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அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்பம் 

மு ல் உலக சூரிய த ாழில்நுட்ப உச்சி மாநாடு 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

ெர்வதேெ சூரிய கூட்டணி (ISA) முேல் உலக சூரிய 

சேொழில்நுட்ப உச்ெி மொநொட்டட 2020 செப்டம்பர் 8 ஆம் தேேி 
ஒரு சமய்நிகர் தமடடயில் ஏற்பொடு செய்ய உள்ளது. ேிரு. 

நதேந்ேிே தமொடி சேொடக்க உடேடய நிகழ்த்துவொர். 

முேல் உலக சூரிய சேொழில்நுட்ப உச்ெி மொநொட்டின் முக்கிய தநொக்கம், நவனீ 

சேொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அடுத்ே ேடலமுடை சேொழில்நுட்பங்கள் குைித்து 

கவனத்டே ஈர்ப்பேொகும். 

 உலக சூரிய சேொழில்நுட்ப உச்ெி மொநொடு என்பது விஞ்ஞொனிகள், 

சபொைியியலொளர்கள் மற்றும் உறுப்பு நொடுகடள ஒன்ைிடணத்து ெவொல்கடளப் 

பற்ைி ெிந்ேிக்க டவக்கும் முயற்ெியொகும். 

தெொலொர் எனர்ஜி, ஐ தஜொஸ் குைித்ே ISA இேடழ ஐஎஸ்ஏ சவளியிடும் என்று 

எேிர்பொர்க்கப்படுகிைது, இது உலசகங்கிலும் உள்ள எழுத்ேொளர்கள் சூரிய ஆற்ைல் 

குைித்ே ேங்கள் கட்டுடேகடள சவளியிட உேவும். 

ெர்வதேெ சூரிய கூட்டணி (ISA) என்பது நவம்பர் 2015 இல் நடந்ே கொலநிடல 

மொற்ைம் சேொடர்பொன பொரிஸ் கூட்டத்ேின் ஒரு பகுேியொக இந்ேியொ மற்றும் 

பிேொன்ஸ் அடமத்ே சூரிய ஒளி நிடைந்ே நொடுகளின் கூட்டணியொகும். 

விஞ்ஞொன ஆேொய்ச்ெி மற்றும் தமம்பொட்டு உலகில் இருந்து உயர்மட்ட 

பிேமுகர்கள் மற்றும் ேடலடம நிர்வொக அேிகொரியின் மொநொடு குடைந்ே விடல, 

புதுடமயொன மற்றும் மலிவு சூரிய சேொழில்நுட்பங்கள் குைித்ே விவொேங்களின் 

சேொனிடய அடமக்கும். 
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ஜம்மு-காஷ்மீரில் மு ன்மு லில் கஞ்சா மருந்து 

 ிட்டம் 

முக்கிய புள்ளிகள் 

பிேேம மந்ேிரி அலுவலகத்ேிற்கொன அடமச்ெர் இது ஜம்மு-

கொஷ்மீரில் முேல் சபரிய அந்நிய முேலீடு ஆகும், இது 

ஒரு யூனியன் பிேதேெமொக மொைியது. 

முேல் கஞ்ெொ மருந்து ஜம்மு-கொஷ்மீர் மற்றும் கதனடிய ஒத்துடழப்பில் 

அடமக்கப்படும் என்று ஜிதேந்ேிே ெிங் கூைினொர். 

புற்றுதநொய், நீரிழிவு தபொன்ைவற்றுக்கொன வலி-மருந்து மருந்டே ேயொரிப்பேில் 

ெிைப்பு அனுமேி சபை தவண்டியிருந்ேது, மருந்து ஆடல மற்ை நொடுகளுக்கும் 

ஏற்றுமேி செய்யலொம். 

ஜம்மு-கொஷ்மீருக்கு அருகிலுள்ள கத்துவொவில் வட இந்ேியொவின் முேல் 

பதயொசடக் சேொழில்துடை பூங்கொவின் அேெியலடமப்டப ெிங் மேிப்பொய்வு 

செய்ேொர். தவறு ெில ேிட்டங்களும் அைிவியல் மற்றும் சேொழில்துடை ஆேொய்ச்ெி 
கவுன்ெில் (SCIR) மூலம் அடமக்கப்பட்டுள்ளன 

AIIMS  2019 இன் படி, இந்ேியொவில் சபொருள் பயன்பொட்டின் அளவு குைித்ே அைிக்டக 

சுமொர் 5 தகொடி இந்ேியர்கள் கஞ்ெொடவப் பயன்படுத்துகின்ைனர். இந்ேியொவில் 

மிகவும் துஷ்பிேதயொகம் செய்யப்படும் சபொருள் ஆல்கஹொல். 

பஞ்ெொப், அெொம், ஹரியொனொ, சடல்லி, மணிப்பூர், மிதெொேம், ெிக்கிம் மற்றும் 

உத்ேேபிேதேெம் ஆகியடவ பேவலொகப் பயன்படுத்துகின்ைன. 

இந்ே ேிட்டம் சபொருளொேொே வளர்ச்ெிடயயும் ஒரு ேேமொன ஏற்றுமேி 
ேிட்டத்டேயும் ஊக்குவிக்கும். 

சுமொர் 10.5 ஏக்கர் பேப்பளவில், பதயொசடக் சேொழில்துடை பூங்கொவின் நன்டம 

அண்டட மொநிலங்களொன பஞ்ெொப் மற்றும் இமொச்ெல பிேதேெத்ேிற்கு கிடடக்கும். 
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ஆக்ஸ்தபார்டு-தகாதரானா  டுப்பூசி தசா லனகள் 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

அஸ்ட்ேொ சஜசனகொ ஆக்ஸ்தபொர்டு சகொதேொனொ டவேஸ் ேடுப்பூெி, AZD1222 க்கொன 

மருத்துவ பரிதெொேடனகள் இங்கிலொந்ேில் மீண்டும் 

சேொடங்கப்பட்டுள்ளன, மருந்துகள் சுகொேொே ஒழுங்குமுடை 

ஆடணயம் (MHRA) உறுேிப்படுத்ேியது. இந்ே விெொேடணடய 

அசமரிக்கொ, பிதேெில், சேன்னொப்பிரிக்கொ நடத்ேியது. ெீேம் 

இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்ேியொ அஸ்ட்ேொ சஜசனகொவுடன் 

கூட்டு. இந்ே தெொேடன சேன்னொப்பிரிக்கொ, பிதேெில் மற்றும் 

அசமரிக்கொவில் மூன்ைொம் கட்டத்டே எட்டியுள்ளது. 

 

பீகாரில் ஃலபபர் இலணய தசலவ மற்றும் தநடுஞ்சாலல  ிட்டங்கலள 

பிர மர்  ிறந்து லவத் ார் 

பகீொர் மொநிலத்ேில் 45,945 கிேொமங்கடள ஆப்டிகல் ஃடபபர் இடணயம் மூலம் 

இடணக்கும் ஃடபபர் இடணய தெடவ ேிட்டத்டே பிேேமர் நதேந்ேிே தமொடி ேிைந்து 

டவத்ேொர், தமலும் ஒன்பது சநடுஞ்ெொடல ேிட்டங்கடளயும் ேிைந்து டவத்ேொர். 

இந்ே சநடுஞ்ெொடல ேிட்டங்கள் மொநிலத்ேில் 350 கிதலொமீட்டர் தூேத்டே 

உள்ளடக்கும், இந்ே சநடுஞ்ெொடல ேிட்டத்ேின் மேிப்பு சுமொர் 14,258 தகொடி ரூபொய். 

இந்ே நிகழ்டவ வடீிதயொ மொநொடு மூலம் பிேேமர் ேிைந்து டவத்ேொர், பகீொர் 

முேல்வர் நிேீஷ் குமொர் மற்றும் துடண முேல்வர் சுஷில் தமொடி ஆகிதயொர் 

மொநிலத்ேின் வளர்ச்ெிக்கு உேவிய பிேேமருக்கு நன்ைி சேரிவித்ேனர். 

சர்வத ச நடப்பு விவகாரங்கள் 

தஜர்மனி இந்த ா - பசிபிக் மூதலாபாயத்ல  

அறிமுகப்படுத் ியது 
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முக்கிய புள்ளிகள்: 

ேற்தபொடேய ஐதேொப்பிய ஒன்ைிய ஜனொேிபேியொன 

சஜர்மனியும் ஐதேொப்பொவின் மிகப்சபரிய சபொருளொேொேமும் 

இந்ேியொவுடன் அேன் இந்தேொ-பெிபிக் மூதலொபொயத்டே 

அைிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. 

இந்தேொ-பெிபிக் பிேொந்ேியத்ேில் கூட்டொளர்களுடன் தெர்ந்து விேிகள் - அடிப்படட 

ஒழுங்டக பேொமரிக்க தவடல செய்வேொக தஜர்மன் அேசு அைிவித்ேது. 

யு.என்.எஸ்.ெி ெீர்ேிருத்ேங்களுக்கு தஜர்மன் அேசு இந்ேியொ மற்றும் ஜப்பொனுடன் 

ஒத்துடழக்கிைது. 

சஜர்மனியில், மில்லியன் கணக்கொன தவடலகள் முேலீடு மற்றும் வர்த்ேகத்டே 

ெொர்ந்துள்ளது. 90% க்கும் அேிகமொன சவளிநொட்டு வர்த்ேகம் கடல்வழிகள் வழியொக 

நடத்ேப்படுகிைது. சபரும்பகுேி இந்ேிய மற்றும் பெிபிக் சபருங்கடல் வழியொகும். 

"விேிகடள அடிப்படடயொகக் சகொண்ட சுேந்ேிே வர்த்ேகம் இரு ேேப்பிலும் 

செழிப்டப தமம்படுத்துகிைது என்று மத்ேிய அேசு உறுேியொக நம்புகிைது". 

இந்ேியப் சபருங்கடலுக்கும் சேன் ெீனக் கடலுக்கும் இடடயிலொன தபொக்குவேத்து 

ஒரு நொடளக்கு 2000 க்கும் அேிகமொனேொகும். 

எஸ்.ெி.எஸ்ஸிற்கொக ெீனொவுக்கும் ஆெியொன் உறுப்பினர்களுக்கும் இடடயில் 

ெட்டப்பூர்வமொக பிடணக்கும் நடத்டே சநைிடய ஆேரிப்பேொக தபர்லின் கூைியது. 

 

இந் ியா - அங்தகாலா மு ல் கூட்டு ஆலணயக் கூட்டம் 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

ஆபிரிக்க நொடு மற்றும் இந்ேியொ கூட்டு ஆடணயம் அேன் ஆேம்ப அமர்டவ 

செப்டம்பர் ஏழு அன்று வடீிதயொ - கொன்பேன்ெிங் மூலம் கட்டுப்படுத்துகின்ைன. 
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டொக்டர் சுப்ேமண்யம் சஜய்ெங்கர் (இந்ேிய சவளியுைவு அடமச்ெர்), மற்றும் சடட் 

அன்தடொனியொ (அங்தகொலொ குடியேெின் சவளி உைவு அடமச்ெர்) ஆகிதயொர் 

அமர்டவக் கட்டுப்படுத்துகின்ைனர். 

இந்ேியொவும் அங்தகொலொவும் 3 ஒப்பந்ேங்களில் டகசயழுத்ேிட்டன 

1. இேொஜேந்ேிே, உத்ேிதயொகபூர்வ மற்றும் தெடவ பொஸ்தபொர்ட்கடள 

டவத்ேிருப்பவருக்கு விெொ விலக்கு ஒப்பந்ேம் 

2. சுகொேொேத் துடையில் ஒத்துடழப்பு 

3. அங்தகொலொ அடமச்ெகத்ேிற்கும் சுஷ்மொ ஸ்வேொஜ் சவளிநொட்டு தெடவ 

நிறுவனத்ேிற்கும் இடடயிலொன ஒத்துடழப்பு. 

இந்ேியொவும் அங்தகொலொவும் ேகவல் சேொழில்நுட்பம் (ஐடி), சேொடலத்சேொடர்பு, 

கல்வித் துடை மற்றும் சுகொேொேத் துடையில் முேலீடு 

செய்ய ஊக்குவிக்கின்ைன. 

இந்ே ெந்ேிப்பு இந்ேியொவிற்கும் அங்தகொலொவிற்கும் 

இடடதய இருேேப்பு உைடவ அடமத்ேது, 

வர்த்ேகம் மற்றும் முேலீடு 

விவெொயம் மற்றும் உணவு பேப்படுத்துேல் 

டவே வர்த்ேகம் 

மருந்துகள் 

ேகவல் சேொழில்நுட்பம் 

சேொடலத்சேொடர்பு 

எண்சணய் மற்றும் இயற்டக எரிவொயு 

சர்வத ச நீலக் தகாடி சுற்றுச்சூழல் தலபிள் சான்றி ழ் தபற எட்டு 

இந் ிய கடற்கலரகள் பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளன.  
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ெர்வதேெ நீலக் சகொடி சூழல்-தலபிள் ெொன்ைிேழ் சபை எட்டு இந்ேிய 

கடற்கடேகடள மத்ேிய சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் கொலநிடல மொற்ை 

அடமச்ெகம் பரிந்துடேத்துள்ளது. 

1. ஆந்ேிேொவில் அடமந்துள்ள ருஷிசகொண்டொ கடற்கடே 

2. ஒடிெொவில் அடமந்துள்ள தகொல்டன் பசீ் 

3. அந்ேமொன் நிக்தகொபொரில் அடமந்துள்ள ேொேொநகர் கடற்கடே 

4. குஜேொத்ேில் அடமந்துள்ள ெிவேொஜ்பூர் கடற்கடே 

5. ேமன் டியூவில் அடமந்துள்ள தகொக்லொ கடற்கடே 

6. கர்நொடகொவில் அடமந்துள்ள கெர்தகொடு கடற்கடே 

7. கர்நொடகொவில் பொதுபித்ரி கடற்கடேகள் 

8. தகேளொவில் அடமந்துள்ள கப்பொட் கடற்கடே 

33 கடுடமயொன அளவுதகொல்கடளக் கடக்கும் கடற்கடேகள் நீலக் சகொடியொக 

ெொன்ைிேடழப் சபறும், இது சடன்மொர்க்டக ேளமொகக் சகொண்ட உள் 

நிறுவனத்ேொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது “சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கொன அடித்ேளம். 

முக்கிய அளவுதகொல்கள், 

1. சுற்றுச்சூழல் கல்வி மற்றும் ேகவல், 

2. குளிக்கும் நீர் ேேம், 

3. சுற்றுச்சூழல் தமலொண்டம மற்றும் பொதுகொப்பு 

4. கடற்கடேகளில் பொதுகொப்பு மற்றும் தெடவகள். 

இது சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலொ, பொதுகொப்பொன ஆதேொக்கியமொன சூழல் மற்றும் 

இப்பகுேியின் நிடலயொன வளர்ச்ெிடய ஊக்குவிக்கும். 
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இந்ே எட்டு இந்ேிய கடற்கடேகளும் ெர்வதேெ கடதலொே தூய்டம ேினத்டே 

சகொண்டொடும் தபொது அைிவிக்கப்பட்டன, இது 1986 முேல் 100 நொடுகடள 

சகொண்டொடியது. 

மத்ேிய சுற்றுச்சூழல் அடமச்ெர் பிேகொஷ் ஜவதடகர் சமய்நிகர் வடீிதயொ 

மொநொடுகள் மூலம் ஒரு செய்ேிடய வழங்கியுள்ளொர், நொடு முழுவதும் 

கடற்கடேகடள சுத்ேம் செய்ய அேெொங்கம் உறுேிபூண்டுள்ளது. 

ேற்தபொதுள்ள மொசுபொட்டடக் குடைப்பேற்கும், இந்ேியொவில் உயர் ெர்வதேெ 

ேேங்கடள அடடவேற்கும் கடற்கடேகளின் தமலொண்டம தெடவகடளக் 

சகொண்டுவருவேற்கொக சுற்றுச்சூழல் வன மற்றும் கொலநிடல மொற்ை அடமச்ெகம் 

பமீ்ஸ் (கடற்கடே சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அழகியல் தமலொண்டம அடமப்பு பற்ைிய 

ேகவல்) சேொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

த சிய நடப்பு விவகாரங்கள் 

லகலாஷ்-மன்சதராவரில் சனீாவால் ஒரு ஏவுகலண  ளம் 

கட்டப்பட்டது 

 முக்கிய புள்ளிகள் 
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இந்ேியொவிற்கும் ெீனொவிற்கும் இடடயிலொன எல்டல பேட்டங்களுக்கு மத்ேியில், 

ெீனொ ெமீபத்ேில் டகலொஷ்-மன்ெதேொவரில் ஏவுகடண ஏவுேளத்டே 

உருவொக்கியுள்ளது. 

ெிைப்பம்ெங்கள் 

டகலொஷ்-மன்ெதேொவர் நொன்கு மேங்களொல் இடணக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

இந்ேியொவில் உயர் ஆன்மீக தவேங்களுடன் இடணக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ேியொவில் 

உள்ள இந்துக்கள் ெிவன் மற்றும் அவேது துடணவியொர் பொர்வேியின் 

ேங்குமிடமொக இந்ே மடலடய சபயரிட்டனர். ேிசபத்ேிய ப ists த்ேர்கள் இந்ே 

மடலடய சடம்தெொங்கின் ேங்குமிடம் என்றும் அவேது துடணவியொர் தடொர்தஜ 

பொக்தமொ என்றும் சபயரிட்டனர். ெமணர்களின் கூற்றுப்படி, இந்ே மடல 

அவர்களின் முேல் 24 ஆன்மீக எஜமொனர்களின் வெிப்பிடமொகும். தபொன்ஸ் இந்ே 

மடலடய வொன சேய்வத்ேின் வெிப்பிடமொக சபயரிட்டொர். 

 தபான்ஸ் விளக்கம்: 

தபொன்ஸ் ஒரு ேிசபத்ேிய மேம். தபொன்டஸப் பின்பற்றுபவர்கள் தபொன்தபொஸ் 

என்று அடழக்கப்படுகிைொர்கள். பொன் மேத்ேின் நிறுவனர் என்று கருேப்படுபவர் 

சஷன்ேொப் மிதவொ. இந்ே மேம் ப Buddhism த்ே மேத்டே சபரிதும் நம்பியுள்ளது 

மற்றும் ப Buddhist த்ேத்ேிற்கு முந்டேய மேம் என்று குைிப்பிடப்படுகிைது. 

நொடுகடந்ே நேிகளின் தேொற்ைம் 

இப்பகுேி நொன்கு நொடுகடந்ே ஆறுகளின் தேொற்ைம் ஆகும் 

அடவ 

 1.இண்டஸ் 

 2.ெட்சலஜ் 

3.பிேம்மபுத்ேொ 

4. கர்னொலி. 
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இந்ேியொ மற்றும் பொகிஸ்ேொன் வழியொக ெிந்து பொய்கிைது. இந்ேியொ, ேிசபத் மற்றும் 

பங்களொதேஷ் வழியொக பிேம்மபுத்ேொ பொய்கிைது. கர்னொலி கொகேொ என்றும் 

அடழக்கப்படுகிைது, இது இந்ேியொ மற்றும் தநபொளத்ேின் எல்டலக்குட்பட்ட 

நேியொகும். 

ெீனொவின் தநொக்கங்கள் என்ன? 

ேிசபத்ேின் அேிக இேொணுவமயமொக்கலுக்கொக ெீனொ இப்பகுேியில் ஏவுகடண 

ேளத்டே உருவொக்கி வருகிைது. அந்ே குைிப்பிட்ட பிேொந்ேியத்ேில் ெீனர்கள் 

ஏவுகடண டி.எஃப் -21 ஐ ஏற்ைியுள்ளனர். ஏவுகடண ேளம் ெமீபத்ேில் லிபுதலக்கிற்கு 

கட்டப்பட்ட ெொடலக்கு இந்ேியொவின் பேிலொகும். 

 டி.எஃப் -21 ஏவுகடண 

இது 2,200 கிதலொமீட்டர் தூேத்டேக் சகொண்ட நடுத்ேே தூே ஏவுகடண ஆகும். இது 

புது ேில்லி உட்பட வட இந்ேியொவின் அடனத்து நகேங்கடளயும் உள்ளடக்கியது. 

எரிச்ெலூட்டும் 

2006 மற்றும் 2010 க்கு இடடயில், பொதுகொப்பு பட்சஜட்டில் குைிப்பிடப்படொே 180 

ேிட்டங்கடள ெீனொ தமற்சகொண்டுள்ளது. தபொன்ைவற்டை உள்ளடக்கியது 

14 ெிைிய வொன்வழிப் பொடேகடள உருவொக்குேல் 

நொன்கு சபரிய கீற்றுகள் 

17 தேடொர் நிடலயங்கள். 

ெமீபத்ேிய நிடலப்பொடு 

ஆகஸ்ட் 29-30 அன்று, ெீன துருப்புக்கள் லடொக்கில் ஏற்பட்ட தமொேலின் தபொது 

வந்து, ஆத்ேிேமூட்டும் இேொணுவ இயக்கத்டே நடத்ேிய ெமீபத்ேிய ஒருமித்ே 

கருத்டே மீைியது. 

பல்லுயிர் சலப அலமக்கப்பட்டது- ஜம்மு-காஷ்மீர்: 
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முக்கிய புள்ளிகள்:  

ஜம்மு-கொஷ்மீரில் பல்லுயிர் ெடப அடமக்க ஜம்மு-கொஷ்மீர் அேசு உத்ேேவு 

பிைப்பித்ேது. இந்ே ெடபக்கு ேடலடம வன பொதுகொவலர் ேடலடம ேொங்க 

உள்ளொர். 

ெிைப்பம்ெங்கள் 

ெடபயில் 10 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஐந்து தபர் 

உத்ேிதயொகபூர்வமற்ை உறுப்பினர்களொக இருப்பொர்கள். கவுன்ெில் யூனியன் 

பிேதேெத்ேில் உயிரியல் பன்முகத்ேன்டமயின் பொதுகொப்பு செயல்முடைடய 

கவனிக்கும், தமலும் யு.டி.யின் கூறுகளின் நிடலயொன பயன்பொடு குைித்தும் 

கவனம் செலுத்தும். 

ெடபயின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

Official அேிகொேப்பூர்வமற்ை உறுப்பினர்களின் பேவிக் கொலம் 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இருக்க தவண்டும் 

D பல்லுயிர் கவுன்ெில் நிேி அடமக்கப்பட உள்ளது. 

ெடப ஜம்மு-கொஷ்மீர் யூனியன் பிேதேெத்ேின் அேிகொேத்ேின் 

கீழ் தேெிய பல்லுயிர் ஆடணயத்துடன் கலந்ேொதலொெித்து அேன் செயல்பொட்டடச் 

செய்யும். 

அசாமில் உறு ியான பாரம்பரிய பாதுகாப்பு மதசா ா 

நிலறதவற்றப்பட்டது 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

உறுேியொன பொேம்பரிய பொதுகொப்பு மதெொேொ உறுேியொன பொேம்பரியத்ேின் தபொது 

பொதுகொத்ேல், பொதுகொத்ேல் மற்றும் மீட்டடமத்ேல் ஆகியவற்டைக் 

சகொண்டுள்ளது. இந்ே மதெொேொ அெொம் ெட்டமன்ைத்ேொல் அேன் மொநில ெட்டத்ேின் 

கீழ் நிடைதவற்ைப்பட்டது, தமலும் இந்ே மதெொேொ தவறு எந்ே மொநிலத்ேிலும் 

அல்லது தேெியத்ேிலும் அைிமுகப்படுத்ேப்படவில்டல. 
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 முேலடமச்ெர் ெர்பொனந்ேொ தெொனொவொல், இந்ே உறுேியொன பொதுகொப்பு பொேம்பரிய 

மதெொேொடவ அெொம் ஒப்பந்ேத்ேின் 6 வது பிரிவின் கீழ் குைிப்பிட்டொர். 

நொணயங்கள், ெிற்பங்கள் தபொன்ை அருங்கொட்ெியகப் சபொருள்கடளச் தெர்க்க 

விரும்பும் உறுேியொன பொேம்பரிய பொதுகொப்பு மதெொேொ, கல்சவட்டுகள் அல்லது 

கடல மற்றும் டகவிடனத்ேிைன் தபொன்ை பிை படடப்புகள் மற்றும் பழங்குடி 

மக்களின் அடனத்து கலொச்ெொே கடலப்சபொருட்கடளயும் ேயொரிக்கிைது. 

அெொமில் உள்ள தவறு ெில வனவிலங்கு ெேணொலயங்கடள ெரிபொர்க்கவும். 

தமலும், கொெிேங்கொ தேெிய பூங்கொ ஐக்கிய நொடுகளின் கல்வி அைிவியல் மற்றும் 

கலொச்ெொே அடமப்பு (யுசனஸ்தகொ) இந்ேியொவில் உலக பொேம்பரிய ேளமொக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு பொேம்பரிய ேளமொகும். இந்ே ேளம் அேன் சபரிய ஒரு 

சகொம்பு கொண்டொமிருகம் மற்றும் அேன் பல்லுயிர் இடங்களுக்கு புகழ் சபற்ைது. 

மனொஸ் வனவிலங்கு ெேணொலயம் அெொமில், இமயமடலப் 

பகுேியில் அடமந்துள்ளது, இந்ே ெேணொலயம் அேன் இந்ேிய 

யொடன, இந்ேிய கொண்டொமிருகம், புலி மற்றும் பிக்மி 
பன்ைிக்கு புகழ் சபற்ைது. இது 1985 ஆம் ஆண்டில் யுன்செதகொ 

பொேம்பரிய ேளமொக நியமிக்கப்பட்டது. 

யுசனஸ்தகொவொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 38 பொேம்பரிய ேளங்கடள இந்ேியொ 

சகொண்டுள்ளது, தமலும் இந்ே உலக பொேம்பரிய ேளங்களில் 30 கலொச்ெொே 

ேளங்கள், 7 இயற்டக ேளங்கள் மற்றும் ஒரு கலப்பு அளவுதகொல்கள் உள்ளன. 

தமலும், உலகில் ஆைொவது சபரிய ேளங்கடள இந்ேியொ சகொண்டுள்ளது. 

தடல்லி எ ிர்ப்பு பிரச்சாரம் “10 ஹப்த  10 பாதஜ 10 நிமிடம்” தடல்லி 
அரசாங்கத் ால் த ாடங்கப்பட்டது. 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

சடல்லி முேல்வர் அேவிந்த் சகஜ்ரிவொல், ‘10 ஹஃப்தட 10 பதஜ 10 நிமிடம் ’(10 

வொேங்கள், 10 மணிதநேம், 10 நிமிடங்கள்)’ பிேச்ெொேத்ேின் இேண்டொம் பேிப்டபத் 

சேொடங்கினொர்- ேிடெயன் பிைந்ே தநொய் சடங்குவுக்கு எேிேொன ஒரு சபரிய 

விழிப்புணர்வு. 
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சடல்லிக்கு எேிேொக தபொேொட சடல்லிடயச் தெர்ந்ே இேண்டு தகொடி மக்கள் 

டகதகொர்க்குமொறு ேிரு சகஜிர்வொல் தகட்டுக்சகொண்டொர். அடுத்ே 10 வொேங்களில், 

சடங்குவுக்கு எேிேொக மீண்டும் தபொேொட டகதகொர்ப்தபொம். 

செப்டம்பர் முேல் வொேம் மடழக்கொலத்ேின் ஆேம்பம் மற்றும் சகொசுக்களின் 

இனப்சபருக்கம் செய்யும் தநேம் இது சடங்குடவ உச்ெத்ேிற்கு பேப்புகிைது. 

அடனத்து குடியிருப்பொளர்களும் சேொடலதபெிடய எடுத்து ேங்கள் நண்பர்கள் 

மற்றும் உைவினர்கடள அடழத்து நல்ல நடடமுடைகள் குைித்து 

அைிவுறுத்துவதேொடு சடங்கு தநொயிலிருந்து ேடுக்க தவண்டும். 

முேன்டமத் ேிட்டம் சேொடங்கப்பட்ட பிைகு, மருத்துவர் தடொஸ் குைித்ே ெில 

ஆதலொெடனகடளப் பகிர்ந்துசகொள்வொர், இேண்டொவது வொேத்ேில் 

சடங்குவிலிருந்து வருவேில்டல 

குடியுரிடம நலச் ெங்கம் (RWAs) ஒன்று கூடி சடங்குவுக்கு 

எேிேொன தபொேொட்டத்ேில் உேவவும் பிேச்ெொேத்டே 

ஊக்குவிக்கவும் தகட்கப்படும் 

உ வி இனப்தபருக்க த ாழில்நுட்பம் 

(ஒழுங்குமுலற) மதசா ா -2020 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

நொடு முழுவதும் சநைிமுடை நடடமுடைகடள உறுேி செய்வேற்கொக 

ஒழுங்குபடுத்ேப்பட்ட ART தெடவடய கட்டுப்படுத்ே மத்ேிய அேசு மக்களடவயில் 

உேவி இனப்சபருக்க சேொழில்நுட்ப (ART) ஒழுங்குமுடை மதெொேொ -2020 ஐ 

அைிமுகப்படுத்ேியது. 

ART தெடவகடள ஒழுங்குபடுத்ே தவண்டும்: 

பொேிக்கப்பட்ட சபண்கடளயும் குழந்டேகடளயும் சுேண்டலிலிருந்து பொதுகொக்க 

முக்கியமொக ART தெடவகடள ஒழுங்குபடுத்துங்கள். 
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Oc ஓடெட் நன்சகொடடயொளருக்கு கொப்படீ்டுத் சேொடக ஆேரிக்கப்பட தவண்டும் 

மற்றும் பல கரு சபொருத்துேல் கட்டுப்படுத்ேப்பட தவண்டும். 

இந்ேியொவில் உள்ள அடனத்து கருவுறுேல் கிளினிக்குகள் மற்றும் வங்கிடய 

தேெிய பேிவு அேிகொேத்துடன் பேிவு செய்ய இது 

கட்டடளயிடுகிைது. அடனத்து கிளினிக்குகளின் 

செயல்பொடுகளும் சேரிவிக்கப்பட தவண்டும். 

 

 

 

 

 

மத் ிய மாநில அரசின்  ிட்டங்கள் / குழுக்கள் 

இந் ியாவால் விரிவாக்கப்பட்ட நகரங்களுக்கு கிராமங்களில் 

மு ன்லம தவலலத் ிட்டங்கள் 

முக்கிய புள்ளிகள் 

சேொற்றுதநொய் கொேணமொக தவடலயற்ை சேொழிலொளர்களுக்கு உேவுவேற்கொக 

கிேொமங்களில் முேன்டம தவடலத்ேிட்டத்டே நகேங்களுக்கு விரிவுபடுத்துவேொக 

செப்டம்பர் 2, 2020 அன்று இந்ேிய அேசு அைிவித்ேது. 

சிறப்பம்சங்கள் 

ஒப்புேல் அளிக்கப்படும் ேிட்டம் ஆேம்பத்ேில் ெிைிய நகேங்களில் 

செயல்படுத்ேப்படும். இந்ே நடவடிக்டகக்கு ஆேம்பத்ேில் 4.8 பில்லியன் அசமரிக்க 

டொலர் செலவொகும் என்று எேிர்பொர்க்கப்படுகிைது. இருப்பினும், சேொற்றுதநொயொல் 

ஏப்ேல் மொேத்ேில் தவடல இழந்ே சுமொர் 121 மில்லியன் இந்ேியர்களுக்கு இது 

மிகவும் பயனுள்ளேொக இருக்கும். 
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ேற்தபொடேய கொட்ெி 

தபொன்ை கிேொமப்புை ேிட்டத்டே GoI பயன்படுத்ேி வருகிைது 

 ெொடல அடமத்ேல், 

 மறு கொடழிப்பு 

 தவடல வழங்குவேற்கொக நன்கு தேொண்டுவது. 

ஜல் ஜீவன் மிஷன் கிேொமப்புை வளர்ச்ெிடய தமம்படுத்துவேற்கும் 

தவடலவொய்ப்டப வழங்குவேற்கும் பேந்ே அளவில் சேொடங்கப்பட்டது. 

அடனவருக்கும் குடிநீர் குழொய் இடணப்பு வழங்குவடே தநொக்கமொகக் 

சகொண்டுள்ளது. தமலும், எம்.ஜி.என்.ஆர்.இ.ஜி.ஏ (மகொத்மொ கொந்ேி தேெிய ஊேக 

தவடல உத்ேேவொேச் ெட்டம் 2005) க்கொன நிேி ஒதுக்கீடு அேிகரிக்கப்பட்டது. 

இந்ேிய ேயில்தவ முேலொளிடய உருவொக்கக்கூடிய பகுேிகடள அடடயொளம் 

கண்டு எம்.ஜி.என்.ஆர்.இ.ஜி.ஏ இன் கீழ் தவடலகள் 

ஒதுக்கப்பட்டன. இேில் நிடலய ெொடல கட்டிடம், வரி 

கட்டுமொனம், நிடலய உள்கட்டடமப்பு தமம்பொடு 

தபொன்ைடவ அடங்கும். 

நாடு முழுவதும் 13 ஆறுகள் புத்துயிர் தபறும் 

 ிட்டத்ல  மத் ிய சுற்றுச்சூழல் அலமச்சர் பிரகாஷ் 

ஜவதடகர் அறிவித் ார் 

முக்கிய புள்ளிகள் : 

“கொவிரி அடழப்பு” இயக்கத்ேின் ஆண்டுவிழொவின் தபொது, பிேகொஷ் ஜவதடகர் 

நொடு முழுவதும் 13 ஆறுகடள புத்துயிர் சபறுவேற்கொன டமயத்டே அைிவித்ேொர். 

இந்ே புத்துணர்ச்ெி ேிட்டத்ேின் கீழ் உள்ள 13 நேிகடளயும் ஜவதடகர் அைிவித்ேொர். 

நேிகள் ெட்சலஜ், யமுனொ, லூனி, பியொஸ், ஜீலம், செனொப், ேவி, நர்மேொ, 

தகொேொவரி, கொவிரி, கிருஷ்ணொ, மகொநேி, பிேம்மபுத்ேொ மற்றும் கங்கொ நேி 
ஆகியடவ ஏற்கனதவ நிடைதவற்று வருகின்ைன. 
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13 நேிகளின் புத்துயிர் சபறுவேற்கு தேடவயொன வனவியல் ேடலயடீுகளுக்கு 

விரிவொன ேிட்ட அைிக்டகடய (டிபிஆர்) ேயொரிக்க சுற்றுச்சூழல் அடமச்ெகம் 

சடஹ்ேொடூனில் உள்ள இந்ேிய வன ஆேொய்ச்ெி மற்றும் கல்வி கவுன்ெிடல 

(ஐெிஎஃப்ஆர்இ) நியமித்ேது. 

இஷொ அைக்கட்டடளயின் நிறுவனர் ெத்குருவொல் “கொவிரி அடழப்பு” மற்றும் 

“ஆறுகளுக்கொன தபேணி” இயக்கங்கள் சேொடங்கப்பட்டன. நேி புத்துயிர் 

சபறுவடே உலகம் முழுவதும் பேப்பியவர் அவர்ேொன். 

ஜொவதடகருடனொன ேனது உடேயொடலின் தபொது, கொவிரி அடழப்பு இயக்கம் 

கொவிரி படுடகயில் உள்ள ேனியொர் விவெொய நிலங்களில் மேம் ெொர்ந்ே 

விவெொயத்டே ஊக்குவித்ேேொகவும், தமலும் 50 லட்ெம் விவெொயிகளொல் 242 தகொடி 

உயர் மேிப்புள்ள மேங்கடள 50 லட்ெம் விவெொயிகள் ேங்கள் பண்டணகளில் நடவு 

செய்ேேொகவும் கூைினொர். இது 1/3 வது நேிப் படுடகடய 

நிழலின் கீழ் டவத்து மண் மற்றும் நிலத்ேடி நீடேயும் 

தமம்படுத்தும். ஐந்து ஏழு ஆண்டுகளில் விவெொயியின் 

வருமொனத்டே 3 முேல் 8 மடங்கு வடே அேிகரிக்கவும் இது 

உேவும். 

கொவிரி நேிப் படுடகயில் சுமொர் 12 டிரில்லியன் நீர் இந்ே 

இயக்கத்ேொல் சேொடர்ச்ெியொக இருக்கும் என்று எேிர்பொர்க்கப்பட்டது. 

இந்ேியொவில் 33 ெேவேீ பசுடம மடைப்டப நொங்கள் பூர்த்ேி செய்து கொடுகடள 

சுேண்டுவடே நிறுத்ே தவண்டும். 

விவெொயிகள் ேங்கள் நிலத்ேில் எடே வளர்த்ேொலும் அது அவர்களுடடயேொக 

இருக்கும் என்று சுற்றுச்சூழல் அடமச்ெர் உறுேியளித்ேொர். அடே யொேொலும் பைிக்க 

மொட்டொர்கள். 

பு ிய  கவல் த ாழில்நுட்பக் தகாள்லகலய கர்நாடகா 

அங்கீகரிக்கிறது 

முக்கிய புள்ளிகள் :  
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கர்நொடக அடமச்ெேடவ ஒரு புேிய ேகவல் சேொழில்நுட்பக் சகொள்டகக்கு ஒப்புேல் 

அளித்ேது, இது இலக்டக தநொக்கி மொநிலத்ேின் பங்களிப்டப அேிகரிக்கவும், 

சகொள்டகக் கொலத்ேில் ஒரு மில்லியன் தவடலகடள உருவொக்கவும் செய்ேது. 

சகொள்டக அேன் இலக்டக தகொடிட்டுக் கொட்டுகிைது “ஒரு டிரில்லியன் டொலர் 

டிஜிட்டல் சபொருளொேொேமொக மொறுவேற்கொன இந்ேியொவின் இலக்குகளுக்கு 30% 

பங்களிப்பு செய்ய மொநில ேகவல் சேொழில்நுட்ப சேொழில். 

"இந்ே சகொள்டக முழுடமயொன சபொருளொேொே வளர்ச்ெிக்கொன இடத்டே 

நிடலநிறுத்ே உேவும்" என்று அேெொங்கம் கூைியது. 

புேிய சகொள்டக 2020-2025 அேன் ஊடுருவல் மற்றும் புதுடமகடள அேிகரிப்பது, 

சபங்களூருக்கு அப்பொல் சேொடலதூே, விநிதயொகிக்கப்பட்ட சேொழிலொளர் ெக்ேிடய 

இயக்குவது மற்றும் டெபர் பொதுகொப்புக் சகொள்டகடய உருவொக்குவது 

ஆகியவற்டை தநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது. 

இது ேிைடன தமம்படுத்துவடே துரிேப்படுத்துகிைது மற்றும் 

ேற்தபொதுள்ள முன்முயற்ெிகடள வலுப்படுத்துவேன் 

மூலமும், வளர்ந்து வரும் சேொழில்நுட்பங்களுக்கொன 

உத்ேிகள் ேிைன் ேடலயடீுகடள அைிமுகப்படுத்துவேன் 

மூலமும் ேிைடமக் குளத்டே வளர்க்கிைது. 

கர்நொடக நொட்டின் ேகவல் சேொழில்நுட்ப டமயமொகவும், அேன் ேடலநகேம் 

சபங்களூேொகவும் உள்ளது, இது உலகிதலதய நொன்கொவது சபரிய சேொழில்நுட்பக் 

கிளஸ்டேொகும். 

1997 ஆம் ஆண்டில் ேகவல் சேொழில்நுட்பக் சகொள்டகடய வகுத்ே நொட்டின் முேல் 

மொநிலம் கர்நொடகொ, இது நொட்டிற்கு வளர்ச்ெிடயக் சகொடுத்ேது. 

பிர ான் மந் ிரி மத்ஸ்ய சம்ப ா தயாஜனா  ிட்டம் பிர மர் நதரந் ிர 

தமாடியால் தசப்டம்பர் 10, 2020 அன்று த ாடங்கப்பட்டது 

முக்கிய புள்ளிகள் :  
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பிேேமர் நதேந்ேிே தமொடி 2020 செப்டம்பர் 10 ஆம் தேேி பிேேொன் மந்ேிரி மத்ஸ்ய 

ெம்பேொ தயொஜனொ (பி.எம்.எம்.எஸ்.ஒய்) ேிட்டம் மற்றும் இ-தகொபொலொ ஆப் 

ஆகியவற்டை டிஜிட்டல் முடையில் சேொடங்கவுள்ளொர். இ-தகொபொலொ ஆப் 

விவெொயிகளுக்கொக ஒரு ேகவல் தபொர்ட்டலொகவும், இன தமம்பொட்டு 

ெந்டேயொகவும் அைிமுகப்படுத்ேப்படும். . 

இந்ே டிஜிட்டல் துவக்கத்ேில் மத்ேிய அடமச்ெரும், மொநில மீன்வளத்துடை, 

கொல்நடட பேொமரிப்பு மற்றும் பொல் அடமச்ெரும், ஆளுநரும், முேல்வரும் கலந்து 

சகொள்ளவுள்ளனர். பி.எம்.எம்.எஸ்.வி ேிட்டம் நொட்டின் மீன்வளத் துடையின் 

நீண்டகொல வளர்ச்ெியில் கவனம் செலுத்துவடே தநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது. 

2020-2021 முேல் 2024 - 2025 வடே 5 ஆண்டு கொலத்ேிற்கு இந்ே ேிட்டத்ேிற்கு ரூ .20,050 

தகொடி நிேி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பி.எம்.எம்.எஸ்.வி ேிட்டத்ேிற்கொக முேலீடு செய்யப்பட்ட நிேி ஆத்மநிர்பர் பொேத் 

சேொகுப்பின் கீழ் உள்ளது, இது மீன்வளத் துடைக்கு வழங்கப்பட்ட முேல் மிக 

உயர்ந்ே சேொகுப்பு ஆகும். 

ரூ .20,050 தகொடியில்: 

ரூ .12340 தகொடி - கடல், உள்நொட்டு மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு 

பயனொளிகளுக்கு. 

ரூ .7710 தகொடி - மீன்வள உள்கட்டடமப்பு தமம்பொட்டுக்கு. 

PMMSY ேிட்டத்ேின் எேிர்பொர்க்கப்படும் நன்டமகள்: 

மீன்வள ஏற்றுமேி வருவொய் அேிகரிக்கும். 

மீன்வள மற்றும் மீன் விவெொயிகளின் வருமொனத்டே அேிகரிக்கும் 

அறுவடடக்கு பிந்டேய இழப்புகள் குடைக்கப்படும். 

• இது மீனவர்கள், விவெொயிகள், சேொழிலொளர்கள் மற்றும் 

விற்படனயொளர்களுக்கொன தவடல வொய்ப்புகடள அேிகரிக்கும். 
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மீன் உற்பத்ேி மற்றும் உற்பத்ேித்ேிைடன தமம்படுத்துேல் 

ேேமொன அடடகொக்கும், விடே மற்றும் ேீவனம், இனங்கள் 

பல்வடகப்படுத்ேல், முக்கியமொன உள்கட்டடமப்பு மற்றும் 

ெந்டேப்படுத்ேல் சநட்சவொர்க்குகள் ஆகியவற்ைிற்கும் இந்ே 

ேிட்டம் ெிைப்பு கவனம் செலுத்துகிைது. 

பகீொரில் மீன்வள மற்றும் விலங்கு கணவர் துடைகளிலும் 

பிேேமர் தமொடி பிை ேிட்டங்கடள சேொடங்கினொர். 

மீன்வளத் துடை: மீன் வளர்ப்பு வங்கி, மீன் ேீவன ஆடல, ெக்கேங்களில் மீன் 

மற்றும் மீன் உற்பத்ேி சேொழில்நுட்ப டமயம். 

கொல்நடட பேொமரிப்புத் துடை: விந்து நிடலயம், செயற்டக கருவூட்டலில் 

பொலியல்-வரிடெப்படுத்ேப்பட்ட விந்து மற்றும் ஐவிஎஃப் ஆய்வகம். 

எ ிர்கால நடவடிக்லககளுக்கு எட்டு சவால்கள் - அலம ி 
நடவடிக்லககளுக்கு ஐ.நா தஜனரல்.  

முக்கிய புள்ளிகள்: 

ஐ.நொ. துடண செயலொளர் - அடமேி நடவடிக்டகக்கொன சபொது ஜீன்-பியர் 

லொக்சேொக்ஸ் எேிர்கொல நடவடிக்டககளுக்கு எட்டு ெவொல்கடள சபயரிட்டொர். 

இந்ேியொவில் ஐ.நொ அடமேி கொக்கும் தநொக்கம் 1949 இல் கொஷ்மீர் தமொேலின் தபொது 

செயலில் இருந்ே UNMOGIP (இந்ேியொ மற்றும் பொகிஸ்ேொனில் ஐ.நொ. 

1965-66 இந்தேொ-பொக்கிஸ்ேொன் தபொரின் ேொக்கத்ேின் தபொது யுனிதபொம் (ஐ.நொ. 

இந்ேியொ- பொக்கிஸ்ேொன் ஒபர்தவஷன் மிஷன்) செயலில் இருந்ேது. 

ெவொல்கள்: 

குறுகிய கொல ஸ்ேிேத்ேன்டமக்கு மொைொக மக்கடள உள்ளடக்கிய, 

பேிலளிக்கக்கூடிய மற்றும் மொற்ைத்ேக்க எேிர்கொலங்கடள அடடேல் 

COVID - 19 சேொற்றுதநொயுடன் தேொன்ைிய ெமத்துவமின்டமடயக் குடைக்க. 



www.bestlearningcentre.in                                                நடப்பு விவகாரங்கள் - செப்டம்பர் 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 

அடமேி கொக்கும் படடயினரின் பொதுகொப்பு மற்றும் பொதுகொப்பு மற்றும் அடமேி 
கொக்கும் நடவடிக்டகடய தமம்படுத்துேல் ஆகியவற்ைில் கவனம் செலுத்துங்கள் 

 

 

கங்லக ந ியில் உள்ள மு ல் வலகயான அருங்காட்சியகம் 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

பிேேமர் நதேந்ேிே தமொடி 2020 செப்டம்பர் 28 அன்று நமொமி கங்தக மிஷனின் கீழ் 

உத்ேேகண்டில் ஆறு தமம்பொட்டுத் ேிட்டத்டேத் சேொடங்கினொர் 

தேெிய கங்தக மிஷன் மிகப்சபரிய ஒருங்கிடணந்ே நேி பொதுகொப்பு பணியொகும், 

இது தூய்டமடய விட கங்டக நேியின் வளர்ச்ெிடய தநொக்கமொகக் 

சகொண்டுள்ளது. 

நமொமி கங்தக, ஒரு நொடளக்கு 45 மில்லியன் லிட்டர் கழிவுநீர் சுத்ேிகரிப்பு ஆடல 

ேிைன் புனேடமக்கப்பட்டு 153 எம்.எல்.டி புேிய ேிைன் உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஹரித்வொரில் உள்ள ேிட்டத்ேில் கழிவுநீர் சுத்ேிகரிப்பு ேிைன் 45 எம்.எல்.டி 145 

எம்.எல்.டி. 

ஜக்ஜீத்பூர் ேிட்டம் தமம்பொடு- 27 எம்.எல்.டி ேிைன் சகொண்ட ேிட்டத்டே 

அேிகரித்ேல். 

ஜக்ஜீத்பூர் ேிட்ட கட்டுமொனம் - கழிவுநீர் சுத்ேிகரிப்பு நிடலயத்ேின் ேிைன் 68 

எம்.எல்.டி. 

ெொேொய் ேிட்டம் - 18 எம்.எல்.டி ேிைன் சகொண்டது 

ரிஷிதகஷ் கழிவுநீர் ஆடல- அனுமேிக்கப்பட்ட ரூ 

.158 தகொடியில் 26 எம்.எல்.டி புேிய எஸ்.டி.பி. 



www.bestlearningcentre.in                                                நடப்பு விவகாரங்கள் - செப்டம்பர் 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   

23 

ெந்ேிதேஷ்வர் நகர்- எஸ்.டி.பி 7.5 எம்.எல்.டி ேிைன் சகொண்டது. 

தெொர்பொனி ேிட்டம்- தெொர்பொனி ேிட்டத்ேின் ேிைன் 5 எம்.எல்.டி. 

 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் மற்றும் 

தமதமாராண்டம் 

ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் - பஹ்லரன் - 

இஸ்தரல் அலம ி ஒப்பந் ம்: 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

வேலொற்று ஒப்பந்ேங்கடள குைிக்கும் வடகயில், அசமரிக்க அேிபர் சடொனொல்ட் 

டிேம்ப் இஸ்தேலிய பிேேமர் சபஞ்ெமின் சநேன்யொகு மற்றும் அேபு எமிதேட்ஸ் 

மற்றும் பஹ்டேன் சவளியுைவு அடமச்ெர்கடள சவள்டள மொளிடகயில் 

நடத்ேினொர். 

இது 26 ஆண்டுகளில் முேல் அேபு-இஸ்தேல் அடமேி ஒப்பந்ேமொகும். 

இஸ்தேலுக்கும் அேபுக்கும் இடடயில் இேண்டு ஒப்பந்ேங்கள் மட்டுதம இருந்ேன. 

1979 ல் இஸ்தேலுடன் ெமொேொன ஒப்பந்ேத்ேில் டகசயழுத்ேிட்ட முேல் அேபு அேசு 

எகிப்து ஆகும். 

ஒப்பந்ேம் யுஏஇ மற்றும் பஹ்டேன் தூேேகங்கள் மற்றும் பரிமொற்ை தூேர்கள், 

மற்றும் சுற்றுலொ, வர்த்ேகம், சுகொேொேப் பொதுகொப்பு மற்றும் பொதுகொப்புத் 

துடைகளில் இஸ்தேலுடன் இடணந்து பணியொற்றுகின்ைன. 

 

 

 

 



www.bestlearningcentre.in                                                நடப்பு விவகாரங்கள் - செப்டம்பர் 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   

24 

 

 

 

 

விருது மற்றும் அங்கீகாரம் 

உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு அட்டவலண: இந் ியா 48 வது 

இடத் ில் உள்ளது 

முக்கிய புள்ளிகள் 

உலக அைிவுெொர் செொத்து அடமப்பு (WIPO) உலகளொவிய 

கண்டுபிடிப்பு குைியடீ்டட செப்டம்பர் 2,2020 அன்று 

சவளியிட்டது. முேல் 50 நொடுகளில் இந்ேியொ முேலிடத்ேில் 

உள்ளது. இது 2019 ஆம் ஆண்டில் 52 வது இடத்ேிலிருந்து 48 

வது இடத்ேிற்கு முன்தனைியுள்ளது. மத்ேிய மற்றும் 

சேற்கொெிய நொடுகளில் இந்ேியொவும் முேலிடத்ேில் 

இருந்ேது. 

பின்வரும் கருப்சபொருளின் அடிப்படடயில் குைியடீ்டு சவளியிடப்பட்டது 

புதுலமக்கு யார் நி ியளிப்பார்கள்? 

WIPO உடன், கொர்சனல் பல்கடலக்கழகம் மற்றும் INSEAD பிெினஸ் ஸ்கூல் 

ஆகியடவ குைியடீ்டட வடிவடமப்பேில் ஒரு பகுேியொக இருந்ேன. 

சிறப்பம்சங்கள்: உலகம் 

அடேத் சேொடர்ந்து சுவடீன், அசமரிக்கொ, இங்கிலொந்து மற்றும் சநேர்லொந்து 

சுவிட்ெர்லொந்து முேல் இடத்டேப் பிடித்ேன. 

உலகளொவிய கண்டுபிடிப்பு குைியடீ்டின் முேல் பத்து இடங்கள் குைிப்பொக அேிக 

வருமொனம் சகொண்ட நொடுகளொல் ஆேிக்கம் செலுத்ேியது. புதுடம ேேவரிடெயில் 
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சுவிட்ெர்லொந்து, சுவடீன், அசமரிக்கொ, இங்கிலொந்து மற்றும் சநேர்லொந்து 

முன்னிடல வகித்ேன. ேேவரிடெக்கு வருவேற்கு முன்பு சுமொர் 131 நொடுகள் 

பகுப்பொய்வு செய்யப்பட்டன. நொடுகள் மேிப்பிடப்பட்ட முக்கிய அளவடீுகளில் 

மனிே மூலேனம் மற்றும் ஆேொய்ச்ெி, ெந்டே நுட்பம், அைிவு மற்றும் சேொழில்நுட்ப 

சவளியடீுகள், படடப்பு சவளியடீுகள் தபொன்ைடவ அடங்கும். 

இந்ேியொ, பிலிப்டபன்ஸ், வியட்நொம் தபொன்ை நொடுகள் மிகவும் குைிப்பிடத்ேக்க 

முன்தனற்ைத்துடன் இருந்ேன. 

முேல் 100 புதுடமயொன நொடுகள் ெீனொ, இந்ேியொ, பிதேெில், வொன்தகொழி தபொன்ை 26 

நடுத்ேே வருமொன நொடுகளொகும். 

ஒட்டுசமொத்ே சுருக்கத்ேில், கண்டுபிடிப்புகளில் கிழக்கு தநொக்கி மொற்ைம் 

இருப்பேொக WIPO கூறுகிைது. தவறு வொர்த்டேகளில் கூறுவேொனொல், ஆெிய 

சபொருளொேொேங்கள் நிடைய ேேவரிடெயில் முன்தனைி வருகின்ைன. 

சிறப்பம்சங்கள்: இந் ியா 

குடைந்ே நடுத்ேே வருமொனம் சபறும் நொடுகளில் இந்ேியொ மூன்ைொவது இடத்ேில் 

இருந்ேது.  

தபொன்ை முேல் 15 குைிகொட்டிகளில் இந்ேியொ இடம் பிடித்துள்ளது 

 1. அேசு ஆன்டலன் தெடவகள் 

 2.ஐ.ெி.டி (ேகவல் மற்றும் சேொடர்பு சேொழில்நுட்பம்) 

 3.தெடவ ஏற்றுமேி 

 4. ஆேொய்ச்ெி மற்றும் தமம்பொட்டு ேீவிே உலகளொவிய நிறுவனங்கள் 

 5. அைிவியல் மற்றும் சபொைியியல் பட்டேொரிகள். 

குடைந்ே நடுத்ேே வருமொனம் சகொண்ட நொடு என்ைொலும் இந்ேியொ முேல் 50 

இடங்களில் இடம் பிடித்ேது. 
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இது முக்கியமொக இந்ேியொவின் முேன்டம நிறுவனங்களொன 

ஐ.ஐ.டி பம்பொய், ஐ.ஐ.டி சடல்லி மற்றும் ஐ.ஐ.எஸ்.ெி 
சபங்களூரு ஆகியவற்ைொல் ெொத்ேியமொனது. 

குைிப்பு (2015 இல் இந்ேியொ 81 வது இடத்ேில் இருந்ேது).  

நிலலயான அபிவிருத் ி இலக்குகளுக்கு ஐக்கிய 

நாடுகள் சலப உ ித் சிங்கால் என்று தபயரிட்டது 

இளம் ேடலவர்களின் 2020 அலகுக்கொன நிடலயொன வளர்ச்ெி இலக்குகளுக்கொக 

ஐக்கிய நொடுகள் ெடப உேித் ெிங்கொல் என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது. உேித் ெிங்கொல் 

18 வயது ெிறுவன், 2020 வகுப்பிற்கு 17 இளம் ேடலவர்கள் (எஸ்.டி.ஜி), இந்ேியொ, 

பங்களொதேஷ், அசமரிக்கொ, ஆஸ்ேிதேலியொ, பல்தகரியொ, பிதேெில் ஆகிய 

பல்தவறு நொடுகளின் பேிதனழு நொடுகளின் பிேேிநிேிகள். , சகொலம்பியொ, ெீனொ, 

எகிப்து, அயர்லொந்து, டநஜீரியொ, டலபரீியொ, செனகல், சபரு, பொகிஸ்ேொன், 

உகொண்டொ மற்றும் துருக்கி. 

உேித் ெிங்கொல் கிளொஸ் 2 ெொண்டின் நிறுவனர் மற்றும் சடல்லி பிேொந்ேியங்களில் 

கழிவு கண்ணொடி பொட்டில்கடள சகொட்டுவேில் உள்ள ெிக்கல்கடள நிவர்த்ேி 
செய்யும் பூஜ்ஜிய கழிவு சுற்றுச்சூழல் அடமப்பொன கழிவு கண்ணொடி 

பொட்டில்கடள சகொட்டுவடே ேடுக்கும் அவேது முயற்ெி.  

கிளொஸ் 2 ெொண்டின் முன்முயற்ெி மில்லியன் ஆண்டுகளொக சவற்று கண்ணொடி 

பொட்டில்கள் நிலப்பேப்பில் சகொட்டப்படுவடேத் ேடுக்க உேவியது. 

பாட்டா கிராண்ட் விருது 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

சபய்ஜிங்கில் ஒரு சமய்நிகர் விளக்கக்கொட்ெி விழொவின் 

தபொது, தகேள டூரிஸம் இன்டர்தநஷனல் பொேொட்டப்பட்ட 

‘ஹ்யூமன் டப தநச்ெர்’ ெந்டேப்படுத்துேலுக்கொன 

மேிப்புமிக்க பொட்டொ கிேொண்ட் விருது 2020 ஐ பிேச்ெொேம் 

செய்கிைது. 
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சுற்றுலொ அடமச்ெர் ஸ்ரீ கடகம்பள்ளி சுதேந்ேிேன், சுற்றுலொ செயலொளர் ேிருமேி 
ேொணி ஜொர்ஜ்; சுற்றுலொ இயக்குநர் ேிரு பி பொலன் கிேண்; இந்ே நிகழ்வில் பொட்டொ 

ேடலடம நிர்வொக அேிகொரி டொக்டர் மரிதயொ ஹொர்டி, மக்கொதவொ அேசு சுற்றுலொ 

அலுவலகம் (எம்ஜிடி) இயக்குநர் மரியொ சஹலினொ டி சென்னொ சபர்னொண்டஸ் 

ஆகிதயொர் கலந்து சகொண்டனர். 

பொட்டொ ேங்க விருடே மக்கொதவொ அேசு சுற்றுலொ அலுவலகம் (எம்ஜிடிஓ) 1995 

முேல் அைிவித்ேது. 

இந்ே ஆண்டு விருதுகள் 21 ேங்க விருதுகள் மற்றும் 3 கிேொண்ட் ேடலப்பு 

சவற்ைியொளர்களின் ெொேடனகடள அங்கீகரித்ேன. 
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வங்கி மற்றும் நி ி 

2020 தசப்டம்பர் 5 ஆம் த  ி மாநில வணிக சரீ் ிருத்  தசயல்  ிட்டம் 

2019 ஐ நி ி அலமச்சகம் தவளியிட்டது 

முக்கிய புள்ளிகள் :  

2020 செப்டம்பர் 05 அன்று நடடசபற்ை மொநொட்டில் மொநில வர்த்ேக ெீர்ேிருத்ே 

செயல் ேிட்டம் 2019 ேேவரிடெ அைிக்டகடய நிேியடமச்ெர் நிர்மலொ ெீேொேொமன் 

சவளியிட்டொர். 

‘மொநில வணிக ெீர்ேிருத்ே செயல் ேிட்டம் 2019’ (BARP) ேேவரிடெயில்: ஆந்ேிேொ 

முேலிடத்டேப் பிடித்ேது, உத்ேேபிேதேெம் மற்றும் சேலுங்கொனொ இேண்டொம் 

மற்றும் மூன்ைொம் இடத்ேில் உள்ளன. 

டகத்சேொழில் மற்றும் உள்நொட்டு வர்த்ேகத்டே 

தமம்படுத்துவேற்கொன ேிடணக்களத்ேின் (டிபிஐஐடி) 

கருத்துப்படி, ெீர்ேிருத்ே செயல் ேிட்ட 2019 இல் முேல் 5 

இடங்கடளப் சபற்ை மொநிலங்கள்: 

  1. ஆந்ேிேொ 

  2. உத்ேேபிேதேெம் 

  3. சேலுங்கொனொ 

  4. மத்ேியப் பிேதேெம் 

  5. ஜொர்க்கண்ட் 

மொநில ெீர்ேிருத்ே செயல் ேிட்டம் 2015 ஆம் ஆண்டில் சேொடங்கியது. இந்ே 

ேேவரிடெ அடமப்பில் கவனம் செலுத்ேிய முக்கிய வணிகப் பகுேிகள் ேகவல் 

மற்றும் சேொழில்நுட்பத்ேிற்கொன அணுகல், ஒற்டை ெொளே அடமப்பு, சேொழிலொளர் 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல். 



www.bestlearningcentre.in                                                நடப்பு விவகாரங்கள் - செப்டம்பர் 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   

29 

உலகளவில் வணிக ேேவரிடெகடள எளிேொக்குவேில் இந்ேியொ குைிப்பிடத்ேக்க 

முன்தனற்ைம் கண்டுள்ளது. ெிைந்ே அடமப்பு மற்றும் செயல்முடைகளுக்கு 

மொநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிேதேெங்கள் எடுத்ே முயற்ெிகள் இந்ே 

ேேவரிடெயில் பிேேிபலித்ேன என்று வர்த்ேக மற்றும் சேொழில்துடை அடமச்ெர் 

பியூஷ் தகொயல் சேரிவித்ேொர். 

அைிக்டகடய சவளியிடும் தபொது, ேிருமேி.ெிேேொமன், கடந்ே அைிக்டகயுடன் 

ஒப்பிடும்தபொது ெில மொநிலங்கள் ெீர்ேிருத்ே செயல் ேிட்டத்ேில் அெொேொேண 

முன்தனற்ைத்டேக் கொட்டியுள்ளன என்று கூைினொர். இந்ேத் ேிட்டம் மொநிலங்கள் 

மற்றும் யூ.டி.க்கள் வணிகத்ேில் ெிைந்து விளங்க உேவும். 

மாநில தபரிடர் நிவாரண நி ி (SDRF) 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

இந்ேிய குடியேசு நதேந்ேிே தமொடி அண்டமயில் முேல்வடே 

ெந்ேித்ேேில் மொநில தபரிடர் நிவொேண நிேிக்கொன (SDRF) 

விேிமுடைகடள ேளர்த்ேியுள்ளொர். ஆந்ேிேொ, கர்நொடகொ, 

மகொேொஷ்டிேொ, சடல்லி, பஞ்ெொப், உத்ேேப்பிேதேெம் மற்றும் 

ேமிழ்நொடு ஆகியடவ மொநிலங்களில் அடங்கும். 

இந்ே ஏழு மொநிலங்களில் தகொவிட் - 19 இன் செயலில் உள்ள வழக்குகளில் 63 

ெேவேீத்ேிற்கும் அேிகமொனடவ. 

ேிரு. நதேந்ேிே தமொடி பயன்பொட்டின் வேம்டப 35 ெேவேீத்ேிலிருந்து 50 ெேவேீமொக 

உயர்த்ேினொர். இது தகொவிட் - 19 சேொடர்பொன உள்கட்டடமப்டப உருவொக்க 

மொநிலங்களுக்கு உேவுகிைது. 

தபேழிவு தமலொண்டம ெட்டம், 2005 இன் கீழ் அைிவிக்கப்பட்ட தபேழிவொக தகொவிட் 

- 19 சேொற்றுதநொடய மத்ேிய அேசு மொர்ச் 2020 அன்று அைிவித்ேது. 

எஸ்.ஆர்.டி.எஃப் இன் 75 ெேவேீத்டே மொநில அேசு ஆண்டுதேொறும் ெிைப்பு 

வடகக்கு 90 ெேவேீம் ஒதுக்குகிைது. 
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மொநில தபரிடர் நிவொேண நிேி (SDRF) இந்ேிய கம்ப்தேொலர் மற்றும் ஆடிட்டர் 

சஜனேலொல் ேணிக்டக செய்யப்படுகிைது. 

 ிரும ி. நிமலா ச ீாராமன் OMB இன் மூலம் நி ி  ிரட்ட 

அனும ிக்கிறார் 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

நிேி அடமச்ெகம் ேிருமேி. ேிைந்ே ெந்டே கடன் (OMB) மூலம் 

ரூ .9,913 தகொடி நிேி ஆேொேங்கடள ஐந்து மொநிலங்களுக்கு 

ேிேட்ட நிர்மலொ ெீேொேொமன் அனுமேி வழங்கினொர். 

அடவ ஐந்து மொநிலங்களுக்கு நிேி அடமச்ெகம் அனுமேி அளிக்கிைது: 

ஆந்ேிேொ - ரூ. 2,525 தகொடி. 

கர்நொடகொ - ரூ. 4,509 தகொடி. 

சேலுங்கொனொ - ரூ. 2,508 தகொடி. 

தகொவொ - ரூ. 223 தகொடி. 

ேிரிபுேொ - ரூ. 148 தகொடி. 

இந்ே மொநிலங்கள் ஒன் தநஷன் ஒன் தேஷன் கொர்டு முடைடய சவற்ைிகேமொக 

அடடந்ேேொல் அனுமேி அனுமேிக்கப்படுகிைது. 

முன்தனொடியில்லொே COVID - 19 சேொற்றுதநொயொல் சமொத்ே மொநில உள்நொட்டு 

உற்பத்ேியின் (ஜி.எஸ்.டி.பி) அடிப்படடயில் கூடுேல் கடன் வேம்டப 2 ெேவேீம் 

வடே மத்ேிய அேசு அனுமேித்ேது. 

CBDT யால் த ாடங்கப்பட்ட முகமற்ற 

முலறயீடுகள் 

முக்கிய புள்ளிகள்:  
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மத்ேிய தநேடி வரிவிேிப்பு வொரியம் (CBDT) முகமற்ை வருமொன வரி 

முடையடீுகடள செப்டம்பர் 25, 2020 அன்று பண்டிட் ேீன் ேயொல் உபொேயொயின் 

பிைந்ே நொளில் பிேேமர் நதேந்ேிே தமொடி இந்ே முடையடீுகடள அைிவித்ேது. 

அடனத்து வருமொன வரி முடையடீுகளும் முக்கிய வரி ஏய்ப்பு, கடுடமயொன 

தமொெடிகள், முக்கியமொன மற்றும் தேடல் விஷயங்கள், கறுப்புப் பணம் ெட்டம் 

மற்றும் ெர்வதேெ வரி சேொடர்பொன ெில விேிவிலக்குகளுடன் முகமற்ை 

சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு மூலம் முகமற்ை முடையில் இறுேி செய்யப்படும். 

ெமீபத்ேிய ஆண்டுகளில், வரி செயல்முடைகடள எளிேொக்குவேற்கும், வரி 

செலுத்துதவொருக்கு இணங்குவடே எளிேொக்குவேற்கும் வருமொன வரித் துடை 

தநேடி வரிகளில் பல ெீர்ேிருத்ேங்கடள எடுத்துள்ளது. 

முகமற்ை முடையடீுகளின் கீழ், வரிவிேிப்பு முடையடீுகளில், கவர்ச்ெியின் மின் 

ஒதுக்கீடு, அைிவிப்பு மற்றும் படிவத்ேின் மின் சேொடர்பு, மின் ெரிபொர்ப்பு மற்றும் 

மின் விெொேடண, நடவடிக்டக உத்ேேவின் மின் சேொடர்பு, முடையடீுகளுடன் 

சேொடர்புடடய முழு முடையும் -டலன். 

200 மில்லியன் டாலர் கடனுக்கு உலக வங்கி ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

கிேொமப்புைங்களில் பொதுகொப்பொன நீர் மற்றும் சுகொேொே தெடவகடள 

தமம்படுத்துவேற்கொக, பங்களொதேஷுக்கு 200 மில்லியன் டொலர் கடனுக்கு உலக 

வங்கி ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

கிேொமப்புை நீர், சுகொேொேம் மற்றும் சுகொேொேம் (வொஷ்) ேிட்டம் பங்களொதேஷில் 

கிேொமப்புைங்களில் குழொய் பேிக்கப்பட்ட நீர் ேிட்டங்கள் மூலம் 6 லட்ெம் தபருக்கு 

சுத்ேமொன நீர் சபை உேவும். 

 பங்களொதேஷில், இந்ே ேிட்டம் 3.6 மில்லியன் கிேொமப்புை 

மக்களுக்கு சுகொேொே தெடவகடள வழங்கும். 
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இந்ே ேிட்டம் தநொய்கடளத் ேடுக்கவும், தகொவிட் 19 இலிருந்து பொதுகொக்கவும் 

உேவும் என்று பங்களொதேஷ் மற்றும் பூட்டொன் சமர்ெி சடம்பன் சேரிவித்ேன. 

வொஷ் ேிட்டம் வடீுகளிலும் சபொது இடங்களிலும் நீர், சுகொேொேம் மற்றும் சுகொேொேம் 

ஆகியவற்ைிற்கு ெிைந்ே அணுகடல வழங்கும். சுத்ேமொன நீர் மற்றும் சுகொேொே 

தெடவகள் தநொய்கடளக் குடைக்கும், ஊட்டச்ெத்து, ஆதேொக்கியத்டே 

தமம்படுத்துகின்ைன, தமலும் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்டேகளிடடதய 

குன்றுவடேக் குடைக்கும். 
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பயன்பாடு / வலல தபார்டல் 

உத் ரபிரத ச மு ல்வர் பு ிய தபார்ட்டலல அறிமுகப்படுத் ினார் - ‘யு - 

லரஸ்’ 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

‘யு-டேஸ்’ - மொணவர்களின் அேிகொேமளிப்பேற்கொன 

கண்டுபிடிப்பு புதுடம 2020 செப்டம்பர் 24 அன்று 

உத்ேேபிேதேெ முேல்வர் தயொகி ஆேித்யநொத் அவர்களொல் 

சேொடங்கப்பட்டது. 

தேெிய கல்வி சகொள்டக (NEP) -2020 க்குப் பிைகு, கல்வித் துடையில் இது 

மிகப்சபரிய ெீர்ேிருத்ே ேிட்டமொகும். தேெிய கல்வி சகொள்டகடய (என்இபி) 
அைிமுகப்படுத்ேிய முேல் மொநிலம் உத்ேேபிேதேெம். 

இந்ே சகொள்டகயில் கிேொமப்புை மற்றும் நகர்ப்புை இந்ேியொவில் சேொழில் பயிற்ெி 
அடங்கும். 

 ‘யு-டேஸ்’ தபொர்ட்டல் என்பது ஒரு புதுடமயொன கருத்ேொகும், இது தெர்க்டக, 

கல்வி, நிறுவனம், பயிற்ெி, கட்டணம், தேர்வு, பரிதெொேடன மற்றும் 

தவடலவொய்ப்பு ேகவல்கள் சேொடர்பொன அடனத்து ேகவல்கடளயும் வழங்கும். 

‘யு-டேஸ்’ தபொர்ட்டல் மொநிலத்ேின் சேொடலதூேப் பகுேிகளில் இருந்ேொலும் 

கூட, இ-உள்ளடக்கம், மின் நூலகம் மற்றும் ஆன்டலன் நீேிமன்ைங்கடள தமொெடி 

செய்பவர்களுக்கு வழங்குகிைது. 
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முக்கிய நாட்கள் 

நீல வானங்களுக்கான சுத் மான காற்றின் மு ல் சர்வத ச நாள் 

 முக்கிய புள்ளிகள்:  

நீல வொனங்களுக்கொன சுத்ேமொன கொற்ைின் முேல் ெர்வதேெ நொள் செப்டம்பர் 7, 2020 

அன்று. 

இது சபொது, ேனிநபர், கொர்ப்பதேட், ெமூகம் மற்றும் அேெொங்கத்ேின் அடனத்து 

மட்டங்களிலும் விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துகிைது. 

சுகொேொேம், சபொருளொேொேம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

சுத்ேமொன கொற்று முக்கியமொனது. 

செயல்படக்கூடிய அைிவு, ெிைந்ே நடடமுடைகள், 

புதுடமகள் மற்றும் சவற்ைிக் கடேகடளப் பகிர்வேன் 

மூலம் கொற்ைின் ேேத்டே தமம்படுத்துவேற்கொன 

ேீர்வுகடள இது எளிேொக்குகிைது. 

மத்ேிய சுற்றுச்சூழல் அடமச்ெர் பிேகொஷ் ஜவதடகரின் கீழ் இந்ேியொ ஒரு 

சவபினொடே நடத்துகிைது. 

துகள்களின் சபொருடளக் குடைப்பேில் 20-30% ஐ அடடய இந்ே ேிட்டம் இலக்கு 

நிர்ணயித்துள்ளது. 

அன்டைய நடவடிக்டககடள ஒருங்கிடணக்க WHO ப்ரீத் டலஃப் பொர்ட்னர்களுடன் 

இடணந்து செயல்படுகிைது. 

முேல் இேண்டு ஆண்டுகளில் ரூ .300 தகொடி பட்சஜட்டுடன் இந்ே ேிட்டம் 

சேொடங்கப்பட்டது. 

கொலநிடல மற்றும் தூய்டமயொன கொற்று கூட்டணி (ெி.ெி.ஐ.ெி) யு.என்.இ.பி. மற்றும் 

குடியேசு சகொரியொவுடன் இடணந்து முடிவுகளுக்கு முன்னேொக நொள் வொேிட்டது. 
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மொர்ச் 25, (தகொவிட் -19) சவடித்ேேில் இருந்து சடல்லி முேன்முடையொக பல நீல 

வொன “நல்ல” கொற்று நொட்கடளப் பேிவு செய்ேது. 

இந் ி  ிவாஸ் / இந் ி  ினம் -14 தசப்டம்பர் 

முக்கிய புள்ளிகள்: இந்ேி ஒரு இந்தேொ-ஆரிய சமொழி 
மற்றும் இது தேவநொகரி எழுத்ேில் எழுேப்பட்டுள்ளது, இது 

இந்ேிய அேெியலடமப்பின் 343 வது கட்டுடேகளின் கீழ் 

ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டது. 1949 ஆம் ஆண்டில், இந்ேியொவின் 

கிளர்ச்ெியின் உத்ேிதயொகபூர்வ சமொழியொக தேவநொகரி 

ஸ்கிரிப்ட் ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டது. 1953 ஆம் ஆண்டில் 

முேல் இந்ேி ேிவொஸ் சகொண்டொடப்பட்டது. 

இந்ேி ேினம் ஜனவரி 10 ஆம் தேேி சகொண்டொடப்படுகிைது, நொட்டின் முேல் பிேேமர் 

ஜவஹர்லொல் தநரு செப்டம்பர் 14 அன்று இந்ேி ேினத்டே சகொண்டொட முடிவு 

செய்ேொர். 

தசப்டம்பர் 16-உலக ஓதசான்  ினம் 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

வருடொந்ே உலக ஓதெொன் ேினம் செப்டம்பர் 16, 2020 அன்று அனுெரிக்கப்படுகிைது, 

இது ஓதெொன் அடுக்கு மற்றும் ஓதெொன் அடுக்டகப் பொதுகொப்பேற்கொன ேீர்வுகள் 

குைித்து மக்களிடடதய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துகிைது. இந்ே ஆண்டு நொங்கள் 

ஓதெொன் அடுக்கு பொதுகொப்டப 35 ஆண்டுகளொக சகொண்டொடுகிதைொம் 

ஓதெொன் ேினம் 1994 முேல் சகொண்டொடப்படுகிைது, 

யுஎன்ஜிஏ (ஐக்கிய நொடுகளின் சபொதுச் ெடப) செப்டம்பர் 16 

ஐ ஓதெொன் அடுக்டகத் ேடுப்பேற்கொக ெர்வதேெ ஓதெொன் 

ேினமொக நியமித்ேது. 

ஐக்கிய நொடுகள் ெடபயில் 45 நொடுகள் மொண்ட்ரீல் 

உடன்படிக்டகயில் டகசயழுத்ேிட்டன. தமொசனட்ரியல் 

புதேொட்தடொகொல் ஓதெொன் ெிடேடவக் குடைப்படே தநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது. 
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தசப்டம்பர் 22 - உலக காண்டாமிருக  ினம் 

முக்கிய புள்ளிகள் 

உலக வனவிலங்கு நிேி-சேன்னொப்பிரிக்கொ முேன்முேலில் 2010 இல் உலக 

கொண்டொமிருக ேினத்டே அைிவித்ேது. விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவேற்கும் இந்ே 

இனத்ேிற்கு பொதுகொப்பொன இயற்டக வொழ்விடத்டே உருவொக்குவேற்கும் 

ஒவ்சவொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 22 அன்று அனுெரிக்கப்படுகிைது. 

இந்ேியொவில் அேிக எண்ணிக்டகயிலொன ஒரு சகொம்பு கொண்டொமிருகம் உள்ளது. 

அெொம், தமற்கு வங்கம் மற்றும் உ.பி. ஆகியடவ உலகில் அேிக 

கொண்டொமிருகங்கடளக் சகொண்ட மொநிலங்கள் (3000 வேம்பு). இயற்டக 

பொதுகொப்புக்கொன ெர்வதேெ ஒன்ைியம் (ஐ.ெி.யூ.என்) 5 வடகயொன 

கொண்டொமிருகங்கள் இருப்பேொக சேரிவித்துள்ளது. அடவ 

ஜவன் கொண்டொமிருகங்கள், சுமத்ேொன் கொண்டொமிருகங்கள், 

கருப்பு கொண்டொமிருகங்கள், சவள்டள கொண்டொமிருகங்கள் 

மற்றும் ஒரு சகொம்பு சகொண்ட கொண்டொமிருகங்கள். 

உலக கொண்டொமிருக ேினத்டே முன்னிட்டு இந்ேிய ஒரு 

சகொம்பு கொண்டொமிருகத்ேிற்கொன தேெிய பொதுகொப்பு உத்ேி 
சுற்றுச்சூழல் அடமச்சும் மத்ேிய அடமச்ெர் பிேகொஷ் ஜவதடகரும் சேொடங்கினர். 

20 ஆம் நூற்ைொண்டில், ஒரு சகொம்பு சகொண்ட கொண்டொமிருகத்ேின் மக்கள் சேொடக 

200 க்கும் குடைவொக இருந்ேது. இந்ே பொதுகொப்பு மூதலொபொயத்ேின் தநொக்கம் 

கொண்டொமிருக இனங்கடள ஐந்து தநொக்கங்களின் கீழ் பொதுகொப்பேொகும். 

குைிக்தகொள்கள் வலுவூட்டப்பட்ட பொதுகொப்பு, விநிதயொக வேம்டப 

விரிவுபடுத்துேல், ஆேொய்ச்ெி, கண்கொணிப்பு, தபொதுமொன மற்றும் நீடித்ே நிேி. 

தசப்டம்பர் 26 - உலக சுற்றுச்சூழல் சுகா ார  ினம் 

 

முக்கிய புள்ளிகள்: உலக சுற்றுச்சூழல் சுகொேொே ேினம் ஆண்டுதேொறும் 

செப்டம்பர் 26 அன்று சகொண்டொடப்படுகிைது. 
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சுற்றுச்சூழல் சுகொேொே அைிவு குைித்து மக்களிடடதய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்ே 

உலக சுற்றுச்சூழல் சுகொேொே ேினம் சகொண்டொடப்படுகிைது. ெர்வதேெ சுற்றுச்சூழல் 

சுகொேொே கூட்டடமப்பு (IFEH) இந்ே உலக சுற்றுச்சூழல் சுகொேொே ேினத்டே 2011 ஆம் 

ஆண்டில் துவக்கியது. 

அன்டைய கருப்சபொருள் - சுற்றுச்சூழல் சுகொேொேம், சேொற்று ேடுப்பு தநொய்களில் 

முக்கிய சபொது சுகொேொே ேடலயடீு. 

உலக சுற்றுச்சூழல் சுகொேொே ேினம் சவளிப்புை உடல், தவேியியல் நடத்டே 

விடளவுகள் மற்றும் உயிரியல் ேொக்கங்கள் பற்ைி விவொேிக்கிைது. 

தரபிஸ்  ினம் -28 தசப்டம்பர் 2020 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

உலக தேபிஸ் ேினம் செப்டம்பர் 28 அன்று 

சகொண்டொடப்படுகிைது. மனிேர்களுக்கும் 

விலங்குகளுக்கும் தேபிஸின் ேொக்கம் குைித்ே 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்ே இந்ே நொள் சகொண்டொடப்படுகிைது. 

செப்டம்பர் 28, 2020 என்பது 14 வது உலக தேபிஸ் ேினமொகும், தமலும் இந்ே நொளின் 

கருப்சபொருள் ேடுப்பூெி மற்றும் ஒத்துடழப்பில் நிபுணத்துவம் சபற்ைது. 

இந்ே நொள் அவர் ஒரு பிசேஞ்சு தவேியியலொளர் லூயிஸ் பொஷூர் மற்றும் முேல் 

தேபிஸ் ேடுப்பூெிடய உருவொக்கிய வொழ்க்டக விஞ்ஞொனி ஆகிதயொரின் 

மேணத்டேக் குைிக்கிைது. 

உலக இ ய நாள் 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

உலக இேய ேினம் ஒவ்சவொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 29 

அன்று சகொண்டொடப்படுகிைது, உலக இேய 

கூட்டடமப்பு உலக இேய ேினத்டே உருவொக்கியது. 
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உலக சுகொேொே அடமப்பு (WHO) உடன் உலக இேய கூட்டடமப்பு (WHF) 

ஒத்துடழப்புடன் 1999 ஆம் ஆண்டில் முேல் உலக சுகொேொே ேினம் 

சகொண்டொடப்பட்டது. 

தம 2012 இல், உலகத் ேடலவர்கள் மொேடடப்பு மற்றும் பக்கவொேம் 

ஆகியவற்ைிலிருந்து விழிப்புணர்டவயும் ேடுப்டபயும் எழுப்பத் சேொடங்கினர், 

2025 ஆம் ஆண்டில் சேொற்றுதநொயற்ை தநொய்களிலிருந்து உலகளொவிய 

இைப்புகடள குடைந்ேது 25% குடைக்க. 

உலக இேய கூட்டடமப்பின் கூற்றுப்படி, என்.ெி.டி இைப்புகளில் பொேிக்கு இருேய 

தநொய் (ெி.வி.டி) சபொறுப்பு, இது உலகின் நம்பர் ஒன் சகொடலயொளி 

சர்வத ச தமாழிதபயர்ப்பு நாள்- தசப்டம்பர் 30 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

டபபிள் சமொழிசபயர்ப்பொளேொன புனிே சஜதேொம் விருந்ேில் 

செப்டம்பர் 30 ஆம் தேேி ெர்வதேெ சமொழிசபயர்ப்பு ேினம் 

சகொண்டொடப்படுகிைது, தமலும் அவர் 

சமொழிசபயர்ப்பொளர்களின் புேவலர் துைவி என்று 

அடழக்கப்படுகிைொர். 

உடேயொடல், புரிேல் மற்றும் ஒத்துடழப்பு, உலக அடமேி மற்றும் பொதுகொப்டப 

தமம்படுத்துேல் மற்றும் வலுப்படுத்துேல் ஆகியவற்டை எளிேொக்கும் சமொழி 
சமொழிசபயர்ப்பு நிபுணர்களின் பணிடயக் சகொண்டொடுவடே இது தநொக்கமொகக் 

சகொண்டுள்ளது. 

1953 முேல், ெர்வதேெ சமொழிசபயர்ப்பொளர் கூட்டடமப்பு (FIT) 

இந்ே நொடள ஏற்பொடு செய்ேது. முேல் அேிகொேப்பூர்வ 

ெர்வதேெ சமொழிசபயர்ப்பு நொள் 1991 இல் நடடசபற்ைது. ஐ.நொ 

சபொதுச் ெடப (யு.என்.ஜி.ஏ) செப்டம்பர் 30 ஆம் தேேி ெர்வதேெ 

சமொழிசபயர்ப்பு ேினமொக 24 தம 2017 அன்று ஒரு 

ேீர்மொனத்டே நிடைதவற்ைியது. 
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சநருக்கடியில் இருக்கும் ஒரு உலகத்ேிற்கொன செொற்கடளக் கண்டுபிடிப்பது 

ெர்வதேெ சமொழிசபயர்ப்பு ேினத்ேின் கருப்சபொருளொகும், இது சபொது மக்களுக்கு 

பங்களிப்பு மற்றும் பணிடயப் பற்ைிய ேகவல்கடள வழங்குவடே தநொக்கமொகக் 

சகொண்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இ ர நடப்பு விவகாரங்கள் 

தடலிகாம்ஸுக்கு ஏஜிஆர் நிலுலவத் த ாலகலய உச்ச நீ ிமன்றம் 

தசலுத்  பத்து ஆண்டுகள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது 

முக்கிய புள்ளிகள் 

செப்டம்பர் 1, 2020 (செவ்வொய்). நீேிபேி அருண் மிஸ்ேொ ேடலடமயிலொன மூன்று 

நீேிபேிகள் சகொண்ட சபஞ்ச் வடீிதயொ கொன்பேன்ெிங் மூலம் ேீர்ப்டப அைிவித்ேது. 

சேொடலத் சேொடர்பு நிறுவனங்கள் ேங்களது ஏஜிஆர் நிலுடவத் சேொடகடய பத்து 
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வருட கொலத்ேிற்குள் மத்ேிய அேசுக்கு செலுத்ே தவண்டும் என்று நீேிமன்ைம் 

கூைியது. 

சிறப்பம்சங்கள் 

இதேதபொல், ேீர்ப்டப உச்ெரித்ே நீேிமன்ைம், ேிவொலொ நிடல மற்றும் 

ேிவொல்நிடலக் குைியடீ்டின் ஒரு பகுேியொக ஸ்சபக்ட்ேம் வர்த்ேகம் குைித்து முடிவு 

செய்யுமொறு தேெிய நிறுவன ெட்ட ேீர்ப்பொயத்டே தகொரியது. 

பிேச்ெிடன என்ன? 

2020 ஆம் ஆண்டு மொர்ச் 17 ஆம் தேேிக்கு முன்பொகதவொ அல்லது அேற்கு 

முன்பொகதவொ ஏஜிஆர் நிலுடவத் சேொடகடய செலுத்துமொறு சேொடலத்சேொடர்பு 

நிறுவனங்களுக்கு உச்ெ நீேிமன்ைம் முன்பு தகொரியிருந்ேது. இந்ே பிேச்ெிடனக்கு, 

நிறுவனம் ஏஜிஆர் நிலுடவத் சேொடகடய ேிருப்பிச் செலுத்துவேற்கு 15-20 

ஆண்டுகள் கொல அவகொெம் தகொரியது. 

ஏஜிஆர் பொக்கிகள் என்ைொல் என்ன? 

ெரிசெய்யப்பட்ட சமொத்ே வருவொய் என AGR வடேயறுக்கப்படுகிைது. 

சேொடலசேொடர்பு ஆபதேட்டர்கள் மீது சேொடலத் சேொடர்புத் துடை வசூலிக்கும் 

பயன்பொடு மற்றும் உரிமக் கட்டணம் இது. இது உரிம கட்டணம், ஸ்சபக்ட்ேம் 

பயன்பொட்டுக் கட்டணங்கள் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டணங்கள் முடைதய 3% -

5% முேல் 8% வடே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இறுேியொக, சேொடலத் சேொடர்பு நிறுவனங்கள் அேசு 

நிறுவனத்ேிற்கு ரூ .92,642 தகொடிடய செலுத்ே தவண்டும். 
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 ிருத் ங்கள் / பில்கள் / அறிக்லககள். 

ஆயுர்தவ த் ில் கற்பித் ல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ஐ.டி.ஆர்.ஏ) 

மதசா ா -2020 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

ஆயுஷ் அடமச்ெர் ேிரு. ஸ்ரீபொத் சயதெொ நொயக், குஜேொத்ேில் ஆயுர்தவே (ஐ.டி.ஆர்.ஏ) 

மதெொேொ, 2020 இல் கற்பித்ேல் மற்றும் மறு ஆய்வு நிறுவனம் 

அைிமுகப்படுத்ேினொர். 

குைிக்தகொள்கள்: 

ஆயுர்தவேம் மற்றும் மருந்ேகத்ேில் கற்பித்ேல் முடைகளில் வளர்ச்ெி. 
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ஆயுர்தவேத்ேின் அடனத்து கிடளகளிலும் பயிற்ெிப் பணியொளர்களின் ஒற்றுடம 

முதுகடல கல்வியில் ேன்னிடைவு 

ஆயுர்தவே துடையில் விரிவொன ஆய்வு மற்றும் ஆேொய்ச்ெி. 

நிறுவனத்ேிற்கு மத்ேிய அேசு நிேி வழங்குகிைது. இந்ேிய கட்டுப்பொட்டொளர் மற்றும் 

ஆடிட்டர் சஜனேல் (ெிஜிஏ) நிேி மற்றும் செலவினங்கடளத் ேணிக்டக செய்வொர். 

த ாற்று தநாய்  ிருத் ம் மதசா ா 2020 ஐ மாநிலங்களலவ 

நிலறதவற்றியது 

நொடு முழுவதும் சகொதேொனொ டவேஸ் சவடிப்டப எேிர்த்துப் தபொேொடும் தபொது, 

சுகொேொேப் பணியொளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கடள வன்முடைத் ேொக்குேல்களில் 

இருந்து பொதுகொக்க சேொற்றுதநொய் தநொய் ேிருத்ேம் மதெொேொ 2020 

மொநிலங்களடவயில் நிடைதவற்ைப்பட்டுள்ளது. சேொற்று தநொய் ேிருத்ேச் ெட்டம் 

மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகொேொேப் பணியொளர்கடளத் ேொக்குபவர்களுக்கு ஐந்து 

ஆண்டுகள் வடே ெிடைத்ேண்டடன வழங்கும். 

ேற்தபொதுள்ள சேொற்று தநொய் ேிருத்ேச் ெட்டம் 1897 டமயத்ேொல் 

மொற்ைியடமக்கப்பட்டுள்ளது, தமலும் இந்ே புேிய ெட்டம் சுகொேொேப் பொதுகொப்புப் 

பணியொளர்கள், அவர்களின் வொழ்க்டக வளொகங்கள் மற்றும் ஒரு சேொற்றுதநொய் 

மற்றும் அபேொேத்ேின் தபொது எந்ேசவொரு வன்முடைக்கு எேிேொன அவர்களின் 

பணியிடங்களுக்கும் பொதுகொப்டபக் சகொண்டு வரும். அவர்கள் மீது ரூ. அவர்களின் 

வன்முடை மற்றும் ெிடைத்ேண்டடனக்கொக 50,000 முேல் ரூ .2,00,00 வடே மூன்று 

மொேங்கள் முேல் ஐந்து ஆண்டுகள் வடே ெிடைத்ேண்டடன விேிக்கப்படலொம். 

இந்ே மதெொேொடவ சுகொேொே அடமச்ெர் ஹர்ஷ் வர்ேன் 

மொநிலங்களடவயில் அைிமுகப்படுத்ேியுள்ளொர், 

அதே நொளில், மக்களடவ இந்ே ஆண்டு வரி 

செலுத்துதவொருக்கு நிவொேணம் வழங்குவேற்கொக வரி 

மதெொேொடவ நிடைதவற்ைியது, தமலும் கீழ் ெடப கூட்டுச் 

ெட்டத்டே ேிருத்ேியது, வியொபொேத்டே எளிேொக்குவடே 
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ஊக்குவிக்கும் அதே தவடளயில் பல்தவறு கூட்டு அல்லொே குற்ைங்கடளத் 

ேீர்ப்பளித்ேது. 

பு ிய வங்கி ஒழுங்குமுலற ( ிருத் ) மதசா ா - 2020 

முக்கிய புள்ளிகள்: நொடொளுமன்ைத்ேின் பருவமடழக் கூட்டத்ேின் முேல் 

நொளின் தபொது, நிேியடமச்ெர் நிர்மலொ ெீேொேொமன் வங்கி ஒழுங்குமுடை (ேிருத்ே) 

மதெொேொ கட்டடள -2020 ஐ அைிமுகப்படுத்ேினொர். 

சேொற்றுதநொயின் ேொக்கம் ஏதேனும் ஏற்பட்டொல் சடபொெிட் டவத்ேிருப்பவடேப் 

பொதுகொக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

இந்ே ேிருத்ேம் கூட்டுைவு நிறுவனங்களுக்கு பங்கு பங்குகள் மற்றும் பிை 

அைிவுறுத்ேல்கடள ரிெர்வ் வங்கியின் ஒப்புேலுடன் மூலேனத்டே ேிேட்ட 

உேவுகிைது. 

நிேியடமச்ெர் நிர்மலொ ெீேொேொமன், மற்சைொரு பஞ்ெொப் 

மற்றும் மகொேொஷ்டிேொ கூட்டுைவு வங்கி சநருக்கடிகடளத் 

ேவிர்க்க இந்ே மதெொேொடவ அைிமுகப்படுத்ேினொர். 

ஏர்பஸ் அறிக்லக: 2035 க்குள் உலகின் மு ல் 

லஹட்ரஜன் இயங்கும் விமானம் 

முக்கிய புள்ளிகள் :  

ஐதேொப்பிய விண்சவளி நிறுவனமொன ஏர்பஸ் உலகின் முேல் 

பூஜ்ஜிய-உமிழ்வு வணிக விமொனத்ேிற்கொன மூன்று 

கருத்துக்கடள சவளிப்படுத்ேியது, இது 2035 க்குள் தெடவயில் 

நுடழய முடியும். 

நொங்கள் அைிமுகப்படுத்தும் கருத்து ஒரு ெிைந்ே பொர்டவடய 

உருவொக்கும், இது பூஜ்ஜிய-உமிழ்வு விமொனத்ேின் 

எேிர்கொலத்ேிற்கொன ஒரு டேரியமொன பொர்டவ என்று ஏர்பஸ் நிறுவனத்ேின் 

ேடலடம நிர்வொக அேிகொரி குய்லூம் ஃப a ரி கூைினொர். 
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டஹட்ேஜன் - நீேொவிடய மட்டுதம சவளியிடும் சுத்ேமொன எரிசபொருள். 

டஹட்ேஜடன முேன்டம ஆேொேமொகப் பயன்படுத்துவது விமொனத்ேின் 

கொலநிடல ேொக்கத்டே குடைக்கும். டஹட்ேஜடன சுத்ேமொன விமொன 

எரிசபொருள் என்று ஏர்பஸ் நம்புகிைது, தமலும் இது மற்ை சேொழில்களின் 

கொலநிடல-நடுநிடல இலக்குகடள பூர்த்ேி செய்யும். 

ஏர்பஸின் மூன்று கருத்துக்கள்: 

1. ஒரு டர்தபொபன் வடிவடமப்பு: பயணிகள் - 120 - 200 

                                    கடல் டமல்கள் - 2,000 + வேம்பு 

                                    மொற்ைியடமக்கப்பட்ட எரிவொயு விடெயொழி இயந்ேிேம் 

டஹட்ேஜடன எரிசபொருளொகப் பயன்படுத்துகிைது 

2. ஒரு டர்தபொபிேொப் வடிவடமப்பு: பயணிகள் - 100 வடே 

                                       கடல் டமல்கள் - 1,000 க்கும் அேிகமொனடவ 

                                       குறுகிய பயணங்களுக்கு இது ெரியொன தேர்வொக இருக்கும். 

3. கலப்பு-ெொரி உடல் வடிவடமப்பு: பயணிகள் - 200 வடே 

                                         விமொனத்ேின் பிேேொன உடலுடன் இைக்டககள் 

ஒன்ைிடணகின்ைன 

                                          பேந்ே உருகி ேிைக்கிைது 

இந்ே ெவொல் விமொனத் சேொழிலுக்கு ெிைந்ே எேிர்கொலத்டே உருவொக்கும், தமலும் 

இந்ே இலக்டக அடடய அேசு மற்றும் சேொழில்துடை பங்கொளிகளின் ஆேேவு 

அவெியம். 

3 த ாழிலாளர் குறியீடுகளுக்கான  ிருத் ங்கலள அலமச்சரலவ 

அங்கீகரிக்கிறது 

முக்கிய புள்ளிகள்:  
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சேொழிலொளர் குைியடீுகளில் (முக்கியமொன சேொழிலொளர் ெீர்ேிருத்ேங்கள்) 

ேிருத்ேங்கடள மத்ேிய அடமச்ெேடவ அங்கீகரிக்கிைது. 

1. ெமூக பொதுகொப்பு 

2. சேொழில் பொதுகொப்பு மற்றும் ஆதேொக்கியம் (OSH) 

3. சேொழில்துடை உைவுகள் 

சேொழில்துடை உைவுகள் குைியடீுகள், 2019 மதெொேொ சபரிய சேொழிலொளர்களுக்கு 

ஓய்வூேியம் மற்றும் மருத்துவ ெலுடககடள வழங்க முற்படுகிைது. 

சேொழில்துடை உைவுகள் குைியடீுகள், 2019 மதெொேொ மூன்று சேொழிலொளர் 

ெட்டங்கடள மொற்ை முயல்கிைது, அேொவது 

I. சேொழில்துடை ேகேொறு ெட்டம், 1947 

II. சேொழிற்ெங்க ெட்டம், 1926 

III. சேொழில்துடை தவடலவொய்ப்பு (நிடலயொன ஒழுங்கு) ெட்டம், 1946. 

44 மத்ேிய ெட்டங்கடள, ஊேியங்கள், சேொழில் பொதுகொப்பு 

மற்றும் சுகொேொேம் (ஓஎஸ்சஹச்) மற்றும் சேொழில்துடை 

உைவுகள் குைித்ே 4 பேந்ே குைியடீுகளொக சுருக்கவும் மத்ேிய 

அேசு செயல்படுகிைது. 

இந்ே குைியடீு ேிருத்ேங்கள் உத்ேேபிேதேெம், மத்ேிய 

பிேதேெம் மற்றும் குஜேொத் தபொன்ை மொநிலங்கடள 

ேிட்டமிட்ட சேொழிலொளர் ெீர்ேிருத்ேங்கடள முன்சனடுக்க 

அனுமேிக்கும். 

இந் ிய  கவல் த ாழில்நுட்ப நிறுவனம் (IIITs) சட்ட 

 ிருத் ச் மதசா ா 2020 ஐ மாநிலங்களலவ 

நிலறதவற்றியது 

முக்கிய புள்ளிகள் :  
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IIIT ெட்ட ேிருத்ே மதெொேொ 2020 செப்டம்பர் 22, 2020 அன்று புது ேில்லியின் 

மொநிலங்களடவயில் அேெொங்கத்ேொல் நிடைதவற்ைப்பட்டது. 

மனிேவள தமம்பொட்டு அடமச்ெர் ேதமஷ் தபொக்ரியொல் நிஷொங்க் இந்ே 

மதெொேொடவ தமல் ெடபயில் ேிங்கள்கிழடம அைிமுகப்படுத்ேினொர். புேிேொக 

நிறுவப்பட்ட ஐந்து IIT.கடள தேெிய முக்கியத்துவம் வொய்ந்ே நிறுவனங்களொக 

அைிவிக்கும் மதெொேொடவ நொடொளுமன்ைம் செவ்வொய்க்கிழடம நிடைதவற்ைியது. 

 

ஐந்து புேிய IIT கள் சபொது-ேனியொர் கூட்டுைவின் கீழ் சூேத், தபொபொல், பொகல்பூர், 

அகர்ேலொ மற்றும் டேச்சூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ளன. 

மக்களடவ ஏற்கனதவ இந்ேிய ேகவல் சேொழில்நுட்ப ெட்டங்கள் (ேிருத்ே) 

மதெொேொ 2020 ஐ மொர்ச் 20, 2020 அன்று 

நிடைதவற்ைியுள்ளது. 

நொட்டில் முற்ைிலும் 25 IIT.டிக்கள் உள்ளன. மத்ேிய 

அேசு 5 மற்றும் 15 சபொது-ேனியொர் கூட்டு (PPP) 

மொேிரியின் கீழ் இயங்குகிைது. இந்ே ேிருத்ே மதெொேொ 

ெட்டம் ஐந்து புேிய செயல்பொட்டு நிறுவனங்கடள 

தேெிய முக்கியத்துவம் வொய்ந்ே நிறுவனமொக 

சகொண்டு வரும். 

இந்ேச் ெட்டத்ேின் கீழ் டிப்தளொமொ, பட்டம், Phd  தபொன்ைவற்டை வழங்கவும் 

அவர்களுக்கு உரிடம உண்டு. 

அறிக்லக - இந் ியாவில் சுகா ாரம் 

முக்கிய புள்ளிகள்: 

“இந்ேியொவில் உடல்நலம்” அைிக்டகயின் முக்கிய தநொக்கம் இந்ேியொவின் 

சுகொேொேத் துடை குைித்ே அளவு ேேவுகடள தெகரிப்பேொகும், இந்ே அைிக்டக 

புள்ளிவிவேங்கள் மற்றும் ேிட்ட அமலொக்க அடமச்ெினொல் மறுபரிெீலடன 

செய்யப்படுகிைது 
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7.5% இந்ேியர்கள் வியொேிகளொல் பொேிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

கிேொமப்புை இந்ேியொவில்: 6.8% 

நகர்ப்புை இந்ேியொவில்: 9.1%. 

மேம் ெொர்ந்ே வடகப்பொடு 

ெமணர்கள் - 11.2% 

ெீக்கியர்கள் - 11%; 

கிைிஸ்ேவர்கள் - 10.5% 

முஸ்லிம்கள் - 8.1% 

ப ists த்ேர்கள் - 8% 

இந்துக்கள் - 7.2% 

பொலின அடிப்படடயிலொன வடகப்பொடு: 

ஆண்: கிேொமப்புைம் - 6.1%, நகர்ப்புைம் - 8.2% 

சபண்: கிேொமப்புை - 7.6%, நகர்ப்புை - 10% 

சிறிய வலுவான பிரச்சாரத்ல  உருவாக்குங்கள் - கூகிள் இந் ியா 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

ெிறு வணிகங்களுக்கு ஆேேவளிக்கவும் வொடிக்டகயொளர் ஆேேவு மூலம் 

தேடவடய அேிகரிக்கவும் கூகிள் இந்ேியொ நொடு ேழுவிய பிேச்ெொேத்டேத் 

சேொடங்குகிைது. 

கூகிள் தேடல் மற்றும் வடேபடங்களில் ெிறு வணிகங்கடளக் கண்டைிய இது 

நுகர்தவொருக்கு உேவுகிைது, ெிறு மற்றும் நடுத்ேே வணிகங்களுக்கு டிஜிட்டல் 

இருப்டப உருவொக்க கூகிள் இந்ேியொ தெொதஹொ மற்றும் இன்ஸ்டொதமொதஜொவுடன் 

கூட்டு தெர்ந்துள்ளது. 
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ஆன்-தபொர்டிங் செயல்முடைடய விடேவொகக் கண்கொணிக்க சேொழில்நுட்ப 

நிறுவனமொன டன்தெொ மற்றும் ஸ்விக்கி ஆகிதயொருடன் ஒரு கூட்டொண்டமக்குள் 

நுடழந்துள்ளது, கூட்டொளர்களுடன் ெிறு வணிகங்களுக்கு கூடுேல் ஆர்டர்கடள 

ஆன்டலனில் ஆர்டர்கடள ஏற்கத் சேொடங்கவும், விநிதயொக ேளவொடங்கடள 

இயக்கவும் உேவுகிைது. 

புேிய முயற்ெி ெிறு மற்றும் நடுத்ேே வணிகங்கள் (SMB கள்) கருத்டேப் சபொறுத்ேது. 

அந்ே அைிக்டகயின்படி, 10 வணிகங்களில் 5 வணிகங்கள் டிஜிட்டல் தெனல்கள் 

மூலம் வொடிக்டகயொளர்களுடன் ஈடுபட்டுள்ளன. 

தெொதஹொ ேளங்கள், தெொதஹொ ெேக்கு மற்றும் தெொதஹொ வர்த்ேகம் 

ஆகியவற்ைிற்கொன இலவெ ெந்ேொடவ மொர்ச் 31, 2021 வடே தஜொதஹொ 

வழங்கினொர். 

இன்ஸ்டொதமொதஜொ மூன்று மொேங்களுக்கு ‘பிரீமியம் ஆன்டலன் ஸ்தடொர் ேீர்வு’

க்கு இலவெ ெந்ேொடவ வழங்கியது .. 

டன்தெொவின் 24 × 7 வணிக ஆேேவு பூஜ்ஜிய பேிவு கட்டணம் மற்றும் SMB களுக்கு 

உடனடி பேிவு மூலம் இலவெமொக வழங்கப்படுகிைது. 

தூர்ேர்ஷனுடன் இடணந்து நமஸ்தே டிஜிட்டல் என்ை புேிய சேொடலக்கொட்ெி 
நிகழ்ச்ெிடய கூகிள் அைிமுகப்படுத்ேியது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.bestlearningcentre.in                                                நடப்பு விவகாரங்கள் - செப்டம்பர் 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   

49 

 

 

 

 

 

 

 

நியமனங்கள் 

ஹரிவன்ஷ் நாராயண் சிங்- துலணத்  லலவராக மீண்டும் 

த ர்ந்த டுக்கப்பட்டார். 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

குேல் வொக்களிப்பொல் மொநிலங்களடவ துடணத் ேடலவேொக ஜனேொ ேளம் 

(யுடனசடட்) எம்.பி. (பொர்லிசமன்ட் உறுப்பினர்), ஹரிவன்ஷ் நொேொயண் ெிங் (64) 

மீண்டும் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டொர். பொேொளுமன்ை உறுப்பினர் ஜகத் பிேகொஷ் நட்டொ 

மற்றும் பொேேிய ஜனேொ கட்ெி (பிதஜபி) ேடலவர் ேிரு.ஹரிவன்ஷின் சபயடே 

முன்சமொழிந்ேனர். ேொஷ்டிரிய ஜனேொ கட்ெி (ஆர்தஜடி) எம்.பி. மதனொஜ் ஜொ 

எேிர்க்கட்ெிடய நிறுத்ேினொர். 

ேிரு. ஹர்னிவன்ஷ் நொேொயண ெிங், ஜூன் 30, 1956 அன்று உத்ேேபிேதேெத்ேில் 

(உ.பி.) பல்லியொ மொவட்டத்ேில் உள்ள ெீேொபேியொேொ கிேொமத்ேில் பிைந்ேொர். 

சபொருளொேொேம் மற்றும் இேழியல் துடையில் மொ படித்ேொர். 
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பாதுகாப்பு 

இந் ியாவில்  யாரிப்லப அ ிகரிப்ப ற்காக ரூ .2,580 

தகாடி ஒப்பந் ங்கலள பாதுகாப்பு அலமச்சகம் 

லகதயழுத் ிட்டது 

முக்கிய புள்ளிகள் 

தமக் இன் இந்ேியொடவ அேிகரிக்க 2020 ஆகஸ்ட் 31 அன்று 

பொதுகொப்பு அடமச்ெகம் ரூ .2,580 தகொடி மேிப்புள்ள 

ஒப்பந்ேங்களில் டகசயழுத்ேிட்டது. ஒப்பந்ேத்ேில் டகசயழுத்ேிட கொேணம், ஆறு 

பினொக்கொ சேஜிசமன்ட்கடள இந்ேிய ேொணுவத்ேிற்கு வழங்குவேொகும். 

சிறப்பம்சங்கள் 

ஒப்பந்ேங்கள் டகசயழுத்ேொனது 

• டொடொ பவர் கம்சபனி 

• பொேத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிசடட் 

• லொர்ென் மற்றும் டூப்தேொ. 

பினொகொ சேஜிசமன்ட்கள் ேொனியங்கி துப்பொக்கி தநொக்கம் மற்றும் நிடலப்படுத்ேல் 

அடமப்புடன் 114 லொஞ்ெர்கடளக் சகொண்டிருந்ேன. ஆறு பினொகொ சேஜிசமன்ட்கள் 
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நொட்டின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு எல்டலகளில் செயல்பட உள்ளன. இது இந்ேிய 

இேொணுவத்ேின் செயல்பொட்டு ேயொர்நிடலடய அேிகரிக்க உேவும். 

ஆறு பினொக்கொ சேஜிசமன்ட்களின் தூண்டுேல் 2024 க்குள் முடிக்கப்பட உள்ளது. 

பினொக்கொ 

பினொக்கொ என்பது பல ேொக்சகட் ஏவுகடண ஆகும், இது டிஆர்டிஓவொல் 

வடிவடமக்கப்பட்டது, பயன்படுத்ேப்பட்டது மற்றும் உருவொக்கப்பட்டது ( 

பொதுகொப்பு ஆேொய்ச்ெி மற்றும் தமம்பொட்டு அடமப்பு) 

. அடவ அேிகபட்ெமொக 2 வடககளொக உள்ளன 

மொர்க்- I க்கு 40 கி.மீ. 

மொர்க் II க்கு 75 கி.மீ. 

 

கொர்கில் தபொரில் பினொகொ பயன்படுத்ேப்பட்டது மற்றும் எேிரி 

நிடலகடள நடுநிடலயொக்குவேில் சவற்ைி சபற்ைது. 

ரஷ்யாவுக்கு வருலக  ரும் பாதுகாப்பு அலமச்சர்: 

எஸ்சிஓ, சிஎஸ்டிஓ மற்றும் சிஐஎஸ் ஆகியவற்றில் கலந்து தகாள்ள 

முக்கிய புள்ளிகள்  

பொதுகொப்பு மந்ேிரி ேொஜ் நொத் ெிங் 2020 செப்டம்பர் 3 முேல் 2020 செப்டம்பர் 5 வடே 

ேஷ்யொவுக்கு வருவொர். ஷொங்கொய் ஒத்துடழப்பு அடமப்பு, கூட்டு பொதுகொப்பு 

ஒப்பந்ே அடமப்பு மற்றும் கொமன்சவல்த் பொதுகொப்பு ஒப்பந்ே அடமப்பு 

ஆகியவற்ைின் பொதுகொப்பு அடமச்ெர்கள் கூட்டத்ேில் கலந்து சகொள்வொர். 

  

சிறப்பம்சங்கள் 
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இந்ே விஜயத்ேின் தபொது, அடமச்ெர் ேஷ்ய எேிர் பொதுகொப்பு மந்ேிரி சஜனேல் 

தஷொயுகுடவயும் ெந்ேித்து பேஸ்பே நலன்கடளப் பற்ைி விவொேிப்பொர். 

கலந்துடேயொடலின் தபொது, எஸ் 400 ஏவுகடணகடள ெரியொன தநேத்ேில் 

வழங்குமொறு ேிரு ெிங் வலியுறுத்துவொர். ஏவுகடணகள் 2021 ஆம் ஆண்டின் 

இறுேிக்குள் வழங்கப்பட உள்ளன. 2018 ஆம் ஆண்டில் ஐந்து எஸ் 400 பொதுகொப்பு 

ஏவுகடண அடமப்புகடள வொங்க இந்ேியொ ஏற்கனதவ 5 பில்லியன் அசமரிக்க 

டொலர் ஒப்பந்ேத்ேில் டகசயழுத்ேிட்டது. 2019 ஆம் ஆண்டில், ஏவுகடணகளுக்கு 

சுமொர் 800 மில்லியன் அசமரிக்க டொலர் முேல் ேவடண இந்ேியொ செலுத்ேியது. 

ஷொங்கொய் ஒத்துடழப்பு அடமப்பு 

எஸ்ெிஓ (ஷொங்கொய் ஒத்துடழப்பு அடமப்பு) உலக மக்கள்சேொடகயில் 44% பெிபிக் 

சபருங்கடல் மற்றும் பொல்டிக் கடலுக்கும் ஆர்க்டிக் சபருங்கடலுக்கும் இந்ேியப் 

சபருங்கடலுக்கும் இடடயில் பேவியிருக்கும் மிகப்சபரிய நொடுகடந்ே ெர்வதேெ 

அடமப்புகளில் ஒன்ைொகக் கொணப்படுகிைது. இது பிேொந்ேியத்ேில் ஸ்ேிேத்ேன்டம, 

அடமேி மற்றும் பொதுகொப்டப பேொமரிப்படே தநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது. 2017 

ஆம் ஆண்டில், இந்ேியொவும் பொகிஸ்ேொனும் இந்ே அடமப்பில் 

உறுப்பினர்களொகின. 

கூட்டு பொதுகொப்பு ஒப்பந்ே அடமப்பு 

இது 1992 ஆம் ஆண்டில் டகசயழுத்ேிடப்பட்ட ஒரு அேசுகளுக்கிடடதயயொன 

இேொணுவக் கூட்டணியொகும். இந்ே கூட்டணி முேலில் ேொஷ்கண்ட் ஒப்பந்ேம் 

என்று அடழக்கப்படும் கூட்டு பொதுகொப்பு ஒப்பந்ேத்ேில் டகசயழுத்ேிட்டேன் 

மூலம் உருவொக்கப்பட்டது. இந்ே ஒப்பந்ேத்ேில் டகசயழுத்ேிட்ட நொடுகள் 

ஆர்மீனியொ, ேஷ்யொ, கஜகஸ்ேொன், ேஜிகிஸ்ேொன், கிர்கிஸ்ேொன் மற்றும் 

உஸ்சபகிஸ்ேொன். 1994 ஆம் ஆண்டில், சபலொேஸ், ஜொர்ஜியொ மற்றும் 

அஜர்டபஜொன் ஆகிய மூன்று நொடுகளும் 1994 இல் இந்ே அடமப்பில் இடணந்ேன. 

2002 ஆம் ஆண்டில், இந்ே ஒப்பந்ேத்டே ெிஎஸ்டிஓவொக மொற்ை முடிவு 

செய்யப்பட்டது. 2004 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நொடுகள் ெடபயின் சபொதுச் ெடப 

ஐக்கிய நொடுகள் ெடபக்கு பொர்டவயொளர் அந்ேஸ்டே வழங்குவேற்கொன 

ேீர்மொனத்டே நிடைதவற்ைியது. 2009 ஆம் ஆண்டில், ஏழு உறுப்பினர்களில் ஐந்து 
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தபேொல் விடேவொன எேிர்விடன ெக்ேிடய உருவொக்க ஒரு ஒப்பந்ேம் 

டகசயழுத்ேொனது. 

நவம்பர் 2019 இல், பிதஷக்கில் ெி.எஸ்.டி.ஓவின் அமர்வு நடடசபற்ைது. இந்ே 

அமர்வில் இந்ேியொவும் கலந்து சகொண்டது. 

பாதுகாப்பு லகயகப்படுத் ல் நலடமுலற 2020 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

புதுசடல்லியில் பொதுகொப்பு அடமச்ெர் ேொஜ்நொத் ெிங் 2020 செப்டம்பர் 28 அன்று 

பொதுகொப்பு டகயகப்படுத்ேல் நடடமுடை (டிஏபி) - 2020 ஐ சவளியிட்டொர். 

தமக் இன் இந்ேியொ முன்முயற்ெியின் கீழ் இந்ேியொடவ உலகளொவிய உற்பத்ேி 
டமயமொக மொற்றுவேில் பொதுகொப்பு 

டகயகப்படுத்ேல் நடடமுடை 2020 கவனம் 

செலுத்துகிைது மற்றும் பொதுகொப்பு உற்பத்ேி மற்றும் 

உற்பத்ேி விடலகடள சுதேெமொக்குவேில் அன்னிய 

தநேடி முேலீட்டிலும் கவனம் செலுத்துகிைது. 

முேல் டிபிபி 2002 ஆம் ஆண்டில் அைிவிக்கப்பட்டது, 

டிஏபி 2020 என்பது பொதுகொப்பு சகொள்முேல் 

நடடமுடையின் (டிபிபி) மறு செய்டக என மறுசபயரிடப்பட்டது. 

ஆத்மனிர்பொர் பொேத் அபியனில் இடணக்கப்பட்ட குைிப்பிட்ட ெீர்ேிருத்ேங்கள் 

1. இைக்குமேி செய்வேற்கொன ேடடக்கொன ஆயுேங்கள் / ேளங்களின் பட்டியல். 

2. இைக்குமேி செய்யப்பட்ட உேிரிபொகங்களின் சுதேெமயமொக்கல். 

3. பொதுகொப்பு உற்பத்ேியில் அன்னிய தநேடி முேலீடு. 

4. கொல எல்டலக்குட்பட்ட பொதுகொப்பு சகொள்முேல் செயல்முடை மற்றும் 

விடேவொன முடிசவடுக்கும். 
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பாதுகாப்பு இந் ியா த ாடக்க சவால் -4 

முக்கிய புள்ளிகள்:  

பொதுகொப்பு மந்ேிரி ேொஜ்நொத் ெிங் பொதுகொப்பு இந்ேியொ ஸ்டொர்ட்அப் தெலஞ்ச் 

(டிஐஎஸ்ெி 4) ஐ அைிமுகப்படுத்ேினொர், அதேொடு, ‘வழிகொட்டுேல்கள் - ஐசடக்ஸ் 

சேொழில்நுட்பம் மற்றும் ேயொரிப்பு தமலொண்டம’, வழிகொட்டுேல்கடள 

தகொயம்புத்தூர் ஃதபொர்ஜ் நிறுவனத்ேின் ேடலடம நிர்வொக அேிகொரி விஷ் 

ெஹஸ்ேநொமம் எழுேியுள்ளொர். 

ேனியொர் துடையுடனொன கூட்டொண்டம, 

அன்னிய தநேடி முேலீட்டின் ஒப்புேல் மற்றும் 

சேொழில்நுட்ப பரிமொற்ைத்ேின் 74% மற்றும் 

ெமீபத்ேில் சவளியிடப்பட்ட 101 இன் எேிர்மடை 

பட்டியல் அடனத்தும் சகொள்டக மொற்ைத்ேின் 

ஒரு பகுேியொகும், இது பொதுகொப்புத் துடையில் 

ேனியொர் துடையின் ஈடுபொட்டட ஊக்குவிக்கிைது 

என்று ேொஜ்நொத் ெிங் எடுத்துடேத்ேொர். 

டி.ஐ.எஸ்.ெி -4 இல் 11 ெவொல்கடள ேொஜ்நொத் ெிங் தெர்த்ேொர், இது 

ஆயுேப்படடகளின் அடனத்து தேடவகடளயும் உள்ளடக்கியது. 

ேன்னொட்ெி நீருக்கடியில் ேிேள் ட்தேொன்கள். 

V சமய்நிகர் பயிற்ெிக்கொன கணினி உருவொக்கிய இலக்குகள். 

Cha ெொஃப் சூழலில் இலக்கு கண்டைிேல். 

- அடிப்படடயிலொன செயற்டகக்தகொள் பட பகுப்பொய்வு. 

Red முன்கணிப்பு, ேடுப்பு மற்றும் பரிந்துடேக்கப்பட்ட இயந்ேிே கண்கொணிப்பு. 
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-TDMA அடிப்படடயிலொன அகலக்கற்டை ெொட்கொம் தமொடம். 

வளிமண்டல சேரிவுநிடலயின் முன்கணிப்பு மற்றும் முன்கணிப்பு. 

பசுடமயொக ஊடுருவல் தேடொர். 

Nav கடற்படட தபொர்க்கப்பல்களின் ஆர்.ெி.எஸ் குடைப்பு. 

Sp இடஞ்ெொர்ந்ே ேீர்மொனத்டே தமம்படுத்துவேற்கொன சூப்பர் ேீர்மொனம். 


