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இந்திய எம்.எஸ்.எம்.இ யய வலுப்படுத்த உலக வங்கி 750 மில்லியன் அமமரிக்க 

டாலர்கயைத் திறக்கிறது 

 
பணப்புழக்கத்லைத் ைிறப்பைன் மூைமும், வங்கி சாரா நிைி 
நிறுவனங்கள் மற்றும் சிறு நிைி வங்கிகலை 

வலுப்படுத்துவைன் மூைமும், நிைியுைவிலை உள்ைடக்கிை 

அணுகலை சசைல்படுத்துவைன் மூைமும் (எம்.எஸ்.எம்.இ) 

லமக்ரரா, சிறு மற்றும் நடுத்ைர நிறுவனங்களுக்கு 15 ரகாடி 

ரூபாய் 750 மில்ைிைன் அசமரிக்க டாைர்கலை உைக வங்கி 
ஒப்புைல் அைித்ைது. 

 

உைக வங்கிைின் MSME அவசரகாை பைில் ைிட்டம் ைற்ரபாலைை அைிர்ச்சிைின் ைாக்கத்லை 

ைாங்கவும் மில்ைிைன் கணக்கான ரவலைகலைப் பாதுகாக்கவும் உைவும் 1.5 மில்ைிைன் 

சாத்ைிைமான MSME கைின் உடனடி பணப்புழக்கம் மற்றும் கடன் ரைலவகலை நிவர்த்ைி 
சசய்யும். காைப்ரபாக்கில் எம்.எஸ்.எம்.இ துலறலை முன்சனடுக்க ரைலவைான 

சீர்ைிருத்ைங்கைின் பரந்ை சைாகுப்பில் இது முைல் படிைாகும். 

 
 
இந்தியாவில் உள்ை அயைத்து மாநிலங்களுக்கும் சரீாை முத்தியர வரி விதிக்கும் 

நிதி அயமச்சகம் 

 

1899 ஆம் ஆண்டின் ைிருத்ைப்பட்ட இந்ைிை முத்ைிலரச் சட்டத்ைின் விைிகைின் கீழ் 

அலனத்து மாநிைங்களுக்கும் சீரான முத்ைிலர வரிலை விைிக்கும் நிைி அலமச்சகம் இது 

2020 ஜூலை 1 முைல் நலடமுலறக்கு வரும். முத்ைிலர வரி வசூைிப்பைில் பை 

சர்ச்லசகள் ஏற்படுவலைத் ைவிர்க்க நிைி அலமச்சகம் முடிவு சசய்துள்ைது. ஒரர 
கருவிக்கான பை விகிைங்களுக்கு, இைன் விலைவாக அைிகார வரம்புகள் மற்றும் 

கடலமைின் பை நிகழ்வுகள், இைன் மூைம் பத்ைிரச் 

சந்லைைில் பரிவர்த்ைலன சசைவுகலை உைர்த்துவது மற்றும் 

மூைைன உருவாக்கத்லை பாைிக்கிறது. 

 

1899 வழிகாட்டுைல்கைின் ைிருத்ை முத்ைிலரச் சட்டத்ைின்படி, 

பத்ைிரங்கள் விற்பலன, பரிமாற்றம் மற்றும் சவைிைீடு 

ஆகிைவற்றில் ரசகரிக்கும் முகவர்கைால் மாநிை அரசு 

சார்பாக ரசகரிக்கப்படும், பின்னர் அவர்கள் ரசகரிக்கப்பட்ட 
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முத்ைிலர-கடலமலை சம்பந்ைப்பட்ட மாநிை அரசின் கணக்கில் மாற்றுவர். 
 
 
சிறப்பு பணப்புழக்க திட்டத்திற்கு தகுதிமபற NBFC இன் விதிமுயறகயை ரிசர்வ் 

வங்கி அயமக்கிறது.  

 

ைற்ரபாலைை COVID19 இன் ரபாது, ரிசர்வ் வங்கி 
இந்ைிைாவின் குறுகிை காை நிவாரணத்லை NBFC அல்ைது 

HFC க்கு அரசாங்கத்ைின் சிறப்பு பணப்புழக்க ைிட்டத்ைிற்கு 

ைகுைி சபறுவைாக அறிவித்துள்ைது. நிைித்துலறக்கு 

எந்ைவிைமான முலறைான ஆபத்துகலையும் ைவிர்க்க ஒரு 

சிறப்பு பணப்புழக்க ைிட்டத்ைிற்கு அரசாங்கம் ஒப்புைல் 

அைித்துள்ைது. மார்ச் 31, 2019 நிைவரப்படி NBFC இன் / HFC 

இன் CRAR / CAR ஒழுங்குமுலற குலறந்ைபட்சம் 15 

சைவிகிைம் மற்றும் 12 சைவிகிைத்ைிற்கும் குலறவாக இருக்கக்கூடாது என்றும், அவற்றின் 

நிகர சசைல்படாை சசாத்துக்கள் 6 சைவைீத்ைிற்கு ரமல் இருக்கக்கூடாது என்றும் அது 

விைித்ைது. 

 

மூலதை பபாதுமாை விகிதம் (CAR) அல்லது CRAR மபாருள்: 

 

வணிக வங்கிகள் அைிகப்படிைான அந்நிைச் சசைாவணிலை ைிவாைாக்குவலைத் 

ைடுப்பைற்காக மத்ைிை வங்கிகள் மற்றும் வங்கி கட்டுப்பாட்டாைர்கைால் வங்கிைின் 

அபாை எலடயுள்ை சசாத்துக்கள் மற்றும் ைற்ரபாலைை கடன்கலை அைவிடுவைற்கான 

ஒரு கருவிைாக இது வழக்கமாகப் பைன்படுத்ைப்படுகிறது. 

ஒரு வங்கிைின் மூைைன ரபாதுமான விகிைம் இந்ை சூத்ைிரத்ைால் அைவிடப்படைாம் 

= (அடுக்கு 1 + அடுக்கு 2) 

அடுக்கு 1: மூைைனமானது பங்குைாரர்கைின் பங்கு மற்றும் ைக்க வருவாலைக் சகாண்ட 

வங்கிைின் முக்கிை மூைைனமாக வலரைறுக்கப்படுகிறது; 

அடுக்கு II: இது மறுமைிப்படீ்டு இருப்புக்கள், கைப்பின மூைைன கருவிகள் மற்றும் துலண 

காை கடன் ஆகிைவற்லறக் சகாண்டுள்ைது. 
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மத்திய பிரபதச அரசு “மகாயல மகாபராைா” பிரச்சாரத்யதத் மதாடங்குகிறது.  

மத்ைிை பிரரைச முைைலமச்சர் சிவ்ராஜ் சவுகான் 

“சகாரரானாலவக் சகால்லுங்கள்” பிரச்சாரத்லைத் 

சைாடங்கினார், சகாரரானா லவரஸால் பாைிக்கப்பட்ட நபலர 

வடீ்டுக்கு வடீு பிரச்சாரத்ைிற்காக அலடைாைம் காண 11,458 

கணக்சகடுப்பு குழுக்கலை அரசாங்கம் நிறுத்ைியுள்ைது. 

மத்ைிை பிரரைசத்ைில் COVID19 வழக்குகள் முந்லைை 

சூழ்நிலைகலை விட சிறப்பாக மாறிவிட்டன, ைற்ரபாது. 

சகாரரானா லவரஸ் வழக்குகைின் எண்ணிக்லகைில் 

மத்ைிைப் பிரரைசம் இப்ரபாது சபரிை மாநிைங்கைில் 12 வது இடத்ைில் உள்ைது மற்றும் 

மாநிைத்ைில் 77 சைவைீ மீட்பு வைீத்லைக் சகாண்டுள்ைது. 

 
 
ரூ .10,000 பகாடிக்கு திறந்த சந்யத நடவடிக்யககயை ரிசர்வ் வங்கி அறிவிக்கிறது 

 

ரிசர்வ் வங்கி ைைா 10,000 ரகாடி ரூபாய்க்கு (ஓஎம்ஓ) சிறப்பு 

ைிறந்ை சந்லை நடவடிக்லககள் மூைம் ஒரர ரநரத்ைில் அரசு 

பத்ைிரங்கலை வாங்குவலையும் விற்பலன சசய்வலையும் 

அறிவித்துள்ைது. ஒவ்சவாரு அரசாங்கப் பத்ைிரங்கலையும் 

வாங்குவைற்கும் விற்பலன சசய்வைற்கும் ரிசர்வ் வங்கி 
ைனது சசாந்ை பைிப்பான “ஆபரரஷன் ட்விஸ்ட்” வரைாற்றில் 

முைன்முலறைாக 1961 ஆம் ஆண்டில் அசமரிக்க சபடரல் 

ரிசர்வ் முைன்முைைில் பைன்படுத்ைிைது. 

 

 

குறுகிை காை விலைச்சலை அைிகரிப்பைற்கும் நீண்ட காை விலைச்சலைக் 

குலறப்பைற்கும் ரிசர்வ் வங்கி கவனம் சசலுத்துகிறது, இந்ை முைற்சி சைாழில்நுட்ப 

ரீைிைாக அரசாங்கத்ைிற்கு பைனைிக்கிறது, இது சந்லைைில் இருந்து மைிவான விலைைில் 

கடன் வாங்க முடியும், குலறந்ை மகசூல் சபருநிறுவன பத்ைிர சந்லைைில் வட்டி 

விகிைங்கலையும் பாைிக்கும். 
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விஞ்ஞாை ஆராய்ச்சி மபாறிமுயறயய வலுப்படுத்த SERB “முடுக்கி விஜியன்” 

திட்டத்யத அறிமுகப்படுத்தியது.  

 

விஞ்ஞான மற்றும் சபாறிைிைல் ஆராய்ச்சி வாரிைம் 

(எஸ்.இ.ஆர்.பி) நாடு முழுவதும் ஆராய்ச்சி ைிறலன 

அலடைாைம் காண்பது, வழிகாட்டுைல், பைிற்சி மற்றும் 

லகநிலறை பட்டலற ஆகிைவற்லற அலடைாைம் 

காண்பைற்கான வழிமுலறகலை வலுப்படுத்ை ‘விஜிைன் 

முடுக்கி’ ைிட்டத்லை அறிமுகப்படுத்ைியுள்ைது. 

 

இந்ை இலட-மந்ைிரி ைிட்டத்ைின் முக்கிை குறிக்ரகாள், உைர்ைர விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிலை 

ஊக்குவிப்பைற்கும் விஞ்ஞான மனிைவைத்லைத் ைைாரிப்பைற்கும் ஒரு ைைத்லை 

வழங்குவைாகும், இது ஆராய்ச்சி சைாழில் மற்றும் அறிவு சார்ந்ை சபாருைாைாரத்ைிற்கு 

வழிவகுக்கும். 

 

எஸ்.இ.ஆர்.பி ஆரைாசகர் டாக்டர் ராஜவீ் மகாஜன் கூறினார், 
 

"அலனத்து அறிவிைல் ைிட்டங்கலையும் ஒருங்கிலணத்ைல் / ஒருங்கிலணத்ைல், 

உைர்நிலை ரநாக்குநிலை பட்டலறகலைத் சைாடங்குவது மற்றும் அத்ைலகை வைங்கள் / 

வசைிகலை அணுக முடிைாைவர்களுக்கு ஆராய்ச்சி ரவலைவாய்ப்புக்கான வாய்ப்புகலை 

உருவாக்குைல் ஆகிை மூன்று பரந்ை குறிக்ரகாள்களுடன் ஆராய்ச்சி ைைத்லை 

விரிவுபடுத்துவரை பார்லவ. ” 

 

இந்ை ைிட்டத்ைின் கீழ் எைிர்காைத்ைில் சமாலபல் அடிப்பலடைிைான பைன்பாட்லட 

வழங்கவும் SERB எைிர்பார்க்கிறது 

 

 
என்.ஆர்.ஐ.க்கு திரும்புவயத ஆதரிக்க பகரை முதல்வர் 

“கைவு பகரைா” மதாடங்கிைார் 

 

சைாடர்ச்சிைான சைாற்றுரநாய்கைின் ரபாது, ரகரை 

முைைலமச்சர் பினராைி விஜைன் "கனவு ரகரைா" என்ற 

ைிட்டத்லை சைாடங்கினார், இது ஆைரலவ வழங்குவைற்கும், 

ைிரும்பி வரும் சவைிநாட்டவர்களுக்கு ரவலை வாய்ப்புகலை 

உருவாக்குவைற்கும் ஆகும். 
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  மாநிை வைர்ச்சிைில் ரகரை என்.ஆர்.ஐ. 2018 ஆம் ஆண்டில் மாநிைத்ைிற்கு அனுப்பப்பட்ட 

சவைிநாட்டவர்கள் சுமார் 85,000 ரகாடி ரூபாய், இது ரூ .1 ைட்சம் ரகாடிலை 

எட்டிைிருக்கைாம். வங்கிகைில் அவர்கள் அனுப்பும் பணம் 1,69,944 ரகாடி. குடிரைற்ற 

முைலீட்டாைர்கைின் முைலீடுகலை மாநிைத்ைின் வைர்ச்சிக்கு பைன்படுத்ைவும், ைிரும்பி 
வரும் என்.ஆர்.ஐ.க்களுக்கு நிலைைான வருமானத்லை உறுைி சசய்ைவும் ரகரை அரசு 

பல்ரவறு நடவடிக்லககலை ரமற்சகாண்டுள்ைது. ரகரை மாநிை நாடாளுமன்றத்ைில் 

இந்ை ைிட்டம் சைாடங்கப்பட்டது, அைன் மாநிை ரமம்பாட்டிற்காக என்.ஆர்.ஐ.ைின் அறிவு 

மற்றும் ைிறன்கலைப் பைன்படுத்துவைற்கான ரநாக்கத்துடன் நிறுவப்பட்டது. 

 
 
சுபதச COVID19 தடுப்பூசி “பகாவாக்சின்” ஆகஸ்ட் 15 அன்று மதாடங்கப்படலாம் 

 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

 

ஐ.சி.எம்.ஆர் இந்ைிை மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் பாரத் 

பரைாசடக்லக ஆகஸ்ட் 15 க்குள் ரகாவாக்சின் ஏவுைைத்லை 

விலரவாகக் கண்காணிக்குமாறு ரகட்டுக் சகாள்கிறது. 

 

ரகாவாக்சின் என்பது இந்ைிைாவால் உருவாக்கப்பட்ட முைல் 

சகாரரானா லவரஸ் மருந்து ஆகும், இந்ைிைாவில் உள்ை சகாரரானா 
லவரஸ் பாைிக்கப்பட்ட ரநாைாைிகளுக்கு குணப்படுத்ை சகாரரானா லவரஸ் ைடுப்பூசிலை 

உருவாக்க இந்ைிை மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐசிஎம்ஆர்) முைற்சிகலை 

எடுத்துள்ைது. 

 

ஐ.சி.எம்.ஆர் ஐைராபாத்லை ைைமாகக் சகாண்ட பாரத் பரைாசடக் இன்டர்ரநஷனல் 

ைிமிசடட் (பிபிஐஎல்) உடன் இலணந்து இந்ை மருந்லை முைல் முலறைாக இந்ைிைாலவ 

அறிமுகப்படுத்ை உள்ைது. 

 

உள்நாட்டு COVID-19 ைடுப்பூசிைின் (BBV152 COVID ைடுப்பூசி) மருத்துவ 

பரிரசாைலனகளுக்கு 12 நிறுவனங்கள் ரைர்வு சசய்ைப்பட்டுள்ைன என்று அரசாங்கத்ைின் 

உைர் மருத்துவ ஆராய்ச்சி அலமப்பு சைரிவித்துள்ைது. 
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இயைய வழக்கறிஞர்களுக்கு ஆர்எஸ் 3000 மாதாந்திர உதவித்மதாயகயய தமிழக 

அரசு அறிவிக்கிறது 

 

முக்கிய புள்ைிகள்: 

 

 இைம் வக்கீல்களுக்கு பார் கவுன்சிைில் புைிைாக 

ரசர்க்கப்பட்டவர்கலை இரண்டு ஆண்டுகைாக 

வழங்குவைற்கும், நிைி சிக்கல்கலை சமாைிக்க உைவுவைற்கும் 

ஒரு ைிட்டத்லை ைமிழக அரசு அறிவித்ைது. 

 

• ைமிழகத்ைின் பார் கவுன்சிைின் நீண்டகாை ரகாரிக்லகலையும் புதுச்ரசரிலையும் 

முைைலமச்சர் எடப்பாடி ரக பழனிசாமி ைிறந்து லவத்ைார். 
 

Rural கிராமப்புற அல்ைது ஏலழ பின்னணிலைச் ரசர்ந்ை பை இைம் பட்டைாரிகள் 

பட்டப்படிப்லபப் படிக்கும்ரபாது சிரமங்கலை எைிர்சகாள்கிறார்கள், இது அவர்கைின் 

சைாழிலை மாற்ற வழிவகுத்ைது. எனரவ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ரூ .3000 

உைவித்சைாலகைாக நிைி உைவி வழங்க இந்ை ைிட்டம் சைாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 

COVID19 மருத்துவத்திற்காை யசடஸ் காடிலா மெல்த் பகர்ஸுக்கு மைித மருத்துவ 

பரிபசாதயைகளுக்கு டிஜிசிஐ அனுமதி வழங்கியது.  

 

லசடஸ் காடிைா செல்த் ரகர் ைிமிசடட் ைைாரிக்கும் ைிறன் 

சகாண்ட COVID29 ைடுப்பூசி மருத்துவ பரிரசாைலனகளுக்கான 

மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு சஜனரல் (டிஜிசிஐ) ைிடமிருந்து ஒப்புைல் 

சபற்றது என்று அரசு வட்டாரங்கள் சைரிவித்ைன. 

 

• டி.சி.ஜி.ஐ டாக்டர் வி ஜி ரசாமானி மனிைர்களுக்கு கட்டம் 1 மற்றும் 

கட்டம் 2 மருத்துவ பரிரசாைலனகளுக்கு ஒப்புைல் அைித்துள்ைார், 
விைங்குகள் குறித்ை மருத்துவ ஆய்வுகள் சவற்றிகரமாக கண்டறிைப்பட்டுள்ைன. 

 

COVID19 குறித்ை சபாருள் நிபுணர் குழுவின் பரிந்துலரலைத் சைாடர்ந்து, 

சைாற்றுரநாய்கைின் ரபாது அவசர மற்றும் முலறைற்ற மருத்துவத் ரைலவலை 

கருத்ைில் சகாண்டு ஒப்புைல் சசைல்முலற விலரவாகக் கண்டறிைப்பட்டது. 
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இது பாரிட் பரைாசடக்கின் “ரகாவாக்சின்” ஐத் சைாடர்ந்து சாத்ைிைமான COVID19 

ைடுப்பூசிக்காக இந்ைிை மருத்துவத்ைில் ைைாரிக்கப்பட்ட மற்சறாரு நாடு. 

 

Coஇந்ைிை மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு சஜனரல் (டி.ஜி.சி.ஐ) மற்றும் இந்ைிை மருத்துவ 

ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மற்றும் ரைசிை லவராைஜி நிறுவனம் ஆகிைவற்றிைிருந்து மனிை 

மருத்துவ பரிரசாைலனகளுக்கு ரகாவாக்சின் ஏற்கனரவ ஒப்புைல் சபற்றுள்ைது. 

 

 
மார்ஸின் மர்மமாை சந்திரைாை பபாபபாயஸ இஸ்பரா யகப்பற்றுகிறது 

 

முக்கிய புள்ைிகள்: 

 

சசவ்வாய் கிரகத்ைின் வண்ண ரகமரா (எம்.சி.சி) உள் இஸ்ரராவின் சசவ்வாய் 

சுற்றுப்பாலை பணி சசவ்வாய் கிரகத்ைின் மிக சநருக்கமான மற்றும் மிகப்சபரிை 

சந்ைிரனான ரபாரபாஸின் படத்லை லகப்பற்றியுள்ைது. 

 

MOM சசவ்வாய் கிரகத்ைில் இருந்து 7200 கி.மீ சைாலைவிலும், ரபாரபாஸிைிருந்து 4200 

கி.மீ சைாலைவிலும் இருந்ைது. 

 

இஸ்ரரா கூறினார், ரபாரபாஸ் சசவ்வாய் கிரகத்ைின் 

மிகப்சபரிை சந்ைிரன், இது 210 மீ இலடசவைி ைீர்மானம் 

சகாண்ட ஒரு படத்லை லகப்பற்றிைது. 

 

இது 6 சசவ்வாய் வண்ண ரகமரா பிரரம்கைிைிருந்து 

உருவாக்கப்பட்ட கைப்பு படம் மற்றும் வண்ணம் சரி 

சசய்ைப்பட்டது. 

 

சசப்டம்பர் 24, 2014 அன்று MOM மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் பணி சவற்றிகரமாக அைன் 

விண்கைத்லை சிவப்பு கிரகத்லைச் சுற்றி சுற்றுப்பாலைைில் லவக்கப்பட்டது. 

 

சசவ்வாய் கிரகத்ைின் ரமற்பரப்பு மற்றும் கனிம கைலவலை ஆய்வு சசய்வரைாடு 

மீத்ரைன் வைிமண்டைத்லை கண்காணிக்கும் ரநாக்கத்துடன் சவற்றிகரமாக 

சைாடங்கப்பட்ட ரூபாய் 450 ரகாடி பணி MOM ஆகும். 

 

மார்ஸ் ஆர்பிட்டரில் ஐந்து அறிவிைல் கருவிகள் உள்ைன - லைமன் ஆல்பா 
ஃரபாட்ரடாமீட்டர் (எல்ஏபி), சசவ்வாய் கிரகத்ைிற்கான மீத்ரைன் சசன்சார் (எம்எஸ்எம்), 
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சசவ்வாய் எக்ரஸாஸ்சபரிக் நியூட்ரல் கைலவ பகுப்பாய்வி (சமன்கா), சசவ்வாய் 

வண்ண ரகமரா (எம்சிசி) மற்றும் சவப்ப அகச்சிவப்பு இரமஜிங் ஸ்சபக்ட்ரராமீட்டர் 
(டிஐஎஸ்). 

 

 

COVID19 க்காை கருவிகயை மத்திய அரசு இந்தியா முழுவதும் விநிபயாகித்தது.  

 

ைற்ரபாது நலடசபற்று வரும் COVID19 சைாற்றுரநாய்க்கு மத்ைிைில், மத்ைிை அரசு 2.02 

ரகாடிக்கும் அைிகமான N95 முகமூடிகலையும், 1.18 ரகாடிக்கும் அைிகமான (PPE) 

ைனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கலை மாநிைங்கள் அல்ைது யூனிைன் பிரரைசங்கள் 

அல்ைது மத்ைிை நிறுவனங்களுக்கு இைவசமாக விநிரைாகித்துள்ைது, 

 

ரமலும், 6.12 ரகாடிக்கும் அைிகமான (HCQ) லெட்ராக்ஸி குரைாரரா குைின் 

மாத்ைிலரகள் அவர்களுக்கு விநிரைாகிக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

இது சுகாைார மற்றும் குடும்ப நை அலமச்சகம் (MoHFW), 

ஜவுைி அலமச்சகம் மற்றும் மருந்து அலமச்சகம், சைாழில் 

மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்ைகத்லை ரமம்படுத்துவைற்கான 

துலற (டிபிஐஐடி), பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு 

அலமப்பு (டிஆர்டிஓ) மற்றும் பிறரின் ஒருங்கிலணந்ை 

முைற்சிைாகும். 

 

கூடுைைாக, இதுவலர, 11,300 "ரமக் இன் இந்ைிைா" சவன்டிரைட்டர்கள் பல்ரவறு 

மாநிைங்கள் அல்ைது யூனிைன் பிரரைசங்கள் அல்ைது நிறுவனங்களுக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ைன, அவற்றில் 6154 சவன்டிரைட்டர்கள் ஏற்கனரவ பல்ரவறு 

மருத்துவமலனகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைன. 

 
 
ஆப் கண்டுபிடிப்பு சவாயல பிரதமர் மதாடங்கிைார்: மதாழில்நுட்ப 

வல்லுநர்களுக்காை ஆத்மைிர்பர் பாரத்.  

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

 

பிரைம மந்ைிரி நரரந்ைிர ரமாடி இந்ைிைாலவச் சுற்றியுள்ை சைாழில்நுட்ப மக்கலை 

ஊக்குவிக்கும் ரநாக்கில் “ஆத்மனிர்பர் பாரத் ஆப் புதுலம சவாலை” சைாடங்கியுள்ைார். 
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அடல் புதுலம மிஷன்- என்ஐடிஐ அரைாக் உடன் மின்னணு 

மற்றும் ைகவல் சைாழில்நுட்ப அலமச்சகம் (மீடிஒய்) 

கூட்டாண்லம இந்ை முைற்சிலை ரமற்சகாண்டது, இந்ை 

பைன்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு சவால், ைற்ரபாதுள்ை புைிை 

பைன்பாடுகைின் ரமம்பாடு மற்றும் ரமம்பாட்லட 

உள்ைடக்கிைது. 

 

ரமலும், இந்ை சவால்கள் குடிமக்கைால் பைன்படுத்ைப்படும் 

சிறந்ை இந்ைிை பைன்பாடுகலை அலடைாைம் காண்பது மற்றும் உைகத் ைரம் வாய்ந்ை 

பைன்பாடாக மாறும் ைிறலனக் சகாண்டுள்ைன. 

 

இந்ைிைாவுக்கான இந்ைிைா இந்ை மந்ைிரத்லை உருவாக்க ரவண்டும், ரமலும் எட்டு வலக 

பைன்பாடுகலை உருவாக்கும் சவாைில் பங்ரகற்க சைாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் 

அலழக்கப்படுகிறார்கள். 

 

 

கடன் உத்தரவாத திட்டத்தின் கீழ் எம்.எஸ்.எம்.இ.களுக்கு ரூ .50,000 பகாடிக்கு பமல் 

கடன்கயை வங்கிகள் வழங்குகின்றை.  

 

ைற்ரபாது நலடசபற்று வரும் COVID19 சைாற்றுரநாைால் 

ஏற்பட்டுள்ை நிைி ரீைிைாக வைியுறுத்ைப்பட்ட எம்.எஸ்.எம்.இ-

க்காக 3 ைட்சம் ரகாடி அவசர கடன் வரி உத்ைரவாைத் 

ைிட்டத்ைில் (ஈ.சி.எல்.ஜி.எஸ்) ரூபாைில் 52,255.53 ரகாடி 

கடன்கலை வங்கிகள் வழங்கியுள்ைைாக நிைிைலமச்சர் 
நிர்மைா சீைாராமன் அறிவித்துள்ைார். 
 

ைனிைார் மற்றும் சபாதுத்துலற வங்கிகள் 100 சைவைீ ஈ.சி.எல்.ஜி.எஸ் ைிட்டத்ைின் கீழ் 1.10 

ைட்சம் ரகாடி ரூபாய்க்கு ரமல் கடன்கலை அனுமைித்துள்ைன, அவற்றில் 52,000 

ரகாடிக்கும் அைிகமான சைாலக ஏற்கனரவ வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

  

இந்ை ைிட்டம் நிைிைலமச்சரால் அறிவிக்கப்பட்ட 20 ைட்சம் ரகாடி ரூபாய் ஆத்மார் நிர்பர் 
பாரத் அபிைான் சைாகுப்பின் மிகப்சபரிை நிைி உைவி ஆகும். 
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சமூக ஊடக பயன்பாடு எலிமமன்ட்ஸ் துயணத் தயலவரால் மதாடங்கப்பட்டது 

 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

 

இந்ைிைாவின் முைல் சமூக ஊடக சூப்பர் அப்ைிரகஷன் 

எைிசமன்ட்ஸ் துலண ஜனாைிபைி சவங்லகைா நாயுடு 

வடீிரைா கான்பரன்சிங் மூைம் அறிமுகப்படுத்ைப்பட்டது, இந்ை 

பைன்பாட்டில் ஒரர இடத்ைில் பை அம்சங்கள் உள்ைன, 

ஏசனனில் இது பைனர்களுக்கு துடிப்பான ஊட்டம், இைவச 

ஆடிரைா / வடீிரைா அலழப்புகள் மற்றும் ைனிப்பட்ட அல்ைது 

குழு அரட்லடகள். 

 

இந்ை பைன்பாட்லட ஏற்கனரவ கூகிள் பிரை ஸ்ரடாரில் இந்ைிைாவில் ஐந்து 

ைட்சத்துக்கும் ரமற்பட்ட பைனர்கள் பைிவிறக்கம் சசய்துள்ைனர். 
 

இந்ைிைா பைன்பாட்டில் ைைாரிக்கப்பட்ட இது 1000 க்கும் ரமற்பட்ட சைாழில் 

வல்லுநர்கைால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் ைற்ரபாது இது ைமிழ், சைலுங்கு, கன்னடம், 

ஆங்கிைம் ரபான்ற எட்டு சமாழிகைில் கிலடக்கிறது. எைிர்காைத்ைில் கூடுைல் சமாழிகள் 

ரசர்க்கப்படைாம். 

 

இந்ை பைன்பாடு ரபஸ்புக், வாட்ஸ்அப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமிற்கு ரபாட்டிைாைராக 

இருக்கும். 

'ஆத்மனிர்பர் பாரத்' (ைன்னம்பிக்லக இந்ைிைா) சசய்ைிலை பிரைமர் நரரந்ைிர ரமாடி 

கடுலமைாக ஆைரித்து வருகிறார், எைிசமன்ட்ஸ் சைாடங்கப்படுவது இந்ை ைிலசலை 

ரநாக்கிை பாரிை படிைாக கருைப்படுகிறது. 

 

சர்வபதச நிதிச் பசயவ ஆயணயத்தின் (ஐ.எஃப்.எஸ்.சி.ஏ) தயலவராக இன்மஜட்டி 

சைீிவாஸ் நியமிக்கப்பட்டார் 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

 

ஓய்வுசபற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அைிகாரி இன்சஜட்டி சீனிவாஸ் சர்வரைச நிைிச் ரசலவ 

ஆலணைத்ைின் (ஐ.எஃப்.எஸ்.சி.ஏ) ைலைவராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ைார், இந்ை அறிவிப்லப 

காந்ைிநகர் சார்ந்ை நிைி சிறப்பு சபாருைாைார மண்டைம் அல்ைது குஜராத் சர்வரைச நிைி 
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சைாழில்நுட்பத்ைிற்கான பணிைாைர்கள் மற்றும் பைிற்சித் 

துலற (டிஓபிடி) வழங்கியுள்ைது. பரிசு) நகரம். 

 

அவர் அடுத்ை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு புைிைாக நிைமிக்கப்பட்ட 

கார்ப்பரரட் சசைைாைர் ைலைவராக இருப்பார் அல்ைது 

அரசாங்கத்ைின் அடுத்ை உத்ைரவு வரும் வலர, எது எதுவாக 

இருந்ைாலும். 

சீனிவாஸ் கார்ப்பரரட் அலமச்சின் ரசலவைில் இருந்து ரம 31 

அன்று ஓய்வு சபற்றார். 
 

நாட்டில் ஐ.எஃப்.எஸ்.சி.ைில் அலனத்து நிைிக் கடலமகலையும் ஒழுங்குபடுத்துவைற்கான 

ஒருங்கிலணந்ை அைிகாரத்லை அலமப்பைற்கான மரசாைாலவ நாடாளுமன்றம் 

இைற்றிைது. இந்ை ஆண்டு ஏப்ரல் 27 அன்று காந்ைிநகரில் ஐ.எஃப்.எஸ்.சி 
அலமக்கப்பட்டது. 

 
டி.எம்.ஜி.ஐ யமபலன் பார்மாவுக்கு மரம்படசிவியரத் 

மதாடங்க அனுமதி அைித்தது 

 

முக்கிை சிறப்பம்சங்கள்:  

 

சபரிைவர்கள் மற்றும் குழந்லைகைில் COVID19 இன் 

சந்ரைகத்ைிற்கிடமான அல்ைது ஆய்வகத்ைால் 

உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட கடுலமைான நிகழ்வுகைின் 

ரநாைாைிகளுக்குப் பைன்படுத்ைப்பட ரவண்டிை சகாரரானா லவரஸ் சபாது மருந்ைான 

சடஸ்சரலமத் சைாடங்குவைற்கான ஒரு முக்கிை மருந்ைான லமைன் பார்மாவுக்கு 

மருந்து கட்டுப்பாட்டாைர் மற்றும் சஜனரல் ஆஃப் இந்ைிைா ஒப்புைல் அைித்துள்ைது. 

 

சடஸ்சரம் என்பது ரகாவிட் 19 இன் ைீவிர நிகழ்வுகளுக்கு பைன்படுத்ை அனுமைிக்கப்பட்ட 

சரசமடிசிவரின் பைிப்பாகும் 

 

லமைானின் ஒத்ை பைிப்பு ஏற்கனரவ சிப்ைா ைிமிசடட் மற்றும் ைனிப்பட்ட முலறைில் 

லவத்ைிருக்கும் ெடீ்ரடாரரா ரைப்கள் ைிமிசடட் மூைம் சைாடங்கப்பட்டது. 

 

சிப்ைாவின் விலை 5000 ரூபாய் வலர இருக்கும், சிப்ரரமிைின் விலை 5000 ரூபாய், 

செட்சடரரா அைன் பைிப்பான ரகாவிஃரபாருக்கு 5400 ரூபாய் விலை நிர்ணைித்துள்ைது. 
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பிரதான் மந்திர கரிப் காலியன் அண்ணா பயாஜைாயவ நவம்பர் வயர நீட்டிக்க 

அயமச்சரயவ அயமச்சகம் ஒப்புதல் அைித்துள்ைது. 

 

முக்கிை புள்ைிகள்: 

 

பைனாைி குடும்பத்ைின் ஒவ்சவாரு உறுப்பினருக்கும் இன்னும் ஐந்து மாைங்களுக்கு ஐந்து 

கிரைாகிராம் ரகாதுலம அல்ைது அரிசிலை வழங்க பிரைான் மந்ைிர கரிப் காைிைன் 

அண்ணா ரைாஜனாலவ நவம்பர் வலர நீட்டிக்க மத்ைிை அலமச்சரலவ முலன 

வழங்கியுள்ைது. 

 

ரகாவிட் 19 சநருக்கடிைின் ரபாது ஏலழ மற்றும் ரபாராடும் குடும்பங்களுக்கு அைன் 

நன்லமகள். PMGKAY இன் கீழ் இைவச ரரஷன் விநிரைாகத்ைிற்கு 1.49 ைட்சம் ரகாடி 

சசைவாகும் 

ரைசிை உணவு பாதுகாப்பு சட்டம், 2013 (என்.எஃப்.எஸ்.ஏ) இன் 

கீழ் 81 ரகாடி பைனாைிகள். 

 

ஏலழ மற்றும் பாைிக்கப்படக்கூடிை குடும்பங்களுக்கு ரரஷன் 

வழங்கப்படுகிறது / பைனாைிகள் எந்ைசவாரு நிைி 
சநருக்கடிலையும் எைிர்சகாள்ைாமல் உணவு-ைானிைங்கலை 

எைிைில் அணுக முடியும். 

 

 
பவைாண் உள்கட்டயமப்புக்கு ரூ .1 லட்சம் பகாடி நிதிக்கு மத்திய அயமச்சரயவ 

ஒப்புதல் அைித்துள்ைது. 

  

முக்கிய புள்ைிகள்: 

 

ரவைாண் அலமச்சர் நரரந்ைிர சிங் ரைாமர் கூறுலகைில், 

அறுவலடக்கு பிந்லைை சாத்ைிைமான ைிட்டங்கைில் முைலீடு 

சசய்வைற்கான ஒரு நடுத்ைர முைல் நீண்ட காை கடன் நிைி 
வசைிலை வழங்குவைற்காக மத்ைிை அலமச்சரலவக்கு ஒரு 

ைட்சம் ரகாடி ரூபாய் ரவைாண் உள்கட்டலமப்பு நிைிக்கு 

ஒப்புைல் அைிக்கப்பட்டுள்ைது. ரமைாண்லம உள்கட்டலமப்பு 

மற்றும் சமூக விவசாை சசாத்துக்கள் வட்டி குலறப்பு மற்றும் 
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நிைி உைவி மூைம். 

 

ரவைாண் உள்கட்டலமப்பு ைிட்டத்ைின் கீழ், ஆரம்ப ரவைாண் கடன் சங்கங்கள் (பிஏசிஎஸ்), 

விவசாைிகள், கூட்டு சபாறுப்புக் குழுக்கள் (ரஜ.எல்.ஜி), உழவர் உற்பத்ைிைாைர்கள் 

அலமப்புகள் (எஃப்.பி.ஓ), சந்லைப்படுத்ைல் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு கடனாக வங்கிகள் 

மற்றும் நிைி நிறுவனங்கள் ரூ .1 ைட்சம் ரகாடி வழங்கப்படும். . 

 

நடப்பு ஆண்டில் ரூ .10,000 ரகாடியும், அடுத்ை மூன்று நிைி ஆண்டுகைில் ைைா ரூ .30,000 

ரகாடியும் அனுமைிக்கப்பட்டு நான்கு ஆண்டுகைில் கடன்கள் வழங்கப்படும். 

சைாழில்முலனரவார், சைாடக்க நிறுவனங்கள், ரவைாண் சைாழில்நுட்ப வரீர்கள் மற்றும் 

உழவர் குழுக்களுக்கு உைவ இது சவைிப்பலடைாக இைக்கு லவக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

கண்காணிப்பு மற்றும் மறுஆய்வு உறுைி சசய்வைற்காக, ஒவ்சவாரு ரைசிை, மாநிை 

மற்றும் மாவட்ட அைவிைான குழுக்களும் ஏற்பாடு சசய்ைப்படும். 

 

இந்ைத் ைிட்டம் 2020 முைல் 2029 வலரைிைான நிைிைாண்டுக்கு இலடைில் 10 ஆண்டுகைாக 

சசைல்படும். 

 

 
தைியார் ஆபபரட்டர்கள் இயக்கும் 151 ரயில்கயை ரயில்பவ அயமச்சகம் 

உறுதிப்படுத்தியுள்ைது.  

 

ரைர்வு பணிகள் முடிந்ைதும் நாட்டில் ைனிைார் ரைில்கைால் இைக்கப்படும் 51 ரைில்கலை 

இைக்க ரைில்ரவ அலமச்சகம் ைிட்டமிட்டுள்ைது. 

 

151 நவனீ ரைில்கலை அறிமுகப்படுத்துவைன் மூைம் ரைில்கைின் இைக்கத்ைிற்கான 

ைனிைார் பங்ரகற்புக்கான ைகுைிகள் (RFQ), 109 ரைாற்றம்-இைக்கு (OD) ரஜாடி 

வழித்ைடங்களுக்கு ரமல் உள்ை பைணிகள் ரசலவகலை ரைில்ரவ அலமச்சகம் 

அலழத்துள்ைது. 

 

இந்ை ைிட்டத்ைிற்கு சுமார் 30,000 ரகாடி ரூபாய் ைனிைார் துலற 

முைலீடு சசய்ைப்படும். 
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இந்ை ரைில்கள் ைற்ரபாதுள்ை ைிறலன விட அைிக ரைில்களுக்கு அைிக ரைலவ உள்ை 

பாலைகைில் மட்டுரம இைங்கும். 

 

ரைிைின் ஓட்டுநர் மற்றும் சபாருட்கள் ரைில்ரவ அைிகாரிகைாகவும், பாதுகாப்பு அனுமைி 
ரைில்ரவைால் கவனிக்கப்படும். 

 

இஸ்பரல் பிபரசிலின் அபமசான் -1 மசயற்யகக்பகாயை ஏவுகிறது 

முைல் பூமி கண்காணிப்பு சசைற்லகக்ரகாள் பிரரசிைால் முழுலமைாக 

வடிவலமக்கப்பட்டு, ஒருங்கிலணக்கப்பட்டு, ரசாைலன சசய்ைப்பட்டு இைக்கப்படுகிறது 

மற்றும் சசப்டம்பர் 2020 இல் இந்ைிை ராக்சகட் மூைம் சசலுத்ைப்பட உள்ைது. 

 

இந்ைிைா மற்றும் பிரரசில் ஆகிை இரு நாடுகளும் 2014 ஆம் ஆண்டு 6 வது பிரிக்ஸ் உச்சி 
மாநாட்டில் ஒரு உடன்படிக்லக சசய்ைன, இது இந்ைிை சசைற்லகக்ரகாள்கைிடமிருந்து 

ைரலவப் சபற பிரரசிைிை பூமி நிலைைம் அலமப்பது பற்றி ரபசப்பட்டது. 

ரமலும், நிலைைங்கலை இைக்குவைற்கும் ரிரமாட் சசன்சிங் மூைம் ைரலவ 

ரசகரிப்பைற்கும் பிரரசில் விஞ்ஞானிகளுக்கு இஸ்ரரா பைிற்சி அைிக்கிறது. 

 

பி.எஸ்.எல்.வி மசயற்யகக்பகாளுடன் அபமசான் -1 ஐ இஸ்பரா ஏன் மசலுத்த 

பவண்டும்? 

 

அரமசான் பிராந்ைிைத்ைில் அண்லமைில் ஏற்பட்ட ைீவிபத்து காரணமாக, சுற்றுச்சூழல் 

ைிட்டங்கைில் அைிக கவனம் சசலுத்ை நாட்லட கட்டாைப்படுத்ைிைது, அரமசான் -1 

சசைற்லகக்ரகாள், சைாலைதூர உணர்ைிறன் ைரவு (படங்கள்) மூைம் அரமசான் 

பிராந்ைிைத்ைில் காடழிப்லபக் கண்காணிக்கவும் கண்காணிக்கவும் 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ைது, அத்துடன் பன்முகப்படுத்ைப்பட்ட விவசாைம் நாடு. 

 

இஸ்பரா மசயற்யகக்பகாயை ஏன் மசலுத்துகிறது? 

 

2014 ஆம் ஆண்டில் MOM பணி சவற்றிகரமாக சைாடங்கப்பட்ட 

பின்னர், பை நாடுகள் வணிக ரீைிைாக சாத்ைிைமான 

ஏவுைலுக்காக இஸ்ரராலவ அணுகுகின்றன. இந்ைிைாவின் 

அைிநவனீ மற்றும் சசைவு குலறந்ை ைிட்டங்கள் சைன் 

அசமரிக்க நாடுகள், சமக்சிரகா, பிரரசில், அர்சஜன்டினா, சிைி, 
சகாைம்பிைா மற்றும் சபாைிவிைா உள்ைிட்ட பை நாடுகலை 
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ஈர்த்ைன. இஸ்ரராவுடன் ரவறு மட்டத்ைில் விண்சவைி ஒத்துலழப்லபக் சகாண்ட சிை 

நாடுகள் இலவ. 

 

 

புதிய மதாடக்கக் மகாள்யகக்கு உத்தரபிரபதச மாநில அயமச்சரயவ ஒப்புதல் 

அைித்துள்ைது 

 

ஸ்டார்ட் அப்கலை ஊக்குவிப்பைற்கும், ஒவ்சவாரு மாவட்டத்ைிலும் குலறந்ைது ஒரு 

இன்குரபட்டலரயும், மாநிைம் முழுவதும் 100 இன்குரபட்டர்கலையும் நிறுவுவைற்கும், 

ஸ்டார்ட்அப்கலைச் சுற்றி 10,000 ஸ்டாண்டுகலை நிறுவுவைற்கும் ஒரு சுற்றுச்சூழல் 

அலமப்லப உருவாக்குவைற்காக, மாநிைத்ைில் புைிை சைாடக்கக் சகாள்லக 2020 க்கு 

ஒப்புைல் அைிக்க உத்ைரபிரரைச மாநிை அலமச்சரலவ ஒப்புைல் அைித்ைது. முைைிைன 

புைிை சகாள்லக அடுத்ை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு சபாருந்தும். 

 

ஒரு வலுவான சுற்றுச்சூழல் அலமப்லப உருவாக்குவைன் 

மூைம் சைாடக்க நிலைகலை ஊக்குவிக்க மாநிைத்ைில் பரந்ை 

அைவிைான சைாடக்கக் சகாள்லககள் இல்லை என்பைால், 

சுைாைீனமான விரிவான சகாள்லக ரைலவப்பட்டது. புைிை 

சைாடக்கக் சகாள்லக 2020 ஸ்டார்ட் அப்கைில் முைல் மூன்று 

இடங்கைில் மாநிைத்லை சகாண்டுவருவலை ரநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது. 

 

இந்ை சகாள்லக 2020 50,000 ரபருக்கு ரநரடி ரவலை வாய்ப்புகலையும் ஒரு ைட்சம் 

ரபருக்கு மலறமுக ரவலைவாய்ப்லபயும் உருவாக்கும் என்று எைிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

தூர்தர்ஷன் தவிர அயைத்து இந்திய மசய்தி பசைல்களுக்கும் பநபாைம் தயட 

விதித்துள்ைது.  

 

ரநபாை ரகபிள் சைாலைக்காட்சி வழங்குநர்கள் 

ரைசபக்ைிலைக் காண்பிப்பைற்காக நாடு முழுவதும் ஒைிபரப்பு 

சசய்ைி ரசனல்கைின் சமிக்லஞகள் அலணக்கப்பட்டுள்ைைாக 

சைரிவிக்கின்றன. 

 

இந்ைிை சசய்ைி ரசனைான ஜ ீநியூஸ் பிரைமர் ரக.பி. சர்மா ஓைி 
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பற்றி ஒரு ‘சசய்ைி அறிக்லகலை’ ஒைிபரப்பிைது, ரநபாைத்துக்கான சீனத் தூைர் ெூ 

ைான்கியுடன் பிரைமரின் உறவு குறித்து பரபரப்பான கூற்றுக்கலை சவைிைிட்டது. 

‘அறிக்லக’ உண்லமைான ஆைாரங்கலை முன்லவக்கவில்லை, ஆனால் 15 

நிமிடங்களுக்கும் ரமைாக ஆைாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகலை முன்லவக்கிறது. 

 

புதுடில்ைிைில் அலமந்துள்ை ரநபாைி தூைரகம் இந்ை விவகாரத்லை இந்ைிை சவைியுறவு 

அலமச்சகத்துடன் எடுத்துக் சகாண்டது என்று சவைியுறவு அலமச்சர் பிரைீப் கிைாவாைி 
சைரிவித்ைார். 

 

 அசாம் முதலயமச்சர் சர்பாைந்தா பசாபைாவால், 

மடெிங் பட்யக வைவிலங்கு சரணாலயத்யத ஒரு 

பதசிய பூங்காவாக பமம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ைார். 

 

பல்ரவறு வலகைான ைாவரங்கள் மற்றும் 

விைங்கினங்களுக்காக புகழ்சபற்ற பாட்காய் வனவிைங்கு 

சரணாைைம் மற்றும் சரணாைைம் இைற்லக பூங்காக்கைாக 

ரமம்படுத்ைப்பட்டால், இது பின்வருமாறு அந்ை 

பிராந்ைிைத்ைிற்கு கூடுைல் நன்லமகலைத் ைரும். 

 

 வைவிலங்கு சரணாலயங்கள்  இயற்யக பூங்காக்கள் 

வலரைறுக்கப்பட்ட மனிை 

நடவடிக்லககள் அனுமைிக்கப்படுகின்றன 

 மனிை நடவடிக்லககள் எதுவும் 

அனுமைிக்கப்படவில்லை 

 ைாவரங்கள் அல்ைது விைங்கினங்கலை 

பாதுகாத்ைல், அைாவது விைங்குகள், 

பறலவகள், பூச்சிகள், ஊர்வன, 

ைாவரங்கள் ரபான்றலவ. 

 ைாவரங்கள், விைங்கினங்கள் அல்ைது 

வரைாற்று முக்கிைத்துவம் வாய்ந்ை ரவறு 

எந்ை சபாருட்கலையும் ரசர்க்கைாம் 

 நிலைைான எல்லைகள் இல்லை  எல்லைகள் சரி சசய்ைப்பட்டு சைைிவாக 

வலரைறுக்கப்பட்டுள்ைன 

 இது சபாது மக்களுக்கு ைிறந்ைிருக்கும்  சபாதுவாக சபாதுமக்களுக்குத் 

ைிறக்கப்படவில்லை, மிகவும் 

ைலடசசய்ைப்பட்ட, சபாதுமக்கைின் 

சீரற்ற அணுகல் அனுமைிக்கப்படாது. 
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 வனவிைங்கு சரணாைைம் என்பது அரசு 

அல்ைது ைனிைார் நிறுவனத்ைிற்கு 

சசாந்ைமான இைற்லக வாழ்விடமாகும், 

இது குறிப்பிட்ட வலக பறலவகள் மற்றும் 

விைங்குகலை பாதுகாக்கிறது. 

 ஒரு ரைசிை பூங்கா என்பது 

வனவிைங்குகலைப் பாதுகாப்பைற்கும் 

அவற்லற அபிவிருத்ைி சசய்வைற்கும் 

அரசாங்கத்ைால் நிறுவப்பட்ட 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுைி. 

 சபாதுவாக சரணாைைங்கலை ரைசிை 

பூங்காவாக ரமம்படுத்ைைாம் 

 ஒரு ரைசிை பூங்காலவ சரணாைைத்ைிற்கு 

ைரமிறக்க முடிைாது. 

 

ரைெிங் பட்காலை ஒரு ரைசிை பூங்காவாக ரமம்படுத்தும் பணிலை 

விலரவுபடுத்துவைற்காக, ரைெிங் பட்லக வனவிைங்கு சரணாைைத்லைச் சுற்றியுள்ை 

உள்ளூர் மக்கைின் கருத்துக்கலை எடுக்க வலரவு அறிவிப்லபத் ைைாரித்து சபாது 

விசாரலணலை நடத்துமாறு முைைலமச்சர் வனத்துலறைினருக்கு அறிவுறுத்ைினார். 

 

வனவிைங்கு சரணாைைத்லை ஒட்டியுள்ை பகுைிகலைப் பாதுகாப்பைற்கான சசைல் 

ைிட்டத்லைத் ைைாரிக்கவும், அருகிலுள்ை பகுைிகைில் சபாதுமக்கைின் கருத்லை வலரவு 

சசைல் ைிட்டத்ைில் ரசர்க்கவும் அசாம் முைல்வர் அறிவுறுத்ைினார். 

 

 

COVID 19 பநாயாைிகைின் அவசரகால பயன்பாட்டிற்கு ஐபடாலிஸுமாப் ஊசி பபாட 

டி.சி.ஜி.ஐ ஒப்புதல் அைித்துள்ைது.  

 

கடுலமைான COVID19 ரநாைாைிகளுக்கு இரடாைிசுமாப் ஊசி பைன்படுத்ை டி.சி.ஜி.ஐ 

ஒப்புைல் அைித்துள்ைது. 

 

ஐரடாைிஸுமாப் ஊசி ஒரு ரமாரனாக்ரைானல் ஆன்டிபாடி, கடுலமைான நாள்பட்ட 

பிரைக் சசாரிைாஸிஸுக்கு ஏற்கனரவ பரைாகானின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருந்து. 

 

COVID19 ரநாைாைிகைின் கட்டம் 2 மருத்துவ 

பரிரசாைலனகளுக்கு சிகிச்லசைைிக்க DCGI ஒப்புைல் 

அைித்ைது. 

 

“லசட்ரடாலகன்” சவைிைீட்டு ரநாய்க்குறி சிகிச்லசக்காக 

நுலரைீரல் நிபுணர்கள், மருந்ைிைல் நிபுணர்கள் அடங்கிை 

எய்ம்ஸ் நிபுணர் குழுவிைிருந்து சபறப்பட்ட ைிருப்ைிகரமான 
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முடிவுகளுக்குப் பிறகு இந்ை ஒப்புைல் வழங்கப்பட்டது. 

 

ரமலும், டி.சி.ஜி.ஐ ஒப்புைல் அைித்ை இரடாைிஸுமாப் ஊசி என்பது பரைாகான் பரைா 
இந்ைிைா ைிமிசடட் ஒரு மருந்து, கடந்ை பை ஆண்டுகைாக ைடிப்புத் ரைால் அழற்சி 
சிகிச்லசக்கு பைன்பாட்டில் உள்ைது. 

 
 
டாக்டர் சிட்ைி நிஃபாவின் மசயல் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார் 

 

இந்ைிைாவிலும் அசமரிக்காவிலும் புகழ்சபற்ற விஞ்ஞானி டாக்டர் பராக் சிடின்ஸ் ரைசிை 

உணவு மற்றும் ரவைாண்லம நிறுவனத்ைின் (நிஃபா) சசைல் இைக்குநராக 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ைார், அசமரிக்காவில் அலமந்துள்ை ஒரு மைிப்புமிக்க நிறுவனம் 

கூட்டாட்சி நிைியுைவி சபற்ற அலனத்து விவசாை ஆராய்ச்சிகலையும் லகைாள்கிறது. 

 

கடந்ை இலையுைிர்காைத்ைில் கன்சாஸ் நகரத்ைிற்கு 

மாற்றப்பட்டரபாது, நிஃபாவுக்கு நிலைைான 

ைலைலமத்துவத்லையும் ஆைரலவயும் வழங்குவைில் 

டாக்டர் சிட்னிஸ் முக்கிை பங்கு வகித்ைார், ரமலும் 

நிஃபாவின் வணிக நடவடிக்லககலை அைிகரிக்க உைவும் 

ரநாக்கில் நிஃபாவின் ைிட்ட CAFÉ (கூட்டுறவு சசைல்பாட்டு 

சிறப்லப அலடைல்) முைற்சிைில் முக்கிை பங்கு வகித்ைார். 
அைன் வாடிக்லகைாைர்களுக்கு சிறப்பாக ரசலவ சசய்ை, 

"சபர்ட்யூ கூறினார். 
 

ரமலும், டாக்டர் சிடின்ஸ் நிஃபாவின் 7 1.7 பில்ைிைன் ஆராய்ச்சி ைிட்டத்லை சசைல்படுத்ை 

வழிவகுக்கிறது. 

 

டாக்டர் சிடின்ஸ் 31 ஆண்டுகளுக்கும் ரமைான அறிவிைல் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அனுபவத்லை இைக்குநர் அலுவைகத்ைிற்கு வழங்கினார். கூறினார், “அசமரிக்க ரவைாண் 

சசைைாைர் ரசானி சபர்டூ விஞ்ஞானிைின் நிைமனத்ைின் ரபாது. 
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ஜூயல 11: உலக மக்கள் மதாயக திைம் 

 

உைகைாவிை மக்கள்சைாலக பிரச்சிலனகள் குறித்ை 

விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவைற்கும், குடும்பக் 

கட்டுப்பாட்டின் முக்கிைத்துவம், பாைின சமத்துவம், 

வறுலம, ைாய்வழி சுகாைாரம் மற்றும் மனிை உரிலமகள் 

ரபான்ற பல்ரவறு மக்கள் சைாலக பிரச்சிலனகள் குறித்து 

மக்களுக்கு அறிவுறுத்துவைற்கும் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஜூலை 11 ஆம் ரைைி உைக மக்கள் சைாலக ைினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

இது முைன்முைைில் ஐக்கிை நாடுகைின் ரமம்பாட்டு ைிட்டத்ைின் ஆளும் குழுவால் 1989 

இல் நிறுவப்பட்டது. 1987 ஜூலை 11 அன்று உைக மக்கள் சைாலக ஐந்து பில்ைிைலன 

எட்டிைது, எனரவ இந்ை நாள் சபாது நைனால் ஈர்க்கப்பட்டது. 

 

COVID19 மதாடங்கும் வயர ரிசர்வ் வங்கி மரப்பபா 

விகிதத்யத 250 அடிப்பயட புள்ைிகைால்  
 

ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்ைி காந்ைா ைாஸ் 2020 ஜூலை 11 ஆம் 

ரைைி 7 வது எஸ்பிஐ வங்கி மற்றும் சபாருைாைார மாநாட்டில் 

ைனது முக்கிை உலரைின் ரபாது ஒரு அறிவிப்லப 

சவைிைிட்டார், சரப்ரபா விகிைம் பிப்ரவரி 2019 முைல் COVID19 

சைாடங்கும் வலர 135 அடிப்பலட புள்ைிகைால் 

குலறக்கப்பட்டது. 

 

பணப்புழக்க அழுத்ைத்லைத் ைணிப்பைற்கும் சபாருைாைாரத்ைில் நிைி ஸ்ைிரத்ைன்லமலை 

வழங்குவைற்கும் பிப்ரவரி 2019 முைல் ரிசர்வ் வங்கி ஒட்டுசமாத்ை சரப்ரபா விகிைத்லை 250 

அடிப்பலட புள்ைிகைால் குலறத்ைது. சபாருைாைார வைர்ச்சிைின் மந்ைநிலைலைச் 

சமாைிக்க சரப்ரபா வைீத்லைக் குலறப்பைன் முக்கிை ரநாக்கம். கூட்டத்ைின் ரபாது, 

நாணைக் சகாள்லகக் குழு (எம்.பி.சி) சபாருைாைார வைர்ச்சி சைாடர்பான பிரச்சிலனகலை 

விரிவாகத் சைாட்டது மற்றும் சரப்ரபா விகிைத்லை ஒட்டுசமாத்ைமாக 115 அடிப்பலட 

புள்ைிகைால் குலறக்க முடிவு சசய்துள்ைது. 

 

ரமலும், ஆளுநர் கூறுலகைில், COVID19 சைாற்றுரநாய் இதுவலர நமது சபாருைாைார 

மற்றும் நிைி அலமப்பின் வலுவான ைன்லம மற்றும் பின்னலடவின் மிகப்சபரிை 
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ரசாைலனலை பிரைிபைிக்கிறது, இது சசைல்படாை சசாத்துக்கள் (NPA) மற்றும் 

வங்கிகைின் மூைைன அரிப்புக்கு காரணமாக இருக்கைாம். 

 

 

 

COVID19 மவற்றிகரமாை மைித பசாதயைகயை நியறவுமசய்த முதல் நாடு ரஷ்யா 

 

சகாரரானா லவரஸ் ைடுப்பூசிக்கான மனிைர்களுக்கான மருத்துவ பரிரசாைலனகலை 

சமாழிசபைர்ப்பு மருத்துவம் மற்றும் பரைாசடக்னாைஜி நிறுவனம் சவற்றிகரமாக 

முடித்துள்ைது. இந்ை நிறுவனம் ரஷ்ைாவில் அலமந்துள்ைது, இது உைகம் முழுவதும் 

சவற்றிகரமாக உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட முைல் நிறுவனமாகும். 

சமாழிசபைர்ப்பு மருத்துவம் மற்றும் பரைாசடக்னாைஜி நிறுவனத்ைின் இைக்குனர் வாடிம் 

ைாராரசாவ் சவற்றிகரமான மருத்துவ பரிரசாைலனகலை உறுைிப்படுத்ைினார். 
ைலைலம ஆய்வாைர், எசைனா ஸ்ரமால்ைார்ச்சுக், ஆராய்ச்சி முடிந்துவிட்டது மற்றும் 

ைடுப்பூசி பாதுகாப்பானது என்று கூறினார், ரசாைலனகளுக்கு 

உட்பட்ட முைல் சைாண்டர்கள் குழு புைன்கிழலம மற்றும் 

இரண்டாவது ஜூலை 20 அன்று சவைிரைற்றப்படும். 

ரஷ்ைாவின் சசச்சசரனாவ் பல்கலைக்கழகம் ஜூன் 18 ஆம் 

ரைைி மருத்துவ பரிரசாைலனகலைத் சைாடங்கிைது மற்றும் 

ரஷ்ைாவில் உள்ை கமரை இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

எபிசடமிைாைஜி அண்ட் லமக்ரராபைாைஜி நிறுவனம் மருந்து 

ைைாரிக்கத் சைாடங்கியுள்ைது. 

அசமரிக்கா, பிரரசில் மற்றும் இந்ைிைாவுக்குப் பிறகு முலறரை COVID19 வழக்குகலை 

ரஷ்ைா பைிவு சசய்துள்ைது. 

 

ரமலும், ஏறக்குலறை 21 ைடுப்பூசிகள் மருத்துவ பரிரசாைலனகைின் கீழ் உள்ைன என்று 

உைக சுகாைார அலமப்பு (WHO) சைரிவித்துள்ைது. 

 

 
மத்திய பிரபதச அரசு “பராபகா-படாபகா பிரச்சாரத்யதத் 

மதாடங்கியது 

 

COVID-19 இன் ைற்ரபாலைை பிரச்சிலனக்கு ைீர்வு காணும் 

சபாருட்டு, மாநிைத்ைில் உள்ை அலனத்து 

சபாதுக்கூட்டங்கைிலும் முகமூடிகலை ரைலவைான 
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முலறைில் பைன்படுத்ை மத்ைிை பிரரைச அரசு “ரராரகா-ரடாரகா” பிரச்சாரத்லை 

முன்சனடுத்துள்ைது. எனரவ இப்ரபாது ரைர்ந்சைடுக்கப்பட்ட ைன்னார்வ அலமப்புகள் 

சபாது இடங்கைில் முகமூடி அணிைாைவர்களுக்கு முகமூடிகலை வழங்கும் மற்றும் அந்ை 

நபரிடமிருந்து முகமூடிக்கு ரூ .20 வசூைிக்கும். 

 

மாநிை அரசு சவைிைிட்டுள்ை வழிகாட்டுைல்கைின்படி, கசைக்டர் இந்ை பணிக்காக 

மாவட்டத்ைில் உள்ை ைன்னார்வ அலமப்புகலைத் ரைர்ந்சைடுப்பார், ரமலும் அவர்களுக்கு 

“ஜவீன் சக்ைி ரைாஜனா” இன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட 100 முகமூடிகள் கடன் வழங்கப்படும். 

முகமூடிகைின் ஒவ்சவாரு விற்பலனக்கும், அலமப்பு ஒரு முகமூடிக்கு 11 ரூபாய் சபறும். 

 

 
உலக இயைஞர் திறன் திைம் 2020 ஜூயல 15 ஆம் பததி மகாண்டாடப்படுகிறது 

 

முக்கிை புள்ைிகள்:  

 

"மீைக்கூடிை இலைஞர்கைின் பிரச்சிலனகளுக்கு ைீர்வு காண 

இந்ை ஆண்டு உைக இலைஞர் ைிறன் ைினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது" 

 

உைக இலைஞர் ைிறன் ைினம் ஐக்கிை நாடுகள் சலபைின் 

சபாதுச் சலபைால் நிறுவப்பட்டது, இலைஞர்கலை 

ரவலைவாய்ப்பு, ஒழுக்கமான ரவலை மற்றும் 

சைாழில்முலனரவார் ஆகிைவற்றுக்கான ைிறன்களுடன் சித்ைப்படுத்துவைன் மூரைாபாை 

முக்கிைத்துவத்லை அங்கீகரிப்பதும், ைற்ரபாலைை மற்றும் எைிர்காை உைகைாவிை 

சவால்கலை எைிர்சகாள்வைில் ைிறலமைான இலைஞர்கைின் முக்கிை பங்லக 

எடுத்துக்காட்டுவதும் ஆகும். . 

 

COVID-19 மற்றும் அைற்கு ரமற்பட்ட சகாப்ைத்ைில் ஒரு சநகிழ்ச்சிைான இலைஞருக்கான 

ைிறன்கலைக் குறிக்க, இைங்லகைின் ஐ.நாவுக்கான நிரந்ைர பணி, இலைஞர்கள் 

சைாடர்பான சபாதுச்சசைைாைரின் தூைர் அலுவைகம், ஐக்கிை நாடுகைின் கல்வி, 
அறிவிைல் மற்றும் கைாச்சார அலமப்புகள் (யுசனஸ்ரகா) மற்றும் சர்வரைச சைாழிைாைர் 
அலமப்பு (ILO). 
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டி.சி.ஜி.ஐ நியூபமாகாக்கல் பாலிசாக்கயரடு கான்ஜுபகட் தடுப்பூசியய 

அங்கீகரிக்கிறது 

 

முக்கிை புள்ைிகள்: 

 

இந்ைிைாவின் ரபாலைப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டு சஜனரல் ரகாவிட் -19 மருத்துவ 

ரசாைலனக்கு “நியூரமாகாக்கல் பாைிசாக்கலரடு கான்ஜுரகட் ைடுப்பூசிக்கு” ஒப்புைல் 

அைித்துள்ைார். இந்ைிைாவில் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட முைல் ைடுப்பூசி இதுவாகும். 

சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்ைிைா பிலரரவட் ைிமிசடட் 

 

இந்ைிைாவில் மனிைர்கள் மீது முைைாம் கட்டம், இரண்டாம் கட்டம் மற்றும் மூன்றாம் 

கட்ட மருத்துவ பரிரசாைலனகலை நடத்ை மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாைர் மற்றும் சஜனரல் 

ஆஃப் இந்ைிைா (டி.சி.ஜி.ஐ) “நியூரமாரகாகல் பாைிசாக்கலரடு கான்ஜுரகட் ைடுப்பூசி” 
பைன்படுத்ை அனுமைிக்க ரவண்டும். இந்ை ைடுப்பூசி டி.சி.ஜி.ஐைின் சிறப்பு நிபுணர் 

குழுவால் மைிப்பாய்வு சசய்ைப்பட்டு, முைல் நிரமாரகாகல் 

பாைிசாக்கலரடு கான்ஜுரகட் ைடுப்பூசி துலறைில் 

உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ைடுப்பூசிலை ைைாரிக்க 

ஒப்புைல் சபற்றது. 

 

நிறுவனத்ைின் ைடுப்பூசி குழந்லைகளுக்கு ஆக்கிரமிப்பு ரநாய் 

மற்றும் நிரமானிைாவுக்கு எைிரான ரநாய்த்ைடுப்புக்கு 

பைன்படுத்ைப்படுகிறது, ரமலும் இது ஒரு இன்ட்ராமுஸ்குைர் 
ரடாஸாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 

 
 
யசபர் பாதுகாப்பில் ஒத்துயழப்யப விரிவுபடுத்துவதற்காை ஒப்பந்தத்தில் 

இந்தியாவும் இஸ்பரலும் யகமயழுத்திட்டை. 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் 

 

சமய்நிகர் உைகின் பாைிப்புகலை அம்பைப்படுத்ைிை 

சகாரரானா லவரஸ் சைாற்றுரநாைால் விலரவான டிஜிட்டல் 

மைமாக்கலுக்கு மத்ைிைில் இலணை அச்சுறுத்ைல்கலைக் 

லகைாள்வைில் ஒத்துலழப்லப ரமலும் 
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விரிவுபடுத்துவைற்கான ஒப்பந்ைத்ைில் இந்ைிைாவும் இஸ்ரரலும் லகசைழுத்ைிட்டுள்ைன. 

 

இஸ்ரரைின் ரைசிை லசபர் இைக்குநரகத்ைின் (ஐ.என்.சி.டி) இைக்குநர் சஜனரல் ைிகல் 

உன்னா மற்றும் இஸ்ரரலுக்கான இந்ைிை தூைர் சஞ்சீவ் சிங்ைா இலடரை இரு நாடுகளும் 

இருைரப்பு ஒப்பந்ைத்ைில் லகசைழுத்ைிட்டன.ைிகல் உன்னா கூறுலகைில், 

“இந்ைிைாவுடனான ஒத்துலழப்லப ஆழப்படுத்துவது உைகைாவிை இலணை 

அச்சுறுத்ைல்கலை எைிர்சகாள்ளும் மற்சறாரு முக்கிைமான படிைாகும். 

 

மின்னணு மற்றும் ைகவல் சைாழில்நுட்ப அலமச்சகத்ைின் கீழ் உள்ை இந்ைிை கணினி 
அவசரகாை பைிைைிப்பு குழு (சிஇஆர்டி) மற்றும் இஸ்ரரைின் ரைசிை லசபர் இைக்குநரகம் 

(ஐஎன்சிடி) இலடரை இந்ை ஒப்பந்ைம் லகசைழுத்ைானது, 

 

இரு ைரப்பினருக்கும் இலடைிைான சசைல்பாட்டு ஒத்துலழப்லப ஆழமாக்குவலை 

ரநாக்கமாகக் சகாண்ட இந்ை ஒப்பந்ைம், இந்ை துலறைில் பாதுகாப்பு அைலவ 

உைர்த்துவைற்காக இலணை அச்சுறுத்ைல்கள் குறித்ை ைகவல்கலை பரிமாறிக்சகாள்ளும் 

ரநாக்கத்லை விரிவாக்கும். 

 

கால்நயட வைர்ப்பு உள்கட்டயமப்பு பமம்பாட்டு நிதிக்காை வழிகாட்டுதல்கயை 

மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்துகிறது 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் 

 

கால்நலட வைர்ப்பு விவசாைிகைிலடரை வருமானத்லை அைிகரிப்பைற்காகவும், இந்ைத் 

துலறைில் ைனிைார் முைலீடுகலை ஊக்குவிப்பைற்காகவும், மீன்வைத்துலற, கால்நலட 

வைர்ப்பு மற்றும் பால்வைத்துலற அலமச்சர் கிரிராஜ் சிங், கால்நலட வைர்ப்பு மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு ரமம்பாட்டு நிைிக்கான (ஏ.எச்.ஐ.டி.எஃப்) ரூ. 15,000 ரகாடி. 

 

இந்ை அமைாக்க வழிகாட்டுைல்கள் பை துலறகைில் வைர்ச்சிலை உறுைி சசய்வைற்காக 

ஆத்மா நிர்பர் பாரத் அபிைான் தூண்டுைல் சைாகுப்பின் கீழ் 

மத்ைிை அலமச்சரலவைால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

கால்நலட வைர்ப்பு உள்கட்டலமப்பு ரமம்பாட்டு நிைிலை 

(ஏ.எச்.ஐ.டி.எஃப்) அறிவித்ை பிரைமர் நரரந்ைிர ரமாடிக்கு 

வாழ்த்துக்கள். 
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இந்ைிைாவின் பால் உற்பத்ைி 188 மில்ைிைன் டன்கலை எட்டியுள்ைது, ரமலும் இது 2024 

க்குள் 330 மில்ைிைன் டன்கலை எட்டிைிருக்கக்கூடும். அவற்றில், கிட்டத்ைட்ட 25 சைவைீ 

பால் பைப்படுத்தும் துலறைிைிருந்து சகாண்டு வரப்படுகிறது, ரமலும் அலை 40 சைவைீம் 

வலர சகாண்டு வர அரசாங்கம் முைற்சிக்கிறது. 

 

 

மநல்சன் மண்படலா சர்வபதச திைத்யத ஜூயல 18 அன்று நியைவுகூர்கிறது. 

 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

 

சநல்சன் மண்ரடைா நாள் என்பது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் நிலனவுகூரப்படும் ஒரு சர்வரைச 

நாைாகும், இது புராணக்கலைகைின் பிறந்ை நாலை நிலனவுகூரும் வலகைில் மடிபா 

என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

 

அவர் ஆப்பிரிக்காவின் முைல் கறுப்பின ஜனாைிபைி, உன்னை 

பரிசு சவன்றவர் மற்றும் நிறசவறி எைிர்ப்பு ஐகான் ஆவார், 

அவர் நிறசவறிைின் பாரம்பரிைத்லை அகற்றுவைற்காக 

பணிைாற்றினார். 

சநல்சன் மண்ரடைா சைம்பு ஆப்பிரிக்காவின் ரகப் 

மாகாணத்ைின் சமசவரசாவில் ஜூலை 18, 1918 இல் ஒரு 

சைம்பு ராைல் குடும்பத்ைில் பிறந்ைார். 

 

நவம்பர் 2009 முைல் ஐக்கிை நாடுகள் சலபைின் சபாதுச் சலப ஜூலை 18 ஐ “சநல்சன் 

மண்ரடைா சர்வரைச ைினம்” என்று முலறைாக அறிவித்ைது. 

 

"(சகாரரானா லவரஸ்) சைாற்றுரநாய்க்கு முன்ரப, சமத்துவமின்லம உைகைாவிை 

பிரைக் ஆகும். இன்று, இந்ை அநீைி அலனவருக்கும் சைைிவாக உள்ைது" என்று ஐக்கிை 

நாடுகள் சலபைின் சபாதுச்சசைைாைர் அன்ரடானிரைா குடசரஸ் சநல்சன் மண்ரடைா 

ைினத்ைில் சைரிவித்ைார். சைாற்றுரநாய் முன்சனப்ரபாலையும் விட ஏற்றத்ைாழ்வுகலை 

அம்பைப்படுத்ைியுள்ைது. 
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இந்திய உணவு அயமச்சகம் இத்தாலியுடன் கூட்டுறயவ எதிர்பார்க்கிறது.  

 

மத்ைிை உணவு பைப்படுத்தும் சைாழில்கள் அலமச்சர், ைிருமைி. நமது 

நாடுகளுக்கிலடைிைான உறவுகலை ரமலும் வலுப்படுத்ைவும் பைப்படுத்ைவும் உணவு 

பைப்படுத்தும் துலறகைில் இத்ைாைியுடன் ஒரு கூட்டாண்லமக்கு ெர்சிம்ரத் கவுர் பாடல் 

கூறினார். 

ஜூலை 15 ஆம் ரைைி நலடசபற்ற உணவு பைப்படுத்துைல் குறித்ை டிஜிட்டல் இந்ரைா-

இத்ைாைிை வணிகத் ைிட்டத்ைின் சைாடக்க அமர்வு மற்றும் இரண்டு நாள் நிகழ்வின் கீழ், 

டிஜிட்டல் மாநாடுகள், வர்த்ைக கண்காட்சி மற்றும் பி 2 பி கூட்டங்கள் குறித்து 

உலரைாற்றிை மத்ைிை அலமச்சர். 

 

ைற்ரபாலைை சூழ்நிலைைில் உணவு பைப்படுத்தும் துலறைின் பங்லக எடுத்துலரத்து, 

மத்ைிை அலமச்சர், சைாழில் நிைப்பரப்பில் மாற்றத்துடன், பை உணவு பைப்படுத்தும் 

நிறுவனங்கள் ைங்கள் ைைாரிப்பு வரிலசலை 

பன்முகப்படுத்ைவும் விரிவுபடுத்ைவும் முைற்சிக்கின்றன. 

 

ரமலும் எஸ்.எம்.டி. எனரவ, இத்ைாைிை உணவு மற்றும் 

உபகரணங்கள் சைாடர்பான நிறுவனங்கள், உைகைாவிை 

சந்லைலை விரிவுபடுத்துவைற்காக இந்ைிை சந்லைகலை 

எைிர்ரநாக்குவது அைிகம் என்று பாடல் வைியுறுத்ைினார். 

 

உணவு பைப்படுத்தும் சைாழிலுக்கு வரும்ரபாது இந்ைிைாவும் 

இத்ைாைியும் இைற்லகைான பங்காைிகள் மற்றும் ஐரராப்பிை ஒன்றிைத்ைில், இத்ைாைி 
மிகப்சபரிை இந்ைிை புைம்சபைர்ந்ரைாலரக் சகாண்டுள்ைது. 

 

 

COVID 19 ஐ எதிர்த்துப் பபாராட பபக்பகஜ் ஸ்பகன் கிருமி நீக்கம் மசய்வதற்காை ARVI & 

Vehant Technologies UV அயமப்யப இயணந்து 

உருவாக்குகின்றை 

முக்கிய புள்ைிகள்: 

இந்ைிை அரசாங்கத்ைின் லெைராபாத்ைில் உள்ை தூள் 

உரைாகம் மற்றும் புைிை சபாருட்களுக்கான ARCI சர்வரைச 
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ரமம்பட்ட ஆராய்ச்சி லமைத்ைின் (ARCI) உைவியுடன் சவெந்த் சடக்னாைஜிஸ் ரபக்ரகஜ் 

சைாற்று முலறலை உருவாக்கிைது. 

 

கட்டுப்படுத்ை, சபாதுக்கூட்ட இடங்கைில் சகாரரானா லவரஸ் பரவுவது, கிருைிஸ்கான் 

யு.வி ரபக்ரகஜ் கிருமி நீக்கம் முலற ஆகிைவற்லறப் பைன்படுத்ைி சிை சநாடிகைில் 

கன்ரவைர் வழிைாக சசல்லும் சாமான்கலை கிருமி நீக்கம் சசய்ை முடியும் மற்றும் 

விமான நிலைைங்கள், ரைில் மற்றும் ரபருந்து நிலைைங்கள், ரொட்டல்கைில் 

நிறுவப்படும் அலமப்பு , சாமான்கலை விலரவாக கிருமி நீக்கம் சசய்வைற்கான வணிக 

மற்றும் ைனிைார் நிறுவனங்கள். 

 

"இந்ை COVID-19 சநருக்கடிைின் ரபாது மக்கலை பாதுகாப்பாக லவத்ைிருத்ைல் என்ற ஒரர 

ரநாக்கத்துடன் சவெந்த் சடக்னாைஜிஸ் கடிகாரத்லை சுற்றி வருகிறது. 

 

அலறைில் உள்ை உணர்ைிறன் சபாறிமுலறைானது எந்ைசவாரு சபாருைின் நுலழலவயும் 

ைானாகரவ கண்டறிந்து கணினிக்கு சக்ைிலை அைிக்கிறது மற்றும் எந்ைசவாரு 

சாமான்கைின் 360 டிகிரி ரமற்பரப்லப கிருமி நீக்கம் சசய்கிறது ”என்று ரவெந்த் 

சடக்னாைஜிஸின் ைலைலம நிர்வாக அைிகாரியும் இலண நிறுவனருமான ைிரு. கபில் 

பர்ரைஜா கூறினார். 

 
 
நகர விவகார அயமச்சகம் “PM SVANidhi” என்ற மமாயபல் பயன்பாட்யட 

அறிமுகப்படுத்தியது 

 

முக்கிய புள்ைிகள்: 

 

 வடீ்டுவசைி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அலமச்சகம், ஆத்மா 
நிர்பர் நிைிைின் கீழ் சைரு விற்பலனைாைர்களுக்காக “பி.எம். 

எஸ்.வனிைி” என்ற சமாலபல் பைன்பாட்லட 

அறிமுகப்படுத்ைிைது. . 

 

"பி.எம். எஸ்.வனிைி" சமாலபல் பைன்பாட்டில் டிஜிட்டல் 
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சைாழில்நுட்பத்லை ரமம்படுத்துவைற்காக வங்கி நிருபர்கள் மற்றும் வங்கி அல்ைாை நிைி 
நிறுவனங்கள் அல்ைது நுண் நிைி நிறுவனங்கைின் முகவர்கள் ரபான்ற சசைல்பாடுகள் 

உள்ைன, ரமலும் வைீி விற்பலனைாைர்கைால் லமக்ரரா கிசரடிட் வசைிகலை 

காகிைமில்ைாமல் டிஜிட்டல் அணுகலை ஊக்குவிப்பரைாடு, ைிட்டத்ைின் சசைல்பாட்டு 

மூரைாபாைத்ைிற்கும் உத்ரவகம் அைிக்கிறது. 

 

சபரி-நகர்ப்புற அல்ைது கிராமப்புறங்கைில் 24 மார்ச் 2020 அன்று அல்ைது அைற்கு முன்னர் 
விற்பலன சசய்ை ரூ .10 ஆைிரம் வலர 50 ைட்சத்துக்கும் ரமற்பட்ட சைரு 

விற்பலனைாைர்களுக்கு பைனைிக்கும் ரநாக்கம் சகாண்ட ைிட்டம். கடலன ஒரு வருட 

மாை ைவலணகைில் ைிருப்பிச் சசலுத்ை முடியும். 

கடலன சரிைான ரநரத்ைில் / முன்கூட்டிரை ைிருப்பிச் சசலுத்தும்ரபாது, ஆண்டுக்கு% 7% 

வட்டி மானிைம் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு வரவு லவக்கப்படும், கடலன முன்கூட்டிரை 

ைிருப்பிச் சசலுத்துவைில் அபராைம் இருக்காது, இத்ைிட்டம் டிஜிட்டல் பரிவர்த்ைலனகலை 

ரகஷ்ரபக் சலுலககள் மூைம் ஒரு சைாலக வலர ஊக்குவிக்கிறது ரூ. மாைத்ைிற்கு 100 

ரூபாய். 

 

 
கிமரட்டா துன்மபர்க் ஒரு மில்லியன் யூபரா மதிப்புள்ை ஸ்வடீிஷ் சுற்றுச்சூழல் 

விருயத மவன்றார் 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் 

 

கிசரட்டா துன்சபர்க் ஸ்வடீிஷ் சமாழிைில் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் ஆவார், அவரது 

மனிைாபிமான பிரச்சாரங்களுக்காக சமீபத்ைில் குல்சபன்கிைன் பரிசு என்று 

சபைரிடப்பட்டார். அவர் 17 வைைான சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் மற்றும் ைன்சபர்க் ைன்லன 

"நம்பமுடிைாை மரிைாலைக்குரிைவர் மற்றும் உைகிற்கு மிகவும் நன்றியுள்ைவர்" என்று 

விவரித்ைார். 

 

குல்மபன்கியன் அறக்கட்டயை 

 

கரைாஸ்ரட குல்சபன்கிைன் அறக்கட்டலை சபாதுவாக 

ரபார்த்துகீசிைத்லை ைைமாகக் சகாண்ட குல்சபன்கிைன் 

அறக்கட்டலை என்று அலழக்கப்படுகிறது. கலை, 

பரராபகாரம், அறிவிைல் மற்றும் கல்வி ஆகிைவற்லற 
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ரமம்படுத்துவைற்காக இந்ை நிறுவனம் நிறுவப்பட்டுள்ைது. இது 1956 இல் நிறுவப்பட்ட 

உைகின் பணக்கார அடித்ைைங்கைில் ஒன்றாகும். 

 

கிமரட்டா துன்மபர்க் 

 

அவர் 17 வைது சிறுமி, காைநிலைக்கான பள்ைி ரவலைநிறுத்ைத்லை நிறுவிைவர், அவர் 

கூறினார், 

"அலனத்து பரிசுத் சைாலகயும் எனது அறக்கட்டலை மூைம் பல்ரவறு அலமப்புகள் 

மற்றும் ைிட்டங்களுக்கு நன்சகாலடைாக வழங்கப்படும், அலவ காைநிலை சநருக்கடி 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சநருக்கடிைால் பாைிக்கப்பட்டுள்ை முன்னணி வரிலசைில் 

உள்ைவர்களுக்கு உைவ, குறிப்பாக உைகைாவிை சைற்கில்," 

 

 

 
இந்தியாவும் மாலத்தீவும் பி.தரவந்தூவில் அவசர மருத்துவ பசயவ யமயத்யத 

நிறுவுகின்றை.  

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் 

 

ைாரவந்தூவில் அவசர மருத்துவ ரசலவ லமைம் நிறுவுவைற்கான ஒப்பந்ைம் இந்ைிை 

உைர் ஸ்ைானிகர் சுஞ்சய் சுைிர் மற்றும் சுகாைார அலமச்சர் அப்துல்ைா அமீன் இலடரை 

லகசைழுத்ைானது. 

உள்கட்டலமப்பு ரமம்பாட்டிற்கும், லமைத்ைிற்கான இைந்ைிரங்கலை வாங்குவைற்கும் 

இந்ைிை அரசு நிைியுைவி சசய்யும் என்று இந்ைிை உைர் ஸ்ைானிகராைைம் அறிவிக்க 

ரவண்டும், 

எம்.வி.ஆர் 106 மில்ைிைன் மானிை ைிட்டத்ைின் கீழ் இந்ைிை அரசு நிைிைைிக்கும் பை சிறு 

மற்றும் நடுத்ைர ைிட்டங்கைில் ஒன்றாகும் ைாரவந்தூவில் உள்ை ைிட்டம். 

 

இத்ைிட்டத்ைின் கீழ் முடிக்கப்பட்ட சிை ைிட்டங்கைில் ஏ. ஏ. 

 

கடந்ை ஆண்டு ைிறக்கப்பட்ட ைலைநகர் ஆண் ’க்கு சவைிரை 

மிகப்சபரிை மாநாட்டு லமைமான உகுல்ொஸ் மற்றும் ஏ. 

ரஸ்தூவில் கடரைார பாதுகாப்பு ைிட்டம் மார்ச் மாைத்ைில் 

நிலறவலடந்ைது. 
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ஜி 20 டிஜிட்டல் மபாருைாதாரம் மந்திரி உச்சி மாநாடு COVID19 சிக்கல்கயை 

உயரயாற்றுகிறது 

 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

 

COVID19 மந்ைிரி அறிக்லகைின் ஜி 20 டிஜிட்டல் சபாருைாைார பணிக்குழு சைாற்றுரநாலை 

எைிர்த்துப் ரபாராடுவைற்கு ஒருங்கிலணந்ை உைகைாவிை டிஜிட்டல் பைிலைக் 

ரகாருகிறது, ைகவல்சைாடர்பு உள்கட்டலமப்பு மற்றும் சநட்சவார்க் இலணப்லப 

வலுப்படுத்துவைற்கான நடவடிக்லககலை ரமற்சகாள்வது, ைனிப்பட்ட முலறைில் 

அல்ைாை ைரவு பரிமாற்றம் பாதுகாப்பான முலறைில், சுகாைாரத்துக்கான டிஜிட்டல் 

ைீர்வுகலைப் பைன்படுத்துைல், லசபர் பாதுகாப்பானது உைகம் மற்றும் வணிகங்கைின் 

பின்னலடலவ வலுப்படுத்துவைற்கான நடவடிக்லககள். 

 

இந்ை சந்ைிப்பு சவூைி அரரபிைாவால் ஏற்பாடு சசய்ைப்பட்டது 

மற்றும் சவுைி அரரபிைாவின் ஜனாைிபைி பைவி "21 ஆம் 

நூற்றாண்டின் வாய்ப்புகலை உணர்ந்து சகாள்வது" என்ற 

கருப்சபாருலைப் பைன்படுத்ைிைது. 

 

இந்ைிைாலவ மத்ைிை சட்டம் மற்றும் நீைி, ைகவல் சைாடர்பு 

மற்றும் மின்னணுவிைல் மற்றும் ைகவல் சைாழில்நுட்பத் 

துலற அலமச்சர் ஸ்ரீ ரவிசங்கர் பிரசாத் 

பிரைிநிைித்துவப்படுத்ைினார். இந்ை கூட்டத்ைில் 19 ஜி 20 உறுப்பினர்கைின் டிஜிட்டல் 

அலமச்சர்கள், அலழக்கப்பட்ட நாடுகள் மற்றும் சர்வரைச அலமப்புகளும் கைந்து 

சகாண்டன. 

 

இந்ை சந்ைிப்பின் ரபாது, ஜி 20 டிஜிட்டல் அலமச்சர்களுடன் பல்ரவறு பிரச்சிலனகள் 

விவாைிக்கப்பட்டுள்ைன, ரமலும் சைாற்றுரநாலைக் கட்டுப்படுத்ைவும் மக்கலைப் 

பாதுகாக்கவும் டிஜிட்டல் ஊடகத்ைின் ைிறலனப் பைன்படுத்ை அலமச்சர்கள் 

ஒப்புக்சகாண்டனர். 
 

ஸ்ரீ ரவிசங்கர் பிரசாத் ஜி 20 அலமச்சர்கலைக் கவர்ந்ைார், ைற்ரபாலைை நிலைலம சமூக 

விைகல், விநிரைாகிக்கப்பட்ட சைாழிைாைர்கள் மற்றும் உைகைாவிை விநிரைாகச் 

சங்கிைிைின் மாறிவரும் ைன்லம சைாடர்பான பிரச்சிலனகலை ைீர்க்கக்கூடிை ைீர்வுகலை 

வழங்குவைற்காக ஜி 20 உறுப்பினர்கைிலடரை அைிக ஒத்துலழப்லப எைிர்பார்க்கிறது. 
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பிரிக்ஸ் சி.சி.ஐ.யின் ஆபலாசகராக சாெில் பசத் நியமிக்கப்பட்டார் 

 

முக்கிய புள்ைிகள் 

 

சாெில் ரசத் 2011 சைாகுைி இந்ைிை வருவாய் அைிகாரிைாக 

இருந்ைார், அவர் 2020-2023 காைகட்டத்ைில் பிரிக்ஸ் ரசம்பர் 

ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி (சிசிஐ) இைம் 

ைலைவர்களுக்கான வழிநடத்ைல் குழுவின் க orary ரவ 

ஆரைாசகராக நிைமிக்கப்பட்டார், ரமலும் மும்லப துலண 

ஆலணைராகவும் பணிைாற்றி வருகிறார். சுங்க.பங்கு ஒரு 

ைன்னார்வ அடிப்பலடைில் உள்ைது, மற்றும் எந்ை 

நிைிகளும் ஈடுபடவில்லை, இைனால் இது ஒரு / பூஜ்ஜிை ஊைிை நிைமனம் அல்ை. "க orary 

ரவ ஆரைாசகராக நிைமிக்கப்பட்டைற்கும் எனது நாட்லட பிரைிநிைித்துவப்படுத்துவைற்கும் 

நான் மிகவும் மகிழ்ச்சிைலடகிரறன். பிரிக்ஸ் சி.சி.ஐ இைம் ைலைவர்கள் நாடு முழுவதும் 

உள்ை இலைஞர்கலை ஊக்குவிப்பைில் வரரவற்கத்ைக்க நடவடிக்லகைாகும், ”என்றார் 

ைிரு. ரசத். 

 

பிரிக்ஸ் சி.சி.ஐ பற்றி 
பிரிக்ஸ் ரசம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி என்பது சபற்ரறார் அலமப்பாகும், 

இது பிரிக்ஸில் வர்த்ைகம் மற்றும் சைாழில்துலறலை ரமம்படுத்துவலை ரநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது. இது 2012 இல் நிறுவப்பட்டது. இது எம்.எஸ்.எம்.இ துலற மற்றும் அைன் 

சைாழில்முலனரவாருக்கு ஒரு ஆைரவு அலமப்லப உருவாக்குகிறது 

பிரிக்ஸ் - பிரரசில், ரஷ்ைா, இந்ைிைா, சீனா, சைன்னாப்பிரிக்கா ஆகிை ஐந்து முக்கிை 

சபாருைாைாரங்கைின் கூட்டலமப்பு ஆகும். 

 

 

உலகிற்கு 10 பில்லியன் குைிரூட்டும் இயந்திரங்கள் பதயவ என்று யுஎன்இபி மற்றும் 

ஐஇஏ அறிக்யக கூறுகின்றை. 

 

முக்கிய புள்ைிகள் : 

 

ஐ.நா. சுற்றுச்சூழல் ைிட்டம் (யு.என்.இ.பி.) மற்றும் சர்வரைச எரிசக்ைி நிறுவனம் (ஐ.இ.ஏ) 

ஆகிைலவ ைனது அறிக்லகைில், ஆற்றல் ைிறனுள்ை குைிரூட்டும் இைந்ைிரங்கள் 
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வைிமண்டைத்ைில் ரசர்க்கப்படும் 460 பில்ைிைன் டன் பசுலம 

இல்ை வாயுக்கலைத் ைவிர்க்க உைவும் என்று கூறுகின்றன. 

 

ைற்ரபாது 3.6 பில்ைிைன் உபகரணங்கள் பைன்பாட்டில் 

உள்ைன. எவ்வாறாைினும், இந்ை எண்ணிக்லக ஒவ்சவாரு 

சநாடியும் 10 குைிரூட்டும் கருவிகைால் அைிகரித்து வருகிறது 

என்று குைிரூட்டும் உமிழ்வு மற்றும் சகாள்லக சைாகுப்பு 

அறிக்லக: குைிரூட்டும் ைிறனின் நன்லமகள் மற்றும் ஜூலை 

17, 2020 அன்று சவைிைிடப்பட்ட கிகாைி ைிருத்ை அறிக்லக. 

 

குைிரூட்டும் இைந்ைிரங்கள் அல்ைது ஏர் கண்டிஷனர்கள் லெட்ரராகுரைாரரா 

கார்பன்கலை (எச்.எஃப்.சி) பைன்படுத்துகின்றன, அலவ கிரீன்ெவுஸ் வாயு உமிழ்லவ 

அைிகரிப்பைில் பங்கைிப்பு ரமலும் சவப்பமைமாைல் கிரகம், அைிக சுலம. 

 

எரிசக்ைி ைிறன் சகாண்ட குைிரூட்டும் இைந்ைிரங்கலைச் ரசர்ப்பது 2050 க்குள் 1300 

ஜிகாவாட் அைிக மின்சார உற்பத்ைித் ைிறலனக் குலறக்கும். 

 

இந்ை விகிைத்ைில், 2050 ஆம் ஆண்டில் உைகம் நான்கு மடங்கு அைிகமாக அல்ைது 

குலறந்ைது 14 பில்ைிைன் குைிரூட்டும் கருவிகலைக் சகாண்டிருக்கும், இது உைரும் 

சவப்பநிலைக்கு கணிசமாக பங்கைிக்கிறது. 

 

 
திகன்தாரா உருவாக்கிய விண்மவைி குப்யபகள் கண்காணிப்பு மற்றும் 

கண்காணிப்பு அயமப்பு 

 

முக்கிய புள்ைிகள்: 

 

ைிகன்ைாரா உருவாக்கிை விண்சவைி குப்லபகள் 

கண்காணிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அலமப்பு இந்ைிைாவின் 

முைல் விமான மற்றும் விண்சவைி கண்காணிப்பு 

நிறுவனமாகும். 

 

இந்ைிைாவில் உருவாக்கப்பட்ட விண்சவைி குப்லபகள் 

கண்காணிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அலமப்பு, இது ைிடார் 
(ஒைி கண்டறிைல் மற்றும் ரரங்கிங்) சைாழில்நுட்பத்லை 
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அடிப்பலடைாகக் சகாண்டது, இது ைிரைா (குலறந்ை பூமி சுற்றுப்பாலை) மற்றும் விமானம் 

மற்றும் விண்சவைிப் சபாருள்கலைத் துல்ைிைமாகக் கண்காணிப்பைற்கான விண்சவைி 
அடிப்பலடைிைான விமான கண்காணிப்பு ரபரைாட். 

 

ைிகந்ைா ஆராய்ச்சி மற்றும் சைாழில்நுட்பம் (டிஆர்டி) என்பது ைவ்ைி சைாழில்முலற 

பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர்கைால் நிறுவப்பட்ட ஒரு சைாடக்கமாகும். 

  

இந்ை நிறுவனம் சபங்களூரில் உள்ை இந்ைிை அறிவிைல் கழகத்ைில் (ஐ.ஐ.எஸ்.சி) (புதுலம 

மற்றும் ரமம்பாட்டுக்கான சமூகம்) அலடகாக்கும் ைிட்டத்ைிற்கு ரைர்வு 

சசய்ைப்பட்டுள்ைது. ரமலும், விண்சவைி குப்லபகள் கண்காணிப்பு அலமப்புகள் மற்றும் 

நிறுவனங்கைின் விரிவாக்கத்லை உருவாக்க சைாடக்கத்ைிற்கு 25 ைட்சம் ரூபாய் நிைி 
கிலடத்துள்ைது. 

 

 
சைீா முதல் மார்ஸ் பணியயத் மதாடங்குகிறது 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:  

 

சீனா மிகப்சபரிை மற்றும் மிக சக்ைிவாய்ந்ை ஏவுகலண 

வாகனமான சீனாலவ சவற்றிகரமாக அறிமுகப்படுத்ைிைது, 

அைாவது ஒரு நீண்ட மார்ச் - 5 ராக்சகட், விண்கை வாகனம் 

சுமார் 5 டன் ரபரைாலட சுமக்க முடியும். 

 

சீனா ரைசிை விண்சவைி நிர்வாகம் (சிஎன்எஸ்ஏ) படி, விண்கைம் கிட்டத்ைட்ட 7 மாைங்கள் 

சரட் பிைானட்டில் இருக்கும். 

 

சீன சசவ்வாய் கிரக ஆய்வு, ைிைான்சவன் 1 அல்ைது குசவஸ்ட் ஃபார் செவன்ைி ட்ரூத் 1, 

மூன்று முக்கிை அறிவிைல் ரநாக்கங்கலை நிலறரவற்றுவலை ரநாக்கமாகக் 

சகாண்டிருக்கும்: சிவப்பு கிரகத்லை விரிவான கண்காணிப்புக்கு சுற்றுப்பாலை, சசவ்வாய் 

மண்ணில் ைலரைிறக்குைல் மற்றும் ைலரைிறங்கும் ைைத்ைில் சுற்றுவைற்கு ஒரு 

ரராவலர அனுப்புைல். 

 

இது கிரகத்ைின் மண், புவிைிைல் அலமப்பு, சுற்றுச்சூழல், வைிமண்டைம் மற்றும் நீர் 

குறித்து அறிவிைல் விசாரலணகலை ரமற்சகாள்ளும். 
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பதசிய ஒைிபரப்பு நாள் ஜூயல 23 அன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூலை 23 ஆம் ரைைி ரைசிை ஒைிபரப்பு 

நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது, இந்ை நாைில் வாசனாைி 
ஒைிபரப்பு முைன்முைைில் 1927 இல் சைாடங்கப்பட்டது. 

 

வாசனாைி ஒைிபரப்புக்காக மும்லபைில் நிறுவப்பட்ட இந்ைிை ஒைிபரப்பு நிறுவனம், 

அரசாங்கம் அலை ஏப்ரல் 1, 1930 அன்று ஒைிபரப்பு ரசலவகள் (ஐ.எஸ்.பி.எஸ்) என்று 

மறுசபைரிட்டது. 

 

ைற்ரபாலைை அகிை இந்ைிை வாசனாைி (ஏ.ஐ.ஆர்) 1936 ஜூன் 8 முைல் இந்ைிை ஒைிபரப்பு 

ரசலவ என மறுசபைரிடப்பட்ட பின்னர் உைகின் மிகப்சபரிை ஒைிபரப்பு நிறுவனங்கைில் 

ஒன்றாகும். 

 

AIR இன் 414 பிராந்ைிைங்கைில் இந்ைிைா முழுவதும் அைன் நிலைைங்கள் அலமந்துள்ைன, 

இது கிட்டத்ைட்ட 92% நாடுகைின் பரப்பைலவயும் சமாத்ை மக்கள் சைாலகைில் 99.19 

சைவைீத்லையும் சகாண்டுள்ைது. 

 

AIR 23 சமாழிகைிலும் 146 ரபச்சுவழக்குகைிலும் நிரைாக்கத்லை உருவாக்குகிறது. 

அகிை இந்ைிை வாசனாைி ஸ்டுடிரைாவுக்கு மகாத்மா காந்ைிைின் வருலகலை 

நிலனவுகூரும் வலகைில் நவம்பர் 12, இந்ைிைாவில் சபாது ரசலவ ஒைிபரப்பு நாைாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

 
பதசிய மவப்ப மபாறியாைர் திைம் ஜூயல 24 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:  

 

ஆண்டின் சவப்பமான நாட்கைில் ஒன்றில் சவப்ப 

சபாறிைிைைாைர்கைின் பங்கைிப்புகளுக்கு 

ஊக்குவிப்பைற்காக ரைசிை சவப்ப சபாறிைாைர்கள் ைினம் 

ஜூலை 24 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 



www.bestlearningcentre.in                                                           நடப்பு  விவகாரங்கள் ஜூலை - 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   

35 

எசைக்ட்ரானிக்ஸ் சவப்ப ரமைாண்லம அைன் நீண்ட ஆயுளுக்கும் நம்பகமான 

சசைல்பாடுகளுக்கும் முக்கிைமானது. ஆனால் சவப்ப சபாறிைிைைாைர்கள் ைங்கள் 

பணிக்கு அங்கீகாரம் சபறுவைில்லை. 

 

 நுகர்ரவார் எைக்ட்ரானிக்ஸ், சபரிை ைரவு லமைங்கள், அல்ைது விண்சவைி 
எைக்ட்ரானிக்ஸ் அல்ைது பரைாசமடிக்கல் ஆகிைவற்றில் சபாறிைிைைாைர் 
பணிபுரிகிறார், அலவ நாட்டிற்கான சைாழில்நுட்ப வைர்ச்சிைின் லமைத்ைிற்கு 

பங்கைிக்கின்றன. இந்ை வைர்ச்சி சவப்ப சபாறிைாைர்கள் இல்ைாமல் சசைல்படாது. 

 

ரைசிை சவப்ப சபாறிைாைர்கள் ைின வரைாறு: 

 

ரைசிை சவப்ப சபாறிைாைர்கள் நாள் ரமம்பட்ட சவப்ப ைீர்வுகள், இன்க் (ஏடிஎஸ்), 

 

ரமம்பட்ட சவப்ப ைீர்வுகள் எைக்ட்ரானிக்ஸ் துலறைில் புதுலமைான, உைர் ைரமான 

மற்றும் சசைவு குலறந்ை சவப்ப ரமைாண்லம மற்றும் மின்னணு ரபக்ரகஜிங் ைீர்வுகலை 

வழங்க சவப்ப சபாறிைாைர்கைின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்லப ஊக்குவிப்பலை 

ரநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைன. 

 

 
சி.ஆர்.பி.எஃப்-ஐ 82 வது உயர்த்தும் நாைில் பிரதமர் வாழ்த்துகிறார் 

 

மத்ைிை ரிசர்வ் சபாைிஸ் பலட அடித்ைை நாள் 2020 ஜூலை 27 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது, ரமலும் இந்ை ஆண்டின் 82 வது உைர்த்தும் நாள். இது ஜூலை 27, 

1939 அன்று மகுட பிரைிநிைிைின் சபாைிஸாக நலடமுலறக்கு வந்ைது. சுைந்ைிரத்ைிற்குப் 

பிறகு. 

 

டிசம்பர் 28, 1949 இல் சிஆர்பிஎஃப் சட்டம் இைற்றப்பட்டைன் மூைம் கிரீடம் பிரைிநிைி 
சபாைிஸ் மத்ைிை ரிசர்வ் ரபாலீஸ் பலடைாக (சிஆர்பிஎஃப்) 

ஆனது. இது 80 ஆண்டுகாை புகழ்சபற்ற வரைாற்லற நிலறவு 

சசய்துள்ைது. நாட்டின் உள் பாதுகாப்லபப் பாதுகாக்க 

சிஆர்பிஎஃப் ஆலண உள்ைது. 

 

பிரைமர் நரரந்ைிர ரமாடிைிடமிருந்து சிஆர்பிஎஃப்-க்கு ஒரு 

சிறப்பு சசய்ைி, “இந்ை சிறப்பான சக்ைிைின் 82 வது எழுச்சி 
நாைில் அலனத்து சிஆர்பிஎஃப் இந்ைிை ஊழிைர்களுக்கும் 



www.bestlearningcentre.in                                                           நடப்பு  விவகாரங்கள் ஜூலை - 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   

36 

வாழ்த்துக்கள். சி.ஆர்.பி.எஃப் நம் ரைசத்லை பாதுகாப்பாக லவப்பைில் முன்னணிைில் 

உள்ைது. இந்ை சக்ைிைின் லைரிைமும் நிபுணத்துவமும் பரவைாக ரபாற்றப்படுகின்றன. 

சிஆர்பிஎஃப் வரவிருக்கும் ஆண்டுகைில் இன்னும் சபரிை உைரங்கலை அலடைட்டும். “ 

 

ரமலும், உள்துலற அலமச்சர் அமித்ஷா சிஆர்பிஎஃப் ைனிநபருக்கு வாழ்த்துக்கலை 

சைரிவித்ைார். 
 

 
பகாவிட் 19 க்காை இபடாலிசுமாப் மருந்துக்கு எதிராை பதசிய பணிக்குழு 

 

முக்கிை புள்ைிகள்: 

 

ரநாய்த்சைாற்று ரநாைாைிகளுக்கு டி.சி.ஜி.ஐ ைனது "ைலடசசய்ைப்பட்ட அவசரகாை 

பைன்பாட்டிற்கு" ஒப்புைல் அைித்ைிருந்ைாலும், ரநாய்க்கு 

சிகிச்லசைைிப்பைற்கான மருத்துவ ரமைாண்லம 

சநறிமுலறகைில் இரடாைிசுமாப் மருந்லை ரசர்ப்பைற்கு 

எைிராக ரகாவிட் 19 இல் உள்ை ரைசிை பணிக்குழு முடிவு 

சசய்துள்ைது என்று அைிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் 

சைரிவித்ைன. 

 

இரடாைிஸுமாப் என்பது 2013 முைல் மிைமான மற்றும் 

கடுலமைான நாள்பட்ட பிரைக் சசாரிைாஸிஸ் 

ரநாைாைிகளுக்கு சிகிச்லசைைிக்கப் பைன்படுத்ைப்படும் மருந்து. 

 

பரைாகான், ஒரு பரைாஃபார்மாசூட்டிகல் நிறுவனம், அல்சுமாப் என்ற பிராண்ட் சபைரில் 

ஐரடாைிஸுமாப் மருந்து ைைாரிக்கிறது. 

 

COVID-19 காரணமாக 'கடுலமைான' கடுலமைான சுவாசக் குழாய் ரநாய்க்குறி 
ரநாைாைிகளுக்கு 'மிைமான' லசட்ரடாலகன் சவைிைடீ்டு ரநாய்க்குறிக்கு சிகிச்லசைைிக்க 

சமீபத்ைில் டி.சி.ஜி.ஐ மருந்து வழங்கப்பட்டது. 
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கப்பல் அயமச்சு நீர் வழி பயன்பாட்டு கட்டணங்கயை 

தள்ளுபடி மசய்கிறது 

 

3 ஆண்டுகைாக நீர்வழி பைன்பாட்டு கட்டணங்கலை 

ைள்ளுபடி சசய்ை கப்பல் அலமச்சகம் முடிவு எடுத்ைது. 

உள்நாட்டு நீர்வழிகலை ஒரு துலண, மைிவான மற்றும் 

சூழல் சுைந்ைிரமாக ரபாக்குவரத்து முலறைில் குறிலவக்க 

இந்ைிை அரசு முடிவு சசய்துள்ைது. 

 

இந்ைிைாவில் உள்ை ஆறுகள், கால்வாய்கள், உப்பங்கழிகள் மற்றும் சிற்ரறாலடகள் 

ஆகிைவற்றின் மூைம் நீர்வழிகலைக் கண்காணித்து பராமரிக்கும் கப்பல் அலமச்சின் கீழ் 

உள்நாட்டு நீர்வழி ஆலணைம் சசைல்பட்டு வருகிறது. 

 

ைள்ளுபடி கட்டணங்கைின் நன்லமகள்: 

 

இந்ை விைக்கு 2022-23 ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டு நீர்வழி ரபாக்குவரத்து இைக்கத்லை 110 

எம்எம்டிக்கு அைிகரிக்கும் என்று எைிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 2019-20ல் 72 எம்.எம்.டி. நீர் 

ரபாக்குவரத்ைின் குலறக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் அைிகமான சைாழில்கலை ரைசிை 

நீர்வழிகலை அவற்றின் ைைவாட ரைலவகளுக்கு பைன்படுத்ை ஈர்க்கும். ரமலும், இது 

நாட்டின் பிற ரபாக்குவரத்து அலமப்பு மீைான சுலமலை குலறக்கும். 

 

 

 

MoES அறிவு வை யமய மநட்மவார்க்யக அறிமுகப்படுத்துகிறது 

 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

 

ைகவல் சைாழில்நுட்பத்ைின் அற்புைமான முன்ரனற்றங்கலை மனைில் சகாண்டு, புவி 
அறிவிைல் அலமச்சகம் (MoES) அறிவு வை லமை 

சநட்சவார்க்லக (KRCNet) அறிமுகப்படுத்ைியுள்ைது, MoES 

அலமப்பின் பாரம்பரிை நூைகங்கள் ஒரு சிறந்ை அறிவு வை 

லமைமாக (KRC) ரமம்படுத்ைப்படும். 

 

அறிவு வை லமை சநட்சவார்க் பூமி அறிவிைல் 

அலமச்சகத்ைின் (MoES) அறிவுசார் உைகிற்கு ஒரு புள்ைி 



www.bestlearningcentre.in                                                           நடப்பு  விவகாரங்கள் ஜூலை - 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   

38 

நுலழவாக இருக்கும், இது இந்ைிை அரசாங்கத்ைின் டிஜிட்டல் இந்ைிைா முைற்சிைின் கீழ் 

சைாடங்கப்பட்டது. 

 

KRCNet இன் அம்சங்கள்: 

 

MoESknowledge வைங்கள், அைன் பராமரிப்பு, எைிைாக மீட்சடடுப்பு மற்றும் பரப்புைல் 

ஆகிைவற்லற ஆவணப்படுத்ை ISO சான்றிைலழப் சபறுவைன் மூைம் சமாத்ை ைர 

ரமைாண்லம (TQM) அலமப்லப நிறுவுைல். 

 

MoES ைலைலமைகம் மற்றும் அைன் நிறுவனங்கைில் கிலடக்கும் அறிவுசார் வைங்கள், 

ைைாரிப்புகள் மற்றும் ைிட்ட சவைிைீடுகலை ரசகரித்ைல், சைாகுத்ைல், பகுப்பாய்வு 

சசய்ைல், குறிைடீ்டு சசய்ைல், ரசமித்ைல் மற்றும் பரப்புைல். 

 

MoES ரசலவகள் உட்பட MoES ைலைலமைகம் மற்றும் MoES நிறுவனங்கைில் கிலடக்கும் 

அச்சு மற்றும் டிஜிட்டல் வைங்கைின் புதுப்பித்ை சமட்டா-ைரலவ உருவாக்கி 
பராமரிக்கவும். 

 

KRCNet ரபார்ட்டல் மூைம் சந்ைா அறிவு உள்ைடக்கங்களுக்கு 24X7 அணுகலை 

வழங்கவும். 

 

 
 
ஜூயல 28 அன்று உலக மெபயடடிஸ் நாள்.  

 

முக்கிய புள்ைிகள்: 

 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும், செபலடடிஸ் ஏ, பி, சி, டி மற்றும் ஈ ஆகிைவற்றின் ஒரு குழுவிற்கு 

செபலடடிஸ் ரநாலைத் ைடுப்பது, கண்டறிைல் மற்றும் சிகிச்லசைைிப்பைற்காக 

மக்களுக்கு கல்வி கற்பிப்பைற்காக உைக செபலடடிஸ் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

  உைக சுகாைார நாள், உைக இரத்ை ைானம் சசய்யும் நாள், 

உைக ரநாய்த்ைடுப்பு நாள், உைக மரைரிைா நாள் மற்றும் 

உைக எய்ட்ஸ் ைினத்துடன் உைக சுகாைார அலமப்பு (WHO) 

அறிவித்ை அைன் உைகைாவிை குறிப்பிடத்ைக்க நாள். 
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  செபலடடிஸ் ஒரு மனிைலனக் சகால்லும் மற்றும் கல்லீரல் ரநாய்கலை ஏற்படுத்தும், 

இது உைகம் முழுவதும் கிட்டத்ைட்ட 1.34 மில்ைிைன் மக்கலைக் சகால்லும். 

 

உைக செபலடடிஸ் ைினத்ைின் சின்னம் லவரஸ் செபலடடிலஸத் ைடுக்கவும் 

சிகிச்லசைைிக்கவும் சிறந்ை விழிப்புணர்வு, சசைல் மற்றும் ஆைரலவ ஊக்குவிக்கும் 

உைகைாவிை அலடைாைமாகும். 

 

ஜூயல 29 அன்று சர்வபதச புலிகள் திைம் 

 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

 

சர்வரைச புைி ைினம் என்பது புைிகள் பாதுகாப்லப உைகைவில் சகாண்டுவருவைற்கான 

உைகைாவிை விழிப்புணர்வு உருவாக்கும் ைிட்டமாகும், இது முைன்முைைில் 2010 இல் 

புனிை படீ்டர்ஸ் பர்க் புைி உச்சி மாநாட்டில் காணப்பட்டது. 

 

புைிகைின் இைற்லக வாழ்விடங்கலை பாதுகாப்பைற்கான 

உைகைாவிை அலமப்லப ஊக்குவிப்பதும், புைிகள் பாதுகாப்பு 

பிரச்சிலனகளுக்கு சபாதுமக்கள் விழிப்புணர்லவயும் 

ஆைரலவயும் வைர்ப்பரை இந்ை நாைில் விழிப்புணர்லவ 

உருவாக்குவைன் முக்கிை குறிக்ரகாள். 

 

 
டி.ஆர்.டி.ஓ ஏபிபஜ அப்துல் கலாம் ஆண்டு நியறயவமயாட்டி “படர் டு ட்ரீம் 2.0” ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியது 

 

முக்கிய புள்ைிகள்: 

 

“ரடர் டு ட்ரீம் 2.0” ஜூலை 28 அன்று முன்னாள் ஜனாைிபைியும் 

இந்ைிைாவின் ஏவுகலண மனிைருமான ஏ.பி.ரஜ. 

 

இது இந்ைிைாவின் ஏவுகலண மனிைனின் ஐந்ைாவது ஆண்டு 

நிலனவு நாள். மாண்புமிகு பிரைமரால் வழங்கப்பட்ட ஆத்மா 

நிர்பர் பாரத்ைின் அலழப்பின் பின்னர் நாட்டில் பாதுகாப்பு 

மற்றும் விண்சவைி சைாழில்நுட்பங்கைில் புதுலமகளுக்கான 

ைனிநபர்கள் மற்றும் சைாடக்கங்கலை ரமம்படுத்துவைற்காக 
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வைர்ந்து வரும் சைாழில்நுட்பங்களுக்காக பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ரமம்பாட்டு நிறுவனங்கள் 

“ரடர் டு ட்ரீம் 2.0” சைாடங்கப்பட்டுள்ைன. 

 

சவற்றிைாைர்களுக்கு சைாடக்க நிறுவனங்களுக்கு 10 ைட்சம் வலரைிலும், 

ைனிநபர்களுக்கு 5 ைட்சம் வலரைிலும் சராக்க விருது வழங்கப்படும், நிபுணர் குழுவின் 

மைிப்படீ்டிற்குப் பிறகு விலை வழங்கப்படும். 

 

 

COVID19 ஐ எதிர்த்து இந்தியாவுக்கு 3 மில்லியன் அமமரிக்க டாலர் மாைியத்யத 

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி ஒப்புதல் அைித்துள்ைது 

 

முக்கிை புள்ைிகள்:  

 

பைைரப்பு நிைி நிறுவனமான ஆசிை அபிவிருத்ைி வங்கிைிடமிருந்து (ஏடிபி) இந்ைிைாவுக்கு 3 

மில்ைிைன் அசமரிக்க டாைர் (சுமார் ரூ .22 ரகாடி) மானிைம் 

கிலடத்துள்ைது. 

 

ரகாவிட் 19 சைாற்றுரநாய்க்கான அரசாங்கத்ைின் அவசரகாை 

பைிலை ரமலும் ஆைரிப்பைற்காக இந்ை நிைி ஆசிைா பசிபிக் 

ரபரழிவு மறுசமாழி நிைிைிைிருந்து வந்ைது. 

 

இந்ைிைாவின் ரகாவிட் 19 பைிலை வலுப்படுத்ை சவப்ப 

ஸ்ரகனர்கள் மற்றும் அத்ைிைாவசிை சபாருட்கலை வாங்குவைற்கு நிைி உைவிைாக 

ஜப்பானிை அரசாங்கம் முன்வந்துள்ைது. 

 

இந்ை ஆைரவு ரநாய் கண்காணிப்லப ரமம்படுத்துவரைாடு, முன்கூட்டிரை கண்டறிைல், 

சைாடர்பு கண்டறிைல் மற்றும் சிகிச்லசைில் உைவும். இது மற்ற சபாது சுகாைார 

நடவடிக்லககைால் ரமலும் கூடுைைாக இருக்கும். 

 

இந்ை ஆண்டு ஏப்ரல் 28 ஆம் ரைைி ரகாவிட் 19 சசைைில் பைில் மற்றும் சசைவு ஆைரவு 

(ரகர்ஸ்) ைிட்டத்ைின் கீழ் ஆசிை அபிவிருத்ைி வங்கி ஏற்கனரவ 1.5 பில்ைிைன் அசமரிக்க 

டாைர் நிைி உைவி வழங்கியுள்ைது. இது சைாற்றுரநாய் மறுசமாழி முைற்சிகைில் 

இந்ைிைாலவ ஆைரிப்பைாகும். 
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கூடுைைாக, ஆைரவில் ரநாய் ைடுப்பு மற்றும் ைடுப்பு மற்றும் ஏலழ மற்றும் சபாருைாைார 

ரீைிைாக பாைிக்கப்படக்கூடிை, குறிப்பாக சபண்கள் மற்றும் பின்ைங்கிை குழுக்களுக்கான 

சமூக பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் இருக்கும். 

 

ADB இன் எைிர்-சுழற்சி ஆைரவு வசைிைின் கீழ் COVID-19 சைாற்றுரநாய் மறுசமாழி 
விருப்பம் (CPRO) மூைம் CARES ைிட்டம் நிைிைைிக்கப்படுகிறது. 

 

இந்ை ஆண்டு ஏப்ரல் 13 ஆம் ரைைி அறிவிக்கப்பட்ட ஏடிபிைின் ஒரு பகுைிைாக வைர்ந்து 

வரும் உறுப்பு நாடுகளுக்கு சிபிஆர்ஓ 20 பில்ைிைன் விரிவாக்கப்பட்ட உைவிலை 

நிறுவியுள்ைது. 

 
 
சுற்றுச்சூழல் அயமச்சக அறிக்யக: புலிகைின் எண்ணிக்யக ஆண்டுக்கு 6% ஆக 

உயர்கிறது. 

முக்கிய புள்ைிகள்:  

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காடுகள் மற்றும் காைநிலை மாற்ற 

கணக்சகடுப்பு, 2006 மற்றும் 2018 முைல் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

புைிகைின் எண்ணிக்லக 6 சைவிகிைம் உைர்கிறது என்று 

கூறுகிறது. 

சுற்றுச்சூழல் அலமச்சகம் பிரகாஷ் ஜவரடகர் கூறுலகைில், 

1973 ஆம் ஆண்டில் ைிட்ட புைி ஒன்பது புைிகள் லகைிருப்புடன் 

சைாடங்கிைது, இது இந்ைிைாவில் 50 புைிகள் இருப்பு வலர 

சசன்றுள்ைது. 

புைிகைின் பாதுகாப்பிற்கான முைற்சிகள் உைக புைிகைில் 70 சைவைீம் ைற்ரபாது 

இந்ைிைாவில் உள்ைன. 

புைிகள் பாதுகாப்பு, ைிறன் ரமம்பாடு மற்றும் புைிகளுக்கான பைிற்சி ஆகிைவற்றில் 

உைவுகின்ற புைி எல்லைகலைக் சகாண்ட மற்ற 13 நாடுகளுக்கு கடன் சகாடுக்க இந்ைிை 

அரசு ைைாராக உள்ைது. 

ரமலும், விைங்குகைின் ரமாைலைக் குலறப்பைற்காக அலவ இருப்புக்களுக்கு சவைிரை 

இருப்பலைத் ைடுக்க நீர் மற்றும் ைீவனத் ைிட்டத்லைத் சைாடங்க மத்ைிை அலமச்சகம் 

அறிவித்துள்ைது. 

 


