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தேசிய சசய்திகள்
இந்தியாவின் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களில் சென்னன ஐஐடி-க்கு முதலிடம்
சுருக்கம்:
❖ இந்தியாவில் உள்ள பல்வவறு கல்லூரிகள் மற்றும்
பல்கனைக்கழகங்களின்
கல்வித்
தரத்னத
ஆய்வுசெய்து, மத்திய மனிதவள வமம்பாட்டுத் துனற
ொர்பில், ஆண்டுவதாறும் தரவரினெப் பட்டியல்
சவளியிடப்பட்டுவருகிறது. அந்த வனகயில், 2020ஆம்
ஆண்டிற்கான வதசிய தரவரினெப் பட்டியனை
அத்துனறயின் அனமச்ெர் ரவமஷ் சபாக்ரியால் இன்று
சவளியிட்டார்.
❖ இந்திய அளவில் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களில் சென்னன ஐஐடி முதலிடத்னதப்
பிடித்துள்ளது
❖ சிறந்த பல்கனைக்கழகம், கல்லூரி, சபாறியியல் கல்வி நிறுவனம், வமைாண்னம படிப்பு
நிறுவனம், மருந்தியல் கல்வி நிறுவனம், மருத்துவக் கல்வி நிறுவனம், கட்டடக் கனை
கல்வி நிறுவனம், ெட்டம் ஆகிய ஒன்பது துனறகளின் கீழ் தனித்தனிவய பட்டியல்
சவளியிடப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ ஒட்டுசமாத்த தரவரினெப் பட்டியலில் சென்னன இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம்
(ஐஐடி) முதலிடத்னதயும், சபங்களூர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ெயின்ஸ் நிறுவனம்
2ஆம் இடத்னதயும், சடல்லி ஐஐடி 3ஆம் இடத்னதயும் பிடித்துள்ளன.
❖ வகாயம்புத்தூரில் உள்ள அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் 13ஆம் இடத்னதப்
சபற்றுள்ளது.2019ஆம் ஆண்டு இப்பட்டியலில் 14ஆம் இடம்பிடித்த அண்ணா
பல்கனைக்கழகம், இந்தாண்டு ஆறு இடங்கள் பின்வனாக்கி 20ஆவது இடத்திற்குச்
சென்றுள்ளது.
❖ பாரதியார் பல்கனைக்கழகம் 21ஆம் இடத்னதத் தக்கனவத்துள்ளது. சென்றாண்டில்
33ஆம் இடத்திலிருந்த சென்னன பல்கனைக்கழகம், தற்வபாது 41ஆம் இடத்னதப்
பிடித்துள்ளது.
❖ சிறந்த பல்கனைக்கழகங்களில் சபங்களுர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ெயின்ஸ்
முதலிடத்னதயும், சடல்லி ஜவஹர்ைால் வேரு பல்கனைக்கழகம் 2ஆம் இடத்னதயும்
பிடித்துள்ளன.
❖ தமிழ்ோட்டின் அமிர்த விஷ்வ வித்யாபீடம் 4ஆம் இடத்னதப் சபற்றுள்ளது. கடந்தாண்டு
6ஆம் இடத்திலிருந்த அண்ணா பல்கனைக்கழகம், இந்தாண்டு 12ஆம் இடத்திற்கு
தள்ளப்பட்டுள்ளது.
❖ பாரதியார் பல்கனைக்கழகம் 13ஆம் இடத்திலும், சென்னன பல்கனைக்கழகம் 22ஆம்
இடத்திலும் உள்ளன.சிறந்த கல்லூரிகள் தரவரினெ பட்டியலில், சென்னன மாநிைக்
கல்லூரி 4ஆம் இடத்னதயும், ைவயாைா கல்லூரி 5ஆம் இடத்னதயும் பிடித்துள்ளன.
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❖ ோட்டின் சிறந்த சபாறியியல் கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியலில் சென்னன ஐஐடி
முதலிடம் பிடித்துள்ளது. அண்ணா பல்கனைக்கழகம் 14ஆம் இடத்னதயும், வவலூர் வி.ஐ.டி.
பல்கனைக்கழகம் 15ஆம் இடத்னதயும் பிடித்துள்ளன.
❖ கட்டடக் கனையில் இந்தியாவிலுள்ள 20 கல்வி நிறுவனங்களில், திருச்சி தியாகராஜா
சபாறியியல் கல்லூரி 18ஆம் இடத்னதயும், அண்ணா பல்கனைக்கழகம் 19ஆம்
இடத்னதயும் பிடித்துள்ளன.
❖ மருத்துவப் படிப்பில் முதலிடத்னத சடல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனனயும், வவலூர்
கிறிஸ்துவக் கல்லூரி 3ஆம் இடத்னதயும், வகாயம்புத்தூர் அமிர்த விஷ்வ வித்யாபீடம்
7ஆம் இடத்னதயும், சென்னன மருத்துவக் கல்லூரி 12ஆம் இடத்னதயும், அண்ணாமனை
மருத்துவக் கல்லூரி 35ஆம் இடத்னதயும் சபற்றுள்ளன.
SFDR ஏவுகனண - இந்தியா சவற்றிகரமாக வொதனன செய்தது
சுருக்கம்:
❖ SFDR-அடிப்பனடயிைான
உந்துவினெயானது
சூப்பர்வொனிக் வவகத்தில் மிக நீண்ட தூரத்தில் வான்வழி
அச்சுறுத்தல்கனள
இனடமறிக்க
ஏவுகனணனய
செயல்படுத்துகிறது,
பாதுகாப்பு
ஆராய்ச்சி
மற்றும்
வமம்பாட்டு அனமப்பு (DRDO)
❖ இந்தியா சவற்றிகரமாக வொலிட் ஃப்யூயல் டக்டட் ராம்சஜட்
(SFDR) பூஸ்டர், ஏவுகனண அனமப்பில் வொதனன
செய்தது. இங்குள்ள ஒடிொ கடற்கனரயில் ெந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கினணந்த வொதனன
வரம்பு (ITR).
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ SFDR-அடிப்பனடயிைான உந்துவினெயானது சூப்பர்வொனிக் வவகத்தில் மிக நீண்ட
தூரத்தில் வான்வழி அச்சுறுத்தல்கனள இனடமறிக்க ஏவுகனணக்கு உதவுகிறது,
❖ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு அனமப்பு (DRDO)வொதனனயானது சிக்கைான
ஏவுகனண அனமப்பில் ஈடுபட்டுள்ள அனனத்து முக்கிய கூறுகளின் ேம்பகமான
செயல்பாட்னட நிரூபித்தது மற்றும் அனனத்து பணி வோக்கங்கனளயும் பூர்த்தி செய்தது.
❖ ITR ஆல் பயன்படுத்தப்பட்ட சடலிசமட்ரி, வரடார் மற்றும் எைக்ட்வரா ஆப்டிகல் டிராக்கிங்
சிஸ்டம்ஸ் வபான்ற பை கருவிகள் மூைம் எடுக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து கணினியின்
செயல்திறன் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
❖ பாதுகாப்பு அனமச்ெர் ராஜ்ோத் சிங், SFDR இன் சவற்றிகரமான வொதனனக்காக DRDOக்கு வாழ்த்து சதரிவித்தார்.
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தமிழ் பல்கனழக்கழகம் - சிங்கப்பூர் தமிழ் மரபுனடனமக் கழகம் ஒப்பந்தம்
சுருக்கம்:
❖ தமிழக
அரசின்
நிதி
ேல்னகயில்
தமிழ்ப்பல்
கனைக்கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்ப்பண்பாட்டு
னமயத்துடன் சிங்கப்பூர் தமிழ் வரைாற்று மரபுனடக்
கழகம் தர வகுப்புகள் ேடத்து வதற்குரிய புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
❖ சிங்கப்பூரின் தமிழ் வரைாற்று மரபுனட னமக் கழகம்
கடந்த சிை ஆண்டுகளாகத் தமிழர் வரைாற்னறயும்
மரபுகனளயும் சதன்கிழக்காசியா விற்கு, குறிப்பாகச் சிங்கப்பூர், மவைசிய ோடு களுக்குக்
சகாண்டு செல்லும் வண்ணம் நிகழ்ச்சி கனளயும் பயிற்சிப் பட்டனறகனளயும் ேடத்தி
வருகின்றது.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ இராவெந்திர வொழன் அரியனண ஏறிய ஆயிரமாவது ஆண்டு விழா, இராவெந்திர வொழன்
திருவுருவப் பட அறிமுக விழா ஆகியனவ குறிப்பிடத் தக்கனவயாகும்.
❖ இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் சபாழுது தமிழ்ப்பல்கனைக்கழக துனணவவந்தர் வபரா
சிரியர் வி.திருவள்ளுவன் கூறுனகயில், ‘‘சிங்கப்பூர், மவைசியா வபான்ற சதன்கிழக்கா சிய
ோடுகளில் தமிழ் இனெ மற்றும் தமிழர் கனை கனளயும் கற்பிக்கும் வதனவகனள அறிந்து,
அவற்னற நினறவவற்றும் வண்ணமாக தஞ்ொவூர் தமிழ்ப் பல்கனைக்கழக தமிழ்ப்
பண்பாட்டு னமயத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்னதச் செய்துள்ளது.
❖ இவ்சவாப்பந்ததின் மூைம் தமிழ்ப்பண் பாட்டு னமயத்தின் வாயிைாக ேடத்தப்சபறும் குர
லினெ, கருவியினெ, ோட்டுப்புறக்கனைகள், சிைம் பாட்டம் ஆகிய பாடப்பிரிவுகள் தமிழ்
வரைாற்று மரபுனடக்கழகத்தின் வாயிைாக ேடத்தப்சபற்று தமிழ்ப்பல்கனைக்கழகம் வழி
வதர்வுகள் ேடத்த வும் ொன்றிதழ் வழங்கவும் வழங்க வனக செய்யப் படும்’’ எனத்
சதரிவித்தார்.
❖ தமிழ்ப் பல்கனைக்கழகத் துனணவவந்தர் வபராசிரியர் வி.திருவள்ளுவன், சிங்கப்பூர் தமிழ்
வரைாற்று மரபுனடனமக் கழகத்தின் தனைவர் ப. புருவ ாத்தமனும் ஆகிவயார்
இவ்சவாப்பந் தத்னதப் பரிமாறிக் சகாண்டனர்.
❖ இந்நிகழ்வில் தமிழ்ப் பண்பாட்டு னமய இயக்குேர் முனனவர் சி.தியாகராஜன், தமிழ்ப்
பண்பாட்டு னமய இனண இயக்குேர் முனனவர் செ.கற்பகம், ஏழினெ இனெ
ஆய்வகத்தின் இயக்கு ேர் முனனவர் இராெ கனைவாணி ஆகிவயார் உடனிருந்தனர்.
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செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வினிவயாகிக்க மத்திய அனமச்ெரனவ ஒப்புதல்
சுருக்கம்:
❖ மக்களுக்கு சபாது வினிவயாக திட்டம் உள்ளிட்ட
பல்வவறு மத்திய அரசு திட்டங்களின் வாயிைாக
செறிவூட்டப்பட்ட
அரிசி
வழங்க,
மத்திய
அனமச்ெரனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
❖ பிரதமர்
வமாடி,
கடந்த
ஆண்டு
சுதந்திர
தினத்தன்று வபசுனகயில், 'ோட்டில் ஊட்டச்ெத்து
குனறப்பாடால் மக்கள் பாதிக்கப்படுவனத தடுக்க,
செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வழங்க ேடவடிக்னக எடுக்கப்படும்' என அறிவித்தார்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துனற அனமச்ெர் அனுராக் தாக்குர் பிரதமர் வமாடி
தனைனமயில் மத்திய அனமச்ெரனவ கூட்டம் ௭ம் வததி ேடந்தது.
❖ மக்களுக்கு செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இந்திய உணவு
கழகம் உள்ளிட்ட பல்வவறு மத்திய அனமப்புகள், செறிவூட்டப்பட்ட அரிசினய சகாள்முதல்
செய்துள்ளன.
❖ உணவு பாதுகாப்பு ெட்டத்தின் கீழ், சபாது வினிவயாக திட்டம், உள்ளிட்ட பல்வவறு மத்திய
அரசு திட்டங்கள் வாயிைாக, மக்களுக்கு செறிவூட்டப்பட்ட அரிசினய, மூன்று கட்டமாக
வினிவயாகிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
❖ இதற்கு 4270 வகாடி ரூபாய் செைவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த செைவு
முழுவனதயும் மத்திய அரவெ ஏற்கிறது.
❖ ஏற்கனவவ வொதனன அடிப்பனடயில், தமிழகம் உட்பட ௧௧ மாநிைங்களில் குறிப்பிட்ட ஒரு
மாவட்டத்தில் மட்டும், சபாது வினிவயாக திட்டம் வாயிைாக செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி
வழங்கும் திட்டம், கடந்த ௨௦௧௯ல் துவக்கப்பட்டது.
❖ அனுராக் தாக்குர் கூறினார். 9 ெக்திகள் அடக்கம்ோடு முழுதும், பைர் ஊட்டச்ெத்து
குனறபாடுடன் உள்ளனர்.
❖ வோய் எதிர்ப்பு ெக்தி வபான்றவற்றால் பாதிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
இந்நினையில்,
ஊட்டச்ெத்து
குனறபாட்னட
வபாக்க,
செறிவூட்டப்பட்ட
அரிசி
தயாரிக்கப்படுகிறது.
❖ அரிசி மாவில், இரும்பு ெத்து, வபாலிக் அமிைம், 'னவட்டமின் - பி௧2' உள்ளிட்ட ஒன்பது
ஊட்டச் ெத்துக்கள் வெர்க்கப்பட்டு, இயந்திரங்கள் உதவியுடன் அரிசி வடிவில்,
செறிவூட்டப்பட்ட அரிசியாக மாற்றப்படும். பின், 100 அரிசிக்கு, ஒரு செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி
என்ற வீதத்தில் வெர்க்கப்படும்.
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389 ேடமாடும் மருத்துவமனனகள்
சுருக்கம்:
❖ சதானைதூர கிராமங்களில் மருத்துவ வெதினய
வமம்படுத்த 389 ேடமாடும் மருத்துவமனனகளின்
வெனவனய முதல்-அனமச்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் சகாடி
அனெத்து சதாடங்கி னவத்தார்.
❖ ஏனழ-எளிய
மக்கள்
பயன்சபறும்
வனகயில்
சதானைதூரத்தில்
உள்ள
கிராமங்களுக்கு
மாதந்வதாறும் குறிப்பிட்ட ோட்களில் அங்வகவய
சென்று வோய்கனள கண்டறிந்து, அதற்கான சிகிச்னெ அளித்திட 2007-ம் ஆண்டு 100
மருத்துவ வாகனங்கள் வாங்கப்பட்டு, கருணாநிதியால் 100 ேடமாடும் மருத்துவக்
குழுக்கள் அனமக்கப்பட்டது.
❖ 2008-ம் ஆண்டு 285 ேடமாடும் மருத்துவ வாகனங்கள் வாங்கப்பட்டு சமாத்தம் 385
ேடமாடும் மருத்துவக் குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ ஒரு மருத்துவக் குழுவில் ஒரு மருத்துவ அலுவைர், ஒரு செவிலியர், ஒரு ஓட்டுனர், ஒரு
துப்புரவு பணியாளர் பணியமர்த்தப்பட்டு சதானைதூர கிராமங்களில் வாழும் மக்களுக்கு
அவர்களின் இருப்பிடத்திவைவய வதனவயான மருத்துவ வெதி அளிக்க முகாம்கள்
ேடத்தப்பட்டு வந்தன.
❖ ேடமாடும் மருத்துவக்குழு சிறந்த தாய்-வெய் ேைன், காெவோய்க்கான சிகிச்னெ, சதாற்றா
வோய்களுக்கான சிகிச்னெ ஆகியவற்றில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி ஒவ்சவாரு ஊராட்சி
ஒன்றியத்திலும்,
கிராமங்களுக்கும்,
குக்கிராமங்களுக்கும்
வனரயறுக்கப்பட்ட
பயணத்திட்டத்தின்படி மருத்துவ வெனவ அளிப்பவத ேடமாடும் மருத்துவமனன
திட்டத்தின் வோக்கமாகும்.
❖ இந்த திட்டத்தின் கீழ், ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வட்டாரத்தில் 40 முகாம்கள் ேடத்தப்பட்டு
வருவவதாடு, அதிக தற்காலிக குடியிருப்புகள் நினறந்த பகுதிகளுக்கு முக்கியத்துவம்
சகாடுக்கப்பட்டு, ெர்க்கனர வோய் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்த வோய், காெவோய்
உள்ளவர்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கான மருந்துகளும் வழங்கப்படுகிறது.
❖ இந்தநினையில், 2021-22-ம் ஆண்டு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் ேல்வாழ்வுத்துனற
மானிய வகாரிக்னகயில், "சதானைதூர கிராமங்களுக்கு மருத்துவ வெனவனய
வலுப்படுத்த புதிதாக 389 எண்ணிக்னகயில் ேடமாடும் மருத்துவக்குழு வாகனங்கள்
ரூ.70 வகாடி மதிப்பீட்டில் வழங்கப்படும்" என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
❖ அதன் அடிப்பனடயில், ஒரு வாகனத்துக்கு தைா ரூ.18 ைட்ெம் செைவில் தமிழ்ோட்டில் உள்ள
389 ேடமாடும் மருத்துவ வாகனத்னத மாற்றுவதற்கு ரூ.70.02 வகாடி நிதி வதசிய
ேைவாழ்வு குழுமத்தால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. மு.க.ஸ்டாலின் சதாடங்கி னவத்தார்
❖ தமிழ்ோடு மருத்துவ வெனவகள் கழகத்தின் மூைம் புதிதாக வாங்கப்பட்ட 389
வாகனங்கள் மறுவடிவனமப்பு செய்யப்பட்டு, அதன் வெனவனய சதாடங்கி னவக்கும்
அனடயாளமாக 133 ேடமாடும் மருத்துவமனனகளின் வெனவனய சென்னன அண்ணா
ெதுக்கம் அருவக ேடந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்-அனமச்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் சகாடி அனெத்து
சதாடங்கி னவத்து பார்னவயிட்டார்.
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❖ இந்த நிகழ்ச்சியில், அனமச்ெர்கள் க.சபான்முடி, மா.சுப்பிரமணியன், பி.வக.வெகர்பாபு,
சபருேகர சென்னன மாேகராட்சி வமயர் ஆர்.பிரியா, மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள்
கைந்துசகாண்டனர்.
ஒட்டன்ெத்திரம் அருவக 400 ஆண்டு பழனமயான ேடுகற்கள் கண்டுபிடிப்பு
சுருக்கம்:
❖ ஒட்டன்ெத்திரம் அருவக 400 ஆண்டு பழனமயான
ேடுகற்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
மதுனர
பாண்டிய ோட்டு பண்பாடு னமய வரைாற்று
ஆய்வாளர் முனனவர் ைட்சுமணமூர்த்தி, ஆசிரியர்
அரிஸ்டாட்டில் ஆகிவயார், திண்டுக்கல் மாவட்டம்,
ஒட்டன்ெத்திரம் அருவக உள்ள சில்வார்பட்டிக்கு
சென்று கள ஆய்வு செய்தனர்.
❖ 4 ேடுகற்கள் இருந்தனத கண்டுபிடித்தனர். இவற்றின் காைம் கிபி 17ம் நூற்றாண்டு என
கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து வரைாற்று ஆய்வாளர்கள் தமிழகத்தில் ெங்க காைம் முதல்
ேடுகல் வழிபாட்டு முனற இருந்து வருகிறது.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ வபாரில் வீரமரணம் அனடபவரின் சபருனமனய பனறொற்ற னவக்கப்படும்
நினனவுக்கல்வை ேடுகல் என அனழக்கப்படுகிறது.
❖ சில்வார்பட்டியில் ஒவர இடத்தில் 3 ேடுகற்கள் னவக்கப்படுள்ளன. இவற்றில் முதல்
ேடுகல் 3 அடி நீளம், 1.5 அடி அகைமாக உள்ளது. இதில், நின்ற நினையில் 3 சிற்பம்
செதுக்கப்பட்டுள்ளது.
❖ வீரனின் னகயில் அம்பு எய்தவாறும், ெரிந்த சகாண்னட சகாண்ட 2 சபண்கள் னககனள
உயர்த்தியவாறும் வதய்ந்த முகத்துடன் காணப்படுகின்றனர்.இரண்டாவது ேடுகல் 2 அடி
அகைம், 3 அடி உயரம் சகாண்ட புனடப்புச் சிற்பமாக செதுக்கப்பட்டுள்ளது.
❖ இந்த சிற்பம் ஆநினர கவர்தல் ேடுகல் என்பர். வபாரிட்டு வீரமரணம் அனடந்த வீரனின்
நினனவாக இம்மாதிரி நினனவுக்கல் னவக்கப்படும்.
❖ மூன்றாவது ேடுகல் அடுக்கு நினை ேடுகல் என அனழக்கப்படுகிறது. ஒரு இனக்குழுனவ
பாதுகாத்து வீரமரணம் அனடயும் வீரர்களின் நினனவாக இத்தனகய ேடுகல்
னவக்கப்படுகிறது.
❖ இங்கு கண்டறியப்பட்ட ேடுகல் இரண்டு அடுக்குகனளக் சகாண்டனவ. இந்த ேடுகல் 1.5
அடி அகைம், 4 அடி உயரமும் சகாண்டனவ. இந்த சிற்பங்கனள ஆய்வு செய்தவபாது, கிபி
17ம் நூற்றாண்டில், இப்பகுதியில் இனக்குழு மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான தடயங்களாக அறிய
முடிகிறது.
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ஐ ஐ டி ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கிய செயற்னக முழங்கால் அறிமுகம்
சுருக்கம்:
❖ முழங்காலின் வமல்பகுதி வனர இழந்தவர்கள், எளிதாக
ேடக்கும் வனகயில் 'கதம்' என்ற பன்னமய செயற்னக
முழங்கானை சென்னன ஐஐடி மறுவாழ்வு ஆராய்ச்சி
மற்றும் ொதன வமம்பாட்டுக்கான டிடிவக னமயக்
குழுவினர் உருவாக்கியுள்ளனர்.
❖ அறிமுக நிகழ்ச்சி சென்னன கிண்டியில் உள்ள ஐஐடி
வளாகத்தில் வேற்று ேனடசபற்றது. இதில், மாற்றுத்
திறனாளிகள் ேைத் துனற ஆனணயர் ஜானி டாம்
வர்கீஸ் இனணயவழியில் கைந்துசகாண்டார்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ ஐஐடி இயக்குேர் வி.காமவகாடி, மறுவாழ்வு ஆராய்ச்சி மற்றும் ொதன வமம்பாட்டுக்கான
டிடிவக னமய ஆசிரியத் தனைவர் சுஜாதா முன்னினையில், செயற்னக முழங்கால்
அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
❖ மாற்றுத் திறனாளிகள் ேைத் துனற ஆனணயர் ஜானி டாம் வர்கீஸ் வபசியதாவது:
ஒருவரின் உைகத்னத மற்றவர்களுடன் இனணப்பது சதாழில்நுட்பம்தான்.
❖ அனனத்து தரப்பு மக்களிடமும் சதாழில்நுட்பம் திருப்பத்னத ஏற்படுத்துகிறது. 'கதம்'
அத்தனகய கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று. இதில், வபருந்துகள், ஆட்வடாக்களில் எளிதாக
அமர்ந்து செல்ைவும், ேடக்கும்வபாது செயற்னக முழங்கானை 160 டிகிரி மடக்கவும்
வழிவனக செய்யப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறு அவர் வபசினார்.
❖ சென்னன ஐஐடி இயக்குேர் வி.காமவகடி வபசும்வபாது, "சுகாதாரம், மருத்துவத்னத
சதாழில்நுட்ப ரீதியாக ெந்திக்க வவண்டியது ஆவராக்கியமான எதிர்காைத்துக்கு அவசியம்.
இந்த வதனவனய நியாயப்படுத்தும் உதாரணமாக கதம் பன்னமய செயற்னக முழங்கால்
அனமந்துள்ளது"
❖ மறுவாழ்வு ஆராய்ச்சி மற்றும் ொதன வமம்பாட்டுக்கான டிடிவக னமயத் தனைவர்
வபராசிரியர் “இறக்குமதி செய்யப்பட்ட முழங்கால்கனளவிட, 4 அல்ைது 5 மடங்கு மலிவு
வினையில், ெர்வவதெ தரத்துடன் கதம் கினடக்கும். பல்வவறு புவியியல் அனமப்புகளில்,
விரிவான மருத்துவப் பரிவொதனனகள் ேடத்தப்பட்டு, பயனாளிகளுக்கு ஏற்ற வனகயில்
இது வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது"
❖ வபருந்துகள், ஆட்வடாக்களில் எளிதாக அமர்ந்து செல்ைவும், ேடக்கும்வபாது செயற்னக
முழங்கானை 160 டிகிரி மடக்கவும் வழிவனக செய்யப்பட்டு உள்ளது.
அனனத்து வங்கி ஏ டி எம்களிலும் வினரவில் அட்னட இல்ைாமல் பணம்
சுருக்கம்:
❖ இந்தியாவில் உள்ள அனனத்து வங்கிகளின் ஏ.டி.எம்
னமயங்களிலும் ஏ.டி.எம் கார்டு இல்ைாமல் பணம்
எடுக்கும்
வெதினய
ரிெர்வ்
வங்கி
முன்சமாழிந்துள்ளதாக ரிெர்வ் வங்கி ஆளுேர்
ெக்திகாந்த தாஸ் ஏப்ரல் 8ம் வததி அறிவித்தார்.
❖ இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ஆளுேர் ெக்திகாந்த தாஸ்,
மூன்று ோள் ேனடசபற்ற நிதிக் சகாள்னகக் குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகனள
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சவள்ளிக்கிழனம அறிவித்தார். இந்தியாவில் உள்ள அனனத்து வங்கிகளின் ஏ.டி.எம்.களிலும் யுபிஐ ஐடி மூைம் கார்டு இல்ைாமல் பணம் எடுக்கும் வெதினய உருவாக்க
முன்சமாழியப்பட்டுள்ளதாக ெக்திகாந்த தாஸ் கூறினார்
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ கார்டு இல்ைாமல் ஏ.டி.எம்.-களில் யுபிஐ ஐடி மூைம் பணம் எடுக்கும் வெதி மூைம், “பண
பரிவர்த்தனனகனள எளிதாக்குவதுடன், அத்தனகய பரிவர்த்தனனகளுக்கு கார்டு
இல்ைாமல் எடுப்பது, என்பது கார்டு ஸ்கிம்மிங், கார்டு குவளானிங் வபான்ற வமாெடிகனளத்
தடுக்க உதவும்” என்று ெக்திகாந்த தாஸ் கூறினார்.

❖ கார்டு இல்ைாமல் பணப் பரிவர்த்தனனகள் செய்யும்வபாது யுபிஐ-இன் பயன்பாடு
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

வாடிக்னகயாளர் ெரிபார்ப்னப செயல்படுத்துகிறது.
கார்டு இல்ைாமல் யுபிஐ மூைம் பணம் எடுப்பது என்பது, “ வங்கினய டிஜிட்டல்
மயமாக்குவதற்கான ஒரு படி என்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மாதாந்திர பரிவர்த்தனன வரம்பு
ெற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும் வமாெடி பரிவர்த்தனனகனள கணிெமாகக் குனறக்கும்.”
என்று நிதி பரிவர்த்தனனயில் இருப்பவர்கள் கூறுகின்றனர்.
கார்டு இல்ைாமல் பணம் எடுக்கும் வெதியால், ஏடிஎம்களில் இருந்து பணம் எடுக்கும்
வபாது, வங்கி வாடிக்னகயாளர் தங்கள் சடபிட் அல்ைது கிசரடிட் கார்டுகனளப் பயன்படுத்த
வவண்டிய அவசியமில்னை.
இந்த அனமப்பு தற்வபாது பல்வவறு வங்கிகளில் உள்ளது. வகாவிட்-19 பரவல்
சதாடங்கியனத அடுத்து பைர் ஏடிஎம்களுக்கு செல்ை தயங்கியவபாது இந்த வெதி
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
பவராடா உள்ளிட்ட பல்வவறு வங்கிகளின் கார்டுதாரர்கள், சடபிட் கார்டு இல்ைாமலும்,
தங்கள் சதானைவபசி மூைம் பணத்னத எடுக்கைாம். கார்டு னவத்திருப்பவர் சபரும்பாலும்
சமானபல் வபங்கிங் செயலினயப் பயன்படுத்த வவண்டும்.
சடபிட் கார்டுகனள னவத்திருக்கவில்னை என்றால், ஏடிஎம்களில் பணத்னத எடுக்க
வகாரிக்னக செய்ய வவண்டும்
கார்டு இல்ைாமல் பணம் எடுக்கும் வெதினய சுயமாக பணம் எடுப்பதற்கு பயன்படுத்தைாம்.
இருப்பினும், பை வங்கிகளில் இந்த வெதி இன்னும் வரவில்னை.
தினெரி பரிவர்த்தனன வரம்பு உள்ளது. குறிப்பிட்ட வங்கி வழங்கும் வெதிகளின்படி இது
ரூ.10,000 முதல் ரூ.25,000 வனர வரம்பு உள்ளது

சஹச் 4 விொ தாரர்களுக்கு அசமரிக்காவில் பணிபுரியும் உரினம அளிக்கும் மவொதா
❖ சுருக்கம்:
சவளிோட்டினர் அசமரிக்காவில் பணி புரிய சஹச்.1 பி விொ
அளிக்கப்படுகிறது. பை ைட்ெம் இந்தியர்கள், இதன் மூைம்
அசமரிக்காவில் பணி புரிகின்றனர்.மனனவி அல்ைது
கணவருக்கு சஹச்-4 விொ அளிக்கப்படுகிறது.
❖ சஹச்-4 விொ னவத்திருப்பவர்கள் அசமரிக்காவில் பணி
புரிவதற்கு டிரம்ப் ஆட்சியில் பை தனடகள், கட்டுப்பாடுகள்
விதிக்கப்பட்டது. இனத எதிர்த்து அசமரிக்காவில் பணிபுரியும் சவளிோட்டினர் ெங்கத்தின்
ொர்பில் வழக்கு சதாடுக்கப்பட்டது.
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❖ இந்த பிரச்ெனனனய முடிவுக்கு சகாண்டு வர, வழக்கு சதாடுத்துவர்களுடன் அசமரிக்க
அரசு ஒரு உடன்படிக்னகனய ஏற்படுத்தியுள்ளது
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ சஹச்-4 விொ னவத்திருப்பவர்கள் அசமரிக்காவில் பணி புரிய முழு அனுமதி
அளிக்கப்படும் என்று வஜா னபடன் அரசு அறிவித்துள்ளது. அசமரிக்காவில் வசிக்கும்
தமிழகத்னதச் வெர்ந்த பை ைட்ெம் குடும்பங்கள் இதனால் பைனனடயும் என்று
கருதப்படுகிறது.
❖ எச்-4 விொ வாயிைாகவும் சவளிோட்டவர்கள் அமரிக்கா குடிசபயர்ந்து அதிகளவில்
பணிபுரிந்து வருவதாகவும், இவர்களாலும் அசமரிக்கர்களின் வவனை வாய்ப்பு பாதுகாப்பு
பறிவபாவதாக அதற்கு எதிராக டிரம்ப் தனைனமயிைான அரசு கடும் ெட்டங்கனளக்
சகாண்டு வர இருக்கிறது
❖ எச்-4 விொ முனறயானது ஒபாமா அரொல் சகாண்டு வரப்பட்ட குடிவயற்ற ெட்டமாகும்.
அப்வபதில் இருந்து ஒபாமானவ டிரம்ப் கடுனமயாக ஒபாமாவின் ேடவடிக்னககனள
விமர்சித்து வந்த நினையில் அவர் சகாண்டு வந்த ெட்டத்தினன முழுனமயாக நீக்க முடிவு
செய்துள்ளார்.
❖ எச்-4 விொ முனற நீக்க ேடனவக்கான சீர்திருத்த ெட்டங்கள் இறுதி நினைனய எட்ட
உள்ளதாக உள்ோட்டுப் பாதுகாப்புத் துனற நீதிமன்றத்தில் சதரிவித்ததனன அடுத்து
அதன் நினை சதரியவந்துள்ளது.
❖ எச்-4 விொ தனட குறித்து இறுதி அறிவிப்னப அசமரிக்க அரசு ஜூன் மாதம் சவளியிடும்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறுபக்கம் எச்-1பி விொ விதிமுனறகனள அசமரிக்க அரசு
கடுனமபடுத்தியும் வருகிறது.
❖ 2017-ம் ஆண்டு இந்தியர்கள் எச்-1பி விொ பயன்படுத்தி அசமரிக்கா செல்வதும்
குனறந்துள்ளது. ஆனால் பிற ோடுகனள விட இந்தியர்கள் அதிகளவில் எச்-1பி விொ
பயன்படுத்தி அசமரிக்கா சென்று வருவதால் இந்தியர்கனள எச்-1பி விொ சபறுவதில்
இருந்து முழுனமயாகக் குனறப்பது என்பது ொத்தியவம இல்னை.
❖ இந்திய ஐடி நிறுவனங்களான டிசிஎஸ், இன்ஃவபாசிஸ், விப்வரா, சடக் மவகந்திரா
உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் 2017-ம் ஆண்டு 6,673 எச்-1பி விொக்கனளப் சபற்றுள்ளனர்.
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