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அக்ட ோபர் – 2020
ட ோவிட் – 19 செய்தி ள்
நாவல்
க ார ானா
வவ ஸ்
பி திபலிப்பு
கபாறிமுவறயின்
முப்பரிமாண (3D) அணு
வவ படம்

க ொர ொனொ வை ஸில் உள்ள பி தொன புர ொட்டீஸ் எனப்படும் SARSCoV-2 க ொதிப்கபொருளொனது மனித உயி ணுக் வள பொதித்தவுடன்
உயிரி
கெடுக் த் கதொடங்கு ிறது. இந்த க ொதியின் மூெக்கூறில்
உள்ள ஒவ்கைொரு அணுைின் இருப்பிடத்வதயும் கைளிப்படுத்தும்
முப்பரிமொண
ைவ படத்வத
முதல்முவறயொ
அறிைியெொளர் ள்
தயொரித்துள்ளனர்.

ANTISERA

Biological E என்னும்
ிறுைனமொனது இந்திய மருத்துை ஆ ொய்ச்சிக்
குழுவுடன் இவணந்து, COVID-19 ர ொய்த்தடுப்பு மற்றும் சி ிச்வசயில்
பயன்படுத்தக்கூடிய
ஆன்டிகச ொ
(ANTISERA)
என்னும்
உயர்த
மருந்துப்கபொருவள உருைொக் ியுள்ளது.

AZD7442

க ோவிட் -19 சி ிச்சசக் ோ
உருவோக் ப்பட்ட ஆன்டிபோடி மருந்திசை
சடசிக் ட்ட மைித கசோதசை ள் சசய்வதற்கு உத்கதசித்துள்ளதோ
ஸ்வடன்-பிரிட்டிஷ்
ீ
மருந்து
நிறுவைமோை
அஸ்ட்ரோசசசை ோ
(AstraZeneca) சதரிவித்துள்ளது.

மஸ்லின் துணி

தர் மற்றும்
ிரோம சதோழில்துசை ஆசையமோைது (KVIC) தூய
மஸ்லின் துைியோல் சசய்யப்பட்ட இரண்டு அடுக்கு ள் ச ோண்ட
“தீபோவளி வோழ்த்து ள்”
என்று அச்சிடப்பட்ட மு க் வசங் சள
அைிமு ப்படுத்தியுள்ளது, இது கமற்கு வங் த்தின் போரம்பரிய
தர்
உற்பத்தி
சசய்யும்
ச விசைக்
சலஞர் ளோல்
ச
ளோகலகய
சநய்யப்பட்ட உயர்தர மற்றும் அதிநவை
ீ
பருத்தி துைி ஆகும்.

United
CORONA
through

-

உல ளாவிய
ரபாட்டி

Against
Express
Art:
வலப்

இந்திய
லோச்சோர உைவு ள் குழுவோைது (ICCR) ஏற்போடு சசய்த
உல ளோவிய
சலப் கபோட்டியில் ஆறு வயகத நிரம்பிய வங் கதச
சிறுவன் அன்சோர் முஸ்தீன் அலி தைது
சலப்பசடப்புக் ோ
1000
அசமரிக் டோலர் சிைப்பு பரிசு சவன்ைோர்.

COVIRAP

க்பூரில் உள்ள இந்திய கதொழில்நுட்ப ிறுைனம் (ஐ.ஐ.டி) உருைொக் ிய
ர ொைி ொப்
என்ற
புதிய
குவறந்த
ைிவெ
ர ொைிட்
-19
ர ொய்த்கதொற்றிவனக்
ண்டறியும்
முவறக்கு
இந்திய
மருத்துை
ஆ ொய்ச்சிக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

TOCILIZUMAB

சமீ பத்திய ஆய்ைில் TOCILIZUMAB என்ற மருந்தொனது ர ொைிட் -19
ர ொயொளி ளில் இறப்வபத் தடுப்பதில்வெ என்று ண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ர ாவிட்
- 19க் ான
ரமாரனாக்ரளானல்
ஆன்டிபாடி ள்

புகைவின் சர்வகதச எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி முயற்சி அசமப்பு (IAVI) மற்றும்
சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியோ (SII) ஆ ியசவ இசைந்து

SARSCoV-2 கநோசய அழிக்கும் கமோகைோக்களோைல் ஆன்டிபோடி சள (mAbs)
உருவோக்
சமர்க்
என்ை
அைிவியல்
மற்றும்
நிறுவைத்துடன் ஒப்பந்தத்தம் சசய்துள்ளது . இது
சதோற்றுகநோய் ஒழிப்பில் முக் ிய பங்குவ ிக்கும்.
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வட்டிலிருந்ரத
ீ
ரவவல
கெய்யும்
நவடமுவற
மற்றும்
ாற்று
மாசுபாட்டின் தாக் ம்

எரிசக்தி மற்றும் ோலநிசலக் ோை புலைோய்வு பிரிவோைது (ECIU), இந்த
குளிர் ோல
பருவத்தில்
சதோற்றுகநோயோல்
வட்டிலிருந்து
ீ
அதி
எண்ைிக்ச யிலோை மக் ள் கவசல சசய்வதோல் இங் ிலோந்தின் சில
பகுதி ள் அதி
அளவில்
ோற்று மோசுபோட்சட எதிர்ச ோள்ளக்கூடும்
என்று கூைிைோர்.

தமிழ்நோடு

1)

சர்வகதச

வோைியல்

விருதோைது

(IAC)

ோங் ிரஸ்

(2020)

இஸ்கரோ

வழங்கும்

தசலவர்

D. எமில் நிசைவு

ஆலன்

ச லோசவடிவு

சிவன்

அவர் ளுக்கு

வழங் ப்பட்டது.

2)

கதோப்பூரில்

நிறுவப்படவுள்ள

(எய்ம்ஸ்) தசலவரோ

3)

அ ில

இந்திய

புதுச்கசரியில் உள்ள ஜிப்மர்

அைிவியல்

(JIPMER) மருத்துவமசையின்

மத்திய அரசு பரிந்துசரத்துள்ளது.

முதல்வர்

'நமது-அரசு' என்னும்

எடப்போடி

க .பழைிசோமி

பிரிவின் உதவியுடன் உருவோக் ப்பட்டுள்ளது.
முதல்வர்

எடப்போடி

க .பழைிசோமி

இசையவோயிசலத்

இந்திய அரசின் கதசிய மின்-ஆளுச

விரோலிமசலயில்

உள்ள

ோமரோசர்

ஜல்லிக் ட்டு சிசலசய (ஏறுதழுவுதசல சித்தரிக்கும்) திைந்துசவத்தோர்.

5)

முதல்வர் எடப்போடி க .பழைிசோமி தமிழ த்தில்
திட்டத்சத

6)

முதல்வர்

அைிமு ப்படுத்திைோர்.

எடப்போடி

க .பழைிசோமி

சசன்சை

திருச்சிரோப்பள்ளி

மோவட்டத்தில்

சவத்திருப்பவர் ளுக்கும் அக்கடோபர்
வழங்கும்

உள்ள

ந ரில்

“ஒகர நோடு ஒகர கரஷன் அட்சட”
மோந ருக்குப்

கமலோண்சம முசைசய அைிமு ப்படுத்தியுள்ளோர்.

7)

ழ த்தின்

தசலவர் வி.எம். கடோச்சச நியமிக்

சதோடங் ிைோர். இந்த இசையவோயிலோைது

4)

மருத்துவ

அசைத்து

புதிய

கரஷன்

திடக் ழிவு

அட்சட

1 முதல் ஊட்டச்சத்து சசைிவூட்டப்பட்ட அரிசி

திட்டமோைது சசயல்படுத்தப்படு ிைது. இந்த அரிசியோைது

இரும்பு,

ஃகபோலிக் அமிலம் மற்றும் சவட்டமின் பி12 ஆ ியவற்சைக் ச ோண்டு ஊட்டச்சத்து
மிக்

அரிசியோ

உருவோக் ப்பட்டுள்ளது.

8)

இரத்த தோைம் சசய்வதில் முதல் மோநிலமோ

9)

மன்ைோர் வசளகுடோவில்
தமிழ

10)

ஆளுநர்

அரசோைது

தமிழ ம்

உருசவடுத்துள்ளது.

டற்புற் சள மீ ண்டும் ச ோண்டுவரும் சசயல்முசைசய

முன்சைடுத்துள்ளது.

பன்வரிலோல்

படித்த மோைவர் ளுக்கு

புகரோஹித்

மருத்துவக்

ல்லூரி ளில்

7.5 சதவத
ீ இடஒதுக் ீ டு வழங்

அரசுப்பள்ளி ளில்

உத்தரவு பிைப்பித்தோர்.
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டதெம்

1)

உல

சு ோதோர அசமப்பு நிர்ையித்த இலக்ச

2022-ம்

ஆண்டுக்குள்

இல்லோத நோடோ

இந்தியோசவ

விட ஒரு ஆண்டு

ச ோழுப்புச்

சத்து

,

முன்ைதோ

சதோடர்போை

கநோய் ள்

மோற்றுவகத அரசோங் த்தின் கநோக் ம் என்று மத்திய சு ோதோர

அசமச்சர் கூைியுள்ளோர்.

2)

கமரி

சோசஹலி:

ரயில் ளில்

பயைிக்கும்

சபண்

பயைி ளுக்கு

பயைத்சத

சதோடங்கும் இரயில் நிசலயத்திலிருந்து பயைம் முடியும் இரயில் நிசலயம் வசர
அவர் ளின்

முழு

குழந்சத

பரோமரிப்புக் ோை

விடுப்பு:

இப்கபோது குழந்சத பரோமரிப்புக் ோ
மத்திய

பைியோளர்,

சபோது

அசமச்சர் சதரிவித்தோர்.

4)

யூடியூப் சமூ

போது ோப்பு

வழங்குவதற் ோ

அரசோங் த்தின்

ஆண்

ஊழியர் ளுக்கும்

விடுப்புக்கு எடுக்கும் உரிசம உண்டு என்று

குசை ள்

தீர்வு

மற்றும்

வசலதளத்தில் நீதித்துசை நடவடிக்ச

ஓய்வூதியப்பிரிவுக் ோை

சள கநரசல சசய்த முதல்

நீதிமன்ைம், குஜரோத் உயர் நீதிமன்ைம் ஆகும்.

5)

மத்திய அரசின் மூன்று விவசோயச் சட்டங் சள நிர

ரிக்கும் விதமோ

மகசோதோக் சள நிசைகவற்ைிய நோட்டின் முதல் மோநிலம் பஞ்சோப் ஆகும்.

6)

மத்திய அரசின்

இந்திய

“கமரி சோசஹலி” என்னும் முன்சைடுப்சபத் சதோடங் ியுள்ளது.

ரயில்கவயோைது

3)

பயைத்திற்கும்

மூன்று

PM ஆத்ம நிர்பர் நிதியளிப்பு திட்டத்தின் (SVANidhi திட்டம்)

நோட்டிகலகய அதி

அளவிலோை

ீ ழ்

டன் சள வழங் ிய மோநிலங் ளில் முதலோவது

இடத்தில் உள்ள மோநிலம் உத்தரப்பிரகதசம் ஆகும்.

7)

உல ின் மி

நீளமோை

யிறு மூலம் பயைம் சசய்யும் வசதி ச ோண்ட க ோயிசல

பிரதமர் நகரந்திர கமோடி குஜரோத்தின் ஜூை ோத்தில் உள்ள

8)

ிர்ைோரில் சதோடங் ிைோர்.

உயர் ல்வி நிறுவைங் ளில் படிக்கும் பட்டியலிை மோைவர் ளிசடகய புத்தோக் ம்
மற்றும் நிறுவைங் சளக் ச யோளும் திைன் சள ஊக்குவிக்கும் கநோக் ில் சமூ
நீதி

மற்றும்

அதி ோரமளித்தல்

துைி ர மூலதை நிதியத்தின்

அசமச்ச மோைது

ீ ழ்

பட்டியல்

இைத்தவருக் ோை

‘Ambedkar Social Innovation and Incubation

Mission (ASIIM)’ என்னும் திட்டத்சத அைிமு ப்படுத்தியுள்ளது.
9)

குஜரோத்தில்

ச வோடியோவின்

ஒருங் ிசைந்த

வளர்ச்சியின்

ீ ழ்

பல்கவறு

திட்டங் சள பிரதமர் நகரந்திர கமோடி சதோடங் ிசவத்தோர். அவர் ஆகரோக்யோ வோன்
மற்றும் ஆகரோக் குதிர் ஆ ியவற்சைத்

திைந்து சவத்தோர். கமலும் ஏக்தோ மோல்

மற்றும் குழந்சத ள் ஊட்டச்சத்து பூங் ோ ஆ ியவற்சையும் சதோடங் ிசவத்தோர்.
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10)

ஒருசமப்போட்டு

சிசலக்கு

கமோடி சதோடங் ிசவத்தோர்.

11)

குஜரோத்தின்

“ஏக்தோ குரூஸ்” என்னும் கசசவசய பிரதமர் நகரந்திர

ச வோடியோவில்

புவிப்பரப்பியல்

சர்தோர்

பகடல்

விலங் ியல்

பூங் ோ

மற்றும்

ஆய்வுக் ோை குவிமோடம் ஆ ியவற்சை பிரதமர் நகரந்திர கமோடி

திைந்து சவத்தோர்.

12)

இந்தியோவின்

முதலோவது

நீரில்

இயங்கும்

திட்டம்:

விமோைத்

குஜரோத்தின்

அ மதோபோத்தில் உள்ள சபர்மதி நதிசயயும் நர்மதோ மோவட்டத்தின் ச வடியோவில்
உள்ள

ஒருசமப்போட்டு

திட்டமோைது

சிசலசயயும்

இசைக்கும்

நீரில்

இயங்கும்

சர்தோர் வல்லபோய் பகடலின் பிைந்த நோளோை அக்கடோபர்

சதோடங் ப்பட்டது.

13)

பிரதமர்

நகரந்திர

சுரங் ப்போசதயோை

14)

சமோத்த

மருந்து ள்

ஊக்குவிப்பதற் ோ

கமோடி

நோட்டிகலகய

மற்றும்

மருத்துவ

மி வும்

நீளமோை

விமோைத்

31 அன்று

சநடுஞ்சோசல

“அடல் சுரங் ப்போசதசய” நோட்டுக்கு அர்ப்பைித்தோர்.
“உற்பத்தியுடன்

சோதைங் ளின்

இசைக் ப்பட்ட

உள்நோட்டு
ஊக் த்

உற்பத்திசய

திட்டங் சள”

கவதிப்சபோருட் ள் மற்றும் உரங் ள் அசமச்ச மோைது திருத்தி அசமத்துள்ளது.

15)

அசோம் மோநிலத்தில் இந்தியோவின் முதல் பல்முசையப் பண்ட ப் பூங் ோவோைது
அசமக் ப்பட உள்ளது.

16)

ஒவ்சவோரு

ிரோமப்புை வடு
ீ
ளுக்கும் குழோய் மூலம் நீர் இசைப்சப வழங்குவதன்

மூலம் க ோவோ மோநிலமோைது நோட்டின் முதலோவது ஹர்
மோைியுள்ளது.

17)

இந்தியன்
முழுவதும்
முன்பதிவு

ஆயில்

நிறுவைமோைது

18)

எத்தைோல்

வோடிக்ச யோளர் ளின்

24x7 சசயல்படக்கூடிய இண்டன் LPG
சசய்வதற் ோை

சபோதுவோை

அைிமு ப்படுத்தியுள்ளது.

நிறுவைங் ள்,

எத்தைோல்

வசதிக் ோ

நோடு

எரிவோயு மறுநிரப்பலுக் ோை

எண்சை

லந்த சபட்கரோல் வழங்கும் திட்டத்தின்

சந்சதப்படுத்தல்

ர் ஜல் மோநிலமோ

(7718955555)

ீ ழ் சபோதுத்துசை எண்சைய்

ச ோள்முதல்

சசய்வதற் ோை

வழிமுசை ளுக்கு சபோருளோதோர விவ ோரங் ளுக் ோை அசமச்சரசவக் குழுவோைது

(CCEA) ஒப்புதல் அளித்தது.
19)

இமோச்சலப் பிரகதசத்தின் ஹமிர்பூரில்

66 சம ோவோட் உற்பத்தித்திைன் ச ோண்ட

தலசித் நீர்மின் உற்பத்தித் திட்டமோைது அசமக் ப்படும் என்று பிரதமர் நகரந்திர
கமோடி அைிவித்தோர்.

20)

“ஜம்மு- ோஷ்மீ ர்
மறுசீரசமப்பு (மத்திய சட்டங் ளின் தழுவல்) மூன்ைோம் ஆசை , 2020-ஐ மத்திய
ஜம்மு- ோஷ்மீ ரில்

நிலம்

சதோடர்போை

சட்டத்திருத்தம்:
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அரசு சவளியிட்டது.

இது அங்கு குடியிருக் ோத எந்த இந்திய குடிம னும் இப்கபோது

ஜம்மு- ோஷ்மீ ரில் நிலம் வோங்

21)

வழிவச

சசய் ிைது.

கதசிய தரமதிப்பீட்டு சோன்ைிதழ் அளிப்பு வோரியம்(NABCB) மற்றும் கதசிய தரநிர்ையக்

(QCI) ஆ ியசவ ISO 17020:2012 தரக்குைியீட்டிசை
குழுவுக்கு (NPC) அளித்துள்ளை. உைவுப் போது ோப்பு தைிக்ச
குழு

உற்பத்திப்

சபோருட் ளின்

அைிவியல்

பூர்வமோை

கமற்ச ோள்வகத இதன் கநோக் மோகும்.

22)

உல

கதசிய உற்பத்திக்
மற்றும் கவளோண்

கசமிப்பு

ஆ ியவற்சை

(WB) மற்றும் ஆசிய உள் ட்டசமப்பு முதலீட்டு வங் ி (AIIB)

வங் ி

ஆ ியவற்ைின் நிதி உதவியுடன் சபோருளோதோர விவ ோரங் ளுக் ோை அசமச்சரசவக்
குழுவோைது

அசை

இரண்டோம்

அளித்துள்ளது.

23)

சபோருளோதோர

ட்ட

மறுவோழ்வு

மற்றும்

மற்றும்

மூன்ைோம்

விவ ோரங் ளுக் ோை

தோைியங் ள் மற்றும்

கமம்போட்டுத்
ட்ட

திட்டத்திற் ோை

முன்சைடுப்பு ளுக்கு

அசமச்சரசவக்

20% சர்க் சர ஆ ியசவ

குழுவோைது
ட்டோயமோ

மட்டுகம நிரப்பப்பட கவண்டும் என்று அைிவித்துள்ளது.

24)

ஒப்புதல்

100% உைவு

சைல் சப ளில்

மோநிலத்தில் சபண் ளுக்கு எதிரோை விழிப்புைர்சவ ஏற்படுத்தவும், குற்ைங் சள
சமோளிக் வும் உத்தரப்பிரகதச அரசோைது

‘மிஷன் சக்தி’

என்னும்

சபண் ள் அதி ோரமளித்தல் பிரச்சோரத்திசைத் சதோடங் ியுள்ளது.

25)

(DRIP)

மத்திய

ல்வி அசமச்சர்

6 மோத

ோல

'KAPILA' (Kalam Program for Intellectual Property

Literacy and Awareness) என்னும் பிரச்சோரத்சத சதோடங் ி சவத்தோர்.
26)

CSIR மற்றும்

KPIT ஆ ிய நிறுவைங் ள் இந்தியோவின் முதல் சஹட்ரஜன்
எரிசபோருள் மின் ல (HFC) முன்மோதிரி ம ிழுந்துக் ோை கசோதசை சள புகைவிள்
உள்ள

CSIR - கதசிய கவதி ஆய்வ த்தில் உள்நோட்டில் உருவோக் ிய எரிசபோருள்

மின் ல அடுக் ில் சவற்ைி ரமோ

27)

புது தில்லியில் உள்ள சரோய்

இயக் ிக்

ோகல

ோட்டியுள்ளது.

ோைில் உள்ள பரோபுல்லோ வடி ோல் தளத்தில்

“DBT-BIRAC Clean Tech Demo Park” என்னும் பூங் ோசவ மத்திய அைிவியல்
மற்றும் சதோழில்நுட்ப அசமச்சர் திைந்து சவத்தோர்.

28)

மும்சப

டற் சர

சோசல

திட்டத்திற் ோ

மும்சப

பவளப்போசைத் திட்டு சள இடமோற்ைம் சசய்ய கதசிய
முடிவு சசய்துள்ளது.

29)

மத்திய

அரசோைது

டற் சரயிலிருந்து

டல்சோர் நிறுவைமோைது

2020 நவம்பர் 1 முதல் மோநில ஊழியர்

திட்டத்சத அருைோச்சல பிரகதசத்திற்கு

18

நீட்டித்துள்ளது.
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30)

சதலுங் ோைோவில் உள்ள
வழங் ப்பட்டதோ

31)

ோகலஸ்வரம் போசை திட்டத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி

(NGT) அைிவித்துள்ளது.

கதசிய பசுசம தீர்ப்போயமோைது

2020 குளிர் ோலத்திற்கு முன்ைர் சோம்போர் ஏரிக்கு அரு ில் (சஜய்ப்பூருக்கு அரு ில்)
வலசச

கபோகும்

பைசவ ளுக்கு

தற் ோலி

இரோஜஸ்தோன் மோநில அரசோைது முடிவு சசய்துள்ளது.

வசிப்பிடங் சள

அசமக்

ெர்வடதெம்

1)

ஜப்போன்

2050-ம்

திட்டமிட்டுள்ளது.

2)

இந்தியோவும்
ஒப்பந்தத்தில்

3)

ஆண்டுக்குள்

அசமரிக் ோவும்

ோர்பன்

அடிப்பசட

உமிழ்வு

இல்லோத

பரிவர்த்தசை

நோடோ

மற்றும்

(BECA) ச சயழுத்திட்டுள்ளை.

மோைத்

ஒத்துசழப்பு

இஸ்கரலுடைோை உைசவ சுமூ மோக் ிய மூன்ைோவது அரபு நோடு சூடோன் ஆகும்.

அசமரிக் ோ அதன் பயங் ரவோத எதிர்ப்பு ஆதரவோளர் ளின் பட்டியலில் இருந்து
சூடோன்

நோட்சட

நசடசபற்றுள்ளது.

4)

ஹோங் ோங்

BNO

நீக் ிய

சில

நோட் ளுக்குப்

டவுச்சீட்டு சள

பிைகு

சசல்லுபடியோகும்

இந்நி ழ்வோைது

பயை

ஆவைங் ளோ

அங் ீ ரிக் க்கூடோது என்று சீை சவளியுைவு அசமச்ச மோைது க ோரியுள்ளது.

5)

அசமரிக் ோவிற்கும்

ரஷ்யோவிற்கும்

இசடயிலோை

ஆயுதக் குசைப்பு ஒப்பந்தம்) ஒப்பந்தமோைது
உள்ள

நிசலயில்

அதசை

ஆறு

முக் ிய

ட்டசள ளில்

முடிவுசசய்துள்ளோர்.

6)

அைிவித்து நிதி நடவடிக்ச

கமலும்

ஒரு

START (மூகலோபோய

2021 பிப்ரவரி மோதம்
ஆண்டுக்கு

கநர்சமயுடன்

பைிக்குழுவோைது

தைது “சோம்பல் நிை பட்டியலின்”

புதிய

நீட்டிக்

சசயல்படத்

ோலோவதியோ

ரஷ்ய

அதிபர்

தவைிவிட்டதோ

(FATF) போ ிஸ்தோன் நோட்டிசை

(grey list) ீ ழ் சவக்

முடிவு சசய்துள்ளது.

2021

பிப்ரவரி மோதத்துக்குள் சர்வகதச அளவில் ஒப்புக் ச ோள்ளப்பட்ட சசயல் திட்டத்சத
முடிக்குமோறு போ ிஸ்தோசை

7)

FATF அசமப்போைது வலியுறுத்தியுள்ளது.

இந்திய புவி அைிவியல் அசமச்ச மோைது ‘திடீசரன்று உருவோகும் சவள்ளநீசர
ச யோளுவதற் ோை

வழி ோட்டல்

கசசவ சள‘

வங் கதசம், பூட்டோன், கநபோளம் மற்றும் இலங்ச

சவளியிட்டுள்ளது.

இந்தியோ,

கபோன்ை சதற் ோசிய நோடு ளில்

இதுகபோன்ை முன்சைடுப்பு சதோடங் ப்படுவது இதுகவ முதல் முசையோகும்.
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8)

இந்தியோவின் க ோரிக்ச யின் கபரில் மலபோர் கூட்டு
ஆஸ்திகரலியோ இசசவு

டல் பயிற்சியில் இசைய

சதரிவித்துள்ளது. இந்த பயிற்சியோைது

நடத்தப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

9)

பஹ்சரனும்

இஸ்கரலும்

இரோஜதந்திர,

அசமதி

மற்றும்

2020 நவம்பரில்

நட்பு

உைவு சள

உருவோக் ிச ோள்வது சதோடர்போை கூட்டு அைிக்ச யில் ச சயழுத்திட்டுள்ளை .

10)

போ ிஸ்தோைின் மைித உரிசம ள் மீ ைல் சதோடர்போை குற்ைச்சோட்டு சளயும் மீ ைி
ஐக் ிய நோடு ள் சசபயின் மைித உரிசம ள் கபரசவயில்
மீ ண்டும் கதர்ந்சதடுக் ப்பட்டுள்ளது.

(UNHRC) அந்நோடோைது

சபோருளோதோரம்

1)

இந்திய எரிசக்தி மன்ைத்தின் கூட்டத்தில் இயற்ச

GST வரிவிதிப்பின்

எரிவோயுசவ

ீ ழ் ச ோண்டு வருமோறு உல ில் உள்ள மி ப்சபரிய எரிசக்தி நிறுவைங் ள் இந்திய

அரசுக்கு கவண்டுக ோள் விடுத்துள்ளை.

2)

இந்திய ரிசர்வ் வங் ியோைது தைது முதல் மோநில கமம்போட்டுக்
வோங்கும் சவளிச்சந்சத சசயல்போட்டிசை

3)

4)

ஐகரோப்பிய

வை

சுற்ைைிக்ச

சதோடர்போை

உல

வங் ிக்

இசைந்து

குழுமம்

“சபண் ள்

(SDL)

(OMO) சதோடங் ியுள்ளது .

(EFI)

நிறுவைமோைது

டன் சள

நல்வோழ்வின்

உயிரி

சபோருளோதோர

10 அம்ச சசயல் திட்டத்சத சவளியிட்டுள்ளது.
மற்றும்

உல

மற்றும்

வர்த்த

வர்த்த ம்:

கமம்படுத்துவதில் வர்த்த த்தின் பங்கு”

in Promoting Women’s Equality”)

அசமப்பு

(WTO) ஆ ியசவ

சபண் ளின்

சமத்துவத்சத

(“Women and Trade: The Role of Trade
என்ை

தசலப்பில்

ஒரு

அைிக்ச சய

சவளியிட்டுள்ளை.

மோநோடு ள் மற்றும்
மோநோடு ள் /
ருத்தரங்கு ள்

டநோக் ம் /

இரண் ோவது
இந்தியோமத்திய
ஆெியோ
டபச்சுவவோர்த்தத

ருத்தரங்கு ள்
ருத்துரு / முடிவு

இந்தியொ,
ஜ ஸ்தொன்,
தஜி ிஸ்தொன்,
துர்க்கமனிஸ்தொன் மற்றும் உஸ்கப ிஸ்தொவன
ரசர்ந்த
கைளியுறவு
அவமச்சர் ள்
ரமலும்
ிர் ிஸ் குடிய சின் முதல் துவண கைளியுறவு
அவமச்சர் ஆ ிரயொர் ெந்து க ொண்டனர்
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3வது இந்தியோ-அசமரிக் ோ

பொது ொப்பு
அவமச்ச ம்,
இந்திய
அ சொங் ம்
மற்றும் ரதசிய புைிசொர் புெனொய்வு மு வம
(NGA),
அகமரிக் ொைின்
பொது ொப்புத்
துவற
ஆ ியைற்றுக்கு
இவடயிெொன
அடிப்பவட
பரிமொற்ற மற்றும் ஒத்துவழப்பு ஒப்பந்தம்

லஞ் ச ஒழிப் பு மற் றும்
ஊழல் தடுப் பு குறித்த
ததசிய மாநாடு

ருத்துரு: “ெஞ்ச
இந்தியொ”

இந் திய
மாநாடு

3ைது

அதமச்ெர் ள்
டபச்சுவோர்த்தத

ஒழிப்பு

இந்தியொ,

ைளமொன

ச்சொ எண்கணய் நு ர்ரைொ ொ
மற்றும்
4ைது
கபரிய
எல்.என்.ஜ
இறக்குமதியொள ொ வும் உெ ளொைிய எண்கணய்
மற்றும்
எரிைொயு
துவறயில்
இந்தியொ
ஒரு
முக் ிய பங்கு ை ிக் ிறது

ிதி
ஆரயொக்
மற்றும்
கபட்ர ொெிய
மற்றும்
இயற்வ
எரிைொயு
அவமச்ச ம்

உலகளாவிய
இந் திய
விஞ் ஞானிகள்
உச்சி
மாநாடு (VAIBHAV)

உெ ளொைிய ைளர்ச்சிக் ொன ைளர்ந்து ைரும்
சைொல் வள எதிர்க ொள்ைதற் ொ
உெ ளொைிய
இந்திய
ஆ ொய்ச்சியொளர் ளிடம்
ிபுணத்துைத்வதயும் அறிவையும் ரமம்படுத்தும்
ஒரு ைிரிைொன ைவ படத்வத க ொண்டு ைருைரத
உச்சிமொ ொட்டின் ர ொக் ம்

பி தமர்
ர ந்தி ரமொடி
துைக் ி வைத்தொர்

சசயற் கக நுண்ணறிவு
சதாடர்பான
உலகளாவிய சமய் நிகர்
உச்சி மாநாடு (AI), RAISE
2020

கபொறுப்பொன கசயற்வ நுண்ணறிவு மூெம் சமூ
மொற்றத்திற் ொன
இந்தியொைின்
பொர்வைவய
கசலுத்த கசயற்வ
நுண்ணறிவு குறித்த முதல்
உெ ளொைிய சந்திப்பொகும்.

ிதி
ஆரயொக்
மற்றும்
மின்னணு
மற்றும்
த ைல்
கதொழில்நுட்ப
அவமச்ச ம்

ஐ.நா
பன்கமத்துவ
மாநாடு

ருத்துரு: “ ீடித்த ைளர்ச்சிக்கு பல்லுயிர் தன்வம
குறித்த அைச
டைடிக்வ ”

எரிசக்தி

உயிரின
உச்சி

கபரிய

திட் ங் ள் / டயோஜனோக் ள்
திட் ங் ள் /
டயோஜனோக் ள்

அதமச்ெ ம் /
அதமச்ெரதவ/மோநிலம்

டநோக் ங் ள் / ஏன் செய்தியில்?

ிெோன் சூர்டயோதயோ
டயோஜனோ

ைிைசொயி ளுக்கு 16 மணி ர ம் மின்சொ ம்
ைழங்குதல் ( ொவெ 5 மணி முதல் இ வு 9 மணி
ைவ )

குஜ ொத்

ஆயுஷ்மோன் ெ ோ ர்

ொட்டில்
சு ொதொ
உருைொக்குைதில் கூட்டுறவு
பங்கு ை ிக் உதவுதல்

மத்திய ரைளொண்

உள் ட்டவமப்வப
ிறுைனங் ள் முக் ிய
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தல
லோச்ெோர
டமம்போட்டு
திட் ம்
( லோ
ென்ஸ்க்ருதி
வி ோஸ் டயோஜனோ)

ொட்டில்
வெ
ரமம்படுத்துைதற் ொ

தலோெீமியோ
போல்
டெவோ டயோஜனோ

தெொசீமியொ மற்றும் எதிர் அரிைொள் ரசொவ ர ொய்
ரபொன்ற
ஹீரமொகுரளொபிரனொபதி ளுக்கும்
கபொருந்தக்கூடிய
குடும்ப
ன்க ொவடயொளர் ளுக்கும்
ஒரு
முவற
குணப்படுத்தும் ைொய்ப்வப ைழங்குதல்

மத்திய சு ொதொ
குடும்ப ெத்
அவமச்ச ம்

கும்ஹர்
ெோஷ்தி ோரன்
டயோஜனோ

100

குயைர் ள்
குடும்பங் ளுக்கு
மின்சொ
மட்பொண்ட சக் ங் ள் ைி ிரயொ ிக் ப்படு ின்றன

ம ொ ொஷ்டி ொ

ண்ணொடி ஒளிஇவழ இவணயம் மூெம் 2021
மொர்ச் 31 ஆம் ரததிக்குள் பீ ொர் மொ ிெத்தில்
45,945 ி ொமங் வளயும் இவணக் இெக்கு

பீ ொர்

ர்தக்
திட் ம்

ஃதபபர்

மற்றும்

ெொச்சொ

ெொச்சொ

அவமச்ச ம்

மற்றும்
துவற

போது ோப்பு மற்றும் விண்சவளித்துதை
போது ோப்பு மற்றும்
விண்சவளித்துதை

நோடு / மோநிலம்
/ அதமப்பு

டநோக் ம்

இஸ்டரோவின்
சவள்ளி திட் ம்

இஸ்ர ொ தனது கைள்ளி திட்டத்வத 2025-ல் பிக ஞ்சு
ைிண்கைளி
மு வம
சிஎன்இஎஸ்
(ைிண்கைளி
ஆய்வு ளுக் ொன ரதசிய வமயம்) பங்ர ற்புடன் கதொடங்
உள்ளது.

ஒருங் ிதைந்த
திடயட் ர்
(எல்தலயில் உள்ள
ரோணுவ ட் தமப்பு
நிதல ள்) மோண்ட்

➢ முப்பவட ளுக்கும் ஒர

பொது ொப்பு தளபதி (CDS)
ியமிக் ப்பட்ட பின்னர் பொது ொப்பு சீர்திருத்தங் ளின்
ஒரு
பகுதியொ ,
ஒருங் ிவணந்த
திரயட்டர்
மொண்டிவன
உருைொக்குைதில்
அ சொங் ம்
கசயல்பட்டு ைரு ிறது.

➢ ஒருங் ிவணந்த திரயட்டர்

மொண்ட் என்பது ஒர
தளபதியின் ீ ழ் முப்பவட ளின் ைளங் வள தி ட்டி
ஒரு குறிப்பிட்ட புைியியல் பகுதிவயப் பொது ொக்
உதவு ிறது.

ஐ.என்.எஸ். சுவரட்டி

ீர்மூழ் ி எதிர்ப்பு ரபொர்க்
ரசர்க் ப்பட்டுள்ளது.

ப்பல் இந்திய

டற்பவடயில்

ருத்ரம்

இந்தியொைின்
முதல்
உள் ொட்டு
எதிர்ைச்சு
ீ
எதிர்ப்பு
ஏவு வண
ருத் ம்
இந்திய
ைிமொனப்
பவடக் ொ
உருைொக் ப்பட்டது.
சுர ொய்
– 30 எம்.ர .ஐ கஜட்
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ைிமொனத்திெிருந்து
கசய்யப்பட்டது.

கைற்றி

மொ

ரசொதவன

பிரம்டமோஸ்

இந்திய
டற்பவடயின் உள் ொட்டில்
ட்டப்பட்ட ரபொர்க்
ப்பெொன
ஐ.என்.எஸ்.
கசன்வனயிெிருந்து
சூப்பர்
ரசொனிக்
ப்பல்
ஏவு வணயொன
பி ம்ரமொஸ்
கைற்றி மொ ரசொதவன கசய்யப்பட்டது.

பீரங் ி எதிர்ப்பு
வழி ோட்டு
ஏவு தை (ATGM)

உள் ொட்டில் உருைொக் ப்பட்ட ரெசர் ைழி ொட்டு பீ ங் ி
எதிர்ப்பு ைழி ொட்டு ஏவு வண கைற்றி மொ
ரசொதவன
கசய்யப்பட்டது

டிஆர்டிஒ

நிதலப்போட்டு பீரங் ி
எதிர்ப்பு ஏவு தை

ிவெப்பொட்டு பீ ங் ி எதிர்ப்பு ஏவு வணவய (SANT)
இந்தியொ கைற்றி மொ
ரசொதவன கசய்தது. இது 15
முதல் 20 ிமீ ைவ தொக்கும் திறனுவடயது

டிஆர்டிஒ

செௌர்யோ ஏவு தை

அணுசக்தி
திறன்
க ொண்ட
கசௌர்யொ
கைற்றி மொ ரசொதவன கசய்யப்பட்டது

டிஆர்டிஒ

சபன்னு குறுங்ட ோள்

ைிண் ெமொனது
கபன்னு
என்ற
குறுங்ர ொவளத்
கதொட்டது.
அங் ிருந்து
தூசி
மற்றும்
ற் ளின்
மொதிரி வள ரச ரித்து அைற்வற 2023-ல் பூமிக்கு
க ொண்டு ைந்து ரசர்க்கும்.

போர்பிட ோதவ ஏவ
உதவும்
சூப்பர்டெோனிக்
ஏவு தை (ஸ்மோர்ட்)

டொர்பிரடொவை ஏை உதவும்
(ஸ்மொர்ட்)
கைற்றி மொ
உட்படுத்தப்பட்டது.

ஐ.ெி.ஜி.எஸ்
னக்லதோ பருவோ

இந்திய
டரெொ
ொைல் பவடயில் ரை மொன ர ொந்து
ப்பெொன
ஐசிஜிஎஸ்
னக்ெதொ
பருைொ
இவணக் ப்பட்டுள்ளது.

(SANT)

ஏவு வண

ொசொைின்

OSIRIS-REx

சூப்பர்ரசொனிக் ஏவு வண
ைிமொன
ரசொதவனக்கு

அைிவியல் மற்றும் சதோழில்நுட்பம்
புதிய

ண்டுபிடிப்பு ள்

இ ம் / தயோரிப்பு

டநோக் ம்

SERB-POWER (ஆய்வு

பல்ரைறு அறிைியல் & கதொழில்நுட்ப திட்டங் ளில்
அறிைியல் மற்றும் கபொறியியல் ஆ ொய்ச்சியில்
பொெின
ஏற்றத்
தொழ்வைத்
தணிக்
கபண்
ைிஞ்ஞொனி ளுக் ொ
பி த்ரய மொ
ைடிைவமக் ப்பட்டது

இந்திய அ சொங் ம்

முக
அங் கீகார
அகமப் பு

10,

மத்திய இவட ிவெக்
ல்ைி
ைொரியம்
(சிபிஎஸ்இ)

ஆரோய்ச்ெியில்
சபண் ளுக் ோன
வோய்ப்பு தள
ஊக்குவித்தல்)

12 ஆம் ைகுப்பு ளின் டிஜிட்டல்
ஆைணங் வள மொணைர் ள் பதிைிறக் ம்
உதவும்

ல்ைி
கசய்ய
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டியூபரியல் உமிழ் நீ ர்
சுரப் பி

புதிதொ
ண்டுபிடிக் ப்பட்ட சு ப்பி ள் ச ொசரியொ
சுமொர் 1.5 அங்குெங் ள் (3.9 கசன்டிமீ ட்டர்)
ீளம்
க ொண்டவை மற்றும் இவை ரடொ ஸ் டூபொரியஸ்
எனப்படும் குருத்கதலும்பின் ரமல் அவமந்துள்ளது.

க தர்ெொந்து
ைிஞ்ஞொனி ள்

MACS-6478

ம ொ ொஷ்டி ொைில்
உள்ள
ி ொமங் ளில்
ைிைசொயி ளுக்கு
ைிவளச்சவெ
இ ட்டிப்பொக்
உதவும் புதிய ர ொதுவம ைவ MACS-6478

அ ர் ர்
ஆ ொய்ச்சி
ிறுைன
ைிஞ்ஞொனி ள்

அகற
சவப் ப
நிகலயில்
மீகடத்துத்திறன்

அவற கைப்ப ிவெயில் மீ டத்தும் திறன் க ொண்ட
ஒரு
கபொருவள
ஆ ொய்ச்சியொளர் ள்
உருைொக் ியுள்ளனர்.
இருப்பினும்,
இது
267
ஜி ொபொஸ் ல்
(GPa)
அழுத்தத்தில்
மட்டுரம
கசயல்படு ிறது. இது பூமியின் வமயத்தில் உள்ள
முக் ொல்ைொசி (360 GPa) அழுத்தத்திற்கு சமம்

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்
உயிரினங் ள் /
சுற்றுச் சூழல்

2

புதிய
தளங் ள்

ரோம்ெோர்

வத

➢

ள் / டநோக் ம்

இ ம் /
நி ழ்த்தியவர் ள்

பர்தல்
ஈ ிெம்
(பீ ொர்)
மற்றும்
அசன்
பொது ொப்பு
ொப்பு ிவெம் (உத்த ொண்ட்)

➢ இந்தியொைிலுள்ள
எண்ணிக்வ

39

ொம்சொர் தளங் ளின் கமொத்த

சிந் து
இகணப் பு
மண்டலம் (ISZ)

ெடொக் பகுதியில் இந்திய மற்றும் ஆசிய தட்டு ள்
இவணந்துள்ள இமயமவெ இவணப்பு மண்டெம்
அல்ெது சிந்து இவணப்பு மண்டெம் கடக்டொனிக்
எனப்படும்
ண்டத்தட்டு
ர்ைியெொல்
அதி
தொக் ம்
ஏற்படக்
கூடியதொ
ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது.

அணிக் மச்சன்னிதட
தகாலம்

ர ளொைில்
100
மில்ெியன்
ஆண்டு ள்
பழவமயொன மீ ன் ஒன்று ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது.
இது ரஜ.ஆர்.ஆர். ரடொல் ீ னின் பொ ம்பரிய
ொைிய
திவ ப்படமொன
“ெொர்ட் ஆஃப் தி ரிங்க்ஸின்”
இருண்ட மற்றும் மு ண்பட்ட தன்வம க ொண்ட
தொபொத்தி த்தில் இருந்து கபயரிடப்பட்டது.

தார்
பாகலவனத்தில்
காணாமல்
தபான
ஆறு

172 ஆயி ம் ஆண்டு ளுக்கு முன்னர் பீ ொனருக்கு

அரு ிலுள்ள மத்திய தொர் பொவெைனத்தின் ைழியொ
ஓடிய “ ொணொமல்” ரபொன ஆற்றின் ஆதொ ங் வள
ஆ ொய்ச்சியொளர் ள்
ண்டறிந்துள்ளனர்.
ரமலும்,
இங்கு
மனிதர் ள்
ைொழ்ைதற்கு
ஏதுைொ
சொத ங் ளும்
இருந்திருக் ெொம்
எனவும்
ண்டறிந்துள்ளனர்
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மஞ் சள் தூசி காற் று

சீனொைிெிருந்து
ைசும்
ீ
“மஞ்சள்
தூசி”
என்ற
மர்மமொன
ரம
தூசு
படெத்துடன்
கதொடர்பு
க ொள்ைவத
தைிப்பதற் ொ
ைட்டிற்குள்ரளரய
ீ
இருக்குமொறு ைடக ொரிய அதி ொரி ள் ர ட்டுக்
க ொண்டுள்ளனர். இது ர ொைிட் 19ஐ க ொண்டு
ை க்கூடும் என அைர் ள் எச்சரித்துள்ளனர்.

ைடக ொரியொ

அசாஃதபாடிடா
(ஹீங் ) சாகுபடி

சி.எஸ்.ஐ.ஆர்
–
ஐ.எச்.பி.டி-யொனது
இந்திய
இமயமவெப்
பகுதியில்
அசொஃரபொடிடொ
(ஹீங்)
சொகுபொடிவய
அறிமு ப்படுத்தி
ை ெொற்வற
உருைொக்கு ிறது

சி.எஸ்.ஐ.ஆர் –
ஐ.எச்.பி.டி

முயல்
தபான்ற
தராமம்
சகாண்ட
கம் பளிப் பூச்சி

மி வும் ைிஷத்தன்வம க ொண்ட

பிரம் ம கமலம் மலர்

சூரிய
அஸ்தமனத்திற்கு
பிறகு
மற்றும்
ைருடத்திற்கு ஒரு முவற மட்டுரம பூக்கும் என்று
அறியப்பட்ட அறிய பி ம்ம
மெம் என்ற மெர்
இமயமவெயின்
உயர்ந்த
பகுதி ளில்
ொணப்படு ிறது

கபப் வார்டஸ
் ்
(எரிதயாதகாலன்)

2

பக் கூர் ததன்

ைனத்திெிருந்து புதிதொ
100% இயற்வ ரதன்

த ாம் பி தீ

ரஜொம்பி தீயினொல் ஆர்க்டிக் ின் பெ பகுதி ள் தீக்கு
இவ யொ ி
ைரு ின்றன.
உவறந்த
தூந்தி ப்
பி ரதசங் ளில்
ஏற்படும்
தீக்கு
ரமெதி மொ
“ரஜொம்பி தீ” அடிக் டி ி ழ் ிறது

உர்சஸ் ஆர்க்தபாஸ்
இசசபல் லினஸ்

அண்வமயில், இமயமவெ பழுப்பு
டி (உர்சஸ்
ஆர்க்ரடொஸ்
இசகபல்ெினஸ்)
குறித்து
இந்திய
ைிெங் ியல்
ணக்க டுப்பு
வமயத்தின்
ைிஞ்ஞொனி ள்
டத்திய
ஆய்ைில்,
ொெ ிவெ
மொற்றம்
ொ ணமொ
இமயமவெ பழுப்பு
டியின்
கபொருத்தமொன ைொழ்ைிடங் ள் மற்றும் உயிரியல்
கபருைழிப் பொவத ள் அதி ளைில் குவறந்துள்ளதொ
ணித்துள்ளது

சீனாவின்
இளஞ் சிவப் பு
டால் பின்கள்

சீனொைின் இளஞ்சிைப்பு டொல்பின் ள் முத்து தி (b/w
ஷொங் ொய் & சீனொ) மு த்துைொ த்திற்கு மீ ண்டும்
திரும்பி ை த் துைங் ியுள்ளன.

மதுக்கா
டிப் தளாஸ்சடமன்
மரம்

ர ளொைின் க ொல்ெம் மொைட்டத்தில் உள்ள ஒரு
புனித ரதொப்பில் இருந்து 180 ஆண்டு ளுக்கும்
ரமெொன
இவடகைளிக்குப்பிறகு
மதுக் ொ

ம்பளிப் பூச்சி

அகமரிக் ொ

உத்த

ண்ட்

தொை ங் ள்

ரமற்குத் கதொடர்ச்சி
மவெ ள்

ிவடக் க்கூடிய பெ மெர்

பழங்குடியின
ைிை ொ அவமச்சர்
அர்ஜுன் முண்டொ

புதிய
ைவ
ன்ன ீர்
ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளன.

குழொய்
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டிப்ரளொஸ்கடமன்
ண்டுபிடிக் ப்பட்டது.

ம ம்

மீ ண்டும்

சூ சதாற் று (XOO)

தொை
மூெக்கூறு உயிரியல் வமயத்தின் (CPMR)
ைிஞ்ஞொனி ள்
சூ
என்ற
பொக்டீரியம்
க ல்
தொை ங் ளுடன்
கதொடர்பு
க ொண்டு
ர ொவய
ஏற்படுத்தும் ைழிமுவறவய ண்டுபிடித்துள்ளனர்.

மீன்பிடி பூகன

ஒடிசொ சிெிக் ொ என்பது மீ ன்ைளர்ப்பு மற்றும் பிற
ீர்ைொழ்
ைிெங்கு ள்
ைளர்ப்பு,
மற்றும்
வஹட்ர ொரபொனிக்ஸ்
ஆ ியைற்றின்
ெவையொகும்.

சிெிக் ொ ரமம்பொட்டு
ஆவணயம்

அக்வாதபானிக் ஸ்

அக்ைொரபொனிக்ஸ் என்பது மீ ன்ைளர்ப்பு மற்றும் பிற
ீர்ைொழ்
ைிெங்கு ள்
ைளர்ப்பு
மற்றும்
வஹட்ர ொரபொனிக்ஸ்
ஆ ியைற்றின்
ெவையொகும்.

ரமம்பட்ட ணினி
ரமம்பொட்டு வமயம்

அைிக்த
குைியீடு ள்

உல ளோவிய
குைியீடு 2020

ள் / குைியீடு ள்

டநோக் ம் / சவளியிடுடவோர்

பட்டினி

(C-DAC)

இந்தியோ /
தமிழ த்தின்
தரநிதல

முதலி ம்

94

சீனொ

சர்ைரதச உணவுக் க ொள்வ
ஆ ொய்ச்சி ிறுைனம் (IFPRI)

இரோணுவப் பயிற்ெி ள்
SLINEX – 20
(ெிலிசனக்ஸ்)

இந்திய டற்பவட மற்றும் இெங்வ
இருத ப்பு டல் பயிற்சி

சுரக்ஷோ

இந்திய இ ொணுைம் மற்றும் ம ொ ொஷ்டி
ொைல்
பங்ர ற்கும் கூட்டு தீைி ைொத எதிர்ப்பு பயிற்சி

வோச் பயிற்ெி

டபோங்ட ோெோ ர் பயிற்ெி

இந்திய

டற்பவட மற்றும் ைங் ரதச

டற்பவடயின் ைருடொந்தி

டற்பவட

புயல் ள்
சமோடலவ் சூைோவளி

ைியட் ொம்

ச ல் ோ புயல்

அகமரிக் ொ
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செயலி ள் மற்றும் இதையவோயில் ள்
போது ோப்போன
செயலி (SAI)

இதைய

இந்திய இ ொணுைம் “பொது ொப்பொன கமொவபல் இவணய கசயெி”
என்ற எளிய மற்றும் பொது ொப்பொன த ைல் பரிமொற்ற கசயெிவய
உருைொக் ியுள்ளது

செய்தி ளில் இ ம்சபற்ை நியமனங் ள் மற்றும் முக் ிய நபர் ள்
நபர் ள்

நிதல / பதவி

எம். ரோடஜஸ்வரி ரோவ்

ஆர்பிஐ துவண ஆளு ர்

யுஷ்வர்தன் குமோர் ெின்ஷோ

இந்தியொைின் புதிய தவெவம த ைல் ஆவணயர் (CIC)

புதிதோ

நியமிக் ப்பட்

குடியரசுத்ததலவர் / பிரதமர்

சஜெிந்தோ ஆர் ர்ன்

ியூசிெொந்து பி தமர்

விருது ள்
விருது ள்
ோக் ர் துளெிதோஸ் சுக் விருது

விருது சபரும் நபர் / அதமப்பு

2020

டொக்டர் சதீஷ் மிஸ் ொ

சதோற்ைில்லோ டநோய் ள் தடுப்பு மற்றும்
ட்டுப்போட்டு
பைியில் ெிைப்போ பைியோற்ைியதமக் ோன ஐ.நோ. விருது

ர

ளொ

டநோபல் பரிசு 2020
துதை

பரிசு சபற்ைவர் ள்

பங் ளிப்பு

ர ொஜர் கபன்ர ொஸ்

ருந்துவள
உருைொக் ம்
என்பது
கபொதுைொன சொர்பியல் ர ொட்பொட்டின்
ைலுைொன
முன் ணிப்பு
என்பவத
ண்டறிந்ததற் ொ

க ய்ன்ஹொர்ட் கஜன்கசல் மற்றும்
ஆண்ட்ரியொ க ஸ்

மது
அண்டத்தின்
மீ ிவறயுவடய
சிறிய
ண்டுபிடித்ததற் ொ

இயற்பியல்
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டவதியியல்

இமொனுரைல்
சொர்கபன்டியர்
மற்றும் கஜனிஃபர் ஏ டவுட்னொ

ம பணு மொற்றம் கசய்ைதற்கு
முவறவய உருைொக் ியதற் ொ

மருத்துவம்

ஹொர்ைி ரஜ. ஆல்டர், வமக்ர ல்
ஹீட்டன் & சொர்ெஸ் எம். வ ஸ்

கஹப்பவடடிஸ்
ண்டுபிடித்ததற் ொ

இலக் ியம்

லூயிஸ்க்ளூக்

பிவழயில்ெொத
ைித்துைக்
கு லும்,
அழகும் கபொருந்திய ைிவத ளுக் ொ

அதமதிக் ோன
டநோபல் பரிசு

உெ

சபோருளோதோர
அைிவியலுக் ோன
ஸ்சவரிஜஸ்
ரிக்ஸ்டபங்க் பரிசு

பொல் ஆர். மில்க்ர ொம்
ொபர்ட் பி. ைில்சன்

சி

புதிய

வை சிவன

பசிவய
ஒழிப்பதற் ொன
முயற்சி ளுக் ொ வும்,
ரமொதல் ள்
ிவறந்த
பகுதி ளில்
அவமதிவய
ிவெ ொட்ட
பங் ளித்ததற் ொ வும்,
பசிவய
ஆயுதமொ
பயன்படுத்தி
ரபொர் வளயும்,
ரமொதல் வளயும்
உருைொக்
ரமற்க ொள்ளப்பட்ட
முயற்சி வள தடுக் முக் ிய சக்தியொ
கசயல்பட்டதற் ொ வும்

உணவுத் திட்டம் (WFP)

மற்றும்

ஏெக் ர ொட்பொட்வட ரமம்படுத்தி புதிய
ஏெ ைடிைங் வள ண்டுபிடித்துள்ளனர்

குழுக் ள்
ஹரிஷ்குமோர் குழு

இந்திய ரதர்தல் ஆவணயம் (ECI) ஒரு ரைட்பொளருக்கு கசெவு ை ம்பு
கதொடர்பொன பி ச்சிவன வள ஆ ொய ஹரிஷ் குமொர் மற்றும் உரமஷ்
சின்ஹொ ஆ ிரயொவ க் க ொண்ட ஒரு குழுவை அவமத்துள்ளது.

ரவி டெோப்ரோ குழு

உத்த ண்ட் மொ ிெத்தில் 900 ி.மீ ., ரூ.12,000 ர ொடி மதிப்பில் புனித
யொத்திவ
தளங் வள இவணக்கும் சொர்தொம் சொவெ திட்டத்வத
ிவறரைற்றிைதில்
வடகபற்றுள்ள ைிதிமுவற மீ றுதல் வள பற்றி
ஆ ொய

முக் ிய தினங் ள்
நோள்
அக்ட ோபர் 01

நி ழ்வு ள்
உெ

அஞ்செட்வட தினம்

ருத்துரு / முக் ியத்துவம்
முதல்
உெ
க ொண்டொடப்பட்டது
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சர்ைரதச மூத்த குடிமக் ள் தினம்
அக்ட ோபர் 02

சர்ைரதச அ ிம்வச தினம்

அக்ட ோபர் 05

உெ

ைொழ்ைிட தினம்

அக்ட ோபர் 07

உெ

பருத்தி தினம்

அக்ட ோபர் 09

உெ

அஞ்சல் தினம்

அக்ட ோபர் 10

உெ இடப்கபயர்வு பறவை ள்
தினம்
உெ

சர்ைரதச கபண் குழந்வத ள்
தினம்

அக்ட ோபர் 12

உெ மூட்டு ைக்
ீ
அழற்சி) தினம்
வ

(மூட்டு

ழுவுதல் தினம்

அக்ட ோபர் 15

சர்ைரதச
தினம்

அக்ட ோபர் 16

உெ

அக்ட ோபர் 17

சர்ைரதச ைறுவம ஒழிப்பு தினம்

அக்ட ோபர் 20

அக்ட ோபர் 21
அக்ட ோபர் 23

ருத்துரு: “அவனைருக்கும்
ர்ப்புற எதிர் ொெம்”

ருத்துரு:
“பறவை ள்
இவணக் ின்றன”

ைடு
ீ

ம்

–

சிறந்த

உெ த்வத

மன ெ தினம்

அக்ட ோபர் 11

உெ

இந்திய சுதந்தி
இயக் த்தின் தவெைரும்,
அ ிம்வச
தத்துைம்
மற்றும்
யுக்தியின்
முன்ரனொடியுமொன ம ொத்மொ ொந்தியின் பிறந்த
ொளொன
அக்ரடொபர்
02
இந்த
தினம்
அனுசரிக் ப்படு ிறது

ி ொமப்புற கபண் ள்

உணவு தினம்

உெ

எலும்புத்துவள ர ொய் தினம்

உெ

புள்ளியியல் தினம்

ொைல்துவற

ருத்துரு: “எனது
எதிர் ொெம்”

கு ல்,

எங் ள்

சமத்துை

ருத்துரு: “Time2Work”
ருத்துரு: “அவனைருக்குமொன வ

சு ொதொ ம்”

ருத்துரு: “ர ொைிட்-19
ர ொய்த்
கதொற்று
ொெத்தில்
ி ொமப்புறப் கபண் ளின் உறுதித்
தன்வமவயக் ட்டவமத்தல்”
ருத்துரு: “ைளர்ச்சியவட,
ீடித்தல், ஒன்றிவணதல்”

ஊட்டமளித்தல்,

ருத்துரு: “அவனைருக்கும் சமூ
சுற்றுச்சூழல்
ீதிவய
அவடய
ஒன்றிவணந்து கசயல்படுைது”

மற்றும்
ரைண்டி

ருத்துரு: “THAT’S OSTEOPOROSIS”
ருத்துரு: “ ொம்
இவணத்தல்”

ம்பக்கூடிய த வுடன் உெவ

ிவனவு தினம்

சர்ைரதச பனிச்சிறுத்வத தினம்
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அக்ட ோபர் 24

உெ

ரபொெிரயொ தினம்

ருத்துரு: “ரபொெிரயொவுக்கு எதி ொன கைற்றி
உெ ஆர ொக் ியத்திற்கு ிவடத்த கைற்றி”

உெ

த ைல் ரமம்பொட்டு தினம்

ருத்துரு: “த ைல் மற்றும் த ைல் கதொடர்பு
கதொழில்நுட்பங் ள்
–
ைளர்ந்து
ைரும்
சைொல் ளுக் ொன புதிய தீர்வு ள்”

ஐக் ிய

ொடு ள் தினம்

அக்ட ோபர் 27

உெ பொ ம்பரிய ஆடிரயொ
தினம்

அக்ட ோபர் 31

ரதசிய ஒற்றுவம தினம்

ொட்சி

ருத்துரு: “உெ ிற்கு உங் ள் ஜன்னல்”
சர்தொர் ைல்ெபொய் பரடெின் பிறந்த
ொளில்
அைருக்கு அஞ்செி கசலுத்தும் ைிதமொ
ொடு
முழுைதும் இந்த தினம்
ொஷ்டிரிய ஏக்தொ
திைொஸொ அனுசரிக் ப்படு ிறது

✓ ெஞ்ச ஒழிப்பு (ஊழல்) ைிழிப்புணர்வு ைொ ம் : அக்ரடொபர் 27 முதல்
ைவ

ைம்பர்

2, 2020

✓ ைனஉயிரினங் ள் ைொ ம் : அக்ரடொபர் 01 முதல் அக்ரடொபர் 08, 2020 ைவ
✓ சு ொதொ மற்றும் குடும்ப ெ அவமச்ச ம் சர்ைரதச மூத்த குடிமக் ள் தினத்தில்
(அக்ரடொபர் 01)
ஆர ொக் ியமொன
ையதொன
தசொப்தத்வத
(2020-2030)
அறிமு ப்படுத்தியது.
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