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நதசியக் கடல்ொர் பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம் ........................................................................................................ 56 

NASAMS – II ........................................................................................................................................................................................ 57 

விண்சவளிப் பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி அனமப்பு .............................................................................................................. 57 

கீர் பவானி நமளா ........................................................................................................................................................................ 57 

ெரவ்நதெ அனமதிக் குறியீடு ................................................................................................................................................... 58 

HSTDV .................................................................................................................................................................................................. 58 

னகலாஷ் மானெநராவர் யாத்தினர ..................................................................................................................................... 59 

நிதி ஆநயாக் நிரவ்ாகக் குழுக் கூட்டம் ................................................................................................................................ 60 

பாரத் திறன்கள்............................................................................................................................................................................. 61 

கிராமப்புற ஏனழகள் மற்றும் காலநினல மாற்றம் ....................................................................................................... 61 

 ன் அவுஷாத் மருந்துகள் ........................................................................................................................................................ 62 

ென்னரஸ் – 2 நடவடிக்னக ......................................................................................................................................................... 62 

நமஸ்நத தாய்லாந்து .................................................................................................................................................................. 63 

IMD-இன் தனலவர் ........................................................................................................................................................................ 63 

17-வது மக்களனவ கூடியது ...................................................................................................................................................... 63 

சீனானவ முந்திெ ்செல்லுதல் .................................................................................................................................................. 63 

ெரவ்நதெ உணவு இந்தியா ........................................................................................................................................................ 64 

ஒரு நதெம் ஒரு நதரத்ல் .............................................................................................................................................................. 64 

உணவுப் சபாருள் பங்கீட்டு முனற ....................................................................................................................................... 65 

நியமனக் குழு ................................................................................................................................................................................ 65 

ஓட்டுநர் தகுதிநினல ................................................................................................................................................................... 65 

நிதியுதவி – னநஜீரியா ............................................................................................................................................................... 65 

னகநபசித் திருட்டு ....................................................................................................................................................................... 66 

மக்களனவ ெபாநாயகர் ............................................................................................................................................................ 66 

யானனகளுக்கான சிகிென்ெ .................................................................................................................................................. 67 

புதிய கடற்பனட நீரம்ூழ்கி கப்பல்கள் ................................................................................................................................. 67 

ெங்கல்ப் நடவடிக்னக ................................................................................................................................................................. 67 
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ொதிக்பூர் சிசனௌலி ................................................................................................................................................................. 131 
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UEFA ொம்பியன்ஷிப் - லிவர்பூல் .......................................................................................................................................... 150 

ISSF உலகக் நகாப்னப ............................................................................................................................................................... 151 

பலிதான் முத்தினர .................................................................................................................................................................... 151 

பிசரஞ்சு ஓபன் ............................................................................................................................................................................ 152 

யுவரா ் சிங் ................................................................................................................................................................................. 153 

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


                   
 

 

ITTF ஹாங்காங் ஓபன் ............................................................................................................................................................... 154 

உலகத் தடகளம் .......................................................................................................................................................................... 154 

நகாபா அசமரிக்கா .................................................................................................................................................................. 154 

வினரவான 11000 ஓட்டங்கள் .................................................................................................................................................. 155 

பசிபிக் ெரவ்நதெ பில்லியர்ட்ஸ் – பீட்டர் கில்கிரிஸ்ட் ................................................................................................ 155 

உலக சடன்னிஸ் தரவரினெ .................................................................................................................................................. 156 
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TNPSC துளிகள் 

❖ பஞ்சாப் மாநில அரசு, இணைய தள உைவு விநியயாகிக்கும் நிறுவனங்களிடம் பதிவு 

சசய்யப்படட்ுள்ள மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்படட்ுள்ள அணனதத்ு உைவு 

விடுதிகளிலிருந்துப் சபறப்படும் உைவுகளில் இந்திய உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

தரங்கள் ஆணையத்தின் (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) “தூய்மைத ்தரை்” 

என்ற இலசச்ிணனணயக் காட்சிப்படுத்த வேண்டுை் என்று நிகழ்வநர (ஆன்மைன்) 

முணறயில் உணவு ேழங்குை் அமனதத்ு நிறுேனங்களுக்குை் உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்திய ரிசரே்் ேங்கி தற்பபொழுதுள்ள “இந்திய அடைொனப் பத்திரங்களின்” நிமைமய 

ஆய்வு பசய்ேதற்கொகவுை் அமத விரிவுபடுதத்ுேதற்குமான நடேடிக்மககமளப் 

பரிந்துமரப்பதற்கொகவுை் பபயின் அண்ட் வகொ நிறுேனத்தின் மூத்த ஆவைொசகரொன 

ஹரஷ்் ேரத்ன் தமைமையிை் 6 நபரக்ள் பகொண்ட ஒரு குழுமே அமைதத்ுள்ளது.  

o இது “வீடட்ு நிதி பத்திரச ் சந்மத ேளரச்ச்ிக் குழு” என்று பபயரிடப்படட்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ வதசிய ைொதிரி ஆய்வு அமைப்மப அடிப்பமடயொகக் பகொண்ட ஒரு ஆய்வின்படி, 10,000 

ைக்களுக்கு 20.6 சுகொதொரப் பணியொளரக்மள இந்தியொ பகொண்டுள்ளது. உைக சுகொதொர 

அமைப்பின் படி 10,000 ைக்களுக்கு 22.8 சுகொதொரப் பணியொளரக்ள் இருக்க வேண்டுை்.  

o 80 சதவிகிதத்திற்குை் வைற்பட்ட ைருதத்ுேரக்ள், 70 சதவிகிதத்திற்குை் வைற்பட்ட 

பசவிலியரக்ள் ைற்றுை் வபறுகொை உதவியொளரக்ள் தனியொர ் துமறயிை் 

பணியொற்றுகின்றனர.்  

❖ வதசியப் பசுமைத ்தீரப்்பொயை் (National Green Tribunal - NGT) ஒரு லிட்டர ்நீரிை் கமரந்துள்ள 

பைொத்தத் துகள்கள் (TDS - total dissolved solids) 500 மிை்லி கிரொமிற்கு குமறேொக இருப்பின் 

எதிர ்சே்வூடு பரேை் முமறயிைொன நீர ்சுத்திகரிப்பொன்கமளப் பயன்படுதத்ுேதற்கு தமட 

விதிக்குைொறு ைத்திய சுற்றுச ் சூழை் ைற்றுை் ேனங்கள் அமைசச்கத்மத 

அறிவுறுத்தியுள்ளது.  

o TDS ஆனது ஒரு லிட்டர ் நீரிை் 500 மிை்லி கிரொமிற்கு குமறேொக இருப்பின் எதிர ்

சே்வூடு பரேை் முமற பயன்படொது. மாறாக இது நீரிை் உள்ள முக்கியைொன 

கனிைங்கமள நீக்கிவிடுை். வைலுை் இது நீரிை் வதமேயற்ற கழிவுகமள ஏற்படுதத்ுை். 

80 சதவிகித நீர ்எதிர ்சே்வூடு முமறயிைொன சுத்திகரிப்பொன்களிை் வீணொகின்றது. 

❖ விைொனப் பமடப் பணியொளரக்ளின் தமைேர ் ைற்றுை் இந்திய விைொனப் பமடத ் தளபதி 

மபவரந்தரச்ிங் தவனொேொ இராணுவப் பணியொளர ்குழுத் தமைமையின் (COSC - Chairman of 

the Chief of Staff Committee) புதிய தமைேரொக ஆகியுள்ளொர.்  

o பொதுகொப்புத ் துமற அமைசச்ருக்கு ஆவைொசமனகமள ேழங்குவதும் 

அமைசச்ரமேயின் கவனத்திற்குத் வதமேப்படும் அமனதத்ு இரொணுே 

விேகொரங்கமளயுை் பொதுகொப்புத ் துமற அமைசச்ரின் மூைை் அரசியை் 

விேகொரங்களுக்கொன அமைசச்ரமேக் குழுவிற்கு அளிப்பதும் இதன் பணியொகுை். 

❖ சமீபத்திை் பேளியிடப்பட்ட சரே்யதச குழந்மதப் பருே அறிக்மகயின்படி, தற்பபொழுது 

பிறக்குை் குழந்மதகள், முன் எப்யபாதும் இல்லாத அளவில் கடந்த கொைங்கமளவிட 

ஆவரொக்கியைொக வளர, கல்வியறிவு பகொண்டதொக, பாதுகாப்பானதாக இருப்பதற்கு அதிக 

வாய்ப்புகணளக் சகாை்டிருக்கும். 

o இது குழந்மதகள் உரிமைகளின் கை்வி ைற்றுை் பொதுகொப்பிற்கொகப் பணியொற்றுை் 

ஒரு அரசு சொரொ நிறுேனைொன “குழந்மதகணளக் கொப்பொற்றுதல்” (Save the Children) 
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என்ற நிறுேனத்தினொை் பேளியிடப்பட்டது. இந்தப் பட்டியலிை் சிங்கப்பூர ்

முதலிடத்திை் உள்ளது. இதிை் இந்தியொ 113-ேது இடத்திை் உள்ளது.  

❖ ஆப்பிரிக்க நொடுகள், இரஷ்யொ ைற்றுை் சீனொ ஆகியமே எதிரத்்த வபொதிலுை் பதற்கு சூடொன் 

மீதொன ஆயுதத ் தமடமய ஐ.நொ. பொதுகொப்பு ஆமணயை் வைலுை் 1 ஆண்டு கொைத்திற்கு 

நீட்டிதத்ுள்ளது. 

o 15 உறுப்பினரக்ள் பகொண்ட பொதுகொப்பு ஆமணயத்திை் தீரை்ொனங்கமள 

நிமறவேற்றுேதற்கு குமறந்த படச்ை் 9 உறுப்பினரக்ளின் ஆதரவு வதமே. 

❖ சிலியின் நேரிவனொ தீவிை் உள்ள துமறமுகை் ைற்றுை் கப்பற்பமடத் தளைொன பியூரவ்டொ 

விை்லியை்ஸ்,  தற்பபொழுது உைகின் மிகவும் பதன்வகொடியிை் அமைந்துள்ள ஒரு நகரைொக 

உருபேடுத்துள்ளது. 

o இதற்கு முன் அரப்ென்டினொவின் யுசியொ என்ற நகரை் இந்த சிறப்புத்துேத்மதப் 

பபற்றிருந்தது.  

❖ ேருடொந்திரைொக 1.2 வகொடி பயணிகமளக் மகயொளுை் திறன் பகொண்ட உத்தரப் 

பிரவதசத்திை் முன்சமாழியப் படட்ுள்ள பெவார ் விைொன நிமையை் 2023 ஆை் 

ஆண்டிலிருந்துச ்பசயை்பொட்டிற்கு ேருை் என்று எதிரப்ொரக்்கப் படுகின்றது. 

o இது வதசியத்  தமைநகரப் பகுதிக்கொன இரண்டொேது விைொன நிமையைொக 

பசயை்படவிருக்கின்றது.  

❖ கடந்த ஒன்றமர ஆண்டுக் கொைத்திை் முதன்முமறயொக உைகின் வேகைொக ேளருை் 

முக்கியைொனப் பபொருளொதொர நொடு என்ற நிமைமய சீனொவிடம் இந்தியொ இழந்துள்ளது. 

❖ 50 ஆண்டு கொை வபொரொட்டத்திற்குப் பின்பு இங்கிைொந்தின் சட்டத்தில்  ஒரு அடிப்பமட 

ைொற்றை் ஏற்படட்ுள்ளது. அந்நொட்டிை் பணியின் வபொது தமைப்பொமக அணிந்து 

பகொள்வதற்கும் தொடி மேதத்ுக் பகொள்ேதற்குை் இருந்த தமட நீக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ படை்லி அரசொனது வதசிய தமைநகரப் பகுதியிை் சமட்வரொ ரயில் ைற்றுை் வபருந்துகளில் 

பபண்களுக்கு இலவசப் பயணங்கணள அளிப்பதற்கொன முன்பைொழிதலுக்கு ஒப்புதை் 

அளிதத்ுள்ளது. 

❖ ONGC நிறுேனைொனது இந்தியன் ஆயிை் நிறுேனத்மதப் பின்னுக்குத ் தள்ளி நொட்டின் 

மிகவுை் இைொபகரைொன பபொதுதத்ுமற நிறுேனைொக உருபேடுதத்ுள்ளது.   

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அமடயொளை் ைற்றுை் குடியுரிமைக்கொன பபடரை் ஆமணயை் 

அபுதொபியில் உள்ள யகரளாணவச ் யசரந்்த முதலீட்டொளரொன யூசப் அலிக்கு முதைொேது 

தங்க ேசிப்பிட அனுைதிமய ேழங்கியுள்ளது. 

o இந்தத ் திட்டை் நீண்ட கொை முதலீடட்ு இைக்குகமள உருேொக்குேதற்குை் 

பசொதத்ுக்கமளச ் பசொந்தைொக மேத்திருப்பதற்குை் பேளிநொட்டவரக்மள 

ஊக்குவிக்குை். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பைொத்த ைக்கள் பதொமகயிை் 30 

சதவிகிதத்தினர ்இந்தியப் புைை் பபயரந்்தேரக்ள் ஆேொர.் 

❖ ைதரொஸ் உயர ் நீதிைன்றை், 1000 திமரப்படங்களுக்கு வைை் இமளயரொெொேொை் 

இமசயமைக்கப்பட்ட 4500 பொடை்களுக்கு “சிறப்புத் தொரம்ீக உரிமையொளர”் இமளயரொெொ 

ஆவார ் என்று உத்தரவு பிறப்பிதத்ுள்ளது. பதிப்புரிமைச ் சட்டை், 1957-ன் பிரிவு 57-ன் கீழ் 

இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படட்ுள்ளது. 

o இந்தப் பிரிவு ைற்றேரக்ளிடை் முழுமையொகவேொ அை்ைது பகுதியொகவேொ 

இமசமயக் பகொடுத்த பின்னருை் அதற்கான உரிமைமயக் வகொரும் ஒரு 

இமசயமைப்பொளரின் உரிமைமயப் பொதுகொக்கின்றது. 
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❖ 2019 ஆை் ஆண்டு உைக சுற்றுசச்ூழை் தினத்தன்று (ஜூன் 05), ைத்திய சுற்றுசச்ூழை் துமற 

அமைசச்ர ் பிரகொஷ் ெே்வடகர ் “ைரக்கன்று நடுதலுடன் ஒரு சுய புணகப்படை்” என்ற ஒரு 

பிரசச்ொரத்மதத் பதொடங்கினொர.் இேர ்ைரக்கன்று நடட்ு அமத சுயபடை் எடுதத்ுப் பதிவிட 

வேண்டுை் என்று ைக்கமளக் வகடட்ுக் பகொண்டொர.் 

❖ டிஜிடட்ை் பண ேழங்கீடுகள் மீதொன நந்தன் நீை்வகனி குழுேொனது இந்தியொவிை் டிஜிட்டல் 

பண ேழங்கீடுகமள அதிகரிப்பதற்கொக பணப் பரிைொற்றத்தின் வபொது விதிக்கப்படுை் 

கட்டணங்கமள ஒழித்தை், ஆரட்ிஜிஎஸ் (RTGS) ைற்றுை் பநப்ட்-மய (NEFT) முழு வநரமுை் 

பசயை்படுதத்ுதை், விற்பமனயின் வபொது பணை் பசலுத்துை் இயந்திரங்களின் ேரியிை்ைொ 

இறக்குைதி ஆகியேற்மறப் பரிந்துமரதத்ுள்ளது. 

o வைலுை் இது இந்தியொவிற்குப் பணை் அனுப்புதமை எளிமைப்படுதத்ுேதற்கொகவுை் 

பேளி நொட்டிை் பணை் ேழங்கீடுகளுக்கு உதவுேதற்கொகவுை் ரூவப ைற்றுை் பிை் 

யுபிஐ வபொன்ற இந்திய பண ேழங்கீடுகள் அமைப்புகமள 

உைகையைொக்குேமதயுை் பரிந்துமரதத்ுள்ளது. 

❖ 2018-19 ஆை் விேசொய ஆண்டிற்கொன உணவு தொனியங்கள் உற்பத்தி 283 மிை்லியன் டன்கள் 

என்று கணிக்கப்படட்ுள்ளது. 

o பநை் - 115 மிை்லியன் டன்கள் (இது ேமர இை்ைொத அளவுக்கு அதிக உற்பத்தி); 

வகொதுமை - 101 மிை்லி டன்கள்; பருப்பு வணககள் – 23 மில்லியன் டன்கள். 

❖ இந்தியக் கடற்பமடயானது இந்தியக் கடற் பகுதியிை் (IOR - Indian Ocean Region) தனது யுத்தி 

அடிப்பமடயிைொன பமடகமள நிறுதத்ுதமை  விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்திய 

விமானப்பணட ஓமனின் சலலாஹில் இருந்து ஏடன் ேமளகுடொ ேமர கடற் 

பகொள்மளயிலிருந்துப் பொதுகொத்திட P-8I என்ற நீண்ட ேரை்பு பகொண்ட கடை்சொர ்

கண்கொணிப்பு விைொனத்மதயுை் நிறுத்தியுள்ளது. 

o IOR பகுதியின் முக்கியதத்ுேை் கொரணைொக, இந்தியக் கடற்பமட IOR-ை் உள்ள கடை் 

பொமதகள் அை்ைது சிக்கைொன பகுதிகள் ஆகியேற்றிை் கண்கொணிப்பு ைற்றுை் 

தனது பமடகளின் இருப்மபத் பதொடரந்்து வைற் பகொண்டு ேருகின்றது. 

❖ ஒடிசொவிை் உள்ள ஐசிஏஆர ் - வதசிய பநை் ஆரொய்சச்ி நிறுேனத்மதச ் வசரந்்த 

ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் “பநை் பேடிப்பு” வநொய்க்கு எதிரொன வநொய் எதிரப்்புத் திறனுக்கு 

உதேக் கூடிய பநை்லின் பை்வேறு ேமகயொன ைரபணுக்கணள கண்டறிந்துள்ளனர.் 

o “வைக்னயபாரத்்யத ஓமரவச” என்ற ஒரு பூஞ்மசயொனது பநை் பயிரின் முக்கியைொன 

வநொய்களிை் ஒன்றான பநை் சவடிப்மப ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

❖ இந்தியக் குடியரசுத ் தமைநகர ் இரொை்நொத் வகொவிந்த ் இதுை் பிடிரின் - 

பகொண்டொட்டங்களின் வபொது இந்தியக் குடிைக்களுக்கு ேொழ்தத்ு பதரிவித்தொர.் 

o இது விரதத்தின் புனித ைொதைொன ரைடொன் / ரை்சொனின் நிமறவு பபறுேமதக் 

குறிக்குை் ஒரு பகொண்டொட்டைொகுை். சேொை் ைொதத்தின் முதைொேது தினத்திை் இது 

பகொண்டொடப்படுகின்றது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ெூன் 5-ஆை் வததியிலிருந்து அபைரிக்கொ இந்தியொவிற்கொன GSP (பபொது 

முன்னுரிமை அமைப்பு) ேரத்்தகப் பைன்கணளத் திருை்பப் பபற்றுள்ளது. 

o 2017 ஆை் ஆண்டிை் GSP திட்டை் அபைரிக்கொவிற்கு 5.7 மிை்லியன் டொைர ்

ைதிப்பிைொன இந்திய ஏற்றுைதிப் சபாருள்களின் ேரியிை்ைொ அணுகலுக்கு 

அனுைதியளித்தது. 

❖ பள்ளிகள் ைற்றுை் கை்லூரிகளுக்கு அருகிை் புமகயிமைப் பபொருடக்ளின் விற்பமனமயத் 
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தடுப்பதற்கொக “ைஞ்சள் வகொடு பிரசச்ொரை்” என்ற ஒரு பிரசச்ொரத்மத ைணிப்பூர ் அரசு 

பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் எப்ஐஎப்ஏ (FIFA) பபண்கள் உைகக் வகொப்மபக்கொன அதிகொரப் பூரே்  

சின்னை் “எட்டி” என்று பபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ புதுசவ்சரி சட்ட சமபயின் துமண சபொநொயகர ் வி.பி. சிேக்பகொழுந்து புதுசவ்சரி சட்ட 

சமபயின் புதிய சபொநொயகரொக வதரந்்பதடுக்கப் படட்ுள்ளொர.் 

❖ ஜுன் 21 ஆம் யததியன்று நணடசபறவுள்ள சரவ்யதச யயாகா தினத்ணத முன்னிடட்ு, யயாகா 

நிகழ்சச்ிகள் மற்றும் பயிற்சி ணமயங்கணள மக்கள் கை்டறிவதற்கு உதவியாக ஆயுஷ் 

அணமசச்கமானது “யயாகா இருப்பிடம்” ('Yoga Locator') எனும் சபயருணடய ணகப்யபசி 

சசயலிணய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

❖ இந்தியா, அசமரிக்கா, ஆஸ்தியரலியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகணள உள்ளடக்கிய 

Quad என்றறியப்படும் அலுவல்சாரா மூயலாபாய குழுவின் நாற்கரப் பாதுகாப்பு யபசச்ு 

வாரத்்ணதயானது சமீபத்தில் தாய்லாந்தின் பாங்காங்கில் நணடப்சபற்றது. 

❖ யுனிபசப் நிறுேனத்தின் ஆய்வின்படி இந்திய அரசின் தூய்மை இந்தியா (கிரொைை்) 

திட்டமானது நிைத்தடி நீருடன் ைொசு கைப்பமதக் குமறக்க உதவியுள்ளது எனக் 

கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ கரப்்பிணிப் பபண்களுக்கு கரப்்பகொை நீரிழிவு வநொய்க்கொனப் பரிவசொதமன பசய்ய 

வேண்டியது அேசியை் என இந்திய ைருத்துேரக்ள் சங்கத்தின் பத்திரிக்மகயிை் 

பேளியொன அறிக்மகபயொன்று பதரிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 8-ேது பிஃபொ ைகளிர ் உைகக் வகொப்மப கொை்பந்துப் வபொட்டியொனது பிரொன்சிை் 

பதொடங்கியது. இதன் முதை் உைகக் வகொப்மபப் வபொட்டியொனது 1991 ஆை் ஆண்டு 

சீனொவிை் நடத்தப் படட்து. 

o அபைரிக்கொவின் பபண்கள் கொை்பந்து அணியொனது இந்தப் வபொட்டிகளிை் நொன்கு 

முமற பேற்றிப் பபற்று மிகவுை் பேற்றிகரைொன அணியொக உள்ளது. 

❖ டிஜிடட்ை் முமறயிைொன பரிேரத்்தமனகமள அதிகரிப்பதற்கொன முயற்சியிை் RBI ஆனது 

RTGS ைற்றுை் NEFT பரிேரத்்தமனகளுக்கு எே்வித கட்டணத்மதயுை் விதிக்க வேண்டொை் என 

முடிவு பசய்துள்ளது. ேங்கிகளும் தங்கள் ேொடிக்மகயொளரக்ளுக்கு இந்த ேசதிமய ேழங்க 

வேண்டியது அவசியமாகும். 

❖ மத்திய உள்துணற அணமசச்கம் சவளிநாடட்ு நன்சகாணட ஒழுங்குமுணறச ் சட்டம், 2010 

என்ற சட்டத்தின் கீழ் (Foreign Contribution Regulation Act - FCRA) அணனதத்ு அரசு சாராக் 

குழுக்கணளயும் ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக, அவரக்ளது அலுவலரக்ள் மற்றும் முக்கியப் 

பைியாளரக்ளின் யசரக்்ணக, நீக்கம் மற்றும் மாற்றங்கள் பற்றியத ் தகவல்கணளச ்

சமரப்்பிக்கும்படி அறிவுறுத்தியிருக்கின்றது. 

o இசச்ட்டம் இந்தியாவில் அரசு சாரா அணமப்புகளால் சபறப்படும் சவளிநாடட்ு 

நன்சகாணடயின் வரவு மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்ணற ஒழுங்குமுணறப் 

படுதத்ுகின்றது. 
❖ மத்தியப் பிரயதசத்தில் உள்ள இரசாயனம் மற்றும் மருந்துத் துணற சதாடரப்ான 4 

நிறுவனங்கள் மீது ரூ.74 யகாடி அபராதத் சதாணகணய இந்தியப் யபாட்டி ஆணையம் 

(Competition Commission of India – CCI) விதிதத்ுள்ளது. யபாட்டிச ் சட்டம், 2002 ன் 

விதிமுணறகணள இந்த 4 நிறுவனங்களும் மீறியுள்ளதால் இந்த அபராதம் 

விதிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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o CCI என்பது இந்தியா முழுவதும் யபாட்டிச ்சட்டம், 2002 ஐ சசயல்படுதத்ுவதற்காகப் 

பைியாற்றும் இந்திய அரசின் ஒரு சட்டப் பூரவ் அணமப்பாகும். இது யபாட்டியின் 

மீது கடுணமயான தாக்கத்ணத ஏற்படுதத்ும் நடவடிக்ணககணளத் தடுக்கின்றது. 

❖ சடல்லி அரசால் முன்சமாழியப்படட் திடட்த்தின்படி சபை்கள் சடல்லி சமட்யராவிலும் 

யபருந்துகளிலும் அவரக்ள் யமற்சகாள்ளும் பயைத்திற்கு கட்டைம் ஏதும் சசலுத்தத் 

யதணவயில்ணல. 
o இந்த நடவடிக்ணக சபை்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலணனக் கருத்தில் சகாை்டு 

எடுக்கப் படட்ிருக்கின்றது. 
❖ அசமரிக்க அரசாங்கம் அணனதத்ு விசா விை்ைப்பதாரரக்ணளயும் கடந்த ஐந்து 

ஆை்டுகளாக அவரக்ள் பயன்படுத்திய அவரக்ளது சமூக ஊடகப் பயனர ்

சபயரக்ணளயும், மின்னஞ்சல் முகவரிகணளயும், சதாணலயபசி எை்கணளயும்  அவரக்ளது 

விசா விை்ைப்பப் படிவத்தில் அளிக்கும்படி யகடட்ுக் சகாை்டிருக்கின்றது. 
o சடானால்ட் டிரம்ப் நிரவ்ாகம் அசமரிக்காவிற்கு வரும் பயைிகள் மற்றும் 

தகுதியான குடியயற்றவாசிகளுக்கான மிகக் கடுணமயான சரிபாரப்்புகணள உறுதி 

சசய்திட எை்ணுகின்றது.  
❖ ஏறத்தாழ 1,26,000 ஆை்டுகள் முதல் 1,17,000 வணரயிலான முந்ணதய காலத்தில் நீடித்த 

கணடசியான பனிக் காலத்தின் யபாது வடகிழக்கு ணசபீரியாவில் வாழ்ந்த ஒரு சபயர ்

சதரியாத பழணமயான மக்கள் கூடட்த்ணதப் பரிமாை மரபணுவியலாளரக்ள் குழு ஒன்று 

கை்டறிந்திருக்கின்றது.  
o இக்குழு அந்த மக்கள் கூடட்த்ணதப் பை்ணடய வடக்கு ணசபீரியரக்ள் என்றுப் 

சபயரிடட்ு அவரக்ளது இருப்பிணன உள்நாடட்ு அசமரிக்க வம்சாவளியில் 

“காைாமல் யபான சதாடரப்ு” என்று வணரயறுத்திருக்கின்றது. 

❖ சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அணமசச்கம் சமீபத்தில் சடல்லியில் மக்கள் சதாணக 

ஆராய்சச்ி ணமயங்களுக்கான இரை்டு நாள் கருத்தரங்கு ஒன்ணற நடத்தியிருந்தது. 

o இந்நிகழ்சச்ி சுகாதார அணமசச்கத்தின் முக்கியத் திட்டங்கணளயும் அவற்றின் 

சதாடரச்ச்ியாக கை்காைிப்பிணனயும் பற்றிய பல்யவறு அம்சங்கணள எடுதத்ுக் 

காட்டிட நடத்தப்படட்தாகும். 

❖ மத்திய அணமசச்ரணவயானது சிறு சில்லணற வரத்்தகரக்ளுக்கும் கணட 

உரிணமயாளரக்ளுக்கும் ஒரு மாதாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டத்ணத ஏற்படுத்திட ஒப்புதல் 

அளித்திருக்கின்றது. இத்திட்டத்தின் பயன் 3 யகாடிப் பயனாளிகணளச ்சசன்றணடந்திடும் 

என எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

o இத்திட்டத்தின் கீழ் சிறு கணட உரிணமயாளர,் சில்லணற வரத்்தகர ் மற்றும் 

சுயயவணலவாய்ப்பு நபரக்ள் என அணனவரும் அவரக்ள் தங்களின் 60 வயதிற்குப் 

பிறகு மாதம் 3000 ரூபாய் என்ற அளவில் ஓய்வூதியத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப் 

படுகின்றனர.் 

❖ இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ி சங்கமானது மின்னணு புணகயிணல உட்பட மின்னணு 

நிக்யகாடின் அளிப்பு சாதனங்கள் (Electronic Nicotine Delivery Systems - ENDS)  மீது 

முழுணமயான தணட விதிக்கப் பரிந்துணர அளித்திருக்கின்றது.  

o மின்னணு சிகசரடட்ுகள் புணகயிணலணயக் சகாை்டிராமல் நிக்யகாடிணன 

மடட்ுயம சகாை்டிருப்பதால் அணவ  சிகசரடட்ுகள் மற்றும் இதர புணகயிணலப் 

சபாருடக்ள் சட்டம் 2003 (விளம்பரப்படுத்தல் மீதான தணட மற்றும் வரத்்தகம், 
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வியாபாரம், உற்பத்தி, வழங்கல் மற்றும் விநியயாகம் ஆகியவற்றின் மீதான 

கடட்ுப்பாடு) என்ற சட்டத்தின் கீழ் வராது. 

❖ நிரம்லா சீத்தாராமன் இந்தியாவின் முதல் முழுயநர சபை் நிதி அணமசச்ராகப் 

பதவியயற்றார.்  

o  இதற்குமுன் இந்திரா காந்தி, தனது பிரதமர ் பதவிக் காலத்தில் 1970 முதல் 1971 

வணரயிலான காலக் கட்டத்தில் நிதியணமசச்ராக இருந்தார.் 17வது மக்களணவயில் 

உள்ள இதர சபை் யகபினட் அணமசச்ரக்ள் ஸ்மிருதி இராைி மற்றும் ஹரச்ிம்ரத் 

கவுர ்பாதல் ஆகியயாராவர.் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ்சசயலாளர ்சமீபத்தில் இந்திய வம்சாவளிணயச ்யசரந்்த 

அனிதா பாட்டியாணவ வள யமலாை்ணம, நீடித்த தன்ணம மற்றும் பங்காை்ணம 

ஆகியவற்றுக்காக பாலின சமதத்ுவம் மற்றும் சபை்கள் யமம்பாட்டிற்கான ஐக்கிய 

நாடுகள் அணமப்பின் (UN-Women) இணை நிரவ்ாக இயக்குநராக நியமிதத்ுள்ளார.்  

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 07 அன்று இந்திய சவளியுறவுத் துணற அணமசச்ர ்S. சஜய்சங்கர,் 

தனது முதலாவது சவளிநாடட்ுப் பயைமாக பூடான் நாட்டிற்குச ்சசன்றணடந்தார.்  

❖ ரஜபுத் இனத்ணதச ் யசரந்்த மாவீரரான மகாராைா பிரதாப்பின் 479-வது பிறந்த தினம் 

ஜுன் 06 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

o இவர ் 1576 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 18 அன்று அக்பர ் யபரரசின் தளபதியான மான் சிங் 

தணலணமக்கு எதிரான ஹால்டிஹடட்ி யபாரில் வல்லணமயுடன் யபாரிட்டார.் ஆனால் 

இவர ்யதாற்கடிக்கப்படட்ார.் 
❖ புகழ்சபற்ற வரலாற்று ஆசிரியர ் மற்றும் எழுத்தாளரான யராமிலா தாப்பர ் அசமரிக்க 

ததத்ுவவியல் சமூகத்தின் (APS - American Philosophical Society) சரவ்யதச உறுப்பினராகத் 

யதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் APS-ன் வருடாந்திர  வசந்த காலச ் சந்திப்பின் யபாது இவர ்

யதரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் 

o APS என்பது சபஞ்சமின் பிராங்கிளின் என்பவரால் 1743 ஆம் ஆை்டில் 

சதாடங்கப்பட்ட அசமரிக்காவின் ஒரு பழணமயான கல்விச ் சமூகமாகும். இவர ்

முதலாவது அசமரிக்கர ்என்று அறியப்படுகின்றார.் யமலும் இவர ்அசமரிக்காவின் 

நிறுவனத் தணலவரக்ளில் ஒருவராகவும் அறியப்படுகின்றார.் அறிவுசார ் யதடல் 

மற்றும் ஆழ்ந்த சிந்தணன ஆகியணவ சபாது மக்கள் நலனில் இன்றியணமயாதணவ 

என்று APS நம்புகின்றது. 

❖ ஒழுங்குமுணற யமற்பாரண்வத் தவறுகணளக் குணறப்பதற்காக சபருநிறுவன 

விவகாரங்கள் துணற அணமசச்கம் மற்றும் இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தணன 

வாரியம் (SEBI - Securities and Exchange Board of India) ஆகிய இரை்டு ஒழுங்குமுணற 

அணமப்புகளுக்கிணடயய “தகவல் பரிமாற்றத்திற்கான” அதிகாரப்பூரவ் புரிந்துைரவ்ு 

ஒப்பந்தம் ஒன்று ணகசயழுத்திடப்படட்ுள்ளது.  

o சபருநிறுவனத்தின் யமாசடிகள் சபாருளாதாரத்தின் முக்கியமானத் துணறகணளப் 

பாதிப்பதன் காரைமாக கை்காைிப்பிற்கான யதணவ அதிகரித்துள்ள நிணலயில் 

இந்த புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் ணகசயழுத்தாகியுள்ளது.  

❖ புது தில்லியில் உள்ள கடயலாரக் காவற்பணடத் தணலணமயகத்தில் கடயலாரக் 

காவற்பணடயின் கீழ்நிணல அதிகாரிகளுக்கான 4-வது மாநாடண்ட இந்திய கடயலாரக் 

காவற்பணடப் சபாது இயக்குநர ்இராயஜந்திர சிங் சதாடங்கி ணவத்தார.் 

o இவர ் 2018 ஆம் ஆை்டில் மும்ணபயில் ஏற்பட்ட மணழயின் யபாது ஒரு மூழ்கிக் 
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சகாை்டிருக்கும் சபை்மைிணயக் காப்பாற்றுவதற்காக உயிரக்ாக்கும் 

கருவிகணள சிறந்த முணறயில் பயன்படுத்தியதற்காகவும் தனிதத்ுவ மன 

உறுதிணய அங்கீகரிப்பதற்காகவும் “நவீக் வியனாத்” என்பவருக்கு “உத்தம் ஜீவன் 

ரக்சா பதக்” என்ற விருதிணன வழங்கினார.்   

❖ சூடானின் தணலநகரான காரய்டாமில் வன்முணற அதிகரித்து வருவதன் காரைமாக 

ஆப்பிரிக்க யூனியன் சூடானின் உறுப்பினர ் தகுதிணயத் தற்காலிகமாக நிறுத்தி 

ணவதத்ுள்ளது. இது உடனடியாக அமலுக்கு வரும் என்றும் அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

சூடானில் இராணுவ ஆட்சியாளரக்ளுக்கு எதிராகப் யபாராடிய ஏராளமான மக்கள் 

சகால்லப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ இலங்ணகயின் சகாடிணயத் தாங்கிச ் சசல்லும் பிரபல  விமானமான இலங்ணக 

ஏரண்லன்ஸ் சதாடரந்்து 2-வது முணறயாக “உலகின் சிறந்த காலம் தவறாத ஏரண்லன்ஸாக” 

சபயரிடப்படட்ுள்ளது. இது யம மாதத்தில் 90 சதவிகிதத்திற்கும் யமற்பட்ட தனது 

விமானங்கணள குறித்த காலத்திற்குள் இயக்கியுள்ளது. 

o சரவ்யதச விமான யமற்பாரண்வயாளர ் நிறுவனமான “Flightstats” என்ற அணமப்பு 

இந்த அங்கீகாரத்ணத அதற்கு வழங்கியுள்ளது.  

❖ தாய்லாந்தின் யமல்சணப மற்றும் கீழ்சணப இணைந்து நடத்திய பாராளுமன்ற 

வாக்சகடுப்பில் தாய்லாந்தின் 29-வது பிரதமராக சஜனரல்  பிரயூத் சன்-ஒ-சா என்பவர ்

யதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

o இவர ்இராணுவ எதிரப்்புக் கட்சிகளுணடய கூட்டைியின் பிரதிநிதியாக விளங்கும் 

தாய்லாந்தின் எதிரக்ால சீரத்ிருத்த முற்யபாக்குக் கட்சியின் தணலவரான 

தனயதாரன்் ஜூவன்யரான்குரான்கிட் என்பவணரத் யதாற்கடித்தார.்  

❖ சசயின்ட் பீட்டஸ்சபரக்் இரயில் நிணலயத்திலிருந்து இரஷ்யாவின் ஆரக்்டிக் பகுதி 

வழியாக நாரய்வ வணர சசல்லும் முதலாவது சுற்றுலா இரயில், பயைிகளுடன் தனது 

பயைத்ணதத் சதாடங்கியது. 

o “சாரின்யகால்டு” என்று சபயரிடப்பட்ட இந்த இரயில் இரஷ்யாவினால் 

இயக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஜப்பானின் புதிதாகப் பட்டம் சூட்டப்பட்ட யபரரசரான நருஹீட்யடாணவ சந்திக்கும் 

முதலாவது சவளிநாடட்ுத் தணலவராக அசமரிக்க அதிபர ் சடானால்ட் டிரம்ப் 

உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ அசமரிக்க நாவலாசிரியரான தயாரி யஜான்ஸ், தனது நான்காவது புதினமான  

“அசமரிக்கத் திருமைம்” என்பதற்காக இந்த ஆை்டின் புணனவுப் பிரிவில் சபை்கள் 

விருணத சவன்றுள்ளார.் 

o உலசகங்கிலும் உள்ள எழுதும் சபை்கணளப் சபருணமப்படுதத்ுவதற்கான ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியதத்ின் ஒயர வருடாந்திர புத்தக விருது இதுவாகும். இது 1996 ஆம் ஆை்டில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

❖ உலக சுற்றுசச்ூழல் தினத்ணத முன்னிடட்ு மாநிலத்தில் அதிக மரங்கணள வளரக்்கும் 

யநாக்கதத்ுடன் யமகாலயா மாநில அரசானது “ஒரு குடிைகனுக்கு ஒரு ைரை்” எனுை் 

பிரசச்ொரத்மதத் பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ மிகப்பபரிய வயொகொ தின நிகழ்வின் நமடபபறுை் இடை், பங்வகற்பொளரக்ள், 

நடதத்ுபேரக்ள், பயிற்றுனரக்ள், தன்னொரே்ைரக்ள் இமணதை் ஆகியணவ குறித்த 

விரிேொன தகேை்கமளப் சபற புேன் எனுை் மகவபசி பசயலிமய ISRO ஆனது 
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உருேொக்கியுள்ளது.  

❖ சினிைொ உைகிை் வழங்கிய தமது சிறந்தப் பங்களிப்பிற்கொக புகழ்ேொய்ந்த JC வடனியை் 

எனும் விருதிற்கு ைமையொள நடிமகயுை் திணரப்பட இயக்குநருைொன ஷீைொ 

வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

o 2005 ஆை் ஆண்டிை் இே்விருதிமனப் பபற்ற அரண்முைொ பபொன்னை்ைொவிற்குப்  

பிறகு இே்விருதிமனப் பபறுை் இரை்டாவது பபண்ைணி இேவரயொேொர.் 

❖ ஆந்திரப் பிரவதச ைொநிைைொனது ைொநிைத்திற்குள் வதசியப் புைனொய்வு அமைப்பு 

நுமழேதற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தமடமய விைக்கிப் “பபொது ஒப்புதமை” அளிதத்ுள்ளது. 

o இந்த புதிய அரசொமணயொனது சந்திரபொபு நொயுடுவின் தணலணமயிலான அரசின் 

முந்மதய ஆமணமய ரதத்ு பசய்துள்ளது. 

❖ முகநூை் நிறுேனைொனது முதல் ஊடொடுை் விமளயொடட்ு நிகழ்சச்ியான “கொன்ஃபபட்டி” 

என்ற நிகழ்சச்ிமய இந்தியொவிை் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ ஆஸ்திரியா நாட்டில் அடுத்த வருடம் நணடசபறவுள்ள யதரத்ல் வணர ஆட்சி சசய்யும் 

இணடக்கால அரசிற்கு அந்நாட்டின் அரசியலணமப்பு நீதிமன்றத்தின் தணலணம 

நீதிபதியான பிரிகிட்டி பியரச்லய்ன் என்பவணர அந்நாட்டின் முதல் சபை் தணலவராக 

ஆஸ்திரியாவின் அதிபர ் நியமிதத்ுள்ளார.் 

❖ இரு சக்கர ேொகனங்களுக்கொன பொரத ்நிமை – VI  என்ற தகுதி நிணலக்கான விதிமுமறகள் 

பேளியிடப்படட்ுள்ளன. 

o சரே்வதச ேொகனத ் பதொழிை்நுட்ப மையத்தின் இயக்குநரொன திவனஷ் தியொகி 

என்பேர ் பொரத ் நிமை – VI விதிமுமறகளுக்கொன இந்தியொவின் முதைொேது ேமக 

ஒப்புதை் சொன்றிதமழ பேளியிட்டொர.் அேர ் இதமன ஹீவரொ வைொட்டொரக்ொரப்் 

நிறுேனத்திடை் சைரப்்பித்தொர.் 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டிற்கொன சரே்வதச வயொகொ தினக் பகொண்டொட்டங்களின் முக்கிய நிகழ்சச்ி 

இந்த ைொதத்தின் 21 ஆை் வததியன்று ரொஞ்சியிை் உள்ள பிரபொத ் தொரொவிை் 

நடத்தப்படவிருக்கின்றது. 

o இந்தியப் பிரதைர ் நவரந்திர வைொடி இந்த முக்கியைொன நிகழ்சச்ிக்குத் தமைமை 

தொங்கவிருக்கின்றொர.் 

❖ பொய்சச்ுங் பூட்டியொமேப் பின்னுக்குத் தள்ளி மிகவுை் தமைசிறந்த கொை்பந்து வீரரொக 

சுனிை் வசத்திரி உருபேடுதத்ுள்ளொர.் பொய்சச்ுங் பூட்டியொ 107 சரே்வதசப் வபொட்டிகளிை் 

விமளயொடியுள்ளொர.் 

❖ பசயின்ட் பீட்டரஸ்்பபரக்் சரே்வதசப் பபொருளொதொர ைன்றை் என்பது சரே்வதசப் 

பபொருளொதொரத ்  துமறக்கொன ஒரு ேருடொந்திர ரஷ்ய ேணிக ைற்றுை் முதலீடட்ு 

நிகழ்ேொகுை்.  

o இது 1997 ஆை் ஆண்டு முதை் பசயின்ட் பீட்டரஸ்்பபரக்்கிை் நடத்தப்படட்ு ேருகின்றது. 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டு முதை் 2023 ஆை் ஆண்டு ேமரயிைொன 4 ஆண்டுகளுக்கு உைகச ்சுகொதொர 

நிறுேனத்தின் (World Health Organization - WHO) பேளித ் தணிக்மகயொளரொக இந்தியத ்

தமைமைக் கணக்குத் தணிக்மகயொளரொன இரொஜீே் பைஹரிஷி 

வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளொர.்  

o பெனீேொவிை் நமடபபற்ற 72ேது உைக சுகொதொரச ் சந்திப்பின் வபொது 

பபருை்பொன்மையொன ேொக்குகளுடன் இேர ்வதரந்்பதடுக்கப்படட்ொர.் 
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❖ கலிவபொரன்ியொமேச ் வசரந்்த ஒரு சீக்கியரொன ஜீேன்தீப் வகொலி என்பேர ் எை்ஜிபிடி 

சமூகத்திற்கு ஆதரவு பதரிவிப்பதற்கொக ேொனவிை் ேண்ணத்திைொன தமைப் பொமகமய 

அணிந்து, அேற்மறப் படை் எடுதத்ுப் பதிவேற்றியதற்கொக சரே்வதச அளவிை் கேனத்மதப் 

பபற்றொர.் 

❖ அபைரிக்கொ ைற்றுை் சீனொ ஆகிய நொடுகளுக்கிமடவயயொன உறவுகளுக்கு தனது 

பங்களிப்புகமள அங்கீகரிக்குை் விதைொக அரசியை் வைமதமைக்கொன ெொரெ்் எச.் டபிள்யூ 

புஷ் விருமத அபைரிக்கொவின் முன்னொள் அதிபர ்ஜிை்மி கொரட்்டர ்பபற்றுள்ளொர.் 

❖ புகழ்பபற்ற கிரிக்பகட் வபொட்டி ஒளிப்பரப்பொளரொன ஆஷிஷ் வர என்பேர ் “கிரிக்பகட ்

உைகக் வகொப்மப: இந்தியொவிற்கொன சேொை்” என்ற ஒரு புதிய புத்தகத்மத 

பேளியிடட்ுள்ளொர.் 

o 1975 ஆை் ஆண்டு நணடசபற்ற முதை் உைகக் வகொப்மபயின் பதொடக்கப் 

பதிப்பிலிருந்து இந்தியக் கிரிக்பகட்டின் பயணை் குறிதத்ு இேர ்எழுதியுள்ளொர.் 

❖ இந்திய இரொணுேை் ைற்றுை் இந்திய விைொனப் பமட ஆகியமே கூடட்ொக இமணந்து 

பஞ்சொப் சைபேளிகளிை் “கரக்ொ பிரகொர”் என்ற பபயர ்பகொண்ட ஒரு பயிற்சிமய நடத்தின.  

o இந்தப் பயிற்சி பை முக்கியைொன பசயை்பொடட்ு அை்சங்கமள உறுதிபடுத்தியது. 

இது கரக்ொ என்ற பமடப் பிரிவின் உயர ்பசயை்பொடட்ுத் தயொர ்நிமைமய எடுதத்ுக் 

கொட்டியது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் சரே்வதச வயொகொ தினக் பகொண்டொட்டங்களுக்கு ேலு வசரக்்குை் 

விதைொக இரண்டு நொடக்ள் நமடபபறக் கூடிய ஒரு “வயொகொ ைகாஉத்சேத்மத” ஆயுஷ் 

அமைசச்கை் புது திை்லியிை் நடத்தியது. 

❖ சஹொரொ குழுைை் சமீபத்திை் “சஹொரொ எவேொை்ஸ்” என்ற புதிய குறியீடட்ுப் பபயரின் கீழ் 

மின்சொர ேொகனத ்தயொரிப்பிை் ஈடுபடத ்திட்டமிடட்ுள்ளது. 

o இந்த நிறுேனை் மின்சொர இரு சக்கர ேொகனங்கள், மின்சொர உந்து ேண்டிகள், 

மின்சொர மூன்று சக்கர ேொகனங்கள் ைற்றுை் மின்சொர சரக்கு ேொகனங்கள் 

ஆகியேற்மற ேழங்கவிருக்கின்றன.  

❖ இந்தியொவின் மிகப்பபரிய பகொமடயொளர ் ைற்றுை் வியாபாரப் புள்ளிகளில்  ஒருேரொன 

அசிை் பிவரை்ஜி ெூமை 30 ஆை் வததியன்று விப்வரொவின் நிரே்ொகத் தமைேர ் ைற்றுை் 

வைைொண்மை இயக்குநர ்ஆகிய பதவிகளிலிருந்து ஓய்வு பபறவிருக்கின்றொர.் 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டின் வபொக்குேரதத்ு பநரிசை் குறியீடொனது ஆை்ஸ்டரவ்டமைச ் வசரந்்த 

வடொை்வடொை் என்ற நிறுேனத்தினொை் பேளியிடப்பட்டது. இது பதொடரந்்து இரண்டொேது 

முமறயொக உைகின் மிகவுை் வபொக்குேரதத்ு பநரிசை் மிக்க நகரைொக முை்மபமயத் 

தரேரிமசப் படுத்தியுள்ளது. இந்தப் பட்டியலிை் திை்லி நகரம் நொன்கொேது இடத்திை் 

உள்ளது. 

❖ புகழ்பபற்ற நொடக ஆசிரியர,் திமரப்பட ேசன எழுத்தொளர ் ைற்றுை் “கிவரஸி 

கிரிவயஷன்ஸின்” நிறுேனரொன கிவரஸி வைொகன் கொைைொனொர.் இேரது இயற்பபயர ்

வைொகன் இரங்கொசச்ொரி என்பதொகுை். 

o சொக்பைட் கிருஷ்ணொ என்பது இவருமடய புகழ்பபற்ற ைற்றுை் மிகவுை் 

அறியப்படுகின்ற ஒரு நொடகைொகுை்.  

❖ 5 முமற சட்டசமப உறுப்பினரொகப் பணியொற்றிய ைற்றுை் புதுசவ்சரியின் முன்னொள் 

முதைமைசச்ரொன RV ெொனகிரொைன் சமீபத்திை் கொைைொனொர.் 

❖ இரொெஸ்தொனிை் உள்ள சுரு நகரிை் 50.8 டிகிரி பசை்ஷியஸ் பேப்ப நிமை பதிேொகியுள்ளது. 
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இது நாட்டிலும் அை்ைொநிைத்தின் பெய்ப்பூர ்ேொனிமை மையதத்ாலும் பதிவு பசய்யப்படட் 

அதிகபடச் பேப்பநிமையாகுை்.  

❖ இைங்மகயின் இரண்டு முஸ்லீை் ஆளுநரக்ள், அமைசச்ரமேயில் வகபிபனட் நிமையிை் 

உள்ள 4 அமைசச்ரக்ள் உள்ளிட்ட அமனதத்ு 9 முஸ்லீை் அமைசச்ரக்ள் அணனவரும் 

கூட்டொக இமணந்து பதவி விைகியுள்ளனர.்  

o ஈஸ்டர ்ஞாயிறு தீவிரவாதத் தாக்குதல் நணடசபற்றதிலிருந்து முஸ்லீம் சமூகத்ணதத் 

தவறாகச ் சித்தரிக்கப்படுவதற்கு எதிராக இவரக்ள் அணனவரும் கூட்டாக 

இணைந்து இந்த முடிணவ எடுதத்ுள்ளனர.்  
❖ ஐசிசி உலகக் யகாப்ணப கிரிக்சகட் வரலாற்றில் அதிக சிக்சரக்ணள அடித்த வீரராக யமற்கு 

இந்தியத் தீவுகள் அைியின் சதாடக்க வீரர ் கிறிஸ் சகயில் உருசவடுதத்ுள்ளார.் இவர ்

சதன் ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் அைித் தணலவரான ஏபி டி வில்லியரண்ஸ 

முந்தியுள்ளார.் சகயில் தற்யபாது வணர 39 சிக்சரக்ணள அடிதத்ுள்ளார.்  
❖ ஜம்மு காஷ்மீணரச ் யசரந்்த 8 வயது நிரம்பிய குழந்ணதணயக் கூடட்ுப் பாலியல் 

வன்சகாடுணம சசய்து (கதத்ுவா கூடட்ுப் பாலியல் வழக்கு), அந்தக் குழந்ணதணயக் 

சகான்ற மூன்று முக்கியக் குற்றவாளிகளுக்கு ரன்பீர ்குற்றவியல் நணடமுணறச ்சட்டத்தின் 

கீழ் ஆயுள் தை்டணன விதிக்கப்படட்ுள்ளது. மூன்று காவல் துணற அதிகாரிகளுக்கு ஐந்து 

ஆை்டுகள் சிணறத் தை்டணன விதிக்கப்படட்ுள்ளன. 
o ரன்பீர ் குற்றவியல் நணடமுணறச ் சட்டம் மடட்ுயம காஷ்மீர ் மாநிலத்தில் 

சசல்லுபடியாகும். இது 1932 ஆம் ஆை்டில் அறிமுகப்படுத்தப்படட்து. யடாக்ரா அரச 

வம்சத்தின் ஆட்சியாளரான, ரன்பீர ் சிங்கின் நிணனவாக இதற்கு இப்சபயர ்

ணவக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி எந்தசவாரு குணறந்தபடச் அளவிலான  பைத்ணதயும் வங்கிக் 

கைக்கில் சதாடரந்்து ணவத்திருக்க யவை்டும் என்ற நிபந்தணன இல்லாமல் அடிப்பணட 

வங்கிச ் யசணவகணள அளிக்கும் “கடட்ைமில்லாத  ேங்கிக் கணக்கு” 

மேதத்ுள்ளேரக்ளுக்கு கொவசொமை ேசதி ைற்றுை் இதரச ் யசணவகமள அளிக்க 

ேங்கிகளுக்கு அனுைதி ேழங்கியுள்ளது. 

o அடிப்பமடச ் வசமிப்பு ேங்கி மேப்புக் கணக்கு (BSBD - Basic Savings Bank Deposit) 

என்பது வைற்குறிப்பிடட்ுள்ளது வபொன்ற ேங்கிக் கணக்கு மேதத்ுள்ளேரக்ளுக்கு 

குறிப்பிடட் சிை ேசதிகமள இைேசைொக ேழங்குேதற்கொக ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்தியொவின் அடுத்த இமடக்கொை சபொநொயகரொக பாெகணவச ் வசரந்்த பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினரொன வீவரந்திர குைொர ் பபொறுப்வபற்கவிருக்கின்றொர.் இேர ் ைத்தியப் 

பிரவதசத்தின் திகை்கொரக்் பதொகுதியிலிருந்துத் வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

❖ 2015 ஆம் ஆை்டில் யநபாளத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் யபாது அங்குள்ள நவகாட ்

மற்றம் யகாரக்ா மாவட்டங்களில் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகணள மறுகட்டணமப்பதற்காக  

அங்கு வாழும் 50,000 மக்களுக்கு உதவுவதற்காக 1.6 பில்லியன் யநபாள ரூபாய் 

மதிப்பிலான நிதியுதவிணய யநபாள நாட்டிற்கு இந்தியா நீட்டிதத்ுள்ளது. 
❖ மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்புத் துணற அணமசச்ரான தாவரச்ந்த் சகலாட் 

பியஜபியின் நாடாளுமன்றக் கட்சிக்கான மாநிலங்களணவயின் தணலவராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் மாநிலங்களணவயில்  பியஜபியின் நாடாளுமன்றக் கட்சிக்கான 

துணைத் தணலவராக மத்திய இரயில்யவ மற்றும் வைிகத் துணற அணமசச்ரான பியுஷ் 

யகாயல் சசயல்படவிருக்கின்றார.்  
o மக்களணவயில் பியஜபி கடச்ியின் தணலவராக நயரந்திர யமாடி 
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பைியாற்றுகின்றார.் இக்கட்சியின் துணைத் தணலவராக ராஜ்நாத் சிங் 

சசயல்படவிருக்கின்றார.் 
o மக்களணவயின் தணலணமக் சகாறடாவாக சஞ்சய் சஜய்ஸ்வாலும் 

மாநிலங்களணவயின் தணலணமக் சகாறடாவாக நாராயை் லால் பஞ்சாரய்ாவும் 

சசயல்படவிருக்கின்றனர.் 
❖ மிகக் கடுணமயான சூறாவளிப் புயலான “ேொயுப் புயை்” குெரொத ் கடற்கமரவயொரத்திை் 

கமரமயக் கடக்குை் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. 

o இந்தப் புயலின் பபயரொன “ேொயு” என்பது இந்தியொவினொை் பபயரிடப்பட்டது. கெொ 

புயை் இைங்மகயினொை் பபயரிடப்படட்ுள்ளது. ஒக்கி ைற்றுை் பொனி புயை்கள் ேங்க 

யதசத்தினொை் பபயரிடப்படட்ுள்ளன. 

❖ 2024 ஆை் ஆண்டிை் அமனேருக்குை் தூய்மையொன குடிநீர ்ேழங்க இந்திய அரசு இைக்கு 

நிரண்யிதத்ுள்ளதொக ெை் சக்தித் துமற அமைசச்ர ் கவெந்திர சிங் பஷகொேத் 

அறிவிதத்ுள்ளொர.் 

o தற்பபொழுது கிரொைப்புறக் குடுை்பங்களிை் 18 சதவிகிததத்ினர ் ைடட்ுவை குழொய் 

மூலமான குடிநீமரப் பபறுகின்றனர.் 

❖ மூத்த இந்தியக் கொேை் துமற அதிகொரியொன VS கமுதி என்பேர ்கொேை்துமற ஆரொய்சச்ி 

ைற்றுை் வைை்பொடட்ு அமைப்பின் (BPR&D - Bureau of Police Research and Development) பபொது 

இயக்குநரொக நியமிக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

o இந்த அமைப்பு 1970 ஆை் ஆண்டிை் உருேொக்கப்படட்து. இந்த அமைப்பொனது 

நொட்டிை் கொேை்துமறயினர ் சந்திக்குை் பிரசச்மனகளிலிருந்து அவரக்ள் மீண்டு 

ேருேதற்குப் பரிந்துமரகமள உருேொக்குை் ஆரொய்சச்ிப் பணிமய 

வைற்பகொள்கின்றது. 

❖ நிரவ்பந்திர மிஸ்ரொ ைற்றுை் பிவக மிஸ்ரொ ஆகிவயொர ் முமறவய முதன்மைச ் பசயைொளர ்

ைற்றுை் கூடுதை் முதன்மைச ்பசயைொளரொக மீண்டுை் நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

o பிரதைர ் நவரந்திர வைொடியின் பதவிக் கொைத்யதாடுப் சபாருந்திப் யபாகும் 

வணகயில் இேரக்ளது நியைனங்கள் வைற்பகொள்ளப் படவிருக்கின்றன. 

இேரக்ளுக்கு வகபிபனட் அமைசச்ரக்ளுக்கொன தகுதிநிமை  ேழங்கப்பட 

விருக்கின்றது. 

❖ உைக ேங்கி ேமரயமறயின்படி தனி நபர ் தைொ ேருைொனை் 2,000 டொைரக்ள் என்ற 

ைதிப்புடன் கீழ்நிமையிை் உள்ள நடுத்தர ேருைொனை் ஈடட்ுை் நொடு இந்தியொ வணரயணற 

சசய்யப்படட்ிருக்கின்றது. 

❖ தானியங்கி பைமளிப்பு இயந்திரம் மூலம் வங்கிகளுக்கு இணடயயயான  பரிைொற்றக் 

கட்டண அமைப்பு குறிதத்ு ஆய்வு பசய்ேதற்கொக இந்திய ேங்கிகள் ைன்றத்தின் தமைமை 

நிரே்ொக அதிகொரியொன விஜி கண்ணன் தமைமையிை் 6 நபரக்ள் பகொண்ட ஒரு குழுமே 

இந்திய ரிசரே்் ேங்கி அமைதத்ுள்ளது.  

o இது ேங்கிச ்வசமே இை்ைொத பகுதிகளிை் ஏடிஎை் இயந்திரங்கமள அமைப்பதற்கு 

ஊக்கம் அளித்தமை வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ வாராக் கடன் சசாதத்ுக்கணள  ஒருங்கிமணப்பதற்கு உதவுேதற்கொக பிஎன்பி வங்கித் 

தமைேரொன சுனிை் வைத்தொ தமைமையிைொன குழுவினொை் பரிந்துணர அளிக்கப்படட்ும் 

இந்திய ரிசரே்் ேங்கியினொை் ஆதரிக்கப்படட்ும் வழங்கப்படட்  பரிந்துணரகளுக்கு 

“சசாக்த ்திட்டை்” என்று சபயரிடப்படட்ு இருக்கின்றது.  
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❖ நீண்ட கொைைொக பதவியிலிருந்த கெகஸ்தொனின் முன்னொள் அதிபர ் நுரச்ுை்தொன் 

நசரப்வயே் என்பேணரயடுதத்ு அந்நொட்டின் புதிய அதிபரொக யஜாைொரத்் வடொக்கொவயே் 

வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

o 1991 ஆை் ஆண்டிை் வசொவியத ் ஒன்றியத்திலிருந்து கெகஸ்தொன் பிரிந்ததிலிருந்து 

2019 ஆை் ஆண்டு தனது பதவியிலிருந்து விைகுை் ேமர அவர ்அந்நொட்டிமன ஆட்சி 

பசய்து ேந்தொர.் 

❖ மத்திய அணமசச்ரணவ “ஆதொர ் ைற்றுை் இதர சட்டங்கள் (திருத்தம்) ைவசொதொ 2019” 

என்பதமன நொடொளுைன்றத்திை் அறிமுகப் படுதத்ுேதற்கு ஒப்புதை் ேழங்கியுள்ளது. 

o “இந்த ைவசொதொ ஆதொர ்சட்டத்மத ேலுப்படுதத்ுேமதயுை் நீதியரசர ்B.N. கிருஷ்ணொ 

குழுவின் பரிந்துமரகள் ைற்றுை் உசச் நீதிைன்றத்தின் ேழிகொடட்ுதை்கமள 

நமடமுமறப்படுதத்ுேமதயுை் வநொக்கங்களொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ ைத்திய அமைசச்ரமே இந்திய ைருதத்ுே கவுன்சிை் (திருத்தம்) ைவசொதொ, 2019 என்பதற்கு 

ஒப்புதை் ேழங்கியுள்ளது. 

o இது நொட்டிை் ைருத்துேக் கை்வி நிரே்ொகத்தின் பேளிப்பமடத் தன்மை, 

பபொறுப்புமடமை ைற்றுை் தரை் ஆகியேற்மற உறுதி பசய்ேமத வநொக்கங்களொகக் 

பகொண்டுள்ளது. 

❖ ைத்திய பழங்குடியினர ் விேகொரத ் துமற அமைசச்ர ் அரஜ்ீன் முண்டொ பட்டியலிடப்படட் 

பழங்குடியினர ் நைத் திட்டங்களுக்கொக மின்னணு முமறயிைொன நிரே்ொக (e-governance) 

முன்பனடுப்புகமளத் பதொடங்கியுள்ளொர.் 

o பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் நைத் திட்டங்கமள நமடமுமறப்படுதத்ுதலிை் 

சிறப்பொன மின்னணு முமறயிைொன நிரே்ொகத்மதக் பகொண்டு ேருேதற்கொக 

“வநரடிப் பயன் பரிைொற்றப் பழங்குடியினர”் ைற்றுை் “அரசு சொரொ அமைப்பு ேழங்குை் 

நிகழ்வநர பசயலி ைற்றுை் பின்பதொடர ் அமைப்பு “ என்ற நிகழ்வநரத் தளங்கள் 

அறிமுகப்படுத்தப் படட்ுள்ளன. 

❖ “ப்மளக்ஸ்வகை்” (Flygskam) என்ற பசொை்ைொனது ஸ்கொண்டியநவியன் நாடுகள் ைற்றுை் உைக 

நொடுகளிை் இளை்பருே சுற்றுசச்ுழை் ஆரே்ைரொன கிவரட்டொ துன்பபரக்் என்பேரின் 

முயற்சியால் புகழ்பபற்று விளங்குகின்றது. 

o இது விைொனத ் பதொழிற்துமறயினொை் ஏற்படுை் அதிகப்படியொன ைொசுபொடு 

கொரணைொக ைக்கள் விைொனப் வபொக்குேரத்மதத ் தவிரத்த்ு இரயிை் 

வபொக்குேரத்மதப் பயன்படுதத்ுேமத ஊக்குவிக்கின்றது.  

❖ இந்திய வாகனக் கூடட்மைப்புச ்சமூகை் (Society of Indian Automobile Association - SIAM)  2023 

ஆை் ஆண்டிை் மின்சொரை் அை்ைொத மூன்று சக்கர ேொகனங்களின் விற்பமனமயயுை் 2025 

ஆை் ஆண்டிை் 150சிசிகும் குமறேொக உள்ள இரு சக்கர ேொனங்களின் விற்பமனமயயுை் 

தமட பசய்யுை் ைத்திய அரசின் பரிந்துமரமய எதிரத்த்ுள்ளது. இது குறிப்பிடட் கொைத்திை் 

பசயை்படுத்த முடியொதமே என்றுை் நமடமுமறக்கு உகந்தமே அை்ை என்றுை் அந்த 

அமைப்பு கூறியுள்ளது. 

❖ ைத்திய நீர ்ஆமணயை் (CWC - Central Water Commission) ைற்றுை் ைதத்ிய  சுற்றுசச்ூழை் ைற்றுை் 

ேனங்கள் துமற அமைசச்கை் ஆகியேற்றிலிருந்து சுற்றுசச்ூழை் அனுைதி பபறுேதிை் 

ஏற்படட்ுள்ள பிரசச்மனகள் கொரணைொக ஆந்திரப் பிரவதச அரசின் வகொதொேரி-

சபை்ைாறு நதிநீர ் இமணப்புத் திட்டங்களுக்கு வதசிய பசுமைத ் தீரப்்பொயை் (National 

Green Tribunal - NGT) இமடக்கொைத் தமட விதிதத்ுள்ளது. 
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❖ நீதியரசர ் ஆதரஷ்் குைொர ் தமைமையிைொன வதசிய பசுமைத ் தீரப்்பொயை் (NGT) உணவுப் 

பபொருடக்மள பநகிழிப் பபொருடக்ளொை் கடட்ுேதற்கு விதிக்கப்படட்ுள்ள 

கடட்ுப்பொடுகளுக்கு வைலுை் விதிமுமறகள் வதமேயொ என்பது குறிதத்ு விசொரிப்பதற்கொக 

ேை்லுநர ்குழு ஒன்மற அமைதத்ுள்ளது. 

o இந்தக் குழுேொனது இந்திய உணவுப் பொதுகொப்பு ைற்றுை் தரங்கள் ஆமணயை் (FSSAI 

- Food Safety and Standards Authority of India), இந்தியத் தரங்கள் அமைப்பு, ைத்திய ைொசுக் 

கடட்ுப்பொடட்ு ேொரியை் ைற்றுை் சுகொதொர வசமேகளின் பபொது இயக்குநரகை் 

ஆகியவற்றிலிருந்து உறுப்பினரக்ணளக் பகொண்டுள்ளது.  

❖ ைத்திய அபைரிக்க நொடொன எை் சொை்வேடொர ் கொடுகமள “ேொழுை் அமைப்புகளொக” 

அங்கீகரித்துள்ளது. இந்த நொடம்டச ் வசரந்்த குடிைக்கள் தற்பபொழுது கொடுகமள 

சட்டப்பூரே்ைொகப் பொதுகொக்கக் கடமைப்படட்ுள்ளனர.்  

❖ அதிக ஊதியை் பபறுை் விமளயொடட்ு வீரரக்ளுக்கொன வபொரப்்ஸ் – 2019 அறிக்மகயின்படி, 

கொை்பந்து வீரரொன லிவயொனை் பைஸ்ஸி ஊதியை் ைற்றுை் இதர ஒப்பந்தங்கள் 

ஆகியவற்ணறச ்  வசரத்்து சமாத்தம் 127 மிை்லியன் டொைருடன் இந்தப் பட்டியலிை் 

முதலிடத்திை் உள்ளொர.் 

o இந்தப் பட்டியலிை் இடை்பபற்ற ஒவர இந்திய விமளயொடட்ு வீரர ்ைற்றுை் கிரிக்பகட் 

வீரர ்விரொட் வகொலி ஆேொர.் இேர ்இந்தப் பட்டியலிை் 100-ேது இடத்திை் தரேரிமசப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளொர.் 2019 ஆை் ஆண்டிை் இேருமடய பைொத்த ஊதியை் 25 மிை்லியன் 

டொைரக்ள் ஆகுை்.  

❖ பிரதைர ் நவரந்திர வைொடி தமைமையிைொன ைத்திய அமைசச்ரமேயொனது இந்திய 

அரசியைமைப்புச ் சடட்த்தின் சரத்து 356(4)-ன் கீழ் ெை்மு கொஷ்மீரிை் அடுத்த 6 ைொத 

கொைத்திற்குக் குடியரசுத ் தமைேர ் ஆட்சிமய அைை்படுதத்ுேதற்கு ஒப்புதை் 

ேழங்கியுள்ளது. இது 2019 ஆை் ஆண்டு ெூமை 03 ஆை் வததியிலிருந்து நமடமுமறக்கு 

ேரவிருக்கின்றது. 

o ெை்மு கொஷ்மீரிை் குடியரசுத் தமைேர ் ஆட்சிமய நீட்டிப்பதற்கொன தீரை்ொனை் 

ேருகின்ற நொடொளுைன்றக் கூடட்த ்பதொடரிை் இரு அமேகளிலுை் அறிமுகப்படுத்தப் 

படவிருக்கின்றது.  

❖ இந்திய  ரிசரே்்  ேங்கியிடை் உபரியொக உள்ள நிதிமய ைத்திய அரசிற்கு ேழங்குேதற்கு 

ேழிகொடட்ுதை்கமளப் பரிந்துமரக்க அமைக்கப்படட் பீைை் ெைன் தமைமையிைொன 

இந்திய ரிசரே்் ேங்கிக் குழு (இந்திய ரிசரே்் ேங்கியின் முன்னொள் ஆளுநர)் தைது 

உறுப்பினரக்ளிமடவய கருதப்தொற்றுமை ஏற்படொததொை், அந்த அறிக்மகமய 

சைரப்்பிப்பதிை் கொை தொைதை் ஏற்படட்ுள்ளது. 

o முதலில் 2019 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரை் ைொதத்திை் இக்குழு தனது அறிக்மகமயச ்

சைரப்்பிக்கவிருந்தது. 

❖ இந்தியொவிை் இரயிை் நிமைய ேளரச்ச்ித் திட்டத்திற்கு ஆதரேளிப்பதற்கொக இந்திய 

இரயிை் நிமைய ேளரச்ச்ிக் கழகை் (IRSDC - Indian Railway Station Development Corporation) 

பிபரஞ்சு வதசிய இரயிை்வே (SNCF - French National Railways) ைற்றுை் AFD என்ற நிறுவனம் 

ஆகிேற்றுடன் முத்தரப்பு ஒப்பந்தை் ஒன்றிை் மகபயழுத்திடட்ுள்ளது. 

o 245 கிவைொ மீட்டர ் பதொமைவு பகொண்ட திை்லி – சண்டிகர ் பபருேழிப் பொமதயிை் 

ைணிக்கு 200 கிவைொ மீட்டர ் வேகத்திை் இரயிமை இயக்குேதற்கொன வேக 

வைை்பொடட்ு ஆய்வு, லூதியொனொ ைற்றுை் அை்பொைொ இரயிை் நிமைய ேளரச்ச்ிப் 

பணிகள் ஆகியமே இதற்கு முன்பு பிபரஞ்சு உதவியுடன் வைற்பகொள்ளப்படட்ன. 
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❖ வியாபாரக் குறியீடட்ுப் பொகுபொடட்ு நிறுேனைொன டீஅரஏ் ஆரொய்சச்ி அமைப்பினாை் 

பேளியிடப்படட்ுள்ள அறிக்மகயின்படி, 2019 ஆை் ஆண்டிை் இந்தியொவிை் மிகவுை் 

நை்பிக்மக பபற்ற குறியீடட்ு நிறுேனைொக “படை்” நிறுேனை் உருபேடுதத்ுள்ளது. 

o வாகன நிறுேனைொன ஜீப், எை்ஐசி, அயமசொன், ஆப்பிள் ஆகியமே முமறவய 2, 3, 4, 

ைற்றுை் 5-ேது இடங்களிை் மிகவுை் நை்பிக்மக பபற்ற நிறுேனங்களொக தரேரிமசப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளன.  

❖ நிலத்தடி நீர ் யமலாை்ணம சதாடரப்ாக ஆஸ்தியரலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து 

மாகாைத்திலிருந்து இறுதி ஒழுங்குமுணற அனுமதிணய குஜராத்ணதச ் யசரந்்த அதானி 

குழுமம் சபற்றுள்ளது. இதன் மூலம் அந்நிறுவனம் விமரச்னத்திற்குள்ளான தனது 

காரம்ிசச்ல் நிலக்கரி சுரங்கத் திட்டம் மீதான பைிணயத் சதாடங்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

o சபருந் தடுப்புப் பவளத் திடட்ிற்குப் பாதிப்ணப ஏற்படுதத்ுதல் மற்றும் 

அதிகப்படியான காரப்ன் உமிழ்வுகள் ஆகியணவ இத்திட்டத்திற்கு எதிராக 

எழுப்பப்படட் விமரச்னங்களாகும். 

❖ புதிதாகப் பதவியயற்றுள்ள யமாடி அரசு, சதாணலத் சதாடரப்ு அணலவரிணசயின் மிகப் 

சபரிய அளவிலான ஏலத்திற்குத் திட்டமிடட்ுள்ளது.  இந்த ஏலத்தின் மூலம் ஏறத்தாழ ரூ. 6 

லடச்ம் யகாடி நிதிணயத் திரட்ட அரசு திட்டமிடட்ுள்ளது. இது கிராமப்புறப் பகுதிகளில் 

இணழயிலிருந்து வீட்டிற்கு இணைய வசதிணய அளித்தல் உள்ளிட்ட ஐந்தாம் தணலமுணற 

யசணவகணள மலிவு விணலயில் அறிமுகப்படுத்தவிருக்கின்றது. 
❖ மத்தியக் கலாசச்ாரத் துணற அணமசச்ரான பிரகலாத் சிங் பயடல், “அஸ்தித்ேொ : பிரபொகர ்

பொரவ்ேயின் சொரொை்சை்” என்ற ஒரு கண்கொட்சிமய புது திை்லியிை் உள்ள வதசிய நவீனக் 

கமைக் கூடத்திை் பதொடங்கி மேத்தொர.் 
o 1976 ஆை் ஆண்டு ைலித் கைொ விருது பபற்றேரொன பிரபொகர ்பொரவ்ே என்பேர ்நவீன 

இந்திய ஓவியத்தின் முன்வனொடியொக விளங்கினொர.் 

❖ அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கொன பசயை்திட்டை் குறிதத்ு விேொதிப்பதற்கொக 

அரியானாவின் குருகிரொமிை் ஸ்வீப் (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation 

program) என்ற திட்டத்திற்கான பிரதத்ிவயக அதிகொரிகளுக்கொன இரண்டு நொடக்ள் 

கருத்தரங்கொனது இந்தியத் வதரத்ை் ஆமணயத்தொை் நடத்தப்படட்து. 

o ேொக்கொளரக்ளுக்கான முமறசொரந்்த கை்வி ைற்றுை் வதரத்ை் பங்பகடுப்புத் திட்டை் 

(Systematic Voters’ Education and Electoral Participation program - SVEEP) என்பது இந்தியத் 

வதரத்ை் ஆமணயத்தின் தமைமைத ் திட்டைொகுை். 

❖ கை்வபொடியொவின் தகேை் துமற அமைசச்கை் ைற்றுை் ஒளிபரப்பு ேளரச்ச்ிக்கொன ஆசிய-

பசிபிக் நிறுேனை் (AIBD - Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development) ஆகியமே 

இமணந்து 2019 ஆை் ஆண்டின் 16-ேது ஆசிய ஊடக ைொநொடம்ட கை்வபொடியொவின்  சிவயை் 

ரீப் ைொகொணத்திை் நடத்தின.  

o வபொலிச ் பசய்திகமளத ் தடுப்பதற்குத் வதமேயொன நடேடிக்மககமள 

கண்டறிேதற்கொக ஓராை்டு கால அளவுமடய ஒரு ஆரொய்சச்ித் திட்டைொன 

”அங்வகொர ் வபொலிச ் பசய்திகள் முன்பனடுப்பு’ என்ற ஒரு திட்டமும் அப்யபாது 

பதொடங்கப்படவிருக்கின்றது. 

❖ கிரக்ிஸ்தொனின் தமைநகரொன பிஷ்பகக்கிை், அந்நொட்டின் உயரிய விருதொன “முதைொேது 

பிரிவின் ைொனஸ் ஆமண” என்ற பட்டை் சீன அதிபர ்சி ஜின்பிங்கிற்கு ேழங்கப்பட்டது. 
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o 2019 ஆை் ஆண்டின் ெுன் 14 ஆை் வததியிை் பதொடங்கி நமடபபற்றுக் 

பகொண்டிருக்குை் “ஷொங்கொய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பின்” ைொநொடம்ட கிரக்ிஸ்தொன் 

நடத்திக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

❖ ஹரியொனொவின் குருகிரொமிை் இந்தியக் கடற் பிரொந்தியத்தின் தகேை் பிமணப்பு 

மையத்தின் கீழ் “2019 ஆை் ஆண்டின் கடை்சொர ்தகேை் பகிரவ்ுப் பயிைரங்கத்மத” இந்தியக் 

கடற்பமட நடத்தியது. 

o இரண்டு நொடக்ள் நமடபபறக்கூடிய இந்தப் பயிைரங்கை் கடற்பமட 

அதிகொரிகளுக்கொன துமணத ் தமைேர ் ைற்றுை் கடற்பமட துமணத ் தளபதியொன 

எை்எஸ் பேொர ்என்பேரொை் பதொடங்கி மேக்கப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ் ைொதத்திை் ஐக்கிய நொடுகளின் சரே்வதச குழந்மதகள் 

நிதியத்தின் (UNICEF - United Nations International Children’s Fund) அபைரிக்கப் பிரிவினொை் 

அதன் பனித ் திேமைப் பந்து நிகழ்வின் வபொது (Snowflake Ball) அந்த அணமப்பின் வடனி 

கொவய ைனித வநய விருதொனது நடிமக பிரியங்கொ வசொப்ரொவிற்கு 

ேழங்கப்படவிருக்கின்றது.  

o UNICEF அமைப்பொனது இரண்டொை் உைகப் வபொரின் வபொது பொதிக்கப்படட் நொடுகளிை் 

உள்ள குழந்மதகளுக்கு நிேொரண உதவிகமள அளிப்பதற்கொக 1946 ஆை் ஆண்டிை் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதன் தமைமையகை் நியூயொரக்்கிை் அமைந்துள்ளது. 

❖ பயனொளியின் அந்தரங்கதமத மீறக்கூடிய ஒரு கடப்சவிப் பிமழமயக் 

கண்டறிந்ததற்கொக, 2019 ஆை் ஆண்டின் முகநூை் ேொழ்த்தரங்கிை்  (ஹொை் ஆப் வபை்) 

ைணிப்பூமரச ் வசரந்்த ஒரு கட்டிடப் பபொறியொளரொன வசொபனை் சே்கொய்ெொை் என்பேர ்

இமணந்துள்ளொர.் 

o கடப்சவி ேழியொக வபசச்ுத ் பதொடரப்ின் வபொது இந்தப் பிமழயொனது அடுத்த 

முமனயில் உள்ளேரின் அனுைதி ைற்றுை்  தகேல் எதுவும் சபறொைவை அந்தப் 

வபசச்ுத ்பதொடரம்ப கொபணொளித் பதொடரப்ொக ைொற்றுகின்றது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ின் துபொயிை் நமடபபற்ற அமீரக ைறுசுழற்சி விருதுகளின்                         

22-ேது பதிப்பின் வபொது “ைறுசுழற்சி விருதுகளின் சுற்றுசச்ூழை் பேற்றியொளரக்ள்” என்ற 

விருது 8 ேயது நிரை்பிய இந்திய ேை்சொேளிமயச ் வசரந்்த நியொ வடொனி என்பேருக்கு 

ேழங்கப்படட்து. 

o பைொத்தை் 14,914 கிவைொ கிரொை் அளவுள்ள கொகிதக் கழிவுகமளச ்வசகரித்ததற்கொகத் 

தனிநபர ்பிரிவின் கொகிதப் பிரிவிை் இேர ்இந்த விருமத பேன்றுள்ளொர.் 

❖ இந்திய ரிசரே்் ேங்கியொனது (RBI - Reserve Bank of India) கொனொ ைற்றுை் பைொசொை்பிக் ஆகிய 

நொடுகளுக்கு விேசொயை் ைற்றுை் இரயிை்வேத் திட்டங்களுக்கு 245 மிை்லியன் டொைரக்ள் 

ைதிப்பிைொன கடமன இந்திய ஏற்றுைதி இறக்குைதி ேங்கி வழங்கும் என்ற 

அறிவிக்மகமய பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ வபொரப்்ஸ் பத்திரிக்மகயினொை் பதொகுக்கப்படட் “உைகின் மிகப்பபரிய 2000 பபொது 

நிறுேனங்களின்” படட்ியலிை் முவகஷ் அை்பொனி தமைமையிைொன ரிமையன்ஸ் பதொழிற் 

நிறுவனமானது இந்திய அளவிை் முதைொேது இடத்திலுை் சரே்வதச அளவிை்                    71-

ேது இடத்திலுை் உள்ளது. 

o இந்த சரே்வதசப் பட்டியலிை் பதொடரந்்து 7-ேது முமறயொக சீன பதொழிற்துமற 

ைற்றுை் ேணிக ேங்கி முதலிடத்திை் உள்ளது.  

❖ அசமரிக்காவிற்குப் பதிலடி தரும் விதமாக வாதுணமக் சகாடண்ட, சகாை்ணடக் கடணல, 
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வங்கப் பயிறு, மசூர ் பருப்பு, யபாரிக் அமிலம், ஆப்பிள்கள் யபான்ற 29 அசமரிக்கப் 

சபாருடக்ளின் மீது சுங்க வரிணய விதிக்க இந்தியா முடிவு சசய்துள்ளது. 

o இந்த சுங்க வரி அசமரிக்காவின் மீது 220 – 290 மில்லியன் டாலரக்ள் மதிப்பிற்குத் 

தாக்கத்ணத ஏற்படுதத்ும். 
❖ திரிபுரா மாநில முதலணமசச்ர ் பிப்லப் குமார ் சதப், மிகவும் புகழ்சபற்ற 

இணசயணமப்பாளரான R.D. பரை்ன் என்பேரின் பணிமய அணடயாளப் படுத்திக் 

கொடட்ுேதற்கொக தன்னுமடய ைொநிைத்திை் ஒரு அருங்கொட்சியகை் கடட்மைக்கப்படுை் 

என்று அறிவிதத்ுள்ளொர.்  

❖ டானிஷ் (சடன்மாரக்்) ஆரக்்டிக் ஆரொய்சச்ி நிறுேனங்களின் ஆரக்்டிக் கண்கொணிப்பு 

இமணயதளைொன துருே இணையதள வாயில் (POLAR) கிரீன்ைொந்திை் ேருடொந்திரப் பனி 

உருகுை் கொைநிமையொனது 2019 ஆை் ஆண்டில் மிக முன்னதாகயவ பதொடங்கி விடும்  என்று 

கூறியிருக்கின்றது. 

o ஆரக்்டிக் ைற்றுை் ேட அடை்ொண்டிக் பகுதியில் ஏற்பட்ட ேளிைண்டை சுழற்சியின்  

கொரணைொக ஒவர நொளிை் 2 பிை்லியன் டன்கள் அளவிைொன பனிமய கிரீன்ைொந்து 

இழந்துள்ளது.  

❖ இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு நிறுவனத்தினால் சவளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, 2010 

மற்றும் 2019 ஆம் ஆை்டுகளுக்கு இணடப்பட்ட காலகட்டத்தில் தாவரவியலாளரக்ள் மற்றும் 

வணகப்பாடட்ியல் வல்லுநரக்ள் கிழக்கு இமயமணலயில் உள்ள  சில வணக  

மரங்களிலிலுருந்து கசியும் நறுமைப் சபாருடக்ளின் 23 புதிய இனங்கணளக் 

கை்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

o அதன் சபாலிவான அழகு வாய்ந்த பூக்களின் காரைமாக இந்தத் தாவரக் குழுக்கள் 

யதாட்டக்கணல முக்கியதத்ுவம் சபற்று விளங்குகின்றது. 

❖ மத்திய அணமசச்ரணவ புதுதில்லி சரவ்யதச நடுவர ்தீரப்்பு ணமயம், 2019 (New Delhi International 

Arbitration Centre - NDIAC)  என்ற ஒரு மயசாதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o இது நிறுவன விவகாரங்கணளத் தீரப்்பதற்காக ஒரு தனிச ் சுதந்திர மற்றும் 

தன்னாட்சி சகாை்ட அணமப்பிணன ஏற்படுதத்ுவதற்கு அனுமதிக்கின்றது. 

❖ இராஜஸ்தாணனச ் யசரந்்த சுமன் ராவ் என்பவர ் 2019 ஆம் ஆை்டில் மிஸ் இந்தியா பட்டம் 

சுமத்தப் படட்ு இருக்கின்றார.்  

❖ 633க்கும் அதிகமான  ஸ்கூபா எனப்படும் நீரம்ூழ்கி வீரரக்ள் அசமரிக்காவின் ப்யளாரிடா 

கடற்கணரயில் நீருக்கடியில் மிகப்சபரிய அளவிலான தூய்ணமப் பைிணய யமற்சகாை்டு 

உலக சாதணனப் பணடதத்ுள்ளனர.் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி பைம் விநியயாகம் சசய்யும் இயந்திரங்களின் பாதுகாப்ணப 

யமம்படுதத்ுவதற்காக சசப்டம்பர ் மாதத்தின் இறுதிக்குள் வங்கிகள் தங்களுணடய 

ஏடிஎம்கணள சரியான சுவர,் தூை் அல்லது அணறணயக் சகாை்டதாக (அதிகப் பாதுகாப்பு 

சகாை்ட விமான நிணலயங்கள் யபான்ற இடங்கணளத் தவிர) மாற்றியணமக்க யவை்டும் 

என்று வங்கிகணளக் யகடட்ுக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ உலக விலங்குகள் சுகாதார அணமப்பு “ஒவர சுகொதொரை்” என்ற ஒரு கருதத்ுருமே 

எடுதத்ுமரத்துள்ளது. இது ைனிதரக்ளின் சுகொதொரமுை் விைங்குகளின் சுகொதொரமுை் 

ஒன்றுக்பகொன்று பதொடரப்ுமடயமே என்றுை் தற்பபொழுது அமேகள் ேொழுை் சூழை் 

அமைப்புகள் ஒன்யறாசடான்றுப் பிமணக்கப்படட்ுள்ளன என்றுை் கூறியுள்ளது. 

o தற்பபொழுதுள்ள ைனிதத ்பதொற்று வநொய்களிை் 60 சதவிகித வநொய்கள் விைங்குேழி 
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மூைை் பரவுபமேகள் ஆகும். ேளரந்்து ேருை் ைனிதத ் பதொற்று வநொய்களிை் 75 

சதவிகித வநொய்கள் விைங்குகளிடமிருந்துப் பரவுகின்றன. ஒே்பேொரு ஆண்டுை் 

பரவுை் 5 புதிய ைனித வநொய்களிை் 3 வநொய்கள் விைங்குகளிடமிருந்துப் பரவுகின்றன. 

❖ பெரை்னி ைற்றுை் இரஷ்யொமேச ் வசரந்்த ஒரு விஞ்ஞொனிகள் குழு பிரபஞ்சத்தின் 

முப்பரிைொண X-கதிர ்ேமரபடத்மத உருேொக்கக் கூடியதுை் இதுேமர கண்டறியப்படொத 

அதிக நிமற பகொண்ட கருந்துமளகள், இருண்ட ஆற்றை் ைற்றுை் நடச்த்திரங்கள் 

ஆகியேற்மற கண்டுபிடிக்கக் கூடியதுைொன ஒரு விண்பேளித் பதொமைவநொக்கிமயச ்

பசலுத்தத் தயொரொகி ேருகின்றனர.் 

o இது அமைேரிமச - ரொண்ட்ென் – கொைொ பதொமைவநொக்கி என்று 

பபயரிடப்படட்ுள்ளது.  
❖ இந்தியாவின் திரவ சபட்யராலிய வாயுவின் (LPG - Liquefied Petroleum Gas) தற்சபாழுணதய 

சந்ணத  அணமப்பு குறிதத்ு ஆய்வு சசய்வதற்காகப் சபாருளாதார நிபுைர ் கிரித் பரீக் 

என்பவரின் தணலணமயின் கீழ் 5 நபரக்ள் சகாை்ட ஒரு குழுணவ மத்திய அரசு 

அணமதத்ுள்ளது.  

o இந்தத் துணறயில் அதிக அளவிலான தனியார ் நிறுவனங்கணளக் சகாை்டு வரும் 

முயற்சியாக இந்த நடவடிக்ணக பாரக்்கப்படுகின்றது. யமலும் இவரக்ள் சரிசமமான 

LPG சந்ணதயாளரக்ளாக சசயல்படுவதற்கும் தகுதி உணடயவரக்ளாவர.்  

❖ அஸ்ஸாமின் அய்சுவலில் உள்ள அஸ்ஸாம் ணரபில்ஸ் பணடயின் தணலணம வளாகத்தில் 

மியசாரம் மாநில முதல்வர ் சசாரம்தங்கா மரக்கன்றுகணள நடட்ு பசுணம மியசாரம் 

தினத்ணத அனுசரித்தார.் 

o 1999 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 11 முதல் இத்தினம் மியசாரமில் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ துைிகர முதலீட்டாளரான யமரி மீக்கர ்என்பவரினால் சவளியிடப்படட்ுள்ள இணையதளப் 

யபாக்குகள் மீதான அறிக்ணகயின்படி, உலக இணையதளப் பயன்பாட்டாளரக்ளில் 12 

சதவிகிதப் பயன்பாட்டாளரக்ளுடன் இந்தியா இரை்டாவது இடத்தில் தரவரிணசப்படுத்தப் 

படட்ுள்ளது. 

o இந்தப் பட்டியலில் 21 சதவிகித இணையதளப் பயன்பாட்டாளரக்ளுடன் சீனா 

முதலிடத்ணதயும் 8 சதவிகித இணையதளப் பயன்பாட்டாளரக்ளுடன் அசமரிக்கா 

மூன்றாவது இடத்ணதயும் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ யபாரப்்ஸ் பத்திரிக்ணகயின்படி உலகின் பைக்காரப் சபை்ைாக பாடகியான ரிகான்னா 

உருசவடுத்துள்ளார.் இவருணடய சசாதத்ு மதிப்பு 600 மில்லியன் டாலரக்ள் என்று 

கைிக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ சவனிசூலா அரசு, பைத்தின் மதிப்ணப மிக அதிக அளவில் குணறத்த பைவீக்கம் 

(மிகுவீக்கம்) காரைமாக 3 புதிய பைத ்தாள்கணள சவளியிடவிருப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இது 1.3 மில்லியன் மடங்கிற்கும் யமயல சசன்ற மிகு பைவீக்க நிணலணயக் 

கடட்ுப்படுதத்ுவணத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ எஸ்யதானியா, ணநஜீரியா, சசயின்ட் வின்சசன்ட், கிரயனசடய்ன்ஸ், துனிசியா மற்றும் 

வியட்நாம் ஆகிய நாடுகள் 2020 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 01 ஆம் யததியிலிருந்து 2 ஆை்டு 

காலத்திற்கு ஐ.நா. பாதுகாப்புச ் சணபயின் நிரந்தரம் அல்லாத உறுப்பு நாடுகளாக 

யதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ பாரத் ணடயனமிக்ஸ் நிறுவனத்தின் விசாகப்படட்ினப் பிரிவு வரை்ாஸ்திரம் என்ற அதிக 

எணட சகாை்ட நீரம்ூழ்கிக் குை்டுகணளத் தயாரிப்பதற்காக இந்தியக் கடற் பணடயுடன் 
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ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ணகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

o வரை்ாஸ்திரம் என்பது கப்பலிலிருந்து ஏவப்படும் நீரம்ூழ்கி எதிரப்்புக் குை்டாகும். 

இது மிகவும் யமம்படுத்தப்பட்ட தானியங்கி மற்றும் சதாணலக் கடட்ுப்பாடட்ு 

வழிகாடட்ு அணமப்புகளுடன் சபாருத்தப்பட்ட மின்சாரத்தால் இயக்கப்படக்கூடிய 

ஒரு நீரம்ூழ்கி ஆயுதமாகும். 

❖ சதாணலத் சதாடரப்ு துணறயின் உயரிய முடிவு எடுக்கும் அணமப்பான, டிஜிட்டல் தகவல் 

ஆணையம் (DCC - Digital Communications Commission) பாரதி ஏரச்டல் மற்றம் யவாடாயபான் 

ஆகிய இரு நிறுவனங்களின் மீது அபராதம் விதிக்க ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o 2016 ஆம் ஆை்டில் ரிணலயன்ஸ் ஜியயா இன்யபாகாம் நிறுவனம் சந்ணதயில் 

நுணழந்த யபாது அவற்றுடன் சதாடரப்ு சகாள்ள மறுத்ததற்காக 

இந்நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் நகர காவல்துணறயானது சபை்கணளத் துன்புறுதத்ுதல் 

மற்றும் யகலி சசய்தல் யபான்ற சம்பவங்கணளக் கை்காைிப்பதற்காக “நிரப்யொ 

பமடமய” அமைதத்ுள்ளது. 

❖ சரே்வதச கிரிக்பகட்டிை் இந்திய அணிக்கொக அதிக சிக்ஸரக்மள (358) அடித்த வீரரொக 

வரொஹித் ஷரை்ொ உருபேடுதத்ுள்ளொர ் 

o இேர ் இந்தச ் சொதமனமயப் பொகிஸ்தொனுக்கு எதிரொன உைகக் வகொப்மபப் 

வபொட்டியிை் புரிந்தொர.் 

❖ இந்திய விண்பேளி ஆரொய்சச்ி நிறுேனைொனது முதை்முமறயொக 2 பபண் 

ஆரொய்சச்ியொளரக்மள சந்திரனுக்கொன இந்தியொவின் இரண்டொேது திடட்ைொன 

சந்திரயொன் -2 திட்டத்திற்குத்  தமைணம தாங்க  நியமிதத்ுள்ளது. 

o ரிது கரிதொை் இத்திட்டத்தின் பணி இயக்குநரொகவுை் முத்மதயொ ேனிதொஇதன்  திட்ட 

இயக்குநரொகவுை் பணியொற்றுேொர.் 

❖ உைகக் வகொப்மபப் வபொட்டி வரலாற்றில் முதை் ஓேமர வீசிய சுழற்பந்து வீசச்ொளரொக 

பதன்னொப்பிரிக்கொவின் இடதுமக சுழற்பந்து வீசச்ொளரொன இை்ரொன் தொஹிர ்

உருபேடுத்துள்ளொர.் 

o இேர ் இசச்ொதமனமய 2019 ஆை் ஆண்டு உைகக் வகொப்மபயில் இங்கிைொந்துக்கு 

எதிரொன  பதொடக்க ஆடட்த்திை் புரிந்தொர.் 

❖ நகரப் வபருந்துகளிை் பயணிக்குை் பபண் பயணிகளின் குமறகமள நிேரத்்தி 

பசய்ேதற்கொக “பிங்க் சொரதி” எனுை் ேொகனங்கமள கரந்ொடகொ அரசொனது 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ ைத்தியப் பிரவதசத்தின் பபடட்ுை் ைொேட்டதிை் உள்ள பொஞ்சொ எனுை் கிரொைைொனது 

இந்தியொவின் விறகு அடுப்புகளற்ற ைற்றுை் ஏறக்குமறய LPG எரிேொயு உருமளகற்ற 

கிரொைைொக உருபேடுதத்ுள்ளது. இங்குள்ள  75 வீடுகளுை் தங்கள் சமையை் 

வதமேகளுக்குச ்சூரிய சக்தி அடுப்புகமளவயச ்சொரந்்துள்ளனர.் 

❖ நொகாைொந்தின் புகழ்பபற்ற சுற்றுைொத் தளைொன “சுவகொயு பள்ளதொக்கு” ஆனது உைக 

சுற்றுசச்ுழை் தினத்திமன முன்னிடட்ு “பநகிழிகளற்ற ைண்டைைொக” அதிகொரப் பூரே்ைொக 

அறிவிக்கப்பட்டது.  

❖ அபைரிக்க ைக்களமேக்குத் தமைமை தொங்கிய முதை் பதற்கொசிய அபைரிக்கப் 

பபண்ைணி எனுை் பபருமைமய இந்திய-அபைரிக்க நொடொளுைன்ற உறுப்பினரொன 

பிரமிளொ பெயபொை் பபற்றுள்ளொர.் 
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❖ பஞ்சொப் ைற்றுை் ஹரியொனொ உயர ் நீதிைன்றைொனது ஹரியொனொவிை் உள்ள அமனதத்ு 

விைங்குகளுை் ைனிதரக்மளப் வபொன்று சட்ட உரிமைகளுக்கு தகுதியொன 

சட்டப்பூரே்ைொன நபரக்ள் என தீரப்்பளிதத்ுள்ளது. 

o இந்த உத்தரேொனது ஹரியொனொ ைொநிைத்திற்கு எதிரொன கரம்னை் கிங் ைற்றுை் 

பலரின் ேழக்கிை் ேழங்கப்படட்து.  

❖ ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட எல்ணல யமலாை்ணமத் திட்டத்ணதச ்(Coordinated Border Management 

Programme - CBMP) சசயல்படுதத்ுவதற்காக  இந்திய எல்ணலப் பாதுகாப்புப் பணட (Border 

Security Force - BSF) மற்றும் வங்க யதச எல்ணலப் பாதுகாப்புப் பணட ஆகியணவ ஒரு 

இணைப்பு விவாத ஒப்பந்தத்தில் ணகசயழுத்திடட்ுள்ளன. இது வங்கயதசத்தின் 

டாக்காவில் நணடசபற்ற 48-வது சபாது இயக்குநர ் நிணலயிலான சந்திப்பின் யபாது 

ணகசயழுத்திடப்பட்டது. 

o இவரக்ள் கால்நணட மற்றும் யபாணதப்  சபாருள் கடத்தணலத்  தடுப்பதற்காகவும் 

சரவ்யதச எல்ணலப் பகுதியின் முக்கியதத்ுவம் குறிதத்ு எல்ணலப் பகுதியில் 

உள்ளவரக்ளிடம் விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் சரவ்யதச 

எல்ணலகணளக் கடக்கும் குற்றவாளிகணளத்  தடுப்பதற்காகவும் 

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கை்காைிப்ணப அதிகரிக்கவிருக்கிறாரக்ள்.  
❖ உத்தரப் பிரயதச அரசாங்கமானது அம்மாநிலத்தின் அரசாணைணய இந்தி மற்றும் 

ஆங்கிலம் ஆகிய இரு சமாழிகளுடன் யசரத்்து சமஸ்கிருத சமாழியிலும் சவளியிடத் 

திட்டமிடட்ுள்ளது. 
❖ சுற்றுச ் சூழலுக்கு உகந்த ஒரு முன்சனடுப்பாக லக்யனா வளரச்ச்ி ஆணையம், தனது 

முதலாவது சநகிழிக் கழிவுச ்சாணலணயக் கட்டணமதத்ுள்ளது. மத்திய சாணல ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்தினால் (CRRI - Central Road Research Institute) அணமக்கப்படட் வழிகாடட்ுதல்களின் 

படி இசச்ாணல கட்டணமக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ ெேஹரை்ொை் வநரு பை்கமைக் கழகத்தின் நிரே்ொகக் குழுவானது நிதித ்துமற அமைசச்ர ்

நிரை்ைொ சீத்தொரொைன் ைற்றுை் பேளியுறவுத் துமற அமைசச்ர ் டொக்டர ் S. பெய்சங்கர ்

ஆகிவயொருக்கு “புகழ்பபற்ற முன்னொள் ைொணேரக்ள்” என்ற பட்டை் ேழங்கி பகௌரவிக்கத் 

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

o இந்த விருமதப் பபறுை் முதைொேது நபரக்ள் இேரக்ளொேர.் 

❖ ேங்க வதசத்திற்கொன இந்திய உயர ்ஆமணயர ்திரிபுரொவுடன் ேங்க வதசத்தின் சிட்டகொங் 

துமறமுகத்மத இமணக்கின்ற தற்பபொழுது கட்டமைக்கப்படட்ு ேருை்  ேங்க வதசத்திை் 

உள்ள பபனி (Feni) பொைத்மத ஆய்வு பசய்தொர.் 

o இது இந்தியொவின் ேடகிழக்கு ைற்றுை் ேங்க வதசை் ஆகியேற்றிற்கிமடவய 

ேரத்்தகை் ைற்றுை் ேணிகத்திற்கொன ஒரு பபருேழிப் பொமதயொக 

கட்டமைக்கப்படுகின்றது.  
❖ இந்தியொவின் முன்னனி இரு சக்கர ேொகன நிறுேனைொன ஹீவரொ வைொட்வடொகொரப்் 

நிறுேனை், தனது நிறுேனத்தின் விளை்பரத் தூதுேரொக பகொைை்பியொமேச ் வசரந்்த 

பதொழிை்சொர ்கொை்பந்து வீரரொன எரர்ி பபரன்ாண்வடொ மினொ பகொன்சொவைஸ் என்பேமர 

நியமிதத்ுள்ளது. 

o இேர ் பிரொன்சிை் 2018 ஆை் ஆண்டிை் நமடபபற்ற பிபொ உைகக் வகொப்மப 

வபொட்டியிை், ஒவர உைகக் வகொப்மபயிை் அதிகக் வகொை்கமள அடிதத்ு சொதமனப் 

பமடதத்ுள்ளொர.் 
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❖ சீனொவின் ஜிங்டொய் நகரிை் நமடபபற்ற ஆசியக் கண்ட சதுரங்க சொை்பியன்ஷிப் 

வபொட்டியிை் 14 ேயது நிரை்பிய இந்திய சதுரங்கப் வபொட்டி கிரொண்ட் ைொஸ்டரொன நிஹை் 

சரீன் பேற்றி பபற்றுள்ளொர.்  

❖ ஒடிசொவின் புேவனஸ்ேரிை் உள்ள கலிங்கொ அரங்கிை் நமடபபற்ற 2019 ஆை் ஆண்டின் 

சரே்வதச ஹொக்கிக் கூட்டமைப்பின் (FIH - (Federation Internationale de Hockey) ஆண்கள் பிரிவு 

ஹொக்கியின்  இறுதிப் வபொட்டித ் பதொடரிை், இந்தியொ 5-1 என்ற கணக்கிை் பதன் 

ஆப்பிரிக்கொமே வீழ்த்தியது. 

o இந்த பேற்றியின் மூைை் FIH உைகத் தரேரிமசயிை் முதை் 5 இடங்களிை் இந்தியொ 

இடை் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ ைகொரொஷ்டிரொவின் புவனவிை் நடத்தப்பட்ட 2019 ஆை் ஆண்டின் 76ேது மூத்வதொர ் வதசிய 

ஸ்குேொஷ் சொை்பியன்ஷிப் வபொடட்ியிை் இந்தியத் பதொழிை்சொர ் ஸ்குேொஷ் வீரரொன 

வெொஸ்னொ சின்னப்பொ வதசிய ஸ்குேொஷ் படட்த்மத பேன்றுள்ளொர.் இேர ் 17ேது 

முமறயொக இப்படட்த்மத பேன்று சொதமன பமடதத்ுள்ளொர.் 

❖ உைக விை்வித்மத சொை்பியன்ஷிப் இறுதிப் வபொட்டியிை் மூன்று முமற ஒலிை்பிக் படட்த்மத 

பேன்றேரொன பிரொடி எலிசன் என்பேர ் ைவைசியொவின் மகரூை் அனொர ் முகைது 

என்பேமர வீழ்த்தினொர.் 

o பபண்களின் கைப்பு அணி ைற்றுை் தனிநபரக்ள்  பிரிவுகளிை் 1 பேள்ளி ைற்றுை் 2 

பேண்கைப் பதக்கங்கள் ஆகியேற்மறப் பபற்று இந்தியொ வபொட்டிமய நிமறவு 

பசய்துள்ளது. 

❖ ரொண்டஸ்்டொட் பணியளிப்பேர ்நிறுேன ஆரொய்சச்ி நிறுேனத்தினொை் வைற்பகொள்ளப்பட்ட 

ஒரு ஆய்வின்படி, மின்னணு முமறயிைொன நிறுேனைொன அவைசொன் இந்தியொேொனது 

இந்தியொவின் மிகவுை் “விருை்பத்தகுப் பணியளிப்பேர ் நிறுேனைொக” ேமகப்படுத்தப் 

படட்ுள்ளது. இந்தப் பட்டியலின் இரண்டொேது இடத்திை் மைக்வரொசொப்ட் நிறுேனை் உள்ளது.  

❖ “ஒவர பதவி, ஒவர ஓய்வூதியை்” என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியத்தின் அடுத்த திருத்தத்ணத 

சசயல்படுதத்ுதலுக்கான நணடமுணற மற்றும்  சசயல்முணறகள் குறிதத்ு ஆராய்வதற்காக 

குழு ஒன்ணறப் பாதுகாப்புத் துணற அணமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங் அணமதத்ுள்ளார.் 
❖ அசாம் மாநிலப் யபாக்குவரதத்ுக் கழகமானது பயைிகளுக்கான பலசதாகுதி மாதிரிப் 

பயைத் திட்டம் மற்றும் யபருந்துகளின் இருப்பிடம் குறித்த நிகழ்யநரத் தகவல் 

ஆகியவற்ணற வழங்கவிருக்கும் “சவைொ பசயலி” என்ற ஒரு பசயலிமய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ ஹிவரொசிைொ பை்கமைக் கழகத்மதச ் வசரந்்த ெப்பொனிய ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் 

விமளயொடட்ு வீரரக்ளுக்கொக ஒரு புதிய ேமக குளிரூடட்ுை் உமடமய 

உருேொக்கியுள்ளனர.் இது அதிகைொன வியரம்ேணய உண்டொக்குை் வகொமடக் கொைங்களிை் 

வீரரக்ள் பொதுகொப்பொக இருப்பதற்கு உதவுை். 

o உடலின்  பேப்ப நிமை மிக அதிக அளவுக்கு உயருை் வபொது நீரச்ச்தத்ுக் குணறவு,  

உடல் பசயை்பொடட்ுக் குமறவு ைற்றுை் மூமள பசயை்பொட்டுக் குமறவு  ஆகியன  

ஏற்படுை் அபொயை் உள்ளது. 

❖ ஐக்கிய இரொெ்ஜியத்தின் இைண்டனிை் 2019 ஆை் ஆண்டின் நீடித்த ேளரச்ச்ிக்கொன 

கொைன்பேை்த் பபொதுச ் பசயைொளரின் புத்தொக்க விருதிமன இந்தியப் பபொறியொளரொன 

நிதீஷ் குைொர ்ெொங்கீர ்பபற்றுள்ளொர.் 

o இேர ் குமறைொதக் குழந்மதகளுக்கொக “சொன்ஸ்” என்ற குமறந்த பசைவு பகொண்ட 
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சுேொசத்திற்கு உதவுை் கருவிமயக் கண்டுபிடித்ததற்கொக “ைக்கள் பிரிவிை்” இந்த 

விருமதப் பபற்றுள்ளொர.் 

❖ இமணய தளத்மதப் பயன்படுதத்ி இமணயதளப் பபொருடக்ளுக்கொன சொதனங்கள் 

ைற்றுை் கட்டமைப்பு வைைொண்மைக்கு தரங்கள் ைற்றுை் பதொழிை்நுட்பத்மத 

வைை்படுதத்ுேதற்கொக சரே்வதச இமணயதள அமைப்பொன நியமிக்கப்படட் பபயரக்ள் 

ைற்றுை் எண்களுக்கொன இமணயதளக் குழுைமுை் (Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers - ICANN) இந்தியத் தகேை் பதொழிை்நுட்ப துமறக்கொன தமைமை அமைப்பொன 

நொஸ்கொை் அமைப்புை் இமணந்துள்ளதொக அந்த அமைப்புகள் அறிவிதத்ுள்ளன. 

❖ மின்சாரம் மற்றும் புதிய & புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் துணறக்கான மத்திய 

இணையணமசச்ர ் சூரிய / காற்றாணலத் துணறக்கான பிரசச்ணனக்குத் தீரவ்ு காணும் 

குழுவிணன (Dispute Resolution Committee - DRC) அணமப்பதற்கான பரிந்துணரக்கு ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளார.்  

o இது கொற்றொணல / மின் ஆற்றை் உற்பத்தியொளரக்ள் ைற்றுை் இந்திய சூரிய  ஒளி 

ஆற்றை் கழகை் (Solar Energy Corporation of India - SECI) அல்லது யதசிய அனல் மின் 

நிறுவனம் ஆகிவயொரக்ளுக்கிமடவய ஒப்பந்த உடன்படிக்மககளுக்கு அப்பொை் 

ஏற்படுை் எந்தபேொரு எதிரப்ொரொத பிரசச்மனகளுக்குை் தீரவ்ு கொணுை் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது.  

❖ அடித்தடட்ுப் பயனொளரக்ளுக்கு தரைொன ைற்றுை் ைலிவு விமையிை் ைருந்துகமள 

ேழங்குேதற்கொக ெை்மு ைற்றுை் கொஷ்மீர ் அரசொனது அமனதத்ு ைருத்துேக் கை்லூரி 

ைருத்துேைமனகள் ைற்றுை் ைொநிைத்தின் முக்கியத் பதொடரப்ுமடய ைருதத்ுேைமனகளிை் 

18 அை்ரித் கமடகமளத ்திறக்க திட்டமிடட்ுள்ளது. 

o ைலிவு விமை ைருந்துகள் ைற்றுை் நை்பகைொன உள்மேப்புகள் (Affordable Medicines and 

Reliable Implants for Treatment-AMRIT) ைருந்தகங்களொனது சுகொதொர ைற்றுை் குடுை்ப நை 

அமைசச்கத்தின் கீழ் பசயை்படுகின்றன. 

❖ அசொமிை் உள்ள CSIR-NEIST பை்கமைக்கழகத்தின் அறிவியைொளரக்ள் குழுேொனது 

புற்றுவநொய் பசை்கமளக் கண்டறிய உதவுை் ேமகயிை் “தூய்ணமயற்ற” நிைக்கரிமய 

உயிரி ைருத்துேப் புள்ளியொக ைொற்றுை் ஒரு வேதியியை் பசயை்முமறமய 

உருேொக்கியுள்ளது. 

❖ வதசியக் கை்வி ஆரொய்சச்ி ைற்றுை் பயிற்சிக் குழுேொனது  பள்ளிக் குழந்மதகளுக்கொன 

வதசிய வயொகொப் வபொட்டிகளின் நொன்கொேது பதிப்மப ஏற்பொடு பசய்திருந்தது. 

o 2016 ஆை் ஆண்டு முதை் அனுசரிக்கப்படட்ு ேருை் இந்த வபொட்டியொனது அறிவியை் 

பூரே்ைொன ைற்றுை் முழுமையொன ேொழ்க்மக முமற குறித்த விழிப்புணரம்ே 

உருேொக்குேமத வநொக்கைொகக் பகொண்டது. 

❖ முன்பு SKS சிறு கடன் நிறுேனபைன்று அறியப்பட்ட இந்தியொவின் முன்னணி சிறு கடன் 

நிறுேனமான BFIL நிறுேனத்மத இண்டஸ்இந்த் ேங்கியொனது ேொங்கியுள்ளது.  

o வதசிய நிறுேன சட்டத் தீரப்்பொயைொனது இந்த இமணப்புக்கு ஆதரேொக 

தீரப்்பளிதத்ு ஒப்புதை் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ் ைொதத்திை் இந்தியொவின் சூரிய ஒளியினொை் பசயை்படக்கூடிய 

முதைொேது கடை் படகு வகரள ைொநிை நீரப்் வபொக்குேரதத்ுத ் துமறயினொை் (State Water 

Transport Department - SWTD) ஆழப்புைொவிை் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. 

o இதற்கு முன்பு 2016 ஆை் ஆண்டிை் SWTD துணறயானது “ஆதித்யொ” என்ற 
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இந்தியொவின் சூரிய ஒளியினொை் பசயை்படக்கூடிய முதைொேது படகிணன 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ உைக சுகொதொர அமைப்பினொை் (World Health Organization - WHO) பேளியிடப்பட்ட 

அறிக்மகயின்படி, 2018 ஆை் ஆண்டிை் ஆசியொமேச ் வசரந்்த 4 நொடுகள் (சீனொ, ஈரொன், 

ைவைசியொ ைற்றுை் மதமூர ் பைஸ்டி) ைற்றுை் ைத்திய அசமரிக்காணவச ் யசரந்்த எல் 

சல்யவடார ்ஆகிய நாடுகளில் ைவைரியொ வநொய் பதிவு பசய்யப்படவிை்மை. 

❖ உைகக் வகொப்மப கிரிக்பகட் வபொட்டியிை் ஹொட்ரிக் விக்பகடட்ுகமள (பதொடரந்்து 3 

விக்பகடட்ுகமள) வீழ்த்திய இரண்டொேது இந்தியப் பந்து வீசச்ாளர ்என்ற சாதணனயிணன 

முகைது சமி நிகழ்த்தியுள்ளார.் இேர ் 2019 ஆை் ஆண்டு உைகக் வகொப்மபயிை் 

ஆப்கொனிஸ்தொனிற்கு எதிரொன ஆட்டத்திை் இசச்ாதமனமய நிகழ்த்தினொர.் 

o 1987 ஆை் ஆண்டிை் நமடபபற்ற நியூசிைொந்திற்கு எதிரொன கிரிக்பகட் வபொட்டியிை் 

இசச்ாதமனமய நிகழ்த்திய முதைொேது இந்திய வீரர ்வசத்தன் சரை்ொ ஆேொர.் 

❖ தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசய்சரியின் பார ்கவுன்சிலானது தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசய்சரிணயச ்

யசரந்்தவரக்ள் தங்கணள வழக்கறிஞரக்ளாக ஆன்ணலன் முணறயில்  பதிவு சசய்யும் 

வசதியிணன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
❖ இந்தியொவின் சபங்களூர ் நகரானது ரியை் எஸ்வடட் துமறயிை் எை்மை தொண்டிய 

முதலீடுகளுக்குச ்சிறந்த ஆசிய பசிபிக் நகரங்களின் பட்டியலிை் முதன்முமறயொக முதை் 

10 இடங்களுக்குள் இடை் பிடிதத்ுள்ளது. 

o இந்த தரவரிணசயானது CBRE பதற்கொசியொ லிமிபடட் ஆவைொசமன நிறுேனத்தின் 

2019 ஆை் ஆண்டிற்கொன ஆசியொ பசிபிக் முதலீட்டொளர ்வநொக்கக் கைக்சகடுப்பில் 

சவளியாகியுள்ளது. 

❖ இந்தியொவிை் முதை் ஸ்ைொரட்் வைொட்டொர ் மசக்கிளொனது ரியவால்ட் இன்படலிகொரப்் 

நிறுேனத்தொை் பேளியிடப்படட்ுள்ளளது. 4G மின்னணு சிை்கொரட்ு பபொருத்தப்பட்ட இந்த 

வைொட்டொர ் மசக்கிளொனது இந்தியொவிை் முதை் பசயற்மக நுண்ணறிவு 

பசயை்படுத்தப்பட்ட வைொட்டொர ்மசக்கிளாகுை்.  

❖ ைத்திய அரசொனது வதசிய நதிகள் பொதுகொப்பு இயக்குநரகத்மத (National River Conservation 

Directorate - NRCD) சுற்றுசச்ூழை் அமைசச்கத்திடமிருந்துப் பிரிதத்ு ெை் சக்தி 

அணமசச்கதத்ுடன் இணைதத்ுள்ளது. 

o நொடு முழுேதுை் உள்ள அமனத்து நதிகமளயுை் புதத்ுயிரொக்கை் பசய்யும் 

பபொறுப்ணப ெை் சக்தி அணமசச்கம் சகாை்டுள்ளது. 

❖ கத்தொர ்ஏரவ்ேஸ் நிறுேனைொனது 2019 ஆை் ஆண்டிற்கொன ஸ்ணகட்ரொக்ஸ் உைக விைொன 

விருதுகள் மற்றும் மிக உயரந்்த விருதொன “உைகின் சிறந்த விைொன நிறுவனம்”  உள்ளிட்ட 

4 விருதுகமளப் பபற்றுள்ளது. 

o இதனுடன் ேரைொற்றிை் 5 முமற (2011, 2012, 2015, 2017 & 2019) இே்விருதிமனப் பபற்ற 

ஒவர விைொன நிறுேனைொகவும் இது திகழ்கிறது. 

❖ எத்திவயொப்பியொவின் தமைநகரைொன அடிஸ் அபொபொ  நகரத்திை் குற்றங்கமளக் 

குமறக்குை் முயற்சியின் ஒரு பகுதியொக நகரின் பதருக்களிை் வைொட்டொர ் மசக்கிள்கள் 

தமட பசய்யப்படட்ுள்ளன. 

❖ பபொதுைக்கள் ைற்றுை் நொடொளுைன்ற உறுப்பினரக்ளின் பொதுகொப்மப உறுதி 

பசய்ேதற்கொக சீனொேொனது இைங்மக நொடொளுைன்றத்திற்குச ் சில பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கமள ேழங்கியுள்ளது.  
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❖ ஆஸ்திவரலியொவின் ைொநிைைொன விக்வடொரியொேொனது கடுணமயாக யநாய் பாதிக்கப்படட் 

வநொயொளிகளுக்கு மருந்து சசலுத்தி கருணைக் சகாணலச ் சசய்வதற்கு அனுமதிக்கும் 

சட்டத்திணன இயற்றியுள்ளது. 

❖ ஒரு நொள் சரே்வதச கிரிக்பகட் வபொட்டிகளிை் மிக விமரேொக 1000 ரன்கணள குவித்த வீரர ்

என்ற சாதணனயிணன நியூசிைொந்து அணியின் தமைேரொன வகன் விை்லியை்சன் 

நிகழ்த்தியுள்ளார.் 

o இவர ்17 இன்னிங்ஸ்களிை் இந்தச ்சாதணனயிணன எட்டியுள்ளொர.்  

o இதற்குமுன் இந்தச ் சொதமனமய நிகழ்த்தியவர ் இந்திய வீரர ்  வரொஹித் சரை்ொ (18 

இன்னிங்ஸ்கள்) ஆவார.் 

❖ இந்தியா தனது அை்ணட நாடுகளுடன் உறணவ வலுப்படுதத்ும் விதமாக, வங்க யதசம் 

மற்றும் சதன் சகாரியா ஆகிய இரை்டு நாடுகளில் தூரத்ரஷ்ன் (டிடி) இந்திய அணல 

வரிணசணய ஒளிபரப்ப அவ்விரு நாடுகளுடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ணகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 
o வங்க யதச அரசின் “BTV World” என்ற அமைேரிமசயுை் பதன் பகொரிய அரசின் “KBS 

World” என்ற அமைேரிமசயுை் இந்தியொவின் இைேச தூரத்ரஷ்ன் யசனலிணன 

ஒளிபரப்ப உள்ளன. 

❖ நவீனத் பதொழிை்நுட்பங்கள் சகாை்டு சசயல்படும் ஸ்டொரட்் அப் நிறுேனைொன ரிவிவகொ 

வதசிய சரக்குக் குறியீடம்டத ்(NFI - National Freight Index) பதொடங்கியுள்ளது. இந்தக் குறியீடு 

நொடு முழுேதுை் பேே்வேறு பொமதகள் ைற்றுை் ேொகனங்களுக்கொன சரக்குக் 

கட்டணங்கமள நிகழ் வநரத்திை் அளிக்குை். 

o இந்தக் குறியீடுகள் சரக்குகள் தளேொடத் துமற சாரந்்த  பிரசச்ிமனகமள 

எளிமைப்படுதத்ுேது ைற்றுை் துமறமய சீரப்டுதத்ுேது ஆகியவற்றிற்கான ஒரு 

முயற்சியொகுை். 

❖ கடந்த 1 ஆண்டு கொைத்திை் இந்தியொவிை் உள்ள கொடுகளின் பரப்பு 1 சதவிகிதை் 

அதிகரித்துள்ளது என்றுை் தற்பபொழுது  இந்திய நிைப் பரப்பிை் கொடுகளின் பரப்பு 24.39 

சதவிகிதத்திற்கு வைை் உள்ளது என்றுை் ைத்திய சுற்றுசச்ூழை் துமற அமைசச்ர ் பிரகொஷ் 

ெே்வடகர ்ைக்களமேயிை் அறிவித்தொர.் 

❖ இந்திய ரிசரே்் ேங்கியின் துமண ஆளுநரொன விரை் ஆசச்ொரய்ொ என்பேர,் தனது 

பதவியிலிருந்து விைகியுள்ளொர.் இேருமடய பதவிக் கொைை் முடிேமடய 6 ைொத கொைை் 

இருக்குை் படச்த்திை் தவிரக்்க முடியொத தனிப்பட்ட கொரணங்களுக்கொக இவர ் பதவி 

விைகியுள்ளொர.்  

o 2017 ஆை் ஆண்டு ெனேரி ைொதத்திை் இந்திய ரிசரே்் ேங்கியிை் இமணந்த வபொது 

இேருக்கு ேயது 45 ஆண்டுகளொகுை். இந்திய ரிசரே்் ேங்கியிை் பணியொற்றிய இளை் 

துமண ஆளுநர ்இவராவார.் 

❖ ெப்பொனின் ஹிவரொசிைொ ஹொக்கி அரங்கிை் நமடபபற்ற ைகளிர ்FIH பிரிவு இறுதி ஹொக்கிப் 

வபொட்டித ் பதொடரிை் வபொட்டிமய நடத்திய ெப்பொமன 3-1 என்ற கணக்கிை் வீழ்த்தி 

இந்தியொ பேற்றி பபற்றது. 

❖ ைத்தியத் தகேை் ைற்றுை் ஒளிபரப்புத் துமற அமைசச்ர ்பிரகொஷ் ெே்வடகர ்ெை்மு கொஷ்மீர ்

ஆளுநர ்சத்யபொை் ைொலிக்குடன் இமணந்து ெை்மு கொஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரிை் உள்ள எை்மைப் 

பகுதிகளிை் ேொழுை் ைக்களுக்கு இைேச டிஷ் பசட் டொப் (சதாணலக்காட்சி ஒளிபரப்பு 

உபகரைங்கள்) பபட்டிகமள ேழங்கினொர.்  

❖ ைங்வகொலியொவின் உைன்பட்டரிை் நமடபபற்ற 2019 ஆை் ஆண்டின் மூத்வதொர ் ஆசிய 
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கமைத் திறன் ேொய்ந்த ஜிை்னொஸ்டிக்ஸ் சொை்பியன்ஷிப் வபொட்டியின் ேொை்ட் பிரிவிை் 

இந்தியொமேச ்வசரந்்த பிரநதி நொயக் என்பேர ்பேண்கைப் பதக்கம் பேன்றுள்ளொர.் 

o தீபொ கரை்கர ் ைற்றுை் அருணொ பரட்டி ஆகிவயொமரத ் பதொடரந்்து ேொை்ட் பதக்கப் 

பட்டியலிை் இந்தியொவின் 3-ேது வீரர ்இவராவார.் 

❖ “சொமைப் பொதுகொப்பு ஆவைொசமனக் குழுமே” நிரே்கிப்பதற்கு யவை்டி அரசு சொரொ 

நிறுேனங்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதற்கொன ஒரு திட்டை் குறிதத்ு ைத்திய சொமைப் 

வபொக்குேரத்து ைற்றுை் பநடுஞ்சொமைத் துமற அமைசச்ர ் நிதின் கடக்ரி 

மாநிலங்களணவயில் பதரிவித்தொர.் 
o தரப்ன் தளத்திை் பதிவு பசய்யப்பட்ட அரசு சொரொ நிறுேனங்கள் சொமைப் பொதுகொப்பு 

விழிப்புணரவ்ுத் திட்டங்கமள பேற்றிகரைொக நிணறயவற்றி முடித்தப் பின்னர,் 

அவரக்ளால் ரூ. 5 ைடச் நிதிமயக் வகொர முடியுை். 

❖ ஸ்ரீ தத்தா பிரசொத ் வெொக் என்பேரொை் எழுதப்படட் “கீத இரொைொயணத்தின்” இந்திப் 

பதிப்மப அரசின் பதிப்பகப் பிரிவு பேளியிடுை் என்று ைத்திய தகேை் ைற்றுை் ஒளிபரப்புத ்

துமற அமைசச்ர ்பிரகொஷ் ெே்வடகர ்அறிவிதத்ுள்ளொர.்  

❖ தமிழ்நொடு குடிநீர ்விநிவயொக ைற்றுை் ேடிகொை் ேொரியைொனது (TWAD - Tamil Nadu Water Supply 

and Drainage Board) தமிழ்நொட்டிை் உள்ள நகரங்களின் விரிேொன ேட்டொர அளவிைொன 

ேமரபடத்மதத ்தயொரித்துள்ளது.  

o இது ைமழநீர ் வசகரிப்பு அமைப்புகள் ைற்றுை் ஆழ்துமளக் கிணறுகள் 

அமைப்பதற்கொக நீர ் உள்ள இடங்கள் ஆகியேற்றிற்கொன தகுந்த பகுதிகமளக் 

கொடட்ுகின்றது. 

❖ மணலயாளத் திணரப்படமான “பேயிை் ைரங்கள்” பிஜூகுைொர ் தொவைொதரன் என்பேரொை் 

இயக்கப்படட்து. 22ேது ஷொங்கொய் சரே்வதசத் திமரப்படத் திருவிழொவின் வபொது 

“தமைசிறந்த கமைத்திறன் ேொய்ந்த சொதமனக்கொன” விருமத பேன்ற முதைொேது 

இந்தியத் திமரப்படை் இதுேொகுை். 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஆகஸ்டு  15 ஆை் வததியிலிருந்து நீைகிரி ைொேட்ட நிரே்ொகைொனது 

பநகிழித் தை்ைீர ் புட்டிகள், PET பாட்டில்களிை் அமடக்கப்படட் பொனங்கள் ைற்றுை் 

பநகிழி அடம்டகளிை் அமடதத்ு மேக்கப்படட் உணவுப் பபொருடக்ள் ஆகியேற்றின் 

விற்பமனமயத் தமட பசய்துள்ளது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் நமடபபறவுள்ள பிரம்ிங்ஹொை் கொைன்பேை்த் விமளயொடட்ுகளிை் 

ைகளிர ் 20 ஓேர ் கிரிக்பகட் வபொட்டி, கடற்கமர மகப்பந்தொட்டை் ைற்றுை் பொரொ - வடபிள் 

படன்னிஸ் ஆகிய மூன்று புதிய விமளயொடட்ுகள் இமணக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ ஹங்யகரியில் நணடசபற்ற 37-வது பாலயடான் சரவ்யதச சசஸ் திருவிழாவில் இந்தியாவின் 

63-வது கிராை்ட் மாஸ்டர ்பட்டத்ணத கரந்ாடகாவின் ணமசூணரச ்யசரந்்த கிரிஷ் சகௌசிக் 

சபற்றுள்ளார.் 
❖ பேளிக் வகொள்கமள ஆய்வு பசய்ேதற்கொக அனுப்பப்பட்ட நொசொவின் பசயற்மகக் 

வகொளொனது (TESS - Transiting Exoplanet Survey Satellite) L 98–59b  என்ற பபயர ் பகொண்ட ஒரு 

புதிய வகொமளக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளது.  

o TESS ஸ்வபஸ்எக்ஸ் நிறுேனத்தினொை் 2018 ஆை் ஆண்டிை் விை்ைில் 

பசலுத்தப்பட்டது. TESS என்பது பிரகொசமிக்க நடச்த்திரங்களுக்கு அருகிலுள்ள 

பேளிக் வகொள்கமளக் கண்டுபிடிப்பதற்கொக அனுப்பப்படட் ஒரு ேொன்பேளித் 

திட்டைொகுை். 
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❖ உள்நொடு ைற்றுை் கடற்கமரவயொரக் கடை்சொர ் பதொழிை்நுட்பத்திற்கொன மையத்மத 

அமைப்பதற்கொக கரக்பூரிை் உள்ள இந்தியத் பதொழிை்நுட்ப நிறுேனை் ைற்றுை் ைத்தியக் 

கப்பை் வபொக்குேரதத்ுத ் துமற அமைசச்கை் ஆகியேற்றிற்கிமடவய புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தை் ஒன்று மகபயழுத்திடப்படட்ுள்ளது. 

o இது கப்பலின் ேடிேமைப்பு, கட்டமைப்பு ைற்றுை் பரிவசொதமன ஆகியேற்றின் 

உள்நொடட்ுத் பதொழிை்நுட்பத்தின் மீது கேனத்மதச ்பசலுத்தவிருக்கின்றது. 

❖ பதலுங்கொனொ ைொநிை அரசு, ைத்திய வேளொண் துமற அமைசச்கதத்ுடன் இமணந்து 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நமடபபறுை் சரே்வதச விமதப் பரிவசொதமன 

கூட்டமைப்பு ைொநொடம்ட (ISTA - International Seed Testing Association) மஹதரொபொத்திை் 

நடத்திக் பகொண்டிருக்கின்றது. 

o ISTA ைொநொடு முதன் முமறயொக தற்பபொழுது ஆசியொவிை் நடத்தப்படுகின்றது. 

❖ ைண்டனிை் உள்ள நொடொளுைன்ற அமேயிை் 3-ேது இந்திய தினத்மதக் குறிப்பதற்கொக 

ஐக்கிய இரொெ்ஜியை் மற்றும் இந்தியொ ஆகிய நொடுகளுக்கிமடவயயொன “உறவிை் 

புகழ்பபற்ற 100 நபரக்ள்: பபண்கமளக் பகொண்டொடுகின்றது” என்ற ஒரு பரப்புணர  ஐக்கிய 

இரொெ்ஜியதத்ின் உள்துமறச ்பசயைொளரினொை் பதொடங்கப்பட்டது. 

o இந்தப் பட்டியலிை் ஐக்கிய இரொெ்ஜியத்திற்கொன இந்திய உயர ் ஆமணயர ் ருசச்ி 

கொனொஷியொை், ைத்திய நிதி ைற்றுை் பபருநிறுேன விேகொரங்களுக்கொன 

அமைசச்ர ்நிரை்ைொ சீதொரொைன் ஆகிவயொர ்இடை் பபற்றுள்ளனர.் 

❖ இந்திய கடவைொரக் கொேற்பமடயின் புதிய பபொது இயக்குநரொக K. நடரொென் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளொர.் 2019 ஆை் ஆண்டு ெுன் 30 அன்று அப்பதவியிை் இருந்து ஓய்வு 

பபறவிருக்குை் இரொவெந்திர சிங் என்பேருக்குப் பின்பு இேர ் அப்பபொறுப்மப 

ஏற்கவிருக்கின்றொர.் 

❖ இந்தியப் பத்திரிக்ணகத் துணறயில் சிறப்பு வாய்ந்த விருதானது “2019-ஆம் ஆை்டின் 

பத்திரிக்ணகயாளர”் என்ற பிரிவில் ரசன்ா ணகரா (தி டிரிபியூன் சசய்திகள் யசணவகள்) 

என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

o சிவப்பு ணம விருதுகள் – இந்த வருடாந்திர விருதானது மும்ணப பத்திரிக்ணகச ்

சங்கத்தினால் ஏற்படுத்தப்படட்தாகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ராபரட்் பூட்டி 

❖ 1863 ஆம் ஆை்டு யம 30 அன்று ஆங்கியலயப் புவியியல் வல்லுநர ் ஜாரஜ்் பூட்டி என்பவர ்

சசன்ணனயில் உள்ள பல்லாவரத்தில் பழங் கற்காலக் கருவிகணளக் கை்டுபிடித்தார.் 
❖ இவர ்இந்தப் பகுதியில் பழங்கால மனிதரக்ள் வாழ்ந்தனர ்என்பணதக் கை்டறிந்தார.்  
❖ இது இந்தியாவின் முதலாவது சதால்லியல் துணற ஆய்வாகக் கருதப்படுகின்றது. 
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❖ இவர ் அதிரம்பாக்கத்தில் 1.5 மில்லியன் ஆை்டுகள் பழணமயான கற்கருவிகணளக் 

கை்டறிந்தார.் 
❖ இவர ் சசன்ணனயில் உள்ள அரசாங்க அருங்காட்சியகத்திற்கு 4000ற்கும் யமற்பட்ட 

சதான்ணமயான ணகவிணனப் சபாருடக்ணள வழங்கியுள்ளார.் 
 

மூன்றாம் பாலினத்தவர் - பல்ந ாக்கு மருத்துவமனன 

❖ பசன்மனயிை் உள்ள ரொஜீே் கொந்தி அரசு பபொது ைருத்துேைமனயொனது மூன்றொை் 

பொலினத்தேருக்கொன சுகொதொரப் பொதுகொப்புத்  வதமேகளுக்பகன இயங்குை் ஒரு முழுவநர 

சிறப்புப் பிரிமேத ்பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ நொட்டிை் மூன்றொை் பொலினத்தேருக்கொக தனிப் பிரிமே ஒரு ைருத்துேைமன 

பகொண்டிருப்பது இதுவே முதை் முமறயொகுை். 

 

❖ இந்த ைருதத்ுேைமனயானது எை்ைொ நொடக்ளிலுை் திருநங்மககளுக்கு சுகொதொர 

வசமேகமள ேழங்கும். 

❖ பதத்ு ேருடங்களுக்கு முன்பு 2009 ஆை் ஆண்டு இவத ைருத்துேமனயிை் முதன் முமறயொக 

திருநங்மகக்குப் பொலியை் ைொற்று அறுமே சிகிசம்ச பசய்யப்படட்து. 
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24 மணி நநரமும் கனடகள் 

❖ தமிழ்நாட்டில் கணடகள் மற்றும் வரத்்தக நிறுவனங்கள் அணனதத்ு ஏழு நாடக்ளிலும் 24 

மைியநரமும் இயங்கிட அரசு அனுமதி அளித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த ஆணை தமிழ்நாடு கணடகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் 6-வது பிரிவின் கீழ் 

பிறப்பிக்கப்படட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இந்த ஆணை மூன்று ஆை்டுக் காலத்திற்குப் சபாருந்தும். இந்த ஆணை வரத்்தகச ்

சமூகத்திற்கு மிகப்சபரும் ஊக்கத்ணத அளிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

❖ யமலும் அரசின் இந்த ஆணை இந்த நிறுவனங்களில் பைிபுரியும் சபை்களின் 

பாதுகாப்பின்  மீதான முக்கியதத்ுவத்ணதயும் வலியுறுதத்ுகின்றது.  

 

வ.உ. சிதம்பரனார் துனறமுக அறக்கட்டனை 

❖ தூதத்ுக்குடியில் உள்ள வ.உ.சி துணறமுக அறக்கட்டணள மற்றும் மத்திய கிடங்குக் கழகம் 

ஆகியணவ யநரடித் துணறமுக நுணழவு (Direct Port Entry) வசதிக்காக புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் 

ஒன்றில் ணகசயழுத்திடட்ுள்ளன.  

❖ DPE ஆனது பதொழிற்சொமைகளிலிருந்துச ் சரக்குக் பகொள்கைன் முமனயத்திற்கு சரக்குக் 

பகொள்கைனின் வநரடி இயக்கத்மத ஏற்படுதத்ுை். இது பகொள்கைன் சரக்கு நிமையத்திை் 

எந்தபேொரு இமடநிமை மகயொளுதலுை் இை்ைொைை் அமனதத்ு நொடக்ளிலுை் 24 ைணி 

வநரமுை் இயங்குை். 
❖ தமிழ்நொட்டின் இரண்டொேது மிகப்பபரிய துமறமுகை் ே.உ.சி துமறமுக 

அறக்கட்டமளயொகுை். இது ைன்னொர ்ேமளகுடொவிை் அமைந்துள்ளது.  

 

ஆவடி மா கராட்சி 

❖ 18.06.2019 அன்று திருவள்ளூர ்மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவடி சிறப்பு நிணல நகராட்சியானது 

15வது மாநகராட்சியாக தரம் உயரத்்தப்படட்து. 

❖ இந்தப் புதிய மாநகராட்சியானது ஒரு யமயர,் ஒரு ஆணையம், ஒரு நிணலக் குழு, 

சசயல்பாடட்ுக் குழு மற்றும் ஒரு ஆணையணரக் சகாை்டிருக்கும். 
❖ தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம், 1920 என்ற சட்டத்தின் விதிமுணறகள் எந்தசவாரு 

விதத்திலும் ஆவடிக்குப் சபாருந்தாது. 
❖ ஆவடி மாநகராட்சியின் விதிமுணறகள் யகாயம்புதத்ூர ்நகர மாநகராட்சிக் கழகச ்சடட்ம், 

1981 ஆகியவற்றுடன் சபாருந்தி அணமவதாக உள்ளது. எனயவ ஆவடி மாநகராட்சிக்காக 

யகாயம்புதத்ூர ் நகர மாநகராட்சிக் கழகச ் சட்டம், 1981-ன் விதிமுணறகள் ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்படட்ுள்ளன.  
❖ சசன்ணன, யகாயம்புதத்ூர,் ஈயராடு, மதுணர, திருசச்ி, திருசநல்யவலி, திை்டுக்கல், யசலம், 

தஞ்சாவூர,் திருப்பூர,் தூதத்ுக்குடி, யவலூர,் நாகரய்காவில் மற்றும் ஓசூர ் ஆகியணவ 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள இதர மாநகராட்சிகளாகும். 

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


                   
 

 

 

சென்னன வானினலயியல் துனற - தனித்துவம் 

❖ சசன்ணனயின் நுங்கம்பாக்கம் மற்றும் மீனம்பாக்கம் ஆகியவற்றில் உள்ள 2 

வானிணலயியல் ணமயங்கள் உலக வானிணலயியல் அணமப்பினால் (World Meteorological 

Organisation) நீை்ட காலமாக கை்காைிப்ணப யமற்சகாள்ளும் நிணலயங்களாக 

அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ 100 ஆை்டுகளுக்கும் யமலாக கா நிணலக் கை்காைிப்புகணள யமற்சகாள்ளும் 

இந்தியாவில் உள்ள 5 இதர நிணலயங்களிணடயய இந்த 2 நிணலயங்கள் 

யதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளன.  
❖ இது காலநிணல மாறுபாடண்ட மதிப்பிடுவதற்கும் காலநிணல அணமப்பில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கணளப் புரிந்து சகாள்வதற்கும் ஒரு முக்கியப் பதிவுகளாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய 

100 ஆை்டுத் தகவல்கணளப் பராமரித்தலுக்கான ஒரு சிறப்பு அங்கீகரிப்பாகும்., 
❖ 1792 ஆம் ஆை்டில் நாட்டின் முதலாவது வானிணலயியல் நிணலயம் சசன்ணனயில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 

 

சகாத்தடினம சதாழிலாளரக்ள் முனறயினனத் தடுக்கும் முனற  

❖ மாநிலத்தில் சகாத்தடிணம சதாழிலாளர ் முணறயிணன முடிவுக்குக் சகாை்டு 

வருவதற்காக நிணலயான இயக்க நணடமுணறக்கு தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 
❖ இது சதாழிலாளரக்ள் துணறயின் முன்சமாழிவு ஆகும் 

❖ தமிழ்நாடானது நாட்டில் ஐந்தாவது அதிக ஆடக்டத்தல் வழக்குகணளப் பதிவு சசய்துள்ள 

மாநிலம் ஆகும். 
❖ சகாத்தடிணம சதாழிலாளர ் முணற (ஒழிப்பு) சட்டம் மற்றும் 2016 ஆம் ஆை்டின் 

சகாத்தடிணம சதாழிலாளரக்ள் மறுவாழ்விற்கான மத்திய அரசின் திட்டம் ஆகியவற்றின் 

அமலாக்க நிறுவனங்களுக்கு வழிகாடட்ும் வணகயில் அவரக்ணள அணடயாளம்  காை்பது, 

மீட்பது மற்றும் மறுவாழ்வு அளிப்பது ஆகியவற்றில் ஒயர மாதிரியான நணடமுணறணய 

அரசு சகாை்டு வந்துள்ளது.  
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பசுனம விருதுகை் 2018 

❖ சுற்றுசச்ூழணலப் பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகித்த மாவட்ட ஆட்சியரக்ள், 

சதாழிலகங்கள் மற்றும் அலுவலரக்ளுக்கு தமிழக அரசானது பசுணம விருதுகணள 

வழங்கியது. 

❖ இந்தப் பசுணம விருதுகணள தமிழக மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியமானது வழங்குகிறது. 
❖ இது தமிழ்நாட்டில் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பிற்கான சிறந்த பங்களிப்ணப அளிக்கும் 

சதாழிலகங்கணள அங்கீகரிக்கிறது. 
❖ நீலகிரியின் ஆட்சியரான இன்னசன்ட் திவ்யா, மதுணரயின் முன்னாள் ஆட்சியரான G. வீர 

ரொகே ரொே் ைற்றுை் திருபநை்வேலியின் முன்னொள் ஆட்சியரொன சந்தீப் நந்தூரி ஆகிவயொர ்

2018 ஆை் ஆண்டிற்கொன விருதுகமளப் பபற்றனர.் 
❖ 2018  ஆை் ஆண்டிற்கொன திறமையொன முணறயில் ைொசுத் தடுப்பு ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழை் 

பொதுகொப்பிை் சிறந்த பதொழிைகங்களுக்கொன விருது பின்ேருை் நிறுேனங்களுக்கு 

ேழங்கப்படட்து. 

o அதொனி கடை்சொர ்கட்டமைப்பு வைை்பொடட்ு நிறுேனை் 

o பெய்விஷ்ணு ெவுளி நிறுேனை்  

o ரொை்வகொ சிபைண்ட்ஸ்  

❖ கை்வி நிறுேனங்களுக்கொன பசுமை விருதுகளொனது பின்ேருை் நிறுேனங்களுக்கு 

ேழங்கப்படட்து. 

o ஸ்ரீபேங்கவடஸ்ேரொ பபொறியியை் நிறுேனங்கள் – கொஞ்சிபுரை் 

o பைப்வகொ ஸ்க்பைங் பபொறியியை் கை்லூரி 

o ரொை்வகொ வித்யொையொ – விருதுநகர ்ைொேட்டை் 

❖ பயன்படுதத்ி வீசப்படும் பநகிழிகமளத் தமட பசய்ேதற்கொன ைொநிை அரசின்  உத்தரமே 

திறை்பட பசயை்படுத்திவயொரக்்கொன பசுமை விருதுகள் 

o உணவுப் பொதுகொப்பு ைற்றுை் ைருந்துக் கடட்ுப்பொடட்ு ஆமணயர ்– P. அமுதொ 

o திருபநை்வேலி ைொேட்ட ஆட்சியர ்– ஷிை்பொ பிரபொகர ்சதீஷ். 
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ந ாலார்நபடன்டயிலிரு ்து  ீர் சகாண்டு வரப்படல் 

❖ யவலூர ் மாவடட்த்தின் யஜாலாரய்படண்டயிலிருந்து சசன்ணனக்கு ஒரு நாணளக்கு 10 

மில்லியன் லிட்டரக்ள் அளவிலான நீணரக் சகாை்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகணளத ்

சதற்கு இரயில்யவ சதாடங்கியுள்ளது. 
❖ சசன்ணனயில் தை்ைீரப்் பிரசச்ணனணயச ் சமாளிப்பதற்கான திட்டத்திற்கு ரூ.65 

யகாடியிலான நிதிணய தமிழ்நாடு முதலணமசச்ர ்ஒதுக்கியுள்ளார.்  

 

 

5-வது  ீரத்் நதக்கம் 

❖ சசன்ணனயின் 5-வது நீரத்்யதக்கம் திருவள்ளூர ்மாவட்டத்தில் உள்ள கை்ைன்யகாடண்ட 

மற்றும் யதரவ்ாய் கை்டிணக ஆகிய ஏரிகணள இணைத்துக் கட்டப்படட்ுக் 

சகாை்டிருக்கின்றது. 
❖ இது 1 டிம்சி அடி நீணரத் யதக்கி ணவக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 
❖ பூை்டி, யசாழவரம், சசங்குன்றம்  மற்றும் சசம்பரம்பாக்கம் ஆகிய நீரத்் யதக்கங்களால்  

ஏற்சகனயவ சசன்ணனக்குத் தை்ைீர ்அளிக்கப் படட்ுக் சகாை்டிருக்கின்றது.  
 

வறட்சி மதிப்பீடு 

❖ உலகம் முழுவதும் 400 சபரிய நகரங்களில் நீர ் யமலாை்ணம முன்சனடுப்புகள் மற்றும் 
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நீரப்் பற்றாக்குணற குறித்த ஆய்ணவ இயற்ணகக்கானப் பன்னாடட்ு நிதியத்தின் சரவ்யதச 

நீர ்சபாறுப்புணடணமத் திட்டம் யமற்சகாை்டு இருக்கின்றது.  
❖ மிகக் கடுணமயான நீரப்் பற்றாக்குணற மற்றும் வறட்சி ஆகியவற்ணற எதிரச்காள்ளும் 

மிகப்சபரிய நகரங்களில் சசன்ணன முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 
 

கடல் ீனரக் குடி ீராக்கும் 3-வது ஆனல 

❖ தமிழக அரசு பெரை்னி நிறுேனதத்ுடன் இமணந்து ஒரு நொமளக்கு 150 மிை்லியன் லிட்டர ்

நீமர (MLD - million litre per day) சுத்திகரிக்குை் திறன் பகொண்ட 3-ேது கடை்நீமரக் 

குடிநீரொக்குை் ஆமைமயக் கடட்த் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ இது கொஞ்சிபுரை் ைொேடட்த்தின் கிழக்குக் கடற்கமர சொமையின் பநம்யமலியிை் 

தற்பபொழுதுள்ள கடை்நீமரக் குடிநீரொக்குை் ஆமைக்கு அருகிை் கட்டப்படவிருக்கின்றது. 

❖ இதற்கொக பகுதியளவு ைொனியைொனது நகரப் புத்தொக்கை் ைற்றுை் உருமாற்றுதலுக்கான 

அடை் திட்டத்தின் (AMRUT - Atal Mission for Urban Rejuvenation and Transformation) கீழ் 

பபறப்படவிருக்கின்றது. 

❖ ஏற்கனவே மீஞ்சூர ் ைற்றுை் சநம்யமலியிை் 100 MLD திறன் பகொண்ட கடை்நீமரக் 

குடிநீரொக்குை் இரண்டு ஆமைகள் உள்ளன. 

 

தமிழ் மறவன் 

❖ தமிழ்நொட்டின் ைொநிைப் பட்டொை்பூசச்ியொக தமிழ் ைறேன் (சிவரொச ் வரொே் தொய்ஸ்) 

பட்டொை்பூசச்ி அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ பேளிப்புறதத்ிை் பழுப்பு நிற ேமளயதத்ுடன் முழுேதுை் பழுப்பு நிறை் பகொண்டதாக 

காைப்படும் இந்த பட்டொை்பூசச்ி வைற்குத் பதொடரச்ச்ி ைமைகளிை் ைடட்ுவை 

கொணப்படுகின்றது. வைற்குத் பதொடரச்ச்ி ைமையிை் கொணப்படுை் 32 ேமக படட்ொை் பூசச்ி 

இனங்களிை் இதுவுை் ஒன்றொகுை். 

❖ தனது ைொநிைத்திற்காக மாநிலப் பட்டொை் பூசச்ிமய அறிவிக்குை் நொட்டின் 5-ேது ைொநிைை் 
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தமிழ்நொடு ஆகுை். 

❖ தனது ைொநிைப் பட்டொை்பூசச்ியொக நீை ைொரம்ாணன அறிவித்த முதைொேது ைொநிைை் 

ைகொரொஷ்டிரொ ஆகுை். இதற்கு அடுதத்ு உத்தரொகண்ட் (பபொது ையிை்), கரந்ொடகொ (பதன் 

பறமே இறகுகள்), வகரளொ (படம்டகள் பகொண்ட ைைபொர ் ையிை்) ஆகிய ைொநிைங்கள் 

தங்களுமடய ைொநிைப் பட்டொை் பூசச்ிமய அறிவிதத்ுள்ளன. 

 

❖ தமிழ்நாட்டின் இதர சின்னங்கள் பின்வருமாறு 

o அரசு முத்திணர : ஸ்ரீவில்லிபுதத்ூர ்ஆை்டாள் யகாவில் யகாபுரம் 

o விலங்கு :  வணரயாடு 

o பறணவ : மரகதப் புறா 

o மலர ்: சசங்காந்தள் மலர ்

o மரம் : பணன மரம் 

o பழம் : பலாப்பழம் 

o விணளயாடட்ு : கபடி 

o நடனம் : பரதநாட்டியம் 

 

நதசியெ ்செய்திகள் 

இரண்டாவது முனற  

❖ நயரந்திர யமாடி அடுத்த ஐந்து ஆை்டுக் காலத்திற்கு இந்தியாவின் பிரதமராக சதாடரந்்து 

2 முணறயாக யம 30 அன்று பதவியயற்றுள்ளார.் 
❖ மத்திய அணமசச்ரக்ளுக்கு ஒதுக்கப்படட்ுள்ள துணறகள் பின்வருமாறு : 24 யகபிசனட் 

அணமசச்ரக்ள், தனிப் சபாறுப்புடன் கூடிய 9 இணை அணமசச்ரக்ள், 24 இணை 

அணமசச்ரக்ள்.  
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 ல் ெக்தி அனமெெ்கம் 

❖ “ெை் சக்தி அணமசச்கம்” என்ற பபயர ்பகொண்ட ஒரு புதிய அமைசச்கை் ைதத்ிய அரசினொை் 

அமைக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ெை் சக்தி அமைசச்கைொனது நீர ் ேளங்கள், நதிநீர ் வைை்பொடு, கங்மகப் புத்தொக்க 

அமைசச்கதத்ுடன் குடிநீர ் ைற்றுை் துப்புரவுத ் துமற அமைசச்கத்மத 

ஒன்றிமணக்கின்றது. 

❖ ெை் சக்தி அமைசச்கத்தின் முதைொேது காபிசனட் அமைசச்ர ் இரொெஸ்தொமனச ் வசரந்்த 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொன இரொவெந்திர சிங் பஷகொவத் ஆேொர.் 

❖ ரத்தன் ைொை் கட்டொரியொ என்பேர ் புதிதொக அமைக்கப்படட்ுள்ள இந்த அமைசச்கத்தின் 

இமண அமைசச்ரொகப் பணியொற்றவிருக்கின்றொர.் 

 

விமானெ ்நெனவ - இ ்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் 

❖ அபுதாபியிலிருந்து புது தில்லி வணர சசல்லும் எதிஹாட் விமானம் மூன்று மாத கால 

நீை்ட இணடசவளிக்குப் பின்பு பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவிற்குள் நுணழந்த 

முதலாவது விமானமாக உருசவடுதத்ுள்ளது. மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு இந்திய 

விமானப் பணட பாலயகாட்டில் நடத்திய தாக்குதணலத் சதாடரந்்து இருநாடுகளும் 

விமானச ்யசணவக்குத் தணட விதித்திருந்தன. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 02 அன்று இரு நாடுகளுக்கிணடயய விமானச ்யசணவ சதாடங்கியது.  
 

நவனலவாய்ப்பின்னம விகிதம் 

❖ 2017-18 ஆை் நிதியொண்டிற்கொன நொட்டின் வேமைேொய்ப்பின்மை விகிதத்மத வதசிய 

ைொதிரி ஆய்வு அலுேைகை் (NSSO - National Sample Survey Office) பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி 2017-18 ஆை் ஆண்டிை் வேமை ேொய்ப்பின்மை விகிதை் 6.1 

சதவிகிதைொக இருக்கின்றது. வைலுை் நொட்டிை் கடந்த 45 

ஆண்டு கொைமாக  இை்ைொத அளவிற்கு  

வேமைேொய்ப்பின்மை அதிக அளவில் 

கொணப்படுகின்றது.  

❖ இந்தியொ முழுேதிலுை் ஆண்களிமடவயக் 

கொணப்படுை் வேமையின்மை விகிதை் 6.2 

சதவிகிதைொகவுை் பபண்களிமடவயக் கொணப்படுை் 

வேமையின்மை விகிதை் 5.7 சதவிகிதைொகவுை் உள்ளது. 

❖ வைலுை் இந்த அறிக்மக ஆண்களிமடயய கொணப்படுை்  

வேமையின்மை விகிதை் கிரொைப்புறப் பகுதிகளுடன் 

(வேமையின்மை விகிதை் - 5.8%) ஒப்பிடுை் வபொது 

நகரப்்புறங்களில் (7.1%) அதிகைொகக் 

கொணப்படுேமதக் கொடட்ுகின்றது. 

❖ இவத வபொன்று பபண்களிமடவயக் கொணப்படுை் வேமையின்மை விகிதை் கிரொைப்புறப் 

பகுதிகளுடன்  (வேமையின்மை விகிதை் - 3.8%) ஒப்பிடுை் வபொது நகரப்் புறங்களிை் 
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(வேமையின்மை விகிதை் - 10.8) அதிகைொகக் கொணப்படுகின்றது. 

 

10-வது நதசிய அறிவியல் தினரப்படத் திருவிழா 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டின் ெனேரி ைற்றுை் பிப்ரேரி ைொதத்திை் திரிபுரொ ைொநிைத்திை் 10ேது 

வதசிய அறிவியை் திமரப்படத் திருவிழொ (National Science Film Festival of India - NSFFI)  

நடத்தப்பட விருக்கின்றது. 

❖ அறிவியை், பதொழிை்நுட்பை், புத்தொக்கை், ஆற்றை், சுற்றுசச்ூழை், விவசொயை் ைற்றுை் 

பொரை்பரிய அறிவு ஆகியேற்மற எடுதத்ுமரக்குை் வநொக்கதத்ுடன் இத்திமரப்படத ்

திருவிழொ நடத்தப்படட்ுக் பகொண்டிருக்கின்றது. வைலுை் இேற்மற எளிமையொன 

முமறயிை் விரிேொக்கை் பசய்ேதன் மூைை் பபொது ைக்களுக்கு அறிவியமை  பநருக்கைொக 

இது பகொண்டுச ்பசை்ைவிருக்கின்றது. 

❖ திமரப்படத் திருவிழொமேத் தவிர, திரிபுரொவிை் தற்பபொழுது பதவியிை் உள்ள மாநில 

அரசு, ஒரு சிறப்புப் வபொட்டித ் திறன்மிக்க திமரப்படத் தயொரிப்பு முன்பனடுப்பொன 

”வசருமிடை் திரிபுரொ” (Destination Tripura) என்பதமனயும்  நடத்தத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ ேட கிழக்கு ைொநிைத்திை் இரண்டொேது முமறயொக இத்திருவிழொ 

நடத்தப்படவிருக்கின்றது. 

❖ எடட்ு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2011 ஆை் ஆண்டிை் NSFFI பசன்மனயிை் நடத்தப்படட்து. 

  

பஞ்ொப் சமயில் இரயிலின் 107 வது வருடம் 

❖ பஞ்சொப் பையிை் இரயிைொனது நொட்டின் மிகப் பழமையொன பதொமைதூரை் பசை்லுை் 

ரயிை்களிை் ஒன்றொகுை். 

❖ இது 2019 ஆை் ஆண்டு ெூன் 1 அன்று தனது 107 ஆை் ேருடதம்த நிமறவு பசய்தது.  

❖ முன்னர ்பஞ்சொப் லிமிடப்டட் என்று அமழக்கப்படட் இந்த இரயிைொனது முை்மபயிலிருந்து 

பபஷொேர ் ேமரயிைொன தனது முதை் பயணத்மத 1912 ஆை் ஆண்டு ெூன் 1 அன்று 

பதொடங்கியது. 

 

❖ பபஷொேர ்நகரை் தற்வபொது பொகிஸ்தொனிை் உள்ளது. 

❖ இது ஆங்கிவையர ்கொைத்திய இந்தியொவின் அதிவேக இரயிைொக அறியப்பட்டது. 
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❖ பிரிவிமனக்கு முன்னதொக இந்த இரயிைொனது முை்மபயின் பபை்ைொரட்ு பியர ் வைொை் 

நிமையத்திலிருந்து பபஷொேர ் ேமரயிைொன 2496 கி.மீ பதொமைமே 47 ைணி வநரத்திை் 

கடந்து பசன்றது. 

❖ தற்வபொது சத்ரபதி சிவாஜி ைகொரொெொ நிமையத்திலிருந்துத் பதொடங்கி வரொஷ்பூர ்

கண்வடொன்சமண்ட் ேமரயிைொன இதன் ேடக்கு வநொக்கிய 1930 கி.மீ தூர பயணத்மத இது 

34 ைணிவநரை் 15 நிமிடத்திை் கடக்கிறது. 

 

SDG பாலினக் குறியீடு 

❖ நீடித்த ேளரச்ச்ி இைக்குகள் பொலினக் குறியீட்டிை் பைொத்தமுள்ள 129 நொடுகளில் இந்தியொ 

95-ேது இடதத்ிை் தரேரிமசப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 
❖ இது சரே்வதச பொலின சைதத்ுேத்மத அளவிடுேதற்கு உருேொக்கப்பட்ட ஒரு புதியக் 

குறியீடொகுை். 
❖ இது பிரொந்திய ைற்றுை் சரே்வதச அமைப்புகளின் கூடட்ு முயற்சியினொை் “சைத்துே 

அளவீடுகள் 2030” என்ற நிறுேனத்தினொை் வைை்படுத்தப்பட்டது. 
❖ ஒே்பேொரு ைதிப்பீடட்ிற்குை் குறிக்கப்படட் இைக்குகள் பதொடரப்ுமடய பொலின 

சைதத்ுேத்மத அமடேமத அந்தக் குறியீட்டில் உள்ள 100 ைதிப்பபண்கள் 

பிரதிபலிக்கின்றன. 
❖ இந்தப் பட்டியலிை் 89.3 என்ற ைதிப்பபண்ணுடன் படன்ைொரக்் முதலிடத்திை் உள்ளது. இந்தப் 

பட்டியலிை் இதற்கு அடுதத்ு பின்ைொந்து ைற்றுை் ஸ்வீடன் ஆகிய நொடுகள் உள்ளன. 

 

விமானப் நபாக்குவரத்து நமலாண்னம 

❖ இந்திய விைொன நிமையங்கள் ஆமணயைொனது (AAI - Airports Authority of India) இந்திய 

விைொனப் வபொக்குேரதத்ு வைைொண்மைணய நவீனப்படுத்தி, வைை்படுதத்ுேதற்கொக 

வபொயிங் நிறுேனதத்ுடன் பதொழிை்நுட்ப உதவி ஒப்பந்தை் ஒன்றிை் மகபயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ இது விரிேொன 10 ஆண்டு பதொமை வநொக்குப் பொரம்ே பகொண்ட ஒரு ஒப்பந்தைொகுை். 

❖ இந்தத ் பதொமைவநொக்குத் திட்டை் அபைரிக்க ேரத்்தகை் ைற்றுை் ேளரச்ச்ி 

ஆமணயத்திலிருந்து ேருை் நிதியுதவியுடன் வைற்பகொள்ளப்படவிருக்கின்றது. 

❖ AAI ஆனது இந்தியொ முழுேதுை் 125 விைொன நிமையங்கமளச ் சசாந்தமாகக் பகொண்டு 

அே்விைொன நிமையங்கமள நிரே்கிக்கின்றது. 

 

வணிகரக்ளுக்கான ஓய்வூதிய திட்டம் 

❖ வைிகர ் சமுதாயத்தினருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கும் புதியத் திடட்த்திற்கு மத்திய 

அணமசச்ரணவயானது ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அணனதத்ுக் கணடக்காரரக்ள், சில்லணற வியாபாரிகள் மற்றும் சுய 

சதாழில் சசய்பவரக்ள் அணனவருக்கும் 60 வயதிணன அணடந்த பின்பு மாதந்யதாறும் 

குணறந்தபடச்மாக 3000 ரூபாய் உறுதியாக ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். 
❖ 18லிருந்து 40 வயதுணடய மற்றும் 1.5 யகாடி ரூபாய்க்கும் குணறவான GST வரி சசலுத்தும்  

விற்பணன அளணவயுணடய அணனதத்ு சிறு கணடக்காரரக்ளும் சுய சதாழில் 

புரியவாரக்ளும் சில்லணற வரத்்தகரக்ளும் இத்திட்டத்தில் யசரலாம். 
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PM-KISAN திட்டத்தின் விரிவாக்கம் 

❖ பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi-PM-KISAN) திட்டத்தின் 

உள்ளடக்க வரம்ணப முழுணமயாக விரிவாக்கம் சசய்ய மத்திய அணமசச்ரணவயானது 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த முடிவினால், நிலங்கணள ணவத்திருக்கும் அணனதத்ு தகுதியான விவசாய 

குடும்பங்களும் (இது வழக்கமான விலக்களிப்பு நிபந்தணனகளுக்கு உட்பட்டது) 

இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனணடவர.்  
பிரதான் மந்திரி ெம்மான் நிதி 

❖ விவசாயிகளுக்கு வருமான ஆதரவு தரும் திட்டமான பிரதான் மந்திரி சம்மான் நிதியானது 

2019 ஆம் ஆை்டு இணடக்கால படச்ஜட்டில் அறிவிக்கப்படட்து. 

❖ இந்தத் திட்டமானது பாதகமான வானிணல மற்றும் குணறவான விணலகள் 

வழங்கப்படுவதால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளிணடயய நிலவும் அணமதியின்ணமக்கு 

தீரவ்ு காை்பணதக் குறிக்யகாளாகக் சகாை்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அரசானது விவசாயிகளுக்கு ஆை்டுயதாறும் 6000 ரூபாணய 

வழங்கும். 

 

கால்நனட நநாய்கனள கட்டுப்படுத்துவதற்கான புதிய முயற்சி 

❖ கால்நணட வளரக்்கும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் வணகயில் கால் மற்றும் வாய் 

யநாய் (Foot and Mouth Disease-FMD) மற்றும் புருசசல்யலாசிஸ் (Brucellosis) ஆகியவற்ணற 

கடட்ுப்படுதத்ுவதற்கான புதிய முயற்சிக்கு மத்திய அணமசச்ரணவயானது ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

❖ அடுத்த ஐந்து ஆை்டுகளில் நாட்டில் கால்நணடகளில் பரவும் இந்த யநாய் முழுவணதயும் 

முற்றிலுமாகயக கடட்ுப்படுதத்ுவணதயும் அதணனத் சதாடரந்்து இந்யநாணய முற்றிலும் 

ஒழிப்பணதயும் இது யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

கால் மற்றும் வாய் நநாய் (FMD) மற்றும் புருசெல்நலாசிஸ் 

❖ இந்த யநாய்களானது பசு, எருணமகள், சசம்மறி, ஆடு மற்றும் பன்றி யபான்ற 

கால்நணடகளில் பரவும் சபாதுவான யநாய்களாகும். 

❖ பசு அல்லது எருணம இந்த  FMD யநாயால் பாதிக்கப்படட்ால் அதன் தாக்கம் நான்கு முதல் 

ஆறு மாதங்கள் வணர நீடிக்கும். இந்தத் தாக்கத்தினால் அதன் கறணவ திறன் 100 சதவீதம் 

வணர குணறயும். 

❖ யமலும் புருசசல்யலாசிஸ்ஸால் பாதிக்கப்படும் கால்நணடகள் தங்கள் வாழ்நாள் 

முழுவதும் 30 சதவீத அளவிற்கு கறணவத் திறணன இழக்கின்றன. 

❖ இந்யநாயானது விலங்குகளிணடயய மலடட்ுத் தன்ணமக்கு காரைமாகிறது. 

❖ இதன் தாக்கமானது பை்ணைத் சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் கால்நணட 

உரிணமயாளரக்ளுக்கும் பரவுகின்றது.  
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பிரதமரின் உதவித் சதானகத் திட்டம் 

❖ யதசிய பாதுகாப்பு நிதியத்தின் கீழ் உள்ள பிரதமரின் உதவித் சதாணகத் திட்டத்தில் ஒரு 

மிகப்சபரிய மாற்றத்திற்கு மத்திய அணமசச்ரணவயானது ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ அணமசச்ரணவயானது உதவித் சதாணகணய சிறுவரக்ளுக்கு 2000 ரூபாயிலிருந்து ரூ2500 

ஆகவும் சிறுமிகளுக்கு 2250 ரூபாயிலிருந்து ரூ.3000 ஆகவும் உயரத்்தியுள்ளது. 
❖ பயங்கரவாத/நக்சணலடட்ுகள் தாக்குதலின் யபாது உயிரத்் தியாகம் சசய்த மாநில காவல் 

துணற அதிகாரிகளின் குழந்ணதகளுக்கும் இந்த உதவித் சதாணகயின் வரம்பானது 

விரிவுபடுத்தப்படட்ுள்ளது. 
❖ மாநிலத்தின் காவல் துணற அதிகாரிகளுக்கான புதிய ஒதுக்கீடு வருடத்திற்கு 500 ரூபாய்  

ஆக உள்ளது.  
❖ இந்த விவகாரத்திற்கு மத்திய உள்துணற அணமசச்கமானது ஒப்புதல் வழங்கு 

நிறுவனமாகச சசயல்படும். 
நதசிய பாதுகாப்பு நிதியம் 

❖ யதசிய பாதுகாப்பு நிதியமானது 1962 ஆம் ஆை்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது யதசிய பாதுகாப்பு முயற்சிணய ஊக்குவிப்பணத யநாக்கமாகக் சகாை்டு 

அளிக்கப்படும் தன்னாரவ் நன்சகாணடகணள சராக்கமாக வசூலிப்பணதயும் அதன் 

பயன்பாடண்டத்  தீரம்ானிக்கும் பைிகணளயும் யமற்சகாள்கிறது.  
❖ தற்யபாது இந்த நிதியானது ஆயுதப்பணட, துணை இராணுவத்தினர ் மற்றும் ரயில்யவ 

பாதுகாப்புப் பணடயினர ் மற்றும் அவரக்ளின் குடும்பத்தினரின் நல்வாழ்விற்காக 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 
❖ இந்த நிதியமானது பிரதமணரத் தணலவராகவும், பாதுகாப்பு, நிதி மற்றும் உள்துணற 

அணமசச்ரக்ணள உறுப்பினரக்ளாகவும் சகாை்ட ஒரு நிரவ்ாகக் குழுவால் 

நிரவ்கிக்கப்படுகின்றது.  
 

ஸ்விப்ட் இந்தியா மற்றும் சதற்காசியா மாநாடு 

❖ ஸ்விப்ட் இந்தியா மற்றும் சதற்காசியா மாநாடானது மும்ணபயில் நணடசபற்றது. 

❖ இம்மாநாடானது உலகளாவிய வங்கிகளுக்கிணடயயயான நிதியியல் சதாணலத் 
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சதாடரப்ுக்கான சங்கம்  (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) மூலம் 

ஏற்பாடு சசய்யப்படட்து.  

❖ இம்மாநாட்டின் கருதத்ுருவானது, “பரிமாைாத்தில் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் : புத்தாக்கம் 

மற்றும் இணைய ப்பாதுகாப்பின் எதிரக்ாலம்” என்பதாகும். 

 

உட்ொநலா முன்முயற்சி 

❖ காயமுற்று சக்கர நாற்காலியில் முடங்கியிருக்கும் இராணுவ வீரரக்ணள 

தற்சாரப்ுணடயவரக்ளாக மாற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சியாக “உடச்ாயலா” என்ற 

முன்முயற்சிணய இராணுவத்தின் முடவியல் மறுவாழ்வு ணமயமானது சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ உடச்ாயலா என்பது இராணுவ மற்றும் துணை இராணுவப் பணடணயச ்யசரந்்த வீரரக்ளுக்கு 

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு கட்டைம் மற்றும் பிரத்தியயகத் தள்ளுபடிகணள 

வழங்கும் ஒரு பயைத் தளமாகும். 

❖ இது ஊனமுற்ற இராணுவ வீரரக்ளுக்கு அதிகாரம் அளிப்பணத யநாக்கமாகக் 

சகாை்டுள்ளது. 

❖ இந்த பிரத்தியயக முன்முயற்சியானது சக்கர நாற்காலியில் முடங்கியிருக்கும் ராணுவ 

வீரரக்ளின் வாழ்வில் ஒரு புதிய உதத்ிணய வழங்கியிருக்கின்றது. 

 

 

அனமெெ்ரனவக் குழுக்கை்  

❖ இந்திய அரசானது ஆறு அணமசச்ரணவக் குழுக்கணள மீள் உருவாக்கம் சசய்துள்ளது. 

❖ இதனுடன் இரை்டு புதியக் குழுக்கணளயும் உருவாக்கியுள்ளது.  
❖ தற்யபாது உருவாக்கப்பட்ட குழுக்களாவன 

o நியமனங்களுக்கான அணமசச்ரணவக் குழு 
o வசிப்பிட விவகார அணமசச்ரணவக் குழு 
o சபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அணமசச்ரணவக் குழு 
o பாராளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான அணமசச்ரணவக் குழு 
o பாதுகாப்பிற்கான அணமசச்ரணவக் குழு 
o முதலீடு மற்றும் வளரச்ச்ிக்கான அணமசச்ரணவக் குழு 
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o யவணலவாய்ப்பு மற்றும் திறன் யமம்பாட்டிற்கான அணமசச்ரணவக் குழு 
❖ இவற்றில் இரை்டு குழுக்கள் தவிர மற்ற அணனத்திற்கும் பிரதமர ்தணலணம வகிப்பார.் 

❖ பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் மற்றும் வசிப்பிட விவகாரங்களுக்கான குழுக்களுக்கு 

உள்துணற அணமசச்ரான அமித்ஷா தணலணம வகிப்பார.் 

❖ முதலீடு மற்றும் வளரச்ச்ிக்கான அணமசச்ரணவக் குழு மற்றும் திறன் யமம்பாட்டிற்கான 

அணமசச்ரணவக் குழு ஆகிய இரை்டும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட குழுக்களாகும். 

❖ இணவயல்லாமல் நிணலக் குழுக்கணளப் பிரதமர ் உருவாக்கி அதற்கான குறிப்பிட்ட 

பைிகணளயும் அவர ்அதற்கு ஒதுக்குவார.்  

❖ யமலும் இவர ்இந்தக் குழுக்களின் எை்ைிக்ணகணயக் கூட்டயவா குணறக்கயவா முடியும்.  
 

கல்விக் சகாை்னகயின் வனரவு 

❖ இஸ்யராவின் முன்னாள் தணலவரான Dr. கஸ்தூரி ரங்கன் தமைமையிைொன குழுேொனது 

வதசிய கை்விக் பகொள்மகயின் ேமரமே ைனிதேள வைை்பொடட்ுத் துமற அமைசச்ரொன 

ரவைஷ் பபொக்ரியொலிடை் சைரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ இக்குழுேொனது கை்விக் பகொள்மகமய ைறுபரிசீைமன பசய்ேதற்கொக 2017 ஆை் ஆண்டு 

அமைக்கப்பட்டது. 

❖ தற்வபொமதய கை்விக் பகொள்மகயொனது 1986 ஆை் ஆண்டு பிரதைர ் ரொஜீே் கொந்தியின் 

ஆட்சிக் காலத்தில் அமைக்கப்படட்ுப் பின்னர ்1992 ஆை் ஆண்டு நரசிை்ைரொவின் ஆட்சிக் 

காலத்தில் திருத்தை் பசய்யப்படட்து. 

❖ இந்த பகொள்மக ேமரவின் பரிந்துமரகளொேன: 

o பொடத்திடட்த்திை் இந்திய அறிவுசொர ்அமைப்புகமள இமணத்தை், 

o வதசியக் கை்வி ஆமணயத்மத அமைத்தை், 

o தனியொர ்பள்ளிகளின் தன்னிசம்சயொன கட்டண உயரம்ேத் தடுத்தை். 

❖ வைலுை் இந்த நிபுணர ் குழுேொனது ஆசிரியரக்மள உருேொக்குதை் ைற்றுை் கை்வித் 

திட்டங்கள் அணனத்ணதயும் பபரிய அளவிைொன பை்முமனப் பை்கமைக்கழகங்கள் 

அை்ைது கை்லூரிகளுக்கு ைொற்றுேதன் மூைை் ஆசிரியர ் கை்வியிை் ைொபபருை் 

ைொற்றத்மதயுை் முன்பைொழிந்துள்ளது. 

❖ அமனதத்ு ைொநிைங்களிலுை் இந்தி பைொழிமயக் கட்டொயைொகக் கற்க வேண்டுபைன்ற 

இந்தக் குழுவின் முை்பைொழித் திட்ட முன்சமாழிவானது பதன் ைொநிைங்கள் ைற்றுை் இந்தி 

வபசொத ைொநிைங்களிை் கடுமையொன எதிரப்்மபச சந்தித்தது. 

❖ பின்னர ்இந்த ேமரவுக் பகொள்மகயொனது கட்டொய இந்தி விதிகமள மகவிட்டது. ஆனொை் 

இன்னுை் கடட்ொய முை்பைொழிக் பகொள்மகயிை் ைொற்றை் ஏதுை் பசய்யப்படவிை்மை. 

❖ முன்னதொக, முன்னொள் அமைசச்ரமேச ் பசயைொளரொன TSR சுப்பிரைணியன் 

தணலணமயிலான புதிய கை்விக் பகொள்மகயின் ைொற்றத்திற்கொன குழுேொனது 2016 ஆை் 

ஆண்டிை் தனது அறிக்மகமயச ்சைரப்்பித்தது. 
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 ினலயான அைவு நெரக்்னக மரு ்துகை் 

❖ 324 நிணலயான அளவு யசரக்்ணக மருந்துக்கள் யநாயாளிகளுக்குப் பாதுகாப்பானணவ 

மற்றும் பயனுள்ளணவ என்பணத நிரூபிக்கும் சபாருடட்ு அவற்றின் “துை்லியைொன 

தரவுகமள” சைரப்்பிக்குை்படி “ைருந்துகள் பதொழிை்நுட்ப ஆவைொசமனக் குழுேொனது 

ைருந்து தயாரிக்கும்  நிறுேனங்கமளக் வகடட்ுக் பகொண்டுள்ளது.”  

❖ நிமையொன அளவு வசரக்்மக ைருந்துகள் என்பமே இரண்டு அை்ைது அதற்கு வைற்பட்ட 

பசயை்படுை் ைருந்துப் பபொருடக்ள் ஒன்றாக இமணக்கப்படட்ு ஒவர ைருந்தொக உருேொக்கப் 

படுபமேயொகுை்.  

❖ இமே நிமையொன அளவு ைருந்துகளாகத் தயொரிக்கப்படட்ு விநிவயொகிக்கப் படுகின்றன. 

❖ இந்த ைருந்துகள் ஒற்மறக் கூறு ைருந்துகமள விட மலிவானணவ ஆகும். 

❖ இதன் பபொதுேொன உதொரணை் : விக்ஸ் ஆக்சன் 500.  

 

 

நதசியக் கட்சி 

❖ இந்தியத் யதரத்ல் ஆணையம் யதசிய மக்கள் கட்சிணய ஒரு யதசியக் கட்சியாக அறிவிதத்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ இது அக்கடச்ிணய வடகிழக்குப் பிராந்தியத்திலிருந்து யதசியக் கட்சி என்ற தகுதிணயப் 

சபறும் முதல் அரசியல் கட்சியாக மாற்றியுள்ளது. இதன் யதரத்ல் சின்னம் புத்தகமாகும்.  
❖ இக்கட்சி 2013 ஆம் ஆை்டில் பிஏ சங்மாவால் ஆரம்பிக்கப்படட்து. இதன் தணலணமயகம் 

மைிப்பூரின் இம்பாலில் அணமந்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த கட்சி அருைாசச்லப் பிரயதசம், மைிப்பூர,் யமகாலயா மற்றும் நாகாலந்து ஆகிய 

மாநிலங்களில் மாநிலக் கட்சியாக அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 
❖ 2015 ஆம் ஆை்டில் இக்கட்சி யதரத்ல் ஆணையத்தால் இணடக்காலத்  தணட விதிக்கப்பட்ட 

முதலாவது கட்சியாக உருசவடுத்தது. ஏசனனில் 2014 ஆம் ஆை்டில் நணடசபற்ற 

மக்களணவத் யதரத்லின் யபாது அக்கட்சி தனது கட்சியின் யதரத்ல் சசலவுகணள 

சமரப்்பிக்காத காரைத்தால் யதரத்ல் ஆணையம் இந்நடவடிக்ணகணய யமற்சகாை்டது. 
❖ அரசியல் கட்சிகளின் பதிவு, 1951 ஆம் ஆை்டின் மக்கள் பிரதிநிதிதத்ுவச ்சட்டத்தின் பிரிவு 

29A என்ற விதிகளின் கீழ் சநறிமுணறப் படுத்தப்படுகின்றது.  
❖ யதசியக் கட்சியாக அங்கீகாரமளிக்கப்பட யவை்டிய தகுதிகளாவன 
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ொந்த குமார் குழு 

❖ சாந்த குமார ் குழு தனது பரிந்துணரகணள மத்திய நுகரய்வார ் விவகாரங்கள், உைவு 

மற்றும் சபாது வினியயாகத் துணற அணமசச்ர ் ராம் விலாஸ் பாஸ்வானிடம் 

அளித்திருக்கின்றது. 

❖ பின்வரும் காரைங்களுக்காக இது அணமக்கப்பட்டது.  
o இந்திய உைவுக் கழகத்தின் சீரணமப்பு 
o அதன் நிதி யமலாை்ணமயின் யமம்பாடு 
o உைவுத் தானியங்கள் சகாள்முதல், யசமிப்பு மற்றும் விநியயாகம் ஆகியவற்றில் 

அதன் சசயல்பாடட்ுத் திறணன யமம்படுதத்ுதல். 
❖ அணமசச்கம் அக்குழுவின் முக்கியப் பரிந்துணரகணள நிணறயவற்றிட ஒப்புதல் 

அளித்திருக்கின்றது. 
❖ முக்கியப் பரிந்துணரகளாவன : 
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ஸ்னபஸ் குண்டுகள் 

❖ இந்திய விமானப் பணட 100ற்கும் யமற்பட்ட ஸ்ணபஸ் (SPICE) குை்டுகணள வாங்குவதற்காக 

இஸ்யரல் அரசாங்கத்துடன் ரூ. 300 யகாடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

ணகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ ஸ்ணபஸ் என்பது “திறன் வாய்ந்த, துல்லியமான தாக்கம் சகாை்ட, சசலவு குணறந்த 

குை்டு” என்பதன் விரிவாக்கம் ஆகும். 

❖ இதன் வரம்பு 60 கியலா மீட்டர ்ஆகும்.  

❖ இது வானிலிருந்து நிலத்ணத யநாக்கிப் பாயும் நடவடிக்ணகயில் பயன்படுத்தப்படும் 

ஆயுதங்களில் சபாருத்தப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்திய விமானப் பணட பாலயகாட் விமானத் தாக்குதலில், இந்தக் குை்டின் ஸ்ணபஸ் 2000 

என்ற வணகணயப் பயன்படுத்தியது.  

 

 ிதி ஆநயாக் மீள் உருவாக்கம்  

❖ இந்திய அரசின் சகாள்ணக சிந்தணனச ் சாவடி அணமப்பான நிதி ஆயயாக்ணக மீை்டும் 

அணமக்க பிரதமர ்ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளார.் 

❖ 2015 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி மாதம் மத்திய அரசானது திட்டக் குழுவிற்குப் பதிலாக நிதி 

ஆயயாக்ணக (இந்திய மாற்றத்திற்கான யதசிய நிறுவனம்) அணமத்தது. 
❖ மற்சறாரு முன்னாள் முழுயநர உறுப்பினரும் பிரதம மந்திரிக்கான  சபாருளாதார 

ஆயலாசணனக் குழுவின் தணலவருமான பியபக் யதப்ராய்  மீை்டும் அணமக்கப்படட் 

இந்தக் குழுவில் இடம் சபறவில்ணல. 

❖ தற்யபாது உருவாக்கப்பட்ட இந்த புதிய அணமப்பின் உறுப்பினரக்ள்: 

 

  

சவைி ாட்டவருக்கான  தீர்ப்பாயங்கை் 

❖ ைத்திய உள்துமற அமைசச்கைொனது பகுதியளவு நீதிதத்ுமற சொரந்்த  

பேளிநொட்டேரக்ளுக்கான தீரப்்பொயங்கமள அமைப்பதற்கொக அமனதத்ு ைொநிைங்கள் 

ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரவதசங்களிை் உள்ள ைொேட்ட ஆட்சியரக்ளுக்கு அதிகொரை் 

ேழங்கியுள்ளது. 

Chairperson                              Prime Minister 

Vice-Chairperson          Dr. Rajiv Kumar 

Full-Time Members V.K. Saraswat 

Ramesh Chand 

V.K. Paul 

Ex-officio Members Minister of Defence 

Minister of Home Affairs 

Minister of Finance 

Minister of Agriculture and Farmers Welfare 
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❖ இந்தத ் தீரப்்பொயங்கள் இந்தியொவிை் சட்டவிவரொதைொகத் தங்கியுள்ள நபரக்ள் 

பேளிநொட்டேரொ அை்ைது இை்மையொ என்பது குறிதத்ு முடிபேடுக்குை். 

❖ இதற்கு முன்பு ைத்திய அரசு ைடட்ுவை இந்த அதிகொரத்மதக் பகொண்டிருந்தது. 

❖ வைலுை் இது தனிநபரக்ள் தீரப்்பொயங்கமள அணுகுேதற்குை் அதிகொரங்கமள 

ேழங்கியுள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பு சந்வதகத்திற்கிடைொன பேளிநொட்டேரக்ளுக்கு எதிரொக ைொநிை அரசு 

ைடட்ுவைத் தீரப்்பொயத்மத நொட முடியுை். 

❖ யமலும் இது குறித்த தகேை்களுக்கு இங்வக பசொடுக்கவுை் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/assam-crisis/. 

 

 ீண்ட காலமாகப் பணியாற்றிக் சகாண்டிருக்கும் அனமெெ்ரனவெ ்செயலாைர ்

❖ தற்வபொமதய அமைசச்ரமேச ் பசயைொளரின் பதவிக் கொைத்மத நீட்டிப்பதற்கொக 60 

ஆண்டுப் பழமையொன விதிமுமறமய ைத்திய அரசு திருத்தியுள்ளது. 

❖ அமைசச்ரமேச ் பசயைொளர ் (வகபிபனட்) இரண்டு ஆண்டுப் பதவிக் கொைத்திற்கு 

நியமிக்கப்படுகின்றொர.் 

❖ ைத்திய அரசு அமைசச்ரமேச ் பசயைொளரின் பைொத்த பதவிக் கொைத்மதயுை் வசரத்த்ு 

நொன்கு ஆண்டுகளுக்கு மிகொைை் அேருக்கு பணி நீட்டிப்பு ேழங்குை். 

❖ திருத்தியமைக்கப்பட்ட விதிமுமறயின்படி, பிரதீப் குைொர ் சின்ஹொவிற்கு கூடுதைொக 

மூன்று ைொத கொை பணி நீட்டிப்பு ேழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ தற்வபொமதய அமைசச்ரமேச ் பசயைொளர ் பிரதீப் குைொர ் சின்ஹொ இந்திய ேரைொற்றிை் 

பசயைொளர ் பணியிை் நீண்ட கொைைொகப் பணியொற்றுை் அதிகொரியொக 

உருபேடுத்துள்ளொர.் 

 

மா ில உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீடு 

❖ இந்திய உணவுப் பொதுகொப்பு ைற்றுை் தரங்கள் ஆமணயைொனது (Food Safety and Standards 

Authority of India - FSSAI) முதைொேது ைொநிை உணவுப் பொதுகொப்புக் குறியீடம்ட 

உருேொக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டிை் சண்டிகர ்முதலிடத்திை் உள்ளது. 

❖ உைக உணவுப் பொதுகொப்பு தினக் பகொண்டொட்டத்தின் வபொது FSSAI-யினொை் 

பதொடங்கப்பட்ட இதர முன்பனடுப்புகள் பின்ேருைொறு 

o ரொைன் 1.0 - பகொழுப்புகள், பநய் ைற்றுை் சொப்பிடக் கூடிய எண்பணய் ஆகியேற்றிை் 

கைப்படத்திமன விமரேொகக் (ஒரு நிமிடத்திற்குக் குமறேொக) கண்டறியுை் 

பணியிமன வைற்பகொள்ளுை் வபட்டரியின் உதவியுடன் மகயினொை் இயக்கப்படக் 

கூடிய ஒரு சொதனை். 

o உணவுப் பொதுகொப்பு ைொயப் பபட்டி – உணவுக் கைப்படத்திமனச ் வசொதமன 

பசய்ேதற்கொக மகவயடு ைற்றுை் வசொதமனப் பபொருமளக் பகொண்டிருக்குை் 

நபரக்ள் அவரக்ளாகயவ வசொதமன பசய்யப்படக் கூடிய உணவுப் பரிவசொதமனப் 

பபட்டி. 
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o சரியான உணவு உண்ணுை் விருதுகள் – பொதுகொப்பொன ைற்றுை் ஆவரொக்கியைொன 

உணவுப் பபொருடக்மளத ் வதரந்்பதடுப்பதற்கு குடிைக்களுக்கு 

அதிகொரைளிப்பதற்கொக உணவு நிறுேனங்கள் ைற்றுை் தனிப்பட்ட நபரக்ளினொை் 

வைற்பகொள்ளப்படட் பங்களிப்புகமள அங்கீகரிப்பதொகுை். 

 

காணாமல் நபான ஏஎன்–32 விமானம் 

❖ ெுன் 3 அன்று, ஏஎன்–32 என்ற ஒரு வபொக்குேரதத்ு விைொனை் அஸ்ஸொமின் வெொரக்ொட்டிை் 

இருந்து அருணொசச்ைப் பிரவதசை் வநொக்கிப் பறக்கத் பதொடங்கிய சிை நிமிடங்களிை் 

கொணொைை் வபொனது. இந்த விைொனத்திை் 13 இந்தியரக்ள் பயணித்தனர.் 

❖ கொணொைை் வபொன விைொனத்மதக் கண்டுபிடிப்பதற்கொக வகொஸ்பொஸ் – சொரச்ொட் என்பதின் 

கீழ் புவிக் கண்கொணிப்புச ் பசயற்மகக் வகொள்களினொை் எடுக்கப்பட்ட புணகப்படங்கள் 

ைற்றுை் அேற்றினொை் அனுப்பப்பட்ட தகேை்கமள இந்திய விைொனப் பமட ைற்றுை் இதர 

மீட்புப் பணடகள் ஆரொய்ந்து ேருகின்றன. 

❖ இது ஒரு சரே்வதச பசயற்மகக் வகொள் அடிப்பமடயிைொன வதடுதை் ைற்றுை் மீட்பு 

அமைப்பொகுை்.  

❖ இது பின்ேருை் அமைப்புகமளப் பயன்படுத்தி கப்பை்கள், விைொனங்கள் ைற்றுை் 

தனிநபரக்ளினொை் எடுத்துச ்பசை்ைப்பட்ட அேசரகொை உணரவ்ிகமளத ்வதடி, அேற்மறக் 

கண்டறிேதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

o பசயற்மகக் வகொள்கள் 

o பூமியிை் உள்ள நிமையங்கள் 

o திட்டக் கடட்ுப்பொடட்ு மையங்கள் 

o மீட்பு ஒருங்கிமணப்பு மையங்கள் 

❖ ரஷ்ய பைொழியிை் வகொஸ்பொஸ் (COSPAS) என்பது “பநருக்கடியிை் உள்ள கப்பமைத் 

வதடுேதற்கொன விண்பேளி அமைப்பு” என்பதொகுை். 

❖ சாரச்ொட் (SARSAT) என்பது வதடுதை் ைற்றுை் மீட்பிற்கொன பசயற்மகக் வகொள் உதவியுடன் 

கண்கொணித்தை் என்பதொகுை். 

 

மாலத் தீவுகை் மற்றும் இலங்னகப் பயணம்  

❖ இந்தியத் யதரத்லுக்குப் பின்பு பிரதமர ் யமாடி மாலத் தீவுகள் மற்றும் இலங்ணக ஆகிய 

நாடுகளுக்குப் பயைம் யமற்சகாை்டார.்  

❖ அவருக்கு இலங்ணக அதிபர ்ணமத்திரி பாலா சிறியசனாவால் “சைொதி புத்தர ்சிமை” ஒன்று 

பரிசொக அளிக்கப்பட்டது. 
❖ சைொதி புத்தர ் என்பது இைங்மகயின் அனுரொதொபுரொவிை் உள்ள ைகொமிநேொ பூங்கொவிை் 

அமைந்துள்ள ஒரு புகழ்பபற்ற சிமையொகுை். 

❖ ஈஸ்டர ் ஞொயிறு தீவிரேொதத ் தொக்குதலுக்குப் பின்பு இைங்மகக்குப் பயணை் 

வைற்பகொள்ளுை் முதை் சரே்வதசத ்தமைேர ்வைொடி ஆேொர.் 

❖ இேர ்ைொைத்தீவு அதிபர ்முகைது வசொலிக்குடன் இமணந்து பொதுகொப்பு ைற்றுை் கடை்சொர ்

பொதுகொப்பு வபொன்ற முக்கியப் பகுதிகள் உள்பட 6 இருநொடட்ு ஒப்பந்தங்களிை் 
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மகபயழுத்திடட்ுள்ளொர.் 

❖ பிரதைர ்வைொடிக்கு ைொைத ்தீவின் உயரிய விருதொன “நிசொன் இசுதீனின் ஆட்சியொளர”் என்ற 

விருது ேழங்கப்படட்து. 

❖ வைலுை் அேர ்ைொைத ்தீவின் நொடொளுைன்றைொன ைெ்லிஸிை் உமரயொற்றினொர.் 

❖ யமலும் மாலத் தீணவச ் யசரந்்த குடிணமப் பைி அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சி வழங்கவும் 

இந்தியா ஒப்புக் சகாை்டுள்ளது. 

 

 

 

நதசியத் தகவல் கிடங்கு 

❖ மத்தியப் புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத்  துணற அணமசச்கம் பைிதத்ுணற 

புள்ளியியல் மீதான ஒரு “வதசியத ்தகேை் கிடங்மக” அமைக்கப் பரிந்துமர பசய்துள்ளது.  

❖ இது பபருநிமைப் பபொருளியை் திரள்களின் தரத்திமன வைலுை் வைை்படுதத்ுேதற்கொக 

பபருந்தரவுப் பகுப்பொய்வுக் கருவிகமளப் பயன்படுத்தவிருக்கின்றது.  

❖ யமலும் இது வதசியப் புள்ளியியை் ஆமணயை் சுதந்திரைொகச ் பசயை்படுேதற்கொக ஒரு 

சட்டைன்றக் கட்டமைப்மபயும்  ஏற்படுத்தவிருக்கின்றது.  

 

ெவுக்கண்டி ஸ்தூபி 

❖ மத்திய கலாசச்ார அணமசச்கத்தின் கீழுள்ள இந்தியத் சதால்லியல் துணற ஆய்வகம் 

சவுக்கண்டி ஸ்தூபிமயத் “வதசிய முக்கியதத்ுேை் ேொய்ந்த பொதுகொக்கப்பட்ட ஒரு  

பகுதியொக” அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது உத்தரப் பிரவதசத்தின் சொரநொத்திை் அமைந்துள்ளது. 

❖ நொன்கு பக்கங்களுை் சொளரங்கள் பகொண்டு விளங்குேதொை் இது சவுக்கண்டி என்று 

அறியப்படுகின்றது. 

❖ இது புத்தருணடய எசச்ங்களின் நிமனவுச ் சின்னைொக விளங்குகின்றது. இது சிமதந்த 

நிமையிை் கொணப்படுகின்றது. இது அசலாக கி.பி. 5ஆை் நூற்றொண்டிை் கட்டப்படட்து. 

❖ இது கி.பி. 7 ஆை் நூற்றொண்மடச ் வசரந்்த புகழ்பபற்ற சீனப் பயணியொன யுேொன் 
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சுேொங்கின் பதிவிலும் இடை் பபற்றுள்ளது.  

 

 

சுவெ ்ெர்நவக்ொன் குழு  

❖ 2020 ஆம் ஆை்டின் சுவச ்சரய்வக்சான் குழு (SSL 2020 - Swachh Survekshan League) வீடட்ு ேசதி 

ைற்றுை் நகர விேகொரங்களுக்கொன அமைசச்ர ் ஹரத்ீப் சிங் பூரியொை் 

பதொடங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது இந்தியப் பபருநகரங்கள் ைற்றுை் சிறு நகரங்களின் கொைொண்டுத் தூய்மைக் 

கைக்சகடுப்பிற்கான ஒரு  ஆய்ேொகுை். 

❖ நகரங்களின் தூய்மை நிமைமயத் பதொடரந்்து கண்கொணித்தை் என்பது SSL குழுவின் ஒரு  

முன்னுரிமைப் பணியொக விளங்குை்.  

 

நதசியக் கடல்ொர் பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம் 

❖ குஜராத்தின் யலாத்தலில் உள்ள பழணமயான ஹரப்பா நாகரீகம் பரவியிருந்த இடத்திற்கு 

அருகில் கடல்சார ் அருங்காட்சியகத்ணத அணமப்பதற்குப் யபாரச்ச்ுக்கலுடன் இணைந்து 

இந்தியா சசயல்படவிருக்கின்றது என்று இந்திய அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது யபாரச்ச்ுக்கலின் லிஸ்பனில் உள்ள கடற்பணட அருங்காட்சியக மாதிரியில் 

அணமக்கப்படவிருக்கின்றது. இது யபாரச்ச்ுக்கீசியக் கடற்பணடயினால் நிரவ்கிக்கப் 

படவிருக்கின்றது. 
❖ இந்தத் திட்டம் சாகரம்ாலா திட்டத்தின் கீழ் இந்தியத் சதால்லியல் துணற ஆய்வகம், 

இந்தியக் கடற்பணட, குஜராத் மாநில அரசு ஆகியவற்றின் உதவியுடன் சசயல்படுத்தப்பட 

விருக்கின்றது.   
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NASAMS – II 

❖ அபைரிக்கொேொனது நிைப்பரப்பிலிருந்து ேொன் இைக்மகத ் தொக்கி அழிக்குை் வதசிய 

வைை்படுத்தப்படட் ஏவுகமண அமைப்பு – II (NASAMS-II) என்பதிணன இந்தியொவிற்கு 

விற்பமன பசய்ய ஒப்புதை் ேழங்கியுள்ளது.   

 

❖ இது ேொன்பேளித் தொக்குதை்களிலிருந்து வதசியத ் தமைநகரப்் பகுதிமயப் 

பொதுகொப்பதற்கொன வைை்படுத்தப்படட் ேொன் பொதுகொப்பு அமைப்பொகுை்.  

❖ எதிரி நொட்டின் விைொனை், ஆளிை்ைொ குட்டி விைொனை் அை்ைது ேளரந்்து வரும் ஏவுகமண 

அமைப்புகளிலிருந்து ஏற்படுை் அசச்ுறுத்தை்கள் ஆகியேற்மற விமரேொகக் கண்டறிந்து, 

அேற்மற அழிக்குை் திறமன இது அதிகரிக்குை்.  

 

விண்சவைிப் பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி அனமப்பு  

❖ பிரதைர ் நவரந்திர வைொடி தமைமையிைொன பொதுகொப்பிற்கொன அமைசச்ரமேக் 

குழுேொனது விண்பேளிப் பொதுகொப்பு ஆரொய்சச்ி அமைப்மப (DSRA - Defence Space Research 

Agency) அமைக்க ஒப்புதை் ேழங்கியுள்ளது.  

❖ DSRA ஆனது விண்பேளிப் வபொர ்சொரந்்த ஆயுத அமைப்புகள் ைற்றுை் பதொழிை் நுட்பங்கள் 

ஆகியேற்மற உருேொக்குை் பணிமய வைற்பகொள்ளுை். 

❖ இது விண்பேளிப் பொதுகொப்பு அமைப்பிற்கு (DSA - Defence Space Agency) பொதுகொப்பு ைற்றுை் 

வைை்பொடட்ு உதவிமய அளிக்கவிருக்கின்றது.  

❖ DSA ஆனது விைொனப் பமடயின் துமணத ் தளபதி நிமையிை் உள்ள அதிகொரியின் கீழ் 

பபங்களுருவிை் அமைக்கப்படவிருக்கின்றது. இது முப்பமடகளின் விண்பேளி சொரந்்த 

திறன்கணள படிப்படியொக வைற்பகொள்ளவிருக்கின்றது.  

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ைொரச் ் ைொதத்திை், பசயற்மகக்  வகொள்கமள சுடட்ு வீழ்தத்ுை் திறன் 

பகொண்ட பசயற்மகக் வகொள் எதிரப்்புப் பரிவசொதமனமய இந்தியொ பேற்றிகரைொக 

நிகழ்த்தியது.  

 

கீர ்பவானி நமைா 

❖ ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ஜியயஸ்தொ அஸ்தமியின் வபொது கொஷ்மீமரச ் வசரந்்த பண்டிடக்ள் 
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ரக்னியொ வதவி என்ற சபை் கடவுமள ேணங்குேதற்கொக கொஷ்மீரிை் உள்ள 5 

வகொவிை்களுக்குப் பயணை் வைற்பகொள்கின்றனர.்  

❖ ஸ்ரீநகருக்கு அருகிை் துை்முை் கிரொைத்திை் உள்ள கீர ்பேொனி வகொவிை் இந்தியொ முழுேதுை் 

இடை்பபயரந்்து ேொழுை் 60,000 கொஷ்மீர ் பண்டிடக்ளுக்கொன ஒரு மிக முக்கியைொன 

வகொவிைொகுை்.  

❖ கீர ் பேொனி வைளொ என்பது பண்டிடக்ளுக்கொன ஒரு முக்கியைொன ேருடொந்திரத் 

திருவிழொேொகுை்.  

❖ ைொதொ கீர ்பேொனி கடவுளின் பக்தரக்ள் வை அை்ைது ெூன் ைொதத்தின் முழு நிைவு சையத்திை் 

8 நொடக்ள் இங்குக் கூடி விரதை் இருப்பர.்  

❖ கீர ்என்பது கடவுமள ேணங்குேதற்கொக வகொவிலிை் அமைந்துள்ள சுருளிை் ேழங்கப்படுை் 

பநை் களிணயக் குறிக்கின்றது.  

 

ெரவ்நதெ அனமதிக் குறியீடு 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் சரவ்யதச அணமதிக் குறியீட்டில் 163 நாடுகள் சகாை்ட படட்ியலில் 

இந்தியா 5 இடங்கள் சரிந்து 141-வது இடத்தில் உள்ளது. 
❖ மிகவும் அணமதியான நாடாக ஐஸ்லாந்து சதாடரந்்து நீடிதத்ு வருகின்றது. மிகவும் 

அணமதியற்ற நாடாக ஆப்கானிஸ்தான் விளங்குகின்றது. 
❖ பூடான் நாடு இந்த அணமதிக் குறியீட்டில் 15-வது இடம் பிடிதத்ு சதற்காசியாவில் 

முன்னிணலயில் உள்ளது. 
❖ அந்தந்த நாடுகளில் நிலவும் அணமதி நிணலயின்படி ஆஸ்தியரலியாணவச ் யசரந்்த 

சிந்தணனச ் சாவடியான “பபொருளொதொர ைற்றுை் அமைதி நிறுேனை்”  நொடுகமளத் 

தரேரிமசப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது சரவ்யதச அணமதி நிறுவனங்கள் மற்றும் சிந்தணனச ் சாவடிகளில் உள்ள சரவ்யதச 

அணமதி வல்லுநரக்ள் குழுவுடன் கலந்தாயலாசிதத்ுப் சபாருளாதார நுை்ைறிவுப் 

பிரிவினால் (Economist Intelligence Unit - EIU) யசகரிதத்ு ணவக்கப்பட்ட தகவல்களுடன் 

இணைதத்ு உருவாக்கப்படட்தாகும்.   

❖ தற்பபொழுது நமடபபற்று ேருை் உள்நொடட்ு ைற்றுை் சரே்வதசப் பிரசச்மனகள், 

இரொணுேையைொக்கை், சமூகப் பொதுகொப்பு ஆகியேற்றின் அடிப்பமடயிை் இந்த நொடுகள் 

தரேரிமசப்படுத்தப் படட்ுள்ளன. 

 

HSTDV 

❖ ஒடிசொ கடற்கமரயிை் உள்ள டொக்டர ் அப்துை் கைொை் தீவிலிருந்து மீவேகத் பதொழிை்நுட்ப 

பசயை்முமற ேொகனத்தின் (HSTDV - Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle) முதைொேது 

வசொதமனமயப் பொதுகொப்பு ஆரொய்சச்ி ைற்றுை் ேளரச்ச்ி அமைப்பு (DRDO) 

நிகழ்த்தியுள்ளது. 
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❖ HSDTV திடட்த்தின் கீழ் DRDO “ஸ்கரை் பெட் இன்ஜினனாை்” இயக்கப்படக் கூடிய மீவேக 

ேொகனத்மத வைை்படுதத்ுகின்றது.  

❖ இதமனக் குமறந்த பசைவிை் பசயற்மகக் வகொள்கமள ஏவுேதற்குப் பயன்படுத்த 

முடியுை். 

❖ இதமன எதிரக்ொைத்திை் நீண்ட பதொமைவு பகொண்ட ஏவுகமண அமைப்புகளிலுை் 

பயன்படுத்த முடியுை். 

 

னகலாஷ் மானெநராவர் யாத்தினர 

❖ இந்த ஆை்டின் ணகலாஷ் மானசயராவர ் யாத்திணரக்காக, புது தில்லியிலிருந்து 

முதலாவது பிரிவு புனிதப் பயைதண்த சவளியுறவுத் துணற அணமசச்ர ் S. பெய்சங்கர ்

பதொடங்கி மேத்தொர.் 

❖ புனிதப் பயண ஏற்பொட்டிற்கொக திை்லியிை் யமற்சகாள்ளப் படும் 3 நொள் பைிகள் உள்பட 

ஒே்பேொரு பிரிவுக்குை் புனிதப் பயணத்திற்கொன கொைை் 24 நொடக்ளொகுை். 

❖ இந்தப் புனிதப் பயணை் 1981 ஆை் ஆண்டிை் பதொடங்கப் படட்து. 

❖ மகைொஷ் ைொனசவரொேர ் யொத்திமர பின்ேருை் இரண்டு பொமதகளிை் வைற்பகொள்ளப் 

படுகின்றது. 

o உத்தரகாண்டிை் உள்ள லிபுவைக் கணேொய் - ைமைப் பகுதியின் ேழியொக இந்தப் 

பொமத பசை்கின்றது. 

o சிக்கிமிை் உள்ள நொதுை்ைொ கணேொய் - முழுேதுை் ேொகனத்தினொை் 

பயணிக்கக்கூடிய பொமத. மூத்த குடிைக்களுக்கு இப்பொமத உதவிகரைொக இருக்குை். 

❖ இந்த யொத்திமர இந்தியொ, வநபொளை் ைற்றுை் சீனொ ஆகிய நொடுகளின் எை்மைகமள கடந்து 

பசை்ைக் கூடிய ஒரு சிக்கைொன பொமதமயக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ திை்லி, உத்தரகொண்ட் ைற்றுை் சிக்கிை் ஆகிய ைொநிைங்களின் உதவியுடனுை் இந்வதொ-

திபபத்திய எை்மைப் பொதுகொப்புப் பமடயின் ஒதத்ுமழப்புடனுை் இந்த யொத்திமர 

ஒருங்கிமணக்கப்படுகின்றது.  

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


                   
 

 

 

 

 

 ிதி ஆநயாக்  ிரவ்ாகக் குழுக் கூட்டம் 

❖ நிதி ஆயயாக் நிரவ்ாகக் குழுவின் 5-வது கூட்டம் பிரதமர ் நயரந்திர யமாடியின் 

தணலணமயில் புது தில்லியின் ராஷ்டிரபதி பவனில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ நிதி ஆயயாக் நிரவ்ாகக் குழு கூடட்ுறவுக் கூட்டாடச்ிக் சகாள்ணககணள உள்ளடக்கியுள்ளது. 
❖ இது யதசிய வளரச்ச்ி இலக்குகளின் சசயல்பாடுகணள விணரவுபடுதத்ுவதற்காக   

துணறகளுக்கிணடயயயான பிரசச்ிணனகள் மற்றும் கூட்டாடச்ிப் பிரசச்ிணனகள் குறிதத்ு 

விவாதிப்பதற்கான ஒரு தளமாக விளங்குகின்றது. 
❖ இந்தக் குழுவின் உறுப்பினரக்ள் பின்வருமாறு: 

o இந்தியப் பிரதமர,் அணனதத்ு மாநிலங்களின் முதலணமசச்ரக்ள், சட்டமன்றம் உள்ள 

யூனியன் பிரயதசங்களின் முதலணமசச்ரக்ள் மற்றும் அந்தமான் நிக்யகாபார ்

தீவுகளின் துணை நிணல ஆளுநர.் 
o பதவி வழி உறுப்பினரக்ளாக 4 மத்திய அணமசச்ரக்ள். 

o சிறப்பு அணழப்பாளரக்ளாக 3 மத்திய அணமசச்ரக்ள். 

❖ 2024 ஆம் ஆை்டில் இந்தியப் சபாருளாதாரம் 5 டிரில்லியன் டாலர ் என்ற இலக்ணக 

இந்தியா எடட்ும் என்று யமாடி அறிவிதத்ுள்ளார.் 
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பாரத் திறன்கை் 

❖ மத்தியத் திறன் வளரச்ச்ி மற்றும் சதாழில்முணனவு அணமசச்கத்தின் கீழுள்ள சபாதுப் 

பயிற்சி இயக்குநரகம் சிஸ்யகா மற்றும் அசஞ்சர ் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் 

இணைந்துள்ளது. 

❖ இது டிஜிட்டல் சபாருளாதாரத்திற்காக தனது சதாழிற் பயிற்சி நிறுவனங்களின் (ITI - 

Industrial Training Institutes) மூலம் இணளஞரக்ளுக்குத் திறணன அளிப்பணத யநாக்கமாகக் 

சகாை்டுள்ளது.  

❖ இந்தியொவிை் உள்ள அமனதத்ு ITIகளிலும் பயிலுை் ஏறத்தொழ 15 இைடச்ை் ைொணேரக்ள் 

பொரத ் திறன்கள் இணையவாயில் தளத்தின் மூைை் டிஜிட்டை் கை்விப் பபடட்கத்மத 

அணுகிப் பயன் பபறுேர.் 

 

கிராமப்புற ஏனழகை் மற்றும் கால ினல மாற்றம் 

❖ ணஹதராபாத்தில் உள்ள யதசிய ஊரக வளரச்ச்ி மற்றும் பஞ்சாயதத்ு ராஜ் நிறுவனம் 

நீடித்த வாழ்வாதாரம் மற்றும் கால நிணலக்யகற்றவாறுத் தகவணமதத்ுக் சகாள்ளுதல் 

(SLACC - Sustainable Livelihoods and Adaptation to Climate Change) என்ற ஒரு பயிற்சித் திட்டத்மதத ்

பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டை் கிரொைப்புற விேசொயத்மத நை்பி இருக்குை் ஏமழக் குடுை்பங்கள் தற்சமயம் 

நிகழுை் கொைநிமை ைொற்றத்திற்கு ஏற்றேொறு தங்கணளத் தகேமைதத்ுக் பகொள்ேதற்கு 

உதவுதை் ைற்றுை் அேரக்ளின் நீடித்த ேொழ்ேொதொரத்திற்கு உதவுதை் ஆகியேற்மற 

வநொக்கங்களொகக் பகொண்டுள்ளது.  
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❖ இது வதசிய ஊரக ேொழ்ேொதொரத ்திட்டத்தின் கீழ் பதொடங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ைத்தியப் பிரவதசை் ைற்றுை் பீகொர ்ைொநிைங்களிை் ேறட்சி ைற்றுை் பேள்ள அபொயை் உள்ள 

638 கிரொைங்களில் இத்திட்டம் வசொதமன அடிப்பமடயிை் பசயை்படுத்தப்பட்டுக் 

சகாை்டிருக்கின்றது.  

 

 ன் அவுஷாத் மரு ்துகை் 

❖ இந்திய மருத்துவ சபாதுதத்ுணற மருந்து நிறுவனங்கள் பைியகமானது (Bureau of Pharma 

PSUs of India-BBPI), ெனேரி 2018 முதை் 18 ைருந்துத் தயொரிப்பு நிறுேனங்களின் 25 பதொகுதி 

ைருந்துகள் தரை் குமறந்தமேகளொக உள்ளதொகக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ BBPI ஆனது ைருந்தியை் துமறயின் கீழ் பசயை்படுகின்றது. 

❖ இது ைத்திய அரசின் ைலிவு விமையிை்  ைருந்துகள் ேழங்குை் முதன்மை திட்டைொன பிரதை 

ைந்திரி பாரதீய ென் அவுஷொத் பரிவயொெனொணவ  பசயை்படுதத்ுேதற்கொன பிரதத்ிவயக 

அமைப்பு ஆகுை். 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ் 31 நிைேரப்படி நொடு முழுேதுை் 4677க்கும் அதிகமான ென் 

அவுஷொதி வகந்திரொக்கள் பசயை்படுகின்றன.  

 

 

ென்னரஸ் – 2  டவடிக்னக 

❖ இந்தியா மற்றும் மியான்மர ் நாடட்ு இராணுவத்தினர ் இணைந்து அவரவர ் எல்ணலப் 

பகுதியில் மூன்று வார காலத்திற்கு ஒரு ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்ணகணய 

யமற்சகாை்டுள்ளன. 

❖ இந்த கூடட்ுப் பயிற்சிக்கு சன்ணரஸ் – 2 நடவடிக்ணக எனப் சபயரிடப்படட்து. 

❖ அசாம் ணரபிள்ஸ் பணடயினரும் இந்த நடவடிக்ணகயில் இணைந்துக் சகாை்டனர.் 
❖ இவரக்ள் மைிப்பூர,் நாகலாந்து மற்றும் அசாம் பகுதியில் சசயல்படும் பல தீவிரவாதக் 

குழுக்கணள குறிணவதத்ு இந்த நடவடிக்ணகணய யமற்சகாை்டனர.் 
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❖ மியான்மரானது அசாம், தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நாகலாந்து மற்றும் 

மைிப்பூருடன் 1640 கி.மீ. நீள எல்ணலணயப் பகிரந்்து சகாள்கிறது. 
 

 மஸ்நத தாய்லா ்து 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 15 – 16 ஆகிய யததிகளில் “நமஸ்யத தாய்லாந்து” எனும் இரை்டு 

நாள் திணரப்பட விழாவானது சடல்லியில் நணடசபற்றது. 

❖ இது தாய்லாந்து கலாசச்ாரத்தின் பன்முகத்தன்ணமணயக் சகாை்டாடும் 

பிரம்மாை்டமான தாய் சமாழித் திணரப்பட விழாவின் மூன்றாம் பதிப்பாகும். 
❖ இது தாய்லாந்து தூதரகத்தால் ஏற்பாடு சசய்யப்படட்ு இந்தியாவிற்கான தாய்லாந்தின் 

தூதரான சுடின்டாரன்் யகாங்சக்டியால் திறந்து ணவக்கப்படட்து.  
 

IMD-இன் தனலவர ்

❖ புகழ் பபற்ற விஞ்ஞொனியுை் புயை் எசச்ரிக்மக நிபுணருைொன மிருத்ஞ்பசய் ைகொபத்ரொ 

இந்திய ேொனிமை ஆய்வுத் துமறயின் தமைேரொக நியமிக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

❖ இேர ்இந்தியொவின் “சூறொேளி ைனிதர”் எனப் பிரபைைொக அறியப்படுகின்றொர.்  

❖ இேருை் இேரின் புயை் எசச்ரிக்மகக் குழுவினருை் மபலின் (2013), ஹுடஹ்ுட ்(2014), டிடல்ி 

(2018) ஆகிய புயை்கள் குறிதத்ு துை்லியைொன முன்னறிவிப்புகமள ேழங்கினர.் 

 

17-வது மக்கைனவ கூடியது 

❖ 17.06.2019 அன்று 17வது மக்களணவயின் முதலாவது கூட்டத் சதாடர ்சதாடங்கியது. 

❖ பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் பதவியயற்ற யபாது இணடக்கால சபாநாயகராக வீயரந்திர 

குமார ்இருந்தார.் 
❖ தமிழ்நாடண்டச ் யசரந்்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் தமிழில் பதவிப் பிரமாைம் 

எடுத்தனர.் 
❖ அரசியலணமப்பின் எட்டாவது அட்டவணையில் உள்ள ஏதாவது ஒரு சமாழியில் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரால் பதவிப் பிரமாைம் அல்லது உறுதி சமாழிணய எடுக்க 

முடியும்.  
 

சீனானவ மு ்திெ ்செல்லுதல் 

❖ “2019 ஆம் ஆை்டின் உலக மக்கள் சதாணக வாய்ப்புகள்” என்ற அறிக்ணகயின்படி, 2027 

ஆம் ஆை்டில் சீனாணவப் பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தியாவானது உலகின் மிகவும் அதிக 

மக்கள் சதாணக சகாை்ட நாடாக உருசவடுக்கும் என்று கைிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவின் மக்கள் சதாணக 1.37 பில்லியன் என்றும் சீனாவின் 

மக்கள்சதாணக 1.43 பில்லியன் என்றும் கைிக்கப்படட்ுள்ளது. 
❖ “2019 ஆை் ஆண்டின் உைக ைக்கள் பதொமக ேொய்ப்புகள்” என்ற அறிக்மகயொனது 
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பபொருளொதொரை் ைற்றுை் சமூக விேகொரங்களுக்கொன ஐ.நொ. துமறயின் ைக்கள் பதொமகப் 

பிரிவினொை் பேளியிடப்படுகின்றது.  
 

ெரவ்நதெ உணவு இ ்தியா 

❖ மத்திய உைவுப் பதப்படுதத்ுதல் சதாழிற்துணற அணமசச்ர ் ஹரச்ிம்ரத் கவுர ் 2019 ஆம் 

ஆை்டு நவம்பர ் 01 - 04 வணர புது தில்லியில் இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுணற 

நணடசபறும் நிகழ்சச்ியான “சரே்வதச உணவு இந்தியா” என்ற நிகழ்சச்ி நடத்தப்படுை் 

என்று அறிவிதத்ுள்ளொர.் 

❖ உணவுப் பதப்படுதத்ுதை் துமறயிை் உள்ள அமனதத்ு சரே்வதச ைற்றுை் உள்ளூர ்

பங்கொளரக்ளொை் கைந்து பகொள்ளப்படுை் மிகப் பபரிய நிகழ்சச்ி இதுேொகுை். 

❖ இந்நிகழ்சச்ியின் முழக்கை், “ேளரச்ச்ிக்கொகப் பங்கொளரக்மள உருேொக்குதை்” 

என்பதொகுை். 

 

ஒரு நதெம் ஒரு நதரத்ல் 

❖ “ஒரு வதசை் ஒரு வதரத்ை்” என்ற கருதத்ு குறிதத்ு விவாதிப்பதற்காக நாடாளுமன்றத்தின் 

அணனதத்ுக் கட்சிக் கூடட்ம் ஒன்றிற்குப் பிரதமர ்யமாடி அணழப்பு விடுதத்ுள்ளார.் 

❖ நாடாளுமன்றத்தில் சமாத்தமுள்ள 40 கட்சிகளில் 21 கட்சிகள் இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து 

சகாை்டன. 
❖ இந்தக் கருத்தின் சாத்தியத் தன்ணம குறிதத்ு ஆராய்வதற்காக ஒரு குழு அணமக்கப்படும் 

என்று பிரதமர ்அறிவித்துள்ளார.் 
❖ இதற்கு முன்பு, சட்டமன்றத்திற்கு என்று ஒரு தனிப்பட்ட யதரத்ணல நடதத்ுவது என்பது 

விதிவிலக்கு தாயனயன்றி அது ஒரு கட்டாய விதி அல்ல என்று சட்ட ஆணையம் தனது 

170வது அறிக்ணகயில் கூறியுள்ளது. 
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உணவுப் சபாருள் பங்கீட்டு முனற  

❖ அணமதிப் பகுதிகளில் பைியாற்றும் இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு “உணவுப் சபாருள் 

பங்கீடட்ு முணறகணள” மீண்டுை் பகொண்டு ேருேதற்கொன ைத்தியப் பொதுகொப்புத் துமற 

அமைசச்கத்தின் பரிந்துமரக்கு இந்திய அரசு ஒப்புதை் ேழங்கியுள்ளது.  

❖ 2017 ஆை் ஆண்டு ெூமை 01 அன்று பொதுகொப்பு அதிகொரிகளுக்கு இைேச உணவுப் பபொருள் 

பங்கீடட்ு முணறகளுக்கு ைொற்றொக சிை சலுமககமள அளிக்கைொை் என்ற ைத்திய அரசு 

முடிவு எடுத்திருந்தது. 

❖ தற்பபொழுது இந்தப் பரிந்துமர ரத்து பசய்யப்படட்ு, மீண்டுை் பழமையொன முமறவய 

பின்பற்றப்படுகின்றது.  

 

நியமனக் குழு 

❖ நியமனங்களுக்கான அணமசச்ரணவக் குழுவானது (ACC - Appointments Committee of Cabinet) 

மூத்த அதிகாரியான அயலாக் வரத்ன் என்பவணர சவளிநாடட்ு வரத்்தகப் சபாது 

இயக்குநரகத்தின் (Directorate General of Foreign Trade) சபாது இயக்குநராக 3 மாத 

காலத்திற்குப் பைி நீட்டிப்பு சசய்துள்ளது. 

❖ ACC ஆனது இந்திய அரசின் கீழ் உள்ள முக்கியப் பதவிகளுக்கான நியமனங்கள் குறிதத்ு 

முடிசவடுக்கின்றது. 

❖ இந்தக் குழுவின் தணலவர ்பிரதமர ்யமாடி ஆவார ்

❖ இந்தக் குழுவின் உறுப்பினர ்உள்துணற அணமசச்ராவார.் 

 

ஓட்டுநர் தகுதிநினல 

❖ மத்திய சாணலப் பாதுகாப்பு மற்றும் சநடுஞ்சாணலத் துணற அணமசச்கமானது நாட்டில் 

யபாக்குவரதத்ு வாகன ஓடட்ுநரக்ளுக்கான குணறந்தபடச் கல்வித் தகுதிணய நீக்க முடிவு 

சசய்துள்ளது. 

❖ தற்சபாழுது 1989 ஆம் ஆை்டின் மத்திய யமாட்டார ் வாகன விதிமுணறகள் ஒரு வாகன 

ஓடட்ுநர ் எட்டாம் வகுப்பில் கை்டிப்பாக யதரச்ச்ி சபற்றிருக்க யவை்டும் என்று 

கூறுகின்றது. 

❖ இந்த நடவடிக்ணகயானது நாட்டின் யபாக்குவரதத்ு மற்றும் தளவாடத் துணறயில் இருக்கும் 

22 இலடச்ம் ஓடட்ுநரக்ளின் பற்றாக்குணறணயப் யபாக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்றது.  
 

நிதியுதவி – ன ஜீரியா  

❖ ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய ைொநொட்டிமன நடதத்ுேதற்கொக ணநஜீரியாவிற்கு 15 மிை்லியன் டொைர ்

நிதியுதவிமய இந்தியொ அளிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்த மாநாடு 2019 ஆை் ஆண்டு ெூமை 7-8 ஆை் வததிகளிை் மநஜீரியொவின் தமைநகரொன 

நியொவையிை் நமடபபறவிருக்கின்றது. 
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❖ 2009 ஆை் ஆண்டிை் மநஜீரியொவின் நியொவையிை் இந்தியக் குடியுரிமைத ்தூதரகத் திட்டை் 

பதொடங்கப்பட்டது.  

❖ நிதியுதவியின் மூைை் நியொவையிை் ைகொத்ைொ கொந்தி சரே்வதச தீரவ்ு மையத்மதயும்  

உருேொக்க இந்தியொ திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 

னகநபசித் திருட்டு 

❖ சதாணலத் சதாடரப்ுத் துணற அணமசச்கம் மத்திய கருவிகள் அணடயாளப் பதிவுகணள 

(Central Equipment Identity Register - CEIR) சவளியிட முடிவு சசய்திருக்கின்றது. 

❖ நாசடங்கிலும் ணகயபசிகளின் திருடட்ு மற்றும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் யபாலிக் 

ணகயபசிகணளக் கடட்ுப்படுதத்ுவதற்காக இந்த நடவடிக்ணக யமற்சகாள்ளப் படுகின்றது. 
❖ CEIR என்பது ஒே்பேொரு மகவபசி சொதனத்மதயுை் பிரதத்ிவயகைொகக் கண்டறியக்கூடிய 15 

இைக்க எண்கமளக் பகொண்ட சரே்வதச மகவபசிக் கருவி அமடயொளங்களின் (IMEI - 

International Mobile Equipment Identities) தரவுதளைொகுை். 
❖ இந்த தரவுதளை் பின்வரும் மூன்று பட்டியலிை் மகவபசிகமளக் பகொண்டிருக்குை்.  

o சவை்னைப் பட்டியல் : பேள்மளப் படட்ியலிை் IMEI எண்களுடன் இருக்குை் 

மகவபசிகள் பயன்படுதத்ுேதற்கு அனுைதிக்கப்படுை். 

o கறுப்புப் பட்டியல் : கறுப்புப் பட்டியலிை் உள்ள மகவபசிகள் திருடப்படட் 

மகவபசிகளொக பதிவு பசய்யப்பட்டிருக்குை். இந்த மகவபசிகள் ேமையமைப்மப 

அணுக அனுைதிக்கப் படுேதிை்மை. 

o ொம்பல்  ிறப் பட்டியல் : இந்தப் பட்டியலிை் உள்ள மகவபசிகள் குறிப்பிட்ட 

தரங்கமள பூரத்்தி பசய்யொைை் உள்ளன. இமே வைற்பொரம்ேயின் கீழ் 

ேமையமைப்மப அணுக அனுைதிக்கப்படுை்.  

 

மக்கைனவ ெபா ாயகர ்

❖ 17-வது மக்களணவயின் சபாநாயகராக ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின்  யகாட்டாவிலிருந்து 

யதரந்்சதடுக்கப்பட்ட பாஜக  கட்சிணயச ்யசரந்்த  நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான ஓம் பிரல்ா 

ஒருமனதாக யதரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் 

❖ சபாநாயகராக ஒருவணரத் யதரந்்சதடுக்கப்படுவதற்கு எந்தசவாரு தகுதி நிணலணயயும் 

அரசியலணமப்பு குறிப்பிடவில்ணல. 
❖ ஒருவர ் மக்களணவயின் உறுப்பினராக இருந்தாயல சபாநாயகராகத் 

யதரந்்சதடுக்கப்படலாம். 
❖ மக்களணவயின் சபாநாயகர ் மற்றும் துணை சபாநாயகர ் ஆகியயார ் மக்களணவ 

உறுப்பினரக்ளிணடயய, யதரத்ல் நணடசபறும் நாளில் மக்களணவக்கு வந்திருக்கும் மற்றும் 

ஓடச்டடுப்பில் பங்சகடுத்த உறுப்பினரக்ளின் வாயிலாக சாதாரை சபரும்பான்ணமயின் 

மூலம் யதரந்்சதடுக்கப்படுகின்றனர.்  
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யானனகளுக்கான சிகிென்ெ 

❖ மூடட்ு வீக்கம் (அழற்சி), மூடட்ு வலி மற்றும் கால்கள் நலிவணடதல் ஆகியவற்றினால் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ள யாணனகளுக்காக, தனது முதலாவது சிறப்பு நீர ் மருத்துவத்ணத 

இந்தியா சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது உத்தரப் பிரயதசத்தின் மதுராவில் யமுமன நதிக்கமரயிை் வனவிலங்கு SOS என்ற 

அமைப்பின் யொமனகள் பொதுகொப்பு ைற்றுை் நை மையத்திற்கு (ECCC - Elephant Conservation 

and Care Centre) அருகிை் அமைந்துள்ளது. 

❖ இது தற்பபொழுது மீடக்ப்படட் 20 யொமனகமளக் பகொண்டுள்ளது. உத்தரப் பிரவதச 

ேனதத்ுமற ைற்றுை் அரசு சொரொ அமைப்பொன ேனவிைங்கு SOS ஆகியமே கூட்டொக 

இமணந்து இதமன நிரே்கிக்கின்றது.  

 
 

புதிய கடற்பனட  ீரம்ூழ்கி கப்பல்கை் 

❖ ஆறு நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கமள கடட்ுேதற்கொன, இந்திய யுக்திசார ்பங்கொளரக்மள இறுதி 

பசய்ேதற்கொக விருப்பத் வதமேகளின் பட்டியமை இந்திய அரசு பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இமே இந்தியக் கடற்பமடயின் P-75 (I) திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படுை்.  

❖ வைலுை் இமே யுக்திசார ் கூடட்ு ைொதிரியின் (strategic partnership model-SPM) கீழ் 

கட்டப்படவுள்ளன. 

யுக்திொர் கூட்டு மாதிரி 

❖ இது “இந்தியொவிை் தயொரிப்வபொை்” திடட்த்தின் கீழ் உள்ள ஒரு முன்முயற்சியொகுை். 

❖ இது இந்தியொவிை் நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்களின் உள்நொடட்ு ேடிேமைப்பு ைற்றுை் கடட்ுைொனத் 

திறமன அதிகரிப்பமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இதன் கீழ் ஒரு தனியொர ்இந்திய நிறுேனைொனது பேளிநொட்டின் அசை் உபகரணங்கணளத ்

தயொரிக்குை் நிறுேனதத்ுடன் கூடட்ு வசருை். 

❖ இதில் இந்திய நிறுேனங்களொனது 51% உரிமைமயக் பகொண்டிருக்குை் 

 

ெங்கல்ப்  டவடிக்னக 

❖ இந்தியக் கடற்பமடயொனது பொரசீக ேமளகுடொ ைற்றுை் ஓைன் ேமளகுடொவிை் இந்தியக் 

பகொடிமயத் தாங்கிய கப்பை்கள் பொதுகொப்பொகச ் பசை்ேமத உறுதிப்படுதத்ுேதற்கொக  

சங்கை்ப் நடேடிக்மகமயத் பதொடங்கியுள்ளது. 
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❖ நொரவ்ே ைற்றுை் ெப்பொனின் இரை்டு எண்பணய்க் கப்பை்கள் இப்பகுதியிை் சமீபத்திை் 

தொக்கப்படட்ன. 

❖ ஓைன் ேமளகுடொேொனது அரபிக்கடை் ைற்றுை் இந்தியப்  பபருங்கடலிருந்து பொரசீக 

ேமளகுடொவிற்கொன ஒவர நுமழவு ேொயிமை ேழங்குகின்றது. 

❖ பொரசீக ேமளகுடொேொனது அவரபிய தீபகற்பை் ைற்றுை் ஈரொன் ஆகியேற்றிற்கிமடவய 

அமைந்துள்ளது. இது ஷொத் அை் அரொப் படை்டா பகுதியிலிருந்து ஹொரை்ஸ் நீரச்ச்ந்தி ேமர 

பரவியுள்ளது. 

❖ இப்பகுதியிை் INS பசன்மன மற்றும்  INS சுணனனொ ஆகிய இந்தியக் கடற்பமடக் 

கப்பை்கள் கடை்சொர ்பொதுகொப்பு நடேடிக்மககமள வைற்பகொள்ள இந்தப் பிரொந்தியத்தில்  

நிறுத்தப்படட்ுள்ளன. 

❖ இந்தியக் கடற்பமடயின் இந்தியப் பபருங்கடை் பிரொந்திய தகேை் இமணவு ணமயைொனது 

இந்த ேமளகுடொப் பிரொந்தியத்தில் கப்பை்களின் நடைொட்டங்கமள உன்னிப்பொகக் 

கண்கொணிக்கின்றது. 

 

 

நகால்ஹாபுரி செருப்பிற்குப் புவிொர் குறியீடு 

❖ ைகொரொஷ்டிரா ைற்றுை் கரந்ொடகொ ஆகிய ைொநிைங்களின் தலா 4 மாவட்டங்களுக்கு  

வகொை்ஹொபுரிடின் பாரம்பரிய யதால் பசருப்புகளுக்கொக புவிசொர ் குறியீடொனது 

ேழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ைகொரொஷ்டிரொவில் வகொை்ஹொபூர,் சாங்லி, வகொைொப்பூர ் ைற்றுை் சதொரொ ஆகிய 

ைொேட்டங்கள் 

❖ கரந்ொடகொவில் பபை்ஹொை், தொரே்ொட், பொகை்வகொட், ைற்றுை் பீெ்பூர ்ஆகிய ைொேட்டங்கள். 

❖ வகொை்ஹொப்பூமரச ் வசரந்்த சத்ரபதி ஷொஹு ைகொரொெொ இதன் உற்பத்திமய 

ஊக்குவித்தொர.் வைலுை் அேரின் ஆட்சியின் வபொது வகொை்ஹொப்பூரிை் 29 வதொை் பதனிடுை் 

மையங்களும் திறக்கப்பட்டன. 
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பாலநகாட் தாக்குதலின் ெங்நகதப் சபயரக்ை் 

❖ பொைவகொட் தொக்குதைொனது இந்திய விைொனப்பமடயொை் “பந்தர ் நடேடிக்மக” என 

சங்வகதப் பபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்திய இரொணுேைொனது அதன் உயரந்்த பசயை்பொடட்ு எசச்ரிக்மக ைற்றுை் எை்மைப் 

பகுதியின் பொதுகொப்பு நடேடிக்மகக்கு ‘ெொஃப்ரொன் நடேடிக்மக’ எனப் பபயரிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியக் கடற்பமடயொனது ஏற்கனவே பசயை்பொட்டிற்குத் தயொரொகும் டப்ரொசபக்ஸ்-2019 

(Tropex-2019) பயிற்சியிை் ஈடுபட்டிருந்ததால் அரபிக்கடலிை் வபொரக்் கப்பை்கள் ைற்றுை் 

நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கமள நிமை நிறுதத்ியதற்கு எந்த குறிப்பிட்ட பபயமரயுை் இடவிை்மை. 

 

விமானப் நபாக்குவரத்து நமலாண்னம 

❖ ைத்திய விைொனப் வபொக்குேரதத்ு துமற அமைசச்ர ் ஹரத்ீப் சிங் பூரி விைொனப் 

வபொக்குேரதத்ு பயண வைைொண்மை (ATFM - Air Traffic Flow Management) ைத்திய கடட்ுப்பொடட்ு 

மையத்மத புது தில்லியில் பதொடங்கி மேத்தொர.் 

❖ இது இந்தியொவிை் உள்ள ஒே்பேொரு விைொன நிமையத்திலுை் விைொனப் வபொக்குேரதத்ின் 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பயணத்மத உறுதி பசய்கின்றது. 

❖ வைலுை் இது விைொன நிமையங்கள், ேொன்பேளி ைற்றுை் பயை ேழித ் தடங்களில் 

நிமையொன தகேை்களுடன் ேொனிமைத ்தகேை்கமளயுை் அளிக்கின்றது. 

❖ ATFM-ஐ பசயை்படுதத்ுை் அபைரிக்கொ, ஐவரொப்பொ ஆஸ்திவரலியொ, பதன் ஆப்பிரிக்கொ, 

ெப்பொன் ைற்றுை் பிவரசிை் ஆகிய நொடுகமளத் பதொடரந்்து இதமனச ் பசயை்படுதத்ுை் 7-

ேது நாடு இந்தியா ஆகும். 

 

லிட்சி மற்றும் AES 

❖ பீகொரின் முசொபரப்ூர ் ைொேட்டத்திை் பகொடிய மூமளச ் பசயலிழப்பு வநொயின் (AES - Acute 

Encephalitis Syndrome) கொரணைொக 100ற்குை் வைற்பட்ட குழந்மதகள் இறந்துள்ளன. 

❖ குழந்மதகள் லிட்சிப் பழங்கமளச ் சொப்பிடுேதன் கொரணைொக இந்த இறப்புகள் 
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ஏற்பட்டதொக முதலிை் கருதப்படட்து. 

❖ ஆனொை் தற்பபொழுது லிட்சிப் பழங்கள் ைற்றுை் பகொடிய மூமளச ் பசயலிழப்பு வநொய் 

ஆகியேற்றிற்கிமடவய எந்தபேொரு பதொடரப்ுை் இை்மை என்று முசொபரப்ூரிை் உள்ள 

வதசிய லிட்சி ஆரொய்சச்ி மையத்தின் (NRCL - National Research Centre on Litchi) இயக்குநர ்

கூறியுள்ளொர.் 

❖ NRCL என்பது லிட்சிப் பழங்களின் மீதொன ஆரொய்சச்ி ைற்றுை் ேளரச்ச்ிப் பணிகமள 

வைற்பகொள்ளுை் முதன்மை வதசிய நிறுேனைொகுை். 

 

கிரிஷி விக்யான் நக ்திரா 

❖ இந்தியொவிை் ைொேட்ட அளவிை் 713 கிரிஷி விக்யொன் வகந்திரொக்கமள (KVKs - Krishi Vigyan 

Kendras) இந்திய அரசு அணமக்கவுள்ளது.  

❖ இந்த வகந்திரொக்கள் 2022 ஆை் ஆண்டிை் விேசொயிகளின் ேருைொனத்மத 

இரட்டிப்பொக்குேதற்கொக விேசொயச ் சமூகங்களிமடவய பதொழிை் நுட்பங்கமள பரேச ்

பசய்யவிருக்கின்றது. 

❖ KVK திட்டை் வேளொண் ஆரொய்சச்ி ைற்றுை் கை்வித் துமறயின் கீழ் பசயை்படுை் இந்திய 

வேளொண் ஆரொய்சச்ி ைன்றத்தினொை் (ைத்திய அரசினொை்) 100 சதவிகிதை் 

நிதியளிக்கப்படுகின்றது. 

 

குடியரசுத் தனலவரின் மூன்றாவது பணியிட முன்சமாழிவு 

❖ வட கிழக்கு இந்தியாவில் குடியரசுத் தணலவரின் மூன்றாவது பைியிடத்ணத அணமக்க 

யவை்டும் என யமகாலயாவின் முதல்வரான கான்ராட் K. சங்ைொ ைத்திய அரசிடம் 

யகாரிக்ணக ணவதத்ுள்ளார.்  

❖ இந்தியொவின் சிை்ைொவிை் உள்ள பணியிடை் ைற்றுை் ஐதரொபொத்தின் ரொஷ்ட்ரபதி நிமையை் 

ஆகிய இரண்டுை் குடியரசுத ் தணலவருக்கு தற்சபாழுது உள்ள துணைப் 

பணியிடங்களாகுை். 

❖ ஒே்பேொரு ஆண்டுை் வகொமடக்கொைத்திை் சிை்ைொவிலுை், குளிரக்ொைத்தில் ஐதரொபொத்திலுை் 

தைொ இரண்டு ேொரங்கள் தங்கி குடியரசுத் தணலவர ்பணிபுரிேொர.் 

 

னவஷ்ணவ நதவி ஆலயம் 

❖ ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள மாதா ணவஷ்ைவ யதவி ஆலயம் 2020 ஆம் ஆை்டு சசப்டம்பர ்

மாதத்தில் பிரத்தியயகமாக ஆலயத்திற்குச ் சசாந்தமான யபரிடர ் பதிசலதிரப்்புப் 

பணடணயப் சபறவிருக்கின்றது. 
❖ யதரந்்சதடுக்கப்படும் ஆலயப் பைியாளரக்ள் யதசியப் யபரிடர ் மீட்புப் பணடயினால் 

பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்புப் பைிகளில் 6 வார காலத்திற்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட உள்ளனர.் 
❖ இந்தப் புனித ஆலயம் ஜம்மு பகுதியின் ரியாசி மாவட்டத்தில் உள்ள திரிகுதா குன்றின் 

உசச்ியில் அணமந்திருக்கின்றது.  
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சிக்குன்குனியா தடுப்பு மரு ்து 

❖ சிக்குன்குனியா ணவரஸ் சதாற்று யநாய்க்கு எதிராக யநாய்த் தடுப்பு மருந்திணன 

வாழ்க்ணக அறிவியல் நிறுவனம் (ILS - Institute of Life Sciences) பேற்றிகரைொக 

வைை்படுத்தியுள்ளது. 

❖ சிக்குன்குனியா என்பது சதாற்று ஏற்பட்ட (பாதிக்கப்படட்) சகாசுக்கள், அதிலும் குறிப்பாக 

ஏடிஸ் ஏஜிப்தி மற்றும் எடிஸ் அல்யபாபிக்டஸ் ஆகியவற்றினால் மனிதரக்ளுக்குப் பரவும் 

ஒரு ணவரஸ் யநாயாகும். 
❖ சிக்குன்குனியா என்ற சபயரானது தான்சானியாவில் யபசக்கூடிய கிமசகாை்டி 

சமாழியில் உள்ள விணனச ்சசால்லிலிருந்து உருவாகியது. 
❖ இதன் சபாருள் “திருகப்படட்தொக ைொறுதை்”  என்பதாகும். 

ILS 

❖ ILS ஆனது 1984 ஆை் ஆண்டிை் ஒடிசொவிை் உருேொக்கப்படட்து. 

❖ இது உயிரித ் பதொழிை்நுட்பத் துமறயின் கீழ் பசயை்படுை் ேொழ்க்மக அறிவியலிை் 

ஆரொய்சச்ி ைற்றுை் கை்விக்கொன உயரக்ை்வியின் ஒரு தன்னிசம்சயொன நிறுேனைொகுை். 

 

மின் உற்பத்தி 

❖ யதசிய மின்சாரப் பகிரம்ான நிறுவனத்ணத அணமப்பதற்காக என்டிபிசி மற்றும் இந்திய 

மின்சார அணமப்புக் கழகம் (Power Grid Corporation of India Limited - PGCIL) ஆகியணவ 

ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ணகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ PGCIL ஆனது இந்தியொவின் மிகப்பபரிய மின்சொரப் பரப்புமக அமைப்பிமன 

நிரே்கிக்கின்றது. 

❖ இந்தக் கூடட்ுத் திட்டை் பை்வேறு ைொநிைங்கள் ைற்றுை் யூனியன் பிரவதசங்களுக்கு 

மின்சாரத்ணத ேழங்கவிருக்கின்றது. 
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DRDOவின் மரு ்து 

❖ பித்யதாரகாரக்ில் உள்ள டிஆரட்ிஓவின் யதசிய உயிரி ஆற்றல் ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் 

சஹரப்ல் மருத்துவப் பிரிவின் தணலவரான யஹமந்த் பாை்யட என்பவர ் “லுவகொஸ்கின்” 

என்ற ஒரு மூலிமக ைருந்மத உருவாக்கியுள்ளார.் 

❖ இேருமடய கண்டுபிடிப்பிற்கொக இேருக்கு புகழ்பபற்ற “அறிவியை் விருது” 

ேழங்கப்படட்து. 

❖ இந்த மூலிமக ைருந்து வதொலின் மீது பேள்மளத் தழுை்பு வபொன்ற ஒரு நிமையொன 

லியுவகொபதரை்் என்பதற்குச ்சிகிசம்சயளிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

❖ ெுன் 25 ஆை் வததி சரே்வதச முதுமை பேண்வநொய் படை தினத்மதக் குறிக்கின்றது.  
 

ஸ்மாரட்் அட்னட ஓட்டு ர் உரிமம் 

❖ நாடு தழுவிய ஸ்மாரட்் அடண்ட ஓடட்ுநர ்உரிமம் குறிதத்ு மத்திய சாணலப் யபாக்குவரதத்ு 

மற்றும் சநடுஞ்சாணலத் துணற அணமசச்ர ் நிதின் கடக்ரி மாநிலங்களணவயில் 

சதரிவித்தார.் 
❖ இது நாடு முழுவதிற்குமான ஓடட்ுநர ்உரிமத்தின் ஒரு சபாது நிணலயான வடிவம் மற்றும் 

அணமப்பு ஆகியவற்ணற வகுதத்ுள்ளது. 
❖ யமலும் இது தகவல்களின் இடம் மற்றும் எழுதத்ுகளின் வடிவம் ஆகியவற்ணற 

உள்ளடக்கியதாகும். 
❖ ஏற்கனயவ இந்த அணமசச்கம் தனது சாரதி சசயலியில் ஓடட்ுநர ் உரிமம் ணவதத்ுள்ள 

அணனவரின் ஒரு நாடு தழுவிய சபாதுத் தரவுத் தளத்ணதக் சகாை்டிருக்கின்றது. 
❖ இது யதசியத் தகவல் ணமயத்தினால் (NIC - National Informatics Centre) 

ேடிேமைக்கப்படட்ுள்ளது.  

 

ReCAAP 

❖ கடற்களவு ைற்றுை் ஆயுதை் ஏந்திய கடற்பகொள்மள பதொடரப்ொன பிரசச்ிமனகள் மீதொன 

பயிைரங்கத்மத இந்தியக் கடவைொரக் கொேற்பமட நடத்தியது. 

❖ ஆசியொவிை் உள்ள கப்பை்களுக்கு எதிரொக கடற்களவு ைற்றுை் ஆயுதை் ஏந்திய 

கடற்பகொள்ணளமயத் தடுப்பது மீதொன பிரொந்திய ஒதத்ுமழப்பு ஒப்பந்தை் (ReCAAP - Regional 

Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery) ைற்றுை் தகேை் பகிரை்ொன 

மையை் (ISC - Information Sharing Centre) ஆகியேற்றுடன் கூட்டொக இமணந்து நடத்தப்பட்டது. 
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குறிப்பு 

❖ இது ஆசியொவிை் உள்ள கடற்பகுதியிை் கடற்களவு ைற்றுை் ஆயுதை் ஏந்திய 

கடற்பகொள்மளமயத் தடுப்பதற்கொக உருேொக்கப்பட்ட முதைொேது பிரொந்திய 

அரசொங்கங்களுக்கிமடவயயொன ஒப்பந்தைொகுை். 

❖ இது 2006 ஆை் ஆண்டிை் உருேொக்கப்பட்டது. 

❖ இதன் தமைமையகை் சிங்கப்பூரிை் உள்ளது.  

❖ தற்பபொழுது ReCAAP-ை் 20 நொடுகள் உறுப்பினரக்ளொக உள்ளன.  

 

பழங்குடியினர் மீதான தாக்கங்கை் 

❖ கடந்த ஐந்து ஆை்டுக் காலத்தில் இந்தியப் பழங்குடியினர ்சமூகங்களின் மீதான அரசுத் 

திட்டங்களின் தாக்கம் குறித்த ஒரு அறிக்ணகணய இந்திய மானுடவியல் ஆய்வு நிறுவனம் 

(ASI - Anthropological Survey of India) சமரப்்பிதத்ுள்ளது.  

❖ ASI ஆனது பகொை்கத்தொமே தமைமையிடைொகக் பகொண்டு 1945 ஆை் ஆண்டு 

உருேொக்கப்பட்டது. 

❖ இது ைத்திய கைொசச்ொரத் துமற அமைசச்கத்தின் கீழ் பசயை்படுை் உயிரி-கைொசச்ொர 

ஆய்வுகளின் ைொனுடவியை் ஆரொய்சச்ிக்கொன ஒரு முதன்மையொன ஆரொய்சச்ி 

அமைப்பொகுை். 

 

இ ்தியப் பாலின விகிதம் 

❖ பிறப்பின் யபாதான  அணனதத்ு இந்தியப் பாலின விகிதம் 2015-16 ஆம் ஆை்டிலிருந்து 8 

புள்ளிகள் அதிகரிதத்ுள்ளன. 2019 ஆம் ஆை்டு மாரச் ்மாதம் வணர 1000 ஆை்களுக்கு 931 

சபை் குழந்ணதகளாக இந்த விகிதம் அதிகரித்துள்ளது. 
❖ இந்த விகிதமானது 2015-16 கால கடட்த்தில் 923 சபை்களாகவும், 2016-17 கால கடட்த்தில் 

926 சபை்களாகவும், 2017-18 காலகட்டத்தில் 929 சபை்களாகவும் இருந்தது. 
❖ யகரளா மற்றும் சத்தீஸ்கர ் ஆகிய மாநிலங்கள் 1000 ஆை்களுக்கு 959 சபை்களுடன் 

முதலிடத்தில் உள்ளன. இதற்கு அடுத்த இடங்களில் மியசாரம் (958) மற்றும் யகாவா (954) 
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ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 
❖ இந்தப் படட்ியலின் கணடசி இடங்களில் டாமன் & மடயூ (889) ைடச்த ்தீவுகள் (891) ைற்றுை் 

பஞ்சொப் (900) ஆகிய ைொநிைங்கள் உள்ளன. 

❖ பொலின விகிதை் என்பது 1000 ஆண்களின் எண்ணிக்மகக்கு எவ்வளவு பபண்கள் உள்ளனர ்

என்பணதக் குறிக்கின்றது. 

 

சுகாதாரக் குறியீடு 

❖ நிதி ஆயயாக் “சுகாதாரமான மாநிலங்கள், முன்யனறுகின்ற இந்தியா” என்ற 

அறிக்ணகயின் 2-வது பதிப்ணப சவளியிடட்ுள்ளது. 

 
❖ இது 2015-16 (அடிப்பணட ஆை்டு) மற்றும் 2017-18 (ஆதார ஆை்டு) ஆகிவற்றுக்கு  

இணடப்படட் காலகட்டதத்ில் 21 சபரிய மாநிலங்கணளப் பகுப்பாய்வு சசய்தது. 
❖ இந்தத் தரவரிணச 3 பிரிவுகள் (சபரிய மாநிலங்கள், சிறிய மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் 

பிரயதசங்கள்) மற்றும் 10 கூறுகளுடன் யமற்சகாள்ளப்படட்ுள்ளது.  
❖ இது சுகாதாரமுள்ள மாநிலமாக யகரளாவும் சுகாதாரமற்ற மாநிலமாக உத்தரப் 

பிரயதசமும் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றது. 
❖ இதில் தமிழ்நாடு 9வது இடத்தில் தரவரிணசப் படுத்தப்படட்ுள்ளது.  
❖ யகரளாவில் பசச்ிளங் குழந்ணத இறப்பு விகிதமானது (Neo-natal mortality rate - NMR) 

உயிருடன் இருக்கும் 100 குழந்ணதகளில் 6 குழந்ணதயாக இருக்கின்றது. ஒடிசாவில் இந்த 

விகிதம் 32 ஆக இருக்கின்றது. 
❖ ஒடட்ு சமாத்த சசயல்பாடுகளில் சிறிய மாநிலங்களின் வரிணசயில் மியசாரம் 
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முதலிடத்திலும் மைிப்பூர ்இரை்டாவது இடதத்ிலும் தரவரிணசப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 
❖ ஒடட்ு சமாத்த சசயல்பாடுகளில் ஒன்றியப் பிரயதசங்களின் வரிணசயில்  சை்டிகர ்

மற்றும் தாத்ரா & நொகர ்ஹவேலி ஆகியமே முன்னிமையிை் உள்ளன. 

 

புதிய  ியமனங்கை் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 26 அன்று ஆராய்சச்ி மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவின் (RAW - Research 

and Analysis Wing) புதிய தமைேரொக மூத்த இந்தியக் கொேற் பணி அதிகொரியொன சைந்த் 

வகொயை் என்பேமர ைத்திய அரசு நியமிதத்ுள்ளது.  

❖ நுண்ணறிவு அமைப்பின் (IB - Intelligence Bureau) இயக்குனரொக மூத்த இந்தியக் கொேற்பணி 

அதிகொரியொன அரவிந்த் குைொர ்என்பேமர ைத்திய அரசு நியமிதத்ுள்ளது.  

❖ இேரக்ளது பபயரக்ள் பிரதைர ் தமைமையிைொன நியைனங்களுக்கொன அமைசச்ரமேக் 

குழுவினொை் இறுதி பசய்யப்பட்டன. இந்த நியைனங்களுக்கொன அமைசச்ரமேக் குழுவிை் 

உள்துமற அமைசச்ருை் அடங்குேொர.் 

❖ ைத்திய அரசு நிதி ஆவயொக்கின் தமைமை நிரே்ொக அதிகொரியொன அமிதொப் கொந்த் 

என்பேரின் பதவிக் கொைத்மத வைலுை் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிதத்ுள்ளது. 

 

ஊட்டெெ்த்து அறிக்னக 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் உலக உைவுத ் திட்டம் மற்றும் மத்திய புள்ளியல் & திட்டச ்

பசயை்படுதத்ுதை் துமற அமைசச்கை் ஆகிய இரண்டுை் இமணந்து ஊடட்சச்தத்ு 

அறிக்மக ஒன்மற பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது படட்ினிமய முடிவுக்குக் பகொண்டு ேருேதற்கொன இரண்டொேது நீடித்த 

ேளரச்ச்ிக்கொன இைக்குகமள அமடதலுக்கொன நொட்டின் பசயை்பொடுகள் குறிதத்ு ஆய்வு 

பசய்தது. 

❖ இது 5 ேயதிற்குை் கீழுள்ள இந்தியக் குழந்மதகளிை் 4 சதவிகிதக் குழந்மதகள் 2022 ஆை் 

ஆண்டிை் ேளரச்ச்ி குன்றியேரக்ளொக இருப்பர ்என்பமதக் கண்டறிந்துள்ளது.  

❖ பைொத்த ைக்கள் பதொமகயிை் 30 சதவிகித ஏமழகளிமடவய ஆற்றலின் தனி நபர ்

நுகரே்ொனது சரொசரியொக 1811 கிவைொ கவைொரிகளொக (பரிந்துமரக்கப்பட்டது - ஒரு 

நொமளக்கு 2155 கிவைொ கவைொரிகள்) உள்ளது. 

 

5  ீதிபதிகை் – சபாது  ல வழக்குகை் 

❖ சபாது நல வழக்கு விவகாரங்கணள இந்திய உசச் நீதிமன்றத்தின் 5 நீதிபதிகள் 

விசாரிப்பாரக்ள் என்ற ஒரு புதிய பைிப் படட்ியணல இந்திய உசச் நீதிமன்றத் தணலணம 

நீதிபதி ரஞ்சன் யகாகாய் அறிவிதத்ுள்ளார.் 
❖ இதற்கு முன்பு, புதிதாக தாக்கல் சசய்யப்படும் சபாது நல வழக்குகள் இந்தியத் தணலணம 

நீதிபதியினாலும், அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் இருக்கும் மூத்த நீதிபதியினாலும் 

விசாரிக்கப்படட்ு வந்தன. 
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இ ்திய பிரமரின்  ப்பான் பயணம் 

❖ இந்தியப் பிரதமர ் நயரந்திர யமாடி, அவருணடய சக இணையான ஜப்பானியப் பிரதமர ்

ஷின்யசா அயபவுடன் விரிவான யபசச்ுவாரத்்ணத நடத்தினார.் 
❖ ஜப்பானின் யரவா சகாப்தத் சதாடக்கம் மற்றும் யமாடி இரை்டாவது முணறயாக 

பிரதமராகப் பதவியயற்பு ஆகியவற்றின் பிறகு இரு நாடட்ுத் தணலவரக்ளுக்கிணடயய 

நணடசபற்ற முதலாவது சந்திப்பு இதுவாகும். 
❖ அக்யடாபரில் நணடசபறவிருக்கும் ஜப்பானியப் யபரரசர ் நருஹிட்யடாவின் முடிசூடட்ு 

விழாவில் இந்தியக் குடியரசுத் தணலவர ் இராம்நாத் யகாவிந்த் கலந்து சகாள்வார ் என்று 

பிரதமர ்அறிவித்தார.் 
 

உள்ளூரச்மாழிக்கான  சமாழிசபயரப்்பு மீதான நதசியத் திட்டம் 

❖ மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்பத் துணற அணமசச்கம் உள்ளூரச்மாழியில்  

சமாழிசபயரப்்பிற்கான ஒரு பரிந்துணரணய மத்திய அணமசச்ரணவ முன்பு சமரப்்பிக்க 

விருக்கின்றது. 
❖ இது ஆங்கிலம் மற்றும் உள்ளூர ் சமாழி ஆகிய இரை்டிலும் கற்பித்தல் மற்றும் 

ஆராய்சச்ிக் கூறுகணள ஏற்படுதத்ுவதன் மூலம் அணனவரும் அறிவியல் 

சதாழில்நுட்பத்ணத அணுகும்படி சசய்வணத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 
❖ இணத அணடவதற்காக இயந்திர சமாழிசபயரப்்பு மற்றும் மனிதரக்ள் மூலம் 

சமாழிசபயரப்்பு ஆகியவற்ணற கூட்டாக இணைத்துப் பயன்படுத்த அரசு 

திட்டமிடட்ுள்ளது. 
❖ உள்ளூர ் சமாழிக்கான  சமாழிசபயரப்்புத் தவிர, இந்த அணமப்பினால் கை்டறியப்பட்ட 

பிற திட்டங்கள் பின்வருமாறு: 
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o குேொண்டை் எை்மை 

o பசயற்மக நுண்ணறிவு 

o வதசிய பை்லுயிரப்் பபருக்கத் திட்டை் 

o மின்சொர ேொகனங்கள் 

o ைனிதச ்சுகொதொரத்திற்கொன உயிரி – அறிவியை் 

o ஆழ் கடை் ஆய்வு 

 

 

 ல் ெக்தி அபியான் 

❖ ஜூணல 01 ஆம் யததியிலிருந்து தை்ைீரப்் பற்றாக்குணற அதிகமுள்ள 255 மாவட்டங்களில் 

மணழநீர ் யசகரிப்பு மற்றும் நீரப்் பாதுகாப்பு முயற்சிகணள துரிதப்படுதத்ுவதற்காக ஜல் 

சக்தி அபியான் என்றப் பிரசச்ாரத்ணதத் சதாடங்க மத்திய அரசு திட்டமிடட்ுள்ளது.  
❖ 2018 ஆம் ஆை்டில் அமல்படுத்தப்பட்ட கிராம சுவராஜ் அபியான் மாதிரிணயப் பின்பற்றி 

இந்தப் பிரசச்ாரம் சதாடங்கப்பட இருக்கின்றது. 
❖ இந்தப் பிரசச்ாரம் ஜூணல 01 முதல் சசப்டம்பர ்15 வணர சதன்யமற்குப் பருவமணழ சபறும் 

மாநிலங்களில் சசயல்படுத்தப்பட விருக்கின்றது. 
❖ பருவமணழ திரும்புதல்/பின்வாங்குதல் அல்லது வட கிழக்குப் பருவமணழயின் யபாது 

மணழ சபறும் மாநிலங்களில் அக்யடாபர ் 01 முதல் நவம்பர ் 30 வணர இப்பிரசச்ாரம் 

சசயல்படுத்தப்படும். 
❖ Indiawater.gov.in என்ற இணைய தளத்தில் உள்ள நிகழ்வநர கடட்ுப்பொட்டகை் ைற்றுை் 

மகவபசி பசயலிகளின் மூைை் நிகழ்வநரத்திை் இதன் பசயை்பொடுகள் கண்கொணிக்கப்பட 

விருக்கின்றன.  
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காவல்  ினலயங்கைின் தரவரினெ - 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆை்டிற்கான காவல் நிணலயங்களின் தரவரிணசணய மத்திய உள்துணற 

அணமசச்கம் சவளியிடட்ுள்ளது. 
❖ இராஜஸ்தானின் பிகானிர ் மாவட்டத்தில் உள்ள கலு காவல் நிணலயம் நாட்டின் சிறந்த 

காவல் நிணலயமாக தர வரிணசப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 
❖ இத்தரவரிணசயில் அந்தமான் நிக்யகாபாரில் உள்ள யகம்சபல் வணளகுடா காவல் 

நிணலயம் இரை்டாவது இடத்தில் தரவரிணசப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 
❖ தமிழ்நாட்டின் யதனியில் உள்ள சபரியகுளம் காவல் நிணலயம் 8-வது இடத்தில் உள்ளது. 
❖ 2017 ஆம் ஆை்டில் தமிழ்நாட்டின் யகாயம்புதத்ூரில் உள்ள ஆரஎ்ஸ் புரம் காவல் நிணலயம் 

சிறந்த காவல் நிணலயமாக தரவரிணசப்படுத்தப் பட்டிருந்தது. இதற்கு அடுத்த இடங்களில் 

ணஹதராபாத்தின் பஞ்சகுட்டா காவல் நிணலயமும் லக்யனாவின் குடம்பா காவல் 

நிணலயமும் இருந்தன. 
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சபண் குழ ்னதகளுக்கான தற்காப்புப் பயிற்சி 

❖ இந்திய அரசு சமக்ரா சிக்சா என்ற திட்டத்தின் கீழ் சபை் குழந்ணதகளுக்கான தற்காப்புப் 

பயிற்சிணய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
❖ சபை் குழந்ணதகள் மற்றும் சபை்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருவணத 

நிணனவில் சகாை்டு சபை்களின் பாதுகாப்ணப உறுதிபடுதத்ுவதற்காக இத்திட்டம் 

சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 
❖ தற்காப்புப் பயிற்சியானது கஸ்தூரிபா காந்தி பாலிகா வித்யாலயாக்களிலும் 

அளிக்கப்படுகின்றது. 
❖ மத்திய சபை்கள் மற்றும் குழந்ணதகள் நல அணமசச்கத்தின் கீழுள்ள நிரப்யா நிதியின் 

மூலம் இத்திட்டத்திற்காக மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படும். 
❖ “சைக்ரொ சிக்சா” என்பது பள்ளிக் கை்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துமறயினொை் 

பதொடங்கப்பட்ட பள்ளிக் கை்விக்கொன ஒரு ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட திடட்ைொகுை். 

 

20-வது ஆண்டு காரக்ில்  ினனவு தினம் 

❖ கொரக்ிை் வபொரின் 20-ேது ஆண்மட அனுசரிப்பதற்கொக குேொலியர ் விைொனப்பமடத் 

தளத்திை் பை்வேறு நிகழ்சச்ிகமள இந்திய விைொனப் பமட (IAF – Indian Air Force) நடத்தியது. 

❖ இது கொரக்ிை் வபொரின் வபொது ெை்மு கொஷ்மீரின் கொரக்ிை் பகுதியிை் IAFன் புகழ்பபற்ற 

“மடகர ்ஹிை்” தொக்குதை் குறிதத்ு விளக்கிக் கொட்டியது. 

❖ இந்தத ்தொக்குதலிை் இந்திய விைொனப் பமடயின் மிரொெ் – 2000 என்ற விைொனை் முக்கியப் 

பங்கொற்றியது. 

❖ கொரக்ிை் வபொரின் வபொது இந்திய இரொணுேத்தின் “விெய் நடேடிக்மகயின்” ஒரு பகுதியொக 

“சவபத் சொகர”் என்ற ஒரு நடேடிக்மகமய IAF வைற்பகொண்டது. 

 

அரிசி செறிவூட்டப்படல் 

❖ ைத்திய பபண்கள் ைற்றுை் குழந்மதகள் நை அமைசச்கை் “அரிசி பசறிவூட்டை்”  ைற்றுை் 

பபொது விநிவயொக முமறயின் மூைை் அதமன விநிவயொகித்தை் என்பதன் மீதொன ஒரு 

முன்வனொடித் திட்டத்மதத ்பதொடங்கத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ பசறிவூட்டை் என்பது ஊடட்சச்தத்ுக் குமறபொடம்ட எதிரத்த்ுப் வபொரொடுேதற்கொக 

நிமறணவ உண்டொக்குகின்ற ஒரு உத்தியொகுை். 

❖ ேழக்கைொன அமரக்கப்பட்ட அரிசி ேமககளிை் நுண் ஊடட்சச்தத்ுகள் குமறேொக 

உள்ளன. இது கொரவ்பொமஹட்வரட்டின் ஆதொரைொக ைடட்ுவை விளங்குகின்றது. 

❖ அரிசி பசறிவூட்டை் என்பது ஊடட்சச்த்மத அதிகரிப்பதற்கொன ஒரு முக்கியைொன 

ேொய்ப்பொகுை். 

❖ இது மேடட்மின்-A, மேட்டமின்-B1, மேட்டமின்-B12, வபொலிக் அமிைை், இருை்பு ைற்றுை் 

ஜிங்க் ஆகியேற்மறக் பகொண்டுள்ளது. 
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ஒரு நதெம் ஒரு அட்னட 

❖ நுகரவ்ேொர ்விேகொரங்கள், உணவு மற்றும் பபொது விநிவயொகத்திற்கொன ைத்திய அமைசச்ர ்

ராம் விலாஸ் பாஸ்வான் “ஒரு வதசை் ஒரு அடம்ட” திடட்த்மதச ் பசயை்படுதத்ுேதற்கு 

ைத்திய அரசு திட்டமிடட்ுள்ளதொக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ இது நொபடங்கிலுை் உள்ள பபொது விநிவயொக முமறயின் கீழ் இயங்குை் கமடகமள பேளி 

ைொநிைத்மதச ் வசரந்்தேரக்ள் (Migrants – இடப்பபயரே்ொளரக்ள்) அணுகுேமத 

வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்த நடேடிக்மகயொனது பயனொளிகள் கமட உரிமையொளரக்மளச ் சொரந்்திருப்பமதக் 

குமறப்பமதயுை் ஊழமைத் தடுப்பமதயுை் வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

 

டிஜிட்டல் கிராமங்கை் 

❖ பிரதொன் ைந்திரி கிரொமின் டிஜிட்டை் சக்சாரத்்த அபியொன் திட்டத்தின் (PMGDISHA - Pradhan 

Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan) கீழ் ஏறத்தொழ 2.22 வகொடி கிரொை ைக்களுக்கு டிஜிடட்ை் 

கை்வி ேழங்கப்படட்ுள்ளதொக மின்னணு ைற்றுை் தகேை் பதொழிை்நுட்பத் துமற அமைசச்ர ்

ரவி சங்கர ்பிரசொத ்அறிவிதத்ுள்ளொர.் 

❖ ைத்திய அரசு 636 பயிற்சியளிக்குை் பங்குதொரரக்மளப் பதிவு பசய்துள்ளது. 

❖ கிரொைப்புற ைக்கள் 3.5 இைடச்ம் பபொதுச ் வசமே மையங்களிை் 

பயிற்சியளிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ இந்திய இரயிை்வே, கிரொைப்புற நிமையிை் ஒளியியை் இமழ அமைப்மப ஏற்படுத்தி, 

இத்திட்டத்மத வைலுை் ஊக்கப்படுதத்ுை் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. 

 

 

காெ ந ாய் ஒழிப்பு 

❖ நொபடங்கிலுை் கொச வநொய் ஒழிப்பு ைற்றுை் அதற்குச ் சிகிசம்சயளிப்பு ஆகியவற்றுக்கு  

உதவுேதற்கொக உைக ேங்கியுடன் 400 மிை்லியன் டொைர ்ைதிப்பிைொன கடன் ஒப்பந்தத்திை் 

இந்தியொ மகபயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டை் 2025-ஆை் ஆண்டிை் இந்தியொவிை் கொச வநொய் ஒழிப்பிற்கொன அரசின் வதசிய 

யுத்திசொர ்திட்டத்திற்கு உதவுை். 

❖ இந்தியொவிை் ஒே்பேொரு ஆண்டுை் கொச வநொயினொை் ஏறத்தொழ 5 இைடச்ம் ைக்கள் 

இறக்கின்றனர.் 
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“பழங்குடியினரிடம் செல்க” பிரெெ்ாரம் 

❖ அவைசொன் குவளொபை் ைற்றுை் இந்தியப் பழங்குடியினக் கூடட்ுறவுச ் சந்மதயிடை் 

ேளரச்ச்ிக் கட்டமைப்பு (TRIFED - Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) 

ஆகியேற்றுடன் இமணந்து “பழங்குடியினரிடை் பசை்க” என்ற ஒரு பிரசச்ொரத்மத 

பழங்குடியின விேகொரங்களுக்கொன ைத்திய இமண அமைசச்ர ் வரணுகொ சிங் 

பதொடங்கியுள்ளொர.் 

❖ இந்தக் கூட்டொண்மைப் பிரசச்ொரைொனது TRIFED ைற்றுை் 700ற்குை் வைற்பட்ட இந்தியப் 

பழங்குடியினரக்ளின் சமூகப் பபொருளொதொர நைன்களுக்கு உதவுதை், 

பழங்குடியினரக்ளின் மகதப்தொழிை்கள் மற்றும் கமைகமள ஊக்கப்படுதத்ுதல் ைற்றுை் 

அணதப் பற்றிய விழிப்புணரம்ே ஏற்படுதத்ுதல் யபான்றவற்ணற  யநாக்கங்களாகக் 

பகொண்டுள்ளது. 

TRIFED 

❖ 1987 ஆை் ஆண்டிை் TRIFED உருேொக்கப்படட்து.  

❖ இது ைத்தியப் பழங்குடியின விேகொரங்கள் அமைசச்கத்தின் கீழ் இயங்குை் வதசிய 

அளவிைொன ஒரு தமைமை அமைப்பொகுை். 

❖ இது திை்லிமயத் தமைமையிடைொகக் பகொண்டு 13 பிரொந்திய அலுேைகங்கமளக் 

பகொண்டுச ்பசயை்படுகின்றது. 

❖ இது பழங்குடியினராை் கொடுகளிலிருந்துப் பபறப்படட் அை்ைது வசகரிக்கப்படட் 

பபொருடக்ளுக்கு நியொயைொன விமைமய ேழங்குேமத யநாக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

 

 

 

ெரவ்நதெெ ்செய்திகள் 

 ாணய (கரன்சி) கண்காணிப்புப் பட்டியல் 

❖ அசமரிக்காவின் டிரம்ப் நிரவ்ாகம், தனது முக்கியமான வரத்்தகப் பங்காளரக்ளின் 

நொணய (கரன்சி) கண்கொணிப்புப் பட்டியலிலிருந்து இந்தியொ ைற்றுை் சுவிடச்ரை்ொந்து 

ஆகிய நொடுகமள நீக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தப் படட்ியலிை் சீனொ, பெரை்னி, ெப்பொன், பதன் பகொரியொ ஆகிய நொடுகள் பதொடரந்்து 

நீடிக்கின்றன. 

❖ இந்தப் பட்டியலிை் இந்தியொ 2018 ஆை் ஆண்டிை் இமணக்கப்பட்டது. 

❖ இதன் விமளேொக 2018 ஆை் ஆண்டிை் இந்தியொவின் அந்நிய பசைேொணி பகொள்முதலின் 
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அளவு ைற்றுை் சகாள்முதல் யமற்சகாள்ளப்படும் கொைை் ஆகியமே குமறந்திருந்தன.  

 

SCO-ன் இரண்டாவது சவகு ன ஊடகக் கூட்டம் 

❖ ஷாங்காய் ஒதத்ுணழப்பு அணமப்பின் (SCO - Shanghai Cooperation Organization) இரண்டொேது 

பேகுென ஊடகக் கூடட்ை் பிஷ்பகக்கிை் (கிரக்ிஸ்தொனின் தமைநகரை்) நடத்தப்படட்து. 

❖ SCO உறுப்பு நொடுகமளச ் வசரந்்த பேகுென ஊடக அமைப்புகளுக்கிமடவய 

கூட்டிமணவுகமள பேற்றிகரைொக  ஏற்படுதத்ுேதற்கு ேலியுறுதத்ுை் “ஊடகக் கூட்டத்தின் 

தீரை்ொனத்மத” அதன் உறுப்பு நொடுகள் ஏற்றுக் பகொண்டன. 

❖ இந்தியொவின் சொரப்ொக ைத்திய தகேை் ஒளிபரப்புத் துமறயிலிருந்து ஒரு பிரதிநிதி இந்த 

சரே்வதசக் கூடட்த்திை் இந்தியாணவப் பிரதிநிதிதத்ுவப் படுதத்ுகின்றார.்  

SCO மற்றும் SCO சவகு ன ஊடகக் கூட்டம் 

❖ SCO என்பது யுயரசியாவின் அரசியல், சபாருளாதார மற்றும் பாதுகாப்புக் 

கூட்டிணைவாகும். 

❖ இது 2001 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 15 அன்று சீனாவின் ஷாங்காயில் சதாடங்கப்படட்து. 
❖ இது சீனா, கஜகஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், ரஷ்யா, தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான் 

ஆகிய நாடுகளினால் உருவாக்கப்பட்டது. 
❖ தற்சபாழுது இது 8 உறுப்பு நாடுகள் மற்றும் 4 பாரண்வயாளர ்நாடுகணளக் சகாை்டுள்ளது. 
❖ 2018 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 01 அன்று சீனாவின் சபய்ஜிங்கில் முதலாவது SCO ஊடக மாநாடு 

நடத்தப்படட்து. 
❖ இது SCO அணமப்பில் உள்ள உறுப்பு நாடுகளுக்கிணடயய சவகுஜன ஊடகத் துணறயில் 

பரிமாற்றம் மற்றும் ஒதத்ுணழப்பு ஆகியவற்ணற வலுப்படுதத்ுவணத யநாக்கமாகக் 

சகாை்டுள்ளது.  
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“மாற்றத்திற்கான வணிக  ினல” குறித்த அறிக்னக 

❖ சரவ்யதசத் சதாழிலாளர ்அணமப்பு (International Labour Organization - ILO), தனது இரை்டாவது 

சரவ்யதச அறிக்ணகயான, “ேணிகை் ைற்றுை் வைைொண்மையிை் பபண்கள்: 

ைொற்றத்திற்கொன ேணிக நிமை” என்ற ஒரு அறிக்மகமய பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்மகயொனது ஆய்வு பசய்யப்படட் நிறுேனங்களிை் பாதிக்குை் வைைொன 

நிறுேனங்களிை் ஆரம்ப நிமையிைொன வைைொண்மைப் பதவிகளிை் 30 சதவிகித பபண்கள் 

ைடட்ுவை பைியில் உள்ளமதக் கொடட்ுகின்றது. 

❖ ஆசிய ைற்றுை் பசிபிக் பகுதிகளிை் ைடட்ுை், பபண் பதொழிைொளர ்சக்தியின் பங்பகடுப்பின் 

சரொசரி விகிதை் 1991 ஆை் ஆண்டிை் 52.9 லிருந்து 2018 ஆை் ஆண்டிை் 45.3 சதவிகிதைொகக் 

குமறந்துள்ளது. அதொேது 7.6 சதவிகிதை் புள்ளிகள் குமறந்துள்ளது.  

 

வரியில்லா இறக்குமதித் திட்டத்திற்கான தகுதி   ீக்கம் 

❖ வை 31 அன்று ேளரந்்து ேருை் நொடுகளுக்கொன ேரியிை்ைொ இறக்குைதித ் திட்டத்திற்கொன 

இந்தியொவின் தகுதி நிமைமய அபைரிக்கொ நீக்கியுள்ளது. 

❖ அபைரிக்க ேரத்்தக சட்டங்கள் பதொடரப்ொனேற்றின் கீழ் அபைரிக்க நிறுேனங்களுக்கு 

“அதன் சந்மதகளுக்கு நியொயைொன ைற்றுை் ஏற்றுக் பகொள்ளக் கூடிய ஒரு அணுகமை 

ேழங்குை்” என்ற உத்தரேொதத்மத இந்தியொ அளிக்கொததன் கொரணைொக அபைரிக்கொ 

இந்நடேடிக்மகமய எடுதத்ுள்ளது. 

❖ இதன்படி, 2019 ஆை் ஆண்டு ெூன் 05 ஆை் வததியன்று இந்தியொவிற்கொன அதன் 

முன்னுரிமை ேரத்்தக முமறமய நீக்க அபைரிக்கொ முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ இந்த ேரியிை்ைொத் திட்டத்தின் மிகப்பபரிய பயனொளி இந்தியொ ஆகுை். இத்திட்டத்தின் கீழ் 

ேரியிை்ைொைை் 120 நொடுகமளச ் வசரந்்த சிை இறக்குைதிப்  பபொருடக்ள் 

அபைரிக்கொவிற்குள் நுமழகின்றன. 

 

சிறப்புக் காஷ்மீர் தூதர ்

❖ இஸ்ைொமிய ஒதத்ுமழப்பு அமைப்பொனது (OIC - Organisation of Islamic Cooperation) சவுதி 

அவரபியொமேச ்வசரந்்த யூபசப் அை்வடொபபக் என்பேமர ெை்மு கொஷ்மீருக்கொன சிறப்புத் 

தூதரொக அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ இதன் மூைை் இந்த அணமப்பொனது கொஷ்மீர ் மீதொன இந்தியொ - பொகிஸ்தொன் 

பிரசச்ிமனயிை் தமையிடட்ு, தீரவ்ு கொண்பமத யநாக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ சவுதி அவரபியொவின் பைக்கொவிை் நமடபபற்ற OIC உறுப்பு நொடுகளின் 14-ேது இஸ்ைொமிய 

சந்திப்பின் வபொது இந்த முடிவு எடுக்கப்படட்து. 

❖ இந்தியொ இதற்கு கடுை் எதிரப்்மபப் பதிவு பசய்துள்ளது. 

OIC 

❖ OIC என்பது 1969 ஆை் ஆண்டிை் உருேொக்கப்படட் ஒரு சரே்வதச அமைப்பொகுை். 
❖ இது 57 உறுப்பு நொடுகமளக் பகொண்டுள்ளது. இது சவுதி அயரபியாவின் பெட்டொணவ 

தமைமையிடைொகக் பகொண்டுள்ளது. 
❖ இதன் வநொக்கை் உைபகங்கிலுை் உள்ள முஸ்லீை்களின் நை்ேொழ்வு ைற்றுை் 

பசயை்பொடுகமள உறுதி பசய்ேது ைற்றுை் அேரக்ளின் நைன்கமளப் பொதுகொப்பதொகுை். 
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G-20 அனமெெ்ரனவ மட்டத்திலான ெந்திப்பு 

❖ வரத்்தகம் மற்றும் டிஜிடட்ல் சபாருளாதாரம் மீதான G-20 அணமசச்ரணவ மட்டத்திலான 

சந்திப்பு ஜப்பானிய நகரான சுகுபாவில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ G-20-ல், தனது முதலாவது சுழல் முணறயிலான தணலவர ்பதவிணய ஜப்பான் ஏற்றது.  

❖ G-20-ன் தற்யபாணதய தணலவர ்சின்யசா அயப ஆவார.் 

❖ இந்தச ் சந்திப்பின் யபாது டிஜிட்டல் மயமாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் குறிதத்ும் 

அணனவணரயும் உள்ளடக்கிய, புத்தாக்கத் தன்ணம மற்றும் மனிதணன ணமயமாகக் 

சகாை்ட எதிரக்ால சமுதாயமான “சமூகம் 5.0” ஆகியவற்ணற அணடய அது எவ்வாறு 

உதவும் என்பது குறிதத்ும் விவாதிக்கப்படட்து.  

G-20 பற்றி 

❖ G-20 (20 நாடுகள் சகாை்ட ஒரு குழு) என்பது 19 நாடுகள் மற்றும் ஐயராப்பிய ஒன்றியம் 

ஆகியவற்ணறச ் யசரந்்த அரசாங்கங்கள் மற்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநரக்ளுக்கான ஒரு 

சரவ்யதச மன்றமாகும்.  

❖ இது 1999 ஆம் ஆை்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

❖ G-20 சபாருளாதாரம் பின்வருவனவற்ணறக் சகாை்டிருக்கின்றது: 

o சமாத்த உலக உற்பத்தியில் 90% 

o உலக வரத்்தகத்தில் 80 சதவிகிதம் (அல்லது ஐயராப்பிய ஒன்றிய 

நாடுகளுக்கிணடயயயான வரத்்தகம், 75%)   

o உலக மக்கடச்தாணகயில் மூன்றில் இரை்டு மடங்கு 

o உலக நிலப்பரப்பில் ஏறத்தாழ பாதியளவு நிலப்பரப்பு  

 

 

கடலிலிருந்து ஏவு வாகனம் (ராக்சகட்) 

❖ முதன்முணறயாக சன்யடாங் மாகாைத்தின் மஞ்சள் கடலில் உள்ள நகரக்கூடிய ஏவு 

தளத்திலிருந்து “லாங் மாரச் ்11” என்ற ஒரு ஏவு வாகனத்ணத சீனா ஏவியுள்ளது. 
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❖ ஒரு மிதக்கும் தளத்திலிருந்து சுற்றுவட்டப் பாணதக்கு சசயற்ணகக் யகாள்கணள சசலுதத்ும் 

திறணன இதுவணர அசமரிக்கா மற்றும் இரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் மடட்ுயம சவற்றிகரமாக 

பரியசாதணன சசய்துள்ளன. 

 

உலக மாற்றுத் திறனாளிகள்  ெந்திப்பு 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 06 முதல் ஜுன் 08 வணர அரச்ஜன்டினாவின் பியூனஸ் அயரஸ்ில் 2-

வது உலக மாற்றுத் திறனாளிகள்   சந்திப்பு (Global Disability Summit) நடத்தப்படட்து. 

❖ இந்தியாவின் சாரப்ாக மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்புத் துணற அணமசச்ரான 

தாவரச்ந்த் சகலாட் தணலணமயிலான குழு பங்யகற்றிருக்கின்றது. 
❖ இந்தச ் சந்திப்பு மாற்றுத் திறனாளி  நபரக்ள் சுதந்திரமான மற்றும் சகௌரவமான 

வாழ்க்ணகணய வாழ்வதற்கான வழிமுணறணய உருவாக்க முயற்சிக்கின்றது.  
 

நதசிய  லன் 

❖ வதசிய நைனுக்கொன திட்டமுமற 2031 என்ற ஒன்ணற ஐக்கிய அரபு அமீரக அமைசச்ரமே 

ஏற்றுக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டை் அதிக அளவிைொன முக்கியைொன குறிக்வகொள்கள் மற்றும் முன்பனடுப்புகள் 

ஆகியேற்றின் மூைை் ேொழ்க்மகத் தரத்திை் உைகத் தமைணம நாடாக, அந்த நொடம்ட 

உருேொக்குேமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துமண அதிபர,் பிரதைர ்ைற்றுை் துபொய் ஆட்சியொளரொன வஷக் 

முகைது பின் ரசீத் அை் ைக்வடொை் என்பேர ் அபுதொபியிை் இத்திட்டத்மத 

அறிமுகப்படுத்தினொர.் 

 

சமக்சிநகா ெரவ்நதெ புத்தகக் கண்காட்சி 

❖ சமக்சியகாவில் நணடசபற்ற 33வது சகௌதலஜாரா சரவ்யதச புத்தகக் கை்காட்சியில் 

“சிறப்பு விருந்தினர ்நொடொக” இந்தியொ வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் புத்தகக் கண்கொட்சியிை் இந்தியக் கொட்சிக் கூடை் 35 இந்திய எழுத்தொளரக்ள், 

கமைஞரக்ள், நொட்டின் பண்மடயக் கொை ேரைொறு ைற்றுை் கைொசச்ொரப் பொரை்பரியை் 

ஆகியேற்மறக் கொட்சிப்படுத்த விருக்கின்றது. 

இ ்தக் கண்காட்சினயப் பற்றி 

❖ பகௌதைெொரா சரே்வதச புத்தகக் கண்கொட்சி என்பது அபைரிக்கொவின் மிகப்பபரிய 

புத்தகக் கண்கொட்சியொகுை். 

❖ பிரொங்பரட்் புத்தகக் கண்கொட்சிக்குப் பின்பு உைகின் இரை்டாவது மிகப்பபரிய புத்தகக் 

கண்கொட்சி இதுேொகுை்.  

❖ இது 1987 ஆை் ஆண்டிை் பகௌதைெரொ பை்கமைக் கழகத்தினொை் பதொடங்கப்படட்து. 

❖ 1993 ஆை் ஆண்டிை் அதன் முதைொேது சிறப்பு விருந்தினர ்நொடு பகொைை்பியொ ஆகுை்.  
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CICA 

❖ தஜிகிஸ்தொனின் துசான்வபயிை் நமடபபற்ற ஆசியாவிற்கான கலந்துணரயாடல் மற்றும் 

நம்பிக்ணகக் கட்டணமப்பு நடவடிக்ணககள் (CICA - Conference on Interaction and Confidence 

Building Measures in Asia) என்ற கருத்தரங்கின் 5-ேது பதிப்பில் இந்திய பேளியுறவுத் துமற 

அமைசச்ர ்S. பெய்சங்கர ்கைந்து பகொண்டொர.் 

❖ இந்த ைொநொட்டின் கருதத்ுரு, “பொதுகொப்பொன ைற்றுை் மிக ேளைொன CICA 

பிரொந்தியத்திற்கொன ஒரு பங்கிடப்பட்ட பதொமைவநொக்குப் பொரம்ே” என்பதொகுை். 

CICA 

❖ CICA என்பது ஆசியொவிை் அமைதி, பொதுகொப்பு ைற்றுை் நிமைப்புத் தன்மை ஆகியேற்மற 

ஊக்குவிப்பதற்கு ஒதத்ுமழப்மப வைை்படுதத்ுேதற்கொக பை நொடுகள் பகொண்ட ஒரு 

ைன்றைொகுை். 

❖ குமறந்த படச்ம் எந்த ஒரு நாடும் அதன் ஒரு பகுதிமய ஆசியொவில் சகாை்டிருந்தால்  

CICA-ை் உறுப்பினர ்நொடொக ஆேதற்கு அது தகுதியுமடயதொகுை். 

❖ இது 1999 ஆை் ஆண்டிை் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதன் தமைமையகை் கெகஸ்தொனின் நூர ்

சுை்தொனிை் உள்ளது. 

❖ இந்த அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து இந்தியொ இதிை் உறுப்பு நொடொக உள்ளது.  

 

SCO ெ ்திப்பு 

❖ கிரக்ிஸ்தானின் தணலநகரான பிஷ்சகக்கில் நணடசபற்ற ஷாங்காய் ஒதத்ுணழப்பு 

அணமப்பு (SCO - Shanghai Cooperation Organisation) மாநாட்டில் இந்தியப் பிரதமர ் நயரந்திர  

யமாடி கலந்து சகாை்டார.்  

❖ வதரத்லுக்குப் பிறகு பிரதைரொகப் பதவிவயற்ற பின்பு இேருமடய முதைொேது பன்னொடட்ுப் 

பங்பகடுப்பு இதுேொகுை். 

❖ அவர ்SCO-ன் பிரொந்தியத் தீவிரேொத எதிரப்்பு அமைப்பின் கீழ் (Regional Anti-Terrorist Structure 

- RATS) சரே்வதசத ் தீவிரேொதத்திற்கு எதிரொக ஒருங்கிமணந்த நடேடிக்மககமள 

வைற்பகொள்ளுைொறு உறுப்பு நொடுகமளக் வகடட்ுக்  பகொண்டுள்ளார.் 

SCO 

❖ SCO என்பது அரசொங்கங்களுக்கிமடவயயொன ஒரு நிரந்தர சரே்வதச அமைப்பொகுை். 

❖ இது ஒரு யுவரசியொவின் அரசியை், பபொருளொதொர ைற்றுை் பொதுகொப்புக் கூட்டிமணேொகுை். 

❖ இது 2001 ஆை் ஆண்டிை் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு முன்பு ஷொங்கொய் 5 என்ற அணமப்பாக 

இது  பசயை்பட்டது. 

❖ SCO-ன் முதன்மையொன முடிபேடுக்குை் அமைப்பு உறுப்பு நொடுகளின் தமைேரக்மளக் 

பகொண்ட குழுேொகுை். 

❖ இது 8 நிரந்தர உறுப்பு நொடுகமளக் பகொண்டுள்ளது. 
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❖ SCO-ை் பொரம்ேயொளர ் நொடுகளொக ஆப்கொனிஸ்தொன், பபைொரஸ், ஈரொன் ைற்றுை் 

ைங்வகொலியொ ஆகிய நொடுகள் உள்ளன. 

 

கிம்பரல்ி செயல்முனற 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 17 முதல் ஜுன் 21 வணர கிம்பரல்ி சசயல்முணறயின் கூட்டத் சதாடர ்

சந்திப்பானது இந்தியாவினால் மும்ணபயில் நடத்தப்படட்ுக் சகாை்டிருக்கின்றது. 

❖ கிம்பரல்ி சசயல்முணற என்பது ஒழுங்கற்ற ணவரங்களின் வரத்்தகங்கணள 

ஒழுங்குபடுதத்ும் ஒரு சரவ்யதச சான்றளிப்புத் திட்டமாகும். இது பிரசச்ிணனணய 

ஏற்படுதத்ும் அல்லது வன்முணறணயத் தூை்டும் ணவரங்களின் வரத்்தகத்ணதத் தடுப்பணத 

யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 
❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 01 முதல் கிம்பரல்ி சசயல்முணற சான்றளிப்புத் திட்டத்தின் (KPCS 

- Kimberley Process Certification Scheme) தமைேரொக இந்தியொ உள்ளது. 

❖ வன்முணறக்கான அல்லது இரத்த மேரங்கள் என்பது வதரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

அரசொங்கங்கமள வீழ்தத்ுேதற்கொகவுை் கிளரச்ச்ியொளரக்ளுக்கு நிதியுதவி 

அளிப்பதற்கொகவுை் ஆப்பிரிக்கொவிை் ஆயுதவைந்திய கிளரச்ச்ியொளரக்ளொை் 

பயன்படுத்தப்படுை் ஒழுங்கற்ற மேரங்களொகுை்.  

முகநூல் சமய் ிகர்  ாணயம் 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டில் “லிப்ரொ” என்ற ஒரு பைய்நிகர ் நொணயத்மத பேளியிட முகநூை் 

நிறுவனம் திட்டமிடட்ுள்ளது. இது மின்னணு ேணிகை் ைற்றுை் சரே்வதசப் பண 

ேழங்கீடுகளிலுை் ஈடுபட முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ தனது புதிய டிஜிடட்ை் நொணயத்மத நிரே்கிக்கவிருக்குை் பெனீேொவிை் உள்ள லிப்ரொ 

ைன்றை் என்ற நிறுேனத்துடன் 28 பங்கொளரக்மள இது இமணதத்ுள்ளது. 

❖ முகநூை் நிறுேனை் லிப்ரொக்கமளச ் வசமிக்க, பசலுத்த ைற்றுை் பசைவிட யவை்டி  

டிஜிடட்ை் பணப்மபகமள அளிக்கவிருக்குை் காலிப்ரொ என்ற ஒரு துமண நிமை 

அமைப்மப உருேொக்கியிருக்கின்றது. 

❖ முகநூளின் தகேலின் படி, வரொைன் எமட அளவீடுகள், நீதிக்கொன வெொதிட அமடயொளை் 

ைற்றுை் சுதந்திரத்திற்கொன பிபரஞ்சு ேொரத்்மத ஆகியேற்றினொை் ஈரக்்கப்படட்ு “லிப்ரொ” 

என்று அதற்குப் பபயரிடப்படட்ுள்ளது.  
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அனனவருக்குமான துப்புரவு  

❖ “குடிநீர,் துப்புரவு ைற்றுை் உடை் நை இயை் : 2000 – 2017 : பொகுபொடுகள் மீதொன சிறப்புக் 

கேனை்” என்ற ஒரு அறிக்ணக சமீபத்தில் சவளியிடப்பட்டது.  

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் குழந்ணதகள் நிதியம் (UNICEF - United Nations Children’s Fund) ைற்றுை் 

உைக சுகொதொர அமைப்பு (WHO - World Health Organization) ஆகியேற்றினொை் 

பேளியிடப்பட்டது.  

முக்கிய அம்ெங்கை் 

❖ உைகை் முழுேதுை் 2.2 பிை்லியன் ைக்கள் பொதுகொப்பொன குடிநீர ்கிமடக்கொைை் உள்ளனர.் 

❖ 4.2 பிை்லியன் ைக்கள் சுகொதொரச ் வசமேகமளப் பபற முடியொைலுை் 3 பிை்லியன் ைக்கள் 

அடிப்பமடயொன மககழுவும் ேசதிகமளப் பபறொைலுை் உள்ளனர.் 

❖ உைபகங்கிலுை் உள்ள 650 மிை்லியன் ைக்கள் 2000 ைற்றுை் 2017 ஆை் 

ஆண்டுகளுக்கிமடவயத் திறந்தபேளிக் கழிப்பிட முமறமய நிறுதத்ியுள்ளனர.் இதிை் 

மூன்றிை் இரண்டு பங்கினர ்இந்தியொமேச ்வசரந்்தேரக்ள் ஆவர.்  

❖ ஆனொை் 44 சதவிகித இந்தியக் குடுை்பங்கள் ைடட்ுவை குழொய் மூலமான குடிநீணரப்  

பபறுகின்றன.  

 

சிப்ரி ஆண்டறிக்னக 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டில் சிப்ரி ஆை்டறிக்ணகயின் சிறப்பம்சங்கணள ஸ்டாக்யஹாம் சரவ்யதச 

அணமதி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) 

பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது வபொரக்் கருவிகள், ஆயுதக் குமறப்பு ைற்றுை் சரே்வதசப் பொதுகொப்பு ஆகியேற்மற 

ைதிப்பிடுகின்றது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் பதொடக்கத்திை் அபைரிக்கொ, இரஷ்யொ, ஐக்கிய இரொெ்ஜியை், பிரொன்ஸ், 

சீனொ, இந்தியொ, பொகிஸ்தொன், இஸ்வரை் ைற்றுை் ேட பகொரியொ ஆகிய நொடுகள் 13,865 அணு 

ஆயுதங்கமளக் பகொண்டிருந்தன. 

❖ இந்த அறிக்மகயொனது இந்தியொ 2018 ஆை் ஆண்டில் சகாை்டிருந்தணதப் வபொைவே       2019 

ஆை் ஆண்டிலும் 130-140 இதர வபொரக்்கருவிகணளக் சகாை்டிருக்கின்றது என்று 

கூறுகின்றது.  
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பல்கனலக்கழக தரவரினெ 

❖ சமீபத்திய QS உைக பை்கமைக்கழக தரேரிமசகளின் பட்டியலிை் அபைரிக்கொவிை் உள்ள 

மாசாசுபசடஸ்் பதொழிை்நுட்ப நிறுேனை் முதலிடத்திை் தரேரிமசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியப் பை்கமைக் கழகங்களின் தரேரிமசப் பட்டியலிை் முை்மபயிை் உள்ள இந்தியத் 

பதொழிை்நுட்ப நிறுேனை் முதலிடத்திை் உள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலிை் முதை் 500 இடங்களிை் 9 இந்தியப் பை்கமைக் கழகங்கள் உள்ளன. 

❖ பபங்களூருவிை் உள்ள இந்திய அறிவியை் நிறுேனை், ஐந்தொண்டு கொைத்திை் 1,00,000க்குை் 

வைற்பட்ட முமற அதன் ஆரொய்சச்ி வைற்வகொள் கொட்டப்பட்ட முதை் இந்திய நிறுேனை் 

ஆகுை்.  

 

 

ஹாங்காங் நபாராட்டம் 

❖ ஹாங்காங்கிலிருந்து சீனாவிற்கு நாடு கடத்துவதற்கு அனுமதிக்கும் ஒரு 

பரிந்துணரக்கப்படட்  மயசாதாணவ ஹாங்காங் தணலவரான யகரி லாம் 

காலவணரயணறயின்றி ஒத்தி ணவத்துள்ளார.் 

 

❖ பரிந்துணரக்கப்படட் நாடு கடத்துதல் மயசாதாவானது ஹாங்காங் நாடட்ுடன் நாடு 

கடத்துதல் ஒப்பந்தம் சசய்யப்படாத  பகுதிகளுக்கு குற்றவாளிகணள நாடு 

கடத்துவதற்காக ஹாங்காங் அரணச அனுமதிக்கின்றது. 
❖ ஹாங்காங்கில் சீனாவின் ஆதிக்கத்ணத இந்த மயசாதா அதிகரிக்கும் என்று சிவில் சமூக 
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அணமப்புகள் மற்றும் ஹாங்காங்கின் மக்களாட்சிக்கு ஆதரவளிக்கும் ஆரவ்லரக்ள் 

எசச்ரிக்ணக விடுதத்ுள்ளனர.்  
❖ 1997 ஆம் ஆை்டு ஹாங்காங் பிரிட்டிஷ் நாட்டினால் சீனாவிற்கு வழங்கப்பட்ட யபாது, 

பிரிட்டிஷ் சட்டத்தின்படி, ஹாங்காங் முழுவதும் துணைநிணல  தன்னாட்சிப் பகுதி 

சகாை்ட  நகரமாக சதாடரும் என்று ஒப்புக் சகாள்ளப்படட்து. 
❖ சீனா மற்றும் ஹாங்காங் ஆகியவற்றிற்கிணடயய தற்சபாழுதுள்ள “ஒரு வதசை் இரண்டு 

நிரே்ொகை்” என்ற ைொதிரிமய இசச்ட்டை் சிமதக்கவிருக்கின்றது. 
 

குத்தி மநொதா 

❖ வநபொள அரசின் சரச்ம்சக்குரிய “குத்தி ைவசொதொமே” (Guthi Bill) நீக்கக் வகொரியும் அதற்கு  

எதிரப்்பு பதரிவிதத்ுை் ஆயிரக்கணக்கொன ைக்கள் யபாராட்டம் நடத்தினர.் 

❖ குத்திகள் என்பமே பொரை்பரிய சமூகப் பபொருளொதொர அறக்கட்டமள நிறுேனங்களொகுை்.  

❖ இமே சொகுபடி பசய்யப்படட் அை்ைது குத்தணகக்கு விடப்பட்ட நிை உணடணமகளின் 

ேருைொனத்மதப் பயன்படுத்தி சையை், பபொதுச ் வசமே அை்ைது சமூகப் பணிகமள 

பசய்கின்றன. 

❖ யநபொள அரசொனது இவற்ணறத் வதசிய ையைொக்க திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த நடேடிக்மகயொனது வநபொளத்தின் பை நூற்றொண்டுகள் பழமையொன கைொசச்ொரை் 

ைற்றுை் ைரபுகளுக்கு அசச்ுறுத்தைொகவுை் நிை ஆக்கிரமப்பாளரக்ளுக்கு  ஆதரேொகவுை் 

இருக்குை் என ைக்கள் இதற்கு  எதிரப்்பு பதரிவித்தனர.்  

 

ெவுதி அநரபியா 

❖ நிதியியை் நடேடிக்மகப் பணிக் குழுவிை் (FATF - Financial Action Task Force) முழு உறுப்பினர ்

அங்கீகாரம் ேழங்கப்படட் முதைொேது அயரபிய நாடு சவுதி அவரபியா ஆகும்.  

❖ 2015 ஆை் ஆண்டிை் சவுதி அவரபியொ இந்தக் குழுவிை் பொரம்ேயொளர ் அங்கீகாரத்ணதப் 

பபற்றது. 

FATF 

❖ FATF என்பது நிதி வைொசடி எதிரப்்பு ைற்றுை் தீவிரேொதத்திற்கு நிதி அளித்தமைத் 

தடுப்பதற்கொக தரங்கமள நிரண்யிக்குை் ஒரு சரே்வதச அமைப்பொகுை். 

❖ இது 1989 ஆை் ஆண்டிை் உருேொக்கப்படட்து. இதன் தமைமையகை் பிரான்சு தணலநகர ்

பொரீஸிை் உள்ளது. 

❖ இது 37 உறுப்பு நொடுகள் ைற்றுை் வணளகுடா ஒதத்ுமழப்பு ஆமணயை் ைற்றுை் ஐவரொப்பிய 

ஆமணயை் ஆகிய 2 பிரொந்திய அமைப்புகமளக் பகொண்டுள்ளது. 

 

ஆை் கடத்தல் 

❖ அபைரிக்க அரசுத ் துமறயொனது சரே்வதச பதொழிைொளர ் அமைப்பின் தரவுகமள 

அடிப்பமடயொகக் பகொண்டு 2019 ஆை் ஆண்டிற்கொன “ஆள் கடத்தை்” மீதொன தனது 

அறிக்மகமய பேளியிடட்ுள்ளது. 
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❖ நொட்டின் கடத்தை் அளவுவகொலிை் “நிணல 2” என்ற இடத்தில் இந்தியா தரேரிமசப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ “பொலிரவ்ைொ நமடமுமற” என்பது ஆள்கடத்தமை, குறிப்பொக பபண்கள் ைற்றுை் 

குழந்மதகள் கடத்தமைத ்தடுப்பது, முறியடிப்பது ைற்றுை் குற்றேொளிகமள தண்டிக்குை் 

வநொக்கை் பகொண்ட ஒரு சரே்வதச அமைப்பொகுை். 

❖ இது ஐக்கிய நொடுகளினொை் 2000 ஆை் ஆண்டிை் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான இலவெ நுனழவு இனெவு 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீகரகமானது சபற்யறாரக்ளுடன் அந்நாட்டிற்குச ் சுற்றுலா வரும் 18 

வயதிற்கு உட்படட் குழந்ணதகளுக்கு நுணழவு இணசவுச ் சீட்டிற்கான கட்டைம் 

வசூலிக்கப்பட மாட்டாது என அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த கட்டைத் தள்ளுபடியானது ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜூணல மாதம் 15 ஆம் யததி முதல் 

சசப்டம்பர ் 15 வணரயிலான காலகட்டதத்ில் அமீரகத்திற்குப் பயைிக்கும் 18 

வயதிற்குடப்ட்ட குழந்ணதகளுக்கு மடட்ுயம சபாருந்தும். 
❖ இந்த விதிவிலக்கானது முதன்முதலில் அந்நாடட்ு அணமசச்ரணவயால் கடந்த ஆை்டு 

சசப்டம்பரில் அறிவிக்கப்படட்து. 
❖ இந்த ஆை்டு இது முதன்முணறயாக சசயல்படுத்தப்படவிருக்கிறது. 

 

கான் குசவஸ்ட் 2019 – வருடா ்திர இராணுவப் பயிற்சி 

❖ வருடந்யதாறும் நணடசபறும் பன்னாடட்ு அணமதிப்பணட இராணுவப் பயிற்சியான கான் 

குசவஸ்ட் 2019 ஆனது மங்யகாலியாவில் சதாடங்கியது. 

❖ இது மங்யகாலியா, சீனா, சஜரம்னி மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ட 38 நாடுகளின் 

பங்களிப்ணபக் சகாை்டுள்ளது. 
❖ சபனின், ஸாம்பியா, மால்யடாவா, ருவாை்டா, யடாயகா, இஸ்யரல் மற்றும் யஜாரட்ான் 

ஆகிய ஏழு நாடுகளின் அணமதிப் பணடயானது முதன்முணறயாக இப்பயிற்சியில் 

பங்யகற்கின்றன. 
 

அசமரிக்க பசுனமக் கட்டிட குழுவின் பட்டியல் 

❖ அசமரிக்க பசுணமக் கட்டிடக் குழுவானது இந்தியாவில் அதிகபடச் LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design-ஆற்றை் ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழை் ேடிேமைப்பிை் தமைமை) சொன்றிதழ் 

பபற்ற பசுமைக் கட்டிடங்கமளக் சகாண்ட முதை் 10 ைொநிைங்கமளப் படட்ியலிடட்ுள்ளது.  

❖ இதன் இரண்டொை் பதிப்பு அறிக்மகயின்படி ைகொரொஷ்டிரொ முதலிடத்மதயுை் அதமனத் 

பதொடரந்்து கரந்ொடகொ ைற்றுை் தமிழ்நொடு ஆகிய ைொநிைங்களுை் உள்ளன. 

❖ LEED என்பது நீடித்த தன்மையுடன் கீழ்க்காணும் சிறப்பியை்புகமளக் பகொண்ட 

கட்டிடங்களின் சரே்வதச அமடயொளைொகுை். 

o குமறந்த அளவு கொரப்ன் உமிழ்வு 

o ேளங்கமளப் பொதுகொத்தை் ைற்றுை் பசைவுகமளக் குமறத்தை் 
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o நீடித்த வளங்களுக்கான நணடமுணறகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்தை்  

o ஆவரொக்கியைொன சூழமை உருேொக்குதை். 

 

 

ந ரு னமயம் 

❖ இந்தியக் கலாசச்ார உறவுகள் ஆணையத்தின் (ICCR - Indian Council for Cultural Relations) கீழ் 

பசயை்படுை் இைண்டனின் வநரு மையத்தின் புதிய இயக்குநரொக புகழ்பபற்ற 

எழுத்தொளரொன அமிஷ் திரிபொதி நியமிக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

❖ இேர ்“நொகரக்ளின் இரகசியை்” ைற்றுை் “சீதொ – மிதிைொவின் ைொவீரன்” வபொன்ற புகழ்சபற்ற 

புத்தகங்கமள எழுதியுள்ளொர.் 

❖ வநரு மையை் என்பது ஐக்கிய இரொெ்ஜியத்தின் இைண்டனின் பதற்கு அட்வை பதருவிை் 

அமைந்துள்ள ஒரு கைொசச்ொர மையைொகுை். 

❖ இது இந்தியொ ைற்றுை் ஐக்கிய இரொெ்ஜியத்திற்கிமடவய கைொசச்ொரப் பரிைொற்றத்மத 

ஊக்குவிக்குை் வநொக்கத்துடன் 1992 ஆை் ஆண்டிை் உருேொக்கப்படட்து.  

 

மவுரித்தானியா நதரத்ல் 

❖ வடயமற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான மவுரித்தானியாவில் முதன்முணறயாக யதரத்ல்கள் 

நடத்தப்படட்ன. 
❖ இது 1960 ஆம் ஆை்டில் பிரான்சிடமிருந்து சுதந்திரம் சபற்றது. 
❖ ஆனால் இது இராணுவ சரவ்ாதிகாரிகள் மற்றும் யதரந்்சதடுக்கப்படாத 

அரசாங்கங்களால் ஆளப்படட்து. 
❖ முகமது அவுல்டு கயசாவ்னி என்பவர ்அந்நாட்டின் அதிபராக யதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

வங்கநதெ இரும்புத் தாது 

❖ வங்க யதசத்தில் முதன்முணறயாக தினஜ்பூரின் இசாப்பூர ் கிராமத்தில் இரும்புத்  தாது 

சுரங்கம் கை்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. 
❖ இந்தச ் சுரங்கத்தில் 65 சதவிகிதம் இரும்பு உள்ளது. இது தாதுவின் உயர ் தரத்ணதக் 

குறிக்கின்றது. 
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❖ கனடா, சீனா, பியரசில், ஸ்வீடன்  மற்றும் ஆஸ்தியரலியா ஆகிய சபரும்பாலான நாடுகளில் 

இரும்பானது 50 சதவிகிதத்திற்கும் கீழ் உள்ளது. 
❖ சுரங்கப் பைியானது வங்க யதசத்திற்கு புதிய வருவாணயக் சகாடுக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 
 

ரஷ்யாவிற்கான வாக்கைிக்கும் உரினம  

❖ ஐயராப்பிய ஆணையத்தின் நாடாளுமன்ற சணபயானது இரஷ்யாவின் வாக்களிக்கும் 

உரிணமணய மீை்டும் சபற்றுத் தருவதற்கு ஆதரவாக வாக்களிதத்ுள்ளது.  
❖ ஐந்து ஆை்டுகளுக்கு முன்பு கிரீமியா தீபகற்பத்ணத 2014 ஆம் ஆை்டில் இரஷ்யா 

சட்டவியராதமாக தன்னுடன் இணைத்தது. இதன் பிறகு இரஷ்யாவின் வாக்களிக்கும் 

உரிணம பறிக்கப்பட்டது. 
❖ ஐயராப்பிய ஆணையமானது பிரான்சில் உள்ள ஸ்ட்ராஸ்சபரக்்கிணனத்  

தணலணமயிடமாகக் சகாை்டு 1949 ஆம் ஆை்டில் உருவாக்கப்படட்து.  
❖ இது ஐயராப்பியாவின் மனித உரிணமகள், மக்களாட்சி மற்றும் சட்டப்படியான ஆட்சி 

ஆகியணவ குறிதத்ு விவாதிக்கின்றது. 
 

பண நமாெடி 

❖ யகாமல்  (goAML) அணமப்ணப அறிமுகப்படுத்திய வணளகுடாவின் முதலாவது நாடு ஐக்கிய 

அரபு அமீரகமாகும். 

❖ யகாமல் அணமப்பானது யபாணதப் சபாருள் மற்றும் குற்றங்கள் மீதான ஐக்கிய நாடுகள் 

அலுவலகத்தினால் முணறப்படுத்தப்பட்ட குற்றங்கணளத் தடுப்பதற்காக 

உருவாக்கப்பட்டது.  
❖ இது பை யமாசடி மற்றும் தீவிரவாதத்திற்கு நிதி அளித்தல் ஆகியவற்ணறத் தடுப்பதற்காக 

உறுப்பு நாடுகளின் நிதியியல் நுை்ைறிவுப் பிரிவுகளுக்கு அளிக்கப்படுகின்றது.  

 

 

ஐக்கிய  ாடுகை் பாதுகாப்புெ ்ெனபயில்  தற்காலிக உறுப்பினர ்

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சணபயில் (UN Security Council - UNSC) தற்காலிக 

உறுப்பினராவதற்கு ஐக்கிய நாடுகளில் 55 உறுப்பினரக்ணளக் சகாை்ட ஆசிய – பசிபிக் 

குழுவில் உள்ள அணனத்து நாடுகளின் ஒருமித்த ஆதரணவயும் இந்தியா சபற்றுள்ளது. 
❖ இந்தியா 2021-22 ஆம் ஆை்டிலிருந்து 2 ஆை்டு காலம் இப்பதவிணய வகிக்கும். 
❖ 1950-51 ஆம் ஆை்டிலிருந்து ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சணபயின் தற்காலிக உறுப்பினர ்
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நாடாக ஏற்சகனயவ இந்தியா 7 முணற பதவி வகிதத்ுள்ளது. 
❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சணப சமாத்தமுள்ள உறுப்பினரக்ளில் 5 

தற்காலிக உறுப்பு நாடுகணள 2 ஆை்டு காலத்திற்குத் யதரந்்சதடுக்கின்றது. 
❖ சணபயின் முடிவுகணள அதன் உறுப்பு நாடுகள் கை்டிப்பாக சசயல்படுத்த யவை்டும் 

என்ற முணறயில் உள்ள ஒயர ஐக்கிய நாடுகள் அணமப்பு இதுயவயாகும். 

 

 ீரம்ூழ்கிக் கப்பலிலிரு ்துெ ்செலுத்தப்படும் ஏவுகனண  JL-3 

❖ நீரம்ூழ்கிக் கப்பலிலிருந்துச ் பசலுத்தப்படுை் புதிய கண்டை் விடட்ு கண்டை் பொயுை் 

ஏவுகமணமயப் பரிவசொதமன பசய்துள்ளமத சீனொவின் பொதுகொப்புத் துமற அமைசச்கை் 

உறுதி பசய்துள்ளது. 

❖ இது வபொகொய் கடலிலிருந்துச ் பசலுத்தப்பட்டது. இது வைற்கு சீனொவிை் பை ஆயிரை் 

மைை்கள் பறந்து அதன் இைக்மக அமடந்தது. 

❖ இது நீரம்ூழ்கிக் கப்பலிலிருந்து சசலுத்தப்படட்ு அபைரிக்கொவிை் உள்ள எந்தபேொரு 

பகுதிமயயுை் தொக்குை் திறன் பகொண்ட ஒரு யுத்திசொர ் ஏவுகமண என்று 

அபைரிக்கொவினொை் இது கருதப்படுகின்றது. 

❖ JL-3 என்ற குறியீடட்ுப் பபயர ்பகொண்ட இது சீன ைக்கள் விடுதமை இரொணுேத்தின் மிகவுை் 

இரகசியைொன இரொணுேத் திட்டங்களிை் ஒன்றொகுை். 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இரண்டாம்  ினல ெ ்னத 

❖ இந்திய ரிசரே்் ேங்கியொனது கனரொ ேங்கியின் தமைேரான TM மயனாகரின் கீழ் ஒரு 

பணிக் குழுமே உருேொக்கியுள்ளது.  

❖ இது பபருநிறுேனக் கடன்களுக்குத் யதணவயான  “இரண்டொை் நிமைச ் சந்மதயின்” 

ேளரச்ச்ிக்குத் வதமேயொன பகொள்மககள் ைற்றுை் ஒழுங்குமுமற தமையீடுகள் 

ஆகியவற்ணறக் குறிதத்ுப் பரிந்துமரக்குை் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்தியாவில் இரண்டொை் நிமை கடன் சந்மதயொனது பசொதத்ுகள் ைறுகடட்மைப்பு 

நிறுேனங்களுக்கு விற்பமனக்கொன பகுதியிை் ைடட்ுவை வைற்பகொள்ளப்படுை்.  

❖ இமத விரிவுபடுத்த எந்தபேொரு முமறப்படுத்தப்பட்ட நமடமுமறயுை் 

வைை்படுத்தப்படவிை்மை.  

 

ெரவ்நதெ சதாழில்முனனவு மா ாடு 

❖ சரே்வதச பதொழிை்முமனவு ைொநொட்டின் (Global Entrepreneurship Summit - GES) 9-ேது பதிப்பு 

சநதரல்ாந்தின் வஹக்கில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இது ஐவரொப்பிய ஒன்றியத்திை் முதன்முமறயொக நடத்தப்படட்து. 2019 ஆை் ஆண்டின் GES 

ஆனது பநதரை்ொந்து ைற்றுை் அபைரிக்கொவினொை் கூட்டொக இமணந்து 

ஒருங்கிமணக்கப்பட்டது. 
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❖ 2019 ஆை் ஆண்டிை் GES-ை் விேசொயை், நீர,் ஆற்றை், ஆவரொக்கியை் ைற்றுை் இமணப்பு ஆகிய 

பகுதிகளிை் 33 இந்திய நிறுேனங்கள் பங்கு பபற்றிருக்கின்றன. 

 

முக்கியப் சபாருைாதார குறியீடுகள் 

❖ இந்தியொவின் பைொத்த உள்நொடட்ு உற்பத்தியின் ேளரச்ச்ி விகிதைொனது 2017-2018 ஆை் 

நிதியொண்டிை் இருந்த 7.2 சதவீதத்திலிருந்து 2018-19 ஆை் நிதியொண்டிை் 6.8 சதவீதைொகக் 

குமறந்துள்ளது. 

❖ வேளொண்மை ைற்றுை் உற்பத்தித் துமறகளின் வைொசைொன பசயை்திறன்கவள இதற்குக் 

கொரணைொகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ 2014-15 ஆை் ஆண்டிற்குப் பிறகு மிகக் குமறந்த ேளரச்ச்ி விகிதை் இதுவேயாகும்.  

❖ யமலும் ைத்தியப் புள்ளியை் துமற அலுேைகமானது வேமையின்மை விகிதத் தரமேயும் 

பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இதன்படி  வேமையின்மை விகிதமானது கடந்த 45 ஆண்டுகளிை் அதிகபடச் அளேொன 6.1 

சதவிகிதத்ணத எட்டியுள்ளது. 

❖ பபொதுக் கணக்குக் கடட்ுப்பொட்டொளர ் பேளியிடட்ுள்ள தரவின் படி நிதிப் 

பற்றொக்குமறயானது பைொத்த உள்நொடட்ு உற்பத்தியிை் 3.39 சதவீதைொக (6.45 ைடச்ை் வகொடி) 

உள்ளது  

 

PMI குறியீடு 

❖ நிக்யகய் இந்தியாவின் உற்பத்தியாளர ் சகாள்முதல் யமலாளர ் குறியீடானது ஏப்ரல் 

மாதத்தில் 51.8 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ PMI ஆனது கடந்த 22 ைொதங்களொக பதொடரந்்து 50 புள்ளிகளுக்கும் அதிகமாகயவ உள்ளது. 
❖ 50க்குை் அதிகைொக உயரந்்துள்ள இந்த புள்ளியொனது PMI குறியீட்டிை் உற்பத்தித் துமறயின் 

விரிேொக்கத்மதக் குறிக்கின்றது.  

 

பணக் சகாை்னக மறுசீராய்வு 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியால் தனது மாதம் இருமுணற சசய்யப்படும் பைக் சகாள்ணக 

மறுசீராய்வில் சரப்யபா விகித அளணவ தற்யபாதுள்ள 6 சதவீதத்திலிருந்து 25 அடிப்பணடப் 

புள்ளிகள் குணறதத்ு 5.75 சதவிகிதமாக உடனடியாக அமல்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது இவ்வருடத்தில் RBI-ன் மூன்றொேது வடட்ிக் குமறப்பு ஆகுை். 
❖ யமலும் 2010 ஆை் ஆண்டிலிருந்து இதுவே மிகக் குமறவான பரப்வபொ விகிதை் ஆகுை். 

 

வாராக் கடன்கள் மீதான தீர்மானம் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி வாராக் கடன்கள் மீதான தீரவ்ிற்காக ஒரு புதிய வியவகமான 

கட்டணமப்பு ஒன்ணற அளிதத்ு இருக்கின்றது. 
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❖ அதன் முந்ணதய “வாராக் கடன்கள் மீதான தீரவ்ிற்காக திருத்தப்படட் கட்டணமப்ணப” உசச் 

நீதிமன்றம் தள்ளுபடி சசய்திருந்தது. 

❖ இந்தப் புதியக் கடட்ணமப்பு கடன் வழங்குபவரக்ளுக்கு கடன் கட்டத ்தவறியவரக்ள் மீதான 

கைக்ணக சீராய்வு சசய்ய 30 நாடக்ள் கால அவகாசம் அளிக்கின்றது. 

❖ வங்கிகள் கடன்கணளக் கட்டத் தவறியதன் முதல் தவணையிலிருந்து 180 நாடக்ளுக்கு 

உள்ளாக ஒரு தீரவ்ுத் திட்டம் ஒன்ணற ஏற்படுத்திட யவை்டும். 

❖ இந்தப் புதிய அறிக்ணக அணனத்து சிறு நிதியியல் வங்கிகளுக்கும் அணமப்பு ரீதியில் 

முக்கியதத்ுவம் சபற்ற ணவப்பு நிதிகள் சபறாத வங்கி சாராத நிதியியல் 

நிறுவனங்களுக்கும், ணவப்பு நிதிகள் சபறுகின்ற நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கும் 

சபாருந்தும்.  

 

 ிதியியல் செயல்திறன் குறியீடு 

❖ இந்திய சதாழில்துணற கூட்டணமப்பானது (Confederation of Indian Industry - CII) மத்திய மற்றும் 

மாநில அரசின்  வரவு சசலவுத் திட்டங்கணள மதிப்பீடு சசய்ய ஒரு நிதியியல் சசயல்திறன் 

குறியீடண்ட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீடானது வருவாய் சசலவுகள், மூலதனச ்சசலவுகள், வருவாய்கள், நிதியியல் 

நுட்பம் மற்றும் சபாதுக் கடனின் அளவு ஆகியவற்றின் தர மதிப்பீடுகணள உள்ளடக்கியது. 
❖ இந்த அறிக்ணகயின்படி குணறந்த வருமானம் உணடய மாநிலங்களின் நிதி 

சசயல்திறனானது அதிக வருமானமுணடய மாநிலங்கணள விட சிறப்பாக உள்ளது.  
வரித் தகவல் பரிமாற்றம் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு யம 21 அன்று மாரஷ்ல் தீவுடன் வரிப் பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் (TIEA - tax 

information exchange agreement) ஒன்றிை் ஈடுபடட்ுள்ளதொக இந்தியொ அறிவிக்மக ஒன்ணற  

பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது ேரி பதொடரப்ொன விவகாரங்கள் மீதொன தகேை் பரிைொற்றத்திற்கொக ஒரு சிறந்த 

கட்டமைப்மப அளிக்கின்றது. இது ேரி ஏய்ப்பு ைற்றுை் ேரித ் தவிரப்்பு ஆகியேற்மறத் 

தடுக்க உதவுை். 

❖ ைொரஷ்ை் தீவுகள் ஹேொய் ைற்றுை் பிலிப்மபன்ஸ் ஆகிய நொடுகளுக்குகிமடவய, பசுபிக் 

கடலிை் உள்ள எரிைமைத் தீவுகள் ைற்றுை் பேளத் தீவுகளின் சங்கிலித ்பதொடரொகுை். 

  

உலக முதலீட்டு அறிக்னக 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் உலக முதலீடட்ு அறிக்ணக வைிக மற்றும் வளரச்ச்ி மீதான ஐக்கிய 

நாடுகள் கருத்தரங்கினால் (UNCTAD - United Nation Conference on Trade and Development) 

சவளியிடப்படட்ுள்ளது.  

❖ இது 2018 ஆை் ஆண்டிை் இந்தியொவிற்குள் நுமழந்த அந்நிய வநரடி முதலீடொனது (FDI - Foreign 

Direct Investment) 6 சதவிகிதை் அதிகரித்து 42 பிை்லியன் அபைரிக்க டொைரொக ேளரந்்துள்ளது 

என்று கூறுகின்றது.  

❖ 2017-18 ஆை் ஆண்டுகளிை் FDI சபற்றதற்கான முன்னிமையிை் உள்ள 20 பபருை் 

பபொருளொதொரங்களிமடவய இந்தியொ தரேரிமசப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

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


                   
 

 

❖ உற்பத்தி, பதொமைத் பதொடரப்ு ைற்றுை் நிதியியை் வசமே ஆகிய துமறகள் இேற்றிை் 

முன்னிமை ேகிக்கின்றன.  

UNCTAD 

❖ 195 உறுப்பு நொடுகமளக் பகொண்டுள்ள இந்த அமைப்பு 1964 ஆை் ஆண்டிை் 

உருேொக்கப்பட்டது. 
❖ இதன் முக்கியப் பணி ேளரந்்து ேருை் நொடுகளின் ேரத்்தகை், முதலீடு ைற்றுை் ேளரச்ச்ி 

ேொய்ப்புகமள அதிகரிக்கச ்பசய்ேதொகுை். 

❖ வைலுை் இது உைகப் பபொருளொதொரத்திை் வளரும் நாடுகள் ஒருங்கிமணவதற்கொக அந்த 

நொடுகளின் முயற்சிகளுக்கு உதவுகின்றன.  

 

அரசுத் சதாழிலாைர் காப்பீடு 

❖ அரசுத் சதாழிலாளர ் காப்பீடட்ு (Employees State Insurance - ESI) சட்டத்தின் கீழ், தனது 

பங்களிப்ணப 6.5 சதவிகிதத்திலிருந்து 4 சதவிகிதமாக அரசு குணறதத்ுள்ளது. 

❖ பைியளிப்பவரக்ளின் பங்களிப்பு 4.75 சதவிகிதத்திலிருந்து 3.25 சதவிகிதமாகக் 

குணறக்கப்படுகின்றது. 
❖ சதாழிலாளரக்ளின் பங்களிப்பு 1.75 சதவிகிதத்திலிருந்து 0.75 சதவிகிதமாகக் 

குணறக்கப்படுகின்றது. 
❖ இது 3.6 யகாடி சதாழிலாளரக்ளுக்கும் 12.85 இலடச்ம் பைியளிப்பவரக்ளுக்கும் 

பயன்படவிருக்கின்றது. 
❖ இந்தக் குணறக்கப்படட் பங்களிப்பு விகிதமானது ESI திட்டத்தின்கீழ் அதிகப் 

பணியொளரக்மளயுை் முமறசொர ் துமறயிை் அதிக பதொழிைொளரக்மளயுை் பகொண்டு 

ேரவிருக்கின்றது. 
ESI 

❖ 1948 ஆை் ஆண்டின் ESI சட்டைொனது கொப்பீடு பசய்யப்பட்ட நபரக்ளுக்கு ைருத்துேை், நிதி, 

ைகப்வபறு, ைொற்றுத ் திறன் ைற்றுை் பிறணரச ் சொரந்்துள்ளேரக்ள் ஆகிவயொரக்ளுக்குப் 

பயன்கமள அளிக்கின்றது. 

❖ ைத்திய பதொழிைொளர ் ைற்றுை் வேமைேொய்ப்பு அமைசச்கத்தின் மூைை் இந்திய அரசு ESI 

சட்டத்தின் கீழ் பங்களிப்பு விகிதத்மத நிரண்யிக்கின்றது.  

 

IBBI 

❖ தமைமைப் பபொருளொதொர ஆவைொசகர ்கிருஷ்ணமூரத்்தி சுப்பிரைணியன் ைற்றுை் ஐடிபிஐ 

ேங்கியின் முன்னொள் வைைொண் இயக்குநர ் ைற்றுை் தமைமை நிரே்ொக அதிகொரியொன B. 

ஸ்ரீரொை் ஆகிவயொர ்இந்திய பநொடித்தை் ைற்றுை் திேொை் நிமை ேொரியத்தின் (IBBI - Insolvency 

and Bankruptcy Board of India) பகுதி வநர உறுப்பினரக்ளொக நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர.்  

❖ IBBI என்பது 2016 ஆை் ஆண்டு அக்வடொபர ் 01 அன்று உருேொக்கப்படட் ஒரு பநொடித்தை் 

ஒழுங்குமுமற ஆமணயைொகுை். 

❖ இதற்கு 2016 ஆை் ஆண்டின் பநொடித்தை் ைற்றுை் திேொை் நிமைச ் சட்டத்தின் மூைை் 

சட்டப்பூரே் அதிகொரங்கள் ேழங்கப்படட்ுள்ளன. 
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❖ IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) ஆனது தனிநபரக்ள், நிறுேனங்கள், பங்கொளர ்

நிறுேனங்கள் ைற்றுை் குமறேொக பபொறுப்புள்ள பங்கொளர ்நிறுேனங்கள் ஆகியேற்மற 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இது பின்ேருை் 2 தீரப்்பொயங்கமளப் பயன்படுதத்ி ேழக்குகமளக் 

மகயொளுகின்றது. 

o வதசிய நிறுேனச ்சட்டத ்தீப்பொயை் (National company law tribunal - NCLT)  

o கடன் மீட்புத் தீரப்்பொயை் (Debt recovery tribunal - DRT). 

 

வரத்்தகப் நபார ்

❖ இந்திய வரத்்தகத் துணற அணமசச்கத்தினால் யமற்சகாள்ளப்படட் ஆய்வின்படி, 

தற்சபாழுது அசமரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கிணடயய நணடசபற்றுக் 

சகாை்டிருக்கும் வரத்த்கப் யபாரானது ஏறத்தாழ 350 சபாருடக்ளின் ஏற்றுமதிணய 

அதிகரிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பிணன இந்தியாவிற்கு வழங்குகின்றது. 

❖ தாமிரத் தாதுக்கள், இரப்பர,் காகிதம், காகித அடண்ட, கம்பி வணலயணமப்பில் 

குரல்/தகவல்கணளப் பரிமாற்றுவதற்கான உபகரைங்கள், ஒத்திணசவிகள் மற்றும் 

குழாய்கள் ஆகிய இந்தியப் சபாருடக்ள் சீன சந்ணதயில் முக்கிய இடம் பிடிக்கக் 

கூடியதாகும். 
❖ சதாழிற்துணறத் தடுப்பான்கள், கடினமாக்கப்பட்ட இரப்பர,் காரப்ன் அல்லது கிராணபட் 

மின்வாய்கள் மற்றும் இயற்ணகத் யதன் ஆகிய இந்தியப் சபாருடக்ள் அசமரிக்கச ்

சந்ணதயில் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகணளப் சபறவிருக்கின்றன.  
 

சபப்ஸ் (BEPS) திட்டம் 

❖ ேரி ஏய்ப்புக் கண்கொணிப்பு மீதொன பபொருளொதொர ஒத்துமழப்பு ைற்றுை் ேளரச்ச்ி 

அமைப்பின் (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) திட்டத்மதச ்

பசயை்படுதத்ுேதற்கொக அடிப்பமடத் வதய்ைொனை் ைற்றுை் இைொப பசயை் ைொற்ற 

ஒப்பந்தை் (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting) என்ற ஒரு பன்னொடட்ு ஒப்பந்தத்மத இந்தியொ 

உறுதி பசய்திருக்கின்றது.  

❖ பன்னொடட்ு நிறுேனங்கள் ஒரு பிராந்தியத்தில் இைொபங்கமள ஈடட்ுகின்றன. 

❖ ஆனொை் இந்நிறுேனங்கள் குமறந்த அை்ைது ேரி விதிக்கொத இடங்களுக்கு அேற்மற  

ைொற்றுகின்றன. 

❖ இமே இறுதியொக சுழிய அளவிற்கு அை்ைது மிகக் குமறந்த அளவிற்குப் பபருநிறுேன 

ேரிகமள பசலுத்துகின்றன. 

❖ BEPS என்பதன் வநொக்கை் இது வபொன்ற நடேடிக்மககமளத் தடுப்பதொகுை்.  

 

சபண் சதாழிலாைர் ெக்தி 

❖ யதசிய மாதிரி ஆய்வு அலுவலகத்தினால் (NSSO) பேளியிடப்பட்ட பதொடர ் பதொழிைொளர ்

சக்தி ஆய்வுத் தகேலானது (Periodic Labour Force Survey - PLFS)  2017-18 ஆை் ஆண்டிை் 

இந்தியொவிை் பபண் பதொழிைொளர ்சக்தி குமறந்துள்ளது என்று கூறியுள்ளது. 
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❖ இந்தியொவிை் பபண் பதொழிைொளர ் சக்தி பங்யகற்பு விகிதை் (Labour Force Participation Rate - 

LFPR) இந்தியொவிை் 15 ேயதிற்குை் வைை் உள்ள பபண்களிை் 4 நபரக்ளிை் 3 நபரக்ள் 

பணியொற்றொைலுை் வேமை வதடொைலுை் உள்ளனர ்என்று கூறுகின்றது. 

❖ பீகொர ் ைொநிைை் மிகக் குமறந்த பபண் பதொழிைொளர ் சக்தி பங்யகற்பு விகிதத்மதக் 

பகொண்டுள்ளது. ஆனால் இதில் இந்தியொவின் பதன் ைற்றுை் கிழக்கு ைொநிைங்கள் 

சிறப்பொக பசயைொற்றியுள்ளன. 

❖ சரே்வதசத் பதொழிைொளர ் அமைப்பின்படி (International Labour Organization - ILO) 2018 ஆை் 

ஆண்டின் ஏப்ரை் ைற்றுை் ெூமை ைொத கொைகட்டத்திை் பணியிை் உள்ள இந்தியப் 

பபண்கள் ஒரு ேொரத்திற்கு சரொசரியொக 44.4 ைணி வநரங்கள் பணியொற்றுகின்றனர ்என்று 

கணிதத்ுள்ளது. 

❖ ேளரந்்து ேருை் நொடுகளின் சரொசரி விகிதைொன ஒரு ேொரத்திற்கு 35-36 ைணி வநர அளவிற்கு  

பபண்கள் பணியொற்றுகின்றனர ்என்பதிமன விட இது அதிகைொகுை். 

 

சிறு வணிகரக்ை் அ ் ியெ ்செலாவணி 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி சில்லணற வைிகரக்ளுக்காக ஒரு அந்தியச ்சசலாவைி வரத்்தகத் 

தளம் அணமக்கப்படும் என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள், ஏற்றுமதியாளரக்ள், இறக்குமதியாளரக்ள் மற்றும் 

தனிநபரக்ள் ஆகியயார ்இதன் மூலம் பயன்சபறுவர ்என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது.  
❖ இந்தத் தளம் இந்திய தீரவ்ு வழங்கு நிறுவனத்தினால் யமம்படுத்தப்படுகின்றது. 
❖ வரத்்தகம் சசய்யப்படக்கூடிய குணறந்தபடச்த் சதாணக 1000 டாலரக்ள். இணவ 500 

டாலரக்ள் என்ற மடங்கு விகிதத்தில் வழங்கப்படுகின்றன.  
 

இ ்திய ெரவ்நதெ பிரம்மாண்ட வணிகக் கண்காட்சி 

❖ இந்திய சரவ்யதச பிரம்மாை்ட வைிகக் கை்காட்சியின் இரை்டாம் பதிப்பு 

சகால்கத்தாவின் பிதான்நகரில் (அல்லது சால்ட் யலக்) ஜுன் 15 அன்று சதாடங்கப்படட்து. 

❖ 10 நாடக்ள் நணடசபறும் இக்கை்காட்சியானது ஜுன் 23 வணர நணடசபறும். 
❖ இக்கை்காட்சியானது முதன்முதலில் 1994 ஆம் ஆை்டு சதாடங்கப்படட்து. 
❖ இதன் சதாடக்கத்திலிருந்து, இது நாடு முழுவதும் உள்ள வைிகச ் சமூகத்திற்கு ஒரு 

முக்கிய நிகழ்வாக உருவாகியுள்ளது.  
 

இ ்தியாவில் சமாத்த உை் ாட்டு உற்பத்திக் கணக்கீடு 

❖ இந்தியப் பிரதமருக்கான சபாருளாதார ஆயலாசணனக் குழு, “இந்தியொவிை் பைொத்த 

உள்நொடட்ு உற்பத்தி (GDP - gross domestic product) ைதிப்பீடு: முன்வனொக்குகள் ைற்றுை் 

தகேை்கள்” என்ற ஒரு அறிக்மகமய பேளியிடட்ுள்ளது.  

❖ 2015 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி மாதத்தில் யமம்படுத்தப்படட் GDP ைதிப்பீடட்ு முமறக்கு 

இந்தியொ ைொறியதற்கொன பதளிேொன கொரணத்மத இது அளிக்கின்றது. 
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❖ இந்தப் புதிய முணற பின்வரும் 2 முக்கியமான யமம்பாடுகளுடன் 2011-12 ஆம் ஆை்ணட 

அடிப்பணட ஆை்டாகப் பயன்படுதத்ுகின்றது. 

o MCA21 தரவுத் தளத்திமன இமணத்தை்  
o யதசிய கைக்கு அணமப்புகள், 2008-ன் பரிந்துணரகணள இணைத்தல். 

 

FSDC 

❖ நிதியியை் நிமைத்தன்மை ைற்றுை் வைை்பொடட்ு ஆமணயத்தின் (FSDC - Financial Stability and 

Development Council) 20-ேது சந்திப்பொனது ைத்திய நிதி ைற்றுை் பபருநிறுேன 

விேகொரங்களுக்கொன அமைசச்ரொன நிரை்ைொ சீதொரொைன் தமைமையிை் நமடபபற்றது.  

❖ 2010 ஆை் ஆண்டிை் FSDC உருேொக்கப்பட்டது. 

❖ நிதியியை் நிமைப்புத் தன்மைமயப் பரொைரித்து, அேற்மற ேலுப்படுதத்ுதை் ைற்றுை் 

ஒழுங்குமுமறகளுக்கிமடவய அதன் ஒருங்கிமணப்மப வைை்படுதத்ுதை் ஆகியமே 

இதன் வநொக்கங்களொகுை். 

❖ FSDC-ன் உறுப்பினரக்ள் 

 
IGST திரும்பப் சபறுதல்  

❖ ைத்திய ைமறமுக ைற்றுை் சுங்க ேரிகளுக்கொன ேொரியைொனது IGST பணத்மதத் திருை்பப் 

சபறுவதில் வைொசடிகள் ைற்றுை் இழப்புகமளத் தவிரக்்க மனிதரக்ளால் வசொதமன 

பசய்ேமத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ அமனேருை் சரியொன வநரத்திை் முழுேதுை் தொனியங்கி முமறயிை் IGST பணத்மத 

திருை்பப் பபறைொை் என அரசு அமனதத்ு ஏற்றுைதியொளரக்ளுக்குை் உறுதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ IGST ஆனது ைொநிைங்களுக்கிமடயிைொன பபொருடக்ளின் பரிைொற்றத்தின் மீது  

விதிக்கப்படுகின்றன. 

❖ இது ைத்திய ைற்றுை் ைொநிை அரசுகளிமடவய பகிரந்்து பகொள்ளப்படுகின்றது. 

 

 

வங்கிகைின் வாராக் கடன் 

❖ வங்கித் துணறயில் வாராக் கடன்கள் (NPA - non-performing assets) குறித்த அறிக்மகமய 
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இந்திய ரிசரே்் ேங்கி பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ NPA அறிக்மகயொனது இந்திய ரிசரே்் ேங்கியினொை், அதன் நிதியியை் நிமைப்புத் தன்மை 

அறிக்மககளின் ஒரு பகுதியொக பேளியிடப்பட்டது. 

❖ 31-03-2019 யததியின்படி, பபொதுத் துமற ேங்கிகளில் பைொத்த NPA-க்களின் பைொத்த ைதிப்பு 

ரூ. 8,06,412 வகொடியொகுை். 

❖ பட்டியலிடப்பட்ட ேணிக ேங்கிகளின் வாரொக் கடன்களின் ைதிப்பு ரூ. 9,49,279 

வகொடியொகுை்.  
 

UK சின்ஹா குழு 

❖ சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துணற (MSME - Micro, Small and Medium Enterprises) 

குறிதத்ு ஆராய்வதற்காக 8 உறுப்பினரக்ள் சகாை்ட ஒரு வல்லுநர ்குழுணவ இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கி அணமத்துள்ளது.  
❖ இது இந்தியப் பங்குகள் ைற்றுை் பரிேரத்்தமன ேொரியத்தின்  (SEBI - Securities and Exchange 

Board of India) தமைேரொன UK  சின்ஹொவாை் தமைமை தொங்கப்படுகின்றது. 

❖ இக்குழு MSME துமறயிை் வபொதுைொன ைற்றுை் குறித்த கொைத்திற்குள் அளிக்கப்படுகின்ற 

நிதிமயப் பொதிக்கும் கொரணிகள் குறிதத்ு ஆரொய்கின்றது. 

❖ இது MSME துமறக்கு ரூ. 5,000 வகொடி நிதிமய அளிக்கப் பரிந்துமரதத்ுள்ளது.  

 
 

இ ்திய ரிெரவ்் வங்கியின் அனமப்பு 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி ஒரு “புகொர ்வைைொண்மை அமைப்மபத்” பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ இது அதன் இமணய தளத்திை் பபொது ைக்கள் தங்களுமடய புகொரக்மள பதிவு பசய்ய 

அனுைதிக்கின்றது. 

❖ ேணிக ேங்கிகள், நகரக் கூடட்ுறவு ேங்கிகள் ைற்றுை் ேங்கி சொரொ நிதியியை் 

நிறுேனங்கள் ஆகியேற்றிற்கு எதிரொகப் புகொரக்மள அளிக்க முடியுை். 

❖ இந்த அமைப்மப வைமசக் கணினி ைற்றுை் மகவபசிச ்சொதனங்கள் ஆகியேற்றின் மூலம் 

அணுக முடியுை். 
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பணவழங்கீட்டுத் தகவல் பாதுகாப்பு 

❖ இந்தியொவிை் ைடட்ுவை அமைந்துள்ள அமைப்புகளிை் ஒரு முழுமையொன 

பணேழங்கீடுகள் குறித்த தகேை்கமளச ் வசமிக்குைொறு பைவழங்கீடட்ு அணமப்பு 

நிறுவனங்களுக்கு மத்திய ரிசரவ்் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தப் பணேழங்கீடட்ுத் தகேை்களொனது பபயர,் மகவபசி எண், ஆதொர ் எண், ஒற்மறப் 

பயன்பொடட்ுக் கடவுச ்பசொை், பயனொளர ்குறியீடு ஆகியேற்மறக் பகொண்டிருக்குை். 

❖ பணேழங்கீடுகள் பேளிநொட்டிை் வைற்பகொள்ளப்படட்ிருந்தொை், பேளிநொட்டு 

அமைப்புகளிை் உள்ள தகேை்கமள அழிக்க வேண்டுை். இத்தகேை்கமள ஒரு வேமை 

நொள் அை்ைது 24 ைணி வநரத்திற்குள் இந்தியொவிற்கு திருை்பக் பகொண்டு ேர வேண்டுை். 

 

ரநமஷ் ெ ்த் பணிக் குழு 

❖ பைொத்த விமைக் குறியீட்டின் (அடிப்பமட ஆண்டு 2011-2012) தற்வபொமதய நிமைமயத் 

திருத்தியமைப்பதற்கொக ஒரு பணிக் குழுணவ அமைக்க ைத்திய அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ இக்குழு நிதி ஆவயொக்கின் உறுப்பினரொன ரவைஷ் சந்த ் என்பவரொை் தமைமை 

தொங்கப்படவிருக்கின்றது. 

❖ 2011-12 ஆை் ஆண்மட அடிப்பமடயொகக் பகொண்ட தற்வபொமதய பைொத்த விமைக் குறியீடு 

2017 ஆை் ஆண்டு வை ைொதத்திை் அறிமுகப்படுத்தப்படட்து. 

 

 

அருணா சு ்தரரா ன் குழு 

❖ பதொமைத் பதொடரப்ுத் துமறணய உயிரப்்பூடட்ுேதற்கொக அருணொ சுந்தரரொென் 

தமைமையிைொன ஒரு குழுமே ைத்திய பதொமைதப்தொடரப்ுத் துமற அமைசச்கை் 

அமைத்துள்ளது. 

❖ இந்தக் குழு அமைேரிமச பயன்பொடட்ுக் கட்டணை் உள்ளிட்ட அமனதத்ு விதைொன 

கட்டணங்கள் ைற்றுை் பதொமைதப்தொடரப்ுத் துமறயிை் பதொழிை் பசய்ேதற்கு உகந்த 

நிமை ஆகியமே குறிதத்ு ஆய்வு பசய்யுை். 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ககன்யான் 

❖ இந்திய விண்பேளி ஆரொய்சச்ி நிறுேனை் (Indian Space Research Organisation - ISRO) 

ககன்யொன் திட்டத்திற்கொன வீரரக்மளத் வதரந்்பதடுத்தை் ைற்றுை் அேரக்ளுக்குப் 

பயிற்சியளித்தை் ஆகியேற்றிற்கொக இந்திய விைொனப் பமடயுடன் (IAF - Indian Air Force) 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் ஒன்றிை் மகபயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டை் 2022 ஆை் ஆண்டிை் பசயை்படுத்தத் திட்டமிடப்படட்ுள்ளது.  

❖ IAFன் இந்திய விண்பேளி ைருத்துே நிறுேனை் (IAM - Institute of Aerospace Medicine) 

விண்பேளி வீரரக்ளின் வதரவ்ு ைற்றுை் வீரரக்ளுக்கானப் பயிற்சி ஆகியேற்மற 

வைற்பகொள்ளுை்.  

❖ இது ககன்யொன் திட்டத்திற்கொன பயிற்சிக்கொக மூன்று விண்பேளி வீரரக்மளக் பகொண்ட 

3 குழுக்கமள (9 உறுப்பினரக்ள்) வதரந்்பதடுக்கவிருக்கின்றது.  

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ெனேரி 30 அன்று, ISRO தனது தமைமையகைொன பபங்களுரூவிை் ைனித 

விண்பேளி மையத்மத அமைதத்ுள்ளது.  

❖ இது எதிரக்ொைத் பதொழிை்நுட்பங்களுக்குப் பரிவசொதமனகள் ைற்றுை் பசயை்முமறகமள 

வைற்பகொள்ேதற்கொக இந்தியொவிற்கு என்று விண்பேளியின் ஒரு  தனித்துே நுண் ஈரப்்பு 

அமைப்மப அளிக்கின்றது.  

 

ஒதுக்கப்பட்ட நகாை் - NGTS 4b 

❖ பநப்ட்டியூனியன் பொமைேனத்திை், அதன் ேளிைண்டைத்திை் ஒரு ஒழுங்கற்ற ேடிவிைொன 

பேளிக்வகொள் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படட்ு உள்ளதொக ேொனியைொளரக்ள் கூறியுள்ளனர.் 

❖ “ஒதுக்கப்படட் வகொள்” என்ற குறியீட்டுப் பபயர ் பகொண்ட NGTS-4b ஆனது பநப்டியூமன 

விடச ்சிறியது ஆகும். ஆனொை் இது புவியின் அளமே விட மூன்று ைடங்கு பபரியதொகுை். 

❖ வைலுை் இது ஒரு ஆண்டிை் சூரியமனச ் சுற்றி ேருை் புவியின் சுற்றுப் பொமதக்கு 

சைைொனதொகுை். 

❖ பநப்டியூனியன் பொமைேனத்திை் கண்டுபிடிக்கப்படட் இவத ேமகயிைொன முதைொேது 

பேளிக்வகொள் இதுேொகுை். 

❖ பநப்டியூனியன் பொமைேனை் என்பது பநப்டியூன் அளவிைொன வகொள்கள் கொணப்படொதப் 

பகுதியிை் நடச்த்திரங்களுக்கு அருகிை் அமைந்த ஒரு பகுதியொகுை். 

 

 ிலவில் நூலகம் – நபரஷ்ீட் 

❖ உைகின் முதை் நிைவிை் அமைந்துள்ள நூைகைொனது 30 மிை்லியன் பக்கங்கமளக் 

பகொண்டுள்ளது. 

❖ இது இஸ்வரை் நொட்டிலிருந்து அனுப்படட்ு நிைவிை் வைொதி தமரயிறங்கிய வபரஷ்ீட் 

விண்கைத்திலிருந்து ஏப்ரை் 12 அன்று பறக்கவிடப்பட்டது. 
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❖ இது 5 மிை்லியன் ஆண்டுகளுக்கு அங்கு இருக்குை். 

 

மரபணு மாற்றம் 

❖ சஹசஐ்வி கிருமியிலிருந்து ஏற்படும் சதாற்றிலிருந்து குழந்ணதகளின் பாதுகாப்ணப 

ஏற்படுதத்ும் முயற்சியில் சீன ஆராய்சச்ியாளர ்டாக்டர ்ஹூ ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணுணவ 

மாற்றம் சசய்திட மருத்துவ ரீதியில் யசாதிக்கப்படாத ஒரு மரபணு மாற்றம் சசய்யும் 

கருவிணய (CRISPR- Cas9) பயன்படுத்தியுள்ளார.் 

❖ இவர ் இரடண்டப் சபை் கருவில் CCR5 என்றணழக்கப்படும் ஒரு மரபணுணவ மாற்றம் 

சசய்து அணத சசயலிழக்கச ்சசய்தார.் 
❖ CCR5 மரபணுவானது சசல்களில் சஹசஐ்வி கிருமிணய  உள்யள புகுத்திடவும் சசல்கணளத் 

தாக்கிடவும் அனுமதிக்கும் ஒரு புரதத்திணனக் குறியிடுகின்றது. 

❖ சசயல்பாட்டிலிருக்கும் ஒரு CCR5 மரபணு இல்லாத குழந்ணதகள் சஹசஐ்வி கிருமியின்  

சதாற்றிற்கு எதிரப்்பு உணடயவரக்ளாகத் திகழ்வர.் 

❖ இந்த முயற்சிணயப் பற்றி நீதி சநறிமுணற பற்றிய கருத்துகள் எழுப்பப்பட்டன. 

❖ அதனால் சீன அரசு மரபணு மாற்றத் சதாழில்நுட்பத்தில் கடுணமயான விதிமுணறகணளப் 

புகுத்தியிருக்கின்றது. 
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னெபீரிய ஓ ாய் 

❖ பற்கள் மற்றும் யராமங்களுடன் பாதுகாக்கப்பட்ட 40,000 ஆை்டுகள் பழணமயான 

துை்டிக்கப்பட்ட ஓநாய் தணல ஒன்று கிழக்கு ணசபீரியாவில் கை்டுபிடிக்கப்படட்து. 

❖ இது ரஷ்யாவின்  ணசபீரியாவில் யகுதிப் பகுதியில் உள்ள ணடயரச்கத்யாக் நதிக் கணரயில் 

கை்டுபிடிக்கப்படட்து. 
❖ இது பனி ஊழிக் காலத்தின் ப்ணளட்யடாசீன் சகாப்தத்தின்யபாது (Pleistocene era) 

வாழ்ந்துள்ளது. 

❖ புவி சவப்பமணடதல் மற்றும் நிரந்தரமாக இருக்கும் பனிகள் உருகுதல் ஆகியவற்றின் 

காரைமாக இது யபான்றணவகள் கை்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. 
❖ இந்த ஆை்டின் சதாடக்கத்தில் பனிகட்டிகளுக்குள் உணறந்த நிணலயில் திரவ இரத்தம் 

மற்றும் சிறுநீர ் கழிவுகளுடன் 42,000 ஆை்டுகள் பழணமயான இளங்குதிணர ஒன்று 

கை்டுபிடிக்கப்படட்தாக விஞ்ஞானிகள் அறிவித்துள்ளனர.் இது நிரந்தரப் பனிக்கட்டியில் 

ணவதத்ு பாதுகாக்கப்படுகின்றது. 
❖ ஒரு பனி யுகை் என்பது பூமியின் வைற்பரப்பு ைற்றுை் ேளிைண்டைத்தின் பேப்பநிமையில் 

நீண்ட நொள் குமறேொகுை். இதன் விமளேொக கண்ட ைற்றுை் துருே பனிக்கடட்ிகள், 

ஆை்மபன் பனிப்பொமறகள் அங்கு உருவாகின்றன அை்ைது விரிேமடகின்றன. 

❖ பூமி தற்யபாது  நான்காம் நிணல பனிப் பாணறயாக்கத்தில் உள்ளது. இது பிரபலமாக பனி 

யுகம் என்று அணழக்கப்படுகின்றது. 

 

 

நுண்ணுயிரக்் சகால்லி எதிரப்்பு 

❖ உைக சுகொதொர அமைப்பொனது அமனதத்ு நாடட்ு அரசுகளுை் “AWaRe” (for Access, Watch, and 

Reserve) எனுை் கருவிமய ஏற்றுக் பகொள்ளுைொறு ஒரு உைகளொவிய விழிப்புணரவ்ு 

பிரசச்ொரத்மதத் பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ இது நுண்ணுயிரக்் பகொை்லி எதிரப்்பு, அதன் பரேை், அதன்  பொதகைொன விணளவுகள் 

ைற்றுை் அதனால் ஏற்படும் பசைவுகமளக் குமறப்பமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ WHO-ன் அத்தியொேசிய ைருந்துகள் பட்டியைொை் உருேொக்கப்படட் இந்தக் கருவியொனது 

அதிகரித்து வரும் நுண்ணுயிரக்் பகொை்லி எதிரப்்ணபத் தடுக்கவும் நுை்ணுயிர ்எதிரப்்புப் 

சபாருடக்ணளப் பாதுகாப்பாகவும் மிகுந்த திறனுணடயதாகவும் பயன்படுத்தக் கூடியதாக 

மாற்றும். 
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❖ இது நுண்ணுயிர ்எதிரப்்புப் பபொருடக்மள மூன்று குழுேொக ேமகப்படுதத்ுகின்றது 

o அணுகுதை்  : மிகவுை் பபொதுேொன ைற்றுை் தீவிரைொன பதொற்று வநொய்களுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுை் நுண்ணுயிர ்எதிரப்்புப் பபொருடக்ணளக் சகாை்டது 

o கண்கொணிப்பு : சுகொதொர அமைப்பிை் அமனதத்ு வநரங்களிலுை் கட்டொயைொக 

கிமடக்க வேண்டிய நுண்ணுயிர ்எதிரப்்புப் சபாருடக்ணளக் சகாை்டது. 

o பொதுகொக்கப்பட்டமே : மிகக்குமறேொன அளவிை் பயன்படுத்தப்பட வேண்டியமே 

அை்ைது பொதுகொக்கப்பட வேண்டியமே ைற்றுை் கமடசி முயற்சியொக ைடட்ுவை 

பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய பபொருடக்ணளக் சகாை்டது.  

 

 

ராவணா I செயற்னகக்நகாை் 

❖ ராவைா I  பசயற்மகக்வகொளொனது சரே்வதச விண்பேளி நிமையத்திலிருந்து ெப்பொன் 

ைற்றுை் வநபொளத்தின் இரண்டு BIRDS 3 பசயற்மகக்வகொள்களுடன் பேற்றிகரைொக 

சுற்றுப்பொமதயிை் பசலுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்தச ் பசயற்மகக்வகொளொனது அபைரிக்கொவிலிருந்து சிக்னஸ் – 1 விண்கைத்தின் 

உதவியுடன் ஏப்ரை் 17 அன்று சரே்வதச விண்பேளி மையத்திற்கு அனுப்பப்படட்து. 

❖ இது இைங்மக ைற்றுை் அதமனச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் படங்கமளப் பிடித்தை் ைற்றுை் 

பசயை்பொடட்ு அணுகுமுமறணய நிமையப்படுதத்ுதை் உள்ளிட்ட ஐந்து பணிகமள இது 

நிமறவேற்றுபைன எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. 

 

 

 ிலவுத் திட்டம் 

❖ நாசாவின் 2024 ஆம் ஆை்டு நிலவுத் திட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகளின் யபாது, விஞ்ஞானிகள்  

சந்திர சவளியயற்ற அணமப்பு விை்கலப் பகுதி (LESA - Lunar Evacuation System Assembly) என்ற 

ஒரு கருவிணய யசாதணன சசய்து சகாை்டு இருக்கின்றனர.்  
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❖ LESA என்பது பிரமிடு வபொன்ற ஒரு அமைப்பொகுை். இதன் வநொக்கை் சந்திரனின் 

வைற்பரப்பிை் பொதிக்கப்படட்ுள்ள அல்லது காயமணடந்த விண்பேளி வீரரக்மள 

மீட்பதொகுை். 

❖ சந்திரனின் வைற்பகுதி வபொன்று இருக்குை் கடலின் கீழ்ப்புறப் பகுதியிை் இது வசொதமன 

பசய்யப்படுகின்றது. 

 

அதிக எனட சகாண்ட பால்கன் விண்கலம் 

❖ எயலான் மஸ்கினின் ஸ்யபஸ்எக்ஸ் நிறுவனம், தனது மூன்றாவது மற்றும் சிக்கலான 

திட்டமான அதிக எணட சகாை்ட பால்கன் விை்கலத்ணத விை்ைிற்குச ்சசலுத்தியுள்ளது.  
❖ இது பின்வரும் முக்கியமான சபாருடக்ணள எடுத்துச ்சசன்றது.  

o சதாணலதூர விை்சவளி அணுக் கடிகாரம் - DSAC (Deep Space Atomic Clock ) ஆனது 

ஏற்பகனவே பேளிநொடட்ு GPS பசயற்மகக்வகொள்களிை் உள்ள அணுக் 

கடிகொரங்கமள விட 50 ைடங்கு துை்லியத்  தன்மை பகொண்டது. இதன் வநொக்கை் ஒரு 

புவி வநரத்மதச ் சொரந்்திருக்கொைை் தன்னகத்வத விண்கைப் பயணத்திற்கு 

உதவுேதொகுை். 

o ASCENT (Advanced Spacecraft Energetic Non-toxic Propellant) பசுமை எரிபபொருள் - 

ரொக்பகடட்ுகளில் பயன்படுத்தப்படுை் மஹடரப்சயின் எரிபபொருள் ைனிதரக்ள் 

ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழலுக்கு மிகவுை் தீங்கு விமளவிக்கக் கூடியது. வைை்படுத்தப்பட்ட 

விண்கை ஆற்றலுள்ள நசச்ுத ் தன்மையற்ற உந்து பபொருளொனது குறிப்பிடத்தக்க 

அளவில் ைொசுபொடம்டக் குமறக்கின்றது. 

o சூரிய ஒளியின் மூைை் பயணை் - இது சூரிய ஒளியால் மடட்ுயம சசலுத்தப்படும் 

முதல் சுற்றுப்பாணத விை்கலமாக மாற முற்படுகின்றது.  

 

மிகப்சபரிய மீத்நதன் இருப்பு 

❖ நாசாவின் சசவ்வாயில் உள்ள கியூரியாசிட்டி வாகனம், அக்யகாளில் இதுவணர 

அளவிடப்படாத  மிக அதிக அளவிலான மீத்யதணனக் கை்டறிந்துள்ளது. 
❖ இது 21 ppbv (per billion units by volume - கன அளவிை் ஒரு பிை்லியன் அைகிை் 21 பகுதிகள்) 

என்று அளவிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த கை்டுபிடிப்பு நடைொடுை் ேொகனத்தின் பாகமான பசே்ேொயிை் ைொதிரிப் 

பகுப்பொய்விணன சரி பசய்யக்கூடிய வைசர ் நிறைொமை ைொனியிலிருந்து 

கண்டுபிடிக்கப்படட்து. 
❖ கியூரியாசிட்டி சசவ்வாய்த் திட்டம் நாசாவினால் யகப் யகனவரிலிருந்து 2011 ஆம் ஆை்டு 

நவம்பர ்26 அன்று சசலுத்தப்பட்டது. 

 

அவிஸ்கர் னஹபரல்ூப் 

❖ மதராஸ் இந்தியத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்ணதச ் யசரந்்த குழுவினர ்  உள்நாட்டியலயயத் 

தயாரித்து யமம்படுத்தப்பட்ட ஒரு ணஹப்பரல்ூப் சபட்டிணய ஸ்யபஸ்எக்ஸ் அணமப்பால் 
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நடத்தப்படும் ஒரு யபாட்டியின் இறுதிச ்சுற்றில் சவளியிடத் திட்டமிடட்ு இருக்கின்றனர.்  
❖ இது இந்தியாவில் முதன்முதலில் சுயமாக இயங்கக்கூடிய, முழுணமயான, மற்றும் ஒரு  

தன்னிசண்ச வாய்ந்த ணஹபரல்ூப் சபட்டிணயக் கட்டணமப்பதற்காக உள்நாட்டியலயய 

வடிவணமக்கப்படட்ு யமம்படுத்தப்பட்ட ஒரு சாதனமாகும். 

❖ ணஹபரல்ூப் என்பது யபாக்குவரத்தின் 5-வது முணறணமயாகும். இது சவற்றிடக் குழாயில் 

சசல்லக்கூடிய ஒரு அதியவக இரயிலாகும். 

 
 

75 by 75 

❖ நாட்டின் 75-வது ஆை்டு சுதந்திர தினத்ணத அனுசரிப்பதற்காக சபங்களூருவில் உள்ள 

இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் காங்கிரஸ் கூட்டணமப்பு “75 by 75” என்ற ஒரு திட்டத்ணதத் 

சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ அதன், “75 மாைவரக்ளின் 75 சசயற்ணகக் யகாள் திட்டம் 2022” என்பதன் கீழ், இந்தியப் 

பல்கணலக் கழகத்ணதச ் யசரந்்த மாைவரக்ளால் 75 சிறிய சசயற்ணகக் யகாள்கள் வணர 

கட்டணமக்கப்படட்ு, அடுத்த ஆை்டின் இறுதியில் மற்றும் 2022 ஆம் ஆை்டில் பல 

சதாகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படட்ு அணவ விை்ணுக்குச ்சசலுத்தப்பட இருக்கின்றன. 

 

பஞ்ெ ்திட்டம் 

❖ இந்திய ேொன் இயற்பியை் நிறுேனத்மதச ் வசரந்்த இந்தியொவின் சூரிய ஒளி இயற்பியை்  

ேை்லுநரொன தீபொங்கர ் பொனரஜ்ி என்பேர ் நொசொவினொை் பசயை்படுத்தப்படுை் பஞ்ச ்

திட்டத்தின் இமண ஆய்ேொளரொகத் வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

❖ பஞ்ச ் என்பது “சூரியனின் பகொவரொனொ (ஒளிேட்டை்) ைற்றுை் சூரியமனச ் சுற்றியுள்ள 

ேொன்பேளி ைண்டைை் (ஹீலிவயொஸ்பியர)் ஆகியேற்மற ஒன்றிமணப்பதற்கொன ஒளி 

முமனவு திருப்புைொனி” ஆகுை். 

❖ இது சூரியனின் பேளிப்புற ஒளிேட்டத்திற்கு அப்பொை் உள்ள பகுதிகமளப் படை் பிடிக்குை். 

❖ இது அதிக அளவிலான பகொவரொனொ பேளிவயற்றங்கள் மற்றும் சூரிய ஒளிக் காற்று 
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ஆகியவற்ணறக் கை்காைிதத்ு அவற்ணறப் படசமடுக்கும். 

❖ அதிக அளவிைொன பகொவரொனொ பேளிவயற்றைொனது பூமிக்கு அருகிை் ேொனிமை 

நிகழ்வுகமளப் பொதிதத்ு அேற்மற இயக்குை் திறன் பகொண்டது. 

 

 

வினரவான நரடிநயா அனலெ ்சிதறல்கை் 

❖ சரே்வதச ேொனியைொளரக்ளின் குழு முதன்முமறயொக விமரேொன வரடிவயொ அமைச ் 

சிதறை்களுக்கொன (FRB - Fast Radio Bursts) துை்லியைொன மூைத்மதக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளது.  

❖ FRBக்கள் நுண் வினொடிகள் ைடட்ுவை ஒளிருை். 10,000 ஆண்டுகளிை் சூரியன் ஏரொளைொன 

ஆற்றமை பேளியிடுேமதப் வபொை் இதுவுை் மிை்லி வினொடியிை் ஏரொளைொன ஆற்றமை 

பேளியிடுை். 

❖ முதைொேது FRB ஆனது 2007 ஆண்டிை் கண்டறியப்பட்டது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

காற்று மாசுபாடு 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூழல் அணமசச்கம் காற்று மாசுபாடு குறிதத்ு விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக “ஹேொ ஆனா தி” என்ற பொடமை பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ெுன் 05 அன்று “உைக சுற்றுசச்ூழை் தினை்” 

பகொண்டொடப்படவிருக்குை் நிமையிை் இந்தப் பொடை் பேளியிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ வதசியத ் தூய்மைக் கொற்றுத ்  திட்டை் ைத்திய சுற்றுசச்ூழை் அமைசச்கத்தினொை் 102 

நகரங்களிை் PM 2.5 ைற்றுை் PM 10 அளவிைொன ைொசுக்கமள 20 – 30 சதவிகிதை் ேமர 

குமறக்குை் வநொக்கதத்ுடன் பதொடங்கப்படட்து.  

❖ 84 நகரங்கள், தங்களது ேமரவு பசயை் திட்டங்கமளச ்சைரப்்பிதத்ுள்ளன. 

 

புதிய குைவி இனங்கை் 

❖ சமீபத்தில் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் யகாவாவில் உள்ள மரபணுக்கணளச ்யசரந்்த புதிய குளவி 
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இனங்கணளக் கை்டறிந்துள்ளனர.் 
❖ இது யமற்குத் சதாடரச்ச்ி மணலக் காடுகளில் சதற்கு யகாவாவில் அணமந்துள்ள 

யகாட்டியகா வனவிலங்குச ்சரைாலயத்திலிருந்து கை்சடடுக்கப் பட்டது. 
❖ இது யகாவாணவச ் யசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரான “பரொக் ரங்வனக்கர”் என்பேரின் 

நிமனேொக “குடகுருமியொ ரங்வனக்கர”் என்றுப் பபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இேர ் வைற்குத் பதொடரச்ச்ி மணலப் பகுதிகளிை் 220 வணக பட்டொை் பூசச்ி இனங்கமளப் 

பதிவு பசய்துள்ளொர.் இதிை் 13 இனங்கள் இதற்கு முன்பு கண்டறியப்படவிை்மை. 

❖ குளவிகள் பூசச்ிகமளக் கடட்ுப்படுதத்ுை் திறன் பகொண்டணவ. எனவே இணவ  பயிரக்மளப் 

பொதுகொப்பதற்கொக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

 

எநனாப்நைாடிரூப்பீஸ் தவான்ச ன்சிஸ் – புதிய வண்டு 

❖ அருைாசச்லப் பிரயதசத்தின் தவாங் மாவட்டத்தில் ஒரு புதிய சாை வை்டு இனம் 

கை்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த இனம் எயனாப்யளாடிரூப்பீஸ் தவான்சஜன்சிஸ் என்று சபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ 27 மில்லி மீட்டர ்அளவுணடய இந்த வை்டு ஒளிரக் கூடிய கருநீலத்தில் காைப்படுகின்றது. 

❖ இது மிகப் பரவலாகக் காைப்படும் சாை வை்டுகணள விடப் சபரிதாக உள்ளது.  

 

அழியும்  ினலயிலுை்ை இனங்கை் 

❖ உலக வனவிலங்கு நிதியத்தின் அறிக்ணகப்படி  (WWF - World Wildlife Fund) ரஷ்யொவின் 6 

பொலூட்டிகள், பறமே ைற்றுை் மீன் இனங்கள் ஆகியமே அழியுை் நிமைமய எதிர ்

வநொக்கியுள்ளன. 

❖ இப்படட்ியல்  சொய்கொ கமைைொன், கிரப்ொை்கன் பறமே, பொரசீகச ்சிறுத்மத, கரை்டிவாய் 

உள்ளான்  எனும் பறணவ, சஹொலின் எனுை் உணவிற்குப் பயன்படுை் ஒரு பபரிய மீன் 

மற்றும் கழுகா என்ற ஒரு மீன் ஆகியேற்மறக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இதற்கிமடயிை், கடந்த நூற்றொண்டில் அழிவின் விளிை்பிை் இருந்த சிை இனங்களின் 
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எண்ணிக்ணகயானது பொதுகொப்பு முயற்சிகளின் கொரணைொக அதிகரித்துள்ளது.  

உலக வனவிலங்கு  ிதியம் 

❖ இது 1961 ஆம் ஆை்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சரவ்யதச அரசு சாரா அணமப்பாகும். 

❖ இது உலகின் மிகப்சபரிய வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு அணமப்பாகும். 
❖ இதன் தணலணமயகம் கிளாை்டில் (சுவிடச்ரல்ாந்து) அணமந்துள்ளது. 
❖ இது 1988 ஆம் ஆை்டு முதல் இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுணற “ேொழுை் வகொள்கள்” என்ற 

ஒரு அறிக்மகமய பேளியிடுகின்றது.  
 

பவளப் பானறகை் - அெச்ுறுத்தல் 

❖ தூதத்ுக்குடியிை் உள்ள சுகந்தி வதேதொசன் கடை்சொர ் ஆரொய்சச்ி நிறுேனத்தின் (Suganthi 

Devadason Marine Research Institute - SDMRI)  பொமற ஆரொய்சச்ிக் குழு ேொமைத் என்ற தீவுப் 

பகுதியிை் அழிமே ஏற்படுத்தக் கூடிய பாசியின் ஊடுருேமைக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இந்த ஊடுருவியுள்ள இனங்கள் கப்பாப்ஹய்கூஸ் ஆை்ேொரீபசய் என்று 

பபயரிடப்படட்ுள்ளன. இந்தக் கடற்பொசிகள் பேளப் பொமறகளின் மீது படரந்்து அேற்மற 

அழிக்கின்றன.  

❖ இது பேளப் பொமறகள் உள்ள ைன்னொர ்ேமளகுடொவின் ேொமைத் தீவிற்குப் பரவியுள்ளது. 

இது கடை்சொர ் வதசியப் பூங்கொவின் புதிய பேளப் பொமறகமள அழிக்கத் 

பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ 2005 ஆை் ஆண்டில் பேளியிடப்படட் அரசு ஆமணயொனது, தூதத்ுக்குடி கமரவயொரத்தின் 

பதற்குப் பகுதி ைற்றும் பாக் ஜலசந்தியின் ேடக்கிை் உள்ள நீரப்்பகுதிகள் ஆகியேற்றிை் 

ைடட்ுை் கடற் பொசிகமளப் பயிரிட அனுைதியளிதத்ுள்ளது.  

ஊடுருவிய இனங்கை் 

❖ ஊடுருவிய இனங்கள் என்பது குறிப்பிடட் இடத்மத ேொழிடைொகக் பகொண்டிரொத 

(இயற்மகயொக அை்ைது தீவிரைொக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இனங்கள்) இனங்களொகுை். 

❖ இது சுற்றுச ்சூழை், ைனிதப் பபொருளொதொரை் ைற்றுை் மனித ேளை் ஆகியேற்றிற்கு யசதம் 

விணளவிக்கும் என நம்பப்படும் அளவிற்குப் பரேக் கூடிய திறன் பகொண்டது. 

 

எடன்ா எரிமனல  

❖ இந்த ேருடத்திை் முதை் முமறயொக எடன்ொ எரிைமை பேடிதத்ுள்ளது. 

❖ இத்தொலிய நாட்டின் தீேொன சிசிலியிை் உள்ள இந்த ைமையொனது கடந்த இரை்டு 

ஆண்டுகளொக பேடிக்கொத நிமையிை் இருந்தது. 

❖ இது ஐயராப்பாவில் சசயல்படும் நிணலயில் இருக்கும் இரண்டொேது உயரைொன 

எரிைமையான விசுவியஸ் எரிமணலணய விட இரண்டணர ைடங்கு அதிகமான  

பசயை்படுை் நிணலணயக் சகாை்ட எரிைமையொகுை். 
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புது சடல்லிக்கு சிவப்பு நிற எெெ்ரிக்னக  

❖ இந்திய வானிணல ஆராய்சச்ி ணமயமானது யதசியத் தணலநகரத்திற்கு சிவப்பு நிற 

எசச்ரிக்ணகணய வழங்கியுள்ளது. 

❖ வானிணல ஆய்வு ணமயமானது சமாத்தமாக பசண்ச, மஞ்சள், சபான்னிறம் மற்றும் சிவப்பு 

ஆகிய நான்கு எசச்ரிக்ணக நிறங்கணளக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ பசண்ச நிறமானது இயல்பான சூழணலயும் சிவப்பு நிறமானது மிகவும் யமாசமான 

வானிணலச ்சூழணலயும் குறிக்கின்றது. 

 

இந்திய இராணுவத்தின் “Go Green” முன்முயற்சி 

❖ யமற்கு வங்காளத்தில் உள்ள  சகால்கத்தாவில் வில்லியம் யகாடண்ட ணமயத்தில் உள்ள  

கிழக்கு கடட்ுப்பாடட்ுத் தணலணமயகத்தில் “சதாடரச்ச்ியான சுற்றுசச்ூல் காற்று 

கை்காைிப்பு அணமப்ணப” இந்திய ராணுவமானது சசயல்நிணலப் படுத்தியுள்ளது.  

❖ இந்த காற்று தர கை்காைிப்புப் அணமப்பின் சசயல்நிணலப் படுதத்ுதலானது இந்திய 

இராணுவத்தால் ஏப்ரல் 2019-ல் நாடு முழுவதும் துவக்கப்பட்ட “Go Green”  என்ற 

முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ இது காற்றின் வீசும் திணச, காற்று மாசுபாடு, சுற்றுப்புற சவப்பநிணல, ஒப்பீடட்ு ஈரப்பதம், 

சவப்பக் கதிரவ்ீசச்ு, வளிமை்டல அழுத்தம் மற்றும் மணழ அளணவ ஆை்டு முழுவதும் 

அளவிடும்.  

❖ இது சகால்கத்தாவின் ஆறாவது சதாடரச்ச்ியான சுற்றுசச்ூழல் காற்று கை்காைிப்பு 

அணமப்பாகும். 
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கிநரட்டா துன்சபரக்் 

❖ 16 வயது நிரம்பிய ஸ்வீடணனச ் யசரந்்த இளம் பருவநிணல ஆரவ்லரான கியரட்டா 

துன்சபரக்் என்பவர ் “அம்சனஸ்டி இன்டரய்நஷனலின் 2019 ஆம் ஆை்டிற்கான மனச ்

சாட்சியின்  தூதர”் என்ற விருணத சவன்றுள்ளார.் 

❖ உலகளாவிய சவப்பமயமாதல் காரைமாக எதிரய்நாக்கியுள்ள அபாயம் குறிதத்ு உலக 

மக்களின் கருதத்ுக்கணள அைி திரட்டியதற்காக இவருக்கு இந்த விருது 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இவருணடய “எதிரக்ாலத்திற்காக சவள்ளிக் கிழணமகள்” என்ற இயக்கமானது உலகம் 

முழுவதும் பரவியுள்ளது. இது உலகம் முழுவதும் உள்ள குழந்ணதகள் பருவ நிணல குறித்துப் 

யபாராடுவதற்காக சவள்ளிக் கிழணமகளில் விடுமுணற எடுப்பது குறித்த ஒரு 

இயக்கமாகும். 

இந்த விருனதப் பற்றி 

❖ அம்சநஸ்டியின் இந்த விருது 2002 ஆம் ஆை்டில் ஏற்படுத்தப்படட்து. 

❖ இது மனச ் சாட்சியின்படி தமது நடவடிக்ணககள் மற்றும் அநீதிகணள எதிரச்காள்தல் 

ஆகியவற்றின் மூலம் மனித உரிணமகணள காத்தல் மற்றும் தமது  திறணமகணளப் 

பயன்படுதத்ி மற்றவரக்ணள ஈரத்்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் குழுக்கள் மற்றும் 

தனிநபரக்ணள அங்கீகரிக்கின்றது.  

 

 

புதிய தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் 

❖ அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் வணகப்பாடட்ியல் வல்லுநரக்ள் 2018 ஆம் ஆை்டில் 

இந்தியாவிலிருந்து 596 புதிய தாவர மற்றும் விலங்கினங்கணள ஆவைப் படுத்தியுள்ளனர.் 
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❖ இந்தக் கை்டுபிடிப்புகள் குறித்த விவரமானது “இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு நிறுவனம் 

(Botanical Survey of India - BSI) மற்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு நிறுவனம் (Zoological Survey 

of India - ZSI)” ஆகியணவ இணைந்து சவளியிட்ட “தாவர கை்டுபிடிப்புகள் 2018 மற்றும் 

விலங்குக் கை்டுபிடிப்புகள் 2018” என்ற ஆய்வு நூலில் அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ இந்தக் கை்டுபிடிப்புகணள உறுதிப்படுத்த மூலக்கூறு டிஎன்ஏ சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

மரபு வழியியல் ஆகியவற்றின் மீது BSI கவனம் சசலுத்தி இருக்கின்றது. 

❖ இந்தப் புதிய கை்டுபிடிப்புகளுடன் இந்தியாவின் விலங்கு இனங்களின் 

திருத்தியணமக்கப்பட்ட பட்டியலில் 1,01,681 இனங்கள் உள்ளன. இது உலகின் சமாத்த  

இனங்களில் 6.49 சதவிகிதமாகும். 

❖ 59 இனங்களுடன் யகரளாவில் அதிக எை்ைிக்ணகயிலான இனங்கள் 

கை்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளன. யமற்கு வங்கத்தில் 38 இனங்களும் தமிழ்நாட்டில் 26 

இனங்களும் கை்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

இ ்திய சுற்றுெச்ூழல் அறிக்னக  2019 

❖ சுற்றுசச்ூழல் புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வுகணளக் சகாை்ட வருடாந்திர 

அளவீடட்ு அறிக்ணகயான இந்திய சுற்றுசச்ூழல் 2019 அறிக்ணகயானது என்பது அறிவியல் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கான ணமய உதவியுடன் சவளியிடப்படும் Down To Earth என்ற 

பத்திரிக்ணகயால் சதாகுக்கப்படட்ுள்ளது. 

சில முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் 

❖ இந்தியாவின் சமாத்த இறப்புகளில் 12.5 சதவீத இறப்பிற்குக் காற்று மாசுபாடு 

காரைமாகும். 

❖ 2030 ஆம் ஆை்டின் ஐநாவின் நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்கிணன அணடவதற்கு, காலநிணல 

மாற்ற ஆயத்தப் பைிகணள கை்காைிக்கும் குறியீடுகணள இந்தியா இதுவணர 

கை்டறியவில்ணல. 

❖ நாட்டில் உள்ள நிலப்பரப்பு நீர ் மற்றும் நிலத்தடி நீர ் இரை்டுயம மிகவும் குணறவாக 

உள்ளது. 86 நீரந்ிணலகள் மிகக் கடுணமயாக மாசுபடட்ுள்ளன. 

❖ 24 x 7 சபாது சுகாதார ணமயங்களின் எை்ைிக்ணகயானது 35 சதவீதம் குணறவாக உள்ளது. 
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யமலும் 26 சதவீத மருத்துவ அலுவலரக்ளின் பைியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.  

❖ 2050 ஆம் ஆை்டளவில் உலகின் நகரப்்புறதத்ில் வசிப்பவரக்ள் எை்ைிக்ணகயில் 416 

மில்லியன் மக்கணள இந்தியா இணைக்கும் எனவும் உலகளாவிய மக்கள் சதாணகயில் 58 

சதவீதத்திற்குத் தாயகமாக இந்தியா இருக்கும் எனவும் கைிக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ 2010 மற்றும் 2014 ஆம் ஆை்டிற்கிணடயய இந்தியாவின் பசுணம இல்ல வாயுக்களின் 

உமிழ்வானது 22% சதவீதம் அதிகரிதத்ுள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் இந்தியாவானது சக்தி வாய்ந்த காடட்ுத்தீ கை்காைிப்பு மற்றும் எசச்ரிக்ணக 

அணமப்பிற்கு மாறியுள்ளது. (SWPP–VIIRS) இதன்  மூலம் சிறந்த துை்லியத் தன்மையுடனும்  

நுட்பைொகவுை் கொடட்ுத ்தீமயக் கண்டறிய இயலுை்.  

❖ கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளிை் இந்தியொவின் வேமையின்மை விகிதைொனது, 1.9 ைடங்கு 

அதிகரித்துள்ளது.  

 

நுண்துகள் காற்று மாசுபாட்னடக் குனறப்பதற்கான  இ ்தியாவின் முதல் உமிழ்வு 

வரத்்தகத் திட்டம் 

❖ நுை்துகள் காற்று மாசுபாடண்ட குணறக்க இந்தியாவின் முதல் உமிழ்வு வரத்்தகத் 

திட்டத்திணன குஜராத்தின் முதல்வர ் விஜய் ரூபானி 2019 ஆம் ஆை்டின் உலக 

சுற்றுசச்ூழல் தினத்தன்றுத் சதாடங்கி ணவத்தார.் 

❖ சந்ணத அடிப்பணடயிலான திட்டமான இதில் உமிழ்வின் உசச் வரம்ணப அரசானது 

நிரை்யிக்கின்றது. யமலும் சதாழிலகங்கள் இந்த வரம்பிற்குள் தங்கள் உமிழ்வுகணளப் 

பராமரிப்பதற்காக உமிழ்வு அனுமதிகணள வாங்கவும் விற்கவும் இது அனுமதிக்கிறது. 

❖ இந்த உசச் வரம்பு வரத்்தக முணறயின் கீழ், அணனதத்ுத் சதாழிற்சாணலகளாலும் 

சமாத்தமாக ஒரு குறிப்பிடட் காலகட்டத்திற்கு காற்றில் உமிழக் கூடிய சமாத்த 

மாசுபாட்டின் அளணவயும்  ஒழுங்கணமவு அணமப்பானது முதலில் நிரை்யிக்கும். 
❖ பின்னர,் குறிப்பிட்ட மாசுபாடட்ு அளணவ அனுமதிக்கும் ஒரு அனுமதித் சதாகுப்பு 

உருவாக்கப்படும். இதன் ஒடட்ுசமாத்தக் கூடுதலானது, அனுமதிக்கப்படட் ஒடட்ுசமாத்த 

உசச்வரம்பிற்குச ் சமமாக இருக்கும். 
❖ இந்த அனுமதிச ் சீடட்ுகளானது  வாங்கக் கூடியயவா விற்கக் கூடியயவா அளவிலான  

உமிழ்வின்  அளவு ஆகும். 
❖ ஒவ்சவாரு சதாழிற்சாணலக்கும் ஒரு குறிப்பிடட் பங்கு அனுமதிப் பதத்ிரங்கள் 

ஒதுக்கப்படும். (இது சமமாகயவா, அதன் அளணவப் சபாறுத்யதா அல்லது இதர 

விதிமுணறகணளப் பின்பற்றியயா அணமயும்) 
❖ இதற்குப் பின்னர,் எந்தசவாரு இதர பிற சபாருள்கணளப் யபான்றும் இந்த உமிழ்வு 

அனுமதிப் பத்திரங்கணளத் சதாழிற்சாணலகள் தமக்கிணடயய ஒருவருக்சகாருவர ்

வரத்்தகம் சசய்து சகாள்ளலாம்.  
 

இ ்தியக் கடற்பனடயின் சுற்றுெச்ுழல்  பாதுகாப்பு வனரவுத் திட்டம் 

❖ இந்தியக் கடற்பணடயானது தனது சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த “இந்தியக் கடற்பமட 

சுற்றுசச்ூழை் பொதுகொப்பு ேமரவுத் திட்டை்” என்ற திட்டம் மூைை் சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பில் 
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முன்வனொக்கிச ்பசை்கின்றது. 

❖ இந்த திட்டைொனது நடேடிக்மக, பரொைரிப்பு, நிரே்ொகை், கட்டமைப்பு ைற்றுை் சமூக 

ேொழ்க்மக ஆகியேற்றில் ேரை்மபக் சகாை்ட குறிப்பிட்ட பசயை் திட்டங்கமள 

உள்ளடக்கியதாகும். 

❖ இந்த பசயை் திட்டைொனது “ஆற்றை் நுகரவ்ிை் குமறப்பு” ைற்றுை் “பை்ேமகத் 

தன்மையுமடய ஆற்றை்கமளப் பயன்படுதத்ுதை்” ஆகியேற்மற முக்கிய விமளேொகக் 

கருதுகின்றது.  

 

2018 ஆம் ஆண்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்திக்கான  செலவுகை் 

❖ சரவ்யதச புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் நிறுவனமானது (International Renewable Energy Agency- 

IRENA) 2018 ஆம் ஆை்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்திக்கான  சசலவுகள் எனும் 

தணலப்பில் அறிக்ணகசயான்ணற சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஆய்விற்காக IRENA அணமப்பானது 2010 முதை் 2018 ேமர எடட்ு மிகப்பபரிய சூரிய 

ஒளி ஆற்றை் சந்மத நொடுகமள ஆய்வு பசய்தது. 
❖ சீனொ, பிரொன்ஸ், பெரை்னி, இந்தியொ, இத்தொலி, ெப்பொன், ஐக்கியப் வபரரசு ைற்றுை் 

அபைரிக்கொ ஆகிய நொடுகள் இதிை் அடங்குை். 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி உைகளொவிய அளவிை் மிகக் குமறேொன விமையிை் சூரிய ஒளி 

ஆற்றமை உற்பத்தி பசய்யுை் நொடொக இந்தியொ திகழ்கிறது. 

❖ புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றை் மூைங்களொனது உைகளவிை் உற்பத்தி விமைக் குமறப்ணபக் 

கை்டுள்ளன.  

IRENA 

❖ 2009 ஆை் ஆண்டு பதொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பின் ஒப்பந்தைொனது 2010 ஆை் ஆண்டு 

ெூமை 08 ஆை் நொள் நமடமுமறக்கு ேந்தது. இதன் தமைமையகை் அபுதொபியின் ைஸ்தார ்

நகரிை் அமைந்துள்ளது. 

❖ இது ேளரந்்த ைற்றுை் ேளருை் நொடுகளின் ஆற்றல் வதமேகமளப் பூரத்்தி சசய்வதன் 

மூலம் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மீது பிரத்திவயகைொக கேனை் பசலுத்துை் முதை் சரே்வதச 

அமைப்பொகும்.  

❖ இது ஒதத்ுமழப்பு, வைை்பட்ட அறிவு , புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வதரந்்பதடுப்பு மற்றும் 

அவற்றின் நீடித்த பயன்பொடு ஆகியேற்மற ஊக்குவிக்குை் அரசுகளுக்கிமடவயயொன ஒரு 

அமைப்பு ஆகுை்.  

❖ இது ஐக்கிய நொடுகளின் அதிகொரப்பூரே்ப் பொரம்ேயொளர ் அந்தஸ்து பபற்ற அமைப்பு 

ஆகுை்.  

 

PET – மறுசுழற்சி 

❖ ைகொரொஷ்டிரொமேச ் வசரந்்த பொலிபென்டொ பதொழிை்நுட்ப நிறுேனத்தின் உதவியுடன் 

சரே்வதச விமளயொடட்ுக்கொன ஆமடகமளத் தயொரிக்குை் அடிடொஸ் என்ற நிறுேனை் 2024 

ஆை் ஆண்டிை், தனது பபொருடக்ளிை் இயை் பநகிழிகளின் (இதற்கு முன் 

பயன்படுத்தப்படொத பநகிழிகள்) பயன்பொடம்ட ஒழிப்பமத வநொக்கைொகக் 
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பகொண்டுள்ளது.  

❖ கழிவுப் பபொருடக்ளொக ஒதுக்கப்பட்ட PET பொட்டிை்களிலிருந்து நூலிமழமயத் தயொரிக்குை் 

இந்தியொவிை் உள்ள இவத ேமகயிைொன ஒவர நிறுேனை் இதுயவயாகுை். 

❖ பொலி எத்திலீன் படரிப்தொவைட் (PET - Polyethylene Terephthalate) பொட்டிை்கள் சரே்வதச ைற்றுை் 

இந்திய அளவிை் பநகிழிக் கழிவுகளுக்கு மிக முக்கியப் பங்கொற்றுகின்றன. 

❖ இது PET என்பமத அதன் அடிப்பமடப் பபொருளொன எஸ்தரொக ைொற்றுகின்றது. 

❖ இதன் பின்பு, இது பொலிசயஸ்டர ் பைை்லிமழ நூமைத் தயொரிக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

 

கடலில் ச கிழிப் சபாருட்கை் 

❖ கடந்த ஆை்டு கடலில் உள்ள சநகிழிப் சபாருடக்ள் பிரகடனம் குறிதத்ு உறுதிசமாழி 

எடுத்த பின்பு, 2021 ஆம் ஆை்டில் நாட்டில் ஒற்ணறப் பயன்பாடு சகாை்ட சநகிழிப்  

சபாருடக்ளுக்குத் தணட விதிக்கப்படும் என்று கனடா நாட்டின் பிரதமர ்ஜஸ்டின் டிரூயடா 

அறிவிதத்ுள்ளார.்   

❖ “கடலிை் உள்ள பநகிழிப் பபொருடக்ள் பிரகடனை்” என்பது உைகிை் உள்ள 

சபருங்கடை்களில் கொணப்படுை் ைொசுபொடுகளுக்கு எதிரொக எந்த ஒரு கடட்ுப்பாடண்டயும்  

விதிக்காத பிரகடனைொகுை். 
❖ கடந்த ஆண்டு கியூபபக்கிை் நமடபபற்ற ஜி-7 ைொநொட்டின் வபொது ஐவரொப்பிய 

ஒன்றியதத்ுடன் இமணந்து பிரொன்ஸ், பெரை்னி, பிரிடட்ன் ைற்றுை் இத்தொலி ஆகியமே 

இந்தப் பிரகடனை் குறிதத்ு உறுதிபைொழி எடுதத்ுக் பகொண்டன. 

❖ இந்தப் பிரகடனத்திை் அபைரிக்கொ ைற்றுை் ெப்பொன் ஆகிய நொடுகள் இமணயவிை்மை.  

 

மிக்ரிசலட்டா அய்ொனி 

❖ வடகிழக்கு இந்தியாவில், அதிலும் குறிப்பாக அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் “பநை் தேமள” என்ற 

ஒரு புதிய இனத்திமன ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 

❖ இது மிக்ரிபைட்டொ அய்சொனி என்று பபயரிடப்படட்ு இருக்கின்றது. 
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❖ சமஸ்கிருதத்தில் அய்சொனி  என்பது வடகிழக்ணகக் குறிக்கும். 

❖ மிக்ரிபைட்டொ வபரினத்தின் கீழ் உைக அளவிை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இனங்களிை் 5-ேது 

இனமாக அய்சொனி தேமள உருபேடுதத்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் வபரினங்கள் குறுகிய ேொய் பகொண்ட தேமளக் குழுக்களொகுை். இது பநை் தேமள 

என்று பபொதுேொக அறியப்படுகின்றது. இது பதற்கு ஆசியொவிை் முதன்மையொகவுை் 

பரேைொகவுை் கொணப்படுகின்றது.  
 

ஆசியத் தங்கப் பூனனகை் 

❖ இலை்டன் விலங்கியல் சமூகத்ணதச ் யசரந்்த இந்திய விஞ்ஞானிகள் “ஆசியத ் தங்கப் 

பூமனயின்” 6 ேண்ண ேடிேங்கமள அருணொசச்ைப் பிரவதசத்தின் திபொங் பள்ளத்தொக்கிை் 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.்  

❖ அதன் ேண்ண ேடிேங்கள் சீரற்ற ைரபணு ைொற்றங்களிமடமிருந்துத் வதொன்றுகின்றன 

என்று கருதப்படுகின்றது. இது இயற்மகத் வதரவ்ின் மூைை் அந்த இனத்திை் 

கொணப்படுகின்றது. 

❖ ஆசிய தங்கப் பூமனயொனது சரே்வதச இயற்மகப் பொதுகொப்பு ைன்றத்தின் அசச்ுறுத்தை் 

நிமையிை் உள்ள இனங்களுக்கான சிேப்புப் படட்ியலில் “அண்மை அசச்ுறு நிமையிை் 

உள்ள இனைொக” ேமகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

பசுனமத் தரமிடல் 

❖ மத்திய சாணலப் யபாக்குவரதத்ு மற்றும் சநடுஞ்சாணலத் துணற, கப்பல் யபாக்குவரதத்ு, 

மதத்ிய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துணற அணமசச்ர ் நிதின் கடக்ரி 

நாக்பூரில் நடத்தப்பட்ட பிராந்திய கிரஹா மாநாட்டின் 10-வது பதிப்பில் உணரயாற்றினார.் 

❖ ஒருங்கிணைந்த வாழ்விட ஆய்விற்கான பசுணமத் தரமிடல் (Green Rating for Integrated Habitat 

Assessment - GRIHA) என்பது கடட்ிடங்களில் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த நிணலகணள ஆய்வு 

சசய்வதற்கான ஒரு தரமிடல் குறியீடாகும். 

❖ கிரஹா தரமிடல் ஆனது கிரஹா ஆணையத்தினால் வழங்கப்படுகின்றது. இது 

இந்தியாவில் அதிக அளவிலான பசுணமக் கடட்ிடங்கணள ஊக்குவிப்பணத யநாக்கமாகக் 

சகாை்டுள்ளது.  
 

சமக்சிநகா வனைகுடாவில் உை்ை உயிரில்லாப் பகுதி 

❖ இந்த ஆை்டில் சமக்சியகா வணளகுடாவில் உள்ள கடல்சார ் “உயிரிை்ைொப் பகுதி” 

மிகப்பபரிய உயிரிை்ைொப் பகுதிகளிை் ஒன்று என ேரைொற்றிை் பதிவு 

பசய்யப்படட்ுள்ளதொக ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் அறிவிதத்ுள்ளனர.் 

❖ இது 8000 சதுர மைை்களுக்கு வைை் பரவுை் என்று ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் 

எதிரப்ொரக்்கின்றனர.் இது மீன் பிடித்தை், கடை் ேளங்கள் ஆகியேற்மறக் கடுமையொகப் 

பொதிக்குை் என்று ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் கணிதத்ுள்ளனர.் 

❖ உயிரிை்ைொப் பகுதிகள் என்பது உைகிை் உள்ள கடை்கள் ைற்றுை் மிகப்பபரிய ஏரிகள் 

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


                   
 

 

ஆகியேற்றிை் மிகக் குமறந்த அளவு ஆக்ஸிென் உள்ள பகுதிகளொகுை்.  

❖ இது ைனித நடேடிக்மககள் ைற்றுை் அதனுடன் பதொடரப்ுமடய இதர கொரணிகளிலிருந்து 

ஏற்படுை் அதிகப்படியொன ஊட்டசச்தத்ு ைொசுபொட்டினொை் (மநட்ரென் ைற்றுை் பொஸ்பரஸ்) 

ஏற்படுகின்றது. 

❖ இது கடலுக்கு அடியிை் ைற்றுை் அதன் அருகிை் உயிர ்ேொழுை் கடை்சொர ்உயிரினங்களுக்குத் 

வதமேயொன ஆக்ஸிெனின் அளமேக் குமறக்கின்றது. 

❖ மிஸ்ஸிஸிப்பி நதி ைற்றுை் அதன் அதிகப்படியொன ஊட்டசச்தத்ு மிக்க பபொருடக்ள் 

பைக்சிவகொ ேமளகுடொவின் ேளரந்்து ேருை் உயிரிை்ைொப் பகுதிக்குக் கொரணை் என்று 

குற்றை் சொட்டப்படுகின்றன.  

 

 

சகல்ப் காடுகை் 

❖ சரவ்யதச அளவில் சகல்ப் காடுகள் (Kelp Forests) வபொன்ற கடை்சொர ் ேொழ்விடங்கமள 

கொைநிமை ைொற்ற நிகழ்வுகள் ைொற்றியமைக்கின்றன. 

❖ பகை்ப் என்பது உைகை் முழுேதுை் கடற்கமர முகதத்ுவாரத்திற்கு அருகிலுள்ள ஆழைற்ற 

நீரப்் பரப்பு, ஊடட்ச ்சதத்ு மிக்க உப்பு நீர ்ஆகியேற்றிை் ேளருை் மிகப்பபரிய பழுப்பு நிறக் 

கடற்பொசி ேமகயொகுை். 

❖ 350ற்குை் வைற்பட்ட பேே்வேறொன இனங்கள் ைற்றுை் 1,00,000 ேமரயிைொன சிறிய 

முதுபகலுை்பற்ற இனங்கள் ஆகியமே ஒவர பகை்ப் தொேரத்திை் ேொழுை் திறன் 

பகொண்டணவ.  

 

❖ அதிக அளவிைொன மீன்கள், பறமேகள் ைற்றுை் பொலூட்டிகள் ஆகியமே நீருக்கு அடியிை் 

உள்ள பகை்ப் கொடுகமளச ்சொரந்்துள்ளன. 
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❖ இந்தக் கொடுகள் உள்ள இடங்கள் : வைற்கு ஆஸ்திவரலியொ, கிழக்குக் கனடொ, பதற்கு 

ஐவரொப்பொ, ேடக்கு கலிவபொரன்ியொ ைற்றுை் கிழக்கு அபைரிக்கொ. 

❖ இது மிகக் கடுமையொன ஆரக்்டிக் சுற்றுச ் சூழலிலுை் ேளரந்்து, உயிரே்ொழுை் திறன் 

பகொண்டு விளங்குகின்றது.  

 

உலகின் மிக உயர ்்த வானினல னமயங்கை் 

❖ யதசிய புவியியல் சங்கமானது எவசரஸ்ட் சிகரத்தில் உலகின் மிக உயரத்தில்  

சசயல்படும் வானிணல ணமயங்கணள நிறுவியுள்ளது.  

❖ இது ஆராய்சச்ியாளரக்ள், மணலயயறுபவரக்ள் மற்றும் சபாதுமக்களுக்கு மணலயின் 

நிணலணமகணளப் பற்றி நிகழ்யநரத் தகவல்கணள வழங்கும். 

 

❖ இந்தக் குழுவானது உலகின் மிக உயரத்தில்  சசயல்படும் இரை்டு தானியங்கி வானிணல 

ணமயங்கணள பால்கனி (8430 மீட்டர)் சதற்கு கைவாய் ஆகிய பகுதிகளிலும்  (7945) 

அதனுடன் யசரத்த்ு இதர 3 வானிணல ணமயங்கணளயும் எவசரஸ்டில் நிறுவியுள்ளது. 
❖ யபாரட்்யச (3810மீ), எவசரஸ்ட் அடித்தள முகாம் (5315 மீ) மற்றும் இரை்டாம் முகாம் (6464மீ) 

ஆகியணவ இதர மூன்று நிணலயங்களாகும். 
 

UNEPயின் புதிய  தனலவர ்

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்டத்தின் (United Nations Environment Programme-UNEP) 

புதிய நிரவ்ாக இயக்குநராக சடன்மாரக்்ணகச ் யசரந்்த இங்கர ் ஆை்டரச்ன் சமீபத்தில் 

சபாறுப்யபற்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்அடுத்த 4 வருடங்களுக்கு இந்தப் பதவிணய வகிப்பார.் 
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❖ இவர ் முன்னதாக இயற்ணகப் பாதுகாப்பிற்கான சரவ்யதச ஒன்றியத்தின் சபாது 

இயக்குனராக 2015 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி முதல் 2019 ஆம் ஆை்டு யம வணர 

பைியாற்றினார.் 
❖ ணநயராபிணயத் தணலணமயகமாகக் சகாை்ட UNEP நிறுவனமானது உைகபைங்கிலுை் 6 

பிரொந்திய அலுேைகங்கமளக் பகொண்டுள்ளது. 
❖ வைலுை் ஐநொவின் சுற்றுசச்ூழை் நடேடிக்மககணள ஒருங்கிமணத்தை், சுற்றுசச்ூழை் 

ரீதியிைொன சிறந்தக் பகொள்மககள் ைற்றுை் நடேடிக்மககமள நமடமுமறப்படுதத்ுேதிை் 

ேளருை் நொடுகளுக்கு உதவுதை் ஆகியமேயும்  இதன் மற்ற பணிகளொகுை்.  

 

பான் ெவால் 

❖ காடுகள் நிலப்பரப்பிணன மீடச்டடுத்தலுக்கு இந்தியாவின் திறணன அதிகரிப்பதற்காக 

உறுப்பினர ் நாடுகளின் மாநாடு – 14 என்ற நிகழ்ணவ முன்னிடட்ும் சரவ்யதச 

முன்சனடுப்பின் ஒரு பகுதியாகவும் “பொன் சேொை்” என்ற ஒரு தமைமைத் திட்டத்மத 

ைத்திய சுற்றுசச்ூழை் துமற அமைசச்ர ்பிரகொஷ் ெே்வடகர ்பதொடங்கி மேத்தொர.் 

❖ பொன் சேொை் பின்ேருேனேற்மற பகொண்டு ேருேதற்கொன ஒரு சரே்வதச முயற்சியொகுை்.  

o உைகின் அழிக்கப்பட்ட ைற்றுை் குமறக்கப்பட்ட 150 மிை்லியன் பஹக்வடர ்

நிைங்கமள 2020 ஆை் ஆண்டிை் மீடப்டடுத்தை்  

o 2030 ஆை் ஆண்டிை் 350 மிை்லியன் பஹக்வடர ்நிைங்கமள மீடப்டடுத்தை்.  

❖ இந்தத ் தனிதத்ுவத் திட்டைொனது ஹரியொனொ, ைத்தியப் பிரவதசை், ைகொரொஷ்டிரொ, 

நொகாைொந்து ைற்றுை் கரந்ொடகொ ஆகிய ஐந்து ைொநிைங்களிை் வசொதமன அடிப்பமடயிை் 3.5 

ஆண்டு கொைத்திற்குச ்பசயை்படுத்தப்படவிருக்கின்றது. 

❖ 2016 ஆை் ஆண்டிை் இந்திய விண்பேளி ஆரொய்சச்ி அமைப்பினொை் பேளியிடப்படட் 

அறிக்மகயின்படி 29 சதவிகித இந்திய நிைங்கள் சிணதக்கப் படட்ுள்ளன. 

❖ வைலுை் 2019 ஆை் ஆண்டு பசப்டை்பர ்ைொதத்திை் பாமைேனைொக்கமைத் தடுப்பதற்கொன 

ஐ.நொ ஒப்பந்தத்தின் (United Nations Convention to Combat Desertification - UNCCD) COP-14 endra 

மாநாடண்ட   முதன்முமறயொக இந்தியொ நடத்தவிருக்கின்றது.  

 

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


                   
 

 

மனலகை் உருகுதல் 

❖ அறிவியல் யமம்பாடுகள் என்ற ஒரு பத்திரிக்ணகயில் சவளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, 

இமயமணலயில் உள்ள பனிப் பாணறகள் நூற்றாை்டின் சதாடக்கத்திற்கு முன்பு 

இருந்தணத விட இரு மடங்கு வணரயில்  இப்யபாது உருகி வருகின்றன. 

❖ இவரக்ள் 40 ஆை்டு கால சசயற்ணகக்யகாள் தகவல்கள், இந்தியா முழுவதும் 2000 கியலா 

மீட்டரக்ள், சீனா, யநபாளம் மற்றும் பூட்டான் ஆகியவற்ணறக் கை்காைித்தனர.் 
❖ இவரக்ள் 2000 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்சவாரு ஆை்டும் பனிக்கட்டியின் ஒரு அடி மற்றும் 

அணர அடிக்கு நிகரான பனிப்பாணறகளின் இழப்ணபக் கை்டறிந்துள்ளனர.்  
❖ சராசரி சவப்பநிணல அதிகரிப்பு 1975 முதல் 2000 ஆம் ஆை்டு வணர இருந்தணத விட 2000 

முதல் 2016 ஆம் ஆை்டு வணர 1.8 டிகிரி பாரன்ஹீட் என்ற அளவில் அதிகரித்திருக்கின்றது.  
 

 கரமயமாக்கலின் வினைவு 

❖ புேவனஸ்ேரிை் உள்ள இந்தியத் பதொழிை்நுட்ப நிறுேனத்மதச ் வசரந்்த 

ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் கடந்த பதத்ு ஆண்டுகளிை் நகரங்களின் நகரையைொக்கல் எே்ேொறு 

உள்ளூர ் பேப்பநிமைமய மிக வேகைொக அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிதத்ு 

ஆேணப்படுத்தியுள்ளனர.் 

❖ 2001 – 2010 ேமரயிைொன கொை கட்டத்திை் கட்டாக் மற்றும் புவயனஸ்வரின் உள்ளூர ்

யமற்பரப்பு சவப்பநிணலயானது 40-50 சதவிகிதம் என்ற அளவிற்கு அதிகரிதத்ுள்ளது. 

❖ 2001 – 2010 ேமரயிைொன கொை கட்டத்திை் ஒடிசொவிை் உள்ள நகரங்களிை் உள்ளூர ்

பேப்பநிமை 0.5 டிகிரி பசை்சியஸ் அதிகரிப்பதற்கு கொரணை் நகரையைொக்கல் ைடட்ுவை. 

❖ ஐ.நொ. ேொழ்விடை் (UN-HABITAT) என்ற அமைப்பின் அறிக்மகயின்படி, புவியின் 

வைற்பரப்பிை் 2 சதவீதத்திற்குக் குமறேொன இடத்திமன உைக நகரங்கள் பகொண்டுள்ளன. 

ஆனொை் இமே 71 முதை் 76 சதவிகித பசுமை இை்ை ேொயு உமிழ்விற்கு கொரணைொக 

அமைகின்றன. 

 

ரா ாஜி புலிகை் காப்பகம் 

❖ ரொெொஜி புலிகள் கொப்பகத்திற்குள் இருக்குை் கண்டி சொமை கட்டமைப்புப் பணிமய 

இனியுை் பதொடரொைை் நிறுத்தி மேக்கவுை் ைொநிை அரசிற்கு அறிவிப்மப ேழங்கவுை் 

இந்திய உசச் நீதிைன்றை் உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ ரொெொஜி புலிகள் கொப்பகமானது உத்தரகொண்டிை் உள்ள ரொெொஜி வதசியப் பூங்கொவின் ஒரு 

பகுதியொகுை். 

❖ பரிந்துமரக்கப்படட்ுள்ள சொமையானது புலிகள் கொப்பகத்திற்கு உள்வளயுை் ரொெொஜி 

ைற்றுை் கொரப்பட் புலிகள் கொப்பகங்களுக்கிமடவய உள்ள ேனவிைங்குப் பொமதயின் 

குறுக்வகயுை் பசை்கின்றது. 

 

நபங்காக் தீரம்ானம் 

❖ ஆசியான் பிராந்தியத்தில் கடல் கழிவுகணள எதிரத்த்ுப் யபாராடுவதற்கான யபங்காக் 
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தீரம்ானமானது 10 உறுப்பு நாடுகள் சகாை்ட சதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் 

கூட்டணமப்பின் (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations) தணலவரக்ளால் ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்பட்டது.  

❖ 2017 ஆை் ஆண்டு கடை் பொதுகொப்பு அறிக்மகயின்படி, ஒே்பேொரு ஆண்டுை் சீனொ, 

இந்வதொவனசியொ, பிலிப்மபன்ஸ், வியட்நொை் ைற்றுை் தொய்ைொந்து ஆகிய நொடுகள் 8 

மிை்லியன் டன்கள் பநகிழிக் கழிவுகளிை் பாதிக்குை் வைைொன கழிவுகமள கடலிை் 

பகொடட்ுகின்றன. 

❖ வபங்கொக் தீரை்ொனை் ஒற்மறப் பயன்பொடு பகொண்ட பநகிழி மீதொன தமட குறிதத்ு 

எந்தபேொன்மறயுை் குறிப்பிடவிை்மை. 

 

கடுனமயான வானினல 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் உலக வானிணலயியல் அணமப்பானது  (WMO - World Meteorological 

Organization) இரண்டு இடங்களில் 54º பசை்சியஸ் அளவிைொன கடுமையொன 

பேப்பநிமைமய அதிகொரப்பூரே்ைொக ைதிப்பீடு பசய்துள்ளது. 

❖ 2016 ஆை் ஆண்டு ெூமை 21 அன்று குமேத்தின் மிட்ரிபொக்கிை் ஒன்றுை் 2017 ஆை் ஆண்டு 

வை 28 அன்று பொகிஸ்தொனின் துரப்த்திை் ைற்பறொன்றுை் பதிவு பசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

 

பீகார் மாதிரி 

❖ பீகார ் அரசு, அம்மாநிலத்தின் சவவ்யவறு நகரங்களில் மரங்கணள சவடட்ுவதற்கான 

தணடணய சமீபத்தில் அறிவிதத்ுள்ளது. 
❖ இந்த உத்தரவானது வனப் பாதுகாப்புச ்சட்டம், 1980-ன் கீழ் பிறப்பிக்கப்படட்ுள்ளது. இது 

அம்மாநிலச ்சசாதத்ுகளுக்கு மடட்ுயம சபாருந்தும். 
❖ அதிகரித்துவரும் மாசுபாடு, மிகக் கடுணமயான சவப்ப நிணல ஆகியணவ இந்தத் 

தணடக்கான காரைம் என்று கூறியுள்ளது. 
❖ தற்சபாழுது பீகாரில் நிலவிவரும் சவப்ப அணலயானது மிகக் சகாடிய மூணளச ்

சசயலிழப்பு யநாயினால் 150ற்கும் யமற்பட்ட குழந்ணதகளின் இறப்பிற்கு காரைம் என்றும் 

கருதப்படுகின்றது. 
❖ உலகில் மிகவும் மாசுபட்ட 7-வது நகரமாக பீகாரின் தணலநகரான பாடன்ா 

விளங்குகின்றது.  
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ஈரக்்கப்பட்ட ஆனம 

❖ வனத் துணறணயச ் யசரந்்த ஊரவ்ன அறிவியணலச ் யசரந்்த குழுவினர,் சஹல்ப் எரத்் 

மற்றும் ஆணமகள் உயிரப்் பிணழத்தல் கூட்டிணைவு என்ற இரை்டு அரசு சாரா 

நிறுவனங்கள் ஆகியயார ்இணைந்து அருைாசச்லப் பிரயதசத்தின் சுபன்ஸ்ரீ மாவடட்தத்ில் 

ஒரு புதிய ஆணமணயக் கை்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 
❖ இது ஈரக்்கப்பட்ட ஆணம (மயனாரியா இம்பரசா) என்ற சபயரிடப்படட்ுள்ளது. 
❖ இந்தியாவில் உள்ள ஆணமகளின் முதலாவது பதிவு இதுவாகும். 
❖ ஏற்சகனயவ இந்தியா ஆசிய வன ஆணமகளின் ஒயர வாழ்விடமாகத் திகழ்கின்றது. 
❖ மயனாரியா எமிஸ் என்பது ஆசியாவில் உள்ள மிகப்சபரிய ஆணம இனமாகும்.  

பானலவன னடநனாெர் - சவரச்பரெ்வ்ரூஸ் 

❖ பாணலவனத்தில் வாழக்கூடிய மாமிச வணக ணடயனாசர ் இனம் ஒன்று (மணறந்து யபான 

விலங்கு வணக) சதற்கு பியரசிலில் கை்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 
❖ 90 மில்லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன்பு ணடயனாசரக்ள், நகங்கணளப் பயன்படுத்தி சிறிய 

அளவிலான இணரணயப் பிடித்தன. 
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❖ சவரச்பரச்வ்ரூஸ் பரானாஎன்சிஸ் என்ற உயிரின வணகயின்  புணதபடிேங்கள் பிவரசிலிை் 

கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மின்னணு சிகசரட்டுகை் 

❖ சமீபத்தில் இராஜஸ்தான் மாநில அரசு அம்மாநிலத்தில் இ-சிகசரட்டின் உற்பத்தி, 

விநியயாகம், விளம்பரம் மற்றும் விற்பணன ஆகியவற்ணறத் தணட சசய்வதற்கான தனது 

முடிணவ அறிவிதத்ுள்ளது.  
❖ இது ஆன்ணலன் (நிகழ் யநரம்) மற்றும் கணடகள் ஆகிய இரை்டு முணறயிலும் இ-

சிகசரடட்ுகளின் விற்பணன, யசமித்து ணவத்தல், உற்பத்தி, விநியயாகம் மற்றும் விளம்பரம் 

ஆகியவற்ணறத் தணட சசய்துள்ளது. 

 

அருணாெெ்லப் பிரநதெம் – புதிய முதலனமெெ்ர ்

❖ பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தணலவர ்யபமா காை்டு அருைாசச்லப் பிரயதசத்தின் 10வது 

முதலணமசச்ராகப் சபாறுப்யபற்றார.் 
❖ முதன்முணறயாக பதவியயற்பு விழாவானது ராஜ்பவனில் நடத்தப்படுவதற்குப் பதிலாக 

இட்டாநகரின் முக்கிய இடமான  சமூகநல மன்ற ணமயத்தில் நடத்தப்பட்டது. அந்த 

இடத்திற்கு இவரது தந்ணதயான யடாரஜ்ி காை்டுவின் சபயர ்ணவக்கப்படட்ுள்ளது.  

 

இ – சிகசரட்டுகை் மீதான தனட – மகாராஷ்டிரா மற்றும் இரா ஸ்தான் 

❖ நிக்யகாடின் எனும் யபாணதப் சபாருளுக்கு அடிணமயாவதலிலிருந்துப் பின்வாங்கச ்

சசய்வதற்காக இ-சிகசரடட்ுகள் மீது தணட விதிக்க மகாராஷ்டிரா மற்றும் இராஜஸ்தான் 

ஆகிய மாநில அரசுகள் முடிவு சசய்துள்ளன. 

❖ மின்னணு (electronic) முமறயிை் நிக்வகொடின் ேழங்குை் அமைப்புகள் பழமையொன 

புமகயிமைப் பபொருடக்மள விட மிகவுை் தீங்கு விமளவிக்கக் கூடியதொக இருக்குை்.  
❖ ைகொரொஷ்டிரொ ைொநிை அரசு, இ-சிகபரடட்ுகமளத் தவிர இ-சிகபரடட்ுகமளப் வபொன்ற ஒரு 

சொதனை் ைற்றுை் மின்னணு ஹூக்கா ஆகியேற்மறத் தமட பசய்துள்ளது. 

❖ இந்தத ்தமடக்கொன உதத்ரேொனது ஒே்பேொரு ஆண்டுை் வை 31 அன்று பகொண்டொடப்படுை் 

உைகப் புமகயிமையற்ற தினத்தின் வபொது இரொெஸ்தொனிை் பேளியிடப்பட்டது.  

 

உலக சுகாதார அனமப்பு விருது - இரா ஸ்தான் 

❖ உலக சுகாதார அணமப்பானது (WHO - World Health Organization) புணகயிணலணய 

கடட்ுப்படுதத்ும் துணறயில் இராஜஸ்தான்  மாநிலம் நிகழ்த்திய சாதணனகணள  

அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்த ஆை்டின் உலக சுகாதார அணமப்பின் விருதுக்கு,  

அம்மாநிலத்தின்  மருத்துவ மற்றும் சுகாதாரத் துணறணயத் யதரந்்சதடுதத்ுள்ளது.  
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❖ WHO ஆனது இந்தப் புகழ்பபற்ற விருதுக்கு பதன்கிழக்கு ஆசியப் பகுதிகளிலிருந்து ஐந்து 

அமைப்புகமளத் வதரந்்பதடுதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த விருமதப் பபறுை் இந்தியொவின் ஒவர அரசு அமைப்பு இரொெஸ்தொன் ைொநிைச ்

சுகொதொரத் துமறயொகுை். அந்த அமைப்பு வைற்பகொண்ட புமகயிமையற்ற 

முன்பனடுப்புகளுக்கொக இந்த விருது அதற்கு ேழங்கப்படவிருக்கின்றது.  

❖ பதன் கிழக்கு ஆசியப் பகுதிகளிை் தொய்ைொந்து ைற்றுை் இந்வதொவனஷியொ ஆகிய 

நொடுகளிலிருந்து மூன்று அமைப்புகள் இந்த விருதுக்குத் வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ புது திை்லியிை் உள்ள ேை்ைபொய் பவடை் இதய நிறுேனமுை் இந்த விருமதப் பபறுை் 

அமைப்புகளிை் ஒன்றொகுை். 

 

கங்னக மாசுபாட்டிற்கு அபராதம் - NGT 

❖ வதசியப் பசுமைத ் தீரப்்பொயைொனது (NGT - National Green Tribunal) கங்மக நதியிை் 

ைொசுபொடுகமளக் கடட்ுப்படுத்த வதமேயொன நடேடிக்மககமள எடுக்கொததற்கொக பீகொர,் 

ெொரக்்கண்ட் ைற்றுை் வைற்கு ேங்கொளை் ஆகிய ைொநிைங்களுக்கு தைொ ரூ. 25 ைடச்த்மத 

அபரொதைொக விதிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த அபரொதத ் பதொமக சுற்றுசச்ுழமை மீடப்டடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப் 

படவிருக்கின்றது.  

 

குனற ்தபட்ெ ஆதரவு வினலயில் மாற்றுப் பயிரக்ை் 

❖ ஹரியொனொ ைொநிைத்திை் நிைத்தடி நீர ்குமறந்து ேருேதனால் நீர ்அதிகை் வதமேப்படுை் 

பயிரொன பநை்ணலப் பயிரிடுேமதக் குமறப்பதற்கு ஹரியொனொ அரசு திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ கடந்த ஆண்டுகளிை் நிைத்தடி நீரக்் குமறேொனது அம்ைொநிைத்திை் 60 ேறட்சி 

ைண்டைங்கள் உருேொகக் கொரணைொகியுள்ளது. இதிை் 10 ைொேட்டங்களிை் 21 மிக அதிக மிக 

ேறட்சி ைண்டைங்களுை் உள்ளடங்குை். 

❖ அை்ைொநிை அரசு 7 ேடட்ொரங்களிை் ஒரு பரியசாதணனத் திட்டத்மதத ் பதொடங்க முடிவு 

பசய்துள்ளது. இத்திடட்ை் விேசொயிகளுக்கு ைொனியங்கள் அளிக்கப்படுேதன் மூைை் 

“ைக்கொச ் வசொளை்” ைற்றுை் ‘துேரம் பருப்பு’ பயிரினங்கமளப் பயிரிடுேமத 

ஊக்குவிப்பதொகுை். 

❖ புதிய திடட்த்தின் கீழ் அமடயொளை் கொணப்படட் விேசொயிகளுக்கு விமையிை்ைொ 

விமதகள் ேழங்கப்பட விருக்கின்றன. விேசொயிகளுக்கு இரண்டு தேணைகளொக 

ஏக்கருக்கு ரூபாய் 2000 உதவித ்பதொமக ேழங்கப்படுை். 

❖ ைக்கொச ் வசொளப் பயிரக்் கொப்பீடட்ுத ் பதொமகயொனது அரசினொை் ஏற்றுக் பகொள்ளப்பட 

விருக்கின்றது. 

❖ வைலுை், உற்பத்தி பசய்யப்படட் ைக்கொச ் வசொளை் அரசினொை் குமறந்தபடச் ஆதரவு 

விமையிை் வாங்கப்படவிருக்கின்றது. 
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 ிபா னவரஸ்  

❖ வகரளொவிை் நிபொ மேரஸ் பொதிப்புகள்  மீண்டுை் பதிவு பசய்யப்படட்ுள்ளன. 

❖ “சீரொன ைருதத்ுேை்” என்ற அறிவியை்  இதழிை், நிபொ மேரஸ் பதொற்றிலிருந்து 

குரங்குகமளப் பொதுகொப்பதற்கொக “பரை்டிசிவிர”் என்ற பரிவசொதமன ைருந்மதக் 

கண்டறிந்துள்ளதொக அறிவியை் விஞ்ஞொனிகள் அறிவிதத்ுள்ளனர.் 

❖ தற்பபொழுது நிபொ மேரணசக் குணப்படுதத்ுேதற்கொன தடுப்பு ைருந்து அை்ைது 

அனுைதியளிக்கப்பட்ட தடுப்பு ைருந்து ஏதுை் இை்மை. 

❖ நிபொ மேரஸ் பதொற்றுக்கொன தற்பபொழுதுள்ள ஒவர சிகிசம்ச முமற ஓரிணை உயிர ்

தற்கொப்புச ்சிகிசண்ச ைடட்ுவை உள்ளது. 

 

எலிசபண்டா திருவிழா 

❖ இரை்டு நாடக்ளுக்கு நணடசபறும் எலிசபை்டா திருவிழாவானது மும்ணபயின் காராபூரி 

தீவில் நணடசபற்றது.  

❖ இத்திருவிழாவானது மகாராஷ்டிர சுற்றுலா யமம்பாடட்ு நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு 

சசய்யப்படட்ிருந்தது. 
❖ இந்நிறுவனமானது சுற்றுலா மற்றும் மும்ணபயின் கலாசச்ாரத்ணத யமம்படுதத்ுவதற்காக 

வருடந்யதாறும் இத்திருவிழாவிணன ஏற்பாடு சசய்கின்றது. 
❖ பாரம்பரிய தளமான எலிசபை்டா குணகணய மடட்ுமல்லாமல் நகரத்தின் 

பாரம்பரியத்திணனயும் சகாை்டாடும் இத்திருவிழாவானது 2012 ஆம் ஆை்டு 

சதாடங்கப்பட்டது. 
 

உதவித்சதானக சபறுவதற்கான வருடாந்திர வருமான வரம்பு உயரவ்ு 

❖ அஸ்ஸாம் மாநில அரசானது மாைவரக்ள் தங்கள் முதுகணலப் பட்டப்படிப்பு வணரயிலான 

படிப்பிற்கு உதவித் சதாணக சபறுவதற்காக அவரக்ளின் சபற்யறாரின் வருடாந்திர 

வருமான உசச் வரம்ணப 1 லடச்த்திலிருந்து 2 லடச்மாக உயரத்்தியுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது அஸ்ஸாமின் தனியார ் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கணலக் 

கழகங்களுக்குப் சபாருந்தாது. 
❖ மத்திய மற்றும் மாநில அரசில் பைிபுரியும் சபற்யறாரக்ளின் குழந்ணதகளும் 

இத்திட்டத்தில் பயனணடய தகுதியற்றவரக்ள் ஆவர.் 
 

“ஆப்கி நபட்டி” திட்டம் - ரா ஸ்தான் 

❖ ராஜன்தான் மாநில அரசானது “ஆப்கி யபட்டி” திட்டத்தின் கீழ் பள்ளிச ் சிறுமிகளுக்கு 

வழங்கி வந்த நிதியுதவிணய உயரத்த்ியுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வறுணமக்யகாட்டிற்கு கீயழயுள்ள மற்றும் தாய் அல்லது தந்ணத 

அல்லது இருவணரயும் இறந்த பள்ளிச ் சிறுமிகளுக்கு மாநிலத்தில் நிதியிதவி 

அளிக்கப்படும்.  
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❖ உதவித் சதாணகயானது 1 முதல் 8 வணர பயிலும் சிறுமிகளுக்கு 1100 ரூபாயிலிருந்து 2100 

ரூபாயாகவும் 9 முதல் 12 வகுப்பு வணர பயிலும் சிறுமிகளுக்கு 1500 ரூபாயிலிருந்து ரூ2500 

ஆகவும் உயரத்்தப்படட்ுள்ளது. 

 

ஆந்திரப் பிரநதெ அனமெெ்ரனவ 

❖ ஆந்திரப் பிரயதச மாநில முதல்வர ்YS. சஜகன் யமாகன் சரட்டி, தனது அணமசச்ரணவயில் 5 

துணை முதல்வரக்ணளச ்யசரத்த்ுள்ளார.்  

❖ இது நாட்டில் இதுவணர இல்லாத அளவிற்கு அதிக அளவிலான துணை முதல்வரக்ணளக் 

சகாை்டுள்ளது என்று நம்பப் படுகின்றது. 

❖ இவரக்ள் அந்த மாநிலத்தின் முக்கியமான சமுதாயக் குழுக்களிலிருந்துத் 

யதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளனர.் அணவயாவன :  எஸ்சி, எஸ்டி, பிற்படுத்தப்படட் வகுப்பினர,் 

சிறுபான்ணமயினர ்மற்றும் காப்பு சமூகத்தினர.்  

❖ அவரக்ளாவன  

சபயர் ெமூகப் பிரிவு அனமெெ்கம் சதாகுதி 

அம்சத் பாடஷ்ா சிறுபான்ணமயினர ் சிறுபான்ணமயினர ்

நலதத்ுணற 

கடப்பா 

புஸ்பஸ்யரவாைி 

பமுலா 

பழங்குடியினர ் பழங்குடியினர ்

நலதத்ுணற 

குருப்பம் 

நாராயைசாமி பட்டியலிடப்பட்ட 

வகுப்பினர ்

உற்பத்தி மற்றும் வைிக 

வரி 

கங்காதர 

சநல்லூர ்

அலா கிருஷ்ைா 

ஸ்ரீனிவாஸ் 

காப்பு 

சமூகத்தினர ்

சுகாதாரம், குடும்ப நலன் 

மற்றும் மருதத்ுவக் கல்வி 

எல்லூரு 

பில்லி சுபாஷ் சந்திர 

யபாஸ் 

பிற்படுத்தப்பட்ட 

பிரிவினர ் 

வருவாய், பதிவுத் துணற, 

முத்திணர 

சட்டசணப 

(யமலணவ) 

உறுப்பினர ்

 

கழிவுப் சபாருட்கைிலிரு ்து ஆற்றல் சபறும் இந்தியாவின் முதல் திட்டம் 

❖ சடல்லி சமட்யரா இரயில் நிறுவனமானது கழிவிலிருந்து ஆற்றல் சபறும் 

அணமப்பிலிருந்துப் சபறப்படும் மின்னாற்றணல உபயயாகிக்கும் திட்டத்திணனச ்

சசயல்படுதத்ும் முதன்முதலான  நிறுவனமாக உருசவடுத்திருக்கின்றது. 

❖ காசிப்பூரில் அணமந்துள்ள 12 சமகாவாட் திறனுணடய, கழிவிலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தி 

சசய்யும் அணமப்பிலிருந்து சடல்லி சமட்யரா இரயில் நிறுவனமானது 2 சமகாவாட் 

மின்சாரத்ணதப் சபறத் சதாடங்கியுள்ளது. 
❖ யமலும் இது IL&FS சுற்றுசச்ூழை் உள்கட்டமைப்பு ைற்றுை் வசமேகள் என்ற நிறுேனதத்ுடன் 

இமணந்து அரசு – தனியொர ் கூடட்ுப் பங்களிப்பு முமறயிை் நொபளொன்றுக்கு 150 டன் 

திறனுமடய கடட்ுைொன ைற்றுை் இடிபாடட்ுக் கழிவுகமள ைறுசுழற்சி பசய்யும் ேசதிமய 

வரொகிணியிை் பசயை்நிமைப் படுத்தியுள்ளது.  
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EBPG இடஒதுக்கீடு திரும்பப் சபறப்படுதல் 

❖ ஹரியானா மாநில அரசானது அரசு யவணலகள் மற்றும் அரசால்  நடத்தப்படும் கல்வி 

நிறுவனங்களில் சபாதுப் பிரிவினரில் சபாருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியயார ்(Economically 

Backward Persons in General Category - EBPG) மற்றும் பிற்படுத்தப்படட் வகுப்பினர ் (C-பிரிவு) 

ஆகிவயொருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கமளத் திருை்பப் பபற்றுள்ளது. 

❖ வைலுை் அரசொனது ைொநிை அரசின் அமனதத்ு துமறகளிலுை் வைற்கண்ட இட ஒதுக்கீடட்ு 

முமறப்படி ஒதுக்கப்படட் இடங்கமள பபொது / ஒதுக்கப்படொதப் பிரிவிற்கு ைொற்றுைொறு 

வகடட்ுக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்த முடிேொனது EBPG பிரிவினணரத்  தவிர ெொட், ெொட் இன சீக்கியரக்ள், ெொட் இன 

இஸ்ைொமியரக்ள், தியொகி, வரொர ்ைற்றுை் பிஸ்வனொயிஸ் ஆகிய பிற்படுதத்ப்பட்ட (பிரிவு – C) 

பிரிவில்  வசரக்்கப்பட்ட ஆறு இனத்தேமரயுை் பொதிக்குை். 

 

தங்க  ிறமுனடய வால் குரங்குகை் 

❖ காயகாய்ஜானா காப்புக்  காடுகளில் சகாய்யாப் பழம், மாம்பழம், நாவற் பழம் மற்றும் 

இதர கனிகணள அளிக்கக்கூடிய மரங்கணள நடுவதற்காக மகாத்மா காந்தி யதசிய 

கிராமப்புற யவணல வாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGA) கீழ் ரூ. 27.24 இலடச்ம் 

மதிப்புணடய ஒரு திட்டத்திணன அஸ்ஸாமின் யபாங்காய்யகான் மாவட்ட நிரவ்ாகம் 

சதாடங்கியுள்ளது. 
❖ உைவுத் யதடலின்யபாது மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழக்கக் கூடிய மிகவும் அரிதான தங்க 

நிற வால் உணடய குரங்குகணளப் பாதுகாதத்ு, அவற்றிற்குத் யதணவயான உைணவ 

அளிக்க இதன் மூலம்  திட்டமிடட்ுள்ளனர.் 
❖ MGNREGA திட்டத்தின் கீழ் பொலூட்டிகளுக்கு உணவு ேழங்குதலிை் கேனத்மதச ்பசலுத்திச ்

பசயை்படுத்தப்படுவது இதுயவ முதல்முணறயாகும்.  

 

 

சவைி ாட்டவர் தீரப்்பாயம் 

❖ இந்திய அரசு அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் மின்னணு-சவளிநாட்டவர ் தீரப்்பாயத்திணன 

அணமப்பதற்கு ஒப்பதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ இது பின்வருவனவற்றிற்காக சசயல்படுத்தப்பட விருக்கின்றது. 
o மாநிலம் முழுவதும் அங்க அணடயாளம் மற்றும் வாழ்க்ணகக் குறிப்புத ்
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தகவல்கணளப் பராமரித்தல். 
o சட்ட வியராத இடம்சபயரவ்ாளர ்தகவல்கணளக் கை்டுபிடிதத்ல். 
o நலத் திட்டங்களுக்காக தகுதியுள்ளப் பயனாளிகணளச ் சட்டப்பூரவ்மாக 

அங்கீகரித்தல். 
❖ இது நீதித் துணற மற்றும் காவல் துணற ஆகிய இரை்டு துணறகளுக்கும் உதவும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 
 

மூனைக் காய்ெெ்ல் இறப்புகை் 

❖ பீகாரின் முசாபரப்ூரில் சகாடிய மூணளச ் சசயலிழப்பு யநாயின் (AES - Acute Encephalitis 

Syndrome) காரைமாக 84 குழந்ணதகள் இறந்துள்ளனர.்  

❖ ைருத்துேரக்ளின் கூற்றுப்படி, மிக அதிகப்படியொன பேப்பை் ைற்றுை் ஈரப்பதை் 

ஆகியேற்றின் கொரணைொக ஏற்பட்ட AES வநொயினொை் குழந்மதகள் பொதிக்கப்படட்ு 

இறப்புகள் ஏற்படட்ுக் சகாை்டிருக்கின்றன. 

❖ உள்ளூரிை் இந்த கொய்சச்ை் “சை்கி” என்று அமழக்கப்படுகின்றது.  

AES 

❖ இந்தியொவிை் AES வநொய் (5% - 35%) ஏற்படுேதற்கு மிக முக்கியக் கொரணை் ெப்பொனிய 

மூமளக் கொய்சச்ை் மேரஸொகுை் (JEV - Japanese Encephalitis Virus). 

❖ இந்தியொவிை், ேடக்கு ைற்றுை் ேடகிழக்குப் பகுதிகளிை் ஏற்படுகின்ற AES வநொயொனது 

குழந்மதகள் சவறும் ேயிற்றிை் பழுக்காத லிட்சிப் பழங்கமள சொப்பிடுவதால்  

ஏற்படுவதாக பதொடரப்ுபடுத்தப் படுகின்றது. 

❖ AES ஏற்படுேதற்கு மிக முக்கியைொன மேரஸ்களொக நிபொ மேரஸ், ஜிகொ மேரஸ் 

ஆகியமேயுை் கண்டறியப்படட்ுள்ளன. 

❖ AES வநொய்  பபருை்பொலுை் குழந்மதகள் ைற்றுை் இளை் பருேத்தினமரத ்தொக்குகின்றது. 

❖ இது கணிசைொன வநொயுறுதை் ைற்றுை் உயிரிழப்பிற்கு ேழி ேகுக்குை்.  

 

சமல்லிய கறுப்பு ஓடு சகாண்ட ஆனம 

❖ அசாமின் குவஹாத்தியில் உள்ள உக்ரதாரா ஆலயம், தற்சபாழுது குஞ்சு சபாறிதத்ுள்ள 34 

அரிய சமல்லிய கறுப்பு ஓடு சகாை்ட ஆணமகணலப் பாரண்வயிட  ஒரு சிறப்பு 

தரிசனத்ணத ஒருங்கிணைத்தது. இந்தக் குஞ்சு சபாறிக்கப்பட்ட ஆணமகள் சவகு சீக்கிரம் 

வனப்பகுதியில் மீை்டும் சகாை்டு விடப்படவி ருக்கின்றன. 

❖ இந்த ஆணமகள் சகாை்டுள்ள சமல்லிய ஓடு மற்ற ஆணமகணள விட  நிலப் பகுதியில் 

யவகமாக நகரவ்தற்கும் நீரில் எளிதாக நகரவ்தற்கும் இந்த ஆணமகணள 

அனுமதிக்கின்றது. 
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❖ இது அஸ்ஸாம் மற்றும் வங்க யதசங்களில் உள்ள சில யகாவில்களின் குளங்களில் 

மடட்ுயம காைப்படுகின்றது. 

❖ இதன் அறிவியல் சபயர ்: நிை்வசொனியொ நிக்ரிகொன்ஸ் ஆகும்.  
❖ இதன் IUCN பொதுகொப்பு நிமை: ைமறந்துவபொன இனை். 

 

இமாெெ்ல மனலநயற்றம் 

❖ இமாசச்லப் பிரயதச அரசு எந்தசவாரு சநருக்கடி நிணலணயயும் எதிர ் சகாள்வதற்காக 

புவியிடங்காட்டி (GPS - Global Positioning System) சாதனத்ணத மணலயயற்ற வீரரக்ள் 

கட்டாயமாக சகாை்டுச ்சசல்ல யவை்டும் என்று கூறியுள்ளது. 

❖ இந்த அரசு ராம்பூர ் மற்றும் மாை்டி நகரங்களில் யதசியப் யபரிடர ் பதிசலதிரப்்புப் 

பணடக்கான மீட்பு மற்றும் நிவாரைத் தளத்ணத அணமக்க முடிவு சசய்துள்ளது. 
❖ குல்லு மாவட்டம் மற்றும் டல்சஹசி நகரம் ஆகியவற்றில் முன் அறிவிப்பு அணமப்புகள் 

அணமக்கப்படவிருக்கின்றன. 
❖ மணலயயற்ற வீரரக்ளிணடயய இமாசச்லப் பிரயதசம்  புகழ்சபற்று விளங்குகின்றது.  

 

பாரம்பரிய  ினலக்கான பரி ்துனரகை் 

❖ காக்கிநாடாவிற்கு அருகில் யகாரிங்கா வனவிலங்கு சரைாலயத்தில் உள்ள யகாதாவரி 

சதுப்பு நிலக் காடுகளுக்கு யுசனஸ்யகாவின் உலகப் பாரம்பரியத் தளத்திற்கான 

நிணலணயப் சபறுவதற்கான நணடமுணறணய ஆந்திரப் பிரயதச அரசு சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ யகாரிங்கா வனவிலங்கு சரைாலயமானது 24 மர இனங்களுடன் இந்தியாவில் உள்ள 

இரை்டாவது மிகப்சபரிய சதுப்பு நிலக் காடாகும். 
 

ொதிக்பூர் சிசனௌலி 

❖ இந்திய பதொை்பபொருள் ஆய்வு மையைொனது உத்திரப் பிரவதசத்தின் சொதிக்பூர ்

சிபனௌலிமயத் வதசிய முக்கியதத்ுேை் ேொய்ந்த இடைொக அறிவிப்பதற்கொன பணிமயத ்

பதொடங்கியுள்ளது. 
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❖ இந்த தளைொனது கி.மு இரண்டொயிரை் ஆண்டுகளின் ஆரை்பத்திை் இருந்த  பிந்மதய 

ஹரப்பா நாகரீகக்  கொைத்திை் இறந்தேரக்மளப் புமதக்கும் மிகப்பபரிய இடைொக 

இருந்தது. 
❖ மூன்று வதரக்ள், கொை்கமளயுமடய சேப்பபட்டிகள், வகடயங்கள், ேொள் ைற்றுை் 

தமைக்கேசங்கள் ஆகியன இந்த இடத்திலிருந்துக் கண்டறியப்பட்ட சிை 

பபொருடக்ளொகுை். 

 

 

ஒடிொ சவை்ை வனரபடம் 

❖ ஒடிசொ ைொநிை முதைமைசச்ர ் நவீன் பட்நொயக் தனிதத்ுேை் மிக்க ஒரு பேள்ளப் வபரிடர ்

ேமரபடத்மத பேளியிட்டொர.் 

❖ இது சிறந்த முமறயிை் பேள்ள வைைொண்மைமய வைற்பகொள்ள அந்த ைொநிைத்திற்கு 

உதவுை் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த ேமரபடைொனது 2011-ஆை் ஆண்டிலிருந்து 2018-ஆை் ஆண்டு ேமரயிைொன 

கொைகட்டதத்ிை் பசயற்மகக் வகொள் மூைை் எடுக்கப்படட் படத்தின் மூைை் பேள்ளப் 

பபருக்கு ஏற்படுை் பகுதிகள் குறித்த தரவுகமளக் பகொண்டிருக்குை். 

❖ ஒடிசொவிற்கொன பேள்ளப் வபரிடர ் ைண்டைை் மீதொன ஆய்மே மஹதரொபொத்திை் உள்ள 

இந்திய விண்பேளி ஆரொய்சச்ி நிறுேனத்தின் (Indian Space Research Organisation - ISRO) 

வதசியத ்பதொமைதூர உணரவ்ு மையை் வைற்பகொண்டது. 

 

 ிப்பான் அறக்கட்டனை 

❖ ைணிப்பூரின் தமைநகரொன இை்பொலுக்கு அருகிை் சிேப்புக் குன்று எனும் இடத்தில்  

அமைந்துள்ள அமைதி அருங்கொட்சியகத்திற்கு நிப்பொன் அறக்கட்டமள 

நிதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ இரண்டொை் உைகப் வபொரின்வபொது நமடபபற்ற மிகக் கடுமையொன வபொரக்ளிை் ஒன்றொன 

இை்பொை் வபொரின் 75-ேது நிமனவு தினத்மதக் குறிப்பதற்கொக இந்த நிதி ேழங்கப்படட்து. 

❖ 1944-ஆை் ஆண்டு, ைொரச் ் ைொதை் முதை் ெுன் ைொதை் ேமர இை்பொை் ைற்றுை் 

யகாஹிைொணவச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிை் ெப்பொமனச ் வசரந்்த வீரரக்ள் சுபொஷ் சந்திர 

வபொஸின் இந்திய வதசிய இரொணுேை் ைற்றுை் ஆங்கிைப் பமடகளுடன் வபொரிட்டனர.் 
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❖ இந்தப் வபொரின் 50-ேது நிமனவு தினத்மதக் குறிப்பதற்கொக 1994-ை் சிேப்புக் குன்று எனும் 

இடத்தில் ெப்பொனியப் வபொர ்நிமனேகை் கடட்ப்பட்டது. 

 

புனகயில்லாத ெனமயலனற 

❖ சணமயலணறயில் புணகயில்லாதச ் சூழணல 

அணமக்கும் யநாக்கம் சகாை்ட ஒரு 

திட்டத்ணத மகாராஷ்டிரா அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது.  
❖ இத்திட்டம் “சுை்ைொ அற்ற ைற்றுை் புமகயற்ற 

ைகொரொஷ்டிரொ” என்று பபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

சுை்ைொ என்பது விறகு சகாை்டு  

பயன்படுத்தப்படுை் ஒரு வணக அடுப்பொகுை். 

❖ இது எந்தபேொரு திரே பபட்வரொலிய ேொயு 

விநிவயொகத் திட்டை் அை்ைது உெ்ேொைொ ஆகிய 

திட்டங்களின் கீழ் பயனமடயொதப் 

பபண்கமள இைக்கொகக் 

பகொண்டிருக்கின்றது.  
 

 

பூரி ச கன் ாத் 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஸ்ரீசஜகன்நாத் ஆலயத்தில் உள்ள சதய்வங்களின் நீராடும் 

சடங்குமுணற ஒடிசாவின் பூரியில் சமீபத்தில் அனுசரிக்கப்படட்து. 

 
❖ இது ஸ்னனா யாத்திணர என்று அணழக்கப்படுகின்றது. இது இந்து மாதமான 

சஜயிஸ்தாவின் யபாது முழு நிலவு நாளன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ யமலும் இது ஸ்ரீசஜகன்நாத் சதய்வத்தின் பிறந்த தினமாகவும் கருதப்படுகின்றது.  
❖ இந்த விழா சபரும்பாலும் பூரி சஜகன்நாத் ஆலயத்தின் வருடாந்திர ரத யாத்திணரத் 

திருவிழாவிற்கு முன்பு நணடசபறுகின்றது.  
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நபாலாவரம் திட்டம்  ீட்டிப்பு 

❖ கட்டப்படட்ுக் சகாை்டிருக்கும் பல பயன்பாடு சகாை்ட யபாலாவரம் நீரப்்பாசனத் திட்டக் 

கட்டணமப்புப் பைிகளுக்கான அனுமதி மத்திய சுற்றுசச்ூழல் அணமசச்கத்தினால் 2 

ஆை்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படட்ுள்ளது. 
❖ இது ஆந்திரப் பிரயதசத்தின் யமற்கு யகாதாவரி மாவட்டம் மற்றும் கிழக்கு யகாதாவரி 

மாவட்டம் ஆகியவற்றில் பாயும் யகாதாவரி நதியில் கட்டப்படட்ுக் சகாை்டிருக்கின்றது. 
❖ இதன் நீரத்்யதக்கங்கள் சத்தீஸ்கர ் மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களின் பகுதிகளிலும் 

பரவியுள்ளன. 
❖ இது 2014 ஆம் ஆை்டில் யதசியத் திட்டமாக அறிவிக்கப்படட்து.  
❖ இது 3 இலடச்ம் சஹக்யடர ்நிலங்களுக்கு நீரப்்பாசனம் அளிக்கும் என்றும் 960 சமகா வாட் 

திறன் சகாை்டு நீர ் மின் ஆற்றணல உற்பத்தி சசய்யும் என்றும் 25 இலடச்ம் மக்களுக்கு 

குடிநீர ்அளிக்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது.  

 

 

காநலஸ்வரம் ஏற்று  ீர்ப்பாெனத் திட்டம் 

❖ ஜுன் 21 அன்று காயலஸ்வரம்  ஏற்று நீரப்் பாசனத் திட்டமானது (KLIP - Kaleshwaram Lift 

Irrigation Project) சதலுங்கானா மாநில முதலணமசச்ர ் K. சந்திரவசகர ் ரொேொை் பதொடங்கி 

மேக்கப்படட்து.  

❖ உைகின் மிகப்பபரிய மற்றும் பைபடி நிமை பகொண்ட இந்த பை பயன்பொடட்ு ஏற்று 

நீரப்்பொசனத் திட்டைொனது வகொதொேரி நதியின் குறுக்வகக் கட்டப்படட்ுள்ளது. 

❖ KLIP ஆனது நீமர அமர கிவைொமீட்டர ்உயரத்திற்கு ஏற்றை் பசய்யுை். 

❖ இது மிகக்குறுகிய கொைத்திை் முடிக்கப் பபற்ற இவத ேமகமயச ்வசரந்்த உைகின் பபரிய 

திட்டைொகக் கருதப்படுகின்றது. 
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அம்மா நவாடித் திட்டம்  ீட்டிப்பு – ஆ ்திரப் பிரநதெம் 

❖ அரசு மற்றும் தனியார ் கல்லூரிகள் ஆகியவற்றிலும் உணறவிடப் பள்ளிகள் மற்றும் 

விடுதிகள் ஆகியவற்றிலும் பயிலும் இணடநிணல மாைவரக்ளுக்கும் அம்மா யவாடித் 

திட்டம் நீட்டிக்கப்படட்ுள்ளதாக ஆந்திரப் பிரயதச மாநில முதலணமசச்ர ்அறிவிதத்ுள்ளார.் 
❖ அம்மா யவாடித் திட்டத்தின் கீழ், தம்முணடய குழந்ணதகணளப் பள்ளிகள் மற்றும் 

கல்லூரிகளுக்கு அனுப்பும் ஒவ்சவாரு தாய்மாரக்ளுக்கும் வருடாந்திர நிதியுதவியாக 

ரூ.15,000 அளிக்கப்படவிருக்கின்றது. 
 

சி ்து தரஷ்ன் திருவிழா 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் சிந்து தரஷ்ன் திருவிழாவின் 23-வது பதிப்பானது காஷ்மீரின் யல என்ற 

பகுதியில் உள்ள சிந்து காட் யஷய் என்ற இடத்தில் அனுசரிக்கப்படட்து. 
❖ 1997 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் மாதத்தில் இத்திருவிழா முதன்முணறயாக 

அனுசரிக்கப்படட்து. 
❖ இது இந்தியாவின் ஒற்றுணம, அணமதியாக வாழ்தல், மத நல்லிைக்கம் மற்றும் நாட்டின் 

வலிணமயான வீரரக்ளுக்கு மரியாணத சசலுத்துதல் ஆகியவற்றின் குறியீடாக சிந்து 

நதிணய அணடயாளப் படுதத்ுவணத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது.  
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மராத்தா இட ஒதுக்கீடு 

❖ சமூக மற்றும் சபாருளாதார ரீதியிலான பிற்படுத்தப்பட்யடார ் சட்டம் 2018 என்ற 

சட்டத்தின் கீழ் மராத்தாச ்சமூகத்தினருக்கு இட ஒதுக்கீடு அளிப்பதற்கான மகாராஷ்டிரா 

அரசின் முடிணவ மும்ணப உயர ்நீதிமன்றம் உறுதி சசய்துள்ளது. 

❖ ஆனால் இசச்மூகத்திற்கு மாநில அரசால் வழங்கப்பட்ட 16 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு 

“நியாயமற்றது” (நீதிக்கு முரைானது) என்று கூறியுள்ளது. 

❖ உயர ்நீதிமன்றம் கல்விக்கு 12 சதவிகித இட ஒதுக்கீடண்டயும், அரசு யவணலக்கு 13 சதவிகித 

இட ஒதுக்கீடண்டயும் அளிதத்ு முந்ணதய இட ஒதுக்கீடட்ு சதவிகிதத்ணதக் குணறதத்ுள்ளது. 

❖ கூடுதலாக வழங்கப்படட் 12-13 சதவிகித மராத்தா இட ஒதுக்கீடானது, அம்மாநிலத்தின் 

சமாத்த இட ஒதுக்கீடண்ட 64–65 சதவிகிதம் வணர உயரத்்தவுள்ளது. இந்த இட 

ஒதுக்கீடானது, இந்திரா சசௌகானி வழக்கில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 50 சதவிகித இட 

ஒதுக்கீடண்ட விடவும்  அதிகமாக உள்ளது. 

 

ச ய்ப்பூர் காலணி சகாரியா 

❖ சதன் சகாரியத் தூதர ் பாங் கில் ஷின் மற்றும் சஜய்ப்பூணரச ் யசரந்்த பகவான் மகாவீர ்

விக்லாங் சஹாயாதா சமிதி (BMVSS - Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti) ஆகியயார ்

இணைந்து “சஜய்ப்பூர ்காலைி சகாரியா” என்ற முன்சனடுப்ணபத் சதாடங்கியுள்ளனர.் 

❖ சசயற்ணக உறுப்புகள், சசயற்ணகக் ணககள், முப்பரிமாை முணறயில் 

அசச்ிடப்படட்ிருப்பணத ணமயமாகக் சகாை்ட தடண்டப் பாதங்கள் ஆகியவற்ணற 

அணமப்பதற்காக மருதத்ுவத் சதாழில்நுட்ப வைிகதத்ுடன் சகாரியா இணைந்துள்ளது. 

❖ 1975-ஆம் ஆை்டில் சதாடங்கப்பட்ட BMVSS அணமப்பு 1.78 மில்லியன் மாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கும் யமல் மறுவாழ்வு அளிக்கும் உலகின் மிகப்சபரிய அணமப்பாகும். 

❖ இது மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சசயற்ணக உறுப்புகள், இடுக்கிகள் மற்றும் பிற 

உபகரைங்கணள இலவசமாக வழங்குகின்றது. 

❖ சஜய்ப்பூர ் காலைி என்பது முழங்காலுக்குக் கீயழ ஊனமுடன் இருப்பவரக்ளுக்கு 

இரப்பணர அடிப்பணடயாகக் சகாை்ட நீடித்த மற்றும் எணட குணறவான சசயற்ணகக் 

காலாகும். 
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 ாகாலா ்தின் நதசியக் குடிமக்கை் பதிநவடு 

❖ அசொமிை் பசயை்படுத்தப்பட்டமதப் வபொன்று வதசியக் குடிைக்கள் பதியவட்டின் 

திருத்தப்பட்ட படட்ியமைத் தயொரிக்க நொகாைொந்து ைொநிை அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ இது நொகொைொந்து பூரே்குடி ைக்களின் பதியவடு என்று பபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது அமனதத்ுப் பூரே்குடி ைக்களின் முக்கியப் பட்டியைொகக் கருதப்படுகின்றது. இது 

பூரே்குடி ைக்களுக்குப்  வபொலியொன சொன்றிதழ்கள் ேழங்கப்படுேமத ஆய்வு பசய்யுை். 

 

 

முதலாவது வலினமயான நகரைா 

❖ ைத்திய அரசு, வகரள அரசு ைற்றுை் உைக ேங்கி ஆகியமே இணைந்து “முதைொேது 

ேலிமையொன வகரளா” என்ற திட்டத்திற்கு 250 மிை்லியன் அபைரிக்க டொைரக்ள் 

ைதிப்பிைொன கடன் ஒப்பந்தத்திை் மகபயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ இது இயற்மகப் வபரிடரக்ள் ைற்றுை் பருேநிமை ைொற்றை் ஆகியேற்றின் தொக்கங்களுக்கு 

எதிரொக ேலிமையொன வகரளொமே உருேொக்குேமத யநாக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இது பசுமையொன ைற்றுை் ேலிமையொன வகரளொமேக் கடட்மைக்குை் யநாக்கை் பகொண்ட 

“மீள்கடட்மைப்பு வகரள ேளரச்ச்ித் திட்டை்” என்ற வகரளொவின் திட்டத்திற்கு ஆதரேளிக்க 

எை்ணும் ைத்திய அரசின் ஆதரவின் ஒரு பகுதியொகுை். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கரம்பீர் சிங் – 24வது கடற்பனட தனலனமத் தைபதி 

❖ கடற்பணடத ் தணலவரான அட்மிரல் கரம்பீர ் சிங் 24வது கடற்பணடத் தணலணமத் 

தளபதியாகப் சபாறுப்யபற்றார.் இதற்கு முன்பு அட்மிரல் சுனில் லம்பா கடற்பணடத் 

தணலணமத் தளபதியாக இருந்தார.் 

❖ விசாகப்பட்டினத்ணதத் தணலணமயிடமாகக் சகாை்டு சசயல்படும் கடற்பணடயின் 

கிழக்குக் கடற்பணடயின் கட்டணளயிடும் அதிகாரியாக (தளபதியாக) அட்மிரல் கரம்பீர ்

பைியாற்றினார.் 
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❖ தணலணமத் தளபதியின் பதவிக் காலம் மூன்று ஆை்டுகள் அல்லது 62 வயணதப் பூரத்்தி 

சசய்யும் வணர, இவற்றில் எது முதலில் வருகிறயதா  அதுவணரயில் அப்பதவியில் அவர ்

இருப்பார.்  
 

கண்காப்பு விமானம் – அதிகாரி நமாகனா சிங் 

❖ விமானப் பணட அதிகாரியான யமாகனா சிங் என்பவர ் யமம்படுத்தப்படட் அதியவக 

கை்காைிப்பு விமானத்தில் பறந்த முதலாவது சபை் யபார ் விமானியாக 

உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ இவர ் யமற்கு வங்காளத்தில் உள்ள கணலக்குை்டா விமானப் பணடத் தளத்தில் 

இசச்ாதணனணய நிகழ்த்தினார.் 

 

❖ ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு, விமானப் பணட அதிகாரியான பாவனா காந்த் என்பவர ்                    

மிக்-21 ணபசன் ரக விமானத்திணன இயக்கும் முழு யநர அதிகாரியாக உருசவடுத்தார.் 
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ந ான் மிநரா விருது 2019 

❖ இந்திய சைகொைக் கமைஞரொன நளினி ைைொனி என்பேர ் 2019 ஆை் ஆண்டிற்கொன 7-ேது 

வெொன் மிவரொ விருமத பேன்றுள்ளொர.் 

❖ உைகிை் மிகவுை் புகழ்பபற்ற இந்த சைகொைக் கமை விருமத பேன்ற முதைொேது இந்தியக் 

கமைஞரொக இேர ்உருபேடுதத்ுள்ளொர.் 

❖ இந்த விருதொனது பொரச்ிவைொனொமேச ் வசரந்்த பண்டொசிவயொ வெொன் மிவரொேொை் 

ேழங்கப்படுகின்றது. 

❖ “உைகை் முழுேதுமுள்ள அடக்குமுணறக்கு ஆளாக்கப்படட் ைற்றும் ஒதுக்கப்படட் 

நபரக்ளுக்கு அதிலும் மிகவுை் குறிப்பொகப் பபண்களுக்கு” குரை் பகொடுப்பதற்கொன ஒரு 

பணியிை் இேரது வியக்கத்தகுப் பணி அமைப்புக்கொக இே்விருது இேருக்கு 

ேழங்கப்படட்து. 

❖ இது ஸ்பபயிமனச ் வசரந்்த ஓவியர ் ைற்றும் சிற்பியொன வெொன் மிவரொவின் ேொழ்க்மக 

ைற்றுை் பணி ஆகியேற்மறப் பிரதிபலிக்கும் வணகயில் அணமந்திருக்கும் ஆய்வு, 

கை்டுபிடிப்பு, அரப்்பணிப்பு ைற்றுை் சுதந்திரை் ஆகியேற்மற எடுதத்ுக் கொடட்ுை் 

கமைஞரக்ளின் தற்யபாமதயப் பணிமய அங்கீகரிக்கின்றது. 

 

சமக்ஸிநகா  ாட்டின் சவைி ாட்டவரக்ளுக்கான உயரிய குடிமகன் விருது 

❖ முன்னொள் இந்திய குடியரசுத ்தமைேரொன பிரதிபொ பொட்டீலுக்கு “ஆரட்ன் பைக்ஸிகொனொ 

படை் அகுயிைொ அஸ்படகொ” (அஸ்படக் ஈகீள் ஆரட்ர)் எனுை் பைக்ஸிவகொ நொட்டு அரசால் 

பேளிநொட்டேருக்கு ேழங்கப்படுை் உயரிய குடிைகன் விருது ேழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ S.ரொதாகிருஷ்ணனுக்கு அடுத்ததொக இந்த பகௌரேத்மதப் பபறுை் இரண்டொேது இந்தியக் 

குடியரசுத ்தமைேர ்இவயரயாவார.் 

❖ பிரதிபொ பொட்டிை் 2007-2012 ஆை் ஆண்டுகளிை் குடியரசுத ்தமைேரொக இருந்த முதை் பபண் 

ஆேொர.் 

 

நதசிய பாதுகாப்பு ஆநலாெகர்  

❖ ஓய்வு பபற்ற இந்திய கொேை் பணி அதிகொரியொன அஜித் வதொேமை இந்திய அரசொனது 

வதசிய பொதுகொப்பு ஆயலாசகரொக மீண்டுை் நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ இேருக்கு காபிசனட் அமைசச்ருக்கு நிகரான தகுதி ேழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ முன்னுரிமை ேரிமச அட்டேமணயிை் அமைசச்ருக்கு நிகரொன தகுதி நிமைமயப் பபற்ற 

முதை் வதசிய பொதுகொப்பு ஆவைொசகராக இேர ்உருபேடுதத்ுள்ளொர.் 
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❖ இேரின் முந்மதய வதசிய பொதுகொப்பு ஆவைொசகர ் பணிக் கொைத்திை் இவருக்கு இமண 

அமைசச்ர ்நிமைக்கு நிகரான நிணல ேழங்கப்படட்ிருந்தது. 

❖ இந்த வதசிய ஆவைொசகர ் பதவியொனது 1998 ஆை் ஆண்டு அடை் பிஹொரி ேொெ்பொய் 

பிரதைரொக இருந்த வபொது உருேொக்கப்படட்தாகும். 

❖ இந்திய சவளியறவுப் பைி அதிகாரியான பிரயஜஷ் மிஸ்ரா இந்தியாவின்  முதல் வதசிய 

பொதுகொப்பு ஆவைொசகர ்ஆவார.் 

❖ 1968 ஆண்டின் IPS அதிகொரியொன அஜித் யதாேை் உளவுத் துமறயின் இயக்குநரொக 2005 

ஆை் ஆண்டு பணி ஓய்வு பபற்றொர.் 

 

உலகைாவியத் தனலனமயாைர் விருது 

❖ இந்தியாவில் பிறந்தவரும் கூகுள் நிறுவனத் தணலணம நிரவ்ாக அதிகாரியுமான சுந்தர ்

பிசண்ச மற்றும் NASDAQ-ன் தமைேரொன அவதனொ ப்மரடுவைன் ஆகிய இருேருை்                

USIBC-ன் புகழ்பபற்ற 2019 ஆை் ஆண்டிற்கொன உைகளொவியத் தமைமையொளர ்விருதிற்குத் 

வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

❖ இந்த விருதொனது இரு நொடுகளுக்குை் இமடவய ேணிக ைற்றுை் பதொழிை்துமற 

ேளரச்ச்ிமய ஊக்குவிப்பதிை் முக்கியப் பங்கு ேகிக்குை் அபைரிக்கொ ைற்றுை் இந்தியொவிை் 

உள்ள சிறந்தப் பபருநிறுேன நிரே்ொகிகமள அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ ேொஷிங்டமனச ் சொரந்்த ஆவைொசமனக் குழுேொன அபைரிக்க – இந்தியொ ேரத்்தகக் 

குழுைைொனது (US India Business Council-USIBC)  இந்த விருதுகமள ேழங்குகின்றது.  

❖ இந்த விருதொனது 2007 ஆை் ஆண்டிலிருந்து ேருடந்வதொறுை் ேழங்கப்படட்ு ேருகின்றது. 

 

நயாகா விருதுகள் 

❖ தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அணமசச்கம் அந்தராஷ்ட்ரிய யயாகா திவாஸ் ஊடக மாநாடட்ு 

விருதுகணள ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. 

❖ இவ்விருது ஜீன் 21-ம் யததியன்று நணடசபறும் சரவ்யதச யயாகா தின நிகழ்சச்ியின்யபாது 

யயாகாணவப் பரவச ்சசய்வதில் உதவிட ஊடகதண்த ஊக்குவித்திட எை்ணுகின்றது. 

❖ சமாத்தத்தில் 33 விருதுகள் வழங்கப்பட இருக்கின்றன. அவற்றில் மூன்று முக்கிய 
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முணறகளான அசச்ு, வாசனாலி மற்றும் சதாணலக்காட்சி ஆகியவற்றிற்கு 

ஒவ்சவான்றிற்கும் 11 விருதுகள் வழங்கப்படும். 

❖ எட்டாவது பட்டியல் சமாழிகளின் அணனதத்ு சக சமாழிகளிலும் ஆங்கிலத்திலும் 

பைிபுரியும் ஊடக நிறுவனங்கள் இவ்விருதிணனப் சபறுவதற்குத் 

தகுதியுணடயணவயாகும்.  

 

ஐ.நா. நிலநடுக்நகாட்டு விருது 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் நிலநடுக்யகாடட்ு விருணத சதலுங்கானா மாநில 

தக்காை வளரச்ச்ி சமூகத்தின் சபை்கள் அணமப்புகள் சபற்றுள்ளன. 

❖ இந்தப் சபை் விவசாயிகள் சங்காசரட்டி மாவடட்த்தின் மிக அதிகமாக மணழ சபய்யும் 

கிராமங்களில் தங்களது சசாந்த விணத வங்கிகணள ஏற்படுத்திக் சகாை்டும்  திணை 

வணககணளப் பயிரிடட்ுக் சகாை்டும் இருக்கின்றனர.் 
❖ கால நிணல மாற்றம் மற்றும் நீடித்த வளரச்ச்ி ஆகியவற்றிற்கு உள்ளூர ் சாரந்்த மற்றும் 

இயற்ணக முணறயிலான தீரவ்ுகணள அளிதத்ு தணலசிறந்த ஆதாரமாக விளங்குவதற்காக 

இந்த அணமப்புக்கு இந்த விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 
இந்த விருனதப் பற்றி 

❖ இந்த விருது ஐக்கிய நாடுகள் வளரச்ச்ி திட்ட அணமப்பிற்குள் சசயல்படும் 

நிலநடுக்யகாடட்ு முன்சனடுப்பினால் வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த விருது பல்லுயிரப்் சபருக்கத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் நீடித்த பயன்பாடு 

ஆகியவற்றின் மூலம் வறுணமணயக் குணறக்கும் சமூக முயற்சிகளுக்கு உலக அளவில் 

அங்கீகாரத்ணத அளிப்பதற்காக இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முணற 

வழங்கப்படுகின்றது.  

  

புனனவுக் கனதக்கான சபண்கை் பரிசு 

❖ அசமரிக்காணவச ் யசரந்்த  தயாரி யஜான்ஸ்  என்பவர ் “அபைரிக்கத் திருைணை்” எனுை் 

தனது புமனவுக் கமதக்கொக  புணனவுக் கணதக்கான சபை்கள் பரிசிமன பேன்றுள்ளொர.் 

❖ இந்தப் புத்தகைொனது இளை் ஆப்பிரிக்க அபைரிக்கருக்கு ேழங்கப்படட் தேறொன 

தண்டமனணயப் பற்றியும் அது அேரின் திருைணத்மத எவ்வாறு பொதிக்கின்றது 

என்பமதப் பற்றியும்  விளக்குகின்றது. 

❖ கடந்த ேருடை் புக்கர ் பரிசு பபற்ற அன்னொ பரன்்ஸ் எழுதிய “மிை்க் வைன்” மற்றும் 

முன்னொள் புக்கர ்பரிசு பபற்ற பொட் பொரக்்கரின் புதிய புதினமான பபண்களின் பைௌனை் 

ஆகியமேயுை் இே்விருதிற்குப் பரிந்துணர சசய்யப்படட்ுள்ளன. 

புனனவுக் கனதக்கான சபண்கை் பரிசு 

❖ உைபகங்கிலுை் பபண்களொை் எழுதப்படுை் புமனவுக் கமதகமளப் பரந்த அளவு 

ேொசகரக்ளுக்குக் பகொண்டுச ் பசன்று பகொண்டொடுேதற்கொகவுை் ஊக்குவிப்பதற்கொகவுை் 

வழங்கப்படும்  இந்த பரிசொனது 1996 ஆை் ஆண்டு உருேொக்கப்பட்டது.  

❖ முந்மதய ேருடத்தில் ஐக்கியப் வபரரசிை் பேளியிடப்படட் மற்றும் ஆங்கிைத்திை் 

எழுதப்பட்ட முழு நீள அசை் புதினங்களின்  சபை் எழுத்தொளரக்ளுக்கு ேருடந்வதொறுை் 
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இப்பரிசு ேழங்கப்படுகின்றது. 

 

 

 

அமிதவ் நகாஷ் 

❖ இந்தியாவில் முன்னிணலயில் உள்ள சமகால ஆங்கில எழுத்தாளரக்ளில் ஒருவரான 

அமிதவ் யகாஷ் என்பவருக்கு 2018 ஆம் ஆை்டின் ஞானபீட விருது வழங்கி 

சகௌரவிக்கப்படட்து. இலக்கியத்தில் அவருணடய தணலசிறந்தப் பங்களிப்பிற்காக இந்த 

விருது அவருக்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ இந்த விருது யகாபால கிருஷ்ை காந்தியினால் வழங்கப்பட்டது. 
❖ இவர ் இதற்கு முன்பு “நிழை் ேரிகள்” (1998) என்ற தன்னுமடய நொேலுக்கொக சொகித்ய 

அகொதமி விருமதப் பபற்றுள்ளொர.் 
❖ கண்ணொடி ைொளிமக, பசி அமை, இபிஸ் என்ற மூன்று நொேை் பதொகுதியொன “ஸீ ஆப் 

பொப்பீஸ்” ஆகியமே இேருமடய இதரப் பணடப்புகளொகுை். 
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ஞானபீட விருது பற்றி 

❖ ஞொனபீட விருது இைக்கியை் ைற்றுை் ஆரொய்சச்ி அமைப்பொன பொரதிய ஞொனபீடை் என்ற 

அமைப்பினொை் ேழங்கப்படுகின்றது.  

❖ இது 1944 ஆை் ஆண்டிை் சாகு சொந்தி பிரசொந்த் பெயின் என்பேரொை் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ முதைொேது ஞொனபீட விருது 1965 ஆை் ஆண்டிை் G. சங்கரொ குரூப் (ைமையொளை்) 

என்பேருக்கு ேழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ேருடொந்திர விருது ஆங்கிைை் ைற்றுை் இந்திய அரசியைமைப்பின் எட்டொேது 

பட்டியலிை் உள்ள இந்திய பைொழிகளிை் எழுதும் இந்திய எழுத்தொளரக்ளுக்கு ைடட்ுை் 

ேழங்கப்படுகின்றது. 

❖ மூரத்்தி வதவி விருது ைற்றுை் நேவைகொன் விருது ஆகியமே இந்த அமைப்பினொை் 

ேழங்கப்படுை் இதர விருதுகளொகுை்.  

 

ொகித்ய அகாதமி விருதுகை் 

❖ சாகித்ய அகாதமி நிறுவனம் 2019 ஆம் ஆை்டிற்கான பால் சாகித்ய புரஸ்கார ்

விருதிற்காக 22 எழுத்தாளரக்ணளயும் 2019 ஆம் ஆை்டின் யுவ புரஸ்கார ்விருதிற்காக 23 

எழுத்தாளரக்ணளயும் யதரந்்சதடுத்துள்ளது. 

❖ ணமதிலி சமாழிக்கான பால் சாகித்ய புரஸ்கார ் மற்றும் யுவ புரஸ்கார ் விருதுகள் 

பின்னாளில் அறிவிக்கப்படவிருக்கின்றன. 
❖ பால் சாகித்ய புரஸ்காரானது விருது வழங்கப்படும் ஆை்டிற்கு முந்ணதய ஆை்டுக் 

காலத்தில் (ெனேரி, 01, 2003 – டிசை்பர ் 31, 2017) முதன்முமறயொக பேளியிடப்பட்ட 

புத்தகங்களுக்கு ேழங்கப் படுகின்றது.  
❖ இது எட்டொேதுப் படட்ியலிை் உள்ள அமனத்து பைொழிகளுக்குை் ஆங்கிை பைொழிக்குை் 

ேழங்கப்படுகின்றது. 

❖ யுே புரஸ்கார ்என்பது ஆங்கிைை் ைற்றுை் இரொெஸ்தொனி ஆகிய பைொழிகளுடன் யசரத்த்ுப் 

பட்டியலிடப்பட்ட 22 பைொழிகள் என சமாத்தம் 24 பைொழிகளிை் ஏதொேது ஒரு தமைசிறந்தப் 

பங்களிப்மப வழங்கிய இளை் எழுத்தொளரக்ளுக்கு ேழங்கப்படுை் ஒரு ேருடொந்திர 

இைக்கிய விருதொகுை். 

❖ 2011 ஆை் ஆண்டிை் உருேொக்கப்பட்ட யுே புரஸ்கார ் விருது 35 ேயதிற்குட்படட் இளை் 

எழுத்தொளரக்மள அங்கீகரிக்கின்றது.  

❖ தமிழ்நொட்டிலிருந்து 2019 ஆை் ஆண்டிற்கொன யுே புரஸ்கார ் விருதிற்கு எழுத்தொளர ்

சொமிநொதனுை் பொை சொகித்ய புரஸ்கார ் விருதிற்குத் வதவி நொசச்ியப்பனுை் 

வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ 2016 ஆை் ஆண்டிை் பேளியிடப்பட்ட “ேொை்” என்ற ஒரு கவிமதத் பதொகுப்பிற்கொக 

சபரிநொதனுக்குை் குழந்மத இைக்கியங்களில் நொசச்ியப்பனின் பங்களிப்பிற்கொக 

அேருக்குை் இே்விருதுகள் ேழங்கப் படுகின்றன. 

 

அக்ெயப் பாத்திரம் – BBC விருதுகை் 

❖ அக்சயப் பாத்திரம் நிறுவனத்திற்கு BBC உைக வசமேயின் “உைகளொவிய சொை்பியன் 
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விருது” ேழங்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ இது இந்தியொவிை் உைகின் மிகப்பபரிய பள்ளி உணவுத ் திட்டத்திணன நடதத்ுை் இைொப 

வநொக்கைற்ற நிறுேனைொகுை். 

❖ இந்த விருதொனது பிரிஸ்வடொலிை் நமடபபற்ற BBC உணவு ைற்றுை் வேளொண் விருதுகள் 

நிகழ்சச்ியிை் ேழங்கப்பட்டது. 

❖ இே்விருதொனது உைகின் உற்பத்தி, பசயைொக்கை், நுகரவ்ு அை்ைது சிறந்த உணவு 

ஆகியவற்றிற்காக அதன் சசயல்முமறகமள ைொற்றுை் நபர ் அை்ைது திடட்த்திமன 

அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

 ிஷான் இசுசுதீன் தனித்தன்னம வாய்ந்த ஆட்சிக்கான விருது 

❖ பிரதமர ் நயரந்திர யமாடிக்கு மாலத்தீவு அரசால் புகழ்சபற்ற நிஷான் இசுசுதீன் 

தனித்தன்ணம வாய்ந்த ஆட்சிக்கான விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த விருதானது இருநாடுகளுக்கும் இணடயிலான நீை்டகால மற்றும் இைக்கைமான 

உறவுகணள உறுதிப்படுத்த இவர ் சசய்த யசணவகணள அங்கீகரிப்பதற்காக 

வழங்கப்படட்ுள்ளது.  
❖ இவ்விருதானது மாலத்தீவு அரசால் சவளிநாடட்ுப் பிரமுகரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் மிக 

உயரந்்த விருதாகும். 
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மாத்ரி ஸ்ரீ விருதுகை் 

❖ பத்திரிக்ணகத் துணறயில் தங்களது பங்களிப்பிணனச ்சிறப்பாக  சசலுத்தியதற்காக அசச்ு 

மற்றும் மின்னணு ஊடகத்ணதச ் யசரந்்த 29 பத்திரிக்ணகயாளரக்ளுக்கு மாத்ரி ஸ்ரீ ஊடக 

விருதுகள் வழங்கி சகௌரவிக்கப்படட்ன. 

❖ மாத்ரி ஸ்ரீ ஊடக விருதுகள் சநருக்கடி நிணலக் காலத்தின் யபாது ஏற்படுத்தப்படட்ன. 
❖ இதன் முதலாவது விருது லாலா ஜகத ் நாராயை் என்ற பத்திரிக்ணகயாளருக்கு 

வழங்கப்படட்து.  

 
நயாகா நமம்பாட்டு விருது 

❖ வயொகொ வைை்பொடு ைற்றுை் அதன் முன்யனற்றத்திற்கான சிறந்த பங்களிப்பிற்கொக 

ேழங்கப்படுை் 2019 ஆை் ஆண்டிற்கொன பிரதைரின் விருதுகள் அறிவிக்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ இந்த விருதுகளொனது வயொகொமே வைை்படுதத்ுேதற்கொகவுை் அணத 

முன்வனற்றுவதற்கொகவுை் அளிக்கப்பட்ட சிறந்த பங்களிப்பிற்கொக ேழங்கப்படுகின்றது. 

❖ குெரொத்மதச ் வசரந்்த மைப் மிஷனின் சுேொமி ரொெொஸ்ரீ முனி, இத்தொலியின் 

அன்வடொனீட்டொ, பீகாரின் வயொகொப் பள்ளி, ெப்பொமனச ்வசரந்்த முங்கர ்ைற்றுை் ெப்பொன் 

வயொகொ நிவகதன் ஆகியயார ்இே்ேருட விருதிமனப் பபறும் நபரக்ளாவர.் 
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ICAO-க்கான இ ்திய பிரதி ிதி 

❖ கனடாவின் ைொண்டிரியலிை் உள்ள சரே்வதச உள்நாடட்ு  விைொனப் வபொக்குேரதத்ு 

நிறுேனக் குழுவிற்கொன (International Civil Aviation Organisation-ICAO) இந்தியொவின் 

பிரதிநிதியாக  மூத்த அதிகொரியொன பஷபொலி ஜீனிெொ நியமிக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

❖ ICAO ஆனது ஐக்கிய நாடுகளின் ஒரு சிறப்பு நிறுவனமாகும்  

❖ ICAO ஆனது விைொனப் பயணங்கமள ஒருங்கிமணத்தை் ைற்றுை் ஒழுங்குபடுத்துதை் 

ஆகியேற்றுடன் பதொடரப்ுமடயது ஆகுை். 

❖ இது 1944 ஆை் ஆண்டிை் சரே்வதச உள்நாடட்ுப்  வபொக்குேரதத்ு ஒப்பந்தத்தின் (சிகொவகொ 

ஒப்பந்தை்) மூைை் உருேொக்கப்படட்து. 

 

 

இரஞ்சித் சிங் சினல - லாகூர ்

❖ மகாராஜா இரஞ்சித் சிங்கின் 180வது நிணனவு தினத்தின் யபாது, இவருணடய சிணல லாகூர ்

யகாடண்டயில் திறக்கப்பட்டது. 
❖ மகாராஜா இரஞ்சித் சிங் என்பவர ்பஞ்சாப்பின் ஒரு புகழ்சபற்ற ஆட்சியாளர ்ஆவார.் 
❖ இசச்ிணலத் திறப்பு விழாவிற்காக ஏறத்தாழ 500 நபரக்ள் வாகா எல்ணலணயக் கடந்துச ்

சசன்றனர.் 
❖ இதன் முக்கிய விழாவானது குருத்வாரா யதரா சாஹிப்பில் நணடசபறவிருக்கின்றது. 
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னெரஸ் பூனாவாலா – ஆக்ஸ்நபாரட்ு சகௌரவப் பட்டம் 

❖ சசரம் இந்தியா நிறுவனத்தின் நிறுவனர ்மற்றும் தணலவர ்ணசரஸ் பூனாவாலா ஆவார.் 
❖ உயிரக்ாக்கும் மருந்து மற்றும் மக்கள் யசணவ யபான்ற 

துணறகளில் இவருணடயப் பைிக்காக, ஆக்ஸ்யபாரட்ு 

பல்கணலக்கழகத்திலிருந்து சகௌரவப் படட்த்ணத இவர ்

சபற்றுள்ளார.்  
❖ 1966 ஆம் ஆை்டில் உருவாக்கப்படட் சசரம் நிறுவனம் 

அதிக அளவிலான வீரியத்ணதக் சகாை்ட 

உயிரக்ாக்கும் மருந்துகணளத் தயாரிக்கும் உலகின் ஒரு 

மிகப்சபரிய மருந்துத் தயாரிப்பு நிறுவனமாகும். 
❖ இதன் தணலணமயகம் – புயன, இந்தியா. 

 

 

 

குடியரசுத் தனலவர் விருது -  ால்நகா 

❖ சமூக ேளரச்ச்ியிை் பபருநிறுேன சமூகப் பபொறுப்பு நிதிமய நன்முணறயில்  

பயன்படுதத்ியதற்கொக குடியரசுத ் தமைேர ் விருதிற்கு ஒடிசாவிை் உள்ள நொை்வகொ 

நிறுேனை் வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ 2015 ஆை் ஆண்டிை், இந்த நிறுேனை் “வபட்டி பசச்ொவேொ வபட்டி பதொவேொ” என்ற 

திட்டத்மதப் வபொன்வற “அலிஅலி ஜிகொ” என்ற ஒரு திட்டத்மதத ்பதொடங்கியது. 
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❖ இது அனுகுை் ைற்றுை் வகொராபுட் ைொேட்டங்களிை் இருக்கும் 66 கிரொைங்களிை் ேறுமைக் 

வகொட்டிற்குக் கீவழ உள்ள குடுை்பங்கமளச ்வசரந்்த 8 முதை் 10 ஆை் ேகுப்பு ேமர பயிலுை் 

416 பபண் குழந்மதகளுக்கான கை்விக் கட்டைச ் பசலவுகணளச ்பசலுத்தியுள்ளது. 

 

வாழ் ாை் ொதனனயாைர் விருது - மாரக்் துலி 

❖ ஐக்கிய இரொெ்ஜியை் - இந்தியொ ஆகிய நொடுகளுக்கிமடவயயொன உறவிை், தன்னுமடயப் 

பங்களிப்மபச ் பசலுத்தியதற்கொக இைண்டனிை் நமடபபற்ற ஐக்கிய ரொெ்ஜியை் - 

இந்தியொ விருதுகள் வழங்குை் விழொவிை் புகழ்பபற்ற பிரிட்டிஷ் பத்திரிக்மகயொளர ் சர ்

ைொரக்் துலி என்பேருக்கு ேொழ்நொள் சொதமனயொளர ்விருது ேழங்கி பகௌரவிக்கப்படட்து. 

❖ இேர ்புது திை்லியிை் உள்ள பிபிசி நிறுேனத்தின் முன்னொள் தமைேர ்ஆேொர.் இேருக்கு 

1992 ஆை் ஆண்டிை் பத்ை ஸ்ரீ விருதுை் 2005 ஆை் ஆண்டிை் பதை் பூசை் விருதுை் 

ேழங்கப்படட்து.  

 

வினளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

மனு பாக்கர் - ஒலிம்பிக் 

❖ இந்தியாணவச ் யசரந்்த மனு பாக்கர ் 2020 ஆம் ஆை்டில் யடாக்கியயாவில் 

நணடசபறவிருக்கும் ஒலிம்பிக்கில் சபை்களுக்கான 10மீ துப்பாக்கிச ் சுடுதலில் 

இந்தியாவின் சாரப்ாக பங்யகற்கும் தகுதிணயப் சபற்றார.் 

❖ இவர ் முனிசச்ில் நணடசபற்ற மூன்றாவது சரவ்யதச துப்பாக்கிச ் சுடுதல் கூட்டணமப்பின் 

உைகக் வகொப்மப இறுதிப் வபொட்டியிை் நொன்கொேது இடதம்தப் பிடிதத்ுப் வபொட்டிமய 

நிமறவு பசய்துள்ளொர.் 
❖ சவுரப் சவுத்ரி ைற்றுை் அபிவஷக் பேரை்ொ ஆகிவயொர ்முமறவய திை்லி உைகக் வகொப்மப 

ைற்றுை் பபய்ஜிங் உைகக் வகொப்மபகளிை் ஆண்களுக்கொன 10மீ துப்பொக்கிச ் சுடுதலிை் 

பட்டங்கமள பேன்றமதயடுதத்ு பபண்களுக்கொன 10மீ துப்பொக்கிச ் சுடுதலிை் 

இந்தியொவின் முதைொேதுப் பதக்கதம்த பொக்கர ்பேன்றுள்ளொர.்  

 

இ ்திய ஒபன் ெரவ்நதெப் நபாட்டித் சதாடர ்

❖ குேஹொத்தியிை் நமடபபற்ற இந்திய ஒபன் சரே்வதச குதத்ுச ் சண்மடப் வபொட்டித ்

பதொடரிை் இந்தியொ 12 தங்கை், 18 பேள்ளி ைற்றுை் 27 பேண்கைை்  ஆகியமே உள்பட 

பைொத்தை் 57 பதக்கங்கமள பேன்றுள்ளது. 

❖ எை்சி வைரி வகொை்,  சிவ தாபொ, எை் சரிதொ வதவி ைற்றுை் நைன் தன்ேொர ் ஆகிவயொர ்

அவரேரக்ளுமடய இறுதிப் வபொட்டியிை் தங்கப் பதக்கங்கமள பேன்றுள்ளனர.் 

❖ இந்தப் வபொட்டித ் பதொடரிை் வைரி வகொமின் இரண்டொேது தங்கப் பதக்கை் இதுேொகுை். 

இதற்கு முன்பு கடந்த ஆண்டு யதசியத் தணலநகரில் நமடபபற்ற வபொட்டியிை் 48 கிவைொ 

எமடப் பிரிவிை் இேர ்தங்கை் பேன்றுள்ளொர.் 
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400-வது கிராண்ட் ஸ்லாம் நபாட்டி 

❖ வரொெர ் பபடரர ் கிரொண்ட் ஸ்ைொை் வபொட்டியிை் தனது 400-ேது ஆட்டத்மத  வகஸ்பபர ்

ருடட்ுக்கு எதிரொக விமளயொடினொர.் 

❖ சுவிடச்ரை்ொந்மதச ்வசரந்்த இேர ்இந்த மைை்கை்மை அமடந்த முதை் ஆண் அை்ைது பபண் 

வீரொக உருபேடுதத்ுள்ளொர.் 

 
❖ இந்தப் பட்டியலிை் அதிக கிரொண்ட் ஸ்ைொை் வபொட்டிகளிை் விமளயொடிய இரண்டொேது 

வீரராக பசரினொ விை்லியை்ஸ் உள்ளொர.் 

❖ ெப்பொனின் குருமி நரொமே பிபரஞ்ச ்ஓபன் வபொட்டியின் இரண்டொை் சுற்றிை் வதொற்கடித்த 

ஆட்டைொனது பசரினொ விை்லியை்ஸின் 382ேது வபொட்டியொகுை். 

❖ வநொவேொக் வெொவகொவிக் ைற்றுை் ரவபை் நடொை் ஆகிவயொர ் அதிக கிரொண்ட் ஸ்ைொை் 

வபொட்டிகளிை் விமளயொடிய மூன்றொேது ைற்றுை் நொன்கொேது வீரரக்ளொக உள்ளனர.் 

 

நிஹால் ெரின் - 2800 எநலா புை்ைிகை் மதிப்பீடு 

❖ இந்தியொமேச ் வசரந்்த நிஹொை் சரின் FIDE ைதிப்பீட்டுப் பட்டியலிை் 2600 எவைொ 

புள்ளிகமளப் பபற்ற உைகின் மூன்றொேது இள ேயது வீரரொக உருபேடுதத்ுள்ளொர.் 

❖ 14 ேயதொன  இேர ்வகரளொமேச ்வசரந்்தேராவார.் 

❖ வைலுை் இேர,் 2009 ஆை் ஆண்டிை் 15 ேயதொன பரிைொரொென் வநகி புரிந்த சொதமனமய 

முறியடித்த இந்தியொவின் இளை் ேயது வீரரொேொர.் 

இ ்திய ெதுரங்க தரவரினெ 

❖ ஐந்து முமற உைக சொை்பியனொன விஸ்ேநொதன் ஆனந்த உைகளவிை் 9 ஆை் இடத்திை் 

உள்ளொர.் 

❖ இேருக்கு அடுதத்ு 25 ேது இடத்திை் பபண்டியாைொ ஹரிகிருஷ்ணொ உள்ளொர.் 

❖ விதித் குெரொத்தி, B அதிபன் ைற்றுை் கிருஷ்ணொ சசிகிரண் ஆகிவயொர ் முதை் 100 

இடங்களிை் உள்ள பிற இந்தியரக்ள் ஆேர.் 

❖ நிஹொை் 240 ஆை் இடத்திை் உள்ளொர.் 
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❖ நொரவ்ேமயச ்வசரந்்த உைக சொை்பியனொன ைொக்னஸ் கொரை்்சன் உைகின் முதை் இடத்தில் 

பதொடருகின்றார.் 

❖ இந்தியொவின் பகொவனரு ஹை்பி பபண்கள் ேரிமசயிை் உைகளவிை் 4-ேது இடத்திை் 

உள்ளொர.் 

❖ துவரொணொேள்ளி ஹரக்ொ 14ேது இடதத்ிை் உள்ளொர.் 

 

20 வயதிற்கு உட்பட்ட யூநரசியன் தடகை ொம்பியன்ஷிப் 

❖ கெகஸ்தொனின் அை்ைொடி நகரிை் 2 நொடக்ள் நமடபபற்ற 20 ேயதிற்கு உட்பட்வடொருக்கொன 

யூயரசியன் தடகள சொை்பியன்ஷிப் வபொட்டியில் இந்திய தடகள வீரரக்ள் 5 தங்கப் பதக்கை் 

ைற்றுை் 3 பேள்ளிப் பதக்கங்கணள சவன்றனர.் 

❖ தமிழ் நொடம்டச ் வசரந்்த ஸ்ரீகிரை் நந்தகுைொர ் ஆண்களுக்கொன 300 மீட்டர ் வபொடட்ியிை் 

தங்கப் பதக்கை் பேன்றொர.்  

வீரரக்ை் வினையாடட்ு பதக்கம் 

குரிந்தர ்வீரச்ிங் 100 மீட்டர ் தங்கம் 

விக்ரொந்த் பஞ்சொை் 400 மீட்டர ் தங்கம் 

ஸ்ரீகிரண் 800 மீட்டர ் தங்கம் 

அப்து ரசொக்  

பிரிஸ்ஸிை்ைொ வடனியை் 

ப்யளாரன்ஸ் பரல்ா 

விக்ரொந்த் பஞ்சொை் 

4  400 மீடட்ர ்

கைப்பு ஓட்டை் 

தங்கம் 

வரொஹித் யொதே் ஈட்டி எறிதை் தங்கம் 

அப்துை் ரஸொக் 400 மீட்டர ் பேள்ளி 

பிரிஸிை்ைொ வடனியை் 800 மீட்டர ் பேள்ளி 

சொஹிை் ஸிை்ேொை் ஈட்டி எறிதை் பேள்ளி 

 

UEFA ொம்பியன்ஷிப் - லிவர்பூல் 

❖ வடொட்டன்ஹொமை 2-0 என்ற கணக்கிை் வீழ்த்தி லீேரப்ூை் அணியொனது 6 ேது முமறயொக 

ஐவரொப்பாவின் சொை்பியனொக உருபேடுதத்ுள்ளது. 

❖ முகைது சைொ ைற்றுை் டிவேொக் ஆரிகி ஆகியயார ்தைொ 2 வகொை்கள் அடித்தனர.் 
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❖ கடந்த ஏழு  ஆண்டுகளிை் லிேரப்ூை் அைிக்கு கிணடத்த முதை் டிரொபி இதுவேயொகுை். 

 

ISSF உலகக் நகாப்னப 

❖ முனீசச்ில் நணடசபற்ற சரவ்யதச துப்பாக்கிச ்சுடும் யபாட்டியில் இந்தியாவானது 5 தங்கம் 

மற்றும் சவள்ளிப் பதக்கங்கணள சவன்று பதக்கப் படட்ியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ மனுபக்கர ்மற்றும் சவுரப் சவுத்ரி ஆகியயார ்10 மீட்டர ்காற்று ணகத் துப்பாக்கி கலப்புக் 

குழுப் பிரிவில் பட்டம் சவன்றனர.் 
❖ அஞ்ஜும் மவுடக்ில் மற்றும் திவ்யயனஷ் சிங் பன்வார ் ஆகியயார ் 10 மீட்டர ் காற்று 

துப்பாக்கி கலப்புக் குழுப் யபாட்டியில் தங்கம் சவன்றனர.் 
❖ இதர சவற்றியாளரக்ள்  

o ஆபூரவ்ி சந்சதல்லா  – மகளிருக்கான 10 மீட்டர ்காற்றுத் துப்பாக்கி – தங்கம் 
o ரஹி சரய்னாபாத ்  –  மகளிருக்கான 25 மீட்டர ்ணகத் துப்பாக்கி – தங்கம் 
o சவுரப் சவுத்திரி  – ஆடவருக்கான 10 மீட்டர ்காற்று ணகத் துப்பாக்கி - தங்கம் 

 

பலிதான் முத்தினர 

❖ சரவ்யதசக் கிரிக்சகட் குழு இந்தியக் கிரிக்சகட் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திடம் MS 

யதானியின் விக்சகட் ணகயுணறகளிலிருந்து இராணுவ முத்திணரணய நீக்கிட யகடட்ுக் 

சகாை்டிருக்கின்றது. 

❖ முன்னாள் இந்திய அைித் தணலவரான MS யதானி இந்திய துணை ராணுவ சிறப்புப் 

பணடகளின் பலிதான் முத்திணரயுடன் கூடிய விக்சகட் ணகயுணறகணள அைிந்தவராகக் 

காைப்பட்டார.் 

❖ இது இங்கிலாந்தின் சவுதாம்ப்டனில் நணடசபற்ற சதன் ஆப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான 

இந்தியாவின் துவக்க ஆடட்த்தின் யபாது நிகழ்த்தப்பட்டது. 

❖ பலிதான் முத்திணர என்பது யபாரக்்கள குதத்ுவாள் ஒன்ணறக் கீழ்யநாக்கிய நிணலயில் 

சகாை்டிருக்கும். யமலும் கத்தியின் பக்கவாட்டிலிருந்து யமல் யநாக்கிய நிணலயில் இரு 

இறக்ணககளும், அதன் குறுக்கு சவட்டில் பலிதான் என்ற வாரத்்ணதயும் சபாறிக்கப்படட்ு 

இருக்கும். 

❖ பலிதான் என்பதற்கு தியாகம் எனப் சபாருள் 
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❖ யதானி தணரப்பணட ராணுவத்தின் பாராசூட் பிரிவில் (வான்குணட மிதணவப் பிரிவு) ஒரு 

சகௌரவ சலப்டினன்ட் கரன்ல் ஆவார.்  

 

 

பிசரஞ்சு ஓபன் 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் பிபரஞ்சு ஓபனின் பபண்களுக்கொன ஒற்மறயர ் பிரிவிை் 

ஆஸ்திவரலியொமேச ் வசரந்்த ஆஸ்வை பொரட்ியுை் ஆண்களுக்கொன ஒற்மறயர ் பிரிவிை் 

ஸ்பபயிமனச ்வசரந்்த ரவபை் நடொலுை் பேற்றி பபற்றுள்ளனர.் 

❖ ரவபை் நடொை் 12 ேது முமறயொக பிபரஞ்சு ஓபன் பட்டத்மதப் பபற்றுள்ளொர.் 

❖ ஆண்களுக்கொன இரடம்டயர ் பிரிவிை் பெரை்னிமயச ் வசரந்்த பகவின் கிரொபேய்டஸ்் 

ைற்றுை் ஆண்டிரியொஸ் மியஸ் ஆகிவயொர ்பேற்றி பபற்றுள்ளனர.் 

❖ பபண்களுக்கொன இரடம்டயர ்பிரிவிை் ஹங்வகரிமயச ்வசரந்்த மடைொ பொவபொஸ் ைற்றுை் 

பிபரஞ்மசச ்வசரந்்த கிறிஸ்டினொ மிைொபடவனொவிக் ஆகிவயொர ்பேற்றி பபற்றுள்ளனர.் 

இப்நபாட்டினயப் பற்றி 

❖ பிபரஞ்சு ஓபன் வபொட்டியின் 123-ேது பதிப்பு பொரிஸிை் உள்ள வரொைொண்டு வகவரொஸிை் 

நடத்தப்படட்து. 

❖ இது ஆண்டின் இரண்டொேது படன்னிஸ் கிரொண்ட் ஸ்ைொை் வபொட்டியொகுை். 

❖ இது பேளியரங்கிை் களிைண் தமரயிை் விமளயொடப்படுகின்றது. 

❖ ஆஸ்திவரலியன் ஓபன், விை்பிள்டன் ைற்றுை் அபைரிக்க ஓபன் ஆகியமே ஆண்டின் இதர 

கிரொண்ட் ஸ்ைொை் வபொட்டிகளொகுை். 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டிற்கான இதன்  இதர நிகழ்வுகள் ைற்றுை் பேற்றியொளரக்ள் பின்ேருைொறு 
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யுவரா ் சிங் 

❖ 2011 ஆம் ஆை்டில் நணடசபற்ற உலகக் யகாப்ணபயில் சிறந்த விணளயாடண்ட 

சவளிப்படுத்தியவரும் இந்தியாவின் மிகவும் புகழ்சபற்ற கிரிக்சகட் வீரரக்ளில் 

ஒருவருமான யுவராஜ் சிங் சரவ்யதசக் கிரிக்சகட்டிலிருந்து ஓய்வு சபறப் யபாவதாக 

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 
❖ புற்றுயநாயிலிருந்து மீை்டு வந்தவரான இவர ் 40 சடஸ்ட் யபாடட்ிகள், 304 ஒரு நாள் 

யபாட்டிகள், 58 இருபது ஓவர ்கிரிக்சகட் யபாட்டிகள் ஆகியவற்றில் விணளயாடியுள்ளார.் 
❖ இவர ் சவுரவ் கங்குலியின் தணலணமயின் கீழ் 2000 ஆம் ஆை்டில் கிரிக்சகட்டில் 

அறிமுகமானார.் 
❖ 2007 ஆம் ஆை்டின்  20 ஓவர ் உலகக் யகாப்ணபயில்  இங்கிலாந்து அைியின் ஸ்டூவரட்் 

ப்ராட் வீசிய ஒரு ஓவரில் 6 சிக்சரக்ள் அடித்ததற்காக இவர ்சிறப்பாக அறியப்படுகின்றார.் 

இவர ்அப்யபாட்டியில் 50 ரன்கணள விணரவாகக் (12 பந்துகள்) கடந்தார.்  
❖ 2011 கிரிக்சகட் உலகக் யகாப்ணபயில் இவர ் சதாடர ்நாயகன் ஆவார.் 
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ITTF ஹாங்காங் ஓபன் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் ITTF  உைக ஹொங்கொங் ஓபன் வபொட்டித ்பதொடரிை் ஒற்மறயர ்பிரிவிை் 

இரண்டு தங்கப் பதக்கங்கள் ைற்றுை் இரடம்டயர ் பிரிவிை் இரண்டு தங்கப் பதக்கங்கள் 

என அமனத்து 4 தங்கப் பதக்கங்கமளயுை் சீனொ பேன்றுள்ளது. 
❖ ேொங் இடி என்பேர ் ெப்பொமனச ் வசரந்்த  மிைொ இவடொ என்பேமர வீழ்த்தியதன் மூைை் 

முதைொேது பபண்கள் ஒற்மறயர ்பட்டத்மத பேன்றுள்ளொர.் 

❖ ஹொங்கொங் ஓபன் என்பது 2008 ஆை் ஆண்டிலிருந்து விமளயொடப்படட்ு ேருை் ஒரு வடபிள் 

படன்னிஸ் வபொட்டியொகுை். இது 2018 ஆை் ஆண்டிலிருந்து  ITTF உைகப் வபொட்டித ்பதொடரின் 

ஒரு பகுதியொக விமளயொடப்பட்டு வருகின்றது.  

❖ இது சரே்வதச வடபிள் படன்னிஸ் கூட்டமைப்பின் (ITTF - International Table Tennis Federation) கீழ் 

ஹொங்கொங் வடபிள் படன்னிஸ் ைன்றத்தினொை் நடத்தப்படுகின்றது. 

 

உலகத் தடகைம் 

❖ சரே்வதசத ் தடகளக் கூட்டமைப்பு ைன்றை் (International Association of Athletics Federations), 

“உைகத் தடகளை்” என்று தனது பபயமரத் தொவன ைொற்றிக் பகொண்டுள்ளது. இது தனது 

பபயர ்ைொற்றத்திணனப் பிரதிபலிப்பதற்கொக ஒரு புதியச ்சின்னத்மத பேளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய சின்னத்திை் “World” என்பதிை் “W” ஆனது வபொட்டியிை் பேற்றி பபற்ற பின்பு 

வீரர ் தனது மகமய உயரத்த்ுேமதயுை் “Athletics” என்பதிை் “A” ஆனது தடகள வீரரின் 

கேனத்மதயுை் குறிக்கின்றது. “W” ைற்றுை் “A” ஆகியேற்றின் வைை் விை் வபொன்ற ஒரு 

அமைப்பு தடகள சமூகம் ஒன்றிமணந்து ேருேமதயுை் குறிக்கின்றது. 

 

 

நகாபா அசமரிக்கா 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டின் யகாபா அசமரிக்கா யபாட்டியில் கலந்து சகாள்ளுமாறு 

ஆஸ்தியரலியா மற்றும் கத்தார ் ஆகிய நாடுகளுக்கு சதன் அசமரிக்கக் கால்பந்தின் 

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


                   
 

 

நிரவ்ாக அணமப்பான “வகொன்வைவபொை்” அமழப்பு விடுதத்ுள்ளது. 
❖ வகொபொ 2020  வபொட்டித் பதொடரொனது அரப்ென்டினொ ைற்றுை் பகொைை்பியொ ஆகிய 

நொடுகளொை் இமணந்து நடத்தப்படவிருக்கின்றது. 

❖ இது 1916 ஆை் ஆண்டிை் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு பழமையொன, சரே்வதச,  

கண்டங்களுக்கிணடயயயான கொை்பந்துப் வபொட்டியொகுை். 

❖ இது 10 பதன் அபைரிக்கக் கண்ட  நொடுகள் ைற்றுை் 2 சிறப்பு அமழப்பொளரக்ளுக்கிமடவய 

பபொதுேொக விமளயொடப்படுகின்றது. 

❖ பிவரசிலிை் நமடபபறவிருக்குை் 2019 ஆை் ஆண்டின் வகொபொ வபொட்டியிை் கத்தொர ்ைற்றுை் 

ெப்பொன் ஆகிய நொடுகள் சிறப்பு அமழப்பொளரக்ளொகப் பங்கு பபறவிருக்கின்றன.  

 

வினரவான 11000 ஓட்டங்கை் 

❖ விணரவாக ஒரு நாள் கிரிக்சகட் யபாட்டிகளில் 11000 ஓட்டங்கள் எடுத்த சசச்ின் 

சடை்டுல்கரின் சாதணனணய விராட் யகாலி முறியடிதத்ுள்ளார.் 
❖ 276 யபாட்டிகளில் விணளயாடி சசச்ின் எடுத்திருந்த 11 ஆயிரம் ஓட்டங்கணள யகாலி 222 

யபாட்டிகளியலயய எடுத்துள்ளார.்  
❖ இந்திய அைியின் தணலவரான இவர ்இந்த புகழ்மிக்கக் குழுவில் 3வது இந்திய வீரராகவும் 

ஒடட்ுசமாத்தத்தில் ஒன்பதாவது வீரராகவும் இணைந்துள்ளார.் 
❖ ஏணனய  2 இந்திய வீரரக்ள் 

o சசச்ின் சடை்டுல்கர ்– 18426 ஓட்டங்கள். 
o சவுரவ் கங்குலி – 11363 ரன்கள். 

 

 

பசிபிக் ெரவ்நதெ பில்லியரட்்ஸ் – பீட்டர ்கில்கிரிஸ்ட் 

❖ பலமுணற உலக சாம்பியன் பட்டம் சவன்ற பீட்டர ் கில்கிரிஸ்ட் இந்தியாவின் சவுரப் 

யகாத்தாரிணய இறுதிப் யபாட்டியில் வீழ்த்தி 2019 ஆம் ஆை்டிற்கான  பசிபிக் சரவ்யதச 
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பில்லியரட்ஸ்்  சாம்பியன்ஷிப் படட்த்திணன சவன்றார.் 

❖ இந்தப் யபாட்டியானது ஆஸ்தியரலியாவின் சமல்யபாரன்ில் நடத்தப் படட்து.  

 
 

உலக சடன்னிஸ் தரவரினெ 

❖ சபை்கள் சடன்னிஸ் மன்றத்தின்  (WTA - Women’s Tennis Association) தரேரிமசயிை் 

ெப்பொமனச ்வசரந்்த வநொமி ஒசொகொ என்பேர ்முதலிடத்திை் உள்ளொர.் 

❖ பபண்கள் படன்னிஸ் வபொட்டிமய நிரே்கிப்பதற்கொக WTA ஆனது மிை்லி ஜீன் கிங் 

என்பேரொை் 1973  ஆை் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ படன்னிஸ் பதொழிை்சொர ்ைன்றத்தின் (ATP - Association of Tennis Professionals) தரேரிமசயிை் 

பசரிபியொமேச ்வசரந்்த வநொேொக் வெொவகொவிக் முதலிடத்திை் உள்ளொர.்  

❖ ஆண்கள் படன்னிஸ் வபொட்டிமய நிரே்கிப்பதற்கொக ATP-ஆனது வெக் கிரொைர,் படொனொை்டு 

படை் ைற்றுை் கிளிப் டிமரஸ்டன் ஆகிவயொரொை் 1972 ஆை் ஆண்டிை் ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 

கூனடப் ப ்து ொம்பியன்ஷிப் 

❖ ஆை்கள் மற்றும் சபை்களுக்கான சபடயரசன் யகாப்ணப கூணடப் பந்து சாம்பியன் 

ஷிப்பின் 33வது பதிப்பு கியரட்டர ் சநாய்டாவில் உள்ள சகௌதம் புத்தா பல்கணலக் 

கழகத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ பஞ்சாப் காவல் துணற இந்திய இராணுவத்ணத வீழ்த்தி ஆை்கள் படட்த்ணத சவன்றுள்ளது. 
❖ கிழக்கு இரயில்யவ தமிழ்நாடு அைிணய வீழ்த்திப் சபை்கள் படட்த்ணத சவன்றுள்ளது.  

 

IOC - தனட  ீக்கம்  

❖ எந்தசவாரு சரவ்யதச விணளயாடட்ுப் யபாட்டிகணளயும் நடதத்ுதல் மற்றும் அவற்றிற்கு 

ஆதரவளித்தல் சதாடரப்ாக இந்தியாவின் மீது விதிக்கப்படட் அணனதத்ுத் தணடகணளயும் 

சரவ்யதச ஒலிம்பிக் குழு (IOC - International Olympic Committee) நீக்கியுள்ளது.  
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❖ சரே்வதசப் வபொட்டிகளிை் தகுதி பபறுை் அமனதத்ு விமளயொடட்ு வீரரக்மளயுை் 

இந்தியொவிற்குள் நுமழய அனுைதிப்பதொக ஒரு எழுதப்பட்ட உறுதிபைொழிமய இந்திய 

அரசு IOC-யிடை் ேழங்கியது. 

❖ பொகிஸ்தொன் ைற்றுை் பகொசொவா உள்ளிட்ட அமனதத்ு நொடுகமளச ்வசரந்்த விமளயொடட்ு 

வீரரக்ளும் இந்தியொவிை் நமடபபறவிருக்குை் IOC விமளயொடட்ுப் வபொடட்ிகளிை் பங்வகற்க 

அனுைதிக்கப்படவிருக்கின்றனர.்  

 

நகநலா இ ்தியா 

❖ நொடு முழுேமதயுை் உள்ளடக்குை் விதைொக “வகவைொ இந்தியொ திட்டத்தின்” ேரை்மப 

விரிவுபடுத்த புதிய அரசு முடிவு பசய்துள்ளதொக குடியரசுத ்தமைேர ்ரொை் நொத் வகொவிந்த் 

பதரிவிதத்ுள்ளொர.் 

❖ நொடொளுைன்றத்தின் இரு அமேகளின் கூடட்ு அைரவ்ிை் உமரயொற்றிய வபொது இதமன 

அேர ்அறிவித்தொர.் 

❖ தற்யபாது இந்தத ் திட்டத்தின் கீழ் 2500 திறமைமிக்க வீரரக்ள் வதரவ்ு பசய்யப்படட்ுப் 

பயிற்சி பபறுகின்றனர.் கூடுதைொக ஒே்பேொரு ஆண்டுை் 2500 வீரரக்ள் இே்ேசதியிமனப் 

பபறுேர.் 

நகநலா இ ்தியா வினையாட்டுகை் 

❖ இது இந்தியொவின் விமளயொடட்ுக் கைொசச்ாரத்மத அடிைட்ட அளவிலிருந்துப் 

புதுப்பிப்பமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ ேருடந்வதொறுை் நமடபபறுை் இந்நிகழ்வின் முதை் பதிப்பானது படை்லியிலுை் (2018) 

இரண்டொை் பதிப்பு (2019) புவனவிலுை் நமடபபற்றது.  

❖ வகயலா இந்தியா விமளயொடட்ுப் வபொட்டிகளிலிருந்து 1000 விமளயொடட்ு வீரரக்ள் வதரவ்ு 

பசய்யப்படட்ு அவரக்ளுக்கு உதவித ் பதொமகயொக ேருடந்வதொறுை் 5 ைடச்ை் ரூபொய்  

அடுத்த 8 ஆண்டுகளுக்கு ேழங்கப்படுை். 

 

நதசிய பதக்கம் சவன்ற முதல் செவித்திறன் குனறபாடுை்ை துப்பாக்கிெ ்சுடும் வீரர ்

❖ துப்பாக்கிச ்சுடும் யபாட்டிகளில் யதசிய அளவிலான பதக்கம் சவன்ற முதல் சசவித்திறன் 

குணறபாடுள்ள துப்பாக்கிச ்சுடும் வீரர ்தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் (16) ஆவார.் 
❖ இவர ் 21 வயதிற்குடப்ட்யடாருக்கான 10 மீட்டர ் ஏர ் ணரபிள் துப்பாக்கிப் பிரிவின் 

சபாதுப்பிரிவில் பதக்கம் சவன்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்மூத்யதார ்பிரிவில் உலக சாதணனப் பணடத்த ரஷ்யாவின் அசலக்சாை்டர ்மற்றும் 

இணளயயார ் பிரிவில் சீனாவின் யூஃசபங் வாங்க் ஆகிய வீரரக்ணள விட  அதிக 

புள்ளிகணளப் சபற்றுச ்சாதணன பணடதத்ுள்ளார.் 
❖ இவர ் ஏற்கனயவ யகயலா இந்தியா விணளயாடட்ுப் யபாட்டிகளில் 21 

வயதிற்குடப்ட்யடாருக்கான 10 மீட்டர ்ஏர ்ணரபிள் பிரிவில் தங்கம் சவன்றவராவார.் 
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ஒலிம்பிக் தனலனமயகம் 

❖ ஒலிம்பிக் விணளயாடட்ுகளின் 125-வது நிணனவு தினத்தின் யபாது சரவ்யதச ஒலிம்பிக் குழு 

(IOC - International Olympic Committee), தனது புதிய தணலணமயகத்ணத ஸ்விடச்ரல்ாந்தின் 

லவ்சானியில் அதிகாரப் பூரவ்மாக நிறுவியுள்ளது.  

❖ ஒலிை்பிக் விமளயொடட்ுகள் பியரி டி பகௌபபரட்்டினொை் புதத்ுயிரூட்டப்படட்ு 125 

ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு இந்தப் புதிய தமைமையகை் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ IOC என்பது வதசிய  ஒலிை்பிக் குழுக்களின் நிரே்ொக அமைப்பொகுை். 

❖ இது வகொமடக் கொை ஒலிை்பிக் ைற்றுை் குளிரக்ொை ஒலிை்பிக் ஆகிய இரண்மடயுை் நடதத்ுை் 

பபொறுப்பு பபற்று விளங்குகிறது.  

 

ஸ்னூக்கர் ொம்பியன்ஷிப் 

❖ ஸ்னூக்கர ் இறுதி ஆடட்த்தில் இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்வானி தாய்லாந்ணதச ் யசரந்்த 

தனாவாத் திரயபாங்ணபயபான் என்பவணர 6 – 3 என்ற கைக்கில் வீழ்த்தி 35-வது ஆை்கள் 

ஆசிய ஸ்னூக்கர ்சாம்பியன்ஷிப் படட்த்ணத சவன்றுள்ளார.் 
❖ பங்கஜ் அத்வானியின் இந்த சவற்றியின் மூலம் கியூ (Cue) விணளயாடட்ுகளில் வாழ்நாள் 

கிராை்ட் ஸ்லாணம நிணறவு சசய்துள்ளார.் 
❖ இவர ்தற்சபாழுது ஆசிய மற்றும் உலக சாம்பியன்ஷிப்களின் அணனத்துப் பிரிவுகளிலும் 

சவற்றி சபற்ற ஒயர வீரர ்ஆவார.் 
❖ பில்லியரட்ஸ்் மற்றும் ஸ்னூக்கர ்ஆகிய இரை்டிலும் சவற்றி சபற்ற ஒயர வீரர ்இவராவார.்  
❖ 1984 ஆம் ஆை்டில் இந்தப் பிரீமியர ் சதாழில்சாரா ஆசிய ஸ்னூக்கர ் சதாடர ்

சதாடங்கியது. 
❖ இந்தத் சதாடணர ஆசிய  பில்லியரட்ஸ்் விணளயாடட்ுகள் கூட்டணமப்பு நடதத்ுகின்றது. 
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சபண்கை் ரக்பி 

❖ இந்திய மகளிர ் ரக்பி அைியினர,் தங்களுணடய முதலாவது சரவ்யதச சபை்களுக்கான 

15s பிரிவு சவற்றிணயப் சபற்றுள்ளனர.் 
❖ இவரக்ள் பிலிப்ணபன்ஸின் ைணிைொவிை் நமடபபற்ற ஆசிய ைகளிர ்ரக்பி சொை்பியன்ஷிப் 

பிரிவு 1-ை் சிங்கப்பூர ்அணிமய வீழ்த்தினர.் 

❖ இேரக்ள் பேண்கைப் பதக்கை் பேன்று சொதமன பமடதத்ுள்ளனர.்  
 

 

மிக வினரவான 20,000 ரன்கை் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் உலகக் யகாப்ணபக் கிரிக்சகட் யபாட்டியில் மான்சசஸ்டரில் 

நணடசபற்ற யமற்கு இந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான இந்தியாவின் 6-வது ஆட்டத்தில், விராட் 

யகாலி 37 ரன்கணள எடுத்தயபாது சரவ்யதச அளவில் 20,000 ரன்கணள மிக விணரவாகக் 

கடந்த வீரர ்என்ற சபருணமணயப் சபற்றார.் 
❖ யகாலி தன்னுணடய 417-வது யபாட்டியில் 20,000 ரன்கணள எட்டினார ் (131 சடஸ்ட் 

யபாட்டிகள், 223 ஒரு நாள் யபாட்டிகள், 62 இருபது  ஓவர ்யபாட்டிகள்). 
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❖ சசச்ின் சடை்டுல்கர ் மற்றும் பிணரயன் லாரா ஆகியயார ் இசச்ாதணனணய நிகழ்த்த 453 

யபாட்டிகணள எடுதத்ுக் சகாை்டனர.்  
❖ ரிக்கி பாை்டிங் தன்னுணடய 468-வது யபாட்டியில் 20,000 ரன்கணள எட்டினார.் 
❖ ஒடட்ுசமாத்தமாக, சரவ்யதச அளவில் 20,000 ரன்கணள எட்டிய சசச்ின் சடை்டுல்கர ்மற்றும் 

ராகுல் டிராவிட் ஆகியயாருக்கு அடுதத்ு, இசச்ாதணனணய நிகழ்த்திய 3-வது இந்திய வீரர ்

மற்றும் உலகின் 12-வது யபடஸ்்யமன் விராட் யகாலி ஆவார.் 
 

AIBA-வின் ஒலிம்பிக் அங்கீகாரம் மீதான தற்காலிகத் தனட 

❖ சரவ்யதச ஒலிம்பிக் குழு, AIBA-ன் (சரவ்யதச குத்துச ் சை்ணடக் கூடட்ணமப்பு - International 

Boxing Association) ஒலிம்பிக் அங்கீகாரத்திற்குத் தற்காலிகத் தணட விதிக்க முடிவு 

சசய்துள்ளது. 

❖ யமலும், 2020 ஆம் ஆை்டின் யடாக்கியயா விணளயாடட்ுகளுக்கான தகுதிப் யபாட்டி மற்றும் 

இறுதிப் யபாட்டித் சதாடரக்ணள நடதத்ும் சபாறுப்பிணன இக்குழு ஏற்றுக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ AIBA என்பது சதாழில்சாரா குதத்ுச ்சை்ணடப் யபாட்டிகள் (ஒலிம்பிக் யபான்ற), விருதுகள், 

உலக மற்றும் துணைநிணல சாம்பியன்ஷிப்கணள அங்கீகரிக்கும் ஒரு விணளயாடட்ு 

அணமப்பாகும். 

❖ சுவிடச்ரல்ாந்தின் லவ்சானிணயத் தணலணமயிடமாகக் சகாை்ட இந்த அணமப்பு 1946 ஆம் 

ஆை்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக பால் தினம் –  ூன் 1 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 01 அன்று உலக பால் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 
❖ இத்தினமானது 2001 ஆம் ஆை்டில் ஐ.நாவின் உைவு மற்றும் யவளாை் அணமப்பினால் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
❖ இது சரவ்யதச உைவுப் சபாருளாக பால் இருப்பதற்கான முக்கியதத்ுவத்ணத 
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அங்கீகரிக்கின்றது. 
❖ இத்தினமானது பாலின் மீது கவனம் சசலுத்துவதற்கும் ஆயராக்கியமான உைவுகள், 

சபாறுப்பான உைவு உற்பத்தி, வாழ்வாதாரம் மற்றும் சமூகத்ணத ஆதரிப்பதில்  பாலின் 

பங்கு குறித்த விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பிணன அளிக்கின்றது.  
 

ெரவ்நதெ சபற்நறாரக்ை் தினம் –  ூன் 1 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 01 அன்று சரவ்யதசப் சபற்யறாரக்ள் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இத்தினமானது 2012 ஆம் ஆை்டில் ஐ.நா. சபாதுச ்சணபயினால் பணற சாட்டப்பட்டது.  
❖ இத்தினமானது சபற்யறாரக்ள் மற்றும் குழந்ணதகள் ஆகியயாருக்கிணடயயயான உறணவ 

வளரப்்பதில் சபற்யறாரக்ள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவணதயும் அரப்்பைித்ததற்காகவும் 

குழந்ணதகளுக்கான அவரக்ளது தன்னலமற்ற பங்களிப்புகளுக்காகவும் உலசகங்கிலும் 

அணனதத்ுப் பகுதிகளிலும் உள்ள சபற்யறாரக்ணளப் பாராடட்ுவதற்கான ஒரு 

வாய்ப்பிணன வழங்குகின்றது.  
❖ குடும்பம் சாரந்்த சகாள்ணககள் ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்குகள் 1 முதல் 5 

வணரயுள்ளவற்ணற அணடய முக்கியப் பங்காற்றும்.  
 

ெரவ்நதெ பாலியல் சதாழிலாைரக்ை் தினம் -  ூன் 02 

❖ ஒே்பேொரு ஆண்டும் ெூன் 2 அன்று விணலமகள் தினை் அை்ைது சரே்வதச பொலியை் 

பதொழிைொளரக்ள் தினை் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது பொலியை் பதொழிைொளரக்மளயுை் அேரக்ளின் அடிக்கடி சுரண்டப்படுை் பணி 

நிமைமைகமளயுை் அங்கீகரிக்கின்றது. 

❖ இத்தினைொனது பொலியை் பதொழிைொளரக்ளின் ைனிதொபிைொனைற்ற பணி நிமைமைகள் 

குறிதத்ு கேனத்மத ஈரப்்பதற்கொக 1975 ஆை் ஆண்டு ெூன் 02 அன்று லிவயொன் நகரில் 

எக்பைய்ஸ் பசயின்ட் – நிசிர ் என்ற பகுதிணய  நூற்றுக்குை் வைற்பட்ட பொலியை் 

பதொழிைொளரக்ள் ஆக்கிரமித்திருந்தமத நிமனவு கூரக்ின்றது. 

 

உலக மிதிவண்டி தினம் -  ூன் 03 

❖ 56 நொடுகளுடன் இமணந்து ஐக்கிய நொடுகள் அணமப்பினொை் 2019 ஆை் ஆண்டு ெூன் 03 

அன்று உைக மிதிேண்டி தினை் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினை் இரண்டு நூற்றொண்டுகளொகப் பயன்பொட்டிை் இருக்குை் மிதிேண்டியின் 

தனிதத்ுேை், நீண்ட கொைப் பயன்பொடு, பல்துமறப் பயன்பாடு ஆகியேற்மற 

அங்கீகரிக்கின்றது. இது ஒரு எளிமையொன, குமறந்த பசைவு பகொண்ட, நை்பத ் தகுந்த, 

தூய்மையொன ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த வணகயிலான வபொக்குேரத்தின் ஒரு 

ேமகயொகுை். 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரை் ைொதத்திை் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ் சமப ெூன் 03 ஆை் வததிமய 

சரே்வதச உைக மிதிேண்டி தினைொக அறிவித்தது. 
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 ிதியியல் கல்வி வாரம்:  ூன் 3-7 

❖ நிதியியை் கை்வி ேொரைொனது ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ஒரு முக்கியத்  தமைப்புகளின் கீழ் 

விழிப்புணரம்ே ஏற்படுதத்ுேதற்கொன ரிசரே்் ேங்கியின் மையப்படுத்தப்பட்டப் 

பிரசச்ொரைொகுை். 

❖ இே்ேருட நிதியியல் கல்வி வாரமானது ‘விேசொயிகள்’ மீதும் முமறயொன ேங்கி 

அமைப்பின் ஒரு அங்கைொக இருப்பதன் மூைை் அவரக்ள் எே்ேொறு பயன் பபறுகிறொரக்ள் 

என்பதமன விளக்குவதன் மீதும் ணமயம் சகாை்ட கருத்துருணவ அடிப்பணடயாகக் 

பகொண்டது. 

❖ விேசொயிகளுக்கு அத்தியொேசிய நிதியியை் விழிப்புணரவ்ுச ் பசய்திகமளப் 

பரப்புேதற்கொக RBI வங்கியானது ெூன் ைொதத்திை் தூரத்ரஷ்ன் ைற்றுை் அகிை இந்திய 

ேொபனொலி ஆகியேற்றின் மூைை் மையப்படுத்தப்படட் பேகு ென ஊடகப் பிரசச்ொரத்மத 

வைற்பகொள்கிறது.  

 

ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி குழ ்னதகளுக்கான ெரவ்நதெ தினம் – 

 ுன் 4 

❖ ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்படட் அப்பாவி குழந்ணதகளுக்கான சரவ்யதச தினைொனது, 

ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ெூன் 4 அன்று ஐக்கிய நொடுகளால் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்த நொளொனது உைபகங்கிலுை் உள்ள உடை், ைன ைற்றுை் உணரவ்ுப் பூரே்ைொக 

பொதிக்கப்பட்ட குழந்மதகளின் ேலிமய அங்கீகரிக்கின்றது. 

❖ இந்நொளொனது 1982 ஆை் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19 அன்று ஏற்படுத்தப்படட்து. 

❖ இது உண்மையிை் 1982 ஆை் ஆண்டின் சலபனொன் வபொரினொை் பொதிக்கப்பட்வடொரின் மீது 

கேனை் பசலுத்தியது. பின்னர ்உைகளொவிய அளவிை் இத்தினம் உருேொக்கப்படட்து. 
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உலக சுற்றுெச்ூழல் தினம் -  ூன் 5 

❖ ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ெூன் 5 அன்று உைக சுற்றுசச்ூழை் தினை் (WED - World Environment Day) 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ WED ஆனது 1972 ஆை் ஆண்டு ைனித சுற்றுச ்சூழை் மீதொன ஸ்டொக்வஹொை்ை் கருத்தரங்கின் 

முதை் நொளன்று ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ்சமபயினொை் உருேொக்கப்படட்து. 

❖ இது 1974 ஆை் ஆண்டிை் “ஒவர ஒரு பூமி” என்ற கருதத்ுருவுடன் முதன் முமறயொகக்  

கமடபிடிக்கப்படட்து. 

❖ இது நைது சுற்றுசச்ூழணலப் பொதுகொப்பதற்கு உைகளொவிய விழிப்புணரவ்ு ைற்றுை் 

நடேடிக்மககமள ஊக்குவிப்பதற்கொன ஒரு சரே்வதச தினைொகுை். 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு “கொற்று ைொசுபொடு” என்பதொகுை். இந்த 

ஆண்டின் இத்தினத்மத சீனொ தமைமைவயற்று நடதத்ுகின்றது.  

❖ 2018 ஆை் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு “சநகிழி மாசுப்பாணடக் கடட்ுப்படுதத்ு” 

என்பதொகுை். இத்தினத்ணத இந்தியா தமைணமவயற்று நடதத்ியது. 

 

உலக உணவுப் பாதுகாப்புத் தினம் –  ுன் 07 

❖ முதல் வருடாந்திர உலக உைவுப் பாதுகாப்புத் தினமானது ஜுன் 07 அன்று 

அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ இதன் கருத்துருவானது “உணவுப் பொதுகொப்பு : அமனேரின் வேமை” என்பதொகுை். 

 
❖ இந்த நொளொனது பொதுகொப்பொன உணவின்   முக்கியத்துேத்மதக் கமடபிடிக்கவுை் 

பொதுகொப்பற்ற உணவு பதொடரப்ொன சிக்கை்கமளக் குமறக்கவுை் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ ேளரந்்த ைற்றுை் ேளரந்்து ேருை் நொடுகளில் உள்ள சுைொர ் 3 மிை்லியன் ைக்கள் உணவு 

ைற்றுை் நீரினொை் ஏற்படுை் வநொய்களினொை் உைகபைங்கிலுை் இறக்கின்றனர.் 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டின் ஐ.நொ. பபொதுச ் சமபயின் தீரை்ொனத்தின் மூைை் இந்த ேருடொந்திர 

தினைொனது கமடபிடிக்க முடிபேடுக்கப்படட்து. 

❖ இந்த பகொண்டொட்டத்தின் பதொடக்க பதிப்பொனது உைக சுகொதொர நிறுேனை் ைற்றுை் 

உணவு ைற்றுை் வேளொண்மை நிறுேனை் ஆகியேற்றொை் கூட்டொக இமணந்து ஏற்பொடு 

பசய்யப்படட்து.  
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உலகப் சபருங்கடல் தினம் –  ுன் 08 

❖ உலகப் சபருங்கடல் தினமானது ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 08 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினமானது சபருங்கடலின் மகதத்ுவத்ணதக் சகாை்டாடுவயதாடு அதன் பாதுகாப்பு 

குறித்த விழிப்புைரண்வயும் ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

 
❖ இதற்கான யயாசணனயானது 1992 ஆம் ஆை்டில் ரியயாவில் நணடசபற்ற புவி மாநாட்டில் 

கனடாவின் சபருங்கடல் யமம்பாட்டிற்கான சரவ்யதச ணமயம் மற்றும் கனடாவின் 

சபருங்கடல் நிறுவனம் ஆகியவற்றால் முன்சமாழியப்பட்டது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் யமம்பாட்டிற்கான பிரை்ட்யலை்ட் உலக ஆணையமானது 

உலகளாவியப் சபருங்கடல் தினத்திற்கு உத்யவகம் அளிதத்து. 

❖ முதல் சபருங்கடல் தினமானது 1992 ஆம் ஆை்டில் அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ புவியின் 70 சதவீத ஆக்ஸிஜணன உலகில் உள்ள சபருங்கடல்கள் உற்பத்தி சசய்கின்றன. 

❖ ஐ.நா சணபயானது 2019 ஆம் ஆை்டின் கருதத்ுருவாக, “பொலினை் ைற்றுை் கடை்கள்” 

என்பதமனத் வதரந்்பதடுதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த கருத்துருேொனது, பபருங்கடை்கள், கடை்கள் ைற்றுை் கடை்ேொழ் உயிரிகமளப் 

பொதுகொப்பதத்ிை் பொலினச ்சைதத்ுேத்தின் முக்கியப் பங்கிமன உமரக்கின்றது.  

 

ஐக்கிய நாடுகள் ரஷ்ய சமாழி தினம் –  ுன் 06 

❖ வருடந்யதாறும் ஜுன் மாதம் 06 ஆம் யததியன்று ஐக்கிய நாடுகள் ரஷ்ய சமாழி தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்நிகழ்வு 2010 ஆம் ஆை்டில் யுசனஸ்யகா அணமப்பால் நிறுவப்படட்தாகும். 
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❖ இந்நிகழ்வின் அனுசரிப்பு ரஷ்யக் கவிஞர ் அசலக்சாை்டர ் புஷ்கின் என்பவரின் பிறந்த 

நாயளாடு ஒதத்ுப் யபாகின்றது. 
❖ அவர ்நவீன ரஷ்ய இலக்கியத்தின் தந்ணத என அறியப்படுகின்றார.் 
❖ பன்சமாழித் தன்ணம மற்றும் கலாசச்ாரப் பன்ணம ஆகியவற்ணற ஊக்குவிக்கவும், தனது 

நிறுவனம் முழுவதும் ஐக்கிய நாடுகளின் அலுவலகப் பைி சமாழிகள் ஆணறயும் 

சமமாகப் பயன்படுதத்ுவணத ஊக்குவிக்கவும் ஐக்கிய நாடுகள்  இத்தினத்ணதக் 

சகாை்டாடுகின்றது.  
 

உலக மூனைக் கட்டி தினம் –  ுன் 08 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 08 அன்று உலக மூணளக் கடட்ி தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ சபாது மக்களிணடயய மூணளக் கட்டி குறிதத்ு விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக 

சஜரம்ன் மூணளக் கட்டி மன்றம் 2000 ஆம் ஆை்டில் முதன்முணறயாக இத்தினத்ணத 

அனுசரித்தது. 
❖ மூணளக் கட்டி ஏற்படுவதற்கான காரைம் மற்றும் அணனவருக்குமான ஏற்கத்தகு 

சிகிசண்ச குறிதத்ுக் கை்டறிதல் ஆகியணவ குறிதத்ுப் சபாதுமக்கள் மற்றும் ஆராய்சச்ி &  

யமம்பாடட்ு நிறுவனங்களின் ஈரப்்ணபப் சபறுவதற்காக இத்தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  
 

பவள முக்நகாண தினம் –  ுன் 09 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 09 அன்று பவள முக்யகாை தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது 2012 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 10 அன்று உலகப் சபருங்கடல்கள் தினமாக முதன்முணறயாக 

அனுசரிக்கப்படட்து. 

 
❖ கடல் பாதுகாப்பு, அதிலும் குறிப்பாக பவள முக்யகாைப் பாதுகாப்பு குறித்த 

விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
பவள முக்நகாணம் 
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❖ பவள முக்யகாைம் ஆனது உலகில் கடல்சார ் பல்லுயிரப்் சபருக்கத்தின் ணமயமாக 

விளங்குகின்றது. 
❖ இது கடல்களின் அயமசான் எனவும் அணழக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது ஏறக்குணறய  இந்யதாயனசியா, மயலசியா, பப்புவா நியூ கினியா, பிலிப்ணபன்ஸ், 

சாலமன் தீவுகள் மற்றும் தியமார ்– சலஸ்தி  ஆகிய பகுதிகளின் சவப்ப மை்டலக் கடல் 

நீரின் முக்யகாைப் பகுதியாகும்.  
❖ இது காங்யகா வடிநிலம் மற்றும் அயமசான் மணழக் காடுகள் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து 

பூமியில் உள்ள 3 சபரிய சுற்றுசச்ூழல் மை்டலங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது. 
 

உலக குழ ்னதத் சதாழிலாைர் எதிர்ப்பு தினம் –  ுன் 12 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 12 அன்று உலக குழந்ணதத் சதாழிலாளர ் எதிரப்்பு தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது குழந்ணதத் சதாழிலாளர ் முணறணயத் தடுப்பதற்கு விழிப்புைரவ்ு மற்றும் சசயல் 

நடவடிக்ணககள் ஆகியவற்ணற ஏற்படுதத்ும் யநாக்கத்திற்காக 2002 ஆம் ஆை்டில் 

முதன்முணறயாக ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
❖ குழந்ணதத் சதாழிலாளரக்ளின் எந்தசவாரு வடிவத்திற்கும் எதிராக ஒரு உலகளாவிய 

இயக்கத்ணத ஏற்படுதத்ுவணத இத்தினம் யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 

 

ெரவ்நதெ சவைிறல் விழிப்புணரவ்ு தினம் –  ூன் 13 

❖ ஜூன் 13 அன்று உலக அளவில் சரவ்யதச சவளிறல் விழிப்புைரவ்ு தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது சவளிறல் குறித்த சதான்மத்ணத அகற்றுவதற்கும், அது குறித்த களங்கத்ணத 

குணறப்பதற்கும், சிறந்த விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கும், சவளிறலுடன் வாழும் 

மக்களுக்கு எதிரான வன்முணறணயக் குணறப்பதற்கும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இது சவளிறலுடன் வாழும் மக்களின் உரிணமகணளப் பாதுகாதத்ு ஊக்கப் 
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படுதத்ுவதற்காக ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ் சணபயின் தீரம்ானத்தினால் 2015 ஆம் 

ஆை்டு முதல் அனுசரிக்கப்படட்ு வருகின்றது. 
❖ இந்த ஆை்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு, “இன்னுை் உறுதியுடன் எழுந்து நிை்” என்பதொகுை்.  

 

 

உலகக் குருதிக் சகானடயாைர் தினம்  -  ுன் 14 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 14 அன்று உலகம் முழுவதும் உலக குருதிக் சகாணடயாளர ்

தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது 
❖ இந்த நிகழ்வு, உயிர ் காக்கும் இரத்தத்ணதத் தானாகயவ முன்வந்து சகாடுக்கும் குருதிக் 

சகாணடயாளரக்ளுக்கு நன்றி சசலுதத்ுகின்றது. இது சதாடரந்்து இரத்தம் வழங்குதல் 

குறிதத்ு விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுகின்றது. 
❖ இந்த ஆை்டின் உலகக் குருதிக் சகாணடயாளர ்தினத்ணத நடத்தும் நாடு ருவாை்டா 

ஆகும். 
❖ இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “அமனேருக்குைொன பொதுகொப்பொன 

இரத்தை்” என்பதொகுை். 

 

❖ 58-ேது உைக சுகொதொர சமப ஜீன் 14 ஆை் வததிமய ேருடொந்திர அளவில்  நமடபபறக் 

கூடிய நிகழ்சச்ியொக உைகக் குருதிக் பகொமடயொளர ்தினத்ணதத் வதரந்்பதடுத்தது. 

❖ இது 2005 ஆை் ஆண்டு முதன்முமறயொக அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ உலக சுகாதார தினம், உலக காசயநாய் தினம், உலக யநாய்த் தடுப்பு வாரம், உலக 

மயலரியா தினம், உலக புணகயிணல எதிரப்்புத்  தினம், உலக கல்லீரல் அழற்சி தினம் 
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மற்றும் உலக எய்டஸ்் தினம் யபான்ற  உைக சுகொதொர அமைப்பினொை் நடத்தப்படுை் 8 

சரே்வதச பபொதுச ்சுகொதொரப்  பிரசச்ொரங்களிை் இதுவும் ஒன்றொகுை்.  
 

உலகக் காற்று தினம் –  ுன் 15 

❖ உலகக் காற்று தினம் என்பது ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் – 15 அன்று நிகழக்கூடிய ஒரு 

உலகளாவிய நிகழ்சச்ியாகும். 

❖ இது விை்ட் ஐயராப்பா மற்றும் சரவ்யதச காற்று ஆற்றல் ஆணையத்தால் 

ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றது.  
❖ இது காற்று ஆற்றல், அதன் வலிணம மற்றும் வாய்ப்புகள் குறிதத்ு குழந்ணதகள் மற்றும் 

இளம் பருவத்தினர ்அறிந்து சகாள்வதற்காக அனுசரிக்கப்படும் ஒரு தினமாகும். 
❖ 2009 ஆம் ஆை்டில் இந்த நிகழ்வு ஒரு சரவ்யதச அனுசரிப்பு தினமாகத் சதாடங்கப் பட்டது.  

 

 

உலக மூத்நதார் சகாடுனம விழிப்புணரவ்ுத் தினம் –  ுன் 15 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 15 அன்று உலக மூத்யதார ்சகாடுணம விழிப்புைரவ்ுத் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 

❖ மூத்த குடிமக்கள் மீதான சகாடுணமகள் மற்றும் அவரக்ணளப் பாதிப்பணடயச ் சசய்தல் 
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ஆகியவற்றிற்கு எதிராகக் குரல் சகாடுப்பதற்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ மூத்யதார ் சகாடுணமகணளத் தடுத்தலுக்கான சரவ்யதச அணமப்பினால் விடுக்கப்பட்ட 

யகாரிக்ணகணயத் சதாடரந்்து 2011 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் ஐ.நா சணபயினால் 

இத்தினம் அதிகாரப்பூரவ்மாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
❖ ஐ.நா. அறிக்ணகயின்படி மூத்த குடிமக்கள் 6 நபரக்ளில் 1 நபர ்ஏதாவது ஒரு சகாடுணமக்கு 

உள்ளாகின்றனர.்  
 

சவைி ாட்டிலிரு ்து குடும்பத்திற்குப் பணத்னத அனுப்புதலுக்கான ெரவ்நதெ 

தினம் -  ுன் 16 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 16 அன்று சவளிநாட்டிலிருந்து குடும்பத்திற்குப் பைதண்த 

அனுப்புதலுக்கான சரவ்யதச தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ தங்களது தாய்நாட்டில் வாழும் அவரக்ளது 800 மில்லியன் குடும்ப உறுப்பினரக்ளின் 

வாழ்ணவ யமம்படுதத்ுவதற்காக 200 மில்லியன் சரவ்யதச இடப்சபயரவ்ுத் சதாழிலாளரக்ள் 

அளிக்கும் பங்களிப்பிணன இத்தினம் அங்கீகரிக்கின்றது. 
❖ இந்தத் தினத்தின் யநாக்கம் இந்தப் பங்களிப்புகள் மில்லியன் கைக்கான குடும்பங்கள், 

சமூகங்கள், நாடுகள் மற்றும் ஒடட்ுசமாத்தப் பிராந்தியங்களின் மீது ஏற்படுதத்ும்  தாக்கம் 

குறித்த ஒரு மிகப்சபரிய விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவதாகும். 

 

 

பானலவனமாக்கல் மற்றும் வறட்சிக்கு எதிரான உலக தினம் -   ுன் 17 

❖ பாணலவனமாக்கல் மற்றும் வறட்சிக்கு எதிரான உலக தினமானது ஜுன் 17 அன்று 

உலகசமங்கிலும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஐ.நா. சபாதுச ்சணபயானது 1995 ஆம் ஆை்டில் பாணலவனமாக்குதலுக்கு எதிரான ஐக்கிய 

நாடுகளின் ஒப்பந்த வணரணவ ஏற்படுத்திய யபாது இத்தினத்தின் அனுசரிப்பிணன 

அறிவித்தது. 
❖ இந்த நாளானது பாணலவனமாக்கல் மற்றும் வறட்சிணயப் பற்றியும் அவற்ணறத் தடுதத்ு 
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நிறுதத்ுவதற்கான வழிகள் குறித்த விழிப்புைரண்வ ஏற்படுத்தவும் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இவ்வருடதத்ின் கருத்துருவானது, “ஒன்றொக இமணந்து எதிரக்ொைத்மத ேளரப்்வபொை்” 

என்பதொகுை். 
❖ இந்தக் கருத்துருேொனது கடந்த 25 ஆண்டுகொை பசயல்பொடுகள் ைற்றுை் அடுத்த 25 ஆண்டு 

கொை எதிரப்ொரப்்பிமனயுை் பிரதிபலிக்கின்றது. 

❖ ஐ.நொ. சமபயின் படி பொமைேனைொக்கை் என்பது ேறண்ட, அமர ேறண்ட ைற்றுை் உைர ்

துமண ஈரப்பதைொன பகுதிகளிை் ஏற்படுை் நிைச ்சீரழிமேக் குறிக்கின்றது. 

❖ பொமைேனைொக்கை் என்பது ஏற்கனவே இருக்குை் பொமைேனங்களின் விரிேொக்கத்மத 

குறிக்கொது. 

 
 

 ீடித்த அறுசுனவ உணவியல் தினம் –  ுன் 18 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 18 அன்று நீடித்த அறுசுணவ உைவியல் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது நீடித்த அறுசுணவ உைவியலின் பங்கு குறிதத்ு உலகம் சசலுத்த யவை்டிய 

அவசியத்ணத எடுதத்ுணரக்கின்றது. 
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❖ 2016 ஆம் ஆை்டில் ஐ.நா. சபாதுச ் சணபத் தீரம்ானமாக இயற்றப்படட் ஒரு 

தீரம்ானத்தினால் ஜுன் 18 ஆம் யததி ஒரு வருடாந்திர நீடித்த அறுசுணவ உைவியல் 

தினமாகத் யதரந்்சதடுக்கப்படட்து. 
❖ இத்தினம் உலகின் இயற்ணக மற்றும் கலாசச்ாரப் பன்முகத் தன்ணமயுடன் சதாடரப்ுணடய 

கலாசச்ார சவளிப்பாடாக அறுசுணவ உைவியணல ஒப்புக் சகாள்கின்றது.  
 

ெரவ்நதெெ ்சுற்றுலா தினம் –  ுன் 18 

❖ உலகம் முழுவதும் ஜுன் 18 ஆம் யததி சரவ்யதசச ் சுற்றுலா தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது 1789 ஆம் ஆை்டு பிசரஞ்சுப் புரட்சி ஏற்பட்டதிற்குப் பின்னர ் பிரான்ஸில் 

முதன்முணறயாகத் யதான்றியது. இங்கு மிகப்சபரிய அளவிலான உணரயாடலுடன் திறந்த 

சவளியில் உைவும் உை்ணும் வாய்ப்பிணன மக்கள் சபற்றனர.் 
❖ இத்தினம் ஒருவர,் மற்றவரக்ளுடன் இணைந்து திறந்தசவளியில் மகிழ்சச்ியாக 

இருப்பணதயும், அவரக்ளுடன் இணைந்து உைவு உை்பணதயும் அனுசரிக்கின்றது. 

இதுயவ பாரம்பரியமாக “சுற்றுலா” என்று அணழக்கப்படுகின்றது.  
 

நகாவா புரட்சி தினம் –  ுன் 18 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 18 அன்று யகாவா புரட்சி தினம் அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ 1961 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ்19 அன்று யகாவா யபாரச்ச்ுகலிடமிருந்து விடுதணல சபற்றது. 
❖ ஆனால் 1946 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 18 அன்று யபாரச்ச்ுக்கீசியரிடமிருந்து யகாவா விடுதணல 

சபறுவதற்கான யபாராட்டத்ணத ராம் மயனாகர ்யலாகியா சதாடங்கினார.் 
❖ யலாகியாவினால் சதாடங்கப்படட் காலனியாதிக்க ஆடச்ிக்கு எதிரான யபாராட்டம் 

சதாடங்கிய யததியின் நிணனவாக  இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 

 

மன இறுக்க உரினமகை் தினம்  -  ுன் 18 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 18 அன்று மன இறுக்க உரிணமகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
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❖ இத்தினம் மன இறுக்கத்ணத சகாை்டுள்ளவரக்ளுக்கு சசறுக்கின் முக்கியதத்ுவத்ணத 

அங்கீகரிக்கின்றது.  
❖ இது மன இறுக்கத்திற்கான உரிணமகள் குறிதத்ுப் சபாது மக்களிணடயய விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுதத்ுகின்ற “விடுதமைக்கொன ஆஸ்மபஸ்” என்ற ஒரு குழுைத்தினொை் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

❖ மன இறுக்கத்திற்கான சதளிவான காரைம் கை்டறியப்பட வில்ணல. ஆனால் இது 

மரபணு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் காரைிகளுடன் சதாடரப்ுணடயது என்று 

அறியப்படுகின்றது. 
 

உலக அரிவாை் உயிரணு (செல்) தினம் –  ுன் 19 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 19 அன்று உலக அரிவாள் உயிரணு (சசல்) தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 

❖ உலக அரிவாள் உயிரணு யநாய் (SCD - Sickle cell disease) குறிதத்ும் அதன் சிகிசண்ச முணறகள் 

குறிதத்ும் சபாது மக்களிணடயய  விழிப்பைரண்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக ஒவ்சவாரு 

ஆை்டும் இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
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❖ SCD  என்பது ஹீவைொகுவளொபினின் ைரபுேழி ைரபணு ஒழுங்கின்மையொகுை்.  
❖ 2008 ஆை் ஆண்டிை் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ்சமபயொனது SCD-ஐ ஒரு பபொதுச ்சுகொதொரப் 

பிரசச்ிமன என்றும் உைகின் மிக முக்கியைொன ைரபணு வநொய்களிை் SCD ஒன்று என்றும் 

அங்கீகரிக்கக் கூடிய ஒரு தீரை்ொனத்மத ஏற்றுக் பகொண்டது. 

❖ இது 2009 ஆை் ஆண்டு முதை் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

 

ெெெ்ரவுகளின் நபாதான  பாலியல் வன்சகாடுனமகனை ஒழிப்பதற்கான ெரவ்நதெ 

தினம் –  ுன் 19 

❖ ஜுன் 19 அன்று சசச்ரவுகளின் யபாதான பாலியல் வன்சகாடுணமகணள ஒழிப்பதற்கான 

சரவ்யதச தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ 2015 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுசச்ணப இத்தினத்ணத பணறசாற்றியது. 
❖ இத்தினம் உலசகங்கிலும் பாலியல் வன்சகாடுணமகளினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ள் 

மற்றும் அவற்றில் இருந்து மீை்டு உயிர ் வாழ்பவரக்ணளக் சகௌரவிப்பதற்காக 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ யமலும் இந்தக் குற்றங்கணள ஒழிப்பதற்காக எதிரத்த்ு நின்று யபாராடி உயிர ்நீத்தவரக்ள் 

மற்றும் துைிவுடன் தங்களது வாழ்ணவ அரப்்பைித்தவரக்ள் ஆகியயாரக்ளுக்கு இத்தினம் 

மரியாணத சசலுத்துகின்றது. 
 

உலக அகதிகை் தினம்  -  ுன் 20 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 20 அன்று உலக அகதிகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த ஆை்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “அகதிகளுடன் ேொழுங்கள், உைக அகதிகள் 

தினத்தின் வபொது அதற்கொன முயற்சிமய எடுங்கள்” என்பதொகுை். 
❖ இத்தினை் அகதிகளின் பங்களிப்புகள் ைற்றுை் நிமைகமள (கமதகமள) 

அனுசரிக்கின்றது. இத்தினை் அகதிகள் நிமைகள் குறிதத்ு விழிப்புணரம்ே 

ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

❖ அகதிகளுக்கொன ஐக்கிய நொடுகள் உயர ் ஆமணயரின் தகேலின்படி, கடந்த ஆண்டின் 

இறுதியிை் 70.8 மிை்லியன் குழந்மதகள், பபண்கள் ைற்றுை் ஆண்கள் ஆகிவயொர ்

கட்டொயைொக பேளிவயற்றப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ 2000 ஆை் ஆண்டிை் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ்சமப ெுன் 20 ஆை் வததிமய உைக அகதிகள் 

தினைொக அனுசரிப்பதற்கொன ஒரு தீரை்ொனத்மத நிமறவேற்றியது. 

 

உலக இனெ தினம்  -  ுன் 21 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 21 அன்று உலக இணச தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது வட துருவத்தில் ஆை்டின் மிக நீை்ட பகல் சபாழுது சகாை்ட யகாணடக்காலத்தின்  

நீை்ட பகல் தினத்தின் சதாடக்கத்ணதக் குறிக்கின்றது. 
❖ உலக இணச தினம் பிரான்சில் முதன்முணறயாக அனுசரிக்கப்படட்து. ஆனால் தற்சபாழுது 
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இத்தினம் உலகம் முழுவதும் இந்தியா உள்ளிட்ட 120 நாடுகளில் ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்படட்ுள்ளது.  
❖ இது அசமரிக்க நடிகரான யஜாயல் யகாசஹன் யபக் என்பவரால் 1976 ஆம் ஆை்டில் 

முதன்முணறயாக பரிந்துணரக்கப்படட்து. 
❖ 1982 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 21 அன்று முதலாவது உலக இணச தினம் நிகழ்ந்தது. 
❖ இத்தினம் இணச மற்றும் இணசக் கணலஞரக்ணள அனுசரிக்கின்றது. 

 

நகானடக்காலத்தின்   ீண்ட பகல்  ாை் -  ூன் 21  

❖ இே்ேருடதத்ின் ெூன் மாதம் 21 ஆை் நொளொனது 2019 ஆை் ஆண்டின் நீண்ட பகமை உமடய 

நொளொகுை். 

❖ பூைத்திய வரமகக்கு ேடக்வக உள்ள பகுதிகளுக்கு இது வகொமடக்கொைத்தின் 

பதொடக்கைொகுை். 

❖ பூமியின் ேரைொற்றிை் மிக நீண்ட நொளொனது 1912 ஆை் ஆண்டிை் நிகழ்ந்ததொக 

அறிவியைொளரக்ள் ைதிப்பிடட்ுள்ளனர.் 

❖ சூரியனொனது கடக வரமக அை்ைது 23.5 ேட அடச் வரமகக்கு வைை் வநரடியொக இருக்குை் 

வபொது யகாணடக்காலத்தின்  நீை்ட பகல் ஏற்படுகின்றது. 

❖ ேடக்கு அமரக் வகொளத்திை் அதிகபடச்ைொன சூரிய ஒளி விழும் நாளானது எந்தசவாரு  

ேருடத்திலுை் பபொதுேொக ெூன் 20, 21 அை்ைது 22 அன்று நிகழ்கிறது. 

 

 

ெரவ்நதெ ஒலிம்பிக் தினம் -  ூன் 23 

❖ உைகை் முழுேதுை் ெூன் 23 அன்று சரே்வதச ஒலிை்பிக் தினை் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இத்தினை் உைகை் முழுேதுை் விமளயொடட்ுகளிை் பபருந்திரளொன பங்பகடுப்புகமள 

ஊக்குவிப்பமதயுை் வநரம்ையொன விமளயொடட்ு, ஒற்றுமை, ைரியொமத மற்றும் 

விமளயொடட்ுத் திறன் ஆகிய ஒலிை்பிக் குறிக்வகொள்கமளப் பரப்புேமதயுை் வநொக்கைொகக் 
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பகொண்டுள்ளது. 

❖ 1894 ஆை் ஆண்டு ெூன் 23 அன்று, ஒலிை்பிக் விமளயொடட்ுகமள உயிரூடட்ுேதற்கு பியரி 

டி கவுபபரட்்டின் என்பேரின் பரிந்துணரக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக 12 நாடுகணளச ்

வசரந்்தேரக்ள் பிரொன்சின் பாரிஸ் நகரில் ஒன்று கூடினர.் 

❖ இேரக்ள் சரே்வதச ஒலிை்பிக் குழுமே (IOC - International Olympic committee) அமைத்தனர.்  

❖ 1948 ஆை் ஆண்டு ெனேரி ைொதத்திை், 1894 ஆை் ஆண்டு ெூன் 23 அன்று பொரீஸிை் IOC 

உருேொக்கியமத அனுசரிப்பதற்கொக ஒலிை்பிக் தினை் என்ற கருத்தொக்கத்திற்கு IOC 

ஒப்புதை் ேழங்கியுள்ளது.  

 

ெரவ்நதெ னகம்சபண்கள் தினம் -  ூன் 23 

❖ சரே்வதச ணகம்சபை்கள் தினை் என்பது ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ெூன் 23 அன்று 

நிகழக்கூடிய ஒரு சரே்வதச விழிப்புணரவ்ு தினைொகுை். 

❖ இத்தினை் 2010 ஆை் ஆண்டிை் ஐக்கிய நொடுகளொை் பதொடங்கப்படட்து. 

❖ இத்தினைொனது பை நொடுகளிை், அேரக்ளது கணேரக்ளின் இறப்புக்குப் பின்னர ்

ணகம்சபை்கள் எதிரப்கொள்ளுை் ைனித உரிமை மீறை்கள் குறிதத்ு விழிப்புணரம்ே 

ஏற்படுதத்ுேமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இத்தினை்  ணகம்சபை்கள் கண்ணியத்துடன் வாழ்ேதற்கு ஒரு சிறந்த ஆதரவு அமைப்மப 

ஏற்படுதத்ுேதற்கொன வதமேமயக் குறிக்கின்றது. 

 

 

UNPSC தினம் –  ுன் 23 

❖ ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ெுன் 23 அன்று ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ்வசமே தினை் (United Nations 

public service day) அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினை் சமூகத்தின் மீதொன பபொதுச ் வசமேயின் ைதிப்பு ைற்றுை் ேளரச்ச்ிப் பணியிை் 

பபொதுச ்வசமேயின் பங்களிப்பு ஆகியேற்மற எடுதத்ுக் கொடட்ுகின்றது. 

❖ இத்தினத்திை் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ்வசமே விருதுகள் ேழங்கப்படுகின்றன. 

❖ 2003-ஆை் ஆண்டிை் முதைொேது விருது ேழங்குை் விழொ நிகழ்ந்தது. 

❖ இது சிறப்புமிக்க பபொதுச ்வசமேகளின் புகழ்பபற்ற சரே்வதச அங்கீகரிப்பொகுை். 

❖ 2019-ஆை் ஆண்டின் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ் வசமேக் கூட்டை் அஸ்பரப்ெயினிை் 

நமடபபற இருக்கின்றது. 
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❖ 2019-ஆை் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “சிறந்த முமறயிை் வசமேகமள ேழங்குதை், 

புத்தொக்க முமறயிை் ைொற்றத்மத ஏற்படுதத்ுதை் ைற்றுை் பபொறுப்புள்ள நிறுேனங்கள் 

ஆகியேற்றின் மூைை் நீடித்த ேளரச்ச்ிக்கொன இைக்குகமள அமடதை்” என்பதொகுை். 

 

ெரவ்நதெ நயாகா தினம் –  ுன் 21 

❖ தினசரி வாழ்வில் யயாகாவின் நன்ணமகள் குறிதத்ு உளகளாவிய அளவில் விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுத்த ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 21 அன்று சரவ்யதச யயாகா தினமானது 

சகாை்டாடப்படுகின்றது. 

❖ இந்தியப் பிரதமர ் ராஞ்சியில் நணடசபற்ற நிகழ்வில் மற்ற பங்யகற்பாளரக்ளுடன் 

யயாகாப் பயிற்சிணய யமற்சகாை்டார.் 
❖ 5-வது சரவ்யதச யயாகா தினத்தின் கருப்சபாருளானது “கொைநிமை நடேடிக்மககள்” 

என்பதொகுை்.  
❖ 2014 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ் 21 ஆை் நொள் ஐ.நொ. பபொதுச ் சமபயானது ெுன் 21ஆம் நாள் 

சரே்வதச அை்ைது உைக வயொகொ தினைொக அனுசரிக்கப்படுை் என அறிவித்தது. 

❖ 2015 ஆை் ஆண்டிலிருந்து சரே்வதச வயொகொ தினைொனது உைகை் முழுேதுை் 

அனுசரிக்கப்படட்ு ேருகின்றது.  

 

நபானதப் சபாருை் மரு ்து முனறநகடு மற்றும் ெட்ட விநராதக் கடத்தலுக்கான 

ெரவ்நதெ எதிர்ப்பு தினம் –  ுன் 26 

❖ இத்தினம் ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 26 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 
❖ இத்தினத்தின் அனுசரிப்பானது ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சணபத் தீரம்ானத்தினால் 1987 

ஆம் ஆை்டில் ஏற்படுத்தப்படட்து. 
❖ இத்தினம் 1989 ஆம் ஆை்டு முதன்முணறயாக அனுசரிக்கப்படட்து. 
❖ இத்தினம் யபாணதப் சபாருள் மருந்து முணறயகடுகளற்ற சரவ்யதசச ் சமூகத்ணத 

அணமக்கும் யநாக்கத்ணத அணடவதற்காக எடுக்கப்படும் நடவடிக்ணக மற்றும் 

ஒதத்ுணழப்ணப வலுப்படுதத்ுவணத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 
❖ 2019 ஆம் ஆை்டு இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “நீதிக்கொன ஆவரொக்கியை் : 

ஆவரொக்கியத்திற்கொன நீதி” என்பதாகும். 
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சித்திரவனதக்கு உை்ைானவரக்ளுக்கு ஆதரவைிப்பதற்கான ெரவ்நதெ தினம் –  ுன் 

26 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் மாதம் 26 ஆம் யததியன்று சித்திரவணதக்கு 

உள்ளானவரக்ளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான சரவ்யதச தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ சித்திரவணத மற்றும் பிற சகாடுணமகள், மனிதாபிமானமற்ற அல்லது இழிவான 

முணறயில் நடதத்ுதல் அல்லது தை்டணனக்கு எதிரான ஐ.நா. ஒப்பந்தமானது 1987 ஆம் 

ஆை்டு ஜுன் 26 அன்று நணடமுணறக்கு வந்தது. 
❖ 1998 ஆம் ஆை்டு இது யபான்ற நிகழ்வுகள் முதன்முணறயாக அனுசரிக்கப்படட்ன.  
❖ இத்தினமானது உலசகங்கிலும் சித்திரவணதயினால் பாதிக்கப்படட்வரக்ள் மற்றும் 

அதிலிருந்து மீை்டு உயிர ் வாழ்பவரக்ளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்காகவும் அவரக்ணளக்  

சகௌரவிப்பதற்காகவும் சித்திரவணதக் குற்றங்களுக்கு எதிராக குரல் 

சகாடுப்பதற்காகவும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
 

ஐக்கிய  ாடுகை் சிறு, குறு மற்றும்  டுத்தர  ிறுவனங்கை் தினம் –  ுன் 27 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 27 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர 

நிறுவனங்கள் (MSME -  Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ உள்நொடட்ு ைற்றுை் சரே்வதசப் பபொருளொதொரங்களில் MSME-களின் பணிகமள 

அங்கீகரிப்பதற்கொக இத்தினை் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ சிறு ேணிகத்திற்கொன சரே்வதச ஆமணயத்தினொை் பேளியிடப்பட்ட தகேலின்படி, MSME 

பைொத்த நிறுேனங்களிை் 90 சதவிகிதத்திற்குை் வைைொன நிறுேனங்கமளயுை் பைொத்த 

வேமைேொய்ப்பிை் சரொசரியொக 60-70 சதவிகித வேமைேொய்ப்பிமனயுை் பைொத்த 

உள்நொடட்ு உற்பத்தியிை் 50 சதவிகிதத்திமனயுை் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இத்தினை் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ் சமபத் தீரை்ொனை் நிமறவேற்றப்பட்டதற்குப் பின்பு 

2017 ஆை் ஆண்டு முதை் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  
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உலக நீர்நினலயியல் தினம் –  ூன் 21 

❖ 2006 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் 21 அன்று உலக நீரந்ிணலயியல் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த முன்சனடுப்பானது சரவ்யதச நீரந்ிணலயியல் அணமப்பினால் சதாடங்கப்படட்து. 

 
❖ இது நீரந்ிணலயாளரக்ளின் பைி மற்றும் நீரந்ிணலகளின் முக்கியதத்ுவம் குறித்து 

விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
❖ இத்தினம் பாதுகாப்பான பயைம், சதாழில்நுட்ப நிணலகள் மற்றும் கடல்சார ்

சுற்றுசச்ூழலின் பாதுகாப்பு குறிதத்ு விழிப்புைரண்வ அதிகரிப்பணத யநாக்கமாகக் 

சகாை்டுள்ளது. 
❖ இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “கடல்சார ் அறிணவ இயக்கும் நீரந்ிணலத் 

தகவல்” என்பதாகும். 

 

நதசியப் புை்ைியியல் தினம் -  ூன் 29 

❖ ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ெூன் 29 அன்று வதசியப் புள்ளியியை் தினை் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
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❖ இந்த ஆண்டிற்கான  இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “நீடித்த ேளரச்ச்ிக்கொன இைக்குகள்” 

என்பதொகுை். 

❖ இத்தினை் வபரொசிரியர ்PC ைகைவநொபிஸின் பிறந்த தினத்மத அனுசரிக்கின்றது.  

❖ இேர ் இந்தியப் புள்ளியிை் அமைப்பின் தமைமைக் கட்டமைப்பொளர ் ஆேொர.்  இேர ்

இந்தியொவின் புள்ளியியை் அறிவியலின் தந்மத என்றுை் அமழக்கப்படுகின்றொர.் 

❖ இேர ் 1931 ஆை் ஆண்டிை் பகொை்கத்தொவிை் இந்தியப் புள்ளியியை் நிறுேனத்மத 

உருேொக்கினொர.் 

❖ இேர ்திட்டக் குழுவின் உறுப்பினரொகச ்பசயை்பட்டொர.் 

❖ இந்தியொவின் விமரேொன பதொழிை்ையைொக்கதண்த வநொக்கிப் பணியாற்றிய இரண்டொேது 

ஐந்தொண்டுத் திட்டத்திை் ைகையநாபிஸ் ைொதிரி பசயை்படுத்தப்படட்து. 

 

ெரவ்நதெ சவப்ப மண்டலங்கைின் தினம் -  ூன் 29 

❖ உைகை் முழுேதுை் ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ெூன் 29 அன்று சரே்வதச பேப்ப ைண்டைங்களின் 

தினை் (International Day of Tropics) அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ 2014 ஆை் ஆண்டு ெூன் 29 அன்று வநொபை் பரிசு பபற்ற ஆங் சொன் சூ கீயினொை் 

பதொடங்கப்பட்ட “பேப்பைண்டைங்களின் நிமைகள் மீதொன அறிக்மகயின்” நிமனமேக் 

குறிப்பதற்கொக இத்தினை் பமறசொற்றப்படட்து. 

❖ இது ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ்சமபத ்தீரை்ொனத்மத அடிப்பமடயொகக் பகொண்டு 2016 ஆம் 

ஆை்டு முதல் அனுசரிக்கப்படட்ு ேருகின்றது. 

❖ இது பேப்பைண்டைப் பகுதிகளினொை் எதிர ்பகொள்ளப்படுை் பருேநிமை குறித்த சேொை்கள் 

ைற்றுை் உைகின் பேப்ப ைண்டைப் பகுதிகமள பொதிக்கக்கூடிய பிரசச்ிமனகள் ஆகியமே 

குறிதத்ு விழிப்புணரம்ே ஏற்படுதத்ுேமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

 

 

ெரவ்நதெ குறுங்நகாை் தினம் -  ூன் 30 

❖ ஒே்பேொரு ஆண்டுை் ெூன் 30 அன்று சரே்வதச குறுங்வகொள் தினை் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1908 ஆை் ஆண்டு ெூன் 30 அன்று நிகழுை் மசபீரியொமேச ்வசரந்்த துங்குஸ்கொ என்பேரது 
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நிமனவு தினத்தன்று இத்தினம் நிகழ்கின்றது. 

❖ இது சமீபத்தில் பூமியின் மீது மிகவுை் தீங்கு விமளவிக்கக் கூடிய குறுங்வகொள் 

பதொடரப்ொன நிகழ்சச்ிணயக் குறிக்கின்றது. 

❖ இத்தினை் குறுங்வகொள்கள் குறிதத்ு விழிப்புணரம்ே ஏற்படுதத்ுேமதயுை் எதிரக்ாலத்தில் 

ஒரு வபரழிவு நிகழ்விலிருந்துப் பூமிமயப் பொதுகொக்க என்ன பசய்ய வேண்டுை் 

என்பமதயுை் எதிரக்ொைத் தமைமுமறயினமர எவ்வாறு  பொதுகொப்பது என்பமதயும் 

வநொக்கங்கணளக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ 2014 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ் 3 அன்று குறுங்வகொள் தினை் அதிகொரப்பூரே்ைொக 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

ெரவ்நதெப் பாராளுமன்றங்கை் தினம் -  ூன் 30 

❖ ேருடொந்திர சரே்வதசப் பொரொளுைன்றங்கள் தினத்மத அனுசரிப்பதற்கொக ஐக்கிய 

நொடுகளினொை் ெூன் 30 என்ற தினை் வதரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ வதசியத ் திட்டங்கள் ைற்றுை் உத்திகளிை் பொரொளுைன்றங்களின் பங்களிப்மப 

அங்கீகரிப்பதற்கொக 2018 ஆை் ஆண்டு வை மாதம் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ்சமபயினொை் 

இத்தினை் பமற சொற்றப்பட்டது. 

❖ இந்த நொளிை் 1889 ஆை் ஆண்டிை் பொரொளுைன்றங்களுக்கொன உைக அமைப்பொன 

பொரொளுைன்றங்களுக்கிமடவயயொன ஒன்றியை் (Inter Parliamentary Union - IPU) என்ற 

அமைப்பு உருேொக்கப்பட்டது. 

❖ இத்தினைொனது பொரொளுைன்றங்கமளயுை் உைகை் முழுேதுை் ேொழுை் ைக்களின் தினசரி 

ேொழ்ேொதொரத்மத வைை்படுத்த பொரொளுைன்ற அமைப்பொை்  வைற்பகொள்ளப்படுை் 

ேழிகமளயுை் அனுசரிக்கின்றது. 

❖ ஆப்கொனிஸ்தொன், ஈரொக் வபொன்ற பிரசச்ிமன அதிகை் ஏற்படுை் நொடுகளிை் ைக்களுக்கொன 

அரசின் பசயை்பொடுகள் ைற்றுை் அமைதி ஆகியவற்ணற இந்தப் பொரொளுைன்றங்களொை் 

பகொண்டு ேர முடியுை்.   

 

இதரெ ்செய்திகள் 

சபரு ிறுவன வரி விலக்கு (வரி விதிக்காத) குறியீடு  

❖ வரி நீதி அணமப்பு (TJN - Tax Justice Network) சவளியிடட்ுள்ள உலசகங்கிலும் உள்ள 

சபருநிறுவன வரித் தவிரப்்ணப ஏற்படுதத்ும் நாடுகளின் பட்டியலில் பிரிட்டீஷ் சவரஜ்ின் 

தீவு, சபரம்ுடா மற்றும் யகயமன் தீவுகள் உள்பட மூன்று ஆங்கியலயப் பகுதிகள் 

முன்னிணலயில் தரவரிணசப்படுத்தப் படட்ுள்ளன.  

❖ TJN என்பது ஒரு தனிச ்சுதந்திர சரே்வதச அமைப்பொகுை். 
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❖ உைகின் பபருநிறுேன ேரித ் தவிரப்்பு அபொயங்களிை் 52 சதவிகித ேரித ் தவிரப்்பு 

அபொயங்களுக்கு முன்னிமையிை் உள்ள 10 நொடுகள் ைடட்ுவை கொரணைொக 

விளங்குகின்றன. 

 

நதசிய ஸ்சபல்லிங் பீ (எழுத்துத் நதனி) நபாட்டி 

❖ கடந்த 92 ஆண்டுகளிை் முதன்முமறயொக, இந்திய ேை்சொேளிமயச ்வசரந்்த பைொத்தமுள்ள 

8 குழந்மதகளிை் 6  குழந்மதகள் 92-ேது ஸ்கிரிப்ஸ் வதசிய ஸ்பபை்லிங் பீ (எழுதத்ுத ்வதனி) 

வபொட்டியிை் பேற்றி பபற்றுள்ளனர.் 

 

❖ இது அபைரிக்கொவின் வைரி வைண்டின் வதசியத் துமறமுகத்திை் உள்ள வகைொரட்ு வதசிய 

விடுதியிை் நடத்தப்பட்டது.  

❖ வதசிய ஸ்சபை்லிங் பீ வபொட்டி என்பது உயரச்ிறப்பு மிக்க சிறப்பியை்புச ் பசொற்கமள 

சநருக்கடியான நிணலகளின் வபொது எழுதுை் திறன் பகொண்ட ஒரு வதரே்ொகுை். 

❖ பொலு நடரொென் என்பேர ் 1985 ஆை் ஆண்டிை் இத்வதரவ்ிை் பேற்றி பபற்ற முதைொேது 

இந்திய ேை்சொேளிக் குழந்மதயொக உருபேடுத்துள்ளொர.் 
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சதலுங்கானா உருவான நாள் –  ுன் 02 

❖ ஒவ்சவாரு ஆை்டும் ஜுன் மாதம் 02 ஆம் நாள் சதலுங்கானா மாநிலம் உருவான நாள் 

சகாை்டாடப்படுகின்றது. 

❖ 2014 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 02 ஆம் நாள் சதலுங்கானாவானது, 29 ஆவது மாநிலமாக 

அதிகாரப்பூரவ்மாக உருவாக்கப்படட்து. 
❖ 2014 ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் சதலுங்கானா மாநிலத்ணத உருவாக்குவதற்கான 

ஆந்திரப் பிரயதச மறுசீரணமப்புச ்சட்டமானது நாடாளுமன்றத்தால் நிணறயவற்றப்பட்டது. 
❖ இது ஆந்திரப் பிரயதசத்தின் 10 வட யமற்கு மாவட்டங்கணள உள்ளடக்கியது ஆகும்.   

 

 

கிரஷ்ீ கரன்ாட் 

❖ முதுசபரும் நடிகர,் திணரப்பட இயக்குநர,் வலதுசாரிக் சகாள்ணககளின் விமரச்கர,் 

கன்னட எழுத்தாளர ்மற்றும் நாடக ஆசிரியரான கிரீஷ் கரன்ாட் (1938-2019) காலமானார.் 

❖ நாகமை்டலா, யயாதி மற்றும் துக்ளக் ஆகியணவ இவரது சில புகழ்சபற்றப்  

பணடப்புகளாகும். 
❖ இவர ் 1974 ஆம் ஆை்டு முதல் 1975 ஆம் ஆை்டு வணர இந்தியத் திணரப்பட மற்றும் 

சதாணலக்காட்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநராகப் பைியாற்றினார.் இவர ்1988 ஆம் ஆை்டு 

முதல் 1993 ஆம் ஆை்டு வணர சங்கீத நாடக நிறுவனத்தின் தணலவராகப் 

பைியாற்றினார.் 
❖ இவருக்கு பத்ம ஸ்ரீ (1974), பத்ம பூசன் (1992), இலக்கியத்தில் உயரிய விருதான ஞானபீடம் 

(1998) ஆகிய விருதுகள் வழங்கப்படட்ுள்ளன.  
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மிருதங்கக் கனலஞர ்

❖ பிரபல மிருதங்கக் கமைஞரொன தஞ்சொவூர ் ரொைமூரத்்தி தன்னுமடய 90-ேது ேயதிை் 

திருசச்ியிை் கொைைொனொர.் 

❖ இேர ் நொன்கு தமைமுமறமயச ் வசரந்்த கரந்ொடக கமைஞரக்ளுடன் இமணந்து 

பணியொற்றிய தனிதத்ுேத்மதக் பகொண்டிருக்கின்றொர.் 

❖ இேர ்ேயலின் கமைஞரொன முரிங்கபூரி வகொபொைகிருஷ்ணன் என்பேருடனும் புகழ்பபற்ற 

பொடகரொன ML ேசந்தகுைொரி ஆகியயாருடனும் இமணந்து பணியொற்றியிருக்கின்றொர.்  

 

 

பெச்ிநயான் தினரப்படத் திருவிழா 

❖ 23வது பசச்ியயான் சரவ்யதச புகழ்சபற்ற திணரப்படத் திருவிழா (BiFAN – 2019) 

பதன்பகொரியொவிை் நமடபபறவிருக்கின்றது. 

❖ இத்திருவிழொவிை் தமிழ்த் திமரப்படைொன “சூப்பர ் டீைக்ஸ்” உள்ளிட்ட 4 இந்தியத் 

திமரப்படங்கள் கொட்சிப் படுத்தப்படவிருக்கின்றன. 

❖ கை்லி பொய், அந்ததுன் ைற்றுை் ைணிகரன்ிகொ : ெொன்சியின் இளேரசி ஆகியமே 
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இத்திருவிழொவின் வபொது கொட்சிப் படுத்தப்படவிருக்குை் இதர இந்தியத் 

திமரப்படங்களொகுை். 

 

பழவிழா இரநமென் 

❖ புகழ்சபற்ற மணலயாளக் கவிஞர ்மற்றும் பாடலாசிரியரான பழவிழா இரயமசன் என்பவர ்

யகரளாவில் உள்ள திருவனந்தபுரத்தில் காலமானார.்  
❖ இவர ்சநடுங்காலமாக யகரள பாஷா நிறுவனத்தின் இயக்குநராகப் பைியாற்றினார.் 
❖ இவர ்மணலயூடி ஜலகம், ஜன் என்டி கடுகாயலலிகு மற்றும் பழவிழா ரயமசன்டி கவிணதகள் 

ஆகிய கவிணதத் சதாகுப்புகணள இயற்றி சவளியிடட்ுள்ளார.்  
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