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1.1 xB ]^

xB ]^

டிசம்பர் 25 நல்லாட்சி தினம் (Good Gov-
ernance Day)

முனனலாள் பிரதமர் வலாஜ்லாயின பிறநத நலாளை 
முனனிட்டு ஆண்டுததலாறும் நல்லாட்சி தினம் 
க�லாண்்லா்ப்டுகிறது

ஜனவரி 4 உ்� பிகரய்லி தினம்
ஜனவரி 9 பிரவலாசி ்லாரதிய திவலாஸ்   பிரவலாசி ்லாரதிய திவலாஸ் ஜனவரி 9, 2020ல 

�ள்பிடிக�ப்டுகிறது. 
  இநதியலாவின வைர்ச்சிககுப ் ங�ளிதத கவளிநலாட்டு 

இநதியர்�ளை அஙகீ�ரிப்தற�லா� இநத நலாள் 
க�லாண்்லா்ப்டுகிறது.

காரணம
  �்நத 1915 ஜனவரி 9 அனறு கதனனலாபபிரிக�லாவில 

இருநது இநதியலாவிறகுக �லாநதியடி�ள் திரும்பினலார். 
இளத முனனிட்டு �்நத 2013ஆம் ஆண்டு முதல 
இததினம் நலாடு முழுவதும் க�லாண்்லா்ப்ட்டு 
வருகிறது. 

ஜனவரி 10 உ்� ஹிநதி தினம்
ஜனவரி 12 ததசிய இளைஞர் தினம்   விதவ�லானநதர் பிறநத தினமலான ஜனவரி 12 அனறு 

ஆண்டுததலாறும் ததசிய இளைஞர் தினமலா�ச் 
சிறபபிக�ப்டுகிறது.

  Fit Youth Fit India
ஜனவரி 14 ஆயுதப்ள் வீரர்�ள் தினம்   ஆயுதப்ள் வீரர்�ள் தினம் 2017 ஆம் ஆண்டு 

முதல க�லாண்்லா்ப்டுகிறது. 
ஜனவரி 15 இநதிய இரலாணுவ தினம்

ஜனவரி 15 145வது இநதிய 
வலானிள்துளற தினம்

ஜனவரி 19 ததசிய தநலாய்ததடுபபுத 
தினம்
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2 0 - மு த ல் 
27வரர

31வது சலாள்ப ்லாது�லாபபு 
வலார விழலா

  ஜனவரி 20-ஆம் தததி முதல 27-ஆம் தததி 
வளர 31வது சலாள்ப ்லாது�லாபபு வலார விழலா 
�ள்பிடிக�ப்ட்்து.

ஜனவரி 24 ததசியப க்ண் குழநளத�ள் 
தினம்

  மததியபிரததச மலாநி்ம் ஜனவரி 24-ம் தததி ததசிய 
க்ண் குழநளத�ள் தினதளதக க�லாண்்லா் 
உள்ைது. இதன ளமயக�ருதது‘Aware girl child – able 
Madhya Pradesh’த்ட்டி ்ட்தசலா – த்ட்டி ்லாததலா 
திட்்ததின கீழ் க�லாண்்லா்ப்் உள்ைது.

  க்ண்�ள் மறறும் குழநளத�ள் தமம்்லாட்டுததுளற 
ததசிய ம�ளிர் க்ண் குழநளத�ள் வலாரம் ஜனவரி 
24-30, 2020 வளர �ள்பிடிக� உள்ைது.

ஜனவரி 24 சர்வததச �லவி தினம்   ளமயக�ருதது 2020 – ‘Learning for People, Palnt, 
Prosperity and Peace’

ஜனவரி 26 குடியரசு தினம்   நலாட்டின 71வது குடியரசு தினம் ஜனவரி 26 அனறு 
க�லாண்்லா்ப்ட்்து.

xB ]^

1.2 VmVA, >EB VmVA \uD BkV>D

x >] 65 kBm k l_ 
>V s]_ ]>D

  முப்ள் தை்தியலா� க்லாறுபபு வகிப்வர் 
65 வயது வளர அநதப ்தவியில நீடிப்தறகு 
வழிவகுககும் வள�யில ்லாது�லாபபு 
அளமச்ச�ம் விதி�ளில திருததம் க�லாண்டு 
வநதுள்ைது.

  முநளதய விதியின்டி, ்ள்த தை்தியலா� 
இருப்வர் 3 ஆண்டு�தைலா  அல்து 62 
வயளத அள்யும் வளரதயலா இதில எது 
முனனதலா� வருதமலா அதுவளர அநதப 
்தவியில இருப்லார்.

""VMB'' s\V l_ A
  இ்குர� “த்லார்னியர்-228“ த்லார் விமலானம், 

விமலானப ்ள்யின 41-ஆவது பிரிவில 
அதி�லாரபபூர்வமலா� இளைக�ப்ட்்து.

  புதிய தள்முளற கதலாழிலநுட்்ங�ள் அ்ஙகிய 
“த்லார்னியர்“ ர� த்லார் விமலானங�ளை 
ஹிநதுஸ்தலான ஏதரலாநலாட்டிகஸ் நிறுவனம் 

(கெச்ஏஎல) “இநதியலாவில தயலாரிபத்லாம்“ 
திட்்ததின கீழ் தயலாரிதது வருகிறது.

  முத்லாவது “த்லார்னியர்-228“ த்லார் 
விமலானம் �்நத நவம்்ர் மலாதம் 19-ஆம் தததி 
விமலானப்ள்யி்ம் ஒப்ள்க�ப்ட்்து.

x>] >\l_ 
Vbk skV^ m

  புதிதலா� நியமிக�ப்ட்டுள்ை முப்ள்த 
தை்தி தள்ளமயில ரலாணுவ விவ�லாரங�ள் 
துளற எனற புதிய துளறளய மததிய அரசு 
உருவலாககியுள்ைது.

  ரலாணுவத தை்தியலா� இருநத பிபின ரலாவதளத 
நலாட்டின முதல முப்ள்த தை்தியலா� 
மததிய அரசு நியமிததது. 

  இநநிள்யில அவரது தள்ளமயில ரலாணுவ 
விவ�லாரங�ள் துளற எனற புதிய துளறளய 
மததிய அரசு உருவலாககியுள்ைது.

  ரலாணுவம் கதலா்ர்்லான விஷயங�ளில 
அரசுககு ஆத்லாச�ரலா� பிபின ரலாவத 
கசயல்டுவலார்



A W^ k  2020

3

VmVA, >EB VmVA \uD BkV>D

VED_V luE
  இநதியலா மறறும் ஓமன நலாடு�ளுககு 

இள்தயயலான �்ற்ள்ப ்யிறசியின 12வது 
்திபபு த�லாவலா மலாநி்ததில நள்க்றறது. 
இரு நலாடு�ளுககு இள்தய �்நத 1993ஆம் 
ஆண்டு முதல இப்யிறசி ந்ததப்டுகிறது.

\V u A 2020
(First Maha Navy Connect 2020)

  முதல முப்ரிமலாைப ்யைம் “ம�லா 
�ப்ற்ள் இளைபபு 2020” இநதிய 
�ப்ற்ள்யலால மும்ள்யில கதலா்ஙகி 
ளவக�ப்ட்்து. இநதியக �ப்ற்ள்யின 
்லாரம்்ரியதளத தமம்்டுததுவளதயும், 
ம�லாரலாஷ்டிரலாவில உள்ை �்த்லாரச் 
சமூ�ங�ளுககிள்தய �்த்லார ்லாது�லாபபு 
குறிதத விழிபபுைர்ளவ ஏற்டுததுவளதயும் 
தநலாக�மலா�க க�லாண்டுள்ைது.

ul_ |> g| 
m ""n[ sV''

  இநதியலாவித்தய தயலாரிக�ப்டும் 
முதல விமலானம் தலாஙகிக �ப்்லான 
“ஐஎனஎஸ் விகரலாநத“, அடுதத ஆண்டு 
கதலா்க�ததில �்ற்ள்யில முளறப்டி 
இளைக�ப்டும் எனறு �்ற்ள் 
அதி�லாரி�ள் கதரிவிததுள்ைது. இநதக �ப்ல 
த�ரை மலாநி்ம் க�லாச்சியில உள்ை “க�லாச்சி 
ஷிபயலார்டு“ நிறுவனததலால �ட்்ப்ட்டு 
வருகிறது. உ்கின 20வது மி� நீைமலான �ப்ல 
(262மீ) ஆகும்

t[ 2020
  விசலா�ப்ட்டினததில “மி்ன ்யிறசி“ மலார்ச் 

2020ல இநதிய �ப்ற்ள் ந்தத உள்ைதலா�த 
கதரிவிததுள்ைது. இதற�லா�க கிழககுக 
�்ற்ள்யில ஜனவரி 7ல தள்ளமத தை்தி 
அட்மிரல எஸ்என த�லார்கமட் அவர்�ைலால 
்ணி�ள் கதலா்ங�ப்ட்்ன.

  41 நலாடு�ளின �ப்ல ்ள்�ள் மி்ன 2020 
்யிறசியில ்ஙத�ற� உள்ைன. 

  விசலா�ப்ட்டினம், �்நத பிபரவரி 2016இல 
சர்வததசக �்ற்ள் ஒததிள�ளய ந்ததியது.

இராணுவ விவகாரஙகள் துரைககான வணிக 
விதிகளுககு ஒப்புதல்

  இநதிய முப்ள்�ளின தள்ளமத தை்தி 
பிபின ரலாவத புதியதலா� உருவலாக�ப்ட்டுள்ை 
இரலாணுவ விவ�லாரங�ள் துளறககு வணி�ம் 
கசய்வதற�லான விதி�ளுககு ஒபபுதல வழஙகி 
உள்ைலார்.

  பிபின ரலாவத தள்ளமயி்லான இரலாணுவ 
விவ�லாரத துளறயில இரண்டு இளைச் 
கசய்லாைர்�ள், 13 துளைச் கசய்லாைர்�ள், 
25 கீழ் கசய்லாைர்�ள் மறறும் 22 பிரிவு 
அதி�லாரி�ள் இருப்லார்�ள்.

[l_ _V VmVA 
k> lz

  �்ல ்லாது�லாபபு மறறும் �்ல ஆய்வு 
தமம்்லாடு குறிதத சர்வததசப ்யி்ரங�ம் 
கசனளனயில வரும் 6-ஆம் தததி முதல 10ஆம் 
தததி வளர நள்க்ற உள்ைது.

  மததிய புவி அறிவியல அளமச்ச�ம் 
சலார்பில ஏற்லாடு கசய்யப்ட்டுள்ை இநதப 
்யி்ரஙகு�ள் ததசிய �்ல சலார் கதலாழிலநுட்் 
நிறுவனததில (எனஐஓடி) நள்க்ற உள்ைன.

  அகமரிக�லா, பிரிட்்ன, ஆஸ்திதரலியலா, 
பிரலானஸ், இ்ஙள�, சவூதி அதரபியலா, 
குளவத, தலானசலானியலா, வங�ததசம், 
மலா்ததீவு, �லாஙத�லா உள்ளிட்் நலாடு�ளைச் 
தசர்நத நூறறுககும் தமற்ட்் பிரதிநிதி�ள் 
்ஙத�றகினறனர்.

I-STEM V_
  107வது இநதிய அறிவியல �லாஙகிரஸ் மலாநலாடு 

க்ங�ளூரில நள்க்றறது. பிரதமர் நதரநதிர 
தமலாடி கதலா்ஙகி ளவதது I-STEM த்லார்்ள் 
துவஙகி ளவததலார். 

  I-STEM என்து Indian Science, Technology 
Engineering Facilities Map என்தலாகும். 
ஆரலாய்ச்சியலாைர்�ள் மறறும் ்யனலாைர்�ள் 
தங�ள் ஆரலாய்ச்சி மறறும் தமம்்லாட்டுப 
்ணி�ளுககுத ததளவயலான வசதி�ளைக 
�ண்்றிவதற�லான ஒரு தைமலா� இநதப 
த்லார்்ல கசயல்டும்.
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  ்லாகிஸ்தலானும், சீனலாவும் 9 நலாள் �்ற்ள் 

கூட்டுப ்யிறசியில ஈடு்ட்டுவரும் 
நிள்யில, இநதியக �்ற்ள்ககுச் 
கசலாநதமலான விமலானம் தலாஙகிக �ப்்லான 
ஐஎனஎஸ் விகரமலாதிதயலா, அரபிக �்லில 
நிறுததப்ட்டுள்ைது.

  �லாஷ்மீலா் விவ�லாரததில இநதியலா-்லாகிஸ்தலான 
இள்தய �ருதது தவறு்லாடு இருநதுவரும் 
நிள்யில இநதப ் யிறசி தமறக�லாள்ைப்ட்டு 
வருவது குறிபபி்ததக�து. 

INS s\V]BV
  இநதியலாவித்தய தயலாரிக�ப்ட்் இ்குர� 

MK1 ர� விமலானங�ள் உள்நலாட்டித்தய 
தலாயரிக�ப்ட்் விமலானம் தலாஙகிப 
த்லார்க�ப்்லான விகரமலாதிதயலாவில 
இறககியும், மீண்டும் கவறறி�ரமலா�ப 
புறப்ட்டும் ்ரிதசலாதிக�ப்ட்்து.

  விமலானம் தலாஙகிக �ப்ல�ளில தததமது 
நலாட்டின விமலானங�ளைப ்யன்டுததும் 
வசதி�ளைக க�லாண்் சி் நலாடு�ளின 
வரிளசயில இநதியலாவும் இளைநதுள்ைது.

  இது வளரயில இநதியலாவின 
விகரமலாதிதயலாவில MIG-26K விமலானங�ள் 
்யன்டுததப்ட்டு வருகினறன. புதிதலா�த 
தறக்லாழுது MK1 இ்கு ர� விமலானங�ள் 
இளைக�ப்் உள்ைன.

zB ] kz_ E 
VE oV^

  இநதிய விமலானப ்ள்யில புதிதலா� 
இளைக�ப்ட்டுள்ை ‘சினூக’ மறறும் 
‘அப்லாச்சி’ ர� கெலி�லாப்லா்�ள் வரும் 26-
ஆம் தததி திலலியில நள்க்றும் குடியரசு 
தின விழலாவினத்லாது வலான சலா�ச நி�ழ்ச்சியில 
முதல முளறயலா� ்ஙத�ற� உள்ைன.

V Vk_ z | A]B _^

  அனனிக்சனட், அம்ரித க�ௌர் எனற இரண்டு 
மி�பக்ரிய புதிய �்த்லார �லாவல ்ள்க 
�ப்ல�ள் க�லால�ததலாவில ்யன்லாட்டிறகுக 
க�லாண்டு வரப்ட்்ன.

  அனனிக்சனட் �ப்்லானது கசனளன 
வட்்லார �்த்லார ்லாது�லாபபிறகும், அம்ரித 
க�ௌர் ெலாலதியலா ்குதி ்லாது�லாபபிறகும் 
்யன்டுததப்் உள்ைன.

  அதி நவீனத கதலாழிலநுட்்ங�ள் இஙகு 
்யன்டுததப்டுகினறன. துப்லாககி�ளும், 
ஏவு�ளை�ள் ஏவககூடிய வசதி�ளும் 
க்லாருததப்ட்டுள்ைன.

]BV[ V Vk_ 
l[ |luE

  இநதிய - ஜப்லான நலாடு�ளின  �்த்லாரக 
�லாவல்ள்யினரின கூட்டுப ்யிறசி 
நள்க்றறது. இநதிய, ஜப்லான நலாடு�ளின 
�்த்லாரக �லாவல்ள்யினலா் �்நத 2000-
ஆவது ஆண்டு முதல ஆண்டுததலாறும் கூட்டுப 
்யிறசியில ஈடு்ட்டு வருகினறனலா். 

  இநதியலாவிலும் ஜப்லானிலும் இதுவளர 18 
முளற கூட்டுப ்யிறசி�ள் தமறக�லாள்ைப 
்ட்டுள்ைன. 19-ஆவது முளறயலா� இநத 
ஆண்டு இருநலாட்டின �்த்லாரக �லாவல 
்ள்யினரின கூட்டுப ்யிறசி கசனளனயில 
நள்க்றுகிறது. 

  இககூட்டுப ்யிறசிககு ‘சலாஹிதயலாக-ள�ஜின’ 
எனப க்யரி்ப்ட்டுள்ைது.  இநதப 
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்யிறசியில ்ஙத�ற� ஜப்லான �்த்லாரக 
�லாவல ்ள்யின ‘எச்சித�லா’ தரலாநதுக �ப்ல 
�்நத 13-ஆம் தததி கசனளன வநதள்நதது.

2025z^ 400 ^ 
]BVsD A

  இநதியலாவுக�லான எஸ்-400 ஏவு�ளை�ளை 
ரஷ்யலா தயலாரிதது வருகிறது. இநதியலாவுக�லான 
அளனதது எஸ்.400 ஏவு�ளை�ளும் 2025ம் 
ஆண்டுககுள் வழங�ப்டும்.

  �்நத 2007 முதல ரஷ்ய ரலாணுவததின 
்யன்லாட்டில உள்ை எஸ்-400 ஏவு�ளை 
மி�வும் சகதி வலாய்நதது. இநத வள� ஏவு�ளை 
ரஷ்யலாவி்ம் மட்டுதம உள்ைது. இநநிள்யில 
இநதியலாவின வலான ் லாது�லாபபுக�லா� 550 த�லாடி 
்லா்ரில 5 யூனிட் எஸ்-400 ஏவு�ளை�ளை 
வழஙகுவதற�லான ஒப்நதம் இநதியலா-
ரஷ்யலா இள்தய �்நத 2018 அகத்லா்ரில 
ஏற்ட்்து. இநத க�லாள்முதலுககு அகமரிக�லா 
எதிர்பபு கதரிவிததது. இநதியலாவுககு எதிரலா� 
க்லாருைலாதலாரததள் விதிக�ப்டும் எனறும் 
எச்சரிததது.

  ஆனலால இநத ஒப்நதம் ததசப ்லாது�லாபபு 
கதலா்ர்்லானது என்தலால பினவலாங� 
த்லாவதிலள் என இநதியலா தரபபில 
கூறிவிட்்து.

Vs[ V30 s_ WW>D
  கதன அகமரிக�லாவின பிகரஞ்ச் �யலானலா க�லாரு 

ஏவுைததிலிருநது விண்ணில கசலுததப்ட்் 
இஸ்தரலாவின (இநதிய விண்கவளி ஆய்வு 
ளமயததின) ஜிசலாட்-30 த�வல கதலாழிலநுட்் 
கசயறள�கத�லாள், திட்்மிட்் தற�லாலி� 
சுறறுவட்்ப்லாளதயில கவறறி�ரமலா� 
நிள்நிறுததப்ட்்து.

  2020-ஆம் ஆண்டில இஸ்தரலாவின முதல 
கசயறள�கத�லாைலான ஜிசலாட்-30. பிரலானஸ் 
விண்கவளி நிறுவனததின ஏரியன 5 
விஏ-251 ரலாகக�ட் மூ்ம் விண்ணில 
ஏவப்ட்்து. அதனு்ன பிரலானளஸைச் தசர்நத 
இக்லசலாட் நிறுவனததின இக்லசலாட் 

�கனகட் கசயறள�கத�லாளும் விண்ணுககு 
அனுப்ப்ட்்து.

  ரலாகக�ட் ஏவப்ட்் 38 நிமி்ங�ள் 25 
விநலாடி�ளில 3,357 கித்லா எள் க�லாண்் 
ஜிசலாட்-30 கசயறள�கத�லாள் கவறறி�ரமலா�ப 
பிரிக�ப்ட்டு, திட்்மிட்் தற�லாலி� புவி 
சுறறுவட்்ப்லாளதயில நிள்நிறுததப 
்ட்்து.

  ்பயனகள் : இநத அதிநவீன த�வலகதலா்ர்புச் 
கசயறள�கக�லாள் அதிலுள்ை த�.யு.த்னட் 
அள் வரிளச மூ்மலா� இநதியலா மறறும் 
அதன தீவு�ளுககு மட்டுமினறி வளைகு்லா 
நலாடு�ள் உள்ளிட்் ஏரலாைமலான ஆசிய 
நலாடு�ளுககும் த�வல கதலா்ர்புச் தசளவளய 
வழங� உள்ைது.

  ஜிசலாட்-30 த�வலகதலாழிலநுட்் கசயறள�க 
த�லாளில ஆயுள்�லா்ம் 15 ஆண்டு�ளுககும் 
தம்லாகும்.

“Winged Raider” விமானப் ்பயிற்சி
  இநதிய இரலாணுவம் சமீ்ததில விங�ட் 

ளர்ர் எனப்டும் மி�பக்ரிய வலானவழிப 
்யிறசிளய ந்ததியது.

  இநத ்யிறசியில சுமலார் 500 விமலானங�ள் 
்ஙத�றறன. வ்கிழககுப ்குதியில இநதப 
்யிறசி ந்ததப்ட்்து.

> s\V WB]_ VF 
s\V  >VD

  தஞ்சலாவூலா் விமலானப ்ள் நிள்யததில 
சுத�லாய் 30 எம்.த�.ஐ. த்லார் விமலானப்ள் 
அணி (ஜனவரி 20)ல கதலா்ங�ப்ட்்து. 
இளத முப்ள்த தை்தி விபின ரலாவத 
கதலா்ஙகிளவததலார். 

  சுத�லாய் 30 எம்.த�.ஐ. ர� த்லார் விமலானப 
்ள்யணி கதலா்ங�ப்ட்டிருப்தன மூ்ம் 
இப்ள் நிள்யம் கதறகு தீ்�ற்ததில 
முககியததுவம் வலாய்நத வலான்ள்த தைமலா� 
மலாறறப்ட்டுள்ைது. 

்பரைரமயான விமானப் ்பரைததளம
  தஞ்சலாவூரில தறத்லாது இநதிய விமலானப 

்ள் நிள்யம் உள்ை இ்ததில 1940 ஆம் 
ஆண்டில விமலானப ்ள்ததைம் இருநதது. 
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  இரண்்லாம் உ்�ப த்லாருககுப பினனலா் 
இநதப ்ள்ததைம் ள�வி்ப்ட்்து. 

  �்நத 2013, தம 27ஆம் தததி விமலானப ்ள் 
நிள்யமலா� நலாட்டுககு அலா்ப்ணிக�ப 
்ட்்து.

V g ]BV
  வர்தத�ம் மறறும் ள�தகதலாழில 

அளமச்ச�ததின கீழ் இயஙகும் ள�தகதலாழில 
மறறும் உள்நலாட்டு வர்தத�தளத ஊககுவிககும் 
அளமப்லான (DPIIT) புதுக்லலியில 
நள்க்ற உள்ை குடியரசு தின 
அணிவகுபபில ஸ்்லார்ட் ஆப இநதியலா 
குறிதது முதலமுளறயலா�க �லாட்சிப்டுதத 
உள்ைது.

  ‘Reach for the Sky’ எனற ளமயக�ருததின 
கீழ் குடியரசு தின அணிவகுபபில ஸ்்லார்ட் 
ஆப இநதியலா குறிதத �ட்சி�ள் ்ஙத�ற்து 
இதுதவ முதல முளறயலாகும்.

V   V>
  இநதிய ஆயுதத தைவலா்ளமயம், 

மததியபபிரததச மலாநி்ம், ஜ்லபூலா் 
மலாவட்்ததில உள்ை �லாமலாரியலா ்குதியில 
“சலாரங“  ர�பீரஙகிளய முதலமுளறயலா�ப 
்ரிதசலாதளன கசய்தது. இநதச் தசலாதளன 
கவறறி�ரமலா� அளமநததலா�த 
கதரிவிக�ப்ட்்து.

1.3 c \A^  
c[^ \uD 
\VV|^

14km cVsB V>V \VV|
  இநதிய வம்சலாவளிளயச் தசர்நத 

அகமரிக�லா்�ளின சங�ம், இநதிய அகமரிக� 
மருததுவர்�ளுக�லான கதலாழிலமுளற 
சங�ம் ஆகியளவ இளைநது ஆநதிரலாவின 
விசலா�ப்ட்டினததில 14வது உ்�ைலாவிய 
சு�லாதலார மலாநலாடு 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில 
முதலமுளறயலா� ந்தத உள்ைது.

  இநத உச்சி மலாநலாட்டில அகமரிக�லா, 
ஆஸ்திதரலியலா, பிரிட்்ன த்லானற நலாடு�ளில 
இருநது 500ககும் தமற்ட்் மருததுவர்�ள் 
�்நது க�லாள்ை உள்ைனர்.

இந்திய வமசாவளிரயச் சசர்ந்த அமமரிகக 
சஙகம

  கதலா்க�ம் – 1984
  தள்ளமய�ம் – அகமரிக�லா

cVsB V>[\ zX| 2020
(Global competitiveness Index)

  உ்�லாைவிய த்லாட்டித தனளம குறியீடு 
2020 கவளியி்ப்ட்டுள்ைது. இநதியலா 
எட்டு இ்ங�ள் முனதனறி 72வது இ்ததில 
உள்ைது. 132 நலாடு�ள் ஆய்வுககு எடுததுக 
க�லாள்ைப்ட்்ன. இதில சுவிட்சர்்லாநத 
முதல இ்ததில உள்ைது.

தரவரிரச நாடுகள்
2 அகமரிக�லா
3 ஸ்வீ்ன
4 க்னமலார்க
5 கநதர்்லாநத
6 பின்லாநத
7 ்க்ஷம்்ர்க
8 நலார்தவ
9 ஆஸ்திதரலியலா

c \A^  c[^ \uD \VV|^
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  உ்�ப க்லாருைலாதலார அளமபபு (WEF), 

உ்�ைலாவிய இ்ர்�ள் அறிகள�யில 
்ருவநிள் மலாறறம், புவிசலார் அரசியல 
க�லாநதளிபபு, அதி�ரிததுவரும் 
க்லாருைலாதலாரத ததக�ம், ்லார்ட்சமலான 
டிஜிட்்ல கதலாழிலநுட்் வைர்ச்சி, மருததுவ 
அளமபபு�ளின மீதலான அழுததம் ஆகிய 
இ்ர்�ளை வரும் ஆண்டு�ளில உ்� நலாடு�ள் 
சநதிககும் எனறு அறிவிததுள்ைது.

V \V>V DV \VV|
  தந்லாைததின சலார்பில ‘சலா�ர்மலாதலா சம்்லாத' 

(எவகரஸ்ட் த்ச்சுவலார்தளத) மலாநலாடு வரும் 
ஏபரல 2 முதல 4-ம் தததி வளர �லாதமலாண்டில 
நள்க்ற உள்ைது.

1.4 E> ^
V c>D E[ 120km W ]D

  ்ஞ்சலாப மலாநி்தளதச் தசர்நத சுதநதிரப 
த்லாரலாட்்  வீரர் ஷலாகித உததம் சிஙகின 
120வது நிளனவுத தினம் டிசம்்ர் 26 அனறு 
அனுசரிக�ப்ட்்து 

c[ \V D 
\VV : n.V. kD

  �்நத 10 ஆண்டு�ளில 
உ்கின மி�வும் பிர்்மலான 
இ ை ம் க ் ண் ை லா � ப 
்லாகிஸ்தலாளனச் தசர்நத 
ம்லா்லா யூசுபசலாளய ததர்வு 
கசய்து ஐ.நலா �வுரவிததுள்ைது.

2020 g ""soB \uD \m
kE'' g|  sm^m

  புதைலாரனஸ் ளநட்டிஙத�லின 200வது பிறநத 
நலாளை முனனிட்டு உ்� சு�லாதலார அளமபபு 
2020 வரு்தளதச் “கசவிலியர் மறறும் 
மருததுவச்சி” ஆண்டு எனறு அறிவிததுள்ைது.

புசளாரனஸ் ரநட்டிஙசகல்
  கசவிலியர்�ளுக�லான ்யிறசிப ்ள்ளிளய 

முதனமுதலில துவககியவர் புதைலாரனஸ் 
ளநட்டிஙத�ல (Florence Nitingale) ஆவலார். 
த்லாரில உயிருக�லா�ப த்லாரலாடிய ரலாணுவ 
வீரர்�ளுககு ஆதரவு க�லாடுதது அனபு்ன 
மருததுவ தசளவ புரிநததலால அவர் 
ளநட்டிஙத�ல (The Lady With the Lamp) எனறு 
மக�ைலால இனறுவளர அளழக�ப்டுகிறலார்.  
1820ஆம் அண்டு தம 12 அனறு பிறநதலார்.

  1965 ஆம் ஆண்டு முதல இவர் பிறநத தம 
12ஆம் தததிளய உ்� கசவிலியர் தினமலா�க 
க�லாண்்லா்ப்டுகிறது.

V_  o E ]A
  பீ�லார் மலாநி்ததில 

அ ள ம க � ப ் ட் டு ள் ை 
மளறநத முனனலாள் மததிய 
அளமச்சலா் அருண் தஜட்லி 
சிள்ளய அநத மலாநி் 
முதலவலா் நிதீஷ் குமலார் திறநது 
ளவததலார்.

  அருண் தஜட்லியின பிறநத 
தினமலான (டிசம்்ர் 28) அவரது 
சிள் பீ�லார் மலாநி்ததில திறக�ப்ட்்து 
குறிபபி்ததக�து

z V E W ]D
  சீககிய மதததின 10வது குருவலான குரு 

த�லாபிநத சிஙகின பிறநத நலாள் ஜனவரி 5ஆம் 
தததி இநதியலாவில க�லாண்்லா்ப்ட்்து.
இவர் ஜனவரி 5, 1666 ஆம் ஆண்டு பிறநதலார். 

  குரு நலானக சீககிய மததளத 1469 ஆம் அண்டு 
ததலாறறுவிததலார். சீககிய மதததில குரு 
த�லாவிநத சிங �ள்சி சீககிய மதகுரு ஆவலார்.

>] VV 

]BV D] V
  தமறகு வங� மலாநி்ம், கெௌரலா 

மலாவட்்ததில வயது மூபபு �லாரைமலா� 
ஏற்டும் தநலாய்�ைலால ்லாதிக�ப்ட்டு 

E> ^
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நூறறலாண்டு �்நத சுதநதிரப த்லாரலாட்் வீரலா் 
பீம்சநதிர ஜனலா �லா்மலானலார்.

  1930- ஆம் ஆண்டில தனது 17-ஆவது வயதில 
முதனமுளறயலா� ஆஙகித்யலா்�ளுககு எதிரலா� 
கவளிநலாட்டுப க்லாருள்�ளைப ்யன்டுதத 
எதிர்பபு கதரிவிததுக ள�து கசய்யப்ட்்லார்.

  ‘சுதநதிரததிறகுப பின ஜனலாவுககு இநதிய 
அரசு விருது வழஙகி க�ௌரவிததது

VsVF s[ > Vz 
\BV> K]B >\ \V

  பிரதமர் தமலாடி சலாவிதரி்லாய் 
பூத் பிறநத நலாளை (ஜனவரி 
3) முனனிட்டு மரியலாளத 
கசலுததினர். 

  சலாவிதரி்லாய் பூத் மறறும் 
அவரது �ைவர் தஜலாதிரலாவ் 
பூத் ஆகிதயலார் இநதியலாவின 
முதல ்ள்ளிளய புதனவில 
1848இல திறநதனர்.

சாவிதரி்பாய் பூசே
  சலாவிதரி்லாய் பூத் “இநதிய க்ண்ணிவலாதி 

�ளின தலாய் (“Mother of Indian Feminism”) எனறு 
�ருதப்டுகிறலார்.

[Bz cV ]
  நலாமக�லலில உள்ை  

கதனனிநதியத திருநஙள�யலா் 
கூட்்ளமபள்ச் தசர்நத (First) 
திருநஙள� ரியலா திருச்கசஙத�லாடு 
ஒனறியக குழு உறுபபினரலா� 
கவறறி க்றறுள்ைலார். 

c[ D >\VV

g]BVs[ VB[ z
  ஆஸ்திரியலா நலாட்டில ந்நத 

க ் லா து த த த ர் த லி ல 
கச்லாஸ்டியன குர்ஸ் (33) 
கவறறி க்றறு, உ்கின இைம் 
பிரதமர் எனற க்ருளமளயப 
க்றறுள்ைலார். ஆஸ்திரியலா 

நலாட்டின க்லாதுதததர்தலில கச்லாஸ்டியன 
குர்ஸின தள்ளமயி்லான �னசர்தவடிவ் 
மக�ள் �ட்சி அதி� இ்ங�ளில கவறறி 
க்றறுள்ைது.

>\VM_ VW] E
  முனனலாள் தமிழ� 

முத்ளமச்சர் சிள் 
அநதமலான தீவில சமீ்ததில 
திறநது ளவக�ப்ட்டுள்ைது. 
5 முளற தமிழ� 
முத்ளமச்சரலா�ப ்தவி 
வகிதத திரு. �ருைலாநிதி 2018ம் ஆண்டு 
�லா்மலானலார்.

Vi ]V > ]D
  தநதலாஜி சு்லாஷ் சநதிரத்லாஸின 123வது 

பிறநத தினதளதகயலாட்டி, நலாட்டின சுதநதிர 
த்ரலாட்்ததில அவரது ்ங�ளிபள் பிரதமர் 
நதரநதிர தமலாடி நிளனவு கூர்நதலார்.

  �்நத 1897-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 23-
ஆம் தததி ஒடிஸைலா மலாநி்ம், �ட்்லாககில 
பிறநத சு்லாஷ் சநதிரத்லாஸ் விடுதள்ப 
த்லாரலாட்்ததில தீவிரமலா�ப ்ஙத�றறலார். 
அவர், அளனவரலாலும் “தநதலாஜி“ எனறு 
அளழக�ப்டுகிறலார்.

{sB  >D V\VV
  பு�ழ்க்றற ஓவியரும், 

்ல�ள் விதத�ருமலான 
அக்ர் ்தம்ஸீ 
�லா்மலானலார்.் தஞ்சலியின 
தயலா� சூததிரங�ள் 
குறிதத விதவ�லானநதரின 
வி ை க � ங � ை லா ல 
ஈர்க�ப்ட்் இவர், 
சிற்க �ள் குறிதத 
்ண்ள்ய நூ்லான ஷில் சலாஸ்திரதளதயும் 
்டிததவர். இநதியலாவின தள்சிறநத நவீன 
�லா் ஓவியர்�ளில ஒருவரலா�ப பு�ழ்க்றறவர் 
அக்ர் ்தம்ஸீ. 

E> ^
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{\[ \[ V_ [ B \D
  ஓமன நலாட்டின மனனர் 

�லாபூல பின ளசயத (79) 
�லா்மலானலார். இளதத 
கதலா்ர்நது அநத நலாட்டின 
புதிய மனனரலா� ளெதம் 
பின தலாரிக ்தவிதயறறுக 
க�லாண்்லார்.

] VF k[ *|D V ku
  ளதவலானில நள்க்றற 

அதி்ர் ததர்தலில, 
தறத்லாளதய அதி்ர் சலாய் 
இங-கவன மீண்டும் அ்லார 
கவறறி க்றறுள்ைலார். 57 
சதவீத வலாககு�ள் க்றறு சலாய் 
இங-கவன முனனிள் 
க்றறலார்.

c \_> [B >k
  இநதிய மலயுதத குழு, உ்� மலயுதத ஒனறிய 

தரவரிளச த்லாட்டியின (முதல ்திபபில) 7 
்தக�ம் க்றறு (4 தங�ம், 2 கவள்ளி மறறும் 1 
கவண்�்ம்) உள்ைது. ஒனறிய உ்� மலயுதத 
த்லாட்டி இததலாலி நலாட்டின தரலாம் ந�ரில 
நள்க்றறது.
மவனைவர் பிரிவு ்பதககம

்ஜிரங புனியலா 65 கி.கி. தங�ம்
ரவிகுமலார் 
தலாகியலா

61 கி.கி. தங�ம்

விதனஷ் 
த்லா�ட்

53 கி.கி. தங�ம்

குருபீத சிங 82 கி.கி. தங�ம்
அனுஷ் மலாலிக 57 கி.கி. கவள்ளி
சுனில குமலார் 97 கி.கி. கவள்ளி
சஞ்ஜன 
்னவலால

77 கி.கி கவண்�்ம்

ஒனறிய உேக மல்யுததம
 y கதலா்க�ம் – 1912
 y தள்ளமயி்ம் – சுவிட்சர்்லாநத

zB] EA s]V E_ ]
  26-நதததி க்லலியில ந்ககும் குடியரசு 

தினவிழலாவில பிதரசில அதி்ர் கஜய்ர் 
த்லாலசனலாதரலா �்நது க�லாண்்லார்.

[ >MBV _ >\l_ kzA
  குடியரசு தின விழலாவின  

அ ணி வ கு ப பு க கு த 
தள்ளம தலாங� உள்ை 
முதல க்ண் ரலாணுவ 
அதி�லாரி தனியலா கஷர்கில 
ஆவலார். இவர் அளனதது 
ஆண்�ள் அணிவகுபள் 
வழி ந்ததினலார்.

1.5 xB ^
ND >[  (HIM Darshan)

  மததிய இரயிலதவ ஹிம் தர்ஷன எகஸ்பிரஸ் 
எனற ரயில தசளவளய அறிமு�ம் 
கசய்துள்ைது.  இநத ரயில ்லாரம்்ரிய 
இ்மலான �ல�லா-சிம்்லா ்லாளத வழியலா� 
இயக�ப்் உள்ைது. இநத ்லாளத�ளில 
சுறறு்லாளவ தமம்்டுததத கதலா்ஙகி 
ளவக�ப்ட்்து.

  �ல�லா- சிம்்லா ரயிலதவ ்லாளத யுகனஸ்த�லா 
உ்� ்லாரம்்ரிய இ்மலா� 2008ஆம் ஆண்டு 
இளைக�ப்ட்்து.

 |z l_ V> {D
(Double Stack Train)

  முதல இரட்ள் அடுககு ரயில க்ட்டி 
தசலாதளன   ஒட்்ம் தமறகு சரககு இரயில 
்லாளத ்குதியில தமறக�லாள்ைப்ட்்து. 
இநத ரயில ெரியலானலா மறறும் ரலாஜஸ்தலான 
மலாநி்ங�ளில உள்ை தரவலாரி-மலாதர் பிரிவில 
இயக�ப்் உள்ைது.

  சரககுக �ழ� இநதியலா லிமிக்ட் தறத்லாது 
ஒரு மணி தநரததிறகு 75 கித்லா மீட்்ர் 
தவ�ததில சரககு ரயில�ளை இயககுகிறது.

xB ^
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]B _ s_ A]B

| z]^ A
  கவளி விவ�லார அளமச்ச�ம் சமீ்ததில 

ம்�லாஸ்�ர் மறறும் க�லாகமலாதரலாளஸை இநதியப 
க்ருங�்ல பிரலாநதிய பிரிவில (Indian Ocean 
Region) தசர்ததுள்ைது. இநதியப க்ருங�்ல 
பிரிவில இநதியலாவின அண்ள்நலாடு�ள் 
இ்ஙள�, மலா்ததீவு, கமலாரிஷியஸ் மறறும் 
சீகஷலஸ் ஆகும். இநத இரு நலாடு�ள் இநதியப 
க்ருங�்ல ரிம் சங�ம் மறறும் சர்வததசச் 
சூரிய ஒளி கூட்்ளமபபிலும் இதறகு முனத் 
இளைநதுள்ைது.

w kVF^ u 24 ]B 
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  கீழடி அ�ழ்வலாய்வு�ள் ்றறிய குறிபபு�ள் 
அ்ஙகிய புதத�ம் 24 இநதிய கமலாழி�ளில 
கவளியி்ப்் உள்ைது. தமலும் இதன 
ந�ல�ள் கதலாலலியல துளறயில கிள்க� 
உள்ைன. இநதப புதத�ங�ளைத கதலாலலியல 
துளற மறறும் தமிழ்நலாடு புதத�ங�ள் �ழ�ம் 
இளைநது கவளியிடுகிறது.

8 ]B^ .E.{. B_
  குஜரலாததில உள்ை 182m உயரம் க�லாண்்  

“ஒறறுளம சிள்“ ஷலாங�லாய் ஒததுளழபபு 
கூட்்ளமபபின 8 அதிசயங�ள் எஸ்.சி.ஓ 
்ட்டியலில“ இளைக�ப்ட்டு உள்ைது.

  உ்கின மி� உயரமலான சிள்யலான இச்சிள் 
இநதியலாவின முதல உள்துளற அளமச்சர் 
துளைப பிரதமரலா� இருநதவர் சர்தலார் 
வல்்லாய் ்த்ல அவர்�ளின 143வது 
பிறநதநலாளை முனனிட்டு நதரநதிர தமலாடி 
திறநது துவஙகி ளவததலார்.

1.6 sBV|
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  முனனலாள் இநதிய விகக�ட் கீப்ர் 
மறறும் த்ட்ஸ்தமன எம்.எஸ்.ததலானிளய 
ஆஸ்திதரலிய கிரிகக�ட் சங�ம் �்நத 10 
ஆண்டு�ளில சிநத ஒருநலாள் அணி த�ப்னலா� 
ததலானி என அறிவிததுள்ைது. 

c V 
  ரஷியலாவின மலாஸ்த�லா ந�ரில 

ம�ளிர் பிரிவில நள்க்றற 
உ்� ரலாபிட் கசஸ் 
சலாம்பியனஷிப த்லாட்டியில 
இநதிய கிரலாண்ட்மலாஸ்்லா் 
த�லாதனரு ெம்பி கவறறி 
க்றறு சலாம்பியன ஆனலார்.

  �்நத 2017-இல தமிழ�தளதச் 
தசலா்நத விஸ்வநலாதன ஆனநத இநதப 
்ட்்தளத கவனறலார். உ்� ரலாபிட் கசஸ் 
சலாம்பியன ்ட்்ம் க்றற இரண்்லாவது 
இநதியலா் த�லாதனரு ெம்பி ஆவலார்.

 N sm
  பு�ழ்க்றற முனனலாள் தமறகிநதிய தீவு�ள் 

த�ப்ன கிளைவ் ்லாயிட், முனனலாள் 
த்ட்டிங நட்சததிரமலான த�லால்ன கிரீனட்ஸ் 
ஆகிதயலாருககு ளநட்ஷீட்ஸ் விருது�ள் 
வழங�ப்ட்்ன.

V ]BV sBV| 2020
  2020ஆம் ஆண்டு நள்க்ற உள்ை த�த்லா 

இநதியலா விளையலாட்டுக�லான தீப்நத 
ஓட்்தளத அசலாம் மலாநி் முத்ளமச்சர் 
தசலாதனலாவலால கதலா்ஙகி ளவததலார்.

  வரும் 2020 ஆண்டின நலான�லாவது த�த்லா 
இநதியலா விளையலாட்டுப த்லாட்டி 
க�ைெலாததியில உள்ை இநதிரலா�லாநதி 
விளையலாட்டு ளமதலானததில நள்க்ற 
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உள்ைது. இபத்லாட்டி ஜனவரி 10 கதலா்ஙகி 22 
வளர நள்க்ற உள்ைது.

VV_Vz zV EA sm
  ஜுகவன்ஸ் அணி வீரலா் 

கிறிஸ்டியலாதனலா கரலானலாலத்லா 
ஐதரலாபபிய சிறநத �லால்நது 
வீரருக�லான தங�க �லா்ணி 
விருளத 6-ஆவது முளறயலா� 
கவனறலார் . 

J[Vkm V 
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  அசலாம் மலாநி் தள்ந�ர் க�ௌெலாததியில 
மூனறலாவது த�த்லா இநதியலா விளையலாட்டு 
த்லாட்டி நள்க்ற உள்ைது. இதில 
“ளசகளிங” மறறும் “Lawn bowls” ஆகிய 
இரண்டு விளையலாட்டு�ள் இளைக�ப்் 
உள்ைன.
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  கத்ங�லானலாளவச் தசர்நத 
ம்லாவத பூர்ைலா, 
அண்்லார்ட்டிக�லாவின மி� 
உயரமலான மவுண்ட் வினசன 
மலாசிிஃப உயரதளத (4892) 
அள்நது சலாதளன 
்ள்ததுள்ைலார்.

  ஆறு �ண்்ங�ளில உள்ை 
ஆறு மி� உயரமலான மள்�ளை அள்நத 
முதல ்ழஙகுடியினப க்ண் இவரலாவலார்.

  இவர் கத்ங�லானலாவில உள்ை நிசலாமலா்லாத 
மலாவட்்தளதச் தசர்நதவர்.
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  ததசிய கிரிகக�ட் அ�லா்மியில மருததுவக 
குழு அளமக� இநதியலாவின கிரிகக�ட் 
�ட்டுப்லாட்டு வலாரியம் முடிவு.

  ததசிய கிரிகக�ட் அ�லா்மியில கிரிகக�ட் 
வீரர்�ளுககு மருததுவ உதவி வழஙகுவதற�லா� 
இநதிய கிரிகக�ட் �ட்டுப்லாட்டு வலாரியம் 
முடிவு கசய்துள்ைது.

  இநதக குழு ்ண்்ளனச் தசர்நத மருததுவ 
முளற அடிப்ள்யில அளமக�ப்் உள்ைது.

2019 E> V^ T VN
  2019 ஆம் ஆண்டின சிறநத ஒருநலாள் வீரலா்  

விருதுககு தரலாஹித சலா்மலா ததலா்வு கசய்யப 
்ட்டுள்ைலார். சலாவ்ததசக கிரிகக�ட் �வுனசில 
சலார்பில ஆண்டுததலாறும் சிறநத வீரலா ்விருது�ள் 
வழங�ப்டுகினறன. இதன்டி ஒருநலாள் 
ஆட்்ததில சிறநத வீரலா ்விருது இநதிய துளை 
த�ப்ன தரலாஹித சலாம்லாவுககு வழங�ப்ட்்து. 

விராட் சகாலிககு சிைப்பு
  �்நத 2018-இல ஐசிசி சிறநத வீரர் விருளத 

கவனற த�லாலி, தறத்லாது ஸ்பிரிட் ஆிஃப 
கிரிகக�ட் எனற சிறபபு விருளத கவனறலார்.
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  தமறகிநதியத தீவு�ளைச் தசர்நத ஜலாககுலின 
விலலியம்ஸ் சர்வததச ஆண்�ள் கிரிகக�ட் 
த்லாட்டியின முதல க்ண் மூனறலாம் நடுவரலா� 
நியமிக�ப்ட்டுள்ைலார். இதறகு முன 
ஆண்�ள் கிரிகக�ட் த்லாட்டிககு நடுவரலா� 
இருநதுள்ைலார்.

x>_ k> m V 
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  சர்வததசச் சதுரங�ப த்லாட்டி 2020 
இநதியலாவின த�ரைலாவில உள்ை சுறறு்லா 
தைமலான ெவுஸ் த்லாட்டில நள்க்ற 
உள்ைது.  சர்வததசச் சதுரங�ப த்லாட்டி 
முதலமுளறயலா� த�ரைலா ெவுஸ் த்லாட்டில 
(House Boat) நள்க்றுகிறது. 

  இநதப த்லாட்டி 6 நலாள்�ள் நள்க்ற 
உள்ைது. ‘Spice Route luxury houseboat’ எனற 
க்யரி்லான ்்கில நள்க்றுகிறது. இநத 
நி�ழ்விற�லா� �்நத 2013ஆம் ஆண்டில 
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இருநது கஜர்மனி, ஆஸ்திரியலா, த்லா்நத 
மறறும் ஸ்த்லாதவலாகியலா ஆகிய நலாடு�ள் 
இளைநது சதுரங�ப த்லாட்டிக�லான 
்யிறசிளய வழஙகியுள்ைன.

  இதற�லா� 40 த்லாட்டியலாைர்�ள், 10 நலாடு�ளில 
இருநது ்ஙத�ற� வருள� தநதுள்ைனர்.

s_s>  >D
  தறத்லாது ததர்தல நள்க்றறு (அர்ஜுன 

முண்்லா) தள்வரலா�த ததர்நகதடுக�ப்ட்டு 
உள்ைலார்.

  நவம்்ர் மலாதம்  தலாய்்லாநது தள்ந�ர் 
்லாங�லாஙகில ந்நத 21வது ஆசிய விலவிதளத  
சலாம்பியனஷிப த்லாட்டியில இநதிய வீரர், 
வீரலாங�ளன�ள் ஒலிம்பிக க�லாடியு்ன 
நடுநிள் வீரர்�ைலா�ப ்ஙத�றறனர்.  

  அநதப த்லாட்டியில கவனறதின  மூ்ம் தீபி�லா 
குமலாரி உட்்் ்்ர்  த்லாககிதயலா ஒலிம்பிக 
த்லாட்டிககு தநரடியலா� தகுதி க்றறனர்.

உேக வில்விதரத
  கதலா்க�ம் – 4 கசப்ம்்ர் 1931
  தள்ளமய�ம் – சுவிட்சர்்லாநது

1.7 A>^ \uD 
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  “Dreams of a Billion : India and the Olympic Games” 
–  Book to Chronicle India’s Olympic Journey எனற 
புதத�ம் பூரியலா மஞ்சும்தலார், நலின, தமததலா 
உ்ன இளைநது எழுதப்ட்டு உள்ைது.

  ஒலிம்பிக விளையலாட்டு அரஙகில 
இநதியலாவின ்யைதளத விவரிககிறது. 
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  ‘தமிழ் திளச’ சலார்பில '்லாரதியின பூளன�ள்', 
'மலாைவர்�ளுககுச் சூரிய நமஸ்�லாரம் 
ஏன? எப்டி?' ஆகிய இரு நூல�ள் 
கவளியி்ப்ட்்ன.

  இதில, மருதன என்வர் எழுதியுள்ைலார். 
'மலாைவர்�ளுககுச் சூரிய நமஸ்�லாரம் ஏன? 
எப்டி?' எனற நூள்  ஏக்ன என்வர் 
எழுதியுள்ைலார்.   நூலின க்யரில பூளன�ள் ் றறி 
எழுதப்ட்்லாலும் உண்ளமயில அது பூளன�ள் 
்றறிப த்சவிலள். சலாதி, நிற ்லாகு்லாடு, சமூ� 
சமததுவம், ்லாலின சமததுவம் ்றறி த்சுகிறது. 

“Politics of opportunism”
  க்லாருைலாதலார மறறும் அரசியல ஆத்லாச�ர் 

குரு மூர்ததி Politics of opportunism: Regional 
Parties, Coalitions.Centre-State Relations In India 
எனற புதத�தளத கவளியிட்்லார்.

  RPN சிங என்வர் இநதப புதத�தளத 
எழுதியுள்ைலார்.

  பிரலாநதிய �ட்சி�ளின எழுச்சி மறறும் ளமய-
மலாநி் உறவு�ள் கதலா்ர்்லான விஷயங�ள் 
்றறி இபபுதத�ம் விவரிககிறது.

“Diamond In My Palm”
  சஞ்சய் தர்வலாட்�ர் “Diamond In My Palm” 

எனற புதத�தளத எழுதியுள்ைலார். இது 
உ்கின மி�பக்ரிய 12 ளவரங�ள் எவ்வலாறு 
உருவலானது என்ளத ்றறி விவரிககிறது.

  த�லாலக�லாண்்லா, க�லாலலூர் சுரங�ங�ளில 
அளவ�ள் எவ்வலாறு உருவலானது என்ளத 
விவரிககிறது. ்் நூறறலாண்டுககு 
முனனர் மு�்லாயர்�ள், பிரிட்்னியர்�ள், 
துருககியர்�ள், க்ரிஷியர்�ள் இநதியலாவில 
இருநது எவ்வலாறு எடுததுச் கசனறனர் 
என்ளத விவரிககிறது.

“The Renaissance Man-The Many 
Facets of Arun Jaitley”

  இநதிய துளை ஜனலாதி்தி கவங�ய்யலா நலாயுடு 
முனனலாள் நிதி அளமச்சர் அருண் கஜட்லியின 
67வது பிறநதநலாளை முனனிட்டு “The 
Renaissance Man-The Manu Facets of Arun Jaitley” 
எனற புதத�தளத கவளியிட்்லார்.

  அருண் கஜட்லிளயப ்றறி விவரிககும் இநத 
புதத�ம் (தீ்லா) மறறும் (ெலார்ஷ்) ஆகிதயலாரலால 
கதலாகுக�ப்ட்டுள்ைது
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Pax Sinica: Implications for 
the India Dawn authored

  Pax Sinica: Implications for the India Dawn authored” 
எனற  புதத�ம் சமீர்சரண் மறறும் அகில திதயலா 
என்வர்�ள் இளைநது எழுதி உள்ைனர். 
இபபுதத�தளத இநதிய கவளியுறவுததுளற 
அளமச்சர் கவளியிட்்லார்.

“The Cuckoo’s Nest”
  மள்யலாை நலாவ்லாசிரியர் ஏ.தசதுமலாதவனின 

“The Cuckoo’s Nest” எனற புதத�ம் 
கவளியி்ப்ட்்து. இநதப புதத�ம் நிதயலாகி 
புக ்பளித�ஷனலால கவளியி்ப்ட்்து.

\BV>V 
  பிரதமர்  தமலாடியின வலாழ்கள� குறிதத 

“�ர்மதயலாதலா கிரநத“ எனற புதத�ம், 
திலலியில கவளியி்ப்ட்்து.

""DzDaBV V 
] kV'' _ kX|

  ‘தமிழ் திளச“ ் திப்�ம் சலார்பில “ஆசியலாவின 
க்லாறியியல அதிசயம் ்ரம்பிககுைம் 
ஆழியலாறு ்லாசனத திட்் வர்லாறு“ எனற நூல 
கவளியி்ப்ட்்து.

  “இநது தமிழ்“ க்லாள்ைலாச்சி கசய்தியலாைர் 
எஸ்.த�லாபு இநநூள் எழுதி உள்ைலார்.

்பரமபிககுளம-ஆழியாறு ்பாசனத திட்ைம
  இததிட்்ததின மூ்ம், தமிழ்நலாட்டின 

த�லாயம்புததூர் மறறும் திருபபூர் 
மலாவட்்ங�ளில உள்ை க்லாள்ைலாச்சி, 
்ல்்ம், உடுமள்பத்ட்ள் 
மறறும் தலாரலாபுரம் ஆகிய தலாலுக�லாக�ள் 
்யனள்கினறன. த�ரை மலாநி்ததின 
்லா்க�லாடு மறறும் திருச்சூர் மலாவட்்ங�ளும் 
்யனள்கினறன.

Embodiment of Truth – 
Kanchi Mahaswami’

  �லாஞ்சி �லாமத�லாடி பீ்தளதச் தசர்நத ஸ்ரீ 
சநதிரதச�தரநதிளரப ்றறிய இரண்்லாவது 
புதத�ம் ‘Embodiment of Truth – Kanchi 
Mahaswami’ எனற புதத�ம் இநது தமிழ் சலார்்லா� 
கவளியி்ப்ட்்து.

  ஜனவரி 8 அனறு ஸ்ரீ சநதிரதச�தரநதிர 
சரஸ்வதி ஸ்வலாமி�ளின 26வது சிததி 
தினதளத முனனிட்டு கவளியி்ப்ட்்து. 
இபபுதத�ததின முதல ்திபபு “Embodiment of 
Truth’ எனற க்யரில ஸ்ரீ சநதிரதச�தரநதிரரின 
வலாழ்கள� குறிபபு�ள் அ்ஙகிய புதத�ம் 
கவளியி்ப்ட்்து.

N\[ M
  திலலியில நள்க்றற நி�ழ்ச்சியில 

முனனலாள் மததிய அளமச்சர் அஸ்வினி 
குமலார் எழுதிய ஹியுமன டிகினிட்டி நூள் 
முனனலாள் குடியரசு துளைத தள்வர் ெமீது 
அனசலாரி, முனனலாள் பிரதமர் மனதமலா�ன சிங, 
ஆகிதயலார் கவளியிட்்னர்.

V]' NmlvD: ] ^ 
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  இநதியலாவுககு சுதநதிரம் கிள்தத நலாளில  
ம�லாதமலா �லாநதி ்லாகிஸ்தலானில இருக� 
விரும்பினலார் எனறு முனனலாள் மததிய 
அளமச்சலா் எம்.தஜ.அக்லா் எழுதிய புதத�ததில 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

  ‘‘�லாநதி’ஸ் ஹிநதுயிஸைம்: தி ஸ்ட்ரகிள் 
அக�யினஸ்ட் ஜினனலா’ஸ் இஸ்்லாம்’’ எனற 
தள்பபில எம்.தஜ.அக்லா் புதத�தளத 
எழுதியுள்ைலார். 

‘Essays and Reminiscences: A Festschrift in 
Honour of Nani A Palkhivala’  

  ‘Essays and Reminiscences: A Festschrift in Honour 
of Nani A Palkhivala’  எனற இநதப புதத�தளத 
இநதிய நீதிததுளற மறறும் க்லாருைலாதலார 
நிபுைர் நலானலாத்லாய் ் லாலகிவலா்லாவின பிறநத 
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நலாளை நிளனவு கூறும் விதமலா� இநத புதத�ம் 
கவளியி்ப்ட்்து.

‘The Winning Sixer’
  ‘The Winning Sixer: Leadership lessons to master” 

எனற புதத�தளத அனில ரலாதலா கிருஷ்ைலா 
கும்தை க்ங�ளூரில கவளியிட்்லார். 
இபபுதத�ம் இநதிய முனனலாள் கிரிகக�ட் 
குழுவின கதலா்க� ஆட்்க�லாரர் வூர்த�ரி 
கவங�ட் ரலாமன எழுதி உள்ைலார்.

  இவர் தறத்லாது ததசிய ம�ளிர் கிரிகக�ட் 
குழுவின ்யிறசியலாைரலா� உள்ைலார்.

The Gateway
  The Gateway :A Social Commentary on Safety 

of Senior Citizens’ எனற புதத�தளத 
ெரிெரன ்லா்த�லா்லா்ன எழுதி உள்ைலார். 
இபபுதத�தளத நீதி்தி க�லானகுப் 
�ட்டில த�லாபினலாதன ்லா்கிருஷ்ைன, 
க்லலியில நள்க்றற 14வது தள்ளம 
்லாது�லாபபு மலாநலாட்டில கவளியிட்்லார். 
இபபுதத�ம் மூததகுடி மக�ள் எதிர்க�லாள்ளும் 
்லாது�லாபபினளம குறிதது வலியுறுததுகிறது.

40 Years of Sportstar; 40 Superstars
  உ்� த்ட்மிண்்ன சலாம்பியன பி.வி.

சிநது’ 40 years of sportstar; 40 superstars’ 
எனற புதத�தளத கவளியிட்்லார். இநதப 
புதத�ம் விளையலாட்டுத துளறயில 40 
ஆண்டு�ள் நிளறவள்நத விளையலாட்டு 
நட்சததிரங�ளின கவறறி�ளைக கூறும் 
ஒருஙகிளைநத புதத�மலாகும். அதில 
�பிலததவ், இம்ரலான�லான, ரலாகுலட்ரலாவிட், 
தமரித�லாம் மறறும் இதர ந்ர்�ள் ்றறி 
இநதப புதத�ததில விவரிக�ப்ட்டு 
உள்ைது. 24 வயதலான பி.வி. சிநது, இநதிய 
க்னனிஸ் வீரலாங�ளன சலானியலாமிர்சலா ்றறி 
எழுதியுள்ைலார்.

“The Story of Yoga”
  ‘First Definitive History’ of Yoga, “The Story of 

Yoga: from India to Comtemporary world’ எனற 
புதத�தளத ஆலிஸ்்ர் தஷரர் (Alistair Shearer) 
என்வர் எழுதி உள்ைலார். இநதியலாவில 
்ண்ள்ய �லா்ததிலிருநது இபத்லாது 
வளரயி்லான தயலா�லா ்யிறசிளயப ்றறி 
இபபுதத�ம் விவரிககிறது.

k  V
  புதுச்தசரி துளைநிள் ஆளுநரலா�க கிரண் 

த்டி ்தவிதயறறது முதல தறத்லாது வளர 
அவரின கசயல்லாடு�ள் குறிதத ‘தவலா் 
ள�ண்ட்னஸ் ஸ்த்லாக’ (இரக� குைம் 
த்சுமி்ம்) எனும் புதத�ததின கவளியீட்டு 
நி�ழ்ச்சி நள்க்றறது. தமிழ� ஆளுநர் 
்னவலாரி்லால புதரலாகித இநத நி�ழ்வில 
இநதப புதத�தளத கவளியிட்்லார்.

“Balwa” N] Vk_

  மததிய சிறு்லானளமயினர் அளமச்சர் முகதலார் 
அ்லாஸ் நலாவி Balwa எனற புதிய நலாவள் 
கவளியிட்்லார். இபபுதத�ம் �்நத 1990ககுள் 
நள்க்றற நி�ழ்ளவ விவரிககிறது.

  மத, அரசியல, நிர்வலா�ததினலால சமூ�ம் 
தவறலா� வழி ந்ததப்டுவளத இது 
விவரிககிறது. தமலும் நலாவிக எழுதி உள்ை 
ஹிநதி நலாவ்லான ‘Raj Lila’ எனற புதத�ம் 
்ழஙகுடியினப க்ண்�ள் அனு்விககும் 
துன்ங�ளை விவரிததுள்ைலார். இபபுதத�ம் 
விளரவில கவளியி்ப்் உள்ைது.
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  மளறநத முனனலாள் மததிய அளமச்சர்�ள் 
ஜலார்ஜ ிஃக்ர்னலாண்்ஸ், அருண் தஜட்லி, 
சுஷ்மலா ஸ்வரலாஜ  உள்ளிட்் 7 த்ருககு 
்தமவிபூஷண் விருது அறிவிக�ப்ட்டுள்ைது. 

  தமிழ�தளதச் தசர்நத சமூ� தசவ�ர் 
கிருஷ்ைம்மலாள் கஜ�நநலாதன, டிவிஎஸ் 
குழுமத தள்வர் தவணு சீனிவலாசன 
ஆகிதயலார் ்தமபூஷண் விருது க்றவுள்ைனர். 

  2020-ஆம் ஆண்டுக�லான ்தம விருது�ளை 
மததிய அரசு அறிவிததது.  

்பதமவிபூஷண்: (7 ச்பர்)
  தமலாரீஷஸ் முனனலாள் பிரதமர் அனிருத 

கஜ�நநலாத, 
  ்லா்�ர் சனனு்லால மிஸ்ரலா 

்பதமபூஷண்: (16 ச்பர்)
  மத த்லாத�ர் மும்தலாஸ் அலி, 
  மளறநத வங�ததச தூதர் ளசயது முவலாகஸைம் 

அலி, 
  ்லா்�ர் அஜய் சகரவர்ததி, 
  சமூ� தசவ�ர் அனில பிர�லாஷ் தஜலாஷி 

்பதமஸ்ரீ: (118 ச்பர்)
  ்லாலிவுட் இயககுநர் �ரண் தஜலாெர், 
  மருததுவர் ்தமலாவதி ்நததலா்லாதயலாய், 
  ்லா்�ர் அட்னலான சமி, 
  கதலாழி்தி்ர் ்ரத த�லாயங�லா 
  �ர்நலா்� இளசக �ள்ஞர்�ைலான ்லிதலா 

சிதம்்ரம் 
  சதரலாஜலா சிதம்்ரம், 
  ஓவியர் மதனலா�ர் ததவதலாஸ், 
  சமூ� தசவ�ர் எஸ்.ரலாமகிருஷ்ைன, 

  நலாதஸ்வர இளசக �ள்ஞர்�ள் �லாலீஷலாபி 
கமெபூப 

  தஷக கமெபூப சு்லானி, 
  கசனளன ஐஐடியின விரிவுளரயலாைர் பிரதீப 

த்பபில
   கிருஷ்ைம்மலாள்
  திண்டுக�ல மலாவட்்ம் அய்யங 

த�லாட்ள்ளயச் தசர்நதவர் கிருஷ்ைம்மலாள்.
  ம�லாதமலா �லாநதியடி�ளின சர்தவலாதய 

இயக�ததில தீவிரமலா� ஈடு்ட்்லார். அகிம்ளச 
வழியில நி்ங�ளை மீட்்தற�லான ்லதவறு 
த்லாரலாட்்ங�ளை முனகனடுததலார். ்லாபடி 
எனற இயக�தளதத கதலா்ஙகினலார். 
ஏறக�னதவ ்தமஸ்ரீ விருது க்றறுள்ை 
அவருககு ்தமபூஷண் இபத்லாது 
அளிக�ப்ட்டுள்ைது.

  ்பமச்ப சசகாதரிகள்
  �ர்நலா்� இளசப ்லா்கி�ைலான ்லாம்த் 

சலாத�லாதரி�ள் என அளழக�ப்டும் 
்லிதலா, சதரலாஜலாவுககு ்தமஸ்ரீ விருது 
வழங�ப்டுகிறது. இவர்�ள் மரலாட்டிய 
மலாநி்ம் ்ம்்லாயில பிறநதவர்�ள்.

  தமிழ் கமலாழியில மட்டுமல்லாது கதலுஙகு, 
மள்யலாைம், �னன்ம், சமஸ்கிருதம், 
இநதி, மரலாததி ஆகிய கமலாழி�ளிலும் ்லாடி 
வருகினறனர்.

  மசனரன ஐஐடி ச்பராசிரியர் பிரதீப்
  கசனளன ஐஐடியில ்ணியலாறறும் 

தவதியியல த்ரலாசிரியர் பிரதீபபுககு ்தமஸ்ரீ 
விருது அறிவிக�ப்ட்டுள்ைது. 

  த�ரை மலாநி்ம் ம்பபுரதளதச் தசர்நதவர்.

kVV^ V>BV sm
  இநதியலாவின �ண் 

மருததுவரலான ்லாக்ர் 
சநததலாஷ் அவர்�ளுககுக 
அகமரிக� �ண் மருததுவ 
அ�லா்மியின மி� உயர்நத 
விருதலான வலாழ்நலாள் 
சலாதளனயலாைர் விருது 
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வழங�ப்ட்்து. இநத க�ௌரவிததிற�லா� 
ததர்நகதடுக�ப்ட்் முதல இநதியர் இவர் 
ஆவலார்.

  அகமரிக�ன �ண் மருததுவ அ�லா்மி உ்கின 
மி�பக்ரிய �ண் நிபுைர்�ளின சங�மலாகும்.

EEn pV \uD D

kVV^ V>BV sm
  முனனலாள் 

இ ந தி ய 
த � ப ் ன லா ன 
ஸ்ரீ � லா ந த 
அ வ ர் � ளு க கு 
பி . சி . சி . ஐ 
வ லா ழ் ந லா ள் 
ச லா த ள ன ய லா ை ர் 
விருது வழஙகி க�ௌரவிக� உள்ைது. 
இவ்விருது வரும் ஜனவரி 12 அனறு 
வழங�ப்் உள்ைது.

  தமலும் க்ண்�ளுக�லான வலாழ்நலாள் 
சலாதளனயலாைர் விருதுககு முனனலாள் த�ப்ன 
அஞ்சும் தசலாபரலா அவர்�ளைத ததர்வு 
கசய்துள்ைது.

BVVz kVD sm
  இளசக �ள்ஞலா்�ளுககுக த�ரை அரசு 

சலார்பில வழங�ப்டும் ‘ெரிவரலாசனம்’ 
விருது, இநத ஆண்டு இளசயளமப்லாைலா் 
இளையரலாஜலாவுககு வழங�ப்்வுள்ைது.

  �்நத 2012-ஆம் ஆண்டு முதல ‘ெரிவரலாசனம்’ 
விருளதக த�ரை அரசு வழஙகி வருகிறது. 

V_ sm
  இநதி திளரயு்� “கம�லா ஸ்்லார்“ அமிதலாப  

்ச்சனுககு இநதிய சினிமலாவின உயரிய 
விருதலான தலாதலாசலாத�ப ்லாலத� விருது 
அறிவிக�ப்ட்்து.

  இநதிய சினிமலாவின தநளத என 
த்லாறறப்டும் தலாதலா சலாத�ப ் லாலத� க்யரில 
�்நத 1969-ல இவ்விருது ஏற்டுததப்ட்்து. 

V\V[B ] ] sm
  ஜலாகரலான ்ததிரிள�யின தள்ளம ஆசிரியர் 

சஞ்சய் குபதலா ்ததிரிள�த துளறயில க்ரும் 
்ங�ளிபபு கசய்ததற�லா� ”த்லாகமலானய தி்க 
ததசிய ்ததிரிள� விருது” வழங�ப்ட்டு 
உள்ைது.

  இநத விருளத த�சரி – மரலாததலா அறக�ட்்ளை 
வழஙகுகிறது. 2020 ஜனவரி 4ம் தததி 139வது 
அறக�ட்்ளை விழலாவின த்லாது வழங�ப்் 
உள்ைது.

"சோகமானய திேக சதசிய ்பததிரிகரக விருது”
  ்ததிரிள�யலாைர்�ளின ளதரியம் மறறும் 

இ்ட்சியததிளன ஊககுவிக� த்லாகமலானய 
தி்க கதலா்ஙகினலார்.

  ்ரிசுதகதலாள� ரூ.1 ்ட்சம் மறறும் நிளனவு 
்ரிசு�ள் வழங�ப்டுகினறன

.g..{. sQVM EV VVVKz 
sBVV sm

  கத்ங�லானலா தள்ந�ர் 
ளெதரலா்லாததில 34-வது 
இநதியப க்லாறியியல மலாநலாடு 
அண்ளமயில நள்க்றறது.

  இநநி�ழ்ச்சியில 2019-ம் 
ஆண்டுக�லான ததசிய 
வடிவளமபபு மறறும் 
ஆரலாய்ச்சி நிறுவனததின ததசிய வடிவளமபபு 
விருது�ள் அறிவிக�ப்ட்்ன.

  டி.ஆலா.்டி.ஓ. நிறுவனததின வைங�ள்-
தம்லாண்ளமப க்லாது இயககுநலா ் சிதரலா 
ரலாஜத�லா்லாலுககு க்ண் அறிவிய்லாைருக�லான 
சுமன சர்மலா விருது, 

  தஞ்சலாவூரிலுள்ை இநதிய உைவுப ் தப்டுததல 
கதலாழிலநுட்் நிறுவனததின இயககுநர் 
அனநதரலாமகிருஷ்ைனுககு சுறறுச்சூழல 
க்லாறியியலுக�லான வடிவளமபபு விருது 
வழங�ப்ட்்து.

>twmz E> kV 
>VaV sm

  எண்கைய் விதது�ள் உற்ததியில அதி� 
விளைச்சள்ப க்றற தமிழ�ததுககுச் சிறநத 
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தவைலாண் உற்ததியலாைர் விருளதப பிரதமர் 
நதரநதிர தமலாடி வழஙகினலார்.

  தவைலாண் உற்ததியில சிறநது 
விைஙகும் விவசலாயி�ள், மலாநி் 
அரசு�ளைக க�ௌரவிப்தற�லா�, மததிய 
தவைலாண்ளமததுளற சலார்பில ஆண்டுததலாறும் 
தவைலாண் உற்ததியலாைர் விருது 
(கிருஷி�ர்மலான) வழங�ப்டுகிறது.

  தவைலாண் விளைக்லாருள் விளைச்சலில 
தமிழ�ததுககு 5-ஆவது முளறயலா� இநத 
விருது அளிக�ப்டுகிறது.

>V kV_ >tw]_ 
V sm^ z

  நலாட்டித்தய சலாள்ப ்லாது�லாபள் உறுதி 
கசய்வதற�லான ந்வடிகள��ளை எடுததுச் 
சிறப்லா�ச் கசயல்டுததி ஒரு முன மலாதிரி 
மலாநி்மலா�த தமிழ�ம் இருப்தலா�ப 
்லாரலாட்டி தமிழ�ததுககுத ததசிய விருது 
வழங�ப்ட்்து. 

  திலலியில நள்க்றற 31வது ததசிய சலாள்ப 
்லாது�லாபபு வலார விழலாவில இநத விருளத 
மததியப ்லாது�லாபபுத துளற அளமச்சர் 
ரலாஜநலாத சிங, மததிய சலாள்ப த்லாககு வரததுத 
துளற அளமச்சர் நிதின �ட்�ரி ஆகிதயலார் 
தமிழ� த்லாககுவரததுத துளற அளமச்சர் எம்.
ஆர். விஜய ்லாஸ்�ரி்ம் வழஙகினர்.

  ததசிய அைவில வி்தது�ளையும் 
உயிரிழபபு�ளையும் குளறதத முதல 
மலாநி்மலா� தமிழ�ம் இருப்தற�லா� மததிய 
அரசு இநத விருளத வழஙகியுள்ைது.

E] >tA>V| sm^ sA
  சிததிளரத தமிழ்பபுததலாண்டு விருது 

க்றறவர்�ளின க்யர்�ள் அறிவிக�ப 
்ட்டுள்ைன.

விருது விருதாளர்
தமிழ்ததலாய் விருது சி�லாத�லா தமிழ்ச் சங�ம்
�பி்ர் விருது பு்வர் கவறறியழ�ன
உ.தவ.சலா. விருது முளனவர் சரசுவதி 

இரலாமநலாதன

கசலாலலின 
கசலவர் விருது

சிநதளனக �விஞர் 
முளனவர் �விதலாசன

ஜி.யு.த்லாப விருது மரிய தஜலாசப தசவியர்
உமறுபபு்வர் 
விருது

லியலா�த அலி�லான

இைஙத�லாவடி�ள் 
விருது

�விகத�லா 
ஞலானச்கசலவன (எ) 
த�லா.திருஞலான சம்்நதம்

அம்மலா இ்ககிய 
விருது

உளமயலாள் முதது

சிங�லாரதவ்ர் 
விருது

அதசலா�லா சுபபிரமணியன 
(எ) தசலா.�லா.
சுபபிரமணியன

மளறமள் 
யடி�ைலார் விருது

பு்வர் 
்.முததுகுமலாரசுவலாமி

அதயலாததிதலாசப 
்ண்டிதர் விருது

பு்வர் தவ.பிர்லா�ரன

முதலவரின 
�ணினித தமிழ் 
விருது (2018)

முளனவர் த.நலா�ரலாசன

சிறநத கமலாழிபக்யர்ப்லாைர் விருது�ள்
மலா்ன (எ) தவ.நலாரலாயைன, சலா.மு�ம்மது 
யூசுப, �.ஜ.மஸ்தலான அலி, த்ரலாசிரியர் சிவ.
முருத�சன, முளனவர் ந.�டி�லாச்ம், மரபின 
ளமநதன (முதளதயலா), வதச்லா, மருததுவர் 
முருகுதுளர, கிருசலாஙகினி (எ) பிருநதலா 
நலா�ரலாசன, அ.மதிவலாைன.
உ்�த தமிழ்ச் சங� விருது�ள்
இ்ககிய விருது க ் . இ ர லா த ச ந தி ர ன 

(மத்சியலா)
இ்க�ை விருது முதது �ஸ்தூரி ்லாய்

(அருைலா கசலவம்-
பிரலானஸ்)

க ம லா ழி யி ய ல 
விருது

முளனவர் சு்தினி 
ரதமஷ் (இ்ஙள�)

7 z ]k^k ]V^ 
sm^ sA
தமிழ் வைர்ச்சித துளறயின சலார்பில திருவள்ளுவர் 
திருநலாள் விருது�ள் அறிவிக�ப்ட்டுள்ைன.
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விருது மறறும் விருதலாைர்�ளின விவரங�ள்
விருது விருதலாைர்
திருவள்ளுவர் விருது 
– 2020

ந.நிததியலானநத ்லாரதி

த்ரறிஞர் அண்ைலா 
விருது – 2019

முளனவர் 
த�லா.சமரசம்

க்ருநதள்வர் 
�லாமரலாசர் விருது – 
2019

முளனவர் மலா.சு.
மதிவலாைன

ம�லா�வி ்லாரதியலார் 
விருது -2019

த.ததனிளச 
கசல்ப்லா

தமிழ்தகதனறல திரு.
வி.�.விருது-2019

முளனவர் 
தச.சுநதரலாசன

முததமிழ்க �லாவ்ர் 
கி.ஆ.க்.விசுவநலாதம் 
விருது

மருததுவர் 
மணிதம�ள் 
�ண்ைன

k> >[ sm
  ஒடிசலா மலாநி்ததின பூரி மலாவட்்ம் ஸ்வச்தத 

தர்்ன விருது 2019 ஆண்டின குடிநீர் துளற 
மறறும் துபபுரவு மறறும் பிைலாஸ்டிக �ழிவு 
தம்லாண்ளமக�லான �ண்டுபிடிபபுக�லா� முன 
முயறசிக�லா� இநத விருது வழங�ப்ட்்து.

  க்லலியில நள்க்றற திறநதகவளி 
�ழிபபி்ம் இல்லாத நிள்யலான இநதியலாளவ  
உருவலாக�ல �ருததரங�ம் நி�ழ்ச்சியில இநத 
விருது வழங�ப்ட்்து.

29km k] D\[
  சிநதி கமலாழி 

எ ழு த த லா ை ர லா ன 
வலாசுததவ் கமலாஹி 
29வது சரஸ்வதி சம்மன 
வி ரு தி ற கு த 
த த ர் ந க த டு க � ப 
்ட்டுள்ைலார். இநத 
விருது பிர்்லா 
நி று வ ன த த லா ல 
வழங�ப்டுகிறது.

  இநத இ்ககிய விருது “Chequebook” எனற 
சிறு�ளதத கதலாகுபபிற�லா� வழங�ப்ட்்து. 

இநதச் சிறு�ளத சமூ�ததில ஒதுக�ப்ட்் 
பிரிவினரின துன்ங�ளைப ்றறி 
கதரிவிககிறது. சிநதி கமலாழி (இநததலா-
ஆரியன) கமலாழி�ளில தசர்நதது.

]B M J sm (CSI)
  சிறப்லான தம்லாண்ளம மறறும் நிர்வலா� 

்ணியலாறறலுக�லா� வழங�ப்டும் �ணினி 
சமூ� விருது கதலுங�லானலா மலாநி் மினசலார 
உற்ததி மறறும் ்கிர்மலானக �ழ�ததிறகும், 
எஸ்.ஏ.பி. நிறுவனததிறகும் வழங�ப ் ட்டுள்ைது

_ sm
  சுவிட்சர்்லாநதின ்லாதவலாஸ் ந�ரில ்லாலிவுட் 

நடிள� தீபி�லா ்டுத�லானுககு “கிரிஸ்்ல“ 
விருது வழங�ப்ட்்து. மக�ளிள்தய 
மனந்ம் சலார்நத விழிபபுைர்ளவ 
ஏற்டுததுவதில அவரது கசயல்லாட்ள் 
க�ௌரவிககும் விதமலா� இநத விருது 
வழங�ப்ட்டுள்ைது.

t[g\ sm
  இநதியத ததர்தல ஆளையததினலால 

உருவலாக�ப்ட்் ‘C-VIGIL’ மறறும் Voter 
Helpline கசயலி ஆகிய இரண்டும் மின 
ஆளுளம விருது (G-Governance Award) 
கவனறது.

  இநத விருது ஒடிசலா மலாநி்ததில உள்ை 
�லிங�லா கதலாழிலதுளறத கதலாழிலநுட்் 
நிறுவனம், �ணினி சமூ� இநதியலா மறறும் 
சிறபபு வட்டி குழு 2019ஆம் ஆண்டிற�லான 
இநத சிறநத விருளத வழஙகின.

V ] AV sm
  ்லதவறு துளற�ளில சலாதளன�ளை 

நி�ழ்ததியுள்ை 49 சிறலார்�ளுககு ்லா் சகதி 
புரஸ்�லார் விருதிளன குடியரசுத தள்வர் 
ரலாம்நலாத த�லாவிநத வழஙகி க�ௌரவிததலார்.

  புதுளமக �ண்டுபிடிபபு�ள், சமூ� தசளவ, 
�லவி, விளையலாட்டு, �ள் மறறும் ் ண்்லாடு, 
வீரதீரச் கசயல�ள் உள்ளிட்்வறறில சலாதளன 
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்ள்ததுள்ை 5 முதல 18 வயதுள்ய 
சிறலார்�ளுககு ஆண்டுததலாறும் ்லா் சகதி 
புரஸ்�லார் விருது வழங�ப்ட்டு வருகிறது. 
விருது க்றுதவலாருககுப ்தக�ம், ரூ.1 ்ட்சம் 
கரலாக�ம், சலானறிதழ் வழங�ப்டும்.

  சிறுவயதித்தய அறிவியல துளறயின 
எழுததலாைரலாகி உ்� சலாதளன புரிநதுள்ை 
ஓம்�லார் சிங எனற சிறுவனும் விருது 
க்றறவர்�ளில குறிபபி்ததக�வர் ஆவலார்.

VDB[ g  2019 sm
  ஜலார்�ண்ட் மலாநி்ததின முத்ளமச்சர் 

தெமநத தசலாரன சமூ� தசளவக�லா�ச் 
சலாம்பியனஷிப ஆிஃப தசஞ்ச் 2019 விருது 
வழங�ப்ட்்து. முனனலாள் ஜனலாதி்தி 
பிரைலாப மு�ர்ஜி இவ்விருளத வழஙகிக 
க�ௌரவிததலார்.

  சுறறுச்சூழல மறறும் சமூ� ஆர்வ்ரலான 
அருஷிநிஷஙக அவர்�ளுககு 2019ஆம் 
ஆண்டு சலாம்பியன ஆிஃப தசஞ்ச் விருது 
வழங�ப்ட்்து. ‘Sparch Gango initiative’ 
எனற இவரின முயறசிக�லா� இநத விருது 
வழங�ப்ட்்து

 V sm
  தமிழ்நலாடு தவைலாண்ளமப 

் ல � ள ் க � ழ � த 
துளைதவநதர் நீ.குமலாருககு 
“ெரித ரதனலா“ விருது 
வழங�ப்ட்டுள்ைது.

Ty BKV sm
  வீரதீரச் கசயலுக�லான ததசிய விருதுககு இநத 

ஆண்டு ததர்வு கசய்யப்ட்டுள்ை 10 சிறுமி�ள் 
மறறும் 12 சிறுவர்�ளின க்யளர இநதிய 
குழநளத�ள் ந்க �வுனசில (ஐசிசி்புள்யு) 
அறிவிததது.

  இதன்டி, த�ரைலாவில தீப்றறிய சுறறு்லா 
்ஸ் ஒனறின �ண்ைலாடிளய உள்தது 20  
த்ளரக �லாப்லாறறிய சிறுவன ஆதிதயலாவுககு 
்லாரத விருது வழங�ப்் உள்ைது.

  �்லில தததளிதத 3 நண்்ர்�ளைக 
�லாப்லாறறும் த்லாது உயிரிழநத,  
த�லாழிகத�லாள் தசலா்நத 16 வயது மு�ம்மது 
முசினுககு (இறபபுககுபிறகு) அபிமனயு 
விருது வழங�ப்் உள்ைது. க்ண் மறறும் 
அவரது ம�ளை ரயில வி்ததில இருநது 
�லாப்லாறறிய த�லாழிகத�லாடு மலாைவர் ்தலாஹ் 
விருது க்றுகிறலார்.

EV Q >k sm 2019
  Health Set Go எனற 

நிறுவனதளதச் தசர்நத பிரியலா 
பிர�லாஷ்-ககு உ்�ைலாவிய 
குடிமக�ள் விருதலான ‘Cisco 
Youth Leadership Award 2019’ 
வழங�ப்ட்்து. இநத விருது 
குழநளத�ளுககுச் சு�லாதலார 
உதவிளய வழஙகும் ‘்ள்ளி 
சு�லாதலார திட்்ததிற�லா�’ வழங�ப்ட்்து.

  ’உ்�ைலாவிய குடிமக�ள் விருது’ தள்வர்�ள், 
�ள்ஞர்�ள், கதலாழில நுட்்த தள்வர்�ள் 
ஆகிதயலாருககு வழங�ப்டுகிறது.
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  மூனறுமுளற ததசிய 

த்பிள் க்னனிஸ் 
சலாம்பியனஷிப க்றற V.
சநதிரதச�ர் அவர்�ளுககு, 
தரலாட்்ரி கிைப வலாழ்நலாள் 
சலாதளனயலாைர் விருது 
வழஙகி க�ௌரவிததுள்ைது. 
இநதிய க்னனிஸ் 
விளையலாட்டில பு�ழ் 
க்றற விஜய் அம்ரீதரலாஜ அவர்�ள் சிறபபு 
விருநதினரலா� �்நது க�லாண்டு விருது�ளை 
வழஙகி க�ௌரவிததலார்.

  Vt V_ sm V 
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  மூதத ்ததிரிள�யலாைர் “இநது“ 
என.ரலாமுககு அவரது 40 
ஆண்டு�லா்  ்ததிரிள�ததுளற 
தசளவளய ்லாரலாட்டி த�ரை 
ஊ்� அ�லா்மியின சலார்பில 
ததசிய ஊ்� விருது வழங�ப்டுகிறது. இநத 
விருளத மலார்ச் மலாதம் க�லாச்சியில ந்ககும் 
ஊ்� மலாநலாட்டில த�ரை முதலவர் பினரலாயி 
விஜயன வழங� உள்ைலார்.

 \V\ k sm
  உததரபிரததச மலாநி்ததில உள்ை த்ரழிவு 

தணிபபு மறறும் தம்லாண்ளம முனனலாள் 
ஐ.பி.எஸ் அதி�லாரி த�.எம்.சிங, சு்லாஷ் சநதிர 
த்லாஸ் ஆப்லா பிர்லாதன புரஸ்�ர் விருதுககுத 
ததர்வு கசய்யப்ட்டு உள்ைலார். த்ரி்ர் 
தம்லாண்ளமக�லா� இவர் தமறக�லாண்் 
்ணிக�லா� இநத விருது வழங�ப்ட்்து. 
்ரிசுதகதலாள�யலா� ரூ.5 ்ட்சம் மறறும் 
சலானறிதழ் வழங�ப்டுகிறது.

[ >^
  �்நத ஆண்டு ந்நத Mi-17 விமலானப்ள் 

வி்ததில இறநத இநதிய விமலானப்ள் 
தசர்நத நபிப சுத்தர் தசலாம்பீர் அவர்�ளுககு 
வயசு கசன ்தக�ம் வழங�ப்ட்்து.

  குடியரசுத தள்வர் ரலாம்நலாத த�லாவிநத 
கசௌரியலா சகரலா விருளத மரைமள்நத 
நலானகு வீரர்�ளுககு வழஙகினலார்.

விருதுகள் விவரஙகள்
கசௌகரலா விருது 9
்ரம் விஷ்வத தசவலா ்தக�ம் 28
உததம் யூத தச்லா ்தக�ம் 4
அதி விஷ்ஷித தசவலா ்தக�ம் 53
யூத தசவலா ்தக�ம் 10
விஷ்ஷித ்தக�ம் 111
கசனலா ்தக�ம் 123
நதயலாகசன ்தக�ம் 5
வயசு கசன ்தக�ம் 14

cVsB zw>V 
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  து்லாளயச் தசர்நத இநதிய 
வம்சலாவளி க்ண் சுததலா சதீஷ் 
120 கமலாழி�ளில ்லாடி 
உ்�லாைவிய குழநளத பிரலாடி 
ஜி விருது 2020 க்றறலார்.

  ந்னம், இளச, �ள், எழுதது. 
நடிபபு மலா்லிங, அறிவியல, 
விளையலாட்டு த்லானற துளற�ளில சிறநது 
விைஙகும் குழநளத�ளுக�லான இநத விருது 
வழங�ப்டுகிறது.  இநத விருளத ்லாக்ர் 
ஏ.பி.தஜ அபதுல �்லாம் இன்ர்தநஷனல 
்வுண்த்ஷன மறறும் ஆஸ்�லார் விருது 
க்றற இளச அளமப்லாைர் ஏ.ஆர் ரஹ்மலான 
ஆகிதயலார் இளைநது வழஙகினர்.

t [  k> w V 2019
  ஆயுஷி ததலா்லாகியலா மிஸ் டீன 

சர்வததச 2019 விருது 
கவனறுள்ைலார். தமலும் சிறநத 
ஆள் விருது மறறும் சிறநத 
த்ச்சு விருது ஆகிய 
்ட்்ங�ளையும் க்றறலார்.

  மிஸ் டீன இன்ர்தனஷனல 
உ்கின ்ழளமயலான அழகிப 
த்லாட்டியலாகும்.
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  நலாமக�ல மலாவட்்ம் ்ரமததி 
அருத� உள்ை �பி்ககுறிச்சி 
ஊரலாட்சிககு உட்்ட்் 
குஞ்சலாம் ்லாளையதளதச் 
தசர்நதவர் விவசலாயி பி.
்லாப்லாததி. இவர் �்நத 2017-
18ம் ஆண்டு தனககுச் 
கசலாநதமலான 1 கெகத்ர் 
நி்ததில எள் சலாகு்டி கசய்து கெகக்ருககு 
1,210 கித்லா ம�சூல எடுததுள்ைலார்.

  �ர்நலா்� மலாநி்ம் தும்கூரில ந்நத விழலாவில 
பிரதமர் தமலாடி, விவசலாயி ்லாப்லாததிககு 
“கிரிஷி �ர்மலான“ எனும் “முனதனலாடி 
விவசலாயி விருது“ மறறும் ரூ.2 ்ட்சததுக�லான 
�லாதசலாள்ளய வழஙகி ்லாரலாட்டு 
கதரிவிததுள்ைலார்.
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  தயலா�லா மூ்ம் ஆதரலாககியமலான 
வலாழ்கள�ளய தமம்்டுததுதல குறிதத 
்ங�ளிபள்ச் கசய்த 30 ஊ்�ங�ளுககு 
மததிய கசய்தி ஒலி்ரபபுததுளற மறறும் 
சுறறுபபுறச் சூழல துளற அளமச்சர் பிர�லாஷ் 
ஜலாவத்�ர் விருது�ளை வழஙகினலார். இதில 
தமிழ�தளதச் தசர்நத இரு ஊ்�ங�ள் 
விருது�ளைப க்றறன.

  கசனளன தூர்தர்ஷன, தநதி குழுமதளதச் 
தசர்நத ெத்லா எிஃப.எம். வலாகனலாலி 
ஆகியளவயும் அ்ஙகும்.

“அந்தராஷ்டிரிய சயாகா திவாஸ் மீடியா சமமன”
  ஊ்� நிறுவனங�ளுக�லா� ”அநதரலாஷ்டிரிய 

தயலா�லா திவலாஸ் மீடியலா சம்மன” (Antarrashtriya 
Yoga Diwas Media Samman) ஐ இநதிய அரசு 
அறிமு�ம் கசய்து உள்ைது.

VV zw>^ sm^ 2019
  இநதிய வம்சலாவளிளயச் தசர்நத ஜஸ்பிநதர் 

பி்னின அறிமு� நலாவ்லான ஆஷலா “அண்ட் 
தி ஸ்பிரிட் த்ர்ட்“ – ககு இஙகி்லாநதின 
த�லாஸ்்லா குழநளத�ள் விருது�ள் 2019 
வழங�ப்ட்டுள்ைது. இநத விருது�ள் 5 
பிரிவு�ைலா� நலாவல, சுயசரிளத, �விளத ஆகிய 
பிரிவு�ள் அடிப்ள்யில வழங�ப்டுகிறது. 
்ரிசுத கதலாள�யலா� 5,000 ்வுண்டு�ள் 
வழங�ப்டுகிறது.

1.9 ]BV \uD  
V|^

V>Vz ]BVs_ m 
VoBV zV[^

  ்லாகிஸ்தலான அரசு இநதியலாவில இருநது 
த்லாலிதயலா குறிப்லான�ளை இறககுமதி 
கசய்ய உள்ைது.  இதறகு மததிய அளமச்சரளவ 
ஒபபுதல வழஙகி உள்ைது. ஷரதது 370 ரதது 
கசய்த பிறகு ்லாகிஸ்தலான நலாட்டிறகுப 
க்லாருட்�ளை வழஙகுவளத இநதியலா நிறுததி 
ளவதது உள்ைது. 

  உ்�ைவில த்லாலிதயலா தநலாய் ்ரவி 
உள்ை நலாடு�ளில ்லாகிஸ்தலான, ளநஜிரியலா, 
ஆப�லானிஸ்தலான ஆகிய நலாடு�ள் அதி� 
அைவில உள்ைன. மததிய அளமச்சரளவ 
ஒரு முளற இறககுமதி கசய்ய ஒபபுதல 
வழஙகியுள்ைது.

ச்பாலிசயா
  த்லாலிதயலா தநலாய் த்லாலிதயலா ளவரஸ் 

மூ்ம் ்ரவுகிறது. 1995 ஆம் ஆண்டு இநதியலா 
நலாடு முழுவதும் த்லாலிதயலாளவ 100% 
ஒழிக� தவண்டும் எனறு அறிவிதது. அதன 
அடிப்ள்யில இநதியலா நலாடு முழுவதும் 
த்லாலிதயலா இல்லாத நலாடு எனறு �்நத 2011 
ஆம் ஆண்டு தமறக�லாண்் மக�ள் கதலாள� 
�ைகக�டுபபில கதரிவிக�ப்ட்்து
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்லாக�லாவில “�ள்க �ண்�லாட்சி“ ந்தத 
ஏற்லாடு கசய்து உள்ைது. இக�ள்க�ண்�லாட்சி 
ம�லாதமலா �லாநதியின 150வது பிறநத நலாளை 
முனனிட்டு ஏற்லாடு கசய்யப்ட்்து.

ys[ x>_  
Vo \mk\

  யூனியன பிரததசமலான ்ட்சததீவின முதல 
சூப்ர் ஸ்க்ஷலாலிட்டி மருததுவமளனககு 
இநதியக குடியரசுத தள்வர் ரலாம்நலாத 
த�லாவிநத �வலார்ததியில அடிக�ல 
நலாட்டினலார். தமலும் மருததுவத துளறயில 
்ட்சததீவிலிருநது ்தமஸ்ரீ (1999) விருது 
க்றற ஒதர க்ண்மணியலான கரஹ்மத 
த்�ம் ளச்லானிதயலா அவர்�ளை ஜனலாதி்தி 
்லாரலாட்டினலார்.

]BV _l_ 2km V> Vk
  இநதிய-தந்லாை எலள்யில, பீெலார் மலாநி்ம் 

ரகசலால – தந்லாைததின பீர்�ஞ்ச் இள்தய 
�்நத 2018-ம் ஆண்டு முதல ஒருஙகிளைநத 
தசலாதளனச்சலாவடி கதலா்ங�ப்ட்்து. 

  இநநிள்யில 2வது ஒருஙகிளைநத தசலாதளனச் 
சலாவடிளயப பிரதமர் தமலாடியும் தந்லாை 
பிரதமர் த�.பி.சர்மலா ஒலியும் �லாகைலாலிக 
�லாட்சி மூ்ம் கதலா்ஙகி ளவததனர். 

  பிெலாரின ஜலாக்னி – தந்லாைததின பிரலாட்ந�ர் 
இள்தய இநதியலாவின நிதியுதவியு்ன 
�ட்்ப்ட்டுள்ை இநத தசலாதளனச் சலாவடி 260 
ஏக�ர் ்ரப்ைவில அளமநதுள்ைது.

>uVEB V|[ x>_ t[VV
  ்ங�ைலாததஷ் பிரதமர் தஷக ெசீனலா 

குடிமக�ளுக�லா� இ-்லாஸ்த்லார்ட் வசதிளய 
அறிமு�ப்டுததினலார். இ-்லாஸ்த்லார்ட்�ளில 
ஒரு சிப இருககும். இதில ்லாஸ்த்லார்ட் 
ளவததிருப்வரின ்தயலா கமட்ரிக தரவு, 
புள�ப்்ம் மறறும் பிற த�வல�ள் 
இருககும்.

  மின-்லாஸ்த்லார்ட் வசதிளய வழஙகிய 
119வது நலாடு மறறும் கதற�லாசியலாவின முதல 

]BVV>V[ B bt[ 
WB^ B_ \VuD

  இநதியலா-்லாகிஸ்தலான இள்தய �்நத 
1988-ஆம் ஆண்டு தமறக�லாள்ைப்ட்் 
ஒப்நதததின்டி, இரு நலாடு�ளிலும் 
உள்ை அணுமின நிள்யங�ள் குறிதத 
த�வல�ள் இருநலாடு�ளுககிள்தய 
்ரிமலாறிகக�லாள்ைப்ட்்ன.

  இநதியலா-்லாகிஸ்தலான இள்தய த்லார் 
ஏற்ட்்லால, த்லாரினத்லாது இருநலாடு�ளிலும் 
உள்ை அணுமின நிள்யங�ள் மீது தலாககுதல 
ந்ததப்்ககூ்லாது எனற நி்நதளனயு்ன 
இருநலாடு�ளுககும் இள்தய �்நத 1988-
ஆம் ஆண்டு டிசம்்லா் 31-ஆம் தததி ஒப்நதம் 
தமறக�லாள்ைப்ட்்து. 

  இநத ஒப்நதம் �்நத 1991-ஆம் ஆண்டு 
ஜனவரி 27-ஆம் தததி அமலுககு வநதது.

  ஒவ்தவலார் ஆண்டும் ஜனவரி 1-ஆம் 
தததி இருநலாடு�ளிலும் உள்ை அணுமின 
நிள்யங�ள் குறிதத ்ட்டியல 
்ரிமலாறிகக�லாள்ைப்டுகிறது

sE V^ 2020
  �லாதமலாண்டுவில 

மி � ப க ் ரி ய 
க ் லா ரு ை லா த லா ர 
முயறசியலான (Visit 
Nepal 2020) இநதிய 
சு ற று ் லா த து ள ற 
அ ள ம ச் ச ர் 
பிரெ்லாத ்த்ல 
கதலா்ஙகி ளவததலார்.

  இநதியலாவிறகும் சீனலாவிறகும் இள்யி்லான 
சுறறு்லாவின மூ்ம் தந்லாைததின 
க்லாருைலாதலாரதளத தமம்்டுததும் என்தலால 
இது (Visit Nepal 2020) மி� முககியமலானதலா�க 
�ருதப்டுகிறது. 

VE
  வங�லாை நலாட்டின இநதிய உயர் ஆளையம் 

அண்ள் நலா்லான வங� ததசத தள்ந�ரலான 
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நலாடு ்ங�ைலாததஷ் ஆகும். சர்வததச சிவில 
ஏவிதயஷன அளமபபின �ருததுப்டி 
உ்கின 490 மிலலியனுககு அதி�மலான 
இ-்லாஸ்த்லார்ட்�ள் புழக�ததில உள்ைன.

1.10 *]B A]B Vu^
gV| V]l[ A]B ]_ 
g>V c^ 26 kV>^ A

  ஆகஸ்த்லார்டு ஆஙகி் அ�ரலாதியில ஆதலார், 
ெர்ததலால, ஷலாதி, ஷலால உள்ளிட்் 26 இநதிய 
ஆஙகி் வலார்தளத�ள் தசர்க�ப்ட்டுள்ைன. 
இதில 22 வலார்தளத�ள் அச்சுப ்திபபிலும் 
4 வலார்தளத�ள் ஆனள்ன ்திபபிலும் 
இ்ம்க்றறுள்ைன.

  ஒட்டுகமலாததமலா� 384 இநதிய ஆஙகி் 
வலார்தளத�ளும் 1000 இநதிய ஆஙகி் 
கசலாறகறலா்ர்�ளும் புதிய ்திபபில 
தசர்க�ப்ட்டிருககினறன

1.11 WB\^

gEBV[ \uD wz gEBV[ 
VV>V gVFE zs[ >k

  உச்ச நீதிமனறம் மறறும் ்லதவறு 
உயர் நீதிமனறங�ளின ்யிறசி க்றற 
ஆத்லாச�ரலான தரலாெலான ஷலா, ஆசியலான 
மறறும் கிழககு ஆரலாய்ச்சி நிறுவனததின 
குழுவில 3 வரு் �லா்ததிறகு இநதியலாவின 
பிரதிநிதியலா�வும் ஆளுநரலா�வும் 
நியமிக�ப்ட்டுள்ைலார்.

மதாைககம – 2008 ஜுன 3
  தள்ளமய�ம் – இநததலாதனஷியலா, ஜ�லார்ததலா

>EB \mk gB >kV 
i ]V WB\D

  ததசிய மருததுவக �வுனசிலுககு மலாறறலா� 
�்நத ஆண்டு ஆ�ஸ்டில ததசிய மருததுவ 
ஆளையம் உருவலாக�ப்ட்்து.

  இநத ஆளையததின தள்வரலா� சுதரஷ் 
சநதிரலா நியமனம் கசய்யப்ட்டுள்ைனர்.

  3 ஆண்டு�ள் அல்து 70 வயது வளர அவர் 
்தவியில நீடிப்லார்.

l_kml[ >kV s.. 
BV> >s  g| A

  மததிய அளமச்சரளவ, 
ரயிலதவத துளறயின 
தள்வரலா� வி.த�. 
யலாதவின ் தவிளய தமலும் 
ஒரு ஆண்டிறகு நீடிக� 
ஒபபுதல அளிததுள்ைது. 
ஜனவரி 1, 2019 அனறு 
ரயிலதவ வலாரியத 
தள்வரலா�ப க்லாறுபத்றறலார். இநதிய 
ரயிலதவ தசளவயில 1980 ஆண்டு மினசலார 
க்லாறியலாைரலா�ப ்ணியில தசர்நதலார்.

BV] skV V 
EA zk \>m \]B 

  மததிய உள்துளற அளமச்ச�ம் கவளியிட்் 
உததரவில, அதயலாததி தீர்பள் அமல்டுததுவது 
கதலா்ர்்லான விவ�லாரங�ளைக கூடுதல கசய்ர் 
ஞலாதனஷ்குமலார் தள்ளமயி்லான மூவர்குழு 
�வனிககும் எனறு கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

VV_ c VV\V
  த்லாக்லால அளமபபின உறுபபினலா் ் தவிளய 

நீதி்தி திலீப பி.த்லாஸைத் ரலாஜிநலாமலா 
கசய்துள்ைலார். த்லாக்லால அளமபபில 
அதி�்ட்சமலா� 8 உறுபபினலா்�ள் இ்ம்க்ற 
தவண்டும். அவலா்�ளில, 4 த்லா் நீதித துளறளயச் 
தசலா்நதவலா்�ைலா� இருக� தவண்டும். 

  த்லாக்லால சட்் விதி�ளின்டி, த்லாக்லால 
உறுபபினலா் ்தவிளய ரலாஜிநலாமலா கசய்யும் 
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  சமீ்ததில டிமிட்ரி கமதவததவ் பிரதமர் 
்தவியிலிருநது ரலாஜினலாமலா கசய்தது 
குறிபபி்ததக�து. அநதப ்தவிககு தறத்லாது 
ளமகத�ல மிஸைுஸ்டின ததர்நகதடுக�ப 
்்வுள்ைலார்.

#F\ V ]D : .sB[ WB\D
  தூய்ளம �ங�லா திட்்ததிறகு 

நிர்வலா� இயககுநரலா� தஜ.வினயன 
நியமிக�ப்ட்டுள்ைலார். இவர் தறத்லாது 
இநதிய ரயிலதவ த்லாககுவரதது தசளவயில 
்ணிபுரிகிறலார். இநதப ்தவியலானது மததிய 
ஆறு�ள் மறறும் நீர்வை தமம்்லாட்டுத 
துளறயின கசய்லாைர் ்தவிககு 
இளையலானது.

 VEB >k : 

W] tiV
  புது திலலியில 

அளமநதுள்ை தநரு 
நிளனவு அருங�லாட்சிய�ம் 
8 த்ர் க�லாண்் 
கு ழு வி ன லா ல 
நி ர் வ கி க � ப ் டு கி ற து . 
அநத குழுவின தள்வரலா� 
முனனலாள் பிரதமரின தனிச் 
கசய்லாைரலா� ்ணியலாறறிய நிரித்நதிர 
மிஷ்ரலா நியமனம் கசய்யப்ட்டுள்ைலார்.

  மததிய �்லாச்சலார அளமச்ச�ம் இநத நியமன 
அறிகள�ளய கவளியிட்டுள்ைது. துளைத 
தள்வரலா� A.சூர்ய பிர�லாஷ் நியமிக�ப்ட்டு 
உள்ைலார்.

ஒருவலா், எநதத தூதர�ப ்தவிளயயும் ஏற� 
முடியலாது. தமலும், குடியரசுத தள்வலா், 
குடியரசு துளைத தள்வலா், நலா்லாளுமனற 
உறுபபினலா், சட்்பத்ரளவ உறுபபினலா் 
ஆகிய ்தவி�ளுககுப த்லாட்டியி் முடியலாது.

  பிரதமலா், மததிய அளமச்சலா்�ள், உயரதி�லாரி�ள் 
மீதலான ஊழல பு�லார்�ளை விசலாரிப்தறகு 
த்லாக்லால சட்்தளத மததிய அரசு �்நத 
2013-ஆம் ஆண்டு இயறறியது. 

 k A]B m g WB\D
  ரிசர்வ் வஙகியின துளை ஆளுநரலா� ளமகத�ல 

ததவவிரத  ்லாதரலா நியமிக�ப்ட்டுள்ைலார்.
  மததிய ்ணியலாைர் துளற அளமச்ச�ம் 

கவளியிட்் ஆளையில, “ரிசர்வ் வஙகியின 
துளை ஆளுநரலா� மூனறு ஆண்டு�ளுககு 
ளமகத�ல ததவவிரத ்லாதரலா ்தவி“ 
வகிப்லார். எனறு கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

  தறத்லாது ரிசர்வ் வஙகி நிதிக க�லாள்ள�த 
துளறயின நிர்வலா� இயககுநரலா� உள்ை ் லாதரலா, 
ரிசர்வ் வஙகியின 4வது துளை ஆளுநரலா� 
நியமிக�ப்ட்டுள்ைலார்.

iBVs[ |> >\ : \_ tq[
  ரஷ்யலாவின அடுதத பிரதமரலா� ளமகத�ல 

மிஸைுஸ்டின க்யளர ரஷ்ய அதி்ர் 
விைலாடிமிர் புதின முனகமலாழிநதுள்ைலார். 
இவர் தறத்லாது ரஷ்யலா அரசின வரி வருவலாய்த 
துளறயில ்ணியலாறறி வருகிறலார். 
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  சததீஸ்�ர் தள்ந�ர் ரலாய்பபூரில 3 நலாள் 
நள்க்றும் ததசிய ்ழஙகுடியினர் ந்னத 
திருவிழலா கதலா்ஙகியது.

நைனத திருவிைா
  இநத ந்னத திருவிழலா ஆண்டுததலாறும்   

டிசம்்ர்  மலாதம் நள்க்றுகிறது. மததிய 
்ழஙகுடியின விவலா�லாரததுளற அளமச்ச�ம் 
இததிருவிழலாவிறகு ஏற்லாடு கசய்கிறது.

சோசர் திருவிைா (Losar Festival)
  புதிய யூனியன பிரததசமலான ்்லாக 

த்லாசர் திருவிழலாளவ டிசம்்ர் 27 
அனறு க�லாண்்லாடியது. இது ்்லாகி 
அல்து திக்ததியன புததலாண்டு எனறு 
குறிபபி்ப்டுகிறது.

\| ]swV (Mandu Festival)

  மண்டு விழலாவின முககிய முதல ்திபபு 
மததியபிரததச மலாநி்ததில உள்ை 
மண்டு த�லாட்ள்யில கதலா்ஙகியது. 
இததிருவிழலாளவ மததியபபிரததச 
சுறறு்லாததுளற கதலா்ஙகியது.

  ந�ரததின �்லாச்சலாரம் ்றறி கூறும் நி�ழ்வு�ள் 
நள்க்ற உள்ைது. மலாநி்ததில புதிய 
சுறறு்லா ளமயதளத நிறுவியதன ஒரு 
்குதியலா� இததிருவிழலா க�லாண்்லா்ப்் 
உள்ைது.

Zo Kutpui Festival 2020
  இநதியலா முழுவதும் ்் இ்ங�ளில 

மிதசலாரம் அரசு இநத விழலாளவ ந்தத 
உள்ைது. மிதசலாரம் மலாநி்ததில உள்ை 
மிதசலா சமூ�ததினர் Zo Kutpui திருவிழலாளவக 
க�லாண்்லாடுகினறனர்

  இநதியலாவின 10 மலாநி்ங�ள், அகமரிக�லாவின 
தமரி்லாநது, மியலானமரில தெலான மறறும் 
்ங�ைலாததஷ் ஆகியளவ இளைநது ஏற்லாடு 
கசய்துள்ைனர்.

“Lai Haroba” ]swV

  ்லாய் ெதரலா்லா, மணிபபூரின கமய்டி 
்ழஙகுடியின சமூ� மக�ள் �ள்பிடிககும் 
ச்ஙகுத திருவிழலா அ�ர்த்லாவில 
க�லாண்்லா்ப்ட்்து. திரிபுரலா மலாநி் அரசின 
த�வல மறறும் �்லாச்சலார விவ�லாரங�ள் 
துளற அளமச்ச�ம் இநத விழலாவிறகு ஏற்லாடு 
கசய்துள்ைது.

“Dhanu Jatra” ]swV
  தனு ஜலாதரலா எனற பு�ழ்க்றற 11 நலாள் 

திறநதகவளி நலா்�த திருவிழலா தமறகு 
ஒடிசலாவில கதலா்ஙகியது. ஜலாதரலாவின 
நலா்�ம் கிருஷ்ைர் மறறும் �ம்சலாவின 
�ளதளய அடிப்ள்யலா�க க�லாண்்து.

  கினனஸ் ்திவு�ளில க்யரி்ப்ட்் 
உ்கின மி� நீண்் திறநதகவளி நலா்�ம் 
ஆகும். இநதத திருவிழலா 1947-48 ஆம் ஆண்டு 
முதல க�லாண்்லா்ப்டுகிறது.

  இநதிய அரசு தனு ஜலாதரலா ததசிய விழலாவலா�க 
�்நத 2014ஆம் ஆண்டு நவம்்ரில 
அறிவிததது.

kwz  zV VV 
  ருகமணியு்ன கிருஷ்ைரின திருமைதளத 

நிளனவு கூரும் வள�யில வ்கிழககு குஜரலாத 
�்லாச்சலார இளைவு ஏற்டுதத உள்ைதலா� 
�்லாச்சலாரததுளற அளமச்சர் ்லாக்ர்.
ஜிதஜநதிர சிங கதரிவிததலார்.
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  இநத ஆண்டு ஏபரல முதல வலாரததில 
நள்க்றவிருககும் குஜரலாததின மலாதவ்பூர் 
தமைலாவில வ்ககு, கிழககு பிரலாநதியததின 
எட்டு மலாநி்ங�ள் ்ஙகுக்ற உள்ைன.

“Chapchar Kut” 
  2020 மிதசலாரம் அரசலாங�ம், முத்ளமச்சர் 

தசலாரம் தங�லாவின தள்ளமயி்லான 
ஏற்லாட்டுக குழுவும் இளைநது, மிதசலாரமின 
�்லாச்சலார திருவிழலாவலான ‘Chapchar Kut 
2020’  மலார்ச் 6 அனறு க�லாண்்லா் முடிவு 
கசய்துள்ைது. இநத திருவிழலாவின 
ளமயக�ருதது ‘Promotion of Mizo’ culture and 
moral code” என்தலாகும்.

VDB D
  திரிபுரலா மலாநி்ம், அ�ர்த்லாவில நள்க்றற 

42-ஆவது த்லாகத்லாதரலாக ்ழஙகுடியினர் 
திருவிழலாவில ்லாரம்்ரிய உள்யணிநது 
அவர்�ைது ்லாரம்்ரிய ந்னமலாடினர். 

F B ]swV
  கஜய்பூர் இ்ககிய திருவிழலாவின 13வது ்திபபு 

இரலாஜஸ்தலான மலாநி்ததின கஜய்பூர் ந�ரில 
நள்க்றறது. இததிருவிழலா ஐநது நலாட்�ள் 
நள்க்றறது.

  பு�ழ்க்றற �விஞரும் இ்ககிய 
விமர்ச�ருமலான அரவிநத கிருஷ்ைலா 
கமஹ்தரலாத ரலாவுககு ம�லா�வி தசததியலா 
விருது வழங�ப்ட்்து. ்ரிசுத கதலாள�யலா� 
ரூ.1 ்ட்சம் வழங�ப்ட்்து.

VEAD \VkD c]\  
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  உததிரதமரூர் அருத� 18-ம் நூறறலாண்ள்ச் 
தசர்நத 2 ‘சதி �ற�ள்' �ண்டுபிடிக�ப 
்ட்டுள்ைன.

  தன இனககுழுளவக �லாப்தற�லா� அல்து 
தனது ஊளரக �லாப்தற�லா�ப த்லாரில வீர 
மரைம் அள்நத வீரதனலாடு, அவனது 
மளனவி தீ மூட்டி தலானும் உயிளர மலாய்ததுக 
க�லாள்வது முனபு வழக�ததில இருநதுள்ைது. 
இததள�ய உ்ன�ட்ள் ஏறும் நி�ழ்வுககு 
அக�லா்ததில ‘சதி’ எனறு க்யர். 

\V ]swV
  அசலாம் மலாநி்ததில 'த்லாெலாலி பிெு' 

(உைவுப ்ண்டிள�) எனற க்யரில அசலாமிய 
�லா்ண்்ரின 'மலாக' மலாதததின முதல நலாைலா� 
ஜனவரி 15-ல க�லாண்்லாடுகிறலார்�ள் 
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  இநதியத 
க த லா ல க ் லா ரு ள் 
ஆ ய் வி ன 
� ல க வ ட் டு � ள ை 
�ண்்றியும் குழு 
ச ப த ம லா த ரி � லா 
வ ழி ் லா ட் டு க கு 
இதுவளர கிள்தத 
ஆதலாரங�ளை வி் 
முநளதய �லா் 
� ல க வ ட் டு 
ஆதலாரங�ளைக �ண்்றிநதுள்ைனர்.

  கதனனிநதியலாவில �ண்டுபிடிக�ப்ட்் 
சமஸ்கிருதக �லகவட்டு�ளில இது முநளதய 
�லா் சமஸ்கிருத �லகவட்டு இதுவலாகும்.

  இநதக �லகவட்டு சமஸ்கிருதததிலும், பிரலாமி 
எழுதது�ளிலும் உள்ைது. இது சலாதவலாென 
மனனர் விஜயலா (Satavahana King Vijaya – A.D. 
207) �லா்தளத தசர்நத �லகவட்்லாகும்.

  இக�லகவட்டு ஆநதிர மலாநி்ம் குண்டூர் 
மலாவட்்ததில உள்ை கசபதரலூ கிரலாமததில 
�ண்்றியப்ட்்தலா� ளமசூளரச் தசர்நத 
இநதியத கதலாலக்லாருள் இயககுநர் ்லாக்ர் 
த�.முனிரதனம் கதரிவிததலார்.

s][ l_ >|A 
Vk_ \B^ \A
  சட்்விதி�ளின அடிப்ள்யிலும், உச்சநீதிமனற 

அறிவுறுததலின அடிப்ள்யிலுதம நலாட்டின 
்லதவறு ்குதி�ளில தடுபபுக �லாவல 
ளமயங�ள் அளமக�ப்ட்்தலா� மததிய அரசு 
கதரிவிககினறது.

  1946-ஆம் ஆண்டு இயறறப்ட்் 
கவளிநலாட்டினலா் சட்்ம், இநதியலாவிலுள்ை 
கவளிநலாட்டினரின இ்பக்யலா்ளவக 
�ட்டுப்டுதத வழிவகுககிறது. 

  சட்்விதரலாதமலா� இநதியலாவுககுள் 
நுளழநதவலா்�ளை கவளிதயறற �்வுச்சீட்டுச் 
சட்்ம்-1920 மததிய அரசுககு அதி�லாரம் 
அளிககிறது.

*]B kVu W
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  ்ட்டியல இனததிறகு ஒதுக�ப்ட்டுள்ை 

இ் ஒதுககீடு சலுள��ளை தலித 
கிறிஸ்தவர்�ள் அல்து ்ட்டியல இனதளதச் 
தசர்நத கிறிஸ்தவர்�ள் இநத இ் ஒதுககீடு 
சலுள��ளை அனு்விக�்லாம் எனறு 
உச்சநீதிமனறம் ஒபபுகக�லாண்டுள்ைது.

  தலித கிறிஸ்தவர்�ளின ததசிய 
�வுனசில தலாக�ல கசய்த முளறயீட்டில 
அரசு தவள்வலாய்பபு மறறும் �லவி 
நிறுவனங�ளில தசர்கள��ளில 
இ்ஒதுககீட்டில மதச்சலார்்றற நடுநிள் 
(Religion Neutral) அரசலா� இருக� தவண்டும் 
எனறு உச்சநீதிமனறம் கதரிவிததிருநதது.

Vmm k_ \Vu 
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  நீதி்தி தரலாஹிண்்ன எிஃப நலாரிமன 
தள்ளமயி்லான அமர்வு  மலாறறுத 
திறனலாளி�ளுககு க்லாது தவளையில மறறும் 
்தவி உயர்வில 3% இ் ஒதுககீடு வழங�ப்் 
தவண்டும் என்ளத கதரிவிததுள்ைது.
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  நி்ததடி நீலா்வைதளத தமம்்டுததும்  
தநலாக�ததில ரூ.6,000 த�லாடி மதிபபீட்டில, 
அ்ல நி்ததடி நீலா் தம்லாண்ளமத திட்்தளத 
(அ்ல பூஜல தயலாஜனலா) பிரதமலா் நதரநதிர 
தமலாடி கதலா்ககி ளவததலார்.

  குறிப்லா�, தண்ணீலா் தட்டுப்லாடு நி்வும் 
குஜரலாத, ெரியலாைலா, �லா்நலா்�ம், மததியப 
பிரததசம், ம�லாரலாஷ்டிரம், ரலாஜஸ்தலான, உததரப 
பிரததசம் ஆகிய 7 மலாநி்ங�ளில நி்ததடி 
நீலா்வைதளத தமம்்டுததுவதறகு முனனுரிளம 
அளிக�ப்டும். 

V> V> V|z A
  ஹிமலாச்ப பிரததசதளதயும், ்்லாக யூனியன 

பிரததசதளதயும் இளைககும் வள�யில 
அளமக�ப்ட்டுள்ை தரலாதங சுரங�ப 
்லாளதளயப க்லாதுமக�ள் ்யன்லாட்டுககு 
பிரதமலா் நதரநதிர தமலாடி அலா்ப்ணிததலார். 

  மளறநத மலாக்ரும் தள்வலா் வலாஜ்லாயின 
நிளனவலா�, தரலாதங சுரங�ப ்லாளதககு 
அ்ல சுரங�ப ்லாளத எனறு க்யலா் 
சூட்்ப்டுகிறது. உ்கின மி� நீைமலான 
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அட்ள்' திட்்தளத கசயல்டுதத மததிய 
அரசு முளனபபு �லாட்டி வருகிறது. 

“ஒசர நாடு, ஒசர குடும்ப அட்ரை
  “ஒதர நலாடு, ஒதர குடும்் அட்ள் திட்்ம்” 

நலாடு முழுவதும் ஜீன 1ஆம்தததி முதல 
அமல்டுததப்டும் எனறு மததிய உைவு 
மறறும் க்லாது விநிதயலா�ததுளற அளமச்சர் 
ரலாம் வி்லாஸ் ்லாஸ்வலான கதரிவிததலார்.

  அதன்டி, 12 மலாநி்ங�ளில க்லாது விநிதயலா� 
திட்் ்யனலாளி�ள் அநத மலாநி்ங�ளில 
எங� தவண்டுமலானலாலும் க்லாருள்�ள் வலாங� 
முடியும்.

  2020, ஜீன 30ஆம் தததிககுள் நலாடு 
முழுவதும் ஒதர குடும்் அட்ள் திட்்ம் 
அமல்டுததப்டும் எனறு ்லாஸ்வலான �்நத 
ஆண்டு டிசம்்ரில கூறியிருநதலார் என்து 
குறிபபி்ததக�து.

V[ D\V[ W]
  பிரதமர் நதரநதிர தமலாடி பிரதலான மநதிரி 

கிசலான தயலாஜனலாவின நலான�லாவது ்குதிளய 
�ர்நலா்�லாவின ளமசூரில கவளியி் உள்ைலார்.

  தமலும் இயறள� முளறயி்லான விவசலாயம் 
கசய்யும் 28 விவசலாயி�ளுககு விருது�ளை 
பிரதமர் நதரநதிர தமலாடி “கிரிஷ் �ர்மண்“ 
விருது�ளும் வழங�ப்ட்்ன.

பிரதான மந்திரி கிசான சமமன நிதி
  ்ட்கஜட் 2019 தலாக�ல கசய்துள்ை மததிய 

அரசு பிரதலான மநதிரி கிசலான சம்மன நிதி (PM-
KISAN) திட்்ம் கீழ் நலிநத விவசலாயி�ளுககு 
ஆண்டுககு 6,000 ரூ்லாய் நிதி உதவி கசய்யும் 
திட்்தளத அறிவிதது கசயல்டுததி 
வருகிறது.
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  ்யிர்க �லாபபீட்டு திட்்தளத மறு ஆய்வு 

கசய்ய ரலாஜநலாத சிங தள்ளமயி்லான 7 
உறுபபினர்�ள் க�லாண்் குழு ஆய்வு கசய்ய 
உள்ைன.

  இதில உள்துளற அளமச்சர் அமிதஷலா 
தவைலாண்ளம துளற அளமச்சர் நதரநதிர 

இநதச் சுரங�ப்லாளத க்லாதுமக�ளின 
்யன்லாட்டிறகு அலா்ப்ணிக�ப்டுகிறது.

  �்ல மட்்ததில இருநது 3,000 மீட்்லா் 
உயரததில சுமலார் 8.8 கி.மீ. கதலாள்வுககு 
இநதச் சுரங�ப ்லாளத அளமக�ப்ட்டுள்ைது

_k[ ]]uV kaV| 
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  நல்லாட்சி தினததனறு (டிசம்்ர் 25) 
புதுக்லலியில உள்ை விஜயன ்வனில 
ஜலஜீவன திட்்ம் கசயல்டுததுவதற�லான 
வழி�லாட்டுச் கசயலமுளற�ள் பிரதமர் தமலாடி 
கவளியிட்்லார்.

ஜல்ஜீவன திட்ைம
  ஒவ்கவலாரு வீட்டிறகும் குழலாய் மூ்ம் 

குடிநீர்  வசதி அளிககும் ஜல ஜீவன 
திட்்ததிறகு ரூ.3.5 ்ட்சம் த�லாடி ஒதுககீடு 
கசய்யப்ட்டுள்ைதலா�ச் சுதநதிர தின விழலா 
உளரயில பிரதமர் தமலாடி அறிவிததுள்ைலார்.

  குடிநீர் மறறும் சு�லாதலாரத துளற கீழ் க�லாண்டு 
வரப்டும் ஜல ஜீவன திட்்மலானது உள்ளூர் 
அைவில மளழ நீர் தச�ரிபபு, நி்ததடி 
நீர் கசரிவூட்டுதல, �ழிவு நீர் சுததி�ரிபபு 
மூ்ம் விவசலாய ததளவ�ள் பூர்ததி கசய்தல 
உள்ளிட்்வறளறயும் �வனததில க�லாள்ளும் 
வள�யில வடிவளமக�ப்ட்டுள்ைது. மததிய 
அரசு்ன, மலாநி் அரசு�ளும் இளைநது 
இததிட்்ததிளன தமறக�லாள்ளும்.

 V|,  [  
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  ஆநதிரலா, கத்ங�லானலா, த�ரைலா, �ர்நலா்�லா 
உள்ளிட்் 12 மலாநி்ங�ளில ‘ஒதர நலாடு, ஒதர 
தரஷன அட்ள்' திட்்ம் வரும் 15-ம் தததி 
அமலுககு வருகிறது. இதர மலாநி்ங�ளிலும் 
்டிப்டியலா� இததிட்்தளத அமல்டுதத 
முடிவு கசய்யப்ட்டுள்ைது.

  தவள்வலாய்பபுக�லா� மலாநி்ம்விட்டு 
மலாநி்ம் இ்ம்க்யரும் கதலாழி்லாைர்�ளின 
ந்ன �ருதி ததசிய உைவுப ்லாது�லாபபுச் 
சட்்ததின கீழ் ‘ஒதர நலாடு, ஒதர தரஷன 
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சிங ததலாமர், தவைலாண்ளம, நிதி, ்ழஙகுடி, 
விவ�லாரங�ள் மறறும் �லாலநள்ப ்ரலாமரிபபு 
அளமச்சர் ஆகிதயலார் இதில அ்ஙகுவர்.

பிரதான மந்திரி ்பசல் பீமா சயாஜனா
  கதலா்க�ம் – 14 ஜனவரி 2016
  தநலாக�ம் – விவசலாயி�ளுககு நிதி ஆதரவு அளிததல
  இளையலாத மலாநி்ங�ள் – பீ�லார், தமறகு 

வங�லாைம், ஆநதிரபிரததசம்
  1.5% ரலாபி ் யிர், 2% �லாரிப்யிர், 15% ததலாட்்க�ள் 

்யிருககு �லாபபீடு வழஙகுகிறது.

V\ >>|A ]D
  �்நத 2014-ம் ஆண்டு அகத்லா்ர் மலாதம் 

“சனஸைத ஆதர்ஷ் கிரலாம தயலாஜனலா“ 
(முனமலாதிரி கிரலாமத ததகதடுககும் திட்்ம்) 
எனற திட்்தளத பிரதமர் நதரநதிர தமலாடி 
கதலா்ஙகி ளவததலார்.

  இளத ஊர� வைர்ச்சித துளற 
அமல்டுததுகிறது. இதன்டி நலா்லாளுமனற 
எம்.பிக�ள் ஆண்டுககு த்லா ஒரு கிரலாமதளத 
ததகதடுதது, அளனதது �ட்்ளமபபு 
வசதி�ளையும் உருவலாககி, முனமலாதிரி 
கிரலாமமலா� உருவலாக� தவண்டும்.

சமாடி ததமதடுதத கிராமஙகள்
  பிரதமர் தமலாடி தனது வலாரைலாசி கதலாகுதியில 

கஜய்பூர், நலாத�பூர், ��ரியலா மறறும் க்லாமரி 
ஆகிய 4 கிரலாமங�ளைத ததகதடுததிருநதலார்.

>ViB BVV ]kV *BV D\[
  ஊ்� நிறுவனங�ளு�லா� "அநத - ரலாஷ்டிரிய 

தயலா�லா திவலாஸ் மீடியலா சம்மன” (Antarrashtriya 
Yoga Diwas Media Samman) ஐ இநதிய அரசு 
அறிமு�ம் கசய்து உள்ைது.

  இநத விருது ஜனவரி 7, 2020 அனறு 30 ஊ்� 
நிறுவனங�ளுககு வழங�ப்் உள்ைது. 

  த�வல மறறும் ஒளி்ரபபுததுளற அளமச்ச�ம் 
இநத விருது வழங�்் உள்ைது இநத 
விருதின முககிய தநலாக�ம் உ்க�ஙகும் 
தயலா�லாளவ தமம்்டுததுவதில ஊ்�ங�ள் 
தமறக�லாள்ளும் ்ஙள� ஊககுவிக� இநத 
விருது வழங�ப்் உள்ைது.
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  2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 5ஆம் தததி 

பிரதமர் நதரநதிர தமலாடி கதலா்ஙகி ளவதத 
மததிய அரசின மலானியம் இல்லாத உஜலா்லா 
மறறும் ததசிய கதருவிைககுத திட்்ம் 
ஐநதலாண்டு�ளை நிளறவு கசய்துள்ைது.

  உஜலா்லா என்து வீடு�ளுககு ஒளி தரும் 
உ்கித்தய மி�பக்ரிய திட்்மலாகும். 
அததத்லால. கதருவிைககு�ளை  LED 
்லபு�ைலா� மலாறறி அளமப்து மறகறலாரு 
தநலாக�மலாகும்.

  இநத இரண்டு திட்்ஙளையும் மததிய மினசலார 
அளமச்ச�ததின கீழ் உள்ை க்லாதுததுளற 
நிறுவனங�ளு்ன இளைநது இஇஎஸ்எஸ் 
(Electrical Equipment Safety Scheme) நிறுவனம் 
அமல்டுததுகிறது.

  ததசிய கதருவிைககு�ள் திட்்ததின 
கீழ், 2020 மலார்ச் மலாதததிறகுள் 1.34 த�லாடி 
வழக�மலான கதருவிைககு�ளை மலாறறி 
எலஇடி விைககு�ளைப க்லாருதத இ்ககு 
நிர்ையிக�ப்ட்டுள்ைது.

  இததிட்்ம் கதற�லாசியக க�லாள்முதல 
�ண்டுபிடிபபு விருது (South Asia procurement 
Innovation) க்றறது.

>[M]BVs[ #F\BV VE
  கதனனிநதியலாவித்தய தூய்ளமயலான 

ந�ரங�ளின ் ட்டியலில தஞ்சலாவூர் மலாவட்்ம் 
தம்ததிருபபூநதுருததி த்ரூரலாட்சி 
முதலி்தளதப க்றறுள்ைது.

  அகி் இநதிய அைவில தூய்ளமயலான 
ந�ரங�ளில முதல 150 ந�ரங�ள் ்ட்டியலில 
தமிழ�ததில இருநது இ்ம்க்றும் ஒதர 
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ந�ரம் எனற க்ருளமளய க்றறுள்ைதலா� 
அறிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

தூய்ரமயான நகரம இந்தூர்
  நலாட்டில தூய்ளமயலான  

ந � ர ங � ளி ன 
் ட் டி ய லி ல 
கதலா்ர்நது 4வது 
முளறயலா� மததியப 
பிரததச மலாநி்ம், 
இநதூர் ந�ரதளத 
மததிய அரசு ததர்வு கசய்துள்ைது.

  முதல �லா்லாண்டில அதலாவது ஏபரல முதல 
ஜுன வளரயி்லான �லா்�ட்்ததில மததியப 
பிரததசத தள்ந�ர் த்லா்லால இரண்்லாவது 
இ்தளதயும், இரண்்லாவது �லா்லாண்டில 
(ஜுள்-கசப்ம்்ர்) குஜரலாத மலாநி்ம், 
ரலாஜத�லாட் இரண்்லாவது இ்தளதயும் 
பிடிததுள்ைன.

ViB gVB W] ]D
  அரிய வள� தநலாய்்லாதிபபு�ளுககுச் சிகிச்ளச 

அளிப்தற�லா� புதிய ததசிய க�லாள்ள�ளய 
அரசு சமீ்ததில கவளியிட்்து. இதில ஒரு 
முளற சிகிச்ளச அளிப்தற�லா�  அரசு சலார்பில 
15 இ்ட்சம் ரூ்லாய் வழங�ப்டும் என 
அறிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

்பயனாளர்கள்
  வறுளமக த�லாட்டிறகு கீழ் உள்ை இநதிய 

மக�ளின க்ரும்்லாத்தனலார் இததிட்்ததின 
மூ்ம் ்யனக்றுவர். 40% இநதிய மக�ளும் 
ஆயுஷ்மலான ்லாரத பிரதலான மநதிரி ஜன 
ஆதரலாககிய திட்்ததின கீழ் அரசு மூனறலாம் 
நிள் மருததுமளன�ளில சிகிச்ளச க்ற 
இயலும். ததசிய அரிய வள� வியலாதி�ள் 
மருததுவ க�லாள்ள� (NPTRD) மததிய 
சு�லாதலார அளமச்ச�ததலால 2017ம் ஆண்டில 
துவக�ப்ட்்து.

2.3 EB_ E^ 
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  குடியுரிளம திருததச் சட்்ம் (ஜனவரி 10) 
முதல அமலுககு வநதுவிட்்தலா� மததிய 
அரசு அறிவிததுள்ைது. இது கதலா்லா்்லா� 
முளறப்டியலா� அரசிதழில அறிவிகள� 
கவளியி்ப்ட்்து. ‘குடியுரிளம திருததச் 
சட்்ததினகீழ் ்லாகிஸ்தலான, வங�ததசம், 
ஆப�லானிஸ்தலானில இருநது வநதுள்ை 
முஸ்லிம் அல்லாத பிற மதததினலா் இநதியக 
குடியுரிளம க்ற்லாம். 

  ்லாகிஸ்தலான, வங�ததசம், ஆப�லானிஸ்தலான 
ஆகிய நலாடு�ளில மத ரீதியி்லான 
துனபுறுததலுககு ஆைலாகி, �்நத 2014, 
டிசம்்லா் 31-ஆம் தததிககு முன இநதியலாவில 
குடிதயறிய அநநலாடு�ளைச் தசலா்நத 
சிறு்லானளமயினரலான ஹிநதுக�ள், 
சீககியலா்�ள், க்ௌததலா்�ள், சமைலா்�ள், ்லார்சி 
இனததவலா், கிறிஸ்தவலா்�ள் ஆகிதயலாருககு 
இநதியக குடியுரிளம அளிப்தத இநதத 
திருததச் சட்்ததின தநலாக�மலாகும்.
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  குஜரலாத, ரலாஜஸ்தலான உள்ளிட்் 

வ்மலாநி்ங�ளில வயல�ள், ததலாட்்ங�ளை 
கவட்டுககிளி�ள் சூளறயலாடி அழிதது 
வருகினறன. ஆண்டுததலாறும் ஜூன முதல 
அகத்லா்ர் மலாதங�ளில �லாஷ்மீர், ்ஞ்சலாப, 
ரலாஜஸ்தலான, குஜரலாத மலாநி்ங�ளில 
கவட்டுககிளி�ள் கூட்்மலா�ப ்றநது வநது 
்யிர்�ளை நலாசப்டுததுவது வழக�ம். இநத 
கவட்டுக கிளி�ள் ஆபபிரிக�லாவில அதி�மலா� 
இனபக்ருக�ம் கசய்கினறன.

  அளவ நலாகைலானறுககு 150 முதல 200 கி.மீ. 
வளர ்றககினறன. ஆபபிரிக�லாவில இருநது 
ஏமன, ஈரலான, ்லாகிஸ்தலான வழியலா� இநதிய 
எலள்ககுள் நுளழகினறன. தறத்லாது 
்லாகிஸ்தலான எலள்ளய ஒட்டியுள்ை குஜரலாத, 
ரலாஜஸ்தலான மலாநி்ங�ளில கவட்டுககிளி�ள் 
்யிர்�ளைச் சூளறயலாடி வருகினறன.

> J[ g|_ 100z zkV 
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  �்நத மூனறு ஆண்டு�ளில முதனமுளறயலா� 
நலாட்டில புலி இறபபு எண்ணிகள� 100ககும் 
குளறவலா�தவ உள்ைது. வன சுறறுச்சூழல 
மறறும் �லா்நிள் மலாறற அளமச்ச�ததின 
தரவு�ளின்டி நலாட்டில புலி இறபபு 
சம்்வங�ள் 84 ஆ�வும் மறறும் இறபபு 
11 ஆ�வும் இருநததலா�த கதரிவிததுள்ைது. 
இரண்டும் தசர்தது 2019 ஆம் ஆண்டில 95 ஆ� 
இருப்தலா�த கதரிவிக�ப்ட்்ள்ைது.

மாநிேஙகள்
இைந்த புலிகள் 
எண்ணிகரக

ம�லாரலாஷ்டிரலா 18
�ர்நலா்�லா 12
உததர�லாண்ட் 10
தமிழ்நலாடு 7

k\ Vk VF 
(Tropical Cyclone Sarai)

  ்சிபிக தீவு�ளில உள்ை பிஜி தீவில 
கவப்மண்்் சூறலாவளியலான சரலாய் 
140 கி.மீ/மணி தவ�ததில �்நததலா� 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

  இபபுயல அப்குதியில க்ரும் ததசம் 
ஏற்டுவதறகு முனபு மக�ள் கவளிதயறறப 
்ட்்னர்.

]BVs_ 4 g|_ 
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  ‘இநதியலாவில �்நத நலானகு ஆண்டு�ளில 

வனப ்ரபபு சுமலார் 13 ஆயிரம் சதுர கித்லா 
மீட்்லா் அைவுககு அதி�ரிததுள்ைது. குறிப்லா� 
�்நத இரு ஆண்டு�ளில 5,188 ச.கி.மீ. 
வனப்ரபபு அதி�ரிததுள்ைது. 

  ‘இநதியலா மலாநி் வன ஆய்வறிகள� 2019’ 
சமீ்ததில கவளியி்ப்ட்்து.

  இதன மூ்ம் ்லாரீஸ் உ்ன்டிகள�யின 
இ்கள� இநதியலா எட்டும் எனற நம்பிகள� 
ஏற்ட்டுள்ைது’ எனறு மததிய சுறறுச்சூழல, 
வனம், ்ருவ�லா் மலாறறம் துளறயின 
அளமச்சலா் பிர�லாஷ் ஜவத்�லா் கதரிவிததலார்.
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  இவறறில மி� அ்லா்நத வனப ்குதி, மிதமலான 
அ்லா்ததி வனப ்குதி, திறநதகவளி வனங�ள் 
ஆகியளவ இ்ம் க்றறுள்ைன.

  நலாட்டின �லார்்ன இருபபு 2017-ஆம் ஆண்டு 
மதிபபீட்ள் ஒபபிடும் த்லாது, 42.6 மிலலியன 
்ன அதி�ரிததிருப்தும் ஆய்வறிகள�யின 
மூ்ம் கதரிய வநதுள்ைது. இதன மூ்ம், 
்லாரீஸ் உ்ன்டிகள�யின கீழ் 2.5 முதல 3 
பிலலியன ்ன கூடுதல �லார்்ன குளறபபு 
எனற ்ட்சியதளத இநதியலா எட்டும்.

  இதில வனப ்ரபபு 3,976 சதுர கித்லா மீட்்லா் 
(0.56 சதவீதம்), மரங�ள் ்ரபபு 1,212 ச.கி.
மீ. (1.29 சதவீதம்) அதி�ரிததிருப்து கதரிய 
வநதுள்ைது.

  வனப்ரபபு அதி�ரிததுள்ை மலாநி்ங�ள் 
்ட்டியலில முதல ஐநது இ்ங�ளில

மாநிேம சதுர கிசோ மீட்ைர்
�லா்நலா்�ம் 1,025 ச.கி.மீ.
ஆநதிரப பிரததசம் 990 ச.கி.மீ.
த�ரைம் 823 ச.கி.மீ.
ஜம்மு-�லாஷ்மீலா் 317 ச.கி.மீ.
இமலாச்ப பிரததசம் 334 ச.கி.மீ.  
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  கெச்5என1 ளவரஸ் ்லாதிபபுககுள்ைலாகும் 
த�லாழி�ள் மூ்ம் மனிதலா்�ளுககு இநத 
ளவரஸ் ்ரவுவது ்றளவக �லாய்ச்சல என 
அளழக�ப்டுகிறது. 

  த்லா்லால ந�ரில உள்ை ஆய்வ�ததில 
தசலாதளன தமறக�லாள்ைப்ட்டு கெச்5என1 
ளவரஸைலால த�லாழி�ள் ்லாதிபபுககுள்ைலானது 
குறிதது கதரியவநதது.

Vs[ >VMV >EB 
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  பிதர்�லானி�லா ததசியப பூங�லாவில சமீ்ததில 
தமறக�லாண்் �ைகக�டுபபின்டி உபபு 
நீர் முதள்�ளின எண்ணிகள� 1,757 ஆ� 
அதி�ரிததுள்ைது.

பிதர்கானிகா சதசியப் பூஙகா
  இது இநதியலாவின இரண்்லாவது க்ரிய 

சதுபபு நி்ச் சுறறுச்சூழல (Mangraove Ecosystem) 
ஆகும்.

  இநதப பூங�லா 2002 ஆம் ஆண்டில ரலாம்சலார் 
ஈரநி் ்ட்டியலில இ்ம் க்றறுள்ைது. இது 
சில�லா ஏரிககுப பிறகு இநத அநதஸ்ளதப 
க்றற இரண்்லாவது ்குதி இதுவலாகும்.
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  ்சிபிக தீவு�ளில 
உள்ை ்லா்வ் நலாடு 
் வ ை ப ் லா ள ற 
�ளைப ்லாது�லாக� 
ச ன கி ரீ ன � ள ை 
தள் கசய்துள்ை முதல நலாடு ஆகும். 
ஆகஸிக்னதசலான உள்ளிட்் அழகு சலாதனப 
க்லாருட்�ளில ்யன்டுததப்டும் 
க்லாதுவலான க்லாருட்�ளை ் ்லாவ் நலாடு தள் 
கசய்துள்ைது.

  �்நத 2018 ஆம் ஆண்டு இதற�லான ஒபபுதல 
வழங�ப்ட்்து. ஆனலால ஜனவரி 1, 2020 
ஆண்டு முதல நள்முளறககு வநதுள்ைது.

  ் ல்ாவில உள்ை ரலாக தீவு�ள் யுகனஸ்த�லாவின 
உ்�ப ் லாரம்்ரியத தைமலாகும். ் வைப ல்ாளறககுத 
தீஙகு விளைவிககும் 10 க ல்ாருட்�ளுககுப ் ல்ாவு 
நலாடு தள  ்விதிததுள்ைது.

t k\V 2019D g|

]B kVM \BD
  2019ம் ஆண்டு இயலள் வி் அதி� 

கவப்மலான ஆண்்லா� இருநததலா� இநதிய 
வலானிள் ஆய்வு ளமயம் அறிவிததுள்ைது.

  இநதியலாவில �்நத 1901ம் ஆண்டிறகு 
பிறகு 7வது மி� அதி� கவப்ம் நிளறநத 
ஆண்்லா� 2019ம் ஆண்டு இருநதது எனறு 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது. 2019ம் ஆண்டில 
இயலள் வி் 0.36 டிகிரி கசலஷியஸ் 
கவப்ம் அதி�மலா� இருநததலா�வும் 
வலானிள் ஆய்வு ளமயம் கதரிவிததுள்ைது.
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  �்நத 100 ஆண்டு�ளில கமலாததம் உள்ை 15 
கவப்மலான ஆண்டு�ளில ்ட்டியலில11 
ஆண்டு�ள் 2005-2019ககுள் அ்ஙகும்.

VEV >EB Vs_ ] 
lV ~ W k^

  ஈர நி்ங�ளில வலாழககூடிய ்றளவ 
யினங�ளில இநத ஆண்டின அதி� 
எண்ணிகள�யி்லான ்திவு�ளைக �லாசிரங�லா 
உயிரியியல பூங�லா  க�லாண்டுள்ைது.

  19225 ்றளவ�ளில எடுக�ப்ட்் இநத 
�ைகக�டுபபு�ளில 96 வள�யலான புதிய 
்றளவ�ள் உள்ைதலா� கதரிவிக�ப்ட்டு 
உள்ைது.

  ஈர நி்ங�ளில வலாழும் ்றளவயினங�ள் 
குளிர்�லா்ததில மிதகவப்ப ்குதி�ளை 
தநலாககி இனபக்ருக�ததிற�லா� வருகினறன. 
இவ்வலாறு வருகினற ்றளவ�ளில அதி� 
அைவில �லாசிரங�லா உயிரியியல பூங�லாவில 
்திவு�ள் க்றறுள்ைது.

காசிரஙகா உயிரியியல் பூஙகா
  115 ஆண்டு�ள் ்ழளமவலாய்நத �லாசிரங�லா 

உயிரியியல பூங�லா அசலாமில அளமநதுள்ைது. 
யுகனஸ்த�லாவின ்லாரம்்ரியப ்ட்டியலில 
இ்ம்க்றறுள்ைது.

W ] T| \BD

\]B  xD

  புவி அறிவியல அளமச்ச�ம் இநதியலாவின 
முககிய ந�ரங�ளில நி் அதிர்வு அ்லாய 
ளமகதரலாதசலாதனஷன திட்்தளத 
அறிமு�ப்டுததி உள்ைது.  இநத 
திட்்ம் த்லாதுமலான ந்வடிகள��ளை 
தமறக�லாள்வதன மூ்ம் நி் அதிர்வு 
ந்வடிகள��ளின அ்லாயங�ளைக 
குளறப்ளத தநலாக�மலா�க க�லாண்டு உள்ைது.

நிே அதிர்வு ஆ்பதது ரமகசராசசாசனஷன 
  இது சி் �லாரணி�ளின அடிப்ள்யில நி் 

அதிர்வுப ்லாதிபபுககுள்ைலான ்குதி�ளைப 
பிரிககும் கசயலமுளறயலாகும். இதில 
புவியியல மறறும் புவி இயறபியல 

்ண்பு�ள் அ்ஙகும். நி் அதிர்வு, நி்ச்சரிவு, 
்லாளற சரிவு, கவள்ைம் த்லானறவறளற 
�ண்�லாணிககும்.

k^ |A
  திருகநலதவலி, கதன�லாசி, தூததுககுடி ஆகிய 

்குதி�ளில ்றளவ�ளின �ைகக�டுபபின 
10வது ்திபபு ஜனவரி 24 முதல 26 வளர 
நள்க்ற உள்ைது. இநத ்குதி�ளில 
ஆயிரததுககும் தமற்ட்் ்றளவ இனங�ள் 
இ்ம் க்யர்நது இஙத� வருகினறன.

A] AB_
  ஆஸ்திதரலியலாவின ்பத்லா ந�ரில வீசிய 

புழுதிப புயல, மணிககு 107 கி.மீ தவ�ததில 
வீசிய புழுதிப புய்லால ் பத்லா ந�ர மக�ளின 
இயலபு வலாழ்கள� ்லாதிக�ப்ட்்து.

VV k V]A
  சீனலாவின க்ய்ஜிங, ஷலாங�லாய் ந�ரங�ளில 

�தரலானலா ளவரஸ் ்லாதிபபு தீவிரமள்நது 
வரும் நிள்யில, இநதியலாவில அது 
்ரவலாமல தடுக� ்லதவறு முனகனச்சரிகள� 
ந்வடிகள��ள் தமறக�லாள்ைப்ட்டு வருகினறன.

கசரானா ரவரஸ் என்பது
  �தரலானலா ளவரஸ் என்து ்லாலூட்டி 

வி்ஙகு�ள் மறறும் ்றளவ�ளில இருநது 
மனிதலா்�ளுககுப ்ரவும் ஒரு வள�யலான 
தநலாய்த கதலாறறலாகும்.  இநத ளவரஸ் 
கதலாறறலால ்லாதிக�ப்ட்்வலா்�ளின இருமல, 
மூச்சுக �லாறறு, சளி, ரததம் மூ்மலா� பிறருககும் 
அநத ்லாதிபபு ்ரவ வலாய்பபுள்ைது. 

A]B VDD |A

  வங�லாை விரிகு்லா ் குதியில புதிய ் லாம்பினம் 
�ண்டுபிடிக�ப்ட்டுள்ைது. இளத இநதிய 
உயிரியல ஆய்வின ஈஸ்டுவளரன உயிரியல 
பிரலாநதிய ளமயம் (Estuarine Biology Regional 
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V[ V[ Vk
  ிஃ்லானிஃத்லான (Panfone) எனற சூறலாவளி 

பிலிிஃபள்னஸ் நலாட்ள்த தலாககியது. 
ிஃ்லானிஃத்லான சூறலாவளிளய பிலிபள்னஸ் 
மக�ள் ‘Ursula’ எனறும் அளழககினறனர். 

  இதறகு முனபு �்நத 2013ஆம் ஆண்டு 
தலாககிய சூப்ர் சூறலாவளி ெய்யலான (Haiyan) 
மி�பக்ரிய தசததளத ஏற்டுததியது

k\ Vk V
  டிதனலா(Tino) எனற சூறலாவளி பிஜி தீளவத 

தலாககியது. பிஜியின இரண்்லாவது க்ரிய 
தீவலான வனுவலாக்வு-ளவ-(Vanua levu) 130-
140 கி.மீதவ�ததில இநத டிதனலா சூறலாவளி 
தலாககியது.

Centre) �ண்்றிநதுள்ைது.
  இநதியக �்ற�ளர ்குதியில Ophichthus 

kailashchandrai ஜீன வள�ளயச் தசர்நத 8 
உயிரினங�ள் �ண்்றியப்ட்டுள்ைன.

  2019ஆம் ஆண்டில புதிய Gymnothorax 
and amanensesis மறறும் Gymnothorax smithi 
இநதிய உயிரியல ஆய்வு ளமயததலால 
�ண்டுபிடிக�ப்ட்் புதிய இனங�ள் ஆகும்.

1 _oB[ \^ k xBuE : 

c VV>V \[D
  உ்� க்லாருைலாதலார மனறம் 2030ககுள் 

உ்� முழுவதும் 1 டிரிலலியன மரங�ளை 
வைர்ப்தறகும், மீட்க்டுப்தறகும், 
்லாது�லாப்தறகும் “ஒரு டிரிலலியன 
மரங�ள் வைர்க� முயறசி“ திட்்தளத 
அறிமு�ப்டுததியுள்ைது. உ்�ைவில 
�லா்நிள் மலாறறதளதத தடுக�வும், 
்லலுயிரி�ளை (Biodiversity) மீட்க்டுப்ளத 
தநலாக�மலா�க க�லாண்டு இநத முயறசி 
தமறக�லாள்ைப்் உள்ைது.

BVVv B[|]  kzVs_ 
kV *|zD xBuE

  குஜரலாததின வனததுளறயின உதவியு்ன 
இநதிய வி்ஙகியல ஆய்வு நிறுவனம், 
முதல முளறயலா� ்தயலாரலாக அல்து மினரல 
ஆகரிஷன கதலாழிலநுட்்தளத ்யன்டுததி 
்வைப்லாளற�ளை மீட்க்டுககும் 
கசயலமுளறளய முயனறுள்ைது.

  �ச் வளைகு்லாவில உள்ை மிதலாபூர் �்ற�ளர 
யிலிருநது ஒரு �்ல ளமல கதலாள்வில ஒரு 
்தயலாரலாக அளமபபு நிறுவப்ட்்து.
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  ஆநதிர வஙகிககு மததிய தவைலாண்ளம மறறும் 

விவசலாய ந்ததுளற, கிரலாம தமம்்லாட்டு 
மறறும் ்ஞ்சலாயதது ரலாஜ அளமச்சர் நதரநதிர 
சிங ததலாமர், கிரலாமபபுற சுய தவள்வலாய்பபுப 
்யிறசி�ளுக�லா� சிறநத கசயல்லாட்டிற�லான 
வஙகி விருது வழஙகி க�ௌரவிக�ப்ட்்து. 
இவ்விருது 2018-19 ஆண்டிற�லான சிறநத 
கசயல்லாட்டிற�லா� வழங�ப்ட்்து.

  ஆநதிரலா, கத்ங�லானலா, ஒடிசலா, த�ரைலா 
ஆகிய மலாநி்ங�ளில இதுவளர 14 கிரலாம 
சுய தவள்வலாய்பபு ்யிறசி நிறுவனங�ளை 
ஆநதிர வஙகி அளமதது உள்ைது.

A W] g|z^ A]B >Va_ V^
  மததிய அரசு புதிய கதலாழில க�லாள்ள� 

உருவலாக�ததில தீவிர �வனம் கசலுததி 
வருகிறது. கூ்தவ, இளைய வர்தத�ம் 
கதலா்ர்்லான க�லாள்ள� உருவலாக�ததிலும் 
மும்முரமலா� இறஙகியுள்ைது. இநத 
நிதி ஆண்டின இறுதிககுள் அநத இரு 
க�லாள்ள��ளும் கவளியலாகும் எனறு 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

  இநதிய கதலாழில துளறயின வைர்ச்சிளய 
தமம்்டுததும் வள�யில புதிய 
கதலாழில க�லாள்ள� இருககும் எனறு 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.  அநநிய முதலீடு�ளை 
ஈர்க�ககூடியதலா� இநதப புதிய கதலாழில 
க�லாள்ள� அளமயும் எனறு கூறப்ட்டுள்ைது. 

  புதிய கதலாழில க�லாள்ள� உருவலாக�ப ் ணி�ள் 

2017-ம் ஆண்த் கதலா்ங�ப்ட்டுவிட்்ன. 
இது மூனறலாவது கதலாழில க�லாள்ள� ஆகும். 
முதல கதலாழில க�லாள்ள� 1956-ம் ஆண்டிலும், 
இரண்்லாவது க�லாள்ள� 1991-ம் ஆண்டிலும் 
க�லாண்டுவரப்ட்்ன.

[_, D[_ 
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  பிஎஸ்எனஎல, எம்டிஎனஎல நிறுவனங�ளுககு  
புததுயிரூட்் ரூ.69,000 த�லாடியில 
கசயல்டுததப்டும் திட்்தளத 
விளரவு்டுததவும், தமற்லார்ளவயி்வும் 7 
மததிய அளமச்சலா்�ள் அ்ஙகிய உயலா்நிள்க 
குழு அளமக�ப்ட்டுள்ைது.

  ்லாது�லாபபுத துளற அளமச்சலா் ரலாஜநலாத சிங, 
மததிய த�வல கதலாழிலநுட்்ம் மறறும் 
கதலாள்தகதலா்லா்புத துளற அளமச்சலா் 
ரவிசங�லா் பிரசலாத, உள்துளற அளமச்சலா் 
அமித ஷலா, நிதியளமச்சலா் நிர்ம்லா சீதலாரலாமன, 
வலா்தத�த துளற அளமச்சலா் பியூஷ் த�லாயல, 
க்ட்தரலாலியத துளற அளமச்சலா் தலா்தமநதிர 
பிரதலான, தவைலாண் துளற அளமச்சலா் நதரநதிர 
சிங ததலாமலா் ஆகிதயலார் இ்ம்க்றறுள்ைனலா்.

VV>V kEl_ 2026_ 

\MB ]BV sD
  வரும் 2026-ஆம் ஆண்டில க்லாருைலாதலார 

வைர்ச்சியில இநதியலா கஜர்மனிளய 
பினனுககுத தள்ளி நலான�லாவது மி�பக்ரிய 
நலா்லா� உருவடுககும் என்து இஙகி்லாநளதச் 
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தசர்நத க்லாரைலாதலார மறறும் வணி� ஆரலாய்ச்சி 
ளமயம் (சிஇபிஆர்) ந்ததிய ஆய்வின மூ்ம் 
கதரியவநதுள்ைது.

  ந்பபு 2019-ஆம் ஆண்டில பிரலானஸ் மறறும் 
பிரிட்்ன நலாடு�ளை இநதியலா தீர்க�மலான 
முளறயில விஞ்சி ஐநதலாவது மி�பக்ரிய 
க்லாருைலாதலார நலா்லா� உருகவடுததுள்ைது.

  இநதிய அரசு 5 ்ட்சம் த�லாடி ்லா்ர் கமலாதத 
உள்நலாட்டு உற்ததிளய வரும் 2024-ஆம் 
ஆண்டுககுள் எட்் இ்ககு நிர்ையிததுள்ைது.

eBkray B>D
  ரூத், யுபிஐ உள்ளிட்் இளையவழி 

்ைப்ரிமலாறற தசளவ�ளைப க்றுவதறகு 
வணி� நிறுவனங�ளைப க்றுவதறகு 
வணி� நிறுவனங�ள் கசலுதத தவண்டிய 
்யன்லாட்டுக �ட்்ைம் ஜனவரி 1-ஆம் தததி 
முதல ரதது கசய்யப்டுவதலா�வும் அவர் 
அறிவிததலார்.

|> 5 g|_ . 102 D V 
s_ c^\A ]^

  அடுதத 5 ஆண்டு�ளில உள்�ட்்ளமபபு 
திட்்ங�ளுக�லா�  ரூ.102 ்ட்சம் த�லாடி 
கச்வி்ப்்வுள்ைதலா� மததிய நிதி 
அளமச்சலா் நிர்ம்லா சீதலாரலாமன அறிவிததலார்.

  உள்�ட்்ளமபபுத திட்்ங�ளில மததிய 
அரசு தமறக�லாள்ைவுள்ை இநத முதலீடு, 
வரும் 2025-ஆம் ஆண்டுககுள் இநதியலாவின 
கமலாதத உள்நலாட்டு உற்ததிளய 5 ்ட்சம் 
த�லாடி ்லா்ரலாககும் இ்ககுககு க்ரிதும் 
உதவி�ரமலா� இருககும் எனறலார்.

D \V >| k 1

x>_ Amx
  ஏடிஎம்�ளில இரவு தநரங�ளில ஏற்டும் 

தமலாசடி�ளைத தடுக� எஸ்பிஐ வஙகி புதிய 
முளறளய வரும் ஜனவரி 1ம் தததி முதல 
அமல்டுதத உள்ைது. 

  அதலாவது, இரவு 8 மணி முதல �லாள் 8 மணி 
வளர ரூ.10,000-ககு தமல ்ரிவர்ததளன 

கசய்்வர்�ளுககு இநத வசதி கிள்ககும் 
எனறு அநத வஙகி கதரிவிததுள்ைது. 
இததிட்்ம், 2020 ஜனவரி 1ம் தததி முதல 
அளனதது எஸ்பிஐ ஏடிஎம்�ளிலும் 
அமல்டுததப்டும்.  இநத முளறயலானது 
எஸ்பிஐ வஙகி ஏடிஎம்�ளில மட்டுதம  
கசயல்டும். எஸ்பிஐ அல்லாத தவறு வஙகிக 
கிளை ஏடிஎம்�ளில கசயல்்லாது எனறு 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

x>|  “NEST” ckVD
  முதலீடு�ளை ஒருஙகிளைக� “NEST - New 

and Emerging Strategic Technology” எனற புதிய 
பிரிளவ கவளியுறவு அளமச்சம் உருவலாககி 
உள்ைது. நலாட்டில மலாநி்ங�ளுககிள்தயயும், 
கவளிநலாடு�ளில இருநது முதலீட்ள் 
ஒருஙகிளைக�வும் இநதப பிரிவு உருவலாக�ப 
்ட்டுள்ைது.

W] c^V A]B kx^
  2019 முதல 2024ம் ஆண்டிறகுள்ைலான நிதி 

உள்ை்ங�ளுக�லான வளரயளற�ளை 
ரிசர்வ் வஙகி வளரயறுததுள்ைது. ததசிய 
நிதி உள்ை்ங�ளுக�லான உததி (NSFI) 2019-
2024 வளரயி்லான �லா் �ட்்ததிற�லான 
க்லாருைலாதலார வைர்ச்சிககும், மக�ள் மறறும் 
சமூ�ததிற�லான அளனதது தரபள்யும் 
உள்ை்ஙகிய வைர்ச்சிளய ஊககுவிககும் 
தநலாககில ்் தரப்ட்் முயறசி�ளைச் 
கசயல்டுததுவதற�லா�. இநத அளமபபு 
கசயலதிட்்ங�ளை வகுததுள்ைது. 
நிதிததுளற நிள்யலான வைர்ச்சிக குழு இநத 
கசயல திட்்ங�ளுககு ஒபபுதல அளிதது 
உள்ைது.

நிதிததுரை நிரேயான வளர்ச்சிக குழு
  ரகுரலாம் ரலாஜன �மிட்டி அளிதத ்ரிநதுளரயின 

த்ரில 2008ம் ஆண்டில இநத அளமபபு 
ஏற்டுததப்ட்்து. நிதி அளமச்சர் இநத 
குழுவிறகுத தள்ளம தலாஙகுவலார்.

ரிசர்வ் வஙகி
  தள்ளமயி்ம் – மும்ள், ம�லாரலாஷ்டிரலா
  உருவலாக�ம் – ஏபரல 1, 1935
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(National Stock Exchange knowledge Hub)

  கசயறள� நுண்ைறிவு மறறும் இயநதிரக 
�றறல கதலா்ர்்லான அறிவுசலார் ளமயம் 
புதுக்லலியில கதலா்ஙகி ளவக�ப்ட்்து.

  நிதிசலார் துளற�ள் ்றறிய விழிபபுைர்ளவயும் 
அறிளவயும் இைம் தள்முளறயினருககு 
வழஙகும் க்லாருட்டு ததசியப ்ஙகுச் சநளத 
நிறுவனம் இநத ளமயதளத நிறுவியுள்ைது.

  இநத ளமயம் முழுக� முழுக� 
கசயறள� நுண்ைறிவு மறறும் இயநதிர 
�றறல கதலாழிலநுட்்ததின மூ்மலா�ச் 
கசயல்டுததப்் உள்ைது.

VV>V kE 5 >T>\V zD
  ந்பபு நிதியலாண்டில நலாட்டின க்லாருைலாதலார 

வைர்ச்சி 5 சதவீதமலா�க குளறயும் என 
மததிய புள்ளியியல ஆய்வு அலுவ்�ம் 
கதரிவிததுள்ைது.

  �்நத 2018-19 நிதியலாண்டில 6.9 சதவீதமலா�க 
�லாைப்ட்் தயலாரிபபுத துளறயின வைர்ச்சி 
ந்பபு நிதியலாண்டில 2 சதவீதமலா� குளறயும் 
என எதிர்்லார்க�ப்டுகிறது.

சமீ்பததிய உேக வஙகி அறிகரக : ந்பபு 
நிதியலாண்டில இநதியலாவின க்லாருைலாதலார 
வைலா்ச்சி 5 சதவீதமலா�ச் சரியும் என உ்� வஙகி 
�ணிததுள்ைது.

 k VVo l_ 
OkV BVD

  வலாடிகள�யலாைர் உள்நுளழவுக�லான 
அள்யலாைதளத உறுதி்டுததுவதற�லா� 
�லாகைலாலி அடிப்ள்யில நு�ர்தவலார் 
அள்யலாை கசயலமுளறளய (V-CIP – Video 
– Customer Identification Process) ரிசர்வ் வஙகி 
அறிமு�ம் கசய்துள்ைது. 

  �லாகைலாலி அடிப்ள்யி்லான வலாடிகள�யலாைர்  
அஙகீ�லாரததிறகுப ்லான மறறும் ஆதலார் எண் 
�ட்்லாயமலாககி உள்ைது.

c > [E_ 
  உ்�த தங�க �வுனசில ‘World Gold outlook 2020’ 

எனற அறிகள�ளய கவளியிட்டு உள்ைது. 
  தறத்லாது இநதிய ரிசர்வ் வஙகி 625.2 

்ன தங�ம் இருபபு ளவதது உள்ைதலா� 
கதரிவிதது உள்ைது. இது நலாட்டின அநநிய 
கச்வலாணியின 6.6% ஆகும். இதன மூ்ம், 
மறற மததிய வஙகி�ளில இநதியலா உ்கில 
ஆறலாவது இ்ததில உள்ைது.

cVsB J B  2020
(Global Social Mobility Report 2020)

  உ்�ப க்லாருைலாதலார மனறம் “உ்�ைலாவிய 
சமூ� இயக� அறிகள� 2020“ முதல ்திபபு 
கவளியிட்்து. இதில 82 நலாடு�ளின 
அறிகள�ளய கவளியிட்்து. இதில இநதியலா 
76வது இ்ததில உள்ைது. க்னமலார்க 42.7 
புள்ளி�ளு்ன முதல இ்ததில உள்ைது.

தரநிரே நாடு
76 இநதியலா
1 க்னமலார்க
2 நலார்தவ
3 பின்லாநத
4 ஸ்வீ்ன
5 ஐஸ்்லாநத

]BVs[ VV>V kE 
s>D 4.8%g zD

  ந்பபு நிதியலாண்டில இநதியலாவின 
க்லாருைலாதலார வைர்ச்சி விகிதம் 4.8 சதவீதமலா� 
இருககும் எனறு சர்வததச கச்லாவலாணி 
நிதியம் (ஐஎம்எிஃப) மதிபபிட்டுள்ைது.

A]B VV>V V^ \uD m
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  இநதியலாவின வைர்ச்சி விகிதம் 6.1 சதவீதமலா� 
இருககும் எனறு ஐஎம்எிஃப �்நத 
அகத்லா்ரில மதிபபிட்டிருநத நிள்யில, 
அதளனத தறத்லாது குளறததுள்ைது. 

  எனினும், அடுததடுதத ஆண்டு�ளில 
வைர்ச்சி விகிதம் அதி�ரிககும் எனறு 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது. ஐஎம்எிஃப தள்ளம 
க்லாருைலாதலார நிபுைர் கீதலா த�லாபிநலாத ஆவலார்.

Time to Care - 
  இநதியலாவில உள்ை ஒரு சதவீத க்ரும் 

்ைக�லாரர்�ளின கமலாதத கசலாதது 
மதிப்லானது 70 சதவீத மக�ளின கசலாதது 
மதிபள் வி் நலானகு ம்ஙகு அதி�மலா� 
உள்ைது என சமீ்ததிய ஆகஸ்ிஃ்லாம் 
அறிகள�யில கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது. 

  இநதியலாவில உள்ை த�லாடீஸ்வரர்�ளின 
கசலாதது மதிப்லானது ஓரலாண்டுககு மததிய 
அரசு த்லாடும் ் ட்கஜட் மதிபள் வி் அதி�ம் 
எனறும் அதில குறிபபி்ப்ட்டுள்ைது.

WB x>| ~A 2019_ ]BV 8km D
  உ்�ைலாவிய முதலீட்டுப த்லாககு 

�ண்�லாணிபபு அறிகள� 2020’ ஐ ஐககிய 
நலாடு�ள் வணி�ம் மறறும் தம்லாண்ளம 
(UNCTAD) கவளியிட்டுள்ைது. இதில, அநநிய 
தநரடி முதலீடு�ளை ஈர்ககும் நலாடு�ளின 
்ட்டியலில முதல 10 நலாடு�ளில இநதியலா 
8வதுஇ்ததில உள்ைது. முதல மூனறு 
நலாடு�ளில அகமரிக�, ($ 251 பிலலியன), சீனலா 
($ 140 பிலலியன) சிங�பபூர் ($110 பிலலியன) 
உள்ைது.

UNCTAD
 y கதலா்க�ம் – 1964
 y தள்ளமயி்ம் – கஜனிவலா, சுவிட்சர்்லாநது

A]B VV>V V^ \uD m
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  நலாட்டித்தய முதனமுளறயலா� 
கச�நதிரலா்லாத ரயில நிள்யததில 
‘�லாறறிலிருநது தண்ணீர் உற்ததி கசய்யும் 
�ருவி’ நிறுவப்ட்டிருககிறது.   

  முதலில �லாறளற உள்வலாஙகிகக�லாள்ளும் 
இநதக �ருவி அதிலுள்ை மலாசுப க்லாருட்�ளை 
அ�றறிச் சுததப்டுததுகிறது. பிறகு, 
�லாறறிலுள்ை ஈரப்ததளதத தனியலா�ப 
பிரிககிறது. ததளவயலான �னிமச் சதது�ளைச் 
தசர்தததும் குடிப்தறத�றற தண்ணீர் 
தயலாரலாகிறது.

cVsB >z A]B \m 
ckV E..n.g. >D

  அறிவியல மறறும் கதலாழிலதுளற ஆரலாய்ச்சிக 
�வுனசில மறறும் மததிய மருநது ஆரலாய்ச்சி 
நிறுவனம் இநதியலாவின உ்�ைலாவிய 
சநளத�ளுககு புதிய மருநது�ளை 
உருவலாககுவதறகும் மருநது�ளை மறு 
்யன்டுததுவதறகும் ஒப்நதததில 
ள�கயழுததிட்டு உள்ைன. குழு ஆரலாய்ச்சிப 
்ணி�ளுககு சிப்லாவு்ன இளைநதுள்ைன.

சி.எஸ்.ஐ.ஆர் 
  தறத்லாது மததிய மருநது ஆரலாய்ச்சி 

நிறுவனம் 2022ஆம் ஆண்டுககுள் New CSIR 
for New India” திட்்ம் முடிக� இ்ககு 
நிர்ையிக�ப்ட்டுள்ைது. புதுளமயலான 
கதலாழிலதுளறளய இயககுவதும், அளனதது 
க்லாருைலாதலார வைர்ச்சிளய ஊககுவிப்தும் 
இநதத திட்்ததின தநலாக�மலாகும்.

>EB t[ WkD (NTPC) 10 
VkV B ] cu] FB 
50,000 V x>| FB^m

  அரசுககுச் கசலாநதமலான மின நிறுவனமலான 
என.டி.பி.சி. 2022ஆம் ஆண்டில 10 ஜி�லாவலாட் 
சூரிய ஆறறல உற்ததித திறன தமறக�லாள்ை 
திட்்மிட்டுள்ைது. இதற�லா� 50,000 த�லாடி 
ரூ்லாய் முதலீடு கசய்ய உள்ைது. 

  இநத நிதியலாண்டின 2,300 கம�லாவலாட் சூரிய 
ஆறறல உற்ததி கசய்யவும், 2020-21 ஆகிய 
ஆண்டு�ளில த்லா 4 ஜி�லாவலாட் உற்ததி 
கசய்யவும் திட்்மிட்டுள்ைது.

MBD cu]V A]B >Va_OD
  கஜரனியம் மரக�னறு�ளை உற்ததி 

கசய்வதற�லா� அறிவியல மறறும் 
கதலாழிலதுளற ஆரலாய்ச்சிக �வுனசில குளறநத 
விள்யி்லான கதலாழிலநுட்்தளத உருவலாககி 
உள்ைது.

  கஜரனியம் அழறசிக�லான எதிர்பபு மறறும் 
ஆனடிகசபடிக மருநதலா� கசயல்டுததுகிறது. 
இது ்் மருததுவ மதிபபு�ளைக 
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க�லாண்டுள்ைது. இது அதரலாமலா திட்்ததின 
கீழ் உருவலாக�ப்ட்டுள்ைது.

மஜரனியம
  இநதச் கசடி முதலில கதனனலாபபிரிக�லாவில 

இருநது க�லாண்டுவரப்ட்்து. முககியமலா� 
எண்கைய் உற்ததி கசய்வதில 
்யன்டுகிறது. நவம்்ர் மலாதம் கஜரனியதளத 
விளதக� சிறநத �லா்மலாகும். இநதியலாவில, 
இமலாச்ச்பிரததசம், ்ஞ்சலாப, ெரியலானலா, 
உததரபிரததசம், வ்கிழககு மலாநி்ங�ளில 
விளதக�ப்டுகிறது.

அசராமா திட்ைம
  நறுமைப ்யிர்�ள் மறறும் மருததுவத 

தலாவரங�ளின சலாகு்டி�ளை அதி�ரிப்தற�லா� 
இநதத திட்்ம் கதலா்ங�ப்ட்்து. 
்யிரி்ப்்லாத மறறும் �ழிவு நி்ங�ளில 
இப்யிற�ளை வைர்க� ஊககுவிககுகிறது.

BVs u t27 V s\V^
  இநதிய விமலானப ்ள்யில 30 

ஆண்டு�ளுககும் தம்லா� தசளவயலாறறிய 
மிக - 27 ர� த்லார் விமலானங�ளுககு டிசம்்ர் 28 
ஓய்வு வழங�ப்ட்்ன. 

  இநதிய விமலானப்ள்யில 1985-ம் 
ஆண்டு மிக - 27 ர� த்லார் விமலானங�ள் 
தசர்க�ப்ட்்ன. 

kVF  gF ]  VV
  கசவ்வலாய்க கிர�ததுககு அடுதத ஆண்டு 

அனுப்ப்்வுள்ை அகமரிக�லாவின 5-ஆவது 
ஆய்வு ஊலா்திளய நலாசலா அறிமு�ப்டுததியது.

  ிஃபுதைலாரி்லா மலா�லாைம், த�ப�னலாகவரல 
ஏவுதைததிலிருநது அடுதத ஆண்டு ஜூள் 
மலாதம் அனுப்ப்்விருககும் இநத ஆய்வு 
ஊலா்தி, கசவ்வலாய்க கிர�ததில உயிரினங�ள் 
இருநதனவலா என்ளத ஆய்வு கசய்வததலாடு 
மட்டுமனறி, எதிர்�லா்ததில அநதக 
கிர�ததுககு மனிதலா்�ளை அனுபபுவதற�லான 
தசலாதளன�ளையும் தமறக�லாள்ளும் எனறு 
நலாசலா விஞ்ஞலானி�ள் கதரிவிததனலா்.

Vs[ tB B 
V V\V  5

  சீனலா மி�பக்ரிய 
த�ரியர் ரலாகக�ட் 
“்லாஙமலார்ச்-5” ஐ 
கவறறி�ரமலா� ஏவியது. 
இநத ரலாகக�ட்ள் கதன 
சீனலாவின ளெனலான 
மலா�லாைததில உள்ை 
கவனசலாங விண்கவளி 
கவளியீட்டு ளமயததில 
இருநது இநத ரலாகக�ட் 
ஏவப்ட்்து.

  இநத ரலாகக�ட் CZ-5 எனறு 
அ ள ழ க � ப ் டு கி ற து . 
இதன மூ்ம்  த�வல 
கதலா்ர்பு கசயறள�க 
த�லாைலான ஷிஜியன-20 புவியின சுறறுப 
்லாளதயில நிள்நிறுததப்ட்்து.

D kmkD \VD ]V^
  ளசபீரியலாளவ தநலாககி பூமியின வ்துருவம் 

தவ�மலா� ந�ர்நது வருவதலால திளச�லாட்டியில 
மலாறறம் ஏற்்த கதலா்ஙகி உள்ைது. இதனலால 
�ப்ல�ள், விமலானங�ள், நீர்மூழ்கிக �ப்ல�ள் 
உள்ளிட்்வறறில மலாறறம் ஏற்  ் தவண்டும் 
என ஆரலாய்ச்சியலாைர்�ள் கதரிவிததுள்ைனர்.

skl_ 288 V^ : 
sk TV V>

  அகமரிக�லாளவச் தசர்நத 
கிறிஸ்டினலா த�லாச் ஒதர 
விண்கவளிப ்யைததில 288 
நலாட்�ள் தஙகி இருநது சலாதளன 
்ள்ததுள்ைலார்.

  அகமரிக�லா, ரஷியலா உள்்் 
13 நலாடு�ள் இளைநது 
விண்கவளியில சர்வததச 
ஆய்வு ளமயதளத அளமததுள்ைன. அவர் 
சர்வததச விண்கவளி நிள்யங�ளில 288 
நலாட்�ள் தஙகிச் சலாதளன ்ள்ததுள்ைலார்.
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  பிப்ரவரி 6, 2020இல கிறிஸ்டீனலா த�லாச் 
பூமிககுத திரும்புகிறலார். 

சராஹினி 200 ஒலி ராகமகட்
  இநதிய விண்கவளி ஆரலாய்ச்சி அளமபபின 

முககிய விண்கவளி ஆரலாய்ச்சி ளமயமலான 
விகரம் சலாரலா்லாய் விண்கவளி ளமயம், 
கிர�ைததின த்லாது பூமியின தமல 
வளிமண்்்ததில ஏற்டும் மலாறறங�ளை 
ஆய்வு கசய்ய த�ரைலாவின திருவனநதபுரததில 
உள்ை தும்்லாவிலிருநது தரலாஹினி 200 ஒலி 
ரலாகக�ட்ள் கவறறி�ரமலா� ஏவியுள்ைது.

om gu cu] 
FD V^ |A

  குவலாெலாததியின இநதியத கதலாழிலநுட்்க 
�ழ�ததின ஆரலாய்ச்சியலாைர்�ள் நீரிலிருநது 
ஆறறள் உற்ததி கசய்யககூடிய 
க்லாருள்�ளை உருவலாககி உள்ைனர். 

  இக�ண்டுபிடிபபு�ள் சமீ்ததில ஏசிஎஸ் 
அபளைடு நலாதனலா எனற ்திவு�ளில 
கவளியி்ப்ட்்ன.

  “Electrokinetic streaming potential” ்யன்டுததி 
நீரிலிருநது ஆறறள் உற்ததி கசய்யும் 
முளறளயக �ண்்றிநதுள்ைனர். ததஙகிக 
கி்ககும் நீரிலிருநது உற்ததி கசய்யப 
்லதவறு வள�யலான குளற �்ததிப 
க்லாருட்�ள் ்யன்டுததப்டுகினறன.

#mzl_ Vkm V >D
  தூததுககுடியில இரண்்லாவது ரலாகக�ட் 

ஏவுதைம் அளமக�த திட்்ம் உருவலாக�ப 
்ட்டுள்ைதலா� இஸ்தரலா தள்வலா் த�.சிவன 
கதரிவிததலார்.

  ஸ்ரீெரித�லாட்்லாவுககு அடுதத ்டியலா� 
தூததுககுடியில ஏவுதைம் அளமக�ப்டுகிறது.

lB_ >VV
  “தநதரலா” திட்்ததின கீழ் ஒளியியல 

கதலாள்தநலாககிளய நிறுவ (Optical Telescope) 
இநதிய வலானியறபியல நிறுவனதது்ன 
இஸ்தரலா ஒப்நதததில ள�கயழுததிட்டுள்ைது.

  ஆரலாய்ச்சி�ளை தமம்்டுததுவதற�லா� �ர்நலா �ததில 
உள்ை ததசியத கதலாழிலநட்் நிறுவனதது்ன 
இளைநது கசயல்் உள்ைது.

சநதரா திட்ைம
  ‘தநதரலா’ எனற திட்்தளத இஸ்தரலா �்நத 

ஆண்டு கசப்ம்்ரில (2019) கதலா்ஙகியது. 
இநத திட்்ததின மூ்ம் கசயறள�கத�லாள் 
மறறும் பூமிககு விண்ணில இருநது வரககூடிய 
ஆ்ததுக�ளை முனகூட்டிதய �ண்்றிநது 
ந்வடிகள� தமறக�லாள்ை முடியும்

Vk][ zV| cBkV 
VF V| D Bo xD

  ்லார்ளவத திறன 
கு ள ற ் லா டு 
உ ள ் ய வ ர் � ள் 
இநதிய ரூ்லாய் 
த ந லா ட் டு � ள ை க 
�ண்்றிய வசதியலா� கசயலி ஒனளற ரிசர்வ் 
வஙகி அறிமு�ம் கசய்துள்ைது. மணி( Mobile 
Aided Note Identifier) (கமலாள்ல எய்்ட் தநலாட் 
ஐக்னடி்யலா்) எனற க்யரி்லான இநத 
கசயலிளய ஆர்பிஐ �வர்னர் சகதி �லாநததலாஸ் 
அறிமு�ம் கசய்தலார். ஸ்மலார்ட்த்லானில இநத 
கசயலிளய ்திவிறக�ம் கசய்தபிறகு இதறகு 
ளவ-ள  ்இளையதை இளைபபு ததளவயிலள .்

Vs[ V[Vkm V]B

sk \BD
  இநதிய விண்கவளி ஆரலாய்ச்சி ளமயம் 

�ர்நலா்�லாவில உள்ை ததசிய கதலாழிலநுட்் 
நிறுவனததில நலான�லாவது பிரலாநதிய விண்கவளி 
ளமயதளத (Regional Academic Centre for space) 
அளமக� உள்ைது. எதிர்�லா் கதலாழிலநுட்்ம் 
மறறும் தறத்லாளதய ததளவ�ளுககு 
க்லாருநதுமலாறு தமம்்ட்் ஆரலாய்ச்சி�ள் 
தமறக�லாள்ை இநத ளமயம் உதவும்.

இஸ்சரா
  தள்வர் – த�.சிவன
  தள்ளமயி்ம் – க்ங�ளூரு
  இஸ்தரலா இயககுநர் – ்லாக்ர் வி.டி.கவங�் 

கிருஷ்ைன
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  தமிழ�ததில த்ட்்ரி வலா�னங�ளுக�லான 
256 மினதனறறு நிள்யங�ள் உள்்் 
நலாடு தழுவிய அைவில 2,636 மினதனறறு 
(சலார்ஜிங) நிள்யங�ள் கதலா்ஙகுவதறகு 
அனுமதியளிக�ப்ட்டுள்ைதலா� மததிய 
�னர�த கதலாழில�ள் மறறும் க்லாதுத துளற 
நிறுவனங�ளுக�லான அளமச்சலா் பிர�லாஷ் 
ஜலாவத்�லா் கதரிவிததலார்.

  இரு்தது நலானகு மலாநி்ங�ள் மறறும் யூனியன 
பிரததசததுககுள்்ட்் 62 ந�ரங�ளில, 
2,636 புதிய மினதனறறு நிள்யங�ளை 
அளமப்தற�லான அனுமதிளய மததிய அரசு 
அனுமதி வழஙகியுள்ைது.

ச்பம இந்தியா-II
  மினசலார வலா�னப ்யன்லாட்ள் 

ஊககுவிககும் வள�யி்லான த்ம் 2 
திட்்ம் கநடுஞ்சலாள்�ளில 25 கித்லா 
மீட்்ருககு ஒரு ளமயம் அளமயும் என 
அறிவிக�ப்ட்டுள்ைது. இததிட்்ததுக�லா� 
ஏறக�னதவ முதற�ட்்மலா� ஏபரல 1, 2015-ல 
895 த�லாடி ரூ்லாய் ஒதுக�ப்ட்் நிள்யில, 
தறத்லாது ஏபரல 1, 2019ஆம் ஆண்டு10 ஆயிரம் 
த�லாடி ரூ்லாய் நிதி ஒதுக�ப்ட்டுள்ைது. 
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  விண்கவளி வீரர்�ளுக�லான ்யிறசி 
ளமயதளத க்ங�ளூரில உள்ை சல்த�ரலா 
எனற இ்ததில உ்�ததரததில அளமக�ப்் 
உள்ைதலா� இஸ்தரலா கதரிவிததுள்ைது. இநத 
்யிறசி ளமயம் க்ங�ளூர் – பூதன ததசிய 
கநடுஞ்சலாள்யில உள்ை சல்த�ரலா எனற 
மலாவட்்ததில அடுதத மூனறு ஆண்டு�ளில 
அளமக�ப்் உள்ைது.

  இஸ்தரலா இதற�லா� ரூ.2700 த�லாடி ஒதுக� 
தவண்டும் எனறு மததிய அரசி்ம் 
த�லாரியுள்ைது. இதற�லான மலாதிரிக 
�ட்டி்தளத (Young human Space Flight Center)  
உருவலாக� உள்ைது.

W\VMBVV A]B \mz 
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  �்நத 2019ஆம் ஆண்டு யுனிகசிஃப 
அறிகள�யின்டி நிதமலானியலாவலால 
்லாதிக�ப்ட்டு 1,27,000 த்ர் �்நத 
2018ல இறநது உள்ைதலா� அறிகள� 
கவளியிட்டுள்ைது. இதற�லா� கசர்ரும் 
நிறுவனம் �ண்்றிநத புதிய நிதமலானியலா 
தடுபபூசிககு (PNEUMOSIL) உ்� சு�லாதலார 
அளமபபு ஒபபுதல அளிதத உள்ைது.

E kWB 24  _EBvV 
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  மததிய  எரிசகதி அளமச்ச�ம் கவளியிட்டுள்ை 

அறிகள�யில, “எரிசகதி சிக�ன அளமபபு்ன 
(பிஇஇ) (Bureau of Energy efficiency) மததிய அரசு 
�்நதலாத்லாசிதது, அளற ஏசி சலாதனங�ள் 
கதலா்ர்்லான புதிய விதிமுளறக�லான 
அறிகள�ளய �்நத அகத்லா்ர் 30-ந தததி 
கவளியிட்்து.

  இதன்டி இநதியலாவில உற்ததி மறறும் 
விற்ளன கசய்யப்டும், ஒனறு முதல 5 
ஸ்்லார் வளர த்பிள் க�லாண்் அளனதது 
பிரலாண்ட் ஏசி சலாதனங�ளிலும் 2020 ஜனவரி 
1 முதல இயலபுநிள் கவப்நிள் 
(default temperature) 24 டிகிரி கசலசியஸ் 
ஆ� நிர்ையிக�ப்் தவண்டும்“ எனறு 
கூறப்ட்டுள்ைது.
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  இநதியத தரவு ரித் கசயறள�கத�லாள் 
அளமபபு (Indian Data Relay Satellite System) 
பூமியின சுறறுப்லாளதயில �ண்�லாணிககும்.

  இநத ஐ.டி.ஆர்.எஸ்.எஸ் இநதியலாவின 
��னயலான திட்்ததில மி� முககியப ்ஙகு 
வகிக� உள்ைது.

  இநத ஐ.டி.ஆர்.எஸ்.எஸ் (IDRSS) 
கசயறள�கத�லாள்�ள் ஐி.எஸ். எல.வி. 
்லாஞ்சரில கசலுததப்் உள்ைது.
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  அளவ ததலாரலாயமலா� 2000 கித்லா எள்ளயக 
க�லாண்்து. இநதச் கசயறள�கத�லாள் 
பூமியில இருநது 36,000 கி.மீ. தூரததில 
சுறறுப்லாளதயில நிள்நிறுததப்் உள்ைது.

ஐ.ஆர்.டி.எஸ்.எஸ்
  ஆண்டு இறுதிககுள் இரண்டு 

கசயறள�கத�லாள் கசலுததப்் 
உள்ைது. மனித மலாதிரி�ளைச் தசலாதளன 
முனதனலாட்்மலா� க�லாண்டு கசல் உள்ைது. 
இதன முதல கசயறள�கத�லாள் 2020 ஆண்டு 
இறுதியிலும், மறகறலானறு 2021 ஆண்டு 
அனுப்் உள்ைது.
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  நூறு ஒளி ஆண்டு கதலாள்வில பூமி 
அைவுககுப  க்ரிய கிர�ம் பிர்ஞ்சததில 
இருப்ளத அகமரிக� விண்கவளி ஆரலாய்ச்சி 
நிறுவனமலான நலாசலா கசயறள�கத�லாள் �ண்டு 
பிடிததுள்ைது.

  நலாசலா விண்கவளி ஆரலாய்ச்சி நிறுவனம் 
அனுபபியுள்ை க்ஸ் (Tess) எனற கசயறள�க 
த�லாைலானது பிர்ஞ்சததில �லாைப்டும் புதிய 
கிர�ங�ள், நி்வு�ளைக �ண்டுபிடிதது ஆய்வு 
ந்ததி வருகிறது. 

  இநநிள்யில பூமியிலிருநது 100 ஒளி ஆண்டு 
கதலாள்வில (ஒரு ஒளி ஆண்டு என்து 
ஒளியலானது ஓரலாண்டில ்யைப்டும் 
தூரமலாகும்) பூமி ஆைவுககுப க்ரிய 
கிர�தளதக �ண்்றிநதுள்ைது. இதறகு டிஓஐ 
700 டி (TOI 700 d) எனறு க்யரி்ப்ட்டுள்ைது.
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  குஜரலாத மலாநி் முத்ளமச்சர் விஜய் ரூ்லானி 
விகரம் சலாரலா்லாய் குழநளத�ள் �ண்டுபிடிபபு 
ளமயம் அளமப்தலா� அறிவிததுள்ைலார்.

  இதன மூ்ம்  குழநளத�ளின �ண்டுபிடிபபு�ள் 
ஊககுவிக�ப்டும் என குழநளத�ள் 
�ண்டுபிடிபபு ளமயம் ்றறி கதரிவிததலார்.

  இநத ளமயம் யுனிகசப உ்ன இளைநது 

குஜரலாத ்ல�ள்க�ழ�ம் கதலா்க� மறறும் 
கதலாழில முளனதவலார் �வுனசில ஏற்லாடு 
கசய்துள்ைது.
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  அகமரிக� விண்கவளி ஆரலாய்ச்சி 

நிறுவனமலான  நலாசலா 2017-ல விண்கவளிககு 
வீரர்�ளை அனுபபுவதற�லா�க �்நத 2 
வரு்மலா� ்யிறசி அளிதது வநதது. அநத 
்யிறசியில கமலாததம் 11 த்ர் கவறறி�ரமலா� 
்யிறசிளய முடிததுள்ைனர்.

  இநத 11 த்ரில இநதிய வம்சலாவளிளயச் 
தசர்நத 41 வயதலான ரலாஜலா ஜலான உர்புததூர் 
சலாரியும் ஒருவர். 

  அகமரிக�லாவில பிறநத ரலாஜலா ஜலான உர்புததூர் 
சலாரி, அகமரிக� விமலானப ் ள்யில �ர்ன்லா� 
்ணிபுரிநது வநதலார்.

  வரும் 2024-ல நி்வுககு முதலமுளறயலா� 
க்ண்ளை அனுப் நலாசலா முடிவு 
கசய்துள்ைது. அதன பிறகு 2030 வளர 
ஒவ்கவலாரு ஆண்டிலும் நலாசலா சலார்பில நி்வுப 
்யைம் இருககும்.

அரை மவப்்பநிரேககு ஏற்ை சசாடியம சல்்பர் 
மினகேன

  கசனளன IIT ளய தசர்நத விஞ்ஞலானி�ள் அளற 
கவப்நிள்ககு ஏறறவலாறு இயங�ககூடிய 
புதிய வள� தசலாடியம் சல்ர் த்ட்்ரிளய 
வடிவளமததுள்ைனர்.

  அளற கவப்நிள்ககு ஏறறவலாறு 
கசயல்டும் த்ட்்ரி�ளிலிருநது 
அதி�ப்டியலான அைவில திறளன 
க்ற முடிகிறது எனற விஞ்ஞலானி�ள் 
�ண்்றிநதுள்ைனர். எனதவ  தசலாடியம் சல்ர் 
�்ளவ கவப்நிள்ககு ஏற் உ்னடி 
த�வளமவு க�லாண்டுள்ைதலால இநத வள� 
த்ட்்ரி�ள் அதி� கவளியீடு திறளன 
க�லாண்்தலா� உள்ைது.
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  இநதியலாவின முதல ஏவியன 

இனிஃபளுயனஸைலா (Avian Influenza) அல்து 
்றளவக  �லாய்ச்சல வள� ளவரஸைலான  H9N2 
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ம�ரலாஷ்டிரலாவில (Melghat district) 17 வயது 
சிறுவனுககுப ்லாதிபபு ஏற்ட்டுள்ைதலா�க 
�ண்்றியப்ட்டுள்ைது.

  இநதத கதலாறறு ஒரு அரிதலான H9N2 ளவரஸைலால 
ஏற்டுகிறது. இது இனிஃபளுயனஸைலா A 
ளவரஸின துளை வள�யலாகும். மனிதனுககும் 
்றளவக �லாய்ச்சல ஏற்் வழி வகுககிறது.

  இநத ளவரஸ்�ள் �லாட்டுப ்றளவ�ளில 
�லாைப்டுகினறன னமறறும் சி் நலாடு�ளில 
த�லாழிப ்ண்ளையில �லாைப்டுகினறன. 
புதனவின ததசிய தநலாய்க �ட்டுப்லாடு மறறும் 
தடுபபு ளமயங�ளின கதலாறறு தநலாய்�ள் 
இதழில இநத அறிகள� கவளியி்ப்ட்்து
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  50 ஆண்டு�ளுககு முனனலா் பூமியில விழுநத 
விண்�லலுககுள் ்டிநதுள்ை நட்சததிரத 
து�ள், 700 த�லாடி ஆண்டு�ளுககு முனனலா் 
உருவலானதலா� அகமரிக� விஞ்ஞலானி�ள் நவீனக 
�ருவி�ள் மூ்ம் தறத்லாது �ண்்றிநதுள்ைனலா.் 

  சூரியக குடும்்ம் உருவலாவதறகு முனனதர 
ததலானறிய அநத நட்சததிரத து�ள்தலான 
தறத்லாது பூமியில உள்ை மி�ப ்ளழய 
தி்ப க்லாருள் எனறு இதற�லான ஆய்ளவ 
தமறக�லாண்் சி�லாத�லா ்ல�ள்க�ழ� 
விஞ்ஞலானி�ள் கதரிவிததுள்ைனலா். 

  நமது ்லாலகவளி மண்்்ம் எவ்வலாறு 
உருவலானது என்ளத அநத நட்சததிரத து�ள் 
மூ்ம் அறிநது க�லாள்ை முடியும் எனறும் 
அவலா்�ள் கூறினலா்.
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  மலாநி்ங�ைளவ கதலாள்�லாட்சி (Raja 
Sabha Television) மறறும் மக�ைளவத 
கதலாள்க�லாட்சி�ளை  (Lok Sabha Television) 
இளைக� அறு த்ர் க�லாண்் குழுளவ 
மததிய அரசு அளமதது உள்ைது. இநதக குழு 
தனது அறிகள�ளய இநத மலாத இறுதிககுள் 
மலாநி்ங�ைளவத தள்வர் கவங�ய்யலா 
நலாயுடு (ம) மக�ைளவ தள்வர் ஓம் 

பிர்்லாவி்ம் சமர்பபிக� உள்ைது.  இநத 
இளைபபு ்றறிய இறுதி முடிவிளன 
இவர்�ள் தலான எடுக� உள்ைனர்.

  இநதக குழு �்நத நவம்்ர் 7 ஆம் 
தததி பிரசலார் ்லாரதியின தள்வர்  சூர்ய 
பிர�லாஷ் தள்ளமயில அளமக�ப்ட்்து. 
மலாநி்ங�ைளவ  கசய்லாைர் A. ரலாவ், 
மக�ைளவ சள்ச் கசய்லாைர் �ன்தி ்ரத, 
மலாநி்ங�ைளவ கதலாள்�லாட்சியின நிதி 
ஆத்லாச�ர் ஷி�லா த்லாரி (மறறும்) ஆர். எஸ்.
டி.வி. எல.எஸ்.டிவியின கசய்லாைர் ஆகிதயலார் 
இதன உறுபபினர்�ள் ஆவர்.

  மக�ைளவ கதலாள்க�லாட்சி �்நத 2006 
ஆண்டு தசலாம்நலாத சட்்ர்ஜி அவர்�ைலால 
கதலா்ங�ப்ட்்து. இதன பின மலாநி்ங�ைளவ 
கதலாள்�லாட்சி கதலா்ங�ப்ட்்து.
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x^ ] m_oB\V>V c^>V: 
c V>V WkD sA

  இநதியலாவில �லாசதநலாய் �ண்்றியும் 
முளற�ைலான, இநதியலாவித்தய உருவலாக�ப்ட்் 
மூ்ககூறு ்குப்லாய்வு ்ரிதசலாதளன முளற 
உ்கின மறற முளற�ளைக �லாட்டிலும் அதி� 
துலலியமலா� முடிவு�ளை அறிவிப்தலா� 
உ்� சு�லாதலார நிறுவனம் அறிவிததுள்ைது.

  ”Truenet-MTB” எனற �லாசதநலாய் �ண்்றியும் 
முளறளயக த�லாவலாளவ தசர்நத தநலாய் 
�ண்்றியும் ளமயம் உருவலாககி விற்ளன 
கசய்து வருகிறது.

Nm>V[ c Wk][ A]B k 

RBV xD
  தசலானலா அகத் (SonaUgle) எனற புதிய வள� 

யூரியலாளவ ஹிநதுஸ்தலான உர நிறுவனம் 
தயலாரிதது வழங� மததிய உர மறறும் 
இரலாசலாயன துளற அளமச்சர் சதலானநத �வு்லா 
கவளியிட்்லார்.

  யூரியலா உற்ததியில இநதியலாவின 
உற்ததித திறளன அதி�ரிததுத தனனிளறவு 
அள்வதற�லா� இநதப புதிய ர�தளத 
அறிமு�ம் கசய்துள்ைலார்.
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சமீ்பததிய நைவடிகரக
  யூரியலா உற்ததியில தனனிளறளவ தநலாககி 

கசலவதற�லா� சிநதி, த�லாரகபூர், ்ரவுனி 
ஆகிய ் குதி�ளில யூரியலா உற்ததி ளமயதளத 
மததிய அரசு துவஙகியுள்ைது. இதன மூ்ம் 
நலாட்டின உற்ததித திறளன 63.5 இ்ட்சம் 
்ன அைவுககு உயர்தத இயலும்.

b g> |m _KD 
4  V> ku

  நீர்மூழ்கிக �ப்லில இருநது அணு 
ஆயுதங�ளை எடுததுச் கசனறு எதிரி 
இ்ககு�ளைத தலாககும் த�-4 ஏவு�ளை 
கவறறி�ரமலா� தசலாதிக�ப்ட்்து.

  ஆநதிர மலாநி் �்ற்குதியில இநத தசலாதளன 
நள்க்றறது. இநத ஏவு�ளை 3,500 கி.மீ. 
கதலாள்வு வளர உள்ை இ்ககு�ளைத 
துலலியமலா� தலாககி அழிககும். நீருககு அடியில 
இருநது இநத ஏவு�ளை ஏவப்ட்்து. 

  இநதியப ்லாது�லாபபுத துளற ஆய்வு மறறும் 
தமம்்லாட்டு அளமபபு (டிஆர்டிஓ) இநத 
ஏவு�ளைளய உருவலாககியது. 

  த�-4 ஏவு�ளை இநதியலாவில தயலாரிக�ப்ட்் 
இரண்்லாவது நீர்மூழ்கி ஏவு�ளையலாகும். 

  700 கி.மீ. கதலாள்வு வளரயி்லான 
இ்ககு�ளைத தலாககும் பிஓ-5 ஏவு�ளை 
இநதியலாவின முதல நீர்மூழ்கி ஏவு�ளை 
என்து குறிபபி்ததக�து.

kkVFA >VV Bo
  சட்டீஸ்�ர் மலாநி் முத்ளமச்சர் பூத்ஷ் 

்க�ல தவள்வலாய்பபு கதலா்ர்்லான கசயலி 
‘Rojarsangi’ கதலா்ஙகி ளவததலார். இச்கசயலி 
அம்மலாநி் திறன தமம்்லாட்டு ஆளையம் 
உருவலாககி உள்ைது. ரலாய்பூரில நள்க்றற 
இளைஞர் திருவிழலா 2020ல முத்ளமச்சர் 
இளத கவளியிட்்லார்.

  ்யிறசி க்றற இளைஞர்�ளுககு திறன 
தமம்்லாட்டு திட்்ததின கீழ் தவள்வலாய்பபு 
வழஙகுவதற�லா� இநத கசயலி 
வடிவளமக�ப்ட்்து.

[BV[ ]]_  VV |D
  க்ங�ளூரில நள்க்றற ‘மனித விண் 

்யைம் முறறலாய்வின தற�லா்ச் சவலால�ள் 
மறறும் எதிர்�லா்ப த்லாககு�ள்’ எனற 
�ருததரஙள� த�.சிவன கதலா்ஙகி ளவததலார்.

  இதில ��னயலான திட்்ததின முனதனலாட்்மலா�, 
விண்ணுககுச்  கசலுததப்டும் ஆளில்லா 
விண்�்ததில “விதயலாமலா மிதரலா (விண் 
ததலாழன)“ எனப்டும் க்ண் தரலாத்லா 
அனுபபி ளவக�ப்டும் எனறு கதரிவிததலார்.

c[ x>_ kV, 

B z|mD VV
(World’s first living, Self-Healing robots)

  கவர்மலானட் ்ல�ள்க�ழ�ம் மறறும் 
்ிஃபட்ஸ் ்ல�ள்க�ழ�ம் விஞ்ஞலானி�ள் 
தவளை�ளின ஸ்க்ம் கசல�ளைப 
்யன்டுததி உ்கின முதல வலாழ்கள� 
மறறும் சுய-குைப்டுததும் தரலாத்லாக�ள் 
கஜதனலா த்லாட்�ளை உருவலாககியுள்ைனர். 
இதறகு ஆபபிரிக� கிைலாவ்டு தவளையின 
கஸை்க்ம் கசலலின க்யரலான கஜதனலா்ஸ் 
த்விஸ் என க்யரி்ப்ட்டு உள்ைது.

  0.04 அஙகு்ம் க�லாண்் இநதக குறுகிய வள� 
தரலாத்லாக�ள் மனித உ்லில ்யணிதது, 
தநலாய்�ள் ்லாதிததுள்ை ்குதி�ளுககு 
மருநது�ளைக க�லாண்டு கசனறு தநலாய்�ளை 
குைப்டுததப்டுகினறது

.._.s 2022
  கதலாழிலதுளறயலால முழுளமயலா�க 

�ட்்ப்ட்் முதல துருவச் கசயறள�த�லாள் 
ஏவும் வலா�னம். (பி.எஸ்.எல.வி) 2022ஆம் 
ஆண்டில கவளியி்ப்டும் எனறு இநதிய 
விண்கவளி ஆரலாய்ச்சி அளமபபின தள்வர் 
த�.சிவன கதரிவிததலார்.

  ஏற�கனதவ கதலாழிலதுளறயில 
வடிவளமக�ப்ட்் முதல சிறிய 
கசயறள�த�லாளை (Small Satelite launch 
Vehicle) ஏபரல மலாதம் கசலுதத உள்ைதலா� 
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கதரிவிததலார். அளவ ஸ்ரீெரித�லாட்்லாவில 
இருநது ஏவ்் உள்ைது.

  எஸ்.எல.வி.ககு ஏவுதை வசதி அளமப்தற�லா� 
கதறகு தமிழ்நலாட்டின கு்தச�ரப 
்ட்டினததில 2,300 ஏக�ர் நி்தளதக 
ள�ய�ப்டுததும் ்ணி ந்நது வருவதலா� 
கதரிவிததலார்.

“Ghaznavi”  V>V[ K]Bm
  அணுசகதித திறன க�லாண்் தமற்ரபபு-

முதல-தமற்ரபபு ஏவு�ளை “Ghazhavi’ 
இஸ்்லாமலா்லாததில இருநது ்லாகிஸ்தலான 
கசலுததியது. இநத ஏவு�ளையின தலாககு 
திறன 290கி.மீ ஆகும்.

  �்நத 2019ஆம் ஆண்டு ்லாகிஸ்தலான Shaheen-1 
எனற தமற்ரபபு-முதல தமற்ரபபு தலாககும் 
திறன க�லாண்் ஏவு�ளைச் தசலாதளனளய 
தமறக�லாண்்து.

Vk zV|^ \Vkz 
_s Z]BV c>sBV Bo

  Swaekhan (Self-writing) எனற கசயலி 
்லார்ளவயறதறலார்�ளுககு �லவி வழியில 
உதவ நிவலாநத ஆனந முகதலா வி�லாஷலயலா 
உருவலாககி உள்ைலார். பூதனளவ தசர்நத தஜலாஸ் 
கமனக்லாருள் நிறுவனம் இச்கசயலிளய 
உருவலாககி உள்ைது.

5.2 V>V sB_ 
uB *]B 
|A^
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  உ்கித்தய வயதலான �லாண்்லாமிரு�ம் 

எனற க்யளர தலானசலானியலா நலாட்டின 
வனவி்ஙகுப பு�லி்ததில வசிதது வநத 
”்லாஸ்்லா” எனற க்ண் �லாண்்லாமிரு�ம் 
க்றறிருநதது.

  இநத �லாண்்லாமிரு�ம் 3 வயதலா� இருநதத்லாது, 
1965-ம் ஆண்டு, கநலாத�லாதரலாஙத�லாதரலா 
்ள்ைம் எனற ்குதியில முதனமுத்லா� 
�ண்்றியப்ட்்து.

5.3 D \uD  
>V>VA
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  மததிய த�வல கதலா்ர்பு  மறறும் 
கதலாழிலநுட்் அளமச்சர் ஸ்ரீ ரவிசங�ர் 
பிரசலாத “டிஜிட்்ல கிரலாம் குருதவலாரலா“ளவத 
கதலா்ஙகி ளவததலார்.

  இநத அறிமு�ததின த்லாது, 2020 மலார்ச்சுககுள் 
அளனததுக கிரலாமங�ளுககும் இ்வச 
ளவிஃள் தசளவ�ளை வழங� அரசு 
திட்்மிட்டுள்ைதலா� அறிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

  இநதிய அரசு இதுவளர 1,30,000 கிரலாம 
்ஞ்சலாயதது�ளை ்லாரதகநட் மூ்ம் 
இளைததுள்ைது. தமலும் 50,000 கிரலாமப 
்ஞ்சலாயதது�ள் இளைக�ப்  ்உள்ைன.2020ககுள் 
அளனததுக கிரலாம ்ஞ்சலாயதது�ளும் 
பிரலாட்த்ண்ட் இளைபள்ப க்றும் எனறு 2018 
ஜுன மலாதம் அறிவிக�ப்ட்்து.

்பாரத மநட் திட்ைம
 y 2011ஆம் ஆண்டு கதலா்ங�ப்ட்்து.
 y 2.5 ்ட்சம் கிரலாம ்ஞ்சலாயதது�ளுககு 100 
Mbs தவ� இளைய வசதி வழங�ப்டும் 
எனறு கதரிவிக�ப்ட்்து.
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  ஜனலாதி்தி ரலாம்நலாத த�லாவிநத 

ளெதரலா்லாததில கசஞ்சிலுளவச் சங�ததின 
கமலாள்ல கசயலிளய கவளியிட்்லார். 
நல்லாட்சிக�லான கதலுங�லானலா ளமயததலால 
உருவலாக�ப்ட்்து. இது க்ரும்்லா்லான 
கமலாழி�ளிலும் ்யன்டுததப்டும். இநத 
கமலாள்ல ்யன்லாட்ள் அறிமு�ப 
்டுததுவதன மூ்ம் இரதத வஙகி மறறும் 
கசஞ்சிலுளவ சங� உறுபபினர்�ளுககும் 
்யன்டுதத எளிதலாகிறது.

VmVA VE 2020 Bo kX|
  ரக்ஷலா மநதிரி வரும் 2220 ஆண்டு நள்க்ற 

உள்ை ்லாது�லாபபு �ண்�லாட்சி 2020 ்றறிய 
த�வல�ள் அ்ஙகிய ”்லாது�லாபபுக 
�ண்�லாட்சி 2020” (DefExp 2020) எனற கசயலி 
கவளியிட்டுள்ைது.

  தமலும் தினசரி நி�ழ்வு�ள், ்லாது�லாபபு 
க்லாதுததுளற நிறுவனங�ள், �ருததரஙகு, 
ந�ர வலானிள் ்றறிய விரிவலான த�வல�ளை 
வழஙகும்.

] \V_ 
|>uV k>D

  க்லலியில திரு்ப்ட்் கமலாள்ல�ளைக 
�ண்டுபிடிப்தற�லா�, கதலாள்த கதலா்ர்புத 
துளற அளமச்சர் திரு.ரவிசங�ர் பிரசலாத 
www.ceir.gov.in எனற வள்தைதளதத 
கதலா்ஙகினலார்.

  2019 கசப்ம்்ரில மும்ள்யில துவங�ப்ட்் 
திட்்ம் தறத்லாது, க்லலியில தறத்லாது 
கதலா்ஙகி ளவக�ப்ட்்து. 

  அடுதது மறற மலாநி்ங�ளுககும் 
விரிவு்டுததப்் உள்ைது.

  திரு்ப்ட்் சலாதனததின IMEI (சர்வததச 
கமலாள்ல �ருவி அள்யலாைம்) எண்ளைத 
தடுக� FIR ந�லு்ன தங�ள் த�லாரிகள�ளய 
https://ceir.gov.in/ த்லார்ட்்லில ்திவு 
கசய்ய்லாம்.

ePAUTI Bo
  ஒடிசலா முத்ளமச்சர் இ-சலானறிதழ் த்லார்்ல 

மறறும் இ-்லாவுடி எனற கசயலிளய அறிமு�ம் 
கசய்துள்ைலார்.

  இநத மின சலானறிதழ் திட்்ம் வருவலாய் 
மறறும் த்ரி்ர் தம்லாண்ளமத துளறயின 
5T மலாதிரியின ஒரு ்குதியலாகும். இநத 
தசளவக�ளுக�லா�ச் சலானறிதழ்�ளுககு 
�ட்்ைம் வசூலிக�ப்்லாது. இதன மூ்ம் 
சலாதிச் சலானறிதழ், குடியிருபபுச் சலானறிதழ் 
க்ற விண்ைபபிக�்லாம்.

ePAUTI மசயலியின ்பயன
  இநதச் கசயலியின மூ்ம் அரசலாங� 

அலுவ்�ததிறகுச் கசல்லாமல ஸ்மலார்ட் 
த்லான�ளின உதவியு்ன ஆனள்னில நி் 
வருவலாளயச் கசலுதத்லாம்

\B|> b_ |V| x 
>VD (Centralised Access Control System)

  சிவில விமலானப த்லாககுவரததுத 
துளற அளமச்சர் ்தயலாகமட்ரிக மூ்ம் 
இயக�ப்டும் ளமயப்டுததப்ட்் 
அணு�ல �ட்டுப்லாட்டு முளறளயத 
கதலா்ஙகி ளவததலார். தமலும் e-BCAS Project 
Trainig Module-ள் கதலா்ஙகி ளவததலார்.

  இநத இரண்டு திட்்ங�ளும் விமலான 
நிள்யங�ளில ்லாது�லாபள் தமம்்டுதது 
வளதயும் வணி�தளத எளிதலாககுவளதயும் 
தநலாக�மலா�க க�லாண்டுள்ைன.

]BVs[ x>_ e-Gazatte V_
  ஒடிசலா மலாநி் அரசு e-Gazatte எனற 

இளையததைதளத அறிமு�ம் கசய்துள்ைது. 
இது இநதியலாவின முதனமுதலில ததசிய 
த�வல ளமயததலால வடிவளமக�ப்ட்் 
அளனததுத துளற�ளுககும் க்லாருநத கூடிய 
முதல அளமபபு.

  ஒடிசலா மலாநி் அரசின 5T (Transparency, 
Teamwork, Technology, Time and Transformation) 
முயறசியின ஒரு ்குதியலா�த கதலா்ஙகி 
ளவக�ப்ட்்து.
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  அவசர தநரங�ளில க்ண்�ள் மறறும்  
முதியவர்�ள் தங�ளைப ்லாது�லாததுக 
க�லாள்வதறகு உதவியலா�த தமிழ�க 
�லாவலதுளற ``�லாவ்ன SOS' எனற கசயலிளய 
இநத வரு்ம் அறிமு�ம் கசய்தது.

  இநதச் கசயலிளய ்திவிறக�ம் 
கசய்வதன மூ்ம் ஆ்ததிலிருககும் 
ந்ருககு அடுதத சி் நிமி்ங�ளித்தய 
சம்்நதப்ட்்வர்�ளுககுக �லாவலதுளறயின 
்லாது�லாபபு கிள்ததுவிடும்

\V D^

  கசனளன �லார்ப்தரஷன ந�ரின ்லதவறு 
்குதி�ளில “ஸ்மலார்ட் �ம்்ங�ள்“ (Smart poles) 
நிறுவ உள்ைதலா� கதரிவிததுள்ைது.

  இதுத்லானற 50 �ம்்ங�ளை ந�ரம் 
முககியமலான இ்ங�ளில க்லாருதத உள்ைதலா� 
ஆளையர் கதரிவிததலார். இநத ஸ்மலார்ட் 
�ம்்ங�ளில மளழ அைவீடு, க்லாது மு�வரி 
அளமபபு, த�மரலா மறறும் மலாசு்லாட்ள்க 
�ண்�லாணிககும் உ்�ரைங�ள் இருககும்.

  “ஸ்மலார்ட் �ம்்ங�ள்“ முககியமலான 
சலாள்�ளில த்லாககுவரதது குறிதத 
தரவு�ளைச் தச�ரிககும்.

 zu VA > \BD
  மததிய உள்துளற அளமச்சர் அமிதஷலா இநதிய 

ளச்ர் குறற ஒருஙகிளைபபு ளமயதளதத 
திறநது ளவததலார் (14C). 14C எனற ஏழு 
அளமபபு�ள் இதில அ்ஙகும். 

  ளச்ர் கிளரம் ரிபத்லார்டிங, த்லார்்ல, 
திறனதமம்்லாடு, ஆரலாய்ச்சி மறறும் 
�ண்டுபிடிபபு த்லானற ்் அளமபபு�ள் 
இதில அ்ஙகும்.

  15 மலாநி்ங�ள் மறறும் யூனியன பிரததசங�ள் 
பிரலாநதிய ளச்ர் குறற ஒததுளழபபு ளமயம் 
(Regional Cyber Crime Coordination Centres) 
அளமக� முடிவு கசய்துள்ைது

Aspire’ Portal
  மததிய ்ள்ளிக �லவிததுளற அளமச்சர் 

்லாக்ர் பிரபுெரம் கசௌதரி “Aspire’ எனற 
த்லார்்ள்த கதலா்ஙகி ளவததலார். இநதப 
த்லார்்ல யுனிகசிஃப உதவியு்ன கதலா்ஙகி 
ளவக�ப்ட்்து.

  9 முதல 12ம் வகுபபு வளர உள்ை அரசுப 
்ள்ளி மலாைவர்�ளுககு உதவுவதற�லா� இநத 
த்லார்்ல வடிவளமக�ப்ட்்து.

  Aspire எனற இநத த்லார்்ல எதிர்�லா் 
வலாய்பபு�ளை இதன மூ்ம் அறிநது க�லாள்ை 
முடியும். இதில மலாைவர்�ள் �லலூரிக 
�ட்்ைம், ் லா்ம், தசர்கள� முளற�ள் மறறும் 
ததசியம் மறறும் மலாநி்ம் முழுவதும் உள்ை 
அளனததுக �லலூரி�ள் ்றறிய த�வல�ளை 
அறிநது க�லாள்ை முடியும்

V_ 2.0 >D
  �லாவல துளறயினலா் மறறும் ்லாது�லாபபுப 

்ள்யினலா் தங�ளுககுள் எளிதில கதலா்லா்பு 
க�லாள்ளும் வள�யில தமம்்டுததப்ட்் 
வசதி�ளைக க�லாண்் ‘த்லாலகநட் 2.0’ 
தைதளத மததிய உள்துளற அளமச்சலா் அமித 
ஷலா கதலா்ககிளவததலார்.

  ‘த்லாலகநட்’ தைததின மூ்ம் �லாவல 
துளறயினலா் மறறும் ்லாது�லாபபுப ்ள்யினலா் 
சட்்ம்-ஒழுஙகு விவ�லாரம் கதலா்லா்்லா�த 
த�வல�ளைப ்ரிமலாறிக க�லாள்கினறனலா். 
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  உததரபிரததசதளத தசர்நத மிருதயுஞ்சய்சிங 

மறறும் பிரியலாரலாய் ஆகிதயலார் க்ண்�ள் 
்லாது�லாபபு உதவியலா� ‘Very Good Morning’ 
(VGM) எனற கசயலிளய உருவலாககி உள்ைனர். 
இதன மூ்ம் க்ண்�ளுககு எதிரலான 
குறறங�ளிலிருநது தங�ளைப ்லாது�லாக� 
உதவும் எனறு கதரிவிததுள்ைனர்.

kV >D
  இளையதைப ்ரிவர்ததளன�ள் விளரவலா�வும்,  

்லாது�லாப்லா�வும் கசய்ய இநதிய ததசிய 
்ரிவர்ததளை �ழ�ம் (National Payment 
Corporation of India) வஜரலா ்ரிவர்ததளன 
(Vajra Platform) எனற தைதளத அறிமு�ம் 
கசய்துள்ைது.

  இது பிைலாககசயின கதலாழிலநுட்்ததின 
அடிப்ள்யில உருவலாக�ப்ட்டுள்ைது. 
இநதப ்ரிவர்ததளனயில ஏததனும் 
குளற்லாடு�ள் நி�ழ்நதலால தலானியஙகி 
முளறயில சரி கசய்து க�லாள்ளும் ஆதலார் 
அஙகீ�லாரததிற�லா�வும் இநதியலாவின 
தனிததுவமலான அள்யலாை ஆளையம் 
(UIDAI) வஜரலா தைதளதயும் ்யன்டுததுகிறது

|V ] z> 
>k_  A]B B>D

  கநடுஞ்சலாள்த திட்்ப ்ணி�ளை 
�ண்�லாணிப்தற�லா�, ‘�லாடி’ (GATI) 
எனற க்யரில புதிய இளையதைதளத 
ததசிய கநடுஞ்சலாள்�ள் ஆளையம் 
உருவலாககியுள்ைது. 

  இநத இளையதைதளத திலலியில 
நள்க்றற நி�ழ்ச்சியில மததிய சலாள்ப 
த்லாககுவரதது மறறும் கநடுஞ்சலாள்�ள் 
துளற அளமச்சலா் நிதின �ட்�ரி அறிமு�ம் 
கசய்து ளவததலார். 

[\Va z_k Bo
  இநதியலாவில முதல முளறயலா�, இநதியலாவின 

முனனணி இநதிய வஙகி�ளில ஒனறலான சிட்டி 
யூனியன வஙகி ்னகமலாழிக குரல மூ்ம் 
இயககும் கமலாள்ல வஙகிச் கசயலிளய 
அறிமு�ம் கசய்துள்ைது.

  இநத வஙகி ‘Ask Lakshmi’ எனற த்ச்சு 
தைதளத (Chat box) அறிமு�ம் கசய்துள்ைது. 
இது தமிழ், ஆஙகி்ம், ஹிநதி, கதலுஙகு 
த்லானற கமலாழி�ளில வலாடிகள�யலாைர்�ள் 
்யன்டுதத முடியும்.
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  இநதிய அரசு நல்லாட்சிக குறியீடு (Good 

Governance Index) கவளியிட்டுள்ைது. இதில 
தமிழ்நலாடு முதல இ்ததில உள்ைது.

  மததிய அரசு மலாநி்ங�ள் மறறும் யூனியன  
பிரததசங�ளை ”க்ரிய மலாநி்ம்” (Big State), 
வ்கிழககு (North East), மள் மலாநி்ங�ள் (hill 
state), என மூனறு பிரிவு�ைலா� பிரிதது இநதப 
்ட்டியள்த தயலாரிதது உள்ைது.

  இதில நல்லாட்சிக�லான குறியீட்டில “க்ரிய 
மலாநி்ங�ள்“ எனற பிரிவில தமிழ்நலாடு முதல 
இ்தளதப க்றறுள்ைது.

  நலாட்டின நிள்யலான வைர்ச்சி இ்ககு�ளைக 
�ண்�லாணிக� உருவலாக�ப்ட்் முதல 
அறிகள� இதுவலாகும்.

ம்பரிய மாநிேஙகள் பிரிவு – சிைப்்பாகச் 
மசயல்்படும மாநிேஙகள்

தரவரிரச மாநிேஙகள்
2 ம�லாரலாஷ்டிரலா
3 �ர்நலா்�லா
4 சட்டீஸ்�ர்
5 ஆநதிர பிரததசம்

வைகிைககு மற்றும மரே மாநிேஙகளில் 
்பட்டியல்
சிைப்்பாகச் மசயல்்பட்ை மாநிேஙகள்:

தரவரிரச மாநிேஙகள்
1 இமலாச்சல
2 உததர�லாண்ட்
3 திரிபுரலா
4 மிதசலாரம்
5 சிககிம்

சவளாண்ரமத தரவரிரச
  தவைலாண்ளமயில சிறப்லா� கசயல்டுததப 

்ட்் மலாநி்ங�ளில மததிய பிரததசம், 
மிதசலாரம், ள்யு மறறும் ்லாமன ஆகிய 
மலாநி்ங�ள் உள்ைன.

  தலானிய உற்ததி, ் லால மறறும் இளறச்சி உற்ததி, 
ததலாட்்க�ள  ்உற்ததி மறறும் ்யிர்க�லாபபீடு 
த்லானறவறளற அடிப்ள்யலா�க க�லாண்டு 
�ைககி்ப்ட்்து.

வணிக மற்றும மதாழில்துரை
  இததுளறயில க்லலி, உததர�லாண்ட், 

ஜலார்�ண்ட் ஆகிய மலாநி்ங�ள் சிறப்லா�ச் 
கசயல்டுகினறன.

நிரேயான வளர்ச்சி இேககு மற்றும ைாஷ்ச்பார்ட் 
2019-20

  இநதியலாவில ஐககிய நலாடு�ள் சள் மறறும் 
உ்�ைலாவிய ்சுளம வைர்ச்சி நிறுவனம் 
ஆகியவறறு்ன இளைநது மததிய புள்ளி 
விவரங�ள் மறறும் திட்் அம்லாக� 
அளமச்ச�ம் இளத உருவலாககி உள்ைது.

  குறியீடு மறறும் ்லாஷ்த்லார்டு 2019, 17 
நிள்யலான வைர்ச்சி இ்ககு�ளில 16 மறறும் 
17 இ்ககு குறிதத ஒரு தர மதிபபீட்ள் 
உள்ை்ககியது.

  2018 ஆம் ஆண்டு நிள்யலான வைர்ச்சிக 
குறியீடு 13 இ்ககு�ளை மட்டுதம க�லாண்டு 
இருநதது.

VD kV ]> F 

\]uz \Vu \k 
A>_ m^m

  பிரதமர் நதரநதிர தமலாடி தள்ளமயி்லான 
க்லாருைலாதலார விவ�லாரங�ளுக�லான 
அளமச்சரளவக குழு, பிரம்மபுததிரலா 
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்ட்்லாசு மறறும் ்லாலிமர் லிமிக்ட் 
ஆகியவறறின நிர்வலா�க �ட்டுப்லாட்ள் 
மலாறற ஒபபுதல அளிததுள்ைது. அசலாம் 
எரிவலாயு ்ட்்லாசுத திட்்தளத தவதியியல 
மறறும் க்ட்தரலா க�மிக�ல துளறயிலிருநது 
மததிய க்ட்தரலாலிய இயறள� எரிவலாயு 
அளமச்ச�ததிறகு மலாறற உள்ைது.
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  எரிவலாயுததுளற அளமச்சர் தர்தமநதிர பிரதலான 
நலாட்டின முதல அழுததப்ட்் இயறள� 
எரிவலாயுவலால இயங�ககூடிய த்ருநளத 
அறிமு�ப்டுததி ளவததலார்.

  ஒருமுளற எரிக்லாருளை நிரபபினலால 1000 
கி.மீட்்ர் வளர கசலலும் தனளம க�லாண்்து. 
இநதத திட்்ம் இநதிரபிரஸ்தலா த�ஸ் 
லிமிக்ட் உருவலாககி உள்ைது. 

kkVF AVF Bz> 
sm W >V_>

  நலாட்டின வைர்ச்சிககு வருவலாய் பு்னலாய்வு 
இயககுநர�ம் கசய்துள்ை ்ங�ளிபள் 
நிளனவுகூரும் விதமலான த்லால தள்ளய 
மததிய நிதியளமச்சலா் நிர்ம்லா சீதலாரலாமன 
கவளியிட்்லார்.

  �்ததல ந்வடிகள��ளைத தடுககும் 
வள�யில, மளறமு� வரி�ள் மறறும் சுங�த 
துளற மததிய வலாரியததின கீழ் �்நத 1957-
ஆம் ஆண்டு டிசம்்லா் 4-ஆம் தததி வருவலாய் 
பு்னலாய்வு இயககுநர�ம் ஏற்டுததப்ட்்து.

_ BV 2024
  மததிய அரசின அளனததிநதிய 

வலாகனலாலியலான ஆ�லாஸ்வலானி 2024ஆம் 
ஆண்டு ”டிஜிட்்ல தரடிதயலா” வலா� (Digital 
Radio by 2024) கதலா்ங�ப்் உள்ைதலா� 
க்லலியில நள்க்றற 2019ஆம் ஆண்டின 
ஆ�லாஷ்வலானி வரு்லாநதிர விருது வழஙகும் 
விழலாவில மததிய ஒளி்ரபபுததுளற 
அளமச்சர் பிர�லாஷ் ஜவலாத்�ர் கதரிவிததலார்.

அரனததிந்திய வாமனாலி
 y 1936 ஆம் ஆண்டு கதலா்ங�ப்ட்்து.
 y அதி�லாரபபூர்வமலா� 1956 ஆம் ஆண்டு 
ஆ�லாஷ்வலாணி எனறு அளழக�ப்ட்்து.

 yஇது இநதியலாவின ததசிய க்லாது வலாகனலாலி 
ஒலி்ரப்லாகும். இது இநதியலாவின 
மி�பக்ரிய க்லாது ஒளி்ரபபு 
நிறுவனமலாகும்.

 \Val_ BV ^ 
  மததிய சுறறு்லாததுளற அளமச்சர் 

பி�ெ்லாத சிங ்த்ல உததிரபிரததசததில 
ஐநது கதலாலக்லாருள் ஆய்வு ளமயததில 
சீன கமலாழியில அள்யலாை (அறிவிபபு) 
்்ள��ள் ளவக�ப்் உள்ைதலா� கதரிவிதது 
உள்ைலார். பிரதமரின  ்லார்ளவ 2020 கீழ் 
கவளிநலாட்டு மறறும் உள்நலாட்டு சுறறு்லா 
்யணி�ளை அதி�ரிப்ளத தநலாக�மலா� 
க�லாண்டு இநத முயறசி தமறக�லாண்்தலா� 
கதரிவிக�ப்ட்டு உள்ைது .

மதால்ம்பாருள் ஆய்வு இைஙகள்:
1.  சலாரநலாத    
2.  புததரின ஸ்தூபி இ்ங�ள் 
3. குஷிந�ர் மறறும் மெலா்ரரி நிர்வலாை 

தநலாவல 
4.  சிரலாவஸ்தி
5.  பிபரெலாவலா
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  ஆநதிர மலாநி் முத்ளமச்சர் கஜ�ன 

தமலா�ன கரட்டி, ்லாலியல வனமுளறககு 
எதிரலான குறறங�ளுககுத தண்்ளன 
வழஙகும் சட்்மலான திஷலா சட்்ம் சமீ்ததில 
நிளறதவறறியது.

  இச்சட்்ங�ளின்டி குறறங�ளை விசலாரிக� 
விளரவு நீதிமனறங�ளை ஒவ்கவலாரு 
மலாவட்்ங�ளிலும் அளமக� தவண்டும் 
எனறு கதரிவிக�ப்ட்டு உள்ைது. இதற�லா� 
ரூ.2 த�லாடி நிதி ஒதுக�ப்ட்டு உள்ைதலா� 
கதரிவிததலார். 
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  அகி் இநதியத தூண்்ல உள் சங�ம் மலாநலாடு 

33வது ்திபபு க்லலியில நள்க்றறது. 
இளத மததிய க்ட்தரலாலிய மறறும் இயறள� 
எரிவலாயு துளற அளமச்சர் தர்தமநதிர பிரதலான 
கதலா்ஙகி ளவததலார். இதன ளமயக�ருதது : 
Most advantageous route of Environment friendly steel 
making through Electric Induction Furnace and its 
global acceptance என்தலாகும்.
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  ததசிய மக�ள் கதலாள�ப ்திதவட்ள் 

வீடு வீ்லா� கசனறு தரவு�ளை தச�ரிக� 
உள்ைதலா�த கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது. ததசிய 
மக�ள் கதலாள�ப ்திதவட்டில இதறகு 
முனபு 119 த�லாடி தரவு�ளை தச�ரிக�ப்ட்டு 
உள்ைதலா�த கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

  குறிபபிட்் ்குதியில �்நத 6 மலாதங�ளுககு 
தம்லா�த கதலா்ர்நது வசிப்வரலா�வும், 
அடுதத 6 மலாதங�ளுககு தம்லா� அதத 
்குதியில கதலா்ர்நது வசிக�ப த்லாகும் 
ந்ரலா�வும் இருப்வர்�ள் இநதப ் ட்டியலில 
தசர்க�ப்டுவர்.

  ததசிய மக�ள்கதலாள�ப ்திதவட்ள்ப 
புதுபபிககும் ்ணி�ள், அடுதத ஆண்டு 
ஏபரல முதல கசப்ம்்ர் வளர 
தமறக�லாள்ைப்்வுள்ைன.

  அஸ்ஸைலாம் தவிர அளனதது மலாநி்ங�ள் 
மறறும் யூனியன பிரததசங�ளில ததசிய 
மக�ள் கதலாள�ப ்திதவடு ந்வடிகள� 
தமறக�லாள்ைப்்வுள்ைது.

V  VV
  “்ரிக்ஷலா த் சலார்ச்சலா“ எனற க்யரில 

2018-ஆம் ஆண்டு முதல மலாைவர்�ள், 
ஆசிரியர்�ள், க்றதறலாரு்ன பிரதமர் தமலாடி 
�்நதுளரயலாடி வருகிறலார்.

  ததர்வு�ள், அளவ அளிககும் அழுததம் 
உள்ளிட்்ளவ குறிதது இநதக 
�்நதளரயலா்லில, விவலாதிக�ப்டும்.

  மூனறலாவது ஆண்்லா� இநதக 

�்நதுளரயலா்ல, புதுதிலலியில உள்ை 
தல�ததலாரலா விளையலாட்்ரஙகில வரும் 
ஜனவரி 16-ஆம் தததி நள்க்றவுள்ைது.

  இநத நி�ழ்ச்சிககு மததிய மனிதவை 
தமம்்லாட்டு அளமச்ச�ம் ஏற்லாடு 
கசய்துள்ைது.
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  திலலியில கநகிழிப குள்�ளைக க�லாடுதது 
உைவு அருததும் வள�யி்லான ‘குபள் 
உைவ�’தளத கதறகு திலலி மலாந�ரலாட்சி 
(எஸ்டிஎம்சி) நஜலாிஃப�லா ்் குதியில அண்ளமயில 
கதலா்ஙகியுள்ைது. இது திலலியில 
கதலா்ங�ப்ட்் முத்லாவது உைவ�மலாகும்.

  மததிய அரசின தூய்ளம இநதியலா திட்்ததின 
கீழ் இநத உைவ�ம் கதலா்ங�ப்ட்டுள்ைது. 
வீடு�ள், கதருக�ளில உள்ை கநகிழிக 
குபள்�ளைக க�லாடுதது மக�ள் இஙகு 
உைளவப க்றறுக க�லாள்ை்லாம். 

  இநதியலாவின முத்லாவது குபள் 
உைவ�ம் 2019, அகத்லா்ரில சததீஸ்�லா் 
மலாநி்ததில அம்பி�லாபுலா் மலாந�ரலாட்சியலால 
கதலா்க�ப்ட்்து. 
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  மததிய உள்துளற அளமச்சர் அமிதஷலா 
புதுக்லலியில நலாட்டின முதல 
த்லாககுவரதது சலார்நத வைர்ச்சித திட்்ததிறகு 
அடிக�ல நலாட்டினலார்.

  த்லாககுவரதது சலார்நத தமம்்லாட்டுத 
திட்்ததின கீழ், மி� உயரமலான த�லாபுரம் 
உள்ளிட்் அதிநவீன உள்�ட்்ளமபபு 
மண்்்ம் கிழககு க்லலியில �ட்்ப்் 
உள்ைது.

ச்பாககுவரதது சார்ந்த வளர்ச்சித திட்ைம (Transit-
Oriented Development Project)

  30 கெகத்ர் ்ரப்ைவில (புதுக்லலியில) 
�லார்டூமலாவில உள்ை “கிழககு க்லலி ளமயம்” 
எனற க்யரில அடுதத 3.5 ஆண்டு�ளில 
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�ட்்ப்் உள்ைது. இது மததிய ந�ர்பபுற 
விவ�லார அளமச்ச�ததலால கசயல்டுததப்் 
உள்ைது.

>[ _s [ ]D
  அசலாம் மலாநி் முத்ளமச்சர் சர்்லானநதலா 

தசலாதனலாவலால மலாநி் அரசின அபிநநதன 
திட்்தளத உயர் �லவி ்யினற 
மலாைவர்�ளுககுத உதவுவதற�லா� கதலா்ஙகி 
ளவததலார். இததிட்்ததின கீழ், 1546 
மலாைவர்�ளுககு த்லா ரூ.50,000 �லவி �்ன 
வழஙகினலார்.

“Eat Right Station” V[>
  மும்ள்யில உள்ை சதர்தி சிவலாஜி  ம�லாரலாஜ 

ரயில நிள்யததிறகு உைவு ்லாது�லாபபு 
மறறும் தர நிர்ைய ஆளையம் (FSSAI) ஐநது 
நட்சததிர மதிபபீட்ள்க க�லாண்் “Eat Right 
Station” எனற சலானறிதழ் வழஙகியது. இநத 
சலானறிதளழப க்றற மததிய ரயிலதவயின 
முதல ரயில நிள்யம் ஆகும்.

  ”ஈட் ளரட் ஸ்த்ஷன” முயறசி ”ஈட் ளரட் 
இநதியலா” இயக�ததின ஒரு ்குதியலாகும். 
இது ரயில உைவு ்லாது�லாபபு மறறும் 
சு�லாதலாரதளத தமம்்டுததுவளத தநலாக�மலா� 
க�லாண்டுள்ைது.
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  அதமசலான ரீக்ய்ல இநதியலா தனியலார் 

நிறுவனமலான இ-வணி� நிறுவனம் 
(அகமரிக�லா) முதலமுளறயலா� 
விவசலாயி�ளி்மிருநது தநரடியலா� 
க்லாருட்�ளை க�லாள்முதல கசய்யும் 
திட்்தளத அறிமு�ம் கசய்துள்ைது. இதன 
மூ்ம் விவசலாயி�ளி்ம் இருநது தநரடியலா� 
�லாய்�றி�ளை க�லாள்முதல கசய்து 24 
மணி தநரததிறகுள் ்ைம் வழங�ப்டும். 
இததிட்்ம் புதனவில கதலா்ங�ப்ட்டு 
உள்ைது.

tV ]swV
  கநலலூர் மலாவட்்ததில  

வரு்லாநதிர ிஃபிைமிஙத�லா 
திருவிழலா ஜனவரி மலாதம் 
முதல வலாரததில 
க � லா ண் ் லா ் ப ் ட் ் து . 
கநலலூர் மலாவட்்ததில 
உள்ை புல�லாட் ஏரியில 
அ தி � ப ் டி ய லா ன 
ிஃபிைமிஙத�லா ்றளவ�ள் 
ஆண்டுததலாறும் வருகினறன.

  ஏரியில 40,000ககும் தமற்ட்் ிஃபிைமிஙத�லா 
்றளவ�ள் ஆண்டுததலாறும் வருகினறன. 
சுமலார் 75 ்றளவ இனங�ள் சரைலா்யததிறகு 
வருள� தருகினறன.  

GeM Samvaad
  குறிபபிட்் ததளவ�ள் மறறும் 

வலாஙகு்வர்�ளின க�லாள்முதல ததளவ�ளை 
பூர்ததி கசய்ய சநளதயில உள்ளூர் 
விற்ளனயலாைர்�ளை ஊககுவிக� மததிய 
அரசு நலாடு முழுவதும் “GeM Samvaad” எனற 
ததசிய திட்்தளத கதலா்ஙகி உள்ைது.

  தறத்லாது �ர்நலா்�லா, உததர�லாண்ட், 
ஹிமலாச்ச்பிரததசம், ஆநதிர பிரததசம் 
ஆகிய நலானகு மலாநி்ங�ளில கதலா்ஙகி 
ளவக�ப்ட்்து.

இ-வணிக சந்ரத
  தள்வர் – அனுப வ்வன
  அரசின ்லதவறு துளற�ளின 

ததவள�ளுக�லான சரககு மறறும் தசளவ�ளை 
க�லாள்முதல கசய்ய அரசு �்நத 2016 ஆ�ஸ்ட் 
9 தததி கதலா்ஙகி ளவக�ப்ட்்து.

்பாரத மெவி எேகட்ரிகல் லிமிட்
  கதலா்க�ம் – 1964
  தள்ளமயி்ம் – க்லலி
  உ்�ைவில 1,85,000 கம�லாவலாட் மின உற்ததி 

நிள்யங�ளைக  க�லாண்டுள்ைது.
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  ரயிலதவ துளறயில புதிதலா�ச் 
தசர்க�ப்டு்வர்�ள் அளனவரும் யு.பி.
எஸ்.சி. சிவில சர்வீசஸ் எகஸைலாம் மூ்ம் 
தசர்க�ப்டு்வலார்�ள் எனறு ரயிலதவ 
வலாரியம் கதரிவிததுள்ைது. இநத முடிவு�ள் 
ரயிலதவ துளறயின 8 துளற�ள் ஒனறிளைநத 
பிறகு மறறும் அளமச்சரளவ ஒபபுதல 
அளிக�ப்ட்் பின ்யன்லாட்டுககு வர 
உள்ைதலா� கதரிவிதது உள்ைது.

V\VoB V[ VsBD 

]BVs_ |A
  பு�ழ்க்றற தசலாமலாலியக �விஞரும், நலா்� 

ஆசிரியரும் திளரப்் தயலாரிப்லாைருமலான 
ளசயத ச்லா அ�மது நடிதத நலானகு 
மணிதநர நீண்் தசலாமலாலிய இயக�ம் 
்றறிய திளரப்்ம் எடுக�ப்ட்்து. 
இததிளரப்்ததின ஒளி நலா்லா (Negative). 
தறத்லாது இநதியலாவின பூதனவில உள்ை 
ததசிய திளரப்்க �லாப்�ததில �ண்்றியப 
்ட்டு உள்ைன.

  �லா்னிததுவ எதிர்பபுப த்லாரலாளி 
கமலாெமட் அபதுல்லா ெலாசன, 
”தசலாமலாலிய ததசியவலாதததின தநளத என 
அறியப்டுகிறலார். தமலும் தமட் முல்லா” 
எனறு அறியப்டுகிறலார்.

  19ம் நூறறலாண்டின பிற்குதியிலும் 20ம் 
நூறறலாண்டின முற்குதியிலும் பிரிட்டிஷ் 
�லா்னிததுவதறகு எதிரலா� ெலாசன 1920 
ஆண்டு, அவர் இறககும் வளர த்லாரலாடினலார்.

.2 mz \_ l[ 
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  ம�லாரலாஷ்டிரததில தஜலாதி்லா பூத் விவசலாயக 
�்ன தள்ளு்டித திட்்ம் அறிவிக�ப்ட்் 
நிள்யில, ரூ.2 ்ட்சததுககும் அதி�மலான 
்யிர்க �்ன�ள் தள்ளு்டி கசய்யப்்லாது 
எனறு மலாநி் அரசு கதரிவிததுள்ைது.

  ம�லாரலாஷ்டிரததில அண்ளமயில விவசலாயக 
�்ன தள்ளு்டித திட்்தளத உததவ் தலாக�தர 
அறிவிததலார்.

  �்நத 2015-ஆம் ஆண்டு ஏபரல மலாதம் 
முதல, இநத ஆண்டு மலார்ச் 31-ஆம் தததி 
வளர ரூ.2 ்ட்சம் வளர ்யிர்க �்ன�ள் 
க்றற விவசலாயி�ளின �்ன�ள் தள்ளு்டி 
கசய்யப்்வுள்ைன. 

sQV >EB >D 2020
  அளனததிநதிய வலாகனலாலி நிறுவனம் 

�விஞர்�ளுக�லான ததசிய �ருததரஙள� 2020, 
27 டிசம்்ர் 2019 அனறு ஏற்லாடு கசய்தது.

  நலாட்டின அளனதது ்குதி�ளில இருநது 
ததர்நகதடுக�ப்ட்் �விஞர்�ள் �்நது 
க�லாண்்னர்.

g\>VVxD B >: 
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  ஆமதலா்த-மும்ள் இள்தய ஜனவரி 17-
ஆம் தததி முதல ஐஆர்சிடிசி சலார்பில ததஜஸ் 
ரயில இயக�ப்் உள்ைதலா� ரயிலதவ 
வட்்லாரங�ள் கதரிவிததன. தனியலார் சலார்பில 
இயக�ப்டும் 2-ஆவது ரயில இதுவலாகும்.

  நலாட்டின முதல தனியலார் ரயில திலலி-்கதனலா 
இள்யி்லான ததஜஸ் ரயில ஏறக�னதவ  
இயக�ப்ட்டு வருகிறது.

x>\ gkV BVV
  புதுக்லலியில வலாழும் அளனததுக 

குடிமக�ளுககும் அடிப்ள் வசதி�ள் 
அளனததும் உள்ை வீடு�ள் �ட்டித தர 
முத்ளமச்சர் ஆவலாஸ் தயலாஜனலா எனற 
திட்்தளத முத்ளமச்சர் அரவிநக�ஜரிவலால 
கதலா்ஙகி ளவததலார்.

  வீடு�ைறற மக�ள் �ைகக�டுபபு க்லலி 
முழுவதும் அரசலால ந்ததப்ட்டுச் 
தச�ரிக�ப்ட்்து.
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  சிஆலா்பிஎஎிஃப ்ள்யில முககியப 

பிரமு�லா்�ளுககு ்லாது�லாபபு அளிதது 
வரும் விஐபி ்லாது�லாபபுப பிரிவுககு தனி 
அள்யலாைச் சினனதளத அமித ஷலா அறிமு�ம் 
கசய்து ளவததலார். மததிய அளமச்சலா்�ள், 
உள்ளிட்் 59 முககியப பிரமு�லா்�ளுககு 
சிஆலா்பிஎிஃப ்ள்யின ்லாது�லாபபு 
அளிக�ப்ட்டு வருகிறது. 15 த்ருககு இசட் 
பிைஸ் ்லாது�லாபபும், 21 த்ருககு இசட் பிரிவு 
்லாது�லாபபும், 23 த்ருககு மறற பிரிவு�ளிலும் 
்லாது�லாபபு அளிக�ப்ட்டு வருகிறது.

49km ]BV \A \VV|
  49வது இநதியலா மறறும் வங�லாை நலாடு�ளுககு 

இள்தயயலான எலள்க கூட்்ளமபபு 
மலாநலாடு க்லலியில நள்க்றறது. இதில 
எலள் ் லாது�லாபபு ் ள் ் றறி வழி�லாட்டுதல 
நி�ழ்ச்சி�ள் நள்க்றறது.

  இநதியலாவின சலார்்லா� ்லாது�லாபபு ்ள்யின 
விதவக நலாட்டின ்லாது�லாபபு தள்வர் 
ஷபூனல இஸ்்லாம் �்நது க�லாண்்னர். 

VV>V A^ sk^ zs[ 
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  கதலாழில தசளவ துளற மறறும் 
தவள்வலாய்பபு குறிதத ஆய்வு�ளை 
தமறக�லாள்வதற�லான வழிமுளற�ளை 
ஆரலாய்வதற�லா�ப புள்ளி விவரங�ள் மறறும் 
அம்லாக� அளமச்ச�ம், க்லாருைலாதலார 
புள்ளி விவரங�ள் குறிதத நிள்ககுழுளவ 
அளமததுள்ைது.

  இநதக குழு 28 உறுபபினர்�ளைக க�லாண்டு 
உள்ைது. இககுழுவின தள்வரலா� 
இநதியலாவின முதல தள்ளமப புள்ளி விவர 
நிபுைர் பதரலானலாப கசன நியமிக�ப்ட்டு 
உள்ைலார்.

 VD ]A
  அருைலாச்ச்ப பிரததச மலாநி்ததின சு�லாதலார 

மறறும் குடும்்ந்ததுளற அளமச்சர் 

அத்லாலி்லாங உப்ர் சியலாங மலாவட்்ததில 
உள்ை தம�லாங – தூதிங சலாள்�ளுககு 
இள்யி்லான ரபூங ்லா்தளத திறநது 
ளவததலார்.  இநதப ் லா்ம் இநதிய இரலாணுவம் 
மறறும் இநதிய திக்ததிய எலள் �லாவல 
துளறககு மி� ்யன உள்ைதலா� இருககும். 
இநத ்லா்ம் 70 ்ன எள் க�லாண்்லாதலாகும்.

எல்ரே சாரே அரமப்பு
 y நிறுவனம் கதலா்க�ம் : 7 தம 1960
 y நிறுவனர் : தநரு
 y தள்ளமய�ம் : க்லலி

js_ 107km >EB sB_ \VV|
  க்ங�ளூருவில வரும் ஜனவரி 3 ஆம் தததி 

நள்க்றற உள்ை 107வது ததசிய அறிவியல 
மலாநலாட்ள ,் பிரதமர் தமலாடி கதலா்ஙகி ளவததலார்.

  இநதிய அறிவியல மலாநலாடு ஜனவரி மலாதம் 3 
முதல 7 ஆம் தததி வளர க்ங�ளூரு விவசலாய 
அறிவியல ் ல�ள்க�ழ�ததில நள்க்றறது. 

  இநத ஆண்டு மலாநலாடு, 'அறிவியல மறறும் 
கதலாழிலநுட்்ம்: கிரலாமபபுற வைர்ச்சி' (Science 
and Technology: Rural Development) எனற எனற 
�ருபக்லாருளில நள்க்றுகிறது

y>BV^ >V>BV BVV
  தீனதயலாள் அநததலாதயலா தயலாஜனலா-ததசிய சுய 

உதவிக குழுக�ள் தயலாரிதத தயலாரிபபு�ளை 
இ-சநளதயில விற்ளன கசய்வதற�லா� 
இநதிய அரசு பிளிப�லார்ட்டு்ன புரிநதுைர்வு 
ஒப்நதததில ள�கயழுததிட்்து.

  ததசிய ந�ர்பபுற வலாழ்வலாதலார திட்்ததின 
கீழ் 44 ்ட்சம் க்ண்�ளைக க�லாண்டு 
கசயல்டுகிறது.

தீனதயாள் அந்சதாதயா சயாஜனா குறிப்பு
  திறன ்யிறசி�ள் மூ்ம் தவள்வலாய்பபு 

அளிககும் ஒரு தைம்
  சமூ� அணி திரட்்ல மறறும் நிறுவன 

தமம்்லாடு
  ந�ர்பபுற ஏளழ�ளுககு மலானியம் வழஙகுதல
  ந�ர்பபுற வீ்றறவர்�ளுககு வீட்டுவசதி 

ஏற்டுததி தருதல.
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  இநதியலாவின துளை ஜனலாதி்தி ஸ்ரீ 

கவங�ய்யலா நலாயுடு ததசிய குழநளத�ள் 
அறிவியல �லாஙகிரஸின 27வது ்திபபில �்நது 
க�லாண்்லார்.

  திருவனநதபுரததில நள்க்றற இநத 
மலாநலாட்டின ளமயக�ருதது: ‘Science, Technology 
and Innovation for a clean, green and healthy Nation” 
என்தலாகும்.

சதசிய குைந்ரதகள் அறிவியல் காஙகிரஸ்
  இது �்நத 1993ஆம் ஆண்டு முதல இது 

இநதிய அறிவியல மறறும் கதலாழிலநுட்் 
கதலா்ர்பு ததசிய �வுனசில, அறிவியல மறறும் 
கதலாழிலநுட்்த துளற இளைநது ஏற்லாடு 
கசய்தது.

l_k VmVA l[ B \VuD
  ரயிலதவ ் லாது�லாபபுப ் ள்யின (ஆர்பிஎிஃப) 

க்யர், இநதிய ரயிலதவ ்லாது�லாபபு 
்ள் ்ணி ஐஆர்பிஎிஃபஎஸ் எனறு 
மலாறறப்ட்டுள்ைது.

  ரயிலதவ ் லாது�லாபபுப ் ள்ககு குரூப-ஏ அநதஸ்து 
வழங�ப்ட்்ளதயடுதது, ரயிலதவ ்லாது�லாபபுப 
்ள்யின க்யர் இநதிய ரயிலதவ ்லாது�லாபபு 
்ள  ்்ணி என மலாறறியளமக�ப்டுகிறது எனறு 
கூறப்ட்டுள்ைது.

ரயில்சவ ்பாதுகாப்பு ்பரை
  கதலா்க�ம் – 27 ஜுள் 1872
  தள்ளமய�ம் – க்லலி
  சட்்ம் – ரயிலதவ ் லாது�லாபபு ் ள  ்சட்்ம் 1957

_ V[  \# ]D
  ெரியலானலா மலாநி்ததில முனனலாள் பிரதமர் 

வலாஜ்லாயின க்யரில, 10 ரூ்லாயில 
உைவளிககும் திட்்தளத முதலவர் மதனலா�ர் 
்லால �ட்்லார் கதலா்ஙகி  ளவததுள்ைலார். 

  7 மலாநி்ங�ளில நி்ததடி நீர்மட்்தளத 
அதி�ரிககும் வள�யில ‘அ்ல ஜல தயலாஜனலா’ 
எனற திட்்தளத பிரதமர் நதரநதிர தமலாடி 
கதலா்ஙகி  ளவததலார்.

  தமலும் வலாஜ்லாளய �வுரவிககும் வள�யில 
இமலாச்ச்ப பிரததசததில உள்ை தரலா்லாங 
சுரங�ப ்லாளதககு அ்ல சுரங�்லாளத என 
பிரதமர் க்யரிட்்லார். 

  கதலா்ர்நது, வலாஜ்லாயின க்யரில 
கதலா்ங�வுள்ை ்ல�ள்க�ழ�ததிறகும் 
பிரதமர் அடிக�ல நலாட்டினலார். 

  உததிரபபிரததச மலாநி்ம் ்கதனலாவில 
வலாஜ்லாய்ககு பு�ழ் தசர்ககும் வள�யில 25 
அடியில கவண்�்ச் சிள் திறக�ப்ட்்து.

VV]_ g> EA D A
  ஆயுதப்ள் (சிறபபு அதி�லாரங�ள்) 

சட்்ம் தமலும் 6 மலாதங�ளுககு 
நீட்டிக�ப்ட்டுள்ைது. வ்கிழககு 
மலாநி்மலான நலா�்லாநது முழுவதும் “்தறறம் 
மிகுநத ்குதி“ எனறு மததிய உள்துளற 
அளமச்ச�ம் அறிவிததுள்ைது. வ்கிழககு 
மலாநி்ங�ளில நி�ழும் கிைர்ச்சி மறறும் 
வனமுளற�ளை �ட்டுப்டுததுவதற�லா� 
�்நத 1958-ஆம் ஆண்டு ஆயுதப ்ள் சிறபபு 
அதி�லாரங�ள் சட்்ம் க�லாண்டு வரப்ட்்து.

zV ED |A 2020
  இநதிய வனவி்ஙகு அளமபபு 2020 தம 

மலாதம் ஆசிய சிங�க �ைகக�டுபள் ந்தத 
உள்ைது. இநத �ைகக�டுபபுக�லா� 10,000 
த�மரலாக�ள் ்யன்டுதத உள்ைன.

  இதறகு ததசிய புலி�ள் ் லாது�லாபபு ஆளையததின 
கதலாழிலநுட்்தளதப ் யன்டுதத உள்ைன.

ஆசிய சிஙகம
  ஆசிய சிங�ம் உ்கித்தய இநதியலாவின 

கிர் �லாடு�ளில மட்டும் தலான வலாழ்கினறன 
ஐ.யூ.சி.என ்ட்டியலில “அழிநது வரும் 
இனங�ளின“ ்ட்டியலில உள்ைது.

""VDM'' c>s 
  உததரபிரததச மலாநி் சலாள்ப த்லாககுவரததுக 

�ழ�ம் க்ண்�ள் ்லாது�லாபபிற�லா� “்லாமினி“ 
எனற அவசர உதவி எண்ளை அறிமு�ம் 
கசய்துள்ைது.
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  நிர்்யலா நிதியின கீழ் இநத அவசர உதவி 
க்றும் எண்ளை அறிமு�ம் கசய்துள்ைது. 
ம�ளிர் அலுவ்ர்�ள் �லாள் 9 மணி முதல 
மலாள் 6 வளர இளத �ண்�லாணிப்லார்�ள்.

B^ >k_ \A
  கதன மததிய ரயிலதவயில ஆநதிரலாவின 

விஜயவலா்லா பிரிவின அன�்ள்தை ரயில 
நிள்யததில இநதிய ரயிலதவ த�வல 
அளமபபு முளறளய அறிமு�ப்டுததி உள்ைது.

k> A> VE 2020
  ததசியப புதத� அறக�ட்்ளை அளமபபு 

சர்வததசப புதத�க �ண்�லாட்சிளய 
க்லலியில ஏற்லாடு கசய்துள்ைது. 42 
ஆண்டு�ளுககுப பிறகு நள்க்றுகிறது. 
மததிய மனித வை தமம்்லாட்டுத துளற 
அளமச்ச�ம் இக�ண்�லாட்சிளய ந்ததுகிறது.

  இக�ண்�லாட்சி ஜனவரி 4 முதல 12 வளர 
நள்க்றறது. 

c[ Vkm cB\V E
  குஜரலாத மலாநி் முத்ளமச்சர் விஜய் ரூ்லானி 

உ்கின இரண்்லாவது மி� உயரமலான 
சர்தலார் வல்்லாய் ்த்லின சிள்ளய 
அ�மதலா்லாததில திறநது ளவததலார்.

  அ�மதலா்லாததில ளவஷ்தனலாததவி 
வட்்ததிறகு அருகிலுள்ை சர்தர்தம் 
வைலா�ததில 70 ஆயிரம் கித்லா கிரலாம் 
எள்யுள்ை 50 அடி உயர கவண்�்ச் சிள் 
திறநது ளவக�ப்ட்்து.

> c>s   139
  ்யைங�ளின த்லாது ்யணி�ளின குளற�ள் 

மறறும் விசலாரளை�ளுக�லா� இநதிய 
ரயிலதவ ஒருஙகிளைநத உதவி எண் 139ஐ 
அறிமு�ம் கசய்துள்ைது.

  இநத உதவி எண் 12 கமலாழி�ளில கிள்ககும், 
தமலும் இதன மூ்ம் வி்தது�ள், குளற�ள், 
பு�லார்�ள் ்றறி கதரிவிக�்லாம்.

“Cyber safe women”
  சமூ� சீர்ததிருததவலாதியலான சலாவிதரி்லாய் 

பூத்வின பிறநத நலாளைக குறிககும் வள�யில 
ம�லாரலாஷ்டிரலா அரசு “Cyber Safe Women” 
பிரசலாரதளத கதலா்ஙகி ளவக�ப்ட்்து.

  இநத முயறசியின முககிய தநலாக�ம் க்ண்�ள் 
மறறும் குழநளத�ளுககு எதிரலான இளைய 
குறறங�ளை குளறப்தலாகும்.

x>_ | >|mD >VauV
  �லாதி மறறும் கிரலாம கதலாழில ஆளையம் 

குஜரலாததில முதல “்ட்த்லா்லா தசள்“ 
(PATOLA SAREE) உற்ததி  பிரிளவ திறநது 
ளவததுள்ைது. இது ்ட்டு நூல உற்ததி 
கச்ளவக குளறக� உதவும், தமலும் 
்த்லா்லா பு்ளவக�லான  மூ்பக்லாருட்�ளின 
விற்ளனளய அதி�ரிககும். ்ட்த்லா்லா 
என்து குஜரலாததின சிறபபுமிக� வர்தத� 
முததிளர தசள். ஒரு �லா்ததில அரசு 
குடும்்ததலார் மட்டுதம அணிநதிருநதனர்.

Vbk gVFE \DV| \BD
  க்ங�ளூரில உள்ை, டி.ஆர்.டிஓ. எனும் ரலாணுவ 

ஆரலாய்ச்சி மறறும் தமம்்லாட்டு நிறுவனததில, 
அளமக�ப்ட்் ஐநது விஞ்ஞலானி�ளின 
்லாது�லாபபு ஆரலாய்ச்சி ஆய்வ�ங�ளை, பிரதமர் 
நதரநதிர தமலாடி நலாட்டுககு அர்ப்ணிததலார். 
இைம் விஞ்ஞலானி�ளுககு ஆய்வ�ங�ள் 
திறக�ப்ட்டுள்ைன. மும்ள், க்ங�ளூர், 
கசனளன, க�லால�ததலா, ளெதரலா்லாத ஆகிய 
ந�ரங�ளில கதலா்ஙகி ளவக�ப்ட்்ன.

x>Vkm g\ \kV \BD
  நனனீர் ஆளம�ளுக�லான மறுவலாழ்வு ளமயம் 

(ஜனவரி 2020) பீ�லாரின ்லா�லபூர் வனப 
்குதியில திறநது ளவக�ப்் உள்ைது. அளர 
கெகத்ர் ்ரப்ைவில அளமநதுள்ை இநத 
ளமயததில ஒதர தநரததில 500 ஆளம�ளுககு 
அள்க�்ம் க�லாடுக� முடியும்.

  �லாயமள்நத அல்து தநலாயலால 
்லாதிக�ப்ட்் ஆளம�ளுககு இநத 
ளமயததில சிகிச்ளச அளிக�ப்டும். 
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பினனர் அதன இயறள� வலாழ்வி்ங�ளுககு 
்லாது�லாப்லா� அனுபபி ளவக�ப்டும். 

  தடுப்லாளை�ள், மலாசு�ள், சட்் விதரலாதமலா� 
தவட்ள்யலாடுதல த்லானற �லாரைங�ைலால 
ஆளம�ளுககுப ்லாதிபபு ஏற்டுகிறது.

gVBV] ]D
  ஆநதிரபிரததச மலாநி்ம் தமறகு த�லாதலாவரி 

மலாவட்்ம் எலுருவில ஒய்.எஸ்.ஆர் 
ஆதரலாகயலாஸ்திரி திட்்தளத முத்ளமச்சர் 
கஜ�ன தமலா�ன கரட்டி துவஙகி ளவக� 
உள்ைலார்.

  புதிய சு�லாதலாரத திட்்ததின கீழ் ஒரு த�லாடி 
தனிந்ர்�ள் ்யனள்வலார்�ள். இததிட்்ததின 
கீழ் கமலாததம் 2059 தநலாய்�ளுககு சிகிச்ளச 
அளிக�ப்  ்உள்ைது.

  இநத திட்்ம் 2020 ஏபரல மலாதததில இருநது 
ஒவ்கவலாரு மலாநி்ததிறகும் விரிவுப்டுததப்டும்.

  ஆண்டு வருமலானம் ரூ.5 ் ட்சம் கீழ் வளரயுள்ை 
குடும்்ததினர்�ள் ்யன க்ற முடியும். 
சிகிச்ளச கச்வு ரூ.1000ககும் தமல இருககும் 
ந்ருககு இ்வச சிகிச்ளச வழங�ப்டும்.

cVsB _V uw_ ]A
  �்ல சுறறுச்சூழல சவலால�ள் மறறும் 

வலாய்பபு�ள் (MECO) மூனறலாவது சர்வததசக 
�ருததரங�ம் க�லாச்சியில நள்க்ற உள்ைது. 
உ்க�ஙகிலும் உள்ை விஞ்ஞலானி�ள், மீனவை 
ஆரலாய்ச்சியலார்�ள் �்ல உயிர் கதலாழிலநுட்் 
வலலுநர்�ள் மறறும் �்லசலார் ஆய்வலாைர்�ள் 
இநதச் சநதிபபில ்ஙத�ற� உள்ைன.

  இநதக �ருததரஙகின முககிய தநலாக�ம் 
நிள்யலான அபிவிருததி இ்ககு 14ல �வனம் 
கசலுததுவதலாகும். இநத நிள்யலான வைர்ச்சி 
இ்ககு 14 ”க்ருங�்ல�ளையும் அதன 
வைங�ளையும் நிள்யலான வைர்ச்சிக�லா� 
்லாது�லாப்லா� ்யன்டுததுவது” என்தலாகும்.
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  புதிய குடியுரிளம திருததச் சட்்ததின கீழ் தகுதி 
க்றுவதற�லா� ்லாகிஸ்தலான, ்ங�ைலாததஷ் 

மறறும் ஆப�லானிஸ்தலானில இருநது 
பு்ம்க்யர்நததலாளர ்ட்டியலிடுவதற�லான 
்ட்டியள் தயலாரிதத இநதியலாவின முதல 
மலாநி்ம் உததிரபிரததசம் ஆகும்.
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  முனகமலாழியப்ட்் ததசிய �ட்்ைக 
க�லாள்ள� 2016 குறிதது விவலாதிதது ஆய்வு 
கசய்ய உள்துளற அளமச்சர் அமிதஷலா 
தள்ளமயில குழு அளமக�ப்ட்டுள்ைது.

  10 த்ர் அ்ஙகிய அளமச்சர்�ள் குழு 
அளமக�ப்ட்டுள்ைது. தமலும் இதில 
இரண்டு அளமச்சர்�ளுககுச் சுதநதிரமலா� 
உரிளம எடுககும் உரிளம வழங�ப்ட்டுள்ைது.

VkBuVV kaV|D k]
  ்லார்ளவயறதறலாருக�லான வழி�லாட்டும் 

வசதி�ளைத கதலா்ஙகி உள்ை உ்கின 
ஐநதலாவது ரயில நிள்யம் சண்டீ�ர் வ்ககு 
ரயில நிள்யம் இநதியலாவில இநத வசதி 
கதலா்ங�ப்ட்் முதல ரயில நிள்யம் 
ஆகும். இது இநதிய ரயிலதவ துளற மறறும் 
அனுப்ரயலாஸ் எனற தனியலார் நிறுவன 
உதவியு்ன கதலா்ஙகி ளவக�ப்ட்்து.

“ 2020 Year of Mobility” 
  மததிய கதலாழில துளற ்லாது�லாபபுப 

்ள் (Control Industrial Security Force) 
2020ஆம் ஆண்ள் “Year of Mobility” என 
அனுசரிப்தலா�த கதரிவிததுள்ைது.

  2020ஆம் ஆண்டில, மததிய கதலாழிலதுளற 
்லாது�லாபபு ்ள  ் அவர்�ளின குடும்்ங�ளுககு 
உள்�ட்்ளமபள  ் உருவலாககுவளத 
தநலாக�மலா�க க�லாண்டுள்ைது.

மததிய மதாழில்துரை ்பாதுகாப்புப் ்பரை
 y கதலா்க�ம் – 10 மலார்ச் 1969
 y அளமச்ச�ம் – உள்துளற அளமச்ச�ம்
 y ்ணி – துளறமு�ங�ள், விமலான 
நிள்யங�ள், நிளனவு சினனங�ள், 
அணுமின நிள்யங�ள், விண்கவளி 
நிறுவனங�ளைப ்லாது�லாககிறது.
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  த�ரை மலாநி் அரசு உ்�ைலாவிய 
முதலீட்்லாைர் சநதிபபு! ASCEND 2020–ஐ 
க�லாச்சியில ந்ததியது. 

  இதில ரூ.100 த�லாடிககு தமல முதலீடு கசய்ய 
18 கம�லா திட்்ங�ள் மறறும் 9000ககும் 
தமற்ட்் மக�ளுககு தநரடி தவள்வலாய்பபு 
வலாய்பபு�ள் உருவலாக�ப்் உள்ைன.

  இநத மலாநலாட்ள் த�ரை முதலீட்டு த்லார்்ல 
(Invest Kerala Portal) எனற அளமபபு ஏற்லாடு 
கசய்தது.
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  ததசிய வர்தத�ர்�ள் மலாநலாட்ள், க்லலியில 

மததிய ்லாது�லாபபுததுளற அளமச்சர் 
ரலாஜநலாத சிங கதலா்ஙகி ளவததலார். அகி் 
இநதிய வர்தத�ர்�ளின கூட்்ளமபபு இநத 
மலாநலாட்ள் ஏற்லாடு கசய்துள்ைது.

  இதில இநதியலாவின க்லாருைலாதலாரதளத ஐநது 
மிலலியன ்லா்ர்�ைலா� உயர்ததுவது ்றறி 
ஆத்லாசிக�ப்ட்்து. 
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  நி்க�ரிச் சுரங� ஏ்ததில உள்ை 
�ட்டுப்லாடு�ள், நள்முளற�ளை 
எளிதலாககும் அவசரச் சட்்ததுககு மததிய 
அளமச்சரளவ ஒபபுதல வழஙகியது. 

  இதன மூ்ம் சலா்வததச நிறுவனங�ள் இநதிய 
நி்க�ரிச் சுரங�த துளறயில �ைமிறங� 
முடியும். 

  இதில நி்க�ரி சுரங� ஏ்ம் கதலா்லா்்லான 
விதி�ளைத தைலா்ததி எளிதலாககுவது, 
வ்கிழககு மலாநி்ங�ளில குழலாய் மூ்ம் 
எரிவலாயு திட்்தளத கசயல்டுதத ரூ.5,559 
த�லாடி ஒதுககுவது, குஜரலாததில ஆயுலா்தவதக 
�லவி மறறும் ஆய்வு ளமயததுககு சிறபபு 
அநதஸ்து அளிப்து உள்ளிட்்வறறுககு 
ஒபபுதல அளிக�ப்ட்்து.
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  மததிய பிரததசததில தனிளமயில வசிககும் 
மூதத குடிமக�ளின ந்ன �ருதி, க்லாது 
விநிதயலா�த திட்்ததின கீழ் வழங�ப்டும் 
நியலாய விள்க �ள்ப க்லாருள்�ளை 
அவலா்�ளின வீட்டித்தய விநிதயலாகிக� 
மலாநி் அரசு திட்்மி்ப்ட்டுள்ைது.

  தனிளமயில வசிககும் 75 வயதுககு 
தமற்ட்் மூதத குடிமக�ளின வீடு�ளுகத� 
நியலாய விள்க �ள் க்லாருட்�ளை 
தநரடியலா� எடுததுச் கசனறு விநிதயலாகிக� 
திட்்மி்ப்ட்டுள்ைது. 
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  ஆநதிர முதலவர் கஜ�ன தமலா�ன கரட்டி 

அம்மலாதவலாதி திட்்தளத சிததூரில 
கதலா்ஙகி ளவககிறலார். இததிட்்ததின கீழ் 
குழநளத�ளைப ்ள்ளிககு அனுபபும் 43 
்ட்சம் தலாய்மலார்�ளுககு நிதி உதவியலா� ரூ.15000 
வழஙகும் திட்்தளத கதலா்ஙகி ளவககிறலார்.
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  நலாட்டித்தய அதி�மலான உள்தநலாயலாளி�ள் 
்ரலாமரிபபில (Impatient Department) 
்திவு கசய்தவர்�ளில ஜம்மு & �லாஷ்மீர் 
முதலி்ததில உள்ைது. இநத அறிகள�ளய 
ததசிய சு�லாதலார அளமபபின வைங�ள் 
ளமயம் (NHBRC) கவளியிட்டு உள்ைது.

  ஜம்மு & �லாஷ்மீர் மலாநி்ம் கிரலாமபபுறங�ளில 
96% க்லாது சு�லாதலார வசதி�ளை வழஙகுவதலா� 
கதரிவிததுள்ைது.
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  குடியுரிளம திருததச் சட்்ம் கதலா்ர்்லான 

சநதத�ங�ளைத தீர்க� உததரப பிரததசததில 
�ருததரங�ம் ந்தத ததசிய சிறு்லானளமயினர் 
ஆளையம் முடிவு  கசய்துள்ைது. குடியுரிளம 
திருததச் சட்்ம் கதலா்ர்்லா� ந்ததப்டும் 
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முதல �ருததரங�ம் ்ககனௌவில 
நள்க்றவுள்ைது. தமறகு வங� 
மலாநி்ததிலும், ளெதரலா்லாத, மங�ளூரு 
ஆகிய ந�ரங�ளிலும் �ருததரங� ந்தத 
முடிவு கசய்துள்ைது

>uV Fm V^k^ 
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  ததசியக குறறப ்திவு ்ணிய� (National 

Crime Records Bureau) ஆண்டு அறிகள�ளய 
கவளியிட்டுள்ைது. இதன்டி தறக�லாள் 
கசய்து க�லாள்்வர்�ள் ்ட்டியலில தமிழ்நலாடு 
இரண்்லாவது இ்ததில உள்ைது. இநதியலா 
அைவில ஒபபிடும் த்லாது தமிழ்நலாட்டில 10.3%  
த்ர் தறக�லாள் கசய்து க�லாள்கிறலார்�ள் என 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

2018ஆம ஆண்டு அதிகமாக தற்மகாரே மசய்து 
மகாண்ைவர்கள் ்பட்டியலில் முதல் மூனறு மாநிேஙகள்

மாநிேம தற்மகாரே இரண்டு முககிய 
காரணஙகள்

உைல்நே 
குரைவு

குடும்ப 
பிரச்சரன

மகாராஷ்டிரா 17,972 3,930 6,072

தமிழநாடு 13,896 3034 6433

மததிய 
பிரசதசம

11,775 2276 3649

  இதத அளமபபு க்ண்�ளுககு எதிரலான 
குறறங�ள் ் ட்டியல (Anuual Crime in India Report 
2018) வரு்லாநதிர அறிகள�ளய கவளியிட்்து. 
இதில முதல ஐநது மலாநி்ங�ள் தமறகு 
வங�லாைம், அசலாம், அருைலாச்ச் பிரததசம், 
தம�லா்யலா மறறும் சிககிம் ஆகும்.

  இதில 2017 ஆம் ஆண்டு அறிகள�்டி 
க்ண்�ளுககு எதிரலான குறறங�ளில 
3,59,849 வழககு�ள் ்திவலாகி உள்ைன. 
இதில உததரபிரததசம் 59,455 வழககு�ளைக 
க�லாண்டு முதல இ்ததில உள்ைது.
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  2021-22ககுள் மண்்் ரயிலதவககு 
1000 கம�லாவலாட் சூரிய சகதிளயயும் 200 

கம�லா வலாட் �லாறறலாள் மினசகதிளயயும் 
க்றுவதற�லான திட்்ங�ளை இநதிய 
ரயிலதவ அறிவிததுள்ைது.

  தமலும் டிசம்்ர் 2021ககுள் �லாஷ்மீரின 
�லாட்ரலா மறறும் ்னெலாலி நிள்ய ரயிலதவ 
கநட்கவலார்க மூ்ம் இநதியலாவின பிற 
்குதி�ளு்ன இளைக�ப்் உள்ைது.

  ரயிலதவ நிள்யங�ள் தமல 500 கம�லாவலாட் 
சூரியத த�டு�ள் க்லாருதத திட்்மிட்டுள்ைது.
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  இநதியலா ்ருபபு வள��ள் மறறும் 

தலானியங�ள் சங�ம் ந்ததும் ஐநதலாவது 
்ருபபு வள��ள் 2020 ஆனது ம�லாரலாஷ்டிரலா 
மலாநி்ம் த்லானவலா்லா எனற ந�ரில பிபரவரி 
12, 2020 முதல பிபரவரி 14, 2020 வளர 
நள்க்ற உள்ைது.

  இது இரண்டு ஆண்டு�ளுககு ஒரு முளற 
ந்ததப்டுகிறது. இதன முககிய தநலாக�ம் 
ஏறறுமதிளய அதி�ரிததல, அறுவள்ககு 
பிநளதய தவைலாண்ளம, மதிபபு கூட்்ல 
ஆகியவறளற விவலாதிப்து இதன 
தநலாக�மலாகும். இநதியலா ்ருபபு நு�ர்தவலாரில 
உ்கின  மி�பக்ரிய நலா்லாகும்.

k_ k> ]D
  வனங�ள் ஆத்லாசளனக குழு சமீ்ததில 

அரசுககு அளிதத அறிகள�யில 
வனப்குதியில கிள்ககும் மூ்ங�ளை 
வனப்குதி�ளின சூழலுககுப ்லாதிபபு 
ஏற்்லாதவலாறு வர்தத�மலா� மலாறறிகக�லாள்ை 
அரசுககு ஆத்லாசளன வழஙகி உள்ைது.

  கதலாழிறசலாள்�ள் அளமக� அனுமதி 
வழங�ப்்லாமல இருககும் நிள்யிலிருநது 
நி்நதளன�ளு்ன அனுமதி வழங�ப்டும்.

  வனப்குதி�ளை அதி�ரிககும் திட்்ததிறகு 
அரசு சலாரலா அளமபபு�ளைப ்யன்டுததி 
க�லாள்ைவும் அனுமதி வழங�ப்ட்டு உள்ைது.

  “்சுளம �்ன திட்்ம்“ (Green Credit Card) 
த்லானறளவ துவங�ப்் உள்ைன. 
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  இறககுமதி கசய்யப்ட்் உரங�ளின 
தரதளதச் தசலாதிக� துளறமு�ங�ளில 
ந்மலாடும் ஆய்வ�ங�ளை அளமக� 
மததிய அரசு திட்்மிட்டுள்ைது. ெரியலானலா 
மலாநி்ததின ிஃ்ரிதலா்லாதில இயஙகி வரும் 
மததிய உர �ட்டுப்லாடு மறறும் தர ளமயம் 
(சிஎிஃபசிகியூஐ) மறறும் தவைலாண் துளற 
அளமச்ச�ததின �ட்டுப்லாட்டின கீழுள்ை 
மூனறு மண்்் ளமயங�ளில மட்டும் 
தமறக�லாள்ைப்டுகிறது.

t >Vz>_ kwz_ >kl_ 
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  ததசியக குறறப ்திவுப ்ணிய�ரம் 
கவளியிட்டுள்ை அறிகள�யில �்நத 
2018ஆம் ஆண்டின்டி அமி் தலாககுதல�ள் 
அதி�ம் நள்க்றற மலாநி்ங�ளின 
தரவரிளசயில தமறகு வங� மலாநி்ம் முதல 
இ்ததில உள்ைது. நலாடு முழுவதும் 288 
வழககு�ள் ந்நது உள்ைதலா�வும், இதில 
தமறகுவங� மலாநி்ததில 50 நி�ழ்வு�ள் 
ந்நது உள்ைதலா�வம் கதரிவிததுள்ைது.

  இதறகு அடுதததலா� உததரபிரததசம், க்லலி 
ஆகிய மலாநி்ங�ள் அடுததடுதத இ்ங�ளில 
உள்ைன.

1023 s ]\[^
  நலாடு முழுவதும் ்லதவறு நீதிமனறங�ளில 

நிலுளவயில உள்ை குழநளத�ள் மறறும் 
க்ண்�ளின ்லாலியல ்்லாத�லாரங�ள் 
கதலா்ர்்லான 1.60 வழககு�ளை விசலாரிக� 
கமலாததம் 1023 விளரவு சிறபபு நீதிமனறங�ள் 
அளமதது உள்ைதலா�ந சட்் அளமச்ச�ம் 
கதரிவிதது உள்ைது.

ச்பாகசசா சட்ைம
  குழநளத�ளை ் லாலியல குறறங�ளில இருநது 

்லாது�லாககும் இநத த்லாகதசலா சட்்ம், �்நத 
2012ஆம் ஆண்டு க�லாண்டு வரப்ட்்து. 

  குழநளத�ளுககு எதிரலான ் லாலியல குறறங�ளில 
ஈடு்டுதவலாருககு மரை தண்்ளன வழங� 
வழி கசய்வது த்லாகதசலா சட்்ம்.

V[z ]B s\V WBz 
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  நலானகு இநதிய விமலானநிள்யங�ள் �ரியமி் 
வலாயு கவளிதயறறுவளத குளறதததற�லா� 
சர்வததச அைவில அஙகீ�லாரம் (International 
necognition) க்றறுள்ைதலா� இநதிய 
விமலானப்ள் ஆளையம் கதரிவிததுள்ைது.

 y தநதலாஜ சு்லாஷ் சநதிர த்லாஷ் சர்வததச 
விமலான நிள்யம் (தமறகு வங�லாைம்).

 y பிஜஜீ ் ட்னலாய்க சர்வததச விமலானநிள்யம் 
(ஒடிசலா)

 y ்லால ்�தூர் சலாஸ்திரி சர்வததச விமலான 
நிள்யம் (உததரபிரததசம்)

 y திருவனநதபுரம் சர்வததச விமலான நிள்யம் 
(த�ரைலா).

\VW ] ][ zX| 2019
  மததிய சகதி மறறும் புதிய மறறும் 

புதுபிக�ததக� ஆறறல திறன தமம்்லாட்டு &  
கதலாழில முளனவு அளமச்சர் ஸ்ரீ ரலாஜகுமலார் 
சிங மலாநி் எரிசகதி திறன குறியீடு 2019 
க்லலியில கவளியிட்்லார்.

  97 குறியீடு�ளை அடிப்ள்யலா� 
க�லாண்டு 36 மலாநி்ங�ள் மறறும் யூனியன 
பிரததசங�ள் ஆகியவறறில எரிசகதி திறன 
முயறசி�ளின முனதனறறதளத இநத குறியீடு 
�ண்�லாணிககிறது.

  சிறப்லா� கசயல்ட்் மலாநி்ங�ளில 
ெரியலானலா, த�ரைலா, �ர்நலா்�லா, ம�லாரலாஷ்டிரலா, 
இமலாச்ச்பிரததச�ம், உததர�லாண்ட், 
்லாண்டிச்தசரி மறறும் சண்டீ�ர்.

23km >EB Q ]swV
  23வது ததசிய இளைஞர் திருவிழலா உததரபிரததச 

மலாநி்ம் ்கதனலாவில நள்க்றறது. 
மததிய இளைஞர் விவ�லாரம் மறறும் 
விளையலாட்டுததுளற அளமச்ச�ம் மறறும் 
மலாநி் அரசு இளைநது இநத விழலாவிறகு 
ஏற்லாடு கசய்தது.

  இதன ளமயக�ருதது 2020 : “Fit Youth, Fit India” 
என்தலாகும்.
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  5 வயதிறகுட்்ட்் க்ண் குழநளத�ள் மறறும் ஆண் குழநளத�ள் இறபபில முநளதய 

ஆண்ள் �லாட்டிலும் இநத ஆண்டு அதி� அைவில பினதஙகி உள்ைதலா� அறிகள� ஒனறில 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது. ஐககிய நலாடு�ள் சள் கவளியிட்டுள்ை அறிகள�யில 5 வயதிறகுட்்ட்் 
குழநளத�ள் இறபபில  கவகு நலாட்�ைலாய் முனதனறறம் �ண்டு வநத நிள்யில பினனள்வு 
ஏற்ட்டுள்ைதலா�  கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது. ஜலார்�ண்ட், அஸ்ஸைலாம், ெரியலானலா, உததிரபிரததசம் 
த்லானற மலாநி்ங�ள் அதி�ம் ்லாதிபபுககு உள்ைலாகி உள்ைதலா� கதரிவிக�ப்ட்்து.

மாநிேம 5 வயதிற்
குட்்பட்ை ம்பண் 
குைந்ரத இைப்பு

5 வயதிற் 
குட்்பட்ை ஆண் 
குைந்ரத இைப்பு

இரைமவளி 5 வயதிற் 
குட்்பட்ைவர்கள் 
இைப்பு விகிதம

ஜலார்�ண்ட் 38 30 8 34
அஸ்ஸைலாம் 51 45 6 48
ெரியலானலா 38 32 6 35

உததர பிரததசம் 48 43 5 46
பீ�லார் 43 39 4 41

c x>V ]A “ASCEND-2020”

  ASCEND-2020 எனப்டும் சர்வததச 
முதலீட்்லாைர் சநதிபபு த�ரை மலாநி்ம் 
க�லாச்சியில நள்க்றறது.

  த�ரை முத்ளமச்சர் பினரலாயி விஜயன இநத 
மலாநலாட்ள் துவககி ளவதது உளரயலாறறினலார்.

  மலாநி் கதலாழிறசலாள்�ள் அளமச்ச�ததின 
ஏற்லாடு சநதிபபின மூ்ம் ஒரு இ்ட்சம் 
த�லாடிககும் அதி�மலான முதலீடு�ள் 
ஈர்க�ப்ட்்தலா� த�ரை அரசு 
கதரிவிததுள்ைது.
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  மததிய அரசு சமூ� நீதி அளமச்ச�ததலால 

்லாரலாளுமனறததின அறிமு�ம் கசயல்ட்டு 
சட்்மலா� இயறறப்ட்் பினனர் 
குடியரசுத தள்வர் ஒபபுதல க்றப்ட்டு  
நள்முளறககு வநதுள்ைதலா� அரசு தரபபில 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

  சமூ�ததில வலாழும் திருநஙள��ள் எநதவித 
ஏறறததலாழ்வும், துனபுறுததலுககும் 
ஆைலா�மல ச� மனிதரலாய் வலாழ்வதற�லா�வும் 
்லாது�லாபபு அளிப்தற�லா� இநத சட்்ம் 
இயறறப்ட்டு உள்ைது.

VFEV kV>
  2020 ஜனவரி இரண்்லாம் வலாரததில புது 

திலலியில ரலாய்சினலா புவி அரசியல குறிததலான 
�ருததரங�மும் த்ச்சு வலார்தளதயும் 
நள்க்றறது.

  ்லதவறு நலாடு�ளில இருநதும் உறுபபினர்�ள் 
�்நது க�லாண்் இநத மலாநலாடு இநதிய 
கவளியுறவு அளமச்ச�ததலால ஏற்லாடு 
கசய்யப்ட்்து.

  ரஷ்யலா, ஈரலான, மலா்ததீவு, கமலாரலாத�லா, 
ஆஸ்திதரலியலா, பூ்லான, க்னமலார்க,  கசக 
குடியரசு, உஸ்க்கிஸ்தலான, எஸ்த்லானியலா 
த்லானற நலாடு�ளின கவளியுறவு அளமச்சர்�ள் 
்்ரும் �்நது க�லாண்்னர்.

 zu z gikV
  உள்துளற அளமச்சர் அமிதஷலா குஜரலாத 

மலாநி்ம் �லாநதி ந�ரில நலாட்டின முதல 
ளச்ர் குறறங�ளை தடுககும் அளமப்லான 
“ஆஷ்வலாஸ்“ (AASHVAST) ஐ துவககி ளவததலார்.

‘AASHVAST’
  (VISWAS)  விஷ்வலாஸ் மறறும் கநட்ரலாங” 

(NETRANG) ஆகியவறறின உதவியு்ன, 
மலாநி்ம் முழுவதுமலான க்ண்�ளுககு எதிரலான 
ளச்ர் குறறங�ளைக குளறக� “இ்ககு“ 
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நிர்ையிக�ப்ட்டு மலாநி்ம் முழுவதும் உள்ை 
ளச்ர் குறறங�ளை ஒருஙகிளைதது அதறகு 
தீர்வு�ள் எட்்ப்ட்டுள்ைது.

kV>BV ]D
  மததிய உருககு அளமச்ச�ம் சமீ்ததில 

உ்�த தரததி்லான உருக�லாள் ஒருங�ளமவு 
ளமயதளத ஏற்டுதத பூர்தவலாதயலா எனற 
திட்்தளத அறிவிததுள்ைது.

  இநத திட்்ம் முழுவதுமலா� இநதியலாவின 
கிழககு ்குதி மலாநி்ங�ளைப க்லாருைலாதலார 
ரீதியலா� ஒருஙகிளைப்ளத தநலாக�மலா�க 
க�லாண்டு துவங�ப்ட்டுள்ைது.

  பூர்தவலாதயலா திட்்தளதச் கசயல்டுததும் 
அளமப்லா� இநதியலா கதலாழிறசலாள்�ள் 
கூட்்ளமவு (CII) நியமிக�ப்ட்டுள்ைது.

சநாககஙகள்
  கிழககு மலாநி்ங�ள் இளைதது உருககு 

ளமயமலா� உருவலாககுதல
  2.5 மிலலியன தவள் வலாய்பபு�ளை 

உருவலாக�ல
  உ்�ததரம் வலாய்நத சரககு ள�யலாளும் 

�ட்்ளமபள் உருவலாககுதல
  2030ம் ஆண்டிறகுள் 300 மிலலியன ்ன 

உத்லா� உருககு உற்ததி கசய்யும் இ்கள� 
அள்ய இநதத திட்்ம் ்யன்டும்.
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  மலாநி்க �்லாச்சலாரம் மறறும் சுறறுச்சூழல 

அளமச்ச�ம் இநதியப ்லாரம்்ரியம் ்றறிய 
�ண்�லாட்சிளய க்லலியில துவஙகி ளவததது. 
தமலும் இதன இநதிய ்லாரம்்ரியம் ்றறிய 
முதல டிஜிட்்ல �ண்�லாட்சிளய பிபரவரி 15, 
2020 துவங� உள்ைது.

  நலாட்டின மக�ள் சமூ�க �்லாச்சலாரம், 
�ட்டி்க�ள் த்லானறவறளற இநதக 
�ண்�லாட்சியின மூ்ம் அறிநது க�லாள்ை முடியும்.

  இநத �ண்�லாட்சியில ்லாரம்்ரியக 
�ட்டி்க�ள் ்லார்க� 3D  ந�ல மூ்ம் 
�லாை  ‘VIRAASAT’ எனற க்யரில ஒரு �லாட்சி 
அளமக�ப்ட்டுள்ைது. ‘VIRAASAT’ என்து 
ஹிநதியில ்லாரம்்ரியம் என்து க்லாருள்.
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  அருைலாச்ச்ப பிரததச மலாநி்ம் இயறள� 
்லாது�லாப்தற�லான சர்வததச ஒனறியதது்ன 
இளைநது IUCN “சிவபபுப ்ட்டியள்“ (real 
listing) உருவலாககி உள்ைது. இநதப ்ட்டியள் 
உருவலாககியுள்ை இநதியலாவின முதல மலாநி்ம் 
அருைலாச்ச்ப பிரததசம் ஆகும். 

இயற்ரகப் ்பாதுகாப்்பதற்கான சர்வசதச 
ஒனறியம (IUCN)

  கதலா்க�ம் – 5 அகத்லா்ர் 1948
  தள்ளமய�ம் – கிைலாண்ட், சுவிட்சர்்லாநது
  இதன முககிய தநலாக�ம் அழிநது வரும் 

உயிரினங�ளைப ்லாது�லாப்தற�லா� 
கதலா்ங�ப்ட்் சர்வததச அளமப்லாகும்.

“Globalizing Indian Thought" 
k> \VV|

  “Globalizing Indian thought” எனற சர்வததச 
மலாநலாடு த�லாழிகத�லாட்டில நள்க்றறது. 
இதில பிரதமர் நதரநதிர தமலாடி �்நது 
க�லாண்்லார்.

  இநத மலாநலாட்டின தநலாக�ம் உ்�ைவில 
இநதியப க்லாருைலாதலாரதளத முதல மூனறு 
இ்ததிறகுள் க�லாண்டு வருதல ஆகும்.

  இநதியலா 2025 ஆம் ஆண்டுககுள் இநதிய 
க்லாருைலாதலாரதளத 5 டிரிலலியன ்லா்ர் 
உயர்ததுவதத இதன தநலாக�மலாகும்.

\V V^ VmVA xVD
  எரிக்லாருள் ்லாது�லாபபுத கதலா்ர்்லான கம�லா 

மு�லாம் ‘Saksham’ எனற க்யரில க்லலியில 
நள்க்றறது. இதறகுப க்ட்தரலாலியப 
்லாது�லாபபு ஆரலாய்ச்சி அளமபபு ஏற்லாடு 
கசய்தது.

  க்ட்தரலாலியப ்லாது�லாபபு ஆரலாய்ச்சி 
அளமபபு மறறும் என.சி.ஆர்.சி.டி இளைநது 
எரிக்லாருள் ்றறிய �லாமிக புதத�ம் தயலாரிதது 
உள்ைது. இநத மு�லாமின ளமயக�ருதது : “ 
Fuel Conservation என்தலாகும்.
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  மிதஸைலாரமிலிருநது இ்ம்க்யலா்நது 20 
ஆண்டு�ளுககு தம்லா� திரிபுரலாவில 
வசிததுவரும் 30ஆயிரததுககும் தமற்ட்் 
‘புரூ’ ்ழஙகுடியினததவலா�்ளுககு திரிபுரலாவில 
நிரநதர குடியுரிளமளய வழஙகும் 
ஒப்நதம் உள்துளற அளமச்சலா் அமித ஷலா 
முனனிள்யில ள�கயழுததலானது.

  திரிபுரலா, மிதஸைலாரம், மததிய அரசு 
ஆகியவறறுககு இள்தய இநத ஒப்நதம் 
திலலியில ள�கயழுததலானது.

  மிதஸைலாரமிலிருநது கவளிதயறி திரிபுரலாவில 
�்நத 1997-ஆம் ஆண்டிலிருநது அ�தி�ைலா� 
புரூ ்ழஙகுடியினததவலா�்ள் வலாழ்நது வநதனலா.் 

  இநத ஒப்நதம் மூ்ம் அவலா்�ள் திரிபுரலா 
மலாநி்ததவலா�்ைலா� அஙகீ�ரிக�ப்ட்டுள்ைனலா.்
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  “இநதியலாவில தயலாரிபத்லாம்“ திட்்ததின 
கீழ் தயலாரிக�ப்ட்் 51வது த�-9 வஜரலா-டி ர� 
பீரஙகியின கசயல்லாட்ள் ்லாது�லாபபுத 
துளற அளமச்சர் ரலாஜநலாத சிங கதலா்ககி 
ளவததலார்.

  மததிய அரசின “இநதியலாவில தயலாரிபத்லாம்“ 
திட்்ததின கீழ், த�-9 வஜஜரலா-டி ர� பீரஙகி�ள் 
தயலாரிபபுக�லான ரூ.4,500 த�லாடி மதிபபுள் 
ஒப்நதம் �்நத 2017-ஆம் ஆண்டு எல & டி 
ஆயுத கதலாழிறசலாள்ககு வழங�ப்ட்்து.

  50 ்ன எள்யுள்ை த�-9 வஜரலா-டி ர� பீரஙகி, 
47 கித்லா எள் க�லாண்் கவடிக்லாருள்�ளை 
46கி.மீ. கதலாள்வு வளர கவவ்தவறு 
இ்ங�ளில உள்ை இ்ககு�ளை தலாககி 
அழிககும் திறன க�லாண்் பீரஙகியலா� இது 
உள்ைது.
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  ததசிய த�வல ளமயம் க்ங�ளூருவில பிைலாக 

கசயின கதலாழிலநுட்் ளமயம் அளமதது 
உள்ைது. இநத ளமயதளத மததிய அளமச்சர் 

ஸ்ரீ ரவிசங�ர் பிரசலாத திறநது ளவததலார். இதன 
முககிய தநலாக�ம் ஆர்வமுள்ை அளனதது 
்ஙகுதலாரர்�ள் தங�ள் அனு்வங�ளை இநத 
ளமயததில ்கிர்நது க�லாள்ளுதல ஆகும்.

  இநத ளமயம் பிைலாக கசயின கதலாழில 
நுட்்ம் அடிப்ள்யி்லான �ருதது�ளை 
ததர்நகதடுக�ப்ட்் அரசலாங� நிறுவனதது்ன 
்கிர்நது க�லாள்ளும்.

ELECRAMA ]B t[ >Va_VE
  ELECRAMA 2020 கநலாய்்லாவில நள்க்றறது. 

இநத நி�ழ்ச்சியில இநதிய மின கதலாழில 
துளறயின புதுளம�ளும், சலாதளன�ளும் 
�லாட்சிப்டுததப்ட்்ன. இநத �ண்�லாட்சி 
இநதிய மின மறறும் மினனணு 
உற்ததியலாைர்�ள் சங�ம் ஏற்லாடு 
கசய்தது. இதறகு சிறு, குறு மறறும் நடுததர 
கதலாழிலமுளனவு, அளமச்ச�ம் மறறும் 
புதுபபிக�ததக� ஆறறல அளமச்ச�மும் ஆதரவு 
கதரிவிததது.

  இதன மூ்ம் இநதியத கதலாழில துளறளய 
உ்�தகதலாழில அளமபபு�ளு்ன இளைககும் 
ஒரு தைமலா� கசயல்டுகிறது. 

s ]BV 2020
  ஆசியலாவின மி�பக்ரிய சிவில விமலானப 

த்லாககுவரதது நி�ழ்வலான “விஙக இநதியலா 
2020“ கதலாழிலநுட்் கூட்்ம் க்ங�ளூரில 
நள்க்றறது.

  சிவில ஏவிதயஷன நி�ழ்வு 2020 மலார்ச் மலாதம் 
ளெதரலா்லாததின த்�ம் த்ட்ள் விமலான 
நிள்யததில நள்க்ற உள்ைது. இதன 
ளமயக�ருதது “Flying for All” என்தலாகும்.

விமானததுரைககு நிர்ணயிககப்்பட்ை இேககுகள்
  2024ககுள் உ்�ைவில மூனறலாவது க்ரிய 

விமலான சநளதயலா� இநதியலா தி�ழ தவண்டும்.
  2027ககுள் இநதிய விமலானங�ளின 

எண்ணிகள� 1,100 ஆ� உயர்ததப்் 
தவண்டும். இநதிய விமலான நிள்யங�ளில 
சரககு த்லாககுவரதது 2032ககுள் 11.4 கமட்ரிக 
்ன உயர்தத தவண்டும்.
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  உததர�ண்ட் ரயில நிள்யங�ளில உள்ை 
க்யலா்்்ள��ளில உருது கமலாழிககுப 
்தி்லா�, அநத மலாநி்ததின இரண்்லாவது 
அலுவல கமலாழியலான சமஸ்கிருதம் 
்யன்டுததப்் உள்ைது.

  ஹிநதி, சமஸ்கிருதம் ஆகிய இரு 
கமலாழி�ளும் ததவநலா�ரி எழுதது பிரதியில 
எழுதப்டுவதலால, க்யலா் ்்ள��ளில ரயில 
நிள்ய க்யலா்�ள் சமஸ்கிருத கமலாழியில 
எழுதப்டுகிறது.
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  புதிய நலா்லாளுமனறக �ட்டி்மலானது 
முகத�லாை வடிவததில அளமயவுள்ைளத 
த்லானற மலாதிரி வளர்்ம் 
கவளியி்ப்ட்டுள்ைது.

  சுமலார் 1,350 த்ர் வளர அமரக கூடிய 
வள�யில இநதப புதிய நலா்லாளுமனறம் 
அளமயவுள்ைதலா�வும் த�வல�ள் 
கவளியலாகியுள்ைன.

  க்லலியில தறத்லாது ்யன்லாட்டில உள்ை 
நலா்லாளுமனறக �ட்டி்மலானது ஆஙகித்தயர் 
ஆட்சிக�லா்ததில 1927-ம் ஆண்டு 
�ட்்ப்ட்்து ஆகும். எட்வின லூக்ய்னஸ், 
கெர்க்ர்ட் த்க�ர் ஆகிய இஙகி்லாநதுப 
க்லாறியலாைர்�ள் இநதக �ட்டி்தளத 
வடிவளமததிருநதனர்.

  இநதப புதிய �ட்டி்ததிற�லான ஒப்நதமலானது 
குஜரலாததில உள்ை ‘கெச்.சி.பி. டிளசன' எனற 
நிறுவனததி்ம் வழங�ப்ட்டுள்ைது
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  உததரபிரததசததில உள்ை கதலாழிலநுட்் 

தம்லாண்ளம நிறுவனததின (IMT) சலார்பில 
“ஆதர்ஷ் த�லகிரலாம்“ திட்்ததின கீழ் 
“இநதியலாவின முதல மலாதிரி விளையலாட்டு 
கிரலாமம்“ இரண்டு கிரலாமங�ளை உருவலாககி 
உள்ைது. அளவ “்�தூர்பூர்“ மறறும் “த�ரி 
தவரன“ எனற கிரலாமங�ள் ஆகும்.

  கதலாழிலநுட்் தம்லாண்ளம நிறுவனம் 
(IMT) “Sports: A Way of Life” எனற தனனலார்வ 
நிறுவனதது்ன இளைநது இளதச் 
கசயல்டுததி உள்ைது. விளையலாட்டு 
�்லாச்சலாரதளத வைர்ப்து நலாட்டில 
விளையலாட்டு �லவியறிளவ அதி�ரிப்து 
இதன முககிய தநலாக�மலாகும்.
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  நம் நலாட்டின உயர்�லவி மலாைவர் தசர்கள� 
தறத்லாது 26 சதவீதமலா� உள்ைது. 2030-ம் 
ஆண்டுககுள் இளத 50 சதவீதமலா� உயர்தத 
இ்ககு நிர்ையிதது மததிய அரசு கசயல்ட்டு 
வருகிறது. இதனமூ்ம் ஒரு மலாைவர் ஒதர 
தநரததில தனககு விருப்மலான கவவ்தவறு 
�லலூரி�ளில ்டிதது ்ட்்ம் க்ற முடியும்.  
இநநிள்ளய மலாறறுவதற�லா�தவ ‘நலாக 
வஙகி’ திட்்ம் அமல்டுததப்் உள்ைது.

  ஒவ்கவலாரு மலாைவருககும் தனி �ைககு 
கதலா்ங�ப்ட்டு, அவர்�ைது �லவி 
விவரங�ள் ்திவு கசய்யப்டும். ஒவ்கவலாரு 
்ருவததிலும் ்லா்வலாரியலா� மலாைவர்�ள் 
க்றும் மதிபக்ண்�ள், எனசிசி, என.எஸ்.
எஸ், விளையலாட்டு, பிறகமலாழி அறிவு உட்்் 
கூடுதல �லவிததகுதி�ள் மறறும் சிறபபுத 
தகுதி�ளும் அவர்�ளின ‘நலாக’ வஙகிக 
�ைககில ‘வரவு’ ளவக�ப்டும்.

  உ்லந்க குளற்லாடு �லாரைமலா� இள்நினற 
மலாைவர்�ளும் விரும்பிய �லலூரி�ளில 
மீண்டும் ்டிபள்த கதலா்ர்லாம். இதறகு 
அதி�்ட்சமலா� 8 ஆண்டு�ள் அவ�லாசம் 
தரப்டும். 
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  “மததிய மறறும் மலாநி் அரசின நீர் 
துளறயின கசயலதிறன இ்ககு 2019“ எனற 
அறிகள�ளய மததிய ஜலசகதி அளமச்ச�ம் 
கவளியிட்்து. இதில சிறப்லா� கசயலதிறன 
க�லாண்் மலாநி்ங�ளில குஜரலாத மலாநி்ம் 
முதல இ்ததில உள்ைது. ததசிய தள்ந�ரலான 
க்லலி தமலாசமலான மலாநி்ங�ள் ்ட்டியலில 
உள்ைது.

x>_  \>[ 2020
  அ�மதலா்லாததில நள்க்றற ஆசியலாவின 

மி�பக்ரிய உைவு தவைலாண் வணி� மறறும் 
வைர்ச்சி உச்சி மலாநலாட்டில முதல கிரிஷி 
மநதன 2020 நி�ழ்ச்சி நள்க்றறது. இளத 
அ�மதலா்லாத இநதிய  தம்லாண்ளம நிறுவனம் 
(IIMA) ஏற்லாடு கசய்தது.

>EB \V  gVz
  இநதிய அரசு ததசிய கதலாழிலமுளனவு 

ஆத்லாசளனக குழுளவ (National StartUp 
Advisory Council) உருவலாககி உள்ைது.

  இநதியலாவில புதுளம மறறும் கதலாழில 
முளனவு, வைர்ப்தறகு ஒரு வலுவலான 
சுறறுச்சூழல அளமபள் உருவலாக� மததிய 
அரசுககு ஆத்லாசளன வழஙகுவதற�லா� இநத 
சள் அளமக�ப்ட்டு உள்ைது.

  ததசியத கதலாழிலமுளனவு ஆத்லாசளனக 
குழுவின தள்வர் மறறும் அளமபபு

  வர்தத� அளமச்சர் (Commerce Minister) ததசியத 
கதலாழில முளனவு ஆத்லாசளன குழுவின 
தள்வரலா� இருப்லார்.

  இநத சள் இநதிய அரசலால ் ரிநதுளரக�ப்டும் 
அதி�லாரபபூர்வமறற உறுபபினர்�ளையும் 
(non-official member) உள்ை்ஙகும்.

  இதில அதி�லார பூர்வமறற உறுபபினர்�ளின 
்தவிக�லா்ம் இரண்டு ஆண்டு�ள் ஆகும்

sW_ clwzD 
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  உததரப பிரததசததில விளைநி்ங�ளில 

்ணிபுரியும்த்லாது விவசலாயி�ள் 
உயரிழநதலாத்லா அல்து �லாயம் ஏற்ட்டு 
மலாறறுததிறனலாளி ஆனலாத்லா, அவர்�ளின 
குடும்்ததினருககு நிதியுதவி வழஙகும் 
திட்்ததிறகு (Mukhya Mantri Krishak Durghatna 
Kalyan Yojana) அநத மலாநி் அளமச்சரளவ 
ஒபபுதல வழஙகியுள்ைது.

  அவர்�ைது குடும்்ததினருககு அரசு சலார்பில 
ரூ.5 ்ட்சம் நிவலாரை உதவி வழங�ப்டும். 
அவர்�ள் விளைநி்ததில ்ணிபுரியும்த்லாது 
�லாயம் ஏற்ட்டு 60 சதவீதம் அல்து 
அதறகு தம்லான அைவுககு உ்ல ்லாதிபபு 
ஏற்ட்்லால ரூ.2 ்ட்சம் நிவலாரை உ தவி 
வழங�ப்டும்.
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  விவசலாய நி்ங�ளைக குததள�ககு எடுககும் 
க�லாள்ள�ளய உருவலாககிய இநதியலாவின 
முதல மலாநி்ம் உததர�லாண்ட்  ஆகும்.

  இநத குததள�க க�லாள்ள�யின கீழ் 30 ஆண்டு 
குததள�ககு நி்ம் க�லாடுப்தன மூ்ம் 
சம்்நதப்ட்் விவசலாயி அநத நி்ததிற�லான 
வலா்ள�ளயப க்றுவலார்.

  ்ண்ளை நி்ங�ளை சுறறு்லா நி்ங�ைலா�க 
குததள�ககு எடுக� மலாவட்் நீதி்தியி்ம், 
(District Magistrate) அனுமதி க்றறு க்ற்லாம்.

VB zX_ ]
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(India falls to 51st position in EIU Democracy Index )

  2019 ஜனநலாய�க குறியீட்டின உ்�ைலாவிய 
தரவரிளசயில இநதியலா 10 இ்ங�ள் சரிநது 
51வது இ்ததிறகுத தள்ைப்ட்டுள்ைதலா� 
க்லாருைலாதலார பு்னலாய்வுப பிரிவு எனற 
அளமபபு கதரிவிததுள்ைது.

  பிரிட்்ளனத தள்ளமயி்மலா�க க�லாண்டு 
இயஙகிவரும் க்லாருைலாதலாரப பு்னலாய்வு 
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பிரிவு, �்நத 2019ம் ஆண்டிற�லான 
உ்�ைலாவிய ஜனநலாய� குறியீட்டு ் ட்டியள் 
கவளியிட்டுள்ைது. 

  இநத ்ட்டியலில ்லாகிஸ்தலான 104-வது 
இ்ததிலும், இ்ஙள� 69-வது இ்ததிலும், 
வங�லாைததசம் 80-வது இ்ததிலும் உள்ைன. 
சீனலா 15-வது இ்ததிலும், வ்க�லாரியலா 
�ள்சி இ்மலான 167-வது இ்ததிலும் 
(சர்வலாதி�லார ஆட்சிப பிரிவு) உள்ைன.

  ஜனநலாய� குறியீட்டு ்ட்டியலில முதல 10 
இ்ங�ளில உள்ை நலாடு�ள் பினவருமலாறு:

நலார்தவ ஜஸ்்லாநது
ஸ்வீ்ன நியூசி்லாநது
பின்லாநது அயர்்லாநது
க்னமலார்க �ன்லா
ஆஸ்திதரலியலா சுவிட்சர்்லாநது
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  �லார்்ன கவளியி்ப்டுதல திட்்ம், 

்லதவறு நலாடு�ளின �லார்்ன குளறபபு 
ந்வடிகள��ள் மறறும் அவறறின 
ந்வடிகள��ளின வரு்லாநதிர அறிகள� 
ஒரு இ்லா் தநலாக�மறற ஒழுஙகு முளற 
உ்�ைலாவிய அறிகள� கவளியிட்டு உள்ைது.

  அறிகள�யின்டி, �லார்்ன குளறபபு 
கதலா்ர்்லான நிறுவன க்லாறுபபு�ளின 
அடிப்ள்யில நலாடு�ள் தரவரிளசப 
்டுததப்ட்்ன.
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  உ்� க்லாருைலாதலார மனறததில ந்நத ஐககிய 
நலாடு�ளின எய்ட்ஸ் திட்்ததில இநதியலா 
்ஙத�றறது. இநத திட்்ததின ளமயக�ருதது 
‘Access for all: Leveraging Innovations, Investments 
and Partnerships for Health”.

  சு�லாதலாரத துளறயில க்லாருைலாதலார ஏறறத 
தலாழ்வு�ளைக குளறப்தற�லான சு�லாதலாரத 
ததளவ�ள், கதலாழில நுட்்ங�ள் மறறும் 
தீர்வு�ள் குறிதது விவலாதிக�ப்ட்்து. இநதிய 

குழுளவ மததிய �ப்ல, இரலாசலாயனம் 
மறறும் உரங�ள் துளற அளமச்சர் மனசுக 
மலாண்்வியலா வழி ந்ததினலார்.
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  க்லாதுதததர்வு�ள், நுளழவுத ததர்வு�ள் 

ஆகியவறளற எழுதவுள்ை மலாைவர்�ளு்ன 
பிரதமர் தமலாடி �்நதுளரயலாடினலார். “ததர்வு 
குறிதது விவலாதம்“ எனற தள்பபில 
மூனறலாவது முளறயலா� (PariskashaPeCharcha 
2020) பிரதமர் தமலாடி மலாைவர்�ளு்ன 
�்நதுளரயலாடினலார்.
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  தம�லா்யலா, மணிபபூர், திரிபுரலா ஆகிய 

மலாநி்ங�ள் 48வது உருவலான தினதளத 
க�லாண்்லாடின. இநத மலாநி்ங�ள் 
ஜனவரி 21, 1972ஆம் ஆண்டு வ்கிழககு 
மலாநி்ங�ள் மறுசீரளமபபு சட்்ததின கீழ் 
உருவலாக�ப்ட்்து.
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  12வதுததசிய ்ழஙகுடியின இளைஞர்�ள் 

திட்்தளத புதுச்தசரியின துளைநிள் 
ஆளுநரலான ்லாக்ர் கிரண்த்டி (20 ஜனவரி) 
கதலா்ஙகி ளவததலார். இநத நி�ழ்ச்சி ஒருவலாரம் 
நள்க்ற உள்ைது. சததீஸ்�ர் மலாநி்ததில 
நகச்லால ்லாதிக�ப்ட்் 200 இளைஞர்�ள் 
இநத நி�ழ்ச்சியில �்நது க�லாள்கினறனர்.

  இநத நி�ழ்ச்சிளய தநருத�நதரசங�தலான 
மறறும் புதுச்தசரி அரசு இளைநது ஏற்லாடு 
கசய்துள்ைது.

]BVs_ tD \V > D
  2018ஆம் ஆண்டிற�லான கரீனபீஸ் இநதியலா 

ததசிய சுறறுபபுறக �லாறறுத தர �ண்�லாணிபபு 
திட்்ததின அடிப்ள்யில (NAMP) அறிகள� 
ஒனளற கவளியிட்டுள்ைது.

  இதன அறிகள�்டி நி்க�ரிச் சுரங�ங�ளுககு 
க்யர் க்றற மலாநி்மலான ஜலார்�ண்டின 
ஜவுரியலா ்குதியில 2018 ஆம் ஆண்டில 
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PM10 (Particulate Matter) மலாசுக�ள் அதி�ம் 
உள்ைதலா� கதரிவிததுள்ைது. நலாடு முழுவதும் 
287 ந�ரங�ள் அறிகள�ககு எடுததுக 
க�லாள்ைப்ட்்ன.

V _ g\ 2019 >k
  ஸ்த�லாச் ஸ்த்ட் ஆிஃப �வர்னனஸ் (SKOCH 

State of Governance 2019) அறிகள�யின ்டி, 
சு�லாதலாரம், �லவி, மினசலாரம் மறறும் மின 
ஆளுளம பிரிவு�ளில சிறநத கசயலதிறனில 
குஜரலாத மலாநி்ம் முதல இ்ம் பிடிததுள்ைது. 
22 தவறு்ட்் அைவு�ளைக க�லாண்டு 
மலாநி்ங�ள் தரவரிளசப்டுததப்ட்்ன.

தரவரிரச மாநிேம திட்ைம
1 குஜரலாத 104
2 ம�லாரலாஷ்டிரலா 50
3 தமறகு 

வங�லாைம்
20

11 தமிழ்நலாடு
ஸ்சகாச் (SKOCH)

  இது குர்�லான (ெரியலானலா) அடிப்ள்யி்லான 
சிநதளன குழுவலாகும். இது 1997 முதல 
கசயல்டுகிறது. சமூ� க்லாருைலாதலார 
சிக�ல�ளை ள�யலாள்கிறது.
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  மததியப பிரததசததில உள்ை அரசுப 
்ள்ளி�ளில சனிககிழளமததலாறும் அரசளமபபுச் 
சட்்ததின மு�பபுளரளய மலாைவலா்�ள் 
�ட்்லாயமலா� வலாசிக� தவண்டும் எனறு அநத 
மலாநி் அரசு அறிவிததுள்ைது.

  அரசளமபபுச் சட்்ததின மு�பபுளரளய 
ஒவ்கவலாரு வலாரமும் சனிககிழளமததலாறும் 
மலாைவலா்�ள் �ண்டிப்லா� வலாசிக� தவண்டும் 
எனறு ்ள்ளிக �லவி துளற (ஜனவரி 22) 
அறிகள� கவளியிட்டுள்ைது.

]BVs[ x>_ t[b 
a^ \mk\

  இநதியலாவின முதல மின �ழிவு�ள் 
மருததுவமளன மததிய பிரததச மலாநி்ம் 
த்லா்லாலில கதலா்ஙகி ளவக�ப்ட்்து. 
இநத மருததுவமளன வீடு மறறும் வணி� 
பிரிவு�ளிலிருநது மினனணுக �ழிவு�ளை 
பிரிககும் கசயலில ஈடு்டும்.

  �ணினி, கமலாள்ல, சலார்ஜர் த்லானற அளனதது 
வள�யலான மின �ழிவுப க்லாருட்�ள் இநத 
மருததுமளனயில பிரிக�ப்டும்.
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  ்லாக்ர் ஜிதஜநதிர சிங, க்லலியில உள்ை 
ததசிய அறிவியல ளமயததில “விகயலான 
சம�ம்“ (Vigyan Samagam) எனற க்யரில 
இநதியலாவின முதல உ்�ைலாவிய அறிவியல 
�ண்�லாட்சிளயத கதலா்ஙகி ளவததலார். 
இக�ண்�லாட்சி ஜனவரி 21 முதல மலார்ச் 20 
வளர நள்க்ற உள்ைது.

  இக�ண்�லாட்சி அறிவியல மறறும் 
கதலாழிலநுட்்ம் ளமயம் மறறும் ததசிய 
அறிவியல அருங�லாட்சிய�க �வுனசில 
ஆகியளவ ஏற்லாடு கசய்தது.
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  உததரபபிரததசததின மீரட்டில நலாய்�ள், 
குதிளர�ள், �ழுளத�ள் த்லானற 
வி்ஙகு�ளின தசளவளயப த்லாறறி 
நலாட்டின முத்லாவது த்லார் நிளனவுச் சினனம் 
அளமக�ப்் உள்ைதலா� அம்மலாநி் அரசு 
அறிவிததுள்ைது.
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  ஜம்மு & �லாஷ்மீர் மலாநி்தளதச் தசர்நத 
ஸ்ரீந�ர் ந�ரலாட்சி திறநதகவளிக �ழிபபி்ம் 
அறற ந�ரமலா� அறிவிக�ப்ட்டுள்ைது. 
ஜம்மு & �லாஷ்மீர் மலாநி் அரசிறகு மததிய 
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வீட்டு மறறும் ந�ர விவ�லார அளமச்ச�ம் 
திறநதகவளிக �ழிபபி்ம் அறற மலாநி்ம் 
எனற ஸ்வச்தலா சலானறிதழ் வழஙகியுள்ைது. 
தமலும் ‘OPEN DEFECATION FREE STATE’ 
்ட்டியலில இளைநதுள்ைது. நலாட்டின 
தூய்ளமயலான ந�ரங�ள் ்ட்டியலில ஸ்ரீந�ர் 
45வது இ்தளத க்றறுள்ைது.

V k> cE\VV|
  மததிய அறிவியல மறறும் கதலாழிலநுட்் 

அளமச்ச�ததின கீழ் உள்ை ்தயலா 
கதலாழிலநுட்்துளற க்ண்�ள் குறிதத 
சர்வததச உச்சி மலாநலாடு STEM-Visualizing the 
Future: New Skylines’ க்லலியில நள்க்றறது. 
அறிவியல, கதலாழிலநுட்்ம், க்லாறியியல 
மறறும் �ணிதம் குறிதத துளற�ளில க்ண்�ள் 
அதி�ம் ்ஙத�ற� தவண்டும் என்து இநத 
மலாநலாட்டின முககிய தநலாக�ம் ஆகும். (STEM) 
Science Technologies, Engineering, Maths. 

அறிவியல் மற்றும மதாழில்நுட்்ப அரமச்சகம
  கதலா்க�ம் – 1971 தம
  தள்ளமயி்ம் – க்லலி
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  மததிய வீட்டு மறறும் ந�ரபபுற விவ�லார 

அளமச்ச�ம் நலாட்டின 100 சிறநத க்லாலிவுறு 
ந�ரங�ள் ்ட்டியள்த தயலாரிதது உள்ைது. 
இதன மூ்ம் தமலாசமலான ந�ரங�ளை பிரிதது 
உள்ைது. சிறபபு மறறும் தமலாசமலான 20 
ந�ரங�ளின ்ட்டியள் கவளியிட்டுள்ைது.

  இதன மூ்ம் சிறநத முதல ந�ரங�ள் 
தமலாசமலா� உள்ை ந�ரங�ளுககு சிறப்லா� 
கசயல்் உதவ உள்ைன.

உள் தரநிரேகளின ்படி முதல் இைததில் உள்ள 
நகரஙகள்

நலாகபூர் திருபபூர் ரலாஞ்சி த்லா்லால
சூரத �லானபூர் இநதூர் பூதன
வி ச லா � ப 
்ட்டினம்

தவலூர் வததலாரலா நலாசிக

ஆகரலா வலாரைலாசி தத�லாமலா உதய்பூர்
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  உயிரி ஆறறல கதலா்ர்்லான ஒததுளழபபு 
குறிதது இநதிய பிதரசில கூட்்ளமபபு  
இள்யி்லான புரிநதுைர்வு ஒப்நதததில 
ள�கயழுததி் மததிய அளமச்சரளவ 
ஒபபுதல அளிததுள்ைது.

பினனணி
  2016ஆம் ஆண்டில, பிரதமர் நதரநதிர 

தமலாடி மறறும் பிதரசில நலாட்டு ஜனலாதி்தி 
ஆகிதயலாருககு இள்யி்லான சநதிபபின 
த்லாது, புதுபபிக�ததக� ஆறறல�ளின 
ஆரலாய்ச்சி மறறும் தமம்்லாடு இரண்்லாவது 
தள்முளற உயிரி எரிக்லாருள் 
துளறயில ஒததுளழக� இருதரபபினரும் 
ஒபபுகக�லாண்்னர்.

~V[, iBV[ | Vbk 
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  ஈரலான, ரஷ்யலா ஆகிய நலாடு�ளு்ன இளைநது 

�்ற்ள் கூட்டுப ்யிறசியில ஈடு்் 
இருப்தலா�ச் சீனப ்லாது�லாபபுததுளற 
கதரிவிததுள்ைது.

  ”இநதியப் க்ருங�்ல மறறும் ஓமனில 
ந்நத சீனலா, ஈரலான, ரஷ்யலா ஆகிய நலாடு�ள் 
இளைநத கூட்டு ரலாணுவப ்யிறசியில 
உள்ைது. இநத கூட்டு ரலாணுவப ் யிறசி மூனறு 
நலாடு�ளுககு இள்தயயலான �்ற்ள் 
ஒததுளழபள் இனனும் ஆழமலாககும்“ எனறு 
கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

]BVV[ _ V mBV_
  இநதியலா-ஜப்லான நலாடு�ளுககு இள்தயயலான 

�்ல விவ�லார �்நதுளரயலா்லின ஐநதலாவது 

்திபபு த்லாககிதயலா ந�ரில நள்க்றறது. 
இரு நலாடு�ளுககும் இள்தய �்லதுளற 
சலார்நது ஒததுளழபபு�ள் தமறக�லாண்்னர். 
இது தவிர இநதியலா- ஜப்லான நலாடு�ளுககு 
இள்தயயலான ஏறறுமதி �ட்டு்லாடு�ள் 
குறிதத 8வது ்திபபு த்லாககிதயலாவில 
நள்க்றறது
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  இநதியலா-ஈரலான கூட்டு ஆளையததின 19வது 

அமர்வு கதஹ்ரலானில நள்க்றறது. இதறகு 
இநதிய கவளியுறவு அளமச்சர் ்லாக்ர் 
எஸ்.கஜய்சங�ர் மறறும் ஈரலான கவளியுறவு 
அளமச்சர் ்லாக்ர் மு�மது ஜவலாத ஸைரீிஃப 
ஆகிதயலார் தள்ளம தலாஙகினர்.

ச்பாெர் துரைமுகம 
  ஈரலானில ஓமன வளைகு்லா ்குதியில, 

அரபிக�்ள் ஒட்டியுள்ை ச்லாெர் ்குதியில 
துளறமு�ம் அளமககும் ்ணிளய இநதியலா 
கதலா்ஙகியது. இதற�லா�ச் சுமலார் 3,300 த�லாடி 
ரூ்லாய் நிதி உதவி ஒதுககியுள்ைது.

  எனதவ இநதியப க்ருங�்ல வழியலா� 
ஆசிய நலாடு�ளுககுப க்லாருட்�ளை 
எடுததுச் கசலவதற�லான துலாரம் கவகுவலா�க 
குளறநதுள்ைது. 
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  புததலாண்டு தினததனறு உ்� அைவில 
இநதியலாவிலதலான அதி� குழநளத�ள் 
பிறநதிருப்தலா� ஐ.நலா. குழநளத�ள் நிதியம் 
(யுனிகசப) கதரிவிததுள்ைது.

  �்நத 1-ம் தததி உ்� முழுவதும் 3 ் ட்சதது 92 
ஆயிரதது 78 குழநளத�ள் பிறநதிருககினறன. 
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அவறறில அதி�்ட்சமலா� இநதியலாவில 67 
ஆயிரதது 385 குழநளத�ள் பிறநதுள்ைன. 
இதில இரண்்லாவது இ்ததிளன சீனலா 
பிடிததுள்ைது. அநத நலாட்டில புததலாண்டு 
தினததில பிறநத குழநளத�ளின எண்ணிகள� 
42 ஆயிரதது 299 ஆகும்.
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  கூட்டு விரிவலான கசயல திட்்ம் (Joint 
Comprehensive Plan of Action) ஒப்நதததில 
இருநது ஈரலான முழுவதுமலா� 
கவளிதயறுவதலா�த கதரிவிததுள்ைது. 
அகமரிக� இரலாணுவம் ஈரலாளன தசர்நத 
சுள்மலானிளய க�லானற பினனர் இநத 
அறிவிபபு கவளியிட்டுள்ைது.

  ஈரலாககில அகமரிக�லா ந்ததிய ஏவு�ளைத 
தலாககுதலில ஈரலானின முககிய ்ள்த 
தள்வர் �லாசிம் சுள்மலானி, ஈரலாக துளை 
ரலாணுவத தள்வர் அபுமெதி உள்்் 
உயிரிழநதனர்.

கூட்டு விரிவான மசயல் திட்ைம
  இது க்லாதுவலா� ஈரலான அணுசகதி 

ஒப்நதம் அல்து ஈரலான ஒப்நதம் என 
அளழக�ப்டுகிறது.

  ஈரலானுககும், P5+1 நலாடு�ளுககும் இள்தய 
தமறக�லாண்் ஒப்நதமலாகும்.

  இநத ஒப்நதம் வியலானனலாவில ஜுள் 14, 
2015ல தமறக�லாள்ைப்ட்்து.
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  க்ட்தரலா சலானகசஸ் ஸ்க்யின நலாட்டின 

பிரதமரலா� ததர்வு கசய்யப்ட்டுள்ைலார். 
1970ஆம் ஆண்டு மக�ைலாட்சிககு பிறகு 
ஸ்க்யின நலாட்டின முதல கூட்்ணி அரசு 
ளமக� உள்ைலார். மனனர் க்லிபக் VI முன 
பிரதமரலா� உறுதி கமலாழி ஏறறுகக�லாண்்லார்.
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  ஐககிய அரபு அமீர�ததுககும் ்் 

முளற வநது கசலவதற�லான நுளழவு 
இளசவு (விசலா) முளறளய அநத நலாடு 

அறிமு�ப்டுததியுள்ைது. இநத விசலாளவப 
்யன்டுததி, அளனதது நலாட்்வர்�ளும் 
அதி�்ட்சமலா� ஐநது ஆண்டு�ளுககு எததளன 
முளற தவண்டுமலானலாலும் அநத நலாட்டுககு 
வநது கசல்்லாம்.

  ஐககிய அரபு அமீர�ததில மலாக்ரும் 
வர்தத� �ண்�லாட்சிளய நள்க்றவிருககும் 
நிள்யில இநத புதிய விசலா முளற 
அறிமு�ப்டுததப்ட்டுள்ைது.
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  உ்கின மி�வும் சகதிவலாய்நத 

்லாஸ்த்லார்ட்டு�ளின ்ட்டியலில இநத 
ஆண்டு ஜப்லான முதலி்தளத எட்டியுள்ைது.

  உ்கின அதி� கசலவலாககு மிகுநத 
்லாஸ்த்லார்ட்டு�ளின ்ட்டியள் 
அவ்வபத்லாது கவளியிடும் கெனலி 
்லாஸ்த்லார்ட் இனக்கஸ் நிறுவனம் 
தறத்லாது புதிய தசலாபதததின முதல 
அறிகள�ளய கவளியிட்டுள்ைது.

  குறிதத ்ட்டியலில முதலி்ம் பிடிததுள்ை 
ஜப்லான, 191 நலாடு�ளுககு விசலா இல்லாத 
அல்து தநரடியலா� விசலா க்றும் வலாய்பள் 
வழஙகி வருகிறது.

  இநதியலா இநதலாண்டு (2020) 84வது இ்ததில 
உள்ைது. இநதியலா 58 நலாடு�ளுககு இ்வச 
விசலா வழஙகுகிறது. இதில ்லாகிஸ்தலான 
104வது இ்ததில உள்ைது.

_wmz Bo>Vs[ 
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  தமிழ்நலாட்டில உள்ை தமிழ்நலாடு மீனவைப 
்ல�ள்க�ழ�ம் மறறும் தமிழ்நலாடு இளச 
மறறும் �ள் ் ல�ள்க�ழ�ம் ஆகியவறறின 
க்யர்�ளை “தமிழ்நலாடு ்லாக்ர் கஜய்லிதலா 
மீனவைப ்ல�ள்க�ழ�ம்“ மறறும் 
“தமிழ்நலாடு ்லாக்ர் கஜய்லிதலா இளச 
மறறும் �ள் ் ல�ள்க�ழ�ம்“ எனப க்யர் 
மலாறறம் கசய்ய தமிழ்நலாடு சட்்பத்ரளவயில 
மதசலாதலா தலாக�ல கசய்யப்ட்டு உள்ைது.
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  இநதியலா-நலார்தவ நலாடு�ளுககு இள்தயயலான 

முதல உளரயலா்ல க்லலியில நள்க்றறது. 
இதில இரு நலாடு�ளுககு இள்தயயலான 
வணி�ம் கதலா்ர்்லான ஒப்நதம் 
தமறக�லாள்ைப்ட்்ன.

c ]V gu_ \VV| 2020
  உ்� எதிர்�லா் ஆறறல மலாநலாடு 2020ன 

10வது ்திபபு ஐககிய அரபு எமீகரட்டில  
உள்ை அபுதலாபியில நள்க்றறது. 
இதன ளமயக�ருதது 2020 ‘Rethinking 
Global Consumption, production and Investment 
என்தலாகும். தமலும் இதத மலாநலாட்டில 
�லா்நிள் �ண்டுபிடிபபு ்ரிமலாறறததின 
எதிர்�லா் நிள்ததனளம ்திபபும் (Climate 
Innovations Exchange and Future Sustainability 
Summit) நள்க்றறது.

  இநத நி�ழ்ச்சி ஆறறல, உைவு, விவசலாயம் 
மறறும் விண்கவளி நிள்ததனளம 
கதலா்ர்்லான புதுளமயலான �ண்டுபிடிபபு 
்றறி விவலாதிக�ப்ட்்ன

nB A * :  
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  சிவில நள்முளற விதி�ள் 1908இன பிரிவு 44A 
இன கீழ் ஐககிய அரபு எமீகரட்ளஸை “்ரஸ்்ர 
்ரிமலாறற பிரததசமலா�“ (Reciprocating Territory) 
மததிய அரசு அறிவிதது உள்ைது. இநத 
உததரளவ சட்்ம் மறறும் நிதி அளமச்ச�ம் 
கவளியிட்டுள்ைது.

  இதர “்லாஸ்்ர பிரததசங�ள்“ – சிங�பபூர், 
வங�லாைம், மத்சியலா, இஙகி்லாநது, 
ெலாங�லாங, ்பபுவலா நியூகினியலா, பிஜி 
த்லானற நலாடு�ள் ஏறக�னதவ மததிய சட்் 
அளமச்ச�ததலால அறிவிக�ப்ட்டுள்ைது.
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  �ம்த்லாடியலா நலாட்டில வரும் ஏபரல 1-ஆம் 

தததி முதல 6ஆம் தததி வளர 60வது உ்�த 
திருககுறள் மலாநலாடு நள்க்றவுள்ைது.

  இதில உ்க�ஙகிலும் இருநது திருககுறள் 
ஆய்வலாைர்�ள், எழுததலாைர்�ள், �விஞர்�ள், 
த்ரலாசியர்�ள், தமிழ�ததிலிருநது அரசுததுளற 
அலுவ்ர்�ள், அளமச்சர்�ள் உள்ளிட்த்லார் 
�்நது க�லாண்டு சிறபபிக� உள்ைனர்.
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  இநதிய கவளியுறவுததுளற அளமச்சர் 

ஸ்ரீ சுபரமணியம் கஜய்ஷங�ர் மறறும் 
ளநஜீரியலா நலாட்டின குடியரசுத தள்வர் 
ம�லாமதூ இஸ்ஸைு்லா (Mahamadou Issoufau) 
முதல ம�லாதமலா �லாநதி மலாநலாடு ளமயதளதத 
(Mahatma Gandhi Convention Centre) கதலா்ஙகி 
ளவததனர். ம�லாதமலா �லாநதியின 150வது 
பிறநத நலாளை முனனிட்டுத கதலா்ஙகி 
ளவக�ப்ட்்து. மலானிய உதவியின கீழ் 
இநதியலா ஆபபிரிக�லாவில நிறுவப்ட்் முதல 
ளமயம் இதுவலாகும். இது தமறகு ஆபபிரிக�லா 
்குதியில கதலா்ஙகி ளவக�ப்ட்்து.

  ஆபபிரிக�லா நலாட்டிறகுப ்யைம் கசய்த 
முதல இநதிய கவளியுறவு அளமச்சர் திரு 
எஸ். கஜய்சங�ர் ஆவலார்.
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  தமிழ�ததில முதனமுளறயலா�த தனியலார் 

உதவியு்ன தசலாதளன ஓட்்மலா� நீ்கிரி 
மலாவட்்ததில அதி� வி்தது�ள் ஏற்டும் 
உதள�-�ல்ட்டி  மள்ப ்லாளதயில 
க�லாரியலா நலாட்டில வி்தது�ளைத தடுக� 
்யன்டுததப்டும் சுழலும் ரப்லா் 
உருளை�ளைக க�லாண்டு தடுபபு�ள் 
அளமக�ப்ட்டு வருகினறன.
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  இநதியலாவித்தய சிறநத நல்லாட்சிக�லான 

குறியீட்டில தமிழ�ததுககு முதலி்ம் வழஙகி 
மததிய அரசு க�ைரவிததுள்ைது. தரவரிளசப 
்ட்டியலில தமிழ�ததுககு 5.62 புள்ளி�ள் 
வழஙகியுள்ைது.

  ததசிய நல்லாட்சி தினதளத ஒட்டி, மததிய 
நிர்வலா� சீலா்திருததம் மறறும் க்லாது மக�ளின 
குளறதீலா்ககும் துளறயலானது அளனதது 
மலாநி்ங�ள் மறறும் யூனியன பிரததசங�ளின 
கசயல்லாடு�ளை ஆய்வு கசய்தது. 
ஒவ்கவலாரு மலாநி்ததிலும் க்லாது மக�ளுககு 
ந்த திட்்ங�ளை அளிக�க கூடிய 17 
அரசுத துளற�ளில இருநது க்றப்ட்் 
விவரங�ளின அடிப்ள்யில புள்ளி�ளை 
வழஙகியுள்ைது. 

  சட்்ம், ஒழுஙள�ப ்ரலாமரிததுப க்லாது 
மக�ள் ்லாது�லாபபுககு முனனுரிளம 
வழஙகுவதிலும் தமிழ�ததுககு முதலி்ம் 
க�லாடுக�ப்ட்டுள்ைது. குறறங�ளை 
நிரூ்ைம் கசய்வது, �லாவ்லா்�ள் 

எண்ணிகள�, ம�ளிர் �லாவ்லா்�ளின விகிதம், 
நீதிமனறம் மறறும் நு�லா்தவலார் நீதிமனற 
வழககு�ளில தீலா்வு அளிப்து ஆகியவறறின 
அடிப்ள்யில தமிழ�ததுககு 0.56 புள்ளி�ள் 
அளிக�ப்ட்டு இநதியலாவித்தய முதலி்ம் 
வழங�ப்ட்டுள்ைது.

  சு�லாதலாரத துளற அம்சங�ளும் ஆய்வு 
கசய்யப்ட்்ன. அதில, தமிழ�ததுககு 
0.78 புள்ளி�ள் அளிக�ப்ட்்தன மூ்ம் 
இரண்்லாம் இ்தளதப பிடிததுள்ைது.

  ஒருமுளற தூககி எறியப்டும் கநகிழிப 
ள்�ளுக�லான தள், �லா்நிள் மலாறறததுககு 
ஏற் மலாநி் அைவி்லான கசயலதிட்்ம், வன 
எலள் மலாறறம் உள்ளிட்் சுறறுச்சூழல 
துளறயில சிறப்லான கசயல்லாடு�ளுக�லா�த 
தமிழ�ததுககு மூனறலாம் இ்ம் 
அளிக�ப்ட்டுள்ைது. 

  �லவி அளிப்து்ன சிறப்லான திறன 
்யிறசி மூ்மலா� தவள் வலாய்பபு அளிககும் 
மனிதவை தமம்்லாட்டுத துளறககும், 
மலாநி்ததின ஒட்டுகமலாதத உள்நலாட்டு 
வைலா்ச்சி விகிதம், நிதி மறறும் �்ன 
சுளம�ளை �ட்டுககுள் ளவததிருததல 
த்லானற �லாரணி�ைலால க்லாருைலாதலார 
தம்லாண்ளமத துளறககும் ஐநதலாவது இ்ம் 
வழங�ப்ட்டுள்ைது.

  ஒட்டுகமலாததமலா� அளனததுத துளற�ளுககும் 
அளிக�ப்ட்் புள்ளிவிவரங�ளின சரலாசரி 
அடிப்ள்யில தமிழ�ம் 5.62 புள்ளி�ள் 
க்றறு முதலி்ம் வகிககிறது.
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  நி்ததடி நீர் தம்லாண்ளமக�லா� 
உருவலாக�ப்ட்டுள்ை “அ்ல பூஜல 
தயலாஜனலா’ திட்்ததில தமிழ�தளதயும் 
தசர்க�க த�லாரிப பிரதமர் தமலாடிககு தமிழ� 
முதலவர் ்ழனிசலாமி �டிதம் எழுதியுள்ைலார்.

  நி்ததடி, நீர்மட்்தளத உயர்ததவும், 
நி்ததடி நீர் தம்லாண்ளமளயத திறம்்் 
நிர்வகிக�வும் “அ்ல ஜல“ எனப்டும் 
“அ்ல பூஜல தயலாஜனலா“ திட்்தளத பிரதமர் 
தமலாடி திலலியில கதலா்ஙகி ளவததலார்.

  முதல �ட்்மலா� உததர பிரததசம், ெரியலாைலா, 
குஜரலாத, மததிய பிரததசம், ரலாஜஸ்தலான, 
ம�லாரலாஷ்டிரலா, �ர்நலா்�லா ஆகிய மலாநி்ங�ள் 
்யனள்யும் வள�யில இததிட்்ம் 
உருவலாக�ப்ட்டுள்ைது.

  தமிழ�ம் முழுவதும் உள்ை நீர் ஆதலாரங�ளின 
்லாது�லாபபுக�லா�க குடிமரலாமதது  திட்்ம், 
தடுப்ளை�ள், கசயறள� முளறயில 
நீளரச் தசமிததல, ஆறு�ள், நீர்நிள்�ளை 
புைரளமததல என ்லதவறு திட்்ங�ள் 
கசயல்டுததப்ட்டு வருகினறன.
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  கசனளன தரமணியில உள்ை இநதிய 

அறிவியல மறறும் கதலாழிலதுளற, 
ஆரலாய்ச்சிக குழும (சிஎஸ்ஐஆர்) வைலா�ததில, 
�லாளரககுடியில உள்ை ளமய மினதவதியியல 
ஆரலாய்ச்சி நிறுவனம் (சிகரி) சலார்பில, ரூ.100 
த�லாடி மதிபபில அளமக�ப்் உள்ை அடுதத 
தள்முளற ஆறறல தசமிபபுத தீர்வுக�லான 
புதுளமத கதலாழிலநுட்் ளமயததின அடிக�ல 
நலாட்டு விழலா நள்க்றறது.

  மததிய அறிவியல மறறும் குடும்் ந்த 
துளற அளமச்சர் ்லாக்ர் ெர்ஷ் வர்தன 
சிறபபு விருநதினரலா� ்ஙத�றறு அடிக�ல 
நலாட்டினலார். 

சர்வசதச அளவில் 15வது இைம
  சர்வததச அைவில சிறநது விைஙகும் 

நிறுவனங�ள் ்ட்டியலில இம்ளமயம் 15வது 

இ்ததில உள்ைது.  2030-ம்ஆண்டுககுள் 100 
சதவீதம் மினவலா�னங�ளின தசளவளய 
்யன்லாட்டுககுக க�லாண்டு வர தவண்டும் 
எனறு கதரிவிக�ப்ட்்து.
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  தமிழ�ததில ெூண்்லாய் நிறுவனம் வரும் 

மலார்ச் மலாதததுககுள் 50 ஆயிரம் மினசலார 
வலா�னங�ளை உற்ததி கசய்ய ஒப்நதம் 
கசய்துள்ைது. இதற�லா� ரூ. 7 ஆயிரம் த�லாடி 
முதலீடு கசய்துள்ைதலா� தமிழ� கதலாழில 
துளற அளமச்சலா் எம்.சி.சம்்த கதரிவிததலார்.

  உ்�த தமிழலா் க்லாருைலாதலார நிறுவனம், 
கசனளன வைலா்ச்சிக �ழ�ம் ஆகியன சலார்பில, 
ஆறலாவது உ்�த தமிழலா் க்லாருைலாதலார 
மலாநலாடு கசனளனயில கதலா்ஙகியது. 

  நலாட்டின க்லாருைலாதலார வைலா்ச்சியில தமிழ�ம் 
இரண்்லாவது இ்ததில உள்ைது. 

  தமலாட்்லார் வலா�னம் உதிரி ்லா�ங�ள், 
ஜவுளிததுளற, ததலால, எ்கட்ரிக�ல, 
எ்கட்ரலானிக உள்்் ்லதவறு துளற�ளில 
தமிழ�ம் கதலா்லா்நது முனனிள் வகிதது 
வருகிறது. 

உேக தமிைர்களின முதல் ம்பாருளாதார மாநாடு
  உ்�ம் முழுவதும் உள்ை தமிழர்�ளையும், 

உள்ளூர் தமிழர்�ளையும்  ஒனறிளைநது 
ஒருவருகக�லாருவர் கதலாழில, க்லாருைலாதர 
ரீதியில உதவி வைர்வதறகும், தமிழ்நலாட்டில 
அவர்�ைது முதலீடு�ளை அதி�ரிக�ச் 
கசய்யவும் இநத மலாநலாடு ந்ததப்டுகிறது.

தமிைகத தயாரிப்பு மினசார வாகனக மகாள்ரக
  தமிழ�ததில தயலாரிக�ப்டும் மினசலார 

வலா�னங�ளுககு 100 சதவீதம் வரி (ஜிஎஸ்டி) 
வி்ககு அளிக�ப்டும் எனறு தமிழ� 
முதலவர் எ்ப்லாடி த�.்ழனிசலாமி 
கவளியிட்் தமிழ்நலாடு மினசலார வலா�னக 
க�லாள்ள�யில அறிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

  தமலும் மினசலார வலா�னங�ள் சலார்நத உதிரி 
்லா�ங�ளின தயலாரிபபுககு ஊக�மளிககும் 
வள�யில ்லதவறு சலுள��ள் புதிய 
க�லாள்ள�யில இ்ம் க்றறுள்ைன.
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  தமிழ்நலாடு நீர்வை ஆதலாரங�ள் ்லாது�லாததல 
மறறும் நதி�ள் சீரளமததல �ழ�மலானது 
இநதிய �ம்க்னி�ள் சட்்ததினகீழ் ்திவு 
கசய்யப்ட்டுள்ைது.

  இதற�லான சலானறிதளழ முதலவர் 
்ழனிசலாமியி்ம் நதி�ள் சீரளமததல 
�ழ�ததின தள்வர் சதயத�லா்லால அளிததலார்.

  ்திவு கசய்யப்ட்்தற�லான சலானறிதளழ 
மததிய க்ருநிறுவன விவ�லாரங�ள் 
அளமச்ச�ம் தமிழ� அரசுககு வழஙகியது 
குறிபபி்ததக�து.
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  நிதி ஆதயலாக சமீ்ததில கவளியிட்் நீடிதத 

நிள்யலான வைர்ச்சி குறியீடு 2019ல தமிழ்நலாடு 
மூனறலாம் இ்ம் க்றறுள்ைது.

  தமிழ்நலாடு, ஆநதிரலா மறறும் கதலுங�லானலா 
ஆகிய மூனறு மலாநி்ங�ளும் மூனறலாம் இ்ம் 
க்றறுள்ைன.

  குடிநீர் சுததி�ரிபபு மறறும் கதலாள்தகதலா்ர்பு, 
அளமதி, நீதி வழங�ல, நிள்யலான 
நிறுவனங�ள் த்லானற கசயல்லாடு�ளில 
இ்ககு�ளை அள்ய சிறப்லா� 
்ணியலாறறியதலா�த கதரிவிக�ப்ட்டுள்ைது.

  சமுதலாயததில நி்வும் ஏறறததலாழ்வு�ள் 
�ளைநது ்சியில்லா சமுதலாயதளத 
உருவலாககும் இ்ககு�ளை அள்வதில 
தமிழ்நலாடு சிறப்லா� கசய்லாறறியுள்ைது.

  தலாய் இறபபு விகிதங�ளில தமிழ்நலாடு 
ஒரு இ்ட்சம் பிறபபு�ளுககும் எனற 
அைவில உ்� சரலாசரிளய வி் அதி�ம் 
முனதனறியுள்ைது.
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  50 ஆயிரம் முதல 1 ்ட்சம் மக�ள்கதலாள� 

க�லாண்் ந�லா்பபுற ்குதி�ளில முத்லாவது 
�லா்லாண்டுத தூய்ளம சலா்தவயில நலாமக�ல 

முதலி்ம், திருவள்ளூலா் மூனறலாமி்ம், 
இரண்்லாவது �லா்லாண்டு சலா்தவயில நலாமக�ல 
மூனறலாமி்ம் க்றறுள்ைது.
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  கதன�லாசி மலாவட்்ம், சங�ரனத�லாவிலில 

ஆடு�ள் ஆரலாய்ச்சி நிள்யம் அளமக� 
ந்வடிகள� எடுக�ப்டும் எனறு �லாலநள் 
்ரலாமரிபபுத துளற அளமச்சலா் உடுமள் 
த�.ரலாதலாகிருஷ்ைன கதரிவிததுள்ைலார்.

  தமிழ� முனனலாள் முதலவலா் கஜய்லிதலா 
‘விஷன-2023’ திட்்தளத உருவலாககினலார். 
கிரலாமபபுற ஏளழ எளிய மக�ளின 
வலாழ்வலாதலாரதளத உயலாத்துவதத அததிட்்ததின 
தநலாக�ம். 

  ‘1962’ எனற எண்ணில அம்மலா �லாலநள் 
ஆம்பு்னஸ் திட்்ம், திருகநலதவலி உள்்் 
30 மலாவட்்ங�ளில கசயல்டுததப்டுகிறது
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  “தலா ிஃபயூச்சர்ஸ்“ எனற க்யரில 

ஒருஙகிளைநத �ள் அளமபள் 
A.R.ரகுமலான அறிமு�ப்டுததி உள்ைலார்.

புதிய கரே அரமப்பு
  தமிழ�ததின �்லாச்சலார விஷயங�ளை 

இைம் தள்முளறககுக க�லாண்டு கசலலும் 
விதமலா� “தலா ிஃபயூச்சர்ஸ்“ �ள் அளமபள் 
உருவலாககி உள்ைனர்.
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  கூட்டுறவுச் சங�ங�ளின தள்வர்�ளை 

இள்நீக�ம் கசய்தல, மீனவைப 
்ல�ள்க�ழ�த துளைதவநதர் நியமனம், 
தவைலாண் விளைக்லாருள் சநளதப்டுததும் 
குழுவின தனி அலுவ்ர் ்தவிக�லா்ம் 
நீட்டிபபு ஆகியளவ கதலா்ர்்லான சட்்திருதத 
மதசலாதலாக�ள் (Tamilnadu Cooperative Societies 
Amendment Bill 2000) (சட்்ம் 1985) சட்்ப 
த்ரளவயில அறிமு�ம் கசய்யப்ட்்ன
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  கதலாள்த கதலா்ர்பு வசதி�ளை  தமம்்டுததும் 
வள�யில கசனளன – அநதமலான தீவு�ளுககு 
இள்தய ரூ.1,224 த�லாடியில சுமலார் 2,250 கி.மீ. 
கதலாள்வுககு �்லுக�டியில �ண்ைலாடி 
இளழ �ம்பி வ்ம் ்திப்தற�லான திட்்ப 
்ணிளய மததிய கதலாள்த கதலா்ர்பு மறறும் 
த�வல கதலாழிலநுட்்த துளற அளமச்சர் 
ரவிசங�ர் பிரசலாத கசனளனயில கதலா்ககி 
ளவததலார்.
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  ஊர�ப ்குதி�ளில விளையலாட்டு�ளை 

ஊககுவிக� தனிததுவமலான முளறயில 
உருவலாக�ப்ட்் “அம்மலா இளைஞர் 
விளையலாட்டுத திட்்தளத“ முதலவர் 
எ்ப்லாடி த�.்ழனிசலாமி கதலா்ககி ளவததலார்.

விரளயாடு-மவற்றிம்பறு சிகரம மதாடு
  அம்மலா இளைஞர் விளையலாட்டுத 

திட்்ததுக�லான தனி இ்ச்சிளனளய 
முதலவர் ்ழனிசலாமி கவளியிட்்லார்.

  இநத இ்ச்சிளனயில ஐநது விளையலாட்டு�ள் 
பிரதலானப்டுததப்ட்டுள்ைன. கிரிகக�ட், 
�்டி, பூப்நதலாட்்ம், உ்ற்யிறசிக கூ்ம், 
ள�யுநதுப்நது ஆகிய விளையலாட்டு�ளின 
்்ங�ள் �லாட்சிப்டுததப்ட்டுள்ைன. தமலும், 
விளையலாடு, கவறறிக்று, சிரம் கதலாடு எனற 
வலாச�மும் இ்ச்சிளனயில உள்ைது.
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  கசலாட்டுநீர்ப ்லாசனத திட்்தளதச் கசயல 

்டுததியதில நலாட்டித்தய தமிழ�ம் 
முதலி்ம் க்றறுள்ைது. கசலாட்டுநீர் 
்லாசனததலால தரமலான விளைக்லாருள் 
கிள்ப்தலால, விவசலாயி�ளுககு விளைச்சலு்ன, 
வருமலானமும் அதி�ரிததுள்ைது.

  தமிழ�ததில �லாவிரி உள்ளிட்் ஆறு�ள் 
இருநதலாலும் க்ரும்்லா்லான ஏக�ர் நி்ங�ள் 
திறநதகவளி கிைறு�ள், ஆழ்குழலாய் 
கிைறு�ள் மூ்மலா�தவ ்லாசனவசதி 

க்றுகினறன. த்லாதிய மளழபக்லாழிவு 
இல்லாதது, அதி�கவயில உள்ளிட்் 
�லாரைங�ைலால நீர் ஆதலாரங�ளின அைவு 
குளறநது வருகிறது. 

  எனதவ, கசலாட்டுநீர் ்லாசனததுககு மததிய, 
மலாநி் அரசு�ள் முககியததுவம் அளிதது 
வருகினறன.

\Vu]V zw>V 
c V

  மலாறறுததிறனலாளி குழநளத�ளுககு உ�நத 
“உைர்வுப பூங�லா” க�ளை கசனளன 
மலாந�ரலாட்சி அளமக� உள்ைது.

  கசனளன மலாந�ரலாட்சி சலார்பில சலாநததலாம் 
்குதியில மலாறறுத திறனலாளி குழுநளத�ள் 
விளையலாடுவதற�லான சிறபபுப பூங�லா 
“ஸ்மலார்ட் சிட்டி” தி்்ததினகீழ் ரூ. 1 த�லாடிதய 
37 ்ட்சம் கச்வில அளமக�ப்ட்டுள்ைது. 
இநத பூங�லாவுககு “உைர்வுப பூங�லா” என 
க்யரி்ப்ட்டுள்ைது. 
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  தமிழ� அரசின டிட்த�லா, டிஎலஎிஃப 

நிறுவனங�ள் இளைநது ரூ.5000 
த�லாடியில த�வல கதலாழிலநுட்் பூங�லா 
கசனளன தரமணியில அளமக� உள்ைது. 
இததிட்்ததுககு முதலவர் ்ழனிசலாமி 
அடிக�ல நலாட்டினலார்.

  ்லாது�லாபபு மறறும் வலானூர்தி கதலாழிறபூங�லா, 
மினசலார வலா�னப பூங�லா ஆகியளவ 
ஏற்டுததப்் உள்ைன.  இதனமூ்ம் 
இநதியலாவில கதலாழில வைர்ச்சியில முதல 
மலாநி்மலா� தமிழ�ம் உயரும்.

_B VlKz 

\]B E[ >V[
  சுவலாமிககுப ்ள்க�ப்டும் பிரசலாதம் 

சு�லாதலாரமலா� தயலாரிக�ப்டுவதலால, தமிழ�ததில 
முதலமுளறயலா�த திருகநலதவலி 
கநலள்யப்ர் �லாநதிமதியம்மன 
த�லாயிலுககு க்லலியிலுள்ை மததிய அரசின 
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உைவுப ்லாது�லாபபு மறறும் தரங�ள் நிர்ைய 
ஆளையததின (FSSAI) தரச்சலானறு (BHOG) 
வழங�ப்ட்டுள்ைது.

  நலாட்டிலுள்ை சிறிய மறறும் க்ரிய உைவு 
உற்ததி நிறுவனங�ளில ஆய்வு கசய்து, 
அளவ தயலாரிககும்  உைவுப க்லாருட்�ளுககு 
எப.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ. அளமப்லானது சலானறு 
வழஙகி வருகிறது.
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  தமிழ்நலாடு தவைலாண்ளமப ்ல�ள்க 
�ழ�தது்ன இளைவு க்றற தனியலார் 
�லலூரி�ள் �ட்்ைதளத நிர்ையிக� 
ஓய்வுக்றற நீதி்தி சநதுரு தள்ளமயில 
குழு குழு அளமக�ப்ட்டுள்ைது. இதற�லான 
உததரளவ தவைலாண்ளமத துளற முதனளமச் 
கசய்லாைர் ��னதீப சிங த்டி அண்ளமயில 
பிறபபிததலார்.

  சிறு்லானளமயினர் அல்து சிறு்லானளமயினர் 
அல்லாத அரசு உதவி க்றலாத தனியலார் 
�லவி நிறுவனங�ளில மலாைவர்�ளுக�லான 
�ட்்ைதளத நிர்ையிக� ஓய்வுக்றற 
உயர் நீதிமனற நீதி்திளயக க�லாண்டு குழு 
அளமக�ப்ட்டுள்ைது.

  இநத நிள்யில தவைலாண்ளமக �லவி 
நிறுவனங�ளில மலாைவர் தசர்கள�க�லான 
தனி விதிமுளற�ளை 2007-ஆம் ஆண்டில 
வகுதது அது மலாநி் அரசிதழிலும் கவளியி்ப 
்ட்டுள்ைது. இதன அடிப்ள்யில, ஒய்வு 
க்றற உயர்நீதி மனற நீதி்தி த�.சநதுரு 
தள்ளமயில குழு அளமக�ப்டுகிறது.
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  த�ரைலாவின கதனம்லா சூழல சுறறு்லா 

த்லானறு, தமிழ�ததில க�லாள்க�லானல, 
�ல்லார், குறறலா்ம், �ருமநதுளற, ததவலா்லா 
ஆகிய 5 இ்ங�ளில சூழல சுறறு்லா (Eco 
Tourism) அளமக�ப்டுகிறது.

  சூழல சுறறு்லாளவக �ண்டு�ளிக� வரும் 
மக�ள் ததலாட்்க�ள்ப ்ண்ளையில 
நள்க்றும் விளத உற்ததி, கசடி�ளுககு 
ஒட்டுக �ட்டுவது, ்தியம் த்லாடுதல, 
ஆண்டு முழுவதும் �லாய்�றி�ள், ்ழங�ள், 
ம்ர் உற்ததிக�லா� அளமக�ப ்ட்டுள்ை 
்சுளமக குடில�ள், நிழலவள்க கூ்ங�ள் 
ஆகியவறளறக �லாை்லாம்.
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  குடும்் அட்ள்தலாரர்�ள் எநத தரஷன 

�ள்யிலும் க்லாருட்�ள் க்றும் “ஒதர நலாடு 
ஒதர தரஷன �லார்டு“ திட்்தளத, தசலாதளன 
அடிப்ள்யில திருகநலதவலி, தூததுககுடி 
மலாவட்்ங�ளில தமிழ� அரசு அமல்டுததி 
உள்ைது.

  “ஒதர நலாடு ஒதர தரஷன �லார்டு“ திட்்தளத 
மததிய அரசு வரும் ஜுன மலாதம் முதல நலாடு 
முழுவதும் அமல்டுதத உள்ைது.  

  இதன முதல�ட்்மலா�த தமிழ�ததில 
திருகநலதவலி, தூததுககுடி மலாவட்்ங�ளில 
இததிட்்ம் அமல்டுததப்ட்டுள்ைதலா� 
இதற�லான அரசலாளையில கதரிவிக�ப 
்ட்டுள்ைது.
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