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நிலக்கரி துறையில் வணிக சுரங்கத்றை அறைக்க இந்ைியா ைிட்டைிட்டுள்ளது. 

 

நிலக்கரித் துறையில் வணிகச் சுரங்கத்றைக் 

ககாண்டுவருவைற்கு இந்ைியாவின் முைல் நிலக்கரி வர்த்ைக 

ைளம் விறரவில் அறைக்கப்படும். இந்ை ைிட்டத்ைின் படி, 

நாட்டில் உற்பத்ைி கெய்யப்படும் முழு நிலக்கரியும் ‘நிலக்கரி 

பரிைாற்ைம்’ என்ை மைறடயில் வர்த்ைகம் கெய்யப்படும். 

 

நிலக்கரி பரிைாற்ைம் ஒரு ஆன்றலன் நிலக்கரி வர்த்ைக ைளைாக இருக்கும், அங்கு விறல 

ைற்றும் மைறவ ைற்றும் வழங்கல் அடிப்பறடயில் கவளிப்பறடயான முறையில் விறல 

நிர்ணயிக்கப்படும். 

நிலக்கரி இைக்குைைி கெய்ய மவண்டாம் என்றும், எரிகபாருள் ஏராளைாக உள்ள மகால் 

இந்ைியா லிைிகடட் (ெிஐஎல்) இலிருந்து உள்நாட்டு விநிமயாகத்றை எடுக்க மவண்டாம் 

என்றும் நிலக்கரி அறைச்ெர் பிரல்ஹாத் மஜாஷி ெைீபத்ைில் ைாநில முைல்வர்களுக்கு 

கடிைம் எழுைியிருந்ைார். 

 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

24 2024 க்குள் 1 பில்லியன் டன் உற்பத்ைி இலக்றகக் ககாடுக்கும் நிறலயில், இந்ைியாவில் 

நிலக்கரி இந்ைியா ஆைிக்கம் கெலுத்தும் என்று எைிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

நிலக்கரி அறைச்ெகம் வணிக நிலக்கரி சுரங்கத்ைிற்காக சுைார் 50 நிலக்கரி கைாகுைிகள் 

ஏலத்றை ைாநில கபாதுத்துறை நிறுவனத்ைிற்கு நிலக்கரி விற்பறனக்கு கைாடங்க 

வாய்ப்புள்ளது. 

Co இந்ை நிலக்கரி இந்ைியா ஆட்ெி புைிய எரிகபாருள் விநிமயாக ஒப்பந்ைங்களின் 

(எஃப்.எஸ்.யு) முடிறவக் குைிக்கும், அடுத்ை 4 முைல் 5 ஆண்டுகளுக்கு நிலக்கரித் 

துறையில் பல வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் வழி வகுக்கும். 
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முக்கியத்துவம்: 

 

அைன் இந்ைியாவின் முைல் வர்த்ைக ைளம் நிலக்கரித் துறையில் விறரவில் 

அறைக்கப்படும், மைலும் நிலக்கரி அறைச்ெகம் ஜூன் 11 முைல் வணிக நிலக்கரி 

சுரங்கத்ைிற்கான கைாடக்க ஏலங்கறளத் ைிட்டைிட்டுள்ளது. 

 

ஜிஎஸ்டி இழப்பீடாக ைைிழக அரசு 3,193 ககாடி ரூபாறயப் பபறுகிைது 

 

20191 முைல் 2020 பிப்ரவரி வறரயிலான காலப்பகுைியில் 3,193 மகாடி ரூபாறய ெரக்கு 

ைற்றும் மெறவ வரி (ஜிஎஸ்டி) இழப்படீாக ைைிழக அரசு கபறுகிைது. கைாத்ைத்ைில், கடந்ை 

இரண்டு ைற்றும் ஒற்றைப்பறட ைாைங்களில், றையம் சுைார் 

15,033 மகாடி படிவத்ைில் வழங்கியுள்ளது உைவி 

ைானியங்கள் ைற்றும் ைாநிலங்கள் ைத்ைிய வரிகளில் பங்கு 

கபறுகின்ைன, இருப்பினும் ைாநிலம் வருவாய் 

பற்ைாக்குறைறய எைிர்ககாள்கிைது. 

 

 

ஜிஎஸ்டி என்ைால் என்ன? 

 

ெரக்கு ைற்றும் மெறவ வரி (ஜிஎஸ்டி) என்பது இந்ைியாவின் ையாரிப்புகள் ைீது ைத்ைிய 

ைற்றும் ைாநில அரொல் விைிக்கப்படும் வரி, கபாதுவாக, உணவு, உறடகள், கபாருட்கள் 

மபான்ை எந்ைகவாரு கபாருட்கள் அல்லது மெறவகறள வாங்கும் மபாது 

வாடிக்றகயாளர்கள் ைாங்க மவண்டிய வரி இது. ைினெரி மைறவகள், மபாக்குவரத்து 

மபான்ைறவ. 
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உலக வங்கி அைிக்றககள் கூறுறகயில், 2020-21 ஆம் ஆண்டில் இந்ைிய கபாருளாைாரம் 

3.2 ெைவைீம் சுருங்கிவிடும் 

 

நடப்பு 2020-21 நிைியாண்டில் இந்ைியாவின் கபாருளாைாரம் 3.2 ெைவிகிைம் சுருங்கும் என்று 

உலக வங்கி ைிங்களன்று கைரிவித்துள்ளது.  

ககாமரானா றவரஸ் பூட்டுைல் கபாருளாைார நடவடிக்றககறள நிறுத்துவைால் வளர்ச்ெி 

விகிைத்ைில் சுருக்கம் ஏற்படும் என்று கணித்துள்ள ெர்வமைெ 

நிறுவனங்களின் மகாரஸில் இது இறணந்துள்ளது. ஜனவரி 

ைாைத்ைில் வங்கி என்ை கொல் இந்ைியாவின் கபாருளாைார 

வளர்ச்ெிக்கான ைிட்டத்றை 2019 ஆம் ஆண்டில் 6 

ெைவைீத்ைிலிருந்து 5 ெைவைீைாக 20 நிைியாண்டாகக் குறைத்து, 

அடுத்ை ஆண்டில் 5.8 ெைவைீத்றை ைீட்கடடுக்கும் என்று 

எைிர்பார்க்கிைது. 

 

முக்கியத்துவம்: 

 

அைிக்றகயின்படி, நிைி நிறலறைகறள மைலும் எளிைாக்குவைற்காக ரிெர்வ் வங்கி 

அரொங்க பத்ைிரங்கறள வாங்குகிைது, 

 

COVID-19 ைறுகைாழி, ஊைிய ஆைரவு, குறைந்ை வருைானம் ககாண்ட குடும்பங்களுக்கு 

பண பரிைாற்ைம், வரி கெலுத்துைல்கறள ஒத்ைிறவத்ைல், அத்துடன் ெிறு வணிகங்கள் 

ைற்றும் நிைி ஆகியவற்ைிற்கான கடன் ைற்றும் பணப்புழக்க ஆைரவு ஆகியவற்றை 

மைம்படுத்துவைற்காக இந்ைிய அரசு சுகாைாரத்துக்கான கெலவினங்கறள 

அைிகரித்துள்ளது. நிறுவனங்கள். 
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2017 நிைியாண்டில் இந்ைியப் கபாருளாைாரத்ைின் வளர்ச்ெி விகிைம் ஏழு ெைவைீைாக 

இருந்ைது, இது 2018 நிைியாண்டில் 6.1 ெைவைீைாகவும், 2020 நிைியாண்டில் 4.2 

ெைவைீைாகவும் ெரிந்ைது 

 

இப்பகுைியில் வளர்ச்ெி 2020 ஆம் ஆண்டில் -2.7 ெைவைீ சுருக்கத்றை பைிவு கெய்யும் என்று 

எைிர்பார்க்கப்படுகிைது, மைலும் இது நிச்ெயைற்ை ைன்றையால் குைிக்கப்படுகிைது, 

அைிக்றக கூைினார் 

 

உலக வங்கி பற்ைி 

 

மூலைன ைிட்டங்கறளத் கைாடர மவண்டும் என்ை மநாக்கத்ைிற்காக ஏறழ நாடுகளின் 

ஆளுநருக்கு கடன்கறளயும் ைானியங்கறளயும் வழங்குவைில் கவனம் கெலுத்தும் ஒரு 

ெர்வமைெ நிைி அறைப்பு. அகைரிக்காவின் வாஷிங்டன் டி.ெி.யில் அறைந்துள்ள மவால்ட் 

வங்கி உலகளவில் ஐபிஆர்டிறயச் மெர்ந்ை 189 நாடுகறளயும், ஐடிஏவிலிருந்து 173 

நாடுகறளயும் ககாண்டுள்ளது. ைற்மபாது COVID19 கைாற்றுமநாயால் உலகின் 

ஏழ்றையான நாடுகளுக்கு முன்மனற்ைத்றை வழங்குவைற்கான ஒரு முக்கியைான கடன் 

நிவாரண முயற்ெிறய உலக வங்கி குழுத் ைறலவர் “மடவிட் ைால்பாஸ்” 

எடுத்துக்காட்டுகிைார். 

 

MGNREGA இதுவறர ரூ .6,000 crore க்கும் அைிகைான ஒதுக்கீட்றடப் பபறுகிைது 

 

ைகாத்ைா காந்ைி மைெிய ஊரக மவறல உத்ைரவாைச் 

ெட்டத்ைின் (எம்.ஜி.என்.ஆர்.இ.ஜி.ஏ) கீழ் கிராைப்புை 

மவறலவாய்ப்பு ைிட்டத்றை உயர்த்துவைற்காக ரூ .6,000 

மகாடிக்கு மைல் கூடுைல் ஒதுக்கீடு கெய்துள்ளைாக ைத்ைிய 

அரசு அைிவித்துள்ளது, கைாத்ை ஒதுக்கீட்றட ரூ .61,084 
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மகாடியாகக் ககாண்டுள்ளது, இது ஒரு நிைியாண்டில் இதுவறர இல்லாை அளவுக்கு 

அைிகைாகும். 

கிட்டத்ைட்ட 90 ெட்டைன்ை உறுப்பினர்கள், பல முக்கிய ெிவில் ெமூக உறுப்பினர்கள், 

ஆர்வலர்கள், விவொயிகள் இயக்கங்களின் ைறலவர்கள் ைற்றும் முன்னாள் 

அைிகாரத்துவத்ைினர் பிரைைர் நமரந்ைிர மைாடியிடம் நிைி கநருக்கடி குைித்து கவறலகறள 

எழுப்பியறை அடுத்து கூடுைல் ஒதுக்கீடு கெய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

முக்கியத்துவம்: 

 

கடந்ை நான்கு ஆண்டுகளில், எம்.ஜி.என்.ஆர்.இ.ஜி.ஏ இன் கீழ் ஏறழகளின் நிறலயான 

வாழ்வாைாரத்ைிற்கான வளைாக ைாற்றுவைற்காக றையம் கபரிய ெீர்ைிருத்ைங்கறள 

நிறைவு கெய்துள்ளது. 

 

ைத்ைிய அறைச்ெக அைிக்றகயில், 2014-15ல் 29.44 லட்ெத்துக்கும் மைற்பட்ட பணிகள் 

நிறைவறடந்துள்ளன, இது இப்மபாது 61.9 லட்ெம் பணிகள் நிறைவறடந்துள்ளது. 

 

MGNREGA பற்ைி 

 

(MGNREGA) ைகாத்ைா காந்ைி மவறலவாய்ப்பு உத்ைரவாைச் ெட்டம் 2005, இது ஒரு இந்ைிய 

கைாழிலாளர் ெட்டம் ைற்றும் ெமூக பாதுகாப்பு நடவடிக்றகயாகும், இது 'மவறல கெய்யும் 

உரிறை'க்கு உத்ைரவாைம் அளிப்பறை மநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. இந்ைச் ெட்டம் 2005 

கெப்டம்பரில் கிராைப்புை மைம்பாட்டு அறைச்ெகத்ைின் கீழ் பிரைைர் ைன்மைாகன் ெிங் 

அவர்களால் நிறைமவற்ைப்பட்டது. 
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நாசாவின் கண்டுபிடிப்பு றடட்டன் விஞ்ஞானி 

எைிர்பார்த்ைறை விட 100 ைடங்கு கவகைாக 

சனியிலிருந்து விலகிச் பசல்கிைது. 

 

ைாகபரும் ெந்ைிரன் றடட்டன் ெனியிலிருந்து விலகிச் 

கெல்லும் வைீத்றை ைங்களுக்குத் கைரியும் என்று 

விஞ்ஞானிகள் நிறனத்துக் ககாண்டிருந்ைனர், ஆனால் அவர்கள் ெைீபத்ைில் ஒரு 

ஆச்ெரியைான கண்டுபிடிப்றபக் கண்டைிந்ைனர்: நாொவின் காெினி விண்கலத்ைின் 

ைரறவப் பயன்படுத்ைி, றடட்டன் முன்பு புரிந்துககாண்டறை விட நூறு ைடங்கு மவகைாக 

நகர்ந்து கெல்வறைக் கண்டனர் - சுைார் 4 அங்குலங்கள் அைாவது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 11 

கென்டிைீட்டர். 

 

குைிப்பிடத்ைக்க: 

 

4. சூரிய ைண்டலத்ைின் ஆரம்ப நாட்களில் ெனி 4.6 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

உருவானது 

• றடட்டன் ைற்மபாது 759,000 றைல்கள் கைாறலவில் உள்ளது, இது ெனியிலிருந்து சுைார் 

1.2 ைில்லியன் கிமலாைீட்டர் கைாறலவில் உள்ளது 

• நாொவின் காெினி விண்கவளி றகவிறன 13 ஆண்டுகளுக்கும் மைலாக ெனியின் 

எரிகபாருள் விநிமயாகத்றை கறளவைற்கு முன்பு கண்காணிக்க அனுப்பப்பட்டது. 

 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

ஆராய்ச்ெிறய நடத்ைிய நாொவின் வமலரி கலய்னியின் முன்னணி எழுத்ைாளரும் 

விஞ்ஞானியுைான இந்ை முடிவு, ெனி அறைப்பின் வயது ைற்றும் அைன் ெந்ைிரன் எவ்வாறு 

உருவானது என்பது குைித்து ைிகவும் விவாைிக்கப்பட்ட மகள்விக்கான புைிரின் 

முக்கியைான புைிய பகுைிறயக் ககாண்டுவருகிைது. 
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COVID19: ரகைான் ைாக்கசகச விருது ரத்து பசய்யப்பட்டது 

 

 மநாபல் பரிெின் ஆெியாவின் பைிப்பாகக் கருைப்படும் ரமைான் 

ைாக்மெமெ விருதுகள் இந்ை கைாற்றுமநாயால் இந்ை ஆண்டு ரத்து 

கெய்யப்பட்டுள்ளன. ஆறு ைொப்ைங்களில் இது மூன்ைாவது 

முறையாக ஆண்டு விருதுகள் ெீர்குறலந்ைன என்பறை எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

1970 ல் ஏற்பட்ட நிைி கநருக்கடி ைற்றும் 1990 ல் ஏற்பட்ட பூகம்பம் காரணைாக இந்ை விருது 

ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரண்டு முறை ரத்து கெய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ை விருது 

பிலிப்றபன்ஸ் முன்னாள் ஜனாைிபைி ராைன் ைாக்மெமெ என்ை ைறலப்பில் 1957 விைான 

விபத்ைில் காலைானார். 

 

முக்கியத்துவம்: 

 

· இது ைணிலா அடிப்பறடயிலான அைக்கட்டறள ஆெியாவின் ைக்கள் ைன்னலைற்ை 

மெறவக்காக க ors ரவிக்கிைது. 

· ைைிப்புைிக்க விருறைப் கபற்ைவர்களில் அன்றன கைரொவும் ஒருவர். 

 

அசாைின் பஜ்ஜன் எண்பணய் கிணற்ைில் பபரும் ைீ 

 

எண்கணய் கிணறு டின்சுகியா மைல் அொைில் உள்ள 

டின்சுகியா ைாவட்டத்ைின் பக்ஜனில் அறைந்துள்ளது. 

எண்கணய் கிணறு சுைார் 14 நாட்களாக எரிவாயு கெிந்து 

வருகிைது. இது கெவ்வாய்க்கிழறை ைீ பிடித்ைது. இந்ை ைீவிர 

கநருப்றப 10 கி.ைீ தூரத்ைில் இருந்து காணலாம். இந்ை 
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கிணறு அரசு நடத்தும் எண்கணய் இந்ைியா லிைிகடட் (OIL) க்கு கொந்ைைானது. 

 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

அொம் எண்கணய் கிணறு ைீ 1 கி.ைீ. என்.டி.ஆர்.எஃப் (மைெிய மபரிடர் கரஸ்மபான்ஸ் குழு) 

அறடந்துள்ளது, இன்னும் அருகிலுள்ள பகுைிகளிலும் ைீ பரவுவைாக ஊகங்கள் உள்ளன. 

கிணற்ைில் ைீ விபத்து ஏற்பட்டறை அடுத்து அொம் முைல்வர் ெர்பானந்ைா மொன்வால் 

ைத்ைிய கபட்மராலிய அறைச்ெர் ைர்மைந்ைிர பிரைானுடன் மபெியுள்ளார். 

 

குைிப்பிடத்ைக்க: 

 

Ib பஜ்ஜன் எண்கணய் வயல் பணக்கார பல்லுயிர் நிரப்பப்பட்ட ைிப்ரு-றெமகாவா மைெிய 

பூங்காவிற்கு ைிக அருகில் உள்ளது. 

Region சுற்ைியுள்ள பகுைியில் வடீுகள், வாகனங்கள், ெிைிய மைாட்டங்கள் ைற்றும் ெில 

வனப்பகுைிகள் ொம்பலாக எரிகின்ைன. 

 

 

இந்ைியாவின் முைல் பைய்நிகர் வர்த்ைக நிகழ்ச்சி பைாடங்குகிைது 

 

இந்ைியாவின் முைல் கைய்நிகர் வர்த்ைக கண்காட்ெியுடன் றகவிறனப்கபாருட்களுக்கான 

ஏற்றுைைி மைம்பாட்டு கவுன்ெில் (ஈபிெிஎச்) அறைக்கிைது. இந்ைிய மபஷன் நறக ைற்றும் 

ஆபரனங்கள் நிகழ்ச்ெி (IFJAS 2020) 1 முைல் 4 ஜூன் 2020 வறர நறடகபை உள்ளது. 

 

  சிைப்பம்சங்கள்: 

 

  மஷாரூம்கள், வடீிமயா அரட்றடகள் ைற்றும் சுைார் 40 

கைாழிகளில் ைானியங்கி கைாழிகபயர்ப்புகள் அடங்கிய இந்ை 
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நிகழ்ச்ெியில் இந்ைியா முழுவைிலும் இருந்து 200 க்கும் மைற்பட்ட கண்காட்ெியாளர்கள் 

பங்மகற்கவுள்ளனர். 

 

இந்ை ைளம் 24 ைணி மநரம் ைிைந்ைிருக்கும், மபஷன் மஷாறவ ஏற்பாடு கெய்கிைது, 

பல்மவறு ைற்மபாறைய ைறலப்புகளில் கவபினார்கள் ைற்றும் வடிவறைப்பு 

முன்னைிவிப்பு காட்ெி இந்ை 4 நாட்களில். 

 

இந்ை நிகழ்ச்ெி MSME உட்பட முழுத் கைாழிலுக்கும் உைவும். 

 

முக்கியத்துவம்: 

 

Hand றகவிறனப்கபாருட்களுக்கான ஏற்றுைைி மைம்பாட்டு கவுன்ெில் இப்மபாது பிை 

கபாருட்கள் ைற்றும் மெறவகளுக்கான முறைறய பின்பற்றும். 

 

அனன்யா - பகாகரானா கிருைிநாசினி பைளிப்பான் 

 

 

டி.வி.எஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் அட்வான்ஸ்டு கடக்னாலஜி (டயட்) COVID19 ஐ எைிர்த்துப் 

மபாராடுவைற்காக நாமனா கைாழில்நுட்பத்றை அடிப்பறடயாகக் ககாண்ட கிருைிநாெினி 

ஸ்மபறவ “அனன்யா” உருவாக்கியுள்ளது. அனன்யா என்று கபயரிடப்பட்ட இந்ை சூத்ைிரம் 

அறனத்து வறகயான மைற்பரப்புகறளயும் கிருைி நீக்கம் கெய்வைில் பயனுள்ளைாக 

இருக்கும், மைலும் இது முகமூடிகள், ைருத்துவைறன றகத்ைைி, ைருத்துவ கருவிகள், 

லிஃப்ட் கபாத்ைான்கள், டூர்க்கநாப்ஸ் மபான்ை அசுத்ைைான மைற்பரப்புகளில் 

பயன்படுத்ைப்படலாம் என்று டயட்டின் அைிக்றகயில் 

கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

எப்படி இது பசயல்படுகிைது 
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கடவலப்பரின் அைிக்றகயில், நாமனா-கைாழில்நுட்ப அடிப்பறடயிலான உருவாக்கம் 

ககாமரானா றவரஸ் ைனிை உடலில் நுறழவறைத் ைடுக்கும் ைற்றும் இந்ை உருவாக்கும் 

அடுக்குடன் கைாடர்பு ககாள்ளும்மபாது றவரறஸ நடுநிறலயாக்கும் ைிைன்கறளக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

சிைப்பம்சங்கள் 

 

கவள்ளி நாமனா துகள்கள் றவரஸின் ெவ்றவ ெிறைக்கும் ைிைறனக் ககாண்டிருப்பைால், 

இது 24 ைணி மநரத்ைிற்கும் மைலாக நீரின் அடிப்பறடயிலான கைளிப்பு ைற்றும் றவரஸின் 

கவளிப்புை அடுக்றக நடுநிறலயாக்கும். 

 

ஆசிய சிங்கத்ைின் ைக்கள் பைாறக 29% ஆக 

அைிகரிக்கிைது: வனவிலங்கு பாதுகாப்பாளறர 

உற்சாகப்படுத்துகிைது 

 

கடந்ை 5 ஆண்டுகளில் ஆெிய ெிங்கத்ைின் ைக்கள் 

கைாறகயில் இந்ைியா 29% அைிகரித்துள்ளது. ஆபத்ைான ெிங்கத்ைின் எண்ணிக்றக 2015 

இல் 523 ஆக இருந்ைைால் 2020 ல் 674 ஆக உயர்ந்ைது. 

 

முன்னிறலப்படுத்ை: 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் 22,000 ெதுர கிைீ கைாறலவில் இருந்து 2020 ஆம் ஆண்டில் 30,000 ெதுர 

கிைீ வறர ெிங்கங்களின் விநிமயாக பரப்பளவில் 36% அைிகரிப்பு காணப்பட்டது. 

குஜராத்ைில் ஒன்பது ைாவட்டங்கறள உள்ளடக்கிய ஆெிய ெிங்கங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுைிகளிலும், ெவுராஷ்டிராவின் மவளாண் ஆயர் நிலப்பரப்பிலும் காணப்படுகின்ைன. 

 

குைிப்பான்கள்: 
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5 கடந்ை 5 ஆண்டுகளில் இந்ைியாவின் கிர் மைெிய பூங்காவில் ஆெிய ெிங்கத்ைின் 100 

ெைவைீம் அைிகரிப்பு கணக்கிடப்பட்டது. 

• மைலும் குஜராத்ைில் உள்ள கிர் மைெிய பூங்கா ைான் ஆெிய ெிங்கத்ைிற்கான உலகங்கள் 

ைட்டுமை 

Raj ெிங்க ைக்கள் கைாறக ராஜ்மகாட், ஜாம்நகர், மைெிய கநடுஞ்ொறலகளின் மூடிய 

பகுைிகளுக்கு விரிவறடந்து, அைன் நிலப்பரப்றப கடமலாரப் பகுைிகளில் கபரிய புல் 

நிலங்களுடன் நிறுவியுள்ளது. 

 

ஜூன் 9: பவள முக்ககாண நாள் 

 

இந்மைாமனெியா, ைமலெியா, பப்புவா நியூ கினியா, 

பிலிப்றபன்ஸ், ொலைன் ைீவுகள் ைற்றும் ைிமைார் கலஸ்மட - 

ஒரு வறரபடத்ைில் ெித்ைரிக்கப்பட்டுள்ள பவள முக்மகாண 

பகுைியில் பவள முக்மகாண நாள் ககாண்டாடப்படுகிைது. 

இந்ை நாள் ககாண்டாட்டத்ைின் மபாது வரம்பற்ை 

நடவடிக்றககள் கடற்கறர சுத்ைம் கெய்ைல், நிறலயான 

கடல் உணவு இரவு உணவுகள் ைற்றும் கண்காட்ெிகள், பஜார், கடற்கறர விருந்துகள் 

மபான்ைறவ அடங்கும், இறவ அறனத்தும் பவள முக்மகாண நாளின் ஒட்டுகைாத்ை 

பைாறகயின் கீழ் கடல் பாதுகாப்பு கெய்ைிகறள ககாண்டு கெல்கின்ைன. 

 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜூன் 8 அன்று ககாண்டாடப்படும் உலகளாவிய கபருங்கடல் 

ைினத்துடன் இறணந்து முைல் பவள முக்மகாண நாள் 2012 ஜூன் 9 அன்று 

ககாண்டாடப்பட்டது. மைலும் பவள முக்மகாண ைினத்ைின் கருப்கபாருள் பகிரப்பட்ட நீர், 
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பகிரப்பட்ட ைீர்வு: உலக றையத்ைின் ஒன்ைாக ஒன்ைாக வருவது கடல் வாழ்க்றக- பவள 

முக்மகாணம். 

 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூன் 9 ஆம் கைைி உலக அங்கீகார நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது, 

 

ஒரு ெர்வமைெ ஆய்வக அங்கீகார ஒத்துறழப்பு (ஐ.எல்.ஐ.ெி) ைற்றும் ெர்வமைெ அங்கீகார 

ைன்ைம் இறணந்து அங்கீகாரத்ைின் ைைிப்றப மைம்படுத்துவைற்கான ஒரு முயற்ெிறய 

நிறுவின. 

இந்ை நாள் 2020 இன் கருப்கபாருள் “அங்கீகாரம்: உணவுப் பாதுகாப்றப மைம்படுத்துைல்” 

என்பது ைரம் ைற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பில் நுகர்மவார், ெப்றளயர்கள், வாங்குபவர்கள், 

கட்டுப்பாட்டாளர்கள் ைற்றும் குைிப்பான்களின் நம்பிக்றகறய 

வலுப்படுத்துவைில் கவனம் கெலுத்துகிைது. 

 

ெிைப்பம்ெங்கள்: 

 

அங்கீகாரம் கபற்ை உலக அங்கீகார ைினத்ைின் மபாது 

கவபினார், இைில் 700 க்கும் மைற்பட்ட பங்மகற்பாளர்கள் 

கலந்து ககாண்டனர். 

• காரணைாக கைாற்றுமநாய் COVID19 உடல் நிகழ்வுகள் ரத்து கெய்யப்பட்டு 

ககாண்டாட்டங்கள் ஆன்றலனில் # WAD2020 உடன் கெய்யப்படுகின்ைன 

 

உணவுப் பாதுகாப்பில் அங்கீகாரத்ைின் முக்கியத்துவங்கறளப் பற்ைி 

 

IAF ைற்றும் ILAC இன் ைறலவர்களால் கவளியிடப்பட்ட கூட்டு அைிக்றக, உணவுப் 

பாதுகாப்பில் அங்கீகாரத்ைின் முக்கியத்துவத்றை அைிமுகப்படுத்துகிைது, இது உள்ளூர், 

மைெிய ைற்றும் ெர்வமைெ உணவுச் ெங்கிலிகளின் அறனத்து பகுைிகளிலும் ைிைறையான 

ைற்றும் பக்கச்ொர்பற்ை ஆய்வு, ொன்ைிைழ் ைற்றும் மொைறன மெறவகறள எவ்வாறு 

உறுைி கெய்கிைது என்பறைக் குைிப்பிடுகிைது. அவ்வாறு கெய்யும்மபாது, அங்கீகாரம் 
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ஐக்கிய நாடுகள் ெறபயின் நிறலயான அபிவிருத்ைி இலக்குகறள (எஸ்.டி.ஜி), குைிப்பாக 

நல்ல ஆமராக்கியம் ைற்றும் நல்வாழ்றவ (எஸ்.டி.ஜி 3) ஆைரிக்கிைது. 

 

ைைிழ்நாடு, குஜராத், ைகாராஷ்டிரா 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ 

உணவு பாதுகாப்பு குைியீட்டில் முைலிடத்றை உறுைி பசய்கிைது 

 

உலக உணவு பாதுகாப்பு ைினத்றை ககாண்டாடும் மபாது, ைாநில உணவு பாதுகாப்பு, 

உணவுப் பாதுகாப்பின் ஐந்து அளவுருக்கள் குைித்ை குைியீட்றட கடுறையான பரிணாை 

கெயல்முறை மூலம் கவளியிடுகிைது. குைியீட்டில் மூன்று வறகயான ைரவரிறெ 

பின்வருைாறு குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது, குஜராத், ைைிழ்நாடு, ைகாராஷ்டிரா ஆகியறவ கபரிய 

ைாநிலங்களில் முைலிடத்றை உறுைி கெய்கின்ைன, மகாவா, 

ைணிப்பூர், மைகாலயா ஆகியறவ ெிைிய ைாநிலங்களில் 

முைலிடத்றை உறுைி கெய்கின்ைன, ெண்டிகர், அந்ைைான் 

ைற்றும் நிக்மகாபார் ைீவுகள் யூனியன் பிரமைெங்களில் 

முைலிடத்றை உறுைி கெய்கின்ைன. 

 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

FSSAI ஏற்பாடு கெய்ை ஒரு கவபினாரின் மபாது, ைத்ைிய சுகாைார ைற்றும் குடும்ப 

நலத்துறை அறைச்ெர் டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்ைன், உணவுப் பாதுகாப்பு என்பது பகிரப்பட்ட 

கபாறுப்பு என்று கூைினார். பாதுகாப்பான உணவுக்கான நடவடிக்றகக்கான அறழப்பு: 

அறைப் பாதுகாப்பாக வளர்க்கவும், பாதுகாப்பாக இருப்பறை உறுைிப்படுத்ைவும், 

பாதுகாப்பாக றவக்கவும். 
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பஜகன்கைாகன் பரட்டி ஆண்ட்ரா பிரகைசத்ைில் 

“பஜகன்னன்னா பசகடாடு” ைிட்டத்றை பைாடங்கினார் 

 

ஆந்ைிரப் பிரமைெ முைல்வர் கஜகன் மைாகன் கரட்டி 

“கஜகன்னன்னா கெமடாடு” ைிட்டத்றை ஒரு முறை ரூ .10,000 

என மநரடியாக பயனாளியின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு 

அைிமுகப்படுத்ைினார். இந்ை ைிட்டத்ைின் கீழ், 60 

வயைிற்குட்பட்ட 2.47 லட்ெம் பயனாளிகள் உள்ளனர். 

 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

Categories இந்ை பிரிவுகளின் கீழ் பயனாளிகள் 82,347 ராஜகர்கள் (மைாபிகள்), 38,767 நய ீ

பிராைணர்கள் (முடிைிருத்தும்), ைற்றும் 1.25 லட்ெம் றையல்காரர்களுக்கு நிைி உைவி 

வழங்கப்பட்டது. 

• ஆகஸ்ட் 3 அன்று ைீண்டும் ைிைக்கும் நாளில் ைாணவர்களுக்கு ெீருறட உள்ளிட்ட பள்ளி 

கருவிகறள விநிமயாகிக்கும் ஆண்ட்ரா பிரமைெ முைல்வர், ஒவ்கவாரு கிட்டிலும் ைாநில 

அரசு வழங்கிய 1.20 மகாடி ரூபாய் ைைிப்புள்ள 40 லட்ெம் ைாணவர்களுக்கு புத்ைகங்கள், 

குைிப்மபடுகள், காலணிகள், ொக்ஸ், 3 கெட் ெீருறடகள் உள்ளன. 

 

கடுறையான சர்ச்றசயில் அைிராப்பிள்ளி நீர் ைின் ைிட்டம் 

 

ஏன் அைிரப்பிலி பசய்ைிகளில் 

 

அைிராப்பிலி நீர்ைின் ைிட்டத்றை நிர்ைாணிக்க அனுைைி 

அளித்ை மகரள ைின்ொர வாரியத்ைிற்கு மகரள அரசு ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 
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மகரளாவின் நீர் வளர்ச்ெி: 

 

163 கைகாவாட் ைின்ொரம் ையாரிக்க மகரள ைாநில ைின்ொர வாரியம் (மக.எஸ்.இ.பி.) 

மகரளாவின் ைிருச்சூர் ைாவட்டத்ைில் ொலக்குடி ஆற்ைின் குறுக்மக ஒரு நீர்ைின் அறண 

முன்கைாழிந்ைது. அப்மபாறைய மகரள முைலறைச்ெர் இந்ை ைிட்டத்ைிற்கு 

எைிர்ப்பாளர்கறள ‘வளர்ச்ெி எைிர்ப்பு’ என்று கூைியது ைீைலும் ஆணவமும் ைான். 

 

முக்கியத்துவம்: 

 

மைற்குத் கைாடர்ச்ெி ைறலகள் நிபுணர் குழு (WGEEP) கவவ்மவறு அளவிலான சுற்றுச்சூழல் 

ரீைியாக உணர்ைிைன் ைிக்க ைண்டலங்களில் வளர்ச்ெிக்கான கடுறையான 

விைிமுறைகறள கவளிப்படுத்துகிைது. குழுவால் வறரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி சூழலியல் 

ரீைியாக உணர்ைிைன் ைண்டலம் 1 இல் கபரிய அளவிலான புைிய அறணறய 

அனுைைிக்கக்கூடாது என்பறை WGEEP கைளிவுபடுத்துகிைது. எனமவ, முன்கைாழியப்பட்ட 

அைிரப்பிலி றஹட்ல் ைிட்ட ைளங்கள் சுற்றுச்சூழல் உணர்ைிைன் ைண்டலம் 1 இல் 

அடங்கும். இந்ை ைிட்டத்ைிற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுைைி வழங்கப்படக்கூடாது. 

 

சவுராஷ்டிராவில் (SAUNI) பல்கநாக்கு நீர்ப்பாசன ைிட்டம் பசயல்படுத்ைப்பட்டது 

 

பசய்ைிகளில் SAUNI ஏன்?  

 

குஜராத் முைலறைச்ெர் விஜய் ரூபானி நீர்ப்பாெனம் ைற்றும் 

குடிநீர் ைிட்டத்றை வழங்குவைற்கான பல்மநாக்கு ைிட்டத்றை 

கெவ்வாய்க்கிழறை அைிவித்ைார், ெவுராஷ்டிராவின் 115 

அறணகறள நர்ைைா நீரில் நிரப்ப ெ ura ராஷ்டிரா நர்ைைா 

அவைாரன் நீர்ப்பாெனம் (ெ un னி) ைிட்டத்ைின் கட்டம் 2 ைற்றும் கட்டம் ஆகஸ்ட் 15, 2020, 

ைற்றும் ைார்ச் 2021 குஜராத்ைின் காந்ைி நகரில். 
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சிைப்பம்சங்கள்: 

 

1. ெ un னி ைிட்டத்ைின் முைல் கட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டில் குஜராத் ைாநிலத்ைில் பிரைைர் 

மைாடியால் அஜி -3 அறண நீர்த்மைக்கங்களில் மைார்பி ைாவட்டத்ைின் ைச்சு -2 அறணறய 

இறணக்கும் 3 பிை ைாவட்டங்களில் 30 அறணகள் நீர்த்மைக்கங்களுடன் கிட்டத்ைட்ட 2,02 

லட்ெம் ஏக்கர் பரப்பளவில் கைாடங்கப்பட்டது. 

 

2. 2 வது கட்ட பணிகள் 57 நீர்த்மைக்கங்கறள நிரப்புவதும் ஆகஸ்ட் 15 க்குள் கிட்டத்ைட்ட 

547 கி.ைீ. 

 

3. 3 வது கட்ட பணிகள் 45 இறணப்புகள் மூலம் 457 கிமலாைீட்டர் குழாய் வழியாக 

நிரப்பப்பட மவண்டிய 42 அறண நீர்த்மைக்கங்கறள 3 இறணப்புகள் மூலம் நிரப்ப 

மவண்டும். ைார்ச் 2021 க்குள் இந்ை மவறலறய முடித்து அைற்மகற்ப ைிட்டைிட 

ைிறணக்களத்ைின் அைிவுறுத்ைலின் அடிப்பறடயில். மூன்ைாம் கட்டத்ைின் 63% ஏற்கனமவ 

முடிந்ை 288 கி.ைீ. 

 

உலக ைரவரிறசயில் எந்ை ைாற்ைமும் இல்றல என்று ஃபிஃபா கூறுகிைது 

 

ஃபிஃபா ைரவரிறெ பற்ைிய ெைீபத்ைிய கெய்ைிகளில், ெைீபத்ைிய ஃபிஃபாவின் ைரவரிறெ 

பட்டியலில் இந்ைியா 108 வது இடத்ைில் உள்ளது, கபல்ஜியம் 

பட்டியலில் முைல் இடத்ைில் உள்ளது, பிரான்ஸ், பிமரெில், 

இங்கிலாந்து, உருகுமவ முறைமய 1, 2, 3, 4 வது இடத்ைில் 

உள்ளன. அண்றையில் நடந்ை ஃபிஃபாவின் அைிக்றகயில், 

உலகளாவிய கைாற்றுமநாய் COVID19 காரணைாக இந்ைிய 

கால் பந்து அணி 108 வது இடத்ைில் ைாைாைல் உள்ளது. 
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அக்மடாபர் 8 ஆம் மைைி உலகளாவிய கைாற்றுமநாய் COVID19 க்கு இறடயில் அடுத்ை 2022 

ஃபிஃபா உலகக் மகாப்றப சுற்று விறளயாட்டுக்கு இந்ைியாவின் முைல் ெர்வமைெ 

மபாட்டிறய நடத்ை இந்ைிய கால்பந்து அணி ஏற்பாடு கெய்து வருகிைது. 

 

 

கர் கர் நிக்ரானி பைாறபல் பயன்பாட்டில் பஞ்சாப் அரசு COID19 ஐக்பகாண்டுள்ளது 

 

 

பஞ்ொப் முைலறைச்ெர் மகப்டன் அைரீந்ைர் ெிங், ைாநிலத்ைில் கைாற்றுமநாய் ைற்றும் வடீு 

வடீுகறள அகற்றும் வறர கணக்ககடுப்பு நடத்துவைற்கான கைாறபல் விண்ணப்பத்றைத் 

கைாடங்கினார், “கர் கர் நிக்ரானி” என அறழக்கப்படும் இந்ை கைாறபல் பயன்பாடு, 

ெமூகத்ைின் பரவறல ெரிபார்க்கும் மநாக்கில் முைல் வறகயான முயற்ெி COVID-19. 

 

கர் கர் நிக்ரானி பயன்பாட்றட ஏன் பயன்படுத்ைகவண்டும்: 

 

ஆஷா - அங்கீகாரம் கபற்ை ெமூக சுகாைார ஆர்வலர் கைாழிலாளர்கள் ைற்றும் ெமூக 

ைன்னார்வலர்கறளக் ககாண்ட சுகாைாரத் துறை முன்முயற்ெிறய பஞ்ொப் முைல்வர் 

விவரித்ைார். ககாமரானா றவரறஸ முன்கூட்டிமய கண்டைிந்து மொைறன 

கெய்வைற்கான கருவியாக. 

சிைப்பம்சங்கள்; 

 

கர் கர் நிகரணி கைாறபல் அடிப்பறடயிலான பயன்பாட்டுத் ைிட்டம் அைன் வறகயான 

முயற்ெியின் ஒரு பகுைியாக 30 வயதுக்கு மைற்பட்ட முழு 

கிராைப்புை ைற்றும் நகர்ப்புை ைக்களுக்கும் ஒரு 

கணக்ககடுப்றப நடத்ை ைிட்டைிட்டுள்ளது. 

இந்ை ஆய்வு ைற்மபாது 518 கிராைங்கள் ைற்றும் 47 நகர்ப்புை 

வார்டுகளில் நடந்து வருகிைது. 
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ஏற்கனமவ பயன்பாட்டில் உள்ள “இஷா கலியா” கைாறபல் அடிப்பறடயிலான நட்பு, 

சுகாைாரத் துறையால் கைாடங்கப்பட்டு வடிவறைக்கப்பட்டது ைற்றும் பாட்டியாலா 

ைற்றும் ைான்ொவிலும் மொைறன கெய்யப்பட்டது. இைன் கீழ், கிட்டத்ைட்ட 20,628 நபர்கள் 

கணக்ககடுக்கப்பட்டனர், அவர்களில் 9045 மபர் அைிகுைியற்ைவர்களாக இருக்க மவண்டும், 

மைலும் 1583 வழக்குகள் இருைல் / காய்ச்ெல் / கைாண்றட புண் / மூச்சுத் ைிணைல் மபான்ை 

அைிகுைிகளுடன் பைிவு கெய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

 

ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் ஆராய்ச்சி அைிஞர்கள் சமூக தூரத்றை கண்காணிக்க ஒரு 

சாைனத்றை உருவாக்கினர் 

 

எங்களுக்குத் கைரியும், மகாவிட் 19 கைாற்றுமநாறயக் கட்டுப்படுத்ை ைாநில ைற்றும் 

ைத்ைிய அரசுகள் கடுறையான ெமூக கைாறலதூர நடவடிக்றககறள சுைத்துகின்ைன. 

இறை ைனைில் றவத்து, ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் ைாணவர்கள் ொைனம் உருவாக்கியுள்ளைால், ெமூக 

கைாறலதூர விைிமுறைகளில் ஏமைனும் ைீைல் ஏற்பட்டால், ஆடிமயா கவளியீடு மூலம் 

அருகாறையில் எச்ெரிக்றக ஒலிறய உருவாக்கும். 

 

இது கள பார்றவயின் படங்கறள படம் பிடிக்கிைது ைற்றும் சுகாைார ைற்றும் குடும்ப நல 

அறைச்ெகத்ைின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுமகால்களின்படி தூரத்றை கணக்கிடுகிைது 

”என்று ஆராய்ச்ெி குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவர் கைரிவித்ைார். 

 

கபாது இடங்களில் ெமூக தூரத்றை கண்காணிப்பைற்கான 

கெயற்றக நுண்ணைிவின் றெபர் இயற்பியல் 

அடிப்பறடயிலான அறைப்பு, மராபாட்டிக்ஸ் ஆராய்ச்ெிக்கான 

ெிைந்ை றையத்ைின் கீழ் ஆராய்ச்ெியாளர்களின் குழுவால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 
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டிஆர்டிஓ பாதுகாப்புப் பறடயினருக்கான “பஜர்ைிக்லீன்” 

சுத்ைிகரிப்பு அறைறய உருவாக்கியது 

 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ெி ைற்றும் மைம்பாட்டு அறைப்பு 

ெைீபத்ைில் “கஜர்ைிகிலீன்” என்ை கபயரில் ஒரு சுத்ைிகரிப்பு 

அறைறய உருவாக்கியுள்ளது. டிஆர்டிஓவின் ஆரம்ப 

கட்டம் 25 மஜாடி ெீருறடகறள 15 நிைிடங்களுக்குள் சுத்ைப்படுத்ை 

வடிவறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று டிஆர்டிஓ அைிகாரிகள் கைரிவித்ைனர். 

 

ெீருறடகள், கரும்பு கவெங்கள், கஹல்கைட் மபான்ைவற்றை சுத்ைப்படுத்ை துப்புரவு 

இயந்ைிரம் மைறவ என்று கடல்லி மபாலீொர் கைரிவித்ைனர். டி.ஆர்.டி.ஓ ஒரு சுத்ைிகரிப்பு 

சுரங்கப்பாறை ைற்றும் கால் சுத்ைிகரிப்புக்கு ஒரு பாய் ஆகியவற்றை வடிவறைத்துள்ளது. 

 

 

அகைசான் ைறழக்காடு காடழிப்றபத் ைாக்கியது 

 

அமைொன் ைறழக்காடுகள் கடந்ை ஆண்றட விட மை ைாைத்ைில் 829 ெதுர கி.ைீ. இது 2015 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து ைிக அைிகைான காடழிப்பு பைிவுகறள குைிக்கிைது. கடந்ை ஆண்டு 

இமை காலப்பகுைியுடன் ஒப்பிடும்மபாது அமைொனில் காடழிப்பு 91 ெதுர கி.ைீ 

அைிகரித்துள்ளது என்று பிமரெிலிய மைெிய விண்கவளி ஆராய்ச்ெி நிறுவனம் (ஐஎன்பிஇ) 

கைரிவித்துள்ளது என்று ெின்ஹுவா கெய்ைி நிறுவனம் கைரிவித்துள்ளது. 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 ஜனவரி ைற்றும் ஏப்ரல் ைாைங்களுக்கு இறடயில், 

ெட்டவிமராை லாக்கர்கள் ைற்றும் பண்றணயாளர்களால் 

காடுகறள அழிப்பது 55 ெைவைீம் உயர்ந்ைது, அல்லது 

கைாத்ைம் 1,202 ெதுர கி.ைீ. 
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 2020 அமைொன் சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்ெி நிறுவனம் (ஐபிஏஎம்) ைனது அைிக்றகயின் மூலம் 

எச்ெரித்ைது, 2020 ஆம் ஆண்டில் காடழிப்பு 11,900 ெதுர கி.ைீ. மை, ஜூன் ைற்றும் ஜூறல 

ைாைங்களின் மவகம் வரலாற்று ெராெரிறயப் பின்பற்ைினால். 

 அமைொன் ைறழக்காடுகளில் ைனிை கெயல்பாடுகறள கண்காணிக்கவும், 

ைறழக்காடுகறள அழிக்கும் வைீத்றை அைிகரிக்க ெம்பந்ைப்பட்ட அைிகாரிகறள 

எச்ெரிக்கவும் நிகழ்மநர கண்டைிைல் முறை கெயல்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. 

 பிமரெிலிய ஜனாைிபைி கஜய்ர் மபால்ெனாமரா, வனத்ைின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுைிகளில் 

விவொயம் ைற்றும் சுரங்கத்றை அைிக அளவில் கறடப்பிடிப்பமை பிராநைியத்றை 

வறுறையிலிருந்து வாழ ஒமர வழி என்று வாைிட்டார். 

அகைசான் வனத்ைின் குைிப்பிடத்ைக்கறவ: 

 அமைொன் அடர்ந்ை காட்டில் வளரும் நாடுகளான பிமரெில், கபாலிவியா, கபரு, ஈக்வடார், 

ககாலம்பியா, கவனிசுலா, கயானா, சுரினாம் ைற்றும் பிரான்ெின் கவளிநாட்டுப் 

பிரமைெைான பிகரஞ்சு கயானாவில் 1.4 பில்லியன் ஏக்கருக்கும் அைிகைான நிலங்கள் 

உள்ளன. 

 அமைொன் வனப் படுறகயில் 2.6 ைில்லியன் ெதுர றைல் கைாறலவில் காடுகள் உள்ளன, 

அங்கு கைன் அகைரிக்காவின் 40%. 

கஜ & கக ககாழி பகாள்றக 2020 ஐ அைிமுகப்படுத்ைியது 

 

ஜம்மு-காஷ்ைீர் அரசு ைங்கள் பிராந்ைியத்ைில் மகாழி 

அலகுகறள நிறுவ 2020 மகாழி ககாள்றகறய 

அைிமுகப்படுத்ைியுள்ளதுடன், ரூ. பிராய்லர் / அடுக்கு 

பண்றணகள் ைற்றும் பிை கைாடர்புறடய நடவடிக்றககறள 



www.bestlearningcentre.in                                                நடப்பு  விவகாரங்கள் ஜூன்  - 2020              

 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
                          Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

22 

நிறுவுவைற்கு ஆண்டுக்கு 50 மகாடி ரூபாய் ைானியைாக வழங்கப்படுகிைது. இந்ை மகாழி 

ககாள்றக மகாழிகள் உற்பத்ைியில் ைன்னிறைவு கபற்ை மஜ & மக பிராந்ைியங்கறள 

விவொயிகளின் வருைானத்ைிற்கு கூடுைலாக உருவாக்குகிைது. 

 

யுடி பிராந்ைியங்களுக்கு கவளியில் உள்ள மகாழி ையாரிப்பு இைக்குைைி மகாழி இைக்குைைி 

கெய்ய கிட்டத்ைட்ட 900 மகாடி ரூபாய் கெலவழிக்கும். புைிய விவொயிகள், ைனிநபர் 

கைாழில்முறனமவார், ைன்னார்வ கைாண்டு நிறுவனங்கள், கூட்டுைவு நிறுவனங்கள், 

நிறுவனங்கள், அறைப்புொரா குழுக்கள் ைற்றும் சுய உைவிக்குழுக்களுக்கு உைவும் 

ஒழுங்கறைக்கப்பட்ட துறைகள் அறனவருக்கும் பயனளிக்கும் வறகயில் இந்ை ைிட்டம் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 

சர்வகைச அல்பினிச ைினம் 13 ஜூன் அன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் நாள் ைற்றும் கருப்கபாருளின் வரலாறு 

ைற்றும் முக்கியத்துவத்றை குைிக்கும் வறகயில் 13 ஜூன் 

13 அன்று உலகளாவிய அல்பினிெத்றை உலகளவில் 

கவனித்ைல் "பிரகாெிக்க றவக்கப்பட்டுள்ளது". ைான்ொனியா ைக்கள் அனுபவிக்கும் 

அறனத்து வறகயான ைனிை உரிறை ைீைல்களுக்கும் எைிராக விழிப்புணர்றவ 

ஏற்படுத்துவைற்காக இந்ை நாள் உலகளவில் ககாண்டாடப்படுகிைது, மைலும் களங்கம், 

பாகுபாடு, பயம் ைற்றும் வன்முறை இல்லாை வாழ்க்றகறய வாழ அல்பினிெ ைக்களுடன் 

அவர்கள் மபாராடுகிமைாம். இந்ை குைிப்பிடத்ைக்க நாளில், ஐக்கிய நாடுகள் ெறபயின் 

கபாதுச் ெறப உலககங்கிலும் அல்பினிெத்ைிற்கு எைிராகப் மபாராட அல்பினிெம் ைற்றும் 

றஹப்மபாபிக்கைன்மடஷனுக்கான ஒரு மைெிய அறைப்றப நிறுவியது. 
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14 ஜூன் இரத்ை ைானம் ைினைாக குைிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

அவெரகால சூழ்நிறலகளில் இரத்ைம் ககாடுப்பது குைித்ை 

விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்ை ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜூன் 14 

ஆம் மைைி இரத்ை ைானம் ைினம் அனுெரிக்கப்படுகிைது, 

மைலும் இந்ை ஆண்டிற்கான கருப்கபாருள் “பாதுகாப்பான 

இரத்ைம் உயிர்கறள காப்பாற்றுகிைது” என்பதும், இந்ை ஆண்டு COVID19 

கைாற்றுமநாய்க்கான கைய்நிகர் மபரணிறய WHO அைிவித்ைது. ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இந்ை 

நாள் ககாண்டாடப்படுகிைது, கரி மலண்ட்ஸ்டீனரின் பிைந்ை நாள் நிறனவு ைினத்றை 

நிறனவுகூரும் வறகயில், ஒரு விஞ்ஞானி, ஏபிஓ இரத்ை குழு அறைப்றபக் 

கண்டுபிடித்ைைற்காக ஒரு உன்னைைான பரிறெப் கபற்ைார். 

 

 

15 ஜூன்: உலக முைியவர்கள் துஷ்பிரகயாகம் விழிப்புணர்வு நாள் 

 

உலக முைியவர்கள் துஷ்பிரமயாகம் விழிப்புணர்வு ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜூன் 15 ஆம் 

மைைி அனுெரிக்கப்படுகிைது, வயைான ைக்களின் உடல், உணர்ச்ெி ைற்றும் நிைி 

துஷ்பிரமயாகம் கைாடர்பான பிரச்ெிறனகள் குைித்து உலகளாவிய கவனம் கெலுத்துவறை 

மநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. WEAAD ஐ டிெம்பர் 2011 இல் ஐக்கிய நாடுகள் ெறபயின் 

கபாதுச் ெறப அைிகாரப்பூர்வைாக ஏற்றுக்ககாண்டது. ஆரம்பத்ைில், முைிமயார் 

துஷ்பிரமயாகத்றைத் ைடுப்பைற்கான ெர்வமைெ கநட்கவார்க் முைன்முைலில் ஜூன் 2006 

இல் நிறுவப்பட்டது. உலக ைக்கள்கைாறக இருந்ைமபாைிலும், 

ககாமரானா றவரஸ் மநாயால் பாைிக்கப்படுவைற்கான 

ஆபத்து அைிகம் உள்ளது 80 ைற்றும் அைற்கு 

மைற்பட்டவர்களுக்கு கடுறையான மநாய் அல்லது 

இைப்புக்கான வாய்ப்புகள் அைிகம். 
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பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத், மும்றப வடீ்டில் 

ைற்பகாறல பசய்து பகாண்டார். 

 

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் ெிங் ராஜ்புத் மும்றபயில் 

உள்ள அவரது பாந்த்ரா வடீ்டில் தூக்கில் கைாங்கிய 

நிறலயில் காணப்பட்டார். 34 வயைானவரின் ைரணம் 

குைித்து மும்றப மபாலீொர் இன்னமும் விொரறண நடத்ைி வருகின்ைனர். ெிச்மொர், 

எம்.எஸ். மைானி, டிகடக்டிவ் பிமயாம்மகஷ் பக்ஷி மபான்ை படங்களில் நடித்ைைற்காக 

நடிகர் அைியப்படுகிைார். இந்ை நடிகருக்கு ஐ.டி.ஏ இந்ைிய கைாறலக்காட்ெி அகாடைி 

விருதுகள் கிறடத்துள்ளன, மைலும் கபண்கள் கைாழில்முறனமவார் ைளத்றை 

மைம்படுத்துவைற்காக ைத்ைிய அரசு அவறர என்ஐடிஐ ஆமயாக்கிற்கு பரிந்துறரத்துள்ளது. 

 

பசயற்றக நுண்ணைிறவத் பைாடங்க இந்ைியா உலகளாவிய கூட்டுடன் 

இறணகிைது 

கெயற்றக நுண்ணைிவின் உலகளாவிய கூட்டாட்ெிறயத் கைாடங்க அகைரிக்கா, 

இங்கிலாந்து, ஐமராப்பிய ஒன்ைியம், ஆஸ்ைிமரலியா, கனடா, பிரான்ஸ், கஜர்ைனி, 

இத்ைாலி, கைக்ஸிமகா, நியூெிலாந்து, ககாரியா குடியரசு ைற்றும் ெிங்கப்பூர் ஆகியவற்ைின் 

முன்னணி கபாருளாைாரங்களில் இந்ைியா இப்மபாது உறுப்பினராகிவிட்டது. (GPAI) 

கெயற்றக நுண்ணைிவின் உலகளாவிய கூட்டாண்றை கெயற்றக நுண்ணைிறவச் 

சுற்ைியுள்ள ெவால்கள் ைற்றும் வாய்ப்புகறள நன்கு 

புரிந்துககாள்வைற்கான அைன் முைல் வறகயான 

முயற்ெிறய உறுைியளித்ைது. ைனிை உரிறைகள், மெர்த்ைல், 

பன்முகத்ைன்றை, புதுறை ைற்றும் கபாருளாைார 

வளர்ச்ெிறய அடிப்பறடயாகக் ககாண்ட AI இன் 

கபாறுப்பான வளர்ச்ெி ைற்றும் பயன்பாட்டிற்கு வழிகாட்டும் 

ெர்வமைெ ைற்றும் பல பங்குைாரர் முயற்ெி இது. 



www.bestlearningcentre.in                                                நடப்பு  விவகாரங்கள் ஜூன்  - 2020              

 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
                          Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

25 

 

ககாவிட் 19 இந்ைிய பபாருளாைாரத்ைில் 4 வது 

ைந்ைநிறலறய எைிர்பகாண்டது 

 

உலகளாவிய கைாற்றுமநாயான COVID19 காரணைாக நடப்பு 

நிைியாண்டில் 5.8% சுருங்கக்கூடிய கபாருளாைாரத்ைின் ைிக 

மைாெைான ைந்ைநிறலறய இந்ைியா எைிர்ககாள்கிைது என்று ைி கிரிெில் - கிகரடிட் மரட்டிங் 

ைகவல் மெறவகளின் கணிப்பின் படி. கடந்ை 69 ஆண்டுகளில், 1958, 1966 ைற்றும் 1980 

நிைியாண்டுகளில், இந்ைியா மூன்று முறை ைட்டுமை ைந்ைநிறலறயக் கண்டது. காரணம் 

ஒவ்கவாரு முறையும் ஒமர ைாைிரியாக இருந்ைது - விவொயத்றைத் ைாக்கிய ஒரு 

பருவைறழ அைிர்ச்ெி, பின்னர் கபாருளாைாரத்ைின் கணிெைான பகுைி. 

 

ஐ.ஐ.எம் விஜயனுக்கு பத்ைஸ்ரி விருறை ஏ.ஐ.எஃப்.எஃப் பரிந்துறரக்கிைது 

அகில இந்ைிய கால்பந்து சம்கைளனம் இந்ைியாவின் 

நான்காவது சிவில் விருது பத்ைஸ்ரீ ஐ.எம் விஜயனுக்கு 

பரிந்துறரக்கிைது. ஐ.எம். விஜயன் இந்ைியாவின் 

முன்னாள் கால்பந்து ககப்டனாக இருந்ைார், கால்பந்ைில் 

சிைப்பாக நடித்ைைற்காக அவருக்கு 2003 ல் அர்ஜுனா 

விருது வழங்கப்பட்டது, 90 களின் முற்பகுைியில் 

அைிமுகைானைில் இருந்து இந்ைியாவுக்காக 79 

கபாட்டிகளில் 40 ககால்கறள அடித்ை ஐ.எம் விஜயன். 51 வயைான முன்னாள் இந்ைிய 

ஸ்ட்றரக்கருக்கு 1993, 1997 ைற்றும் 1999 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்ைிய "ஆண்டின் சிைந்ை 

வரீர்" என்ை பபயர்கள் வழங்கப்பட்டன. 
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கநபாளத்ைின் பசுபைி ககாயிலில் துப்புரவு வசைி கட்ட 

இந்ைியா புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்ைில் றகபயழுத்ைிட்டது 

 

மநபாளத்ைின் ெின்னைான பசுபைி மகாவிலில் துப்புரவு 

வெைிறய நிர்ைாணிக்க காத்ைாண்டுடன் இந்ைியா 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்ைில் றககயழுத்ைிட்டது. மநபாள 

ெின்னைான பசுபைிநாத் மகாயில் யுகனஸ்மகா பாரம்பரிய ைளங்களின் கீழ் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. யாத்ரீகர்களுக்கான உள்கட்டறைப்றப மைம்படுத்துவைற்காக 

ெின்னைான பசுபைி மகாயில் வளாகத்ைில் ஆர்.எஸ் 2.33 மகாடி துப்புரவு வெைிறய 

அறைப்பைாக இந்ைியா உறுைியளித்துள்ளது. 

 

ஐ.நா.வின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் நிரந்ைரைற்ை 

உறுப்பினராக இந்ைியா கைர்ந்பைடுக்கப்பட்டது 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்ெிலின் நிரந்ைரைற்ை 

உறுப்பினராக இந்ைியா மைர்ந்கைடுக்கப்பட்டுள்ளது, 2021 

ஆகஸ்ட் ைாைத்ைில் ெக்ைிவாய்ந்ை 15 நாடுகள் ககாண்ட 

ஐக்கிய நாடுகள் ெறபயின் ைறலவராக பணியாற்றுவார். ெறபயின் ைறலவர் பைவி 

ஒவ்கவான்றும் நறடகபறுகிைது உறுப்பு நாடுகளின் கபயர்களின் ஆங்கில அகர 

வரிறெறயப் பின்பற்ைி உறுப்பினர்கள் ஒரு ைாைத்ைிற்கு. ஐ.நா. கெய்ைித் கைாடர்பாளர் 

அலுவலகம் கவளியிட்டுள்ள ைகவல்களின்படி, அடுத்ை ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாைத்ைிற்கான 

கவுன்ெிலின் சுழலும் ஜனாைிபைி பைவிறய இந்ைியா ஏற்றுக்ககாள்ளும். 

இந்ைியா உள்ளிட்ட மநார்மவ, அயர்லாந்து, கைக்ஸிமகா, ககன்யா ஆகிய நாடுகள் ஐக்கிய 

நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்ெிலால் மைர்ந்கைடுக்கப்பட்டுள்ளன, 2021 ஜனவரி 1 முைல் 

இரண்டு ஆண்டுகளாக நிரந்ைர உறுப்பினராக இல்றல. 
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முைல் வறகயான மைர்ைலில், 192 உறுப்பு நாடுகறளச் மெர்ந்ை தூைர்கள் ைற்றும் தூைர்கள் 

கபாதுச் ெறபயில் முகமூடி அணிந்து, COVID-19 கைாற்றுமநாய்களுக்கு ைத்ைியில் 

கடுறையான ெமூக கைாறலதூர வழிகாட்டுைல்கறளக் கறடப்பிடித்ைனர். 

 

சுரங்க முன்கனற்ைத்ைிற்காக ஸ்ரீ பிரல்ஹாத் கஜாஷி கபார்ட்டல் சத்ைியபாைாறவ 

பைாடங்கினார், 

 

ைிட்ட முன்கைாழிவுகறள ஆன்றலனில் ெைர்ப்பித்ைல், ைிட்டங்கறள கண்காணித்ைல் 

ைற்றும் நிைி அல்லது கிராண்ட்கறளப் பயன்படுத்துைல் ஆகியவற்றை 

ஏற்றுக்ககாள்வைற்காக நிலக்கரி, சுரங்கங்கள் ைற்றும் நாடாளுைன்ை 

விவகாரங்களுக்கான ைத்ைிய அறைச்ெர் ஸ்ரீ பிரல்ஹாத் 

மஜாஷி ெத்யபாைா (ஆத்ைனிர்பர் பாரத்துக்கான அைிவியல் 

ைற்றும் கைாழில்நுட்ப மயாஜனா) மபார்ட்டறலத் 

கைாடங்கினார். சுரங்க அறைச்ெகம் பல்மவறு நிறுவனங்கள் 

ைற்றும் ஆர் & டி ைிட்டங்களுக்கு நிைி வழங்க 

முன்வந்துள்ளது, பயன்பாட்டு புவி அைிவியல், கனிை 

ஆய்வு, சுரங்க ைற்றும் அைனுடன் கைாடர்புறடய பகுைிகளில் ஆராய்ச்ெி, கனிை 

பைப்படுத்துைல், உகந்ை பயன்பாடு ைற்றும் நாட்டின் கனிை வளங்கறள பாதுகாத்ைல் 

மைெம் ைற்றும் அைன் ைக்களின் நன்றை. 

 

அணுக முடியாை பகுைிகளில் COVID19 க்கான முைல் ஐ-

கலப்றப ைத்ைிய சுகாைார அறைச்சர் ைிைந்து றவத்ைார் 

 

இந்ைியாவின் கிராைப்புை ைற்றும் அணுக முடியாை 

பகுைிகளில் கைாற்று மநாய் கண்டைியும் ஆய்வகத்றை 

ைத்ைிய சுகாைார அறைச்ெர் டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்ைன் ைிைந்து 
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றவத்ைார். இந்ைியாவில் முக்கியைான சுகாைார கைாழில்நுட்பங்களின் பற்ைாக்குறைறய 

நிவர்த்ைி கெய்வைற்கும், ைன்னிறைவு கபறும் ஒரு கட்டத்றை மநாக்கி படிப்படியாக 

முன்மனறுவைற்கும் ஆந்ைிரா கைட்-கடக் ைண்டலம் (AMTZ) உடன் பமயாகடக்னாலஜி 

துறை, அைிவியல் ைற்றும் கைாழில்நுட்ப அறைச்ெகம் (டிபிடி) எடுத்ை முைல் முயற்ெி. . 

இந்ைியாவில் ைனித்துவைான ைற்றும் புதுறையான வெைிறயக் கட்டிகயழுப்ப அயராை, 

அர்ப்பணிப்பு ைற்றும் அர்ப்பணிப்பு முயற்ெிகளுக்கு ஆண்ட்ரா பிரமைெத்ைின் கைட்-கடக் 

ைண்டல குழுறவ ைத்ைிய அறைச்ெகம் வாழ்த்ைியுள்ளது. நாட்டின் அறனத்து 

மூறலகளிலும் 953 மொைறன ஆய்வகங்கள் உள்ளன என்று டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்ைன் 

சுட்டிக்காட்டினார், மைலும் "ஆராய்ச்ெி கூறுகள் சுமைெையைாக்கல் ைற்றும் அவற்ைின் உள் 

உற்பத்ைி ஆகியவற்றை அறடவைற்கு அறைச்ெகம் ைற்றும் துறைகள் மைற்ககாண்ட 

பல்மவறு நடவடிக்றககள்" குைித்து விரிவாகக் கூைினார். 

 

 

21 ஜூன் 2020 அன்று சர்வகைச கயாகா ைினத்றை பகாண்டாடுகிைது 

 

ைீர்ைானம் 69/131 மூலம் ஐக்கிய நாடுகள் ெறப 21 ஜூன் 21 ஐ மயாகாவின் ெர்வமைெ 

நாளாக அைிவித்ைது. மயாகா பயிற்ெி, மயாகா பண்றடய காலங்களிலிருந்மை 

இந்ைியாவில் உடல், ைன ைற்றும் ஆன்ைீக வழிகளால் பயிற்ெி கபறுவைன் மூலம் 

ைனிைகுலத்ைிற்கு பல நன்றைகறள வழங்குவைற்கான விழிப்புணர்றவ உருவாக்க உலக 

அளவிலான மயாகா நாள் அனுெரிக்கப்பட்டது. இந்ை நாள், 2020 ைீம் “ஆமராக்கியத்ைிற்கான 

மயாகா- வடீ்டில் மயாகா”. இப்மபாது மயாகா நிச்ெயைற்ை 

ைன்றை ைற்றும் ைனிறைப்படுத்ைலின் ைன அழுத்ைத்றை 

ெைாளிக்க ஒரு ெக்ைிவாய்ந்ை கருவியாக ைாைியுள்ளது. 

உலகளாவிய கைாற்றுமநாயான COVID19 நிறலறை, 

மகாவிட் 19 க்கான ெமூக தூரத்ைிற்கான நடவடிக்றக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது, மயாகா ஸ்டுடியஸ் ைற்றும் பிை 
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வகுப்புவாை கூட்டங்கறள நிறுத்துகிைது. எனமவ ஐக்கிய நாடுகள் ெமூகங்களின் 

ஆமராக்கியத்றை மைம்படுத்துவைற்காக ஆன்றலன் ஆமராக்கிய ைளங்கறளத் 

ைிைந்துள்ளன 

 

பிரைான் ைந்ைிரி கரிப் கல்யாண் பைாகுப்பு கிட்டத்ைட்ட 42 ககாடி ஏறழ ைக்களுக்கு ரூ 

65,454 ககாடி ைைிப்புள்ள நிைி உைவி கிறடத்ைது. 

 

ஏைக்குறைய 42 மகாடி ஏறழ ைக்களுக்கு ரூ .65,454 மகாடி ைைிப்புள்ள நிைி உைவி 

கிறடத்ைைாக பிரைான் ைந்ைிரி கரிப் கல்யாண் கைாகுப்பு (பி.எம்.ஜி.மக.பி) ஆைரிக்கிைது 

என்று நிைி அறைச்ெகம் அைிவித்ைது. கபண்கள், ஏறழ மூத்ை குடிைக்கள் ைற்றும் 

விவொயிகளுக்கு இந்ை கைாற்றுமநாய்களின் மபாது இலவெ 

உணவு ைானியங்கள் ைற்றும் கராக்கக் ககாடுப்பனவுகளின் 

ஆைரவு கைாகுப்றப ைத்ைிய அரசு வழங்குகிைது. 

  

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

PM பி.எம்-கிொனின் முைல் ைவறண 8.94 மகாடி 

பயனாளிகளுக்கு கெலுத்துவைற்கு நிைி அறைச்ெகம் ரூ .17881 மகாடிறய முன் ஏற்ைியது. 

Instalment முைல் ைவறண ரூ .10.325 மகாடி 20.625 மகாடி (100 ெைவைீம்) கபண் ஜான் ைன் 

கணக்கு றவத்ைிருப்பவர்களுக்கு வரவு றவக்கப்பட்டுள்ளது. 

Instalment இரண்டாவது ைவறணயில் ரூ. 10.323 மகாடி 20.62 மகாடி (100 ெைவைீம்) கபண்கள் 

ஜன ைன் கணக்கு றவத்ைிருப்பவர்களுக்கு வரவு றவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சுகாைார ஊழியர்களுக்கான ைத்ைிய இந்ைியா உத்ைரவாைத் ைிட்டம் ைத்ைிய 

ைருத்துவைறனகள் ைற்றும் சுகாைார நிறலயங்களில் 2020 ைார்ச் 30 முைல் கெப்டம்பர் 

வறர நறடமுறைக்கு வரும். 
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ஆத்ை பாரத் பணியின் கீழ், புலம்கபயர்ந்ை கைாழிலாளர்களுக்கு இரண்டு ைாைங்களுக்கு 

இலவெ உணவு ைானியங்கள் வழங்கப்படுவைாகவும், ஏற்கனமவ 36 ைாநிலங்கள் / 

யூனியன் பிரமைெங்களால் உயர்த்ைப்பட்ட 6.3 எல்எம்டி உணவு ைானியங்கள் ைற்றும் 34,074 

ொனாக்கள் ஜூன் ைாை நிலவரப்படி இத்ைிட்டத்ைிற்கு அனுப்பி றவக்கப்பட்டுள்ளைாகவும் 

அரொங்கம் அைிவித்ைது. 19. 

 

ஃகபபிஃப்ளூ: ைிைைான COVID19 க்காக பகாகரானா றவரஸ் ைருந்து 

அைிமுகப்படுத்ைப்பட்டது 

 

க்களன்ைார்க் பார்ைாசூட்டிகல்ஸ், ஃமபவிஃப்ளூவிர் என்ை ஆன்டிறவரல் ைருந்றை 

ஃமபபிஃப்ளூ என்ை கபயரில் அைிமுகப்படுத்ைியுள்ளது, இது 

மலொன ைற்றும் ைிைைான மகாவிட் -19 மநாயாளிகளுக்கு 

ஒரு மடப்கலட்டுக்கு சுைார் 103 ரூபாய் விறலயில் 

ெிகிச்றெ அளிக்கிைது. ைருந்து நிறுவனம் இந்ைியாவின் 

ைருந்து கட்டுப்பாட்டு கஜனரலிடம் (டி.ெி.ஜி.ஐ) உற்பத்ைி 

ைற்றும் ெந்றைப்படுத்ைல் ஒப்புைறலப் கபற்ைது. 

 

ெிைப்பம்ெங்கள்: 

 

· இது ஃமபபிஃப்ளூ எனப்படும் ைருந்து எைிர்ப்பு வாய்வழி ைருந்து ஃபாவிபிராவிர் COVID19 

ெிகிச்றெக்கு முைலில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைருந்து கிறடத்ைது, 

 

Day முைல் நாள் மடாஸின் பரிந்துறரக்கப்பட்ட பரிந்துறரப்படி காறலயில் 9 ைாத்ைிறரகள் 

ககாண்ட 18 ைாத்ைிறரகள் ைற்றும் ைாறல 9 ைாத்ைிறரகள், 

 

ஒவ்கவாரு ஸ்ட்ரிப் மபடிலும் ஒவ்கவாரு 200 ைி.கி.க்கும் கைாத்ைம் 34 ைாத்ைிறரகள் 

அைிகபட்ெ ெில்லறை விறலயில் 3500 / - 
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இரண்டாவது நாள் முைல், மநாயாளிகள் காறலயிலும் பகலிலும் ைலா 4 ைாத்ைிறரகள் 

எடுக்க மவண்டும். இந்ை ெிகிச்றெயானது 18 முைல் 75 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு 14 

நாட்கள் வறர நீடிக்கும். 

 

· க்களன்ைார்க் ைருந்துகள் ைருந்து நிறுவனம் இந்ைியாவில் 39,5048 என 

உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட வழக்குகளின் படி வளர்ந்து வரும் ைருந்ைின் மைறவறய பூர்த்ைி 

கெய்வைற்காக அைன் உற்பத்ைிறய அைிகரித்துள்ளது. 

 

மூன்று ைிட்டங்களுக்கு பங்களாகைஷுக்கு 1.05 பில்லியன் டாலர்கறள உலக வங்கி 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

 

ககாமரானா கைாற்றுமநாறயத் கைாடர்ந்து ைரைான மவறலகறள உருவாக்குவைற்கும் 

கபாருளாைார ைீட்ெிறய விறரவுபடுத்துவைற்கும் பங்களாமைஷில் மூன்று 

ைிட்டங்களுக்கு 1.05 பில்லியன் டாலர்கறள உலக வங்கி ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. ெிைந்ை 

மவறலகறள உருவாக்குவைன் மூலமும், ெிைப்பு கபாருளாைார ைண்டலங்களில் மநரடி 

ைனியார் முைலீட்றட ஊக்குவிப்பைன் மூலமும் கபாருளாைாரத்றை 

கைாற்றுமநாயிலிருந்து கவளிமயற்றுவைற்காக உலக வங்கி இந்ை கைாறகறய ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 

 

ெிைப்பம்ெங்கள்: 

ைனியார் முைலீடு ைற்றும் டிஜிட்டல் கைாழில்முறனமவார் 

(PRIDE) என அறழக்கப்படும் 500 ைில்லியன் டாலர்களின் 

முைல் ைிட்டத்ைிற்கான கைாறகறய உலக வங்கி ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 
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250 டாலர் 250 ைில்லியன் இரண்டாவது நிரல் மவறலகள் மைம்பாட்டுக் ககாள்றக கடன் 

உலகளாவிய கைாற்றுமநாயான COVID19 க்கு அரொங்கத்ைின் பைிறல ஆைரிக்க நிைி 

இடத்றை உருவாக்கும். 

 

சிறு காடுகறள பகாள்முைல் பசய்வது பழங்குடியினரின் பபாருளாைாரத்ைிற்கு 

ஊக்கைளிக்கிைது 

 

அரொங்கத்ைால் ெிறு வன விறளகபாருட்கறள ககாள்முைல் கெய்வது 16 ைாநிலங்களில் 

எப்மபாதும் இல்லாை அளவுக்கு 79.42 மகாடி ரூபாறயத் கைாட்டுள்ளது. இந்ை 

மவளாண்றை ைற்றும் மைாட்டக்கறல விறளகபாருட்கறள பழங்குடியினர் 

மெகரிப்பாளர்கள் 2000 மகாடி ரூபாய்க்கு மைல் ஊெி மூலம் 

மெகரித்ைனர். பழங்குடி கபாருளாைாரத்ைில், எம்.எஸ்.பி ஃபார் 

எம்.எஃப்.பி ைிட்டம் பழங்குடி சுற்றுச்சூழல் அறைப்றப 

ைாற்றுவைற்கும் பழங்குடி ைக்கறள மைம்படுத்துவைற்கும் 

வழிவகுக்கும். ைற்ை ைாநிலங்களில், ெத்ைீஸ்கர் 52.80 மகாடி 

ரூபாய் ைைிப்புள்ள 20,270 கைட்ரிக் டன் காடுகறள உற்பத்ைி 

கெய்வைன் மூலம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. எம்.எஃப்.பி ைிட்டத்ைிற்கான எம்.எஸ்.பி 

கெயல்படுத்ை அறனத்து முயற்ெிகறளயும் ைாநில அரசு குற்ைம் ொட்டுகிைது, மைலும், 

பழங்குடியினர் விவகார அறைச்ெகம், 1,2020 மை ைாைத்ைில் ெிறு வன உற்பத்ைியின் 

குறைந்ைபட்ெ ஆைரவு விறலறய 90 ெைவைீம் வறர உயர்த்ைியுள்ளது. பழங்குடியினர் 

மெகரிப்பவர்களுக்கு அைிக வருைானத்றை வழங்குைல். 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

5 1205 பழங்குடி நிறுவனங்களின் வான் ைன் மயாஜனாறவ நறடமுறைப்படுத்துைல் 

ைற்றும் 22 ைாநிலங்களில் 3.6 லட்ெம் பழங்குடியினர் மெகரிப்பாளர்கள் ைற்றும் 18,000 சுய 

உைவிக்குழுக்களுக்கு மவறல வாய்ப்புகறள ககாண்டு வருைல். 
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பழங்குடியின கபாருட்களின் ைைிப்பு கூட்டல் ைற்றும் வன விறளகபாருட்கறளப் 

பயன்படுத்துவைன் மூலம் கபாருளாைார மைம்பாடு மூலம் பழங்குடியினரின் 

வருைானத்றை மைம்படுத்துவறை அரொங்கம் மநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

என்ஐடிஐ ஆகயாக் ஜூன் 24 ஆம் கைைி இந்ைியாவில் “படகார்பனிசிங் 

டிரான்ஸ்கபார்ட்” ைிட்டத்றை அைிமுகப்படுத்துகிைது. 

 

என்ஐடிஐ ஆமயாக் ெர்வமைெ மபாக்குவரத்து ைன்ைத்துடன் இறணந்து இந்ைியாவுக்கான 

குறைந்ை கார்பன் மபாக்குவரத்து முறைறய மநாக்கிய பாறைறய உருவாக்கும் மநாக்கில் 

இந்ைியாவில் “கடகார்பனிெிங் டிரான்ஸ்மபார்ட்” ைிட்டத்றை 

அைிமுகப்படுத்ைவுள்ளது. 

சிைப்பம்சங்கள்: 

இந்ைியா ெர்வமைெ மபாக்குவரத்து ைன்ைத்ைில் (ஐ.டி.எஃப்) 

உறுப்பினராக இருந்துள்ளது ைற்றும் ஐ.டி.எஃப் 

கபாதுச்கெயலாளர் இளம் மட கிம் ைற்றும் என்ஐடிஐ ஆமயாக் ைறலறை நிர்வாக அைிகாரி 

அைிைாப் காந்த் ஆகிமயார் இறணந்து ஒரு ஆன்றலன் ஆன்றலன் கவளியடீ்டு 

நிகழ்றவத் ைிைக்கின்ைனர். 

இந்ை ஆன்றலன் நிகழ்வு மபாக்குவரத்து ைற்றும் காலநிறல பங்குைாரர்களுக்கு 

இந்ைியாவில் ைிட்டைிடப்பட்ட ைிட்ட நடவடிக்றககறளத் கைாடங்க ஒரு ைளத்றைத் 

ைிைக்கும். 

இந்ைியாவின் மபாக்குவரத்து ெவால்கள் ைற்றும் அறவ CO2 முன்கணிப்பு 

அபிலாறஷகளுடன் எவ்வாறு கைாடர்பு ககாள்கின்ைன என்பது பற்ைிய உள்ளடீுகறள 

வழங்குவைற்கான வாய்ப்றபயும் இது வழங்கும். 
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23 ஜூன்: சர்வகைச விைறவகள் நாள் 

 

ெர்வமைெ விைறவகள் ைினம் ஒவ்கவாரு 23 ஜூன் 

ைாைத்ைிலும் ஐக்கிய நாடுகள் ெறபயால் 

அனுெரிக்கப்படுகிைது, பல நாடுகளில் ைில்லியன் 

கணக்கான விைறவகள் ைற்றும் அவர்கள் 

ொர்ந்ைிருப்பவர்கள் எைிர்ககாள்ளும் வறுறை ைற்றும் அநீைிகறள நிவர்த்ைி கெய்வைற்கான 

நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்ட நாள். ெர்வமைெ விைறவகள் ைினத்றை அைக்கட்டறளயின் 

நிறுவனர் ஸ்ரீைைி புஷ்பா வாத்ைி லூம்பா அறைத்ைார், லார்ட் லூம்பா 1954 இல் ஒரு 

விைறவயானார், விைறவ பிரச்ெிறன குைித்ை விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவைற்கான 

அடித்ைளம் இது. 2020 இன் கருப்கபாருள் ‘நான் ைறலமுறை ெைத்துவம்: கபண்கள் 

உரிறைகறள உணர்ந்துககாள்வது’. 

 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

Wid விைறவகள் ைற்றும் அவர்களின் குழந்றைகளுக்கு பராைரிப்பு வழங்குவைற்கும் 

அவர்கறள பாகுபாடு காட்டும் கலாச்ொரத்றை ைாற்றுவைற்கும் நாள் நிறுவப்பட்டது. 

• 2011 முைல் ஐக்கிய நாடுகள் இந்ை நாறள ஏற்றுக்ககாண்டன, ஆனால் இந்ை நாள் லூம்பா 

அைக்கட்டறளயால் நிறுவப்பட்டது. 

 

23 ஜூன் 2020: ஒலிம்பிக் ைினம் 

 

ெர்வமைெத்றை நிறனவுகூருவைற்காக உலககங்கிலும் 

உள்ள அறனவறரயும் அறழக்க ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 

ஒலிம்பிக் ைினம் ககாண்டாடப்படுகிைது. ஒலிம்பிக் குழு 

1984 இல் நிறுவப்பட்டது. முைல் ஒலிம்பிக் ைினம் 
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உலகளவில் 23 ஜூன் 1948 அன்று ககாண்டாடப்பட்டது. இந்ை ஆண்டு ஒலிம்பிக் ைின 

ககாண்டாட்டம் கைாற்றுமநாயால் ஆன்றலனில் கெல்கிைது. முைல் உலகின் ைிகப்கபரிய 

ஒலிம்பிக் இயக்கம் உலககங்கிலும் பங்மகற்பாளர்கறள 24 ைணிமநர ஆன்றலன் 

கெயல்பாட்றட ஒழுங்கறைக்க அறழக்கிைது. 

 

உலக ஒலிம்பிக் ைினம் 2020 பற்ைி 

 

நவனீ ஒலிம்பிக் மபாட்டிகளின் பிைப்றப நிறனவுகூரும் வறகயில், ஒலிம்பிக் ைினம் ஒரு 

ககாண்டாட்டம் ைட்டுைல்ல, ஃமபர் பிமள, விடாமுயற்ெி, ைரியாறை ைற்றும் 

விறளயாட்டுத்ைிைன் ஆகியவற்ைின் ஒலிம்பிக் ககாள்றககளுக்கு மைலைிகைாக 

உடற்பயிற்ெி ைற்றும் நல்வாழ்றவ மைம்படுத்துவைற்கான ஒரு ெர்வமைெ முயற்ெி. முைல் 

ஒலிம்பிக் மபாட்டிகள் ஏகைன்ஸில் (கிரீஸ்) 6 முைல் 15 வறர ஏற்பாடு கெய்யப்பட்டன. 

ஏப்ரல் 1896 இல் 14 நாடுகறள உள்ளடக்கிய இந்ை விறளயாட்டுகளில் பங்மகற்ைனர். 

பண்றடய ஒலிம்பிக் மபாட்டிகளின் ைறுைலர்ச்ெியாக மபாட்டி விறளயாட்றட 

ஊக்குவிக்கும் பியர் டி கூகபர்டின் முயற்ெியின் மூலம் ெர்வமைெ ஒலிம்பிக் குழு (ஐஓெி) 

1894 ஜூன் 23 அன்று முறையாக நிறுவப்பட்டது. ஒன்பது மைெிய ஒலிம்பிக் குழுக்கள் 1948 

ஜூன் 23 அன்று முைல் ஒலிம்பிக் ைினத்றை ஏற்பாடு கெய்ைன. 

 

ஒலிம்பிக் ைின ஓட்டத்றை அறழக்கிைது 

 

மைெிய ஒலிம்பிக் குழுக்கள் (என்ஓெி) ஏற்பாடு கெய்ை ஜூன் ைாைத்ைில் நறடகபற்ை 

விறளயாட்டு நடவடிக்றககளில் கபருைளவில் பங்மகற்பறை ஊக்குவிக்கும் ெர்வமைெ 

ஒலிம்பிக் இயக்கம். 

 

அறனத்து கைிஷனுக்கான ஐ.ஓ.ெி ஸ்மபார்ட்ஸ் ஒலிம்பிக் மட ரன் கருத்றை 

அைிமுகப்படுத்ைியது, விறளயாட்டுத் ைிைறனப் கபாருட்படுத்ைாைல், உலகின் அறனத்து 

மூறலகளிலிருந்தும் ைற்றும் அறனத்து ைரப்பினரிடைிருந்தும் ஆண்கள், கபண்கள் 
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ைற்றும் குழந்றைகள் விறளயாட்டில் பங்மகற்பைற்கான நறடமுறைறய ஊக்குவிக்கும் 

மநாக்கத்துடன். 

 

COVID19 க்கு எைிராக சிகிச்றசயளிக்க சிப்கரைி றவரஸ் ைடுப்பு ைருந்து 

பைாடங்கப்பட்டது.  

 

ககாமரானா றவரஸ் பாைிக்கப்பட்ட மநாயாளிகளுக்கு ெிகிச்றெயளிக்க பார்ைா 

நிறுவனைான ெிப்லா லிைிகடட் “ெிப்மரைி” என்ை பிராண்ட் கபயருடன் கபாதுவான 

ைருந்றை அைிமுகப்படுத்ைியுள்ளது. (டி.ெி.ஜி.ஐ) அவெர ைற்றும் முறையற்ை ைருத்துவ 

மைறவகறள கருத்ைில் ககாண்டு விறரவான ஒப்புைல் கெயல்முறையின் ஒரு பகுைியாக 

நாட்டில் ைறடகெய்யப்பட்ட அவெரகால பயன்பாட்டிற்காக “ெிப்மரைி” றவரஸ் ைடுப்பு 

ைருந்துக்கு இந்ைிய ைருந்து கட்டுப்பாட்டு கஜனரல் ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

 

 ெந்மைகத்ைிற்கிடைான அல்லது ஆய்வகத்ைால் உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட COVID -19 ஊெி மூலம் 

ைருத்துவைறனயில் மெர்க்கப்பட்ட வயது வந்மைார் ைற்றும் குழந்றை மநாயாளிகளுக்கு 

ெிகிச்றெயளிக்க யு.எஸ்.எஃப்.டி.ஏவிடம் இருந்து “கரம்கடெிவிர்” கபாதுவான 

ஆன்டிறவரல் ைருந்து ைட்டுமை கபைப்பட்டுள்ளது. 

 

சிைப்பம்சங்கள்: 

 

கஹட்மடாமரா பார்ைா ைற்றும் ெிப்லா ஆகிய இரண்டும் இந்ைிய ைருந்ைியல் 

நிறுவனங்களான கரம்கடெிவிர் எனப்படும் அைன் 

கபாதுவான ைருத்துவத்ைிற்கான ஒப்புைறலப் கபற்றுள்ளன, 

மைலும் இந்ைியாவில் உற்பத்ைி ைற்றும் ெந்றைப்படுத்ைல் 

கைாடங்கின. 
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ெிப்லா இந்ைியாவில் ெிப்கரைி என்ை பிராண்ட் கபயருடன் இந்ை ைருந்றை 

அைிமுகப்படுத்ைினார் ைற்றும் அவெரகால பயன்பாட்டிற்கு டி.ெி.ஜி.ஐ யிடம் ஒப்புைல் 

கபற்ைார். ெிப்லா இதுவறர அைன் விறலகறள கவளியிடவில்றல. 

 

ெிப்லா நிர்வாக இயக்குநரும் உலகளாவிய ைறலறை நிர்வாக அைிகாரியுைான மவாஹ்ரா 

கூறுறகயில், “இந்ைியாவில் மநாயாளிகளுக்கு கரகைடிவிர் ககாண்டு வருவைற்கு கிலியட் 

உடனான வலுவான கூட்டாட்ெிறய ெிப்லா பாராட்டுகிைது. மகாவிட் -19 கைாற்றுமநாயால் 

பாைிக்கப்பட்டுள்ள ைில்லியன் கணக்கான உயிர்கறளக் காப்பாற்றுவைற்கான அறனத்து 

வழிகறளயும் ஆராய்வைில் நாங்கள் ஆழைாக முைலீடு கெய்யப்பட்டுள்மளாம், மைலும் 

இந்ை கவளியீடு அந்ை ைிறெயில் ஒரு குைிப்பிடத்ைக்க றைல்கல்லாகும். 

 

· கஹட்கடமரா குழுை நிறுவனங்களின் ைறலவர் பார்த்ைா ெரைி கரட்டி கூைினார்: 

“இந்ைியாவில் அைிகரித்து வரும் மகாவிட் -19 வழக்குகளின் கவளிச்ெத்ைில்,‘ மகாவிஃமபார் 

’(கரம்கடெிவிர்) ஒப்புைல் அைன் மநர்ைறையான ைருத்துவ விறளவுகறளக் கருத்ைில் 

ககாண்டு ஒரு விறளயாட்டு ைாற்ைியாக நிரூபிக்க முடியும். 

 

ஜூறல 10 ம் கைைி கைர்ைறல சிங்கப்பூர் நாடாளுைன்ைம் கறலத்ைது.  

 

இந்ை ஆண்டு எைிர்வரும் ஜூறல 10 ஆம் மைைி கபாதுத் மைர்ைறல நடத்துைாறு ெிங்கப்பூர் 

பிரைைர் லீ ஹ்ெியன் லூங் ைங்கள் ஜனாைிபைிக்கு கெய்ைிறய அனுப்பினார். லீ ஹ்ெீனின் 

அைிவிப்றபத் கைாடர்ந்து. நாட்டின் ஜனாைிபைி ஹலிைா 

யாமகாப் பாராளுைன்ை நியைனத்றை கறலத்துவிட்டார், 

அது ஜூன் 30 அன்று கைாடங்கும். எனமவ இந்ை மைர்ைல் 

COVID19 கவடிப்பின் ைத்ைியில் நறடகபை உள்ளது. 

 

ெிங்கப்பூர் பிரைைர் ஊடகங்களுக்கு உறரயாற்றுகிைார், 
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“இைற்கு ைாற்ைாக மகாவிட் -19 கைாற்றுமநாறயக் காத்ைிருங்கள். ஆனால் இந்ை 

அரொங்கத்ைின் பைவிக்காலம் அடுத்ை ஏப்ரல் ைாைத்ைில் முடிவறடவைற்கு முன்னர் 

கைாற்றுமநாய் முடிந்துவிடும் என்பைில் எங்களுக்கு எந்ை உத்ைரவாைமும் இல்றல. 

அைனால்ைான் இப்மபாது கபாதுத் மைர்ைறல நடத்ை முடிவு கெய்துள்மளன், ”என்று அவர் 

மைலும் கூைினார். 

 

முன்ைாைிரி வாகனம் ஏற்ைப்பட்ட யு.எல்.வி பைளிப்பான் பவட்டுக்கிளிறயக் 

கட்டுப்படுத்ை உருவாக்கப்பட்டது 

உபகரணங்கறள இைக்குைைி கெய்வைற்கான வரம்றபக் கடக்க, கவட்டுக்கிளிறயக் 

கட்டுப்படுத்ை மவளாண்றை, ஒத்துறழப்பு ைற்றும் 

விவொயிகள் நலத்துறை (டிஏெி & எஃப்.டபிள்யூ) 

முன்ைாைிரி வாகனம் கபாருத்ைப்பட்ட யு.எல்.வி 

கைளிப்பாறன உருவாக்கியுள்ளது. மைக் இன் இந்ைியா 

முன்முயற்ெியின் கீழ், கவட்டுக்கிளிறயக் கட்டுப்படுத்ை 

வாகனம் கபாருத்ைப்பட்ட யு.எல்.வி கைளிப்பாறன 

உள்நாட்டிமலமய உருவாக்குவைற்கான ெவாறல 

எடுத்துள்ளது. 

ராஜஸ்ைானில் நடத்ைப்பட்ட கைளிப்பானின் கவற்ைிகரைான மொைறன, மொைறன 

நடத்ைப்பட்ட ைாவட்டங்கள் அஜ்ைீர் ைற்றும் பிகாமனர். 

மவளாண் அறைச்ெின் கூற்றுப்படி, இது ஒரு கபரிய ைிருப்புமுறனயாக ைாறும், ஏகனனில் 

இது கவட்டுக்கிளி கட்டுப்பாட்டுக்கு ைிக முக்கியைான உபகரணங்கறள இைக்குைைி 

கெய்வைில் ைங்கியிருப்பறை முடிவுக்குக் ககாண்டுவரும். 
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பாறலவன கவட்டுக்கிளிறயக் கட்டுப்படுத்ை உலகில் ட்மரான்கறளப் பயன்படுத்ைிய 

முைல் நாடு என்ை கபருறைறய இந்ைியாவுக்கு உணவு ைற்றும் மவளாண்றை அறைப்பின் 

ஒரு பகுைி வாழ்த்ைியுள்ளது. 

மவளாண் அறைச்ெகம் கூறுறகயில், ஐக்கிய இராச்ெியத்றை அடிப்பறடயாகக் ககாண்ட 

M / s றைக்ரான் ஸ்ப்மரயர் இதுவறர இந்ைியாவுக்கு கைளிப்பான்கறள ஏற்ைிய 

வாகனங்களின் ஒமர ெப்றளயர். 60 றைக்ரான் ஏர் ஸ்ப்மரயர்கறள வாங்குவைற்கான 

உத்ைரவுகறள வழங்க அரொங்கத்ைிற்கு அனுைைி வழங்கப்பட்டுள்ளது, அவற்ைில் 15 

யூனிட்டுகள் பிப்ரவரியில் கபைப்பட்டன, ைீைமுள்ள 45 யூனிட்டுகள் ஒரு ைாைத்ைிற்குள் 

கபை எைிர்பார்க்கின்ைன. 

 

கராஹிங்கியாக்கள் பாதுகாப்பாக ைிரும்புவறை உறுைி பசய்வைற்கான ைீர்ைானத்றை 

யு.என்.எச்.ஆர்.சி ஏற்றுக்பகாண்டது. 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் ைனிை உரிறைகள் கவுன்ெில் (யு.என்.எச்.ஆர்.ெி) ைிங்களன்று 

ைியான்ைறர அறழக்கும் ைீர்ைானத்றை ஏற்றுக்ககாண்டது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெறபயின் ைனிை உரிறைகள் ெறப ைியான்ைர் அரொங்கத்ைிடம் 

ஊடகங்கள், சுயாைீன பார்றவயாளர்கள் ைற்றும் இராஜைந்ைிரப் பறடயினருக்கு நாட்றட 

முழுறையாக அணுக அனுைைிக்குைாறு அறழப்பு விடுத்ைது. 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் ைனிை உரிறைகள் கவுன்ெில் ைியான்ைர் 

அரசுக்கு ராறகன் ைாநிலத்ைில் விைிக்கப்பட்ட இறணய 

பணிநிறுத்ைத்றை நீக்க உத்ைரவிட்டது. 

 

யு.என்.எச்.ஆர்.ெி யின் ைீர்ைானம் ைியான்ைரில் இருந்து ைப்பி 

ஓடும் மராஹிங்கியா அகைிகளுக்கு பின்னணியில் 
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பங்களாமைஷ் அரசு மைற்ககாண்ட முயற்ெிகள் ைற்றும் ைனிை உரிறை ைீைல்கறள 

வாழ்த்ைியது. 

 

படல்லி அரசு வயதுக்குட்பட்டவர்களில் பசகராலாஜிகல் கணக்பகடுப்றப 

நடத்துகிைது 

 

கடல்லி ைாவட்டங்களில் வயதுக்குட்பட்ட 20000 மொைறனகள் குைித்து கெமராலாஜிகல் 

கணக்ககடுப்பு நடத்ை கடல்லி அரசு ைிட்டைிட்டுள்ளது. வி.மக பால் ைறலறையிலான 

என்ஐடிஐ அமயாக் குழுவின் பரிந்துறரகளின் படி கடல்லி சுகாைாரத் துறை இந்ை 

கணக்ககடுப்றப நிறுவியது. மைெிய ைறலநகரில் அைிகரித்து வரும் ககாமரானா றவரஸ் 

வழக்குகளுக்கு இறடமய, அறனத்து ைாவட்டங்களிலும் 

ைற்றும் அறனத்து வயைினரிடமும் ெீமராலாஜிகல் 

கணக்ககடுப்பு விறரவில் நடத்ைப்பட உள்ளது. 

உத்ைிமயாகபூர்வ உத்ைரவின்படி, மைெிய மநாய்களுக்கான 

கட்டுப்பாட்டு றையம் (என்.ெி.டி.ெி) கூட்டாக ஜூன் 27 முைல் 

ஜூறல 10 வறர நறடகபறும். புைன்கிழறை, கடல்லி ைிக 

மைாெைான பாைிப்புக்குள்ளான மும்றபறய முந்ைியுள்ளது. கெவ்வாய்க்கிழறை நகரில் 

அசுத்ைைான ைண்டலங்களின் எண்ணிக்றக 266 ஆக இருந்ைது. 

 

இரத்ைத்றை ஆர்டர் பசய்ய சுகாைார அறைச்சகம் eBloodServices ”பைாறபல் 

பயன்பாட்றட அைிமுகப்படுத்துகிைது 

 

ககாமரானா றவரஸ் கைாற்றுமநாய்களின் முக்கியைான 

மநரத்ைில், இரத்ைத்றை எளிைில் அணுகுவைற்காக, ைத்ைிய 

கெஞ்ெிலுறவ ெங்கம் (ஐ.ஆர்.ெி.எஸ்) உடன் இறணந்து, 
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ைத்ைிய சுகாைார அறைச்ெர் ஹர்ஷ் வர்ைன், “ஈ ப்ளூட் ெர்வெீஸ்” கைாறபல் பயன்பாட்றட 

அைிமுகப்படுத்ைினார். 

டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்ைன் “eBloodServices” கவளியடீ்டின் மபாது கூைினார். 

App இந்ை பயன்பாட்டின் மூலம், உங்கள் கைாறலமபெியில் இரத்ைத்ைின் கிறடக்கும் 

ைன்றை கைரியும். 

Mobile "இந்ை கைாறபல் பயன்பாட்டில் பைிவு கெய்வைன் மூலம் ஒருவர் நான்கு அலகுகள் 

வறர இரத்ைத்றை நாடலாம். 

Red இந்ைிய கெஞ்ெிலுறவ ெங்கத்ைின் இரத்ை வங்கிகள் அவர்களுக்காக 12 ைணி மநரம் 

வறர காத்ைிருக்கும். 

 

லா நினா இந்ை ஆண்டு பைன் கைற்கு மூன்சூனுக்கு 

சாைகைாக இருக்கும் என்று ஆஸ்ைிகரலிய வானிறல 

ஆய்வு கூறுகிைது. 

 

பசய்ைிகளில் லா நினா: 

 

மலைினா ைற்றும் எல் நினா - கைற்கு அறலவு (ENSO) 

ைற்றும் இந்ைிய கடல் இருமுறன (IOD) இரண்டுமை நடுநிறலயாக இருப்பைாக 

ஆஸ்ைிமரலிய வானிறல ஆய்வு றையம் (BOM) கணித்துள்ளது. இருப்பினும், 

கவப்பைண்டல பெிபிக் கடலில் குளிரூட்டல் கைாடர்கிைது, மைலும் கபரும்பாலான 

ைாைிரிகள் இந்ை குளிரூட்டல் வெந்ை காலத்ைின் துவக்கத்ைில் மலைினாவின் வாெலுக்கு 

அருகில் இருக்கும் என்று எைிர்பார்க்கின்ைன. இைன் விறளவாக, பணியகத்ைின் ENSO 

கண்மணாட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டில் லா நினா உருவாவைற்கு ைாைிவிட்டது 

 

எல்-நிமனா ெைர்ன் ஆஸிமலென் (ENSO) அவுட்லுக் லா நினா வாட்ெிற்கு 

உயர்த்ைப்பட்டுள்ளைாக ஆஸ்ைிமரலிய வானிறல ஆய்வு றையம் கணித்துள்ளது. இைன் 

கபாருள் எல் நிமனா-கைற்கு அறலவு ைற்மபாது நடுநிறலயாக இருக்கும்மபாது, கைற்கு 
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அறரக்மகாள வெந்ை காலத்ைில் லா நினா உருவாவைற்கான வாய்ப்பு சுைார் 50% ஆக 

அைிகரித்துள்ளது - இது ொைாரண ொத்ைியத்றை விட இரண்டு ைடங்கு அைிகம். 

 

இந்ை நிறல ைாற்ைம் கவப்பைண்டல பெிபிக் கபருங்கடலில் குளிர்ச்ெிறயத் கைாடர்ந்து 

வருகிைது ைற்றும் லா நினா வாெல்கறளக் குைிக்கும் காலநிறல ைாைிரிகளின் 

எண்ணிக்றகயின் அைிகரிப்பு வரும் ைாைங்களில் அறடயப்படலாம். 

 

ஒரு லா நினா வாட்ச் என்பது ஒரு லா நினா ஏற்படும் என்பைற்கு உத்ைரவாைம் அல்ல; இது 

ஒரு நிகழ்வின் வழக்கைான முன்மனாடிகள் ெில இடத்ைில் உள்ளன என்பைற்கான 

அைிகுைியாகும். கணக்ககடுக்கப்பட்ட காலநிறல ைாைிரிகள் பாைி, கைற்கு அறரக்மகாள 

வெந்ை காலத்ைில் ஒரு நிகழ்வு உருவாக வாய்ப்புள்ளது என்று கூறுகின்ைன. 

 

அடுத்ை பைிறனந்து நாட்களில் கவப்பைண்டல பெிபிக் முன்மனற்ைங்கறள பணியக 

காலநிறல ஆய்வாளர்கள் கைாடர்ந்து கண்காணிப்பார்கள். 

 

பருவைறழயின் முக்கியத்துவம் 

 

இந்ை ஆண்டு எைிர்பார்க்கப்படும் ைறழப்கபாழிவு 104% ஆக இருக்கும் என்று இந்ைிய 

வானிறல ஆய்வு றையம் கைரிவித்துள்ளது, இது நீண்ட காலைாக கெயல்படும் ெராெரி 

ைற்றும் ைறழக்காலங்களில் இந்ைியா 88cm ஆண்டு ைறழயுடன் உள்ளது. 

 

· மைலும், ைறழக்காலத்ைின் பிற்பகுைியில் மலொன மலைினா உருவாகும் என்று ஐஎம்டி 

கணித்துள்ளது. 

 

· ைற்மபாது, நாடு முழுவதும் 22% க்கும் அைிகைான ைறழறய இந்ைியா அனுபவிக்கிைது. 

மைலும், ஜூன் 1 முைல் ஜூன் 24 வறர இந்ைியாவின் ைத்ைிய பகுைியில் 59% ைறழ 

பைிவாகியுள்ளது. 
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· இது விவொயிகறளயும் ககாள்றக வகுப்பாளர்கறளயும் உற்ொகப்படுத்தும், ஏகனனில் 

இது ைற்கைாரு ொைறன அறுவறடக்கான வாய்ப்புகறள அைிகரிக்க விரும்புகிைது, 

மைலும் கபாருளாைாரத்ைின் ைற்ை துறைகளில் விவொய வளர்ச்ெிறய மைலும் 

மைம்படுத்தும். இது கபரும்பாலும் கைாற்றுமநாயால் பாைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

லா நினா விறளவு என்ைால் என்ன? 

 

லா நினா என்பது ஒரு பருவகால நிகழ்வு ஆகும், இது கிழக்கு ைற்றும் ைத்ைிய பெிபிக் 

பிராந்ைியங்களில் கடல் கவப்பநிறலயின் மைற்பரப்பில் உள்ள ொைாரண கடல் 

நீமராட்டங்கறள விட குளிரானது, கைன் அகைரிக்காவின் மைற்கு கடற்கறரயிலிருந்து 

பூைத்ைிய மரறகக்கு கநருக்கைான பகுைிகள். லா நினா உலகின் ெில பகுைிகளில் அைிக 

ைறழப்கபாழிறவ ஏற்படுத்துகிைது, ைற்ை பகுைிகளில் இது கடுறையான வைண்ட 

நிறலறய ஏற்படுத்துகிைது. 

 

கபாறைப்பபாருள் துஷ்பிரகயாகம் ைற்றும் சட்டவிகராை கடத்ைலுக்கு எைிரான 

சர்வகைச ைினத்ைிற்காக ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூன் 26 அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 

மபாறைப்கபாருள் பாவறன ைற்றும் ெட்டவிமராை கடத்ைலுக்கு எைிரான ெர்வமைெ நாளாக 

ஒவ்கவாரு ஜூன் 26 ஆம் மைைியும் விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்ை ஐக்கிய நாடுகள் ெறபயின் 

கபாதுச் ெறப அைிவித்ைது. டிெம்பர் 1987 முைல் நிறுவப்பட்ட 

ைீர்ைானத்ைின் மூலம் இந்ை நாள் 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

மபாறைப்கபாருள் ைற்றும் ெட்டவிமராை கடத்ைலுக்கு 

எைிராக ெர்வமைெ நாளுக்காக அனுெரிக்கப்படும் 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கான கருப்கபாருள் “ெிைந்ை கவனிப்புக்கான ெிைந்ை 
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அைிவு” உலக மபாறைப்கபாருள் பிரச்ெிறனறயப் புரிந்துககாள்வறை மைம்படுத்துவைன் 

அவெியத்றை வலியுறுத்துகிைது, இறைகயாட்டி, ெிைந்ை அைிவு அைன் எைிர்ப்றப 

எைிர்ககாள்ள அைிக ெர்வமைெ ஒத்துறழப்றப வளர்க்கும் சுகாைாரம், நிர்வாகம் ைற்றும் 

பாதுகாப்பு ஆகியவற்ைில் பாைிப்பு. 

 

உலக ைருந்து அைிக்றகயின்படி, 2018 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் கிட்டத்ைட்ட 269 

ைில்லியன் ைக்கள் மபாறைப்கபாருறளப் பயன்படுத்ைினர், இது 2009 ஐ விட 30 ெைவைீம் 

அைிகம். அமை மநரத்ைில் 35 ைில்லியன் ைக்கள் மபாறைப்கபாருள் கைாடர்பான 

மகாளாறுகளால் பாைிக்கப்படுகின்ைனர். 

 

2023 ஆம் ஆண்டில் விண்பவளியில் முைல் 

சுற்றுலாப்பயணிறய ரஷ்யா எடுக்கும் 

 

ரஷ்யாறவச் மெர்ந்ை எனர்ஜியா ஸ்மபஸ் கார்ப்பமரஷன் 2023 

ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலாப் பயணிகறள ெர்வமைெ விண்கவளி 

நிறலயத்ைிற்கு அறழத்துச் கெல்லும் விண்கவளி 

ொகெங்களுடன் ஒரு ஒப்பந்ைத்ைில் றககயழுத்ைிட்டுள்ளது. 

விண்கவளி ொகெக் கூட்டுத்ைாபனம் ஐக்கிய ைாநிலங்களில் அறைந்துள்ளது. 

 

அகைரிக்காவில் வழங்கப்பட்ட ஒரு ெிைப்பு பயிற்ெித் ைிட்டத்ைின் பின்னர், ஸ்மடஷனுக்கு 

ைனியார் பயணிகறள மைம்படுத்துவைற்காக நாொ ரிச்ெர்ட் பிரான்ெனின் விர்ஜின் மகலடிக் 

விண்கவளி சுற்றுலா நிறுவனத்துடன் ஒரு ஒப்பந்ைத்ைில் றககயழுத்ைிட்ட ெில 

நாட்களுக்குப் பிைகு இந்ை அைிவிப்பு வந்துள்ளது. 

 

ைீண்டும் பயன்படுத்ைக்கூடிய க்ரூ டிராகன் விண்கலத்ைில் விண்கவளி வரீர்கறள 

நிறலயத்ைிற்கு அறழத்து வருவைற்கான எமலான் ைஸ்க்கின் ஸ்மபஸ்எக்ஸ் கடந்ை 

ைாைம் மைற்ககாண்ட முைல் கவற்ைிகரைான பயணத்றையும் இது பின்பற்றுகிைது, இது 
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கிட்டத்ைட்ட ஒரு ைொப்ை கால ரஷ்யாறவ ைனிைர்கறள சுற்றுப்பாறையில் நிறுத்துவைில் 

ஏகமபாக உரிறைறய றவத்ைிருக்கிைது. 

 

ைார்ச் ைாைத்ைில், ைி ஸ்மபஸ்எக்ஸ் ஒரு அகைரிக்க விண்கவளி நிறுவனம் கறடெி 

அணிவகுப்பில் அடுத்ை ஆண்டு மூன்று மபருக்கு சுற்றுலா பயணத்றை அைிவித்ைது, குழு 

டிராகனின் கப்பலில். 

 

COVID19 இன் கபாது ைிரும்பி வந்ை புலம்பபயர்ந்ை பைாழிலாளர்களுக்கு 1.25 ககாடி 

கவறலவாய்ப்புகறள வழங்க பிரைைர் கைாடி உ.பி.யில் 

ஆத்ைா நிர்பர் அபியான் பைாடங்கினார். 

 

இந்ை கைாற்றுமநாயான COVID19 இன் மபாது மவறல இழந்ை 

1.25 மகாடி ைிரும்பிய புலம்கபயர்ந்ை கைாழிலாளர்கறள 

வழங்குவைற்காக பிரைைர் மைாடி உத்ைரபிரமைெ 

ைாநிலத்ைில் ஆத்ைா நிர்பர் அபியறன 

அைிமுகப்படுத்ைியுள்ளார், மைலும் பிரச்ொரத்ைில் 

உத்ைரபிரமைெ முைல்வர் மயாகி ஆைித்யநாத் கைய்நிகர் 

ெந்ைிப்பின் மபாது கலந்து ககாண்டார். 

 

ஆத்ைா நிர்பர் அபியனின் சிைப்பம்சங்கள் 

 

• ஆத்ைா நிர்பர் அபியான் புலம்கபயர்ந்ை கைாழிலாளர்களுக்கு மவறலவாய்ப்பு 

வழங்குவைற்கான 125 நாள் பிரச்ொரத்ைில் கவனம் கெலுத்துகிைார், உள்ளூர் 

கைாழில்முறனமவாறர ஊக்குவிப்பார், கைாழில்துறை ெங்கங்கள் ைற்றும் பிை 

அறைப்புகளுடன் கூட்டாண்றைகறள உருவாக்குகிைார், உத்ைரப்பிரமைெத்ைில் 

மவறலவாய்ப்பு எைிர்ப்றப உருவாக்குகிைார், நாடு விைித்ை பூட்டின் மபாது மவறல 

இழந்ைவர். 
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பூட்டப்பட்டறைத் கைாடர்ந்து நாடு ைிரும்பிய 30 லட்ெம் புலம்கபயர்ந்மைார் அடங்கிய 

உத்ைரப்பிரமைெத்ைின் 31 ைாவட்டங்கறள உள்ளடக்கும் வறகயில் இந்ை பிரச்ொரம் 

கெயல்படுத்ைப்படும். 

 

ஆறு கரிப் கல்யாண் மராஜ்கர் அபியனின் ஒரு பகுைியாக இது மைற்ககாள்ளப்படும், 

நாட்டின் ஆறு ைாநிலங்களில் 116 ைாவட்டங்களுக்கு ஜூன் 20 அன்று பிரைைர் 

கைாடங்கினார். 

 

ககார்டன் நகயா கயாஜனாவின் கபாது சத்ைஸீ்கர் முைல்வர் விவசாயிகளிடைிருந்து 

ைாட்டு சாணத்றை வாங்கத் பைாடங்கினார் 

 

ெத்ைீஸ்கர் முைலறைச்ெர் பூமபஷ் பாமகல் மகார்டன் நிமயா 

மயாஜனாவின் மபாது கால்நறட 

உரிறையாளர்களிடைிருந்து ைாட்டு ொணத்றை 

வாங்குைாறு அைிவித்ைார். இந்ை முயற்ெி நிைி ஆர்வமுள்ள 

கால்நறட உரிறையாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் ைற்றும் 

ைாநிலத்றை "கால்நறட வளர்ப்பு வணிக ரீைியாக 

லாபகரைானைாக" ைாற்றுவைற்கும், கால்நறடகள் ைிைந்ை மைய்ச்ெறலத் ைடுப்பைற்கும், 

ொறலகளில் ைவைான விலங்குகளின் பிரச்ெிறனறயத் ைீர்ப்பைற்கும், சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பிற்கும் உைவும். கால்நறட வளர்ப்றப ஊக்குவிப்பைற்கும், ைாநிலத்ைில் 

இலாபகரைான நறடமுறையாக ைாற்றுவைற்கும் இந்ை ைிட்டம் கைாடங்கப்பட்டு 

வருவைாக முைல்வர் பூமபஷ் பாமகல் கைரிவித்ைார். 

 

மைலும், விவொயிகளிடைிருந்தும், கால்நறட உரிறையாளர்களிடைிருந்தும் கபைப்பட்ட 

ஆமலாெறனயின் மபரில் கலந்துறரயாடிய பின்னர், மவளாண்றை ைற்றும் 

நீர்வளத்துறை அறைச்ெர் ரவநீ்ைிர ெ ou மப ைறலறையிலான அறைச்ெரறவயின் ஐந்து 
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மபர் ககாண்ட துறணக்குழு எட்டு நாட்களுக்குள் ைாட்டு ொணம் ககாள்முைல் விகிைத்றை 

முடிவு கெய்யும் என்று கெஃப் அறைச்ெர் பூமபஷ் பாமகல் கைரிவித்ைார். , ைாட்டிறைச்ெி 

ஆபமரட்டர்கள் ைற்றும் புத்ைிஜவீிகள். 

 

சத்ைீஸ்கரில் இந்ைத் ைிட்டத்றைத் பைாடங்குவைன் நன்றைகள் என்ன ? 

 

ைண்புழு உரங்கள் வழக்கைாக ைாட்டு ொணத்ைிலிருந்து உற்பத்ைி கெய்யப்படுகின்ைன, 

மைலும் ைாநிலத்ைில் இந்ை ககாள்முைல் விவொயிகள் ைற்றும் வனத்துறை, 

மவளாண்றை, மைாட்டக்கறல ைற்றும் நகர்ப்புை நிர்வாகத் துறை ஆகியவற்ைின் மைாட்டத் 

மைறவகறள பூர்த்ைி கெய்வைற்காக கூட்டுைவு ெங்கங்கள் மூலம் விற்கப்படும். ைாட்டு 

ொணத்றை ககாள்முைல் கெய்வைற்கான முன்முயற்ெியும் ைாடு வளர்ப்றப 

ொத்ைியைாக்கும். 

 

கபாக்கில் 1124 பைகாவாட் ைின் ைிட்டத்றை நிர்ைாணிப்பைற்கான ஒரு ஒப்பந்ைத்ைில் 

சனீா பாகிஸ்ைானுடன் றகபயழுத்ைிட்டது 

 

  பாகிஸ்ைான் ஆக்கிரைிப்பு காஷ்ைீருக்கு உள்ளறைக்கப்பட்ட பாக்கிஸ்ைானுக்கும் 

ெீனாவுக்கும் இறடமய மகாஹலா நீர் ைின் ைிட்டம் றககயழுத்ைானது. 

ஜலீம் நைியில் மகாஹலா றஹட்ரா என அறழக்கப்படும் 1124 கைகாவாட் ைின் 

ைிட்டத்றை ெீனாவும் பாகிஸ்ைானும் கெயல்படுத்தும் 

ெீனாவின் கீழ், பாகிஸ்ைான் கபாருளாைார ைாழ்வாரம் 

(ெிபிஇெி) கட்டறைப்பானது மகாஹலா ைற்றும் ஜலீம் 

ஆற்ைில் அறைந்துள்ள மகாஹலா அறணக்கு அருகில் ஒரு 

நீர்ைின் ைிட்டத்றை உருவாக்க முன்கைாழியப்பட்டது. 

எரிெக்ைி அறைச்ெர் உைர் அயூப் ைறலறையிலான ைனியார் 

ைின் ைற்றும் உள்கட்டறைப்பு வாரியத்ைின் (பிபிஐபி) 127 
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வது கூட்டத்ைில் மகாஹலா நீர் ைின் ைிட்டங்கள் உறுைி கெய்யப்பட்டுள்ளன. 

இந்ை ைிட்டம் ஜலீம் நைியில் கட்டப்படும் ைற்றும் பாக்கிஸ்ைானில் நுகர்மவாருக்கு 

ஆண்டுமைாறும் ஐந்து பில்லியனுக்கும் அைிகைான யூனிட் சுத்ைைான ைற்றும் குறைந்ை 

கட்டண ைின்ொரத்றை வழங்குவறை மநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

COVID19 சிகிச்றசயில் சுகாைார அறைச்சகம் படக்ஸாபைைாகசாறன கசர்க்கிைது 

 

COVID19 மநாயாளிகளுக்கான கநைிமுறைகளின் ெிகிச்றெயில் இந்ைிய அரசு 

ைாற்ைங்கறளச் கெய்துள்ளது, கபாதுவாக பயன்படுத்ைப்படும் “கடக்ஸாகைைாமொன்” 

எனப்படும் ஸ்டீராய்றட ைிைைான ைற்றும் கடுறையான மநாய்களின் நிறலகளில் 

அனுைைிக்கிைது என்று ைத்ைிய சுகாைார அறைச்ெகம் 

கைரிவித்துள்ளது. 

ஆக்ஸ்மபார்டு பல்கறலக்கழகத்ைின் ெைீபத்ைிய 

மொைறனகளில் SARS மகாவ் 2 றவரஸின் கடுறையான 

மநாயாளிகளுக்கு மைம்பட்ட உயிர்வாழ்றவக் காட்டும் 

முைல் ைருந்து கடக்ஸாகைைாமொன் ஆகும். 

ைிருத்ைப்பட்ட 'மகாவிட் -19 க்கான ைருத்துவ மைலாண்றை கநைிமுறைகள்' படி, ஏற்கனமவ 

நுறரயீரல் கைாற்றுமநாய்களுக்கு ெிகிச்றெயளிக்கப் பயன்படுத்ைப்படும் 

கடக்ஸாகைைாமொன், அைன் அழற்ெி எைிர்ப்பு ைற்றும் மநாகயைிர்ப்புத் ைடுப்பு 

விறளவுகளுக்கான பரந்ை அளவிலான நிறலறைகறளத் ைவிர, ஏற்கனமவ இருந்ை 

கைத்ைில்ல்பிகரட்னிமொமலானுக்கு ைாற்ைாகப் பயன்படுத்ைலாம். ெிகிச்றெ 

வழிகாட்டுைல்கள். 
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படல்லி அரசு 20,000 கபர் பகாண்ட ைாநிலம் முழுவதும் 

பசகரா சர்கவ நடத்துகிைது 

 

ைத்ைிய சுகாைார அறைச்ெகத்ைின் கீழ் உள்ள மநாய்கறளக் 

கட்டுப்படுத்துவைற்கான மைெிய றையம் ைற்றும் ைில்லி 

அரசு இறணந்து கடல்லி பிராந்ைியத்ைில் 18 

வயைிற்குட்பட்ட இறளஞர்களுக்கு அவ்வப்மபாது 20,000 வடீுகளில் கணக்ககடுப்றப 

நடத்துகின்ைன. 

  ஜூன் 27 முைல் 2020 ஜூறல 10 வறர கடல்லி முழுவதும் மகாவிட் -19 ஐ ஏற்படுத்தும் 

ொர்ஸ்-மகாவ் -2 றவரஸுக்கு குடியிருப்பாளர்களின் கடந்ைகால கவளிப்பாட்றடக் 

கண்டைிய ஆன்டிபாடி அடிப்பறடயிலான இரத்ை பரிமொைறனகளில் கெமரா ெர்மவ 

கவனம் கெலுத்தும். 

ககாமரானா றவரஸால் பிராந்ைியத்ைில் பாைிக்கப்பட்ட மநாயாளிகளின் 

எண்ணிக்றகறயக் கண்டுபிடிப்பது கெமரா கணக்ககடுப்பின் மநாக்கம். 

முைல்வர் அரவிந்த் ககஜ்ரிவால், உள்துறை அறைச்ெர் அைித்ஷா ைற்றும் சுகாைார 

அறைச்ெர் ஹர்ஷ் வர்ைன் ஆகிமயார் கலந்து ககாண்ட கூட்டத்ைில் ைாநிலம் முழுவதும் 

நடத்ை கெமராெர்விறய கடல்லி அரசு ைிட்டைிட்டுள்ளது. 

 

29 ஜூன் கைசிய புள்ளிவிவர ைினைாக பகாண்டாடப்படுகிைது 

 

சுைந்ைிரத்ைிற்குப் பிந்றைய ெகாப்ைத்ைில் கபாருளாைார 

ைிட்டைிடல் ைற்றும் புள்ளிவிவர மைம்பாட்டுத் துறையில் 

அவரது ெிைந்ை கைாழில்முறைறயக் குைிக்கும் வறகயில் 

“மபராெிரியர் பிரொந்ைா ெந்ைிர ைஹலாமனாபிஸின்” பிைந்ை 

நாறள நிறனவுகூரும் வறகயில் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 29 

ஆம் மைைி மைெிய புள்ளிவிவர நாள் அனுெரிக்கப்படுகிைது. 
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மைெிய வளர்ச்ெியில் உத்ைிமயாகபூர்வ புள்ளிவிவரங்களின் முக்கியத்துவத்றை 

எடுத்துக்காட்டுவைற்காக கருத்ைரங்குகள், கலந்துறரயாடல்கள் ைற்றும் மபாட்டிகறள 

நடத்துவைன் மூலம் இந்ை நாள் ககாண்டாடப்படுகிைது. 103 நாடுகள் ஒரு மைெிய 

புள்ளிவிவர ைினத்றை ககாண்டாடுகின்ைன. 

 

இது அக்மடாபர் 20, 2010 அன்று உலகளவில் முைன்முைலில் ககாண்டாடப்பட்டது, இது 

ஐக்கிய நாடுகளின் புள்ளிவிவர ஆறணயத்ைால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ெர்வமைெ நாள். 

இது ஒவ்கவாரு ஐந்து வருடங்களுக்கும் ஒரு முறை கவனிக்கப்படும். 

 

 

ைலிவு வடீ்டுவசைிக்கான அணுகறல அைிகரிக்க ைைிழக 

அரசு ைற்றும் உலக வங்கி றகபயழுத்ைிடும் ஒப்பந்ைம். 

 

முைல் 200 ைில்லியன் டாலர் ைைிப்புள்ள இரண்டு 

ைிட்டங்களுக்கும், 50 ைில்லியன் டாலர் ைைிப்புள்ள 

ைைிழ்நாடு வடீ்டுவெைி ைற்றும் வாழ்விட மைம்பாட்டுத் 

ைிட்டத்ைிற்கும் இந்ை ஒப்பந்ைம் றககயழுத்ைானது. 

 

இந்ைிய அரசு, ைைிழக அரசு, ைற்றும் உலக வங்கியின் குழு, புனரறைப்பு ைற்றும் 

மைம்பாட்டுக்கான ெர்வமைெ வங்கி (ஐபிஆர்டி) ஆகியவற்ைால் ைாநிலத்ைின் வடீ்டுத் துறை 

ககாள்றககள், நிறுவனங்கள் ைற்றும் ஒழுங்குமுறைகறள வலுப்படுத்ை இந்ை இரண்டு 

ைிட்டங்களும் றககயழுத்ைிடப்பட்டுள்ளன. 

 

புைிைாக உருவாக்கப்பட்ட ைைிழ்நாடு ைங்குைிடம் நிைிக்கு (டி.என்.எஸ்.எஃப்) 35 ைில்லியன் 

டாலர் நிைி பங்களிப்பு வழங்கப்படும், இது இந்ைியாவில் வடீ்டு நிைி கைாடர்பான 

கண்டுபிடிப்புகளின் ஒரு பகுைியாகும். 
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கிட்டத்ைட்ட, நகர்ப்புைங்களில் வெிக்கும் ைைிழ்நாட்டின் ைக்கள்கைாறகயில் பாைி இது 2030 

ஆம் ஆண்டில் 63 ெைவைீத்றை உயர்த்தும் என்று எைிர்பார்க்கப்படுகிைது, மைலும் மெரி 

பகுைிகளில் வாழும் ைக்கள் 6 ைில்லியனாக ைைிப்பிடப்படுகிைார்கள், இது ைாநில ைக்கள் 

கைாறகயில் 16.6 ெைவைீத்றை குைிக்கிைது. 

 

ைைிழ்நாட்டில் குறைந்ை வருைானம் உறடயவர்களின் ெிைந்ை வடீ்டுவெைி ைற்றும் 

அவர்களின் வாழ்க்றக நிறலறய மைம்படுத்ை இந்ை ைிட்டங்களின் மநாக்கம். 

 

துஷார் கைத்ைாறவ பசாலிசிட்டர் பஜனரலாக இந்ைிய அரசு ைீண்டும் நியைிக்கிைது, 

கக.கக. அட்டர்னி பஜனரலாக கவணுககாபால். 

 

ைத்ைிய அறைச்ெரறவயின் நியைனக் குழு 

உச்ெநீைிைன்ைத்ைிற்கான அைன் ெட்ட அைிகாரிகளிறடமய 

கபரும் ைாற்ைங்கறளச் கெய்துள்ளது, மூத்ை வழக்கைிஞர் 

துஷார் மைத்ைாறவ ைீண்டும் கொலிெிட்டர் கஜனரலாக 

மூன்று ஆண்டு காலத்ைிற்கு ைீண்டும் நியைிக்க ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. மூத்ை வழக்கைிஞர் மக.மக. மவணுமகாபால் 

ஒரு வருட காலத்ைிற்கு இந்ைியாவுக்கான அட்டர்னி கஜனரல் பைவிக்கு ைீண்டும் 

நியைிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

நியைனக் குழு, விக்ரம்ஜித் பானர்ஜி, அைன் மலகி, ைாைவி ைிவான், மக.எம். நடராஜ், ைற்றும் 

ெஞ்ெய் கஜயின் ஆகிமயார் உச்ெ நீைிைன்ைத்ைின் கூடுைல் கொலிெிட்டர் கஜனரலாக 

(ஏ.எஸ்.ஜி) வரவிருக்கும் 3 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது புைிய உத்ைரவு நறடகபறும் வறர 

ைீண்டும் நியைிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
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மைலைிக நியைனங்கள் என்னகவன்ைால், உச்ெநீைிைன்ைத்ைிற்கான ஏ.எஸ்.ஜி.க்கள் 3 வருட 

காலத்ைிற்கு. அவர்கள் பல்பரீ் ெிங், சூர்யபிரகாஷ் வி.ராஜு, ஏ.என். கவங்கடராைன், கஜயந்த் 

மக.சுத், ஐஸ்வர்யா பாட்டி, ைற்றும் ரூபிந்ைர் ெிங் சூரி. 

 

இந்ை குழு மூன்று ஆண்டு காலத்ைிற்கு உயர் நீைிைன்ைங்களுக்கான ஐந்து கூடுைல் 

கொலிெிட்டர் கஜனரல்களாக (ஏ.எஸ்.ஜி) நியைிக்கப்பட்டுள்ளது: கல்கத்ைா 

உயர்நீைிைன்ைத்ைிற்கான கயஸ்கடொர்ட் ஜஹாங்கிர் ைஸ்தூர், கடல்லி உயர் 

நீைிைன்ைத்ைிற்கு மெைன் ெர்ைா, கைட்ராஸ் உயர் நீைிைன்ைத்ைிற்கு ஆர்.ெங்கரநாராயணன், 

டாக்டர் பாட்னா உயர்நீைிைன்ைத்ைிற்கு கிருஷ்ணா நந்ைன் ெிங் ைற்றும் குஜராத் உயர் 

நீைிைன்ைத்ைிற்கு மைவாங் கிரிஷ் வியாஸ். 

 

ைிைத்ைல் 2.0: அரசாங்கத்ைின் வழிகாட்டுைல்கள் ைற்றும் 

விைிகள் 

 

ைிைக்க 2.0 - க்கான வழிகாட்டுைல்கறள ைத்ைிய உள்துறை 

அறைச்ெகம் அைிவித்துள்ளது. 

இரவு 9 முைல் 5 ைணி வறர பைிலாக இரவு 10 ைணி முைல் 

காறல 5 ைணி வறர புைிய ஊரடங்கு உத்ைரவு மநரம், எனமவ கபாதுைக்கள் இந்ை 

மநரத்ைில் கெல்ல அனுைைிக்க ைாட்டார்கள் 

கறடகள் ஒரு மநரத்ைில் 5 க்கும் மைற்பட்ட நபர்கறளக் ககாண்டிருக்க 

அனுைைிக்கப்படுகின்ைன, இருப்பினும் அது அவர்களின் அளவு ைற்றும் உடல் தூரத்றை 

உறுைி கெய்யும் ைிைறனப் கபாறுத்ைது. 

உள்நாட்டு விைானங்கள் ைற்றும் பயணிகள் ரயில்கள் நாட்டில் குறைந்ை அளவில் இயக்க 

அனுைைிக்கப்படுகின்ைன. 
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கைட்மரா ரயில் மெறவகள், ெினிைா அரங்குகள், ஜிம்கள், நீச்ெல் குளங்கள், 

கபாழுதுமபாக்கு பூங்காக்கள், ைிமயட்டர்கள், பார்கள், ஆடிட்மடாரியங்கள், ெட்டெறப 

அரங்குகள் ைற்றும் இமை மபான்ை இடங்கள் அரொங்கத்ைின் அடுத்ை உத்ைரவு வரும் வறர 

கைாடர்ந்து மூடப்படும், 

பூட்டுைல் 2.0 பற்ைிய கூடுைல் வழிகாட்டுைல்களுக்கு, உள்துறை அறைச்ெகத்ைின் 

அைிகாரப்பூர்வ ைளத்றைப் பார்றவயிடவும். 

 

இந்ைியாவில் 59 சனீ பைாறபல் விண்ணப்பங்கறள ைத்ைிய அரசு ைறட பசய்ைது. 

 

ஐஓஎஸ் ைற்றும் ஆண்ட்ராய்டு இயங்குைளங்களில் 

கிறடக்கும் 59 சனீ பைாறபல் பயன்பாடுகறள இந்ைிய 

அரசு ைறட பசய்துள்ளது, இைில் ைிகவும் பிரபலைான 

டிக்கடாக், கஷர்இட் யுசி உலாவி, ககம் ஸ்ககனர், 

பவச்சாட் கபான்ைறவ அடங்கும், அறவ நாட்டின் 

இறையாண்றை, ஒருறைப்பாடு ைற்றும் பாதுகாப்பிற்கு 

பாரபட்சைற்ைறவ என்று கூைி. ைகவல் பைாழில்நுட்பச் 

சட்டத்ைின் 69A இன் கீழ் சனீ பைாறபல் பயன்பாட்டின் பயன்பாட்றட ைகவல் 

பைாழில்நுட்ப அறைச்சகம் ைறட பசய்துள்ளது. 

ைின்னணு ைற்றும் ைகவல் பைாழில்நுட்ப அறைச்சகம் (MeitY) கூறுகிைது, சில 

பைாறபல் பயன்பாடுகறள இந்ைியாவுக்கு பவளிகய உள்ள கசறவயகங்களுக்கு 

அங்கீகாரைற்ை முறையில் ைிருடி ைறைமுகைாக அனுப்பியைாக புகார்கள் வந்ைன. 
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COVID19 கநாயாளிகளுக்கு ைகாராஷ்டிரா அரசாங்கம் 

உலகின் ைிகப்பபரிய சுறுசுறுப்பான பிளாஸ்ைா 

கசாைறனறய அறைத்ைது: ைிட்ட பிளாட்டினா. 

 

ைகாராஷ்டிர முைலறைச்சர் உத்ைவ் ைாக்ககர உலகின் 

ைிகப்பபரிய சுறுசுறுப்பான பிளாஸ்ைா சிகிச்றச 

பரிகசாைறனறய 500 COVID19 கநாயாளிகளின் உயிறரக் காப்பாற்ை முைலறைச்சரின் 

பராைரிப்பு நிைியிலிருந்து 16.85 ககாடி ரூபாய். 

 

“பிளாட்டினா” என்று அறழக்கப்படும் இந்ை ைிட்டம் உலகின் ைிகப்பபரிய 

சுறுசுறுப்பான பிளாஸ்ைா பைரபி ைற்றும் கசாைறன ைிட்டைாகும். இந்ை ைிட்டம் 

சுைார் 500 முக்கியைான ககாவிட் 19 கநாயாளிகளின் உயிறரக் காப்பாற்றுவறை 

கநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. ைருத்துவ கல்வி ைற்றும் ைருந்துகள் துறையின் கீழ், 

17 ைருத்துவக் கல்லூரிகள் ைற்றும் நான்கு பி.எம்.சி மும்றபயில் இயங்கும் 

கல்லூரிகறள இந்ை கசாைறனயில் பயன்படுத்ை ைிட்டைிட்டுள்ளன என்று அந்ை 

அைிகாரி பைரிவித்ைார். 

 

COVID19 இன் அறனத்து பாைிக்கப்பட்ட கநாயாளிகளும் 200 ைில்லி சுறுசுறுப்பான 

பிளாஸ்ைாறவ இரண்டு கடாஸ் இலவசைாகப் பபறுவார்கள் என்று அந்ை அைிகாரி 

கூைினார். 

ைகாராஷ்டிராவின் முைலறைச்சர் உத்ைவ் ைாக்ககரவின் ைகன், அறைச்சர் ஆைித்யா 

ைாக்ககர கூறுறகயில், இந்ை ைிட்டம் நாட்டின் ைிக கைாசைான பாைிப்புக்குள்ளான 

ைாநிலத்ைிற்கு இந்ை சிகிச்றசக்கான உள்கட்டறைப்றப உருவாக்க உைவும். 
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30 ஜூன் சர்வகைச சிறுககாள் நாள் 

 

விழிப்புணர்றவ உருவாக்குவைற்கும், ெிறுமகாள்கறளப் 

பற்ைி ைக்களுக்குக் கற்பிப்பைற்கும் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 

ஜூன் 30 அன்று ககாண்டாடப்படும் ஒரு ெர்வமைெ நாள் 

ெிறுமகாள் ைினம். மைலும், 1908 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் 

மைைி நடந்ை றெபரீியன் துங்குஸ்கா நிகழ்றவ நிறனவுகூரும் வறகயில் இந்ை 

ஆண்டுவிழா அனுெரிக்கப்பட்டது, துங்குஸ்கா நிகழ்வு பூைியின் ைீது ஒரு பாரிய ெிறுமகாள் 

ைாக்குைல் ஆகும், இது பூைியின் மைற்பரப்பில் பள்ளங்கறள உருவாக்குகிைது. 

 

பூைியின் மைற்பரப்பில் ஒரு ெிறுமகாள் ைாக்கி, பள்ளங்கறள உருவாக்கியைன் விறளவாக 

உலகில் பல ஏரிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, ைகாராஷ்டிராவில் உள்ள மலானார் ஏரி, 

ெைீபத்ைில் ஒமர இரவில் 'இளஞ்ெிவப்பு நிைைாக ைாறுகிைது' என்ை கெய்ைியில் 

கவளிவந்ைது, இது ஒரு ெிறுமகாள் ைாக்கத்ைால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பள்ளம் ஏரி ஆகும். 

நாொவின் மலண்ட்ொட் 8 'பிங்க்' ஏரிறயக் றகப்பற்ைியது. 

 


