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National Mathematics Day
• சனீிவாச ராமானுஜனின் பிறந்த நாளை (Dec 22nd) நிளனவுகூரும் வளையில் 

ததசிய ைணித தினம் இன்று கைாண்டாடப்படுைிறது. எண் தைாட்பாடு, 
ைணித பகுப்பாய்வு, எல்ளையற்ற கதாடர் மற்றும் கதாடர்ச்சியான 
பின்னங்ைள் ஆைியவற்றில் அவர் கசய்த பங்ைைிப்புைளுக்ைாை ராமானுஜன் 
நிளனவுகூரப்படுைிறார்.

• இந்த ஆண்டு, அவரது 132 வது பிறந்த நாள்.



National Farmers Day
• இந்தியாவின் 5 வது பிரதமர் சவுத்ரி சரண் சிங்ைின் பிறந்த நாளை நிளனவுகூரும் வளையில் இந்தியா 

டிசம்பர் 23 அன்று ததசிய உழவர் தினத்ளத கைாண்டாடுைிறது
• சவுத்ரி சரண் சிங் 28 ஜூளை 1979 முதல் 1980 ஜனவரி 14 வளர இந்தியாவின் பிரதமராை பணியாற்றினார். 

அவர் கபரும்பாலும் ‘இந்தியாவின் விவசாயிைைின் சாம்பியன்’ என்று குறிப்பிடப்படுைிறார்.
• சவுத்ரி சரண் சிங் 1902 டிசம்பர் 23 அன்று ஒரு ைிராமப்புற விவசாயி ஜாட் குடும்பத்தில் பிறந்தார். 

ைாந்திஜியால் தூண்டப்பட்ட சுதந்திர இயக்ைத்தின் தபாது அவர் அரசியைில் நுளழந்தார், தமலும் அவர் 1937
இல் ததர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட ஐக்ைிய மாைாணங்ைைின் சட்டமன்ற உறுப்பினராை பணியாற்றினார்.

• உத்தரபிரததச மாநிைத்தில் பை நிை சரீ்திருத்தங்ைளுக்கு திரு சவுத்ரி கபாறுப்தபற்றார். "ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு 
மதசாதா, 1952" ஐ நிளறதவற்றவும் அவர் ைடுளமயாை உளழத்தார்.

• சுதந்திரத்திற்குப் பிந்ளதய ைாைத்தில், அவர் உத்தரபிரததசத்ளதச் தசர்ந்த ைாங்ைிரசின் மூன்று முக்ைிய 
தளைவர்ைைில் ஒருவராை இருந்தார். அவர் 1967 இல் ைாங்ைிரசிைிருந்து விைைினார் மற்றும் உ.பி.யின் 
முதல் ைாங்ைிரஸ் அல்ைாத முதல்வரானார். 1979 ஆம் ஆண்டில் அவர் பிரதமரானார்.

• அவளரப் கபாறுத்தவளர, சாதி-இஸ்ைாம் அடிளமத்தனத்தின் தவர். இந்தியாவின் வறுளம, ஜமீன்தாரிளய 
ஒழித்தல் மற்றும் புராண உரிளமயாைர் தபான்ற பை புத்தைங்ைளை எழுதியுள்ைார். நபார்ட்-ததசிய 
தவைாண்ளம மற்றும் ஊரை வைர்ச்சி வங்ைி அவரது ஆட்சியில் நிறுவப்பட்டது.

• அவர் 1987 இல் இறந்தார். புதுடில்ைியில் உள்ை அவரது நிளனவுச்சின்னத்திற்கு ைிசான் ைாட் என்று 
கபயரிடப்பட்டுள்ைது.



Chillai-Kalan
• ைாஷ்மீரில் பாரம்பரியமான 40 நாள் ைடுளமயான குைிர்ைாைம் உள்ளூர் கமாழியில் ‘சில்ைாய்-

ைைன்’ என அளழக்ைப்படுைிறது, இது டிசம்பர் 21, 2019 அன்று கதாடங்ைியது, பள்ைத்தாக்ைின் 
தமல் பகுதிைள் பனிப்கபாழிளவப் கபற்றன. பூஜ்ஜிய கவப்பநிளை, உளறந்த ஏரிைள் மற்றும் 
நதிக்கு கபயர் கபற்ற சில்ைாய்-ைைன் ைாைம் 2020 ஜனவரி 31 அன்று முடிவளடயும்.

• இந்த 40 நாட்ைள் பனிப்கபாழிவுக்ைான வாய்ப்புைள் அதிைமாை இருக்கும் தபாது அதிைபட்ச 
கவப்பநிளை ைணிசமாைக் குளறைிறது. சில்ைாய்-ைைானின் தபாது, ைாஷ்மீர் பள்ைத்தாக்ைின் 
வானிளை கதாடர்ந்து வறண்டதாைவும் குைிராைவும் இருக்கும், குளறந்தபட்ச கவப்பநிளை 
உளறபனிக்குக் ைீதழ மற்றும் இந்த 40 நாள் ைாைைட்டத்தில் பனி உளறந்து நீண்ட ைாைம் 
நீடிக்கும்.

• சில்ைாய்-ைைன் முடிந்த பிறகும், குைிர் அளை, அதன் பிறகும் கதாடர்ைிறது. ஆைதவ, சில்ளை-
ைைாளனத் கதாடர்ந்து 20 நாட்ைள் நீடிக்கும் 'சில்ைாய்-குர்த்' (சிறிய குைிர்) ஜனவரி 31 முதல் 
பிப்ரவரி 19 வளர நிைழ்ைிறது மற்றும் 10 நாள் நீண்ட ைாை 'சில்ைாய்-பச்சா' (குழந்ளத குைிர்) 
பிப்ரவரி 20 முதல் மார்ச் 2 வளர.



World’s oldest Fossil forest
• உைைின் பழளமயான புளதபடிவ ைாடுைைின் எச்சங்ைளை விஞ்ஞானிைள் ைண்டுபிடித்துள்ைனர் - அகமரிக்ைாவில் 

(அகமரிக்ைா) ஒரு மணற்ைல் குவாரி ஒன்றில் சுமார் 386 மில்ைியன் ஆண்டுைள் பழளமயான மரங்ைைின் விரிவான 
வளையளமப்பு. பிங்ைாம்டன் பல்ைளைக்ைழைம் மற்றும் யு.எஸ். இல் உள்ை நியூயார்க் ஸ்தடட் மியூசியம் 
ஆைியவற்றின் ஆராய்ச்சியாைர்ைைின் கூற்றுப்படி, கைய்தராவில் உள்ை புளதபடிவ ைாடு நியூயார்க்ைிைிருந்து 
கபன்சில்தவனியா மற்றும் அதற்கு அப்பால் பரவியிருக்கும். இந்த ைண்டுபிடிப்பு தற்தபாளதய உயிரியல் இதழில் 
கவைியிடப்பட்டது.

• ஆராய்ச்சியாைர்ைள் குழு, நியூயார்க்ைின் ஹட்சன் பள்ைத்தாக்ைிலுள்ை தைட்ஸ்ைில் மளைைைின் அடிவாரத்தில் 
ளைவிடப்பட்ட குவாரியில் 3,000 சதுர மீட்டர் ைாடுைளை வளரபடமாக்ைியது. ைில்தபாவாவில் (அல்ைது நியூயார்க் 
மாநிைத்தில் அளமந்துள்ை ைில்தபாவா புளதபடிவ வனப்பகுதி) உைைின் பழளமயான ைாடு என்று இப்தபாது 
நம்பப்பட்டளத விட இந்த ைாடு ைிட்டத்தட்ட 2 அல்ைது 3 மில்ைியன் ஆண்டுைள் பழளமயானது. 
ஆராய்ச்சியாைர்ைைின் கூற்றுப்படி, கைய்தரா ைாடு ைில்தபாவாவில் உள்ைளத விட பழளமயானது, ஏகனனில் 
தைட்ஸ்ைில் மளைைைில் நிைழும் பாளறைைின் வரிளசயில் புளதபடிவங்ைள் ைீதழ இருந்தன.

• ைண்டுபிடிப்புைள் மரங்ைைின் பரிணாமம் மற்றும் நாம் வாழும் உைளை வடிவளமப்பதில் அவர்ைள் ஆற்றிய 
உருமாறும் பங்கு குறித்து ஒரு புதிய ஒைிளய வசீுைின்றன.

• இந்த ைாடு சிறிய மற்றும் மிதமான அைவிைான ஊசியிளையுள்ை மரங்ைளைக் கைாண்ட ஒரு திறந்த ைாடு தபாை 
ததாற்றமைிப்பதாைக் ைருதப்படுைிறது, அவற்றுக்கு இளடதய வைர்ந்து வரும் சிறிய அைவிைான தாவரங்ைளைப் 
தபான்ற தனித்தனி மற்றும் கைாத்தாை மரம்-ஃகபர்ன்.

• குளறந்த பட்சம் இரண்டு வளையான மரங்ைள் இந்த ைாட்டில் இருந்தன என்பளத ஆராய்ச்சி ைாட்டுைிறது: - (1) 
ைிைாதடாக்ளைதைாப்சிட்ைள், ஒரு பழளமயான மரம்-ஃகபர்ன் தபான்ற தாவரங்ைள், தட்ளடயான பச்ளச இளைைள் 
இல்ைாதது, மற்றும் ைில்தபாவாவில் ஏராைமான எண்ணிக்ளையில் வைர்ந்தன; (2) ஆர்க்ைிதயாப்கடரிைில், கூம்பு 
தபான்ற மரத்தாைான தண்டு மற்றும் பழுப்பு நிறமான ைிளைைள் இருந்தன, அளவ பச்ளச தட்ளடயான 
இளைைளைக் கைாண்டிருந்தன.

• சிை இடங்ைைில் 11 மீட்டருக்கும் அதிைமான நீைமுள்ை மற்றும் ஆர்க்ைிதயாப்கடரிஸ் மரங்ைளுக்கு கசாந்தமான 
தவர்ைைின் விரிவான வளையளமப்ளபயும் ஆராய்ச்சியாைர்ைள் கதரிவித்தனர். இந்த நீண்ட ைாை மர தவர்ைள் தான் 
தாவரங்ைள் மற்றும் மண்ணின் கதாடர்புைளை மாற்றியளமத்தன, தமலும் ைாடுைள் மற்றும் வைிமண்டைத்தின் 
இளண பரிணாம வைர்ச்சிக்கு முக்ைியமானது.



Eight African countries changed their Currency

• எட்டு தமற்கு ஆபிரிக்ை நாடுைள் தங்ைைது கபாதுவான நாணயத்தின் கபயளர 
‘சி.எஃப்.ஏ பிராங்க்’ என்பதிைிருந்து ‘ஈதைா’ என மாற்ற ஒப்புக் கைாண்டுள்ைன,

• ஐவரி தைாஸ்ட், மாைி, புர்ைினா பாதசா, கபனின், ளநஜர், கசனைல், தடாதைா 
மற்றும் ைினியா-பிசாவு ஆைிய 8 தமற்கு ஆபிரிக்ை நாடுைள் தற்தபாது சி.எஃப்.ஏ 
பிரான்ளை தங்ைள் நாணயமாை பயன்படுத்துைின்றன. ைினியா-பிசாவு தவிர இந்த 
நாடுைள் அளனத்தும் முன்னாள் பிகரஞ்சு ைாைனிைள்

• இது இரண்டு நாணயங்ைைின் கபயர்- 8 தமற்கு ஆபிரிக்ை நாடுைைில்
பயன்படுத்தப்படும் ‘தமற்கு ஆபிரிக்ை சி.எஃப்.ஏ பிராங்க்’ மற்றும் 6 மத்திய ஆபிரிக்ை 
நாடுைைில் பயன்படுத்தப்படும் ‘மத்திய ஆபிரிக்ை சி.எஃப்.ஏ பிராங்க்’.

• ஐவரி தைாஸ்ட் உைைின் சிறந்த தைாதைா உற்பத்தியாைர் மற்றும் தமற்கு 
ஆபிரிக்ைாவின் பிரான்சின் முன்னாள் பிரதான ைாைனியாகும்.



Chabahar port in Iran
• ஈரானில் சபாஹர் துளறமுைத்ளத அமல்படுத்துவதில் உள்ை பிரச்சிளனைள் குறித்து விவாதிக்ை இந்தியா, 

ஆப்ைானிஸ்தான் மற்றும் ஈரான் ஆைியளவ டிசம்பர் 20, 2019 அன்று புதுதில்ைியில் சந்தித்தன. இந்த 
துளறமுைம் மூன்று நாடுைளும் மத்திய ஆசிய நாடுைளுடனான வாய்ப்புைைின் நுளழவாயிைாை 
ைருதப்படுைிறது.

• சபாஹர் துளறமுைத்தின் பணிைளை தபார்ட் குதைாபல் ைிமிகடட் நிறுவனம் நடத்தி வருைிறது, தமலும் 
இந்த திட்டத்தின் முன்தனற்றத்ளத மூன்று நாடுைளும் வரதவற்றன. சபாஹர் ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் 
இந்தியாவின் தமார்முதைாவா மற்றும் புதிய மங்ைளூர் துளறமுைங்ைளையும் தசர்க்ை 
ஒப்புக்கைாள்ைப்பட்டது. நாட்டில் சரக்கு தபாக்குவரத்ளத ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைாை இந்தியாவில் சரக்கு 
முன்தனாக்ைி சங்ைம் ஒரு ஆய்வு நடத்தப்படும் என்றும் முடிவு கசய்யப்பட்டது. சந்திப்பு வல்லுநர்ைள் 
கபாருட்ைள், தூதரை விஷயங்ைள் மற்றும் பழக்ைவழக்ைங்ைளை ஒத்திளசக்ை ஒரு கநறிமுளறளய இறுதி 
கசய்ய ஒப்புக்கைாள்ைிறார்ைள், அதுவளர TIR மாநாடு பயன்படுத்தப்பட உள்ைது.

• 2019 ஆம் ஆண்டில் துளறமுைம் 5 ைட்சம் டன் சரக்குைளை ளையாண்டுள்ைது என்பளதயும் இந்த சந்திப்பு 
கவைிச்சம் தபாட்டுக் ைாட்டியது. 2019 பிப்ரவரியில் கதாடங்ைிய துளறமுைத்திைிருந்து 
ஆப்ைானிஸ்தானிைிருந்து ஏற்றுமதியும் இதில் அடங்கும்.

• குழுவின் முதல் கூட்டம் 2018 அக்தடாபரில் நளடகபற்றது. மூன்றாவது கூட்டம் 2020 முதல் பாதியில் 
நளடகபற உள்ைது.



• 5 ஜி (வயர்கைஸ் கதாழில்நுட்பத்தின் ஐந்தாவது தளைமுளற) தசாதளனைள் ைளடசி ைாைாண்டில் கதாடங்கும் 
என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது

• திருவனந்தபுரத்ளத தைரைாவில் ைாசராதைாடு இளணக்கும் இந்தியாவில் முன்கமாழியப்பட்ட அதிதவை ரயில் 
நளடபாளதயான திருவனந்தபுரம்-ைாசர்தைாடு அளர அதிதவை ரயில் நளடபாளத (எஸ்.எச்.எஸ்.ஆர்) 2024 க்குள் 
நிளறவளடயும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது - கவள்ைி பாளத

• டிசம்பர் 20, 2019 அன்று, தவைாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபாருட்ைள் ஏற்றுமதி தமம்பாட்டு 
ஆளணயம் (APEDA) தனது முதல் ைாய்ைறிைளை வாரணாசியில் இருந்து துபாய்க்கு ைடல் வழியாை அனுப்பியது.

• மீன்வைத் துளற (தைாஐ), நபார்ட் மற்றும் தமிழை அரசு மீன்வை மற்றும் மீன்வைர்ப்பு தமம்பாட்டு நிதிளய 
(எஃப்ஐடிஎஃப்) கசயல்படுத்த ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ளைகயழுத்திட்டன.

• இந்திய தர ைவுன்சில் (ைியூசிஐ) சமீபத்தில் இறக்குமதி கசய்யப்பட்ட கபாம்ளமைள் குறித்த தனது ைணக்கைடுப்ளப 
கவைியிட்டது. அறிக்ளையின்படி, 66.9% கபாம்ளமைள் தசாதளனயில் ததால்வியளடந்தன

• ைாத்மாண்டுவில் உள்ை ைீர்த்திபூரில் தநபாை ஆயுத தபாலீஸ் பளட (ஏபிஎஃப்) பள்ைிக்ைான கபண்ைள் விடுதி 
இந்திய அரசு ைட்டியுள்ைது.

• மனித நடவடிக்ளைைளை பிரதிபைிக்கும் திறன் கைாண்ட மனித தராதபா, டி-எச்ஆர் 3, கடாதயாட்டா தமாட்டார் 
ைார்ப் நிறுவனத்தால் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது.

• ஹார்பின் பனி விழா சனீாவில் கைாண்டாடப்படுைிறது
• தமார்முதைாவா துளறமுைம் சமீபத்தில் சபாஹர் ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் கைாண்டுவரப்பட்டது
• பாதுைாப்பு ஆராய்ச்சி தமம்பாட்டு அளமப்பு (டிஆர்டிஓ) தசாதளன விளரவான எதிர்விளன தமற்பரப்ளப விமான 

ஏவுைளணக்கு (ைியூஆர்எஸ்ஏஎம்) கவற்றிைரமாை சுட்டது. ஒடிசாவின் சண்டிப்பூரில் உள்ை ஒருங்ைிளணந்த 
கடஸ்ட் தரஞ்சில் இந்த தசாதளன நடத்தப்பட்டது

• ததாஹாவில் நளடகபற்ற 6 வது ைத்தார் சர்வததச தைாப்ளபயில் இந்தியாவின் ைணக்ளைத் திறக்ை முன்னாள் 
உைை சாம்பியன் பளுதூக்குபவர் ளசதைாம் மீராபாய் சானு (24) கபண்ைைின் 49 ைிதைா வளை தங்ைப் பதக்ைத்ளத 
கவன்றார். சானு ஸ்னாட்சில் 83 ைிதைாவும், சுத்தமாைவும் 111 ைிதைாவும் தூக்ைி தமளடயில் முடிக்ை முடிந்தது



• இந்தியாவில் குறுக்கு ஒழுங்கு தளைளமக்கு ஒரு வார்ப்புருளவ வழங்குவதற்ைான ததசிய திட்டமான EChO
கநட்கவார்க்ளை இந்திய அரசு அறிமுைப்படுத்தியது.

• ைைாபதைாஸ் தவீுைைில் எரிகபாருள் கைாட்டப்பட்டளத அடுத்து ஈக்வடார் அரசாங்ைம் சமீபத்தில் 
ைைபதைாஸ் தவீுைைில் அவசரநிளை அறிவித்தது. 600 தைைன் டீசல் எரிகபாருளை ஏற்றிச் கசன்ற ஒரு 
பார்க் சமீபத்தில் இப்பகுதியில் மூழ்ைியது. ைைபதைாஸ் தவீு யுகனஸ்தைாவின் உைை பாரம்பரிய தைமாகும், 
இது பூமியில் மிைவும் பைவனீமான சுற்றுச்சூழல் அளமப்புைளுக்கு இடமாை உள்ைது

• இந்திய அகமரிக்ைன் தசதுராமன் பஞ்சநாதன் சமீபத்தில் அகமரிக்ைாவின் ததசிய அறிவியல் 
அறக்ைட்டளையின் (என்.எஸ்.எஃப்) இயக்குநராை நியமிக்ைப்பட்டார்

• பாதுைாப்பு அளமச்சைம் 2019 டிசம்பர் 23 அன்று புதுடில்ைியில் ஆர்கடக் ைருத்தரங்ளை நடத்த உள்ைது. 
ஆர்கடக் என்பது இராணுவ கதாழில்நுட்ப ைருத்தரங்கு ஆகும், இது 2016 முதல் நளடகபறுைிறது.

• தைவல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனமான விப்தரா, ஐடி பாடி நாஸ்ைாம் (கமன்கபாருள் மற்றும் தசளவைள் 
நிறுவனங்ைைின் ததசிய சங்ைம்) உடன் இளணந்து, புதிய வயது கதாழில்நுட்பங்ைளுக்ைாை கசயற்ளை 
நுண்ணறிவு (AI), இன்டர்கநட் ஆஃப் திங்ஸ் (ஐஓடி) தபான்ற புதிய வயது கதாழில்நுட்பங்ைளுக்ைாை 
'எதிர்ைாை திறன்ைள்' என்ற திறனுள்ை தைத்ளத அறிமுைப்படுத்தியுள்ைது. இந்தியாவில் 20 க்கும் தமற்பட்ட 
கபாறியியல் ைல்லூரிைளைச் தசர்ந்த 10,000 மாணவர்ைள்.

• சுமார் 1,600 ைி.மீ மாநிை கநடுஞ்சாளைைள் மற்றும் முக்ைிய மாவட்ட சாளைைள் (எம்.டி.ஆர்) ஒற்ளற 
வழிப்பாளதயில் இருந்து இருவழிப்பாளதயாை தமம்படுத்த கபாது-தனியார் கூட்டாண்ளம (பிபிபி) 
திட்டத்திற்ைாை ஆசிய அபிவிருத்தி வங்ைி (ஏடிபி) மற்றும் இந்திய அரசு 490 மில்ைியன் டாைர் ைடனில் 
ளைகயழுத்திட்டுள்ைன. அைைங்ைள், மத்தியப் பிரததச மாநிைத்தில் சாளை பாதுைாப்பு அம்சங்ைள் மற்றும் 
அளனத்து வானிளை தரங்ைளுடன்.

• உைைின் புதிய தபார் சண்ளடக் ைைமாை விண்கவைிளய விவரிக்கும் அகமரிக்ை அதிபர் கடானால்ட் டிரம்ப், 
அகமரிக்ை இராணுவ ‘விண்கவைிப் பளடளய’ வாஷிங்டனுக்கு அருைிலுள்ை இராணுவத் தைத்தில் 
அதிைாரப்பூர்வமாைத் கதாடங்ைினார். ஆக்ைிரமிப்ளபத் தடுக்ைவும், இறுதி நிைத்ளத ைட்டுப்படுத்தவும் 
விண்கவைிப் பளட உதவும் என்று டிரம்ப் எடுத்துளரத்தார்.

• ைியூப ஜனாதிபதி மிகுவல் டயஸ்-தைனல் நான்கு தசாப்தங்ைளுக்கும் தமைாை (40 ஆண்டுைைில்) நாட்டின் 
முதல் பிரதமராை மானுவல் மர்கரதரா குரூளை நியமித்துள்ைார். ஐந்தாண்டு ைாைத்திற்கு பிரதமராை 
நியமிக்ைப்பட்ட மர்கரதரா குரூஸ் ைியூப சுற்றுைா அளமச்சராை 16 ஆண்டுைள் பணியாற்றியுள்ைார்



• சிறுபான்ளம விவைார அளமச்சைம் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுைைில் 100 க்கும் தமற்பட்ட ஹுனார் ஹாத்ளத 
ஏற்பாடு கசய்யும். இந்த நடவடிக்ளை ளைவிளனஞர்ைள், ளைவிளனஞர்ைள் மற்றும் சளமயல் 
நிபுணர்ைளுக்கு தவளை வாய்ப்புைளை அதிைரிப்பளதயும் அவர்ைைின் சந்ளத கவைிப்பாட்ளட 
அதிைரிப்பளதயும் தநாக்ைமாைக் கைாண்டுள்ைது

• டிசம்பர் 22, 2019 அன்று, உைை கபாருைாதார மன்றம் தனது 50 வது ஆண்டு கூட்டத்தில் சுமார் 3,000 உைைத் 
தளைவர்ைள் சந்தித்து “ஒத்திளசவான மற்றும் நிளையான உைைத்ளத” உருவாக்ைத் ததளவயான 
நடவடிக்ளைைள் குறித்து விவாதிப்பதாைக் கூறியது.

• டிசம்பர் 21, 2019 அன்று, ஐதராப்பிய ஒன்றியத் தளைவர் 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்ப இந்தியா-ஐதராப்பிய 
ஒன்றிய உச்சிமாநாடு குறித்து விவாதிக்ை பிரதமர் தமாடிளய அளழத்தார். இருதரப்பு வர்த்தை மற்றும் 
முதலீட்டு ஒப்பந்தம் (பி.டி.ஐ.ஏ), யூதராதபால் கதாடர்பான பிரச்சிளனைள் குறித்து தளைவர்ைள் 
ைைந்துளரயாடுவார்ைள் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. , பயங்ைரவாத எதிர்ப்பு, யூதராதடாம், ைாைநிளை 
மாற்றம் தபான்றளவ உச்சிமாநாடு பிரஸ்ைல்ைில் நளடகபற உள்ைது

• இருதரப்பு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாை சனீா மற்றும் பிதரசில் இளணந்து உருவாக்ைிய புதிய 
கசயற்ளைக்தைாள் சனீா-பிதரசில் பூமி வை கசயற்ளைக்தைாள் -4 ஏ (சிபிஆர்எஸ் -4 ஏ) சமீபத்தில் 
விண்கவைிக்கு அனுப்பப்பட்டது, இதனால் இரு நாடுைளுக்கும் இளடயிைான விண்கவைி ஒத்துளழப்ளப 
தமலும் முன்தனாக்ைி தள்ளுைிறது. இது சனீாவின் ஷாங்க்சி மாைாணத்தில் உள்ை ளதயுவான் 
கசயற்ளைக்தைாள் கவைியீட்டு ளமயத்திைிருந்து நீண்ட மார்ச் -4 பி தைரியரில் ஏவப்பட்டது

• எத்திதயாப்பியா தனது முதல் கசயற்ளைக்தைாைான ‘எத்திதயாப்பியன் ரிதமாட் கசன்சிங் தசட்டிளைட்’ 
(ஈ.டி.ஆர்.எஸ்.எஸ்) ஐ சனீாவிைிருந்து ஏவியது. ஈ.ஆர்.எஸ்.எஸ் என்பது கதாளைநிளை உணர்திறன் 
கைாண்ட ளமக்தராசாட்ளைட் ஆகும், இது ைாைநிளை மாற்றம் குறித்த ஆப்பிரிக்ை நாட்டின் ஆராய்ச்சிக்கு 
உதவும் கபாருட்டு கதாடங்ைப்பட்டது. இது வட சனீாவின் ஷாங்க்சி மாைாணத்தில் உள்ை ளதயுவான் 
கசயற்ளைக்தைாள் கவைியீட்டு ளமயத்திைிருந்து (டி.எஸ்.எல்.சி) ஒரு ைாங் மார்ச் -4 பி தைரியர் ராக்கைட் 
மூைம் 8 பிற கசயற்ளைக்தைாள்ைளுடன் விண்கவைிக்கு அனுப்பப்பட்டது.





THANK YOU


