் திைந்தசவளிப் பள்ளி நிறுவனமானது (National Institute of Open Schooling - NIOS) 
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கை்பவரக்ளுக்கு துலண மருத்துெ பாடப் பிரிவுகளிெ் “திைன் கல்விளயப்” 

பயிை்றுவிப்பதை்காக இந்திய மருதத்ுவ கூட்டலமப்புடன் (Indian Medical Association) 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

o NIOS ஆனது உயரந்ிளல, பமல்நிளல மை்றும் சதாழில் துளைப் பிரிவுகளில் 2.7 

மில்லியன் மாணவ / மாணவிகளளக் சகாண்டுள்ளது. இது உலகின் மிகப்சபரிய 

திைந்தலெைி கல்வி அளமப்பாக விளங்குகின்ைது. 

❖ ஒருங்கிளணந்த வாழ்வாதார மதிப்பீடட்ிை்கான பசுளம மதிப்பீடட்ு ஆளணயமானது 

(Green Rating for Integrated Habitat Assessment - GRIHA) இந்தியா முழுவதும் தற்லபாழுதுை்ை 

பை்ைிகைின் சுற்றுசச்ூைெ் லசயெ்பாடுகலை மதிப்பீடு லசய்ெதற்காக “தை்சபாழுதுள்ள 

பள்ளிகளுக்கான GRIHA” என்ை ஒரு தர நிரண்யக் குறியீடள்டத ்சதாடங்கியுள்ளது. 

o இது சுை்றுெச்ூழல் மீதான தங்கள் பள்ளிகளின் சுை்றுெச்ூழெ் தாக்கம் குறிதத்ு 

மாணவரக்ள் மை்றும் ஆசிரியரக்ளுக்கு கல்வியறிளவ ஏை்படுதத்ுவளத 

பநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ வட சகாரியாவின் அதிபரான கிம் ோங் - உன் தளலளமயின் கீழ் அந்நாடு பல்பவறு 

குளைந்த வரம்புள்ள ஏவுகளணகளள ேப்பான் கடை்பகுதிக்குள் ஏவியுை்ைது. 

❖ மும்ளபயில் உள்ள டாடா அடிப்பளட ஆராய்சச்ி நிறுவனத்ளதெ ் பெரந்்த 

ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் அழுத்தத்ளதப் பபாக்கும் செரப்ராபடானின் (பவதியியல் சபயர ்: 5 – 

லஹட்ராக்ஸிடள்ரட்டளமன்) ஒரு புதிய செயல்பாடள்டக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

o இது நரம்பியல்ொர ்பநாய்களுக்குச ்சிகிெள்ெயளிப்பதை்கு உதவும். 

❖ முதன்முளையாக, ரவீந்திரநாத் தாகூரின் அரிதான எண்சணய் ஓவியங்களிெ் ஒன்ைான 

“பமக்சபத்திலிருந்து மூன்று மந்திரவாதிகள்” என்ை ஒரு ஓவியம் கெ்கத்தாவிெ் உை்ை 

இரவீந்திர பாரதி பல்களலக் கழகத்தின் வளாகத்தில் உள்ள அபநிந்திரநாத ் தாகூர ்

அரங்கத்தில் காட்சிப்படுத்தப் படவிருக்கின்ைது. 

o இந்தப் பாரள்வயிடக்கூடிய ஓவியச ் பெமிப்பு அரங்கமானது இரவீந்திரநாத் 

தாகூரின் 158-வது பிைந்த தினக் சகாண்டாட்டத்தின் பபாது திைக்கப்பட 

இருக்கின்ைது. 

❖ ஏப்ரல் 17 அன்று, ஏைத்தாழ 192.8 மில்லியன் தகுதி வாய்ந்த வாக்காளரக்ளுடன் எடட்ு 

இலடெ்த்திை்கும் பமை்பட்ட வாக்குெ ்ொவடி ளமயங்களில் இந்பதாபனசியா தனது அதிபர ்

மை்றும் ெட்ட ெளபத ்பதரத்ல்களள நடத்தியது. 

o இந்பதாபனசியாவின் பதசியத ் பதரத்ல் ஆளணயத்தின் அறிக்ளகயின்படி, 

பதரத்ளல நடத்தியதை்கு உதவியதாெ் ஏற்பட்ட பணிச ்சுலமயின் காரணமாக  311 

பதரத்ல் அதிகாரிகள் இைந்துள்ளனர ் என்றும் 2232 மக்கள் உடெ்நெம் பாதிக்கப் 

படட்ுள்ளனர ்என்றும் கூைப்படட்ுள்ளது. 

❖ ெமீபத்தில் பனாமாவில் நளடசபை்ை பதரத்லில், அந்நாடட்ு மக்கள் ேனநாயகப் புரடச்ிகர 

மாை்ைம் என்ற  கட்சியின்  பவடப்ாளரான “லாரன்டிபனா பகாரட்ிபொ” என்பவளர 

தங்களது அதிபராகத் பதரந்்சதடுத்துள்ளனர.் 

❖ பராஹிங்யா பிரெெ்ளன குறிதத்ு செய்தி சவளியிட்டதை்காக 500 நாடக்ளுக்கு பமல் 

சிளையில் இருந்த ராய்ட்டரஸ்் பத்திரிக்ளகளயெ ் பெரந்்த 2 மியான்மர ்

பத்திரிக்ளகயாளரக்ளான வா பலான் மை்றும் கியாவ் பொ ஓ ஆகிபயார ் விடுதளல 

செய்யப்படட்ுள்ளனர.்  
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❖ முதன்முளையாக, அறிவியல் மை்றும் சதாழிலக ஆராய்ெச்ி மன்ைம் - செல் மை்றும் 

மூலக்கூறு உயிரியல் ளமயத்ளதெ ் (Centre for Cellular and Molecular Biology - CCMB) பெரந்்த 

ஆராய்சச்ியாைரக்ைாெ் லடெ்த ் தீவுக் கூட்டங்களில் வாழும் மக்களின் மரபணு குறித்த 

ஆய்வுகை் நடத்தப்பட்டன. 

o இது ெடச்த ் தீவிெ் இருக்கும் லபரும்பான்லமயான மனித ெம்ச இனங்கை் 

லதற்காசியாவிலிருந்தும் கிைக்கு மற்றும் நமற்கு யூநரசியாவிலிருந்தும் சிறிய 

தாக்கங்களுடன்  லபறப்படட்ுை்ைன என்பலதக் கண்டறிந்துை்ைது. 

❖ உசச் நீதிமன்ற தலெலம நீதிபதிக்கு எதிரான பாலியெ் துன்புறுத்தெ் குறிதத்ு பணி 

நீக்கம் லசய்யப்பட்ட ஒரு லபண் அைித்த புகாரின் மீது “ஒருதலெப் படச்மாக” விசாரிக்க 

நெண்டாம் என்று எஸ்.ஏ நபாப்நட தலெலமயிொன உசச் நீதிமன்றத்தின் 3 

உறுப்பினரக்லைக் லகாண்ட உை் விெகாரக் குழுவிற்கு நீதியரெர ் DY ெந்திரசூட் கடிதம் 

எழுதியுள்ளார.் 

o “ஒருதளலப் படெ்ம்” (ex parte) என்பது எதிரத்் தரப்பினரின் பிரதிநிதிதத்ுவம் அல்லது 

அவருக்கு அறிவிக்காமல் மை்சைாரு தரப்பினளர ளவதத்ு நடத்தப்படும் ஒரு ெட்டப் 

பூரவ் நடவடிக்ளகயாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பம 07 ஆம் பததி அன்று பெவ சேயந்தி அனுெரிக்கப்பட்டது. பெவ 

சேயந்தி என்பது 12 ஆம் நூை்ைாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு இந்து சமயத்லதச ்நசரந்்த கன்னடக் 

கவிஞரான பெவண்ணாவின் பிைந்த தினமாகும். 

❖ பின்லாந்தின் பராவாசநய்மியில் நளடசபை்ை ஆரக்்டிக் ஆளணயத்தின் 

அளமெெ்ரக்ளுக்கிளடபயயான 11வது ெந்திப்பின் பபாது அரொங்கங்களுக்கிளடபயயான 

மன்ைமான ஆரக்்டிக் ஆளணயதத்ிை்கு இந்தியா “பாரள்வயாளராக” மீண்டும் 

பதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ ஈரான் அதன் யுபரனியம் செறிவூட்டல் திட்டம் மை்றும் அணுக்கரு ஒப்பந்தம் ஆகியவை்ளை 

நிறுதத்ுவதை்காக எடுக்கப்படட்ு வரும் தனது சில உறுதிலமாழிகலை  குளைக்கும் என்று 

சதரிவிதத்ுள்ளது. 

o 2015 ஆம் ஆண்டில் ளகசயழுத்திடப்பட்ட “ஒருங்கிளணந்த கூடட்ு  நடவடிக்ளகத ்

திட்டம்” (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action) என்று அறியப்படும் பலதரப்பு 

ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுவதாக அசமரிக்கா அறிவித்ததை்குப் பதிலளிக்கும் 

விதமாக ஈரான் இவ்வாறு சதரிவித்துள்ளது.  

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது முன்னுரிளமத் துளைக்கு கடனளித்தல் திட்டத்தின் கீழ் 

தகுதியானவரக்ளுக்கு மண்டல ஊரக வங்கிகள் (RRB - Regional Rural Banks) மை்றும் சிறு 

நிதியியல் வங்கிகை் மூெம் ெைங்கப்படும் வீடட்ு வெதிக் கடன் வரம்புகளள பமம்படுத்த 

முடிவு செய்துள்ளது. 

o இது இதர பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளுடன் ஒரு பபாட்டிளய ஏை்படுதத்ும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது.  

❖ இந்திய வரத்்தக சதாழில்துளைக் கூட்டளமப்பினால் (The Federation of Indian Chambers of 

Commerce and Industry - FICCI) சவளியிடப்படட் “இந்தியாவின் உள்நாடட்ு சுை்றுலா: 

வாய்ப்புகளளத்  திைத்தல்” என்ை தலெப்பு லகாண்ட ஒரு அறிக்ளகயானது இந்தியாவின் 

MICE/ளமஸ் (Meetings, Incentives, Conferneces, Exhibition/ெந்திப்புகள், ெலுளககள், 

கருத்தரங்கங்கள், கண்காட்சி) சுை்றுலா ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 8 ெதவிகிதம் வளரந்்துக் 

சகாண்டிருப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 
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o FICCI என்பது 1927 ஆம் ஆண்டில் மகாத்மா காந்தியின் ஆபலாெளனயின் பபரில் 

G.D. பிரல்ா மை்றும் புருபஷாத்தம் தாஸ் தாகூர ் தாஸ் ஆகிபயாரால் 

உருவாக்கப்பட்ட இந்தியாவின் வணிக நிறுவனங்களின் ஒரு  கூட்டளமப்பாகும்.  

❖ ேப்பானின் மிகப்சபரிய முடள்ட உை்பத்தியாளரான ஐஎஸ்இ புடஸ்் (ISE Foods) என்ை 

நிறுவனதத்ுடன் இந்தியா புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

o இந்தியா முழுவதும் உள்ள பகாழிப் பண்ளணகளிெ் கழிவு பமலாண்ளம, 

பநாயிளனக் கண்டறிதல் மை்றும் முடள்டகளின் தரத்திளன உயரத்த்ுதல் 

ஆகியளவ இதன் பநாக்கங்களாகும். 

❖ இந்தியாவில் இைக்குமதி செய்யப்படும் சபாருடக்ளளெ ் ொரந்்திருப்பளத 

குளைப்பதை்காக “AJIT” (அஜித்) என்ை ஒரு நுண்செயலிளய மும்ளபயில் உள்ள இந்தியத் 

சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்ளதெ ்ொரந்்த சபாறியாளரக்ள் உருவாக்கியுள்ளனர.் 

o பமலும் இது குறித்த தகவல்களுக்கு இங்பக சொடுக்கவும். 

https://www.tnpscthervupettagam.com/indias-first-indigenous-microprocessor/   (பததி : 

10.11.2018). 

❖ இந்திய வருவாய்ப் பணி அதிகாரி மை்றும் முன்னாள் பபாளதப் சபாருள்கள் துளை 

ஆளணயரான ேகஜித் பொடியா ஐக்கிய நாடுகள் சபாருளாதார மை்றும் ெமூக 

ஆளணயத்தினால் ெரவ்பதெப் பபாளதப் சபாருடக்ள் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திை்கு (INCB - 

International Narcotics Control Board) 5 ஆண்டு காலத்திை்கு மீண்டும் 

பதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.்  

o INCB ஆனது ஐக்கிய நாடுகளின் மருந்து ஒப்பந்தங்களள செயல்படுதத்ுவதை்காக  

1961 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்படட் தனிெ ்சுதந்திர மை்றும் பகுதி நீதிதத்ுளை ொர ்

அளமப்பாகும். 

❖ “சமாத்தச ்சுை்றுெச்ூழலுக்கான அறிவியல்” என்ை பத்திரிக்ளகயில் ஆஸ்திபரலிய மை்றும் 

வங்க பதெ ஆராய்ெச்ியாளரக்ளால் சவளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்ளகயானது கால நிளல 

மாை்ைம் மை்றும் கடல்மட்ட உயரவ்ு ஆகிய இரண்டும் சுந்தரவனப் பகுதிகளள அழிதத்ு 

விடும் என்று எெெ்ரிதத்ுள்ளது. 

o சுந்தரவன ெதுப்பு நிலக் காடுகள் உலகின் மிகப்சபரிய ஈரநிலக் காடுகளாகும். 

இந்த வளமான சுை்றுெச்ூழலானது அெச்ுறுத்தல் நிளலயில் உள்ள விலங்கான 

வங்கப் புலி உள்ளிட்ட பலநூறு விலங்கினங்களுக்கு அலடக்கெம் அைிக்கின்ைது.  

❖ நீண்ட கால இலக்கான ஒலிம்பிக் விளளயாடட்ுகளில் கெந்து லகாை்ளும்  பநாக்கத்துடன் 

இந்திய ளகப்பந்து பபாட்டியிெ் ஆண்களுக்கான பதசிய அணிப் பிரிவின் தளலளமப் 

பயிை்சியாளராக செரப்ியாளவெ ் பெரந்்த டிராகன் மிளகபலாவிக் என்பவளர இந்தியக் 

ளகப்பந்துக் கூட்டளமப்பு நியமிதத்ுள்ளது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பம 03 ஆம் பததி முதல் பம 05 ஆம் பததி வளர இந்தியா, பிபரசில் மை்றும் 

சதன் ஆப்பிரிக்கா (India, Brazil and South Africa - IBSA) ஆகிய நாடுகளளெ ் பெரந்்த 

சஷரப்ாக்களின் (பிரதிநிதிகள்) ெந்திப்பானது பகரளாவின் சகாெச்ியில் நளடசபை்ைது.  

o IBSA இன் சஷரப்ாக்களின் ெந்திப்பிை்கு முன்பு, இபத இடத்தில் 9-வது IBSAவின் 

அளமெெ்ரக்ளுக்கிளடபயயான முத்தரப்பு ெந்திப்பு நடத்தப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் சதாழிலாளர ் தினத்தின் (பம 01) கருதத்ுருவானது, “ெமூக மை்றும் 

சபாருளாதார முன்பனை்ைத்திை்காக சதாழிலாளரக்ளள ஒன்றிளணத்தல்” என்பதாகும். 

❖ ஆசியா மை்றும் பசிபிக் பிராந்தியத்தின் வளமான கடல் மை்றும் நீடித்த கடல்ொர ் (நீலப்) 
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சபாருளாதாரத்திை்காக 5 பில்லியன் டாலர ் மதிப்பிலான செயல் திட்டத்ளத ஆசிய 

வளரெ்ச்ி வங்கி (ADB - Asian Development Bank) சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ அசமரிக்க விமானப் பளட ஆய்வகமானது நியூ சமக்சிபகாவில் உள்ள அசமரிக்க 

இராணுவத்தின் சவள்ளள நிலப்பரப்பு ஏவுகளண பொதளனப் பகுதியில் “சுய பாதுகாப்பு 

சகாண்ட அதிக ஆை்ைலுளடய பலெர ்செயல்முளை விளக்கம்” (Self-Protect High Energy Laser 

Demonstrator - SHiELD) என்ை ஒரு பலெர ்அளமப்ளப பரிபொதளன செய்தது.  

o இது பறந்து லகாண்டிருக்கும்  நபாது பெ்நெறு ஏவுகலணகலை லெற்றிகரமாக 

சுடட்ு வீை்த்தியது. 

❖ ரிளலயன்ஸ் சதாழிை்துளை நிறுவனமானது ஏைத்தாழ ரூ.620 பகாடி மதிப்பிலான 259 

ஆண்டுகள் பழளம வாய்ந்த பிரிட்டளனெ ்பெரந்்த சபாம்ளம தயாரிக்கும் நிறுவனமான 

பேம்பலய்ளஸ ளகயகப்படுத்த விருக்கின்ைது. 

o பேம்பலய்ஸ் நிறுவனம் 1760 ஆம் ஆண்டில் “பநாகா ஆரக்்” என்ை ஒை்ளைக் 

கலடலயக் லகாண்ட  நிறுவனமாக சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ பாகிஸ்தான் கிரிக்சகட் அணியின் முன்னாள் தளலவர ் மை்றும் நடச்த்திர 

ஆல்ரவுண்டரான ொகித் அப்ரிடி “விளளயாடள்ட மாை்றுபவர”் என்ை தனது 

சுயெரிளதளய எழுதியுள்ளார.் இந்தப் புத்தகமானது அப்ரிடி மை்றும் 

பத்திரிக்ளகயாளரான வோகத் S கான் ஆகிபயாரால் இலணந்து எழுதப்பட்டது.  

❖ முதன்முளையாக பிடஸ்்சபரக்் பல்களலக் கழகத்ளதெ ் பெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 

நுண்ணுயிரக்் சகால்லி எதிரப்்பு பநாய்த ் சதாை்றுடன் இருக்கும் ஒரு பநாயாளிக்கு 

சிகிெள்ெயளிப்பதை்காக மரபணு மாை்ைப்பட்ட ளவரஸ்களளப் பயன்படுத்தினர.் 

o இது 2019-ஆம் ஆண்டு பம மாதம் 8-ஆம் பததி இயை்ளக மருத்துவம் என்ை 

பத்திரிக்ளகயில் பிரசுரிக்கப்பட்டது. 

❖ ஐஸ்லாந்து ஆராய்ெச்ியாளரக்ளின் தளலளமயிலான ஒரு பன்னாடட்ுக் குழுவானது 

காரப்ன்-ளட-ஆக்ளஸடு வாயுளவப் பாளையாக மாை்ைக் கூடிய ஒரு முளைளயக் 

கண்டறிந்துள்ளது. இந்தப் பாளையானது புவி சவப்பமயமாதலுக்குக் காரணமாக 

விளங்கும் தீய உமிழ்வுகள் கலந்துள்ள காை்ளைச ்சுத்தமாக்கும். 

o இவரக்ளின் இந்த முளையானது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பமல் நளடசபை்றுக் 

சகாண்டிருக்கும் எரிமளலப் பாளையினால் காரப்ன் உறிஞ்ெப்படுகின்ற  

இயை்ளக முளைளயப் பிரதிபலிக்கின்ைது. 

❖ ஆஸ்திபரலியாவின் காந்தாஸ் என்ை விமான நிறுவனம்  QF739 என்ை சபயருளடய 

உலகின் முதலாவது சுழியக் கழிவு சகாண்ட ஒரு வணிக விமானதள்த சிடன்ியிலிருந்து 

அடிசலய்டு வளர இயக்கியது. இது தனது அளனதத்ுக் கழிவுகளளயும் மடக்ெ ் செய்தல், 

மீண்டும் அவை்ளைப் பயன்படுதத்ுதல், மறுசுழை்சி ஆகிய முலறகைின் மூலம் 

அப்புைப்படுத்தியது. 

❖ லடெ்த ்தீவுகள் ஒன்றியப் பிரபதெம், தனது சதன்ளன மரங்களின் விளளெெ்ளல அழிதத்ுக் 

சகாண்டிருக்கும் எலிகளின் எண்ணிக்ளகளயக் கடட்ுப்படுதத்ுவதை்காக சகாறிக்கும் 

விலங்குகள் பமலாண்ளமத ் திட்டத்தின் கீழ் பகரளாவிலிருந்து மூன்று போடி கூளக 

ஆந்ளதகளள வாங்கியுள்ளது. 

❖ மத்திய மளைமுக வரிகள் மை்றும் சுங்க வாரியமானது (Central Board of Indirect Taxes and 

Customs - CBIC) உலக சுங்க அளமப்பின் (WCO - World Customs Organization) ஆசிய – பசிபிக் 

பிராந்தியத்ளதெ ்பெரந்்த 33 உறுப்பினரக்ளுக்காக ஒரு ெந்திப்லப  சகாெச்ியில் ஏற்பாடு 
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லசய்தது. WCO-ஆனது எல்ளல தாண்டிய வரத்்தகம் மை்றும் ெரவ்பதெ வரத்்தகப் 

நபாக்குெரத்ளத பமம்படுதத்ுவளத வலியுறுத்துகின்றது. 

o WCO ஆனது உலகின் 98 ெதவிகித வரத்்தகதள்த நிரவ்கிக்கின்ைது. இது 183 

உறுப்பினரக்ளுடன் புரூெல்ளஸக் தளலளமயிடமாகக் சகாண்டு 

செயல்படுகின்ைது. 

❖ AFRASIA வங்கியின் 2019-ஆம் ஆண்டின் உலக செல்வ இடப்சபயரவ்ு மறு ஆய்வின்படி 2018-

ஆம் ஆண்டில் அதிகெ ் செல்வம் மிக்க 5000 தனிநபரக்ள் (HNI - High Net Worth Individuals) 

அல்லது இந்தியாவின் மிகவும் செல்வம் மிக்கவரக்ளில் 2 ெதவிகிதத்தினர ்

இந்தியாவிலிருந்து இடம் சபயரந்்துள்ளனர.் 

o 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உலகின் செல்வம் மிக்க இடம்சபயரவ்ாளரக்ை் 

இடம்லபயரும் நாடுகளில் ஆஸ்திபரலியா முதலிடத்தில் உள்ளது (12,000). இதை்கு 

அடுதத்ு அசமரிக்கா (10,000) மை்றும் கனடா (4,000) ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

❖ இந்தியத் தளலளம நீதிபதி ரஞ்ென் பகாகாய் தளலளமயிலான உெெ் நீதிமன்ைக் 
சகாலீஜியமானது நீதியரெர ் அனிருத்தா பபாஸ் மை்றும் நீதியரெர ் A.S. பபாபண்ணா 

ஆகிபயாரக்ளள உெெ் நீதிமன்ை நீதிபதிகளாக நியமிப்பதை்குப் பரிந்துளரதத்ுள்ளது. 

ஆனால் இந்திய அரசு இவரக்ள் இருவரின் நியமனத்திை்கும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்ளல. 

o அரசின் இந்த முடிவானது இந்தியத் தளலளம நீதிபதியினால் ஏை்றுக் 

சகாள்ளப்படவில்ளல. இவர ் உெெ் நீதிமன்ைத்தின் சமாத்தமுள்ள 31 
நீதிபதிகளளயும் நிரப்பும் சபாருடட்ு இவரக்ளது சபயளர மீண்டும் அரசிை்கு 

அனுப்பியுள்ளார.் 

❖ இந்தியப் பணி நியமனக் கூட்டளமப்பின்படி (ISF - Indian Staffing Federation) இந்தியத் 

சதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 3 மில்லியன் புதிய 

பவளலவாய்ப்புகளள உருவாக்கும். ISF என்பது “லநகிழும் தன்லம” லகாண்ட 

பவளலொய்ப்புகளுக்கான ஒரு அளமப்பாகும். 

o செயை்ளக நுண்ணறிவு, இயந்திரங்களளப் பை்றிக் கை்ைல், சபாருடக்ளின் 

இளணயம், தரவு அறிவியல், பகுப்பாய்வு, சபருந் தரவு, சதாடர ் ெங்கிலி மை்றும் 

புலன லமய்யாக்கம்  ஆகிய துளைகளில் புதிய பவளலவாய்ப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைன. 

❖ அளனதத்ு இந்தியக் கால்பந்து கூட்டளமப்பானது குபராஷியாளவெ ் பெரந்்த முன்னாள் 

ெரவ்பதெ வீரரான இபகார ் ஸ்டிமாக்ளக இந்திய ஆண்கள் கால்பந்து அணியின் 

பயிை்சியாளராக நியமிக்கப் பரிந்துளர செய்துள்ளது. 

o 51 வயதான ஸ்டிமாக் என்பவர ் 1998-ஆம் ஆண்டில் FIFA உலகக் பகாப்ளபயில் 

மூன்ைாவது இடம் பிடித்த குபராஷியாவின் “தங்கத் தளலமுளையின்” ஒரு 

ஒருங்கிளணந்த பகுதியாக விளங்குகின்ைார.் 

❖ ெத்தீஸ்கர ்மாநில காவல் துளையானது தனது நக்ெல் எதிரப்்புப் பளடப் பிரிவான மாவட்ட 

ரிெரவ்் பாதுகாப்புப் பளடப் பிரிவில் சபண் கமாண்படாக்களள முதன்முளையாக 

இளணதத்ுள்ளது.  

o இது துளண காவல்துளைக் கண்காணிப்பாளரான திபனஸ்வரி நந்த் என்பவரின் 

தளலளமயில் 30 சபண் கமாண்படாக்களளக் சகாண்டுள்ளது. இவரக்ள் 

வனங்களில் பபார ்செய்வதை்கான விரிவான பயிை்சிளயப் சபை்றுள்ளனர.் 

❖ குரங்கு அம்ளம ளவரஸின் முதலாவது பாதிப்பானது சிங்கப்பூரில் ெமீபத்தில் பதிவு 
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செய்யப்படட்து. சிங்கப்பூர ் வந்த ளநஜீரியாளவெ ் பெரந்்த ஒருவரால் இந்த ளவரஸ் 

பரவியது. 

o இது வன விலங்குகள் அல்லது குரங்குகள், சவௌவால்கள், சகாறிக்கும் விலங்குகள் 

ஆகிய விலங்குகளின் மாமிெத்தினால் பரவுகின்ைது. வனவிலங்குகளின் 

மாமிெமானது சில ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் புரதத்தின் முக்கிய மூலமாக 

செயல்படுகின்ைது.  

❖ கத்பதாலிக்க பதவாலயத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல் அளிப்பதாக ஒருவர ்மீது ெந்பதகம் 

ஏை்பட்டால் உடனடியாக பதவாலய அதிகாரிகளிடம் புகார ் அளிக்கக் கூடிய ஒரு 

வரலாை்றுெ ்சிைப்புமிக்க ஆவணத்ளத பபாப் பிரான்சிஸ் சவளியிட்டார.் 

o பபாப்பின் இந்த முன்முயை்சியானது “பமாடூ ப்பராபிரிபயா” என்று 

அளழக்கப்படுகிைது. இது கத்பதாலிக்க சமாழியில் பபாப்பின் முன்முயை்சியிளன 

எடுதத்ுக் காடட்ும் விதமாக, அவரால் ளகசயழுத்திடப்படட்ு வழங்கப்படட் ஆவணம் 

என்பளதக் குறிக்கும். 

❖ அபயாதத்ியா நிலம் குறித்த வழக்கின் விொரளணயானது இந்திய உெெ் 

நீதிமன்ைத்தினால் 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15 ஆம் பததிக்கு தள்ளி ளவக்கப்படட்ுள்ளது.  

பமலும் இது குறித்த தகவல்களுக்கு இங்பக சொடுக்கவும்: 

https://www.tnpscthervupettagam.com/ayodhya-dispute/.  

❖ 2019  ஆம் ஆண்டு பம 09 அன்று, பிரிட்டனுக்கு அடுதத்ு பருவ நிளல குறித்த சநருக்கடி 

நிளலளய அறிவிக்கும் இரண்டாவது நாடாக அயரல்ாந்து உருசவடுத்துள்ளது. இதை்கு 

முன் பிரிட்டன் பருவநிளல குறித்த சநருக்கடி நிளலளய அறிவிதத்ுள்ளது.  

o இந்த சநருக்கடி நிளலயானது 2030 ஆம் ஆண்டில் பசுளம இல்ல வாயுக்களின் 

உமிழ்வுகளள அதிக அளவில் குளைக்கவும் ெடட்த்தினாெ் ஏற்படும் மாை்ைங்களள 

விளரவாக கண்காணிக்கவும் அரொங்கத்திை்கு அறிவுறுதத்ுகின்ைது. 

❖ அசமரிக்க மருத்துவக் கூட்டளமப்பின் பத்திரிக்ளகயில் சவளியிடப்பட்ட ஒரு 

அறிக்ளகயானது சூரிய ஒளிக் கதிரக்ளள உறிஞ்ெக் கூடிய உடலில் இடப்படும் 

களிம்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் இரொயனங்கள் இரத்த ஓட்டத்தில் நுளழந்து அதிக 

அளவிலான தீங்குகளள ஏற்படுதத்ும் என்று கண்டறிந்துள்ளது. 

o அபவாசபன்பொன், ஆக்படாகிளரலீன், ஆக்சிசபன்பொன் மை்றும் எகாம்சுபல 

ஆகியளவ இந்த இரொயனங்களாகும். 

❖ காஷ்மீர ் பகுதியில் இஸ்லாமிய தீவிரொத இயக்கத்ளதெ ் பெரந்்தவரக்ளுக்கும் இந்தியப் 

பாதுகாப்புப் பளடகளுக்கும் இளடபய நிகழ்ந்த பமாதளலயடுதத்ு இந்தியாவில் ஒரு 

பகுதியில் தங்கள் அளமப்ளப நிறுவியுள்ளதாக அந்த தீவிரவாதக் குழு முதன்முளையாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்தப் பகுதியிளன “விலாயாக் ஆப் ஹிந்த”் என்று அவரக்ள் சபயரிடட்ுள்ளனர.் இது 

ஒரு ெந்பதகத்திை்கிடமான கூை்று என்ைாலும் பாதுகாப்புத் துளை வல்லுநரக்ள் இது 

குறிதத்ு எெெ்ரிக்ளக விடுதத்ுள்ளனர.் 

❖ அபமொன் மை்றும் விண்சவளி நிறுவனமான “ப்ளு ஆரிஜின்” ஆகிய இரண்டு 

நிறுவனங்களின் தளலவரான “சேப் சபபொஸ்” என்பவர ் “ப்ளூ மூன்” (நீல நிலவு) என்று 

சபயரிடப்பட்ட நிலவில் தளரயிைங்கும் ஒரு ொதனத்ளத சவளியிடட்ுள்ளார.் 

 

o இது 2024 ஆம் ஆண்டில் நிலவின் சதன் துருவத்திை்கு மனிதரக்ளளயும் 
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கருவிகளளயும் எடுதத்ுெ ்செல்ல பயன்படுத்தப்பட விருக்கின்ைது. 

❖ நிதியியல் பெளவகளள அளிக்கும் “ஸ்டான்டரட்ு ொரட்்டரட்ு” என்ை நிறுவனத்தினால் 

சவளியிடப்பட்ட அறிக்ளகயின்படி, இந்தியா, வங்க பதெம், வியட்நாம், மியான்மர ்மை்றும் 

பிலிப்ளபன்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் 2020 ஆம் ஆண்டில் நிளலயான சபாருளாதார 

வளரெ்ச்ியானது 7 ெதவிகிதமாக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது. 

o 7 ெதவிகிதப் சபாருளாதார வளரெ்ச்ியானது ஒவ்சவாரு 10 ஆண்டுகளிலும் சமாத்த 

உள்நாடட்ு உை்பத்தி இரு மடங்காவளதயும் தலா வருமானம் உயருவளதயும் 

குறிக்கின்ைது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பம 11 அன்று, இந்தியாவினால் வாங்குவதை்கு ளகசயழுத்திடப்பட்ட 22 

அப்பாெச்ி ெலக பாதுகாப்பு வானூரத்ிகளில் முதலாவது ஒன்ளை இந்திய விமானப் 

பளடக்கு பபாயிங் நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது. 

o இந்திய விமானப் பளடத ்தளபதியான ஏ.எஸ். பூட்படாவா, வானூரத்ி வழங்கப்படும் 

விழாவில் கலந்து சகாள்வதை்காக  அலமரிக்காவின் அரிநசானா மாகாணத்தின் 

சமொவில் உள்ள பபாயிங் வானூரத்ித் தயாரிப்பு நிறுவனத்திை்கு பயணம் 

பமை்சகாண்டார.் 

❖ இந்திய இராணுவமானது 2019 ஆம் ஆண்டிளன “அடுத்த உைவினரக்ளுக்கான” ஆண்டாக 

அனுெரிக்கின்ைது. 

❖ இந்திய சபண்கள் கிரிக்சகட் அணியின் துளணத் தளலவரான ஸ்மிரிதி மந்தனாவின் 

அடள்டப் படதத்ுடன் உலகின் முதலாவது சபண்கள் கிரிக்சகட்டிை்கான பிரதத்ிபயகமான 

பத்திரிக்ளகயான “கிரிக்பஸான்” சவளியிடப்படட்து. 

❖ இந்தியாவின் பிரபல ெரவ்பதெ பமாட்டார ் பந்தய நிகழ்வின் 17-வது பதிப்பான “சடெரட்் 

ஸ்டாரம்் ராலி-2019” (Desert Storm Rally) ஆனது ராேஸ்தானில் நளடசபை்ைது. 

❖ பிரிட்டளனெ ் பெரந்்த ெண்பட ளடம்ஸ் என்ை பத்திரிக்ளக சவளியிடட்ுள்ள 2019 ஆம் 

ஆண்டின் செல்வம் மிக்கவரக்ளின் பட்டியலில், 22 பில்லியன் பவுண்டுகள் சொத்து 

மதிப்புடன் ஐக்கிய இராே்ஜியதத்ின் மிகவும் செல்வம் மிக்கவரக்ளாக இந்திய 

வம்ொவளிளயெ ் பெரந்்த ஹிந்துோ ெபகாதரரக்ள் உருசவடுதத்ுள்ளனர.் இவரக்ள் 

சதாடரந்்து மூன்ைாவது முளையாக  இந்தப் பட்டியலில் இடம் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

o ஜிம்பாநபவிெ் பிறந்த ெநெரி நமாரன் என்பெர ் லடம்ஸ் லசெ்ெம் மிக்கெரக்ைின் 

பட்டியலிெ் தரெரிலசப்படுத்தப்படட் முதொெது கறுப்பினப்  லபண் லதாழிெ் 

முலனநொராக உருலெடுதத்ுை்ைார.் 

❖ நதசியத் லதாழிெ்நுட்ப தினத்தின் கருதத்ுருொனது (நம 11, 2019), “மக்களுக்காக அறிவியல் 

மை்றும் அறிவியலுக்காக மக்கள்” என்பதாகும். 

❖ தகவல் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் இலாப பநாக்கில்லா முன்சனடுப்பு என்ை 

நிறுவனத்தினால் ளவக்கப்பட்ட சதாடர ் பகாரிக்ளககளளயடுதத்ு இன்பபாசிஸ் 

கூட்டளமப்பின் சவளிநாடட்ுப் பங்களிப்பு ஒழுங்குமுளைச ்ெட்ட உரிமத்ளத (FCRA - Foreign 

Contribution Regulation Act) மத்திய உள்துளை அளமெெ்கம் இரதத்ு செய்துள்ளது.  

o FCRA ஆனது சவளிநாடட்ு நிதிகளளப் சபை கூட்டளமப்பு மை்றும் அரசு ொரா 

நிறுவனத்திை்கு அனுமதியளிக்கின்ைது. பமலும் இந்த நிறுவனங்கள் சவளிநாடட்ு 

நிதிகளளப் சபை FCRA-ன் கீழ் கட்டாயம் பதிவு செய்ய பவண்டும். 

 

❖ ராயல் ஆஸ்திபரலிய கடை்பளடளயெ ் பெரந்்த ஒரு பீரங்கிக் கப்பலான எெஎ்ம்ஏஎஸ் 
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படாபவாம்பா ஆனது தீவிரவாத எதிரப்்பு, கடை்சகாள்ளள எதிரப்்பு மை்றும் விரிவான 

கடல்ொர ் பாதுகாப்பு முன்சனடுப்புகள் ஆகியவை்றிை்காக சென்ளன துளைமுகத்திை்கு 

வருளக புரிந்துள்ளது. பமலும் இது குறித்த செய்திகளுக்கு இங்பக சொடுக்கவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/ausindex-19/. 

❖ பகாளடக்கால சுை்றுலாவின் பபாது சபாது மக்கள் மை்றும் காவல் துளை 

ஆகிபயாரக்ளுக்கு உதவுவதை்காக “நீலகிரி பளடப் பிரிவு” என்ை 60 வீரரக்ள் சகாண்ட 

வலிளமயான தன்னாரவ்லரக்ள் பளடளய நீலகிரி மாவட்டக் காவல் துளை 

உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ அஸ்ஸாம் வன அதிகாரி ஒருெர ் இந்தியாவின் மிகெச்ிறிய மந்தாளரகளில் (Orchid) 

ஒன்ைான “சலக்கபனாரெ்ச்ிஸ் ளதவானியானா” என்பளதக் கண்டறிந்துள்ளார.் இது 

குறுகிய காலத்தில் பூக்கும் தன்ளமயுளடய தாவரமாகும். இது மிகெச்ிறிய 

அளவுளடயதாகும். இது முதன்முளையாக தை்சபாழுது பதிவு செய்யப்படட்ுள்ளது. 

o இந்த மந்தாளரயானது ளமக்பகாசேட்பராடிபராப் என்ை ஒரு ஒடட்ுண்ணித் 

தாவரமாகும். இது உணவிை்காக ஒளிெப்ெரக்்ளகளயெ ் ொரந்்து அல்லாமல் 

பூஞ்ளெளயெ ்ொரந்்து உள்ளது. 

❖ பாகிஸ்தானின் சவளிநாடட்ுக் கடன் பதளவகளளப் பூரத்்தி செய்வதை்காக அடுத்த 

மூன்று ஆண்டு காலத்திை்கு 6 பில்லியன் டாலரக்ளள அந்நாட்டிை்கு கடனாக 

வழங்குவதை்காக ெரவ்நதெ நாணய நிதியமானது (IMF - International Monetary Fund) 

அந்நாடட்ுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ ஐசிசி சபண்கள் ொம்பியன்ஷிப்பின் 3வது ஒரு  நாள் பபாட்டித ் சதாடரில் 

ஆஸ்திபரலியாவிை்கு எதிரான பபாட்டியில் 147வது விக்சகடள்ட வீழ்த்தியலதயடுத்து  

சபண்களுக்கான ஒரு நாள் ெரவ்பதெப் பபாட்டிகளில் சவை்றிகரமான சுழை்பந்து 

வீெெ்ாளராக பாகிஸ்தாளனெ ் பெரந்்த சுழை்பந்து வீெெ்ாளர ் ொனா மிர ்

உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ உலகின் முன்னிளல சடன்னிஸ் வீரரான பநாவாக் போபகாவிக் 2019 ஆம் ஆண்டின் 

பமட்ரிட் ஓபன் பட்டத்ளத சவன்றுள்ளார.் இவர ் கிரீளஸெ ் பெரந்்த சடன்னிஸ் வீரரான 

ஸ்சடபாபனாஸ் சிசீபாஸ் என்பவளர 6-3, 6-4 என்ை இரண்டு பநர ்லசடக்ைிெ் வீழ்த்தினார.் 

❖ மாணவரக்ளின் மாை்றுெ ் ொன்றிதழில் அவரின் ொதிளயக் குறிப்பிட பவண்டாம் என்று 

அளனதத்ுப் பள்ளி முதல்வரக்ளுக்கும் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித ் துளை இயக்குநர ்

சுை்ைறிக்ளக ஒன்ளை அனுப்பியுள்ளார.் 

o இந்தெ ் ொன்றிதழானது மாணவரின் ொதி குறித்த தகவல் இடம்சபை பவண்டிய 

இடத்தில் “வருமான அதிகாரிகளால் வழங்கப்படட் ொதிெ ் ொன்றிதளழப் 

பாரக்்கவும்” என்பளதக் சகாண்டிருக்கும்.  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து களடபிடிக்கப்படட் இந்திய ஆட்சிப் பணி, இந்திய காவல் பணி 

அதிகாரிகளுக்கான பணிநிளல ஒதுக்கீட்டிளன இரதத்ு செய்யும் தில்லி உயர ்

நீதிமன்ைத்தின் தீரப்்பிளன எதிரத்த்ு இந்திய உெெ் நீதிமன்ைத்தில் மத்திய அரசு சதாடுத்த 

பமல்முளையீடட்ு வழக்கிளன 2019 ஆம் ஆண்டு பம 13 அன்று விொரிக்க உெெ் நீதிமன்ைம் 

ஒப்புக் சகாண்டுள்ளது.  

o புதிய பணிநிளல ஒதுக்கீடட்ு சகாள்ளகயின்படி தரவரிளெப் படட்ியலில் 

முன்னணியில் உள்ளவரக்ளுக்கு முன்னுரிளமப் பணிநிளலயானது 

மறுக்கப்படுகின்ைது. ஆனால் தரவரிளெப் பட்டியலில் பின்நிளலயில் 

உள்ளவரக்ளுக்கு முன்னுரிளமப் பணிநிளல ஒதுக்கப்படுகின்ைது. 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/ausindex-19/


                   
 

 

❖ “தி லான்செட்” என்ை ஒரு மருத்துவப் பத்திரிக்ளகயில் சவளியிடப்பட்ட முதன்முளையாக 

இது நபான்ற ஒரு ஆய்வின்படி, ஆண்டுபதாறும் ஹீபமாசதரபி சிகிெள்ெ பதளவப்படும் 

புை்றுபநாயாளிகளின் எண்ணிக்ளகயானது 2018 ஆம் ஆண்டில் 9.8 மில்லியனிலிருந்து 2040 

ஆம் ஆண்டில் 15 மில்லியனாக உயரும் என்று கூறப்படட்ுை்ைது.  

o 2040 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் ஹீபமாசதரபி சிகிெள்ெயானது நுளரயீரல் புை்று 

பநாய் (16.4%), மாரப்கப் புை்று பநாய் (12.7%) மை்றும் மலக்குடல் புை்று பநாய் (11.1%) 

ஆகிய பநாய்களுக்குத் பதளவப்படும் என்று கண்டறியப்படட்ுள்ளது.  

❖ விரிவான அணு ஆயுதப் பரவல் தடுப்பு ஒப்பந்த அளமப்பின் (Comprehensive Test Ban Treaty 

Organization - CTBTO) நிரவ்ாகச ் செயலாளர ் இந்தியாளவ CTBT-ல் பாரள்வயாளராக 

செயல்படுவதை்கு அளழப்பு விடுதத்ுள்ளார.் 

o இந்த அளமப்பில் பாரள்வயாளராக இருப்பதனால் ெரவ்பதெக் கண்காணிப்பு 

அளமப்பிலிருந்து (IMS - International Monitoring System) இந்தியா தகவல்களள அணுக 

முடியும். IMS ஆனது உலகம் முழுவதும் 337 உணரவ்ிகளளக் சகாண்டுள்ளது. இது 

CTBT விதிமுளைகளள மீறி எந்தசவாரு நாட்டினாலும் பமை்சகாள்ளப்படும் அணு 

ஆயுத பொதளனளயக் கண்டறியும். 

❖ இந்தியாளவெ ் பெரந்்த G.S. லடச்ுமி என்பவர ் ஐசிசி பபாட்டியின் நடுவரக்ளுக்கான 

ெரவ்பதெக் குழுவிை்கு நியமிக்கப்படட் முதலாவது சபண் நடுவராக உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

இவர ் உடனடியாக ெரவ்பதெப் பபாட்டிகளில் நடுவராக செயல்பட தகுதி 

சபைவிருக்கின்ைார.் 

o இவர ் 2008-09 ஆம் ஆண்டுகளில் முதன்முளையாக உள்ளூர ் சபண்கள் கிரிக்சகட் 

பபாட்டியில் பபாட்டியின் நடுவராக செயல்பட்டார.் இவர ் சபண்களுக்கான 3 

ஒருநாள் பபாட்டிகள் மை்றும் சபண்களுக்கான 3 T20 ஓவர ்பபாட்டிகளில் நடுவராகெ ்

செயல்பட்டார.் ஆண்களுக்கான ஒரு நாள் பபாட்டிகளில் இடம்சபை்ை முதலாவது 

சபண் நடுவராக கடந்த மாதம் ஆஸ்திநரலியாவின் கிளாரி பபாபலொக் 

உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ மத்திய அரசு ெட்டவிபராத நடவடிக்ளககள் (தடுப்புெ)் ெட்டம், 1967-ன் பிரிவு 3-ன் துளணப் 

பிரிவுகளான (1) மை்றும் (3)-ன் கீழ் தமிழ்ப் பிரிவிளனவாத அளமப்பான தமிழ் ஈழ 

விடுதளலப் புலிகள் அளமப்பின் மீதான தளடளய அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு 

நீட்டிதத்ுள்ளது. இது உடனடியாக நளடமுளைக்கு வந்துள்ளது.  

❖ நாொவின் ெந்திரன் ஆய்வுப் பணி விண்கலத்தினால் (Lunar Reconnaissance Orbiter-LRO) 

எடுக்கப்படட் ஒரு படத்தின்படி, நிலா ஆனது சீராகச ் சுருங்குகின்ைது. எனபவ அதனால் 

நிலவின் பமை்பரப்பு மீது சுருக்கம் மை்றும் நடுக்கங்கள் ஏை்படுகின்ைன. 

o நிலவானது 4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவான பபாதிலிருந்து  தனது  

சவப்பத்ளத சமதுவாக இழந்து வருகின்ைது. இதனாெ் கண்டத்திடட்ு நகரவ்ுகள் 

நிலவில் ஏை்படுகின்ைன. இதனால் நிலவின் பமை்பரப்பானது 50 மீட்டரக்ளுக்கு பமல் 

சுருக்கம் அளடந்துள்ளது. 

❖ ரஹிபாய் பொமா பபாப்பர குறித்த மூன்று நிமிடம் ஓடக்கூடிய “சீடு மதர”் (Seed Mother) 

என்ை ஆவணப் படமானது 2019 ஆம் ஆண்டின் பகன்ஸ் திளரப்படத ் திருவிழாவில் 

திளரயிடப்பட விருக்கின்ைது. 

o இவர ் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தனது சொந்த கிராமமான சகாம்பால்னியில் 

காய்கறிகள், பெ்நெறு விளத வளககள் மை்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் ஆகியெற்லற 

விருத்தி லசய்ெதற்கான நதலெ குறித்த விழிப்புணரள்வ ஏை்படுத்தினார.்  
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❖ அசமரிக்காவின் ஓய்வு சபை்ை கடை்பளட அதிகாரியான விக்டர ்சவஸ்பகாபவா என்பவர ்

புவியின் ஆழமான பகுதியான பசிபிக் கடலின் மரியானா அகழியில் உள்ள பெலஞ்ெர ்

ஆழப் பகுதியில் 6.8 ளமல்களுக்கு (35,853 அடி / 10,928 மீட்டரக்ள்) கீபழ நீரில் மூழ்கி 

ொதளன பளடதத்ுள்ளார.்  

o புதிய உயிர ் இனங்கள் தவிர, இவர ் கடலின் அடிப்பரப்பில் சநகிழிக் கழிவுப் 

சபாருடக்ளளக் கண்டறிந்துள்ளார.் கடலில் 100 மில்லியன் டன்களுக்கு பமலான 

சநகிழிப் சபாருடக்ள் சகாட்டப்படட்ுள்ளது என்று கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ தமிழ்நாடு உை்பத்தி மை்றும் விநிபயாகக் கழகமானது சென்ளன அண்ணா ொளலயில் 

உள்ள துளண நிளலயத்ளத 33 கிபலா பவால்ட்/11 கிபலா பவால்ட் என்ை அளவில் 

பமம்படுதத்ுவதை்கு சகாள்ளக அளவில் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இது சென்ளன 

நகரத்தின் முதலாவது ஆளில்லா துளண மின்  நிளலயமாக உருசவடுத்துள்ளது.  

o திண்டுக்கல், மதுளர மை்றும் திருசநல்பவலி ஆகிய மாவடட்ங்கள் ஏை்சகனபவ 

ஆளில்லா துளண மின் நிளலயங்களளக் சகாண்டுள்ளன.  

❖ இந்திய சமூக அறிவியெ் மற்றும் ஆராய்சச்ி லமயத்தின் (Indian Council of Social Science 

Research - ICSSR) லபான்விைாக் லகாண்டாட்டங்கலை இந்தியத் துலணக் குடியரசுத் 

தலெெர ் லெங்கய்யா நாயுடு லதாடங்கி லெத்தார.் மத்திய மனித ெை நமம்பாடட்ு 

அலமசச்கத்தின் கீை் இயங்கும் இந்நிறுெனம் 1969 ஆம் ஆண்டிெ் உருொக்கப்படட்து.  

o ICSSR நிறுவனம் இந்தியாவில் ெமூக அறிவியலில் ஆராய்ெச்ிளய 

ஊக்குவிப்பதை்காக திட்டங்கள், ெமூகங்களின் உறுப்பினரக்ள், ெரவ்பதெக் கூடட்ுெ ்

செயல்பாடு, திைன் கட்டளமப்பு, ஆய்வுகள், சவளியீடுகள் ஆகியவை்றிை்காக நிதி 

உதவிகளள அளிக்கின்ைது. 

❖ பம 15 முதல் 22 வளர ஆசிய நாடுகளுக்கிளடபய கலாெெ்ாரப் பகிரம்ானங்களள 

ஊக்குவிப்பதை்காக ஆசிய நாகரிகங்களின் பகிரம்ானங்கள் மீதான கருத்தரங்ளக சீனா 

சபய்ஜிங்கில் நடதத்ுகின்ைது. 

o இந்தக் கருத்தரங்கின் கருதத்ுருவானது, “எதிரக்ாலப் பகிரம்ானதத்ுடன் கூடிய ஒரு 

ெமூகம் மை்றும் ஆசிய நாகரீகங்களுக்கிளடபயயான பரஸ்பர கல்வி மை்றும் 

பரிமாை்ைம்” என்பதாகும். இது ஆசியத் தீரவ்ுகைானது அதன் மக்களுக்குப் 

பயன்படுவளதயும் ஆசிய அறிவானது அரசியல் வளரெ்ச்ிளய ஊக்குவிப்பளதயும் 

ஒப்புக் சகாள்கின்ைது. 

❖ மாஹி என்ை குளைவான எளட சகாண்ட (LSA - Light Sports Aircraft) விளளயாடட்ுப் 

பபாட்டிகளுக்கான விமானத்தில் தனி நபராக அடல்ாண்டிக் லபருங்கடளலக் கடந்த 

உலகின் முதலாவது சபண்மணியாக இந்தியாளவெ ் பெரந்்த பளடத ் தளலவரான 

ஆபராகி பண்டிட் உருசவடுதத்ுள்ளார.்  

o இந்தெ ்ொதளனயானது இவரின் தை்பபாளதய “சபண்களுக்கான அதிகாரமளிப்புப் 

பயணத்தின்” ஒரு பகுதியாகும். LSA ஆனது 400 கிபலா கிராம் எளட, ஒை்ளை என்ஜின், 

மிகக் குளைந்த எளட சகாண்ட இயந்திரம் ஆகிய அம்ெங்களளக் சகாண்டது. இந்த 

விமானம் ஸ்பலாபவனியாவில் தயாரிக்கப்படட்தாகும். மாஹி இந்திய விமானப் 

பபாக்குவரதத்ுப் சபாது இயக்குனரகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படட் முதலாவது LSA 

ஆகும்.  

❖ இந்திய அரசு அளனதத்ு களடகளிலும் ஒருங்கிளணந்த பண வழங்கீடுகள் 

இளடமுகத்ளத (UPI - Unified Payments Interface) பயன்படுத்தி விளரவு பதிசலதிரப்்பு குறியீடு 

அடிப்பளடயிலான பண வழங்கீடட்ு முளைளய நளடமுளைப்படுத்த திட்டமிடட்ுள்ளது. 
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❖ பநபாளத்ளதெ ் பெரந்்த 49 வயதாகிய முன்னாள் சஷரப்ாவான (பிரதிநிதி) “காமி ரீட்டா” 

என்பவர ்இமயமளலளய 23-வது முளையாக அளடந்து உலக ொதளன பளடதத்ுள்ளார.் 

o 2018 ஆம் ஆண்டில் 22-வது முளையாக இமய மளலளய அளடந்த ொதளனளய 

இவபர முறியடிதத்ுள்ளார.் 

❖ இரகசியப் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, முக்கியதத்ுவம் அல்லாத குை்ைங்களளெ ்

செய்த குை்ைவாளிகள் மை்றும் முக்கியக் குை்ைவாளிகளள கண்டுபிடிப்பதை்கு காவல் 

துளை மை்றும் இதர நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படும் “முக அங்கீகார சமன்சபாருள்” 

தளட செய்யப்படட் முதலாவது அசமரிக்க நகரமாக ொன் பிரான்சிஸ்பகா 

உருசவடுத்துை்ைது. 

❖ சீனா, தனது நாட்டில் நிகழ்பநர (ஆன்ளலன்) களலக் களஞ்சியமான  விக்கிப்பீடியா 

ெலெதைத்தின் அளனதத்ு சமாழி வடிவங்களளயும் அணுகுவதை்குத் தளட 

விதிதத்ுள்ளதாக விக்கிமீடியா நிறுவனம் சதரிவிதத்ுள்ளது. 

o 2015 ஆம் ஆண்டு முதல், சீனாவின் “கிபரட் பயரவ்ால்” (Great Firewall) ஆனது 

விக்கிப்பீடியாவின் சீன சமாழி வடிவத்ளத அணுகுவதை்குத் தளட விதித்திருந்தது. 

நீண்ட காலமாக சீனப் பயன்பாட்டாளரக்ள் முகநூல், சுடட்ுளர, இன்ஸ்டாகிராம் 

மை்றும் இதர ெமூக ஊடகங்களளப் பயன்படுத்தாமல் இருகின்றனர.்   

❖ இந்திய சமூக அறிவியெ் மற்றும் ஆராய்சச்ி லமயத்தின் (Indian Council of Social Science 

Research - ICSSR) லபான்விைாக் லகாண்டாட்டங்கலை இந்தியத் துலணக் குடியரசுத் 

தலெெர ் லெங்கய்யா நாயுடு லதாடங்கி லெத்தார.் மத்திய மனித ெை நமம்பாடட்ு 

அலமசச்கத்தின் கீை் இயங்கும் இந்நிறுெனம் 1969 ஆம் ஆண்டிெ் உருொக்கப்படட்து.  

o ICSSR நிறுவனம் இந்தியாவில் ெமூக அறிவியலில் ஆராய்ெச்ிளய 

ஊக்குவிப்பதை்காக திட்டங்கள், ெமூகங்களின் உறுப்பினரக்ள், ெரவ்பதெக் கூடட்ுெ ்

செயல்பாடு, திைன் கட்டளமப்பு, ஆய்வுகள், சவளியீடுகள் ஆகியவை்றிை்காக நிதி 

உதவிகளள அளிக்கின்ைது. 

❖ பம 15 முதல் 22 வளர ஆசிய நாடுகளுக்கிளடபய கலாெெ்ாரப் பகிரம்ானங்களள 

ஊக்குவிப்பதை்காக ஆசிய நாகரிகங்களின் பகிரம்ானங்கள் மீதான கருத்தரங்ளக சீனா 

சபய்ஜிங்கில் நடதத்ுகின்ைது. 

o இந்தக் கருத்தரங்கின் கருதத்ுருவானது, “எதிரக்ாலப் பகிரம்ானதத்ுடன் கூடிய ஒரு 

ெமூகம் மை்றும் ஆசிய நாகரீகங்களுக்கிளடபயயான பரஸ்பர கல்வி மை்றும் 

பரிமாை்ைம்” என்பதாகும். இது ஆசியத் தீரவ்ுகைானது அதன் மக்களுக்குப் 

பயன்படுவளதயும் ஆசிய அறிவானது அரசியல் வளரெ்ச்ிளய ஊக்குவிப்பளதயும் 

ஒப்புக் சகாள்கின்ைது. 

❖ மாஹி என்ை குளைவான எளட சகாண்ட (LSA - Light Sports Aircraft) விளளயாடட்ுப் 

பபாட்டிகளுக்கான விமானத்தில் தனி நபராக அடல்ாண்டிக் லபருங்கடளலக் கடந்த 

உலகின் முதலாவது சபண்மணியாக இந்தியாளவெ ் பெரந்்த பளடத ் தளலவரான 

ஆபராகி பண்டிட் உருசவடுதத்ுள்ளார.்  

o இந்தெ ்ொதளனயானது இவரின் தை்பபாளதய “சபண்களுக்கான அதிகாரமளிப்புப் 

பயணத்தின்” ஒரு பகுதியாகும். LSA ஆனது 400 கிபலா கிராம் எளட, ஒை்ளை என்ஜின், 

மிகக் குளைந்த எளட சகாண்ட இயந்திரம் ஆகிய அம்ெங்களளக் சகாண்டது. இந்த 

விமானம் ஸ்பலாபவனியாவில் தயாரிக்கப்படட்தாகும். மாஹி இந்திய விமானப் 

பபாக்குவரதத்ுப் சபாது இயக்குனரகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படட் முதலாவது LSA 

ஆகும்.  
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❖ இந்திய அரசு அளனதத்ு களடகளிலும் ஒருங்கிளணந்த பண வழங்கீடுகள் 

இளடமுகத்ளத (UPI - Unified Payments Interface) பயன்படுத்தி விளரவு பதிசலதிரப்்பு குறியீடு 

அடிப்பளடயிலான பண வழங்கீடட்ு முளைளய நளடமுளைப்படுத்த திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ பநபாளத்ளதெ ் பெரந்்த 49 வயதாகிய முன்னாள் சஷரப்ாவான (பிரதிநிதி) “காமி ரீட்டா” 

என்பவர ்இமயமளலளய 23-வது முளையாக அளடந்து உலக ொதளன பளடதத்ுள்ளார.் 

o 2018 ஆம் ஆண்டில் 22-வது முளையாக இமய மளலளய அளடந்த ொதளனளய 

இவபர முறியடிதத்ுள்ளார.் 

❖ இரகசியப் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, முக்கியதத்ுவம் அல்லாத குை்ைங்களளெ ்

செய்த குை்ைவாளிகள் மை்றும் முக்கியக் குை்ைவாளிகளள கண்டுபிடிப்பதை்கு காவல் 

துளை மை்றும் இதர நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படும் “முக அங்கீகார சமன்சபாருள்” 

தளட செய்யப்படட் முதலாவது அசமரிக்க நகரமாக ொன் பிரான்சிஸ்பகா 

உருசவடுத்துை்ைது. 

❖ சீனா, தனது நாட்டில் நிகழ்பநர (ஆன்ளலன்) களலக் களஞ்சியமான  விக்கிப்பீடியா 

ெலெதைத்தின் அளனதத்ு சமாழி வடிவங்களளயும் அணுகுவதை்குத் தளட 

விதிதத்ுள்ளதாக விக்கிமீடியா நிறுவனம் சதரிவிதத்ுள்ளது. 

o 2015 ஆம் ஆண்டு முதல், சீனாவின் “கிபரட் பயரவ்ால்” (Great Firewall) ஆனது 

விக்கிப்பீடியாவின் சீன சமாழி வடிவத்ளத அணுகுவதை்குத் தளட விதித்திருந்தது. 

நீண்ட காலமாக சீனப் பயன்பாட்டாளரக்ள் முகநூல், சுடட்ுளர, இன்ஸ்டாகிராம் 

மை்றும் இதர ெமூக ஊடகங்களளப் பயன்படுத்தாமல் இருகின்றனர.்   

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு ஆளணயத்தின் 1267 தீரம்ானம் மூெம் உருொக்கப்பட்ட அல் 

சகாய்தா தளடவிதிப்புக் குழுவானது  ஐஎஸ்ஐஎஸ் பகாராென் மீது தளடகளள 

விதிதத்ுள்ளது. 

o ஐஎஸ்ஐஎஸ் - பக என்பது பாகிஸ்தாளனெ ் பெரந்்தவரால் 2015 ஆம் ஆண்டில் 

ஏை்படுத்தப்பட்ட ஒரு தீவிரவாத அளமப்பாகும். இது ஐஎஸ்ஐஸ் அளமப்பின் சதை்கு 

ஆசியக் கிளள என்றும் அளழக்கப்படுகின்ைது. 

❖ நீலகிரி உயிரக்்பகாளக் காப்பகதத்ின் ஒருங்கிளணந்த பகுதியான பகரளாவில் உள்ள 

வயநாடு வனவிலங்கு ெரணாலயமானது (Wayanad Wildlife Sanctuary - WWS) அதிகமான 

புலிகளளக் சகாண்டுள்ளது. அம்மாநிலத்தில் சமாத்தமுள்ள 176 புலிகளில், 75 புலிகள் 

WWS-ல் கண்டறியப்படட்ுள்ளன. 

o இந்த உயிரக்்பகாள முக்கியப் பகுதியானது கரந்ாடகாவில் உள்ள நாகரப்காெ், 

வடகிழக்கில் பந்திப்பூர ் மை்றும் சதன்கிழக்கில் முதுமளல ஆகிய 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகைின்  ெலெப் பின்னலினாெ் சூழப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்திய சிறு சதாழிை்ொளலகள் வளரெ்ச்ி வங்கியானது (Small Industries Development Bank of 

India - SIDBI) சிறு சதாழிெ்களுக்கு நிதியளிக்கின்ற மை்றும் வருமானத்ளதத் தருகின்ற இதர  

நடவடிக்ளககளில் ஈடுபட்டுக் லகாண்டிருக்கும் புதுளமக் கால நிதியியல் சதாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்களான வங்கிப் பணி அல்லாத நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கு (NBFC - non-banking 

finance companies) ரூ.10 பகாடி வளர நிதியுதவித் சதாளகளய நீட்டிப்பதை்காக நசாதலனத் 

திட்டம் ஒன்ளைத் சதாடங்கியுள்ளது. 

o நிதியியல் சதாழில்நுட்பம்ொர ் NBFC-களானது டிஜிட்டல் முளையில் கடனளிக்கும் 

நிறுவனங்களாகும். இளவ நிதித் சதாளகயிளன எளிதான முளையிலும் 

விளரவாகவும் அணுகுவதை்குத் தகவல் சதாழில்நுட்பத்ளதப் 

பயன்படுதத்ுகின்ைன. 

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


                   
 

 

❖ இந்தியத் தளலளமக் கடை்பளடத் தளபதியான சுனில் லம்பா இந்தியக் கடை்பளடயின் 

முதொெது முழுளமயான பதரவ்ு வாரியத்திளன (SSB - Service Selection Board) 

சகால்கத்தாவிை்கு அருகிலுள்ள ளடமண்ட் ோரப்ரில் சதாடங்கி ளவத்தார.்  

o இதன் சதாடக்க விழாவில் இந்தியத் துளணக் கடை்பளடத ் தளபதி கரம்பீர ் சிங், 

தளலளமக் சகாடி அதிகாரி, கிழக்கு மண்டலத் தளலளமத ் தளபதி ஆகிபயார ்

கலந்து சகாண்டனர.் 

❖ புவியின் ஆழமான பகுதியான மரியானா அகழியில் வாழும் கடல்ொர ் உயிரினங்களில் 

கதிரியக்கக் காரப்ன் இருப்பதை்கான தடயங்களள ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

o இந்தக் கதிரியக்கக் காரப்ன் 20 ஆம் நூை்ைாண்டில் நிகழ்த்தப்படட் அணு ஆயுதெ ்

பொதளனயின் பபாது வளிமண்டலத்தில் சவளியிடப்படட்தாகும். 

❖ பதசியத ் தூய்ளம கங்ளகத் திட்டம், எெச்ிஎல் நிறுவனம் (HCL) மை்றும் இந்தியாவில் 

பதசியக் களல மை்றும் கலாெெ்ாரப் பாரம்பரிய அைக்கடட்ளள (Indian National Trust for Art 

and Culture Heritage - INTACH)  ஆகியளவ “நமாமி கங்ளக” திடட்த்தின் கீழ் உத்தரகாண்டில் 

ருத்ராக்ச மரங்களள நடுவதை்காக முத்தரப்புப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

ளகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ பகரள மாநில ெட்ட ெளபயானது இ-விதான் என்ை தனது புகழ்மிக்கலதாருத ் திட்டத்தின் 

கீழ், தனது அளனதத்ுப் பதிவுகள் மை்றும் நளடமுளைகளள டிஜிடட்ல் மயமாக்குவதை்காக 

ஒரு முன்சனடுப்ளப ெமீபத்தில் அறிவிதத்ுள்ளது.  E-விதான் என்ை திட்டம் மாநில 

ெட்டெளப முழுவளதயும் டிஜிட்டல் மயமாகவும்  காகிதமை்ைதாகவும் மாை்றுவதை்கு 

எண்ணுகின்ைது. 

o இந்தத் திட்டம் நளடமுளைக்கு வந்தால், உறுப்பினரக்ளால் ெமரப்்பிக்கப்படும் 

அறிவிப்புகள், பகள்வி-பதில், ெளபயில் நளடசபறும் அலுவல்கள் மை்றும் ெளப 

சதாடரப்ானளவ பபான்ை அளனத்து ெட்டமன்ை நளடமுளைகளும் காகிதமை்ை 

முளையில் செயல்படவிருக்கின்ைன.  

❖ 1990 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆணடு வளர 29 ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் கிழக்குக் 

கடை்களரளயப் பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்காை்றிய “விக்ரகா” என்ை இந்தியக் 

கடபலாரப் பாதுகாப்புக் கப்பலானது (ICGS - Indian Coast Guard ship)  விொகப்படட்ினதத்ில் 

பணியிலிருந்து விலக்கப்படட்து.  

o இது மும்ளபயில் உள்ள மெகான் கப்பல் கடட்ும் நிறுவனத்தினால் 

கட்டளமக்கப்படட் ஏழாவது கடல் பராந்துக் கப்பலாகும். 2008 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மாதம் முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு ேனவரி மாதம் வளர இந்தியக் கப்பை்பளட வீரரக்ள் 

மை்றும் பணியாளரக்ள் ஆகிபயார ் இெ்ொமெ் இந்தக் கப்பல் மடட்ும் இலங்ளக 

கப்பை்பளடக்கு குத்தளகக்கு விடப்பட்டது.  

❖ நாடுகளுக்கான பெளவகள் வரத்்தக கடட்ுப்பாடட்ுளடளமக் குறியீட்டிை்கு (STRI - Services 

Trade Restrictiveness Index) சபாருளாதார ஒதத்ுளழப்பு மை்றும் வளரெ்ச்ி அளமப்பினால் 

(Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD) ஏை்றுக் சகாள்ளப்பட்ட 

முளையானது முரண்படட்தாகவும் வளரெ்ச்ி சபை்ை நாடுகளுக்கு ொதகமாக 

இருப்பதாகவும் இந்தியா சதரிவித்துள்ளது.  

o இந்திய பெளவகள் துளையானது அந்நிய பநரடி முதலீடு பபான்ை பகுதிகளில் 

மிகவும் கடட்ுப்பாடு உள்ளளவயாக உள்ளது என்று STRI தரவரிளெயானது  

காடட்ுகின்ைது. ஆனால் 1991 ஆம் ஆண்டில் எல்பிஜி முலறக்குப் 
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(தாராளமயமாக்கல், தனியார ் மயமாக்கல், உலகமயமாக்கல்) பின்பு மிகவும் 

தாராளமயமாக்கப்படட் விதிமுளைகளில் ஒன்று அந்நிய பநரடி முதலீடாகும். 

❖ இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு நிறுவனமானது (GSI - Geological Survey of India) தனது 

அறிக்ளகயில் இந்தியாவில் சமாத்த கிராளபட் வளங்களில் 35 ெதவிகிதத்திை்கும் பமல் 

அருணாெெ்லப் பிரபதெத்தில் காணப்படுகிைது என்று கூறியுள்ளது. இதுநெ நாட்டில் 

கிராளபட் அதிக அளவில் கண்லடடுக்கப் படட்ுை்ை இடங்கைிெ் ஒன்றாகும். 

o GSI ஆனது  இரயில்பவயிை்கு நிலக்கரி இருப்புகளளக் கண்டறிவதை்காக 1851 ஆம் 

ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்டது. இது சகால்கத்தாளவத் தளலளமயிடமாகக் சகாண்டு 

மத்திய சுரங்க அளமெெ்கத்தின் கீழ் செயல்படுகின்ைது. 

❖ இந்தியா முதன்முளையாக “இராணுவ சாரணர ்மாஸ்டரஸ்் பபாட்டிளய” (ASMC - Army Scouts 

Masters competition) நடத்தவிருக்கின்ைது. இந்தப் பபாட்டியானது 2019 ஆம் ஆண்டில் ேூளல 

இறுதியிலிருந்து ஆக்ஸ்ட ் மாதத்தின் பாதி வளர லேய்சால்மர ் இராணுவ நிளலயத்தில் 

இந்திய இராணுவத்தின் “பகானாரக்் பளடயினால்” நடத்தப்படவிருக்கின்ைது.  

o ASMC ஆனது 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் பநாநொசிபிரஸ்்க் பகுதியில் உள்ள 

பகால்ட்பொபவா பயிை்சி ளமதானத்தில் ரஷ்யாவினால் நடத்தப்படும் ெரவ்பதெ 

இராணுவ விளளயாடட்ுகளின் ஒரு பகுதியாகும். அது சதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து 

இந்தியா அதில் கலந்து லகாண்டுை்ைது.  

❖ காண்டாமிருக பாதுகாப்புத் திடட்த்தின்கீை் மத்திய சுற்றுசச்ூைெ், ெனம் மற்றும் பருெ 

நிலெ மாற்ற அலமசச்கமானது இந்தியாவிெ் உை்ை அலனதத்ு காண்டாமிருகங்கைின் 

டிஎன்ஏ ெடிெங்கலை உருொக்குெதற்கான ஒரு திட்டத்திலன முன்லனடுதத்ுை்ைது. 

o 90 சதவிகிதத்திற்கும் நமொன காண்டாமிருகங்கை் அசாமின் காசிரங்கா நதசியப் 

பூங்காவிெ் உை்ைன. நெடல்டயாடுெதிலிருந்து அெற்லறப் பாதுகாப்பதற்காகவும 

அெற்றின் ொழிடங்கலைப் பாதுகாப்பதற்காகவும் அரசாங்கம் இெற்றிெ் 

சிெெற்லற மானஸ் நதசியப் பூங்கா மற்றும் நபாபிதரா ெனவிெங்கு சரணாெயம் 

ஆகியெற்றிற்கு இடம் மாற்ற முயற்சி எடுதத்ு ெருகின்றது.  

❖ சரெ்நதச மருந்துகை் ஆய்வு நிறுெனத்தின் (Global Drugs Survey – GDS) 8-ெது ெருடாந்திர 

ஆய்வு அறிக்லகயானது இந்தியரக்லை முதன்முலறயாக ஆய்வு லசய்து, அதிெ் மது 

பானங்கலை எடுதத்ுக் லகாை்ெலதக் குலறப்பதற்கு மற்ற நாடுகலைவிட இந்தியரக்ை் 

அதிக உதவிலய  எதிரப்ாரக்்கின்றனர ்என்பலதக் கண்டறிந்துை்ைது.  

o GDS ஆனது லபாழுதுநபாக்கு நபாலதப்  லபாருை் பற்றிய மிகப்லபரிய சரெ்நதசக் 

கணக்லகடுப்லப நடதத்ுகின்றது. இது ெைக்கமான நபாலதப் லபாருை் 

பயன்பாட்டாைரக்ை் மற்றும் நபாலதப் லபாருை்கலை ஏற்றுக் லகாை்ெதிெ் புதிய 

முலறகலை முன்நப ஏற்றுக் லகாண்டெரக்ை் ஆகிநயாரிலடநய ஏற்படும் 

பிரசச்ிலனகை் மற்றும் நபாலதப் லபாருை் பயன்பாட்டின் நபாக்குகை் குறித்த ஒரு 

அநாமநதய மற்றும் நிகை்நநர ஆய்ொகும்.  

❖ இந்தியா இரண்டு எம்ஐ-24 என்ை தாக்குதல் ரக வானூரத்ிகலை ஆப்கானிஸ்தானிற்கு 

ெைங்கியது. நமலும் 2 ொனூரத்ிகலை கூடுதொக இந்தியா அந்நாட்டிற்கு அனுப்பி 

லெக்கவிருக்கின்றது. இந்த ொனூரத்ிகை் 2015 ஆம் ஆண்டிெ் இந்தியாவினாெ் 

ஆப்கானிஸ்தானிற்குப் பரிசாக ெைங்கப்பட்டன. 

o ஒரு முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீை், இந்தியா லபொரஸ் நாட்டிடமிருந்து 

ொனூரத்ிகலை விலெக்கு ொங்கி, அலத ஆப்கானிஸ்தானிற்கு ெைங்க ஒப்புக் 

லகாண்டது. 
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❖ மும்லபயிெ் உை்ை இந்தியத் லதாழிெ்நுட்ப நிறுெனத்லதச ்நசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் 

எந்தலொரு துணி ெலகயிலும் லபாருத்தப்படக் கூடிய “அணியத்தகு சிைப்புமிகு 

மின்பதக்கிளய” உருவாக்கியுள்ளனர.் இபத பபான்ை மற்ை ொதனங்களளக் காட்டிலும் இது 

அதிக அளவிலான மின் ஆை்ைளல பெமிதத்ு அந்த ஆை்ைளல விநிபயாகிக்கும்.  
o இந்த சிைப்புமிகு மின்பதக்கிளயப் புவியிடங்காட்டி சபாருத்தப்பட்ட 

ொதனங்களுக்கு மின்ொரம் அளித்தல், LED விளக்கு அல்லது சிறிய மின்னணு 

ொதனங்களுக்கு மின்ொரம் அளித்தல் ஆகியவை்றிை்குப் பயன்படுத்த முடியும். 

❖ புக்கபாடன்ாவில் (தும்கூரு மாவட்டம்) இரண்டாவது சிங்காரா மான் (சகெல்பல சபன்னீடி/ 

சிறுமான் – Chinkara Deer) வனவிலங்கு ெரணாலயத்ளத உருவாக்கவிருப்பதாக கரந்ாடக 

மாநில அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. கரந்ாடகா 2016 ஆம் ஆண்டில் பாகல்பகாட் மாவட்டத்தில் 

இெ்ெலகயிொன முதலாவது வனவிலங்கு ெரணாலயத்ளத உருவாக்கியது.  

o ெரவ்பதெ அளவில் சிங்காரா மானின் எண்ணிக்ளகயில் 60 ெதவிகிதத்திை்கும் 

பமொன அைவிெ் அந்த இனம் தற்நபாது பமை்கு இராேஸ்தானில் 

காணப்படுகின்ைது.  

❖ ஆசியாவிபலபய முதல்முளையாக தன்பாலினத் திருமணத்ளத ெட்டப் பூரவ்மாக்கும் ஒரு 

மபொதாளவ ளதவான் பாராளுமன்ைம் நிளைபவை்றியுள்ளது.  

o இந்த மபொதா “பிரதத்ிபயகமான நிரந்தர தம்பதிகலை” உருவாக்குவதை்கு ஒபர 

பாலினத ் தம்பதிகளள அனுமதிக்கின்ைது. பமலும் இம்மபொதா இத்தம்பதிகை் 

“திருமணப் பதிவுகளுக்கு” விண்ணப்பிப்பதை்கும் அனுமதிக்கின்ைது. 

❖ அண்ணா பல்களலக் கழகம் தமது பல்களலக் கழகப் பிரிவுகள், சுயநிதி நிறுவனங்கள் 

மை்றும் சுயநிதியை்ை பல்களலக்கழகங்களின் கீழ் இயங்கும் கெ்வி நிறுவனங்களில் 

பயிலும் மாணவரக்ளின் பதிவுகளள பதசியப் பாதுகாப்புக் களஞ்சியத்தின் இளணய 

தளத்தில் பதிபவை்றுவதை்காக பதசியப் பாதுகாப்புக் களஞ்சிய (National Academic Depository 

- NAD) நிறுவனதத்ுடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

o பல்களலக்கழகம் தை்சபாழுது வளர 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்படட் 

பட்டப்படிப்புச ் ொன்றிதழ்களள NAD இளணய தளத்தில்  பதிபவை்றியுள்ளது. NAD 

ஆனது மதத்ிய மனிதவள பமம்பாடட்ுத் துளை அளமெெ்கத்தினால் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் முன்சனடுக்கப்படட்து.  

❖ பிரான்சில் உள்ள சிஎன்ஆரஎ்ஸ் ஆராய்ெச்ி ளமயத்தின்படி, 1 எம்பி மின்னஞ்ெளல 

அனுப்புவதை்கு 25 வாட ் மின்ொரம் (ஒரு மணி பநரத்திை்கு 25 வாட்) நதலெப்படுகிறது  

என்றும் 20 கிராம் காரப்ன் ளட ஆக்ளஸடு உமிழ்வுகளள உருவாக்குகிறது என்றும் 

கண்டறியப்படட்ுை்ைது. 

o தகவல் சதாடரப்ு சதாழில்நுட்பங்களிலிருந்து சவளியிடப்படும் பசுளம இல்ல 

வாயுக்கள் உமிழ்வுகளானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 4 ெதவிகிதமாக இருக்கும் என்று 

கணிக்கப்படட்ுள்ளது. தானியங்கி சதாழிை்துளை (2018 ஆம் ஆண்டில் 8%) மை்றும் 

விமானப் பபாக்குவரதத்ுத் துளை  (2018 ஆம் ஆண்டில் 2%) ஆகியெற்லறக் காட்டிலும் 

தகவல் சதாடரப்ு சதாழில்நுட்பத் துலறயானது அதிக அளவிலான காரப்ன் 

உமிழ்வுகளள ஏை்படுத்த இது  வழிவகுக்கும்.  

❖ நாட்டிநெநய இது நபான்ற நடெடிக்லகயிெ் முதல்முளையாக பதசிய மாணவர ்பளடளயப் 

பபான்பை ெட்ட மாணவர ்பளட  ோரக்்கண்ட் மாநிலத்திெ்  உருவாக்கப் படட்ுள்ளது. 

o இந்த நடவடிக்ளகயானது ெட்டப் பூரவ்க் கல்விளய நிரந்தரப் பள்ளிக் கல்வியின் ஒரு 

பகுதியாக ஏை்படுதத்ுவதன் மூலம், பள்ளி மாணவரக்ளிளடபய, குறிப்பாக 9 ஆம் 
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வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வளர பயிலும் மாணவரக்ளிளடபய, ெட்டம் குறித்த 

விழிப்புணரள்வ ஏை்படுத்த எண்ணுகின்ைது.  

❖ “சிப்பா” எனும் படத்தில் நடித்ததை்காக சிைந்த குழந்ளத நடெ்த்திரத்திை்கான விருதிளன 

11 வயதான கன்னி பவார ்19வது நியூயாரக்் இந்தியத்  திளரப்பட விழாவில் சவன்றுள்ளார.் 

❖ முப்பளடகளின் கமாண்படாக்களளயும் உள்ளடக்கிய நாட்டின் முதல் முப்பளட சிைப்பு 

நடவடிக்ளகப் பிரிவின் முதல் தளலவராக பமேர ் சேனரல் A.K. திங்கரா 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிை்கான சியட் (CEAT) கிரிக்சகட் தரவரிளெயில் ஆண்டிை்கான சிறந்த 

ெரவ்பதெ கிரிக்லகட் வீரருக்கான விருதிளன இந்திய அணியின் தளலவரான விராட் 

பகாலியும் ஆண்டிை்கான சிைந்த சரெ்நதச கிரிக்லகட் வீராங்கலனக்கான விருதிளன 

ஸ்மிரிதி மந்தனாவும் சவன்றுள்ளனர.் 

❖ சகாரியக் கால்பந்துக் கூட்டளமப்பானது 2023 ஆம் ஆண்டின் ஆசியக் பகாப்ளபப் 

பபாட்டிளய நடதத்ும் தனது முயை்சியிலிருந்து விலகியதால் மை்சைாரு ஒபர ஏலதாரரான 

சீனாவுக்கு எெ்வித தலடயுமின்றி அந்தப் நபாட்டிலய நடதத்ும் வாய்ப்பு கிட்டியுள்ளது. 

o சகாரியக் கால்பந்துக் கூட்டளமப்பானது 2023 ஆம் ஆண்டின் சபண்கள் உலகக் 

பகாப்ளபப் பபாட்டிளய வடசகாரியாவுடன் இளணந்து நடதத்ும் முயை்சியில் 

கவனம் செலுத்தவிருப்பதால் தாம் அதிலிருந்து விலகியிருப்பதாகக் கூறியுள்ளது. 

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது “டிஜிட்டல் முளையில் பணவழங்கீடுகளள 

ஊக்குவிப்பதை்குப்  பரிசீலளனகளள அளிப்பதை்காக” குழு ஒன்ளை நியமிதத்ுள்ளது. 

o இக்குழு நந்தன் நீநெபகனி தளலளமயில் அளமக்கப்படட்ிருந்தது. இந்தியாவிெ் 

பண வழங்கீடுகள் மை்றும் தீரவ்ு அளமப்புகளள ஊக்குவிப்பது மீதான தனது 

பரிந்துளரகளள இக்குழு ெமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ மத்திய அரசு மத்திய சபருநிறுவன விவகாரங்களுக்கான அளமெெ்கத்தின் எம்சிஏ 21 

தளத்தில் செயை்ளக நுண்ணறிவு அளமப்ளப அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

o இது தகவிணக்கத்திை்கான செயல்முளைளய எளிதாக்குதல் மை்றும் தன்னியக்க 

முளையில் வழக்கமான நளடமுளை செயல்கள் 24 மணி பநரமும் நளடசபறுவளத 

உறுதி செய்தல் ஆகியவை்றிை்காக அறிமுகப்படுத்தப் படவிருக்கின்ைது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தாலிய ஓபன் இறுதிப் பபாட்டியில் ரபபல் நடால், பநாவாக் 

போபகாவிக்ளக வீழ்த்தி 34-வது ATP மாஸ்டரச்ின் 1000ெது  பட்டத்ளத சவன்று ொதளனப் 

பளடதத்ுள்ளார.் இது அவருளடய ஒன்பதாவது பராம் பட்டமாகும். 

❖ அசமரிக்காவின் பிரதிநிதிகள் அளவயின் ெபாநாயகரான நான்சி சபபலாசி என்பவர ்

2019 ஆம் ஆண்டின் துணிவிை்கான ோன் எப் சகன்னடி சுயவிவர விருது வழங்கி 

சகௌரவிக்கப்படட்ார.் 

❖ ெமீபத்தில் கண்டம் விடட்ு கண்டம் பாயும் ஏவுகளணகளள எதிரத்த்ுத் தாக்கி அழிக்கும் 

ெலகயிொன ஏவுகளணகளள சதன் சகாரியா மை்றும் ேப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு 

விை்பளன செய்ய அசமரிக்கா ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. விை்பளன செய்யப்படவிருக்கும் 

இந்த ஏவுகளணகளின் சமாத்த மதிப்பானது 600 மில்லியன் டாலரக்ளுக்கும் 

பமலானதாகும். வடசகாரியாவுடன் அதிகரித்து வரும் பதை்ைத்தின் பின்னணியில் இந்த 

ஏவுகளணகள் விை்பளன செய்யப்படவிருக்கின்ைன.  

o வான்சவளிப் பரப்பில் ஏை்படும் அெச்ுறுத்தல்களுக்கு எதிராக அசமரிக்கக் 

கப்பல்களினால் பயன்படுத்தப்பட்ட “நிரந்தர ஏவுகளண – 2” (SM-2) என்ை 
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வளகளயெ ் பெரந்்த 92 ஏவுகளணகளும் “பமம்படுத்தப்பட்ட நடுத்தர வரம்புளடய 

வானிலிருந்து வாளன பநாக்கிப் பாயும் ஏவுகளண” என்ை வளகளயெ ்பெரந்்த 160 

வான் எதிரப்்பு ஏவுகளணகளும் அசமரிக்காவினால் விை்பளன செய்யப்படட்ன.   

❖ 1951 ஆம் ஆண்டில் நளடசபை்ை சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சபாதுத் பதரத்லில் 

முதலாவது வாக்ளகப் பதிவு செய்த இமாெெ்ல பிரபதெத்ளதெ ்பெரந்்த 102 வயது நிரம்பிய 

ஷியாம் ெரண் பநஹி என்பவர ் 2019 ஆம் ஆண்டின் பாராளுமன்ைத் பதரத்லில் மண்டி 

மக்களளவத ்சதாகுதியில் மீண்டும் தனது வாக்ளகப் பதிவு செய்தார.் 

❖ கபிெ் சரம்ா என்பெர ் இெண்டனின் உெக புத்தகப் பதிவுகை் என்ற அலமப்பினாெ் 

லெைிநாட்டிலும் இந்தியாவிலும் மிகவும் பாரல்ெயிடப்படட் நமலடச ் சிரிப்புலரயாைர ்

என்று லபயரிடப்படட்ுை்ைார.் இெர ்பெ்நெறு நலகசச்ுலெத் லதாடரக்ைின் மூெம் நமலடச ்

சிரிப்புலரயாைராகத் தனது ொை்க்லகலயத் லதாடங்கினார.்  இெர ் “கபிலுடன் 

நளகெச்ுளவ இரவுகள்” என்ை சதாடரிலிருந்து புகழ் சபை்ைார.் 

❖ இந்தியத் தர நிரண்யங்கள் அளமப்பினால் (Bureau of Indian Standards - BIS) ொன்று 

அைிக்கப்படட்ால் மடட்ுபம புதுப்பிக்கப்படட் ளகபபசிகளள இைக்குமதி செய்ய அனுமதி 

அளிப்பதை்கு இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவிை்கான தனது புதிய உயர ்ஆளணயராக சமாய்ன் உல் ேக் என்ை இராோங்க 

அதிகாரிளய பாகிஸ்தான் நியமிதத்ுள்ளது.  

❖ இலங்ளகயில் பல ஆண்டுகளாக நளடசபை்று வந்த உள்நாடட்ுப் நபாரில் ஏைத்தாழ 

1,00,000 மக்கள் இைந்தனர.் இந்த உள்நாடட்ுப் நபார ்முடிவளடந்து 10 ஆண்டுகள் ஆனளத 

இலங்ளக தை்சபாழுது அனுெரித்தது. இருதரப்பினாலும் பமை்சகாள்ளப்படட் பபாரக்் 

குை்ைங்கள் குறிதத்ு விொரிக்க பவண்டும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் இலங்ளகளய 

வலியுறுதத்ுகின்ைது. 

❖ பல்களலக்கழக மானியக் குழு (University Grants Commission - UGC) இளளஞரக்ளள 

தீவிரவாதத்திலிருந்து விலக்கி ளவக்கும் ஒரு நடவடிக்ளகயாக பம 21 ஆம் பததிளய 

தீவிரவாத எதிரப்்புத் தினமாக அனுெரிக்குமாறு பல்களலக் கழகங்கள் மை்றும் உயர ்

கல்வி நிறுவனங்களுக்கு சுை்ைறிக்ளக ஒன்ளை அனுப்பியுள்ளது.  

o விவாதங்கள், கலந்தாய்வுகள், கருத்தரங்குகள், உறுதிசமாழி ஏை்கும் நிகழ்வுகள், 

திளரப்படங்களளக் காட்சிப்படுதத்ுதல் ஆகியளவ இந்த நாளில் பமை்சகாள்ள 

அறிவுறுத்தப்படட்ுள்ளன. இந்த நாள் முன்னாள் பிரதமர ்இராஜீவ் காந்தியின் இைந்த 

தினத்ளதக் குறிக்கின்ைது. 

❖ முகநூல் நிறுவனம் இந்தியத் பதரத்ல்களின் பபாது தவைான தகவல்கள் பரவுதளலக் 

குளைப்பதை்காக செயை்ளக நுண்ணறிவு மை்றும் இயந்திரக் கை்ைல் முளையிலான 

அங்கீகாரக் கருவிகள் (Artificial Intelligence and Machine Learning - AIML) ஆகியவை்ளைப் 

பயன்படுதத்ியதாகக் கூறியுள்ளது.  

o தை்சபாழுது AIML கருவிகளானது தவைானலெ, அவமதித்தல், தளத்தின் 

விதிமுளைளய மீறுதல் ஆகிய காரணங்களுக்காக ஒரு நாளளக்கு மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான  முகநூல் கணக்குகளள நீக்க அல்லது தளட செய்ய அந்த 

நிறுவனத்திை்கு உதவுகின்ைது.  

❖ 46 நாடக்ள் நளடசபறும் ஐசிசி ஆண்கள் கிரிக்சகட் பபாட்டித ் சதாடரின் 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உலகக் பகாப்ளபத் சதாடரானது பம மாதம் 30 ஆம் பததியிலிருந்து ஐக்கிய 

இராே்ஜியதத்ின் 11 இடங்களில் நளடசபைவிருக்கின்ைது. 

o உலகக் பகாப்ளபயில் சவை்றி சபறும் அணி பணமாக சுமார ் 4 மில்லியன் 
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அலமரிக்க டாலரக்ளளப் பரிசுத் லதாலகயாக (சுமார ்28 பகாடி ரூபாய்கை்) சபறும். 

பபாட்டித ் சதாடரின் வரலாை்றில் அதிகமான பரிசுத ் சதாளக அளிக்கப்படுவது 

இதுநெயாகும். 

❖ உத்தரப் பிரநதசத்திெ் உை்ை முசாபரந்கர ்மாெட்டம் இநத ெலகயிெ் முதொெதான குர ்

மகா உற்செத்லத (லெெ்ெத்  திருவிைா/ Jaggery Festival) நடத்திக் சகாண்டிருக்கின்ைது. 

o ஆசியாவில் சவல்லத்திை்கான மிகப்சபரிய ெந்ளதயாக முசாபரந்கர ்

விளங்குகின்ைது. இங்கு விவொயிகள் ஏைத்தாழ 60 வளகயான சவல்லங்களள 

உை்பத்தி செய்கின்ைனர.் 

❖ “உலக சபாருளாதார நிளலளமகள் மை்றும் வாய்ப்புகள்” (WESP - World Economic Situation and 

Prospects) என்ை அறிக்ளகயின்படி 2019 ஆம் ஆண்டின் அளரயாண்டின்படி வலிளமயான 

உள்நாடட்ு நுகரவ்ுகள் மை்றும் முதலீடுகள் காரணமாக 2020 ஆம் நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் 7.1 ெதவிகிதமாக வளரெ்ச்ி அளடயும் என்று 

கணிக்கப்படட்ுள்ளது.  

o WESP என்பது ஐ.நா. சபாருளாதார மை்றும் ெமூக விவகாரங்கள் துளை, வரத்்தகம் & 

வளரெ்ச்ி மீதான ஐ.நா. கருத்தரங்கு (UN Conference on Trade and Development - UNCTAD) 

மை்றும் ஐ.நாவின் 5 பிராந்திய ஆளணயங்கள் ஆகியளவ இளணந்து சவளியிடும் 

ஒரு அறிக்ளகயாகும்.  

❖ இந்தியப் பபாட்டி ஆளணயம் (CCI - Competition Commission of India), தனது வருடாந்திர 

தினத்ளத 2019 ஆம் ஆண்டு பம 20 அன்று அனுெரித்தது. CCI மத்திய அரசினால் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ள 6 உறுப்பினரக்ள் மை்றும் 1 தளலவளரக் சகாண்டு 

லசயெ்படுகின்றது.  

o CCI ஆனது பபாட்டிெ ் ெட்டம், 2002-ன் விதிமுளைகளின்படி உருவாக்கப்படட் ஒரு 

ெட்டப் பூரவ் அளமப்பாகும். இது 2003 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்படட்து. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிளமகள் ஆளணயத்தின் (UNHRC - United Nations Human Rights 

Council) அறிக்ளக குறிதத்ு HRC-ன் சிைப்புக் குழுவினருடன் எந்தவிதத் தகவல் சதாடரப்ும் 

இந்தியா ளவதத்ுக் சகாள்ளாது என்று ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிளமகள் 

ஆளணயத்திடம் இந்தியா சதரிவிதத்ுள்ளது. 

o மனித உரிளமகள் உயர ்ஆளணயர ்அலுவலகத்தின்  (Office of the High Commissioner of 

Human Rights - OHCHR) 2018 ஆம் ஆண்டின் ேுன் மாத அறிக்ளகயானது ேம்மு 

காஷ்மீரில் மனித உரிளம மீைல்கள் சதாடரப்ான குை்ைங்களளக் களளவதை்காக 

இந்தியாவினால் எடுக்கப்படட்ுள்ள நடவடிக்ளககள் குறிதத்ு விொரித்துள்ளது.  

❖ மூன்று முளை பாரம்ுலா 1 உலக ொம்பியன் படட்த்லத சவன்ைவரும் புகழ்சபை்ை கார ்

பந்தய வீரருமான நிக்கி லெௌடா என்பவர ்ஆஸ்திரியாவின் வியன்னாவில் காலமானார.் 

அவருளடய வயது 70. 

o இவர ் 1976 ஆம் ஆண்டில் நளடசபை்ை சேரம்ன் கிரான்ட் பிரிக்ஸின் மத்தியில் 

நிகழ்ந்த தீக்காயங்களால் பாதிக்கப்பட்டார.் இருப்பினும் விபத்தின்பபாது ஏை்பட்ட 

தீக்காயங்களிெ் இருந்து மீண்டு வந்து திரும்பவும் பபாடட்ியில் கலந்து சகாண்ட 

இவருளடய எதிரத்த்ுப் பபாராடும் குணத்திை்காக இவர ்நிளனவு கூைப்படுகின்ைார.் 

❖ உலசகங்கிலும் உள்ள செல்வாக்குள்ள தனி நபரக்ள் மை்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த 

திைளமயாளரக்ளள ஊக்குவிக்கும் ஒரு முயை்சியாக “தங்க அடள்ட” என்ை நிரந்தர 

வசிப்பிடத ்திட்டத்ளத ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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o தங்க அடள்டத ்திட்டம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பிரதமர ்பஷக் முகமது பின் ரஷீது 

அல்-மக்பகாடட்ும் என்பவரால் சதாடங்கப்படட்து. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள இந்தியாளவெ ் பெரந்்த சோஹிந்தர ் சிங் ெலாரியா 

என்பவரால் நிரவ்கிக்கப்படும் ஒரு அைக்கடட்ளளயான “பிசிடி மனிதபநயம்” என்ை 

அளமப்பு “பசி நிவாரணத ்சதாகுப்பின் ஒரு நீண்ட வரிளெ” என்பலத ஏற்படுத்தியதை்காக 

ஒரு புதிய கின்னஸ் உலக ொதளனளயப் பளடதத்ுள்ளது. 

o முஸ்லீம்களின் புனிதமான ரம்ொன் மாதத்தின் பபாது பசி நிவாரண 

முயை்சிகளுக்காக இந்த கருலண உதவி நடத்தப்பட்டது.  

❖ உயிரித் லதாழிெ்நுட்பத் துலற (Department of Biotechnology - DBT) மற்றும் அணு ஆற்றெ் 

துலற (Department of Atomic Energy - DAE) ஆகியலெ புற்றுநநாய்த் துலறயிெ் இலணப்புக் 

கூடட்ு ஆராய்சச்ித் திட்டங்கலை ஆதரிப்பதற்காக புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றிெ் 

லகலயழுத்திடட்ுை்ைன. 

o DAE ஆனது, அதன் டாட்டா நிளனவு ளமயத்தினால் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்தப்படட்து. இது இந்தியாவில் பதசியப் புை்றுபநாய்க் கடட்ுப்பாடட்ு ளமயத்தின் 

ொரப்ிெ் ஓர ்ஒருங்கிளணப்பு ளமயமாகவும் செயல்படுகின்ைது. 
❖ சேப் சபபொஸ் தளலளமயிலான அபமொன் நிறுவனம் “ஒதுக்கப்பட்ட சபயரக்ள் மை்றும் 

எண்களுக்கான இளணயக் கழகத்தில்” (ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers) ஏழு ஆண்டுகளாக நளடசபை்ை “ .amazon ” என்ை ெலெதை சபயளரப் சபறும் 

பிரெெ்ளனயில் சவை்றி சபை்றுள்ளது.  

❖ உணவுப் பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுளை நிறுவனமான இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

தரப்படுத்தெ் ஆலணயம் (FSSAI - Food Safety and Standards Authority of India) வருடாந்திர 

விை்பளனயாக ரூ.12 இலடெ்தத்ிை்கும் பமல் தங்கள் சபாருடக்ளள விை்பளன செய்யும் சிறு 

கரிம உை்பத்தியாளரக்ள் தங்கள் சபாருடக்ளள 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் வளர ொன்றிதழ் 

ஏதும் இல்லாமல் நுகரப்வாரக்ளுக்குப் லபாருடக்லை விை்பளன செய்ய 

அனுமதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ “குழந்ளதகள் உரிளமக் குறியீடு” என்று அளழக்கப்படும் வருடாந்திர ெரவ்பதெக் குறியீடு 

குழந்ளதகளின் உரிளமகளள பமம்படுதத்ுவதில் நாடுகள் எவ்வாறு ஈடுபாடு 

சகாண்டுள்ளன என்பதின் அடிப்பளடயில் நாடுகளள தரவரிளெப்படுத்தியுள்ளது. 

o 181 நாடுகளளக் சகாண்ட இந்தப் படட்ியலில் இந்தியா 117-வது இடத்தில் 

தரவரிளெப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

❖ பபாரப்் பளடத ்திட்டங்களுக்குத்  தகுதி சபை்ை இந்திய விமானப் பளடயின் முதல் சபண் 

பபார ் விமானியாக விமானப் பளட அதிகாரியான பாெனா காந்த் உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

இவர ்2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்தில் பபாரப்் பளடப் பிரிவில் இளணந்தார.் இவர ்2018 

ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்அன்று மிக்-2 லபென் என்ற விமானத்திெ் முதன்முளையாகத் தனியாகப் 

பைந்து ொதளன பளடத்தார.் 

o பமாகனா சிங் மை்றும் அெனி ெதுரப்வதி ஆகிபயாருடன் பெரந்்து, 2016 ஆம் ஆண்டில் 

விமானப் பளடயின் பபாரப்் பிரிவிை்கு பதரந்்சதடுக்கப்பட்ட முதலாவது 

சபண்களில் இவரும் ஒருவராவார.் 

❖ நிலத்திலிருந்து ஏவப்படக்கூடிய கண்டம் விடட்ு கண்டம் பாயும் “ொஹீன் - II” என்ை 

ஏவுகளணளய பாகிஸ்தான் சவை்றிகரமாக பரிபொதளன செய்துள்ளது. பாகிஸ்தான் 

மலெப்பகுதிகைிெ் வாழும் “ொஹீன்” ெலகக் கழுகுகைின் நிலனொக இப்லபயர ் 

தரப்படட்ுை்ைது. 
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o இது மீலயாலி பவகதத்ுடன் நிலத்திலிருந்து ஏவப்படக்கூடிய நடுத்தர வரம்பு 

சகாண்ட ஏவுகளணயாகும்.  

o இது நிலத்திலிருந்து ஏெப்படட்ு நிெப் பகுதிகலைத் தாக்கும் 

o இது கண்டம் விடட்ு கண்டம் பாயும் ெெ்ெலமக் லகாண்டது. 

o இது 1500 முதல் 2000 கிபலா மீட்டரக்ள் வளர உள்ள இலக்குகளளத் தாக்கும் திைன் 

சகாண்டது. 

o இந்த ஏவுகலணகை் இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான நகரங்களள அளடந்து 

தாக்கும் திைன் லகாண்டது ஆகும். 

❖ ஷாங்காய் ஒதத்ுளழப்பு அளமப்பின் (SCO - Shanghai Cooperation Organisation) சவளியுைவுத் 

துளை அளமெெ்ரக்ளின் ெந்திப்பு கிரக்ிஸ்தானின் தளலநகரான பிஷ்சகக்கில் 

நளடசபை்ைது.  

o இம்மாநாட்டிெ் இந்தியா சாரப்ாக லெைியுறவுதத்ுலற அலமசச்ர ் சுஷ்மா சுெராே் 

கெந்துக்லகாண்டார.்  

o இது SCO அலமப்பிெ் இந்தியா முழு நநர உறுப்பினராக ஏற்றுக் லகாை்ைப்பட்ட பிறகு 

நலடலபறும் இரண்டாவது ெந்திப்பு ஆகும். 

❖ சீனாவிை்குெ ்சொந்தமான விமான சதாழிை்துளைக் கழகத்தின் (Aviation Industry Corporation 

of China - AVIC) கீழ் இயங்கும் ெங்ஷா 5712 விமானத ் சதாழிை்ொளல நிறுெனம் தனது 

முதலாவது புதுப்பிக்கப்பட்ட பெ்திறன் லகாண்ட சகாண்ட சேஎப்-17 என்ை அதிக திறன் 

லகாண்ட பபார ்விமானத்ளத பாகிஸ்தான் விமானப் பளடக்கு வழங்கியது. 

o 2007 ஆம் ஆண்டில் லபய்ஜிங் JF-17 ெலக நபார ்விமானங்கைின் முதல் சதாகுதிளய 

பாகிஸ்தானிை்கு வழங்கியது.  

o 1990 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பாகிஸ்தான் மீது அசமரிக்கா ஆயுதத ் தலடகலை 

விதிதத்ுை்ைது. 

o அதன் பிைகு பாகிஸ்தானிை்கு ஆயுதங்களள வழங்கும் முக்கிய நாடு சீனா ஆகும். 

❖ ெரவ்பதெ உயிரியல் பன்முகத ்தன்ளம தினக் சகாண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக “மர 

அவெர ஊரத்ி” நசலெயிலன இந்தியத் துளணக் குடியரசுத ் தளலவர ் சென்ளனயில் 

சதாடங்கி ளவத்தார.் 

o ‘மர அவெர ஊரத்ி’ என்பது மரங்களளக் காப்பதை்கான ஒரு முயற்சியாகும். 

o இதன் நிறுவனர ் K. அப்துல் கானியின் கருத்துப்படி, இது மரங்களுக்கு முதலுதவி  

அளிப்பதை்காக, அதை்பகை்ைவாறு கருத்தாக்கம் சபை்று, வடிவளமக்கப்படட்ு, 

சபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

o பமலும் இது மரம் நடுதலுக்கு  உதவுதல், மரங்களள மை்ை இடங்களுக்கு 

மாை்றுவதை்கு உதவுதல், விளதப் பந்துகளள விநிபயாகித்தல் ஆகியவை்றிை்கு 

உதவும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பம 22 ஆம் பததி சதன் ஆப்பிரிக்காவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ை் 

சிரில் ரமபபாொளவ இரண்டாெது முலறயாக அதிபர ்பதவிக்குத் பதரந்்சதடுதத்ுள்ளனர.்  

o ஆப்பிரிக்க பதசியக் காங்கிரஸின் தளலவராக (ANC - African National Congress) 

ரமபபாொ லபாறுப்பிெ் உை்ைார.்  

❖ சமீபத்திெ் விண்லெைிக்குச ் லசலுத்தப்பட்ட லரசாட்-2பி லசயற்லகக் நகாைிெ், மிகவும் 
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சிக்கொன நரடியெ் ரிப் (ெடட்ெடிவிொன விொ எலும்பு) அலெொங்கியானது 

லசயற்லகக் நகாைிடமிருந்து  லெற்றிகரமாகப் பிரிக்கப்படட்ு சுற்றுெட்டப் பாலதயிெ் 

நிலெ நிறுத்தப்படட்து. 

o லசயற்லகக் நகாை் ஏவுதலின் நபாது 3.6 மீட்டர ்லகாண்ட இந்த அலெொங்கி மடித்து 

லெக்கப்படட்ுப் பின்னர ் லெற்றிகரமாகப் பிரிக்கப்படட்ு சுற்று ெட்டப் பாலதயிெ் 

நிலெ நிறுத்தப்படட்து.  இது உை்நாடட்ுத் லதாழிெ்நுட்பதத்ுடன் இஸ்நராவினாெ் 13 

மாத காெத்திெ் தயாரிக்கப்பட்டதாகும். ஆனாெ் லபாதுொக இலதக் கடட்லமக்க 3 

முதெ் 4 ஆண்டுகை் ஆகும். 
❖ மக்கை் பிரதிநிதிதத்ுெச ் சட்டம்,  1951-ன் பிரிவு 73-ன் கீழ் தங்களால் வழங்கப்பட்ட 

அறிவிக்ளகயின் நகளல இந்தியத் பதரத்ல் ஆளணயம் குடியரசுத ் தளலவரிடம் 

ெமரப்்பித்தது. 

o பிரிவு 73 ஆனது மக்களளவக்கான சபாதுத் பதரத்லின் முடிவுகள் மை்றும் குடியரசுத ்

தளலவரால் நியமிக்கப்படட் உறுப்பினரக்ளின் சபயரக்ள் ஆகியவை்ளை 

சவளியிடுதளலப் பை்றிக் கூறுகின்ைது. இந்த அறிவிக்ளகக்குப் பின்பு ெளப 

அல்லது அளவ அதிகாரப் பூரவ்மாக அளமக்கப்படும்.  

❖ இந்திய அரசியலளமப்பின் ெரதத்ு 75(1)-ன் கீழ், தன்னிடம் உள்ள அதிகாரத்ளதப் 

பயன்படுதத்ி குடியரசுத ் தளலவர ் இராம்நாத் பகாவிந்த் இந்தியாவின் பிரதமராக 

பமாடிளய நியமித்தார.் 

o மத்திய அளமெர்ளவயில் உறுப்பினரக்ளாக நியமிக்கப் படுபவரக்ளின் சபயரக்ள் 

குறிதத்ு ஆபலாெளன வழங்குமாறு பிரதமர ் நபரந்திர பமாடியிடம் இராம்நாத் 

பகாவிந்த் பகாரிக்ளக விடுதத்ுள்ளார.்  

❖ அஸ்ஸாம் ளரபில்ஸின் ஒரு பளடப் பிரிவு பதசியப் பபரிடர ் பதிசலதிரப்்புப் பளடயாக 

National Disaster Response Force (NDRF) மாை்ைப்படட்ு செயல்படுவதை்கு மத்திய அரொங்கம் 

ஒப்புதல் வழங்கியளதத் சதாடரந்்து, இந்தப்  பளடப் பிரிவு ேம்மு காஷ்மீரில் விளரவில் 

செயல்படவிருக்கின்ைது. 

o அஸ்ஸாம் ளரபில்ஸ் பளட இராணுவத்திலிருந்து வரும் அதிகாரிகளளக் 

சகாண்டுள்ளது. இது மத்திய  உள்துளை அளமெெ்கத்தின் கீழ் செயல்படுகின்ைது. 

❖ மின்னணு மை்றும் மின்ொர தானியங்குச ் ொதனங்களளத் தயாரிக்கும் பிைாஷ் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா என்ை நிறுவனம் இரு ெக்கர வாகனத ்தயாரிப்பாளரான ராயல் 

என்பீல்டு என்ை நிறுனத்தின் மீது காப்புரிளம மீைல் வழக்கு ஒன்ளை அசமரிக்காவில் 

சதாடுதத்ுள்ளது. 

o “ஒழுங்குபடுதத்ும் -  திருதத்ும்” சபாருள் (regulator-rectifier) என்ை ஒரு முக்கியமான 

சபாருளின் உை்பத்தியில் காப்புரிளம மீைப்படட்ுள்ளதாக அந்நிறுவனம் குை்ைம் 

ொட்டியுள்ளது. இது உந்துவண்டி இயந்திரங்கைிெ்  உை்பத்தி செய்யப்படும் ஏசி 

மின்னழுத்தத்ளத உந்து வண்டியிெ் முழுவதுமுள்ள மின் அளமப்புகளள 

இயக்குவதை்காக டிசி (DC Voltage) மின்னழுத்தமாக மாை்றுகின்ைது.  

❖ H.R. கான் தளலளமயின் கீழ் அளமந்த “சவளிநாடட்ுத் சதாகுப்பு முதலீட்டாளரக்ளுக்கான 

கடட்ுப்பாடுகள்” என்பதன் மீதான பணிக்குழு தனது அறிக்ளகளய இந்தியப் பங்குப் 

பரிவரத்்தளன வாரியத்திடம் ெமரப்்பிதத்ு இருக்கின்ைது. 

o 2018 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ் மாதம் இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் ஓய்வு சபை்ை துளண 

ஆளுநரான H.R. கான் என்பவர ்தளலளமயில் செபி அளமப்பு இந்த பணிக் குழுளவ 

நியமிதத்ு இருக்கின்ைது.  
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❖ “ஐக்கிய நாடுகள் நீடிதத் வளரெ்ச்ி இலக்குகள் சுகாதாரத ் துளையில் 10 மிகவும் 

செல்வாக்கான நபர”் என்ை விருது சுவிடெ்ரல்ாந்தின் சேனீவாவில் இந்தியாவின் பதஞ்ெலி 

குழும நிறுவனங்கள் ொரப்ாக பதஞ்ெலி ஆயுரப்வத நிறுவனத்தின் பமலாண்ளம 

இயக்குநரான ஆெெ்ாரய்ா பாலகிருஷ்ணாவிை்கு வழங்கப்பட்டது.  

❖ சடல்லியின் துளணநிளல ஆளுநரான அனில் ளபோல் புது தில்லியில் வீர ்நாரிகளுக்காக 

ெோரா கடை்பளட விடுதி ஒன்ளைத் துவக்கி ளவத்தார.் இது வீர ் நாரிகள் எனப்படும் 

கடை்பளட வீரரக்ளின் விதளவகளுக்கான ஒரு புதுளமயான விடுதியாகும். 

o இது இந்தியக் கடற்பலடயிெ் பணியாற்றும் அெரக்ைின் கணெரக்ைது எதிரப்ாராத 

விதமான மலறவிலனயடுதத்ு  ெரும் காெகட்டத்திெ் கடை்பளட வீரரக்ளின் 

விதளவகள் மை்றும் அவரக்ளின் குடும்பத்தினருக்கான மறுவாழ்விை்கு உதவிட 

எண்ணுகின்ைது.  

❖ சீக்கியரக்ளின் உரிளமகளளப் பாதுகாக்கும் விதமாக ஐக்கியப் பபரரசின் அரொங்கம் 

ெமய மை்றும் கலாெெ்ார விழாக்களின் பபாது அெெ்மூகத்ளதெ ் ொரந்்த மக்கள் 

கிரப்ன்களள ளவத்திருக்கவும் அளத உபபயாகப்படுத்தவும் இயலெ ்செய்யும் வளகயில் 

ஒரு ெட்டத ்திருத்தத்ளத நிளைபவை்றி இருக்கின்ைது. 

o ஐக்கியப் பபரரசில் அதிகரித்து வரும் கத்தி ெம்பந்தமான குை்ைங்களளெ ்

ெமாளிப்பதை்கு உதவிடும் “ஆபத்தான (தாக்குதல்) ஆயுதங்கள்” என்ற  மபொதாவில் 

உள்ள ஆபதத்ான ஆயுதங்கள் படட்ியலில் இருந்து கிரப்னுக்கு (சிறு கத்தி) விலக்கு 

அளிக்கப்படட்ிருக்கின்ைது. 

❖ இந்தியத் பதரத்ல் வரலாை்றில் முதல்முளையாக 2019 பாராளுமன்ைத் பதரத்லில் ஆண்கள் 

மை்றும் சபண்களின் வாக்கு ெதவிகிதம் ஏைக்குளைய ெமமாக இருந்தது. 

o 66.79 ெதவிகித ஆண்கள் மை்றும் 66.68 ெதவிகித ஆண்கள் இந்த பதரத்லில் 

வாக்களித்தனர.் 

❖ முதல்முளையாக மாதத்திை்கு 45000 ரூபாய் உதவித் சதாளகயுடனும், 10000 ரூபாய் தங்கும் 

வெதிக்கான உதவியுடனும் இரண்டு வருட முளனவர ் படட்தத்ிை்குப் பிந்லதய 

காெத்திற்கான ஒரு உதவித ் சதாளகத் திட்டத்ளத அண்ணாப் பல்களலக் கழகம் 

ஆரம்பிதத்ு இருக்கின்ைது. பமலும் கூடுதலாக பயணெ ்ெலுளகத் சதாளகயாக ஒரு லடெ்ம் 

ரூபாயும் ஒரு வருடத்திை்கு அளிக்கப்படுகின்ைது. 

o இந்த உதவித ் சதாளகளயப் சபறுவதை்கு அறிவியல் மை்றும் சபாறியியல் படிப்பு 

ஏபதனும் ஒன்றில் முளனவர ் பட்டதத்ுடன் கூடிய ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 

விண்ணப்பிக்க முடியும்.  

❖ பாகிஸ்தானின் பஞ்ொப் மாகாணத்தில் நபராவாலில் உள்ள வரலாை்றுெ ் சிைப்புமிக்க 

கட்டிடமான “குருநானக் மாளிளகயின்” ஒரு பகுதி உள்ளூர ் மக்களால் 

அழிக்கப்படட்ுள்ளது. அவரக்ள் அந்த மாளிளகயின் புகழ்சபை்ை ொளரங்கள், கதவுகள் 

மை்றும் காை்பைாட்ட அளமப்புகள் ஆகியவை்ளை கைற்றி விை்றுள்ளனர.்  

o 16 அளைகள் சகாண்ட இந்த மாளிளகயின் சுவரக்ள் சீக்கிய மதத்ளத 

நிறுவியவரான குரு நானக் சிங்கின் படங்களளக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ ேனநாயக சீரத்ிருத்த மன்ைம் மை்றும் “புதிய பதரத்ல் கண்காணிப்பு அளமப்பு” ஆகிய 

அளமப்புகளின் ஆய்வறிக்ளகயின்படி, புதிதாகத் பதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ள 539 

மக்களளவ உறுப்பினரக்ளில், 43 ெதவிகித உறுப்பினரக்ை் தங்களுக்கு எதிராக 

குை்ைவியல் வழக்குகள் இருப்பதாகத் லதரிவித்து இருக்கின்றனர.் 
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❖ 17-வது மக்களளவயின் ஒபர சுபயசல்ச நாடாளுமன்ற உறுப்பினர ்  கரந்ாடகாவின் 

மாண்டியாவிலிருந்துத் பதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ள சுமலதா அம்பரீஷ் ஆவார.் 

❖ உலக சுகாதார அளமப்பு (World Health Organization - WHO) சேனீவாவில் ெமீபத்தில் நிளைவு 

சபை்ை 72-வது உலக சுகாதார மாநாட்டின் பபாது “உடெ் நசாரவ்ு” நிலெலய ஒரு மருத்துவ 

நிளலளமயாக முதன்முளையாக வளகப்படுதத்ியுள்ளது. இந்த அளமப்பு இளதத ் தனது 

“ெரவ்பதெ பநாய்கள் வளகப்பாடட்ுப்” பட்டியலில் இளணத்துள்ளது. 

o WHO ஆனது உடெ் நசாரவ்ு என்பலத சவை்றிகரமாக நிரவ்கிக்கப்படாத, 

பணியிடதத்ில் உருவாகும் நீண்ட நநர பணிச ்சுலம  அழுத்தத்தினால் உருவாகும் 

ஒரு பநாய் என்று வளகப்படுத்தியுள்ளது.  

❖ இந்தியப் பிரதமர ் நபரந்திர பமாடியின் பதவிபயை்பு விழாவில் கலந்து சகாள்ளுமாறு 

பிம்ஸ்சடக் உறுப்பு நாடுகளுக்கு இநதியா அளழப்பு விடுதத்ுள்ளது. 

o இது இந்தியாவின் “முதலில் அண்ளட நாடுகள்” என்னும் சகாள்ளகயில் கவனம் 

செலுத்துகின்ைது.  

❖ பம 29 அன்று அருணாெெ்லப் பிரபதெத்தின் முதலளமெெ்ராக பபமா காந்து என்பவர ்

இரண்டாவது முளையாகப் பதவி ஏை்ைார.் 

❖ சீனாவின் நானிங்கில் நளடசபை்ை 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகக் கலப்பு அணி பபட்மிண்டன் 

ொம்பியன்ஷிப் பபாட்டியான சுதிரப்மன் பகாப்ளபளய சீனா சவன்றுள்ளது. 

o சீனா ஆண்கள் இரடள்டயர ் பிரிவு, சபண்கள் ஒை்ளையர ் பிரிவு மை்றும் ஆண்கள் 

ஒை்ளையர ் பிரிவு ஆகியவை்றில் ேப்பாளன வீழ்த்தி 11-வது முளையாக இந்தப் 

படட்த்ளத சவன்றுள்ளது. ேப்பான் இதுவளர சுதிரப்மன் பகாப்ளபளய 

சவன்ைதில்ளல. 

❖ அசமரிக்காவில் உள்ள சிக்காபகா பல்களலக் கழகத்ளதெ ்பெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 

ளமனஸ் 23 டிகிரி செெ்ஷியஸ் சவப்ப நிளலயில் கடத்தும் திைன் சகாண்ட “லாந்தனம் 

சூப்பரள்ேடள்ரடஸ்்” என்ை ஒரு மீக்கடத்திளய உருவாக்கி ொதளன பளடதத்ுள்ளனர.் 

o இதை்கு முன்பு ளமனஸ் 73 டிகிரி செல்சியஸ் லெப்ப நிலெயில் கடதத்ும் திைன் 

மீக்கடத்திளய உருவாக்கியநத ொதளனயாக இருந்தது.  

❖ இந்திய பதசிய திளரப்படக் காப்பகத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட மின்னணு வடிவிலான 

“டிஜிட்டல் ளடலமா” (இரண்டக நிளல) என்பதின் இந்திப் பதிப்ளப ஆஸ்கர ்நிறுவனத்தின் 

தளலவரான ோன் சபய்லி சதாடங்கி ளவத்தார.் 

o பல சமாழிகளில் சமாழிசபயரக்்கப்படட் இந்த டிஜிடட்ல் இரண்டக நிளலயானது 

மில்ட் சஷல்ட்படான் மை்றும் ஆண்டி மால்டஸ்் ஆகிபயாரால் எழுதப்பட்டதாகும். 

இது தை்சபாழுது திளரப்படத் சதாழிலில் முக்கியமான டிஜிடட்ல் தரவுகளள 

பெமிதத்ு அளத அணுகும் முளை குறிதத்ு விவாதிக்கின்ைது. 

❖ பின்ொந்தின் சேல்சிங்கியில் நளடசபை்ை சுை்றுெச்ூழல் நெச்ுவியலாளரக்ளின் 

கருதத்ரங்கின் பபாது சவளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, உலகிலுள்ள நதிகள் நுண்ணுயிர ்

எதிரப்்பிகளால் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. இந்தப் பாதிப்பு சுை்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு உெெ் 

வரம்ளப விட 300 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. உதாரணம் : இெண்டனின் பதம்ஸ் நதியில் 

உள்ள அதிக அளவிலான பதால் மை்றும் சிறுநீரகத் சதாை்று நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பியான 

சிப்பராப்பளாக்ஸாசின். 

o வங்க பதெம், சகன்யா, கானா, பாகிஸ்தான் மை்றும் ளநஜீரியா ஆகிய நாடுகளில் 

நுண்ணுயிரி எதிரப்்பிகளால் நதிகள் மாசுபடுதல் அதிக அளவில் உள்ளது.  
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❖ பம 25 அன்று நளடசபை்ை 72-வது பகன்ஸ் திளரப்படத் திருவிழாவின் பபாது சதன் 

சகாரியாளவெ ் பெரந்்த திளரப்பட இயக்குனரான பபாங் போன் பே என்பவரின் 

“பாரலசட்” என்ை திளரப்படத்திை்காக அவர ் “பால்ம் டி ஓர”் என்ை விருது வழங்கி 

சகௌரவிக்கப்படட்ார.் பகன்ஸில் வழங்கப்படும் மிகவும் புகழ்சபை்ை விருது இதுவாகும். 

o 1946 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்ட பகன்ஸ் திளரப்படத் திருவிழாவானது 

பிரான்சின் பகன்ஸில் நளடசபறும் ஒரு வருடாந்திரத ்திளரப்படத் திருவிழாவாகும். 

மிகப்சபரிய மூன்று திளரப்படத் திருவிழாக்களான “சவனீஸ் திளரப்படத் திருவிழா 

மை்றும் சபரல்ின் ெரவ்பதெத் திளரப்படத் திருவிழா” ஆகியவை்றுடன் இதுவும் 

ஒன்ைாகும்.  

❖ மத்தியப் பிரபதெத்தின் பன்நடல்கண்ட் பகுதியில் உள்ள ஓரெ்ெ்ா நகரம் யுசனஸ்பகாவின் 

உலகப் பாரம்பரியத் தளங்களுக்கான உத்பதெப் படட்ியலில் பெரக்்கப்படட்ுள்ளது.  

o யுசனஸ்பகாவின் உலகப் பாரம்பரியத் தளங்களின் பட்டியலில் ஏை்சகனபவ 37 

இந்தியப் பாரம்பரியத் தளங்கள் உள்ளன. ொஞ்சியில் உள்ள புத்த நிளனவுெ ்

சின்னங்கள், பிம்நபத்காவின் பாளைக் குளககள் மை்றும் கேுராநஹா நிளனவுெ ்

சின்னக் குழுக்கள் ஆகியளவ மத்தியப் பிரபதெத்தில் உை்ை ெரவ்பதெ அளவில் 

புகழ்சபை்ை பாரம்பரியத் தளங்களாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி கிரிக்சகட் உலகக் பகாப்ளபயின் ஒரு பகுதியாக ெெச்ின் ரசிகர ்

சுதிர ் சகௌதம், பகாலி ரசிகர ் சுகுமார,் பாகிஸ்தானின் ெெெ்ா அப்துல் ேலீல், வங்க 

பதெத்தின் பொயப் அலி, இலங்ளகயின் கயன் பெனன்நாயபக ஆகிபயாரக்ளுக்கு முதெ் 

உலக விளளயாடட்ு ரசிகர ்விருது வழங்கப்பட விருக்கின்ைது. 

o 2019 ஆம் ஆண்டு பம 30 அன்று ஐசிசி உலகக் பகாப்ளபப் பபாட்டி 

சதாடங்கவிருக்கின்ைது. 

❖ சுவிடெ்ரல்ாந்தின் கிரிசயன்ஸில் நளடசபை்ை பெகிசூய் ஓபனில் மபகஷ் மங்பகான்கர ்

இரண்டாவது முளையாக சவை்றி சபை்றுள்ளார.் இெர ் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

இப்பபாட்டியில் முதன்முளையாக சவை்றி சபை்றிருந்தார.் 

o பெகிசூய் ஓபன் என்பது இெ்விளளயாடள்ட நிரவ்கிக்கும் உலக அளமப்பான 

சதாழில்ொர ்ஸ்குவாஷ் மன்ைத்தின் (Professional Squash Association - PSA) ஒரு பெலஞ்ெர ்

சதாடர ் பபாட்டியாகும். மபகஸ் ஸ்சபயின் நாடள்டெ ் பெரந்்த சபரன்ாட் ேவ்மீ 

என்பவளரத்  பதாை்கடித்தார.் 

❖ மலாவி நாடள்டெ ் பெரந்்த இளளஞர ் மை்றும் உரிளமகளுக்கான ஆரவ்லரான ொரல்ஸ் 

கபோபலாபவகா என்பவர ் நீடித்த வளரெ்ச்ி இலக்கு – 16 என்பதிை்கான (SDG - Sustainable 

Development Goal) ஐ.நாவின் இளளநயார ் தூதராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளளத  அவர ் உறுதி 

செய்தார.்  

o SDG-16 ஆனது அளமதி, நீதி மை்றும் வலிளமயான நிறுவனங்கள் ஆகியவை்ளைக் 

குறிப்பிடுகின்ைது.  
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

திருப்பூர் - முன்னிலை 

❖ சமீபத்திெ் லெைியிடப்பட்ட பத்தாம் ெகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் ெகுப்பு லபாதுத ்

நதரவ்ுகைிெ் திருப்பூர ்மாெட்டம் அதிக நதரச்ச்ி சதவிகிதத்லதப் லபற்றுை்ைது. 

❖ நதரச்ச்ி விகிதத்திெ் முதெ் 3 இடங்கலைப் லபற்ற மாெட்டங்கை் பின்ெருமாறு 

❖ 12 ஆம் ெகுப்பு நதரவ்ு முடிவுகை் 

o திருப்பூர ்- 95.37 % 

o ஈநராடு - 95.23 % 

o லபரம்பலூர ்- 95.15 % 

❖ 10 ஆம் ெகுப்பு நதரவ்ு முடிவுகை் 

o திருப்பூர ்- 98.53 % 

o இராமநாதபுரம் - 98.48 % 

o நாமக்கெ் - 98.45 % 

 

வாடலை நீதிமன்றங்ைள் 

❖ தமிைக அரசு மாநிெத்திெ் உை்ை அலனதத்ு மாெட்டங்கைிலும் ொடலக நீதிமன்றங்கலை 

அலமப்பதற்கான அறிவிக்லகலய லெைியிடட்ுை்ைது. 

❖ லசன்லன மாெட்டத்திற்கு 7 ொடலக நீதிமன்றங்கை் ஒதுக்கப்படட்ுை்ைன. 

❖ இலெ தமிை்நாடு உரிலமகை் ஒழுங்குமுலறகை் மற்றும் குத்தலகயாைர ் & நிெ 

உரிலமயாைரக்ைின் லபாறுப்புகை் சட்டம், 2017-ன் பிரிவு 32-ன் படி அலமக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இசச்ட்டத்தின்படி, எழுதத்ு ெடிவிொன குத்தலக உடன்படிக்லககை் லபறுெது  

கட்டாயமாகும். 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது அதற்காக அலமக்கப்படட் நீதிப் பரிபாென ொடலக 

ஆலணயத்திடம் பதிவு லசய்யப்பட நெண்டும். 

❖ நிெ உரிலமயாைரக்ை் மற்றும்  குத்தலகதாரரக்ை் ஆகிநயாரக்ளுக்கு இலடநய ஏற்படும் 

பிரசச்லனகை் லதாடரப்ான விெகாரங்கலை ொடலக நீதிமன்றங்கை் மடட்ுநம 

விசாரிதத்ு முடிவு எடுக்கும் உரிலமலயப் லபற்றிருக்கும். 

❖ இத்தலகய சரச்ல்சகலைத் தீரப்்பதிெ் உரிலமயியெ் நீதிமன்றங்களுக்கு எந்தவித 

அதிகாரமும் இெ்லெ. 

பிரசச்லனகளுக்குத் தீரவ்ு காணும் லசயெ்முலற. 

 

Rent 
Authority

Rent 
Court

Rent 
Tribunal
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புற்றுநநாய் எதிரப்்பு ைாளான் 

❖ தமிை்நாட்டின் நமற்குத் லதாடரச்ச்ி மலெயிெ் காணப்படும் ஒரு காைான் ெலகயிலிருந்து 

புற்றுநநாய்ப் லபாருடக்லைப் பிரிதல்தடுப்பதற்காக காப்புரிலம ெைங்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது மதராஸ் பெ்கலெக் கைகப் நபராசிரியர ் லெங்கநடசன் கவியரசன் மற்றும் அெரது 

மாணெரான முலனெர ் பட்டதத்ிற்கு முயலும்  லே. மஞ்சுநாதன் ஆகிநயாராெ் 

கண்டுபிடிக்கப்படட்து.  

❖ லென்டினஸ் டியூபரல்ரஜியம் என்பது அெரக்ைாெ் கண்டுபிடிக்கப்படட் காைான் 

ெலகயாகும்.  

❖ இந்தக் காைானிெ் உை்ை 2 உயிரப்்புை்ை லபாருை்கை் (LT1 மை்றும் LT2) புற்றுநநாய் 

எதிரப்்புப் பண்புகலை லெைிப்படுதத்ுகின்றன.  

❖ 1970 ஆம் ஆண்டுகளில் “சலன்டினஸ் எபடாபீஸ்” என்ை ஒரு ேப்பானிய காளான் 

வளகயானது புை்றுபநாய் எதிரப்்புப் பண்புகளள சவளிப்படுதத்ுகிைது என்று உறுதி 

செய்யப்படட்து. 

❖ பின்னர ் அசமரிக்காவின் உணவு மை்றும் மருந்து நிரவ்ாகத்தினரால் (Food and Drug 

Administrator - FDA) இளதப் பயன்படுதத்ுவதை்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.  

தமிழ்நாட்டிை் உள்ள பபாதுவான ைாளான் வலைைள் 

❖ திருெனந்தபுரம் மற்றும் திருலநெ்நெலி ஆகிய மாெட்டங்கைிெ் உை்ை உை்ளூர ்காய்கறி 

சந்லதகைிெ் “அரிசிக் காளான்” (சடரம்ிபடாளமசெஸ் ளமக்பராகாரப்ஸ்) மை்றும் “புை்றுக் 

காளான்” (சடரம்ிபடாளமசெஸ் சேய்மி) ஆகியளவ விை்கப்படுகின்ைன.  

❖ கன்னியாகுமரி வனங்களில் வாழும் காணிப் பழங்குடி இன மக்கள், தங்கைின் அன்ைாட 

உணவில் காளான்களளப் பயன்படுதத்ுகின்ைனர ்என்று அறியப்படுகின்ைது. 

 

பழுப்பு மலை அணிை் 

❖ முதன்முலறயாக பழுப்பு மலெ அணிலின் 300க்கும் நமற்பட்ட கூடுகை் 

ஆராய்சச்ியாைரக்ைாெ் கண்டறியப்படட்ுை்ைன. 

❖ இதன் அறிவியெ் லபயர ்ரதத்ுபா மக்நராரா என்பதாகும். 

❖ தமிை்நாட்டின் லசஞ்சிக்கு அருகிெ் உை்ை (கிைக்குத் லதாடரச்ச்ி மலெ) பக்கமலெ காப்பு 

காடுகைிெ் இலெ காணப்படட்ுை்ைன. 

❖ தமிை்நாடு அரசானது 1988 ஆம் ஆண்டிெ் பழுப்பு மலெ அணிெ் ெனவிெங்கு 

சரணாெயத்லத ஏற்படுத்தியது. 

❖ இதன் லபரும்பகுதி விருதுநகர ் மாெட்டத்திலும் (குறிப்பாக ஸ்ரீ விெ்லிபுதத்ூர)் இதன் ஒரு 

பகுதி மதுலர மாெட்டத்திலும் அலமந்துை்ைது. 

❖ இது ஸ்ரீ விெ்லிபுதத்ூர ்ெனவிெங்கு சரணாெயம் என்றும் அலைக்கப்படுகின்றது. 
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ைட்சித் தாவை் தலடச ்சட்டம் 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது “கடச்ி எதிரப்்பு நடவடிக்ளககளில்” ஈடுபட்டளமக்காக 

அதிமுக ெட்டமன்ை உறுப்பினரக்ளள தகுதி நீக்கம் செய்வதை்கான தமிழ்நாடு ெட்டமன்ை 

ெபாநாயகரின் நடவடிக்ளககளுக்குத் தளட விதிதத்ுள்ளது. 

❖ 1985 ஆம் ஆண்டில் இந்திய நாடாளுமன்ைத்தினால் கட்சித ்தாவல் தளடெ ்ெட்டம் (ADL - anti-

defection law) நிளைபவை்ைப்படட்து. 

❖ இந்திய அரசியலளமப்பின் 52-வது திருத்தமானது பத்தாவது அட்டவளணளய 

இளணதத்ுள்ளது.  

❖ ADL ஆனது கட்சித்  தாவலின் பபாது ெட்டமன்ை உறுப்பினரக்ளளத் தகுதி நீக்கம் 

செய்வதை்கான நளடமுளைகளள அறிவிதத்ுள்ளது.  
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நதாப்பிை் முைமது மீரான் 

❖ நாகரந்காவிலெச ் நசரந்்த தமிை் எழுத்தாைரான நதாப்பிெ் முகமது மீரான் சமீபத்திெ் 

காெமானார.் 

❖ இெர ்எழுதிய “ொய்வு நாை்காலி” என்ை நாவலுக்காக 1997 ஆம் ஆண்டில் ொகித்ய அகாடமி 

விருது இவருக்கு வழங்கப்படட்து. 

❖ இவருளடய புகழ்சபை்ை பணிகள் பின்வருமாறு: 

 

சாகித்ய அைாடமி 

❖ 1954 ஆம் ஆண்டிெ் சாகித்ய அகாடமி உருொக்கப்படட்து. 

❖ சாகித்ய அகாடமி விருதானது இெக்கியத்திெ் மிகவும் தலெசிறந்த புத்தகங்கலை 

எழுதிய எழுத்தாைரக்ளுக்கு ஒெ்லொரு ஆண்டும் ெைங்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்தப் புத்தகங்கள் இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான 24 இந்திய சமாழிகளில் ஏதாவது 

ஒன்றில் பிரசுரிக்கப் படட்ிருக்கலாம்.  

 

IGST ைட்டணங்ைள் 

❖ தமிை்நாடு அரசு, ஒருங்கிலணந்த சரக்கு மற்றும் நசலெ ெரியிெ் (IGST - Integrated Goods and 

Service Tax) தனது பங்லக விலரந்து லகாடுக்குமாறு மத்திய நிதிதத்ுலற அலமசச்கத்லத 

நகடட்ுக் லகாண்டுை்ைது.  

❖ தமிழ்நாடு 2017-18 ஆம் நிதியாண்டிை்கான நிலுளவயில் உள்ள ரூ.5453.82 பகாடிளய 

சபைவிருக்கின்ைது. 

❖ IGST என்பது ெரக்கு மை்றும் பெளவகலை ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மை்சைாரு 

மாநிலத்திை்குக் சகாண்டு செல்லும் பபாது விதிக்கப்படும் ஒரு வரியாகும். 

❖ ெரதத்ு 269A-ன் கீழ் இதுபபான்ை வரிகள் மத்திய அரொல் வசூலிக்கப்படுகின்ைன. 
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❖ வசூலிக்கப்பட்ட IGST-ல் 50 ெதவிகிதத்ளத மத்திய அரசு ளவதத்ுக் சகாள்ளும். மீதமுள்ள 50 

ெதவிகிதம் மாநிலங்கள் மை்றும் ஒன்றியப் பிரபதெங்களுக்கு பகிரந்்தளிக்கப் படுகின்ைது. 

 

பசயற்லை நுண்ணறிவு – ஆளிை்ைா குட்டி விமானங்ைள் 

❖ நபரிடரக்ைின்நபாது மீட்புப் பணிகளுக்காக முப்பரிமாண முலறயிெ் அசச்ிடப்பட்ட 

லஹக்சாகாப்டர ்என்ற ஒரு ஆைிெ்ொ குட்டி விமானத்லத லசன்லனயிெ் உை்ை இந்தியத் 

லதாழிெ்நுட்ப நிறுெனத்லதச ்நசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் ெடிெலமதத்ுை்ைனர.் 

❖ இந்தக் குட்டி விமானத்தினாெ் பறக்க முடியும். இது முக அங்கீகாரத் லதாழிெ்நுட்பத்லதப் 

பயன்படுதத்ி மனிதரக்லைத் தானாகநெ கண்டறியும். 

❖ இது செயை்பாடட்ு அங்கீகாரத ்சதாழில்நுட்பத்ளதப் பயன்படுத்தி பபரிடர ்பாதிக்கப்படட் 

பகுதிகளில் உடனடியாக மருத்துவ உதவி பதளவப்படும் தனி நபரக்ளளக் கண்டறியும்.  

❖ இது விளரவான மீட்புப் பணி நடவடிக்ளககளுக்காக நிகழ்பநரத்தில் மக்களின் 

இருப்பிடம் குறித்த தகவல்களளத் தளலளம நிளலயத்திை்கு அனுப்பும்.  

 

பதன்பபண்லண ஆறு 

❖ 300 டன்கை் எலட லகாண்ட பகுதியைவு லசதுக்கப்பட்ட பாலற கரந்ாடகாவிற்கு எடுதத்ுச ்

லசெ்ெப்பட்டது. இந்த நடெடிக்லக கிருஷ்ணகிரி மாெட்டத்தின் நபரண்டப்பை்ைி என்ற 

கிராமத்திெ் உை்ை லதன்லபண்லண ஆற்றின் பாலதலய மாற்றியலமதத்ுை்ைது. 
❖ லதன் லபண்லண ஆறு தமிழிெ் லதன்லபண்லணயாறு என்றும் கன்னடத்திெ் தக்சின 

பினகினி என்றும் அலைக்கப்படுகின்றது. நமலும் இது “சபான்ளனயாறு” என்றும் 

அறியப்படுகின்ைது. 

 

❖ இந்த ஆறு கரந்ாடக மாநிலத்திெ் சென்னபகெவா குன்றுகளின் சதன்கிழக்கு 

திளெயிலிருந்தும் சிக்பெ்பூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள நந்தி குன்றுகளின் வடபமை்கு 

திளெயிலிருந்தும் உை்பத்தியாகின்ைது.  

❖ இது கரந்ாடகா மாநிலத்திை்குள்பள சபங்களூருவிை்கு வடக்பக 85 கிபலா மீட்டர ் தூரம் 

பாய்கின்ைது. 

❖ இது உருவான இடத்திலிருந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் இடமான தமிழ்நாட்டின் 

கடலூர ்மாவட்டம் வளர சமாத்தம் 400 கிபலா மீட்டரக்ள் தூரம் பயணிக்கின்ைது. 
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பழை் ைண்ைாட்சி 

❖ நம 25 மற்றும் 26 ஆம் நததியன்று குன்னூரிெ் உை்ை சிம்ஸ் பூங்காவிெ் 61-ெது ெருடாந்திர 

பைக் கண்காட்சி நலடலபறவிருக்கின்றது. 

❖ சிம்ஸ் பூங்கா 1874 ஆம் ஆண்டிெ் துெங்கப்படட்து.  

❖ இது குன்னூரிெ் உை்ை பை மர ெைரப்்பு அறிவியெ் நிலெயத்திெ் (Pomological Station) நீெகிரி 

மலெப்பகுதியிலன சுற்றியுை்ை கிராமங்கைிலிருந்து தயாரிக்கப்படட் உை்ளூர ்

லபாருடக்லைக் காட்சிப்படுதத்ுகின்றது. 

 

100 நைாடிைளிை் நமம்படுத்துதை் 

❖ இந்த கெ்வியாண்டிெ் இந்தியா முழுெதும் உயர ் திறன் லகாண்ட 10 அரசுப் பெ்கலெக் 

கைகங்கை் 100 நகாடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிெ் நமம்படுத்தப்பட இருக்கின்றன. 

❖ இந்த பெ்கலெக் கைகங்கை் மத்திய  அரசின் ராஷ்ட்ரிய உசச்தார ்சிக்சா அபியான் என்ற 

திட்டத்தின் கீை் சிறப்புத் தகுதிகலை நமம்படுத்திட நதரந்்லதடுக்கப்படட்ு இருக்கின்றன. 

❖ லபருலமமிகு காரல்னெ், யுலபன் மற்றும் யுசி லபரக்ீகிநெ உை்பட 7 அலமரிக்கப் 

பெ்கலெக் கைகங்கைினாெ் பெ்நெறுபட்ட துலறகைிெ் அலெ ெழிகாடட்ப்பட 

இருக்கின்றன. 

❖ இந்தப் பெ்கலெக் கைகங்கை் நிறுெனச ் சட்டத்தின் கீை் மத்திய அரசிடம் இருந்து 

நநரடியாக நிதிகலைப் லபற்றிட சிறப்பு ெைாக நிறுெனங்கலை ஏற்படுத்த இருக்கின்றன. 

❖ தற்நபாது முன்லமாழியப்படட்ுை்ை நிலெயானது மாரச் ்மாதம் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குை்ைாக 

100 நகாடிகை் கட்டாயம்  லசெவு லசய்யப்படட்ு இருக்க நெண்டும்.  

❖ காளரக்குடி அழகப்பா பல்களலக் கழகம், ளேதராபாத் உஸ்மானியா பல்களலக் 

கழகம், ொவித்திரிபாய் புபல பல்களலக் கழகம் ஆகியன ஏை்சகனபவ தங்களது 

நிறுவனங்களளக் சகாண்டிருக்கின்ைன. 

 

தமிழ் ஈழ விடுதலைப் புலிைள் – தீர்ப்பாயம் 

❖ இந்திய அரசு தை்சபாழுது பணியாை்றிக் சகாண்டிருக்கும் தில்லி உயர ் நீதிமன்ை 

நீதிபதியான ெங்கீதா திங்ரா செேல் என்பவரின் தளலளமயின் கீழ் ெட்டவிபராத 

நடவடிக்ளககள் (தடுப்பு) தீரப்்பாயத்ளத அளமத்துள்ளது. 

❖ இது தமிழ் ஈழ விடுதளலப் புலிகளள (LTTE - Liberation Tigers of Tamil Eelam) ெட்ட விபராத 

அலமப்பாக அறிவிப்பதை்கு பபாதிய காரணம் உள்ளதா அல்லது இல்ளலயா என்பது 

குறிதத்ு விொரிக்கவிருக்கின்ைது. 

❖ ெமீபத்தில் மத்திய உள்துளை அளமெெ்கம் LTTE மீதான தளடளய பமலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு 

நீட்டிதத்ு அதை்கான அறிவிக்ளகளய சவளியிடட்து. 

❖ 1991-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவிெ் LTTE அளமப்பானது ெட்ட விபராத நடவடிக்ளககள் 

(தடுப்பு) ெட்டம், 1967ன் கீழ் ெட்ட விபராத அலமப்பாக   அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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ைாவிரி நீர ்

❖ காவிரி நீர ் பமலாண்ளம வாரியம் (CWMA - Cauvery Water Management Authority) ேுன் 

மாதத்தில் தமிழகத்திை்கு வழங்க பவண்டிய 9.19 டிஎம்சி காவிரி நீளரத ் திைந்துவிட 

பவண்டும் என்று கரந்ாடக மாநிலத்திை்கு உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த காவிரி நீரானது தை்சபாழுது அலடயாைம் கண்டறியப்படட்ுள்ள பில்லிகுண்டுலு 

பகுதி மை்றும் நீர ்விடுவிப்புப் பகுதி என்ற இரு மாநிலங்களுக்கிளடபயயான இளணப்புப் 

பகுதியிலிருந்து திைந்து விடப்பட இருக்கின்றது. 

❖ பமலும் இது குறித்த செய்திகளுக்கு இங்பக சொடுக்கவும் - 

https://www.tnpscthervupettagam.com/cauvery-water-dispute-verdict/. 

❖ எஸ். மசூத் ேளென் என்பவர ்CWMA-ன் தளலவராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ இதன் உறுப்பினரக்ள் பின்வருமாறு  

 

 

❖ நவீன் குமார ் என்பவர ் காவிரி நதிநீர ் ஒழுங்காை்றுக் குழுவின் தளலவராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ இதன் உறுப்பினரக்ள் பின்வருமாறு : 

https://www.shankariasacademy.com/
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பசன்லன குடிநீரப்் பிரசச்லன 

❖ தமிைக அரசு 5 சிறிய உப்பு நீக்க ஆலெகலை லசன்லனயிெ் அலமக்கத் திட்டமிடட்ுை்ைது. 

இந்த ஆலெகை்  ஒெ்லொன்றும் 1 மிெ்லியன் லிட்டர ்லகாை்ைைவு லகாண்டது. 
 

 

❖ ஒெ்லொரு ஆலெயும் 120 நகாடி லசெவிெ் காசிநமடு, திருலொற்றியூர,் திருெெ்லிக்நகணி, 

எம்ஆரச்ி நகர ்மற்றும் திருொன்மியூர ்ஆகிய இடங்கைிெ் அலமக்கப்படவிருக்கின்றது. 
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நதசியெ ்செய்திகள் 

முை்கிய புவியியை் தளங்ைள் 

❖ இந்தியப் புவியியெ் கை ஆய்வு நிறுெனமானது (Geological Survey of India) நமகாெயாவிெ் 

உை்ை 2 முக்கியப் புவியியெ் தைங்கை் குறித்து விழிப்புணரல்ெ ஏற்படுதத்ுெதற்காக 

முயற்சிகலை  எடுதத்ுை்ைது. 

❖ கிைக்கு காசி குன்று மாெட்டத்தின் நசாப்ஹாரிெ் உை்ை லதரியாகாட் மற்றும் மாமலுக் 

குலக ஆகியலெ அந்த இரண்டு புவியியெ் தைங்கைாகும். 

❖ இந்தியத் துலணக் கண்டத்தின் புவியியெ் காெகட்டம் குறித்த ஆதாரங்கைாக 

விைங்குெதாெ் இலெ முக்கியதத்ுெம் ொய்ந்த தைங்கைாக விைங்குகின்றன. 

மாமலுை் குலை 

❖ இந்தத ்தளமானது 4200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிகழ்ந்த ஒரு முக்கியமான காலநிளல 

நிகழ்வின் ஆதாரமாக விளங்குகின்ைது. 

❖ மாமலுக் குளகயில் உள்ள சபாங்கூசிப் பாளையானது (stalagmite) ெரவ்பதெ 

பாளையடுக்குப் பிரிவு மை்றும் தைமாக (GSSP - Global Stratotype Section and Point) 

அலடயாைப்படுத்தப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது இந்தியாவின் புவியியல் காலகட்டத்தின் அளடயாளமாக அதிகாரப்பூரவ்மாக ஏை்றுக் 

சகாள்ளப்பட்ட முதெ் குளகயாகும். 

பதரியாைாட ்

❖ இந்தத் தளமானது கிரட்டசிபயாஸ் (K) – பபலிபயாஜீனின் (Pg) என்ற லபரும் அழிவு 

நிகழ்ளவக் குறிக்கின்ைது. 

❖ சதரியாகாட் தளமானது இந்தியாவில் கிரட்டசிபயாஸ் – பபலிபயாஜீன் (K- Pg) எல்ளல 

மாை்ைத்தின் முழுளமயான பதிவுகளளக் சகாண்டிருக்கின்ைது.  

 

சரவ்நதசத் தீவிரவாதி 

❖ ஐக்கிய நாடுகை் பாதுகாப்பு மன்றமானது (UNSC - United Nations Security Council) 

பாகிஸ்தாலனச ் நசரந்்த லேய்ஷ்-இ-முகமது அலமப்பின் தலெெரான மசூத் அசாலர 

சரெ்நதசத் தீவிரொதியாக அறிவித்துை்ைது.  

❖ இந்த முடிவானது UNSC-ன் 1267 அல் சகாய்தா மீதான தளடக் குழுவினால் எடுக்கப்பட்டது.  

❖ அொர ் மை்றும் அவரது அளமப்புகள் சொதத்ுகள் முடக்கம், பயணம் 

பமை்சகாள்ளுவதை்குத் தளட மை்றும் ஆயுதங்கள் ளவத்திருப்பதை்குத் தளட 

ஆகியவை்ளை எதிரச்காள்ள விருக்கின்ைன. 

❖ மசூத் அொளரக் கறுப்புப் பட்டியலில் ளவப்பதை்கான முந்ளதய 4 முயை்சிகளுக்கு சீனா 

தளட விதித்திருந்தது.  

❖ இந்தத ் தளடெ ் செய்யப்படட்ெரக்ளின் பட்டியொனது தை்சபாழுது 262 தனிப்படட் 

நபரக்ளின் சபயரக்ள் மை்றும் 83 அளமப்புகள் ஆகியவை்ளைக் சகாண்டிருக்கின்ைது. 

❖ 1267 அல் சகாய்தா மீதான தளடக் குழுவின் பநாக்கமானது அல் சகாய்தா மை்றும் 

இஸ்லாமிய அளமப்புடன் சதாடரப்ுளடய அளமப்புகள் மை்றும் தனிநபரக்ளுக்கு எதிராக 
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மிகவும்  கடுளமயான நடவடிக்ளககலை எடுப்பளத பநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

சமீபத்திய தாை்குதை்ைள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14 அன்று மசூத் அொரின் அளமப்பானது இந்தியாவில் 

புல்வாமா தீவிரவாதத ்தாக்குதளல நடத்தியது. 

❖ அொரால் நிகழ்த்தப்படட் மிகக் சகாடுளமயான தாக்குதல்கள் பின்வருமாறு 

o 2008 ஆம் ஆண்டின் மும்ளப தீவிரவாதத ்தாக்குதல். 

o 2016 ஆம் ஆண்டின் பதான்நகாட் விமான தளத ்தாக்குதல் மை்றும் பிை. 

 

ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா சதாலைநநாக்குப் பாரல்வ  - 2024 

❖ வரத்்தக மை்றும் சதாழில் துளை அளமெெ்கமானது ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா 

லதாலெநநாக்குப் பாரல்ெயின் ஒரு பகுதியாக சதாழில் சதாடங்குபவரக்ளள 

ஊக்குவிக்கும் வளகயில் வரிெ ் ெலுளககள் பபான்ை ஊக்குவிப்பு நடவடிக்ளககளள 

முன்சமாழிந்துள்ளது. 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டளவில் நாட்டில் 50,000 புதிய சதாழில் சதாடக்கங்களள உருவாக்க 

வழிவளக செய்வதும் 20 இலடெ்ம் பநரடி மை்றும் மளைமுக பவளல வாய்ப்புகளளயும் 

உருவாக்குவதுநம  இந்த சதாளலபநாக்குப் பாரல்ெயின் பநாக்கமாக உள்ளது. 

❖ இந்த ஆவணமானது வரத்்தகம் மை்றும் சதாழிெ்துலற அளமெெ்கத்தின் கீழ் உள்ள 

சதாழிெ்துலற ஊக்குவிப்பு மை்றும் உள்நாடட்ு வரத்்தக பமம்பாடட்ுத் துளையினால் 

தயாரிக்கப்பட்டது. 

ஸ்டார்-அப் இந்தியா 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு ேனவரி மாதம் சதாடங்கப்பட்ட இந்தத ் திட்டமானது இந்திய அரசின் 

முதன்ளம முன்சனடுப்பாகும். 

❖ இது சதாழில் சதாடக்கங்களின் வளரெ்ச்ிக்கு வலுவான சூழளல உருவாக்குவளதயும் 

பவளல வாய்ப்புகளள உருவாக்குவதன் மூலம் நீடித்த சபாருளாதார வளரெ்ச்ிளய 

அளடவளதயும் பநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ ஸ்டார-்அப் இந்தியா திட்டமானது வரிெ ் ெலுளக உட்பட இதர பல ெலுளககளளயும் 

வழங்குகிைது. 

 

வாஹன் தரவுத்தளம் 

❖ ொஹன் என்பது டிஜிட்டெ் முலறயிெ் ொகனங்கை் பதிவு லசய்யப்படும் நதசிய 

அைவிொன தைமாகும். 

❖ இது நிறம், ஆற்றெ், ெணிகர,் அடிசச்ட்டக எண் மற்றும் எரிொயு ெலக உை்ைிட்ட 28 

ெலகயான ொகனங்கைின் தரவுகலை லகாண்டிருக்கின்றது.  

❖ மத்திய சாலெப் நபாக்குெரதத்ு மற்றும் லநடுஞ்சாலெத் துலற அலமசச்கமானது இந்தத் 

தரவுகலை தெறாகப் பயன்படுத்தப்படுெலத தடுப்பதற்காக புதிய விதிமுலறகலை 

உருொக்கியுை்ைது. 

❖ இது இந்தத் தகெெ்கலைப் பின்ெரும் நிறுெனங்கைாெ் மடட்ுநம பயன்படுத்த முடியும்.  

o இந்தியாவிெ் பதிவு லசய்யப்படட் நிறுெனங்கை் 
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o 50 சதவிகித நிறுென பங்கிலன இந்தியரக்ை் லகாண்டிருந்தாெ் மடட்ுநம 

பயன்படுத்த முடியும். 

❖ நிறுெனங்கைாெ் அணுகக்கூடிய இதுநபான்ற அலனதத்ுத் தகெெ்களும் இந்தியாவிெ் 

உை்ை தகெெ் ெைங்கும் அலமப்பிெ் (Server) நசமிக்கப்பட நெண்டும். 

❖ வணிகப் பயன்பாட்டிை்காக இதுபபான்ை தகவல்களளப் பயன்படுதத்ும் நிறுவனங்கள் 

ஆண்டுக் கட்டணமாக ரூ.3 பகாடிளய செலுத்த பவண்டும். 

 

1 இைட்சம் உணவு  

❖ மத்திய உணவுத் லதாழிெ்நுட்ப ஆராய்சச்ி நிறுெனமானது (CFTRI - Central Food Technological 

Research Institute) 1 இெடச்த்திற்கும் நமற்பட்ட சாப்பிடுெதற்குத் தகுந்த உணவுகலைத் 

தயாரித்துக் லகாண்டிருக்கின்றது.  

❖ இந்த உணவு பானிப் புயலால் பாதிக்கப்படட்ுள்ள ஒடிொ, ஆந்திரப் பிரபதெம் மை்றும் 

பமை்கு வங்க மாநிலங்களில் வழங்கப்பட விருக்கின்ைது. 

❖ CFTRI என்பது அறிவியல் மை்றும் சதாழிலக ஆராய்ெச்ி ஆளணயத்தின் கீழ் இயங்கும் 

ஆய்வகங்களில் ஒன்ைாகும். 

❖ இது 1950 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ்21 அன்று கரந்ாடகாவின் ளமசூரில் திைக்கப்பட்டது. 

 

மறை்ைப்பட்ட பநசவு முலறைள் 

❖ திெ்லிலயச ்நசரந்்த எழுத்தாைரான ராதிகா சிங் என்பெர ்“சுராயா ோென் பபாஸ் : ஒரு 

பாரம்பரியத்ளத லநய்தல்” என்ை தளலப்பு சகாண்ட ஒரு புத்தகத்ளத எழுதியுள்ளார.் 

❖ இது மைக்கடிக்கப்படட் 2 சநெவு முளைகளுக்குப் புதத்ுயிர ் அளித்ததை்காக 

சகௌரவிக்கப்படட் சுராயா ோென் பபாளஸப் பை்றியது. 

o ஹிம்பரா – பாரசீக படட்ு சநெவு முளை 

o மஸ்ரூ – படட்ு மை்றும் பருத்தி சநெவு 

 

ஃபானி புயை் 

❖ அரிதினும் அரிதான ெலகலயச ் சாரந்்ததும் கடுலமயான மலைப் லபாழிவுக்கு 

காரணமானதுமான கடுலமயான புயொன ஃபானி புயொனது மணிக்கு 240 கிமீக்கும் 

அதிகமான நெகத்திெ் ஒடிசாவின் கடற்கலரநயாரப் பகுதிகலை கடந்த நம 03 ஆம் நததி 

தாக்கியது. 

❖ இது ெலுவிைந்து நமற்கு ெங்காைத்திற்குை் நுலைெதற்கு முன்னதாக ஒடிசாவிெ் 

மிகப்லபரிய அைவிெ் கட்டலமப்புகைின் நசதத்திற்கு காரணமானது.  

❖ இந்திய ொனிலெ ஆராய்சச்ி லமயமானது, ஃபானி புயலெ மிகவும் கடுலமயான புயெ் 

காற்று என ெலகப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ இந்தப் புயலுக்கு ஃபானி எனும் லபயர ் ெங்காை நதசத்தினாெ் பரிந்துலரக்கப்பட்டது. 

ஃபானி என்றாெ் பாம்பு என்று லபாருை். 

❖ இந்திய ொனிலெ ஆய்வு லமயத்தின் “கிட்டத்தட்ட மிக துல்லியமான” எெெ்ரிக்ளககபள 
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நிரெ்ாக அதிகாரிகைின் நன்கு திட்டமிடப்படட் மக்கலை  சவளிபயை்றும் திட்டங்களுக்கு 

உதவி புரிந்து உயிரிழப்ளப குளைக்க உதவியது என நபரிடர ்குலறப்பிற்கான ஐ.நாவின் 

நிறுெனமானது கருதத்ு சதரிவிதத்ுள்ளது. 

 

 

ஐஎன்எஸ் ரஞ்சித் 

❖ இந்திய கடற்பலடயின் முன்னணி ஏவுகலண அழிப்பு கப்பொன INS ரஞ்சித் தனது 36 

ஆண்டுகால பெளவக்குப் பின்னர ் ஓய்வு சபை்று விொகப்பட்டினத்தில் உள்ள கடை்பளட 

கப்பை்தளதத்ில் நிறுத்தப்படட்து. 

❖ 1983 ஆம் ஆண்டு இளணக்கப்பட்ட இது முன்னாள் பொவியத் ஒன்றியத்தில் கட்டப்பட்ட 

ஐந்து காஷின் வகுப்பு அழிப்பு கப்பல்களில் மூன்ைாவது கப்பலாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் ஒபர ஒரு காஷின் வகுப்பு அழிப்பு கப்பல் மடட்ுபம ரஷ்யாவின் 

கடை்பளடயில் பெளவயில் உள்ளது. மை்ை 5 கப்பல்களும் இந்திய கடை்பளடயிடம் ராே்புத ்

வகுப்பு அழிப்புக் கப்பல்களாக உள்ளன. 

❖ சமாத்தமுள்ள 5 ராே்புத் வகுப்பு அழிப்புக் கப்பல்களில் பெளவயிலிருந்து நிறுத்தப்படும் 

முதல் கப்பல் இதுபவயாகும். 

❖ இக்கப்பலானது 1979 ஆம் ஆண்டு ேுன் 16 ஆம் நாள் அதிகாரப்பூரவ்மாக “சுறுசுறுப்பு” 

எனும் சபாருள்படும் “லவ்க்லி” எனும் ரஷ்ய சபயருடன் சதாடங்கப்படட்து. 

❖ பமலும் இது இந்திய அளமதிப்பளட பிரிவு நடவடிக்ளககள் மை்றும் 1999 ஆம் ஆண்டில் 

காரக்ில் பபாரின் பபாதான தல்வார ்நடவடிக்ளக உட்பட பல முக்கிய நடவடிக்ளககளில் 

பயன்படுத்தப்படட்து.   

ராஜ்புத் வகுப்பு அழிப்பு ைப்பை்ைள் 

❖ காஷின் II வகுப்பு அல்லது திட்டம் 61E என அறியப்படும் ராே்புத் ெகுப்பு அழிப்பு கப்பெ்கை் 

ஆனது பொவியத்தின் காஷின் வகுப்பு அழிப்பு கப்பல்களின் மாை்றியளமக்கப்படட் 

ெலகக் கப்பல்களாகும். 

❖ இது INS ராே்புத், INS ராணா, INS ரஞ்சித், INS ரன்வீர,் INS ரன்விேய் ஆகியவை்ளை 

உள்ளடக்கியதாகும். 
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❖ பிரம்பமாஸ் மீசயாலி ஏவுகளணகள் முதன்முதலில் ராே்புத் வகுப்பு அழிப்புக் 

கப்பல்களிபலபய  சபாருத்தப்பட்டன. 
 

 

 

நமாடி எழுத்து வடிவம் – அழிவு நிலை 

❖ தற்லபாழுது நமாடி எழுத்து ெடிெமானது அழிவு நிலெயிெ் உை்ைது. 

❖ இது மராத்திய லமாழிலய எழுதுெதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு எழுதத்ு 

ெடிெங்கைிெ் ஒன்றாகும். 

❖ இது மராத்திய லமாழிலய எழுதும் கூடல்டழுதத்ு முலறலயச ்சாரந்்ததாகும். 

❖ இது 1400 ஆம் ஆண்டுகைிெ் நமம்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது “மராத்திய சமாழிளய” எழுதும் சுருக்சகழுதத்ு வடிவம் என்றும் 

அளழக்கப்படுகின்ைது. 

❖ மராத்திய லமாழிலய எழுதுவதை்கு உகந்த சபாதுவான எழுதத்ு வடிவம் பதவநகரி ஆகும். 

❖ “மராத்தி” சமாழியிலிருந்துப் சபைப்பட்ட பமாடி என்ை வாரத்்ளதயானது “உளடந்த” என்ை 

சபாருளளக் குறிக்கும் 

❖ பமாடி எழுதத்ு வடிவம் குறித்த தமிழ்நாடு சதாடரப்ான செய்திகளுக்கு இங்பக 

சொடுக்கவும். https://www.tnpscthervupettagam.com/modi-script/   (நததி: 

21.04.19) 

 

10 வானூரத்ிைள் 

❖ இந்தியக் கடற்பலடக்காக கநமாெ் கா – 31 என்ற ெலகலயச ் நசரந்்த 10 ரஷ்ய 

ொனூரத்ிகலை ொங்குெதற்குப் பாதுகாப்பு லகாை்முதெ் ஆலணயம் (DAC - Defence 

Acquisition Council) ஒப்புதெ் ெைங்கியுை்ைது.  
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❖ DAC ஆனது பாதுகாப்புத் துளை அளமெெ்ர ் நிரம்லா சீதாராமன் தளலளமயின் கீழ் 

செயல்படுகின்ைது. 

❖ இந்த வானூரத்ிகள் (சேலிகாப்டரக்ள்) வான்வழி முன்னறிவிப்பு மை்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

வானூரத்ிகளாகும். 

❖ எனபவ, கடை்பளடயின் விமானம் தாங்கிக் கப்பல் மை்றும் பபாரக்் கப்பல்களில் இளவ 

சபாருத்தப்படவிருக்கின்ைன. 

❖ விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள் பின்வரும் பணிகளள பமை்சகாள்ளும்பபாது வான் 

பகுதிளய ஆக்கிரமிதத்ுப் பாதுகாப்பதை்கு இது பயன்படுத்தப்படவிருக்கின்ைது. 

o திைந்தசவளி கடை்பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககள் 

o நீரம்ூழ்கி எதிரப்்புப் பபார ்ொரந்்த நடவடிக்ளககள் 

 

தரப்ார் நைரவ்ு - ைாஷ்மீர ்

❖ ேம்மு காஷ்மீர ் மாநிெத்தின் தலெலமச ் லசயெகம் மற்றும் இதர அரசு அலுெெகங்கை் 

ஆகியலெ ஸ்ரீநகரிெ் மீண்டும் திறக்கப்படவிருக்கின்றன. 

❖ ேம்மு காஷ்மீரின் நகாலடக் காெத் தலெநகர ் ஸ்ரீநகர ் ஆகும். இது நம மாதம் முதெ் 

அக்நடாபர ்மாதம் ெலர நகாலடக் காெத் தலெநகராக விைங்கும். 

❖ நெம்பர ்மாதம் முதெ் ஏப்ரெ் மாதம் ெலர ேம்மு காஷ்மீரின் குைிரக்ாெத் தலெநகர ்ேம்மு 

ஆகும். 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் ேம்மு காஷ்மீரிெ் இரண்டு முலற நலடலபறும் ஸ்ரீநகர ்மற்றும் ேம்மு 

ஆகியெற்றிற்கிலடநயயான  தலெநகர ் மாற்றமானது “தரப்ார ் நகரவ்ு” 

என்ைளழக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இது 1872 ஆம் ஆண்டில் பதாே்ரா அரெர ் மோராோ ரன்பீர ் சிங் என்பவரால் 

சதாடங்கப்பட்டது.  

 

நதன் திட்டம் 

❖ காதி மற்றும் கிராமப்புற லதாழிற்சாலெகை் ஆலணயமானது (Khadi and Village Industries 

Commission - KVIC) இந்தியா முழுெதும் உை்ை விெசாயிகை் மற்றும் நெலெ ொய்ப்பற்ற 

இலைஞரக்ளுக்கு ஒரு இெடச்த்திற்கும் நமற்படட் நதனீப் லபடட்ிகலை ெைங்கியுை்ைது.  

❖ இது “பதன் திட்டம்” என்ை முன்சனடுப்பின் கீழ் பமை்சகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ் திட்டமானது பிரதமர ் நபரந்திர பமாடியினால் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இவர ் இளத “இந்தியாவிெ் இனிப்புப் புரட்சியின்” சதாடக்கம் என்று அறிவித்தார.்  

KVIC 

❖ KVIC என்பது காதி மை்றும் கிராமப்புை சதாழிை்ொளலகள் ஆளணயத்தின் ெட்டம், 1956-ன் 

கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ெட்டப்பூரவ் அளமப்பாகும். 

❖ இது பதசிய அளவில் பிரதம மந்திரி பவளலவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டத்ளதெ ்

செயல்படுதத்ும் தளலளம நிறுவனமாகும். 
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ஐஎன்எஸ் நவைா 

❖ இந்தியக் கடற்பலடயானது “ஐஎன்எஸ் பவலா” என்ை 4-வது புலப்படாத ஸ்காரப்ீன் வளக 

நீரம்ூழ்கிக் கப்பளல அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது மும்ளபயில் உள்ள மெகான் டாக் கப்பல் கடட்ும் நிறுவனத்தினால் 

கட்டளமக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ எம்எஸ் கடற்பலடக் குழுமமானது பிரான்லசச ்நசரந்்த இதன் கூட்டாைி நிறுெனமாகும். 

❖ 1973 ஆம் ஆண்டிெ் இந்தியக் கடற்பலடப் பணியிெ் இலணக்கப்பட்ட நசாவியத்லதச ்

நசரந்்த “ஐஎன்எஸ் பவலா” என்ை நீரம்ூழ்கிக் கப்பலின் சபயளரயடுதத்ு இந்தக் கப்பலுக்கு 

இப்சபயர ்ளவக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ஐஎன்எஸ் பவலா என்ை நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது “திட்டம்-75” என்பதின் கீழ் 

கட்டளமக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ஸ்காரப்ீன் வளக என்பது கடந்த இரண்டு தொப்தங்களில் இந்தியக் கடை்பளடயின் 

முதலாவது நவீன மரபு ொரந்்த டீெல்-மின் நீரம்ூழ்கிக் கப்பலின் வரிளெயாகும். 

 

அநயாத்தியாப் பிரசச்லன 

❖ அநயாத்தியாப் பிரசச்லன குறிதத்ு ஆராய இந்திய உசச் நீதிமன்றத்தாெ் அலமக்கப்படட் 

3 உறுப்பினரக்லைக் லகாண்ட நடுெர ் குழுொனது நம 06 அன்று தனது இலடக்காெ 

அறிக்லகலய ஒரு மூடப்பட்ட உலறயிெ் லெதத்ு இந்திய உசச் நீதிமன்றத்திடம்  

சமரப்்பித்தது. 

❖ இந்தக் குழுவின் அறிக்லக அதன் முயற்சியிெ் நதாெ்வி அலடந்தது எனிெ் இந்திய உசச் 

நீதிமன்றத் தலெலம நீதிபதி ரஞ்சன் நகாகாய் தலெலமயிொன அரசியெலமப்பு அமரவ்ு 

இது குறிதத்ு நமலும் விசாரிக்கும்.  

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு லசப்டம்பர ் 30 அன்று அெகாபாத் உயரநீ்திமன்றம் அைிதத்ுை்ை 

தீரப்்புக்கு எதிரான மனுக்கைின் மீது உசச் நீதிமன்றம் விசாரிக்கும். அெகாபாத் 

உயரநீ்திமன்றம் 2.77 ஏக்கர ் லகாண்ட இந்த பிரசச்ிலனக்குரிய நிெத்லதப் பின்ெரும் 3 

பிரிவினர ்பகிரந்்து லகாை்ை நெண்டும் என்று தீரப்்பைித்தது. 

o நிரந்மாகி அக்ஹாரா பிரிவு 

o சன்னி மத்திய ெக்ஃபு ொரியம், உதத்ரப் பிரநதசம் 

o ராம்ொொ விரே்மான் கடவுை் 

 

ைறுப்புப் பட்டியை் லகவிடப் படுதை்  

❖ மத்திய உள்துளை அளமெெ்கமானது இந்திய வம்ொவைிளயெ ்பெரந்்த மக்களின் மீதான 

தனது “உள்ளூர ்பாதகப் பட்டியல்களளக்” ளகவிடட்ுள்ளது. 

❖ இது சபரும்பாலும் இந்திய வம்ொவைி மக்களின் “கறுப்புப் பட்டியல்” என்று 

அளழக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இந்தப் படட்ியலானது சவளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்தினால் நிரவ்கிக்கப் 

படுகின்ைது. 
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❖ இந்தப் பட்டியலானது இந்தியாவில்  குை்ைம் ொட்டப்படட்ு, சவளிநாடு சென்று தஞ்ெம் 

அளடந்தவரக்ளின் சபயரக்ளளக் சகாண்டிருக்கும். 

❖ இந்தப் பட்டியலில் உள்ள மக்களுக்கு சவளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்தினால் 

நுளழவு இளெவு பெளவகள் மறுக்கப்படுகின்ைன. 

❖ இந்த மாை்ைத்திை்குப் பின்னர,் ொதாரண இந்திய நுளழவு இளெளவப் பயன்படுதத்ி 2 

ஆண்டுகள் வாழ்ந்த பிைகு அவரக்ள் சவளிநாடுவாழ் இந்தியரக்ளுக்கான 

குடியுரிளமளயப் சபை அனுமதிக்கப்படுகிைாரக்ள். 

 

சுைாதாரத் துலறயிை்  பற்றாை்குலற 

❖ உெக சுகாதார நிறுெனத் (World Health Organisation - WHO) தரவுகைின்படி, இந்தியா சுகாதார 

நசலெகலை அைிப்பெரக்ைின் பற்றாக்குலறலய எதிர ்லகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ 5 மிெ்லியன் பணியாைரக்ை் இருந்த நபாதிலும் திறன்மிக்க சுகாதாரப் பணியாைரக்ைின் 

சமமற்ற பணியமரத்்துதலின் காரணமாக பை்ைாக்குளை ஏை்படுகின்ைது. 

❖ பீகார,் ோரக்்கண்ட், உத்தரப் பிரபதெம் மை்றும் இராேஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்கள் மிக 

அதிக அளவிலான சுகாதாரப் பணியாளரக்ளின் பை்ைாக்குளைளய 

எதிரச்காண்டிருக்கின்ைன.  

❖ தில்லி, பகரளா, பஞ்ொப் மை்றும் குேராத் ஆகிய மாநிலங்களில் சுகாதாரப் 

பணியாளரக்ளின் எண்ணிக்ளக சிைந்த நிளலயில் உள்ளது. 

❖ WHO ஆனது மருத்துவம் ொரா பெளவகளள அளிக்கும் பல்பவறு வளகயினரக்ளுக்கான 

படிப்புகளள இந்தியா உருவாக்க பவண்டும் என்றும் பரிந்துளரதத்ுள்ளது.  

 

இந்தியாவின் முதை் பனி நதநீர் விடுதி 

❖ ேம்மு காஷ்மீரின் ெடாக் பகுதியிெ் உை்ை மலெக் கிராமமான கயாவிெ் எெ்லெப்புற 

சாலெ அலமப்பானது இந்தியாவின் முதொெது பனிக்கடட்ியாொன நதநீர ் விடுதிலய 

உருொக்கியுை்ைது. 

❖ இது புகை்லபற்ற மணாலி-நெ லநடுஞ்சாலெயிெ் கடெ் மட்டத்திலிருந்து 14,000 அடி 

உயரத்திெ் அலமந்துை்ைது. 

❖ புத்த சமய தியான மண்டபங்கைின் அலமப்லப ஒத்த இந்த பனிச ் சிற்பமானது 

இயற்லகயான முலறயிெ் உருொக்கப்படட்து.  
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விடுமுலறை் ைாை அமரவ்ு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு நம 13 ஆம் நததியிலிருந்து ேுன் 30 ஆம் நததி ெலர ெருடாந்திர 

நகாலடக்காெ விடுமுலறக்காக இந்திய உசச்நீதிமன்றம் விடுமுலற அைிக்கப்பட 

விருக்கின்றது. 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றத் தலெலம நீதிபதி உசச்நீதிமன்ற விதிகை், 2013-ன் கீை் ஆலண II-

ன் படி விதி 6-ன் கீழ் சிைப்பு விடுமுளைக் கால அமரவ்ுகலை அளமதத்ுள்ளார.் 

❖ இந்திய உெெ்நீதிமன்ைமானது விடுமுளைக் காலத்தின் பபாதும் “முக்கியமான வழக்கு” 

என்று ஒன்ளைக் கருதினாெ் அது குறிதத்ு விொரளணலய பமை்சகாள்ளும். 

❖ இது சபாதுவாக அடிப்பளட உரிளமகளள செயல்படுத்தக்கூடிய ஆடச்காணரவ்ு நீதிப் 

பபராளண, ஆவணக் பகட்பு ஆளண, தளட ஆளண, தகுதிப் பபராளண சதாடரப்ுளடய 

வழக்குகளள விொரளணக்கு எடுத்துக் சகாள்ளும். 

❖ முதன்முளையாக, பம 25 ஆம் பததி முதல் பம 30 ஆம் பததி வளர விடுமுளைக் கால 

அமரவ்ிை்கு இந்திய உெெ் நீதிமன்ைத் தளலளம நீதிபதிபய தளலளம 

வகிக்கவிருக்கின்ைார.் 

 

கிராமப்புற ஸ்டாரட்் அப் (புதிதாை பதாழிை் பதாடங்குநவார்) 

❖ நதசிய நெைாண் மற்றும் கிராமப்புற ெைரச்ச்ி ெங்கியானது (National Bank for Agriculture and 

Rural Development - NABARD)  பின்ெருெனெற்றிற்காக ரூ.700 நகாடி மதிப்பிொன துணிகர 

முதலீடட்ு நிதிலய அறிவிதத்ுை்ைது. 

o நெைாண் துலறயிெ் பங்கு மூெதனங்கை் 

o கிராமப் புறத்திெ் உை்ை ஸ்டாரட்் அப்-கைின் மீது கெனம் லசலுத்துதெ். 

❖ இந்த நிதியானது நபாரட்ின் ஒரு துலண நிறுெனமான நாப் துணிகர மூெதர 

நிறுெனத்தினாெ் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ விெசாயம், உணவு மற்றும் கிராமப்புற ெைரச்ச்ி நபான்ற துலறகைிெ் ஈடுபடட்ுை்ை  

ஸ்டாரட்் அப் நிறுெனங்கை் முன்னுரிலம லபறவிருக்கின்றன.  

NABARD 

❖ நபாரட்ு என்பது கிராமப்புை பகுதிகளில் வளரெ்ச்ி நடவடிக்ளககளள ஊக்குவிப்பதை்காக 

முதலீடுகள் மை்றும் உை்பத்திக்கான கடன்களள வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கான ஒரு 

தளலளம நிதியியல் அளமப்பாகும். 

❖ இது 1982 ஆம் ஆண்டில் B. சிவராமன் குழுவின் பரிந்துளரகளின் அடிப்பளடயில் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது குடிளெத் சதாழில், சிறு சதாழில் மை்றும் கிராமப்புைத ் சதாழில் ஆகியவை்றின் 

வளரெ்ச்ியிளன பமை்பாரள்வயிடுகின்ைது. 

❖ நபாரட்ு பின்வருவனவை்ளை பமை்பாரள்வயிடுகின்ைது. 

o மாநில கூடட்ுைவு வங்கிகள் 

o மாவட்ட கூடட்ுைவு மத்திய வங்கிகள் 

o மண்டெ கிராமப்புை வங்கிகள் 
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அபயாஸ் – இைை்லைத் தாை்கும் ஆளிை்ைா குட்டி விமானம் 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் நமம்பாடட்ு அலமப்பானது (Defence Research and Development 

Organisation - DRDO) “அபயாஸ்” என்ை அதிபவக இழக்கத்தக்க வானில் உள்ள இலக்ளகத் 

(HEAT - High-speed Expendable Aerial Target) தாக்கும் ஆளில்லா குட்டி விமானத்ளத 

சவை்றிகரமாகச ்பொதளன செய்துள்ளது. 

❖ இந்தெ ் பொதளனயானது ஒடிொவின் ெந்திப்பூரில் உள்ள இளடக்கால பொதளன 

நிளலயத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ அபயாஸ், தனது கண்காணிப்பு மை்றும் வழிகாடட்ுதல் ஆகியவை்றிை்காக 

உள்நாட்டிபலபயத் தயாரிக்கப்பட்ட எம்இஎம்எஸ் (MEMS) என்ை கண்காணிப்பு 

அளமப்ளபப் பயன்படுதத்ுகின்ைது. 

❖ இது இலக்ளகத் தாக்கும் ஒரு ஆளில்லா குட்டி விமானமாகும். 

❖ இலக்ளகத் தாக்கும் இந்தக் குட்டி விமானங்களானது இளடமறிப்பு ஏவுகளணயின் வரம்பு 

மை்றும் கண்டம் விடட்ு கண்டம் பாயும் ஏவுகளண பாதுகாப்பு அளமப்புகள் 

ஆகியவை்றின் வளரெ்ச்ியில் முக்கியப் பங்காை்றுகின்ைது. 

❖ அபயாஸ் ஆனது உட்புை வளிமண்டலத்தில் நளடசபறும் வான் பயிை்சிகள் மை்றும் நிலப் 

பரப்பிலிருந்து வான்பநாக்கி சென்று இலக்ளக இளடமறிக்கும் பயிை்சிகள் 

ஆகியவை்றிை்காக விமானத்ளதப் பபான்று வடிவளமக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ உட்புை வளிமண்டல ஏவுகளண என்பது புவியின் வளிமண்டலத்திை்குள் (100 கிபலா 

மீட்டருக்கும் குளைவான உயரத்தில்) செயல்படும் ஒரு ஏவுகளணயாகும்.  
 

 

 

திலரப்பட நிறுவனம் 

❖ அலனதத்ு இந்திய லதாழிெ்நுட்பக் கெ்வி ஆலணயம் (AICTE - All India Council for Technical 

Education) புபனவில் உள்ள இந்தியத் திளரப்பட மை்றும் சதாளலக்காட்சி நிறுவனத்தின் 

(Film and Television Institute of India - FTII) 5 படிப்புகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ இந்தப் படிப்புகளானது புதிதாக உருவாக்கப்படட்ுள்ள “செயல்முளைக் களலகள் மை்றும் 

ளகதச்தாழில்” என்ை பிரிவின் கீழ் AICTE-யினால் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இயக்கம், மின்னணு திளரப்படவியல், காசணாைித் சதாகுப்பு மை்றும் ஒலிப்பதிவு & 

சதாளலக்காட்சிப் சபாறியியல் ஆகியளவ சதாளலக்காட்சிப் பிரிவில் உள்ள 4 

படிப்புகளாகும். 

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


                   
 

 

❖ திளரப்படத் திளரக்களத வெனம் எழுதுதல் என்ை ஒரு படிப்பானது திளரப்படம் என்ற  

பிரிவில் உள்ளது. 

❖ FTII ஆனது AICTE-யினால் அங்கீகரிக்கப்படட் தனிதத்ுவம் வாய்ந்த ஒபர திளரப்பட 

நிறுவனமாகும். 

❖ புபன நகரில் உள்ள FTII ஆனது 1960 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்படட்து. 

❖ இது இந்திய அரசின் மத்தியத் தகவல் மை்றும் ஒைிபரப்புத் துளை அளமெெ்கத்தின் கீழ் 

இயங்கும் ஒரு தனிெ ்சுதந்திர நிறுவனமாகும்.  

 

ஸ்நபநரா (SPARROW) திட்டம் 

❖ இந்திய அரசு தற்லபாழுது “ஸ்நபநரா திட்டம்” என்ற ஒரு புதிய முன்லனடுப்லபத் 

லதாடங்கியுை்ைது. 

❖ ஸ்பபபரா (SPARROW) என்ற ொரத்்லத ஆனது “சிைப்பான செயல்பாடு குறித்த நிகை்நநர  

பதிவுெ ்ொளர மதிப்பீடட்ு அறிக்ளக” என்பளதக் குறிக்கும். 

❖ இது பின்வருவனவை்ளை அளடய எண்ணுகின்ைது. 

o மத்திய மளைமுக வரி மை்றும் சுங்க வாரியத்தின் (Central Board of Indirect Tax and 

Customs) 46,000த்திை்கும் பமை்பட்ட குரூப் B மை்றும் குரூப் C அதிகாரிகளுக்கான 

வருடாந்திர செயல்பாடட்ு மதிப்பீடட்ு அறிக்ளககளள (APARs - Annual Performance 

Appraisal Reports) நிகை்நநரத்திெ் பதிவு செய்தல்  

o மத்திய ஜிஎஸ்டி மை்றும் CBIC-ன் சுங்கப் பணிகளில் பணியாை்றும் சபரும் 

பணியாளரக்ளின் சமாத்த திைளமளயயும் மன உறுதிளயயும் பமம்படுதத்ுதல். 

❖ இந்திய வருவாய்ப் பணி அதிகாரிகளுக்கான SPARROW-ன் APARsகளள நிகழ் பநரத்தில் 

பதிவு செய்தலானது 2016-17 ஆம் ஆண்டில் ஏை்லகனபவ செயல்படுத்தப்பட்டது.  

 

குழந்லத இறப்பு விகிதம் 

❖ ோன்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் புளூம்லபரக்் லபாதுச ் சுகாதார நிறுெனத்லதச ் நசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் இந்தியாவிெ் 5 ெயதிற்கும் கீழுை்ை குைந்லதகைிலடநய நிகழும் 

இறப்புகை் குறிதத்ு “லான்செட் ெரவ்பதெ சுகாதாரம்” என்ை பத்திரிக்ளகயில் ஒரு புதிய 

ஆய்ளவ சவளியிடட்ுள்ளனர.் 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் 5 வயதிை்கு கீழ் சமாத்தம் 1.2 மில்லியன் குழந்ளதகள் (1000 

குழந்ளதகளுக்கு 47.8 குழந்ளதகள்)  இைந்துள்ளனர.்  

❖ உலகில் மிக அதிகமான குழந்ளதகள் இந்தியாவில் இைந்துள்ளனர.் 

❖ குழந்ளத இைப்பு விகிதமானது அஸ்ஸாமில் அதிகமாக உள்ளது. இங்கு 1000 

குழந்ளதகளுக்கு 73.1 குழந்ளதகள் இைந்துள்ளனர.் பகாவாவில் இந்த விகிதம் 9.7 ஆக 

உள்ளது. 

❖ குறிப்பிடட் காெத்திற்கு முன்நப குைந்லத பிறத்தலிெ் ஏற்படும் பிரசச்லனகை் மற்றும் 

தடுக்கக் கூடிய லதாற்று நநாய்கை் ஆகியலெ குைந்லதகைின் இறப்புக்கு முக்கியக் 

காரணங்கைாகும். 

❖ நநாய்த் தடுப்பூசி அைித்தெ், குைந்லதப் பிறப்லப நமம்படுதத்ுதெ் மற்றும் புதிதாகப் 
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பிறந்த குைந்லதகைின் நென் நமம்பாடு ஆகிய நடெடிக்லககை் மூெம் இந்த 

இறப்புகலைத் தடுக்க முடியும். 

 

NCERT பாடத் திட்டம் – மறு ஆய்வு 

❖ நதசியக் கெ்வி கட்டலமப்பு – 2005ஐ (NCF - National Curriculum Framework) மறு ஆய்வு லசய்யத் 

திட்டமிடட்ிருப்பதாக நதசியக் கெ்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி ஆலணயத்தின் (NCERT - 

National Council of Educational Research and Training) இயக்குநர ்அறிவிதத்ுை்ைார.்  

 

❖ NCF ஆனது பள்ளிப் பாடத ் திடட்த்ளத உருவாக்குவதை்கும் பாடப் புத்தகங்களள 

எழுதுவதை்குமான ஒரு  கட்டளமப்ளப அளிக்கின்ைது. 

❖ பமலும் இது இந்தியாவில் கை்பித்தல் நளடமுளைகள் குறித்த வழிகாடட்ுதல்களள 

வழங்குகின்ைது. 

❖ 1975, 1988, 2000 மை்றும் 2005  ஆகிய ஆண்டுகளில் நான்கு பதசியக் கல்விக் கட்டளமப்புகள் 

சவளியிடப்படட்ுள்ளன. 

❖ பள்ளிப் பாடத ் திடட்தள்த மறு ஆய்வு செய்வதை்கான பணிக் குழு விளரவில் 

ஏை்படுத்தப்பட விருக்கின்ைது.  

 

மருந்துைளின் விலைக் ைட்டுப்பாடு 

❖ நதசிய மருந்து விலெ நிரண்ய ஆலணயம் (NPPA - National Pharmaceutical Pricing Authority)  

பட்டியலிடப்படாத 9 புற்றுநநாய் மருந்துகளின் விளலளய 87 ெதவிகிதம் அளவிை்கு 

குளைதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டின் சதாடக்கத்தில் இந்திய அரொங்கம் 42 புை்றுபநாய் மருந்துகளின் 

விளலளய 30 ெதவிகித அளவிை்கு குளைத்தது. 

❖ NPPA ஆனது 1997 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்பட்டது. 
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❖ இது மத்திய இரொயனங்கள் மை்றும் உரங்கள்  அளமெெ்கத்தின் மருந்துகள் துளையின் 

கீழ் செயல்படுகின்ைது. 

❖ NPPA ஆனது மருந்து விளலக் கடட்ுப்பாடட்ு விதிகளின்படி (DPCO - Drug Price Control Orders) 

மருந்துகளின் பட்டியல் மை்றும் அவை்றின் அதிகபடெ் விை்பளன விளல குறித்தப் 

பட்டியளல சவளியிடுகின்ைது. 

 

நிைப் பரப்பிலிருந்து வானிை் உள்ள இைக்லகத் தாக்கி அழிக்கும் நடுத்தர 

வரம்புலடய ஏவுகலண 

❖ இந்தியக் கடற்பலடயானது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் ெைரச்ச்ி அலமப்பு மற்றும் 

இஸ்நரெ் விண்லெைி லதாழிற்துலற நிறுெனத்துடன் இலணந்து நிெப் பரப்பிலிருந்து 

ொனிெ் உை்ை இெக்லகத் தாக்கி அழிக்கும் நடுத்தர ெரம்புலடய ஏவுகலணலய (MRSAM 

- Medium Range Surface to Air Missile) லெற்றிகரமாக நசாதலன லசய்துை்ைது.  
 

 

❖ இந்த MRSAM ஏவுகலணகைானது பின்ெருெனெற்லற நமம்படுதத்ுகின்றது. 

o இந்தியக் கடற்பலடயின் ொன் எதிரப்்பு நபாரத்் திறன். 

o ஒடட்ுலமாத்த நபாரத்் திறன் நடெடிக்லககை்.  

❖ இந்த நிெப் பரப்பிலிருந்து ொனிெ் உை்ை இெக்லகத் தாக்கி அழிக்கும் 

ஏவுகலணகைானது லகாெ்கத்தா பிரிவு அழிப்புக் கப்பெ்கைிெ் லபாருத்தப்பட 

விருக்கின்றது. நமலும் இது எதிரக்ாெத்திெ் இந்தியக் கடற்பலடயிெ் இலணயவிருக்கும் 

அலனதத்ு முக்கியமான கப்பெ்கைிலும் லபாருத்தப்படவிருக்கின்றது.  

 

வறட்சி குறித்த ஆநைாசலன 

❖ மத்திய அரசு மகாராஷ்டிரா, குேராத,் கரந்ாடகா, ஆந்திரப் பிரநதசம், லதலுங்கானா 

மற்றும் தமிை்நாடு ஆகிய 6 மாநிெங்களுக்கு ெறட்சி குறித்த ஆநொசலனலய 

ெைங்கியுை்ைது. 
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❖ கடந்த 10 ஆண்டுகைிெ் நீர ் நசமிப்புப் புை்ைி விெரங்கைின் சராசரிலய விட 20 

சதவிகிதத்திற்கும்  குலறொன நீர ்தற்சமயம் நீரத்்நதக்கங்கைிெ் இருப்பின் மத்திய அரசு 

ெறட்சி குறித்த ஆநொசலனலய அந்த மாநிெங்களுக்கு ெைங்கும். 
❖ அலணகை் மீண்டும் நிரம்பும் ெலர தற்சமயம் அதிெ் உை்ை நீலர குடிநீரத்் நதலெக்காக 

மடட்ும் பயன்படுதத்ுமாறு மாநிெங்களுக்கு இந்த ஆநொசலன பரிந்துலரதத்ுை்ைது.  
 

புை் ஸ்ட்லரை் பயிற்சி 

❖ தலரப்பலட கடற்பலட மற்றும் விமானப்பலட அலனதத்ும் இலணந்த இந்தியாவின் 

ராணுெப் பலடகைானது அந்தமான் நிக்நகாபார ்பகுதியின் லதரசா தீவிெ் புெ் ஸ்டல்ரக் 

(Exercise Bull Strike) எனும் கூடட்ுப் பயிற்சிலய நடத்தியது.  
❖ இப்பயிற்சியானது தற்நபாது நாடு எதிரல்காை்ளும் முக்கியப் பாதுகாப்பு சொெ்கலை 

லகயாை்ெதிெ் அெரக்ைின் ஒருங்கிலணப்லப நமம்படுதத்ுெலதயும் முப்பலடகைின் 

கூடட்ு நடெடிக்லகத் திறன்கலை லெைிப்படுதத்ுெலதயும் மற்றும் அதன் லசயெ்பாடட்ு 

ஒருங்கிலணப்லப அதிகரிப்பலதயும் நநாக்கமாகக் லகாண்டது.  
 

நாடாளுமன்றத் நதரத்ை் 2019 

❖ 17ெது மக்கைலெக்கு உறுப்பினரக்லைத் நதரந்்லதடுப்பதற்காக 2019 ஆம் ஆண்டின் 

இந்தியப் லபாது நதரத்ெ் ஏப்ரெ் 11 நததி முதெ் நம 19 ஆம் நததி ெலர ஏழு கட்டங்கைாக 

நலடலபற்றது. 

❖ 900 மிெ்லியன் இந்தியக் குடிமக்கை் இத்நதரத்லிெ் ொக்கைிக்கத் தகுதி லபற்றிருந்தனர.் 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் லபாதுத் நதரத்லிெ் 67.11 சதவிகித ொக்குகை் பதிொகியிருந்தன. 

இந்தியப் லபாதுத் நதரத்ெ்கை் ெரொற்றிெ் இதுநெ அதிகமானதாகும்.  
❖ 2014 ஆம் ஆண்டிெ் நலடலபற்ற லபாதுத் நதரத்லிெ் 66.4 சதவிகித ொக்குகை் 

பதிொகியிருந்தன. இது இந்தியாவிெ் நலடலபற்ற லபாதுத் நதரத்ெ்கைிெ் இரண்டாெது 

அதிகபடச் ொக்கு சதவிகிதமாக தற்லபாழுது விைங்குகின்றது. 

 

சிம்பபை்ஸ் - 19 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிெ் நம 16 ஆம் நததி முதெ் நம 22 ஆம் நததி ெலர சிங்கப்பூரிெ் நலடலபற்ற 

“சிம்சபக்ஸ்-2019” என்ை பயிை்சியில் இந்தியக் கடை்பளடக் கப்பல்களான சகால்கத்தா 

மை்றும் ெக்தி ஆகியளவ கலந்து சகாண்டன. 

❖ சிங்கப்பூர ் இந்தியா கடல் ொரந்்த இருநாடட்ுப் பயிை்சி (SIMPEX - Singapore India Maritime 

Bilateral Exercise) என்பது இந்தியக் கடை்பளட மை்றும் சிங்கப்பூர ் குடியரசின்  கடை்பளட 

ஆகியவை்றினால் நடத்தப்படும் இரு நாடுகளுக்கிளடபயயான ஒரு வருடாந்திர 

கடை்பயிை்சியாகும். 

❖ இது 1993 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தக் கடை்பளடப் பயிை்சியில் ஐஎன்எஸ் சகால்கத்தா மை்றும் ஐஎன்எஸ் ெக்தி 

ஆகியவை்ளைத் தவிரத்்து, நீண்ட வரம்பு சகாண்ட கடல்ொர ் பராந்து விமானமான 

பபாசிபடான் – 8I என்ற விமானமும்  கலந்து சகாண்டது.  
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முழுலம சபற்ற உசச் நீதிமன்றம் 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றத்திற்கு 4 நீதிபதிகை் நியமிக்கப்பட்ட பின்பு, அனுமதியைிக்கப்படட் 

லமாத்த நீதிபதிகைின் எண்ணிக்லகலய அந்த அலமப்பு அலடந்துை்ைது. 

❖ உசச் நீதிமன்றத்திெ் அனுமதியைிக்கப்படட் லமாத்த நீதிபதிகைின் எண்ணிக்லக 31 (30 + 

1) ஆகும். 
❖ இது 30 உசச் நீதிமன்ற நீதிபதிகலையும் 1 உசச் நீதிமன்றத் தலெலம நீதிபதிலயயும் 

லகாண்டிருக்கும். 
❖ அெரக்ை் இந்திய உசச் நீதிமன்றத்திெ் பணியிெ் நசரந்்ததிலிருந்து 65 ெயது ெலர 

இப்பதவியிெ் நீடிப்பர.்  
❖ நான்கு புதிய நீதிபதிகை்  

o நீதிபதி அனிருத்தா பபாஸ் 

o நீதிபதி சூரய் காந்த் 

o நீதிபதி A.S. பபாபண்ணா 

o நீதிபதி B.R. கவாய் 

 

லரசாட் - 2பி 

❖ நம 22 ஆம் நததியன்று இந்திய விண்லெைி ஆராய்சச்ி நிறுெனம் லரசாட் – 2பி (RISAT- 2b) 

என்ற செயை்ளகக் பகாளள சவை்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது. 

❖ ளரொட் – 2 பி ஆனது பரடார ்இபமஜிங் செயை்ளகக்பகாள் – 2பி என்பளதக் குறிக்கும். 

❖ இது பின்வரும் துளைகை் மை்றும் பயன்பாடுகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படவிருக்கின்ைது. 

o பவளாண்ளம, பபரிடர ்பமலாண்ளம மை்றும் வனங்கள் 

o அளனதத்ு விதமான வானிளலக் கண்காணிப்பு 

o பகல் மை்றும் இரவு பநரங்களில் இடங்களளப் படசமடுத்தல் 

o சிறு  சபாருடக்ளள ஆய்வு செய்து, அவை்ளைக் கண்காணிப்பது. 

❖ இதர ளரொட் செயை்ளகக் பகாள்கள்  

ளரொட் – 2 கண்காணிப்புப் பயன்பாடுகளுக்காக ளரொட் வரிளெயில் 

செலுத்தப்பட்ட முதலாவது செயை்ளகக்பகாள். 

ளரொட் – 1  இந்தியாவின் முதலாவது அளனதத்ு விதமான வானிளல 

கண்காணிப்பு சகாண்ட ராடார ்இபமஜிங் செயை்ளகக் பகாளாகும். 

 

❖ ளரொட் - 2Bக்குப் பின்பு ளரொட் – 2BR1, 2BR2, ளரொட் 1A, 1B, 2A மை்றும் பல செயை்ளகக் 

பகாள்கள் விண்ணிெ் செலுத்தப்படவிருக்கின்ைன. 

❖ விண்சவளியில் உள்ள ராடார ் நபான்ற இத்தளகய குழுக்களானது நாட்டின் மீது ஒரு 
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முழுளமயான கண்காணிப்ளப பமை்சகாள்கிைது. 

❖ ளரொட் குறிதத்ு அறிந்து சகாள்ள இங்பக சொடுக்கவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/isros-risat-2br1/.  

 

பிரம்நமாஸ் வான் ஏவுைலண 

❖ இந்திய விமானப் பலட தனது Su-30 MKI என்ற முன்னணி பபார ் விமானத்திலிருந்து 

பிரம்பமாஸ் வான்வழி ஏவுகளணளய சவை்றிகரமாக பொதளன செய்துள்ளது.  

❖ இது ஏைத்தாழ 300 கிபலா மீட்டர ் வரம்பு சகாண்ட மீலயாலி பவகதத்ுடன் வானிலிருந்து 

நிலப் பரப்பில் உள்ள இலக்ளகத் தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகளணயாகும். 2.5 டன்கள் எளட 

சகாண்ட இந்த ஏவுகளணயானது பிரம்பமாஸ் விண்சவளி நிறுவனத்தினால் (BAPL - 

BrahMos Aerospace Limited) பமம்படுத்தப்படட்தாகும். 

❖ இந்த ெலக ஏவுகளணயின் இரண்டாவது நிகை்நநர பொதளன இதுவாகும். 

❖ இந்த வளகளயெ ்பெரந்்த ஒரு தாக்குதல் நடத்தும் ஏவுகளணளய 2.8 மாக் என்ற காை்றின் 

ஒளிபவகத்தில் செலுத்தி சவை்றிகரமாக பொதளன செய்த உலகின் முதலாவது விமானப் 

பளடயாக இந்திய விமானப் பளட உருசவடுத்துள்ளது. இது 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்22 

அன்று கடை்பரப்பில் உள்ள இலக்ளக சவை்றிகரமாக தாக்கி அழித்தது.  

BAPL 

❖ BAPL ஆனது பின்வருவனவை்றிை்கிளடபயயான ஒரு கூடட்ு நிறுவனமாகும். 

o இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மை்றும் வளரெ்ச்ி அளமப்பு 

o ரஷ்யாவின் “சபடரல் ஸ்படட் ஒை்ளை நிறுவனமான என்பிஓ 

மாசிபனாஸ்ட்பராபயனியா”. 

 

 

எதிரை்் ைட்சித் தலைவர் அற்ற மை்ைளலவ 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆெது மக்கைலெயிெ் நிகை்ந்தலதப் நபான்நற, 2019-24 

ெலரயிொன காெ கட்டத்திெ் நாடாளுமன்றத்தின் மக்களளவயானது எதிரக்் கட்சித் 

தளலவர ்(LOP - leader of opposition) இல்லாமல் செயல்படவிருக்கின்ைது.  
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❖ 1977 ஆம் ஆண்டின் எதிரக்் கட்சித ் தளலவரின் ஊதியம் மை்றும் படிநிளலகள் என்ை 

பாராளுமன்ைெ ் ெட்டத்தின் மூலம் “எதிரக்் கட்சித ் தளலவர”் என்ை பதவியானது 

ெட்டப்பூரவ் அங்கீகாரத்ளதப் (Statutory recognition) சபை்றுள்ளது. 

❖ இசச்ட்டமானது  எதிரக்்கட்சியாக லசயெ்படும் கட்சியானது அலெயின் சமாத்த 

உறுப்பினரக்ளில் குளைந்தபடெ்ம் 10 ெதவிகித (மக்களளவயில் 55 இடங்கள்) 

உறுப்பினரக்ளளக் சகாண்டிருக்க பவண்டும் என்று கூறுகின்ைது. 

❖ இல்ளலசயன்ைால் அந்த அளவ எதிரக்்கட்சித் தளலவலர அங்கீகரிக்காது. 

❖ எதிரக்் கட்சித ் தலெெர ் பதவியானது மிகப்சபரிய ஒை்ளை எதிரக்்கட்சிளயெ ் பெரந்்த 

தளலவருக்கு மடட்ுபம வழங்கப்படும்.  

❖ பதரத்லுக்கு முன்னதாக உருவாக்கப்பட்ட கூடட்ணியாக இருந்தாலும் கூட, கூடட்ணிளயெ ்

பெரந்்த தளலவருக்கு LOP என்ை அங்கீகாரம் வழங்கப்படாது. 

❖ மக்களளவயின் முதல் அதிகாரப்பூரவ் எதிரக்் கட்சித ்தளலவர ்ராம் சுபங் சிங் ஆவார.் 

❖ காங்கிரஸ் கட்சிளயெ ் பெரந்்த இவர ் 1969 ஆம் ஆண்டில் எதிரக்் கட்சித ் தலெெராக 

நியமிக்கப்பட்டார.்  

 

லரபிை்ஸ் மற்றும் ைடநைாரை் ைாவற்பலட 

❖ அஸ்ஸாம் லரபிெ்ஸ் மற்றும் இந்தியக் கடநொரக் காெெ் பலடலயச ் நசரந்்த லபாது 

இயக்குநரக்ை் நமகாெயா மாநிெத்தின் ஷிெ்ொங் நகரிெ் நலடலபற்ற ஒரு விைாவிெ் 

“இளணப்புப் படட்யம்” ஒன்றில் ளகசயழுத்திட்டனர.் 

❖ இது இரு பளடகளுக்கிளடபயயான ஒதத்ுளழப்ளப பமம்படுதத்ுவளதயும் பயிை்சி  மை்றும் 

விளளயாடட்ுகளுக்காக, ஒரு பளட மை்ை பளடயின் சபாருடக்ளளப் பயன்படுதத்ிக் 

லகாை்ைவும் அனுமதியைிக்கிறது. 

 

❖ அஸ்ஸாம் ளரபில்ஸின் 3-வது பளடப்பிரிவு (நாகா குன்றுகள்) மை்றும் இந்தியக் கடபலாரக் 

காவை்பளடக் கப்பலான “சவுரியா” ஆகியவை்றிை்கிளடபய இந்த ஒப்பந்தம் 

ளகசயழுத்திடப்பட்டது. 

❖ இந்த “இளணப்புப் படட்யமானது” ெமூக தளங்கள் மை்றும் சதாழில்ொர ் நிளலயில் “வட 

கிழக்கில் உள்ள சென்டினல் இன மக்களள ”கடலின் சென்டினல் இன மக்களுடன்” 

கலந்துளரயாட வழிவளக செய்கின்ைது.  

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


                   
 

 

அஸ்ஸாம் லரபிை்ஸின் 3-வது (நாைா குன்றுைள்) பலடப் பிரிவு 

❖ இது அஸ்ஸாம் ளரபில்ஸின் மிகப் பழளமயான பளடப் பிரிவாகும். இது 1835 ஆம் 

ஆண்டில் “தி கெெ்ார ்சலவி” (The Cachar Levy) என்ை பளடயாக உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது பகுதிொர ்இராணுவ அளமப்பாகும். 

❖ இது முதன்முதலில் அஸ்ஸாமின் நல்பகாங் மாவடட்த்தில் சபாறுப்பு அதிகாரியாக இருந்த 

ஆங்கில குடிளமப்பணிகை்  அதிகாரியான, ோரே்் என்பவரின் தளலளமயின் கீழ் 750 

பளட வீரரக்ளுடன் சதாடங்கப்படட்து. 

❖ இது அஸ்ஸாமின் கிழக்கு மாகாணத்திலன பிரம்மபுதத்ிரா நதியிலிருந்து கெெ்ார ்

குன்றுகள் வளர பாதுகாக்கும் சபாறுப்ளபப் லபற்றுை்ைது. 

❖ தை்சபாழுது இந்தப் பளடப் பிரிவு நாகாலாந்தின் பகாஹிமாவில் செயல்படுகின்ைது. 

❖ பகாஹிமாவில் இப்பளட இரண்டாம் உலகப் பபாரின் பபாது ேப்பானியரக்ளுடன் 

வீரதத்ுடன் பபாரிடட்ு, அவரக்ள் இந்தியாவிை்குை் முன்பனறுவளதத் தடுதத்ு நிறுத்தியது. 

 

பபண் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரை்ள் 

❖ தற்லபாழுது நடந்து முடிந்த நதரத்லிெ் நதரந்்லதடுக்கப்படட்ுை்ை 78 லபண் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ளுடன் 17-ெது மக்கைலெயானது நாடாளுமன்ற ெரொற்றிெ் அதிக 

எண்ணிக்லகயிொன லபண் உறுப்பினரக்லைக் லகாண்டு விைங்குகின்றது. 

❖ இெரக்ை் கீை் சலபயின் லமாத்த உறுப்பினரக்ைிெ் 14.39 சதவிகிதத்லதக் 

லகாண்டுை்ைனர.் 
❖ லபண்கை், இதற்கு முந்லதய மக்கைலெயிெ் 65 பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ளுடன் 12.5 

சதவிகிதத்லதக் லகாண்டிருந்தனர.் 
❖ நமலும் லபண் நெட்பாைரக்ை் அதிகமாக லெற்றி லபறும்  தன்லம அெ்ெது லெற்றி 

விகிதத்லத லெைிப்படுத்திக் காண்பித்தனர.்   
❖ இெரக்ை் அதிகமாக லெற்றி லபறும் விகிதமான 10.89 சதவிகிதத்லத (நபாட்டியிடட் 716 

நெட்பாைரக்ைிெ் 78 லெற்றியாைரக்ை்) லகாண்டுை்ைனர.் ஆனாெ் ஆண் நெட்பாைரக்ை் 

லெற்றி லபறும் விகிதமாக  6.41 சதவிகிதத்லத மடட்ுநமக்  லகாண்டுை்ைனர.் 
 

உள்நாட்டு உயிரி எரிபபாருள்  

❖ 10 சதவிகித அைவிொன உை்நாடு உயிரி விமான எரிலபாருலை உை்ைடக்கிய கெப்பின 

விமான எரிலபாருலைப் பயன்படுத்திப் பறந்திடுெதற்கு இந்திய விமானப் பலடயின் AN-

32 விமானத்திற்கு முளையாக பைப்பதை்கானெ ்ொன்று அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ உள்நாடட்ு உயிரி விமான எரிசபாருளானது முதலில் 2013 ஆம் ஆண்டில் CSIR-IIP (Council of 

Scientific & Industrial Research - Indian Institute of Petroleum) ஆய்வகத்தால் படராடூனில் 

தயாரிக்கப்படட்தாகும். 

❖ இது ெத்தீஸ்கரின் உயிரி டீெல் பமம்பாடட்ு ஆளணயத்திடமிருந்து சகாள்முதல் 

செய்யப்படட் ேத்பராபா எண்சணளயப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்படட்தாகும். 

❖ இந்த உயிரி எரிசபாருளானது விவொயிகள் மை்றும் பழங்குடியினர ்பகுதிகளில் இருந்து 
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சகாள்முதல் செய்யப்பட்ட மரத்திலிருந்துப் சபைப்பட்ட எண்சணயிலிருந்துத் 

தயாரிக்கப்படும். 

❖ இதன்மூலம் இது அவரக்ளது வருமானத்ளத கணிெமான அளவு உயரத்த்ும்.  

 

புதிய இந்திய விண்பவளி நிறுவனம் 

❖ இந்திய விண்லெைி ஆராய்சச்ி நிறுெனத்தின் ஒரு புதிய ெரத்்தகப் பிரிொக புதிய இந்திய 

விண்லெைி நிறுெனம் என்று அலைக்கப்படும் நிறுெனம் அதிகாரப்பூரெ்மாக 

லபங்களூருவிெ் துெங்கி லெக்கப்பட்டது.  

❖ இந்த நிறுெனம் 100 நகாடி ரூபாய் மதிப்பிொன அங்கீகாரமைிக்கப்பட்ட பங்கு 

மூெதனத்லதயும் 10 நகாடி ரூபாய் மதிப்பிொன முதெ் கட்ட மூெதன ெைங்கலெயும் 

லகாண்டிருக்கின்றது. 
❖ விண்லெைித் துலறயின் முதெ் ெரத்்தக நிறுெனம் ஆண்ட்ரிக்ஸ் நிறுெனமாகும். 
❖ இது 1992 ஆம் ஆண்டு லசப்டம்பர ் மாதம் இந்திய விண்லெைி ஆராய்சச்ி நிறுெனத்தின் 

தயாரிப்புகலையும் நசலெகலையும் சந்லதப்படுத்த ஆரம்பிக்கப்படட்து. 
 

ைார்கிை் நபாரிை் மரணமலடந்தவரை்ளுை்கு அஞ்சலி பசலுத்துதை் 

❖ பஞ்ொபின் பதின்டாவில் உள்ள பிசியானா விமானப் பளடத் தளத்திலிருந்து இந்திய 

விமானப் பளடயின் தளலளமத ் தளபதியான பி.எஸ். தபனாொ தளலளமயில் 4 மிக்-21 

விமானத்தில் பைந்து சென்று காரக்ில் பபாரில் மரணமளடந்தவரக்ளுக்கு அஞ்ெலி 

செலுத்தப்பட்டது. 

❖ காரக்ில் பபாரின் பபாது மரணமளடந்தவரக்ளளக் குறிக்கும் விதமாக இரு 

விமானங்களிளடபய ஒரு இளடசவளியுடன் கூடிய ஒரு பதாை்ைம் ஏை்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஒரு வில் பபான்ை ஒரு அளமப்பாகும். 

❖ இது காரக்ிலில் ெசபத் ொகர ்நடவடிக்ளகயின் பபாது உயிரத் ்தியாகம் செய்த வீரரக்ளளக் 

சகௌரவிப்பதை்காக நடத்தப்பட்டது. 

❖ ெசபத் ொகர ் நடவடிக்ளக என்பது காரக்ில் பபாரின் பபாது தளரப் பளடயுடன் 

இளணந்துப் பபாரிட்ட இந்திய விமானப் பளடயின் பணிக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு 

குறியீடட்ுப் சபயராகும். 

 

ஆைாஷ் எம்நை–1 எஸ் 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மை்றும் வளரெ்ச்ி அளமப்பானது (Defence Research and Development 

Organisation - DRDO)  ஒடிொவின் ெந்திப்பூரிலிருந்து ஆகாஷ் எம்பக–1 எஸ் என்ை ஒரு 

ஏவுகளணளய சவை்றிகரமாக பொதளன செய்துள்ளது. 

❖ ஆகாஷ் எம்பக–1 எஸ் என்பது பமம்படுத்தப்படட் வான்பரப்பு இலக்குகளளச ் சீராக்கி 

அழிக்கும் திைன் சகாண்ட ஒரு ஏவுகளணயாகும். இது நிெப்பரப்பிலிருந்து வான் 

பரப்பிலுள்ள இலக்குகளளத் தாக்கி அழிப்பதை்காக ஏவப்படுகின்ைது. 

❖ இந்த மீலயாலி பவகம் சகாண்ட ஏவுகளணயானது 25 கிபலா மீட்டர ் வளர சென்று 
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இலக்ளகத் தாக்கும் திைன் சகாண்டது. இது 18,000 மீட்டர ்உயரம் வளர சென்று இலக்ளகத் 

தாக்கி அழிக்கும். 

❖ பமம்படுத்தப்படட் துல்லியத் தன்ளம மை்றும் அதிக வரம்பு சகாண்ட இந்த வளகளயெ ்

பெரந்்த பிை ஏவுகளணகளான ஆகாஷ் எம்பக–1, ஆகாஷ் எம்பக–2 ஆகியளவ DRDOவினால் 

வடிவளமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

முழு உடை் பாதுைாப்புை் ைருவி 

❖ முதன்முளையாக இந்தியாவிலுள்ள சபண் காவலரக்ள் மை்றும் துளண இராணுவப் பளட 

வீரரக்ள் “சபண்களள ளமயமாகக் சகாண்ட” உடல் பாதுகாப்புக் கவெம் அல்லது முழு 

உடல் பாதுகாப்புக் கருவிளயப் (FBP - full body protector) சபைவிருக்கின்ைனர.் 

❖ இது பல்பவறு அெச்ுறுத்தல்களளத் தாங்கிக் சகாள்ளும் திைன் சகாண்டது. இது கத்தியால் 

தாக்குவதிலிருந்து தப்பித்தல், கிழிெல் எதிரப்்பு, தாக்கத்திலிருந்து தப்பித்தல், தீ மை்றும் 

அமிலத்ளத எதிரத்்தல் ஆகியவை்ளை பமை்சகாள்கின்ைது. 

❖ இது புது தில்லியில் உள்ள உடலியல் மை்றும் அது ொரந்்த அறிவியலுக்கான பாதுகாப்பு 

ளமயத்தினால் (DIPAS - Defence Institute of Physiology & Allied Science) பமம்படுத்தப்படட்து.  

❖ DRDOவின் கீழ் இயங்கும் DIPAS அலமப்பு 1962-ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது பல்பவறு சதாழில்ொர ் சூழலில் உடலியல், உயிர ் பவதியியல், ஊடட்ெ ் ெதத்ு மை்றும் 

பணிெச்ூழலியல் அணுகுமுளைகளளப் பயன்படுதத்ி மனித செயல்திைளன 

பமம்படுதத்ுவதை்காக பணியாை்றுகின்ைது. 

❖ DRDO ஆனது இப்சபாருை்களள அதிக அளவில் உை்பத்தி செய்வதை்கான 5 உரிமங்களள 

வழங்கவிருக்கின்ைது. 
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MI-17 வானூர்தியிை் பறந்த அலனத்து பபண் விமானிைள் பைாண்ட குழு 

❖ இந்தியாவிெ் முதன்முலறயாக நம 27 அன்று இந்திய விமானப் பலடலயச ் நசரந்்த 

அலனதத்ு லபண் விமானிகலைக் லகாண்ட ஒரு குழுவினர ் மித கனம் லகாண்ட ஒரு 

லஹலிகாப்ட்டரிலன இயக்கிப் பறந்தனர ். 

❖ இந்த குழுவிற்கு விமானப் பலட அதிகாரியான பரூெ் பரத்ொே் என்ற லபண் தலெலம 

தாங்கினார.் விமானப் பலட அதிகாரிகைான அமன் நிதி மற்றும் ஹீனா லேய்ஸ்ொெ் 

ஆகிநயாலர இக்குழு உை்ைடக்கியது ஆகும். 
❖ Mi – 17 V5 வானூரத்ியில் பைந்த முதலாவது சபண் விமானி பரூெ் பரத்வாே் ஆவார.் 
❖ இந்திய விமானப் பளடயின் முதலாவது சபண் விமானப் சபாறியாளர ் ஹீனா 

சேய்ஸ்ொல் ஆவார.் 

❖ ோரக்்கண்ட ் மாநிெத்திெ் இருந்து ெரும் இந்திய விமானப் பளடயின் முதலாவது சபண் 

விமானி அமன் நிதி ஆவார.் 

❖ இந்த வானூரத்ி பாதுகாப்பாக பைப்பதை்கான தகுதிச ்சான்றிதழிலன அைித்தெர ்இந்திய 

விமான பளடப் பிரிவிெ் சபாறியாளராக இருக்கும் ரிெெ்ா அதிகாரி என்பெர ்ஆொர.்  

 

ெரவ்நதெெ ்செய்திகள் 

ஜப்பான் நபரரசர ்

❖ ேப்பானின் புதிய நபரரசர ் நருஹிநடா அந்நாட்டின் கிரிசாந்திமம் (Chrysanthemum) எனும்   

சிம்மாசனத்திெ் அரியலண ஏறினார.்  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு நம 01 ஆம் நததியிெ் இருந்து லரய்ொ சகாப்தம் அதிகாரப்பூரெ்மாகத ்

லதாடங்கியது. 

❖ லபாதுொக ேப்பானின் சகாப்தங்கை் சீனாவின் பாரம்பரியத்திற்குப் பின்னர ்

லபயரிடப்படுகின்றன.  

❖ கடந்த 1300 ஆண்டுகைிெ்  ‘லரய்ொ’ (Reiwa) என்பது ேப்பானின் பாரம்பரிய 

இெக்கியத்திற்குப் பின்பு லபயரிடப்பட்ட முதொெது சகாப்தமாகும். 

❖ நபரரசர ்நருஹிநடா ேப்பானின் 126-ெது நபரரசர ்ஆொர.் 

❖ இது 5 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து லதாடரந்்து ெரும் உெகின் பைலமயான பரம்பலர 

முடியாட்சி ஆகும். 

❖ நருஹிநடாவிற்கு முன்னர ் அஹிகிட்நடா என்பெர ் நபரரசராக இருந்தார.் லரய்ொவிற்கு 

முன்பு லஹய்சி (Heisi) சகாப்தம் இருந்தது.  
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ஹாரம்ூஸ் நீரிலணப் பகுதி  

❖ அலமரிக்காவுடன் அதிகரிதத்ு ெரும் பதற்றம் காரணமாக, மிக முக்கியத்துெம் ொய்ந்த 

ஹாரம்ூஸ் நீரிலணப் பகுதிலய மூடப் நபாெதாக ஈரான் எசச்ரிக்லக விடுதத்ுை்ைது. 

❖ ஹாரம்ூஸ் நீரிலணப் பகுதியானது எண்லணய் உற்பத்தி லசய்யும் மத்தியக் கிைக்கு 

நாடுகலையும் ஆசியா, ஐநராப்பா, ெட அலமரிக்கா மற்றும் அதற்கு அப்பாெ் உை்ை 

சந்லதகலையும் இலணக்கும் ஒரு முக்கியமான நீரெ்ழிப் பாலதயாகும். 

❖ இந்த நீரிலணப் பகுதியானது தனது குறுகிய பாலதயிெ் 33 கிநொ மீட்டரக்ை் ெலர 

பரவியுை்ைது. 

❖ இந்த நீரிலணப் பகுதியின் பயணப் பாலதயானது இரு திலசகைிலும் 3 கிநொ மீட்டர ்

அகெத்லத மடட்ுநமக் லகாண்டுை்ைது. 

❖ ஏறத்தாை ஐந்திெ் ஒரு பங்கு உெக எண்லணய் ெரத்்தகமானது ஹாரம்ூஸ் நீரிலணப் 

பகுதியின் ெழிநய நலடலபறுகின்றது. 

❖ கத்தாரினாெ் தயாரிக்கப்படும் அலனதத்ு திரெ இயற்லக ொயுக்களும் (LNG - Liquefied 

Natural Gas) இந்தப் பாலதயின் ெழிநய அனுப்பப்படுகின்றன.   

❖ உலகிெ் அதிக அளவில் LNG-ஐ உை்பத்தி செய்யும் நாடு கத்தார ்ஆகும்.  

 

உைைளாவிய உணவுை் பைாள்லை அறிை்லை 

❖ ெரவ்பதெ உணவுக் சகாள்ளக ஆராய்ெச்ி நிறுவனமானது (International Food Policy Research 

Institute-IFPRI) ெமீபத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டிை்கான உெகைாவிய உணவுக் லகாை்லக 

அறிக்லகலய சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ IFPRI-இன் இந்த முதன்ளம அறிக்ளகயானது 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உணவுக் 

சகாள்ளகயில் உள்ள முக்கிய சிக்கல்கள், பமம்பாடுகள் மை்றும் முடிவுகள் ஆகியவை்ளை 

மறு ஆய்வு செய்கிைது. பமலும் 2019 ஆம் ஆண்டிை்கான சொல்களளயும் 

வாய்ப்புகளளயும் கவனத்தில் சகாள்கிைது. 

முை்கிய ைண்டுபிடிப்புைள் 

❖ உலகின் சமாத்த மக்கள் சதாளகயில் 45.3% மக்கள் கிராமப் புைங்களளெ ்பெரந்்தவரக்ள். 

❖ உலக மக்கள் சதாளகயில் குளைந்த படெ்மாக 70% பபர ்மிகவும் வறுளமயில் உள்ளனர.்  

❖ உலகம் முழுவதும் உள்ள கிராமப்புை இளளஞரக்ளில் சுமார ்  50% பபர ் எந்தசவாரு 

அலமப்புசார ்துலறயிலும் நெளலயின்றி உள்ளனர.் நமலும் அெரக்ை் பவளலயின்றிநயா 

அல்லது தகுதிக்கு குளைந்த பவளலயிநொ உள்ளனர.் 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டின் நீடித்த வைரெ்ச்ி இலக்குகளள அளடெதற்கான பாளதக்கு உலகம் 

இன்னும் தயாராகவில்ளல. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் உலகில் மிக பவகமாக வளரந்்து வரும் பிராந்தியமாக சதை்காசியா 

உள்ளது. 

❖ இந்தப் பிராந்தியத்தின் 70 ெதவீத கிராமப்புை மக்கள் சதாளகக்கு இந்தியா தாயகமாக 

உள்ளது. 
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இந்தியா-பிரான்ஸ் ைடற்பலட கூட்டுப் பயிற்சி 

❖ இந்தியா மற்றும் பிரான்சு நாடட்ுக் கடை்பளடகை் இளணந்து வருணா 19.1 எனும் கூடட்ுப் 

பயிை்சிளய நடதத்ுகின்ைன. 

❖ இது பம மாதம் 1 முதல் 10 வளரயில் பகாவாவின் கடை்களரப் பகுதியில் நளடசபறுகிைது.  

❖ இது இருதரப்பு கடை்பளடப் பயிை்சியின் 17வது பதிப்பாகும். 

❖ இந்தப் பயிை்சியானது இரண்டு கட்டமாக நளடசபறுகிைது. 

❖ இருதரப்பு ெந்திப்பு, சதாழில் முளை நிபுணரக்ைின் கலந்துளரயாடல்கள், மை்றும் 

விளளயாடட்ு நிகழ்வுகள் ஆகியளவ உள்ைிட்ட துளைமுகப் பயிை்சிக்கான பகுதியானது 

பகாவாவில் நளடசபறும். 

❖ கடை்பயிை்சிப் பகுதியானது கடை்பளட நடவடிக்ளககளின் பல்பவறு தரப்புப் 

பயிற்சிகளள உள்ளடக்கியது. 

❖ 2-வது கட்ட கடை்பளடப் பயிை்சியான வருணா 19.2 ஆனது பம மாத இறுதியில் 

டிஜிபபாட்டியில் நடத்த  திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ 1983 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்ட இந்த இருதரப்பு கடை்பளடப் பயிை்சியானது  2001 ஆம் 

ஆண்டில் வருணா என்று சபயரிடப்படட்து. 

 

ADMM plus கடை் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாத எதிரப்்பு பயிற்சி -  பன்னாட்டுப் 

பயிற்சி 

❖ இந்தியக் கடை்பளடயின் INS சகால்கத்தா மை்றும் INS ெக்தி ஆகியளவ ADMM plus 

(ஆசியான் மற்றும் இதர நாடுகைின் பாதுகாப்பு அலமசச்ரக்ை் கூடுலக - ASEAN Defence 

Ministers’ Meeting Plus) நாடுகைின் பன்னாடட்ுப் பயிற்சியிெ் கலந்து சகாள்வதை்காக 

புருபனளயச ்சென்ைளடந்துள்ளது. 

❖ பம மாதம் 1 முதல் 9 வளர நளடசபறும் இது கடெ் பாதுகாப்பு மை்றும் பயங்கரவாத 

எதிரப்்புப் பயிை்சியாகும். 

❖ இந்த ADMM plus கடெ்சார ் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரொத எதிரப்்பு மீதான 

பயிற்சியானது (ADMM plus Ex MS & CT) ADMM Plus நாடுகை் குழுவின் பன்னாடட்ுப் 

பயிை்சியாகும்.  

❖ இந்தப் பதிப்பானது புருபனவில் சதாடங்கி சிங்கப்பூரில் முடிவளடயும்.  

❖ இந்தப் பயிை்சியின் பபாது இந்தியக் கடை்பளடயானது பயிை்சியில் கலந்து சகாள்ளும் 

பல்பவறு ஆசியான் மை்றும் அதன் பிை உறுப்பு நாடுகளின் கடை்பளடகளுடன் துளைமுக 

மை்றும் கடை்பரப்புகளில் ஏற்படும் பல சிக்கலான நடவடிக்ளககை் பற்றிய  நிபுணதத்ுவ 

கெந்துலரயாடெ்கைிெ் ஈடுபடும். 

ADMM Plus 

❖ ADMM Plus ஆனது 10 நாடுகளளக் சகாண்ட தளமாகும். 

❖ இது ஆசியான் மை்றும் அதன் இதர கெந்துலரயாடெ் நாடுகலைக் சகாண்டதாகும். 

❖ குழு உறுப்பினரக்ளின் மத்தியில் பாதுகாப்பு மை்றும் பாதுகாப்பு ஒதத்ுளழப்ளப 
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வலுப்படுதத்ுவபத இதன் பநாக்கமாகும். 

 

உைை இராணுவ பசைவு அறிை்லை 

❖ ஸ்டாக்போம் ெரவ்பதெ அளமதி ஆராய்ெச்ி நிறுவனமானது (Stockholm International Peace 

Research Institute-SIPRI) 2018 ஆம் ஆண்டிை்கான உெக இராணுெ லசெவு அறிக்லகளய 

சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த புதிய அறிக்ளகயின்படி உலகளாவிய அளவில் ஒடட்ு சமாத்த இராணுவ 

செலவினங்களானது கடந்த ஆண்ளட விட 2.6 ெதவீதம் உயரந்்துள்ளது. 

❖ அசமரிக்கா, சீனா, ெவுதி அபரபியா இந்தியா மை்றும் பிரான்சு ஆகியளவ 2018 ஆம் 

ஆண்டில் அதிக செலவு செய்த 5 நாடுகள் ஆகும். 

❖ அசமரிக்காவானது 2010 ஆம் ஆண்டிை்கு பிைகு முதன் முளையாக லசெலெ 

அதிகரிதத்ுள்ளது. கடந்த 24 ஆண்டுகளாக சதாடரந்்து சீனாவின் செலவுகள் அதிகரித்து 

வருகின்ைன. 

 

17வது உைைப் பபாருளாதார மன்றம் 

❖ உலகப் சபாருளாதார மன்ைத்தின் 17வது பதிப்பானது மத்திய கிழக்கு மற்றும் வட 

ஆப்பிரிக்காவிெ் போரட்ானின் ொக்கடல் பகுதியில் நளடசபை்ைது. 

❖ இந்த கூடுளகயானது கீழ்க்காணும் 3 முக்கிய சதாளலபநாக்குப் பாரள்வக்கான  

கருதத்ுருவின் கீை் நடத்தப் பட்டது. 
o பவளல வாய்ப்புகளள உருவாக்குதல், 

o அபரபிய சபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல், 

o மிகவும் தனிதத்ுவமான சதாழில் சதாடக்கங்களள ஊக்குவித்தல். 

 

நைாயா ஜிரை்ா 

❖ ஆப்கானிஸ்தான் தனது  அரிதான மற்றும் மிகப்லபரிய நொயா ஜிரக்ாலெ சமீபத்திெ் 

நடத்தியது.  

❖ பாஸ்நதா லமாழியிெ் நொயா ஜிரக்ா என்பது “மிகப்சபரிய கூட்டம்” என்று சபாருள்படும். 

❖ இந்தக் கூட்டமானது ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து சவளிநாடட்ுப் பளடகளள திரும்பப் 
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சபறுவதை்கான ொத்தியக் கூறுகள் குறிதத்ு முடிவு எடுப்பதை்காக நடத்தப்படட்து. 

❖ இந்தப் பளடகள் திரும்ப அளழக்கப்படுதலானது நிரந்தரப் பபார ் நிறுத்தம் மை்றும் 

பல்பவறு தாலிபான் பலடகைின் உறுதிசமாழிகள் ஆகியவை்றின் அடிப்பளடயில் 

பமை்சகாள்ளப்படவிருக்கின்ைது.  

 

பவனஸ்ீ ைலை விழா 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற நலடலபறும் லெனீஸ் கலெ விைாவின் 58-ெது 

பதிப்பானது இத்தாலியின் லெனீஸ் நகரிெ் நலடலபறவிருக்கின்றது.  

❖ உெகின் மிகப் லபரிய கலெ விைாக்கைிெ் இதுவும் ஒன்றாகும். 

❖ ஹரிபுரா மாநாடல்டச ்நசரந்்த 400 சுெலராட்டிகைிெ் 16 சுெலராட்டிகை் இந்தியாவினாெ் 

அங்கு காட்சிப்படுத்தப் படவிருக்கின்றன. 

❖ 1938 ஆம் ஆண்டிெ் நலடலபற்ற ஹரிபுரா காங்கிரஸ் மாநாட்டிெ் ஹரிபுரா சுெலராட்டிகை் 

முதன்முலறயாக ஒட்டப்பட்டன. 

❖ இந்தச ் சுெலராட்டிகலை உருொக்குமாறு புகை்லபற்ற ஓவியரான நந்தொெ் நபாஸ் 

என்பெலர காந்தி நகடட்ுக் லகாண்டார.் 

❖ ஹரிபுரா காங்கிரஸ் மாநாடானது சுபாஷ் சந்திர நபாஸ் என்பெராெ் தலெலம 

தாங்கப்பட்டது.  

 

நநட்நடா பலடத் தலைவர ்

❖ அலமரிக்காலெச ் நசரந்்த ொன் பலட லேனரெ் நதாட் D. பவால்ட்டரஸ்் என்பவர ்

பநட்படாவின் 19-வது ஐபராப்பிய உயரிய பநெ நாடுகளின் பளடத ் தளலவராகப் 

சபாறுப்பபை்ைார.்  

❖ வட அடல்ாண்டிக் ஒப்பந்த அளமப்பு (NATO - North Atlantic Treaty Organisation) என்பது வட 

அசமரிக்கா மை்றும் ஐபராப்பாளவெ ் பெரந்்த 29 நாடுகளின் ஒரு இராணுவ 

கூட்டிளணவாகும்.  

❖ பநட்படா அளமப்பானது கூடட்ுப் பாதுகாப்பின் ஒரு அளமப்பாக விளங்குகின்ைது. 

❖ இது எந்தசவாரு எதிரி நாடுகளும் தாக்குதல் நடத்தினால் அதை்குப் பதிலடி தரும் 

வளகயிலான சபாதுப் பாதுகாப்பிை்கு அளனதத்ு உறுப்பு நாடுகளும் ஒதத்ுக் 

சகாண்டுள்ளன என்பளதக் குறிக்கிைது. 

❖ இது 1949 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 4 அன்று அளமக்கப்படட்து. 

❖ இதன் தளலளமயகம் சபல்ஜியத்தின் புரூெல்ஸ் நகரில் அளமந்துள்ளது.  

❖ சேன்ஸ் ஸ்படால்சடன்சபரக்் என்பவர ் பநட்படாவின் சபாதுெ ் செயலாளராக 

இருக்கின்ைார.்  

 

வன்முலறயினாை் ஏற்பட்ட மரணங்ைளின் சரவ்நதச பதிவு 

❖ ஸ்டாக்நஹாம் சரெ்நதச அலமதி ஆய்வு நிறுெனமானது (SIPRI - Stockholm International peace 
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research institute) ென்முலறயினாெ் ஏற்பட்ட மரணங்கைின் சரெ்நதச பதிவு எனும் புதிய 

முன்லனடுப்லபத் லதாடங்கியுை்ைது. 

❖ இது உெகைாவிய அைவிெ் ென்முலறகைாெ் ஏற்படும் மரணங்கைின் எண்ணிக்லகலய 

கணக்லகடுப்பலத நநாக்கமாகக் லகாண்டுை்ைது. 

❖ இது அலனதத்ு ெலகயான ென்முலறகைாலும் ஏற்படும் இறப்புகலைக் கணக்கிடட்ு 

திறந்த நிலெ தரவு தைத்திெ் லெைியிடும். 

❖ இது 2030 ஆம் ஆண்டுக்குை் “அலனதத்ு ெலகயான ென்முலறகலையும் அது 

சம்பந்தப்பட்ட இறப்பு விகிதங்கலையும் குலறப்பது” என்ற உெக நாடுகைின்  இெக்கிெ் 

(SDG – இலக்கு 16) ஏற்படும் முன்நனற்றத்லதக் கண்காணிக்க உதவுகிறது.  

❖ இந்த தரவு தளமானது பநரம், இடம், குை்ைவாளி, பாதிக்கப்படட்வர ்மை்றும் வன்முளையின் 

வளக உடப்ட அளனதத்ு ெலகயான வன்முளையினால் ஏை்பட்ட இைப்புகலையும் 

உள்ளடக்கியது ஆகும். 

❖ இந்தத ்திட்டத்தின் முதல் கட்டத்திற்கு ஸ்வீடனின் பபாஸ்ட்நகாடு அைக்கட்டளளயினாலும் 

ஐக்கிய ராெச்ியத்தின் ெரவ்பதெ பமம்பாடட்ுத் துளையினாலும் நிதியளிக்கப்படுகிைது. 

SIPRI 

❖ ஸ்வீடளன அடிப்பளடயாகக் சகாண்ட இந்த ெரவ்பதெ அளமப்பானது 1966 ஆம் ஆண்டு 

நிறுவப்படட்து. 

❖ இது பமாதல்கள், ஆயுதங்கள், ஆயுதக் கடட்ுப்பாடு மை்றும் ஆயுதக் குளைப்பு 

ஆகியவை்றின் மீது ஆய்வு பமை்சகாள்வதை்காக அரப்்பணிக்கப்படட்து.  

❖ இது திைந்த நிளல ஆதாரங்களின் அடிப்பளடயில் சகாள்ளக வகுப்பாளரக்ள், 

ஆய்வாளரக்ள், ஊடகங்கள் மை்றும் ஆரவ்முள்ள சபாதுமக்களுக்கு தரவுகள், பகுப்பாய்வு 

மை்றும் பரிந்துளரகளள வழங்குகிைது.  

 

புதிய விமானம் தாங்கிப் நபாரை்்ைப்பை் 

❖ ஒரு புதிய சிறப்பு ொய்ந்த விமானம் தாங்கிப் நபாரக்் கப்பலெ கட்டலமப்பதற்காக 

ஐக்கிய இராே்ஜியம் இந்தியாவுடன் நபசச்ு ொரத்்லதயிெ் ஈடுபடட்ுை்ைது. 

❖ இது ஐஎன்எஸ் விஷாெ் என்று லபயரிடப்படட்ு 2022இெ் இந்தியக் கடற்பலடயிெ் 

இலணக்கப்பட விருக்கின்றது. 

❖ இத்திட்டம் “இந்தியாவில் தயாரிப்பபாம்” என்ை திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ 65,000 டன்கள் எளட சகாண்ட எலிெசபத் ராணி (HMS Queen Elizabeth) என்ை பபாரக்் 

கப்பளலப் பபான்பை இக்கப்பளலக் கட்டளமக்க  திட்டமிடப் பட்டிருக்கின்ைது.  

❖ HMS Queen Elizabeth என்பது 60 பபார ் விமானங்கலை எடுதத்ுெ ் செல்லும் திைன் சகாண்ட 

பிரிட்டனின் மிகப்சபரிய விமானம் தாங்கிப் பபாரக்் கப்பலாகும். 

❖ இதை்கு முன்பு, 1987 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டன் HMC சேரம்ீஸ் என்ை கப்பளல இந்தியாவிை்கு 

விை்பளன செய்தது. 

❖ இது INS விராத ்என்று சபயரிடப்படட்ு 2017 ஆம் ஆண்டு வளர பயன்படுத்தப்படட்து.  
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ஈஸ்டர் குண்டு பவடிப்பு - இைங்லை 

❖ இெங்லகலயச ் நசரந்்த தீவிரொத அலமப்பான “பதசிய தவ்ஹீத் ேமாத்” ஆனது 

இலங்ளகயில் புனித ஞாயிறு (ஏப்ரல் 21) அன்று சதாடர ்தாக்குதல்களள நிகழ்த்தியது. 

❖ இந்தத் தாக்குதலில் 350க்கும் நமற்பட்ட  மக்கள் சகால்லப்பட்டனர ் மை்றும் பலர ்

காயமளடந்தனர.் 

❖ இந்தத ்தீவிரவாதத ்தாக்குதலுக்கு தனது அமாக் செய்தி நிறுவனத்தின் மூலம் இஸ்லாமிய 

அளமப்பு சபாறுப்பபை்ைது.  

❖ இலங்ளகயில் நடந்த இந்தத ் தை்சகாளலப் பளட தீவிரவாதத் தாக்குதலுக்குப் 

சபாறுப்பபை்று, அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத் துளை செயலாளர ்பேமாசிரி சபரன்ாண்படா 

தனது பதவியிலிருந்து விெகினார.்  

 

பதன் சீனை் ைடை்பயிற்சி 

❖ இந்தியா, அலமரிக்கா, ேப்பான் மற்றும் பிலிப்லபன்ஸ் ஆகிய நாடுகலைச ்நசரந்்த நபாரக்் 

கப்பெ்கை் பிரசச்ிலனக்குரிய லதன்சீனக் கடலிெ் 6 நாடக்ை் (பம 03 - 09) நலடலபறும் 

கடற்பலடப் பயிற்சிலய நடதத்ுகின்றன.  

❖ இந்த பயிை்சிக் குழுவில் உள்ள நாடுகளின் கப்பல்கள் பின்வருமாறு: 

நாடு ைப்பை் 

இந்தியா ஐஎன்எஸ் சகால்கத்தா - தாக்கி அழிக்கும் கப்பல், எண்சணய்க் 

கப்பலான ஐஎன்எஸ் ெக்தி 

அசமரிக்கா USS வில்லியம்ஸ் P லாரன்ஸ் - தாக்கி அழிக்கும் கப்பல் 

ேப்பான் சேஎம்எஸ்டிஎப் இபொபமா விமானம் தாங்கிக் கப்பல் 

பிலிப்ளபன்ஸ் BRP ஆண்டிரிஸ் பபானிபாசி பீரங்கிக் கப்பல்  

❖ பமலும் இது குறித்த தகவல்களுக்கு இங்பக சொடுக்கவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/indonesia-renamed-part-of-south-china-sea/ நததி: 18.07.17. 

 

நபாலிச ்பசய்திைள் 

❖ நாட்டில் பபாலிெ ் செய்திகளளப் பிரசுரிப்பளதக் குை்ைமாக்கக் கூடிய ஒரு ெட்டத்ளத 

(நிகழ்பநர பபாலித ் தகவல்கள் மை்றும் ளகயாளுதலிலிருந்துப் பாதுகாப்பதை்கான 

மபொதா) சிங்கப்பூர ்நிளைபவை்றியுள்ளது. 

❖ இது பபான்ை பபாலிெ ் செய்திகளள முடக்கி அவை்ளை நீக்க அரொங்கத்திை்கு இது 

அனுமதியளிக்கின்ைது. 

❖ இது சிங்கப்பூருக்குத் தீங்கு விளளவிக்கக் கூடிய பபாலிெ ் செய்திகள் அல்லது பதரத்லில் 

தாக்கத்ளத ஏை்படுத்தக் கூடிய பபாலிெ ்செய்திகளளத் தளட செய்கின்ைது. 

 

குடியரசுத் துலணத் தலைவர் – வியட்நாம் பயணம்  

❖ 2019-ஆம் ஆண்டு பம 9 அன்று இந்தியக் குடியரசுத் துளணத ்தளலவர ்4 நாடக்ள் சுை்றுப் 
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பயணமாக வியட்நாம் சென்ைார.் 

❖ இவர ்தாம் ெக் பபகாடாவில் ஐ.நா.வின் 16-வது “லெொக் தினக்” சகாண்டாட்டத்தில் கலந்து 

சகாள்ள இருக்கின்ைார.் 

❖ லெொக் (புத்த சேயந்தி அல்லது புத்த பூரண்ிமா என்றும் அளழக்கப்படுகின்ைது) என்பது 

புத்தரின் பிைப்பு, அவர ் ஞானம் அளடதல் மை்றும் அவரது இைப்பு ஆகியவை்ளை 

அனுெரிப்பதை்காகக் சகாண்டாடப்படுகின்ைது. 

❖ இந்தத ் தினமானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ெந்திர நாடக்ாடட்ியின் அடிப்பளடயில் 

நிகழ்கின்ைது. 

 

ஐ.நா. பபாதுச ்சலபயின் புதிய  தலைவர ்

❖ ஐ.நா. லபாதுச ் சலபயின் புதிய தலெெராக நபராசிரியரான டிோனி முகமது பாண்நட 

நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.்  

❖ இெரின் நியமனமானது தற்நபாது பதவியிலிருக்கும் தலெெரான மரியா லபரன்ான்டா 

எஸ்பிநனாசா காரச்ஸ் என்பெராெ் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ 1989 – 1990 ஆம் ஆண்டுகைிெ்  ஐ.நா. லபாதுச ்சலபயின் தலெெராக பதவி ெகித்த நோசப் 

நவீன் கரப்ாவிற்கு அடுத்ததாகப் பதவிநயற்கும் இரண்டாெது லநஜீரியராக  பாண்நட 

உருலெடுத்துை்ைார.் 

 

 

ஜப்பானின் அதிவிலரவு புை்ைட் ரயிை் 

❖ ேப்பானானது அதன் மணிக்கு 400 கி.மீ. தூரத்லத அளடயக்கூடிய அதிநெகமான 

ஷின்கன்லசன் புெ்ெட் ரயிலின் ஆெ்ஃபா-X பதிப்பின் பொதளன ஓட்டத்ளத சதாடங்கியது. 
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❖ ஆெ்ஃபா-X புல்லட் ரயிலானது (ரயில் பரிபொதளனகளின் முன்னணி 

நடவடிக்ளககளுக்கான பமம்பட்ட ஆய்வகங்கள்) 2030 ஆம் ஆண்டில் தனது பெளவளயத் 

சதாடங்கத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ வழக்கமான தடுப்பான்களளத் தவிர ஆல்ஃபா-X ஆனது கூளரமீது அலமந்த காை்று 

தடுப்பான்களளயும் சமதுவாக செல்லும்பபாது ரயிலின்  பவகத்லதக்  குளைப்பதற்காக 

இரயிலின் அருகில் காந்த தடட்ுகளளயும் பயன்படுதத்ுகின்ைது.  

 

மணை் சுரங்ைங்ைள் மீதான UNEP அறிை்லை 

❖ ஐக்கிய நாடுகைின் சுற்றுசச்ூைெ் திட்டமானது (United Nations Environment Programme -UNEP) 

ெமீபத்தில் மணல் சுரங்கம் மை்றும் அதன் நுகரவ்ு குறித்த ஒரு அறிக்ளகளய 

சவளியிட்டது. 

❖ இந்த அறிக்ளகயானது “மணல் மை்றும் நிளலத்தன்ளம : உலகளாவிய மணல் 

வளங்களின் சுை்றுெச்ூழல் ஆளுளமக்கான புதிய தீரள்வக் கண்டறிதல்” எனும் தளலப்பில் 

சவளியானது. 

 

 

❖ இது வளரந்்து வரும் மக்கள் சதாளகயிெ் மணல் நுகரவ்ு, பதளவகள் மை்றும் பங்கு 

ஆகியவை்றின் மாறிவரும் நபாக்கின் மீது  கெனம் லசலுத்துகின்ைது.  

❖ இந்த அறிக்ளகயின்படி, ஆறுகள், ஏரிகள் மை்றும் கடை்களரபயாரங்களில் மணல் 

அள்ளுவதன் மூெம் பாதிப்லப ஏற்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகளின் பட்டியலில் 
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சீனா மை்றும் இந்தியா ஆகியலெ முன்னணியில் உள்ளன. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் புவியியல் ஆய்வின்படி உலகளாவிய சிசமண்ட் உை்பத்தியில் 

மூன்றில் இரண்டு பங்கு சீனாவிலும் (58.5%) இந்தியாவிலும் (6.6) நளடசபறுகிைது. 

 

நநபாளத்திற்கு இரயிை் சபட்டிகள்  

❖ நநபாை நாடானது 2 டீசெ் - எெக்ட்ரிக் பன்னெகு இரயிெ் அலமப்புகலை ொங்குெதற்காக 

லகாங்கன் இரயிெ்நெயுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்றிெ் லகலயழுத்திடட்ுை்ைது.  

❖ இந்த இரயில்களானது பீகாரில் உள்ள சேய்நகர ்மை்றும் பநபாளத்தில் உள்ள குரத்ா ஆகிய 

நகரங்களள இளணக்கக்கூடிய 34 கிபலா மீட்டர ் நீள இரயில்பவ பாளதயில் 

இயக்குவதை்குப் பயன்படுத்தப்பட விருக்கின்ைது. 

❖ இந்த இரயில்களானது தமிழ்நாட்டின் சென்ளனயில் உள்ள ஒருங்கிளணந்த இரயில் 

சபட்டித ்சதாழிை்ொளலயினால் தயாரிக்கப்பட விருக்கின்ைது. 

 

எலட குலறவான குழந்லதைள் 

❖ “லான்செட் ெரவ்பதெ சுகாதாரம்” என்ற பத்திரிக்லகயிெ் லெைியிடப்பட்ட ஒரு புதிய 

ஆராய்சச்ி ஆய்வின்படி, 20 மிெ்லியனுக்கும் அதிகமான குைந்லதகை் குலறந்த 

எலடயுடன் (2500 கிராம் அெ்ெது 5.5 பவுண்டுகை்) பிறக்கின்றன.  

❖ உெகிெ் எலட குலறொகப் பிறக்கும் குைந்லதகைிெ் பாதிக்கும் நமெ் லதற்கு ஆசியாவிெ் 

பிறக்கின்றன. இங்கு 2015 ஆம் ஆண்டிெ் 9.8 மிெ்லியன் குைந்லதகை் குலறந்த எலடயுடன் 

பிறந்துை்ைன.  

❖ உெகிெ் புதிதாகப் பிறக்கும் 2.5 மிெ்லியன் குைந்லதகைிெ் 80 சதவிகிதத்திற்கும் 

அதிகமான குைந்லதகை் குலறந்த எலடயினாெ் ஒெ்லொரு ஆண்டும் இறக்கின்றன. 

❖ கடந்த 10 ஆண்டுகைிெ் இந்தியா 834 புதிதாகப் பிறக்கும் குைந்லதகை் நெ லமயங்கலைக் 

கட்டலமத்ததன் மூெம் புதிதாகப் பிறக்கும் குைந்லதகைின் நெலன நமம்படுத்த 

சிறப்பாக லசயொற்றுகின்றது.  

ைாரணமும் விலளவும் 

❖ குறிப்பிடட் காெத்திற்கு முன்நப குைந்லத பிறப்பது (கரப்்ப காெமான 37 ொரங்களுக்கு 

முன்பு) அெ்ெது மிகச ்சிறியதாகப் பிறப்பது (கருப்லபயிநெநய ெைரச்ச்ி கடட்ுப்படுத்தப் 

படுகின்றது) அெ்ெது இலெ இரண்டுடன் பிறப்பது ஆகியலெ குைந்லதகைின் குலறொன 

எலடக்குக் காரணமாகும்.  

❖ குைந்லதகை் குலறொன எலடயுடன் பிறப்பதற்கான காரணங்கை் பின்ெருமாறு 

o தாய்மாரக்ளின் வயது (பருவப் சபண்கள் மை்றும் வயதான சபண்கள்) 

o பநாய்த ்சதாை்றுகள், உடை் பருமன் மை்றும் ஊட்டெெ்தத்ுப் பை்ைாக்குளை 

o புளகப்பிடித்தல் மை்றும் சுை்றுெச்ூழல் பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகுதல் 

o பலமுளை கருத்தரித்தல் மை்றும் மருதத்ுவம் ொராத அறுலெச ்சிகிசல்ச  முளை. 

❖ குளைந்த எளடயுடன் பிைக்கும் குழந்ளதகள் குளைந்த வளரெ்ச்ி மை்றும் பமாெமான 

வளரெ்ச்ி பாதிப்புகளுக்கு அதிகம் உட்படுகின்ைன.  
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கிறிஸ்துவ நதவாைய அலழப்பு  

❖ பிலரஞ்சு அதிபர ் இமானுநெெ் லமக்ரான் மற்றும் நியூசிொந்தின் பிரதமர ் லேசிந்தா 

ஆரல்டரன்் ஆகிநயார ்“கிறிஸ்துெ நதொெய அலைப்பு” என்ற ஒரு புதிய முன்லனடுப்லபத் 

லதாடங்கவிருக்கின்றனர.் 

❖ இது யாலரயும் கடட்ுப்படுத்தாத ெலகயிொன ஒப்பந்தங்களின் சதாகுப்பாகும். இந்த 

ஒப்பந்ததத்ிெ் அரொங்கக் குழுக்கள் மை்றும் முக்கியமான சதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் 

ளகசயழுத்திடவிருக்கின்ைன. 

❖ தனியார ் நிறுவனங்கள் மை்றும் முக்கியமான அரொங்கங்கள் ஆகிய இரண்டும் 

ளகசயழுத்திடும் இது நபான்ற வளகளயெ ்பெரந்்த முதலாவது ஆவணம் இதுவாகும்.  

❖ இது ளகசயாப்பமிடப்பட்ட நாடுகளள தீவிரவாத ஒழிப்பு, ெமூக ஊடகம் மை்றும் இதர 

ஊடகங்கைினாெ் ஏற்படும் தீவிரவாத பாதிப்லப ஒழிப்பது ஆகியலெ குறிதத்ு 

உறுதிசமாழி ஏை்குமாறு பகடட்ுக் சகாள்ளவிருக்கின்ைது. 

❖ இந்தியா இந்த ஒப்பந்தத்தில் ளகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ நியூசிலாந்தின்  கிறிஸ்டச்ரச் ்மசூதித் தாக்குதெ்கை் என்பது 2019 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதம் 

15 ஆம் பததி சவள்ளிக் கிைலமத் லதாழுலகயின் பபாது, நியூசிலாந்தின்  கிறிஸ்டச்ரச்ச்ிெ் 

உை்ை மசூதிகைிெ் நிகழ்த்தப்பட்ட 2 சதாடர ்தீவிரவாதத ்தாக்குதல்கள் ஆகும். 

 

இந்திய நீதிபதி - பிஜி 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்ற முன்னாை் நீதிபதியான மதன் நொகுர ் என்பெர ்  இந்திய உசச் 

நீதிமன்றத்திலிருந்து பிஜி நாட்டின் உசச் நீதிமன்றத்திற்கு நியமிக்கப்படட் முதொெது 

நீதிபதியாக உருலெடுத்துை்ைார.் 

 

❖ இெர ் லெைிநாடட்ுக் குடிமக்கை் குழுவின் ஒரு பகுதியாக 3 ஆண்டு காெத்திற்கு 

லசயெ்படவிருக்கின்றார.் 
❖ இெர ் 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய உசச்நீதிமன்றத்தின் சமரசக் குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக லசயெ்பட்டார.் 
❖ இந்த முயற்சியானது  ஏறத்தாை 2 ெடச்ம் ெைக்குகலை முடிதத்ு லெக்க இருக்கின்றது. 
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❖ நமலும் இது குறித்த லசய்திகளுக்கு இங்நக லசாடுக்கவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/jamaicas-aadhar/. 
 

அபமரிை்ைாவிை் புைம் பபயரத்ை் 

❖ அலமரிக்க அதிபர ் லடானாெ்டு டிரம்ப் தகுதியின் அடிப்பலடயிெ் புெம்லபயரவ்ு 

அலமப்லப உருொக்குெதற்கான ஒரு சட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியுை்ைார.் 

❖ இது மக்கைின் ெயது, அறிவு, பணி ொய்ப்புகை் மற்றும் உை்ளூர ்நிலெகை் ஆகியெற்றின் 

அடிப்பலடயிெ் மக்களுக்கு இருப்பிடத்லத அைிக்கின்றது. 
❖ புெம்லபயரெ்ாைரக்ை் அலமரிக்காவிெ் ொை அனுமதி அைிக்கப்படுெதற்கு முன் அெரக்ை் 

ஆங்கிெத்லதக் கற்றும் அங்குை்ை லபாதுத் நதரவ்ிெ் நதரச்ச்ி லபற்றும் இருக்க நெண்டும். 
❖ தற்லபாழுதுை்ை புெம்லபயரவ்ு அலமப்பானது அலமரிக்காவுடன் குடும்ப ரீதியிொன  

லதாடரப்ு லகாண்டுை்ை விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு சாதகமாக விைங்குகின்றது. 
❖ இந்தியத் லதாழிெ்சார ் பணியாைரக்ை் மற்றும் திறன்மிகு பணியாைரக்ை் லபாதுொகப் 

பயனைிக்கக் கூடிய பசல்ச அடல்டகை் அெ்ெது நிரந்தர சட்டப்பூரெ் இருப்பிடச ்

சான்றிதை்கலைப் லபறுெதற்காகக் காத்திருக்கின்றனர.்  
 

முன்னுரிலம அளிை்ைப்பட்ட இைாமா – சவுதி குடியுரிலம அடல்ட 

❖ முதன்முலறயாக சவுதி அநரபியாவின் அலமசச்ரலெயானது சிெ குறிப்பிட்ட 

லெைிநாட்டெரக்ளுக்கு நிெபுென் நபான்ற லசாதத்ுக்கலை லெதத்ுக் லகாை்ை 

அனுமதியைிக்கும் லபாருடட்ு நிரந்தர ெசிப்பிட உரிலமலய ெைங்க 

அனுமதியைிதத்ுை்ைது. 
❖ அெரக்ை் சவுதியின் ஆதரொைரக்ை் (காஃபீெ்) உதவியின்றி தங்கை் குடும்பதத்ுடன் 

ெசிக்கத் தகுதியுலடயெரக்ை் ஆெர.் 
❖ இந்தப் புதிய முலறலமக்கு “முன்னுரிளம அளிக்கப்படட் இகாமா” எனப்  

சபயரிடப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்த முன்னுரிளமயளிக்கப்பட்ட இகாமா முளைளமயின் கீை் சொந்தமாக உை்ை   

வசிப்பிடதல்த வருடந்பதாறும் புதுப்பிக்க முடியும். 

❖ இந்தத் திட்டமானது லபாதுொக சவுதி குடியுரிலம அடல்ட என அலைக்கப்படுகின்றது. 
❖ 3 ெருடங்களுக்கு முன்னதாக இைெரசர ் முகமது பின் செ்மானாெ் 2030-க்கான  

லதாலெநநாக்குத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இது முதன்முலறயாக அறிவிக்கப்பட்டது. 
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பைாசுை்ைடி நநாய்ப் பாதுைாப்புக் காப்பீடு  

❖ HDFC ERGO என்ற சபாதுக் காப்பீடட்ு நிறுவனமானது, “சகாசுக்கடியால் ஏை்படும் பநாய்ப் 

பாதுகாப்பிற்கான ஒரு காப்பீடட்ுத்  திட்டத்திளனத்” சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது சகாசுவால் மனிதரக்ளுக்குப் பரவும் சபாதுவான பநாய்களான சடங்கு காய்ெெ்ல், 

மபலரியா, சிக்குன்குனியா, ேப்பானிய மூலைக் காய்சச்ெ், கருங் காய்சச்ெ், நிணநீர ்

யாலனக்காெ் வியாதி மை்றும் ஜிகா ளவரஸ் பபான்ை நநாய்கலை உள்ளடக்கும்.  

❖ பதசிய சுகாதார தரவுதை விவரம் சவளியிடட்ுள்ள 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான அறிக்ளகயின் 

படி 2009-2017 ஆகிய காெகட்டங்கைிெ் இந்தியாவில் 300 சதவிகித அளவிை்கு சடங்கு 

காய்ெெ்லின் பாதிப்பு கடுலமயாக அதிகரித்துள்ளது. 

 

புதிய வழிநடத்தப்படும் ஏவுைலண அழிப்பான்ைள் 

❖ சீனாவின் கடற்பலடயானது தாலியானில் “சீனாவின் பகடயம்” என்ைளழக்கப்படும் 

இரண்டு புதிய 052D வளக லூயாங் III வகுப்பு ெழிநடத்தப்படும் ஏவுகலண 

அழிப்பான்கலை செயல்நிளலப் படுத்தியுள்ளது.  

❖ தாங்ஷான் மை்றும் சுபஷாய் எனும் சபயரிடப்பட்ட இவ்விரு கப்பல்களும் இந்த வகுப்பின் 

முளைபய 19வது மை்றும் 20வது கப்பல்களாகும். 

❖ சீனா தை்பபாது செயல்பாட்டிபலா அல்லது விளரவில் பெளவக்கு வரும் நிளலயிபலா 20 

வளகயான 052D கப்பெ்கலைக் லகாண்டு இருக்கின்றது. 

❖ இந்த அழிப்பான்களானது பவகமானதாகும். பபாரக்் கப்பல்களானது  நீண்ட தூரத்திை்கு 

இயக்கக் கூடியதாகும். பமலும் இவற்லற விமானந் தாங்கியுடன் பெரத்்தும் 

பயன்படுத்தலாம். 

❖ சீனாவின் வரலாை்றிபலபய முதன்முளையாக சீனாவின் கடை்பளடயானது தனது 

கடை்பளடத் தளவாட ளமயத்ளத இந்தியப் சபருங்கடலிெ் உை்ை  டிஜிபபாட்டி எனும் தீவிெ் 

சகாண்டுள்ளது.  
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அபாயைரமான ஹீநவய் லைநபசிைள் 

❖ பாதுகாப்புக் காரணங்கை் மற்றும் அலமரிக்காவின் ஆலண ஆகியெற்றின் காரணமாக 

கூகுை் நிறுெனமானது லதாலெத் லதாடரப்ு நிறுெனமான ஹீநெய் நிறுெனத்திற்கு 

ெைங்கி ெந்த லபாது மக்களுக்கு அெ்ொத ென்லபாருை் மற்றும் லமன் லபாருை் 

நசலெகலை நிறுத்தியுை்ைது. 

❖ இந்நடெடிக்லக புதிய திறன் நபசிகலை உருொக்குகின்ற மற்றும் பைலமயான திறன் 

நபசிகலை நமம்படுதத்ுகின்ற சீனாவின் லகநபசி ெடிெலமப்பாைரக்லை கடுலமயாகப் 

பாதிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 
❖ சாம்சங் நிறுெனத்திற்கு அடுதத்ு ஆண்டராய்டு சாதனங்கலை ெைங்கும் இரண்டாெது 

முன்னணி நிறுெனம் ஹீநெய் நிறுெனம் ஆகும். 
❖ இது சீன மக்கை் விடுதலெ இராணுெத்திெ் பணியாற்றிய ஒரு லபாறியாைரான சரன் 

செங்சபய் என்பவரால் சென்சேனில் 1987 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்பட்டது. 
❖ சீனாவிை்கு சவளிபய ஹீபவயின் முதலாவது ஆராய்ெச்ி மை்றும் வளரெ்ச்ி ளமயம் 1999 

ஆம் ஆண்டில் சபங்களூருவில் ஏை்படுத்தப்பட்டது.  

 

அனுமதியளிப்பு அட்லடைள் 

❖ ஐக்கிய இராே்ஜிய அரசாங்கமானது ஐநராப்பிய லபாருைாதாரப் பகுதிக்கு (EEA - European 

Economic Area) லெைிநய உை்ை நாடுகைிலிருந்து ஐக்கிய இராே்ஜியத்திற்கு ெரும் 

சரெ்நதசப் பயணிகைாெ் முழுலமயாக பூரத்்தி லசய்யப்பட்ட அனுமதி அடல்டகலை 

லெத்திருக்க நெண்டும் என்ற நலடமுலறளய நீக்கியுை்ைது.   

❖ இது பிரிடட்னிை்குை் எளிளமயான முளையில் நுளழய பவண்டும் என்ை பநாக்கத்திை்காக 

எடுக்கப்படட் நடவடிக்ளககளின் ஒரு பகுதியாகும்.  

❖ நுளழவின் பபாது நிரப்பப்பட்ட அனுமதி அடள்டகளள ளவத்திருப்பதை்கு 

இந்தியரக்ளுக்கும் விலக்கு அளிக்கப்படட்ுள்ளது.  

EEA 

❖ ஐபராப்பிய சபாருளாதாரப் பகுதி மீதான ஒப்பந்தமானது 1994 ஆம் ஆண்டு ேனவரி 01 

அன்று நளடமுளைக்கு வந்தது. 

❖ EEA மீதான ஒப்பந்தமானது பின்வருவனவை்ளை ஒன்றிளணக்கின்ைது. 

o ஐபராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகள் 

o 3 EEA நாடுகள் : ஐஸ்லாந்து, லிெல்சசடன்ஸ்ளடன், நாரப்வ 

❖ இந்த நாடுகள் “உள்நாடட்ுச ் ெந்ளத” என்ைறியப்படும் ஒரு சபாதுெ ் ெந்ளதளய 

உருவாக்குகின்ைன. 

❖ சுவிடெ்ரல்ாந்து EEA ஒப்பந்தத்தில் இடம் சபைவில்ளல. 

 

நதரத்ை் முடிவு - வன்முலற 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு நம 21 அன்று நோநகா விநடாநடா என்பெர ் இந்நதாநனஷியாவின் 

அதிபராக இரண்டாெது முலறயாக மீண்டும் நதரந்்லதடுக்கப்படட்ுை்ைார.் இெர ் தனது 
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நபாட்டியாைரான பிரநபாநொ சுபியன்நடா என்பெலரத் நதாற்கடித்தார.்  
❖ எதிரக்்கட்சிலயத் நசரந்்த ஆதரொைரக்ை் மற்றும் பிரநபாநொ சுபியன்நடா ஆகிநயார ்

இந்தத் நதாெ்விலய ஏற்றுக் லகாை்ைாமெ் மிகப்லபரிய நபாராட்டங்கை் மற்றும் 

ென்முலறகைிெ் ஈடுபட்டனர.் 
❖ இந்நதாநனஷியாவின் புகை்லபற்ற பிரிநமாப் காெெ் துலறப் பிரிவின் 

தலெலமயகத்திற்கு லெைிநய மிக நமாசமான கெெரம் ஒன்று நிகை்ந்துை்ைது. இதிெ் 

இதுெலர 6 நபர ்லகாெ்ெப்படட்ுை்ைனர ்மற்றும் 250 நபரக்ை் காயமலடந்துை்ைனர.்  
 

பாரம்பரியத்லதப் பாதுைாத்தை் 

❖ பாரச்ி சமூகமானது, தனது மிகப் பைலமயான பாரம்பரியங்கலைப் பாதுகாப்பதற்காக 

தனது பிராரத்்தலனகலை டிஜிடட்ெ் மயமாக்கியுை்ைது. 

❖ உெகின் நிலனவு நபான்ற முன்முயற்சிகைினாெ் ஈரக்்கப்படட்ு இது 

ஏற்படுத்தப்படட்ுை்ைது.  

❖ உெகின் நிலனவு என்ற திட்டமானது 1992 ஆம் ஆண்டிெ் யுலனஸ்நகாவினாெ் 

லதாடங்கப்பட்ட ஒரு சரெ்நதச முன்லனடுப்பாகும். 
❖ இந்தத் திட்டத்தின் நநாக்கம் மானிடரக்ைின் பாரம்பரியத்லத ஆெணப்படுதத்ிப் 

பாதுகாப்பதாகும். 
❖ இது எதிரக்ாெத் தலெமுலறயினரக்ளுக்காக மதிப்புமிக்க காப்பகங்கை், நூெகத் 

லதாகுப்புகை் ஆகியெற்லறப் பாதுகாக்க குரெ் லகாடுக்கின்றது.  

 

 

 

பின்பதாடர்ந்து துரத்திப் பிடித்தை் 

❖ இந்தியக் கடநொரக் காெெ் பலடயானது குேராத் கடற்கலரநயாரத்திெ் பாகிஸ்தாலனச ்

நசரந்்த மீன்பிடிக் கப்பலெப் “பின்சதாடரந்்து துரத்திப் பிடிதத்ு” அதளனப் பறிமுதல் 

செய்துள்ளது. 

❖ இது ரூ.600 பகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான பபாளத மருந்துகளளப் பறிமுதல் செய்துள்ளது. 

❖ கடல்ொர ்பகாட்பாடான “பின்சதாடரந்்து விரட்டிப் பிடித்தல்” என்ற விதியானது 1982 ஆம் 

ஆண்டில் கடல் ெட்டம் மீதான ஐ.நா. ஒப்பந்தத்தின் (United Nations Convention on the Law of the 

Sea - UNCLOS) ெரதத்ு 111-ல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது தங்கள் நாட்டின் எல்ளலப் பகுதியில் மை்றும் நிலப் பகுதிகளில் செயல்பாட்டில் உள்ள 
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ெட்டங்களள மீறுகின்ை சவளிநாடள்டெ ் பெரந்்த கப்பல்களளப் பறிமுதல் செய்யும் 

உரிளமளய அங்கீகரிக்கின்ைது.  

❖ இது தங்கள் நாட்டின் எல்ளலக்கு அப்பால் இருக்கும் எதிரி நாடட்ுக் கப்பல்களளப் 

பறிமுதல் செய்து, அதன் பின்பு அதன் மீதான விொரளணலய  பமை்சகாள்ள 

அனுமதிக்கின்ைது. 

 

ஆசிய இரயிை் பாலத 

❖ இந்தியாவிெ் இரயிெ் பாலதகலை மின்மயமாக்கும் ஒப்பந்தம் ஒன்றிெ் ஆசிய ெைரச்ச்ி 

ெங்கியானது  (ADB - Asian Development Bank) லகலயழுத்திடட்ுை்ைது.  

❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ABD ெங்கியானது  750 மில்லியன் டாலரக்ளள நீண்ட கால 

நிதியாக இந்திய இரயில்பவ நிதியியல் கழகத்திை்கு (IRFC - Indian Railway Finance Corporation) 

ெைங்கவுை்ைது.  

❖ ADB ெங்கியானது தனது உறுப்பு நாடுகளுை் ஒரு நாடட்ு அரசாங்கத்தின் உத்தரவாதம் 

இல்லாமல் அந்நாட்டிெ் ெைங்கும் மிகப்லபரும் கடன் இதுொகும். 

இந்திய இரயிை்நவ நிதியியை் கழகம் 

❖ இந்திய இரயில்பவ நிதியியல் கைகமானது (IRFC) 1986 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்படட்து.  

❖ இது இரயில்பவ பெளவகளள விரிவுபடுதத்ுவதை்காக நிதி மூெங்கலை  

உருவாக்குகின்ைது. 

❖ இது 1997 ஆம் ஆண்டிெ் ெந்ளதயிலிருந்து கடன் வாங்கத் சதாடங்கியது. 

❖ இது நிதிப் பத்திரங்களின் மூலம், வங்கிகள் மை்றும் நிதியியல் நிறுவனங்கள் 

ஆகியவை்றிலிருந்து நிதிளயப் சபறுகின்ைது. 

 

இந்நதா – மியான்மர ்ைார்பட் 

❖ இந்தியா – மியான்மர ்நாடுகைின்  ஒருங்கிலணந்த கடெ் நராந்துப் பயிற்சியின் (CORPAT) 

80-ெது பதிப்பானது நம 20 அன்று அந்தமான் நிக்நகாபர ்தீவுகைிெ் துெங்கியது.  

❖ மியான்மர ்கடற்பலடக் கப்பெ்கைான UMS கிங் தபின்ஷீெ்ஹிட்டி (773) மற்றும் UMS இன்நெ 

ஆகியலெ INS சாராயு என்ற இந்திய கப்பற்பலடயின் கப்பலுடன்  இலணந்து பயிற்சி 

நமற்லகாை்ைவுை்ைன. 

❖ இந்தக் கப்பெ்கை் இரு நாடுகளுக்கிலடநயயான சரெ்நதச கடெ்சார ்எெ்லெப் பகுதியிெ் 

நராந்துப் பயிற்சியிெ் ஈடுபடவிருக்கின்றன. 

❖ இலெ 4 நாடக்ளுக்கு ஏறத்தாை 725 கிநொ மீட்டர ் லதாலெவிற்கு நராந்துப் பயிற்சியிெ் 

ஈடுபடவிருக்கின்றன. 

❖ காரல்பட்டின் (CORPAT) பநாக்கங்கள் இரு நாடுகளளயும் பாதிக்கும் தீவிரவாதப் 

பிரெெ்ளனகளள எதிரச்காை்வது, ெட்டவிபராதமாக மீன் பிடித்தல், பபாளதப் சபாருை் 

கடத்தல், ஆள் கடத்தல், பவடள்டயாடுதல் மை்றும் இதர ெட்ட விபராத நடவடிக்ளககள் 

ஆகியெற்லறத் தடுப்பது குறிதத்ுப் பயிை்சி பமை்சகாள்வதாகும். 
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வணிைமயமாை்ைை் - ஆரை்்டிை் 

❖ இரஷ்யா அணு ஆயுதத் திறன் லகாண்ட “உரால்”  என்ை ஒரு பனிக்கடட்ி உளடப்பாளன 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது ஆரக்்டிக்கில் உள்ள வணிகம் ொரந்்த வளங்களளக் ளகப்பை்றுவதை்காக 

இரஷ்யாவின் திைளன பமம்படுதத்ும் பநாக்கில் சதாடங்கப்பட்ட முன்பனாடித ்திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாகும். 

❖ அரக்்திகா (ஆரக்்டிக்) மை்றும் சிபிர ் (ளெபீரியா) ஆகிய இரண்டு பனிக்கட்டி 

உளடப்பான்களும் இரஷ்யாவினால் கட்டளமக்கப்பட்டு ெருகின்ைன. 

❖ சவப்பமான காலநிளலகளின் சூைலிெ், இரஷ்யா புதிய உள்கட்டளமப்புகளள உருவாக்கி, 

தனது துளைமுகங்களள பமம்படுத்தி ெருகின்ைது. 

❖ வடக்கு கடல் பாளத என்று அளழக்கப்படும் இப்பாலதலய ஆண்டு முழுவதுமான  கப்பல் 

நபாக்குெரத்திற்கு தயாராக இருக்கும் ெலகயிெ் இது இப்பாலதயின் ெழியாக அதிக 

கப்பை் பபாக்குவரத்திை்கு வித்திடட்ு  வருகின்ைது. 

ெடக்கு கடெ் பாலத 

❖ ெடக்கு கடெ் பாலத என்பது இரஷ்யாவினாெ் ெலரயறுக்கப்பட்ட ஒரு கடெ் பாலதயாகும். 

இது நநாொயா லசம்லியாவிற்கு கிைக்கிெ் அலமந்துை்ைது. இது குறிப்பாக லசபீரியாலெ 

ஒட்டி, காரா கடலிலிருந்து ரஷ்யாவின் ஆரக்்டிக் கடற்கலரநயாரமாகப்  பயணிதத்ுப் 

நபரிங் ேெசந்திலய அலடகின்றது. 

❖ இந்தப் பாலத முழுெதும் ஆரக்்டிக் கடலிெ் அலமந்துை்ைது. நமலும் இது இரஷ்யாவின் 

பிரத்திநயகப் லபாருைாதார மண்டெத்திற்குை் (EEZ - exclusive economic zone) அலமந்துை்ைது. 
❖ இந்தப் பகுதிகள் ஒரு ஆண்டில் இரண்டு மாதங்கள் மடட்ுபம பனிக் கட்டிகள் இல்லாமல் 

இருக்கும். 
❖ ஆரக்்டிக் பனிக் கடட்ிகள் உருகுதலானது வடக்கு கடல் பாளதயின் வணிகப் 

பயன்பாடள்டயும் பபாக்குவரத்ளதயும் அதிகரிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது. 

❖ இந்தக் கடல் பாளத ஆரக்்டிக் கடலில் கனரக கப்பல் பபாக்குவரதள்த அதிகரிக்கும். 

பமலும் இது சூயஸ் கால்வாயில் கப்பை் பபாக்குவரத்தினால் ஏை்படும் சநரிெளலக் 

குளைக்கும். 

❖ வணிகத்தில் நிகழும் இந்தத் திட்டமிடப்பட்ட மாை்ைங்கள் ஏை்சகனபவ அெச்ுறுத்தல் 

நிளலயில் உள்ள ஆரக்்டிக்கின்  சுை்றுெ ்சூழலுக்கு பமலும் அழுத்தத்ளதக் சகாடுக்கும். 
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சாநைாஸ் தீவுப் பிரசச்ிலன 

❖ சாநகாஸ் தீவுக் கூடட்ங்கைிலிருந்து தனது “காலனியாதிக்க ஆட்சிளய” ஆறு 

மாதத்திை்குள் திரும்பப் சபை பவண்டும் என்று ஐக்கிய இராே்ஜியத்ளத வலியுறுதத்ும் ஒரு 

தீரம்ானத்ளத ஐ.நா. சபாதுெ ்ெளப நிளைபவை்றியுள்ளது. 

❖ ொபகாஸ் என்பது ஆங்கில இந்தியப் லபருங்கடல் நிலப் பரப்பில் (British Indian Ocean Territory 

- BIOT) உை்ை ஒரு அதிகாரப்பூரவ்ப் பகுதியாகும். 

❖ சமாரீஷியஸ் நாடானது இதத்ீவின் மீது தனது இளையாண்ளமளய மீண்டும் ஏற்படுத்த 

விரும்புகின்ைது.  

பிரசச்ிலன – வரைாறு 

ைாைம் சாநைாஸ் தீவுை் கூட்டங்ைலள யார் நிரவ்கிப்பது 

18வது 

நூை்றாண்டு 

ொபகாஸ் பிரான்சின் ஒரு பகுதியாகும். இது பிரான்ொல் ஆட்சி 

செய்யப்படட்து. 

1810 ஐக்கிய இராே்ஜியம் சமாரீஷியளஷக் ளகப்பை்றியது. 

1965 சமாரீஷியசின் விடுதளல. ஆனால் ஆங்கில அரசு ெட்ட 

விபராதமாக இளத (BIOT) உருவாக்கியது. 

1966 டீ’நகா காரச்ியாவில் அசமரிக்கக் கடை்பளடத் தளம் 

அளமக்கப்பட்டது. (ொபகாஸின் மிகப் சபரியத ்தீவு) 

2017 ஐக்கிய நாடுகள் தளலயீடு. BIOT-ல் பிரிட்டீஷ் ஆதிக்கம் குறிதத்ு 

ெட்டப் பூரவ்மாக முடிவு எடுக்குமாறு ICJலெக் பகடட்ுக் 

சகாண்டது.  

2019 ொபகாஸிலிருந்துப் பிரிட்டிஷ் விெக பவண்டும் என்ை 

“அறிவுளரளய” ெரவ்பதெ நீதிமன்ைம் வழங்கியுள்ளது.  

 

 

நஞ்சு முறிப்பு யுை்தி 

❖ உெக சுகாதார நிறுெனம் பாம்புக் கடியினாெ் ஏற்படும் காயங்கை் மற்றும் 

உயிரிைப்புகலைக் குலறத்திட ஒரு புதிய யுக்திலய லெைியிடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ விஷமுறிவு மருந்துகைின் பற்றாக்குலறயானது ஒரு உெகைாவிய லபாது சுகாதார அெசர 

நிலெலய விலரவிெ் உருொக்கும் என்று இது எசச்ரிக்லக விடுத்திருக்கின்றது. 
❖ 2017 ஆம் ஆண்டிெ் இந்நிறுெனம் பாம்புக் கடியின் நஞ்சுப் பாதிப்லப ஒரு 

புறக்கணிக்கப்படட் லெப்பமண்டெ நநாயாக ெலரயறுதத்ு இருக்கின்றது. 
❖ அந்நிறுெனம் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குை்ைாக தகுதியான மருந்து உற்பத்தியாைரக்ைிெ் 25 

சதவிகித அதிகரிப்லப ஏற்படுத்த நெண்டிய நதலெலய ெலியுறுத்தி இருக்கின்றது. 
இந்தியாவிை் சிகிசல்ச 

❖ பெ எதிரப்்புத் தன்லம லகாண்ட பாம்பு விஷலமதிரப்்பு ஊசியானது இந்தியாவிெ் பாம்புக் 

கடிகளுக்கான முக்கிய சிசிசல்சயாகும். 
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❖ இது நான்கு லபாதுொன உயிரினங்கைான கண்ணாடி விரியன், சாதாரண நாகம், 

சாதாரண கடட்ு விரியன் மற்றும் சுருடல்ட விரியன் ஆகிய அலனத்திற்கும் எதிராக 

லசயெ்திறன் உலடயதாகும். 

❖ இந்தியாவிெ் இருக்கும் ஆறு மிக நஞ்சுலடய பாம்புகைாென : 

o இந்திய நாகம் 

o ராே நாகம் 

o இந்திய குழிவிரியன் 

o நகாரிொொ எனப்படும் கண்ணாடி விரியன் 

o சுருடல்ட விரியன் 

o இந்திய விரியன் 

 

ஐை்கிய நாடுைளின் மனிதை் குடியிருப்பு மாநாடு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பம 27 அன்று சகன்யாவின் ளநபராபியில் நளடசபை்ை ஐக்கிய 

நாடுகளின் மனிதக் குடியிருப்பு மாநாடட்ுத் திட்டத்தின் (UN-Habitat Assembly) முதலாவதான 

ஒரு முழு அமரவ்ுெ ்ெந்திப்பின் பபாது, அந்த அளமப்பின் நிரவ்ாக வாரியத்திை்கு இந்தியா 

பதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் மனிதக் குடியிருப்பு மாநாடட்ுத் திட்டத்தின் ஒரு சிைப்புக் 

கருதத்ுருவானது “நகரங்கள் மை்றும் ெமுதாயங்களில் சிைந்த வாழ்க்ளகத் தரத்திை்கான 

புத்தாக்கம்” என்பதாகும். 

❖ இந்த அளமப்பானது ளநபராபிளயத் தளலளமயிடமாகக் சகாண்டு 1978 ஆம் ஆண்டில் 

சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது அளனவருக்கும் இருப்பிடத்ளத அளிக்கும் இலக்குடன் ெமூகம் மை்றும் 

சுை்றுெச்ூழல்கள் ரீதியிெ் நீடித்த சிறுநகரங்கள் மை்றும் சபருநகரங்களள 

ஏற்படுதத்ுெலத ஊக்குவிக்கக் கூடிய ஐ.நா.வின் ஒரு அளமப்பாகும். 

 

பைாழும்பு துலறமுைம் 

❖ இெங்லகயின் லகாழும்பு துலறமுகத்திெ் உை்ை கிைக்கு சரக்கு லகாை்கென் 

முலனயத்லத (ECT - East Container Terminal) கூட்டாக நமம்படுத்த இெங்லக, ேப்பான்  

மற்றும் இந்தியா ஆகியலெ ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்றிெ் லகலயழுத்திடட்ுை்ைன.  

❖ ECT ஆனது சகாழும்புவில் உள்ள சீனாவினால் நிதியளிக்கப்படும் ெரவ்பதெ நிதியியல் 

நகரதத்ிை்கு மிக அருகில் அளமந்துள்ளது. இது துளைமுக நகரம் என்றும் 

அளழக்கப்படுகின்ைது. 

❖ முக்கியமான இடத்தில் அளமந்துள்ள ECTயிெ் நளடசபறும் பரிமாை்ைத் சதாழிலில் 

(ெணிகப் பரிமாை்ைம்) 70 ெதவிகிதத்திை்கும் பமல் இந்தியாவுடன் இளணக்கப்படட்ுள்ளது.  
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

உருலளை் கிழங்குைள் 

❖ லபப்சிநகா நிறுெனமானது FC5 உருளளக் கிழங்கு வளகளயப் பயிரிடட்தை்காக  

குேராத்ளதெ ்பெரந்்த 4 விவொயிகள் மீது வழக்கு சதாடரந்்துள்ளது.  

❖ சபப்சிபகா நிறுவனமானது காப்புரிளம மீறுதலுக்காக அந்த விவொயிகள் மீது குை்ைம் 

சுமத்தியுை்ைது. 

❖ சபப்சி நிறுவனமானது தனது பலஸ் (Lay’s) என்ற உருளளக் கிழங்கு சாரந்்த லநாறுக்குத் 

தீனிக்காக FC5 வளக உருளளக் கிைங்குகலை பிரதத்ிபயகமாகப் பயன்படுதத்ுகின்ைது. 

❖ FC5 வளக உருளளக் கிழங்கானது குளைந்த ஈரப்பதத் தன்ளமளயக் சகாண்டிருக்கின்ைது. 

❖ குளைந்த ஈரப்பதத் தன்ளமயானது இந்த வளக உருலைக் கிைங்குகலை சநாறுக்குத் 

தீனிகளாக மாற்றுெலத எைிதாக்குகின்றது.  

❖ PPV & FR (Protection of Plant Variety and Farmers Right) ெட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் பதிவு 

செய்யப்படுவதை்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 151 பயிர ் ெலககைிெ் உருளளக் கிழங்கும் 

ஒன்ைாகும்.  

தாவர வலை மற்றும் விவசாயிைளின் உரிலமைள் பாதுைாப்பிற்ைான சட்டம் 

❖ இந்தெ ்ெட்டமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் நிளைபவை்ைப்படட்து. 

❖ இந்த ெட்டத்தின் குறிக்பகாள்கள் பின்வருமாறு: 

o தாெர ெலககைின் பாதுகாப்பு 

o விெசாயிகை் மற்றும் நெைாண் பயிரக்லை ெைரப்்பெரக்ைின் உரிலமகலைப் 

பாதுகாத்தெ் 

o புதிய நெைாண் பயிரக்லைப் பயிரிடுதெ் மற்றும் ெைரச்ச்ிலய ஊக்குவித்தெ். 

 

வரி ஏய்ப்பு 

❖ ெருமான ெரித்துலற மற்றும் சரக்கு மற்றும் நசலெகை் ெரி அலமப்பு (Goods and Services 

Tax Network - GSTN) ஆகியலெ ெரி ஏய்ப்லபக் கண்டறிெதற்காக ஒன்றிலணந்து 

பணியாற்றத் திட்டமிருக்கின்றன.  

❖ இரண்டு அளமப்புகளின் தகவல்களளயும் சபாருத்திப் பாரப்்பதை்காக இரு 

அளமப்புகளளயும் அனுமதிப்பதை்காக ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் லகலயழுத்தாக 

உை்ைது.  

❖ வருமான வரி மை்றும் GST ஆகியவை்றின் கீழ் ெமரப்்பிக்கப்பட்ட வருமானத் 

சதாளகயானது பொதளன செய்யப்படட்ு ெரிபாரக்்கப்பட விருக்கின்ைது.  

❖ வருமான வரித ் துளையின் உத்தரவானது இது பபான்ை தகவல்களள GSTN அளமப்புடன் 

தானியங்குப் பரிமாை்ைத்திை்கு அனுமதிக்கின்ைது.  

GSTN 

❖ GSTN ஆனது இலாப பநாக்கில்லா நிறுவனமாக மத்திய மை்றும் மாநில அரசுகளால் 

கூட்டாக பதிவு செய்யப்படட்ுள்ளது. 
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❖ இது நிறுவனங்கள் ெட்டம், 2013-ன் பிரிவு 8-ன் கீழ் ஒரு நிறுவனமாகப் பதிவு 

லசய்யப்படட்ுை்ைது. 

❖ GSTN அலமப்பின் பணி சரக்கு மற்றும் நசலெ ெரியிலன (GST) செயல்படுதத்ுவதை்காக 

தகவல் சதாழில்நுட்ப கட்டளமப்பு மை்றும் நசலெகலை ெைங்குெதாகும். 

 

பதாழிை்நுட்ப துணிகள் 

❖ “சதாழில்நுட்ப துணிகை்” மீதான நதசிய கருத்தரங்கானது நகாயம்புதத்ூரிெ் 

நலடலபற்றது. 

❖ இந்தக் கருத்தரங்கிெ், மத்திய ேவுைித் துலற அலமசச்கமானது லதாழிெ்நுட்ப துணிகை் 

மீதான இரண்டு அறிக்லககலை சமரப்்பிதத்ுை்ைது. 

❖ இது லதாழிெ்நுட்பத் துணிகைின் திறலன லெைிக் லகாண்டு ெருெலதயும் அலத 

எெ்ொறு பயன்படுதத்ுெது என்பனெற்லறயும் நநாக்கங்கைாகக் லகாண்டுை்ைது. 

❖ லதாழிெ்நுட்பத் துணி என்பது அைகியெ் சாராத பயன்பாடுகளுக்காகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

லசயெ்பாடட்ுக்காகவும் உருொக்கப்பட்ட ஆலட ெலகயாகும். 

❖ பின்ெருபலெ லதாழிெ்நுட்பத் துணிகைிெ் அடங்கும் 

வலை பயன்பாடு 

மருத்துவ ஆளடகள் உடச்பாருத்திகள் 

பவளாண் ஆளடகள் பயிரப்் பாதுகாப்பிை்கான ஆளடகள் 

புவியியல் ஆளடகள்  நீரிளனத் பதக்கி ளவக்கும் களரயிளன வலுவூடட்ுதல் 

பாதுகாப்பு ஆளடகள் தீயிலிருந்துப் பாதுகாக்கும் ஆளடகள், பதாட்டாக்களிலிருந்துப் 

பாதுகாக்கும் ஆளடகள், விண்சவளியிெ் பயன்படுதத்ும் 

ஆளடகள் 

ொகனத் துளைக்கான 

ஆளடகள் 

விரிப்பான்கள், உட்பூெச்ுப் சபாருடக்ள்  

 

ஆநைாசைர் - நிதி ஆலணயம் 

❖ இந்திய அரசின் தலெலமப் லபாருைாதார ஆநொசகரான டாக்டர ் கிருஷ்ணமூரத்்தி 

சுப்பிரமணியன் 15-ெது நிதிக் குழுவின் (FC - Finance Commission) ஆநொசக ஆலணயத்தின் 

12ெது உறுப்பினராக நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.்  

❖ இவர ் நிதி ஆளணயத்தின் “ஆய்வு வளரயளைகள்” சதாடரப்ான எந்தசவாரு குறிப்புகள் 

அல்லது தகவல்கள் மீது FCக்கு ஆபலாெளன வழங்குவார ் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்ைது. 

நிதி ஆலணயம் 

❖ 1952 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரெ் 06 அன்று KC நிபயாகி தளலளமயின் கீழ் முதலாவது நிதி 

ஆளணயம் ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியக் குடியரசுத ்தளலவரினால் ெரதத்ு 280-ன் கீழ் ஏை்படுத்தப்படுகின்ைது. 

❖ FC ஆனது மத்திய, மாநில மை்றும் மாநிலங்களுக்கிளடபயயான வரி வருமானப் 
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பங்கீடுகள் குறிதத்ு முடிவு எடுக்கின்ைது. 

❖ இது 5 ஆண்டு காலத்திை்கு அளமக்கப் படுகின்ைது. 

❖ இது ஒரு தளலவர ் மை்றும் இதர 4 உறுப்பினரக்ளள உள்ளடக்கிய 5 உறுப்பினரக்லைக் 

சகாண்ட ஒரு அளமப்பாகும். 

❖ 15-வது நிதி ஆளணயம் குறித்த தகவல்களுக்கு இங்பக சொடுக்கவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/15th-finance-commission-

constituted/ (நததி: 08.11.17) 

 

சசச்ாரின் 

❖ இந்நதாநனஷியாவிலிருந்து இறக்குமதி லசய்யப்படும் சசச்ாரின் என்ற லபாருைின் மீது 

எதிரக்் குவிப்புத் தடுப்பு ெரிலய இந்தியா விதித்துை்ைது. 

❖ இந்த ெரியானது அரசினாெ் இரத்து லசய்யப்படவிெ்லெ எனிெ் 5 ஆண்டு காெத்திற்கு 

இநத நிலெ நீடிக்கும். 

❖ சசச்ாரின் என்பது ஊடட்ச ்சதத்ு அற்ற ஒரு இனிப்பு சுலெயூட்டியாகும். 

❖ இது கரும்புச ் சரக்்கலரக்கு மாற்றாக கநொரி குலறந்த இனிப்பு சுலெயூட்டியாகக் 

கருதப்படுகின்றது. 

❖ இது பின்ெரும் பெ்நெறு லதாழிற்சாலெகைிெ் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

o உணவு மற்றும் பானம் 

o சுய  நென் சாரந்்த லபாருடக்ை் 

o இனிப்பு சுலெயூடட்ிகை் 

o மின்முொம் பூசுதலெ மிைிரச ்லசய்பலெ  

o மருத்துெப் லபாருடக்ை்  

எதிரை்் குவிப்புத் தடுப்பு வரி 

❖ ஒரு லபாருைின் எப்லபாழுதும் விற்கப்படும் விலெலயக் காட்டிலும் குலறந்த விலெக்கு 

ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்லறாரு நாட்டிற்கு அந்தப் லபாருைானது ஏற்றுமதி லசய்யப்படட்ாெ் 

அது குவிப்பு என்று அலைக்கப்படும். 

❖ இது ஒரு நியாயமற்ற ெரத்்தக நலடமுலறயாகும். 

❖ இது சரெ்நதச ெரத்்தகத்திெ் ஒரு பரெொன விலைலெ ஏற்படுதத்ுகின்றது. இது உை்நாடட்ு 

ெரத்்தகத்லதயும் பாதிக்கின்றது. 

❖ எதிரக்் குவிப்பு என்பது இந்தச ் சூை்நிலெலய சரி லசய்து நியாயமான ெரத்்தகத்லத 

ஏற்படுதத்ும் ஒரு முலறயாகும். 

❖ எதிரக்் குவிப்பு முலறயிலன நியாயமான நபாட்டியின் கருவியாகப் 

பயன்படுத்தப்படுதொனது உெக ெரத்்தக நிறுெனத்தினாெ் அனுமதிக்கப்படுகின்றது.  
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தைவை் லமய ஊழை் 

❖ இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிெரத்்தலன ொரியமானது நமற்பாரல்ெயிடுதலிெ் 

குலறபாடட்ுடன் லசயெ்பட்டலமக்காக ரூ.1000 நகாடிலய அபராதத் லதாலகயாக 45 

நாடக்ளுக்குை் லசலுத்த நெண்டும் என்று நதசியப் பங்கு பரிெரத்்தலன அலமப்பிற்கு (NSE 

- National Stock Exchange of India) உத்தரவிடட்ுை்ைது.  

❖ NSE தகவல் ளமய வெதியின் கீழ், இளடத ் தரகரக்ள் தங்களது தகவல் பெளவயகத்ளத 

(Server) பரிவரத்்தளன தகவல் ளமயத்தில் ளவத்துக் சகாள்ளலாம். 

❖ ஆனால் பரிவரத்்தளன தகவல் பெளவயகத்ளத அணுகுவதை்கு சில இளடத ்தரகரக்ளுக்கு 

முன்னுரிளம அளிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த நியாயமை்ை நளடமுளையின் காரணமாக ஆயிரம் பகாடிக்கு பமல் அவரக்ள் 

இலாபம் அளடந்துள்ளனர.்  

 

ஸ்விகி மற்றும் நசாமாட்நடா 

❖ இடப்லபயரவ்ு லதாழிொைரக்ளுக்கான ஒரு முன்னணி நகரமாக திெ்லி 

உருலெடுத்துை்ைது. இெரக்ை் இந்தியாவின் தற்காலிக (நிலெயற்ற - gig economy) 

லபாருைாதாரதத்ுடன் இலணந்துை்ைனர.் இதிெ் லபங்களுரு நகரம் இரண்டாெது இடத்திெ் 

உை்ைது. 

❖ 2018 – 19 ஆம் நிதியாண்டின் கலடசி 6 மாதத்திெ் திெ்லி மற்றும் லபங்களுரு ஆகிய 

நகரங்கை் முலறநய 5,60,600 மற்றும் 2,52,300 மக்கலை தனது நிலெயற்றப் 

லபாருைாதாரத்திெ் இலணதத்ுை்ைது. 

❖ நிலெயற்றப் லபாருைாதாரமானது உணவு விநிநயாக நிறுெனங்கைான ஸ்விகி, 

நசாமாநடா மற்றும் ொடலக மகிழுந்து நிறுெனங்கைான உநபர,் ஒொ ஆகியெற்றினாெ் 

நலடலபறுகின்றது.  

பணிைள் 

❖ நிலெயற்றப் லபாருைாதாரத்திெ் தற்காலிக மற்றும் லநகிை்வுத் தன்லம லகாண்ட 

பணிகை் ஆகியலெ லபாதுொன பணிகைாகும். 

❖ நிறுெனங்கை் முழு நநரப் பணியாைரக்ளுக்கு மாற்றாகத் தனிதத்ு லசயெ்படக் கூடிய 

ஒப்பந்ததாரரக்ை் மற்றும் பகுதி நநரப் பணியாைரக்லை அதிக அைவிெ் 

பணியமரத்த்ுகின்றன. 

❖ பணியாைரக்ை் சிறிய அைவிொன பணிப் பாதுகாப்பு மற்றும் குலறந்த அைவிொன 

பயன்கை் ஆகியெற்றுடன் பணியாற்றுகின்றனர.் 

❖ இது மிக அரிதாகப் பணியிடம் மாறுகின்ற மற்றும் எதிரக்ாெ ொை்க்லக குறிதத்ு கெனம் 

லசலுத்தாமெ் இருக்கின்ற முழு நநரப் பணியாைரக்ைின் பாரம்பரியப் லபாருைாதாரத்லத 

ெலுகுன்றச ்லசய்கின்றது. 

 

மிளைாய்த் தூள் 

❖ இந்தியாளவெ ் பெரந்்த மிளகாய்களள சீனாவிை்கு ஏை்றுமதி செய்வதை்கான ஒரு 

நளடமுளை ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா மை்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் ளகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 
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❖ மிளகாய்த ் தூள் என்பது மிளகாயிலிருந்து எண்சணய் பிரிதச்தடுக்கப்பட்ட பின்பு 

மீதமிருக்கும் சபாருளாகும். 

❖ இது மிளகாய்க் குழம்பு மை்றும் இதரவை்ளை உை்பத்தி செய்வதில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 

மூலப் சபாருளாகும். 

❖ மிளகாளய உை்பத்தி செய்தல், நுகரத்ல் மை்றும் ஏை்றுமதி செய்தல் ஆகியவை்றில் உலகின் 

மிகப்சபரிய நாடாக இந்தியா விளங்குகின்ைது. 

❖ மிளகாயானது இந்தியாவிலிருந்து அதிக அளவில் ஏை்றுமதி செய்யப்படும் ஒரு நறுமணப் 

சபாருளாகும். 

❖ சீனா ஏை்கனபவ பின்வரும் இந்திய உணவுத ் தயாரிப்புகளள தங்களது ெந்ளதயில் 

விை்பளன செய்ய அனுமதியளிதத்ுள்ளது. 
 

பபாருள் 

ஒப்பந்தம் 

நமற்பைாள்ளப்பட்ட 

ஆண்டு 

மாம்பழம் 
2003 

பாகை்காய் 
2005 

திராடள்ெப் பழம் 
2005 

கடுகு எண்லணய் உணவு 
2015 

பாசுமதி அரிசி 
2006 

பாசுமதி மை்றும் பாசுமதியை்ை அரிசி  
2018 

மீன் உணவு / எண்சணய் 
2018 

புளகயிளல இளலகள் 
2019 

மிளகாய்த ்தூள் உணவு  
2019 

 

பிரிவு நடவடிை்லை வழை்கு 

❖ பதசிய நிறுவன ெட்டத் தீரப்்பாய (2-வது திருத்தம்) விதிகள், 2019-ஆனது மத்திய 

சபருநிறுவன விவகாரங்களுக்கான அளமெெ்கத்தினால் சவளியிடப்பட்டிருக்கின்ைன. 

❖ இது பிரிவு நடவடிக்ளக வழக்குகளள (CAL - Class Action Lawsuits) பதிவு செய்வதை்குத் 

பதளவயான வரம்புகளளக் குறிப்பிடட்ு இருக்கின்றது. 

o நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினரக்ளில் குளைந்தது 5 ெதவிகிதம் அல்லது 100 

உறுப்பினரக்ள் இவை்றில் எது குளைவாக இருக்கிைபதா அவை்ளை எடுதத்ுக் 

சகாள்ளலாம். 

o இபத விதிகள் நிதி ளவப்பாளரக்ள் மை்றும் ளவப்புத் சதாளகளய எடுக்கும் 

நிறுவனங்கள் ஆகியவை்றிை்கும் சபாருந்தும். 
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CAL என்பது என்ன? 

❖ CAL என்பது அபத பபான்று அபத எதிரவ்ாதியினால் பாதிக்கப்பட்ட அதிக 

எண்ணிக்ளகயிலான உறுப்பினரக்ள் சதாடரப்ுளடயதாக இருக்கும் பபாது தாக்கல் 

செய்யப்படும் வழக்காகும். 

❖ ஒரு நிறுவன விவகாரங்களின் நடத்ளத மை்றும் பமலாண்ளம ஆகியளவ ஒருதளலப் 

படெ்மாக இருப்பதாக உணரந்்தால், முதலீட்டாளரக்ள் CAL-ஐப் பதிவு செய்ய முடியும். 

❖ உதாரணம் : 2006-ஆம் ஆண்டில் அசமரிக்க ஆை்ைல் நிறுவனமான என்பராளனெ ்பெரந்்த 

நிரவ்ாகிகளால் பமை்சகாள்ளப்படட் ஊழலானது அதன் திவால் தன்ளம மை்றும் 

பங்குதாரரக்ளின் செல்வ இழப்புக்கு காரணமாக அளமந்தது. 

o எனபவ, முதலீட்டாளரக்ள் அந்த நிறுவனத்திை்கு எதிராக CAL-ஐப் பதிவு செய்து $7.2 

பில்லியன் இழப்பீடட்ுத் சதாளகளயப் சபை்ைனர.் 

 

WTO அலமசச்ரலவ நிலையிைான சந்திப்பு 

❖ 16 ெைரந்்து ெரும் நாடுகை் மற்றும் 6 மிகக் குலறந்த ெைரச்ச்ி லபற்ற நாடுகலை                                     

(Least Developed Countries - LDCs) நசரந்்தெரக்ைின் உெக ெரத்்தக நிறுெனத்தின் (WTO - World 

Trade Organisation) அளமெெ்ரளவ நிளலயிலான ெந்திப்பானது இந்தியாவினால் 2019                       

ஆம் ஆண்டு பம 13-14 ஆம் பததிகளில் புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டுக் 

லகாண்டிருக்கின்ைது.  

❖ இந்தெ ்ெந்திப்பின் பபாது முக்கியமான பிரெெ்ளனகள் விவாதிக்கப்பட விருக்கின்ைன. 

o WTO-ன் பமல்முளையீடட்ு அளமப்பிை்கான உறுப்பினரக்ளின் நியமனத்தில்  உள்ள 

சிக்கல்கை் 

o WTO சீரத்ிருத்தங்கள் 

❖ ஒரு நாடானது சமாத்த பதசியத ் தனிநபர ்  வருமானம், மனித ெக்திக் குறியீடு மை்றும் 

சபாருளாதார மந்தநிளலக் குறியீடு ஆகியவை்றின் அடிப்பளடயில் LDC ஆக 

அறிவிக்கப்படுகின்ைது.  

 

டிஜிட்டை் தாை்ைம் 

❖ இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியானது 2019 ஆம் ஆண்டு முதெ் 2021 ஆம் ஆண்டு ெலரயிொன 

லசயெ்முலறகலை எடுதத்ுக் காடட்ும் ெலகயிெ்  “இந்தியாவின் பண வழங்கீடுகள் 

மை்றும் தீரவ்ு அளமப்புகளுக்கான” தனது சதாளலபநாக்கு ஆவணத்ளத 

சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ் சதாளலபநாக்கு ஆவணத்தின் முக்கியக் கருதத்ுருவானது, “விதிவிலக்கான 

மின்னணு பணவழங்கீடுகள் அனுபவத்ளத பமம்படுதத்ுதல்” என்பதாகும். 

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது பணத்ளத அதிகம் பயன்படுதத்ாமெ் டிஜிட்டல் முளைளய 

அதிகம் பயன்படுதத்ும் ஒரு ெமூக நிளலலய  அளடவதை்குத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ இது சதாளலபநாக்குப் பாரள்வக் காலதத்ில் யுபிஐ/ஐஎம்பிஎஸ் பபான்ை பணவழங்கீடுகள் 

அளமப்புகளில் ெராெரி வருடாந்திர வளரெ்ச்ி 100 ெதவிகிதம் அளடவளதயும் NEFT மூலம் 

40 ெதவிகிதம் பணப் பரிமாை்ைம் நிகழ்வளதயும் எதிரப்ாரக்்கின்ைது. 
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❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் மாதத்தின் 2,069 பகாடி டிஜிடட்ல் பணப் 

பரிமாை்ைங்களானது 2021 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்மாதத்தில் 8,707 பகாடியாக அதிகரிக்கும் 

என்று கணிதத்ுள்ளது. 

❖ பணவழங்கீடட்ு அளமப்புகள் சதாளலபநாக்குப் பாரள்வ – 2021 ஆனது ஒரு குறிப்பிட்ட 

செயல் திட்டங்களளயும் 12 குறிப்பிடட் தீரவ்ுகளளயும் சகாண்டுள்ளது. 

 

பதிவு பசய்யாமலிருை்கும் வாராை் ைடன் 

❖ யூனியன் நபங்க் ஆப் இந்தியா, இந்தியன் ெங்கி மற்றும் லசன்ட்ரெ் ெங்கி ஆகிய மூன்றும் 

“ொராக் கடன்” குறித்த மதீப்பீட்டிெ்  “ளடவரே்ன்ஸ்” (விலகல்) நிளலயில் உள்ளதாக 

அறிவிதத்ு இருக்கின்றன.  

❖ இந்திய ரிெரவ்் வங்கி எப்லபாழுது பின்வருவனவை்ளை ெங்கிகைிடம் கண்டகின்றநதா 

அப்நபாது “ளடவரே்ன்ஸ்” நிகழும்.  

o துல்லியமான மதிப்புடன் இல்லாமல் அளதவிடக் குளைவான மதிப்புடன் பதிவு 

லசய்யப்படட் ொராக் கடன்கள் 

o பதிவு செய்யப்படாத ொராக் கடன்கள் 

❖ இந்த வங்கிகள் இழப்ளபெ ் ெந்தித்துள்ளதாக அறிக்லக அைித்ததன் காரணமாக RBI 

ஆனது அெ்ெங்கிகைின் 2018-19 ஆம் நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டு 

அறிக்ளகயின் பபாது “ளடவரே்ன்ஸ்” நிலெலயக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ 2017-18 ஆம் நிதியாண்டில் இந்த வங்கிகள் பழளமயான ொராக் கடன்களுக்காக “அதிக 

அளவு நிதிகளள ஒதுக்கியதன்” காரணமாக இந்த இழப்பு ஏை்படட்தாகக் கூைப்படட்ுள்ளது.  

 

 

ஒதுை்கீடுைள் என்றாை் என்ன? 

❖ சகாடுத்த கடன் திருப்பி செலுத்தப்படா விட்டால், வங்கியானது இந்த நிதிளய இலாபம் 

பபான்ை பிை ஆதாரங்களில் இருந்து மீடச்டடுக்க பவண்டும். 
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❖ வங்கிகள் நமற்கூறியொறான இழப்ளப ஈடுகடட்ுவதை்காக வருகின்ை இலாபத்தின் ஒரு 

பகுதி நிதிளய ஒதுக்கி ளவத்தல் என்பது  ஒதுக்கீடுகள் (Provisions) எனப்படும். 

❖ வங்கிகள் இழப்பிலிருந்துத் தப்பிப்பதை்காக ஒதுக்கீடுகளள பமை்சகாள்கின்றன.  

 

உைை வரத்்தை அலமப்பு - குளறுபடிைள் 

❖ உெக ெரத்்தக அலமப்பின் (WTO - World Trade Organizations)  “பிரெெ்ளனகளுக்குத் தீரவ்ு 

காணும் அளமப்பில்” நிகழும் குளறுபடிகளளத் தடுப்பதை்கான வழிகள் குறிதத்ு 

விவாதிப்பதை்காக 20ை்கும் பமை்பட்ட வளரந்்து வரும் நாடுகள் புது தில்லியில் சமீபத்திெ் 

ெந்தித்தன.  

 

❖ WTO பமல்முளையீடட்ு அளமப்பு என்பது 7 உறுப்பினரக்ளளக் சகாண்ட ஒரு நிளலக் 

குழுவாகும். 

❖ WTO உறுப்பினரக்ளால் சகாண்டு வரப்படட் வரத்்தகம் சதாடரப்ான பிரெெ்ளனகளில் 

வழங்கப்படட் தீரப்்புகளின் பமல்முளையீடுகளள இந்த அளமப்பு விொரிக்கின்ைது.  

❖ WTOவின் பிரெெ்ளனக்குத் தீரவ்ு காணும் நளடமுளையானது ெரவ்பதெ வரத்்தகம் சீராக 

நளடசபறுவதை்கு முக்கியமான ஒன்றாகப் பாரக்்கப்படுகின்ைது. 

❖ கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பதளவப்படும் 7 உறுப்பினரக்ளுக்குப் பதிலாக இந்த அளமப்பின் 

உறுப்பினர ்அளமப்பில் உறுப்பினரக்ை் எண்ணிக்லக மூன்றாகக் குளைக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இதை்குக் காரணம் WTO ஆனது தனக்கு எதிராகச ் செயல்படுகின்ைது என்று அசமரிக்கா 

நம்புகின்ைது. எனபவ அசமரிக்கா இந்த அளமப்பின் நியமனங்களளத் தளட 

செய்துள்ளது. 

❖ இந்தியா இதுவளர 54 பிரெச்ிளனகளில் பநரடியாகக் கலந்து சகாண்டுள்ளது. 158 

பிரெச்ிளனகளில் இந்தியா மூன்ைாவது நபராகப் பங்கு சபை்றுள்ளது.  

 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கி – புதிய பணி நிலைைள் 

❖ இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியானது (RBI - Reserve Bank of India) “பமை்பாரள்வயாளரக்ள் கல்லூரி”  

என்றறியப்படும் ஒரு புதிய நிறுெனத்லத மும்லபயிெ் அலமக்கத் திட்டமிடட்ுக் 

லகாண்டிருக்கின்றது.  
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❖ இது நிதியியல் அளமப்பில் பமை்பாரள்வயாளர ் நிளலயில் உள்ள பணியாளரக்ளுக்குப் 

பயிை்சி வழங்கி, அவரக்ளளக் கட்டளமக்கும். 

❖ இந்த நிறுவனம் RBI பணியாளரக்ளுக்காக 1 வருட சிைப்புப் பயிை்சித் திட்டத்ளத 

அளிக்கவிருக்கின்ைது. 

❖ இந்த நிறுவனத்தில் பயிை்சி சபறும் அதிகாரிகள் சதாழில்நுட்பத்தில் நிகழும் எந்தசவாரு 

மாை்ைத்ளதயும் ஏை்றுக் சகாள்ளும் வளகயில் ஒவ்சவாரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் மறு 

ொன்றிதளழப் சபை பவண்டும்.  

 

மூன்றாவது நபர ்பபாறுப்பு 

❖ காப்பீடட்ு ஒழுங்குமுலற அலமப்பான ஐஆரட்ிஏஐ (IRDAI - Insurance Regulatory and Development 

Authority of India) ஆனது மகிழுந்துகள், இரு ெக்கர வாகனங்கள், பள்ளிப் பபருந்துகள் 

மை்றும் ெரக்குந்துகள் ஆகியவை்றிை்கான  மூன்ைாம் நபருக்கான  ொகன காப்புறுதித் 

சதாளகளய அதிகரிப்பதற்குப் பரிந்துளரதத்ுள்ளது.  

❖ ொகனக் காப்பீடட்ுக் சகாள்ளகயானது முக்கியமான இரண்டு கூறுகளளக் 

சகாண்டுள்ளது. அளவயாவன 

o மூன்ைாம் நபர ்சபாறுப்பு 

o சொந்தெ ்பெதங்கள் 

❖ பெதங்களிலிருந்து ஏை்படும் கடன்கள் மூன்ைாம் நபருக்குப் பாதிப்ளப ஏை்படுத்தினாெ், 

அளவ மூன்ைாம் நபர ்காப்பீடட்ுத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடங்கும். 

❖ இது வாகனங்களின் பெதம் மை்றும் அவை்றின் உரிளமயாளர ்ஆகிபயாளர உள்ளடக்காது. 

 

முதன்லம இடரப்ாட்டு அதிைாரி 

❖ ரூ.5000 நகாடிக்கும் நமெ் லசாதத்ுகலை லெதத்ுை்ை ெங்கி சாரா நிதியியெ் நிறுெனங்கை் 

ஒரு முதன்லம இடரப்ாடட்ு அதிகாரிலய (CRO - chief risk officer) நியமிக்க நெண்டும் என்று 

இந்திய ரிசரெ்் ெங்கி அறிவுறுத்தியுை்ைது.  

❖ சில சபரிய வங்கி ொரா நிதியியல்  நிறுவனங்கை் (NBFC - non-banking financial companies)  

சபைப்பட்ட கடன்களளத ் திருப்பிச ் செலுத்தாமல் இருப்பது நிதி சநருக்கடிக்கு இடட்ுெ ்

செல்லும். (உதாரணம்) ஐஎெ் மை்றும் ப்எஸ் (IL&FS) நிறுவனத்தில் ஏை்பட்ட நிதி சநருக்கடி. 

❖ முதன்ளம இடரப்ாடட்ு அதிகாரியின் தளலயாய பணி இடரப்ாடுகளள அளடயாளம் 

காணுதல், ஆய்வு செய்தல் மை்றும் அவை்ளைத் தடுத்தல் ஆகும்.  

❖ இவர ் NBFC-ன் படிநிளலயில் மூத்த அதிகாரியாக இருக்க பவண்டும். இவர ் இடரப்ாடட்ு 

பமலாண்ளமத் துளையில் பபாதுமான சதாழில்ொர ் தகுதி அல்லது  அனுபவத்ளதக் 

சகாண்டிருக்க பவண்டும். 

 

மசாைா பத்திரங்ைள் 

❖ நகரை கட்டலமப்பு முதலீடட்ு நிதி ொரியம் (Kerala Infrastructure Investment Fund Board - KIIFB) 

அயெ்நாடட்ுச ்சந்லதயிெ் இருந்து நிதியிலனப் லபறுெதற்காக மசாொப் பத்திரங்கலை 

லெைியிடட்ுை்ைது.  
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❖ மொலாப் பத்திரங்களுக்காக ெந்ளதெ ்செயல்பாடுகளில் பங்சகடுதத்ுள்ள ஒரு முதலாவது 

இந்திய மாநிலமாக பகரளா உருசவடுதத்ுள்ளது. 

❖ மொலாப் பத்திரம் என்பது ஒரு 

o ரூபாய் அடிப்பளடயிலான பத்திரம் 

o அசமரிக்க டாலரில் திருப்பிெ ்செலுத்தக் கூடியது 

o ஆங்கிலெ ்ெட்டத்திை்கு உட்படட்து.  

❖ ரூபாய் அடிப்பளடயிலான பத்திரங்கள் என்பது சவளிநாடட்ுெ ் ெந்ளதயில் இருந்து 

நிதியிளன இந்திய ரூபாயில் சபறுவதிளனக் குறிக்கின்ைது. 

❖ கடந்த ஆண்டில் ஏை்பட்ட சவள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட உள்கட்டளமப்புகளள 

மறுசீரளமப்பதை்காக இந்தப் பத்திரங்களிலிருந்து ெரும் நிதியிளனப் பயன்படுத்த 

பகரளா முடிவு செய்துள்ளது. 

❖ KIIFB ஆனது 312 மில்லியன் டாலர ்(ரூ.2150 பகாடி) மதிப்பிலான நிதியிளனப் சபறுவதை்காக 

17-05-2019 ஆம் பததியன்று இலண்டன் பங்குெ ் ெந்ளதயில் மொலாப் பத்திரங்களளப் 

பட்டியலிடட்ுள்ளது.  

❖ இலண்டன் பங்குெ ் ெந்ளத உலகளவில் மொலாப் பத்திரங்களின் ஒரு மிகப்சபரிய 

ளமயமாக விளங்குகின்ைது. இது தனது ெந்ளதயில் இபத பபான்ை  ரூபாய் 

அடிப்பளடயிலான 49 மொலாப் பத்திரங்களளப் படட்ியலிடட்ுள்ளது.  

 

புள்ளியியை் துலற 

❖ நதசிய ேனநாயக் கூட்டணி அரசாங்கம் நம 23-ம் நததியிட்ட ஒரு ஆலணயிெ் மத்திய 

புை்ைியியெ் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத் துளை அளமெெ்த்தின் கீழ் மத்திய புள்ளியியல் 

நிறுவனதத்ுடன் பதசிய மாதிரி ஆய்வு நிறுவனத்ளத இளணப்பதாக அறிவித்து 

இருக்கின்ைது. 

❖ ஒரு புதிய பதசிய புள்ளியியல் நிறுவனம் அளமக்கப்படுெதற்காக பதசிய மாதிரி ஆய்வு 

நிறுவனமும் மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனமும் இளணக்கப்படும்.  

❖ முன்சமாழியப்படட்ுள்ள இந்தப் புதிய நிறுவனம், புள்ளியியல் மை்றும் திட்ட அமலாக்கத் 

துளையின் செயலாளரால்  தளலளம தாங்கப்படும். 

❖ மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் ஒடட்ுசமாத்த உள்நாடட்ு உை்பத்தி, சதாழிலக உை்பத்திக் 

குறியீடு பபான்ை சபாருளாதாரக் குறியீடுகள் மீதான தரவுகளள அளிக்கின்ைது. 

❖ பதசிய மாதிரி ஆய்வு நிறுவனம் நுகரப்வார ் செலவு மை்றும் பவளலவாய்ப்பின்ளம 

பபான்ை விவகாரங்கள் மீது ஆய்வு நடதத்ுகின்ைது. 

❖ பதசிய மாதிரி ஆய்வு நிறுவனத்தால் அளிக்கப்படட் பவளலவாய்ப்பின்ளம மீதான 

ெமீபத்திய தரவுகளானது பமாடி அரொல் சபாது சவளியில் இன்னும் ளவக்கப்படவில்ளல. 

 

பிை்லியன் மின்னணு வணிை நடவடிை்லைைள் 

❖ இந்த நிதியாண்டு நிலறவு லபறும் 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்திெ் 40 பிெ்லியன் 

டிஜிடட்ெ் ெணிக நடெடிக்லககலை நமற்லகாை்ை மத்திய மின்னணு மற்றும் தகெெ் 

லதாழிெ்நுட்பத் துலற அலமசச்கம் இெக்கு நிரண்யிதத்ுை்ைது. 
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்திெ் கடந்த நிதியாண்டின் முடிவிெ், 30 பிெ்லியன் டிஜிடட்ெ் 

ெணிக நடெடிக்லககை் என்ற இெக்கு இருந்தது. இந்த இெக்கிெ் 90 முதெ் 95 சதவீகிதம் 

ெலர பூரத்்தி லசய்யப்படட்ு விட்டன. 
❖ டிஜிடட்ெ் பண ெைங்கீடுகைின் லெற்றிக்கான முக்கியக் கூறாக லகநபசி பணப்லபகை் 

மற்றும் ஒருங்கிலணந்த பணெைங்கீடட்ு இலடமுகம் ஆகியலெ கருதப்படுகின்றன.  
 

நிைழ்நநர பபருந்திரள் தீரவ்ு 

❖ இந்திய ரிசரெ்் ெங்கி அதிக அைவிொன நிதிப் பரிமாற்றங்கலை ஏற்படுதத்ுெதற்காக 

நிகை்நநர லபருந்திரை் தீரவ்ின் (Real Time Gross Settlement - RTGS) மூெம் 

ொடிக்லகயாைரக்ைின் நிதிப் பரிமாற்றங்களுக்கான காெ அைலெ நீட்டிதத்ுை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ேுன் 01 ஆம் நததியிலிருந்து நிதிப் பரிமாற்றத்திற்கான நநரம் ஒன்றலர 

மணி நநரம் நீட்டிக்கப்படும். அதாெது மாலெ 4.30 மணியிலிருந்து 6.00 மணி வளர அது 

நீட்டிக்கப்படும். 
❖ இங்கு நிகழ் பநரம் என்பது வங்கிப் பணியாளரக்ள் தாங்கள் சபை்ை அறிவுறுத்தல்களள 

செயல்படுதத்ுவளதக் குறிக்கின்ைது. 

❖ இங்கு “சபருந்திரள் தீரவ்ு” என்பது நிதிப் பரிமாை்ை செயல்முளைகள், அறிவுறுத்தல்கள் 

ஆகியளவ நதசிய மின்னணு பணப் பரிெரத்்தலன (National Electronic Fund Transfer – NEFT) 

பபான்று சதாகுப்புகளாக அெ்ொமெ் தனித்தனியாக நிகழ்வளதக் குறிக்கின்ைது. 

❖ RTGS திடட்த்தின் வழியாக பரிமாை்ைப்படும் நிதிக்கு எதுவும் “உெெ் வரம்பு” 

நிரண்யிக்கப்படவில்ளல. 

 

எஸ்சி / எஸ்டி பதாழிை்முலனநவாரை்ள் 

❖ 2019 – 20 ஆம் ஆண்டிற்காக நதசிய சிறு லதாழிற்சாலெகை் கைகம் (NSIC - National Small 

Industries Corporation) மத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவன அளமெெ்கதத்ுடன் (MSME – 

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise) ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

ளகசயழுத்திடட்ுள்ளது.  

❖ இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் நநாக்கம் லபாதுத் துலறக் லகாை்முதலிெ் 

எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினரின் பங்கைிப்லப அதிகரிக்கும் நநாக்கத்துடன் அெரக்ைின் 

லதாழிெ்முலனவுக்கான ெசதிகலை அைிப்பதாகும். 
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❖ NSIC என்பது மினி ரத்னா என்ற பிரிவின் கீழ் உள்ள ஒரு இந்திய அரசு நிறுவனமாகும். 
❖ இது 1955 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது MSME அளமெெ்கத்தின் கீழ் செயல்படுகின்ைது.  

 

உைைப் சபாருளாதார நபாட்டித் திறன் தரவரிலச 2019 - IMD 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான லபாருைாதார பபாட்டிதத்ிறன் தரவரிளெயில் மிகவும் பபாட்டிமிக்க 

சபாருளாதாரமாக இந்தியா ஒரு இடம் முன்பனறி 43-வது இடதத்ில் தரவரிளெப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ்தரவரிளெ ெரவ்பதெ பமலாண்ளம வளரெ்ச்ி நிறுவனத்தினால் (International Institute 

for Management Development) ஆண்டுநதாறும் லெைியிடப்படுகிறது.  
 

India’s Rank Year 

2019 43 

2018 44 

2017 45 

2016 41 

 

 

❖ இந்தத ்பபாட்டித்திைன் தரவரிளெயில் சிங்கப்பூர ்முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ சிங்கப்பூர ்முதெ் இடத்திலனப் லபறுெதன் மூெம் ோங்காங் (2) மை்றும் அசமரிக்கா (3) 

ஆகிய நாடுகலைப் பின்னுக்குத் தை்ைியுை்ைது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் சவனிசுலா களடசி இடத்தில் உை்ைது. 
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அந்நிய நநரடி முதலீடு - இந்தியா 

❖ லதாழிற்துலற ஊக்குவிப்பு மை்றும் உள்நாடட்ு வணிகத் துளையின் (Department for Promotion 

of Industry and Internal Trade - DPIIT) ெமீபத்திய அறிக்ளகயின்படி, கடந்த  ஆறு ஆண்டு 

காலத்தில் இெ்ொத அைவிற்கு இந்தியாவில் 2018-19 ஆம் ஆண்டில் அந்நிய பநரடி முதலீடு 

(FDI - Foreign Direct Investment) முதன்முலறயாக குளைந்துள்ளது.  

❖ சதாளலத ்சதாடரப்ு, மருந்துகை் மை்றும் மின்சாரம் நபான்ற துலறகைிெ் சவளிநாடட்ு நிதி 

முதலீடுகள் குளைந்துள்ளன. 

❖ இந்த ஆண்டிெ் சமாரீஷியஸ் நாட்டிலிருந்து இந்தியாவிை்குள் வரும் அந்நிய பநரடி 

முதலீடல்ட விடவும் இரண்டு மடங்கு அதிக அந்நிய பநரடி முதலீடுகை் சிங்கப்பூர ்நாட்டிெ் 

இருந்து லபறப்படட்ுை்ைன. 

o இதை்கு முன் சமாரீஷியஸ் முதலிடத்தில் இருந்தது. 

❖ ேப்பான், சநதரல்ாந்து, ஐக்கிய இராே்ஜியம், அசமரிக்கா, சேரம்னி, ளெப்ரஸ், ஐக்கிய 

அரபு அமீரகம் மை்றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகள் இந்தியாவின் பிை முக்கிய 

முதலீட்டாளரக்ளாகும்.  

 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ஷீபாை்ஸ் பசயற்லைை் நைாள் 

❖ லின்க் ஸ்நபஸ் என்ற சீனா ஸ்டாரட்் அப் நிறுெனத்லதச ்நசரந்்த லபாறியாைரக்ை் 8 மீட்டர ்

உயரமுலடய, மீண்டும் பயன்படுதத்க் கூடிய ஒரு விண்லெைிக் கெலன கடந்த ொரம் 

பரிநசாதித்தனர.் 

❖ இந்த விண்லெைிக் கெலனப் பயன்படுத்தி மிகச ்சிறிய, விலெ குலறந்த ஷீபாக்ஸ் எனும் 

லசயற்லகக் நகாலை விண்ணுக்கு அனுப்ப அெரக்ை் திட்டமிடட்ுை்ைனர.் 

❖ இதன் எலட 10 கிநொ கிராமிற்கு குலறொக இருப்பதாெ் ஷீபாக்ஸ் (காெனிப்லபட்டி) 

என்று இது அலைக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது நபான்ற ஷீபாக்ஸ் லசயற்லகக் நகாை்களுக்கு அதிக நதலெ இருக்கும் என்று 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் எதிரப்ாரக்்கின்றனர.்  

❖ இெற்லற விமானங்களுக்கான அதிநெக இலணய ெசதி, நிெக்கரி ஏற்றுமதிகலை 

கண்காணித்தெ், பை்ைிகை்/கெ்லூரிகை் நடதத்ும் பரிநசாதலனகை் நபான்ற 

நசலெகளுக்குப் பயன்படுத்த முடியும்.  

 

டியான்ஹூ II-01 பசயற்லைை் நைாள்ைள் 

❖ சீனாவானது இரண்டு டியான்ஹூ II-01  செயை்ளகக் பகாள்களள தனது Base 25 

என்ைறியப்படும் ளதயூயான் செயை்ளகக் பகாள் ஏவு தளத்திலிருந்து செலுத்தியுள்ளது. 

❖ அறிவியல் ஆய்வுகள், நில வளங்கள், புவியியல் ஆய்வு மை்றும் வளரபடமிடல் ஆகியளவ 

இந்த செயை்ளகக் பகாள்களின் முக்கிய பநாக்கங்கைாகும். 

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


                   
 

 

❖ இந்தெ ் செயை்ளகக் பகாள்களானது ொங் செங் 4B என்ைறியப்படும் லாங் மாரெ் ் 4B (Long 

March 4B) என்ற செலுதத்ு வாகனம் மூலம் செலுத்தப்படட்து. 
❖ இது லாங் மாரெ் ் 4B (Long March 4B) செலுத்து வாகனத்தின் 303வது சவை்றிகரமான 

செலுத்தல் ஆகும். 

 

99942 அநபாபிஸ் குறுங்நைாள் 

❖ தற்லபாழுது ெலர கண்டுபிடிக்கப்படட்ுை்ை ஆபத்லத ஏற்படுதத்ும் திறனுை்ை 2000 

குறுங்நகாை்கைிெ் 99942 அநபாபிஸ் குறுங்நகாளும் ஒன்றாகும். 

❖ இது 2004 ஆம் ஆண்டிெ் கண்டுபிடிக்கப்படட்து.  

❖ இது பூமிக்கு அருகிெ் உை்ை ஒரு குறுங்நகாைாகும். 

❖ எனநெ, அதன் சுற்றுப் பாலதயானது இந்தக் குறுங்நகாலைப் பூமிக்கு அருகிெ் லகாண்டு 

ெரும். 

❖ 2029 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரெ் 13 அன்று பூமியின் பாலதயிெ் இது ெருெதற்கு 2.7 சதவிகித 

ொய்ப்புகை் உை்ைன. 

❖ இந்த ொய்ப்பானது லதாரிநனா அைவுநகாலிெ் அதிக மதிப்பீட்டிலனப் லபற்றுை்ைது.  

பதாரிநனா அளவுநைாை் 

❖ சதாரிபனா அளவுபகால் என்பது குறுங்பகாள்கள் மை்றும் வால் நடெ்த்திரங்கள் பபான்ை 

பூமிக்கு அருகில் உள்ள லபாருடக்ை் தாக்குெதற்கான ஆபத்திலன ெலகப்படுதத்ும் 

முளையாகும். 

 

❖ இந்த அளவுபகாலில் 0 முதல் 10 வளரயில் மதிப்புகள் உள்ளன. 

❖ மிகவும் அபாயகரமான நிகழ்வுகள் மிக அதிக சதாரிபனா அளவுபகாெ் மதிப்பினால் 

குறிக்கப்படுகின்ைன. 
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விமானத்திற்குள் இலணயச ்நசலவ வழங்ைப்படை்  

❖ அடுத்த மூன்று மாதங்கைிெ் சரெ்நதச விமான நிறுெனங்கை் இந்திய ொன்பகுதியிெ் 

பறக்கும் நபாது பயணிகளுக்கு இலணயச ்நசலெலய அைிக்கவிருக்கின்றன. 

❖ உை்நாடட்ு விமானங்கை் இலதச ்லசயெ்படுதத்ுெதற்கு கூடுதெ் காெ அெகாசம் எடுதத்ுக் 

லகாை்ளும். 
 

 

❖ 3000 மீடட்ர ்உயரத்திற்கு நமெ் விமானம் லசன்ற பின்பு புவிநிலெத் துலணக்நகாை் மூெம் 

இலணயச ்நசலெலயப் லபறும்.  

❖ இந்தச ் லசயற்லகக் நகாை்கை் விமானத்தின் அலெ ொங்கிக்கு நநரடியாக 

சமிக்லஞகலை அனுப்பும். 

❖ இந்தியாவின் இன்சாட் லசயற்லகக் நகாை் மடட்ுநம இந்தப் பயன்பாடட்ிற்காக 

அனுமதிக்கப்படட்ுை்ைது.  

❖ லசயற்லகக் நகாை்கைின் மூெம் இலணயத்தின் நநரடி லதாடரப்ானது 

பின்ெருெனெற்றின் மூெம் நமற்லகாை்ைப்படவிருக்கின்றது. 

o Ku கை்ளை – 12-18 ஜிகாசேரட்ஸ்் (GHz) 

o Ka கை்ளை – 26-40 ஜிகாசேரட்ஸ்் (GHz). 

 

ஆதித்யா LI 

❖ இந்திய விண்சவளி ஆராய்ெச்ி நிறுவனமானது (Indian Space Research Organization - ISRO) 

அடுத்த ஆண்டின் சதாடக்கத்தில் சூரியளன ஆய்வு செய்வதை்காக “ஆதித்யா L1” என்ை 

சபயரிடப்பட்ட ஒரு விண்சவளிக் கலளன விண்ணுக்கு அனுப்பத் திடட்மிட்டிருக்கின்ைது. 

❖ சூரியளன ஆய்வு செய்வதை்கான இந்தியாவின் முதலாவது திட்டம் இதுவாகும்.  

❖ இது சூரிய-புவி அளமப்பின் சலக்ராஞ்சியன்  (L1) என்ற புை்ைிலயெ ் சுை்றியுள்ள சுை்று 

வட்டப் பாளதயில் இளணக்கப்படவிருக்கின்ைது. 

❖ L1 சுை்று வட்டப் பாளதயில் நிளல நிறுத்தப்பட்ட செயை்ளகக் பகாள்களால் மடட்ுபம 

கிரகணங்கள் இன்றி சூரியலனத் சதாடரந்்து காண முடியும். 
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இஸ்நராவின் லரசாட் – 3BRI 

❖ இஸ்பராவானது அதன் பரடார ்ெலரபட செயை்ளகக் பகாளான ளரொட் - 2BRI ஐ ஆந்திரப் 

பிரநதசதத்ின் ஸ்ரீஹரிநகாட்டாவிெ் இருந்து லசலுத்தவுை்ைது. 

❖ இந்த ஏவுதொனது லரசாட் - 2A க்குப் பிறகு 2020 ஆம் ஆண்டிெ் லசலுத்துெதாக 

திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனாெ் தை்பபாது முன்கூட்டிபய செலுத்தப்படவுள்ளது. 

❖ சதாளலயுணர ்செயை்ளகக் பகாளான ளரொட் ஆனது சிந்சதடிக் அசபரெ்ெ்ர ்பரடாளரப் 

பயன்படுதத்ி அளனத்து காலநிளலகளிலும் கண்காணிப்ளப வழங்குகின்ைது. 

❖ ளரொட் செயை்ளகக் பகாை்கைானது இஸ்பராவின் அளனதத்ு காலநிளலயிலும் 

கண்காணிக்கும் தன்ளமயுளடய முதொெது செயை்ளகக் பகாை்களாகும். 

❖ இளவ பாதுகாப்புப் பளடகளுக்கு எல்ளலப் பகுதி ஊடுருவல்களள கண்டறிய இரவு 

மை்றும் பகல் பநரங்களிெ் பூமியின் மீது சதாடரெ்ச்ியான கண்காணிப்ளப வழங்கும் 

வளகயில் வடிவளமக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ இந்தெ ்செயை்ளகக் பகாளானது இஸ்பராவுக்குெ ்சொந்தமான துருவ செயை்ளகக் பகாள் 

செலுத்து வாகனமான PSCLV-C46-ன் மூலம் செலுத்தப்படவுள்ளது. 

❖ பமலும் இஸ்பராவானது அதன் நிலப்படவியல் செயை்ளகக்பகாளான காரப்டாொட் – 3 லய 

மை்ை சிறிய பாதுகாப்பு செயை்ளகக் பகாை்களுடன் நசரத்த்ு  செலுத்த திட்டமிடட்ுள்ளது. 

லரசாட ்பசயற்லைை் நைாள்ைள் 

❖ ளரொட் ஆனது இஸ்பராவால் செலுத்தப்பட உை்ை அளனதத்ு காலநிளலகளிலும் 

பூமிளயக் கண்காணிக்கும் செயை்ளகக் பகாள் ெலகயின் முதல் ெரிலச ஆகும். 

❖ இந்த பரடார ் ெலரபட செயை்ளகக் பகாள்கைானது சிந்சதடிக் அசபரெ்ெ்ர ் பரடாளரப் 

பயன்படுதத்ி அளனத்து காலநிளலகளிலும் பூமிளயக் கண்காணிக்கும் வளகயில் 

வடிவளமக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 20 ஆம் நாள் ளரொட் - 2 ஆனது ளரொட் - 1க்கு முன்னதாகபவ 

சுை்றுப்பாளதயில் நிளல நிறுத்தப்பட்டது. 

❖ ளரொட்-1 ஆனது PSLV-C19 மூலம் 2012 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26 அன்று 5 ஆண்டு கால 

செயல்பாட்டிை்காக சவை்றிகரமாக விண்ணிெ்  செலுத்தப்பட்டது. 

❖ இது இஸ்பரா மூலம் வடிவளமக்கப்படட்ு உருவாக்கப்படட் முதல் உள்நாடட்ு 

ளமக்பராபவவ் சதாளலயுணர ்செயை்ளகக் பகாளாகும்.  

 

ISSை்குப் சபாருட்கலள பைாண்டு பசை்லும் திட்டம் 

❖ ஸ்பபஸ் X நிறுவனமானது நாொவிை்காக சரெ்நதச விண்லெைி லமயதத்ிற்கு (International 

Space Station-ISS) லபாருடக்லை சகாண்டுச ் செல்வதை்காக டிராகன் விண்கலத்ளத 

சவை்றிகரமாக விண்ணிெ் செலுத்தியுள்ளது. 

❖ இது பால்கன் 9 ராக்சகட் மூலம் ப்பளாரிடாவின் பகப் பகனாசவரலில் இருந்து 

செலுத்தப்பட்டது. முதன்முளையாக இந்த ராக்சகட் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது ISS-ல் தங்கி பணிபுரியும் விண்சவளி வீரரக்ளுக்கான ஆய்வுப் லபாருடக்ை், 

சபாருடக்ள் மை்றும் வன்சபாருடக்ள் ஆகியவை்ளை 17வது மீள்வழங்குத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக சுமந்து சென்றுள்ளது. 
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❖ இது 1900 கிபலாவுக்கும் அதிகமான அளவில் ஆய்வுப் சபாருடக்ள் மை்றும் இதர 

லபாருட்களுடன் திரும்பி வருவதை்கு முன்னதாக 4 வார காலம் அங்கு தங்கி இருக்கும். 

 

 

மாறுபை்ைை் பைாழுப்புைள் 

❖ லதாழிற்சாலெகைிெ் தயாரிக்கப்பட்ட மாறுபக்கக் லகாழுப்புகலை ஒழிப்பதற்காக உெக 

சுகாதார நிறுெனமானது சரெ்நதச உணவு மற்றும் பானக் கூட்டிலணவுடன் (IFBA - 

International Food and Beverage Alliance) இலணந்துை்ைது.  

❖ பதப்படுத்தப்படட் உணவின் சுளவ, அளமப்பு மை்றும் கால அளவு ஆகியவை்ளை 

பமம்படுதத்ுவதை்காக செயை்ளகயான மாறுபக்கக் சகாழுப்புகளளப் உணவுத் 

தயாரிப்பாளரக்ள் பயன்படுதத்ுகின்ைனர.் 

❖ இந்த உணவு வளககளில் மாறுபக்கக் சகாழுப்பானது, “பகுதி லஹட்ரேபனை்ைப்பட்ட 

எண்சணய்கள்” என்று பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ ளேட்ரேபனஷன் ஆனது திரெ எண்லணய்கலை திடமாக்கும். அது அவை்ளைக் 

சகாண்டிருக்கும் உணவின் ஆயுட் காலம் மை்றும் சுளவளய அதிகரிக்கும்.  

❖ பமலும் இது குறித்த தகவல்களுக்கு இங்பக சொடுக்கவும் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/awareness-of-trans-fatty-acids-tfa/ நததி: 18.02.19. 

தீய விலளவுைள் 

❖ மாறுபக்கக் சகாழுப்புகளானது குலறந்த அடரத்்தி லகாண்ட தீய லிப்நபா புரதங்கை் (LDL - 

Low density lipoproteins) சகாழுப்பு மை்றும் அதிக அடரத்்தி லகாண்ட லிப்நபா நல்ல  

புரதங்கை் (HDL  - High density lipoproteins) ஆகியெற்லறக் குளைக்கின்ைது. 

❖ அதிகபடச் LDL சகாழுப்பானது இருதய பநாளய ஏை்படுதத்ுகின்ைது. 

❖ இதயத் தமனி பநாயினால் உலக அளவில் 5,00,000 இைப்புகளுக்கு மாறுபக்கக் சகாழுப்பு 

காரணமாக அளமகின்ைது.  
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ஆரப்சனிை் சுவாசித்தை் 

❖ ொஷிங்டன் பெ்கலெக் கைகத்லதச ் நசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் பசிபிக் கடலின் 

நமற்புறத்திெ் ஆரல்சனிக்லக சுொசிக்கும் உயிரினங்கலைக் கண்டறிந்துை்ைனர.் இந்தப் 

பகுதியிெ் ஆக்ஸிேன் முற்றிலும் காணப்படுெதிெ்லெ. 

❖ ஆரல்சனிக் சுொசித்தொனது பூமியிெ் உயிரக்ைின் பரிணாம ெைரச்ச்ியின் நபாது 

நமற்லகாை்ைப்படட்து. 

❖ அந்தக் காெகட்டத்திெ் கடெ் மற்றும் காற்று ஆகிய இரண்டிலும் ஆக்ஸிேன் அைவு 

குலறொக இருந்தது. 

❖ சிெ உயிரியொைரக்ை் இந்த ெலக உயிரினங்கை் சுற்றுசச்ூைலுக்குப் புதிதெ்ெ என்றும் 

இலெ பரிணாம ெைரச்ச்ியின் லதாடக்கத்திலிருந்நத இருப்பதாகவும் கருதுகின்றனர.் 

 

மீபயாளிர ்விண்மீன் பவடிப்புைள் (Supernovas) 

❖ டாடா அடிப்பலட ஆராய்சச்ி நிறுெனத்லதச ் நசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் மீலயாைிர ்

விண்மீன் லெடிப்பு உருொக்கத்திற்கான காரணத்லதக் கண்டறிந்துை்ைனர.் 

❖ இெரக்ை் சிெ விண்மீன்கை் லெடிப்பதற்கு விலரொன நியூட்ரிநனா அலெவுகை் 

காரணமாக இருக்கொம் என்று கூறுகின்றனர.் 

❖ விண்மீன் லெடிப்பானது மீநயாைிர ்விண்மீன் லெடிப்பாக லெைிப்படுகின்றது. 

❖ இது விண்லெைியிெ் ஏற்படும் மிகப்லபரிய லெடிப்பாகும். 

விலரவான நியூடர்ிநனா அலைவுைள் 

❖ எெக்ட்ரான் நியூட்ரிநனா, மியான் நியூட்ரிபனா மை்றும் தவ் நியூட்ரிபனா ஆகியளவ 3 

வளகயான நியூட்ரிபனாக்களாகும். 

❖ நியூட்ரிபனாக்கள் குளைவான நிளைளயக் சகாண்டுள்ளன. இளவ ஒன்றிலிருந்து 

மை்சைான்றிை்கு மாறும் தன்ளம சகாண்டது. இது நியூட்ரிபனா அளலவுகள் என்று 

அளழக்கப்படுகின்ைது.  

❖ பல்பவறு வளகயான நியூட்ரான்கள் சவவ்பவறு திளெகளில் உமிழப்படும் பபாது 

விளரவான நியூட்ரான் அளலவுகள் ஏை்படுகின்ைன.  

 

ஜப்பானின் முதை் தனியார் ராை்பைட் 

❖ இன்லடரஸ்்லடெ்ொர ் லடக்னாெஜி நிறுெனமானது தனது நமாநமா – 3 ராக்லகடல்ட 

விண்ணிெ் லசலுத்தியதன் மூெம்  ேப்பானின் ராக்லகட் லசலுத்தும் முதெ் தனியார ்

நிறுெனமாக மாறியுை்ைது. 

❖ இந்நிறுெனமானது நஹாக்லகநடா விண்லெைி லமயத்திலிருந்து நமாநமா-3 

ராக்லகடல்ட லெற்றிகரமாக லசலுத்தியது. 

❖ இது 2017-ெ் நமாநமா 1 ராக்லகடல்ட முதொெது தனியார ்நிறுென ராக்லகட்டாக லசலுத்த 

முயற்சித்தது. ஆனாெ் அது நதாெ்வியலடந்தது. 

❖ 2018-இெ் இதன் இரண்டாெது முயற்சியானது நமாநமா 2ன் மூெம் லசய்யப்பட்டது. ஆனாெ் 
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அதுவும் லசலுத்தப்பட்ட 4 விநாடிகைிெ் லெடிதத்ுச ்சிதறியது. 

❖ நமலும் இந்நிறுெனமானது 2020 ஆம் ஆண்டைவிெ் சுற்றுெட்டப் பாலதயிெ் சிறிய 

லசயற்லகக் நகாலை லசலுத்தக் கூடிய முழு அைவிொன ராக்லகடல்ட உருொக்கத் 

திட்டமிடட்ுை்ைது. 

 

படங்குவிற்கு முதை் தடுப்பூசி 

❖ அலமரிக்காவின் உணவு மற்றும் மருந்து நிரெ்ாகமானது லடங்கு காய்சச்லுக்கான முதெ் 

தடுப்பூசியான ‘சடங்க்வாக்ஸியா’விை்கு (Dengvaxia) ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ ஆனால் பநாய்த் சதாை்றிளன ஏை்கனபவப் சபை்றிருக்கும் மக்களுக்கு மடட்ுபம இந்த 

சடங்கு தடுப்பூசியிளனப் பயன்படுத்த பவண்டும் என்ற  சில நிபந்தளனகளளயும் 

முன்ளவதத்ுள்ளது.  

❖ உயிருை்ை வீரியம் குளைந்த சடங்கு ளவரளஸக் சகாண்ட இந்தத ்தடுப்பூசியானது மூன்று 

தவளணகளில் பநாயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும். 

❖ CYD-TDU என்ைறியப்படும் இந்தத் தடுப்பூசியானது பொனாஃபி பாஸ்டீயூர ் எனும் 

நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படுகிைது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டிபலபய முதன்முதலில் இதற்கு ஒப்புதல் அளித்த முதல் நாடு சமக்ஸிபகா 

ஆகும்.  

 

 

மானவ் வலரபடம் 

❖ உயிரித் லதாழிெ்நுட்பத் துலறயானது “மானவ் : மனித வளரபட முன்சனடுப்பு” என்ை ஒரு 

புதிய திடட்த்ளத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ மனித உடலின் அளனத்துப் பகுதிகளளயும் வளரபடமிடும் முதலாவது திட்டம் இதுவாகும்.  

❖ இத்திட்டமானது உயிரி அறிவியல் பாடத்தின் பின்னணியுடன் பட்டப் படிப்பில் 

இறுதியாண்டு அல்லது அதை்கு பமல் படிதத்ுக் சகாண்டிருக்கும் மாணவரக்ளால் 

பமை்சகாள்ளப்படவிருக்கின்ைது. 

❖ இந்த வளரபடமானது ொதாரண நிளல மை்றும் பநாயின் நிளல ஆகிய மனித உடலியலின் 
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இரண்டு நிளலகள் குறித்த தகவல்களளக் சகாண்டிருக்கும். 

❖ இந்த வளரபடமானது பின்வருவனவை்றில் உதவவிருக்கின்ைது. 

o பநாய்க்கான காரணங்களளக் கண்டறிதல் 

o குறிப்பிடட் வழிகளளப் புரிந்து சகாள்ளுதல் 

o செல்கள் மை்றும் திசுக்களுடன் சதாடரப்ுளடய உடலில் உள்ள பநாயின் நிளலளயக் 

கண்டறிதல். 

❖ ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் மை்றும் மருத்துவவியலாளரக்ள் ஆகிநயாரக்லைத் தவிரத்த்ு இந்த 

வளரபடமானது மருந்து உை்பத்தியாளரக்ளுக்கும் உதவவிருக்கின்ைது.  

 

உைகின் மிைசச்ிறியப் படப்புள்ளிைள் (Pixel) 

❖ “அறிவியல் முன்பனை்ைங்கள்” என்ற பத்திரிக்லகயிெ் லெைியிடட்ுை்ை ஆராய்சச்ி 

அறிக்லகயின்படி, ஆராய்சச்ியாைரக்ை் உெகின் மிகச ் சிறிய படப் புை்ைிகலைக் 

கண்டறிந்துை்ைனர.் 

❖ இந்தப் படப் புை்ைிகை் சாதாரணத் திறன்நபசி படப் புை்ைிகலை விட மிெ்லியன் மடங்கு 

மிகச ்சிறியது.  

❖ இெற்லறப் பிரகாசமான சூரிய ஒைியிெ் காண முடியும். எனநெ இலெ ஆற்றலெச ்

நசமிக்கும் திறன் லகாண்டது. 

❖ இந்தப் புை்ைிகை் தங்கத்தின் மிகசச்ிறிய துகை்கைிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன 

(அைவு-மீட்டலர விட பெ மிெ்லியன் மடங்கு குலறவு). 

❖ இந்தப் புை்ைிகை் பாலிஅனிலெனின் லமெ்லிய ஒடட்ும் பூசச்ுடன் பிரதிபலிப்புப் பரப்பிெ் 

சிக்கிக் லகாை்கின்றன. 

❖ இந்தப் பூசச்ானது மின்சாரம் லசலுத்தப்பட்டவுடன் இரசாயனமாக மாறுகின்றது. இதனாெ் 

படப் புை்ைிகைானது நிறமாலெ முழுெதும் அலனதத்ு ெண்ணங்கலையும் 

காண்பிக்கின்றது.  

 

விலை குலறவான நநாயறிதை் நசாதலன 

❖ மும்லபயிெ் உை்ை நதசிய நநாய்த்தடுப்பு ஆய்வியெ் நிறுவனமானது 

பின்வருவனவை்ளைக் கண்டறிவதை்காக விளல குளைவான “பாய்ன்ட் ஆப் பகர”் என்ை 

விளரவான பநாயறிதல் பொதளனளய வடிவளமதத்ுள்ளது. 

o மிகக் கடுளமயான ஹீபமாபிலியா A 

o பவான் வில்லிபிராண்ட் பநாய் (VWD - Von Willebrand Disease) 

❖ பமபல குறிப்பிடட்ுள்ள 2 பநாய்களளக் சகாண்ட பநாயாளிகள் மூளளயிலிருந்து இரத்தக் 

கசிவு, இளரப்ளபயிலிருந்து இரத்தக் கசிவு, மூக்கு அல்லது ஈறுகளிலிருந்து இரத்தக் கசிவு 

பபான்ை உயிருக்கு ஆபத்து விளளவிக்கும் விளளவுகளளக் சகாண்டிருப்பாரக்ள். 

❖ இந்திய மருதத்ுவ ஆராய்ெச்ிக் குழுவின்படி இந்த பரிபொதளனப் சபாருடக்ளின் மதிப்பு 

ரூ.50 ஆகும். ஆனால் இவை்றின் தை்பபாளதய மதிப்பு ரூ.4000 முதல் ரூ.10,000 வளரயாக 

உள்ளது. 
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VWD 

❖ இது காணப்படாத அல்லது குளைபாடு சகாண்ட பவான் வில்லிபிராண்டு காரணியினால் 

(Von Willebrand Factor - VWF) ஏை்படக்கூடிய ஒரு மரபணுக் பகாளாைாகும். 

❖ VWF என்பது ஒரு இரத்தக் கசிவுப் புரதமாகும்.  

❖ இரத்தப்பபாக்கு ஏை்படும்பபாது VWF ஆனது இரத்தத் தடள்ட அணுக்களள ஒன்ைாக 

இளணப்பதை்கும் இரத்தப் பபாக்ளகத் தடுக்க ஒரு உளைளவ உருவாக்குவதை்கும் 

உதவுகின்ைது. 

❖ குளைபாடு உள்ள மக்கள் பபாதிய VWF-ஐக் சகாண்டிருப்பதில்ளல.  

❖ எனபவ, இது இரத்தம் உளையவும் இரத்தக் கசிளவத் தடுக்கவும் அதிக பநரத்ளத எடுதத்ுக் 

சகாள்ளும்.  

 

புதிய தலைமுலற பநகிழிப் பபாருட்ைள் 

❖ ொரன்ஸ் லபரக்்நெ நதசிய ஆய்ெகத்லதச ் நசரந்்த அலமரிக்க ஆராய்சச்ியாைரக்லைக் 

லகாண்ட ஒரு குழுொனது மறுசுைற்சி லசய்யப்படக்கூடிய புதிய தலெமுலற 

லநகிழிகலை உருொக்கியுை்ைது. 

❖ இது பாலி லடக்நடாஎனலமன் அெ்ெது பிடிநக லநகிழி என்று லபயரிடப்படட்ுை்ைது. 

❖ இெற்லறத் தரம் மற்றும் லசயெ்பாட்டின் இைப்பு இெ்ொமெ் நிறம், ெடிெம் மற்றும் உருெம் 

லகாண்ட ஒரு புதிய லபாருைாக மறுசுைற்சி லசய்ய முடியும். 

இது எவ்வாறு நவறுபடுகின்றது? 

❖ நலடமுலறயிெ் உை்ை லநகிழிகைானது பாலிமரக்ைாெ் தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ நமாலமரக்ை் எனப்படும் மீண்டும் நிகழும் குலறந்த அைவு காரப்ன் அெகுகலைக் 

லகாண்டுை்ை லபாருடக்லை பாலிமரக்ை் லகாண்டிருக்கும். 

❖ இந்த நமாலமரக்ளுடன் நசரக்்கப்படும் கூடுதொன இரசாயனங்கை் பிரிக்க முடியாத 

பிலணப்புகலை ஏற்படுதத்ுகின்றன. 

❖ மிக அதிகமாக மறுசுைற்சி லசய்யப்படும் PET (பாலி எத்திலீன் சடரப்தபலட்) என்ை 

சநகிழியும் கூட 20-30 ெதவிகிதம் என்ை அளவில் தான் மறுசுழை்சி செய்யப்படுகின்ைது. 

❖ ஆனால் PDK சநகிழியில் உள்ள பமாபனாசமரக்ளள அதிக அமிலத ் தன்ளம சகாண்ட 

களரெலில் ளவதத்ு எடுப்பதன் மூலம் கூடட்ுெ ் பெரக்்ளகப் சபாருடக்ளிலிருந்து 

பிரிதச்தடுக்க முடியும்.  
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பிரபஞ்சத்தின் குளிரிை் இருந்து மின்சாரம் 

❖ ஸ்டான்ஃநபாரட்ு பெ்கலெக்கைகத்தின் அறிவியொைரக்ை் முதன்முலறயாக 

பிரபஞ்சத்தின் குைிரின் அகசச்ிெப்பு ஒைிமின் இருொயிலிருந்து அைவிடக் கூடிய 

அைவிற்கு மின் உற்பத்தி லசய்ெது சாத்தியம் என லசயெ்முலற விைக்கம்  

அைிதத்ுை்ைனர.்  
❖ இந்த அகசச்ிெப்பு குலறக்கடத்திகைானது  மின்சார உற்பத்திக்காக  பூமிக்கும் 

விண்லெைிக்குமிலடநயயான லெப்பநிலெ நெறுபாடல்டப் பயன்படுதத்ுகின்றது. 
❖ இந்தப் புதிய சாதனமானது ஒரு சதுர மீட்டருக்கு 64 நாநனா ொடஸ்் என்ற அைவிற்கு 

மின்சாரத்லத உற்பத்தி லசய்கின்றது. 

 
 

உைகின் முதை் பபற்நறார் வாரியான மரபணு 

❖ நதசிய பாெ்லபாருடக்ை் நமம்பாடட்ு ொரியமானது உெகிெ் முதெ்முலறயாக   “NDDB ABRO 

Murrah” என்றலைக்கப்படக்கூடிய நதிநீர ் எருலமகைின் ஒரு முழுலமயான சந்ததியினர ்

ொரியான மரபணுத் லதாகுப்லப உருொக்கியுை்ைது. 
❖ இது உை்நாடட்ு காெ்நலடயினங்கை் மற்றும் அெற்றின் கெப்பினங்களுக்லகன 

உருொக்கப்பட்ட ஒரு திருத்தியலமக்கப்பட்ட மரபுெழி சிெ்லுொன இந்து சிப் (INDUSCHIP) 

என்பதின் லெற்றிகரமான துெக்கதத்ிற்குப் பிறகு கண்டறியப்படட்ுை்ைது. 

❖ சிறந்த துெ்லியத் தன்லமலய உறுதி லசய்ெதற்காக, முதன்முலறயாக ஒரு எருலமயின் 

தனி முலறலமலயப் பிரிப்பதற்காக தாய், தந்லத, சந்ததி ஆகிய மூன்லறயும் லகாண்ட  
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முப்பிலணப்பு முலறயானது பயன்படுத்தப்படட்து. 

 

மிைப்பபரிய திட்டங்ைள் 

❖ இந்திய விண்லெைி ஆராய்சச்ி நிறுெனமானது (Indian Space Research Organisation - ISRO) 

சந்திரயான் – 2 உை்ைிட்ட ஏழு மிகப்லபரிய திட்டங்களுக்குத் திட்டமிடட்ுை்ைதாக 

சமீபத்திெ் அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ இலெ அடுத்த பதத்ு ஆண்டு காெத்திெ் விண்லெைியிெ் லசலுத்தப்படவிருகின்றன. 
❖ நமலும் இது அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கான லதாலெநநாக்குத் திட்டத்லதயும் 

தயாரித்துை்ைது. 
❖ திட்டமிடப்படட்ுை்ைத்   திட்டங்கை் பின்ெருமாறு 

திட்டம் ஆய்வின் நநாை்ைம் 

ெந்திரயான் – 2 நிலவு 

மங்கள்யான் – 2 செவ்வாய் 

ஆதித்யா – எல் 1 சூரியன் 

சவள்ளித ்திட்டம் சவள்ளி 

ெந்திர துருவ ஆய்வு நிலவு 

எக்ஸ்பபாொட் (XPOSAT) அண்டக் கதிரியக்கம் 

சவளி உலகிை்கு அப்பால் 

(Exoworlds) 

சூரியக் குடும்பத்திை்கு அப்பால் 

நிகழ்த்தப்படும் ஆய்வு 

❖ ISRO நிறுவனம் ெந்திரயான் – 2, XPOSAT மை்றும் ஆதித்யா – எல்1 ஆகிய மூன்று திட்டங்களள 

மடட்ுபம செயல்படுதத்ுவதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ மை்ை அளனதத்ுத் திட்டங்களும் திட்டமிடப்படும் நிளலயில் உள்ள மற்றும் இறுதி வடிவம் 

சபைாத திட்டங்களாகும்.  

 

அை்டிமா துநை  

❖ அெ்டிமா துநெ என்ற விண்லபாருைின் நமற்பரப்பிெ் பனிக்கட்டி நீர,் லமத்தனாெ் மற்றும் 

கரிம மூெக்கூறுகை் ஆகிய தனித்துெம் ொய்ந்த கெலெ இருப்பதற்கான ஆதாரத்லத 

நாசா கண்டறிந்துை்ைது. 

❖ தற்லபாழுது ெலர விண்கெத்தினாெ் ஆய்வு லசய்யப்படட் பனிப் லபாருடக்ைிலிருந்து 

மிகவும் நெறுபடட்தாக இந்தக் கெலெ உை்ைது. 
❖ அெ்டிமா துநெ என்பது லதாலெதூரத்திெ் உை்ை ஒரு அறியப்படாத உெகம் என்பலதக் 

குறிக்கும் ஒரு கிநரக்க - இெத்தீன் லசாற்கூறாகும்.  
❖ இதன் அறிவியெ் லபயர ்2014MU69 என்பதாகும். 
❖ இது தை்சபாழுது செயல்படட்ுக் சகாண்டிருக்கும் நியூ ோரிென்ஸ் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக ேபிள் விண்சவளி சதாளலபநாக்கிளயப் பயன்படுதத்ி மாரக்் பூய் 

என்பவரால் 2014 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ இது சநப்டியூனுக்கு அப்பால் குயுப்பர ் படள்டயில் (Kuiper belt) அளமந்துள்ள ஒரு 
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விண்லபாருைாகும். 

❖ நியூ ோரிென் திட்டமானது குயுப்பர ் படள்டயிெ் உை்ை சபாருடக்ளளக் 

கண்டறிவதை்காக 2006 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்படட்து.  

குயுப்பர் படல்ட 

❖ குயுப்பர ்படள்ட என்பது சூரிய மண்டலத்திை்கு சவளிப் புைத்தில் உள்ள தடட்ு பபான்ை ஒரு 

அளமப்பாகும். 

❖ இது பூமியிலிருந்து பதாராயமாக 6.4 பில்லியன் கிபலா மீட்டர ் சதாளலவில் 

அளமந்துள்ளது.  

❖ இது மனிதனால் இதுவளர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகத ் சதாளலவில் உள்ள ஒரு 

உலகமாகும். 

❖ குயுப்பர ் படள்டயானது அதிகாரப் பூரவ்மாக அங்கீகரிக்கப்படட் பின்வரும் மூன்று 

குறுங்பகாள்களுக்குத் தாயகமாக விளங்குகின்ைது.  

o புளூட்படா  

o ேவ்மியா 

o பமக்பமக் 

❖ புளூட்படா முதலில் ஒரு பகாளாகக் கருதப்பட்டது. ஆனால் குயுப்பர ் படள்டயின் ஒரு 

பகுதியாக புளூட்படாவானது 2006 ஆம் ஆண்டில் ஒரு குறுங்பகாளாக மீண்டும் 

வளகப்படுத்தப்படட்து.  

❖ குயுப்பர ் படள்டயினுள் இருக்கும் சபாருடக்ள் சநப்டியூனிை்கு அப்பால் உள்ள 

சபாருடக்ளாகக் கருதப்படுகின்ைன. 

 

நிைவிை் பபண் 

❖ “ஆரட்ட்ிமிஸ்” என்ற திட்டத்ளதச ் செயல்படுதத்ுவதை்கான காலத்ளத நாசா 

சவளியிடட்ுள்ளது.  

❖ இந்தத ் திட்டத்தின் பநாக்கம் நிலவிை்கு விண்சவளி வீரரக்ளள எடுதத்ுெ ் செல்வதாகும். 

இது குறிப்பாக நிலவில் முதல் சபண் வீராங்களன தளரயிைங்குவளத பநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ அப்நபாநொ நிெவுத் திட்டம் கிநரக்க கடவுைான அப்நபாநொ நிலனொக 

லபயரிடப்படட்ுை்ைது. 

❖ ஆரட்்டிமிஸ் என்பது கிபரக்கப் புராணத்திெ் அப்பபாபலாவின் இரடள்டச ் ெபகாதரிகள் 

ஆகும். 

❖ திட்டமிடப்படட்ுள்ள ஆரட்்டிமிஸ் வரிளெயிொன திட்டங்கள் பின்வருமாறு 

ஆரட்்டிமிஸ் 1 நிலளவெ ் சுை்றி செலுத்தப்படவிருக்கும் ஒரு ஆளில்லா விண்லெைித ்

திட்டம் 

ஆரட்்டிமிஸ் 2 நிலளவெ ் சுை்றி செலுத்தப்படவிருக்கும் மனிதரக்ளளக் சகாண்ட ஒரு 

திட்டம் 

ஆரட்்டிமிஸ் 3 முதல் சபண் விண்சவளி வீராங்களன உள்பட விண்சவளி வீரரக்ள் 

நிலவில் தளரயிைங்குவது 
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❖ இந்த மூன்று திட்டங்களும் ஒரு மிகப்சபரிய செலுத்து வாகனமான பபாயிங் மூெமான  

விண்சவளி செலுத்து அளமப்பினால் செலுத்தப்படவிருக்கின்ைன. 

❖ இவை்ளைத் தவிரத்த்ு, இந்தத ் திட்டம் நிலவின் துளண நிளலயமான “பகட்நெ” எனும் 

நிலெயத்திற்கான கடட்ுமானத ்சதாகுதிகளளயும் சகாண்டு செல்லவிருக்கின்ைது.  

❖ இந்தத ் திட்டெ ் செலுத்துதல்கள் தனியார ் விண்சவளி நிறுவனங்களால் பமை்சகாள்ளப் 

படவிருக்கின்ைன.  

 

பழலமயான பனி யுைம் 

❖ சிகாநகா பெ்கலெக் கைகத்லதச ் நசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை், பனி யுகத்லதச ் நசரந்்த 

கடெ் நீரின் மீதமுை்ைெற்லறக் கண்டறிந்துை்ைனர.்  

❖ இெரக்ை் மாெத்தீலெ உருொக்கும் சுண்ணாம்புக் கெ் படிவுகலை ஆய்வு லசய்யும் நபாது 

இெற்லறக் கண்டுபிடிதத்னர.் 
❖ இந்த ஆய்வு ஆை்புவி மாதிரிக்கான கூடட்ுக் கடலியெ் நிறுெனங்கைின் (Joint Oceanographic 

Institutions for Deep Earth Sampling - JOIDES)  கப்பலிலிருந்து நமற்லகாை்ைப்பட்டது. 

❖ புவியின் கருப் பகுதியின் மாதிரிகலை நசகரிதத்ு அெற்லற ஆய்வு லசய்ெதற்காக 

ஆை்கடலின் தலரப்  பரப்பிற்குை் துலையிடப்பட்டது. 
❖ பருெ நிலெ மாற்றம், புவியியெ் அலமப்பு மற்றும் புவியின் ெரொறு ஆகியலெப் பற்றி 

அறிந்துக் லகாை்ெதற்காக ஆராய்சச்ியாைரக்ை் இந்தத் தகெெ்கலைப் 

பயன்படுதத்ுகின்றனர.்  
 

ஆந்த்நராநபாசீன் ைாைம் 

❖ ஆந்த்நராநபாசீன் பணிக் குழுவிெ் உை்ை  34 உறுப்பினரக்ை் ஒரு புதிய புவியியெ் 

சகாப்தமான ஆந்த்நராநபாசீன் காெகட்டத்லதத் நதரந்்லதடுப்பதற்கு ஆதரொக 29-4 

என்ற கணக்கிெ் ொக்கைிதத்ுை்ைனர.் 

❖ இது 11,700 ஆண்டுகளுக்கு முன் லதாடங்கிய நஹாநொசீன் காெகட்டத்தின் முடிலெக் 

குறிக்கின்றது. 
❖ ஆந்த்நராநபாசீன் என்ற லசாற்கூறானது நநாபெ் பரிசு லபற்றெரான பாெ் குரூடல்சன் 

மற்றும் யூேுன் ஸ்நடாரல்மன் ஆகிநயாராெ் 2000 ஆம் ஆண்டிெ் ஏற்படுத்தப்பட்டது.  
❖ ஆந்த்நராநபாசீன் காெகட்டம் மனித நடெடிக்லககை் பூமியின் மீது உை்ை பெ 

நிலெலமகை் மற்றும் லசயெ்முலறகை் ஆகியெற்லற மாற்றியுை்ைலதக் குறிக்கக் கூடிய 

தற்நபாலதய புவியியெ் காெகட்டமாகும். 
❖ ஆராய்சச்ியாைரக்ை் ஆந்த்நராநபாசீன் காெகட்டத்லத உருொக்கிய “தங்கக் குறியீடல்ட” 

எதிரப்ாரத்த்ு ஆய்வு செய்து வருகின்ைனர.் 
❖ தங்கக் குறியீடு என்பது புதிய ெகாப்தத்ளத உருவாக்கத் தூண்டும் ஒரு ெரவ்பதெ 

அளவிலான குறியீடாகும். 

❖ உதாரணமாக  1950 ஆம் ஆண்டுகளின் சதாடக்கத்தில் இருந்து  நிகழ்த்தப்படட் 
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அணுகுண்டு பொதளனயினால் உலகம் முழுவதும் பரவிய செயை்ளக கதிரியக்கச ்

சிளதவு மூெமான அணுக்கரு நிகை்வு.  

அதிைாரப் பூரவ் அலமப்புைள் 

❖ இந்தப் பரிந்துளர ெரவ்பதெ பாளை அடுக்கியல் ஆளணயத்திை்கு (International Commission 

on Stratigraphy) அனுப்பப்படவிருக்கின்ைது. இது அதிகாரப் பூரவ் புவியியல் காலகட்ட 

அட்டவளணளய நிரவ்கிக்கின்ைது. 

❖ இறுதி ஒப்புதொனது ெரவ்பதெப் புவியியல் அறிவியல் ஒன்றியத்தினால் வழங்கப்படும்.  

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

பைாண்லடை் ைடலை – மரபணு பன்முகத் தன்லம 

❖ லகாண்லடக் கடலெயின் (Cicer arietinum) மரபணு பன்முகத் தன்லமயிலன சரெ்நதச 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் கண்டறிந்துை்ைனர.் 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கூடட்ு நிறுெனங்கை் 

o பகுதியைவு ெறண்ட லெப்ப நிலெப் பகுதிக்கான இந்தியாவின் சரெ்நதசப் பயிரக்ை் 

ஆராய்சச்ி நிறுெனம் (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics - ICRISAT) 

o சீனாவின் பிஜிஐ-லசன்லசன்.  

❖ இந்தியாவிெ் விலையும் லகாண்லடக் கடலெயின் 176 ெரிலசகை் உை்ைிடட் 429 

மரபணுக்கைின் ெரிலசயாக்கத்லத ஆராய்சச்ியாைரக்ை் நிலறவு லசய்துை்ைனர.் 

❖ இந்தத் திட்டமானது பின்ெரும் பண்புகலைக் லகாண்ட லகாண்லடக் கடலெயின் புதிய 

இனங்கலை உருொக்குெலத நநாக்கமாகக் லகாண்டுை்ைது. 

o அதிக மகசூெ் 

o நநாய் மற்றும் பூசச்ிகலை எதிரத்்தெ் 

o பருெநிலெ மாற்றத்லத எதிரத்்தெ் 

❖ லகாண்லடக் கடலெ என்பது உெகிெ் மிகப் பரெொக ெைரும் அெலர ெலககைிெ் 

இரண்டாம் இடத்திெ் உை்ைது.  

 

எவபரஸ்ட் மலையிை் உள்ள ைழிவுப் பபாருட்ைள் 

❖ நநபாைமானது 45 நாடக்ை் நலடலபறும் எெலரஸ்ட் மலெலயச ் சுத்தப்படுதத்ும் 

முகாலமத் லதாடங்கியுை்ைது. 

❖ இது எெலரஸ்ட் மலெயிலிருந்து 3000 கிநொகிராம் எலட லகாண்ட திடக் கழிவுகலைச ்

நசகரிதத்ுை்ைது. 

❖ நம 29 அன்று இந்த முகாமானது நிலறவு லபறவிருக்கின்றது. 

❖ 1953 ஆம் ஆண்டிெ் எட்மண்ட் ஹிெ்ெரி மற்றம் லடன்சிங் நாரந்க ஆகிநயாராெ் எெலரஸ்ட் 

மலெயின் முதொெது மாநாடு நடத்தப்பட்டது. இது ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 29 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  
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ஊடைம் மற்றும் பருவ நிலை மாற்றம் 

❖ பருெ நிலெ நடெடிக்லக மற்றும் நபரிடலர எதிரல்காை்ளுதெ் மீதான ஆசிய-பசிபிக் 

ஒைிபரப்பு கூட்டலமப்பு (ABU - Asia Pacific Broadcasting Union) ஊடக மாநாட்டின் 5-ெது 

பதிப்பானது காத்மாண்டுவிெ் நடத்தப்பட்டது.  

❖ இரண்டு நாள் மாநாட்டின் கருதத்ுருவானது, “நீடித்த எதிரக்ாலத்திை்கான ஊடகத் தீரவ்ுகள்: 

உயிரக்ளளப் பாதுகாத்தல், வலிளமயான ெமூகங்களளக் கட்டளமத்தல்” என்பதாகும். 

 

❖ இந்த மாநாடானது பின்வருவனவை்ளை பநாக்கங்களாகக் சகாண்டுள்ளது. 

o பருவ நிளல நடவடிக்ளக மை்றும் பபரிடளர எதிர ்சகாள்ளுதளல ஊக்குவிப்பதை்கு 

ஊடகத்தின் திைளனப் பயன்படுதத்ுதல். 

o ஒதத்ுளழப்பு மை்றும் கூடட்ு செயல்முளைத் திட்டங்களுக்காக பங்குதாரரக்ளள 

ஊடக உறுப்பினரக்ளுடன் இளணத்தெ். 

❖ ABU ஆனது 1964 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்படட்து. இதன் தளலளமயகம் பகாலாலம்பூரில் 

அளமந்துள்ளது.   

 

வறண்டு பைாண்டிருை்கும் வடகிழை்கு இந்தியா 

❖ இந்தியாவின் ஈரப்பதம் மிக்க பகுதிகைிெ் ெடகிைக்கு இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

❖ ஆனாெ் இது கடந்த 30 ஆண்டுகைாக மிக நெகமாக ெறண்டு லகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ புநனவிெ் உை்ை இந்திய லெப்பமண்டெ ொனிலெயியெ் நிறுெனம்  மற்றும் அஸ்ஸாம் 

பெ்கலெக்கைகம் ஆகியெற்லறச ் நசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் இதற்கான காரணத்லத 

ஆய்வு லசய்தனர.் 

❖ குலறந்த பருெ மலைப் லபாழிொனது துலண லெப்பமண்டெப் பசிபிக் கடலின் இயற்லக 

மாை்ைங்களுடன் சதாடரப்ுளடயது என்று அவரக்ள் கூறியுள்ளனர.் 

 

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


                   
 

 

  

பத்தாண்டு ைாை பசிபிை் அலைவுைள் 

❖ பத்தாண்டு கால பசிபிக் அளலவுகள் (PDO - Pacific decadal oscillation) என்பது குறிப்பாக வட 

பசிபிக் கடலில் நிகழும் அளலவுகளின் அளமப்பாகும்.  

❖ இது வடகிழக்கு இந்தியாவின் பகாளடக்கால பருவமளழப் சபாழிளவப் பாதிக்கின்ைது. 

❖ PDO என்பது எல்நிபனா, லா நிபனாளவப் பபான்ை ஒரு கடல் நிகழ்வாகும். 

❖ ஆனால் இதன் தாக்கமானது பத்தாண்டு காலத்திை்கு நீடிக்கின்ைது.  

 

பாஜிராவ் 

❖ செயை்ளகெ ் சூழலில் ளவதத்ு வளரக்்கப்பட்ட களடசியான ஒரு சவள்ளளப் புலியானது 

மும்ளபயில் உள்ள ெஞ்ெய் காந்தி பதசியப் பூங்காவில் ெமீபத்தில் இைந்தது. 

❖ சவள்ளளப் புலியானது புலிகளின் ஒரு தனித்த துளண இனங்கள் அல்ல. 

❖ இந்தப் புலிகள் பின்வரும் காரணங்களினால் சவள்ளளயாக இருக்கின்ைன. 

o சிவப்பு அல்லது மஞ்ெள் நிைமுளடய “பிபயாசமலளனன்” என்ை நிைமி குளைவாக 

இருத்தல். 

o தனிதத்ுவ ஒடுங்கு மரபணுக்கள் காணப்படுதல். 

❖ தை்சபாழுது இயை்ளக வாழிடங்களில் சவள்ளளப் புலி இனங்கள் இல்ளல. 

❖ சவள்ளளப் புலியானது மத்தியப் பிரபதெத்தின் பரவா வனப் பகுதியில் களடசியாக 

இயற்லகயான முலறயிெ் காணப்பட்டது. 

சஞ்சய் ைாந்தி நதசியப் பூங்ைா 

❖ மும்லபத் தலெநகர ் பகுதிக்குை் தற்லபாழுது அலமந்திருக்கும் முக்கியமான நதசியப் 

பூங்காக்கைிெ் இதுவும் ஒன்றாகும். 

❖ இந்தப் பூங்காொனது பாலறக் குன்றுகைிலிருந்து லசதுக்கப்பட்ட 2400 ஆண்டுகை் பைலம 
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ொய்ந்த கன்நஹரி குலககலைக் லகாண்டுை்ைது. 

❖ இந்த இடமானது மிக முக்கியமான புத்த மதக் கெ்வி லமயமாகும். 

 

பை்லுயிரப்் பபருை்ை  அறிை்லை 

❖ சரெ்நதச அறிவியெ் அலமப்பான “பல்லுயிரப்் சபருக்கம் மை்றும் சுை்றுெச்ூழல் பெளவகள் 

மீதான அரொங்கங்களுக்கிளடபயயான அறிவியல் – சகாள்ளக தளம்” (IBPES - 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) என்ை 

நிறுவனமானது உலகின் சூழலியல் அழிவு மீதான ஒரு விரிவான அறிக்ளகளய 

சவளியிடட்ுள்ளது.  

❖ இது மனித நடவடிக்ளகயானது தை்சபாழுதுள்ள மில்லியனுக்கும் பமை்படட் தாவர மை்றும் 

விலங்கு இனங்களள அெச்ுறுதத்ுகின்ைது  என்று கூறுகின்ைது. 

❖ புவியின் நிலப் பரப்பில் 75 ெதவிகிதமும் கடல்ொர ் பரப்பில் 66 ெதவிகிதமும் 

“குறிப்பிடதத்க்க வளகயில்” மாை்றியளமக்கப்படட்ுள்ளன. பமலும் 85 ெதவிகிதத்திை்கும் 

பமை்பட்ட ஈர நிலங்கள் லதாலெக்கப்படட்ுள்ளன.  

❖ IBPES என்பது 2012 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா. உறுப்பு நாடுகளினால் உருவாக்கப்படட் 

அரொங்கங்களுக்கிளடபயயான ஒரு தனிெ ்சுதந்திர அளமப்பாகும். 

❖ இதன் தளலளமயகம் சேரம்னியில் உள்ள பான் நகரில் அளமந்துள்ளது. 

❖ IBPES-ன் குறிக்பகாள்கள் பின்வருமாறு 

o பல்லுயிரப்் சபருக்கம் மை்றும் சுை்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பிை்கான அறிவியெ்சார ்

சகாள்ளக இளடமுகத்ளத வலுப்படுத்தல். 

o பெ்லுயிரப்் லபருக்கத்தின் நீடித்த பயன்பாடு 

o நீண்ட காெ மனித நெம் 

o நீடித்த ெைரச்ச்ி 

 

புதிய வலக குழிப் பாம்பு 

❖ அநசாக் நகப்டன் தலெலமயிொன ஊரெ்ன அறிவியலெச ்நசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் 

சிெப்பு நிறம் லகாண்ட ஒரு புதிய ெலக குழிப் பாம்பு இனங்கலைக் கண்டறிந்துை்ைனர.் 

❖ இலத அெரக்ை் அருணாசச்ெப் பிரநதசத்தின் நமற்கு காலமங் ெனப் பகுதிகைிெ் 

கண்டறிந்துை்ைனர.் 

❖ இது டல்ரலமரிசுரூஸ் அருணாசச்லென்சின் என்று லபயரிடப்படட்ுை்ைது. 

❖ அருணாசச்ெப் பிரநதசத்தின் லபயரிெ் குழிப் பாம்லபக் லகாண்ட ஒநர மாநிெம் இந்த 

மாநிெம் மடட்ுநம. 

❖ அருணாசச்ெப் பிரநதசத்திெ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தப் பாம்பு இனத்திற்கு முன்பு 4 

இந்தியா பழுப்பு நிறப் பாம்புகலைக் லகாண்டு இருந்தது.  

❖ ஊரெ்ன அறிவியெ் என்பது ஊரெ்ன மற்றும் ஈரிட ொை்விகலைக் குறிதத்ுப் படிக்கும் 

விெங்கியலின் ஒரு பிரிொகும்.  
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ஆசிய சிங்ைம் 

❖ ஆசியச ்சிங்கத்தின் ஒடட்ு லமாத்த மரபணுொனது லஹதராபாத்திெ் உை்ை  சிஎஸ்ஐஆர ்– 

செல் மை்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் ளமயத்ளதெ ்(CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology) 

பெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ளால் முதன்முலறயாக வரிளெயாக்கப்படட்து. 

❖ இது ஆசியெ ் சிங்கங்களின் பரிணாம வளரெ்ச்ிளய அறிந்து சகாள்ளுவதை்கும் இந்த 

இனங்களின் சிைந்த பமலாண்ளமளய ஏை்படுதத்ுெதற்கும்  ஆராய்ெச்ியாளரக்ளுக்கு 

உதவும். 

❖ ஆசியச ் சிங்கங்களில் ஒரு  குறிப்பிடத்தக்க அம்ெம் அதன் அடிவயிை்றின் வழிபய 

செல்லும் பதாலின் நீளமான மடிப்பு ஆகும். இது ஆப்பிரிக்க சிங்கங்களில் 

காணப்படுவதில்ளல. 

❖ ஆசியெ ் சிங்கங்களின் ஒபர வாழிடம் கிர ் பதசியப் பூங்கா மை்றும் வன விலங்கு 

ெரணாலயம் ஆகும்.  

 

 

பழுப்பு ைரடி மீள்நதான்றை் 

❖ ஒரு நூற்றாண்டிற்கும் நமொன காெங்களுக்குப் பிறகு நபாரச்ச்ுக்கலிெ் பழுப்பு கரடியின் 

மீை்நதான்றொனது ெனவிெங்கு நிபுணரக்ைாெ் உறுதிலசய்யப்பட்டது. 

❖ இந்தக் கரடியானது லபரும்பாலும் ெடக்கு ஸ்லபயின் நாட்டிெ் உை்ை நமற்கு 

காண்டாபிரியன் மலெப் பகுதிலய ொழும் இடமாகக் லகாண்டது. 

❖ 19 ஆம் நூற்றாண்டிநெநய பழுப்பு கரடியானது நபாரச்ச்ுகலிெ் அழிந்து விட்டது. 

❖ தற்நபாது இந்தக் கரடியானது ெடகிைக்கு நபாரச்ச்ுகலிெ் உை்ை மான்லடசின்நஹா 

நதசியப் பூங்கா மற்றும் ப்ரகான்கா கம்யூன் பகுதியிெ் காணப்படட்ுை்ைது.  
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உறுப்பினர் நாடுைளின் மாநாடு 

❖ பின்ெரும் ஒப்பந்தங்கைின் உறுப்பினரக்ை் நாடுகைின் மாநாட்டின் (Conference of the Parties- 

COP) பெ்நெறு அமரவ்ுகை் ஸ்விடச்ரெ்ாந்திெ் உை்ை லேனீொ சரெ்நதச மாநாடட்ு 

லமயத்திெ் நலடலபற்றது. 

o நபசெ் ஒப்பந்தத்தின் 14ெது உறுப்பினர ்நாடுகைின் மாநாடு (BC COP-14)  

o நராட்டரட்ாம் ஒப்பந்தத்தின் 9ெது உறுப்பினர ்நாடுகைின் மாநாடு (RC COP-9 ) 

o ஸ்டாக்நஹாம் ஒப்பந்தத்தின் 9ெது உறுப்பினர ்நாடுகைின் மாநாடு (SC COP-9) 

❖ இந்த மாநாட்டின் கருதத்ுருொனது, “தூய்ளமயான பகாள், ஆபராக்கியமான மக்கள் : 

பவதிப்சபாருடக்ள் மை்றும் கழிவுகளின் சிைந்த பமலாண்ளம” என்பதாகும். 

❖ இந்த மாநாட்டில் சநகிழிெ் கழிவுகளளக் கடட்ுப்படுதத்ுவதை்கு 187 நாடுகள் 

உறுதியளித்தன. ஆனால் அசமரிக்கா இந்த உறுதியளிப்பில் பங்பகை்க மறுதத்ுவிட்டது. 

❖ Cop14-இெ் தளடத் திருத்தத்ளத நளடமுளைக்கு சகாண்டு வருவதை்கான மூபலாபாய 

கட்டளமப்பு மை்றும் அபாயகரமான கழிவுகள் மை்றும் இதரக் கழிவுகளின் தடுப்பு, 

குளைப்பு மை்றும் மீடச்டடுப்பு மீதான காரட்ாஜீனா பிரகடனம் ஆகியளவ உள்ளிட்ட 

ஒப்பந்தங்களள நளடமுளைப்படுதத்ுவது சதாடரப்ான விெகாரங்கை் 

உறுப்பினரக்ளிளடபய விவாதிக்கப்பட்டன. 

நபசை் ஒப்பந்தம் 

❖ இது அபாயகரமான கழிவுகளின் எல்ளல தாண்டிய நகரவ்ுகளள கடட்ுப்படுதத்ுதல் 

மை்றும் அவை்றின் சவளிபயை்ைம் மீதான பபெல் ஒப்பந்தம் எனவும் அறியப்படுகிைது. 

❖ இந்த ெரவ்நதச ஒப்பந்தமானது அபாயகரமான கழிவுகளானது எெ்லெத் தாண்டிக் 

லகாண்டு லசெ்ெளதக் குளைப்பளதயும் குறிப்பாக வளரெ்ச்ியளடந்த நாடுகளிலிருந்து 

குளைந்த வளரெ்ச்ியுளடய நாடுகளுக்கு அபாயகரமான கழிவுகள் இடமாை்ைம் 

செய்யப்படுவளத தடுப்பளதயும் குறிக்பகாளாகக் சகாண்டுள்ளது.  

நராட்டர்டாம் ஒப்பந்தம் 

❖ இது சரெ்நதச அைவிொன ெரத்்தகத்திெ் சிெ அபாயகரமான நெதிப்லபாருடக்ை் மற்றும் 

பூசச்ிக் லகாெ்லிகை் மீதாக முன்னநர அறிவிக்கப்படட்ு ஒப்புதெ் அைிக்கப்படட் 

நலடமுலறகை் மீதான நராட்டரட்ாம் ஒப்பந்தம் எனவும் அறியப்படுகின்றது.  

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


                   
 

 

❖ இது மனித ஆநராக்கியத்லதயும் சுற்றுசச்ுைலெயும் தீங்கிலிருந்துப் 

பாதுகாப்பதற்காகவும் நெதிப்லபாருடக்லை சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த  முலறயிெ் 

பயன்படுதத்ுெதற்காகவும் சிெ அபாயகரமான நெதிப்லபாருடக்ைின் சரெ்நதச 

ெரத்்தகத்திெ் பகிரந்்தைிக்கப்பட்ட லபாறுப்புகலையும் கூடட்ுறவு முயற்சிகலையும் 

ஊக்குவிப்பலதயும் நநாக்கமாகக் லகாண்டுை்ைது.  

ஸ்டாை்நஹாம் ஒப்பந்தம் 

❖ இது நிலெயான கரிம மாசுபடுத்திகைின் மீதான ஸ்டாக்நஹாம் ஒப்பந்தம் எனவும் 

அறியப்படுகிறது. 

❖ இந்த சரெ்நதச ஒப்பந்தமானது நிலெயான கரிம மாசுபடுத்திகைின் உற்பத்தி மற்றும் 

பயன்பாடுகலைக் கடட்ுப்படுதத்ுெலத அெ்ெது அகற்றுெலத நநாக்கமாகக் 

லகாண்டுை்ைது. 

 

உயிரிவழிெ ்சீராக்கம் 

❖ சிஎஸ்ஐஆர ் – நதசியத் தாெரவியெ் ஆராய்சச்ி நிறுெனம் (CSIR-National Botanical Research 

Institute – CSIR/NBRI) மற்றும் ெக்நனா பெ்கலெக் கைகத்லதச ்நசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் 

மண்ணிெ் உை்ை ஆரல்சனிக் கழிவுகலை நீக்குெதற்காக 2 உை்நாடட்ு 

பாக்டீரியாக்கலைப் பயன்படுத்தினர.்  

❖ இந்த 2 பாக்டீரியாக்கை் நபசிெஸ் பிலெக்ஸ் மற்றும் அசிநனாபாக்டர ் ேுனி என்று 

லபயரிடப்படட்ுை்ைன. 

❖ இலெ ஆரச்னிக் கழிவுகை் உை்ை மண்ணிெ் உை்ை தாெரங்கைின் நெரக்ைிெ் 

ஒன்றுக்லகான்று உதவிக் லகாை்ளுதெ் என்ற முலறயின் கீை் ொை்கின்றன. இலெ நசச்ுத் 

தன்லமலய ஏற்படுத்தாமெ் நதலெயான ஊட்டச ் சதத்ுகலை தாெரங்கை் எடுதத்ுக் 

லகாை்ை உதவுகின்றன.  

❖ நமலும் இலெ தாெர ெைரச்ச்ிலய ஊக்குவிக்கின்றன. 

❖ உயிரிெழிச ்சீராக்கமானது மண் மற்றும் இதர சுற்றுசச்ூைெ்கைிெ் கெந்துை்ை கழிவுகலை 

நீக்குெதற்கு நுண் உயிரிகை், தாெரங்கை், தாெர லநாதிகலைப் பயன்படுதத்ுகின்றது. 

 

இறப்பிலிருந்து இரண்டு முலற மீளுதை் 

❖ சுமார ் 1,36,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அழிந்து நபான அெ்டப்ரா லெை்லைத் 

லதாண்லடயுலடய லரயிெ் (Aldabra white-throated rail) பறலெயானது இருமுலறயாக 

மீண்டும் பிறப்லபடுதத்ுை்ைது. 

❖ இதலன ஆராய்சச்ியாைரக்ை் பன்முலறப் பரிணாமம் என்று லபயரிடட்ுை்ைனர.் 
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❖ இது லெெ்நெறு காெகட்டங்கைிெ் அநத மூதாலதயரிலிருந்து அநதநபான்ற அெ்ெது 

அதற்கு இலணயான உடெ் அலமப்புகை் மீண்டும் பரிணாமம் லபறுெதாகும். 

❖ இது இந்தியப் லபருங்கடலின் அெ்டப்ரா பெைத் தீவிெ் ொழும் நகாழி அைவிொன ஒரு 

பறக்க முடியாத பறலெயாகும். 

❖ இது மடகாஸ்கரிெ் மடட்ுநம காணப்படுகின்றது. ஆனாெ் இந்தப் பறலெயின் புலத 

புடிெங்கை் பின்ெரும் காெகட்டத்திெ் அெ்டப்ரா பெைத் தீவிெ் காணப்பட்டன. 

o இரண்டு லெெ்நெறு காெ கட்டங்கை் 

o பெ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒெ்லொன்றும் தனியாக பிரிந்த காெ 

கட்டங்கை்.  

❖ புலதபடிெ ஆதாரதத்ுடன் இலணந்து அெ்டப்ராவின் தனிதத்ுெ மற்றும் பைலமயான 

லதாெ்லியெ் துலற பதிவுகைானது கடெ் மட்டங்கைின் மாற்றங்கை் இந்தப் பறலெ இனம் 

அழிந்து நபாெதற்கும் மற்றும் மறுகுடிநயற்ற நிகை்வுகளுக்கும் காரணமாக இருப்பலதக் 

காடட்ுகின்றது.  

உள்நாட்டு யாக் எருதுகள்  இறப்பு 

❖ மிகக் கடுலமயான பனிப் லபாழிவிலனத் லதாடரந்்து சிக்கிமிெ் உை்ை முகுதங் 

பை்ைத்தாக்கிெ் குலறந்தது 300க்கும் நமற்பட்ட நீண்ட முடிகை் லகாண்ட யாக் எருதுகை் 

இறந்து விட்டன. 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் 10 முதெ் 15 யாக் எருதுகை் இறக்கும். ஆனாெ் இந்த ஆண்டு இந்த 

எண்ணிக்லகயானது உயரந்்துை்ைது. 

❖ இமயமலெ, திலபத்திய பீடபூமி மற்றும் மங்நகாலியா ஆகிய பகுதிகைிெ் உை்ளூர,் பாெ், 

பாெ் சாரந்்த லபாருடக்ை், நபாக்குெரதத்ு மற்றும் கம்பைி ஆகியெற்றின் ஆதாரமாக யாக் 

எருதுகை் விைங்குகின்றன.  

 

மலழலய விரும்பும் பாம்பு 

❖ ஊரெ்ன அறிவியலெச ் நசரந்்த 7 உறுப்பினரக்ை் லகாண்ட ஒரு குழுொனது மிநசாரமிெ் 

விஷம் அற்ற பாம்பின் ஒரு புதிய ெலகலயப் பதிவு லசய்துை்ைது. 

❖ இதற்கு ஸ்மித்நதாபிஸ் அடம்நபாராலிஸ் எனப் லபயரிடப்படட்ுை்ைது. இது ஒரு முக்கிய 
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உயிரெ்ாை் உயிரினமாகும். 

❖ இந்திய ஊரெ்ன அறிவியலுக்கு முக்கியப் பங்காற்றியப் பிரிட்டலனச ் நசரந்்த ஊரெ்ன 

அறிவியொைரான மாெ்நகாம் ஆரத்ுர ் ஸ்மித் என்பெரின் நிலனொக இதற்கு இெரது 

லபயர ்லெக்கப்படட்ுை்ைது.  

❖ இது உை்ளூரிெ் லபாதுொக ருகம்ரூெ் அெ்ெது மலைலய விரும்பும் பாம்பு என்று 

அலைக்கப்படுகின்றது. 

❖ ெடகிைக்கு இந்தியாவிெ் சமீபத்திெ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாம்புகள்: 

மிபொரம் ஸ்மித்பதாம்பிஸ் அடம்பபாராலிஸ் நெச்ுத ்தன்ளமயை்ைது 

அருணாெெ்லப் பிரபதெம் அழும் தண்ணீர ்பாம்பு நெச்ுத ்தன்ளமயை்ைது 

அருணாெெ்லப் பிரபதெம் சிவப்பு பழுப்பு குழிப் பாம்பு நெச்ுத ்தன்ளம சகாண்டது 

 

பசன்டாய் ைட்டலமப்பு 

❖ ஒரு சரெ்நதச ஆய்வு அறிக்லகயானது நபரிடர ்அபாயக் குலறப்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகை் 

அலுெெகத்தினாெ் (United Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNDRR) லெைியிடப்படட்து. 

❖ இது மிக அதிகமான காெ நிலெ மாற்றங்கைின் காரணமாக புதிய மற்றும் மிகப்லபரிய 

பிரசச்லனகலை உருொக்கும் என்று எசச்ரித்துை்ைது. இது குறிப்பாக ஆசிய பசிபிக் 

லபாருைாதாரங்கலை இந்த அறிக்லகயிெ் குறிப்பிடட்ுை்ைது. 

❖ பின்ெருெனெற்றிலிருந்து மனிதரக்ளுக்கு அபாயங்கை் நிகழும் என்று இது கூறியுை்ைது. 

o காை்று மாசுபாடு 

o உயிரியல் அபாயங்கள் 

o சவள்ளம், நிலெெ்ரிவு மை்றும் நில நடுக்கம் பபான்ை இயை்ளகப் பபரிடரக்ள். 

❖ நாடுகள் பபரிடர ் அபாயக் குளைப்பு நடவடிக்ளகயில் முதலீடு செய்யாவிட்டால் அதன் 

வருடாந்திர சமாத்த உள்நாடட்ு உை்பத்தியில் 4 ெதவிகித அளவிை்கு சபாருளாதார 

இழப்புகள் ஏற்படும் என்று இது கணிதத்ுள்ளது. 

❖ உெகைாவிய மதீப்பீடட்ு அறிக்ளகயானது (GAR - Global Assessment Report) சென்டாய் 

கட்டளமப்ளப உடனடியாக நளடமுளைப்படுத்த பவண்டும் என்று கூறுகின்ைது. 

பசன்டாய் ைட்டலமப்பு 

❖ இது 2015 ஆம் ஆண்டிெ்  ஐ.நா. உறுப்பு நாடுகைாெ் ஏற்றுக் லகாை்ைப்படட்து. 

❖ இது நபரழிவினாெ் மரணங்கலையும் லபாருைாதார இைப்புகலையும் குலறப்பலதப் 

பற்றி விெரிக்கின்றது. 

❖ இது முன் எசச்ரிக்லக அலமப்பிெ் முதலீடு லசய்ெதன் மூெம் அபாய நிரெ்ாகத்லத 

பெப்படுதத்ுெலத நநாக்கமாகக் லகாண்டுை்ைது. 

 

எை்நிநனா நமாநடாை்கி 

❖ இந்திய லெப்ப மண்டெ ொனிலெயியெ் நிறுெனமானது 2020 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
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இந்தியாவிெ் ஏற்படவிருக்கும் எெ்நிநனா நமாநடாக்கி பின்ெரும் விலைவுகலை 

ஏற்படுதத்ும் என்று கணிதத்ுை்ைது. 

o லெப்ப அலெகைின்  நிகை்வுகலை அதிக அைவிெ் ஏற்படுத்தும் 

o லெப்ப அலெகைின் (அனெ் காற்று) காெங்கலை அதிகப்படுதத்ும். 
❖ லதன் இந்தியா மற்றும் கடநொரப் பகுதிகை் ஆகியலெ அதிக அைவு லெப்ப 

அலெயினாெ் பாதிக்கப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றன.  
❖ இந்தியாவிெ் லெப்ப அலெகைானது லபாதுொக எெ் நிநனா நிகை்வுகை் ஏற்பட்ட பின்பு 

நிகை்கின்றது.  
❖ எெ் நிநனா என்பது கிைக்கு பசிபிக் லபருங்கடெ் லெப்பமலடதெ் ஆகும். 
❖ ஆனாெ் எெ் நிநனா நமாநடாக்கி என்பது மத்திய பசிபிக் லபருங்கடெ் லெப்பமலடதெ் 

ஆகும்.  
❖ எெ் நிநனா நமாநடாக்கி நிகை்வுகளுடன் இந்தியாவிெ் எதிரக்ாெத்திெ் நிகழும் லெப்ப 

அலெகளுடன் லதாடரப்ுலடய ஒரு ஆராய்சச்ிலய நமற்லகாை்ெது இதுநெ முதெ் 

முலறயாகும். 
❖ லெப்ப அலெகை் மிக அதிக அைவிெ் நிகை்ெதற்குப் பின்ெரும் கூடுதெ் காரணிகை் 

காரணங்கைாக இருக்கும் என்று ஆராய்சச்ியாைரக்ை் கணிதத்ுை்ைனர.் 
o மண்ணின் ஈரப்பதம் குலறதெ் 

o பூமியிலிருந்து ெைிமண்டெத்திற்கு லெப்பம் கடத்தப்படுதெ்.  

 

 

சட்ட விநராதமான வனவிைங்குைள் வரத்்தைம் 

❖ சரெ்நதச உயிரியெ் பன்முகத் தன்லம தினதத்ுடன் லதாடரப்ுலடய ஒரு விழிப்புணரவ்ுப் 

பிரசச்ாரம் இந்தியாவிெ் பின்ெரும் அலமப்புகைாெ் லதாடங்கப்படட்து.  

o ஐ.நா. சுற்றுசச்ூைெ் இந்தியா 
o இந்தியாவின் ெனவிெங்குகை் மீதான குற்றத் தடுப்பு அலமப்பு 
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❖ “அலனதத்ு விெங்குகளும் தன் விருப்பத்தின் நபரிெ் இடம் லபயருெதிெ்லெ” என்ை  

முழக்கம் இந்தியாசவங்கிலும் உள்ள முக்கியமான விமான நிளலயங்களில் 

காட்சிப்படுத்தப் படவிருக்கின்ைது. 
❖ இந்தப் பிரெெ்ாரத்தின் பநாக்கம் ெட்ட விபராதமான வன விலங்குகள் வரத்்தகம் குறிதத்ு 

விழிப்புணரள்வ ஏை்படுதத்ுவதாகும்.  

பசன்லன விமான நிலையம் 

❖ விலங்குகள் பாதுகாப்பு அளமப்பான டிராபிக் (வரத்்தகத்தில் தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்குகளின் வரத்்தகப் பதிவுகள் மீதான ஆய்வு - இந்தியா) என்ை அளமப்பின்படி சதை்கு 

ஆசியா மை்றும் சதன் கிழக்கு ஆசியாவில் ெட்டவிபராத வனவிலங்கு வரத்்தகத்தின் 

ளமயமாக சென்ளன மாறி வருகின்ைது. 

❖ இந்திய நடெ்த்திர ஆளமகள், சிவப்பு செவி சகாண்ட  ஸ்ளலடர ் ஆளமகள், எறும்புத் 

திண்ணி, சுைா மீன் உறுப்புகள் ஆகியளவ சென்ளனயிலிருந்து அதிகமாகக் கடத்தப்பட்ட 

விலங்குகளாகும். 

❖ சென்ளனயிலிருந்து கடத்தப்பட்ட மிகப் சபரும்பான்ளமயான விலங்குகள் சதன் கிழக்கு 

ஆசியா மை்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளில் பாரம்பரிய மருந்துகள் தயாரிப்பில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. எ.கா. சுைா மீன் உறுப்புகள். 

 

❖ சென்ளன விமான நிளலயத்திலிருந்து ெமீபத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டளவ 

பின்ெறுமாறு  
 

நததி பிடிபட்ட விைங்கு 

மாரெ் ்25, 2019 2 காண்டாமிருக உடும்புகளுடன் ஆப்பிரிக்க நாடள்டெ ்பெரந்்த 

குழிப் பாம்புகள், 3 பாளை உடும்புகள், எகிப்ளதெ ் பெரந்்த 22 

ஆளமகள், நீல நாக்கு சகாண்ட 4 அரளணகள் மை்றும் 3 பெள்ெ 

மரத ்தவளளகள். 

பிப்ரவரி 02, 2019 பபங்காக்கிலிருந்து வந்த நபரிடம் இருந்து ளகப்பை்ைப்பட்ட 

சிறுத்ளதக் குட்டி 

டிெம்பர ்20, 2018 பபங்காக்கிலிருந்து வந்த இரண்டு பயணிகளிடம் இருந்து 

ளகப்பை்ைப்பட்ட 4,800 சிவப்பு செவி சகாண்ட ஸ்லெடர ்

ஆளமகள். 
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ஏப்ரல் 06, 2018 பபங்காக்கிலிருந்து வந்த ஒரு நபரிடம் இருந்து ளகப்பை்ைப்பட்ட 

65 நடெ்த்திர ஆளமகள். 

   

சுற்றுெச்ூழை் கார்பன் லட ஆக்லஸடு 

❖ நம 11 ஆம் நததியன்று, முதன்முலறயாக சரெ்நதச அைவிெ் ெைிமண்டெத்திெ் உை்ை 

காரப்ன் லட ஆக்லஸடானது 415 ppm (ppm) என்ற அைலெக் கடந்துை்ைது.  

❖ இது ஹொயிெ் உை்ை மவுனா நொ ஆய்ெகத்திெ் உை்ை உணரிகைாெ்  அைவிடப்படட்து.  

❖ 1958 ஆம் ஆண்டிெ் இநத இடத்திெ் காரப்ன் லட ஆக்லஸடு ொயுவின் அைொனது 315 ppm 

ஆக இருந்தது. 

❖ ெைிமண்டெத்திெ் காரப்ன் லட ஆக்லஸடின் அைவு விலரொக அதிகரிப்பது புவி 

லெப்பமயமாதலெக் காடட்ும் குறியீடுகைிெ் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது.  

ஏன் இது அபாயகரமானது? 

❖ காரப்ன் லட ஆக்லஸடு ொயு ெைிமண்டெத்திெ் மிக அதிக ொை்நாடக்லைக்  

லகாண்டுை்ைது. இது 100 முதெ் 300 ஆண்டுகை் ெலர ெைிமண்டெத்திெ் இருக்கும். 

❖ புவியின் லெப்பநிலெ 2 டிகிரி லசெ்சியஸ் அைவு அதிகம் ஆகும் லபாழுது காரப்ன் லட 

ஆக்லஸடு ொயுவின் அைொனது லபாதுொக 450 ppm இருக்கும் என்று கருதப்படுகின்றது. 

❖ தற்நபாலதய காரப்ன் லட ஆக்லஸடு ொயு ெைரச்ச்ி விகிதம் நீடித்தாெ் 12 

ஆண்டுகளுக்கு  (2030 ஆம் ஆண்டிெ்) முன்னதாகநெ 450 ppm என்ற நிலெயிலன அலடந்து 

விடும் என்று கருதப்படுகின்றது. 

 

நபாை்குவரத்து பநரிசைாை் ஏற்படும் மாசுபாடு 

❖ நபாக்குெரதத்ு லநரிசொெ் ஏற்படும் காற்று மாசுபாடுகளுக்கு குைந்லதகை் உை்ைாகும் 

நபாது (TRAP - Traffic-Related Air Pollution - TRAP) TRAP – ஆனது குழந்ளதகளின் மூளளயிெ் 

உை்ை பவதியியல் சபாருடக்ளள மாை்றியளமக்கும் என்று ஒரு ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது.  

❖ இது பதை்ைம் மை்றும் மன அழுத்தம் பபான்ை மன பநாய்களின் பாதிப்ளப 

அதிகப்படுதத்ுகின்ைது. 

❖ TRAP ஆனது சவளிப்புை காை்று மாசுபாட்டிெ், குறிப்பாக நகரப்்புைப் பகுதிகளில் முக்கியப் 

பங்காை்றுகின்ைது. 

❖ அசமரிக்காவில் உள்ள சின்சினாடி பல்களலக்கழகத்ளதெ ்பெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 

145 குழந்ளதகளின் (ெராெரியாக 12 ெயது)  மூளளயில் காணப்படும் “ளமபயா-

இபனாசிபடால்” என்பவை்றின் நிளலகள் குறிதத்ு ஆய்வு செய்தனர.் 

❖ “ளமபயா-இபனாசிபடால்” என்பது இயை்ளகயாகக் காணப்படும் ஒரு வளரச்ிளதப் 

சபாருளாகும். இது இளணப்பு உயிரணுக்கள் என்ை சிைப்புப் சபை்ை மூளள 

உயிரணுக்களில் காணப்படுகின்ைது.  

❖ இது பின்வரும் பணிகளள பமை்சகாள்கின்ைது. 

o மூளளயில் செல் சதாகுப்பு மை்றும் திரவ ெமநிளலளயப் பராமரித்தல் 
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o உடலில் உள்ள ோரப்மான் மை்றும் இன்சுலின் ஆகியவை்ளை ஒழுங்குபடுதத்ுதெ். 

❖ இந்த ஆராய்ெச்ியின் சான்றானது காை்று மாசுபாட்டிை்கு ளமய நரம்பு மண்டலம் 

குறிப்பாகப் பாதிக்கப்படும் என்று கூறுகின்ைது.  

 

30 ஆயிரம் அடி உயரத்திை் கூட்ட பநரிசை் 

❖ எெலரஸ்ட் மலெயின் உசச்ிலய அலடயும் ஒரு முயற்சியின் நபாது கடந்த 10 நாடக்ைிெ் 

“கூடட் சநரிெல்” அல்லது “அதிக நபரக்ள் கூடுதல்” என்ற நிகை்வின் காரணமாக 3 

இந்தியரக்ள் உள்பட 11 நபரக்ள் சகால்லப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ உயரம் அதிகரிக்கும் பபாது ஏை்படும் பநாய்கள், குளைவான ஆக்ஸிேன் உள்ள இடத்தில் 

நீண்ட பநரம் காத்திருத்தல், மிகவும் கடுளமயான நிலப்பரப்பு மை்றும் பனிக்கட்டி உள்ள 

இடத்தில் நீண்ட வரிளெயில் காத்திருத்தல் ஆகியளவகளின் காரணமாக இைப்புகள் 

ஏை்படட்ுள்ளன. 

❖ பநபாள அரசினால் வழங்கப்பட்ட கடட்ுப்பாடை்ை உரிமங்களினால் இந்த இைப்புகள் 

ஏை்படட்ுள்ளதாக குை்ைம் ொட்டப்படட்ுள்ளது.  

 

பின்னி – இந்தியாவின் ஒராங்குட்டான் 

❖ இந்தியாவின் ஒநர ஒராங்குட்டான் பின்னி ஆகும். 

❖ இது, தனது 41-ெது ெயதிெ் ஒடிசாவின் நந்தன்கனன் விெங்கியெ் பூங்காவிெ் காெமானது. 
❖ இந்த மனிதக் குரங்கானது 25 ெயதிருக்கும் நபாது பூநனவிெ் உை்ை இராஜீெ் காந்தி 

விெங்கியெ் பூங்காவிலிருந்து ஒடிசாவிெ் உை்ை நந்தன்கனன் விெங்கியெ் பூங்காவிற்கு 

லகாண்டு ெரப்படட்து. 

 

❖ தற்லபாழுது உயிரெ்ாழும் லபரும் மனிதக்குரங்கு இனங்கைிெ் ஒராங்குட்டான்களும்  

ஒன்றாகும்.  
❖ இலெ  இந்நதாநனஷியா மற்றும் மநெசியாலெத் தனது ொழிடமாகக் லகாண்டுை்ைது. 

ஆனாெ் இலெ தற்லபாழுது நபாரன்ிநயா மற்றும் சுமத்ராவின் மலெக் காடுகைிெ் 

மடட்ுநம காணப்படுகின்றன. 
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❖ தற்லபாழுது உயிர ்ொழும் லபரும் மனிதக்குரங்கு இனங்கை்: 
o சிம்பன்சிகை் 

o சகாரில்லாக்கள் 

o ஒராங்குட்டான்கள் 

நந்தன்கனன் விலங்கியல் பூங்கா 

❖ நந்தன்கனன் விெங்கியெ் பூங்காொனது ஒடிசாவின் புெநனஸ்ெரிெ் உை்ை விெங்கியெ் 

மற்றும்  தாெரவியெ் பூங்காொகும். 

❖ இது 1960 ஆம் ஆண்டிெ் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
❖ இந்தியாவிெ் இருந்து உெக விெங்கியெ் மற்றும் நீரெ்ாை் உயிரினங்கை் மன்றத்திெ் (WAZA 

- World Association of Zoos and Aquariums) இலணந்த முதொெது விெங்கியெ் பூங்கா 

இதுொகும். (2009 ஆம் ஆண்டிெ் இலணந்தது) 

❖ கஞ்சியா ஏரி நந்தன்கனன் விலங்கியல் பூங்காவின் ஒரு பகுதியாக உை்ைது.  

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

சாந்துச ்சிற்பங்ைள் 

❖ லதலுங்கானாவின் பானிகிரியிெ் ஒரு அரிதான முழு அைவுலடய புத்த மத சாந்துச ்

சிற்பங்கலை லதாெ்லியொைரக்ை் கண்டுபிடிதத்ுை்ைனர.்  

❖ இது 1.73 மீடட்ர ்உயரமுலடயதாகவும் 35 லச.மீ. அகெத்லதயும் லகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்தச ்சிற்பமானது ோதகா சக்ராலெச ்நசரந்்த ஒரு நபாதிச ்சதத்ுொலெக் குறிக்கின்றது. 

❖ இதுநாை் ெலர இந்தியாவிெ் கண்டுபிடிக்கப்படட் மிகப்லபரிய புத்த சாந்துச ்சிற்பங்கைிெ் 

இதுவும் ஒன்றாகும். 

❖ இதர கண்டுபிடிக்கப்படட் லதாெ்லபாருடக்ை் பின்ெருமாறு: 

மகாஸ்தூபம் இது புத்தத் துைவிகளின் தனிப்பட்ட விவரங்களளக் 

சகாண்ட ஒரு பரிபபாஜிக ஸ்தூபமாகும். 

பவாட்டிவ் ஸ்தூபம் புத்தத் துைவிகளின் உடெ்கலைக் சகாண்ட 

அளரக்பகாள அளமப்பாகும் 

அப்சிதல் ளெத்ய கிரகங்கள் வழிபாடட்ுக் கூடம் 

ென்னல் மண்டபங்கள் கி.மு. 1 ஆம் நூை்ைாண்டில் ஆட்சி செய்த 

ொதவாகனர ்காலகட்டத்ளதெ ்பெரந்்தது 

 

சாரம்ினார் - நசதம் 

❖ சமீபத்திெ் லஹதராபாத்திெ் உை்ை சாரம்ினாரின் ஒரு பகுதியானது நசதமலடந்துை்ைது.  

❖ 4 மினாரக்ைிெ் அெங்காரமான சாந்துப் பணி லகாண்ட ஒரு மினாரின் ஒரு பகுதியானது 

இடிந்து விழுந்துை்ைது.  
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❖ சாரம்ினாரானது முகமது கூலி குதுப் ஷா என்பெராெ் 1591 ஆம் ஆண்டிெ் கட்டப்படட்து. 

❖ இெர ்லஹதராபாத்தின் அடித்தைமாக இலத கடட்ினார.் 

❖ இெர ்குதுப் சாஹி ெம்சத்தின் 4-ெது அரசர ்ஆொர.் 

❖ இெர ்நகாெ்லகாண்டா நகாடல்டலயயும் கடட்ியுை்ைார.்  

 

புதுசந்சரி - திை்லி 

❖ லமட்ராஸ் உயர ் நீதிமன்றமானது ஆட்சியாைர ் / துலண நிலெ ஆளுநராகச ்

லசயெ்படுபெர ் புதுசந்சரி அரசாங்கத்தின் நடெடிக்லகயிெ் தன்னிசல்சயாகநொ, 

மலறமுகமாகநொ தலெயிட அதிகாரம் இெ்லெ என்று கூறியுை்ைது. 

❖ இந்திய அரசியெலமப்பின் சரதத்ு 239AA ஆனது தில்லி ெட்டமன்ைத்தின் மீது பல்பவறு 

கடட்ுப்பாடுகளள விதிக்கின்ைது. 

❖ எனபவ ெட்ட ஒழுங்கு மை்றும் நிலம் ஆகியவை்றின் மீது நதரத்ெ் மூெம் 

பதரந்்சதடுக்கப்பட்ட தில்லி ெட்டமன்ைத்திை்கு எந்த அதிகாரமும் இல்ளல. 

❖ ஆனால் சரத்து 239A ஆனது புதுெப்ெரி ெட்டமன்ைத்தின் மீது எந்தசவாரு சவளிப்பளடயான 

கடட்ுப்பாடள்டயும் விதிக்கவில்ளல. 

 

❖ ஆனால் இந்தெ ் ெட்டமானது ஒன்றியப் பிரபதெத்தின் ஆட்சியாளருக்கான எந்தசவாரு 

சிைப்பு அதிகாரங்கள் குறிதத்ும் குறிப்பிடவில்ளல.  

 

அதிை எலடயுள்ள பள்ளி புத்தைப் லபைள் 

❖ கரந்ாடக மாநிெ அரசு அதிக எலடயுை்ை பை்ைிப் புத்தகப் லபகலை எடுதத்ுச ்

லசெ்ெதனாெ் ஏற்படும் சுகாதாரச ் சீரந்கடுகைிலிருந்து பை்ைிக் குைந்லதகலைப் 

பாதுகாப்பதற்காக விதிமுலறகலை அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

❖ குைந்லதயின் எலடயிெ் 10 சதவிகிதத்திற்கும் நமநெ பை்ைிப் புத்தகப் லபகைின் எலட 

இெ்ொமெ் இருப்பலத உறுதி லசய்ய நெண்டும் என்று பை்ைிகளுக்கு 

அறிவுறுத்தப்படட்ுை்ைது. 

❖ ஒன்றாம் மற்றும் இரண்டாம் ெகுப்லபச ்நசரந்்த குைந்லதகைின் புத்தகப் லபகைின் எலட 

ஏறத்தாை 1.5 கிநொ கிராமிலிருந்து 2 கிநொ கிராமிற்குை்ைாக மடட்ுநம இருக்க நெண்டும். 

❖ மூன்றாம், நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் ெகுப்லபச ்நசரந்்த குைந்லதகைின் பை்ைி புத்தகப் 

லபகைின் எலடயானது 2 கி.கி.லிருந்து 3 கி.கி. ெலர மடட்ுநம இருக்க நெண்டும். 

❖ பை்ைிகை் ஒெ்லொரு மாதத்தின் 3-ெது சனிக்கிைலமலய “புத்தகப் ளபகளை்ை தினமாக” 

கட்டாயம் களடபிடிக்க பவண்டும்.  
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ராணி அபாை்ைா பலட 

❖ மங்களூருவின் காெெ் துலற கண்காணிப்பாைரான சந்தீப் பாடட்ிெ் ராணி அபாக்கா 

பலட எனும் லபயரிடப்பட்ட அலனத்து மகைிர ் காெெ் நராந்து அெகிலனத் லதாடங்கி 

லெத்தார.் 

❖ இது குைந்லதகை் மற்றும் லபண்கை் லதாடரப்ான அலனதத்ு விெகாரங்கலையும் 

லகயாளும் நநாக்கமுலடயது. 

❖ இப்பலடயானது 16-ம் நூற்றாண்டிெ் நபாரத்த்ுக்கீசியலர எதிரத்த்ுப் நபாரிட்ட 

கரந்ாடகாவின் கடநொரப் பகுதியான  மங்களூருவிற்கு அருகிெ் உை்ை உை்ைாெ் என்ற 

பகுதியின் ராணியான அபாக்காவின் லபயரிடப்படட்ுை்ைது.  

 

இலறப்பு நீர்ப் பாசனம் 

❖ பாரத் மிகுமின் நிறுெனமானது லதலுங்கானாவின் காநெஸ்ெரம் இலறப்பு நீரப்்பாசனத் 

திட்டத்லத லெற்றிகரமாக லசயெ்படுத்தியுை்ைது. 

❖ இலறப்பு நீரப்் பாசனத்திெ், நீர ்இயற்லகயான ஓட்டத்திெ் அெ்ொமெ் குைாய்கை் அெ்ெது 

தூக்குக் குைாய்கை் மூெம்  இலறக்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்த நீரானது நீரப்் பாசனத்திற்காகப் பயன்படுத்தப் படவிருக்கின்றது. 

❖ ஸ்ரீபடா எெ்ெம்பை்ைி நீரத்்நதக்கத்திெ் இருந்து 89 கியூலமக்ஸ் (ஒரு வினாடிக்கு 89 கன 

மீட்டரக்ை்) நீரானது 106 மீட்டர ் அைவிற்கு உயரத்்தப்படட்ு நமடாராம் நீரத்் நதக்கத்திற்கு 

லகாண்டு லசெ்ெப்படவிருக்கின்றது. 

 

சுழிய நிலுலவ நீதிமன்றங்ைள் 

❖ சுழிய நிலுலெ நீதிமன்றங்கை்  என்பது திெ்லியிெ் உை்ை கீைலம நீதிமன்றங்கைிெ் 

லதாடங்கப்படட்ுை்ை ஒரு நசாதலனத் திட்டமாகும். 

❖ இந்தத் திட்டமானது ெைக்குகளுக்கான உகந்த காெ அைவுகலைக் லகாண்டு ெருெதற்கு 

“ெைக்குகைின் காெ அைவுகை்” குறிதத்ு ஆய்வு நடதத்ுெலத நநாக்கமாகக் 

லகாண்டுை்ைது. 

முை்கியை் குறிப்புைள் 

❖ இந்தியாவிெ் நீதிதத்ுலற சார ்நிலுலெகை் லமாத்த உை்நாடட்ு உற்பதத்ியிெ் 1.5 சதவிகித 

இைப்லப ஏற்படுதத்ுகின்றன.  

❖ லடெ்லியிெ் ஒரு ஆண்டிெ் நிலுலெயிெ் உை்ை அலனதத்ு ெைக்குகலையும் தீரப்்பதற்கு 43 

கூடுதெ் நீதிபதிகை் நதலெப்படுகின்றனர.் இங்கு தற்லபாழுது 143 நீதிபதிகை் உை்ைனர.்  

 

ொரத்ாம் பயணம் 

❖ உெகின் புகை்லபற்ற சாரத்ாம்  பயணம் உத்தரகாண்டிெ் லதாடங்கியது. 

❖ இந்துப் புனிதப் பயணிகை் இந்தப் பயணத்லத நமற்லகாை்கின்றனர.் 
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❖ உத்தரகாண்டின் மிகப்லபரும் இமய மலெயிெ் உை்ை 4 புனித இடங்கை் நசரந்்து சாரத்ாம் 

என்று அலைக்கப்படுகின்றன.  

❖ அளவயாவன 

இடம் ைடவுள் 

யமுபனாத்ரி யமுளனக் கடவுள் 

கங்பகாத்ரி கங்ளகக் கடவுள் 

பகதாரந்ாத் சிவா 

பத்ரிநாத் விஷ்ணு 

 

சமூை நீதி 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றம் பட்டியலிடப்படட் ெகுப்பினர ் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட 

பைங்குடியினத்லதச ்(SC/ST) நசரந்்த பணியாைரக்ளுக்கு மூப்பு மற்றும் பதவி உயரவ்ிெ் இட 

ஒதுக்கீடு அைிக்க ெழிெலக லசய்யும் கரந்ாடக அரசின் 2018 ஆம் ஆண்டுச ் சட்டத்லத 

உறுதி லசய்தது.  

❖ அரசியலளமப்பு அமரவ்ானது இடஒதுக்கீடு அளிக்கும்பபாது பின்வரும் விதிகளளக் 

களடபிடிக்க பவண்டும் என்று கூறியுள்ளது. 

o நிரவ்ாகத் திைன் பாதிக்கப்படக் கூடாது. 

o தகுதி அடிப்பளடயில் அல்லாமல் மை்ைவை்றின் அடிப்பளடயில் நியமிக்காதிருத்தல். 

❖ குறிப்பிடட் அைவிடதத்க்க தகவல்களுடன் SC/ST பணியாளரக்ளின் பின்தங்கிய நிளல 

மை்றும் பிரதிநிதித்துவப் பை்ைாக்குளை என்ை ஒன்லற உருவாக்கிய இந்தியாவின் 

முதலாவது மாநிலமாக கரந்ாடகா உருசவடுத்துள்ளது. 

❖ இது 2017 ஆம் ஆண்டில் தளலளமெ ்செயலாளரின் கீழ் ஒரு குழுளவ அளமதத்து. இக்குழு 

பணியில் உள்ள SC/ST பணியாளரக்ளின் தரவுகளளச ் பெகரிதத்ு அதளனப் பகுப்பாய்வு 

செய்தது. 

❖ கடந்த 32 ஆண்டுகளில் கரந்ாடக மாநில குடிளமப் பணிகளில் 10.65 ெதவிகிதம் SC 

பிரிவினரும் 2.92 ெதவிகிதம் ST பிரிவினரும் பணியிெ் நசரந்்துள்ளனர.் 

 

தனித்துவ மைளிர் குழுை்ைள் 

❖ “சுயம்சித்தா” என்ற ஒரு சிறப்புத் திடட்த்லத ஒடிசா மாநிெம் லதாடங்கியுை்ைது. 

❖ இத்திட்டத்தின்கீை், ஒடிசாவின் கஞ்ேம் மாெட்ட நிரெ்ாகமானது நபரிடர ்நமொண்லமயிெ் 

மகைிர ்சுய உதவிக் குழுக்களுக்குப் பயிற்சியைிக்கவிருக்கின்றது. 

❖ இந்தப் லபண்கை் இயற்லகப் நபரிடரின் நபாது, குறிப்பாகப் புயலின் நபாது மக்கலை 

லெைிநயற்றுதெ், மீடப்ு, மறுசீரலமப்பு மற்றும் மறுொை்வு ஆகியலெ குறிதத்ு 

பயிற்சியைிக்கப்பட விருக்கின்றனர.் 

❖ “சுயம்சித்தா”வின் கடட்ுப்பாடட்ு அளையானது மாவட்டத ் தளலநகரான ெத்ராபூரில் 

செயல்படவிருக்கின்ைது. 

❖ இதை்குமுன் பகரள அரசு 2018 ஆம் ஆண்டில் ஏை்பட்ட சவள்ளத்தின்பபாது மறுசீரளமப்பு 
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மை்றும் மறுவாழ்வுப் பணிகளுக்காக மகளிர ் சுய உதவிக் குழுக்களள சவை்றிகரமாகப் 

பயன்படுதத்ியது. 

 

சிலிை்ைா ஏரி 

❖ மிகக் கடுலமயான ஃபானி புயொனது சிலிக்கா ஏரியிெ் புதிய 4 முகதத்ுொரங்கலை 

உருெக்கியுை்ைது. 

❖ இதற்குமுன் இந்த ஏரியிெ் ெங்காை விரிகுடாநொடு இலணயும் ெலகயிெ்   

லசயெ்பாட்டிலிருக்கும் 2 முகதத்ுொரங்கை் மடட்ுநம இருந்தன. 

❖ நதி முகதத்ுொரம் என்பது நதியானது கடலிெ் கெக்கும் இடத்லதக் குறிப்பதாகும். 

❖ ஆசியாவின் மிகப்லபரிய உெர ்நீர ்ஏரி சிலிக்காொகும். 

❖ சிலிக்கா உப்பங்கழியானது இந்தியாவிெ் உை்ை மிகப்லபரிய கடநொர உப்பங்கழியாகும். 

❖ ஆஸ்திநரலியாவிெ் உை்ை தி நியூ காலிநடானியன் பெைப் பாலறயடுக்கானது உெகிெ் 

உை்ை மிகப்லபரிய உப்பங்கழியாகும். 

 

தாவர உண்ணிைள் - ைணை்பைடுப்பு 

❖ குேராத் மாநிெ ெனத் துலறயானது கிர ் ெனப் பகுதி மற்றும் இதர பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகைிெ் தாெர உண்ணிகை் மீதான கணக்லகடுப்லப நடதத்ுகின்றது. 

❖ இந்த கணக்லகடுப்பு குைம்பு ெலக மிருகங்கைான புை்ைி மான், நீெ மான், கடமான், 

இந்திய குரங்குகை், மயிெ், இந்திய மான், நாற்லகாம்பு மான் மற்றும் காடட்ுப் பன்றி ஆகிய 

உயிரினங்கலை கணக்லகடுக்கின்றது. 

❖ ஆசியச ் சிங்கங்கைின் முக்கிய உணொக ெனப் பாலூட்டிகை் மற்றும் குரங்குகை் 

விைங்குகின்றன. 

❖ இந்த குைம்பு ெலக மிருகங்கைின் கணக்லகடுப்பானது சிறுத்லத, கழுலதப் புலி, சிங்கம் 

நபான்ற விெங்குண்ணிகளுக்கான உணவு குறித்த தகெெ்கலை தருகின்றது.  

 

நதரத்ை் - வன்முலற 

❖ இதற்கு முன் நலடலபறாத ஒரு நிகை்ொக, நமற்கு ெங்கத்தின் 9 லதாகுதிகளுக்கான 7ெது 

மற்றும் கலடசிக் கடட்த ் நதரத்லுக்கானப் பிரசச்ாரத்லத இந்தியத் நதரத்ெ் ஆலணயம் 

இரதத்ு லசய்துை்ைது. இது 16-05-2019 அன்று இரவு 10 மணியிலிருந்து நலடமுலறக்கு 

ெரவிருக்கின்றது. 

❖ நதரத்லுக்கு முன்பான  48 மணி நநர அலமதிக் காெமானது 17-05-2019 அன்று தான் 

லதாடங்கவிருக்கிறது. 

❖ இந்தியத் நதரத்ெ் ஆலணயம் அரசியெலமப்பின் சரதத்ு 324-ன் கீை் இந்த நடெடிக்லகலய 

எடுதத்ுை்ைது. 

❖ இந்த சரத்தானது “நதரத்லெ நமற்பாரல்ெயிடுதெ், ெழிகாடட்ுதெ் மற்றும் நதரத்லெ 

நடதத்ுதெ்”  ஆகியவை்றிை்காக இந்தியத் நதரத்ெ் ஆலணயத்திை்கு அதிகாரத்திளன 

வழங்குகின்ைது. 
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❖ இந்தியத் நதரத்ெ் ஆலணயமானது இதுபபான்ை நடவடிக்ளககளால் அரசியல் 

கட்சிகளிளடபய ஏை்படும் பதரத்ல் குறித்த வன்முளைகலைத் தடுப்பளத பநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ நமலும் இது குறித்த லசய்திகளுக்கு இங்நக லசாடுக்கவும் : 

https://www.tnpscthervupettagam.com/article-324/. 

 

பவங்ைாயம், பூண்டு, முட்லட ஆகியலவ இை்ைாத உணவு 

❖ கரந்ாடக அரசு பை்ைிக் குைந்லதகளுக்கு ஊடட்சச்தத்ு மிக்க மதிய உணவிலன 

அைிப்பதற்காக அடச்ய பாத்திரம் என்ற அறக்கட்டலையுடன் ஒப்பந்தம் லசய்துை்ைது. 

❖ இந்த அறக்கட்டலையானது இந்து மதத்தின் அடிப்பலடயிெ் உணவிெ் முடல்ட, 

லெங்காயம் மற்றும் பூண்டு ஆகியெற்லறத் தவிரத்த்ுை்ைது.  

❖ நதசிய ஊட்டசச்தத்ு நிறுெனமானது (NIN - National Institute of Nutrition) இந்த 

அைக்கட்டளளக்கு ஆதரவாக அரொங்கத்திடம் அறிக்ளக ஒன்ளை ெமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்ளகளய எதிரத்த்ும் குழந்ளதகளுக்கு வழங்கப்படும் ஊட்டெெ்தத்ு உணவின் 

குளைவான தரம் குறித்தும் ஆரவ்லரக்ள் குரசலழுப்புகின்ைனர.் 

NIN 

❖ NIN ஆனது ெர ் ராபரட்் சமக்கரிென் என்பவரால் 1918 ஆம் ஆண்டு குன்னூரில் உள்ள 

பாஸ்டர ்நிறுவனத்தில் சதாடங்கப்பட்டது.  

❖ NIN ஆனது ஊட்டெெ்தத்ு  ஆராய்ெச்ியின் பல்பவறு அம்ெங்கள் குறிதத்ு ஆய்வு 

பமை்சகாள்வதை்காக அங்கீகரிக்கப் படுகின்ைது. இது குறிப்பாக புரத ெக்தி ஊடட்ெெ்தத்ு 

குளைபாட்டின் மீது தனிக் கவனத்ளதெ ்செலுதத்ுகின்ைது. 

❖ இது 1958 ஆம் ஆண்டிெ் ளேதராபாத்திை்கு இடம் மாை்ைப்பட்டது.  

 

அருணாசச்ைப் பிரநதசம் - பை்நை 

❖ லமசூலரச ் நசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் அருணாசச்ெப் பிநதசத்தின் பக்நக புலிகை் 

காப்பகத்திெ் உை்ை இருொசச்ிப் பறலெகை் (Hombill)  குறிதத்ு ஒரு ஆய்ளவ 

பமை்சகாண்டனர.் 

❖ இெரக்ை் இருொசச்ிப் பறலெகை் குறிதத்ு பின்ெருெனெற்லறக் கண்டுபிடித்தனர.்  

o அதிக அைவிெ் விலதகலைப் பரப்புதெ்  
o பைங்கலை உண்ணும் மிகப் லபரிய உருெம் லகாண்ட பறலெகை் (Frugivores). 

❖ விளதகளளப் பரப்புவதை்காகவும் தனது பகுதியிளன விரிவுபடுதத்ுவதை்காகவும் 

தாவரங்கள் இந்தப் பழங்களள உண்ணும் பைளவகளளெ ்ொரந்்துள்ளன. 

❖ பழங்கலை உண்ணும் பைளவகளின் வீழ்ெச்ியானது (குளைகின்ற நிலெ) சுை்றுெ ்சூழளல 

மிகக் கடுளமயாக பாதிக்கும்.  
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அஸ்ஸாம் பிரசச்ிலன 

❖ அயெ்நாட்டெர ்தீரப்்பாயத்தின் ஒரு தீரப்்பான “ஒரு நபலர சட்டவிநராத லெைிநாட்டெர”் 

என்று அறிவிப்பது அளனெலரயும் கடட்ுப்படுதத்ும் (binding)  என்று இந்திய 

உெெ்நீதிமன்ைம் அறிவித்துள்ளது. 

❖ அஸ்ஸாமின் பதசியக் குடிமக்கள் பதிபவட்டிலிருந்து (National Register of Citizens - NRC) ஒரு 

நபரின் சபயளர நீக்கும் அல்லது பெரக்்கும் அஸ்ஸாம் அரசின் முடிளவ விட இது  அதிக 

அதிகார மிக்களவயாக விளங்குகின்ைது. 

❖ அஸ்ஸாம் அரசின் இளணயதளத்தின் படி ஏைத்தாழ 100 சவளிநாட்டவர ்தீரப்்பாயங்கள் 

செயல்படட்ுக் சகாண்டிருக்கின்ைன. 

❖ பின்வரும் 2 ெட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் இந்தத ்தீரப்்பாயத்தின் உறுப்பினரக்ளாக நீதிபதிகள் 

மை்றும் வழக்குளரஞரக்ள் நியமிக்கப்படுகின்ைனர.்  

o சவளிநாட்டவரக்ள் தீரப்்பாயெ ்ெட்டம், 1941 

o சவளிநாட்டவரக்ள் தீரப்்பாய ஆளண, 1964 

❖ பமலும் இந்திய உெெ் நீதிமன்ைம், பகுதி நீதிொர ் நிறுவனமாக விளங்கும் NRC-ஐ விட 

சவளிநாட்டவரக்ள் தீரப்்பாயத்தின் தீரப்்புகள் அதிக அதிகாரம் மிக்களவயாக விளங்கும் 

என்றும் கூறியுள்ளது.  

❖ பதசிய குடிமக்கள் பதிபவடுகள் என்பது அஸ்ஸாமில் உள்ள  இந்தியக் குடிமக்களின் 

பட்டியலாகும். 

❖ வங்க பதெம் மை்றும் அண்ளட நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிை்குள் புலம்சபயரும் 

ெட்டவிபராதக் குடிபயை்ைங்களளக் களளவதை்காக இது புதுப்பிக்கப்படட்ு வருகின்ைது. 
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ஆந்திரை் ைாலளைள் 

❖ இந்தியத் துலணக் குடியரசுத் தலெெர ்ஆந்திரப் பிரநதசத்திெ் நலடலபற்ற ஒரு தனியார ்

நிகை்சச்ியின் நபாது ஓங்நகாெ் காலைகைின் ஒரு சுருக்கத் லதாகுப்லப லெைியிடட்ார.் 

❖ இெர ் உெகைவிெ் புகை்லபற்ற ஓங்நகாெ் காலைகலைப் பாதுகாப்பதன் நதலெ குறிதத்ு 

அறிவுறுத்தினார.் 
❖ இலெ ஆந்திரப் பிரநதசத்தின் பிரகாசம் மாெட்டத்திெ் ெைரக்்கப்படும் உை்ளூர ் ெலக 

காலை இனமாகும். 
❖ உை்ளூர ்ெலக காலை இனங்கை் பின்ெரும் இரண்டு நநாய்களுக்கு எதிரப்்புச ்சக்திலயக் 

லகாண்டிருக்கும். 
o நகாமாரி நநாய் 
o மாடட்ுப் பிதத் நநாய் 

❖ ஓங்நகாெ் இனத்லதப் பற்றிய தகெெ்கை் 

 
 

பஜலியங்நராங் பழங்குடியினர ்

❖ மணிப்பூரிெ் உை்ை லேலியங்நராங்  பழங்குடியினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய 

தாவரங்களின் உள்ளூர ் மருத்துவப் பயன்பாடள்ட ஆவணப்படுத்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 

முயை்சிதத்ு ெருகின்ைனர.் 

❖ இந்தத ்தாவரங்களின் மருதத்ுவப் பண்புகள் இதை்கு முன்பு அறியப்படவில்ளல. 

❖ கினியூரா குசிம்பா, ஹிடிபயாடிஸ் ஸ்பகசடன்ஸ், முெசயன்டா களபரா மை்றும் சிமா 

வாலிெச்ி ஆகியளவ இவை்றுள் சிலவாகும். 

❖ “ளபபர ் அருணாெெ்ல்சலன்சிஸ்” பபான்ை சிெ அரிதான மை்றும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகக் 

கூடிய இனங்கள் பாரம்பரிய மருந்துகளள உருவாக்குவதை்காக அவரக்ளால் 

பயன்படுத்தப் படுகின்ைன.  

❖ தபமங்பலாங் மாவட்டத்தில் வாழும் சேலியங்பராங் பழங்குடியினர ்மணிப்பூரில் உள்ள 32 

பழங்குடியினக்  குழுக்களில் ஒன்ைாெர.் 

❖ சேலியங்பராங் என்று சபாதுவாக அறியப்படும் மூன்று பிரிவுகள் பின்வருமாறு 

o ஜீமீ 

o லியாங்மாய் 

o பராங்பமய் 
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சந்திராணி முரம்ு 

❖ பைங்குடியின சமூகத்லதச ் நசரந்்த சந்திராணி முரம்ு என்ற லபண்மணி மக்கைலெத ்

நதரத்லிெ் ஒடிசாவின் கிநயான்ே்ஹார ் லதாகுதியிெ் லெற்றி லபற்று சாதலன 

பலடதத்ுை்ைார.் 

❖ இெர ் 25 ஆண்டுகை் 11 மாதங்கை் மடட்ுநம நிரம்பிய நாடாளுமன்றத்தின்  மிக இலைய 

ெயது உறுப்பினராக உருலெடுதத்ுை்ைார.் 
❖ இெர ் கிநயான்ே்ஹார ் லதாகுதியிெ் இரண்டு முலற மக்கைலெ உறுப்பினராக இருந்த 

பிநேபிலயச ் நசரந்்த அனந்தநாயக் என்பெலர 67,822 என்ற ொக்குகை் வித்தியாசத்திெ் 

வீை்த்தினார.் 
❖ இதற்கு முன்பு ஹரியானாவின் ஹிசார ் லதாகுதியிலிருந்துத் நதரந்்லதடுக்கப்படட் 

துஷ்யந்த் சவுதொ என்பெர ் மிக இலைய ெயது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக 

விைங்கினார.் இெர ்தனது 26-ெது ெயதிெ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரானார.் 
டபுை் டாகு 

❖ நதசிய மக்கை் கட்சியின் டபுக் டாகு அருணாசச்ெப் பிரநதசத்திெ் உை்ை கிைக்கு லசப்பா 

சட்டமன்றத் லதாகுதியிெ் தனது நபாட்டியாைரான பிநேபிலயச ் நசரந்்த நெட்பாைலர 

மிகவும் குறுகிய வித்தியாசமான 29  ொக்குகைிெ் நதாற்கடிதத்ுை்ைார.் 

❖ அெர ் பிநேபியின் ஈலிஸ் டெ்ொங் என்பெருக்கு எதிராகப் நபாட்டியிடட்ு லெற்றி 

லபற்றுை்ைார.் 
❖ தபாெ் ொக்குகைிடமிருந்துப் லபற்ற இறுதி எண்ணிக்லகயானது அெரது லெற்றிக்குச ்

சாதகமாக எண்ணிக்லகலயத் திலச திருப்பியது. 
தபாை் வாை்குமுலற 

❖ நதரத்ெ்கைிெ் தபாெ் ொக்கு முலற என்பது ொக்காைரக்ளுக்கு மின்னணு ரீதியிெ் ொக்குச ்

சீட்டானது லகாடுதத்ு அனுப்பப்படட்ு தபாெ் மூெம் திருப்பி அனுப்பப்படும் தபாெ் ொக்குச ்

சீடட்ுகலைக் லகாண்ட ஒரு ெலகயான ொக்கு முலறயாகும். 

❖ தபாெ் ொக்குமுலற என்பது ொக்குச ் சீடட்ுகை் எெ்ொறு சமரப்்பிக்கப் படுகின்றன 

என்பலத மடட்ுநம குறிப்பதன்றி எெ்ொறு ொக்குகை் எண்ணப்படுகின்றன என்ற 

முலறலயக் குறிப்பதெ்ெ.  
❖ இந்தியத் நதரத்ெ் ஆலணயத்தின்படி தபாெ் ொக்கு ெசதி அரசு நசலெத் துலறயிெ் உை்ை 

ொக்காைருக்கு கிலடக்கும் ெசதியாகும். அதாெது ஒரு ொக்காைர ் நசலெத் துலறத் 

தகுதிலயக் லகாண்டிருப்பதாகும். 
 

ஆந்திரப் பிரநதச முதைலமசச்ர ்

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு நம 30 ஆம் நததியன்று விேயொடாவிெ் ஆந்திரப் பிரநதச மாநிெத்தின் 

முதெ்ெராக ஒய்எஸ்ஆர ் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலெெர ் லேகன் நமாகன் லரட்டி 

பதவிநயற்க விருக்கின்றார.் 

❖ ஆந்திரப் பிரநதச சட்ட சலபயிெ் லமாத்தமுை்ை 175 இடங்கைிெ் லேகன் நமாகன் 

லரட்டியின் கட்சி 151 இடங்கலைக் லகப்பற்றியுை்ைது. ஆந்திரப் பிரநதசத்தின் 
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லமாத்தமுை்ை 25 மக்கைலெ இடங்கைிெ் 22 இடங்கைிெ் இக்கட்சி லெற்றி லபற்றுை்ைது. 
❖ இெர ் தற்லபாழுது முதெலமசச்ராக இருக்கும் லதலுங்கு நதசக் கட்சிலயச ் நசரந்்த 

சந்திரபாபு நாயுடுலெ வீை்த்தினார.் 
❖ இெர ் பிரதமர ் நமாடிலய சந்திதத்ு ஆந்திரப் பிரநதசத்தின் சிறப்பு மாநிெ 

அந்தஸ்திற்கான நகாரிக்லகலயப் பிரதமரிடம் முன்லெத்தார.்  
சிறப்பு மாநிை அந்தஸ்து (SCS – Special Category Status) 

❖ SCS என்ை கருதத்ுருவானது 5-வது நிதி ஆளணயத்தினால் முதன்முதலாக 1969 ஆம் 

ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது சில பின்தங்கிய மாநிலங்களுக்கு மத்திய நிதியுதவி மை்றும் வரிெ ்ெலுளககள் என்ை 

முளையில் முன்னுரிளம அளித்திட வழி வகுக்கின்ைது. 

❖ முதன்முதலில் அஸ்ஸாம், நாகாலாந்து மை்றும் ேம்மு காஷ்மீர ் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு 

SCS அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டன.  

❖ இதன் பின்னர ் அருணாெெ்லப் பிரபதெம், இமாெெ்லப் பிரபதெம், மணிப்பூர,் பமகாலயா, 

மிபொரம், சிக்கிம், திரிபுரா மை்றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களுக்கும் SCS 

அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டன. 

❖ ஆனால் 14-வது நிதி ஆளணயம் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மை்றும் மூன்று மளல 

மாநிலங்கள் (ேம்மு காஷ்மீர,் இமாெெ்லப் பிரபதெம், உத்தரகாண்ட்) ஆகியவை்ளைத் 

தவிரத்த்ு மை்ை மாநிலங்களுக்கான “சிைப்பு மாநில அந்தஸ்ளத” நீக்கியுள்ளது. 

❖ அதை்குப் பதிலாக இந்த ஆளணயம் மத்திய அரசிலிருந்து மாநிலங்களுக்கு 

வழங்கப்படும் வரிப் பகிரள்வ 32 ெதவிகிதத்திலிருந்து 42 ெதவிகிதமாக அதிகரிக்குமாறுப் 

பரிந்துளரத்துள்ளது.  

 

சிை்கிம் முதைலமசச்ர ்

❖ சிக்கிம் கரந்திகாரி நமாரச்ச்ா கட்சியின் தலெெரான பிநரம் சிங் நகாநெ சிக்கிம் 

மாநிெத்தின் புதிய முதெலமசச்ராகப் லபாறுப்நபற்றார.் 

❖ இெர ் 5 முலற முதெலமசச்ராக இருந்த பென் குமார ் சாம்லிங் என்பெலரத் 

நதாற்கடித்தார.் 
❖ சிக்கிம் நசாஹ்யாெ் ெம்சத்தின் கீை் 1642 ஆம் ஆண்டிெ் ஒரு அரசாக  உருொனது. 
❖ இது 1890 ஆம் ஆண்டிெ் ஆங்கிநெய ஆட்சியின் கீை் ெந்தது. இது ஆங்கிநெயரக்ைாெ் 

பாதுகாக்கப்படும் மாநிெமாக உருலெடுத்தது. 
 

ஒடிசா முதைலமசச்ர ்

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு நம 29 அன்று பிேூ ேனதா தை கட்சியின் தலெெரான நவீன் பட்நாயக் 

ஒடிசா மாநிெத்தின் முதெலமசச்ராக ஐந்தாெது முலறயாகப் 

லபாறுப்நபற்கவிருக்கின்றார.் 

❖ இெர ் பதவிநயற்கவிருக்கும் நாைிெ், அம்மாநிெத்தின் காலியா என்ற திட்டத்தின் கீை் 

உை்ை 6 முதெ் 7 இெட்சம் விெசாயிகை் நநரடிப் பயன் மாற்றத்தின் மூெம் ரூ.5000 

நிதியுதவிலயப் லபறவிருக்கின்றனர.் 
❖ இெர ் 2019 ஆம் ஆண்டிெ் அம்மாநிெத்திெ் நலடலபற்ற 23 நாடாளுமன்றத் 

லதாகுதிகளுக்கானத் நதரத்லிெ் 12-ெ் லெற்றியும் 146 சட்டமன்ற இடங்களுக்கான 
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நதரத்லிெ் 112-ெ் லெற்றியும் லபற்றுை்ைார.் 
 

அநராமா திட்டம் - நமைாையா 

❖ மருத்துெ மற்றும் நறுமணத் தாெரங்கைின் விலைசச்லெ ஊக்குவிப்பதற்காக “அபராமா 

திட்டம்” என்ை ஒரு புதிய திடட்த்ளத பமகாலயா முதல்வர ் கான்ராட் K. ெங்மா துெங்கி 

ளவத்தார.் 

❖ மருத்துவம் மை்றும் நறுமணத ் தாவரங்களின் விளளெெ்லுக்கு கூட்டாக இளணந்துப் 

பணியாை்றுவதை்காக - மத்திய மருத்துவ மை்றும் நறுமணத ்தாவரங்கள் நிறுெனம் (Central 

Institute of Medicinal and Aromatic Plants - CIPAM) மை்றும் பமகாலயா வடிநில வளரெ்ச்ி 

ஆளணயம் (Meghalaya Basin Development Authority) ஆகியவை்றிை்கிளடபய புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தம் ஒன்று ளகசயழுத்திடப்படட்ுள்ளது. 

❖ CIPAM நிறுவனமானது அறிவியல் மை்றும் சதாழிலக ஆராய்ெச்ி மன்ைத்தின் (CSIR) 

முன்னிளல தாவர ஆராய்ெச்ி ஆய்வகமாகும்.  

 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நைாை்டுநமன் சுற்றுசச்ூழை் பரிசு 

❖ 6 சுற்றுசச்ூைெ் ஆரெ்ெரக்ை் புகை்லபற்ற நகாெ்டுநமன் சுற்றுசச்ூைெ் விருதிலனப் 

லபற்றுை்ைனர.் 

❖ நகாெ்டுநமன் விருதானது “பசுளம பநாபல் விருது” என்றும் அளழக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்த விருது 6 கண்டங்களளெ ் பெரந்்த 6 சுற்றுசச்ூைெ் ஆரெ்ெரக்ளுக்கு 

ெைங்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த விருதானது அலமரிக்காலெச ் நசரந்்த நன்லகாலடயாைரக்ைான நராடா மற்றும் 

ரிசச்ரட்ு நகாெ்டுநமன் ஆகிநயாராெ் 1989 ஆம் ஆண்டிெ் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ புகை்லபற்ற சமூக ஆரெ்ெரான நமத்தா படக்ர ்இந்த விருலத 1992 ஆம் ஆண்டிெ் லபற்றார.் 

❖ குேராத்திெ் உை்ை நரம்லதப் பை்ைத்தாக்கு ெைரச்ச்ித் திட்டத்திற்கு எதிராக 

நபாராடியதற்காக இெருக்கு இெ்விருது ெைங்கப்பட்டது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் லெற்றியாைரக்ை் : 

பவற்றியாளர் நாடு 

பாயரே்ரக்ால் அக்வாண்ட் செரீன் மங்பகாலியா 

அல்சபரட்் ப்சரௌன்சவல் ளலபீரியா 

அல்சபரப்டா குராமில் சிலி 

ோக்குலின் எவான்ஸ் குக் தீவுகள் 

லிண்டா காரச்ியா அசமரிக்கா 

அனா பகாபலாவிக் சலபொஸ்கா வட மாசிபடானியா 
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விசாரலணப் பத்திரிை்லையாளர் விருது 

❖ நகரென் பத்திரிக்லகலயச ் நசரந்்த நிலீனா.எம்.எஸ். என்பெருக்கு 2018 ஆம் ஆண்டின் 

விசாரலணப் பத்திரிக்லகயாைருக்கான புகை்லபற்ற ஏசிலே விருது ெைங்கப்படட்து. 

❖ ஏசிலே விருதானது ஒரு நகாப்லப, சான்றிதை் மற்றும் ரூ.2 இெடச்ம் நிதி ஆகியெற்லறக் 

லகாண்டதாகும். 

❖ ஆசியப் பதத்ிரிக்லகத் துலற கெ்லூரியானது லசன்லனயிெ் உை்ை பத்திரிக்லகத் துலறப் 

பை்ைியாகும்.  

❖ இது இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்தினாெ் 1994 ஆம் ஆண்டு லதாடங்கப்பட்டது.  

 

பசவாலியர் விருது 

❖ இஸ்நராவின் முன்னாை் தலெெரான A.S. கிரண் குமாருக்கு பிரான்சின் உயரிய விருதான 

“செவாலியர ்டி 1 ஆரட்ிரி பநஷனல் டி லா லீஜியன் ொ ோனியர”் என்ை விருது வழங்கி 

சகௌரவிக்கப்படட்து. 

❖ இந்தியா – பிரான்சு விண்சவளி ஒதத்ுளழப்பிை்கு தான் ஆை்றிய பங்களிப்பிை்காக இவர ்

இவ்விருது வழங்கி சகௌரவிக்கப்படட்ார.் 

❖ இந்த விருதானது 1802 ஆம் ஆண்டு சநப்பபாலியன் பபானபரட்்டால் உருவாக்கப்படட்து.  

❖ இது பிரான்சு நாட்டிை்கு தளலசிைந்த பெளவளய அளித்தவரக்ளுக்காக பிரான்சு 

அரசினால் வழங்கப்படும் ஒரு உயரிய குடிமக்கள் விருதாகும். 

❖ விருளதப் சபறுபவர ் எந்த நாடள்டெ ் பெரந்்தவராக இருப்பினும் அெருக்கு இவ்விருது 

வழங்கப்படுகின்ைது.  

 

PC சந்திர புரஸ்ைார் 2019 

❖ இந்தியாவின் மிகப் பிரபெமான இதய அறுலெச ் சிகிசல்சயாைரான டாக்டர ் நதவி 

பிரசாத் லஷட்டிக்கு 27ெது PC ெந்திர புரஸ்கார ்விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ இது பிஸ்வா வங்காள மாநாடட்ு ளமயத்தின் PC ெந்திரா குழுமத்தால் வருடந்பதாறும் 

வழங்கப்படும் பதசிய அைவிொன விருதாகும். 

❖ இவர ்“சதய்வீகக் ளககளளக் சகாண்ட மனிதர”் என்றும் அளழக்கப்படுகிைார.்  

❖ இவர ் மருத்துெத் துலறக்காக 2003 ஆம் ஆண்டிெ் பதம் ஸ்ரீ விருதிளனயும் 2013 ஆம் 

ஆண்டில் பத்ம பூஷன் விருதிளனயும் சபை்றுள்ளார.்  

 

ராபரட்் நகாசவன்டர ்

❖ லதன் ஆப்பிரிக்காவிெ் ெசிக்கும் இந்திய ெம்சாெைிலயச ்நசரந்்த பத்திரிக்லகயாைரான 

G.D. ராபரட்் நகாலென்டர,் ஐக்கிய இராே்ஜியத்திெ் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான V.K. கிருஷ்ண 

நமனன் விருது ெைங்கி லகௌரவிக்கப்பட்டார.் 
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❖ காெனிய எதிரப்்பு பத்திரிக்லகத் துலறயின் முன்நனாடியாக இெர ் ஆற்றிய 

பங்கைிப்பிற்காக இெர ்இெ்விருது ெைங்கி லகௌரவிக்கப்படட்ார.் 

❖ ராபரட்் நகாலென்டர ்1930 ஆம் ஆண்டிெ் லதன் ஆப்பிரிக்காவிெ் பிறந்தார.் 

❖ லதன் ஆப்பிரிக்காவிெ் “லெை்லையரக்ை் மடட்ுநம கெந்து லகாை்ளும் விலையாடட்ு 

அணிகைின்” புறக்கணிப்பிற்கு அலைப்பு விடுத்த முதெ் பத்திரிக்லகயாைர ்இெராொர.்  

V.K. கிருஷ்ண நமனன் 

❖ பிரிட்டனுக்கான இந்தியாவின் முதொெது உயர ்ஆலணயர ்V.K. கிருஷ்ண நமனன் ஆொர.் 

❖ இெர ் 1957 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரெ் முதெ் 1962 ஆம் ஆண்டு அக்நடாபர ் ெலர இந்தியாவின் 

பாதுகாப்பு அலமசச்ராகப் பணியாற்றினார.் 

❖ இெர ்ஐ.நா. பாதுகாப்பு ஆலணயத்திெ் (UNSC - UN Security Council) மிக நீண்ட நநரம் (8 மணி 

நநரங்கை்) உலரயாற்றிச ்சாதலன பலடத்தார.்  

❖ இெர ் 1957 ஆம் ஆண்டிெ் தனது UNSC உலரயிெ் காஷ்மீர ் மீதான இந்தியாவின் 

இலறயாண்லம குறிதத்ு விொதித்தார.்  

 

சுதந்திரத்திற்ைான விருது 

❖ அலமரிக்க அதிபரின் சுதந்திரத்திற்கான விருலத, அந்நாடட்ு அதிபர ்லடானாெ்டு ட்ரம்ப் 

குழிப் பந்தாட்ட வீரரான லடகர ்வுடஸ்்க்கு ெைங்கினார.் 

❖ அலமரிக்காவின் புகை்லபற்ற உயரிய குடிமக்கை் விருலதப் லபறும் நான்காெது மற்றும் 

இலைய குழிப் பந்தாட்ட வீரராக 43 ெயது நிரம்பிய லடகர ்வுடஸ்் உருலெடுதத்ுை்ைார.் 

❖ சுதந்திரத்திற்கான விருதானது அலமரிக்க அதிபர ்டர்ூநமனாெ் இரண்டாம் உெகப் நபார ்

லதாடரப்ான தலெசிறந்த குடிமக்கைின் சாதலனகலை லகௌரவிப்பதற்காக 

ஏற்படுத்தப்படட்தாகும். 

❖ இந்த விருதானது 1963 ஆம் ஆண்டிெ் அதிபர ் லகன்னடியினாெ் மீண்டும் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

❖ இந்த விருதானது ஒருமுலற ஒரு நபருக்கு ெைங்கப்படட்ாெ், மீண்டும் அெ்விருலதத் 

திரும்பப் லபற முடியாது. 

 

ராமானுஜர் பஜயந்தி 

❖ ராமானுேரின் பிைந்த தினமானது ஸ்ரீ ராமானுேர ் சேயந்தி என்றும் அளழக்கப் 

படுகின்ைது. 

❖ இது தமிழ் சூரிய நாடக்ாட்டியின் அடிப்பளடயில் அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இது சித்திளர மாதத்தின் திருவாதிளர நடெ்த்திரத் தினத்தன்று நிகழ்கின்ைது. இது 2019-

ஆம் ஆண்டு பம 9 அன்று நிகழ்கின்ைது. 

❖ இவரது ெமயம் ொரந்்த செயல்பாடுகள் மை்றும் சகாள்ளககள் ஆகியளவ பின்வரும் 

முக்கியமான 2 ளவணவ ளமயங்களில் பரப்பப் படுகின்ைன. 

o திருெச்ியின் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள திருவரங்கநாதர ்ஆலயம் 

o ஆந்திரப் பிரபதெத்தின் திருப்பதியில் உள்ள சவங்கபடஷ்வரர ்ஆலயம் 
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❖ ளவணவத் ததத்ுவ ஞானியான இராமானுேர ்ஒரு புரட்சிகர ெமூக சீரத்ிருத்தவாதி ஆவார.் 

❖ இவர ் பாலினம், பதசியவாதம், ொதி, மதம், இனம், ெமூகம், கலாெெ்ாரம் மை்றும் 

சபாருளாதார நிளல ஆகியவை்றின் அடிப்பளடயில் பாகுபாடு காட்டப் படாமல் 

ஒவ்சவாரு மனிதரும் ெமம் என்ை தனது சகாள்ளகளய ஊக்குவித்தார.் 

❖ விஷிஷ்ட அத்ளவதா ததத்ுவத்தின் சிைந்த ஆதரவாளராக ஸ்ரீ ராமானுேர ்

விளங்குகின்ைார.் 

 

பமை்ைாயின் நிறுவன விருது 2019 

❖ நிரப்யா கூடட்ு ெண்புணரவ்ு மற்றும் லகாலெ ெைக்கு விசாரலணக் குழுவின் 

தலெெரான இந்திய காெெ் பணி அதிகாரி சாயா ஷரம்ாவிற்கு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 

துணிவு மற்றும் தலெலமதத்ுெத்திற்கான லமக்காயின் நிறுென விருது ெைங்கப்பட்டது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டிெ் இந்தியாவிெ் ஆடக்டத்தெ்களுக்கு எதிரான முலறப்படுத்தப்படட் 

லசயெ்பாடட்ு நலடமுலறகை் மற்றும் ெழிகாடட்ுதெ்கலை தயாரிப்பதிெ் இெர ் முக்கிய 

பங்காற்றினார.் 

❖ இந்த விருதானது மனித உரிலமகை், மனிதாபிமான இரக்கம், நீதி, சுதந்திரம் மற்றும் 

மனித கண்ணியம் ஆகியெற்றிற்காக துணிசச்ொக லசயெ்படுபெரக்ளுக்கு 

ெைங்கப்படுகின்றது. 

❖ மொொ யூசப்சாய் (2015) மற்றும் டிகம்நப முட்நடாம்நபா (2016) ஆகிநயார ் இெ்விருது 

லபற்ற மற்ற பிரபெங்கைாெர.்  

 

சசைாவா விருது 

❖ நபரிடர ்அபாயக் குலறப்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகை் அலுெெகமானது (United Nations Office 

for Disaster Risk Reduction - UNDRR) நபரிடர ் அபாயக் குலறப்பிற்காக 2019 ஆம் ஆண்டின் 

“ெெகாவா விருதிளன” பிரபமாத ்குமார ்மிஸ்ரா என்ற இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரிக்கு 

வழங்கி சகௌரவித்தது.  

❖ இெர ்பிரதம மந்திரியின் கூடுதெ் முதன்லமச ்லசயொைராக உை்ைார.் 
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❖ இது சுவிடச்ரெ்ாந்தின் லேனீொவிெ் நலடலபற்ற 2019 ஆம் ஆண்டின் நபரிடர ் அபாயக் 

குலறப்பிற்கான சரெ்நதசத் தைச ்சந்திப்பின் 6-ெது பதிப்பின் நபாது அறிவிக்கப்படட்து. 
❖ நபரிடர ் அபாய நமொண்லமயிெ் ஐக்கிய நாடுகைின் மிகவும் புகை்லபற்ற விருது 

இதுொகும். 
❖ 1989 ஆம் ஆண்டிெ் UNDRR மை்றும் நிப்பான் அைக்கட்டளள ஆகியளவ இளணந்து  இந்த 

விருதிளன ஏை்படுத்தின. 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் “ெெகாவா விருதின்” கருதத்ுருவானது, “அளனவளரயும் உள்ளடக்கிய 

மை்றும் வலிளமயான ெமுதாயங்களளக் கட்டளமத்தல்” என்பதாகும். 

❖ இதன் இதர சவை்றியாளரக்ள் 

சிட்பனய் புரட்ாபடா சிவில் பாதுகாப்புத ் துளையின் இயக்குநர,் 

காம்பினாஸ், பிபரசில் 

பிேல் பிரகம்பட ் இந்திய மகிளா வீடட்ுவெதி பெவா அைக்கட்டளளயின் 

இயக்குநர ்

 

தி இந்து 

❖ தி இந்து குழுமமானது புகை்லபற்ற சரெ்நதச லசய்திகை் ஊடக மன்றத்தின் (INMA - 

International News Media Association) உெக ஊடக விருதுகைிெ் இரண்டு விருதுகலைப் 

லபற்றுை்ைது.  

❖ “வாடிக்ளகயாளருக்கான சிைந்த ெந்ளதயிடல் தீரவ்ுகள்” என்ை பிரிவில் தி இந்துவிற்கு 

இரண்டாம் இடம் அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ பமலும் இது “அெச்ு வாெகரக்ள் அல்லது பங்கு சகாள்ெலத ஊக்குவிப்பதை்கான ஒரு 

சிைந்த நயாெளன” என்ை பிரிவில் மூன்ைாவது இடத்ளதப் பிடிதத்ுள்ளது.  

❖ INMA என்பது செய்தி ஊடக நிறுவனங்கள்  எவ்வாறு பாரள்வயாளரக்ளுடன் லதாடரப்ு 

லகாை்கின்ைன என்றும் பல் ஊடகெ ் சூழலில் அலெ எெ்ொறு வருவாய் அதிகரிப்லப 

உருவாக்குகின்றன என்றும் கண்டறிகின்ற ெந்ளதயிெ் முன்னணியிெ் உை்ை செய்தி 

ஊடக நிறுவனங்களின் ஒரு உலகளாவிய ெமூகமாகும்.  

 

நடை் ஹமார்ஸ்ை்நஜாை்டு விருது 

❖ இராணுெம், காெெ் துலற மற்றும் குடிமக்கலைச ்நசரந்்த 119 நபரக்ைிெ் இந்திய அலமதிப் 

பலட வீரரான இந்திய காெற்துலற அதிகாரி ஜித்நதந்தர ்குமார ்என்பெர ்இந்த ஆண்டின் 

நடக் ஹமாரஸ்்க்நோெ்டு விருது ெைங்கி லகௌரவிக்கப் படவிருக்கின்றார.் 

❖ இது பணியின் நபாது துணிவுடனும் தியாகதத்ுடனும் பணியாற்றிச ் நசலெ 

லசய்பெரக்ளுக்கு ெைங்கப்படும் ஐ.நா.வின் ஒரு உயரிய விருதாகும். 
❖ இெர ்மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான காங்நகாவிெ் நலடலபற்ற நபாரிெ் ஐ.நா.வின் அலமதி 

நிலெப்படுதத்ுதெ் திட்டத்திெ் பணியாற்றிக் லகாண்டிருக்கும் நபாது உயிரிைந்தார.் 
❖ 1997 ஆம் ஆண்டிெ் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த விருதானது ஐக்கிய நாடுகைின் இரண்டாெது 

லபாதுச ் லசயொைரான நடக் ஹமாரக்்ஸ்நோெ்டு என்பெரின் நிலனொக 

ெைங்கப்படுகின்றது. 

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


                   
 

 

❖ இெர ் 1961 ஆம் ஆண்டிெ் காங்நகா நபாரின் சமயத்திெ் நபார ் நிறுத்தப் நபசச்ு 

ொரத்்லதக்காகச ்லசெ்லும் நபாது ஏற்பட்ட விமான விபத்திெ் உயிரிைந்தார.் 
இந்திய அலமதிப் பலடத் திட்டங்ைள் 

 
உதயமாகும் சூரியன் 

❖ ேப்பானின் இரண்டாெது உயரிய நதசிய விருதான “உதயமாகும் சூரியன், தங்கம் மை்றும் 

சவள்ளி நடெ்த்திரம் ஆகியவை்றின் ஆளண” என்ை விருதுக்கு முன்னாள் இந்திய 

சவளியுைவுெ ்செயலாளரான ஷியாம் ெரண் பதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இந்த விருது ேப்பாளனெ ் பெரந்்த அரெரான சமய்ஜி என்பவரால் 1875 ஆம் ஆண்டில் 

ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது இராணுவப் பணி மை்றும் சபாதுப் பணியில் சிைப்பாக விளங்கியதை்காக 

வழங்கப்படுகின்ைது. 

❖ இந்தியா மை்றும் ேப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கிளடபய பரஸ்பர உைவுகளள 

பமம்படுத்தியதை்காகவும் யுக்திொர ் உைவுகளள வலுப்படுத்தியதில் இவரின் 

பங்களிப்பிை்காகவும் இெர ்இவ்விருது வழங்கி சகௌரவிக்கப்பட விருக்கின்ைார.்  

❖ இவர ் 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் 2006 ஆம் ஆண்டு வளர இந்தியாவின் சவளியுைவுெ ்

செயலாளராகப் பணியாை்றினார.் 

❖ இந்தக் காலகட்டத்தில் இந்தியா மை்றும் ேப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கிளடபயயான 

உைளவ “யுக்திொர ் பங்காளர”் என்ை நிளலக்கு உயரத்த்ுவதை்கு இெர ் மிக முக்கியப் 

பங்காை்றினார.் 

❖ 1988 ஆம் ஆண்டில் ேப்பானில் நடத்தப்பட்ட “இந்தியத ் திருவிழா” என்பது இவரது 

பங்களிப்புகளில் உள்ளடங்கும்.  

 

நமன்புை்ைர் சரவ்நதச விருது 

❖ “விண்சவளிப் சபாருடக்ள்” என்ற புத்தகத்திற்காக நமன்புக்கர ் சரெ்நதச விருலத 

ஓமலனச ்நசரந்்த எழுத்தாைரான நோகா அெ்ஹாரத்ி என்பெர ்லென்றுை்ைார.் 
❖ இந்த  நாெொனது “நிலவின் சபண்மணிகள்” என்ை புத்தகமாக 2010 ஆம் ஆண்டில் 
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முதன்முதலில் சவளியிடப்படட்து. 

 

❖ இந்த விருளதப் சபறும் முதல் அராபிய சமாழி எழுத்தாளர ்இவராவார.் 

❖ பமன்புக்கர ் ெரவ்பதெப் பரிசு என்பது தி பமன் குழுமத்தினால் வழங்கப்படும் ஒரு 

ெரவ்பதெ இெக்கிய விருதாகும். 

❖ இந்த விருதானது 50,000  பவுண்டுகள் அல்லது 64,000 அசமரிக்க டாலரக்ள் என்ை நிதித் 

சதாளகளயக் சகாண்டிருக்கும். இது சவை்றி சபை்ை பளடப்பிை்கு வழங்கப்படும். இந்த 

விருதானது எழுத்தாளர ் மை்றும் சமாழிசபயரப்்பாளர ் ஆகிபயாரக்ளுக்கிளடபய 

சரிெமமாகப் பகிரந்்து சகாள்ளப்படும்.  

❖ ஐக்கிய இராே்ஜியத்ளதெ ் பெரந்்த சமாழிசபயரப்்பாளரான மாரிலின் பூத ் என்பவருடன் 

போக் அல்ஹாரத்ி இந்த விருளதப் பகிரந்்து சகாள்ளவிருக்கின்ைார.் 

❖ புளனவுக் களதக்கான பமன்புக்கர ்பரிொனது இபத குழுமத்தினால் ஆங்கிெ லமாழியிெ் 

எழுதப்பட்ட  புத்தகங்களுக்கு மடட்ுபம வழங்கப்படுகின்ைது.  

 

ஐக்கிய நாடுகளின் உயரிய விருது 

❖ ஐ.நா.வின் உயரிய அலமதிக் காப்பு விருதான “தனித்துெமான துணிவிற்கான நகப்டன் 

நபய் டயக்னி விருது”  மலறந்த  மொவிய வீரரான ோன்சி சிட்டிடி என்பெருக்கு 

ெைங்கப்படட்து. 

❖ காங்நகாவிெ் எநபாொ லெரஸ் பரவுதலெத் தடுப்பதற்கான ஐ.நா.வின் நடெடிக்லகயின் 

நபாது ஒரு கும்பலிடமிருந்து தனது சக வீரலரக் காப்பாற்றி, அந்த கும்பலுக்கு எதிராகப் 

நபாரிட்ட நபாது இெர ்உயிரிைந்தார.் 

விருது பற்றி 

❖ தனிதத்ுெமான துணிவிற்கான நகப்டன் நபய் டயக்னி விருதானது ஐ.நா.வினாெ் 2014 ஆம் 

ஆண்டிெ் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ ருொண்டாவிற்கான ஐ.நா. திட்டம் என்ற முன்னாை் திட்டத்திெ் (UN Mission in Rwanda - 

UNAMIR) நகப்டன் நபய் பணியாற்றினார.் 1994 ஆம் ஆண்டிெ் நலடலபற்ற இனப் 

படுலகாலெயின் நபாது ஆயிரக்கணக்கான ருொண்டா மக்கலை அெர ் காப்பாற்றினார.் 
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அநபை் பரிசு 

❖ லடக்சாஸ் பெ்கலெக்கைகத்லதச ் நசரந்்த கநரன் உஹ்லென்லபக் எனும் நபராசிரியர ்

அநபெ் பிரிசு ெைங்கப்படட்ு இருக்கின்றார.்  

❖ இது கணிதத் துலறயிெ் ெைங்கப்படும் லபருலமமிகு விருதுகைிெ் ஒன்றாகும். இது 

கணிதத்திற்கான நநாபெ் பரிசு என கருதப்படுகின்றது. 

 

❖ இெ்விருலத லென்ற முதொெது லபண்மணியாகவும் ஒநர லபண்மணியாகவும் இெர ்

உருலெடுத்திருக்கின்றார.் 
❖ இது நாரந்ெ நாடட்ுப் பணமான குநரானரிெ் 6 மிெ்லியன் அைவிற்கான ஒரு பரிலசக் 

லகாண்டிருக்கின்றது (~£530,000).  
துவை்ைம் 

❖ அநபெ் பரிசு முதலிெ் 1899 ஆம் ஆண்டிெ் நசாபஸ் லெ என்பெராெ் முன்லமாழியப்படட்து. 

❖ கணிதத்திற்காக நநாபெ் பரிசு கிலடயாது என்று லதரிந்த பிறகு இெர ் இெ்விருலத 

முன்லமாழிந்தார.் 
❖ 2002 ஆம் ஆண்டிெ் அநபெ் பரிசு ஆரம்பிக்கப்படட்து. 
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❖ நாரந்ெ நாடட்ுக் கணிதவியொைரான நீெ்ஸ் லஹன்ரிக் அநபெ்  என்பெரது 100ெது பிறந்த 

தின  ஆண்டு விைாலெ  அனுசரிப்பதற்காக இது ெைங்க ஆரம்பிக்கப்படட்து. 
❖ அெரின் லபயராெ் இப்பரிசு நாரந்ெ அறிவியெ் மற்றும் இெக்கியக் கைகத்தாெ் 

லபயரைிக்கப்படட்ிருக்கின்றது. (1760 ஆம் ஆண்டிெ் துெங்கப்பட்டது) 

 

லசநைஷ் தினாய்ைர ்

❖ பலடத் தைபதி லசநெஷ் தினாய்கர ் என்பெர ் ஐ.நாவின் லபாதுச ் லசயொைர ்

அன்நடானிநயா குடல்டரஸாெ் லதற்கு சூடானுக்கான ஐ.நா திட்டத்தின் (UN Mission in South 

Sudan - UNMISS) பலடத் தைபதியாக நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.்  

❖ இந்த மாதத்தில் UNMISS பளடத ் தளலவர ் என்ை பதவியிலிருந்து ஓய்வு சபைவுள்ள 

ருவாண்டாளவெ ் பெரந்்த பளடத ் தளலவரான பிரான்க் காமன்சி என்பவருக்கு அடுத்து 

இவர ்அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இது இரண்டாவது மிகப் சபரிய அளமதிக் காப்பு நடவடிக்ளகயாகும். 

❖ இது சூடானிலிருந்துத் சதை்கு சூடான் விடுதளல சபை்ை பின்பு 2011 ஆம் ஆண்டில் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இவர ்UNMISS-ல் 2400 இந்திய வீரக்ள் உள்பட 16,000 அளமதிப் பளட வீரரக்ளள வழி நடத்த 

விருக்கின்ைார.் 

❖ 1983 ஆம் ஆண்டில் இந்திய இராணுவ ளமயத்தில் பட்டப் படிப்பு முடித்த இவர,் தனது 

தன்னிகரிெ்ொத பெளவக்காக பெனா விருது மை்றும் விஷிஷ்த பெவா விருது 

ஆகியவை்ளைப் சபை்றுள்ளார.்  

தற்நபாலதய நிலை 

❖ இவர ் தை்சபாழுது மபோவில் அெ்ெது டாக்டர ் அம்நபத்கர ் நகரிெ் உள்ள இந்திய 

இராணுவ காலாட் பளடப் பள்ளியின் தளலவராகப் பணியாை்றுகின்ைார.் 

❖ மத்தியப் பிரபதெத்தின் மபோவில் உள்ள இராணுவப் பள்ளியானது இந்திய 

இராணுவத்தின்  மிகப்சபரிய மை்றும் பழளமயான இராணுவப் பயிை்சி ளமயமாகும். 

❖ இராணுவப் பள்ளியின் ஒரு பகுதியான இராணுவ துப்பாக்கிச ் சுடுதெ் பிரிவின் கீழ் 

இயங்கும் பதசிய துப்பாக்கி சுடுதல் அணிக்கும் இந்த நிறுவனம் பயிை்சியளிக்கின்ைது.  

 

லீ நஜாங் – ஊை் விருது 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் லபாதுச ்சுகாதாரத்திற்கான டாக்டர ்லீ நோங்-ஊக் நிலனவு விருலத 

இந்திய மருத்துெ ஆராய்சச்ி ஆலணயப் லபாது இயக்குநரகப் நபராசிரியரான பாெ்ராம் 

பாரக்ொ என்பெர ்லபற்றுை்ைார.் 

❖ லேனீொவிெ் நலடலபற்ற 72-ெது உெக சுகாதார சலபக் கூடட்த்தின் நபாது இெருக்கு 

இெ்விருது ெைங்கப்பட்டது. 
❖ திெ்லியிெ் உை்ை எய்ம்ஸ் மருத்துெமலனயிெ் இருதய நநாய் நிபுணரான டாக்டர ்

பாரக்ொ என்பெருக்கு மருத்துெர,் புத்தாக்கவியொைர,் ஆராய்சச்ியாைர ் மற்றும் 

பயிற்சியாைர ்ஆகியெற்றிெ் சாதலனகை் புரிந்ததற்காக இெ்விருது ெைங்கப்படட்து. 
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இந்த விருலதப் பற்றி 

❖ சபாதுெ ் சுகாதாரத்திை்கான டாக்டர ் லீ போங்-ஊக் நிளனவு விருதானது 2008 ஆம் 

ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ சபாதுெ ்சுகாதாரத்திை்கு தளலசிைந்த பங்களிப்ளப ஆை்றிய தனிநபரக்ள், நிறுவனங்கள், 

அரசு ொரா மை்றும் அரசு ொர ்அளமப்புகளுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகின்ைது. 

❖ இவ்விருதானது “நிறுவனரிடமிருந்து” ஒரு பகடயம் மை்றும் 1,00,000 டாலருக்கு 

அதிகமில்லாத நிதி ஆகியவை்ளைக் சகாண்டிருக்கும். 

❖ WHO-ன் கீழ் வழங்கப்படும்  இதர நிரந்தர விருதுகள் பின்ெருமாறு  

 

9 டாடஸ்் விருது 

❖ இந்திய எழுத்தாைரான அன்னி லசதி என்பெர ்2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 9 டாடஸ்் விருதின் 

லெற்றியாைராக அறிவிக்கப்படட்ுை்ைார.் 

❖ 9 டாடஸ்் விருது என்பது சமகாெ சமூகப் பிரசச்லனகலை எதிரல்காை்ெதற்கான 

பலடப்பாக்கக் கருத்திற்காக ெைங்கப்படும் ஒரு விருதாகும். 
 

 

❖ இந்த விருதின் லபயரானது லகாடுக்கப்படட்ுை்ை குறிப்புகலைத் தவிரத்்து அதிக அைவிெ் 

சிந்திதத்ு எழுதும் திறன் லகாண்ட ஒரு பக்கொடட்ிெ் சிந்தித்து விலடயைிக்கும் புதிரான 9 

டாடஸ்் புதிலரக் குறிக்கின்றது.  
❖ இந்த விருதானது நகம்பிரிட்ே் பெ்கலெக்கைகம் மற்றும் நகம்பிரிட்ே் பெ்கலெக்கைக 

ஊடகம் ஆகியெற்றின் ஆதரவுடன் கடாஸ் விருது அறக்கட்டலையினாெ் 

ெைங்கப்படுகின்றது. 
 

The Sasakawa Health Prize Ihsan Dogramaci Family 

Health Foundation Prize 

United Arab Emirates Health 

Foundation Prize 

The State of Kuwait Prize for 

Research in Health Promotion 
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2018 – 19 ஆம் ஆண்டின் உைை ஆசியர ்

❖ லபங்களூருலெச ் நசரந்்த மருத்துெரான நஹமா திொகர ் என்பெருக்கு “2018-19 ஆம் 

ஆண்டின் உலக ஆசியர”் என்ை விருது வழங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டது. 

❖ இவர ்2019 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய மை்றும் ெமூக மன்ைக் கூடட்தத்ின்பபாது “ெமூகம் மை்றும் 

நாட்டிை்கு ஆை்றிய பணி” என்ை பிரிவில் இவ்விருளதப் சபை்ைார.் 

❖ “ஆண்டின் உலக ஆசியர”் என்ை விருதானது ஆண்டுநதாறும் ஆசியா ஒன் என்ற 

பத்திரிக்லக ெைங்கும் தளலளம விருதாகும்.  

 

பஜரம்ன் நவதியியை் விருது – அன்குர் பட்டவரத்ன் 

❖ ‘எெ்நசவியர ் அறக்கட்டலையின் ISC3 பசுளம மை்றும் நீடித்த பவதியியல் பபாட்டி’ என்ை 

ஒரு ெரவ்பதெப் பபாட்டி சேரம்னியில் ெமீபத்தில் நலடலபற்றது. 

❖ இந்தப் பபாட்டியில் பூபனளவெ ் பெரந்்த அன்குர ் பட்டவரத்ன் இரண்டாவது இடத்ளதப் 

பிடித்தார.் 

 

❖ “மகரந்தெ ் பெரக்்ளக மை்றும் வளமான சுை்றுெ ் சூழலுக்கான படட்ாம் பூெச்ிளயக் 

கவருதல்” என்ை தலெப்பு சகாண்ட இவரது திடட்ம் பவதியியல் மை்றும் சுை்றுெ ்சூழளலப் 

பை்றிக் கூறுகின்ைது. 

 

அனிதா பாட்டியா - ஐ.நா. துலண நிரவ்ாை இயை்குநர் 

❖ ஐ.நா. லபாதுச ் லசயொைர ் அண்ட்நடானிநயா குட்நடரஸ் என்பெர ் ெை நமொண்லம, 

நீடித்த தன்லம மற்றும் பங்குரிலம ஆகியெற்றிற்கான பாலின சமதத்ுெம் மற்றும் 

லபண்களுக்கு அதிகாரமைித்தலுக்கான ஐ.நா. நிறுெனத்தின் (United Nations Entity for Gender 

Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) for Resource Management, Sustainability and 

Partnerships) துலண நிரெ்ாக இயக்குனராக அனிதா பாட்டியாலெ நியமிதத்ுை்ைார.்  

❖ இதை்கு முன்பு ஐக்கிய நாடுகளின் துளணப் சபாதுெ ்செயலாளர ்மை்றும் ஐ.நா. சபண்கள் 

அளமப்பின் துளண நிரவ்ாக இயக்குனராக இந்தியத் தூதர ் மை்றும் பாலின ெமத்துவ 

ஆரவ்லரான லடச்ுமி பூரி என்பவர ்பணியாை்றினார.்  
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விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

பமரிலிநபான் கிரிை்பைட் சங்ைம் (MCC) 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பம 01 அன்று இங்கிலாந்தின் சமரிலிபபான் கிரிக்சகட் ெங்கத்தின் 

(Marylebone Cricket Club - MCC)  தளலவராக இலங்ளக கிரிக்சகட் அணியின் முன்னாள் 

தளலவரான குமார ்ெங்ககாரா நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.்  

❖ இெெ்ங்கத்திை்குத் தளலளமபயை்கும் முதலாவது பிரிட்டீஷ் அல்லாத நபராக ெங்ககாரா 

உருசவடுத்துள்ளார.்  

வரைாறு 

❖ 1787 ஆம் ஆண்டிெ் லமரிலிநபான் கிரிக்லகட் சங்கம் லதாடங்கப்படட்து. 

❖ MCC என்பது உலகின் மிகவும் புகழ்சபை்ை கிரிக்சகட் ளமதானமான தி லாரட்ஸ்ின் 

உரிளமயாளர ்ஆகும். 

❖ MCC என்பது கிரிக்சகட் ெட்டங்களின் காப்பாளர ் மை்றும் காப்புரிளம உரிளமயாளர ்

ஆகும். 

❖ இது 1993 ஆம் ஆண்டு வளர இங்கிலாந்து, பவல்ஸ் மை்றும் உலகக் கிரிக்சகடள்ட 

நிரவ்கித்தது. 

❖ 1993 ஆம் ஆண்டில் ஐசிசி (ICC – International Cricket Council – சரெ்நதச கிரிக்லகட் குழுமம்) 

ஆனது MCCயிடமிருந்து உலக கிரிக்சகட் நிரவ்ாகத்ளத எடுதத்ுக் சகாண்டது.  

 

ஆசிய சாலை பாரா - மிதிவண்டி ஓட்டுதை் சாம்பியன் 2019 

❖ ஆசிய சாலெ பாரா - மிதிெண்டி ஓடட்ுதெ் சாம்பியன் ஆனது உஸ்சபகிஸ்தானின் 

தாஷ்கண்டில் 28 நாடுகளின் பங்பகை்புடன் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இந்தியாளவெ ் பெரந்்த பாரா-மிதிவண்டி ஓடட்ுநரக்ள் ஒரு சவை்ைி மை்றும் இரண்டு 

சவண்கலப் பதக்கங்களள சவன்ைனர.் 

❖ திெ்ஜி ஷா C5 பிரிவில் சதாடரெ்ச்ியாக தனது  மூன்ைாவது சவள்ளிப் பதக்கத்திளன 

சவன்ைார.் 

❖ ஆசிய பாரா விளளயாடட்ு நபாட்டிகளில் சவண்கலப் பதக்கம் சவன்ைவரான குரல்ால் 

சிங் ஆசிய அளவிலான விளளயாடட்ுகளில் C4 பிரிவில் சவண்கலத்ளத சவன்ை முதல் 

மிதிவண்டி ஓடட்ுநராகியுள்ளார.் 

❖ மகாராஷ்டிராளவெ ் பெரந்்த ளக மிதிவண்டி ஓடட்ுநரான சுதாகர ் மராத்பத H5 பிரிவில் 

இந்தியாவிை்காக சவண்கலப் பதக்கத்திளன சவன்ைார.் 
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பவரஜ்ின் மணி ைண்டன் மாரத்தான் - 2019 

❖ இங்கிலாந்தின் லண்டனில் நளடசபை்ை 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான புகழ்சபை்ை சவரஜ்ின் 

மணி லண்டன் மாரத்தான் பபாட்டியில் இந்திய மாரத்தான் வீரரான நிபதந்திரா சிங் 

ராவத் 2 மணி பநரம் 15 நிமிடம் 59 வினாடிகளில் தூரத்லதக் கடந்து 27வது நபராக 

நபாட்டிலய முடித்தார.் 

❖ இது இவரின் வாழ்நாள் பந்தயங்களில் 4வது பவகமான மை்றும் இந்த பருவத்தின் 

இரண்டாவது பவகமான பந்தயமாகும். 

❖ 32 வயதான ராவத் செப்டம்பர ் - அக்படாபரில் நதாகாவில் நளடசபைவுள்ள உலக 

ொம்பியன்ஷிப் பபாட்டிக்குத் தகுதி சபை்றுள்ளார.் 

❖ இந்த மாராத்தான் பபாட்டியில் சதாடரந்்து 4வது முளையாக சகன்யாளவெ ் பெரந்்த 

எலியுட் இப் பொே் சவை்றி சபை்ைார.் 

 

ஆசிய இலளநயார ்மைளிர் லைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் - 2019 

❖ 2019 ஆம்  ஆண்டின் ஆசிய இலைநயார ்மகைிர ்லகப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் நபாட்டியின் 

8ெது பதிப்பானது ஆகஸ்ட் 21 முதெ் 30 ெலர லேய்ப்பூரிெ் நலடலபறவுை்ைது.  

❖ இப்புகை்மிக்க நபாட்டிலய லேய்ப்பூர ்நடதத்ுெது இதுநெ முதன்முலறயாகும். 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு இப்நபாட்டிலய இந்தியா  நடத்தி அதிெ் 7-ெது இடத்லதப் லபற்றது. 

❖ இது ஆசிய லகப்பந்து கூட்டலமப்பினாெ் ஏற்பாடு லசய்யப்படுகின்றது. 

❖ இதுெலர நலடலபற்ற 7 நபாட்டிகைிலும் சாம்பியன் பட்டம் லென்றுை்ை 

லதன்லகாரியாொனது இப்நபாட்டித் லதாடரிெ் லதாடரந்்து ஆதிக்கம் லசலுத்தி 

ெருகின்றது. 

 

ஆசியன் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் 

❖ நகாொெம்பூரிெ் நலடலபற்ற ஆசிய தனிநபர ் ஸ்குொஷ் சாம்பியன்ஷிப்பிெ் நோஸ்னா 

சின்னப்பா மற்றும் செ்ரெ் நகாசெ் ஆகிநயார ்சாம்பியன்கைாக உருலெடுதத்ுை்ைனர.் 

❖ இது லதாடரப்ான தகெெ்களுக்கு இங்நக லசாடுக்கவும். (நததி 05-04-2019) 
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குத்துச ்சண்லட 

❖ நபாெந்தின் ொரஷ்ாவிெ் நலடலபற்ற 36-ெது லபலிக்ஸ் ஸ்டாம் சரெ்நதசக் குதத்ுச ்

சண்லடப் நபாட்டித் லதாடரிெ் இந்தியக் குதத்ுச ் சண்லட வீரரக்ை் 6 பதக்கங்கலை 

லென்றுை்ைனர.் 

❖ 52 கிநொ கிராம் எலடப் பிரிவிெ் கவுரெ் நசாெங்கி இங்கிொந்லதச ் நசரந்்த விெ்லியம் 

கெ்நெ என்பெலர வீை்த்தி தங்கப் பதக்கம் லென்றார.் 

❖ 60 கிநொ கிராம் எலடப் பிரிவிெ் லகௌசிக் என்பெர ்லமாராக்நகாலெச ்நசரந்்த முகமது 

கம்நமாத் என்பெலர வீை்த்தி தங்கப் பதக்கம் லென்றார.் 

❖ இதர இந்தியக் குதத்ுச ்சண்லட வீரரக்ை் ஒரு லெை்ைி மற்றும் 3 லெண்கெப் பதக்கங்கலை 

லென்றுை்ைனர.்  

 

பிரமீியர் லீை் 

❖ மான்லசஸ்டர ்நகரமானது லதாடரந்்து இரண்டாெது முலறயாக ஆங்கிெ பிரீமியர ்லீக் (EPL 

- English Premier League) காெ்பந்துப் படட்த்லத லென்றுை்ைது. இந்த லீக் லதாடரிெ்  லீெரப்ூெ் 

அணியானது இரண்டாெது இடத்லதப் பிடிதத்ுை்ைது.  

❖ “தி பிரீமியர ்லீக்” என்று அளழக்கப்படும் ஆங்கில பிரீமியர ்லீக்கானது 1992 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரவரி 20 அன்று சதாடங்கப்படட்து. 

 

❖ இது இங்கிலாந்திெ் கால்பந்து சதாடரின் முன்னணி நிளலளயக் குறிக்கின்ைது. 

❖ EPL ஆனது 20 ெங்கங்களினால் பங்கு சகாள்ளப்படுகின்றது. ஒவ்சவாரு அணியும் 

ஒடட்ுசமாத்தமாக 38 பபாட்டிகளில் விளளயாடும் (ஒரு அணியானது உள்ளூர ் மை்றும் 

சவளியூர ்பபாட்டிகளில் 19 அணியினளர எதிரத்த்ு விளளயாடும்). 

❖ ஒவ்சவாரு சதாடரும் ஆகஸ்ட் முதல் பம மாதம் வளர நளடசபறுகின்ைது. 
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வீரரை்லளை் ைண்ைாணித்தை் 

❖ பிசிசிஐ ஆனது விலையாடட்ு வீரரக்லைக் கண்காணிப்பதற்காக தடகை நமொண்லம 

அலமப்பு (AMS - Athlete Management System) என்ற ஒரு லமன்லபாருலையும் புவியிடங்காட்டி 

லபாருத்தப்பட்ட அணியத் தகுந்த சாதனங்கலையும் அறிமுகப்படுதத்ியுை்ைது.  

❖ AMS ஆனது விளளயாடட்ு வீரரக்ளின் பொரவ்ு மை்றும் காயங்கள் குறிதத்ு 

கண்காணிப்பதை்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் நளடசபை்ை ஆசியக் பகாப்ளபத் 

சதாடரிலிருந்துப் பயன்படுத்தப் படுகின்ைது. 

❖ நீண்ட நாட்கள் நளடசபறும் ஐபிஎல் சதாடரின் பபாது வீரரக்ளின் பமலாண்ளம மிக 

முக்கியமான ஒன்றாக மாறியது.  

❖ AMS ஆனது செயை்ளக நுண்ணறிளவெ ்ொரந்்துள்ளது. இது வீரரக்ளுக்குத்  பதளவப்படும் 

உைக்கம் குறிதத்ும் கண்காணிக்கும். 

❖ பிசிசிஐ ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகக் பகாப்ளபக்கான தயார ் நிளல மை்றும் 

ஒவ்சவாரு வீரரின் தை்பபாளதய தகுதிநிளலத் தகவல்களளப் பராமரிக்கின்ைது. 

 

சூதாட்டம் மற்றும் ஊழை் 

❖ உெகக் நகாப்லப ெரொற்றிெ் முதன்முலறயாக, நலடலபறவிருக்கும் 2019 ஆம் ஆண்டின் 

ஐசிசி உெகக் நகாப்லபப் நபாட்டியிெ் பங்நகற்கவிருக்கும் ஒெ்லொரு நாடும், தன் 

அணியுடன் ஒரு பிரத்திநயக ஊைெ் எதிரப்்பு அதிகாரிலயக் லகாண்டிருக்கும். 

❖ அெரக்ை் பயிற்சி ஆட்டங்கைிெ் லதாடங்கிப் நபாட்டியின் இறுதி ஆடட்ம் ெலர அந்த 

அணியிெ் இருப்பர.் 
❖ அெரக்ை் விலையாடட்ு வீரரக்ை் தங்கும் விடுதியிநெநய தங்கவிருக்கின்றனர.் நமலும் 

வீரரக்ை் பயிற்சிக்காகவும் நபாடட்ிகளுக்காகவும் பயணம் நமற்லகாை்ளும் நபாது 

இெரக்ளும் உடன் லசெ்ெவிருக்கின்றனர.் 
பபண் நடுவரை்ள் 

❖ ெரொற்றிெ் முதெ்முலறயாக ஆண்கை் விலையாடும் நபாட்டியிெ் நடுெரக்ை் 

அலனெரும் லபண்கைாக இருப்பர ் என்று ஆசியக் காெ்பந்து கூட்டலமப்பு (Asian Football 

Confederation - AFC) சமீபத்திெ் அறிவித்துை்ைது. 

❖ இெரக்ை் ஆண்கை் காண்டிலனன்டெ் சங்கக் நகாப்லபப் நபாட்டியிெ் நடுெரக்ைாகப் 

பங்கு லபறவிருக்கின்றனர.் 
❖ இந்தத் தனிதத்ுெ சிறப்லபப் லபறும் லபண் நடுெரக்ை் பின்ெருமாறு : ேப்பாளனச ்பெரந்்த 

பநாமி சதசிபராஹி, பமாபோபடா பபாபொபனா மை்றும் பயாஷிமி யாமாசிட்டா 

ஆகிபயாராவர.் 
❖ ஆஸ்திபரலியாளவெ ்பெரந்்த சபண்மணிகளான அளலென் ப்ளளன் மை்றும் ொராக் பகா 

ஆகிபயார ் 2014 ஆம் ஆண்டில் நளடசபை்ை AFC பகாப்ளபப் பபாட்டியில் துளண 

நடுவரக்ளாக பங்கு சபை்ை முதலாவது சபண்மணிகளாக உருசவடுதத்ுள்ளனர.்  

 

IAAF உைைத் சதாடர் ஒட்டம் 2019 

❖ சரெ்நதச தடகை கூட்டலமப்புச ்சங்கத்தின் (International Association of Athletics Federation -IAAF) 
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2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உெகத் லதாடர ் ஓட்டமானது ேப்பானின் நயாநகாஹாமாவிெ் 

உை்ை நிசான் லமதானத்திெ் நலடலபற்றது. 
❖ இரண்டு நாடக்ை் நலடலபற்ற இப்நபாட்டியிெ் 43 நாடுகை் பங்நகற்றன. 
❖ இந்தப் நபாட்டியானது  சரெ்நதச தடகை கூட்டலமப்புச ் சங்கத்தினாெ் ஏற்பாடு 

லசய்யப்படட்ிருந்தது. 
❖ இரண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுலற நலடலபறும் இப்நபாட்டியானது கலடசியாக 2017 ஆம் 

ஆண்டிெ் பஹாமாஸ் தீவிெ் உை்ை நசாயுவிெ் நலடலபற்றது.   

 

 

புதிய பாட்மிண்டன் வடிவம் 

❖ உெக பாடம்ிண்டன் கூட்டலமப்பானது (Badminton World Federation - BWF) பாட்மிண்டன் 

விலையாட்டின் இரண்டு புதிய முலறகலை அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. அலெயாென 

o ஏர ்பாட்மிண்டன் 
o டிரிபிெ்ஸ் 

❖ பாரம்பரியமாக விலையாடப்படட்ு ெரும் நபடம்ிண்டன் நபாட்டியானது (பூப்பந்து) ஒரு 

உை்ைரங்க விலையாட்டாகும்.  ஆனாெ் ஏர ்நபட்மிண்டன் விலையாட்டானது பரந்த லெைி 

அரங்கிெ் விலையாடப்படுெதாகும். 
❖ ஏர ்நபட்மிண்டன் விலையாடட்ு மற்றும் ஒரு புதிய இறகுப் பந்து விலையாடட்ு ஆகியலெ 

சீனாவின் குொன்நசாவிெ் லதாடங்கப்படட்ன. 
❖ லெைிப்புற முலறயிொன விலையாட்டானது மண் மற்றும் சிறிய பரிமாணமுை்ை 

திடெ்கை் நபான்ற அனுமதிக்கப்படட் லமதானங்கைிெ் லெறுங்காலுடன் 

விலையாடப்படுெதாகும்.  
❖ “டிரிபில்ஸ்” முளையில் ஒவ்சவாரு அணியும் 3 வீரரக்ளளக் சகாண்டிருக்கும். அவை்றிெ் 

ஒருவர ்கட்டாயம் மகளிராக இருக்க பவண்டும்.  

 

அரவிந்த் சிதம்பரம் – சதுரங்ைப் பட்டம் 

❖ நதசிய சதுரங்கப் நபாட்டிகைின் அலனதத்ுப் பிரிவுகைிலும் ஒநர சமயத்திெ் 

லெற்றியாைராக இருப்பெர ் என்ற தனிப்லபரும் சாதலனயிலன அரவிந்த் சிதம்பரம் 
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லபற்றுை்ைார.் 

❖ இெர ்மதுலரலயச ்நசரந்்தெராொர.்  

❖ இெர ்சமீபத்திெ் ேெந்தரிெ் நலடலபற்ற நதசிய அைவிொன நபாட்டிகைிெ் நரபிட் (Rapid) 

மற்றும் பிலிடஸ்் (Blitz) பிரிவுகைிெ் பட்டங்கலை லென்றுை்ைார.் 

❖ இெர ்2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரிெ் ேம்முவிெ் நலடலபற்ற நதசிய ஓபன் ஆடெர ் சாம்பியன் 

படட்த்லதயும் லென்றுை்ைார.் 

 

 

லரநயா பிரசச்ாரம் 

❖ ஆண்கை் உெகக் நகாப்லப கிரிக்லகட் நபாட்டிகை் துெங்கியலதயடுதத்ு கிலரநயா (CRIIO) 

என்ை ஒரு பிரெெ்ாரத்ளத ெரவ்பதெ கிரிக்சகட் ஆளணயம் துெங்கியுை்ைது.  

❖ கிளரபயா என்பது ஒவ்சவாருவரும் அவரவர ் இருக்கும் இடத்திெ் அெரெர ் வழியில் 

கிரிக்சகட் விலையாடுெலதக் லகாண்டாடுகிறது.  உலகக் கிரிக்சகட் அவரக்ளள 

கிளரபயா என்ற பிரசச்ாரத்தின் கீை் ஓரினமாகக் கருதுகிறது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்நதச ஜாஸ் (ஒரு வலை இலச) தினம் 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் ஏப்ரெ் 30 அன்று சரெ்நதச ோஸ் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது ோஸ் குறிதத்ும் உெலகங்கிலும் உை்ை மக்கலை ஒன்றிலணப்பதிெ் அதன் 

முக்கியப் பங்கு குறிதத்ும்  எடுதத்ுலரப்பதற்கு முயற்சிக்கின்றது.  

❖ 2012 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்திெ் ஐக்கிய நாடுகை் லபாதுச ் சலபயானது தனது 

அதிகாரப்பூரெ் நாடக்ாட்டியிெ் சரெ்நதச ோஸ் தினத்லத அதிகாரப் பூரெ்மாக 

அங்கீகரித்தது. 

❖ யுலனஸ்நகா அலமப்பானது ோஸ் தினக் லகாண்டாட்டத்லத 2005 ஆம் ஆண்டின் 

“கலாெெ்ார சவளிப்பாடட்ு பன்முகத ்தன்ளமயின் பாதுகாப்பு மை்றும் ஊக்குவிப்பு” மீதான 

ஒப்பந்ததத்ுடன் (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions) 

சதாடரப்ுபடுதத்ுகின்ைது.  
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நம தினம் – நம 01 

❖ நம 01 ஆம் நததியானது சரெ்நதசத் லதாழிொைர ்தினமாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. இது 

நம தினம் என்றும் அலைக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது லதாழிொைரக்ை் மற்றும் பணிக்குச ்லசெ்நொரக்லை லகாண்டாடுகிறது. 

❖ இந்தியாவிெ் முதொெது லதாழிொைர ் தினமானது எம். சிங்காரநெெர ் என்பெராெ் 

லசன்லனயிெ் 1923 ஆம் ஆண்டிெ் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவின் முதொெது லதாழிற் சங்கத்லத சிங்காரநெெர ்லதாடங்கினார.் 

❖ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிலயத் லதாடங்கியெரக்ைிெ் சிங்காரநெெரும் ஒருெராொர.்  

வரைாறு 

❖ சதாழிலாளர ் தினமானது அசமரிக்காவிெ் சதாழிலாளர ் சங்க இயக்கத்தின் பபாது 

பதாை்றுவிக்கப்படட்து. 

❖ 1886 ஆம் ஆண்டு நம 01 அன்று சிகாநகா நகரிெ் நலடலபற்ற நஹமாரக்்லகட் 

விெகாரத்லத நிலனவு கூறுெதற்காக நம 01 ஆம் நததி சரெ்நதசத் லதாழிொைரக்ை் 

தினமாகத் நதரந்்லதடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த நாைிெ் ஒரு நாைிெ் 15 மணி நநரத்திற்குப் பதிொக 8 மணி நநரத்லதப் பணி நநரமாக 

நெண்டி லபாது நெலெ நிறுத்தம் நலடலபற்றது. 

❖ சிகாநகா காெெ் துலறயானது அங்கு துப்பாக்கிச ்சூடு நடத்தி பெலரக் லகான்றது. 
 

உைை ைடவுச ்பசாை் தினம் – நம 02 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம மாதத்தின் முதொெது வியாைன் அன்று உெக கடவுச ்  லசாெ் 

தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது சிறந்த கடவுசல்சாெ் பாதுகாப்பின் நதலெ குறிதத்ு விழிப்புணரல்ெ 

ஏற்படுதத்ுெலதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இன்லடெ் பாதுகாப்பு நிறுெனம் 2013 ஆம் ஆண்டு நம மாதத்திெ் முதொெது உெகக் 

கடவுசல்சாெ் தினத்லத அனுசரிப்பதற்கு ஒரு முன் முயற்சிலய எடுத்தது. 

❖ அொஸ்ட் பாதுகாப்பு நிறுெனத்தின்படி, ஒன்றிலணக்கப்பட்ட உெகைாவிய மக்கை் 

லதாலகயிெ் 50 சதவிகிதத்தினர ் பெ்நெறு கணக்குகளுக்கு ஒநர கடவுச ் லசாெ்லெப் 

பயன்படுதத்ுகின்றனர.்  

சரவ்நதசத் தீயலணப்பாளரை்ள் தினம் – நம 04 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 04 அன்று சரெ்நதசத் தீயலணப்பாைரக்ை் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இது 1999 ஆம் ஆண்டு ேனெரி 04 அன்று ஆஸ்திநரலியாவினாெ் உெகம் முழுெதும் 

மின்னஞ்சலிெ் அனுப்பப்பட்ட பரிந்துலரக்குப் பின்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

❖ இந்த முக்கியமான நாைிெ் ஆஸ்திநரலியாவின் புதர ் தீயிெ் 5 தீயலணப்பு வீரரக்ை் 

உயிரிைந்தனர.் 

❖ இந்த நாைானது தீயலணப்பாைரக்ைின் உயிரத்் தியாகங்கலை நிலனவு கூரக்ின்றது. 
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❖ இத்தினமானது ஒெ்லொரு நாளும் உயிரக்ை் மற்றும் லசாத்துக்கலைப் பாதுகாப்பதற்காக 

தங்கை் உயிலரப் லபாருட்படுத்தாமெ் லசயெ்படும் தீயலணப்பு வீரரக்ளுக்காக 

அரப்்பணிக்கப்படுகின்றது. 

❖ சரெ்நதச தீயலணப்பாைரக்ை் தினத்தின் குறியீட்டிெ் உை்ை சிெப்பு மற்றும் நீெ 

நிறங்கைானது முலறநய லநருப்பு மற்றும் நீலரக் குறிக்கின்றது. 

 

உைை பத்திரிை்லை சுதந்திர தினம் – நம 05 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம மாதம் 05 ஆம் நததியன்று உெக பத்திரிக்லக சுதந்திர தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருதத்ுருொனது, “மக்களுக்கான ஊடகம் : பதரத்ல் பநரத்தில் பபாலித் 

தகவல் பரப்பப்படும் பபாது பத்திரிக்ளகத் துளை” என்பதாகும். 

❖ இந்தக் கருத்துருவானது பின்வருவனவை்ளை விவாதிக்கின்ைது. 

o பதரத்ல் காலத்தில் ஊடகங்களினால் எதிரச்காள்ளப்படும் தை்பபாளதய ெவால்கள் 

o அளமதி மை்றும் ெமரெ செயல்முளைகளளஅதிகரிப்பதிெ் ஊடகத்தின் திைன். 

❖ யுசனஸ்பகாவின் பரிந்துளரகளளத ் சதாடரந்்து 1993 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் மாதத்தில் 

உலக பத்திரிக்ளக சுதந்திர தினமானது ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ் ெளபயினால் பளை 

ொை்ைப்பட்டது. 

❖ பம மாதம் 03 ஆம் பததியானது விண்ட்ஹூக் பிரகடனத்தின் நிளனவு தினமாகும்.  

❖ உலசகங்கிலும் இந்தத ் தினமானது உலக பத்திரிக்ளக சுதந்திர தினமாக அனுெரிக்கப் 

படுகின்ைது. 

❖ விண்ட்ஹூக் பிரகடனம் என்பது 1991 ஆம் ஆண்டில் ஆப்பிரிக்க தினெரி 

பத்திரிக்ளககளால் அறிவிக்கப்படட் பத்திரிக்ளக சுதந்திரக் சகாள்ளககளின் 

அறிக்ளகயாகும்.  

தைவை் 

❖ ெரவ்பதெப் பத்திரிக்ளகயாளரக்ள் கூட்டளமப்பினால் சவளியிடப்படட் அறிக்ளகயின்படி, 

பத்திரிக்ளக சுதந்திரத்ளதக் காப்பதை்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் 95 பத்திரிக்ளகயாளரக்ள் 

சகால்லப்பட்டனர.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ேனவரி மாதத்திலிருந்து இதுவளர 18 பத்திரிக்ளகயாளரக்ள் 

சகால்லப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ “ரிப்பபாரட்்டரஸ்் ென்ஸ் பிராண்டியரஸ்்” (எெ்லெகலைக் கடந்த பத்திரிக்லக நிருபரக்ை்) 

என்ை அளமப்பினால் சவளியிடப்பட்ட பத்திரிக்ளக சுதந்திரக் குறியீட்டில் சமாத்தமுள்ள 

180 நாடுகைிெ் 140-வது இடத்தில் இந்தியா தரவரிளெப்படுத்தப் படட்ுள்ளது.  

 

உைக ஆஸ்துமா தினம் – நம 04 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம மாதத்தின் முதொெது லசெ்ொய்க் கிைலம அன்று உெக 

ஆஸ்துமா தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த ெருடாந்திர தினமானது ஆஸ்துமாவிற்கான சரெ்நதச முன்லனடுப்பு அலமப்பினாெ் 

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


                   
 

 

ஒருங்கிலணக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது உெகம் முழுெதும் ஆஸ்துமாவிற்கான சிகிசல்ச மற்றும் விழிப்புணரல்ெ 

ஏற்படுதத்ுெலத நநாக்கங்கைாகக் லகாண்டுை்ைது. 

❖ உெக ஆஸ்துமா தினத்தின் முதொெது லகாண்டாட்டமானது 1948 ஆம் ஆண்டிெ் 

நடத்தப்படட்து.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிெ் உெக ஆஸ்துமா தினத்தின் கருதத்ுருொனது, “ஆஸ்துமாலெ 

நிறுதத்ுதெ்” என்பதாகும். 

❖ இந்தக் கருத்துருவிெ் உை்ை நிறுத்தமானது “அறிகுறி  மதிப்பீடு, நசாதலன பதிலெதிரப்்பு, 

கெனித்து மதிப்பிடுெது மற்றும் சிகிசல்ச முலறக்கு உட்படுதெ்” என்பலதக் குறிக்கும்.  

 

உைை சிரிப்பு (நலைப்பபாலி) தினம் -  நம 05 

❖ உெக சிரிப்பு தினமானது ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம மாதத்தின் முதொெது ஞாயிற்றுக் 

கிைலம அன்று நிகை்கின்றது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டு நம 10 அன்று இத்தினத்தின் முதொெது லகாண்டாட்டம் மும்லபயிெ் 

நடதத்ப் படட்து. 

❖ இந்த நிகை்சச்ியானது டாக்டர ்மதன் கட்டாரியா என்பெராெ் ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது. 

❖ இெர ்உெகைாவிய நலகப்லபாலி நயாகா இயக்கத்தின் நிறுெனர ்ஆொர.் 

❖ இந்தத் தினத்தின் நநாக்கம் சிரிப்பின் மூெம் ஒரு உெகைாவிய சநகாதரதத்ுெம் மற்றும் 

நட்பு என்ற உணரவ்ு நிலெலயக் கட்டலமப்பதாகும். 

❖ இந்தியாவிற்கு லெைிநய முதொெது உெக சிரிப்பு தினமானது 2000 ஆம் ஆண்டிெ் 

லடன்மாரக்்கிெ் உை்ை நகாப்பன்நஹகனிெ் நடத்தப்பட்டது. 

 

உைக தடகள விலளயாட்டு தினம் – நம 07 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 07 அன்று உெக தடகை விலையாடட்ு தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினம் பின்ெரும் நநாக்கங்கலைக் லகாண்டுை்ைது. 

o இலைஞரக்ைிலடநய விலையாடட்ுகலைப் பிரபெமாக்குதெ் 

o பை்ைிகை் மற்றும் கெ்லூரிகைிெ் தடகை விலையாடல்ட முதன்லம விலையாட்டாக 

ஊக்குவித்தெ். 

o தடகை விலையாட்டிெ் புதிய திறலமயுை்ைெரக்ை் மற்றும் இலைஞரக்லை 

அறிமுகப்படுதத்ுதெ் மற்றும் ஊக்குவித்தெ். 

❖ உெகைாவிய தடகைக் கூட்டலமப்பான “சரெ்நதச தடகை மன்றக் கூட்டலமப்புகைின்” 

(International Association of Athletics Federations - IAAF) முன்னாை் தலெெரான பிலரநபா 

லநபிநொ என்பெர ்1996 ஆம் ஆண்டிெ் இத்தினத்லதத் லதாடங்கி லெத்தார.் 
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உைை பசஞ்சிலுலவ மற்றும் பசம்பிலற நாள் – நம 08 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 08 ஆம் நததி உெக லசஞ்சிலுலெ மற்றும் லசம்பிலற நாை் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “#அன்பு” என்பதாகும். 

❖ இத்தினமானது உதவி பதளவப்படுகின்ற  மக்களுக்கு ஈடு இளணயை்ை உதவிகளளெ ்

செய்யும் தன்னாரவ்லரக்ளள சகௌரவிக்கின்ைது. 

❖ இந்தத ்தினமானது சேன்றி துனன்ட் என்பவரின் பிைந்த தினமாகும். 

❖ இவர ் 1863 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ெரவ்பதெெ ் செஞ்சிலுளவக் குழுவின் (ICRC - 

International Committee of the Red Cross) நிறுவனர ்ஆவார.் 

❖ 1901 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது பநாபல் அளமதிப் பரிளெப் சபை்ைவர ்இவராவார.் 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு பம 08  அன்று முதலாவது செஞ்சிலுளவ தினம் அனுெரிக்கப்படட்து. 

❖ இது 1984 ஆம் ஆண்டில் “உலக செஞ்சிலுளவ மை்றும் செம்பிளை தினம்” என்ை சபயளரப் 

சபை்ைது.  

 

உைை தாைசீமியா நநாய் தினம் - நம 08 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 08 ஆம் நததி உெகம் முழுெதும் உெக தாெசீமியா நநாய் (இரத்த 

அழிவுச ்நசாலக) தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுருொனது, “உலகளவில் தரமான தாலசீமியா 

சுகாதாரெ ் பெளவகளள அணுகல் : பநாயாளிகளுக்கான மை்றும் பநாயாளிகளுடனான  

உைவுகளளக் கட்டளமதத்ல்” என்பதாகும். 

❖ தாலசீமியா பநாய், அதளன வரும் முன் காத்தல் மை்றும் அதளனப் பரவாமல் தடுத்தல் 

ஆகியலெ குறிதத்ு மக்களிளடபய விழிப்புணரள்வ ஏை்படுதத்ுவதற்காக இத்தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ தாலசீமியா என்பது குளைவான ஹீபமாகுபளாபிளனக் சகாண்ட மரபு ரீதியான இரத்தக் 

பகாளாைாகும்.  

❖ இது மத்தியத ் தளரக்கடல், சதன்கிழக்கு ஆசியப் பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மை்றும் 

ஆப்பிரிக்க அசமரிக்கரக்ளிளடபய சபாதுவாகக் காணப்படுகின்ைது. 

 

இரண்டாம் உைைப் நபாரின்நபாது உயிரிழந்தவரை்ளின் நிலனவு மற்றும் 

சமரசத்திற்ைான நநரம் - நம 08 

❖ 2004 ஆம் ஆண்டிெ் ஐ.நா. ஆனது நம 08 மற்றும் நம 09 ஆம் நததிகலை இரண்டாம் உெகப் 

நபாரின் நபாது உயிரிைந்தெரக்ைின் நிலனவு மற்றும் சமரசத்திற்கான தினமாக 

அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ இத்தினதத்ிெ் ஐ.நா ஆனது இரண்டாம் உெகப் நபாரின் நபாது பாதிக்கப்படட்ெரக்ளுக்கு 

தனது அலனதத்ு உறுப்பினர ் நாடுகளும் மரியாலத லசலுத்த நெண்டும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கின்றது.  

❖ இந்தத ்தினத்தின் களடபிடிப்பானது பின்வரும் பநாக்கங்களளக் சகாண்டுள்ளது. 
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o எதிரக்ாலத் தளலமுளையினரக்ளளப் பபாரிலிருந்துப் பாதுகாத்தல் 

o ஐக்கிய நாடுகளின் ொெனத்திை்கு இணங்க  அளமதியான வழிகளில் அளனதத்ுப் 

பிரெச்ிளனகளளயும் தீரத்த்ுக் சகாள்ளுதல் 

o அளனதத்ு பநரங்களிலும் ெரவ்பதெ அளமதி மை்றும் பாதுகாப்ளப 

நிளலநிறுத்துதல். 

 

உைை சாலைப் பாதுைாப்பு வாரம் -  நம 12 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு நம மாதம் 06 ஆம் நததியிலிருந்து 12 ஆம் நததி ெலர 5ெது உெக சாலெப் 

பாதுகாப்பு ொரம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருதத்ுருொனது, “ொளலப் பாதுகாப்பிை்கான தளலளமப் பண்பு” 

என்பதாகும். 

❖ நமது வாழ்வு பாதுகாப்பாக இருந்தால் மடட்ுபம ெரவ்பதெ இலக்குகளள அளடய முடியும் 

என்று ஐ.நா. நம்புகின்ைது. 

❖ இது நளடசபை்று வரும் “உயிரக்ளளப் பாதுகாத்தல் #அதுகுறிதத்ு பபசு” என்ை 

பிரெெ்ாரத்தின் மூலம் நடவடிக்ளகளயத் சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ உலக சுகாதார நிறுவனமானது ொளலப் பாதுகாப்பு வாரத்தின் பபாது ஒரு அறிக்ளகளய 

சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது 5 வயது முதல் 29 வயது வளர உள்ள மக்களின் இைப்புக்கு மிக முக்கியக் காரணம் 

ொளல விபதத்ுகள் என்று கூறுகின்ைது.  

 

 

உைை இடப்பபயரவ்ு பறலவ தினம் - நம 11 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் பம 11 அன்று உலக இடப்சபயரவ்ு பைளவ தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இது இடப்சபயரவ்ு பைளவகள் மை்றும் அதன் வாழிடங்களின் பாதுகாப்பின் பதளவளய 

எடுதத்ுக் காடட்ும் ஒரு வருடாந்திர விழிப்புணரள்வ ஏை்படுத்தும் பிரெெ்ாரமாகும். 

❖ இந்த ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “பைளவகளளப் பாதுகாத்தல்: சநகிழி 

மாசுபாட்டிை்கான ஒரு தீரவ்ு” என்பதாகும். 

❖ பைளவகளினால் உடச்காள்ளப்படும் சநகிழ்வுகளானது பட்டினி குறித்த நீண்டகால 
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உணரள்வத் தருகின்ைது. பமலும் இது எந்தவித ஊட்டெெ்தத்ும் இல்லாமல் பைளவகளுக்கு 

வயிறு நிரம்பிய ஒரு உணரள்வத் தருகின்ைது. 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சநகிழிப் சபாருடக்ளின் தாக்கத்தினால் இைக்கும் 

கடை்பைளவகளின் எண்ணிக்ளகயானது தை்சபாழுது 1 மில்லியனாக உள்ளது. 
 

 

 

நதசியத் பதாழிை்நுட்ப தினம் - நம 11 

❖ நம 11 அன்று இந்தியா முழுெதும் நதசியத் லதாழிெ்நுட்ப தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டு நம 11 அன்று சக்தி நடெடிக்லக – 98 (லபாக்ரான் அணுக்கரு நசாதலன) 

நடத்தப்படட்து. 

❖ இத்தினத்திெ் இந்தியா 3 அணுக்கரு நசாதலனகலை நடத்தியது. 

❖ இலதத் லதாடரந்்து அப்நபாலதய இந்தியப் பிரதமர ்அடெ் பிகாரி ொே்பாய் இந்தியாலெ 

ஒரு முழு அணு ஆயுத நாடாக அறிவித்தார.் 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டு நம 11 அன்று நிகை்த்தப்பட்ட மற்ற சாதலனகை் 

o திரிசூெ் ஏவுகலணயின் லெற்றிகரமான நசாதலன  

o லபங்களூருவிெ் நடத்தப்பட்ட இந்தியாவின் முதொெது உை்நாடட்ுத் 

லதாழிெ்நுட்பத்திெ் ெடிெலமக்கப்பட்ட ஹன்சா-3 விமானத்தின் நசாதலன. 

❖ இத்தினமானது இந்தியாவின் லதாழிெ்நுட்ப நமம்பாடுகை் மற்றும் சாதலனகலை 

அனுசரிக்கின்றது. 

❖ இந்தியத் லதாழிெ்நுட்ப ெைரச்ச்ி ொரியமானது இத்தினத்திெ் அறிவியெ் மற்றும் லதாழிெ் 

நுட்பத் துலறயிெ் சிறந்த பங்கைிப்லப ஏற்படுத்திய தனிநபரக்ளுக்கு நதசிய விருதுகலை 

ெைங்கி இத்தினத்லத அனுசரிக்கின்றது.  

 

சரவ்நதச பசவிலியர் தினம் – நம 12 

❖ சரெ்நதச லசவிலியர ் தினமானது ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 12 ஆம் நாை் 

லகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ “விளக்குடன் கூடிய சபண்மணி” என்ைறியப்படும் ப்பளாரன்ஸ் ளநட்டிங்பகல் என்பெரின்  

பிைந்தநாளின் நிளனவாக இத்தினமானது அனுெரிக்கப்படுகிைது. 
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❖ இவ்வருட சரெ்நதச லசவிலியர ் தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “செவிலியரக்ள் – 

வழிநடதத்ுவதை்கான குரல் – அளனவருக்கும் நலன்” என்பதாகும். 

❖ 1935 ஆம் ஆண்டிெ் அலமரிக்காவின் சுகாதாரம் மற்றும் கெ்வி மற்றும் நெ்ொை்வு துலற 

அதிகாரியாெ் முன்லமாழியப்பட்ட இத்தினமானது ெரவ்பதெ செவிலியர ் குழுவாெ் 1965 

ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் அனுெரிக்கப்பட்டது..  

❖ 1974 ஆம் ஆண்டு ேனவரியில் பம 02 ஆம் பததி  சரெ்நதச லசவிலியர ் தினமாக 

அனுெரிப்பதாக பதரந்்சதடுக்கப்படட்து.  

 

 

உைைத் தாய்மாரை்ள் தினம் – நம 12 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் பம மாதத்தின் இரண்டாவது ஞாயிைன்று உலகத் தாய்மாரக்ள் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இந்த ஆண்டு இத்தினமானது பம 12 அன்று அனுெரிக்கப்படட்து. 

❖ இது உலகம் முழுவதுமுள்ள அளனத்து தாய்மாரக்ளுக்கும் மரியாளத 

செலுத்துவதை்காகவும் தாய்ளமளயக் சகௌரவிப்பதை்காகவும் அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ 1872 ஆம் ஆண்டில் எழுத்தாளர ் ேுலியா வாரட்ு ோவ் என்பவர ் தாய்மாரக்ள் தினம் 

குறித்த ஒரு கருத்ளத முதன்முதலில் சதரிவித்ததை்காக அறியப்படுகின்ைார.் 

❖ 1908 ஆம் ஆண்டில் அண்ணா ோரவ்ிஸ் என்பவர,் ெமூக மற்றும் சுகாதார ஆரவ்லரான 

தனது தாளயக் சகௌரவிப்பதை்காக அசமரிக்காவின் பதசிய விடுமுளைக்காக ஒரு 

பிரெெ்ாரத்ளத பமை்சகாண்டார.் 

❖ பிைகு 1914-ஆம் ஆண்டில் அசமரிக்காவின் முன்னாள் அதிபரான உட்பரா வில்ென் 

தாய்மாரக்ள் தினம் குறித்த அதிகாரப்பூரவ் ஆவணத்தில் ளகசயழுத்திடட்ு, பம மாதத்தின் 

இரண்டாவது ஞாயிை்ளைத் தாய்மாரக்ள் தினமாகத ் பதரந்்சதடுத்தார.் இெர ் 

தாய்மாரக்ளளக் சகௌரவிப்பதை்காக இத்தினத்ளத பதசிய விடுமுளையாக அறிவித்தார.் 

❖ பின்னாளில் தாய்மாரக்ள் தினமானது உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப் படுெது 

நளடமுளைக்கு வந்தது. 

 

சரவ்நதச குடும்பங்ைள் தினம் - நம 15 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 15 ஆம் நததி சரெ்நதச குடும்பங்கை் தினம் (IDF - International Day of 

Families) அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 
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❖ 1993 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா சபாதுெ ் ெளபயானது இத்தினத்தின் முதலாவது அனுெரிப்ளப 

பளைொை்றியது. 

❖ இத்தினம் 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இத்தினமானது குடும்பங்களுடன் இளணக்கப்படட்ிருக்கும் ெரவ்பதெ ெமூகத்ளத 

ெமுதாயத்தின் அடிப்பளட அலகுகளாக மாற்றுெது  மை்றும் குடும்பப் பிளணப்புகளின் 

மதிப்பு ஆகியவை்றின் முக்கியதத்ுவத்ளதப் பிரதிபலிக்கின்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் IDF-ன் கருத்துருவானது, “குடும்பங்கள் மை்றும் பருவநிளல 

நடவடிக்ளக: SDG 13 மீதான கவனம்” என்பதாகும்.  

 

நதசிய படங்கு தினம் -  நம 16 

❖ சுகாதாரம்  மற்றும் குடும்ப நெ அலமசச்கத்தினாெ் லதாடங்கப்படட் நதசிய லடங்கு 

தினமானது ெருடந்நதாறும் நம 16 அன்று  அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ லெரஸ் நநாயான லடங்கு மற்றும் அதன் தடுப்பு நடெடிக்லககை் பற்றிய விழிப்புணரல்ெ 

ஏற்படுதத்ுெநத இதன் நநாக்கமாகும்.  
❖ இந்தியாவிெ் லதாற்றுயிரிகைாெ் பரவும் நநாய்த் தடுப்புத் திட்டத்திற்கான நதசிய 

இயக்குநரகமானது லடங்குவின் கண்காணிப்பு மற்றும் தடுப்பிற்கான முதன்லம 

லமயமாகும்.  
❖ 2016 ஆம் ஆண்டிெ் இந்திய அரசானது “India Fights Dengue” எனும் லகநபசி லசயலிலய 

அறிமுகப்படுத்தியது. 
❖ 2017 ஆம் ஆண்டிெ் அதிகபடச்மான லடங்கு காய்சச்ெ் லதாற்றானது தமிை்நாட்டிலிருந்துப் 

பதிவு லசய்யப்பட்டது. 
❖ லடங்கு காய்சச்ொனது ஏடிஸ் எஜிப்தி (லின்பனயஸ்) எனும் சபண் லகாசுொெ் ஏற்படும் 

சகாசுக் கடியால் பரப்பப் படுகின்ை 1 – 4 இரத்த நுண்ணுயிரிவளக DENV எனும் சடங்கு 

ளவரஸால் ஏை்படுகின்ைது. 

 

 

சரவ்நதச ஒளி தினம் – நம 16 

❖ உெகைாவிய அைவிெ் நம 16 ஆனது  சரெ்நதச ஒைி தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

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


                   
 

 

❖ இது சரெ்நதச ஒைி தினத்தின் இரண்டாெது ெருட பதிப்பாகும். 
❖ அறிவியெ், கொசச்ாரம், கலெ, கெ்வி, நீடித்த ெைரச்ச்ி, மருதத்ுெம், தகெெ் லதாடரப்ு 

மற்றும் ஆற்றெ் ஆகியெற்றிெ் ஒைியின் பங்கிலனப் நபாற்றிட நெண்டி   

யுலனஸ்நகாொனது இந்தத் தினத்லத அதிகாரப் பூரெ்மாக கலடபிடிதத்ு ெருகின்றது. 

 

 

சமாதானத்துடன் இலணந்து வாழ்வதற்ைான சரவ்நதச தினம் – நம 16 

❖ சமாதானத்துடன் இலணந்து ொை்ெதற்கான சரெ்நதச தினமானது நம 16 அன்று 

லகாண்டாடப்படுகின்றது. 
❖ இந்தத் தினமானது ஐ.நா லபாதுச ்சலபயாெ் அதன் தீரம்ானம் எண் 72/130 ஆெ்   பிரகடனம் 

லசய்யப்படட்து. 
❖ இந்த தினமானது சமாதானம், சகிப்புத் தன்லம, உை்ைடக்கம், ஒற்றுலம மற்றும் உெக 

அைவிொன புரிதெ் ஆகியெற்லற நமம்படுதத்ுெதற்காக ெருடந்நதாறும் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ சமாதானத்துடன் இலணந்து ொை்ெதற்கான சரெ்நதச தினமானது முதன்முலறயாக 2018 

ஆம் ஆண்டு நம 16 அன்று அனுசரிக்கப்படட்து.  

 

 

பவசாை் - முழு நிைவு தினம் – நம 17 

❖ நம மாதத்தின் முழு நிெவு தினமான லெசாக் ஆனது, உெகம் முழுெதும் மிெ்லியன் 
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கணக்கிெ் ொழும் புத்தத் துறவிகளுக்கான  ஒரு புனிதமான நாைாகும்.  

❖ இந்த ஆண்டு இத்தினமானது நம 17 அன்று அனுசரிக்கப்படட்து. 
❖ 1999 ஆம் ஆண்டிெ் ஐ.நா. லபாதுச ் சலபயானது மானுடத்தின் ஆன்மீகத்திற்கு புத்த 

மதத்தின் பங்கைிப்லப அங்கீகரிப்பதற்காக சரெ்நதச அைவிெ் லெசாக் தினத்லத 

அங்கீகரித்தது. 
❖ லெசாக் தினத்தின் நபாது 

o புத்தர ்பிறப்லபடுத்தார ்
o புத்தர ்ஞானத்லதப் லபற்றார ்
o அெருலடய 80ெது ெயதிெ் மரணமலடந்தார.்  

 

உைை பதாலைத்பதாடரப்ு மற்றும் தைவை் சமூை தினம் - நம 17 

❖ 1969 ஆம் ஆண்டு நம 17 ஆம் நததி முதெ் ஒெ்லொரு ஆண்டும் உெக லதாலெத் லதாடரப்ு 

மற்றும் தகெெ் சமூக தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினம் சரெ்நதசத் லதாலெத் லதாடரப்ு ஒன்றியம் (ITU - International Telecom Union) 

உருவாக்கப்பட்டளதக் குறிக்கின்ைது. 

 

❖ பமலும் இத்தினம் 1865 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது ெரவ்பதெ தந்திப் சபாறிப் பிரகடனத்தில் 

ளகசயழுத்திடப்பட்டளதக் குறிக்கின்ைது. 

❖ இத்தினம் ITU-ன் தளலளமக் கருத்தரங்கினால் 1973 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் தகவல் ெமூகம் மீதான உலக மாநாடு பம 17 ஆம் 

பததிளய உலக தகவல் ெமூக தினமாக அறிவிக்குமாறு ஐ.நா. சபாதுெ ்ெளபளயக் பகடட்ுக் 

சகாண்டது.  

❖ 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் பம 17 ஆம் பததியானது சதாளலத் சதாடரப்ு மை்றும் தகவல் 

ெமுதாயம் ஆகிய இரண்டிை்கான தினமாக அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இத்தினத்தின் களடபிடிப்பானது இளணயப் பயன்பாடு, தகவல் லதாடரப்ுத் லதாழிெ் 

நுட்பங்கை் ஆகியலெ குறிதத்ு சரெ்நதச அைவிெ் விழிப்புணரல்ெ ஏற்படுத்த 

எண்ணுகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துருொனது, “தரநிளல இளடசவளிளய 
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இளணத்தல்” என்பதாகும். 
❖ இந்தக் கருத்துருவானது பின்வருவனவை்றின் மீது கவனத்ளதெ ்செலுதத்ுகின்ைது. 

o வளரெ்ச்ிக்காகத் தகவலின் வலிளம 

o சிக்கலானத் தரவுகளள செயல்படக்கூடிய தகவல்களாக மாை்றுவது. 

❖ தளலளமக் கருத்தரங்கு என்பது ITU அளமப்பின் 4 ஆண்டு கால செயல்திட்டம் குறிதத்ு 

முடிசவடுக்கும் ITU-ன் சகாள்ளக வகுக்கும் உெெ் அளமப்பாகும்.  

 

உைை உயர் இரத்த அழுத்த தினம் – நம 17 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம மாதம் 17 ஆம் நததியன்று உெக உயர ்இரத்த அழுத்த தினம் (WHD 

- World Hypertension Day) அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  
❖ இது ெரவ்பதெ உயர ் இரத்த அழுத்த ெமூகதத்ுடன் இளணக்கப்படட் உலக உயர ் இரத்த 

அழுத்த அலமப்பின் ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டு பம மாதம் WHD முதன்முதலில் அனுெரிக்கப்படட்து. 

❖ இத்தினமானது உயர ் இரத்த அழுதத்ம் குறித்து சபாது மக்களிளடபய விழிப்புணரள்வ 

ஏை்படுதத்ுவளதயும் அலமதியாக அழிக்கக் கூடிய இந்த நவீன காெ பரவும் பநாயிளன 

கடட்ுப்படுதத் மை்றும் தடுக்க அளனதத்ு நாடுகளின் குடிமக்களள ஊக்குவிப்பளதயும் 

பநாக்கங்களாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “உன்னுளடய எண்களள அறிந்து சகாள்” 

என்பதாகும். 

❖ இந்தக் கருதத்ுருவானது உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களிடம் உயர ் இரத்த அழுத்தம் 

குறிதத்ு விழிப்புணரள்வ ஏை்படுதத்ுவளதக் குறிக்கின்ைது.  

 

உைை எய்ட்ஸ் தடுப்பு மருந்து தினம் – நம 18 

❖ எசஐ்வி தடுப்பு மருந்து விழிப்புணரவ்ு தினம் என்றும் அலைக்கப்படும் உெக எய்டஸ்் 

தடுப்பு மருந்து தினம் ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 18 ஆம் நததி அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது எசஐ்விலயத் தடுப்பதற்கான மருந்லத நமம்படுதத்ும் பெ 

தன்னாரெ்ெரக்ை், சமூக உறுப்பினரக்ை், சுகாதாரப் பணியாைரக்ை் மற்றும் 

ஆராய்சச்ியாைரக்லை  அங்கீகரிக்கின்றது.  
❖ உெக எய்டஸ்் தடுப்பு மருந்து தினம் என்ற கருத்துருொனது 1997 ஆம் ஆண்டு நம 18 அன்று 

அதிபர ்பிெ் கிைிண்டன் நிகை்த்திய உலரயிலிருந்து உருொனது.  
❖ கிைிண்டன் நிகை்த்திய உலரயின் நிலனவிலன அனுசரிப்பதற்காக 1998 ஆம் ஆண்டு நம 

18 அன்று முதொெது எய்டஸ்் தடுப்பு மருந்து தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. எசஐ்வி லதாற்று 

மற்றும் எய்டஸ்் ஆகியெற்லறத் தடுப்பதற்கான மருந்தின் நதலெ குறிதத்ு 

விழிப்புணரல்ெ ஏற்படுதத்ுெதற்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
 

 

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


                   
 

 

சரவ்நதச அருங்ைாட்சியை தினம்  - நம 18 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 18 ஆம் நததி சரெ்நதச அருங்காட்சியகத் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினத்தின் நநாக்கம் கொசச்ாரப் பரிமாற்றங்கலை ஏற்படுதத்ும் 

அருங்காட்சியகத்தின் முக்கியதத்ுெம் குறித்து விழிப்புணரல்ெ ஏற்படுதத்ுெதாகும். 
❖ 1977 ஆம் ஆண்டிெ் சரெ்நதச அருங்காட்சியகங்கை் ஆலணயமானது முதொெது சரெ்நதச 

அருங்காட்சியகத் தினத்லத ஒருங்கிலணத்தது. 
 

 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிெ் இத்தினத்தின் கருதத்ுருொனது, “அருங்காட்சியகங்கை் கொசச்ார 

லமயங்கைாகும் : மரபின் எதிரக்ாலம்” என்பதாகும். 
❖ 1753 ஆம் ஆண்டில்  உலகின் முதலாவது சபாது அருங்காட்சியகம் பிரிட்டனிெ் 

லதாடங்கப்பட்டது. 

❖ 1851 ஆம் ஆண்டிெ் லதாடங்கப்படட் லசன்லனயிெ் உை்ை அரசாங்க அருங்காட்சியகம் 

அெ்ெது மதராஸ் அருங்காட்சியகம் லகாெ்கத்தாவிெ் உை்ை இந்திய 

அருங்காட்சியகத்திற்கு அடுதத்ு இந்தியாவின் இரண்டாெது பைலமயான 

அருங்காட்சியகமாகும்.  
 

உைக அளவியை் தினம் – நம 20 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 20 அன்று உெக அைவியெ் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1875 ஆம் ஆண்டு நம 20 ஆம் நததியிெ் நமற்லகாை்ைப்படட் அைவியெ் ஒப்பந்தமானது 

சரெ்நதச எலட மற்றும் அைவுகை் அலமப்லப ஏற்படுத்தியது. 
❖ இது உெகைாவிய ஒரு ஒத்திலசவு அைவீடட்ு முலறக்கான அடிப்பலடலய ெைங்கியது. 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுருொனது, “ெரவ்பதெ அலகுகளின் அளமப்புகள் 

– அடிப்பளடயில் சிைந்தது” என்பதாகும். 
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❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் நளடசபை்ை எளடகள் மை்றும் அளவுகள் மீதான சபாதுக் 

கருத்தரங்கின் பபாது 1875 ஆம்  ஆண்டில் உருவாக்கப்படட் ெரவ்பதெ அளவு 

அளமப்புகளள “திருத்தியளமக்க” ஒப்புக் சகாள்ளப்படட்தன் காரணமாக இந்தக் 

கருதத்ுரு பதரந்்சதடுக்கப்படட்து. 

❖ SI அளமப்பில் உள்ள 7 அடிப்பளட அலகுகள் பின்வருமாறு: 

 

❖ தை்சபாழுது நாம் அளவிடும் 4 அடிப்பளட அலகுகைின் அைவிடும் முலற பின்வருமாறு  

மறுெலரயலற லசய்யப் பட்டிருக்கின்றது. அலெயாென கிபலாகிராம், சகல்வின், பமால் 

மை்றும் ஆம்பியர.் 

❖ இதற்குப் பிறகு முதெ் SI அலகுகள் பின்வரும் மாறிலிகளினால் குறிப்பிடப்படும்.  

 

உைை நதன ீதினம் – நம 20 

❖ நம 20 அன்று உெக நதனீ தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது மகரந்த பரப்பிகை், அலெ எதிரல்காை்ளும் பிரசச்லனகை்  மற்றும் நீடித்த 

ெைரச்ச்ிக்கு அலெகைின் பங்கு ஆகியெற்றின் முக்கியதத்ும் குறிதத்ு விழிப்புணரல்ெ 

ஏற்படுத்த எண்ணுகின்றது. 
❖ நதனீ தினமானது அண்ட்நடான் ேன்சா என்பெரின் பிறந்த தினதத்ுடன் ஒன்றிப் 

லபாருந்துகின்றது. 
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❖ 18 ஆம் நூற்றாண்டிெ் அெர ் தனது தாயகமான ஸ்நொநெனியா நாட்டிெ் நவீனத் நதனீ 

ெைரப்்பு நுடப்ங்கலை முதன்முலறயாக அறிமுகப்படுத்தினார.்  
❖ 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்திெ் நம 20 ஆம் நததிலய உெக நதனீ தினமாக 

அறிவிக்கும் ஸ்நொநெனியா நாட்டின் பரிந்துலரக்கு ஐ.நா. உறுப்பு  நாடுகை் ஒப்புதெ் 

அைித்தன. 

 

உலரயாடை் மற்றும் வளரச்ச்ிை்ைான உைை ைைாசச்ாரப் பன்முைத் தன்லம தினம் – 

நம 21 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 21 அன்று உெக கொசச்ாரப் பன்முகத் தன்லம தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ 2001 ஆம் ஆண்டில் யுசனஸ்பகா அளமப்பு கலாெெ்ாரப் பன்முகத ் தன்ளம மீதான 

உலகளாவியப் பிரகடனத்ளத ஏை்றுக் சகாண்டது. 
❖ 2002 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா. அளமப்பு பம 21 ஆம் பததிளய உலக கலாெெ்ார பன்முகத ்

தன்ளம தினமாக அறிவித்தது. 

❖ இத்தினமானது கலாெெ்ாரப் பன்முகத் தன்ளமயின் மதிப்புகள் குறித்த நமது புரிதல்களள 

அதிகப்படுதத் ஒரு வாய்ப்ளப நமக்கு வழங்குகின்ைது. 

 

சரவ்நதச உயிரியை் பன்முைத் தன்லம தினம் – நம 22 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 22 ஆம் நததி சரெ்நதச உயிரியெ் பன்முகத்  தன்லம தினமாக  (IDB 

- International Day for Biological Diversity) அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிெ் இத்தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “நமது பல்லுயிரப்் சபருக்கம், நமது 

உணவு, நமது ஆபராக்கியம்” என்பதாகும். 

❖ இந்தத ் தினமானது மனிதன் புவியில் நலமுடன் வாழ்வதை்காக நமது இயை்ளக 

அளமப்புகளால் அளிக்கப்படட் பன்முகத ்தன்ளமளய அனுெரிக்கின்ைது. 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் மாதம் பம 22 ஆம் பததிளய IDB தினமாக ஐக்கிய நாடுகள் 

ஏை்றுக் சகாண்டது.  
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உைைக் ைடை் ஆலம தினம் – நம 23 

❖ பம 23 அன்று உலகக் கடல் ஆளம தினம் அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது அசமரிக்க ஆளம மீட்பு (ATR - American Tortoise Rescue) நிறுவனத்தினால் 2000 ஆம் 

ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ ATR அலமப்பானது அளனதத்ு விதமான ஆளமகள் மை்றும் கடல் ஆளம இனங்களின் 

மீட்பு, மறுவாழ்வு, ததச்தடுப்பு மை்றும் பாதுகாத்தல் ஆகிய பணிகளள 

பமை்சகாள்கின்ைது. 

❖ இத்தினமானது உலசகங்கிலும் அழிந்து வரும் கடல் ஆளமகள் மை்றும் அளவகளின் 

வாழ்விடங்கள் ஆகியவை்ளைப் பாதுகாக்கவும் அவை்ளைக் லகாண்டாட மக்களுக்கு 

உதெவும்  ஒரு வருடாந்திர அனுெரிப்பாக ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

 

ைாணாமை் நபாய்ை் பைாண்டிருை்கும் குழந்லதைளுை்ைான சரவ்நதச தினம் – நம 25 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் பம 25 அன்று காணாமல் பபாய்க் சகாண்டிருக்கும் 

குழந்ளதகளுக்கான ெரவ்பதெ தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இத்தினத்தின் சிைப்புக் குறியீடு “என்ளன மைந்து விடு – பூக்களள அல்ல” என்பதாகும். 

❖ 1983-ஆம் ஆண்டில் அசமரிக்க அதிபர ்சரானால்டு ரீகன் பம 25-ஆம் பததிளய காணாமல் 

பபாய்க் சகாண்டிருக்கும் குழந்ளதகளுக்கான பதசிய தினமாக அறிவித்தார.் 

❖ 2001-ஆம் ஆண்டில், முதல் முளையாக பம 25-ஆம் பததி காணாமல் பபாய்க் 

சகாண்டிருக்கும் குழந்ளதகளுக்கான ெரவ்பதெ தினமாக அதிகாரப் பூரவ்மாக 

அங்கீகரிக்கப்படட்து. 

❖ இந்தத ் தினமானது குழந்ளதக் கடத்தல் சதாடரப்ான பிரெெ்ளனளய எடுதத்ுக் 

காடட்ுகின்ைது. இது கண்டுபிடிக்கப்படாத காணாமல் பபான குழந்ளதகளளக் 

சகௌரவிக்கின்ைது. இது, தங்கள் குழந்ளதகளளப் பாதுகாப்பதை்காக சபை்பைாரக்ளுக்கு 

கல்வியறிவு ஏை்படுத்திட முயை்சிக்கின்ைது. 

❖ 23 நாடுகளளெ ்பெரந்்த ஒரு அளமப்பான “ெரவ்பதெ காணாமல் பபாய்க் சகாண்டிருக்கும் 

குழந்ளதகளின்” அளமப்பானது ெரவ்பதெக் குழந்ளத மீட்பில் முன்னிளல வகிக்கின்ைது. 

 

உைை லதராய்டு (நைடய) தினம் – நம 25 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 25 அன்று உெக லதராய்டு (நகடய) தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு, உெக லதராய்டு விழிப்புணரவ்ின் 11-ெது ஆண்டின் 

லகாண்டாட்டத்லதக் குறிக்கின்றது. 
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❖ உெக லதராய்டு தினம் அலமரிக்கத் லதராய்டு மன்றம் மற்றும் ஐநராப்பியத் லதராய்டு 

மன்றம் ஆகியெற்றின் தலெலமயிெ் நமற்லகாை்ைப்படட் பிரசச்ாரத்தின் ஒரு பகுதியாக 

2008 ஆம் ஆண்டிெ் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
❖ இத்தினமானது சரெ்நதச அைவிெ் லதராய்டு நநாய் குறிதத்ு விழிப்புணரல்ெ 

ஏற்படுதத்ுெலதயும் தற்லபாழுதுை்ை புதிய சிகிசல்ச முலறகை் பற்றி கெனம் 

லசலுத்துெலதயும் அெசரமாகத் நதலெப்படும் தடுப்புத ் திட்டங்கைின் மீது கெனம் 

லசலுத்துெலதயும் நநாக்கங்கைாகக் லகாண்டுை்ைது. 
❖ லதராய்டு என்பது கழுத்தின் லமயத்திெ் அலமந்துை்ை பட்டாம் பூசச்ி ெடிவிொன ஒரு 

சுரப்பியாகும். இது ெைரச்ிலதக்கான ஒரு சிறந்த சுரப்பியாகும். 
❖ சிகிசல்ச அைிக்கப்படாத லஹப்நபாலதநராடிசம் கருவுறாலம மற்றும் இதய நநாய் 

நபான்ற கடுலமயான நநாய்களுக்கு ெழி ெகுக்கும். 
 

மாதவிடாய் சுைாதார தினம் – நம 28 

❖ மாதவிடாய் சுகாதார தினம் என்ை ஒரு வருடாந்திர விழிப்புணரவ்ுத் தினமானது பம மாதம் 

28 ஆம் பததி அனுெரிக்கப்படட்து. 

❖ இது சிைந்த மாதவிடாய் சுகாதார பமலாண்ளமயின் (menstrual hygiene management - MHM) 

முக்கியதத்ுவத்ளத எடுதத்ுக் காடட்ுகின்ைது. 

❖ இது சேரம்னியில் உள்ள அரசு ொரா அளமப்பான வாஷ் யுளனசடட் (WASH United) என்ை 

அளமப்பால் 2014 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்படட்து. 

❖ இத்தினமானது MHMவிை்காக ெரவ்பதெ, பதசிய மை்றும் உள்ளுர ் அைவிொன 
சகாள்ளககள் மை்றும் திட்டங்களள ஒருங்கிளணப்பதை்கு குரல் சகாடுப்பதை்கான ஒரு 

வாய்ப்பிளன வழங்குகின்ைது. 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டு முதல் ேப்பானின் சதாழிலாளர ்ெட்டங்கள் சபண்களுக்கு மாதவிடாய் 

காலத்தில் விடுப்புகளள அளிக்கின்ைது. 

❖ இத்தினக் சகாண்டாட்டத்தின் பபாது, தமிழ்நாடு அரசு சென்ளனயில் உள்ள அரசு 

பல்பநாக்கு சிைப்பு மருத்துவமளனயில் ரூ.5 மதிப்புளடய சுகாதாரத ்துணிகள் விை்பளன 

இயந்திரத்ளத நிறுவியுள்ளது. 
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வீர் சவாரை்ர் பஜயந்தி – நம 28 

❖ விநாயக் தாநமாதர ் சொரக்்கரின் 136ெது பிறந்த தினம் நம 28 அன்று 

லகாண்டாடப்படட்து. 

❖ இெர ் ஒரு விடுதலெப் நபாராட்ட வீரர,் அரசியெ் தலெெர,்  ெைக்குலரஞர,் எழுத்தாைர,் 

சமூக சீரத்ிருத்தொதி மற்றும் இந்துதத்ுெக் லகாை்லககலை உருொக்கியெர ்ஆொர.் 

 

❖ இெர ்1883 ஆம் ஆண்டு நம 28 அன்று மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் நகருக்கு  அருகிெ் உை்ை 

பஹபூர ்கிராமத்திெ் பிறந்தார.்  
❖ இெர,் தனது “இந்துதத்ுவா” என்ை புத்தகத்தில் இரு நாடட்ுக் சகாள்ளகளய 

விவரிதத்ுள்ளார.் இப்புத்தகம் இந்துக்கள் மை்றும் முஸ்லீம்கள் என்பெரக்ை் இரு தனி 

நாடுகை் என்று குறிப்பிடுகின்ைது.  
o 1937 ஆம் ஆண்டில் இளத இந்து மகாெளப ஒரு தீரம்ானமாக நிளைபவை்றியது. 

❖ 2002 ஆம் ஆண்டிெ் இவரது நிளனவாக அந்தமான் நிக்பகாபாரின் தளலநகரான பபாரட்் 

பிபளயரில் உள்ள விமான நிளலயத்திை்கு வீர ்ெவாரக்ர ்ெரவ்பதெ விமான நிளலயம் என்று 

சபயரிடப்பட்டது.  
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சரவ்நதச ஐ.நா. அலமதிப் பலட வீரரை்ள் தினம் – நம 29 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் பம 29 அன்று ெரவ்பதெ ஐ.நா. அளமதிப் பளட வீரரக்ள் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 
 

 

❖ இத்தினமானது ஐ,நா.வின் அளமதிக் காப்புப் பணிகளுக்கு மதிப்பிட இயலாத 

பங்களிப்புகளள அளித்த சீருளட மை்றும் குடிமக்கள் பணியாளரக்ளுக்கு மரியாளத 

செலுத்துவதை்கான ஒரு வாய்ப்பிளன வழங்குகின்ைது. 

❖ இது  1948 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐ.நா.வின் கீழ் பணியாை்றி உயிரிழந்த 3800க்கும் பமை்பட்ட 

அளமதிக் காப்பு வீரரக்ளளக் சகௌரவிக்கின்ைது 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு பம 29 அன்று முதலாவது ஐ,நா. அளமதிக் காப்புத ் திட்டம் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது இஸ்பரல் மை்றும் அதன் அண்லமயிெ் உை்ை அரபு நாடுகளுக்கிளடபயயான 

தை்காலிகப் பபார ்நிறுத்த ஒப்பந்தத்ளத கண்காணிக்கும் பணிளய பமை்சகாண்டது. 

❖ 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் இத்தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்ைது. 

பதாடரும் பபாருந்துலம 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு “குடிமக்களளப் பாதுகாத்தல், அளமதிளயப் 

பாதுகாதத்ல்” என்பதாகும். 

❖ குடிமக்களின் பாதுகாப்பானது ஐ,நா.வின் அளமதிக் காப்பின் ளமயமாக 

விளங்குகின்ைது. 

❖ குடிமக்களளப் பாதுகாப்பதை்காக 90 ெதவிகிதத்திை்கும் பமை்பட்ட ஐ,நா. அளமதிக் காப்பு 

வீரரக்ள் ஏறக்குலறய 8 நாடுகளில் மடட்ுநம பங்சகடுதத்ுள்ளனர.் அந்த நாடுகளாவன  

அபபய் மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 

டாரப்ர ் சதை்கு சூடான் 
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சலபனான் காங்பகா மக்களாட்சிக் குடியரசு 

மாலி லஹத்தி 

 

சரவ்நதச எவபரஸ்ட் தினம் – நம 29 

❖ ஒெ்லொரு ஆண்டும் நம 29 அன்று சரெ்நதச எெலரஸ்ட் மலெ தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இது 1953 ஆம் ஆண்டு நம 29 அன்று நியூசிொந்லதச ்நசரந்்த எட்மண்ட் ஹிொரி மற்றும் 

நநபாைத்லதச ் நசரந்்த லடன்சிங் நநாரந்க லஷரப்ா  ஆகிநயார ் எெலரஸ்ட் மலெயின் 

உசச்ிலய முதன்முலறயாக அலடந்ததின் நிலனொக இத்தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

 

❖ புகழ்சபை்ை மளல ஏறும் வீரரான ஹிலாரி காலமான பின்பு 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் 

இத்தினத்ளத ெரவ்பதெ எவசரஸ்ட் தினமாக அனுெரிக்க நநபாளம் முடிவு செய்தது. 

❖ 1852 ஆம் ஆண்டில் வங்காளத்ளதெ ் பெரந்்த கணிதவியலாளரான ராதாநாத் சிக்தார ்

என்பவர ்XV என்ற சிகரத்தின் உயரத்ளதக் கணக்கிட்டார.் 

❖ இது இமயமளலயில் உள்ள ஒரு பனிெ ் சிகரமாகும். உலகிெ் உள்ள மளலகளில் 

மிகப்சபரிய மளல இதுவாகும். 

❖ இது 1830 முதல் 1843 ஆம் ஆண்டு வளர இந்திய நில அளளவ இயக்குனராகப் 

பணியாை்றிய ெர ்ோரே்் எவசரஸ்ட் என்பவரின் நிளனவாக எவசரஸ்ட் என்று பின்னாளில் 

சபயரிடப்பட்டது.  

 

உைை புலையிலையற்ற தினம் – நம 31   

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் பம 31 அன்று உலக சுகாதார நிறுவனம் மை்றும் அதன் ெரவ்பதெ 

பங்காளரக்ள் இலணந்து உலக புளகயிளலயை்ை தினத்ளத (WNTO - World No Tobacco Day) 

அனுெரிக்கின்ைனர.்  
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❖ இந்த வருடாந்திரப் பிரெெ்ாரம் தீங்கு விளளவிக்கக்கூடிய மற்றும் உயிரிைப்லப 

உண்டாக்கும் புலகயிலெ குறித்தும், புலகப்பிடிப்பாெ் இரண்டாம் நிளல பாதிப்புக்கு 

உை்ைாகும் புலகப்பிடிக்காதெரக்ை் (second-hand smoke exposure) குறிதத்ும் விழிப்புணரள்வ 

ஏை்படுத்த ஒரு வாய்ப்பாக அளமகின்ைது. 

❖ எந்தசவாரு ெலகயிலும் புளகயிளலளயப் பயன்படுதத்ுவது தீங்கு என்பலத இத்தினம் 

ெலியுறுதத்ுகிறது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் கருதத்ுரு : “புளகயிளல மை்றும் நுளரயீரல் ஆபராக்கியம்” 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

#Oneday4Children 

❖ ெரவ்பதெ கிரிக்சகட் வாரியமானது யுனிசெப் உடன் கூடட்ிளணந்து #Oneday4Children ஐ 

என்ற நிகை்லெ அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ இது உலக பகாப்ளபத ் சதாடரில் ஒவ்சவாரு குழந்ளதக்குமான  சிைந்த உலகத்ளத 

உருவாக்க உதவுவதை்கு கிரிக்சகட் உலகத்ளத ஒபர குழுவாக சகாண்டு வருவதை்கான 

ஒரு பபாட்டித ்சதாடர ்அளவிலான பிரெெ்ாரமாகும்.  

❖ இந்த நிகழ்வின் அளனதத்ு 48 பபாட்டிகளிலும் #Oneday4Children இன் செயல்பாடுகள் 

இருக்கும்.  

❖ இதன் மூலம் சபைப்படும் பணமானது கிரிக்சகட் விளளயாடும் நாட்டில் உள்ள 

குழந்ளதகள் அெ்விளளயாடள்டக் கை்பதை்கும் ஆபராக்கியமாக இருப்பதை்கும் உதவும் 

யுனிசெப்பின் பணிக்கு உறுதுளணயாக இருக்கும்.  
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தாய்ைாந்து அரசரின் முடிசூட்டு விழா 

❖ “மிகப்லபரும் லெற்றிக்கான மகுடம்” என்ற பட்டத்துடன் தாய்லாந்து நாட்டின் புதிய 

அரெராக மகா வே்ஜிரலாங்பகாரன்் என்பெருக்கு தாய்ொந்து அதிகாரப் பூரவ்மாக 

முடிசூட்டியது. 

❖ இவர ்1972 ஆம் ஆண்டில் இளவரெராகவும் அரெரின் அதிகாரப்பூரவ் வாரிொகவும் ஆனார.்  

❖ தை்சபாழுது இவர ்“தாய்லாந்தின் பத்தாவது ராம அரெர”் என்று அறிவிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ 1782 ஆம் ஆண்டு முதல் தாய்லாந்தில் ெக்ரி வம்ெம் ஆட்சி செய்து வருகின்ைது. 

❖ ெக்ரி வம்ெத்தின் 10-வது அரெர ்இவராவார.் 

❖ தாய்லாந்து அரசியலளமப்பு ொரந்்த முடியரளெக் சகாண்டிருக்கின்ைது. 

❖ இதை்கு முன்பு 1950 ஆம் ஆண்டு இந்த அரெரின் தந்ளதயான பூமிபபால் அதுல்யாபதே் 

என்பவருக்கு முடிசூடட்ு விழா களடசியாக நடத்தப்படட்து.  

 

மைாராஷ்டிரா மற்றும்  குஜராத் தினம் – நம 01 

❖ பம முதல் நாைானது மகாராஷ்டிரா மற்றும் குேராத் தினமாகக் சகாண்டாடப்படுகின்ைது. 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டு பாம்பாய் மறுசீரளமப்புச ் ெட்டமானது இந்தியப் பாராளுமன்ைத்தில் 

நிளைபவை்ைப்படட்ுப் பன்சமாழி மாநிலமான பம்பாய் ஆனது குேராத் மை்றும் 

மகாராஷ்டிராவாக பிரிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தெ ்ெட்டமானது பம 01, 1960ல் நளடமுளைக்கு வந்தது. 
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❖ பம்பாய் மாநிலமானது முன்னதாக மராத்தி, குேராத்தி, சகாங்கணி, மற்றும் கட்சச்ி ஆகிய 

சமாழி பபசும் மக்களளக் சகாண்டிருந்தது. 

❖ 1950களின் இலடப்பட்ட பகுதியில் ெம்யுக்தா மகாராஷ்டிரா அந்பதாலன் 

என்ைளழக்கப்படட் இயக்கமானது மராத்தி பபசும் தனி மாநிலத்ளதக் பகாரியது. 

❖ அபத ெமயம் மகாகுேராத்தி இயக்கமானது குேராத்தி பபசும் மக்களுக்கு தனி 

மாநிலத்திளன உருவாக்கும் பநாக்கத்திளனக் சகாண்டிருந்தது. 

❖ இந்த இயக்கங்களானது பம்பாய் மறுசீரளமப்புச ்ெட்ட உருவாக்கத்தில் முடிவளடந்தது.  

சட்டப்பூரவ்ை் ைை்வி 

❖ “நவீனெ ் ெட்டப்பூரவ்க் கல்வியின் தந்ளத” என்று அளழக்கப்படும் பத்மஸ்ரீ விருது சபை்ை 

டாக்டர ்N.R. மாதவ பமனன் திருவனந்தபுரத்தில் காலமானார.் இவருளடய வயது 84 ஆகும். 

❖ இவர ்ெட்டக் கல்வியின் முன்பனாடியாகத் திகழ்ந்தார.் பமலும் இவர ் பின்வருவனவை்ளை 

உருவாக்கினார.் 

o இந்தியாவில் உள்ள பதசிய ெட்டப் பள்ளிகள் 

o 5 ஆண்டு படிப்பான ஒருங்கிளணந்த LLB (இளநிளல ெட்ட ப் படிப்பு) 

❖ இவர ் 1987-ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்படட் இந்தியாவின் முதலாவது ெட்டப் பள்ளியான 

சபங்களூருவில் உள்ள பதசிய இந்திய பல்களலக்கழக  ெட்டப் பள்ளியின் நிறுவனர ்

மை்றும் இயக்குநர ்ஆவார.் 

 

SDG - தூதுவரை்ள் 

❖ இந்திய நடிலக தியா மிரச்ா மற்றும் அலிபாபா நிறுெனத்தின் இலண நிறுெனரான ோக் 

மா ஆகிநயார ்ஐ.நா.வின் லபாதுச ் லசயொைர ்அண்நடானிநயா குட்நடரசினாெ் ஐ.நா.வின் 

சிறப்புமிகு நீடித்த ெைரச்ச்ி இெக்குகளுக்கான  (SDG - Sustainable Development Goals) புதிய 

தூதுெரக்ைாக நியமிக்கப்படட்ுை்ைனர.் 

❖ SDG தூதுவரக்ள் விழிப்புணரள்வ அதிகரித்தல், உயரந்்த இலட்சியத்ளத ஊக்குவித்தல், 

உலகளாவிய அரசியல் விருப்பத்ளத உறுதிப்படுதத்ுதல், SDG-ஐ அளடவதை்காக 

விளரவான நடவடிக்ளககளள பமை்சகாள்ளுதல் ஆகிய பணிகளள 
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பமை்சகாள்ளுவாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது.  

❖ பல்பவறு நாடுகளிலிருந்து சமாத்தம் 17 தூதுவரக்ள் நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர.்  

 

 

அதிை ஊதியம் பபறும் ைலைஞரை்ள் 

❖ ஹருண் ஆராய்சச்ி நிறுெனமானது ஹருண் இந்தியக் கலெப் பட்டியலின் முதொெது 

பதிப்லப லெைியிடட்ுை்ைது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரெ் மாதம் முதெ் 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதம் ெலர 

கலெஞரக்ை், தங்கைதுப் பலடப்புகலை லபாது ஏெத்திெ் விற்பலன லசய்ததன் 

அடிப்பலடயிெ் சமகாெத்திெ் ொழும் இந்தியக் கலெஞரக்லை தர 

ெரிலசப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ ஐக்கிய இராே்ஜியத்லதச ்நசரந்்த  சிற்பியான அனிஷ் கபூர ்என்பெர ்இந்தப் படட்ியலிெ் 

முதலிடத்திெ் உை்ைார.் இெரது பலடப்புகை் ரூ. 168.25 நகாடிக்கு விற்பலனயாகின.  

 

❖ இெருக்கு அடுதத்ு இந்தப் பட்டியலிெ் அக்பர ் பத்மஸி (ரூ.45.84 நகாடி) மற்றும் கிரிநஷன் 

கண்ணா (ரூ.9.48 நகாடி) ஆகிய கலெஞரக்ை் உை்ைனர.் 

❖ கிரிபஷன் கண்ணா என்பவர ் உலகம் முழுவதும் உள்ள 100 களலஞரக்ளினால் 
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பமை்சகாள்ளப்படட் “தாஷ் கீ பட்டி” என்ை பணியில் இவரது பங்களிப்பிை்காக சிைப்பாக 

அறியப்படுகின்ைார.் 

 

நவாய்னிச ்லைபயழுத்துப் பிரதி 

❖ பிரிஸ்நடாெ் பெ்கலெக் கைகத்லதச ் நசரந்்த லேராரட்ு லசலசயர ் என்பெர ் நொய்னிச ்

லகலயழுதத்ுப் பிரதிலயப் படிக்கும் முலறலயக் கண்டறிந்துை்ைதாக அறிவிதத்ுை்ைார.் 

❖ இது ெரொற்றின் இலடக்காெத்தின் நபாது மத்தியத் தலரக் கடற்பகுதியிெ் 

பயன்படுத்தப்படட் முந்லதய நராமானிய லமாழி என்று இெர ்கூறியுை்ைார.் 

❖ இது ஸ்லபயினின் அரநகான் இராணியின் நமற்நகாளுக்கு ஒரு ஆதாரமாக லடாமினிகன் 

கன்னியாஸ்திரிகைாெ் லதாகுக்கப்பட்டது. 

 

ஏன் இது தனித்துவம் வாய்ந்ததாைை் ைருதப்படுகின்றது? 

❖ நொய்னிச ்என்பது 15 ஆம் நூற்றாண்லடச ்நசரந்்த அழிந்து நபான லமாழியிெ் எழுதப்படட் 

ஒரு லகலயழுதத்ுப் பிரதியாகும். 

❖ இது உலரகை் மற்றும் விைக்கப் படங்களுடன் லகண்லடக் காலின் நதாலின் (லெெ்லும்) 

மீது எழுதப்படட்தாகும். 

❖ இரகசியக் குறியீடல்டக் கண்டுபிடிப்பெரக்ை், லமாழியியொைரக்ை் மற்றும் கணினி 

நிரெ் எழுதுபெரக்ைாெ் ஏறக்குலறய ஒரு நூற்றாண்டுக் காெ அைவிற்கு இதலனப் புரிந்து 

லகாை்ை முடியவிெ்லெ. 

 
விைை்ப் திட்டம் 

❖ இந்திய இரயிெ்நெ உணவு ெைங்கெ் மற்றும் சுற்றுொக் கைகமானது (Indian Railway Catering 

and Tourism Corporation - IRCTC), “காத்திருப்புப் படட்ியலில்” உள்ள பயணிகளுக்காக “விகல்ப்” 

என்ை ஒரு புதிய திடட்த்ளத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ ஒதுக்கீடு முளையில் பதிவு செய்தல் மை்றும் ெலுளக முளையில் பதிவு செய்தல் என்ை 

பாகுபாடு இல்லாமல் காத்திருப்புப் பட்டியலில் உள்ள அளனதத்ுப் பயணிகளுக்கும் இது 

சபாருந்தும். 

❖ “விகல்ப்” திட்டத்தின் கீழ் காத்திருப்புப் படட்ியலில் உள்ள பயணிகள் அதிகபடெ்மாக 7 

மாை்று இரயில்களளத்  பதரந்்சதடுக்க முடியும். 
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❖ பதிவு செய்யப்பட்ட இரயில் புைப்பட்ட 30 நிமிடங்கள் முதல் 72 மணி பநரங்கள் வளரயில் 

மாை்று இரயில்களளத் பதரந்்சதடுக்க முடியும். 

❖ இரயில் மை்றும் காலியாகவுள்ள படுக்ளக வெதி ஆகியவை்ளைப் சபாறுதத்ு காத்திருப்புப் 

பட்டியலில் உள்ள பயணிகள் உறுதி செய்யப்பட்ட பயணெ ்சீடள்டப் சபை முடியும். 

 

உைை சாதலன பபற்ற விற்பலன 

❖ பிலரஞ்சுக் கலெஞரான கிைாட் நமாலனட்டின் 1890 ஆம் ஆண்லடச ்நசரந்்த “மியூசலஸ்” 

என்ை களலப் பணியானது 110.7 மில்லியன் டாலரக்்கு என்ற ொதளன விலெக்கு விை்பளன 

லசய்யப் படட்ுை்ைது. 

❖ இது பமாபனட்டின் “பேஸ்டாக்ஸ்” வளக ஓவிய வரிளெகளின் சிைந்த 

எடுதத்ுக்காடட்ுகளில் ஒன்ைாகக் கருதப்படுகின்ைது. 

❖ “மியூசலஸ்” என்ற கலெப் லபாருை் ஏலத்தின் பபாது 100 மில்லியன் டாலருக்கு பமல் 

விை்பளனயான “தனித்தன்ளம வாய்ந்த களலயின்” ஒரு முதல் பலடப்பாக  

உருசவடுத்துள்ளது. 

தனித்தன்லம வாய்ந்த ைலை 

❖ “தனித்தன்ளம வாய்ந்த களல” (Impressionism)  என்பது 19 ஆம் நூை்ைாண்டின் பிை்பகுதியில் 

வாழ்ந்த பிசரஞ்சுக் களலஞரக்ளுடன் சதாடரப்ுளடய ஓவியப் பாணியாகும். 

❖ காட்சி சதாடரப்ுளடய தனித்தன்ளம வாய்ந்த ஓவியமானது களலஞரக்ளின் அல்லது 

பாரள்வயாளரக்ளின் சபாதுத் பதாை்ைத்ளத மீண்டும் உருவாக்க எண்ணுகின்ைது. 

 

 

சிை்கிமின் 44வது மாநிை தினம் – நம 16 

❖ சிக்கிம் மாநிெமானது நம 16 அன்று அதன் 44-ெது மாநிெ தினத்லத லகாண்டாடியது.  
❖ 1950 ஆம் ஆண்டின் உடன்படிக்லகயின் படி தகெெ் லதாடரப்ு, பாதுகாப்பு, லெைிநாடட்ு 

விெகாரங்கை் மற்றும் சிக்கிமின் பிராந்திய ஒருலமப்பாடு ஆகியெற்லற இந்தியா 

கெனித்து ெந்தது. 
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❖ 1975 ஆம் ஆண்டிெ் ஏப்ரெ் 14 அன்று நலடலபற்ற ொக்லகடுப்பிெ் இந்தியாவுடன் 

இலணெதற்கு ஆதரொக சிக்கிம் மக்கை் ொக்கைித்தனர.் 
❖ 1975 ஆம் ஆண்டு நம 16 அன்று  அதிகாரப் பூரெ்மாக இந்தியாவின் 22ெது மாநிெமாக 

சிக்கிம் மாநிெம் இந்தியாவுடன் இலணந்தது. 
❖ லதாடக்கத்திெ் நெறு எந்த மாநிெத்திற்கும் ெைங்கப்படாத ஒரு சிறப்பு நிலெயான “கூடட்ு 

மாநிலமாக” அதலன அளமப்பதை்கான விதிமுளைகளள 35வது அரசியலளமப்பு ெட்டத் 

திருதத்ம் வழங்கியது. 

❖ ஒரு மாதத்திை்குப் பின்னர ் சகாண்டு வரப்பட்ட 36ெது அரசியலளமப்பு ெட்டத் 

திருத்தமானது 35வது அரசியலளமப்பு ெட்டத் திருத்தத்ளத மாை்றி சிக்கிளம ஒரு 

முழுலமயான  மாநிலமாக மாை்றியது. 

❖ 2019 ஏப்ரெ் 29, அன்று, சிக்கிமின்  முதெ்ெரான  பென் குமார ்சாம்லிங், நீண்ட காெம் (23 

ஆண்டுகை் 4 மாதங்கை் மற்றும் 17 நாடக்ை்) பதவி ெகித்த முதெலமசச்ர ்  எனும் புதிய 

சாதலனலயப் பலடத்தார.் 

❖ கடந்த ெருடம், உெகின் முதெ் 100 சதவிகித கரிம மாநிெமாக மாறியதற்காக "சிறந்த 

லகாை்லககளுக்கான ஆஸ்கார"் என அறியப்படும் ஐ.நா. உணவு மற்றும் நெைாண் 

அலமப்பின் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான  “எதிரக்ாெ லகாை்லக விருது” சிக்கிமிற்கு 

ெைங்கப்படட்து. 

 

மனக் கட்டுப்பாடு 

❖ அலமரிக்காவிெ் உை்ை இந்திய ெம்சாெைிலயச ் நசரந்்த ஆராய்சச்ியாைர ் பக்கொத 

நநாயினாெ் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் தனது எண்ணங்கலைப் பயன்படுத்தி தனது 

லகயிலன நகரத்்தக் கூடிய ஒரு லதாழிெ்நுட்பத்லத நமம்படுத்தியுை்ைார.் 

❖ அலமரிக்கப் பாதுகாப்பின் நமம்படுத்தப்பட்ட ஆராய்சச்ித் திட்ட நிறுெனத்திடமிருந்து  (US 

Defence Advanced Research Projects Agency - DARPA) 20 மிெ்லியன் டாெரக்ை் மதிப்பிொன 

ஒப்பந்தம் இெருக்கு ெைங்கப்படட்து. 

❖ இந்த அலமப்பிறகு “ப்லரய்ன்ஸ்நடாரம்்ஸ்”  (காந்த மின்னியெ் சமிக்லஞகலை அனுப்பும் 

அெ்ெது லபறும் மூலை அலமப்பு) என்று லபயரிடப்படட்ுை்ைது.  
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❖ ஒரு வீரர ் ஒரு தலெக் கெசம் அணிந்து லகாண்டு பெ ஆைிெ்ொ ொன்ெழி 

ொகனங்கலைக் கடட்ுப்படுத்த அெ்ெது லெடிகுண்டுகலை லசயலிைக்கச ் லசய்ய தனது 

மனலதப் பயன்படுத்திக் லகாை்ைொம். 

❖ ஒரு நுண் ஆற்றெ் மாற்றி தற்காலிகமாக ஊசி மூெமாக உடலினுை் லசலுத்தப்படும். இதன் 

மூெம் தலெக் கெசத்லத அடிப்பலடயாகக் லகாண்ட உை்ொங்கியுடன் (transceiver) மூலை 

லதாடரப்ு லகாை்ளும்.  

 

நீைகிரி மலை இரயிை் 

❖ நீலகிரி மளல இரயில் 1000 மில்லிமீட்டர ்(3 அடி 3 X 3⁄8 அங்குெம்) அகெம்  சகாண்ட இரயில் 

பாளதயாகும் (Metre gauge railway). 

 

❖ இது 1908 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிபலயரக்ளால் கட்டளமக்கப்பட்டது. 

❖ இது சதன்னக இரயில்பவயினால் இயக்கப்படுகின்ைது. இந்தியாவில் உள்ள ஒபர பை்று 

இருப்புப் பாளத இதுவாகும். 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டு ேூளல மாதத்தில், யுசனஸ்பகா அளமப்பு உலக பாரம்பரியத ்தளமாக 

டாரே்லிங் இமாலய இரயில்பவயுடன் நீலகிரி மளல இரயிளலயும் இளணத்தது. 

❖ இந்திய மலெப்பாலத லதாடருந்துகை் (யுலனஸ்நகாவினாெ் உெகப் பாரம்பரியத் தைம்) 

o டாரல்ிஜிங் இமாெயன் லதாடருந்து 

o நீெகிரி மலெத் லதாடருந்து 

o கெ்கா- சிம்ொ மலெத் லதாடருந்து. 

 

முர்நர பைை் நமன் 

❖ 1969 ஆம் ஆண்டிெ் நநாபெ் பரிசு லபற்ற இயற்பியெ் ெெ்லுநரான முரந்ர லகெ் நமன் 

என்பெர ்அலமரிக்காவிெ் உை்ை நியூ லமக்சிநகாவிெ் காெமானார.் அெருலடய ெயது 89 

ஆகும். 

❖ இெர ் அணுெகத் துகை்கைின் சுைலும் தன்லம, மின் தன்லம மற்றும் இதர பண்புகலை 

அடிப்பலடயாகக் லகாண்டு அணுெகத் துகை்கலை 8 எைிலமயான குழுக்கைாக 

ெலகப்படுதத்ுெதற்கான ஒரு முலறலயக் கண்டறிந்தார.்  
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❖ அறிலொைிலயப் லபறுெதற்கான புத்தரின் எண்ெழிப் பாலதகைின் நிலனொக, இெர ்

இந்த முலறக்கு “எண் ெழிகை்” என்று லபயரிட்டார.்  

❖ இயற்பியெ் முலறயிெ் பிரபஞ்சம் குறித்த நமது புரிதலுக்கு ஒரு அடிப்பலடலய 

உருொக்கும் ‘குவாரக்்ஸ்’ என்ற பகாட்பாடள்ட உருவாக்கிய முதலாவது அறிவியலாளர ்

இவராவார.் 

 

ஸ்லபஸ்பஜட் – 100 விமானங்ைள் 

❖ ஸ்லபஸ்லேட் நிறுெனம் நபாயிங் 737 ரக விமானங்கலை தனது நிறுெனத்திெ் 

நசரத்த்ுை்ைது. அெ்ொறு இலணத்தபின் அந்த நிறுெனத்திெ் உை்ை விமானங்கைின் 

எண்ணிக்லக 100 ஆக உயரந்்துை்ைது. 

❖ ஏர ் இந்தியா, லேட் ஏரந்ெஸ், இண்டிநகா ஆகிய நிறுெனங்களுக்கு அடுதத்ு இந்த 

எண்ணிக்லகலய எடட்ும் நான்காெது உை்நாடட்ு விமான நிறுெனம் ஸ்லபஸ்லேட் ஆகும். 
❖ ஏர ்இந்தியா, இண்டிநகா, ஸ்லபஸ்லேட், நகா ஏர,் ஏர ்இந்திய எக்ஸ்பிரஸ், விஸ்தாரா, ஏர ்

ஆசியா மற்றும் அலெயன்ஸ் ஆகியலெ இந்தியாவின் எடட்ு உை்நாடட்ு விமான 

நிறுெனங்கைாகும்.  
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