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திட்டங்கள்  

 

யாதும் ஊரர திட்டம்  

• தமிழக சட்டமன்ற பேரவை விதி 110ன் கீழ் அறிவிக்கே்ேட்டது யாதும் ஊபர 

திட்டம்.  

• இதவன முதல்ைர ்ேழனிசாமி, அமமரிக்காவின் நியூயாரக்் நகரில் யாதும் ஊபர 

திட்டத்வத மதாடங்கி வைத்தார.் 

• தமிழகத்துக்கு மதாழில் முதலீடுகவை ஈரக்்கும் ைவகயில் 60 லட்சம் ரூோய் 

முதலீட்டில் இந்த திட்டம் மதாடங்கே்ேடட்ுை்ைது. இந்த திட்டத்தின் ஒரு 

ேகுதியாக மதாழில் பதாழன் என்ற இவைய அடிே்ேவடயிலான குவறதீர ்

ைழிமுவறகளும் ஏற்ேடுத்தே்ேடும். 

 

ரேசிய சசய்திகள்  

 

மக்கள் சோகக சபருக்கம் -முேலிடே்கே ரநாக்கி இந்தியா 

• ஐ.நா. உலக மக்கை் மதாவக குறித்த அறிக்வகவய  ஜூன், 2019 இல் "உலக 

மக்கை் மதாவக கை்பைாட்டம்" என்ற தவலே்பில் இந்த அறிக்வகவய 

ஐநாவின் மோருைாதார மற்றும் சமூக விைகாரத்துவற மைைியிட்டது. 
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• அதன்ேடி உலகின் மக்கை்மதாவக தற்போது 770 பகாடி மக்கை் மதாவக 

இருக்கும் நிவலயில், 2050ம் ஆை்டில் 970 பகாடியாக அதிகரிக்கும். இந்த 

நூற்றாை்டின் இறுதியில் உலகின் மக்கை் மதாவகே் மேருக்கம் உசச் 

கட்டத்வத அவடந்து, 1100 பகாடியாக அதிகரிக்கும். 

• 2050ம் ஆை்டுைவர உலகின் மக்கை் மதாவக உயரை்தற்கு 9 நாடுகை் முக்கியக் 

காரைமாக இருக்கின்றன. குறிே்ோக இந்தியா முதலாைதாகவும், அவதத ்

மதாடரந்்து வநஜீரியா, ோகிஸ்தான், காங்பகா, எத்திபயாே்பியா, 

தான்சானியா, இந்பதாபனசியா, எகிே்து, மற்றும் அமமரிக்கா ஆகிய நாடுகை் 

உை்ைன. 

பாகிஸ்ோனில்  ஹிந்துப் சபண் காவல் பணிக்குே் ரேர்வு   

• ோகிஸ்தானின் சிந்து மாகாைத்வதச ்பசரந்்தைர ்புஷ்ோ பகால்ஹி. இைர ்சிந்து 

மாகாை அைவிலான காைல்துவற ேைிகளுக்கான போட்டித் பதரவ்ில் மைற்றி 

மேற்று, துவைக் காைல் ஆய்ைாைராக ேைியமரத்்தே்ேடட்ுை்ைார.் 

• ோகிஸ்தானில் மமாத்தம் 75 லட்சம் ஹிந்துக்கை் ைசித்து ைருகிறாரக்ை். 

முன்னதாக கடந்த ஜனைரி மாதம் இபத சிந்து மாகாைதவ்தச ்பசரந்்த ஹிந்துே் 

மேை் சுமன் போதானி  மேை் நீதிேதியாக நியமிக்கே்ேட்டார.் 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 

எஸ்பிஐ உடன் இ.எஸ்.ஐ.சி - புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

• ஊழியரக்ைின் மாநில காே்பீடட்ுக் கழகம் (இ.எஸ்.ஐ.சி) மற்றும் எஸ்பிஐ 

இவடபய இன்று ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒே்ேந்தம் வகமயழுத்தானது, அதன்ேடி, 

எஸ்பிஐ அவனத்து ஈ.எஸ்.ஐ.சி ேயனாைிகை் மற்றும் ேைம் 

மசலுத்துேைரக்ைின் ைங்கிக் கைக்குகளுக்கு பநரடியாக இ-கட்டை 

பசவைகவை ஒருங்கிவைந்த மற்றும் தானியங்கி மசயல்முவறயாக 

எந்தமைாரு வகபயடு தவலயீடும் இல்லாமல் ைழங்கும். 
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• எஸ்பிஐ தனது ேை பமலாை்வம தயாரிே்பு (சிஎம்பி) மின்-கட்டை 

மதாழில்நுட்ே தைம் மூலம் ஈ.எஸ்.ஐ.சியின் நிறுைன ைை திட்டமிடல் (ஈஆரப்ி) 

மசயல்முவறகளுடன் ஈ-கட்டை ஒருங்கிவைே்வே ைழங்கும். 

 

நியமனங்கள் 

  

AWEB யின்  ேகலவர் 

•  தவலவமத் பதரத்ல் ஆவையராக ஓ.பி.ராைத் ேதவி ைகித்து ைருகிறார.் 

இைரது  ேதவிக்காலம் விவரவில் முடிைவடய உை்ை நிவலயில்,உலகத் பதரத்ல் 

அவமே்புகைின் சங்கத்தின் தவலைராக தவலவமத் பதரத்ல் ஆவையர ்

சுனில் அபராரா மோறுே்பேற்றார.் இைர ்2019 முதல் 2021 ைவர  AWEB யின் 

தவலைராக இருே்ோர ். 
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