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Athiyaman Team Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  : April 1st - 6th  Current Affairs.  

முக்கியமான நாட்கள் 

ஒடிசா தினம் - ஏப்ரல் 1 

• இது 1936 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 அன்று பகீார், வங்காளம், ஒடிசா ஆகிய 
மாகாணங்களிலிருந்து ஒரு தனி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டு 
அததாடு  மதராஸ் மாகாணத்தின் தகாராபுட் மற்றும் கஞ்ஜம் ஆகிய 
பகுதிகள் தசர்க்கப்பட்டு ஒடிசா மாநிலமாக உருவாக்கப் பட்டதத 
நிதனவு கூர்கின்றது. 

• 2010 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 9 அன்று, இந்தியப் பாராளுமன்றமானது 
ஒரிசாதவ ஒடிசா எனவும் ஒரியா மமாழிதய ஒடியா எனவும் மபயர் 
மாற்றம் மசய்தது. 

சர்வததசக் குழந்ததகளின் புத்தக தினம் – ஏப்ரல் 2  (International 

Children's Book Day ) 

• இது ஒரு சர்வததச அரசு சாரா அதமப்பான இதளயவர்களுக்கான 
புத்தகங்கள் குறித்த சர்வததச வாரியத்தினால் (International Board on Books 

for Young People - IBBY) அனுசரிக்கப்படும் ஒரு வருடாந்திர 
நிகழ்வாகும்.1967 ஆம் ஆண்டில் இத்தினம் ஏற்படுத்தப்பட்டது . 

• புத்தகங்கள் படிப்பது என்பது தற்தபாது மதறந்து வரும் பழக்கமாகி 
வரும் நிதலயில், சிறுவர்கதள புத்தகம் படிக்க தூண்டும் வதகயில் 
உலக சிறுவர் புத்தக தினமாக ஏப்ரல் 2ம் தததி கதடபிடிக்கப்பட்டு 
வருகிறது. 

• குழந்ததகளுக்கு என ஏராளமான சிறு கததகதள எழுதியுள்ளவரும், 

கவிஞருமான ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆன்டர்மசன்னின் பிறந்தநாதள 
உலக சிறுவர் புத்தக தினமாகக் மகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.  
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உலக மன இறுக்க தநாய் விழிப்புணர்வு தினம் – ஏப்ரல் 02 

• இத்தினமானது ஐக்கிய நாடுகள் அதமப்பினால் 
அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

• இது உடல் நலம் மதாடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் அதிகாரப் 
பூர்வமான 7 தினங்களில் ஒன்றாகும். 

• இது 2007 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் மபாதுச் சதபயினால் 
ததர்ந்மதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

• இது மன இறுக்கப் பிரச்சதன குறித்த விழிப்புணர்தவ 
அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்தககதள எடுப்பதத தநாக்கமாகக் 
மகாண்டுள்ளது. 

• இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “முதிர்வயது 
நிதலதயக் கவனித்தல்” (The Transition to Adulthood) என்பதாகும். 

• மன இறுக்க தநாயுடன் உள்ள மக்கதள அங்கீகரிப்பதற்காக “நீல நிற 
ஒளியிதன” ஏற்படுத்துவதற்காக உலகம் ஒன்றிதணகின்றது. 

உலக அறிவுத்திறன் குதறபாடு (ஆட்டிஸம்)’ விழிப்புணாா்வு தினம் 
- ஏப்ரல் 2 

ஏப்ரல் 2 உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் மற்றும் ஏப்ரல், 

ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு மாதமாக உலகம் முழுவதும் 
மகாண்டாடப்படுகிறது. 

 அறிவுத்திறன் குதறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்ததகதள எப்படிக் 
தகயாள தவண்டும், எந்த முதறயில் அனுசரித்து நடந்து மகாள்ள 
தவண்டும் என்பதத உணாா்த்தும் வதகயில் ஆண்டுததாறும் 
விழிப்புணாா்வு தினம் கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

The theme of World Autism Awareness Day 2020 is "The transition of adulthood" 

கண்ணிவவடி நடவடிக்தககளில் கண்ணிவவடி விழிப்புணர்வு 
மற்றும் உதவிக்கான சர்வததச நாள் - ஏப்ரல் 4 

• 2005 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகளின் மபாதுச் சதப இந்த நாதளக் 
கண்ணிமவடி விழிப்புணர்வு நாளாக கதடபிடிப்பதாக அறிவித்தது. 

• இது ஏப்ரல் 4, 2006 அன்று முதன்முதறயாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 
• 2014 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், சர்வததசச் சமூகத்தின் 

ஆயிரத்திற்கும் தமற்பட்ட அரசு மற்றும் அரசு சாராப் பிரதிநிதிகள் 
மாபுதடாவில் (மமாசாம்பிக்) ஒன்றுகூடி, “மாபுதடா + 15 
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பிரகடனம்” மூலம் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகத்தத கண்ணிமவடி 
இல்லாத ஒரு உலகாக மாற்ற தவண்டும் என்ற ஒரு இலக்தக 
நிர்ணயித்தனர்.  

      

அறிவியல் வசய்திகள் 

‘பாரா கிதளடர்’ மூலம் கிருமிநாசினி மருந்து வதளிப்பு 

• திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் அருதகயுள்ள கடந்தூர் 
கிராமத்ததச் தசர்ந்த ஞானப்பிரகாசம், சிறிய ரக பாரா கிதளடதர 
வடிதமத்துள்ளார். 

• கதரானா தவரஸ் பரவதலக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக, தமிழகத்தில் 
முதல்முதறயாக `பாரா கிதளடர்' மூலம் மபாள்ளாச்சி நகராட்சிப் 
பகுதியில் கிருமிநாசினி மருந்து மதளிக்கப்பட்டது. 

பிசிஜி வாக்தசன் கதரானா தவரசின் பாதிப்பு குதறக்கிறது 

• இந்தியாவில் காசதநாதயத் தடுப்பதற்காக லட்சக்கணக்கான 
குழந்ததகளுக்கு பிறந்தவுடன் மசலுத்தப்படும் ‘தி பாசிலஸ் 
கால்மமட்-குமயரின்’ என்ற பிசிஜி வாக்தசன் தீவிர கதரானா 
தவரஸுக்கு எதிராக ‘தகம் தசஞ்சர்’ என்று அமமரிக்க விஞ்ஞானிகள் 
கருதுகின்றனர்.  

• இந்தியாவில் பிசிஜி வாக்தசன்கதள குழந்ததகளுக்கு மசலுத்துவது 
என்பது ஒரு ததசியக் மகாள்தகயாகக் கதடபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

• உலகிதலதய அதிக காசதநாய் பாதிப்பு நாடாக இந்தியா இருந்த 
தபாது 1948-ல் பிசிஜி தநாய்த்தடுப்பு மபரிய அளவில் குழந்ததகளுக்கு 
அளிக்கப்படுவது அறிமுகம் மசய்யப்பட்டது. 

• இந்நிதலயில்தான் பிசிஜி வாக்தசன்கதள ததசியக் மகாள்தகயாக 
வடிவதமக்காத நாடுகளில் தகாவிட்-19 தீவிரத்தாக்கம் அதிகம் 
உள்ளது என  விஞ்ஞானிகள் மதரிவிக்கின்றனர். 

• பிசிஜி வாக்தசன் கதரானாதவ தீர்க்கிறது என்று மபாருளல்ல 
ஆனால் குழந்ததப் பருவத்தில் பிசிஜி வாக்தசன் 
மகாடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு இதன் தீவிரம் குதறவாக இருக்கிறது. 

கதரானா தவரஸ்: இந்தியாவில்  3 துதண வதகமாதிரிகள் 
சுழற்சி 
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• சார்ஸ்-சிஓவி-2 (SARS-CoV-2)வதகயின் 3 துதண வதகமாதிரி 
தவரஸ்களின் கலதவ இந்தியாவில் சுழற்சியில் இருப்பதாக இந்திய 
மருத்துவ ஆய்வுக் கழகம் (ஐசிஎம்ஆர்) மதரிவித்துள்ளது. 

• மனித கதரானா தவரஸ் 1960-ம் ஆண்டு முதன் முதலாக 
அதடயாளம் காணப்பட்டது. மனிதர்கதள மதாற்றும் கதரானா 
தவரஸ் 7 வதககளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. 

அதவயாவன: 

மபாதுவான மனித கதரானா தவரஸ்கள் :- 

1. 229E (ஆல்பா கதரானா தவரஸ் coronavirus) 

2. NL63 (ஆல்பா கரஓனா தவரஸ்) 
3. 3.OC43 (படீ்டா கதரானா தவரஸ் 

4. HKU1 (படீ்டா கதரானா தவரஸ்) 

பிற மனித கதரானா தவரஸ்கள் :- 

5.மிடில் ஈஸ்ட் மரஸ்பிதரட்டரி சிண்ட்தராம் என்று அதழக்கப்படும் 
மமர்ஸ் 

6.சிவியர் அக்யூட் மரஸ்பிதரட்டரி சிண்ட்தராம் என்று 
அதழக்கப்படும் சார்ஸ 

7.சார்ஸ் சிஓவி-2 என்று அதழக்கப்படும் தகாவிட்-19 

நியமனங்கள் 

தானியங்கி தராதபாக்கள் அறிமுகம் 

• மசன்தன அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமதனயில், மகாதரானா வார்டில் 
3 தானியங்கி தராபாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

• Propeller techno என்ற தனியார் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்த 3 

தராதபாக்களுக்கு Zafi, zafing bo, zafing medic என்ற மபயர் 
தவக்கப்பட்டுள்ளது.மருத்துவர்கள், மருத்துவ பணியாளர்கள், 

தநாயாளிகள் உள்ளிட்தடாருக்கு தததவயான உணவு குடிநீர் மருந்து 
மாத்திதரகதள எடுத்துச் மசல்லும்படி தராதபாக்கள் 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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காய்ச்சதலக் கண்டறிவதற்கு ‘டிதரான் 

• நாடு முழுவதும் கதரானா தநாய்த்மதாற்று (மகாதவட்-19) பரவி 
வரும் சூழலில் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்தடாதரக் 
கண்டறிவதற்கான ஆளில்லா சிறிய ரக விமானத்தத (டிதரான்) 
இந்தியத் மதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தத (ஐஐடி) தசாா்ந்த 
முன்னாள்  வடிவதமத்துள்ளனாா். 

இவர்வமக்டின் ஒட்டுண்ணி மருந்து 

• மவறும் நாற்பத்தி எட்டு மணி தநரத்தில் அணுக்களில் இருக்கும் 
COVID-19 தவரதஸ அழிக்கும் ஒரு ஆன்டி பாராசிட்டிக் மருந்தத 
சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட புதிய ஆய்வில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த 
மருந்தத பயன்படுத்தும் தபாது 24 மணி தநரத்தில் தவரஸின் 
எண்ணிக்தக குதறய மதாடங்கி விடுகிறது.  

• இவர்மமக்டின் என்ற ஒட்டுண்ணி எதிர்ப்பு மருந்து மகாதரானா 
தவரஸ் வளர்ச்சியதடயாமல் கட்டுப்படுத்தும் என 
அவுஸ்திதரலியாவில் உள்ள பல்கதலக்கழகமமான்றில் 
தமற்மகாள்ளப்பட்ட ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

• தமானாஷ் பதயாமமடிசன் டிஸ்கவரி இன்ஸ்டிடியூட் (Monash Biomedicine 

Discovery Institute) மற்றும் தி படீ்டர் தடாஹர்டி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 
இன்ஃமபக்ஷன் அன்டு இம்யூனிட்டியின் (The Peter Doherty Institute of 

Infection and Immunity) கூட்டு முயற்சி ஆகும். 
• ‘இவர்மமக்டின்’ (Ivarmectin) என்ற மருந்து அணுக்களில் COVID-19 

இனப்மபறுக்கம் மசய்து வளர்வதத தடுக்கிறது.உலமகங்கிலும் 
ஏற்மகனதவ கிதடக்கக்கூடிய ஒட்டுண்ணி எதிர்ப்பு மருந்து 48 மணி 
தநரத்திற்குள் உயிரணு கலாச்சாரங்களில் வளர்க்கப்பட்ட மகாதரானா 
தவரஸ் பரவதல அழிக்கக்கூடும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
கண்டறிந்துள்ளனர். 

• ‘இவர்மமக்டின்’ என்பது எச்ஐவி (HIV), இன்ஃப்ளூமயன்சா (Influenza) 

மற்றும் மடங்கு (Dengue) விற்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 
ஆன்டி பாராசிட்டிக் மருந்து.  

•  இது பற்றி தமானாஷ் பதயாமமடிசன் டிஸ்கவரி இன்ஸ்டிடியூதட 
தசர்ந்த டாக்டர்.தகயிலீ வாக்ஸ்டாஃப் கூறுதகயில்,”இந்த மருந்தத 
ஒரு முதற மகாடுத்த தபாது தவரஸின் மஜனிடிக் மமட்டீரியலான 
RNA தவ அடிதயாடு 48 மணி தநரத்தில் அழித்து விடுகிறது. தமலும் 
24 மணி தநரத்தில் RNA குதறக்கிறது.” 
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கரடியின் பித்த நீர் 

• தகாவிட் – 19 தவரஸ் மதாற்றிற்குச் சிகிச்தச அளிக்கப் 
பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளின் பட்டியதல சீன அரசு 
மவளியிட்டுள்ளது. 

• மகாதரானா தவரஸ் மதாற்றினால் தநாய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு 
கரடியின் பித்தநீதர மருந்தாக பயன்படுத்தி சிகிச்தச அளிக்க சீன 
அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

• சீனாவின் ததசிய சுகாதார ஆதணயம் மவளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், 

கரடியின் பித்த நீர், ஆட்டுக் மகாம்பு மற்றும் மூலிதககள் அடங்கிய 
தான் ரீ குயிங்” ' (Tan Re Qing) ஊசிதய பயன்படுத்த ஒப்புதல் 
வழங்கியுள்ளது.தான் ரீ குயிங்”  “என்ற மருந்து சிறப்பாகச் 
மசயலாற்றும் மருந்தாக அதடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 

• இந்தப் பாரம்பரிய மருந்தானது கரடியின் பித்த நீதரக் 
மகாண்டுள்ளது.கரடியின் பித்த நீரில் உள்ள உர்தசாடி ஆக்ஸிகாலிக் 
அமிலமானது (Ursodeoxycholic acid) தகாவிட் – 19 மதாற்தறச் சரி 
மசய்யும் ஒரு கூறாகும். 

• தமலும் இது உர்தசாடிதயால் (Ursodiol) என்றும் அதழக்கப்படுகின்றது. 

உயிரி அங்கி (Bio - Suit) 

• COVID-19 தநாதய எதிர்த்துப் பணிபுரியும் மருத்துவ நிபுணர்கதளப் 
பாதுகாப்பாக தவத்திருக்க பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு 
அதமப்பானது ஒரு உயிரி அங்கிதய உருவாக்கியுள்ளது. 

• இந்த அங்கியானது மசயற்தக இரத்தத்திற்கு ஏதுவாக 
இருக்கும்படியான உடல் அங்கிகளின் பாதுகாப்பிற்கு என்று சுகாதார 
மற்றும் குடும்ப நல அதமச்சகம் நிர்ணயித்த அளவுதகால்கதளப் 
பூர்த்தி மசய்கின்றது. 

• இந்தச் மசயற்தகயாக தயாரிக்கப்பட்ட இரத்தமானது, பாதிக்கப்பட்ட 
ஒரு தநாயாளிதய 48 மணி தநரம் வதர அவசரச் சிகிச்தச 
நிதலயில் உயிதராடு தவத்திருக்க உதவும். 

• மசயற்தக இரத்தம் மபர்ஃப்ளூதரா கார்பன்களிலிருந்து (Perfluorocarbons) 

தயாரிக்கப்படுகிறது. 
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வமாதபல் வசயலி 

 

வகாதவட் வலாதகட்டர் 

கதரானா காரணமாக இல்லத் தனிதமயில் இருப்பவர்கதள 
கண்காணிக்க ‘மகாதவட் மலாதகட்டர்’ என்னும் மசயலிதய தகாவா 
மாநில அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.    

‘ஆதராக்யதசது’  வசயலி 

• மத்திய அரசு சார்பில் ஆதராக்யதசது எனும் மமாதபல் மசயலி 
மவளியிடப்பட்டுள்ளது. அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவன 
கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் புதிய மசயலி மகாண்டு 
மகாதரானா தவரஸ் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயத்தத டிராக் மசய்ய 
முடியும். 

• இந்த மசயலி ப்ளூடூத் மற்றும் ஜி.பி.எஸ். மூலம் உருவாக்கப்பட்ட 
சமூக வதரபடம் மகாண்டு மகாதரானா பாதிப்பு உறுதி 
மசய்யப்பட்டவருடன் மக்கள் மதாடர்பு மகாள்கிறார்களா என்பதத 
கண்டறியும்.  

• இன்ஸ்டால் மசய்யப்பட்டதும் இந்த மசயலி ஏற்கனதவ 
ஆதராக்யதசது இன்ஸ்டால் மசய்யப்பட்டுள்ள சாதனங்கதள 
கண்டறியும். பின் இன்ஸ்டால் மசய்யப்பட்ட சாதனங்கதள 
பயன்படுத்துதவாரில் எவதரனும் மகாதரானா மதாற்று உறுதி 
மசய்யப்பட்டவரா என்பதத கண்டறிந்து பயனரின் அபாய அளதவ 
கணக்கிடும்.  

• இந்த மசயலிதய மகாண்டு மக்கள் மகாதரானா மதாற்று பரவாமல் 
இருக்க தமற்மகாள்ள தவண்டிய முன்மனச்சரிக்தக 
நடவடிக்தககதள பின்பற்ற தவக்க முடியும் என மத்திய அரசு 
மதரிவித்துள்ளது. பின் பயனர் தனிதமப்படுத்தப்பட தவண்டுமா 
என்பது தபான்ற விவரங்கதளயும் இந்த மசயலி வழங்குகிறது. 

‘’Stranded in India” இதணயதளம் 

• சர்வததச சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு உதவுவதற்காக இந்திய அரசின் 
மத்திய சுற்றுலா அதமச்சகம் 2020 மார்ச் 31 ஆம் தததி ‘Stranded in 

India’  (இந்தியாவில் தவிப்தபார்)என்ற இதணயதளத்ததத் 
மதாடங்கியது. 
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• இந்தத் தளமானது தகாவிட் – 19 மதாற்று தநாயின் அச்சுறுத்தல் 
மற்றும் முடக்க நிதல காரணமாக தங்கள் தாயகத்தில் இருந்து 
மவகு தூரம் வதரயில் நம்நாட்டிற்குப் பயணித்து வந்துள்ள 
மவளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளுக்குத் தகவல் அளிப்பதத 
தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

விதளயாட்டு வசய்திகள்  

 

விம்பிள்டன் தபாட்டி  

• விம்பிள்டன் தபாட்டி இந்த ஆண்டு வரும் ஜூன் 29 முதல் - ஜூதல 
12-ஆம் தததி வதர லண்டனில் நடத்தப்பட இருந்தது. 

•  கதரானா தநாய்த் மதாற்று சூழல் காரணமாக, கிராண்ட்ஸ்லாம் 
தபாட்டிகளில் ஒன்றான விம்பிள்டன் மடன்னிஸ் இந்த ஆண்டு ரத்து 
மசய்யப்பட்டுள்ளது. 2-ஆம் உலகப் தபாாா் காலகட்டத்துக்குப் பிறகு 
விம்பிள்டன் தபாட்டி ரத்து மசய்யப்படுவது இது முதல் முதற. 

•  விம்பிள்டன் தபாட்டியானது முதல் முதறயாக கடந்த 1915 முதல் 
1918 வதர முதல் உலகப் தபாாா் காரணமாக ரத்து 
மசய்யப்பட்டிருந்தது. 

•  134-வது விம்பிள்டன் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகள் 28 ஜூன் முதல் 11 

ஜூதல 2021 வதர நதடமபறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியஒலிம்பிக் சங்கம் அறிவுறுத்தல் 

• 2020-ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் தபாட்டித் மதாடர், ஜப்பான் ததலநகர் 
தடாக்கிதயாவில், ஜுதல 24- ம் தததி மதாடங்கி ஆகஸ்ட் 9 வதர 
நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. 

• கதரானா பாதிப்பு காரணமாக 2020 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் 
ஓராண்டுக்கு (2021) ஒத்திதவக்கப்பட்டது. இந்நிதலயில் 
அப்தபாட்டிகள் 2021 ஜூதல 23 முதல் ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தததி வதர 
நதடமபறும் என சாா்வததச ஒலிம்பிக் கவுன்சில் திங்கள்கிழதம 
அறிவித்துள்ளது. 

• இதததபால் 2020 ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தததி மதாடங்க இருந்த 
பாராலிம்பிக் தபாட்டி 2021 ஆகஸ்ட் 24 முதல் மசப்டம்பர் 5 ஆம் தததி 
வதர நதடமபறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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உலக வசய்திகள் 

பிரிட்டன் அரியதண 

• பிரிட்டன் அரியதணக்கான வாரிசுகள் பட்டியலில் 6-ஆவது இடத்தில் 
உள்ள இளவரசாா் ஹாரியும் அவரது மதனவி இளவரசி தமகன் 
மாாா்க்கலும்  அதிகாரப்பூாா்வமாக 2020 மார்ச் 31-அன்று விலகினாா். 

• சாதாரண குடிமக்களாக தங்களது வாழ்க்தகதயத் மதாடரவிருப்பதாக 
அவாா்கள் மதரிவித்தனாா். 

• பிரிட்டனில் அதிாா்ச்சி அதலதய ஏற்படுத்திய இந்த அறிவிப்தபத் 
மதாடாா்ந்து, ஹாரியுடன் அரசி எலிசமபத்தும் பிற அரச 
குடும்பத்தினரும் தபச்சுவாாா்த்தத நடத்தினாா்.அததனத் மதாடாா்ந்து 
தமற்மகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில், அரச குடும்பத்திலிருந்து ஹாரியும் 
தமகனும் படிப்படியாக விலகுவதற்கு 12 மாத கால அவகாசம் 
அளிக்கப்பட்டது. 

• தமலும், ஹாரி விரும்பினால் அரச குடும்பப் மபாறுப்தப அடுத்த 
ஆண்டு மாாா்ச் மாதத்துக்குள் அவாா் மீண்டும் மபறலாம் என்ற 
வாய்ப்பும் அந்த ஒப்பந்தத்தில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கதரானா தவரஸால் ஒருவர் கூட பாதிக்காத நாடுகள் 

1.வடமகாரியாவில் இதுவதர கதரானா மதாற்று ஏற்படவில்தல. 

2.ஏமன் 

தமற்காசிய நாடுகளில் ஒன்றான ஏமன், தபார்களால் கடுதமயாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட நாடு. மதாடர்ச்சியான தபார் சூழல், இங்குள்ள 
மபாருளாதாரத்தததய சிததத்துள்ளது. எனினும் அங்கு கதரானா 
மதாற்று ஏற்படவில்தல என்பது நிம்மதிதய அளிக்கும் தகவலாக 
இருக்கிறது.  

3.தீவு நாடுகள் 

மத்திய ஆசிய நாடான துர்க்மமனிஸ்தான் (Turkmenistan), சிறிய 
பசிஃபிக் தீவு நாடுகளான சாலமன் தீவுகள் மற்றும் வனுவாடு ஆகிய 
பகுதிகளிலும் கதரானா மதாற்று இதுவதர ஏற்படவில்தல. 

4.ஆப்பிரிக்க நாடுகள் 
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ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்குக் கடற்கதர நாடுகளில் ஒன்றான 
காமதராஸ்-ல் (The Comoros) கதரானா உறுதி மசய்யப்படவில்தல. 
கூட்டமான எரிமதலத் தீவுகள் இந்த நாட்டில் அடக்கம். 

சா தடாம் பிரின்சிபி (Sao Tome and Principe) ஆப்பிரிக்கத் தீவு நாடுகளில் 
ஒன்று. காபிகளுக்குப் மபயர்தபான இந்த நாட்டில், கதரானா தநாய் 
இதுவதர பதிவு மசய்யப்படவில்தல. 

மத்திய கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான மதற்கு சூடானிலும் கதரானா 
இல்தல. மதன் ஆப்பிரிக்க நாடான மலமசாததாவிலும் (Lesotho) 

பாதிப்பு இல்தல என்தற ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கதலக்கழகத் 
தரவுகள் மதரிவிக்கின்றன. 

 

விருதுகள் 

விடுததலச் சிறுத்ததகள் கட்சியின் விருதுகள் அறிவிப்பு 

• விடுததலச் சிறுத்ததகள் கட்சியின் 2020-ஆம் ஆண்டுக்கான 
விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

• பல்தவறு துதறகளில் சிறந்த பங்களிப்தப ஆற்றிவரும் 
சான்தறாாா்கதளத் ததாா்வு மசய்து அம்தபத்காா் சுடாா் உள்ளிட்ட 6 

விருதுகதள விடுததலச் சிறுத்ததகள் கட்சி ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 
வழங்கி வருகிறது. 

• அம்தபத்கர் சுடர், மபரியார் ஒளி, காமராஜர் கதிர், அதயாத்திதாசர் 
ஆதவன், காயிதத மில்லத் பிதற, மசம்மமாழி ஞாயிறு ஆகிய ஆறு 
விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.அந்த வதகயில், 2020-ஆம் 
ஆண்டுக்கு இந்த விருதுகளுக்கான சான்தறாாா்கள் ததாா்வு 
மசய்யப்பட்டுள்ளனாா். 

விருது மபற்றவர்கள் 

• சாதி ஒழிப்பு என்னும் கருத்தியதல ஏற்று மசயல்பட்டு வரும் 
ஆளுதமகதள அங்கீகரித்து ஊக்குவிப்பதற்காக வழங்கப்படும் 
‘அம்தபத்காா் சுடாா்’ விருது ததசிய அளவில் புகழ்மபற்றுள்ள 
எழுத்தாளாா் காஞ்சா அய்லய்யாவுக்கு 2020-ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட 
உள்ளது. 
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• ஆந்திர மாநிலத்ததச் தசாா்ந்த இவாா், மபௌத்தம் குறித்து ஆய்வு 
மசய்து பி.எச்டி. பட்டம் மபற்றவாா். கல்வித்துதற சாாா்ந்த பல்தவறு 
மபாறுப்புகதள வகித்தவாா். 15-க்கும் தமற்பட்ட ஆங்கில நூல்கதள 
எழுதியவாா். மகாத்மா தஜாதிராவ் ஃபுதல விருததப் மபற்றவாா். 

• ‘மபரியாாா் ஒளி’ விருதுக்கு தமிழக மக்கள் ஒற்றுதம தமதட 
ஒருங்கிதணப்பாளாா் தபராசிரியாா் அருணனும், ‘காமராசாா் கதிாா்’ 
விருதுக்கு தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி ததலவாா் தக.எஸ்.அழகிரியும் 
ததாா்வு மசய்யப்பட்டுள்ளனாா். 

• ‘மசம்மமாழி ஞாயிறு’ விருதுக்கு சிந்துமவளி ஆய்வாளாா் 
மர.பாலகிருஷ்ணன் (ஐஏஎஸ்), 

• ‘அதயாத்திதாசாா் ஆதவன்’ விருதுக்கு அம்தபத்காா் மக்கள் இயக்க 
நிறுவனாா் மதறந்த தவ.பாலசுந்தரம், ‘காயிதத மில்லத் பிதற’ 
விருதுக்கு நீலப் புலிகள் இயக்க நிறுவனாா் மதறந்த டி.எம்.உமாா் 
பாரூக் ஆகிதயாாா் ததாா்வு மசய்யப்பட்டுள்ளனாா். 

• இந்த விருதுகள் அதனத்தும் தலா ரூ. 50 ஆயிரம் மராக்கப் 
பரிதசயும், மபாற்கிழி மற்றும் பாராட்டு பட்டயத்ததயும் மகாண்டதவ 
என அறிவிப்பில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

வபாருளாதார வசய்திகள் 

 

PM Cares நிதி குறித்த அவசரச் சட்டம் 

• பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு (PM CARES FUND) வழங்கப்படும் 
நன்மகாதடக்கு வருமான வரி சட்டம் 80ஜி பிரிவின் கீழ் 100 சதவதீ 
வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இந்த அவசரச் சட்டமானது தநரடி வரி மற்றும் மதறமுக வரிதயத் 
தாக்கல் மசய்வதற்கான கால வரம்தப 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 

ஆம் தததி வதர நீட்டித்துள்ளது. 

வழிவதகக்கான முன்பணம் 

• மத்திய வங்கியிடம் இருந்து அரசாங்கம் மபறும் குறுகிய காலக் 
கடனுக்கான வரம்தப இந்திய ரிசர்வ் வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. 

• “வழி வதகக்கான முன்பணம்” என்று அறியப்படும் கடன் 
வசதிக்கான வரம்பானது 2020 – 21 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் 
ரூ.1.2 இலட்சம் தகாடி என்ற அளவில் உயர்த்தப்பட்டது. 
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• கதரானா தவரஸ் மதாற்றிற்கு எதிரான தபாராட்டத்தில் அரசின் 
மசலவினம் அதிகரிக்கும் என்பததக் கருத்தில் மகாண்டு இந்த வரம்பு 
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இந்த நிதியின் கிதடக்கும் தன்தமயானது அரசின் நீண்ட காலச் 
சந்ததக் கடன்கதள மீறிய அளவில் குறுகிய காலச் மசலவினத்தத 
தமற்மகாள்ள மத்திய அரசிற்கு வாய்ப்பிதன ஏற்படுத்திக் 
மகாடுக்கும். 

ததசிய வசய்திகள் 

 

இந்தியத் தண்டதனச் சட்டத்தத வசயல்படுத்துதல் 

• உயிருக்கு ஆபத்தத விதளவிக்கும் எந்தமவாரு தநாதயப் பரப்பும் 
எவ்விதமான நடவடிக்தகயிலும் தீவிரமாக ஈடுபடும் நபர்களுக்கு 
(malignantly) எதிராக இந்தியத் தண்டதனச் சட்டத்தின் (IPC – Indian Penal 

Code) பிரிவு 269 மற்றும் பிரிவு 270 ஆனது மசயல்படுத்தப்படுகின்றது. 
• பிரிவு 269 ஆனது 6 மாத சிதறத் தண்டதன அல்லது அபராதம் 

விதிக்க வழிவதக மசய்கின்றது. பிரிவு 270 ஆனது 2 ஆண்டுகள் 
சிதறத் தண்டதன அல்லது அபராதம் விதிக்க வழிவதக 
மசய்கின்றது. 

• பிரிவு 270ல் “தகடு விதளவிக்கின்ற“ என்ற மசாற்மறாடரானது 
குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் தநாதயப் பரப்ப தவண்டும் என்ற 
எண்ணத்துடதனதயச்  மசயல்பட்டார் என்பததக் குறிக்கின்றது. 

கதரானா  

• கதரானா தவரஸ் மதாற்தற தமயமாகக் மகாண்டு கதரானா என்கிற 
சுயாதீன படமமான்தற எடுத்துள்ளார் கனடாதவச் தசர்ந்த 
மமாஸ்தஃபா தகஷ்வரி. 
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திட்டங்கள் 

 

நிறுவனங்கள் புதிய வதாடக்கத் திட்டம் 

• மத்தியப் மபரு நிறுவனங்கள் துதற அதமச்சகமானது “நிறுவனங்கள் 
புதிய மதாடக்கத் திட்டம், 2020” என்ற ஒரு திட்டத்தத 
அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. 

• இது “வதரயறுக்கப்பட்ட மபாறுப்புதடதமப் பங்களிப்புத் திட்டம், 

2020”  (LLP - Limited Liability Partnerships) என்ற திட்டத்ததப் புதுப்பித்துள்ளது. 
• இது தகாவிட் – 19 மதாற்றின் காரணமாகச் சட்டத்தின் படி 

மசயல்படும் நிறுவனங்கள் மற்றும் LLP ஆகியவற்றிற்கு நிவாரணம் 
அளிப்பதத தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

• மகாவிட் 19 பரவதலத் மதாடர்ந்து, சட்டத்தத மதிக்கும் 
நிறுவனங்களுக்கும், வதரயறுக்கப்பட்ட மபாறுப்பு கூட்டுத் 
மதாழில்களுக்கும் நிவாரணம் அளிக்க இந்திய அரசு எடுத்து வரும் 
முயற்சிகளின் மதாடர்ச்சியாக,  'நிறுவனங்கள் புதிய மதாடக்கம் 
திட்டம், 2020'ஐ அறிமுகப்படுத்தி ஏற்கனதவ உள்ள 
'வதரயறுக்கப்பட்ட மபாறுப்பு கூட்டுத் மதாழில் தீர்வு திட்டம், 2020'ஐ 
திருத்தி, நிறுவனங்கள் மற்றும் வதரயறுக்கப்பட்ட மபாறுப்பு கூட்டுத் 
மதாழில்களுக்கு முன்மனப்தபாதும் இல்லாத வதகயிலான ஒரு 
வாய்ப்தப மபருநிறுவன விவகாரங்கள் அதமச்சகம் அளித்துள்ளது. . 

• மகாவிட் 19ஆல் ஏற்பட்டுள்ள முன்மனப்தபாதும் இல்லாத மபாது 
சுகாதார நிதலதமயினால், நிறுவனங்களின் கணக்குத் தாக்கல் 
சுதமயிதனக் குதறக்கவும், தாக்கல்கதள எளிதாக்கவும் 
‘நிறுவனங்கள் புதிய மதாடக்கம்’ திட்டமும், வதரயறுக்கப்பட்ட 
மபாறுப்பு கூட்டுத் மதாழில் தீர்வு திட்டமும் உதவும். 

• இந்த திட்டங்களின் காலவதரயான ஏப்ரல் 1, 2020 மதாடங்கி 30 

மசப்டம்பர் 2020 வதர, நிறுவனங்கள் அல்லது வதரயறுக்கப்பட்ட 
மபாறுப்பு கூட்டுத் மதாழில்கள், நிறுவனங்களின் பதிவாளரிடம் 
மசய்யும் தாமதமான தாக்கல்களுக்கான கூடுதல் தாக்கல் மதாதக 
ஒரு முதற தள்ளுபடி மசய்யப்படுவதத இந்த இரு திட்டங்களில் 
சிறப்பம்சமாகும். 

பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் தயாஜனா 

• கதரானா தவரஸ் மதாற்றிற்கு எதிரான நடவடிக்தககளின் தபாது 
ஏதழ மக்களுக்கு உதவுவதற்காக பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் 
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தயாஜனா என்ற திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.70 தகாடி மதிப்புள்ள நிவாரணத் 
மதாதகத் திட்டத்தத மத்திய நிதி மற்றும் மபரு நிறுவனங்கள் 
துதற அதமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

• இது அரசு மருத்துவ மதனகள் மற்றும் சுகாதார நல தமயங்களில் 
தகாவிட் – 19 மதாற்று எதிர்ப்பு நடவடிக்தககளில் பணியாற்றும் 
சுகாதார நலப் பணியாளர்களுக்கான காப்படீ்டுத் திட்டம் ஆகும். 

• துப்புரவுத் மதாழிலாளர்கள், மருத்துவ அதறப் பணியாளர்கள், 

மசவிலியர்கள், ஆஷா திட்டப்  பணியாளர்கள், மருத்துவப் 
பணியாளர்கள், மதாழில்நுட்ப பணியாளர்கள், மருத்துவர்கள், மதாழில் 
நிபுணத்துவ மருத்துவர்கள் மற்றும் பிற சுகாதாரப் பணியாளர்கள் 
ஆகிதயார் இந்த சிறப்புக் காப்படீ்டுத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடங்குவர். 

• தகாவிட் – 19 மதாற்று தநாய்க்குச் சிகிச்தசயளிக்கும் எந்தமவாரு 
மருத்துவப் பணியாளரும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாக தநரிட்டால், 

அவர்களுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.50 இலட்சம் நிவாரணத் மதாதக 
வழங்கப்படும். 

பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி 

• விவசாயிகளுக்கு வருமான ஆதரவு தரும் திட்டமான பிரதான் 
மந்திரி சம்மான் நிதியானது 2019 ஆம் ஆண்டு இதடக்கால 
பட்மஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

• இந்தத் திட்டமானது பாதகமான வானிதல மற்றும் குதறவான 
விதலகள் வழங்கப்படுவதால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளிதடதய 
நிலவும் அதமதியின்தமக்கு தீர்வு காண்பததக் குறிக்தகாளாகக் 
மகாண்டுள்ளது. 

• இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அரசானது விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுததாறும் 
6000 ரூபாதய வழங்கும். 

• விவசாயிகள் 2020 – 21 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர வருமான 
நிதியுதவியான ரூ.6,000 என்ற மதாதகயிலிருந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் 
முதல் தவதணயாக ரூ.2000 ஐப் மபற இருக்கின்றனர். 

• 8.7 தகாடி விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் ரூ.2000 நிதித் 
மதாதகயானது பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி என்ற 
திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப் படுகின்றது. 

எதிர் சுழற்சி மூலதன இதடயகம் (CCyB)  

• CCyB (countercyclical capital buffers) ஆனது மபாருளாதாரத்தில் அதிகரித்து 
வரும் சுழற்சித் மதாடர் அபாயங்களினால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு 
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எதிராக வங்கித் துதறதயப் பாதுகாப்பதத தநாக்கமாகக் 
மகாண்டுள்ளது.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது எதிர் சுழற்சி மூலதன 
இதடயகத்தின் மசயல்படுத்துததல ஒத்தி தவத்துள்ளது. 

• இந்த விதியானது முதன்முதறயாக தபசல் – III என்ற 
விதிமுதறகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

• தபசல் – III என்பது உலமகங்கிலும் உள்ள மத்திய வங்கிகளினால் 
ஒப்புக் மகாள்ளப்பட்ட ஒரு தன்னார்வ நடவடிக்தககளின் 
மதாகுப்பாகும். 

• இந்த நடவடிக்தககள் 2007 – 09 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இதடப்பட்ட 
காலக் கட்டத்தில் நிகழ்ந்த நிதியியல் மநருக்கடிகளுக்கு எதிர்விதன 
ஆற்றும் விதமாக வங்கித் துதற ஒழுங்குமுதற குறித்த சர்வததச 
வங்கித்  தீர்வுகள் அதமப்பின் “தபசல் குழுவினால்” ஏற்படுத்தப் 
பட்டது. இது வங்கிகளின் ஒழுங்குமுதறதய வலுப்படுத்துவததயும் 
நிதியியல் அதமப்பிற்குள் இருக்கும் பிரச்சிதனகதள எதிர்த்துப் 
தபாராடுவததயும் தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

எதிர் சுழற்சி மூலதன இதடயகத்தத மசயல்படுத்துதல் 

பிப்ரவரி 5, 2015 அன்று மவளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதலின் 
அடிப்பதடயில் ரிசர்வ் வங்கியால் எதிர்-சுழற்சி மூலதன இதடயக 
(சிசிபி) கட்டதமப்தப அதமத்தது, அதில் சிசிபி சூழ்நிதலகள் 
எப்தபாது தவண்டுமானாலும் மசயல்படுத்தப்படும் என்றும், முடிவு 
மபாதுவாக இருக்கும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. முன்தப 
அறிவிக்கப்பட தவண்டும். இந்த கட்டதமப்பானது கடன்-க்கு-ஜி.டி.பி 
இதடமவளிதய முக்கிய குறிகாட்டியாகக் கருதுகிறது, இது மற்ற 
துதண குறிகாட்டிகளுடன் இதணந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. CCyB 

குறிகாட்டிகளின் மறுஆய்வு மற்றும் அனுபவ பகுப்பாய்வின் 
அடிப்பதடயில், ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது அதற்கு முந்ததய 
காலத்திற்கு CCyB-ஐ மசயல்படுத்துவது அவசியமில்தல என்று 
முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

நாடு முடக்கத்தின் தபாது சிறப்புப் வபாருளாதார மண்டலம் 

• SEZகள் மத்திய வர்த்தக மற்றும் மதாழில்துதற அதமச்சகத்தின் கீழ் 
மசயல்படுகின்றது. 

• சிறப்புப் மபாருளாதார மண்டலங்கள் சட்டம், 2005ன் கீழ் SEZகதளச் 
மசயல்படுத்த மாநிலங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 
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• இந்தச் சட்டமானது ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பில் மாநில அரசுகளின் 
பங்தக வதரயதற மசய்கின்றது. 

• நாடு முடக்கத்தின் தபாது நாட்டில் உள்ள ஏறத்தாழ 280 சிறப்புப் 
மபாருளாதார மண்டலங்கள் (SEZ – Special Economic Zone) மருந்துகள், 

மருந்து சாதனங்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் 
ஆகியவற்தறத் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. 

• இந்தச் சிறப்புப் மபாருளாதார மண்டலங்கள் நாட்டின் மமாத்த 
ஏற்றுமதியில் 18%  என்ற அளவிற்குப் பங்களிக்கின்றன.  

• 2019-20 ஆம் ஆண்டில் SEZன் ஏற்றுமதியானது அதிகரித்து, 110 

பில்லியன் அமமரிக்க டாலதர எட்டியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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