
athiyamanteam.com | Athiyaman Team | TNPSC, Railway, Police Exam 
Join Online Video Class - 8681859181 

 

Athiyaman Team Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

(May 2nd to 10th - Current Affairs  2020 ) 
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Date  : May 2nd to 10th  Current Affairs.  

 

 

உலக பத்திரிகக சுதந்திர தினம் (World Press Freedom Day) - மே 3 

• பத்திரிகைைள் சுதந்திரமாை செயல்படுவதற்ைான உறுதிப்பாட்கை 
அரொங்ைங்ைள் மதிக்ை வவண்டியதன் அவெியத்கத 
நிகனவூட்டுவதற்ைாை ஐக்ைிய நாடுைள் ெகபயின் சபாதுச் ெகப 1991 

ஆம் ஆண்டு ஒவ்சவாரு ஆண்டும் வம 3 ஐ உலை பத்திரிகை சுதந்திர 
தினமாை அல்லது உலை பத்திரிகை தினமாை அறிவித்துள்ளது. 

•  1993 ஆம் ஆண்டில் இைம்சபற்ற ஐக்ைிய நாடுைள் சபாதுச் ெகபக் 
கூட்ைத்தில் ஏற்றுக்சைாள்ளப்பட்ை தீர்மானத்தின்படி ஒவ்வவார் 
ஆண்டும் வம 3 ஆம் நாளன்று பத்திரிகை சுதந்திர நாளாை 
ஏற்றுக்சைாள்ளப்பட்ைது. 

இரண்டாம் உலகப்மபார் 75 வது ஆண்டு நிகனவு தினம் - மே 8 

இரண்டாம் உலகப்மபார்(Second World War) என்பது 1939-45 

ைாலைட்ைத்தில் நகைசபற்ற ஒரு வபார். வம 8, 1945-ம் ஆண்டு 
இரண்ைாம் உலைப்வபார் முடிவுக்கு வந்தது.வமற்கு ஐவராப்பிய 
நாடுைள் வம 8- ஐ ‘ஐவராப்பிய சவற்றி தினமாை’ சைாண்ைாடுைின்றன. 
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அன்கனயர் தினம் - வம 10 

•  ஒவ்சவாரு ஆண்டும் வம மாதம் 2வது ஞாயிற்றுக்ைிழகம 
அன்கனயர் தினம் சைாண்ைாைப்படுைிறது. இந்த ஆண்டு  வம 10 ஆம் 
வததி அன்று உலை அன்கனயர் தினம் சைாண்ைாைப்படுைிறது. 

• அம்மா என்றால் அன்பு, ைருகை, இனிகம வதான்றும். அப்படிப்பட்ை 
அன்கனகயக் சைாண்ைாைவவ உலை அன்கனயர் தினம் 1908ல் 
இருந்து சைாண்ைாைப்பட்டு வருைிறது.1 

• 914 ஆம் ஆண்டில் அசமரிக்ை அதிபர் உட்வரா வில்ென் விடுத்த 
அறிவிப்பின்படி ஒவ்வவாராண்டும் வம மாதம் இரண்ைாம் ஞாயிறு 
அன்கனயர் தினமாைக் சைாண்ைாைப்பட்டு வருைிறது. 

•   அசமரிக்ைாவின் வமற்கு சவர்ஜினியாவில் ஜார்விஸ் என்பவரால் 
முதன்முதலில் அன்கனயர் தினம் அறிவிக்ைப்பட்ைது. அன்னா 
ஜார்விஸ் திருமைமானவவரா, பிள்களைகளப் சபற்சறடுத்தவவரா 
அல்ல. அன்கனைளுக்ைாை அரும்பாடுபட்ைவர் என்பதால் இவகர 
கமயப்படுத்தித்தான் அன்கனயர் தினவம உருவாக்ைப்பட்ைது. தனது 
அன்கனகயப் பாராட்டி, ெீராட்டி அன்கனயர் தினம் சைாண்ைாடிய 
முதல் சபண் என்ற சபருகம இவகரவய ொரும். 

  

உலை பாட்மிண்ைன் ொம்பியன்ஷிப் வபாட்டி  

• நவம்பரில் ஸ்சபயினில் நகைசபறுவதாை இருந்த உலை 
பாட்மிண்ைன் ொம்பியன்ஷிப் வபாட்டி, ைவரானா அச்சுறுத்தல் 
ைாரைமாை நவம்பர் 2021-ல் நகைசபறவுள்ளதாைவும் 
அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 29 முதல் டிெம்பர் 5 வபாட்டி 
நகைசபறவுள்ளது. 

‘வபாஸ்ட் இன்வபா’ செயலி 

ஊரைங்கு ைாலத்தில் அஞ்ெல்துகற வாடிக்கையாளாா்ைள் வடீுைளில் 
இருந்தபடிவய அஞ்ெல் வெகவகயப் சபற, ‘வபாஸ்ட் இன்வபா’ 
என்னும் செயலி  தபால் துகற 
அறிமுைம் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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துப்பறியும் நிபுைர் ‘சபலூைா’ சபயரில் ைவரானா கவரகை 
விகரவாை ைண்ைறியும் வொதகன அறிமுைம் 

• ைவரானா கவரஸ் சதாற்கற விகரவாை ைண்ைறிய உதவும் 
வொதகன முகற இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்ெிக் ைழைம் 
(ெிஎஸ்ஐஆர்) அறிமுைம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வொதகன 
முகறக்கு பிரபல துப்பறியும் ைதாபாத்திரமான சபலுைாவின் சபயர் 
கவக்ைப்பட்டுள்ளது. 

• மாொசூசெட்ஸ் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம், ைலிவபார்னியா 
பல்ைகலக்ைழைம் மற்றும் சபர்க்லிபல்ைகலக்ைழைத்தின் 
ஆராய்ச்ெியாளர்ைள் இதுவபான்ற ஒரு பரிவொதகனக்கு, ‘டிசைக்ைர் 
சஷர்லாக்' என்று சபயரிட்டுள்ளனர். அவதவபால், இந்தியாவில் 
ெிஎஸ்ஐஆர் ைண்ைறிந்துள்ள பரிவொதகன முகறக்கு, 'சபலுைா' என 
சபயரிைப்பட்டுள்ளது. இது, மகறந்த பிரபல திகரப்பை இயக்குநர் 
ெத்யஜித் வர ைகதைளில் வரும் துப்பறியும் நிபுைர் ைதாபாத்திரத்தின் 
சபயர் என்பது குறிப்பிைத்தக்ைது. 

• வபப்பர் ஸ்டிரிப் என்று அகழக்ைப்படும் நீண்ை ைாைித துண்டில் இந்த 
வொதகன நைத்தப்படுைிறது. ைாைா ென்ஸ் நிறுவனத்துைன் 
இகைந்து இந்த சபலுைா வொதகன முகற அறிமுைம் 
செய்யப்படுைிறது. 

பிரதமர் ைரீப் ைல்யான் திட்ைம் (பிஎம்ஜிவைபி) 

வைாவிட்-19 சதாற்றுக்கு எதிரான வபாராட்ைத்தில், ஏகழைளுக்கு உதவ, 

மார்ச் 26ம் வததி அன்று பிரதான் மந்திரி ைரிப் ைல்யாண் 
வயாஜனாவின் (பிரதமரின் ஏகழைள் நலத்திட்ைம்) ைீழ், ரூ 1.70 லட்ெம் 
வைாடி நிவாரை உதவிைகள மத்திய அரசு அறிவித்தது. 

பிரதமரின் ைரீப் ைல்யாண் திட்ைத்தின் ைீழ் சவளியிைப்பட்ை 
அறிவிப்பின்படி, வைாவிட்-19க்கு எதிராைப் வபாராடி வரும் சுைாதாரப் 
பைியாளர்ைளுக்ைான ைாப்படீ்டுத் திட்ைம்' பின்வரும் விதிைளுைன் 
சதாைங்ைப்பட்டுள்ளது: 

1. சமாத்தம் 22.12 லட்ெம் சபாது சுைாதார வெகவயாளர்ைளுக்கு 
சதாண்ணூறு (90) நாட்ைளுக்கு ரூ.50 லட்ெத்துக்கு இது ைாப்படீு 
அளிக்கும். இதில் ெமுதாய சுைாதாரப் பைியாளர்ைளும் 
அைங்குவார்ைள். வைாவிட்-19 பாதித்த வநாயாளிளுைன் வநரடியான 
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சதாைர்பில் ஈடுபட்டு ெிைிச்கெ அளிப்பதன் மூலம் வநாய் பரவும் 
ஆபத்து வாய்ப்பில் இருக்கும் இந்த சுைாதாரப் பைியாளர்ைளுக்கு 
ைாப்படீு வெதி அளிக்ைப்படுைிறது. வைாவிட்-19 தாக்ைி எதிர்பாராத 
விதமாை உயிரிழப்பு ஏற்பட்ைாலும் இந்தக் ைாப்படீு ைிகைக்கும். 

2. முன் எப்வபாதும் ெந்தித்திராத சூழ்நிகலைள் ைாரைமாை, வைாவிட் - 19 

சதாைர்பான சபாறுப்புைளில் பைியாற்ற  அகழக்ைப்பட்டிருக்கும் 
தனியார் மருத்துவமகன அலுவலர்ைள்/ ஓய்வுசபற்ற / 
தன்னார்வலர்ைள் / உள்ளாட்ெி அகமப்புைள் / ஒப்பந்த / தினெரி கூலி 
அடிப்பகையிலான / தற்ைாலிை / அயல்பைி அடிப்பகையில் மாநில / 
மத்திய அரசு மருத்துவமகனைள் / மத்திய / மாநில / யூனியன் 
பிரவதெ அரசுைள், எய்ம்ஸ் & INI தன்னாட்ெி மருத்துவமகனைள் / 
மத்திய அகமச்ெைங்ைளின் மருத்துவமகனைளில் பைிபுரியும் 
அகனவரும் இதில் வெர்க்ைப்படுவார்ைள். சுைாதாரம் மற்றும்  குடும்ப 
நல அகமச்ெைத்தால் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள எண்ைிக்கைக்கு உட்பட்டு 
இந்த வநர்வுைளும் ைாப்படீ்டுத் திட்ைத்தில் வெர்க்ைப்படும். 

3. பயனாளி வவறு எந்த ைாப்படீ்டுத் திட்ைத்தின் ைீழ் பயன்சபறுபவராை 
இருந்தாலும், அதற்கும் கூடுதலாை, இந்தக் ைாப்படீ்டுத் திட்ைத்தின் ைீழ் 
பயன்ைள் ைிகைக்கும். 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ை வகரவு மதிப்படீ்டு அறிவிக்கை 

1986-ம் ஆண்டின் சுற்றுச்சூழல் (பாதுைாப்பு) ெட்ைத்தின் ைீழ் 
வழங்ைப்பட்டுள்ள அதிைாரங்ைளின்படி, மத்திய அரசு, சுற்றுச்சூழல் 
தாக்ை மதிப்படீ்டு அறிவிக்கை 2020 என்னும் எஸ்.ஓ 1199 (இ) 
எண்ைின் படியான 2020 மார்ச் 23-ம் வததியிட்ை வகரவு 
அறிவிக்கைகய ஏப்ரல் 11-ஆம்வததி அதிைாரப்பூர்வ அரெிதழில் 
சவளியிட்ைது. 

வகரவு அறிவிக்கையில் ைாைப்படும் உத்வதெ அம்ெங்ைளால் 
பாதிக்ைப்பைக்கூடிய வாய்ப்புள்ள சபாதுமக்ைளிைமிருந்து, 

ஆட்வெபகனைள் மற்றும் வயாெகனைகள அரெிதழ் அறிவிப்பு 
மக்ைளுக்கு சவளியிைப்பட்ை, 60 நாட்ைளுக்குள் சதரிவிக்குமாறு அதில் 
சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ைவரானா சதாற்று பாதிப்பால்  அகமச்ெைம் நீண்ை பரிெீலகனக்குப் 
பின்னர், 2020 ஜூன் 30-ஆம் வததி வகர அறிவிக்கை ைாலத்கத 
நீட்டிக்கும். 
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ெஞ்ெீவனி செயலி 

• வைாவிட்-19 நிகலைள் சதாைர்பான ஆயுகஷ அடிப்பகையாைக் 
சைாண்ை மத்திய சுைாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துகறயின் ெஞ்ெீவனி 
செயலி மத்திய சுைாதார அகமச்ெர் ஹர்ஷ்வர்தன் அறிமுைம் செய்து 
கவத்தார். 

•  இந்தச் செயலி ஆயுஷ் அகமச்ெைம் மற்றும் MEITYயால் 
உருவாக்ைப்பட்ைது. 

• ஆயுஷ் மருந்துைளின் பயன்பாடு, அதற்ைான பலன் உள்ளிட்ைகவ 
சதாைாா்பான தைவல்ைகள சபறுவதற்ைாை இந்த செயலில் 
உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆயுஷ் அகமச்ெைம், மின்னணு மற்றும் 
தைவல்சதாழில்நுட்ப அகமச்ெைம் இகைந்து இகத 
உருவாக்ைியுள்ளன. 

புவிொர் குறியடீு 

• ஒவ்சவாரு ஊரிலும் தனித்தன்கமயுைன் தயாராகும் அல்லது 
விகளயும் உைவுப்சபாருட்ைளுக்கு, அதன் தரம், பாரம்பரியம் மற்றும் 
மக்ைளின் வபராதரகவ ைருத்தில் சைாண்டு மத்திய அரொல் புவிொர் 
குறியடீு வழங்ைப்படுைிறது 

• மைிப்பூர் மாநிலத்தில் விகளயும் ைருப்பு அரிெி மற்றும் ைாஷ்மீரின் 
குங்குமப்பூவுக்கு புவிொர் குறியடீு வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ‘ொக் ஹாவ்’ 
என்றும் அகழக்ைப்படும் இந்த ைருப்பு அரிெி ஊதா நிறத்தில் 
இருக்கும். 

• இதில் கவட்ைமின், தாதுப்சபாருட்ைள், ஆந்வதாெயானின் உட்பை 
உைல்நலனுக்கு நன்கம தரக்கூடிய பல ெத்துைள் உள்ளன 

• இதுவபால ைாஷ்மீர் குங்குமப்பூவு ெளி மற்றும் ைாய்ச்ெகல 
குைப்படுத்தவும் ைற்றல், நிகனவாற்றல் திறகன அதிைரிக்ைவும் 
பயன்படுைிறது. 

'ஊசூ' சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டி 

• இந்தியாவில் 1986 முதலும், தமிழைத்தில் 2001 முதலும் இந்த 
விகளயாட்டு சதாைங்ைப்பட்டு பயிற்றுவிக்ைப்பட்டு வருைிறது. 

• இந்தியாவில் முதல் முகறயாை இகையதளத்தில் மாநில 
அளவிலான 'ஊசூ' ொம்பியன்ஷிப் வபாட்டி நைத்தப்பட்ைது. 

• இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் 
விகளயாட்டுைளில் 'ஊசூ' தற்ைாப்புக்ைகல வபாட்டியும் ஒன்று. இந்த 
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விகளயாட்டு ெீனாகவத் தாயைமாைக் சைாண்ைது. 'ஊ' என்பதற்கு 
'ராணுவம்', 'சூ' என்பதற்கு பயிற்ெி என்பது சபாருள். 'ஊசூ' என்றால் 
ராணுவப் பயிற்ெி எனப்படும். 

• இந்திய 'ஊசூ' ெம்வமளனத்தின் அனுமதியுைன், தமிழ்நாடு 'ஊசூ' ைழைம் 
ொர்பில் மாநில அளவிலான 'ஊசூ' ொம்பியன்ஷிப் வபாட்டி, ைைந்த 9 

மற்றும் 10-ம் வததிைளில் ஜூம் செயலி வழியாை  நகைசபற்றது 

ைாவிரி வமலாண்கம ஆகையம் 

• மத்திய அரெின் ைட்டுப்பாடில் உள்ள ஜல்ெக்தி அகமச்ெைத்தின் ைீழ் 
ைாவிரி வமலாண்கம ஆகையம் சைாண்டுவர மத்திய அரொனது 
முடிவு செய்துள்ளது. 

• ைாவிரி வமலாண்கம ஆகையத்கதயும், ைாவிரி ஒழுங்ைாற்று 
குழுகவயும் அகமக்குமாறு ைைந்த  2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 18-

ந் வததி மத்திய அரசு அறிவித்தது.. 

“வந்மத பாரத் திட்டம்” 

• சவளிநாடுைளில் ெிக்ைிக்சைாண்ை இந்தியக் குடிமக்ைகளத் திரும்ப 
இந்தியாவுக்கு அகழத்து வருவதற்ைான மிைப் சபரிய முன்சனடுப்பு 
முயற்ெியாை வந்மத பாரத் திட்ைத்கத இந்திய அரசு வம 7-ம் வததி 
அன்று சதாைங்ைியது. 

• இந்த “வந்வத பாரத் திட்ைம்” முழுவதும் ஏர் இந்தியா 
நிறுவனத்தினால் வமற்சைாள்ளப் படுைின்றது. 

 IMD - Indian Meteorological Department 

• முதல்முகறயாை பாைிஸ்தான் ஆக்ைிரமிப்பு ைாஷ்மீர் பகுதிக்கு 
வானிகல முன்னறிவிப்கப இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயம்   (IMD - 

Indian Meteorological Department) சவளியிட்டுள்ளது. 
• ஜம்மு ைாஷ்மீர், லைாக்ைின் வைக்கு பகுதியான ைில்ஜித் - 

பல்திஸ்தான் மற்றும் முொபராத் ஆைிய பகுதிைள் இந்திய வானிகல 
ஆய்வு மண்ைலத்திற்குள் சைாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

• இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயத்தின் இயக்குனர் சமாைபத்ரா, 

பாைிஸ்தான் ஆக்ைிரமிப்பு ைாஷ்மீர் பகுதியில் நிலவும் வானிகல 
குறித்து ைைந்த ஆைஸ்ட் முதல் அறிக்கை சவளியிைப்பட்டு 
வருவதாை சதரிவித்தார். 
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• தற்வபாது இந்த பாைிஸ்தான் ஆக்ைிரமிப்பு ைாஷ்மீர் பகுதி வானிகல 
நிலவரங்ைகள ஜம்மு ைாஷ்மீர் பிரிவு கையாளும் என 
அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

• GeM என்பது வதெியப் சபாதுக் சைாள்முதல் தளமாை அரொங்ைத்தால் 
நிர்வைிக்ைப் படும் ஒரு தளமாகும். இது மத்திய மற்றும் மாநில 
அரசுைளினால் அதற்குத் வதகவப் படும் ெரக்குைள் மற்றும் 
வெகவைகளக் சைாள்முதல் செய்வதற்ைாைத் சதாைங்ைப் பட்டுள்ளது. 

• ஜம்மு ைாஷ்மீருக்கு ெிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் அரெியல் 
ொெனத்தின் 370-வது பிரிகவ மத்திய அரசு ைைந்த ஆண்டு ஆைஸ்டு 
மாதம் நீக்ைியது.. அப்வபாது ஜம்மு ைாஷ்மீர் மற்றும் லைாக் என 2 

புதிய யூனியன் பிரவதெங்ைள் உருவாக்ைப்பட்ைன. இதகனத் 
சதாைர்ந்து மத்திய அரசு திருத்தப்பட்ை புதிய இந்திய வகரபைத்கத 
சவளியிட்டிருந்தது 

இந்தியாவில் பிறப்பு ேற்றும் இறப்புச் சான்றிதழ்கள்  

• பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு ெட்ைம்- 1969இன் ைீழ், ஒவ்சவாரு பிறப்பு 
மற்றும் இறப்புைகளயும் 21 நாட்ைளுக்குள் பதிவு செய்வது 
ைட்ைாயம் ஆகும்;  

• தமிழ்நாட்டில் 2000-ஆம் ஆண்டில் பிறப்புைள் மற்றும் இறப்புைள் 
பதிவு ைட்ைாயமாக்ைப்பட்டுள்ளது, 

• தமிழ்நாட்டில் திருத்தியகமக்ைப்பட்ை புதிய செயல்திட்ைம் (Revamped 

system). தமிழ்நாட்டில் 01-01-2000 முதல் செயல்பட்டு வருைிறது. 
• இந்திய அளவில் இந்திய தகலகமப் பதிவாளர் – இவர் மத்திய 

அரொல் நியமனம் செய்யப்படுைிறார். 
• மாநில அளவில் மாநில முதன்கமப் பதிவாளர் – மாநில அரசு 

இவகர நியமனம் செய்ைிறது. 

தமிழைத்தின் முதன்கமப் பதிவாளர் : 

தமிழைத்தின் சபாதுச் சுைாதாரம் மற்றும் ைாப்பு மருந்து இயக்குநர் 
அவர்ைவள முதன்கமப் பதிவாளர் ஆவார். இகை இயக்குநர் (State 

Bureau of Health Intelligence) பிறப்புைள் மற்றும் இறப்புைள் துகை 
முதன்கமப் பதிவாளராை உள்ளார். 

மாவட்ை அளவில்: 
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ஒவ்சவாரு மாவட்ைத்திற்கும் மாவட்ை வருவாய் அலுவலவர 
மாவட்ைப் பதிவாளராைவும், 

சுைாதாரப் பைிைள் துகை இயக்குநர் கூடுதல் மாவட்ைப் 
பதிவாளராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார். 

மூங்கில் ோநாடு 

• மூங்ைில் வளம் குறித்த மாநாட்டில் ைாசைாளி மூலம் அணுெக்தி 
மற்றும் விண்சவளித் துகற மத்திய இகை அகமச்ெர்  ைாக்ைர் 
ஜிவதந்திர ெிங் ைலந்து சைாண்ைார். . 

• நூறு ஆண்டுைள் பழகமயான இந்திய வனச் ெட்ைத்கத வமாடி அரசு 
2017இல் திருத்தியது பற்றிக் குறிப்பிட்ை அவர், இதன் விகளவாை 
வடீுைளில் மூங்ைில் வளர்ப்பதற்கு அனுமதி தரப்பட்டுள்ளது என்றும், 

இதனால் மூங்ைிகல அடிப்பகையாைக் சைாண்ை வாழ்வாதாரங்ைள் 
சபருகும் என்றும் கூறினார். 

• இந்திய வனச் ெட்ைம்,  1927 என்ற ெட்ைமானது மூங்ைிகலப் புல் வகை 
இனமாை மாற்றுவதற்ைாை 2017 ஆம் ஆண்டில் திருத்தப்பட்ைது 

• இந்தியாவின் வைைிழக்குப் பகுதியானது நாட்டின் 60% மூங்ைில் 
இருப்கபக் சைாண்டுள்ளது. 

CARES திட்ைம் 

• Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund தான் இந்த 
நிதித் திட்ைத்தின் முழு சபயர். இது ஒரு அவெர ைால நிதித் திட்ைம். 
இந்த திட்ைத்தின் வழியாை திரட்ைப்படும் பைம், சைாவரானா கவரஸ் 
வபான்ற அவெர ைாலத்தில், பாதிக்ைப்படுபவர்ைளுக்கு உதவி செய்ய 
பயன்படும்.  

• இந்த திட்ைப்படி, இந்தியாவுக்கு 1.5 பில்லியன் ைாலர் ைைனுதவி 
வழங்ை ஆெிய வளர்ச்ெி வங்ைி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

சரஸ் மசகரிப்பு 

• மத்திய ஊரை வளர்ச்ெி மற்றும் பஞ்ொயத்து ராஜ், வவளாண்கம 
மற்றும் விவொய நலத்துகற அகமச்ெர் திரு நவரந்திர ெிங் வதாமர், 

புது தில்லியில் உள்ள ைிருஷி பவனில் அரசு மின்ெந்கத (GeM) 

தளத்தில் “ெரஸ் வெைரிப்கப” May 4   சதாைங்ைினார்.  
• GeM மற்றும் ஊரை வளர்ச்ெி அகமச்ெைத்தின் தீன்தயாள் 

அந்திவயாதயா வயாஜனா - வதெிய ஊரை வாழ்வாதாரத் திட்ைத்தின் 
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(DAY-NRLM) தனித்துவ முயற்ெியான இந்த ெரஸ் வெைரிப்பு, ைிராமப்புற 
சுய உதவிக்குழுக்ைள் (சுய உதவிக்குழுக்ைள்) தயாரிக்கும் தினெரிப் 
பயன்பாட்டுத் தயாரிப்புைகள அறிமுைப்படுத்தவும், ைிராமப்புறங்ைளில் 
உள்ள சுய உதவிக்குழுக்ைள் ெந்கத அணுைலுைன் மத்திய மாநில 
அரசு வாடிக்கையாளர்ைகள சென்றகைவகதயும் வநாக்ைமாைக் 
சைாண்டுள்ளது 

• வதெிய, மாநில, மாவட்ை மற்றும் சதாகுதி மட்ைத்தில் 
செயல்படுவவாருக்ைான முைப்புப் சபட்டிைகள (Dashboard) GeM 

அளிக்கும். இது, சுய உதவிக் குழுக்ைளால் பதிவவற்றப்பட்ை 
தயாரிப்புைளின் எண்ைிக்கை மற்றும் நிகறவவற்றப்பட்ை 
ஆர்ைர்ைளின் மதிப்பு மற்றும் அளவு பற்றிய நிைழ் வநரத் 
தைவல்ைகள அவர்ைளுக்கு வழங்கும். 
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