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TNPSC துளிகள்


தமிழ் நாடு மாநிலமானது ததாடர்ந்து 6வது முறையாக உறுப்பு தானத்தில் சிைந்த
மாநிலம் என்ை விருறதப் தபை் றுள் ளது.



சமீபத்தில் , மகாராஷ்டிர மாநில அரசானது மும் றபயில் நீ ர் சுத்திகரிப்பு (உப்பு நீ க்கம் )
ஆறலறய அறமக்கவுள் ளதாக அறிவித்துள் ளது.
o

தமிழ் நாடு, குஜராத், ஆந்திரப் பிரததசம் ஆகிய மாநிலங் களுக்குப் பிைகு நீ ர்
சுத்திகரிப்பு ஆறலறயத் ததாடங் கும் 4வது மாநிலம் மகாராஷ்டிரா ஆகும் .



11வது ததசிய உறுப்பு தான தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் 27 அன்று மத்திய
சுகாதாரம் மை்றும் குடும் ப நலத் துறை அறமச்சகத்தினால் அனுசரிக்கப்பட்டது.



ரஷ்யாவானது ஸிர்தகான் என்ை ஒரு மீதயாலி தவக ஏவுகறணறய ஆர்க்டிக் பகுதியில்
தவை் றிகரமாக தசாதித்துப் பார்த்தது.
o

இந்த ஏவுகறணயானது மாக் 8 தவகத்தில் தவள் றளக் கடலிலிருந்து தபரண்ட்ஸ்
கடல் பகுதிக்கு ஏவப்பட்டது.



பூடான் நாடானது தஜர்மனியுடன் ராஜாங் க உைவுகறளத் ததாடங் கி உள் ளதாக
அறிவித்துள் ளது.
o



கடந்த 7 ஆண்டுகளில் பூடான் தபரரசின் முதலாவது இராஜாங் க உைவுமுறை
இதுவாகும் .

மாதவிடாய் சுகாதாரத் துணிகள் , உறி பஞ் சுகள் ஆகியவை் றை இலவசமாக வழங் கும்
உலகின் முதலாவது நாடு ஸ்காட்லாந்து ஆகும் .
o

மாதவிடாய் காலப் தபாருள் களுக்கு ஏை் படும் தட்டுப்பாட்டிை் கு எதிராக உலகில்
இது தபான்ை நடவடிக்றகறய எடுத்திருக்கும் முதலாவது நாடு ஸ்காட்லாந்து
ஆகும் .



நியூஸிலாந்தில் உள் ள பாராளுமன்ை உறுப்பினரான டாக்டர் தகௌரவ் சர்மா அவர்கள்
அயல் நாட்டில் சமஸ் கிருத தமாழியில் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்த முதலாவது இந்திய
வம் சாவளிறயச் தசர்ந்த பாராளுமன்ைவாதி என்ை சாதறனறயப் பறடத்துள் ளார்.
o



இவர் முதலில் நியூசிலாந்தின் பூர்வாங் க தமாழியான தமௌரி என்ை தமாழியிலும்
அதன் பின்னர் சமஸ் கிருத தமாழியிலும் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துள் ளார்.

சமீபத்தில் நிலக்கரியிலிருந்து மின்சாரத்றத உை்பத்தி தசய் யும் முதலாவது மை் றும்
கறடசி அரபு நாடாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உருதவடுத்துள் ளது.
o

தபரும் பாலான வறளகுடா நாடுகள் அதிக அளவு எண்தணய் மை் றும் இயை் றக
வளங் கறளப் தபை் றுள் ளதால் தங் களின் மின்சாரத் ததறவகறள எரிவாயுறவ
அடிப்பறடயாகக் தகாண்ட மின் உை் பத்தி ஆறலகறளக் தகாண்டு பூர்த்தி தசய் து
தகாள் கின்ைன.



மத்திய அரசின் நிதிப் பை் ைாக்குறையானது தை் தபாறதய நிதியாண்டில் அக்தடாபர்
மாதத்தின் முடிவில் வருடாந்திர நிதிநிறலக் கணிப் பில் ஏைத்தாழ 120% அல் லது ரூ 9.53
இலட்சம் தகாடியாக அதிகரித்துள் ளது.



தராசர்தப ஆனது தகாவிட்-19 தநாய் த் ததாை் றினால் பாதிக்கப்பட்ட புதிய ததாழில்
ததாடக்க நிறுவனங் கள் மை் றும் சிறுகுறு ததாழில் நிறுவனங் களின் நிதியியல்
தசயல் பாடுகறளச்

சமநிறலப்படுத்தி

அவை்றுக்கு

நிவாரணம்

அளிப்பதை்காக

தவண்டி இந்தியாவின் முதலாவது தபருநிறுவன கடன் அட்றடகறள வழங் கியுள் ளது.


ஈரானிய விஞ் ஞானியான தமாக்தசன் பஹ்ரிசாதடக் என்பவர் ஈரானின் அப்சார்டு
நகரில் படுதகாறல தசய் யப் பட்டார்.
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கீத் தகாம் ஸ் என்பவர் இயக்கிய தஷம் தலஸ் எனும் ஒரு குறும் படமானது 93வது
ஆஸ்கர் விருதுகள் அல் லது அகாடமி விருதுகளின் குறும் படப் பிரிவில் தபாட்டியிட
இந்தியாவால் அதிகாரப் பூர்வமாக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டு உள் ளது.



அதயாத்தி விமான நிறலயத்றத மரியாறத புருதஷாத்தம் ஸ்ரீ ராம் விமான நிறலயம்
என மறுதபயரிடுவதை்கான தயாசறனக்கு உத்தரப் பிரததச மாநில அறமச்சரறவ
ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.
o

இந்த முன்தமாழிவு அந்த மாநிலச் சட்டமன்ைத்தால் நிறைதவை் ைப்பட்ட பின்னர்
பயணியர் விமானப் தபாக்குவரத்து அறமச்சகத்திை் கு அனுப்பப் படும் .



லடாக்கானது தல பகுதியில் உள் ள இந்திய விமானப் பறட நிறலயத்தில் அதிக
உயரத்தில் ஒரு மிகப்தபரிய சூரிய ஒளி மின்சக்தி உை் பத்தி திட்ட அறமப்றபப்
தபை் றுள் ளது.



இந்தியாவில் உள் ள ஐக்கிய நாடுகளின் தமம் பாட்டுத் திட்டத்தின் ஆக்ஸிலதரட்டர்
ஆய் வுக் கூடமானது (Accelerator Lab) சமூக மட்டத்தில் அறனவறரயும் உள் ளடக்கிய
வளர்ச்சிறய வளர்ப்பதை்காக கறடமட்டப் புத்தாக்கத் தரவுதளத்றத (Grassroot
Innovation Database) அறிமுகப்படுத்தி உள் ளது.
o

இது Grassroots Innovation Augmentation Network, ஹனி பீ தநட்தவார்க் நிறுவனம்
மை் றும் ஐக்கிய நாடுகளின் தமம் பாட்டுத் திட்டத்தின் இந்திய ஆக்ஸிலதரட்டர்
ஆய் வுக் கூடம் ஆகியவை் ைால் தபாதுப் பயன்பாட்டிை்காக உருவாக்கப் பட்டு
உள் ளது.



பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் லக்தனா பல் கறலக்கழகத்தின் நூை் ைாண்டு
நிறுவன தினத்திறன முன்னிட்டு ஒரு நிறனவு நாணயத்றத தவளியிட்டுள் ளார்.
o



இது 1920 ஆம் ஆண்டில் ததாடங் கப்பட்டது.

சமீபத்தில் கிழக்கு இந்ததாதனசியாவில் அறமந்துள் ள ஒரு எரிமறலயான இலி
தலதவாதடாதலாக் என்ை எரிமறலயானது தவடித்துச் சிதறியது.
o

ஜாவா

தீவில்

உள் ள

தமராபி

மை் றும்

சுமத்ரா

தீவில்

உள் ள

சினாபங்

ஆகியவை் றுடன் தசர்த்து இந்ததாதனஷியாவில் தை்தபாழுது தவடித்துக் தகாண்டு
இருக்கும் 3 எரிமறலகளில் இதுவும் ஒன்ைாகும் .


தமரியம் -தவப்ஸ்டர் அகராதியால்

2020

ஆம்

ஆண்டின்

சிைந்த

வார்த்றதயாக

‘பாண்டமிக்’ (Pandemic – தநாய் த் ததாை்று) என்ை தசால் ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளது.


“உலகின்

மிகத்

தனிறமயான

யாறன”

காவன்

(36)

பாகிஸ்தானில்

உள் ள

இஸ்லாமாபாத்
மிருகக்
காட்சி
சாறலயில்
இருந்து
கம் தபாடிய
நாட்டுச்
சரணாலயத்தில் ஓய் வு தபறுவதை்காக தவண்டி தனது பயணத்றதத் ததாடங் கி
உள் ளது.
o


காவன் ஆனது பாகிஸ்தானில் உள் ள ஒதர ஒரு ஆசிய யாறனயாகும் .

ஒருண்தடாய் என்ை ஒரு திட்டமானது அசாம் அரசால் ததாடங் கப்பட உள் ளது.
o

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் , தபண்கள்
குறைந்த பட்சம்

தமம் பாட்டிை் காக ஒவ் தவாரு மாதமும்

ரூ.830 என்ை ததாறகறய தநரடியாக அவர்களது வங் கிக்

கணக்குகளுக்கு மாை் ை அந்த மாநில அரசாங் கம் முயல் கிைது.


பிரிட்டிஷ்
அகாடமி ஆஃப் ஃபிலிம் அண்ட் தடலிவிஷன் ஆர்டஸி
் ன் (BAFTA)
திருப்புமுறன என்ை முன்தனடுப்பின் (Breakthrough Initiative) தூதராக ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
அறிவிக்கப் பட்டு உள் ளார்.
o

தநட்ஃபிலிக்ஸ் ஆதரிக்கும் இந்த முயை்சியானது, இந்தியாவில் திறரப்படம் ,
விறளயாட்டுகள் அல் லது ததாறலக்காட்சியில் நிலவி வரும் ஐந்து திைறமகறள
அறடயாளம்

காண்பது,

தகாண்டாடுவது
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மை்றும்

அவை் றை

ஆதரிப்பறத

தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.


ஆசிய அபிவிருத்தி வங் கியானது ‘ஆசியா மை் றும் பசிபிக் பிராந்திய ஒத்துறழப்பின்
எதிர்காலம் ’ என்ை ஒரு புதிய புத்தகத்றத தவளியிட்டுள் ளது.



இந்தியாவின் காப்பீட்டு ஒழுங் குமுறை மை் றும் தமம் பாட்டு ஆறணயமானது ஐசிஐசிஐ
தலாம் பார்டு தபாதுக் காப்பீட்டு நிறுவனத்தினால்
ஏஎக்ஸ்ஏ

தபாதுக்

காப்பீட்டு

நிறுவனத்தின்

தமை் தகாள் ளப் படும்

றகயகப்படுத்தலுக்கு

பாரதி

ஒப்புதல்

வழங் கியுள் ளது.


றநஜீரியாவின் வடகிழக்குப் பகுதியில் 110 தவளாண் ததாழலாளர்கள் தகால் லப்
பட்டதை்காக தபாதகா ஹராம் ஜிகாதிஸ்ட் தீவிரவாதிகள் மீது குை் ைம் சுமத்தப் பட்டு
உள் ளது.



உத்தரகாண்ட் மாநிலமானது கலாதுங் கி-றநனிடால் என்ை தநடுஞ் சாறலயின்
குறுக்தக தனது முதலாவது சுை் றுச்சூழல் சார் பாலத்றதக் கட்டறமக்கின்ைது.
o

இந்தப் பாலமானது மூங் கில் , புல் மை் றும் கயிறு தபான்ை சுை் றுச்சூழலுக்கு உகந்த
தபாருட்களால் முழுவதும் கட்டறமக்கப்பட்டு இருக்கின்ைது.



இராஜஸ்தான் முதல் வரான அதசாக் தகலாட் அவர்கள் நாட்டின் முதலாவது உறுப்பு
தான நிறனவகத்றத தஜய் ப்பூரில் திைந்து றவத்தார்.



தபட்டா நிறுவனத்தின் உலகளாவிய தறலறமச் தசயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்
பட்ட முதலாவது இந்தியராக சந்தீப் கட்டாரியா என்பவர் உருதவடுத்துள் ளார்.



மக்களறவயின் சபாநாயகரான ஓம்

பிர்லா அவர்கள்

மக்களறவயின் தபாதுச்

தசயலாளராக மூத்த இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியான உத்பல் குமார் சிங்
என்பவறர தகபினட் தசயலாளர் அந்தஸ்தில் நியமித்துள் ளார்.
o

தமலும் சபாநாயகர் அவர்கள் இந்தப் பதவியிலிருந்து விறடதபறும் சிதனகலதா
ஸ்ரீவத்சவா என்பவறர மக்களறவயின் ஒரு தகௌரவ அதிகாரியாகவும் நியமித்து
உள் ளார்.



ஷாங் காய் ஒத்துறழப்பு
சந்திப்பில்

அறமப்பு (SCO) மன்ை நாட்டுத் தறலவர்களின் 19வது

பகிரப்பட்ட புத்த மதப் பாரம் பரியம்

குறித்த ஒரு SCO ஆன்றலன்

கண்காட்சியானது ததாடங் கி றவக்கப் பட்டது.
o


இதத வறகறயச் தசர்ந்த முதலாவது கண்காட்சி இதுவாகும் .

இந்தியக் கிரிக்தகட் வீரரான விராட் தகாலி ஒரு நாள்

சர்வததசக் கிரிக்தகட்

தபாட்டிகளில் 12,000 ரன்கறள மிக விறரவாக (251 தபாட்டிகளில் ) எட்டி சச்சின்
தடண்டுல் கரால் நிகழ் த்தப்பட்டிருந்த சாதறனறய முறியடித்துள் ளார்.


சமீபத்தில் கர்நாடக மாநில உயர் நீ திமன்ைமானது 18 வயது நிரம் பிய எந்ததவாரு
தனிநபரும் (வயது வந்ததார்) அவருறடய விருப்பத்தின் தபரில் திருமணம் தசய் து
தகாள் வது அடிப்பறட உரிறம என்றும் இது இந்திய அரசியலறமப்பில் கூைப்பட்டு
உள் ளது என்றும் கூறியுள் ளது.
o

இந்தத்

தீர்ப்பானது

நீ தியரசர்

S.

சுஜாதா

மை்றும்

சச்சின்

சங் கர்

மகதும்

ஆகிதயாறரக் தகாண்ட ஒரு அமர்வினால் வழங் கப்பட்டுள் ளது.


சீனா கடந்த 30 ஆண்டுகளில் தை்தபாழுது முதல் முறையாக இந்தியாவிடமிருந்து
அரிசிறய இைக்குமதி தசய் யத் ததாடங் கியுள் ளது.
o

உலகின் மிகப்தபரிய அரிசி ஏை் றுமதியாளர் நாடு இந்தியா ஆகும் . உலகின்
மிகப்தபரிய அரிசி இைக்குமதியாளர் நாடு சீனா ஆகும் .



ஆய் வகத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட இறைச்சிறய விை் பறனக்கு அனுமதிக்க இருக்கும்
முதலாவது நாடு சிங் கப்பூர் ஆகும் .
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o


இந்த இறைச்சியானது தகாழிகறளக் தகால் லாமல் விலங் கு தசல் களிலிருந்து
உருவாக்கப்பட்டு இருக்கின்ைது.

ததசிய

அறிவியல்

திறரப்படத்

திருவிழாவின்

10வது

பதிப்பானது

காதணாலி

வாயிலாக திரிபுராவில் நடத்தப் பட்டது.
o

இது

திரிபுரா

மாநில

அரசு,

இந்திய

அரசின்

மத்திய

அறிவியல்

மை் றும்

ததாழில் நுட்பத் துறையின் கீழ் உள் ள ஒரு தன்னாட்சி அறமப்பான விக்யான்
பிரசார் ஆகியவை் றினால் கூட்டாக இறணந்து ஒருங் கிறணக்கப் படுகின்ைது.


மத்தியத் தகவல் ததாழில் நுட்பத் துறை அறமச்சகமானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15
ஆம் தததி முதல் தறரவழி இறணப்பு ததாறலதபசியிலிருந்து றகதபசிகளுக்கு
அறழப்புகறள தமை் தகாள் வதை்கு
தவண்டும் என்று கூறியுள் ளது.



தவண்டி

எண்களுக்கு

முன்னால்

0

தசர்க்க

ஆந்திர மாநில சட்டமன்ைமானது அம் மாநிலத்தில் இறணயவழி விறளயாட்றடத்
தறட தசய் யும் ஆந்திரப் பிரததச விறளயாட்டு (திருத்தம் ) மதசாதா 2020 (AP Gaming
(Amendment) Bill) என்ை மதசாதாறவ நிறைதவை் றியுள் ளது.



வாரணாசியின் அன்னபூர்ணா சிறலயானது கனடாவிலிருந்து ஒரு நூை்ைாண்டுக்குப்
பிைகு மீண்டும் இந்தியாவுக்கு தகாண்டு வரப்பட இருக்கின்ைது.



GIFT நகரத்தின்
கட்டுப்பாட்டாளரான சர்வததச நிதிச் தசறவ
ஆறணயமானது
சர்வததசக்
காப்பீட்டு
தமை் பார்றவயாளர்கள்
உறுப்பினர் ஆகியுள் ளது.
o



றமயங் கள்
சங் கத்தின்

GIFT ஆனது (Gujarat International Finance Tec City) இந்தியாவில் தசயல் பாட்டு
நிறலயிலிருக்கும் முதல் ஸ்மார்ட் சிட்டி மை்றும் சர்வததச நிதிச் தசறவ
றமயமாகும் .

சமீபத்தில் ரிசர்வ் வங் கியானது HDFC வங் கிறய அதன் டிஜிட்டல் 2.0 என்ை திட்டத்தின்
கீழ் தமை் தகாள் ளப் பட்டு இருந்த அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் தை் காலிகமாக
நிறுத்துமாறு தகட்டுக் தகாண்டு உள் ளது.



பிரதமர்

அண்றமயில்

அகமதாபாத்தில்

உள் ள

றஜடஸ்

பதயாதடக்

பூங் கா,

றஹதராபாத்தில் உள் ள பாரத் பதயாதடக் நிறுவனம் மை் றும் புதனவில் உள் ள சீரம்
இந்திய நிறுவனம் ஆகியவை் றுக்குச் தசன்று தடுப்பூசி தமம் பாடு மை் றும் உை் பத்திச்
தசயல் முறைகறள ஆய் வு தசய் தார்.


புதனவில்

உள் ள

உருவாக்கிய

சீரம்

தகாவிட்

இந்திய
-
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நிறுவனம்

தடுப்பூசியான

ஆக்ஸ்தபார்டு-அஸ்ட்ரா
தகாவிஷீல் டின்

அதிக

தஜதனகா
அளவிலான

உை் பத்திக்குத் ததர்வு தசய் யப் பட்டுள் ளது.


சுபாஸ் சந்திரதபாஸின் 125வது பிைந்த நாறள குறிக்கும் வறகயில் தகால் கத்தாவின்
தமஜர்தஹட் பாலம் "தஜய் ஹிந்த"் என்று தபயரிடப்பட்டுள் ளது.
o

2018 ஆம் ஆண்டு தசப்டம் பர் மாதத்தில் இடிந்து விழுந்த பறழய பாலத்தின்
இடத்தில் புதிய பாலம் கட்டப்பட்டுள் ளது.



ஜம் மு காஷ்மீர் ஒன்றியப் பிரததசத்றதப் தசர்ந்த முதலாவது துதராணாச்சாரியா
விருறதப் தபை்ைவரான குல் தீப் ஹண்தடா அவர்கள் பிரதமரின் “ஃபிட் இந்தியா” என்ை
பிரசாரத்தின் தூதுவராக நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.



தசன்றன தமட்தரா இரயிலானது அதமரிக்காவில் உள் ள உலகப் பாதுகாப்பு
அறமப்பிடமிருந்து சர்வததசப் பாதுகாப்பு விருது – 2020 என்ை விருறதப் தபை் றுள் ளது.



உதய்

சங் கர் என்பவர் 2020-21 ஆம்

ஆண்டிை்கான இந்திய வர்த்தகம்

ததாழிை்துறைக் கூட்டறமப்பின் தறலவராகத் ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளார்.
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மை் றும்

o


இப்பதவியில் தை்தபாழுது இருக்கும் சங் கீதா தரட்டி என்பவருக்கு மாை் ைாக இவர்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.

இந்தியா மை் றும் அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் ததாழில் சார் தசாத்துரிறம குறித்த
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் றகதயழுத்திட்டுள் ளன.
o

இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமானது இரு நாடுகளும் இறணய தநறிமுறை குறித்த
சிைந்த நறடமுறைகள் , அறிவு ஆகியவை்றைப் பகிர்ந்து தகாள் ள வழிவறக
தசய் கின்ைது.



ஓமன்-இந்தியா என்ை ஒரு ததாழறமக் கூட்டறமப்பு அறமக்கப்படும் என்று ஓமன்
அரசு அறிவித்துள் ளது.
o

தமை் கு

ஆசியாவில்

ஓமனால்

ததாடங் கப்பட்ட

இதத

வறகறயச்

தசர்ந்த

முதலாவது முன்தனடுப்பு இதுவாகும் .


சிதராமணி

அகாலி

தளத்தின்

ஆதரவாளர்

மை் றும்

பஞ் சாப்பின்

முன்னாள்

முதலவரான பிரகாஷ் சிங் பாதா அவர்கள் தனது பத்ம விபூஷன் விருறதத் திரும் ப
ஒப்பறடத்துள் ளார்.


முகநூல் நிறுவனத்தினால் நிறுவப்பட்ட “லிப்ரா” என்ை தமய் நிகர் நாணயமானது
“தடய் ம் ” (Diem) என்று தபயர் மாை்ைப்பட்டுள் ளது.
o



தடய் ம் என்பது “தினம் ” என்பறதக் குறிக்கும் ஒரு இலத்தீன் தசால் லாகும் .

வானியலில் தனது நட்சத்திரத் ததாகுப்பு (விண்மீன் சார்ந்த) கண்டுபிடிப்புகளுக்காக
என்று தவகுவாக அறியப்படும் பியூர்தடா ரிக்தகாவின் மிகப்தபரிய ஆர்சிதபா
ததாறலதநாக்கியானது தவடித்துச் சிதறியது.
o

1963 ஆம் ஆண்டில் கட்டறமக்கப்பட்ட இது உலகில் உள் ள 2வது மிகப்தபரிய
ஒை் றை – குறட அறமப்பு தகாண்ட தரடிதயா ததாறலதநாக்கியாகும் .



நீ தியரசர் முரளி சங் கர் குப்பு ராஜு மை் றும் அவருறடய மறனவி தமிழ் சத
் சல் வி
ஆகிதயார் மதராஸ் உயர் நீ திமன்ைத்தின் நீ திபதிகளாகப் தபாறுப்தபை் ைனர்.
o

இதை்கு முன்பு 2019 ஆம் ஆண்டில் நீ தியரசர் விதவக் பூரி மை் றும் அவருறடய
மறனவி அர்ச்சனா பூரி ஆகிதயார் பஞ் சாப்
நீ திமன்ைத்தின் நீ திபதிகளாகப் தபாறுப்தபை் ைனர்.



மை் றும்

ஹரியானா

உயர்

“பிக்தசல் ” என்ை ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் மை் றும் நியூ ஸ்தபஸ் இந்தியா நிறுவனம்
ஆகியறவ இந்தியாவின் முதலாவது தனியார் ததாறலயுணர் தசயை் றகக்தகாறளச்
தசலுத்துவதை்காக ஒப்பந்தம் ஒன்றில் றகதயழுத்திட்டுள் ளன.



2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 04 அன்று, தசன்தசக்ஸ் ஆனது முதன்முறையாக 45000
புள் ளிகறள எட்டியது.



சமீபத்தில் இலட்சத் தீவின் நிர்வாகியான திதனஸ்வர் சர்மா அவர்கள் காலமானார்.



2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 04 அன்று வருவாய் நுண்ணறிவு இயக்குநரகத்தின் நிறுவன
தினமானது அனுசரிக்கப் பட்டது.
o

இந்த அனுசரிப்பின் தபாது, மத்திய நிதித் துறை அறமச்சரான நிர்மலா
சீதாராமன் அவர்கள் “இந்தியாவில் கடத்தல் – 2019/20” என்ை ஒரு அறிக்றகறய
தவளியிட்டார்.



திருநர் குழந்றதகளுக்கான இந்தியாவின் முதலாவது குழந்றதகள் இல் லமானது
விறரவில் தபங் களூரு நகரில் ததாடங் கப் பட உள் ளது.



ஐக்கியப் தபரரசானது உலகின் முதலாவது மாசுபட்ட காை் றினால் ஏை் படும் இைப்பு
அல் லது சட்டப்பூர்வமாக சான்ைளிக்கப்பட்ட காை்று மாசுபாட்டினால் ஏை் பட்ட ஒரு
இைப்றபப் பதிவு தசய் துள் ளது.
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பிரபல தமிழ் ப் புத்தக தவளியீட்டாளரான
சமீபத்தில் தசன்றனயில் காலமானார்.
o

கிரியா

ராமகிருஷ்ணன்

அவர்கள்

கிரியாவின் தை்தபாறதய தமிழ் அகராதி (தமிழ் - தமிழ் - ஆங் கிலம் ) என்பறத
தவளியிட்டதன் மூலம் அவர் மிகவும் பிரபலமானவர்.



பிபிசியின் '2020 ஆம் ஆண்டின் 100 தபண்கள் ' பட்டியலில் தமிழ் நாட்றடச் தசர்ந்த
‘Casteless Collective' என்ை இறசக்குழுவின் கானா பாடகர் இறசவாணி அவர்கள் இடம்
தபை் றுள் ளார்.
o

தடகள வீரர் மனாசி தஜாஷி, காலநிறல ஆர்வலர் ரிதிமா பாண்தட மை்றும்
தபாராட்டத் தறலவர் பில் கிஸ் பாதனா ஆகிதயார் இந்தப் பட்டியலில் உள் ள மை் ை
இந்தியப் தபண்கள் ஆவர்.



உலகில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உை் பத்தியில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில்
உள் ளது.



றஹதராபாத்றதச் தசர்ந்த அகஸ்தியா தஜய் ஸ்வால் என்பவர் இந்தியாவில்
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வயதில் பட்டம் தபை் ை முதல் பட்டதாரி ஆவார்.
o


அவர் றஹதராபாத்தின் உஸ்மானியா பல் கறலக்கழகத்தில் பட்டம் தபை் ைார்.

பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் குஜராத்தின் ஜாம் நகர் மை்றும் ராஜஸ்தானின்
தஜய் ப்பூர் ஆகிய நகரங் களில் தலா ஒரு ஆயுர்தவத மருத்துவ நிறுவனங் கறள
நாட்டிை்கு அர்ப்பணித்தார்.



சீரம் இந்திய நிறுவனத்தின் தறலறம நிர்வாகி அதார் பூனாவாலா அவர்கள் இந்த
ஆண்டிை்கான சிைந்த ஆசிய மனிதர்கள் என்ை விருது வழங் கப் பட்ட 6 நபர்களில்
ஒருவராவார்.
o



இந்த விருதானது சிங் கப்பூர் தினசரிப் பத்திரிக்றகயான ஸ்ட்தரய் ட்ஸ் றடம் ஸ்
என்ை பத்திரிறகயால் வழங் கப் பட்டுள் ளது.

சமீபத்தில் சீனாவானது தகாடிய வறுறமறய ஒழிப்பதை்கான தனது 8 ஆண்டு காலத்
திட்டத்தில் தவை்றி தபை் றுள் ளதாக அறிவித்துள் ளது.



சமீபத்தில் மத்திய அரசானது தகரளாவில் உள் ள ராஜீவ் காந்தி உயிரித் ததாழில் நுட்ப
றமயத்தின் 2வது வளாகத்திை் கு எம் எஸ் தகால் வால் கர் என்ை ராஷ்டிரிய சுயம் தசவக்
சங் கத்தினுறடய கருத்தாக்கம் தகாண்டவரின் நிறனவாக மறுதபயரிட்டுள் ளது.



ஆக்ரா தமட்தரா ரயில் திட்டத்தின் கட்டுமானப் பணியானது பிரதமர் நதரந்திர
தமாடியால் ததாடங் கி றவக்கப் பட்டது.



தஜகன் தருவாலா என்பவர் பஹ்றரனில் நறடதபை் ை சாஹிர் கிராண்ட் பிரிக்ஸின்
பார்முலா 2 என்ை பந்தயத்தில் தவை் றி தபை் ை முதலாவது இந்தியர் என்ை ஒரு
வரலாை் றுச் சாதறனறயப் பறடத்துள் ளார்.



HCL ததாழில் நுட்ப நிறுவனத்றதச் தசர்ந்த தராஷிணி நாடார் மல் தகாத்ரா அவர்கள்
ஹரூன் என்ை நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு உலகளாவிய தசல் வந்தர்கள்
பட்டியலில்

நாட்டில்

உள் ள

பணக்காரப்

தபண்மணிகள்

என்ை

வரிறசயில்

முதலிடத்றதப் பிடித்து உள் ளார்.
o

இவருக்கு அடுத்து பதயாகான் நிறுவனத்றதச் தசர்ந்த கிரண் மஜும் தார் ஷா
அவர்கள் அடுத்த இடத்தில் தரவரிறசப் படுத்தப்பட்டுள் ளார்.



ஜப்பான் 2021 ஆம் ஆண்டில் 7 அணிகள் பங் தகை்கும் பிஃபா உலகக் தகாப்றபறய
நடத்த உள் ளது.



தசங் கடலில்
உள் ள
ஆறமகளானது
தபண்பாலாக மாறி வருகின்ைது.
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கடல்

தவப்பநிறலயின்

காரணமாக



“இறணய வழிக் குை் ைங் களின்
மறைமுக விறளவுகள் ” என்ை ஒரு உலக
அறிக்றகயானது தமக்கபி (McAfee) என்ை ஒரு நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப் பட்டு
உள் ளது.



உலக சாதறனப் பறடத்தவர்களாக தமான்தடா டியூபிளான்டிஸ் (சுவீடன்) மை் றும்
யுலிமர் தராஜாஸ் (தவனிசுலா) ஆகிதயார்
உலக ஆண் மை் றும் தபண் தடகள
வீரர்களாகப் தபயரிடப் பட்டுள் ளனர்.



உத்தரப் பிரததசத்தில் லக்தனா-வாரணாசி இரயில் பிரிவில் அறமந்துள் ள தண்டுப்பூர்
என்ை ஒரு இரயில் நிறலயமானது மா பாராகி ததவி தாம் என்று தபயரிடப் பட்டுள் ளது.



இந்திய வம் சாவளிறயச் தசர்ந்த உலக சுகாதார வல் லுநரான அணில் தகானி என்பவர்
புதிதாகத்
ததாடங் கப்பட்டுள் ள
உலக
சுகாதார
அறமப்பு
என்ை
ஒரு
அைக்கட்டறளயின் ததாடக்கத் தறலறமச் தசயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப் பட்டு
உள் ளார்.



சிக்கிம் மாநிலத்திை் குப் பிைகு 100% கரிம தவளாண்றமறய அறடந்த முதலாவது
ஒன்றியப் பிரததசம் இலட்சத் தீவு ஆகும் .



இந்திய

இரயில் தவயானது

தில் லி-வாரணாசி

அதிதவக

இரயில்

தபருவழிப்

பாறதக்கான நில ஆய் விை் கு லிடார் என்ை ததாழில் நுட்பத்றதப் (LiDAR technique)
பயன்படுத்த உள் ளது.
o


லிடார் என்பது ஒளிறயக் கண்டறிதல் மை் றும் வரம் புத் ததாழில் நுட்பம் (Light
Detection and Ranging technique) என்பறதக் குறிக்கின்ைது.

சமீபத்தில் அதமரிக்காவின் ததசிய அறிவியல் நிறுவனமானது நுண்ணறலக்
கதிர்வீச்சு என்பது மர்மமான நரம் பியல் குறைபாடான “ஹவானா” என்ை
ஒரு
குறைபாட்டிை்கு முக்கியக் காரணம் என்பறதக் கண்டறிந்துள் ளது.
o

ஹவானா என்ை ஒரு குறைபாடானது கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக சீனா,
கியூபா, மை் றும் இதர நாடுகளில் உள் ள அதமரிக்க இராஜாங் க அதிகாரிகள்
மை் றும் நுண்ணறிவுப் பிரிவு அதிகாரிகறளத் தாக்கத் ததாடங் கியுள் ளது.



சமீபத்தில் “கண்ணாடியிறழயின் தந்றத” எனப்படும் நதரந்திர சிங் கபானி (94)
என்பவர் அதமரிக்காவில் காலமானார்.
o

1954 ஆம் ஆண்டில் கண்ணாடியிறழயின் மூலம் படங் கறளப் பரிமாறியதில் இவர்
முதலாமானவர் ஆவார்.



இனப் படுதகாறலறயத் தடுத்தல் , அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தகௌரவம்
மை் றும் அனுசரிப்பு மீதான சர்வததச தினமானது டிசம் பர் 09 அன்று அனுசரிக்கப்
பட்டது.
o

இதத தினம் மனித உரிறமகள் ததாடர்பான முதலாவது ஒப்பந்தமான “இனப்
படுதகாறல ஒப்பந்தம் ” எனப்படும் இனப் படுதகாறலக் குை் ைத்றதத் தடுத்தல்
மை் றும் தண்டித்தல் குறித்த 1948 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தின் நிறனறவக்
குறிக்கின்ைது.



தமை் கு

வங் கமானது

தாஜ் பூரில்

தனது

முதலாவது

ஆழ் கடல்

துறைமுகத்தின்

கட்டுமானத்திை் கு ஒப்புதல் வழங் கியுள் ளது.
o

ஆழ் கடல்

துறைமுகமானது

மிகப்தபரிய

மை் றும்

அதிக

எறட

ஏை் ைப்பட்ட

கப்பல் களின் பயன்பாட்டிை்காக என்று தபாதுவாக ஏை் படுத்தப் படுகின்ைது.


தகாவிட் – 19 தநாய் த் ததாை்றுக்கு எதிராக தங் கள் உயிறரப் பணயம் றவத்து அறத
எதிர்த்துப்

தபாராடும்

மருத்துவர்கள் ,

தசவிலியர்கள் ,

மளிறகக்

கறடப்

பணியாளர்கள் , தபாருட்கறள வீடுகளுக்தகச் தசன்று வழங் குபவர்கள் தபான்ை
அத்தியாவசியப்
பணியாளர்கள்
றடம்
பத்திரிக்றகயின்
இந்த
ஆண்டின்
நபர்களுக்கான விருதிறன தவன்றுள் ளனர்.

16



2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 08 அன்று, இந்தியக் கடை் பறடயானது ஐஎன்எஸ் கல் வாரி
என்ை கப்பலின் மீது கடை் பறடக் தகாடியானது முதன்முறையாக ஏை் ைப் பட்டறத
அனுசரிப்பதை் காக 53வது நீ ர்மூழ் கி தினமானது அனுசரிக்கப் பட்டது.



சர்வததச கடல் சார் அறமப்பானது NavIC அறமப்றப உலகளாவிய
கண்காணிப்பு அறமப்பின் ஓர் அங் கமாக அங் கீகரித்துள் ளது.

தரடிதயா



இன்டர்தபாலின் ததை்காசியப் பிரிவில் இருந்து ‘கிராலர்’ என்ை ஒரு தமன்தபாருறள
வாங் கிய இந்தியாவின் முதல் நிறுவனமாக மகாராஷ்டிர மாநில றசபர் துறை
உருதவடுத்துள் ளது.
o

இந்த

தமன்தபாருள்

நாடு

முழுவதும்

சிறுவர்கள்

மீதான

பாலியல்

துஷ்பிரதயாகத்திை்கு
எதிராக,
அரசின்
நடவடிக்றகயான
ஆபதரஷன்
பிளாக்ஃதபஸ் (Operation Blackface) என்ை ஒரு நடவடிக்றகயில் பயன்படுத்தப் படும் .


கடலுக்கடியில் , தகாச்சி மை் றும் லட்சத்தீவு பகுதிகறள ஒளியிறழ கம் பி வடம் (Optical
Fibre Cable) மூலம் இறணப்பதை்கு மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.



இந்தியக் கிரிக்தகட் வீரரான விராட் தகாலி அவர்கள் சமீபத்தில் தராஹித் சர்மாவால்
நிகழ் த்தப்பட்ட 20 ஓவர் கிரிக்தகட் தபாட்டிகளில் அதிக அளவில் 50 ரன்கள் எடுத்த
சாதறனறயச் சமன் தசய் துள் ளார்.



இந்தியக் கடை் பறடயானது ஆளில் லா குட்டி விமானங் கறளக் றகயாளுவதை் காக
இஸ்தரலின் ‘ஸ்மாஷ் 2000 பிளஸ்’ என்ை அறமப்றப வாங் க உத்தரவிட்டுள் ளது.



எழுத்தாளரான அமீஷ் திரிபாதி அவர்கள் தனது புதிய புறனக் கறதப் புத்தகமான
“தர்மா : அர்த்தமுள் ள வாழ் விை்கான காவியங் கறள குறிவிலக்கம் தசய் தல் ” (Dharma:
Decoding the Epics for a Meaningful Life) என்ை ஒன்றை அறிவித்துள் ளார்.



நீ தியரசரான ராதஜஷ் பிண்டால் அவர்கள் குடியரசுத் தறலவர் அவர்களால் ஜம் மு
காஷ்மீர் மை் றும் லடாக் ஒன்றியப் பிரததசங் களுக்கான தபாது உயர் நீ திமன்ைத்தின்
தை் காலிகத் தறலறம நீ திபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள் ளார்.
o

அந்த உயர் நீ திமன்ைத்தின் முதலாவது தபண் தறலறம நீ திபதியான கீதா
மிட்டலின் ஓய் விை் குப் பிைகு இவர் அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள் ளார்.



இந்திய இராணுவத்தில் உள் ள மிகப் பழறமயான மை்றும் மிகப்தபரிய நிர்வாகப்
பறடப் பிரிவான இராணுவப் பறடப் பிரிவானது 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 08 அன்று
இராணுவப் பறடப் பிரிவின் 260வது பறடப் பிரிவு தினத்றத அனுசரித்தது.



இந்திய ரிசர்வ் வங் கியானது மகாராஷ்டிராவில் உள் ள கரட் ஜனதா சஹாகாரி என்ை
வங் கியியல் நிறுவனத்தின் உரிறமறய ரத்து தசய் துள் ளது.
o

ஒரு வங் கியின் நிதியியல் நீ ர்மத்தின் தபாது, அதில் நிதி இருப்பு றவத்து
உள் ளவர்கள் நிதி இருப்புக் காப்பீடு மை் றும் கடன் உத்தரவாதக் கழகத்திடமிருந்து
ரூ.5 இலட்சம் வறர இருப்புத் ததாறகறய மீண்டும் தபை முடியும் .



ஐக்கியப் தபரரசிை்குப் பிைகு தனது குடிமக்களுக்கு றபசர் தநாய் த் தடுப்பு மருந்திை் கு
ஒப்புதல் அளித்த இரண்டாவது நாடு கனடா ஆகும் .



கர்நாடக மாநில சட்டசறபயானது பசுவறத எதிர்ப்பு மதசாதாறவ நிறைதவை் றி
உள் ளது.
o

இது அம் மாநிலத்தில் பசு வறதறய முை் றிலும் தறட தசய் வறத தநாக்கமாகக்
தகாண்டுள் ளது.



2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 09 அன்று, பிஎஸ்இ தசன்தசக்ஸ் ஆனது முதன்முறையாக
46000க்கும் தமலான புள் ளிகளுடன் நிறைவு தபை் ைது.



தஷக் சபாஹ் அல் -ஹாலித் அல் -சமாஹ் அவர்கள் குறவத் நாட்டின் 8வது பிரதமராக
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.
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o


இதை்கு முன்பு அப்பதவியில் இருந்த ஜாதபர் – அல் முபாரக் அல் ஹமத் அல் சபாஹ் என்பவரது பதவி விலகலுக்குப் பிைகு இவர் நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.

மத்திய சாறலப் தபாக்குவரத்து மை் றும் தநடுஞ் சாறலத் துறை அறமச்சரான நிதின்
கட்கரி அவர்கள் பீகாரில் உள் ள தசான் நதியின் மீது கட்டப்பட்டுள் ள தகாலிவர்
பாலத்றதத் திைந்து றவத்தார்.



ஆந்திரப் பிரததச மாநில அரசானது அம் மாநிலத்தில் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய நிலம்
மை் றும்

வீட்டு

வசதி

ஆய் றவத்

ததாடங் குவதை் காக

இந்தியக்

கள

ஆய் வு

நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் றகதயழுத்திட்டுள் ளது.
o

இது “ஓய் எஸ்ஆர் தஜகனன்னா சாஸ்வத பூமி ஹாக்கு-பூமி ரக்சனா” என்று
தபயரிடப் பட்டுள் ளது.



தமால் னுபிரவிர் என்ை மருந்தானது 24 மணி தநரத்தில் சார்ஸ்-தகாவ் -2 (SARS-CoV-2)
என்ை ததாை் றின் பரவுதறலத் தடுக்கும் வறகயில் தசயல் படுவறதக் காட்டுகின்ைது.
o

SARS-CoV-2 ததாை் று பரவுதறல விறரவாகத் தடுக்கும் வறகயில் வாய் வழியாகச்
தசலுத்தப்படும் முதலாவது மருந்து இதுவாகும் .



பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 12 அன்று இந்திய வர்த்தக
மை் றும் ததாழிை்துறைக் கூட்டறமப்பின் 93வது வருடாந்திரப் தபாது சந்திப்பு மை் றும்
வருடாந்திர மாநாட்டில் தனது ததாடக்க உறரறய நிகழ் த்தினார்.
o



இந்த வருடாந்திர மாநாட்டின் கருத்துரு, “ஊக்கம் தபை் ை இந்தியா” என்பதாகும் .

ஆர்தடமிஸ் என்ை நிலவில் தறரயிைங் கும் ஒரு திட்டத்திை்காக, இந்திய அதமரிக்கரான
ராஜா

தஜான்

வுர்புத்தூர்

சாரி

அவர்கள்
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விண்தவளி

வீரர்களில்

ஒருவராக

நாசாவினால் ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளார்.
o


இந்தத் திட்டமானது 2024 ஆம் ஆண்டில் நிலவில் முதலில் தபண்றணயும் அடுத்து
ஆண் ஒருவறரயும் தறரயிைங் க றவப்பறத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.

தகரளா

சுகாதாரத்

துறை

அறமச்சர்

றசலஜா

அவர்கள்

அம் மாநிலத்தில்

“பிளாஸ்தமாடியம் ஓவல் ” எனப்படும் மதலரியாவின் புதிய மரபணு ஒன்று கண்டறியப்
பட்டுள் ளதாக அறிவித்துள் ளார்.


2021 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி 26 அன்று புதுதில் லியில் நறடதபை உள் ள இந்தியக்
குடியரசு தினக் தகாண்டாட்டத்தில் தறலறம விருந்தினராக கலந்து தகாள் ள
இந்தியப் பிரதமரின் அறழப்றப இங் கிலாந்து பிரதமர் தபாரிஸ் ஜான்சன் ஏை் றுக்
தகாண்டு உள் ளார்.



2022 ஆம் ஆண்டிை் கான ஐ.சி.சி மகளிர் கிரிக்தகட் உலகக் தகாப்றபப் தபாட்டியானது
2022 ஆம் ஆண்டில் நியூசிலாந்தில் நறடதபறும் .



இந்தியாவிை் கும் வங் கததசத்திை் கும் இறடயிலான ‘சுவாதிநாதா சரக்’ என்ை ஒரு
சாறலயானது 2021 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 26 அன்று திைக்கப் படும் .
o

இந்தச் சாறலயானது வங் கததசத்தின் தமதஹர்பூர் மாவட்டத்தில் உள் ள முஜிப்
நகர் வழியாக இந்தியாறவ இறணக்கும் .



ஐக்கிய

அரபு

அமீரகமானது

தனது

தறலநகரான

அபுதாபியில்

தகாவிட்

-19

தடுப்பூசிகறள அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.
o

இந்த வறளகுடா நாடு உலதகங் கிலும் பரவலாக தடுப்பூசி தபாடத் ததாடங் கிய
நாடுகளில் ஒன்ைாகும் .



இந்தியா தபாஸ்ட் பணவழங் கீட்டு வங் கியும்

அஞ் சல் துறையும் இறணந்து புதிய

டிஜிட்டல் கட்டண பயன்பாட்டான ‘டக்தப’ என்ை வசதிறய (DakPay) அறிமுகப் படுத்தி
உள் ளது.
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2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் கடத்தல் என்ை ஒரு அறிக்றகயின்படி மிதசாரமானது
மியான்மரிலிருந்து மிக முக்கியமான தபாறதப் தபாருட்கள் கடத்தல் வழிகளில்
ஒன்ைாக உருதவடுத்துள் ளது.



சினிமாஸ்தகாப் (CinemaSCOpe) என்பது ஷாங் காய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பில் உள் ள
நாடுகளுக்காக இந்தியத் தூதரகத்தினால் பிரத்திதயகமாகத் ததாடங் கப்பட்ட ஒரு
திறரப்படத் ததாடராகும் .



சமீபத்தில் சர்வததச ஒலிம் பிக் குழுவானது பிதரக் டான்சிங் (Breakdancing) எனும் ஒரு
நடனத்றத அதிகாரப் பூர்வ ஒலிம் பிக் விறளயாட்டாக உறுதி தசய் துள் ளது.
o

இது 2024 ஆம் ஆண்டின் பாரிஸ் விறளயாட்டுப் தபாட்டிகளில் தசர்க்கப்பட
உள் ளது.



சமீபத்தில் இந்திய இரயில் வேயானது மருத்துேமனன
முறைறம எனும் ஒரு அனமப்னபத் ததாடங் கியுள் ளது.
o

வமலாண்னமத்

தகேல்

இந்தத் திட்டத்தின் வசாதனனப் பதிப்பானது ததற் கு மத்திய இரயில் வேயில்
ததாடங் கப் பட்டுள் ளது.



சாக்சம் என்ை ஒரு கடவலார வராந்துக் கப்பலானது
நிறுேனத்தில் உருோக்கப் பட்டு ேருகின்றது.
o



தகாோ

கப்பல்

கட்டும்

முதலாேது மற் றும் கனடசி கடவலார வராந்துக் கப்பல் இதுதவயாகும் .

சமீபத்தில் அதமரிக்க தசனட் சறபயானது வதசியப் பாதுகாப்பு அதிகாரச் சட்டத்னத
நினறவேற் றியுள் ளது.
o

இது இந்தியானே அதமரிக்காவின் வநட்வடா கூட்டு நாடுகள்

மற் றும் ததன்

தகாரியா, இஸ்வரல் வபான்ற நாடுகளுக்கு இனணயாகக் தகாண்டு ேருேனத
வநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.


தீயறணப்புப் பாதுகாப்புச் சான்றளிப்புச் தசயல் பாடுகனள நவீனப்படுத்துேதற்கான
ஒரு அனமப்பிற் கு ஒப்புதல் ேழங் கிய இந்தியாவின் முதலாேது மாநிலம் குஜராத்
ஆகும் .



மணிப்பூனரச் வசர்ந்த கங் வகாம் பாலா வதவி என்பேர் ததாழில் சார் ரீதியில் ஒரு
ஐவராப்பியக் கால் பந்து லீக்கில் தகால் அடித்த முதலாேது இந்தியப் தபண்மணியாக
சாதனன பனடத்துள் ளார்.
o

இேர்

2020

ஆம்

இனணந்ததின்

ஆண்டு

மூலம்

ஜனேரி

ததாழில் சார்

மாதத்தில்
ரீதியில்

ஸ்காட்லாந்து

ஒரு

அயல் நாட்டு

சங் கத்தில்
கால் பந்து

ஒப்பந்தத்தில் னகதயழுத்திட்ட முதலாேது இந்தியப் தபண்மணி ஆோர்.


சமீபத்தில் பிதரஞ் சு அதிபர் இம் மானுதவல் மக்தரான்
அவர்கள் காலநிறல
மாை் ைத்திை் கு எதிராக தபாராடுவறத பிதரஞ் சு அரசியலறமப்பில் தசர்க்க தபாது
வாக்தகடுப்பு ஒன்றை அறிவித்தார்.



அதமரிக்காவில் தகாவிட் -19 தநாய் த் தடுப்பூசி தபை் ை முதல் நபர் சாண்ட்ரா லிண்ட்தச
என்பவர் ஆவார்.



இந்தியாவானது இமயமறலப் பகுதியில் பிராந்தியக் காலநிறல றமயம் ஒன்றை
நிறுவ உள் ளது.
o

இந்த றமயம் இந்தியாவிை் கும் அதன் அண்றட நாடுகளுக்கும் தசர்த்து வானிறல
ததாடர்பான தசறவகறள வழங் கும் .



மக்களறவ சபாநாயகரான ஓம் பிர்லா அவர்கள் “The Shaurya Unbound - Tales of Valour of
the Central Reserve Police Force” என்ை ஒரு புத்தகத்றத தவளியிட்டார்.
o

இது 2001 ஆம் ஆண்டில் நிகழ் த்தப் பட்ட பாராளுமன்ைத் தாக்குதல் பை்றிய ஒரு
புத்தகமாகும் .
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நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்காலக் கூட்டத் ததாடரானது வகாவிட் – 19 வநாய் த் ததாற் றின்
காரணமாக ரத்து தசய் யப் படவுள் ளது.
o

இது மத்திய நாடாளுமன்ற விேகாரங் கள் துனற அனமச்சரான பிரல் ஹாத் வஜாஷி
அேர்களால் ததரிவிக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்தியக் கடவலாரப் பாதுகாப்புப் பனடயின் இறடமறிப்புப் படகானது குஜராத்தில்
உள் ள ஹசிராவில் பணியில் வசர்க்கப்பட்டது.



அதமரிக்கத் வதர்தல் குழுோனது 306 வாக்குகள் ேழங் கி வஜா னபடனின் தேற் றினய
அதிகாரப் பூர்ேமாக அறிவித்து உள் ளது.



ேங் க வதசமானது 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 14 அன்று

தியாகிகள் அறிவுசார்

தினத்னத அனுசரித்தது.
o


இது 1971 ஆம் ஆண்டு ேங் க ததசத்தில்
குறிப்பதற்காக அனுசரிக்கப் படுகின்றது.

நிகழ் ந்த இனப்படுதகானலனயக்

பாகிஸ்தான் நாடானது தனது புதிய சட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கற் பழிப்பாளர்களுக்கு
மரண தண்டனன மற்றும் இரசாயன முனறயில் ஆண்னம நீ க்கம் ஆகியவை் றிற் கு
ஒப்புதல் ேழங் கியுள் ளது.



பிரதமர் தமாடி 2021 ஆம் ஆண்டில் நறடதபை இருக்கும் ஜி7 மாநாட்டில் கலந்து
தகாள் வதை் கான பிரிட்டனின் பிரதமரான தபாரிஸ் ஜான்சனின் அறழப்றப ஏை் றுக்
தகாண்டு உள் ளார்.
o



இந்த மாநாடானது ஐக்கியப் தபரரசினால் நடத்தப்பட உள் ளது.

இந்தியா மை் றும் வங் க ததசத்திை் கு இறடயிலான 55 ஆண்டு பழறமயான சிலாகட்டி ஹால் டிபாரி (தமை்கு வங் கம் ) இரயில் இறணப்பானது ததாடங் கி றவக்கப் பட்டுள் ளது.
o



இந்த இறணப்பானது 1965 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் தபாரின் தபாது
துண்டிக்கப் பட்டது.

மத்திய சிறு, குறு மை் றும் நடுத்தர ததாழிை்துறை அறமச்சரான நிதின் கட்கரி
அவர்கள் ஊரகப் தபாருளாதாரத்றத ஊக்குவிப்பதை் காகவும் விவசாயிகளுக்கான
கூடுதல் வருமானத்றத ஏை் படுத்துவதை் காகவும் தவண்டி ”தவதம் சார்ந்த ஓவியத்றத”
தவளியிட்டுள் ளார்.
o



மாட்டுச் சாணத்தினால் உருோக்கப்படும் இந்த ஓவியமானது காதி மற்றும்
கிராமத் ததாழிற் துனற ஆனணயத்தின் மூலம் வினரவில் தேளியிடப்பட உள் ளது.

இந்தியாோனது

உலக

அளவில்

வநர்னமயான

வினளயாட்டுச்

சூழனல

உறுதிப்படுத்துேதற்காக உலக ஊக்க மருந்து எதிர்ப்பு ஆனணயத்திற்கு 1 மில் லியன்
அதமரிக்க டாலர் நிதினய ேழங் க முடிவு தசய் துள் ளது.
o

இந்தியாவினால் ேழங் கப்படும் இந்தப் பங் களிப்பானது சவுதி அவரபியா, சீனா
மற் றும் எகிப்து ஆகிய அரசுகளினால் ேழங் கப்படும் பங் களிப்னப விட மிக
உயர்ந்ததாகும் .



பாகிஸ்தான் கிரிக்தகட் வீரரான முகமது அமீர் சர்ேவதசக் கிரிக்தகட்டிலிருந்து தனது
ஒய் னே அறிவித்துள் ளார்.



சான் சிட்வரா என்ை ஒரு இயக்கமானது கியூபாவின் கனலப் பணிகளின் மீதான
தணிக்னகக்கு

எதிரான

வபாராட்டமாக

கியூபாவில்

2

ஆண்டுகளுக்கு

முன்பு

ததாடங் கியது.


பிரசார் பாரதியின் தனலனமச் தசயல் அதிகாரியான சசி வசகர் தவம் பதி அேர்கள்
ஆசிய பசிபிக் ஒளிபரப்பு ஒன்றியத்தின் துனணத் தனலேராகத் வதர்ந்ததடுக்கப் பட்டு
உள் ளார்.
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சமீபத்தில் இந்திய அரசு மற் றும் புதிய வமம் பாட்டு ேங் கி ஆகியனே நாட்டின் ஊரகக்
கட்டனமப்பு மற் றும் மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வேனல ோய் ப்பு உறுதித் திட்டம்
ஆகியேற் றிற் கு ஆதரவு அளிப்பதற்காக 1 பில் லியன் அதமரிக்க டாலர் மதிப்புள் ள
கடன் ஒப்பந்தத்தில் னகதயழுத்திட்டுள் ளன.



அதமரிக்க ஊடக ஆளுனம மற் றும் நிகழ் வநர ததானலக்காட்சிக் கனலஞரான தகய் லி
தஜன்னர் என்பவர் வபார்ப்ஸ் பத்திரிறகயின் 2020 ஆம் ஆண்டின் அதிக ஊதியம்
தபறும் ஆளுனமயாகத் வதர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளார்.



மத்திய வினளயாட்டுத் துனற அனமச்சகமானது வயாகாசனத்னத ஒரு வபாட்டித்
தன்னம தகாண்ட வினளயாட்டாக அதிகாரப் பூர்ேமாக அங் கீகரித்துள் ளது.
சர்ேவதச வயாகாசன வினளயாட்டுகள் கூட்டனமப்பானது வயாகா குருோன பாபா
ராம் வதே் என்பேரின் கீழ் 2019 ஆம் ஆண்டு நேம் பர் மாதத்தில் அனமக்கப்பட்டது.

o


கத்தாரின் தனலநகரான வதாஹா ஆனது 2030 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய வினளயாட்டுப்
வபாட்டிகனள நடத்தும் என்றும் சவுதி அவரபியாவின் தனலநகரான ரியாத் ஆனது 2034
ஆம் ஆண்டின் ஆசிய வினளயாட்டுப் வபாட்டிகனள நடத்தும் என்றும் ஆசியாவின்
ஒலிம் பிக் ஆனணயமானது அறிவித்துள் ளது.
வமலும் வதாஹா நகரமானது 2022 ஆம் ஆண்டு பிஃபா உலகக்

o

வகாப்னபப்

தபாட்டினயயும் நடத்த உள் ளது.


இந்திய அரசானது ”விேசாயிகளுக்கு முன்னுரிறம அளித்தல் ’ எனப்படும் 100 பக்கம்
தகாண்ட ஒரு மின் புத்தகக் னகவயட்னட தேளியிட்டுள் ளது.
இந்த
னகவயடானது
ஒப்பந்தப்
பண்னணயத்தின்
மூலம்
பயனனடந்த
விேசாயிகளின் தேற் றிகரமான நிகழ் வுகனள எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

o


மத்தியக் கலாச்சாரத் துனற அனமச்சகமானது 2022 ஆம் ஆண்டில் வநதாஜியின்
125ேது பிறந்த தினத்னத அனுசரிப்பதற்காக தகால் கத்தாவில் வநதாஜி சுபாஷ் சந்திர
வபாஸ் அருங் காட்சியகத்னதத் திறக்க உள் ளது.



சமீபத்தில் இந்திய வதசியப் பணேழங் கீட்டுக் கழகமானது (National Payments Corporation
of - NPCI) வநரடித் ததாடர்பற்ற ரூவப ேசதினய அறிமுகப்படுத்தியுள் ளது.
o

ரூவப முன்தசலுத்து அட்னடயானது அனனத்துப் பண ேழங் கீடுகளுக்கும்
தவண்டி ஒவர அட்னட ேசதினய ேழங் குேதற்காக 2014 ஆம் ஆண்டில் NPCI
கழகத்தினால் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது.



டாடா குழுமத்தின் தறலவரான ரத்தன் டாடாவிை் கு நீ டித்த வணிகம்

மை் றும்

அறமதியின் உலகளாவிய ததாறலதநாக்குப் பார்றவ என்ை ஒரு விருது வழங் கி
தகௌரவிக்கப் பட உள் ளார்.


சமீபத்தில் கர்நாடக முதல் வரான எடியூரப்பா அவர்கள் “தபங் களூரு திட்டம் 2022”
என்ை ஒரு திட்டத்றதத் ததாடங் கி றவத்தார்.
o

இந்தத் திட்டமானது தபங் களூரு மக்களின் தினசரிப் பிரச்சறனகள் மை்றும்
சவால் கள்

ஆகியவை் றைக் கறளவதை் கு தவண்டி தபங் களூரு மக்களுக்குத்

ததறவயான

கட்டறமப்புகள்

மை் றும்

அடிப்பறட வசதிகள்

தபான்ைவை் றை

அளிப்பறத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.


அதமரிக்கா வான் பறடயானது தனது உறுப்பினர்களுக்குப் புதிய தபயறரச் சூட்டி
உள் ளதாக அறிவித்துள் ளது.
o

இதன் விண்தவளி வல் லுநர்கள் தை் தபாழுது “பாதுகாவலர்கள் ” (Guardians) என்று
அறழக்கப்பட உள் ளனர்.



சமீபத்தில் யுதனஸ்தகா அறமப்பானது சிங் கப்பூரின் கூவி விை் கும் படியான ஒரு
ததருதவார உணவுக் கலாச்சாரத்றத அங் கீகரித்துள் ளது.
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o


இது அதறன ததாட்டுணர முடியாதது என்ை கலாச்சாரப் பாரம் பரியத்தின் கீழ்
இறணத்துள் ளது.

பாகிஸ்தான் நாடானது ததசியப் பாலியல் குை் ைவாளிகள் பதிதவட்றட உருவாக்க
உள் ளது.
o

ஒரு நாட்டில் உருவாக்கப்படும் முதலாவது ததசியப் பாலியல் குை் ைவாளிகள்
பதிதவடு இதுதவயாகும் .



சூரிய ஒளிக் காை் று ஊடுருவுதல் என்பது சமீபத்தில் அதமரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்
பட்ட ஒரு இறணயவழித் தாக்குதலாகும் .



N501Y எனப்படும் தகாரானா றவரஸின் ஒரு புதிய வறக ததாை் ைானது ஐக்கியப்
தபரரசில் அறடயாளம் காணப்பட்டுள் ளது.



வநபாள நாட்டு அதிபரான பித்யா வதவி பண்டாரி அேர்கள் தநபாளத்தின்
நாடாளுமன்றக் கனலப்பிை்கான பரிந்துனர மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டில் வதர்தல்
வததிகள் ஆகியேற் றிற் குத் தனது ஒப்புதனல ேழங் கியுள் ளார்.
o

இந்தப் பரிந்துனரயானது அந்நாட்டு அதிபரான வக பி சர்மா ஒலி அேர்களால்
சமர்ப்பிக்கப் பட்டது.



அன்சு மாலிக் அேர்கள் தசர்பியாவில் நனடதபற் ற மல் யுத்த உலகக் வகாப்னபயில் ஒரு
தவள் ளிப் பதக்கத்றத தேன்றுள் ளார்.
o



தசர்பியாவின் தபல் கிவரடில் நனடதபறும் தனிநபர்
இந்தியாவின் முதலாேது பதக்கம் இதுோகும் .

உலகக்

வகாப்னபயில்

தசன்றனக் கணித நிறுவனமானது கணிதம் மை் றும் கணினி அறிவியலில் தமம் பட்ட
ஆராய் ச்சிக்கான டாக்டர் எஃப் சி தகாஹ்லி என்ை ஒரு சிைப்புமிகு றமயத்றத நிறுவ
இருக்கின்ைது.



அதமரிக்க-இந்திய மூதலாபாய பங் காண்றமத்துவத்றத தமம் படுத்துவதில் பிரதமர்
நதரந்திர தமாடியின் பங் கிை்காக தவண்டி அவருக்கு 'தலஜியன் ஆஃப் தமரிட்'
(தமன்றமயான பறடயணிப் பிரிவு) எனும் விருறத வழங் கி அதிபர் தடானால் ட் டிரம் ப்
தகௌரவித்தார்.
o

தமலும் இது ஆஸ்திதரலியப் பிரதமர் ஸ்காட் தமாரிசன் மை் றும் முன்னாள்
ஜப்பானியப் பிரதமர் ஷின்தசா அதப ஆகிதயாருக்கும் அதமரிக்க அதிபரால்
வழங் கப் பட்டது.



உத்தரப் பிரததச மாநில அரசானது அம் மாநிலத்தின் ஊரகப் பகுதிகளில் தசாத்து
மை் றும் நிலம் ததாடர்பான பிரச்சிறனகறள
பிரச்சாரத்றதத் ததாடங் கியுள் ளது.



ஒழிப்பதை் காக

வரசாத்

எனும்

ததசிய நீ ர் திட்டமானது தநரு யுவதகந்திரா சங் கதன் என்ை அறமப்புடன் இனணந்து
மனழ நீ ர்ச ் வசமிப்னப ஊக்கப்படுத்துேதற்காக ”ஜல் சக்தி அபியான் II : மனழ நீ ர்
விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரத்னதத் ததாடங் குதல் ” என்ற ஒன்னறத் ததாடங் கியுள் ளது.
o

இந்தப் பிரச்சாரத்தின் முழக்கம் ”எங் கு மனழ நீ ர் விழுகிறவதா, எப்வபாது மனழநீ ர்
விழுகிறவதா அதனனச் வசமித்தல் ” என்பதாகும் .



மத்திய ேர்த்தக மற் றும் ததாழிற் துனற அனமச்சகத்தின் கீழ் உள் ள கடல் சார்
தபாருட்கள் ஏற் றுமதி வமம் பாட்டு ஆனணயமானது ஆந்திரப் பிரவதசத்தின்
விஜயோடாவில் மீன் உை் பத்தி தசய் யும் விேசாயிகளுக்காக தவண்டி ஒரு தகேல்
அனழப்பு னமயத்னதத் ததாடங் கியுள் ளது.
o



இது ததாடர்பான இந்தியாவின் முதலாேது தகேல் அனழப்பு னமயம் இதுோகும் .

வகரள மாநில அரசு மற் றும் ஐக்கிய நாடுகள் தபண்கள்

அனமப்பு ஆகியனே

இந்தியாவின் முதலாேது பாலினத் தரவு னமயத்னதத் ததாடங் குேதற்காக தவண்டி

22

கூட்டு வசர்ந்துள் ளன.
o

இது திருேனந்தபுரத்றதத் தனலனமயிடமாகக் தகாண்ட பாலினப் பூங் காவில்
ஏற் படுத்தப்பட உள் ளது.

இமாச்சலப் பிரவதச முதல் ேரான தஜய் ராம் தாகூர் அேர்கள் 2020 ஆம் ஆண்டின்



சர்ேவதச கீதா மகா உத்சேத்னத ஹரியானாவின் குருவசத்திராவில் ததாடங் கி
னேத்தார்.
”புரூட்ஸ்” (விவசாயிகள் பதிவு மை் றும் ஒருங் கிறணக்கப்பட்ட பயனாளிகள் தரவு
அறமப்பு – FRUITS/ Farmer Registration and Unified Beneficiary Information System) தளம் என்பது



கர்நாடக அரசினால் ததாடங் கப்பட்ட ஒரு மின்னாளுறகத் திட்டமாகும் .
இது நிலம் ததாடர்பான தகவல் கறளச் சரிபார்ப்பதை் காக அம் மாநிலத்தின் பூமி

o

என்ை இறணயத் தளத்துடன் ஒருங் கிறணக்கப்பட்டுள் ளது.
மத்திய அறமச்சரறவயானது இந்திய ததசியத் திறரப்பட ஆவணக் காப்பகங் கள் ,



திறரப்படப்

பிரிவு,

திறரப்படத்

குழந்றதகளுக்கான

இந்தியத்

திருவிழாக்களின்

திறரப்படச்

சமூகம்

இயக்குநரகம்

மை் றும்

ஆகியவை் றைத்

ததசியத்

திறரப்பட வளர்ச்சிக் கழகத்துடன் இறணப்பதை்கு தனது ஒப்புதறல வழங் கியுள் ளது.
உலக

o

அளவில்

அதிக

எண்ணிக்றகயில்

திறரப்படங் கறளத்

தயாரிக்கும்

மிகப்தபரிய நாடு இந்தியா ஆகும் .



சமீபத்தில் அதமரிக்காவின் ஹவாய் தபரிய தீவில் உள் ள கிலாதவ எரிமறலயானது
தவடித்து உள் ளது.
றடரக்ட்-டு-தஹாம் (டி.டி.எச்)/தநரடி வீட்டிை் கு ஒளிபரப்பு தசய் யும் தசறவகளில் 100%
அந்நிய தநரடி முதலீட்டிை்கு மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள் ளது, தமலும்
அதன் உரிம காலத்றத இருபது ஆண்டுகளாக உயர்த்தியுள் ளது.
o



இந்தியாவானது உலகின் மிகப்தபரிய டி.டி.எச் சந்றதயாகும் .

வினீத் அகர்வால் அவர்கள் ASSOCHAM என்ை அறமப்பின் புதிய தறலவராக பதவிதயை்று
உள் ளார்.
o



இவர் ஹீரா நந்தானி குழுமத்தின் இறண நிறுவனர் மை் றும் நிர்வாக இயக்குநரான
நிரஞ் சன் ஹீரா நந்தானி என்பவருக்குப் பதிலாக பதவிதயை் று உள் ளார்.

விறளயாட்டுத் துறை அறமச்சர் கிரண் ரிஜிஜு அவர்கள் இந்தியா முழுவதும் எட்டு
தகதலா இந்தியா சிைப்பு றமயங் கறளத் திைந்து றவத்து உள் ளார்.
o

இந்த றமயங் கள் அருணாச்சலப் பிரததசம் , மணிப்பூர், மிதசாரம் , ததலுங் கானா,
தகரளா, நாகாலாந்து, ஒடிசா மை் றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங் களில் அறமந்து
உள் ளன.



சமீபத்தில் யுனிதசப் ஆனது தகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்து சந்னதத் தகேல் பலனகனயத்
ததாடங் கி றவத்துள் ளது.
o

யுனிதசப்

ஆனது

வகாவாக்ஸ்

தகாள் முதல்

ஒருங் கினணப்பாளர்

மற் றும்

தகாள் முதல் முகேராகத் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள் ளது.


மத்திய சமூக நீ தி மற் றும் அதிகாரமளிப்புத் துனற அனமச்சகமானது ”சுேச்சதா
அபியான்” என்ற ஒரு னகவபசிச் தசயலினயத் ததாடங் கியுள் ளது.
o

இந்தச் தசயலியானது தூய் னமயற் ற கழிேனறகள்

மற் றும் மனித மலத்னத

மனிதவன அகற் றும் ததாழிலாளர்கள் (Manual Scavengers) ஆகிவயாரின் தரவுகனள
ஒன்று வசர்த்து புவியியல் குறியீடுகறள இடுேதற்காக வமம் படுத்தப் பட்டுள் ளது.


ஒடிசா மாநில முதல் ேர் அேர்கள் ஓடிசாவின் ரூர்வகலாவில் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய
ஹாக்கி வினளயாட்டு அரங் கம் கட்டப் படுேதாக அறிவித்துள் ளார்.
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இந்த வினளயாட்டு னமதானமானது 2023 ஆம் ஆண்டு எப்ஐஎச் ஆண்கள் ஹாக்கி
உலகக் வகாப்னபனய நடத்த உள் ளது.

o


”சாஹீன்” (ஈகிள் 1x) எனப் தபயரிடப் பட்ட சீனா மற் றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய
நாடுகளுக்கினடவயயான ஒரு கூட்டு ஆகாயப் பறடப் பயிை்சி பாகிஸ்தானின் சிந்து
மாகாணத்தில் நடத்தப் பட்டது.



மகாராஷ்டிர மாநிலமானது புவனவில் ஒரு சர்ேவதச வினளயாட்டுப் பல் கனலக்
கழகத்னத அனமக்க முடிவு தசய் துள் ளது.



இந்திய விண்தேளி ஆய் வு நிறுேனமானது (ISRO) விண்தேளிக்கான ஒரு பிராந்தியக்
கல் வி னமயத்னத அனமப்பதற்காக உத்தரப் பிரவதசத்தின் ோரணாசியில் உள் ள
ஐஐடி-பனாரஸ் இந்துப் பல் கனலக் கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில்
னகதயழுத்திட்டுள் ளது.



காற் றுத் தரநிர்ணய ஆனணயமானது குழாய் மயமாக்கப் பட்ட இயற் னக எரிோயு
முறைக்கு மாறுமாறு புதுதில் லியின் வதசியத் தனலநகரப் பகுதியிலுள் ள அனனத்துத்
ததாழிற்துனற நிறுேனங் கனளயும் சமீபத்தில் ேலியுறுத்தியுள் ளது.



மத்திய நகர்ப்புற விேகாரங் கள் துனற அனமச்சகமானது ”இ-சம் பதா” எனப்படும் ஒரு
புதிய தளத்னதயும் ஒரு புதிய னகவபசி தசயலினயயும் சமீபத்தில் அறிமுகப் படுத்தி
உள் ளது.
இந்தச் தசயலியானது அரசுத் துனறகள் மற் றும் அரசு அதிகாரிகளுக்கான
ோழ் விட அணுகுதறல எளினமப்படுத்துேனத ஊக்குவிக்க உள் ளது.

o


ஜார்க்கண்ட் மாநில அனமச்சரனேயானது பிரதான் மந்திரி கிசான் பீமா வயாஜனா
என்ை திட்டத்திற் கு மாற் றாக தனது புதிய பசல் ரஹத் வயாஜனா என்ை திட்டத்றதச்
தசயல் படுத்துேதற்கு ஒப்புதல் ேழங் கியுள் ளது.



2020 ஆம் ஆண்டின் எப்ஐசிசிஐ (FICCI) இந்திய வினளயாட்டு விருதுகளில் ோன் பனட
வினளயாட்டுக் கட்டுப்பாட்டு ோரியமானது ”வினளயாட்டுகனள
சிறந்த நிறுேனமாக” வதர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்திய

அஞ் சல்

துனறயானது

2019-20

ஆம்

ஆண்டில்

ஊக்குவிக்கும்

அஞ் சல்

துனறப்

பணியாளர்களின் சிறந்த சாதனனகளுக்காக வமகதூத் விருதுகனள ேழங் கியுள் ளது.


தமிழ் நாடு மாநிலத்தில் 2021 ஆம் ஆண்டில் நடக்கவுள் ள சட்டமன்ைத் ததர்தலானது 80
வயதிை் கு தமை் பட்டவர்கள் மை் றும் மாை்றுத் திைனாளிகள் ஆகிதயாருக்காக தவண்டி
தபால் வாக்குகள் முறை அறிமுகம் தசய் யப் படுவறதக் காண உள் ளது.



ஆசிய இனளவயார் சாம் பியனான இந்தியானேச் வசர்ந்த யாஷ் ேர்தன் அேர்கள்
சர்ேவதச ஆன்னலன் (நிகழ் வநர) துப்பாக்கி சுடுதல் சாம் பியன்ஷிப்பின் 6ேது பதிப்பில்
10 மீ துப்பாக்கி சுடுதல் வபாட்டியில் தேற் றி தபற்றுள் ளார்.
o



இந்த மூன்றாேது பதிப்பில் இேர் இரண்டாேது இடத்னதப் பிடித்துள் ளார்.

தடல் லி தமட்தராவின் தமஜந்தா பாறதயில் (ஜனக்புரி தமை் கு-தாவரவியல் பூங் கா)
இந்தியாவின் முதல் ஓட்டுநர் இல் லாத இரயிறல பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள்
துவக்கி றவத்தார்.
o



2002 ஆம் ஆண்டில் ததாடங் கப் பட்ட தடல் லி தமட்தராவானது இந்தியாவின்
மிகப்தபரிய நகர்ப்புை துரிதப் தபாக்குவரத்து அறமப்பாகும் .

கட்டாய மத மாை் ைங் களுக்கு எதிராக மத்திய பிரததச அறமச்சரறவ புதிய மதமாை் ை
எதிர்ப்புச் சட்டமான லவ் ஜிகாத் எதிர்ப்பு என்று அறியப் படும் ஒரு சட்டத்திை் கு
ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.
o

இந்தப் புதிய சட்டம் மத்தியப் பிரததசத்தின் மதச் சுதந்திரச் சட்டம் , 1968 என்ை
சட்டத்திை்கு மாை் ைாக அறமகிைது.
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ஜிஎஸ்டி வரியிறனச் தசலுத்துதவார் தங் கள் வரியில் குறைந்த பட்சம் 1% அளவிலான
பணத்றத தராக்கமாகச் தசலுத்த தவண்டும் என்று வருவாய் துறை சமீபத்தில்
அறிவித்துள் ளது.
o



இது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 முதல் நறடமுறைக்கு வர உள் ளது.

கான்பூரின்

ராமாய் பூர்

கிராமத்தில்

இந்தியாவின்

முதல்

மிகப்தபரிய

ததால்

பூங் காறவ (Leather park) நிறுவ உத்தரப் பிரததச அரசு தயாராக உள் ளது.
o


இந்த திட்டத்திை் கு சமீபத்தில் மத்திய வர்த்தக அறமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்து
உள் ளது.

“In Pursuit of Happiness" (மகிழ் சசி
் றய தநாக்கியப் பயணத்தில் ) என்ை புத்தகம் தடல் லி
உயர்நீதிமன்ைத்தின் முன்னாள்

நீ திபதி ராஜீந்தர் சச்சரின் வாழ் க்றக வரலாறு

என்பதாகும் .
o

"இந்திய முஸ்லீம் சமூகத்தின் சமூக, தபாருளாதார மை் றும் கல் வி நிறல அல் லது
சச்சார் குழு அறிக்றக 2006" என தவகுவாக அறழக்கப்பட்ட ஒரு அறிக்றகக்கு
அவர் தபயர் தபை் ைவர் ஆவர்.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
உலகின் மிகப் பழமையான நானனா அமைப் புகள்


ஆராய் ச்சியாளர்கள் பண்றடய மட்பாண்டத் துண்டுகளின் “தனித்துவ கருப்புப்
பூச்சுகளில் ” மனிதர்களால்
உருவாக்கப்பட்ட மிகப்
பழறமயான
நாதனாப்
தபாருட்கறளக் கண்டறிந்துள் ளனர்.



கி.மு. 600 ஆம் நூை் ைாண்டு என்ை காலக் கட்டத்றதச் தசர்ந்த இந்த மட்பாண்டங் கள்
தமிழ் நாட்டின் கீழடியில் உள் ள அகழாய் வுத் தளத்தில் கண்தடடுக்கப் பட்டுள் ளன.



சமீபத்தில்

இந்த ஆராய் ச்சியானது அறிவியல் சார் அறிக்றககள்

என்ை இதழில்

தவளியிடப் பட்டுள் ளது.


இந்த அறிக்றக இந்தப் பூச்சுகள் கார்பன் நாதனா குழாய் களால் (CNTs) ஆனறவ
என்பறத உறுதி தசய் கின்ைது.



CNTsகள் விட்ட அளவில் மீட்டரில் ஒரு பில் லியன் அளவு தகாண்ட கார்பன் குழாய் கள்
ஆகும் .



CNTsகள் ஒரு ஒழுங் கான முறையில் அமுக்கப்பட்ட கார்பன் அணுக்களின் ஒரு குழாய்
அறமப்புகளாகும் .



இது 2600 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக இந்த அறமப்றபப் பாதுகாத்திட வழிவறக
தசய் கின்ைது.



CNTsகள் உயர்தவப்பம் , மின் கடத்துத் திைன் மை் றும் உயர் இயந்திர வலிறம உள் ளிட்ட
மிறகயான பண்புகறளக் தகாண்டுள் ளது.



இதை்கு முன்பு, மனிதனால் அறியப்பட்ட மிகப் பழறமயான நாதனா அறமப்புகள்
சிரியாவில் 16-18 ஆம் நூை் ைாண்றடச் தசர்ந்த டமாஸ்கஸ் தகடுகளில் கண்டறியப்
பட்டன.
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அதிக எண்ணிக்மகயிலான பபண் நீ திபதிகள்


மதராஸ் உயர் நீ திமன்ைமானது அதிக எண்ணிக்றகயிலான தபண் நீ திபதிகறளக்
தகாண்ட உயர் நீ திமன்ைமாக தனது நிறலறயத் தக்க றவத்துக் தகாண்டுள் ளது.



இந்த உயர் நீ திமன்ைமானது தமாத்தமுள் ள 75 நீ திபதிகளில் 13 தபண் நீ திபதிகறளக்
தகாண்டுள் ளது.

ரை் மி ஆட்டை் மீது தமிழ் நாட்டின் தமட


ரம் மி உள் ளிட்ட இறணய வழி சூதாட்ட விறளயாட்டுகறளத் தறடதசய் யும் அவரசச்
சட்டம் ஒன்றை தமிழக ஆளுநர் பன்வரிலால் புதராஹித் அறிவித்துள் ளார்.



தறடறய

மீறி

விறளயாடுதவாருக்கு

ரூ.5000

அபராதமும்

ஆறு

மாத

சிறைத்

தண்டறனயும் விதிக்கப்படும் .


ஆளுநர் பன்வாரிலால் புதராஹித்
சட்டங் களில் திருத்தம் தசய் கிைது.

அறிவித்த

o

தமிழ் நாடு சூதாட்டத் தறடச் சட்டம் , 1930

o

தசன்றன நகர காவல் சட்டம் , 1888 மை் றும்

o

தமிழ் நாடு மாவட்ட காவல் சட்டம் , 1859.

அவசரச்

சட்டமானது

பின்வரும்

ைாநிலங் களின் நிமல குறித்த அறிக்மக


மூன்ைாவது

முறையாக,

அஇஅதிமுக

அரசின்

கீழ்

தமிழ் நாடு

மாநிலமானது

“சிைப்பாகச் தசயல் படும் தபரிய மாநிலமாக” (ஒட்டு தமாத்தம் ) உருதவடுத்துள் ளது.


இது “இந்தியா டுதட – எம் டிஆர்ஏ மாநிலங் களின் நிறல குறித்த ஆய் வு 2020” என்ை
ஆய் வில் முதலிடத்றதப் பிடித்துள் ளது.



இது தில் லியில் உள் ள ஒரு முதன்றம ஆராய் ச்சி நிறுவனமான ‘சந்றதப்படுத்துதல்
மை் றும் வளர்ச்சி ஆராய் ச்சி நிறுவனம் ’ என்ை ஒரு நிறுவனத்தினால் தமை் தகாள் ளப்
பட்டு உள் ளது.



இதில் இமாச்சலப் பிரததசம் 2வது இடத்றதயும் பஞ் சாப் 3வது இடத்றதயும் பிடித்து
உள் ளன.



தகாவிட் – 19 தமலாண்றமப் பிரிவில் , தபரிய மாநிலங் களில் அசாம் மாநிலத்திை்கு
அடுத்து தமிழ் நாடு தரவரிறசப் படுத்தப்பட்டுள் ளது.
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சிறிய மாநிலங் களில் , தகாவா மாநிலமானது ததாடர்ந்து 3 ஆண்டுகளாக சிைப்பாகச்
தசயல் படும் மாநிலமாகத் ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளது.

தமிழ் நாட்டின் செயல் பாடு


மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திை் கு அடுத்து இந்தியாவின் 2வது மிகப்தபரிய தபாருளாதார
மாநிலம் தமிழ் நாடு ஆகும் .



இது இந்தியாவில் 6வது அதிக மக்கள் ததாறக தகாண்ட மாநிலமாகும் .



இது நாட்டில் மூன்ைாவது அதிக தனி நபர் தமாத்த உள் நாட்டு உை் பத்திறயக் தகாண்டு
உள் ளது.



இது நாட்டில் மிகவும் நகரமயமாக்கப் பட்ட மை்றும் ததாழில் மயமாக்கப்பட்ட மாநிலம்
ஆகும் .



தமிழ் நாடு மாநிலத்தில் ஊட்டச் சத்துக் குறைபாடானது நாட்டில் மிகக் குறைந்ததாக
உள் ளது.



ததாடர்ந்து மூன்ைாவது ஆண்டாக, தமிழ் நாடு மாநிலமானது ததசிய சராசரிறய விட
அதிக தபாருளாதார வளர்ச்சி விகிதத்றதப் பதிவு தசய் துள் ளது.



2019-20 ஆம் ஆண்டில் அகில இந்திய சராசரியான 4.2% என்ை சதவிகிதத்றத விட
இரட்டிப்பாக 8.03% என்ை அளவில் தமிழ் நாடு பதிவு தசய் துள் ளது.



அதத ஆண்டில் நிகர மாநில உள் நாட்டு உை் பத்திறய அடிப்பறடயாகக் தகாண்ட
தமிழ் நாட்டின் தலா தனிநபர் வருமானமானது ரூ.1,53,853 ஆகும் .



இது தமிழ் நாட்டின் நிறலயான முந்றதய ஆண்டில் 12வது இடத்திலிருந்து 6வது
இடத்திை் குச் தசல் ல வழிவறக தசய் துள் ளது.



2018-19 ஆம் ஆண்டில் தமிழ் நாடானது ரூ.1,42,941 என்ை தலா தனிநபர் வருமானம் என்ை
அளவுடன் 12வது இடத்தில் இருந்தது.

தமிழ் வழியில் படித்தவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு


தமிழ் நாட்டின்
ஆளுநரான பன்வாரிலால்
புதராகித் அவர்கள்
டிஎன்பிஎஸ்சி
ஆறணயத்தில்
தமிழ்
வழியில்
படித்தவர்களுக்கு
20%
இடஒதுக்கீட்றட
அளிப்பதை்கான ஒரு மதசாதாவிை் கு ஒப்புதல் வழங் கியுள் ளார்.
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இது தை் தபாழுது தங் களது கல் விறய மாநில தமாழியான தமிழில் படித்தவர்களால்
மட்டுதம நிரப்பப்பட உள் ளது.



இந்தத்

திருத்தத்தின்

படி,

விண்ணப்பதாரர்

தங் களது

கல் விறயத்

ததர்வு

அறிவிக்றகயில் குறிப்பிடப் பட்டுள் ளவாறு, தகுதித் ததர்வு வறர நிறைவு தசய் திருக்க
தவண்டும் .


தமிழ் வழிச் சட்டம் , 2010 என்ை ஒரு சட்டமானது திமுக ஆட்சியின் தபாது நறடமுறைக்கு
வந்தது.

சர்வனதச பாரதி திருவிழா


2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 11 அன்று பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் 2020 ஆம்
ஆண்டின் சர்வததச பாரதி திருவிழாவில் காதணாலி வாயிலாக உறரயாை் றினார்.



பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் எழுத்தாளர் சீனி விஸ்வநாதன் என்பவருக்கு 2020
ஆம் ஆண்டின் பாரதி விருறத காதணாலி வாயிலாக வழங் கினார்.



விஸ்வநாதன் அவர்கள் சுப்பிரமணிய பாரதி குறித்த ஒரு மிகப்தபரிய சுருக்கத்றத
கால வரிறசப் படி எழுதியுள் ளார்.



இந்த விழாவானது தசன்றனயில் உள் ள வானவில் கலாச்சார றமயத்தினால் நடத்தப்
பட்டது.



இது ததசியக் கவிஞர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியின் 138வது பிைந்த தினத்றதக்
தகாண்டாடுவதை்காக அனுசரிக்கப்பட்டது.



சுப்பிரமணிய பாரதி அவர்கள் 1882 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 11 அன்று எட்டயபுரத்தில்
பிைந்தார்.

தமிழ் நாட்டின் பாதுகாக்கப் பட்ட நிமனவுச் சின்னங் கள்


தமிழ் நாடு மாநில அரசானது தமிழகத்தில் உள் ள பின்வரும் 2
சின்னங் கறளப் பாதுகாக்கப்பட்ட இடங் களாக அறிவித்துள் ளது. அறவ
o

நிறனவுச்

திருவண்ணாமறல மாவட்டத்தின் கீழரவந்தவாடி கிராமத்தில் உள் ள அம் மாகுளம்
மை் றும்

o

அரியலூர் மாவட்டத்தின் அழகர்மறல கிராமத்தில் உள் ள ஒரு யாறனச் சிறல



அம் மாகுளம் ஆனது நாயக்கர் ஆட்சிக் காலமான 16 ஆம் நூை்ைாண்றடச் தசர்ந்ததாக
இருக்கலாம் .



அழகர்மறலயில் உள் ள யாறனச் சிறலயானது 16-17 ஆம் நூை் ைாண்றடச் தசர்ந்தது
ஆகும் .



தமிழ் நாடு ததால் லியல் துறையானது ஏை்தகனதவ 92 பாதுகாக்கப்பட்ட நிறனவுச்
சின்னங் கறளத் தனது கட்டுப்பாட்டில் தகாண்டுள் ளது.
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அை் ைா சிறு ைருத்துவைமனகள்


தமிழக முதல் வர் தசன்றனயில் “அம் மா சிறு மருத்துவமறன” திட்டத்றத டிசம் பர் 14
அன்று ததாடங் கி றவத்தார்.



இது
தபான்று
தமாத்தம்
200
மருத்துவமறனகள்
தசன்றனயிலும் ,
மருத்துவமறனகள் தமிழகத்திலும் விறரவில் திைக்கப்படும் .



நமது மாநிலத்தில் 1,851 ஆரம் ப சுகாதார நிறலயங் கள் உள் ளன.



ஆரம் ப சுகாதார நிறலயங் கள் இல் லாத இடங் களிலும் , ஏராளமான ஏறழ மக்கள்
வசிக்கும் இடங் களிலும் இந்தச் சிறு மருத்துவமறனகள் திைக்கப்படும் .



தபாது ஆதலாசறன மை் றும் அடிப்பறட ஆய் வு நடத்த உதவும் வறகயில் ஒவ் தவார்

2,000

அம் மா சிறு மருத்துவமறனயிலும் ஒரு மருத்துவர், ஒரு தசவிலியர் மை்றும் ஒரு
உதவியாளர் இருப்பார்கள் .


இந்த மருத்துவமறனகள் உடல் தவப்பநிறல, இரத்த ஆக்ஸிஜன், இரத்த அழுத்தம் ,
ஹீதமாகுதளாபின்,

இரத்தச் சர்க்கறர,

சிறுநீ ர் மாதிரிகள்

தசாதறன

தபான்ை

அடிப்பறட சுகாதார வசதிகறள வழங் கும் .

ஓலா ஸ்கூட்டர் பதாழிற் சாமல


உலகின் மிகப்தபரிய ஸ்கூட்டர் உை் பத்தித் ததாழிை் சாறலறய ஓலா நிறுவனமானது
தமிழ் நாட்டில் உள் ள ஓசூரில் அறமக்க உள் ளது.



ஓலா தனது முதல் ததாழிை்சாறலறய இந்த மாநிலத்தில் அறமப்பதை் கு, ரூ.2,400
தகாடி முதலீட்டுடன் தமிழக அரசுடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் றகதயழுத்து
தபாட்டுள் ளது.

தங் கக் குவியல்


இந்தத் தங் கக் குவியலானது உத்திரதமரூருக்கு அருகில் உள் ள குழம் தபஸ்வரர்
ஆலயத்தில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்தக் வகாயிலானது 11 ஆம் நூற் றாண்டில் ஆட்சி தசய் த இரண்டாம் குவலாத்துங் க
வசாழன் காலக் கட்டத்னதச் வசர்ந்தது என்று நம் பப்படுகின்றது.



உத்திரவமரூர் ஆனது தமிழ் நாட்டின் காஞ் சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள் ள ஒரு இடமாகும் .



உத்திரவமரூரில் முதலாம் பராந்தக வசாழன் (907-950), முதலாம் இராஜராஜ வசாழன்
(985-1014), முதலாம் இராவஜந்திர வசாழன் (1012-1044,) மற் றும் முதலாம் குவலாத்துங் கச்
வசாழன் (1070-1120) ஆகிவயாரது காலகட்டத்னதச் வசர்ந்த கல் தேட்டுகளும் உள் ளன.



உத்திரவமரூரில் உள் ள வகாவில் கல் தேட்டுகள் ஊரகத் தன்னாட்சி குறித்து அேர்களது
ேரலாறு சார்ந்த நிகழ் வுகனள விேரிக்கும் வறகயில் முக்கியத்துவம் வாய் ந்ததாகும் .
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பதா. பரைசிவன்


இவர் டிசம் பர் 24 அன்று காலமானார்.



இவர் ஒரு இந்திய மானுடவியலாளர் மை் றும் தமிழ் மரபு எழுத்தாளர் ஆவார்.



இவர்

மதனான்மணியம்

சுந்தரனார்

பல் கறலக்கழகத்தில்

ஒரு

தமிழ் ப்

தபராசிரியராகப் பணியாை் றியவர் ஆவார்.


தமிழ் ச ் சமூகத்தின் பாரம் பரியமான ஆராய் ச்சிக்காக இவர் தவகு சிைப்பாக அறியப்
படுகின்ைார்.



இவர் சிலப்பதிகாரம்

தபான்ை

காவியங் களின்

வாயிலாக

தமிழின்

கலாச்சார

நிறலறய மறுவறரயறை தசய் தார்.


இவர் அழகர் தகாயில் , பண்பாட்டு அறசவுகள் , அறியப்படாத தமிழகம் , வழித்
தடங் கள் , சமயம் , சமயங் களின் அரசியல் , உறரகள் , நாள் மலர்கள் , மானுட வாசிப்பு,
மரபும் புதுறமயும் மை் றும்
நூல் கறள எழுதியுள் ளார்.

இதுதவ ஜனநாயகம்

உள் ளிட்ட 15ை் கும்

தமை்பட்ட

சின்னைன்னா நாராயணசாமி நாயுடு விருது


தமிழ் நாடு முதல் வர் எடப்பாடி தக. பழனிசாமி இந்த விருறத அறிவித்துள் ளார்.



இது தநல் தசறிவாக்கல் முறையின் மூலம் அதிக அளவில் தநல் றல உை் பத்தி தசய் யும்
விவசாயிகளுக்கு வழங் கப்பட இருக்கின்ைது.



விவசாயிகளின் தறலவரான மறைந்த சி. நாராயணசாமி நாயுடு என்பவரின்
நிறனவாக இந்த விருதிை் கு இவரது தபயர் றவக்கப்பட்டுள் ளது.
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இவர் பல பத்தாண்டுகளாக விவசாயிகளின் உரிறமகளுக்காக குரல் தகாடுத்து
வந்தார்.



நாராயணசாமி அவர்கள் 1973 ஆம் ஆண்டில் தமிழ் நாடு விவசாயிகள் சங் கத்றதத்
ததாடங் கினார்.



இவர் தகாவில் பட்டியில் 1984 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 21 அன்று காலமானார்.

அப் துல் ஜப் பார்


அப்துல் ஜப்பார் அவர்கள் ஒரு தமிழ் வாதனாலி ஒளிபரப்பாளர் மை் றும் தமிழ் தமாழி
கிரிக்தகட் வர்ணறனயாளர் ஆவார்.



தமலும் இவர் தமிழ் நாடு கிரிக்தகட் அணியின் பயிை் சியாளராகவும் பணியாை் றினார்.



இவர் கடந்த டிசம் பர் 22 அன்று தனது 81வது வயதில் காலமானார்.

பபாங் கல் பரிசு


தமிழ் நாடு முதல் வரான தக. பழனிசாமி அவர்கள் ரூ.2500 நிதி மை் றும் பரிசுத் ததாகுப்பு
அடங் கிய தபாங் கல் பரிறச அறிவித்துள் ளார்.



இது அறுவறடத் திருவிழாறவக் தகாண்டாடுவதை்காக மாநிலத்தில் உள் ள அறனத்து
2.6 தகாடி அரிசி குடும் ப அட்றடதாரர்களுக்கும் வழங் கப்பட உள் ளது.



கடந்த ஆண்டு தமிழ் நாடு அரசானது குடும் ப அட்றடதாரர்களுக்கு ரூ.1000 நிதிறய
வழங் கியது.



தை் தபாழுது இது ரூ.1500 அதிகரிக்கப் பட்டு, ரூ.2500 ஆக வழங் கப்படுகின்ைது.



2014 ஆம் ஆண்டில் அஇஅதிமுக அரசின் மூலம் 1 கிதலா அரிசி மை் றும் 1 கிதலா
சர்க்கறரயுடன் தசர்த்து ரூ.100 நிதிறய தமிழ் நாடு மக்கள் தபைத் ததாடங் கினர்.
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ததசியெ் செய் திகள்
3வது உலக புதுப் பிக்கத் தக்க ஆற் றல் முதலீட்டுச் சந்திப் பு ைற் றுை் கண்காட்சி
(RE-Invest 2020)


இந்த

மாநாடானது

மத்திய

புதிய

மை் றும்

புதுப்பிக்கத்தக்க

ஆை் ைல்

துறை

அறமச்சகத்தினால் (Ministry of New and Renewable Energy - MNRE) நடத்தப்படுகின்ைது.


2020 ஆம் ஆண்டிை்கான இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு, “நீ டித்த ஆை் ைல் மாை் ைத்திை்கான
புத்தாக்கம் ” என்பதாகும் .



ஆஸ்திதரலியா, பிரான்சு, தடன்மார்க் , தஜர்மனி, ஐக்கியப் தபரரசு, மாலத் தீவுகள் ,
ஐதராப்பிய ஒன்றியம் மை் றும் அதமரிக்கா ஆகியறவ Re-Invest மாநாட்டின் பங் காளர்
நாடுகளாகும் .



குஜராத், மத்தியப் பிரததசம் , இமாச்சலப் பிரததசம் , இராஜஸ்தான் மை் றும் தமிழ் நாடு
ஆகியறவ இதன் பங் காளர் மாநிலங் களாகும் .



இந்தியாவின்

புதுப்பிக்கத்தக்க

ஆை்ைல்

உை் பத்தித் திைனானது உலகின்

4வது

மிகப்தபரிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை் ைல் உை்பத்தித் திைனாகும் .


இது அறனத்து மிகப்தபரிய தபாருளாதார நாடுகளிறடதய மிக அதிக தவகத்தில்
வளர்ந்து வருகின்ைது.



தை் தபாழுது இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் உை் பத்தி திைனானது 136 ஜிகா
வாட்களாக உள் ளது.



இது நமது தமாத்தத் திைனில் 36% ஆகும் .



இந்தியாவின் வருடாந்திர ஆை் ைல் உை் பத்தித் திைனானது 2017 ஆம் ஆண்டு முதல்
நிலக்கரிறய அடிப்பறடயாகக் தகாண்ட மின்னாை்ைறல விட முன்னிறலயில்
உள் ளது.



கடந்த 6 ஆண்டுகளில் , இந்தியாவானது இரண்டறர மடங் கு என்ை அளவில்
நிறுவப்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை் ைல் உை் பத்தித் திைறன அதிகரித்துள் ளது.



புனல் (நீ ர்) மின்சாரமானது மத்திய மின்சாரத் துறை அறமச்சகத்தினால் தனியாக
நிர்வகிக்கப் படுகின்ைது. அதனால் இது MNRE திட்டங் களில் இறணக்கப் படவில் றல.

லச்சித் திவாஸ்


இது நவம் பர் 24 அன்று இந்தியாவில் அனுசரிக்கப்பட்டது.



இது லச்சித் தபார்புஹ்ரன் என்பவரின் பிைந்த தின நிறனவாக அனுசரிக்கப்பட்டது.



லச்சித் தபார்புஹ்ரன் அதஹாம் தபரரசில் ஒரு தளபதியாக தசயல் பட்டார்.
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இது தை் தபாறதய அசாம் மாநிலத்றதக் குறிக்கின்ைது.



இவர் 1671 ஆம் ஆண்டு சராய் கத் தபாரில் தனது தறலறமத்துவப் பண்பிை்காக
அறியப் படுகின்ைார்.



இந்தப் தபாரானது ராம் சிங் தறலறமயிலான முகலாயப் பறடகளுக்கும் லச்சித்
தபார்புஹ்ரன் தறலறமயிலான அதஹாம் பறடகளுக்கும் இறடதய நறடதபை் ைது.



இது

சராய் கத்தில்

(தை்தபாது

குவஹாத்தி)

பிரம் மபுத்திரா

நதிக்கறரயில்

நறடதபை் ைது.


இந்தப் தபார் நறடதபை் ை தபாது அதஹாமின் அரசர் மிர் ஜும் லா என்பவராவார்.



ஆம் பரின் ஆட்சியாளரான மிர்சா ராஜா தஜய் சிங் கின் மூத்த மகன் ராம் சிங் ஆவார்.

இந்தியக் காலநிமல ைாற் ற அறிவுத் தளை்


மத்திய சுை் றுச்சூழல் , வனம் மை் றும் காலநிறல மாை் ைத் துறை அறமச்சரான பிரகாஷ்
ஜவ் தடகர் அவர்கள் காதணாலி வாயிலாக இந்தத் தளத்றதத் ததாடங் கி றவத்தார்.



இந்தத் தளமானது காலநிறல மாை் ைப் பிரச்சிறனகறளக் கறளவதை்காக ததசிய
மை் றும் சர்வததச அளவில் அரசாங் கத்தினால் தமை் தகாள் ளப்பட் ட
நடவடிக்றககள் குறித்த முக்கியத் தகவல் கறளக் தகாண்டிருக்கும் .



பல் தவறு

2015 ஆம் ஆண்டின் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்றதச் சாதிக்கும் வறகயில் தசயல் படும் ஒதர
ஜி20 நாடு இந்தியா ஆகும் .



2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவானது, தனது ஜிடிபியில் 2005 ஆம் ஆண்டு
நிறலயிலிருந்து 21% என்ை அளவிலான உமிழ் வுத் திைறனக் குறைக்கும் தனது
தன்னார்வ இலக்றக தவை் றிகரமாக நிறைவு தசய் துள் ளது.



தமலும் இந்தியாவானது இலக்கு ஆண்டான 2030 ஆம் ஆண்டிை் கு முன்பாகதவ 35%
என்ை அளவிலான உமிழ் வுக் குறைப்பு என்ை இலக்றக அறடயும் வறகயில்
தசயல் பட்டு வருகின்ைது.



இந்தியாவின் ததசிய அளவில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 3 பங் களிப்புகள் பின்வருமாறு:
o

2030 ஆம் ஆண்டில் ஜிடிபியின் உமிழ் வுத் தீவிரத்றத மூன்றில் 1 பங் காகக்
குறைத்தல் .

o

புறத படிவமை் ை எரிதபாருள் ஆதாரங் களிலிருந்துப் தபைப்படும் மின்சாரத்தின்
நிறுவப்பட்ட உை் பத்தித் திைனாக 40% என்ை அளவிறன அறடதல் .

o

கார்பன் றட ஆக்றஸடின் 2.5 பில் லியன் முதல் 3 பில் லியன் டன்கள் வறரயான
கார்பன் தசமிப்புத் திைனுக்குச் சமமாக 2030 ஆம் ஆண்டில் மரங் கள் பரப்பிை்கான
வனப் பரப்றப கூடுதலாக ஏை் படுத்துதல் .

திருநர்களுக்கான னதசியத் தளை்


சமீபத்தில் மத்திய சமூக நீ தி மை் றும் அதிகாரமளித்தல் துறை அறமச்சகமானது
“திருநர்களுக்கான ததசியத் தளம் ” என்ை ஒரு மின்னணு தளத்றதத் ததாடங் கி உள் ளது.



இந்தத் தளமானது அறடயாள அட்றட மை் றும்

சான்றிதழ் கறள ஆன்றலனில்

விண்ணப்பிப்பதை்கு தவண்டி திருநர் சமூகத்திை்கு உதவ உள் ளது.


இது திருநர்கள்
அம் சமாகும் .

(பாதுகாப்பு உரிறமகள் ) சட்டம் , 2019 என்பதின் ஒரு முக்கிய



“கரிமா கிதரக் : திருநர்களுக்கான தங் கும் விடுதியானது” குஜராத்தின் வதடாதராவில்
ததாடங் கி றவக்கப் பட்டது.
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இந்த அறமச்சகமானது திருநர்களுக்கு 13 தங் கும் விடுதிகள் மை் றும் அதன்
வசதிகறள விரிவுபடுத்துவதை் கு தவண்டி 10 நகரங் கறள அறடயாளம் கண்டுள் ளது.



வதடாதரா, புதுதில் லி, பாட்னா, புவதனஸ்வர், தஜய் ப்பூர், தகால் கத்தா, மணிப்பூர்,
தசன்றன, ராய் ப்பூர் மை் றும் மும் றப ஆகியறவ இந்த 10 நகரங் களாகும் .

ைனித வள னைலாண்மை அமைப் பு – இந்திய இரயில் னவ


சமீபத்தில் இந்திய இரயில் தவயானது டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட ஆன்றலன் HRMS
(Human Resource Management System) என்ை அறமப்றபத் ததாடங் கியுள் ளது.



இது

தமம் படுத்தப்பட்ட

உை் பத்தித்

திைன்

மை் றும்

பணியாளர்

மனநிறைவு

ஆகியவை் றை அளிப்பதை் கான இந்திய இரயில் தவயின் ஒரு உயரிய உந்துசக்தித்
திட்டமாகும் .

33வது பிரகதி உமரயாடல்


பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் இந்த பிரகதி சந்திப்பிை் குத் தறலறம தாங் கினார்.



பிரகதி

என்பது

துடிப்பான

தசயல் பாடு

தகாண்ட

ஆளுறக

மை் றும்

குறித்த

காலத்திை் குள் திட்டங் கறளச் தசயல் படுத்துதல் என்பறதக் குறிக்கும் .


இது 2015 ஆம் ஆண்டில் ததாடங் கப்பட்டது.



இது பிரதமர் அலுவலகம் , இந்திய அரசின் தசயலாளர்கள் மை் றும் மாநிலத் தறலறமச்
தசயலாளர்கள் என மூன்று அடுக்கு முறையில் தசயல் படுகின்ைது.



இது தபாது மக்களின் குறைகறளக் கறளவறத தநாக்கமாகக் தகாண்ட பல் முறன
மை் றும் பல பயன்பாட்டுத் தளமாகும் .



தமலும் இது இந்திய அரசு மை்றும் மாநில அரசால் ததாடங் கி றவக்கப்பட்டுள் ள
திட்டங் கறளக் கண்காணித்து மறு ஆய் வு தசய் கின்ைது.



இந்த நிகழ் வானது மாதத்திை்கு ஒருமுறை அதாவது நான்காவது புதன் கிழறமயன்று
நறடதபறுகின்ைது.



இந்தத் தினமானது பிரகதி தினம் என்று அறழக்கப்படுகின்ைது.
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னகாவிட் – 19 பதாற் றின் தடுப் பு ைற் றுை் னைலாண்மை அறிக்மக


இது நிதி ஆதயாக்கினால் தவளியிடப் பட்டுள் ளது.



இது தகாவிட்-19 ததாை் றைக் கட்டுப்படுத்துவதை்காக இந்திய மாநிலங் கள் மை் றும்
ஒன்றியப் பிரததசங் களின் சிைந்த நறடமுறைகறள எடுத்துக் காட்டுகின்ைது.



இந்த அறிக்றகயில் தநாய் த் ததாை் றை எதிர்த்துப் தபாராடும் தகரளாவின் முயை் சிகள்
ஒரு சிைப்பிடத்றதப் பிடித்துள் ளன.

சட்டைன்ற உறுப் பினர் – தகுதி நீ க்கை்


1988 ஆம் ஆண்டில் மக்களறவயிலிருந்துத் தகுதி நீ க்கம் தசய் யப்பட்ட இந்தியாவின்
முதலாவது நாடாளுமன்ை உறுப்பினர் லால் டுதஹாமா என்பவராவார்.



இவர் தை்தபாழுது 2020 ஆம் ஆண்டில் மிதசாரமின்
பதவியிலிருந்து தகுதி நீ க்கம் தசய் யப் பட்டுள் ளார்.



ஒரு
சுதயட்றச
தவட்பாளராக
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தபாதிலும்

சட்டமன்ை

உறுப்பினர்

இவர்
அம் மாநிலத்தின்
சட்டமன்ைத்திை் குத்
ஒரு கட்சியின்
சார்பாக அவர் தன்றனப்

பிரதிநிதித்துவப் படுத்திக் தகாண்டதன் காரணமாக இவர் தகுதி நீ க்கம் தசய் யப்
பட்டுள் ளார்.

ப் ரூ பழங் குடியினர் - அகதிகள் பிரச்சிமன


ப்ரூ அல் லது ரியாங் பழங் குடியினர் திரிபுரா, அசாம் , மிதசாரம் ஆகிய மாநிலங் களில்
வாழ் ந்து வருகின்ைனர்.



திரிபுராவில் இந்தச் சமூகமானது குறிப்பாக எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய ஒரு
பழங் குடியினக் குழுவாக அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளது.



மிதசாரமில் , இவர்களது தபயறர அம் மாநிலத்தின் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து
நீ க்கக் தகாரி பூர்வாங் க அறமப்புகளால் அவர்கள் இலக்காக்கப் பட்டுள் ளனர்.



திரிபுராவில் இவர்களது நிரந்தரக் குடியிருப்றப உறுதி தசய் வதன் ஒரு முயை்சியாக,
இந்த ஆண்டில் மத்திய மை் றும் இரண்டு மாநிலங் களுக்கிறடதய (மிதசாரம் மை்றும்
திரிபுரா) ஒப்பந்தம் ஒன்று றகதயழுத்தானது.



இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, அகதிகள்

முகாம் களில் வாழும் 32000 மக்கள்

திரிபுரா

மாநிலத்தில் நிரந்தரக் குடியிருப்பாளர்களாக அறிவிக்கப் பட்டுள் ளனர்.


இந்த ஒப்பந்தமானது திரிபுரா மாநிலத்தில் உள் ள வங் காளிகள் மை் றும் மிதசா ஆகிய
பழங் குடியின குழுக்களின் தபாராட்டங் களுக்கு இட்டுச் தசன்றுள் ளது.
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னதசியக் கடல் சார் கள விழிப் புணர்வு மையை்


இந்தியக் கடை் பறடயின் தகவல் தமலாண்றம மை்றும் பகுப்பாய் வு றமயமானது ஒரு
ததசியக் கடல் சார் கள விழிப்புணர்வு றமயமாக மாறுகிைது.



இது 26/11 மும் றப பயங் கரவாத தாக்குதல் களுக்குப் பின்னர் அறமக்கப்பட்ட கடல்
தரவு இறணவிை்கான ஒரு முதன்றம நிறுவனமாகும் .



குருகிராமில் அறமந்துள் ள தகவல் தமலாண்றம மை் றும் பகுப்பாய் வு றமயமானது
நீ ண்ட ஆழமானக் கடல் களில் தசல் லும் கப்பல் கறளக் கண்காணிக்கிைது.



இது ததசியக் கட்டறள கட்டுப்பாட்டுத் ததாடர்பு மை் றும் புலனாய் வு அறமப்பின் ஒரு
முதன்றம றமயமாகும் .

கர்நாடக ைாநில சட்ட னைலமவ உறுப் பினர் தகுதி நீ க்கை்


கர்நாடக மாநில உயர் நீ திமன்ைமானது விஸ்வநாத் என்பவர் கட்சித் தாவல் தறடச்
சட்டத்தின்

கீழ்

தகுதி

நீ க்கம்

தசய் யப்

பட்டுள் ளார்,

எனதவ

அம் மாநில

அறமச்சரறவயில் அவறர இறணத்துக் தகாள் ள முடியாது என்று அறிவித்து உள் ளது.


விஸ்வநாத் அவர்கள் இந்திய அரசியலறமப்பின் சரத்து 164(1B) மை் றும் சரத்து 361(B)
ஆகியவை் றின் கீழ் தகுதி நீ க்கம் தசய் யப் பட்டுள் ளார்.



விஸ்வநாத் கர்நாடக மாநிலச் சட்டமன்ைத்திை்காக நடத்தப்பட்ட இறடத் ததர்தலில்
ததால் வியறடந்த தபாதிலும் அம் மாநில சட்ட தமலறவ உறுப்பினராக நியமிக்கப்
பட்டார்.



ஏை்தகனதவ இவர் 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்திய உச்ச நீ திமன்ைத் தீர்ப்பின்படி தகுதி
நீ க்கம் தசய் யப் பட்டுள் ளார்.



தகுதி நீ க்கம் தசய் யப் பட்ட ஒரு நபர் இறடத் ததர்தலில் அதத ததாகுதியிலிருந்து
தவை் றி தபை் றிருந்தால்

மட்டுதம அவர் மீண்டும்

அறமச்சர் பதவிறய ஏை்கத்

தகுதியுறடயவர் என்று கூைப்படுகின்ைது.

இந்தியாவில் சாமல விபத்துகள்


ஒரு நாறளக்கு 156 சாறல விபத்துக்களுடன், தமிழ் நாடானது ததாடர்ந்து மூன்ைாவது
ஆண்டாக முதலிடத்தில் தரவரிறசப்படுத்தப்பட்டுள் ளது.



மத்திய

உள்துறை

அறமச்சகத்தின்

கீழ்

உள் ள

ததசியக்

குை் ை

ஆவணங் கள்

காப்பகத்திடம் உள் ள தரவுகளின் படி இவ் வாறு கூைப்பட்டுள் ளது.


தமிழ் நாட்டிறன அடுத்து மத்தியப் பிரததசம் மை் றும் உத்தரப் பிரததசம் ஆகிய
மாநிலங் கள் அதிக சாறல விபத்துகள் நிகழ் கின்ை மாநிலங் களாக உள் ளன.



ததசிய தநடுஞ் சாறலயில் நிகழும் இைப்புகறளப் தபாறுத்த அளவில் , தமிழ் நாடு
மாநிலமானது உத்தரப் பிரததசம் மை் றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங் களுக்கு
அடுத்து 3வது இடத்தில் உள் ளது.



தபரிய நகரங் களின் கீழ் , சாறல விபத்துகளால் ஏை் படும் மரணங் களில் தசன்றன
நகரானது தில் லி நகருக்கு அடுத்து 2வது இடத்தில் உள் ளது.



மத்திய சாறலப் தபாக்குவரத்துத் துறை அறமச்சகத்தின் விபத்துகள் அறிக்றக 2019
என்ை ஒரு அறிக்றகயானது நாட்டின் மிகக்தகாடிய சாறல விபத்துகறள ஏை் படுத்தும்
அபாய இடங் கறளக் தகாண்ட நகரங் களில் தசன்றன நகரத்றத 3வது இடத்தில்
றவத்துள் ளது.

36

100 ஆக்னடன் பபட்னரால்


சமீபத்தில்

இந்திய எண்தணய் க் கழகமானது முதலாவது 100 ஆக்தடன் என்ை

தபட்தராலிய விை்பறனறயத் ததாடங் கியுள் ளது.


நாட்டில்
100
ஆக்தடன்
முதன்முறையாகும் .

எரிதபாருள்

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள் ளது

இதுதவ



இது தபாதுவாக உயர் தசயல் பாடு தகாண்ட ஆடம் பர வாகனங் களில் பயன்படுத்தப்
படுகின்ைது.



இது தஜர்மனி, அதமரிக்கா, கிரீஸ், மதலசியா, இந்ததாதனசியா, இஸ்தரல் ஆகிய
உலகில் உள் ள 6 நாடுகளில் மட்டுதம கிறடக்கின்ைது.



ஆக்தடன் தரநிறல என்பது எரிதபாருள் நிறலப்புத் தன்றமயின் ஒரு அளவீடாகும் .

2021 ஆண்டின் குடியரசு தின விருந்தினர்


2021 ஆம் ஆண்டின் குடியரசு தின விருந்தினராக இங் கிலாந்துப் பிரதமர் தபாரிஸ்
ஜான்சறன இந்தியா அறழத்துள் ளதாகக் கூைப்படுகிைது.



இவர் இந்த அறழப்றப ஏை் றுக் தகாண்டால் , கடந்த 27 ஆண்டுகளில் ராஜபாறத
அணிவகுப்பில் கலந்து தகாண்டுச் சிைப்பித்த முதல் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் இவராவார்.



1993 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி 26 அன்று இந்த அணிவகுப்பில் பிரதான விருந்தினராக
வந்த கறடசி இங் கிலாந்துப் பிரதமர் ஜான் தமஜர் ஆவார்.



அவரது வருறக உறுதி தசய் யப் பட்டால் , தகாவிட்-19 ததாை்றுதநாய் க்கு மத்தியில்
இந்தியாவுக்கு தநரில் பயணம் தசய் யும் முதல் அரசாங் கத் தறலவரும் இவராவார்.



2020 ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரியில் மியான்மர் ஜனாதிபதி வின் றமன்ட் மை் றும்
அதமரிக்க அதிபர் தடானால் ட் டிரம் ப் ஆகிதயார் இந்தியாவுக்கு வருறக தந்த கறடசி
அரசாங் கத் தறலவர்கள் ஆவர்.

உள் நாட்டு விைானை் தாங் கிக் கப் பல் ஐ.என்.எஸ் விக்ராந் த்


உள் நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட இந்த விமானம் தாங் கிக் கப்பலானது 2021 ஆம்
ஆண்டின் இறுதியில்

அல் லது 2022 ஆம்

ஆண்டின் ததாடக்கத்தில்

தசறவயில்

ஈடுபடுத்தப்பட உள் ளது.


இந்த

விமானந்

தாங் கிக்

கப்பல்

தகாச்சி

கட்டுமானத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் உள் ளது.
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கப்பல்

கட்டும்

தளத்தில்

அதன்



ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்தின் குறிக்தகாள் “தஜய் மா சாம் யுதி ஸ்ப்ர ்தா” (“Jayema Sam Yudhi
Sprdhah”) என்பதாகும் .



இது ரிக் தவதத்திலிருந்து எடுக்கப் பட்டுள் ளது.

புபரவி புயல்


இது ததன் தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி மை்றும் பாம் பனுக்கு இறடயில் கறரறயக்
கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகின்ைது.



இது மாலத் தீவினால் தபயரிடப்பட்ட ஒரு புயலாகும் .

கற் றல் னைலாண்மை அமைப் பு


இது டிஜிட்டல் முறையில் கர்நாடக மாநில அரசினால் ததாடங் கப் பட்டுள் ளது.



இது அம் மாநிலத்தில் உள் ள அரசுக் கல் லூரிகளில் தசயல் டுத்தப்பட உள் ளது.



இது நாட்டில் ததாடங் கப் பட்டுள் ள இதத வறகறயச் தசர்ந்த முதலாவது முன்தனடுப்பு
ஆகும் .



இது உயர் கல் வியில் தமாத்தச் தசர்க்றக விகிதத்றத தமம் படுத்துவறதயும் டிஜிட்டல்
வழிக் கை் ைறல ஊக்குவிப்பறதயும் தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.

ராைாயணப் படகுப் பயணச் னசமவ


உத்தரப் பிரததசத்தின் அதயாத்தியாவில்

உள் ள சரயு நதியில்

ஒரு சுை் றுலாச்

தசறவயானது ததாடங் கப்பட உள் ளது.


சரயு நதியில் ததாடங் கப்படும் (காக்ரா/ததசிய நீ ர்வழிப் பாறத) முதலாவது ஆடம் பர
படகுப் பயணச் தசறவ இதுவாகும் .

ஆடி ைன

ாத்ஸவ்



ஆடி மதஹாத்ஸவ் வானது இறணயவழியில்
பட்டது.

மத்தியப் பிரததசத்தில் ததாடங் கப்



ஆடி மதஹாத்ஸவ் என்பது ஒரு ததசியப் பழங் குடியினர் திருவிழாவாகும் .



இது பழங் குடியினர் விவகாரங் கள் அறமச்சகம் , இந்திய அரசு மை் றும் இந்தியப்
பழங் குடியினச் சந்றதயிடல் வளர்ச்சிக் கூட்டறமப்பு (TRIFED - Tribal Cooperative Marketing
Development Federation of India) ஆகியவை் றின் ஒரு கூட்டு முயை்சியாகும் .
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இந்தத் திருவிழா நாட்டின் பாரம் பரியக் கறல மை் றும் றகவிறனப் தபாருட்கள்
மை் றும் கலாச்சாரப் பாரம் பரியத்றத காட்சிப் படுத்துகிைது.

புதுதில் லியில் விவசாயிகளின் னபாராட்டை்


விவசாயம் ததாடர்பான பின்வரும் மூன்று புதிய சட்டங் களுக்கு எதிராக விவசாயிகள்
தபாராட்டம் நறடதபை் று வருகிைது. அறவயாவன
o

விவசாய விறளதபாருள் வியாபாரம்
எளிறமப்படுத்துதல் ) சட்டம் , 2020

o

விவசாயிகளுக்கு (அதிகாரமளித்தல்

மை் றும்

வர்த்தக

(தமம் பாடு

மை் றும்

மை் றும் பாதுகாப்பு) விறல உத்தரவாத

ஒப்பந்தம் மை் றும் விவசாயச் தசறவகள் சட்டம் , 2020
o


அத்தியாவசியப் தபாருட்கள் திருத்தச் சட்டம் , 2020

இந்தச் சட்டங் கள் விவசாயிகறள இறடத்தரகர்களின் தகாடுங் தகான்றமயிலிருந்து
விடுவிக்கும் என்று அரசாங் கம் கூறுகிைது.



அறவ அரசாங் கத்தால் ஒழுங் குபடுத்தப்பட்ட சந்றதகறள (உள் நாட்டில் மண்டி என்று
அறழக்கப்படும் ) விவசாயிகள் புைக்கணிப்பதை் கும் , தனியாருக்கு தநரடியாக
தபாருட்கறள எளிதாக விை் பறன தசய் வதை்கும் தவண்டி விவசாயிகளுக்கு
உதவுகின்ைன.



விவசாயிகள் இப்தபாது தனியார் நிறுவனங் களுடன் ஒப்பந்த ங் களில் ஈடுபட்டு பிை
மாநிலங் களில் விவசாயப் தபாருட்கறள விை்கலாம் .



இந்த நறடமுறை இந்தியாவில் ஒப்பந்த தவளாண்றம (contract farming) என அறழக்கப்
படுகிைது.



வர்த்தகர்கறள இந்தப் புதிய விதிமுறைகள் உணவுப் தபாருட்கறள இருப்பு றவக்க
அனுமதிக்கின்ைன.



இது வணிகர்கள் , ததாை் றுதநாய் காலத்தில் ஏை்படும் விறல உயர்றவ எளிதில்
தங் களுக்கு அனுகூலமாக்கிக் தகாள் ள உதவும் .



இத்தறகய நடவடிக்றக பறழய விதிகளின் கீழ் குை் ைமாக கருதப் பட்டது.

விவொயிகளின் கவலலகள்


இந்தியாவில்

சாகுபடி தசய் யப்படும்

விவசாய நிலங் களில்

86 சதவீதத்திை் கும்

அதிகமானறவ தலா இரண்டு தஹக்தடர் (ஐந்து ஏக்கர்) நிலத்றத றவத்திருக்கும் சிறு
மை் றும் குறு விவசாயிகளால் கட்டுப்படுத்தப் படுகின்ைன.


சிறிய விவசாயிகள் தங் கள் தபாருட்கறளப் தபரிய நிறுவனங் களுக்கு விை்க தநரிடும்
தபாது தங் களுக்குப் தபாதுமான தபரம் தபசும் சக்தி இருக்காது என்று அஞ் சுகிைார்கள் .



இந்தப்

புதியச்

சட்டங் களும்

எழுத்துப்

பூர்வ

ஒப்பந்தங் கறளக்

கட்டாயம்

ஆக்குவதில் றல.


இந்தப் புதிய விதிகள் எந்ததவாருப் தபாருளுக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதார விறலக்கு
தவண்டி எந்ததவாரு உத்தரவாதத்றதயும் அளிக்கவில் றல.



தை் தபாதுள் ள குறைந்தபட்ச ஆதரவு விறலயும் ஒரு கட்டத்தில் ஒழிக்கப் படும் என்று
விவசாயிகள் கவறலப்படுகிைார்கள் .

இந்திய இராணுவத்தில் புதிய பதவிகள்


இராணுவத்தில் ஒரு புதிய துறண இராணுவத் தளபதி பதவிறய உருவாக்க பாதுகாப்பு
அறமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.
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தலப்டிதனன்ட் தஜனரல் பரம் ஜித் சிங் அவர்கள் இந்த முதல் துறண இராணுவத்
தளபதி பதவிறயப் தபைவுள் ளார்.



இது இராணுவத்தில் மூன்ைாவது துறணத் தளபதி பதவியாகும் .



இது தவிர, தபார்த் தகவலுக்கான தபாது இயக்குனர் (Director General of Information Warfare)
என்ை மை்தைாரு புதிய பதவியும் உருவாக்கப் பட்டுள் ளது.

காவல் நிமலயங் களின் ஆண்டுத் தரவரிமச



இந்தத் தரவரிறசறய உள்துறை அறமச்சகம் தவளியிட்டுள் ளது.



இது 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் தவளியிடப்படுகிைது.



மணிப்பூரின்

ததாளபால்

மாவட்டத்தில்

உள் ள

தநாங் தபாக்

தசக்மாய்

காவல்

நிறலயமானது நாட்டின் மிகச் சிைந்த காவல் நிறலயமாக மதிப்பிடப் பட்டுள் ளது.


தமிழ் நாட்டில் உள் ள தசலம் நகரத்தின் சூரமங் கலம் அறனத்து மகளிர் காவல்
நிறலயமானது இந்தப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள் ளது.



அருணாச்சலப்

பிரததசத்தின்

சாங் லாங்

மாவட்டத்தில்

உள் ள

கர்சங்

காவல்

நிறலயமானது இதில் மூன்ைாம் இடத்றதப் பிடித்துள் ளது.

7வது வாஷ் (நீ ர், துப் புரவு ைற் றுை் சுகாதாரை் ) ைாநாடு


இது யுனிதசஃப், ததசிய ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம்

மை்றும்

பஞ் சாயத்து ராஜ்

ஆகியவை் ைால் ஏை் பாடு தசய் யப் பட்டுள் ளது.


வாஷ் (WASH - Water, Sanitation & Hygiene) என்ை இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு "சுகாதாரம்
முக்கியம் " (Hygiene Matters) என்பதாகும் .
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இந்திய அரசானது 2024 ஆம் ஆண்டிை் குள் அறனத்து வீடுகளுக்கும் பாதுகாப்பான
மை் றும் தபாதுமான குடிநீ ர் கிறடப்பதை் கும் அதறனப் பயன்படுத்துவதை் கும்
தவண்டிய அணுகும் வசதிறய ஏை் படுத்திட தவண்டும் என இலக்கு நிர்ணயித்துள் ளது.

மிகவுை் நை் பகத் தன்மை வாய் ந்த நிறுவனை்



தடல் நிறுவனமானது டிஆர்ஏ நிறுவனத்தின் ‘நிறுவனங் கள் மீதான நம் பகத்தன்றம
அறிக்றக 2020’ என்ை ஒரு அறிக்றகயில் ததாடர்ந்து 2 ஆண்டுகளாக இந்தியாவின்
மிகவும் நம் பகத் தன்றம தகாண்ட ஒரு நிறுவனமாக உருதவடுத்துள் ளது.



இதை்கு அடுத்து எம் ஐ என்ை றகதபசி நிறுவனமானது 2வது இடத்றதப் பிடித்துள் ளது.



இதை்கு அடுத்து சாம் சங் றகதபசி நிறுவனம் 3வது இடத்றதயும் ஆப்பிள் ஐதபான் 4வது
இடத்றதயும் எல் ஜி ததாறலக்காட்சி 5வது இடத்றதயும் பிடித்துள் ளது.

ஃமபசர் இந்தியா


ஃறபசர் இந்தியா நிறுவனம் , இந்தியாவில் தகாவிட்-19 தடுப்பூசிக்கான அவசரகாலப்
பயன்பாட்டு

அங் கீகாரத்றத

தபை

தவண்டி

இந்திய

மருந்துகள்

கட்டுப்பாட்டு

இயக்குனரகத்றத அணுகிய முதல் மருந்தக நிறுவனமாகும் .


ஏை்கனதவ இங் கிலாந்து மை் றும் பஹ்றரன் ஆகியறவ ஃறபசரின் தடுப்பூசியான
BNT162b2 என்ை மருந்துக்கு அனுமதி அளித்துள் ளன.



இந்தத் தடுப்பூசிறயச் தசமிக்க மிகக் குறைந்த தவப்பநிறலயான றமனஸ் 70 டிகிரி
தசல் சியஸ் ததறவப் படுகிைது.
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சீரம் இந்திய நிறுவனமானது
தடுப்பூசியான
'தகாவிஷீல் ட்'

ஆக்ஸ்தபார்டு-அஸ்ட்ரா தஜதனகா
என்ை
மருந்துக்கு
அவசரகாலப்

தகாவிட் -19
பயன்பாட்டு

அங் கீகாரத்றத நாடுகிைது.


சீரம் இந் திய நிறுவனம் உலகின் மிகப்தபரிய தடுப்பூசி உை் பத்தியாளர் நிறுவனம்
ஆகும் .

9வது சர்வனதச ைணல் திருவிழா


சர்வததச

மணல்

கறலத்

திருவிழாவின்

9வது

பதிப்பானது

ஒடிசாவின்

பூரி

மாவட்டத்தின் தகானார்க்கில் உள் ள சந்திரபாகா கடை் கறரயில் ததாடங் கியது.


உலகின் புகழ் தபை் ை மணல் கறல வல் லுநர் மை்றும் பத்மஸ்ரீ விருது தபை் ைவரான
சுதர்சன் பட்நாயக் என்பவர் இந்தத் திருவிழாவின் தறலறம தமை்பார்றவயாளராக
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.



இந்தக் கறல வடிவத்திை்காக ததசிய மை் றும் சர்வததச அளவில் ஒரு தளத்றத
அளிக்கும் நாட்டில் உள் ள ஒதர மாநிலம் ஒடிசா ஆகும் .



இந்த ஆண்டு, இந்தத் திருவிழாவின் கருத்துரு, “சுை் றுச்சூழல் மை்றும் தகாவிட் - 19”
என்பதாகும் .

இந்தியாவின் உலகளாவிய புரிதல் திட்டை்


சமீபத்தில் இந்தியக் கலாச்சார உைவுகள் மன்ைமானது (Indian Council for Cultural Relations
ICCR) இந்தியாவின் உலகளாவிய புரிதல் என்ை ஒரு திட்டத்றதத் ததாடங் கி உள் ளது.



இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் , ICCR மன்ைமானது இதர நாடுகளில் உள் ள பள் ளிகளில்
பயிை் றுவிக்கப் படும் பள் ளிப் புத்தகங் கறள ஆய் வு தசய் ய இருக்கின்ைது.



இது யுதனஸ்தகாவின் நகர நிலப்பகுதி தமலாண்றமத் திட்டத்தின் கீழ் தமை் தகாள் ளப்
படுகின்ைது.

பகானவக்சின் (COVAXIN)


பாரத் பதயாதடக் நிறுவனமானது தனது உள் நாட்டிதலதய தமம் படுத்தப்பட்ட தகாவிட்19 தடுப்பு மருந்தான “தகாவாக்ஸின்” என்பதை்காக இந்தியாவின் தறலறம மருந்து
கட்டுப்பாட்டகத்திடம் (DGCI - Drugs Controller General of India) தநருக்கடி காலப்
பயன்பாட்டு ஒப்புதலுக்காக விண்ணப்பித்துள் ளது.



இந்த நடவடிக்றககளின்
மூலம் , றபசர் மை்றும்
ஆகியவை் றிை் குப் பிைகு இந்தியாவில்
தநருக்கடி

சீரம் இந்திய நிறுவனம்
காலப் பயன்பாட்டிை் கான

ஒப்புதலுக்கு விண்ணப்பித்த மூன்ைாவது தநாய் த் தடுப்பு நிறுவனம் றஹதராபாத்தில்
உள் ள பாரத் பதயாதடக் நிறுவனம் ஆகும் .

42



தகாதவக்ஸின் ஆனது இந்திய மருத்துவ ஆராய் ச்சிக் கழகத்துடன் இறணந்து பாரத்
பதயாதடக் நிறுவனத்தினால் உள் நாட்டிதலதய தமம் படுத்தப் பட்டுள் ளது.



ஐக்கியப் தபரரசு மை் றும் பஹ்றரன் ஆகியவை் றில் ஒப்புதல் தபை்ை பின்பு இந்தியாவில்
அதை்காக விண்ணப்பித்த முதலாவது நிறுவனம் றபசர் (இந்தியா) ஆகும் .



தநருக்கடி காலப் பயன்பாட்டிை்காக விண்ணப்பித்த இரண்டாவது நிறுவனம் சீரம்
இந்தியா என்ை ஒரு நிறுவனமாகும் .



சீரம் இந்தியா என்ை நிறுவனமானது தகாவிட்ஷீல் டு தநாய் த் தடுப்பு மருந்தின்
ஒப்புதலுக்காக விண்ணப்பித்துள் ளது.



இது ஆக்ஸ்தபார்டு பல் கறலக் கழகம் மை்றும் மருந்து உை் பத்தி நிறுவனமான
ஆஸ்ட்ராதஜதனகா ஆகியவை் றினால் இறணந்து தமம் படுத்தப்பட்டுள் ளது.

இந்தியக் மகனபசி ைாநாடு – 2020


மத்தியத்

தகவல்

ததாழில் நுட்பத்

துறை

மை் றும்

இந்திய

தசல் லுலார்

தசயை் பாட்டாளர்கள் கூட்டறமப்பு இறணந்து இந்தியக் றகதபசி மாநாட்றட நடத்தி
உள் ளன.


இது “உள் ளடக்கியப் புத்தாக்கம் – திைன்மிகு, பாதுகாப்பான, நீ டித்த கருத்து” என்ை ஒரு
கருத்துருவின் கீழ் நடத்தப்படுகின்ைது.



இது

தசயை் றக

நுண்ணறிவு,

இறணய

வழிப்

பாதுகாப்பு,

ததாடதரடு,

தரவுப்

பகுப்பாய் வு, தபாலிவுறு நகரங் கள் மை் றும் இறணயப் தபாருட்கள் ஆகியவை்றின் மீது
கவனம் தசலுத்துகின்ைது.

இன்பவஸ்ட் இந்தியா


சமீபத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் வர்த்தகம் மை் றும் வளர்ச்சி மாநாட்டு அறமப்பானது
(UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development) ஐக்கிய நாடுகள் முதலீட்டு
ஊக்குவிப்பு விருது – 2020 என்ை விருதின் தவை் றியாளராக “இன்தவஸ்ட் இந்தியாறவ”
அறிவித்து உள் ளது.



இந்த விருது வழங் கும் விழாவானது
தஜனீவாவில் நறடதபை்ைது.



ஐக்கிய நாடுகளின் இந்த விருதானது உலகில் உள் ள சிைந்த நறடமுறை முதலீட்டு
ஊக்குவிப்பு
நிறுவனங் களின்
அனுசரிக்கின்ைது.



UNCTAD

தறலசிைந்த

அறமப்பின்

தறலறமயகமான

சாதறனகறள

அங் கீகரித்து

இன்தவஸ்ட் இந்தியா ஆனது மத்திய வர்த்தக மை் றும் ததாழில் துறை அறமச்சகத்தின்
மத்திய ததாழில் துறை மை் றும் உள் நாட்டு வர்த்தகத் துறையின் கீழ் 2009 ஆம் ஆண்டில்
அறமக்கப்பட்டது.



இது இந்திய முதலீட்டாளர்களுக்கு முதன்றம ஆதரவுத் தளமாகச் தசயல் படும் ஒரு
ததசிய முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மை் றும் ஆதரவு நிறுவனமாகும் .



இது ஒரு இலாப தநாக்கை் ை நிறுவனமாகும் .
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தாரு பழங் குடியினர்


சமீபத்தில் உத்தரப் பிரததச மாநில அரசானது உலகம் முழுவதும் உள் ள தனது பூர்வீக
தாரு பழங் குடியினரின்
தனித்துவக் கலாச்சாரத்றதப் பாதுகாப்பதை்காக ஒரு
திட்டத்றத அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.



இவர்கள்

கீழ் நிறல

இமயமறலப்

பகுதி

அல் லது

சிவாலிக்கில்

அறமந்துள் ள

கீழ் நிறலப் பகுதிகளில் வாழ் கின்ைனர்.


தாரு பழங் குடியினர் இந்தியா மை் றும் தநபாளம் ஆகிய நாடுகளில் வாழ் கின்ைனர்.



இந்தியத் தராய் பகுதியில் இவர்கள் உத்தரகாண்ட், உத்தரப் பிரததசம் , பீகார் ஆகிய
மாநிலங் களில் வாழ் கின்ைனர்.

இந்தியாவில் ைனலரியா


முந்றதய ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுறகயில் 2019 ஆம் ஆண்டில் 17.6% சரிறவக் கண்ட
ஒதர நாடு இந்தியாவாகும் .



மதலரியா தநாயாளிகறள 59 சதவீதம் குறைத்து தமகாலயா மாநிலம் நாட்டில்
முதலிடத்தில் உள் ளது.



அறதத் ததாடர்ந்து ஒடிசா மை் றும் ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங் கள் உள் ளன.

நகர நிர்வாகக் குறியீடு


பிரஜா அைக்கட்டறளயானது சமீபத்தில் நகர நிர்வாகக் குறியீட்றட தவளியிட்டு
உள் ளது.



இது நகர்ப்புை நிர்வாகச் சீர்திருத்தங் களின் அடிப்பறடயில் தரவரிறச தசய் யப்
பட்டது.



இதில் மாநிலங் களின் பட்டியலில் ஒடிசா முதலிடத்தில் உள் ளது.



அறதத் ததாடர்ந்து மகாராஷ்டிரா மை் றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய மாநிலங் கள் உள் ளன.



இந்தப் பட்டியலில் மணிப்பூர் மை் றும் நாகாலாந்து ஆகியறவ இறுதியில் தரவரிறசப்
படுத்தப் பட்டிருந்தன.

னதசிய டிஜிட்டல் சுகாதார திட்டை்


இது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் இந்தியா முழுவதும் தவளியிடப்படும் .



பிரதமர் நதரந்திர தமாடி 2020 ஆகஸ்ட் மாதம் தனது சுதந்திர தின உறரயின் தபாது
இறத அறிவித்தார்.



ததசிய டிஜிட்டல் சுகாதார தமலாண்றமக் தகாள் றகதய ததசிய டிஜிட்டல் சுகாதார
திட்டத்தின் அடிப்பறடயாகும் .



டிஜிட்டல் சுகாதாரத் துறையில் இந்தியா ஒரு பயணத்றத தமை்தகாள் வது இதுதவ
முதல் முறையாகும் .



இது ஒவ் தவாரு இந்தியக் குடிமகனுக்கும் ஒரு தனித்துவமான சுகாதாரக் கணக்றக
வழங் கும் , இதன்மூலம் அவர்களால்

நாடு முழுவதும் சுகாதாரப் பராமரிப்புக்கு

ஏை் படும் ததறவறயச் சிக்கலில் லாமல் அணுக முடியும் .


ததசிய டிஜிட்டல் சுகாதாரத் திட்டமானது ஒன்றியப் பிரததசங் களில் தசாதறன
முறையில் நடந்ததறியது.
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ஒரு னதசை் ஒரு குடுை் ப அட்மட


இந்தியாவின் 9 மாநிலங் களில் ‘ஒரு ததசம் ஒரு குடும் ப அட்றட’ தகாள் றக
தவை் றிகரமாக தசயல் படுத்தப் பட்டுள் ளதாக நிதி அறமச்சகம் ததரிவித்துள் ளது.



இந்தக் தகாள் றகறய தவை் றிகரமாக தசயல் படுத்திய 9 மாநிலங் கள் தகாவா,
ஆந்திரா, ஹரியானா, ததலுங் கானா, கர்நாடகா, தகரளா, உத்தரப் பிரததசம் , திரிபுரா
மை் றும் குஜராத் ஆகியன ஆகும் .



இத்திட்டத்தின் கீழ் , பயனாளிகள் நாடு முழுவதும் உள் ள எந்ததவாரு நியாய விறலக்
கறடகளிலிருந்தும் மானிய விறலயில் உணவு தானியங் கறள வாங் க முடியும் .



இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் மிகப்தபரிய பயனாளி மாநிலம் உத்தரப் பிரததசமாகும் .



அறதத் ததாடர்ந்து கர்நாடகா மை் றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங் கள் உள் ளன.



நுகர்தவார் விவகாரங் கள் , உணவு மை் றும் தபாது விநிதயாக அறமச்சகத்தின் கீழ்
உள் ள உணவு மை் றும் தபாது விநிதயாகத் துறை இந்தத் திட்டத்திை்கான முதன்றமத்
துறையாகும் .

னகா-வின் (Co-Win) பசயலி


மத்திய சுகாதார நலத் துறை அறமச்சகமானது இந்த டிஜிட்டல் தளத்றத உருவாக்கி
உள் ளது.



இது தகாவிட் -19 தநாய் த் தடுப்பு மருந்து விநிதயாகம் , தரறவப் பதிவு தசய் தல் மை் றும்
தநாய் த் தடுப்பு மருந்திை்காக மக்கள் தாங் களாகதவ பதிவு தசய் து தகாள் வதை் கு
வழிவறக தசய் தல் ஆகியவை் றின் நிகழ் தநரக் கண்காணிப்பிை் காகப் பணியாை் ை
உள் ளது.



இந்த Co-Win தளத்தின் மூலம் , மக்கள் தநாய் த் தடுப்பு மருந்திை்காக தாங் களாகதவ
பதிவு தசய் து தகாள் ள முடியும் .

புதிய நாடாளுைன்றக் கட்டிடை்


பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் நாடாளுமன்ை வளாகத்தில் உள் ள சன்சத் மார்க்கில்
புதிய நாடாளுமன்ை கட்டிடத்திை் கு அடிக்கல் நாட்டினார்.



இந்தத்

திட்டத்தின்

கட்டுமானத்திை்கு

டாடா

திட்ட

நிறுவனத்திடம்

ஒப்பந்தம்

தமை்தகாள் ளப் பட்டுள் ளது.


இது ரூ.971 தகாடி தசலவில் 64,500 சதுர கிதலா மீட்டர் பரப்பளவில் அறமயவுள் ளது.



இந்தப் பணி 2022 அல் லது அதை் கு முன்பு முடிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்
படுகின்ைது.



இந்தியாவானது தனது எழுபத்து ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்றத 2022 ஆம் ஆண்டில்
தகாண்டாட உள் ளது.



இந்தப் புதிய பாராளுமன்ைக் கட்டிடமானது, 888 கீழறவ இருக்றககளுடனும் 384
தமலறவ

இருக்றககளுடனும்

தசர்த்து

ஒரு

மிகப்தபரிய

மக்களறவ

மை் றும்

மாநிலங் களறவ வளாகத்றதக் தகாண்டிருக்கும் .


இது நாடாளுமன்ைத்தின் கூட்டுக் கூட்டத் ததாடரின் தபாது 1224 உறுப்பினர்களுக்கு
இடமளிக்கும் வறகயில் அறமக்கப்பட உள் ளது.



இந்தப் புதிய நாடாளுமன்ைக் கட்டிடமானது தை் தபாழுது உள் ள நாடாளுமன்ைத்தில்
உள் ளவாறு றமய வளாகத்றதக் தகாண்டிருக்காது.
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சிந்து சைபவளி நாகரிகத்தில் (IVC) இமறச்சி


ஒரு புதிய ஆய் வானது சிந்து சமதவளி நாகரித்தில் (Indus Valley Civilization - IVC)
விலங் கின் உடல் தபாருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு இருப்பறதக் கண்டுபிடித்து உள் ளது.



இது பீங் கான் பாத்திரங் களில் கால் நறட மை் றும் எருறம இறைச்சி பயன்படுத்தப்
பட்டுள் ளறதயும் உள் ளடக்கியுள் ளது.



மக்கள் தங் களது பால் வளத் ததறவகளுக்காகவும் தவண்டி கால் நறடகறள றவத்து
இருந்தனர்.



தமலும் இந்த ஆய் வானது தகாறட காலம் மை்றும் குளிர் காலம் ஆகியவை் றை
அடிப்பறடயாகக் தகாண்டு பயிரிடப்படும் முறை நறடமுறையில் இருந்தறதயும்
கண்டுபிடித்துள் ளது.



இங் கு பார்லி, தகாதுறம, அரிசி மை் றும் தானியங் கள் இருந்ததை் கான சான்றுகளும்
கிறடத்துள் ளன.



இது IVC நாகரீகத்தில் 4600 ஆண்டுகளுக்கு முை் பட்ட காலத்றதச் தசர்ந்தறவயாகும் .



இந்த ஆய் வானது உத்தரப் பிரததசத்தின் ஆலம் கீர்பூரில் உள் ள 4 கிராமங் கள் மை் றும்
ஹரியானாவில் 5 இடங் கள் என 5 தளங் களில் தமை்தகாள் ளப் பட்டுள் ளது.



இது தகம் பிரிட்ஜ் பல் கறலக் கழகத்தில் பயிலும் அக்சதயத்தா சூரியநாராயணா
என்பவரால் தமை் தகாள் ளப் பட்டுள் ளது.



இது ததால் லியல் அறிவியல் பத்திரிக்றகயில் தவளியிடப்பட்டுள் ளது.

இந்திய நீ ர்த் தாக்க ைாநாடு


இதத வறகறயச் தசர்ந்த முதலாவது மாநாடு இதுவாகும் .



இது கங் றகறயத் தூய் றமப் படுத்தும் முறைறயத்

தழுவுவதை்கான

முறைகள்

குறித்த ததறவ குறித்து விவாதிப்பறதயும் அது குறித்த தசய் திறயப் பரப்புவறதயும்
தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.


இது ததசியத் தூய் றம கங் றகத் திட்டம் மை் றும் கங் றக நதி வழிநிலப் பகுதி ஆய் வுகள்
றமயம் ஆகியவை் றினால் இறணந்து நடத்தப்படுகின்ைது.



இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு, “அர்த்த கங் றகயின் மீது கவனம் தசலுத்துவதுடன் நதிகள்
மை் றும் நீ ர் நிறலகளின் விரிவான ஆய் வு மை் றும் முழுறமயான ஒரு தமலாண்றம”
என்பதாகும் .
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நகர வாழ் க்மகத் தரை்


இது பம் பாயில் உள் ள இந்தியத் ததாழில் நுட்ப றமயத்தினால் ததாகுக்கப்பட்டது.



இந்த ஆய் வானது இந்தியாவில்

14 நகரங் களின் விரிவான ஒப்புறமசார் நகர

தமம் பாட்டுத் தரத்றத அளவிடுகின்ைது.


முதன்முறையாக பாலினச் சமநிறலயானது இதில் கணக்கில் எடுத்துக் தகாள் ளப்
பட்டது.

முக்கிய அம் ெங் கள்


இதில் முதலிடத்தில் உள் ள நகரம் மும் றப ஆகும் .



மிகவும் தமாசமான நிறலயில் உள் ள நகரம் பாட்னா ஆகும் .



தபண்களுக்கு உகந்த நகரம் தசன்றன ஆகும் .



தபண்கள் வாழ் வதை் கு உகந்ததில் கறடசி இடத்தில் (மிகவும் தமாசமான நிறலயில் )
உள் ள நகரம் பாட்னா ஆகும் .



தபண்களுக்கு எதிராக அதிக குை் ை விகிதத்றதக் தகாண்ட நகரம் தஜய் ப்பூர் ஆகும் .



தபண்களுக்கு எதிராக குறைந்த குை் ை விகிதத்றதக் தகாண்ட நகரம் தசன்றன
ஆகும் .

பகாள் மள னநாய் னைலாண்மை குறித்த பாரத ஸ்னடட் வங் கியின் (SBI) ஆய் வு


தகாவிட்-19 ததாை் றை தமலாண்றம தசய் த மாநிலங் களின் பட்டியலில் வடகிழக்கு
மாநிலங் கள் முதலிடத்றதப் பிடித்துள் ளன.



இதை்கு அடுத்து இதில் பீகார் மை் றும் உத்தரப் பிரததசம் ஆகிய மாநிலங் கள்
தரவரிறசப் படுத்தப்பட்டுள் ளன.



இந்தப் பட்டியலில்

இராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, இமாச்சலப் பிரததசம்

ஆகிய

மாநிலங் கள் கறடசி இடங் களில் உள் ளன.


இந்தப்

பட்டியலில்

வடகிழக்குப்

பிராந்தியமானது

நுண்

தபாருளாதாரக்

குறிகாட்டிகளில் முதலிடத்றதப் பிடித்துள் ளது.


இதை்கு அடுத்து இதில் இமாச்சலப் பிரதசதம் மை்றும் மத்தியப் பிரததசம் ஆகியறவ
தரவரிறசப் படுத்தப்பட்டுள் ளன.



இந்தப் பிரிவில் பீகார், ஆந்திரப் பிரததசம் மை்றும் தமை் கு வங் காளம் ஆகியறவ
கறடசி இடங் களில் உள் ளன.



மத்திய அரசின்
திட்டங் கறளச்
பட்டியலில் உத்தரப் பிரததசம் ,
முதலிடங் கறளப் பிடித்துள் ளன.

சிைப்பாகச் தசயல் படுத்தும் மாநிலங் களின்
குஜராத் மை் றும் மகாராஷ்டிரா ஆகியறவ
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இதில் தகாவா, தமை் கு வங் காளம் மை் றும் சத்தீஸ்கர் ஆகியறவ மிகவும் பின்தங் கிய
நிறலயில் உள் ளன.



இந்த அளவீட்டிை்காக ஒரு ததசம் ஒரு குடும் ப அட்றடத் திட்டம் , பிரதான் மந்திரி
சுவநிதி, பிரதான் மந்திரி சம் மன், அவசர கால கடன் இறணப்பு உத்தரவாதத் திட்டம் ,
பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் தயாஜனா ஆகிய 5 திட்டங் கள் கணக்கில் எடுத்துக் தகாள் ளப்
பட்டன.



இதில் அறனத்துத் திட்டங் களிலும் வடகிழக்குப் பகுதி ஆனது முதலிடத்றதப் பிடித்து
உள் ளது. இதை்கு அடுத்து இதில் உத்தரப் பிரததசம் மை் றும் மத்தியப் பிரததசம் ஆகிய
மாநிலங் கள் தரவரிறசப் படுத்தப்பட்டுள் ளன.



இதில் சத்தீஸ்கர், தமை் கு வங் காளம் மை் றும் இமாச்சலப் பிரததசம் ஆகியறவ கறடசி
இடங் களில் உள் ளன.

விஸ்வாஸ் (VISVAS) திட்டை்


மத்திய சமூக நீ தி மை் றும் அதிகாரமளிப்புத் துறை அறமச்சகமானது வன்ஜித் இகாய்
சமூக் அவுர் வர்தகான் கி அர்த்திக் சஹாயாதா (VISVAS - Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ki
Aarthik Sahayta) என்ை ஒரு திட்டத்றதத் ததாடங் கவுள் ளது.



இது ரூ.3 இலட்சம் வறர ஆண்டு வருமானம் தகாண்டுள் ள பட்டியலிடப்பட்ட
வகுப்பினர் மை் றும் இதர பிை் படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் அல் லது சுய உதவிக்
குழுக்களுக்கான ஒரு வட்டி இறடயீட்டுத் திட்டமாகும் .

‘இலக்கு 2035: இந்தியாவில் பபாது சுகாதாரக் கண்காணிப் பு’


நிதி ஆதயாக்கானது இந்த தவள் றள அறிக்றகறய தவளியிட்டுள் ளது.



இந்த அறிக்றகயானது இந்தியாவில் 3 அடுக்கு சுகாதார அறமப்றப (முதன்றம,
இரண்டாம் நிறல மை் றும் மூன்ைாம் நிறல) ஆயுஷ்மான் பாரத்துடன் ஒருங் கிறணக்க
முறனகிைது.

நிமலயான ைமல னைை் பாட்டு உச்சி ைாநாடு


இந்த

உச்சி

மாநாட்டின்

ஒன்பதாவது

பதிப்பு

உத்தரகாண்ட்

மாநிலத்தின்

தடஹ்ராடூனில் ததாடங் கியது.


இந்த ஆண்டின் கருத்துரு ‘தகாவிட் 19 ததாை் றுக்குப் பிந்றதய தநகிழ் திைன் தகாண்ட
மறலப் பகுதிப் தபாருளாதாரம் , அதன் ஏை் பாடு, புதுறம மை் றும் முன்தனை் ைம்
ஆகியவை் றை ஏை் படுத்துவதை்காக தவளிப்படும் பாறதகள் ’ என்பதாகும் .



இந்திய மறலகள் முன்தனடுப்பு என்ை ஒரு அறமப்பானது இந்த உச்சி மாநாட்றட
ஏை் பாடு தசய் துள் ளது.

ைாற் றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரைளிப் பதற் கான னதசிய மையை்


இந்தியாவில் இதுதவ இம் மாதிரியான முதல் வறகயாகும் .



இது மத்திய ஆயுதக் காவல் பறடயால் நிறுவப் பட்டது.



பணியில் இருக்கும் தபாது பாதிக்கப்பட்ட திவ் யாங் (மாை் றுத் திைனாளி) வீரர்கறள
மீண்டும் திைறமப்படுத்தி மறுவாழ் வு அளிப்பறத இது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.



இந்த றமயம் ததலுங் கானாவின் ரங் காதரட்டி மாவட்டத்தில் உள் ள மத்திய ஆயுதக்
காவல் பறடக் குழு றமயத்தில் அறமந்துள் ளது.
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2019-20 ஆை் நிதியாண்டிற் கான னதசியக் குடுை் பச் சுகாதார ஆய் வு (NFHS-5)


இது மத்திய சுகாதார மை் றும் குடும் ப நலத்துறை அறமச்சகத்தால் ததாடங் கப் பட்டு
உள் ளது.



இது கறடசியாக தேளியிடப் பட்டு (NFHS-4 2015-16) 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
தற் தபாழுது தேளியிடப் பட்டுள் ளது.



தமாத்தப்

பிறப்பு விகிதமானது (Total Fertility Rate - TFR) தபரும் பான்னமயான

மாநிலங் களில் குனறந்துள் ளது.


பீகார், மணிப்பூர், வமகாலயா

ஆகிய

மாநிலங் கனளத்

தவிர

இதர

அனனத்து

மாநிலங் களும் 2.1 அல் லது அதற் குக் குனறோன TFR விகிதத்றதக் தகாண்டுள் ளன.


இது தபரும் பான்னமயான மாநிலங் கள் மாற் று நினல பிறப்பு விகிதத்னத எட்டி
உள் ளனதக் குறிக்கின்றது.



தற் தபாழுது அசாமில் பாலின விகிதமானது தபண்களுக்குச் சாதகமானதாக மாறி
உள் ளது.



2019-2020 ஆம் ஆண்டுக் காலக்கட்டத்தில் 1000 ஆண்களுக்கு 1012 தபண்கள் உள் ளனர்.

விக்யான் யாத்திமர


இது அறிவியல் சார் முயை்சிறய ஊக்குவிக்கும் ஒரு ஊக்குவிப்பு நடவடிக்றகயாகும் .



இது 6வது இந்திய சர்வததச அறிவியல் திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக தமை் தகாள் ளப்
படுகின்ைது.
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இந்த நிகழ் வானது மத்திய அறிவியல் மை் றும் ததாழில் நுட்பத் துறை அறமச்சகத்தால்
நடத்தப் படுகின்ைது.



இந்த ஆண்டிை்கான இதன் கருத்துரு, “சுயசார்பு இந்தியா மற் றும் உலகளாவிய
நலத்திற்கான அறிவியல் ” என்பதாகும் .

பவளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்


அண்றமயில் , கர்நாடக உயர்நீதிமன்ைமானது தவளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் பிரிவின்
கீழ் உள் ள மாணவர்கள் ததாழில் முறைப் படிப்புகளில் தசருவதை்கு தவண்டி
அவர்கறள “இந்தியக் குடிமக்கள் ” எனக் கருத தவண்டும் என்று கூறியுள் ளது.



1955 ஆம் ஆண்டின் குடியுரிறமச் சட்டத்தில் திருத்தங் கறளச் தசய் து ‘தவளிநாடு வாழ்
இந்தியர்கள் குடியுரிறம’ (OCI - Overseas Citizenship of India) என்ை திட்டத்றத 2005 ஆம்
ஆண்டில் இந்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது.



2015 ஆம் ஆண்டு 09 ஜனவரி அன்று, இந்திய வம் சாவளியினர் அட்றட (PIO - Persons of
Indian Origin) வழங் குவறத நிறுத்தி விட்டு அதறன OCI அட்றடயுடன் இந்திய அரசு
இறணத்து விட்டது.

பிராண்ட் இந்தியா மிஷன்


நாட்டில்

உை் பத்தி தசய் யப்படும் தபாருட்களின் தரத்றத தமம் படுத்துவதை்காக

தவண்டி இந்தத் திட்டத்றத இந்திய அரசு ததாடங் க உள் ளது.


இந்த பணியானது வர்த்தகம் மை்றும் ததாழில் துறை அறமச்சகத்தினால் இயக்கப் பட
இருக்கின்ைது.



உள் ளூர் உை் பத்திறய அதிகரிப்பதத இதன் முக்கிய ஒரு தநாக்கமாகும் .



துவக்கத்தில்

டயர்

மை்றும்

ரப்பர்

ததாழில்

சார்ந்த

அறமப்புகளில்

கவனம்

தசலுத்துவதத இதன் தநாக்கமாகும் .

தபால் வாக்கு முமற


இந்தியத் ததர்தல் ஆறணயமானது சில நாடுகளில் வாழும் தவளிநாடு வாழ்
இந்தியர்களுக்காக (NRI – Non Resdient Indian) தபால் வாக்குகறளச் தசாதறன
அடிப்பறடயில் அறிமுகப் படுத்தவுள் ளதாக அறிவித்துள் ளது.



இந்தப் பரிந்துனரயானது அதமரிக்கா, கனடா, நியூசிலாந்து, ஜப்பான், ஆஸ்திவரலியா,
தஜர்மனி, பிரான்சு மற்றும் ததன் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் வாழும் NRI
வாக்காளர்களுக்காக முதன்முறையாக தசயல் படுத்தப்பட உள் ளது.



தமாத்தமுள் ள 1.18 இலட்சம்

NRI வாக்காளர்களில் , அதிக எண்ணிக்றகயிலான

வாக்காளர்கள் (89,000ை் கும் தமல் ) தகரளாவில் பதிவு தசய் யப் பட்டுள் ளனர்.


இரண்டாவது அதிக எண்ணிக்றகயிலான வாக்காளர்கள் (ஏைத்தாழ 7500) ஆந்திரப்
பிரததசத்தில் பதிவு தசய் யப் பட்டுள் ளனர்.



இந்தியாவின் தவளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் எண்ணிக்றகயானது 16 மில் லியன்
மக்களுடன் உலகில் மிகப் தபரியதாக விளங் குகின்ைது.



NRI மக்களுக்கான வாக்குரிறமயானது மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் , 1950 என்ை
சட்டத்தில் ஒரு திருத்தம் தசய் ததன் மூலம் 2011 ஆம் ஆண்டில் தான் அறிமுகப்
படுத்தப்பட்டது.
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NRI வாக்காளர்கள் தங் களின் கடவுச் சீட்டில் குறிப்பிடப் பட்டுள் ள
வசிப்பிடம் உள் ள ததாகுதியில் மட்டுதம தசன்று வாக்களிக்க முடியும் .



இவர்கள்

தநரில்

தசன்று

மட்டுதம

வாக்களிக்க

முடியும் .

இவர்கள்

அவர்களது
தங் களது

அறடயாளத்திை்காக தவண்டி வாக்களிக்கும் இடத்தில் தங் கள் அசல் கடவுச் சீட்றட
அங் குள் ள அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்க தவண்டும் .

இ-சஞ் சீவனி பதாமலதூர ைருத்துவை்


சமீபத்தில் மத்திய சுகாதார மை்றும் குடும் ப நலத்துறை அறமச்சகமானது ஒரு
மில் லியன் என்ை அளவில் இ-சஞ் சீேனி ததானலதூர மருத்துே ஆவலாசனனகனளக்
கடந்துள் ளதாக அறிவித்துள் ளது.



சுகாதாரச் வசனேனய ஆன்னலனில் ேழங் கும் இவத ேனகனயச் வசர்ந்த முதலாேது
முனற இதுோகும் .



இது ஆயுஷ்மான் பாரத் – சுகாதார மற் றும் நல னமயத் திட்டத்தின் கீழ் தசயல் படுத்தப்
படுகின்றது.



அதிக எண்ணிக்னகயிலான

ததானலதூர

மருத்துே

ஆவலாசனனகறளப்

பதிவு

தசய் துள் ள 2 மாநிலங் கள் தமிழ் நாடு மற் றும் ஆந்திரப் பிரவதசம் ஆகியனேயாகும் .

சுங் க நிமல இல் லாத இந் தியா


மத்திய அரசானது தறடயை் ை வாகன இயக்கத்றத உறுதி தசய் யும் தநாக்கத்துடன்
சுங் கக் கட்டண வசூலிப்பிை்காக புவியிடங் காட்டிறய அடிப்பறடயாகக் தகாண்ட
ததாழில் நுட்பத்திை் கு ஒப்புதல் வழங் கியுள் ளது.



இந்த நடவடிக்றகயானது இந்தியாறவ ”சுங் க சாவடித் தறடயை்ைதாக” மாை் றும் என்று
எதிர்பார்க்கப் படுகின்ைது.



புவியிடங் காட்டிறய அடிப்பறடயாகக் தகாண்ட சுங் கக் கட்டண வசூலிப்பு முறையின்
கீழ் வாகனங் களின்
இயக்கங் களின்
அடிப்பறடயில் சுங் கக் கட்டணமானது
குறிப்பிட்ட நபரின் வங் கிக் கணக்கிலிருந்து எடுத்துக் தகாள் ளப்பட உள் ளது.

கடல் சார் பகுதி கட்டுப் பாட்டகை்


இந்தியாவின் முதலாவது கடல் சார் பகுதி கட்டுப்பாட்டகமானது (Maritime Theatre
Command - MTC) 2021 ஆம் ஆண்டில் ததாடங் கப்பட உள் ளது.



இது இந்திய விமானப் பனட, இந்தியக் கடற்பனட, இந்திய ராணுேம் மற் றும் இந்திய
கடவலாரக் காேல் பனடயின் தசாத்துகனள ஒருங் கினணக்க உள் ளது.
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இது வமற் குக் கடற்பனடக் கட்டுப்பாட்டகம் (மும் னப), அந்தமான் நிக்வகாபார்
முச்வசனே கட்டுப்பாட்டகம் (வபார்ட் பிவளயர்), கிழக்குக் கடற் பனடக் கட்டுப்பாட்டகம்
(விசாகப்பட்டினம் ) மற்றும் ததற் கு ோன்பனட கட்டுப்பாட்டகம் (திருேனந்தபுரம் )
ஆகியேற் னற ஒன்றினணக்க உள் ளது.



மிகப்தபரிய இராணுே மறுசீரனமப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உருோக்கப்படும்
முதலாேது புவியியல் சார் பகுதி கட்டுப்பாட்டகம் இதுோகும் .

DRIP 2


சமீபத்தில்

உலக

தசயல் பாடுகறள

வங் கியானது

இந்தியாவில்

தமம் படுத்துவதை்காகவும்

தை் தபாழுதுள் ள

மை் றும்

அவை் றின்

அறணகளின்
பாதுகாப்றப

தமம் படுத்துவதை்காகவும் தவண்டி 250 மில் லியன் அதமரிக்க டாலர் நிதிக்கு ஒப்புதல்
வழங் கி உள் ளது.


DRIP (Dam Rehabilitation and Improvement Project) என்பது அறணப் புனரறமப்பு மை் றும்
தமம் பாட்டுத் திட்டம் என்பறதக் குறிக்கின்ைது.



இது உலக வங் கியிடமிருந்துப்
படுகின்ைது.

தபைப்படும்



இந்தத் திட்டமானது ஆரம் பத்தில்

கடன் உதவியுடன்

தசயல் படுத்தப்

கர்நாடகா, ஜார்க்கண்ட், தகரளா, கர்நாடகா,

மத்தியப் பிரததசம் , ஒடிசா, உத்தரகாண்ட் மை் றும் தமிழ் நாடு ஆகிய 7 மாநிலங் களில்
ததாடங் கப் பட்டது.

மீபயாலி னவக காற் று சுரங் க வழி வசதி


மத்தியப் பாதுகாப்புத் துறை அறமச்சரான ராஜ் நாத் சிங் அவர்கள் இந்தியாவின்
முதலாவது மீதயாலி தவக காை் று சுரங் க வழி வசதிறய (hypersonic wind tunnel facility)
றஹதராபாத்தில் ததாடங் கி றவத்தார்.



ரஷ்யா மை்றும் அதமரிக்காவிை் குப் பிைகு தசயல் படும் திைன் மை் றும் அளவின்
அடிப்பறடயில் இது தபான்ை ஒரு வசதிறயப் தபை்ை 3வது நாடு இந்தியா ஆகும் .

பண்டிட் தீனதயாள் உபாத்யாய் பதாமலத்பதாடர்பு திறன் சிறப் புமிகு விருதுகள்


மத்தியத்

தகவல்

ததாடர்பு

மை் றும்

மின்னணு

தகவல்

ததாழில் நுட்பத்

துறை

அறமச்சரான ரவி சங் கர் பிரசாத் அவர்கள் ததாறலத்ததாடர்பு திைன் சிைப்புமிகு
விருதுகறள வழங் கினார்.


முதலாவது விருதானது சீனிவாஸ் கரணம் அவர்களால் தவன்று எடுக்கப் பட்டது.
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ஆழ் கடல் தகவல் ததாடர்புக்காக தவண்டி விறல குறைந்த ததாழில் நுட்பத் தீர்றவ
தமம் படுத்தியதை்காக இவருக்கு இந்த விருது வழங் கப் பட்டுள் ளது.

E5 பதாடர் ஷின்கன்பசன்


சமீபத்தில் ஜப்பான் நாடானது மும் றப – அகமதாபாத் அதிதவக புல் லட் இரயில்
திட்டத்தின் முதலாவது ததாடறர தவளியிட்டுள் ளது.



E5 ததாடர் ஷின்கன்தசன் ரயில் கள் இந்தத் திட்டத்னதச் தசயல் படுத்துேதற் கு தவண்டி
பயன்படுத்தப் படுகின்றன.



இந்தத் திட்டமானது 2023 ஆம் ஆண்டில் நினறவு தசய் யப்பட உள் ளது.



E5 ஷின்கன்தசன் இரயில் கள் என்பனே அதிவேக ஜப்பான் இரயில் களாகும் .

ம

ட்னரா கார்பன் உற் பத்தி பசய் யப் படுை் வடிநிலை்


எண்தணய் மை் றும் இயை் றக எரிவாயு துரப்பனக் கழகமானது இந்தியாவின் 8வது
றஹட்தரா கார்பன் உை் பத்தி தசய் யப்படும் வடிநிலப் பகுதிறயத் திைந்துள் ளது.



இது தமை் கு வங் கத்தில் உள் ள அதசாக் நகரில் திைக்கப் பட்டுள் ளது.



இது கிருஷ்ணா-தகாதாவரி, மும் றப கடை் கறரப் பகுதி, அசாம் திட்டுப் பகுதி,
ராஜஸ்தான், காவிரி, அசாம் -அராக்கன் மடிப்பு மை்றும் காம் தப ஆகிய பகுதிகளுடன்
தசர்ந்துள் ளது.



இந்தியாவில் தமாத்தம் 26 வடிநிலப் பகுதிகள் உள் ளன.



இதில்

16 நிலப்பகுதியிலும்

7 நிலப்பகுதி மை்றும்

முழுவதுமாக கடை்கறரப் பகுதியிலும் உள் ளன.
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கடை்கறரப்

பகுதியிலும் , 3

இையைமல டிரில் லியை்


இது இமயமறலயின் ஒரு தபாது மூலிறகச் தசடியாகும் .



இது சர்வததச இயை் றகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியத்தினால் ”அருகி வரும் இனமாக”
அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்தியாவில் இது இமாச்சலப் பிரததசம் , ஜம் மு காஷ்மீர், சிக்கிம் , உத்தரகாண்ட் ஆகிய
4 மாநிலங் களில் மட்டுதம காணப்படுகின்ைது.

திறன் னைை் பாட்டிற் கான இந் தியாவின் முதலாவது சிறப் புமிகு மையை்


சமீபத்தில் திைன்மிகு இந்திய கழகமானது மின்துறையில் திைன் தமம் பாட்டிை்காக ஒரு
சிைப்புமிகு றமயத்றத உருவாக்கியுள் ளது.



இந்த றமயமானது ஹரியானாவின் குருகிராமில் உள் ள ததசிய சூரிய ஒளி ஆை்ைல்
உை் பத்தி றமயத்தின் வளாகத்தில் அறமக்கப்பட்டுள் ளது.



இந்த றமயமானது மத்தியத் திைன் தமம் பாட்டு மை் றும் ததாழில் முறனவுத் துறை
அறமச்சகம் , பிரான்சு அரசின் ததசியக் கல் வித் துறை மை் றும்
விவகாரங் கள் துறை அறமச்சகம் மை் றும் ஸ்தனய் டர் மின்உை் பத்தி

இறளஞர்
நிறுவனம்

ஆகியவை் றினால் இறணந்து உருவாக்கப்பட்டுள் ளது.

5வது உலகத் பதாழில் நுட்ப ைாநாடு


இது கார்தனஜி இந்திய நிறுவனத்துடன் இறணந்து இந்திய அரசின் மத்திய
தவளியுைவுத் துறை அறமச்சகத்தினால் (Ministry of External Affairs - MEA) காதணாலி
வாயிலாக நடத்தப்பட்டது.



இந்த ஆண்டின் கருத்துரு, ”ததாழில் நுட்பத்தின் புவிசார் அரசியல் ” என்பதாகும் .



இது மத்திய தவளியுைவுத் துறை அறமச்சகத்தினால் நடத்தப்படும் 4 தறலறம
வருடாந்திரக் கருத்தரங் குகளில் ஒன்ைாக விளங் குகின்ைது.



ராய் சினா

விவாதம் ,

புவியியல் -தபாருளாதார

விவாதம் ,

இந்தியப்

தபருங் கடல்

கருத்தரங் கு ஆகியறவ இதர 3 கருத்தரங் குகளாகும் .

ASSOCHAM அமைப் பின் 100வது ஆண்டு


ASSOCHAM (Associated Chambers of Commerce / வர்த்தகத்திை்காக இறணக்கப்பட்ட
அடித்தளம் ) என்ை அறமப்பானது இந்தியாவில் வர்த்தகம் மை் றும் வர்த்தகத்தின்
நலன்கறளக் குறிக்கிைது.
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பூர்வாங் கச் சான்றிதழ் கறள வழங் கவும் , வணிக விறலப் பட்டியல் களுக்குச்
சான்ைளிக்கவும் , வணிகத்திை்காக நுறழவு வசதியிறனப் பரிந்துறரக்கவும் தவண்டி
ASSOCHAM ஆனது இந்திய அரசால் அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளது.



இது 1920 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் பட்டது.



இந்தக் தகாண்டாட்டத்தின் கருத்துரு “இந்தியாவின் தாங் குத்தன்றம: 5 டிரில் லியன்
அதமரிக்க டாலர் அளவிலான தபாருளாதாரத்றத தநாக்கிய ஆத்ம நிர்பர் பாறதயின்
வறரபடம் ” என்பதாகும் .



ததாழிலதிபர் ரத்தன் டாடாவிை் கு பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் 'ASSOCHAM
நூை் ைாண்டிை்கான நிறுவனம் ' என்ை விருறத வழங் கினார்.



டாடா குழுமத்தின் சார்பாக ரத்தன் டாடா மதிப்பு மிக்க இந்த விருறதப் தபை் றுக்
தகாண்டார்.

உள் நாட்டு நீ ர்வழிப் னபாக்குவரத்திற் காகப் புதிய பாமதகள்


சமீபத்தில் மத்திய அரசானது உள் நாட்டு நீ ர்வழிப் பாறதகளின் மூலம் படகுப்
தபாக்குவரத்திை் காக தவண்டி புதிய பாறதகறள அறடயாளம் கண்டுள் ளது.



இந்தப் புதிய பாறதகள் ஹசிரா, தசாம் நாத் தகாயில் , ஒக்கா மை் றும் ஜாம் நகர்
ஆகியவை் றை உள் ளடக்கியுள் ளன.



தமலும் , சர்வததசப் பாறதகளில் உள் ள இடங் களும் சாகர்மாலா என்ை திட்டத்தின் கீழ்
அறடயாளம் காணப் பட்டுள் ளன.



சாகர்மாலா

திட்டமானது

7500

கிதலா

மீட்டர்

ததாறலவுள் ள

கடை்க றரறயப்

பயன்படுத்தி நாட்டில் உள் ள துறைமுகங் கறள தமம் படுத்துவறத தநாக்கமாகக்
தகாண்டு உள் ளது.


ஏைத்தாழ 6 சர்வததசப் பாறதகள் இதை்காக அறடயாளம் காணப் பட்டுள் ளன.



இந்தப் பாறதகள் தசசல் ஸ், வங் க ததசத்தின் சட்தடாகிராம் , மடகாஸ்கர் மை் றும்
இலங் றகயின் ஜாப்னா ஆகிய 4 சர்வததச இடங் கறள உள் ளடக்கியுள் ளது.



இந்திய உள் நாட்டு நீ ர்வழி ஆறணயமானது நாட்டின் சரக்குக் றகயாளுறகத் திைறன
2021-22 ஆம் ஆண்டில் 100 மில் லியன் டன்களாக உயர்த்தத் திட்டமிட்டுள் ளது.

இந்திய சர்வனதச அறிவியல் திருவிழா (IISF)


2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 22 அன்று பிரதமர் வமாடி அேர்கள் 6ேது இந்திய சர்வததச
அறிவியல் திருவிழாறவ (IISF - India International Science Festival) ததாடங் கி னேத்தார்.



இந்தத் திருவிழாவின் கருத்துரு, ”தன்னினறவு இந்தியா மற் றும் உலக நலனிற்கான
அறிவியல் ” என்பதாகும் .



விக்யான்

யாத்தினரயானது

IISF-2020

விழாவிறன

மனப்பான்னமனய அதிகரிப்பதற்காக தவண்டி

முன்னிட்டு

அறிவியல்

டிசம் பர் 14 அன்று ததாடங் கி

னேக்கப் பட்டது.


இது

மத்திய

அறிவியல்

மற் றும்

ததாழில் நுட்பத்

துனற அனமச்சகம் , உயிரித்

ததாழில் நுட்பத் துனற, இந்திய மருத்துே ஆராய் ச்சிக் கழகம் , மத்தியப் புவி அறிவியல்
துனற

அனமச்சகம் ,

விஜ் னானா

பாரதி

என்ை

ஒரு

அறிவியல்

நிறுேனம்

ஆகியேற் றினால் கருத்தாக்கம் தசய் யப் பட்டது.


இதன் வநாக்கம் அன்றாட ோழ் வில் அறிவியல் , ததாழில் நுட்பம் , தபாறியியல் மற் றும்
கணிதவியல் பயன்பாட்னட ஊக்குவிப்பதாகும் .

55

அலிகார் முஸ்லீை் பல் கமலக்கழகத்தின் 100வது ஆண்டு (AMU)


பிரதமர் தமாடி அவர்கள்

அலிகார் முஸ்லீம் பல் கறலக்கழகத்தின் நூை் ைாண்டு

விழாறவக் குறிப்பதை்காக ஒரு அஞ் சல் தறலறய தவளியிட்டுள் ளார்.


உத்தரப் பிரததசத்தில் உள் ள AMUவின் (Aligarh Muslim University) ஒரு நிகழ் சசி
் யில்
பிரதமர் தமாடி கலந்து தகாள் வது இதுதவ முதன்முறையாகும் .



தமலும் கடந்த 50 ஆண்டு கால ேரலாற்றில் இந்த பல் கனலக்கழகத்தின் நிகழ் வுகளில்
பிரதமர் ஒரு ”தனலனம விருந்தினராக” கலந்து தகாள் ேது இதுவே முதன்முனறயாகும் .



பிரதமர் வமாடி அவர்கள் AMU பல் கறலக்கழகத்றத ”ஒரு சிறிய இந்தியா” என்று
புகழ் ந்து உள் ளார்.



AMU ஆனது ஒரு இந்தியச் சட்டமன்றச் சட்டத்தின் மூலம் 1920 ஆம் ஆண்டில் ஒரு
பல் கனலக் கழகமாக மாறியது.



இது முகம் மதியன் ஆங் கிவலா ஓரியண்டல் கல் லூரி (Mohammedan Anglo Oriental - MAO)
என்ற நினலயிலிருந்து ஒரு மத்தியப் பல் கனலக்கழகம் என்ற நினலக்கு அதறன
உயர்த்தியுள் ளது.



MAO ஆனது 1877 ஆம் ஆண்டில் சர் னசயது அகமது கான் அேர்களால் அனமக்கப்
பட்டது.



அதன் பிறகு இந்தக் கல் லூரியானது அலிகார் இயக்கம் எனப்பட்டது.



இது இந்திய முஸ்லீம் மக்களுக்காக தவண்டி ஒரு நவீனக் கல் வி அனமப்னப
ஏற் படுத்துேதன் வதனேனய வலியுறுத்தியது.



இது மலப்புரம் (வகரளா), AMU முர்ஷிதாபாத் னமயம் (வமற் கு ேங் கம் ) மற் றும்
கிசான்கன்ஜ் னமயம் (பீகார்) ஆகிய 3 இடங் களில் கீழ் நினல ேளாக னமயங் கனளக்
தகாண்டிருக் கின்ைது.
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டிஜிபாக்ஸ் (Digi Boxx)


இது நிதி ஆதயாக்கின் தறலறம தசயல் அதிகாரியான அமிதாப் காந்த் அவர்களால்
அறிவிக்கப் பட்டது.



இது இந்தியாவின் முதலாவது டிஜிட்டல் தசாத்து தமலாண்றமத் தளமாகும் .



இது ஒரு தகாப்புப் பகிர்வு மை் றும் தமக வழிச் தசமிப்பு (Cloud Storage) தளமாகும் .



இது மாதத்திை் கு 20 ஜிபி இலவச தமக வழிச் தசமிப்பு வசதிறயயும் 100 ஜிபி இலவச
தளத்றதயும் வழங் குகின்ைது.



இது தபான்ை தசமிப்புகளுக்காக இது மாதத்திை்கு 20 ரூபாறய மட்டுதம கட்டணமாக
வசூலிக்கின்ைது.



இது இந்தியாவின் ஒரு முக்கியக் தகாள் றகயான “இந்தியாவில்

தயாரிப்தபாம் ,

இந்தியாவில் தசமிப்தபாம் ” என்பதின் கீழ் ததாடங் கப்பட்ட இதத வறகறயச் தசர்ந்த
முதலாவது முன்தனடுப்பாகும் .


இது ததசியப் பாதுகாப்பு மை் றும் தரவு ஓரிடப் படுத்துதல் தபான்ை முன்னுரிறமகளின்
வரிறசயில் ததாடங் கப்பட்ட தமன்தபாருறள ஒரு தசறவயாகக் தகாண்ட ஒரு கூறு
ஆகும் .

இரயில் னவயில் அந்நிய னநரடி முதலீடு


இரயில் தவயில் 25000 தகாடி ரூபாய் மதிப்புள் ள மிகப்தபரிய தவளிநாட்டு தநரடி
முதலீட்டுத் திட்டத்றத பிரான்சின் ஆல் ஸ்தடாம் நிறுவனம் தவன்றுள் ளது.



இந்த நிறுவனம் இந்திய ரயில் தவ நிறுவனத்திை் கு 12,000 குதிறரத்திைன் தகாண்ட 800
முழு மின்சார என்ஜின்கறள வழங் கும் ஒரு ஒப்பந்தத்றத தவன்றுள் ளது.



இறவ 120 கி.மீ தவகத்தில் சுமார் 6,000 டன்கறள இழுக்கும் திைன் தகாண்டறவ ஆகும் .



உள் நாட்டில் அதிக சக்தி தகாண்ட மின்சார என்ஜின்கறள உை் பத்தி தசய் யும்
ஆைாவது நாடாக இந்தியா திகழ் கிைது.



பிை நாடுகள் ரஷ்யா, சீனா, தஜர்மனி மை் றும் சுவீடன் ஆகும் .



2018 ஆம் ஆண்டில் , பீகாரில் உள் ள மாததபுரா ததாழிை்சாறலயிலிருந்து 12,000
குதிறரத் திைன் தகாண்ட முதல் மின்சார என்ஜின் துவக்கி றவக்கப் பட்டது.

விஸ்வ பாரதி பல் கமலக்கழகத்தின் 100வது ஆண்டு


இது தமை் கு வங் கத்தின் சாந்தி நிதகதனில் அறமந்துள் ள ஒரு ததசிய முக்கியத்துவம்
வாய் ந்த கல் வி நிறுவனம் மை் றும் தபாது ஆராய் ச்சி மத்தியப் பல் கறலக்கழகமாகும் .



இது 1921 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 23 அன்று ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களால் ததாடங் கப்
பட்டது.
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விஸ்வ-பாரதி ஆனது 1951 ஆம் ஆண்டில் நாடாளுமன்ைச் சட்டத்தின் மூலம் ஒரு ததசிய
முக்கியத்துவம் வாய் ந்த கல் வி நிறுவனம் மை் றும் ஒரு மத்தியப் பல் கறலக்கழகமாக
அறிவிக்கப் பட்டது.

லித்தியை் சுத்திகரிப் பு நிமலயை்


இந்தியாவின்

முதலாவது

லித்தியம்

சுத்திகரிப்பு

நிறலயமானது

குஜராத்தில்

அறமக்கப்பட உள் ளது.


சுத்திகரிப்பிை்கான லித்தியம்
தசய் யப்பட உள் ளது.



மணிக்கரன்

ஆை் ைல்

ஆனது ஆஸ்திதரலியா நாட்டிலிருந்து இைக்குமதி

நிறுவனமானது

இந்தச்

சுத்திகரிப்பு

நிறலயத்றத

அறமப்பதை்காக ரூ.1000 தகாடிறய முதலீடு தசய் ய உள் ளது.


இந்தியாவின் 3வது மிகப்தபரிய ஆை் ைல் வர்த்தக நிறுவனம் மணிக்கரன் ஆகும் .



அரிய வறகத் தனிமமான லித்தியம் ஆனது இந்தியாவில் காணப் படுவதில் றல.



சமீபத்தில்

இந்தியாவானது

தபாலிவியா

நாட்டின்

லித்தியத்னத

பயன்படுத்திக்

தகாள் ள அனுமதி தபற் றது.


தபாலிவியா ஆனது உலக லித்தியம் இருப்பில் 4ல் 1 பகுதினயக் தகாண்டுள் ளது.



சீனாோனது உலக லித்தியத்தில் 51% பங் னகயும் 62% வகாபால் ட்னடயும் தகாண்டு
இருக்கின்ைது.



இந்த 2 தனிமங் கள் லித்தியம் -அயனி மின்கலன்களில் ஒரு முக்கியப் தபாருட்களாக
உள் ளன.



இந்தியாவில் எதிர்கால லித்தியத் வதனேயானது மின்சாரப் வபாக்குேரத்து மற் றும்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற் றல் வசமிப்பு ஆகியேற்றினால் ேழி நடத்தப் படுகின்றது.

முதன்மை ஆற் றல் கலமவ


இந்திய அரசானது நாட்டின் முதன்றம ஆை் ைல் கலறவயில் இயை் றக எரிவாயுவின்
பங் றக தை் தபாழுதுள் ள 6.2% என்ை அளவிலிருந்து 2030 ஆம் ஆண்டில் 15% அளவிை்கு
அதிகரிக்க முடிவு தசய் துள் ளது.



2019 ஆம் ஆண்டில் பிரதமர் தமாடி அவர்கள் ”ஒரு நாடு ஒரு எரிவாயுத் ததாடர்”
என்பதறன அறிவித்தார்.



இதன் கீழ் , இந்தியாவானது 17,000 கிதலா மீட்டர் எரிவாயு குழாய் த் ததாடறர
அறமப்பதன் மூலம் இயை் றக எரிவாயுத் ததாடறர விரிவாக்கம் தசய் ய உள் ளது.

னகாவிட்

னநாய் த்

பதாற் று

காலத்தில்

மிகவுை்

உதவிய

நாடாளுைன்ற

உறுப் பினர்கள் (MP)


இது புதுதில் லிறய தளமாகக் தகாண்ட ஒரு குடிமக்கள் பங் தகடுப்புத் தளமான
ஆளுறக கணகாணிப்பு என்ை அறமப்பினால் தமை் தகாள் ளப்பட்ட ஒரு ஆய் வாகும் .



இது இந்த ஆண்டில் தபாது முடக்கத்தின் தபாது தங் களது ததாகுதிகளில் அதிக
அளவிலான உதவிகறளச் தசய் த முக்கியத் தறலவர்கள் பை் றி ஒரு ஆய் வு தசய் து
உள் ளது.



பிதஜபி கட்சியின் உஜ் ஜயின் ததாகுதி MP அனில்

பிவராஜியா, ஒய் எஸ்ஆர்சிபி

கட்சியின் தநல் லூர் ததாகுதி MP அதாலா பிரபாகர தரட்டி மற் றும் முன்னாள்
காங் கிரஸ் தனலேர் மற்றும் ேயநாடு ததாகுதி MP ராகுல் காந்தி ஆகிவயார் முதல் 3
இடங் களில் உள் ளனர்.
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முதல் 10 MPக்கள் பின்ேருமாறு
1)

அனில் பிவராஜியா (பிவஜபி)

2)

அதாலா பிரபாகர தரட்டி (ஒய் எஸ்ஆர்சிபி)

3)

ராகுல் காந்தி (காங் கிரஸ்)

4)

மகுோ தமாய் த்ரா (டிஎம் சி)

5)

எஸ்.எஸ். வதஜஸ்வி சூர்யா (பிவஜபி)

6)

வஹமந்த் துக்காராம் வகாட்வச (சிே வசனா)

7)

சுக்பீர் சிங் பாதல் (எஸ்ஏடி)

8)

சங் கர் லால் ோனி (பிவஜபி)

9)

டாக்டர் டி சுமதி என்ை தமிழச்சி தங் க பாண்டியன் (திமுக)

10) நிதின் தஜய் ராம் கட்கரி (பிவஜபி)

மிகப் பபரிய ஓவியை்


பனாரஸ் இந்துப் பல் கறலக்கழகத்றதச் தசர்ந்த தநகா சிங் என்பவர் இயை் றக
வண்ணங் கறளப் பயன்படுத்தி மிகப்தபரிய ஓவியத்றத வறரந்துள் ளார்.



”தமாக்சா கா விரிக்சா” (முக்தியறடவதை்கான மரம் ) என்ை ஓவியத்றத இவர்
வறரந்ததை்காக இவரது தபயரானது கின்னஸ் உலக சாதறனப் புத்தகத்தில் தசர்க்கப்
பட்டுள் ளது.



இந்த ஓவியத்தின் அளவானது 62.72மீ2 (675.12 சதுர அடி) ஆகும் .



இதை்கு முன்பு மிகப்தபரிய வண்ண ஓவியமானது ஆந்திரப் பிரததசத்தின் ஸ்தரயா
டாட்டினினி என்பவர் தபயரில் பதிவு தசய் யப் பட்டுள் ளது.



இவர் 588.56 சதுர அடி என்ை அளவில் ஓவியத்றத வறரந்துள் ளார்.

இந்தியாவின் இளை் வயது ைாநகராட்சித் தமலவர்


தகரளாவில் உள் ள திருவனந்தபுரத்தின் அடுத்த மாநகராட்சித் தறலவராக (தமயர்)
இந்திய கம் யூனிஸ்ட் கட்சிறய (மார்க்சிஸ்ட்) தசர்ந்த ஆர்யா இராதஜந்திரன் என்பவர்
பதவிதயை்க உள் ளார்.



இவர் 21 வயதில் இந்தியாவில் இளம் வயது மாநகராட்சித் தறலவராகப் தபாறுப்தபை்க
உள் ளார்.
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100வது கிசான் இரயில்


மகாராஷ்டிராவின் சங் தகாலாவிலிருந்து தமை் கு வங் காளத்தின் ஷாலிமார் வறர
தசல் லும் 100வது கிசான் இரயிறலப் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் துவக்கி
றவத்து உள் ளார்.



முதன்முதலான கிசான் இரயிலானது 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் 7 அன்று துவங் கப்
பட்டது.



மகாராஷ்டிராவின் ததவலாலி மை்றும் பீகாரில் தனப்பூர் இறடதய இந்த தசறவ
ததாடங் கப் பட்டது.



பின்னர் அது பீகாரின் முசாஃபர்பூர் வறர நீ ட்டிக்கப் பட்டது.

கிழக்குப் பிராந்திய சரக்குப் னபாக்குவரத்திற் கான பிரத்தினயக தடை்


புதிய பாபூர் - புதிய குர்ஜா இறடயிலான பிரிவு மை் றும் கிழக்குப் பிராந்திய சரக் குப்
தபாக்குவரத்திை் கான பிரத்திதயக தடத்தின்

ஒரு தசயல் பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டு

றமயம் ஆகியவை் றைப் பிரதமர் துவக்கி றவத்துள் ளார்.


உத்தரப்

பிரததசத்தின்

பிரயாக்ராஜில்

உள் ள

தசயல் பாட்டுக்

கட்டுப்பாட்டு

றமயமானது இந்த முழு தடத்தின் நீ ளத்திை் கும் ஒரு கட்டறள றமயமாக தசயல் பட
உள் ளது.


இந்தத் திட்டம் உலக வங் கியால் நிதியளிக்கப் பட்டுள் ளது.



இதன் நீ ளம் 1856 கி.மீ. ஆகும் .



இது லூதியானா (பஞ் சாப்) அருகிலுள் ள சஹ்தனவலில் இருந்து ததாடங் கி பஞ் சாப் ,
ஹரியானா, உத்தரப் பிரததசம் , பீகார் மை் றும் ஜார்க்கண்ட் மாநிலங் கள் வழியாக
தமை் கு வங் காளத்தின் டாங் குனியில் முடிவறடயும் .
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னைான்பா என்ற மகயால் உற் பத்தி பசய் யப் படுை் காகிதத் பதாழிற் சாமல அலகு


காதி மை் றும் கிராமத் ததாழில் ஆறணயம் சமீபத்தில் தமான்பா என்ை றகயால்
உை் பத்தி தசய் யப்படும் காகிதம் தயாரிக்கும் பிரிறவ நிறுவியுள் ளது.



இது அருணாச்சலப் பிரததசத்தில் உள் ளூர் தவறலவாய் ப்றப அதிகப் படுத்தும் .



றகயால் காகிதத்றத உை் பத்தி தசய் யும் இந்தக் கறலயானது சீனாவில் சுமார்
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ததான்றியது.

சிஐஐ-ஐடிசி நிமலத்தன்மை விருதுகள் 2020


நாட்டின் மிகப்தபரிய மின்சார உை்பத்தியாளரான என்டிபிசி நிறுவனம் , நாட்டின்
தபருறமமிகு

சிஐஐ-ஐடிசி

நிறலத்

தன்றம

விருதுகள்

2020

என்ை

விருதில்

தபருநிறுவன சமூகப் தபாறுப்பு பிரிவில் சிைந்து விளங் கியதை் கான விருறத தவன்று
உள் ளது.


என்டிபிசி லிமிதடட்டின் குறிப்பிடத் தகுந்த சாதறனறயப் பாராட்டி தபருநிறுவன
உயர் சிைப்புப் பிரிவில் அந்நிறுவனத்திை்கு இந்த தகௌரவம் அளிக்கப்பட்டது.



தபருநிறுவன சமூகப் தபாறுப்புப் பிரிவில் சிஐஐ-ஐடிசி நிறுவனத்தால் வழங் கப்படும்
மிகப்தபரிய விருது இதுவாகும் .



தபருநிறுவன உயர் சிைப்புப் பிரிவில் விருறத தபறும் ஒதர தபாதுத்துறை நிறுவனம்
என்டிபிசி ஆகும் .



2019 மை் றும் 2020 என்று ததாடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த விருதுகறள
என்டிபிசி தபை் றுள் ளது.



தமிழ் நாட்டின் ராம் தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் ஆலத்தியூர் பிரிவு ‘தபருநிறுவன
சமூகப் தபாறுப்பு’ என்ை பிரிவில் அதன்
தபை் றுள் ளது.
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குறிப்பிடத் தகுந்த சாதறனக்காக விருது

டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகள் 2020


பீகார் முதலறமச்சர் தசயலகம் , ததசியத் தகவல் றமயம் மை் றும் தபரிடர்
தமலாண்றமத் துறை ஆகியறவ 2020 ஆம் ஆண்டு டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகளில்
“தபருங் தகாள் றள தநாய் த் தடுப்புப் பிரிவில் ” தவை் றியாளர்களாக ததர்வு தசய் யப்
பட்டுள் ளன.



உத்தரப்

பிரததச

உணவு

மை் றும்

குடிறம

வழங் கல்

துறையானது

2020

ஆம்

ஆண்டிை்கான டிஜிட்டல் இந்தியா விருறத “சிைப்பான டிஜிட்டல் ஆளுறம” பிரிவின்
கீழ் தவன்ைது.

சர்வனதசச் பசய் திகள்
அதிக அளவில் இமணப் பு பகாண்ட நகரை்


சமீபத்தில் சர்வததச வான்தவளிப் தபாக்குவரத்து கூட்டறமப்பானது உலகில் அதிக
அளவில் இறணப்பு தகாண்ட நகரமாக ஷாங் காய் நகரத்றத அறிவித்துள் ளது.



உலகின் 2வது பரபரப்பான விமான நிறலயம் இலண்டனின் ஹீத்தரா விமான
நிறலயமாகும் .



ஷாங் காய் நகரத்துடன் தசர்த்து சீனாவின் இதர 3 நகரங் களான தபய் ஜிங் , தசங் குடு,
குயாங் தசா ஆகிய நகரங் களும் உலகில் அதிக அளவில் இறணப்பு தகாண்ட
நகரங் களாக உருதவடுத்துள் ளன.
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ஆசியான் பாதுகாப் புத் துமற அமைச்சர்கள் சந்திப் பு – ப் ளஸ்


வியட்நாம் ஆனது ஆசியான் பாதுகாப்புத் துறை அறமச்சர்கள் சந்திப்பு – ப்ளஸ் (ASEAN
Defence Ministers’ Meeting Plus – ADMM Plus) என்ை
நிகழ் விை்கு இந்தியாறவ
அறழத்துள் ளது.



இது 2020 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் மாதத்தில் வியட்நாம் நாட்டினால் நடத்தப்பட உள் ளது.



ADMM-Plus என்பது ஆசியான் மை் றும் அதன் 8 உறரயாடல் பங் காளர்களுக்கான ஒரு
தளமாகும் .



2007 ஆம் ஆண்டில் சிங் கப்பூரில் நறடதபை் ை 2வது ADMM ஆனது ADMM-Plus அறமப்றப
ஏை் படுத்துவதை்கான ஒரு கருத்தாக்க ஆவணத்றத ஏை் றுக் தகாண்டது.



இது இப்பிராந்தியத்தில் அறமதி, நிறலத்தன்றம மை் றும் தமம் பாட்டிை்காக தவண்டி
பாதுகாப்பு சார்ந்த ஒத்துறழப்றப வலுப்படுத்துவறத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.



ஆஸ்திதரலியா, சீனா, இந்தியா, ஜப்பான், நியூசிலாந்து, தகாரியக் குடியரசு, ரஷ்யா
மை் றும் அதமரிக்கா ஆகியறவ இந்த 8 உறரயாடல் பங் காளர்களாகும் .



இறவ ஒட்டுதமாத்தமாக ”ப்ளஸ் நாடுகள் ” எனப்படும் .



கடல் சார் பாதுகாப்பு, தீவிரவாத எதிர்ப்பு, மனிதாபிமான உதவி & தபரிடர் நிவாரணம் ,
அறமதி நடவடிக்றககள்
மை் றும்
இராணுவ மருத்துவம்
ஆகியறவ இந்த
தசயல் முறையின் கீழ் ஒப்புக் தகாள் ளப்பட்ட 5 நறடமுறை ஒத்துறழப்புப் பகுதிகள்
ஆகும் .

கடல் சார் பாதுகாப் பு ஒத்துமழப் பு


இந்தியா, இலங் றக மை் றும் மாலத் தீவுகள் ஆகியறவ 54வது ததசிய பாதுகாப்பு
ஆதலாசக மும் முறனச் சந்திப்றப நடத்தி உள் ளன.



இது இலங் றகயினால் நடத்தப் பட்டது.



இந்தியாவின் சார்பாக ததசியப் பாதுகாப்பு ஆதலாசகர் அஜித் ததாவல் இதில் கலந்து
தகாண்டார்.

ஷாங் காய்
ஒத்துமழப் பு
அமைப் பின்
இமடனயயான உச்சி ைாநாடு 2020


அரசாங் கத்

தமலவர்களுக்கு

இது ஷாங் காய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பு மன்ைத்தின் அரசாங் கத் தறலவர்களுக்கு
இறடதயயான உச்சி மாநாட்டின் (Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of
Government summit) 19வது கூட்டமாகும் .



ஷாங் காய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பின் அரசாங் கத் தறலவர்களின் மன்ைமானது தனது
உறுப்பு நாடுகளின் பிரதமர்கறளக் தகாண்டுள் ளது.



ஷாங் காய்

ஒத்துறழப்பு

அறமப்பு

மன்ைத்தின்

அரசாங் கத்

தறலவர்களின்

மாநாடானது 7 பிரதமர்களின் பங் களிப்றபக் கண்டது.


இதில்
ரஷ்யா,
சீனா,
கஜகஸ்தான்,
கிர்கிஸ்தான்,
தஜகிஸ்தான்
மை் றும்
உஸ்தபகிஸ்தான் உள் ளிட்ட ஷாங் காய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பின் ஆறு உறுப்பு
நாடுகளும் , பார்றவயாளர் நாடான தபலாரஸும் அடங் கும் .



இந்தக் கூட்டத்தில் இந்தியப் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம் ரான்
கான் ஆகிதயார் பங் தகை்கவில் றல.



இந்த இறணய வழி மாநாட்டிை் கு இந்திய துறண ஜனாதிபதி எம் .தவங் றகயா நாயுடு
அவர்கள் தறலறம தாங் கினார்.
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இந்தியா, அதன் சிைப்பு தறலறம உரிறமகறளக் தகாண்டு, ஷாங் காய் ஒத்துறழப்பு
அறமப்பு உச்சி மாநாட்டில் சிைப் பு விருந்தினராக பங் தகை் க துர்க்தமனிஸ்தானுக்கு
அறழப்பு விடுத்துள் ளது.



2017 ஆம் ஆண்டில் ஷாங் காய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பின் முழு தநர உறுப்பினரான
பிைகு, இந்தியாவானது ஷாங் காய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பின் உச்சி மாநாடு
மட்டத்திலான முதல் கூட்டத்றத நடத்துகிைது.



சுழை் சியின் படி, உஸ்தபகிஸ்தானுக்கு அடுத்த படியாக 2019 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் 2
ஆம் தததி ஷாங் காய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பு அரசாங் கத் தறலவர்களின் மன்ைத்தின்
தறலவராக இந்தியா தபாறுப்தபை் ைது.



இந்தியாவின் ஓராண்டு கால அளவிலான பதவிக் காலமானது நவம் பர் 30 ஆம்
தததியுடன் முடிவறடயும் .



2020

ஆம்

ஆண்டு

நவம் பர்

மாதத்தில்

ரஷ்ய

ஜனாதிபதி

விளாடிமிர்

புடின்

தறலறமயில் ஷாங் காய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பின் “அரசத் தறலவர்கள் ” கூட்டத்தில்
தமாடி அவர்கள் ஏை்கனதவ கலந்து தகாண்டார்.


ஷாங் காய்

ஒத்துறழப்பு அறமப்பானது தமாத்தம்

8 உறுப்பு நாடுகறளயும்

4

பார்றவயாளர் நாடுகறளயும் தகாண்டுள் ளது.


ஆப்கானிஸ்தான், தபலாரஸ், ஈரான் மை் றும் மங் தகாலியா ஆகியறவ அதன் இதர
பார்றவயாளர் நாடுகளாகும் .

சூடானின் முன்னாள் பிரதைர்



சாதிக் அல் மஹ்தி அவர்கள் சூடானில் ஜனநாயக ரீதியாக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட
கறடசித் தறலவராவார்.



சமீபத்தில் இவர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் காலமானார்.



அல் -மஹ்தி அவர்கள் 1989 ஆம் ஆண்டில் சர்வாதிகாரியான ஒமர் அல்
அவர்களால் ஆட்சியில் இருந்து அகை் ைப் பட்டார்.



2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் சூடானின் ஜனநாயக சார்பு எழுச்சியானது தனது
இராணுவத்றதக் தகாண்டு அல் பஷீறர ஆட்சியில் இருந்து அகை்றியது.

பஷீர்

ஆஸ்தினரலியா ைற் றுை் இஸ்னரா


ககன்யான் திட்டத்திை்காக தவண்டி ஆஸ்திதரலியாவானது இஸ்தரா தசயை் றகக்
தகாள் கண்காணிப்பு வசதிகறள தை்காலிகமாக தமை் தகாள் ள உள் ளது.



இது இந்தியா திட்டமிட்டுள் ள மனித விண்தவளிப் பயணத் திட்டத்றத (planned human
space flight programme) ஆதரிக்கும் .
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அந்தத் திட்டம் விண்தவளிக்கு ஒரு பயணக் குழுறவ அனுப்பும் நான்காவது நாடாக
இந்தியா உருதவடுப்பறத காணும் .



தசாவியத் யூனியன் / ரஷ்யா, அதமரிக்கா மை்றும் சீனா ஆகிய மூன்று நாடுகள்
மட்டுதம அவர்களின் பயணக் குழுறவ விண்தவளிக்கு அனுப்பியுள் ளனர்.

2020 ஆை் ஆண்டின் பசால் (வார்த்மத)


“தனிறமப்படுத்தல் ” என்ை வார்த்றதயானது 2020 ஆம் ஆண்டின் வார்றதயாகத்
ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளது.



தகம் பிரிட்ஜ் அகராதியில் மிகவும் ததடப்பட்ட ஒரு வார்த்றத இதுவாகும் .



இந்த வார்த்றதயானது “தபாது முடக்கம் ” மை் றும் “தகாள் றள தநாய் ” ஆகிவை்றைப்
பின்னுக்குத் தள் ளி முதலிடத்றதப் பிடித்துள் ளது.

ஈரானில் யூனரனியை் பசறிவூட்டல்


சமீபத்தில்

ஈரான் நாடாளுமன்ைமானது “தறடகறள நீ க்குவதை்கான உத்திசார்

நடவடிக்றககள் ” எனப்படும் ஒரு மதசாதாறவ நிறைதவை்றியுள் ளது.


இந்த மதசாதாவானது தமாக்தசன் பஹ்ரிசாதடக் என்ை ஈராறனச் தசர்ந்த ஒரு அணு
ஆயுத

விஞ் ஞானி

தகால் லப்பட்டறதத்

ததாடர்ந்து

ஈரானில்

அணு

ஆயுத

நடவடிக்றகறய ஊக்குவிப்பறத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.


இந்த மதசாதாவானது யுதரனியம் தசறிவூட்டல் அளறவ 20% அல் லது அதை்கு தமல்
அதிகரிப்பறத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.



விரிவான கூட்டுச் தசயல் திட்டமானது யுதரனியத்தின் தசறிவூட்டல் அளறவ (உச்ச
வரம் பு) 3.67% ஆக நிர்ணயித்துள் ளது.



இந்த மதசாதாவானது அராக் அணு உறலறய மீண்டும் பயன்பாட்டிை் குக் தகாண்டு
வர உள் ளது.

5 கண்கள் – நாடுகமளக் பகாண்ட குழு


சமீபத்தில் 5 கண்கள் என்ை ஒரு குழுவில் உள் ள நாடுகள் ஹாங் காங் நாட்டின்
தன்னாட்சி

மீது

சீனாவின்

தறட

அதிகரிக்கப்

பட்டுள் ளது

குறித்து

தங் களது

வருத்தத்றத ஒரு கூட்டு ஆவணமாக தவளியிட்டுள் ளன.


5 கண்கள் என்ை நாடுகள் குழு என்பது ஆஸ்திதரலியா, கனடா, ஐக்கியப் தபரரசு,
நியூசிலாந்து மை் றும் அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகறளக் தகாண்ட ஒரு நுண்ணறிவுக்
கூட்டிறணவாகும் .
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அதிகக் கல் வியறிவு பபற் ற புலை் பபயர்ந்னதார்கள்


தபாருளாதார ஒத்துறழப்பு மை்றும் வளர்ச்சிக்கான அறமப்பு என்ை குழுவில் உள் ள
நாடுகளில் அதிக அளவு கல் வியறிவு தபை் ை புலம் தபயர்ந்ததாறர அனுப்பும்
நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்றதப் பிடித்துள் ளது.



இது 2015/16 ஆம் ஆண்டின்படி ஏைத்தாழ 3 மில் லயின் மக்கறள அனுப்பி இருக்கின்ைது.

உணவு ைற் றுை் னவளாண்மையின் நிமல 2020


இது உணவு மை் றும் தவளாண் அறமப்பினால் (Food and Agriculture Organization - FAO)
தவளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்றகயாகும் .



இந்த அறிக்றகயின் கருத்துரு, “தவளாண்றமயில் உள் ள நீ ர்ப் பிரச்சிறனகறள எதிர்
தகாள் தல் ” என்பதாகும் .



இது உலகில் உள் ள மக்களில் 6 தபரில் ஒருவர் மிகக் கடுறமயான நீ ர்ப் பிரச்சிறனறய
எதிர் தகாள் கின்ைனர் என்று கூறுகின்ைது.



FAO ஆனது இயை் றகயான நன்னீர ் வளங் களின் மீது மனித நடவடிக்றககளின்
அழுத்தத்றத அளவிடும் நீ டித்த வளர்ச்சிக்கான இலக்கு 6.4.2 என்ை ஒரு குறிகாட்டியின்
தசயல் பாட்டாளராக விளங் குகின்ைது.
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ஐ.நா. துப் புரவு ைற் றுை் சுகாதார நிதி


ஐக்கிய நாடுகள் சறபயானது துப்புரவு மை் றும் சுகாதார நிதிறய அறிமுகப் படுத்தி
உள் ளது.



துப்புரவுச் தசறவகள் பை் ைாக்குறையால் உருவாகும் தநாய் களின் அதிக சுறமறயக்
தகாண்ட நாடுகளுக்கு விறரவாக நிதி வழங் குவறத இது தநாக்கமாகக் தகாண்டு
உள் ளது.



இந்த நிதிறய ஐ.நா. திட்டங் கள் தசறவகளுக்கான அலுவலகம் வழங் குகிைது.



இது ஐ.நா மை் றும் அதன் கூட்டாளர்களுக்குத் ததாழில் நுட்ப ஆதலாசறன மை் றும்
திட்டங் கள் தசயல் படுத்துதறல வழங் குகிைது.

UNCTAD அறிக்மக


‘வர்த்தகம்

மை் றும்

தமம் பாட்டில்

தகாவிட்-19

ததாை் றுதநாயின்

தாக்கம் :

புதிய

இயல் பிை் கு மாறுதல் ’ என்ை தறலப்பில் இந்த அறிக்றக தவளியிடப் பட்டுள் ளது.


இது ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் வர்த்தகம் மை் றும் தமம் பாடு குறித்த மாநாட்டின்
(United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) ஒரு புதிய அறிக்றகயாகும் .



ஒரு தகுதியான தகாவிட்-19 தடுப்பூசியானது ததாை் றுதநாயினால் உருவாக்கப் பட்ட
தபாருளாதார தசதத்தின் பரவறலத் தடுக்காது என்று அது எச்சரித்துள் ளது.



இந்த அறிக்றகயின் படி உடனடிக் தகாள் றக நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படா விட்டால்
ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் நிறலயான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகள் அதன் பாறதறய
விட்டு விலகக் கூடும் என அறிவித்துள் ளது.

ஓநாய் பமடபிரிவு 44


தஜர்மனியானது ஒரு வலது சாரி அறமப்பான “ஓநாய் பறடப் பிரிவு 44” என்ை
அறமப்றபத் தறட தசய் துள் ளது.



இந்த

44

பறடப்

பிரிவானது

நாசித்

தறலவரான

அதடால் ப்

ஹிட்லருக்கு

தவளிப்பறடயாக தனது ஆதரவிறனத் ததரிவித்து இருந்தது.


இது தஜர்மனியில் மக்களாட்சித் தன்றம தகாண்ட நிர்வாகத்றத
தகாண்டு வர வலியுறுத்தி இருக்கின்ைது.



44

என்ை

எண்ணானது

தபயரிடப்பட்ட

ஆஸ்கர் றடர்தல

“டிவிசன்

வாஞ் தசர் என்பவரின்

றடர்தலவாஞ் சர்”

(Division

Dirlewanger)

முடிவுக்குக்
நிறனவாகப்
என்பறதக்

குறிக்கின்ைது.


இவர் 1940 ஆம் ஆண்டில் தபலாரஸில் குடிமக்களுக்கு எதிரான படுதகாறலக்கு
ஆறணயிட்டவர் என்று குை்ைம் சுமத்தப்பட்டு உள் ளார்.

உலக ைனலரியா அறிக்மக, 2020


சமீபத்தில் இது உலக சுகாதார அறமப்பால் தவளியிடப்பட்டது.



இந்த அறிக்றகயின்படி, இந்தியாவானது ததன்கிழக்கு ஆசியப் பகுதியில் அதிக
அளவிலான மதலரியா தநாய் க் குறைப்றபப் பதிவு தசய் துள் ளது.



இந்தப் பகுதியில் ஏைத்தாழ
இந்தியாவில் உள் ளன.

88%

அளவிலான



எனினும் , இந்தியாவானது 2018 மை் றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இறடப்பட்ட காலப்
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மதலரியா

தநாய்

பாதிப்புகள்

பகுதியில் மதலரியா தநாய் பாதிப்புகறள 21% என்ை அளவிை் குக் குறைத்து உள் ளது.


இந்த அறிக்றகயின்படி, தகமரூன், காங் தகா மக்களாட்சிக் குடியரசு, பர்கினா பாதசா,
தமாசாம் பிக் , மாலி, கானா, இந்தியா, றநஜீரியா மை் றும் தான்சானியா ஒன்றியக்
குடியரசு ஆகியறவ அதிக அளவிலான மதலரியா தநாய் பாதிப்புள் ள நாடுகளாகும் .

சர்வனதச ஊழல் குறிகாட்டி – ஆசியா


இது ஒரு உலகப் தபாதுச் சமூக அறமப்பான “டிரான்ஸ்பதரன்சி இண்டர்தநஷனல் ”
என்ை அறமப்பினால் தவளியிடப்படும் ஒரு ஆய் வு அறிக்றகயாகும் .



இந்தியாவானது ஆசியாவில் அதிக அளவிலான ஊழல் விகிதத்றத, அதாவது 39% என்ை
அளவில் ஊழறலக் தகாண்டுள் ளது.



இந்தியாறவத் ததாடந்து ஆசியாவில் கம் தபாடியா மை் றும் இந்ததாதனஷியா ஆகிய
நாடுகள் அதிக அளவிலான ஊழல் விகிதத்றதக் தகாண்டுள் ளன.



மாலத்தீவு மை்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் குறைந்த ஊழல் விகிதத்றதக்
தகாண்டுள் ள நாடுகளின் பட்டியலில் முன்னிறலயில் உள் ளன. இதை் கு அடுத்து ததன்
தகாரியா குறைந்த ஊழல் விகிதத்றதக் தகாண்டுள் ளது.

QS ஆசியப் பல் கமலக்கழகத் தரவரிமச 2021


உலகில் உயர்கல் வியில் தகாள் றக வகுக்கும் ஒரு முக்கிய அறமப்பான “குவாக்குதரலி
றசமன்ட்ஸ்” (Quacquarelli Symonds - QS) என்ை அறமப்பானது இதறன தவளியிட்டு
உள் ளது.



ததசிய சிங் கப்பூர் பல் கறலக்கழகமானது ததாடர்ந்து மூன்ைாவது
ஆசியாவின் சிைந்த பல் கறலக் கழகமாகத் ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளது.
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ஆண்டாக



இதில் தரவரிறசப்படுத்தப் பட்டுள் ள 650 பல் கறலக் கழகங் களில் 107 பல் கறலக்
கழகங் கள் இந்தியாவிலிருந்துத் ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளன.



ஐஐடி-பம் பாய் (47), ஐஐடி-தில் லி (50) மை் றும் ஐஐடி-மதராஸ் (56) ஆகியறவ ஆசியத்
தரவரிறசயில் முன்னிறலயில் இடம் பிடித்த 3 பல் கறலக்கழகங் களாகும் .

பதனரமின் - 100 வது ஆண்டு


இது ஓர் இறசக் கருவியாகும் .



இது உலகின் முதல் மின்னணு கருவியாகக் கருதப் படுகிைது.



தமலும் இது 2020 ஆம் ஆண்டில் தனது நூறு வயறத அறடந்துள் ளது.



இது லிதயான் தததரமின்என்பவரால் உருவாக்கப் பட்டுள் ளது.



ஆரம் பகால டிரம் இயந்திரங் கள் (early drum machines) முதல் அதமரிக்க விமானங் கள்
வறர பல் தவறு கண்டுபிடிப்புகளுக்காக லிதயான் தததரமின் தபாை் ைப் படுகிைார்.

அவசரகாலப் பயன்பாட்டு அதிகாரைளிப் பு


தகாவிட்-19 தநாய் த் ததாை் றுக்கு எதிராக பிசர்-பதயான்தடக் என்ை தடுப்பு மருந்தின்
(Pfizer-BioNTech vaccine) மிகப் பரவலான பயன்பாட்டிை் கு ஒப்புதல் அளித்த முதலாவது
நாடு ஐக்கியப் தபரரசு ஆகும் .



இது எம் ஆர்என்ஏ தநாய் த் தடுப்பு மருந்து எனப்படும் ஒரு புதிய வறகயாகும் .



அதமரிக்க மருந்துத் தயாரிப்பாளரான மாடர்னா ஆனது தனது தகாவிட் -19 தநாய் த்
தடுப்பு

மருந் திை்கான

அவசரகாலப்

பயன்பாட்டு

அதிகாரமளிப்பிை்கு

தவண்டி

விண்ணப்பித்து இருக்கின்ைது.


இந்தியாவில் , சீரம் இந்திய நிறுவனமானது ஆஸ்ட்ராதஜதனகா-ஆக்ஸ்தபார்டு தநாய் த்
தடுப்பு மருந்தின் ஒரு வறக பதிப்பு மீதான தசாதறனறய தமை்தகாண்டு வருகின்ைது.



இந்தியாவில் ,

மத்திய

மருந்துகள்

தரநிர்ணயக்

கட்டுப்பாட்டு

அறமப்பானது

ஒழுங் குமுறை ஆறணயமாக தசயல் படுகின்ைது.

உலக வர்த்தக அறிக்மக, 2020


சமீபத்தில் உலக வர்த்தக அறமப்பானது இந்த அறிக்றகறய தவளியிட்டுள் ளது.



தை் தபாறதய டிஜிட்டல் மய உலகப் தபாருளாதாரத்தில்

ததாழில் நுட்பம்

மை் றும்

புத்தாக்கக் தகாள் றககளின் மீது இது கவனம் தசலுத்துகின்ைது.


இது ஒவ் தவாரு ஆண்டும் தவளியிடப்படுகின்ைது.



இந்தியா, சீனா மை் றும் ஜப்பான் ஆகிய ஆசியாவின் வலிறம மிக்க நாடுகள் 2017 ஆம்
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ஆண்டில் 40% அளவிை்கு உலக ஆராய் ச்சி மை் றும் வளர்ச்சிக்குப் பங் களித்தன என்று
இந்த அறிக்றக கூறுகின்ைது.


இந்த அறிக்றகயின் படி, புலம் தபயர்ந்ததாரினால்

பயனறடந்ததின் விறளறவ

ரஷ்யா மை்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் தபை் றுள் ள அதத தவறளயில் இந்தியா இதறனப்
தபை் றிருக்க வில் றல.

IFCN நிறுவனத்தின் உலகப் பால் பண்மணச் பசயற் பாட்டாளர்கள் தரவரிமச


பால் வள நிறுவனமான அமுல் நிறுவனமானது முன்னிறலயில் உள் ள 20 உலகளாவிய
பால் பண்றணச் தசயை் பாட்டாளர்களிறடதய 8வது இடத்றதப் பிடித்துள் ளது.



இது ஒரு ஆண்டில் தமை் தகாள் ளப்படும் பால் தகாள் முதலின் அளறவப் தபாறுத்து
தமை்தகாள் ளப் பட்டுள் ளது.



அதமரிக்காவின் பால் பண்றண விவசாயிகள் இந்தப் பட்டியலின் முதலிடத்றதப்
பிடித்துள் ளனர்.



இதை்கு அடுத்து நியூசிலாந்தின் தபான்தடரா, பிதரஞ் சு நிறுவனமான குரூப்பி
லாக்டாலிஸ், தடன்மார்க் நாட்டின் அர்லா புட்ஸ் மை் றும் சுவிட்சர்லாந்தின் தநஸ்தல
ஆகியறவ இடம் தபை் றுள் ளன.



அமுல் என்பது குஜராத்தின் ஆனந்ததி
் ல் உள் ள ஒரு இந்தியப் பால் வள கூட்டுைவுச்
சங் கமாகும் .



அமுல்

நிறுவனமானது

1946

ஆம்

ஆண்டில்

சர்தார்

வல் லபாய்

பதடலின்

வழிகாட்டுதலின் தபரில் திரிபுவன்தாஸ் பதடல் அவர்களால் ததாடங் கப் பட்டுள் ளது.


அமுல் நிறுவனமானது இந்தியாவின் தவண்றமப் புரட்சிக்கு ஊக்கமளித்தது.



தவண்றமப் புரட்சி அல் லது தவண்றம (தவள் ளம் ) நடவடிக்றகயானது 1970 ஆம்
ஆண்டில் ததாடங் கப் பட்டுள் ளது.



இது இந்தியாறவ உலகின் மிகப்தபரிய பால் மை் றும் பால் தபாருட்கள் உை் பத்தியாளர்
நாடாக மாை் றியுள் ளது.

கஞ் சாவின் புதிய வமகப் பாடு


சமீபத்தில் தபாறதப்தபாருள் ததாடர்பான ஐக்கிய நாடுகள் ஆறணயமானது 1961
ஆம் ஆண்டின் தபாறதப்தபாருள் ததாடர்பான ஒை் றை உடன்படிக்றகயில் இருந்து
கஞ் சாறவ நீ க்கி உள் ளது.



இந்தத் தாவரத்தின் மருத்துவக் குணங் கறள அங் கீகரிக்க இது தசய் யப்பட்டுள் ளது.
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உருகுதவ மை்றும் கனடா தபான்ை நாடுகள் ஒரு தபாழுதுதபாக்குப் பயன்பாட்டிை் கு
தவண்டி இறதச் சட்டப்பூர்வமாக அனுமதித்து இருக்கின்ைன.



இந்தியாவில் கஞ் சாவின் பயன்பாடானது தபாறத மருந்து மை்றும் மதனாவியல்
தபாருட்கள் சட்டம் , 1985 என்ை சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப் படுகிைது.

7 வது IEF-IGU அமைச்சர்கள் எரிவாயு ைன்றை்



மதலசியாவானது 7வது சர்வததச எரிசக்தி மன்ைம் (IEF - International Energy Forum) சர்வததச எரிவாயு ஒன்றியம் (IGU - International Gas Union) என்ை அறமச்சர்கள் எரிவாயு
மன்ைத்றத நடத்துகிைது.



இந்த வருடத்தின் கருத்துரு "மீட்பு மை் றும் பகிரப்பட்ட தசழிப்றப தநாக்கி: ஒரு நீ டித்த
நிறலயான உலகத்திை் கான இயை் றக எரிவாயு வாய் ப்புகள் " (Towards Recovery and
Shared Prosperity: Natural Gas Opportunities for a Sustainable World) என்பதாகும் .



இந்தியாவில் , முதன்றம எரிசக்திக் கலறவயானது (primary energy mix) ததசிய அளவில்
6.3% ஆக உள் ள நிறலயில் , குஜராத் மாநிலம் 25% என்ை அளவிலான இயை் றக எரிவாயு
கலறவறயக் தகாண்டு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ் கிைது.

உற் பத்தி இமடபவளி, 2020


இது ஐக்கிய நாடுகளின் சுை் றுச்சூழல் திட்டத்தால் தவளியிடப் படுகிைது.



தபரழிவிறன நிகழ் த்தக் கூடிய அளவிலான உலக தவப்பநிறல உயர்றவத் தவிர்க்க
தவண்டுதமன்ைால் , 2020 மை் றும் 2030 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இறடயில் , நாடுகள்
புறதபடிவ எரிதபாருட்களின் உை் பத்திறய ஆண்டுக்கு 6 சதவீதம் குறைக்க
தவண்டும் .



ஆனால்

உண்றமயில் ,

நிலக்கரி,

எண்தணய்

மை் றும்

எரிவாயு

உை் பத்திறய

ஆண்டுததாறும் 2% அதிகரிக்க நாடுகள் திட்டமிட்டுள் ளன.


இந்த அறிக்றகயின் படி, 8 முக்கிய நாடுகளான - ஆஸ்திதரலியா, கனடா, சீனா,
இந்தியா, இந்ததாதனசியா, நார்தவ, ரஷ்யா மை் றும் அதமரிக்கா ஆகியறவ உலகின்
புறதபடிவ எரிதபாருளில் 60% உை் பத்தி தசய் கின்ைன.
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உலகளாவிய காலநிமல மீதான நிமல பற் றிய தற் காலிக அறிக்மக


இந்த அறிக்றக உலக வானிறல அறமப்பால் தவளியிடப் பட்டுள் ளது.



2011 முதல் 2020 வறரயான பத்து ஆண்டுகளும் இதுவறர இல் லாத அளவிை் கு
தவப்பமானதாக இருந்துள் ளது.



தமலும் , 2020 ஆம் ஆண்டானது அதிக தவப்பமான முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் ஒன்ைாக
உள் ளது.



அதிகரித்து வரும் தவப்பநிறலயானது மனிதனால் ஏை் படும் புவி தவப்பமறடதலின்
தநரடி விறளவாகவும் , பசுறம இல் ல வாயு உமிழ் வின் தாக்கமாகவும் உள் ளதாக
அறிவியல் சான்றுகளானது கருதுகிைது.

அமைதிக் கலாச்சார அைர்வு


இது ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் சறபயினால் நடத்தப்படுகின்ைது.



ஐக்கிய நாடுகளானது 1997 ஆம் ஆண்டு முதல் இது தபான்ை அமர்வுகறள ஆண்டிை் கு
ஒரு முறை நடத்துகின்ைது.



அறமதிக் கலாச்சாரம் குறித்த தசயல் திட்டம் மை் றும் பிரகடனமானது 1999 ஆம்
ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் சறபயினால் ஏை் றுக் தகாள் ள ப்பட்டது.



சமீபத்திய அமர்வில் , இந்தியாவானது

யூதம் , கிறிஸ்துவம் , இஸ்லாம்

ஆகிய

3

ஆபிராஹாமிய மதங் களுக்கு அப்பால் உள் ள மதங் களுக்கு எதிரான தவறுப்புணர்வு
மை் றும் வன்முறைக்கான தனது கண்டன எல் றலறய விரிவாக்குமாறு ஐக்கிய
நாடுகறளக் தகட்டுக் தகாண்டது.
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8வது உலகத் தீவிரவாதக் குறியீடு – 2020


இது ஆஸ்திதரலியாவில் உள் ள ஒரு இலாப தநாக்கமை் ை அறமப்பான தபாருளாதார
மை் றும் அறமதி றமயத்தினால் தயாரிக்கப்பட்டுள் ளது.



ததாடர்ந்து 2வது ஆண்டாக, 2019 ஆம் ஆண்டில் ததை் கு ஆசியப் பகுதியானது
தீவிரவாதத்தினால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள் ளது.



இந்தக் குறியீட்டில் ஆப் கானிஸ்தான் முதலிடத்திலும் ஈராக், றநஜீரியா, சிரியா
ஆகியறவ அதை் கு அடுத்தடுத்த இடங் களிலும் தரவரிறசப் படுத்தப்பட்டுள் ளன.



ஆப்கானிஸ்தான், றநஜீரியா, சிரியா, தசாமாலியா மை் றும் ஏமன் ஆகிய 5 நாடுகள்
தபார்ச் சூழல் தகாண்ட நாடுகளாக வறகப்படுத்தப் பட்டுள் ளன.



கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தீவிரவாதத்தினால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட உலகின் 8வது நாடு
இந்தியா ஆகும் .



ஜம் மு

காஷ்மீர்

மை் றும்

சத்தீஸ்கர்

ஆகியறவ

இந்தியாவில்

தீவிரவாத

நடவடிக்றககளால் பாதிக்கப்பட்டு முன்னிறலயில் உள் ள பகுதிகளாகும் .

2020 ஆண்டிற் கான மடை் பத்திரிக்மகயின் குழந்மத


இந்திய-அதமரிக்கரான கீதாஞ் சலி ராவ் அவர்கள் முதலாவது முறையாக “இந்த
ஆண்டிை்கான குழந்றதயாக” றடம் பத்திரிக்றகயினால் தபயரிடப் பட்டுள் ளார்.



இவர் மாசு கலந்த குடிநீ ர் முதல் தபாறத மை்றும் இறணயவழிச் சித்திரவறத
வறரயிலான பிரச்சிறனகறளக் றகயாளுவதை்கு தவண்டிய ததாழில் நுட்பத்றதப்
பயன்படுத்திய தனது வியத்தகு பணிக்காக ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளார்.
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சிஎல் எை் வி ைாநாடு


6வது இந்தியா-சிஎல் எம் வி வர்த்தக மாநாடு 2020 என்ை மாநாடானது நடத்தப்பட்டது.



இது

“கடந்த

காலத்தின்

ஆக்கப்

பூர்வமான

வளர்ச்சிக்கான

இறணப்புகறளக்

கட்டறமத்தல் ” என்ை ஒரு கருத்துருவின் கீழ் நடத்தப்பட்டது.


சிஎல் எம் வி (CLMV) ஆனது கம் தபாடியா, மியான்மர், லாதவாஸ் மை் றும் வியட்நாம்
ஆகிய நாடுகறளக் தகாண்டுள் ளது.

3ஆர்எப் பசயல் திட்டை்


இது தபய் ரூட்றடப் புத்துயிர் தபைச் தசய் வதை்காக ஐக்கிய நாடுகளினால் ததாடங் கப்
பட்டுள் ளது.



இது ஐக்கிய நாடுகள் , உலக வங் கி மை் றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவை் றினால்
தயாரிக்கப் பட்டுள் ளது.



3 ஆர்எப் என்பது சீர்திருத்தம் , மீட்தடடுப்பு மை் றும் மறுகட்டறமப்புச் தசயல் திட்டம்
என்பறதக் குறிக்கின்ைது.



2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் , தலபனானின் தறலநகரான தபய் ரூட் நகரில்
ஒரு மிகப்தபரிய தவடிவிபத்தானது ஏை் பட்டது.

குமறவாக வளர்ந்த நாடுகள் அறிக்மக 2020


வர்த்தகம் மை் றும் தமம் பாட்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு இந்த அறிக்றகறய
தவளியிட்டுள் ளது.



குறைவாக வளர்ந்த நாடுகள் , தகாதரானா ததாை்றுதநாயால் 2020 ஆம் ஆண்டில் கடந்த
30 ஆண்டுகளில் இல் லாத அளவில் ஒரு மிக தமாசமான தபாருளாதார நிறலறய
அனுபவிக்கக் கூடும் .



இது 47 நாடுகளில் 32 மில் லியன் மக்கறள தீவிர வறுறமயில் தள் ளக் கூடும் .
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ஆசாத் பட்டான் திட்டை்


இது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் கட்டறமக்கப்பட இருக்கும் ஒரு நீ ர் மின்
சக்தித் திட்டமாகும் .



இது ஜீலம் நதியின் மீது கட்டறமக்கப்பட உள் ளது.



இது சீனா-பாகிஸ்தான் தபாருளாதாரப் தபருவழிப் பாறதயின் ஒரு பகுதியாக சீனா
மை் றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளினால் கூட்டாக தமை்தகாள் ளப் படுகின்ைது.

பாஷன் சார் தீவு


இது மக்கள் யாரும் வசிக்காத வறகயில் வங் காள விரிகுடாவில் ததாறலதூரத்தில்
அறமந்துள் ள வங் க ததசத்தின் ஒரு தீவாகும் .



இது சார் பியா என்றும் அறழக்கப்படுகின்ைது.



காக்ஸ் பஜார் அகதிகள் முகாமில் உள் ள ஆயிரக்கணக்கான தராஹிங் கியாக்கள்
இந்தத் தீவிை் கு மாை் ைப் பட்டுள் ளனர்.



இந்தத் தீவானது 40 சதுர கிதலா மீட்டர் பரப்பளவில் பரவியுள் ளது.



இது இமயமறல வண்டல் படிவினால் 2006 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது என்று
நம் பப் படுகின்ைது.



தமலும் இது மிதக்கும் தீவு என்றும் அறழக்கப் படுகின்ைது.
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பார்சசூ
் ன் 2020 ஆண்டின் சிறந் த பதாழிலதிபர்


இதில்

தடஸ்லா

தறலறம

நிர்வாக

அதிகாரியான

எலான்

மஸ்க்

அவர்கள்

இரண்டாவது முறையாக முதலிடத்றதப் பிடித்துள் ளார்.


அதடாப் தறலறம நிர்வாக அதிகாரி சாந்தனு நாராயண் மை் றும் மாஸ்டர்கார்டு
தறலறம நிர்வாக அதிகாரி அஜய் பங் கா ஆகிதயார் முறைதய 8வது மை் றும் 9வது
இடங் கறளப் பிடித்துள் ளனர்.



இது பார்ச்சூன் பத்திரிறகயால் ஆண்டுததாறும் தவளியிடப்படுகிைது.

டினரஸ் லஞ் ச அபாயக் குறியீடு


இது 194 நாடுகளில் லஞ் சம் தகாருவதை்கான வாய் ப்றப அளவிடும் ஒரு ஆண்டுப்
பட்டியலாகும் .



இது முதன்முதலில் 2014 ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப் பட்டது.



2020 ஆம் ஆண்டின் பட்டியலில் கடந்த ஆண்றட விட ஒரு இடம் முன்தனறி இந்தியா
77வது இடத்தில் உள் ளது.



இந்தப் பட்டியலில் தடன்மார்க் முதலிடத்தில் உள் ளது.



அறதத் ததாடர்ந்து நார்தவ, பின்லாந்து, சுவீடன் மை் றும் நியூசிலாந்து ஆகியறவ
உள் ளன.



இறத டிதரஸ் இன்டர்தநஷனல் (TRACE International) என்ை அறமப்பு தவளியிட்டுள் ளது.
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இது ஒரு லஞ் ச ஒழிப்புத் தர நிர்ணய அறமப்பாகும் .

னகாவாக்ஸ் முன்பனடுப் பு


இது தகாவிட்-19 தடுப்பூசியின் சமமான விநிதயாகத்றத உறுதி தசய் வதை்காக WHO,
GAVI கூட்டணி,

ததாை் றுதநாய் களுக்காக

ஆயத்தமாதல்

மை்றும்

புத்தாக்கங் கள்

கூட்டறமப்பு (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ஆகியவை் றின் ஒரு கூட்டு
முயை்சியாகும் .


இப்தபாது வறர, கிட்டத்தட்ட 189 நாடுகள் இந்த தகாவாக்ஸ் தசறவயில் தசர்ந்துள் ளன.



அதமரிக்காவானது இந்த தகாவாக்ஸ் முன்தனடுப்பில் பங் தகை்கவில் றல.



2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் குறைந்தது 2 பில் லியன் மருந்துகறள உை் பத்தி
தசய் வதத இதன் குறிக்தகாளாகும் .



இதன் மூலம் 2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் குறைந்தது அறர பில் லியன்
விழுங் கு என்ை அளவிை்கு தகாவிட் -19 தடுப்பூசிகறளப் தபறும் என்று உலக சுகாதார
நிறுவனம் நம் புகிைது.

உலகளாவிய ஊதிய அறிக்மக 2020-21


இது சமீபத்தில் சர்வததசத் ததாழிலாளர் அறமப்பால் தவளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்றக
ஆகும் .



மூன்றில் இரண்டு பங் கு நாடுகளில் சராசரி ஊதியமானது தநாய் த் ததாை்றின்
காரணமாக 2020 ஆம் ஆண்டின் முதல் 6 மாதங் களில் குறைவாக அல் லது மிக
தமதுவாக வளர்ந்து வருகின்ைது.



குறைந்த ஊதியம் தபறும் ததாழிலாளர்கள் , தபாதுவாகப் தபண்கள் , பணி தநர
இழப்புகளினால் மிகவும் பாதிக்கப் பட்டுள் ளனர்.



வங் கத் ததசத்றதச் தசர்ந்த ததாழிலாளர்கள்

கடந்த 10 ஆண்டுகளில்

மிகவும்

திைனுள் ள வறகயில் தசயல் பட்டுள் ளனர்.


ஆனால் வங் க ததசமானது ஆசிய-பசிபிக் நாடுகளில் மிகப்தபரிய அளவில் ஊதிய
இழப்றபப் பதிவு தசய் துள் ளது.



இதை்கு அடுத்து இலங் றக மை் றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் உள் ளன.
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உலகப் பபாருளாதார ைன்றை் 2021 (WEF 2021)


இது தகாவிட் – 19 தநாய் த் ததாை் றின் காரணமாக சுவிட்சர்லாந்தின் டாதவாஸ்
நகரிலிருந்து சிங் கப்பூருக்கு மாை் ைப்பட உள் ளது.



இது முதன்முறையாக ஆசியாவில் நறடதபை உள் ளது.



WEF (World Economic Forum) என்பது அரசியல் மை்றும் வணிகத் தறலவர்களின் ஒரு
வருடாந்திரக் கூடுறகயாகும் .



சுவிட்சர்லாந்தின் தஜனீவாவில் அறமந்துள் ள இது 1971 ஆம் ஆண்டில் ததாடங் கப் பட்ட
ஒரு சர்வததச அரசு சாரா அறமப்பாகும் .

யுபனஸ்னகா உலகப் பாரை் பரிய தளங் களின் பட்டியல்


இந்தியாவின் மத்தியப் பிரததசத்தில் அறமந்துள் ள தகாட்றட நகரங் களான ஓர்ச்சா
மை் றும் குவாலியர் ஆகியறவ யுதனஸ்தகா பட்டியலில் தசர்க்கப் பட்டுள் ளன.



ஓர்ச்சா என்பது 16 ஆம் நூை் ைாண்டில் இருந்த பந்ததலா தபரரசின் (Bundela Kingdom)
தறலநகரமாகும் .



குவாலியர் நகரமானது 9 ஆம் நூை்ைாண்டில் ஏை் படுத்தப்பட்டது.



இது ராஷ்வன்ஷ் , பாதகல் கச்வாதகா, ததாமர் மை் றும் சிந்தியர்கள் ஆகிதயாரால் ஆளப்
பட்டது.



உலகப் பாரம் பரியத் தளக் குறியீடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் கல் வி, அறிவியல் சார், மை் றும்
கலாச்சார அறமப்பான யுதனஸ்தகாவினால் வழங் கப் படுகின்ைன.

ஆயுதங் களின் சந் மத அறிக்மக


ஸ்டாக்தஹாம் சர்வததச அறமதி ஆராய் ச்சி நிறுவனமானது உலகம் முழுவதும் உள் ள
ஆயுதங் களின் சந்றத குறித்த ஒரு அறிக்றகறய தவளியிட்டுள் ளது.



அதமரிக்க ஆயுதத் ததாழிை்துறையானது கடந்த ஆண்டில் உலகின் “முதல் 25”
உை் பத்தியாளர்கள்
பட்டியலில் ஆயுத விை் பறனயில் 61% அளறவப் பதிவு
தசய் திருந்தது. இதில் சீனாவின் அளவானது 15.7% ஆகும் .
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உலக ஆயுதங் கள் விை் பறனயில் சிைந்து விளங் கும் 2 மிகப்தபரிய நாடுகள் சீனா
மை் றும் அதமரிக்கா ஆகியறவயாகும் .



முதன்முறையாக, ”முதல் 25” என்ை பட்டியலில் தமை் கு ஆசியாறவச் தசர்ந்த ஒரு
நிறுவனமானது இடம் பிடித்துள் ளது.



இது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் “EDGE” என்ை ஒரு நிறுவனமாகும் .

வங் க னதசை் ைற் றுை் பூடான்


வங் க ததசமானது பூடானுடன் தனது முதலாவது முன்னுரிறம வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில்
(PTA - Preferential Trade Agreement) றகதயழுத்திட்டுள் ளது .



வங் க

ததசமானது உலகில் உள் ள எந்ததவாரு நாட்டுடனும் PTA ஒப்பந்தத்தில்

றகதயழுத்திடுவது இதுதவ முதன்முறையாகும் .


1971 ஆம் ஆண்டில் வங் க ததசத்றத ஒரு சுதந்திர நாடாக ஏை் றுக் தகாண்ட முதல் நாடு
பூடான் மை் றும் 2வது நாடு இந்தியா ஆகும் .

எவபரஸ்ட் ைமலயின் புதிய உயரை்


தநபாளம் மை் றும் சீனா ஆகியறவ கூட்டாக எவதரஸ்ட் மறலயின் புதிய உயரத்றத
அறிவித்துள் ளன.



இது முந்றதய அளறவ விட கூடுதலாக 0.86 தசன்டிமீட்டர் என்ை அளவில் 8848.86 மீட்டர்
என்ை அளவில் உள் ளது.



முந்றதய உயரமானது 1954 ஆம் ஆண்டில் இந்தியக் கள ஆய் வு நிறுவனத்தினால்
தமை்தகாள் ளப் பட்ட ஒரு ஆய் வின்படி கணக்கிடப்பட்டது.

சர்வனதச ைதச் சுதந்திரச் சட்டை்


அதமரிக்க உள்துறையானது சர்வததச மதச் சுதந்திரச் சட்டத்திை் கு இணங் கும்
வறகயில் பல் தவறு பட்டியலில் பல் தவறு நாடுகறளத் தரவரிறசப் படுத்தியுள் ளது.



அதில் உள் ள இதர 8 நாடுகளில் பாகிஸ்தான் மை்றும் சீனா ஆகியறவ மதச் சுதந்திர
மீைலுக்கான குறிப்பிட்ட அளவில் கவறல தகாள் ள றவக்கும் நாடுகள் (CPC - Country of
Particular Concern) என்ை பட்டியலில் றவக்கப் பட்டுள் ளன.



மியான்மர்,

எரித்திரியா,

ஈரான்,

றநஜீரியா,

வட

தகாரியா,

சவுதி

அதரபியா,

தஜிகிஸ்தான் மை் றும் துர்க்தமனிஸ்தான் ஆகியறவ அந்த இதர நாடுகளாகும் .
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அதமரிக்க உள்துறையானது இந்தியா, ரஷ்யா, சிரியா மை் றும் வியட்நாம்
ஆகியவை் றை CPC ஆக வறகப்படுத்தும் யுஎஸ்சிஐஆர்எப் (USCIRF) என்ை அறமப்பின்
பரிந்துறரறய ஏை் றுக் தகாள் ள வில் றல.



தகாதமாதராஸ், கியூபா, நிகரகுவா மை் றும் ரஷ்யா ஆகியறவ மதச் சுதந்திரத்தின் மீது
தீவிரமான விதிமீைல் கறளச் சகித்துக்
தகாண்ட அல் லது அதில்
ஈடுபட்ட
அரசாங் கங் களுக்கான சிைப்புக் கண்காணிப்புப் பட்டியலில் றவக்கப் பட்டுள் ளன.



அல் சஹாபாப், அல் குறவதா, தபாதகா ஹராம் , ஹயத் தாஹ்ரின் அல் -ஷாம் , ஹவுதீஸ்,
ஐஎஸ்ஐஎஸ், ஐஎஸ்ஐஎஸ்-கிதரட்டர் சஹாரா, ஐஎஸ்ஐஎஸ் தமை் கு ஆப்பிரிக்கா, ஜமாத்
நஸர் அல் -இஸ்லாம் வால் முஸ்லீம் ன் மை் றும் தலிபான் ஆகியறவ “குறிப்பிட்ட
அளவில் கவறல தகாண்ட நிறுவனங் களாக” வறகப்படுத்தப் பட்டுள் ளன.

கூகுள் னதடல் கள்


கூகுள் இந்தியாவின் ‘இந்த ஆண்டிை்கான ததடல் பிரிவின்படி’, 2020 ஆம் ஆண்டில்
கூகுள் இந்தியாவில் மிகவும் ததடப்பட்ட வார்த்றத இந்தியப் பிரீமியர் லீக் என்பதாகும் .
இது தகாரானா றவரஸ் என்ை வார்த்றதறயப் பின்னுக்குத் தள் ளியுள் ளது.



2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் மிகவும் ததடப்பட்ட ஆளுறம அதமரிக்க அதிபராகத்
ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ள தஜா றபடன் ஆவார். அவறரத் ததாடர்ந்து அர்னாப்
தகாஸ்வாமி, கனிகா கபூர், கிம் ஜாங் உன் மை் றும் அமிதாப் பச்சன் ஆகிதயார் அதிக
அளவில் ததடப்பட்ட நபர்களாவர்.



சர்வததச அளவில் கூகுள் ததடலில் தகாரானா றவரஸ் முதலிடத்திலும் அதை் கு அடுத்த
இடங் களில் ததர்தல் முடிவுகள் மை்றும் தகாதப பிறரயாண்ட் ஆகியனவும் உள் ளன.

னகாவிட்-19 தடுப் பூசிமய அறிமுகப் படுத்திய முதல் நாடு


உலகில் தகாவிட் -19 தடுப்பூசிறய தவளியிடும் முதல் நாடாக ஐக்கியப் தபரரசு
திகழ் கிைது.



பிரிட்டிஷ் அரசாங் கம் சமீபத்தில் ஃறபசர் மை்றும் பதயாஎன்தடக் உருவாக்கிய
தகாவிட் -19 தடுப்பூசிறய தவளியிட்டது.



21 நாட்களுக்குள் இரண்டு ஊசிகள் தடுப்பூசி மருந்துகளாக வழங் கப்பட உள் ளன.



ஃறபசர் தடுப்பூசியானது எம் ஆர்என்ஏ ததாழில் நுட்பத்றதப் பயன்படுத்துகிைது.



இந்தத் தடுப்பூசி ஆக்ஸ்தபார்டு தடுப்பூசி தபாலல் லாமல் றமனஸ் 20 டிகிரி முதல்
றமனஸ் 80 டிகிரி வறரயிலான தசல் சியஸ் தவப்பநிறலயில் தகாண்டு தசல் லப்பட
தவண்டும் .



ஆக்ஸ்தபார்டு தடுப்பூசிகறள சாதாரணமாக இரண்டு முதல் எட்டு டிகிரி தசல் சியஸ்
வறர குளிரூட்டலாம் .

பகாள் மள னநாய் த் தடுப் புத் தயார்நிமல நாள்


ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் சறபயானது சமீபத்தில் இந்தத் தீர்மானத்திை் கு ஒப்புதல்
அளித்துள் ளது.



இது டிசம் பர் 27 ஆம் தததிறய சர்வததச தகாள் றள தநாய் த் தடுப்புத் தயார்நிறல
நாளாக அறிவித்துள் ளது.



தகவல் பரிமாை் ைம் , விஞ் ஞான அறிவு மை் றும் சிைந்த நறடமுறைகறள உள் நாட்டிலும் ,
பிராந்தியத்திலும் , ததசிய அளவிலும் மை் றும் சர்வததச அளவிலும் பரப்புவறத இது
குறிக்கிைது.
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தகாள் றள தநாய் என்பது ஒரு தநாயானது குறுகிய காலத்திை்குள்
எண்ணிக்றகயிலான மக்களுக்கு தவகமாக பரவுவறதக் குறிக்கும் .

அதிக

இஸ்னரல் – பைாராக்னகா அமைதி ஒப் பந் தை்


தமாராக்தகா நாடானது இந்த ஆண்டில் இஸ்தரல் நாட்டுடன் ராஜ் ஜிய உைவுகறள
சமநிறலப் படுத்திய 4வது அரபு நாடாக உருதவடுத்துள் ளது.



இது ஐக்கிய அரபு அமீரகம் , பஹ்றரன், சூடான்
தமை்தகாள் ளப் பட்டுள் ளது.



ஒட்டு தமாத்தமாக, முதன்முறையாக இஸ்தரறல அங் கீகரித்த எகிப்து மை் றும்
தஜார்டான்

ஆகிய

நாடுகளுக்குப்

ஆகிய நாடுகளுக்குப் பிைகு

பிைகு, இஸ்தரறல அங் கீகரித்த

6வது

நாடு

தமாராக்தகா ஆகும் .


இதை்குப் பலனாக, அதமரிக்காவானது பிரச்சிறனக்குரிய தமை்கு சகாராப் பகுதியில்
தமாராக்தகாவின் உரிறமக் தகாரிக்றகறய அங் கீகரித்துள் ளது.



இந்தப்
பகுதி
தமாராக்தகா
மை் றும்
அல் ஜீரியாவினால்
ஆதரிக்கப்படும்
தபாலிசாரிதயா முன்னணி ஆகியவை்றுக்கு இறடதய உரிறம தகாரப் படும் இரு
சர்ச்றசக்குரிய பகுதியாகும் .

இந்தியப் பபருங் கடல் தீவு விமளயாட்டுகள்


2023 ஆம் ஆண்டின் இந்தியப் தபருங் கடல் தீவு விறளயாட்டுப் தபாட்டிகறள மாலத்
தீவுகளுக்குப் பதிலாக மடகாஸ்கர் நடத்த உள் ளது.



இது இந்தியப் தபருங் கடல் தீவு நாடுகறளச் தசர்ந்த தடகள விறளயாட்டு வீரர்கறளக்
தகாண்டு 7 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படுகின்ைது.



இந்த விறளயாட்டுகளில் தை்தபாழுது தசசல் ஸ், இலங் றக, தமாரீஷியஸ், ரீயூனியன்
மை் றும் தகாதமாதராஸ் ஆகிய 5 நாடுகள் பங் கு தகாள் கின்ைன.

ஆசிய வளர்சசி
் க் கண்னணாட்டை்


சமீபத்தில் ஆசிய வளர்ச்சி வங் கியானது இதறன தவளியிட்டுள் ளது.



இந்த அறிக்றகயின்படி, 2020-21 ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் தபாருளாதாரத்தின் தமாத்த
உள் நாட்டு உை்பத்தியானது 8% என்ை அளவில் சுருக்கம் தபறும் .

ஆசிய பசிபிக் னநாய் த் தடுப் பு அணுகல் வசதி


சமீபத்தில் ஆசிய வளர்ச்சி வங் கியானது வளரும் நாடுகளுக்கு ஒரு சமமான ஆதரறவ
அளிப்பதை்காக இதறனத் ததாடங் கியுள் ளது.



இது தநாய் த் தடுப்பு மருந்துகள் வாங் கும் முயை்சிகளுக்கு உதவுவதை்காக தவண்டி
வளரும் நாடுகளுக்கு உதவ உள் ளது.

மடை் பத்திரிமக 2020 ஆை் ஆண்டின் நபர்


றடம் பத்திரிக்றகயானது அதமரிக்க அதிபராகத் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள் ள தஜா
றபடன் மை் றும்

துறண அதிபராகத் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள் ள கமலா ஹாரில்

ஆகிதயாறர “2020 ஆம் ஆண்டின் ஆளுறமகளாக” ததர்ந்ததடுத்துள் ளது.


றடம் பத்திரிக்றகயானது 16 வயது நிரம் பிய காலநிறல ஆர்வலரான கிதரட்டா
துன்தபர்க் என்பவறர 2019 ஆம் ஆண்டின் நபராகத் ததர்ந்ததடுத்திருந்தது.
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னகால் டுனைன் சுற் றுச்சூழல் விருது – 2020


இந்த விருதானது ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, ஐதராப்பா, தீவுகள் மை்றும் தீவு நாடுகள் , வட
அதமரிக்கா மை் றும் ததை் கு & மத்திய அதமரிக்கா ஆகிய உலகின் 6 புவியியல்
பகுதிகளிலிருந்தும் தலா ஒருவருக்கு ஒவ் தவார் ஆண்டும் வழங் கப் படுகின்ைது.



இது பசுறம தநாபல் என்றும் அறழக்கப்படுகின்ைது.



இந்த விருதானது கலிதபார்னியாவின் சான் பிரான்சிஸ்தகாவில் உள் ள தகால் டுதமன்
என்ை ஒரு சுை் றுச்சூழல் அறமப்பினால் வழங் கப்படுகின்ைது.



2020 ஆம் ஆண்டின் விருதுப் பட்டியல் பின்வருமாறு
o

சிதபசி ஏசிகியல் , கனடா

o

கிறிஸ்டல் ஆம் ப்தராஸ், பஹாமாஸ்

o

தலடி தபச், தமக்சிதகா

o

லூசி பின்சன், பிரான்ஸ்

o

தநதபான்டி தநன்குய் தமா, ஈகுவடார்

o

பால் தசயின் வா, மியான்மர்.

யுபனஸ்னகா கல் வி அறிக்மக


யுதனஸ்தகாவானது ‘2020 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிை் கான கல் வியின் நிறல குறித்த
அறிக்றக : ததாழில் சார் கல் வி முதலில் ’ என்ை ஒரு அறிக்றகறய தவளியிட்டுள் ளது.



இது ஒவ் தவாரு ஆண்டும் தவளியிடப்படும் யுதனஸ்தகா புது தில் லியின் முதன்றம
அறிக்றககளில் ஒன்ைாகும் .



இதன் முக்கிய தநாக்கம் நீ டித்த வளர்ச்சி இலக்குகளில் உள் ள கல் வி இலக்குகறள
தநாக்கிய தசயல் பாடுகறளக் கண்காணிப்பதாகும் .



இந்த அறிக்றகயின் 2வது பதிப்பானது ததாழில் நுட்பக் கல் வி, ததாழில் சார் கல் வி
மை் றும் ததாழில் நுட்பப் பயிை்சியின் மீது கவனம் தசலுத்துகின்ைது.



ததசிய திைன் தமம் பாட்டு மை் றும் ததாழில் முறனவுக் தகாள் றகயானது 2022 ஆம்
ஆண்டில் 150 மில் லியன் இந்திய மக்களுக்கு திைன் அளிக்க இலக்கு நிர்ணயித்து
உள் ளது.



இந்தக் தகாள் றகயானது 2015 ஆம் ஆண்டில் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்களால்
ததாடங் கப் பட்டுள் ளது.

82

வங் கபந்து னஷக் முஜிப் பரிசு


வங் கபந்து தஷக் முஜிபுர் ரஹ்மான் தபயரில் ‘ஆக்கப் பூர்வ தபாருளாதாரம் ’ (creative
economy) என்ை துறையில் ஒரு பரிறசத் ததாடங் க யுதனஸ்தகா முடிவு தசய் துள் ளது.



2021 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் முதல் , இறளஞர்களின் உலகளாவியப் தபாருளாதார
முயை்சிகளுக்காக இந்த விருது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வழங் கப்படும் .



யுதனஸ்தகாவானது

2021

ஆம்

ஆண்றட

‘நிறலயான

வளர்ச்சிக்கான

ஆக்கப்

பூர்வமான தபாருளாதாரத்திை்கான சர்வததச ஆண்டு’ என்று அறிவித்துள் ளது.


முஜிபூர் ரஹ்மான் வங் க ததசத்தின் முதல் பிரதமராவார் (1972-75).



அவர் “வங் க ததசத்தின் தந்றத” என்றும் அறழக்கப் படுகிைார்.



1949 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட அவாமி கூட்டிறணவில் வங் கபந்து ஒரு முன்னணி
நபராக இருந்தார்.

சிவப் பு வழி ஒப் பந் தை்


இது உலக சுகாதார அறமப்பு, சர்வததச தசஞ் சிலுறவ சங் கம் மை் றும் தசம் பிறைச்
சங் கங் களின் கூட்டறமப்பு ஆகியவை் றின் இறடதய றகதயழுத்தானது.



இது ஒரு அவசர மருத்துவக் குழு முன்முயை்சிறயச் தசயல் படுத்த தவண்டும்
என்பதை் காக தவண்டி றகதயழுத்தானது.



இது மனித உயிர்களுக்கு தநருக்கடி ஏை் படும் தபாது சுகாதார மை் றும் அவசர
மருத்துவச் தசறவகறள வழங் குவறதப் பலப்படுத்தும் .



தபரழிவுகளால்

பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு உதவும் நிவாரண நடவடிக்றககறள

தமை்தகாள் கிை வறகயில் சர்வததச தசஞ் சிலுறவ சங் கம் மை் றும் தசம் பிறை
சங் கங் களின் கூட்டறமப்பு என்பது ஒரு மனிதாபிமான உதவி அறமப்பாகும் .


இதன் தறலறமயகம் சுவிட்சர்லாந்தின் தஜனீவாவில் அறமந்துள் ளது.

இந்தியப் பணியிட சைத்துவக் குறியீடு


பிறரட் சர்க்கிள் , ஸ்தடான்வால் இங் கிலாந்து மை்றும் FICCI ஆகியவை் றுடன் இறணந்து
தகசவ் சூரி எனும் ஒரு அைக்கட்டறளயால் இது இந்தியாவில் ததாடங் கப் பட்டது.



இது எல் ஜிபிடி (LGBT) சமூகத்தின் மீதான முன்தனை் ைத்றதயும் , பணியிடத்தில்
அவர்கள் உள் ளடக்கத்றதயும் அளவிட முதலாளிகளுக்கு உதவும் முதலாவது திைன்
மதிப்பிடல் கருவியாகும் .



இது ஐக்கியப் தபரரசில் 2005 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
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WHO நிறுவனத்தின் 2019 உலகளாவிய சுகாதார ைதிப் பீடுகள்


இந்தப் புதிய தரவுவானது 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் முதல் 2019 ஆண்டு வறரயிலான
தரவுகறள உள் ளடக்கியுள் ளது.



உலகில் ஏை் படும் இைப்புகளுக்கான முதன்றம காரணங் களுள் பத்தில் ஏழு ததாை் ைா
தநாய் களால் ஏை் படுகிைது.



நீ ரிழிவு தநாய்

மை்றும்

டிதமன்ஷியா

ஆகியறவ உலகின்

முதல்

10 இைப்புக்

காரணங் களில் ஒன்ைாகும் .


கடந்த 20 ஆண்டுகளாக உலக அளவில் மரணத்திை் கு இதய தநாய் ஒரு முக்கியக்
காரணமாக இருந்து வருகிைது.



ததாை் று தநாய் களால் ஏை் படும் இைப்புகள் உலகளவில் சரிறவக் கண்டுள் ளது.



கிட்டத்தட்ட 67 ஆண்டுகளாக (2000 ஆம் ஆண்டில் ) இருந்த சராசரி ஆயுட்காலமானது
2019 ஆம் ஆண்டில் 73 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக இருப்பறத ஒப்பிடும் தபாது மனித
ஆயுட்காலம் அதிகரித்துள் ளது என்பறதயும் கண்டறிய முடிகிைது.



அதமரிக்காவில் , ஊனநிறல மை் றும் இைப்பு இரண்டிலும் தபாறதப்
பயன்பாடு ஒரு முக்கிய காரணியாக இருப்பது கண்டறியப் பட்டுள் ளது.

தபாருள்

வாஷ் (WASH) குறித்த உலகளாவிய முன்னனற் ற அறிக்மக


இந்த

அறிக்றகக்கு

‘முதலில்

அடிப்பறடகள் :

பாதுகாப்பான,

தரமான,

பராமரிப்புக்கான சுகாதார வசதிகளில் அறனவருக்குமான நீ ர், சுகாதாரம் மை் றும்
சுகாதாரச் தசறவகள் ’ (Fundamentals first: Universal water, sanitation, and hygiene services in
health care facilities for safe, quality care’ ) என்று தபயரிடப் பட்டுள் ளது.


இது

உலக

சுகாதார

அறமப்பு

மை் றும்

ஐ.நா.

குழந்றதகள்

நிதியத்தினால்

தவளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்றகயாகும் .


சுகாதார வசதிகளில் அடிப்பறடத் ததறவயான நீ ர் மை் றும் சுகாதார தசறவகள்
இல் லாததால் சுமார் 1.8 பில் லியன் சுகாதார ஊழியர்கள் மை் றும் தநாயாளிகள்
தகாவிட்-19 ததாை் று மை் றும் பிை தநாய் களுக்கு ஆளாகக் கூடிய அதிக ஆபத்தில்
உள் ளனர்.

சைநிமல வாழ் க்மக (வாழ் வு) ைாநாடு


இது உலக சுகாதார அறமப்பின் கர்ப்பிணிப் தபண்கள் மை் றும் புதிதாகப்
பிைந்தவர்கள் மை் றும் குழந்றதகள் ஆகிதயாரது நலத்திை்கான பங் களிப்பு என்ை ஒரு
அறமப்பினால் ஒருங் கிறணக்கப் பட்டது.



இந்தியாவானது உலகம் முழுவதும் உள் ள தபண்கள் , புதிதாகப் பிைந்த குழந்றதகள் ,
இளம் குழந்றதகள் மை்றும் பதின்மப் பருவத்தினருக்கு அத்தியாவசியச் தசறவகறள
அளிப்பதை்காக 2 பில் லியன் அதமரிக்க டாலறர ேழங் க முடிவு தசய் துள் ளது.
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ைனித வளர்சசி
் க் குறியீடு 2020


ஐக்கிய நாடுகளின்
தவளியிட்டுள் ளது.



2020 ஆம் ஆண்டில் இதன் கருத்துரு மனித தமம் பாடு மை் றும் மானுடவியல் என்பது
ஆகும் .



இது

2019

ஆம்

வளர்ச்சித்

ஆண்டிை்கான

திட்டமானது

HDI

(Human

சமீபத்தில்

Development

இந்த

index)

அறிக்றகறய

தரவரிறசகறள

வழங் குகிைது.


இந்த

ஆண்டின்

அறிக்றக

"தகாள்

அழுத்தங் களுக்கு"

(planetary

pressures)

ஏை் ப

அறமந்துள் ளது.


இதன் தபாருள் , கார்பன் றட ஆக்றசடு உமிழ் வு மை் றும் கரிமப் தபாருள் தடம் ஆகிய
ஒவ் தவான்றையும் ஒரு தனிநபரின் அடிப்பறடயில் றவத்து ஒரு நாட்டின் நிறலயான
மனித வளர்ச்சிக் குறியீட்றடச் சரி தசய் வதாகும் .



189 நாடுகளில் இந்தியா 131வது இடத்திை்குச் சரிந்தது.



இந்த அறிக்றகயில் நார்தவ, அயர்லாந்து மை் றும் சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகள்
முதல் 3 இடங் கறளப் பிடித்துள் ளன.



இதன் உலகத் தரவரிறசயில் ஹாங் காங் நான்காவது இடத்றதயும் , ஐஸ்லாந்து
மை் றும் தஜர்மனி
பிடித்துள் ளன.



ஆகியறவ

ஐந்தாவது

மை் றும்

ஆைாவது

இடங் கறளயும்

இந்த அறிக்றகயில் சீனா 85வது இடத்திலும் , பாகிஸ்தான் 154வது இடத்திலும் உள் ளன.

இந் தியாவின் செயல் திறன்


இந்தியாவின் மனித தமம் பாட்டுக் குறியீடு 0.640 புள் ளிகளாக இருந்தது.



2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியர்களின் பிைப்பின் தபாதான சராசரி வாழ் நாள் ஆயுட் காலம்
69.7 ஆண்டுகளாகும் .



வாங் கும் திைன் சமநிறல அடிப்பறடயில் இந் தியாவின் தமாத்தத் ததசிய வருமானம்
2018 ஆம் ஆண்டில் 6,829 அதமரிக்க டாலர்களிலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டில் 6,681
அதமரிக்க டாலர்களாக சரிந்தது.



நிறுவப்பட்ட சூரிய மின் உை் பத்தித் திைன் அடிப்பறடயில் 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா
ஐந்தாவது இடத்றதப் பிடித்துள் ளது.



2019 ஆம் ஆண்டிை்கான இந்தியாவின் HDI மதிப்பு 0.645 ஆகும் .



2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 130வது இடத்தில் இருந்தது.



இது நடுத்தர மனித தமம் பாட்டுப் பிரிவில் உள் ளது.



1990 மை் றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இறடயில் , இந்தியாவின் HDI மதிப்பு 0.429
என்ை புள் ளியிலிருந்து 0.645 என்ை புள் ளியாக உயர்ந்துள் ளது (50.3 சதவீதம் அதிகரித்து
உள் ளது).



1990 மை் றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இறடயில் , இந்தியாவின் பிைப்பின் தபாதான
வாழ் நாள் எதிர்பார்ப்பானது 11.8 ஆண்டுகள் அதிகரித்துள் ளது, சராசரி பள் ளிப் படிப்பு
ஆண்டுகள் 3.5 ஆண்டுகள் அதிகரித்து உள் ளன, தமலும் பள் ளிப்
எதிர்பார்க்கப் பட்ட ஆண்டுகள் 4.5 ஆண்டுகள் அதிகரித்து உள் ளன.

படிப்பின்



இந்தியாவின் தனிநபர் அடிப்பறடயிலான தமாத்த ததசிய வருமானமானது 1990
மை் றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இறடயில் சுமார் 273.9 சதவீதம் அதிகரித்துள் ளது.



இந்தியாவில் சூரிய ஒளி உை் பத்தித் திைனானது 2014 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் 2.6
ஜிகா வாட்டிலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூறலயில் 30 ஜிகா வாட்டாக அதிகரித்து
உள் ளது.
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HDI பற் றி


இது முதன்முதலில் 1990 ஆம் ஆண்டில் தநாபல் பரிசு தபை் ை இந்தியரான அமர்த்தியா
தசன் மை் றும் பாகிஸ்தான் தபாருளாதார நிபுணர் மஹ்பூப் உல் ஹக் ஆகிதயாரால்
ததாடங் கப் பட்டது.



இது மனித வளர்ச்சியின் மூன்று பரிமாணங் களில் சராசரி சாதறன என்று அளவிடப்
படுகிைது.



சாப


இது ஆயுட்காலம் , கல் வி மை் றும் தனிநபர் வருமானம் ஆகியவை் றை உள் ளடக்கி
உள் ளது.

ார் துமறமுகை் குறித்த TWG சந்திப் பு
சாபஹார் துறைமுகத்தின் கூட்டுப் பயன்பாடு குறித்த இந்தியா, ஈரான் மை் றும்
உஸ்தபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கிறடதயயான முதலாவது முத்தரப்பு பணிக்
குழுவின் சந்திப்பானது (Trilateral Working Group - TWG) நடத்தப் பட்டது.



இந்தியாவானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் இந்தியாவினால் நடத்தப்பட
இருக்கும் சர்வததச கடல் சார் மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக “சாபஹார் தினத்னத”
அனுசரிக்கப் பரிந்துனர தசய் துள் ளது.
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”நாணய னைாசடியாளர்கள் ” கண்காணிப் புப் பட்டியல்


அதமரிக்க கருவூலத் துறையானது சுவிட்சர்லாந்து மை் றும்
நாடுகறள நாணய தமாசடியாளர்களாக அறிவித்துள் ளது.



தமலும் இது றதவான், தாய் லாந்து, இந்தியா ஆகிய நாடுகறளக் கண்காணிப்பு
நாடுகளின் பட்டியலில் புதிதாகச் தசர்த்துள் ளது.



இது

டாலருக்கு

எதிராக

தங் களது

நாணயங் களின்

வியட்நாம்

மதிப்றபக்

ஆகிய

குறைக்கும்

நடவடிக்றகயில் ஈடுபட்டுள் ளதாக சந்ததகிக்கின்ைது.

னநத்ரா (NETRA) கட்டுப் பாட்டு மையை்


இந்திய விண்தவளி ஆராய் ச்சி அறமப்பானது விண்தவளி கடல் சார் விழிப்புணர்வு
நடவடிக்றககளுக்கு தவண்டி பிரத்திதயகக் கட்டுப்பாட்டு றமயத்றத அறமத்துள் ளது.



இந்த றமயமானது ”தநத்ரா” என்று தபயரிடப்பட்டுள் ளது.



இந்த றமயமானது தபங் களூருவில் உள் ள ஐஎஸ்டிஆர்ஏசி வளாகத்திை் குள் அறமந்து
உள் ளது.

மைய வங் கிகள் ைற் றுை் னைற் பார்மவயாளர்களின் அமைப் பு


அதமரிக்க தபடரல் ரிசர்வ் வங் கியானது காலநிறல மாை் ை அபாயத்தின் மீது கவனம்
தசலுத்தும் சர்வததச மத்திய வங் கிகள் குழுவில் இறணந்துள் ளது.



இந்திய

ரிசர்வ்

வங் கிறயத்

தவிர்த்து

இதுவறர

றமய

வங் கிகள்

மை்றும்

தமை் பார்றவயாளர்கள் என்ை அறமப்பின் உறுப்பினராக இல் லாத ஒதர உலக றமய
வங் கி இதுவாகும் .

ைனிதச் சுதந்திரக் குறியீடு 2020


இது அதமரிக்கக் தகாள் றக வகுக்கும் அறமப்பான தகட்தடா றமயம் மை் றும்
கனடாவில் உள் ள பிதரசர் நிறுவனம் அகியவை்றினால் தவளியிடப்பட்டுள் ளது.



இது குடிறமயியல் , தபாருளாதாரம் மை்றும் தனிப்பட்டச் சுதந்திரம் ஆகியவை் றின்
மீதான ஒரு உலகளாவியத் தரவரிறசயாகும் .



இது 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் 2018 ஆம் ஆண்டு வறர 162 நாடுகறளத் தரவரிறசப்
படுத்துவதை்காக தனிப்பட்ட, குடிறம மை் றும் தபாருளாதாரச் சுதந்திரத்தின் 76
குறிகாட்டிகறள எடுத்துக் தகாண்டு உள் ளது.



இது 162 நாடுகளில் இந்தியாறவ 111வது இடத்தில் தரவரிறசப்படுத்தியுள் ளது.



நியூசிலாந்து, சுவிட்சர்லாந்து மை் றும் ஹாங் காங் ஆகியறவ முதல் 3 இடங் கறளப்
பிடித்துள் ளன.



இந்தப் பட்டியலில் சிரியா கறடசி இடத்றதப் பிடித்துள் ளது.
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சர்வனதச விமளயாட்டில் ரஷ்யா


தஜனீவாவில் உள் ள விறளயாட்டிை்கான நடுவர் நீ திமன்ைமானது ஒலிம் பிக் அல் லது
இதர சர்வததச சாம் பியன்ஷிப்பில் தனது தபயர், தகாடி மை் றும் கீதம் ஆகியவை் றை 2
ஆண்டுகளுக்குப் பயன்படுத்த இரஷ்யாவிை்குத் தறட விதித்துள் ளது.



தமலும் இரஷ்யாவின் மீது அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு நறடதபறும் தபாட்டிகறள
நடத்துவதை்கான ஏலத்தில் பங் கு தகாள் வதை் கும் தறட விதிக்கப் பட்டுள் ளது.



எனினும் , இரஷ்ய வீரர்கள் மை் றும் அணிகள் அறனத்து சர்வததச விறளயாட்டுப்
தபாட்டிகளிலும் விறளயாட அனுமதிக்கப் பட்டுள் ளனர்.



இது வரவிருக்கும் 2022 ஆம் ஆண்டு தடாக்கிதயா ஒலிம் பிக்ஸ், தபய் ஜிங் கில் நறடதபை
இருக்கும் 2022 ஆம் ஆண்டு குளிர்கால ஒலிம் பிக் விறளயாட்டுகள் , உலக
சாம் பியன்ஷிப் தபாட்டிகள் , மை் றும் கத்தாரில் 2022 ஆம் ஆண்டில் நறடதபை இருக்கும்
பிபா உலகக் தகாப்றப ஆகியவை் றை உள் ளடக்கியுள் ளது.



”சமநிறல

தடகளம் ”

அல் லது

”சமநிறல

அணி’

என்ை

தசாை்கள்

சமநிறல

முக்கியத்துவம் தகாண்டதாக இருப்பின் தனது சீருறடகளின் மீது ரஷ்யப் தபயறரத்
தக்க றவத்துக் தகாள் ள முடியும் .

நுமழவாயில் ஒப் பந் தை்


சமீபத்தில் நாசா மை்றும் கனடா விண்தவளி நிறுவனம் ஆகியறவ இந்த வரலாை் றுச்
சிைப்புமிக்க ஒப்பந்தத்தில் றகதயழுத்திட்டுள் ளன.



கனடா ஆனது நிலவு நுறழவாயில் விண்தவளி நிறலயம் என்ை திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாக விளங் குகின்ைது.



தமலும் , கனடா ஆனது ஆர்டிமிஸ் II திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் விளங் குகின்ைது.



ஆர்டிமிஸ் II என்பது 1972 ஆம் ஆண்டிை் குப் பிைகு நாசாவில் தசயல் படுத்தப்பட
இருக்கும் நிலவிை்கான விண்தவளி வீரர்கறளக் தகாண்ட முதலாவது திட்டமாகும் .



நிலவு நுறழவாயில் விண்தவளி நிறலயமானது சர்வததச விண்தவளி நிறலயத்தின்
அளவில் 6ல் 1 பங் கு அளவு தகாண்டதாகும் .



இது நிலவின் சுை் று வட்டப் பாறதயில் அறமக்கப்பட உள் ளது.

நிதியியல் அமைப் மபப் பசுமையாக்குவதற் கான அமைப் பு


சமீபத்தில்

அதமரிக்க

தபடரல்

வங் கியானது

நிதியியல்

அறமப்றப

பசுறம

ஆக்குவதை்கான அறமப்பில் இறணந்துள் ளது.


இது 75 மத்திய வங் கிகள் மை் றும் நிதியியல் தமை் பார்றவயாளர்கறளக் தகாண்ட ஒரு
அறமப்பாகும் .



இது 2017 ஆம் ஆண்டில் அறமக்கப்பட்டது.
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இது பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் இலக்குகறளப் பூர்த்தி தசய் தவை் குத் ததறவயான
உலகளாவிய எதிர்விறனறய வலுப்படுத்துவதை்காக தவண்டி 8 மத்திய வங் கிகளால்
ததாடங் கப் பட்டுள் ளது.

6வது இந்திய-ஜப் பான் சை் வாத் கருத்தரங் கு


பிரதமர்

நதரந்திர

தமாடி

அவர்கள்

காதணாலி

வாயிலாக

இக்கருத்தரங் கில்

உறரயாை்றினார்.


இவர் அறனத்துப்

புத்தமத

இலக்கியங் கள்

மை் றும்

தவதங் களின்

நூலகத்றத

அறமக்கப் பரிந்துறரத்துள் ளார்.


முதலாவது

இந்திய-ஜப்பான்

சம் வாத்

கருத்தரங் கானது

2015

ஆம்

ஆண்டில்

இந்தியாவில் உள் ள புத்த கயாவில் நடத்தப் பட்டது.

பகாள் மள னநாய் க் காலை் ைற் றுை் கூட்ட பநரிசலுக்கான (அதிகளவில் கூடுதல் )
எதிர்விமன


இது காமன்தவல் த் மனித உரிறமகள் முன்தனடுப்பினால் தவளியிடப்பட்ட ஒரு
அறிக்றகயாகும் .



இந்த அறிக்றகயின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மை்றும் ஜுன் மாதங் களுக்கு
இறடப்பட்ட காலகட்டத்தில் தகாவிட் – 19 ததாை்றின் காரணமாக இந்தியச் சிறைச்
சாறலகளில் உள் ள றகதிகளின் எண்ணிக்றகயானது 10.42% அளவிை் குக் குறைந்து
உள் ளது.

20வது IORA அமைப் பின் அமைச்சர்கள் குழு


இந்தியக் கடதலார நாடுகள் கூட்டறமப்பின் (Indian Ocean Rim Association - IORA)
அனமச்சர்கள்
குழுவின்
20ேது
தனலனமயின் கீழ் நடத்தப்பட்டது.



சந்திப்பானது

ஐக்கிய

அரபு

அமீரகத்தின்

இந்தக் காதணலி ோயிலான சந்திப்பில் அனனத்து 22 உறுப்பு நாடுகளும் மற் றும் 10
பங் காளர் நாடுகளும் கலந்து தகாண்டன.



இந்தச் சந்திப்பின் கருத்துரு, ”இந்தியப் தபருங் கடலில் பகிரப்பட்ட விதி மற் றும்
ோய் ப்புகளுக்கான ஒரு பானதனய ஊக்குவித்தல் ” என்பதாகும் .



இலங் னகயானது 2021-23 காலக் கட்டத்திற்கான IORA அறமப்பின் துறணத் தறலவர்
பதவிறய ஏை் றுக் தகாண்டது.
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இந்தச் சந்திப்பின் தபாது பிரான்சு நாடானது IORA அறமப்பின் 23வது உறுப்பு நாடாக
இறணக்கப் பட்டது.



IORA

ஆனது

1997

ஆம்

ஆண்டில்

ஏை் படுத்தப்

பட்டது.

இதன்

தறலறமயகம்

தமாரீஷியலின் எபீனில் உள் ளது.

2020 ஆை் ஆண்டின் கலாச்சாரப் பாரை் பரியப் பாதுகாப் பிற் கான யுபனஸ்னகா
ஆசிய-பசிபிக் விருதுகள்


ஸ்ரீநகரில் உள் ள அமர்சிங் கல் லூரிக்கு யுதனஸ்தகாவின் கீழ் புகழ் தபை் ை தகுதிநிறல
விருதானது வழங் கப் பட்டுள் ளது.



காஷ்மீரில் உள் ள ஒரு கலாச்சாரப் பாரம் பரியத்திை் கு வழங் கப் படும் முதலாவது
சர்வததச விருது இதுவாகும் .



மலபாரி வளாகக் கட்டிடம் , மும் றபயின் தசவா சதன் சமூகம் ஆகியறவயும் இந்தத்
தகுதிநிறல விருறதப் தபை்றுள் ளன.



தில் லியின் பாரம் பரியப் பூங் காவானது சிைப்புமிகு விருதிறனப் தபை் றுள் ளது.



யுதனஸ்தகா ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டு விருதுகளில் நீ டித்த தமம் பாட்டிை் கான சிைப்பு
அங் கீகாரத்றத அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.
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புது தில் லயில் உள் ள சுந்தர் காப்பகமானது புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த
விருறதப் தபை் றுள் ளது.



தமலும் தகரளாவின் திருச்சூரில் உள் ள குருவாயூர் ஆலயத்தில் உள் ள கூத்தம் பலம்
தனித்துவப் பிரிவு விருதிை் குத் ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளது.

4வது ஆசிய நீ ர் னைை் பாட்டுக் கண்னணாட்டை் 2020


இது ஆசிய தமம் பாட்டு வங் கியால் (Asian Development Bank - ADB) தவளியிடப் பட்டது.



இறத ADB ஆசிய-பசிபிக் நீ ர் மன்ைம் மை்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகியறவ இறணந்து
தயாரித்துள் ளன.



இது ஆசிய-பசிபிக் பகுதி முழுவதும் ததசிய நீ ர்ப் பாதுகாப்றப மதிப்பிடுகிைது.



இதன்படி, கிராமப்புைங் களில் 1.5 பில் லியன் மக்களுக்கும் , நகர்ப்புைங் களில் 0.6
பில் லியன் மக்களுக்கும் இன்னும் தபாதுமான நீ ர் வழங் கல் மை் றும் சுகாதார வசதி
இல் றல.



சீனா, கிர்கிஸ்தான் மை் றும் மாலத்தீவுகள் ஆகிய நாடுகள் ஆசிய-பசிபிக் பகுதியில்
சிைந்து விளங் கும் முதல் 3 நாடுகள் ஆகும் .

ஐக்கியப் னபரரசு இந்தியா இருதரப் பு முதலீட்டு ஒப் பந் தை்


தநதர்லாந்தின் தி தஹக்கில் உள் ள நிரந்தர நடுவர் நீ திமன்ைமானது வரி சார்ந்த
பிரச்சிறனயில் இந்தியாவிை் கு எதிரான ஐக்கியப் தபரரசின் தகய் ர்ன் ஆை் ைல்
நிறுவனத்திை் கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வழங் கியுள் ளது.
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2011 ஆம் ஆண்டில் தகய் ர்ன் நிறுவனமானது தனது தகய் ர்ன் இந்தியா நிறுவனத்தில்
உள் ள தனது பங் றக தவதாந்தா நிறுவனத்திை் கு விை் றுள் ளது.



2014 ஆம் ஆண்டில் இந்திய வரித்துறையானது ரூ.10,247 தகாடிறய அதனிடம்
வரியாகக் தகாரியது.



இந்திய அரசானது 2012 ஆம் ஆண்டில் உள் நாட்டு வணிக மறுசீரறமப்பின் மீது
பின்தனாக்கித் தததியிட்ட வறகயில் கடந்த காலத்திை் கும் தபாருந்தக் கூடிய வரிச்
சட்டத்றதப் பயன்படுத்தி வரிறயக் தகாரியது.



இதை்கு முன்பு இந்த ஆண்டின் தசப்டம் பர் மாதத்தில் தவாடதபான் நிறுவனமானது
இந்திய அரசிைகு எதிராக ஒரு சர்வததச நடுவர் வழக்கில் தவை் றி தபை் ைது.

இஸ்னரல் னதர்தல்


இஸ்தரல்

பாராளுமன்ைமான

(தநசட்)

ததசியப்

பாராளுமன்ைமானது

நிதிநிறல

அறிக்றகறய நிறைதவை் றுவதில் ததால் வி அறடந்துள் ளது.


இஸ்தரலியப் பிரதமரான தபஞ் சமின் தநதான்ஹீயூ மை் றும் அவரது கூட்டணிறயச்
தசர்ந்தவரும் நீ லம் மை் றும் தவள் றளக் கட்சியின் தறலவருமான தபன்னி கான்ட்ஸ்
ஆகிதயார் 7 மாத கால அரசின் வீழ் சசி
் க்காக ஒருவறரதயாருவர் குை் ைம் சுமத்திக்
தகாண்டனர்.



இஸ்தரல் ஆனது கடந்த 2 ஆண்டுகளில் 4வது ததர்தறலச் சந்திக்க வுள் ளது.



இஸ்தரல் 2021 ஆம் ஆண்டின் மார்ச் மாதத்தில் ததர்தறல நடத்த வாய் ப்புள் ளது.



3 முடிவு தபைாத ததர்தல் களுக்கு அடுத்து தபன்னி கான்ட்ஸ் அவர்கள் 2020 ஆம் ஆண்டு
ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு “அவரச கால கூட்டணி அரசாங் கத்றத” அறமப்பதை்காக
தபஞ் சமின் தநதான்ஹீயூ அவர்களுடன் இறணந்தார்.

அயல் நாட்டில் அமைந் த நாடு கடந் த திபபத்தியப் பாராளுைன்றை்


அதமரிக்க காங் கிரஸ் ஆனது திதபத்தியக் தகாள் றக மை் றும் ஆதரவுச் சட்டத்றத
நிறைதவை் றியுள் ளது.



சீனாவின் எந்ததவாரு குறுக்கீடும் இல் லாமல் தலாய் லாமாவின் அடுத்த வாரிறசத்
ததர்ந்ததடுப்பதை்கான திதபத்திய தபௌத்தர்களின் உரிறமகறள அது மீண்டும்
உறுதிப்படுத்துகிைது.



நாடு
கடந்த
திதபத்தியப்
பாராளுமன்ைத்தின்
தறலறமயகம்
பிரததசத்தின் காங் க்ரா மாவட்டத்தில் உள் ள தர்மசாலாவில் உள் ளது.

இமாச்சலப்



தை் தபாறதய மை் றும் 14வது தலாய் லாமா 1959 ஆம் ஆண்டு திதபத்திலிருந்து தப்பி
வந்த காலம் முதல் இந்தியாவில் வாழ் ந்து வருகிைார்.

கமரனயாரக் கண்காணிப் பு (னரடார்) அமைப் பு


மாலத்தீவு, மியான்மர் மை் றும் வங் க ததசத்தில்
நிறலயங் கறள அறமக்க இந்தியா திட்டமிட்டுள் ளது.

கடதலாரக்

கண்காணிப்பு



தமாரீஷியஸ், தசசல் ஸ் மை் றும் இலங் றக ஆகியறவ ஏை் கனதவ நாட்டின் கடதலார
தரடார் வறலயறமப்பில் ஒருங் கிறணக்கப்பட்டுள் ளன.



இந்தியக் கடை் பறடயின் தகவல் தமலாண்றம மை் றும் பகுப்பாய் வு றமயம் ஆனது
கடல் சார் தரவு இறணவிை்கான ஒரு முதன்றம நிறுவனமாகும் .



ஹரியானாவின் குருகிராமில் அறமந்துள் ள இது
தாக்குதல் களுக்குப் பின்னர் அறமக்கப் பட்டது.
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மும் றப

பயங் கரவாத

ஐக்கிய நாடுகள் ைற் றுை் இஸ்னரல்


ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் சறபயானது (UNGA) 2020 ஆம் ஆண்டில் இஸ்தரல் நாட்டின்
மீது அதிக அளவு கண்டனங் கறளச் சுமத்தியுள் ளது.



இது தஜனீோவில் உள் ள ஒரு அரசு சாரா அனமப்பான
அனமப்பினால் தேளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்னகயாகும் .



UNGA ஆனது இந்த ஆண்டில் இஸ்வரல் நாட்டிற் கு எதிராக 17 தீர்மானங் கனள ஏற் றுக்

UN

கண்காணிப்பு

தகாண்டது, ஆனால் UNGA மை் ை நாடுகளுக்கு எதிராக 6 தீர்மானங் கனள மட்டுதம
ஏற் றுக் தகாண்டு உள் ளது.


ேட தகாரியா, ஈரான், சிரியா, மியான்மர் ஆகிய நாடுகளுக்கு எதிராக தலா 1
தீர்மானமும் கிரீமியாவின் மீது 2 தீர்மானங் களும் ஏற் றுக் தகாள் ளப்பட்டன.



UNGA தீர்மானங் கள் யாறரயும் கட்டுப்படுத்தக் கூடியனே அல் ல, ஆனால் இனே உலக
அளவில் அறடயாள ரீதியில் முக்கியத்துேம் தபற்றுள் ளது.



இந்த

ஆண்டு

ததாடக்கத்தில் ,

இஸ்வரல்

ஆனது

ஐக்கிய

நாடுகளின்

மனித

உரினமகளுக்கான உயர் ஆனணயகத்துடனான தனது உறனேத் துண்டித்தது.

னவாடனபான் வழக்கு


இந்தியாவானது தவாடதபான் குறித்த நடுவர் நீ திமன்ை தீர்ப்றப எதிர்த்து சிங் கப்பூர்
நடுவர் றமயத்தில் முறையீடு தசய் துள் ளது.



தநதர்லாந்தில் உள் ள நிரந்தர நடுவர் நீ திமன்ைமானது பிரிட்டிஷ் ததாறலததாடர்பு
நிறுவனமான தவாடாதபான் நிறுவனத்திை் கு ஆதரவாகத் தீர்ப்பு வழங் கியது.



இருதரப்பு முதலீட்டு ஒப்பந்தமானது 1995 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா மை்றும் தநதர்லாந்து
ஆகிய நாடுகளுக்கு இறடதய றகதயழுத்திடப்பட்டது.



இது ஒரு நாடு மை் தைாரு நாட்டின் வரம் பில் நிறுவனங் களால் தமை்தகாள் ளப்படும்
முதலீடுகறளப் பாதுகாத்தல் மை் றும் ஊக்குவித்தல் ஆகியவை் றிை்காக தவண்டி
றகதயழுத்திடப் பட்டது.



இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மை் தைாரு நாட்டில் முதலீடு தசய் துள் ள நிறுவனங் கள்
”அறனத்து தநரங் களிலும் நியாயமான மை்றும் சமமான ஒரு அணுகுமுறைறயக்
தகாண்டு” இருக்கும் .

இந்தியாவின் மீது ஐனராப் பிய ஒன்றியை் (EV) – ஐக்கியப் னபரரசு (UK) பிரிக்ஸிட்
ஒப் பந்தத்தின் தாக்கை்


சமீபத்தில் றகதயழுத்திடப்பட்ட ஐதராப்பிய ஒன்றியம் மை் றும் ஐக்கியப் தபரரசு
ஆகியவை் றிை் கிறடதயயான பிரிக்ஸிட் ஒப்பந்தத்திலிருந்து இந்தியா மிக அதிக
அளவில் பயனறடய இருக்கின்ைது.
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இந்தியாவிை் கான ஆதாயங் கள் குறிப்பாக தசறவத் துறையில் உள் ளன.



இதை்குக் காரணம் UK நாட்டின் நாணயம் இனி மிக மலிோனதாக விளங் குேதாகும் .



இந்தியாவின் 14ேது மிகப்தபரிய ேர்த்தகப் பங் காளர் நாடு UK ஆகும் .



தற் தபாழுது இந்தியாோனது UK நாட்டுடன் 2 பில் லியன் அதமரிக்க டாலர் அளவிை் கு
ேர்த்தக உபரினயக் தகாண்டுள் ளது.

2020 ைற் றுை் 2021 ஆகிய வருடங் களின் சர்வனதச ஆண்டுகள்


இறவ

தை் தபாழுது

ஐக்கிய

நாடுகள்

அறமப்பினால்

சர்வததச

ஆண்டுகளாக

கறடபிடிக்கப் படுகின்ைன.


தபாதுவாக, ஒன்று அல் லது அதை் கு தமை் பட்ட உறுப்பு நாடுகள் இதன் அனுசரிப்பு
குறித்து பரிந்துறரக்கும் .



அதன் பின்னர் தபாதுச் சறபயானது ஒரு தீர்மானத்துடன் இந்த ஆண்றட ஏை் படுத்தும் .



சர்வததச அறமதி மை் றும் நம் பிக்றகக்கான ஆண்டு.



நீ டித்த தமம் பாட்டிை் காக
சர்வததச ஆண்டு



சர்வததச பழங் கள் மை் றும் காய் கறிகள் ஆண்டு.



சர்வததச குழந்றதத் ததாழிலாளர் ஒழிப்பு ஆண்டு.



சர்வததச தாவர வள (ஆதராக்கிய) ஆண்டு



சர்வததச தசவிலியர்கள் மை் றும் மருத்துவர்கள் ஆண்டு

2021

தவண்டி

ஆக்கப்

பூர்வமான

தபாருளாதாரத்திை்கான

2020

ெர்வததெப் பத்தாண்டுகள் 2011-2020


காலனியாதிக்க ஒழிப்பிை்கான மூன்ைாவது சர்வததச பத்தாண்டு



பல் லுயிர்ப் தபருக்கம் குறித்த ஐக்கிய நாடுகளின் பத்தாண்டுகள்



சாறலப் பாதுகாப்பு மீதான நடவடிக்றக குறித்த பத்தாண்டுகள்
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பாறலவனங் கள்
மை் றும்
பாறலவனமயமாதறல
ஆகியவை் றுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் பத்தாண்டுகள் .

எதிர்த்துப்

தபாராடுதல்

2021-2030


ஆதராக்கியமான வயது முதிர்விை் கான ஐக்கிய நாடுகளின் பத்தாண்டுகள்



சுை் றுச்சூழலறமப்பு மீட்தடடுப்பு குறித்த ஐக்கிய நாடுகளின் பத்தாண்டுகள்



நீ டித்த வளர்ச்சிக்கான
பத்தாண்டுகள் .

தபருங் கடல்

அறிவியல்

மீதான

ஐக்கிய

நாடுகளின்

உலக சுகாதாரப் பிரச்சிமனகள்


சமீபத்தில் உலக சுகாதார அறமப்பானது (WHO) உலக சுகாதாரப் பிரச்சிறனகள்
குறித்த ஒரு பட்டியறல தவளியிட்டுள் ளது.



WHO ஆனது 2021 ஆம் ஆண்டில் அேசரகால நினலகளுக்கான தயார்நினலகனள
ேலுப்படுத்துேதற் கு தவண்டி 10 ேழிகனளப் பரிந்துனரத்துள் ளது.

WHO list of 10 global health issues
in 2021
 Build global solidarity for worldwide health security
 Speed up access to Covid-19 tests, medicines and vaccines
 Advance health for all
 Tackling health inequities
 Provide global leadership on science and data
 Revitalize efforts to tackle communicable diseases
 Combat drug resistance
 Prevent and treat NCDs and mental health conditions
 Build back better
 Act in solidarity

இந்தியா-ஜப் பான் எஃகு ஒத்துமழப் பு


இந்தியா

மை் றும்

ஜப்பான்

ஆகியறவ

தங் களது

எஃகு

ததாழிை்துறைகளுக்கு

இறடதயயான ஒத்துறழப்றப தமம் படுத்துவதை்காக ஒப்பந்தம் ஒன்றில் றகதயழுத்து
தபாட்டுள் ளன.


2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா மை் றும் ஜப்பான் ஆகியறவ இரண்டாவது மை்றும்
மூன்ைாவது மிகப்தபரிய எஃகு உை் பத்தி நாடுகளாக விளங் குகின்ைன.



இறவ முறைதய 111.2 மில் லியன் டன்கள் மை் றும் 99.3 மில் லியன் டன்கள் எஃறக
உை் பத்தி தசய் தன.



ஆனால் 2019 ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் எஃகு உை் பத்தியானது 996.3 மில் லியன்
டன்களாக இருந்தது.
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இயற் மகக் குறியீடு 2020 பசயற் மக நுண்ணறிவு


இறத இயை் றக ஆராய் ச்சி (Nature Research) என்ை சர்வததச அறிவியல் தவளியீட்டு
நிறுவனம் தவளியிட்டுள் ளது.



இந்த அறிக்றகயின்படி, 2015-2019 ஆகிய ஆண்டுகளில் தசயை் றக நுண்ணறிவு
ததாழில் நுட்பம் குறித்த அதிக பிரசுரங் கறளக் தகாண்ட 25 நாடுகளில் இந்தியா 3வது
இடத்தில் உள் ளது.



இந்தப் பட்டியலில் சீனா முதலிடத்திலும் , அதமரிக்கா 2வது இடத்திலும் உள் ளன.



தசயை் றக நுண்ணறிவின்
மீதான தமாத்தப் பிரசுரங் களின்
அடிப்பறடயில்
இந்தியாவின் அண்ணா பல் கறலக்கழக ஆராய் ச்சி நிறுவனமானது 32வது இடத்தில்
உள் ளது.

பபாருளாதாரச் பசய் திகள்
னதன் - னவளாண் உற் பத்தியாளர் அமைப் பு திட்டை்


மத்திய தவளாண் துறை அறமச்சரான நதரந்திர சிங் ததாமர் அவர்கள் சமீபத்தில்
இந்தக் கூட்டுைவுத் திட்டத்றதத் ததாடங் கி றவத்தார்.



இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் , 5 மாநிலங் களில் 5 தவளாண் உை் பத்தியாளர் அறமப்புகள்
(Farmer Producer Organization - FPO) ஏை் படுத்தப்பட உள் ளன.



இறவ பீகாரில் கிழக்கு சம் பாரன், இராஜஸ்தானில் பரத்பூர், மத்தியப் பிரததசத்தில்
தமாதரனா, உத்தரப் பிரததசத்தில் மதுரா, தமை்கு வங் காளத்தில் சுந்தரவனம் ஆகிய
இடங் களில் ஏை் படுத்தப்பட உள் ளன.



இந்த அறமப்புகள் இந்தியாவின் ததசிய தவளாண்
கூட்டுைவுச் சந்றதயிடல்
கூட்டறமப்பான NAFED (National agricultural Cooperative marketing federation) என்ை
அறமப்பினால் அறமக்கப்பட உள் ளன.



ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மை் றும் தவளாண் அறமப்பின் படி, ததன் உை் பத்தியில்
இந்தியா உலக அளவில் 8வது இடத்தில் உள் ளது.



அதத சமயம் ததன் உை் பத்தியில் சீனா முதல் இடத்தில் உள் ளது.
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இந்தியப் பபாருளாதாரை் – பபாருளாதார ைந் த நிமல


இந்தியப் தபாருளாதாரமானது 2020-21 ஆம் நிதியாண்டின் 2வது கால் பகுதியில்
(ஜூறல முதல் தசப்டம் பர் வறர) 7.5% என்ை அளவில் சுருங் கியுள் ளது.



இந்தச் சுருங் குதலின் (குறைதல் ) மூலம் , இந்தியா முதன்முறையாக அதிகாரப்
பூர்வமாக தபாருளாதார மந்தநிறலறய அறடந்துள் ளது.



எனினும் இந்த தபாருளாதாரச் சுருங் குதலானது 2020-21 ஆம் நிதியாண்டின் முந்றதய
காலாண்டிலிருந்து மீள் உருவாக்கம் அறடந்துள் ளது.



இந்தியாவின் தபாருளாதாரமானது ஏப்ரல் முதல் ஜுன் வறரயிலான காலாண்டில்
23.9% என்ை அளவில் குறைந்துள் ளது.



இது கடந்த 40 ஆண்டுகளில் ஏை்பட்ட முதலாவது தபாருளாதாரச் சுருக்கத்றதக்
குறிக்கின்ைது.



2020-21 நிதியாண்டின் இரண்டாம் கால் பகுதியில்

2011-12 ஆண்டின் அடிப்பறட

விறலயின் படி கணிக்கப்பட்ட தமாத்த உள் நாட்டு உை் பத்தியானது 33.14 இலட்சம்
தகாடியாக கணிக்கப் பட்டுள் ளது. இது 2019-20 ஆம் நிதியாண்டின் இதத காலத்தில்
ரூ.35.84 இலட்சம் தகாடியாக இருந்தது.


இது 2019-20 ஆம் நிதியாண்டின் 2வது கால் பகுதியில் இருந்த 4.4% வளர்ச்சியுடன்
ஒப்பிடும் தபாழுது 7.5% என்ை அளவிலான வளர்ச்சி தபாருளாதாரச் சுருங் குதறலக்
குறிக்கின்ைது.

இந்தியாவில் அந்நிய னநரடி முதலீடு (FDI) : தற் பபாழுது, அடுத்து, அதற் கு அப் பால்


இது இந்தியத் ததாழிை்துறைக் கூட்டறமப் பு மை்றும் எர்னஸ்ட் & யங் நிறுவனம்
ஆகியவை் றினால் தவளியிடப்படும் ஒரு அறிக்றகயாகும் .



இந்த அறிக்றகயின்படி, இந்தியாவானது 2025 ஆம் ஆண்டளவில் ஒவ் தவாரு ஆண்டும்
120-160 பில் லியன் அதமரிக்க டாலர் என்ை அளவில் அந்நிய தநரடி முதலீட்றட (FDI –
Foreign Direct Investment) ஈர்க்கும் .



இந்தியாவானது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் தமாத்த உள் நாட்டு உை் பத்தியில் 6.8%
என்ை அளவுடன் தமாத்த உள் நாட்டு உை் பத்தியின் மீது 1.8% என்ை அளவில் FDI
முதலீட்டு வளர்ச்சிறயக் தகாண்டுள் ளது.



தானியங் கி வாகனங் கள் , இரசாயனங் கள் மை் றும் மருந்துகள்

துறையானது அதிக

அளவாக 89% என்ை அளவிை் கு FDI முதலீட்றட ஈர்த்துள் ளன.


மாநிலங் களின் அடிப்பறடயில் , மகாராஷ்டிரா மாநிலமானது அதிக அளவில் FDI
முதலீட்றட ஈர்க்கும் மாநிலமாக (28%) விளங் குகின்ைது.



இதை்கு அடுத்து கர்நாடகா (19%), தில் லி (16%), குஜராத் (10%) ஆகியறவ உள் ளன.
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உலக முதலீட்டாளர் வாரை்



இது சர்வததசப் பத்திரங் கள் ஆறணயத்தினால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட ஒரு வார கால
அளவிலான ஒரு உலகளாவிய பிரச்சாரமாகும் .



முதலீட்டாளர்களின்

கல் வி

மை் றும்

பாதுகாப்பின்

முக்கியத்துவம்

குறித்து

விழிப்புணர்றவ ஏை் படுத்துவறத இது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.


இந்தியாவில் தசபி அறமப்பானது நவம் பர் 23-29 வறர இதறன அனுசரித்தது.



இந்தியாவின் ததசியப் பங் குச் சந்றதயானது 2017 ஆம் ஆண்டு உலக முதலீட்டாளர்
வாரம் துவங் கப் பட்டதிலிருந்து அதில்

பங் தகை் றும் அதறனக் தகாண்டாடியும்

வருகிைது.

சந் மத மூலதனை்


எச்.டி.எஃப்.சி வங் கியானது முதன்முறையாக சந்றத மூலதனத்தில் ரூ 8 டிரில் லியன்
என்ை அளவிறனத் தாண்டியுள் ளது.



இந்த றமல் கல் றல எட்டிய இந்தியாவின் மூன்ைாவது நிறுவனம் மை் றும் முதல் கடன்
வழங் கும் நிறுவனம் இதுவாகும் .



தை் தபாது, ரிறலயன்ஸ் நிறுவனம் ரூ.13.34 டிரில் லியனுடன் சந்றதயில் முன்னிறல
வகிக்கிைது,
அதறனயடுத்து
டாடா
கன்சல் டன்சி
சர்வீசஸானது
ரூ.10.19
டிரில் லியனுடன் இரண்டாம் நிறலயில் உள் ளது.

அந் நிய னநரடி முதலீட்டின் மூலங் கள்


இந்தத் தரவு, வர்த்தக மை்றும் ததாழில் துறை அறமச்சகத்தின் கீழ் ததாழில் மை்றும்
உள் நாட்டு வர்த்தக முன்தனை் ைத் துறையால் அளிக்கப் பட்டுள் ளது.



2020 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் -தசப்டம் பர் காலத்தில் சிங் கப்பூர் தனது முதல் இடத்றதத்
தக்க றவத்துக் தகாண்டுள் ளது.



2020-2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதி காலத்தில் இந்தியாவிை்கான இரண்டாவது மிகப்
தபரிய அன்னிய தநரடி முதலீடானது அதமரிக்காவின் முதலீடாகும் .



அதமரிக்காவானது தமாரீஷியறஸ மூன்ைாவது இடத்திை் குத் தள் ளியுள் ளது.



2019-20

ஆம்

நிதியாண்டில்

இந்தியாவின்

அதமரிக்காதவ இருந்தது.

98

சிைந்த

வர்த்தகப்

பங் காளராகவும்

RTGS


இந்திய ரிசர்வ் வங் கியானது நிகழ் தநரப் தபருந்திரள் தீர்வுகள் மூலம் தமை்தகாள் ளப்
படும் பணப்பரிமாை் ை வசதிறய (Real-Time Gross Settlement - RTGS) வாரத்தின் அறனத்து
நாட்களிலும்

அல் லது

24

மணி

தநரமும்

வாடிக்றகயாளர்களுக்கு

கிறடக்கச்

தசய் யுமாறு மாை் றி அறமத்துள் ளது.


இது தபாதுவாக மிகப்தபரிய அளவிலான பணப் பரிமாை் ைங் களுக்குப் பயன்படுத்தப்
படும் ஒரு பணப் பரிமாை் ை முறையாகும் .



இது நிகழ் தநரத்தில் நறடதபறுகின்ைது.



RTGS மூலம் தமை்தகாள் ளப் படும் பணப் பரிமாை் ைத்திை்கான குறைந்தபட்சத் ததாறக
2 இலட்சமாகும் . தமலும் இதில் பண உச்ச வரம் பு எதுவும் கிறடயாது.



RTGS முறையில் , அறனத்துப்
தமை்தகாள் ளப் படுகின்ைன.

பரிமாை்ைங் களும்

ஒரு

தனிப்பட்ட

முறையில்

MSPக்கு 1.5 ைடங் கு சூத்திரை்


பயிர்களுக்குக் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விறலறய (Minimum Support Price - MSP)
தீர்மானிக்க 1.5 மடங் கு என்ை சூத்திரம் பயன்படுத்தப் படுகிைது.



இது 2018-19 ஆம் ஆண்டின் மத்திய நிதிநிறல அறிக்றகயின் தபாது அறிமுகப் படுத்தப்
பட்டது.



இதன்படி, பயிர்களுக்கு தவண்டிய குறைந்தபட்ச ஆதரவு விறலயானது அந்தப்
பயிர்களுக்கான உை் பத்திச் தசலறவ 1.5 மடங் காக்கி ஒரு ‘முன்தப தீர்மானிக்கப்பட்ட
தகாள் றகயாக’ நிர்ணயிக்கப் படுகிைது.



இதன் கீழ் , விவசாயச் தசலவுகள் மை் றும் விறலகளுக்கான ஆறணயம் மட்டுதம ஒரு
பருவத்திை்கான உை் பத்திச் தசலறவ நிர்ணயித்து இந்த சூத்திரத்றதப் பயன்படுத்த
தவண்டும் .



இந்த ஆறணயம் கள அடிப்பறடயிலான எந்ததவாரு தசலவு மதிப்பீடுகறளயும்
தசய் யாது.



ஒவ் தவார் ஆண்டும் தவளாண்
அறமச்சகத்தின் கீழ் தசயல் படும் விவசாயச்
தசலவுகள் மை் றும் விறலகளுக்கான ஆறணயம் 23 பயிர்களுக்குக் குறைந்தபட்ச
ஆதரவு விறலகறளப் பரிந்துறரக்கும் .



பருவமறழக்குப் பிந்றதய அல் லது காரீப் பருவத்தில் பயிரிடப்படும் 14 பயிர்களும் ,
குளிர்காலம் அல் லது ராபி பருவத்தில் பயிரிடப்பட்ட ஆறு பயிர்களும் இதில் அடங் கும் .



ஒவ் தவாருப் பயிருக்கும் மூன்று இதர வறகயான உை் பத்திச் தசலவுகறளயும் இது
கணக்கிடுகிைது.



அறவ A2, C2 மை் றும் A2 + FL என்பறவயாகும் .



A2 விவசாயிக்கு ஏை் படும் அறனத்துச் தசலவுகறளயும் உள் ளடக்கியதாகும் .



இதில் உரங் கள் , விறதகள் , பூச்சிக் தகால் லிகள் , ததாழிலாளர் கூலி, நீ ர்ப்பாசனச்
தசலவுகள் ஆகியறவ அடங் கும் .



A2 + FL என்பதில் , A2 என்பதின் கீழ் ஏை் படும் அறனத்துச் தசலவும் மை்றும் குடும் ப
உறழப்பின் மதிப்பும் அடங் கும் .



C2 என்பது தசாந்த நிலத்தின் மீது வாடறக, வட்டிக்குச் தசலவிட்டது மை் றும்
நிறலயான மூலதனச் தசாத்துக்கள் மை் றும்
உள் ளடக்கிய ஒரு விரிவான தசலவாகும் .
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A2

+

FL

தசலவு

ஆகியவை் றை

எச்.எஸ்.என் விதிமுமற


9 தவதியியல் அடிப்பறடயிலான தயாரிப்புகளுக்கான வரி விறலப் பட்டியலில் 8
இலக்க எச்.எஸ்.என் குறியீட்றடக் குறிப்பிடுவறத மத்திய மறைமுக வரி மை் றும் சுங் க
வாரியம் கட்டாயமாக்கியுள் ளது.



இந்த நடவடிக்றக வரி ஏய் ப்றபக் குறைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகிைது.



எச்.எஸ்.என் அல் லது ஹார்தமாறனஸ்ட் சிஸ்டம் ஆப் தநாதமன்கிளச்சர் (Harmonized
System of Nomenclature – தபயரிடும் முறைக்கான ஒத்திறசவான அறமப்பு) என்பது
உலதகங் கிலும் சரக்குகறள வறகப்படுத்துவதை் கான ஓர் அறமப்பாகும் .



இந்தக் குறியீடு தபாருட்களுக்கான உலகளாவியப் தபாருளாதார தமாழி என்று
அறழக்கப் படுகிைது.



இது உலகச் சுங் க அறமப்பால் உருவாக்கப் பட்டுள் ளது.

பணக் பகாள் மக 2020-21


இந்திய ரிசர்வ் வங் கியானது 2 மாதத்திை் கு ஒரு முறை தவளியிடப் படும் தனது பணக்
தகாள் றக குறித்த மறு ஆய் வுக் குறிப்றப தவளியிட்டுள் ளது.



இது தரப்தபா விகிதத்றத மாை் ைாமல் 4% என்ை அளவில் றவக்க முடிவு தசய் துள் ளது.



தரப்தபா விதிதம் என்பது ரிசர்வ் வங் கி ஆனது வங் கிகளுக்குக் கடன் தரும் ஒரு
விகிதம் ஆகும் .



தறலகீழ் தரப்தபா விகிதமும் மாை் ைப் படாமல் 3.35% என்ை அளவிலும் தமம் பட்ட கடன்
வசதி விகிதம் மை் றும் வங் கி விகிதம் ஆகியறவயும் மாை் ைப் படாமல் 4.25% என்ை
அளவிலும் றவக்கப் பட்டுள் ளன.

லாட்டரி மீதான வரிகள்


இந்திய உச்ச நீ திமன்ைமானது லாட்டரி, பந்தயம் மை் றும் சூதாட்டம் ஆகியறவ
“நடவடிக்றகக்கு உட்பட்ட தசயல் பாடுகள் ” என்று அறிவித்துள் ளது.



இது மத்திய சரக்கு மை்றும் தசறவகள் வரிச் சட்டம் 2017 என்ை சட்டத்தின் கீழ் “சரக்கு”
என்ை வறரயறையின் கீழ் வருகின்ைது.



இதனால் மாநில அரசுகள் லாட்டரி மீது GST வரிறய (Goods and Services Tax – சரக்கு
மை் றும் தசறவகள் வரி) விதிக்கலாம் என்று உச்ச நீ திமன்ைம் கூறியுள் ளது.
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இந்தியாவின் சர்க்கமர உற் பத்தி


இந்தியாவின் சர்க்கறர உை் பத்தியானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 42.90 இலட்சம் டன்களாக
இரு மடங் காக ஆகியுள் ளது.



கறடசிப் பருவ காலத்தின் சர்க்கறர உை் பத்தியானது 20.72 இலட்சம் டன்களாக
உள் ளது.



2020 ஆம் ஆண்டின் நவம் பர் 30 ஆம் தததியின் படி நாட்டில் 408 சர்க்கறர ஆறலகள்
தசயல் பாட்டில் உள் ளன. 2019 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் 30 ஆம் தததியின் படி 309 சர்க்கறர
ஆறலகள் தசயல் பாட்டில் இருந்தன.



நாட்டில் கரும் பு மை் றும் சர்க்கறர உை் பத்தியில் முன்னணியில் உள் ள மாநிலம்
உத்தரப் பிரததசமாகும் .



இந்தியாவில் சர்க்கறர உை் பத்தியில் 2வது மிகப்தபரிய மாநிலம் மகாராஷ்டிரா
ஆகும் .



உலகின் 2வது மிகப்தபரிய சர்க்கறர உை் பத்தியாளர் நாடு இந்தியாவாகும் .



உலகில் மிகப்தபரிய சர்க்கறர நுகர்வு நாடு இந்தியாவாகும் .



உலகில் மிகப்தபரிய சர்க்கறர உை் பத்தியாளர் நாடு பிதரசில் ஆகும் .

பராக்கத் தகவமைப் பு வசதி – RRB


சமீபத்தில் இந்திய ரிசர்வ் வங் கியானது (RBI) தராக்க தமலாண்றமறய மிகவும்
திைனுள் ள வறகயில் மாை்றுவதை்காக தவண்டி ஊரக வட்டார வங் கிகளுக்கு (RRB –
Regional Rural Bank) தராக்கத் தகவறமப்பு வசதிறய (liquidity adjustment facility - LAF)
நீ ட்டிக்க முடிவு தசய் து உள் ளது.



தை் தபாழுது

வறர,

RRBகள்

RBIயின்

தராக்கத்

தகவறமப்பு

வசதிறய

அணுக

அனுமதிக்கப் படுவதில் றல.


LAF ஆனது வங் கித் துறைச் சீர்திருத்தங் கள் குறித்த நரசிம் மன்
குழுவின்
பரிந்துறரயின் அடிப்பறடயில் 1998 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டது.



இது தரப்தபா அல் லது மீண்டும்

வாங் குதல் என்ை ஒப்பந்தத்தின் மூலம் தை் காலிக

நிதிப் பை் ைாக்குறைறயத் தீர்ப்பதை் கு வழிவறக தசய் யும் ஒரு நிதியியல் தகாள் றகக்
கூைாகும் .


RBI

ஆனது

நாட்டில்

நிதி

ஓட்டத்றதக்

கட்டுப்படுத்துவதை்காக

4

கூறுகறளப்

பயன்படுத்துகின்ைது. அறவயாவன :



o

பண ஒதுக்கீட்டு விகிதம் ,

o

தரப்தபா விகிதம் மை் றும் தறலகீழ் தரப்தபா விகிதம் (LAF),

o

முறைசார் தராக்க விகிதம் மை்றும்

o

திைந்த தவளி நடவடிக்றககள் .

LAF வசதியின் 2 முக்கியக் கூறுகள் தரப்தபா விகிதம் மை்றும் தறலகீழ் தரப்தபா
விகிதம் ஆகியனவாகும் .

வரி நீ தி மீதான நிமல 2020


இது வரி நீ தி என்ை அறமப்பின் இம் மாதிரியான முதல் வருடாந்திர அறிக்றகயாகும் .



சர்வததசப்

தபருநிறுவனங் களின்

வரி

தமாசடி

மை் றும்

தனியார் வரி

ஏய் ப்பு

ஆகியவை் ைால் உலகின் ஒவ் தவாரு நாடும் எவ் வளவு வரிறய இழக்கிைது என்பறத
இது தவளிப்படுத்துகிைது.
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இது தபாருளாதார ஒத்துறழப்பு மை் றும் தமம் பாட்டு அறமப்பின் தறலறமயில் ,
சுரண்டல் மை்றும் இலாப மாை் ைத் திட்டத்தின் (base erosion and profit shifting project) கீழ்
தயாரிக்கப் பட்டுள் ளது.



ஒவ் தவார் ஆண்டும் , உலக நாடுகள் 427 பில் லியனுக்கும் அதிகமான அளவில் வரிறய
இழந்து வருவதாக இது கண்டறிந்துள் ளது.



இந்தப் பட்டியலில் அதமரிக்கா முதலிடத்தில் உள் ளது.



அறதத் ததாடர்ந்து இங் கிலாந்து, தஜர்மனி, பிரான்ஸ் மை் றும் பிதரசில் ஆகிய நாடுகள்
உள் ளன.



இந்தியா மை் ை நாடுகளிடம் 70000 தகாடிறய வரியாக இழந்து வருகிைது.

PM - WANI


பிரதமர் தமாடி தறலறமயிலான மத்திய அறமச்சரறவயானது தபாது மக்களுக்கான
றவ-றப (அருகறல – றவறப) தசறவகறள வலுப்படுத்துவதை்காக நாடு முழுவதும்
தபாது றவ-றப அறமப்புகறள அறமப்பதை் கு ஒப்புதல் அளித்து உள் ளது.



இந்தப் தபாது அருகறல அணுகல் அறமப்பு இறடமுகமானது பிரதான் மந்திரி – WANI
என்ைறியப் பட்டு, இந்திய அரசினால் அறமக்கப்பட உள் ளது.



PM-WANI ஆனது நாட்டில் அருகறல அறமப்புகளின் வளர்ச்சிறய ஊக்கப்படுத்த
உள் ளது.



இது தபாதுத் தகவல் அலுவலக மாதிரிறயப் தபான்ைதாகும் .



தபாது அருகறலச் தசறவயானது தபாதுத் தரவு அலுவலத்தின் மூலம் வழங் கப்
படுகின்ைது.



ததசிய டிஜிட்டல் தகவல் ததாடர்புக் தகாள் றக, 2018 என்ை தகாள் றகயானது 2020 ஆம்
ஆண்டில் இறணய வசதியானது 5 மில் லியன் மக்கறள எட்டுவறதயும் 2022 ஆம்
ஆண்டில் 10 மில் லியன் மக்கறள எட்டுவறதயும் இலக்காக நிர்ணயித்துள் ளது.

ஆத்ை நிர்பர் பாரத் னராஜ் கர் னயாஜனா


ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ததாகுப்பு 3.0 என்பதின் கீழ் தகாவிட் மீட்பு நிறலயின் தபாது புதிய
தவறல வாய் ப்புகள் உருவாக்கத்திை் கு ஊக்கம் அளித்தல் மை் றும் முறையான
தபாருளாதாரத் துறையில் தவறலவாய் ப்றப ஊக்கப்படுத்துதல் ஆகியவை் றுக்காக
ஆத்ம நிர்பர் பாரத் தராஜ் கர் தயாஜனாவிை் கு ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.



இதன் கீழ் , இந்திய அரசானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர் 01 அன்தைா அல் லது
அதை்குப் பிைதகா பணியில் தசர்ந்த புதிய ததாழிலாளர்களுக்கு 2021 ஆம் ஆண்டு
ஜுன் 30 ஆம் தததி வறர 2 ஆண்டுகளுக்கு ததாழிலாளர் றவப்பு நிதியில் (12%)
மானியம் அளிக்க உள் ளது.

னநர்ைமற பசலுத்து முமற


2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 முதல் ரூ.50000க்கு தமல் பணம் தசலுத்துதவார் புதிய
காதசாறல தசலுத்தும் முறையான 'தநர்மறை தசலுத்து முறை’ என்ை முறைறயப்
பின்பை்ை தவண்டும் .



எந்ததவாரு

தமாசடி

நடவடிக்றககளுக்கும்

எதிராக

வாடிக்றகயாளர்களின்

பாதுகாப்றப உறுதி தசய் வதை்காக காதசாறல துண்டிப்பு முறைக்கான தநர்மறை
தசலுத்து முறையானது இந்திய ரிசர்வ் வங் கியால் அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.
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இந்த முறைறய உருவாக்கும் தபாறுப்பு
கழகத்திடம் ஒப்பறடக்கப் பட்டுள் ளது.

இந்தியத்

ததசிய

பணவழங் கீட்டுக்



காதசாறல பணவழங் கீடுகளில் நறடதபறும் தமாசடிச் தசயல் கறளக் கண்டறியும்
வசதி தகாண்ட தநர்மறை தசலுத்து முறை என்பது காதசாறல
முறைறமயின் (Cheque Truncation System) கீழ் உள் ள ஒரு கருவியாகும் .

துண்டிப்பு

தானியங் கி வங் கிப் பணச் பசயல் பாட்டு மையை்


இந்திய

ரிசர்வ்

வங் கியானது

(RBI) பணத் தாள் களின் வசமிப்பு, ேரவு மற்றும்

பகிர்ந்தளிப் பு அகியவை்றிற் காக தஜய் ப்பூரில் தனது முதலாேது தானியங் கி ேங் கிப்
பணச் தசயல் பாட்டு னமயத்னத அனமக்கவுள் ளது.


நாட்டில்

ேங் கிப் பணத் தாள் கறள விநிவயாகிக்கும்

ஒவர மற் றும்

பிரத்திவயக

அனமப்பு RBI ஆகும் .

பீை் தளை்


பம் பாய் பங் குப் பரிேர்த்தனன அனமப்பானது (BSE) “BSE மின்னணு விேசாயச்
சந்னதயிடல் நிறுேனம் அல் லது BEAM” எனப்படும் ஒரு மின்னணுத் தளத்றதத்
ததாடங் கியுள் ளது.



இது

ததசிய

அளவில் , மின்னணு

மயப்படுத்தப்பட்ட, நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட,

தவளிப்பறடத் தன்றம தகாண்ட ஒரு வர்த்தகத் தளமாக தசயல் பட உள் ளது.


BEAM

ஆனது

இந்தியாவில்

இந்தத்

வதனேனயப்

பூர்த்தி

தசய் யும்

வறகயில்

தசயல் படும் ஒவர நிறுேனம் ஆகும் .

அமலக்கற் மற ஏலை்


மத்திய அறமச்சரறவயானது அறலக் கை் றை ஏலத்தின் அடுத்தக் கட்டத்திை் கு தனது
ஒப்புதறல வழங் கியுள் ளது.



இது அடுத்த 20 ஆண்டுக் காலத்திை் கு 700 தமகா தஹர்டஸ
் ் (MHz), 200 MHz, 900 MHz, 1800
MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz ஆகிய அதிர்தேண் கற் னறகனளக் தகாண்டிருக்கும் .



தமாத்தம் 2251.25 MHz என்ை அளவிலான அறலக் கை் றையானது ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட
வினலயில் ரூ.3,92,332.70 வகாடி மதிப்பீட்டுடன் ேழங் கப்பட இருக்கின்றது.
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நிதியியல்

நிமலப் புத் தன்மை ைற் றுை்

னைை் பாட்டு ஆமணயத்தின் 23வது

சந் திப் பு


சமீபத்தில் மத்திய நிதித்துறை அறமச்சரான நிர்மலா சீதாராமன் இதை் கு தறலறம
தாங் கினார்.



இது 2010 ஆம் ஆண்டில் அறமக்கப் பட்டது.



இது நாட்டின் நிதியியல் ஒழுங் குமுறையாளர்கறளக் தகாண்ட ஒரு சட்டப்பூர்வமை்ை
தறலறம அறமப்பாகும் .



இந்திய ரிசர்வ் வங் கியின் ஆளுநர், தபாருளாதார விவகாரங் கள் துறைச் தசயலாளர்,
மத்திய நிதித் துறை அறமச்சகத்தின் தறலறமப் தபாருளாதார
ஆதலாசகர்,
ஓய் வூதிய நிதி ஒழுங் குமுறை மை் றும் தமம் பாட்டு ஆறணயம் , காப்பீட்டு
ஒழுங் குமுறை மை் றும் தமம் பாட்டு ஆறணயம் ஆகியறவ இதில் உறுப்பினர்களாக
உள் ளனர்.



தமலும் இது திவால் நிறல மை் றும் தநாடித்தல் வாரியத்தின் தறலவறரயும் தகாண்டு
உள் ளது.

ஒழுங் குமுமற ஆய் வுப் பபட்டி


சமீபத்தில் இந்திய ரிசர்வ் வங் கியானது ஒழுங் குமுறை ஆய் வுப் தபட்டியின் கீழ் 2வது
குழுறவ அறிவித்துள் ளது



இது ”குறுக்தகல் றலப் பணவழங் கீடுகள் ” என்ை கருத்துருவின் கீழ் அறிவிக்கப் பட்டு
உள் ளது.



ஒழுங் குமுறை ஆய் வுப் தபட்டி என்பது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ் நிறலயில் புதிய
தபாருட்கள் மை் றும் தசறவகளின் ஒரு நிகழ் தநரச் தசாதறனறயக் குறிக்கின்ைது.



ஒழுங் குமுறை

ஆய் வுப்

தபட்டியின்

கீழ்

முதல்

குழுவானது

சில் லறைப்

பண

வழங் கீட்டுப் பிரிவில் நிறுவனங் கறள உள் ளடக்கியுள் ளது.


இது றகதபசிகள் , தநரடித் ததாடர்பை் ை பணவழங் கீடுகள் மை்றும் தநரடிப் பண
வழங் கீடுகள் தபான்ை வசதிறய உள் ளடக்கியுள் ளது.



இது 2019 ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப் பட்டுள் ளது.

17வது பதாழில் பசய் வதற் கு உகந்த நாடுகள் அறிக்மக


இந்த அறிக்றகறய உலக வங் கி தவளியிட்டுள் ளது.



தரவுகளில் முறைதகடுகள் ஏை் பட்டதால் , 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் , உலக
வங் கி இந்த அறிக்றகறய தவளியிடுவறதத் தை்காலிகமாக நிறுத்தி றவக்க முடிவு
தசய் திருந்தது.



சீனா, சவுதி அதரபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மை்றும் அஜர்றபஜான் ஆகிய 4 நாடுகள்
முறைதகடான தரவுகறளச் சமர்ப்பித்திருந்தன.



புதிய அறிக்றகயின்படி, சீனா 78வது இடத்திலிருந்து 85வது இடத்திை் குச் சரிந்துள் ளது.



சவூதி அதரபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மை் றும் அஜர்றபஜான் ஆகிய மூன்று
நாடுகளின் தரவரிறசகளும் மாறியுள் ளன.



2020 ஆம் ஆண்டின் அறிக்றகயின்படி, 190 நாடுகளில் இந்தியா 63வது இடத்தில்
உள் ளது.



முந்றதய ஆண்றட விட இந்தியா 14 இடங் கள் முன்தனறியுள் ளது.
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உலகின் 6வது மிகப் பபரிய பபாருளாதாரை்


இது தபாருளாதார மை்றும் வர்த்தக ஆராய் ச்சிக்கான றமயத்தினால் தவளியிடப்பட்ட
ஒரு வருடாந்திர அறிக்றகயாகும் .



இந்தியாவானது 2025 ஆம் ஆண்டில் உலகின் 5வது மிகப்தபரிய தபாருளாதாரமாக
உருதவடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகின்ைது.



இந்தியா மீண்டும் ஐக்கியப் தபரரறசப் பின்னுக்குத் தள் ள இருக்கின்ைது.



இந்தியாவானது ஐக்கியப் தபரரறசப்
தபாருளாதாரமாக உருவடுத்தது.



ஆனால் இந்தியா 2020 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் 6வது இடத்திை் குச் தசன்ைது.



இந்தியாவின்

தமாத்த

உள் நாட்டு

பின்னுக்குத்

உை் பத்தி

தள் ளி

வளர்ச்சி

5வது

மிகப்தபரிய

விகிதமானது

கடந்த

10

ஆண்டுகளில் இல் லாத வறகயில் 2018 ஆம் ஆண்டில் 6.1லிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டில்
4.2% ஆகக் குறைந்தது.


இந்தியாவானது

2030

ஆம்

ஆண்டில்

3வது

மிகப்தபரிய

தபாருளாதாரமாக

உருதவடுக்கும் என்று கணிக்கப் பட்டுள் ளது.


சீனாவானது 2028 ஆம் ஆண்டில் அதமரிக்காறவப் பின்னுக்குத் தள் ளி உலகின்
மிகப்தபரிய தபாருளாதார நாடாக உருதவடுக்கும் .

அறிவியல் ைற் றுை் பதாழில் நுட்பச் பசய் திகள்
ைாபபருை் மீட்டர் அமல வாபனாலி அதிர்பவண் பதாமலனநாக்கி


அதமரிக்காறவ

அடிப்பறடயாகக்

தகாண்ட

மின்

மை் றும்

மின்னணு

தபாறியியலாளர்களால் (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers) மாதபரும் மீட்டர்
அறல வாதனாலி அதிர்தவண் ததாறலதநாக்கியானது (Giant Metre wave Radio Telescope)
ஒரு ‘முக்கிய’ வசதியாக ததர்வு தசய் யப் பட்டுள் ளது.


மாதபரும் மீட்டர் அறல வாதனாலி அதிர்தவண் ததாறலதநாக்கியானது முப்பது
பரவறளய வாதனாலி ததாறலதநாக்கிகறளக் தகாண்டதாகும் .



இது புதனவின் ததசிய வாதனாலி வானியை் பியல் றமயத்தால் இயக்கப் படுகிைது.



இது மும் றபயில் அறமந்துள் ள டாடா அடிப்பறட ஆராய் ச்சிக் கழகத்தின் ஒரு
பகுதியாகும் .



வாதனாலி வானியை் பியல் ததசிய றமயத்தின்படி இந்தியாவிை் கு வழங் கப்படும்
மூன்ைாவது IEEE றமல் கல் அங் கீகாரம் இதுவாகும் .



முந்றதய

இரண்டு

IEEE

றமல் கல்

அங் கீகாரங் கள்

1895

ஆம்

ஆண்டில்

தஜ.சி.தபாஸுக்கும் 1928 ஆம் ஆண்டில் சி.வி.ராமனுக்கும் வழங் கப் பட்டது.


தஜ.சி தபாஸ் அவர்கள் கம் பியில் லா முறையிலான தகவல் ததாடர்பின் தந்றதயாகக்
கருதப் படுகிைார்.

ுவாலாங் ஒன்


இது சீனாவின் முதலாவது உள் நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ட அணு உறல ஆகும் .



இது புஜியன் மாகாணத்தில் அறமந்துள் ள ஃபுகிங் அணு மின் நிறலயத்தின் பிரிவு 5
என்பதில் நிறுவப் பட்டுள் ளது.
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இதனால் ஆண்டுக்கு 10 பில் லியன் கிதலா வாட் மணி தநர அளவிலான (10 billion kilo watt
hour) மின்சாரத்றத உை் பத்தி தசய் ய முடியும் .



ஹுவாலாங் ஒன் அணு உறலயின் ஆயுட்காலம் 60 ஆண்டுகள் ஆகும் .



சீனாவில் 47 அணு மின் நிறலயங் கள் உள் ளன.



அறவ தமாத்தமாக
தசய் கின்ைன.



இதன் மூலம் , அதமரிக்கா மை் றும் பிரான்சிை் கு அடுத்தபடியாக சீனாவானது உலகின்

48.75

மில் லியன்

கிதலா

வாட்

மின்சாரத்றத

உை் பத்தி

மூன்ைாவது மிக அதிகமான அணுசக்திறயக் தகாண்டுள் ளது.


பாகிஸ்தானிை் கு

ஐந்து

ஹுவாலாங்

ஒன்

அணு

உறலகறள

அளிக்க

சீனா

திட்டமிட்டுள் ளது.


அதில் நான்கு உறலகள் கராச்சி அணுமின் நிறலயத்திலும் , ஒன்று சாஷ்மா அணுமின்
நிறலயத்திலும் கட்டறமக்க திட்டமிடப் பட்டுள் ளது.

MQ-9B ஆளில் லா விைானை்


ஆயுதங் கள் இல் லாத இரண்டு MQ-9B ட்தரான்கறள (ஆளில் லா விமானம் ) ஒரு
வருடத்திை் கு இந்தியக் கடை் பறடயானது அதமரிக்காவிடமிருந்து குத்தறகக்கு எடுத்து
உள் ளது.



இது இந்திய கடை் பறடயின் முதல் குத்தறக ஆகும் .



2020 ஆம் ஆண்டின் பாதுகாப்பு றகயகப்படுத்துதல் நறடமுறை (Defence Acquisition
Procedure)
என்ை
முறையானது
இராணுவத்
தளவாடங் கறளக்
குத்தறகக்கு
எடுப்பதை்கான ஒரு வசதிறய அறிமுகப் படுத்தியது.

யபூசா 2 விண்கலை்


ஹயபூசா 2 விண்கலமானது றரகு என்ை குறுங் தகாளிலிருந்து 1 ஆண்டு காலப்
பயணத்திை் குப் பின்பு பூமிறய தநாக்கித் திரும் பிக் தகாண்டிருக்கின்ைது.



இந்த றரகு என்ை குறுங் தகாளானது பூமியிலிருந்து 300 மில் லியன் கிதலா மீட்டர்
ததாறலவில் அறமந்துள் ளது.



இந்த விண்கலமானது குறுங் தகாளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அரிதான மாதிரிகளுடன்
பூமியில் ததை்கு ஆஸ்திதரலியாவில் தறரயிைங் க உள் ளது.



2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் , இந்த விண்கலம் குறுங் தகாள் றரகுவிலிருந்து
தமை் புைத் தூசு மாதிரிகறள தசகரித்தது.



2019 ஆம் ஆண்டு ஜூறல மாதத்தில் , இது அந்த குறுங் தகாளிலிருந்து நிலத்திை் கு
அடியிலிருந்து மாதிரிகறளச் தசாதித்தது.



ஒரு குறுங் தகாளிலிருந்து நிலத்திை் கு அடியிலிருந்து மாதிரிகறளச் தசகரிப்பது உலக
வரலாை் றில் இதுதவ முதன்முறையாகும் .
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வறண்ட சுருட்டப் பட்ட பஞ் சு பகாண்ட னநரடி ஆர்டி-பிசிஆர் முமற


இந்திய மருத்துவ ஆராய் ச்சிக் கழகமானது தகாவிட்-19 தநாய் த் ததாை் று
தசாதறனறய விறரவுபடுத்துவதை்காக ஒரு வைண்ட சுருட்டப்பட்ட பஞ் சு தகாண்ட
தநரடி ஆர்டி-பிசிஆர் முறைக்கு ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.



இது அறிவியல் மை்றும் ததாழிலக ஆராய் ச்சிக் குழு - தசல் மை் றும் மூலக்கூ று
உயிரியல் றமயத்தினால் வடிவறமக்கப் பட்டுள் ளது.



இது ஒரு ஆர்என்ஏ பிரித்ததடுப்பு தசாதறன முறையாகும் .

கர்நாடகாவில் கடல் ஒளிர்வி பூத்தல்


“கடல் ஒளிர்வி” (sea sparkle) என்று அறழக்கப்படும் தநாக்டிலுகா சிண்டிலான்ஸின்
(Noctiluca Scintillans) பூக்களானது கர்நாடகக் கடை்கறரயில் சுமார் ஒரு மாதமாக காணப்
படுகின்ைது.



ஒளி வீசும் பச்றச இருகறச உயிரியான தநாக்டிலுகா சிண்டிலன்ஸ் (bioluminescent green
dinoflagellate N. Scintillans) என்பதும் இரவில் கடல் நீ றரப் பிரகாசமாக்குகிைது.



என். சிண்டிலன்ஸ் ஒரு தாவரமாகவும் விலங் காகவும் விளங் குகிைது.
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நீ ல அமல நிகழ் வு


இது மகாராஷ்டிரக் கடை்கறரயின் பல பகுதிகளில் காணப்பட்டுள் ளது.



இந்த நிகழ் விை்கு உயிரி ஒளிர்தவ (பதயாலுமிதனன்தசன்ஸ்) காரணமாகும் .



நுண்ணுயிரிகளிடமிருந்து

கடலில்

ததான்றும்

பிரகாசமான

ஒளியானது

பதயா-

லுமிதனன்தசன்ஸ் அல் லது உயிரி ஒளிர்வு என்று அறழக்கப் படுகிைது.


இது தாவர மிதறவ உயிரி (றபட்தடாபிளாங் க்டன்ஸ்) எனப்படும் நுண்ணிய கடல்
தாவரங் களால் ஒளிறய தவளிதயை் றும் ஒரு நிகழ் வாகும் .



நீ ல

ஒளியானது

உயிரினத்தின்

உள் தள

உள் ள

புரதங் களின்

தவதியியல்

எதிர்விறனகளிலிருந்து உருவாகிைது.

வரிக்குதிமர வமக மீன் ைரபணு


புதனவில் உள் ள அகார்கர் ஆராய் ச்சி றமயத்றதச் தசர்ந்த ஆராய் ச்சியாளர்கள்
இருதய மீளுருவாக்கத்றத ஊக்குவிக்கக்
மரபணுக்கறளக் கண்டறிந்துள் ளனர்.



கூடிய

வரிக்குதிறர

வறக

மீனின்

இது குறுகிய காலத்திை் குள் மூறள, இருதயம் , கண், தண்டு வடம் உள் ளிட்ட தனது
உறுப்புகறள மீள் உருவாக்கம் தசய் து தகாள் ளும் .



இதன் காரணமாக இது ஒரு மாதிரி உயிரினமாகப் பயன்படுத்தப் படுகின்ைது.



இது தவப்ப மண்டல மை் றும் துறண தவப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் காணப்படும் ஒரு
சிறிய நன்னீர ் வாழ் மீனாகும் .

உலகின் மிகச்சிறிய நிமனவகச் சாதனை்


விஞ் ஞானிகள்

ஒரு

தமல் லிய

நிறனவகச்

தசமிப்புச்

சாதனத்தின்

அளறவக்

குறைத்துள் ளனர்.


இது அதன் குறுக்கு தவட்டுப் பகுதிறய ஒை் றை சதுர நாதனா மீட்டர் அளவிை்குக்
குறைப்பதன் மூலம் தமை்தகாள் ளப் பட்டுள் ளது.



இந்த வளர்ச்சியானது நுகர்தவார் மின்னணுச் சாதனங் களுக்காக மிக விறரவான,
மிகச் சிறிய மை்றும்
ஆை் ைல்
உருவாக்கத்திை்கு வழி வகுக்கும் .



திைன்

தகாண்ட

மின்னணுச்

சில் லுகளின்

விஞ் ஞானிகள் தங் களது ஆய் விை் கு MoS2 எனப்படும் மாலிப்டினம் றட சல் றபடு என்ை
ஒரு கூறை ஒரு முதன்றம நாதனா தபாருளாகப் பயன்படுத்தியுள் னர்.



இந்த ஆய் வானது சமீபத்தில் “இயை் றக நாதனா ததாழில் நுட்பம் ” எனப்படும் இதழில்
தவளிவந்தது.



இந்த ஆராய் ச்சியாளர்கள் அதமரிக்காவில் ஆஸ்டினில் உள் ள தடக்சாஸ் பல் கறலக்
கழகத்றதச் தசர்ந்தவர்களாவர்.

பிரை் னைாஸ் மீபயாலி னவக ஏவுகமண


இந்தியக் கடை் பறடயானது அந்தமான் நிக்தகாபர் தீவுப் பகுதியில் கப்பல் எதிர்ப்பு
ஏவுகறணயான பிரம் தமாஸ் மீதயாலி தவக ஏவுகறணப் பதிப்றப தவை்றிகரமாகச்
தசாதித்துப் பார்த்தது.



இதை்கு முன்பு இந்த ஏவுகறணயின் நிலத்திலிருந்துத்
தாக்கும் வறகயிலான
பதிப்பானது அந்தமான் நிக்தகாபர் தீவுப் பகுதியில் தவை்றிகரமாக தசாதித்துப்
பார்க்கப் பட்டது.
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இந்த வகுப்றபச் தசர்ந்த உலகின் மிக விறரவானச் தசயல் பாட்டு ஏவுகறண அறமப்பு
இதுவாகும் .



இதறன

நீ ர்மூழ் கிக்

கப்பல் கள் ,

கப்பல் கள்,

விமானம்

மை்றும்

நிலம்

தபான்ைவை் றிலிருந்துச் தசலுத்த முடியும் .


பிரம் தமாஸ் ஏவுகறணயின் தாக்குதல் வரம் பானது தை் தபாழுது 400 கிதலா மீட்டருக்கு
தமலாக தமம் படுத்தப் பட்டுள் ளது.

டைாரு அடிப் பமடயிலான வமலயமைப் பு


ஐ.ஐ.டி கான்பூர் ‘தம் பாரு’ அல் லது ‘டமாரு’ அடிப்பறடயில் ஒரு வறலயறமப்றப
(லாட்டிஸ் ) உருவாக்கியது.



ஒரு லாட்டீஸ் என்பது ஒரு படிகத்றத உருவாக்கும் துகள் களின் ஒழுங் குமுறைறய
விவரிக்கும் புள் ளிகளின் ஒரு வரிறசயாகும் .

பாதுகாப் பு புவித் தகவல் ஆராய் ச்சி அமைப் பு


சமீபத்தில் பாதுகாப்பு
ததாடங் கியுள் ளது.

மை் றும்

வளர்ச்சி

அறமப்பானது

இந்த

ஆய் வகத்றதத்



இந்தப் புதிய ஆய் வகமானது மணாலியில் உள் ள பனி மை் றும் பனிச் சரிவு ஆய் வு
அறமப்பு மை் றும் தில் லியில் உள் ள பாதுகாப்புப் பகுதி ஆராய் ச்சி அறமப்பு ஆகிய
ஆய் வகங் கள் ஒன்றிறணக்கப் பட்டு உருவாக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்தப் புதிய ஆய் வகமானது சீனா மை் றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுடனான
எல் றலயில் உள் ள நிலப்பரப்பு மை் றும் பனிச்சரிவு குறித்த ஒரு ஆராய் ச்சியின் மீது
கவனம் தசலுத்துகின்ைது.

C32 LH2 உந்து விமசத் பதாட்டி


இது ஒரு அலுமினியக் கலறவயினால் உருவாக்கப் பட்ட ஒரு கிறரதயாதஜனிக் உந்து
விறசத் ததாட்டியாகும் .



இது இந்துஸ்தான் விண்தவளி நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்தபரிய
கிறரதயாதஜனிக் ததாட்டியாகும் .



இது சமீபத்தில் இஸ்தராவிை் கு வழங் கப்பட்டது.



இது இஸ்தராவின் புவி ஒத்திறசவு தசயை்றகக் தகாள் தசலுத்து வாகனமான மாக் – III
என்ை வாகனத்தின் எறடத் திைறன 3 டன்களிலிருந்து 4 டன்களாக அதிகரிப்பதை்காக
வடிவறமக்கப் பட்டுள் ளது.

109

ஆஸ்தினரலியாவின் சதுரக் கினலாமீட்டர் பதாகுப் புப் பாமத கண்டுபிடிப் பான்
(ASKAP)


இது காமன்தவல் த் அறிவியல் மை் றும் ததாழிை்துறை ஆராய் ச்சி அறமப்பினால்
உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புதிய வறக தரடிதயா ததாறலதநாக்கியாகும் .



சமீபத்தில் இந்தத் ததாறலதநாக்கியானது “பிரபஞ் சத்தின் ஒரு புதிய வறரபடத்றத”
உருவாக்குவதை் காக ஏைத்தாழ 300 மணி தநரங் களில் 300 மில் லியன் அண்டங் கறள
ஆராய உதவியுள் ளது.

குவாண்டை் னைலாதிக்கை்


சீனாவானது தன்னுறடய குவாண்டம் தமலாதிக்கம் கூகுளின் மாதிரிக் கணினிறய
விட 10 பில் லியன் மடங் கு தவகம் தகாண்டது என்று உரிறம தகாருகின்ைது.



கடந்த ஆண்டு கூகுள் நிறுவனம் இது அடுத்த 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்தனாடியான
அதிதவகக் கணினிகள் என்ை நிறலக்கு எடுத்துச் தசல் லும் வறகயில் 200
வினாடிகளில் ஒரு கணக்கீட்றட நிறைவு தசய் யும் ஒரு கணினிறய வடிவறமத்து
உள் ளதாக அறிவித்திருந்தது.



குவாண்டம் கணினிகள் க்யூபிட்ஸ் எனும் அலறகப் பயன்படுத்துகின்ைன.



ஒதர தநரத்தில் அதிகச் தசயல் பாட்டுத் திைறனத் தருகிை அதத சமயத்தில் இது 0
மை் றும் 1 என்ை ஒரு அலகாக விவரிக்கப் படுகின்ைது.



இது அதமரிக்காவின் ஜான் பிதரஸ் கில் என்பவரால் 2012 ஆம் ஆண்டில் முன்தமாழியப்
பட்ட ஒரு கூைாகும் .

எச்எல் -2எை் னடாகாைாக் அணுஉமல


இது சீனாவின் மிகப்தபரிய மை் றும் மிகவும் தமம் படுத்தப்பட்ட அணுக்கரு இறணவு
தசாதறனச் சாதனமாகும் .



சீனாவானது முதன்முறையாக இந்த உறலறய தவை்றிகரமாகச் தசயல் படுத்தி
உள் ளது.



இந்த அணுக்கரு இறணவு உறலயானது அதன் “தசயை் றக சூரியன்” என்றும்
அறழக்கப் படுகின்ைது.
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சாங் ’இ திட்டை்


சாங் இ-5 திட்டத்தின் தபாது சீனாவானது சந்திரனில் தனது நாட்டின் தகாடிறய
ஏை் றியது.



சீனாவானது அதமரிக்காவிை் குப் பிைகு இவ் வாறு தசய் யும் 2வது நாடாகும் .



1969 ஆம் ஆண்டில் அப்பல் தலா திட்டத்தின் தபாது அதமரிக்கா முதன்முதலில் நிலவில்
தகாடிறய நட்டது.



சீனாவின் சாங் ’இ-5 என்ை சந்திர வாகனமானது நிலவின் பாறைகள் மை் றும் நிலவின்
மண்ணின் மாதிரிகறளச் தசகரித்துள் ளது.



இது 1970 ஆம் ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு சந்திரனின் மாதிரிகறளச் தசகரிக்கும் முதல்
திட்டம் ஆகும் .



21 ஆம் நூை் ைாண்டில் சந்திரனில்
விண்கலமாக இது அறமந்துள் ளது.



மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டு சந்திரறனத் ததாட்ட முதல் தபாருள்
யூனியனின் லூனா 2 (1959 ஆம் ஆண்டில் ) என்ை விண்கலம் ஆகும் .



அதமரிக்கா

மை்றும்

தசாவியத்

தவை் றிகரமாக

யூனியனுக்குப்

தறரயிைங் கிய

பிைகு,

நிலவின்

மூன்ைாவது
தசாவியத்

மாதிரிகறளச்

தசகரிக்கும் மூன்ைாவது நாடாக இப்தபாது சீனா உள் ளது.

5G NR - புதிய வாபனாலி


தநாக்கியா தனது அடுத்த தறலமுறை 5ஜி கருவியின் உை் பத்திறய இந்தியாவில்
ததாடங் கியுள் ளது.



இந்தியாவில் 5G NR என்ை கருவிறயத் தயாரிக்கும் முதல் நிறுவனம் இதுவாகும் .



5G NR என்பது 5G New Radio ஆகும் .
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இது ஐந்தாம் தறலமுறை அறலதபசி வறலப் பின்னலுக்காக உருவாக்கப்பட்ட புதிய
வாதனாலி அணுகல் ததாழில் நுட்பமாகும் .



2019 ஆம் ஆண்டில் , 5ஜி வறலப் பின்னறல உருவாக்கிய முதல் நாடு ததன் தகாரியா
ஆகும் .

காற் றிலிருந்து நீ ர்


ஈரப்பதம்
தகாண்ட காை் றிலிருந்து
தண்ணீறர
எடுக்கும்
ஒரு
முறைறய
குவஹாத்தியின் இந்திய ததாழில் நுட்பக் கழகத்தின் ஆராய் ச்சியாளர்கள் குழு
உருவாக்கி உள் ளது.



இந்த முறை ஒரு சாதாரண அச்சுப்தபாறி காகிதத்தில் பஞ் சு தபான்ை நுண்ணிய
பாலிதமரிக் தபாருறளத் ததளிப்பறத உள் ளடக்குகிைது.



இந்த முறை முக்கியமாக நீ ர் தவிர்ப்புத் தன்றம (றஹட்தராதபாபிசிட்டி) என்ை
தகாள் றகறயப் பயன்படுத்துகிைது.



தாமறர இறலகள் றஹட்தராதபாபிசிட்டியின் பண்புகறள தவளிப்படுத்துகின்ைன.

குறுகிய பட்மட இமணயப் பபாருட்கள் அமைப் பு


பிஎஸ்என்எல் ஆனது ஸ்றகதலாவுடன் (Skylo) இறணந்து இந்தியாவில் உலகின்
முதலாவது தசயை் றகக் தகாறள அடிப்பறடயாகக் தகாண்ட குறுகிய பட்றட
இறணயப் தபாருட்கள் (IOT - internet of things) என்ை அறமப்றப அறிமுகப் படுத்தி
உள் ளது.



இது தசயை் றகக் தகாறள அடிப்பறடயாகக் தகாண்ட குறுகிய பட்றட இறணயப்
தபாருட்கள் ததாழில் நுட்பத்தில் ஒரு திருப்புமுறனறயக் தகாண்டு வர உள் ளது.



இது பரந்த வரம் புடன் கூடிய புதிய இறணயப் தபாருட்களுக்கான சாதனங் களில்
தசயல் படுத்துவதை்காக தவண்டி தமம் படுத்தப்பட்ட ஒரு குறைந்த மின் பரந்த பரப்புத்
ததாழில் நுட்பமாகும் .



இது சாதனங் களின் மின் நுகர்வு, அறலக் கை்றைத் திைன் மை் றும் அந்த அறமப்பின்
திைன் ஆகியவை் றை தமம் படுத்த உள் ளது.



இந்தத் ததாழில் நுட்பமானது இரண்டு வாகனங் கள் மை் றும் இதர IOT சாதனங் கறள
இறணப்பதை்குப் பயனுள் ளதாக உள் ளது.

தரவுப் னபச்சற் ற னகட்பபாலி


சமீபத்தில் ததசிய வானூர்தி மை்றும் விண்தவளி நிறுவனமானது

(NASA - National

Aeronautics and Space Administration) நண்டு வடிவ தநபுலாவின் தரவுப் தபச்சை் ை ஒரு
தகட்தபாலிறயப் பகிர்ந்துள் ளது.


இந்தக் காதணாலியானது தநபுலா தனது பல் தவறு நிைங் கறள அடிப்பறடயாகக்
தகாண்டு இறசயாக மாை்ைம் தபறுவறதக் காட்டுகின்ைது.



இதில் நீ ல நிழல் கள் தபஸ் என்ை ஒரு ஒலி வறகயாகவும் தவள் றள நிழல் கள் மரக்
காை் றுகளாகவும் மாை்ைம் தபறுகின்ைன.



தநபுலா என்பது றஹட்ரஜன், தூசு, ஹீலியம் மை் றும் அயனியாக்கப்பட்ட வாயுக்களின்
விண்மீன்களுக்கிறடதயயுள் ள ஒரு தமகக் கூட்டங் களாகும் .



தரவுப் தபச்சை் ை தகட்தபாலி என்பது தரறவப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துவதை்காக
தவண்டி ஏை் படுத்தப்பட்ட ஒலியின் பயன்பாடாகும் .
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குவாண்டை் பாதுகாப் பு தகவல் பகிர்ந்தளிப் பு


சமீபத்தில் பாதுகாப்பு ஆராய் ச்சி மை் றும் வளர்ச்சி அறமப்பானது குவாண்டம்
பாதுகாப்பு தகவல் பகிர்ந்தளிப்புத் ததாழில் நுட்பத்றதப் பயன்படுத்தி தனது 2
ஆய் வகங் களுக்கிறடதய

தகவல்

ததாடர்புச்

தசாதறனறய

தவை்றிகரமாக

தமை்தகாண்டது.


இந்தச் தசாதறனயில் பாதுகாப்பு ஆராய் ச்சி மை்றும் வளர்ச்சி ஆய் வகம் , இம் ராத்
ஆராய் ச்சி றமயம் ஆகிய 2 ஆராய் ச்சி றமயங் கள் கலந்து தகாண்டன.

அங் காரா A5


இது ரஷ்யாவின் கனரக ஏவு வசதி தகாண்ட ஒரு விண்தேளி விண்கலமாகும் .



இது 20 டன்களுக்கும் அதிகமான எனட தகாண்ட தபாருட்கனள விண்தவளிச் சுற் று
ேட்டப் பானதக்கு எடுத்துச் தசல் லும் திறன் தகாண்டது.



இது ரஷ்யாவின் கனரகப் தபாருள் ஏவு விண்கலமான புவராட்டான் எம் என்பதற்கு
மாற் றாக உருோக்கப் படுகின்றது.



ரஷ்யாவின் கனரகப் தபாருள் ஏவு விண்கலமானது முதன்முனறயாக 2014 ஆம்
ஆண்டில் ஏேப்பட்டது.

திட்டை் 17A என்பதின் ஹிை் கிரி


சமீபத்தில் கார்டன் ரீச ் கப்பல் கட்டுமானம் மை்றும் தபாறியாளர்கள் (Garden Reach
Shipbuilders and Engineers - GRSE) அறமப்பானது இந்தியக் கடை் பறடக்காக 17A
திட்டத்தின் ஒரு கப்பலான “ஹிம் கிரினய” அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.



GRSE நிறுவனத்தினால் கட்டனமக்கப்பட்டு ேரும் 3 கப்பல் களில் முதலாேது கப்பல்
இதுோகும் .



இந்தக் கப்பலானது ஹூக்ளி நதி நீ ரில் தசயல் பாட்டிை் கு விடப்பட்டுள் ளது.



இது மனறந்திருந்துத் தாக்கும் நீ லகிரி ேகுப்னபப் வசர்ந்த ஒரு கப்பலாகும் .



இந்தியக் கடற்பனடயின் நீ லரிகி ேகுப்னபச் வசர்ந்த கப்பல் கள் ஹிம் கிரி, தூணகிரி,
உதய் கிரி, விந்தியகிரி மற் றும் தாராகிரி ஆகியனேயாகும் .



இந்தத் திட்டமானது 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசினால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்து.



இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் , வமம் படுத்தப்பட்ட (உயர் ரக) வறகயில் தமாத்தம் 7 கப்பல் கள்
இந்தியக் கடற் பனடக்கு ேழங் கப்பட உள் ளன.



இதில் 4 கப்பல் கள் மசகான் கப்பல் கட்டும் நிறுேனத்தினால் கட்டனமக்கப்பட
உள் ளன. மீதம் உள் ள 3 கப்பல் கள் GRSE கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தினால் கட்டனமக்கப்
பட உள் ளன.
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17A திட்டத்தின் கப்பல் கள் ஒரு ேழிகாட்டு ஏவுகனண ேனகக் கப்பல் களாகும் .



இந்த ேனகக் கப்பலானது சில வநரங் களில் பல் வேறு பணிகனள வமற்தகாள் ளும் ஒரு
வறக வபார்க் கப்பலாகும் .

HGC019 தடுப் பூசி


இது புதனறவச் தசர்ந்த தஜதனாவா பதயாஃ பார்மாசூட்டிகல் ஸ் என்ை நிறுவனத்தால்
உருவாக்கப் பட்டுள் ளது.



இது உள் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நாட்டின் முதல் எம் ஆர்என்ஏ வறக தடுப்பூசி ஆகும் .



இது அதமரிக்காவின் எச்டிடி பதயாதடக் கார்ப்பதரஷனுடன் இறணந்து உருவாக்கப்
பட்டது.



இந்தத் தடுப்பூசியின் மருத்துவப் பரிதசாதறனகள் சமீபத்தில் இந்திய மருந்துக்
கட்டுப்பாட்டு இயக்குனரகத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கப் பட்டுள் ளன.



இந்தத் தடுப்பூசி ஃறபசர் மை் றும் மாடர்னா உருவாக்கிய தகாவிட் -19 தடுப்பூசிகளால்
பயன்படுத்தப்படும் அதத தளத்றதப் பயன்படுத்துகிைது.



இந்தத் தடுப்பூசி 2-8 டிகிரி தசல் சியஸ் என்ை தவப்ப நிறலயில் நிறலயாக இருக்கும் .

GECAM பணி


புவி

ஈர்ப்பறலகறளக்

கண்டறிய

சீன

விண்தவளி

நிறுவனமானது

இரண்டு

தசயை் றகக் தகாள் கறள ஏவியுள் ளது.


இந்த இரண்டு தசயை் றகக் தகாள் களும் ஈர்ப்பறல உயர் ஆை் ைல் மின்காந்த
எதிர்முறன அறனத்து வான் கண்காணிப்புப் பணியின் (GECAM - Gravitational Wave Highenergy Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor mission) ஒரு பகுதியாகும் .

S-400 டிமரை் ஃப்


அதமரிக்காோனது ரஷ்யாவின் S-400 டிறரம் ஃப் வான் பாதுகாப்பு அறமப்புகறள
வாங் கியதை்காக துருக்கியின் மீது தறட விதித்துள் ளது.



S-400 டிறரம் ஃப் ஆனது ரஷ்யாவினால் உருவாக்கப்பட்ட, எளிதில் எடுத்துச் தசல் லக்
கூடிய, நிலப் பகுதியிலிருந்து வானில் உள் ள இலக்றகத் தாக்கும் ஒரு ஏவுகறண
அறமப்பாகும் .



இது உலகின் மிகவும் அபாயகரமான தசயல் பாடு தகாண்ட மை் றும் நவீன அதிக
வரம் பு தகாண்ட வசதிதயாடு தபாருத்தப்பட்டுள் ளது.

114



இது அதமரிக்காவினால் ேடிேனமக்கப்பட்ட அதி உயரப் பகுதி முனனயப் பாதுகாப்பு
அனமப்னப விட (Terminal High Altitude Area Defense system - THAAD) சிறந்ததாகக் கருதப்
படுகின்றது.



தனடச் சட்டங் களின் மூலம் அதமரிக்காவின் எதிரி நாடுகனளக் னகயாளுதல்
(Countering America’s Adversaries through Sanctions Act - CAATSA) என்ை சட்டத்தின் முக்கிய
வநாக்கம் தறட விதிப்பு நடேடிக்னககளின் மூலம் ஈரான், ரஷ்யா மற் றும் ேட
தகாரியானே எதிர்ப்பதாகும் .

பஜமினிட்ஸ் விண்கற் கள் பபாழிவு


இது இந்த ஆண்டின் வலிறமயானதாகக் கருதப் படுகின்ைது.



இதனுறடய
ததாை் ைம்
ஒரு
வால்
நட்சத்திரத்தில்
இருந்து
காரணத்தினால் இது தனித்துவம் மிக்கதாகக் காணப்படுகின்ைது.



இதன் ததாை் ைம் குறுங் தகாள் அல் லது அழிந்து தபான வால் நட்சத்திரமான 3200

ஆரம் பிக்காத

தபத்ததான் ஆக இருக்கலாம் என்று நம் பப் படுகின்ைது.


தஜமினிட்ஸ்க்குப் பிைகு, வடதுருவ அறரக் தகாளத்தில் உள் ள பார்றவயாளர்கள்
அர்சிட்ஸ் (Ursids) என்ை விண்கை்கள் தபாழிறவப் பார்க்க முடியும் .



எனினும் , அர்சிட்ஸின் விகிதமானது தஜமினிட்ஸின் விகிதத்றத விடக் குறைவானது
ஆகும் .



விண் வீழ் கை்கள் என்பறவ சூரியறனச் சுை் றி வரும் வறகயில் தன்னுறடய சுை்று
வட்டப் பாறதயில் நிறலயாகச் சுை் றி வரும் வால் நட்சத்திரத்திலிருந்துப் பிரிந்த ஒரு
வறக பாறை மை் றும் பனித் துண்டுகளாகும் .



வீண் வீழ் கை்கள் தபாழிறவ ஒரு வால் நட்சத்திரம் அல் லது குறுங் தகாள் தனக் குப்
பின்னால் விட்டுச் தசன்ை கழிவுப் தபாருட்கறள பூமி கடக்கும் தபாது காண முடியும் .
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சிை் எஸ்-01 பசயற் மகக்னகாள்


இது பிஎஸ்எல் வி-சி50 என்ை விண்தவளிக் கலத்தின் மூலம் இந்திய விண்தவளி
ஆராய் ச்சி றமயத்தினால் ஏவப்பட்ட ஒரு தகவல் ததாடர்பு தசயை் றகக் தகாளாகும் .



இது அதிர்தவண் அறலக் கை் றையின் நீ ட்டிக்கப்பட்ட சி பட்றடயில் தசறவகறள
வழங் குவதை்காக தசலுத்தப்பட்ட 42வது தகவல் ததாடர்புச் தசயை் றகக் தகாளாகும் .



இது இந்திய றமய நிலப்பகுதி, அந்தமான் நிக்தகாபார் மை்றும் இலட்சத் தீவுகள்
ஆகியவை் றிை் குச் தசறவ அளிக்கும் திைன் தகாண்டது.

116



இது புவி ஒத்திறசவு மை் றும் சுை் றுவட்டப் பாறதயில் சிஎம் எஸ்-01 என்ை தசயை் றகக்
தகாறளச் தசலுத்த உள் ளது.



இந்தச் தசயை் றகக் தகாளின் தசயல் படும் காலமானது 7 ஆண்டுகளாகும் .



இது பிஎஸ்எல் வி விண்தவளிக் கலம் மை் றும் இஸ்தராவின் 52வது விண்கலம் ஆகும் .



சிஎம் எஸ்-01 தசயற் னகக் வகாள் ஏவுதலானது உள் நாட்டிவலவய தசலுத்தப்பட்ட 77ேது
பயணமாகும் .



இது ஆந்திரப் பிரவதசத்தின் ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள் ள சதீஷ் தோன் விண்தேளி
னமயத்திலிருந்துச் தசலுத்தப்பட்டது.

லூன் திட்டை்


லூன் திட்டமானது உலகில் உள் ள ததாறலதுரப் பகுதிகளுக்கு இறணய வசதிறய
அளிப்பதை்காக பூமியின் அடுக்கு மண்டலத்றதப் பயன்படுத்துவறத தநாக்கமாகக்
தகாண்டுள் ளது.



இது கூகுள் நிறுவனத்தினால் தசயல் படுத்தப்படுகின்ைது.



சமீபத்தில் கூகுள் நிறுேனமானது தனது பலூன்கள் ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு
வளியடுக்கு மண்டலத்தில் தேற் றிகரமாக நினலநிறுத்தப் பட்டுள் ளதாக அறிவித்து
உள் ளது.



இந்தப் பலூன்கள்

ஹீலியத்தினால் நிரப்பப்பட்டுள் ளன. இது 2.1 லட்சம் கிவலா

மீட்டர்கள் அளவிை் குத் ததானலனேக் கண்காணிக்கும் திறன் தகாண்டது.


சமீபத்தில் , லூன் ஆனது 318 நாட்கள் ோன்தேளியில் இருந்ததன் மூலம் அதிக நாட்கள்
வளியடுக்கு மண்டலத்தில் இருந்த பைக்கும் தபாருள் என்ற ஒரு புதிய சாதனனனயப்
பனடத்துள் ளது.

எரிக்சன் மகனபசி அறிக்மக


இந்த அறிக்றகயானது 2020 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் , உலகம் முழுவதும் ஏைத்தாழ 1
பில் லியன் மக்கள் 5 ஆம் தறலமுறை இறணய வசதிறயப் தபறுவர் என்று கணித்து
உள் ளது.



2026 ஆம் ஆண்டில் உலக மக்கள் ததாறகயில் 60% நபர்கள் 5 ஆம் தறலமுறை
இறணய வசதிறயப் தபை உள் ளனர்.



இது 2024 ஆம் ஆண்டில் ஒவ் தவாரு 10 றகதபசி இறணப்புகளிலும் 4 றகதபசி
இணப்புகள் 5 ஆம் தறலமுறை இறணய வசதிறயக் தகாண்டிருக்கும் .



5 ஆம் தறலமுறையானது 2024 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இந்தியாவில் 27% றகதபசி
இறணப்புகறளக் தகாண்டதாக இருக்கும் .
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இது இந்தியாவில் 350 மில் லியன் இறணப்புகறளக் தகாண்டு இருக்கும் என்று
கணக்கிடப் பட்டுள் ளது.

சாங் க்’இ 5 (Chang’e 5)


சீனாவின் நிலவு விண்கலமான Chang’e 5 என்ை விண்கலமானது நிலவிலிருந்து எடுத்து
ேரப்பட்ட பானறகள் மற் றும் குப்னபகளின் 2 கிவலா கிராம் புதிய மாதிரிகளுடன்
உள் புற மங் வகாலியாவில் புவியில் தனரயிறங் கியது.



Chang’e 5 ஆனது நேம் பர் 23 அன்று சீனாவில் உள் ள ஹய் னான் மாகாணத்திலிருந்து
ஏேப் பட்டது.



இது சீனாவின் மூன்றாேது தேற் றிகரமான நிலவுத் தனரயிறக்கத்னதக் குறிக்கின்றது.
அதத சமயம் நிலவிலிருந்து திரும் பி ேந்த ஒவர விண்கலம் இதுோகும் .



1976 ஆம் ஆண்டில் வசாவியத் ஒன்றியத்தின் லூனா 24 திட்டத்திற்குப் பிறகு எந்ததோரு
நாட்டினாலும் வமற்தகாள் ளப் படாத நிலவின் முதலாேது மாதிரிச் வசகரிப்பு இது
ஆகும் .



2003 ஆம் ஆண்டில் வசாவியத் ஒன்றியம் மற் றும் அதமரிக்காவிற் குப் பிறகு தனது
தசாந்த விண்கலத்தின் மூலம் நிலவின் சுற் றுேட்டப் பானதக்குள் விண்தேளி
வீரர்கனள அனுப்பிய மூன்றாேது நாடு சீனாோகும் .



2019 ஆம் ஆண்டில் , Chang’e 4 ஆனது நிலவின் மறுபுறத்தில் உள் ள நிலத்தின் மீது
தறரயிைக்கப்பட்ட வறகயில் மனிதனால் உருோக்கப்பட்ட முதலாேது நிலவுத்
திட்டம் இது ஆகும் .

னநர்னகாட்டில் சனி ைற் றுை் வியாழன் னகாள் கள் னசர்க்மக


2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 21 அன்று உலகம் ஆனது சனி மை்றும் வியாழன் தகாள் களின்
தசர்க்றகறயக் கண்டுள் ளது.



இந்தச் தசர்க்றகயானது 400 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு நிகழ் ந்துள் ளது.



அடுத்த முறை, இந்த இரண்டு தகாள் களின் தசர்க்றகயானது 2080 ஆம் ஆண்டு மார்ச்
15 அன்று நிகழ இருக்கின்ைது.



கடந்த முறை இந்த 2 தகாள் கள் 1623 ஆம் ஆண்டு ஜூறல 16 அன்று ஒன்றுக்தகான்று
தநருக்கமாக வந்தன.



வியாழன் தகாள் ஆனது சூரியறனச் சுை் றி வர 12 ஆண்டுகறளயும் சனிக் தகாளானது
29 ஆண்டுகறளயும் எடுத்துக் தகாள் கின்ைது.
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குளிர் காலத்தின் நீ ண்ட இரவு நாள்


டிசம் பர் 21 ஆனது வட அறரக்தகாளத்தில் குளிர் காலத்தின் நீ ண்ட இரவு நாளாகும் .



இது இந்த ஆண்டில் நீ ண்ட இரவுப் தபாழுது தகாண்ட ஒரு தினமாகும் .



குளிர் காலத்தின் நீ ண்ட இரவு தினத்தின் தபாது சூரியன் ஆனது ததன் அறரக்
தகாளத்தில் -23.5 டிகிரி என்ை அளவில் சாய் வு நிறலறய அறடகின்ைது.



இந்தக் காலக் கட்டத்தில் , சூரியன் ஆனது ததன் அறரக்தகாளத்தில் மகர தரறகக்கு
தநர் தமதல இருக்கும் .

பவளிக் கிரகத்திலிருந்து முதல் சாத்தியைான வாபனாலி சமிக்மஞ


தநதர்லாந்தில்

அறமந்துள் ள

ஒரு

குறைந்த

அதிர்தவண்

வரிறசயின்

அடிப்பறடயிலான வாதனாலி ததாறலதநாக்கியின் வழிதய சர்வததச விஞ் ஞானிகள்
குழுவானது தவை் றுக் கிரகத்திலிருந்து வந்த முதல்
தசகரித்துள் ளது.

வாதனாலி சமிக்றஞறயச்



இது சூரிய மண்டலத்திை்கு அப்பாை் பட்ட ஒரு கிரகத்திலிருந்துப் தபைப்பட்ட முதல்
தரடிதயா சமிக்றஞயாகும் .



இந்த தவளிக்கிரகம் பூமியிலிருந்து 51 ஒளி ஆண்டுகள் ததாறலவில் , தாவ் பூட்ஸ் என்ை
விண்மீன் அறமப்பில் (Tau Bootes star - system) அறமந்துள் ளது.

ஐநூறு மீட்டர் துமள னகாள வடிவத் பதாமலனநாக்கி


சீனாவானது

சர்வததச விஞ் ஞானிகளுக்காக தவண்டி தனது உலகின் மிகப்தபரிய

தரடிதயா ததாறலதநாக்கிறயத் திைந்திருக்கின்ைது.


இது மிகப்தபரிய நிரப்பப்பட்ட வறகறயச் தசர்ந்த துறள வடிவிலான ஒரு தரடிதயா
ததாறலதநாக்கி ஆகும் .



இது இரண்டாவது மிகப்தபரிய சிறுவட்டுத் துறளறயக் தகாண்ட ஒரு தரடிதயா
ததாறலதநாக்கியாகும் .



உலகின்
மிகப்தபரிய
ஒை் றை-சிறுவட்டுத்
இரஷ்யாவில் உள் ள BATA-600 ஆகும் .



சமீபத்தில் உலகின் 2ேது மிகப்தபரிய அதரக்கிதபா கண்காணிப்பு ஆய் ேகமானது
பியூரிவடா ரிக்வகாவில் தசயலிழந்தது.
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துறள

ததாறலதநாக்கியானது

ஐ.ஐ.டி-தில் லியின் ‘னபாலி முட்மடகள் ’


ஐ.ஐ.டி தில் லியானது Innovate4SDG என்ை ஒரு தபாட்டியில் முதல் பரிறசப் தபை் றுள் ளது.



இறத ‘இந்தியாவின் ஐக்கிய நாடுகளின் தமம் பாட்டுத் திட்டத்தின் ஆக்சிலதலட்டர்
தலப்’ என்ை அறமப்பு ஏை் பாடு தசய் தது.



ஐ.ஐ.டி
தில் லியின்
தபராசிரியர்
காவ் யா
அடிப்பறடயிலான தபாலி முட்றட இதுவாகும் .

ததஷாரா

உருவாக்கிய

தாவர



இந்தப் தபாலி முட்றடயானது உணவு சார்ந்த புரதத் ததறவகறளப் பூர்த்தி தசய் கிைது



இந்தக் கண்டுபிடிப்பு நிறலயான வளர்ச்சி இலக்குகள் 2 மை் றும் 3 (பட்டினிறய
ஒழித்தல் மை் றும் நல் ல ஆதராக்கியம் மை் றும் நல் வாழ் வு) ஆகியவை் றைக் குறிக்கிைது.

நடுத்தர வரை் பு பகாண்ட நிலத்திலிருந்து வானில் உள் ள இலக்மகத் தாக்குை்
ஏவுகமண


இது சமீபத்தில் ஒடிசாவில் உள் ள ஒரு பாதுகாப்பு நிறலயத்திலிருந்து தசாதறன
தசய் யப் பட்டது.



இது ஏவுகறணகள் , தரடார் மை் றும் நடமாடும் ஏவும் அறமப்புகள் தபான்ைவை்றைக்
கண்காணிக்கும் ஒரு கட்டறளக் கட்டுப்பாட்டு அறமப்பு ஆகும் .



இறத பாரத் றடனமிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள் ளது.



பாதுகாப்பு ஆராய் ச்சி மை்றும் தமம் பாட்டு அறமப்பானது இந்த ஏவுகறணறய
இஸ்தரலுடன் இறணந்து உருவாக்கியுள் ளது.
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நாக்னலரியா பபளனலரி


இது ஒை் றை தசல் தகாண்ட ஒரு அமீபா ஆகும் .



இது மூறளறய உண்ணும் அமீபா என்றும் அறழக்கப் படுகின்ைது.



இந்த அமீபாவானது தை் தபாழுது அதமரிக்காவில் தவகமாகப் பரவி வருகின்ைது.

னபார்டுலாகா லால் ஜி


இது இந்தியாவின் கிழக்குத் ததாடர்ச்சி மறலயிலிருந்து சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்
பட்ட காட்டு சூரிய தராஜாப்பூ வறகயின் ஒரு புதிய இனமாகும் .



இது ஆந்திரப் பிரததசத்தின் பிரகாசம் மாவட்டத்தில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
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பசுமை உந்துவிமசத் பதாழில் நுட்பை்


இஸ்தராவானது “பசுறம உந்துவிறசத் ததாழில் நுட்பத்றத” உருவாக்கி வருகிைது.



இது ககன்யான் என்ை இந்திய விண்தவளிப் பயணத் திட்டத்திை்காக உருவாக்கப் பட்டு
வருகிைது.



ககன்யான் 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் மாதத்தில் ஏவப்படவுள் ளது.



ராக்தகட்டுகள்

மை் றும்

விமானங் களில் ,

நியூட்டனின்

மூன்ைாவது

விதிறயப்

பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்த உந்துவிறச உருவாக்கப் படுகிைது.


இதன் தபாருள் “ஒவ் தவாரு தசயலுக்கும் அதை்குச் சமமான மை்றும் எதிர்விறன
இருக்கிைது” என்பதாகும் .

நினைானியா தடுப் பூசி


நிதமானியாவிை்கு எதிரான முதல் இந்தியத் தடுப்பூசிறய சீரம் இந்திய நிறுவனம்
உருவாக்கியுள் ளது.



இது தை் தபாது இந்தியாவின் அறனவருக்குமான தநாய் த் தடுப்புத் திட்டத்தின் (Universal
Immunization Programme) கீழ் உள் ளது.



லான்தசட்

இதழின்

ஒரு

ஆய் வின்படி,

நிதமானியா

காரணமாக

ஏை் படும்

குழந்றதகளின் இைப்புகளில் 20% இந்தியாவில் நிகழ் கிைது.


இந்தியாவில் நிதமானியா ததாை் றிறன அதிகமாகக் தகாண்டுள் ள முதல் ஐந்து
பங் களிப்பாளர்கள் உத்தரப் பிரததசம் , ராஜஸ்தான், பீகார், ஜார்க்கண்ட் மை் றும்
மத்தியப் பிரததசம் ஆகிய மாநிலங் கள் ஆகும் .
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சுற் றுச்சூழல் பசய் திகள்
சாங் அமண குடிநீ ர் திட்டை் – உத்தரகாண்ட்


மத்திய சுை் றுச்சூழல் , வனம் மை் றும் காலநிறல மாை் ைத் துறை அறமச்சகத்தின் கீழ்
உள் ள வன ஆதலாசறனக் குழுவானது தடராடூனில் சாங் அறண குடிநீ ர் திட்டத்தின்
கட்டறமப்பிை் கு ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.



இது ரிஸ்பானா நதியின் புத்துயிர்ப்பிை் கு வழிவறக தசய் ய உள் ளது.

கிழக்குத் பதாடர்சசி
் ைமலயில் புதிய பல் லி வமக


கிழக்குத் ததாடர்ச்சி மறலயில் Cnemaspis avasabinaem என்ை ஒரு புதிய பல் லி வறக
இனமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் ளது.



இது தபாதுவாக சாபினின் தநல் லூர் குள் ள வறகப் பல் லி என்று அறழக்கப்
படுகின்ைது.



இது மிகவும் சிறிய உருவம் தகாண்ட ஒரு இந்திய தகக்தகானிட் என்று அறழக்கப்
படுகின்ைது.



இது 2.9 தச.மீக்கும் குறைவான நீ ளத்துடன் வைண்ட நிறல தகாண்ட பசுறம மாைாக்
காடுகளில் காணப்படுகின்ைது.



இந்தியாவில் , 45 வறக தநமாஸ்பிஸ் (Cnemaspis) காணப்படுகின்ைன. இவை் றில் 34 வறக
தமை் குத் ததாடர்ச்சி மறலகளில் காணப்படுகின்ைன.

அபைரிக்கக் காற் றுத் தரக் குறியீடு


உலகில்

மிகவும்

மாசுபட்டுள் ள

நகரங் களின்

பட்டியலில்

லாகூர்

மீண்டும்

முதலிடத்றதப் பிடித்துள் ளது.


இதை்கு அடுத்து புது தில் லி மை் றும் காத்மாண்டு ஆகிய நகரங் கள் உள் ளன.



காை் றுத் தரக் குறியீடானது நிலத்தில் உள் ள ஓதசான் அளவு, சல் பர் றட ஆக்றஸடு,
கார்பன் தமானாக்றசடு, றநட்ரஜன் றட ஆக்றஸடு மை் றும் நுண்மத் துகள் ஆகிய 5
முக்கிய காை் று மாசுபடுத்திகறள அடிப்பறடயாக தகாண்டு கணக்கிடப் படுகின்ைது.

இந்தியாவின் தமட பசய் யப் பட்ட பகளுத்தி மீன்


தாய் மங் கூர் என்பது ததசிய பசுறமத் தீர்ப்பாயத்தால் தறட தசய் யப்பட்ட ஒரு
தகளுத்தி மீன் வறகயாகும் .



இது அதன் சுை்றுச்சூழறலயும் மை் றும் நுகர்தவாரின் ஆதராக்கியத்திை்கும் தீங் கு
விறளவிக்கிைது.
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சமீபத்தில் இது மகாராஷ்டிராவின் தாதனவில் சட்டவிதராதமாக வளர்க்கப்பட்டது
கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளது.

குஜராத்தில் சிறுத்மதகளுக்கான தனியார் பாதுகாப் பு


குஜராத் வனத்துறையானது 12 சிறுத்றதகறள ஜாம் நகரில் உள் ள தனியார் மீட்பு
மை் றும் மறுவாழ் வு றமயத்திை் கு அனுப்பியுள் ளது.



இந்த வறகயான திட்டமானது மாநிலத்தில் முதன்முறையாகக் தகாண்டு வரப்பட்டு
உள் ளது.



அந்தச் சிறுத்றதகள் ஜூனகாட்டில் உள் ள சக்கர் பாக் விலங் கியல் பூங் காவிலிருந்து
அனுப்பப் பட்டுள் ளன.

இடை் பபயருை் பறமவகள் விழா


பீகார் இந்தப் பைறவ திருவிழாறவ முதல் முறையாக நடத்துகிைது.



இது பீகாரின் பாகல் பூர் மாவட்டத்தில் ஏை் பாடு தசய் யப் பட்டுள் ளது.



சுல் தான்கஞ் ச ் மை் றும் கஹல் கானுக்கு இறடயில் உள் ள பீகாரின் 60 கி.மீ நீ ளம்
தகாண்ட விக்ரம் ஷீலா டால் பின் சரணாலயமானது நீ ண்ட காலமாக இடம் தபயரும்
பைறவகளின் ஒரு றமயமாக உள் ளது.

ைாசுபாடு குறித்த ைத்திய ைாசுக் கட்டுப் பாட்டு வாரியை் – தில் லி ஐஐடியின் ஆய் வு


இந்திய-கங் றகச் சமதவளியானது நாட்டில் மிகவும் மாசுபட்ட ஒரு பகுதியாகத்
ததாடர்ந்து நீ டிக்கின்ைது.



2000 மை் றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இறடப்பட்ட காலகட்டத்தில் ததை்கு மை்றும்
கிழக்கு இந்தியாவில் மாசுபாட்டு அளவுகளின் அதிகரிப்பு விகிதமானது கங் றகச்
சமதவளிறய விட அதிகமாக உள் ளது.



இந்த ஆய் வகமானது மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மை்றும் ஐஐடி தில் லி
ஆகியவை் றினால் கூட்டாக தமை் தகாள் ளப்பட்டது.



தசயை் றகக் தகாள் தரறவ அடிப்பறடயாகக் தகாண்டு இடம் சார்ந்த அளவில் காை் று
மாசுபாட்றடக் கண்டறிந்த இதத வறகறயச் தசர்ந்த முதலாவது ஆய் வு இதுவாகும் .
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காலநிமல அவசரநிமல


நியூசிலாந்து நாடானது காலநிறல அவசரநிறலறய அறிவித்துள் ளது.



இது 2025 ஆம் ஆண்டில் தனது தபாதுத் துறை கார்பன் சமநிறல தகாண்டதாக
உருதவடுக்கும் என்று உறுதியளித்துள் ளது.



இதன் மூலம் காலநிறல தநருக்கடி நிறலறய அறிவித்த ஜப்பான், கனடா, பிரான்சு
மை் றும் பிரிட்டன் உள் ளிட்ட இதர 32 நாடுகளுடன் நியூசிலாந்தும் இறணந்துள் ளது.

பபரிய ைனலயன் அணில்


இந்திய விலங் கியல் ஆய் வு நிறுவனத்தினால் (Zoological Survey of India - ZSI) நடத்தப் பட்ட
சமீபத்திய ஆய் வின்படி, இந்த வறக அணில் இனங் கள் அழியும் நிறலயில் உள் ளன.



ZSI அறமப்பினால் தமை் தகாள் ளப்படும் இதத வறகறயச் தசர்ந்த முதலாவது ஆய் வு
இதுவாகும் .



இந்தியாவில் , இந்த இனங் கள் அதிக எண்ணிக்றகயில் அசாம் மாநிலத்தின்
காசிரங் கா ததசியப் பூங் காவிலும் வடகிழக்கு இந்தியாவின் சில பகுதிகளிலும்
காணப் படுகின்ைன.



பகல் தநர வாழ் வியான இந்தத் தாவர உண்ணிகள் மரங் களில் வாழ் கின்ைன.



தபரிய மதலயன் அணில் அல் லது தபரிய கருப்பு அணில் ஆனது உலகில் மிகப்தபரிய
மர அணில் இனங் களில் ஒன்ைாகும் .



இந்தியாவானது தபரிய நறரத்த அணில் , தபரிய இந்திய அணில் மை்றும் தபரிய
மதலயன் அணில்
திகழ் கின்ைது.

ஆகிய

3

தபரிய

அணில்

இனங் களுக்கு

வாழ் விடமாகத்

அை் னைானியாவின் முக்கியப் பகுதி


கரக்பூர்

இந்தியத்

ததாழில் நுட்ப

நிறுவனத்தினால்

தமை்தகாள் ளப்பட்ட

ஒரு

ஆய் வானது இந்திய-கங் றகச் சமதவளிப் பகுதி வளிமண்டல அம் தமானியாவின் ஒரு
உலகளாவிய முக்கியப் பகுதி என்பறதக் கண்டறிந்துள் ளது.


வளிமண்டல அம் தமானியா என்பது றநட்ரஜன் உரங் கள் , உர தமலாண்றம, மண் & நீ ர்
தமலாண்றம நறடமுறைகள் மை் றும் விலங் கு வளம் ஆகியவை் றின் பயன்பாடு
உள் ளிட்ட தவளாண் நடவடிக்றககளின் காரணமாக உருவாக்கப் படுகின்ைது.
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பகன்-பபட்வா நதிநீ ர் இமணப் புத் திட்டை்


இந்தியாவின் சுை்றுச்சூழல் அறமச்சகத்தின் வல் லுநர் குழுவானது ஆர் கீழறண என்ை
ஒரு அறணக்கான சுை் றுச்சூழல் அனுமதிறய ஒத்தி றவத்துள் ளது.



இது தகன்-தபட்வா நதிநீ ர் இறணப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் .



நாட்டில் முதலாவது நதிநீ ர் இறணப்புத் திட்டம் இதுவாகும் .



இந்தத் திட்டமானது நீ ர் அதிகமாக உள் ள மத்தியப் பிரததசத்தின் தகன் நதியிலிருந்து
வைட்சி
அதிகமாகவுள் ள
பந்ததல் கண்ட்
பகுதிக்கு
நீ ர்ப்பாசனத்றத
தமை்தகாள் வதை் காக உத்தரப் பிரததசத்தில் உள் ள தபட்வா நதிக்கு நீ ர் திைக்கப்
படுவறத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.



தகன் மை் றும் தபட்வா நதிகள் மத்தியப் பிரததசத்தில் உை் பத்தியாகின்ைன.



இறவ யமுறன நதியின் துறண நதிகளாகும் .



தகன் நதியானது பன்னா புலிகள் காப்பகத்தின் வழிதய பாய் கின்ைது.

ராய் னைானா னதசியப் பூங் கா


இது அசாமின் 6வது ததசியப் பூங் கா ஆகும் .



ராய் தமானா ததசியப் பூங் காவானது ரிபு காப்புக் காடுகளுக்குள் அறமந்துள் ளது.



இறவ பூடானின் பிப்தகா வனவிலங் குச் சரணாலயம் மை் றும் ஜிக்தம வாங் சுக்
ததசியப் பூங் கா ஆகியவை்றின் எல் றலயுடன் ததாடர்ச்சியாக உள் ளது.



இது அசாமின் அழிந்து வரும் ஒரு இனமாக இருக்கும் தங் க நிை மந்திக்கு ஒரு
மிகப்தபரிய வாழ் விடமாகத் திகழ் கின்ைது.



காசிரங் கா, மானஸ், திப்ரு - சாய் தகாவா, ஓராங் ஆகியன அசாமில் தை்தபாழுது உள் ள
ததசியப் பூங் காக்களாகும் .

பபரிய ஆப் பிரிக்க நத்மத ஊடுருவல் (ஆக்கிரமிப் பு)


இது சர்வததச இயை் றகப் பாதுகாப்பு மன்ைத்தினால் மிக தமாசமான ஊடுருவல்
(ஆக்கிரமிப்பு) இனங் களில் ஒன்ைாக அறிவிக்கப்ப ட்டுள் ளது.



இந்தியாவானது

நத்றத

இனங் களில்

ஆப்பிரிக்க

கண்டத்றதப்

பூர்வீக

தகாண்டுள் ளறத விட அதிக அளவிலான மரபணு வறகறயக் தகாண்டுள் ளது.


இதன் அதிக எண்ணிக்றகயானது இந்தியாவின் தகரளாவில் காணப்படுகின்ைது.
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இயற் மகப் பாதுகாப் புக்கான சர்வனதச ஒன்றியத்தின் உலகப் பாரை் பரியக்
கண்னணாட்டை் - 3


இறத இயை் றகப் பாதுகாப்புக்கான சர்வததச ஒன்றியம் சமீபத்தில் தவளியிட்டது.



இந்த அறிக்றகயின்படி, இந்தியாவின் தமை்கு ததாடர்ச்சி

மறல எனும்

உலக

இயை் றகப் பாரம் பரியத் தளமாமானது
காலநிறல மாை் ைம் , மக்கள் ததாறக
அழுத்தம் ஆகிய காரணங் களால் பாதுகாப்புச் சிக்கல் கறள எதிர்தகாள் கிைது.


தமை் குத் ததாடர்ச்சி மறல என்பது உயிரியல் பன்முகத் தன்றமக்கான உலகின்
முக்கிய எட்டு இடங் களில் ஒன்ைாகும் .

புதிய மிருகக்காட்சிச் சாமலகள்


மத்திய மிருகக்காட்சிச் சாறலயின் 37வது தபாதுக் கூட்டத்திை் கு மத்திய சுை்றுச்சூழல் ,
வனம் மை் றும் காலநிறல மாை் ைத் துறை அறமச்சர் பிரகாஷ் ஜவதடகர் அவர்கள்
தறலறம தாங் கினார்.



இந்தக் கூட்டத்தின் தபாது இரண்டு புதிய மிருகக்காட்சிச் சாறலகளுக்கு அங் கீகாரம்
வழங் கப் பட்டது.



அறவ

பீகாரின்

நாலந்தாவில்

உள் ள

ராஜ் கிர்

விலங் குச்

சவாரி

மை் றும்

உத்தரபிரததசத்தின் தகாரக்பூரில் உள் ள அசபுல் லா கான் பிராணி உதயான் ஆகியன
ஆகும் .

ைகாராஷ்டிராவின் புதிய வனவிலங் குச் சரணாலயை்


மகாராஷ்டிரா மாநில அரசானது சந்திரப்பூரின் தகாண்ட்பிப்ரி வட்டப் பிரிவில்
(Gondpipri

tehsil)

கன்ஹர்கானில்

உள் ள

பகுதிறய

ஒரு

புதிய

வனவிலங் குச்

சரணாலயமாக அங் கீகரித்துள் ளது.


இது அந்த மாநிலத்தின் 50வது வனவிலங் குச் சரணாலயமாகும் .



ததலுங் கானாவில் உள் ள காவல் புலிகள் காப்பகத்தில் (Kawal tiger reserve) உள் ள புலிகள்
மை் றும் இந்திராவதி புலிகள் காப்பகத்தில் இருக்கும் புலிகள் ஆகியன கடந்து தசல் லும்
ஒரு பாறதயாக கன்ஹர்கான் அறமந்துள் ளது.



தகால் ஹாப்பூர், நாக்பூர், அமராவதி, சதாரா மை்றும் சிந்துதுர்க் மாவட்டங் களில் 11
காப்புப் பகுதிகறளப் பாதுகாப்புக் காப்பகங் களாக அறிவிக்கவும் முடிவு தசய் யப்
பட்டுள் ளது.



இதன்மூலம் மகாராஷ்டிராவானது 19 பாதுகாப்புக் காப்பகங் கறளக் தகாண்டிருக்கும் .
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தை் தபாது, நாடு முழுவதும் 92 பாதுகாப்புக் காப்பகங் கள் உள் ளன.



மத்திய சுை் றுச்சூழல் அறமச்சகத்தின் கூை் றுப்படி, பாதுகாப்புக் காப்பகங் கள் என்பது
பாதுகாக்கப்பட்ட

பகுதிகளாகும் ,

அறவ

நிறுவப்பட்ட

ததசிய

பூங் காக்கள் ,

வனவிலங் குச் சரணாலயங் கள் மை் றும் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகளுக்கு இறடயில்
இறடயக மண்டலங் கள் (buffer zones) அல் லது இறணப்பிகள் (connectors) மை் றும்
விலங் குகள் இடம் தபயர்ந்துச் தசல் லும் பாறதகளாக தசயல் படுகின்ைன.

காலநிமல ைாற் றச் பசயல் திறன் குறியீடு


சமீபத்தில் புதிய காலநிறல நிறுவனம் , தஜர்மன் வாட்ச ் மை் றும் தகன் (க்றளதமட்
ஆக்சன் தநட்தவார்க்) ஆகியவை் ைால் இது தவளியிடப்பட்டது.



இந்தக் குறியீடானது 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் , உலகின் ஐம் பத்ததழு பசுறமக்குடில்
வாயுக்கறள உமிழும் உமிழ் ப்பாளர்கறள மதிப்பிடுகிைது.



ஐதராப்பிய ஒன்றியம் மை் றும் ஐக்கியப் தபரரசு ஆகியவை் றுடன் தசர்த்து இந்தியா,
ததாடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக முதல் 10 இடங் களில் உள் ளது.



இந்தியா 2019 ஆண்டில் ஒன்பதாவது இடத்திலிருந்து ஓரிடம் சரிந்து இந்த ஆண்டு
10வது இடத்திை்கு வந்துள் ளது.



ஜி 20 நாடுகளுள் இந்தியா மை்றும் ஐக்கியப் தபரரசு ஆகிய இரண்டு நாடுகள் மட்டுதம
அதிகத் தரவரிறசயில் உள் ளன.



மை் ை எந்த நாடுகளும் முதல் மூன்று இடங் களில் இல் றல.



இதை்குக் காரணம் 2015 ஆம் ஆண்டின் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் இலக்குகறளப் பூர்த்தி
தசய் யும் நிறலயில் எந்த நாடும் தபாதுமானதாக இல் லாததால் தான் ஆகும் .



சுவீடன் இதில் நான்காவது இடத்தில் உள் ளது, அறதத் ததாடர்ந்து ஐக்கியப் தபரரசு,
தடன்மார்க் , தமாராக்தகா, நார்தவ, மை் றும் சிலி உள் ளன.



61வது இடத்றதப் தபை் று அதமரிக்காவானது மிக தமாசமான தசயல் திைறனக்
தகாண்டுள் ளது.

நுண்-காலநிமல ைாற் றை் அமடதல்


சமீபத்தில் “காலநிறல நிகழ் வுகளுக்காக இந்தியாறவத் தயார் தசய் தல் ” என்ை ஒரு
ஆய் வானது ஆை்ைல் , சுை்றுச்சூழல் , நீ ர் குறித்த மன்ைத்தினால் தவளியிடப்பட்டுள் ளது.



இந்தியாவில் மிகக் கடுறமயான காலநிறல உள் ள இடங் கள் வறரபடமிடப் படுவது
இதுதவ முதல் முறையாகும் .
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இந்த ஆய் வானது நாட்டில் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் தவள் ள நிகழ் வு ஏை் படுதலானது 8
மடங் காக அதிகரித்துள் ளறதக் கண்டறிந்துள் ளது.



நுண் காலநிறல மண்டல மாை்ைம் அறடதலில் மிகவும் கடுறமயாக பாதிக்கப்பட்ட
மாநிலம் மகாராஷ்டிரா ஆகும் .



மிகக் கடுறமயான காலநிறல நிகழ் வுகள் என்பறவ தவள் ளம் , புயல் , தவப்பம் மை்றும்
குளிர்காை்று ஆகியவை் றை உள் ளடக்கியுள் ளது.



ஒரு சிறிய பகுதி அல் லது மாவட்டத்திை் குள் காலநிறல அறமப்பில்
மாை் ைமானது நுண் காலநிறல மண்டலம் மாை் ைம் அறடதல் என்பதாகும் .

ஏை் படும்

உமிழ் வுகள் இமடபவளி அறிக்மக 2020


இந்த வருடாந்திர அறிக்றகயானது ஐக்கிய நாடுகள் சுை்றுச்சூழல் திட்டத்தினால்
தவளியிடப் படுகின்ைது.



இது இந்த நூை்ைாண்டில் உலக தவப்பமயமாதறல 2°Cை் குக் குறைவாகவும் கட்டாயம்
1.5°Cை் குக் குறைவாக றவத்திருக்க வறக தசய் யும் பாரிஸ்
ஒப்பந்தத்தின்
இலக்குகளுடன் ஒன்றிப் தபாருந்தும் வறகயில் எதிர்பார்க்கப் படும் உமிழ் வுகள்
மை் றும் நிறலகளுக்கிறடதயயான அளறவ அளவிடுகின்ைது.



ஜி20 நாடுகள் அதிக அளவிலான உமிழ் வுகறள தவளியிடுகின்ைன.

கார்பன் மட ஆக்மஸடு உமிழ் வுகள் (CO2) வீழ் ச்சி


தகாவிட் – 19 தநாய் த் ததாை் றின் காரணமாக 2020 ஆம் ஆண்டில் உலக CO2
உமிழ் வானது 7% என்ை அளவில் குறைந்துள் ளது.



தறரவழிப் தபாக்குவரத்தானது CO2 உமிழ் வுகளில் 5ல் ஒரு பங் கிை் கு தமலாகப்
பதிவாகி உள் ளது.



இது புவி அறமப்பு அறிவியல் தரவு என்ை பத்திரிக்றகயில் தவளியிடப்பட்ட ஒரு
ஆய் வின் படி கணிக்கப்பட்டதாகும் ,



உலக கரிமத் திட்டமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் உலகமானது வான்தவளியில் 37
பில் லியன் அதமரிக்க டன்கள் என்ை அளவிலான CO2 உமிழ் றவ தவளியிட்டுள் ளதாக
கணித்து உள் ளது.



இது 2019 ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப் பட்ட CO2 உமிழ் வான 40.1 பில் லியன் அதமரிக்க
டன்கள் என்ை அளறவ விடக் குறைவானதாகும் .



இந்தத் திட்டமானது உமிழ் வுகறளக் கண்காணிக்கும் சர்வததச விஞ் ஞானிகறளக்
தகாண்ட ஒரு குழுவினால் தமை்தகாள் ளப் பட்டதாகும் .

காலநிமல உயர் இலட்சிய ைாநாடு 2020


இந்த மாநாடானது பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் 5வது ஆண்றடக் குறிப்பதை்காக ஐக்கிய
நாடுகள் , பிரான்சு மை் றும்

ஐக்கியப் தபரரசு ஆகியவை் றினால் இறணந்து நடத்தப்

பட்டது.


ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பின் தறலவர் காலநிறலச் சமநிறலறய அறடயும் வறர
உறுப்பு நாடுகள் “காலநிறல அவசரச் சூழ் நிறலறய” அறிவிக்குமாறு அந்நாடுகறளக்
தகட்டுக் தகாண்டுள் ளார்.



இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை் ைல் திைனானது உலகில் 4வது மிகப் தபரியது
என்றும் அது 2022 ஆம் ஆண்டில் 175 ஜிகாவாட் அளறவ எட்டும் என்றும் இந்தியப்
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பிரதமர் அறிவித்துள் ளார்.


தமலும்

அவர்

இந்தியாவானது

2030

ஆம்

ஆண்டில்

புதுப்பிக்கத்தக்க

ஆை் ைல்

திைனானது 45 ஜிகாவாட் என்ை அளறவ எட்ட அதிக அளவிலான குறிக்தகாள் கறளக்
தகாண்டுள் ளது என்றும் அறிவித்துள் ளார்.


இந்தியாவானது பாரிஸ் ஒப்பந்த இலக்குகறள அறடயும் வறகயில் தசயல் பட்டு
வருகின்ைது.



இந்தியாவானது தனது கார்பன் உமிழ் வு தீவிரத் தன்றமறய 2005 ஆம் ஆண்டில் இருந்த
நிறலறய விட 21% என்ை அளவில் குறைந்துள் ளது.

மைரிஸ்டிக்கா சதுப் பு நில ைரத் தவமள


இந்த அரிய வறக மரங் களில் வாழும் இனமானது தமை் குத் ததாடர்ச்சி மறலயில்
மட்டுதம காணப்படுகின்ைது.



இது அகஸ்திய மறலயின் தமை் கு அடிவாரத்தில் உள் ள குழத்துப்புழா பாதுகாக்கப்
பட்ட காடுகளுக்கு அருகில் உள் ள அரிப்பாவின் றமரிஸ்டிக்கா சதுப்பு நிலப் பகுதியில்
முதன்முறையாக கண்டறியப்பட்டது.



தை் தபாழுது

இது

தகரளாவின்

தசங் தகாட்றட

கணவாய் ப்

பகுதிக்கு

வடக்குப்

பகுதியில் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள் ள வழச்சல் பாதுகாக்கப் பட்ட காடுகளில்
கண்டறியப் பட்டுள் ளது.

2020 புவியின் சாதமனயாளர்கள் விருது


ஐ.நா. சுை் றுச்சூழல்
அறிவித்துள் ளது.

திட்டமானது

இந்த

விருதுக்கு

ஆறு

பரிசு

தபை் ைவர்கறள



இது 2005 ஆண்டு முதல் வழங் கப்படும் ஐ.நா.வின் மிக உயர்ந்த ஒரு சுை் றுச்சூழல்
விருதாகும் .





இவ் விருது தபை் ை ஆறு தபர் பின்வருவனமாறு,
o

பிஜியின் பிரதமர் பிராங் க் றபனிமராமா

o

டாக்டர் ஃதபபியன் லீண்தடர்டஸ
் ் (தஜர்மனி)

o

மிண்டி லப்பர் (அதமரிக்கா)

o

தநமண்தட தநன்கிதமா (ஈக்வடார்)

o

யாதகௌபா சவாதடாதகா (புர்கினா பாதசா)

o

ராபர்ட் டி. புல் லார்ட் (அதமரிக்கா)

சுை் றுச்சூழல் நீ திக்கான அர்ப்பணிப்பு மை் றும் தசறவக்காக ராபர்ட் அவர்களுக்கு
புவியின் சாதறனயாளர் பிரிவில் வாழ் நாள் சாதறனயாளர் என்ை விருதும் வழங் கப்
பட்டுள் ளது.



2021 ஆம் ஆண்டு தம மாதத்தில் சீனாவின் குன்மிங் கில் நறடதபை உள் ள ஐ.நா.
பல் லுயிர் மாநாட்டிை்கான உத்தவகத்றத திரட்டுவதை் காக தவண்டி ஐக்கிய நாடுகள்
சுை் றுச்சூழல் திட்டத்தின் #ஃபார்தநச்சர் பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த விருதுகள்
உள் ளன, தமலும் நவம் பர் 2021 ஆம் ஆண்டில் ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்தகாவில்
நறடதபை உள் ள ஐ.நா. காலநிறல மாை்ை மாநாட்டிை் கு தவண்டி அறனத்து
வழிகளிலும் இந்த விருதுகள் காலநிறல நடவடிக்றககறள ஊக்குவிக்கின்ைன.
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பூமியின் இளை் சாதமனயாளர்கள் பரிசு 2020


ஐ.நா. சுை் றுச்சூழல் திட்டமானது உலதகங் கிலும் உள் ள ஏழு இளம் விஞ் ஞானிகள் ,
தபாறியாளர்கள் , ததாழில் முறனதவார் மை் றும் ஆர்வலர்கள் ஆகிதயாறர இதில்
குறிப்பிட்டுள் ளது.



ஒவ் தவாரு ஆண்டும் நிறலயான சுை் றுச்சூழல் மாை் ைத்திை்கான துணிவான
தயாசறனகளுடன் உள் ள 30 வயதிை் குட்பட்ட ஏழு ததாழில் முறனதவாருக்கு இது
வழங் கப் படுகிைது.



இந்தியாவில் இருந்து வித்யுத் தமாகன் (Takachar என்பதின் இறண நிறுவனர்) இந்தப்
பரிசிை் கு அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளார்.



விவசாயக் கழிவுகறள எரிக்கும் தபாது அறவ தீங் கு விறளவிக்கும் பசுறமக்குடில்
வாயுக்கறள வளிமண்டலத்தில் தவளியிடுவறதத் தடுத்து அந்த விவசாயக்
கழிவுகறள எரித்து அவை் றைக் கரி மை்றும் உரமாக மாை்றும் ஒரு நடமாடும் சிறிய
இயந்திரத்திறன உருவாக்கியதில் அவர் ஒரு முன்தனாடியாக உள் ளார்.
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முமரனா புல்


மத்திய அறிவியல் மை்றும் ததாழில் நுட்பத் துறையின் கீழ் உள் ள ஒரு தன்னாட்சி
நிறுவனமான புதனவில் உள் ள அகர்கர் ஆராய் ச்சி றமயமானது சமீபத்தில் முறரனா
புல் என்ை ஒரு புதிய இனத்றதக் கண்டறிந் துள் ளது.



இந்தப் புதிய மை் றும் அதிக தாங் குந் தன்றம தகாண்ட இனமானது தமை்குத்
ததாடர்ச்சி மறலயில் தகாவாவில் கண்டறியப் பட்டுள் ளது.



இது தவப்ப மண்டல மை் றும் துறண தவப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் காணப்படும் ஒரு
வறக புல் இனமாகும் .

கட்ச ் புதுப் பிக்கத்தக்க ஆற் றல் உற் பத்திப் பூங் கா


குஜராத்தின் கட்ச ் பகுதியில் உள் ள விகாதகாட் கிராமத்தின் அருகில் உள் ள இந்தப்
பூங் காவானது இந்தியாவின் மிகப்தபரிய ஆை் ைல் உை் பத்திப் பூங் காவாகும் .



இது 30 ஜிகா வாட் அளவிை்குப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை் ைறல உை் பத்தி தசய் யும் திைன்
தகாண்டது.



இது காை் று ஆை் ைல் மை் றும் சூரிய ஒளி ஆை் ைல் தசமிப்பிை்கான ஒரு பிரத்திதயக
மண்டலமாகும் .

இைய ைமல பசனரா (ைமல ஆடு)


இது முதன்முறையாக இமயமறலயின் குளிர் பாறலவனப் பகுதியில் (இமாச்சலப்
பிரததசம் ) கண்டறியப் பட்டுள் ளது.



இமயமறல தசதராவானது ஆடு, கழுறத, குரங் கு, மாடு மை் றும் பன்றி ஆகியவை் றின்
ஒரு கலப்பாகும் .



இது அச்சுறுத்தல் தகாண்ட சர்வததச இயை் றகப் பாதுகாப்புச் சங் கத்தின் சிவப்பு
நிைப் பட்டியலில் “பாதிப்பிற் கு உள் ளாகக் கூடிய இனமாக” ேனகப்படுத்தப் பட்டு
உள் ளது.



இது ேனவிலங் குப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972 என்ை சட்டத்தின் அட்டேனண 1-ன் கீழ்
பட்டியலிடப் பட்டுள் ளது.

இந்திய பவட்டுக் கிளிகள் – சிவப் புப் பட்டியல்


சர்வததச இயை் றகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியத்தின் (International Union for the Conservation of
Nature - IUCN) தவட்டுக்கிளி நிபுணர் குழுோனது முதன்முனறயாக இந்தியாவில்
தேட்டுக்கிளிகளின் மீதான ஒரு சிேப்புப் பட்டியல் ஆய் னேத் ததாடங் கியுள் ளது.
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இதுேனர, எந்ததோரு இந்திய தேட்டுக்கிளி இனமும் சிேப்புத் தரவுப் பட்டியலில்
இடம் தபறவில் னல.



இந்த ஆய் ோனது தமிழ் நாடு, வகரளா மற் றும் கர்நாடகா ஆகியவை்றின் எல் னலயில்
அனமந்த நீ லகிரி பல் லுயிர்ப் தபருக்கக் காப்பகத்தில் (Nilgiris Biosphere Reserve - NBR)
ததாடங் கப்பட உள் ளது.



இந்த ஆய் ோனது தடட்டிவலாபஸ் திரிஷூலா அல் லது சிலாவின் பிக்மி திரிஷூலா
எனப்படும் புதிய தேட்டுக்கிளி இனத்துடன் வசர்த்து NBR பகுதிறயப் பூர்வீகமாகக்
தகாண்ட 30 இனங் கனளயும் உள் ளடக்கியுள் ளது.



சிலாவின் பிக்மி திரிஷூலா 2018 ஆம் ஆண்டில் வகரளாவில் உள் ள இரவிகுளம்
வதசியப் பூங் காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.



1964 ஆம் ஆண்டில் ஏற் படுத்தப்பட்ட அச்சுறுத்தல் நினலயில் உள் ள இனங் களின்
மீதான சிேப்புப் பட்டியலானது உலகில் உயிரியல் இனங் களின் உலகப் பாதுகாப்பு
நினலக்கான மிகவும் விரிோன ஒரு பட்டியலாகும் .

R பதாகுப் பு


ரிறலயன்ஸ் ததாழிை்துறை நிறுவனம் மை்றும் பிரிட்டிஷ் தபட்தராலியம் ஆகியறவ R
ததாகுப்பிலிருந்து ோயு உற் பத்தினயத் ததாடங் கியுள் ளன.



R ததாகுப்பு என்பது ஆசியாவில் உள் ள மிக ஆழமான கடவலார எண்தணய் ப் பகுதி
ஆகும் .



இது இந்தியாவின் கிழக்குக் கடற்கனரப் பகுதியில் வகஜி பகுதி டி 6 (கிருஷ்ணா
வகாதாேரி) பகுதியில் உள் ள மிக ஆழமான நீ ர் ோயுப் பகுதியாக விளங் குகின்றது.



இது 200 மீட்டர்களுக்கு அதிகமான ஆழத்தில் அனமந்துள் ளது.

ஐஎஸ்ஒ 9001:2015 தரச் சான்றிதமழப் பபற் ற முதலாவது விலங் கியல் பூங் கா


றஹதராபாத்தில் உள் ள தநரு விலங் கியல் பூங் காவானது ஐஎஸ்ஓ 9001:2015 என்ை தர
வமலாண்னம தர நிர்ணய சான்றிதனழப் தபற் ற இந்தியாவின் முதலாேது பூங் காோக
உருதேடுத்துள் ளது.



இது ஐக்கியப் தபரரசில் உள் ள சான்றளிப்பு அனமப்புகளுக்கான ஊக்கமளிப்பு
அனமப்பிடமிருந்துப் தபற உள் ளது.
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2020 ஆை் ஆண்டின் கட்டிடங் கள் ைற் றுை் கட்டுைானத்திற் கான உலகளாவிய
நிமல குறித்த அறிக்மக


இது ஐக்கிய நாடுகள் சுை் றுச்சூழல் திட்டத்தினால் தவளியிடப்பட்டுள் ளது.



கட்டுமானத் துறையிலிருந்து

தவளியிடப்படும்

கார்பன்

உமிழ் வுகள்

2019 ஆம்

ஆண்டில் அதிகமாக இருந்தன.


2019 ஆம் ஆண்டில் கட்டிடத் துறையானது மூன்றில் ஒன்று என்ை அளவிை் கு தமை் பட்ட
அளவில் கார்பன் றட ஆக்றஸடு (CO2) உமிழ் வுகறள தவளியிட்டுள் ளது.



இது 2019 ஆம் ஆண்டில் 9.95 ஜிகா டன்கள் CO2 உமிழ் வு என்ை அளவிை்கு அதிகரிக்கப்
பட்டுள் ளது.



கட்டிடங் கள்

மற்றும்

கட்டுமானத்திற்கான உலகளாவியக் கூட்டனமப்பு என்பது

அரசாங் கங் கள் , தனியார் துனற, சிவில் சமூகம் மற் றும் அரசாங் கங் கள் மற் றும்
சர்ேவதச அனமப்புகள் ஆகியவை் றிை்கான ஒரு உலகளாவியத் தளமாகும் .


இது சுழிய உமிழ் வு திறனுள் ள மற்றும் தாங் கு தன்னமயுள் ள கட்டிடங் கள் மற்றும்
கட்டுமானத் துனற வநாக்கிய நடேடிக்னககனளத் துரிதப்படுத்துேதற்காக தவண்டி
பணியாற்றுகின்றது.

12வது கிரிகா ைாநாடு – புது தில் லி


இந்த

மாநாட்டின்

கருத்துரு,

“தாங் குந்தன்றம

தகாண்ட

வாழ் விடங் கறளப்

புனரறமத்தல் ” (Rejuvenating Resilient Habitats) என்பதாகும் .


இது ஒருங் கிறணந்த வாழ் விட ஆய் விை்கான பசுறமத் தரநிர்ணய மாநாடு (GRIHA Green Rating for Integrated Habitat Assessment) என்பறதக் குறிக்கின்ைது.



இது எந்ததவாரு முடிக்கப்பட்ட கட்டிடக் கட்டுமானத்திை்கான இந்தியாவின் ததசியத்
தர நிர்ணய அறமப்பாகும் .



இது ஆை் ைல் மை் றும் வள றமயத்தினால் கருத்தாக்கம் தசய் யப்பட்டு மத்திய புதிய
மை் றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் அறமச்சகத்துடன் இறணந்து உருவாக்கப்பட்டது.

புதுப் பிக்கப் பட்ட ஐயூசின் (IUCN) சிவப் புப் பட்டியல்


சர்வததச இயை் றகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியமானது (IUCN - International Union for Conservation
of Nature) அச்சுறுத்தல் நிறலயில் உள் ள
பட்டியறலப் புதுப்பித்துள் ளது.
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இனங் களின் மீதான தனது சிவப்புப்



தை் தபாழுது IUCN சிவப்புப் பட்டியலில் கங் றக, அதமசான், சிந்து, ஐராவதி தபான்ை
நதிநீ ர் வறக நன்னீர ் ஓங் கில் இனங் கள் “அழிந்து தபாகும் நிறலயுடன் கூடிய
அச்சுறுத்தல் நிறலயில் ” (threatened with extinction) றவக்கப் பட்டுள் ளன.



தை் தபாழுது நன்னீர ் ஓங் கில் கள் “தரவு தபாதாறம” என்ை நிறலயிலிருந்து “அருகி
வரும் இனங் கள் ” என்ை நிறலக்கு நகர்ந்து தகாண்டு இருக்கின்ைன.

கானையில் (GIB)


இந்திய

வனவிலங் கு

றமயமானது

GIB

(Great

Indian

Bustard)

பைறவயின்

வாழ் விடங் களில் தசல் லும் அறனத்து மின் பகிர்மானத் ததாடர்கறளயும் நிலத்துக்கு
அடியில் அறமக்கப் பரிந்துறரத்துள் ளது.


GIB என்பது இந்தியா மை் றும் பாகிஸ்தானில் வாழும் ஒரு பைறவ இனமாகும் .



GIB ஆனது இராஜஸ்தானின் மாநிலப் பைறவயாக விளங் குகின்ைது.



அதிக அளவிலான GIB பைறவகள் இராஜஸ்தானில் காணப்படுகின்ைன.



GIB பைறவறயப் பாதுகாக்கும் சரணாலயங் கள் பின்வருமாறு:
o

பாறலவன ததசியப் பூங் கா, இராஜஸ்தான்

o

கட்ச ் கானமயில் சரணாலயம் , குஜராத்

o

கான மயில் சரணாலயம் அல் லது ஜவஹர்லால் தநரு கானமயில் சரணாலயம் ,
மகாராஷ்டிரா.

E20 எரிபபாருள்


சமீபத்தில்
இந்திய அரசானது எத்தனால்
தபான்ை பசுறம எரிதபாருறள
ஊக்குவிப்பதை் காக தவண்டி E20 என்ை எரிதபாருனள அறிமுகப்படுத்தியுள் ளது.



இந்தியாோனது அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் எத்தனால் தபாருளாதாரத்னத 2 இலட்சம்
வகாடி ரூபாய் க்கு உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயித்துள் ளது.



தற் தபாழுது இந்தியாவின் எத்தனால் தபாருளாதாரமானது 22,000 வகாடி ரூபாயாக
உள் ளது.



E20 என்பது தபட்வராலுடன் 20% அளவிை் கு எத்தனாறலக் கலப்பனதக் குறிக்கின்றது.



தற் தபாழுது இந்தியாவில் 10% அளவிை்கு எத்தனால் கலப்பானது அனுமதிக்கப்பட்டு
உள் ளது.
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சிறுத்மதகளின் நிமல மீதான அறிக்மக - 2018


இது இந்திய சுை் றுச்சூழல் அறமச்சகத்தால் சமீபத்தில் தவளியிடப் பட்டது.



இந்தியாவில் தை்தபாது 12,852 சிறுத்றதகள் உள் ளன.



நாடு முழுவதும் சிறுத்றதகள் எண்ணிக்றகயில் 60 சதவீதம் உயர்வு காணப்பட்டு
உள் ளது.



2014 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 7910 சிறுத்றதகறளக் தகாண்டு இருந்தது.



மத்தியப் பிரததசம் , கர்நாடகா மை்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங் கள் முறைதய
3,421, 1,783 மை் றும் 1,690 என சிறுத்றதகளின் அளவில் அதிக எண்ணிக்றககறளப்
பதிவு தசய் து உள் ளன.
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ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் சிறுத்றதகள் “பாதிக்கப்படக் கூடியறவ” (Vulnerable)
என்று பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன.

இந்திய சுறா மீன்கள் குறித்த ஆய் வு


சர்வததச இயை் றகப் பாதுகாப்பு மன்ைத்தின் சுறாமீன் ேல் லுநர் குழுோனது இந்தியப்
பிரத்திவயகப் தபாருளாதார மண்டலத்தில் (Exclusive Economic Zone - EEZ) சுறா மீன்கள் ,
மீன் துடுப்புக் கதிர்கள் மற் றும் சிம் தமராஸ் ஆகியேற் னற ஆய் வு தசய் தது.



இந்த ஆய் ோனது இந்திய EEZ பகுதியிலிருக்கும் சுறா மீன்கள் , மீன் துடுப்புக் கதிர்கள்
சிம் தமராஸ் ஆகிய 170 மீன் இனங் களில் 19 இனங் கனள ”மிகவும் அருகி ேரும்
இனங் களாக” (Critically Endangered - CE) ேனகப்படுத்தி இருக்கின்ைது.



இது முதன்முனறயாக இந்தியப் தபருகு சுறா சிபாவலாஸ்கிலியம் சிலாசி என்ற ஒரு
இனத்னதக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புவியியல் ேரம் பு மற் றும் எண்ணிக்னக குனறவு
ஆகியேற் றின் காரணமாக ”CE” என ேனகப்படுத்தி இருக்கின்ைது.



இந்தியப் தபருகு சுறாமீன் என்பது வகரளா, இலங் னக மற் றும் அந்தமான் நிக்வகாபார்
தீவுகள் ஆகியவை் றின் கடற்கனரகளில் காணப்படும் ஒரு ஆழ் கடல் பூனன வறக சுறா
மீனாகும் .



கடல் தேள் னள நுனி சுறாமீன் ஆனது அருகி ேரும் இனமாக முன்பு ேனகப்படுத்தப்
பட்டு இருந்தது. இது தற் தபாழுது ”மிகவும் அருகி ேரும் உயிரினமாக” ேனகப்படுத்தப்
பட்டுள் ளது.

நீ லத் திமிங் கலங் களின் எண்ணிக்மக


சமீபத்தில் விஞ் ஞானிகள் தமை்கு இந்தியப் தபருங் கடலில் நீ லத் திமிங் கலத்தின் ஒரு
புதிய வறக உயிர் வாழ் வதை்கான ஆதாரத்றதக் கண்டறிந்துள் ளனர்.



திமிங் கலங் கள்

சப்தத்றத

தவளியிட்டு

அதனால்

ஏை் படும்

எதிதராலி

மீதான

அடிப்பறடயில் நீ ரில் தனக்கான இறரறயக் கண்டறிகின்ைன.


இவர்கள் அரபிக் கடல் பகுதியில் ஓமன் பகுதியிலிருந்து மடகாஸ்கர் வறரயிலான
பதிவுகறள ஆய் வு தசய் துள் ளனர்.



இந்த இனமானது இந்தப் பகுதியில் முதன்முறையாக தை்தபாழுது கண்டுபிடிக்கப்
பட்டுள் ளது.



ஒரு காலத்தில் நீ லத் திமிங் கலங் கள் பூமியில் உள் ள அறனத்துக் கடல் களிலும்
ஏராளமான எண்ணிக்றகயில் இருந்தன.



ஐயூசிஎன் சிவப்புப் பட்டியலில் அச்சுறுத்தல் நிறலயில் உள் ள உயிரினங் களுக்கான
பட்டியலில் நீ லத் திமிங் கலங் கள் “அருகி வரும் இனமாக” பட்டியலிடப்பட்டுள் ளன.

லடாக்கின் னசா கர் ஈரநிலப் பகுதி


இது சர்வததச அளவில் முக்கியத்துவம் வாய் ந்த ஈரநிலமாக அங் கீகரிக்கப்பட்டு
உள் ளது.



இதன் மூலம் , தசா கர் ஈர நிலமானது இந்தியாவின் 42வது ராம் சார் தளமாகவும்
லடாக்கின் 2வது ராம் சார் தளமாகவும் மாறியுள் ளது.



இது ருபுசு பீடபூமியில் அறமந்துள் ள ஒரு மிதக்கும் வறகயிலான (ஏை் ை இைக்கத்துடன்
காணப்படும் ) உப்பு ஏரி ஆகும் .



இந்த அதிஉயரமான ஈரநிலப் பகுதியானது லடாக்கின் சாங் தாங் பகுதியில் அறமந்து
உள் ளது.
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தசா கர் வடிநிலப் பகுதியானது சர்வததச பைறவ வாழ் வு அறமப்பின் படி ஒரு
முதன்றமயான ஏ1 பிரிவு முக்கியப் பைறவப் பகுதியாக வறகப்படுத்தப் பட்டுள் ளது.



தமலும் இது

மத்திய ஆசியாவின் வலறசப் பகுதியில் உள் ள பைறவகளின் ஒரு

முக்கியமான தங் குமிடம் ஆகும் .


இந்த வடிநிலப் பகுதியானது இந்தியாவில் கருப்புக் கழுத்து தகாண்ட நாறரயின்
முக்கியமான இனப்தபருக்க இடங் களில் ஒன்ைாகத் திகழ் கின்ைது.



ராம் சார் ஒப்பந்தமானது ராம் சார் எனப்படும் ஈரான் நகரில் 1971 ஆம் ஆண்டில்
பிப்ரவரி 02 அன்று ஏை் படுத்தப் பட்டது.

குரங் குகளுக்கான ைறுவாழ் வு மையை்



ததலுங் கானா மாநிலத்தில்

குரங் குகளுக்கான முதல்

மீட்பு மை் றும்

மறுவாழ் வு

றமயமானது காந்தி ராமண்ணா ஹரிதவனத்தில் சமீபத்தில் திைக்கப்பட்டது.


இமாச்சலப் பிரததசத்திை் குப் பிைகு நாட்டில் உள் ள இரண்டாவது றமயம் இதுவாகும் .
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னபசல் ஒப் பந் தை்


ஐதராப்பிய ஒன்றியமானது ஏறழ நாடுகளுக்கு வரிறசயாக்கம் தசய் யப் படாத
தநகிழி ஏை் றுமதிறய முை் றிலுமாக தறட தசய் ய இருக்கின்ைது.



அபாயகரமான கழிவுகளின் நாடு கடந்த இயக்கங் கறளக் கட்டுப்படுத்துவதை்கான
மை் றும் அவை் றை அகை் றுவதை்கான தபசல் ஒப்பந்தம் 1989 ஆம் ஆண்டில்
றகதயழுத்தானது.



இந்த ஒப்பந்தம் நாடுகளுக்கு இறடதய அபாயகரமான கழிவுகளின் இயக்கத்றத
குறைக்க றகதயழுத்தானது.



இந்தியா தபஸல் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு உறுப்பினாராக உள் ளது ஆனால் அறத இந்தியா
இன்னும் உறுதிப்படுத்த வில் றல.

2020 ஆை் ஆண்டின் ைத்திய தமரக்கடல் ைற் றுை் கருங் கடலில் மீன்வள நிமல


உணவு மை் றும்
தவளியிட்டது

தவளாண்றம

அறமப்பானது

சமீபத்தில்

இந்த

அறிக்றகறய



இந்த அறிக்றகயின்படி, மத்திய தறரக் கடல் மை்றும் கருங் கடல் ஆகியவை்றின் கடல்
சுை் றுச்சூழல் அறமப்புகளில் மீன்களின் எண்ணிக்றக பல தசாப்தங் களில் முதல்
முறையாக குறைந்துள் ளது.



இப்பகுதியில் 75% மீன்கள் அதிகப்படியான மீன்பிடிப்பிை் கு ஆளாகின்ைன.



நிறலயான வளர்ச்சி இலக்கு 14 ஆனது தபருங் கடல் கள் , கடல் வளங் கள் மை் றும்
கடல் கள்
ஆகியவை் றைப்
பாதுகாப்பறதயும்
நீ டித்த
அளவில்
அவை் றைப்
பயன்படுத்தச் தசய் வறதயும் தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.
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பசுமை னதசிய பநடுஞ் சாமலப் பபருவழிப் பாமத


இந்திய அரசானது நாட்டில் இந்தப் தபருவழிப் பாறதகறள தமம் படுத்துவதை் காக
தவண்டி உலக வங் கியுடன் 500 மில் லியன் அதமரிக்க டாலர் மதிப்பு தகாண்ட
ஒப்பந்தம் ஒன்றில் சமீபத்தில் றகதயழுத்திட்டுள் ளது.



இந்தப் தபருேழிப் பானதகள் இமாச்சலப் பிரவதசம் , ஆந்திரப் பிரததசம் , ராஜஸ்தான்
மற் றும் உத்தரப் பிரவதசம் ஆகிய மாநிலங் களில் ஏற் படுத்தப்பட உள் ளன.



பசுறம தநடுஞ் சாறலயின் முக்கிய தநாக்கம் தநடுஞ் சாறலப் பாறதகளில் பசுறமப்
தபார்றவறய அதிகரிப்பதாகும் .



இந்த நடவடிக்றககள் பசுறம தநடுஞ் சாறல தகாள் றகயின் கீழ் தசயல் படுத்தப்
படுகின்ைன.



இந்த மரம் நடுதல் கள் இஸ்தராவின் புவன் மை்றும் ககன் ஆகிய தசயை் றகக் தகாள்
அறமப்புகளினால் கண்காணிக்கப்பட உள் ளன.

ைாநிலச் பசய் திகள்
இருவாய் ச்சி பறமவத் திருவிழா


இது திருவிழாக்களின் திருவிழா எனப்படுகின்ைது.



இது நாகாலாந்தின் ஒரு வருடாந்திர கலாச்சாரத் திருவிழாவாகும் .



இது நாகா இனத்தின் வளம் மிக்கக் கலாச்சாரத்றத எடுத்துக் காட்டுகின்ைது.



இந்தத் திருவிழாவின் ததாடக்கமானது நாகாலாந்து மாநில தினத்றத (டிசம் பர் 01)
குறிக்கின்ைது.
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இந்தத் திருவிழாவானது இந்திய இருவாய் ச்சிப் பைறவயின் நிறனவாகப் தபயரிடப்
பட்டுள் ளது.



முதன்முறையாக, இந்த திருவிழாவின் 21வது பதிப்பானது டிஜிட்டல்

முறையில்

நடத்தப்பட உள் ளது.

துவானர சர்க்கார்


இது தமை் கு வங் க அரசினால் ததாடங் கப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும் .



இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் , உள் ளாட்சி அறமப்பு அளவில் முகாம் கள் ஏை் பாடு தசய் யப் பட
உள் ளன.



இந்த முகாம் களின் மூலம் , மாநில அரசானது தமை் கு வங் க மக்களுக்கு அரசுச்
தசறவகறள அவர்கள் வீட்டிதலதய வழங் க வழிவறக தசய் கிைது.

அருணாச்சல ைாநிலத்தின் பசலிப் பழை் (கிவி)


அருணாச்சல மாநிலத்தின் பசலிப் பழமானது வடகிழக்குப் பகுதிக்கான கரிம
மதிப்புச் சங் கிலி

தமம் பாட்டுத்

திட்டத்தின்

கீழ்

பசலிப்

பழத்திை்காக

கரிமச்

சான்றிதறழப் தபை் றுள் ளது.


இது வடகிழக்கு மாநிலங் களுக்காக இந்திய அரசின் தவளாண் மை் றும் விவசாயிகள்
நலத்துறை அறமச்சகத்தினால் தசயல் படுத்தப்படும் ஒரு திட்டமாகும் .



பசலிப் பழத்திை் காக இந்தச் சான்றிதறழப் தபறும் நாட்டின் முதலாவது மாநிலம்
அருணாச்சலப் பிரததசம் ஆகும் .



இந்தப் பசலிப் பழங் கள் அம் மாநிலத்தில் றசதரா பள் ளத்தாக்கில் விறளவிக்கப்
படுகின்ைன.

குடியிருப் புப் பகுதிகளின் மீதான ைறுபபயரிடுதல்


சாதி அடிப்பறடயில்

தபயர்கறளக் தகாண்ட அறனத்துக் குடியிருப்புகறளயும்

மறுதபயரிடக் தகாரும் ஒரு திட்டத்திை்கு மகாராஷ்டிர மாநில அறமச்சரறவ ஒப்புதல்
அளித்து உள் ளது.


இதன் மூலம் , பிராமண-வாடா, மகர்-வாடா, ததார்-வஸ்தி, தபௌத்-வாடா, மாலி-கல் லி
மை் றும் மங் -வாடா தபான்ை தபயர்கறளக் தகாண்ட அறனத்துக் குடியிருப்புப்
பகுதிகளுக்கும் சமதா நகர், பீம் நகர், தஜாதிநகர், ஷாஹுநகர் மை் றும் கிரந்தி நகர்
தபான்ை புதிய தபயர்கள் வழங் கப் படும் .
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பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் தபாது மக்கறளப் பிரிக்க இந்த சாதி அடிப்பறடயிலான
குடியிருப்புகள் நிறுவப் பட்டன.

சுவஸ்திய சாத்தி சுகாதாரத் திட்டை்


தமை் கு வங் க மாநில முதல் வரான மம் தா பானர்ஜி அவர்கள் மாநிலத்தின் ஒட்டு
தமாத்த

மக்கறளயும்

உள் ளடக்கும்

வறகயில்

“சுவஸ்திய

சாத்தி

சுகாதாரத்

திட்டத்றத” விரிவாக்கம் தசய் ய முடிவு தசய் துள் ளார்.


இது 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் மாதத்தில் தமை் கு வங் க மாநில அரசினால் அதிகாரப்
பூர்வமாகத் ததாடங் கப்பட்ட ஒரு சுகாதாரத் திட்டமாகும் .



இது ஆண்டுததாறும் ஒரு குடும் பத்திை் கு ரூ. 5

இலட்சம் வறர இரண்டாம் மை் றும்

மூன்ைாம் நிறல மருத்துவத்திை்கான சுகாதார வசதிறய அளிக்கின்ைது.

எலுரு ைர்ை னநாய்


ஆந்திராவின் எலுரு நகரில் கண்டறியப்படாத ஒரு தநாய் காரணமாக குறைந்தது 550
தபர் தநாய் வாய் ப் பட்டுள் ளனர்.



இதன் மீதான எய் ம் ஸின் ஆய் வு முடிவுகள் குடிநீ ர் அல் லது /பாலில் ஈயம் மை் றும்
நிக்கல் ஆகியன கலந்திருக்கும் என்பறத ஒரு சாத்தியமான காரணமாகக்
குறிக்கின்ைன.

ைகாசரத்


மகாராஷ்டிரா மாநிலமானது மாை் றுத் திைனாளிகளுக்கு உதவிப் தபாருட்கறள
வழங் குவதை்காக ஒரு முன்தனாக்குத் திட்டத்றதத் ததாடங் கவுள் ளது.



இந்த டிஜிட்டல் தளமானது ததசியவாத காங் கிரஸ் கட்சியின் தறலவரான சரத்
பவாரின் நிறனவாக இப்தபயரிடப் பட்டுள் ளது.



இது சுகாதாரம் மை் றும் புனர்வாழ் வு உதவிக்கான மகாராஷ்டிரா அறமப்பு அல் லது
“மகாசரத்” என்று தபயரிடப் பட்டுள் ளது.

னபானடா பைாழி


தபாதடா

தமாழிறய

தனது

மாநிலத்தின்

அலுவல்

தமாழியாக

மாை் றும்

ஒரு

மதசாதாவிை் கு அசாம் மாநில அறமச்சரறவ சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.


அசாமின் அலுவல் தமாழி அசாமி ஆகும் .



கூடுதல் அலுவல் தமாழிகள் வங் காளம் மை் றும் தபாதடா ஆகும் .

ஆயுஷ்ைான் பாரத் பிரதான் ைந்திரி – ஜன் ஆனராக்கிய னயாஜனா (AB-PMJAY)
பசகாத் (SEHAT)


பிரதமர் தமாடி அவர்கள் ஜம் மு காஷ்மீரில் வாழும் மக்களுக்காக ஆயுஷ்மான் பாரத்
பிரதான் மந்திரி – ஜன் ஆவராக்கிய வயாஜனா (AB-PMJAY/Ayushman Bharat Pradhan Mantri
Jan Arogya Yojana) தசகாத் (SEHAT) என்ை திட்டத்னதத் ததாடங் கவுள் ளார்.



SEHAT (Social, Endeavour for Health and Telemedicine) திட்டம் என்பது சுகாதாரம் மற் றும்
ததானலதூர மருத்துேத்திற் கான சமூகம் மற் றும் முயற்சி என்பனதக் குறிக்கின்றது.
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இந்தத் திட்டமானது அம் மாநிலத்தில் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தசர்க்கப்
படாத ஒரு தகாடி மக்களுக்குப் பயனளிக்க இருக்கிைது.



இந்தியாவில் ஜம் மு காஷ்மீர் ஒன்றியப் பிரவதசமானது அறனவருக்குமான சுகாதார
வசதியிறன அளிக்க இருக்கும் முதல் ஒன்றியப் பிரவதசமாகும் .



இந்தத் திட்டமானது ஜம் மு காஷ்மீர் ஒன்றியப் பிரவதசத்தில் ோழும் அனனத்து
குடியிருப்பு ோசிகளுக்கும் 1 குடும் பத்திற் கு ரூ.5 இலட்சம் ேனர இலேச சுகாதாரக்
காப்பீட்டு ேசதினய அளிக்கின்றது.



PMJAY

ஆனது

அரசினால்

முழுேதும்

நிதியளிக்கப்

படும்

வறகயில்

உலகின்

மிகப்தபரிய சுகாதார காப்பீட்டு/உறுதித் திட்டமாகும் .


இது குடும் பத்தில் உள் ள உறுப்பினர்களின் அடிப்பனடயில் ரூ.5,00,000 அளவிை் கு ஒரு
காப்பீட்னட ேழங் குகின்றது.



அதாேது இதனனக் குடும் பத்தில் உள் ள ஒரு உறுப்பினராதலா அல் லது அனனத்து
உறுப்பினர்களாதலாப் பயன்படுத்திக் தகாள் ள முடியும் .



வமற் கு

ேங் காளம் ,

ஒடிசா

மை் றும்

ததலுங் கானா

ஆகிய

மாநிலங் கள்

இந்த

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்னதச் தசயல் படுத்தவில் னல.

முதலாவது பவப் பக் காற் று பலூன் சவாரி


சமீபத்தில் மத்தியப் பிரததசத்தின் வனத் துறை அறமச்சரான விஜய் ஷா அவர்கள்
மத்தியப் பிரததசத்தில் உள் ள பாண்டவகர் புலிகள் காப்பகத்தில் இந்தியாவின்
முதலாவது தவப்பக் காை் று பலூன் சவாரிறயத் ததாடங் கி றவத்தார்.



இந்தியாவில் முதலாவது தவப்பக் காை்று பலூன் சவாரி இதுோகும் .

8 வது வடகிழக்குத் திருவிழா


இது சமீபத்தில் அசாமில் உள் ள குவஹாத்தியில் நறடதபை் ைது.



இந்த விழா முதல் முறையாக அசாமில் நறடதபை்ைது.



இந்த ஆண்டிை் கான கருத்துரு “தகாவிட்டிை்குப் பிைகு வட கிழக்கிை்கான வளர்ச்சி
திட்டத்தின் நிரல் ” என்பதாகும் .

143

பிரபலைானவர்கள் , விருதுகள் ைற் றுை் நிகழ் வுகள்
பக்கிர் சந் த் னகா

் லி – ைமறவு



இவர் இந்தியத் தகவல் ததாழில் நுட்பத் துறையின் தந்றதயாகக் கருதப்படுகின்ைார்.



இவர் டாடா

ஆதலாசக நிறுவனத்தின் நிறுவனராக (TCS – Tata Consultancy Services)

அறியப் படுகின்ைார்.


உலகின் 3வது மிகப்தபரிய தகவல் ததாழில் நுட்பத் துறை நிறுவனம் TCS ஆகும் .

உலகளாவிய ஆசிரியர் பரிசு, 2020.


மகாராஷ்டிராவின் தசாலாப்பூறரச் தசர்ந்த ததாடக்கப் பள் ளி ஆசிரியர் ரஞ் சித் சிங்
டிசாதல என்பவர் இந்தப் பரிறச தவன்றுள் ளார்.



இது இங் கிலாந்றதச் தசர்ந்த வர்கி என்ை ஒரு அைக்கட்டறளயால் வழங் கப் பட்டு
உள் ளது.



இது ஊடகவியலாளர்களால் , ‘கை் பிப்பதை்கான தநாபல் பரிசு’ என்று குறிப்பிடப் பட்டு
உள் ளது.

இரவீந்திரநாத் தாகூர் இலக்கிய விருது – 2020


இது அதமரிக்காவில் உள் ள ஒரு பதிப்பகத்தாரான பண்டாதலாவினால் 2018 ஆம்
ஆண்டில் ஏை் படுத்தப் பட்டது.



இந்தியப்

பத்திரிக்றகயாளரும்

எழுத்தாளருமான

ராஜ்

கமல்

ஷா

அவர்கள்

அவருறடய நாவலான “நகரம் மை் றும் கடை்கறர” (The City and The Sea) என்பதை்காக
2020 ஆம் ஆண்டின் இரவீந்திரநாத் தாகூர் இலக்கிய விருது வழங் கி தகௌரவிக்கப் பட்டு
உள் ளார்.


ஷாவின் புத்தகமான “நகரம் மை் றும் கடை் கறர” ஆனது 2012 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர்
மாதத்தில் நிகழ் ந்த நிர்பயா கை் பழிப்பு மை் றும் தகாறல வழக்றக அடிப்பறடயாகக்
தகாண்டதாகும் .



2020 ஆம் ஆண்டின் சமூக சாதறனக்கான இரவீந்திரநாத் தாகூர் இலக்கிய விருதானது
ஓமன் நாட்டின் மறைந்த வலிறம வாய் ந்த சுல் தானான சுல் தான் குவாதமாஸ் பின்
றசயது அல் றசயது மை் றும் ஓமன்
நாட்டின் மக்கள் ஆகிதயாருக்கு வழங் கப்
பட்டுள் ளது.



சமூக சாதறன விருதானது இந்த ஆண்டில் 2 தவை்றியாளர்கறளக் தகாண்டுள் ளது.



புகழ் தபை் ை இந்திய நடன இயக்குநரான சந்தீப் தசாப்பார்க்கர் என்பவர் அதன்
மை் தைாரு தவை் றியாளர் ஆவார்.

144

2020 ஆை் ஆண்டின் இளை் கணிதவியலாளர்களுக்கான ராைானுஜர் விருது


இந்த விருதானது பிதரசிலின் ரிதயா டி தஜனிதராவில் உள் ள அசல் மை் றும்
பயன்பாட்டுக் கணிதவியல் றமயத்றதச் தசர்ந்த கணிதவியலாளரான டாக்டர்
கதராலின் அதரௌதஜா என்பவருக்கு வழங் கப் பட்டுள் ளது.



இந்த விருதானது சர்வததசக் தகாட்பாட்டு இயை்பியல் றமயம் மை்றும் சர்வததசக்
கணித ஒன்றியம் ஆகியவை் றுடன் இறணந்து இந்திய அரசின் மத்திய அறிவியல்
மை் றும் ததாழில் நுட்பத் துறையால் நிதியளிக்கப்பட்டு, வளரும் நாடுகறளச் தசர்ந்த
ஆராய் ச்சியாளர்களுக்கு ஒவ் தவாரு ஆண்டும் வழங் கப்படுகின்ைது.



இவ் விருதானது இயை்கணித வடிவியலில்
தவண்டி அவருக்கு வழங் கப் பட்டுள் ளது.

தறலசிைந்த அவருறடய

பணிக்காக



இந்த விருறதப் தபறும் இந்தியாறவச் தசராத முதலாவது கணிதவியலாளர் இவதர
ஆவார்.



டாக்டர் அதரௌதஜா அவர்கள் சர்வததசக் கணித ஒன்றியத்தில் கணிதத்திை்கான
தபண்கள் குழுவின் துறணத் தறலவராக உள் ளார்.

பமடத் தமலவர் பிரீத்திபால் சிங் கில்


இவர் தை் தபாது 100 வயறத எட்டியுள் ளார்.



இவர் இரண்டாம் உலகப் தபாரில் கலந்து தகாண்ட ஒரு வீரராவார்.



இவர் அறனத்து 3 பாதுகாப்புப் பறடப் பிரிவுகளிலும் பணியாை் றிய சிைப்பான ஒரு
தனித்துவத்றதக் தகாண்டுள் ளார்.



கில் ராயல் இந்திய விமானப் பறட, ராயல் இந்தியக் கடை் பறட மை்றும் இந்திய
ராணுவம் ஆகியவை்றில் பணியாை் றிய ஒரு தனித்துவத்றதக் தகாண்டுள் ளார்.

2020 ஆை் ஆண்டின் சமூகத் பதாழில் முமனனவார் விருது


இந்த விருதானது அஸ்ரப் பட்தடல் என்பவருக்கு வழங் கப்பட்டுள் ளது.



இவர் பிரவாஹ்

மை் றும்

கம் மியூட்னி

இறளஞர்கள்

அறமப்பு ஆகிய

இரண்டு

நிறுவனங் களின் இறண நிறுவனர் ஆவார்.


இந்த விருதானது ஸ்வாப் அறமப்பு மை் றும் ஜுப்லியண்ட் பாரதிய அைக்கட்டறள
அறமப்பு ஆகியவை் றினால் ஏை்படுத்தப் பட்டுள் ளது.
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The Presidential Years


தவளியிடப் படவுள் ள இந்தப் புத்தகம் இந்தியாவின் மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி
பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் எழுதிய புத்தகமாகும் .



இது அவரது நிறனவுக் குறிப்பின் நான்காவது ததாகுதியாகும் .



இந்த முன்னாள் ஜனாதிபதியின் சுயசரிறதயின் மூன்ைாவதுத் ததாகுதி “The Coalition
Years - 1996-2012” என்ை தறலப்பில் 2017 ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப் பட்டது.

ஹிந்த் னகசரி
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ஸ்ரீபதி காஞ் சன்னாதல என்பவர் ஒரு புகழ் தபை் ை மல் யுத்த வீரராவார்.



இவர் சமீபத்தில் மகாராஷ்டிராவில் தகால் ஹாபூரில் (86) காலமானார்.



இவர் 1956 ஆம் ஆண்டில் ரஸ்டன்-இ-பஞ் சாப் பட்டாசிங் என்பவறர வீழ் த்தியதன்
மூலம் ஹிந்த் தகசரி என்ை புகழ் தபை் ை ஒரு பட்டத்றதப் தபை்ைார்.

100 மிகவுை் சக்தி வாய் ந்த பபண்களின் னபார்ப்ஸ் 2020 பட்டியல்


இந்தப் பட்டியலில் ததாடர்ந்து 10வது ஆண்டாக தஜர்மனி நாட்டின் ஆட்சியாளரான
ஏஞ் சலா தமர்க்கல் அவர்கள் முதலிடத்றதப் பிடித்துள் ளார்.



நியூசிலாந்து நாட்டுப் பிரதமரான தஜசிந்தா ஆர்தடர்ன் மை் றும் அதமரிக்காவின்
துறண அதிபராகத் ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளவரான கமலா ஹாரிஸ் ஆகிதயாரும்
இந்தப் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள் ளனர்.



நிதியனமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், பவயாகான் நிறுேனரான கிரண் மசூம் தார் ஷா,
எச்சிஎல் நிறுேனத்தின் தனலனம தசயல் அதிகாரியான வராஷிணி நாடார்
மல் வகாத்ரா, வலண்ட்மார்க் குழுமத்தின் தனலேரான வரணுகா ஜக்தியானி ஆகிவயார்
வபார்ப்ஸ் பத்திரிக்னகயினால் உலகின் 10 சக்தி ோய் ந்த தபண்களாக தரேரினசப்
படுத்தப்பட்டுள் ளனர்.



இந்தப் பட்டியலில் நிர்மலா சீதாராமன் 41ேது இடத்திலும் நாடார் மல் வகாத்ரா 55ேது
இடத்திலும் மசூம் தார் ஷா 68ேது இடத்திலும் வரணுகா ஜக்தியானி 98ேது இடத்திலும்
தரேரினசப் படுத்தப்பட்டுள் ளனர்.



இந்தியாவின் முதலாேது முழுவநர தபண் நிதியனமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆோர்.

தங் க ையில் சுற் றுச்சூழல் னைலாண்மை விருது
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இந்திய எஃகு ஆறணய நிறுவனமானது 2020 ஆம் ஆண்டிை்கான இந்த விருறதப்
தபை் றுள் ளது.



இந்த விருதானது 1998 ஆம் ஆண்டில் உலக சுை் றுச்சூழல் அைக்கட்டறளயினால்
ஏை் படுத்தப் பட்டது.

சுகதாகுைாரி ைமறவு


இவர் ஸ்ரீகுமார் என்ை புறனப்தபயரில் மறலயாள இலக்கியத்தில் தனது இலக்கிய
வாழ் றவத் ததாடங் கினார்.



இவர் தகரளாவில் நறடதபை் ை அறமதிப் பள் ளத்தாக்றகப் பாதுகாத்தல் என்ை ஒரு
இயக்கத்தின் மிகவும் துடிப்பு மிக்க பிரச்சாரகர்களில் ஒருவராக விளங் கினார்.



இவர் தனது சுை்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மை்றும் காடு வளர்ப்பு முயை்சிகளுக்காக இந்திய
அரசிடமிருந்து இந்திரா பிரியதர்ஷினி விருக்ச மித்ரா என்ை விருறதப் தபை் று
உள் ளார்.



1996 ஆம் ஆண்டில் இவர் தகரள மாநிலத்தின் தபண்கள் (மகளிர்) ஆறணயத்தின்
முதலாவது தறலவராக பதவிதயை் ைார்.



இவரது பதவிக் காலமானது குடும் ப ஸ்ரீ திட்டம் ததாடங் கப் பட்டறதக் குறிக்கின்ைது.



அறமதிப் பள் ளத்தாக்கானது இந்தியாவில் தகரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டத்தில்
உள் ள ஒரு தவப்ப மண்டல பசுறம மாைாக் காடுகளாகும் .

மகலாஷ் சத்யார்த்தியின் ஒரு புதிய புத்தகை்


“தகாவிட் – 19 : சப்யதா கா சங் கத் அவுர் சமாதான்” (தகாவிட்-19 : நாகரிகத்தின்
பிரச்சிறனகள் மை் றும் தீர்வுகள் ) என்ை தறலப்பு தகாண்ட ஒரு புத்தகமானது
காதணாலி வாயிலாக இந்திய உச்சநீ திமன்ைத்தின் முன்னாள் தறலறம நீ திபதியான
தீபக் மிஸ்ரா மை் றும் மாநிலங் களறவயின் துறணத் தறலவரான ஹர்வன்ஷ்
நாராயண் சிங் ஆகிதயாரால் தவளியிடப்பட்டது.



இது தநாபல் பரிசு தபை் ைவரான றகலாஷ் சத்யார்த்தி அவர்களால் எழுதப்பட்டது.



இவர் 2014 ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானின் மலாலா யூசப்சாய் என்பவருடன் இறணந்து
அறமதிக்கான தநாபல் பரிறசப் தபை் ைார்.



பச்பன் பச்சாதவா ஆந்ததாலன், குழந்றதத் ததாழிலாளர்களுக்கு எதிரான ஒரு
உலகளாவியப் பிரச்சாரம் , கல் விக்கான ஓர் உலகளாவியப் பிரச்சாரம்

மை்றும்

றகலாஷ் சத்யார்த்தியின் குழந்றதகள் அறமப்பு உள் ளிட்டவை் றின் நிறுவனர் இவர்
ஆவார்.

பஜய் ராை் ரனைஷ் புத்தகை்


ஆசியாவின் ஒளி: புத்தறர வறரயறுத்த அந்தக் கவிறத” என்ை தறலப்பில் ஒரு
புத்தகம் முன்னாள் மத்திய அறமச்சர் தஜய் ராம் ரதமஷ் அவர்களால் எழுதப் பட்டு
உள் ளது.



சமீபத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டின் கமலாததவி சட்தடாபாத்யாய் NIF புத்தகப் பரிசு “A
Chequered Brilliance: The Many Lives of VK Krishna Menon” என்ை இவரது புத்தகத்திை் கு வழங் கப்
பட்டுள் ளது.
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விமளயாட்டுச் பசய் திகள்
2020 ஆை் ஆண்டிற் கான பிபாவின் இறுதித் தரவரிமச


தபல் ஜியம் நாடு இதில் முதலிடத்தில் தரவரிறசப் படுத்தப்பட்டுள் ளது.



பிரான்சு 2வது இடத்திலும் பிதரசில் மூன்ைாவது இடத்திலும் இங் கிலாந்து 4வது
இடத்திலும் தபார்ச்சுக்கல் 5வது இடத்திலும் இதில் தரவரிறசப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.

இந்திய விமளயாட்டு விருதுகள் 2020


2020 ஆம் ஆண்டின் இந்திய விறளயாட்டு விருதுகளானது இந்திய வர்த்தக மை் றும்
ததாழிை்துறைக் கூட்டறமப்பினால் வழங் கப் பட்டுள் ளது.



மத்தியப் பிரததச மாநிலத்திை் கு விறளயாட்டுகறள ஊக்குவிக்கும் சிைந்த மாநிலம்
என்ை விருதானது வழங் கப் பட்டுள் ளது.



மல் யுத்த வீரர் பஜ் ரங் புனியா மை் றும் துப்பாக்கி சுடுதல் வீரரான இளதவனில்
வாலறிவன் ஆகிதயார் இந்த ஆண்டின் சிைந்த விறளயாட்டு வீரர்கள் விருதிறன
தவன்றுள் ளனர்.



கிரிக்தகட் வீரரான அனில் கும் ப்தள அவர்கள்

தடன்விக் விறளயாட்டுகள் என்ை

அவருறடய நிறுவனத்தின் சார்பாக “விறளயாட்டுகறள ஊக்குவிக்கும்

சிைந்த

நிறுவனம் ” (தனியார் துறை) என்ை ஒரு விருறதப் தபை் றுள் ளார்.

15வது ஆண்கள்


ாக்கி உலகக் னகாப் மப

2023 ஆம் ஆண்டு ஹாக்கி உலகக் தகாப்றபயானது ஒடிசாவின் தறலநகரான
புவதனஸ்வருடன்

தசர்ந்து

தபாட்டி

நடத்தப்படும்

ஒரு

இரண்டாவது

நகரமாக

அம் மாநிலத்தில் உள் ள ரூர்தகலா நகரத்றதயும் தகாண்டுள் ளது.


ரூர்தகலா நகரமானது பல் தவறு சர்வததச
ஹாக்கியின் ததாட்டிலாக விளங் குகின்ைது.

ஹாக்கி

வீரர்கறள

உருவாக்கிய



2018 ஆம் ஆண்டு ஹாக்கி உலகக் தகாப்றபயானது இந்தியாவில் புவதனஸ்வரில்
உள் ள கலிங் கா அரங் கில் நடத்தப்பட்டது.

பிபா கால் பந்து விருதுகள் 2020


சிைந்த

பிபா

ஆண்

விறளயாட்டு

வீரராக

தபாலந்றதச்

லீவாண்தடாஸ்கீ என்பவர் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள் ளார்.
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தசர்ந்த

ராபர்ட்



2018 ஆம் ஆண்டில் பிபா சிைந்த ஆண் விறளயாட்டு வீரராகத் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட
லூகா தமாட்ரிக் என்பவறரத் ததாடர்ந்து
லிதயானல்
தமஸ்ஸி மை் றும்
கிறிஸ்டியாதனா

தரானால் தடா

ஆகிதயாறரப்

பின்னுக்குத்

தள் ளி

தை்தபாழுது

முதலாவது வீரராக லீவாண்தடாஸ்கீ என்பவர் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள் ளார்.


இங் கிலாந்து மை் றும் மான்தசஸ்டர் நகர விறளயாட்டு வீரரான லூசி பிரான்சு
என்பவர் சிைந்த பிபா தபண் விறளயாட்டு வீரராகத் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள் ளார்.



லிவர்பூறலச் தசர்ந்த ஜுர்தகஸ் க்தளாப் என்பவர் ததாடர்ந்து 2வது முறையாக
ஆண்டின் சிைந்த ஆண்களுக்கான பயிை்சியாளர் விருறத தவன்றுள் ளார்.



தநதர்லாந்து தபண்கள் அணியின் பயிை்சியாளரான சரினா வியாக்தமன் என்பவர்
இரண்டாவது முறையாக சிைந்த பிபா தபண்கள்
ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டுள் ளார்.

அணியின் பயிை்சியாளராகத்

படன்னிஸ் விருதுகள் - 2020


தநாவக் தஜாதகாவிக் (தசர்பியா), ரஃதபல் நடால் (ஸ்தபயின்) மை் றும் தராஜர் தபடரர்
(சுவிட்சர்லாந்து) ஆகிதயார் 2020 ஆம் ஆண்டிை்கான ஏடிபியின் (Association of Tennis
Professionals / தடன்னிஸ் நிபுணர்களின் சங் கம் ) சிைந்த விருதுகறள தவன்றுள் ளனர்.



தஜாதகாவிக் “Year-end No. 1” (ஆண்டின் இறுதியில் முதலிடம் ) எனும் விருறத தவன்று
உள் ளார்.



நடால் “Stefan Edberg sportsmanship” எனும் விருறத தவன்றுள் ளார்.



ஆர்தர் ஆதஷ மனிதாபிமான விருறத (Arthur Ashe Humanitarian Award) தியாஃதபா
(அதமரிக்கா) தவன்றுள் ளார்.

2020 ஆை் ஆண்டிற் கான சர்வனதச


ாக்கிக் கூட்டமைப் புத் தரவரிமசகள்

சர்வததச ஹாக்கிக் கூட்டறமப்பானது, 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இந்திய
ஆண்கள் ஹாக்கி அணியானது 4வது இடத்றதப் பிடிக்க உள் ளதாகவும் இந்தியப்
தபண்கள் அணியானது 9வது இடத்றதப் பிடிக்க உள் ளதாகவும் உறுதிப்படுத்தி
உள் ளது.



இந்த ஆண்டின் உலகத் தரவரிறசயில்

தபல் ஜியமின் ஆண்கள்

அணி மை் றும்

தநதர்லாந்தின் தபண்கள் அணி ஆகியறவ முதலிடத்றதப் பிடித்து நிறைவு தசய் ய
உள் ளன.
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பகானலான் குத்துச்சண்மட உலகக் னகாப் மப


தஜர்மனியில் நறடதபை் ை தகாதலான் உலகக் தகாப்றபயில் இந்தியா இரண்டாவது
இடத்றதப் பிடித்துள் ளது.



இந்தியா 3 தங் கப் பதக்கங் கள் , 2 தவள் ளிப் பதக்கங் கள்
பதக்கங் கள் ஆகியவை் றை தவன்றுள் ளது.



இந்தத் தங் கப் பதக்கங் கறள சிம் ரான்ஜித் கவுர், மணீஷா மை் றும் அமித் பங் கால்

மை் றும் 4 தவண்கலப்

ஆகிதயார் தவன்றுள் ளனர்.


தவள் ளி பதக்கத்றத அமித் பங் கல் மை் றும் சதீஷ்குமார் தவன்ைனர்.



இந்த

நிகழ் வில்

தஜர்மனி,

தபல் ஜியம் ,

குதராஷியா,

தடன்மார்க் ,

பிரான்ஸ்,

மால் தடாவா, தநதர்லாந்து, தபாலந்து மை் றும் உக்றரன் ஆகிய நாடுகறளச் தசர்ந்த
குத்துச் சண்றட வீரர்கள் பங் தகை்ைனர்.

னகனலா இந்தியா இமளஞர் விமளயாட்டு 2021


சமீபத்தில் தகதலா இந்தியா இறளஞர் விறளயாட்டு 2021 ஆம் ஆண்டில் நான்கு
உள் நாட்டு விறளயாட்டுகறளச் தசர்க்க விறளயாட்டு அறமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்து
உள் ளது.



அறவ பஞ் சாபின் கட்கா, மணிப்பூரின் தங் -டா, தகரளாவின் களரிப் பயட்டு மை்றும்
மகாராஷ்டிரா மை் றும் மத்திய பிரததச மாநிலங் களின் மல் லகம் பா ஆகும் .



2021 ஆம் ஆண்டின் தகதலா இந்தியா இறளஞர் விறளயாட்டுப் தபாட்டியானது
ஹரியானாவில் நறடதபை உள் ளது.
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தசாப் தத்தின் ஐ.சி.சி அணிகள்


சர்வததசக் கிரிக்தகட் மன்ைமானது தசாப்தத்தின் ஐ.சி.சி ஆண்கள் மை் றும் தபண்கள்
ஆகிதயாருக்கான டி 20, ஒருநாள் மை் றும் தடஸ்ட் அணிகறள அறிவித்துள் ளது.



முன்னாள் இந்தியக் தகப்டன் எம் .எஸ்.ததானி ஐ.சி.சி ஆண்களுக்கான டி20 மை் றும்
ஒருநாள் அணிகளின் தகப்டனாக ததர்வு தசய் யப் பட்டுள் ளார்.



விராட் தகாலி தசாப்தத்தின் ஐ.சி.சி ஆண்கள் தடஸ்ட் அணியின் தகப்டனாக ததர்வு
தசய் யப் பட்டுள் ளார்.



தபண்கள் அணியில் , ஆஸ்திதரலியா தமக் லானிங் தசாப்தத்தின் டி20 தபாட்டிக்கான
அணியின் தகப்டனாக அறிவிக்கப் பட்டுள் ளார்.



இந்தியக் தகப்டன் விராட் தகாலி தசாப்தத்தின் ஐ.சி.சி ஆண் கிரிக்தகட் வீரருக்கான
சர் தகர்பீல் ட் தசாபர்ஸ் விருறத தவன்றுள் ளார்.



ஆஸ்திதரலியாவின் எலிஸ் தபர்ரி தசாப்தத்தின் ஐ.சி.சி தபண் கிரிக்தகட் வீரருக்கான
தரச்சல் தஹதஹா பிளின்ட் விருறத தவன்றுள் ளார்.

2021 கால் பந்து உலகக் னகாப் மப


20 வயதுக்கு உட்பட்தடாருக்கான ஆண்கள் உலகக் தகாப்றப மை் றும் 17 வயதுக்கு
உட்பட்தடாருக்கான ஆண்கள் உலகக் தகாப்றபயின் 2021 ஆண்டுப் தபாட்டிகறள
ரத்து தசய் ய ஃபிஃபா முடிவு தசய் துள் ளது.



இது 2023 ஆண்டுப் தபாட்டிகறள நடத்தும் உரிறமகறள முறைதய இந்ததாதனசியா
மை் றும் தபரு நாடுகளுக்கு வழங் கியுள் ளது.



2021 ஆம் ஆண்டிலும் , இந்ததாதனசியா மை் றும் தபரு நாடுகதள இறத நடத்த இருந்தன.



2023 ஆம் ஆண்டிை்கான ஃபிஃபா மகளிர் கால் பந்து உலகக் தகாப்றபப் தபாட்டிறய
ஆஸ்திதரலியா மை் றும் நியூசிலாந்து நாடுகள் நடத்துகின்ைன.
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முக் கிய தினங் கள்
உலக எய் ட்ஸ் தினை் – டிசை் பர் 01


இது தபைப்பட்ட மனித தநாய் எதிர்ப்புத் திைன் குறைபாட்டு தநாய் க் கூட்டறிகுறி (AIDS
- Acquired Immuno Deficiency Syndrome) குறித்து தபாது மக்களிறடதய விழிப்புணர்றவ
ஏை் படுத்துவறத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.



இது மனித தநாய் எதிர்ப்பு அறமப்றபப் பாதிக்கும் மனித தநாய் எதிர்ப்புத் திைன்
குறைபாட்டு றவரஸின் ததாை் றின் (HIV) காரணமாக ஏை் படும் ஒரு தகாள் றள தநாய்
ஆகும் .



இந்தத்

தினமானது

HIV

ததாை் றிை் கு

எதிரான

தபாராட்டத்தில்

மக்கறள

ஒன்றிறணப்பதை்காகவும்
HIV
ததாை் றுடன்
வாழ் பவர்களுக்கு
ததறவயான
ஆதரறவத் ததரிவிப்பதை்காகவும் தவண்டிய ஒரு வாய் ப்பிறன அளிக்கின்ைது.


உலக எய் ட்ஸ் தினமானது முதன்முதலில் 1988 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது.



2020 ஆம் ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “HIV/எய் ட்ஸ் ததாை் று தநாயின்
தாங் கு தன்றம மை் றும் தாக்கத்றத முடிவிை் குக் தகாண்டு வருதல் ” என்பதாகும் .

AIDSற் கான திட்டம்


மத்திய அரசானது எய் ட்ஸின் தடுப்பு மை்றும் கட்டுப்பாட்டிை்காக ததசிய எய் ட்ஸ்
தநாய் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்றத (National AIDS Control Programme - NACP) 100% அளவில்
ஒரு மத்தியத் துறைத் திட்டமாகச் தசயல் படுத்தி வருகின்ைது.



HIV தகாள் றள தநாய் க்கான NACPயின் எதிர்விறனயானது தடுத்தல் , பரிதசாதறன
மை் றும் சிகிச்றச என்ை விரிவான 3 அடுக்கு தகாண்ட ஒரு உத்தி முறைறயக்
தகாண்டுள் ளது.



தமலும் மத்திய அரசானது 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 2024 ஆம் ஆண்டு வறர 7 ஆண்டு
கால அளவிை் கு ஒரு ததசிய உத்திசார் திட்டத்றதயும் உருவாக்கியுள் ளது.

உலகக் கணினி எழுத்தறிவு நாள் - டிசை் பர் 02


உலகக் கணினி எழுத்தறிவு நாளானது முதன்முதலில் 2001 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்
பட்டு தகாண்டாடப் பட்டது.



உலகக் கணினி எழுத்தறிவு நாளானது ததசியத் தகவல் ததாழில் நுட்ப நிறுவனத்தின்
இருபதாவது ஆண்டு நிறைறவக் குறிக்கிைது.



மக்களுக்கு இன்னும் எட்டாத கணினி மை்றும் ததாழில் நுட்பம் தபான்ைவை் றைப்
பை் றிய தபாதுமான விழிப்புணர்றவ அளிக்கும் வறகயில் இந்நாள் அனுசரிக்கப்
படுகிைது.
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னதசிய ைாசுக் கட்டுப் பாட்டு நாள் - டிசை் பர் 02


இது அதிகரித்து வரும் மாசு அளவு மை்றும் மனிதர்கள் மை் றும் நமது சுை் றுச்சூழல்
அறமப்பு மீதான அதன் அபாயகரமான விறளவு குறித்த விழிப்புணர்றவ ஏை் படுத்த
டிசம் பர் 2 ஆம் தததி அனுசரிக்கப் படுகிைது.



இது தபாபால் நச்சுவாயுப் தபரழிவு சம் பவத்திை்குப் பிைகு அனுசரிக்க ததாடங் கப்
பட்டது.



இது 1984 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 2 ஆம் தததி இரவு நடந்தது.



2020 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 2 ஆம் தததி தபாபால் நச்சுவாயுப் தபரழிவின் 36வது ஆண்டு
நிறைறவக் குறிக்கும் .

அடிமைத் தனத்மத ஒழிப் பதற் கான சர்வனதச நாள் - டிசை் பர் 02


இந்த நாள் மக்கறளக் கடத்துதல் , பாலியல் ரீதியான சுரண்டல் , குழந்றதத்
ததாழிலாளர்கள் , கட்டாயத் திருமணம் , மை் றும் ஆயுதப் தபாட்டியில் குழந்றதகறள
ஈடுபடுத்துதல் தபான்ை அடிறமத்தனத்தின் தை் தபாறதய வடிவங் கறள அகை் றுவதில்
கவனம் தசலுத்துகிைது.



ஐ.நா.வின் கூை் றுப் படி, 40.3 மில் லியன் மக்கள் நவீன அடிறமத்தனத்தில் உள் ளனர்,
இதில் 24.9 மில் லியன் கட்டாயப் படுத்தப்பட்ட தவறல மை் றும் 15.4 மில் லியன் கட்டாயத்
திருமணம் ஆகியன அடங் கும் .



மக்கள்

கடத்தப்பட்டு பாலியல்

ரீதியாகச் சுரண்டப்

படுவறத

எதிர்க்கும்

ஒரு

ஒப்பந்தமானது 1949 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 2 ஆம் தததியன்று ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச்
சறபயினால் நிறைதவை் ைப் பட்டது.

ைாற் றுத் திறனாளிகளுக்கான சர்வனதச நாள் - டிசை் பர் 03


சமூகம் மை் றும் வளர்ச்சியின் அறனத்துத் துறைகளிலும் மாை் றுத் திைனாளிகளின்
உரிறமகள் மை் றும் நல் வாழ் றவ தமம் படுத்துவறத இது தநாக்கமாகக் தகாண்டு
உள் ளது.



இந்த ஆண்டிை் கான கருத்துரு "சிைந்தறத மீண்டும் கட்டிதயழுப்புதல் : இயலாறமறய
உள் ளடக்கிய, அறனவராலும் அணுகக் கூடிய மை் றும் தகாவிட்-19 ததாை் றுக்குப்
பிந்றதய ஒரு நிறலயான உலகத்றத தநாக்கி" (Building Back Better: toward a disabilityinclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World) என்பதாகும் .
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56வது எல் மலப் பாதுகாப் புப் பமட (BSF) எழுச்சி தினை் – டிசை் பர் 01


எல் றலப் பாதுகாப்பு பறட (Border Security Force - BSF) என்பது பாகிஸ்தான் மை்றும் வங் க
ததசத்துடனான தனது எல் றலறயப் பாதுகாக்கும் இந்தியாவின் முதன்றமயான
எல் றலப் பாதுகாப்பு அறமப்பாகும் .



இது இந்தியப் பகுதிகளின் முதல் நிறலப் பாதுகாப்பு அறமப்பு என்று குறிக்கப்
படுகின்ைது.



இது மத்திய உள்துறை அறமச்சகத்தின் கீழ் தசயல் படுகின்ைது.



BSF ஆனது இந்தியா – பாகிஸ்தான் மை் றும் இந்தியா – சீனா ஆகிய தபார்கறளத்
ததாடர்ந்து 1965 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 01 அன்று உருவாக்கப் பட்டது.

வங் கிகளுக்கான சர்வனதச நாள் - டிசை் பர் 04


இது முதல் முறையாக இந்த ஆண்டு தகாண்டாடப் படுகிைது.



இந்த நாறளக் தகாண்டாட 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 19 அன்று ஐ.நா தபாதுச் சறப
ஒரு தீர்மானத்றத நிறைதவை்றியது.

உலக ைண் தினை் - டிசை் பர் 05


ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் கீழ் இயங் கும் உணவு மை் றும் விவசாய அறமப்பால் இந்த
நாள் தகாண்டாடப் படுகிைது.



இந்த

ஆண்டிை்கான

கருத்துரு

'மண்றண

உயிருடன்

றவத்திருத்தல் ,

மண்

பல் லுயிரியறலப் பாதுகாத்தல் ' என்பதாகும் .


இந்த நாறளக் தகாண்டாட சர்வததச மண் அறிவியல் சங் கம் பரிந்துறர தசய் தது.



தாய் லாந்தின் தறலறமயின் கீழ் , உலக மண் தினத்றத முறையாக நிறுவுவதை் கு
உணவு மை் றும் விவசாய அறமப்பு ஆதரவளித்தது.
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இந்நாள் தாய் லாந்து மன்னரான மறைந்த பூமிதபால் அதுல் யததஜின் (King Bhumibol
Adulyadej) பிைந்த நாளுடன் ஒத்துப் தபாகின்ைது.



இது முதன்முதலில் 2014 ஆம் ஆண்டில் தகாண்டாடப் பட்டது.

பபாருளாதார ைற் றுை் சமூக னைை் பாட்டிற் கான சர்வனதச தன்னார்வ தினை் டிசை் பர் 05


இது தபாதுவாக சர்வததச தன்னார்வ தினம் என்று குறிப்பிடப் படுகிைது.



இது 1985 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா தபாதுச் சறபயால் ஏை்படுத்தப்பட்ட ஒரு சர்வததச
அனுசரிப்பு ஆகும் .



இது பல அரசு சாரா நிறுவனங் கள் , குடிறமச் சமூகங் கள்
துறையினரால் தகாண்டாடப் படுகிைது.

மை் றும்

தனியார்



இதை்கு ஐக்கிய நாடுகள் தன்னார்வலர்கள் திட்டமும் துறண புரிகிைது.



இந்த ஆண்டிை் கான இத்தினத்தின் கருத்துரு “Together We Can Through Volunteering”
அல் லது “நாம் ஒன்றிறணந்தால் தன்னார்வத் ததாண்டு புரிய முடியும் ” என்பதாகும் .

இந்தியக் கடற் பமட தினை் – டிசை் பர் 04


ஒவ் தவாரு ஆண்டும்

இந்தியக் கடை்பறட தினமானது ட்றரதடன்ட் என்ை ஒரு

நடவடிக்றகக்காக அனுசரிக்கப் படுகின்ைது.
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இந்த நடவடிக்றகயானது கராச்சித் துறைமுகத்றதத் தாக்குவதை் காக இந்தியப் –
பாகிஸ்தான் தபாரின் தபாது இந்தியக் கடை் பறடயினால் ததாடங் கப் பட்டது.



இந்தியக் கடை் பறடத் தினத்தின் இந்த ஆண்டிை்கான கருத்துரு, “தபார்த் தயார்நிறல,
நம் பகமானது மை் றும் ஒத்திறசவு” என்பதாகும் .

ைகாபரிநிர்வாண் திவாஸ் - டிசை் பர் 06


டிசம் பர் 06 அன்று இந்தியாவானது மகாபரிநிர்வாண் திவாறஸ அனுசரித்தது.



இது டாக்டர் பாபாசாதஹப் அம் தபத்கரின் நிறனவு தினத்றதக் குறிக்கின்ைது.



பரிநிர்வாண் என்பது புத்த மதத்தின் தகாள் றககள் மை் றும் இலக்குகளில் ஒன்ைாகும் .



அம் தபத்கர் அவர்கள் ‘புத்தர் மை் றும் அவரது தம் மா’ என்ை அவரது கறடசிப் பறடப்றப
நிறைவு தசய் த சில நாட்களுக்குப் பின் காலமானார்.

ஆயுதப் பமடகள் பகாடி தினை் – டிசை் பர் 07


இது இந்தியாவில் 1949 ஆம் ஆண்டின் டிசம் பர் 07 ஆம் தததி முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு
வருகின்ைது.



இது மக்களிடமிருந்து நிதியிறனச் தசகரிப்பதை்காக அர்ப்பணிக்கப் பட்டுள் ளது.



டிசம் பர் மாதமானது “தகௌரவ் மாஹ்” ஆக தகாண்டாடப்படுகின்ைது.



1949 ஆம் ஆண்டில் , பல் ததவ் சிங் குழுவானது தகாடி தின நிதிறய உருவாக்கியது.
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சர்வனதசப் பயணியர் விைானப் னபாக்குவரத்து தினை் – டிசை் பர் 07


1996 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் சறபயானது ICAO’s 50வது நிறனவு தின
நடவடிக்றககளின் ஒரு பகுதியாக இந்தத் தினத்றதப் பறை சாை் றியுள் ளது.



இந்தத் தினமானது சர்வததசப் பயணியர் விமானப் தபாக்குவரத்து அறமப்பால்
(International Civil Aviation Organization - ICAO) அனுசரிக்கப் படுகின்ைது.



தை் தபாழுதிலிருந்து 2023 ஆம் ஆண்டு வறரயிலான கருத்துரு, “சர்வததச விமானப்
தபாக்குவரத்து வளர்ச்சிக்கான தமம் படுத்தப்பட்ட புத்தாக்கம் ” என்பதாகும் .

சர்வனதச ஊழல் எதிர்ப்பு தினை் – டிசை் பர் 09


2020 ஆம் ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “ஊழலுக்கு எதிராக ஒன்றிறணதல் /
தநர்றமயுடன் மீண்டு வருதல் ” என்பதாகும் .



இந்தக் கருத்துருவானது நீ டித்த வளர்ச்சிக்கான இலக்குகறள அறடவதை் கு ஊழல்
மிகப்தபரிய தறடக் கல் லாக உள் ளது என்ை கருத்தின் மீது கவனம் தசலுத்துகின்ைது.



ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் சறபயானது 2003 ஆம் ஆண்டில் ஊழலுக்கு எதிரான ஐக்கிய
நாடுகள் ஒப்பந்தத்றத ஏை் றுக் தகாண்டது.

ைனித உரிமைகள் தினை் - டிசை் பர் 10


இந்த நாளில் ஐக்கிய நாடுகள் சறப 1948 ஆண்டில் உலகளாவிய மனித உரிறமகள்
பிரகடனத்றத ஏை் றுக்தகாண்டது.



இது மனித உரிறமகள் பை் றிய முதல் உலகளாவிய ஆவணமாகும் .



அது உலகளவில் பாதுகாக்கப்பட தவண்டிய அறனத்து மனிதர்களின் அடிப்பறட
உரிறமகறளயும் தகாடிட்டுக் காட்டுகிைது.



1950 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 4 ஆம் தததி நறடதபை் ை தபாதுச் சறபயின் 317வது
கூட்டத்தில் மனித உரிறமகள் தினம் முறையாக ஏை் றுக் தகாள் ளப்பட்டது.



மனித உரிறமகள் பாதுகாப்பு மை் றும் தமம் பாட்டிை் காக ததசிய மனித உரிறமகள்
ஆறணயம் 1993 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபரில் நிறுவப் பட்டது.



2020 ஆம் ஆண்டின் கருத்துரு ‘சிைந்தறத மீட்தடடுங் கள் - மனித உரிறமகளுக்காக
துறண நிை் தபாம் ’ (Recover Better - Stand Up for Human Rights) என்பதாகும் .
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சர்வனதச விலங் கு உரிமைகள் தினை் - டிசை் பர் 10


மனித தகாடுங் தகான்றமயால் பாதிக்கப்பட்ட விலங் குகறள நிறனவில் தகாள் வதும் ,
விலங் குகளின் உரிறமகள் பை் றிய உலகளாவியப் பிரகடனத்றத அங் கீகரிக்க
தவண்டும் என்பதும் இதன் தநாக்கமாகும் .



இது 1998 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ் தவார் ஆண்டும் அனுசரிக்கப் படுகிைது.



இந்த வரலாை் றுப் பிரச்சாரத்தின் குறிக்தகாள் , மனித உரிறமகறள அங் கீகரிப்பறத
உருவாக்குவது என்பதாகும் , தமலும் கருறண மை்றும் மரியாறத என்பது அறனத்து
உணர்வுள் ள உயிரினங் களுக்கும் தபாதுவாக உரியது என்பறத மனிதகுலத்தி ை்கு
அறிவுறுத்துவதாகும் .

சர்வனதச யுனிபசஃப் தினை் - டிசை் பர் 11


யுனிதசஃப் என்பது குழந்றதகளின் உரிறமறயக் காக்கும் ஒரு அறமப்பாகும் .



இது 1946 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 11 ஆம் தததி அன்று நிறுவப்பட்டது.



ஐக்கிய நாடுகளின் குழந்றதகள் நிதியம் (யுனிதசஃப்) என்பது உலதகங் கிலும் உள் ள
குழந்றதகளுக்கு மனிதாபிமான மை்றும் தமம் பாட்டிை்கான உதவிகறள வழங் கும்
ஐக்கிய நாடுகளின் ஒரு முகறமயாகும் .



யுனிதசப்பின் முக்கிய குறிக்தகாள் , ‘ஒவ் தவாரு குழந்றதக்கும் ஆதராக்கியமாகவும் ,
மகிழ் சசி
் யாகவும் , பாதுகாப்பாகவும் வளர வாய் ப்பளிப்பதாகும் ’.



இந்த அறமப்பு முதலில் ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வததச குழந்றதகளின் அவசர நிதி
என்று தபயரிடப் பட்டது.



1953 ஆம் ஆண்டில் , அதிலிருந்த ‘சர்வததசம் ' மை் றும் ‘அவசரம் ’ ஆகிய இரண்டு
தசாை்கள் றகவிடப் பட்டன, ஆனால் அந்தப் தபயர்களின் சுருக்கம் ததாடர்ந்து
பயன்பாட்டில் உள் ளது.

36வது SAARC சாசன நாள் - டிசை் பர் 08


1985 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 8 ஆம் தததி வங் கததசத்தின் டாக்காவில் நறடதபை் ை முதல்
சார்க் உச்சி மாநாட்டில் சார்க் அறமப்பு நிறுவப்பட்டது.



ததை்காசிய நாடுகளின் பிராந்தியக் கூட்டறமப்பு (SAARC - South Asian Association for
Regional

Cooperation)

என்பது

ததை்காசியாவில்

உள் ள

பிராந்திய

அரசுகளுக்கு

இறடதயயான அறமப்பு மை் றும் அப்பகுதி நாடுகளின் ஒரு புவிசார் அரசியல்
கூட்டறமப்பாகும் .


இதன் உறுப்பு நாடுகள் ஆப்கானிஸ்தான், வங் கததசம் , பூடான், இந்தியா, மாலத்தீவு,
தநபாளம் , பாகிஸ்தான் மை் றும் இலங் றக ஆகும் .



இதன் தசயலகம் தநபாளத்தின் காத்மாண்டுவில் அறமந்துள் ளது.



தநபாளமானது தை் தபாது சார்க் அறமப்பின் தறலறமப் தபாறுப்றப வகிக்கிைது.

பன்னாட்டு ைமலகள் நாள் - டிசை் பர் 11


இது மறலகளின் நிறலயான தமம் பாடு மை்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவை் றின் மீது
கவனம் தசலுத்துவறத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.



2002 ஆம் ஆண்றட ஐ.நா. பன்னாட்டு மறலகள் ஆண்டாக அறிவித்தது.



முதல் பன்னாட்டு மறலகள் நாளானது 2003 ஆம் ஆண்டு தகாண்டாடப்பட்டது.
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மறல பல் லுயிர்ப் தபருக்கம் (Mountain biodiversity) என்பது இந்த ஆண்டின் கருத்துரு
ஆகும் .

சர்வனதச நடுநிமலமை நாள் - டிசை் பர் 12


ஐக்கிய நாடுகளின் தபாதுச் சறப தீர்மானமானது 2017 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2 ஆம்
தததி அன்று ஏை் றுக் தகாள் ளப் பட்டது.



இது 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 12 அன்று முதன்முதலில் அனுசரிக்கப் பட்டது.



நடுநிறல நாடு என்பது ஒரு இறையாண்றம தகாண்ட நாடாகும் , இது சர்வததச
சட்டத்தின் படி தபாரில் பங் தகை் பறதத் தவிர்க்கிைது.



நடுநிறல நாட்டின் உரிறமகள் மை் றும் கடறமகள் 1907 ஆம் ஆண்டின் தி தஹக்
மாநாட்டில் வறரயறுக்கப்பட்டுள் ளன.



1815 ஆம் ஆண்டில் , சுவிட்சர்லாந்து நாடானது தன்றன ஒரு நிரந்தர நடுநிறல நாடு
என்று அறிவித்த முதல் நாடாகும் .



ஆனால் 1995 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சறபயால் நடுநிறலறம நாடாக
அங் கீகரிக்கப் பட்ட முதல் நாடு துர்க்தமனிஸ்தான் ஆகும் .

சர்வனதச உலகளாவிய சுகாதாரப் பாதுகாப் பு நாள் - டிசை் பர் 12


பல பங் குதாரர் கூட்டாளர்களுடன் வலுவான மை் றும் உறுதி வாய் ந்த சுகாதார
அறமப்புகள் மை்றும் உலகளாவிய சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஆகியவை் றின் அவசியம்
குறித்த விழிப்புணர்றவ ஏை் படுத்துவறத இது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள் ளது.



2017 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சறபயானது டிசம் பர் 12 ஆம் தததிறய சர்வததச
உலகளாவிய சுகாதாரப் பாதுகாப்பு நாளாக அறிவித்தது.



2019 ஆம் ஆண்டில் இந்நாளுக்கான கருத்துரு 'Protect Everyone' (ஒவ் தவாருவறரயும்
பாதுகாத்தல் ) என்பதாகும் .
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னதசிய ஆற் றல் பாதுகாப் பு தினை் – டிசை் பர் 14


இந்தத் தினமானது உலக தவப்பமயமாதல் மை் றும் காலநிறல மாை் ைம் குறித்து தபாது
மக்களிறடதய விழிப்புணர்றவ ஏை் படுத்துவதன் முலம் ஆை்ைல் வளங் கறளப்
பாதுகாப்பது குறித்த முயை்சிகறள ஊக்குவிப்பதன் மீது கவனம் தசலுத்துகின்ைது.



இந்தியாவில் ஆை்ைல் பாதுகாப்புச் சட்டமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் ஏை் படுத்தப்பட்ட
ஆை் ைல் திைன் முகறமயினால் (BEE - Energy Efficiency Bureau) தசயல் படுத்தப் படுகின்ைது.



BEE என்பது ஆை்ைல் பயன்பாடு குறித்த தகாள் றககறள வடிவறமப்பதை்காக இந்திய
அரசின் கீழ் தசயல் படும் ஓர் அறமப்பாகும் .

சுவர்னிை் விஜய் ைஷால் – டிசை் பர் 16


பிரதமர் அவர்கள் தில் லியில் உள் ள ததசியப் தபார் நிறனவகத்தில் “சுேர்னிம் விஜய்
மஷானல” ததாடங் கி னேத்தார்.



இது 1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தானியப் வபாரில் இந்தியா தபை் ை தேற் றியின்
50ேது நினனவு தினக் தகாண்டாட்டத்னதக் குறிக்கின்றது.



இது ேங் க வதச நாட்டின் உருோக்கத்திற் கு ேழி ேகுத்துள் ளது.



இரண்டாம்

உலகப்

வபாருக்குப்

பின்பு 1971 ஆம்

ஆண்டுப்

வபாரானது அதிக

அளவிலான இராணுேம் சரணனடந்தனதயும் குறிக்கின்றது.


டிசம் பர் 16 அன்று, இந்தியாோனது “சுேர்னிம் விஜய் வர்ஷ்” எனப்படும் இந்தியபாகிஸ்தானியப் வபாரின் 50ேது ஆண்னட அனுசரித்து உள் ளது.

பாலியல்
பதாழிலாளர்களுக்கு
சர்வனதச தினை் – டிசை் பர் 17


எதிரான

வன்முமறமய

ஒழிப் பதற் கான

இந்தத் தினமானது உலகம் முழுவதும் உள் ள பாலியல் ததாழிலாளர்களுக்கு எதிராக
நிகழ் த்தப் படும் குை் ைங் கறள ஒழிப்பதை்கு விழிப்புணர்றவ ஏை் படுத்துவதை் காக
தவண்டி ததாடங் கப்பட்டுள் ளது.



இதன் முதலாவது வருடாந்திர தினமானது 2003 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது.



இது

வாஷிங் டனில்

பட்டவர்களுக்கான

சியாட்டிலில்
நிறனவு

பசுறம

மை் றும்

நதித்

விழிப்புணர்றவ

தாக்குதலில்
ஏை் படுத்தும்

பாதிக்கப்
விதமாக

அனுசரிக்கப் பட்டது.


இது உலகம் முழுவதும் நகரங் களில் உள் ள ததாழிலாளர்களுக்கு என்று பாகுபாட்டிை்கு
எதிராக

ஒன்றிறணந்து

பட்டவர்கறள

நிறனவு

தசயல் படுதல்
கூர்ந்து

மை் றும்

தசயல் படுதல்

அளிக்கின்ைது.
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வன்முறையினால்

பாதிக்கப்

ஆகியவை் றிை்கு

அதிகாரம்

சர்வனதசப் புலை் பபயர்ந்னதார் தினை் – டிசை் பர் 18


இந்தத் தினமானது உலகம் முழுவதும் உள் ள புலம் தபயர்ந்ததாரின் உரிறமகள்
மை் றும் கண்ணியம் ஆகியவை் றைப் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்றத அங் கீகரிக்க
தசய் கின்ைது.



1990 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 18 அன்று, ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் சறபயானது புலம் தபயர்
ததாழிலாளர்கள்

மை் றும்

அவர்களது

குடும் பங் களின்

உரிறமகறளப்

பாதுகாப்பதை் கான ஒரு தீர்மானத்றத ஏை்றுக் தகாண்டது.


2020 ஆம் ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “மனிதனின் நடமாட்டத்றத மறு
கை் பறன தசய் தல் ” என்பதாகும் .

49வது விஜய் திவாஸ் – டிசை் பர் 16


இத்தினமானது ஒவ் தவாரு ஆண்டும் டிசம் பர் 16 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்ைது.



இது 1971 ஆம் ஆண்டில் நறடதபை்ை இந்திய-பாகிஸ்தான் தபாரில் பாகிஸ்தாறன
வீழ் த்தி இந்தியா தவை் றி தபை் ைறதக் குறிப்பதை் காக அனுசரிக்கப் படுகின்ைது.



தமலும் இது வங் கததச விடுதறலப் தபார் என்றும் அறழக்கப் படுகின்ைது.



இந்திய-பாகிஸ்தான் தபாரானது 1971 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 16 அன்று ததாடங் கியது.
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இது மிகக் குறுகிய காலப் தபார்களில் (13 நாட்கள் ) ஒன்ைாகும் . தமலும் இது அதிக
அளவிலான வீரர்கள் சரணறடதறலக் கண்டுள் ளது.



1971 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 16 அன்று 93,000 துருப்புகளுடன் பாகிஸ்தான் பறடகளின்
தறலவரான அப்துல் லா கான் நியாசி என்பவர் முக்தி பாஹினி மை் றும் இந்திய
இராணுவம் ஆகியவை் றின் கூட்டு தநசப் பறடகளிடம் சரணறடந்தார்.



விஜய்

திவாஸ் ஆனது வங் க ததசத்தில்

பிதஜாய்

திதபாஸ் ஆக அனுசரிக்கப்

படுகின்ைது.

சர்வனதச னதநீ ர் தினை் - டிசை் பர் 15


இது முதன் முதலில் 2005 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் புதுதில் லியில் தகாண்டாடப்
பட்டது.



இது டிசம் பர் 15 அன்று வங் க ததசம் , இலங் றக, தநபாளம் , வியட்நாம் , இந்ததாதனசியா,
தகன்யா, மலாவி, மதலசியா, உகாண்டா, இந்தியா, தான்சானியா, தநதர்லாந்து,
ஐக்கியப் தபரரசு, பிரான்ஸ் மை் றும் தஜர்மனி உள் ளிட்ட பல நாடுகளில் அனுசரிக்கப்
படுகிைது.



இது “Harnessing Benefits for all From Field to Cup” (வயலிலிருந்து தகாப்றப வறரயில்
அறனவருக்குமான பலன்கறளப் பாதுகாத்தல் ) என்ை குறிக்தகாளில் தகாண்டாடப்
படுகிைது.



2019 ஆம் ஆண்டில் , ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மை்றும் விவசாய அறமப்பானது தம 21
அன்று இத்தினத்றத கறடபிடிக்க முடிவு தசய் தது.



ததயிறல உை் பத்தி தசய் யும் தபரும் பாலான நாடுகளில் ததயிறல உை் பத்தி தசய் யும்
பருவமானது தம மாதத்தில் ததாடங் குகிைது.



சீனா தை்தபாது ததயிறலறய அதிகளவில் ஏை் றுமதி தசய் யும் நாடாக இருக்கிைது.

உலக அரபு பைாழி நாள் - டிசை் பர் 18


இந்த ஆண்டின் கருத்துரு “Arabic Language Academics: Necessity or Luxury” (அரபி தமாழி
கல் வியாளர்கள் : ததறவயா அல் லது ஆடம் பரமா) என்பதாகும் .



இந்த தினம் 2010 ஆம் ஆண்டில் யுதனஸ்தகாவால் நிறுவப்பட்டது.



1973 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் தபாதுச் சறபயானது அரபிறய ஐ.நா.வின் ஒரு
அலுவல் தமாழியாக அங் கீகரித்தது.
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ஐ.நாவில் ஆறு அலுவல் தமாழிகள் உள் ளன.



அறவ அரபு, சீனம் , ஆங் கிலம் , பிரஞ் சு, ரஷ்ய தமாழி மை் றும் ஸ்பானிய தமாழி
ஆகியனவாகும் .

Arabic (18 December)
Chinese (20 April)
English (23 April)
Spanish (23 April))
French (20 March)
Russian (6 June)

சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் நாள் - டிசை் பர் 18


இந்தியாவில் இந்த தினம் முதன்முதலில் 2013 ஆம் ஆண்டு
அனுசரிக்கப் பட்டது.

டிசம் பர் 18 அன்று



1992 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 18 அன்று, ஐக்கிய நாடுகள் சறபயானது மதம் அல் லது
தமாழி, ததசியம் அல் லது இனம் சார்ந்த சிறுபான்றமயினருக்குச் தசாந்தமான
தனிநபர்களின் உரிறமகள் குறித்த ஒரு அறிக்றகறய தவளியிட்டது.



நாட்டில்

உள் ள

உத்தரவாதம்
படுகிைது.

மத

ரீதியிலான

சிறுபான்றமயினருக்காக

அளிக்கப்பட்டுள் ள உரிறமகறளப்

பாதுகாக்க

அரசியலறமப்பில்
இது

அனுசரிக்கப்



இந்தியாவில் ஆறு மதச் சமூகங் கள் சிறுபான்றமயினராக அறிவிக்கப்பட்டுள் ளன.



இதில் இஸ்லாமியர்கள் , சீக்கியர்கள் , கிறிஸ்தவர்கள் , தபௌத்தர்கள்
மை் றும்
தஜாராஸ்ட்ரியர்கள் அல் லது பார்சிகள் மை் றும் சமணர்கள் (2014) அடங் குவர்.



ஜம் மு-காஷ்மீர், பஞ் சாப் , தமகாலயா, மிதசாரம் , நாகாலாந்து மை் றும் லட்சத்தீவு
ஆகியறவ மட்டுதம எந்ததவாரு சிறுபான்றமயினரும் தபரும் பான்றமயாக உள் ள
மாநிலங் கள் ஆகும் .



இந்தியாவில் சிறுபான்றமயினருக்கான ததசிய ஆறணயமானது 1992 ஆண்டின்
சிறுபான்றமயினருக்கான ததசிய ஆறணயச் சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப் பட்டது.

னகாவா விடுதமல நாள் - டிசை் பர் 19


1961

ஆம்

ஆண்டில்

இந்திய

ஆயுதப்

பறடகள்

தமை்தகாண்ட

ஒரு

இராணுவ

நடவடிக்றகயின் மூலம் தகாவா விடுவிக்கப்பட்டது.


தபார்த்துகீசிய ஆட்சியில் இருந்து தகாவாறவ

விடுவிக்க இது விஜய் நடவடிக்றக

மூலம் தமை்தகாள் ளப் பட்டது.


இந்த ஆண்டு இந்த நடவடிக்றகயின் 60வது ஆண்டு நிறைறவக் குறிக்கிைது.



தமலும் , இந்த நாளில் ஐதராப்பிய ஆட்சியில் இருந்து இந்தியா முை் றிலும் விடுவிக்கப்
பட்டது.



1510 ஆம் ஆண்டில் தபார்த்துகீசிய ஆளுநரான அல் தபான்தசா டி அல் புகர்க் என்பவர்
தகாவாறவக் றகப்பை்றினார்.
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19 ஆம் நூை் ைாண்டின் இறுதியில் , அவர்களின் காலனிகளாக தகாவா, றடயு - டாமன்,
தாத்ரா மை் றும் நகர் ஹதவலி ஆகியறவ மட்டுதம இருந்தன.

சர்வனதச ைனித ஒற் றுமை தினை் – டிசை் பர் 20


இது ஐக்கிய நாடுகளின் ஒரு சர்வததச வருடாந்திர ஒை் றுறம தினமாகும் .



இது ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் சறபயினால் 2005 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது.



”HeForShe” என்பது பாலினச் சமத்துேத்திற்காக தவண்டி உலகளாவிய ஒற்றுனம
இயக்கத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ஒரு முழக்கமாகும் .

னதசியக் கணிதவியல் தினை் – டிசை் பர் 22


இது 2012 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 26 அன்று முன்னாள் பிரதமரான மன்தமாகன் சிங்
அவர்களால் மதராஸ் பல் கறலக்கழகத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.



இது ஸ்ரீனிவாச இராமானுஜரின் 125வது பிைந்த தின நிறனறவக் குறிப்பதை்காக
அனுசரிக்கப் பட்டது.



தமலும் 2012 ஆம் ஆண்டானது ததசியக் கணிதவியல் ஆண்டாக அனுசரிக்கப்பட்டது.



1887 ஆம் ஆண்டில் இத்தினத்தில் இராமானுஜன் அவர்கள் தமிழ் நாட்டில் உள் ள
ஈதராட்டில் பிைந்தார்.



இவரது சுயசரிறதயான ”முடிவுைாத எண்றண அறிந்த மனிதர்” (The man who knew
infinity) என்ை திறரப்படமானது 2015 ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப்பட்டது.



1918 ஆம் ஆண்டில் இவர் நீ ள் வட்டச் தசயல் பாடுகள் மை் றும் எண் தகாட்பாடுகள்
குறித்த இவரது ஆய் விை்காக ராயல் சமூகத்தின் வதாழனமப் பிரதிநிதி என்ற ஒரு தகுதி
நினலக்குத் வதர்ந்ததடுக்கப் பட்டார்.
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1918 ஆம் ஆண்டில் வகம் பிரிட்ஜ் பல் கறலக்கழகத்தில் உள் ள டிரினிட்டி கல் லூரியின்
வதாழனமப் பிரதிநிதியாகத் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட முதலாேது இந்தியர் இேராோர்.



இராமானுஜன்

கடினமான

முக்வகாணவியல்

கணக்குகனளத்

தீர்ப்பதற்கான

வகாட்பாடுகனளக் கண்டறிந்தார்.


சாஸ்த்ரா இராமானுஜர் பரிசானது இராமானுஜரின் விருப்பத் துனறயில் தனலசிறந்த
பங் களிப்புகறள

வழங் கிய

இளம்

கணிதவியலாளருக்கு

(32

ேயதுக்குக்

கீழ் )

ஒே் தோரு ஆண்டும் வழங் கப் படுகின்ைது.


2020 ஆம் ஆண்டு சாஸ்த்ரா இராமானுஜன் பரிசானது அதமரிக்காவின் பிரின்ஸ்தடன்
பல் கறலக்கழகம்

மை் றும்

இஸ்தரலின்

ஹீப்ரு

தஜருசலம்

பல் கறலக்கழகம்

ஆகியவை் றைச் தசர்ந்த ஷாய் எவ் ரா என்பவருக்கு வழங் கப்பட உள் ளது.

னதசிய விவசாயிகள் தினை் (கிசான் திவாஸ்) - டிசை் பர் 23


முன்னாள் பிரதமர் சவுத்ரி சரண் சிங் கின் பிைந்த நாறளக் குறிக்கும் வறகயில் இந்த
நாள் அனுசரிக்கப் படுகிைது.



இவர் 1902 ஆம் ஆண்டில் மீரட்டில் பிைந்தார்.



இவர் 1979 ஆம் ஆண்டு ஜூறல 28 முதல் 1980 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14 வறர
இந்தியாவின் ஐந்தாவது பிரதமராக இருந்தார்.



"உண்றமயான இந்தியா அதன் கிராமங் களில் வாழ் கிைது" என்று அவர் ஒரு தடறவ
கூறினார்.



1952 ஆம் ஆண்டில் , இந்திய விவசாயத் துறை அறமச்சராக இருந்த சரண் சிங்
இந்தியாவில் ஜமீன்தாரி முறைறய ஒழிக்க கடுறமயாக உறழத்தார்.



1953 ஆம் ஆண்டில் , இவர் நில ஒருங் கிறணப்புச் சட்டத்றத நிறைதவை் ைச் தசய் தார்.



2001 ஆம் ஆண்டில் , சரண் சிங் கின் பிைந்த நாறள கிசான் திவாஸ் என்று அனுசரிக்க
இந்திய அரசு முடிவு தசய் தது.
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னதசிய நுகர்னவார் தினை் - டிசை் பர் 24



1986 ஆம் ஆண்டின் இதத நாளில் , 1986 ஆம் ஆண்டின் நுகர்தவார் பாதுகாப்புச் சட்டம்
குடியரசுத் தறலவரின் ஒப்புதறலப் தபை் ைது.



நுகர்தவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2019 ஆனது

2020 ஆம் ஆண்டின் ஜூறல 20 முதல்

அமலில் இருந்து வருகிைது.


நுகர்தவாரின் உரிறமகறள தமம் படுத்துவதை் கும் , பாதுகாப்பதை் கும் , அவை் றை
நறடமுறைப்படுத்துவதை் கும் தவண்டி மத்திய நுகர்தவார் பாதுகாப்பு ஆறணயத்றத
நிறுவுவறத இந்தச் சட்டம் உள் ளடக்கி இருக்கின்ைது.



இந்த ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு நீ டித்த வாடிக்றகயாளர்/“The Sustainable
Consumer” என்பதாகும் .



உலக நுகர்தவார் உரிறம தினம் மார்ச் 15 அன்று தகாண்டாடப் படுகிைது.
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இது முன்னாள் பிரதமர் வாஜ் பாறயக் தகௌரவிப்பதை் காக 2014 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்
பட்டது.



இது முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ் பாயின் பிைந்த நாளாகும் .



1996 ஆம் ஆண்டில் 13 நாட்கள் , பின்னர் 1998 முதல் 1999 வறர 13 மாதங் கள் , பின்னர்
1999 முதல் 2004 வறரயிலான முழு பதவிக் காலம் என அவர் மூன்று முறை இந்தியப்
பிரதமராக பணியாை் றியுள் ளார்



பாரதீய ஜனதா கட்சியின் உறுப்பினரான இவர் முழு பதவிக் காலமும் பணியாை் றிய
இந்திய ததசியக் காங் கிரஸ் கட்சி சாராத முதல் இந்தியப் பிரதமர் ஆவார்.



2014 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் 23 அன்று, திரு வாஜ் பாய் , மை் றும் பண்டித மதன் தமாகன்
மாளவியா (இைப்பிை் குப் பின்) ஆகிதயார் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த குடிமக்கள்
விருதான பாரத ரத்னாறவப் தபை் ைவர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர்.



“வாஜ் பாய் : இந்தியாறவ மாை் றிய ஆண்டுகள் ” என்ை தறலப்பில் எழுதப்பட்ட ஒரு
புத்தகம் வாஜ் பாயின் 96வது பிைந்த நாளன்று தவளியிடப் பட்டது.



இது சக்தி சின்ஹா என்பவரால் எழுதப் பட்டதாகும் .
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