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TNPSC துளிகள்


2019-20

ஆம்

ஆண்டில்

அதிக

அளவில்

ஆஸ்திரேலியக்

குடியுேிமமமயப்

பபரும் பான்மமயான அளவில் பபறும் புலம் பபயே்ந்ர ாே் இந்தியே்கள் ஆவே்.
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இந்திய நிதி உ வியுடன், பமாேீஷியஸ் நாட்டில் ரபாே்ட் லூயிஸில் கட்டப்பட்ட புதி ய
உச்ச நீ திம
ன்ற ்ம பிே மே் நரேந்திே ரமாடி மற் றும் பமாேீஷியஸ் பிே மே்
பிேவிந் ் ஜுக்னா ் ஆகிரயாே் இமணந்து திறந்து மவ ் னே்.



ஏே் இந்தியாவில் 100% அந்நிய ரநேடி மு லீட்மட ரமற் பகாள் ள பவளிநாடு வாழ்
இந்தியே்களுக்கு நிதி அமமச்சகம் அனுமதி ்துள் ளது.



ஸ்பபயினில்

உள் ள

சபிக்

பன்னாட்டு

ேசாயன

உற் ப ்தி

நிறுவன தி
் ன்

பாலிகாே்பரனட் பிேிவானது, புதுப்பிக்க ் க்க சக்தியில் முழுமமயாக இயங் கும்
உலகின் மு ல் பபேிய அளவிலான ப ாழிலகமாக உருபவடு ்து உள் ளது.


ரநாயாளியால் பவளியிடப்படும் ரநாய் ் ப ாற் றுகள் பேவு மலக் கட்டுப்படு து
் வ ன்
மூலம் ரகாவிட்-19 ப ாற் றுரநாய் க்கு எதிோகப் ரபாோடுவ ற்காக ரவண்டி மரு து
் வ
ேீதியில்
சுததச

னிமமப்படு து
் ம் அமமப்பான ‘ஆஷ்ரே’ எ கடற் படடப் புத்தாக்கம் மற் றும்
அடமப்பு

ன்ற

அமமப்மப

ோணுவ ்தின்

ரமம் பட்ட

ப ாழில் நுட்ப

நிறுவனமானது உருவாக்கியுள் ளது.


ஈோனின் புேட்சிகே இஸ்லாமிய பாதுகாப்புக் காவல் பமட ‘சிறந்
நபி 14’ என்ற
இோணுவப் பயிற் சியின் ரபாது நில ் டியில் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும்
பாலிஸ்டிக் வமக (உந்துவிமசக்குேிய) ஏவுகமணகமள ஏவி ரசா மன பசய் துள் ளது.



ஐக்கிய அேபு அமீேகமானது அேபுக் கடற் கமேரயாே தி
் ல் உள் ள அபு ாபியில் “பாேக்”
என்ற னது மு லாவது அணுக்கரு உமலமய ் ப ாடங் கியுள் ளது.



ம ்திய நுகே்ரவாே் விவகாேங் கள் துமற அமமச்சோன ோம் விலாஸ் பஸ்வான் ”ஒரு
ர சம் ஒரு குடும் ப அட்மட” என்ற திட்ட ்ம
நாகாலாந்து, உ ் ேகாண்ட்
மற் றும்
ஆகியவற் றிற் கு விேிவுபடு ்தியுள் ளாே்.



ஆப்பிள்

நிறுவனமானது

உலகின்

ரமலும் 4 மாநிலங் கள் , மணிப்பூே்,

ஜம் மு

மிகவும்

காஷ்மீே்

ஒன்றியப்

மதிப்புமிக்க

பங் குச்

பிேர சம்
சந்ம யில்

பட்டியலிடப் பட்டுள் ள நிறுவனமாக உருபவடு ்துள் ளது.
o


இது சவுதியின் ஆேம் ரகா நிறுவன ்ம

இந்தியா

ஆகஸ்ட்

02

ஆம்

இேண்டாம் இட தி
் ற் கு ்

ர தியன்று

சே்வர ச ்

ள் ளி உள் ளது.

ர ாழமம

தின ்ம க்

பகாண்டாடியது.


ஆந்திேப் பிேர ச மாநில மு ல் வோன Y.S. பஜகன் ரமாகன் பேட்டி அவே்கள் ேக்சா
பந் ன் பகாண்டாட்ட ்தின் ரபாது இமணயவழிப் பாதுகாப்பு குறி ் ஒரு நிகழ் ரநேப்
பயிற்சி ் திட்டமான “இ-ேக்சா பந் ன்” என்ற ஒன்மற ் ப ாடங் கி மவ து
் ள் ளாே்.



மமறமுக வழியில் பேவும் ரகாவிட் – 19 ரநாய் ் ப ாற் மற ்

டுப்ப ற்கு ரவண்டி

பயணிகளின் பயண உமடமமகமள கிருமி நீ க்கம் பசய் வ ற்காக பபங் களுரூ
இேயில் நிமலய தி
் ல் “UV உமடமம முழுக்கு” என்ற வசதியானது ப ாடங் கி மவக்கப்
பட்டுள் ளது.


டாமன் நிே்வாக தி
் ன் கல் வி ் துமறயானது இமணயக் கல் வியின் மூலம் டிஎன்எச்
மற் றும் டிடி (Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu ) ஒன்றியப் பிேர சங் களில் உள் ள
மாணவே்களுக்கு உ வுவ ற் காக ரவண்டி இ-கியான் மி ே
் ா (E-Gyan Mitra) என்ற
பசயலிமய ் ப ாடங் கியுள் ளது.



இந்தியாவிற் கான பிேிட்டனின் உயே் ஆமணயோன பிலிப் பாே்ட்டன் என்பவே் புதி ாக
இமணக்கப்பட்ட அயல் நாடு, காமன்பவல் ் மற்றும் ரமம் பாட்டு அலுவலக தி
் ன்
நிேந் ே கீழ் நிமலச் பசயலாளோக நியமிக்கப்பட்டுள் ளாே்.



இந்தியாவின்
நட ் ப்பட

ஸ்குவாஷ்

இருக்கும்

2020

கூட்டமமப்பானது
ஆம்

ஆண்டின்
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மரலசியாவின்
மகளிே்

உலக

ரகாலாலம் பூேில்
அணி

ஸ்குவாஷ்

சாம் பியன்ஷிப்பிலிருந்து பவளிரயறியுள் ளது.


2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 05 அன்று, லடாக் மற் றும் ஜம் மு காஷ்மீே் ஒன்றியப்
பிேர சங் கள் புதிய ஒன்றியப் பிேர சங் களாக உருவாக்கப்பட்டதின் மு லாவது
ஆண்டு தின ்ம க் பகாண்டாடின.



ம ்திய ரவளாண் துமற அமமச்சோன நரேந்திே சிங் ர ாமே் “சஹாக் ரகாப்டியூப்
என்சிடிசி இந்தியா” எனப்படும் ர சியக் கூட்டுறவு ரமம் பாட்டுக் கழக தி
் ன் யூடியூப்
(வமலபயாலி) அமலவேிமசமய ் ப ாடங் கி மவ ்துள் ளாே்.



ம ்திய ஜல் சக்தி ் துமற அமமச்சோன கரஜந்திே சிங் பஷகாவ ் மற் றும் ம தி
் ய
ஜவுளி & பபண்கள் & குழந்ம கள் ரமம் பாட்டு ் துமற அமமச்சோன ஸ்மிேிதி
இோணி ஆகிரயாே் புது தில் லியில் “சுவச் பாே ் கிோந்தி” (இந்தி) என்ற ஒரு பு ் க ்ம
பவளியிட்டுள் ளனே்.



இந்திய ேிசே்வ் வங் கியானது சசி ே் ஜகதீசன் என்பவமே எச்டிஎப்சி வங் கியின் அடு ்
மலமம பசயல் அதிகாேியாக நியமிப்ப ற் கு ஒப்பு ல் வழங் கியுள் ளது.



ம ்திய கலாச்சாே மற் றும் சுற் றுலா ் துமற இமணயமமச்சோன பிேகலா ் சிங்
பரடல் “ப ன்சாவல் ரகால் ப்

ங் குமிட ் திட்டம் ” எனப்படும் மிரசாேமின் மு லாவது

ரகால் ப் பகுதிமயக் காபணாலி முமறயில் திறந்து மவ து
் ள் ளாே்.
o


இது ம ்திய சுற் றுலா ் துமறயின் சுவர ஷ்
பசயல் படு ் ப் படுகின்றது.

பலபனானின்

ே்ஷன் என்ற திட்ட ்தின் கீழ்

மலநகோன பபய் ருட்டில் அம் ரமானியம் மநட்ரேட் என்ற

ஆப ் ான பவடிபபாருட்கள் ரசமி து
்
மவக்கப் பட்டிருந்

அதீ

துமறமுகக் கிடங் கில்

மிகப்பபேிய பவடி விப ் ானது ஏற் பட்டது.


ஐக்கிய நாடுகள் அமமப்பானது கல் வி மீ ான ப ாற் று ரநாயின்
னது பகாள் மகசாே் அறிக்மகமய பவளியிட்டுள் ளது.

ாக்கம் குறி ்



SS ரமாட்டிரவஷன் என்ற அமமப்பின் நிறுவனோன சுனில் யா வ் SS என்பவருக்கு
ஐக்கிய நாடுகள்
மற் றும் சே்வர ச அேசு சாோ நிறுவனக் கூட்டமமப்பு
ஆகியவற் றினால் ஏற் படு ் ப்பட்ட “கேம் வீே் சக்ோ விருது” வழங் கி பகௌேவிக்கப்
பட்டது.



நவீன இந்திய ் திமேயேங் கின்
காலமானாே்.
o

ந் ம யான இப்ோகிம் அல் காசி அவே்கள் சமீப ்தில்

இவே் 2010 ஆம் ஆண்டில் ப ்ம விபூஷன் விரும யும் 1991 ஆம் ஆண்டில் ப ்ம
பூஷன் விரும யும் 1996ல் ப ்ம ஸ்ரீ விரும யும் பபற் றுள் ளாே்.



கணினி சுட்டியின் இமணக் கண்டுபிடிப்பாளோன வில் லியம் இங் கிலீஷ் அவே்கள்
சமீப தி
் ல் காலமானாே்.
o



இவே் ஆேம் ப கால கணினிச் பசயல் பாடுகளில் பணியாற் றியவோன ரடாக்
எங் கள் பபே்ட் அவே்களால் உருவாக்கப்பட்ட மாதிேிப் படங் களின் உ வியுடன் 1963
ஆம் ஆண்டில் மு லாவது கணினிச் சுட்டிமய உருவாக்கினாே்.

இந்தியாவின்

மு லாவது

நடமாடும்

ஆே்டி-பிசிஆே்

ரசா மன

ஆய் வகமானது

பபங் களுருவில் ப ாடங் கி மவக்கப் பட்டுள் ளது.
o

இது இந்திய அறிவியல் நிறுவன தி
் னால் ரமம் படு ் ப் பட்டுள் ளது. இது ஒரு
நாமளக்கு 9000 ரசா மனகமள ரமற்பகாள் ளும் திறன் பகாண்டது.



கே்நாடகாவின் மு லாவது பபண் இந்தியக் காவல் பணி அதிகாேியான D. ரூபா
முட்கில் அவே்கள் அம் மாநில ்தின் உள்துமற பசயலாளோக நியமிக்கப்பட்டுள் ளாே்.
o



இந் ப் ப விமய வகிக்கும் மு லாவது பபண் அதிகாேியும் இவோவாே்.

2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 06 அன்று ஜப்பான் உலகின் மு லாவது அணு குண்டு

10

ாக்கு லின் 75வது நிமனவு தின ்ம
o

அனுசேி ் து.

1945 ஆம் ஆண்டில் அபமேிக்கப் ரபாே் விமானமான எரனாலா ரக, “லிட்டில் பாய் ”
என்ற பபயே் பகாண்ட ஒரு அணு குண்மட ஹிரோசிமா நகேின் மீது வீசியது.



ஆந்திேப் பிேர ச ்திற் குப் பிறகு காவல் துமறக்காக சமீப தி
் ல் ஒரு மகரயட்மட
பவளியிட்டுள் ள 2வது மாநிலம் குஜோ ் ஆகும் .



அந்நிய ரநேடி மு லீட்டில் இந்தியாவின் நான்காவது மிகப்பபேிய பங் களிப்பு நாடு
ஜப்பான் ஆகும் .



ம ்தியக் கல் வி ் துமற அமமச்சோன ேரமஷ் பபாக்ேியால் “நிஷாங் க்” இமாச்சலப்
பிேர ச ்தின் சிே்மூே் மாவட்ட ்தில் உள் ள ப ௌலா கானில் அமமய இருக்கும் இந்திய
ரமலாண்மம நிறுவனம் – சீே்மூே் என்ற கல் வி நிறுவன தி
் ற் கு அடிக்கல் நாட்டினாே்.



ம ்திய பபாதுப் பணியாளே் ர ே்வாமணயமானது ரபோசிேியே் பிேதீப் குமாே் ரஜாஷி
என்பவமே
o



னது புதிய

மலவோக நியமி ்துள் ளது.

அேவிந் ் சக்ரசனா என்பவருக்கு பதிலாக இவே் நியமிக்கப்பட்டுள் ளாே்.

உ ் ேகண்ட் மாநில வன ் துமறயானது பசுமம ோமாயணப் பூங் கா என்ற ஒரு
பூங் காமவ ரமம் படு ்தியுள் ளது.
o

இந் ப் பூங் காவானது ோமேின் பயண து
் டன் ப ாடே்புமடய நாட்டில் உள் ள
முக்கியமான 4 வமக வன தி
் லிருக்கும் மேவமக இனங் கமளக் பகாண்டு
இருக்கும் .



இந்திய அேசின் சாே்பாக ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங் கியானது பமாசாம் பிக் நாட்டின்
மின் விநிரயாக ் ே ்ம ரமம் படு து
் வ ற்காக 250 மில் லியன் அபமேிக்க டாலே்
(ரூ.1870 ரகாடி) அளவிற் கு கடமன வழங் கியுள் ளது.



ரகரலா இந்தியா திட்ட ்தின் மு ல் பபாதுக்குழு
அமமச்சோன கிேண் ேிஜிஜு மலமம ாங் கினாே்.



நியூயாே்க்

இந்திய ்

திமேப்பட

விழாவின்

கூட்ட தி
் ற்கு

20வது

பதிப்பில்

விமளயாட்டு
மமலயாள ்

திமேப்படமான ‘மூப ான்’ (Moothon) மற் றும் ர சிய விருது பபற் ற ஆவணப்படமான
‘சன் மேஸ்’ (Son Rise) ஆகியமவ விருதுகமள பவன்றது.


பிேபலப் ப தி
் ேிமகயாளரும் ஆசிேியருமான யதிஷ் யா வ் என்பவே் “ோ ((Research and
Analysis

Wing/ஆோய் ச்சி

மற் றும்

பகுப்பாய் வுப்

பிேிவு)

இந்தியாவின்

இேகசிய

நடவடிக்மககளின் வேலாறு (“RAW: A History of India’s Covert Operations) என்ற ஒரு புதிய
பு ் க ்ம


எழுதியுள் ளாே்.

காதி மற் றும் கிோம ் ப ாழிற்துமற ஆமணயமானது அருணாச்சலப் பிேர ச
மாநில தி
் ல்

ன்னளவில் மு லாவது இர

உற் ப ்தி மமய ்ம


பமாேீஷியஸ்

வமகமயச் ரசே்ந்

பட்டுப் பயிற் சி மற் றும்

் ப ாடங் கவுள் ளது.

தீவானது

ஜப்பானுக்குச்

பசாந் மான

கப்பலினால்

ஏற் பட்ட

எண்பணய் க் கசிவின் காேணமாக சுற்றுச்சூழல் அவசே நிமலமய அறிவி ்துள் ளது.


இந்திய அேசானது ஏற் றுமதி பசய் யப்பட்டப் பபாருட்கள் குறி ்

கட்டணங் கள் மற் றும்

வேிகளின் நீ க்கு லின் கீழ் உச்ச வேம் பு விகி ங் கமள நிே்ணயிப்ப ற்காக முன்னாள்
உள்துமறச் பசயலாளே் GK பிள் மள என்பவேின்
பகாண்ட ஒரு குழுமவ அமம து
் ள் ளது.


இந்தியாவின் சீேம்

மலமமயில் 3 உறுப்பினே்கள்

னியாே் நிறுவனமானது இந்தியாவிற் காக 100 மில் லியன் ரகாவிட்

– 19 ரநாய் ் ப ாற் று

டுப்பு மருந்துகமள உற் ப ்தி பசய் து, விநிரயாகிக்கும்

பசயல் முமறமய ் துேி ப்படு து
் வ ற்காக சே்வர ச ரநாய் ்
டுப்பு மருந்துக்
கூட்டிமணவான ரகவி (Gavi), மற் றும் பில் மற் றும் பமலிண்டா ரகட்ஸ் அமமப்பு
ஆகியவற் றுடன் இமணந்துள் ளது.
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புரனவில் உள் ள ரமம் படு ் ப்பட்ட ப ாழில் நுட்ப ்தின்
பாதுகாப்பு ் துமற
நிறுவனமானது ஒரு ர சிய அளவிலான டிஜிட்டல் பபாருள் கட்டமமப்புப் ரபாட்டியான
2020

ஆம்

ஆண்டின்

ஸ்மாே்ட்

இந்தியா

ரஹக்க ் ானில்

மு ல்

பேிசிமன

பவன்றுள் ளது.


ம ்தியப் பாதுகாப்பு ் துமற அமமச்சோன ோஜ் நா ் சிங் அவே்கள் “இமண ் ல் ,
ப ாடே்பு பகாள் ளு ல் , மாற் றம் ஏற் படு து
்
ல் ” (Connecting, Communicating, Changing)
என்ற



மலப்பு பகாண்ட ஒரு பு ் க ்ம

புது தில் லியில் பவளியிட்டுள் ளாே்.

ம ்தியப் பாதுகாப்பு ் துமற அமமச்சே், மஹ ோபா தி
் ல் உள் ள பாே ் டயனமிக்ஸ்
நிறுவன தி
் ல் ஏவுகமண இருப்பு வசதி மற் றும் ரபாே் ஆயு

உற் ப தி
்
அலகு

ஆகியவற் றிற் கு அடிக்கல் நாட்டினாே்.


பலபனானின்

பிே மோன ஹாசன்

டயப்

அவே்கள்

அந்நாட்டின்

மலநகோன

பபய் ரூட்டில் ஏற் பட்ட மிகப்பபேிய அம் ரமானியம் மநட்ரேட் பவடிப்மப ் ப ாடே்ந்து
னது ப வி விலகமல அறிவி ்துள் ளாே்.


இந்தியாவானது 20 ஓவே் உலகக் ரகாப்மபயின் 2021 ஆம் ஆண்டுப் பதிப்மப நட ்
உள் ளது. அர

ரநேம் ஒ தி
் மவக்கப்பட்ட 2020 ஆம் ஆண்டுப் பதிப்பானது 2022 ஆம்

ஆண்டில் ஆஸ்திரேலியாவில் நமடபபற உள் ளது.
o

ரமலும் இந்தியாவானது 50 ஓவே் உலகக் ரகாப்மபப் ரபாட்டிமயயும் இந்தியாவில்
2023 ஆம் ஆண்டில் நட ்



உள் ளது.

ர சிய அனல் மின் கழகமானது நடப்பு நிதியாண்டில் ஒட்டுபமா ்

மின் உற் ப தி
் யின்

அளவாக 100 பில் லியன் அலகுகமள எட்டியுள் ளது.


லாய் லாமா அவே்கள் பஜே்மமனச் ரசே்ந்
சுற் றுச்சூழல் ப தி
் ேிக் மகயாளோன
பிோன்ஸ் அல் ட் என்பவருடன் ரசே்ந்து எழுதிய னது புதிய பு ் கமான “நமது ஒரே
இல் லம் : உலகிற் கான ஒரு காலநிமல முமறயீடு” (Our Only Home: A climate Appeal to the
world) என்ற பு ் க ்ம பவளியிட உள் ளாே்.



ரபாக்குவே து
்
சமிக்மைகள் மற் றும் குறிமுமறகள் மீது பபண் குறியீடுகமளக்
பகாண்ட இந்தியாவின் மு லாவது நகேம் மும் மபயின்



ா ே் ஆகும் .

ஆந்திேப் பிேர ச மாநில அேசானது சிறு, குறு மற்றும் நடு ் ே ப ாழிற் துமறயின் மீது
கவனம் பசலு ்தும் வமகயில்
னது புதிய ப ாழிற் துமறக் பகாள் மகமய
அறிவி து
் ள் ளது.
o

இந் க்

பகாள் மகயானது

அம் மாநில ்தில்

ரமம் பாட்டிற்காக ரவண்டி சிறு, குறு மற் றும்

னது

வளே்ச்சி

மற் றும்

நடு ் ே

ப ாழிற்

துமறக்கு

பவளிப்பமடயாக ஆ ேவளிக்கின்றது.


நகே்ப்புற மக்களுக்கு வன நில உேிமமச் சான்றி ழ் கமள வழங் கிய நாட்டின் மு ல்
மாநகோட்சி மன்றமாக ச ்தீஸ்கேின் ஜக ல் பூே் மாறியுள் ளது.



அகில இந்திய மகவிமனப் பபாருட்கள் மற் றும் மக ் றி வாேியங் களுக்குப் பிறகு
ஜவுளி ் துமற அமமச்சகம் அகில இந்திய விமச ் றி வாேிய ்ம க் கமல து
்
உள் ளது.





பள் ளிகள் மற் றும் கல் வி நிறுவனங் கள் இருக்கும் 50 மீட்டருக்குள் ஆரோக்கியமற்ற
உணவு விற் பமனமயக் கட்டுப்படு ் ரவண்டும் என்று இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு
மற் றும் ேநிே்ணய ஆமணயமானது சமீப தி
் ல் அறிவி து
் உள் ளது.
ற் பபாழுது

நிகழ் ந்து

வரும்

ரகாவிட்-19

ரநாய் ்

ப ாற் மற

எதிே் ்துப்

ரபாோடுவ ற்கான இஸ்ரேல் -இந்திய ஒ து
் மழப்பின் ஒரு பகுதியாக, இஸ்ரேல் ஆனது
பசயற் மக நுண்ணறிமவ அடிப்பமடயாக பகாண்ட ப ாழில் நுட்பம் மற் றும் உயே் ே
உபகேணம் ஆகியவற் மற இந்தியாவின் தில் லியில் உள் ள அகில இந்திய மரு து
் வ
அறிவியல் நிறுவன ்துடன் பகிே்ந்துள் ளது.
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ம ்திய அமமச்சோன நிதின் கட்கேி ரகாவிட் – 19 மவேமஸச் சிம வுறச் பசய் யும்
திறன் பகாண்ட, 30 வினாடிகளில் எந் பவாரு இட ்திலும் ரநாய் ் ப ாற் மற நீ க்கக்
கூடிய

“அதுல் யா”

என்ற

பபயே்

பகாண்ட

ஒரு

நுண்ணமலச்

சா ன ்ம

பவளியிட்டுள் ளாே்.


படல் ப ாழில் நுட்ப நிறுவன ்துடன் இமணந்து நிதி ஆரயாக் ஆனது அடல் பு ் ாக்க ்
திட்ட ம
்
க்

பகாண்டு

அடல்

சீே்படு து
்

ஆய் வகங் களின்

இளம்

கண்டுபிடிப்பாளே்களுக்காக ரவண்டி மாணவ ் ப ாழில் முமனரவாே் திட்ட தி
் ன்
இேண்டாவது பதிப்மப அறிமுகப் படு ்தியுள் ளது.


பபலாேஸின் நீ ண்டகால அதிகாேமிக்க

மலவோன அபலக்சாண்டே் கிேிரகாேிவிச்

லுகாபஷன்ரகா ப ாடே்ச்சியாக னது ஆறாவது ஜனாதிபதி ப விமய பவன்றுள் ளாே்
(1994ஆம் ஆண்டில் இருந்து ற் ரபாது வமே).


ரமற் கு வங் க மாநில மு ல் வோன மம் ா பானே்ஜி அவே்கள் , ரநாய் ் ப ாற் றின் ரபாது
சீரூமடயில்

இருந்

பணியாளே்களால்

ரமற்பகாள் ளப்பட்ட

பணிகமள

அங் கீகேிப்ப ற்காக பசப்டம் பே் 1 ஆம் ர தியானது அம் மாநில தி
் ல் காவல் துமற
தினமாக அனுசேிக்கப்படும் என்று அறிவி து
் ள் ளாே்.


கடல் சாே்

பபாருட்கள்

ஏற் றுமதி

கட்டுப்பாட்டு ஆய் வக ்ம
o


வளே்ச்சி

ஆமணயமானது

ஒரு

ேநிே்ணயக்

குஜோ தி
் ன் ரபாே்பந் ேில் திறந்துள் ளது.

இந்
ஆய் வகமானது
கடல்
உணவு
ஏற் றுமதியாளே்கமள ஆய் வு பசய் ய உள் ளது.

உற் ப ்தியாளே்கள்

மற் றும்

சேக்கு மற் றும் ரசமவகள் வேி ஆமணய தி
் ன் அமமச்சகங் களுக்கிமடரயயான ஒரு
உயே்மட்டக் குழுவானது ங் க ்தின் மீது மாநில ்திற்குள் ரள ரமற் பகாள் ளப் படும்
சேக்குப்
பேிமாற் ற தி
் ற் கு விதிப்ப ற்காக மின்னணு-வழிக் கட்டண ்திற்குப்
பேிந்துமே பசய் துள் ளது.
o

இது

வேி

ஏய் ப்பு

மற்றும்

கட ் லின்

கீழ்

ங் க ்தின்

பேிமாற் ற ்ம க்

கண்காணிக்க உ வ இருக்கின்றது.


மாநில அேசாங் கங் கள் மற் றும் 272 மாநில ஆட்சியே்கள் இமணந்து ம தி
் ய சமூக நீ தி
மற் றும் அதிகாேமளி ் ல் துமற அமமச்சக தி
் னால் பசயல் படு ் ப்படும் 7 மா
கால அளவுள் ள “நாஷா முக் ் பாே ்” அல் லது “ரபாம ப் பபாருளற் ற இந்தியா” என்ற
ஒரு பிேச்சாே ்ம
் ப ாடங் கியுள் ளனே்.



ம ்திய அமமச்சே் புது தில் லியில் உள் ள துவாேகாவில் ர சிய சமூகப் பாதுகாப்பு
மமயக் கட்டிட ்ம



் திறந்து மவ ்துள் ளாே்.

ஐக்கிய இோஜ் ஜிய அேசாங் கமானது இந்தியாவில்

3 மில் லியன் பவுண்ட் மதிப்பு

பகாண்ட “பு ் ாக்க சவால் நிதி 2020” என்ற ஒன்மற ் ப ாடங் கியுள் ளது. இது ரகாவிட்
– 19 ரநாய் ் ப ாற் று மற் றும் காலநிமல மாற் றம் ஆகியவற் மறக் மகயாளுவ ற் கு
ரவண்டி
கல் வி
நிறுவனங் கள்
மற் றும்
ப ாழிற்துமறயில்
உள் ள
ஆோய் ச்சியாளே்களுக்கு உ வ இருக்கின்றது.


விமான விப ்து விசாேமண ஆமணயமானது ரகாழிக்ரகாடு விமான நிமலய ்தில்
நிகழ் ந்

ஏே் இந்தியா எக்ஸ்பிேஸ் துபாய் -ரகாழிக்ரகாடு விமானம் IX 1344 என்பதின்

விமான விப து
் குறி ்து விசாேிப்ப ற் காக ரகப்டன் S.S. சஹே்

மலமமயில் 5 நபே்கள்

பகாண்ட ஒரு குழுமவ அமம து
் ள் ளது.


விமானப் பமடயின் ஓய் வு பபற் ற துமண ்

ளபதியான அே்ஜுன் சுப்பிேமணியம்

அவே்கள் “முழுக் கண்ரணாட்டம் : இந்தியப் ரபாே்கள் 1972-2020” என்ற ஒரு பு ் க ்ம
எழுதியுள் ளாே்.
o

‘இந்தியாவின் ரபாே்கள் : இோணுவ வேலாறு 1947-1971’ என்ற அவருமடய மு ல்
பு ் க தி
் ற் கு பிறகு பவளியான பு ் கம் இதுவாகும் .
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பசன்மனயின் வியாசே்பாடியில் 'ரூ 5 மரு ்துவே்' என்று பிேபலமாக அறியப்படும்
டாக்டே் வி திருரவங் கடம் சமீப தி
் ல் காலமானாே்.



உறுப்பு

ான ்தில் ப ாடே்ச்சியாக ஐந் ாவது ஆண்டாக

மிழகம் மு லிட ்தில்

உள் ளது. ரமலும் இது ம தி
் ய அேசின் விரும யும் பபற் றுள் ளது.
o

இங் கு 1,382 நன்பகாமடயாளே்களிடமிருந்து இதுவமே 8,163 உறுப்புகள் பபறப்
பட்டு உள் ளன.



இந்தியப் பாேம் பேிய இமசப் பாடகோன பண்டிட் ஜஸ்ோஜ் அவே்கள் சமீப தி
் ல்
காலமானாே்.
o



அவருக்கு ப ்மஸ்ரீ, ப ்ம பூஷண் மற் றும் ப ்ம விபூஷண் ரபான்ற விருதுகள்
அளிக்கப் பட்டுள் ளன.

ரநாய் எதிே்ப்புச் சக்திமய அதிகேிப்ப ற்கு ரவண்டிய மலிவான மற் றும் எளி ான
நமடமுமறகள் குறி ்
ஒரு விழிப்புணே்மவ வளே்ப்ப ற்கு ரவண்டி ஆயுஷ்
அமமச்சகமானது “ரநாய் எதிே்ப்புச் சக்திக்கான ஆயுஷ்” என்ற ஒரு மூன்று மா காலப்
பிேச்சாே ்ம



் ப ாடங் கியுள் ளது.

பாடகே் ஷாஜான் முஜீப் அவே்கள் ர சிய மற் றும் சே்வர ச அளவில் , ஸ்வச் பாே ்
அபியான் பிேச்சாே ்திற்காக ரவண்டி அலிகாே் மாநகோட்சி யின் மு ல் ர சிய
நிறுவன அமடயாள ் தூ ோனாே் (National Brand Ambassador).



இந்தியாவின் ர சியப் பங் குச் சந்ம மு லீட்டாளே் பாதுகாப்பு நிதி அறக்கட்டமள
மற் றும் பபங் களூருவில் உள் ள இந்திய ரமலாண்மமக் கல் வி நிறுவனம் ஆகியமவ
இமணந்து “மு லீட்டாளே் கல் விக்கான
மு லீட்டாளே் கல் வி வள மமய ்ம



ளம் ” என்ற பபயேில் ஒரு இமணய ள

் ப ாடங் கியுள் ளனே்.

இந்திய ஒலிம் பிக் மன்றமானது (Indian Olympic Association - IOA) ஆனது னது புதிய
அடடயாளம் மற்றும் குறியீடு ஆகியமவ ஏற்றுக் ககாள் ளப் பட்டதின் ஒரு பகுதியாக
“ஏக் இந்தியா அணி இந்தியா” என்ற ஒரு டிஜிட்டல் பிரச்சாரத்டதத் கதாடங் கி
மவ து
் ள் ளது. இது ஒலிம் பிக் விடளயாட்டுகளில்
ஆண்டின் அனுசேிப்மபக் குறிக்கின்றது.



அதன்

பங் தகற் பின்

100வது

உலகம் முழுவதும் ஆடட அலங் காரத்தின் மகிடம, மனநிடல மற் றும் கடல
ஆகியவற் டற அனுசரித்து, அம க் ககாண்டாடுவதற்காக உலக ஆடட அலங் கார
தினமானது ஆகஸ்ட் 21 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.



தகரள

மாநில

சட்ட

சடபயானது

மக்களுக்குச்

சட்டசடப

கசயல் பாடுகடளக்

ககாண்டு தசர்ப்பதற் காக ரவண்டி “சபா கதாடலக்காட்சி” என்ற ஒரு கதாடலக்காட்சி
அடலவரிடசடயத் கதாடங் கியுள் ளது.


மத்தியப் புலனாய் வுத் துடறயின் முன்னாள் சிறப்பு இயக்குநரான
ராதகஷ்
அஸ்தானா அவர்கள் எல் டலப் பாதுகாப்புப் படடயின் கபாது இயக்குநராக
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.



மத்தியப்

கபண்கள்

மற் றும்

குழந்டதகள்

நல

அடமச்சகமானது

தாய் டமயமடவ ற்கான வயது கதாடர்பான விவகாரங் கள்
குறித்து ஆய் வு
கசய் வதற்காகவும் கபண்களுக்கான குடறந்தபட்ச திருமண வயது குறித்து மறு
ஆய் வு கசய் வதற்காகவும் கெயா தெட்லி என்பவரின் தடலடமயில் குழு ஒன்டற
அடமத்துள் ளது.


மிழ் நாடு சுகா ாே மற் றும் குடும் ப நல ் துமற அமமச்சகமானது மரு து
் வக்
கல் வியில் ஓபிசி (இ ே பிற் படு ் ப்பட்ட சமூக ்தினே்) சமூக தி
் னருக்கான இட
ஒதுக்கீடுகமளச் பசயல் படு ் லுக்கான ம ்திய அேசின் குழுவிற் கு
மிழ் நாடு
மரு ்துவச் ரசமவகள் கழக தி
் ன் ரமலாண் இயக்குநோன டாக்டே் P. உமாநா ்
என்பவமே நியமி து
் ள் ளது.
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வில் கமலைோன G. சிலம் பேசன் என்பவருக்கு இந்திய உலக சா மனகள்
அமமப்பால் உலக சா மன விரு ானது வழங் கப் பட்டுள் ளது. இது கே்நாடக
இமசயின்

ஒரு

பகுதியான

108

ாளங் கமள

எவ் வாறு

மகயாளுவது

குறி ்

காபணாலிமய ஆவணப் படு தி
் ய ற் காக அவருக்கு வழங் கப்பட்டுள் ளது.


ஓய் வு பபற் ற இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாேியான ோஜிவ் குமாே் அவே்கள் ர ே் ல்
ஆமணயோக நியமிக்கப் பட்டுள் ளாே். இவே் சமீப ்தில் ப வி விலகிய அரசாக்
லவாசா என்பவேது ப வியின் இட ்திற்கு நியமிக்கப் பட்டுள் ளாே்.



‘பூமியின் சுற் றுச்சூழல் எல் மல மீறிய தினமானது’ (EOD - Earth Overshoot Day) ஒரு
குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான மனி

இன தி
் ன் வள நுகே்வானது அந்

ஆண்டிற்கான

இயற் மக வளங் கமள மீண்டும் உருவாக்கக் கூடிய பூமியின் திறமன மீறும் வமகயில்
கணிக்கப்பட்ட ஒரு விளக்க நாட்காட்டியாகும் .
o

2020 ஆம் ஆண்டில் EOD ஆனது உலகம் முழுவதும் பகாோனா ரநாய் ் ப ாற் று
பபாது முடக்க ்தின் காேணமாக 2019 ஆம் ஆண்டில் கமடபிடிக்கப் பட்ட தின ்ம
விட மூன்று வாேங் கள்



ாம மாக அ ாவது ஆகஸ்ட் 22 அன்று நிகழ் ந் து.

ம ்திய அமமச்சேமவயானது இந்திய விமான நிமலய ஆமணய தி
் ன் பஜய் ப்பூே்,
குவஹா ்தி மற் றும் திருவனந் புேம்

ஆகிய விமான நிமலயங் கமளப் பபாது-

னியாே் பங் களிப்பின் மூலம் கு ் மகக்கு விடுவ ற் கு ஒப்பு ல் அளி ்துள் ளது.


ரபாே்ப்ஸ் கணிப்பின் படி, “2020 ஆம் ஆண்டில் அதிக ஊதியம் பபறும் நடிகே்களின் ”
பட்டியலில் மு ல் 10 இடங் களுக்குள் இடம் பிடி ் ஒரே இந்திய நடிகே் பாலிவுட் நடிகே்
அக்சய் குமாே் (6வது இடம் ) ஆவாே்.
o



இந் ப் பட்டியலில் மல் யு ் வீேோகி, அ ன் பின் நடிகோன டுமவன் ஜான்சன்
மு லிட ்ம ப் பிடி ்துள் ளாே்.

ம ்திய உள்துமற அமமச்சகமானது உ ் ேப் பிேர ச ்தின் வாேணாசியில் உள் ள
மான்டுவாடிக் இேயில் நிமலய ்ம

பனாேஸ் என்று மறுபபயேிடுவ ற்கு ஒப்பு ல்

அளி து
் ள் ளது.


பை் சாப்

மாநில

அேசானது

ம ்திய

அேசினால்

சமீப ்தில்

பவளியிடப்பட்ட

ேவேிமசயின்படி, அம் மாநிலம் சுகா ாே மற் றும் நல மமயச் பசயல் பாடுகளில்
மு லிட ்ம ப் பிடி ்துள் ள ாக அறிவி து
் ள் ளது.


விமளயாட்டு ்

ளமான டிேீம் 11 ஆனது வேவிருக்கும் இந்தியன் பீேிமியே் லீகிற்கான

அதிகாேப்பூே்வ விளம் பே ாேே் ஏல தி
் ல் பவற் றி பபற் றுள் ளது.


ம தி
் ய சுகா ாே மற் றும் குடும் ப நல து
் மற அமமச்சே் 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 17
மு ல் 21 வமே “சுகா ாே சூழலியமல மறுவமேயமற பசய் ல் ” என்ற ஒரு
கரு து
் ருவுடன் “இந்திய சுகா ாே நல வாே ்ம ” ப ாடங் கி மவ து
் ள் ளாே்.



சந்திேயான் – 2 ஆனது ஜிஎஸ்எல் வி எம் ரகIII – எம் 1 என்ற பசயற் மகக் ரகாளினால்
விண்ணிற் கு ஏவப்பட்டதின் 1 ஆண்டு கால ்ம
o



இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20 அன்று நிலவின் சுற் று வட்டப் பாம க்குள்
ஏவப்பட்டது.

ம ்திய சாமலப் ரபாக்குவே து
் , பநடுை் சாமலகள் துமற அமமச்சகமானது “2030 ஆம்
ஆண்டு வாக்கில் சாமல விப து
் களினால் ஏற் படும் உயிேிழப் மப பூஜ் ஜியமாக்கு ல் ”
என்ற ஒரு உயே்லட்சிய ரநாக்க ்ம



நிமறவு பசய் துள் ளது.

பவளியிட்டுள் ளது.

ம ்திய அேசானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபே் மா

தி
் ல் ப ாடங் கும் சந்ம

ஆண்டிற்காக கரும் பின் விமலமய 1 குவின்டாலுக்கு 10 ரூபாய் அதிகேி து
் , ஆ ாே
மற் றும் இலாபகேமான விமலமய ரூ.285 ஆக அதிகேிக்க முடிவு பசய் துள் ளது.


பபண்களின்

சம ்துவ

தினமானது

அபமேிக்காவில்
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பபண்களுக்கு

ஓட்டுேிமம

வழங் கிய 19வது திரு ்


்ம க் குறிப்ப ற்காக ஆகஸ்ட் 26 அன்று அனுசேிக்கப் பட்டது.

மால ் தீவில் உள் ள தீவுச் சங் கிலி ் ப ாடோனது கடலுக்கு அருகில் உள் ள அ ன்
கடற்கமேப் பகுதி மற்றும் அ ன் நீ ே்ப் பகுதியில் அதிக அளவிலான நுண் பநகிழிகமளப்
பதிவு பசய் துள் ளது.



எழு ் ாளோன ரச ் ன் பக ் “திட்டமிடப்பட்ட பகாமல” என்ற பபயே் பகாண்ட

னது

புதிய பு ் க தி
் ன் அறிமுகப் பகுதி ஒன்மற பவளியிட்டுள் ளாே்.


விமானப் பமட (விங் ) ளபதியான கஜானந் ் யா வ் என்பவருக்கு வான்பவளி சாகசப்
பிேிவில் படன்சிங் ரநாே்ரக ர சிய சாகச விருது 2019 ஆனது வழங் கப் பட்டுள் ளது.



அஸ்வானி பாட்டியா என்பவே் பாே
நியமிக்கப் பட்டுள் ளாே்.



ரோனி ஓ சல் லீவன் என்பவே் பகய் பேன் வில் சன் என்பவமே வீழ் ்தி 2020 ஆம்

ஸ்ரடட் வங் கியின் ரமலாண் இயக்குநோக

ஆண்டின் உலக ஸ்நூக்கே் சாம் பியன்ஷிப் பட்ட ்ம


மகிந்திோ குழும தி
் ன்

பவன்றுள் ளாே்.

மலவோன ஆனந் ் மஹிந்திோ மற் றும் அரடாப் நிறுவன ்

மலவோன சாந் னு நாோயணன் ஆகிரயாருக்கு 2020 ஆம் ஆண்டின்

மலமம ்துவ

விருதுகளானது வழங் கப்பட உள் ளது.


டாக்டே் G. சதீஷ் பேட்டிக்குப் பாதுகாப்பு ஆோய் ச்சி மற் றும் வளே்ச்சி அமமப்பின்
மலவோக ரமலும் 2 ஆண்டு கால ப வி நீ ட்டிப்பு வழங் கப் பட்டுள் ளது.



ப ன் ஆப்பிேிக்காமவச் ரசே்ந் ஆல் ேவுண்டோன ரஜக்கஸ் காலீஸ், பாகிஸ் ாமனச்
ரசே்ந் ஜாஹீே் அப்பாஸ் மற் றும் புரனவில் பிறந் ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள்
அணி ்
மலவோன
லிசா
ஸ் ரலகே்
ஆகிரயாே்
சே்வர சக்
கிேிக்பகட்
ஆமணய ்தின் புகழ் மிக்க வாழ் ் ேங் கில் (ஹால் ஆப் ரபம் ) இமணக்கப்
பட்டுள் ளனே்.



ஆகஸ்ட் 24 ஆம் ர தியானது கவிைே் நே்ம ்தின் பிறந்

தினமாகும் . இ ்தினமானது

குஜோ தி
்
பமாழி மற் றும் அ ன் இலக்கிய தி
் ற்கு என்று அே்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு
தினமாக அனுசேிக்கப் படுகின்றது.


நிலம் , நீ ே்ப்பாசனம் மற் றும் பயிே் முமறகள் ப ாடே்பான அளவுருக்களின்
ப ாகுப்மப அளவிடுவ ற் கும் , அம மக்கள் ப ாமக மற் றும் நிதி அளவுருக்களுடன்
இமண து
் விவசாயிகளுக்கு விமேவாக கடன் வழங் கும் முடிவுகமள எடுப்ப ற் கும்
பசயற் மகக்ரகாள்

ேமவப் பயன்படு ்தும் மு ல் வங் கியாக ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங் கி

திகழ் கிறது.


டச்சு எழு ் ாளோன, மேிரக லூகாஸ் ேிஜ் பனபவல் ட் னது "தி டிஸ்கம் ரபாே்ட் ஆஃப்
ஈவினிங் " (The Discomfort of Evening) என்ற பு ் க ்திற்காக சே்வர ச புக்கே் பேிமச
பவன்ற இமளய எழு ் ாளே் ஆனாே்.



ஐ.ஐ.டி

முன்னாள்

மாணவே்

ரபேமவயானது

ேஷ்யாவின்

ரலாரமாரனாரசாவ்

மாஸ்ரகா அேசு பல் கமலக்கழகம் மற் றும் ருசாஃப்ட் ஆகியவற் றுடன் இமணந்து
இந்தியாவில்

உலகின்

மிகப்பபேிய

மற்றும்

ரவகமான

கலப்பின

கணினிமய (Hybrid quantum computer) உருவாக்க ஓே் ஒப்பந்

குவாண்டம்

தி
் ல் மகபயழு ்து

ரபாட்டுள் ளது.


ரமற் கிந்திய ் தீவுகள் அணியின் ஆல் ேவுண்டோன டுமவன் பிோரவா,
கிேிக்பகட்டில் 500 விக்பகட்டுகமள எட்டிய மு ல் பந்து வீச்சாளே் ஆனாே்.



அரமசான்

டி
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மலமம நிே்வாக அதிகாேியான பஜஃப் பபரசாஸ் 200 பில் லியன் டாலே்

நிகே மதிப்மப எட்டிய உலகின் மு ல் மனி ே் என்ற பபருமமமய அமடந்துள் ளாே்.
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தமிழ் நாடு செய் திகள்
A.L. ச ோமயோஜி


மாநில அேசிற்கான சிறப்பு மூ ்

ஆரலாசகே் என்ற ஒரு

ற்காலிகப் ப விமய

மிழ் நாடு அேசு உருவாக்கியுள் ளது.


சிறப்பு முக்கிய ்துவம் பபற் ற மற்றும் சிக்கல்
ன்மமயுள் ள வழக்குகமளக்
மகயாளுவ ற்காக ரவண்டி இந் ப் ப விக்கு முன்னாள் மாநில ்
மலமம
வழக்குமேைோன A.L. ரசாமயாஜிமய மாநில அேசு நியமி து
் ள் ளது.

தியோ மற் றும் ஈழவோ


மிழ் நாடு

மூகம்

மாநில

அேசானது

தியா

மற் றும்

ஈழவா

சமூக தி
் னே்களுக்கு

பிற் படு ் ப்பட்ட வகுப்பினே் (BC - Backward Class) என்ற அங் கீகாே ்ம


இவே்கள்
ரகேளாவின்
எல் மலப்
பபரும் பான்மமயாக வாழ் கின்றனே்.



அப்ரபாம ய திருவாங் கூே் - பகாச்சின் மாநில ்தில்
சமூக ்தினருக்கான அங் கீகாே ்ம ப் பபற்றிருந் னே்.



அப்ரபாம ய

திருபநல் ரவலி

பகுதியிலும்

மாவட்ட தி
் ன்

நீ லகிேி

வழங் கி உள் ளது.
மாவட்ட ்திலும்

ஈழவா சமூக ்தினே் BC

கன்னியாகுமேி

மாவட்டம்

மற் றும்

பசங் ரகாட்மட
ாலுக்கா ஆகியமவ ம ோஸ் மாநில து
் டன் இமணக்கப்பட்ட
பின்பும் கூட இவே்கள் அப்ரபாம ய திருபநல் ரவலி மாவட்ட தி
் ல் BC என்ற சமூக
அந் ஸ்திரலரய இருந் னே்.

போரதி உரரயின் 100வது ஆண்டு



1921 ஆம் ஆண்டு ஜூமல 31 ஆம் ர தி, மகாகவி பாேதி ஈரோடு கருங் கல் பாமளயம்
வாசிப்பு அமறக்கு வந்து 'மனி ன் அழிவற் றவன்' என்ற
உமே நிகழ் தி
் னாே்.



கருங் கல் பாமளய ்தில் அவே் ஆற் றிய உமே

மலப்பில் பபாதுமக்களுக்கு

ான் பபாதுமக்கள் ம தி
் யில் அவே்

ஆற் றிய கமடசி உமேயாகும் .


பின்னே் அந்

வாசிப்பு அமறயானது மகாகவி பாேதி நிமனவு நூலகம்

மறுபபயேிடப் பட்டது.


இது ஈரோட்டின் கருங் கல் பாமளய ்தில் அமமந்துள் ள ஒரு பபாது நூலகமாகும் .
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என

ச ன்ரன சமட்சரோ இரயில் நிரலயங் கரை மறுசபயரிடல்


பசன்மனயில் உள் ள 3 பமட்ரோ இேயில் நிமலயங் களுக்கு மாநில ்தின் மமறந்
முன்னாள்

மு ல் வே்களின்

பபயே்கமள

இடுவ ற் காக

மிழ் நாடு

அேசு

3

ஒரு

ஆமணமயப் பிறப்பி ்துள் ளது.


அந்

அேசாமணயின் படி, ஆலந்தூே் பமட்ரோ இேயில் நிமலயமானது “அறிைே்

அண்ணா ஆலந்தூே் பமட்ரோ” என்றும் பசன்ட்ேல் பமட்ரோ இேயில் நிமலயமானது
“புேட்சி ் மலவே் டாக்டே் எம் ஜி இோமச்சந்திேன் பசன்ட்ேல் பமட்ரோ” என்றும்
ரகாயம் ரபடு

பமட்ரோ

இேயில்

நிமலயமானது

“புேட்சி ்

மலவி

டாக்டே்

பஜ.பஜயலலி ா சி.ம் .பி.டி பமட்ரோ” என்றும் அமழக்கப் படும் .


தில் லி பமட்ரோ மற் றும் மஹ ோபா ் பமட்ரோ ஆகியவற் றிற் குப் பிறகு இந்தியாவில்
உள் ள மூன்றாவது மிகப்பபேிய பமட்ரோ அமமப்பு பசன்மன பமட்ரோ ஆகும் .

ோ. கந் த ோமி


புகழ் பபற் ற மிழ் எழு ் ாளே் மற் றும் ஆவணப்பட ்
சமீப தி
் ல் காலமானாே்.



கந் சாமி 1968 ஆம் ஆண்டில் பவளியிடப்பட்ட
மூலம்



யாேிப்பாளோன சா. கந் சாமி

னது “சாயாவனம் ” என்ற புதின தி
் ன்

மிழ் இலக்கிய உலக ்திற் குள் நுமழந் ாே்.

இவருமடய நாவலான “விசாேமண ஆமணயமானது” சிறந்
மிழ் புதின ்திற்கான
1998 ஆம் ஆண்டின் சாகி ய
் அகா மி விருதிமன பவன்றுள் ளது.
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அம் மோ பிைோட்டினம் பிைஸ் சுகோதோரத் திட்டம்
மிழ் நாடு மாநில அேசானது அம் மா முழு சுகா ாே பேிரசா மன ் திட்ட தி
் ன்



மு லாவது


ஆண்டுக்

பகாண்டாட்ட தி
் ன்

ரபாது

அ தி
் ட்ட ்தின்

பிளாட்டினம் பிளஸ் என்ற சுகா ாே ் திட்ட ்ம

் ப ாடங் கியுள் ளது.

அம் மா

திட்டமானது

முழு

சுகா ாே

பேிரசா மன ்

கீழ்

அம் மா

பின்வருவனவற் மற

உள் ளடக்கியுள் ளது.



o

அம் மா

o

அம் மா மவேம் – ரூ. 2000

o

அம் மா பிளாட்டினம் – ரூ. 3000
ற் பபாழுது

ங் கம் – ரூ.1000

புதிய

ப ாகுப்பானது

ரூ.4000

மதிப்பிலான

பேிரசா மனமய

அனுமதிக்கின்றது.

தமிழ் நோட்டின் சபோருைோதோர வைர் சி
்



ப ாடே்ச்சியாக மூன்று ஆண்டுகளாக ர சிய சோசேிமய விட அதிகப் பபாருளா ாே
வளே்ச்சி விகி
்ம
மிழகம் அமடந்து வருகிறது.



கடந் ஆண்டின் அகில இந்திய சோசேி விகி மான 4.2% என்ற விகி
தி
் ற் கு எதிோக,
நமது மாநில ்தின் பசயல் திறன் (8.03%) கிட்ட ் ட்ட இரு மடங் காக உள் ளது.



2011-12 ஆம் ஆண்மட அடிப்பமட ஆண்டாக மவ து
் , நிமலயான விமலயில் பமா ்
மாநில உள் நாட்டு உற் ப ்தி ் ேவுகளின் கணக்கீடானது பசய் யப் பட்டு உள் ளது.



2019-20 ஆம் ஆண்டில்

னிநபே் வருமான ்ம ப் பபாரு ் வமே (நிகே மாநில

உள் நாட்டு உற் ப தி
் மய அடிப்பமடயாகக் பகாண்டு),
மிழ் நாட்டில் இது ரூபாய்
1,53,853 ஆகும் . அகில இந்திய அளவில் இது ஆறாவது இடமாகும் .
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2018-19 ஆம் ஆண்டில் , இது ரூபாய் 1,42,941 ஆக இருந் து. அ ாவது இந்திய அளவில்
இது 12வது இட ்தில் இருந் து.



பமா ்

மாநில உள் நாட்டு உற் ப ்தியின் மதிப்மபப் பபாரு ் வமே, மாநில தி
் ன்

ேவேிமசயில் மகாோஷ்டிோவுக்கு அடு ் படியாக
உள் ளது.


2019-20 ஆம் ஆண்டில் , இது மு ல் இட தி
் ற் குச் பசன்றது, இ ற் குக் காேணம் ரமற் கு
மாநிலமான மகாோஷ்டிோவின்



மிழ் நாடு இேண்டாவது இட தி
் ல்

ேவுகள் கிட்டா

ாக இருக்கலாம் .

2019-20 ஆண்டிற்கான முன்கூட்டிரய மதிப்பீடுகளின்படி, மு ன்மம ் துமறயின்
வளே்ச்சி விகி ம் 6.08% ஆகவும் , ரசமவ ் துமறயின் வளே்ச்சி விகி ம் 6.63% ஆகவும்
உள் ளது.



இேண்டாம் நிமல ் துமறயானது இேட்மட இலக்க வளே்ச்சி விகி

்ம ப் பதிவு

பசய் துள் ளது (10.02%).


இேண்டாம் நிமல ் துமறயில் , உற் ப ்தி மற்றும் கட்டுமான ் துமறகள் முமறரய
10.27% மற் றும் 10.49% என்ற இேட்மட இலக்க வளே்ச்சி விகி

்ம க் பகாண்டு உள் ளன.



மு ன்மம ் துமறயினுள் கூட, விவசாயப் பிேிவு 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 5.8% ஆக இருந்
வளே்ச்சிமய விட இந் முமற அதிக வளே்ச்சி விகி
்ம (7.43%) பதிவு பசய் து உள் ளது.



மு ன்மம நிமல, இேண்டாம் நிமல மற்றும் ரசமவ ் துமறகளுக்கான முந்ம ய
ஆண்டின் புள் ளி விவேங் கள் முமறரய 8.49%, 6.49% மற் றும் 7.83% ஆகும் .

முதலரம ் ரின் சிறப் பு விருது


மிழ் நாடு அேசானது ரகாவிட் – 19 ரநாய் ் ப ாற்றுக்கு எதிோகப் ரபாோடி வரும் 27
முன்களப் பணியாளே்களுக்கு மு லமமச்சேின் சிறப்பு விருதிமன வழங் கி உள் ளது.



பபேம் பலூே் மாவட்ட ்ம ச் ரசே்ந்

பசந் மிழ் ச ் பசல் வி, மு ் ம் மாள் மற்றும் ஆனந்

வள் ளி ஆகிய 3 பபண்மணிகள் இந்
பகிே்ந்துள் ளனே்.

ஆண்டிற்கான கல் பனா சாவ் லா விருதிமனப்

விருதுகள்
அ ் துல் கலாம் விருது

பவற் றியாளே்கள்
S. பசல் வகுமாே், ஆனந் ம் இமளைே் அமமப்பின்
நிறுவனே்

தகாவிட்-19 தநாய் த் சதாற் றுக்கான

டாக்டே்

பசௌமியா

சுவாமிநா ன்,

சிற ் பு விருது

விை் ைானி, உலக சுகா ாே நிறுவனம் , பஜனீவா

முதலளமெ்ெரின்
சிறந் த
செயல் முளறகளுக்கான விருதுகள்

1)

கருவூலம் மற் றும் கணக்குகள் துமற

2)

பசன்மனப் பபருநகே மாநகோட்சி

3)

ரவளாண்,

ர ாட்டக்கமல

மற் றும்

மலமம

பயிே்கள்

பயிேிடு ல் & ரவளாண் பபாறியியல் துமற
4)

மிழ் நாடு மரு ்துவச் ரசமவகள் கழக ்திற்கு
ஊக்குவிப்புச் சான்றி ழ்

5)

மிழ் நாடு

காவல்

துமறயின்

இமணயப்

பாதுகாப்புப் பிேிவிற்கு ஊக்குவிப்புச் சான்றி ழ்
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மாற் றுத் திறனாளிகளின் நலனுக்கான உயரிய தெளவகளுக்கான விருது
சிறந் த நிறுவனம்

காது ரகளா வே்களுக்கான சிஎஸ்ஐ உயே் நிமலப்
பள் ளி, சாந்ர ாம் பநடுை் சாமல, மயிலாப்பூே்

சிறந் த மருத்துவர்

டாக்டே்

G.

ஷியாமளா

(63),

ஜாஹிே்

அம் மா

பாமளயம் , ரசலம்
சிறந் த தனியார் நிறுவன முதலாளி

சக்தி மசாலா

னியாே் நிறுவனம்

சிறந் த ெமூக தெவகர்

சி. சாந் குமாே்

சிறந் த மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு
வங் கி

மாவட்ட ம தி
் யக் கூட்டுறவு வங் கி நிறுவனம் , ரசலம்

ச ண்களின் நலன்களள தநாக்கிய சிற ் புமிகு தெளவகளுக்கான விருது
சிறந் த ெமூக தெவகர்

ரகாயம் பு தூ
் மேச் ரசே்ந்

ரகா ண்டவள் ளி என்ற

குடும் ப நல ஆரலாசகே்
சிறந் த
நிறுவனம்
(ச ண்களின்
நலனுக்கு ் ணியாற் றும் )
சிற ் ாக செயல்

ஊேகக் கல் வி மற் றும் பபாருளா ாே ரமம் பாட்டு
மமயம்

டும் உள் ளாட்சி அளம ் புகளுக்கான முதலளமெ்ெர் விருதுகள்

சிறந் த மாநகராட்சி

ரவலூே்

சிறந் த நகராட்சி

விழுப்புேம்
(மு லாவது),
கூ ் நல் லூே் (மூன்றாவது)

சிறந் த நகர ்

வனவாசி, ரசலம் மாவட்டம் (மு லாவது), வீேபாண்டி,
ர னி (இேண்டாவது), மதுக்கமே, ரகாயம் பு ்தூே்

ஞ் ொயத்து

கரூே்

(இேண்டாவது),

(மூன்றாவது)
முதலளமெ்ெரின் மாநில இளளஞர்

S. அருண்குமாே், மதுமே மாவட்டம் , R. ோம் குமாே்,

விருது

கடலூே் மாவட்டம் , S. புவரனஸ்வேி, கடலூே் மாவட்டம்
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அம் மோ சகோவிட் – 19 ச


ோம் சகர் திட்டம்

மிழ் நாடு மாநில அேசானது வீட்டு ்

னிமமப்படு து
்
லில் உள் ள மக்கள் ரநாய்

கண்டறி ல் , மருந்துகள் மற்றும் ஆரலாசக வசதிகள் என அமன ்ம யும் பபறும்
வமகயில் அம் மா ரகாவிட் – 19 ரஹாம் ரகே் என்ற திட்ட ்ம
உள் ளது. இவே்கள் மரு ்துவமமனகளில் இருந் ாலும் இந்


அறிமுகப் படு ்தி

வசதியிமனப் பபறலாம் .

இந் நல உ வி ் ப ாகுப்பானது ரூ.2500 பசலவு என்ற அளவில் 14 நாட்கள் கால
அளவிற் கு வழங் கப் படுகின்றது.

ஜல் ஜீவன் திட்ட ஆய் வு


ஜல் சக்தி ் துமற அமமச்சோன கரஜந்திே சிங் பஷகாவ ் அவே்கள்
மு லமமச்சருடன் ஒரு ஆய் வுக் கூட்ட ்ம நட தி
் னாே்.



இந்

்

திட்டமானது

நாட்டின்

அமன ்து

கிோமப்புறக்

மிழ் நாடு

குடும் ப ் ாேே்களுக்கும்

குடிநீ மே வழங் குவ ற்காக மாநிலங் களுடன் இமணந்து பசயல் படு ்து லின் கீழ்
உள் ளது.


மிழ் நாடானது மாநில ்தின் அமன து
் கிோமப்புற குடும் ப ் ாேே்களுக்கும் குடிநீ ே்க்
குழாய் இமணப்மப வழங் குவதின் இலக்மக அமடயும் ரநாக்கில் 2024 ஆம் ஆண்டில்
100% மக்கமளயும் உள் ளடக்க ் திட்டமிட்டுள் ளது.



மிழ் நாட்டில் உள் ள 1 ரகாடி 26 இலட்சம் கிோமப்புற குடும் ப ் ாேே்களில் , ஏற ் ாழ
26% குடும் ப ்



மிழ் நாடு

ாேே்களுக்கு குடிநீ ே்க் குழாய் இமணப்பு வழங் கப் பட்டு உள் ளது.
மாநிலமானது

2020-21

ஆம்

ஆண்டில்

ஏற ் ாழ

34

இலட்சம்

குடும் பங் களுக்கு குடிநீ ே்க் குழாய் இமணப்மப வழங் க முடிவு பசய் துள் ளது.

“ஒரு மோவட்டம் , ஒரு சபோருை் ” என்ற திட்டத்தின் கீழ் மஞ் ை்


ஈரோடு மை் சளானது ம ்திய அேசினால் நிதியு வி அளிக்கப்படும் திட்டமான “ஒரு
மாவட்டம் , ஒரு பபாருள் ” என்ற அணுகுமுமறயின் (ODOP - one district one product) கீழ்
ர ே்ந்ப டுக்கப் பட்டுள் ளது.



அர

ரபால நீ லகிேி மாவட்ட ்திற்காக ரவண்டி ரகேட் ர ே்ந்ப டுக்கப் பட்டுள் ளது.
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ஆ ்ம நிே்பே் பாே ் அபியான் திட்ட ்தின் கீழ் உணவுப் ப ப்படு து
் ம் ப ாழில் துமற
அமமச்சகமானது பிே ம மந்திேி நுண் உணவு ப ப்படு து
்
ல் நிறுவனங் கமள
முமறப்படு து
்
ல் என்ற ஒரு திட்ட ்ம

ஆேம் பி து
் உள் ளது.



இந் திட்ட தி
் ன் கீழ் , ஒவ் பவாரு மாவட்ட தி
் லிருந்தும் ஒரு பபாருள் ர ே்ந்ப டுக்கப்
படுகின்றது.



ODOP ஆனது ஒரு மாவட்ட ்தில் இருக்கும் நுண் உணவு ப ப்படு ் ல் ப ாழில்
நிறுவனங் கமள

ரமம் படு து
் வ ற்காக

நிதி,

ஆகியவற் றுக்கு ரவண்டிய ஆ ேமவ அளிப்பம


இந்

ப ாழில் நுட்பம்

மற் றும்

வணிகம்

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

நடவடிக்மககளுக்காக ம தி
் ய அேசானது 60% நிதிமயயும் மாநில அேசானது 40%

நிதிமயயும் அளிக்கின்றது.

முத்ரோ கடன் திட்டத் தரவரிர


பபண்களுக்குக்

கடன்

வழங் கு லில்

பிே ான்

மந்திேி

ேவேிமசப் பட்டியலில் (PMMY - Pradhan Mantri Mudra Yojana)

மு ்ோ

ரயாஜனாவின்

மிழ் நாடு மு ல் இட ்ம ப்

பிடி ்துள் ளது.


இந்

்

ேவேிமசயில் அ மனயடு து
் ரமற் கு வங் காளம் மற்றும் கே்நாடகா ஆகிய

மாநிலங் கள் உள் ளன.

PMMY


PMMY ஆனது பபருநிறுவனம் அல் லா சிறு மற் றும் நுண் நிறுவனங் களுக்குக் கடன்
வழங் குவ ற்காக ரவண்டி 2015 ஆம் ஆண்டில் ப ாடங் கப்பட்டுள் ளது.



இந்



இந் க் கடன்கள் ஊேக வட்டாே வங் கிகள் , வணிக வங் கிகள் , சிறு நிதியியல் வங் கிகள் ,

் திட்ட ்தின் கீழ் , ரூ.10 லட்சம் வமேயில் கடன்கள் வழங் கப் படுகின்றன.

வங் கிச் ரசமவ அல் லா

நிதியியல் நிறுவனங் கள் , நுண் நிதியியல் நிறுவனங் கள்

ஆகியவற் றினால் வழங் கப் படுகின்றன.

ததசியெ் செய் திகள்
சதசியக் கல் விக் சகோை் ரக (NEP) 2020


ம ்திய அமமச்சேமவயானது உயே் கல் வி ் துமறமயச் சீேமமப்ப ற்காக ரவண்டி
2020 ஆம் ஆண்டின் ர சியக் கல் விக் பகாள் மகக்கு ஒப்பு ல் வழங் கியுள் ளது.

பின்னணி


2016 ஆம் ஆண்டு ரம மா

தி
் ல் முன்னாள் அமமச்சேமவச் பசயலாளோன TSR

சுப்பிேமணியன் என்பவேின்

மலமமயின் கீழ் புதிய கல் விக் பகாள் மகயின் (NEP -

New Education Policy) ரமம் படு து
்
வளே்ச்சிக்கான குழுவானது
சமே்ப்பி து
் ள் ளது.


2017 ஆம்
குழுவானது

ஆண்டு ஜுன் மா
இஸ்ரோவின்

தி
் ல்

முன்னாள்

னது அறிக்மகமயச்

வமேவு ர சிய கல் விக் பகாள் மகக்கான
மலவோன

கஸ்தூேிேங் கன்

என்பவேின்

மலமமயில் அமமக்கப்பட்டிருந் து.


கமடசியாக கல் வி பகாள் மகயானது 34 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 1986 ஆம் ஆண்டில்
பவளியிடப் பட்டிருந் து.
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மு லாவது NEP ஆனது 1968 ஆம் ஆண்டில் இந்திோ காந்தி மலமமயிலான அேசால்
பிேகடனப் படு ் ப்பட்டது. இேண்டாவது NEP ஆனது 1986 ஆம் ஆண்டில் பிே மே் ோஜீவ்
காந்தி

மலமமயிலான அேசால் பிேகடனப் படு ் ப்பட்டது. மூன்றாவது NEP ஆனது

பிே மே் நரேந்திே ரமாடியால் பிேகடனப் படு ் ப்பட்டு உள் ளது.

சிறப் பம் ங் கை்


ம ்திய

மனி

வள

ரமம் பாட்டு ்

துமற

அமமச்சகமானது

ம ்திய

அமமச்சேமவயினால் ம தி
் யக் கல் வி து
் மற அமமச்சகமாக பபயே் மாற் றப் பட்டு
உள் ளது.


மாநில அேசுகள்
பபாதுச்

மற்றும் ம தி
் ய அேசினால் ரமற்பகாள் ளப்படும் கல் விக்கான

பசலவினமானது

பமா ்

உள் நாட்டு

உற்ப ்தியில்

(GDP)

6%

ஆக

அதிகேிக்கப்பட உள் ளது. இது இ ற் கு முன்பு 1.7% ஆக இருந் து.

பை் ைிக் கல் வி


இது

ற்பபாழுதுள் ள

10+2

பாட ்

திட்ட

முமறமய

மாற் றி

3-18

வயதுமடய

குழந்ம கமள உள் ளடக்கக் கூடிய வமகயில் 5+3+3+4 என்ற வழிகாட்டு அமமப்மப
ஏற் படு ்

பேிந்துமே து
் ள் ளது.



5 ஆண்டு கால அடிப்பமட நிமல : 3 ஆண்டு கால பாலே் வகுப்புப் பள் ளி மற் றும்
படி ் ேம் (கிரேடுகள் ) 1, 2;



3 ஆண்டு கால ஆய ் ப் பள் ளி நிமல: (ஆேம் ப நிமலக்குப் பிந்ம ய) படி ் ேங் கள் 3,
4, 5;



3 ஆண்டு கால நடுநிமல: (ஆேம் பநிமலக்கு ரமல் நிமல) படி ் ேங் கள் 6, 7, 8;



4 ஆண்டு கால உயே் நிமல: (உயே்நிமல) படி ் ேங் கள் 9, 10, 11, 12;



2025 ஆம் ஆண்டிற் குள் அமனவருக்குமான பாலே் வகுப்புக் கல் விமய (3-6 ஆண்டுகள் )
உறுதி பசய் ல் .



2030 ஆம் ஆண்டிற் குள் பள் ளிக் கல் வியில் 100% பமா ் ச் ரசே்க்மக விகி

து
் டன் (GER

- Gross Enrolment Ratio) பாலே் பள் ளியிலிருந்து உயே்நிமலக் கல் வி வமே அமனவருக்கும்
கல் விமயக் கிமடக்கச் பசய் ல்


5 ஆம் வகுப்பு வமே

ாய் பமாழி வழிக் கல் விமய உறுதி பசய் ய ரவண்டும் .



6 ஆம் வகுப்பிலிருந்து குறியாக்கல் மற் றும் ப ாழில் முமறக் கல் வியுடன் ஒரு புதிய
பள் ளிப் பாட ் திட்ட ்ம



அறிமுகப்படு ்

ரவண்டும் .

ர சிய அடிப்பமடக் கல் வியறிவு மற் றும் எண்ணறிவு ் திட்டமானது 2025 ஆம்
ஆண்டிற் குள் 3 ஆம் வகுப்பு நிமலயில் அடிப்பமட ் திறன்கள் கற் பிப்பம உறுதி
பசய் யும் .



ஒவ் பவாரு கல் வி ஆண்டிலும் நட ் ப்படும் இறுதி ் ர ே்வுகளுக்கு மாற்றாக, பள் ளி
மாணவே்கள் 3 ர ே்வுகமள மட்டும் அ ாவது 3, 5 மற் றும் 8 ஆம் வகுப்புகளில் மட்டுரம
ர ே்வுகமள எழுதுவே்.

உயர்கல் வி


அகில இந்திய ப ாழில் நுட்பக் கல் விக் கழகம் மற்றும் பல் கமலக்கழக மானியக் குழு
ஆகியவற் மற இமண ் ல் .



பல் ரவறு நுமழவு (ரசே்க்மக) மற் றும் பவளிரயறல் வாய் ப்புகளுடன் 4 ஆண்டுகால
இளநிமலப் பட்டப்படிப்புகள் அறிமுகப் படு ் ப்படும் .



2030 ஆம் ஆண்டில் , கற் பி ் லுக்கான குமறந் பட்ச பட்டப்படிப்பு ் குதியானது 4
ஆண்டு கால ஒருங் கிமணந் இளங் கமல கல் வியியல் படிப்பாக இருக்கும் .
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ஆய் வியல் நிமறைே் படிப்பானது நிறு ் ப்படும் .



இது ப ாழில் துமறக் கல் வி உள் ளிட்ட உயே் கல் வியில் பமா ்

ரசே்க்மக விகி

்ம

இேட்டிப்பாக்குவம , அ ாவது 2018 ஆம் ஆண்டில் 26.3%லிருந்து 2035 ஆம் ஆண்டில் 50%
ஆக உயே் து
் வம


ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

ரஜஇஇ மு ன்மம ் ர ே்வு மற் றும் நீ ட் ஆகியவற்றுடன் கூடு லாக நாடு முழுவதும்
உள் ள

பல் கமலக்கழகங் களுக்கான

மாணவே்களின்

ரசே்க்மகக்காக

நுமழவு ்

ர ே்மவ நட ்தும் கூடு ல் பபாறுப்பும் ர சிய ் ர ே்வு முகமமயிடம் (NTA - National
Testing Agency) வழங் கப் படும் .


உயே்கல் விமய ஒழுங் குபடு ்துவ ற்காக இந்திய உயே் கல் வி ஆமணயமானது
அமமக்கப் படும் .



இது மரு து
் வம் மற் றும் சட்டப் படிப்புகமள ்

விே அமன து
்
உயே் கல் விக்கான

ஒற் மற ஒழுங் குமுமற அமமப்பாகும் .

NEP-2020ன் கீழ் ஆரணயங் கை் / போடத் திட்டம்


NEP-2020ன் கீழ் பின்வரும் அமமப்புகள் அமமக்கப்படும் .



ர சியக் கல் வி ஆோய் ச்சி மற் றும் பயிற்சிக் கழகமானது (NCERT - National Council of
Educational Research and Training) 8 வயது வமே உள் ள குழந்ம களுக்காக ரவண்டி ஆேம் ப
கால குழந்ம கள் நலம் மற் றும் கல் விக்கான ர சியக் கல் விசாே் மற் றும் வழிகாட்டுக்
கட்டமமப்மப உருவாக்க உள் ளது.



பள் ளி கல் விக்கான ஒரு விேிவான ர சியக் கல் விசாே் கட்டமமப்பானது NCERTயினால்
ரமம் படு ் ப்படும் .



ர சிய ஆய் வு மமயமான “போக்” (முழுமமயான வளே்ச்சிக்கான பசயல் பாட்டு ஆய் வு,
மறு ஆய் வு மற் றும் பகுப்பாய் வு) ஒரு

ே நிே்ணய அமமப்பாக அமமக்கப் படும் .
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ர சிய ஆோய் ச்சி அமமப்பானது (NRF - National Research Foundation) ஒரு வலுவான
ஆோய் ச்சிக் கலாச்சாே ்ம
உருவாக்குவ ற்காக ஒரு
மலமம அமமப்பாக
உருவாக்கப்படும் .



ஆசிேியே் கல் விக்கான ஒரு விேிவான ர சிய கல் விசாே் கட்டமமப்பானது NCERT உடன்
இமணந்து ஆசிேியே் கல் விக்கான ர சியக் கழக ்தினால் (NCTE - National Council for
Teacher Education) உருவாக்கப்படும் .



ஆசிேியே்கமளப் பணியில் ரசே்ப்ப ற்காக, ஆசிேியே்களுக்கான ஒரு பபாது ர சிய ்
ப ாழில் சாே்

ேங் களானது (NPST - National Professional Standards for Teachers) 2022 ஆம்

ஆண்டில் NCTEயினால் ரமம் படு ் ப்படும் .


உயே் கல் விக்கான

ே ்ம

நிே்ணயி ் ல் மற்றும் அங் கீகாேம் அளி ் லுக்காக

மாநிலங் கள் / ஒன்றியப் பிேர சங் கள் ஒரு

னிச் சு ந்திே மாநிலப் பள் ளி ்

ஆமணய ்திமன (SSSA - State School Standards Authority) ஏற் படு ்


ஒரு

ன்னாட்சி அமமப்பான, ர சியக்

கல் விசாே் ப ாழில் நுட்ப மன்றமானது

ப ாழில் நுட்பப் பயன்பாடு மீ ான கரு து
் களின்
ள ்ம ஏற் படு து
் வ ற் காக அமமக்கப்படும் .


ேங் கள்

உள் ளன.

மடயற்றப் பேிமாற் றலுக்கான ஒரு

இந்திய பமாழி பபயே்ப்பு மற் றும் பபாருள் விளக்க நிறுவனம் , பாலி, பாேசீகம் மற் றும்
பிோகிரு ம் ஆகிய பமாழிகளுக்கான ர சிய மமயம் ஆகியவற் மற அமம ் ல் ,
உயே்கல் வி நிறுவனங் களில் சமஸ்கிரு
்ம வலுப்படு ் ல் & அமன ்து பமாழி ்
துமறகமளயும் வலுப்படு ்து ல் .



இந்திய உயே் கல் வி ஆமணயமானது மரு து
் வம் மற் றும் சட்டக் கல் விமய ்
மற் ற அமன து
் உயே் கல் விக்கான ஒரு முழுமமயான மற் றும் ஒற்மற உயே்
அமமப்பாக அமமக்கப்படும் .

விே

மலமம

இந் சதோ இஸ்லோமிய கலோ ் ோர அறக்கட்டரை


அரயா தி
் யில் ஒரு மசூதிமயக் கட்ட இந்



இது ோம் ஜன்மபூமி-பாப்ேி மஸ்ஜி ்
ஆண்டின் நவம் பே் மா



அறக்கட்டமள அமமக்கப்பட்டுள் ளது.
கோறு வழக்கில் உச்சநீ திமன்ற ்தின் 2019

உ ் ேவுக்கு இணங் கிய படி அமமக்கப்பட்டு உள் ளது.

உ ் ேப்பிேர ச ்தின் ம தி
் ய சன்னி வக்ஃப் வாேியமானது இ ற் கு அறங் காவலோக
இருக்கும் .

AIM iCREST


நிதி ஆரயாக்கின் அடல் பு ் ாக்க ் திட்டமானது (AIM - Atal Innovation Mission) AIM iCREST
என்ற ஒன்மற ் ப ாடங் கியுள் ளது.



இந்

் திட்ட ்திற்காக AIM ஆனது பில் மற் றும் பமலிண்டா ரகட்ஸ் நிறுவனம் & வ ்வா

நிறுவன ்துடன் இமணந்துள் ளது.


இது உயே் பசயல் திறன் பகாண்ட பு ் ாக்க நிறுவனங் கமள உருவாக்குவதின் மீது
கவனம் பசலு து
் ம் வலுவான சூழலியலுக்கான ஒரு பு ் ாக்க நிறுவங் களுக்கான
திறன் ரமம் பாட்டு ் திட்டமாகும் .



இது

நாடு

முழுவதும்

பு ் ாக்கச்

சூழலியலில்

விேிவான

(முழுமமயான)

பசயல் பாடுகமள ஏற் படு ்தி அவற்மற ஊக்கப்படு து
் வ ற் காக இந்தியாவில்
ப ாடங் கப் பட்ட இர வமகமயச் ரசே்ந் ஒரு மு லாவது முன்பனடுப்பாகும் .
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முகுந்தகம்


ர்மோ குழு

ம ்திய இமளைே் விவகாேங் கள் மற் றும் விமளயாட்டு ் துமற அமமச்சகமானது 2020
ஆம்

ஆண்டிற் கான

பல் ரவறு

விமளயாட்டுப்

ரபாட்டி

விருதுகளின்

பவற் றியாளே்கமள ் ர ே்வு பசய் வ ற் காக ர ே்வுக் குழு ஒன்மற அமம து
் ள் ளது.


இந் க் குழுவின்

மலவோக ஓய் வு பபற்ற முன்னாள் உச்ச நீ திமன்ற நீ திபதியான

முகுந் கம் சே்மா என்பவே் நியமிக்கப் பட்டுள் ளாே்.

கிரோசமோத்சயோக் விகோஸ் சயோஜனோ


ம ்திய சிறு, குறு மற் றும் நடு ் ே ப ாழிற் துமற அமமச்சகமானது “கிோரமா ர
் யாக்
விகாஸ் ரயாஜனா” என்ற திட்ட தி
் ன் கீழ் அகே்ப தி
் மய உற்ப தி
்
பசய் வதில்
ஈடுபடும் மகவிமனைே்களுக்குப் பயன்படுவ ற்காக ரவண்டி ஒரு திட்ட தி
் ற் கு
ஒப்பு ல் வழங் கியுள் ளது.



காதி

மற்றும்

கிோம ்

ப ாழிற் துமற

ஆமணயமானது

இந்

்

துமறயில்

பணியாற்றும் மகவிமனைே்களுக்குப் பயிற்சி மற்றும் உ விமய அளிக்க உள் ளது.

ஸ்கோ ் தங் க விருது


ம ்தியப் பழங் குடியின விவகாேங் கள்
ப ாழில் நுட்ப தி
் னால்

பசயல் படு ் ப்படும்

பழங் குடியினருக்கு அதிகாேமளி ் ல் ”
விருதிமனப் பபற் றுள் ளது.


துமற அமமச்சகமானது
நிதியு வி ்

என்ற

னது “ கவல்

ட்டங் களின்

திட்ட ்திற்காக

ஸ்காச்

மூலம்
ங் க

இது ஸ்காச் என்ற ஒரு சுயாதீன அமமப்பால் வழங் கப்படும் நாட்டின் ஒரு உயேிய
குடிமம விரு ாகும் .



இது இந்தியாமவ ஒரு சிறந்

ர சமாக உருவாக்குவம

ரநாக்கமாகக் பகாண்ட

மக்கள் , திட்டங் கள் மற் றும் நிறுவனங் கமள அங் கீகேிக்கின்றது.


இது நிறுவனங் கள் /அமமப்புகள் மற் றும்

னிநபே்கள் ஆகிரயாே்களுக்கு வழங் கப்

படுகின்றது.

போரத் கோற் றிரழ ச ரவகை்


இது இந்திய அேசினால் ப ாடங் கப்பட்ட டிஜிட்டல் இந்தியா முன்பனடுப்புகளின் ஒரு
பகுதியாக பிஎஸ்என்எல் நிறுவன ் ால் ப ாடங் கப்பட்டுள் ளது.



இது பிஎஸ்என்எல் அமமவிட மமய தி
் லிருந்து 20 கிரலா மீட்டே் ப ாமலவு வேம் பில்
கம் பியில் லா ்
பகாண்டுள் ளது.

ந்தி

வழியிலான

இமணப்மப
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வழங் குவம

ரநாக்கமாகக்

சீன சமோழி


ர சியக்

கல் விக்

பகாள் மகயானது

பள் ளிகளில்

நட ் ப்பட

இருக்கும்

னது

அயல் நாட்டு பமாழிகளின் உ ாேணப் பட்டியலில் இருந்து மாண்ட்ேன
ீ ் அல் லது சீன
பமாழிமய விலக்கியுள் ளது.


உயே்

ே தி
் லான இந்திய பமாழிகள் மற் றும் ஆங் கில து
் டன் ரசே் ்து பகாேிய

பமாழி, ஜப்பானிய பமாழி,
ாய் , பிபேை் சு, பஜே்மன், ஸ்பானிஷ், ரபாே்ச்சுக்கல்
பமாழி, ேஷ்ய பமாழி ஆகிய அயல் நாட்டு பமாழிகள் இமடநிமலக் கல் வி நிமலயில்
கற் பிக்கப்பட உள் ளன.

100வது நிரனவு தினம் - திலகர்


ரலாக்மான்ய பால கங் கா ே திலகேின் 100வது நிமனவு தினம் ஆகஸ்ட் 01 அன்று
அனுசேிக்கப் பட்டது.



இவே் லால் -பால் -பால் (லாலா லஜ் ப ் ோய் , பாலகங் கா ே திலகே், பிபின் சந்திே பால் )
என்ற மூன்று நபே்களில் ஒருவோவாே்.



இவே்

ஆங் கிரலய

ஆட்சியாளே்களால்

“இந்திய

அமமதியின்மமயின்

ந்ம ”

என்றமழக்கப் படுகின்றாே்.


ஜவஹே்லால் ரநரு இவமே “இந்தியப் புேட்சியின்

ந்ம ” என்று அமழக்கின்றாே்.



மகா ்மா காந்தி இவமே “நவீன இந்தியாமவ உருவாக்குபவே்” என்று கூறியுள் ளாே்.



இவே் “பூே்ண சுயோஜ் ஜியம் ” அல் லது “முழுமமயான

ன்னாட்சி” என்ற கரு ்தின்

வலுவான ஆ ேவாளோக விளங் கினாே்.


இவேது புகழ் பபற் ற முழக்கம் “சுயோஜ் ஜியம் எனது பிறப்புேிமம, அம
அமடந்ர தீருரவன்” என்ப ாகும் .

ஸ்மோர்ட் இந்தியோ ச


நான்

க்கத்தோன் (SIH) 2020

இந்தியப் பிே மே் நரேந்திே ரமாடி 2020 ஆம் ஆண்டின் ஸ்மாே்ட் இந்தியா
ரஹக்க ் ானின் (SIH - Smart India Hackathon) இறுதிச் சுற்றில் பங் கு பபற் ற
பங் ரகற் பாளே்களுடன் காபணாளி வாயிலாக உமேயாற் றினாே்.



இந் SIH ஆனது இந்திய அேசின் ம தி
் ய மனி வள ரமம் பாட்டு ் துமற அமமச்சகம் ,
அகில இந்திய ் ப ாழில் நுட்பக் கல் விக் கழகம் , பபே்சிஸ்டன்ட் அமமப்பு மற்றும் i4C
ஆகியவற் றினால் இமணந்து நட ் ப்பட்டது.



SIH
ஆனது
நமது
அன்றாட
வாழ் வில்
எதிே்பகாள் ளும்
சில
சிக்கலான
பிேச்சிமனகளுக்கு ் தீே்வு காண்ப ற்கு ரவண்டி மாணவே்களுக்கு ஒரு
ள ்ம
வழங் குவ ற்காக ஏற் படு ் ப்பட்ட ர சிய அளவிலான ஒரு முன்பனடுப்பாகும் .
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இது ஒரு கரு து
் ரு குறி ்
பு ் ாக்கக் கலாச்சாேம் குறி து
்
கற் பிப்பம யும்
பிேச்சிமனமய ் தீே்ப்ப ற்கான மனநிமலமய வளே்ப்பம யும் ரநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.



SIHன் மு லாவது பதிப்பானது 2017 ஆம் ஆண்டில் நட ் ப்பட்டது-

வித்யோர்த்தி விக்யோன் மன்தன்


ம ்திய அறிவியல் மற் றும் ப ாழில் நுட்ப ் துமற அமமச்சோன டாக்டே் ஹே்ஷ வே் ன்
வி ்யாே் தி
் விக்யான் மன் ன் என்ற ஒன்மற ் ப ாடங் கி மவ து
் ள் ளாே்.



இது ஆறாம் வகுப்பு மு ல் 11 ஆம் வகுப்பு வமே பயிலும் பள் ளி மாணவே்களிமடரய
உண்மமயான அறிவியமலப் பிேபலப்படு ்துவ ற் காக ரவண்டி ் ப ாடங் கப்பட்ட
ர சிய அளவிலான ஒரு திட்டமாகும் .



இது டிஜிட்டல் சா னங் கமளப் பயன்படு ்தும் வமகயில் புது தில் லிக்கான
இந்தியாவின் ஒரு மிகப்பபேிய அறிவியல் திறன்சாே் ஆோய் ச்சி ் ர ே்வாகும் .



இது இந்திய அேசின் விக்யான் பிேசாே் மற் றும் ர சியக் கல் வி ஆோய் ச்சி மற் றும்
பயிற்சிக் கழக து
் டன் இமணந்து விஜ் னானா பாேதி (VIBHA - Vijnana Bharathi) என்பதின்
ஒரு முன்பனடுப்பாகும் .



VIBHA என்பது பள் ளி மாணவே்கள் மற் றும் பபாது மக்களிமடரய அறிவியல்
ப ாழில் நுட்ப ்ம ப் பேப்புவ ற்காகவும் பிேபலப்படு ்துவ ற்காகவும் ரவண்டி
ப ாடங் கப்பட்ட ஒரு ர சிய இயக்கமாகும் .

பிரதீப் ஷோ குழு


ம ்திய

சே்வர ச

நிதியியல்

ரசமவகள்

ஆமணயமானது

பிேதீப்

ஷா

மலமமயிலான ஒரு வல் லுநே் குழுமவ ஏற் படு தி
் யுள் ள ாக அறிவி து
் ள் ளது.


இது சே்வர ச நிதியியல் ரசமவகள் மமய ்தில் சே்வர ச சில் லமற வணிக ்ம
எவ் வாறு
ரமம் படு ்துவது
என்பது
குறி ்து
பேிந்துமேப்ப ற்காகப்
பணியாற்றுகின்றது.

வரரயறுக்கப் பட்ட (தரப் படுத்தப் பட்ட) சபோக்குவரத்து வோகன அைவுகை்


ம ்திய சாமலப் ரபாக்குவே து
்
மற் றும் பநடுை் சாமல ் துமற அமமச்சகமானது
ம ்திய ரமாட்டாே் வாகன விதிகள் , 1989ன் கீழ் ரமாட்டாே் வாகனங் களின் அளவுகள்
ப ாடே்பான விதி – 93 ஐ ் திரு ்துவ ற்கான ஒரு அறிவிக்மகமய பவளியிட்டுள் ளது.



இந்

்

திரு ் ங் களானமவ

ஐரோப்பாவிற்கான

சே்வர ச

ஐக்கிய

நாடுகள்

பபாருளா ாே ஆமணயமானது (UNECE - United Nations Economic Commission for Europe)
ேங் களின் வேிமசயில் ரமாட்டாே் வாகனங் களின் அளவு ்

ேங் கமள அளிக்க

இருக்கின்றது.


இது நாட்டில் ளவாட ் திறன்கமள ரமம் படு து
் வ ற் கான ஒரு முயற்சியாகும் . இந்
ரமம் படு ் ப்பட்ட அளவுகள் குறிப்பிட்ட எமடக்குள் கூடு ல் பயணிகள் அல் லது
கூடு லாக ஏற் றிச் பசல் லக் கூடிய திறன்கமள அளிக்க இருக்கின்றது.

மின்னணுத் தடுப் பு மருந் து நுண்ணறிவு அரமப் பு (Evin)


இந்தியாவில் உள் ள 8 மாநிலங் கள் , 81 அ ்தியாவசிய மருந்துகள் மற் றும் மரு ்துவச்
சா னங் களின் பற்றாக்குமற கால ்தில் எச்சேிக்மக பசய் ல் , இருப்பு ்
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ன்மமமய

உறுதி பசய் ல் , மாநில ்திற் குப் பபாரு ் மான ரகாவிட் – 19 உபகேணங் களுடன் 100%
பபாருந்தி
வரும்
வமகயில்
உபரயாகப்படு ்து ல்
ஆகியவற் றுக்காக
eVIN
பயன்பாட்மட (Electronic Vaccine Intelligence Network application) பயன்படு ்துகின்றது.


E-vin என்பது நாட்டில் ரநாய் எதிே்ப்பு விநிரயாகச் சங் கிலி அமமப்புகமள
வலுப்படு ்தும் ரநாக்க ்துடன் கூடிய ஒரு பு ் ாக்க ் ப ாழில் நுட்ப ் தீே்வாகும் .

போதுகோப் பு உற் பத்தி மற் றும் ஏற் றுமதி ஊக்குவிப் புக் சகோை் ரக, 2020


ம ்திய பாதுகாப்பு ் துமற, அமமச்சகமானது வமேவு பாதுகாப்பு உற் ப ்தி மற் றும்
ஏற் றுமதி ஊக்குவிப்புக் பகாள் மக, 2020 என்ப மன பவளியிட்டுள் ளது.



ற் சாே்பு மற் றும் ஏற்றுமதி ஆகியவற்றிற் காக நாட்டின் பாதுகாப்பு உற் ப ்தி ்
திறன்கள் சாே்ந் வற்றிற் கு ஊக்கமளிப்ப ற்காக ம ்திய பாதுகாப்பு ் துமறயின்
விேிவான வழிகாட்டு ஆவணமாக இந் க் பகாள் மக விளங் குகின்றது.

முதலோவது வியோப் பர் மோலோ விரரவு இரயில்


வடக்கு இேயில் ரவயானது தில் லியில் உள் ள கிஷான்கை் சிலிருந்து திேிபுோவில் உள் ள
ஜிோனியாமவ இமணக்கும் வமகயில்

னது மு லாவது வியாப்பே் மாலா விமேவு

இேயிமல இயக்கியுள் ளது.


இது சிறு வியாபாேிகள்

ங் களது பபாருட்கமள குமறந்

ரநே தி
் ல் , குமறந்

பசலவில் , எளி ாக, சுற் றுச்சூழலுக்கு உகந் ப் ரபாக்குவே ்து முமறயில் பகாண்டு
பசல் ல அவே்களுக்கு உ வ இருக்கின்றது.
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சகோவிட் – 19BWM ச யலி




இந்
பசயலியானது ம ்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாேிய தி
் னால் ரமம் படு ் ப்
பட்டுள் ளது.
ற் பபாழுது இந்திய உச்ச நீ திமன்றமானது தினசேி அடிப்பமடயில் உயிேி மரு து
் வக்
கழிவுகமளக்
கண்காணிப்ப ற் காக
“ரகாவிட்
–
19
BWM
பசயலிமய”
பயன்படு து
் மாறு அமன ்து நகோட்சிக் கழகங் கள் மற் றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு
வாேியங் கமளக் கட்டாயப் படு ்தியுள் ளது.



இது கழிவுகள் உேிய முமறயில் ரசகேிக்கப்பட்டு, எடு து
் ச் பசல் லப்பட்டு, பதிவு
பசய் யப்பட்ட பபாது உயிேி மரு ்துவக் கழிவு சு தி
் கேிப்பு நிமலய தி
் ற் குச்
பசன்றமடவம

உறுதி பசய் கின்றது.

ரோம் மந்திர் – அடிக்கல் நோட்டு விழோ


2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 05 அன்று இந்தியப் பிே மோன நரேந்திே ரமாடி
அரயா தி
் யா நகேின் வடக்குப் பகுதியில் அமமய இருக்கும் இந்துக் ரகாயிலுக்கு
அடிக்கல் நாட்டினாே்.



கடந் ஆண்டுகளாக இந்து மற் றும் முஸ்லீம் கள் இந்
வந் னே்.



கடந்

ஆண்டு (நவம் பே் 9), இந்திய உச்ச நீ திமன்றம் இந்

வழங் கியது.
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இட ்திற்கு உேிமம ரகாேி
இட ்ம

இந்துக்களுக்கு

SIH 2020


பாதுகாப்பு ் துமறயின் ரமம் படு ் ப்பட்ட ப ாழில் நுட்ப நிறுவனம் ஸ்மாே்ட் இந்தியா
ரஹக்க ் ான் 2020ல் (SIH - Smart India Hackathon) மு ல் பேிமச பவன்று உள் ளது.



SIH இறுதிப் ரபாட்டியானது உ ் ேப் பிேர ச ்தில் உள் ள பநாய் டா பபாறியியல்
மற் றும் ப ாழில் நுட்ப நிறுவன ்தில் நட ் ப்பட்டது.

இந்தியோவின் புதிய தரலரமக் கணக்குத் தணிக்ரகயோைர்


ஜம் மு காஷ்மீேின் முன்னாள் ஆளுநோன கிேிஷ் சந்திே முே்மு அவே்கள் இந்தியாவின்
14வது



மலமமக் கணக்கு ்

ணிக்மகயாளோக நியமிக்கப் பட்டுள் ளாே்.

2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மா

்தில்

னது ப விக் கால ்ம

நிமறவு பசய்

ோஜிவ்

பமகேிஷி என்பவருக்குப் பதிலாக இவே் நியமிக்கப்பட்டுள் ளாே்.

இந்திய நீ ர் வை தகவல் அரமப் பின் புதிய பதிப் பு


ம ்திய ஜல் சக்தி ் துமற அமமச்சகமானது (MoJS - Ministry of Jal Shakti) புதிய
பசயல் பாடுகள் மற் றும் புதிய அம் சங் களுடன் இந்திய நீ ே் வள ் கவல் அமமப்பின்
(India -WRIS - India Water Resources Information System) ஒரு புதிய பதிப்மப பவளியிட்டுள் ளது.



இது

www.india-wris.gov.in

என்ற

இமணய

ள தி
் ன்

மூலம்

பபாது

மக்கள்

பாே்மவக்காகவும் அணுகக் கூடிய ாகவும் உள் ளது.


ரமலும் , MoJS ஆனது India-WRIS
ர சிய நீ ே் ்

ள ்ம ப் போமேி ்து மற் றும் ரமம் படு து
் வ ற் காக

கவல் மமயம் என்ற பிே ்திரயக அமமப்மப ் ப ாடங் கியுள் ளது.

உடற் கல் வி ஆசிரியர்கை் மற் றும் பை் ைி முதல் வர்களுக்கோன நிகழ் சநர பயிற் சித்
திட்டம்


இந்திய விமளயாட்டு ஆமணயமானது “பள் ளி பசல் லும் குழந்ம களின் ரகரலா
இந்தியா உடற் பயிற்சி ஆய் வு” குறி ் ஒரு நிகழ் ரநேப் பயிற்சி ் திட்ட ்ம நட ்
இருப்ப ாக அறிவி து
் ள் ளது.



இந் ப் பயிற்சியானது சிஐஎஸ்சிஇ (Council for The Indian School Certificate Examinations)
பள் ளிகமளச்

ரசே்ந்

உடற்கல் வி

ஆசிேியே்கள்

மற் றும்

பள் ளி ்

மலமம

ஆசிேியே்களுக்கு ரகரலா இந்தியா மகரபசி பசயலியின் மூலம் அளிக்கப்பட உள் ளது.


இந் ப் பயிற்சிக்காக இது இந்தியப் பள் ளி சான்றளிப்பு ் ர ே்வுகளுக்கான கல் வி
வாேிய ஆமணயம் மற் றும் ம ்திய இமடநிமலக் கல் வி வாேியம் ஆகியவற் றுடன்
இமணந்துள் ளது.

என்வின்டோட்ஸ் இந்தியோ 2020 அறிக்ரக


சமீப தி
் ல் ர சியப் புள் ளியியல் அலுவலகமானது என்விஸ்டாட்ஸ் இந்தியா – 2020
என்ற ஒரு அறிக்மகமய பவளியிட்டுள் ளது.



இந்

அறிக்மகயானது

2019

ஆம்

ஆண்டில்

அனல்

காற் று

நாட்களின்

எண்ணிக்மகயானது 80%ற் கும் ரமல் அதிகேி து
் ள் ள ாக கூறுகின்றது.


இந் அறிக்மகயானது ம தி
் யப் புள் ளியியல் மற்றும் திட்டச் பசயல் படு ்து ல் துமற
அமமச்சக ்தினால் யாேிக்கப் பட்டுள் ளது.
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சில முக்கியமான அம் ெங் கள்


அதிக எண்ணிக்மகயிலான அனல்
உள் ளன.

இ ற் கு

அடு ்து

காற்று நாட்கள்

உ ் ேப்

பிேர சம்

இோஜஸ் ானில்

மற் றும்

பதிவாகி

உ ் ேகாண்ட்

ஆகிய

மாநிலங் களில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான அனல் காற் று நாட்கள் பதிவாகியுள் ளன.


2018 ஆம் ஆண்டில் கடுமமயான ஏற் பட்ட சுவாச ரநாய் ் ப ாற் றினால் நிகழ் ந்
இறப்பானது கடந்



6 ஆறு ஆண்டுகளில் அதிகமாக உள் ளது.

சுவாச ரநாய் ் ப ாற் றினால் ஏற்பட்ட அதிக எண்ணிக்மகயிலான இறப்புகள் ரமற்கு
வங் க ்தில் பதிவாகியுள் ளன.



தில் லியானது நாட்டில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான பதிவு பசய் யப்பட்ட ரமாட்டாே்
வாகனங் கமளக்

பகாண்டுள் ளது.

இ ற்கு

அடு ்து

பபங் களூரு

அதிக

எண்ணிக்மகயிலான இவ் வமக வாகனங் கமளக் பகாண்டுள் ளது.


ஆந்திேப் பிேர ச மாநிலமானது அதிக எண்ணிக்மகயிலான குடிமச வாழ் மக்கமளக்
பகாண்டுள் ளது. இ ற் கு அடு து
்
ச ்தீஸ்கே் மற் றும் ம ்தியப் பிேர சம் ஆகியமவ
அதிக எண்ணிக்மகயிலான குடிமச வாழ் மக்கமளக் பகாண்டுள் ளன.

ரகத்தறித் திட்டத்திற் கோன ரகசபசி ் ச யலி மற் றும் இரணயதைம்


ம ்திய
ஜவுளி ்
துமற
அமமச்சே்
6வது
ர சியக்
மக ் றி ்
தினக்
பகாண்டாட்ட ் ன்று பநசவாளே்களுக்கான மக ் றிக் குறியீட்டு ் திட்ட தி
் ற்காக
ரவண்டி மகரபசிச் பசயலி மற் றும்

பின்நிமல இமணய ள ்ம

் ப ாடங் கி

மவ து
் ள் ளாே்.


னிப்பட்ட பநசவாளே்கள் மற் றும் அமமப்புகளுக்காக “My Handloom” என்ற ஒரு
இமணய வாயிலும் அமமச்சோல் ப ாடங் கப் பட்டுள் ளது.

கடலுக்கு அடியில் கண்ணோடி இரழ வடம்


இந்தியப் பிே மோன நரேந்திே ரமாடி பசன்மன மற் றும் அந் மான் நிக்ரகாபாே்
தீவில் உள் ள ரபாே்ட் பிரளயே் ஆகிய இடங் கமள இமணக்கும் வமகயில் கடலுக்கு
அடியிலான ஒரு கண்ணாடி இமழ வட ்ம



இந்

் ப ாடங் கி மவ ்துள் ளாே்.

கடலுக்கடியிலான கண்ணாடி இமழ வடமானது ரபாே்ட் பிரளயேிலிருந்து

அ ்தீவின்

சுவோஜ்

டிவீப்

(ஹாவ் லாக்),

லிட்டில்

அந் மான்,

காே்

நிக்ரகாபே்,

கம் ரமாே்டா, கிரேட் நிக் ரகாபே், பபரும் தீவு மற் றும் ேங் காட் ஆகியவற்மறயும்
இமணக்க உள் ளது.
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சடபிை் டோப் விமோன நிரலயங் கை் மற் றும் சகோழிக்சகோடு நிகழ் வு


சிறப்பு “வந்ர

பாே ்” திட்ட ்தின் ரபாது இயக்கப்பட்ட ஏே் இந்தியா எக்ஸ்பிேஸ்

விமானமானது ரகாழிக்ரகாடு ஓடு

ள ்ம

்

ாண்டி, ஒரு பள் ள ்திற் குள் விழுந் து.



2010 ஆம் ஆண்டில் , இர
நிகழ் ந் து.

ரபான்ற ஒரு விப ் ானது மங் களூரு விமான நிமலய ்தில்



ரடபிள் டாப் விமானநிமலயம் என்பது மமலயின் ரமற் பேப்பு அல் லது பீடபூமியின்
உச்சியில் கட்டப்பட்டுள் ள ஒரு விமான நிமலயமாகும் .



இந் விமான நிமலயங் களின் ஓடுபாம யானது ஒரு முமன அல் லது அ ன் இரு
முமன ஆகியவற் றில் ஒரு பள் ள ்ம க் பகாண்டுள் ள ாக இருக்கும் .



சிம் லா மற்றும் குலு (இமாச்சலப் பிேர சம் ), பலங் புய் (மிரசாேம் ), பாக்யாங் (சிக்கிம் ),
ரகாழிக்ரகாடு

மற் றும்

கண்ணூே் (ரகேளா),

மங் களூரு

(கே்நாடகா)

ஆகியமவ

இந்தியாவில் உள் ள ரடபிள் டாப் விமான நிமலயங் களாகும் .


ரநபாள ்தில்

உள் ள

கா ்மண்டு

இந்தியாவிற் கு பவளிரய அமமந்

மற் றும்

பூடானில்

உள் ள

பாரோ

ஆகியமவ

இ ே ரடபிள் டாப் விமான நிமலயங் களாகும் .

101 போதுகோப் புத் துரற உபகரணங் கை் இறக்குமதி மீதோன தரட


101

உபகேணங் கமளக்

அமமச்சக ்தினால்


பகாண்ட

பட்டியலானது

ம ்தியப்

பாதுகாப்பு ் துமற

யாேிக்கப் பட்டுள் ளது.

இது ஆ ்ம நிே்பே் பாே ் அபியானின் கீழ் இந்தியாமவச் சுயசாே்பு பகாண்ட ஒரு
நாடாக உருவாக்குவ ற்காக ரமற்பகாள் ளப் படுகின்றது.



2020 ஆம்

ஆண்டு மாே்ச் மா

நமடமுமறயானது
அதிகேிப்பம

பாதுகாப்பு

தி
் ல்

பவளியிடப்பட்ட பாதுகாப்பு பகாள் மு ல்

உபகேண தி
் ல்



இது “இந்தியாவில்



வாங் கு ல் என்ற (உலகளவில் இந்தியாவில்
குமறந்

உள் நாட்டு

உற் ப தி
் மய

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.
யாேிப்ரபாம் ” என்ற முன்பனடுப்பிற் கு ஆ ேவளிக்கின்றது.
யாேிப்ரபாம் ) ஒரு புதிய வமகயானது

பட்சம் 50% உள் நாட்டுப் பபாருட்களுடன் அறிமுகப் படு ் ப் பட்டுள் ளது.
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ஏர் சுவிதோ தைம்


தில் லி

சே்வர ச

விமான

நிமலய

நிறுவனமானது

ஏே்

சுவி ா

ள ்ம

ரமம் படு ்தியுள் ளது.


இது பவளிநாட்டிலிருந்து வரும் பயணிகமளப் பின்வருவனவற் மற ரமற்பகாள் ள
அனுமதிக்கும் வமகயில்
ளமாகும் .

ன்னளவில் இர

வமகமயச் ரசே்ந்

ஒரு மு லாவது

o

சுய உறுதி ஆவண ்ம க் கட்டாயமாகப் பூே் ்தி பசய் ல்

o

பகாோனா
மவேஸ்
ப ாற் றிற்காக
ரவண்டி
கட்டாய
னிமமப்படு து
்
ல் முமறயிலிருந்து விலக்கு பபறுவ ற்காக

நிறுவன
குதியுள் ள

பயணிகள் விண்ணப்பி ் ல் .


இது பயணிகளின் பயண ்ம

ரநேடி ் ப ாடே்பு அற் ற வமகயில் எளிமமயாகவும்

வசதியாகவும் மாற் றி அமமக்க இருக்கின்றது. இவே்கள் பயண தி
் ன்
ரநேடியாக விண்ணப்பப் படிவங் கமளப் பூே் தி
் பசய் ய ரவண்டியதில் மல.

ரபாது

கண்டகி முக்த் போரத்


இந்தியப் பிே மே் சு ந்திே தினக் பகாண்டாட்ட ்தின் ரபாது சுவச்ச ா அல் லது
தூய் மமக்காக ரவண்டி “கண்டகி முக் ் பாே ்” என்ற ஒரு வாே காலப் பிேச்சாே ்ம
ப ாடங் கியுள் ளாே்.



இந்

வாே ்தின் ரபாது, சுவச்ச ாவிற்காக ரவண்டி ஜன் அந்ர ாலமன மீண்டும்

பசயல் பாட்டிற் குக் பகாண்டு வருவ ற்காக ஒவ் பவாரு நாளும் நகே்ப்புற மற்றும்
ஊேகப் பகுதிகளில் சிறப்பு சுவச்ச ா முன்பனடுப்புகமளக் பகாண்டிருக்கும் .

சதசிய உை் கட்டரமப் புத் சதோடரின் தகவல் பலரக


ம ்திய நிதி ் துமற அமமச்சே் ர சிய உள் கட்டமமப்பு ் ப ாடேின் முகப்புப்
பலமகமய ் ப ாடங் கி மவ து
் ள் ளாே்.



இது உள் கட்டமமப்பு ் திட்டங் கள் ப ாடே்பான அமன ்து ்
இட தி
் ல் நிே்வகி து
் , ஒருங் கிமணக்க உள் ளது.
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கவல் கமளயும் ஒரே

்



இந் நிகழ் ரநே இமணய வாயிலானது நாட்டில்
ற் பபாழுது பசயல் படு ் ப்பட்டு
வரும் 6800 நிகழ் ரநே ் திட்டங் கள் குறி ்
கவல் கமளக் காட்டுகின்றது.

சதசிய யோரனகை் திட்ட இரணய வோயில்


“சுேக்சியா” என்ற பபயே் பகாண்ட ஒரு ர சிய இமணய வாயிலானது உலக
யாமனகள் தினமான ஆகஸ்ட் 12 அன்று ப ாடங் கப் பட்டுள் ளது.



இந்

நிகழ் வின்ரபாது “இந்தியாவில் மனி

– யாமன ரமா ல் ரமலாண்மமக்கான

சிறந் நமடமுமறகள் ” (Best practices of Human-Elephant Conflict Management in India) என்ற
ஒரு சிறு பு ் கமும் பவளியிடப் பட்டது.


இந்

இமணய வாயிலானது ஆய் விற் கான

ேவுகளின் ரசகேிப்பிற்கு உ வ உள் ளது.

ரமலும் அ ் ேவுகளின் அடிப்பமடயில் முக்கியமான முடிவுகமள கண்டறியவும் இது
உ வ இருக்கின்றது.


யாமனகள் திட்டமானது 1992 ஆம் ஆண்டில் ப ாடங் கப் பட்டது.



இந்திய யாமனகள் பின்வருவனவற் றின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
o

வலமச ரபாகும் இனங் களுக்கான ஒப்பந்

o

வன விலங் குப் பாதுகாப்புச் சட்டம் , 1972ன் அட்டவமண I

மகை் களுக்கு ்


தி
் ன் பட்டியல் I

ம வோரிசு உரிரம

இந்து குடும் ப தி
் ல் உள் ள மகள் கள் இந்து வாேிசுேிமம திரு ் ச் சட்டம் , 2005 என்ற
சட்ட ்தின் அமலாக்க ்திற்கு முன்பாக அவேது ந்ம இறந்து ரபானாலும் கூட கூட்டு
இந்துக் குடும் பச் பசா தி
் ல் அவே்கள் சம வாேிசுேிமமமயப் பபறுகின்றனே் என்று
இந்திய உச்சநீ திமன்றம் தீே்ப்பு வழங் கி உள் ளது.



இந்

்

தீே்ப்பானது

மூ ாம யே்களின்

மேபுேிமமச்

பசா தி
் மனப்

பபற் றிட

மகள் களுக்குச் சம உேிமமமய வழங் கும் இந்து வாேிசுேிமமச் சட்டம் 1956 என்ற
சட்ட ்தில்

ரமற்பகாள் ளப்பட்ட

திரு ் ங் கள்

அப்பபாழுதிலிருந்ர ப்

கூடிய ாக இருக்கும் என்று ப ளிவுபடு தி
் யுள் ளது.
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பபாருந் க்

பழங் குடியின விடுதரலப் சபோரோட்ட வீரர்கைின் அருங் கோட்சியகங் கை்


பழங் குடியின விடு மலப் ரபாோட்ட வீேே்களுக்கு அே்ப்பணிக்கப்பட்டுள் ள அமன ்து
9 அருங் காட்சியகங் களும் 2022 ஆம் ஆண்டிற் குள் கட்டி முடிக்கப்படும் என்று ம ்தியப்
பழங் குடியினே் விவகாேங் கள் துமற அமமச்சகம் கூறியுள் ளது.



புதிய அருங் காட்சியகங் களுக்கு வரும் கால தி
் ல் மாநிலங் களுடன் இமணந்து நிதி
ஒதுக்கப்படும் .



இந்
அருங் காட்சியகங் களில் மிகப்பபேியது குஜோ ்தில் உள் ள ோஜ் பிப்லாவில்
கட்டப்பட்டுக் பகாண்டிருக்கின்றது.

கட்டிடக் கரலக் கல் வி ஒழுங் குமுரறகைின் அடிப் பரடத் தரம் , 2020


ம ்திய மனி வள ரமம் பாட்டு ் துமற அமமச்சோன ேரமஷ் பபாக்ேியால் நிஷாங் க்
“கட்டிடக் கமல கல் வி ஒழுங் குமுமறகளின் அடிப்பமட ் ேம் , 2020” என்ற ஒன்மற ்
ப ாடங் கி மவ து
் ள் ளாே்.



இ ற்கு முந்ம ய ஒழுங் குமுமறகள் 1983 ஆம் ஆண்டில் ரமற் பகாள் ளப்பட்டன.



இந்

ஒழுங் குமுமறகள் கட்டிடக் கமல ஆமணய ்தின் வல் லுநே்களால்

யாேிக்கப்

பட்டுள் ளன.


இது கட்டிடக் கமலைே்கள் சட்டம் , 1972 என்ற சட்ட ்தின் விதிகளின் கீழ் அேசினால்
அமமக்கப்பட்ட ஒரு சட்டப்பூே்வமான அமமப்பாகும் .

புதிய இரயில் சவ அருங் கோட்சியகம்


ம ்திய
இேயில் ரவ
அமமச்சகமானது
கே்நாடகாவின்
ஹுப்ளியில்
இேயில் ரவயிற்கான ஒரு பிே தி
் ரயக அருங் காட்சியக ்ம
் திறந்து மவ து
் உள் ளது.



இது

இேயில் ரவயின்

பல் ரவறு

பிேிவுகளின்

சிறப்புமிக்க

பாேம் பேிய ்ம ப்

பாதுகாப்பம யும்
சி ் ேிப்பம யும்
ரநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.
இது
இேயில் ரவயின் அமன ்துப் பிேிவுகளிலும் ரமம் படு ் ப்பட்ட அமமப்புகளின்
படிப்படியான பேிணாம வளே்ச்சிமயக் காட்சிப் படு து
் கின்றது.


வட

கே்நாடகாவில்

அமமந்துள் ள

இர

வமகமயச்

ரசே்ந்

மு லாவது

அருங் காட்சியகம் இதுவாகும் . கே்நாடகாவின் மமசூேில் அமமந்துள் ள வேலாற் றுச்
சிறப்புமிக்க இேயில் ரவ அருங் காட்சியக தி
் ற் குப் பிறகு ப ன்ரமற் கு இேயில் ரவ
மண்டல ்தில் அமமந்

2வது அருங் காட்சியகம் இதுவாகும் .
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ஆத்ம நிர்பர் வோரக் சகோண்டோட்டம் – ஆகஸ்ட் 7 முதல் 14 வரர


இந்தியாவின் ம ்தியப் பாதுகாப்பு ் துமற அமமச்சே் உள் நாட்டு உற் ப ்தி மற் றும்
இந்தியாவில்

யாேிப்ரபாம்

என்பதிற் கு

மாறும்

அேசின்

ப ாமலரநாக்குப்

பாே்மவயின் மீது கவனம் பசலு ்துவ ற்காக “ஆ ்மநிே்பே் பாே ் சப் ாஹ்” (ஆ ்ம
நிே்பே் வாேக் பகாண்டாட்டம் ) என்ற ஒன்மற ் ப ாடங் கி மவ ்துள் ளாே்.


இ ன் பின்னணியில் இருக்கும் முக்கிய ரநாக்கம் நாட்டில் உள் நாட்டுப் பாதுகாப்பு
உற் ப ்தியின் மீ ான முக்கிய து
் வம வலுப்பபறச் பசய் வ ாகும் .

இந்தியோவின் முதலோவது மின்னணு – சலோக் அதோலத்


ரகாவிட் - 19 ரநாய் ் ப ாற் றிற்கு ம ்தியில் இந்தியாவின் மு லாவது மின்னணு –
ரலாக் அ ால ்ம ச ்தீஸ்கே் மாநிலம் நட ்தி உள் ளது.



இ-ரலாக் அ ால ் ஆனது அம் மாநில உயே்நீதிமன்றம் மற் றும் அம் மாநில சட்ட
ரசமவகள் ஆமணயம் ஆகியவற் றால் இமணந்து நட ் ப் பட்டுள் ளது.

பருத்தி ஆசலோ ரன வோரியம்


ம ்திய ஜவுளி ் துமற அமமச்சகமானது அ ன் ஆரலாசமன அமமப்பான பரு ்தி
ஆரலாசமன வாேிய ்ம



ரமலும் அமன து
் 8 ஜவுளி ஆோய் ச்சிக் கழகங் களும் (TRAs - Textiles Research Associations)
இந்



(CAB - Cotton Advisory Board) கமல து
் ள் ளது.

அமமச்சக தி
் ன் கீழிருந்து கமலக்கப் படுவ ாகவும் அறிவி து
் உள் ளது.

இனிரமல் , TRAsகள் ஜவுளி ் துமற ப ாடே்பான ஆோய் ச்சி, பேிரசா மன மற் றும்
வளே்ச்சி
நடவடிக்மககமள
ரமற் பகாள் வ ற்கான
ஒப்பு ல்
அளிக்கப்பட்ட
அமமப்புகளாகச் பசயல் படும் ,.



ம ்திய அேசின் நிதியினால் உருவாக்கப்பட்ட எந் பவாரு பசா து
் களின் அகற் றம் /
விற் பமன/பேிமாற் றம்
ஆகியவற் றிற் கு இந்
அமமச்சக ்தின்
முன்கூட்டிரய
குறிப்பிட்ட ஒப்பு லானது ர மவப்படும் .
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இந்தியோ @ 75வது மோநோடு – திட்டம் 2022


இந்திய ் ப ாழிற் துமறக் கூட்டமமப்பானது “இந்தியா @ 75வது மாநாடு - திட்டம் 2022”
என்ற ஒரு மாநாட்மட நட ்தியது.



இது “இந்தியாவில் ப ாழில் நுட்ப ்ம
கவனம் பசலு ்துகின்றது.

இந்தியப்

பழங் குடியினர்

மீண்டும் புதி ாக உருவாக்கல் ” என்பதின் மீது

கூட்டுறவு ்

ந் ரதப் படுத்துதல்

சமம் போட்டுக்

கூட்டரமப் ரப நிறுவிய நோை்


இந்தியப்

பழங் குடியினே்

கூட்டமமப்பின்

கூட்டுறவுச்

சந்ம ப்படு ்து ல்

ரமம் பாட்டுக்

33வது நிறுவிய நாளானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 6 ஆம் ர தி

அனுசேிக்கப்பட்டது.


இது பழங் குடியினோல் உற்ப ்தி பசய் யப்படும் சிறு வன உற் ப ்திப் பபாருள் மற்றும்
உபேி ரவளாண் உற் ப ்தி ஆகியவற் றின் வே் ் க ்ம

நிறுவனமயமாக்குவ ன்

மூலம் நாட்டில் பழங் குடியினேின் சமூகப் பபாருளா ாே நிமலமமயில் வளே்ச்சிமயக்
பகாண்டு வே ஏற் படு ் ப்பட்ட ஒரு ர சிய அளவிலான கூட்டுறவு அமமப்பாகும் .


இது 1987 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.



இது பழங் குடி விவகாேங் கள் துமற அமமச்சக தி
் ன் நிே்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்
உள் ளது.

ரோம மந்திர் கட்டுமோனத்திற் கோன அடித்தைம்


5 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று ஒரு மிகப்பபேிய விழாவாக இக்ரகாயில் கட்டுமானம் அதிகாேப்
பூே்வமாக மீண்டும் ப ாடங் கியது.



அரயா தி
் யில்
அமம ் ாே்.



அரயா தி
் யாவில் ோம ஜன்ம பூமிமயப் பாே்மவயிட்ட மு ல் பிே மே் இவரே ஆவாே்.



அனுமான் சன்னதியான ஹனுமான் கே்ஹிமயப் பாே்மவயிட்ட மு ல் பிே மரும்
இவரே ஆவாே்.



அரயா தி
் யில்

கட்டப்படும்

உள் ள

பிேம் மாண்டமான

ோமே்

ோம

ரகாயிலுக்கு

ஜன்ம

ரகாயிலானது

நகோ

பூமியில்

ரமாடி

அவே்கள்

அடி ் ளம்

அமமக்கப்படவுள் ள

பாணியிலான

ரகாயில்

இந்
கட்டிடக்

கமலயிமனப் பின்பற் றும் .


நகோ பாணி ரகாயில் கட்டிடக் கமலயானது வட இந்தியாவில் காணப்படுகிறது.
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கோட்ரோ – தில் லி விரரவு ்
ன்னாளவில் இர



ோரல சபருவழிப் போரத
வமகமயச் ரசே்ந்

மு லாவ ான காட்ோ (ஜம் மு காஷ்மீே்

ஒன்றியப் பிேர சம் ) – தில் லி விமேவுச் சாமல பபருவழிப்பாம

பணியானது 2023 ஆம்

ஆண்டிற் குள் முடிக்கப்படும் என்று எதிே்பாே்க்கப் படுகின்றது.


இந்

விமேவுப்

பபருவழிப்

பாம யானது

ஆகியவற் றிற் கிமடரயயான பயண ரநே ்ம
என்று எதிே்பாே்க்கப் படுகின்றது.


இந்

காட்ோ

மற் றும்

தில் லி

ஆறமே மணி ரநேமாகக் குமறக்கும்

விமேவுப் பபருவழிப் பாம யானது இந்திய அேசினால் நிதியளிக்கப்படும்

மற் றும்

ஆ ேவளிக்கப் படும்

சாமல

மற் றும்

பநடுை் சாமலகள்

திட்டமான

“பாே ்மாலா பேிரயாஜனா” என்பதின் கீழ் கட்டப்பட்டு வருகின்றது.


காட்ோ என்பது ஸ்ரீ மா ா மவஷ்ணவி ர வி என்ற ஒரு புனி

்

ளம் அமமந்துள் ள

ஜம் மு காஷ்மீேில் இருக்கும் ஒரு நகேமாகும் .


இந் ச் சாமலப் பபருவழிப் பாம யானது பை் சாபில் உள் ள அமிே் சேஸ் மற் றும்
ஜம் மு காஷ்மீேில் உள் ள காட்ோ மவஷ்ணவி ர வி ஆகிய புனி

்

ளங் கமள

இமணக்கவுள் ளது.

தூய் ரம இந்தியோ இயக்க நிறுவனம்


ம ்திய ஜல் சக்தி துமற அமமச்சே் தூய் மம இந்தியா இயக்க நிறுவன ்ம

்

ப ாடங் கி மவ து
் ள் ளாே்.


இது திறந் பவளிக் கழிப்பிடமற் ற பிளஸ் என்ற திட்ட தி
் ன் (Open Defecation Free Plus
programme)

மீ ான

ப ாகுதிகளுடன்

ஊடாடும்

குேல் வழி

பதிபலதிே்ப்மப

அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட இலவச மகரபசிசாே் நிகழ் ரநே பயிற்சிப் பாடப் பிேிவு
ஆகும் .


இது ற்பபாழுது நமடபபற் று வரும் 1 வாே கால நட ம
்
மாற் றப் பிேச்சாேமான
“கண்டகி முக் ் பாே ்” என்ற திட்ட தி
் ன் ஒரு பகுதியாக ் ப ாடங் கப்பட்டுள் ளது.

தகவல் சதோழில் நுட்பத் துரறயின் புதிய தைம்


"பவளிப்பமடயான வேிவிதிப்பு - ரநே்மமயானவருக்கு மதிப்பளி ் ல் " என்ப ற்கான
ஒரு



ள ம
்
ப் பிே மே் அவே்கள் ப ாடங் கி மவ து
் ள் ளாே்.

இது ரநேடி வேிச் சீே்திரு ் ங் களின் ஒரு பகுதியாக முகமற் ற மதிப்பீடு (faceless
assessment), முமறயீடு மற் றும் வேி பசலு து
் ரவாேின் சாசன ்ம



இந்

்

பபறுவம

ளமானது

வேி

இணக்க ்ம

விமேவாக்குவம யும் ,

எளி ாக்குவதும் ,
ரநே்மமயாக

வழங் குகிறது.

பண ்ம

வேி

்

திரும் பப்

பசலு து
் ரவாருக்கு

பயனளிப்பம யும் ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

சவைோண் நிறுவனங் களுக்கோன இரணயவழி அங் கீகோர முரற


ம ்திய ரவளாண்மம மற் றும் உழவே் நல து
் மற அமமச்சோன நரேந்திே சிங் ர ாமே்
அவே்கள் இமணய ்தின் மூலம் ,
o

கிருஷி ரமக் உடன் KVC ALUNET (Krishi Vishwavidyalaya Chhatr Alumni Network)

o

டிஜிட்டல் இந்தியாவின் முன்முயற்சியின் அடிப்பமடயில் உயே் ரவளாண் கல் வி
நிறுவனங் களுக்கான இமணயவழி அங் கீகாே முமற

ஆகியவற் மற ் ப ாடங் கி மவ ் ாே்.

40



ர சிய ரவளாண் ஆோய் ச்சி மற்றும் கல் வி அமமப்பு – ரமகக் கணினி உள் கட்டமமப்பு
மற் றும் ரசமவகள் என்று அமழக்கப்படும் கிருஷி ரமக் ஆனது அேசாங் க தி
் ன்
மு ன்மம ஆோய் ச்சி அமமப்பான இந்திய ரவளாண் ஆோய் ச்சிக் குழுவின்
பாதுகாப்பம



ேமவப்

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

74 ரவளாண் பல் கமலக்கழகங் களின் பமழய மாணவே்களிமடரய

கவல் அல் லது

சமூக வமலப் பின்னமலப் பகிே்ந்து பகாள் வ ற் கான ஓே் ஊடகமாக “ரக.வி.சி
முன்னாள் மாணவே் வமலயமமப்பு” (KVC ALUNET) பசயல் படுகிறது.

ஆத்ம நிர்பர் ச யலி புத்தோக்கப் சபோட்டி - சவற் றியோைர்கை்


ஆ ்ம
நிே்பே்
பசயலி
பு ் ாக்கப்
ரபாட்டியில்
பவற் றியாளே்கமள ம ்திய அேசானது அறிவி து
் ள் ளது.

எட்டுப்

பிேிவுகளில்

24

தடுப் பூசி நிர்வோகம் குறித்த சதசிய நிபுணர் குழு


டாக்டே் வி.ரக. பால் அவே்களின்

மலமமயில் “ டுப்பூசி நிே்வாகம் குறி ்

ர சிய

நிபுணே் குழு” என்ற ஒரு நிபுணே் குழுமவ ம ்திய அேசானது உருவாக்கி உள் ளது.


இந் க்

குழுவானது

அமன ்து

மாநில

அேசுகள்

உற் ப ்தியாளே்களுடன் கலந்துமேயாடலில் ரகாவிட்-19

மற் றும்

டுப்பூசி குறி ்

டுப்பூசி
திட்ட ்ம ச்

பசயல் படு ் ல் , பகாள் மு ல் மீ ான பநறிமுமற அம் சங் கள் மற்றும் அ ன் நிே்வாகம்
ஆகியமவ குறி து
் பேிசீலிக்கும் .
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சதசிய டிஜிட்டல் சுகோதோரத் திட்டம்


பிே மே் ரமாடி அவே்கள் 74வது சு ந்திே தின ் ன்று நிகழ் ்திய
ரபாது ர சிய டிஜிட்டல் சுகா ாே ் திட்ட ்ம



இந்
்
திட்ட தி
் ன்கீழ் ,
ஒவ் பவாரு
அட்மடயிமனப் பபற உள் ளனே்.



இந்

அமடயாள அட்மடயானது அந்

சிகிச்மச, ரநாய்
பகாண்டிருக்கும் .

கண்டறி ல்

னது உமேயின்

் ப ாடங் கி மவ ் ாே்.

இந்தியரும்

ஒரு

சுகா ாே

அமடயாள

நபேின் முந்ம ய மரு து
் வ நிமலமம,

உள் ளிட்ட அமன ்து வி மான

கவல் கமளயும்



இந்

் திட்டமானது முழுவதும் ப ாழில் நுட்ப அடிப்பமடயிலான ாகும் .



இந்

் திட்டமானது இந்தியாவில் சுகா ாே நல ்தின் பசயல் திறன் , பசயலாக்கம்

மற் றும்

பவளிப்பமட ்

ன்மமமய ரமம் படு து
் வம

ரநாக்கமாகக் பகாண்டு

உள் ளது.


இது பிே ான் மந்திேி ஜன் ஆரோக்கிய ரயாஜனா அல் லது ஆயுஷ்மான் பாே ் என்பதின்
கீழ் பசயல் படவுள் ளது.

நீ ண்ட கோலமோகப் பணியோற் றும் கோங் கிரஸ் கட்சி அல் லோத பிரதமர்


நாட்டில் நீ ண்ட காலமாக பிே மோகப் பணியாற்றும் காங் கிேஸ் கட்சிமயச் ரசோ
ஒரு ஆளுமம நரேந்திே ரமாடி ஆவாே் (2014 ஆம் ஆண்டு ரம 26 ஆம் ர தியிலிருந்து
ஆகஸ்டு 13 ஆம் ர தி வமே).



ரமலும் இவே் 18 ஆண்டுகளாக ஒரு ர ே்ந்ப டுக்கப்பட்ட அேசின்
அேசாங் க தி
் ன்

மலவோக உள் ளாே்.

மலவோல் வகி து
் வரும் ஒரு நீ ண்ட ப விக் காலம் இதுவாகும் .



இது 2014 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பிே மோகப் ப வி ஏற் ப ற் கு முன்பு குஜோ தி
் ன்
மு ல் வோகப் ப வி வகி ் ம யும் (2001 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபே் 7 மு ல் 2014 ஆம்
ஆண்டு ரம 22 வமே) உள் ளடக்கியுள் ளது.



இவே் மு லமமச்சோகவும் இந்தியாவின் பிேமோகவும் 18 ஆண்டுகள் 306 நாட்கமள
நிமறவு பசய் துள் ளாே்.



இ ற்கு முன்பு, இந்தியாவின் மு லாவது பிே மோன ரநரு இந்தியாவின் பிே மோக 16
ஆண்டுகள் 286 நாட்கள் இருந் ாே்.
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நாட்டில் ர ே்ந்ப டுக்கப்பட்ட அேசின்
மலவோக மூன்றாவது மிக நீ ண்ட ப விக்
கால ்ம க் பகாண்டவே் இந்திோ காந்தி ஆவாே். இவே் 15 ஆண்டுகள் 350 நாட்கள்
இந்தியாவின் பிே மோகப் பணியாற் றினாே்.



காங் கிேமசச் சாே்ந் ஜவஹே்லால் ரநரு, இந்திோ காந்தி மற்றும் மன்ரமாகன் சிங்
ஆகிரயாே் இந் வேிமசயில் நீ ண்ட காலம் பிே மே் ப வி வகி ் மூன்று நபே்கள்
ஆவாே்.

அம் ருத் திட்டத் தரவரிர


ஒடிசா

மாநிலமானது

பு ப
்
ழுச்சி

மற் றும்

திட்ட தி
் ன் பசயல் படு து
்
லில் மு லிட ்ம


நகே்ப்புற
்

மாற் ற தி
் ற்கான

அடல்

க்க மவ ்துள் ளது.

ம ்திய வீட்டு வசதி மற் றும் நகே்ப்புற விவகாேங் கள் துமற அமமச்சக ்தினால்
பவளியிடப்பட்ட இந்

ேவேிமசயின்படி, ஒடிசா மாநிலமானது

னது மு லிட ்ம

மீண்டும் பிடி ்துள் ளது. இ ற் குப் பிறகு சண்டிகே் ஒன்றியப் பிேர சமும் ப லுங் கானா
மாநிலமும் இடம் பிடி து
் ள் ளன.

அம் ருத் (AMRUT) திட்டம்


அம் ரு ் திட்டமானது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மா

தி
் ல் ப ாடங் கப்பட்டது.



இது நகே்ப்புற மீட்படடுப்பு ் திட்டங் கமளச் பசயல் படு து
்
லின் மூலம் நகே்ப்புற
மாற் ற தி
் ற் கான வலுவான கழிவுநீ ே் அமமப்புகள் மற் றும் நீ ே் விநிரயாக ்ம
பசய் துள் ளது.
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உறுதி

கடல் ோர் சரோந்துக் கப் பல் 

ர்தோக்

இந்தியக் கடரலாேக் காவல் பமடக்காக ரவண்டி கடல் சாே் ரோந்துக் கப் பலானது
பவளியிடப்பட்டு, “சே் ாக் ” என்ற இந்தியக் கடரலாேக் காவல் பமடக் கப்பலாக (ICGS Indian Coast Guard Ship) அது மீண்டும் ப ாடங் கி மவக்கப்பட்டுள் ளது.



5 OPV-கமளக் பகாண்ட ப ாடேில் 4வ ாக “சே் ாக்” ஆனது ICGயினால் பணியில்
ரசே்க்கப் பட்டுள் ளது.



இது “இந்தியாவில்
யாேிப்ரபாம் ” என்ற திட்ட தி
் ன் வேிமசயில் உள் நாட்டிரலரய
வடிவமமக்கப்பட்டு, கட்டமமக்கப்
பட்ட ாகும் .
இதில்
70%
உபகேணங் கள்
உள் நாட்மடச் சாே்ந் மவயாகும் .

15 போதுகோப் புப் சபோருட்கை் சதோடங் கி ரவப் பு


ஆ ்ம நிே்பே் வாேக் பகாண்டாட்ட ்தின் ஒரு பகுதியாக ம தி
் யப் பாதுகாப்பு ் துமற
அமமச்சே்

பாதுகாப்பு ்

துமற,

பபாது து
் மற

நிறுவனங் கள்

மற் றும்

ஆயு

்

ப ாழிற் சாமல வாேியம் ஆகியவற் றின் 15 உற்ப ்திப் பபாருட்கமள பவளியிட்டு
உள் ளாே்.


நாக் ஏவுகமணமய எடு து
் ச் பசல் லும் வாகனம் (Nag Missile Carrier) : ஏற ் ாழ ரூ.260
ரகாடி மதிப்புள் ள இறக்குமதி பசய் யப்படும் பபாருளுக்கு மாற்றாக இது பசயல் பட
இருக்கின்றது.



14.5 மி.மீ அளவு பகாண்ட பபாருள் எதிே்ப்பு மேபிள் (14.5 mm Anti Material Rifle) : இது
திருச்சிோப்பள் ளியில் உள் ள ஆயு

் ப ாழிற்சாமலயால்

யாேிக்கப்பட்ட முழுவதும்

உள் நாட்டிரலரய வடிவமமக்கப்பட்ட ஒரு மேபிள் ஆகும் .


பவப்பப் பிம் ப மற்றும் பகல் ரநேப் பாே்மவ பகாண்ட டி90 முக்கியப் ரபாே் பீேங் கிகள்
(Thermal Imager Cum Day Sight for T90 Main Battle Tank) : இது ரமற் கு வங் க ்தின் இஷாபூேில்
உள் ள

மேபிள்

ப ாழிற்சாமலயினால்

யாேிக்கப்பட்ட

ஒரு

ரமம் படு ் ப்பட்ட

பதிப்பாகும் .


8.6 x 70 மி.மீ. துப்பாக்கியின் முன்மாதிேி (Prototype of 8.6×70 mm Sniper) : இது ப ாமலதூே
இலக்குகமளக் குறி மவ ்து ்
ாக்குவ ற்காக இஷாபூேில் உள் ள மேபிள்
ப ாழிற் சாமலயினால் வடிவமமக்கப்பட்ட ாகும் .



150 டன் எமட பகாண்ட பாோ வண்டி வாகனம் (150 Ton payload capacity Dump Truck) : இது
மிகப்பபேிய மின் சுேங் கச் சேக்கு வண்டிகளில் ஒன்றாக விளங் குகின்றது.



180 டன் எமட பகாண்ட மிகப்பபேிய சுேங் க அகழ் எந்திேம் (Super Giant Mining Excavator of
180 Ton Capacity) : இ ன் மூலம் அந்நியச் பசலாவணி ரூ.220 ரகாடி மிச்சமாகும் என்று
எதிே்பாே்க்கப் படுகின்றது.



GAUR

:

இது

85%

உள் நாட்டுப்

பபாருட்களுடனும்

உயே்பாதுகாப்பு

நிமலயின்

வழக்கமான அம் சங் களுடனும் உயே் இயக்க அடிப்பீட ்தின் மீது கட்டப்பட்ட ஒரு
நடு ் ே குண்டு துமளக்கா


வாகனமாகும் .

பஹலிரபாே்டட
் பிள் 100 எச்பி ரடாசே் (Heliportable 100 HP Dozer) : இது அதிக அளவிலான
94% உள் நாட்டுப் பபாருட்கமளக் பகாண்டுள் ளது.



150வது DO – 228 விமானம் (150th Do-228 aircraft) : ஐஎன்-259 என்று அமழக்கப்படும் இது
கடல் சாே் உளவு மற் றும் ரபாே்ப் பணியில் பணியாற் றும் இந்தியக் கடற் பமடக்கான
ஒரு பிே தி
் ரயக ்



ளமாகும் .

1 கிரலா வாட் மாற் றிக் பகாடுக்கும் வான்வழி மாற்ற உரலாகச் சட்டம் (1kW Transmitter
Aerial Switching Rack) : இது ரபாலியற் ற உள் நாட்டுப் பபாருட்கமளக் பகாண்ட இந்தியக்
கடற் பமடக்காக ஒரு நீ ண்ட கால உ வி அளிப்ப ாகும் .
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ரநேியல் மாறுபடுகிற னிப்பட்ட ஆற்றல் மாற் றி (Linear Variable Differential Transducer) :
இது இலக்மக அமடவதில் மற் றும் வழிகாட்டுவதில் துல் லிய ்
ன்மம மற் றும்
விமேவு ்



ன்மமமய அமடவ ற்குப் பயன்படு ் ப் படுகின்றது.

பகான்கூே்ஸ் ஏவிகமணச் ரசா மன உபகேணம் மற் றும் பகான்கூே்ஸ் ஏவுகமண ஏவு
அமமப்புச் ரசா மன உபகேணங் கள் (Konkurs Missile Test Equipment & Konkurs Launchers
Test Equipment): இது இ ற்கு முன்பு இேஷ்யாவிடமிருந்து இறக்குமதி பசய் யப்பட்ட
அமமப்பிற்கு மாற் றாக ரமம் படு ் ப்பட்டுள் ளது.



சிறிய ேக பா சாேி ( ாக்கு ல் ) பாலம் (Portable Pedestrian (Assault) Bridge) : இது இந்திய
இோணுவ ்தின் ர மவமயப் பூே் ்தி பசய் வ ற்காக, இர

வமகமயச் ரசே்ந்

அளவில் மு லாவது வமகயாக காே்பன் இமழ பாலிமே் கலப்புப் பபாருட்களினால்
உருவாக்கப் பட்ட ாகும் .


பல் லிமணப் பபட்டி (கியே் பாக்ஸ்) : இது ICGயின் OPV திட்ட ்திற்காக ரமம் படு ் ப்
பட்டுள் ளது.



நீ ருக்கடியில் ப ாமலதூே தி
் லிருந்து பசயல் படு ் ப் படும் வாகனம் (Underwater Remote
Operated Vehicle) : இது பசன்மனயில் னது பவளிப்புற மதிப்பீட்டுச் ரசா மனமய ்
ப ாடங் கியுள் ளது.

சுவஸ்தியோ தைம் மற் றும் மின்னணு ச ய் தி மடல்


ம ்தியப் பழங் குடியின விவகாேங் கள் துமற அமமச்சகமானது “சுவஸ்தியா” என்ற
பழங் குடியின சுகா ாே மற் றும் ஊட்டச்ச து
்
்
வமகமயச் ரசே்ந்

் ப ாடங் கியுள் ளது.



இர



இது இந்தியாவில் உள் ள பழங் குடியினேின் சுகா ாேம் மற் றும் ஊட்டச்ச து
் ஆகியமவ
ப ாடே்பான கவல் கமள அளிக்கின்றது.



ரமலும் , இந்
அமமச்சகமானது சுகா ாேம் மற் றும் ஊட்டச்ச து
்
் ப ாடே்பான
“அரலக்” என்ற ஒரு மின்னணு-பசய் தி மடமலயும் ப ாடங் கியுள் ளது.



இது

காலாண்டு

மு லாவது

ள ்ம

ளம் இதுவாகும் .

அடிப்பமடயில்

பவளியிடப்பட

உள் ளது.

ரமலும்

இது

பழங் குடியினேின் சுகா ாேம் மற் றும் அவே்களின் ஊட்டச்ச தி
் ல் பங் கு பகாள் ளும்
பல் ரவறு பங் கு ாே்களின் பணிகமள எடு து
் க் காட்டுகின்றது.


2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் ப ாமக கணக்பகடுப்பின் படி, இந்தியாவில் உள் ள
பழங் குடியினேின் எண்ணிக்மக 104 மில் லியன் ஆகும் .

எல் ரலப் பகுதிகைில் NCC ஈடுபடுத்தப் படல்


ர சிய மாணவே் பமடயானது (NCC - National Cadet Corps) 173 எல் மலப் பகுதிகள் மற் றும்
கடரலாே மாவட்டங் களில் ஈடுபடு ் ப்பட உள் ளது.



NCC ஈடுபடு ் ப்படுவ ன் மூலம் எல் மலப் பகுதியானது ரபேிடே் ரமலாண்மமக்காக
ரவண்டி பயிற்சி பபற் ற மனி



சக்திமயப் பபற இருக்கின்றது.

ரமலும் , அப்பகுதியில் உள் ள இமளைே்கள் ஆயு ப் பமடயில்
ப ாழில் வாய் ப்மப
உள் ளனே்.

ஏற் படு தி
் க்

பகாள் வ ற்காக

திறன்

ங் களது வாழ் நாழ்

பயிற்சிகமளப்

பபற



ரமலும் NCC பமடயினே் ரபாேிலும் ஈடுபடுவே்.



1971 ஆம் ஆண்டில் வங் கர ச-பாகிஸ் ான் ரபாேின் ரபாதும் 1965 ஆம் ஆண்டில்
இந்தியா-பாகிஸ் ான் ரபாேின் ரபாதும் இவே்கள் அதில் ஈடுபட்டனே்.
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74வது சு ந்திே தினக் பகாண்டாட்ட உமேயின் ரபாது பிே மே் அவே்கள் எல் மலப்
பகுதிகமளச் ரசே்ந் 1 இலட்சம் NCC வீேே்கள் அப்பகுதியில் உள் ள இமளைே்களுடன்
இமணந்து பணியாற் றுவே் என்று அறிவி ்து இருந் ாே்.

அடல் சுரங் கப் போரத


இமாச்சலப் பிேர ச மாநில மு ல் வோன பஜய் ோம்
பாம யானது” 2020 ஆம் ஆண்டு பசப் டம் பே் மா
அறிவி து
் ள் ளாே்.



இந்

ாக்கூே் அவே்கள் “அடல் சுேங் கப்

இறுதிக்குள் திறக்கப் படும் என்று

சுேங் கப் பாம யானது ரலஹ்-மணாலி பநடுை் சாமலயில் இருக்கும் பீே்பாை் சல்

மமல வேம் பில் உள் ள ரோஹ்டாங் கணவாயின் கீழ் கட்டப்பட்டு வருகின்றது.


இது கடல் மட்ட தி
் லிருந்து 3100 மீட்டே் உயே தி
் ல் அமமந்துள் ளது.



இந்

சுேங் கப் பாம யின் நீ ளம் 8.8 கிரலா மீட்டோகும் .



இந்

வழி ் டமானது சியாச்சின் பனிப் பாமற மற் றும் அக்சய் சின் ஆகியவற்றில்

அமமந்துள் ள துமண இோணுவப் பமடப் பிேிவுகளுக்கு இோணுவ ்

ளவாடங் கமள

எடு ்துச் பசல் வ ற் கான ஒரு முக்கியமான பாம யாக விளங் குகின்றது.


இந்

சுேங் கப்

பாம க்கான

ரமற்பகாள் ளப்பட்டது.
பேிந்துமேக்கப் பட்டது.

இது

பேிந்துமேயானது

மு ன்முமறயாக

1860

பமாோவியன்

ஆம்

ஆண்டில்

திட்ட தி
் னால்

சவை் ை முன்னறிவிப் பு முன்சனடுப் பு


ம ்திய நீ ே் ஆமணயமானது கூகுள் நிறுவன ்துடன் இமணந்து பவள் ள முன்னறிவிப்பு
முன்பனடுப்மப ் ப ாடங் கியுள் ளது.



இந்

முன்பனடுப்பின் கீழ் , ஒரு பகுதியில் பவள் ள நிமலமம குறி ்

பல் ரவறு

வி மான எச்சேிக்மககமளப் பபாது மக்களுக்கு அளிக்க முடியும் .


கூகுள் நிறுவனமானது பவள் ள அபாயப் பகுதிகமளக் குறிக்கும் வண்ணக் குறியிடப்
பட்ட வமேபடங் கமள வழங் குகின்றது.



இந் வமேபட ்ம ப் பபேி ாக்கும் ரபாது அந் ப் பகுதியில் ற்பபாழுது உள் ள நீ ே்
நிமலமமகள் குறி ்
கவல் கமள அது அளிக்கும் திறன் பகாண்டது.



இந்
முன்பனடுப்மபப் பபறுவ ற்காக, பயனாளே்கள் கூகுள் வமேபடங் களில்
பவள் ளம் என்பம க் குறிப்பிட்டு, அ ன்பின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பபயமேக்
குறிப்பிட்டு ் ர ட ரவண்டும் .
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ATL AI Step up சதோகுதி


நிதி ஆரயாக், அடல் பு ் ாக்க ் திட்டம் ஆகியமவ நாஸ்காம் நிறுவன து
் டன்
இமணந்து சு ந்திே தின ் ன்று “ATL AI Step up ப ாகுதிமய” ப ாடங் கியுள் ளது.



இந்
் ப ாகுதியானது இந்தியா முழுவதும் உள் ள பள் ளிகளில் பசயற் மக
நுண்ணறிவுக் கல் வி மற் றும் பு ் ாக்கம் ஆகியவற்மற அடு ் நிமலக்குக் பகாண்டு
பசல் ல இருக்கின்றது.



AI ஸ்படப் அப் ப ாகுதியானது பசயற் மக நுண்ணறிவின் அடிப்பமடமயக் கற்ற பிறகு
ங் களுமடய அறிவு ்

ள ்ம

விேிவுபடு ்

விரும் புபவே்களுக்கு “நீ ங் களாகரவ

அம க் கற் றுக் பகாள் ளுங் கள் ” என்ற ஒரு ப ாகுதிமய அளிக்கின்றது.


ரமலும் , இந்

் ப ாகுதிமயக் கற் ப ற் கு எந் பவாரு

குதி நிமலயும் (பின் புலமும் )

ர மவயில் மல.

இயற் ரக விவ ோயத் தரவரிர


சமீப தி
் ல் ம ்திய ரவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல து
் மற அமமச்சகமானது
இயற் மக விவசாய தி
் ல்
அறிவி து
் ள் ளது.

இந்தியா

உலக

அளவில்

மு லிட ்தில்

உள் ள ாக



ரமலும் , இயற் மக ரவளாண்மமயில் நிலப்பேப்பின் அடிப்பமடயில் இந்தியா 9வது
இட தி
் ல் உள் ளது.



முழுவதும் இயற் மக முமறயில் ரவளாண்மமமயப் பபற் ற உலகின் மு லாவது
மாநிலம் சிக்கிம் ஆகும் .



இந்தியாவானது இயற் மக விவசாய ்ம
ஏற் றுக் பகாள் வ ற் கு விவசாயிகளுக்கு
உ வுவ ற்காக பின்வரும் 2 திட்டங் கமள அறிமுகப் படு ்தியுள் ளது.
o

வடகிழக்குப் பகுதிக்கான இயற் மக மதிப்புக் கூட்டுச் சங் கிலி ரமம் பாட்டு ்
திட்டம்

o

பேம் பேக ் கிேிஷி விகாஸ் ரயாஜனா

“SRIJAN” ஆன்ரலன் தைம்


ம ்தியப் பாதுகாப்பு ் துமற அமமச்சோன ோஜ் நா ் சிங் அவே்கள் உள் நாட்டுப்
பாதுகாப்புப் பபாருட்களின் உற் ப தி
் மய ஊக்கப்படு து
் வ ற்காக “SRIJAN” என்ற ஒரு
நிகழ் ரநே இமணய ் ள ்ம
் ப ாடங் கியுள் ளாே்.



இந்

்

ளமானது இந்தியப் பாதுகாப்பு ் துமற ப ாழிற்சாமலயினால்

ற்பபாழுது

இறக்குமதி பசய் யப்படும் பபாருட்கமளக் காண்பிக்க இருக்கின்றது.


பாதுகாப்புசாே் பபாது ் துமற அலகுகள் மற் றும் ஆயு
ஆகியமவ இறக்குமதி பசய் யப்படும் பபாருட்கமள இந்

் ப ாழிற்சாமல வாேியம்
்

ள தி
் ல் காண்பிக்கும் .

சதசியப் சபோதுக் சகோை் முதல் மோநோடு


ம ்திய வணிக மற் றும் ப ாழிற் துமற அமமச்சோன பியுஷ் ரகாயல் அவே்கள்
‘ர சியப்

பபாதுக்

பகாள் மு ல்

மாநாடு

2020

:

டிஜிட்டல்

கண்காட்சி

மற் றும்

கரு ் ேங் கு’ என்ற ஒரு கரு ் ேங் கின் 4வது பதிப்மபக் காபணாலி வாயிலாக ்
ப ாடங் கி மவ ் ாே்.


இந் ப் பதிப்பின் கரு து
் ரு, “திறன், பவளிப்பமட ்
உள் ளடக்கு மல ரநாக்கிய

–

ப ாழில் நுட்ப ் ால்
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ன்மம மற் றும் அமன ்ம யும்
பசயல் படு ் ப்படும்

அேசுக்

பகாள் மு ல் ” என்ப ாகும் .


இது மஹவ் ஸ் என்ற ஒரு டிஜிட்டல்
கூட்டமமப்புடன்

(Confederation

of

ள ்தின் மூலம் இந்திய ் ப ாழிற் துமறக்

Indian

Industry)

இமணந்து

அேசு

மின்னணுச்

சந்ம யினால் நட ் ப் பட்டது.

பிரஞ் சு - புதிய போடப் பிரிவு


மக்களமவயானது

அ ன்

பணியாளே்கள்

மற்றும்

அலுவலே்களுக்காக

பிேை் சு

பமாழியில் ஆேம் ப நிமலயிலான ஒரு புதிய பாடப்பிேிமவ ் ப ாடங் கியுள் ளது.


இது

ஒன்றிமணக்கப்பட்ட

உலகில்

பிேை் சு

பமாழியின்

அறிமவப்

பபறும்

முக்கிய து
் வ ்ம க் கருதி ப ாடங் கப்பட்டுள் ளது.


இது மக்களாட்சிக்கான நாடாளுமன்ற ஆோய் ச்சி மற் றும் பயிற்சி மமய தி
் னால்
(PRIDE - Parliamentary Research and Training Institute for Democracy) பசயல் படு ் ப்பட உள் ளது.



PRIDE

என்பது

நாடாளுமன்றப்

நாடாளுமன்ற

நிறுவனங் களின்

பணியாளே்கள் ,

பல் ரவறு

நாடாளுமன்றவாதிகள்

பிேிவுகளில்
மற்றும்

உள் ள

பல் ரவறு

அலுவலே்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்ப ற் காக 1976 ஆம் ஆண்டில் ப ாடங் கப் பட்டு
உள் ளது.

இலட்சிய மோவட்டங் கைில் ஆரக்கிை் கிைவுட் என்பதின் பங் கைிப் பு


நிதி

ஆரயாக்கானது

னது

இலட்சிய

மாவட்டங் கள்

திட்ட தி
் ன்

கீழ்

மிகவும்

பின் ங் கிய
112
மாவட்டங் களில்
கவல்
ப ாழில் நுட்பக்
கட்டமமப்மப
நவீனப்படு ்துவ ற்காக ரவண்டி ஆேக்கிள் நிறுவன ்ம
் ர ே்ந்ப டு து
் ள் ள ாக
அறிவி து
் ள் ளது.


ர ே்ந்ப டுக்கப்பட்ட அந்

112 மாவட்டங் கள் 28% இந்திய மக்கள் ப ாமகமயக்

பகாண்டுள் ளன.


ஆேக்கிள் நிறுவனமானது புதிய கிளவுட் தீே்மவ வழங் க இருக்கின்றது. இது இந்
இலட்சிய மாவட்டங் களில் வாழும் மக்களின் வாழ் மவ மாற் றுவ ற்கு மாவட்ட
ஆட்சியே்களுக்கு உ வ இருக்கின்றது. இது அ ன் ஒட்டுபமா ் ச் பசயல் பாட்மடயும்
ரமம் படு ் உள் ளது.



இலட்சிய

மாவட்டங் கள்

திட்டமானது

நிதி

ஆரயாக்கினால்

பசயல் படு ் ப்

படுகின்றது.


இந்
் திட்ட தி
் ன்
பசயல் பாடுகமளக்

முக்கிய ரநாக்கம் இலட்சிய மாவட்டங் களின் நிகழ் ரநேச்
கண்காணிப்ப ாகும் .
இது
முக்கியமான
5
கரு து
் ரு

பகுதிகளிலிருந்து 49 குறிகாட்டிகமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட ாகும் .

பிரதமரின் 74வது சுதந் திர தின உரர


2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று, இந்தியப் பிே மே் புது தில் லியில் உள் ள
பசங் ரகாட்மடயிலிருந்து 74வது சு ந்திே தின தி
் ன் ரபாது புதிய திட்டங் கமள
அறிவி ் ாே்.



இது அவேது ப ாடே்ச்சியான 7வது சு ந்திே தின உமேயாகும் . இவேது உமேயானது
ஆ ்ம நிே்பே் பாே ் ( ற்சாே்பு இந்தியா), உள் ளூே் மக்களுக்கான குேல் மற் றும்
உலகிற் கு யாேிப்ப ற்காக ரவண்டி இந்தியாவில் யாேிப்ரபாம் ஆகியவற்றின் மீது
கவனம் பசலு தி
் யது.
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அறிவி ் புகள்
னிநபே்களின் மரு து
் வப் பதிவுகமளப் பதிவு பசய் யும் வமகயில்



ஒவ் பவாரு

இந்தியரும் சுகா ாே அமடயாள அட்மடமயப் பபறுவ ற்கான ர சிய டிஜிட்டல்
சுகா ாே ் திட்ட ்ம


லட்ச ் தீவுகள்

் ப ாடங் கு ல் .

மற்றும் இந்திய நிலப்பகுதிமய இமணக்கக் கூடிய ஒளியிமழ

இமணப்பு.


ரமலும் இவே் புலிகள் பாதுகாப்பு ் திட்டம் மற் றும் யாமனகள் பாதுகாப்பு ் திட்டம்
என்ற வேிமசயில் “ஓங் கில் பாதுகாப்பு ் திட்ட ்ம ” அறிவி ் ாே்.



ம ்திய அேசானது பபண்களின் திருமண தி
் ற் கான குமறந்

பட்ச வயம

மறு ஆய் வு

பசய் வ ற்காக குழு ஒன்மற அமம ் ாே்.


லடாக், ரலஹ் மற் றும் காே்கில் பகுதி ஆகியமவ ரமம் படு ் ப்பட்டு, கேிம சமநிமலப்
பகுதியாக அமவ அறிவிக்கப்படும் .

இ போத்ஷோலோ - ஒரு வரலதைம்


அகில இந்திய கால் பந்துக் கழகமும் , இந்திய விமளயாட்டு ஆமணயமும் இமணந்து
இ-பா ஷ
் ாலா என்ற ஒரு ள ்ம அறிமுகப் படு தி
் யுள் ளன.



இது குழந்ம களின் பமடப்பாற்றமல அங் கீகேிப்ப ற் கும்
அவே்களின் ஆே்வ ்ம



வளே்ப்ப ற்கும் உ வும் ஒரு வமல

கால் பந்தில்

இந்
் ளமானது ஓவியம் , திறன்கள் , கட்டுமான ் ப ாகுதிகள் ரபான்ற அறிவாற் றல்
அணுகுமுமறகள் மூலம் குழந்ம களின் ஆே்வ ்ம ரமம் படு து
் கிறது.

மக்கும் முகக் கவ ம் மற் றும் உடல் கவ


மற் றும்

ளமாகும் .

புரனமவச் ரசே்ந்

உரற

ரமம் பட்ட ப ாழில் நுட்ப ்திற்கான பாதுகாப்பு

நிறுவனமானது

ஆயுே்ரவ அடிப்பமடயிலான மக்கும் நாரனா இமழகளாலான “பவி ்ேபதி” எனும்
முகக் கவச ்ம உருவாக்கியுள் ளது.


பவி ்ேபதி பாக்டீேியா/மவேமசஸுக்கு எதிோக அவற் மற எதிே்க்க ஒரு மவேஸ்
நடுநிமலயாக்கியாகச் பசயல் படுகிறது.



ரமலும் இது “அவுஷ ா

ாோ” என்ற பபயேில் ஒரு நுண்ணுயிே் எதிே்ப்பு உடல் கவச

உமறமயயும் உருவாக்கியுள் ளது.

கடற் பரடப் புத்தோக்கம் மற் றும் சுசத


அரமப் பு

கடற் பமடப் பு ் ாக்கம் மற் றும் சுர ச அமமப்பானது இந்தியப் பாதுகாப்பு ் துமற
அமமச்சோல் ப ாடங் கப் பட்டுள் ளது.



இது ஆ ்ம நிே்பே் பாே ் என்ற திட்ட தி
் ன் பாே்மவக்கு ஏற் ப பாதுகாப்பில் ன்னிமறவு
பபறுவ ற்கான புதுமம மற் றும்
உள் நாட்டுமயமாக்கமல ரமம் படு து
் வம
ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இது ஒரு மூன்று அடுக்கு அமமப்பாகும் ,
o

கடற் பமட ் ப ாழில் நுட்ப முடுக்க மன்றம் (Naval Technology Acceleration Council)

o

கடற் பமட ் ப ாழில் நுட்ப முடுக்க மன்ற ்தின் கீழ் பசயல் படும் குழுவானது
திட்டங் கமளச் பசயல் படு ்தும் .
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o

ப ாழில் நுட்ப ரமம் பாட்டு முடுக்கக் கூடமானது (Technology Development Acceleration
Cell) ஒரு விமேவான காலக் கட்ட தி
் ல் அதிகேி ்து வரும் ஆப ் ான
ப ாழில் நுட்ப ்ம

உய் ் றிய உருவாக்கப்பட்டுள் ளது.

விரலக் கண்கோணிப் பு மற் றும் வை அலகு


ர சிய மருந்துப் பபாருள் விமல நிே்ணய ஆமணயமானது (National Pharmaceutical Pricing
Authority - NPPA) கர்நாடக மாநில மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத் துடறயுடன் இடணந்து,
அம் மாநிலத்தில் “விடலக் கண்காணிப்பு மற் றும் வள அலடக” (Price Monitoring and
Resource Unit - PMRU) திறந்து மவ து
் ள் ளது.



மாநிலத்தில் மருந்துகளின் விடலடயக் கண்காணிக்கவும் இந்த மருந்துகளின்
இருப்டப உறுதி கசய் யவும் NPPAவிற் கு உதவுவர
PMRU அமமப்பின் முக்கிய
தநாக்கமாகும் .



நாட்டில் மருத்துவ மருந்துகளின் விடலடயக் கட்டுப்படுத்தும் NPPA ஆனது 1997 ஆம்
ஆண்டில் அடமக்கப்பட்ட ஒரு அரசு ஒழுங் குமுடற ஆடணயமாகும் .



PMRU அமமக்கப்பட்ட 12வது மாநிலம் கே்நாடகம் ஆகும் .



ஏற்கனரவ அமமக்கப் பட்டமவ – ரகேளா, ஒடிஷா, குஜோ ், ோஜஸ் ான், பை் சாப் ,
ஹேியானா, நாகாலாந்து, திேிபுோ, உ ் ேப்பிேர சம் , ஆந்திேப்பிேர சம் மற் றும்
மிரசாேம் .

கூகுை் பணிகை்


கூகுள் நிறுவனமானது பமய் நிகே் கல் வி ்
ள ்தில் கற் பிக்கப்படும் கற் றமல
எளிமமயாக்குவ ற்காக ஆசிேியே்கள் மற் றும் மாணவே்களுக்காக புதிய கல் விக்
கூறுகமள அறிவி து
் ள் ளது.



இந் வசதியானது கூகுள் மீட், ஜி சூட் மற் றும் கூகுள் வகுப்பமற ரபான்ற கூகுளின்
அமன ்துப் பபாருட்களிலும் கிமடக்க இருக்கின்றது.



இந் ப் புதிய கூறு பகாண்டுள் ள சில வசதிகள் வரும் மா ங் களில் பவளியிடப்பட
உள் ளது. மற் ற வசதிகள் அமன து
் ம் இந்

உலக சுகோதோர நிறுவனம்

மற் றும்

ஆண்டின் இறுதியில் பவளியிடப்படும் .

யுனிச ப் கூட்டு கண்கோணிப் புத் திட்ட

அறிக்ரக


இந்

அறிக்மகயானது இந்தியாவானது நீ மேக் பகாண்டு மக கழுவும் நிமலமய

பவகுவாக அதிகேி து
் ள் ள ாகவும் , ஆனால் ரசாப்புப் பற் றாக்குமறமயக் பகாண்டு
உள் ள ாகவும் கூறுகின்றது.


உலக அளவில் , 462 மில் லியன் குழந்ம கள் 2019 ஆம் ஆண்டில் அவே்களுமடய
பள் ளிகளில் சுகா ாேச் ரசமவ ஏதுமின்றி இருந்துள் ளனே்.



துமண சஹாோ ஆப்பிேிக்காமவச் ரசே்ந் 244 மில் லியன் மக்கள் , ம ்திய மற் றும்
ப ற்கு ஆசியாவில் 125 மில் லியன் மக்கள் ஆகிரயாே் இதில் அடங் குவே். இதில் 92
மில் லியன் மக்கள் இந்தியாமவச் ரசே்ந் வே்கள் ஆவே்.
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புத்தோக்க ்


ோதரனகை் மீதோன கல் வி நிறுவனங் கை் குறித்த அடல் தர வரிர

2020 ஆம் ஆண்டின் பு ் ாக்க சா மனகள் மீ ான கல் வி நிறுவனங் கள் குறி ் அடல்
ேவேிமசயானது (ARIIA - Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements) கல் வி
நிறுவனங் கமள 2 பபரும் பிேிவுகள் மற்றும் 6 துமணப் பிேிவுகளாக வமகப்படு ்தி
உள் ளது.



ARIIA-ன்

ரநாக்கம் ,

ஆசிேியே்கள்

மற் றும்

மாணவே்களிமடரய

பு ் ாக்கம் ,

ப ாழில் முமனவு ் திறன், ஸ்டாே்ட் அப் நிறுவனங் கள் , மற் றும்
வளே்ச்சி
ஆகியவற் றின் அடிப்பமடயில் இந்தியாவில் உள் ள உயே்கல் வி நிறுவனங் கள் மற் றும்
பல் கமலக் கழகங் கமள ் ேவேிமசப்படு து
் வ ாகும் .


ARIIA என்பது ஏஐசிடிஇ மற் றும் கல் வி அமமச்சக தி
் ன் பு ் ாக்கப் பிேிவினால்
பசயல் படு ் ப்படும்
முன்பனடுப்பாகும் .

ம ்தியக்

கல் வி ்

வமக
மத்திய

அரசினால்

(உயர்

அமமச்சக தி
் ன்

மு ல் 2 பவற் றியாளே்கள்
நிதி

அளிக்க ் டும் நிறுவனங் கள்

மகளிர்

துமற

கல் வி

1)

ஐஐடி – ம ோஸ்

2)

ஐஐடி – மும் மப

3)

ஐஐடி – தில் லி

1)

பபண்களுக்கான மமன அறிவியல்

நிறுவனங் கள் மட்டும் )
2)

மற்றும்

உயே்கல் விக்கான
நிறுவனம்

அவினாசிலிங் கம்

கல் வி

பபண்களுக்கான

இந்திோ

தில் லி

காந்தி

ப ாழில் நுட்பப் பல் கமலக்கழகம்
தனியார் கல் வி நிறுவனங் கள்

1)

S.R. பபாறியியல் கல் லூேி, ப லுங் கானா

2)

G.H. ோய் ரசானி பபாறியியல் கல் லூேி, நாக்பூே்

3)

ஸ்ரீ
கிருஷ்ணா
பபாறியியல்
ப ாழில் நுட்பக் கல் லூேி, மிழ் நாடு
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மற்றும்

ஒரு

தனியார்/நிகர்நிளல ்
ல் களலக் கழகங் கள்

1)

கலிங் கா
ப ாழில் துமற ்
மமயம் , ஒடிசா

ப ாழில் நுட்ப

2)

எஸ்.ஆே்.எம் . அறிவியல் மற் றும் ப ாழில் நுட்ப
மமயம்

மாநில

அரசினால்

அளிக்க ் டும்

நிதி

தன்னாட்சிக்

கல் வி நிறுவனங் கள்

3)

ரவலூே் ப ாழில் நுட்ப மமயம்

1)

புரன பபாறியியல் கல் லூேி, மகாோஷ்டிோ

2)

பிஇஎஸ் பபாறியியல் கல் லூேி, கே்நாடகா

3)

ரகாயம் பு தூ
் ே்

ப ாழில் நுட்ப

மமயம் ,

மிழ் நாடு
மாநில
அரசினால்
நிதி
அளிக்க ் டும்
ல் களலக்
கழகங் கள்

1)

இேசாயன
மகாோஷ்டிோ

ப ாழிலநுட்ப

மமயம் ,

2)

பை் சாப் பல் கமலக்கழகம்

3)

பசௌ ்திேி சேண் சிங் ஹேியானா ரவளாண்
பல் கமலக்கழகம்

சதசியத் சதர்வு முகரம


ம ்திய அமமச்சேமவயானது ம தி
் ய அேசில் உள் ள பல் ரவறு பணியிடங் களுக்கு ஒரு
பபாது மு னிமல ் ர ே்மவ நட து
் வ ற் காக ர சிய ் ர ே்வு முகமமமய (NRA
- National Recruitment Agency) அமமக்க முடிவு பசய் துள் ளது.



NRA ஆனது அேசு மற் றும் பபாது ் துமற வங் கிகளில் உள் ள அேசி ழில் பதிவு பசய் யப்
படா

பணிகளுக்கு ரவண்டிய பணியாளே்கமள ் ர ே்ந்ப டுப்ப ற்காக ஒரு பபாது ்

குதி ் ர ே்மவ (CET - Common Eligibility Test) நட ்


உள் ளது.

இந்
் ர ே்வானது ஒவ் பவாரு ஆண்டும் அறிவிக்மக பவளியிடப்பட்டு, அேசாங் கப்
ப விகளுக்கு ரவண்டிய நபே்கமள ் ர ே்ந்ப டுப்ப ற் காக ரவண்டி பல் ரவறு ர ே்வு
முகமமகளால் நட ் ப்படும் பல் ரவறு ர ே்வுகளுக்குப் பதிலாக, ஒரு அறிவிக்மக
பவளியிடப்பட்டு ஒற் மற இமணய ள அல் லது ஆன்மலன் ர ே்வாக நட ் ப் படும் .



ற் பபாழுதுள் ள ர ே்வு முகமமகளான பணியாளே் ர ே்வு ஆமணயம் (SSC - Staff
Selection Commission) இேயில் ரவ ர ே்வு வாேியம் (RRB – Railway Recruitment Board), வங் கிப்
பணியாளே் ர ே்வு மமயம் (IBPS - Institute of Banking Personnel Selection) ஆகியமவ
ப ாடே்ந்து பசயல் படும் .



ஆேம் ப தி
் ல் CET ஆனது SSC, RRB மற் றும் IBPS ஆகியவற் றின் ப ாகுதி பி மற் றும்
ப ாகுதி சி (ப ாழில் நுட்பம் சாோ து) ப விகளுக்கான ர ே்மவ மட்டுரம நட ்
உள் ளது.



CET ஆனது ர ே்வே்கமள ் ர ே்ந்ப டுப்ப ற்கான ஒரு மு ல் நிமல ் ர ே்வாகும் .
இ ன் மதிப்பபண் மூன்றாண்டுகளுக்குச் பசல் லுபடியாகும் .



NRA என்பது சமூகப் பதிவுகள் சட்டம் , 1860 என்ற சட்ட ்தின் கீழ் பதிவு பசய் யப்பட்ட
ஒரு அமமப்பாகும் .
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சதசியப் புற் றுசநோய் பதிவுத் திட்ட அறிக்ரக, 2020


ர சிய மரு து
் வ ஆோய் ச்சி ஆமணயமானது ர சியப் புற் றுரநாய் பதிவு ் திட்ட
அறிக்மக – 2020 என்ற அறிக்மகமய பவளியிட்டுள் ளது.



இந்
அறிக்மகயின்படி,
இந்தியாவில்
உள் ள
புற்று
ரநாயாளிகளின்
எண்ணிக்மகயானது 2025 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் 15.7 இலட்சமாக அதிகேிக்க உள் ளது.



புமகயிமல ப ாடே்பான புற்றுரநாய் கள் 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் புற் றுரநாய்
விகி
்தில் 27.1% ஆக உள் ளது.



இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான புற் றுரநாய் நிகழ் வுகளானது வட - கிழக்குப்
பிோந்திய தி
் ல் காணப்படுகின்றது.



மிரசாேமில் உள் ள அய் ஸ்வால் மாவட்டம் மற் றும் அருணாச்சலப் பிேர ச ்தில் உள் ள
பாப்பும் ரபே் மாவட்டம் ஆகியமவ 1 இலட்சம் மக்கள் ப ாமகக்கு புற் று ரநாயின்
அதிக வயது சேி பசய் யப்பட்ட விகி



்ம

(Age adjusted rates) பதிவு பசய் துள் ளது.

அதிக எண்ணிக்மகயிலான மாே்பகப் புற் றுரநாயானது பசன்மன, மஹ ோபா ்,
தில் லி மற் றும் பபங் களுரு ஆகிய நகேங் களில் காணப்படுகின்றது.
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அடல் பிமித் வியக்தி கல் யோண் சயோஜனோ


ப ாழிலாளே்கள் ஈட்டுறுதிக் காப்பீட்டுக் கழகமானது (ESIC - Employee’s State Insurance
Corporation)

னது அடல் பிமி ் வியக்தி கல் யாண் ரயாஜனா என்ற திட்ட ்தின் கீழ்

குதி நிமல மற் றும் ரவமல வாய் ப்பின்மமப் பயன்களின் பணவழங் கீட்டு ரமம் பாடு
ஆகியவற் மற ்


ளே் து
் வ ற் கு ஒப்பு ல் வழங் கியுள் ளது.

இது மாறிவரும் ரவமல வாய் ப்புக் கட்டமமப்பின் காேணமாக எந் பவாருக்
காேணங் களுக்காகவும் ரவமலயிழந் அல் லது ரவமலவாய் ப்பற் றவே்களுக்கு நிதி
வழங் குவ ன் மூலம் அவே்களுக்கு உ வுவம

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

தளர்வுகள்


பணவழங் கீட்டு ் ளே்வானது சோசேி ஊதியமான 25% என்ற அளவிலிருந்து 50% ஆக
ரமம் படு ் ப் பட்டுள் ளது.



ரவமலவாய் ப்பின்மமக்குப்
ப ாமகயானது

30

பிறகு

நாட்களுக்குப்

90

நாட்களில்

பிறகு

பகாடுக்கப்படும்

பகாடுக்கப்பட

நிவாேண ்

ரவண்டிய

நிலுமவ ்

ப ாமகயாக மாறி விடும் .


காப்பீடு பசய் யப்பட்ட நபே்
னது காப்பீட்டு உேிமமமய ்
ான் பணியாற் றிய
ன்னுமடய கமடசியான மு லாளியினால் அனுப்பப்பட்டு உேிமம ரகாேப்
படுவ ற் குப் பதிலாக ரநேடியாக ESICயின் கிமள அலுவலக ்திரலரய அந் க்
காப்பீட்டு உேிமமமயச் சமே்ப்பிக்க முடியும் . பின் அந்
நிதியானது ரநேடியாக
அவே்களது வங் கிக் கணக்கிற் குச் பசலு ் ப்படும் .

சுவ ்

ர்சவக் ன் 2020 தரவரிர



இது 28 நாட்கள் என்ற அளவில் முழுவதும் டிஜிட்டல் முமறயில் நமடபபற் ற மற் றும்
காகி மற்ற ஒரு ர சிய அளவிலான ஆய் வாகும் . ரமலும் இது உலகின் மிகப்பபேிய
ஒரு தூய் மம ஆய் வாகவும் விளங் குகின்றது.



இந்தூே் நகேமானது ப ாடே்ந்து நான்காவது முமறயாக தூய் மமயான இந்திய நகேம்
என்ற நிமலமய ் க்க மவ து
் ள் ளது. இ ற்கு அடு ்து இந்
இட தி
் லும் நவி மும் மப 3வது இட தி
் லும் உள் ளது.

ேவேிமசயில் சூே ் 2வது

இதர சவற் றியாளர்கள்


இந்தியாவின் தூய் மமயான

மலநகேம் – புது தில் லி மாநகோட்சிக் கழகம் , புது தில் லி



இந்தியாவின் தூய் மமயான சிறு நகேம் – அம் பிகாபூே், ச ்தீஸ்கே்



இந்தியாவின் தூய் மமயான நடு ் ே நகேம் – மமசூரு, கே்நாடகா



இந்தியாவின் தூய் மமயான பபரு நகேம் – விஜயவாடா, ஆந்திேப் பிேர சம்



இந்தியாவின் தூய் மமயான மிகப்பபரும் நகேம் – அம் ாவ ், குஜோ ்



இந்தியாவின் தூய் மமயான நகேம் (1 இலட்சம் மக்கள் ப ாமகக்குக் கீழ் ) – கோ ்,
மகாோஷ்டிோ

தமிழ் நாட்டில்


மிழ் நாட்டில் உள் ள தூய் மமயான நகேம் ரகாயம் பு ்தூே் ஆகும் . இது 40வது இட தி
் ல்
ேவேிமசப் படு ் ப்பட்டுள் ளது.



இதில் மதுமே மற் றும் பசன்மன ஆகியமவ முமறரய 42வது மற் றும் 45வது இட தி
் ல்
ேவேிமசப் படு ் ப்பட்டுள் ளது.



திருச்சி 102வது இட ்ம யும் திருபநல் ரவலி 159வது இட ்ம யும் ரசலம் 173வது
இட ்ம யும் திருப்பூே் 173வது இட ்ம யும் பிடி து
் ள் ளன.
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பு ் ாக்கம் மற் றும் சிறந்
பசன்மன, மிழ் நாடு.



ரமரல குறிப்பிட்ட

நமடமுமறகளில் சிறந்து விளங் கும் மிகப்பபேிய நகேம் –

ேவேிமசயில்

மிழ் நாட்டில் உள் ள எந் பவாரு நகேமும் மு ல் 10

இடங் களுக்குள் இடம் பபற வில் மல.
பிேிவு

பவற் றியாளே்

100 நகர் ் புற உள் ளாட்சி அளம ் புகளுக்கு
குளறவாக உள் ள மாநிலங் கள்

100 நகர் ் புற உள் ளாட்சி அளம ் புகளுக்கு
தமல் உள் ள மாநிலங் கள்

ததசியத் தரவரிளெ (நகரங் கள்
இலட்ெம் )

1 – 10

கங் ளகக் களரதயார நகரங் கள் தரவரிளெ

4)

ஜாே்க்கண்ட்

5)

ஹேியானா

6)

உ ் ேகாண்ட்

3)

ச ்தீஸ்கே்

4)

மகாோஷ்டிோ

5)

ம ்தியப் பிேர சம்

4)

அம் பிகாபூே் – ச ்தீஸ்கே்

5)

மமசூரு - கே்நாடகா

6)

புது தில் லி

4)

சுனாே்
(50
ஆயிே தி
் ற் குக்
குமறவாக மக்கள் ப ாமக
பகாண்டது)

5)

கன்ரனாஜ்
(50
ஆயிேம்
இலட்சம் மக்கள் ப ாமக)

6)

வாேணாசி (1 இலட்சம் மக்கள்
ப ாமகக்கு ரமல் )
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சதசிய ஆசிரியர்கை் விருது 2020


நாடு முழுவதும் 47 ஆசிேியே்களுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ர சிய ஆசிேியே்
விருதுகளானது வழங் கப்பட உள் ளது.



அவே்களில் பின்வரும் 2 ஆசிேியே்கள்

மிழ் நாட்மடச் ரசே்ந் வே்களாவே்.

o

R.C. சேஸ்வதி, பசன்மனயில் அரசாக் நகேில் உள் ள அேசு மகளிே் உயே் நிமலப்
பள் ளியின் மலமமயாசிேியே்.

o

S. திலீப், விழுப்புே ்தில் ச யமங் கல ்தில் உள் ள அேசு உயே்நிமலப் பள் ளியின்
ஆங் கில ஆசிேியே்.

ஆைில் லோ

குட்டி

விமோனத்ரத

அடிப் பரடயோகக்

சகோண்ட

கண்கோணிப் பு

அரமப் பு



ம ்திய

இேயில் ரவ

துமற

அமமச்சகமானது

பயன்பாட்டிற்காக ஆளில் லா குட்டி விமான ்ம
கண்காணிப்பு அமமப்மப அறிமுகப்படு ்


இந்

இேயில் ரவப்

பாதுகாப்பின்

அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட ஒரு

இருப்ப ாக அறிவி ்துள் ளது.

ஆளில் லா குட்டி விமானமானது ம தி
் ய இேயில் ரவ, ப ன் கிழக்கு இேயில் ரவ,

மற் றும் ப ன் ரமற் கு இேயில் ரவ ஆகியவற் றில் பசயல் படு ் ப்பட உள் ளது.


இந் க் கண்காணிப்பு அமமப்மப பசயல் படு ்துவ ற்காக இேயில் ரவ துமற
அமமச்சகமானது நிை் சா என்ற ஒரு ஆளில் லா குட்டி விமான ்ம க் பகாள் மு ல்
பசய் துள் ளது.



இந்
ஆளில் லா
குட்டி
விமானங் கள்
காபணாலிமய
ஒளிபேப்பும்
பகாண்ட ாகவும்
நிகழ் ரநேக்
கண்காணிப்மப
ரமற் பகாள் ளும்
பகாண்ட ாகவும் விளங் குகின்றது.

திறன்
திறன்

சதசிய மக்கை் சதோரக ஆரணயம்


ர சிய மக்கள் ப ாமக ஆமணயமானது 2011-36 ஆகிய காலகட்ட தி
் ற் கான மக்கள்
ப ாமக கணிப்பு குறி ்

னது அறிக்மகமய சமே்ப்பி து
் ள் ளது.
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இந்
ஆமணயமானது
ம தி
் ய
சுகா ாே
அமமச்சக ்தினால் அமமக்கப்பட்டுள் ளது.

மற் றும்

குடும் ப

நல ்துமற

முக்கிய அம் ெங் கள்


நாட்டின் பாலின விகி மானது 943 (2011 ஆம் ஆண்டில் ) என்ற அளவிலிருந்து 957 (2036
ஆம் ஆண்டில் ) ஆக அதிகேிக்கும் என்று இந்



அறிக்மக கூறுகின்றது.

இந்தியாவின் மக்கள் ப ாமகயானது 2011 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 2036 ஆம்
ஆண்டில் 1.52 பில் லியமன எட்ட உள் ளது.



இந்தியாவின் மக்கள் ப ாமகயானது 2011 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 2036 ஆம்
ஆண்டில் 25% அதிகேிக்கும் என்று எதிே்பாே்க்கப் படுகின்றது.



2011 மற் றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட கால கட்ட ்தில் மக்கள் ப ாமக
அதிகேிப்பு விகி மானது 12.5% ஆக இருக்கும் .



இது 2021-31 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட காலகட்ட தி
் ல் ரமலும் 8.4% என்ற
அளவிற் குக் குமறய இருக்கின்றது.



2031 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் , இந்தியாவானது சீனாமவப் பின்னுக்கு ்

ள் ளி, உலகில்

அதிக மக்கள் ப ாமக பகாண்ட நாடாக விளங் க உள் ளது.


பீகாே் மற் றும் உ ் ேப் பிேர சம் ஆகியமவ முமறரய 3.5 மற் றும் 3.7 என்ற அளவில்
மிக உயேிய பமா ் ப் பிறப்பு விகி ங் கமளக் பகாண்டுள் ளது.



2001 மற் றும் 2011 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட காலகட்ட தி
் ல் பீகாே் மற்றும்
உ ் ேப்பிேர சம் ஆகியமவ அதிக அளவிலான பவளியக இடப்பபயே்வு பகாண்ட
மாநிலங் களாக உள் ளன.



அர

ரவமளயில் , குஜோ ், மகாோஷ்டிோ, தில் லி மற்றும் ஹேியானா ஆகியமவ

உள் ளக இடப்பபயே்வில் ரநே்மமற ்


ன்மமயுடன் உள் ளன.

கே்நாடகா, ரகேளா, ஆந்திேப் பிேர சம் ,
மக்கள்

ப ாமக

வளே்ச்சிமய

மிழ் நாடு ஆகிய ப ன் மாநிலங் கள் 9%

மட்டுரம

பகாண்டிருக்கும்

என்று

கணக்கிடப்

பட்டுள் ளது.


இந் அறிக்மகயானது நாட்டில் உள் ள நகே்ப்புற மக்கள் ப ாமகயானது 2036 ஆம்
ஆண்டில் 57% அதிகேிக்கும் என்று கணி ்துள் ளது.



2036 ஆம் ஆண்டில் பபண்களுக்கான சோசேி வாழ் நாள் எதிே்பாே்ப்பு 80 ஆகவும்
ஆண்களுக்கான சோசேி வாழ் நாள் எதிே்பாே்ப்பு 74 ஆகவும் பகாண்டிருக்கும் ஒரே
இந்திய மாநிலம் ரகேளா ஆகும் .

ட்ரரபுட் திட்டம் (Trifood Project)


2

புதிய

மூன்றாம்

நிமல

ப ப்படு து
் ம்

மமயங் களான

ட்மேபுட்

(TRIFOOD)

மமயங் களானமவ மகாோஷ்டிோ மற் றும் ச ்தீஸ்கே் ஆகிய மாநிலங் களில் ம தி
் யப்
பழங் குடியின விவகாேங் கள் துமற அமமச்சக தி
் னால் ப ாடங் கப் பட்டு உள் ளது.


இது பழங் குடியின வனப்பபாருள் ரசகேிப்பாளே்களினால் ரசகேிக்கப்படும் மேம்
அல் லா

வனப் பபாருட்களுக்கு மதிப்புக் கூட்மட அதிகேிப்பம

ரநாக்கமாகக்

பகாண்டுள் ளது.


இது ட்மேபபட் (TRIFED - Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) மற் றும்
ம ்திய உணவுப் ப ப்படு து
்
ல் துமற அமமச்சக ்தினால் கூட்டாக பசயல் படு ் ப்
பட உள் ளது.
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சகோர்சமோ பணிகை் ச யலி


இந்தியாவில்

ப ாடக்க

நிமலப்

பணி

ரகாருபவே்கள் ,

அந் ப்

கண்டறிந்து, அ ற்கு விண்ணப்பிப்ப ற்கு உ வுவ ற் காக ரவண்டி

பணிகமளக்
னது ரகாே்ரமா

பணிகள் பசயலிமய ் ப ாடங் கியுள் ள ாக கூகுள் அறிவி து
் ள் ளது.


இந் ப் பணிகள் ரசா மன முமறயில் மு லில் வங் க ர ச ்தில் ப ாடங் கப் பட்டது.
அ ன் பிறகு இந்ர ாரனஷியாவில் இந்



ரசமவ ப ாடங் கப் பட்டது.

இது பல் ரவறு சந்ம களில் இருக்கும் பல் ரவறு நிமலகளில் உள் ள ரவமல
ர டுபவே்கள் மற் றும் வணிகே்களுக்கு உ வுவ ற் காக ரவண்டி இது ஒரு பணிகள்
சாே்ந்

ளமாக வளே்ந்துள் ளது.

விரலயுயர்ந்த உசலோகங் களுக்கோன தரநிர்ணயக் குறியீடு


ம ்திய நுகே்ரவாே் விவகாேங் கள் துமற அமமச்சகமானது
கமலப்

பபாருட்கள்

ரபான்ற

விமலயுயே்ந்

ங் க நமககள் மற் றும்

உரலாகங் களுக்கான

கட்டாய ்

ேநிே்ணயக் குறியீட்டு அம் ச ்ம அறிவி து
் ள் ளது. இது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 01
மா ம் ஒன்றாம் ர தியிலிருந்து நமடமுமறக்கு வே உள் ளது.


ேநிே்ணயக் குறியீடு என்பது விமலயுயே்ந்
உரலாகங் கமள ் துல் லியமாகக்
கண்டறி ல் மற் றும் அ ன் அதிகாேப்பூே்வ பதிவுகளுக்கான ஒரு சான்றளிப்புச்
பசயல் முமறயாகும் .



இது உரலாகங் களின் தூய் மம ்

ன்மம மற்றும் துல் லிய ்

ன்மமமய உறுதி

பசய் கின்றது.

சதசியத் திருநர் ஆரணயம்


ம ்திய சமூக நீ தி மற்றும் அதிகாேமளிப்பு ் துமற அமமச்சகமானது ர சிய ் திருநே்
ஆமணய ்ம



ம ்திய

அமம ்துள் ளது.

சமூக

நீ தி ்

துமற

அமமச்சே்

இந்

ஆமணய தி
் ன்

பசயல் படுவாே். ரமலும் பல் ரவறு அமமச்சகங் கமளச் ரசே்ந்

மலவோக

அதிகாேிகள் இந்

ஆமணய ்தின் உறுப்பினே்களாக இருப்பே்.


அச்சமூக தி
் லிருந்து
பின்வருமாறு

இந் க்

குழுவில்

நியமிக்கப்

பட்டுள் ள

5

உறுப்பினே்கள்

: லட்சுமி நாோயண் திருப்பதி, ரகாபி சங் கே் (மதுமே), மீோ பேிடா,

மசனாப் ஜாவி ் பட்ரடல் மற்றும் காக் சிங் டாபம் சியாம் சந் ் ஷே்மா ஆகிரயாோவே்.


இந் ஆமணயமானது திருநே் (உேிமமகள் பாதுகாப்பு) சட்டம் , 2019 என்ற சட்ட தி
் ன்
கீழ் அமமக்கப் பட்டுள் ளது.
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NEP சகோை் ரகரய ் ச யல் படுத்தும் முதல் மோநிலம்


2020 ஆம் ஆண்டு புதிய ர சிய கல் விக் பகாள் மகமயச் பசயல் படு ்

இருக்கும் மு ல்

மாநிலம் கே்நாடகா ஆகும் .


புதி ாக அறிமுகப் படு ் ப்பட்டுள் ள NEP (Natioanl Education Policy - ர சிய கல் விக்
பகாள் மக) பகாள் மகமய வேரவற் ப ற்காக ரவண்டி அந்
மாநில அேசினால்
ர மவயான நிே்வாகச் சீே்திரு ் ங் கள் மற் றும் திரு ் ங் கள் ரமற்பகாள் ளப்பட்டு
வருகின்றன.



NEP - 2020 ஆனது அடு ்
அமனவருக்கும்

20 ஆண்டுகளுக்கு அமனவமேயும் உள் ளடக்கிய மற் றும்

சமமான ஒரு

ேமான கல் விமய வழங் குவம

ரநாக்கமாகக்

பகாண்டு உள் ளது.

ஐஎன்எஸ் விரோட் குஜரோத்தில் உரடக்கப் படுதல்


30 ஆண்டுகளுக்கு ரமலாக இந்தியக் கடற் பமடயில் பணியாற் றிய ஐஎன்எஸ் விோ ்
என்ற கப்பலானது குஜோ தி
் ல் உள் ள அலாங் கில் உமடக்கப்பட உள் ளது.



இந் க் கப்பலானது முன்று வருடங் களுக்கு முன்பு பணியிலிருந்து நீ க்கப்பட்டது.



இது 1987 ஆம் ஆண்டில் இந்தியக் கடற்பமடயில் ரசே்க்கப்பட்டது.



இ ற்கு முன்பு 1959 மு ல் 1984 வமே இந் க் கப்பல் இங் கிலாந்துக் கடற் பமடயில்
எச்எம் எஸ் பஹே்மிஸ் என்ற பபயேில் பணியாற் றியது.



இது விண்மீன் குழு என்ற பபயேிலான வகுப்மபச் ரசே்ந்

ஒரு விமானம்

ாங் கி

வமகக் கப்பலாகும் .



இது 2013 ஆம் ஆண்டில் பணியில் ரசே்க்கப்பட்ட ஐஎன்எஸ் விக்கிேமாதி ய
் ாவிற் கு
முன்பு இந்தியக் கடற் பமடயின் மலமமக் கப்பலாக விளங் கியது.
ற் பபாழுது, இந்தியக் கடற் பமடயின் ஒரே விமானம்

ாங் கிக் கப்பல் ஐஎன்எஸ்

விக்கிேமாதி ்யாவாகும் .

சதசியப் புவியியல் தகவல் அரமப் பு ச யல் படுத்தப் பட்ட நில வங் கி அரமப் பு


ம ்திய வே் ் க மற் றும் ப ாழிற்துமற அமமச்சகமானது ர சியப் புவியியல்

கவல்

அமமப்பு பசயல் படு ் ப்பட்ட நில வங் கி முமறமய அறிமுகப் படு தி
் உள் ளது.


இந்தியா

முழுவதும்

வழங் குவ ற்கான ஒரு


ப ாழிற்துமற ்

உள் ள

ப ாழில் துமறக்

குழுக்களின்

ேவு ள ்ம

ளமாக இது அமமயவுள் ளது.

கவல் கமள இலவசமாகவும் எளி ாகவும் அணுகுவ ற்கான ஒரு

தீே்வாக இது பசயல் படும் .


இது காடு, மூலப்பபாருள் பவப்ப வமேபடங் கள் , வடிகால் மற் றும் இமணப்பின் பல
அடுக்குகள் ஆகியவற் மறப் பற் றிய

கவல் கமளக் பகாண்டுள் ளது.

கிரண் சதோரலசபசி உதவி ் ச ரவ


ம ்திய சமூக நீ தி மற் றும் அதிகாேமளி ் ல் அமமச்சகமானது மனநல சுகா ாே
மறுவாழ் வுக்காக கிேண் என்னும் ஒரு கட்டணமில் லா ப ாமலரபசி உ வி எண்மண
அறிமுகப் படு ்தியுள் ளது.



இந் எண்ணானது (1800-599-0019) அ ன் கூட்டாளே்களுடன் இமணந்து சமூக நீ தி
மற் றும் அதிகாேமளி ் ல் அமமச்சக ் ால் உருவாக்கப் பட்டுள் ளது.
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இது மு லு வி, ஆேம் பகால ரநாய் ப் பாதிப்பு ஆய் வுக்கு ஆ ேவு, துன்ப ரமலாண்மம,
உளவியல் ஆ ேவு, மாறுபட்ட நட ்ம கமள ்
டுப்பது, மன நலம் , உளவியல்
பநருக்கடி ரமலாண்மம ரபான்றவற்மற வழங் குவம



ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

கிேண் ப ாமலரபசி உ விச் ரசமவயானது 13 பமாழிகளில் அ ன் ரசமவமய வழங் க
உள் ளது.

ஏற் றுமதி ஆயத்த குறியீட்டு அறிக்ரக 2020


நிதி ஆரயாக்கானது ரபாட்டி ் ன்மம நிறுவன ்துடன் (Institute of Competitiveness)
இமணந்து ஏற் றுமதி ஆய ்
குறியீட்டு அறிக்மக 2020 என்ற ஒரு அறிக்கமய
பவளியிட்டுள் ளது.



இந்திய மாநிலங் களின் ஏற்றுமதி

யாேிப்பு மற் றும் பசயல் திறமன ஆய் வு பசய் யும்

வமகயிலான மு ல் அறிக்மக இதுவாகும் .


இந் க் குறியீடானது மாநிலங் கமள நான்கு முக்கிய அளவுருக்களின் அடிப்பமடயில்
ேவேிமசப் படு ்தியுள் ளது - பகாள் மக; வணிக சுற் றுச்சூழல் அமமப்பு; ஏற்றுமதி
சுற் றுச்சூழல் அமமப்பு; ஏற் றுமதி பசயல் திறன்.

அறிக்ளகயின் சிற ் ம் ெங் கள்


ற் ரபாது, இந்தியாவின் ஏற் றுமதியில் 70 ச வீ மானது மகாோஷ்டிோ, குஜோ ்,
கே்நாடகா,
மிழ் நாடு மற் றும் ப லுங் கானா ஆகிய ஐந்து மாநிலங் களின்
பங் களிப்பில் உள் ளது.
பிரிவு

மாநிலங் கள்

முதல் 3 மாநிலங் கள்

குஜோ ், மகாோஷ்டிோ மற் றும்

மிழ் நாடு.

நிலத்தால் சூழ ் ட்ட முதல் 3 மாநிலங் கள்

ோஜஸ் ாமன ் ப ாடே்ந்து ப லுங் கானா
மற் றும் ஹேியானா.

முதல் 3 இமயமளல மாநிலங் கள்

உ ் ேகண்ட்மட ் ப ாடே்ந்து திேிபுோ
மற் றும் இமாச்சல பிேர சம் .

சிறந் த 3 ஒன்றிய ்

படல் லிமய ் ப ாடே்ந்து ரகாவா மற் றும்

பிரததெங் கள் /நகர் ் புற மாநிலங் கள்

சண்டிகே்.

சகாள் ளக அளவுருக்களில் முதல் 3 இடம்

மகாோஷ்டிோமவ ் ப ாடே்ந்து குஜோ ்
மற் றும் ஜாே்க்கண்ட்.

வணிக சுற் றுெ்சூழல் அளவுருவில்

குஜோ ்ம

் ப ாடே்ந்து படல் லி மற் றும்

மிழ் நாடு.
ஏற் றுமதி சுற் றுெ்சூழல் அளம ் பு

மகாோஷ்டிோமவ ் ப ாடே்ந்து ஒடிசா

அளவுருவில்

மற் றும் ோஜஸ் ான்.

ஏற் றுமதி செயல் திறன் அளவுருவில்

மிரசாே ்ம
மகாோஷ்டிோ.
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் ப ாடே்ந்து குஜோ ் மற் றும்

இந்திய சதோல் சபோருை் ஆய் வின் புதிய வட்டங் கை்


இந்திய ப ால் பபாருள் ஆய் வு ் துமறயின் 7 புதிய வட்டங் கமள இந்திய கலாச்சாே
அமமச்சகமானது அறிவி ்துள் ளது.



ம ்தியப் பிேர சம் ,

மிழ் நாடு, உ ் ேப் பிேர சம் , கே்நாடகா, ரமற்கு வங் கம் மற்றும்

குஜோ தி
் ல் புதிய வட்டங் கள் உருவாக்கப் பட்டுள் ளன.


திருச்சி, ோய் கை் ச,் ோஜ் ரகாட், ஜபல் பூே், ஜான்சி & மீேட் ஆகியமவ புதிய வட்டங் களாக
அறிவிக்கப் பட்டுள் ளன.



கே்நாடகாவில் உள் ள ஹம் பி நகேமானது சே்வர ச அளவில் ஒரு புகழ் பபற்ற
இடமா லால் இது குறு வட்டம் என்ற நிமலயில் இருந்து ஒரு முழுமமயான வட்டமாக
மாற் றப் பட்டுள் ளது.



முன்ன ாக நாடு முழுவதும் 29 ப ால் பபாருள் ஆய் வு வட்டங் கள் இருந் ன.

ெர்வததெெ் செய் திகள்
ஆசிய

உை் கட்டரமப் பு

முதலீட்டு

வங் கி

ஆளுநர்

குழுவின்

ஐந்தோவது

வருடோந்திரக் கூட்டம்


இது 'கபனக்டடி
் ங் பாே் டுமாரோ' (நாமளக்காக இமணவது) என்ற கருப்பபாருளின் கீழ்
இமணய வாயிலில் நட ் ப் பட்டது.



இந் ச் சந்திப் பில் சீனாவின் ஜின் லிகுன் மீண்டும் இ ன்

மலவோக ர ே்ந்ப டுக்கப்

பட்டாே்.


ற் ரபாது, இந் வங் கியில் இந்தியாவானது 7.65% வாக்கிற் கான பங் குகமளப் பபற் று
உள் ளது. அர ரநே ்தில் சீனா இந் அமமப்பில் 26.63% பங் குகமள மவ தி
் ருக்கிறது.



இச்சந்திப்பின் ரபாது, அந்

வங் கியில் ரசே மலபீேியா அளி ்

விண்ணப்ப ்திற் கு

ஆளுநே் குழுவானது ஒப்பு ல் அளி ்துள் ளது.


இந் வங் கியானது 57 நிறுவன உறுப்பினே்கள் என்ற அளவிலிருந்து 103 என்ற அளவில்
அங் கீகேிக்கப்பட்ட உறுப்பினே்கமளக் பகாண்ட வங் கியாக வளே்ந்துள் ளது.
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இ ன் ஆறாவது வருடாந்திேக் கூட்டம் 2021 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய அேபு அமீேக ்தில்
உள் ள துபாயில் நட ் ப் பபறும் .



ம ்தியக் கிழக்கு நாட்டில் நடக்கும் மு லாவது வருடாந்திேக் கூட்டமாக இது அமமயும் .

ந சு
் உண்ரம


ஐக்கிய நாடுகளின் குழந்ம கள் நிதியம் மற்றும் சே்வர ச இலாப ரநாக்கற் ற
அமமப்பான தூய பூமி ஆகியமவ சுகா ாே பநருக்கடி குறி ்

மு ல் வமகயான

மது

அறிக்மகமய எழுதி பவளியிட்டுள் ளன.


இது "நச்சு உண்மம: காேீய மாசுபாட்டுடன் இமண ்து குழந்ம கமள ஈடுபடு து
் வது
அவே்களின் எதிே்கால ஆற் றலின் குமறபாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது" என்று

மலப்பிடப்

பட்டுள் ளது.


இது உலபகங் கிலும் உள் ள ஏோளமான குழந்ம கமளப் பாதிக்கும் காேீய நச்சு ்
ன்மமமயப் பற் றிக் குறிப்பிடுகிறது.

கோமன்சவல் த் மனித உரிரமகை் முன்சனடுப் பு (CHRI)


சமீப தி
் ல்

ஆள் கட ் லுக்கு

எதிோன

உலக

தினக்

பகாண்டாட்ட ்தின்

ரபாது

அடிமம ் னம் குறி ் ஒரு அறிக்மகயானது CHRI (Commonwealth Human Rights Initiative)
மற் றும் சே்வர ச அடிமம ் ன எதிே்ப்பு அமமப்பான “வாக் ப்ேீ” (Walk Free)
ஆகியவற் றினால் பவளியிடப்பட்டுள் ளது.


உலகில் நவீன அடிமம ் ன நிமலயில்
நாடுகளில் வாழ் கின்றனே்.

ஏற ் ாழ 40% மக்கள்



உலகில் நமடபபறும் அமன ்துப் பபண் குழந்ம

காமன்பவல் ்

் திருமணங் களில் மூன்றில் ஒரு

பங் மக இந்தியா பகாண்டுள் ளது.


CHRI என்பது மனி
உேிமமகள் துமறயில் பணியாற்றும் ஒரு சுயாதீன, இலாப
ரநாக்கற் ற மற்றும் சே்வர ச அேசு சாோ அமமப்பாகும் .



இ ன்

மலமமயகம் இந்தியாவில் உள் ள புது தில் லியில் அமமந்துள் ளது.

ஐக்கிய இரோஜ் ஜியத்திலிருந் து சிரல


9 ஆம் நூற் றாண்மடச் ரசே்ந்

ஒரு அேிய வமக சிவன் கடவுளின் கற்சிமலயானது

இந்திய ் ப ால் லியல் துமறக்கு (ASI - Archaeological Survey of India) வழங் கப்பட உள் ளது.


இது

இோஜஸ் ானில்

உள் ள

ஒரு

ரகாவிலிலிருந்து ்

திருடப்பட்டு,

ஐக்கிய

இோஜ் ஜிய தி
் ற் குக் கட ் ப்பட்டது.



இது இோஜஸ் ானின் பரோலியில் உள் ள காட்டீஸ்வே ஆலய ்ம ச் ரசே்ந்
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ாகும் .



இது குே்ஜோ-பிேதிகாோ அேசே்களினால் கட்டப்பட்ட ாகும் . இது பிேதிகாோ ரபேேசு
என்றும் அமழக்கப் படுகின்றது.



இவே்கள் 7 ஆம் நூற் றாண்டின் ம தி
் யில் இருந்து 11 ஆம் நூற் றாண்டு வமே வட
இந்தியாவின் அதிகப்படியான பகுதிகமள ஆட்சி பசய் து வந் னே்.

உரிமம் மீதோன வரி


அபமேிக்க ்

ப ாழில் நுட்ப

நிறுவனமான

முகநூல்

மற் றும்

ஆகியமவ
பசய் திப்
பபாருளடக்க தி
் ற்காக
ரவண்டி
பவளியீட்டாளே்களுக்குக் கட்டணம் பசலு ்
ரவண்டும்

ஆல் பபபட்

கூகுள்

ஆஸ்திரேலிய
ஊடக
என்று ஆஸ்திரேலியா

எச்சேி து
் ள் ளது.


இது

னது நாட்டு ஊடக நிறுவனங் களுக்கு உ வ இருக்கின்றது.



உேிம ேீதியிலான முமறயின்
ஆஸ்திரேலியா ஆகும் .

கீழ்

உேிம ம
்
ப்

பபறும்

மு லாவது

நாடு

கூர்க்கோ பரட வீரர்கை் குறித்த 1947 ஆம் ஆண்டு ஒப் பந் தம்


சமீப தி
் ல் ரநபாள நாட்டு பவளியுறவு ் துமற அமமச்சே் கூே்க்கா பமட வீேே்களின்
இோணுவச் ரசமவ குறி ்
இந்தியா, ரநபாளம் மற் றும் ஐக்கிய இோஜ் ஜியம்
ஆகியவற் றுக்கிமடரயயான 1947 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந் மானது ர மவயற்றது என்று
கூறியுள் ளாே்.



1814-16 ஆம் ஆண்டுகளில் ஏற் பட்ட ஆங் கிரலய-ரநபாளப் ரபாமே ் ப ாடே்ந்து,
ஆங் கிரலய அேசானது 1815 ஆம் ஆண்டில் கூே்க்கா பமட வீேே்கமளப் பணியில்
ரசே்க்க முடிவு பசய் து.



1947 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் விடு மலக்குப் பின்பு, கூே்க்கா பமட வீேே்கள்
குறி ் விவகாேமானது ஆங் கிரலய-இந்தியா-ரநபாளம் ஆகிரயாருக்கிமடரயயான
மு ் ேப்பு ஒப்பந்
்தின் மூலம் தீே் து
் மவக்கப் பட்டது.



ற் பபாழுது கூே்க்காக்கள் ஆங் கிரலய இோணுவ ்தில் 3% ஆக உள் ளனே். இவே்கள்
அங் கு 2015 ஆம் ஆண்டு

மது 200 ஆண்டு காலச் ரசமவமய நிமறவு பசய் துள் ளனே்.

சகலப் போசகோஸ் தீவுக் கூட்டம் மற் றும் சீனோ


ஈகுரவடாே் நாடானது ரகலப்பாரகாஸ் தீவுக்கூட்ட ்திற்கு அருகில் “மி க்கும் நகேம் ”
என்று பபயேிடப்பட்ட சீன மீன்பிடிப் படகுகள் காணப்பட்ட ற்கு
அதிகாேப் பூே்வமாக ் ப ேிவி ்துள் ளது.



னது வரு ்

்ம

ரகலப்பாரகாஸ் தீவுகளானது ப ன் அபமேிக்கக் கண்ட ்திலிருந்து 1000 கிரலா
மீட்டருக்கு அப்பால் பசிபிக் கடலில் அமமந்துள் ளது.
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1978 ஆம் ஆண்டில் , இந்
் தீவுகளானது யுபனஸ்ரகாவின் மு லாவது உலகப்
பாேம் பேிய ் ளமாக உருபவடு ்துள் ளது.

போகிஸ்தோனின் புதிய அரசியல் வரரபடம்


சமீப தி
் ல் பாகிஸ் ான் நாடானது ஜம் மு காஷ்மீேின் முழுப் பகுதிமயயும் குஜோ தி
் ன்
ஒரு சில பகுதிகமளயும் னக்குச் பசாந் மான பகுதிகளாகக் கூறும் வமகயிலான
ஒரு புதிய அேசியல் வமேபட ்ம

பவளியிட்டுள் ளது.



இது அப்ரபாம ய ஜுனாக ் மாநில ்தின் பகுதிமயயும்
பகுதியாகக் கூறுகின்றது.



இந் வமேபட ்தின் முந்ம ய பதிப்பில் , சீனாவுடன் எல் மலமயக் பகாண்ட காஷ்மீே்
மற் றும் லடாக் பகுதிகள் எல் மல குறிக்கப்படாமல் இருந் து. இது “முடிவு
பசய் யப்படா எல் மலப் பகுதி மாகாணம் ” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந் து.
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னக்குச் பசாந் மான

சகோவிட் – 19 சநோய் த் சதோற் றின் சபோது கல் வி – ஐ.நோவின் சகோை் ரக


ஐக்கிய நாடுகள் அமமப்பானது “பகாள் மக விளக்கம் : ரகாவிட் – 19 ரநாய் ் ப ாற் றின்
ரபாதும் மற் றும் அ ற்குப் பின்னும் கல் வி” என்ற

மலப்பு பகாண்ட ஒரு அறிக்மகமய

பவளியிட்டுள் ளது.


இ ன்படி, ரகாவிட் – 19 ரநாய் ் ப ாற் றால் ஏற் பட்ட பபாருளா ாே ்

ாக்கங் களின்

காேணமாக 2021 ஆம் ஆண்டில் ஏற ் ாழ 21 மில் லியன் அளவில் கூடு லான
குழந்ம கள் மற் றும் இமளைே்கள் பள் ளியிலிருந்து பவளிரயறுவே் (இமடநிற் றல் )
அல் லது பள் ளி பசல் லும் வசதிமயப் பபறாமல் இருப்பே்.


இந் க் பகாள் மக விளக்க அறிக்மகயானது எதிே்வரும் ரபேிடமே ்

டுப்ப ற் கான

வழிகள் குறி ் ஐக்கிய நாடுகள் கல் வி, அறிவியல் மற் றும் கலாச்சாே அமமப்பின்
ேவு மற் றும் அம் சப் பேிந்துமேகளின் அடிப்பமடயில் வடிவமமக்கப்பட்டுள் ளது.

இலங் ரக நோடோளுமன்றத் சதர்தல்


மஹிந் ா ோஜபக்ரச
(கூட்டணியிலிருந்து 5

இலங் மக பாோளுமன்ற ் ர ே் லில் 145 இடங் களில்
இடங் களுடன்)
பவற்றி பபற் றுள் ளாே். இவே்
ற்ரபாது

இலங் மகயின் நாடாளுமன்ற தி
் ல்
இட ்ம க் பகாண்டுள் ளாே்.


மூன்றில்

இேண்டு

மடங் கு

மூன்றில்

சிறப்புமிக்க

இேண்டு

மடங் கு

பபரும் பான்மமயானது

அேசியலமமப்மப மாற் றுவ ற்கு ரவண்டிய அதிகாே ்ம
உள் ளது.


பபரும் பான்மம
அந்நாட்டின்

அவே்களுக்கு அளிக்க

இலங் மகயானது மக்களாட்சி ஜனநாயக மற் றும் ஒற் மறயாட்சி முமறமயக் பகாண்ட
நாடாகும் . இது நாடாளுமன்றம் மற் றும் அதிபே் முமற ஆகிய இேண்டும் கலந்து
பகுதியளவு அதிபே் முமறயினால் ஆளப்படுகின்றது.

உலகைோவிய உணவு இழப் பு மற் றும் உணவுக் கழிரவக் குரறப் பதற் கோக ஒரு
புதிய தைம்


உணவு மற் றும் ரவளாண் அமமப்பானது உலகளாவிய உணவு இழப்பு மற் றும்
உணவுக் கழிமவக் குமறப்ப ற் கு உ வுவ ற்காக ஒரு புதிய
உள் ளது.



ள ்ம

் ப ாடங் கி

இந்
் ளமானது 2020 ஆம் ஆண்டு பசப்டம் பே் 29 அன்று அனுசேிக்கப்பட இருக்கும்
மு லாவது சே்வர ச உணவு இழப்பு மற் றும் உணவுக் கழிவு விழிப்புணே்வு தின ் ன்று
அதிகாேப் பூே்வமாக பவளியிடப்பட உள் ளது.



இந்

்

ளமானது உணவின் அளவு, குமறப்பு குறி ்

பகாள் மககள் , கூட்டிமணவு,

பசயல் கள் மற் றும் உலக ரநாய் ் ப ாற் றுக் கால தி
் ல் உணவு இழப்பு மற் றும்
உணவுக் கழிவுகமள பவற் றிகேமாகக் குமற ்

மாதிேிகளின் உ ாேணங் கள் குறி ்

கவல் கமளக் பகாண்டிருக்கும் .

75வது நோக ோகி நோை்


2020 ஆகஸ்ட் 9, அன்று, ஜப்பானின் நாகசாகி நகே தி
் ல் அபமேிக்கா அணுகுண்மட
வீசிய ால் பகால் லப்பட்ட மக்கமளயும் அப்பாவிக் குழந்ம கமளயும் நிமனவு கூரும்
வமகயில் 75 வது நாகசாகி தினம் அனுசேிக்கப் படுகிறது.



ஆகஸ்ட் 9, 1945 அன்று, அபமேிக்காவானது "ஃரபட் ரமன்" (Fat Man) என்ற அணுகுண்மட
அங் கு வீசியது.
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இ ன் விமளவாக, ஆகஸ்ட் 14 ஆம் ர தி, ஜப்பான் சேணமடய இேண்டாம் உலகப்
ரபாோனது முடிவுக்கு வந் து.

சலோயோ ஜிர்கோ கூடுரக


பகாமல பசய் ல் மற்றும் கட ்து ல் உள் ளிட்ட கடுமமயான குற் றங் களுக்காக
ண்டமன பபற் று வரும் 400

ாலிபான் தீவிேவாதிகமள விடு மல பசய் வது குறி து
்

முடிவு பசய் வ ற்காக 3 நாள் நமடபபறும்
ஆப்கானிஸ் ானில் கூட்டப் பட்டுள் ளது.


இது

ஆப்கானிஸ் ானில்

உள் ள

பல் ரவறு

ரலாயா

இன,

ம

ஜிே்கா

கூடுமகயானது

மற் றும்

பழங் குடியினச்

சமூக ்ம ச் ரசே்ந் பிேதிநிதிகமள ஒன்றிமணக்கும் மிகப்பபேிய அளவிலான ஒரு
ர சியக் கூடுமகயாகும் .


இது ர சிய பநருக்கடி காலம் மற் றும் ர சியப் பிேச்சிமனகமள ் தீே்ப்ப ற் காகக்
கூட்டப்படும்

உயேிய

மதிப்பு

பகாண்ட

ஒரு

பமழமம

வாய் ந்

ஆரலாசக

அமமப்பாகும் .


ஆப்கன் அேசியலமமப்பின் படி, ரலாயா ஜிே்கா ஆனது ஆப்கன் மக்களின் ஒரு உயேிய
மதிப்பு மிக்க உணே்வாகக் கரு ப்படுகின்றது.



ஆனாலும் இது ஒரு அதிகாேப்பூே்வ முடிவு எடுக்கும் அமமப்பு அல் ல. இ ன் முடிவுகள்
எந் பவாரு அமமப்மபயும் கட்டுப்படு ் ாது.

இந்திய வீரர்களுக்கோன சபோர் நிரனவு ் சின்னம்


வங் க ர ச அேசானது 1971 ஆம் ஆண்டில் ஏற் பட்ட ரபாேில் பகால் லப்பட்ட இந்திய
வீேே்களுக்காக ரவண்டி ஒரு ரபாே் நிமனவுச் சின்ன ்ம க் கட்ட உள் ளது.



இந் ப்

ரபாே்

நிமனவுச்

சின்னமானது

திேிபுோவின்

எல் மலயில்

உள் ள

பிேம் மன்பேியாவில் உள் ள ஆசுகன்ை் என்ற இட தி
் ல் கட்டமமக்கப்பட உள் ளது.


இது 1971 ஆம் ஆண்டின் விடு மலப் ரபாேில் (Liberation War of 1971) இந்தியாவின்
முக்கிய து
் வ தி
் ற்காக முக்கியமாகக் கட்டப்பட உள் ளது.



பாகிஸ் ான் நாடானது “பசங் கிஸ்கான் நடவடிக்மக” என்ப மன ் ப ாடங் கிய பிறகு
இந்தியா இந் ப் ரபாேில்
ளங் கமள ் ாக்கியது.

நுமழந் து. அந்
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நடவடிக்மக

11 இந்திய

விமான

IC-IMPACTS வருடோந்திர ஆரோய் சி
் மோநோடு


இந்தியா-கனடா IC-IMPACTS (India-Canada Centre for Innovative Multidisciplinary Partnership to
Accelerate Community Transformation and Sustainability) வருடாந்திே ஆோய் ச்சி மாநாடானது
இரு நாடுகளுக்கிமடரயயான ஒ ்துமழப்மப ஒரு புதிய நிமலக்கு எடு ்துச் பசல் வது
குறி து
் விவாதிப்ப ற்கான ஒரு ரநாக்க து
் டன் நட ் ப்பட்டது.



இந்
மாநாடானது
சமூக
மாற் றம்
மற் றும்
நீ டி ்
்
ன்மமமய
விமேவுபடு ்துவ ற்காக ரவண்டி பு ் ாக்க பல் துமறப் பங் களிப்பிற்கான இந்தியாகனடா மமய தி
் னால் காபணாலி வாயிலாக நட ் ப் படுகின்றது.

ரடம் ஸ்


துக்கத்தில் இந்தியக் சகோடி

மு ன்முமறயாக, அபமேிக்காவில்
இந்தியே்

குழுவானது

(இந்திய

முன்னணியில்

மன்றங் கள்

உள் ள ஒரு பவளிநாடு வாழ்

கூட்டமமப்பு)

ஆகஸ்ட்

15

அன்று

நியூயாே்க்கில் உள் ள மடம் ஸ் சதுக்க ்தில் இந்தியாவின் ர சியக் பகாடிமய ஏற் ற
உள் ளது.


அபமேிக்காவில் உள் ள முக்கியமான இட தி
் ல் மூவே்ணக் பகாடி பறக்க விடப் படுவது
இதுரவ மு ன்முமறயாகும் .

இந்திய வம் ோவைிரய ் ச ர்ந்த ஒருவர் அசமரிக்கத் துரணக் குடியரசுத்
தரலவர் சவட்போைரோக நியமனம்


அபமேிக்க ் ர ே் லானது 2020 ஆம் ஆண்டில் நமடபபற உள் ளது.



குடியேசுக் கட்சிமயச் ரசே்ந் அபமேிக்க அதிபோன படானால் டு டிேம் ப் அபமேிக்க ்
ர ே் லில் ரபாட்டியிடுவ ற்கான மற் பறாரு வாய் ப்பிமனயும் பகாண்டுள் ளாே். இவே்
எதிே் அணிமயச் ரசே்ந் வோன ஜனநாயகக் கட்சிமயச் ரசே்ந்
ரஜா பிடன்
என்பவமே எதிே் ்துப் ரபாட்டியிடவுள் ளாே்.



ரஜா பிடன் என்பவே் ஒபாமா அதிபோக இருந்
அதிபோகப் பணியாற் றினாே்.

ரபாது அபமேிக்காவின் துமண



அதிபே் ரவட்பாளோன ரஜா பிடன் ஜனநாயகக் கட்சியின் சாே்பாக கமலா ஹாேிஸ்
என்பவமே துமண அதிபோக ் ர ே்ந்ப டு ்துள் ளாே்.



ர சிய அலுவலக தி
் ற் கு ் ர ே்ந்ப டுக்கப்பட இருக்கும் இந்திய வம் சாவளிமயச்
ரசே்ந்

மு லாவது பபண் மற் றும் மு லாவது கறுப்பினப் பபண்மணி இவோவாே்.

பிரிக்ஸ் சபோரத மருந்து எதிர்ப்பு பணிக் குழு ்

ந்திப் பு



பிேிக்ஸ் ரபாம மருந்து எதிே்ப்பு பணிக் குழுவின் 4வது அமே்வானது காபணாலி
வாயிலாக ேஷ்யாவின் மலமமயில் நட ் ப்பட்டது.



இந்

குழுவில் உள் ள அமன து
் உறுப்பு நாடுகளான இந்தியா, பிரேசில் , ேஷ்யா, சீனா

மற் றும் ப ன் ஆப்பிேிக்கா ஆகியமவ இந்


டாே்க்பநட்டின்

வறான

பயன்பாடு

ப ாழில் நுட்பங் கள் ஆகியமவ இந்

அமே்வில் கலந்து பகாண்டன.

மற் றும்

ரபாம

மருந்து

கட ் லுக்கான

அமே்வின் முக்கியக் கருப்பபாருளாகும் .

புதிய சகோவிட் – 19 திரை்


சமீப தி
் ல் மரலசியா நாடானது 10 மடங் கு அதிக ஆற்றல் பகாண்டிருக்கும் புதிய
ரகாவிட் – 19 திேமளக் கண்டறிந்துள் ளது.
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இந்

மவேஸின் பிறழ் வானது DG14G என்று அமழக்கப்படுகின்றது.



இந்திய அறிவியல் சாே் மற் றும் ப ாழிற் துமற ஆோய் ச்சி ஆமணய ்ம ச் ரசே்ந்
ஆோய் ச்சியாளே்கள் மூன்று மா

ஆோய் ச்சிக் கால ்தில் ரகாவிட் -19 கிருமியின் 73

புதிய திேள் கமளக் கண்டறிந்துள் ளனே்.

மர ணு மாற் றம்


ற் றி

இது மேபணுக்களின் மிகப்பபேிய பிேிவுகளின் உள் நுமழவு, அகற் றம்

அல் லது

சீேமம ் ல் ஆகியவற் றின் காேணமாக மேபணுவில் ஏற் படும் மாற் றமாகும் .


இந்

மாற் றமானது மனி

வழியின் மூலம் நிகழ் ந் து என்பம க் குறிக்காது.



ரமலும் மாற் றமானது இயற் மகயாக நிகழ் கின்றது. ரமலும் இது முக்கியமாக ஒரு
மலமுமறயிலிருந்து அடு ்



சில ரநேங் களில் , இந்

்

மலமுமறக்கு பசல் லும் ரபாது நிகழ் கின்றது.

மாற் றமானது ஒரு வலுவற்ற மவேமச உருவாக்குவ ற் கான

வழியிமன வகுக்கும் திறனும் பகாண்ட ாகும் .

உலக சூரிய க்தி ஒைி சதோழில் நுட்ப மோநோடு


சே்வர ச சூேியசக்தி ஒளிக் கூட்டமமப்பானது 2020 ஆம் ஆண்டு பசப்டம் பே் 08 அன்று
மு ன்முமறயாக உலக சூேியசக்தி ஒளி ் ப ாழில் நுட்ப மாநாட்மட நட ்



இந்

உள் ளது.

மாநாடானது ஆற் றமல அமனவருக்கும் கிமடக்கும் வமகயில் பசய் வ ற்காக,

அதில் உள் ள சவால் கமளக் கமளவ ற்காக ரவண்டி ஆோய் ச்சியாளே்கள் மற் றும்
பபாறியாளே்கமள ஒன்றிமணப்பம


இந்

மாநாடானது

ரநாக்கமாக பகாண்டுள் ளது.

அடு ்

மலமுமறக்கான

சூேியசக்தி

ஒளி ்

ப ாழில் நுட்பங் கமள எடு ்துக் காட்ட உள் ளது.

இஸ்சரல் – ஐக்கிய அரபு அமீரக அரமதி ஒப் பந் தம்


இஸ்ரேலுடன் அமமதி ஒப்பந்
ஐக்கிய அேபு அமீேகமாகும் .

்தில் மகபயழு தி
் ட்ட மு லாவது வமளகுடா நாடு



இந்



எகிப்து மற்றும் ரஜாே்டான் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடு து
்
அமமதி ஒப்பந்

ஒப்பந் மானது ஆப்ேஹாம் பிேகடனம் என்றும் அமழக்கப்படுகின்றது.

மகபயழு தி
் ட்ட மூன்றாவது அேபு நாடு இஸ்ரேல் ஆகும் .
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்தில்



யூ ம் ,

கிறிஸ்துவம்

மற் றும்

இஸ்லாம்

ஆகிய

சமயங் கமள
பகௌேவப்படு து
் வ ற்காக
பயன்படு ் ப் படுகின்றது.


இந்

3

முக்கியமான

ஆப்ேஹாம்

ஆப்ேஹாமிக்

என்ற

பபயோனது

ஒப்பந் மானது ரமற் கு நதிக் கமேயின் மீ ான இஸ்ரேலின் ஆக்கிேமிப்மப ்

டு ்து நிறு தி
் யுள் ளது.

தமற் கு நதிக்களர ் பிரெ்சிளன


ரமற் கு நதிக்கமேப் பகுதியானது இஸ்ரேல் மற்றும் ரஜாே்டான் ஆகியவற்றிற் கு
இமடரய அமமந்துள் ளது.



ரமற் கு நதிக்கமேப் பகுதியானது அேபு-இஸ்ரேலியப் ரபாேின் முடிவில் ரஜாே்டான்
நாட்டினால் மகப்பற் றப்பட்டது.



1967 ஆம் ஆண்டில் , சிேியா, எகிப்து மற் றும் ரஜாே்டான் ஆகியவற் றின் கூட்டுப்
பமடயினால் இஸ்ரேல் ர ாற்கடிக்கப் பட்டது.

நிர்மன்ஸ்ரீ திட்டம்


வீட்டுவசதிக்

கட்டுமான ்

ரமம் படு து
் வ ற்காக
திட்ட ம
்


துமறமய

ரவண்டி

ஐரோப்பிய

ரநாக்கிய

பபண்களின்

ஒன்றியமானது

திறமன

‘நிே்மன்ஸ்ரீ’

என்ற

அறிமுகப் படு ்தியுள் ளது.

இது இந்தியாவில்

ன்னளவில் பபேிய அளவில் நடக்கும் மு ல் வமகயான ஒரு நீ டி ்

வீட்டு வசதி ் திட்டமாகும் .


இந்

்

திட்டமானது

மாவட்டங் களிலும் ,

மகாோஷ்டிோவின்

ஒடிசாவின்

ப ங் கனல்

பசயல் படு ் ப் படும் .
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பீட்
மற் றும்

மற் றும்
ஜஜ் பூே்

உஸ்மானாபா ்
மாவட்டங் களிலும்

19வது திருத்தத்ரத நீ க்குதல்


இலங் மக அதிபோன ரகா ் பய ோஜபக்ரச அவே்கள் அந்நாட்டு அேசியலமமப்பின்
புகழ் மிக்க 19வது திரு ்

்ம

நீ க்குவ ற்கான

னது எண்ண ்ம

ப ேிவி து
்

உள் ளாே்.


இது 2015 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படு ் ப்பட்டது. இது பல் ரவறு முக்கியமான
அம் சங் கமளக் பகாண்டுள் ளது. அமவயாவன:
o

அதிபே் மற் றும் நாடாளுமன்ற ்தின் ப விக் கால ்ம
ஆண்டுகளாகக் குமறப்பது.

6 ஆண்டிலிருந்து 5

o

ஒருவே் 2 முமற மட்டுரம அதிபோக ப வி வகிப்ப ற் கான கால வேம் மப மீண்டும்
அறிமுகம் பசய் வது.

o

நான்கமே ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மட்டுரம நாடாளுமன்ற ்ம

அதிபே் கமலக்கச்

பசய் வது.
o

அதிபே்

அமமச்சேமவயின்

மலவோக ்

ப ாடே்வாே்.

அவே்

பிே மேின்

அறிவுமேயின்படி அமமச்சே்கமள நியமிப்பாே்.

டிஜிட்டல் வோழ் க்ரகத் தரக் குறியீடு 2020


இந் க் குறியீடானது பிேிட்டீஷ் விே்ஜின் தீவில் உள் ள ஒரு பமய் நிகே் னியாே் வமலப்
பின்னல் (வமலயமமப்பு) வழங் குநோன சே்ப்சாே்க்கினால் (Surfshark)
யாேிக்கப்
பட்டுள் ளது.



இந் க் குறியீட்டில் படன்மாே்க் மற் றும் ஸ்வீடன் ஆகியமவ மு ல் 2 இடங் களிலும்
கனடா மூன்றாவது இட ்திலும் உள் ளது.



இஸ்ரேல் ஆனது குமறந்



சிங் கப்பூே், ஐக்கிய இோஜ் ஜியம் மற் றும் அபமேிக்கா ஆகியமவ மின்னணு-அேசு

பசலவில் இமணய ளச் ரசமவமய வழங் குகின்றது.

குறிகாட்டிகளில் சிறப்பாகச் பசயல் படுகின்றன.


ஐக்கிய இோஜ் ஜியம் , பிோன்சு மற் றும் லி ர
் வனியா ஆகியமவ சிறந்
இமணய ள பாதுகாப்மப வழங் குகின்றன.



சிறந்

ேமான

இமணய ளச்

ரசமவயானது

சிங் கப்பூே்,

ஸ்வீடன்

அளவில்
மற் றும்

பந ே்லாந்து ஆகிய நாடுகளினால் வழங் கப் படுகின்றது.

இந் தியாவின் நிளல


இதில் ஒட்டுபமா ் மாக, இந்தியா 57வது இட தி
் ல் உள் ளது.



இந்தியா

குமறந்

விமலயில்

வழங் கப்படும்

இமணய ள

ரசமவக்கான

குறிகாட்டியில் 9வது இட ்திலும் மின்னணு-அேசுச் ரசமவயில் 15வது இட தி
் லும்
உள் ளது.


இந்தியா மின்னணு-அேசுச் ரசமவ குறிகாட்டியில் 15வது இட ்ம ப் பிடி து
் ள் ளது.



இந்தியா இமணய ளப் பாதுகாப்பில் மிக ரமாசமாக பசயல் பட்டுள் ளது. இந்தியா
இதில் 57வது இட ்ம ப் பிடி து
் ள் ளது.



இந்தியா

ேமான இமணய ளச் ரசமவயில் 78வது இட தி
் ல் உள் ளது. இந்தியா இதில்

வங் கர சம் , ரநபாளம் , மநஜீேியா மற் றும் பிலிப்மபன்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்குப்
பின்னால் உள் ளது.


மின்னணுக் கட்டமமப்பில் இந்தியா, பாகிஸ் ான், வங் கர சம் மற் றும் ரநபாளம்
ஆகிய நாடுகளுக்குப் பின்னால் 79வது இட தி
் ல் ேவேிமசப்படு ் ப் பட்டுள் ளது.
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உலக நோடோளுமன்ற ்


போநோயகர்கை் கருத்தரங் கு

மக்களமவ சபாநாயகோன ஓம்

பிே்லா அவே்கள்

5வது உலக நாடாளுமன்றச்

சபாநாயகே்கள் கரு ் ேங் கில் கலந்து பகாண்டாே்.


இந் க் கரு ் ேங் கானது ஐக்கிய நாடுகளின் ஆ ேவுடன் ஆஸ்திேிய நாடாளுமன்றம்
மற் றும்
பஜனீவாவில்
உள் ள
நாடாளுமன்றங் களுக்கிமடரயயான
ஒன்றியம்
ஆகியவற் றினால் நட ் ப்பட்டது.



இ ன் கரு து
் ரு : மக்கள் மற் றும் பூமிக்கான அமமதி மற் றும் நீ டி ் வளே்ச்சிமய
வழங் கக் கூடிய மிக ் திறன்மிக்க பன்முக ்
ன்மமக்கான நாடாளுமன்ற
மலமம து
் வம் .

சகோை் ரக வடிவரமக்கும்

குழுக்கைின் வரலயரமப் பிற் கோன ஆசியோன் –

இந்தியோ அரமப் பின் 6வது வட்ட சமர


மோநோடு

பகாள் மக வடிவமமக்கும் குழுக்களின் வமலயமமப்பிற் கான ஆசியான் – இந்தியா
அமமப்பின் 6வது வட்ட ரமமச மாநாடானது காபணாலி வழியாக நட ் ப்பட்டது.



இந்
வட்ட ரமமச மாநாட்டின் கரு ்துரு, “ஆசியான்-இந்தியா; ரகாவிட் – 19
ப ாற் றிற் குப் பின்பான கால ்தில் பங் களிப்மப வலுப்படு ்து ல் ” என்ப ாகும் .



இது

பகாள் மக

வடிவமமக்கும்

குழுக்கள் ,

பகாள் மக

வடிவமமப்பாளே்கள் ,

அறிைே்கள் , ஊடகம் மற் றும் வணிகப் பிேதிநிதிகள் ஆகிரயாமேக் பகாண்டுள் ளது.


இது எதிே்கால ஒ ்துமழப்பிற்கான வழிமுமறகள் குறி து
்
அேசிற்கு பகாள் மக
ேீதியிலான ேவுகமள அளிப்ப ற்காக 2009 ஆம் ஆண்டில் நமடபபற் ற 7வது ஆசியான்
– இந்தியா மாநாட்டின் ( ாய் லாந்தில் நமடபபற்ற) ரபாது ஏற் படு ் ப் பட்டது.

விநிசயோக ்


ங் கிலி தோங் குந் தன்ரம முன்சனடுப் பு

விநிரயாகச் சங் கிலி

ாங் குந் ன்மம முன்பனடுப்பானது மு ன்மு லில் ஜப்பான்

நாட்டினால் பேிந்துமேக்கப் பட்டது.


இது சீனாமவச் சாே்ந்திருப்பம க் குமறப்பம

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



ஜப்பான் நாட்டுடன் இந்தியா மற் றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளும் இதில்
இமணந்து பகாள் ள இருக்கின்றன.



இது

சீனாவின்

அேசியல்

நட ்ம

பிேச்சிமனகள் ஆகியமவ குறி ்
ஆகும் .


மற் றும்

விநிரயாகச் சங் கிலிக்கு

ஏற் படும்

நிறுவனங் களுக்கான ஒரு ரநேடி எதிே் விமன

அ ன் புவிசாே் இட அமமப்பானது இந்ர ா – பசிபிக் இோஜ ந்திே உறவுகளுக்கான
ஒரு முக்ரகாண அணுகுமுமறமய மதிப்பிடுகின்றது.

மோலியில் இரோணுவக் கிைர் சி
்


சமீப தி
் ல் மாலியின் மலநகோன பாமாரகாவில் ஏற் பட்ட இோணுவக் கிளே்ச்சியின்
ஒரு பகுதியாக அந்நாட்டு அதிபோன இப்ோகிம் பல் பக்கே் பகய் டா மற் றும்
அந்நாட்டின் பிே மே் ரபாரபா சிபி ஆகிரயாே் மகது பசய் யப்பட்டம

் ப ாடே்ந்து

அந்நாட்டு அதிபே் ப வி விலகினாே்.


1960 ஆம் ஆண்டில் விடு மல அமடந்
மிகவும் மதிக்கப்பட்ட ஒரு நாடாகும் .
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மாலி

னது ஜனநாயக பகாள் மககளுக்காக



2012 ஆம் ஆண்டு அங் கு ஒரு இோணுவக் கிளே்ச்சி பவடி ் து. அது மு ல் இந்
நாடானது இஸ்லாமிய ் தீவிேவாதிகளுடனான வன்முமறச் பசயல் பாடுகளினால்
பாதிக்கப்பட்டு வந் து..

இயற் ரகயோன இைம் பிை் ரை வோதத் தீநுண்மி அற் ற ஆப் பிரிக்கோ


ஆப்பிேிக்கவானது, சு ந்திேமான ஒரு அமமப்பான ஆப்பிேிக்கப் பிோந்திய சான்றி ழ்
ஆமணய ்தினால் இயற் மகயான
இளம் பிள் மள வா
் தீநுண்மி அற் ற ஒரு
கண்டமாக அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.



உலக

சுகா ாே

அமமப்பின்

ஆப்பிேிக்கப்

பிோந்திய தி
் ல்

இயற் மகயான

இளம் பிள் மள வா
்
தீநுண்மி ஒழிக்கப்பட்ட ற் குச் சான்றளிக்கும்
ஆப்பிேிக்கப் பிோந்திய சான்றி ழ் ஆமணய ்திற்கு உள் ளது.


ஆப்பிேிக்காவின் கமடசி

இயற் மகயான இளம் பிள் மள வா

்

பபாறுப்பு

தீநுண்மியினால்

ஏற் பட்ட பாதிப்பானது 2016 ஆம் ஆண்டில் மநஜீேியாவின் வடகிழக்கில் ரபாே்ரனா
மாநில தி
் ல் கண்டறியப் பட்டது.


இளம் பிள் மள

வா

்

தீநுண்மியானது

ற்ரபாது

ஆப்கானிஸ் ான்

மற்றும்

பாகிஸ் ானில் மட்டுரம காணப்படுகிறது.


இந்தியாவானது 2014 ஆம் ஆண்டில் அதிகாேப்பூே்வமாக இளம் பிள் மள வா ம் அற் ற
ஒரு நாடாக அறிவிக்கப் பட்டது.

ச ாருளாதாரெ் செய் திகள்
எதிர்கோல நிறுவன அரடயோைக் குறியீடு 2020


எண்பணய்

மற் றும்

எேிவாயு

நிறுவனமானது
இேண்டாவது
ேப்படு ் ப்பட்டுள் ளது.


நிறுவனமான
மிகப்பபேிய

ேிமலயன்ஸ்
ஒரு

ப ாழிற்

அமடயாள

துமற

நிறுவனமாக

எதிே்கால நிறுவன அமடயாளக் குறியீடு என்பது நிறுவன தி
் ன் பசயல் பாட்டு
ஆய் வுகளின் அடிப்பமடயில் ரமற்பகாள் ளப்பட்ட ஒரு உலகளாவியக் கண்ரணாட்ட
ஆமண ஆய் வாகும் . இது சந்ம மூல ன தி
் ல் அடிப்பமடயில் பி.டபில் யூ.சியின்
மு ல் 100 உலகளாவிய நிறுவனங் கமள ் ேவேிமசப்படு து
் ம் .



இ ே நிறுவனங் கள்
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o

ஆப்பிள் – 1வது இடம்

o

சாம் சங் எலக்ட்ோனிக்ஸ் – 3வது இடம்

o

டாடா – 65வது இடம்

புத்தோக்க ரமயம்


இந்திய ேிசே்வ் வங் கியானது நிதியியல் உள் ளடக்க ்ம
பசயல் படும்

திறன்

பகாண்ட

புதிய

வலுப்படு ்துவ ற்காக

திறன்களின்

எண்ணம்

மற் றும்

உருவாக்க ்திற்கான “பு ் ாக்க மமய ்ம ” ப ாடங் கியுள் ளது.


இந் மமயமானது நாட்டில் ஸ்டாே்ட் அப்கமள ஊக்கப்படு து
் வ ற்காக ் ப ாடங் கப்
பட்டுள் ளது.



இந்

மமயமானது

சா ்தியமான

மற் றும்

பு ் ாக்க

நிதியியல்

கூறுகமள

உருவாக்குவ ற் கான மமயமாகச் பசயல் பட இருக்கின்றது.


சமீப தி
் ய முன்பனடுப்புகளில்

ஒன்று “ஒழுங் குமுமற சாண்ட்பாக்ஸ்” (Regulatory

Sandbox) என்ப ாகும் .


ஒழுங் குமுமற சாண்ட்பாக்ஸ் என்பது கட்டுப்படு ் ப்பட்ட ஒரு ஒழுங் குமுமறச்
சூழலில் புதிய பபாருட்கள் மற் றும் ரசமவகளின் நிகழ் ரநே ரசா மனமயக்
குறிக்கின்றது.

பண ் ச யல் போட்டு ஒழுங் குமுரறகை் – 2016 ஆம் ஆண்டு திருத்தம்


இந்தியாவின் பநாடி ் ல் வாேியமானது இந்தியாவின் திவால் மற்றும் பநாடி ் ல்
வாேிய (பணச் பசயல் பாடுகள் ) ஒழுங் குமுமறகள் , 2016 என்ற விதிமுமறகமள ்
திரு ்தியுள் ளது.



இது இந்தியாவின் திவால் மற்றும் பநாடி ் ல் வாேியம் (பணச் பசயல் பாடுகள் ) (3வது
திரு ் ம் ) ஒழுங் குமுமறகள் , 2020ன் மூலம் திரு ் ப்பட்டுள் ளது.

ரி ர்வ் வங் கியின் நோணயக் சகோை் ரக


2020-21

ஆம்

ஆண்டின்

7வது

பகாள் மகயில் ,

இந்திய

நிமலப்பாட்மட

("accommodative"

பகாள் மக விகி

்தில் எந்

இரு

ேிசே்வ்

மா

தி
் ற்பகாரு

வங் கியானது
stance)

க்க

முமறயிலான

"குமறந்

மவ து
் க்

நாணயக்

வட்டிவிகி ங் கள் "

பகாள் ளவும் ,

பேப்ரபா

மாற் றமும் இல் லாமல் அ மன 4% ஆக மவ ்திருக்கவும்

முடிவு பசய் துள் ளது.


இந்தியப் பபாருளா ாே தி
் ல் ரகாவிட்-19 ப ாற்றின்
பபாருளா ாே வளே்ச்சிமயப் புதுப்பிக்கவும் இந்



இ ன் விமளவாக ேிசே்வ் வங் கியானது, ரநே்மாற் று மறுபகாள் மு ல் விகி
்ம
(Reverse repo rate) மாற் றரமதுமில் லாமல் போக்க ் கவமமப்பு வசதியின் (Liquidity
adjustment facility) 3.35 ச வீ
facility), வங் கி வீ



ாக்க ்ம க் குமறக்கவும் ,

முடிவானது எடுக்கப்பட்டுள் ளது.

மு ல்

்திலும் , விளிம் பு நிமல வசதி வீ

்ம யும் (Marginal standing

்ம யும் 4.25 ச வீ மாகவும் மவ ்திருக்க முடிவு பசய் துள் ளது.

காலாண்டிற்கான ேிசே்வ்

வங் கியின் வணிக மதிப்பீட்டுக் குறியீடானது,

கணக்பகடுப்பு வேலாற்றில் மிகக் குமறந்
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புள் ளிமயக் கண்டுள் ளது.

நுகர்சவோர் நம் பிக்ரக ஆய் வு


சமீப தி
் ல் இந்திய ேிசே்வ் வங் கியானது

னது நுகே்ரவாே் நம் பிக்மக ஆய் வு அறிக்மக

என்ற ஒன்மற பவளியிட்டுள் ளது.


இது நுகே்ரவாே்களின் நிதியியல் நிமலமம ப ாடே்பாக நுகே்ரவாே்கள் எவ் வாறு
நம் பிக்மக மவ ்துள் ளனே் என்பம க் கணக்கிடுவம
ரநாக்கமாகக் பகாண்டு
உள் ளது.



ற் ரபாம யக் குறியீடானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூமல மா
இது ரம மா
்தில் 63.7 ஆக இருந் து.

்தில் 53.8 ஆக உள் ளது.

போதிப் புகளுக் குை் ைோன ச ோத்துகளுக்கோன KV கோமத் குழு


இந்திய ேிசே்வ் வங் கியானது KV காம ் என்பவேின்

மலமமயின் கீழ் 5 உறுப்பினே்கள்

பகாண்ட ஒரு குழுமவ அமம து
் ள் ளது.


இது ரகாவிட் – 19 ரநாய் ் ப ாற் றால் ாக்கம் பபற் ற அமமப்புசாே் கடன்களாகக்
கரு ப்படும் நிதியியல் கூறுகள் குறி து
்
னது பேிந்துமேகமள வழங் க உள் ளது.



அடிப்பமடயில் இந் க் குழுவானது ரகாவிட் – 19 ரநாய் ் ப ாற் று ப ாடே்பான
பாதிப்புகளுக்குள் ளான பசா ்துகளின் தீே்வுகளுக்கு உ வுவ ற்காக ரவண்டி முக்கிய
குறிகாட்டிகமளப் பேிந்துமேக்க உள் ளது.

முன்னுரிரம அடிப் பரடயில் கடன் வழங் கலின் கீழ் ஸ்டோர்ட் அப் துரற


இந்திய ேிசே்வ் வங் கியானது (RBI - Reserve Bank of India) இந்தியாவின் ஸ்டாே்ட் அப்
துமறக்கு முன்னுேிமம அடிப்பமடயில் கடன் வழங் கல் (PSL - Priority sector lending)
அங் கீகாே ்ம

வழங் கியுள் ளது.



இது ஸ்டாே்ட் அப்களுக்கு கடன் வழங் குவ ற்காக ரவண்டி அதிக நிதிமய ஏற் படு ்
உள் ளது.



இந்திய அேசு மற் றும் RBI ஆகியமவ நாட்டின் அடிப்பமட ் ர மவகளின் வளே்ச்சிக்கு
முக்கியமான துமறகள் என்று கரு ப்படும் துமறகளுக்கு மற் ற துமறகமள விட அதிக
முன்னுேிமம அளிக்கும் என்பம இது குறிக்கின்றது.



பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங் கிகளுக்கான PSL விதிகளுக்காக பவளியிடப்பட்ட RBI
வழிகாட்டு ல் களின்படி, 40% பமா ்
துமறக்கு வழங் கப் பட ரவண்டும் .
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நிகே வங் கிக் கடனானது முன்னுேிமம ்

விவ ோய உை் கட்டரமப் பு நிதி


ரவளாண் உள் கட்டமமப்பு நிதிய தி
் ன் கீழ் 1 லட்சம் ரகாடி ரூபாய் நிதி வசதிமயப்
பிே மே் ப ாடங் கி மவ ் ாே்.



இது ரவளாண் ப ாடக்க நிறுவனங் கள் , ப ாழில் முமனரவாே், உழவே் குழுக்கள் ,
ப ாழில் நுட்ப வீேே்கள் மு லிரயாருக்கு அறுவமடக்குப் பிந்ம ய ரமலாண்மம
மற் றும் ரவளாண் பசா ்துக்கமள வளே்ப்ப ற் குப் பயன்படு ் ப்படும் .



2020 ஆம் ஆண்டின் ஜூமல மா
தி
் ல் , ம தி
் ய அமமச்சேமவயானது ரூ. 20 லட்சம்
ரகாடி ஊக்க ் ப ாகுப்பின் ஒரு பகுதியாக இந் ரவளாண் உள் கட்டமமப்பு நிதிக்கு
ஒப்பு ல் அளி து
் ள் ளது.

உபரி நிதி அரசிற் கு மோற் றம்



இந்திய ேிசே்வ் வங் கியின் ம தி
் ய வாேியமானது ரூ.57,128 ரகாடி உபேி நிதி அல் லது
ஈவு ் ப ாமகமய 2019-20 ஆம்
அளி து
் ள் ளது.



இது கடந்

ஆண்டில்

ம தி
் ய அேசிற் கு வழங் க ஒப்பு ல்

ஆண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட 1.76 இலட்சம் என்பதிலிருந்து குமறந்து 67.5

ச வீ மாக உள் ளது.


கடந் ஆண்டில் RBIயின் ம தி
் ய வாேியமானது RBIயின் முன்னாள் ஆளுநோன பிமல்
ஜலான் என்பவேின் மலமமயிலான உயே்நிமலக் குழுவின் பேிந்துமேகமள ஏற் றுக்
பகாண்டது.



இந் க் குழுவானது RBIயின் உபேி நிதி இருப்பு மற் றும் அ ன் பகுதிமய அேசிற்கு
அளிப்பது குறி து
் ப் பேிந்துமேப்ப ற்காக ஏற்படு ் ப்பட்டது.

ச ௌரியோ KGC அட்ரட


எச்டிஎப்சி வங் கியானது டிஜிட்டல் முமறயில் இர வமகமயச் ரசே்ந் ஒரு மு லாவது
“பசௌேியா KGC (கிசான் ங் கக் கடன்) அட்மடமய” அறிமுகப் படு ்தி உள் ளது.
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இது இந்திய மேப்பமட இோணுவம் , கடற் பமட மற் றும் விமானப் பமட, துமண
இோணுவப் பமட வீேே்கள் மற் றும் அவே்களின் குடும் ப நலன்களுக்காக ரவண்டி
அறிமுகப்படு ் ப் பட்டுள் ள மூவே்ணம் பகாண்ட ஓே் அட்மடயாகும் .



இந்
அமமப்பானது இந்திய அேசினால் பவளியிடப்பட்ட கிசான் கடன் அட்மட
வழிகாட்டு ல் கமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட ாகும் .

2020-2025ற் கோன நிதியியல் கல் விக்கோன சதசிய உத்தி


இந்திய ேிசே்வ் வங் கியானது அடு ் 5 ஆண்டுகளில் பசயல் படு ் ப்பட இருக்கும்
நிதியியல் கல் விக்கான ர சிய உ ்திமய பவளியிட்டுள் ளது.



இந்

பல் துமறசாே் அணுகுமுமறயானது நிதியியல் விழிப்புணே்வு சாே்ந்

அதிகாேமிக்க இந்தியாமவ உருவாக்குவம

மற் றும்

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இது இேண்டாவது NSFE (National strategy for financial education) ஆகும் . மு லாவது NSFE
ஆனது 2013 ஆம் ஆண்டில் பவளியிடப்பட்டது.



இது

பின்வரும்

அடிப்பமடயில்

4

நிதியியல்

துமற

ஒழுங் குமுமறகளின்

ஆரலாசமனயின்

யாேிக்கப் பட்டுள் ளது.

o

இந்திய ேிசே்வ் வங் கி

o

இந்தியப் பங் கு மற் றும் பேிவே் ் மன வாேியம்

o

இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங் குமுமற மற் றும் வளே்ச்சி ஆமணயம்

o

ஓய் வூதிய நிதி ஒழுங் குமுமற மற் றும் வளே்ச்சி ஆமணயம்

பசுரம ரவப் புநிதித் திட்டம்


பசுமம மவப்புநிதி ் திட்டமானது பபருநிறுவனப் பயனாளிகளுக்காக எச்எஸ்பிசி
இந்தியா நிறுவன தி
் னால் ப ாடங் கப் பட்டுள் ளது.



இந்

்

திட்ட தி
் ன்

கீழ் ,

வங் கியானது

பசுமம

முன்பனடுப்புகள்

சுற் றுச்சூழலுக்கு உகந் திட்டங் கள் ஆகியவற் றுக்கு நிதியளிப்ப ற்காக இந்
நிதி ் ப ாமககமளப் பயன்படு ்தும் .


இந்

் திட்டமானது குமறவான கேிமம் , காலநிமலமய ்

நீ டி ் ப் பபாருளா ாே ்திற்கு மாற ஊக்கப்படு து
் ம்

மற் றும்
மவப்பு

ாங் கக்கூடிய மற்றும்

குதியுள் ள வணிகம் மற்றும்

அது ப ாடே்பான திட்டங் களுக்கு நிதியு வி அளிக்கும் .

ரசமஷ்


ந்த் பணிக் குழு
நிதி

ஆரயாக்கினால்

அமமக்கப்பட்ட

ேரமஷ்

சந் ்

பணிக்குழுவானது

கரும் பு

விமலகமள சே்க்கமே விமலயுடன் இமணக்கப் பேிந்துமே ்துள் ளது.


இந் ப் பணிக் குழுவானது இந்

் ப ாழிற்துமறமய நல் ல நிதியியல் வள ்துடன்

மவ ்திருக்க ரவண்டியது அவசியம் என்று கூறுகின்றது.


இந் பணிக்குழுவானது னது அறிக்மகயில் , குமறந் பட்ச சே்க்கமே விமலயில் , ஒரு
முமற அதிகேிப்பு பசய் வ ற்கு ரவண்டி அ ாவது 1கிரலாவிற் கு ரூ.33 என்ற அளவிற் கு
அதிகேிப்ப ற் குப் பேிந்துமே பசய் துள் ளது.



பணிக்குழுவின் இந் அறிக்மகயானது, 2020 ஆம் ஆண்டு மாே்ச் மா
பசய் யப்பட்டு, ஆகஸ்ட் மா ம் 20 ஆம் ர தியன்று பவளியிடப்பட்டது.
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தி
் ல் இறுதி

அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட் ெ் செய் திகள்
ச வ் வோய் சபர்சிவசரன்ஸ் சரோவர் (ஆய் வு வோகனம் ) 2020


நாசா அமமப்பானது பசவ் வாய் பபே்சிவபேன்ஸ் ரோவே் (ஆய் வு வாகனம் ) 2020 என்று
பபயேிடப்பட்ட பசவ் வாய் ் திட்ட ்ம ச் பசயல் படு ்தியுள் ளது.



பசவ் வாய் ரோவோனது 2021 ஆம் ஆண்டில் பசவ் வாய் க் கிேக ்ம
ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இந்

ரோவோனது அபமேிக்காவின் புரளாேிடாவில் உள் ள ரகப் ரகன்வேல் விமானப்

பமட ்


அமடவம

ள ்திலிருந்து அட்லஸ் V-541 என்ற ஏவு வாகன தி
் னால் பசலு ் ப் பட்டது.

பசவ் வாய் பபே்சிவபேன்ஸ் ரோவே் ஆனது “இன்பஜநியுட்டி” என்ற பபயேிடப்பட்ட
மு லாவது

கிேகங் களுக்கிமடயிலான

ஒரு

வானூே்திமய

நிமலநிறு ்தும்

ஒரு

இயந்திே மனி மனக் பகாண்டுள் ளது.

சுரக் ோ


அறிவியல் சாே் மற் றும் ப ாழிலக ஆோய் ச்சி மன்றமானது அபமசிஸ் இந்தியா என்ற
நிறுவன ்துடன்
இமணந்து ”சுேக்சா”
பபட்டிமய ரமம் படு தி
் யுள் ளது.



என்ற

நுண்ணுயிேி ்

தூய் மமயாக்கல்

இந் ப் பபட்டியானது பவப்பம் மற் றும் யுவிசி ஒளிமயப் பயன்படு தி
்
நிமிட தி
் ற் குள் ஒரு பபாருமள ் தூய் மமயாக்கும் திறன் பகாண்டது.

ர்வசத

சவப் போற் றல்

ச ோதரன

உரல

(ITER/

International

10-15

Thermonuclear

Experimental Reactor)


சே்வர ச பவப்பாற்றல் ரசா மன உமலயானது

னது 1 ஆண்டு கால கூடுமக

நிமலக்குள் நுமழந்துள் ளது.


இது ஒரு மிகப்பபேிய சே்வர ச
பபாறியியல் சாே் திட்டமாகும் .



இது உலகின் மிகப்பபேிய காந்

அணுக்

கரு

இமணவு

ஆோய் ச்சி

மற் றும்

வமேயமற பகாண்ட பிளாஸ்மா இயற் பியல்

ரசா மனயாக இருக்கும் .


இது ஒரு ரசா மன ேீதியிலான ரடாகாமாக் (tokamak) என்ற ஒரு அணுக்கரு இமணவு
உமலயாகும் . இது ப ற் கு பிோன்சில் கட்டப்பட்டுக் பகாண்டிருக்கின்றது.



இது அமமதிப் பயன்பாடுகளுக்காக ரவண்டி அணுக்கரு இமணவின் அறிவியல் சாே்
மற் றும் ப ாழில் நுட்பச் பசயலாக்க முமறமய ரமற் பகாள் ள இருக்கின்றது.
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இது தூய் மமயான, குமறந் பசலவு பகாண்ட மற் றும் அதிக அளவிலான ஆற் றமல
உற் ப ்தி பசய் யும் மு லாவது இமணவு சா னமாக இருக்கும் .



இந்

் திட்டமானது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் , சீனா, இந்தியா, ஜப்பான், ேஷ்யா, ப ன்

பகாேியா மற் றும் அபமேிக்கா ஆகிய 7 உறுப்பு நாடுகளில் நிதியளிக்கப்பட்டு
நிே்வகிக்கப் படுகின்றது.


அணுக்கரு இமணவானது சூேியன் மற் றும் நட்ச தி
் ேங் களின் ஆற்றல் மூலமாக
விளங் குகின்றது.

ஆதித்யோ படகு


இது மு லாவது “பகசியஸ்” (Gussies) மின்சாேப் படகு விருதிமன பவன்றுள் ளது.



இது படகு மற் றும் படரகாட்டு லில் சிறப்புமிகு கஸ்ரடவ் ட்ரோவ் விருது என்று
அதிகாேப் பூே்வமாக அமழக்கப்படுகின்றது.



இது சூேிய ஒளி ஆற் றலால் இயங் கும் இந்தியாவின் மு லாவது மற் றும் மிகப்பபேிய
படகாகும் .



இது ரகேள மாநில நீ ே்ப்ரபாக்குவே ்து ் துமறயின் கீழ் பசயல் படுகின்றது.

AJO – Neo


இந்திய அேசின் ம தி
் ய அறிவியல் மற் றும் ப ாழில் நுட்ப ் துமறயின் கீழ்
பசயல் படும் பகால் க ் ாவில் உள் ள ச தி
் ரயந்திேநா ் ரபாஸ் ர சிய அடிப்பமட
அறிவியல் மமயமானது “AJO – NRO” என்ற பபயே் பகாண்ட

ஒரு சா ன ்ம

ரமம் படு ்தியுள் ளது.


இது புதி ாகப் பிறந் குழந்ம களில் (பச்சிளம் குழந்ம ) “ப ாடு ல் அற் ற மற் றும்
வலியற் ற” ஊடுருவல் அல் லா பிலிரூபின் நிமல ரசா மனயாகும் .
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சபய் சடோ


பபய் ரடா அமமப்பு

ற் பபாழுது முழுவதும் பசயல் பாட்டிற் கு வந்துள் ள ாக சீனா

கூறியுள் ளது.


இது அபமேிக்காவின் புவியிடங் காட்டி, ேஷ்யாவின் குரளானாஸ் மற் றும் ஐரோப்பிய
ஒன்றிய தி
் ன்
கலிலிரயா
ஆகியவற் மற
உள் ளடக்கிய
விண்பவளிமய
அடிப்பமடயாகக்
இமணகின்றது.



பகாண்ட

அமமப்புகமள

அளிக்கும்

புகழ் பபற் ற

குழுவில்

இந்தியாவினுமடயது “இந்திய ் திேள் களுடன் கண்காணிப்பு (NaVIC/Navigation with
Indian Constellation)” என்று அமழக்கப் படுகின்றது.



இந்தியா
னது பசாந் க் கண்காணிப்பு அமமப்பான இந்தியப் பிோந்தியக்
கண்காணிப்பு பசயற் மகக்ரகாள் அமமப்மப (IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite
System) ரமம் படு ்திக் பகாண்டிருக்கின்றது.



IRNSS

என்பது

இந்தியாவினால்

ரமம் படு ் ப்பட்டு

வரும்

ன்னாட்சி

பபற்ற

பிோந்தியக் கண்காணிப்பு பசயற் மகக்ரகாள் அமமப்பாகும் .


இது இந்தியாவில் உள் ள பயனாளே்களுக்கும் அ ன் எல் மலயிலிருந்து 1500 கிரலா
மீட்டே் வமேயுள் ள பயனாளே்களுக்கும் துல் லியமான இருப்பிடம் குறி ்
கவல்
ரசமவமய அளிப்ப ற்காக வடிவமமக்கப்பட்டுள் ளது.

நோ ோ விண்சவைி வீரர்கை்


பாப் பபன்பகன் மற்றும் டவுக் ஹே்ரல ஆகிய இேண்டு அபமேிக்க விண்பவளி வீேே்கள்
சே்வர ச விண்பவளி நிமலய ்திலிருந்து 21 மணி ரநே பயண ்ம

் ப ாடே்ந்து

பூமிக்கு பவற்றிகேமாக ் திரும் பியுள் ளனே்.


இந்

விண்பவளி

வீேே்கள்

அபமேிக்காவின்

புரளாேிடாவில்

உள் ள

நாசாவின்

பகன்னடி விமான நிமலய தி
் லிருந்து எரலான் மஸ் கின் நிறுவனமான ஸ்ரபஸ்-எக்ஸ்
நிறுவன ்துடன் இமணந்து நாசாவினால் விண்ணிற் குச் பசலு ் ப் பட்டனே்.


இந் பவற்றிகேமான
நிறுவனமானது இந்
உருபவடு ்துள் ளது.

மஞ் ை் கோய்


மேயிறக்க ்தின் மூலம் எரலான் மஸ்க்கின் ஸ்ரபஸ் எக்ஸ்
பவற் றிமயப் பபற் ற மு லாவது
னியாே் நிறுவனமாக

் ல்

மை் சள் காய் ச்சல் ஆனது ஏடிஸ் எஜிப்தி பகாசுக்களின் மூலம் பேவக் கூடிய மவேஸின்
மூலம் ஏற் படும் ஒரு காய் ச்சலாகும் .



ஒரு

புதிய

ஆய் வின்படி,

இந்

ரநாயானது

2050

ஆம்

ஆண்டிற்குள்

ரமற் கு

ஆப்பிேிக்காவிலிருந்து ம தி
் ய மற் றும் கிழக்கு ஆப்பிேிக்காவிற் கு மாறும் என்று
கணிக்கப் பட்டுள் ளது.


இது துமண நிமல சகாோ ஆப்பிேிக்கப் பகுதியில் 34 நாடுகளில் பேவிக் காணப்
படுகின்றது.

ம் மர் ஏவுகரணகை்


ேரபல் ரபாே் விமான தி
் ற் காக இந்தியாவிற் கு “ஹம் மே் ஏவுகமணகமள” வழங் க
பிோன்சு முடிவு பசய் துள் ளது.



ஹம் மே் (Hammer – விேிவுபடு ் ப்பட்ட வேம் புடன் அதிக ் திறன் பகாண்ட கூறுநிமல
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ஏவுகமண) என்பது நடு ் ே வேம் பு பகாண்ட வானிலிருந்து நில ்தில் இருக்கும்
இலக்மக ரநாக்கி ் ாக்கும் ஏவுகமணயாகும் . இது ஏற ் ாழ 60-70 கிரலா மீட்டே்
ப ாமலவில் எந் பவாரு இலக்மகயும்


ாக்கி அழிக்கும் திறன் பகாண்டது.

இது ரபாே் ் ளவாட வான்பவளி-ரசால் கூறுநிமல ஏவுகமண வகுப்மபச் ரசே்ந் து
ஆகும் . அ ாவது இது வானிலிருந்து நில தி
் ல் இருக்கும் இலக்மக ் ாக்கும் ஒரு
வமகயிலான கூறுநிமல ஆயு மாகும் .



இந்

ஆயு ம்

கூறுநிமல

ன்மம

பகாண்ட ாகும் .

ஏபனனில்

இது

பல் ரவறு

வமகயான வழிகாட்டு அலகுகள் மற் றும் பல் ரவறு வமகயான பவடிகுண்டுகள்
ஆகியவற் மற ஒருங் கிமணக்கும் திறன் பகாண்ட ாகும் .

சதோரலதூரத்திலிருந் த முரறயிலோன சநோயோைிக் கண்கோணிப் புத் தீர்வு


ஐஐடி ம ோஸ் மற் றும் பாே்டன
் ே் பஹல் ்ரகே் என்ற ஸ்டாே்ட் அப் நிறுவனம்
ஆகியமவ ரகாவிட்-19 ரநாய் ் ப ாற் றிற்காக
மு லாவது

ப ாமலதூே தி
் லிருந்

ன்னளவில் இர

முமறயிலான

வமகமயச் ரசே்ந்

ரநாயாளிக்

கண்காணிப்பு

அமமப்மப ரமம் படு ்தியுள் ளன.


இந்

உபகேணமானது

ற்சாே்பாக உள் ள ாகவும் , எடு ்துக் பசல் லக் கூடிய ாகவும்

கம் பி இமணப்பு அற் ற ாகவும் உள் ளது. இ மன ரநாயாளியின் விேலில் எளிதில்
பபாருந் முடியும் .


இந் ச்

சா னமானது

மரு ்துவே்கள் ,

பசவிலியே்கள்

ரபான்ற

சுகா ாேப்

பணியாளே்கள்
ரநாயாளியுடன்
இருக்கும்
பநருக்கமான
ப ாடே்மபக்
குமறப்பம யும் னிநபே் பாதுகாப்புச் சா னங் கள் என்ற பிபிஇ உபகேணங் கமள
ரசமிப்பம யும் ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

மினிட்சமன் II ஏவுகரண


அபமேிக்க விமானப் பமடயானது கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் (ICBM - Intercontinental
ballistic missile)
நட ்தியது.

LGM-30G மினிட்ரமன்

III ஏவுகமணயின்

ரசா மன

முயற்சிமய



இது 3 ஆயு மற் ற மற்றும் திரும் பி வேக்கூடிய வாகனங் கமள எடு து
் ச் பசன்றது.



இது ஒற் மற அல் லது பல் ரவறு அணு ஆயு ங் கமள எடு து
் ச் பசல் லும் திறனுடன்
நீ ண்ட வேம் பு பகாண்ட, திட எேிபபாருமளக் பகாண்ட, 3 நிமல பகாண்ட ICBM
ஏவுகமணயாகும் .
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அம் சமோனியம் ரநட்சரட்


அம் ரமானியம் மநட்ரேட் ஒரு பவள் மள நிறமுமடய, படிக இயல் புமடய ரவதிப்
பபாருளாகும் . இது

ண்ணீேில் கமேயக் கூடியது.



இது வணிக ேீதியிலான பவடிபபாருட்கமள உற் ப ்தி பசய் யப் பயன்படு ் ப்படும்
ஒரு முக்கிய மூலப்பபாருளாகும் .



ஐ.நா.வின் ஆப ் ானப் பபாருட்களின் வமகப்பாட்டின் கீழ் , அம் ரமானியம் மநட்ரேட்
ஆனது ஒரு ஆக்ஸிஜரனற் றியாக வமகப்படு ் ப் பட்டு இருக்கிறது.



இருப்பினும் , பிற
பயன்படு ் லாம் .



உலகில்

பபாருளுடன்

பயங் கேவாதிகள்

கலக்கும்

பயன்படு து
் ம்

ரபாது

இம

பவடிபபாருளாகப்

ரமம் படு ் ப்பட்ட

பவடிக்கும்

சா னங் களில் அம் ரமானியம் மநட்ரேட் எேிபபாருள் எண்பணயானது பயன்படு ் ப்
படுகின்றது.

ச யற் ரகப் சபோருை் சதோடர்


ஐஐடி-குவஹா ்தி மற் றும் இம் பீேியல் கல் லூேி இலண்டன் ஆகியமவ இமணந்து
“பசயற் மக ் ப ாடே்” அல் லது “பசயற் மகப் பபாருள் ப ாடே்” என்ற நாரனா வமகப்
பபாருட்கமள உருவாக்கியுள் ளன.



இந்

்

ப ாடோனது

ஒளி

திறனுள் ள ாக மற்றும் நீ டி ்

உமிழும்

இருமுமனய ்ம ப்

கால ்திற் குச் பசயல் படும்

பிேகாசமாக,

ஆற் றல்

ன்மம பகாண்ட ாக

மாற் றுகின்றது.


பசயற் மக ் ப ாடே் என்பது பசயற் மகப் பபாருட்களாக பசயல் படும் குறிப்பிட்ட
அமமப்பு பகாண்ட ஒரு வேிமசயாகும் . இது மிகச்சிறந்
ஒளியியல் பண்புகமள
பவளிப்படு து
் ம் திறன் பகாண்டது.

முதலோவது பதிவு ச ய் யப் பட்ட சகோவிட் – 19 தடுப் பு மருந் து


ேஷ்யாவானது
னது மு லாவது ரகாவிட் – 19
டுப்பு மருந்ம
சந்ம களுக்காக “ஸ்புட்னிக் V” என்று பபயேிட்டுள் ளது.
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பவளிநாட்டுச்



இந் ப் பபயோனது உலகின் மு லாவது பசயற் மகக்ரகாளிமனக் குறிக்கின்றது.



ரகாவிட் – 19 ரநாய் ் ப ாற் றிற்காக ஒரு

டுப்பு மருந்ம ப் பதிவு பசய்

மு லாவது

நாடு ேஷ்யா ஆகும் .

சூரிய ஒைிவட்டக் கோந் தப் புலம்


மு ன்முமறயாக, சே்வர ச சூேிய ஒளிசக்தி இயற்பியலாளே் குழுவானது சமீப ்தில்
சூேிய ஒளிவட்ட தி
் ன் உலகளாவிய காந் ப் புல ம
்




சூேிய ஒளிவட்டம்
குறிக்கின்றது.
ற் பபாழுது

என்பது

வமே,

சூேிய

சூேியக்

அளவிட்டுள் ளது.

வளிமண்டல ்தின்

காந் ப்

புல தி
் ன்

பவளிப்புற

வழக்கமான

அடுக்மகக்
அளவீடானது

ரபாட்ரடஸ்பியேின் ரமற் பேப்பில் மட்டுரம ரமற்பகாள் ளப் பட்டுள் ளது.

சிறுத்ரதப் புலி திட்டம்


இந்திய ஆயு ப் பமடயானது சிறு ்ம ப் புலி திட்ட ்ம ப் புதுப்பிக்க முடிவு பசய் து
உள் ளது.



இந்

் திட்ட தி
் ன் கீழ் ,

ற் சமயம் ோணுவச் ரசமவயில் உள் ள பஹோன் எனப்படும் 90

ஆளில் லா குட்டி விமானங் களானமவ ரலசேினால் வழி நட ் ப்படும் குண்டுகள் ;
வானிலிருந்துச் பசலு ் ப்படும்
பீேங் கி எதிே்ப்பு வழிகாட்டு ஏவுகமணகள் ,
வானிலிருந் து நில தி
் ல் உள் ள இலக்மக ்

ாக்கும் பீேங் கி எதிே்ப்பு வழிகாட்டு

ஏவுகமணகள் ஆகியவற் றுடன் ரமம் படு ் ப்பட உள் ளன.


இந்

ரமம் படு ்து லானது பூமியில் உள் ள ஆயு ப் பமட நிமலயங் கள் ப ாமல

தூே தி
் லிருந்து ஆளில் லா குட்டி விமானங் கமள இயக்கவும்
கவல்

ப ாடே்பு

அமமப்பின்

மூலம்

அவற்மறக்

பசயற் மகக்ரகாள்

கட்டுப்படு ் வும்

உ வ

இருக்கின்றது.

ஸ்சபஸ்எக்ஸின் எஸ்என்5 ஸ்டோர்ஷிப் முன்மோதிரி


இது ஸ்ரபஸ்எக்ஸின் பசவ் வாய் க் கிேக பயண தி
் ற் கான ஆளில் லா விண்கல ்தின்
ஒரு முன்மாதிேியாகும் .



இது ஸ்டாே்ஷிப் என்ற விண்கல தி
் ன் ஒரு பகுதி ஆ\கும் .
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இந்
முன்மாதிேி விண்கலமானது
சமீப தி
் ல் நிமறவு பசய் து.

னது

மு லாவது

பயணச்



இது பூமியின் சுற் றுவட்டப் பாம , நிலவு மற் றும் பசவ் வாய் ஆகியவற் றிற்குச் பசல் லும்
விண்பவளி வீேே்கள் மற்றும் சேக்குகளுக்கான மீண்டும்
ரபாக்குவே து
் அமமப்பாக பசயல் படவுள் ளது.



ரசா மனமய

பயன்படு ் க் கூடிய

ஸ்ரபஸ்எக்ஸ் ஆனது ஸ்டாே்ஷிப்மப “உலகின் மிகவும் வலிமமயான ஏவு வாகனம் ”
என்று குறிப்பிடுகின்றது.

சமல் (உயர்) நிரல ரோக்சகட் என்ஜினின் ச ோதரன ஓட்டம்


இந்தியாமவச் ரசே்ந்
விண்பவளி ஸ்டாே்ட் அப் நிறுவனமான ஸ்மகரூட்
ஏரோஸ்ரபஸ் ஆனது “ோமன்” என்ற ரமல் நிமல ோக்பகட் என்ஜிமன பவற் றிகேமாக
ரசாதி ்துப் பாே் து
் ள் ளது.



இது ரநாபல் பேிமச பவன்றவோன சே் சி.வி. ோமன் என்பவேின் நிமனவாகப்
பபயேிடப்பட்ட, இந்தியாவின் மு லாவது 100% முப்பேிமாண முமறயில் அச்சிடப்பட்ட
முன்ரனாக்கிச் பசல் லும் நிமலயிலான இருநிமல பகாண்ட திேவ ோக்பகட் என்ஜின்
பசலு தி
் யாகும் (3D printed bi-propellant liquid rocket engine injector).



இந்தியாவில்

ரமம் படு ் ப்பட்ட

இந்தியாவின் மு லாவது


ோமன் என்பது குமறந்

ோக்பகட்

என்ஜிமன

ரசா மன

பசய் யும்

னியாே் விண்பவளி நிறுவனம் இதுவாகும் .

எண்ணிக்மகயிலான இயங் கும் பாகங் கமளக் பகாண்ட ஒரு

இலகுேக முப்பேிமாண அச்சிடப்பட்ட ோக்பகட் என்ஜினாகும் .


இது 250 மு ல் 700 கிரலா கிோம் எமடயுள் ள பசயற் மகக் ரகாமளக் குமறந்

( ாழ் )

சுற் று வட்டப் பாம யில் நிமல நிறு து
் ம் திறன் பகாண்டது.

சூரியக் கரும் புை் ைிக் கூட்டம் - AR2770


AR2770 என்ற மிகப்பபேிய சூேியக் கரும் புள் ளிக் கூட்டமானது சமீப தி
் ல் நாசாவின்
ரசாலாே் மடனமிக்ஸ் வானியல் ஆய் வக ்திலிருந்து (NASA’s Solar Dynamics Observatory)
சூேியனின் ரமற் பேப்பின் மீது எடுக்கப்பட்ட படங் களின் மூலம் காணப் பட்டது.



சூேியக் கரும் புள் ளி என்பது சூேியனின் ஒரு பகுதியாகும் . இது அ ன் ரமற் பேப்பில்
கருமம நிற ்ர ாடும் மற் றும் ன்மனச் சுற் றியுள் ள ஏமனய பகுதிகமள விட சற் ரற
குளிே்ந் படியும் இருக்கிறது.
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ரமலும் , இந் ப் பகுதியில் , சூேியனின் காந் ப் புலமானது பூமியின் காந் ப்புல ்ம
விட சுமாே் 2,500 மடங் கு அதிகம் .



50,000 கி.மீ விட்டம் பகாண்ட இந் ப் புள் ளிகளில் சில, சூேியனின் காந் ப்புல ்ம ப்
புலப்படு ்தும் குறிப்பான்கள் ஆகும் .

ஏசரோ-2 உந்துவிர


ஏவுகரண இரடமறி அரமப் பு

இஸ்ரேல் ஆனது னது ரமம் பட்ட ஏவுகமணப் பாதுகாப்பு அமமப்பாக உள் ள ஏரோ - 2
என்ற உந்துவிமச ஏவுகமண இமடமறி அமமப்மப (Arrow - 2 Ballistic Missile Interceptor)
பவற் றிகேமாகச் ரசாதி ்துள் ளது.



அபமேிக்காவின் ஆ ேவுடன் கட்டப்பட்ட இது பல் ரவறு சேமாேியான ஏவுகமண ்
ாக்கு ல் கமள
எதிே்பகாள் ளும்
வமகயில்
உருவாக்கப்பட்ட,
உயே்மட்ட
ஒருங் கிமணந்



இஸ்ரேலிய ரகடயமாகச் பசயல் படுகிறது.

ஏரோ 2 ஆனது குறுகிய மற் றும் இமடப்பட்ட ஏவுகமணகமளயும் நீ ண்ட எல் மலமயக்
கடக்கக் கூடிய ஏவுகமணகமளயும் இமடமறிக்கும் வண்ணம் வடிவமமக்கப்
பட்டுள் ளது.

TESS இன் முதன்ரமப் பணி


TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) எனும் புறக்ரகாள் களின் விவேம் ரசகேிக்கும்
பசயற் மகக் ரகாளானது
விண்மீன்கள்

நிமறந்

னது இேண்டு ஆண்டுக் கணக்பகடுப்பின் ரபாது 75%
வான ்ம ப்

புமகப்படப்

பதிவு

பசய் யும்

மு ன்மமப்

பணிமய முடி து
் 66 புதிய புறக்ரகாள் கமளயும் கண்டறிந்துள் ளது.


நட்ச ்திேங் கமளச் சுற் றி வரும் கிேகங் களால் ஏற் படும் பிேகாச குமறபாட்மடக்
பகாண்டு நட்ச தி
் ேங் கமளக் கண்காணிக்க TESS ஆனது ட்ோன்சிட் (Transit) என்ற ஒரு
முமறமயப் பயன்படு து
் கிறது.



TESS எனும் புறக்ரகாள் கண்டறியும் விண்பவளி ப ாமலரநாக்கியானது 2018 ஆம்
ஆண்டின் ஏப்ேல் மா
தி
் ல் பூமியின் சுற் றுப்பாம யில் பசலு ் ப்பட்டது.

ஹீலியத்தினோல் சமம் படுத்தப் பட்ட நட் த்திரம்


இந்திய ஆோய் ச்சியாளே் “ஒரமகா பசன்சூேி” என்ற ஒரு உருண்மடயான ப ாகுப்பு
பகாண்ட
வளமான
உரலாக
மாதிேிகளிமடரய
ஹீலிய ்தினால்
(He)
ரமம் படு ் ப்பட்ட ஒரு பிேகாசமான நட்ச ்திே ்ம க் கண்டறிந்துள் ளாே்.



ஒரமகா
பசன்சூேியில்
ஹீலியம்
மிகுதியாக
உள் ளம க்
கண்டுபிடிக்க
ஏற் படு ் ப்பட்ட மு லாவது நிறமாமலயியல் கண்டுபிடிப்பு இதுவாகும் .



இந்

ஆய் வானது He ரமம் படு ் ப்பட்ட எண்ணிக்மகயின் உருவாக்க தி
் ற்கான ஒரு

முக்கிய ஆ ாேமாகக் கரு ப்படுகின்றது.
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UVGI அடிப் பரடயிலோன அரற சநோய் க் கிருமி நீ க்க ்


ஐஐடி – ரோப்பே் ஆனது குறிப்பிட ் க்க புறஊ ாக் கிருமி நாசினி கதிே்வீச்சு
அடிப்பமடயிலான “UNSAFE” என்ற சிறப்பு வாய் ந்
சா ன ்ம



ோதனம்

இந்

ஒரு அமற ரநாய் க் கிருமி நீ க்க

உருவாக்கியுள் ளது.

சா ன ்தின் மடிக்கக் கூடிய இறக்மககளானது ப ாடே்ந்து பயன்படு ் ப்படும்

ரமற் பேப்பின் மீது 360 டிகிேி ரகாண தி
் ல் ரநாய் ் ப ாற் று நீ க்க ்ம


அளிக்கின்றது.

ப ாமலதூே தி
் லிருந்து கட்டுப்படு ் ப்படும் இந் ச் சா னமானது பசயல் பாட்டாளே்
பாதுகாப்பான தூே ்தில் இருந்து இ மனச் பசயல் படு ் வழிவமக பசய் கின்றது.

ஆைில் லோக் குட்டி விமோன எதிர்ப்பு அரமப் பு


இந்தியப் பாதுகாப்பு ஆோய் ச்சி மற் றும் ரமலாண்மம அமமப்பின் ஆளில் லாக் குட்டி
விமான எதிே்ப்பு அமமப்பானது ஆகஸ்ட் – 15 அன்று பிே மேின் பாதுகாப்பிற்காகப்
பணியில் ஈடுபடு ் ப் பட்டது.



இந்

ஆளில் லாக் குட்டி விமான எதிே்ப்பு அமமப்பானது 3 கிரலா மீட்டே் வமே

ஆளில் லா நுண் விமானங் கமளக் கண்டறியும் திறன் பகாண்ட ாகும் .


இது 1லிருந்து 1.25 கிரலா மீட்டே் வமே உள் ள இலக்மக வீழ் ்துவ ற்கு ரலசமேப்
பயன்படு து
் கின்றது.



இது ஆளில் லா விமான அச்சுறு ் ல் கமளக் கண்டறியும் திறன் பகாண்டது.



ஆளில் லாக்
குட்டி
விமானங் கள்
பவடி
விப ்துகமள
ஏற் படு து
் வ ற்காக
தீவிேவாதிகளால் ப ாமலதூே ்திலிருந்து கட்டுப்படு ் ப்படும் ஒரு வமக குட்டி
விமானங் களாகும் .



இந்தியப் பாதுகாப்பு ஆோய் ச்சி மற் றும் ரமலாண்மம அமமப்பு ரமம் படு தி
் ய
ஆளில் லாக் குட்டி விமான எதிே்ப்பு அமமப்பானது மு ன்முமறயாக பிரேசில் அதிபே்
பஜயிே் ரபால் ஸ்னரோ இந்தியா வந்

ரபாது அவருக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்ப ற்காகப்

பயன்படு ் ப் பட்டது.
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சகோவிட் – 19 சதோற் ரறக் கண்டறிவதற் கோன “SALIVA DIRECT” ச ோதரன


அபமேிக்காவில் உணவு மற் றும் மருந்து நிே்வாக அமமப்பானது ரகாவிட் – 19 ரநாய் ்
ப ாற் றிற்கான ரநாய் க் கண்டறி ல் ரசா மனயான உமிழ் நீமே அடிப்பமடயாகக்
பகாண்ட ஒரு அவசே காலச் ரசா மனக்கு ஒப்பு ல் அளி து
் உள் ளது.



இது முடிவுகமள விமேவாக அளிக்கின்றது.



இந் ச் ரசா மன முமறயானது “SALIVA DIRECT” என்று பபயேிடப் பட்டுள் ளது.



“SALIVA DIRECT” ரசா மன முமறயானது “நாசி ப ாண்மடயில் உள் ள
எடு ் ல் ”
எனப்படும்
ஒரு
வழக்கமான
முமறயுடன்
எளிமமயான ாகவும் விமல குமறந்
ாகவும் உள் ளது.

உமிழ் நீமே

ஒப்பிடும் ரபாது

சீரஸ்: ஒரு சபருங் கடல் உலகம்


வியாழனுக்கும் பசவ் வாய் க் கிேக தி
் ற் கும் இமடயிலான சிறுரகாள் பட்மடயில் உள் ள
ஒரு மிகப்பபேிய சிறுரகாளான சீேஸ் என்பது னது உமறந் பனிப் பேப்பின் கீழ்
பபேியளவில் உப்பு நீ ேின் ர க்க ்ம க் பகாண்டுள் ள ால் அம ப் ‘பபருங் கடல்
உலகம் ’ என்று விை் ைானிகள் அறிவி ்துள் ளனே்.



பூமிக்கு அப்பால் உள் ள பிற சூேிய மண்டலப் பபாருட்களுள் னது ரமற் பேப்பின் கீழ்
பபருங் கடல் கமளக் பகாண்டு இருப்ப ாக ர ான்றுபமவ பின்வருமாறு
o

சனியின் சந்திேன் என்பசலடஸ் (Enceladus),

o

வியாழனின் சந்திேன் யூரோபா (Europa),

o

புளூட்ரடா எனும் குறுங் ரகாள் (Pluto) மற் றும்

o

பநப்டியூனின் சந்திேன் ட்மேடன் (Triton) ஆகியமவயாகும் .

SPT0418-47 அண்டம்


ரமக்ஸ் பிளாங் க் வானியற் பியல் நிறுவன ்திலுள் ள வானியலாளே்கள் “SPT0418-47”
எனப்படும் ஒரு குழந்ம



அண்ட ்ம க் கண்டுபிடி ்துள் ளனே்.

இது 12 பில் லியன் ஒளி ஆண்டுகள் ப ாமலவில் , பால் வழி அண்ட ்ம ப் ரபால
ர ாற் றமளிக்கிறது.
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இது பால் வழி ரபான்ற சுழல் மககமளக் பகாண்டிருக்க வில் மல, ஆனால் ஒரு சுழலும்
வட்டு மற் றும் பால் வீதிமய ஒ ் ஒரு வீக்கம் (bulge) ஆகியவற் மறக் பகாண்டுள் ளது.



அந்

வானியலாளே்கள் குழுவானது அட்டகாமா பபேிய மில் லிமீட்டே் / துமண மில் லி

மீட்டே் வேிமச (அல் மா) என்ற ப ாமலரநாக்கி உடன் ஒளிமய ஈே்ப்பு விமச
வமளக்கும் என்ற ரகாட்பாட்மட (gravitational lensing concept) பயன்படு ்தியது.

ந் திரனின் சமற் பரப் பில் ச ங் கற் கரை உருவோக்கும் ச யல் முரற


பபங் களூருவின்

இந்திய

அறிவியல்

கல் வி

நிறுவன ்ம ச்

ரசே்ந்

ஆோய் ச்சியாளே்கள் குழு மற் றும் இஸ்ரோ ஆகியன இமணந்து சந்திேனின்
ரமற் பேப்பில் “விண்பவளிச் பசங் கற்கள் ” எனப் பபயேிடப்பட்ட பசங் கல் ரபான்ற
கட்டமமப்புகமள
உருவாக்கியுள் ளன.


உருவாக்குவ ற்கான

ஒரு

நிமலயான

இந் ச் பசயற் முமறயானது விண்பவளிச் பசங் கல்

பசயல் முமறமய

யாேிக்க சந்திேனின் மண் ,

பாக்டீேியா மற் றும் பகா ் வமே (குவாே் பீன்ஸ்) ஆகியவற் மறப் பயன்படு ்தியது.


இந் ச்
பசயல் முமறயானது
சந்திேனின்
ரமற் பேப்பில்
கட்டுமான தி
் ற்கான
மூலப்பபாருட்களாக மனி ச் சிறுநீ ேில் இருந்து யூேியாமவப் பயன்படு து
் கிறது.
ரமலும் இது சந்திேனின் மண்மணப் பயன்படு து
் வ ன் மூலம் அ ற்கான ஒட்டு
பமா ் ச் பசலவினங் கமளயும் குமறக்கிறது.
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ோரோபோய் பை் ைம்


நிலப்பேப்பு படவமேவு நிழற் படக் கருவி - 2 (படே்பேய் ன் ரமப்பிங் ரகமோ - 2) என்ப ன்
மூலம் சந்திேயான் - 2 ஆனது சந்திேனின் பள் ளங் கமள படம் பிடி ்துள் ள ாக இஸ்ரோ
அறிவி து
் ள் ளது, ரமலும் அந் ப் பள் ளங் களில் ஒன்மற ‘சாோபாய் பள் ளம் ’ என்றும்
பபயேிட்டுள் ளது.



டாக்டே் விக்ேம் அம் பாலால் சாோபாய் அவே்கள் இந்திய விண்பவளி ் திட்ட ்தின்
ந்ம யாகக் கரு ப் படுகிறாே்.



விக்ேம் அம் பாலால் சாோபாயின் 100வது பிறந்

தின ஆண்டானது 2020 ஆம் ஆண்டு

ஆகஸ்ட் 12 ஆம் ர தி அன்று அனுசேிக்கப் பட்டது.

சபட்டல் ஜியூஸ் மற் றும்


ப் பிை் சதோரலசநோக்கி

2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ப ற் கு அமேக்ரகாள தி
் ல் உள் ள ஒரு நட்ச ்திேமான
பபட்டல் ஜியூஸ் ஒளி மங் கி வருவம புவியில் உள் ள பல் தவறு கதாடலதநாக்கிகள்
கண்டறிந் து உள் ளன.



இந்தத் திடீர் ஒளி மங் கு ல் நிகழ் வானது ஆராய் ச்சியாளர்கடள வியப்படடயச்
கசய் துள் ளது. இவர்கள்

இந்தத் திடீர் மாற் றத்ம க் கண்டறிவதற்காக பல் தவறு

தகாட்பாடுகடள தமம் படுத்தும் முயற்சியில் இறங் கினர்.


2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்த நட்சத்திரமானது வழக்கமாக நிமலயில்
பிரகாசிக்கத் கதாடங் கியுள் ளது.



தற் கபாழுது, ஹப்பிள் ஆய் வுகள் அந்

நட்சத்திரத்தின் ஒரு பகுதிடய தூசி தமகங் கள்

சுற் றியுள் ளதாகக் கூறுகின்றது,


கபட்டல் ஜியூஸ்
என்பது
நட்சத்திரமாகும் .

725

ஒளி

ஆண்டுகளுக்கு

அப்பால்

இருக்கும்

ஒரு

சதற் கு அட்லோண்டிக்கில் பை் ைம் (சீர்சகடு)


நாசாமவச் ரசே்ந்

ஆோய் ச்சியாளே்கள் பூமியின் காந்

(ஈே்ப்பு) புல ்தில் சிறிய

மற் றும் மாறிக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு பள் ள ்ம க் கண்டறிந்துள் ளனே்.


இந் ப் பள் ளமானது ப ன் அபமேிக்கா மற் றும்

ப ற் கு அட்லாண்டிக் கடலில்

அமமந்துள் ளது.


இது வழக்க ்திற்கு மாறான ஒரு வலுவற் ற பகுதியாகும் . இது ப ன் அட்லாண்டிக்
சீே்ரகடு எனப்படுகின்றது.



இது மின்ரனற் றம் பபற் ற துகள் கமள வழக்க ்திற்கு மாறாக பூமியின் ரமற் பேப்பிற் கு
அருகில் பகாண்டு வரும் .
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இது உள் ளகக் கணினிகளுக்குப் பயன்படும் . ரமலும் இது பசயற் மகக் ரகாளிலிருந்துப்
பபறப்பட்ட ேவு ரசகேிப்புடன் இமடயீடு ரமற்பகாள் ளும் திறன் பகாண்டது.

பூமிக்கு சநருக்கமோக சநருங் கி வரும் குறுங் சகோை்


3 மு ல் 6 மீட்டே் நீ ளமுமடய ஒரு குறுங் ரகாளானது பூமிக்கு அருகில் உள் ள மற் ற
குறுங் ரகாள் கமள விட பூமிக்கு மிக அருகில் அம
் ாக்கா வண்ணம் பநருங் கி
வந்து சா மன ஒன்மறப் பமட து
் உள் ளது.



கிமட ்துள் ள அறிக்மககளின் படி, இது ப ன் இந்தியக் கடல் பகுதியின் ரமரல 1830
மமல் கள் (2950 கிரலா மீட்டே்) தூே ்ம க் கடந்துள் ளது.



இது “2020 QG” என்று அமழக்கப்படுகின்றது. இது பூமிமய ்

ாக்காமல் பநருங் கி வந்

ஒரு குறுங் ரகாளாக சா மனப் பு ் க தி
் ல் இடம் பிடி ்துள் ளது.

தனியோர்

துரறயினோல்

உற் பத்தி

ச ய் யப் பட்ட

முதலோவது

விண்சவைிக்

கலன்கை்


“பபாருளா ாே பவடி பபாருட்கள் நிறுவனம் ” (Economic Explosives Ltd) என்ற

னியாே்

துமற நிறுவன ்தினால் முழுமமயாக உற் ப தி
்
பசய் யப்பட்ட மு லாவது பினாகா
வமக ோக்பகட்டுகள் பபாக்ோனில் பவற் றிகேமாக ரசாதி ்துப் பாே்க்கப்பட்டன.


இந்

ோக்பகட்டுகள் டிஆே்டிஓ மற் றும்

னியாே் துமற ஆகியவற் றிற் கிமடரயயான

ஒரு ப ாழில் நுட்பப் பேிமாற்ற ஒப்பந்
பட்டுள் ளது.


்தின் அடிப்பமடயில் உற் ப தி
்
பசய் யப்

பினாகா என்பது உள் நாட்டிரலரய ரமம் படு ் ப்பட்ட பலவமக பீப்பாய் அளவுள் ள
ோக்பகட்

ஏவு

அமமப்பாகும்

(multi

barrel

rocket

launcher

system).

இது

இந்திய

இோணுவ ்திடம் ஏற்பகனரவ பணிச் ரசமவயில் உள் ளது.

ஈரோனின் புதிய ஏவுகரணகை்


ஈோன் நாடானது பின்வரும் உள் நாட்டிரலரய ரமம் படு ் ப்பட்ட நில தி
் லிருந்து
நில ்தில் உள் ள இலக்மக ்
பசன்று

ாக்கும் பாலிஸ்டிக் வமக (கண்டம் விட்டு கண்டம்

ாக்கும் ) ஏவுகமணகமள அறிமுகப் படு தி
் யுள் ளது.

o

தியாகி குவாசிம் சுமலமானி – 1400 கிரலா மீட்டே் வேம் பு

o

தியாகி அபு மஹதி எனப்படும் புதிய கப்பல் வமக ஏவுகமண – 1000 கிரலா மீட்டே்
வேம் பு
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நில ்திலிருந்து நில ்தில் உள் ள இலக்மக ்
ாக்கி அழிக் கும் வமகயிலான
ஏவுகமணயானது ஈோனின் மிகவும் வலிமம பபற் ற இோணுவ ்
ளபதியான
குவாசிம் சுமலமானி என்பவேின் நிமனவாகப் பபயேிடப்பட்டுள் ளது.



புதிய கப்பல் வமக ஏவுகமணயானது ஈோக்கின் ரபாே்ப் பமட ்
ளபதியான
முஜாஹிதீன் அபு மஹதி-அல் முகந்தீஸ் என்பவேின் நிமனவால் பபயேிடப் பட்டு
உள் ளது.



இவே்கள் இருவரும் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவேி மா

்தில் ஈோக்கில் உள் ள பாக் ா ்

சே்வர ச விமான நிமலய ்தில் அபமேிக்காவினால் நிகழ் ் ப்பட்ட ஒரு ஆளில் லா
விமான ்

ாக்கு லில் பகால் லப் பட்டுள் ளனே்.

95 புதிய குைிர் சி
் யோன பழுப் பு நிற குை் ைக் சகோை் கை்


நாசாவினால் நிதியளிக்கப்பட்ட

குடிமக்கள் ஆோய் ச்சி ் திட்டமான “ரபக்யாே்டு

ரவே்ல் ட்ஸ் : ரகாள் 9” என்பதின் மூலம் ஒரு ஆோய் ச்சிக் குழுவானது நமது சூேியனுக்கு
அருகில் புதிய குளிே்ச்சியான 95 பழுப்பு நிறக் குள் ளக் ரகாள் கமளக் கண்டறிந்துள் ளது.


இந் குளிே்ந் ரகாள் களானது சூேியக் குடும் ப தி
் ற் கு அப்பால் உள் ள ரகாள் களின்
உருவாக்கம் மற்றும் அ ன் வளிமண்டலம் ஆகியவற் றிற்கான புதிய கவல் கமள
அறிந்து பகாள் வ ற்கான வாய் ப்புகமள அளிக்கின்றது.



பழுப்பு நிற குள் ளக் ரகாள் கள் வழக்க தி
் ற் கு மாறான வானுலகப் பபாருட்களாகும் .
இமவ ரகாள் கமள விட மிகப் பபேிய ாகும் . ஆனால் அமவ நட்ச ்திேங் களாகும்
அளவிற் கு மிகப்பபேிய ாக இல் மல.

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
யமுரன நீ ரில் அம் சமோனியோ


யமுமன ஆற் றில் அதிக அளவு அம் ரமானியா (3 பிபிஎம் ) சமீப ்தில் கண்டறியப்
பட்டது.



இந்திய ்

ே நிே்ணயப் பணியக தி
் ன் படி, குடிநீ ேில் அம் ரமானியாவின் ஏற் றுக்

பகாள் ளக் கூடிய அதிகபட்ச வேம் பு 0.5 பிபிஎம் (ppm/parts per million) ஆகும் .


அம் ரமானியா ஒரு நிறமற் ற வாயு ஆகும் . இது உேங் கள் , பநகிழி, பசயற் மக இமழகள் ,
சாயங் கள்
மற்றும்
பிற
பபாருட்களின்
உற் ப ்தியில்
ஒரு
ப ாழில் துமற
இேசாயனமாக பயன்படு ் ப் படுகிறது.

உறுதிபடுத்தப் பட்ட போதுகோப் பு | புலிகைின் தரநிரலகை் [CA | TS]


இது 2013 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பு உ ்தியாகும் ([CA | TS] Conservation Assured | Tiger Standards).



இந்

முயற்சிக்கு மு லில் ர ே்ந்ப டுக்கப் பட்டது புலிகள் இனமாகும் .



இது ஜாகுவாே், சிங் கம் மற்றும் நன்னீே ் டால் பின்கள் உள் ளிட்ட பிற இனங் களுக்கும்
பயன்படு ் ப் படுகிறது.



புலிகள்

ன் இயற் மக வாழ் விட தி
் ல் காணப்படும் நாடுகளில் இம ச் பசயல் படு ்

உலகளாவிய இயற் மக நிதியமானது உ வுகிறது.
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இந்தியாவின் ர சியப் புலிகள் பாதுகாப்பு ஆமணயமானது நாட்டின் 50 புலிகள்
பாதுகாப்புச் சேணாலயங் களிலும் இம ஏற் றுக் பகாள் வ ாக அறிவி து
் ள் ளது.



இந்

அறிவிப்பானது TX2 என அமழக்கப்படும் இலக்கான, காடுகளில் புலிகளின்

எண்ணிக்மகமய இேட்டிப்பாக்க 2010 ஆம் ஆண்டில் நிே்ணயிக்கப்பட்ட உலகளாவிய
இலக்கிற்கு இந்தியாவின் பங் களிப்மப ரமலும் பலப்படு து
் கிறது.


இந்

50 புலிகள் பாதுகாப்புச் சேணாலயங் கள் நாட்டின் 18 மாநிலங் களில் பேவி

உள் ளது. இது உலகின் புலிகளின் எண்ணிக்மகயில் 70%க்கும் அதிகமாக உள் ளது.


இ ன் மூலம் ர சிய அளவில் “CA | TS” அமமப்மப ஏற் றுக் பகாண்ட இயற் மகயான
வாழ் விடங் களில் புலிகள் காணப்படும் 13 நாடுகளில் இந்தியா மு லிடம் வகிக்கிறது.



புலிகள் அறிக்மக 2018 என்ற அறிக்மகயின் படி, 2006 மு ல் 2018 வமே இந்தியாவில்
புலிகளின் எண்ணிக்மகயானது ஆண்டுக்கு 6% அதிகேிக்கும் விகி

்தில் காணப்

பட்டுள் ளது.

வோன்வழி வழியோக விரத விரதத்தல்


ஹேியானா மாநில வன ் துமறயானது அம் மாநிலபமங் கிலும் வான்வழியாக விம
விம



இந்

் மல ரசா மன முயற்சியாக ் ப ாடங் கியுள் ளது.
நுட்பமானது பசல் ல முடியா

மமலப் பகுதிகளில் விம


இந்

விம

அல் லது பசல் வ ற் குக் கடினமாக உள் ள ஆேவல் லி
் மல ரமற் பகாள் ள அனுமதிக்கின்றது.

நுட்பமானது மற் ற குடிமமப் பகுதிகளுடன் ப ாடே்பில் இல் லா

அல் லது

இமணக்கப்படா ப் பகுதிகளுக்குப் பயனுள் ள ாக இருக்கும் .

ச ந் நோய் (Dhole)


அருகிவரும்

பசந்நாமயப்

பாதுகாப்பது

குறி ்

ஒரு

ஆய் வுக்

கட்டுமேயானது

“பாலூட்டி ஆோய் ச்சி இ ழில் ” பவளியிடப்பட்டுள் ளது.


பசந்நாய் ஆனது ஆசிய வன நாய் , இந்திய வன நாய் , ச ் மிடும் நாய் , சிவப்பு நாய்
மற் றும் மமல ஓநாய் என்றும் அமழக்கப் படுகின்றது.



புலிமய ்

விே

பன்னாட்டு

இயற் மகப்

பாதுகாப்பு

மன்ற தி
் ன்

“அருகிவரும் ”

இனங் களின் பட்டியலில் இடம் பிடி ்து இருக்கும் இந்தியாவில் உள் ள ஒரே மிகப்பபேிய
ஊனுண்ணி பசந்நாய் ஆகும் .


உலகில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான பசந்நாய் கமள இந்தியா பகாண்டுள் ளது.



இந்தியாவில் அருகிவரும் பசந்நாமயப் பாதுகாப்பதில் கே்நாடகா, மகாோஷ்டிோ
மற் றும் ம ்தியப் பிேர சம் ஆகிய மாநிலங் கள் முன்னிமலயில் உள் ளன.
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இந்திய ் சிறுத்ரத


னது புலிகள் கணக்பகடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய வனவிலங் கு நிறுவனமானது
(WII - Wildlife Institute of India) இந் மா இறுதியில் “காணப்பட்ட சிறு ்ம கள் ” என்பது
குறி ்



ஒரு பிே தி
் ரயக அறிக்மகமய பவளியிட உள் ளது.

இந்தியச் சிறு ம
்
கள் குறி ்
கமடசி முமறசாே் கணக்பகடுப்பானது 2014 ஆம்
ஆண்டில் நட ் ப்பட்டது. இது இந்தியாவில் சிறு ்ம களின் எண்ணிக்மகயானது
12,000 மற் றும் 14,000 ஆகியவற்றுக்கு இமடயில் இருக்கும் என்று கணி ்துள் ளது.



ரமலும் இது 8000 சிறு ்ம கள் புலிகளின் வாழிட ்திற் குள் காணப்படுவ ாகவும்
கணி து
் ள் ளது.



சிறு ்ம களின் நிமல
o

புலிகளுடன் ரசே் து
் வனவிலங் குப் பாதுகாப்புச் சட்டம் , 1972ன் பட்டியல் I-ன் கீழ்
வமகப்படு ் ப் பட்டுள் ளது.

o

CITES-ன் (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
பட்டியல் I-ல் வமகப்படு ் ப் பட்டுள் ளது.

o

IUCN-ன் (International Union for Conservation of Nature) சிவப்புப் பட்டியலில்
“பாதிக்கப்படக் கூடிய இனமாக” பட்டியலிடப் பட்டுள் ளது.

சூழலியல் -ஓட்டம் (E-Flow)


உ ் ேப் பிேர ச மாநில அேசானது குமறந் து
பகுதிகளுக்காக குமறந்
சுற் றுச்சூழல் ஓட்ட ம
்

6 நதிகளில் மாசுபட்டுள் ள
(நிமல) நிே்ணயிக்க முடிவு

பசய் துள் ள ாக ம தி
் ய அேசிடம் கூறியுள் ளது.


சூழலியல் -ஓட்டம் என்பது சா கமான சுற்றுச்சூழல் நிமலயில் ஒரு நதியின் சூழமல
ரமம் படு து
் வ ற்காக ் ர மவப்படும் ஒரு குமறந் பட்ச ஓட்மாகும் .



உ ் ேப்பிேர ச மாநில அேசானது சேயு, ஹிண்ரடான், ோம் கங் கா, பபட்வா, காக்ோ
மற் றும்

ேப்தி

முமறப்படு ்


ஆகிய

நதிகளின்

மாசுபட்டுள் ள

பகுதிகளுக்காக

E-Flow-ஐ

் திட்டமிட்டுள் ளது.

இதுவமே, ம ்திய அேசினால் E-Flow நிே்ணயிக்கப்பட்ட நாட்டில் உள் ள ஒரே நதி
கங் மக ஆகும் .



2018 ஆம் ஆண்டில் ம ்திய ஜல் சக்தி ் துமற அமமச்சகமானது கங் மகக்கான E-Flow
முமறக்காக ரவண்டி ஒரு அறிவிக்மகயிமன பவளியிட்டுள் ளது.
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இந்தியோவின் முதலோவது பனி ் சிறுத்ரத போதுகோப் பு ரமயம்


உ ் ேகண்ட் மாநில அேசானது இந்தியாவின் மு லாவது பனிச் சிறு ்ம
மமய ்ம

பாதுகாப்பு

் திறக்க முடிவு பசய் துள் ளது.



இது ஐக்கிய நாடுகள் வளே்ச்சி ் திட்ட ்துடன் இமணந்து உ ் ேகண்ட் வன ்
துமறயினால் கட்டப்பட உள் ளது.



இது

உயேிய

இமயமமல

சூழலமமப்பின்

வாழ் வா ாேங் கமளப்

பாதுகா ் ல் ,

பாதுகாப்பு, நீ டி ் ப் பயன்பாடு, மீட்படடுப்பு என்ற 6 ஆண்டு கால ் திட்ட தி
் ன் ஒரு
பகுதியாகும் .


பனிச் சிறு ்ம யானது பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள் ளது.
o

பபேிய பூமனகமள ரவட்மடயாடு ல் மற் றும் அவற் மறக் கட ் வ ற்கு எதிோக
உயேியப் பாதுகாப்பு அளிக்கக் கூடிய இந்திய வன விலங் குப் பாதுகாப்புச்
சட்ட ்தின் பட்டியல் – I

o

பன்னாட்டு

இயற் மகப்

பாதுகாப்பு

மன்ற தி
் ன்

சிவப்புப்

பட்டியலில்

“பாதிக்கப்படக் கூடிய இனம் ”

புதிய குை் ை சவட்டுக்கிைி இனங் கை்


116 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மு லாவது புதிய குள் ள பவட்டுக் கிளி இனங் கள்
(கிளாரடாரனாட்டஸ்

சசூேி)

குரோஷிய

ஆோய் ச்சியாளே்களால்
இலங் மகயின்
கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளன.


மற் றும்
சிங் கோஜா

பஜே்மமனச்
மமழக்

ரசே்ந்
காடுகளில்

ரசவல் சுட்டு நிற ் துண்டு வடிவிலான இந் பவட்டுக் கிளிக்களுக்கு ரகேள வன
ஆோய் ச்சி மமய ்ம ச் ரசே்ந்
ஒரு இளம் உயிேியல் மற் றும் பவட்டுக் கிளி
வல் லுநோன

னீஷ் பாஸ்கே் என்பவேின் நிமனவாக கிளாரடாரனாட்டஸ் மாஸ்கேி

என்று பபயேிடப்பட்டுள் ளது.
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ஆர்க்டிக் பகுதியில் துருவக் கரடிகைின் எதிர்கோலம்


ர ாேந்ர ா ஸ்கே்பாரோக் பல் கமலக்கழக தி
் ன் புதிய ஆய் வானது “உலக துருவக்
கேடி நிமலரபறு அமட லுக்கு விமேவான காலநிமல அளவு உலகியல் வேம் மப
நிே்ணயிக்கின்றது”

என்ற

மலப்பில்

இயற்மகக்க்கான

காலநிமல

என்ற

ப ்திேிக்மகயில் பவளியிடப் பட்டுள் ளது.


இந் ஆய் வின்படி, காலநிமல மாற் றமானது துருவக் கேடிகமள முற் றிலுமாக அழிந்து
ரபாகும் நிமலக்கு ் ள் ளி விடும் என்றும் , ஆே்க்டிக் பகுதியில் உள் ள துருவக் கேடிகள்
2100 ஆம் ஆண்டில் அழிந்து ரபாகும் என்றும் கூறப்பட்டுள் ளது.



இந்

ஆய் வானது துருவக் கேடிகளின் இனப்பபருக்கம் மற் றும் வாழும் திறன்

ஆகியவற் மறப் பாதிக்கும் ஆே்க்டிக் கடலின் இழப்பு குறி ்
காலக் பகடுமவ
அளிப்பதில் ன்னளவில் இர வமகமயச் ரசே்ந் மு லாவது ஆய் வாகும் .


துருவக் கேடிகள் அழிந்து வருவதில் கால நிமல மாற் றமானது முக்கியப் பங் கு
வகிப்பதுடன் பன்னாட்டு இயற் மகப் பாதுகாப்பு மன்ற தி
் னால் ஒரு அழியக்கூடிய
இனமாகப் இது பட்டியலிடப்பட்டுள் ளது.

உண்ணிகைோல் பரவும் SFTS தீநுண்மி


இது சீனாவில் மீண்டும் பவளிப்பட்டுள் ளது.



இந்

் தீநுண்மியானது மு ன்மு லில் 2009 ஆம் ஆண்டில் கண்டறியப்பட்டது. சீனா

2011 ஆம் ஆண்டில் இந்

தீநுண்மியின் ரநாய் க்கிருமிமய



இது புன்யா என்ற தீநுண்மி வமகமயச் ரசே்ந் து.



இது இே ்

நுண்

னிமமப் படு தி
் யது.

ட்டுகள் குமறபாடு ரநாய் க்குறியுடன் கடுமமயான காய் ச்சமல

(SFTS - Severe fever with thrombocytopenia syndrome) ஏற் படு து
் கிறது.


இந்

தீநுண்மியானது பூமனகள் , எலிகள் , முள் ளம் பன்றிகள் (hedgehogs), மேநாய் கள்

(weasels), பிேஷ்மடல் ரபாசம் ஸ் (brushtail possums) மற் றும்
பாலூட்டிகமளப் பாதிக்கும் என்று அறியப்படுகிறது.

யாக் (yak) உள் ளிட்ட

யமுரன நதியின் சிக்கலோன சநோய் க் கிருமிகை்


ஐஐடி-தில் லிமயச் ரசே்ந் ஆோய் ச்சியாளே்கள் குழுவானது பபாதுவாக இயற் மகயாக
தீங் கு விமளவிக்கும் சில ரநாய் க் கிருமிகமள யமுமனயில் கண்டறிந்துள் ளது.
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கண்டறியப்பட்டுள் ள பாக்டீேிய எதிே்ப்பு ஆனது நதிகளுக்கு ் தீங் கு விமளவிக்கக்
கூடிய ாக உள் ளது. ரமலும் இது விலங் குகளுக்கும் மனி ே்களுக்கும் தீங் கு
விமளவிக்கும் .



ரநாய் க் கிருமிகள் என்பது மவேஸ், பாக்டீேியா, புரோட்ரடாரசாவா ரபான்ற
ப ாற் றும் நுண்ணுயிேிகள் அல் லது கிருமிகமளக் குறிப்ப ற் காகப் பயன்படு ் ப்
படுகின்றது.

சினபங் மரல


இந்ர ாரனஷியாவின் சும ே
் ா தீவில் உள் ள எேிமமலயான சினபங் ஆனது சமீப தி
் ல்
பவடி ்துச் சி றியது.



கடந்

கால தி
் ல் அந்

எேிமமலயின் 2வது பவடிப்பு இதுவாகும் .



இது அந் நாட்டில் 120 பசயல் படும் எேிமமலகளில் ஒன்றாக விளங் குகின்றது. இது
பசுபிக் பநருப்பு வமளயப் பகுதியில் நிலநடுக்க ம
்
சந்திக்கக் கூடிய ாக உள் ளது.

பட்டோம் பூ சி
் கைின் 77 புதிய இனங் கை்


பம் பாய் இயற் மக வேலாற் றுச் சமூக ்தினால் ரமற் பகாள் ளப்பட்ட ஒரு ஆய் வானது
மும் மபயின் மார ேன் மமலப் பகுதியில் உள் ள சூழலியல் ேீதியிலான பாதுகாப்பு
வனப் பகுதியில் பட்டாம் பூச்சிகளின் 77 புதிய வமக இனங் கமளக் கண்டறிந்துள் ளது.



இ ன் மூலம் இந் வனப் பகுதியில் உள் ள பமா ் ப் பட்டாம் பூச்சி இனங் களின்
எண்ணிக்மகயானது 140 ஆக உள் ளது.



1894 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு, அ ாவது 125 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்
பகுதியில் ரமற் பகாள் ளப்பட்ட மு லாவது ஆய் வு இதுவாகும் .
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வனப்

BEEG விரதப் பந்துகை்



ஐஐடி-கான்பூே் கல் வி நிறுவனமானது BEEG (Bio compost Enriched Eco friendly Globule - உயிேி
உேம்
பசறிவூட்டப்பட்ட
சுற் றுச்சூழலுக்கு உகந்
சிறு
உருண்மட)
என்று
பபயேிடப்பட்ட உள் நாட்டு விம ப் பந்துகமள அறிமுகப் படு ்தியுள் ளது.



இது பகாோனா கால தி
் ல் பாதுகாப்புடன் விம விம
் மல ரமற் பகாள் ள மக்கள்
மற் றும்
விவசாயிகளுக்கு
உ வ
உள் ளது.
ரமலும்
இது
மக்களுக்கு
ரவமலவாய் ப்மபயும் வழங் குகின்றது.

அர்டிசியோ வரக தோவரத்தின் புதிய இனங் கை்


ஜவஹே்லால் ரநரு பவப்ப மண்டல ்
ாவேவியல் பூங் கா மற் றும் ஆோய் ச்சி
நிறுவன ்ம ச் ரசே்ந்
ஆோய் ச்சியாளே்
மிழ் நாட்டின் ஆமனமமலப் புலிகள்
காப்பக ்தில் உள் ள அக்காமமல வனப் பகுதியில் அே்டிசியா

ாவே தி
் ன் புதிய

இன ்ம க் கண்டறிந்துள் ளாே்.


இந் ப் புதிய இனமான அே்டிசியா ோமசாமி ஆனது 20 ஆம் நூற் றாண்மடச் ரசே்ந்
ாவேவியலாளோன எம் .எஸ். ோமசாமி என்பவேின் நிமனவாகப் பபயேிடப் பட்டு
உள் ளது.



இது பன்னாட்டு இயற் மகப் பாதுகாப்பு மன்ற ்தின் சிவப்புப் பட்டியலில் ரசே்க்கப்
பட்டுள் ளது.

TRAFFIC அரமப் பின் சிறுத்ரதகை் பற் றிய ஆய் வு


‘ஸ்பாட்டட்’ (SPOTTED) என்ற

மலப்பில் ‘சட்டவிரோ

வனவிலங் கு வே் ் கம் : நடந்து

பகாண்டிருக்கும்
ரவட்மடயாடு ல்
மற்றும்
இந்தியாவில்
சிறு ்ம களின்
சட்டவிரோ வே் ் கம் பற்றிய பாே்மவ’ என்ற ஒரு ஆய் வுக் கட்டுமேமய TRAFFIC
இந்தியா நிறுவனம் பவளியிட்டுள் ளது.


இந்தியாவில் 2015-2019 ஆண்டிற்கு இமடயில் பமா ் ம் 747 சிறு ்ம

இறப்புகளில் 596

சிறு ்ம கள் சட்டவிரோ
வனவிலங் கு வே் ் கம் மற் றும் ரவட்மடயாடு ல்
சம் பந் ப்பட்ட நடவடிக்மககளுடன் ப ாடே்புமடய ாக இருக்கிறது.


உ ் ேகண்ட்

மற் றும்

மகாோஷ்டிோ

ஆகிய

மாநிலங் களில்

இருந்து

அதிக

எண்ணிக்மகயிலான ரவட்மடயாடு ல் நடவடிக்மககள் பதிவாகியுள் ளன.


வனவிலங் கு வே் ் கக் கண்காணிப்பு வமலயமமப்பான TRAFFIC என்பது பல் லுயிே் ்
ன்மம

மற்றும்

நிமலயான

விலங் குகள் மற் றும்

வளே்ச்சி

ஆகிய

இேண்டின்

பின்னணியில்

வன

ாவேங் களின் வே் ் க ்தில் , உலகளவில் பசயல் படும் ஒரு

முன்னணி அேசு சாோ அமமப்பாகும் .
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இது இயற் மகக்கான உலகளாவிய நிதியம் மற்றும் இயற் மகப் பாதுகாப்புக்கான
சே்வர ச ஒன்றியம் ஆகியவற் றின் ஒரு மூரலாபாயக் கூட்டணியாக 1976 ஆம்
ஆண்டில் நிறுவப் பட்டது.

ஆர்க்டிக் பனிப் போரறப் பிைவு


81 சதுே கிரலா மீட்டே் அளவு பகாண்ட ஒரு மிகப்பபேிய பனிப் பாமறயானது ஆே்க்டிக்
பனி ் திட்டின் (மில் னி பனி ் திட்டு) வடக்குப் பகுதியிலிருந்துப் பிேிந்து வடக்கு
ரநாக்கி நகே ் ப ாடங் கியுள் ளது.



மில் னி பனிப் பாமற ் திட்டானது 2020 ஆம் ஆண்டின் ஜூமல மா
நாட்களில் மட்டும்



இறுதியில் 2

னது பனியில் ஏற ் ாழ 40% பேப்பிமன இழந்துள் ளது.

ஆே்க்டிக் பகுதியானது ஆே்க்டிக் பபருக்கம் எனப்படும் மின்னூட்டச் பசயல் முமறயின்
காேணமாக

மற் ற ரகாள் களுடன்

ஒப்பிடும்

ரபாது

இேண்டு மடங் கு வீ

தி
் ல்

பவப்பமாகிக் பகாண்டிருக்கின்றது.

சிங் கப் போதுகோப் புத் திட்டம் மற் றும் டோல் பின் (ஓங் கில் ) போதுகோப் புத் திட்டம்


2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று இந்தியப் பிே மே் புலிகள் பாதுகாப்பு ் திட்டம்
பவற் றியமடந்

ன் ப ாடே்ச்சியாக ம ்திய அேசானது நவீன ் ப ாழில் நுட்ப ்ம ப்

பயன்படு ்தி சிங் கப் பாதுகாப்பு ் திட்டம் மற் றும் டால் பின் பாதுகாப்பு ் திட்ட ்ம
ப ாடங் க இருப்ப ாக அறிவி ்துள் ளாே்.


இந்

் திட்டங் கள் இந்தியாவில் இந்

்

2 அருகி வரும் இனங் களின் உயிேிப் பன்முக ்

ன்மமயின் பாதுகாப்பிற்காக ம ்திய அேசினால் ப ாடங் கப்படவுள் ளன.


சிங் கப் பாதுகாப்பு ்
பகாண்ட ாகும் .

திட்டம்

ஆசியச்



இது நவீன ் ப ாழில் நுட்பங் கமளப் பயன்படு து
் வ ன் மூலம் அவற் றின் வாழிட
ரமம் பாட்டின் மீது கவனம் பசலு ்



சிங் கங் களின்

பாதுகாப்புடன்

ப ாடே்பு

உள் ளது.

கங் மக ஆற் று ஓங் கிலானது சுட்டிக் காட்டும் இனங் களில் ஒன்றாக விளங் குகின்றது.
இது அந் ச் சூழலமமப்பின் ஒட்டு பமா ் நிமல குறி ்
கவமல அளிக்கின்றது.
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கங் மக ஆற் று ஓங் கில் ஆனது ஐயுசிஎன் அமமப்பின் பசந் ேவுப் பட்டியலின் படி ஒரு
அருகி வரும் இனமாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள் ளது.



இது CITES-ல் பட்டியல் – 1ல் (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora) மவக்கப் பட்டுள் ளது.

பவைப் போரறகை் மற் றும் இந்தியப் பருவக் கோற் று


சமீப தி
் ல் இந்திய பவப்ப மண்டல வானிமலயியல் மமயமானது வட இந்தியப்
பபருங் கடலில் உள் ள பவளப் பாமறகள் இந்தியப் பருவக் காற்றின் ப ாடக்கம்
மற் றும் அந்
பருவக் காற் றின் திரும் பப் பபறல் ஆகியவற் றிற்கான தீே்வுகமளக்
பகாண்டுள் ள ாக அறிவி து
் ள் ளது.



பவளப் பாமறகள்

ரமற்பேப்பின் மீது வளே்ந்து வரும்

பட்மடகள்

பருவக்கால

வேலாற் று நிமலகள் , சுற் றுப்புற நீ ேின் பவப்பநிமல, மமழ மற் றும் முன்பு இருந்
பல் ரவறு பேிணாமங் கள் ஆகியவற் மற பவளிப்படு து
் ம் திறன் பகாண்ட ாக இந்
ஆய் வு கூறுகின்றது.


இது முந்ம ய காலநிமல குறி ்
கவமல ் தீே்மானிக்கப் பயன்படு ் ப்படும் மே
வமளய ்ம ப் ரபான்றப ாரு ஒரு ஆய் வாகும் .

பூமரோங் நிலநடுக்கம்


ற் பபாழுது

ஒரு

சே்வர ச

ஆோய் ச்சியாளே்கள்

குழுவானது

“பூமோங்

வமக

நிலநடுக்க ்ம ” அட்லாண்டிக் பபருங் கடலில் (ரோமாை் ரச விேிவுப் பகுதி) பதிவு
பசய் துள் ளது.


இது ப ாடக்க பவடிப்பில் இருந்து பேவிய ஒரு ஆேம் பகால முறிவாகும் . ஆனால் அதன்
பின் இது எதிே்புறத்தில் அதிதவகத்தில் திரும் பி நகர்ந்தது.



வழக்கமாக, நிலநடுக்கங் கள் ஒரு பிளவின் மீது திடீபேன பாடறகள் உமடந்து ரபாகும்
முறிவு நிகழ் வுகளின் தபாது ஏற் படுகின்றன. இதில் இந் ப் பிளவு என்பது இரண்டு
கதாகுதிகள் அல் லது கண்ட ் தட்டுகளுக்கான ஒரு எல் டலடயக் குறிக்கின்றது.
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சதன் ஆப் பிரிக்கோவிலிருந்து 3 சிறுத்ரதகை்


விலங் கு பேிமாற் ற ் திட்ட ்தின் ஒரு பகுதியாக கே்நாடகாவில் உள் ள மமசூரு
மிருகக்காட்சிச் சாமலயானது 1 ஆண் மற் றும் 2 பபண் ஆப்பிேிக்கச் சிறு ்ம கமள
ப ன் ஆப்பிேிக்காவின் ரஜாகன்ஸ்பபே்க்கில் உள் ள அண் ரவன் மடக் சிறு ்ம
மமய தி
் டமிருந்துப் பபற்றுள் ளது.



இந்
மிருகக்காட்சிச் சாமலயானது இ ற்கு முன்பு 2011 ஆம்
ஆண்டில்
பஜே்மனியிடமிருந்து நில தி
் ல் வாழும் ஒரு அதிரவக விலங் காகக் கரு ப்படும்
ஆப்பிேிக்க வனச் சிறு ்ம கமளப் பபற் றுள் ளது.



மஹ ோபா ் மிருகக் காட்சிச் சாமலக்குப் பிறகு ரவட்மடயாடும் சிறு ்ம கமளக்
பகாண்டுள் ள நாட்டின் 2வது மிருகக்காட்சி சாமல மமசூரு ஆகும் . மஹ ோபா ்
மிருகக் காட்சி சாமலயானது இந்
பபேிய பூமன இனங் களான ஒரு ரஜாடி
ஆப்பிேிக்கச் சிறு ்ம கமளக் பகாண்டுள் ளது.

கறுப் புக் கடலில் இயற் ரக வோயு இருப் புகை்


துருக்கி அதிபேினால் ரமற் பகாள் ளப் பட்ட அறிவிப்பின்படி, 320 பில் லியன் கன
மீட்டே்கள் அளவிற்கான இயற் மக வாயுவானது கறுப்புக் கடலில் கண்டுபிடிக்கப்
பட்டுள் ளது.



துருக்கி

னது ஆற் றல் வளங் களுக்காக ேஷ்யா, ஈோன், ஈோக் ஆகிய நாடுகமளச்

சாே்ந்துள் ளது.


எனரவ,

இந்

எண்பணய்

இருப்புக்

கண்டுபிடிப்பானது

அ ன்

எண்பணய்

இறக்குமதிமயக் குமறக்கும் .

மாநிலெ் செய் திகள்
ஆந்திரப் பிரசத த்தின் தரலநகரம்


ஆந்திேப் பிேர ச ்தின் ஆளுநோன பிஸ்வா பூஷன் ஹேிசந் ன் ஆந்திேப் பிேர ச
அமன ்துப் பகுதிகளின் பேவலாக்கம் மற் றும் உள் ளடக்கிய வளே்ச்சி மரசா ா, 2020
என்ற மரசா ாவிற் கு



னது ஒப்பு மல வழங் கியுள் ளாே்.

பேவலாக்கல் மரசா ாவிற்கு வழங் கப்பட்ட அனுமதியானது அமோவதி, கே்நூல்
மற் றும் விசாகப்பட்டின ்ம சட்டமன்றம் , நீ தி ் துமற மற் றும் நிே்வாகம் சாே்ந்
மலநகே்களாக ரமம் படு ்

வழிவமக பசய் கின்றது.
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வோல் மீகி


மூகம்

வால் மீகி சமூகமானது ஜம் மு காஷ்மீேில்

மது இருப்பிட ்திற்கான சான்றி மழப்

பபற் றுள் ளது.


ற் பபாழுது இந் ச் சமூக ்ம ச் ரசே்ந் உறுப்பினே்கள் வாழ் வ ற் கான உேிமம,
வாக்குேிமம, அேசுப் பணிகளுக்கான உேிமம, ப ாழில் சாே் கல் லூேிகள் மற் றும்
இடஒதுக்கீட்டிற்கான உேிமம ஆகியவற்மறப் பபற உள் ளனே்.



இவே்கள் 63 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஜம் மு காஷ்மீருக்கு அப்ரபாம ய அேசின்
ரகாேிக்மகயின் ரபேில் “துப்புேவுப் பணியாளே்களாக” வந் னே்.

இந்திரோ ரச ோய் சயோஜனோ


ோஜஸ் ான் மாநில அேசானது இந்திோ ேரசாய்

ரயாஜனா என்ற திட்ட ்ம

்

ப ாடங் க ் திட்டமிட்டுள் ளது.


இ ன் குறிக்ரகாள் “பட்டினியில் மல தூக்கமில் மல” என்ப ாகும் .



இந்

் திட்டமானது பசன்மனயின் “அம் மா கீ ோரசாய் ”

(அம் மா உணவகம் )

என்ப னால் ஊக்கம் அளிக்கப் பட்டு, ப ாடங் கப் பட்டுள் ளது.

“ஏக் மோஸ்க் – அசனக் ஜிண்டோகி” என்ற விழிப் புணர்வுப் பிர ் ோரம்


ம ்தியப் பிேர சமானது ஆகஸ்ட் 01 மு ல் 15 வமே “ஏக் மாஸ்க் – அரனக் ஜிண்டாகி”
என்ற ஒரு பபாது விழிப்புணே்வுப் பிேச்சாே ்ம
் ப ாடங் கியுள் ளது.



“ஏக் மாஸ்க் – அரனக் ஜிண்டாகி” என்பது “ஒரு முகக் கவசம் , பல உயிே்கள் ” என்பம க்
குறிக்கின்றது.



இந் ப் பிேச்சாேமானது ரகாவிட் -19 ரநாய் ் ப ாற் றிலிருந்துப் பாதுகாக்க முகக்
கவசம் அணிவது குறி து
் விழிப்புணே்வு ஏற் படு ்

உள் ளது.

ஆந்திரப் பிரசத த்திற் கோன 3 தரலநகரங் கை்


ஆந்திேப் பிேர ச மாநில அேசானது அம் மாநில ்திற்கான 3
உருவாக்கக் ரகாரும் அறிக்மகக்கு ்



மலநகேங் கமள

மட விதி து
் ள் ளது.

2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவேி மா
தி
் ல் , ஆந்திேப் பிேர ச மாநில சட்டசமபயானது,
ஆந்திேப் பிேர ச மாநில தி
் ன் அமன ்துப் பகுதிகளின் பேவலாக்கம் மற் றும் சம
வளே்ச்சி மரசா ா, 2020 என்ற மரசா ாமவ நிமறரவற் றியது.



இந் ச் சட்டமானது

அம் மாநில ்திற்கு

3

பசய் கின்றது.
o

அமோவதி – சட்டசமப ்

மலநகேம்

o

விசாகப்பட்டினம் – நிே்வாக ்

o

கே்னூல் - நீ தி ்துமற ்

மலநகேம்

மலநகேம்
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மலநகேங் கள்

அமமக்க

வழிவமக

போரிவர் சப

்

ோன் பத்ரோ – PPP



இது ஹேியானா அேசினால் ப ாடங் கப்பட்டுள் ளது.



இது பயனாளிகள் ம தி
் ய மற் றும் மாநில அேசின் பல் ரவறு திட்டங் களில் உள் ள
பயன்கமள
ரநே்மமயான
மற் றும்
பவளிப்பமட ்
ன்மமயுடன்
ங் கள்
வீடுகளிரலரய பபற வழிவமக பசய் கின்றது.



PPP (Parivar Pehchan Patra) ஆனது ஒரு முழுக் குடும் ப தி
் ற் கும் ஒரு னி அமடயாள ்ம
வழங் கும் . ரமலும் இது குடும் ப ் மலவேின் பபயமே குடும் ப அட்மடயின் ரமல்
வேிமசயில் பகாண்டிருக்கும் .

“பணிகை் சமலோண்ரம அரமப் பு” இரணய வோயில்


ஹேியானாவின் உள் ளாட்சி அமமப்புகள் மற்றும் உள்துமற அமமச்சோன அனில்
விஜ்

ஆகிரயாே்

ன்னளவில்

இர

வமகமயச் ரசே்ந்

மு லாவது

“பணிகள்

ரமலாண்மம அமமப்மப” ப ாடங் கியுள் ளனே்.


இது ஹேியானாவின் நகே உள் ளாட்சி அமமப்புகளின் (ULB - Urban Local Bodies)
ரமம் பாட்டுப் பணிகளின் ரமலாண்மம மற் றும் கண்காணிப்பிற்கான இமணய
அடிப்பமடயிலான,

காகி மற் ற

மற் றும்

மமயப்படு ் ப்பட்ட

ஒரு

இமணய

வாயிலாகும் .


இந்

மமயப்படு ் ப்பட்ட இமணய ளமானது ஹேியானாவில் உள் ள ULBகளின்

அமன ்துப் பணிகமளயும் ஒரு ஒற்மற ்

ள ்தில் பகாண்டு வரும் பணிமய

ரமற்பகாள் ளும் . ரமலும் அப்பணிகமள நிமறவு பசய் வதில் ஏற் படும் எந் பவாரு கால
ாம மும் இந்
் ள தி
் ல் காண்பிக்கப்படும் .

ஜம் மு கோஷ்மீரின் துரண நிரல ஆளுநர்


ஜம் மு காஷ்மீேின் துமணநிமல ஆளுநோன கிேிஷ் சந்திே முே்மு அவே்கள்

னது

ஆளுநே் ப வியிலிருந்து விலகியுள் ளாே்.


ஜம் மு காஷமீே் ஒன்றியப் பிேர ச ்தின் மு லாவது துமணநிமல ஆளுநே் இவோவாே்.
இவே் 2019 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபே் மா
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்தில் நியமிக்கப்பட்டாே்.



ற் பபாழுது முன்னாள் ம தி
் ய அமமச்சோன மரனாஜ் சின்ஹா என்பவே் ஜம் மு
காஷ்மீே் ஒன்றியப் பிேர ச தி
் ன் புதிய துமணநிமல ஆளுநோக நியமிக்கப்
பட்டுள் ளாே்.

பை் ைிகளுக்கோன கற் றல் கூறுகளுக்கோக கூகுை் நிறுவனத்துடன் இரணதல்


மகாோஷ்டிோ மாநில அேசானது வகுப்பமற அணுகுமுமறமய நிகழ் ரநேக் கற் றலின்
ஒருங் கிமணக்கும் கற்றல் நிகழ் வுகமள அளிப்ப ற் காக கூகுள் நிறுவன ்துடன்
இமணயவுள் ள ாக அறிவி ்துள் ளது.



கல் வி மற் றும்

கூகுள்

வகுப்பமறகளுக்கான G ப ாகுப்பின் மாநிலம்

ழுவிய

பேவலுக்காக கூகுள் இந்தியா நிறுவன ்துடன் இமணயும் இந்தியாவின் மு லாவது
மாநிலம் மகாோஷ்டிோ ஆகும் .

ஒய் .எஸ்.ஆர் ச யுதோ திட்டம்


இது ஆந்திோவில் ப ாடங் கப்பட உள் ளது.



சிறுபான்மமச் சமூக ்திலிருக்கும் பபண்கமள ரமம் படு து
் வம

இது ரநாக்கமாகக்

பகாண்டுள் ளது.


ஒய் .எஸ்.ஆே் ரசயு ா திட்ட து
் டன் ஒய் .எஸ்.ஆே் அசாோ திட்ட ்ம யும் ஆந்திே
அேசானது துவங் கவிருக்கிறது.



இ ்திட்டமானது சுய உ விக் குழுவின் 90 லட்சம் பபண்களுக்குப் பயனளிக்கும்
வமகயில் அமமந்துள் ளது.

சதண்டு இரலகை் திட்டம்


ச ்தீஸ்கேின் மு லமமச்சோன பூரபஷ் பாரகல் , மாநில ்தில் ப ண்டு இமலகள்
ரசகேிப்பாளே்களுக்காக “ஷாஹீ ் மரகந்திே கே்மா ப ண்டுபட்டா சங் கிேகக் சமாஜிக்
சுேக்சா ரயாஜனா” என்ற சமூகப் பாதுகாப்பு ் திட்ட ்ம
் ப ாடங் கியுள் ளாே்.



ப ண்டு இமலகள் பீடிகள்

யாேிக்கப் பயன்படுகின்றன.

சிறுமியர் மற் றும் மகைிர்களுக்கோன திட்டங் கை்


”ரபட்டி பச்சாவ் , ரபட்டி ப ாரவா” பிேச்சாே ்திற்கு ஒரு பபேிய ஊக்க ்ம

அளிக்கும்

பபாருட்டு,

அறிமுகப்

ஹேியானா

அேசானது

இேண்டு

புதிய

திட்டங் கமள

படு தி
் யுள் ளது.


வறுமமக் ரகாட்டுக்குக் கீழுள் ள

குடும் பங் கமளச் ரசே்ந்

சிறுமியே் மற்றும்

மகளிே்களுக்கு இலவச மா விடாய் க் கால அமணயாமடகமள (sanitary napkins)
“மஹிலா எவம் கிரஷாேி சம் மன் ரயாஜனா” என்ற திட்டம் வழங் க இருக்கின்றது.


பபண்கள் மற் றும் குழந்ம களுக்கு பசறிவூட்டிய, சுமவ பகாண்ட மற் றும் பகாழுப்பு
நீ க்கப்பட்ட பால் பபாடிமய "முக்கிய மந்திேி தூ ் உபே் திட்டம்" என்ற திட்டம் வழங் க
இருக்கின்றது.

குஜரோத் சதோழிற் துரறக் சகோை் ரக, 2020


குஜோ ் மாநில அேசானது “ப ாழிற் துமறக் பகாள் மக 2020” என்ற பகாள் மகமய
பவளியிட்டுள் ளது.
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இந் க் பகாள் மகயின் கீழ் , அம் மாநில அேசானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவேி மா
்தில்
குஜோ ் ப ாழில் துமற மாநாட்மட நட து
் வ ற்காக பிே ்திரயகமான “உறவுசாே்
ரமலாளே்கமள” நியமிக்க உள் ளது.



இந் க் பகாள் மகயானது “இடம் பபயே் ஊக்கமளிப்புகள் ” என்பதின்
மூலம்
சீனாவிலிருந்து
ப ாழிற்சாமலகள்
விரும் ப ் கு
முமறயில்
இந்தியாவிற் கு
இடம் பபயே உ வ உள் ளது.

தில் லி மின் ோர வோகனக் சகோை் ரக


தில் லி மு ல் வோன அேவிந் ் பகஜ் ேிவால் “தில் லி மின்சாே வாகனக் பகாள் மகமய”
பவளியிட்டுள் ளாே்.



இந் ப் புதிய பகாள் மகயின் கீழ் , தில் லி அேசானது பதிவுக் கட்டணம் மற் றும் சாமல
வேிக்கு விலக்கு அளி ்துள் ளது.



இந் க் பகாள் மகயாது பபாருளா ாே ்ம
உருவாக்கு ல்

மற் றும்

மாசுபாட்டு

வலுப்படு து
்
ல் , ரவமலவாய் ப்புகமள

அளவுகமளக்

குமற ் ல்

ஆகியவற் மற

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.


ரமலும் இது 2024 ஆம் ஆண்டில் 25% மின்சாே வாகனங் கமளக் பகாண்டிருப்பம
ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

கிரோம சவரலவோய் ப் பு அலுவலகங் கைில் சபண்களுக்கோன இடங் கைில் இட
ஒதுக்கீடு


ரமகாலயா மாநில அமமச்சேமவயானது “கிோம ரவமலவாய் ப்பு ஆமணயங் களில்
பபண்களுக்கான இடங் கள் மீ ான இடஒதுக்கீட்டுக் பகாள் மக” என்ற ஒன்றிற் கு
ஒப்பு ல் அளி து
் ள் ளது.



இந் க்

பகாள் மகயானது

கிோம

அளவில்

உள் ள

சமூக

நிறுவனங் களில்

பபண்களுக்காக 50% இடஒதுக்கீட்மட வழங் குகின்றது.


இந் க் பகாள் மகயானது பபண்களின்
மலமம ்துவம் மற் றும்
ன்னாட்சிப்
ரபாக்மக ரமற்பகாள் வ ற் காக அவே்களுக்கான ஒரு மன்ற ்ம ஏற் படு து
் வ ன்
மூலம் பபண்கள் ரமம் பாட்மட உறுதி பசய் கின்றது.
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முக்கிய மந்திரி கி ோன்


கோய் சயோஜனோ – குஜரோத்

குஜோ ் மாநில அேசானது “முக்கிய மந்திேி கிசான் சகாய் ரயாஜனா” (PMFBY - Pradhan
Mantri Fasal Bima Yojana) என்ற ஒரு திட்ட ்ம
பீமா ரயாஜனாவிற் கு ஒரு



இந்

ஆண்டிற்கான பிே ம மந்திேி பசல்

ற்காலிக மாற் றாக ் ப ாடங் கியுள் ளது.

அம் மாநில தி
் ல் காப்பீட்டு நிறுவனங் களால் அதிக காப்பீட்டு ் ப ாமக ரகாேப்
பட்ட ன் காேணமாக இது ப ாடங் கப்பட்டுள் ளது.



PMFBY ஆனது பயிே் விமளச்சல் பபாய் து
் ப் ரபாவ ற் கு எதிோகவும் அமன து
்
வமகயான எண்பணய் வி ்துகள் மற் றும் வணிக ேீதியிலான/ர ாட்டக் கமலப்
பயிே்கமள உள் ளடக்கி அவற் றுக்கு விேிவான காப்பீட்மட வழங் குவ ற் காக ரவண்டி
2016 ஆம் ஆண்டில் ப ாடங் கப் பட்டுள் ளது.

இந்திரோ வன மித்தன் சயோஜனோ 

த்தீஸ்கர்

உலகப் பழங் குடியின தின (ஆகஸ்ட் 09) பகாண்டாட்ட ் ன்று

ச ்தீஸ்கே் மாநில

அேசானது இந்திோ வன மி ் ன் ரயாஜனாமவ ் ப ாடங் க முடிவு பசய் துள் ளது.


இந்

் திட்டமானது பழங் குடியின மக்களுக்காக ரவமல வாய் ப்புகமள வழங் க

உள் ளது. இ ன் மூலம் அவே்கள்

ற்சாே்பு அமடந்து,

ங் களின் வாழ் வா ாே ்ம

ரமம் படு ்திக் பகாள் ள முடியும் .

மோணவர்களுக்குத் திறன்சபசிகை் – பஞ் ோப்


பை் சாப் மாநில அேசானது மாணவே்களுக்கு ் திறன்ரபசிகமள இலவசமாக வழங் க ்
ப ாடங் கியுள் ளது.



இ ற்கு முன்பு அம் மாநில அேசானது அம் மாநில ்தில் உள் ள அமன து
்
அேசுப்
பள் ளிகளிலும் பன்னிேண்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ/மாணவியருக்கு திறன்
ரபசிகள் வழங் கப் படும் என்று அறிவி ்திருந் து.



இ ற்குக்

காேணம்

இந்

ரநாய் ்

ப ாற் றுக்

கால தி
் ல்

நிகழ் ரநே/ஆன்மலன்

வகுப்புகள் நட ் ப்படுவது மிக முக்கியமாகக் கரு ப்படுகின்றது.

முதலோவது பட்டுப் பயிற் சி மற் றும் உற் பத்தி ரமயம்


காதி மற் றும் கிோம ் ப ாழிற்துமற ஆமணயமானது (KVIC - Khadi and Village Industries
Commission) இர வமகமயச் ரசே்ந் மு லாவது பட்டுப் பயிற்சி மற் றும் உற் ப ்தி
மமய ்ம அருணாச்சலப் பிேர ச ்தில் திறக்க முடிவு பசய் துள் ளது.
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இந்
மமயமானது அம் மாநில தி
் ல் சூலியு என்ற ஒரு கிோம தி
் ல் திறக்கப்பட
உள் ளது.



KVIC ஆனது 1957 ஆம் ஆண்டில் அமமக்கப்பட்ட ஒரு சட்டப்பூே்வ அமமப்பாகும் . இது
சிறு, குறு, நடு ் ே ப ாழிற்துமற அமமச்சக தி
் ன் கீழ் உள் ள ஒரு
அமமப்பாகும் .

மலமம

சகோவோவிற் குப் புதிய புவி ோர் குறியீடுகை்


ரகாவாவின் ஹே்மால் மிளகாய் , பமாய் ோ வாமழப்பழங் கள் மற் றும் காஜி ஆகியமவ
புவிசாே் குறியீடுகள் பதிவக ்திடமிருந்து புவிசாே் குறியீடுகமளப் பபற் றுள் ளது.



ஹே்மால்

மிளகாய் கள்

சுற் றியுள் ள

பகுதிகள் ,

ஹே்மால்

கிோமம்

குறிப்பாக

மற்றும்

அேம் ரபாலின்

பபே்பனம்

ாலூக்காமவச்

கடற் கமேரயாேக்

கிோமம்

ஆகியவற் றில் மட்டுரம விமளகின்றது.


பமாய் ோ வாமழப் பழங் கள் பாே்படஸ்
பமாய் ோ கிோம தி
் ல் விமளயும்



ாலூக்கா & மபச்ரசாலிம்

ாலூக்காவின்

னி து
் வம் மிக்க வாமழப்பழங் களாகும் .

பாேம் பேிய மாநில இனிப்புப் பலகாேமான காஜி ஆனது அம் மாநில தி
் ல் நமடபபறும்
இந்து ஜா ே
் ாஸ் மற் றும் க ர
்
ாலிக்க விருந்து ஆகியவற்றின் ஒருங் கிமணந்
பகுதியாக விளங் குகின்றது.

கர்ம

தி பிரகல் போ திட்டம்



2020 ஆம் ஆண்டின் சே்வர ச இமளைே் தினக் பகாண்டாட்ட தி
் ன் ரபாது, ரமற் கு வங் க
மாநில அேசானது கே்ம சதி பிேகல் பா என்ற ஒரு திட்ட ்ம ப ாடங் கி உள் ளது.



இந்

் திட்ட தி
் ன் கீழ் , 1 இலட்சம் ரவமல வாய் ப்பற் ற இமளைே்களுக்கு பமன்

கடன்கள் மற் றும் மானியங் கள் வழங் கப்பட உள் ளன. எனரவ அவே்கள் இ ன் மூலம்
சுயசாே்பு அமடவாே்கள் .

YSR ச யுதோ திட்டம்


ஆந்திேப் பிேர ச மாநில அேசானது நிதியு வி அளிப்ப ன் மூலம் பபண்களின் நீ டி ்
வாழ் வா ாே ்ம

உறுதி பசய் யும் ஒரு திட்டமான “YSR ரசயு ா” என்ற ஒரு திட்ட ்ம

ப ாடங் கியுள் ளது.


இந்

் திட்டமானது பின்வருவனவற் மற ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

o

பபாருளா ாேச் பசயல் பாடுகளில் பபண்களின் பங் களிப்பிற் கு ஆ ேவளி ் ல்

o

வணிக ்தில் நிதிமய மு லீடு பசய் ய விரும் பும் பபண்களுக்கு ் ர மவயான
ப ாழில் நுட்ப உ விமய அளி ் ல் .

தண்டரன அதிகரிப் பதற் கோன அவ ர ்


ஒடிசா

மாநில

ட்டம்

அமமச்சேமவயானது

மீறுபவே்களுக்கான அபோ

்ம

ரகாவிட்

–

19

ஒழுங் குமுமறகமள

அதிகேிப்ப ற்கான ஒரு பேிந்துமேக்கு ஒப்பு ல்

வழங் கியுள் ளது.


மாநிலப் பேிந்துமேகள் நமடமுமறக்கு வருவ ற்கு ப ாற் று ரநாய் கள் சட்டம் , 1897
என்ற சட்ட ்தில் திரு ் ங் கள் ரமற் பகாள் ளப் பட ரவண்டும் .



ண்டமன வழங் குவ ற் கான விதிமுமறயானது இச்சட்ட தி
் ல் 3வது பிேிவில் வழங் கப்
பட்டுள் ளது.
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சத பக்தர்கை் தினம் - மணிப் பூர்


ஆண்டுர ாறும் ஆகஸ்ட் 13 ஆம் ர தி அன்று மணிப்பூேில் ர சபக் ே்கள் தினமானது
அனுசேிக்கப் படுகிறது.



1891 ஆம் ஆண்டின் ஆங் கிரலா-மணிப்பூேி ரபாமே நிமனவு கூரும் வமகயில் இது
அனுசேிக்கப் படுகிறது. இந் ப் ரபாேின் ரபாது அந் மாநில ்தின் சு ந்திே ்ம ப்
பாதுகாக்க ரவண்டி பலே்

மது உயிமே ் தியாகம் பசய் னே்.

சஜர்மன் சதோழில் பயிற் சி


ரகாவா அேசானது சீபமன்ஸ் லிமிபடட் மற் றும்

டாய் ச் பகபசல் பசஃப்ட் ஃபாே்

இன்டே்ரநஷனல் ஜுபசமனாே்பீட் (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
India) இந்தியா என்ற நிறுவன து
் டன் ஒரு மு ் ேப்பு புேிந்துணே்வு ஒப்பந்
்தில்
மகபயழு தி
் ட்டுள் ளது.


ரகாவாவின்

ப ாழில் துமறப்

பயிற்சி

நிறுவனங் களில்

உலக ் ேம்

வாய் ந்

பஜே்மனியின் இேட்மடநிமல ப ாழிற்கல் வி மற்றும் பயிற்சிமய வழங் குவம
ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.


இது

இது மாநில அேசு, ப ாழில் துமற மற் றும் ரகாவாவில் திறன் பயிற்சிக்கான சே்வர ச
வளே்ச்சிக்கான நிறுவனம்
ஒ து
் மழப்பாகும் .

ஆகியவற் றுக்கு

இமடயிலான

மு ல்

வமகயான

விவ ோய புத்தோக்கத் திட்டத்திற் கோன ச யற் ரக நுண்ணறிவு


ரவளாண் பு ் ாக்க ் திட்ட ்திற்கான பசயற் மக நுண்ணறிமவ ப லுங் கானா அேசு
(Artificial Intelligence for Agricultural Innovation) அறிமுகப் படு தி
் யுள் ளது.



இ ற்காக நான்காவது ப ாழில் துமறப் புேட்சி மமயம் மற் றும் உலகப் பபாருளா ாே
மன்றம் - இந்தியா ஆகியவற் றுடன் அந்

மாநில இமணகின்றது.

ஒருசனோசடோய் திட்டம்


அசாம் மாநில அேசானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபே் 2 ஆம் ர தியிலிருந்து
“ஒருரனாரடாய் திட்ட ்ம ” பசயல் படு ் வுள் ளது.



இது அம் மாநில ்தில் உள் ள ஏற ் ாழ 17 இலட்சம் குடும் பங் களுக்கு ரநேடிப் பணப்
பேிமாற் ற ்தின் மூலம் நிதியு விமய அளிக்க உள் ளது.



குவ


இது அசாமில் ஒரு மிகப்பபேிய DBT (DBT - Direct Benefit Transfer) திட்டமாக கரு ப்
படுகின்றது.

ோத்தியில் முன்னறிவிப் பு அரமப் பு
அசாமில் பவள் ள முன்னறிவிப்பு அமமப்பானது (FEWS - Flood Early Warning System)
ஆற் றல் மற்றும் வள மம ்தினால் ப ாடங் கப்பட்டுள் ளது.
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இது முழுவதுமாக ானியங் கும் வமகயில் இமணய ்ம அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட
ஒரு கூறாகும் . இது குவஹா ்தியில் கடுமமயான பவள் ளம் மற் றும் மமழ குறி ்
கவல் கமள உள் ளூே் அதிகாேிகளுக்கு வழங் க உள் ளது.



பசன்மன மற் றும் மும் மப ஆகிய நகேங் களுக்கு அடு து
் FEWS அமமப்மபக் பகாண்ட
மூன்றாவது நகேம் குவஹா தி
் ஆகும் .



ம ்தியப் புவி அறிவியல் துமற அமமச்சகமானது இர

ரபான்ற ஒரு அமமப்மப

பகால் க ் ா மற் றும் பபங் களூரு ஆகிய நகேங் களில் அமமக்க உள் ளது.

ரமசூரு மற் றும் பீடோருக்கு இரடயிலோன சதோழிற் துரற சபருவழிப் போரத


கே்நாடக மாநில அேசானது மமசூரு மற் றும் பீடாருக்கு இமடயில் ப ாழிற்துமற
பபருவழிப் பாம

அமமக்கப்படும் என்று கூறியுள் ளது.



இது
அம் மாநில தி
் ல்
வணிக
மற் றும்
ப ாழிற்துமற
விமேவுபடு ்துவ ற்காக ரமற்பகாள் ளப் படுகின்றது.



இந்தியாவில்

ஒரு

ப ாழிற் துமற

பபருவழிப்

பாம

வளே்ச்சிமய

என்பது

பல் ரவறு

மாநிலங் களுக்கிமடரயச் பசல் லும் ஒரு பல் முமனயப் ரபாக்குவே ்துச் ரசமவ ஆகும் .

மற் ற புதிய சதாழிற் துளற ச ருவழி ்


2019 ஆம் ஆண்டு டிசம் பே் மா

ாளதகள்
்தில் , பின்வரும் 5 ப ாழிற்துமற பபருவழிப் பாம கள்

இந்திய அேசால் அறிவிக்கப்பட்டன.
o

தில் லி-மும் மப பபருவழிப் பாம

o

பசன்மன-பபங் களுரு பபருவழிப் பாம

o

பபங் களுரு-மும் மப பபருவழிப் பாம

o

அமிே் சேஸ்-பகால் க ் ா பபருவழிப் பாம

o

கிழக்குக் கடற்கமே பபாருளா ாேப் பபருவழிப் பாம

உலகின் உயரமோன கப் பல் துரறப் போலம் - மணிப் பூர்


இந்திய இேயில் ரவயானது மணிப்பூே் மாநில ்தில் உலகின் உயேமான கப்பல் துமறப்
பால ்ம க் கட்டமம ்துக் பகாண்டிருக்கின்றது.



இந் ப் பால தி
் ன் உயேம் 141 மீட்டோகும் .



இது ஐரோப்பாவின் மாண்டிநீ கிரோவில் உள் ள மாலா-ேிஜிகா என்ற 139 மீட்டே் உயேப்
பால ்ம

விட உயேமான ாகும் .
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இந் ப் பாலமானது ஜிேிபம் – துபுல் – இம் பால் இேயில் பாம
மீட்டே் ப ாமலவு) ஒரு பகுதியாகும் .

் திட்ட ்தின் (111 கிரலா



இந்

் திட்டமானது 45 சுேங் கப் பாம கமளக் பகாண்டிருக்கும் .



இந்

் திட்ட ்தில் உள் ள 12வது சுேங் கப் பாம யானது வட கிழக்கில் மிக நீ ளமான

சுேங் கப் பாம யாக இருக்கும் .

நோகோ சுதந்திர தினம்


2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14 அன்று 74வது நாகா சு ந்திே தினமானது நாகாலாந்து
மற் றும் மணிப்பூே் ஆகிய மாநிலங் களில் அனுசேிக்கப்பட்டது.



நாகாலாந்து 1963 ஆம் ஆண்டில்



எனினும் ,

நாகா

இன ்

இமறயாண்மமமயக்

னி மாநிலமாக உருவானது

மலவே்களின்

ரகாருவ ற்கான

ஒரு

பகுதியினே்

இயக்க ்ம

்

அ ற்கான

ப ாடே்ந்து

னி
நட ்தி

வருகின்றனே்.


நாகாலாந்து மாநிலமானது

னது மாநில உருவாக்க தின ்ம

டிசம் பே் 01 அன்று

அனுசேிக்கின்றது.


இந் மாநிலமானது 1963 ஆம் ஆண்டில் அசாமில் இருந்து பிேிக்கப் பட்டு நாட்டின்
16வது மாநிலமாக உருவானது.

தன்னோட்சிப் பகுதிக்கோன குழு


அருணாச்சலப் பிேர ச மாநில அேசானது பட்காய்

ன்னாட்சிக் குழு மற் றும் ரமான்

ன்னாட்சிப்
பகுதி
ஆகியவற் றுக்கான
சா ்தியமுள் ள
விவாதிப்ப ற்காகக் குழு ஒன்மற அமம ்துள் ளது.


தீே்வுகள்

இந் க் குழுவானது துமண மு ல் வோன பசௌனா பமய் ன் என்பவேின்

குறி து
்

மலமமயின்

கீழ் அமமக்கப் பட்டுள் ளது.


அருணாச்சலப் பிேர ச ்தின்
ன்னாட்சி ஆமணய தி
் ன் கீழ் உள் ள பகுதிகள்
ற் பபாழுது இந்திய அேசியலமமப்பின் 5வது அட்டவமணயின் கீழ் உள் ளன.



இது இந்திய அேசியலமமப்பின் 6வது அட்டவமணயில் உள் ள பூே்வீக (உள் ளூே்)
சமு ாய ்திற் கு என்று உள் ளம ப் ரபால் சிறப்பு உேிமமகமள அளிக்காது.



6வது அட்டவமணயானது 4 வட கிழக்கு மாநிலங் களில் 10

ன்னாட்சி மாவட்ட

ஆமணயங் கமள உள் ளடக்கியுள் ளது.


இது

ன்னாட்சி மாவட்ட ஆமணயங் கமள உருவாக்குவ ன் மூலம் அங் குள் ளப்

பழங் குடியினேின் உேிமமகமளப் பாதுகாக்க முயல் கின்றது.

தன்னோட்சி ஆளணயங் களின் அதிகாரங் கள்


இந்

்

ன்னாட்சி ஆமணயங் கள் நில ரமலாண்மம, வன ரமலாண்மம, கிோம

ஆமணய உருவாக்கம் , பபாது சுகா ாேம் மற் றும் துப்புேவு, திருமணம் , சமூக
நமடமுமறகள் , சுேங் கம் , கடன் பகாடு ் ல் , பேம் பமேச் பசா து
் , கிோம மற் றும் நகே
நிமலயிலான பகாள் மககள் ஆகியமவ குறி து
் சட்டங் கமள இயற் ற முடியும் .

‘பதோய் து


ோர் பரோ’ திட்டம்

ச ்தீஸ்கேின் மு ல் வே் பூரபஷ் பாரகல் அவே்கள் ‘ப ாய் துஹாே் போ’ என்ற ஒரு
திட்ட ம
்

் ப ாடங் கியுள் ளாே்.
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பகாரோனா தீநுண்மி பபருக்க ் ால் , வகுப்புகள் இமடநிறு ் ப் படுவ ால் பள் ளி
மாணவே்கள் அந் ந் இடங் களிலிருந்ர கல் வி கற்றுக் பகாள் ள இது உ வுகிறது.



ரமலும் அம் மாநில ்தில் பின்வரும் திட்டங் கள் அறிமுகப்படு ் ப் படும் என்றும் , புதிய
நியமனங் கள் மற் றும் ப வி உயே்வுகளுக்கான குழுக்கள் அமமக்கப் படும் என்றும்
அவே் ப ேிவி து
் ள் ளாே்.

மஞ் ை்

o

புளூடூ ் அடிப்பமடயிலான திட்டம் ‘புல் டு ரக ரபால் ’,

o

‘முக்கிய மந்திேி குடிமச ஸ்வஸ்திய ரயாஜனா’,

o

‘ோ ாபாய் ரநாயறி ல் மமய ் திட்டம் .

ங் கிலி இ - வணிகத் தைம்



நாகாலாந்தின் மு ல் வோன நீ பியு ேிரயா அவே்கள் , ‘மை் சள் சங் கிலி’ என்ற ஒரு மின் வணிக ் ள ்ம அறிமுகப் படு தி
் யுள் ளாே்.



இது
உள் ளூே் வணிகம்
மற் றும்
ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இர பபயேில் அமலரபசிச் ரசமவகளுக்கான ஒரு பசயலியும் பவளியிடப் பட்டு
உள் ளது.



இந்
்
ள ்ம ப் பயன்படு தி
்
எந் பவாரு விற் பமனயாளே் அல் லது ரசமவ
வழங் குநே் அல் லது
னிநபே் அல் லது குழு ஆகிரயாே் இதில் பதிவு பசய் து,

ப ாழில் முமனரவாமே

வாடிக்மகயாளே்கள் வாங் குவ ற் காக ரவண்டி

ங் கள்

ரமம் படு து
் வம

யாேிப்புகள் , திறன்கள்

அல் லது ரசமவகமள இதில் பதிரவற் றலாம் .

மறுசதோடக்கம் சமகோலயோ திட்டம்


ரகாவிட்-19 ப ாற் றுரநாயால் முடங் கியிருந்
ரமகாலயா

மு ல் வே்

வளே்ச்சி நடவடிக்மககமளப் புதுப்பிக்க

‘மறுப ாடக்கம்

ரமகாலயா’

எனும்

திட்ட ்ம

்

ப ாடங் கியுள் ளாே்.


இந்

ரநாக்கம் மாநில தி
் ன் பபாருளா ாே ்ம ப் புதுப்பிக்க குறுகிய, நடு ் ே

மற் றும்

நீ ண்ட கால நடவடிக்மககள்

குறி ்

பேிந்துமேகளின் அடிப்பமடயில்

அமமந்துள் ளது.

சமகோலயோவில் ஆப் பிரிக்கப் பன்றிக் கோய் ் ல்


ஆப்பிேிக்க பன்றிக் காய் ச்சலானது, தமகாலயாவிற் குப் பரவியுள் ளது. இங் கு
அஸ்ஸாடமச் சுற் றியுள் ள பகுதிகளில் அதிக அளவில் கதாற் று தநாய் பரவியதன்
காரணமாக ஏறத்தாழ 17,000 பன்றிகள் இறந்துள் ளன.



இது வளர்ப்பு மற் றும் வனப் பன்றிகடளத் தாக்கும் ஒரு ககாடிய மற் றும் கதாற் றும்
தன்டமயுள் ள கஹகமார்ஹஜிக் டவரஸ் தநாயாகும் .



இந்த தநாயானது முதன்முதலில் 1909 ஆம் ஆண்டில் ககன்யாவில் கண்டறியப் பட்டது.
அதன் பின்னர் ஆசியா, ஐதராப்பா மற் றும் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய பகுதிகளில் இது
கண்டறிய ப்பட்டது.



உலக விலங் குச் சுகாதார அடமப்பின் படி, இந்ரநாயானது ஆஸ்பாவிரிதட எனும்
குடும் பத்டதச் தசர்ந்த ஒரு வமக டிஎன்ஏ டவரஸினால் அதிக அளவில் ஏற் படுகின்றது.



இந்த டவரசானது உண்ணிகளின் மூலம் பரவுகின்றது. இது கதாற் றுள் ள பன்றிகள் ,
மலம் மற் றும் உடல் திரவங் கள் ஆகியவற் றுடன் தநரடியாக அல் லது மடறமுகமாக
ஏற் படும் கதாடர்பின் மூலம் பரவுகின்றது.
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இருப் பிடத்ரத (வோழும் இடம் ) அடிப் பரடயோகக் சகோண்டு பணி இட ஒதுக்கீடு


சமீப தி
் ல் ம ்தியப் பிேர ச மாநில மு ல் வோன சிவோஜ் சிங் பசௌகான் அவே்கள்
அந்

மாநில ்தின் அேசுப் பணிகள் அமன ்தும் “அம் மாநில தி
் ன் மமந் ே்களுக்கு”

மட்டுரம வழங் கப்படும் என்று அறிவி து
் ள் ளாே்.


ஆனால்

இந்திய

அேசியலமமப்பின்

அடிப்பமடயில் பாகுபாடு காட்டப்படுவம


பின்வரும்
்

சே து
் கள்

பிறப்பிட ்தின்

டுக்கின்றது.

சே து
்
16 : இந்
சே ் ானது பிறப்பிடம் அல் லது இருப்பிட ்தின் அடிப்பமடயில்
மாநிலங் கள் அேசு ரவமலவாய் ப்பு விவகாேங் களில் பாகுபாடு காட்டப்படுவம
்
டுக்கின்றது.



சே து
்
16(2) : இது ஒரு மாநில தி
் ல் அேசு ரவமலவாய் ப்பு (அ) ப விமயப் பபாறு ்
வமேயில் எந் பவாரு குடிமகன்களும் ம ம் , இனம் , சாதி, பாலினம் , வம் சாவளி,
பிறப்பிடம் , இருப்பிடம் ஆகியவற் றின் அடிப்பமடயில் பாகுபாடு காட்டப் படக் கூடாது
என்று கூறுகின்றது.



சே து
்
16(3)-ல் உள் ள விதிவிலக்கு : இந் ப் பிேிவானது எந் பவாரு மாநில ்திலும்
அேசுப் பணிகளுக்காக ரவண்டி “இருப்பிடம் ” குறி ்து குறிப்பிடப் பட்டுள் ள ஒரு
சட்ட ்ம



நாடாளுமன்றம் இயற் றலாம் என்ற விலக்கு அளி து
் ள் ளது.

எனினும் , இது நாடாளுமன்ற ் ால் மட்டுரம ரமற்பகாள் ள முடியும் . இ மன மாநிலச்
சட்டமன்றங் கள் ரமற்பகாள் ள முடியாது.

தும் பி மகோ உட் வம் 2020


இது ரகேளாவில் பகாண்டாடப்படும் மு லாவது மாநில தும் பி ் திருவிழாவாகும் .



இயற் மகக்கான உலகளாவிய நிதியம் - இந்தியா (World Wide Fund for Nature-India) அேசு
அலகானது இந்

் திருவிழாவிற் காக ஓரடாரனட் ஆய் வுகளுக்கான சமூகம் (Society for

Odonate Studies) மற் றும் தும் பி புோணம் ஆகியவற் றுடன் இமணந்துள் ளது.


தும் பி ் திருவிழாவானது 2018 ஆம் ஆண்டில் ப ாடங் கப்பட்டது.

ஜோர்க்கண்ட் அரசின் புதிய சின்னம்


ஜாே்க்கண்ட் ஆனது



அரசாக ் தூண் ஆனது அ ன் மமய தி
் ல் இடம் பபற் றுள் ளது.



இது

இந்தியாவின்

னது மாநில தி
் ற்கான புதிய சின்ன ்ம

சிறந்

ஒ து
் மழப்பு

கூட்டாட்சி ்

பவளியிட்டுள் ளது.

ன்மமமயயும்

ஜாே்க்கண்ட் மாநில ்தின் பங் களிப்மபயும் எடு து
் க் காட்டுகின்றது.
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அதில்

தன்வந் திரி ரதம்


இந்

முன்பனடுப்பின் கீழ் தில் லி காவல் துமறக் குடும் பங் களுக்குச் சுகா ாேச்

ரசமவகள் , அவே்களது வீடுகளுக்ரகச் பசன்று வழங் கப்பட உள் ளது.


இந் ச் ரசமவகமள அளிக்கும் நடமாடும் வாகனமானது “ ன்வந்திேி ே ம் ” என்று
பபயேிடப் பட்டுள் ளது.



ப ாடங் கப்பட்டு உள் ள இந்
ப ாடே்ச்சியாகும் .



ஆயுேக்சா என்பது அகில இந்திய ஆயுே்ரவ
துமறயின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும் .



இது ரகாவிட் – 19 ப ாற் றுக்கான முன்களப் பணியாளே்களின் சுகா ாே நல ்ம ப்
போமேிப்பம

ன்வந்திேி

ே ம்

ஆனது

“ஆயுேக்சா” என்பதின்

நிறுவனம் மற் றும் தில் லி காவல்

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

லிங் கரோஜோ ஆலயத்ரதப் புதுப் பித்தல்


ஒடிசா மாநில அேசானது 350 ஆண்டு கால பழமமயான கட்டமமப்பு பகாண்ட, 11வது
நூற் றாண்மடச் ரசே்ந் லிங் கோஜா ஆலய ்ம ப் புதுப்பிக்க முடிவு பசய் து உள் ளது.



ரமலும் ,

அம் மாநில

அேசானது

ஆகியவற் றிற் கிமடரய ஒரு

அந்

ஆலயம்

மற் றும்

பிந்துசாகே்

மடயற் ற வமகயிலான ரபாக்குவே ்ம

ஏேி

ஏற் படு ் வும்

முடிவு பசய் து உள் ளது.


11 ஆம்

நூற் றாண்டில்

கட்டப்பட்டுள் ள இந்

லிங் கோஜா ஆலயமானது சிவன்

ப ய் வ ்திற்கு அே்ப்பணிக்கப் பட்டுள் ளது. இது புவரனஸ்வே் நகேின் மிகப்பபேிய
ஆலயமாகக் கரு ப் படுகின்றது.
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இந்தியோவின் நீ ைமோன நதி இழுரவ வண்டி


பிேம் மபு ்திோ நதியின் வடக்கு மற் றும் ப ற் குக் கமேகமள இமணக்கக் கூடிய
குவஹா ்தி பயணிகள் இழுமவ வண்டி ் திட்டமானது ப ாடங் கி மவக்கப் பட்டு
உள் ளது.



இந்

இழுமவ வண்டிச் ரசமவயானது 1.8 கிரலா மீட்டே் நீ ளமுமடயது ஆகும் . இது

இந்தியாவில் நதியின் மீது அமமந்

மிக நீ ளமான இழுமவ வண்டி ் ப ாமலவாகும் .

முதல் கடற் ோர் மருத்துவ ஊர்தி


ரகேள அேசானது மிகவும் திறமமயான மீட்புப் பணிமய வழங் குவ ற்காக பிேதீக்சா
என்ற கடற்சாே் மரு ்துவ ஊே்தி ரசமவகமள அறிமுகப்படு தி
் யுள் ளது.



இது ஒரே ரநே ்தில் ஐந்து ரபருக்கு ் தீவிேக் கவனிப்மப வழங் கும் திறன் பகாண்டது.



பிே ய
் ாஷா மற்றும் காருண்யா ஆகியமவ பயன்பாட்டிற்கு உட்படு ் ப்பட இருக்கும்
பிற கடற்சாே் மரு ்துவ ஊே்திகளாகும் .



இமவ பின்வருமாறு பயன்பாட்டிற்கு உட்படு ் ப்பட உள் ளது,
o

திருவனந் புே தி
் ல் பிேதீக்சா,

o

எே்ணாகுள ்தில் பிே ய
் ாஷா,

o

ரகாழிக்ரகாட்டில் காருண்யா.

பிர லமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
பர்ன்ட் சுகர் - புத்தகம்


அவ் னி ர ாஷி எழுதிய மு ல் புதினமான 'பே்ன்ட் சுகே்‘ (எேிக்கப்பட்ட சே்க்கமே)
ஐக்கிய இோச்சிய தி
் ல் (இங் கிலாந்து) பவளியிடப் பட்டுள் ளது.



அர

புதின ்தின் பதிப்பு இந்தியாவில் 'ரகே்ள் இன் ஒயிட் காட்டன்' (Girl in White Cotton)

என்ற

மலப்பில் பவளியிடப்பட்டுள் ளது.



மதிப்பு மிக்க 2020 ஆம் ஆண்டிற் கான புக்கே் பேிசின் கா தி
் ருப்புப் பட்டியலில் உள் ள
13 ஆசிேியே்களின் பதிப்புகளில் இதுவும் ஒன்றாகும் .



இங் கிலாந்து அல் லது அயே்லாந்தில் ஆங் கில தி
் ல் எழு ப்பட்டு பவளியிடப்படும்
அந் ந்

ஆண்டுகளின் சிறந்

பு ் க தி
் ற் கு இந்
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விரு ானது வழங் கப் படுகிறது.

போடி பவஜலோலு - புத்தகம்


இந்தியாவின் துமண ்
மலவோன எம் .பவங் மகயா நாயுடு, “பாடி பவஜலலு”
பு ் க ்ம இமணய நிகழ் சசி
் யின் வழியில் பவளியிட்டாே்.



இது மமறந் முன்னாள் ம ்திய அமமச்சே் எஸ்.பஜய் ப்பால் பேட்டி எழுதிய 'ப ்து
கரு தி
் யல் கள் ' (Ten Ideologies) என்ற பு ் க ்தின் ப லுங் குப் பதிப்பாகும் .

புவி அரமப் பு அறிவியலில் சிறந்து விைங் குவதற் கோன சதசிய விருதுகை்


இந்

விருதுகமள புவி அறிவியல் அமமச்சகமானது அறிவி து
் ள் ளது.



இந்

அமமச்சகமானது ரபோசிேியே் அரசாக் சாஹ்னிக்கு உயிே்ப் பாமறப்படிவியல்

(பரயாஸ்டிோடிகிோபி), புவியியல் (Geology) மற் றும் முதுபகலும் பு ப ால் லுயிேியல்
(Vertebrate Palaeontology) ஆகிய துமறகளில் பபரும் பங் களிப்பு பசய்
ஆண்டிற்கான வாழ் நாள் சா மன விரும


ற்காக 2020 ஆம்

வழங் கியுள் ளது.

பபருங் கடல் அறிவியல் மற்றும் ப ாழில் நுட்ப ்திற் கான ர சிய விரு ானது டாக்டே்
வி.வி.எஸ்.எஸ். சே்மா அவே்களுக்கு வழங் கப் பட்டுள் ளது.



அவே் விசாகப்பட்டின ்தில் உள் ள ர சியக் கடல் சாே் நிறுவன ்தின் ஒரு மூ ் க்
பகாள் மக விை் ைானி ஆவாே்.



ரகாவாவின் துருவ மற் றும் பபருங் கடல் ஆோய் ச்சிக்கான ர சிய மமய ்தின்
இயக்குநே்
எம் .ேவிச்சந்திேன்
அவே்களுக்குக்
கடல்
அறிவியல்
மற் றும்
ப ாழில் நுட்ப தி
் ற் கான ர சிய விருது வழங் கப்பட்டுள் ளது.
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திருவோைர் மக்கைோட்சி


ம வானின் முன்னாள் அதிபோன திரு. லீ படங் -குய் அவே்கள் ம வானின் ம பய்
நகேில் காலமானாே்.



உணவு


இவே் ம வானில் சே்வாதிகாே ஆட்சிமய ஒழி ்
என்று பவகு சிறப்பாக அறியப்படுகின்றாே்.

ற்காக “திருவாளே் மக்களாட்சி”

ோர்ந்த சதோரலசநோக்குப் போர்ரவ 2050
அபமேிக்காமவச்

ரசே்ந்

ோக்பபல் லே்

ப ாமலரநாக்குப்

பாே்மவ

2050

என்ற

அமமப்பானது
ஒன்றிற்காக

உணவு

உலகின்

சாே்ந்
மு ல்

10

ப ாமலரநாக்குப் பாே்மவ பகாண்ட நிறுவனங் களில் ஒன்றாக மஹ ோபா ்ம ச்
ரசே்ந்
ஓே் இலாப ரநாக்கற்ற நிறுவனமான நந்தி அமமப்மப (Naandi Foundation)
ர ே்ந்ப டு ்துள் ளது.


இந்

மாதிேியானது “ABCDEFGH” எனும் கட்டமமப்பான விவசாயம் , உயிேியல் , உேம் ,

பேவலாக்கப்பட்ட முடிவு எடுக்கும் திறன், ப ாழில் முமனரவாே்கள் , குடும் பங் கள் ,
உலகச் சந்ம கள் ,
மலமம ்துவம் மற் றும்
ங் களது
மலமம குறி ்
ற் ரபாம ய அணுகுமுமறகள் ஆகியவற் மறப் பின்பற்றும்
ப ாமலரநாக்குப் பாே்மவ – 2050 என்ப ற் கு இட்டுச் பசல் லும் .

உணவு

சாே்ந்

நிகழ் சநர நோட்டுப் பற் று சகோண்ட திரரப் படத் திருவிழோ


ர சிய ்

திமேப்பட

வமகமயச் ரசே்ந்


ரமம் பாட்டுக்

கழகமானது,

ன்னளவில்

மு லாவது

இர

ஒரு திமேப்பட ் திருவிழாமவ நட து
் கின்றது.

காபணாலி முமறயிலான இந்
் திமேப்பட ் திருவிழாவானது ம தி
் ய
கவல்
மற் றும் ஒளிபேப்பு ் துமற அமமச்சக ்தினால் 2020 ஆம் ஆண்டு சு ந்திே தினக்
பகாண்டாட்டங் களின் ஒரு பகுதியாக பகாண்டாடப்பட உள் ளது.



இந்
் திருவிழாவானது இந்தியாவின் விடு மலப் ரபாோட்ட வீேே்களின் வீே ்ம க்
குறிக்கும் இந்திய வேலாற் மற எடு து
் க்காட்டும் . இது உலகம் முழுவம் வாழும்
இந்தியே்களிமடரய ற்ரபாம ய நிமலயில் திருவிழா மற்றும் நாட்டுப் பற் று குறி ்
மனநிமலமய ஏற் படு ்துவம

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

அஜய் தியோகி


பசபி

மலவோன அஜய் தியாகி அவே்களுக்கு பிப்ேவேி 2022 வமேயிலான 18 மா ப்

பணி நீ ட்டிப்பானது வழங் கப்பட்டுள் ளது.


இந் முடிவுக்கு பிே மே்
குழு ஒப்பு ல் அளி ் து.

மலமமயிலான நியமனங் களுக்கான
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அமமச்சேமவக்



மாே்ச் 1, 2020 அன்று அவேது மூன்று ஆண்டு ப விக் காலம் முடிவமடவ ற் கு முன்னரே
அேசாங் கமானது அவருக்குப் பணியில் ரமலும் 6 மா கால நீ ட்டிப்மப வழங் கியது.

ஜோன் ஹியூம்


அமமதிக்கான ரநாபல் பேிசு பவன்றவரும் , வடக்கு அயே்லாந்தின்
அேசியல் வாதியுமான ஜான் ஹியூம் சமீப ்தில் காலமானாே்.



1998 ஆம் ஆண்டில் புனி

பவள் ளி ஒப்பந்

முக்கிய

தி
் ல் திரு.ஹியூம் அவே்களின் சமா ானப்

ரபச்சுவாே் ்ம யானது மிகவும் முக்கிய பங் கு வகி ் து.


புனி

பவள் ளி ஒப்பந் ம் அல் லது பபல் ஃபாஸ்ட் ஒப்பந் ம் என்பது ஏப்ேல் 10, 1998 ஆம்

ஆண்டில் மகபயழு தி
் டப்பட்ட ஓே் இேட்மட ஒப்பந் மாகும் .


இது வடக்கு அயே்லாந்தில் 1960 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து அேசியல் ரமா லாக
வடிவம் பகாண்டிருந் பபரும் பாலான வன்முமற ் ப ால் மலகளின் முடிவுக்கு வழி
வகு ் து.



வடக்கு அயே்லாந்தில்
அடிப்பமடயில்

ற்ரபாது உள் ள அேசாங் க முமறயானது இந்

ஒப்பந்

்தின்

ான் அமமந்துள் ளது.

பிசரம் போட்டியோ விருது 2020




இந்

ஆண்டிற் கான பிரேம் பாட்டியா விரு ானது,

o

‘இந் ஆண்டின் சிறந் அேசியல் அறிக்மக’க்காக இந்தியன் எக்ஸ்பிேஸ் நிருபே்
தீபங் கே் ரகாஸ் அவே்களுக்கும்

o

‘ஆண்டின் சிறந்
சுற் றுச்சூழல் அறிக்மக’க்காக இந்தியக் கிோமப்புற மக்கள்
காப்பகம் (PARI - People’s Archive of Rural India) எனும் ஓே் இலாப ரநாக்கற் ற ப தி
் ேிமக
வமல ள ்திற்கும் வழங் கப்படுகிறது.

பிேபலப் ப தி
் ேிமகயாளே் பிரேம் பாட்டியாவின் நிமனவாக பிரேம் பாட்டியா
விருதுகள் 1995 ஆம் ஆண்டில் பிரேம் பாட்டியா நிமனவு அறக்கட்டமளயால் நிறுவப்
பட்டது.

GYTI விருதுகை் 2020


2020 ஆம் ஆண்டின் காந்திய இளம் ப ாழில் நுட்ப பு ் ாக்க விருதுகளானது ஐஐடிகேக்பூமேச் ரசே்ந்



ஆோய் ச்சியாளே்கள் குழுவிற் கு வழங் கப் பட்டுள் ளது.

இது சூேிய ஒளியின் கீழ் உலே்வ ற் காக மவக்கப்பட்டுள் ள ஈேமான ஆமடயிலிருந்து
மின்சாே ்ம

்

யாேி ் லுக்கான

ஒரு

நமடமுமறமய

உருவாக்கிய ற்காக

அவே்களுக்கு வழங் கப் படுகின்றது.


இர விரு ானது ஐஐடி-கேக்பூமேக் ரசே்ந் மற்பறாரு குழுவிற்கும் னி ் னியாக
வழங் கப் பட்டுள் ளது. இது அணியக் கூடிய மற் றும் பநகிழ் வான மின்னணு
சா னங் கள் ,

ஆற் றல்

பிேச்சிமனகமளக் கமளந்

பாதுகாப்பு

மற்றும்

பவப்ப

ரமலாண்மம

குறி ்

ற் காக அவே்களுக்கு வழங் கப்பட்டுள் ளது.

அபநிந்திரநோத் தோகூரின் 150வது பிறந்த தினம்


ர சிய நவீனக் கமலக் கூடமானது
தின ்ம க்
பகாண்டாடுவ ற்காக
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அபநிந்திேநா ்
“புகழ் பபற் ற

ாகூேின் 150வது பிறந்
பாடல்
இயற்றுபவோன

அபநிந்திேநா ்
ாகூே்” என்ற
சுற் றுலாமவ நட து
் கின்றது.


மலப்பு பகாண்ட ஒரு காபணாலி வாயிலான

இந்தியாவில் உள் ள வங் காளக் கமலப் பள் ளியின் மிகச் சிறந்

கமலைே்களில்

இவரும் ஒருவோவாே்.


இவே் இந்தியக் கமலயில் சுர சி விழுமியங் களின் மீ ான மு லாவது மிகப்பபேிய
ஆ ேவாளே் ஆவாே்.



இவே்

மு லாவ ாக

இந்தியக்

கிழக்கிந்திய

கமலச்

சமூகம்

என்ற

ஒன்மற

உருவாக்கினாே். பின்னே் இவே் வங் காளக் கமலப் பள் ளிமய ஏற் படு தி
் னாே்.


இவருமடய சிறந்

ஓவியங் கள் பின்வருமாறு : பாே

(1900), என்னுமடய

மா ா, தி பாசிங் ஆப் ஷாஜகான்

ாய் (1912-13), ரபேிரலண்ட் விளக்கம் (1913), பயண ்தின் முடிவு

(1913).

எம் எஸ் சுவோமிநோதன் விருது


ப லுங் கானா மாநில ரவளாண் பல் கமலக்கழக தி
் ன் துமணரவந் ோன V. பிேவீன்
ோவ் என்பவே் 2017-19 காலக் கட்ட தி
் ற் கான 7வது டாக்டே் எம் .எஸ். சுவாமிநா ன்
விரும



இந்

பவன்றுள் ளாே்.

விரு ானது ரவளாண் ஆோய் ச்சி, கற்பி ் ல் , மற் றும் நிே்வாக தி
் ல் அவேின்

பங் களிப்புகமள அங் கீகேிக்கின்றது.


பிேவீன் ோவ் அவே்கள் இந்தியா, இஸ்ரேல் , ப ன் ஆப்பிேிக்கா ஆகிய நாடுகளில் நுண்
நீ ே்ப்பாசனம்

குறி ்

13

ஆோய் ச்சிகள்

மற் றும்

6

ஆரலாசக ்

திட்டங் கமளக்

மகயாண்டுள் ளாே்.

பத்திரிக்ரகத் துரறயில் ஆசியக் கல் லூரி விருது 2019


ப ்திேிக்மக ் துமறயின் ஆசியக் கல் லூேி விருது – 2019 என்பதின் கீழ்
o

புலன் விசாேமண ப தி
் ேிக்மக ் துமறக்கான விருது நிதின் ரசதிக்கும்

o

2019 ஆம் ஆண்டின் சமூக ாக்க ப ்திேிக்மக ் துமறக்கான K.P நாோயண குமாே்
நிமனவு விருது சிவ் சகாய் சிங் கிற்கும் வழங் கப் பட்டுள் ளது.
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வீரதீர ச யல் மற் றும் கோவல் துரற விருதுகை்


இந்தியக் குடியேசு ்
வீேே்கள்

மலவே் ஆயு ப் பமட வீேே்கள் மற் றும் துமண இோணுவப் பமட

ஆகிரயாருக்கு

84

விருதுகள்

மற்றும்

ப க்கங் களுக்கு

ஒப்பு ல்

வழங் கியுள் ளாே்.


இந்

விருதுகள் 1 கீே் ்தி சக்ோ, 9 பசௌேிய சக்ோ, 5 ரசனா ஆமணப் ப க்கங் கள்

(வீேதீே பசயல் ), 60 ரசனா ப க்கங் கள் (வீேதீே பசயல் ), 4 நரவா ரசனா விருதுகள் (வீேதீே
பசயல் ), மற் றும் 5 வாயு ரசனா விருதுகள் (வீேதீேச் பசயல் ), ஆகியவற்மற
உள் ளடக்கியுள் ளன.


நாட்டின் இேண்டாவது உயேிய அமமதி வழி வீேதீேச் பசயல் விரு ான கீே் தி
் சக்ோ
விரு ானது ஜம் மு காஷ்மீே் காவல் துமறயின் மலமமக் காவலோன அப்துல் ேஷி ்
கலாஸ் (இறப்பிற் குப் பின்பு) என்பவருக் கு வழங் கப்பட்டுள் ளது.



பசௌேிய சக்ோ என்பது மூன்றாவது உயேிய அமமதிவழி வீேதீேச் பசயல் விரு ாகும் .
அரசாக் சக்ோ என்பது உயேிய அமமதிவழி வீேதீேச் பசயல் விரு ாகும் .



பமா ் மாக 926 காவல் துமறயினருக்கு விருதுகள் வழங் கப்பட்டுள் ளன.



வீேதீேச் பசயலுக்கான காவல் துமற விருதுகள் 215 காவல்
அவே்களின் வீேதீேச் பசயமலப் பாோட்டி வழங் கப்பட்டுள் ளது.



மகசால் பணிக்கான குடியேசு ் மலவேின் காவல் துமற விரு ானது 80 காவல்
துமறயினருக்கு வழங் கப்பட்டுள் ளது.



சிறப்பான

(பமச்ச ் க்க)

பணிக்கான

காவல் துமற

துமறயினருக்கு,

விரு ானது

631

காவல்

துமறயினருக்கு வழங் கப் பட்டுள் ளது.

சதசிய விரையோட்டு விருதுகை் 2020


2020 ஆம் ஆண்டின் ர சிய விமளயாட்டு விருதுகளானது ம ்திய இமளைே்
விவகாேங் கள் மற்றும் விமளயாட்டு ் துமற அமமச்சக ்தினால் அறிவிக்கப் பட்டு
உள் ளது.



7



பிேிவுகளில் 73 பவற் றியாளே்கள்
மலவேிடமிருந்துப் பபற உள் ளனே்.

ங் களுக்கான

விருதுகமள

குடியேசு ்

ற் பபாழுது ர சிய விமளயாட்டு விருதுகள் வேலாற் றில் மு ன்முமறயாக ோஜிவ்
காந்தி ரகல் ே ன
் ா விருதுக்காக 5 விமளயாட்டு வீேே்களும் அே்ஜுனா விருதுக்காக 27
டகள வீேே்களும் ர ே்ந்ப டுக்கப் பட்டுள் ளனே்.



ரமலும் , 8 பாோ (மாற் று ் திறனாளிகள் ) விமளயாட்டு ஆளுமமகள் 2020 ஆம்
ஆண்டின் ர சிய விமளயாட்டு விருதுகளில் இடம் பிடி ்துள் ளனே்.



சச்சின் படண்டுல் கே் (மு லாவது), மரகந்திே சிங் ரடானி மற் றும் விோ ் ரகாலி
ஆகிரயாருக்குப் பிறகு ோஜிவ் காந்தி ரகல் ே ன
் ா விரும ப் பபறும் 4வது கிேிக்பகட்
வீேே் ரோகி ் சே்மா ஆவாே்.



விரனஷ் ரபாகாட் 2018 ஆம் ஆண்டு ஆசியப் ரபாட்டியில்
மு லாவது பபண் மல் யு ்



இந்

ங் கப் ப க்கம் பவன்ற

வீேே் ஆவாே்.

விருதுக்குப் பேிந்துமேக்கப்பட்ட மூன்றாவது ஹாக்கி வீேே் மற் றும் மு லாவது

பபண் ஹாக்கி வீேே் ோணி ஆவாே்.
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ோஜிவ் காந்தி ரகல் ே ன
் ா விருது
தராகித் ெர்மா

கிேிக்பகட்

மாரிய ் ன் தங் கதவலு

பாோ

மாணிக்க

ரமமசப் பந்து

த்ரா

டகளம்

விதனஷ் த ாகாட்

மல் யு ் ம்

ராணி ராம்

ஹாக்கி

ால்

மில் சலனியம் (பழரமயோன) கூட்டிரணவு சுற் று 6 & சகோவிட் – 19 புத்தோக்க

வோல்

– விருது


இது இந்தியாவின் 5 முக்கியமான துமறகளில் 49 பு ் ாக்க ் தீே்வுகளுக்கு வழங் கப்
பட்டுள் ளது.



ரமலும் , 16 புதுமமப் பமடப்பாளே்களுக்கு ரகாவிட் – 19 பு ் ாக்க சவால் பிேிவுகளில்
விருதுகள் வழங் கப் பட்டுள் ளன.



இந்தியாவில் உள் ள 5 முக்கியமான துமறகள் கல் வி, சுகா ாேம் , தூய் மமயான
ஆற் றல் , நீ ே் & துப்புேவு, ரவளாண்மம ஆகியமவயாகும் .



இந்

விரு ளிக்கப்பட்ட பு ் ாக்கப் பமடப்புகள் , திட்டப் பங் காளே்கள்

மற்றும்

துமறசாே் வல் லுநே்கள் ஆகிரயாேின் உ வியுடன் எப்ஐசிசிஐயினால் ரமற் பகாள் ளப்
பட்டு கடுமமயான மதிப்பீட்டுச் பசயல் முமறகளுக்குப் பின்ரப ர ே்ந்ப டுக்கப்
பட்டுள் ளது.

சுவ ் தோ ர


ச வோ 2019 விருது

பநய் ரவலி பழுப்பு நிலக்கேி கழகமானது (NLC - Neyveli Lignite Corporation) சுவச்ச ா மஹ
ரசவா திட்ட தி
் ன் பசயல் பாடுகளில்



னது சிறப்பான பங் களிப்மப அளி ்

இந்

விரும

பவன்றுள் ளது.

இந்

விரு ானது NLC நிறுவன ்தின் 3 அலகுகளுக்கு வழங் கப்பட்டுள் ளது.

o

நகே நிே்வாக அலுவலகம் – மு லாவது

o

மு லாவது பவப்ப ஆற் றல் நிமலயம் : இேண்டாவது

o

சுேங் க ் துமண அலகுகள் – மூன்றாவது
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ேம்

ேம்

ேம்

ற்காக

உலகின் அதிசவக மனித கோல் குசலட்டர் பட்டம்


நீ லகந்

பானு

பிேகாஷ்

ரஜானல் லாகாடா

(மஹ ோபா )்

என்பவே்

மனநலக்

கணக்கீடுகள் மீ ான உலகக் ரகாப்மபயில் இந்தியாவிற்கான மு லாவது
ப க்க ்ம


ங் கப்

பவன்றுள் ளாே்.

இவே் உலகின் அதிரவக மனி

கால் குரலட்டே் என்ற அடிப்பமடயில் 4 உலகச்

சா மனகள் மற் றும் 50 லிம் கா சா மனகமள மகயில் மவ து
் ள் ளாே்.


இந் ப் ரபாட்டியில் பலபனான் நாட்மடச் ரசே்ந் முகமது எல் மிே் என்பவே் பவள் ளிப்
ப க்க ்ம யும் ஐக்கிய அேபு அமீேக ்ம ச் ரசே்ந்
அஸ்மி ா பால் என்பவே்
பவண்கலப் ப க்க ்ம யும் பவன்றுள் ளனே்.



இந்தியாமவச் ரசே்ந்
உள் ளாே்.

ஆேியன் சுக்லா என்பவே் இதில் 4வது இட ்ம ப் பிடி து
்

விளளயாட்டுெ் செய் திகள்
லீவிஸ்


ோமில் டன்
பாே்முலா ஒன் சாம் பியனான பமே்சிடஸ் அணியின் லீவிஸ் ஹாமில் டன் என்பவே்
ஐக்கிய இோஜ் ஜிய ்தின் சில் வே் ஸ்ரடானில்

உள் ள சில் வே் ஸ்ரடான்

சுற் றில்

நமடபபற் ற பிேிட்டிஷ் கிோண்ட் பிேிக்ஸ் (GP - Grand Prix) 2020 (பாே்முலா ஒன் பிே்பேலி
பிேிட்டீஷ் கிோண்ட் பிேிக்ஸ் – 2020 என்ற அதிகாேப் பூே்வமாக அமழக்கப்படும் )
என்பம

பவன்றுள் ளாே்.



இவே் இந் ப் பட்ட ்ம ப் பபறுவது

ற் பபாழுது 7வது முமறயாகும் .



பிேிட்டீஷ் GPயில் அதிக அளவில் பவற் றி பபறும் ஒரே காே் பந் ய வீேே் இவோவாே்.

எம் எஸ் சதோனி மற் றும் சுசரஷ் சரய் னோ ஓய் வு


இந்தியக் கிேிக்பகட் வீேே்களான எம் எஸ் ர ானி மற் றும் சுரேஷ் பேய் னா ஆகிரயாே்
சே்வர சக் கிேிக்பகட் ரபாட்டியிலிருந்து
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ங் களது ஓய் மவ அறிவி து
் உள் ளனே்.



ர ானிக்கு 2018 ஆம் ஆண்டில் ப ்ம பூஷன் விருதும் 2009 ஆம் ஆண்டில் ப ்ம ஸ்ரீ
விருதும் 2007-08ல் ோஜீவ் காந்தி ரகல் ே ்னா விருதும் வழங் கப்பட்டுள் ளன.



இவேது

மலமமயின் கீழ் இந்தியா 2011 ஆம் ஆண்டு உலகக் ரகாப்மபமய

பவன்றுள் ளது.


இந்திய இோணுவமானது இவருக்கு 2011 ஆம் ஆண்டில் பலப்டினன்ட் பமட ்
என்ற பகௌேவ அந் ஸ்ம வழங் கியுள் ளது.



இருபது ஓவே் கிேிக்பகட் ரபாட்டியில் ச

்ம

மலவே்

எட்டிய மு ல் இந்திய வீேே் பேய் னா

ஆவாே்.


கிறிஸ் பகயிலுக்குப் பிறகு ஐபிஎல் ரபாட்டியில் 100 சிக்சே்கமள அடி ்
இேண்டாவது மற் றும் மு லாவது இந்திய வீேே் இவோவாே்.

உலகின்

600 சடஸ்ட் விக்சகட்டுகரை எடுத்த முதலோவது சவகப் பந்து வீ ் ோைர்


பாகிஸ் ானுக்கு எதிோன 3வது படஸ்ட் கிேிக்பகட் ரபாட்டியில் 600வது படஸ்ட்
விக்பகட்டிமன எடு து
்
சா மன பமட ்
இங் கிலாந்து அணிமயச் ரசே்ந்



மு லாவது ரவகப் பந்து வீச்சாளே்

ரஜம் ஸ் ஆண்டே்சன் ஆவாே்.

600ற் கும் ரமற் பட்ட விக்பகட்டுகமள வீழ் தி
் ய குழுவான இலங் மகமயச் ரசே்ந்
மு ்ம யா முேளீ ேன் (800), ஆஸ்திரேலியாமவச் ரசே்ந் ரஷன் வாே்ன் (708) மற் றும்
இந்தியாமவச் ரசே்ந்
அனில் கும் பரள (619) ஆகிய 3 புகழ் பபற் ற சுழல் பந்து
வீச்சாளே்கமளக் பகாண்ட குழுவில் இமணந்
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நான்காவது வீேே் இவோவாே்.

முக் கிய தினங் கள்
முஸ்லீம் சபண் உரிரமகை் தினம் – ஜூரல 31


இது உடனடி மு ் லாக்கிற்கு எதிோன சட்ட தி
் ன் மு லாவது நிமனவு தின ்ம க்
குறிக்கின்றது.



முஸ்லீம் பபண்கள் (திருமண உேிமமகளின் பாதுகாப்பு) சட்டம் , 2019 என்று முமறயாக
அமழக்கப்படும் இந் சட்டம் கடந் ஆண்டில் நிமறரவற்றப்பட்டது.



இது முஸ்லீம் ஆண்களினால் வழங் கப்படும் உடனடி விவாகே ்து நமடமுமறமய ்
டுக்கின்றது.



இந் ச் சட்ட ்ம

மீறுரவாே்க்கு மூன்று ஆண்டுகள் வமே சிமற ்

ண்டமன வழங் கப்

படும் .

உலகத் தோய் ப் போல் ஊட்டல் வோரம்


இது ஒவ் பவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் மா
07 வமே) அனுசேிக்கப் படுகின்றது.



2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்
கிேக தி
் ற்காக ரவண்டி



்தின் மு லாவது வாே தி
் ல் (ஆகஸ்ட் 01 மு ல்

வாே தி
் ற்கான கரு து
் ரு, “ஆரோக்கியமான புவி

ாய் ப்பால் ஊட்டமல ஆ ேி ் ல் ” என்ப ாகும் .

இ ்தினமானது 1990 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மா
(Innocenti

Declaration)

மகபயழு ்திடப்

பட்டம

தி
் ல் இன்ரனாபசன்ட்டி பிேகடனம்
்

ப ாடே்ந்து,

அன்று

மு ல்

அனுசேிக்கப்பட்டு வருகின்றது.


இது உலக ்

ாய் ப்பால் ஊட்டல் பசயல் கூட்டிமணவு (WABA - World Alliance for

Breastfeeding Action), உலக சுகா ாே நிறுவனம் மற்றும் யுனிபசப்பினால் அனுசேிக்கப்
படுகின்றது.


WABA என்பது

ாய் ப்பால் ஊட்டலுக்கான

மடகமள ஒழிப்ப ற்காக உலக அளவில்

பணியாற்றும் மக்கள் குழுமவக் பகாண்ட ஒரு அமமப்பாகும் .
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உலக


மஸ் கிருத தினம் – ஆகஸ்ட் 03
இந்திய அேசானது 1969 ஆம் ஆண்டில் ஷே்வண பூே்ணிமா தின ் ன்று உலக
சமஸ்கிரு



தின ்ம

அனுசேிக்க முடிவு பசய் து.

அகில இந்திய வாபனாலியானது இந்
் தின ் ன்று
னது மு லாவது சிறப்பு
நிகழ் சசி
் யான “பகுஜன் பாஷா-சமஸ்கிரு
பாஷா” என்ற ஒரு நிகழ் சசி
் மய
ஒலிபேப்பியது.



2020 ஆம் ஆண்டின் ர சியக் கல் விக் பகாள் மகயானது பள் ளி மற் றும் உயே் நிமலக்
கல் வி அளவில் சமஸ்கிரு
பமாழிமய ஊக்கப்படு து
் ம் பன்பமாழி து
் வ ்ம
ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

ஹிசரோஷிமோ தினம் – ஆகஸ்ட் 06



ஹிரோஷிமா தினமானது 1945 ஆம் ஆண்டில் அபமேிக்காவினால் ஜப்பானில் உள் ள
ஹிரோஷிமா மற் றும் நாகசாகியின் மீது அணு குண்டு ்

ாக்கு ல் நட ் ப் பட்டம க்

குறிப்ப ற்காக அனுசேிக்கப்படுகின்றது.


2020 ஆம் ஆண்டின் ஹிரோஷிமா தினமானது அணுகுண்டு வீசப்பட்டதின் 75வது
ஆண்மடக் குறிக்கின்றது.



இந்

் தினமானது ரபாேிற் கு எதிோக அமமதிவழி அேசியமல ஊக்குவிப்பம

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

உலக நுரரயீரல் புற் றுசநோய் தினம் – ஆகஸ்ட் 01


இது நுமேயீேல்

புற் று ரநாய் க்கான காேணங் கள்

மற் றும் சிகிச்மச முமறகள்

குறி து
் ம் அ ன்
ாக்கம் குறி து
் ம் நுமேயீேல் புற் றுரநாயின் அபாயங் கள் குறி ்து
அறிந்து பகாள் வ ற்கான கல் வி இயக்கம் உருவாக்குவது குறி து
் ம் உலகம் முழுவதும்
அ ற்கான ஆேம் ப கால சிகிச்மச குறி து
் ம் விழிப்புணே்மவ ஏற் படு து
் வ ற்காக
அனுசேிக்கப் படுகின்றது.


உலக நுமேயீேல் புற் றுரநாய் தினப் பிேச்சாேமானது பின்வரும் சே்வர ச நுமேயீேல்
சுகா ாே ்திற்கான சமூக உறுப்பினே்களுடன் இமணந்து சே்வர ச சுவாச சமூக
மன்ற தி
் னால் 2012 ஆம் ஆண்டில் ப ாடங் கப்பட்டது.
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o

நுமேயீேல் புற் றுரநாய் ஆய் விற் கான சே்வர ச மன்றம்
Association for the Study of Lung Cancer).

o

அபமேிக்காவில் உள் ள அபமேிக்க மாே்பக மரு து
் வே்கள் கல் லூேி.

நுமேயீேல் புற் றுரநாமயக் மகயாளும்

ன்னளவில் உலகின் இர

(IASLC - International

வமகமயச் ரசே்ந்

மற் றும் ஒரு மிகப்பபேிய நிறுவனம் நுமேயீேல் புற் றுரநாய் குறி ்

IASLC உலகக்

கரு ் ேங் கு ஆகும் .

சதசிய எலும் பு மற் றும் கூட்டு தினம் – ஆகஸ்ட் 04


இது சமூக ்ம ப் பாதிக்கக் கூடிய ஒரு பபாதுவான எலும் பியல் பிேச்சிமனகள்
குறி து
்
பபாது மக்களிமடரய விழிப்புணே்மவ ஏற் படு து
் வம
ரநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.



இந் ஆண்டின் இ ்தின தி
் ற் கான கரு து
் ரு, “சிம கின்ற ரநாயின் குமறபாட்மட ்
டு ் ல் ” என்ப ாகும் .



ர சிய

எலும் பு

அப்ரபாம ய

மற் றும்

கூட்டு

தினமானது

இந்திய

எலும் பியல்

மன்ற ்தின்

மலவேினால் 2012 ஆம் ஆண்டில் ப ாடங் கப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும் .

சவை் ரையசன சவைிசயறு தினம் – ஆகஸ்ட் 09


பாே ் ரசாரடா அந்ர ாலன் அல் லது ஆகஸ்ட் கிோந்தி இயக்கமானது 1942 ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட் 08 அன்று அகில இந்திய காங் கிேஸ் குழுவின் (AICC - All India Congress Committee)
பம் பாய் அமே்வில் ப ாடங் கப்பட்டது.
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இந் இயக்கமானது 1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 09 அன்று குவாலியன் நீ ே் ப
்
ாட்டி
மம ானப் பகுதியில் ப ாடங் கப்பட்டது.



இது ஆகஸ்ட் கிோந்தி மம ானம் என்றும் அமழக்கப்படுகின்றது.



இ ்தின தி
் ல்

ஆங் கிரலயே்கள்

பவளிரயறுவ ற் கான

ஒரு

இறுதிக்

கட்டப்

ரபாோட்ட தி
் ற் கு ரவண்டி மகா ம
் ா காந்தி இந்திய மக்களுக்கு “பசய் அல் லது பச ்து
மடி” என்ற முழக்க ்ம


இந்

வழங் கினாே்.

இயக்க ்தின் மு ல் பாதியானது ஆே்ப்பாட்டங் கள் மற் றும் ஊே்வலங் களுடன்

அமமதியான முமறயில் நமடபபற்றது.


ஆனால் இந்

இயக்க ்தின் 2வது பாதியானது வன்முமற ்

ாக்கு ல் கள் மற்றும்

அேசுக் கட்டிடங் கள் & இேயில் நிமலயங் கள் ஆகியவற் றிற் கு ் தீ மவ ் ல் ரபான்ற
வன்முமறச் சம் பவங் களுடன் நட ் ப் பட்டது.


முக்கிய ் மலவே்களின் மகதுக்குப் பின்னே், இளம் வயது
அலி அவே்கள் AICC அமே்விற் கு ் மலமம ாங் கினாே்.

மலவே் அருணா ஆசப்

சதசிய ரகத்தறி நோை் - ஆகஸ்ட் 7


1905 ஆம் ஆண்டில் இர

ர தியில் ப ாடங் கப்பட்ட சுர சி இயக்க ்தின் நிமனவாக

இது பகாண்டாடப் படுகிறது.


பிேிட்டிஷ் அேசாங் க ் ால் வங் காள ்ம ப் பிேிப்பம
மன்ற தி
் ல் இந்

எதிே் து
்
கல் க ் ா நகே

இயக்கம் ப ாடங் கப்பட்டது.



இது மு ன்மு லில் 2015 ஆம் ஆண்டில் ர சிய மக ் றி தினமாக அறிவிக்கப் பட்டது.



இது ஜவுளி அமமச்சக ்தின் ஒருங் கிமணப்பின் கீழ் பகாண்டாடப்படுகிறது.
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உலகின் பழங் குடி மக்களுக்கோன


விழிப்புணே்மவ

ர்வசத

ஏற் படு ்துவதும் ,

நோை் - ஆகஸ்ட் 9

பழங் குடியின

மக்களின்

உேிமமகமளப்

பாதுகாப்பதும் இ தி
் ன ்தின் ரநாக்கங் களாகும் .


இந் நாமள மு ன்மு லில் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் பபாதுச் சமபயானது 1994 ஆம்
ஆண்டு டிசம் பே் மா
்தில் அறிவி ் து.



1995-2004 ஆண்டு உலகின் பழங் குடி மக்களின் சே்வர ச

சாப் மாக அனுசேிக்கப்

பட்டது.


இந்
ஆண்டின் கருப்பபாருளானது
மீள் திறன்” என்ப ாகும் .

“ரகாவிட்-19

மற் றும்

பழங் குடி

மக்களின்

உலக உயிரி எரிசபோருை் தினம் – ஆகஸ்ட் 10


இந்

் தினமானது வழக்கமான படிம எேிபபாருட்களுக்கு மாற் றாக படிமமற் ற

எேிபபாருட்களின்
முக்கிய து
் வம்
ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.


குறி து
்

விழிப்புணே்மவ

உயிேி எேிபபாருட்கள் பபாதுவாக சுற்றுச்சுழலுக்கு உகந்

ஏற் படு ்துவம

வமகயிலான பசுமம

எேிபபாருட்களாகும் . இவற் றின் பயன்பாடு உலகளாவியப் பிேச்சிமனயான காே்பன்
உமிழ் வு கட்டுப்படு து
்
மல ரமற்பகாள் கின்றது.


1893 ஆம்

ஆண்டு ஆகஸ்ட் 10 அன்று, சே் ரூடல் ப் டீசல்

கண்டுபிடி ் வே்)

என்பவே்

மு ன்முமறயாக

(டீசல்

நிலக்கடமல

என்ஜிமனக்

எண்பணய் யின்

உ வியுடன் இயந்திே என்ஜிமன பவற்றிகேமாக இயக்கினாே்.


எனரவ இச்சா மனமயக் குறிப்ப ற்காக, உலக உயிேி எேிபபாருள் தினமானது
ஒவ் பவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 10 அன்று அனுசேிக்கப்படுகின்றது.
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இந்தியாவில் , ம ்திய அேசானது 2018 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மா
எேிபபாருட்கள் பகாள் மக – 2018 என்ப ற் கு ஒப்பு ல் அளி ் து.



இது 2030 ஆம் ஆண்டிற் குள் 20% எ ் னால் கலப்பு மற் றும் 5% உயிேி எேிபபாருள் கலப்பு
ஆகிய இலக்குகமள அமடவம

தி
் ல் ர சிய உயிேி

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

சதசியக் குடற் புழு நீ க்க தினம் – ஆகஸ்ட் 10


ஒவ் பவாரு ஆண்டும் ர சியக் குடற் புழு நீ க்க தினமானது பிப்ேவேி 10 மற் றும் ஆகஸ்ட்
10 ஆகிய 2 தினங் களில் அனுசேிக்கப்படுகின்றது.



இ ்தினங் கள்

1-19

வயதுமடய

குழந்ம களிமடரய

மண்ணிலிருந்துப்

குடற் புழு வமக என்று அமழக்கப்படும் குடற் புழுமவ ஒழிப்பம

பேவும்

ரநாக்கமாகக்

பகாண்டுள் ளன.


இது 2015 ஆம் ஆண்டில் ம ்திய சுகா ாே
அமமச்சக ்தினால் ப ாடங் கப்பட்டுள் ளது.



இந்

் தினமானது ம ்தியப் பபண்கள் & குழந்ம

மற் றும்

குடும் ப

நல து
் மற

ரமம் பாட்டு ் துமற அமமச்சகம்

மற் றும் ம தி
் ய மனி
வள ரமம் பாட்டு ் துமற அமமச்சகம் ஆகியவற்றுடன்
இமணந்து பசயல் படு ் ப் படுகின்றது.

உலக சிங் கங் கை் தினம் – ஆகஸ்ட் 10


இ ்தினமானது சிங் கங் கள்

குறி ்தும்

சிங் கங் களின்

பாதுகாப்பு ப ாடே்பான

பிேச்சிமனகள்
குறி து
் ம்
மக்களுக்குக்
கல் வியறிவு
ஏற் படு து
் வம யும்
விழிப்புணே்மவ ஏற் படு து
் வம யும் ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.


ஆசியச் சிங் கங் களின் ஒரே இயற் மக வாழிடம் கிே் காடுகளாகும் .



இது 1965 ஆம் ஆண்டில் வனவிலங் குச் சேணாலயமாகவும் 1975 ஆம் ஆண்டில் ர சியப்
பூங் காவாகவும் அறிவிக்கப் பட்டது.



இந்தியாவில் காணப்படும் ஆசியச் சிங் கமானது பன்னாட்டு இயற் மகப் பாதுகாப்பு
மன்ற தி
் ன் சிவப்புப் பட்டியலில் அருகி வரும் இனமாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள் ளது.



ஆசியச்

சிங் கங் கள்

சுற் றுச்சூழல் ,

வனம்

பாதுகாப்பு ்
மற் றும்

திட்டமானது

பருவநிமல

2018

மாற் ற ்

ஆம்

துமற

ஆண்டில்

ம தி
் ய

அமமச்சக ்தினால்

ப ாடங் கப் பட்டுள் ளது.

உலக யோரனகை் தினம் – ஆகஸ்ட் 12


மு லாவது சே்வர ச யாமனகள் தினமானது 2012 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 12 அன்று
அனுசேிக்கப் பட்டது.



இது
யாமனகள்
மற் றும்
அவற் றின்
வாழிடங் களின்
பாதுகாப்பு
குறி து
்
விழிப்புணே்மவ ஏற் படு து
் வ ற்காக ஒவ் பவாரு ஆண்டும் அனுசேிக்கப் படுகின்றது.



நிகழ் ரநே

அடிப்பமடயில்

ரமா ல் களின்

ரமலாண்மமக்கு

ஆ ேவளிப்ப ற் காக

“சுேக்சியா” எனப்படும் ஒரு ள தி
் ன் பீட்டா எனப்படும் ரசா மனப் பதிப்பானது (Beta
Version) இந்தியாவில் ப ாடங் கப்பட்டுள் ளது.

சதசிய நூலகர்கை் தினம் – ஆகஸ்ட் 12


S.R. ேங் கநா ன் என்பவேின் பிறந்

தின நிமனவாக ஒவ் பவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 12

126

அன்று இந்தியாவில் ர சிய நூலக தினமானது அனுசேிக்கப் படுகின்றது.


இது இந்தியாவில் நூலக அறிவியலின் வளே்ச்சிக்கு வி ்திட்டது.

ர்வசத


இரைஞர்கை் தினம் – ஆகஸ்ட் 12

சே்வர ச இமளைே்கள் தினமானது இமளைே்கள் ப ாடே்பான கலாச்சாே மற் றும்
சட்டப்பூே்வ விவகாேங் கள் குறி து
்
விழிப்புணே்மவ ஏற் படு ்துவ ற்காக 1999 ஆம்
ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் அமமப்பினால் ர ே்ந்ப டுக்கப்பட்டுள் ளது.



மு லாவது சே்வர ச இமளைே்கள் தினமானது 2000 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 12 அன்று
அனுசேிக்கப் பட்டது.



2020

ஆம்

ஆண்டின்

இ ்தின ்தின்

கரு ்துரு,

“உலகளாவிய

நடவடிக்மகக்கு

இமளைே்களின் பங் களிப்பு” என்ப ாகும் .

ர்வசத


இடது ரகப் பழக்கம் உரடயவர்கை் தினம் - ஆகஸ்ட் 13

ஒவ் பவாரு

ஆண்டும்

பகாண்டவே்களின்

ஆகஸ்ட்

13

ஆம்

னி து
் வ ்ம யும்

ர தி

அன்று

இடது

ரவறுபாடுகமளயும்

மகப்

பகாண்டாட

பழக்கம்
இந்

தினமானது அனுசேிக்கப்படுகிறது.


இது மு ன்மு லில் 1976 ஆம் ஆண்டில் அனுசேிக்கப்பட்டது.



இடது மகப் பழக்கம் பகாண்டவே்கள் எதிே்பகாள் ளும் அன்றாடச் சிக்கல் கள் குறி து
்
விழிப்புணே்மவ ஏற் படு து
் வம இது ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



உலக

மக்கள்

ப ாமகயில்

சுமாே்

10

ச வீ ம்

ரபே்

இடது

மகப்

பகாண்டவே்கள் ஆவே் மற் றும் இதில் ஆண்கள் அதிகமாக அடங் குவே்.
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பழக்கம்

்

உலக உடல் உறுப் பு தோன நோை் - ஆகஸ்ட் 13


உறுப்பு

ான தி
் ன் முக்கிய து
் வம் குறி து
் விழிப் புணே்மவப் பேப்புவம யும் , இறந்

பிறகு உறுப்புகமள ்

ானம் பசய் ய மக்கமள ஊக்குவிப்பம யும் இது ரநாக்கமாகக்

பகாண்டுள் ளது.


இந்திய சுகா ாே மற்றும் குடும் ப நல அமமச்சகமானது 2010 ஆம் ஆண்டில் 6வது உலக
மற் றும் மு லாவது இந்திய உறுப்பு
அறிமுகப்படு தி
் யது.



ான காங் கி ேமஸ

மகாோஷ்டிோ மாநிலமானது 2020 ஆண்டின் ஆகஸ்ட் 13 மு ல் ஆகஸ்ட் 20 வமே
உறுப்பு



ான நாள் மற் றும் உறுப்பு

ான வாே ்ம

அனுசேிக்கிறது.

உறுப்பு நன்பகாமடக்கு இேண்டு வமககள் உள் ளன: அமவ வாழும் ரபாது
பசய் ல் மற் றும் இறந் பின் ானம் பசய் ல் ஆகியனவாகும் .

ானம்

வங் க சத த்தில் சதசிய துக்க தினம் – ஆகஸ்ட் 15


இது 1975 ஆம் ஆண்டு இ ்தின தி
் ல் “ர ச ் ந்ம “ என்று பவகுவாக அறியப் படும்
பங் காபந்து ரஷக் முஜிபூே் ேகுமான் பகால் லப்பட்டம அனுசேிக்கின்றது.



“முஜிப்” அல் லது “ரஷக் முஜிப் ” என்று அறியப்படும் இவே் சு ந்திே நாடான “வங் க
ர ச தி
் ன்” மு ன்மமச் சிற் பியாகக் கரு ப் படுகின்றாே்.



முஜிப்

னது அேசியல் வாழ் நாமள 1949 ஆம் ஆண்டில் அவாமி லீக்கின் இமண

நிறுவனோக ் ப ாடங் கினாே்.


1972 ஆம் ஆண்டு ஜனவேி மா
உருபவடு ் ாே்.

தி
் ல் முஜிப் அந்நாட்டின் மு லாவது பிே மோக



முஜிப் மற் றும் அவேது குடும் ப உறுப் பினே்கள் 1975 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று ஒரு
இோணுவப் புேட்சியின் ரபாது பகால் லப் பட்டனே்.



அவேது மகள் களில் ஒருவோன ரஷக் ஹசினா வாஸீ ் ( ற்பபாழுது உயிருடன்
இருக்கும் ) வங் க ர ச தி
் ன் ற்பபாம ய பிே மோக உள் ளாே்.

உலக புரகப் பட தினம் – ஆகஸ்ட் 19


இந்

்

தினமானது

புமகப்பட தி
் ன்

கமல,

மகவிமன

மற் றும்

வேலாறு

ஆகியவற் மறக் பகாண்டாடுகின்றது.


இந்
் தினமானது புமகப்பட ் துமற குறி ் கரு ் ாக்கங் கமளப் பகிே்ந்து , அது
குறி ் விழிப்புணே்மவ ஏற் படு ்தும் வமகயில் புமகப்பட ் துமறக்குப் பங் களி ்
கமலைே்கமள ஒன்று திேட்டுவம க் குறிக்கின்றது.
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மு லாவது நீ டி ்

வண்ணப் புமகப்படமானது 1861 ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்டது.



மு லாவது டிஜிட்டல் புமகப்படமானது 1957 ஆம் ஆண்டில் ஏற் படு ் ப்பட்டது.

உலக மனிதசநய தினம் – ஆகஸ்ட் 19


இது

பல் ரவறு

ர ே்ந்ப டு ்

பநருக்கடியான
உண்மமயான

சூழ் நிமலகளில்

மனி ரநய

மலவே்கமள நிமனவு கூே்வம

ரசமவமய ்
ரநாக்கமாகக்

பகாண்டுள் ளது.


ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச் சமபயானது 2009 ஆம் ஆண்டில் இ ்தின ்ம
மனி ரநய தினமாக அறிவி ் து.



இந்

ஆண்டு உலக சுகா ாே நிறுவனமானது பிறருக்கு உ வுவ ற் கு

உலக
ங் களது

வாழ் நாமள அே்ப்பணி ் வே்கமளக் ககாண்டாடுவதற்காக ரவண்டி “#Reallifeheros,
Who have” ஒரு உலகப் பிரச்சாரத்டதத் கதாடங் கியுள் ளது.

த்பவனம் திவோஸ் – ஆகஸ்ட் 20


இந்

் தினமானது அமன ்து ம ங் கமளச் ரசே்ந்

ஒருங் கிமணப்பு,

அமமதி,

பாசம்

மற் றும்

ம

இந்திய மக்களிமடரய ர சிய
நல் லிணக்கம்

ஆகியவற் மற

ஊக்குவிப்ப ற் காக அனுசேிக்கப் படுகின்றது.


ஆங் கில பமாழியில் ச ப
் வனம் என்பது நல் கலண்ணம் மற் றும் உண்டம என்படதக்
குறிக்கும் .



இது
முன்னாள்
பிரதமரான
ககாண்டாடுகின்றது.

ராஜிவ்
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காந்தியின்

பிறந்த

தினத்டதக்

உலக சகோசுக்கை் தினம் – ஆகஸ்ட் 20




உலக பகாசுக்கள் தினமானது 1897 ஆம் ஆண்டில் சே் போனால் டு ரோஸ் என்பவே்
பகாசுக்கள்

மற் றும்

கண்டுபிடி ்

தின ்ம

இந்

மரலேியா

பேவலுக்கு

இமடயில்

உள் ள

ப ாடே்மபக்

அனுசேிக்கின்றது.

் தினமானது உலகின் மிகவும் பகாடிய விலங் கினால்

மரலேியா மற் றும் இ ே ரநாய் களின்
விழிப்புணே்மவ ஏற் படு து
் கின்றது.

பேவல்

பற் றிய

பேவும்

அச்சுறு ் ல்

ரநாயான
குறி ்து

இந்திய அக் ய உர்ஜோ தினம் – ஆகஸ்ட் 20


புதுப்பிக்க ் க்க

ஆற் றல்

தினம்

அல் லது

இந்திய அக்சய

உே்ஜா தினமானது

புதுப்பிக்க ் க்க ஆற் றல் ரமம் பாட்டு ் திட்டங் களுக்கு ஆ ேவளிப்ப ற்காக 2004 ஆம்
ஆண்டில் ப ாடங் கப் பட்டது.


இந்திய அக்சய உே்ஜா ஆனது இந்தியாவில் புதுப்பிக்க ் க்க ஆற் றல் வள தி
் ன்
முக்கிய து
் வ ்ம அனுசேிக்கின்றது.



குறிப்பிட்ட கால தி
் ற் குள் தீே்ந்து ரபாகக் கூடிய வளங் களிலிருந்துப் பபறப்படும்
ஆற் றல் “புதுப்பிக்க இயலா

ஆற் றல் ” எனப்படும் .

உலக மூத்த குடிமக்கை் தினம் – ஆகஸ்ட் 21


இது 1990 ஆம் ஆண்டு டிசம் பே் 14 அன்று ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச் சமபயினால்
மு ன்மு லில் பிேகடனப் படு ் ப்பட்டது.



இது மூ ்
குடிமக்களின் நிமல குறி து
் ம் வய ான நிமலயில் அவே்களுக்கு
ஆ ேவளிப்பது குறி து
் ம் ஒரு விழிப்புணே்மவ ஏற் படு து
் வம
ரநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.
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தீவிரவோதத்தினோல் போதிக்கப் பட்சடோருக்கோன
அஞ் லி தினம் – ஆகஸ்ட் 21


ர்வசத

நிரனவு

மற் றும்

இந்
் தினமானது தீவிேவா
் ாக்கு லினால் உயிேிழந் , ாக்கு லுக்கு உள் ளான,
பாதிக்கப்பட்ட, அதிே்ச்சிக்கு உள் ளான உலகம் முழுவதும் வாழும் னிநபே்களுக்கு
அை் சலி பசலு து
் வ ற்காக அனுசேிக்கப் படுகின்றது.



ஒரு இமணய ள உயே்நிமல நிகழ் வான, “மறக்கப்படா து : தீவிேவா
தி
் னால்
பாதிக்கப் பட்டவே்கமள நிமனவு கூே் லுக்கான கம கள் ” என்ற ஒரு நிகழ் வு நட ் ப்
பட்டது.



இ ்தினமானது
ர ே்ப டுக்கப்

2017

ஆம்

பட்டது.

ஆண்டில்

இ ்தினமானது

ஐக்கிய
2018

நாடுகள்
ஆம்

பபாதுச்

ஆண்டில்

சமபயினால்

மு ன்முமறயாக

அனுசேிக்கப் பட்டது.

மதம் அல் லது மத நம் பிக்ரககைின் அடிப் பரடயில் ஏற் பட்ட வன்முரறயோல்
போதிக்கப் பட்டவர்களுக்கோன ர்வசத தினம் – ஆகஸ்ட் 22


இது மறக்கப் பட்டு வந்

மக்களான பகாடியச் பசயல் களினால் பாதிக்கப் பட்டவே்கள்

அல் லது உயிேிழந் வே்கமளக் பகௌேவிப்பம


ரநாக்கமாகக் பகாண்டு உள் ளது.

இ ்தின ம
்
உலகமானது மு ன்முமறயாக 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 22 அன்று
அனுசேி ் து.

மதரோஸ் தினம் – ஆகஸ்ட் 22


இந்

ஆண்டானது ம ோஸ் நகேின் ( ற் பபாழுது பசன்மன) 381வது நிறுவன தின ்ம

அனுசேிக்கின்றது.


ஆங் கிலக் கிழக்கியக் கம் பபனியானது ம ோசப் பட்டின கிோம தி
் ல் ஒரு நிலப்
ப ்திே தி
் ல் மகபயழு ்திட்ட ரபாது 1679 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 22 அன்று ம ோஸ்
நமடமுமறக்கு வந் து.
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இது 1687 ஆம் ஆண்டில் முகலாயே்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந் து.



1748 ஆம் ஆண்டில் ம ோஸ் ஆங் கிரலயேிடம் திரும் ப ஒப்பமடக்கப் பட்டது.



விடு மலக்குப் பின்பு, ம ோஸ்



1998 ஆம் ஆண்டில் இந்நகேமானது பசன்மன என்று பபயே் மாற் றப்பட்டது.

மிழ் நாட்டின்

அடிரம வர்த்தகம் மற் றும் அதன்
அனு ரிப் பு தினம் – ஆகஸ்ட் 23


மலநகேமாக மாறியது.

ஒழித்தரல

நிரனவு

கூறுவதற் கோன

இது விடு மலக்காக ரபாோடியவே்கமளயும் , அவே்களின் பபயேில் அவே்களின் கம
மற் றும் விழுமியங் கள் ஆகியன ப ாடே்ந்து கற் பிக்கப் பட்டு , அவே்களுக்கு அை் சலி
பசலு ்துவம யும் ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இது அட்லாண்டிக் பபருங் கடல்

அடிமம வே் ் க ்ம

நிமனவு கூறுவ ற் காக

யுபனஸ்ரகாவினால் ர ே்ந்ப டுக்கப் பட்டுள் ளது.


1791 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மா
ஹய் தி

மற் றும்

அட்லாண்டிக்
ாக்க ்ம


படாமினிக்

பபருங் கடல்

தி
் ல் , சாண்ட்ரடா ரடாமிங் ரகாவில் ( ற் பபாழுது

குடியேசு)
அடிமம

ஒரு

புேட்சியானது

வே் ் க ம
்

ப ாடங் கியது.

ஒழிப்பதில்

ஒரு

இது

முக்கிய ்

ஏற்படு தி
் யது.

இது அடிமம வே் ் கம் மற் றும் காலனியவா ம் என்ற அடிமம முமறயின் ஒழி ் லின்
ப ாடக்க ்ம க் குறிக்கின்றது.

ஸ்டோலினியவோதம் மற் றும் நோசி ம் ஆகியவற் றினோல் போதிக்கப் பட்டவர்கரை
நிரனவு கூறுவதற் கோன ஐசரோப் பிய தினம் – ஆகஸ்ட் 23


இது சே்வாதிகாே ஆட்சியினால் குறிப்பாக ஸ்டாலினிசம் , வகுப்புவா ம் , நாசிசம்
மற் றும் பாசிசம் ஆகியவற் றினால் பாதிக்கப்பட்டவே்கமள நிமனவு கூறுவ ற்காக
கறுப்புப் பட்மட தினம் என்றும் அமழக்கப்படுகின்றது.



இது தீவிேவா ம் , சகிப்பு ்

ன்மமயின்மம மற்றும் ஒடுக்குமுமற ஆகியவற் றின்

நிோகேிப்மபக் குறிக்கின்றது.


இது 2008/2009 ஆம் ஆண்டில் ஐரோப்பியப் பாோளுமன்ற ் ால் ர ே்ந்ப டுக்கப்
பட்டுள் ளது.

இது

2009

ஆம்

ஆண்டு

மு ல்

ஒவ் பவாரு

ஆண்டும்

ஐரோப்பிய

ஒன்றிய தி
் ன் அமன து
் அமமப்புகளாலும் அனுசேிக்கப் படுகின்றது.

சதசிய விரையோட்டுகை் தினம் – ஆகஸ்ட் 29


ர சிய விமளயாட்டுகள் தினமானது இந்திய ஹாக்கி வீேோன
தின ்ம அனுசேிப்ப ற்காகக் பகாண்டாடப்படுகின்றது.



ஹாக்கி வீேோன

யான் சந்தின் பிறந்

யான் சந் ் 1936 ஆம் ஆண்டில் பபே்லின் ஒலிம் பிக் ரபாட்டியில்

ங் கப் ப க்கம் பவன்ற இந்திய ஹாக்கி அணியின்


யான் சந் ் அவே்கள் 1922 ஆம் ஆண்டில்
ரசே்ந் ாே்.



இந்திய அேசு 2012 ஆம் ஆண்டு மு ல் இவேது பிறந்
தினமாக அனுசேிக்க முடிவு பசய் துள் ளது.
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மலவோக விமளயாடினாே்.

மேப் பமட வீேோக இந்திய இோணுவ தி
் ல்
நாமள ர சிய விமளயாட்டுகள்

சதலுங் கு சமோழி தினம் – ஆகஸ்ட் 29


இந்

் தினமானது (ஆகஸ்ட் 29) புகழ் பபற் ற ப லுங் கு எழு ் ாளோன கிடுகு பவங் கட

ோமமூே் ்தி

அவே்கள்

இ ்தின ்தில்

ப லுங் கு

பமாழியானது

பிறந்

ன்

காேணமாக ்

ர ே்ந்ப டுக்கப்

பட்டுள் ளது.


ரபசப்படும்

எழு ப்படும்

ப லுங் கு

பமாழியிலிருந்து

ரவறுபட்ட ாக உள் ள ால் எழு ப்படும் ப லுங் கானது புேிந்து பகாள் ளரவா அல் லது
ப ாடே்பு பகாள் ளரவா உ வுவதில் மல.


ோமமூே் ்தியினால்
ரபசப்பட்ட
ப லுங் கு
பமாழியானது
உயே்
ேநிமல
பகாண்ட ாகவும் அறிைே்களால் ஏற் றுக் பகாள் ளக் கூடிய ாகவும் அமமந்துள் ளது.

ர்வசத


அணு ஆயுத ் ச ோதரனகளுக்கு எதிரோன தினம் – ஆகஸ்ட் 29

இது அணு ஆயு

பவடிப்புச் ரசா மனகள் அல் லது எந் பவாரு இ ே அணு ஆயு

பவடிப்புகளின் ாக்கங் கள் குறி து
் விழிப்புணே்மவ ஏற்படு ்துவம
பகாண்டுள் ளது.



ரநாக்கமாகக்

இது மு ன்முமறயாக 2010 ஆம் ஆண்டில் அனுசேிக்கப்பட்டது. அன்று மு ல் இது
ஒவ் பவாரு ஆண்டும் அணு ஆயு

ரசா மனமய ்

மட பசய் வ ற்கான ர மவமய

வலியுறு தி
் அனுசேிக்கப்பட்டு வருகின்றது.


இது 1991 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மா ம் 29 ஆம் ர தியன்று கஜகஸ் ான் நாட்டில்
பசமிபாலடின்ஸ்க் என்ற அணு ஆயு ரசா மன ் ளம் (பாலிரகான் எனப்படும் ளம் )
மூடப்பட்டம

அனுசேிக்கின்றது.
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சிறு சதோழிற் துரற தினம் – ஆகஸ்ட் 30


சிறு

ப ாழிற்துமறகளுக்கு

ரவண்டி

ற்பபாழுதுள் ள

ஆ ேவளிப்ப ற்காகவும்
சிறு,

நடு ் ே

மற் றும்

ஊக்கமளிப்ப ற்காகவும்
பபேிய

அளவிலான

ப ாழிற்துமறகளுக்கு ரவண்டிய சமமான வளே்ச்சிமய அளிப் ப ற்கான
முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக ஒவ் பவாரு ஆண்டும்

னது

ர சிய சிறு ப ாழிற்துமற

தினமானது அனுசேிக்கப் படுகின்றது.


இந்

் துமறக்காக ஒரு விேிவான பகாள் மக ் ப ாகுப்பானது 2000 ஆம் ஆண்டு

ஆகஸ்ட்

30

அன்று

அறிவிக்கப்

பட்டது.

இது

இந்தியாவில்

சிறு

வணிக

நிறுவனங் களுக்கு கணிசமான ஆ ேமவ அளிக்கின்றது.


அப்பபாழுதிலிருந்து அந் அமமச்சகமானது ஒவ் பவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 30 ஆம்
ர திமய சிறு ப ாழிற்துமற தினமாக அனுசேிக்க முடிவு பசய் யப் பட்டது.

ஆை் கடத்தலுக்கு உை் ைோனவர்கை் மீதோன

ர்வசத

தினம் – ஆகஸ்ட் 30



ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச் சமபயானது இந்
அன்று அறிவி ் து.

் தின ்ம

2010 ஆம் ஆண்டு டிசம் பே் 21



கட ் ல் , டு து
் நிறு ்தி மவ ் ல் , சிமற பிடி ் ல் மற் றும் இ ே காேணங் களினால்
விருப்பமின்றி அல் லது கட்டாயமாக காணாமல் ரபானவே்கள் இந் ச் பசயலுக்கு
உள் ளாகியுள் ளனே்.



இந்

ஆண்டானது ஆள் கட ் லுக்கு உள் ளான அமன து
்
நபே்களுக்கும் பாதுகாப்பு

அளி ் ல் என்பது ப ாடே்பான பிேகடன ்தின் 40வது ஆண்டு நிமனவு தின ்ம யும்
ஆள் கட ் லுக்கு உள் ளானவே்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளி ் லுக்கான ஒப்பந்
10வது ஆண்டு நிமனவு தின ்ம யும் குறிக்கின்றது.
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்தின்

இதரெ் செய் திகள்
மருத்துவ மற் றும் நறுமணத் தோவரங் கைின் மரபணு வைங் கை்


ர சிய மரு ்துவ ்

ாவேங் கள் வாேியம் மற் றும் ஐசிஏஆே் (The Indian Council of Agricultural

Research) – ர சிய ்

ாவே மேபணு வளங் கள் அமமப்பு ஆகியமவ மரு து
் வ மற் றும்

நறுமண ்

ாவேங் களின் மேபணு வளங் கமளப் பாதுகாப்ப ற் காக ரவண்டி ஒரு

புேிந்துணே்வு ஒப்பந்


இந் ப் பாதுகாப்பானது ர சிய மேபணு வங் கியில் நீ ண்ட கால
ப ாகுதியாகவும்
குறுகிய
காலச்
ரசமிப்பிற் காக
ரவண்டி
நிமலயங் களிலும் ரமற்பகாள் ளப்பட உள் ளது.

சடனர்-ஒயிட்


்தில் மகபயழு ்திட்டுள் ளன.
ரசமிப்பு ்
பிோந்திய

வுஸ் 3 (TW3) ச ோதரன

அகில இந்திய படன்னிஸ் மன்றமானது (AITA - All India Tennis Association) ர சிய அளவில்
ரபாட்டியிடும் அமன து
் இமளரயாே் விமளயாட்டு வீேே்களுக்கும் வயது சேிபாே்ப்புச்
ரசா மனமய கட்டாயமாக்கியுள் ளது.



மிகவும் புகழ் பபற் ற இந்

வயது சேிபாே்ப்புச் ரசா மனயானது ரடனே்-ஒயிட்ஹவுஸ் 3

(TW 3 - Tanner-Whitehouse 3) என்று அமழக்கப் படுகின்றது. இது AITAயினால்
பேிந்துமேக்கப் பட்டுள் ளது மற் றும் பிசிசிஐயினால் பயன்படு ் ப் படுகின்றது.


TW 3 ஆனது ஒரு குழந்ம
எந்
நிமலயிலான எலும் பு வளே்ச்சி இமணப்மப
அமடந்துள் ளது என்பம க் கண்டறிவ ற்காக இடது மகயில் X-கதிே் பசலு ்தி
ரசா மன பசய் யப் படும் ஒரு முன்பனடுப்பாகும் .

2 கடசலோரக் கிரோமங் களுக்கோன யுசனஸ்சகோ அங் கீகோரம்


யுபனஸ்ரகாவானது ஒடிசாவின் 2 கடரலாேக் கிோமங் கமள “சுனாமி யாே் நிமல
பகாண்ட கிோமங் கள் ” என்று அங் கீகேி து
் ள் ளது. இது சுனாமிமய எதிே்பகாள் வ ற்கு
ரவண்டி அந் க் கிோமங் கள் உருவாக்கியுள் ள ஒட்டுபமா ்
வழங் கப் பட்டுள் ளது.



பவங் கடோய் ப்பூே் மற் றும் ரநாலிஆசாகி ஆகியமவ இந்
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யாே் நிமலக்காக

2 கிோமங் களாகும் .



இந்
அங் கீகாே ்ம ப் பபறும் இந்தியாவின் மு லாவது மாநிலம் ஒடிசா ஆகும் .
இந்தியப் பபருங் கடல் பகுதியில் இந்
அங் கீகாே ்ம ப் பபறும் மு லாவது நாடு
இந்தியா ஆகும் .

தூய் ரம வோரம் - ஆகஸ்ட் 10 முதல் 15 வரர


இந்திய இேயில் ரவயானது ஆகஸ்ட் 10 மு ல் ஆகஸ்ட் 15 வமே “தூய் மம வாே ்ம ”
அனுசேிக்க முடிவு பசய் துள் ளது.



இது ர சியப் ரபாக்குவே ்து அமமப்பிற்கான தூய் மமயின் முக்கிய ்துவம் மற் றும்
சிறப்புகள் குறி ்

ஒரு பசய் திமய வழங் குவம

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

ப் ளூம் சபர்க் ச ல் வந் தர்கை் குறியீடு


ப்ளூம் பபே்க் பசல் வந் ே்கள் குறியீட்டின் படி, உலகின் நான்காவது பணக்காே நபே்
முரகஷ் அம் பானி ஆவாே்.



அரமசான் நிறுவன தி
் ன் நிறுவனே் மற் றும்

மலமம பசயல் அதிகாேியான பஜம்

பபரசாஸ், மமக்ரோசாப்டின் இமண நிறுவனோன பில் ரகமன் மற் றும் ரபஸ்புக்கின்
இமண நிறுவனே் மற் றும்
மலமம பசயல் அதிகாேியான மாே்க் சுகே்பபே்க்
ஆகிரயாே் இதில் முன்னிமலயில் உள் ளனே்.


இந் ப் பட்டியலில் உலகில் மு ல் 10 பசல் வந் ே்களில் இடம் பிடி ்
முரகஷ் அம் பானி ஆவாே்.



ப்ளூம் பபே்க் பசல் வந் ே்கள் குறியீடு என்பது உலகின் பணக்காே நபே்களுக்கான ஒரு
தினசேி

ஒரே இந்தியே்

ேவேிமசயாகும் .

அடல் பிகோரி வோஜ் போயின் நிரனவு (இறப் பு) தினம்


2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 16 அன்று, இந்தியாவானது அடல் பிகாேி வாஜ் பாயின்
நிமனவு தின ்ம



அனுசேி ் து.

ம ்தியப் பிேர ச மாநில மு ல் வோன சிவோஜ் சிங் பசளகான் அவே்கள் , குவாலியே்சம் பல் விமேவழிப் பாம யானது ஸ்ரீ அடல் பிகாேி வாஜ் பாய் சம் பல் வளே்ச்சிப் பாம
என்று பபயேிடப் படும் என அறிவி ்துள் ளாே்.



அடல் பிகாேி வாஜ் பாய் மரு ்துவப் பல் கமலக்கழகமானது லக்ரனாவில் உள் ள ஒரு
மாநிலக் கல் லூேி அளவிலான மரு ்துவப் பல் கமலக்கழகமாகும் . இது இந் ஆண்டில்
திறக்கப்படும் என்று எதிே்பாே்க்கப் படுகின்றது.
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“யோரனகை் , சபோருட்கை் அல் ல” அறிக்ரக


சே்வர ச விலங் கு நல அமமப்பான உலக விலங் குப் பாதுகாப்பு அமமப்பானது உலக
யாமனகள் தின ் ன்று (ஆகஸ்ட் 12) “யாமனகள் , பபாருட்கள் அல் ல” என்ற ஒரு
அறிக்மகமய பவளியிட்டுள் ளது.



இந்

அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவானது ஆசியாவில் சுற் றுலாவிற் குப் பயன்படு ் ப்

படும் யாமனகமள அதிக எண்ணிக்மகயில் இேண்டாவ ாகக் பகாண்டுள் ளது.


இந் அமமப்பானது உலகில் விலங் குகளின் பகாடுமமமய ஒழிப்பம
பகாண்டுள் ளது.



இ ன்

ரநாக்கமாகக்

மலமமயகம் இலண்டனில் அமமந்துள் ளது.

5 நிரனவு அஞ் ல் தரலகை்


இந்திய

அை் சல்

துமறயானது

பின்வரும்

5

நிமனவு

அை் சல்

மலகமள

பவளியிட்டுள் ளது.
o

வேலாற் றுச் சிறப்புமிக்க அகம ாபா ் நகேம் - சே்ரகஜ் ரோசா

o

ரகாவாவின் ர வாலயங் கள் மற் றும் கன்னி மாடம் , ரபாம் ஜீஸஸ் ர வாலயம் .

o

பட்டாடக்கல் நிமனவுச் சின்னங் கள் – கே்நாடகா

o

கஜீோரஹா நிமனவுச் சின்னங் கள் ஜரவேி ஆலயம் – ம ்தியப் பிேர சம்

o

குதுப் மினாே் மற் றும் அ ன் நிமனவுச் சின்னங் கள் , தில் லி.



இது இந்தியா-III என்ற பிேிவில் யுபனஸ்ரகா உலகப் பாேம் பேியச் சின்னங் கள் குறி ்து
ரமற் குறிப்பிட்ட அமன து
்
அை் சல்
மலகளின்
மிகச் சிறிய அளவிலான
அட்மடமயயும் பவளியிட்டுள் ளது.



சே்ரகஜ் ரோசா என்பது 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூமல மா
யுபனஸ்ரகா உலகப் பாேம் பேிய

்தில் இந்தியாவின் மு லாவது

மலநகேக் குறியீட்மடப் பபற் று உள் ளது.

ஆசியோ மற் றும் பசிபிக் பிரோந்தியங் கைில் சகோவிட் – 19 கோரணமோக ஏற் படும்
இரைஞர் சவரலவோய் ப் புப் பிர சி
் ரனகரைக் ரகயோளுதல்


இந் அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவில் 2020 ஆம் ஆண்டு பசப்டம் பே் மா இறுதியில் ,
அ ாவது இந் ஆண்டின் ஆறு மா க் கால ்தில் , 15 - 24 வயதிற் குட்பட்ட 6.1 மில் லியன்
இமளைே்கள் ரவமலயிழப்பாே்கள் .
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இது ஆசிய-பசிபிக் பிோந்திய தி
் ல் ஏற் பட இருக்கும் பமா ்
ரவமலயிழப்பாகக் கணிக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்தியாவிற் கு அடு து
்

பாகிஸ் ானில்

ஏற ் ாழ

2.3

ரவமலயிழப்பில் 40%

மில் லியன்

இமளைே்கள்

ங் களது ரவமலமய இழக்க ரநேிடுவே். இந்ர ாரனசியாவில் ஏற ் ாழ 1.9 மில் லியன்
இமளைே்கள் ரவமலயிழக்க ரநேிடுவே்.


இந்தியாவில் இமளைே் ரவமலவாய் ப்பின்மம விகி மானது 32.5% என்ற அளமவ
பநருங் க உள் ளது. இப்பிோந்திய ்தில் உள் ள 13 நாடுகளிமடரய இது மூன்றாவது
மிகப்பபேிய ரவமலவாய் ப்பின்மம விகி ம் என்று கணிக்கப்பட்டுள் ளது.



இலங் மக (37.8%) மற் றும் பிஜி (38.85) ஆகியமவ மட்டுரம இந்தியாமவ விட மிக
அதிகமான

அளவில்

இமளைே்

ரவமலவாய் ப்பின்மம

விகி

்ம க்

பகாண்டு

உள் ளன.


இந்
அறிக்மகயானது ஆசிய வளே்ச்சி வங் கி மற் றும் சே்வர ச ் ப ாழிலாளே்
அமமப்பு ஆகியவற் றினால் கூட்டாக பவளியிடப் பட்டுள் ளது.

உலக நீ ர் வோரம் 2020 : ஆகஸ்ட் 24 – 28



2020 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக நீ ே் வாேமானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 24 மு ல் 28
வமே இல் லங் களில் உலக நீ ே் வாேமாக (இல் லங் களில் உலக நீ ே் வாேம் - World Water
Week at Home) அனுசேிக்கப் பட்டது.



இது 1991 ஆம் ஆண்டு மு ல் ஸ்டாக்ரஹாம் சே்வர ச நீ ே்வளப் பயிற்சி மமய தி
் னால்
ஒரு வருடாந்திே உலக நிகழ் வாக அனுசேிக்கப்பட்டு வருகின்றது.



2020 ஆம் ஆண்டிற் கான இல் லங் களில் உலக நீ ே் வாே ்தின் கரு து
் ரு, “நீ ே் மற்றும்
காலநிமல மாற் றம் : பசயல் திட்ட நடவடிக்மகமய ் துேி ப்படு து
்
ல் ” என்பது
ஆகும் .



இது பூமியின் நீ ே்ப் பிேச்சிமனகள் மற்றும் சே்வர ச வளே்ச்சி
பிேச்சிமனகமளக் கமளவம ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

நுவோகோய் ஜு


ப ாடே்பான

ோர்

நுவாகாய் ஜுஹாே் என்பது ஒரு விவசாய ் திருவிழாவாகும் , இது நுவாகாய் போப்
அல் லது நுவாகாய் பப க
் ாட் என்றும் அமழக்கப் படுகிறது, இது 2020 ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட் மா ம் 23 ஆம் ர தி அன்று பகாண்டாடப்பட்டது.



இது

ரமற் கு

ஒடிசா,

ப ற் கு

ச ்தீஸ்கே்

மற்றும்

சிம் ரடகாவின்

அருகிலுள் ள பகுதி அகிய் வற் றுக்கான ஒரு திருவிழாவாகும் .
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(ஜாே்க்கண்ட்)



ஒரு பருவ தி
் ன் புதிய பயிே்க் கால ்ம
படுகிறது.

வேரவற் ப ற் காக ரவண்டி இது பகாண்டாடப்



நுவாகாய் என்பது இேண்டு பசாற்களின் ஒரு கலமவயாகும் . இது புதிய அேிசி
சாப்பிடுவம க் குறிக்கிறது. ‘நுவா’ என்றால் புதியது என்பம யும் மற் றும் ‘காய் ’
என்றால் சாப்பிடு என்பம யும் குறிக்கிறது.

அன்ரன சதர ோவின் 110வது பிறந் த நோை்



அன்மன ப ேசாவின் 110வது பிறந்

நாள் 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 26, அன்று

அனுசேிக்கப் பட்டது.


இவே் 1910 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 26 ஆம் ர தி மாசிரடானியாவில் பிறந் ாே், இவே்
1920களின் பிற் பகுதியில் இந்தியாவிற் கு வருமக ்
ந்து, கல் க ் ாவின் பசயின்ட்
ரமேி உயே்நிமலப் பள் ளியில் 15 ஆண்டுகள் வேலாறு மற் றும் புவியியல் பாடங் கமளக்
கற் பி ் ாே்.



இவே் 1950 ஆம் ஆண்டில் , ரோமன் க ர
்
ாலிக்க ம

திருச் சமபயின் அடி ் ள ்ம

அமம ் ாே், இது இப்ரபாது பிறேன்பிற்கான பணியாளே்கள் சமப (மிஷனேிஸ் ஆஃப்
ரசேிட்டி) என்று பிேபலமாக அறியப்படுகிறது.


1979 ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு அமமதிக்கான ரநாபல் பேிசு வழங் கப்பட்டது, ஆனால்
அவே் அம

ஏற்க மறு து
் , அந் ப் பேிசிற்கான 192,000 டாலே் பேிசு ் ப ாமகமய

இந்தியாவில் ஏமழகளுக்கு உ வுவ ற்காக வழங் குமாறு ரகட்டுக் பகாண்டாே்.


ரமலும் இவே்
o

1962 ஆம் ஆண்டில் ப ்மஸ்ரீ விருது

o

1969 ஆம் ஆண்டில் சே்வர ச புேி லுக்கான ஜவஹே்லால் ரநரு விருது மற் றும்

o

1980 ஆம் ஆண்டில் பாே

ே ன
் ா ஆகிய விருதுகமளப் பபற் றுள் ளாே்.
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