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பிரதமர் நரரந்திர ரமோடி இந்திய முஸ்லிம்களை ஈத் 
முபோரக்கிற்கு வோழ்த்துகிறோர்!  
 
த ாடர்ச்சியான த ாற்றுநநாய் 19 க்கு இடடயில், 
இந் ியா சனிக்கிழடை விழித்த ழுந் து, முஸ்லீம் 
பக் ர்கள் ைசூ ிகளுக்கு வந்து, ைிக முக்கியைான 
இரண்டாவது இஸ்லாைிய பண்டிடகயான ஈத்-உல்-
ஆ ாடவக் குறிக்கும் வடகயில் பிரார்த் டனகடை 
வழங்கினர். 
 
முஸ்லிம்கள் ைசூ ிகளுக்கு வருடக  ருவட யும், சமூக தூரத்ட  
பராைரிப்பட யும், முகமூடிகடை அணிவட யும் ஒரு  டுப்பு நடவடிக்டகயாக 
நகாவிட் 19 ஐ வடைகுடாவில் டவத் ிருக்கிறார்கள், 
 
 நாட்டின் பல்நவறு பகு ிகைில், ைசூ ி அ ிகாரிகள் பக் ர்கைின் உடல் 
தவப்பநிடலடய சரிபார்த்து, அவர்களுக்கு டக சுத் ிகரிப்பு வழங்கினர். 
 
பிர ைர் நநரந் ிர நைாடி, ஈத் முபாரக்! 
“ஈத் அல்-ஆ ாவுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஒரு நியாயைான, இணக்கைான ைற்றும் 
அடனத்ட யும் உள்ைடக்கிய சமூகத்ட  உருவாக்க இந்  நாள் நம்டை 
ஊக்குவிக்கட்டும். சநகா ரத்துவம் ைற்றும் இரக்கத் ின் ஆவி வைர்க்கப்படட்டும். ” 
 
ைத் ிய சிறுபான்டை விவகார அடைச்சர் முக் ார் அப்பாஸ் நக்வியும் புது ில்லியில் 
உள்ை அவரது இல்லத் ில் நைாஸ் வழங்குவட க் காண முடிந் து. 
 
தடல்லியில் ஜைா ைஸ்ஜித், ஃபந புரி ைஸ்ஜித் உள்ைிட்ட பல ைசூ ிகைில் 
முஸ்லிம்கள் வழங்கினர். 
 
பக்ரிட் திருவிழோவின் பின்னணி: 
 
உலதகங்கிலும் உள்ை முஸ்லிம்களுக்கு  ியாக பண்டிடக ஒரு முக்கியைான 
பண்டிடக என்று ஈத் உல்-ஆ ா என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. உலதகங்கிலும் உள்ை 
முஸ்லிம் சமூகத் ினரால் ஹஜ் தசய்வ ன் மூலம் ஒவ்தவாரு ஆண்டும்  ிருவிழா 
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முடிவடடயும். ஈத்-உல்-ஆ ா இந்  ை  பயணத் ின் கடடசி நாைாக 
அனுசரிக்கப்படுகிறது, நைலும் இது இஸ்லாத்ட  பின்பற்றுபவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
ைனி குலத் ின் ைீது காட்டிய கருடண ைற்றும் நன்டைகடை நிடனவூட்டுகிறது. 
 
பக் ர்கைின் கட  கடவுடை நநசிக்கிறது 
 
குர்ஆன், டபபிள் / ந ாரா / எபிநரய டபபிள் நபான்ற புனி  கல்தவட்டுகைில், 
கிறிஸ் வத் ிலும் யூ  கலாச்சாரத் ிலும் ஆபிரகாம் என்றும் அடழக்கப்படும் நபி 
இப்ராஹிம் (அடலஹி சலாம்)  னது வயது ைகன் நபி இஸ்ைாயில் (அடலஹி 
சலாம்)  ியாகம் தசய்ய கட்டடையிடப்பட்ட ாக குறிப்பிட்டுள்ைார். இது கடவுைால் 
கட்டடையிடப்பட்ட ால், இப்ராஹிம் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, இஸ்ைாயிடல 
நைாரியா ைடலக்கு  ியாகம் தசய்ய அடழத்துச் தசன்றார் (குர்பானி).  ியாகம் 
தசய்ய இப்ராஹிம்  யாரானநபாது, ஒரு ந வட  அவடர கடவுள்ைீது 
விசுவாசைாகவும் கீழ்ப்படி லுக்காகவும்  டுத்து நிறுத் ினார், பின்னர் ஒரு ந வதூ ர் 
இஸ்ைாயலீுக்கு (அவரது ைகன்) ப ிலாக படுதகாடல தசய்ய வானத் ிலிருந்து ஒரு 
ஆட்டுக்குட்டிடய இப்ராஹிம்  ீர்க்க ரிசிக்கு வழங்கினார். 
 
கடவுடை  ிருப் ிப்படுத்  இரத் த்ட  சிந்துவட ப் பற்றி கட  அடிப்படடயாக 
இல்டல, "இது கடவுள் (அல்லாஹ்) ைீது பக் ிடயக் காட்ட பக் ர்கள் ைிகவும் 
விரும்பும் ஒன்டற  ியாகம் தசய்வது பற்றியது." 
 
சமூக உதவியில் பங்ரகற்கும் ர ோலி பக்ரிட் பண்டிளக: 
 
1. பலியிடப்பட்ட ைிருகத் ின் இடறச்சிடய கடவுைால் கட்டடையிடப்பட்டபடி 
அவர்கைின் குடும்பம், உறவினர்கள் ைற்றும் ஏடழ ைக்களுக்கு மூன்று சை 
பாகங்கைில் பகிர்ந்து தகாள்வதும் கடடையாகும். 
 
2. இந்  புனி   ிருவிழாவில் ஏடழ ைக்களுக்கு  ர்ைம் (பணம்) தகாடுங்கள். 
 
• சில நநரங்கைில், எங்கள் தநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது உறவினர்கள் 
அல்லது ஏடழ ைக்கள்  ங்கள் நி ி வருத் த்ட க் காட்ட விரும்ப ைாட்டார்கள், 
நைலும் அவர்கள் துணி, உணவு, அல்லது நி ி தநருக்கடிடய எ ிர்தகாள்ளும்  ிறன் 
கூட இல்டல. 
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• ஆகநவ, ைற்றவர்களுக்கு உ வுவது கடவுைின் கட்டடைப்படி, ஒவ்தவாரு 
முஸ்லிமுக்கும் இது ஒரு கடடையாகிவிட்டது. 
 
"ை த்ட ப் தபாருட்படுத் ாைல் துன்பப்பட்ட ைக்களுக்கு அவர்கைின் நிடலடய 
நைம்படுத்  நாங்கள் உ வ நவண்டும். “ 
 
புனி  பண்டிடகயான ஈத் - அல்-ஆ ா பற்றி நான் விைக்க முயன்நறன். இந்  சிறு 
கட்டுடரடய வாசகர்கள் புரிந்துதகாள்வார்கள் என்று நம்புகிநறன். நீங்கள் ஏந னும் 
 வறுகள் அல்லது பிடழகள் கண்டால்,  யவுதசய்து எனக்குத் த ரியப்படுத்துங்கள். 
நன்றி ைற்றும் உங்கள் அடனவருக்கும் ஈத்-முபாரக் வாழ்த்துக்கள்!. 
 
6 வது பிரிக்ஸ் சுற்றுச்சூழல் அளமச்சர்கள் கூட்டம் இன்று நளடபபற்றது 
 
இன்று நடடதபற்ற 6 வது பிரிக்ஸ் சுற்றுச்சூழல் 
அடைச்சர்கள் கூட்டத் ில், ைத் ிய சுற்றுச்சூழல் 
அடைச்சர் பிரகாஷ் ஜவநடஸ்கர் கூட்டத் ில் கலந்து 
தகாண்டு சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத் ில் அடனத்து சிறந்  
நடடமுடறகடையும் விவா ித் ார். 
 
பிரிக்ஸ் கூட்டம் ரஷ்யாவின் அ ிபரின் கீழ், பிரிக்ஸ், 
ரஷ்யா, இந் ியா, சீனா ைற்றும் த ன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய ஐந்து பிரிக்ஸ் நாடுகைின் 
வடீிநயா ைாநாடு பங்நகற்பு மூலம் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 
 
ைத் ிய அடைச்சர் பிரகாஷ் ஜவநடகர் கூறுடகயில், நிடலயான நகர்ப்புற 
நைலாண்டை, கடல் குப்டபகடை டகயாளு ல், காற்று ைாசுபாடு ைற்றும் ஆறுகடை 
சுத் ம் தசய்வது நபான்ற துடறகைில் இந் ியா நைற்தகாண்ட முயற்சிகள் குறித்து 
விரிவாகக் கூறினார். 
 
ஈக்விட்டி, தபாதுவான ஆனால் நவறுபட்ட தபாறுப்புகள், நி ி ைற்றும் த ாழில்நுட்ப 
கூட்டாண்டைகள் காலநிடல ைாற்றத்ட க் குடறத் ல் ைற்றும்  ழுவல் 
ஆகியவற்றின் உலகைாவிய இலக்குகடை அடடவ ற்கான முக்கிய தூண்கள் என்று 
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இந் ியா நம்புகிறது, நைலும் பாரிஸ் ஒப்பந் ம் ைற்றும் அ ன் காலநிடல கடடைகள் 
குறித்  நபச்டச இந் ியா நடத் ி வருகிறது. 
 
அடைச்சர்  னது அறிக்டகயில் நைலும் கூறிய ாவது, காற்று ைாசுபாட்டடக் 
கட்டுப்படுத்துவ ில் இந் ியா நைற்தகாண்ட முயற்சிகடை எடுத்துடரத்து, 2015 ஆம் 
ஆண்டில் இந் ியா 10 நகரங்கைில் காற்றின்  ரக் குறியீட்டு கண்காணிப்டப 
அறிமுகப்படுத் ியது, இன்று அது 122 நகரங்களுக்கு விரிவுபடுத் ப்பட்டுள்ைது. கடந்  
ஆண்டு இந் ியா ந சிய தூய்டையான காற்றுத்  ிட்டத்ட  
அறிமுகப்படுத் ிய ாகவும் அவர் த ரிவித் ார், இ ன் குறிக்நகாள் 2024 க்குள் 2017 
அைடவ ஒப்பிடும்நபாது 20-30 ச விகி ம் துகள் ைாசுபாட்டடக் குடறப்ப ாகும். இந்  
சந் ிப்புக்கு முன்ன ாக பிரிக்ஸ் தசயற்குழு கூட்டம் நடடதபற்றது. 
 
பரோக்கப் பரிளச பவல்ல ஆத்மோ நிர்பர் போரத்துக்கோன வடிவளமப்பு 
சின்னம் 
 
ஆத்ைா நிர்பர் பாரத் நலாநகா வடிவடைப்பிற்கான நபாட்டித்  ிட்டத்ட  இந் ிய அரசு 
நடத் ப் நபாகிறது. புதுடை ைற்றும்  ன்னம்பிக்டகயின் 
உணர்டவ ஊக்குவிப்பந  இந்  நபாட்டி. “ஆத்ைா நிர்பர் 
பாரத் நலாநகா வடிவடைப்பு நபாட்டி” மூலம் நாட்டின் 
குடிைக்கைிடைிருந்து ஆக்கபூர்வைான ைற்றும் 
புதுடையான உள்ைடீுகைின் அடிப்படடயில் ஒரு 
சின்னத்ட  உருவாக்குவ ன் மூலம் “ஆத்ைா நிர்பர் 
பாரத் அபியான்” என்ப ற்கு ஒரு  னித்துவைான 
அடடயாைத்ட  அரசாங்கம் எ ிர்பார்க்கிறது. 
ஆர்வமுள்ை விண்ணப்ப ாரர்கள்  ங்கள் விண்ணப்பத்ட  www.mygov.in இல் 5 
ஆகஸ்ட் 2020 வடர இரவு 11.45 ைணி வடர சைர்ப்பிக்கலாம். தவன்ற நலாநகா 
வடிவடைப்பு ரூ .25,000 தராக்கத்துடன் வழங்கப்படும். ஆத்ைா நிர்பர் பாரத்துக்காக 
நபாட்டியாைர்கள்  ங்கள் சின்னத்ட  இடுடகயிடலாம். 
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வந்ரத மோதரம் பயணத்தின் ஐந்தோம் கட்டம் இன்று 
முதல் பதோடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.  
 
23 நாடுகைில் இருந்து  ிருப்பி அனுப்பப்பட்ட இந் ிய 
குடிைக்கடை அடழத்து வர இந் ிய அரசு 
முயற்சிக்கப்பட்டுள்ைது, இ ற்காக தைாத் ம் 792 
விைானங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ைன, இ ில் 692 சர்வந ச 
விைானங்களும் 100 உள்நாட்டு விைானங்களும் அடங்கும். 

 
அதைரிக்கா, கனடா, தஜர்ைனி, பிரான்ஸ், ஆஸ் ிநரலியா, நியூசிலாந்து, ைநலசியா, 
பிலிப்டபன்ஸ், சிங்கப்பூர், பங்கைாந ஷ், ைியான்ைர்,  ாய்லாந்து, சீனா, இஸ்நரல் 
ைற்றும் கிர்கிஸ் ான் ஆகிய நாடுகளும் ஜி.சி.சி நாடுகடை உள்ைடக்கியது. 
 
இந்  விைானங்கள் இந் ியாவில் 21 தவவ்நவறு விைான நிடலயங்கடை பூர்த் ி 
தசய்யும் என்றும் தவைிநாடுகைில் சிக்கித்  விக்கும் தைாத் ம் ஒரு லட்சம் 
முப்ப ாயிரம் இந் ியர்கடை  ிருப்பி அனுப்பும் என்றும் தவைியுறவு அடைச்சக 
தசய் ித் த ாடர்பாைர் அனுராக் ஸ்ரீவாஸ் வா த ரிவித் ார். 
 
ம ிந்த ரோஜபக்ஷ ்ரீ  லங்குகுகக்கு பிரதமரோக பதவிரயற்றோர் 
 
முக்கிய புள்ைிகள்:  
 
ைஹிந்  ராஜபக்ஷ நான்காவது முடறயாக இலங்டகயில் பிர ைராக 
ந ர்ந்த டுக்கப்பட்டார். 
 
ைஹிந்  ராஜபக்ஷ 2005 மு ல் 2015 வடர ஸ்ரீலங்காவின் 
ஜனா ிப ியாக பணியாற்றினார், நைலும் 2009 ல்  ைிழ் 
கிைர்ச்சியாைர்களுக்கு எ ிரான நாட்டின் 25 ஆண்டுகால 
உள்நாட்டுப் நபாடர முடிவுக்குக் தகாண்டுவந்  ற்காக 
தபரும்பான்டை சிங்கைவர்கைிடடநய ைிகவும் 
பிரபலைானவர். 
2004 ஆம் ஆண்டில் மு ல் முடறயாக பிர ைராகத் 
ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட அவர், 2018 ைற்றும் 2019 ஆம் 
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ஆண்டுகைில் சுருக்கைான காலத் ிற்கு நியைிக்கப்பட்டார். 
 

ஆகஸ்ட் 9 அன்று உலகின் பழங்குடி மக்கைின் சர்வரதச நோள் 
 
முக்கிய புள்ைிகள்:  
விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவ ற்கும் உலகின் பழங்குடி ைக்கைின் உரிடைகடைப் 
பாதுகாப்ப ற்கும் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 9 ஆம் ந  ி உலகின் பழங்குடி 
ைக்கைின் சர்வந ச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 
ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் தபாதுச் சடப 1994 இல் மு ல் முடறயாக இந்  நாடை 
ஏற்றுக்தகாண்டது. 
 
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நபான்ற உலகைாவிய 
சிக்கல்கடை நைம்படுத்  பழங்குடியினரின் பங்கைிப்டப 
இந்  நிகழ்வு நிடனவுபடுத்துகிறது. 
 
பழங்குடி ைக்கைின் உரிடைகடைப் பாதுகாப்ப ற்கும் 
நைம்படுத்துவ ற்கும் இந்  நாள் உலக பழங்குடி நாள் 
என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 
 
1982 ஆம் ஆண்டில், தஜனவீாவில் பழங்குடி ைக்கள் 
குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் தசயற்குழுவால் மு ல் கூட்டம் ஏற்பாடு 
தசய்யப்பட்டது. 
 

சுதந்திர தினத்ளத குறிக்கும் வளகயில் இந்திய ரயில்ரவ தூய்ளம வோரத்ளத 
களடப்பிடிக்க ரவண்டும் 
 
முக்கிய புள்ைிகள்: 
சு ந் ிர  ினத்ட  முன்னிட்டு இந் ிய ரயில்நவ 
ஸ்வச்ச் ா இயக்கத்ட  அறிமுகப்படுத் ியுள்ைது.இந் ிய 
ரயில்நவயின் கீழ் உள்ை ஸ்வச்ச் ா டிடரவ் இன்று 
தூய்டை வாரத்ட க் கடடப்பிடிக்கும், இந்  இயக்கத் ின் 
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முக்கிய கவனம்  டங்கள், நிடலய அலுவலகங்கள், காலனிகள், பணிநிடலயங்கள், 
நிடலயங்கைின் விைிம்பு ைற்றும் ரயில்நவ வைாகத் ிற்கு அருகிலுள்ை பிற 
பகு ிகடை சுத் ம் தசய்ய வழங்கப்படும். 
 
இந்  த ாற்றுநநாய்கைின் நபாது, குடறந்  எண்ணிக்டகயிலான ரயில்கள் ஒரு 
பாட யில் இயங்குகின்றன, இந்  வாய்ப்டப இந் ிய ரயில்நவ பயன்படுத்துகிறது. 
 
 
அருணோச்சல பிரரதசத்தில் பட்டு உற்பத்தி ளமயம் ரக.வி.ஐ.சி. 
 
முக்கிய புள்ைிகள்:  
அருணாச்சல பிரந சத் ில் உள்ை பழங்குடி கிராைைான சுல்லியுவில் பட்டுக்கான 
பயிற்சி ைற்றும் உற்பத் ி டையம் அடைக்கப்படும். 

 
  இது கிராைத் ில் மு ல் நக.வி.ஐ.சி உற்பத் ி 
டையைாக இருக்கும், எனநவ டகத் றி, சர்கா, பட்டு 
ரீலிங் இயந் ிரங்கள், ைற்றும் உற்பத் ி டையத் ில் 
வார்பிங் டிரம்ஸ் நபான்ற இயந் ிரங்கடை நிறுவ 
நக.வி.ஐ.சி முடிவு தசய்துள்ைது. 
 
நக.வி.ஐ.சி ஒரு பாழடடந்  பள்ைி கட்டிடத்ட  பயிற்சி 

ைற்றும் உற்பத் ி டையைாக ைாற்றியுள்ைது, நைலும் சல்லியா கிராைத்ட ச் நசர்ந்  
25 உள்ளூர் டகவிடனஞர்கைின் மு ல் த ாகு ி பயிற்சிடயத் த ாடங்க ந ர்வு 
தசய்யப்பட்டுள்ைது. 
 
கா ி ைற்றும் கிராைத் த ாழில்கள் ஆடணயத் ின்  ற்நபாட ய  டலவர் வினாய் 
குைார் சக்நசனா, அருணாச்சல பிரந ச மு ல்வர் தபைா காண்டு ைற்றும் ஆளுநர் 
பி.டி.ைிஸ்ரா. 
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ரகோழிக்ரகோட்டில் ஏர் இந்தியோ விமோனம் 
விபத்துக்குள்ைோனது 
 
முக்கிய புள்ைிகள்: 
 
கரிபூரில் உள்ை காலிகட் சர்வந ச விைான நிடலயத் ின் 
ஓடுபாட டய ஓவர்ஷூட் தசய்  பின்னர் 

விபத்துக்குள்ைான ஏர் இந் ியா எக்ஸ்பிரஸ் விைானத் ின் முக்கியைான விைான 
 ரவு ப ிவு. 
 
விைான நிடலயத் ில் பாதுகாப்பு  ரத்ட  நைம்படுத்  2011 ைற்றும் 2019 ஆம் 
ஆண்டுகைில் பல பரிந்துடரகள் தசய்யப்பட்டுள்ைன என்று சிவில் ஏவிநயஷன் 
இயக்குநர் தஜனரல் (டி.ஜி.சி.ஏ)  டலவர் அருண்குைார் த ரிவித் ார், இருப்பினும் 
ஓடுபாட யின் நீைத்ட  நீட்டிப்பது நபான்ற சில பரிந்துடரகடை தசயல்படுத்  
முடியவில்டல. நிலம் கிடடக்கா  ால். ஆனால் 8000 அடி உயரத் ில் ஓடுபாட  
குறுகிய உடல் ைற்றும் பரந்  உடல் விைான நடவடிக்டககளுக்கு நபாதுைான ாக 
இருந் து. 
 
TABLE-TOP ஓடுபோளதகள் பற்றி. 
 
இது ஒரு படீபூைி அல்லது ைடலப்பாங்கான நைற்பரப்பில் கட்டப்பட்ட ஒரு விைான 
நிடலயைாகும், ஓடுபாட யின் ஒன்று அல்லது இரு முடனகளும் ஒரு துைிடயக் 
கண்டும் காணாது. விைானிகள்  ங்கள் அணுகுமுடறடய அடிக்நகாடிட்டுக் 
காட்டினால் அல்லது ைிடகப்படுத் ினால் இது காயங்கள் ைற்றும் இறப்புகளுக்கான 
சாத் ியத்ட  அ ிகரிக்கிறது. 
 
1971 இல் இறந்த இந்திய வரீர்குகக்கோக நிளனவுச்சின்னம் கட்டப்ரபோவதோக 
பங்கைோரதஷ் அறிவித்தது. 
 
முக்கிய புள்ைிகள்:  
பாகிஸ் ானிலிருந்து சு ந் ிரத் ிற்கான நாட்டின் நபாராட்டத் ின் நபாது 1971 ல் 
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இறந்  இந் ிய வரீர்களுக்காக ஒரு நிடனவுச்சின்னம் 
கட்டப்நபாவ ாக பங்கைாந ஷ் பிர ைர் நஷக் ஹசினா 
அறிவித் ார். 
 
 ிரிபுராவின் எல்டலயில் உள்ை பிரம்ைன்பாரியா 
ைாவட்டத் ின் அசுகஞ்சில் 3.5 ஏக்கர்கடை 
பங்கைாந ஷின் பிர ைர் ந ர்வு தசய்துள்ைார், 1971 
விடு டலப் நபாரில் அ ன் முக்கியத்துவம் காரணைாக, 
கட்டடக்கடல வடிவடைப்பு இரு அண்டட நாடுகளுக்கும் இடடயிலான பிடணப்டப 
ஒத் ிருக்கும். 
 
 
8.5 ரகோடி விவசோயிகுகக்கு நிதியுதவி பிரதமர் பவைியிடுகிறோர் 

முக்கிய புள்ைிகள்:  
 
பிர ைர் நநரந் ிர நைாடி பிர ைர்-கிசான்  ிட்டத் ின் கீழ் 
8.5 நகாடி விவசாயிகளுக்கு நி ி உ வி வழங்க 17,000 
நகாடி ரூபாடய தவைியிட்டார். 
 
இந்  த ாடக விவசாயிகைின் கணக்குகளுக்கு 
ைாற்றப்பட்டுள்ைது, அ ன் வங்கி கணக்கு ஏற்கனநவ 

சரிபார்க்கப்பட்டது, பிர ைரின் கிசான்  ிட்டத் ின் கீழ் ஆறு  வடணகைில் இந்  
த ாடக வழங்கப்படும். 
 
விவசாயிகளுக்கு 17,000 நகாடி நி ி உ வி இடடத் ரகர்கள் இல்லாைல் 
வழங்கப்படும், கைிஷன் அடிப்படடயுைின்றி வழங்கப்படும். அவர்கைின் கணக்கில் 
நநரடியாக ைாற்றப்பட்ட த ாடக, பிர ைர் கூறினார். 
 
கடந்  ஒன்றடர ஆண்டுகைில் இந்   ிட்டத் ின் கீழ் 75,000 நகாடி ரூபாடய 
அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு ைாற்றியுள்ை ாகவும், அ ில் ரூ .22,000 நகாடி 
பூட்டப்பட்ட காலத் ில் அனுப்பப்பட்ட ாகவும் பிர ைர் கூறினார். 
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மனித-யோளன ரமோதலுக்கோக சூரக்ஷ்ய ரபோர்டல் 
பதோடங்கப்பட்டது 
 
முக்கிய புள்ைிகள்:  
சுற்றுச்சூழல் ைந் ிரி பிரகாஷ் ஜவநடகர் நிகழ்நநர 

 கவல்கடை நசகரிப்ப ற்காக "சூராக்யா" என்று அடழக்கப்படும் ைனி -விலங்கு 
நைா ல் குறித்  ந சிய நபார்ட்டடலத் த ாடங்கினார், நைலும் நைா டல நிகழ்நநர 
அடிப்படடயில் நிர்வகிப்பதும்  ரவு நசகரிப்பு தநறிமுடறகடை அடைக்க உ வும். 
 
 தகாள்டக வகுத் ல் ைற்றும் நைா ல்கடைத்  ணிப்ப ற்கான தசயல்  ிட்டங்கடைத் 
 யாரிப்ப ற்காக தகாள்டக வகுப்பாைர்களுக்கு ைனி -யாடன நைா ல்  ரடவப் 
பயன்படுத்துவ ற்கு  ரவு பரிைாற்றக் குழாய்கள் ைற்றும்  ரவு காட்சிப்படுத் ல் 
கருவிகள். 
 
தடல்லியில் நடடதபற்ற உலக யாடன  ின நிகழ்வின் நபாது சுற்றுச்சூழல் 
அடைச்சர் பிரகாஷ் ஜவநடகர் இந்  நபார்ட்டடலத்  ிறந்து டவத் ார், நைலும் இந்  
நிகழ்வின் நபாது “இந் ியாவில் ைனி -யாடன நைா ல் நிர்வாகத் ின் சிறந்  
நடடமுடறகள்” குறித்  சிறு புத் கத்ட யும் அவர் உணர்ந்துள்ைார். 
 
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 12 ஆம் ந  ி உலக யாடன  ினம் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
இது உலகின் யாடனகைின் பாதுகாப்பிற்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் 
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சர்வந ச நிகழ்வு. யாடன பாதுகாப்பு குறித்து ைக்களுக்கு 
அறிவுறுத்துவது, அறிடவப் பகிர்ந்து தகாள்வது, காட்டு ைற்றும் சிடறபிடிக்கப்பட்ட 
யாடனகைின் சிறந்  பாதுகாப்பு ைற்றும் நைலாண்டைக்கு சா கைான  ீர்டவ 
வழங்குவ ற்கான முக்கிய குறிக்நகாளுடன் உலக யாடன நாள் 
த ாடங்கப்பட்டுள்ைது. 
 
இயற்டகடயப் பாதுகாப்ப ற்கான சர்வந ச ஒன்றியம் (ஐ.யூ.சி.என்) ஆசிய 
யாடனகள் அச்சுறுத் ப்பட்ட உயிரினங்கைின் சிவப்பு பட்டியலில் ஆபத் ான 
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உயிரினைாகும். வாழ்விடங்கள் ைற்றும் நவட்டடயாடு ல் நபான்றவற்றால் 
யாடனகைின் எண்ணிக்டகடய இழந்  பல நாடுகள் உள்ைன. 
 
 ற்நபாட ய ைக்கள்த ாடக ை ிப்படீுகள் உலகில் சுைார் 50,000 -60000 ஆசிய 
யாடனகள் உள்ைன என்பட க் காட்டுகின்றன. 60% க்கும் அ ிகைான ைக்கள் 
இந் ியாவில் உள்ைனர். 
 
பிப்ரவரி 2020 இல் குஜராத் ின் காந் ி நகரில் சைீபத் ில் முடிவடடந்  சிஎம்எஸ் 13 
இன் கட்சிகைின் ைாநாட்டில் இந் ிய யாடன புலம்தபயர்ந்  உயிரினங்கைின் 
ைாநாட்டின் பின் இடணப்பு I இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ைது. 
 
 
ஆந்திரப் பிரரதச அரசு புதிய பதோழில்துளற பகோள்ளகளய அறிமுகப்படுத்துகிறது 

 
முக்கிய புள்ைிகள்:  
 
த ாழில்முடனநவார் வச ி, விற்படன ஆ ரவு ைற்றும் 
எம்.எஸ்.எம்.இ புத்துயிர் தபறு ல் உள்ைிட்ட பத்து 
முக்கிய நசடவகடை வழங்க ஆந் ிராவில் பல அம்ச 
 ிறன் டைய அடைப்பான “ஒய்.எஸ்.ஆர் ஏபி ஒன்” என்று 
ஆண்ட்ரா மு ல்வர் அறிவித்துள்ைார். 

 
உணவு ப ப்படுத்து ல், ைருந்துகள் ைற்றும் உயிரி த ாழில்நுட்பம், ஜவுைி, 
ைின்னணுவியல், காலணி ைற்றும் ந ால், தபாம்டைகள் ைற்றும்  ைபாடங்கள், 
தபட்நரா தகைிக்கல்ஸ், விண்தவைி ைற்றும் பாதுகாப்பு, வாகனங்கள் ைற்றும் கூறுகள், 
இயந் ிரங்கள், துல்லியைான உபகரணங்கள் ைற்றும் கனிை அடிப்படடயிலான 
த ாழில்கள். 
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உலக சுகோதோர அளமப்பு பவைியிட்ட ரநோய்க்கிருமிகள் 
யமுனோ ஆற்றில் கோணப்படும் மனிதர்குகக்கு 
அச்சுறுத்தல். 
 
முக்கிய புள்ைிகள்:  
 
இந் ியாவில் யமுனா ஆற்றில் காணப்படும் ைனி  
வாழ்விடங்களுக்கு நநாய்க்கிருைிகள் தபரும் அச்சுறுத் ல் 
என்று ஆராய்ச்சியாைர் நடத் ிய ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
  
உலக சுகா ார அடைப்பு ஆண்டிபயாடிக் எ ிர்ப்பு “முன்னுரிடை நநாய்க்கிருைிகைின்” 
மு ல் பட்டியடல தவைியிட்டுள்ைது, இது ைனி  உயிர்களுக்கு தபரும் 
அச்சுறுத் லாக இருக்கும் பாக்டீரியா என அடழக்கப்படுகிறது, நைலும் பு ிய 
நுண்ணுயிர் எ ிர்ப்பிகைின் அவசர ந டவ ந டவப்படுகிறது. 
 
நைலும், நகரத் ில் உற்பத் ி தசய்யப்படும் கழிவுநீரில் 35 ச வ ீம் 
சுத் ிகரிக்கப்படவில்டல என்றும், அ ன் தபரும்பகு ி யமுனாவில் முடிவடடயும் 
என்றும் ஆய்வில் த ரியவந்துள்ைது. 
 
"நைாசைான கழிவுநீர் நசகரிப்பு ைற்றும் வடிகால்கள் ைற்றும் கழிவுநீர் சுத் ிகரிப்பு 
நிடலயங்களுக்கு இடடயில் இடணப்பு இல்லா து நிடலடைடய 
நைாசைாக்கியுள்ைது" என்று சுற்றுச்சூழல் நவ ியியல் தபாறியியல் இ ழில் 
தவைியிடப்பட்ட ஆய்வறிக்டகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
 

ஸ்ளகரூட் ஏரரோஸ்ரபஸ் ஒரு ரமல் நிளல ரோக்பகட்ளட பவற்றிகரமோக 
ரசோதளன பசய்தது. 
 
முக்கிய புள்ைிகள்:  
 
இந் ியாவின் மு ல்  னியார் நிறுவனைான ஸ்டகரூட் ஏநராஸ்நபஸ் ஒரு உயர்-
நிடல ராக்தகட் இயந் ிரத்ட  தவற்றிகரைாக நசா டன தசய்துள்ைது, இது ஒரு 
உள்நாட்டு ராக்தகட் இயந் ிரத்ட  உருவாக்கும்  ிறடன நிரூபித்  மு ல் இந் ிய 
விண்தவைி நிறுவனைாகும். 
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250-700 கிநலா எடடயுள்ை தசயற்டகக்நகாள்கடை குடறந்  பூைியின் 
சுற்றுப்பாட யில் வசீக்கூடிய மு ல் ராக்தகட், 2021 ஆம் ஆண்டின் இறு ியில் 
ஏவப்படும் என்று எ ிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிசம்பர் 2021 ஐ இலக்காகக் தகாண்ட எங்கள் 
மு ல் ஏவு ைத்ட  நநாக்கிய பாட யில் இது எங்களுக்கு ஒரு முக்கிய டைல்கல் 
என்று ஸ்டகரூட் ஏநராஸ்நபஸின் இடண நிறுவனர் & சிஓஓ டகா கூறினார். 
இந்நிறுவனம் இந் ியாவின் மு ல் 100 ச வ ீ 3 டி-அச்சிடப்பட்ட இரு-புதராப்பலண்ட் 
 ிரவ ராக்தகட் எஞ்சின் இன்தஜக்டடர நிரூபித் து. 
 
பாரம்பரிய உற்பத் ியுடன் ஒப்பிடும்நபாது இது ஒட்டுதைாத்  தவகுஜனத்ட  50 
ச விகி ம் குடறத்து, தைாத்  கூறுகைின் எண்ணிக்டகடயயும் முன்னணி 
நநரத்ட யும் 80 ச விகி ம் குடறத் து. 
 

ஒநர இயந் ிரத் ில் பல்நவறு தசயற்டகக்நகாள்கடை 
பல சுற்றுப்பாட யில் தசருகுவ ற்கு இந்  இயந் ிரம் 
பல ைறுத ாடக்கங்கடை தசய்ய வல்லது. 
ஏவு வழிகாட்டல், வழிதசலுத் ல் ைற்றும் கட்டுப்பாட்டு 
தசயல்பாடுகளுக்கான தைன்தபாருடை ஸ்டக ரூட் 
விண்தவைி வடிவடைத்துள்ைது, நைலும் உள் 
ஏவிநயானிக் த ாகு ிகளுக்கான நசா டன நடந்து 
வருகிறது. 

 
மு ல் ஏவப்பட்ட வாகனம் “விக்ரம் -1” டிசம்பர் 2021 இல் அறிமுகம் தசய்ய 
எ ிர்பார்க்கிறது. 
இந்  நிறுவனத் ின்  ற்நபாட ய மு லீட்டாைர்கள் முநகஷ் பன்சால் (நிறுவனர் 
டைன்ட்ரா, க்யூர்ஃபிட்), நசாலார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (இந் ியாவின் முன்னணி 
தவடிதபாருள் உற்பத் ியாைர் ைற்றும் புகழ்தபற்ற விண்தவைி ைற்றும் பாதுகாப்பு 
ஒப்பந் க்காரர்), நவ ன்ஷு மு லீடுகள் ைற்றும் ஒரு சில ஏஞ்சல் மு லீட்டாைர்கள். 
 

 

 



www.bestlearningcentre.in                                                         நடப்பு  விவகாரங்கள் ஆகஸ்ட் - 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   

15 

ஆஸ்பிரரஷனல் மோவட்டங்களை மோற்ற என்ஐடிஐ ஆரயோக் ஆரக்கிள் கிைவுட் டி 
ரதர்வு பசய்கிறது 
  
முக்கிய புள்ைிகள்: 
 
என்ஐடிஐ ஆநயாக்  டலடை நிர்வாக அ ிகாரி அைி ாப் காந்த் அ ன் அபிலாடஷ 
ைாவட்டங்கள்  ிட்டத் ின் ஒரு பகு ியாக 112 ைிகவும் பின் ங்கிய ைாவட்டங்கைில் 
முக்கியைான  கவல் த ாழில்நுட்ப உள்கட்டடைப்டப நவனீையைாக்க உ வும் 
ஆரக்கிள் கிைவுட் நசடவகடைத் ந ர்ந்த டுத்துள்ைார். 
 
இந் ியாவின் ைக்கள்த ாடகயில் 28 ச விகி ம், கிட்டத் ட்ட 1.4 பில்லியன் தகாண்ட 
112 ைாவட்டங்கைில் ஆஸ்பிநரஷனல் ைாவட்டங்கள்  ிட்டம் தசயல்படுத் ப்படுகிறது, 
நைலும் ஒட்டுதைாத்  தசயல் ிறடன நைம்படுத்துவ ற்கும் வாழ்க்டக குடிைக்கைின் 

 ரத்ட  ைாற்றுவ ற்கும் ைாவட்ட நீ வான் உ வுவட  
நநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது. 
 
" ரவு சார்ந்  முடிவுகள் இந்  ைாவட்டங்கைின் 
பலங்கடையும் பலவனீங்கடையும் அடடயாைம் 
காணவும் அவற்றின் முன்நனற்றத் ிற்கு வழி வகுக்கவும் 
உ வும். ஆரக்கிள் கிைவுட் நசடவகைின் வரம்டபப் 
பயன்படுத்துவ ன் மூலம், எைிடையான  ரவு அணுகல், 

அ ிகரித்  தசயல்முடற ஆட்நடாநைஷன் ஆகியவற்டற வழங்குவ ன் மூலம் 
அவற்றின் ைாற்றத்ட  விடரவாகக் கண்காணிக்க நாங்கள் பார்க்கிநறாம். ைற்றும் 
நிகழ்நநர  ரவு நிர்வாகம் "என்று என்ஐடிஐ ஆநயாக்  டலடை நிர்வாக அ ிகாரி 
அைி ாப் காந்த் கூறினார். 
 
சத் ீஸ்கரில்  ாந்ந வாடா, ைகாராஷ்டிராவின் நந்தூர்பார், குஜராத் ில்  நஹாத், 
ஜம்மு-காஷ்ைீரில் குப்வாரா, ஆந் ிராவின் விஜயநகரம் அல்லது ஜார்க்கண்டில் உள்ை 
நகாடா நபான்றவற்றில் அ ிக தசயல் ிறன் தகாண்ட ைாவட்டங்கடை அடடயாைம் 
காண இந்   ிட்டங்கள்  ரவுகடைப் பயன்படுத்துகின்றன. 
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பலவனீைான தசயல் ிறன் தகாண்ட ைாவட்டங்கள் நபாட்டி ைற்றும் கூட்டுறவு 
ஒத்துடழப்பின் உணர்வில் சிறந்  நடிகர்கடைப் பிடிக்கவும், அவர்கைிடைிருந்து 
கற்றுக்தகாள்ைவும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. 
 
ஆரக்கிள்  ன்னாட்சி  ரவுத் ைம் உலகின் மு ல் ைற்றும் உண்டையான  ன்னாட்சி 
 ரவுத் ைம் ைட்டுநை இந்   ிட்டத் ின் கீழ்  ரவு நிர்வாகத் ின் டையத் ில் உள்ைது. 
 
 
அஸ்ஸோம் அரசோங்கம் பபண்கைின் நிதி வலுவூட்டலுக்கோன பமகோ திட்டத்ளத 
அறிமுகப்படுத்துகிறது. 
 
முக்கிய புள்ைிகள்:  
 
அசாைில் 17 லட்சம், ஏடழக் குடும்பங்கடை ஆ ரிக்கும் 
ஒரு தைகா  ிட்டத்ட  நி ி ைற்றும் சுகா ார அடைச்சர் 
ஹிைந் ா பிஸ்வா சர்ைா அறிவித் ார். 
 
  லட்சிய “ஓருநனாநடாய்”  ிட்டத் ின் கீழ் ஒவ்தவாரு 
ஏடழக் குடும்பங்களுக்கும் ைா த் ிற்கு 830 ரூபாய் நி ி 
உ வி வழங்குவட  நநாக்கைாகக் தகாண்ட இந்  
 ிட்டங்கள். 
  
ஆரம்பத் ில் குடறந் து 17 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு பயனைிக்கும் ைிகப்தபரிய 
 ிட்டம் ஒருநனாநடாய் என்றும், பின்னர் இந்  எண்ணிக்டக 25 லட்சைாக 
உயர்த் ப்படும் என்றும் அடைச்சர் ஹிைந் ா பிஸ்வா சர்ைா கூறினார். 
 
அக்நடாபர் மு ல் பயனாைிகள் நநரடியாக வங்கிக் கணக்கில் தபறத் 
த ாடங்குவார்கள். 
 
தபாருைா ார வைர்ச்சிக்கு பங்கைிக்கும் அந  நவடையில் தபண்கடை 
நைம்படுத்துவ ற்கான இந்   ிட்டத் ின் முக்கிய குறிக்நகாள். 
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யூனியன் ரகபிபனட்: மூன்று ஏர்ரபோர்ட்ஸ் மீட்பு 
ரமம்போடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது 
   
முக்கிய புள்ைிகள்: 
 
ைத் ிய அடைச்சர்கள் பிரகாஷ் ஜவநடகர் ைற்றும் 
ஜிந ந் ிர சிங் ஆகிநயார் விைக்கைைிக்கும் நபாது, 
ஆகஸ்ட் 19 அன்று தபாது- னியார் கூட்டாண்டை மூலம் 

மூன்று விைான நிடலயங்கடை (தஜய்ப்பூர்,  ிருவனந் புரம், ைற்றும் குவஹாத் ி) -
இயர்நபார்ட் ஆடணயம் (ஏஏஐ) குத் டகக்கு எடுக்கும்  ிட்டத் ிற்கு ைத் ிய 
அடைச்சரடவ ஒப்பு ல் அைித் து. 
 
நைலாண்டை, தசயல்பாடு ைற்றும் நைம்பாட்டுக்காக மூன்று விைான நிடலயங்கடை 
அ ானி எண்டர்பிடரசஸ் லிைிதடட் நிறுவனத் ிற்கு இந் ிய விைான நிடலய 
ஆடணயம் குத் டகக்கு விடுவ ற்கான ஒப்பு லின் படி. 
 
ைறு அபிவிருத் ி  ிட்டத் ிற்கு ைத் ிய அடைச்சரடவ ரூ .1,070 நகாடிடய 
வழங்குகிறது. சரிடக காலம் ஐம்பது ஆண்டுகள். 
 

மத்திய மந்திரி பிரகோஷ் ஜவரடகர் “ரதசிய ஆட்ரசர்ப்பு நிறுவன த்திற்கு” ஒப்புதல் அ
றிவித்துள்ைோர். 

முக்கிய புள்ைிகள் :  

ஒரு தபாதுவான  கு ி நசா டன (சி.இ.டி) நடத்  ந சிய ஆட்நசர்ப்பு முகடை  ிட்டத்ட  

ைத் ிய அடைச்சரடவ ஏற்றுக்தகாண்டது. இந்  நிறுவனத்ட  மு லில் ைத் ிய பட்தஜட் 

2020 இல் அரசாங்ம் முன்தைாழிந் து. 

இந்  நிறுவனம் ஒரு சுயா ீனைான, த ாழில்முடற, சிறப்பு 

அடைப்பாக இருக்கும் என்றும் அரசு நவடலகளுக்கு ஒரு ப
ரீட்டச நடத்தும் என்றும் நி ியடைச்சர் நிர்ைலா சீ ாராைன் 

த ரிவித் ார். 

ந சிய ஆட்நசர்ப்பு நிறுவனம் (என்.ஆர்.ஏ) இடைஞர்களுக்கு
 நவடல நலடன உருவாக்கும். 



www.bestlearningcentre.in                                                         நடப்பு  விவகாரங்கள் ஆகஸ்ட் - 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   

18 

சி.இ.டி ஆட்நசர்ப்பு எைி ாக்கும் ந ர்வு மூலம் ஆர்வமுள்ைகளுக்கு எைி ான வாழ்க்டக 

கிடடக்கும் என்று ைத் ிய அடைச்சர் ஜிந ந் ிர சிங் த ரிவித் ார். 

தவவ்நவறு ஆட்நசர்ப்பு நிறுவனங்கைால் நடத் ப்படும் பல ந ர்வுகடை எடுக்கும் ஆர்வ
லர்கள் சி.இ.டி நசா டன ைட்டுநை எடுக்க நவண்டும். இந்  தபாதுவான  கு ித் ந ர்வில் 

ந ர்ச்சி தபற்றவர்கள் தவவ்நவறு துடறகைில் உள்ை நவடலகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலம் 

ைற்றும் ை ிப்தபண் 3 ஆண்டுகளுக்கு தசல்லுபடியாகும். 

 

படல்லி-மீரட் பிரோந்திய விளரவோன ரபோக்குவரத்து அளமப்பு ஏடிபியிடமிருந்து 1 
பில்லியன் அபமரிக்க டோலர் கடனுக்கோன ஒப்புதளலப் பபற்றது 

முக்கிய புள்ைிகள் :  

இந் ியாவில் தடல்லி-ைீரட் பிராந் ிய விடரவான நபாக்குவரத்து அடைப்பு 
(ஆர்ஆர்டிஎஸ்) கட்டுைானத் ிற்காக ஆசிய அபிவிருத் ி வங்கி (ஏடிபி) 1 பில்லியன் 

அதைரிக்க டாலர் கடனுக்கு ஒப்பு ல் அைித்துள்ைது. 

82.15 கிைீ ஆர்ஆர்டிஎஸ் கட்டுைானத்  ிட்டம் தடல்லி 
ைற்றும் ைீரட்டட இடணக்கும் நவனீ ைற்றும் அ ிநவக 
ரயில் நடடபாட யாகும். இந்  நபாக்குவரத்து அடைப்பு 
ைிகவும் நைம்பட்ட த ாழில்நுட்பத்ட ப் பயன்படுத்தும் 
ைற்றும் தபண்கள், குழந்ட கள், வய ானவர்கள் ைற்றும் 
ைாற்றுத் ிறனாைிகைின் ந டவகளுக்காக சிறப்பாக 
வடிவடைக்கப்பட்டுள்ைது. 

ஆர்.ஆர்.டி.எஸ்  ிட்டத் ின் தைாத்  தசலவு த ாகுப்பு 3.94 பில்லியன் அதைரிக்க 
டாலர்கள். இந் ிய அரசு 1.89 பில்லியன் அதைரிக்க டாலர் நி ிடய வழங்கும் 
ைற்றும் இடண நி ியாைர்கள் 1 பில்லியன் அதைரிக்க டாலர்கடை வழங்கும் என்று 
எ ிர்பார்க்கிறார்கள். 

வறுடை குடறப்புக்கான ADB இன் ஜப்பான் நி ியிலிருந்து 3 பில்லியன் அதைரிக்க 
டாலர் அனுை ிக்கப்பட்டுள்ைது, இது RRTS  ிட்டத் ிற்கும் ஆ ரடவ வழங்கும். 
காட்சி  ிறன், நகட்டல் ைற்றும் இயக்கம் எய்ட்ஸ், இ ில் 
ைாற்றுத் ிறனாைிகளுக்கான சக்கர நாற்காலிகள் நபான்றடவ அடங்கும். 

ஆசிய அபிவிருத் ி வங்கியின் மு ன்டை நபாக்குவரத்து நிபுணர் ஷரத் சக்நசனா, 
“விடரவான நகரையைாக்கடல நிர்வகிப்ப ற்கும் பிராந் ியத் ின் சீரான நகர்ப்புற 
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வைர்ச்சிடய உறு ி தசய்வ ற்கும்  ிறடையான ைற்றும் ஒருங்கிடணந்  
நபாக்குவரத்து  ீர்வுகள் ைிக முக்கியைானடவ” என்று கூறினார். 

 

இந்திய ஜனோதிபதி சத்ய போல் மோலிக்ளக ரமகோலயோவின் ஆுகநரோக நியமித்தோர் 

முக்கிய புள்ைிகள் :  

நகாவாவின் ஆளுநர் சத்ய பால் ைாலிக், நைகாலயாவின் ஆளுநராக ஜனா ிப ி ராம் நாத் 

நகாவிந் ால் ைாற்றப்பட்டு நியைிக்கப்பட்டார். நைகாலயாவின் ஆளுநராக பணியாற்றிய 

  க ா ராய். 3 ஆண்டுகள்  ிரிபுராவின் ஆளுநராக, 2 ஆண்டுகள் நைகாலயாவின் 
ஆளுநராக  பணியாற்றிய ன் மூலம் குதபர்னநடாரியல் ப வியில்  னது ஐந் ாண்டு கா
லத்ட  முடித் ார். 

இ ற்கிடடயில், ைகாராஷ்டிராவின்  ற்நபாட ய ஆளுநர் ப
கத் சிங் நகாஷ்யரி நகாவா ஆளுநரின் தசயல்பாடுகடை  ன
து கூடு ல் கடடையாக நிடறநவற்றுைாறு நகட்டுக் தகாள்ை
ப்பட்டுள்ைார். 

2004 ல் ைாலிக் பாஜக கட்சியில் நசர்ந் ார். மு லில், அவர் பீ
கார் ஆளுநராக 2017-2018 இல் நியைிக்கப்பட்டார். பின்னர், 
2019 ல் நகாவாவின் ஆளுநராக பணியாற்றினார். அ ற்கு மு
ன் 2018-2019 ஆம் ஆண்டில் ஜம்மு-

காஷ்ைீர் ஆளுநராக பணியாற்றினார். கூடு ல் கடடையாக 2018 ஆம் ஆண்டில் அவர் ஒடி
சாவின் ஆளுநராகவும் பணியாற்றினார். 

 

உத்தரபிரரதச அரசு மின்னணு உற்பத்தி பகோள்ளகளய அறிமுகப்படுத்தியது 

முக்கிய புள்ைிகள் :  

உத் ரபிரந ச மு லடைச்சர் நயாகி ஆ ித்யநாத் 2020 ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19 ஆம் ந  ி பு ிய ைின்னணு உற்பத் ி 
தகாள்டகடய அறிமுகப்படுத்துவ ாக அறிவித் ார். இந்  பு
 ிய தகாள்டகயின் நநாக்கம் ைாநிலத்ட  யுனிவர்சல் எதல
க்ட்ரானிக்ஸ் டையைாக ைாற்றுவதும், இது சர்வந ச மு லீ
ட்டாைர்கடை இந் ியாடவ நநாக்கி தூண்டுவதும் ஆகும். 
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இந்  பு ிய தகாள்டகயில் முக்கியைாக கவனம் தசலுத் ிய பகு ிகள் 

     i) பூர்வஞ்சல் பிராந் ியம் ii) புண்நடல்கண்ட் பிராந் ியம் 

2017 ஆம் ஆண்டில், உ.பி. அரசாங்கம் எதலக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத் ி தகாள்டகடய அறிமுக
ப்படுத் ியது ைற்றும் தநாய்டா, கிநரட்டர் தநாய்டா ைற்றும் யமுனா அ ிநவக தநடுஞ்சா
டல ஆகியவற்றில் கவனம் தசலுத் ியது. இது தவற்றிகரைாக மு லீடு ைற்றும் நவடல
வாய்ப்பு இலக்குகடை அடடந் து. 

பு ிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் தகாள்டக 2020 நான்கு லட்சம் நநரடி நவடலவாய்ப்டப உருவாக்கி
, அடுத்  ஐந்து ஆண்டுகைில் 40,000 நகாடி மு லீட்டட வழிநடத்தும். இது ஒரு முத் ிடர 

வரி விலக்கு, நில ைானியம், காப்புரிடை தசலவு  ிருப்பிச் தசலுத்து ல், ைின்சார வரி வி
லக்கு, ஈ.எம்.சி நைம்பாட்டுக்கான ஊக்கத்த ாடக ைற்றும்  னிநபர் பிரிவுகடையும் வழங்
கும். 

பு ிய தகாள்டக ைின்னணு தபாருட்கைின் பூஜ்ஜிய இறக்குை ிடய அடடவ ற்கான பிர 
ைர் நைாடியின் பார்டவடய வலுப்படுத்தும். 

 
பட்டியலில் இந்தூர் முதலிடம்: ஸ்வச் சர்ரவஷன் விருது 2020 
  
முக்கிய புள்ைிகள்:  
  
இந்ந ாடர இப்பகு ியில் தூய்டையான நகரைாக ைாற்றியடைத்  ைத் ிய பிரந ச மு ல்
வர் சிவ்ராஜ் எஸ் சவுகாடன ைத் ிய சிவில் விைான நபாக்குவரத்து அடைச்சர் ஹர் ீப் சி
ங் பூரி வாழ்த் ினார். நைலும், இந்தூரின் சிவில் அ ிகாரிகளுக்கு சிவில் விைான நபாக்குவ
ரத்து அடைச்சர் வாழ்த்து த ரிவித் ார். ஸ்வச் சர்நவஷன் விருதுகைில் இந்தூடர நாட்டி
ன் தூய்டையான நகரைாக ைத் ிய அரசு வழங்கியுள்ைது. நைலும், இந்தூர் நகரம் த ாடர்ந்
து நான்காவது முடறயாக இந்  விருட  தவன்றுள்ைது. 

  
ஸ்வச் சர்நவஷன் விருதுகைின் கீழ் தூய்டையான நகரங்க
ைின் பட்டியடலப் 

பாருங்கள். 
  
1 லட்சத்துக்கும் அ ிகைான ைக்கள்த ாடக தகாண்ட நகரங்
களுக்கான தூய்டையான நகர விருதுகள் 
தபற்றது  ைத் ியப் பிரந சத் ில் அடைந்துள்ை இந்தூர், குஜ
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ராத் ில் சூரத், நவி மும்டப 
 (ைகாராஷ்டிரா) 
  
2.  1 லட்சத் ிற்கும் குடறவான ைக்கள்த ாடக தகாண்ட நகரங்களுக்கான தூய்டையான 

நகர விருதுகள் தபற்றது காரத், சாஸ்வாட் ைற்றும் நலானாவாலா (ைகாராஷ்டிரா 
இல் அடைந்துள்ைது ). 
  
3.100 க்கும் நைற்பட்ட நகரங்கடைக் தகாண்ட தூய்டையான ைாநிலம் சத் ீஸ்கர் ஆகும். 
  
4.100 க்கும் குடறவான நகரங்கடைக் தகாண்ட தூய்டையான ைாநிலம் ஜார்க்கண்ட் ஆகும் 
  
5. சுத் ைான கங்கா நகரம் உத் ரபிரந சத் ில் வாரணாசி ஆகும் 
  
6. நகரப் பகு ிகடை சுத் ைாக டவத் ிருப்ப ில் குடிைக்கைின் அ ிகபட்ச பங்கைிப்பு ஷாஜ
கான்பூர் ஆகும். 
  
7.40 லட்சத் ிற்கும் அ ிகைான ைக்கள்த ாடக தகாண்ட தூய்டையான தைகாசிட்டி 
 குஜராத் ில் உள்ை அகை ாபாத் ஆகும். 
  
8.40 லட்சத்துக்கும் அ ிகைான ைக்கள்த ாடக தகாண்ட சிறந்  சுயநிடலயான நகரங்கள் 

கர்நாடகாவில் அடைந்துள்ை தபங்களூரு, ஆந் ிராவின் விஜயவாடா ஆகும் 
  
9. தூய்டையின் அடிப்படடயில் நவகைாக நகரும் நகரம் ராஜஸ் ானில்  

    அடைந்துள்ை நஜாத்பூர் ஆகும். 
  
10.10 லட்சத்துக்கும் அ ிகைான ைக்கள்த ாடக தகாண்ட தூய்டையின்  

        அடிப்படடயில் சுயநிடலயான நகரம் குஜராத் ில் அடைந்துள்ை ராஜ்நகாட் ஆகும். 
  
11.10 லட்சத்துக்கும் குடறவான ைக்கள்த ாடக தகாண்ட தூய்டையின்  

     அடிப்படடயில்  

சுய-நிடலயான நகரம் கர்நாடகாவில் அடைந்துள்ை டைசூரு. 
  
12. சுத் ைான சிறிய நகரங்கள் சத் ீஸ்கரில் அடைந்துள்ை அம்பிகாபூர் ைற்றும் ைத் ிய பிர
ந சத் ின் புர்ஹான்பூர். 
  
13. ஆந் ிராவில் அடைந்துள்ை  ிருப்ப ி 1 லட்சம் மு ல் 3 லட்சம் வடர ைக்கள் த ாடக 

தகாண்ட தூய்டையான நகரம். 
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14. தூய்டையான  டலநகரம் புது  ில்லி, இது புது  ில்லியின் யூனியன்பிரந சைாகும்) ை
ற்றும் என்.டி.எம்.சி. 
  
15. நவகைாக நகரும் தூய்டையான  டலநகரம் லக்நனா உத் ரப்பிரந சத் ில்  

அடைந்துள்ைது. 
  
16. நவகைாக நகரும் சுயநிடலயான தூய்டையான  டலநகரம் நபாபால் ைத் ிய  

பிரந சத் ில் அடைந்துள்ைது. 
  
17. தூய்டையான கங்கா நகரங்கள் உத் ரபிரந சத் ில் கனவுஜ் ைற்றும்  

உத் ரபிரந சத் ில் அடைந்துள்ை சுனார். 
  
18. வடக்கு ைண்டலத் ில் தூய்டையான நகரம் உத் ரபிரந சத் ில் அடைந்துள்ை  
கங்ககாட் ஆகும். 
  
19.25000 மு ல் 50000 வடரயிலான ைக்கள்த ாடக தகாண்ட வடக்கு ைண்டலத் ின் தூய்
டையான நகரம் பஞ்சாபில் அடைந்துள்ை நவாஷஹர் ஆகும். 
  
20.25000 க்கும் குடறவான ைக்கள்த ாடக தகாண்ட வட ைண்டலத் ின் தூய்டையான நம் 

உத் ரபிரந சத் ில் அடைந்துள்ை அவகர் ஆகும். 
  
21. தூய்டையான நகரம் வடகிழக்கு ைண்டலம் அசாைில் அடைந்துள்ை நஜார்ஹாட் ஆகை 
  
22. வடகிழக்கு ைண்டலத் ில் 25000 மு ல் 50000 வடரயிலான ைக்கள்த ாடக  
தகாண்ட  
தூய்டையான நகரம் நாகாலாந் ில் அடைந்துள்ை தைாக்குச்சங் ஆகும். 
  
23.25000 க்கும் குடறவான ைக்கள்த ாடக தகாண்ட வடகிழக்கு ைண்டலத் ில்  
தூய்டையான நகரம் ஜிரிபாம் (ைணிப்பூர்) 
  
24. கிழக்கு ைண்டலத் ில் தூய்டையான நகரங்கள் ஒடிசாவில் அடைந்துள்ை  
   ம் ாரி,  
சத் ீஸ்கரில் ஜஷ்பூர் நகர் ைற்றும் குஜராத் ில் படான். 
  
25. த ன் ைண்டலத் ில் தூய்டையான நகரங்கள் ஆந் ிராவில் அடைந்துள்ை பலைநநரு, 
த லுங்கானாவில் நைட்சல், கர்நாடகாவின் தபரியபட்னா. 
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26. நைற்கு ைண்டலத் ில் தூய்டையான நகரங்கள் ைகாராஷ்டிராவில் அடைந்துள்ை  
ரத்னகிரி, ைகாராஷ்டிராவில் ஷீர்டி, ைகாராஷ்டிராவின் பன்ஹாலா. 
  
27. தடல்லி கான்ட்டில் அடைந்துள்ை ஜலந் ர் கான்ட் ைற்றும் கான்ட்டில் ைீரட்  
   ஆகியடவ நாட்டின் சுத் ைான கன்நடான்தைன்ட்கள். 
  
28. தூய்டை குறித்  குடிைக்கள்  டலடையிலான விழிப்புணர்வுக்காக  
   வழங்கப்படும்  
நகரங்கள் ைத் ிய பிரந சத் ில் அடைந்துள்ை உஜ்டஜன், த லுங்கானாவில்  
கரீம்நகர், ைத் ிய பிரந சத் ின் சிநஹாரா. 
  
29.100 க்கும் நைற்பட்ட நகரங்கடைக் தகாண்ட சிறந்  தசயல் ிறன் தகாண்ட ைாநிலம் ை
காராஷ்டிரா 
  
30.100 க்கும் குடறவான நகரங்கடைக் தகாண்ட சிறந்  தசயல் ிறன் தகாண்ட ைாநிலம்  
ைத் ியப் பிரந சம். 
 

நிதிக் கல்விக்கோன 2 வது ரதசிய வியூகத்ளத ரிசர்வ் வங்கி அறிவிக்கிறது. 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

சமூக கல்வியின் ந சிய மூநலாபாயத்ட  ரிசர்வ் வங்கி அறிவித் து, இது சமூகத் ின் 
பல்நவறு பிரிவுகடை நைம்படுத்தும் டையம் ைற்றும் நி ித்துடற கட்டுப்பாட்டாைர்கைி
ன் பார்டவக்கு ஆ ரவைிப்பட  நநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது. 

நி ிக் கல்விக்கான ந சிய டையம் நடத் ிய ஆய்வில், நி ி கல்வியறிவு வாசல் ைக்க
ள் த ாடக இந் ியாவில் அ ிகைாக உள்ைது என்பட  
தவைிப்படுத்துகிறது. 

நி ிக் கல்விக்கான ந சிய மூநலாபாயம் " ங்கள் பணத்
ட  சிறப்பாக நிர்வகிக்கவும் எ ிர்காலத்ட த்  ிட்டைிடவு
ம் ந டவயான நபாதுைான அறிவு,  ிறன்கள், அணுகுமு
டறகள் ைற்றும் நடத்ட  ஆகியவற்டற வைர்ப்ப ில்" கவ
னம் தசலுத்துகிறது. 

20202025 ஆம் ஆண்டிற்கான நி ி ரிசர்வ் ைற்றும் அ ிகாரம் தபற்ற இந் ியாடவ  
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உருவாக்க இந் ிய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு பார்டவ தகாண்டுள்ைது. 

பின்வரும்  குறிக்நகாள்கடை ஏற்றுக்தகாள்வ ன் மூலம் மூநலாபாயத்ட   

அடடய முடியும் 

1."இது ஒரு முக்கியைான வாழ்க்டகத்  ிறனாக ைாற்ற" நி ிக் கல்வியின் மூலம் ைக்க
ைின் பல்நவறு பிரிவினரிடடநய நி ி கல்வியறிவு கருத்துக்கடைக்  

கற்பித் ல். 

2. தசயலில் நசைிப்பு நடத்ட டய ஊக்குவித் ல் ைற்றும் ைக்கைிடடநய கடன்  

ஒழுக்கத்ட  வைர்ப்பது. 

3. டிஜிட்டல் நி ி நசடவகைின் பயன்பாட்டட பாதுகாப்பான முடறயில்  

நைம்படுத்துல். 

4. மூநலாபாய நநாக்கங்கடை அடடவ ற்கு, த ாடர்புடடய “உள்ைடக்கத்ட ” நைம்படு
த்துவ ன் மூலம் நி ிக் கல்விடயப் பரப்புவ ற்கு “5 சி” அணுகுமுடறடயப் பின்பற்ற 
பரிந்துடரக்கும் ஒரு ஆவணம் ந டவப்படுகிறது, நி ி நசடவகடை வழங்குவ ில் ஈடு
படும் இடடத் ரகர்கைிடடநய “ ிறடன” வைர்த்துக் தகாள்ளு ல், 
"சமூக மூநலாபாயத் ின்" நநர்ைடறயான விடைவு ைற்றும் கடடசியாக, பல்நவறு பங்
கு ாரர்கைிடடநய ஒத்துடழப்டப நைம்படுத்துகிறது. 

5. நி ிக் கல்விக்கான ந சிய டையக் கணக்தகடுப்பின்படி, நி ி எழுத் றிவு வரம்டப 
விட அ ிகைான ைக்கள் த ாடகயில் நைற்கு இந் ியா மு லிடத்ட ப் ப ிவு  

தசய்துைது. 

6. வடகிழக்கு பகு ி நி ி கல்வியறிவு எல்டலக்கு நைநல உள்ை ைக்கள் த ாடகயில் 
இரண்டாவது இடத் ில் ப ிவு தசய்யப்பட்டுள்ைது. 

7. பிற துடறகளுடன் ஒப்பிடும்நபாது  னியார் ைற்றும் அரசு துடறகைில் இருந்து சம்ப
ைம் தபறுபவர்கைால் அ ிக ஈர்ப்டபப் தபறும் நி ி  யாரிப்புகள். 
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ரோஜஸ்தோன் “இந்திரோ ரரசோய் ரயோஜனோ” ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது 

முக்கிய புள்ைிகள்: 

சமு ாயத் ின் தபாருைா ார ரீ ியாக பலவனீைான ைக்களுக்கு பு ிய சத் ான உண
டவ வழங்குவ ற்காக ராஜஸ் ான் மு ல்வர் அநசாக் தகஹ்நலாட் “இந் ிரா ரநசாய் 
நயாஜனா”  ிட்டத்ட  த ாடங்கினார் இந்   ிட்டம் 
ஏடழ எைிய ைக்களுக்கு தபயரைவுக்கு ரூ .8 என்ற விடலயல் உணவு வழங்க உ வுகி
றது. 

நைலும்,  ற்நபாட ய மு லடைச்சர் அநசாக் தகஹ்நலாட், 
2018 டிசம்பரில் முடிவடடந்  காலப்பகு ியில் முன்னாள் மு ல்வர் வசுந் ரா ராநஜ அ
வர்கைால் த ாடங்கப்பட்ட முந்ட ய  ிட்டைான “அன்னபூர்ணா நயாஜனா” ஐ நீக்கிவட்
டார். இந்  பு ிய  ிட்டம் எங்கடை தபாதுைக்களுடன் உட்கார்ந்து உணவு உண்ண 
அனுை ிக்கிறது. ஆனால் அன்னபூர்ணா நயாஜனாவில் அப்படி இல்டல. 

“இந் ிரா ரநசாய் நயாஜனா”  ிட்டத் ின் கீழ், ஒவ்தவாரு  ட்டிலு
ம் 100 கிராம் பருப்பு வடககள், 100 கிராம் காய்கறிகளும், 
250 கிராம் சப்பாத் ியும், ஊறுகாயும் இருக்கும். நைலும், இத் ிட்ட
ம் ைாநிலம் முழுவதும் ஒரு நாடைக்கு 1.34 லட்சம் ைக்கடை உ
ணவு பரிைாற இலக்கு டவத்துள்ைது. 

இந்   ிட்டம் முன்னாள் பிர ைர் ராஜவீ் காந் ியின் ஆண்டு நிடற
டவதயாட்டி த ாடங்கப்பட்டது, நைலும் இந்  ஆண்டு  ினத்ட  "சத்பவனா  ிவாஸ்" 
என்று குறிக்கிறது. 

 

இந்தியோவின் மக்கள் பதோளக 2036 ஆம் ஆண்டில் அதிகமோன பபண்கைோக இருக்
கும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது 

முக்கிய புள்ைிகள்: 

குடும்ப நல அடைச்சகத் ின் கீழ் உள்ை ைக்கள் த ாடக குறித்  
ந சிய ஆடணயம், இந் ியாவின் ைக்கள் த ாடக 2036 ஆம் ஆண்
டில் நைலும் தபண்பால் அ ிகைாக இருக்கும் என்றும் தபண்களுக்
கு சிறந்  எ ிர்காலம் இருக்கும் என்றும் எ ிர்பார்க்கப்படுகிறது எ
ன்ற அறிக்டகடய தவைியிட்டுள்ைது. 
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1000 ஆண்களுக்கு தபண்கைின் தைாத்  ைக்கள் த ாடக 2011 இல் 943 ஆக இருந்து 2036
 ஆம் ஆண்டில் 957 ஆக உயரும் என்று எ ிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

நகரைா, கர்நாடகா, ைகாராஷ்டிரா ைற்றும் குஜராத்  விர ப ிதனட்டு ைாநிலங்கைில் 203
6 ஆம் ஆண்டில் பாலின விகி ம் 2011 உடன் ஒப்பிடும்நபாது அ ிகரிக்கும் என்று அவ
 ானிப்பு த ரிவிக்கிறது. 

நைலும்,2036 ஆம் ஆண்டில் தடல்லியின் என்.சி.டி.யில் 899 என்ற ைிகக் குடறந்   

பாலின விகி ம் எ ிர்பார்க்கப்படுகிறது, குஜராத் ைற்றும் ஹரியானாவில் முடறநய 90
ைற்றும் 908 உள்ைன. 

இந் ிய ைக்கள்த ாடக அறக்கட்டடையின் (பி.எஃப்.ஐ) நிர்வாக இயக்குனர், ஐக்கிய நா
டுகைின் ைக்கள் த ாடக நி ி உலக ைக்கள்த ாடக (SWOP) 
2020 ஐ நைற்நகாள் காட்டி, இந் ியாவில் பாலின-சார்புடடய பாலின-
ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட நடடமுடறகள் ை ிப்பிடப்பட்ட 1.2 ைில்லியனில் உலகைவில் ஒ
வ்தவாரு ஆண்டும் 40% தபண் பிறப்புகடைக் காணவில்டல. 

நைலும், இந் ியாவின் குழந்ட  இறப்பு விகி ம் (ஐ.எம்.ஆர்) 2031-
35 காலகட்டத் ின் முடிவில் 30 ஆக குடறயும் என்று எ ிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஏதனனில்
 இது 2010 இல் 46 ஆக இருந் து. 

ஐ.எம்.ஆர் ைத் ிய பிரந சத் ில் 58 ஆகவும், 
2011 மு ல் 2015 வடர உத் ரப்பிரந சத் ில் 57 ஆகவும் இருந் து. இது ைத் ிய பிரந ச
ம் ைற்றும் உத் ரப்பிரந சத் ில் (38) 
2031 மு ல் 35 வடர 37 ஆக குடறயும் என்று எ ிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

நாட்டின் ைிகக் குடறந்  ஐ.எம்.ஆர் 2031-
35  இல் 9 ஆக இருக்கும் என்று எ ிர்பார்க்கப்படுகிறது. நைலும்  ைிழ்நாடு ஐ.எம்.ஆடர
 2011-15ல் 22 ஆகவும், 2031-35 இல் 16 ஆகவும் குடறயும் என எ ிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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இஸ்ரரோ அறிக்ளக: சந்திர ஆர்பிட்டர் சந்திரயோன் 2 சந்
திரளனச் சுற்றி 1 வருடம் நிளறவு பசய்கிறது 

முக்கிய புள்ைிகள் : 

இந் ிய விண்தவைி ஆராய்ச்சி நிறுவனத் ின் ைிஷன் சந் ி
ரயான் 2 சந் ிரடனச் சுற்றி 1 வருடம் நிடறவடடந் து. 
22 ஜூடல 2019 அன்று இந் ியாவின் ஸ்ரீஹரிநகாட்டாவில் 
உள்ை ச ீஷ்  வான் விண்தவைி டையத் ிலிருந்து சந் ிர
யான் 2 சுற்றுப்பாட  ஏவப்பட்து.இது சந் ிரனின் த ன் துருவத்ட  ஆராய ஆர்பிட்டர், 
நலண்டர் ைற்றும் நராவர் ஆகியவற்டறக் தகாண்டிருந் து. 

எட்டு அறிவியல் கருவிகடைக் தகாண்ட ஆர்பிட்டர் 1 வருடத் ிற்கு முன்பு சந் ிர  

சுற்றுப்பாட யில் தவற்றிகரைாக ஏவப்பட்டது.  டரயிறங்கும் முயற்சி தவற்றிதபறவி
ல்டல என்றாலும், எட்டு கருவிகளுடன் ஏற்றப்பட்ட ஆர்பிட்டர் நன்றாக இயங்குகிறது. 

ஆர்பிட்டர் சந் ிரடனச் சுற்றி 4,400 க்கும் நைற்பட்ட சுற்றுப்பாட கடை நிடறவு  

தசய்துள்ை ாகவும், நைலும் ஏழு ஆண்டுகள் சந் ிரனில் இயங்க ந டவயான எரிதபா
ருடைக்தகாண்டுள்ைது என்றும் இஸ்நரா த ரிவித்துள்ைது. 

சுற்றுப்பாட  100 + / 
25 கி.ைீ துருவ சுற்றுப்பாட டய அவ்வப்நபாது சுற்றுப்பாட  பராைரிப்பு (OM) சூழ்ச்சிக
ளுடன் ஆ ரிக்கிறது 100 கி.ைீ சந் ிர சுற்றுப்பாட டய அடடய, 17 
OM கள் 24 தசப்டம்பர் 2019 அன்று பயன்படுத் ப்பட்டன. 

ஆர்பிட்டரின் வடிவடைப்பில் உயர்த ைிவுத் ிறன் நகைரா, நிலப்பரப்பு நைப்பிங் நகைர,
எக்ஸ்நர ஸ்தபக்ட்நராைீட்டர்,  

இரட்டட அ ிர்தவண் தசயற்டக துடை நரடார் (டி.எஃப்.எஸ்.ஏ.ஆர்) ைற்றும் இநைஜிங் 
ஐ.ஆர் ஸ்தபக்ட்நராைீட்டர் (ஐ.ஐ.ஆர்.எஸ்) ஆகியடவ அடங்கும். 

கனிைவியல், நிலப்பரப்பு, நைற்பரப்பு நவ ியியல் கலடவ, த ர்நைாப உடல் பண்புகள் 
ைற்றும் வைிைண்டலம் பற்றிய ஆய்வின் மூலம் சந் ிரடனப்  

பற்றிய கூடு ல் அறிடவப் தபற சந் ிரயான் 2 த ாடங்கப்பட்டது. 
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இந்தியோவும் இஸ்ரரலும் புதிய கலோச்சோர ஒப்பந்தம் 

முக்கிய புள்ைிகள்: 

ைக்கள் பரிைாற்றங்களுக்கு ைக்கடை பலப்படுத்துவ ற்கா
ன பு ியகலாச்சார ஒப்பந் த் ில் இந் ியாவும் இஸ்நரலும்
 டகதயழுத் ிட்டன. 

இந்  ஒப்பந் ம் அவர்கைின் உறவுகைின் வைர்ச்சிக்கும், இ
ரு நாடுகைின் இடைஞர்கைிடடநய விழிப்புணர்டவ ஏற்ப
டுத்துவ ற்கும் பங்கைிக்கும் என்று கூறுகிறது. 

கலாச்சார உறவுகடை நைம்படுத்துவந  ஒத்துடழப்பின் முக்கிய பகு ியாகும், கலாச்
சார ைற்றும் கடல வல்லுநர்கைின் பரிைாற்றம், இஸ்நரல் பழங்கால ஆடணயம் (IIA) 
ைற்றும் இந் ிய த ால்தபாருள் ஆய்வு டையம் (ASI) ஆகியவற்றின் உ வியுடன் கலாச்
சார பாரம்பரியம் ைற்றும் த ால்தபாருைியல் பாதுகாப்பில் ஒத்துடழப்டப ஊக்குவிக்கி
றது. 

கடல விழா, நடனம், அருங்காட்சியகம், பிைாஸ்டிக் கடல புடகப்படம் எடுத் ல் ைற்
றும் கட்டிடக்கடல ஆகியவற்டற பிர ிநி ித்துவப்படுத்துவ ன் மூலம் கலாச்சாரம் ை
ற்றும் கடலடய பரிைாறிக்தகாள்ை இரு நாடுகளும் ஒப்புக் தகாண்டுள்ைன. 

20202023 ஆம் ஆண்டிற்கான இந் ியாவிற்கும் இஸ்நரலுக்கும் இடடயிலான ஒத்துடழ
ப்பு கலாச்சாரத்ட  அடிப்படடயாகக் தகாண்டது, 
1993 நை 18 அன்று டகதயழுத் ிட்டது, சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அது முழு ஓட்டத்
 ில் நிடறநவற்றப்பட்டது 
 

மியோன்மர் அரசோங்கமும் ஆயுதக் குழுக்குகம் ரபோர்நி
றுத்த அமலோக்கத்தில் ளகபயழுத்திட்டன 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

யூனியன் அடை ி ைாநாட்டில் ைியான்ைர் அரசாங்கமும் ப
த்து ஆயு  இனங்களும் ந சிய யுத்  நிறுத்  ஒப்பந் த் ி
ல் டகதயழுத் ிட்டன. 

டகதயழுத் ிடும் ஒப்பந் ம் யூனியன் ஒப்பந் ம் III என்று 
அடழக்கப்படுகிறது. இது ந சிய யுத்  நிறுத்  ஒப்பந் த்
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ட  (என்.சி.ஏ) அைல்படுத்துவது த ாடர்பான 15 வி ிகடைக் தகாண்டுள்ைது. இ ில் து
ருப்புக்கைின் அபிவிருத் ி ைற்றம்இயக்கங்கள், அரசாங்க துருப்புக்களுக்கும் 10 என்.சி.ஏ
 டகதயழுத் ிட்ட ஆயு  இனக்குழுவினருக்கும் இடடயிலான நைா ல்கடைக் டகயா
ள்வ ற்கான நடடமுடற ைற்றும் பிரந சங்கடை எல்டல நிர்ணயம் தசய் ல் ஆகிய
டவ அடங்கும்.NCAஅடனத்து பர்ைா ைாணவர்கைின் ஜனநாயக முன்னணி, அரக்கன் வி
டு டல கட்சி, சின் ந சிய முன்னணி, ஜனநாயக கநரன் நன்டை பயக்கும் இராணுவம்
, கரண் ந சியஒன்றியம், KNU 
/KNLA அடை ி கவுன்சில், பா ஓ ந சிய விடு டல அடைப்பு, ஷான் ைாநிலத் ின் ைறுசீ
ரடைப்பு ஆநலாசகர், பு ிய நைான் ைாநிலம் கட்சி, ைற்றும் லாஹு  

ஜனநாயக ஒன்றிம்.நாட்டில் ஆயு நைந் ிய இனத் வர்களுடனான நீண்டகால நைா 
டல முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவ ற்காக, ஜனா ிப ி  ீன் சீன் 2011 இல் ைியான்ைரில் ச
ைா ான முன்தனடுப்புகடைத் த ாடங்கினார். 

ஆயு  இனக்குழுக்களுடன் அக்நடாபர் 2015 இல் NCA டகதயழுத் ானது. பின்னர் 2016 
இல் அரசியல் அடை ி தசயல்முடற த ாடங்கப்பட்டது, அது த ாடர்கிறது. 

ஜனா ிப ி அலுவலகத் ின் நபச்சாைர் யு ஸா ஹ்நட, 
2020 ந ர் லுக்குப் பிறகு நான்காவது சுற்று நபச்சு சைா ான முன்தனடுப்புகளுக்கு  

பு ிய நிடனவுச்சின்னங்கடை வழங்க எ ிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று கூறினார். 

 

ரோஜவீ் குமோர், முந்ளதய நிதி பசயலோைர் புதிய ரதர்தல் ஆளணயரோக நியமிக்கப்
பட்டோர்  : 

முக்கிய புள்ைிகள் :  

இந் ிய ஜனா ிப ி ராம் நாத் நகாவிந்த் 2020 ஆகஸ்ட் 21 அன்று ராஜவீ் குைாடர பு ிய 
ந ர் ல் ஆடணயராக நியைித் ார். இந்  வார த ாடக்கத் ில் ப வியில் இருந்து ராஜி
னாைா தசய்யப்பட்ட அநசாக் லாவாசாவுக்கு ப ிலாக ராஜீ
வ் குைார் நியைிக்கப்பட்டார். 

தவைிச்தசல்லும் அ ிகாரி லாவாசா ஆசிய அபிவிருத் ி வ
ங்கியில் (ஏடிபி) துடணத்  டலவராக இடணகிறார். 

பு ிய ந ர் ல் ஆடணயர் ராஜவீ் குைார் ஜார்க்கண்டிலிருந்
து (1984 த ாகு ி) ஓய்வு  

தபற்ற நிர்வாக நசடவ அ ிகாரி ஆவார். அவர் 2019 ஆம் 



www.bestlearningcentre.in                                                         நடப்பு  விவகாரங்கள் ஆகஸ்ட் - 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   

30 

ஆண்டில் நி ிச் தசயலாைரப் பணியாற்றினார் ைற்றும் 2020 பிப்ரவரியில்  னது நசடவ
டய முடித் ார். பல்நவறுதுடறகைில் தபாது தகாள்டக ைற்றும் நிர்வாகத் ில் 3  சாப்
  கால அனுபவம் தகாண்ர். குைார் நி ி அடைச்சகத் ிலிருந்து ஓய்வு தபற்ற பின்னர், 
ஏப்ரல் 2020 இல் தபாது நிறுவனத் ந ர்வு வாரியத் ின் (பிஇஎஸ்பி)  டலவராகவும் ப
ணியாற்றினார். 

ராஜவீ் குைாரின் குழு உறுப்பினர்கைாக  டலடைத் ந ர் ல் ஆடணயர் சுனில் அநரா
ரா ைற்றும் ைற்தறாரு ஆடணயர் சுஷில் சந் ிரா இருப்பார்கள். 

குைார் பிஎஸ்சி, எல்எல்பி பட்டங்கடை தபற்றவர் ைற்றும் தபாது தகாள்டக ைற்றும் நி
டலத் ன்டையில் முதுகடலப் பட்டம் தபற்றவர். அவர் நி ி அடைச்சகத் ில் இருந்  
காலத் ில், பல தகாள்டக முடிவுகடை எடுத்து, பிர ைர் நநரந் ிர நைாடியின் நி ித்  ி
ட்டங்கைான பிர ான் ைந் ிரி ஜன  ன் நயாஜனா, முத்ரா கடன்  ிட்டத் ில் முக்கிய ப
ங்கு வகித் ார். 

 

ரதசிய விளையோட்டு விருது 2020:  இளைஞர் விவகோர
ங்கள் மற்றும் விளையோட்டு அளமச்சகம் அறிவித்தது 

முக்கிய புள்ைிகள் : 

நகாவிட் -
19 காரணைாக இந்  ஆண்டு தைய்நிகர் சூழலில் ந சிய வி
டையாட்டு விருது 2020 நடத் ப்படும். விருது வழங்கும் 
விழா ஆகஸ்ட் 29,2020 அன்று தூர் ர்ஷன் (டி.டி) இல் நநரடியாக ஒைிபரப்பப்படும். இந்
 ிய அ ிபர் ராம் நாத் நகாவிந்த் கிட்டத் ட்ட ராஷ்டிரப ி பவனில் இருந்து இந் ிய வி
டையாட்டு ஆடணயத் ின் (SAI) பிராந் ிய டையங்களுடன் இடணப்பார். 

ரதசிய விளையோட்டு விருது பவன்றவர்கள் 2020: 

ராஜவீ் காந் ி நகல் ரத்னா விருது: 

பாரா டகை  ங்கப் ப க்கம் தவன்ற ைரியப்பன்  ங்கநவலு தகல் ரத்னா  

விருட ப் தபறுவார். 

கிரிக்தகட் வரீர் நராஹித் சர்ைா, ைல்யுத்  வரீர் விநனஷ் நபாகாட், நடபிள் தடன்னி
ஸ் வரீர் ைாணிக்க பத்ரா, ைற்றும் இந் ிய ைகைிர் ஹாக்கி அணியின் நகப்டன் ராணி 
ராம்பால் ஆகிநயார் ராஜவீ் காந் ி நகல் ரத்னா விருட ப் தபறுவார்கள். 
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அர்ஜுனோ விருது: 
அர்ஜுனா விருதுக்கு, இந்  ஆண்டு 27 விடையாட்டு வரீர்கள் ந ர்வு தசய்யப்பட்டனர். 
விருது பபற்றவர்கள்: 

ஆர்ச்சர் அ னு  ாஸ்,  டகை டூட்டி சந்த், கூடடப்பந்து வரீர் விநஷஷ் பிரிகுவன்
ஷி, கு ிடரநயற்ற வரீர் சாவந்த் அஜய் அனந்த், கால்பந்து வரீர் சந்ந ஷ் ஜிங்கன், பா
ரா நீச்சல் வரீர் சுயாஷ் நாராயண் ஜா வ், பாரா  டகை சந் ீப், பாரா ஷூட்டர் ைணஷீ்  

நர்வால் ைற்றும் நகால்ஃப் அணியின் அ ி ி அநசாக். 

கபடி வரீர்  ீபக், நகா நகா வரீர் காநல சரிகா சு ாகர், நராவர்  த்து பாபன் நபாகன
ல், தடன்னிஸ் வரீர்  ிவிஜ் ஷரன், குைிர்கால விடையாட்டு வரீர் சிவா நகசவன் ைற்
றும் நடபிள் தடன்னிஸிற்கான ைதுரிகா சுஹாஸ் பட்கர் 

நபட்ைிண்டன் - சத்விக் டசராஜ் ராங்கிதரட்டி, சிராக் சந் ிரநசகர் தஷட்டி 

குத்துச்சண்டட - சுநப ர் ைனிஷ்ச, நலாவ்லினா நபார்நகாதஹய்ன் 

தியோன் சந்த் விருது: 

விருது தபற்றவர்கள் விடையாட்டு 
குல் ீப் சிங் புல்லர், ஜின்சி பிலிப்ஸ்  டகை 
பிர ீப் ஸ்ரீகிருஷ்ணா காந்ந , துருப்பி முர்கண்நட நபட்ைிண்டன் 

  
என்.உஷா, லக்கா சிங் குத்துச்சண்டட 
சுக்விந் ர் சிங் சந்து கால்பந்து 
அஜித் சிங் ஹாக்கி 
ைன்பிரீத் சிங் கபடி 
  

துரரோணோச்சோர் விருது: 

வோழ்க்ளக- ரநர வளக: 

விருது பபற்றவர்கள் விளையோட்டு 
தர்ரமந்திர திவோரி வில்வித்ளத 
புருரஷோத்தம் ரோய் தடகை 
சிவ் சிங் குத்துச்சண்ளட 
ரரோரமஷ் பதோனியோ  ோக்கி 
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கிருஷன் குமோர்  ூடோ கபடி 
விஜய் போல்சந்திர முனிஷ்வர் போரோ பவர் லிஃப்டிங் 
நரரஷ் குமோர் படன்னிஸ் 
ஓம் பிரகோஷ் த ியோ மல்யுத்தம் 
  

வழக்கமோன வளக: 

விருது பபற்றவர்கள் விளையோட்டு 
ஜூட் பபலிக்ஸ் பசபோஸ்டியன்  ோக்கி 
குல்தீப் குமோர் ர ண்டூ வுஷு 
கவுரவ் கன்னோ ரபட்மிண்டன் 
ரயோரகஷ் மோல்வியோ மல்லகோம்ப் 
 படன்சிங் ரநோர்ரக ரநஷனல் அட்பவன்ச்சர் விருது: 

இந்  விருட ப் தபற்றவர்கள் அனி ா ந வி  க்கா  முத் நநரந் ர் சிங் தகவல் ஹிதர
ன் கக்கா கர்னல் சர்ஃப்ராஸ் சிங், நில சாகசத் ிற்காக, நீர் சாகசத் ிற்காக சந ந் ிர சி
ங், ஏர் சாகசத் ிற்காக கஜானந்த் யா வா ைற்றும் வாழ்நாள் சா டனயாைர் ைடறந்  
ஸ்ரீ ைாகன் பிஸ்ஸா. 

 

புலம்பபயர்ந்த பதோழிலோைர்குகக்கு விளரவில் கர்நோடக அரசோல் ரபோக்குவரத்து 
வடீுகள் கிளடக்கும் 

முக்கிய புள்ைிகள் :  

நாடு  ழுவிய பூட்டு லின் நபாது கர்நாடகாவில்  டலகீழ் இடம்தபயர்வு ஏற்பட்ட ால்
 புலம்தபயர்ந்  த ாழிலாைர்களுக்கான நபாக்குவரத்து இல்லத்ட  உருவாக்க  

கர்நாடக மு லடைச்சர்  ிட்டைிட்டுள்ைார். 

புலம் தபயர்ந்  த ாழிலாைர்களுக்கு சிறந்  வாழ்க்டக  

நிடலடைகடை வழங்குவட  கர்நாடக அரசு நநாக்கைாகக்
 தகாண்டுள்ைது. ஒவ்தவாரு நபாக்குவரத்து இல்லமும் கு
டறந் து 3000 த ாழிலாைர்கைின்  ிறன்கடைக் தகாண்டிரு
க்கும். இந்  வடீுகைில் த ாழிலாைர்கள்  ங்கள் உணடவ 
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சடைக்க சடையலடறகள் இருக்கும். 

இந்   ிட்டம் “அப்னா கர்”  ிட்டத் ின் கீழ் த ாடங்கப்பட்டுள்ைது. த ாழிலாைர் ைந் ிரி 
சிவரம் தஹப்பர், 
ET க்கு வைர்ச்சிடய உறு ிப்படுத்துடகயில், தயலஹங்காவில் 20 ஏக்கர்கடை அரசாங்
கம் அடடயாைம் கண்டுள்ைது, அங்கு இதுநபான்ற மு ல் வைாகம் வரும். 

இந்   ிட்டத் ின் எ ிர்பார்க்கப்படும் தசலவு ரூ .50 நகாடி ஆகும், நைலும் இந்   ிட்டத்
 ில் ைாநிலத் ில் குடிநயறியவர்களுக்கு நபாக்குவரத்து வடீுகள் கட்டப்பட்டவுடன் 
குடிநயறியவர்கைிடைிருந்து  ங்குவ ற்கு தபயரைவு கட்டணம் தபறப்படும். 

 

கூட்டு திட்டங்களை பசயல்படுத்த இந்தியோவிற்கும் உஸ்பபகிஸ்தோனுக்கும் இளட
யில் முதல் கூட்டம் நளடபபற்றது 

முக்கிய புள்ைிகள் :  

பிர ைர் நநரந் ிர நைாடி ைற்றும் ஜனா ிப ி ைிர்சிநயாநய
வ் ஆகிநயார்  ங்கள் மு ல் கூட்டத் ில் பரஸ்பரம் ஒப்புக் 
தகாண்ட  ிட்டங்கடை தசயல்படுத் ினர். இந் ியாவுக்கும் 
உஸ்தபகிஸ் ானுக்கும் இடடயில் பிர ைரால் ஒதுக்கப்பட்
ட தசயல்படுத் ல்  ிட்டங்கடை கண்காணிப்ப ற்கான ந 
சிய ஒருங்கிடணப்புக் குழுக்கள் நநற்று நடடப்தபற்றது. 

இந்  சந் ிப்பில், இரு ரப்பு தபாருைா ார ைற்றும் வர்த் க ஒத்துடழப்பு குறித்து இரு 
 ரப்பினரும் கலந்துடரயாடினர், இ ில் இரு ரப்பு மு லீட்டு ஒப்பந் த்ட  முடிவுக்கு 
தகாண்டுவருவ ற்கான நபச்சுவார்த்ட கைின் நிடல, வர்த் க ஒப்பந் ம், இரு நாடுக
ைின் விவசாய விடைதபாருட்களுக்கான பரஸ்பர சந்ட  அணுகல் ஆகியடவ அடங்
கும். 

இரு நாடுகளும் 300 ைில்லியன் டாலர்களுக்கும் அ ிகைான இரு ரப்பு வர்த் க  

வருவாடயக் தகாண்டுள்ைன. 

உஸ்தபகிஸ் ானில் ைருந்து நிறுவனங்கள், தபாழுதுநபாக்கு பூங்காக்கள், ஆட்நடாதைா
டபல் கூறுகள் ைற்றும் விருந்ந ாம்பல் த ாழில் ஆகிய துடறகைில் இந் ிய நிறுவன
ங்கள்மு லீடுகடை தசய்துள்ைது. 
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2019-2020 ஆம் ஆண்டுகைில் ரூ.2000 நோணயத்தோள்கள் அச்சிடப்படவில்ளல  

என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பதரிவித்துள்ைது.  

முக்கிய புள்ைிகள் : 

2019- 2020 ஆம் ஆண்டுகைில் ரூ .2000 நாணயத் ாள்கள் அச்சிடப்படவில்டல என்று 
இந் ிய ரிசர்வ் வங்கி த ரிவித்துள்ைது. நகாவிட் -19 காரணைாக முந்ட ய ஆண்டட 
விட ரூபாய் நநாட்டுகள் வழங்கல் 23.3 ச வ ீைாகக் குடறக்கப்பட்டது. 

ரிசர்வ் வங்கி அறிக்ளக: 

   ைார்ச்-இறு ி 2018 – ரூ.2000 33,632 லட்சம் துண்டுகள் புழக்கத் ில் இருந் ன. 

ைார்ச் - முடிவு 2019 – ரூ .2000 துண்டுகைின் எண்ணிக்டக 33,910 லட்சம். 

நைலும், இது 2020 ைார்ச் ைா  இறு ியில் 27,398 லட்சம் துண்டுகைா குடறந்துள்ைது. 

ஆரம்பத் ில், ரூ .2000 நநாட்டுகைின் தைாத்  அைவு 2018 ைார்ச் ைா  இறு ியில் 3.3% 
ஆகஇருந் து, ைார்ச் 2019 இல் 3% ஆக குடறந் து. 

ைார்ச் இறு ியில் 2020 இல், ை ிப்பு தைாத்  அைவிலிருந்து 2.4% ஆகக்  

குடறக்கப்படுகிறது. 

ைார்ச் 2018 இன் இறு ியில், பங்கு ை ிப்பு 37.3% ஆக இருந் து. இந்  பங்கு 2019  

ைார்ச் ைா த் ில் 31.2% ை ிப்பிலிருந்து 2020 ைார்ச் ைா  இ
று ியில் 22.6%  

ஆககுடறந் து. 

2018 மு ல் 2020 வடர, ரூ .500 ைற்றும் ரூ .200 நாணயத் ா
ள்கைின் ை ிப்பு ைற்றும்  

பங்கு கணிசைாக அ ிகரித்துள்ைது. 

பி.ஆர்.பி.என்.எம்.பி.எல் ைற்றும் எஸ்.பி.எம்.சி.ஐ.எல் ஆகிய
டவ 2019-
20 ஆம் ஆண்டில், நாணயத் ாள்கடை அச்சிடுவ ற்கான ஆர்டடரப் தபற்றுள்ைன. 

 ரூ .100 (330 நகாடி துண்டுகள்) 
 ரூ .50   (240 நகாடி துண்டுகள்) 
 ரூ .200 (205 நகாடி துண்டுகள்) 
 ரூ 10   (147 நகாடி துண்டுகள்) 
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 ரூ .20  (125 நகாடி துண்டுகள்) 

 20192020 ஆம் ஆண்டில் தைாத் ம் 2,96,695 கள்ை நநாட்டுகள்  

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ாகவும் அந்  அறிக்டகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 
 
ஆகஸ்ட் 25, 2020 அன்று "WHO" ஆப்பிரிக்கோளவ கோட்டு ரபோலிரயோ இல்லோத நோடோக 
அறிவித்தது 
 
முக்கிய புள்ைிகள்: 
 
உலக சுகா ாரத் ிற்கான சர்வந ச அடைப்பு (WHO) ஆப்பிரிக்கடன டவரஸ் இல்லா  
நாடாக அறிவித்துள்ைது, கடந்  நான்கு ஆண்டுகைில், காட்டு நபாலிநயா 

டவரஸுக்கு எந்  வழக்குகளும் ப ிவு 
தசய்யப்படவில்டல. தபரியம்டை ஏற்கனநவ நாட்டில் 
ஒழிக்கப்பட்டு இப்நபாது நபாலிநயா டவரஸ் 
இடணந் து. 
 
நபாலிநயாவின் ைருத்துவச் தசால் நபாலிநயாடைலிடிஸ் 
ஆகும், இது ஒரு ைனி னில் முதுதகலும்டபத்  ாக்கும் 
கடுடையான த ாற்று ைற்றும் த ாற்று டவரஸ் ஆகும், 

நைலும் இது குழந்ட களுக்கு ைீைமுடியா  பக்கவா த்ட  ஏற்படுத்துகிறது. 
 
1950 கைில்  டுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் வடர இந்  டவரஸ் தபரும்பாலும் உலகைவில் 
 ாக்கப்பட்டது. இ ற்கிடடயில், ஆசியா ைற்றும் ஆபிரிக்காவில் தபாருைா ார 
ரீ ியாக வழீ்ச்சியடடந்  பல நாடுகளுக்கு நபாலிநயா கிடடக்கவில்டல. 
 
WHO, யுனிதசஃப் ைற்றும் நராட்டரி இடணந்து இந்  நநாடய ஒழிப்ப ற்கான 
உலகைாவிய பிரச்சாரத்ட  த ாடங்கின. உலகைவில் 350,000 வழக்குகள் இருந் ன. 
1996 இல், ஆப்பிரிக்காவில் ைட்டும் 70,000 க்கும் நைற்பட்ட வழக்குகள் உள்ைன. 
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ஏற்றுமதி தயோரிப்பு குறியீட்டு 2020 இல் குஜரோத் 
முதலிடத்தில் உள்ைது 
 
முக்கிய புள்ைிகள்: 
 
ஏற்றுை ி  யாரிப்பு குறியீட்டு 2020 என்பது ஏற்றுை ிடய 
நைம்படுத்துவ ற்கு வலுவான தசயல்படுத்து ல் ைற்றும் 
எைி ாக்கும் காரணிகள் இருப்பட க் குறிக்கும் நிட்டி 
ஆநயாக் உடன்  யாரிக்கப்பட்ட அறிக்டக ஆகும். இ ில் குஜராத் மு லிடத் ிலும், 
ைகாராஷ்டிரா ைற்றும்  ைிழ்நாடு முடறநய இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது 
இடங்கைிலும் உள்ைன. 
 
இையைடலப் பகு ியில், உத் ரகண்ட் மு லிடத் ில் உள்ைது,  ிரிபுரா ைற்றும் 
இைாச்சலப் பிரந சம் அடுத்  இடத் ில் உள்ைன. 
 
யூனியன் பிரந சங்கைில், தடல்லி நகாவா ைற்றும் சண்டிகடரத் த ாடர்ந்து சிறப்பாக 
தசயல்பட்டுள்ைது. 
நிலத் ால் சூழப்பட்ட ைாநிலங்கைான சத் ீஸ்கர் ைற்றும் ஜார்க்கண்ட் ஏற்றுை ிடய 
ஊக்குவிக்க பல நடவடிக்டககடை எடுத் ன. 
 
ஏற்றுை ிகள் ஆத்ைனிர்பார் பார த் ின் ஒருங்கிடணந்  பகு ியாகும், தைாத்  
உள்நாட்டு உற்பத் ியிலும் உலக வர்த் கத் ிலும் ஏற்றுை ியின் பங்டக அ ிகரிக்க 
நாடு த ாடர்ந்து முயற்சிக்க நவண்டும் என்று நி ி ஆநயாக் துடணத்  டலவர் 
ராஜவீ் குைார் த ரிவித் ார். 
 
இந் ியாவின்  னிநபர் ஏற்றுை ி 241 அதைரிக்க டாலர்கள், த ன் தகாரியாவின் 11,900 
அதைரிக்க டாலர் ைற்றும் சீனாவின் 18,000 அதைரிக்க டாலர்களுடன் ஒப்பிடும்நபாது, 
இந் ியாவின் ஏற்றுை ியின் வைர்ச்சிக்கு தபரும் சாத் ியங்கள் உள்ைன. 
 
ஏற்றுை ியின் விடரவான வைர்ச்சி நீண்டகால தபாருைா ார வைர்ச்சிக்கு ஒரு 
முக்கிய அங்கைாகும் என்று நி ி ஆநயாக்கின்  டலடை நிர்வாக அ ிகாரி அைி ாப் 
காந்த் த ரிவித் ார். 
 



www.bestlearningcentre.in                                                         நடப்பு  விவகாரங்கள் ஆகஸ்ட் - 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   

37 

எவ்வாறாயினும்,  ற்நபாட ய COVID-19 தநருக்கடிக்கு ைத் ியில் நடப்பு நி ியாண்டில் 
தபரும் அடியாகும். 
 
நிட்டி ஆநயாக் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் நபாட்டித் ன்டையுடன் இடணந்து மு ல் 
ஏற்றுை ி  யாரிப்பு அட்டவடண (ஈபிஐ) 2020 ஐ தவைியிட்டது. 
 
நிட்டி அநயாக்கின் ஏற்றுை ி  யாரிப்பு அட்டவடண 2020 என்றால் என்ன? 
ஏற்றுை ி  யாரிப்பு அட்டவடண வணிக சூழல், உள்கட்டடைப்பு, நபாக்குவரத்து 
இடணப்பு, நி ி அணுகல், ஏற்றுை ி உள்கட்டடைப்பு ைற்றும் வர்த் க ஆ ரவு 
நபான்ற சில முக்கிய அைவுருக்களுடன் ைாநிலங்கடை வரிடசப்படுத்தும். 
 

இந்தியோவிற்கும் பங்கைோரதஷுக்கும் இளடயில் உள்நோட்டு நீர்வழி ஒப்பந்தம் 
ளகபயழுத்தோனது. 
முக்கிய புள்ைிகள்:  
பிராந் ியத் ில் வர்த் கத்ட  அ ிகரிக்க இந் ிய ைற்றும் 
பங்கைாந ஷுக்கு இடடநய உள்நாட்டு நீர்வழி ஒப்பந் ம் 
டகதயழுத் ானது. வர்த் கத்ட  அ ிகரிப்ப ற்கும், 
வணிக சமூகத் ிற்கும் இரு நாடுகைின் ைக்களுக்கும் 
நம்பகத் ன்டைடயயும் தசலவுத்  ிறடனயும் 
நைம்படுத்துவ ற்காக உள்நாட்டு நீர் நபாக்குவரத்து 
வழிமுடறகைின் நநாக்கத்ட  விரிவுபடுத்துவ ற்கான ஒப்பந் த் ில் டகதயழுத் ிட 
இந் ியப் பிர ைர் நநரந் ிர நைாடி ைற்றும் பங்கைாந ஷ் பிர ைர் நஷக் ஹசீனா 
ஒப்புக் தகாண்டுள்ைனர். 
 
இந் ியாவின் வடகிழக்கு ைாநிலங்களுடனான இடணப்டப நைம்படுத்துவ ற்கும் 
நபாக்குவரத்ட  குடறப்ப ற்கும் இரண்டு பு ிய வழித் டங்கடையும் நைலும் ஐந்து 
துடறமுகங்கடையும் நசர்ப்ப ன் மூலம் ந ி வர்த் கத்ட  நைம்படுத்துவ ற்காக நை 
ைா த் ில் இரு  ரப்பினரும் டகதயழுத் ிட்ட ஒப்பந் த் ின் கீழ்  ிரிபுராவில் உள்ை 
நசானாமுராடவ பங்கைாந ஷின்  ட்காண்டியுடன் இடணக்கும் பாட  
தசயல்படுத் ப்படுகிறது. தசலவுகள். 
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14 வது இந் ியா - சிங்கப்பூர் பாதுகாப்பு தகாள்டக உடரயாடல் 
முக்கிய புள்ைிகள்: 

14 வது இந் ியா-
சிங்கப்பூர் பாதுகாப்பு தகாள்டக உடரயாடல் (டிபிடி) 
2020 ஆகஸ்ட் 28 அன்று வடீிநயா கான்பரன்சிங் மூலம் ந
டத் ப்பட்டது. இ ற்கு பாதுகாப்பு தசயலாைர் டாக்டர் அ
ஜய் குைார் ைற்றும் சிங்கப்பூர் நிரந் ர தசயலாைர் (பாது
காப்பு)  ிரு சான் தஹங் கீ ஆகிநயார்  டலடை  ாங்கி
னர். 

இரு நாடுகளுக்கும் (இந் ியா ைற்றும் சிங்கப்பூர்) இரு ர
ப்பு பாதுகாப்பு நடவடிக்டககைின் பல பிரச்சிடனகள் குறி
த்து இரு  ரப்பினரும் கலந்துடரயாடினர். இரு  ரப்பினரும்  ங்களுக்கு இடடயிலான
 பாதுகாப்பு கூட்டாட்சிடய நைலும் நைம்படுத்   

ஏற்றுக்தகாண்டனர். 

டிபிடி கலந்துடரயாடலின் முடிவில், இந் ியாவிற்கும் சிங்கப்பூருக்கும் இடடயில் ை
னி ாபிைான உ வி ைற்றும் நபரிடர் நிவாரணம் (எச்ஏடிஆர்) அைல்படுத் ப்பட்து. 

 

ரதசிய விளையோட்டு நோள், 2020-ஆகஸ்ட் 29 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

ஹாக்கி ஜாம்பவான் நைஜர்  ியான் சந்த் ைரியாட  
தபாருட்டு ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 29 அன்று ந சிய விடையாட்டு  ினம்  

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

அவரது பிறந் நாடை 2012 மு ல் ந சிய விடையாட்டு  ி
னைாக தகாண்டாடவும்  

இந் ிய அரசு முடிவு தசய்துள்ைது. 

புதுடில்லியில்  னது பிறந்  ஆண்டு விழாவில் ைத் ிய 
இடைஞர் ைற்றும் விடையாட்டுத்துடற அடைச்சர் கீரன் 
ரிஜிஜு  ியான் சந்த் ஸ்நடடியத் ில் உள்ை நைஜர்  ியான்
 சந் ிற்கு அஞ்சலி தசலுத் வுள்ைார். 
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நகாவிட் 19 த ாற்றுநநாய் காரணைாக, இந்  ஆண்டு (2020) ஜனா ிப ி ராம் நாத் நகா
விந்த் ஆகஸ்ட் 29(2020) அன்று ந சிய விடையாட்டு  ினத் ன்று ந சிய விடையாட்டு
 ைற்றும் சாகச விருதுகடை வழங்குவார். 

இந் ிய ஒலிம்பிக் சங்கத் ின்  டலவர் கிநரன் ரிஜிஜு, நநரந் ிர துருவ் பாத்ரா ைற்றும்
பிற பிரமுகர்களும் புதுதடல்லியின் விஜியன் பவனில் இருந்து வரும் விழாவில்  

கலந்து தகாள்வார்கள். 

 

பலபனோன் அளமதி கோக்கும் பளடகளை புதுப்பிக்க, குளறக்க ஐக்கிய நோடுகள்  

சளப 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

 2020 ஆகஸ்ட் 28 ஆம் ந  ி தலபனானில் அடை ி காக்கும் படடகடை இன்னும் ஒரு
 வருடத் ிற்கு குடறப்ப ாஐக்கிய நாடுகள் சடப அறிவித் து. இது துருப்புக்கைின் எண்
ணிக்டகடயயும் குடறக்கும். 

சிறப்பம்சங்கள்: 

தலபனானில் ஐ.நா. இடடக்காலப் படட 1978 இல் நிறுவப்பட்டது. இது தலபனானின் 
த ற்கு எல்டலயில் நராந்து தசல்கிறது, அது ப்ளூ டலன் என்று அடழக்கப்படுகிறது. 
ப்ளூ டலன் தலபனான்-
இஸ்நரல் எல்டலயில் இயங்குகிறது. துருப்பு உச்சவரம்பு 15,000 மு ல் 13,000 வடர கு
டறக்கப்படுகிறது. 

பின்னணி: 

• இஸ்நரல் ைற்றும் அதைரிக்காவின் கூற்றுப்படி, தஹசநபால்லா அடைப்பு  
தலபனாடன த ற்கு எல்டலயில் ஒரு  ைைாக பயன்படுத்துகிறது. 

 

பின்வரும் காரணங்கடை அடடய யுனிஃபில் உருவாக்கப்
பட்டது: 

• தலபனானில் இருந்து இஸ்நரலிய படடகள்  ிரும்பப் 
தபறுவட  உறு ிப்படுத் . 

சர்வந ச அடை ிடய ைீட்தடடுப்பது. 
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•தலபனான் அரசாங்கத் ிற்கு அ ன் அ ிகாரத்ட  உறு ிப்படுத்  உ வுங்கள். 

 

ஜல் ஜவீன் மிஷனின் கீழ் நீர் விநிரயோகத்ளத அைவிடுதல் மற்றும் 
கண்கோணித்தல் 
 
முக்கிய புள்ைிகள் 
 
ஜல் ஜவீன் ைிஷன், டிஜிட்டல் இந் ியா, ஆத்ைா நிர்பர் பாரத் அபியான் ைற்றும் நைக் 
இன் இந் ியா ஆகியவற்றின் கீழ் ஸ்ைார்ட் கிராைப்புற நீர் விநிநயாக முடறடய 
வழங்க இந் ிய அரசு முடிவு தசய்துள்ைது. 2024 க்குள் ஒவ்தவாரு கிராைப்புற 
வடீுகளுக்கும் சுத் ிகரிக்கப்பட்ட ைற்றும் சுத் ைான குழாய் நீர் இடணப்டப வழங்கும் 
நநாக்கில் ஜல் ஜவீன் ைிஷன் நாட்டில் தசயல்படுத் ப்படுகிறது. இந்   ிட்டத் ின் கீழ், 
ஒரு நாடைக்கு 55 லிட்டர்  ண்ணரீ் நீண்ட கால 
அடிப்படடயில் வழங்கப்பட உள்ைது. 
 
சிறப்பம்சங்கள்: 
அைவடீு ைற்றும் கண்காணிப்பு பானி சைி ி மூலம் 
நடத் ப்பட உள்ைது. 
போனி சமிதி என்றோல் என்ன? 
ஜல் ஜவீன் ைிஷன் ந சிய அைவில், ைாநில அைவில், 
ைாவட்ட அைவில், கிராை அைவிலான குழுக்கைின் கீழ் தசயல்படுத் ப்பட்டு 
வருகிறது. பானி சைி ி கிராை ைட்டத் ில் அல்லது கிராை பஞ்சாயத்து ைட்டத் ில் 
இயங்கும் ஒன்றாகும். இது சுைார் 10-15 உறுப்பினர்கடைக் தகாண்டுள்ைது. 
இந்  குழுவில் 25% பஞ்சாயத் ின் ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கைிடைிருந்தும், 50% 
தபண்கள் ைற்றும் 25% கிராைத் ின் பலவனீைான பிரிவுகடைச் நசர்ந் வர்கைாகவும் 
இருக்க நவண்டும். 
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17 வது ஆசியோன்-இந்தியோ பபோருைோதோர அளமச்சர்கள் ஆரலோசளனகள் 
நளடபபற்றது 
 
முக்கிய புள்ைிகள் 
 
ஆசியான்-இந் ியா தபாருைா ார அடைச்சர்கள் ஆநலாசடனகள் வடீிநயா 
கான்பரன்சிங் (கிட்டத் ட்ட) மூலம் நடடதபற்றது. இந் ியாடவ முடறநய ைத் ிய 
வர்த் க அடைச்சர் ைற்றும் த ாழில்துடற ஸ்ரீ பியூஷ் நகாயல் 
பிர ிநி ித்துவப்படுத் ினர். 
 
சிறப்பம்சங்கள் 
இந்  கூட்டத் ில் பத்து ஆசியான் நாடுகைின் வர்த் க அடைச்சர்கள் கலந்து 
தகாண்டனர். இ ில் ைநலசியா,  ாய்லாந்து, லாநவாஸ், வியட்நாம், இந்ந ாநனசியா, 
சிங்கப்பூர், புருநன, ைியான்ைர், கம்நபாடியா ைற்றும் 
பிலிப்டபன்ஸ் ஆகியடவ அடங்கும். கூட்டத் ில் உள்ை 
 டலவர்கள்  ங்கள் உறு ிப்பாட்டட பின்வரும் 
முடறயில் ைீண்டும் உறு ிப்படுத் ினர் 
St நி ி நிடலத் ன்டைடய உறு ிப்படுத்  
Chain விநிநயாகச் சங்கிலியின் தநகிழ்ச்சி 
அத் ியாவசிய தபாருட்கள் ைற்றும் ைருந்துகைின் 
 டடயில்லா ஓட்டம். 
ஆசியான்-இந் ியா வர்த் க கவுன்சில் அறிக்டக கூட்டத் ில் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 
AITIGA ஐ ைறுபரிசீலடன தசய்ய அறிக்டக பரிந்துடரத் து. தபாருட்கள் ஒப்பந் த் ில் 
ஆசியான் இந் ியா வர்த் கத் ில் AITIGA குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
AITIGA என்றோல் என்ன? 
AITIGA என்பது பத்து ஆசியான் உறுப்பினர்களுக்கும் இந் ியாவுக்கும் இடடயிலான 
ஒரு சு ந் ிர வர்த் க ஒப்பந் ைாகும். இது 2010 ஆம் ஆண்டில் 
டகதயழுத் ிடப்பட்டது. ஒப்பந் த் ின்படி, பங்காைிகள் முடிந் வடர அ ிகைான 
தபாருட்கைின் ைீ ான கடடைகடை அகற்ற ஒரு காலக்தகடுடவ அடைத்துள்ைனர். 
ை ிப்பாய்வு ஏன் ந டவ? 
Trade இந் ியாவின் வர்த் க பற்றாக்குடற தசயல்படுத் ப்பட்ட ஒப்பந் ம் 
அ ிகரிக்கப்பட்டுள்ைது. எனநவ, ைறுஆய்வு தசய்ய இந் ியா நகாருகிறது. என்ஐடிஐ 
ஆநயாக் கருத்துப்படி, இந் ியா ைற்றும் ஏஎஸ்இஏ இடடநயயான வர்த் க 
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பற்றாக்குடற 2011 ைற்றும் 2017 க்கு இடடயில் இரட்டிப்பாகியுள்ைது. இது 2011 ல் 5 
பில்லியன் அதைரிக்க டாலராக இருந் து, இது 2017 ஆம் ஆண்டில் 10 பில்லியன் 
அதைரிக்க டாலராக உயர்த் ப்பட்டுள்ைது. 
Trade வர்த் க வர்த் க பற்றாக்குடறக்கு முக்கிய காரணம், இந் ிய வர்த் கர்கள் 
எஃப்.டி.ஏ வழிடய குடறவாக பயன்படுத்துவந  ஆகும். 
 

புது தில்லி ரயில் நிளலயம் ரூ .6,500 ரகோடி-மறுவடிவளமப்பு 
 
முக்கிய புள்ைிகள் 
 
புது  ில்லி ரயில் நிடலயம் இந் ியாவின் இரண்டாவது பரபரப்பான ைற்றும் 
ைிகப்தபரிய ரயில் நிடலயைாகும். இது ஒரு நாடைக்கு 4.5 லட்சத்துக்கும் நைற்பட்ட 
பயணிகடைக் டகயாளுகிறது. இந்  நிடலயத்ட  ரயில் நில நைம்பாட்டு ஆடணயம் 
ரூ .6,500 நகாடி ைறுவடிவடைப்பு தசய்ய உள்ைது. 
 
சிறப்பம்சங்கள் 
Players  னியார் வரீர்கைிடைிருந்து ஏலம் எடுத்து நிடலயத்ட  உருவாக்க நவண்டும் 
உள்கட்டடைப்டப நைம்படுத்துவந   ிட்டத் ின் முக்கிய நநாக்கம் 
Design ஸ்நடஷன் டிடசன்-பில்ட் ஃடபனான்ஸ் ஆபநரட் டிரான்ஸ்ஃபர் ைா ிரியின் கீழ் 
உருவாக்கப்பட உள்ைது 
De ைறுவடிவடைப்பு  ிட்டத் ின் முக்கிய அம்சங்கைில் புதுப்பிக்கப்பட்ட  ைங்கள், 
தைஸ்ஸாடனன் நிடல, ஓய்வு அடறகள், உணவு நீ ிைன்றங்கள் ைற்றும் பசுடை 
கட்டிட ஏற்பாடுகள் ஆகியடவ அடங்கும். 
ரயில் நில ரமம்போட்டு ஆளணயம் 
இது ரயில்நவ அடைச்சின் கீழ் தசயல்படும் ஒரு சட்டரீ ியான அ ிகாரைாகும். இது 

ரயில்நவ சட்டம், 2989 இன்  ிருத் த் ின் கீழ் 
அடைக்கப்பட்டது. காலியாக உள்ை ரயில்நவ நிலத்ட  
ரயில்நவயின் தசாத்துகைாக அபிவிருத் ி தசய்வ ற்கு 
அ ிகாரம் தபாறுப்பாகும். வருவாய் ஈட்டுவ ன் மூலமும், 
கட்டணைில்லா  நடவடிக்டககைாலும் இட ச் 
தசய்யலாம். 
11 வது  ிட்ட காலத் ில், ரயில்நவ உள்கட்டடைப்டப 
நைம்படுத்துவ ற்காக இந் ிய  ிட்டைிடல் ஆடணயம் 
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ந ாராயைாக ரூ .20,272 பில்லியடனக் கணக்கிட்டது. 
 ற்நபாது, ரயில் நில நைம்பாட்டு ஆடணயம் கீநழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ைபடி நான்கு 
வடகயான  ிட்டங்கைில் தசயல்பட்டு வருகிறது 
• பல தசயல்பாட்டு வைாகம் 
• வணிக  ிட்டங்கள் 
• காலனி ைறுவைர்ச்சி 
• நிடலய நைம்பாடு 
 


