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அறிவ�ய� ம��� ெதாழி���ப� 

 

1. �ைற�த க�டண ெசய�ைக�ேகா� ஏ�த� வாகன�கைள தயா��பதாக 

இ�ேரா அறிவ����ள�. 

இ�திய வ��ெவள� ஆரா��சி அைம�� 

(இ�ேரா) தலா 30-35 ேகா� ெசலவ�� 

�ைற�த வ�ைலய�� ெசய�ைக�ேகா� 

ஏ�த� வாகன�கைள தயா� ெச�வதாக 

அறிவ����ள�. இ�த �ைற�த வ�ைல 

ஏ�தள வாகன�க� 500 கிேலா எைட��ள 

����பாைத ெசய�ைக�ேகா�கள�� ைவ�கலா�.  

இ�த திற� இ�ேரா��� ஒ� ெப�ய வண�க ஊ�க�ைத அள����, ஏெனன�� இ� 

ச�ைதய�� ைம�ேரா, மின� ம��� ந��தர ப���கைள ���தி ெச�ய ����. மிக� 

ெப�ய ந�ைம எ�னெவ�றா�, இ�ேரா இ�ேபா� இ�த வாகன�கைள ெவ�� 3 வார 

கால�தி��� தயா��க ����. 

2. �த� உ�நா�� பேயா-ெஜ� எ�ெபா�� இய��� IAF வ�மான� ேலவ��  

ெவ�றிகரமாக இற�கிய�. 

இ�திய பேயா-ெஜ� எ�ெபா�ள�� 10% 

கலைவ�ட� இய��� இ�திய 

வ�மான�பைடய�� ஏ.எ� -32 வ�மான� ேலவ�� 

�ேஷா� பா�லா ��ேபா�சி வ�மான 

நிைலய�திலி��� �ற�ப�டேபா� IAF ஒ� 

ைம�க�ைல எ��ய�. பேயா-ெஜ� உ�நா�� எ�ெபா�ளா� இய��� வ�மான�தி� 
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இர�� எ�ஜி�க�� இ�ேவ �த� �ைற. வ�மான� வ�மான ேசாதைன�� 

உ�ப��த�ப�ட�, அத� ெசய�திற� ச��க� வ�மான தள�தி� ேல��� இய�க 

வ�மான�ைத ேம�ெகா�வத�� �� ச�பா��க�ப�ட�. 

இ�திய வ�மான�பைட: 

இ�த ெவ�றிகரமான ேசாதைன வ�மான� உ�நா��மயமா�க��� நிதியள���� 

ேபா� �திய ெதாழி���ப�ைத உ�வா��வத�கான IAF இ� திற�கைள நி�ப��கிற�. 

இ�த எ�ெபா�ைள உ�ப�தி ெச�வத�கான ெதாழி���ப� CSIR-IIP 2013 இ� 

உ�வா�க�ப�ட�, ஆனா� நா��� ஒேர ேநர�தி� வ�மான ேசாதைன வசதிக� 

இ�லாததா� வண�க பய�பா���காக ேசாதி�க�ப�� சா�றித� ெபற ��யவ��ைல. 

2018 ஆ� ஆ���, IAF இ�த தி�ட�தி�� நிதி�தவ� அள��த� ம��� அத� மன�த 

ம��� ெபா�� வள�கைள ��ைமயான எ�ெபா�� ேசாதைன�� வழிநட�திய�. 

ச�த��க� மாநில�தி� பழ���� ப�திகள�லி��� பய��ட�ப�� ெகா��த� 

ெச�ய�படாத ‘மர� பர�� எ�ெண�கள�லி���’ பேயா ெஜ� எ�ெபா�� 

தயா��க�ப�கிற�. கா�ப� தட� ம��� க�சா இற��மதிைய இ�தியா 

ந�ப�ய���பைத� �ைற�க IAF இ� �ய�சிக� உத��. 

3. NASA ம��� ESA ஆகியைவ ��யைன அத� ��வ�கைள வைரபடமா��வத�� 

ஒ� �திய ஆ�ைவ அ���கி�றன. 

அெம��க வ��ெவள� நி�வனமான நாசா 

ம��� ஐேரா�ப�ய வ��ெவள� ஏெஜ�சி 

(ஈஎ�ஏ) ஆகியைவ ��யைன ேநா�கி அத� 

��வ�கைள வைரபடமா�க �திய ஆ�ைவ 

அ���கி�றன. ��யன�� பர�த ஆ�ற� �மிழி �மிைய�� மன�த�கைள�� 
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வ��ெவள�ய�� எ�வா� பாதி�கிற� எ�பைத� ����ெகா�ள ஆரா��சியாள�க��� 

உத�வேத இத� ேநா�க� ஆ��.  

��ய ����பாைத: 

 ப��ரவ� 9 அ�� �ேளா�டாவ�� ேக� கனாெவரலி� இ��� அ�ல� 5 

ரா�ெக��� ��ய ஆ�ப��ட� ஏவ�ப�ட�. 

 ெசய�ைக�ேகா� ��ய��கான 10 ஆ�� பயண�ைத ெதாட��வத�� �� 

��ய ேபன�க� ம��� ஆ�ெடனா�கள�� வ�ைசைய நி��திய�. 

 �மிய�லி���� வ �னஸிலி���� ஈ��� ெச�வா�ைக� பய�ப��தி ��யன�� 

இ��� 26 மி�லிய� ைம�க� அ�ல� ��ய���� �மி��� இைடய�லான 

95% �ர�தி�� த�ைன� ���வ�ட இ� வ�வைம�க�ப���ள�. இ�த ஆ�� 

��யன�� ��வ�கைள வைரபடமா���, இ� வ��ஞான�கைள 

�த��ைறயாக நம� ��ய ம�டல�ைத ஊ��வ�� ெச��� ��ய� கா�றி� 

ெசறி��ட�ப�ட �ல�ைத� க�காண��க அ�மதி���. 

4. ெகாேரானா ைவரைஸ உலகளவ�� கா�ப��க அெம��க வ��ஞான�க� 

ஊடா�� வைரபட�ைத உ�வா�கி��ளன�. 

அெம��காவ�� வ��ஞான�க� ெகாேரானா 

ைவர� பரவலி� ஊடா�� வைரபட�ைத 

உ�வா�கி��ளன�, இ� பயன�க� 

உலெக�கி�� உ�ள வழ��கள�� 

எ�ண��ைக, இற��க� ம��� 

ம��ெட���க� ம��� நிக�ேநர 

ேபா��கைள� காண அ�மதி�கிற�.  
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ஒ�ெவா� சில மண�ேநர�க���� அெம��காவ�� ேநா� க���பா� ம��� 

த��� ைமய�க�, உலக �காதார அைம�� (WHO), சீன ம��� ஹா�கா�, ம�கா� 

ம��� ைதவா� உ�ள��ட ப�ற அர� நி�வன�கள�� தர�க�ட� வைரபட�. 

ஆ�வாள� ����ப�, சீனா ேபா�ற ப�ேவ� நா�கள�� ெப�தா��வத� �ல�, 

பயன�க� வழ��கள�� எ�ண��ைக, ம��ெட���க� ம��� இற��க� ம��� 

கால�ேபா�கி� ேபா��கைள� காணலா�. 

5. �.ஆ�.�.ஓ �திய ��ைர� ேர�� ப�ரணா� பாலி��� ஏ�கைணைய 

உ�வா��கிற�.  

பா�கா�� ஆரா��சி ம��� ேம�பா�� அைம�� (�ஆ��ஓ) 200 கி.ம� ேவைலநி��த 

வ ��� த�திேராபாய பாலி��� ஏ�கைண 

‘ப�ரணா�’ உ�வா�க� ெதாட�கி��ள�. 

ஏ�கைண 150 கி.ம�. ேவைலநி��த வ ��� 

ப�ரஹா� ஏ�கைணய�� ேம�ப�ட பதி�பா��, 

இ� த�திேராபாய பண��காக 

உ�வா�க�ப�ட�. ேம�பர�ப�� இ��� 

ேம�பர�� பாலி��� ஏ�கைண வ�மான�பைட ம��� இரா�வ�தி�� பய�ப��. 

இ� ேம� 2 ேவக�தி� பயண��க���ய ஒ� ேம�பர�� ஏ�கைண�� ஒ� திட-

உ��ச�தி ேம�பர�� ஆ��. 

கட�த ஆ�� �ச�ப��, ஒ�சா கட�கைரய�� ேசாதைன வர�ப�� இ��� 

ஆ�த�பைடக��� பயன� ேசாதைனய�� ஒ� ப�தியாக இ�தியா தன� உ�நா��� 

உ�வா�கிய அ�ச�தி திற� ெகா�ட ப���வ� -2 ஏ�கைணைய ெவ�றிகரமாக 

நட�திய�. 
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6. வ��ஞான�க� �மி�� அ�கி��ள “2MASS 1155-7919 b” கிரக�ைத� 

க��ப���தன� 

ேராெச�ட� இ������ ஆ� 

ெட�னாலஜி வ��ஞான�க� “2 மா� 1155-

7919 ப�” எ�� ெபய�ட�ப�ட �மி�� 

அ�கி��ள ‘�ழ�ைத இரா�சத கிரக�’ 

க��ப�����ளன�. கியா வ��ெவள� 

ஆ�வக�திலி��� தரைவ வ��ஞான�க� 

�ழ�ைத ரா�சத கிரக�ைத� க��ப���க 

பய�ப��தின�.  

�திதாக க��ப���க�ப�ட �ழ�ைத இரா�சத கிரக�, “2MASS 1155-7919 b” எ�� 

ெபய�ட�ப���ள�, இ� நம� ��ய ம�டல�திலி��� �மா� 330 ஒள� ஆ��க� 

ெதாைலவ�� உ�ள�. இ�த கிரக� �மி�� ெந��கமாக உ�ள� ம��� எ�சில� 

சாமலிேயா��� ச�க�தி� அைம���ள�. இ�த கிரக� �மா� 5 மி�லிய� ஆ��க� 

பழைமயான ஒ� ந�ச�திர�ைத ��றி வ�கிற�. இ�த கிரக�தி� வ�யாழன�� ப�� 

மட�� நிைற ம��ேம உ�ள�. 

7. இ�ேரா 2020-2021 ஆ� ஆ��� 10 �மி க�காண��� ெசய�ைக�ேகா�கைள 

வ��ண�� ெச��த உ�ள�. 

2020-21 ஆ� ஆ��� 10 �மி க�காண��� 

ெசய�ைக�ேகா�கைள வ��ண�� 

ெச��த�ேபாவதாக இ�திய வ��ெவள� 

ஆரா��சி அைம�� 2019-20 ஆ� ஆ���கான தன� ஆ�� அறி�ைகய�� 
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ெவள��ப��தி��ள�. 10 �மி க�காண��� (ஈஓ) ெசய�ைக�ேகா�கள�� �த� ஜிேயா 

இேமஜி� ெசய�ைக�ேகா�, ஜிசா� -1 ம��� ��� தகவ� ெதாட�� 

ெசய�ைக�ேகா�க� ம��� இர�� வழிெச��த� ெசய�ைக�ேகா�க� ஆகியைவ 

அட���. 2019-20 தி�ட�தி�கான இ�திய வ��ெவள� ஆரா��சி நி�வன�தி� ஆ�� 

அறி�ைகய�� ெசய�ைக�ேகா�க� ம��� அவ�றி� ஏ�கைணக� உ�பட 36 

பயண�க� �றி�ப�ட�ப���ளன. 

�மி க�காண��� ெசய�ைக�ேகா�க�: 

�மி க�காண��� ெசய�ைக�ேகா�க� (ஈஓ) அ��பைடய�� நில� ம��� வ�வசாய 

க�காண����� பய�ப��த�ப�கி�றன, ேம�� எ�ைலகைள க�காண��க 

இரா�வ�தி�� உத�கிற�. RISAT க� ேபா�ற ப�ற ெசய�ைக�ேகா�க� ஒ� ெசய�ைக 

�ைள ேரடாைர� ெகா���ளன, இ� அைன�� வான�ைல, 24 மண� ேநர 

தகவ�கைள�� பா�கா�� நி�வன�க��� வழ��கிற�. 

8.  பாகி�தா� ெவ�றிகரமாக ரா� -2 க�ப� ஏ�கைணைய ேசாதைன ெச�த�. 

பாகி�தா� ெவ�றிகரமாக வ�மான�க� ஏவ�ப�ட அ�ச�தி திற� ெகா�ட க�ப� 

ஏ�கைண ரா� -2 ஐ ேசாதைன ெச�த�. இ�த ேசாதைன நில�தி�� கடலி�� 

இரா�வ�தி� த��� திறைன அதிக��பைத 

ேநா�கமாக� ெகா�ட�. ரா� -2 ஏ�கைண 

இ�தியாவ�� ப�ர�ேமா� க�ப� 

ஏ�கைண�ட� ெபா���� �ய�சியா��.  

ரா�- II ஏ�கைண: 

 ரா�- II ஏ�கைணய�� வ ��� 600 கி.ம�. இ�த வர�� நில�தி�� கடலி�� கா�� 

வழ��� �ேலாபாய நிைல�பா� திறைன ேம�ப��த ����. 
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 இ�த ஏ�கைண பாகி�தா� வ�மான�பைடய�� மிரா� வ�மான� அ�ல� எஃ� -16 

ேபா� வ�மான�க�ட� இைண�க�ப��. 

 ஜனவ� 2020 இ�, பாகி�தா� ெவ�றிகரமாக ேம�பர�� பாலி��� ஏ�கைண 

க�னவ�ய�� பய��சி ஏ�தைல நட�திய�. இ�த ஏ�கைண 290 கி.ம� �ர�தி�� 

பல வைகயான ேபா��க�ப�கைள வழ�க வ�ல�. 

9.  ெதாைல�ெதாட�� �ைற “5 ஜி ஹாகாதாைன” அறி�க�ப��திய�. 

ெதாைல�ெதாட��� �ைற (�ஓ�) இ�திய அர�, க�வ���ைற ம��� ெதாழி��ைற 

ப��தார�க�ட� இைண�� ‘5 ஜி ஹாகாதாைன’ அறி�க�ப��தி��ள�. 5 ஜி 

ேஹ�க�தான�� ேநா�க� இ�தியாவ�� கவன� ெச���� அதிநவ �ன ேயாசைனகைள 

ப��யலி�கிற�, அைவ ெசய�பட���ய 5 ஜி தயா���க� ம��� த���களாக 

மா�ற�படலா�. ஹாகாதா� ��� 

க�ட�களாக பர�கிற�. இ�த நிக�� 

அ�ேடாப� 16, 2020 அ�� இ�தியா ெமாைப� 

கா�கிரசி� ஒ� ப�ரமா�டமான வா��� 

வ�ழாவ�� நிைறவைட��.  

5 ஜி ெதாழி���ப� ேவக�, உ�ச தர� வ �த�, தாமத�, �ெப��ர� ெசய�திற� ம��� 

இைண�� அட��தி ஆகியவ�றி� அ��பைடய�� 4 ஜி�� ேம� �வா�ட� பா��சைல 

வழ��கிற�. ேஹ�க�தா� ��ைமயான ேயாசைனகைள தயா���க� ம��� 

த���களாக ெவ�ேவ� ெச����கள�� மா�றி, 5 ஜி ��றி இ�தியா �றி�ப��ட 

பய�பா�� நிக��கைள உ�வா���. DoT எ�ப� இ�திய அரசி� நி�வாக� கிைளய�� 

தகவ� ெதாட�� அைம�சி� ஒ� �ைறயா��. ேதா�ேர ச�ச� ஷா�ரா� தகவ� 

ெதாட��, மி�ன�வ�ய� ம��� தகவ� ெதாழி���ப��ைற அைம�சராக உ�ளா�. 
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10. ஜிேயா இேமஜி� ெசய�ைக�ேகா� ஜிசா� -1 ஐ மா�� 5 ஆ� ேததி இ�திய 

வ��ெவள� ஆரா��சி அைம�� ஏவ��ள�. 

ஜிேயாசி��ேரான� ேச��ைல� ஏ�த� 

வாகன� (ஜி.எ�.எ�.வ�-எஃ� 10) 

�ஹ�ேகா�டாவ�� சத�� தவா� 

வ��ெவள� ைமய�தி� (எ�.�.எ�.சி) 

ஷா�� இர�டாவ� ஏ�தள�திலி��� 

ஜிேயா இேமஜி� ெசய�ைக�ேகாைள (ஜிசா� -

1) ஏ�கிற�. 2020 மா�� 05 அ�� வான�ைல நிைலைமக��� உ�ப�� 1743 மண� 

ஐ.எ�.�.ய�� இ�த ஏ�த� தி�டமிட�ப���ள�.  

�மா� 2275 கிேலா எைட��ள, ஜிசா� -1 எ�ப� அதிநவ �ன �����பான �மி 

க�காண��� ெசய�ைக�ேகா� ஆ��, இ� ஜிஎ�எ�வ�-எஃ� 10 ஆ� �வ�சா� 

ஒ�திைச� ����பாைதய�� ைவ�க�ப��.  

இ�த ஜிஎ�எ�வ� வ�மான�தி� 4 ம��ட� வ��ட� ெகா�ட ஓகி� வ�வ ேபேலா� 

ஃேப�� �த� �ைறயாக பற�க�ப�கிற�. இ� ஜி.எ�.எ�.வ�ய�� பதினா�காவ� 

வ�மானமா��. ஜிேயா�ேடஷன� ����பாைதய�� இ��� ெசய�ப��, ஜிசா� -1 

இ�திய �ைண� க�ட�தி� நிக�ேநர க�காண�����, ேமகமி�லாத ��நிைலகள�� 

உத��. 

11. ெப��கட� தகவ��கான இ�திய ேதசிய ைமய� �திய எ�ச��ைக 

�ைறைய அறி�க�ப��திய�. 

ைஹதராபா�ைத தளமாக� ெகா�ட INCOIS (ெப��கட� தகவ��கான இ�திய 

ேதசிய ைமய�) ஒ� �திய எ�ச��ைக �ைறைய அறி�க�ப��திய�, இ� 
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வ ��க�தா� ஏ�ப�� ம�னவ�க��� ஏ�ப�� ேசத�கைள�� இழ��கைள�� 

�ைற�க உத��. �ெவ� ச�ஜ� கட�கைரய�� வ�வான அைலகைள பட�க� 

ம��� வைலகைள ேசத�ப���கிற�. இ�த அைம�� ம�னவ�க��� வ ��க� 

அதிக��ப� �றி�� �� எ�ச��ைககைள� ெபற��, அவ�கள�� பட�கைள� 

பா�கா�க�� உத��.  

�மி அறிவ�ய� அைம�சி� கீ� இய��� 

ஒ� த�னா�சி அைம�பான INCOIS 

எ�ச��ைக �ைறைய 

அறி�க�ப��திய�, இ� வ ��க� அ�ைவ 

சிகி�ைசக� �றி�த ஆர�ப 

எ�ச��ைககைள வழ�க உத��. இ� கடேலார ம�க��காக ம��ேம 

ெதாட�க�பட உ�ள�. �னாமி��� ப��ன� இ�திய �ைண� க�ட�தி� 

கட�கைரேயார�க� ெதாைல�ர ெத�� இ�திய� ெப��கடலி� உ�வா�� வ ��க 

அைலகளா� ேசத�கைள ச�தி���ளன. கிழ�� கட�கைரைய வ�ட ேம�� 

கட�கைரய�� ெப�� அைலக� அதிக� காண�ப�கி�றன. 

12. �வாசி�க ஆ�ஸிஜ� ேதைவய��லாத �த� வ�ல�ைக வ��ஞான�க� 

க��ப�����ளன�. 

ெட� அவ�� ப�கைல�கழக ஆரா��சியாள�க� �வாசி�க� ேதைவய��லாத ஒ� 

தன���வமான உய��ன�ைத� 

க��ப�����ளன�. சிறிய 

ஒ���ண�யான ெஹ�ென�யா 

சா�மின�ேகாலா, ஆ�ஸிஜ� இ�லாம� 

உய��வாழ���ய �த� அறிய�ப�ட 
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பலெச��ல� வ�ல�� ஆ��. இ� கா�றி�லா �ழலி� வா�கிற�. ஒ���ண� 

சா�ம� தி��கள�� வா�கிற� ம��� ஆ�றைல உ�ப�தி ெச�ய ஆ�ஸிஜ� 

ேதைவய��ைல எ�� உ�வாகிய�. ஆரா��சியாள�க� ெஹ�ென�யா 

மரப�ைவ வ�ைச�ப���� ேபா� த�ெசயலாக க��ப���ைப ெச�தன�.  

ெஹ�ென�யா சா�மின�ேகாலா: 

எ�. சா�மின�ேகாலா ெஜ�லிம�� ம��� பவள�கள�� உறவ�ன�. இ� சா�மன�� 

தைச தி��க���� வா�கிற�. இ� ஒ�ப��டளவ�� பாதி�ப��லாத�. இ� பா� 

சைத அ�ல� மரவ�ள��கிழ�� ேபா�ற ேநா�கைள ஏ�ப���கிற�, இ� 

ம��கள�� ஏ�ப�� ெவ�ைள திரவ� நிைற�த ந���க��க��� ெபய�ட�ப�ட�. 

ஒ���ண��� ைம�ேடாகா���ய� மரப��க� இ�ைல. ைம�ேடாகா���யா 

எ�ப� கல�தி� ச�தி ைமயமா��. ஏேராப�� �வாச�தி� �ல� ஆ�றைல 

உ�வா�க இ� ஆ�ஸிஜைன� ப���கிற�. 

ஒ���ண� ஆ�றைல எ�வா� ச�யாக உ�வா��கிற� எ�பைத 

ஆரா��சியாள�க� இ��� �ய�சி�கி�றன�. ஒ���ண� ��றி��ள ம�� 

உய�ர��கள�லி��� ஆ�றைல ஈ��க���� எ�� ச�ேதகி�க�ப�கிற�, அ�ல� 

ஆ�ஸிஜ� இ�லாத �வாச� ேபா�ற ேவ�ப�ட �வாச�ைத� ெகா����கலா�, 

இ� ெபா�வாக கா�றி�லா வ�ல�� அ�லாத உய��ன�கைள வைக�ப���கிற�. 

13. NITI ஆேயா�, NASSCOM இ�திய ப�ள�கள�� மாணவ�க��காக AI- 

அ��பைடய�லான ெதா�திைய அறி�க�ப��திய�. 

எ�ஐ�ஐ ஆேயா�, அட� ��ைம மிஷ� (ஏஐஎ�), ேதசிய ெம�ெபா�� ம��� ேசைவ 

நி�வன�கள�� ச�க� (நா�கா�) உட� இைண��, இ�திய ப�ள�கள�� 

மாணவ�க��காக வ�வைம�க�ப�ட AI அ��பைடய�லான ெதா�தி ஒ�ைற 
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அறி�க�ப��திய�. AI ெதா�தி AIM இ� அட� ��க�� ஆ�வக�தி� (ATL) �� 

திறைன�� ேம�ப���வைத ேநா�கமாக� ெகா���ள�.  

 NITI ஆேயா� அைன�� 5000 அட� ��க�� ஆ�வக�கள��� ல��-இ�-

�வ�ெச�ஃ� ெதா�திைய 

அறி�க�ப��த உ�ள�, இதி� 2.5 

மி�லிய���� அதிகமான 

மாணவ�க� அ�கலா�.  

 க�வ�சா�, இைண க�வ� ம��� ப�ற 

ஏ�எ� தி�ட�கைள க��தி� 

ெகா�� AI ெதா�தி வ�வைம�க�ப���ள�. 

 ேதச�ைத� க��ெய���� பயண�தி� இள� மாணவ�கைள ப�கள��க 

ஊ��வ��பத�காக ெதா�தி உ�வா�க�ப�ட�. 

 இைளஞ�க��� சம�ப�திய ெதாழி���ப�கைள ஆரா�வத���, 

சி�தி�பத���, க���ெகா�வத���, அ�ம�ட ம�ட�தி� ஒ� தைல�ைற 

க��ப���பாள�கைள உ�வா��வத��� இ� ஒ� ஊ�கியாக இ����. 

 ெதா�தி பல ெசய�பா�க�, ேசாதைனக� ம��� வ ��ேயா�கைள� 

ெகா���ள�, இ� மாணவ�க��� AI இ� ப�ேவ� க���கைள� க��� 

ெகா�ள உத��. 
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ச�வேதச நட�� வ�வகார�க� 

 

1. மால�த�� காம�ெவ�� நி�வன�தி� 54 வ� உ��ப�னராகிற�. 

மால�த��க� 2016 இ� ெவள�ேயறிய ப��ன� காம�ெவ�� தி��ப���ள�, எனேவ, 

உலக அைம�ப�� 54 வ� 

உ��ப�னராகிற�. ஐேரா�ப�ய 

ஒ�றிய�திலி��� ஐ�கிய இரா�சிய� 

ெவள�ேயறிய ப��ன� ப��ரவ� 1 � ேததி 

ந�ள�ர� ஒ� நிமிட� �த� மால�த�ைவ 

காம�ெவ�� நா��� ேச��ப� நைட�ைற�� வ�கிற�. காம�ெவ�� ெபா�� 

ெசயலாள� பா��சியா �கா�லா��, காம�ெவ�� மதி��க� ம��� 

ெகா�ைகக�ட� மால�த�வ�� ஒ��கிைண�ைப உ�திெச�த ப��ன�, மால�த�வ�� 

ம���� மால�த�வ�� ேச�வைத அறிவ��தா�. மால�த��க� 1982 ஆ� ஆ��� �த� 

�ைறயாக காம�ெவ�� உ��ப�னரான�. 

2. இல�ைக தன� 72 வ� �த�திர தின�ைத 2020 ப��ரவ� 4 அ�� ெகா�டா�ய�. 

இ�த நாள��, ப���டன�� இ��� �த�திர� ெப�ற ப��ன� இல�ைக ஒ� �த�திர 

ேதசமாக மாறிய�. ெகா��ப�� நைடெப�ற 

இல�ைக �த�திர தின ெகா�டா�ட�கள�� 

இரா�வ அண�வ���க� ம��� வ�மான 

நிக��சிக� மிக�� கவ��சிகரமான 

��ள�களாக இ��தன.  

ெகா�டா�ட வ�ழாவ�� ஏ�ப�ட ��கிய 

மா�ற� இல�ைகய�� ேதசிய கீத�, இ� சி�கள ெமாழிய�� ம��ேம பாட�ப�ட�, 
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தமி� ெமாழிய�� அ�ல. ேதசிய கீத� 2016 �த� இ� ெமாழிகள��� பாட 

பய�ப��த�ப�ட�. 

 இல�ைகய�� நாணய�: இல�ைக �பா�. 

 ப�ரதம�: மஹி�த ராஜப�. 

 ஜனாதிபதி: ேகாதபய ராஜப�. 

3. அ�டா��காவ�� ���ேட பன��பாைற�� கீேழ உ�ள �டான ந�ைர 

வ��ஞான�க� க��ப�����ளன�. 

�����ழ� மா�ற� வ�ைரவான�, இ� நில�தி�� கடலி�� வா�� உய��ன�கைள 

பாதி�கிற�. இய�ைக�� மாறான வான�ைல மா�ற நிைலகள�� அசாதாரண அதிக��� 

காரணமாக, பன��க�� ெவ�ஜன�க� ேவ� 

எ�த ேநர�ைத�� வ�ட அதிக வ�கித�தி� 

ெம�ைமயா�க�ப�கி�றன. ெப�ய 

ஆ�ச�ய� எ��மி�ைல, கட� ம�ட�க� 

உய��� ெகா����கி�றன, ேம�� 

ப��ப�யாக கடேலார� ப�திக� இ�த ந�ப��யாத அதிசய�தி� ெப�� 

தா�க�க��� சா��� ெகா����கி�றன.  

ஆ�வாள�க� �ைவ�� பன��பாைற�� அ�ய�� ெவ�ெவ��பான ந�ைர� 

க��ப�����ளன�, இ� அ�டா��காவ�� வ�ைரவான ெம�ைமயா��� 

பன��க��களாக இ��பத�காக ���ேட பன��பாைற எ�ற ெபயைர� ெப�ற�. 74000 

ச�ர ைம� மதி�ப�ட�ப�ட இ�த பன��க��, அெம��காவ�� �ேளா�டாவ�� அள� என 

மதி�ப�ட�ப���ள�. இ�த ெவள��பா� பன��க�� ெவ�ஜன �றி� ப�றி ஒ� 

எ�ச��ைகைய எ��ப���ள�, இ� கட� ம�ட�தி� ஏற கி�ட�த�ட 3 அ� 



 https://bestlearningcentre.in/    நட�� வ�வகார�க� - ப��ரவ� 2020  

 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
                          Address: No 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

17 
 
 

உயர����. பன��க�� கட�ட� ெதாட�� ெகா�ட இட�தி� உைறபன� 

ெவ�பநிைலைய வ�ட 2 �கி� ெச�சிய� என பதி� ெச�ய�ப���ள�. �ைவ��கள�� 

இ�றியைமயாத�, அத� ப��னா� உ�ள பன�ைய திற�பட கட���� ெச�வைத 

எள�தா��கிற�. 

4. அெம��கா இ�தியாைவ வள�� நா�கள�� ப��யலி� இ��� ந��கிய�. 

�ைனெட� �ேட�� வ��தக ப�ரதிநிதி (�.எ�.�.ஆ�) ப�ேரசி�, இ�ேதாேனசியா, 

ஹா�கா�, ெத�னா�ப���கா ம��� அ�ெஜ��னா ேபா�ற பல நா�கைள அத� 

வ��தக ந�ைமகைள� ெப�� வள�� 

நா�கள�� ப��யலிலி��� ந��கிய�.  

 ஜி -20 உ��ப�ன� காரணமாக அெம��கா 

இ�தியாைவ ப��யலி� இ��� ந��கிய�. 

"�.எ�. சி.வ�.� ச�ட�தி� 

ேநா�க�க��காக, �.எ�.�.ஆ�, உலக வ��தக�தி� 0.5% அ�ல� அத�� ேம�ப�ட 

ப�ைக� ெகா�ட நா�கைள வள��த நா�களாக க��கிற�" எ�� �.எ�.�.ஆ� 

�றி�ப��ட�. (உலகளாவ�ய ஏ��மதிய�� இ�தியாவ�� ப�� 2018 இ� 1.67% ஆக 

இ��த�; உலகளாவ�ய இற��மதிய�� இ� 2.57% ஆக இ��த�.) 

கட�த ஆ��, உலக வ�கியா� "உய� வ�மான�" என வைக�ப��த�ப�ட 

ெபா�ளாதார ஒ��ைழ�� ம��� ேம�பா�� அைம�ப�� (ஓஇசி�), ஜி 20 

உ��ப�ன�களான இ�தியா ம��� சீனா ேபா�ற வள��� வ�� 

ெபா�ளாதார�க��கான சிற�� உ�ைமக� ம��� வ�ல��கைள அெம��கா தி��ப� 

ெபற ��ெமாழிய�ப�ட�.  
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5. ெடானா�� �ர�� அகமதாபா�தி� உலகி� மிக�ெப�ய கி��ெக� 

ைமதான�ைத திற�க��ளா�. 

உலகி� மிக�ெப�ய கி��ெக� �ேட�ய�, அகமதாபா�தி� உ�ள ெமாெடரா 

�ேட�ய� ச�தா� வ�லபா� 

�ேட�ய� என ம�ெபய�ட�ப�ட�, 

அெம��க ஜனாதிபதி ெடானா�� �ர�� 

தன� இ�திய பயண�தி� ேபா� திற�� 

ைவ�க�ப�வா�. இ�த அர�க�தி� 1.10 

ல�ச� ம�க� வசதி உ�ள�. ��ைதய 

53000 இ��ைகக� ெகா�ட ேமா�ேடரா �ேட�ய� 2015 இ� இ��க�ப�ட ப��ன� 

ச�தா� வ�லபா� �ேட�ய� உலகி� மிக�ெப�ய கி��ெக� ைமதானமாக 

உ�ெவ��த�.  

6. ஐ.நா. உ�ைமக� த��மான�திலி��� இல�ைக அர� வ�ல�கிற�. 

ேபா����ற�க� என� �ற�ப�� �.எ�.எ�.ஆ�.சி (ஐ�கிய நா�கள�� மன�த 

உ�ைமக� ேபரைவ) த��மான�திலி��� வ�ல�வதாக இல�ைக அர� ஐ�கிய நா�க� 

சைப�� �ைறயாக அறிவ��த�. �.எ�.எ�.ஆ�.சி த��மான� 40/1 இல�ைக ம��� ப�ற 

11 நா�களா� இைண�� வழ�க�ப�ட�. இ�த 

த��மான�தி� ��கிய ேநா�க� தமி� �லி 

கிள��சியாள�க��� எதிரான ேபா��கால 

வ��ைறக� ப�றிய வ�சாரைணயா��. 

தமி� கிள��சியாள�க� தன� தாயக�கைள 

ேகா�கி�றன�. அவ�க� தமி� சி�பா�ைமய�ன� எ���, எனேவ ஒ� தன� 

தாயக�தி�� த�தி�ைடயவ�க� எ��� அவ�க� �றி� ெகா���கி�றன�.  
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ேதசிய நட�� வ�வகார�க� 

 

1. ஜ�� கா�ம�� உ� (ேதசிய) ப�ேநா�� தி�ட�தி�� வடகிழ�� வள��சி 

அைம�ச� தைலைம தா�கினா�. 

ஜ��-கா�ம��, உ� ப�ேநா�� (ேதசிய) தி�ட�தி�� வடகிழ�� வள��சி அைம�ச� 

டா�ட� ஜிேத�திர சி� தைலைம தா�கினா�. இ�த ��ட�தி� ஜ� ச�தி அைம�சக�, 

மி� அைம�சக� ம��� ப�சா� மாநில 

அரசி� ப�ற அதிகா�க� கல�� 

ெகா�டன�. சி�� ந�� ஒ�ப�த�தி� கீ� 

இ�தியாவ�� உ�ைமகைள ��ைமயாக� 

பய�ப���வத�காக இ�த ��ட� 

நைடெப�ற�. ரவ� நதிய�� �ைண நதியான 

உ� ஆ�றி� ���ேக இ�த தி�ட� க�ட�பட உ�ள�. கிழ�� நதிகள�� ந�ைர சி�� ந�� 

ஒ�ப�த�தி�� ��ைமயாக� பய�ப��த இ�தியா��� இ�த தி�ட� உத��. இ� 

உ� நதிய��  781  மி�லிய� கன ம��ட�  ந�ைர  ேசமி�க உத��.  

சி��-ந�� ஒ�ப�த� 

இ�தியா���� பாகி�தா���� இைடய�� 1960 ஆ� ஆ��� சி��-ந�� ஒ�ப�த� 

ைகெய��தான�. இ�த ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�ட� உலக வ�கியா� தர� 

ெச�ய�ப�ட�. ஒ�ப�த�தி�ப�, கிழ�� நதிகளான ரவ�, ப�யா� ம��� ச�ெல� 

ஆகியவ�றி� ந�� இ�தியா��� வழ�க�ப�ட� ம��� ேம�� நதிகளான சி��, 

ெசனா� ம��� ஜ�ல� ஆகியவ�றி� பா�� ந�� ம�தான க���பா� பாகி�தா��� 

வழ�க�ப�ட�. 
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2. இ�தியா �திய ப�றி� கா��ச� க���பா�� த���சிகைள உ�வா�கி��ள�. 

ஐ.சி.ஏ.ஆ� (இ�திய ேவளா� ஆரா��சி க��சி�), இ�திய 

கா�நைட ஆரா��சி நி�வன� (ஐ.வ�.ஆ�.ஐ) ப�றி� 

கா��ச� ேநா��த��� ம���கைள உ�வா�கி��ள�.  

ேநா��த��� ஒ� சில �ய�கைள� தவ���பத�� 

உத��. ஏென�றா�, த�ேபா� பய�ப��த�ப�� வ�� 

ேலப�ைன� ெச�ய�ப�ட சி.எ�.எஃ� (கிளாசி�க� 

�ைவ� ஃப�வ�) என�ப�� த���சி ஏராளமான 

�ய�கைள� ைகவ��வத� �ல� வழ�க�ப�கிற�. 

�திய ேநா��த��� ம���க� 3 �த� அைர வ�ட�தி�� ெபா��தாத த�ைமைய� 

ெகா��த கட�த ஆ��பா�க�ட� ஒ�ப���ேபா� ந��ட கால�தி�� அழி�க ��யாத 

த�ைமைய� ெகா��கி�றன. 

சி.எ�.எஃ� அேநகமாக ப�றிகள�� ெகா�ய ேநாயா��, இ� ஒ�ெவா� ஆ��� 

இ�தியா��� � .400 ேகா� இழ�ைப ஏ�ப���கிற�. 

3. க�நாடகா ேஹா� ெடலிவ�ய�� அர� ேசைவகைள வழ�க ஜனேசவாகா 

தி�ட�ைத அறி�க�ப��திய�. 

வ�கிதா�சார அ�ைடக�, ��த வதிவ�ட 

ஆ�ைம ம��� ந�வா�� அ�ைடக� 

ேபா�ற ப�ேவ� நி�வாக�கைள வ ����� 

அ��ப உ�தரவாத� அள��க க�நாடக அர� 

இர�� ெப�நகர அைம�� வா��கள�� 

ஜனேசவாகா தி�ட�ைத ��ைவ�த�.  



 https://bestlearningcentre.in/    நட�� வ�வகார�க� - ப��ரவ� 2020  

 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
                          Address: No 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

21 
 
 

�தலைம�ச� ப� எ� ெய��ர�பா ��ைவ�த இ�த தி�ட�, 11 ப���க� உ�பட 53 

நி�வாக�க�ட� ெதாட��ைடயதாக இ����. ஜனேசவகா, சகலா தி�ட�தி� கீ�, 

வ ���� தி�ட�கள��, �றி�பாக ��த ��ய���பாள�கள�� உதவ��காக, வ ���� 

தி�ட�கள�� ந�ைமகைள� ெப�வத�கான ஒ� தி�டமா��. இ�த� தி�ட�ைத 

��ென��பத� �ல� க�நாடகாவ�� வசி�பவ�கள�� வா��ைகைய 

எள�ைமயா��வேத �றி�ேகா� எ�� �த�வ� �றி�ப��டா�. 

காைல 8 மண� �த� இர� 8 மண� வைர ேவைல ெச��� இ�த தி�ட�தி�காக ெசல� 

இ�லாத ெஹ��ைல� அைம�க தி�டமிட�ப���ள�. வ ��� வ�நிேயாக 

நி�வாக�கைள வழ�க ெமா�த� � .115 வ�லி�க�ப�கிற�. 

4. ‘ப��� சி�� (ெஜ����)’ �ென�ேகா உலக பார�ப�ய நகரமாக சா�றித� 

ெப�ற�. 

ெஜ���� “ப��� சி��” ஐ�கிய நா�கள�� க�வ� அறிவ�ய� ம��� கலா�சார 

அைம�� (�ென�ேகா) உலக பார�ப�ய 

தளமாக சா�றள����ள�. ராஜ�தான�� 

ெஜ����� நைடெப�ற ஒ� நிக�வ�� 

ேபா� �ென�ேகா இய��ந� ெஜனர� 

ஆ�� அ��ேல இ�த சா�றிதைழ 

வழ�கினா�. சா�றிதழி� ஒ� ப�தியாக, 

உலக பார�ப�ய நகர சா�றிதைழ �ென�ேகா இய��ந� ெஜனர� நகர அப�வ���தி 

அைம�ச� சா�தி த�வா��� வழ�கினா�.  

உலக பார�ப�ய தளமாக ெஜ���� “தி ப��� சி��” சா�றித� ராஜ�தா� 

மாநில�தி� ���லா� �ைறைய உய���� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�, ேம�� 
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�ென�ேகாவ�� ஆதர�ட� ேம�� ராஜ�தாைன ���லா���காக ேம�ப��த�� 

வ����கிற�. 

 ராஜ�தா� �த�வ�: அேசா� ெக�ேலா�;  

 ராஜ�தா� ஆ�ந�: க�ரா� மி�ரா;  

 ராஜ�தா� தைலநகர�: ெஜ����. 

5. கா��பேர� வ�வகார அைம�சக� "�ைப� +" எ�ற ஒ��கிைண�� ப�வ�ைத 

ெதாட�க உ�ள�. 

கா��பேர� வ�வகார அைம�சக� �திய நி�வன ஒ��கிைண�� ப�வமான "�ைப� +" 

ஐ அறி�க�ப��த உ�ள�. ஒ� ெதாழிைல� ெதாட��� ஒ�வ��� வா��ைகைய 

எள�தா��வத�கான வ��வான ெதா��ப�� ஒ� ப�தி இ�. இ� ப��ரவ� 15, 2020 அ�� 

ெதாட�க�ப��.  

“�ைப� + ப�வ�”: 

 ப�வ�தி� �ைற�த� ஐ�� �திய ச�ப�ரதாய�க� உ�ளன, ஊழிய�கள�� 

வ��கால ைவ�� நிதி அைம�� (இப�எஃ�ஒ), ஊழிய�கள�� மாநில கா�ப���� 

கழக� (இஎ�ஐசி) ம��� ெதாழி��ைற 

வ� பதி�, வ�கி கண�� திற�� ம��� 

ஜிஎ�� பதி� ஆகியைவ அட���. 

 �திய ப�வ� �ச�ப�-ஜனவ� மாத�கள�� 

�மா� 4 மண� ேநர� என மதி�ப�ட�ப�ட 

ஒ� நி�வன�ைத பதி� ெச�வத�கான ேநர�ைத�� ெசலைவ�� �ைற���. 

 சராச�யாக, ெபய� ��பதி� �மா� 3 மண� ேநர� ஆ�� எ�� 

மதி�ப�ட�ப���ள�. 
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 �ைப� + வ�வ�தி� இர�� பாக�க� உ�ளன: 

1) �தலாவ� ெபய� பதி� ெதாட�பான�. 

2) இர�டா� ப�தி இய��ன�� அைடயாள எ� ெவள�ய��, இைண�த�, 

�த�ைம கண�� எ� (பா�) ம��� வ� வ�ல�� ம��� வ�� 

கண�� எ� (TAN) உ�ள��ட ேசைவக� ெதாட�பான�. 

 EPFO ம��� ESIC பதிைவ� ேத��ெச��� நப�க� இ� நி�வன�கள�� 

வைல�தள�க��� அ��ப�ப�வா�க�. 

6. க�நாடக �த�வ� ப�த� வ�மான நிைலய�தி� �த� வண�க வ�மான 

இய�க�ைத திற�� ைவ�தா�. 

ப�த� வ�மான நிைலய�திலி��� க�நாடகாவ�� ெப�க���கான �த� ேநர� 

வ�மான�ைத 2020 ப��ரவ� 7 ஆ� ேததி சிவ�� வ�மான ேபா��வர�� அைம�சக� 

இய�கிய�. இ�த வ�மான இய�க�ைத க�நாடக �தலைம�ச� � ப�.எ�. ெய��ர�பா, 

ம��� சிவ�� வ�மான ேபா��வர�� அைம�சி� ெசயலாள� ம��� ப�த� 

பாரா�ம�ற உ��ப�ன� � பகவ�� �பா ஆகிேயா� ெதாட�கி ைவ�தன�.  

ப�த� வ�மான நிைலய வ�மான நடவ��ைகக�: 

 ப�டா� வ�மான நிைலய� அரசா�க�தி� ஆ�.சி.எ�-உதா� (ப�ரா�திய 

இைண��� தி�ட�-உேத ேத� கா ஆ� நா���) இ� கீ� ம�வ�வைம�� 

ெச�ய�ப���ள�. 

 வ�மான நிைலய� � .11 ேகா� ெசலவ�� 

உ�வா�க�ப���ள�. இ�த 

நிதி�தவ�ைய ம�திய அரசி� உதவ��ட� 

மாநில அர� ஏ���ெகா�ட�. 
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 இ� க�நாடக ப�ரா�திய�தி� 8 வ� வ�மான நிைலயமா��. 

 ��ெஜ� ெப�க��-ப�டா� பாைதய�� ேநர� தினச� வ�மான�கைள இய���. 

 ெப�க��-ப�த� வழி�தட�தி�, ேமாகா �டா� �த�ைம தி�ட�தி� கீ� 252 

வழி�தட�கைள�� 45 வ�மான நிைலய�கைள�� ெவ�றிகரமாக 

இய�கி��ள�. 

7. உ�தர�ப�ரேதச அர� ப�ள� க��� மாணவ�க��� இ�ட��ஷி� 

தி�ட�ைத ெதாட�க உ�ள�. 

உ�தர�ப�ரேதச �தலைம�ச� ேயாகி ஆதி�யநா�, ப�தா�, 12, ம��� ப�டதா� 

மாணவ�க��� ேவைலவா��� 

வா���கைள ப�ரகாசமா��வத�கான 

இ�ட��ஷி� தி�ட�ைத அறிவ����ளா�. 

ேகார���� ெதாழிலாள� ம��� 

ேவைலவா��� ப�வ��தைன 

திைண�கள� ஏ�பா� ெச���ள ேவைல 

க�கா�சிய�� உைரயா�றிய ேயாகி 

ஆதி�யநா�, மாநில அர� இ�த ஆ�� ேவைலவா��� தி�ட�ைத ெகா�� வ�� 

எ�� �றினா�.   

தி�ட�தி� கீ�, இ�த மாணவ�க� ப�ேவ� ெதாழி���ப நி�வன�க� ம��� 

ெதாழி�க�ட� இைண�க�ப�வா�க�. ஆ� மாத�க� அ�ல� ஒ� வ�ட கால 

ேவைலவா��ப�� ேபா�, ப�ேக��� ஒ�ெவா� இைளஞ���� ஒ�ெவா� 

மாத�� 2500 �பா� க ora ரவமாக வழ�க�ப��. இதி� 1500 �பா� ம�திய அர��, 

1000 �பா�� மாநில அரசா� வழ�க�ப��. 
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8. ஜ��-கா�ம�� அரசா�க� ேதா�ட�கைல ெகா�ைகைய அறிவ��க உ�ள�.  

ஜ��-கா�ம�� அரசா�க� வரவ����� ச�ைத�ப��த� சவா�கைள சமாள���� 

ம��� உ�ப�தி ப�மட�� அதிக���� 

ேநா�க��ட� ேதா�ட�கைல 

ெகா�ைகைய அறிவ��க உ�ள�. இ�த 

அறிவ��ைப ேஜ & ேக ேவளா� உ�ப�தி 

ம��� ேதா�ட�கைல� �ைற 

ெசயலாள� ம��� அகம� ேலா� 

ெவள�ய��டா�. 

ேதா�ட�கைல�கான �திய ெகா�ைக:  

 �திய ெகா�ைகயான� உ�ப�திைய அதிக��பதி� கவன� ெச���கிற� 

ம��� காலநிைல மா�ற�ைத சமாள����. 

 �திய ேதா�ட�கைல ெகா�ைக ஜ��-கா�ம��� ேதா�ட�கைல வ�வாைய 

த�ேபாைதய � .8,000 ேகா�ய�லி��� ஆ���� � .50,000 ேகா�யாக 

உய���� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. 

 J & K இ� நிதி நிைலைய வ��ப��த��, ேவைலவா��� உ�வா�க�தி�� 

ேதா�ட�கைல� �ைறக� ெப�� ப�கள��� ெச�கி�றன. 33 ல�ச����� 

ேம�ப�ட ம�க� வா�வாதார� �ன�ய� ப�ரேதசமான ேஜ அ�� ேகவ�� 

ேதா�ட�கைல சா����ள�. ஏ� ல�ச� ���ப�க� ேநர�யாகேவா 

அ�ல� மைற�கமாகேவா ஈ�ப���ளன, அைவ J & K நி�வன�தி� 

ேதா�ட�கைல� �ைறைய� சா����ள�. 
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9. சிஎ�எ� சிஓப� -13 ஐ வ�ட ஏவ�ய� �����ழ� அைம�ைப� பா�கா�க 

வைர� ெதாைலேநா�� பா�ைவ தி�ட�ைத (2020-30) இ�திய அர� ெவள�ய��ட�. 

க�சிக� -13 (சி.எ�.எ�. சிஓப� -13) ��ேய�ற உய��ன�கள�� பா�கா�� 

மாநா���� ��னா�, �����ழ�, வன ம��� காலநிைல மா�ற அைம�சக� 

�����ழ� அைம��க�, வா�வ�ட�க�, பறைவ ப��க�த�ைம ம��� நா��� 

இய�ைக ெதாைலேநா�� பா�ைவ தி�ட�ைத அறி�க�ப��தி��ள�.  

ெதாைலேநா�� பா�ைவ தி�ட� (2020-2030)  

 வைரவ�� ப�, இ�தியாவ�� 1,317 பறைவ இன�க� உ�ளன. இவ�கள�� 72 

ேப� உ���, 100 ேப� அ����த�ப�கிறா�க�, 63 ேப� உதவ�ய�றவ�க�, 20 ேப� 

ஆப�தி� உ�ளன�. �மா� 270 வைகயான அவ�ஃபா�னா�க� “அ�ய” வைகய�� 

கீ� வ�கி�றன. இதி� ஃெபச���, 

ஹா��ப���, ப�ட���, �ேடா��� 

ம��� கிேர�க� அட���. 

 ��கியமாக ேவ�ைடயா�த�, 

�����ழ� அைம�ப�� ��� 

��டாக, வா�வ�ட இழ�� ம��� ெதா��ேநா�களா� பறைவக� அழி�� 

ேபாகி�றன. க��கள�� ம�க� ெதாைகய�� ேபரழி� வ ���சியா� தவறான 

நா� ��ய���பாள�க� அதிக����ளன� எ��� வைர� ��கிற�. 

 வைர� 219 பறைவ உய��-ப��க�த�ைம ெகா�ட ப�திக� க�ைமயான 

மா�டவ�ய� அ��த�தி� கீ� இ��பதாக� ��கிற�. 

 இ�தியாவ�� 2.25 ெஹ�ேட� பர�பளவ�� 2,01,503 ஈரநில�க� மன அ��த�தி� 

உ�ளன எ��� வைர� ��கிற�. இ� ��கியமாக வ�வசாய ஓ�ட� 

ம��� நகரமயமா�க� காரணமா��. 
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10. நில�த� ந�� ச�ட� -2020 �� உ�தரப�ரேதச அர� ஒ��த� அள����ள�. 

நில�த� ந�� ச�ட� -2020 �� உ�தரப�ரேதச 

அர� ஒ��த� அள����ள�. மாநில�தி� 

வ ���சியைட�� வ�� நில�த� ந�� 

ம�ட�ைத ேம�ப���� ேநா�க��ட� 

நில�த� ந�� ச�ட� -2020 

அ�கீக��க�ப���ள�. இ�த ேநா�க�ைத அைடவத�காக, உ�தரப�ரேதச �த�வ� 

ேயாகி ஆதி�யநா� தைலைமய�லான மாநில அைம�சரைவ நில�த� ந�� ச�ட� -

2020 �� ஒ��த� அள��த�.  

11. 15 வ� நிதி ஆைணய� பா�கா�� ம��� உ� பா�கா�� ெதாட�பான 5 ேப� 

ெகா�ட ��ைவ அைம���ள�. 

பதிைன�தா� நிதி ஆைணய� பா�கா�� ம��� உ� பா�கா�� �றி�� 5 ேப� 

ெகா�ட ��ைவ அைம���ள�. பா�கா�� 

ம��� உ� பா�கா�ப��கான நிதி�தவ��� 

ஒ� தன� ெபாறி�ைறைய ஒ��கைம�க 

ேவ��மா எ�பைத��, ஆ� என��, இ�த 

ெபாறி�ைறைய எ�வா� ெசய�ப��த 

���� எ�பைத�� ஆ�� ெச�வேத 

அைம�க�ப�ட ��. இ�த ��வ��� 

பதிைன�தாவ� நிதி ஆைணய�தி� தைலவ� எ� ேக சி�, ெசல�� ெசயலாள� � 

வ� ேசாமநாத�, பா�கா�� ெசயலாள� அஜ� �மா�, நிதி ஆைணய உ��ப�ன� ஏ.எ� 

ஜா ம��� உ��ைற ெசயலாள� அஜ� ப�லா ஆகிேயா� உ��ப�ன�களாக 

உ�ளன�.  
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12. ஆ��மா� பார�தி� கீ� ப�ள� �காதார �த� ���ய�சி�கான 

பாட�தி�ட�ைத எ�சிஇஆ�� ெவள�ய��ட�. 

ம�திய �காதார ம��� ���ப நல��ைற அைம�ச� டா�ட� ஹ�� வ�த� 

ம��� ம�திய மன�தவள ேம�பா�� அைம�ச� எ�. ஆ��மா� பார�தி� கீ� 

ப�ள� �காதார �த� ���ய�சி�கான பாட�தி�ட�ைத ரேம� ேபா��யா� 

“நிஷா��” ம��� ேமா� (எ�.எஃ�.டப���) 

� அ�வ�ன� �மா� ெசாஉேபய, ேமா� 

ஆகிேயா� ெவள�ய��டன�.  

ஆ��மா� பார� தி�ட�தி� �காதார 

ம��� ஆேரா�கிய ைமய�கள�� அ��பைட 

�ல�க�லாக வ�ள��� த���, ஊ��வ��� 

ம��� ேந�மைறயான ஆேரா�கிய� எ�ற க��ைத ேம�� வ��ப���வேத 

இ�த �ய�சி. 

ப�ள� �காதார �த� ���ய�சி�கான பாட�தி�ட�: 

 ப�ள� �காதார �த� ���ய�சி ஃப�� இ�தியா இய�க�, ஈ� ைர� 

ப�ர�சார�, ேபாஷ� அப�யா� ேபா�ற ப�ற அரசா�க ���ய�சிக�ட� 

இைண�க�ப��. 

 இ�த பாட�தி�ட�ைத ேதசிய க�வ� ஆரா��சி ம��� பய��சி க��சி� 

(எ�.சி.இ.ஆ�.�) உ�வா�கிய�. 

 ேநாட� ஆசி�ய�கள�� பய��சி�கான பய��சி ெபா��க�, எள�தா��பவ� 

வழிகா�� MoHFW உட� கல�தாேலாசி�� உ�வா�க�ப�ட�. 



 https://bestlearningcentre.in/    நட�� வ�வகார�க� - ப��ரவ� 2020  

 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
                          Address: No 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

29 
 
 

 பாட�தி�ட�தி� அைடயாள� காண�ப�ட 11 க��ெபா��க� 

ஆேரா�கியமான, ஒ�வ��ெகா�வ� உற�க�, பாலின சம��வ�, உண��சி 

ந�வா�� ம��� மனநல�, மதி��க� ம��� ெபா��பான ����ைம, 

ஊ�ட�ச��, �காதார� ம��� �காதார�, ஆேரா�கியமான வா��ைக 

�ைறகைள ேம�ப���த�, இன�ெப��க ஆேரா�கிய� ம��� எ�.ஐ.வ� 

த���, த��� ம��� ெபா�� தவறாக� பய�ப���த�, வ��ைற ம��� 

காய�க��� எதிரான பா�கா�� ம��� பா�கா�� ம��� இைணய�, 

ஊடக� ம��� ச�க ஊடக�கள�� பா�கா�பான பய�பா�ைட 

ேம�ப���த�. 

 இள�ப�வ ஆேரா�கிய�தி� சிற�த பய��சி திற�க�� அ�பவ�� 

ெகா�ட 40 உ��ப�ன�கைள� ெகா�ட ஒ� ேதசிய வள� �� (எ�.ஆ�.ஜி) 

ஏ�கனேவ எ�.சி.இ.ஆ�.�.எ�.ஆ�.ஜி மாநில வள ����� பய��சி 

அள����.�த� க�ட�ைத ெசய�ப���வ� அைன�� மாவ�ட ேம�நிைல, 

இைடநிைல ம��� ��த இைடநிைல� ப�ள�கள��� இ����. 

 ம�த��ள மாவ�ட�க� இர�டா� ஆ��� எ��க�ப��. 

13. மண���� �த�வ� இ�பாலி� ‘அ�க�� ஹ�பா’ தி�ட�ைத ெதாட�கினா�. 

மண���� �த�வ� எ�. ைமன� பாசன� 

�ைறயா� ேபா�மான வ�வசாய நில�க� 

ம��� ஏராளமான வ�வசாய�க� உ�ள 

இட�க��� பாசன ந�ைர வழ�க மாநில 

அர� தி�டமி���ள�. ேத��ெத��க�ப�ட 

800 ம�� வ�வசாய�க��� கட�கைள 

வழ��வத� �ல� ேபா�மான அள� ம��கைள உ�ப�தி ெச�வத�கான 
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நடவ��ைககைள�� மாநில அர� எ����ள�. ெவள�ய�� இ��� ம��கைள 

இற��மதி ெச�வத�காக ஒ�ெவா� ஆ��� ெசலவ�ட�ப�� �மா� 400 ேகா� 

�பா� ேசமி��� ேநா�கி� இ� ெச�ய�ப�கிற�. 

14. எ�ச�தி-ந�நிைல நிைலய�கைள� ெகா�ட இ�தியாவ�� ெத� ம�திய 

ரய��ேவ ம�டல� 1 வ� இட�தி� உ�ள�. 

இ�திய ரய��ேவ ெத� ம�திய ரய��ேவ (எ�.சி.ஆ�) ம�டல� நா��� 1 வ� 

ம�டல ரய��ேவயாக வள��சியைட���ள�. ெத� ம�திய ரய��ேவ ெமா�த� 13 

ரய�� நிைலய�கைள “எ�ச�தி ந�நிைல” 

நிைலய�களாக மா�றி��ள�, இ� இ�திய 

ரய��ேவ வைல�ப��ன� ��வ�� உ�ள 

அைன�� ம�டல�க��கிைடய�� மிக 

உய��ததா��. எ�ச�தி-ந�நிைல இரய�� 

நிைலய�க� நிைலய க��ட�கள�� 

நியமி�க�ப���ள ��ய ஒள�மி�ன��த 

பலைகக� �ல� ��ய ச�திைய� த��வத� �ல� 100 சதவ �த எ�ச�தி 

ேதைவகைள ���தி ெச��� திற� ெகா�டைவ. 

15. �த� இைட-நகர மி�சார ப� ��ைப ம��� �ேன இைடேய இய�க�ப�ட�. 

�த� நகர�க��� இைடேயயான மி�சார ப� ெதாட�க�ப�ட�. ப� ஒ�ெவா� 

நா�� இர�� �ைற ��ைப ம��� �ேன இைடேய பயண����. இைத ம�திய 

ேபா��வர�� அைம�ச� நிதி� க�க� ெதாட�கினா�.  

ேப��தி� அமர���ய திற� 43 ஆ��. ப� ஒேர க�டண�தி� 300 கிேலாம��ட� �ர� 

ஓ�� திற� ெகா�ட�. 2022 ��� அைன�� ேப���கைள�� மி�சார வாகன�களாக 
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மா��� இல�கி� கீ� ம�திய ேபா��வர�� அைம�சக� ெசய�ப�� வ�கிற�. இ�த 

ப� ப�ப�ப� (ெபா�-தன�யா� ���) 

மாதி�ய�� இய�க�பட உ�ள�. 

எ�ெணயா� உ�வா�க�ப�� �ைமைய 

�ைற�க நா��� மி�சார வாகன 

மா�ற�தி�� அர� இ�ேபா� அ��த� 

ெகா��கிற�. 2000 கள�� நிக��த சி.எ�.ஜி 

(���க�ப�ட இய�ைக எ�வா�) மா�ற� ஈ.வ� மா�ற� �றி�� ேந�மைறயான 

ந�ப��ைகைய எ��க சிற�த வழிவ��கிற�. 1993 ஆ� ஆ���, ெட�லிய�� 3 எ�வா� 

நிர�� நிைலய�க� திற�க�ப�டன.  

16. எ�ெண� வ�ைத உ�ப�திைய அதிக��க இ�திய அர� “தி�ஹா� மிஷ�” 

ெதாட�க உ�ள�. 

எ�ெண� வ�ைத உ�ப�திைய அதிக��க இ�திய அர� “தி�ஹா� மிஷ�” ெதாட�க 

இ��பதாக ேவளா� அைம�ச� நேர�திர சி� ேதாம� அறிவ��தா�. ம� �காதார அ�ைட 

தின�ைத ��ன��� இ�த அறிவ��� 

ெவள�ய�ட�ப���ள�. ப��ரவ� 19, 2020 

அ�� இ�தியா ��வ�� ம� �காதார 

அ�ைட தின� ெகா�டாட�ப�ட�.  

எ�ெண� வ�ைத உ�ப�திய�� நா�ைட 

த�ன�ப��ைக ெகா�ள� ெச�வத�காக 

எ�ெண� வ�ைத உ�ப�திைய அதிக��க இ�திய அர� உ�ள�. நா� ��வ�� 10,000 

உழவ� உ�ப�தியாள� அைம��கைள உ�வா�க இ�திய அர� உ�ள� எ��� 
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அைம�ச� அறிவ��தா�. இைத ஆத��பத�காக, இ�திய அர� � . 6,000 �பா� வழ�க 

உ�ள�. 

அெம��கா, சீனா ம��� ப�ேரசி��� அ��தப�யாக உலகி� நா�காவ� ெப�ய 

கா�கறி எ�ெண� ெபா�ளாதார� இ�தியா ஆ��. நா��� பய�� பர�பளவ�� 13% 

எ�ெண� வ�ைதக� ஆ��. எ�ெண� வ�ைத ம��� எ�ெண� பைன ப�றிய ேதசிய 

பண� ேவளா�ைம ம��� உழவ� நல அைம�சினா� ெதாட�க�ப�ட�. இ�த தி�ட� 

2014-15 �த� 2018-19 வைர 5 ஆ��க��� ெசய�ப��த�பட இ��த�. 

17. ெட�லிய�� IGI வ�மான நிைலய� இ�தியாவ�� �த� ஒ�ைற பய�பா�� 

ப�ளா��� இ�லாத வ�மான நிைலயமாக மாறிய�. 

ெட�லி ச�வேதச வ�மான நிைலய லிமிெட� ெட�லிய�� “இ�திரா கா�தி ச�வேதச 

வ�மான நிைலய�” இ�தியாவ�� �த� 

ஒ�ைற பய�பா�� ப�ளா��� இ�லாத 

வ�மான நிைலயமாக அறிவ����ள�. 

CII-ITC நிைலயான ேம�பா�� ைமய� 

ெட�லி ச�வேதச வ�மான நிைலய 

லிமிெட� (டய�) ஐ ஒ�ைற பய�பா�� ப�ளா��� இ�லாத வ�மான நிைலயமாக 

சா�றள����ள�. IGI வ�மான நிைலய�கைள இ�தியாவ�� �த� ஒ�ைற பய�பா�� 

ப�ளா��� இ�லாத வ�மான நிைலயமாக மா��வத�கான நடவ��ைககைள 

ெவ�றிகரமாக தானாக ��வ�� ெசய�ப��தியத�காக, CII-ITC ெச�ட� ஆஃ� 

எ�ஸல�� ஆஃ� ச�ைடனப�� ெடவல�ெம�� பாரா��ய�.  

"ெட�லி வ�மானநிைலய�ைத ஒ�ைற பய�பா�� ப�ளா���கிலி��� வ��வ��பேத 

எ�க� ேநா�க�, �����ழைல� பா�கா�பத�� ெட�லி ச�வேதச வ�மான நிைலய 
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லிமிெட� உ�தி����ள�" எ�� டய� தைலைம நி�வாக அதிகா� வ�ேத �மா� 

ெஜ���யா� �றினா�. 

18. வடகிழ�� எ�ைல ரய��ேவ இ�தியாவ�� மிக உயரமான க�ப� பால�ைத 

மண����� க����ள�. 

வடகிழ�� எ�ைல ரய��ேவ க��மான அைம�� மண����� தெம�லா� 

மாவ�ட�தி� ம�� ஆ�றி� ���ேக 33 மா� க��ட�தி�� சமமான 100 ம��ட� 

உயர��ள இ�தியாவ�� மிக உயரமான ரய��ேவ க�ப� பால�ைத க����ள�. 

55 கி.ம� ந�ள��ள 283.5 ேகா� �பா� பால� 111 கி.ம� ஜி�பா�-���-இ�பா� �திய 

அகல பாைத பாைதய�� ஒ� ப�தியா��. 

இதி� 47 �ர�க�க� உ�ளன, மிக 

ந�ளமானைவ 10.28 கி.ம�.  

ஒ� பால� க�ப� எ�ப� ஒ� வைக 

க�டைம�பா��, இ� கீேழ தைரய�� 

அ�ல� த�ண���� ந����ள�. இ� 

பால� ��ப� க�டைம�ைப ஆத��க��, �ைமகைள அ��தள�தி�� மா�ற�� 

பய�ப�கிற�. ெச���� ம��� கிைடம�ட �ைமகைள� தா��� ெபா��� 

பால� க�ப�கைள கண�சமாக கவ��சிகரமானதாக�� வ�வாக�� க�டலா�. 

19. இ�திய அர� எ�.எ�.எ�.ப�.ய�� கீ� 10 ல�ச� �மா�� ம��ட�கைள 

ெவ�றிகரமாக நி�வ�ய�. 

இ�திய அரசி� �மா�� ம��ட� ேதசிய 

தி�ட�தி� (எ�.எ�.எ�.ப�) கீ� இ�தியா 

��வ�� 10 ல�ச� �மா�� ம��ட�கைள 
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அரசா�க� ெவ�றிகரமாக நி�வ���ள�. இ�த அறிவ��ைப ம�திய மி�, �திய ம��� 

���ப��க�த�க எ�ச�தி அைம�ச� ஆ�.ேக. சி� �றி��ளா�. மகாரா��ராவ�� 

வ�வசாய த�வன�க�ட� இைண�க�ப�ட 100 ெமகாவா� பரவலா�க�ப�ட ��ய மி� 

உ�ப�தி நிைலய�கைள அைம�ச� �வ�கி ைவ�தா�.  

 �மா�� ம��ட�க� ப�கா�, ெட�லி, ஹ�யானா ம��� உ�தர�ப�ரேதச�தி� 

இய��கி�றன. சிற�த ேசைவ வழ�க��� வழிவ���� வ�நிேயாக 

அைம�ப�� ெசய�திறைன� ெகா��வ�வேத தி�ட�தி� ேநா�க�. 

 ஒ�ெவா� �ைண மி�நிைலய�தி��, ��ய மி� உ�ப�தி நிைலய�கள�� 

திற� 0.5 ெமகாவா� �த� 10 ெமகாவா� வைர இ����. 

 எ�ச�தி திற� ேசைவக� லிமிெட� (ஈஇஎ�எ�) �ல� இ�த தி�ட� 

ெசய�ப��த�ப�கிற�. எ�.எ�.எ�.ப� இ�தியாவ�� 250 மி�லிய� வழ�கமான 

ம��ட�கைள �மா�� ம��ட�களா� மா��வைத ேநா�கமாக� ெகா���ள�. 

20. ஆ�திர அர� மாணவ�க��காக ‘ெஜக�ன�ண வ�தி த�ேவனா’ தி�ட�ைத 

அறி�க�ப��திய�. 

ஆ�திர மாநில �த�வ� ஒ�.எ�.ஜக� ேமாக� ெர�� ‘ெஜக�ன�ண வ�தி 

த�ேவனா’ எ�ற தி�ட�ைத ெதாட�கினா�. இ�த தி�ட� வ��தி ம��� �ழ�ப� 

ெசல�கைள� ���தி ெச��  ப�ேவ� 

இைடநிைல� ப���கைள� ெதாட�� 

மாணவ�க��கான தி�ட�  ஆ��.  

தி�ட�தி� ந�ைமக�: 

இ�தி�ட� ெமா�த� � .2,300 ேகா� நிதி 

உதவ� வழ���. ெமா�த�தி�, ஐ�ஐ, 
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பாலிெட�ன��, இள�கைல ம��� ��கைல க�வ�ைய� ெதாட�� 11,87,904 

மாணவ�க� இ�தி�ட�தி� �ல� பயனைடவா�க�. ஐ.�.ஐ மாணவ�க��� தலா � 

.10,000, பாலிெட�ன�� மாணவ�க��� � .15,000, இள�கைல ம��� ��கைல 

ப�டதா�க��� தலா � .20,000 கிைட���. மாணவ�க� இர�� தவைணகள�� 

ேநர�யாக த�க� வ�கி� கண��கள�� ெதாைகைய� ெப�வா�க�. அவ�க� 

ஒ�ெவா� ஆ��� ப��ரவ� ம��� ஜூைல மாத�கள�� ெப�வா�க�. 

 ப��வ�ஷ� ஹ��ச�த� த�ேபாைதய ஆ�திராவ�� ஆ�நராக உ�ளா�. 

 ஆ�திராவ�� தைலநகர�: அமராவதி. 

21. நிதி� ெசயலாள� ராஜ�� �மா� 15 நகர�கள�� பேராடா �டா��அ� வ�கிைய� 

ெதாட�கினா�. 

நிதி� ெசயலாள� ராஜ�� �மா� “பேராடா ெதாட�க வ�கிைய” திற�� ைவ�தா�. 

ெதாட�க ச�க�தி�� பா�� ஆ� பேராடா (BoB) ஒ� வ���பமான வ�கி ப�காள�யாக 

மா��வைத��, அ��த இர�� ஆ��கள�� �ைற�த� 2,000 ெதாட�க 

நி�வன�க�ட� இைண�ைப 

ஏ�ப���வைத�� ேநா�கமாக� ெகா�ட ஒ� 

�ய�சி இ�. இ�த �ய�சி நா��� 15 

நகர�கள�� ஒேர ேநர�தி� ெதாட�க�ப�ட�.  

தயா���கள�� தன��பயனா�க�ப�ட நட��� 

கண��க�, அதிநவ �ன ெகா��பன� 

�ைழவாய��க�, கா��பேர� கிெர�� கா��க�, கா��பேர� ச�பள� கண��க� ம��� 

வ�கிய�� த�ேபா��ள ப�ற தயா���கைள� தவ�ர கட� வசதிக� ஆகியைவ அட���. 

�டா��-அ�க��கான இ�தி-��-இ�தி வ�கி த���க��� ேமலதிகமாக, கிள�� 
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கிெர��க�, வழிகா�ட�, ���ற� ஆகியவ�றி� �ல� �டா��-அ�க��� 

உத�வத�காக மா��கீ ேசைவ வழ��ந�க�ட� ��� ேச��� �டா��-அ�கள�� 

�ைண ேதைவகைள ���தி ெச�வைத�� வ�கி உ�தி ெச���.  

 பா�� ஆ� பேராடாவ�� தைலைமயக�: வேதாதரா, �ஜரா�. 

 பா�� ஆ� பேராடாவ�� எ�.� ம��� தைலைம நி�வாக அதிகா�: ச�சீ� சாதா. 

 பா�� ஆ� பேராடாவ�� தைலவ�: ஹ��� ஆதியா. 

 பா�� ஆ� பேராடாவ�� ேகாஷ�: இ�தியாவ�� ச�வேதச வ�கி. 

22. ��ைப வ�மான நிைலய� உலகி� மிக�ெப�ய ெவ�பநிைல க���பா�� 

வசதிைய அறி�க�ப��திய�. 

��ைப வ�மான நிைலய� ேவளா� ம��� ம��� தயா���கைள ேசமி�� ைவ��� 

உலகி� மிக�ெப�ய ெவ�பநிைல க���பா�� வசதிைய அறி�க�ப��திய�. 

ெதாட�க�ப�ட “ஏ��மதி �ள�� 

ம�டல�” 700 ட�க���� அதிகமான 

சர��கைள ைவ�தி���� திற� 

ெகா�ட�.  

�ைனய� 175 நா�கள�� பரவ���ள 500 

சர�� இட�கைள இைண�கிற�. அல� 6,000 ச�ர ம��ட�� பரவ���ள�. இ� டா�-

ெலவல�க�, தான�ய�கி பண�நிைலய�க�, வ�சாலமான ஏ�� ம��� ப��ைச ப�தி, 

எ��-ேர இய�திர�க� ம��� �ன�� �ைம சாதன�தி�கான பா� பா� அைம�� 

ஆகியவ�ைற� ெகா�ட 12 �ர� க�ப��ைறகள�� பரவ���ள�. IATA CEIV PHARMA 

அ�கீகார�ைத� ெப�ற ��ைப வ�மான நிைலய� நா��� �த� ம��� 

ஆசியாவ�� ��றாவ� வ�மான நிைலய�கள�� ஒ�றா��. 
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ம�திய ம��� மாநில அரசி� தி�ட�க� / ���க�  

 

1. ப�ைம வைக ெதாழி�க��கான ேநர� சி.�.ஓ தி�ட�ைத �.எ� �த�வ� 

ெவள�ய��டா�.  

ப�ைம வைக ெதாழி�கள�� கீ� ெசய�ப�� நி�வன�க��� நடவ��ைககைள� 

ெதாட�க அரசா�க�திடமி��� வ�ைரவான அ�மதிகைள� ெபற ஏ�வாக தமிழக 

�த�வ� ேக பழன�சாமி ேநர� சி.�.ஓ எ�ற �திய �ய�சிைய அறிவ��தா�. இ�த 

நடவ��ைக �த�ைமயாக மாநில�தி� நடவ��ைககைள அைம�க� தி�டமி�� 

ைம�ேரா, சி� ம��� ந��தர 

நி�வன�க��� பயனள����. 125 

ஆ��கால வ��தக அைம�� இ�திய 

ெதாழி��ைற ��டைம��.  

�����ழ� அைம�சக� மா�பா��� 

அ��பைடய�� சிவ��, ஆர��, ப�ைச 

ம��� ெவ�ைள வைககள�� வைக�ப��த�ப���ள�. எ�தெவா� ெதாழி��ைற 

�ைறய�ன�� மா� �றிய�� 0 �த� 100 வைரய�லான எ�ண��ைகயா��, ேம�� PI 

இ� அதிக���� மதி�� ெதாழி�கள�� இ��� வ�� மா� �ைமய�� அளைவ� 

�றி�கிற�. சிவ�� வைக ெதாழி�க� எ�ப� மா� �றிய��� மதி�ெப� 60 ம��� 

அத�� ேம�ப�ட ஆர�� வைககைள� ெகா�டவ�க� 41 �த� 59 வைர, ப�ைம வைக 

ெதாழி��ைற �ைறக� 21 �த� 40 வைரய���, ெவ�ைள வைக ெதாழி�க� 0 �த� 

20 வைரய��� உ�ளன. தி�ட�க� அ�லாத ப�திக��� நில பய�பா�� ம� 

வைக�பா�ைட வ ����� நி�வன�க��� வ��ண�ப�க� ��ைமயாக இ��தா�, 

ஒ��த� அள��க�ப��.  
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2. �ேத� த�சன� ம��� ப�ரஷா� தி�ட�க��� கீேழ 7 தி�ட�க� ஜ��-

கா�ம�� ம��� லடா� ���லா அைம�சக�தி�� ஒ��த� அள��தன. 

���லா அைம�சக� இ�தியாைவ அைன�ைத�� உ�ளட�கிய இல�காக��, 

அத� ெதாட��சியான பய��சிகள�� அ�சமாக��, ஒ�ெவா� ஆ��� 

'ந�ப��யாத இ�தியா' ப�ரா��-ைல� கீ� 

��ய���� ம��� உலகளாவ�ய அ��, 

மி�ன� ம��� ஆ�ைல� ஊடக 

சி�ைவ� ேபா�கைள ெவள�ேய��கிற�. 

ஜ��-கா�ம�� ம��� லடா� �.�.�க� 

உ�பட நா��� ப�ேவ� மாநில�க� / 

�.�.�கள�� பயண� ெதாழி� �றி�ேகா�க� ம��� ெபா��க�. அைம�சி� தள� 

ம��� ச�க ஊடக பதி�க� �ல� ��ேன�ற�க� ��தலாக 

�ய�சி�க�ப�கி�றன. ேம��, இ�தியாவ��� ெவள�நா���� உ�ள இ�தியா 

���லா அ�வலக�க� ப�ேவ� மாநில�க� ம��� �ன�ய� ப�ரேதச�கள�� 

பயண� ெதாழி� திறைன ெவள��ப���� ேநா�கி� ெவ�ேவ� சிற��� 

பய��சிகைள �ய�சி�கி�றன. 

3. ம�களைவய�� நிதியைம�ச� நி�மலா சீதாராம� ம�திய ப�ெஜ��� வ�வா� ேச 

வ��வா� தி�ட�ைத அறி�க�ப��தினா�. 

2020 ஆ� ஆ�� ம�திய ப�ெஜ��� 

வ�வா� ேச வ��வா� தி�ட�ைத 

நிதியைம�ச� நி�மலா சீதாராம� 

��ெமாழி�தா�. இ�த தி�ட�ைத 

ெசய�ப��த, அைம�ச� ம�களைவய�� 
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ஒ� மேசாதாைவ அறி�க�ப��தினா�. 

ேநர� வ� ம�தான நி�ைவய�� உ�ள வழ��கைள த���பேத இ�தி�ட�தி� 

ேநா�கமா��. இ�த� தி�ட� அைம�ச� தன� ��ைதய ப�ெஜ��� 2019 இ� 

அறி�க�ப��திய “மைற�க வ�, ச�கா வ��வா� தி�ட�” உட� மிக�� 

ஒ�தி��கிற�. ேசைவ வ� ம��� கலா� வ� ெச���த� ெதாட�பான 

ேமாத�கைள� த���பைத ேநா�கமாக� ெகா�ட� ச�கா வ��வா� தி�ட�. 

4. அட� �ஜ� ேயாஜனாவ�� கீ� உ�ள தி�ட�க��� அரசா�க� ஒ��த� 

அள����ள�. 

�ஜரா�, ஹ�யானா, க�நாடகா, ம�திய� ப�ரேதச�, மகாரா��ரா, ராஜ�தா� ம��� 

உ�தர�ப�ரேதச�தி� ந�� அ��த ெதா�திகள�� ச�க ப�கள���ட� நில�த� ந�� 

வள�கைள நிைலயான �ைறய�� நி�வகி�பத�கான ��ெமாழி�க��� அரசா�க� 

ஒ��த� அள����ள�. இ�த அறிவ��ைப ம�திய ச�தி ம��� ச�க ந�தி ம��� 

அதிகாரமள��த� �ைற அைம�ச� � ர�த� லா� க�டா�யா ெவள�ய��டா�. 

அட� �ஜ� ேயாஜனா:  

 அட� �ஜ� தி�ட� எ�ப� ம�திய அரசி� நில�த� ந�� ேமலா�ைம 

தி�டமா��. 

  இ� 25 �ச�ப� 2019 அ�� ப�ரதம� 

நேர�திர ேமா�யா� 

ெதாட�க�ப�ட�. 

 இ�தி�ட�தி�காக அர� � .6000 ேகா� 

ஒ��கிய�. 

 இ�த தி�ட� 2020-21 �த� 2024-25 வைர ெசய�ப��த�ப��. 
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 நிதி�தவ� உலக வ�கியா� இ�திய அரசா�க����� உலக வ�கி��� 

இைடய�� 50:50 எ�ற பகி�� �ைற�ட� வழ�க�ப�கிற�. 

 தி�ட�தி� கீ� இர�� ��க� உ�ளன: 

1) நி�வன வ��ப���த� ம��� திற� ேம�பா�� �� � .1400 ேகா� 

2) ஊ�க� �� � .4600 ேகா� 

5. ம��வள� �ைறய�� இ�தியா���� ஐ�லா����� இைடய�� 

ைகெய��திட�ப�ட ����ண�� ஒ�ப�த�தி�� அைம�சரைவ ஒ��த� 

அள��த�. 

ப�ரதம� நேர�திர ேமா� தைலைமய�லான 

ம�திய அைம�சரைவ, ம��வள� �ைறய�� 

இ�தியா���� ஐ�லா����� இைடய�� 

ைகெய��திட�ப�ட ����ண�� 

ஒ�ப�த�தி�� ஒ��த� அள��த�. இ�தியா 

ம��� ஐ�லா�� இைடேய த�ேபா��ள ந�� உறைவ ����ண�� ஒ�ப�த� 

பல�ப����. இ� இ�தர�� ப�ர�சிைனக� ெதாட�பான ஆேலாசைன உ�பட 

ம��வள��ைற ெதாட�பான ஆேலாசைன ம��� ஒ��ைழ�ைப ேம�ப����. 

 ����ண�� ஒ�ப�த� வ��ஞான�க� ம��� ெதாழி���ப வ��ந�கள�� 

ப�மா�ற�தி�கான வசதிகைள உ�வா��� ம��� அவ�றி� ச�யான 

இட�ைத� ெப�கிற�, �றி�பாக கட� ம��� ஆ�கட� ப�திகள�� ெமா�தமாக 

அ�மதி�க���ய ேக��கைள மதி�ப��� ப�திக�. 

 நவ �ன ம��வள ேமலா�ைம ம��� ம�� பத�ப���த� ெதாட�பான ப�ேவ� 

ேமலா�ைம அ�ச�கள�� ��கிய ம��வள நி�வன�கள�லி��� ம��வள 

வ��ந�க��� பய��சி அள��த�. 
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 ����ண�� ஒ�ப�த�தி� கீ�, அறிவ�ய� இல�கிய ஆரா��சி ���க� ம��� 

ப�ற தகவ�க� ப�மாற�ப��. 

 இ� ம��ப���தலி� வா���கைள� ப�றி ஆ�� ெச�ய நி�ண�க� / நி�ண�கள�� 

ப�மா�ற�ைத ைவ�தி����. 

6. OICL, UIICL ம��� NICL ஆகிய ��� ெபா���ைற ப���கள�� �லதன 

உ�ெச���த� �றி�� ம�திய அைம�சரைவ ஒ��த� அள��த�. 

�ைனெட� இ�தியா இ��ர�� க�ெபன� (�ஐஐசிஎ�), ஓ�ய�ட� இ��ர�� 

க�ெபன� லிமிெட� (ஓஐசிஎ�) ம��� 

ேநஷன� இ��ர�� க�ெபன� லிமிெட� 

(எ�ஐசிஎ�) ஆகிய ��� ெபா���ைற 

ப���கள�� �லதன உ�ெச���த� 

�றி�� ம�திய அைம�சரைவ ஒ��த� 

அள��த�. இ�த ச�தி�ப�� ேபா�, 

அவ�கள�� ��கியமான நிதி நிைலைய நிவ��தி ெச�வத�காக��, அவ�கள�� கட� 

ேதைவகைள ஒ���ப���வத�காக�� 2,500 ேகா� �பாைய உடன�யாக ெவள�ய�ட 

அைம�சரைவ ஒ��த� அள��த�. �லதன உ�ெச���த� எதி�கால�தி� ��� 

கா�ப��� நி�வன�கைள இைண�பைத ேநா�கமாக� ெகா���ள�.  

நி�வன�கைள இைண�ப� அவ�றி� ெசய�பா�� திற� ம��� கட� வ�கித�ைத 

ேம�ப����. இ�த நி�வன�க� ஐஆ��ஏ (கா�ப��� ஒ����ைற ேம�பா�� 

ஆைணய�) இ� கட� வ�கித அள�ேகா�கைள ���தி ெச�ய நடவ��ைக எ��க�ப�� 

வ�கிற�. கட� வ�கித� எ�ப� ஒ� நி�வன�தி� கட� கடைமைய 

நிைறேவ��வத�கான திறைன அளவ�ட பய�ப�� ��கிய ெம��� ஆ��. 
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7. 2020 ேநர� வ� வ�வா� ேச வ��வா� மேசாதா தி��த�ைத அைம�சரைவ 

ஒ��த� அள��த�. 

ேநர� வ� வ�வா� ேச வ��வா� மேசாதா, 2020 தி��த�ைத ம�திய 

அைம�சரைவ ஒ��த� அள��த�. இ�த மேசாதாைவ 2020 ஆ� ஆ�� ம�திய 

ப�ெஜ��� நிதியைம�ச� நி�மலா 

சீதாராம� அறி�க�ப��தினா�. � .9.32 

ல�ச� ேகா� ச�ப�த�ப�ட 

ச��ைச���ய வ� வழ��க��கான 

த��மான�ைத வழ�க மேசாதா 

�ய�கிற�. இ�த� தி��த� ப�ேவ� 

கட� ம��� த���பாய�கள�� (�ஆ��) நி�ைவய�� உ�ள வழ��கைள ஈ�க���). 

மேசாதா தி��த�:  

 ேநர� வ� ெதாட�பான வழ��கைள �ைற��� ேநா�கி� இ�த மேசாதா 

அறி�க�ப��த�ப�ட�. 

 இ� கமிஷன� (ேம��ைறய��க�), வ�மான வ� ேம��ைறய��� 

த���பாய�க� (ITAT), உய� ந�திம�ற�க� (HC க�) ம��� உ�ச ந�திம�ற� 

(SC) ஆகியவ�றி� நி�ைவய�� நி�ைவய�� உ�ள வ� ேமாத�கைள 

உ�ளட���. 

 மா�� 31, 2020 �� ��ன� வ� ேமாத�கைள� த���பத�கான வ�வா� ேச 

வ��வா� தி�ட�ைத ம�க� பய�ப��தி� ெகா�வா�க� எ�� 

எதி�பா��க�ப�கிற�, ஏெனன�� அ�த ேததி��� ப�ற� ேமாத�கைள� 

த���பத�� 10% ��த� க�டண� வ�லி�க�ப��. 
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8. இ�திய 22 வ� ச�ட ஆைணய�தி� அரசியலைம�ப��� ம�திய அைம�சரைவ 

ஒ��த� அள��த�. 

இ�திய 22 வ� ச�ட ஆைணய�தி�� ம�திய அைம�சரைவ ஒ��த� அள��த�. இ�த 

ஆைணய�தி�� ��� வ�ட கால�தி�� 

ஒ��த� அள��க�ப���ள�. 

22 வ� ச�ட ஆைணய� ��ேநர� 

தைலவைர� ெகா������. இதி� நா�� 

��ேநர உ��ப�ன�க�, ச�ட வ�வகார�க� 

ம��� ச�டம�ற� �ைறய�� 

ெசயலாள�க� உ�ளன�.  

ச�ட ஆைணய� ஒ�பைட�க�ப�ட ச�ட�கள�� அ�ச�கள�� அ��பைடய�� 

ப���ைரகைள வழ���. இ� ஆரா��சி� பண�கைள ேம�ெகா��� ம��� �திய 

ச�ட�ைத இய��வத�� ேதைவயான சீ�தி��த�கைள ப���ைர���. 

பண�க� 

 உடன�யாக ர�� ெச�ய�ப�� ச�ட�கைள அைடயாள� காண. 

 நைட�ைறய�� உ�ள த�ேபாைதய ச�ட�கைள ஆரா�வத��� அவ�ைற 

ேம�ப���வத�கான வழிகைள ப���ைர�பத���. 

 த�க� ச�ட அைம�ைப வ�வைம�பதி� ப�ற நா�கள�� ேகா��ைகக��� 

பதிலள��க. 

 ஏைழக��� ச�ட���வமாக ேசைவ ெச�ய உத�� நடவ��ைககைள 

ேம�ெகா�வ�. 

 அவ�ைற எள�ைம�ப��த ச�ட�கைள� தி���த�. 



 https://bestlearningcentre.in/    நட�� வ�வகார�க� - ப��ரவ� 2020  

 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
                          Address: No 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

44 
 
 

9. PMFBY ம��� RWBICS ஐ ம�சரீைம�க அைம�சரைவ ஒ��த� அள��த�. 

ப�ரதம� ேமா� தைலைமய�லான ம�திய அைம�சரைவ ப�ரதா� ம�தி� பாச� ப�மா 

ேயாஜனா (ப�.எ�.எஃ�.ப�.ஒ�) ம��� ம�சீரைம�க�ப�ட வான�ைல 

அ��பைடய�லான பய�� கா�ப��� தி�ட� 

(ஆ�.டப���.ப�.சி.ஐ.எ�) ஆகியவ�ைற 

ம�சீரைம�க ஒ��த� அள��த�. பய�� 

கா�ப��� தி�ட�கைள ெசய�ப���வதி� 

த�ேபா��ள சவா�கைள எதி�ெகா�வேத 

இத� ேநா�க�. 

இ�த மா�ற�க� வ�வசாய உ�ப�திய�� ஆப�ைத நி�வகி�க�� வ�வசாய 

வ�மான�ைத உ�தி�ப���வதி� ெவ�றிெபற�� வ�வசாய�க��� உத�� எ�� 

எதி�பா��க�ப�கிற�. இ� வடகிழ�� ப�ரா�திய�தி� பா�கா�� அதிக��பைத 

ேநா�கமாக� ெகா���ள�. இ� வ�ைரவான உ�ைமேகார� த����� வழிவ���� 

��லியமான மக�� மதி�ப��ைட இய���.  

��ெமாழிய�ப�ட மா�ற�க�: 

 கா�ப��� நி�வன�க��கான வண�க�ைத ��� ஆ��க��� ஒ��க 

ேவ���. 

 நிதி அள�ேகா� அ�ல� மாவ�ட அளவ�லான க�பைனயான சராச� 

மக�� (NAY) ேத�� ெச�ய மாநில�க� / �.�.�க��� வ���ப�ைத 

வழ��த�. ந���பாசன� ெச�ய�படாத ப�திக� / பய��க��� ப��மிய� 

வ�கித�க��� 30% வைரய���, பாசன� ப�திக� / பய��க��� 25% 

வைரய��� வைரய��க�ப�ட ம�திய மான�ய�. 
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 ஏேத�� அ�ல� பல ��த� ஆப�� அ�ைடக� / அ�ச�கைள� 

ேத��ெத���� வ���ப��ட� இ�த தி�ட� ெநகி�வானதாக இ��க 

ேவ���. 

10. அர� நட��� வ ��கள�� வசி��� �ழ�ைதக��கான 5 தி�ட�கைள தமிழக 

�த�வ� அறிவ��தா�. 

தமிழக ��னா� �த�வ� ேஜ.ெஜயலலிதாவ�� ப�ற�தநாள�� அர� நட��� 

வ ��கள�� வசி��� �ழ�ைதக��கான 5 தி�ட�கைள தமிழக �த�வ� எட�பா� 

ேக.பழன�சாமி அறிவ��தா�.  

5 தி�ட�க�: 

 18 வயைத ���த�ட� 

அரசா�க�தா� நட�த�ப�� 

வ ��கைள வ��� ெவள�ேயறிய 

ப��ன� சிரம�கைள 

எதி�ெகா��� சி�மிக��� மாநில அர� சிற�� நிதி உதவ�ைய அறிவ��த�. 

இ�தி�ட� சி�மிகள�� ச�க ம��� நிதி பா�கா�ைப உ�தி ெச���. 

 மாநில அர� சி�மிகள�� வள��� ெப�ேறா��� ெச���� மாத� ெதாைகைய 

� .2,000 �த� � .4,000 ஆக உய��தி��ள�. 

 21 வயைத நிைற� ெச��� ேபா� அர� நட��� வ ��கள�� வசி��� அனாைத� 

ெப���� மாநில அர� � .2 ல�ச� ெடபாசி� ெச���. அவ�க� அரசா�க 

வ ��கைள வ��� ெவள�ேயறிய ப�ற� ச�க�தி� ஒ� ந�ல வா��ைகைய� ெபற 

அவ�க��� உத�வேத இத� ேநா�க�. 
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 நல���, ச�க ந�தி, ஒ��கிைண�த �ழ�ைதக� ேம�பா�� ேசைவக� 

(ஐ.சி.�.எ�) �ைறக�, சி ம��� � ப���கள�� உ�ள வ ��கள�� இ��� 

ஆதரவ�ற �ழ�ைதக��� ேவைலவா��� அறிவ����ள�, அைவ தமி�நா� 

ெபா� ேசைவ ஆைணய�தி� எ�ைல��� வரா�. . இன�ேம�, மதிய உண� 

ைமய�க� ம��� அ�க�வா�� ேவைலகள��� அவ�க��� ����ைம 

அள��க�ப��. 

 மாவ�ட�கள�� பாலின பாலின வ�கித�ைத ேம�ப���� ��� மாவ�ட 

ஆ�ேச���க��� த�க�, ெவ�ள� ம��� ெவ�கல பத�க�க� ம��� 

சா�றித�கைள அர� வழ���, அ�த வ�கித� அ�த மாவ�ட�கள�� சராச�ைய 

வ�ட �ைறவாக இ��த�. 

 இ� ச�கர வாகன�கைள வா�க "உேலமா�" நி�வன�தி�� 50% 

மான�ய�ைத��, அவ�கள�� ஓ��திய�ைத � .3,000 ஆக�� அர� 

அறிவ����ள�. 

11. ஹ�யானா அர� உண� வழ��வத�காக அட� கிசா�-ம��� ேக���கைள 

திற�க உ�ள�. 

மாநில� ��வ�� உ�ள அைன�� ம��� ம��� ச��கைர ஆைலகள��� அட� 

கிசா�-ம��� ேக���கைள ஹ�யானா மாநில அர� திற�க உ�ள�. ச��க�� 

ெதாட�கிய மாநில ச�டசைபய�� ப�ெஜ� ��ட�ெதாட�� ஆ�ந� ச�ய�ேயா நேர� 

ஆ�யா இ�த அறிவ��ைப ெவள�ய��டா�.  

அட� கிசா�-ம��� ேக���க�:  

 வ�வசாய�க� ம��� 

ெதாழிலாள�க��� ஒ� த���� � .10 
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எ�ற ச�ைக வ�ைலய�� மலி� ம��� மலிவான உணைவ வழ��வேத இ�த 

நடவ��ைகய�� ேநா�க�. 

 25 அட� கிசா�-ம��� ேக���க� 2020 ஆ� ஆ��� மாநில�தி� 

நி�வ�ப��. 

 ஹ�யானா சாைலவழிகள�� சாதாரண ேப���கள�� 41 ெவ�ேவ� வைக 

��ய���பாள�க��� இலவச ம��� ச�ைக பயண வசதிகைள�� 

ஹ�யானா அர� வழ���. 

 ேம��, ஒ� �திய �ய�சிய�� கீ�, 2020 ல�ச� ஆ��� 11 ல�ச� ப�ப�எ� 

���ப�கைள� ேச��த ெப�க� ம��� சி�மிக��� சான��ட� நா�கி�க� 

இலவசமாக வழ�க�ப��. 
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பா�கா�� நட�� வ�வகார�க� 

 

1. இ�திய கட�பைட ெகா�க�தாவ�� ஒ� தன���வமான கடேலார பா�கா��� 

பய��சிைய� ெதாட�கிய�. 

இ�திய கட�பைட ெகா�க�தாவ�� ஒ� தன���வமான கடேலார பா�கா��� 

பய��சிைய� ெதாட�கிய�. உ��� 

ச�க�தி�� கடேலார பா�கா�� �றி�த 

வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���� வைகய�� 

இ�த பய��சி ேம�ெகா�ள�ப�ட�.  

இ�திய கட�பைட கடேலார பா�கா��� 

பய��சிைய, ��த�பா�� ப�ரா�திய�தி� 

மா�டா அப�யா� நட�திய�. 

இ�தியாவ���� ப�களாேதஷு��� இைடய�லான ச�வேதச வ��தக ெநறி�ைற 

வழிய�� ேஹ�நக� வைர ��த�பான�� இ��� இர�� கட�பைட பட�க� 

ெகா�ய�ட�ப�டன. கட�பைட அதிகா� உ��� ச�க�தி�� வ�ழி��ண�ைவ 

ஏ�ப��தினா�. ெகா�ய உபகரண�கைள எள�தி� ைகவ�ட ���� எ�பதா� இ�த 

பாைத உண�திற� வா��த�, எனேவ இ� இ�திய கட�பைடயா� ேத�� 

ெச�ய�ப�ட�. ��த�ப�� எ�ப� ப�ர�ம��ரா, க�கா ம��� ேம�னா நதிகள�� 

ச�கம�தி� உ�வான ஒ� ச���நில ெட�டா கா�. ெட�டா அத� பர�த த�ைம 

ம��� சி�க�களா� பாதி�க�பட���ய�. இ� இ�தியாவ�� 10,000 ச�ர 

கிேலாம��ட��, ப�களாேதஷி� 6,017 ச�ர கிேலாம��ட�� உ�ளட�கிய�. 
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2. இ�தியா���� ெத� ெகா�யா���� இைடய�லான ம�தி� அளவ�லான 

பா�கா�� உைரயாடைல ����லிய�� இ�தியா நட�திய�.  

அைம�ச� அளவ�லான பா�கா�� உைரயாட� இ� நா�க���� இைடய�லான 

இ�தர�� பா�கா�� ஒ��ைழ�ைப 

ஆழமா��வைத ேநா�கமாக� ெகா�ட�. 

ெத� ெகா�ய ெதாழி�க� ெபா�ளாதார 

ம��� திறைமயான ெதாழிலாள� ச�தி, 

இய�ைக வள�க� ம��� 

வ�வைம�க�ப�ட ச�ைகக� 

ஆகியவ�றிலி��� ந�ைமகைள� ெப�வத� �ல� இ�தியாவ�� த�க� உ�ப�தி 

ப���கைள நி��வத� �ல� இ�திய பா�கா�� தா�வார�கள�� �த�� ெச�ய 

ஊ��வ��க�ப�கி�றன. உைரயாடலி� ேபா�, இ� நா�க�� �ஜி�ட� 

பய�பா�கள��� ப�ற ேம�ப�ட ெதாழி���ப�கள��� பர�பர பல�ைத 

ேம�ப���வைத ேநா�கமாக� ெகா����தன.இ�தியாவ���� ெத� ெகா�யா���� 

இைடய�லான அைம�ச� அளவ�லான பா�கா�� உைரயாடலி� ெத� ெகா�யா 

பா�கா�� அைம�ச� ஜிேயா� கிேயா�-� ம��� இ�திய பா�கா�� அைம�ச� ரா�நா� 

சி� ஆகிேயா� ப�ேக�றன�. பா�கா��� தளபதி ெஜனர� ப�ப�� ராவ�, ரா�வ� 

தைலவ� ெஜனர� மேனா� நாரவேன, கட�பைட� தைலவ� அ�மிர� கர�ப�� சி� 

ஆகிேயா� உைரயாடலி� ப�ேக�றன�. 

3. ஷர� ப�ர�கி ��பா�கி இ�திய இரா�வ�தி� ேச��க�பட உ�ள�. 

ப��ரவ� 8, 2020 அ�� ஷர� ப�ர�கி ��பா�கி இ�திய ரா�வ�தி� ேச��க�பட உ�ள�. 

ப�ர�கி ��பா�கிக� த�ேபா� கா��� க�டைள ெதாழி�சாைலய�� 

தயா��க�ப�கி�றன.  
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ஷர� ப�ர�கி ��பா�கிக� 130 மிம� �த� 155 மிம� வைர ேம�ப��த�ப���ளன. ேம��, 

��பா�கி அைம�ப�� தா��� வ ��� 12 கிேலாம��ட�லி��� 39 கிேலாம��டராக 

உய��த�ப���ள�. இ� 2019 ஜனவ�ய�� 

பாலேசா� �ஆ��ஓ வசதிய�� ேசாதைன 

ெச�ய�ப�ட�.  

அ�ேடாப� 2018 இ�, பா�கா�� அைம���, 

அர��� ெசா�தமான ஆ��ன�� 

ெதாழி�சாைல வா�ய�� ப�ர�கி 

��பா�கிகைள ேம�ப��த ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�டன. ஷர� ேம�ப��த� கி� 

ஒ� ��பா�கி�� 7- ல�ச� �பா���� �ைறவாக ெசலவா��. 

4. ப��ரவ� 13 �த� 26 வைர இ�தியா ம��� இ�கிலா�� ��� இரா�வ� பய��சி 

“அஜயா வா�ய� 2020” நட�த உ�ளன. 

இ�தியாவ���� ஐ�கிய இரா�சிய�தி��� இைடய�லான ��� இரா�வ� பய��சிய�� 

ஐ�தாவ� பதி�� 'அேஜயா வா�ய� 2020' 

ப��ரவ� 13 �த� 26 வைர இ�கிலா�தி� 

சாலி�ப� சமெவள�ய�� நட�த�ப��.  

உ�திேயாக��வ ெவள�ய���� ப�, இ�த 

பய��சிய�� இ� பைடகள�லி���� தலா 

120 வ �ர�க� உ�ளன�, அவ�க� கட�த கால�கள�� ப�ேவ� கிள��சி ம��� 

பய�கரவாத எதி��� நடவ��ைககள�� ேபா� ெப�ற அ�பவ�கைள பகி��� 

ெகா�வா�க�. நக���ற ம��� அைர நக���ற�கள�� பய�கரவாத எதி��� 

நடவ��ைகக��� ��கிய��வ� அள��� நி�வன அளவ�லான ���� பய��சிைய 
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ேம�ெகா�வேத பய��சிய�� ேநா�க�. நவ �ன ஆ�த அைம��க�, உபகரண�க� ம��� 

சி�ேல�ட� பய��சி �றி�த பய��சி�� தி�டமிட�ப���ள�. 

ப�ேவ� நா�க�ட� இ�தியா ேம�ெகா�ட ெதாட��சியான இரா�வ� பய��சி� 

பய��சிகள��, ஐ�கிய இரா�சிய��ட� '' அஜயா வா�ய� '' எ�ப� உலகளாவ�ய 

பய�கரவாத�தி� மாறிவ�� அ�ச�கள�� இ� நா�க�� எதி�ெகா��� பா�கா�� 

சவா�கைள� ெபா��தவைர ஒ� ��கியமான பய��சியா��. 

5. �த� ஒ��கிைண�த ��தர�� ேசைவ� க�டைளைய நி��� தி�ட�ைத 

பா�கா��� பைட� தைலவ� அறிவ����ளா�. 

�த� ஒ��கிைண�த ��தர�� ேசைவ� க�டைளைய நி��� தி�ட�ைத பா�கா��� 

பண�யாள� (சி.�.எ�) தைலவ� ெஜனர� ப�ப�� ராவ� அறிவ����ளா�. ஒ��கிைண�த 

��தர�� ேசைவக� க�டைள �� நா��� வா� பா�கா�ைப�� ஒ�பைட�பத�� 

ெபா��பா��. இ�த க�டைள ஜூ� 2020 ��� நி�வ�ப�� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. 

தி�டமிட�ப�ட ஒ��கிைண�த ��தர�� ேசைவக� க�டைள�� இ�திய 

வ�மான�பைட (ஐஏஎஃ�) அதிகா� தைலைம 

தா��வா�.  

ஒ��கிைண�த ��தர�� ேசைவ 

க�டைளய�� ேநா�க�: 

ஒ��கிைண�த ��தர�� ேசைவகள�� 

க�டைள, இ�தியாவ�� ��� பா�கா�� ேசைவகள�� வள�கைள ஒேர க�டைளய�� 

கீ� ஒ�றிைண�� நா��� வா�ெவள�ைய� பா�கா�க ேவ���. இரா�வ�, 

வ�மான�பைட ம��� கட�பைட ஆகியவ�றி� வா� பா�கா�� அைம�� நா���� 

வா� பா�கா�� பா�கா�� வழ�க ஒ��கிைண���. 
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ெஜனர� ப�ப�� ராவ� தைலைமய�லான இரா�வ வ�வகார�க� கள� திேய�ட� 

க�டைளக�, ��� த�பக�ப க�டைள ம��� ஒ� தளவாட க�டைள ஆகியவ��ட� 

��� இரா�வ க�டைளகைள உ�வா�க க�டாய�ப��த�ப���ள�. 

6. ரா�நா� சி� �திய ெஹலிகா�ட� தயா��� ஹ�கைர எ�.ஏ.எைல திற�� 

ைவ�தா�. 

க�நாடகாவ�� ெப�க��வ�� உ�ள இ���தா� ஏேராநா���� லிமிெட� 

(எ�ஏஎ�) வளாக�தி� ெஹலிகா�ட� 

ப��வ�� �திய ைல� கா�பா� 

ெஹலிகா�ட� (எ�சிஎ�) உ�ப�தி 

ஹ�கைர பா�கா�� அைம�ச� 

ரா�நா� சி� திற�� ைவ�தா�.  

எ�.சி.எ� எ�ப� 5.5 ட� வ��� ேபா� ெஹலிகா�ட� ஆ��, இ� எ�.ஏ.எ� 

வ�வைம�� உ�வா�க�ப�ட�. இ� இர�� ச�தி இய�திர�களா� 

இய�க�ப�கிற� ம��� ேம�ப�ட ஒள� ெஹலிகா�ட�� பல ெதாழி���ப 

அ�ச�கைள� ெப�கிற�. 500 கிேலா �ைம ெகா�ட கட� ம�ட�திலி��� 4,700 

ம��ட� ெதாைலவ�� உ�ள சியா�சின�� உ�ள தள�கைள அ���வதி� �த� 

தா��த� ெஹலிகா�ட� எ�ற ெப�ைமைய எ�.சி.எ� ெகா���ள�. 

‘ேம� இ� இ�தியா’ �ய�சிய�� கீ� இ�தியா உ�நா��� இரா�வ 

உபகரண�கைள உ�ப�தி ெச�வதி� �றி�ப�ட�த�க ��ேன�ற� க���ள�. 

நா��� ெபா�ளாதார வள��சிய�� பா�கா��� �ைற ��கிய ப�� வகி�கிற�. 

உலகி� ஐ�தாவ� ெப�ய ெபா�ளாதாரமாக மாற ஆ� இட�கைள இ�தியா 

பா���வத�� உதவ�ய பா�கா�� ெபா���ைற நி�வன� (�.ப�.எ�.�). 
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7. ம��� மா�டவ�யா OPV-6 VAJRA ஐ ெச�ைனய�� அறி�க�ப��தினா�. 

6 வ� கடேலார காவ�பைட ஆஃ�ேஷா� ேரா�� க�ப� (OPV-6) 'வ�ரா' ப��ரவ� 27 

அ�� தமி�நா��� ெச�ைனய�� 

ெதாட�க�ப�ட�. �வ�க வ�ழா��� 

ம�திய க�ப� ேபா��வர�� அைம�ச� 

(ஐ / சி) ம��� ரசாயன�க� ம��� 

உர�க� அைம�ச� � ம��� 

ம�டவ�யா தைலைம தா�கினா�. 

 6 வ� OPV வ�ரா 7500 கிம� பர�த கட�கைரைய பா�கா�க இ�திய கடேலார 

காவ�பைடய�� (ஐசிஜி) �ய�சிகைள வ��ப����. 

 20 ல�ச� ச�ர கி.ம�.�� ேமலான ப�ர�திேயக ெபா�ளாதார ம�டல�ைத�� 

(EEZ) இ�த க�ப� பா�கா���, ேம�� உலக வ��தக�தி�காக இ�திய ந�� 

வழியாக ஆ���� ஒ� ல�ச�தி��� ேம�ப�ட வண�க� க�ப�க� 

கட�த�ப�கி�றன. 

 6 வ� OPV ஐ.சி.ஜிய�� ெசய�பா�, க�காண���, ேதட� ம��� ம��� 

ஆகியவ�ைற ேம�ப����. ேம� இ� இ�தியா ெகா�ைகய�� கீ� இ�த 

க�பைல எ� / எ� எ� அ�� � ஷி� ப���� �ல� வழ�க ����. 

 EEZ ம��� கடேலார பா�கா�ப�� பய�கரவாத எதி��� ம��� கட�த� 

எதி��� நடவ��ைகக�ட� பக� ம��� இர� ேரா�� அ�ல� 

க�காண����� இ�த க�ப� பய�ப��த�ப��. 

 OPV ஆன� அதிநவ �ன நவ �ன ெதாழி���ப�, அதிநவ �ன ஊ��வ� ம��� 

சம�ப�திய தகவ� ெதாட�� அைம��க�ட� இர�� ஊ��வ� ேரடா�க� 

ெபா��த�ப���ள�. 
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ஒ�ப�த� / ����ண�� ஒ�ப�த� (MoU) 

 

1. இ�தியா, மால�த��க� அ�� ���லா ம�டல�ைத நி�வ ஐ�� ����ண�� 

ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�டன. 

இ�தியா�� மால�த��� 2.49 மி�லிய� டால� ெசலவ�� அ�� அ�ேடாலி� ஐ�� 

த��கள�� அ�� ���லா ம�டல�ைத நி�வ 

ஐ�� ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�டன.  

இ�திய உய� �தான�க� ��ச� �தி�, 

ெவள��ற� அைம�ச� அ���லா ஷாஹி� 

ம��� அ�� நகர சைப இைடேய ����ண�� 

ஒ�ப�த�க� ைகெய��திட�ப�டன. 

ேஹாரா�ஷிய�� ஒ� பா��� ந�� ஆைல அைம�பத�கான 6 வ� ����ண�� 

ஒ�ப�த�� ைகெய��தான�. ஆ� தி�ட�க�� இ�தியாவ�� உய� தா�க ச�க 

ேம�பா�� தி�ட�தி� (எ�.ஐ.சி.�.ப�) கீ� வ�� மான�ய தி�ட�க�. இ�த தி�ட�க� 

த��கள�� உ�ள ச�க�கள�� ேதைவகளா� இய�க�ப�கி�றன. 

2. அ�ஸாமி� �வஹா�திய�� ஒ� �ச� அ�வலக�ைத அைம�பத�கான 

����ண�� ஒ�ப�த�தி� APEDA ைகெய��தி�ட�. 

APEDA (ேவளா� ம��� பத�ப��த�ப�ட 

உண�� ெபா��க� ஏ��மதி ேம�பா�� 

ஆைணய�) CSIR-CFTRI (அறிவ�ய� ம��� 

ெதாழி��ைற ஆரா��சி க��சி�-ம�திய 

உண� ெதாழி���ப ஆரா��சி நி�வன�) 
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உட� ����ண�� ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�ட�. ஒ�ப�த�தி� ப�, சி.எ�.ஐ.ஆ�-

சி.எஃ�.�.ஆ�.ஐ வடகிழ�� ப�ரா�திய�தி� உ�ள உண�� ெதாழி�கள�� உண�� 

ெதாழி�க��� ெதாழி���ப உதவ�ைய வழ���. APEDA ஒ� �ச� அ�வலக�ைத 

அைம���. ஒ� �ச� அ�வலக� ம�கைள இைண�கிற� ம��� அதிகா�க��� 

இைடய�லான நடவ��ைககைள ஒ��கிைண�கிற�. �திதாக அைம�க�ப�ட 

அ�வலக� க�ம ேவளா� ஏ��மதி ம��� உண� பத�ப���தைல ஊ��வ���� 

வைகய�� ெசய�ப��. ப�ரா�திய�தி� பார�ப�ய உண�� ெபா��கள�� ஏ��மதிைய 

அதிக��பதி�� இ�த ைமய� ெசய�ப��. 

APDEA வடகிழ�� ப�ரா�திய�ைத அப�வ���தி ெச�ய பல நடவ��ைககைள� 

ெதாட�கி��ள�. இ� 2019 ஆ� ஆ��� 5 ச�வேதச வா��பவ� வ��பைனயாள� 

ச�தி��கைள ஏ�பா� ெச�த�. அசா�, அ�ணா�சல ப�ரேதச�, மண����, தி��ரா 

ம��� சி�கி� ஆகிய இட�கள�� இ�த ச�தி��க� நட�த�ப�டன. இ� ேதா�ட�கைல, 

க�ம உண�க� ம��� ப�ரா�திய�தி� வ�வசாய�தி� திறைன� கா�ப��பைத 

ேநா�கமாக� ெகா�ட�. ஏ��மதி ெசய��ைறகள�� வடகிழ�� ப�ரா�திய�தி� 

ப��தார�க��� பய��சி அள��க பல தி�ட தி�ட�க� ஏ�பா� ெச�ய�ப���ளன. 

3. க�சா வா�க ேரா� ேநப���� வ�டா�திர ஒ�ப�த�தி� ஐ.ஓ.சி 

ைகெய��தி�ட�. 

இ�தியாவ�� உய�ம�ட ��திக��பாளரான அர� உ�ைமேகார�ப�ட இ�திய� 

ஆய�� கா��, ர�ய எ�ெண� 

நி�வனமான ேரா� ேந��டனான ஒ� 

ஏ�பா�ைட� �றி�த�, இ� 2020 ஆ� 

ஆ��� ��திக��க�படாத ஒ�ெவா� 

நா�� 2 மி�லிய� ட� அ�ல� 40,000 
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ப��பா�க� (ப�ப��) வா��வத�� மா�றாக வழ��கிற�. எ�ெண� ேசைவ 2020 

ப��ரவ� 5 அ�� �றினா�.  

இ�தியா தன� �ல ெப�ேராலிய இற��மதிய�� கிண�கைள ஒ� �றி�ப��ட 

ப�தி அ�ல� ேதச�திலி��� ச�ைள ெச�ய���ய �வ�சா� அரசிய� 

ஆப��க��� ேவலி அைம�� வ�கிற�. ேரா� ேந��டனான இ�த �த� 

வ�டா�திர ஏ�பா��� கீ� �ர�ைஸ ேதாராயமாக வா��வத�கான ��திக��� 

அத� மா�ற��ைட நைட�ைறய�� ெகா�� ெச���. 

4. ஐ.ஆ�.எ�.ஐ.சிய�� ஐ�தாவ� ��றி� இ�தியா�� ர�யா�� 14 ����ண�� 

ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�டன.  

இ�தியா-ர�யா இரா�வ ெதாழி��ைற மாநா��� (ஐஆ�எ�ஐசி) ஐ�தாவ� ��� 2020 

ப��ரவ� 6 ஆ� ேததி ல�ேனாவ�� �ஃெப��ேபா -2020 ஐ ஒ�� நட�த�ப�ட�. இ�த 

மாநா���� இ�திய பா�கா�� ெசயலாள� டா�ட� அஜ� �மா�, ர�ய ��டைம�ப�� 

வ��தக� தி� ஒெல� �யாசா��ேச� ம��� ைக�ெதாழி� �ைண அைம�ச� 

ஆகிேயா� தைலைம தா�கின�.. மாநா��� ேபா� ர�ய அச� க�வ� உ�ப�தியாள�க� 

(OEM க�) ம��� இ�திய நி�வன�க��� 

இைடேய 14 ����ண�� ஒ�ப�த�க� 

ப�மாற�ப�டன. 

மாநா��� சிற�ப�ச�க�: 

 ெச�ட�ப� 4, 2019 அ�� ர�யாவ�� 

வ�ளா�ேவா�டா�கி� 

ைகெய��திட�ப�ட இ�தியாவ�� உதி�பாக�கள�� ��� உ�ப�தி ெதாட�பான 

அைம�ச�க� இைட-அர� ஒ�ப�த� (ஐஜிஏ) ப�றி வ�வாதி�தன�. 
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 பா�கா�� பைடகளா� பய�பா��� உ�ள ர�ய வ�சாவள�� க�வ�கள�� 

உதி� பாக�கைள� தயா��பத�காக இ�திய ெதாழி��ைற�ட� ர�ய OEM 

கள�� ��டா�ைம�கான க�டைம�ைப IGA வழ��கிற�. 

 இ�திய ம��� ர�ய நி�வன�க��கிைடேயயான ஒ��ைழ�ைப 

வ�ைர�ப���வத�கான இ�தியாவ�� �ய�சிக� ��ன�ைல�ப��த�ப�டன. 

 ஐ.ஜி.ஏ இ� ேநா�க�தி� கீ� ஒ��ைழ��கள�� ர�யா தன� ெசயலி� 

ப�ேக�பைத ம���� உ�தி�ப��திய�. இ�தியாவ�� உதி�பாக�கைள 

உ�ப�தி ெச�வத�� ேதைவயான அைன�� நடவ��ைககைள�� எ���� 

எ��� வ�வாதி�க�ப�ட�. 

 ேம� இ� இ�தியா ���ய�சிய�� கீ� ஐ.ஜி.ஏவ�� ேநா�க�கைள 

அைடவத�கான ��ேனா�கி வழி �றி��� வ�வாதி�க�ப�ட�. 

5. ேராேசாெபாேராென��ேபா�� ர�யா�ட� �ஆ��ஓ ெதாழி���ப ேம�பா�� 

ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�ட�.  

�ஆ��ஓவ�� உய� ஆ�ற� ெபா��க� ஆரா��சி ஆ�வக� (ெஹ�எ�ஆ�எ�) 

ேராேசாெபாேராென��ேபா�� ர�யா�ட� ெதாழி���ப ேம�பா�� ஒ�ப�த�தி� 

ைகெய��தி�ட�. இ� ல�ேனாவ�� நட�த ெடஃ�எ��ேபா 2020 இ� ேபா� 

ைகெய��திட�ப�ட�. ஏ�கைணக�, 

ரா�ெக��க� ம��� ��பா�கிக���� 

ேதைவயான உய� ஆ�ற� ெபா��கள�� 

�ெப��ர�ைத உ�வா��வேத இ�த 

ஒ�ப�த�தி� ேநா�கமா��. 

 ேம�ப�ட ைபேராெட�ன�� 

ப�றைவ�� அைம��கள�� ேம�பா���காக ஒ�ப�த� ைகெய��தான�. 
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 இ�த ஒ�ப�த� ஆ�ற�மி�க ெபா��க� ம��� ைபேராெட�ன�� ெதாழி���ப 

�ைறய�� ��ேனற உத��, இ� ேம�ப�ட ப�றைவ�� அைம��கள�� 

வள��சி�� வழிவ����. 

 உய� ெசய�திற� உ��வ�ைச அைம��கள�� எதி�கால� ேதைவகைள 

ெதாழி���ப� ���தி ெச��� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. 

 இ�த ெதாழி���ப ேம�பா� வரவ����� தயா���க��கான அதிநவ �ன திட 

ரா�ெக� ேமா�டா�க� வ�வைம�க�� ேம�ப��த�� உத��, ஏெனன�� 

உ��வ�ைச அைம��க� ரா�ெக��க� ம��� ஏ�கைணக��� ப��னா� 

இ���� ச�தி ஆ��. 

6. வ�வசாய�க��� ெதாழி���ப உதவ�கைள வழ�க ேவளா� நி�வன�க�ட� 

ஆ�திர அர� ����ண�� ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�ட�. 

ஆ�திர மாநில அர� நா��� 11 ��கிய 

வ�வசாய நி�வன�க�ட� ����ண�� 

ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�ட�. இ�திய 

ேவளா� �ைற ம��� 

நி�வன�க��கிைடய�� ����ண�� 

ஒ�ப�த�க� ப�மாற�ப�டன, இ�திய 

ேவளா� ஆரா��சி க��சி� (ஐ.சி.ஏ.ஆ�), ேதசிய தாவர �காதார ேமலா�ைம 

நி�வன�, எ� எ� �வாமிநாத� ஆரா��சி அற�க�டைள, ம�திய உர தர� 

ம��� பய��சி நி�வன�, ம��� அமராவதிய�� ேதசிய வ�ைத ஆரா��சி ம��� 

பய��சி நி�வன� ஆகியைவ அட���.  

ெதாழி���ப� ம��� மாநில வ�வசாய�க��� அறி� ப�மா�ற� �ல� வ�வசாய� 

�ைறய�� �ர�சிகர மா�ற�கைள ஏ�ப���வேத இத� ேநா�க� ஆ��. 
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����ண�� ஒ�ப�த�தி� கீ�, நி�வன�க� ெதாழி���ப உதவ�கைள வழ���, இ� 

க�ம ம��� இய�ைக வ�வசாய ெசய��ைறகைள� பய�ப��தி வ�வசாய�கள�� 

வ�மான�தி� நிைலயான அதிக����� வழிவ����. 

7. இ�தியா�� ேபா���க�� கட� ேபா��வர�� ம��� �ைற�க� �ைறய�� 

ஒ��ைழ�� ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�டன. 

கட�சா� ேபா��வர�� ம��� �ைற�க� �ைறய�� இ�தியாவ���� ேபா���க� 

��யரசி��� இைடேய ஒ��ைழ�� ஒ�ப�த� ைகெய��தான�. இ�த ஒ�ப�த�தி� 

ேநா�க� இ� நா�க���� இைடய�லான கட� ேபா��வர�தி� ஒ��கிைண�ைப 

வ��ப���வதா��.  

ஒ�ப�த�தி� சிற�ப�ச�க�: 

 இ�த ஒ�ப�த� இ�தியா���� ேபா���க���� இைடய�லான கட� 

ேபா��வர�ைத 

ேம�ப���வத�கான 

ஒ��ைழ���கான வழிகைள� 

திற���. 

 ச�வேதச நி�வன நி�வன�, 

ம�ற�க� ம��� கட� ம��� 

�ைற�க நடவ��ைகக� ெதாட�பான மாநா�க�ட� அவ�கள�� 

நிைல�பா�ைட ஒ�திைச�பத��� ஒ��கிைண�பத��� இ� ஒ��ைழ�ைப 

ேம�ப����. 

 இ� ச�வேதச மாநா�க��� அ�கைல ஒ��கிைண�க இ� நா�க���� 

உத�� 
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8. 3 வ�மான நிைலய�க��கான அதான� ��ம��ட� AAI, ச�ைக 

ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�ட�. 

அகமதாபா�, ல�ேனா ம��� ம�க�� வ�மான நிைலய�கள�� ெசய�பா�க�, 

ேமலா�ைம ம��� ேம�பா���காக 

வ�மான நிைலய ஆைணய� (ஏஏஐ) 

அதான� நி�வன�க�ட� ��� 

ச�ைக ஒ�ப�த�கள�� 

ைகெய��தி�ட�. ��வ�� �ைண 

நி�வன�களான அதான� அகமதாபா� 

ச�வேதச வ�மான நிைலய�, அதான� ல�ேனா ச�வேதச வ�மான நிைலய லிமிெட� 

ம��� அதான� ம�க�� ச�வேதச வ�மான நிைலய லிமிெட� ஆகியவ��ட� 

ஒ�ப�த�க� ைகெய��திட�ப�டன. ப��ரவ� 14 �த� 180 நா�க���� சில 

நிப�தைனகைள ���திெச�த ப��ன� ��� வ�மான நிைலய�கைள�� 

ச�ைகக� ைகயக�ப��த ேவ���.  

ச�ைக ஒ�ப�த�கள�� �றி�ப�ட�ப���ள வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள��ப� 

அைவ அ��த 50 ஆ��க��� வ�மான நிைலய�கைள இய�கி, நி�வகி��, 

அப�வ���தி ெச���. ஒ�ப�த�கள��, AAI சா�பாக �ேலாபாய ���ய�சி ப���, 

ம��� AAI இ� கா��பேர� தைலைமயக�தி� வ�மான நிைலய�க� அதான� 

எ�ட�ப�ைர� லிமிெட� நி�வன�தி� தைலைம நி�வாக அதிகா� ெப�னா� ஜா�� 

ஆகிேயா� AAI இ� தைலவ�, AAI, வா�ய உ��ப�ன�க� ம��� AAI இ� ��த 

அதிகா�க� ��ன�ைலய�� ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�டன�. ம��� அதான� 

எ�ட�ப�ைரச� லிமிெட�. அகமதாபா�, ல�ேனா, ம�க�� �வஹா�தி, ெஜ����, 

ம��� தி�வன�த�ர� ஆகிய ஆ� வ�மான நிைலய�க��கான PPP 
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ப�வ��தைனக��கான ச�வேதச ேபா�� ஏல ெசய��ைற. ம�திய அரசி� ஒ��த� 

கா�தி��கிற�. ச�ைகக� அகமதாபா�, ல�ேனா ம��� ம�க�� வ�மான 

நிைலய�க��� �ைறேய ஒ� பயண�கள�� உ�நா�� க�டணமாக �.177, �.171, 

ம��� �.115 ெச��த ேவ��� (பயண�கைள இற��வ� ம��� இற��வ�). 

ச�வேதச பயண�கள�� வ�ஷய�தி�, ச�ைக உ�நா�� பயண�க� க�டண�தி�� 

இர�� �ைற ெச����. 

9. இ�தியா�� ேபா���க�� பா�கா��, கலா�சார� ம��� ேயாகா உ�ள��ட 

ப�திகள�� 14 ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�டன. 

பா�கா��, �த��, ேபா��வர��, �ைற�க�க�, கலா�சார� ம��� ெதாழி��ைற 

ம��� அறி�சா� ெசா���ைம ம��� 

ேயாகா உ�ள��ட ப�ேவ� ப�திகள�� 

ஒ��ைழ�ைப அதிக��க இ�தியா�� 

ேபா���க�� 14 ஒ�ப�த�கள�� 

ைகெய��தி�டன. ����லிய�� ப�ரதம� 

நேர�திர ேமா� ம��� ேபா���கீசிய 

ஜனாதிபதி மா�ெசேலா ெரெபேலா � �சா இைடேய வ��வான ேப��வா��ைத�� 

ப��ன� இ�த ஒ�ப�த�க� ைகெய��தான�.  

வ�ைக த�த ப�ர�க��� ரா��ரபதி பவன�� ��னண�ய�� ஒ� சட�� வரேவ�� 

அள��க�ப�ட�. அவ� ரா�கா� ெச�� ேதச�தி� மகா�மா கா�தி�� அ�சலி 

ெச��தினா�. ேபா���க� ஜனாதிபதி மாநில ம��� ெவள��ற� அைம�ச� ேபராசி�ய� 

அக�ேடா சா�ேடா� சி�வா, ச�வேதசமயமா�க� மாநில ெசயலாள� ேபராசி�ய� 

��ேகா ப���ஹா�ேட டய� ம��� ேதசிய பா�கா�� மாநில ெசயலாள� ஜா�� 

ெச�ேரா சா�ச� ஆகிேயா�ட�. இ�தியாவ���� ேபா���க���� இைடய�லான 
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ெபா�ளாதார உற�க� அதிக��� வ�கி�றன, இ�தர�� வ��தக� ஒ� ப��லிய� 

டால�கைள தா����ள�. 

10. ேநபாள��ட� �த�திர வ��தக ஒ�ப�த�தி� ப�களாேத� ைகெய��திட 

உ�ள�. 

இ� நா�க���� இைடய�லான வ��தக�ைத ேம�ப���வத�காக �த�திர 

வ��தக ஒ�ப�த�தி� ைகெய��திட 

ப�களாேதஷு� ேநபாள�� ஒ��� 

ெகா���ளன. ேநபாள�ைத அத� 

ேநபாள�தி�� அ�கி� உ�ள ந��பமா�ய�� 

அைம���ள ைச��� வ�மான நிைலய�ைத 

ேநபாள� பய�ப��த அ�மதி�க 

வ�கேதச� ஒ��� ெகா���ள�. ப�களாேத� 38 மி�லிய� டால� மதி���ள 

ெபா��கைள ேநபாள�தி�� ஏ��மதி ெச�கிற� ம��� �மா� 18 மி�லிய� 

டால� மதி���ள ெபா��கைள இற��மதி ெச�கிற�. இ�திய நி�வன� ஜி.எ�.ஆ� 

தன� தி�ட�ைத ேநபாள�தி� ���த�ட� ேநபாள� 500 ெமகாவா� 

ந��மி�சார�ைத ப�களாேதஷு�� வழ�க ����. 

11. உலக வ�கி�ட� இ�தியா 450 மி�லிய� அெம��க டால� கட� ஒ�ப�த�தி� 

ைகெய��தி�ட�. 

உலக வ�கி�ட� 450 மி�லிய� அெம��க 

டால� கட� ஒ�ப�த�தி� இ�திய அர� 

ைகெய��தி���ள�. 450 மி�லிய� 

அெம��க டால� கட� ஒ�ப�த� “அட� 
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�ஜ� ேயாஜனா (ABHY): ேதசிய நில�த� ந�� ேமலா�ைம ேம�பா�� தி�ட�” எ�ற 

ேதசிய தி�ட�ைத ஆத��பைத ேநா�கமாக� ெகா���ள�. நில�த� ந�� 

நி�வன�கைள வ��ப���வேதா� நா��� �ைற�� வ�� நில�த� 

ந��ம�ட�ைத�� க���ப��த இ� ம�திய அர��� உத��.  

�னரைம�� ம��� ேம�பா���கான ச�வேதச வ�கி (ஐப�ஆ��) உலக வ�கிய�� 

சா�பாக கட� ெதாைகைய வழ���. இ�திய அரசா�க�தி��� உலக வ�கி��� 

இைடய�� ைகெய��திட�ப�ட கட� ஒ�ப�த�தி�ப�, கட� ெதாைக 6 ஆ��க� 

ச�ைக கால��, 18 ஆ��க� �தி�� கால�� இ����. 

ப�ேக�� நில�த� ந�� ேமலா�ைம�கான நி�வன க�டைம�ப��� வலிைம 

அள��ப��, நிைலயான நில�த� ந�� வள ேமலா�ைம�� ச�க ம�ட�தி� நட�ைத 

மா�ற�கைள ஊ��வ��ப�� அட� �ஜா� ேயாஜனாவ�� ேநா�கமா��.  

12. �ஜரா� அர� ம��� SBI, MSME கட�கைள எள�தா�க ����ண�� 

ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�ட�. 

�ஜரா� அர� MSME �ைறய�� உ�ள 

ெதாழி��ைனேவா��� கட�கைள 

எள�தி� ம��� ��கிய கால�தி��� 

ஒ��த� அள��க �ேட� பா�� ஆ� 

இ�தியா�ட� ஒ� ����ண�� 

ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�ட�. 

வ��ண�ப� ெச�த 15 நா�க����, இ�த தி�ட�தி�� வ�கி த��வா��த 

ஒ��த� அள����. ெதாட�க�க��கான ஒ� வ��ண�ப�ைத MSME ேபா��டலி� 

அ�ல� உ��� ேநாட� நி�வன�க��� சம��ப��கலா�.  
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�ஜரா�தி� உ�ள MSME ெதாழி��ைனேவா��� அவ�கள�� உய� ம��� 

வ�கித�ைத� பா��க உதவ SBI ��� ெச�த�. �த� ��� ஆ��க��� 

ஒ��த� எ��பதி� இ��� வ�ல�� அள��க�ப�ட MSME அல�க�, ‘ேநாட� 

அறிவ��ைப’ சம��ப��பத� �ல� மாநில ேநாட� நி�வன�திடமி��� ஒ��த� 

சா�றிதைழ� ெப�ற ப��ன� நடவ��ைககைள� ெதாட�கலா� எ�� �ஜரா� 

அர� அறிவ��த�. 

13. OFC ெந�ெவா��ைக பராம��பத�காக DFCCIL ெரய��ெட� �ல� 

����ண�� ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�ட�. 

ஆ��க� ஃைபப� ேகப�� (ஓஎஃ�சி) ெந�ெவா��ைக உ�ளட�கிய த�ேபாைதய 

ம��� வரவ����� ெதாைல� ெதாட�� உ�க�டைம�ப�� பராம���, ேம�பா� 

ம��� ச�ைத�ப���த��காக இ�திய அ��பண��க�ப�ட சர�� நைடபாைத 

நி�வன� ெரய��ெட�ட� ����ண�� ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�ட�. இ�த 

����ண�� ஒ�ப�த�தி� அ�ரா� ச�சா� எ�.� ம��� �ன �� சா�லா தைலவ� 

ம��� நி�வாக இய��ன� ெர�ெட� ஆகிேயா� ைகெய��தி�டன�.  

����ண��: 

 டவ��, ெடலிகா� ெந�ெவா��, 

ஓஎஃ�சி ம��� அத�ட� 

ெதாட��ைடய உபகரண�கைள 

உ�ளட�கிய அ��பண��� சர�� 

நைடபாைத (�எஃ�சி) சீரைம��ட� 

ெதாைலெதாட�� உ�க�டைம�ப�� கீ� ெரய��ெட� ��றா� தர�ப�ன��� 

��தைக�� வ�ட�ப��. 
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 உதி� OFC திற� வ��பைன ம��� ச�ைத�ப��த� �ல� திர�ட�ப�ட 

வ�வா� DFCCIL ம��� Railtel ஆகியவ�றா� பகிர�ப��. 

ெரய��ெட�: 

ெரய��ெட� கா��பேரஷ�, மின� ர�னா (வைக -1), இ�தியாவ�� மிக�ெப�ய 

ந�நிைல ெதாைலெதாட�� உ�க�டைம�� வழ��ந�கள�� ஒ�றா��. 

ெபா���ைற நி�வன�க� (ப�.எ�.�) ரய�� பாைதய�� ப�ர�திேயக வல� வழி 

(ROW) இ� பா�-இ�தியா OFC ெந�ெவா��ைக� ெகா���ள�. ெரய��ெட� நா��� 

அைன�� ப�திகள��� நா� த�வ�ய ப�ரா�ேப�� ெடலிகா� ம��� ம��ம��யா 

ெந�ெவா�� இைண��கைள வழ��கிற�. ரய�� ெசய�பா�க� ம��� நி�வாக 

ெந�ெவா�� அைம��கள�� நவ �னமயமா�க�ட� ��தலாக இ�த வசதி 

வழ�க�ப���ள�. 

14. அெம��க அதிப� ெடானா�� �ர�� இ�தியா��� வ�ைக த�தா� ம��� 

பா�கா�� ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�டா�. 

அெம��க அதிப� ெடானா�� �ர�� இ�தியா��� வ�ைக த�தா�. அவ�ட� 

அவர� மைனவ�, �த� ெப�மண� ெமலன�யா �ர��, மக� இவா�கா ம��� 

ம�மக� ஜாெர� ��ன� ஆகிேயா� இ��தன�. அவர� வ�ைக�ட�, இ�தியா�� 

அெம��கா�� 3 ப��லிய� அெம��க 

டால� மதி���ள பா�கா�� 

ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�டன. 

அகமதாபா� வ�மான நிைலய�தி� 

ஜனாதிபதிைய ப�ரதம� ேமா� 

பார�ப�ய �ைறய�� வரேவ�றா�. தி� �ர�� ப��ன� சப�மதி ஆசிரம� ம��� 
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தா�மஹா� ஆகிேயாைர பா�ைவய��டா�. ப��ன� தைலவ�க� ெமா�ெடரா 

ைமதான�தி� ஒ� ெப�ய ��ட�தி� உைரயா�றின�. இ�த நிக�ைவ “நம�ேத 

�ர��” எ�� ெபய��� அெம��க ஜனாதிபதிய�� வ�ைகைய இ�தியா 

ெகா�டா�ய�. பா�கா�� ஒ�ப�த� இ�தியா�� அெம��கா�� 

ெஹலிகா�ட�க��கான இர�� பா�கா�� ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி��. 

இ�திய கட�பைட�� �மா� 24 எ�ெஹ� -60 ஆ� ெஹலிகா�ட�க� 

ைகெய��திட�பட உ�ளன, அ�பா�சி ெஹலிகா�ட�க��காக ஆ� ஏஎ� -64 இ 

ெஹலிகா�ட�க� ைகெய��திட�பட உ�ளன. 

15. ப��நா�தி� கா� ���ப��க எ�.எ�.சி.ஜி, எ�.ப�.எ�.ஜி-�ேக, ஐ.சி.� 

����ண�� ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�டன.  

��ைமயான க�ைக�கான ேதசிய மிஷ� (எ�.எ�.சி.ஜி), மாநில தி�ட ேமலா�ைம 

��-உ�தரக�� (எ�.ப�.எ�.ஜி-�ேக) ம��� ெட�லிய�� உ�ள இ�ேதாராமா 

அற�க�டைள (ஐ.சி.�) இைடேய ��தர�� ����ண�� ஒ�ப�த� ைகெய��தான�. 

இ�த ����ண�� ஒ�ப�த�தி� ��ைமயான க�ைக�கான ேதசிய மிஷ� 

(எ�.எ�.சி.ஜி) நி�வாக இய��ந� (இ.�) அேசா� �மா� சி� இ�ேதாராமா இ�ட���� 

இய��ந� ராஜ�� ே��ரபா� ம��� உ�தரக�� அர� எ�.ப�.எ�.ஜி தி�ட இய��ந� 

உத� ரா� சி� ைகெய��தி�டன�;  

����ண�� ஒ�ப�த�தி� சிற�ப�ச�க�: 

 ப��நா� ம��� கா� ம��� 

உ�தரக�� மாநில� க�ேகா��ய�� 

உ�ள க�லைற ஆகியவ�ைற ���ப��க 

ெச�வத�� ����ண�� ஒ�ப�த� 
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ஒ�றிைண���ள�. 

 இ�தி�ட�தி�கான ெமா�த ெசல� � .26.64 ேகா� 

 வ��வான தி�ட அறி�ைக (�ப�ஆ�) இ�திய அர� நி�வனமான எ� / எ� 

வா�ேகா� உ�வா�கிய�. 

 தி�ட�தி� கீ� ெசய�பா�கள�� �ள�ய� ெதாட��சி மைலக� ம��� தகன� 

க��த�, த�ேபா��ள ெதாட��சி மைல ம��� தகன� ஆகியவ�ைற 

ச�ெச�த� ம��� நவ �னமயமா��த� ஆகியைவ அட���. 

 ெதாட��சி மைலக�, வ�கி அ��� பா�கா�� பண�க�, ெசய�பா� ம��� 

பராம��� (ஓ & எ�) ஆகியவ�றி� 5 ஆ��களாக ெபா� வசதிகைள வழ��த�.  

16. இ�தியா�� மியா�ம�� ெவ�ேவ� �ைறய�� 10 ����ண�� 

ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�டன. 

மியா�ம� ஜனாதிபதி � வ�� ைம�� இ�தியா��� வ�ைக த�தா�. அவர� 

வ�ைகய�� ேபா�, இ�தியா�� மியா�ம�� ெவ�ேவ� �ைறகள�� 10 

����ண�� ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��தி�டன. கட�த� பாதி�க�ப�டவ�கைள 

தி��ப� அ���வ� ம��� ம���� ஒ��கிைண�ப�, வ�ைரவான தா�க� 

தி�ட�க�, ராைக� மாநில�தி� அப�வ���தி ேபா�ற ஒ�ப�த�கள�� தைலவ�க� 

ைகெய��தி�டன�. ப�ள�க�, சாைலக�, ந��வழ�க� அைம��க� ம��� ��ய 

மி�ச�தி அைம��க� க��மான� 

�றி�த ����ண�� ஒ�ப�த�தி�� 

அவ�க� ைகெய��தி�டன�.  

மியா�ம�� ராைக� மாநில� ��த 

ச�க�தி��� ேராஹி�கியா 

ச�க�தி��� இைடய�� ெதாட��� 
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ேமாத�கள�� ப�தியா��. இர�டா� உலக� ேபா��ேபா� ேமாத� ெதாட�கிய�. 

இர�டா� உலக� ேபா��ேபா�, ேராஹி�கியா ��லி�க� ஒ� தன� ���� 

அர��� பதிலாக ராைக� ��த�க��� எதிராக ஆ�கிேலய�க�ட� ேபாரா�ன�. 

த�ேபாைதய மியா�ம� அர� ஐ�கிய நா�க� சைப உ�ள��ட ச�வேதச 

க�டன�கைள எதி�ெகா�கிற�. எனேவ இ�ப�திைய அப�வ���தி ெச�வத�கான 

வழிகைள� க��ப���� வ�கிற�. இ�த ஒ�ப�த� மியா�ம� ராைக� 

மாநில�ைத அப�வ���தி ெச�ய உத�வைத ேநா�கமாக� ெகா���ள�.  

17. NTPC கா�றி� தர க�காண��� நிைலய�கைள அைம�பத�காக ����ண�� 

ஒ�ப�த�தி� CPCB �ட� ைகெய��தி�ட�. 

எ��ப�சி லிமிெட� ம�திய மா� க���பா�� வா�ய��ட� (சிப�சிப�) ஒ� ஒ�ப�த�தி� 

ைகெய��தி���ள�. ஒ� ஒ�ப�த�தி�ப�, 

ெதாட��சியான �����ற கா�� தர 

க�காண��� நிைலய�கைள (CAAQMS) 

நி��வத��� ஆைணய��வத��� 

எ��ப�சி லிமிெட� � .80 ேகா� நிதி உதவ� 

வழ���. ஆ� மாநில�க� ம��� ��� 

�ன�ய� ப�ரேதச�கள�� ெமா�த� 25 கா�� தர க�காண��� நிைலய�க� 

நி�வ�ப��. ஜா��க��, உ�தர�ப�ரேதச�, மகாரா��ரா, ம�திய� ப�ரேதச�, ப�கா� 

ம��� தமி�நா� ஆகியைவ மாநில�கள�� அட���. ��� �ன�ய� 

ப�ரேதச�கள�� டாம� & ��, தாத� & நக� ஹேவலி ம��� அ�தமா� & நி�ேகாபா� 

த��க� அட���.  

இ�த கா�றி� தர க�காண��� நிைலய�கள�லி��� ேசக��க�ப�ட தர�கள�� 

உதவ��ட� அ�த�த நகர�க��� கா�றி� தர அ�டவைண மதி�ப�� ெச�ய�ப��. 



 https://bestlearningcentre.in/    நட�� வ�வகார�க� - ப��ரவ� 2020  

 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
                          Address: No 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

69 
 
 

வ���க� ம��� அ�கீகார� 

 

1. ச�திகா�த தா� ஆசியா பசிப�� நா��� சிற�த ம�திய வ�கியாளராக 

அறிவ��க�ப�டா�. 

�ச�� வ�கி ஆ�ந� ச�தி கா�த தா� ஆசிய-பசிப�� ப�ரா�திய�தி�கான ‘2020 ஆ� 

ஆ��� ம�திய வ�கியாள�’ எ�� நிதி �லனா�� இதழி�  வ�கியாள� 

அறிவ����ளா�. NBFC-கைள� ��றி��ள 

வ�திகைள க�ைமயா��வத�கான 

நடவ��ைககைள ெகா��வ�தத�காக 

அவ� பாரா���கைள� ெப�றா�, ேம�� 

"வள��சிைய� ���வத��� அவ�கள�� 

ெபா�ளாதார�ைத உ�தி�ப���வத��� 

சிற�த �ைறய�� நி�வகி�த" வ�கியாள�க��� இ�த வ��� வழ�க�ப�கிற� "எ�� 

வ�கியாள� ெத�வ����ளா�.  

2. வ�ேனா� ��லா ஆ��� 1 வ� மா���மி ��தக வ��ைத ெவ�றா�. 

ப�ரபல இ�தி கவ�ஞ�-நாவலாசி�ய��, 

சாகி�ய அகாடமி  ெகௗரவ�மான 

வ�ேனா� �மா� ��லா தன� 

ெமாழிெபய��க�ப�ட “�� இ� ைல� 

��” ��தக�தி�கான ஆ��� ெதாட�க 

மா���மி ��தக வ��ைத ெவ���ளா�.  

அரவ��� கி��ணா ெம�ேரா�ரா ம��� சாரா ரா� ஆகிேயாரா� ஆ�கில�தி� 

ெமாழிெபய��க�ப�ட “�� இ� ைல� ��” கைதக�. இ�த ��தக� ெபா�வான 
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ம�கைள�� அவ�கள�� அ�றாட ேபாரா�ட�கைள�� ைகயா�கிற�. 

ஹா�ப�காலி�� இ�தியாவ�� ெமாழிெபய���கள�� கீ� ெவள�ய�ட�ப�ட அவர� 

��தக� ஹா�ப� தி��ப�தி��ப� ேதா���. 

3. ச�மாரா ம�கா�சா� மாவ�ட� ப�ரதா� ம�தி� மா�� வ�தனா 

ேயாஜனாைவ நைட�ைற�ப��தியத�காக ேதசிய வ��ைத� ெப�ற�. 

அசாமி� ெத�� ச�மாரா ம�கா�சா� மாவ�ட�, ஒ� ேகா���� அதிகமான 

ம�க� ெதாைகைய� ெகா�ட மாநில / �ன�ய� ப�ரேதச�தி� ப��வ�� கீ� 

ப�ரதா� ம�தி� மா�� வ�தனா 

தி�ட�ைத ெசய�ப��தியத�காக ேதசிய 

வ��ைத ெவ�ற�. ����லிய�� 

நைடெப�ற ப�� வ�நிேயாக� ��ட�தி� 

ம�திய மகள�� ம��� �ழ�ைதக� 

ேம�பா��� �ைற அைம�ச� �மி�தி 

இரான� இ�த வ��ைத வழ�கினா�. இ�த தி�ட�ைத ெசய�ப���வதி� அசாமி� 

ெசய�திறைன இ�த வ��� அ�கீக��த�. ஏ�ர� 2019 இ�, மாவ�ட�தி� இல�� 

பயனாள�கள�� 24% ம��ேம உ�ளட�க�ப�டன�. இல�� ைவ�க�ப�ட 

பயனாள�கள�� 95% ேபைர ஈ�க�ட �ைற அத� ெசய�திறைன ேம�ப��திய�. 

4. ESPNcricinfo வ�டா�திர ESPNcricinfo வ���க� 2019 இ� 13 வ� பதி�ைப அறிவ��த�. 

ESPNcricinfo (வ�ைளயா�� ெச�தி வைல�தள�) 

வ�டா�திர ESPNcricinfo வ���க� 2019 இ� 13 வ� 

பதி�ைப அறிவ��த�. இ�த வ���க� 12 

ப���கள�� கீ� வழ�க�ப�டன ம��� ��னா� 
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கி��ெக� வ �ர�க�, ESPNcricinfo ��த ஆசி�ய�க�, எ��தாள�க� ம��� உலகளாவ�ய 

நி�ப�க� அட�கிய ந�வ� ம�ற�தா� ேத��ெத��க�ப�டன.  

ESPNcricinfo வ���க� 2019 ெவ�றவ�கள�� ப��ய�: 

எ� வைக ெவ�றியாள� 

1.  2019 ஆ��� ேக�ட� ஈேயா� ேஜாச� ெஜரா�� ேமா�க� 

(இ�கிலா��) 

2.  2019 ஆ��� ெட�� ேப��� 

ெசய�திற� 

�ச� ெபேரரா (இல�ைக) 

3.  2019 ஆ��� ெட�� ப��வ ��� 

ெசய�திற� 

ெகம� ஆ��ேர ஜமா� ேரா� 

(ேம�கி�திய த��க�) 

4.  2019 ஆ��� ஒ�நா� ேப��� 

ெசய�திற� 

ெப�சமி� ஆ��� �ேடா�� 

(இ�கிலா��) 

5.  2019 ஆ��� ஒ�நா� ப��வ ��� 

ெசய�திற� 

மா� ெஹ�றி (நி�சிலா��) 

6.  2019 ஆ��� � 20 ஐ ேப��� ெசய�திற� �ள �� ேம��ெவ� 

(ஆ�திேரலியா) 

7.  2019 ஆ��� � 20 ப��வ ��� ெசய�திற� லசி� மலி�க (இல�ைக) 

8.  2019 ஆ��� சிற�த அறி�க� ேஜாஃ�ரா ஆ��ச� (இ�கிலா��) 

9.  2019 ஆ��� ெப�கள�� ேப��� 

ெசய�திற� 

ெம� லான�� (ஆ�திேரலியா) 

10.  2019 ஆ��� ெப�க� ப��வ ��� 

ெசய�திற� 

எலி� ெப�� (ஆ�திேரலியா) 

11.  2019 ஆ��� இைண ேப��� ெஹ�றி ஜா�� ��சி 
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ெசய�திற� (�கா�லா��) 

12.  2019 ஆ��� இைண ப��வ ��� 

ெசய�திற� 

ப�லா� கா� (ஓமா�) 

 

5. FIH ம�ப��� சி���� 2019 ஆ� ஆ��� சிற�த வ �ர��கான வ��ைத 

வழ�கி��ள�. 

ச�வேதச ஹா�கி ��டைம�� (FIH) இ�திய 

ஆ�க� ஹா�கி அண�ய�� ேக�ட� ம��� 

மி�ப��ட� ம�ப��� சி���� “2019 ஆ� 

ஆ���கான சிற�த வ �ர�” வ��ைத 

வழ�கி��ள�. இ�தியாவ�� ம�ெறா� 

மி�ப��ட� வ�ேவ� சாக� ப�ரசா� “ஆ��� 

சிற�த FIH ஆ� ைரசி� �டா�” வ��ைத�� ெவ���ளா�.  

ம�ப��� சி� 1999 ஆ� ஆ�� �வ�கியதிலி��� "2019 ஆ� ஆ���கான சிற�த 

வ �ர�" வ��ைத ெவ�ற �த� இ�தியரானா�. ம�ப��� சி� ெமா�த� 35.2% 

வா��கைள ஊடக�க�, ரசிக�க�, ேதசிய ச�க�க� ம��� வ �ர�கள�டமி��� 

ெப�றா�. அவ� ெப�ஜிய�தி� ஹா�கி வ �ர� ஆ�த� வா� ேடாரைன ேதா�க��� 

19.7% வா��கைள� ெப�றா� ம��� அ�ெஜ��னாவ�� �கா� வ��லா 

வ��ைத� ெப�றா�. 

ம�ப��� சி� 2011 ஆ� ஆ��� அறி�கமானா� ம��� இ�திய ேதசிய அண�ய�� 

260 ச�வேதச ேதா�ற�கைள� ெகா�ட ஒ� ந��ட வா��ைகைய 

அ�பவ����ளா�. 2012 ல�ட� ம��� 2016 �ேயா ஒலி�ப��கி�� இ�தியாைவ 

ப�ரதிநிதி��வ�ப��தி��ளா�. 
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6. ஜனாதிபதி ரா� நா� ேகாவ��� ஐ.எ�.எ� சிவாஜி�� ஜனாதிபதிய�� வ�ண 

வ���கைள வழ�கினா�. 

ஜனாதிபதி ரா� நா� ேகாவ��� ஐ.எ�.எ� சிவாஜி�� ஜனாதிபதிய�� வ�ண 

வ���கைள வழ�கினா�. இ�திய 

கட�பைட நிைலய� சிவாஜி 75 

ஆ�� ேசைவைய நிைற� 

ெச���ள�. கட�த ஆ�� இ�த 

வ��� இ�திய கட�பைட 

அகாடமி�� வழ�க�ப�ட�. இ�த 

வ��� ேலானாவாலாவ�� உ�ள இ�திய கட�பைட நிைலய�தி�� வழ�க�ப�ட�. 

இ�த நிைலய� 1945 ஆ� ஆ��� எ�.எ�.ஐ.எ�. காவல�, இ�திய கட�பைட 

ம��� ப�ற நா�கைள� ேச��த கட�பைட வ �ர�க����. ஐ.எ�.எ� சிவாஜிய�� 

உ�ள ப���க� ஏ.ஐ.சி.�.இ (ெதாழி���ப க�வ��கான அகில இ�திய க��சி�) 

நட��கி�றன. 

7. பேயா ஏசியா 2020 ஜ�ேனா� ேவலி எ�ஸல�� வ��ைத அறிவ��த�. 

பேயா ஏசியா 2020 ஜ�ேனா� ேவலி எ�ஸல�� 

வ��ைத அறிவ����ள�. அெம��க ேநா� எதி��� 

நி�ண� ம��� ���ேநாய�ய� நி�ண� டா�ட� 

கா�� எ� ஜூ� ம��� ேநாவா��� தைலைம 

நி�வாக அதிகா� டா�ட� வச�� நரசி�ம� ஆகிேயா� 

வா��ைக அறிவ�ய��கான ப�கள���க��காக 

இ�த வ��� வழ�க�ப�கிற�. இ�த வ�ழாைவ 

ெத��கானா அரசா�க�தி� ஆ�� உலகளாவ�ய 
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உய�� ெதாழி���ப� ம��� வா��ைக அறிவ�ய� ம�ற� ஏ�பா� ெச���. டா�ட� 

கா�� எ� ஜூ�, ேநாெயதி��� சிகி�ைச, உலகி� �த� எஃ�.�.ஏ (உண� ம��� 

ம��� நி�வாக�, �ைனெட� �ேட��) - அ�கீக��க�ப�ட மரப� சிகி�ைசய�� 

���ேநா� ம��� வண�கமயமா�க��கான CAR-T (சிெம�� ஆ��ெஜ� �ெச�ட�- 

� ெச�க�) வள��சிய�� ஆரா��சி ஆகியவ�றி�காக ெச�ய�ப���ளா�. 

டா�ட� நரசி�ம� �ஜி�ட� ெதாழி���ப� ம��� �காதார��ைறய�� ம��� 

வண�க�தி� தன� �திய பா�ைவ�� ேத�� ெச�ய�ப���ளா�. ேம�ப�ட ெச�க�, 

மரப� சிகி�ைச ம��� த���சிக� உ�பட 20 ம���கள�� வள��சிய��� 

பண�யா�றினா�, �றி�பாக வள�� நா�கள�� ெபா� �காதார ப�ர�சிைனக� �றி��� 

பண�யா�றினா�. 

 ெத��கானா �தலைம�ச�: க�வ���லா ச�திரேசக� ரா�. 

 ெத��கானா ஆ�ந�: டா�ட� தமிழிசா� ச��தரராஜ�. 

 ெத��கானாவ�� தைலநகர�: ைஹதராபா�. 

8. �ய�� ஹாமி�ட�, லிேயான� ெம�ஸி இைண�� லார� உலக 

வ�ைளயா�� வ �ர��கான வ��ைத ெவ�றன�. 

ப����� ப�தய ஓ��ந� �ய�� ஹாமி�ட� ம��� கா�ப�� வ �ர� லிேயான� 

ெம�ஸி ஆகிேயா� இ�த ஆ��� லார� உலக வ�ைளயா�� வ �ர��கான ��� 

ெவ�றியாள�களாக அறிவ��க�ப�டன�. 

இ�வ�� ஒேர எ�ண��ைகய�லான 

வா��கைள� ெப�றன�. 20 ஆ�� 

வரலா�றி� �த� �ைறயாக, வ��� 

ப���க�ப�ட�. 
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ப�ற வ��� ெப�றவ�க�:  

 அெம��க ஜி�னா�� சிேமா� ைப� உலக வ�ைளயா�� வ �ர��கான 

வ��ைத� ெப�றா�. இ� 2017 ம��� 2019 இ� ெவ�ற நா�� ஆ��கள�� 

இ� ��றாவ� �ைறயா��. 2019 உலக சா�ப�ய�ஷி�ப�� ஐ�� த�க� 

பத�க�கைள ெவ���ளா�. ேசாலி கி� உலக அதிர� வ�ைளயா�� வ �ர� 

ெகளரரவ�ைத ெவ�றா�. அேத ப��வ�� இ� அவள� இர�டாவ� ேநரா��. 

 ஒ�ஸானா மா�ட�� இயலாைம ப��வ�� ஆ��� வ�ைளயா�� வ �ரைர 

ெவ�றா�. உலக பாரா ேநா��� பன��ச��� சா�ப�ய�ஷி�ப�� அவ� ஐ�� 

த�க� பத�க�கைள�� ஒ� ெவ�ள�ைய�� ெவ���ளா�. இ�த ஆ��� 

உலக அண� வ��ைத ெத�னா�ப���கா ர�ப� அண� ெவ�ற�. 

 ஏக� ெப�ன� ஆ��� சிற�த தி����ைன வ��ைத ெவ�றா�. �� � 

ப�ரா�ைஸ 22 வயதி� ெவ�ற இைளய சவா� எ�ற ெப�ைமைய� 

ெப�றா�. 

 ெஜ�ம� �ைட�ப�� வ �ர� ��� ேநாவ���கி �ைட�ப�� வ�ைளயா��� 

தன� ப�கள����காக லார� வா�நா� சாதைனயாள� வ��ைத ெவ�றா�. 

 �பான�� �ைட�ப�� ��டைம�� வ�திவ�ல�கான சாதைன வ��ைத� 

ெப�ற�. 

9. ெரய��மடா� ேதசிய மி�-ஆ�ைம வ��ைத� ெப�ற�. 

ெரய��மடா� ேதசிய மி�-ஆ�ைம 

வ���கள�� இர�டா� ப��வ�� கீ� 

ெவ�ள� வழ�க�ப�ட�- "��ம�கைள 

ைமயமாக� ெகா�ட வ�நிேயாக�ைத 

வழ��வதி� சிற�� வ�ள��கிற�". 2020 
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ப��ரவ� 7-8 அ�� ��ைபய�� நைடெப�ற மி�-ஆ�ைம ெதாட�பான 23 வ� 

ேதசிய மாநா��� இ�த வ��� வழ�க�ப�ட�. 

ெரய��மடா� :  

 ரய�� மடா� எ�ப� இ�திய ரய��ேவய�� �ைற த����� ேபா�ட� ஆ��. 

 ெரய��ேம� ெஹ��ைல� 139, வைல�தள� railmadad.indianrailways.gov.in ம��� 

ெரய��மடா� பய�பா�ைட� பய�ப��தி ரய��ேவ வா��ைகயாள�களா� 

இ�த ேபா��டைல அ�க ����. 

 இ� அ�க�, ஒ��கிைண�� ம��� ஒ��கிைண��, ேவகமாக 

��ேனா�கி நிவாரண�, ெபா�����ற� ம��� ��ம�க� அதிகார� 

ஆகியவ�ைற வழ��கிற�. 

ேதசிய இ-ஆ�ைம வ���க�: 

நி�வாக சீ�தி��த�க� ம��� ெபா� �ைறகைள திைண�கள� (DARPG) ஒ�ெவா� 

ஆ��� ேதசிய மி�-ஆ�ைம வ���க� வழ��கி�றன. மி�-ஆ�ைம 

���ய�சிகைள ெசய�ப���வதி� சிற�� வ�ள��வைத�� 

ேம�ப���வைத�� இ�த வ��� ேநா�கமாக� ெகா���ள�. 500 ��� ேம�ப�ட 

ப���ைரக� ெபற�ப�டன. ஆ� ப���கள�� மி�-ஆ�ைம வ���க��� 

ெமா�த� 20 தி�ட�க� ேத�� ெச�ய�ப�டன. 

10. ரேம� ேபா��யா� நிஷா�� 2019 வ��வக�மா வ���கைள வழ�கினா�. 

����லிய�� ெவ�றியாள�க��� வ��வக�மா வ���க� 2019 ஐ ம�திய மன�த 

வள ேம�பா�� அைம�ச� ரேம� ேபா��யா� 'நிஷா��' வழ��கிறா�. இ� 

ெதாழி���ப பய��சி�கான அகில இ�திய க��சிலி� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. 23 
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���க��� ச�ரா வ��வக�மா வ���க� (சி.வ�.ஏ) வழ�க�ப�ட�. ஆ� 

நி�வன�க��� உ�கி��ட ச�த� வ��வக�மா வ��� (�.எ�.வ�.ஏ) 

வழ�க�ப�ட�. இ�த வ��� ந�ல திறைன� ெகா�ட க��� மாணவ�கைள 

அ�கீக��கிற� ம��� ேதச�தி�� ஒ� ெசா�தா��. எ�ஐ�ஐ அேயா� ம��� 

இ�திய� இ������ ஆ� ெட�னாலஜி ெட�லி (ஐஐ�-ெட�லி) க��� 

மாணவ�கள�� க����கைள உ�ைம�� 

ெகா�� வ�வைத ஆத��பைத அவ� 

பாரா��னா�.  

வ��வக�மா வ���க�:  

வ��வக�மா வ���க� அகில இ�திய 

ெதாழி���ப க�வ��கான க��சி� 

(ஏ.ஐ.சி.�.இ) 2017 �த� நி�வ�ப�ட�. இ�த 

வ���க� ச�தாய�தி� வள��சி�காக அத� ஏ���ெகா�ள�ப�ட நி�வன�கள�� 

ப��தார�க� �ல� நி�வ�ப�டன. வ���க� இைளயவ�கைள ஊ��வ��ப��, 

தைலவ�க� ம��� அைம��கைள ஊ��வ��ப�� ஆ��. 

வ��� -1: ச�ரா வ��வக�மா வ���க� (சி.வ�.ஏ) சிற�த ��ேபா�கான 

பண�யாள�க��� (க��� மாணவ�க� ம��� வழிகா��க���) 

வழ�க�ப�கிற�. 

வ��� II: ��மாதி�யான நி�வன தைலய����காக உ�கி��ட ச��தா� 

வ��வக�மா வ��� (�.எ�.வ�.ஏ) வழ�க�ப�கிற�. 

இ�த வ��� அவ�கள�� �றி�ப��ட கள�கள�� ெசய�திறைன அதிக����, இத� 

வ�ைளவாக ேதச�தி� வ��வா�க� ம��� வள��சிய�� திைசய�� ��கிய 
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ப�கள���க� கிைட���. "கிராம�தி� வ�வாைய ேம�ப���வத�கான �ைறக�" 

எ�ற க��ெபா�ள�� அ��பைடய�� ெவ�றியாள�க� ேத�� ெச�ய�ப�டன�. 

வ��வக�மா வ���க� 2019 �கான ஏ.ஐ.சி.�.இ உட� ஒ��ைழ�க எ�.ஐ.�.ஐ. 

அேயா�கி� இ�திய ெதாழி���ப பய��சி ச�க� (ஐ.எ�.�.இ) ம��� அட� 

��ைம மிஷ� (ஏ.ஐ.எ�) ஒ���ெகா�டன. 

11. டா�ட� நிதி �மா� SERB மகள�� சிற�� வ��� -2020 உட� 

ெகௗரவ��க�ப�வா�.  

டா�ட� நிதி �மா� SERB மகள�� சிற�� வ��� -2020 ஐ ெவ���ளா�. அவ� 

ல�ேனாவ�� CSIR-CDRI �ல��� 

ஒ���ண� ம��� ேநாெயதி��� 

ப��வ�� ��த வ��ஞான� ஆவா�. 

மேல�யா தைலய����கான மா�� 

ம��� இல��கைள 

ஆரா�வத�காக மன�த மேல�யா 

ஒ���ண�ய�� உ�ள �ரத தர க���பா�� இய�திர�கைள அவர� ஆரா��சி 

�� ேசாதி�� வ�கிற�.  

ேதசிய அறிவ�ய� தின� ெகா�டா�ட�கள�� ேபா� இ�திய ஜனாதிபதி இ�த 

வ��ைத வழ��வா�. இ�த வ��� 40 வய��� �ைறவான ம��� ேதசிய 

க�வ���ட�கள�லி��� அ�கீகார� ெப�ற ெப� வ��ஞான�க��� 

வழ�க�ப�கிற�. அறிவ�ய� ம��� ெபாறிய�ய� ஆரா��சி வா�ய�, அறிவ�ய� 

ம��� ெதாழி���ப� �ைற, இ�திய அர� (SERB-DST) 3 ஆ��களாக ஆ���� 5 

ல�ச� ஆரா��சி மான�ய��ட� ெப� ஆரா��சியாள�கைள ஆத��கிற�. 
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12. க�ேடரா�, வா�ேத� காம���� ராஜா ரவ� வ�மா வ��� வழ�க�ப�ட�. 

2019 ஆ� ஆ���கான ராஜா ரவ� 

வ�மா மாநில வ��� கலா�ராகிய�� 

��த ஓவ�ய� ேபராசி�ய� ேஜ.எ�. 

க�நாடகாவ�� ைம�� 

சா����ர�தி� நரசராஜா சாைலய�� 

அைம���ள நி�வன வளாக�தி� 2020 

ஆ� ஆ���கான ��ைபைய� ேச��த கா�ேடரா� ம��� ��த கைலஞ� 

வா�ேத� காம�. ேபராசி�ய� ேஜ.எ�. கைல எ�ப� மன�த ெவள��பா��� ஒ� 

வ�வ� எ�பதா� மன�த கலா�சார�தி� வரலா�ைற வைரய���� அவர� 

கைல�காக க�ேடரா� வ��� வழ�க�ப�ட�. இ�த ஓவ�ய� பழைமயான 

கால�கள�� கால�தி�� ��ைதய�. கைல வ�வ� பல ��றா��களாக 

வ�ைரவான மா�ற�க��� உ�ப���ள�. வா�ேத� காம� தன� 

ெவள��பைடயான கைல வ�வ�தி�காக வ��� ெப�றா�. 

ராஜா ரவ� வ�மா மாநில வ���: 

ராஜா ரவ� வ�மா மாநில வ��ைத க�நாடகாவ�� � ரவ�வ�மா கைல நி�வன� 

நி�வ�ய�. இ�த வ��� � .10,000 ெரா�க� ப�� ம��� ேம�ேகா� ஆகியவ�ைற� 

ெகா���ள�. 

13. ஜாத� பெய�கி�� 2020 �வாமி வ�ேவகான�த க�மேயாகி வ��� வழ�க�பட 

உ�ள�. 

ப�ம� ஜாத� பெய�கி�� �வாமி வ�ேவகான�த க�மேயாகி வ��� ப��ரவ� 29 அ�� 

��தி�லிய�� ைம ேஹா� இ�தியா நி�வ�ய வ�ழாவ�� வழ�க�ப��. பா�ய காடழி�� 
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�ல� உ�ைமயான மன�தனா� உ�வா�க�ப�ட கா�ைட உ�வா��வதி� அவ� 

ேம�ெகா�ட ெதாட��சியான �ய�சிக��காக அவ��� 6 வ� க�மேயாகி வ��� 

வழ�க�ப�ட�. இ�த வ��� ஒ� ேகா�ைப, பாராயண� ம��� � .1 ல�ச� ெவ�மதி 

ஆகியவ�ைற� ெகா���ள�.  

ப�மா � ஜாத� பெய� ேஜா�ஹா�ைட� 

ேச��த �����ழ� ஆ�வல� ம��� 

வன� ெதாழிலாள� ஆவா�. கட�த பல 

ஆ��கள��, அவ� ப�ர�ம��ரா நதிய�� 

மண� ப��ய�� மர�கைள ந�� வள��� 

வ�கிறா�. 

�வாமி வ�ேவகான�த� �மி�தி க�மேயாகி வ��ைத ைம ேஹா� இ�தியா 

��தி�லிய�� ஏ�பா� ெச���ள�. இ�த வ��� �த��ைறயாக 2013 ஆ� ஆ��� 

வழ�க�ப�ட�. வடகிழ�� இ�தியாவ�லி��� த�க� வா��ைகைய ேதச�தி�காக 

அ��பண��த ம��� கைல ம��� கலா�சார�, வ�ைளயா��, க�வ� ேபா�றவ�றி� 

�ல� ேதசியவாத�ைத ஊ��வ���� சிற�த நப�க��� க�மேயாகி வ��� 

வழ�க�ப�கிற�. 
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நியமன�க� / ராஜினாமா�க� (ேதசிய ம��� ச�வேதச) 

 

1. ப�ெஜ���� ��னதாக சிப�ஐசிய�� தைலவராக எ� அஜி� �மாைர ம�திய 

அர� நியமி�கிற�.  

ம�திய அர� மைற�க வ� ம��� ��க 

வா�ய�தி� தைலவராக எ� அஜி� �மாைர 

நியமி�கிற�. இ�த நியமன� �ன�ய� 

ப�ெஜ� வ�ள�க�கா�சி�� இர�� 

நா�க��� ��� வ�கிற�.  

ம�திய மைற�க வ� ம��� ��க வா�ய�: 

இ�தியாவ�� ��க, ஜிஎ��, ம�திய கலா�, ேசைவ வ� ம��� ேபாைத�ெபா��கைள 

நி�வகி��� ேதசிய ேநாட� நி�வன� ம�திய மைற�க வ� ம��� ��க வா�ய� 

ஆ��. 

2.  இ�திய ேத�த� ஆைணய�  சிற�� ெசல� பா�ைவயாளராக � ப� �ரள� �மாைர 

நியமி�த�. 

இ�திய ேத�த� ஆைணய� எ�.ப�. �ரள�, ெட�லிய�� 

தைலைம ேத�த� அதிகா��ட� கல�தாேலாசி�� 

ேத�த� இய�திர�களா� ெச�ய�ப�� பண�கைள 

ேம�பா�ைவய��� க�காண��பா�. இேதேபா�, 

எ�.தா�, சிற�� ெபாலி� பா�ைவயாளராக, 

வ�ைச�ப��த� ம��� பா�கா�� ெதாட�பான ப�ற 

ப�ர�சிைனகைள ேம�பா�ைவய�ட நியமி�க�ப�கிறா�. 
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மண���� காவ��ைற இய��ந� ெஜனரலாக ஓ��ெப�ற எ� எ� ேக தா�, 

��னதாக 2019 ம�களைவ� ேத�த�கள���, சம�ப�தி� நைடெப�ற ஜா��க�� 

ச�டம�ற� ேத�த�கள��� தி��ரா ம��� மிேசாரமி�கான சிற�� ேபா�� 

பா�ைவயாளராக நியமி�க�ப�டா�. இ�திய ேத�த� ஆைணய� எ�ப� இ�தியாவ�� 

ேத�த� ெசய��ைறகைள நி�வகி�பத�கான ஒ� த�னா�சி அரசியலைம�� 

அதிகாரமா��. 

3. �கம� த�ஃப�� அ�லாவ� ஈரா� ப�ரதமராக நியமி�க�ப�டா�. 

ஈரா� ஜனாதிபதி ப�ஹா� சாலிஹாக �கம� அ�லாவ� நியமி�க�ப�டா�. அவ���  

��ப���தவ� அெட� அ��� ம�தி 

நவ�ப� அரசா�க எதி��� 

ஆ��பா�ட�கள�� ராஜினாமா ெச�தா�.  

�கம� த�ஃப�� அ�லாவ��� ஒ� �திய 

அரசா�க�ைத அைம�க ஒ� மாத� 

உ�ள�, அவ� ஆர�ப ேத�த�க� வைர 

வழிநட��வா�. ��ைதய ேவ�பாள�கைள எதி��பாள�க� நிராக��தைத� ெதாட���, 

�திய ப�ரதமைர� த��மான��பத�� ஜனாதிபதி சேல பாரா�ம�ற�தி�� இ�தி 

எ�ச��ைக வ���தா�. எதி��பாள�கைள� ெகா�றத��� ெபா��பானவ�கைள� 

ெபா��ேப�க ைவ�பதாக��, ஊழைல எதி���� ேபாரா�வதாக�� அவ� 

உ�தியள��தா�. 2003 பைடெய��ைப� ெதாட��� ஈரா� அரசியலி� �ைழவத�� ��� 

அவ� ெலபனா� ம��� இ�கிலா�தி� ப��தா� ம��� பண�யா�றினா�. அவ� இர�� 

�ைற தகவ� ெதாட�� அைம�சராக பண�யா�றினா�. 
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4.அஜ� ப�சா�யா கனடாவ�� இ�தியாவ�� அ��த �தராக நியமி�க�ப�டா�. 

கனடா��� இ�தியாவ�� அ��த உய� �தராக அஜ� ப�சா�யா  நியமி�க�ப���ளா�. 

த�ேபா� பாகி�தா��� இ�திய உய� �தராக பண�யா�றி வ�கிறா�. அவ� வ�கா� 

�வ��ைப மா��வா�. வ�கா� �வ�� 

இ�ேபா� ெவள�வ�வகார அைம�சி� 

ெசயலாளராக (ேம��) உ�ளா�. 

 1987 ஆ� ஆ��� ஒ� ஐஎஃ�எ� அதிகா�, 

ப�சா�யா வ�ைரவ�� இ�த ேவைலைய 

ஏ���ெகா�வா� எ�� கண��க ����. 

கட�த ஆ�� ஜ��-கா�ம���� சிற�� அ�த�� வழ�கிய அரசியலைம��  

நிப�தைன  370, ��ெட�லி �கிரா� ப��� 370 ��� ப�ற� இ�தியா���� 

பாகி�தா���� இைடய�லான பத�ட�க� அதிக��த நிைலய��, இ�தியா தன� 

�தைர நிைன���மா� பாகி�தா� வலி���தியைத அ��� ப�சா�யா 

��ெட�லி�� தி��ப�ய���தா�. 

5. இ�திய பாராலி�ப�� ��வ�� தைலவராக த�பா மாலி� நியமி�க�ப�டா�. 

பாரா-தடகள ம��� இ�தியாவ�� 

பாராலி�ப�� பத�க� ெவ�ற த�பா மாலி� 

இ�திய பாராலி�ப�� ��வ�� தைலவராக 

ேத��ெத��க�ப�டா�.  

ெப�க��� நைடெப�ற ப�.சி.ஐ ேத�தலி� 

அவ� ேத�தலி� ேபா��ய��றி 

ேத��ெத��க�ப�டா�.  
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த�பா மாலி� இைட�கால� தைலவ� ��ஷர� சி�கி� வா��. த�பா மாலி� - �� 

ப�ம� வ���, ராஜ�� கா�தி ேக� ர�னா வ���� வழ�க�ப�ட�. 

 இ�தியாவ�� பாராலி�ப�� ��வ�� தைலைமயக�: ெப�க��, க�நாடகா. 

6. ப�ரேமா� அக�வா� நில�க� நி�வன�தி� �திய தைலவ� ம��� நி�வாக 

இய��நராக ப�ரேமா� அக�வா� ெபா��ேப�றா�. 

நில�க� இ�தியா லிமிெட� நி�வன�தி� �திய தைலவ� ம��� நி�வாக இய��நராக 

ப�ரேமா� அக�வா� ெபா��ேப�றா�. அவ� ஜனவ� 

31, 2020 அ�� ஓ�� ெப�ற அன�� �மா� ஜாவ�� 

வா�� ஆவா�. அவ� 1991 ெதா�தி ஐ.ஏ.எ� (இ�திய 

நி�வாக ேசைவ) அதிகா�, �த�ைம ெசயலாளராக 

பண�யா�றினா� ம�திய ப�ரேதச�தி� நக���ற 

ேம�பா� ம��� வ ���� �ைற (எ�.ப�.), ேபாபா�.  

7. உலக வ�கிய�� தைலைம ெபா�ளாதார நி�ண� ப�ெனேலாப� ெகௗஜியாேனா 

பதவ� வ�லகினா�. 

உலக வ�கிய�� (WB) தைலைம 

ெபா�ளாதார நி�ண� ப�ெனேலாப� 

ெகௗஜியாேனா ேகா��ப�� தன� 

ராஜினாமாைவ அறிவ��தா�. அவ� மா�� 1, 

2020 அ�� தன� பதவ�ய�� இ��� 

வ�ல�வா�, ேம�� அெம��காவ�� (அெம��கா) கென��க��� உ�ள ேய� 

ப�கைல�கழக�தி� க�ப��பா�. �திய நிர�தர தைலைம ெபா�ளாதார நி�ணைர 

நியமி��� வைர உலக வ�கிய�� ஆரா��சி இய��ன� ஆ�� �ேர இைட�கால உலக 
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வ�கிய�� தைலைம ெபா�ளாதார நி�ணராக இ��பா�. பா� ேராம���� ப�� உலக 

வ�கிய�� தைலைம ெபா�ளாதார நி�ணராக ப�ெனேலாப� 2018 ஏ�ர� இ�திய�� 

ெபா��ேப�றா�.  

 உலக வ�கிய�� தைலவ�: ேடவ�� ராப�� மா�பா�. 

 நி�வாக இய��ந� (எ�.�) ம��� தைலைம நிதி அதிகா� (சி.எஃ�.ஓ): அ�ஷுலா 

கா��. 

8. இ�தியா��கான உய� ஆைணயாளராக ப�லி� பா�ட� ப����� அரசா�க�தா� 

நியமி�க�ப���ளா�.  

ெதாழி� �த� ப�லி� பா�ட� ப����� அரசா�க�தா� இ�தியாவ�� உய� 

�தான�கராக நியமி�க�ப���ளா�. அவ� 

ெடாமின�� அ�கி�தி� ெவ�றி ெப�வா�. 

ப�லி� பா�ட� ஒ� ெதாழி� இராஜத�தி�. 

வா�வ�� ப�கைல�கழக�தி� ெபா�ளாதார� 

ம��� அரசிய� ப��தா�. ல�ட� ��� 

ஆஃ� எகனாமி�ஸி� ெபா�ளாதார�தி� 

��கைல ப�ட� ெப�றா�. 

ப�லி� பா�ட� 1986 இ� ெவள��ற� ம��� காம�ெவ�� அ�வலக�தி� (எஃ�.சி.ஓ) 

ேச��தா�. அவ� 2014 �த� 2016 வைர பாகி�தா��� ப����� உய� �தான�கராக 

பண�யா�றினா�. சம�ப�தி�, ��� �லனா��� ��வ�� ெசய� தைலவராக 

பண�யா�றினா�. ஏ�ர� 2017 �த� 2020 ஜனவ� வைர எஃ�.சி.ஓவ�� �தரக� ம��� 

பா�கா�� இய��ந� ெஜனரலாக இ��தா�. 
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9. கேர� ப�ய�� அெம��காவ�� இ�கிலா�� �தராக நியமி�க�ப�டா�. 

ேட� கேர� ப�ய�� அெம��காவ��கான ப���டன�� �தராக 

நியமி�க�ப���ளா�. அவ� இ�த 

பதவ�ைய வகி�த �த� ெப�மண�, 

இராஜத�திர ேசைவய�� மிக 

��கியமானவ�. அவ� த�ேபா� 

ஐ�கிய நா�க� சைபய�� 

இ�கிலா�தி� நிர�தர ப�ரதிநிதியாக 

பண�யா�றி வ�கிறா�. கசி�த 

இராஜத�திர ேகப��கள�� அெம��க அதிப� ெடானா�� �ர�� �றி�த 

ச��ைச���ய க����க� ெதாட�பாக 2019 � ராஜினாமா ெச�த கி� டாேரா�ைக 

அவ� மா��வா�.   

ேட� கேர� ப�ய��: 

ேடா�கிேயா, பா�க� ம��� ெஜன �வா ஆகிய நா�க��� ப�ய�� ெவள��ற� 

அ�வலக�தி� ேச��த ப�ற� அ��ப�ப�டா�. 2015-16 ஆ� ஆ���, அவ� 

ஆ�கான��தா��கான இ�கிலா�� �தராக பண�யா�றினா�. அவ� ஐ.நா.���� 

ெச�வத�� ��� ெவள��ற� அ�வலக�தி� அரசிய� இய��நராக இ��தா�. 

10. நி�வாக இய��ந�க� பதவ�க��� �ச�� வ�கி ஐ�� அதிகா�கைள 

நியமி���ள�.  

நி�வாக இய��ந�க� பதவ��� ஐ�� 

அதிகா�கைள இ�திய �ச�� வ�கி (�ச�� வ�கி) 

நியமி���ள�. அதிகா�க� 2020 ஆ� ஆ��� 
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ெபா��ேப�பா�க�. த�ேபா�, �ச�� வ�கிய�� 12 நி�வாக இய��ந�க� (ED) உ�ளன�. 

அவ�கள�� 12 ேப�� ஐ�� ேப� 2020 � ஓ�� ெபற உ�ளன�. 

அதிகா�க�: 

1) இ�திராண� பான�ஜி, ப�ரா�திய இய��ந�, நா���. 

2) ச�ர� சி�ஹா, தைலைம ெபா� ேமலாள�. 

3) வ�ேவ� ��, சிஜிஎ� ெபா��பாள�. 

4) ேஜ.ேக. ேகா�, சிஜிஎ� ெபா��பாள�. 

5) ப�.வ�ஜய�மா�, �ச�� வ�கிய�� ��தவ�. 

11. ஐ.சி.ஏ.ஐ.ய�� �திய தைலவராக அ�� �மா� ��தா ேத��ெத��க�ப�டா�.  

2020-21 ஆ� ஆ���கான ப�டய கண�காள� நி�வன�தி� (ஐசிஏஐ) �திய 

தைலவராக அ�� �மா� ��தா ேத��ெத��க�ப�டா�. நிஹா� நிர�ச� 

ஜ��ச�யா 2020-21 ஆ� ஆ��க��கான 

ஐசிஏஐ �ைண� தைலவராக ேத�� 

ெச�ய�ப���ளா�. ��தி�லிய�� நைடெப�� 

ம�திய க��சி� ��ட�தி� அவ�க� 

ேத��ெத��க�ப�வா�க�. இர�� 

தசா�த�களாக ப�டய கண�கிய� ெதாழிலி� 

பண�யா�றிய அ�� ��தா, 2019-20 

கால�தி�கான ஐ.சி.ஏ.ஐய�� �ைண� தைலவராக இ��தா�. அவ� வ��தக� & 

க�வ��ட� ச�ட ப�டதா� ஆவா�.  
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12. ேகா ஏ� அத� �திய தைலைம நி�வாக அதிகா�யாக வ�ன� ���ைப 

நியமி���ள�. 

ெஜ� ஏ�ேவஸி� ��னா� தைலைம நி�வாக அதிகா� (தைலைம நி�வாக அதிகா�) 

வ�ன� �ேபைவ ேகா ஏ� அத� �திய தைலைம நி�வாக அதிகா�யாக நியமி���ள�. 

வ�மான�தி� நி�வாக�தி��� நி�வன�தி� இல��க� ம��� ந��டகால வள��சி 

ேநா�க�கைள ���தி ெச�வத��� அவ� ெபா��பாவா�. கட�த ஆ�� மா�� மாத� 

கா�ெனலி� ���வ�� �ற�ப�டதிலி��� ப�ெஜ� வ�மான நி�வன�தி� தைலைம 

நி�வாக அதிகா� இ�ைல.  

��னதாக, வ�ன� ���, ெட�டா ஏ� 

ைல�ஸி� ��த �ைண� தைலவ�-ஆசியா 

பசிப��, ெட�டா ெட�னாலஜி எ�.எ�.சிய�� 

தைலைம நி�வாக அதிகா�, ேசப� ஏ�ைல� 

ெசா��ஷ�ஸி� �ைண� தைலவ�-

ஆேலாசைன ம��� ச�ைத�ப��த� த���க� ேபா�றவ�றி� பண�யா�றினா�.  

 ேகா ஏ� நி�வாக இய��ன�: ெஜ வா�யா. 

 ேகா ஏ� தைலைமயக�: ��ைப. 

13. இ�தியாவ�� அ��த உய�   ஆைணயராக பா� ஓ'பாரைல ஆ�திேரலியா 

நியமி�த�. 

இ�தியாவ�� அ��த உய�   ஆைணயராக 

ஆ�திேரலியா நி� ச�� ேவ�� ��னா� 

ப�ரதம� பா� ஓ'பாரைல நியமி�த�. ஹ��த� 

சி����� ப�� ஓ'பார� ெவ�றி ெப�வா�. 
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ஆ�திேரலிய ெவள��ற� அைம�ச� மைர� ெப�� இ�த அறிவ��ைப ெவள�ய��டா�. 

தி�. ஓ'பார��� ��டா��� ����ைம ெபறாத அ�கீகார�� இ����.  

தி�. ஓ'பாெர� நி� ச�� ேவ�� நாடா�ம�ற�தி� 1995-2015 வைர பண�யா�றினா�. 

இ� மாகாண�தி� 43 வ� ப�ரதம� ஆ��. அவ� இ�தியா��கான நி� ச�� ேவ�ஸி� 

சிற�� �தராக பண�யா�றி��ளா�. அவ� பண�யா�றிய கால�தி�, ஆ�திேரலியா-

இ�தியா க��சி� வா�ய�தி� �ைண� தைலவராக �றி�ப�ட�த�க ப�கள��ைப 

வழ�கினா�. 

இ�ேதா-பசிப�� ப�திய�� ஆ�திேரலியாவ�� மிக ெந��கமான ம��� �றி�ப�ட�த�க 

ப�காள�கள�� இ�தியா�� ஒ�றா��.  

14. ச�ச� ேகா�தா� �திய தைலைம ல�ச ஒழி�� ஆைணயாளராக 

நியமி�க�ப�டா�. 

ப�ரதம� நேர�திர ேமா� தைலைமய�லான உய� அதிகார� ��வா� ச�ச� 

ேகா�தா� �திய ம�திய ல�ச ஒழி�� ஆைணயராக 

ேத�� ெச�ய�ப���ளா�. அவ� த�ேபா� 

ஜனாதிபதிய�� ெசயலாளராக பண�யா�றி வ�கிறா�. 

ம�திய ல�ச ஒழி�� ஆைண��� த�னா�சி 

அ�த���ள ஊழ� க�காண���� ��வா��. 

ப�ற நியமன�க�:  

இ�த �� ��னா� தகவ� ம��� ஒள�பர�� ெசயலாள� ப�ம� ஜூ�காைவ 

ம�திய தகவ� ஆைணய�தி� �திய தைலைம தகவ� ஆைணயராக ேத�� 

ெச���ள�. த�ேபா� தகவ� ஆைணயராக பண�யா�றி வ�கிறா�. தகவ� 

அறி�� உ�ைம� ச�ட�தி� கீ� ம�திய தகவ� ஆைணய� அைம�க�ப�ட� 
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ம��� அைன�� ம�திய ெபா� அதிகா�க���� அதிகார� உ�ள�. �ேர� 

பேடைல வ�ஜிெல�� கமிஷனராக��, அன�தா பா�ேடாைவ தகவ� 

ஆைணயராக�� நியமி�க �� ெப��பா�ைமயாக ��� ெச�த�. 

15. ப�ர�ய� ஓஜா அைன�� வைகயான கி��ெக��லி���� ஓ�� ெப�வதாக 

அறிவ��தா�. 

இ�திய இட� ைக �ழ�ப�� வ ��சாள� ப�ர�ய� 

ஓஜா ச�வேதச ம��� �த� தர கி��ெக��� 

இ��� ஓ�� ெப�வதாக அறிவ��தா�. 

��ைபய�� ேம�கி�திய� த��க��� எதிரான 

ச�சி� ெட���க�� ப��யாவ�ைட ெட��� 

ேபா� 2013 ஆ� ஆ��� அவ� இ�தியா��காக தன� கைடசி ேபா��ய�� 

வ�ைளயா�னா�. 2009 ம��� 2013 �� இைடய�� 24 ெட�� ேபா��கள�� 

வ�ைளயா�ய அவ� 113 வ��ெக��கைள வ ���தினா�. 18 ஒ�நா� ேபா��கள�� 

இ��� 21 வ��ெக��கைள வ ���தினா�. அவ� ஆ� T 20 ச�வேதச ேபா��கள��� 

வ�ைளயா�னா�.  

16. �ச�� வ�கி �ன�� ��பா�சன�ைய இய��நராக�� ம��� த�ல�மி 

வ�கிய�� தைலைம நி�வாக அதிகா�யாக 

நியமி�த�. 

த�ல�மி வ�கிய�� நி�வாக 

இய��நராக�� தைலைம நி�வாக 

அதிகா�யாக�� �ன�� ��பா�சான�ைய 

நியமி�க இ�திய �ச�� வ�கி ஒ��த� 
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அள����ள�. இ�த நியமன�தி�� ���, அவ� ஆ�சி� வ�கிய�� பண����தா�. 

அவ� ெபா��ேப�ற நாள�லி��� ��� ஆ��க� பண�யா��வா�. சில 

நிப�தைனக���� ெதாட��சியான க�காண��ப���� உ�ப�டதா�, த�ல��மி 

வ�கி �ச�� வ�கிய�� ப�சிஏ க�டைம�ப�லி��� ந��க�ப�ட�. 2019 �ச�ப�ட� 

��வைட�த ��றா� காலா��� நிகர லாப� 26% அதிக��� � .21.28 ேகா�யாக 

அதிக����ள�. ��ைதய நிதியா��� இேத காலக�ட�தி� வ�கி � .16.90 

ேகா� நிகர லாப�ைத பதி� ெச���ள�. ேம��, வ�கிய�� ெமா�த வ�மான� 

2018-19 அ�ேடாப�-�ச�ப� மாத�கள�� � .272.16 ேகா�ய�லி��� � .285.85 ேகா�யாக 

உய��த�.  

17. ப�ரதம� நேர�திர ேமா�ய�� ஆேலாசக�களாக பா�க� ��ேப ம��� அம�ஜ�� 

சி�ஹா நியமி�க�ப���ளன�. 

ப�ரதம� நேர�திர ேமா�ய�� ஆேலாசக�களாக ஓ�� ெப�ற ஐ.ஏ.எ� அதிகா�க� 

பா�க� ��ேப ம��� அம�ஜ�� சி�ஹா ஆகிேயா� நியமி�க�ப���ளன�. ப�ரதம� 

அ�வலக�தி� (ப�.எ�.ஓ) ெசயலாள� பதவ� ம��� நியமன�க��� 

அைம�சரைவய�� நியமன� �� (ஏ.சி.சி) ஒ��த� 

அள����ள�. ஓ�� ெப�ற நி�வாக 

அதிகா�கள�� நியமன�க� ஒ�ப�த 

அ��பைடய�� ெச�ய�ப���ளன. 

பா�க� ��ேப:  

��ேப 1983 ஆ� ஆ�� �த� இ�திய நி�வாக ேசைவ அதிகா�யாக 

பண�யா�றி��ளா�. பா�க� ேம�� வ�க ேகடைர� ேச��தவ�. ��ேப PMO 

(ப�ரதம� அ�வலக�) இ� பண�யா�றி��ளா�. 
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அம�ஜ�� சி�ஹா: 

அம�ஜ�� சி�ஹா 1983 ஆ� ஆ�� �த� இ�திய நி�வாக ேசைவ அதிகா�யாக 

பண�யா�றி��ளா�. அம�ஜ�� ப�கா� ேகடைர� ேச��தவ�. சி�ஹா 2019 ஆ� ஆ��� 

ஊரக வள��சி ெசயலாளராக ஓ�� ெப�றா�. 

18. �.எ�.ஐ.ப�.சி உலகளாவ�ய வா�ய�தி� �திய தைலவராக வ�ஜ� அ�வான�ைய 

நியமி���ள�. 

�எ�-இ�தியா வ��தக க��சி� (�எ�ஐப�சி) வ�ஜ� அ�வான�ைய அத� 

உலகளாவ�ய இய��ந�க� ��வ�� �திய 

தைலவராக நியமி���ள�. இத�� ��ன�, 

அவ� 2020 ஜனவ�ய�� வா�ய�தி� நி�வாக� 

தைலவராக பண�யா�றினா�. உலகளாவ�ய 

இய��ந�க� ��வ�� இர�� �திய 

உ��ப�ன�கைள�� லா�ஹ�� மா���� 

ச�வேதச ��த �ைண� தைலவ� �� காஹி� ம��� ஜி.இ. ெத�காசியா தைலவ� 

ம��� தைலைம நி�வாக அதிகா� மேக� பாலாஷிக� ஆகிேயாைர க��சி� 

அறிவ��த�. �எ� இ�தியா ப�சின� க��சி� (�எ�ஐப�சி) அெம��கா, இ�தியா 

ம��� இ�ேதா-பசிப�� ��வ�� ெசய�ப�� சிற�த உலகளாவ�ய நி�வன�கைள� 

�றி�கிற�.  

 அெம��க-இ�தியா வ��தக க��சிலி� தைலைமயக�: வாஷி�ட�, �.சி., 

அெம��கா. 

 அெம��க-இ�தியா வ��தக க��சி� நி�வ�ப�ட�: 1975. 
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19. ெத� �டா� கிள��சி� தைலவ� �� ம�சா� �த� �ைண� தைலவராக 

பதவ�ேய�றா�. 

ெத� �டா� கிள��சி� தைலவ� �� 

ம�சா� �த� �ைண� தைலவராக 

பதவ�ேய�றா�. ேபா�னா� 

ேபரழிவ����ளான ஒ� ேதச�தி�� 

அைமதிைய� ெகா��வ�வத�கான 

சம�ப�திய �ய�சிய�� அவ� �ைறயாக ம���� அரசா�க�தி� இைணகிறா�. 

கிள��சி� தைலவ� 36 மாத�க� பண�யா��� ஒ� இைடநிைல அரசா�க�தி� 

�த� �ைண� தைலவராக தி���கிறா�. ஜனாதிபதி சா�வா கீ� ��த�தி� 

உ�திேயாக��வ ��ைவ� பாரா��னா�.  

20. ரா�ல��மி சி� திேயா ம���� இ�திய ேராய�� ��டைம�ப�� 

தைலவராக ேத��ெத��க�ப�டா�. 

இ�திய ேராய�� ��டைம�� 

(ஆ�.எஃ�.ஐ) தைலவராக ரா�ல��மி 

சி� திேயா ம���� 

ேத��ெத��க�ப�டா�. இ�திய ஒலி�ப�� 

ச�க�தி� (ஐஓஏ) பா�ைவயாள� ேக ேகாவ���ராஜி� கீ� ேத�த�க� 

நட�த�ப�டன.  

ப�ற நியமன�க�: 

 �ைண� தைலவ�களாக ரா�பா� சி�, ஜி பா�க�, சவ�� ேகா�, ம��� 

��னாரா ��� ஆகிேயா� ேத��ெத��க�ப�டன�. 
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 எ�.வ�.�ரா� RFI ய�� ெபா�� ெசயலாளராக ேத��ெத��க�ப�டா�. 

 கி��ணா �மா� சி� ம��� சிராஜி� ��க� ஆகிேயா� ��டைம�ப�� 

இைண ெசயலாள�களாக ேத�� ெச�ய�ப�டன�. 

 ஜ�ப�� சி�, ெவ�கேட�வர ரா�, இ�மாய�� ேப�, ேஜ�க�, ம��நாதா 

ஆகிேயா� ெசய��� உ��ப�ன�களாக ேத��ெத��க�ப�டன�. 

21. மேலசிய ப�ரதம� மகாத�� ப�� �கம� ராஜினாமா ெச�தா�. 

மேலசிய ப�ரதம� மகாத�� ப�� �கம� அரசிய� 

ப�ர�சிைனக� ெதாட�பாக தன� ராஜினாமாைவ 

அறிவ����ளா�. அவ� இைட�கால ப�ரதமராக 

ெசய�ப�வா�. அ��த ப�ரதம� யா� எ�ப� 

ெதள�வாக� ெத�யவ��ைல. அவ� தன� 

ராஜினாமாைவ ம�ன�ட� சம��ப����ளா�. 

அவ� தைலவராக இ��த அரசிய� க�சியான ெப�சா��வ��� இ��� வ�லகி��ளா�.  

ெப�சா�� ஆ�� ப�கா�தா� ஹர�ப� ��டண�ய�� ஒ� ப�தியாக இ��தா�, அவ� 

2018 ஆ� ஆ��� தி� அ�வ�ட� இைண��, 2018 வா��கைள ெவ�றா�, பா�ச� 

ேநஷன� (ப�எ�) ��டண�ய�� ஆ� தசா�த�க���� ேமலான ஆ�சிைய ����� 

ெகா��வ�தா�. மகாத�� 1981 �த� 2003 வைர மேலசியாவ�� ப�ரதமராக இ��தா�. 

ஒ��ைற அவ� வழிநட�திய ��டண��� எதிரான பா�ச� ேநஷன� 2018 ெபா�� 

ேத�தலி� ெவ�றி ெப�ற ப��ன� மகாத�� ம���� ப�ரதம� ஆனா�.  

 மேலசியாவ�� தைலநகர�: ேகாலால���. 

 மேலசியாவ�� நாணய�: மேலசிய ��கி�. 
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22. ம�யா ஷரேபாவா ெட�ன�ஸி� இ��� ஓ�� ெப�வதாக அறிவ��தா�. 

ஐ�� �ைற கிரா���லா� சா�ப�யனான ம�யா ஷரேபாவா ெட�ன�ஸி� 

இ��� ஓ�� ெப�வதாக 

அறிவ����ளா�. ர�ய� 2004 ஆ� 

ஆ��� 17 வயதி� வ��ப��டன�� 

தன� �த� கிரா���லா� ெவ�றா� 

ம��� 2012 இ� ப�ெர�� ஓபைன 

ெவ�றத� �ல� நா�� ��கிய 

ப�ட�கைள�� ெப�றா�. 2005 ஆ� ஆ��� உலக ந�ப� ஒ� ஆனா�, அ��த 

ஆ�� �எ� ஓப� ெவ�றா�. அவ� 2004 WTA �� சா�ப�ய�ஷி�, 2008 ெப�� 

ேகா�ைப ம��� 2012 ல�ட� ஒலி�ப��கி� ெவ�ள�� பத�க� ெவ�றா�.  

2016 ஆ� ஆ���, ெம�ேடான�ய�தி�� ேந�மைறயானைத ப�ேசாதி�த ப��ன� 

அவ� 15 மாத தைட வ�தி�தா�. 2017 ஆ� ஆ��� தன� தைடய�� இ��� 

தி��ப�ய ப�ற�, ஷரேபாவா தன� சிற�த வ�வ�ைத ம���� ைக�ப�ற ேபாரா� 

பல காய�களா� அவதி�ப�டா�. அவ� உலகி� 373 ஆக �ைற��வ��டா�, ஆக�� 

2002 ��� ப�ற� அவர� மிக� �ைற�த தரவ�ைச, ம��� கட�த ��� மாெப�� 

ேபா��கள�� �த� ��றி� ேதா�வ�யைட���ளா�. 

23. ராேஜ� �மா� CIBIL �திய நி�வாக இய��ந� ம��� தைலைம நி�வாக 

அதிகா�யாகிறா�. 

மிக�ெப�ய கட� தகவ� பண�யகமான �ரா�� �ன�ய� CIBIL, எ�.�.எஃ�.சி 

வ�கிய�� ராேஜ� �மாைர அத� �திய நி�வாக இய��நராக�� தைலைம 

நி�வாகியாக�� நியமி�த�. அெம��காைவ தளமாக� ெகா�ட நி�வன�தி� 
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ஆசியா ப�ரா�திய வண�க�தி� தைலவரான சத�� ப��ைள��� ப�� அவ� ெவ�றி 

ெப�வா�. CIBIL ேச�வத�� ���, �மா� எ�.�.எஃ�.சி வ�கிய�� சி�லைற கட� 

ம��� ஆப���கான ��� தைலவராக 

இ��தா�. உ�நா�� நிதி� �ைற ம��� 

�க�ேவா��� ெதாட��� ஆதரவள��பைத 

உ�தி ெச�வத� �ல� சிப�� இ�தியாவ�� 

வண�க�ைத அ��த க�ட�தி�� ெகா�� 

ெச�வத�� அவ� ெபா��பாவா�.  

24. ப�ரா�சி� அ��த �தராக ஜாேவ� அ�ர� நியமி�க�ப�டா�. 

ப�ரா�சி�கான இ�தியாவ�� அ��த �தராக �த� ஜாேவ� அ�ர� 

நியமி�க�ப���ளா�. இ�த அறிவ��ைப ெவள��ற� அைம�சக� (எ�.இ.ஏ) 

ெவள�ய����ள�. அவ� வ�ைரவ�� அ�த ேவைலைய ஏ���ெகா�வா�. 

இ�தியா���� ப�ரா����� இைடய�லான �ேலாபாய உற�க� அதிக��� 

வ�வைத� க��தி� ெகா�� இ�த நியமன� வ���ள�. 

ஜாேவ� அ�ர�: 

ஜாேவ� அ�ர� 1991 ெதா�தி இ�திய 

ெவள��ற� ேசைவ (ஐ.எஃ�.எ�) அதிகா�. 

த�ேபா� சி�க����� இ�திய உய� 

�தான�கராக பண�யா�றி வ�கிறா�. அவ� 

வ�ன� ேமாக� �வா�ரா��� பதிலாக 

ப�ரா�சி�கான இ�தியாவ�� �தராக நியமி�க�ப�வா�. ம��ற�, �வா�ரா 

ேநபாள���கான இ�திய �தராக நியமி�க�ப���ளா�. 
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உ�சி மாநா�க� ம��� க��தர�� 

 

1. ெகாேரானா ைவரைஸ� த��பத�கான நடவ��ைகக� �றி�� வ�வாதி�க ஜி 

7 நா�க� அைம�ச� அளவ�லான �காதார� ��ட�ைத நட�த உ�ளன. 

ெகாேரானா ைவர� இற�� எ�ண��ைக 360 ஆக உய����ள�. ைவர� ெதாட�பாக 

ச�வேதச �காதார அவசரநிைலைய�� WHO 

அறிவ����ள�. இ�த ேநா� ேம�� 

பரவாம� த��பத�கான நடவ��ைகக� 

�றி�� வ�வாதி�க ஜி 7 நா�க� அைம�ச� 

அளவ�லான �காதார� ��ட�ைத நட�த 

உ�ளன. அெம��கா, கனடா, இ�கிலா��, 

ப�ரா��, ெஜ�மன�, இ�தாலி ம��� ஜ�பா� 

ஆகிய நா�கைள உ�ளட�கிய ஜி 7 ��ம�தி� �காதார அைம�ச�க� ெகாேரானா 

ைவரஸா� ஏ�ப�� ெதா��ேநா� �றி�� வ�வாதி�க உ�ளன�. ெதா��ேநா��� ஒ� 

��� பதி� �றி�� அைம�ச�க� கல��ைரயா�வா�க�. இ�த ைவர� இ�வைர 24 

நா�கைள அைட�� 14,500 ேபைர பாதி���ள� 

ஆ�திேரலியா, அெம��கா, நி�சிலா��, இ�ேர� ஆகிய நா�� நா�க�� சம�ப�தி� 

சீனா���� ெச�ற ம�க��� பயண� தைட வ�தி���ளன. �ஹா� நக�� சீனாவ�� 

ேவக�தி� க�ட�ப�ட ம���வமைன 1000 ப��ைககைள� ெகா���ள�. இ�த 

ம���வமைன ெவ�� 8 நா�கள�� க�ட�ப�ட�. 

2. 11 வ�  பா�கா�� க�கா�சி 2020 ல�ேனாவ�� நைடெபற உ�ள�. 

இ�பதா�� ெமகா பா�கா�� க�கா�சிய�� 11 வ� பதி��, பா�கா�� க�கா�சி  2020 

ப��ரவ� 5 ஆ� ேததி உ�தரப�ரேதச�தி� ல�ேனாவ�� ெதாட���. பா�கா�� க�கா�சி 
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இ�தியா -2020 இ� ��கிய க��ெபா�� “இ�தியா: வள��� வ�� பா�கா�� 

உ�ப�தி ைமய�”. 

பா�கா�� அைம�சி� (MoD) ஒ��கிைண��ட� 

ல�ேனாவ�� பா�கா�� க�கா�சி -2020 ஏ�பா� 

ெச�வதி� இ���தா� ஏேராநா���� 

லிமிெட� (எ�ஏஎ�) ��கிய ப�� வகி�கிற�. 

பா�கா��� �ைறய�� ��னண� 

ெதாழி���ப�கைள ஒேர �ைரய�� கீ� 

ெகா��வ�வ��, அர�, தன�யா� உ�ப�தியாள�க� ம��� ெதாட�க 

நி�வன�க��� எ�ண�ற வா���கைள வழ��வ�� இ�த நிக�வ�� ேநா�க�. 

3. ம�திய ஆசியா வ��தக க��சி� ��தி�லிய�� ெதாட�க�ப�ட�. 

“ம�திய ஆசியா வ��தக சைப” ��தி�லிய�� ெதாட�க�ப�ட�. இ�நிக��சிைய 

இ�திய வ��தக ம��� ெதாழி��ைற 

��டைம�� (FICCI) ஏ�பா� ெச�த�, 

இ�தியாவ�� ெவள�வ�வகார அைம�ச� 

டா�ட� எ�.ெஜ�ச�க� உைரயா�றினா�. 

ஐ�� ம�திய ஆசிய மாநில�கள�� வண�க 

அைறக�, அதாவ� கஜக�தா�, 

கி�கி�தா�, உ�ெபகி�தா�, 

���ெமன��தா� ம��� தஜிகி�தா� ஆகிய நா�கள�� வ��தக அைறக� வ��தக 

ம��� �த��� ப�காள���வ�ைத இ�தியா ஒ�றாக� ெகா��வ�த �த� நிக�� 

இ�வா��. ம�திய ஆசியா வ��தக க��சி� க����கைள� பகி�வத��� 

ந�ெல�ண�ைத நைட�ைற வ�ைள�களாக மா��வத��� ஒ� ெபா�வான 
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தளமா��, ேம�� இ�தியா-ம�திய ஆசியா ேம�பா��� ��ைவ உ�வா�க 

��ப�கிற�. இ�தியாவ���� ம�திய ஆசியாவ���� இைடய�லான வ�மான 

தா�வார�கள�� சா�திய���கைள மதி�ப��வத� �ல� வ��தக�ைத அதிக��க 

இ�தியா-ம�திய ஆசியா ேம�பா��� �� ெசய�ப��. இ�த �ைறகள�� ம���க�, 

ேவளா� ெசயலா�க�, எ�ச�தி, நக���ற உ�க�டைம�� ம��� ேபா��வர��, க�வ� 

ம��� பல �ைறக� அட���. 

4. ஆ�ப���க �ன�ய� (AU) உ�சி மாநா� எ�திேயா�ப�யாவ�� அ�� அபாபாவ�� 

நைடெப�ற�. 

ஆ�ப���க �ன�ய� (AU) உ�சி மாநா� எ�திேயா�ப�யாவ�� அ�� அபாபாவ�� 

நைடெப�ற�. உ�சிமாநா��� ஆ�ப���கா ��வதி�� இ��� மாநில� தைலவ�க� 

ம��� அரசா�க அதிகா�க� ��ன�.  

உ�சிமாநா��� க��ெபா�� "��பா�கிகைள அைமதி�ப���த�: ஆ�ப���காவ�� 

வள��சி�� உக�த நிைலைமகைள 

உ�வா��த�". 

 �டா� ம��� லிப�யாவ�� ஏ�ப�ட 

ேமாத�க� உ�ள��ட ப�ரா�திய 

வ��ைறகைள ������ 

ெகா��வ�வேத உ�சிமாநா��� 

ைமயமாக இ��த�. 

 உ�சிமாநா� வ�ைமைய ஒழி�த�, காலநிைல ெந��க�ைய� சமாள��த� 

ம��� ஆ�ப���காவ�� ��பா�கிகைள அைமதியா�க� ஆகிய ��� 

சவா�கைள எ���ைர�த�. 
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 ேமாத� த��� ம��� ஆ���க கா��ென�ட� �த�திர வ��தக ப�திைய 

ெசய�ப���வ� �றி�� ேம மாத� இர�� உ�சிமாநா�கைள 

நட�த�ேபாவதாக AU அறிவ��த�. 

 கா�ேகா ஜனநாயக ��யர� 2021 ஆ� ஆ��� ெத�னா�ப���காைவ AU 

தைலவராக மா���. 

5. ெப�க� ம��� �ழ�ைதகள�� திற� ெகா�ைக க�டைம�ப��கான ேதசிய 

மாநா� ��தி�லிய�� நைடெப�ற�. 

ெப�க� ம��� �ழ�ைதகள�� திற� ெகா�ைக க�டைம�ப��கான ேதசிய மாநா� 

ப��ரவ� 14 அ�� ��தி�லிய�� நைடெப�ற�. ெப�க� ம��� �ழ�ைதக� 

ேம�பா�� அைம�சக�க� (WCD) திற� ேம�பா� ம��� ெதாழி��ைனேவா�ட� 

��� ேச��� இ�தியாவ�� ெப�க� ம��� இைளஞ�கைள ஒ�ெவா� ப��வ��� 

திற�ட� திற�பட ேம�ப���வத�� 

இ�தியா ஒ� திறைன� ெகா���ள�. 

ம�திய WCD ம��� ஜ�ள���ைற 

அைம�ச� �மி�தி ஜூப�� இரான� இ�த 

அறிவ��ைப ெவள�ய��டா�.  

 இ�தியாவ�� ம�க�ெதாைக ஈ��ெதாைக இ�தியா உலகி� திற� �லதனமாக 

இ��க வா��பள��கிற�. 

 இ�திய �லதன�தி� இ�தியாவ�� ந�ைம �றி�த கல��ைரயாட� 

இ�தியாவ�� இைளஞ�கள�� அப�லாைஷக� ம��� திற�க�ட� 

ஒ�திைசவாக ேவைலக� ம��� ெதாழி� �ைனேவா� வா���கைள 

ெசய�ப���வத�கான திற� இ�தியா மிஷ� நைடெப�ற�. 
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 ெப�க��கான திற� ம��� ெதாழி� �ைனேவா� நில�பர�ைப 

வ��ப���த�, பார�ப�ய ம��� பார�ப�யம�ற �ைறகள�� திற�கைள 

ேம�ப���த�, க�ணா� உ�சவர�ைப உைட�பத�கான பா�கா�பான �ழைல 

உ�வா��த� ம��� சி.சி.ஐ.�க�, ெப�க� ம��� சிற�� நப�கள�டமி��� 

�ழ�ைதக��கான ெதாழி��ைனேவாைர ஊ��வ��த� ேபா�ற 

ப�ர�சிைனக� �றி�� இ�த மாநா��� வ�வாதி�க�ப�ட�. 

6. IFAD ஆ�� �� 2020 இ�தாலிய�� ேரா� நக�� நைடெப�ற�. 

ேவளா� ேம�பா���கான ச�வேதச நிதி (ஐ.எஃ�.ஏ.�) 43 வ� ஆ�� �� ��ட� 

இ�தாலிய�� ேரா� நக�� நைடெப�ற�. 43 

வ� அம��க� "2030 ��� ப��ன�ைய 

������ ெகா��வ�வத�கான 

நிைலயான உண� �ைறகள�� �த�� 

ெச�த�" எ�ற க��ெபா�ள�� கவன� 

ெச��திய�. நிைலயான, உ�ளட�கிய, ச�தான ம��� திறைமயான உண� 

�ைறகைள ஆத��பதி� IFAD இ� ப�� ம��� அ�பவ� எ�வா� நிைலயான 

அப�வ���தி இல��க��� (SDG2) ப�கள���� நிைலய�� தன���வமாக ைவ�கிற� 

எ�பைத க��ெபா�� எ����கா��கிற�.  

இ�த ச�தி�ப�� ேபா�, ேவளா� ேம�பா���கான ச�வேதச நிதி (ஐ.எஃ�.ஏ.�), 

காலநிைல மா�ற�தி� ெதாட��சிக��, வ�வசாய�தி� அத� தா�க�க�� 2030 ��� 

�மா� 100 மி�லிய� ம�கைள வ�ைம�� த��� எ�� �� ��ட� �றிய�. 

 IFAD �தாபன�: 1977. IFAD தைலவ�: கி�ப�� எஃ�. ஹூ�ேபா. 

 IFAD தைலைமயக�: ேரா�, இ�தாலி. 
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7. NITI ஆேயா� அசாமி� வடகிழ�� எ��ஜி கா��ேள� 2020 ஏ�பா� ெச�ய 

உ�ள�. 

NITI ஆேயா� நிைலயான அப�வ���தி இல��க� கா��ேள� 2020: அசாமி� 

ெகௗஹா�திய�� வடகிழ�� மாநில�கள�� ��டா�ைம, ஒ��ைழ�� ம��� 

ேம�பா� ஆகியவ�ைற ஏ�பா� ெச�கிற�. 

இ�நிக��சிய�� வடகிழ�� மாநில�க�, 

ம�திய அைம�சக�க�, க�வ�யாள�க�, 

சிவ�� ச�க� ம��� ச�வேதச ேம�பா�� 

அைம��கள�� ப�ரதிநிதி��வ�க� 

கல��ெகா�வா�க�.  

வடகிழ�� ப�ரா�திய�தி� SDG உ���மயமா�கலி� கவன� ெச���வேத இ�த 

மாநா��� ேநா�க� ஆ��. இதி� காலநிைல தகவைம�� வ�வசாய�, நிைலயான 

வா�வாதார�க�, க�வ�, �காதார� ம��� ஊ�ட�ச��, திற� ேம�பா�, இைண��, 

ெதாழி� �ைனேவா�, உ�க�டைம�� ேம�பா� ஆகியைவ அட���. ஒ�ெவா� 

அம��� அ�த�த கள நி�ணரா� தைலைம தா�க�பட ேவ���. 

 எ�ஐ�ஐ ஆேயா�: இ�தியாைவ மா��வத�கான ேதசிய நி�வன�. 

 எ�ஐ�ஐ ஆேயா� தைலைம நி�வாக அதிகா�: அமிதா� கா��, �ைண� தைலவ�: 

ராஜ�� �மா�. 
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வ�ைளயா�� 

 

1. அேயான�கா பா� ம��� வ�ஜயவ �� சி�� ஆகிேயா� ேதசிய ��த� 

ேசாதைனகள�� ெவ�றி ெப�றன�. 

தி�வன�த�ர�தி� நட�த ேதசிய ��த� ேசாதைனய�� ெப�க� 10 ம� ஏ� ைரப�� � 1 

ேபா��ய�� ஒலி�ப�ய� அேயான�கா பா� ெவ�றா�, ஆ�க� 25 ம� ப��ட� � 2 

ேபா��ய�� வ�ஜயவ �� சி�� ெவ�றா�.  

ேடா�கிேயா 2020 ஒ��கீ� 

ைவ�தி��பவ�க� அ��வ� ச�ேடலா 

ம��� அ��� ெமௗ�கி� 

ேபா�றவ�கைள ேபா��யாள�கள�ைடேய 

ெகா����த ஒ� தரமான எ�� ெப�க� �ைறய�� அேயான�கா பா�  ெவ�றா�. 

252.0 மதி�ெப�ைண� பதி�ெச�த�. அவர� �ய�சி அ��வ�ய�� உலக சாதைன 252.9 

�� ப��னா� 0.9 தா�. 

229.8 மதி�ப���� அ��வ� ��றாவ� இட�ைத� ப���தா�, அேத நிக�வ�� ஜூன�யா 

ெப�க� ேசாதைனகள�� ஜ�னா ெவ�றா�, 60 ஷா�க���� ப�ற� 630.0 எ�ற சிற�த 

த�தி மதி�ெப� ெப�றா�. ச��க�� வ�ஜயவ �� ஜூன�ய� ஆ�க� 25 ம� ப��டைல 

ெமா�த மதி�ெப� 585 உட� ெவ�றா�. ��� உ� 10 க�, ப�சாப�� ரா�க�வ� சி� 

ச��ைவ வ�ட இர�டாவ� இட�தி� உ�ளா�. 

2. ெச�ப�யாவ�� ேநாவ� ேஜாேகாவ�� ஆ�திேரலிய ஓப� 2020 ஐ ெவ�றா�. 

ெச�ப�யாைவ� ேச��த ேநாவ� ேஜாேகாவ��, �ெபய�ன�� ரஃேப� நடா� ம��� 

�வ��ச�லா�ைத� ேச��த ேராஜ� ெபடர� ஆகிேயா�ட� ஆ�திேரலிய ஓபன�� 8 வ� 
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ப�ட�ைத ைக�ப�றிய ப��ன� அதிக கிரா���லா� ப�ட�கைள ெப�ற ஆ� 

ெட�ன�� வ �ர�கள�� ப��யலி� ெந��கமாக இ��தா�.  

ேநாவ� ேஜாேகாவ�� 8 ப�ட�கைள ெவ�ற 3 வ� மன�தராக மாறி��ளா�. 

ஆ�திேரலியாவ�� ெம�ேபா�ன�� நட�த 

ஆ�திேரலிய ஓப� ஆ�க� ஒ�ைறய� 

ப�ட�ைத ெவ�றிகரமாக பா�கா�க ேநாவ� 

ேஜாேகாவ�� ஐ�� ெச�கள�� ஆ�தி�ய 

ெடாமின�� த�ைம வ ���தினா�.  

3 ெவ�ேவ� தசா�த�கள�� கிரா���லா� 

ெவ�ற ஆ�க��கான ஒ�ைறய� ெட�ன�ஸி� ஓப� சகா�த�தி� ேநாவ� 1 வ� 

ெட�ன�� வ �ரராக�� மாறிவ��டா�. 

கிரா���லா� நா�� மிக ��கியமான வ�டா�திர ெட�ன�� ேபா��களா��. 

1. ஆ�திேரலிய ஓப� 

2. ப�ர�� ஓப� 

3. வ��ப��ட� 

4. �எ� ஓப� 

3. ஆ�திேரலிய ஓ�ப� 2020 ேபா�� ெவ�றியாள�கள�� ப��யைல அறிவ��த�. 

உலகி� ��கிய ெட�ன�� சா�ப�ய�ஷி� ேபா��கள�� நா�� வ�டா�திர மாெப�� 

ேபா��கள�� ஆ�திேரலிய ஓ�ப� �த�ைமயான�. மாெப�� ேபா��ைய 

ஆ�திேரலிய ஓ�ப� ஆ��ேதா�� ஆ�திேரலியாவ�� ெம�ேபா�ன�� உ�ள 

ெம�ேபா�� ��காவ�� நைடெப�கிற�. ஆ�திேரலிய 190 ஓ�ப�  5 ஆ� ஆ��� 

ஆ�க� ஒ�ைறய� ப��வ�� ம��ேம ெதாட�க�ப�ட�, லா� ெட�ன�� 
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அேசாசிேயஷ� ஆஃ� ஆ�திேரலியா 

(இ�ேபா� ஆ�திேரலியா). “ெப�க� 

ஒ�ைறய�” எ�ற ப��ைவ� ெகா�ட 

�த� ஆ�திேரலிய ஓ�ப� 1922 இ� 

நைடெப�ற�.  

ெவ�றியாள�கள�� ��ைமயான ப��ய�: 

S.No. வைக ெவ�றியாள� ர�ன� அ� 

 

1 ஆ�க� ஒ�ைறய� ேநாவ� ேஜாேகாவ�� 

(ெச�ப�யா) 

ெடாமின�� த�� (ஆ�தி�யா) 

 

2 ெப�க� ஒ�ைறய� ேசாப�யா ெகன�� 

(அெம��கா) 

கா�ைப� ���சா 

(�ெபய��) 

 

3 கல�� இர�ைடய� பா�ேபாரா கிெரஜிேகாவா 

(ெச� ��யர�) & நிேகாலா 

ெம��� (�ேராஷியா) 

ெப�தான� ேம�ெட�-

சா��� (அெம��கா) & 

ேஜமி ��ேர (ஐ�கிய 

இரா�சிய�) 

4 ஆ�க� 

இர�ைடய� 

ராஜ�� ரா� (அெம��கா) & 

ேஜா சாலி�ப� (ஐ�கிய 

இரா�சிய�) 

ேம�� ப�ெச� 

(ஆ�திேரலியா) & �� 

சாவ�� (ஆ�திேரலியா) 

 

5 மகள�� இர�ைடய� ைடமா பாேபா� 

(ஹ�ேக�) & கிறி��னா 

மிலெடேனாவ�� (ப�ரா��) 

�-வ � �சீ (சீன ைதேப) & 

பா�ேபாரா ��ைர�ேகாவா 

(ெச� ��யர�) 
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4. ப����பவ� ச�ேபா லாப� 188 கிேலா ேதசிய சாதைன�ட� த�க� ெவ�றா�. 

ெகா�க�தாவ�� நைடெப�ற ேதசிய 

ப����த� சா�ப�ய�ஷி�ப�� ஆ�க� 89 

கிேலா ேபா��ய�� ப����பவ� ச�ேபா 

லாப� த�க� பத�க� ெவ���ளா�. 

ஆ�கள�� 89 கிேலாவ�� 188 கி.கி. ��தமான 

ம��� ெஜ�� நிக�வ�� அவ� ஒ� �திய ேதசிய 

சாதைனைய பைட���ளா�. ��ைதய ேதசிய 

��தமான ம��� ெஜ�� 187 கி.கி. ச�ேபா லா�� அ�ணா�சல ப�ரேதச�ைத� ேச��தவ�.  

ெப�க� நிக�வ��, 64 கிேலா எைட ெகா�ட ேபா��ய�� ரா�கி ஹா�ட� த�க�பத�க� 

ெவ���ளா�. இ�த நிக�வ�� 200 கிேலாைவ பதி� ெச�த தன� அ�கி��ள 

ேபா��யாளரான ஹ�ஜி�த� க�ைர ேதா�க��� ெமா�த� 210 கிேலா எைட�ட� 

த�க�பத�க� ெவ�றா�. 

5. ICC U-19 கி��ெக� உலக� ேகா�ைப 2020 இ� ப�களாேத� ெவ�ற�. 

ெத�னா�ப���காவ�� நைடெப�ற ICC U-19 கி��ெக� உலக� ேகா�ைப 2020 இ� 

ப�களாேத� ெவ���ள�. 

ெத�னா�ப���காவ�� ேபா�ெசஃ�����, 

ேஜ.ப�. உலெக�கி�� இ��� 16 அண�க� 

ப�ேக�ற இ�த நிக�வ�� 13 வ� பதி�பா��.  

இ�த நிக�� வரலா�றி� �த� �ைறயாக 

ப�களாேத� 19 வய����ப�ட கி��ெக� 
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அண� ICC U-19 கி��ெக� உலக� ேகா�ைபைய ெவ���ள�. இ�தியா U-19 

அண�ய�� இ��� 11 ஆ�ட�க�: ப��யா� கா�� (ேக�ட�), ��� ஜுேர� (வ��ெக� 

கீ�ப�), யஷ�வ� ெஜ��வா�, தி�யா�� ச�ேசனா, தில� வ�மா, சி�ேத� வ ��, 

அத�வா அ�ேகாேலக�, ரவ� ப��ேனா�, �ஷா�� மி�ரா, கா��தி� தியாகி 11 

ப�களாேத� U-19 அண�ைய� ேச��தவ�க�: அ�ப� அலி (ேக�ட�, டப���.ேக), 

ப�ேவ� ெஹாைச� எேமா�, தா�சி� ஹச�, ம���� ஹச� ஜா�, ேதாஹி� 

ஹி�தா�, ஷாஹாத� ெஹாைச�, ஷமி� ெஹாைச�, அவ�ேஷ� தா�, ராகி�� 

ஹச�, ேஷா�ஃ�� இ�லா�, டா�சி� ஹச� சகி�. 

6. லடா� சாரண�க� ெகேலா இ�தியா ஐ� ஹா�கி சா�ப�ய�ஷி� ப�ட�ைத 

ெவ�றா�. 

லடா� சாரண�க� பைட�ப��� ைமய� (எ�.எ�.ஆ�.சி) ெர� �த� ஆ�க� 

ப��� ெகேலா இ�தியா ஐ� ஹா�கி 

ேபா��ைய 2020 இ� ெவ�ற�. 

ெகேலா இ�தியா ஐ� ஹா�கி 

சா�ப�ய�ஷி�ப�� 13 அண�க� 

ப�ேக�றன.   

ெகேலா இ�தியா எ�ப� இைளஞ� வ�வகார�க� ம��� வ�ைளயா�� 

அைம�சினா� ேம�ெகா�ள�ப�ட ஒ� �ய�சி, வ�ைளயா�� ம��� 

உட�பய��சிய�� ��கிய��வ� �றி�� ம�க��� வ�ழி��ண�� ஏ�ப����. 

இ�தியாைவ ஒ� வ�ைளயா�� ேதசமாக அப�வ���தி ெச�வ��, நா��� 

வ�ைளயா��கைள ேம�ப���வ�� இ�த தி�ட�தி� இ�தி �றி�ேகா�. 
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7. இ�தியா 2022 இ� AFC மகள�� ஆசிய ேகா�ைபைய நட�த உ�ள�. 

2022 ஆ� ஆ��� ஆசிய கா�ப�� ��டைம�� (ஏஎஃ�சி) மகள�� ஆசிய ேகா�ைபைய 

இ�தியா நட�த உ�ள�, ஆசிய கா�ப�� ��டைம�� (ஏஎஃ�சி) இைத மேலசியாவ�� 

ேகாலால���� அறிவ��த�. AFC மகள�� கா�ப�� �� இ�தியாைவ� ேத��ெத��த�, 

இ� இ�த ஆ�� இ�திய�� FIFA 17 

வய����ப�ட ெப�க� உலக� 

ேகா�ைபைய நட��கிற�, இ� சீன ைதேப 

ம��� உ�ெபகி�தாைன வ�ட 

��னதாக உ�ள�.  

நவ� ��ைபய�� உ�ள D Y பா��� �ேட�ய�, அகமதாபா�தி� உ�ள �ரா�� 

�ேட�யா அ�னா ம��� ேகாவாவ�� ஃபேடா�டா �ேட�ய� ஆகியைவ 

வ��வா�க�ப�ட 2022 மகள�� ஆசிய ேகா�ைபய�� ேபா��கைள நட�த ேத�� 

ெச�ய�ப���ளன, ஏெனன�� எ���� பதிலாக 12 அண�க� இட�ெப�கி�றன. 1979 

ஆ� ஆ��� இ�த ேபா��ைய இ�தியா நட�திய�, இ�த நிக�ைவ ஆசிய ெப�க� 

கா�ப�� ��டைம�� (ALFC) ஏ�பா� ெச�த�, இ� 1986 ஆ� ஆ��� AFC இ� ஒ� 

ப�தியாக மாறிய�. 

8. ச�வேதச ஹா�கி ��டைம�� இ�திய ��ைர�க� லா�ெர�சியாமிைய 2019 

FIH  மகள�� ைரசி� �டா�� ஆ�� 

என ெபய����ள�.  

ச�வேதச ஹா�கி ��டைம�� இ�திய 

��ைர�க� லா�ெர�சியாமிைய 2019 FIH 

மகள�� ைரசி� �டா�� ஆ�� என 
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ெபய����ள�. இ�த ேபா��ய�� அ�ெஜ��னாவ�� ஜூலிய�டா ஜா��னா� 

ம��� ெநத�லா�தி� ஃப�ரெட�� மா�லா ஆகிேயாைர வ ���தியத� ப��ன� 

இ�திய ��ேனா�கி வ �ர� லா�ெர�சியாமி�� வ��� வழ�க�ப�ட�.  

லா�ெர�சியாமிய�� வ�ைளயா�� 2018 ஆ� ஆ��� நைடெப�ற ஹா�கி மகள�� 

உலக� ேகா�ைபய�� ேபா� பர�த ஹா�கி நனவ�� �த� �ைறயாக 

அ�கீக��க�ப�ட�, அ�� அவ� ேபா��ய�� தன���வமான வ �ர�கள�� ஒ�வராக 

இ��தா�. அவ� 2017 இ� ெபலாரஸு�� எதிரான ெட�� ெதாட�� 

அறி�கமானா�. அவ� தன� வா��ைகய�� இர�� �ைற அதிக ேகா� 

அ��தவ�, �தலி� 2017 இ� ெகா�யா��� எதிராக��, ப��ன� 2019 இ� 

�ெபய���� எதிராக�� ஒ� ெட�� ெதாட��. அவ� மிேசாரைம� ேச��தவ�. 

9. ஆ�திேரலியா ஐ.சி.சி மகள�� சா�ப�ய�ஷி� ேகா�ைபைய வழ�கிய�. 

ஆ�திேரலியா��� ஐ.சி.சி (ச�வேதச கி��ெக� க��சி�) மகள�� சா�ப�ய�ஷி� 

ேகா�ைப 2020 வழ�க�ப�ட�, இ� 2017 ம��� 2020 �� இைடய�லான 8 அண�க� 

ஒ�நா� சா�ப�ய�ஷி�ப�� ெவ�றிகைள 

ெவ�றத� �ல� பராம��த�. 

ஆ�திேரலியாவ�� அண� ேமக� 

ெமா�ரா லான�� தைலைமய�� இ��த�, 

இ��� இ�த ேகா�ைபைய கைடசியாக 

ெவ�ற� ேநர� (அதாவ� 1 வ� பதி�� 

2014–16).  

ஐ.சி.சி மகள�� சா�ப�ய�ஷி� 2021 உலக� ேகா�ைபய�� �ரவல�களான நி�சிலா�� 

ம��� நா�� சிற�த அண�க��� ேநர� இட�ைத வழ�கி��ள�. ம�த��ள 
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அண�க� ஜூைல 3 �த� 19,2020 வைர இல�ைகய�� நைடெபற��ள மகள�� 

கி��ெக� உலக� ேகா�ைப த�தி 2020 �ல� த�தி� ேபா��கள�� வ�ைளயா��. . 

10. ச�ர� ேகாச� ம��� ேஜா�னா சனீ�பா 77 வ� ��த ேதசிய ��வா� 

சா�ப�ய�ஷி�ைப ெவ�றன�. 

ச�ர� ேகாச� ம��� ேஜா�னா சீன�பா ஆகிேயா� ெச�ைனய�� �ைறேய மன�த 

ம��� ெப�க� ப��வ�� 77 வ� ��த 

ேதசிய ��வா� சா�ப�ய�ஷி�ைப 

ெவ�றன�. �தலிட�தி� உ�ள இ�திய 

வ �ர�க� ஆ�க� ம��� ெப�கள�� 

ப�ட�கைள �ைறேய 13 ம��� 18 வ� 

�ைறயாக பதி� ெச�வத�கான ப��லி�ைக 

நியாய�ப��தின�. ஆ�க� இ�தி� 

ேபா��ய�� ச�ர� ேகாச� அப�ேஷ� ப�ரதா� 11-6, 11-5, 11-6 எ�ற ெச� கண�கி� 

தக��க�ப�டா�, உ�சிமாநா� ேமாதலி� ேஜா�னா சீன�பா ஒ� சிறிய பய�ைத 

ேதா�க��� 8-11, 11-6, 11-4, 11-7 எ�ற ெச� கண�கி� த�வ� க�ணாைவ வ ���தினா�. 

11. 27 ஆ��க���� ப�ற� இ�தியா தன� �த� கிேர�க-ேராமான�ய த�க� 

பத�க�ைத� ெவ�ற�. 

27 ஆ��கள�� ஆசிய ம���த 

சா�ப�ய�ஷி�ப�� இ�தியாவ�� �த� 

கிேர�க-ேராம� த�க� பத�க�ைத �ன�� 

�மா� ெவ�றா�. அவ� உ�சிமாநா��� 87 

கி.கி ப��வ�� கீ� கி�கி�தான�� அசா� சாலி�ேனாைவ ேதா�க��தா�. இ�த 
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நிக�வ�� அவ� 5-0 எ�ற ேகா� கண�கி� ப�ட� ெப�றா�. ��ைதய த�க� 

கிேர�க-ேராம� ப��வ�� 48 கிேலாவ�� கீ� இ�தியா��காக 1993 இ� ப�� யாத� 

ெவ�ற�. ேம��, அ�ஜு� ஹல��கி 55 கி.கி ப��வ�� கீ� சா�ப�ய�ஷி�ப�� 

ெவ�கல� ெவ�றா�. அவ� ெகா�யாவ�� ேடா�ேயா� ேவாைன ேதா�க��� 

பத�க�ைத ேகா�னா�.  

12. ஜூன�ய� ஆ�க� ஹா�கி உலக� ேகா�ைப 2021 ஐ இ�தியா நட�த உ�ள�. 

��டைம�� (FIH) �வ��ச�லா�தி� ெலாேச� நக�� இைத அறிவ��த�. இ�த ேபா�� 

2021 ஆ� ஆ��� இ�திய�� நைடெப��. 2016 ஆ� ஆ��� உ�தரப�ரேதச�தி� 

ல�ேனாவ�� அர�ேக�ற�ப�ட இ�தியா இ�த 

மதி��மி�க ேபா��ைய நட��வ� இ� 

இர�டாவ� �ைறயா��.  

ஜூன�ய� ஆ�க� உலக� ேகா�ைபய�� 16 

அண�க� ப�ட�தி�காக ேபா��ய���, 

அவ�றி� ஆ� அண�க� ஐேரா�பாவ�லி���, ஆசியாவ�லி��� நா��, �ரவல� 

இ�தியா உ�பட, ஆ�ப���காவ�லி��� இர��, ஓசியான�யாவ�லி��� இர�� 

ம��� பா� அெம��காவ�லி��� இர��. 16 அண�கள��, இ�தியாவ�� ஏ�கனேவ 

நைடெப�ற ேபா���� த�தி ெப�ற ஆ� ஐேரா�ப�ய அண�க�, ெஜ�மன�, இ�கிலா��, 

ெநத�லா��, �ெபய��, ெப�ஜிய� ம��� ப�ரா�� ஆகிய நா�களா��. 

ல�ேனாவ�� உ�ள ேமஜ� தியா� ச�� �ேட�ய�தி� நைடெப�ற 2016 பதி�ப�� 

இ�தி� ேபா��ய�� ஆதி�க� ெச���� சா�ப�யனான இ�தியா 2-1 எ�ற ேகா� 

கண�கி� ெப�ஜிய�ைத ேதா�க��த�, இ� அவ�கள�� இர�டாவ� FIH ஜூன�ய� 

ஆ�க� உலக� ேகா�ைபைய உய��திய�. �வேன�வ�� உ�ள கலி�கா ஹா�கி 
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�ேட�ய�தி� 2018 ஆ� ஆ��� இ�தியா FIH சீன�ய� ஆ�க� ஹா�கி உலக� 

ேகா�ைபைய�� நட�திய�. 

13. AIFF , AFC கிரா���� சா��ட� ெவ�கல நிைல உ��ப�ன�கைள� 

ெப���ள�. 

அகில இ�திய கா�ப�� ��டைம�� (ஏஐஎஃ�எஃ�) ஆசிய கா�ப�� ��டைம�ப�� 

“கிரா���� சா��ட� ெவ�கல நிைல” 

உ��ப�னைர� ெப���ள�. இ� ேதசிய 

அைம�� அத� அ��பைட-நிைல 

நிக��கைள AFC அ�கீக��தப� 

ஊ��வ��க அ�மதி���. இ�த அறிவ��� 

AIFF அத� அ�ம�ட நிக��க� ம��� 

ெசய�பா�கைள AFC இ� ஆதர� ம��� 

அ�கீகார��ட� AFC கிரா���� சாசன�தி� ெபா��த���ய வ�தி�ைறக��� 

ஏ�ப ஊ��வ���� உ�ைமைய வழ��கிற�.  

2013 ஆ� ஆ���, ஜ�பா� ம��� வ�ய�நா�ட� ேச��� அ�ம�ட ம�ட�தி� 

தன� பண��காக AIFF ஒ� ேபா�ய� ��� அைட�த�. 2014 ஆ� ஆ���, 

ப�லி�ைப�� ம��� தஜிகி�தா�ட� இைண�� அ�ம�ட கா�ப���கான 

ஜனாதிபதி அ�கீகார வ��ைத AIFF ெப�ற�. 

14. வ��யா ப��ைள ம��� ஆதி�யா ேம�தா ஆகிேயா� ேதசிய Snooker 

சா�ப�ய�ஷி�ைப ெவ���ளன�. 

மகாரா��ராவ�� �ேனவ�� நைடெப�ற ேதசிய Snooker சா�ப�ய�ஷி�ைப ஆதி�யா 

ேம�தா & வ��யா ப��ைள ெவ���ளன�. ஆதி�யா ேம�தா உலக சா�ப�யனான ப�க� 
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அ�வான�ைய ேதா�க��� ேதசிய Snooker சா�ப�ய�ஷி�ப�� ஆ�க� ப�ட�ைத 

ெவ�றா�. ெப�ேராலிய வ�ைளயா�� ேம�பா�� வா�ய�ைத (ப�.எ�.ப�.ப�) 

ப�ரதிநிதி��வ�ப���� ேபா�, ப�க� அ�வான�ைய 6-2 

எ�ற ேகா� கண�கி� ேதா�க��தா�.  

க�நாடகாைவ� ேச��த வ��யா ப��ைள ம�திய� 

ப�ரேதச�ைத� ேச��த அம�  கமான�ைய வ ���தி ேதசிய 

Snooker சா�ப�ய�ஷி�ப�� ெப�க� ப�ட�ைத ெவ�றா�. 

அவ� தன� Snooker ப�ட�ைத பா�கா�க அமி கமான�ைய 

3-2 எ�ற ேகா� கண�கி� ேதா�க��தா�. 

15. ப�ேரசி� பாரா ேப�மி�ட� ச�வேதச சா�ப�ய�ஷி�ப�� இ�தியா 11 

பத�க�கைள ெவ�ற�. 

ப�ேரசிலி� சா� பாேலாவ�� 11 பத�க�க�ட� இ�தியா ப�ேரசி� பாரா 

ேப�மி�ட� ச�வேதச சா�ப�ய�ஷி�ைப ���த�. ெமா�த�தி� 11 பத�க�க�, 4 

த�க�, 5 ெவ�ள�, 2 ெவ�கல 

பத�க�க� உ�ளன. இ�திய 

ஒ�ைறய� ப�ரேமா� பக� ஆ�க� 

ஒ�ைறய� எ�.எ� 3 ம��� 

ஆ�க� இர�ைடய� எ�.எ� 3-

எ�.எ� 4 ப���கள�� இர�� த�க� 

பத�க�கைள� ெப�றா�. இ�த ெவ�றிய�� �ல�, ேடா�கிேயா 2020 பாராலி�ப�� 

ேபா��க��� அவ� த�தி ெப�றா�. ஆ�க� ஒ�ைறய� எ�.எ� 4 ேபா��ய�� 

�ஹா� லாலினேகேர யதிரா� த�க� ெவ�றா�.  
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ப�ேரசி� பாரா ேப�மி�ட� ச�வேதச சா�ப�ய�ஷி�: 

ப�ேரசி� பாரா-ேப�மி�ட� ச�வேதச சா�ப�ய�ஷி� ேபா�� ப�ேரசிலி� சா� 

பாேலாவ�� நைடெப�ற�. இ� ப��ரவ� 10-15 �த� 2020 வைர நைடெப�ற�. 

சா�ப�ய�ஷி�ைப ேப�மி�ட� உலக ��டைம�� (BWF) ஏ�பா� ெச�த�. இ�த 

வ�ைளயா��கள�� ஆ�க� ஒ�ைறய�, ஆ�க� இர�ைடய�, ெப�க� ஒ�ைறய�, 

ெப�க� இர�ைடய� ம��� கல�� இர�ைடய� நிக��க� இட�ெப�றன. 

16. ஓமான� வ �ர� ��� அ���ரஹ�� அ� ப�ஷிைய ஐ.சி.சி கி��ெக��� 

இ��� 7 ஆ��க� தைட ெச�த�. 

ச�வேதச கி��ெக� க��சி� (ஐ.சி.சி) 

ஓமா� வ �ர� ��� அ���ரஹ�� அ� 

ப�ஷிைய அைன�� வைகயான 

கி��ெக��கள�லி���� 7 ஆ��க� 

தைட ெச�த�. ஐ.சி.சி ஆ�கள�� T20 உலக� ேகா�ைப த�தி 2019 இ� ப�ேவ� 

எ�ண��ைகைய ம�றியத�காக ��றவாள� என நி�ப��க�ப�டதா�, ஐ.சி.சி.ய�� 

ஊழ� த��� �றிய��ைட ம�றியத�காக வ �ர� க���க�ப�டா�.  

அ� ப�ஷி ஊழ� த���� �றிய���� ப��� 2.1.1 ஐ ம�றிய�: ஒ� ஒ�ப�த� 

அ�ல� �ய�சிய�� வ�ைளவாக இ��ப�, எ�த வைகய��� ���, ��ேன�ற�, 

நட�ைத அ�ல� ேபா��கள�� ேவ� எ�த அ�ச�ைத�� ச�ெச�ய அ�ல� 

தி�டமிட. தவ�ர, அவ� ப��� 2.1.4, ப��� 2.4.4 ம��� க��ைர 2.4.7: அைன�ைத�� 

ஊழ� நைட�ைறக� ெதாட�பாக ம�றினா�. �றிய���� வ�திகள�� கீ�, அ� ப�ஷி 

��ற�சா��கைள ஒ��� ெகா�ள� ேத��ெத��தா� ம��� ஊழ� த��� த���பாய 

வ�சாரைண�� பதிலாக ஐ.சி.சி உட� ஒ��த� அள��க ஒ���ெகா�டா�. 
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17. இ�தியாவ�� கிரா��மா�ட� D ��ேக� ப�ரா�சி� 34 வ� ேக�� 

ஓபைன ெவ�றா�. 

இ�தியாவ�� கிரா��மா�ட� D 

��ேக� ப�ரா�சி� 34 வ� ேக�� 

ஓப� ெவ���ளா�. அவ� ச�ர�க 

ேபா��ய�� ெவ�றிெபற 50 நக��கள�� 

ப�ரா�சி� ஹ��ய� பா��ெசகியைன 

ேதா�க��தா�. இ�தியாவ�� சிவா 

மகாேதவ� ஆ� ��ள�க�ட� 10 வ� 

இட�ைத� ப���தா�.  

2019 ஆ� ஆ��� ெட�மா��கி� நட�த ஹி�ெலேரா� 110 வ� ஆ��வ�ழா ஓப� 

ேபா��ய�� ெவ�றேபா�, தமி�நா�ைட� ேச��த D ��ேக� உலகி� இர�டாவ� 

இைளய கிரா��மா�ட� ஆனா�. 
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வ�கி ம��� நிதி 

 

1. BoM ம��� SBI வ�கிக� �ச�ப� மாத�தி� �ஜி�ட� ப�வ��தைனகள�� PSB. 

�ச�ப� மாத�தி� �ஜி�ட� 

ப�வ��தைனகள�� அ��பைடய�� 

�ைறேய 77 ம��� 68 

மதி�ெப�க�ட� 'ந�ல' 

ெசய�திறைன� கா��ய இர�� அர� 

வ�கிக�தா� பா�� ஆ� மகாரா��ரா 

ம��� �ேட� பா�� ஆ� இ�தியா. 

�ஜி�ட� ப�வ��தைனகள�� சதவ �த�, வண�க� வ�ைச�ப��த�, கண�ன� ப��னைட� 

ம��� UPI அ�ல�  AePS ப�வ��தைனக��கான ெதாழி���ப வ ���சிய�� சராச� 

சதவ �த� ேபா�ற ப�ேவ� அள���க� ம�� ஒ� தன�நப� வ�கி�கான கண�கிட�ப�ட 

மதி�ப�� மி�ன� ம��� தகவ� ெதாழி���ப அைம�சக�தா� (ம��ஒ�) 

வழ�க�ப�கிற�. நட�� நிதியா��� 4,000 ேகா� �ஜி�ட� ப�வ��தைன இல�� 

ம�திய அர� வழ�கிய�. �ஜி�ட� வ��பைன உ�பட ப�ேவ� அள���கள�� 

வ�கிகள�� ெசய�திற� ஒ�ெவா� மாத�� க�காண��க�ப�கிற�.  

மகாரா��ரா வ�கி: 

�ஜி�ட� ப�வ��தைனகள�� ஆ�� இல�கி� 102.70 சதவ �த�ைத பா�� ஆ� 

மகாரா��ரா (ேபா�) அைட���ள� எ�� ம��ஒ� ெவள�ய��ட சம�ப�திய தகவ�க� 

ெத�வ��கி�றன. நட�� நிதியா��� 19.7 ேகா� �ஜி�ட� ப�வ��தைனகைள ம�திய 

அர� இல�� ைவ���ள�. நட�� நிதியா��� ஒ�ப� மாத�கள�� எ�ப�ஐ ஆ�� 

�ஜி�ட� ப�வ��தைன இல�கி� 99.09 சதவ �த�ைத அைட���ள�. ஒ�ப� தன�யா� 
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கட� வழ��ந�க� ம��� இர�� ெகா��பன� வ�கிக� �ஜி�ட� 

ப�வ��தைனகள�� ந�ல மதி�ப��ைட� ெப�றன. �ச�ப� மாத�தி� ெய� வ�கி, 

ஃப�ேனா ேபெம��� வ�கி ம��� எ�.�.எஃ�.சி வ�கி ஆகியவ�றி� ெமா�த 

மதி�ெப� 76 ஆக இ��த�. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வ�கி ம��� ஐ.�.எஃ�.சி �த� வ�கி 74 

ம��� 73 மதி�ெப�கைள� ெப�றன. 

2. ம�திய ேநர� வ� வா�ய� (சிப���) நிதி மேசாதா 2020 இ� �திய ஏ�பா� �றி�� 

ெதள��ப���கிற�. 

ம�திய ேநர� வ� வா�ய� 2020 நிதி மேசாதாைவ உ�தி�ப���கிற�, ஒ� இ�திய 

��மக� இ�தியாவ�� வசி�பவ� எ�� க�த�ப�கிற�. 2020 ஆ� ஆ��� நிதி 

மேசாதாவ�� உ�ள �திய வ�தி, வ�ய�� ேச���� ேநா�க� ெகா�ட இ�திய ��ம�க�, 

ம�ற நா�கள�� பண�யா��� ெதாழிலாள�க�. 

இ�தியாவ�� வ� ெச���வைத� தவ���பத�காக சில இ�திய ��ம�க� �ைற�த 

அ�ல� வ� அதிகார வர�ப�ற நா�கள�� த��வைத மா��வத�கான �திய ஏ�பா� 

�றி�� சிப��� ஒ� வ�ள�க�ைத 

ெவள�ய��ட�. ம�திய கிழ�� உ�பட ப�ற 

நா�கள�� ேந�ைமயான ெதாழிலாள�களாக 

இ���� இ�திய�க� எ�� ஊடக�கள�� சில 

ப���கள�� வ�ள�க� ெத�வ��க�ப�ட�.  

இ�த ��ெமாழிய�ப�ட வ�திய�� கீ� 

இ�தியாவ�� வசி�பவராக க�த�ப�� ஒ� இ�திய ��மக�, இ�தியா��� ெவள�ேய 

ச�பாதி��� வ�மான� ஒ� இ�திய வண�க� அ�ல� ெதாழிலி� இ��� 

ெபற�படாவ��டா� இ�தியாவ�� வ� வ�தி�க�படா�. 
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3. ெசப� நகரா�சி ப�திர ேம�பா��� ��ைவ அைம�கிற�. 

ச�ைதகைள ஒ���ப���பவ� ெசப� �ஜி� ப�ரசா� தைலைமய�� நகரா�சி ப�திர 

ேம�பா��� ��ைவ அைம���ளா�. 

நகரா�சி கட� ப�திர�கைள 

அப�வ���தி ெச�வ� ெதாட�பான 

ெகா�ைக வ�ஷய�கள�� இ�த �� 

ப���ைர��� ம��� அ�தைகய 

ப�திர�கைள வழ�க நகரா�சிக��� 

வசதி ெச���.   

இ�த ��வ�� நகரா�சி நி�வன�கள�� ப�ரதிநிதிக�, வழ�கறிஞ�க�, ெதாழி� 

வ��ந�க� ம��� ச�ைத பய��சியாள�க� உ�ளன�. நகரா�சி கட� 

ப�திர�கள�� �த�ைம ம��� இர�டா� நிைல ச�ைதய�� க���பா� ம��� 

ேம�பா� ெதாட�பான ப�ர�சிைனக� �றி�� �� ெசப��� ஆேலாசைன வழ���. 

4. 5 ஆ�� வ�ல�� ெபற CRR இைடயக�திலி��� கட� வழ��வதாக �ச�� 

வ�கி ெத�வ����ள�. 

பண �ச�� வ�கித வ�ல��ட� ��ய சிற�� கட� 

ப��ரவ� 14 �த� திற�க�ப�� எ��� இ�த 

வசதிய�� கீ� வழ�க�ப�� கட�க� அ��த 

ஐ�� ஆ��க��� சிஆ�ஆ� வ�ல�� ெப�� 

எ��� இ�திய �ச�� வ�கி ெத�வ����ள�.  

இ�த ஆ�� ஜூைல 31 ஆ� ேததி�ட� ��வைட��, சாளர� ஆ� மாத�க��� 

திற�க�ப�� எ�� ��ைபய�� ெவள�ய�ட�ப�ட ம�திய வ�கி ��றறி�ைகய�� 
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�ற�ப���ள�, ஆனா� நிகர ேதைவ ம��� ேநர ெபா���க� (எ���எ�) ஜனவ� 31 

ஆ� ேததி வைர கண�கிட�ப��. சி.ஆ�.ஆ� ம��� எ�.எ�.ஆ� �றி�த மா�ட� 

��றறி�ைகய�� வ�திகள�� கீ�, 2015 ஜூைல 1 ஆ� ேததி ெவள�ய�ட�ப�ட சி.ஆ�.ஆ� 

வ�ல��, ப��� 42 வ�மான�தி�, பதிைன�� நா�க���� ப�ற�, சி.ஆ�.ஆ� வ�ல�� 

�றி�� அறி�ைக அள���மா� வ�கிகைள� ேக��� ெகா�ட�. 

5. ெகாேரானா ைவரஸி� பரவைல எதி��� 2 மி�லிய� அெம��க டால� 

நிதி�தவ� வழ�க ADB ஒ��த� அள����ள�. 

ேநாவ� ெகாேரானா ைவர� (எ�.சி.ஓ.வ�) பர�வைத எதி��� 2 மி�லிய� அெம��க 

டால� நிதி�தவ� அள��க ஆசிய அப�வ���தி வ�கி (ADB) ஒ��த� அள����ள�. சீனா, 

தா�லா��, லாேவா�, வ�ய�நா�, 

க�ேபா�யா ம��� மியா�ம� ஆகிய 

நா�கள�� நட��ெகா������ ப�ரா�திய 

ெதாழி���ப உதவ�கைள வழ��வத� 

�ல��, பதிலள���� திறைன 

வ��ப���வத� �ல�� ேநாவ� 

ெகாேரானா ைவர� (எ�.சி.ஓ.வ�) பர�வைத� த���� �ய�சிக��� இ�த நிதி 

உத��.  

உலக �காதார அைம�� ம��� ப�ற ப�ரா�திய நி�ண�க�ட� இைண�� ADB 

ஒ��கிைண�த பதி�க��கான ப�திகைள��, ேம�� nCoV காரணமாக ஏ�ப�� 

நிைலைமைய ேம�ப���வத�கான ��த� நிதி உதவ�கைள�� அ�கீக����. 

 ஆசிய அப�வ���தி வ�கி தைலைமயக�: மண�லா, ப�லி�ைப��;  

 ஆசிய அப�வ���தி வ�கிய�� தைலவ�: மசா��� அசகாவா. 
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6. இ�ட�இ�� வ�கி ‘ப�ரா�� மதி�ப�� அதிக அதிக���’ ப��யலி� 

�தலிட� வகி�கிற�. 

வ�கியாள�கள��  சிற�த 500 வ�கி ப�ரா��க� 2020’ அறி�ைகய��ப�, உலக 

வ�கிகள�ைடேய ‘ப�ரா�� மதி�ப�� 

அதிக அதிக���’ ப��யலி� இ�ட� 

இ�� வ�கி �தலிட�ைத� ப���த�. 

கட�த 12 மாத�கள�� இ�ட�இ�� 

வ�கிய�� ப�ரா�� மதி�� 122% அதிக����ள�, இ� உலெக�கி�� ப�ரா�� 

மதி�ப�� வள��சி�� மிக உய��த இடமாக உ�ள�. Q3 நிதியா��� ��வ�� 

ெமா�த ெசா�� � .3.1 ல�ச� ேகா� எ�� வ�கி ெத�வ����ள�.  

அறி�ைகய�� ஒ� ப�தியாக, "நா��� ெமா�த ப�ரா�� மதி�ப�� �த� 50" 

ப��யலி� சீனாவ���, அெம��கா (அெம��கா) 2 வ� இட�தி��, கனடா ம��� 

�ைனெட� கி�ட� (�ேக) 3 ம��� 4 வ� இட�கள��� உ�ளன. . ஜ�பா� 

ஐ�தாவ� இட�தி�� ��ேனறி��ள�. 2019 ஆ� ஆ��� 10 வ� இட��ட� 

ஒ�ப��ைகய�� இ�தியா இ�த ப��யலி� 8 வ� இட�தி� உ�ள�. 2020 ஆ� 

ஆ��� இ�தியாவ�� ப�ரா�� மதி�� 26,516 $ ம� ஆ��, இ� 2019 ஆ� ஆ��� 

23,409 $ ம� உட� ஒ�ப���ேபா� 13% அதிக����ள�. 

7. வா��ைகயாள� ப�திர�கைள� க�காண��க ஒ� உ�-அைம�ைப ெசப� 

அறி�க�ப��தி��ள�. 

இ�திய ப�திர�க� ம��� ப�வ��தைன வா�ய� (ெசப�) தரக�களா� ப�ைணயமாக 

ேசக��க�ப�ட வா��ைகயாள� ப�திர�கள�� இய�க�ைத� க�காண��க ஒ� 

உ�-அைம�ைப அறி�க�ப��தி��ள�.  
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�திய க�காண��� அைம��: 

 தரக� ேசக��த கிைளய�� ப�திர�கள�� இய�க�ைத ஆ�ைலன�� 

இைண�பாக� க�டறிய ெசப� உ�-திற�கைள உ�வா�கி��ள�. 

 வா��ைகயாள�கள�� ப�திர�கைள திைச தி���வ� கவன��க�ப�டா� 

அ� ப�மா�ற�க�ட� 

எ�ச��ைககைள எ���கிற�. 

 இ�வைர, ��� 'ெபா��தாத 

அறி�ைகக�' உ��ப�ன�க�ட� 

ந�லிண�க�தி�காக ப��� 

ச�ைதக��� அ��ப�ப���ளன. 

ெசப�:  

 உ�வா�க�ப�ட�: 12 ஏ�ர� 1988 

 தைலைமயக�: ��ைப, மகாரா��ரா 

 தைலவ�: அஜ� தியாகி 

 இ�தியாவ�� ப�திர ச�ைத�கான க���பா�டாள� ெசப�. இ� ெசப� ச�ட�, 

1992 �ல� நி�வ�ப�ட�. 

8. �ச�� வ�கிய�� 6 வ� இ� மாத நாணய� ெகா�ைக 2019-20 ெர�ேபா 

வ �த�ைத��, தைலகீ� ெர�ேபா வ �த�ைத�� மா�றாம� ைவ�தி��கிற�. 

இ�திய �ச�� வ�கிய�� நாணய� ெகா�ைக� �� தன� 6 வ� இ� மாத நாணய� 

ெகா�ைகைய 2019-20 ெவள�ய����ள�. பாலிசி ெர�ேபா வ�கித�ைத 5.15% ஆக 

மா�றாம� ைவ�தி��க இ�திய �ச�� வ�கிய�� எ�.ப�.சி ��� ெச���ள�. 

பணவ ��க� இல�����ேளேய இ��பைத உ�திெச��, வள��சிைய ���ப��க 
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நாணய� ெகா�ைகய�� இடமள���� நிைல�பா�ைட பராம��க�� எ�.ப�.சி ��� 

ெச���ள�.  

6 வ� இ� மாத நாணய� ெகா�ைக� �� ��ட�தி� எ��க�ப�ட ��கிய ���க�:  

 பண��ழ�க ச�ெச�த� வசதிய�� 

(LAF) கீ� ெர�ேபா வ�கித� மாறாம� 

5.15% ஆக உ�ள�. 

 LAF இ� கீ� தைலகீ� ெர�ேபா 

வ�கித� ஒேர மாதி�யாக உ�ள�, 

அதாவ� 4.90%. 

 வ�ள��� நிைல வசதி (எ�.எ�.எஃ�) வ �த�� வ�கி வ �த�� ஒேர மாதி�யாகேவ 

உ�ளன, அதாவ� 5.40%. 

 �ச�� வ�கி 2020-21 நிதியா��� உ�ைமயான ெமா�த உ�நா�� உ�ப�திைய 

5% �த� 6% ஆக உய��தி��ள�. 

9. ஒ����ைற சா��பா�ைஸ அ�மதி�க ெசப� ��� ெச���ள�. 

ேத��ெத��க�ப�ட வா��ைகயாள�க� ம�� ச�ைத வ �ர�களா� �திய தயா���க�, 

ேசைவக� ம��� வண�க மாதி�க� ஆகியவ�ைற ேநர�யாக ேசாதி�க அ�மதி��� 

ஒ����ைற சா��பா�ைஸ� 

பய�ப��த இ�திய ப�திர�க� ம��� 

ப�வ��தைன வா�ய� (ெசப�) ��� 

ெச���ள�. ��ைபய�� நைடெப�ற 

ெசப�ய�� �� ��ட�தி� இ�த ��� 

எ��க�ப�ட�. ��ெமாழிய�ப�ட 

'ஒ����ைற சா��பா��' �த��டாள�க�, இ�திய ச�ைதக� ம��� 
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ெபா�ளாதார�தி�� ெப�மளவ�� பயனள���� �திய வண�க மாதி�க� ம��� 

ெதாழி���ப�க��கான ேசாதைன� களமாக ெசய�ப��.  

 இ�த க�டைம�ப�� கீ�, த�திவா��த நி�வன�க��� ஒ� ேநர� �ழலி� ம��� 

உ�ைமயான வா��ைகயாள�க��� ஃப��ெட� த���கைள ப�ேசாதி�க சில வசதிக� 

ம��� ெநகி���த�ைம வழ�க�ப��, அேத ேநர�தி� �த��டாள� பா�கா�� 

ம��� இட� �ைற���� ேதைவயான பா�கா��க� இ��பைத உ�திெச�கிற�. 

10. ஜ��-கா�ம�� நி�வன�தி� உ�க�டைம�ைப அதிக��க NABARD � .400.64 

ேகா� �பாைய அள����ள�. 

ேதசிய ேவளா�ைம ம��� ஊரக வள��சி வ�கி (நபா��) 400.64 ேகா� �பாைய 

ம�திய ப�ரேதசமான ஜ��-கா�ம���� 

அ�மதி���ள�. ஜ��-கா�ம�� 

கிராம��ற�கள�� உ�க�டைம���� 

ஊ�கமள��பத�காக இ�த அ�மதி 

வழ�க�ப���ள�.  

38 ந�� வழ�க� தி�ட�கைள 

ெசய�ப��த 143.66 ேகா� �பா� அ�மதி வழ�க�ப���ள�. இ�த அ�மதிய�� 

த�ேபா��ள 27 ந�� வழ�க� தி�ட�கைள ேம�ப���த� ம��� 11 �திய ந�� 

வழ�க� தி�ட�கைள நி�மாண��த� ஆகியைவ அட���. இ�த ந�� வழ�க� 

தி�ட�க� கிராம��ற வ ��க��� பா�கா�பான ம��� ��ந�ைர வழ��வைத 

ேநா�கமாக� ெகா���ளன. 

இ�த தி�ட�க� 17 மாவ�ட�கள�� 86 கிராம�கள�� 3.5 ல�ச�தி��� அதிகமான 

ம�க��� பயனள����. வ�ல�� ம��� ெச�மறி ஆ� வள��� �ைறகைள 
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ேம�ப��த 47.11 ேகா� �பா� அ�மதி வழ�க�ப���ள�. இதி� சாதா 

ஜ��வ�� கா�நைட வள��� ப�ைண அைம�ப�� அட���. 

இ�த ஆ�� ெதாட�க�தி� 82 கிராம��ற சாைலக� ம��� 3 பால�கைள 

நி�மாண��க 209.87 ேகா� �பாைய நபா�� அ�மதி���ள�. சாைலக� ம��� 

பால�கைள நி�மாண��ப� 461 ெதாைல�ர கிராம�க��� அைன�� வான�ைல 

ேம�ப��த�ப�ட இைண�ைப�� வழ���. இ�த நிதி கிராம��ற உ�க�டைம�ைப 

ேம�ப���வைத ேநா�கமாக� ெகா�ட நபா���� கிராமிய உ�க�டைம�� 

ேம�பா�� நிதிய�தி� (ஆ�ஐ�எஃ�) ஒ� ப�தியா��. 

11. ஆசிய அப�வ���தி வ�கி �பா� இைண�க�ப�ட ப�திர�கள�லி��� $ 118 

மி�லிய� திர��ய�. 

ஆசிய அப�வ���தி வ�கி (ஏ�ப�) ெவள�நா�� இ�திய �பா�ட� இைண�க�ப�ட 

10 ஆ�� ப�திர�கள�� �திய ெவள�ய���� இ��� � .850 ேகா� (118 மி�லிய� 

அெம��க டால�) திர����ள�. இ� 2017 ஆ� ஆ��லி��� இ�திய �பாய�� 

திர�ட�ப�ட ADB-ய�� �த� �திய 

�தி��சிைய� �றி�கிற� ம��� 2021 

�த� 2030 வைர � .7,240 ேகா� (1 

ப��லிய� அெம��க டால�) நி�ைவய�� 

உ�ள ப�திர�க�ட� நி�வ�ப�ட மக�� 

வைள��� ப�கள��கிற�. ADB இ� இ�திய 

�பா� ப�திர�க� உ��� நாணய நடவ��ைகக��� ஒ� “வ�ைளயா�� 

மா�றியாக” இ��தன. ப�திர�க� அைர ஆ�� ��பைன 6.15 சதவ�கித� ம��� 

6.19 சதவ�கித� வ�ைளவ����. இ�திய �பாய�� �றி�ப�ட�ப�ட, ஆனா� அெம��க 

டால�கள�� ��ேயறிய ப�திர�க� ேஜ.ப�. ேமா�கனா� எ�த�ப�� �த�ைமயாக 
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அெம��கா (21 சதவ �த�) ம��� ஐேரா�பாவ�� (79 சதவ �த�) �த��டாள�க��� 

வ�நிேயாகி�க�ப�டன. 

12. எ�.�.எஃ�.சி வ�கி இ��ேகா�ட� இைண ��திைர கிெர�� கா�ைட 

அறி�க�ப��திய�. 

எ�.�.எஃ�.சி வ�கி நா��� மிக�ெப�ய வ�மான நி�வனமான இ��ேகா�ட� 

இைண�� இைண ��திைர கிெர�� கா�ைட அறி�க�ப��திய�, இ� ேக�ய��கான 

வ��வாச� தி�ட�ைத� ேபால திற�பட ெசய�ப��. அத� �த� பயண கட� அ�ைட 

‘கா-சி�’- மா�ட�கா�� �ல� 

இய�க�ப�கிற�.  

கிெர�� கா�� வா��ைகயாள�க� 

மா�பா��� ப� � .1,500 �த� � .3,000 

வைர மதி���ள பாரா�� வ�மான 

��ெக��கைள� ெபறலா�, 14 பயண 

ம��� வா��ைக �ைற ச�ைகக� இதி� 5% ேக�ேப� அ�ல� இ��ேகா 

��பதி�கள�� ெவ�மதி ��ள�க� ம��� 3% உண�, மள�ைக, ெபா��ேபா�� . 

உ�நா�� / ச�வேதச பயண�கள�� மா�ப�ட ந�ைமக� ம��� ஒ�ப�ட��யாத 

ெவ�மதிக�ட� பண�கார பயண அ�பவ�ைத�� அவ�க� அ�பவ��க ����. 

 எ�.�.எஃ�.சி வ�கிய�� தைலைமயக�: ��ைப, மகாரா��ரா. 

 எ�.�.எஃ�.சி வ�கிய�� நி�வாக இய��ந�: ஆதி�யா ��. 
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பய�பா�க� / இைணய�தள ேபா��ட� 

 

1. Paytm SME க� ம��� வண�க ��டாள�க��காக Android POS device ஐ 

அறி�க�ப��திய�. 

Paytm சி� ம��� ந��தர வண�க�க� (SME க�) ம��� வண�க ��டாள�க��காக 

Android POS device ஐ அறி�க�ப��தி��ள�. ஆ��ரா�� அ��பைடய�லான device 

வண�க�க��� ெடப�� ம��� கிெர�� கா��க�, ேப�எ� வால�, �ப�ஐ 

அ��பைடய�லான பய�பா�க� ம��� ெரா�க� ேபா�ற ப�ேவ� வழிகள�� பண� 

ெச���வைத ஏ���ெகா�ள உத��.  

‘ப�.�.எ� ஃபா� ப�சின�’ பய�பா��� 

�ல� ஜி.எ�.� இண�க ப��கைள உ�ப�தி 

ெச�வத���, ப�வ��தைனக� ம��� 

த���கைள நி�வகி�பத��� இ�த device 

வண�க�க��� வழ��கிற�. இ�த 

ேசைவக� சி� ம��� ந��தர வண�க�க� (SME க�) ம��� வண�க ப�காள�கள�� 

வண�க�தி� �ஜி�ட� ெகா��பன�கள�� ��கிய��வ�ைத அதிக����, ேம�� 

�ஜி�ட� ெபா�ளாதார�தி� ந�ைமகைள�� அவ�க���� ெகா�� வ��. 

�திய வசதிகள�� பண�யாள� ச�பள� ம��� வா��ைகயாள� பண�ைத� தி��ப� 

ெப�த� ஆகியைவ அட���. க�டண �ைழவாய�லி� பய�பா�� நிர� 

இைட�க�தி� உதவ��ட� ெதாட�க ம��� உ�வா��பவ�க� த�க� ேசைவகைள 

எள�தி� ஒ��கிைண�க ச�தி ேபா�ற ப�ற ந�ைமகைள�� இ�த device வழ���. 
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2. NPCI தன� UPI தி�ட�ைத 10 மி�லிய� பயன�கைள வ��வா�க 

வா��அ�ைப அ�கீக��த�. 

ேநஷன� ேபெம��� கா��பேரஷ� ஆஃ� இ�தியா (எ�.ப�.சி.ஐ) அத� 

ஒ��கிைண�த க�டண இைட�க� 

(�ப�ஐ) ேசைவகைள 10 மி�லிய� 

பயன�க��� வ���ப��த உடன� ெச�தி 

தளமான வா��அ�ைப அ�மதி���ள�. 

வா��அ�ப�� க�டண அ�சமான 

“வா��அ� ேப” �ன�ஃைப� ேபெம�� 

இ�ட�ஃேபஸி� (�ப�ஐ) இய�க 

வ�வைம�க�ப���ள�. �ப�ஐ இ�திய ேதசிய ெகா��பன� கழக�தா� 

உ�வா�க�ப�ட�. இ�த வசதி பயன�க��� வண�க ப�வ��தைனக� ெச�ய அ�ல� 

ம�றவ�க��� ேநர�யாக த�க� வ�கி� கண��க� �ல� பண� ெச��த 

உத�கிற�.  

2018 �த�, வா��அ� தன� ைபல� தி�டமான “வா��அ� ேப” ஐ ஒ� மி�லிய� 

பயன�க��காக இய�கி வ�கிற�, இ�தியாக அத� வா��ைகயாள� தள�ைத 

வ���ப��த NPCI இலி��� ஒ��த� ெப���ள�. 

3. ேபாைத�ெபா�� அ����தைல எதி��� ேகரள �த�வ� “ேயாத�” ெமாைப� 

பய�பா�ைட அறி�க�ப��தினா�. 

ேகரள �தலைம�ச� ப�னராய� வ�ஜய� ேகரளாவ�� ெகா�சிய�� “ேயாத�” (வா�ய�) 

ெமாைப� பய�பா�ைட (வ��ண�ப�) அறி�க�ப��தினா�. இ�த பய�பா��� 

�ல�, ெபா�ம�க� ேபாைத�ெபா�� ம��� அத� வ�நிேயாக� �றி�� 
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ேபா�சா��� ெத�வ��க ����. இ�த வ��ண�ப�ைத ெகா�சி நகர ேபா�சா� 

அறி�க�ப��தின�, ேம�� தகவலறி�தவ�� அைடயாள�ைத ரகசியமாக 

ைவ�தி��க ����.  

மிக நவ �ன ைசப� �� ைசப� கிைர� காவ� 

நிைலய�, இ�ேபாபா�� காவ� நிைலய�தி� 

�திய க��ட� ம��� ப�ரா�திய தடய 

அறிவ�ய� ஆ�வக�தி� ேம� ம��� கீ� 

�ைண காலா��கைள இ�ேபாபா��கி� 

உ�ள �.சி.எ� ஆ��ேடா�ய�தி� �த�வ� திற�� ைவ�தா�. மைர� �ைரவ�� 

க�ட�ப�� வ�� ெகா�சி நகர காவ��ைறய�� �திய ெபாலி� வளாக�தி� 

மாதி�ைய�� �தலைம�ச� ெவள�ய��டா�.  

 ேகரள ஆ�ந�: ஆ�� �கம� கா�. 

 ேகரளாவ�� தைலநகர�: தி�வன�த�ர�. 

4. ெட�லி காவ��ைற பயண�கள�� பா�கா�ப��காக “ஹி�ம� ப�ள� 

பய�பா�ைட” உெப�ட� ஒ��கிைண���ள�. 

வ��கள�� பயண���� ம�கள�� 

பா�கா�ைப உ�தி ெச�வத�காக ெட�லி 

காவ��ைற தன� “ஹி�ம� ப�ள� ஆ�” 

ஐ சவா� ெச��� நி�வனமான “உெப�” 

பய�பா��ட� ஒ��கிைண���ள�. 

இ�திரா கா�தி ச�வேதச (ஐஜிஐ) வ�மான 

நிைலய�தி� “ஹி�ம� ப�ள� ஆ�” அறி�க�ப��த�ப�ட�. இ�த பய�பா� 
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அவசரகால�தி� இய�கி அ�ல� சவா� ெச��� நிக�ேநர இ��ப�ட�ைத வழ���. 

அத�� பதிலள���� வ�தமாக, ேபா�� க��ேரா� �� (ப�.சி.ஆ�) ேவ� சவா��� 

உதவ� வழ�க ஒ��க�ப��. பய�பா��� ஒ��கிைண�� வ��கள�� பயண���� 

ம�கள�� உய�ைர� கா�பா�ற இ��ப�ட ேசைவக� ம��� பயண� தகவ�கைள 

ேம�ப����. இ�த �ய�சி அவசரகால ��நிைலகைள சமாள��க ெட�லி 

காவ��ைறய�� ெசய�திறைன ேம�ப����. 

ஒ� சவா� QR கா�ைட �ேக� ெச��� ேபா�, சவா� ஒ� ஓ��ந�� வ�வர�கைள�� 

வாகன� தகவைல�� ஹி�ம� பய�பா��� அ�கலா�. பய�பா��� உதவ��ட�, 

சவா� த�க� பயண�ைத ேநர�யாக ேபா�சி� ெத�வ��க ����. 

5. உடன� க�டண �ைறைய ஊ��வ��பத�காக NPCI “UPI Chalega” எ�ற ெதாழி� 

ப�ர�சார�ைத� ெதாட�கி��ள�. 

ேநஷன� ேபெம��� கா��பேரஷ� ஆஃ� இ�தியா (எ�.ப�.சி.ஐ) UPI எள�தான, 

பா�கா�பான ம��� உடன� க�டண 

�ைறயாக ஊ��வ��பத�காக “UPI Chalega” 

எ�ற ெதாழி� ப�ர�சார�ைத 

ெதாட�கி��ள�. "UPI Chalega " ப�ர�சார�, 

பயன�க� ஒ��கிைண�த ெகா��பன� 

இைட�க�தி� (�ப�ஐ) ச�யான 

பய�பா�ைட ேநா�கி வழிநட��வேதா�, 

அவ�கள�� அ�றாட வா��ைகய�� ஒ� பழ�கமான மா�ற�ைத உ�வா�க��, �ப�ஐ 

பய�ப��த�� உத�கிற�. இ�திய ேதசிய ெகா��பன� கா��பேரஷ� பண� 

ெச���� �����ழ� அைம��ட� இைண�� ப�ர�சார�ைத ெதாட�கி��ள�.  
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நிக�ேநர நிதி ப�மா�ற இைட�கமாக இ���� UPI, ஆக�� 2016 இ� 

ெதாட�க�ப�டதிலி��� கண�சமாக அளவ�ட�ப���ள�, அ�ேபா� எ�.ப�.சி.ஐ 

இய�க�ப�� ேமைடய�� � .3.1 ேகா� மதி���ள 92,000 ப�வ��தைனக� 2020 

ஜனவ�ய�� � .2.16 ���லிய� மதி���ள 1.3 ப��லிய� ப�வ��தைனக��� 

ெசய�ப��த�ப�டன. 

 NPCI இ� MD & CEO: தி�� அ�ேப 

 NPCI இ� தைலைமயக�: ��ைப, மகாரா��ரா. 

 NPCI நி�வ�ப�ட�: 2008. 

6. ஹ�சி�ர� க�� பாத� சிற�த பய��கள�� வ�ைலகைள� க�காண��க MIEWS 

ேபா��டைல� அறி�க�ப��தி��ளா�. 

ம�திய உண� பத�ப���� ெதாழி��ைற 

அைம�ச� ஹ�சி�ர� க�� பாத� ச�ைத 

��ணறி� ம��� ஆர�ப எ�ச��ைக 

அைம�� (MIEWS) வைல இைணயதள�ைத 

அறி�க�ப��தி��ளா�. ேபா��டைல 

http://miews.nafed-india.com இ� அ�கலா�.  

MIEWS டா�ேபா�� ம��� ேபா�ட� எ�ப� 

த�காள�, ெவ�காய� ம��� உ�ைள�கிழ�� வ�ைலகைள 'நிக�ேநர க�காண���' 

ெச�வத���, ஒேர ேநர�தி� ஆபேரஷ� கி��� (OG) தி�ட�. வ�ைலக� ம��� 

வ�ைகக�, பர�பள�, மக�� ம��� உ�ப�தி, இற��மதி ம��� ஏ��மதி, பய�� 

காெல�ட�க�, பய�� ேவளா�ைம ேபா�ற சிற�த பய��க� ெதாட�பான அைன�� 

தகவ�கைள�� இ�த ேபா�ட� எள�தி� கா�சி வ�வ�தி� பர��கிற�. 
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7. நிதியைம�ச� நி�மலா சதீாராம� இ�தியாைவ ஆ�வ��ள ெதாழி���ப 

வசதி��ள வ�கி�காக “ஈஏஎ� 3.0” ஐ அறி�க�ப��தினா�.  

“ேம�ப��த�ப�ட அ�க� ம��� ேசைவ சிற�பான� (EASE) 3.0” நிதியைம�ச� 

நி�மலா சீதாராம� ம��� இ�திய வ�கிகள�� ச�க ெசய�பா��� EASE 2.0 

ஆ�� அறி�ைக�ட� ெதாட�க�ப�ட�. 

ஆ�வ��ள இ�தியா��கான �மா��, 

ெதாழி���ப� இய�க�ப�ட வ�கி�காக 

இ� ெதாட�க�ப���ள�.  

EASE 3.0 ெபா���ைற வ�கிைய �மா�� 

ம��� ெதாழி���ப�ைத இய��� 

வைகய�� ேம�ப�ட த���கைள வழ��� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. பா� 

ேப�கி� ேபா�ற சில ��கிய வசதிக� “நிதி ேசைவய�� இ�தி �த� �ஜி�ட� 

வ�நிேயாக�”, “ேப�கி� ஆ� ேகா” EASE வ�கி நிைலய�க� வழியாக அ��க� 

பா�ைவய�ட�ப�� வளாக�க�, நிைலய�க�, வளாக�க� ம��� மா�க� ேபா�ற 

இட�கள�� EASE 3.0 சீ�தி��த நிக��சி நிரலா� வழ�க�ப�� . ெபா���ைற 

வ�கி கிைளகள�� வா��ைகயாள�� அ�பவ�ைத �ஜி�ட� மயமா��வைத�� 

இ� ேநா�கமாக� ெகா���ள�. 

8. ஏ�ெட� ெகா��பன� வ�கி ஆதா� இய�க�ப�ட க�டண �ைறைய (ஏஇப�எ�) 

அறி�க�ப��தி��ள�. 

இ�தியா ��வ�� 2,50,000 வ�கி ��ள�கள�� க�டண வ�கியா� இ�த வசதி 

ெதாட�க�ப���ள�. ஏப�எ� ெதாட�க�ப�ட ப��ன�, ஆதா�-இைண�க�ப�ட வ�கி 

கண��கைள� ெகா�ட எ�தெவா� வ�கிய�� வா��ைகயாள�க�� ஏ�ெட� 
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ெகா��பன� வ�கிய�� நியமி�க�ப�ட வ�கி ��ள�கள�� நிதி ப�வ��தைனகைள 

ெச�ய ����. ஏ�ெட� ெகா��பன� 

வ�கிய�� வா��ைகயாள�க� எ�த 

ஏப�எ� ெசய�ப��த�ப�ட வ�கிய��� 

நிதி ப�வ��தைனகைள ெச�ய இ� 

அ�மதி���.  

இ�த �ைற ெதாட�க�ப�டத� �ல�, 

ஆதா� இய�க�ப�ட வ�கி� கண�ைக� ெகா�ட எ�த வ�கிய�� 

வா��ைகயாள�க���� ஏ�ெட� ெகா��பன� வ�கி ேசைவ ெச�ய ����. ஆதா�-

இய�க�ப�ட க�டண �ைறைம வா��ைகயாள�க��� இ��� வ�சாரைணக�, 

ைம�ேரா ஏ�எ�மி� மின� �ேட�ெம��கைள� ேகா�த� ம��� அவ�கள�� ஆதா� 

எ� அ�ல� ெம�நிக� ஐ�ய�� உதவ��ட� பண�ைத தி��ப� ெப�த� ேபா�ற 

ப�ேவ� வைகயான நிதி ப�வ��தைனகைள ேம�ெகா�ள உத��.  

9. CBSE ேத�� ைமய ெலா�ேக�ட� பய�பா�ைட “சிப�எ�இ ஈசிஎ�” 

அறி�க�ப��தி��ள�. 

ம�திய இைடநிைல� க�வ� வா�ய�(CBSE) ேத�� ைமய ெலா�ேக�ட� பய�பாடான 

“சிப�எ�இ ஈசிஎ�” ம��� ஆ�ைல� ேத�� 

ைமய ேமலா�ைம அைம�� “ஓஇசிஎ�எ�” 

ஆகியவ�ைற அறி�க�ப��தி��ள�. 

"சிப�எ�இ ஈசிஎ�" எ�ப� ஒ� ெமாைப� 

பய�பாடா��, இ� மாணவ�க��� 

அவ�கள�� ேத�� ைமய�ைத� க�டறி�� 

த�ேபாைதய இ��ப�ட�தி��� ேத�� ைமய�தி��� இைடய�லான �ர�ைத� காண 
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உத�கிற�. எனேவ இ�த பய�பா� மாணவ�கள�� வசதி�காக ேத�� ைமய� �றி�த 

தகவ�கைள வழ��கிற�.  

ம�திய இைடநிைல� க�வ� வா�ய� ப�ள�ய�� �த�வ�க��காக “OECMS” எ�ற 

ஆ�ைல� ேத�� ைமய ேமலா�ைம �ைறைய�� அறி�க�ப��தி��ள�. 

இ�ஜிகிேல�ட�க�, இ�லாத மாணவ�க�, தி�ய�கா மாணவ�க�, நியாயம�ற 

வழி�ைறக� ம��� ப�ேவ� வ�வர�கைள ஒேர கிள��கி� கிைட�ப� ேபா�ற 

நிக�ேநர தகவ�கைள� ெபற ப�ள�ய�� �த�வ�க��� இ�த அைம�� உத��. 

  



 https://bestlearningcentre.in/    நட�� வ�வகார�க� - ப��ரவ� 2020  

 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
                          Address: No 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

134 
 
 

ெபா�ளாதார� 

 

1. 80 மி�லிய� ேவைலவா���கைள உ�வா�க “Assemble In India Model” எ�� 

ெபா�ளாதார ஆ�� ப���ைர�கிற�. 

நா��� 80 மி�லிய� ேவைலவா���கைள உ�வா�க “இ�தியாவ�� அெச�ப��” 

மாதி�ய�� �திய ேயாசைனைய 2019-20 

ெபா�ளாதார ஆ�� ெத�வ��கிற�. 

இ�தியா தன� 5 ���லிய� அெம��க 

டால� ெபா�ளாதார இல�ைக அைடய 

இ�த மாதி� உத��.  

ஏ��மதி உ�ப�திைய அதிக��பத� �ல� சீனா-அெம��க வ��தக ��த 

��நிைலய�லி��� இ�தியா பயனைடய ேவ��� எ�� அறி�ைக ெத�வ��கிற�. 

��கியமாக ெப�ய அளவ�லான ெதாழிலாள� த�வ�ர நடவ��ைகக� காரணமாக சீனா 

ஏ��மதிய�� சிற�பாக ெசய�ப�� வ�வதாக�� அ� ��கிற�. சீன இற��மதி 

��க� ம��� சீனாவ�� ��ய���கி�றன. இ� மக�தான ேவைல வா���கைள 

உ�வா��கிற�. உலக�தி�கான இ�தியாவ�� அெச�ப�� ேம� இ� இ�தியா�ட� 

ஒ��கிைண�க�பட ேவ���. இ� ஏ��மதி ச�ைத ப�ைக 2025 இ� 3.5% ம��� 2030 

இ� 6% அதிக����. உலக வ��தக�தி� இ�தியா 2% ம��ேம ப�கள��கிற�. சீனா-

அெம��க வ��தக� ேபா�ட�, நி�வன�க� மா�� இட�கைள� ேத�கி�றன. 

ேம��, ெதாழிலாள� ப�றா��ைற ம��� சீனாவ�� ஊதிய உய�� ஆகியைவ உலக 

ச�ைதகைள ைக�ப�ற இ�தியா��� ஏ�றைவ. இ�த வா���க� சீனாைவ� ேபாலேவ 

இேதேபா�ற பாைதைய உ�வா�க இ�தியா��� உக�ததாக இ��கிற�, ஏெனன�� 

அத� ெதாழிலாள�-த�வ�ர �ைறக� ெம�வாக காலியாக உ�ளன. 
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2. 2021 நிதியா��� இ�தியாவ�� ெமா�த உ�நா�� உ�ப�திய�� வள��சி 5.6% 

ஆக இ���� எ�� ஃப��� கண����ள�. 

ஃப��� மதி�ப��க� அ��த இ�திய நிதியா��� 

இ�தியாவ�� ெமா�த உ�நா�� உ�ப�திய�� 

5.6% வள��சிைய மதி�ப����ளன. இ�த கண��� 

அரசா�க�தி� ெபா�ளாதார கண�ெக��� 

��ைவ�த தி�ட�ைத வ�ட �ைறவாக உ�ள�. நட�� 2019-2020 நிதியா��� 

(நிதியா�� 20) ெமா�த உ�நா�� உ�ப�தி 4.6% ஆக இ���� எ�� 

எதி�பா��க�ப�கிற�. 2022 நிதியா���, அரசா�க�தி� கட� ெமா�த உ�நா�� 

உ�ப�திய�� 70% ஆக இ���� எ��� ஃப��� மதி�ப����ள�.  

 ஃப��� மதி�ப��கள�� தைலைம நி�வாக அதிகா�: பா� ெட�ல�. 

 ஃப��� மதி�ப��கள�� தைலவ�: இய� லி�ென�. 

 ஃப��� மதி�ப��கள�� தைலைமயக�: நி�யா��, அெம��கா. 

3. இ�கிலா��, ப�ரா�ைஸ ��தி�ெகா�� இ�தியா உலகி� 5 வ� ெப�ய 

ெபா�ளாதார நாடாக மா�கிற�. 

2019 ஆ� ஆ��� இ�கிலா�� ம��� ப�ரா�ைஸ ��தியத� �ல� இ�தியா உலகி� 

ஐ�தாவ� ெப�ய ெபா�ளாதார நாடாக உ�ெவ��த�. அெம��காைவ தளமாக� 

ெகா�ட ஒ� சி�தைன� ��வான உலக 

ம�க� ெதாைக ஆ�� தன� அறி�ைகய��, 

இ�தியா தன� ��ைதய த�ன�ய�க� 

ெகா�ைககள�லி��� திற�த ச�ைத 

ெபா�ளாதாரமாக வள��� வ�கிற� எ�� 
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�றி��ள�.  

"இ�தியாவ�� ெபா�ளாதார� ெமா�த உ�நா�� உ�ப�திய�� 2.94 ���லிய� 

அெம��க டால�க�ட� ஐ�தாவ� ெப�ய�, இ� 2019 ஆ� ஆ��� இ�கிலா�� 

ம��� ப�ரா�ைஸ �றிய��� ஐ�தாவ� இட�ைத� ப���த�" எ�� �றி��ள�. 

இ�கிலா�� ெபா�ளாதார�தி� அள� 2.83 ���லிய� அெம��க டால�களாக��, 

ப�ரா�சி� அள� 2.71 ���லிய� டாலராக�� உ�ள�. வா��� திற� சமநிைல 

(ப�ப�ப�) வ�தி�ைறகள��, இ�தியாவ�� ெமா�த உ�நா�� உ�ப�தி (ப�ப�ப�) 10.51 

���லிய� அெம��க டாலராக உ�ள�, இ� ஜ�பா� ம��� ெஜ�மன�ைய வ�ட 

அதிகமா��. இ�தியாவ�� அதிக ம�க� ெதாைக காரணமாக, இ�தியாவ�� தன�நப� 

ெமா�த உ�நா�� உ�ப�தி 2,170 அெம��க டால�க� (ஒ�ப��ைகய��, அெம��கா 62,794 

அெம��க டால�க�) ஆ��. 

4. ��� இ�தியாவ�� 2020 ெமா�த உ�நா�� உ�ப�திய�� வள��சி கண��ைப 5.4% 

ஆக �ைற���ள�.  

��� �த��டாள�க� ேசைவ இ�தியாவ�� 2020 ெமா�த உ�நா�� உ�ப�தி (ஜி�ப�) 

வள��சி கண��ைப 6.6 சதவ �த�திலி��� 5.4 

சதவ �தமாக��, அ��த நிதியா�� (2020-21) வள��சி 

வ�கித மதி�ப��ைட 6.7 சதவ �த�திலி��� 5.8 

சதவ �தமாக�� �ைற���ள�. ��ஸி� 

����ப�, சீனாவ�� ெகாேரானா ைவர� 

ெவ��தத� காரணமாக, உலகளாவ�ய வள��சி 

பாதி�க�ப�ட�, எனேவ இ�தியாவ�� ெபா�ளாதார 

வள��சி ம��� ெம�வாக இ����. 
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2020 ஆ� ஆ��� ஜி 20 ெபா�ளாதார�க� 2.4% எ�ற வ�கித�தி� வள��சியைட�� 

எ��� ��� மதி�ப��கிற�, இ� 2019 � இ��� ம�தமான நடவ��ைகயா��. 

சீனாவ�� ெமா�த உ�நா�� உ�ப�திய�� வள��சி 2020 ஆ� ஆ��� 5.2% என 

மதி�ப�ட�ப���ள� ம��� 2021 ஆ� ஆ��� ெமா�த உ�நா�� உ�ப�திய�� 

வள��சிைய 5.7% எ�ற வ�கித�தி� எ��� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. 

 ��� நி�வ�ப�ட�: 1909. 

 ��ய�� நி�வன�: ஜா� ��. 

 ��ய�� தைலைமயக�: நி�யா��, அெம��கா. 

 ��ய�� தைலைம நி�வாக அதிகா�: ேரம�� டப���. ெம�டான�ய� ஜூன�ய�. 

 

  



 https://bestlearningcentre.in/    நட�� வ�வகார�க� - ப��ரவ� 2020  

 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
                          Address: No 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

138 
 
 

கா�ப�� 

1. �ைலய�� ெஜனர� இ��ர�� க�ெபன� லிமிெட� “�ைலய�� ெஹ�� 

இ�ஃப�ன���” எ�ற �காதார கா�ப��� தி�ட�ைத அறி�க�ப��தி��ள�. 

�ைலய�� ெஜனர� இ��ர�� க�ெபன� லிமிெட� “�ைலய�� ெஹ�� 

இ�ஃப�ன���” எ�ற ெபய�� ஒ� வ��வான �காதார கா�ப��� தி�ட�ைத 

அறி�க�ப��தி��ள�. இ�த பாலிசி 90 நா�க��� ��ைதய ம��� 180 நா�க��� 

ப��ைதய ம���வமைனய�� 

ேச��க�ப�வேதா�, � .3 ல�ச� �த� � .1 

ேகா� வைர கா�ப�� ெச�ய�ப�ட ெதாைக ம��� 

இலவச ம��ெட��� ச�ைககைள வழ��கிற�.  

இ�த கா�ப�� அத� �காதார ��வ�லி தி�ட�தி� 

கீ� ��� ��கிய ந�ைமகைள வழ��கிற�: 'அதிக பா�கா��', பாலிசிதார��� 

��த� ெதாைக கா�ப�� கிைட���, அேதா� 'அதிக ேநர�', பாலிசிதார� ��த� 

கால�தி�� பா�கா�க�ப�வா�, ேம�� 'ேம�� உலகளாவ�ய' பாலிசிதார� 

இ�தியாவ�� ம��ம�ல, உலகளவ�� அவசரகால ம���வமைனய�� 

அ�மதி�க�ப�வா�. இ�த கா�ப���� தி�ட� ஆ�� ந�ைமைய�� வழ��கிற�, 

இதி� ஆ��ேவத�, �னான�, சி�தா ம��� ேஹாமிேயாபதி ஆகியவ�றி� கீ� உ�ள 

ம���வமைனய�� சிகி�ைசயள��க�ப�� ெசல�க� அைன��� அட���. 

 �ைலய�� ெபா� கா�ப��� தைலைமயக�: ��ைப, மகாரா��ரா. 

 �ைலய�� ெபா� கா�ப��� ED ம��� தைலைம நி�வாக அதிகா�: ராேக� 

ெஜய��. 

 �ைலய�� ெபா� கா�ப�� நி�வ�ப�ட�: 17 ஆக�� 2000. 
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2. அைன�� கா�ப��� வ�கிகள��� ைவ���ெதாைகயாள�க��கான 

கா�ப���� ெதாைகைய �.ஐ.சி.ஜி.சி �.1 ல�ச�திலி��� 5 ல�சமாக 

உய���கிற�. 

ைவ���ெதாைக கா�ப�� ம��� கட� உ�தரவாத� கழக� (�.ஐ.சி.ஜி.சி) அைன�� 

கா�ப��� வ�கிகள��� ைவ���ெதாைகயாள�க��கான கா�ப���� ெதாைகைய  4 

ப��ரவ�  2020�த� இ�திய அரசி� ஒ��த�ட� � .1 ல�ச�திலி��� 5 ல�சமாக 

உய���கிற�. கா�ப�� ெச�ய�ப�ட 

வ�கிகளா� ெச��த ேவ��ய ப��மிய� வ �த� 

மதி�ப��� ைவ���ெதாைகய�� � .100 �� 10 

ைபசாவ�லி��� ஆ���� � .100 �� 12 

ைபசாவாக உய��த�ப��. வ�கிகள�� 

ைவ���ெதாைகயாள�க��� அதிக அளவ�லான பா�கா�ைப வழ��� ேநா�கி� இ�த 

நடவ��ைக எ��க�ப���ள�, இ� இ�திய �ச�� வ�கிய�� �� உ�ைமயாளரான 

ைவ���ெதாைக கா�ப�� ம��� கட� உ�தரவாத� கழக� ஆ��. 

 ைவ�� கா�ப�� ம��� கட� உ�தரவாத� கழக�தி� தைலவ�: ப�.ப�. கா��ேகா. 

 ைவ���ெதாைக கா�ப�� ம��� கட� உ�தரவாத� கழக� (�ஐசிஜிசி) ஜூைல 15, 

1978 இ� நைட�ைற�� வ�த�. 

 கா��பேரஷன�� தைலைம அ�வலக� ��ைபய�� உ�ள�. 

3. ம�கா�ப��� வண�க�தி�காக ஜி.ஐ.சி ��� பா�� ஆ� ர�யா உ�ம� 

அள��கிற�. 

இ�தியாவ�� ம�கா�ப��� நி�வனமான ெஜனர� இ��ர�� கா��பேரஷ� ஆஃ� 

இ�தியா (ஜி.ஐ.சி �) ர�யாவ�� ம�கா�ப��� வண�க�ைத� ெதாட�க ர�ய 

��டைம�ப�� (பா�� ஆ� ர�யா) ம�திய வ�கிய�டமி��� உ�ம�ைத� ெப���ள�.  
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கா��பேரஷ� �த�� ெச�த �லதன�தி� அ��பைடய�� ர�யாவ�� உ�நா�� 

ம��� ச�வேதச ம�கா�ப��� வண�க�ைத ப�வ��தைன ெச�ய �ைண 

நி�வன�தி�� இ�த உ�ம� உத�கிற�.  

 இ�திய ெபா� கா�ப���� கழக�தி� 

தைலவ� ம��� எ�.�: ேதேவ� 

�வா�தவா. 

 இ�திய ெபா� கா�ப���� கழக�தி� 

தைலைமயக�: ��ைப. 

 வ�ளா�மி� ��� ர�யாவ�� ஜனாதிபதி. 

 ர�யாவ�� தைலநகர� மா�ேகா. 

 ர�ய �ப�� எ�ப� ர�யாவ�� நாணய�. 
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��தக�க� ம��� ஆசி�ய�க� 

 

1. �ைண ஜனாதிபதி ‘வ�திய�� �ழ�ைத’ ��தக�ைத ெவள�ய��டா�. 

இ�தியாவ�� �ைண� தைலவ� ��பவர� 

ெவ�ைகயா நா�� ேபராசி�ய� ேக. 

ராமகி��ண ரா� எ�திய �யச�ைத 

‘வ�திய�� �ழ�ைத’ எ�ற ��தக�ைத 

ெவள�ய��டா�. ேக.ராமகி��ண ரா� ஒ� 

சிற�த அறிஞ�, ஆசி�ய�, ஆரா��சியாள�, 

வ��ஞான� ம��� கா�திய� ஆவா�, அவ� ஆ�திராவ�� வ�சாக�ப��ன�தி� 

கடேலார� ப�திய�� ப�ற�தா�. இ�திய அர� அவ��� “2011 � ப�ம�ய�� சிவ�� 

ம�யாைத” வழ�கிய�. 

2. த�ேம�திர ரா� தன� “தி� ைம�� ேம� ��” எ�ற ��தக�ைத 

ெவள�ய��டா� 

ைம�� ேம�ப�� & �ைள எ��தறி� ��ேனா� த�ேம�திர ரா� எ�திய “தி� 

ைம�� ேம� ��” எ�ற ��தக�ைத 

ெவள�ய��டா�. ��தக�தி� 

�றி�ப�ட�ப���ள அைன�� 

அ�பவ� பய��சிகைள�� ப��பத� 

�ல�� ெச�வத� �ல�� 

ம�க��� மன� வைரபட�தி� ஒ� 

அ�பவ�ைத வழ��வைத�� அவ�கைள நி�ண�களாக மா��வைத�� இ�த 

��தக� ேநா�கமாக� ெகா���ள�.  
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த�ேம�திர ரா� ஒ� ைம�� ேம�ப�� & �ைள எ��தறி� ��ேனா� ஆவா�, 

ேம�� 10 ஆ��கள�� 380 ��� ேம�ப�ட ைம�� ேம�ப�� க��தர��கைள 

நட�திய உலக சாதைன பைட���ளா�. பைட�பா�ற� ம��� ைம�� ேம�ப�� 

�றி�த TEDx இ� ேபசிய உலகி� �த� நப� இவ�� ஆவா�. 

3. ஹ�யானா �த�வ� “ஏ வ�ணைன ம��� ைடஜ�� ஆ� தி ஏ�, ச�ட� 1981” 

எ�ற ��தக�ைத ெவள�ய��டா�. 

ஹ�யானா �த�வ� (�த�வ�) 

மேனாக� லா� க�ட�, ஹ�யானாவ�� 

ச��க�� “ஏ வ�ணைன ம��� 

ைடஜ�� ஆ� தி ஏ�, ச�ட� 1981” எ�ற 

��தக�ைத ெவள�ய��டா�. இ�த 

��தக�ைத டா�ட� ேக ேக 

க�ேட�வா� எ�தி��ளா�. இ�த ��தக�ைத தி ப�ைர� லா ஹ�� ெவள�ய��ட�. 

��தக�, கா�� மா�பா�ைட� த���� ம��� க���ப���� வழிகள�� கவன� 

ெச���கிற�. ச�தாய�தி� கா�� மா�பா� �றி�த வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��த இ�த 

��தக� வாசக�கைள ேம�ப���வேதா� கா�� மா�பா�ைட� த��க 

வ�வைம�க�ப�ட ச�ட�தி� வ��வான வ�ள�க�ைத�� வழ���. 

4. �றி�� வ�டா�திர�க� ‘பார� 2020’, ‘இ�தியா 2020’ ��தக�க� ப�ரகா� 

ஜவேடக� ெவள�ய��டா�. 

தகவ� ம��� ஒள�பர�� அைம�ச� ப�ரகா� ஜவேடக� ����லிய�� �றி�� 

வ�டா�திர பார� 2020 & இ�தியா 2020 ஐ ெவள�ய��டா�. இ�த நிக�வ�� ஆ�� 

��தக�கள�� மி� பதி��� ெவள�ய�ட�ப�ட�.  
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இ�த ��தக� நா� ப�றிய ��ைமயான 

ம��� வ��வான தகவ�கைள� 

ெகா���ள� ம��� ஆ��� ப�ேவ� 

ம�திய அர� அைம�சக�க�, �ைறக� 

ம��� அைம��கள�� ெசய�பா�க�, 

��ேன�ற� ம��� சாதைனக�. தகவ� 

ம��� ஒள�பர�� அைம�சி� 

ெவள�ய��க� ப��� ஒ�ெவா� ஆ��� �றி�� வ�டா�திர�ைத ெதா��கிற�. 

5. இ�தியாவ�� �ைண� தைலவ� எ�.ெவ�ைகயா நா�� ‘மரண�- ஒ� உ� கைத’ 

எ�ற ��தக�ைத ெவள�ய��டா�.  

இ�தியாவ�� �ைண� தைலவ��, மாநில�களைவய�� தைலவ�மான 

எ�.ெவ�ைகயா நா��, ‘மரண�- ஒ� உ� 

கைத: அைனவ���� ஒ� ��தக�’ எ�ற 

��தக�ைத ெவள�ய��டா�. இ� ஜாகி 

வா�ேத� எ�திய�, ெபா�வாக இஷா 

அற�க�டைளய�� நி�வன� ச��� எ�� 

அைழ�க�ப�வா�.  

ப��ரவ� 21 ஆ� ேததி தமிழக�தி� இஷா ேயாகா ைமய�தி� மகாஷிவரா�தி� 

ெகா�டா�ட�கைள ��ன��� இ�த ��தக� ெவள�ய�ட�ப�ட�, அ�� �ைண 

ஜனாதிபதி நா�� ப�ரதம வ���தினராக கல�� ெகா�டா�. 
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இர�க� �றி��க� 

 

1. ��த ச�க ஆ�வல�� ெப�ண�ய எ��தாள�மான வ��யா பா� காலமானா�. 

ச�க ஆ�வல�, ெப�ண�ய எ��தாள� ம��� ப�தி�ைகயாள� வ��யா பா� 

காலமானா�. ெப�க� ச�ப�த�ப�ட வ �ர அட���ைற பழ�கவழ�க�க��காக அவ� 

அறிய�ப�டா�. ஆ�க�ட� ெப�க� 

சம��வ�தி�காக அவ� ��னண�ய�� 

இ��தவ�. அைன�� இ�� மத 

இட�கள��� ெப�கைள அ�மதி�க 

ச�ட�ைத அம�ப��த� ேகா� அவ� 

��ைப உய� ந�திம�ற�ைத அ�கினா�. 

மகாரா��ரா இ�� வழிபா�� இட� ச�ட�, 1956 இ� கீ� சன� ஷி�கனா�� ேகாய�லி� 

ெப�கைள� க���ப���வத�� எதிராக அவர� ெபா� நல� வழ�� இ��த�. 

ேகாய����� ெப�க��� உ�ைமயள���� வழ�ைக அவ� ெவ�றா�. 

சன� ஷி�னா�� தவ�ர, ெப�க� மத வழிபா��� தல�க���� �ைழய பல ச�ட� 

ேபா�கைள�� நட�தி��ளா�. க�லகி ம��� வா�வ�தா��� எ�ற ப�ரபல 

�யச�ைதகைள எ�தி��ளா�. 

2. ��னா� அசா� சபாநாயக� ப�ரணா� �மா� ேகாேகா� காலமானா�. 

அசா� ��னா� ச�டம�ற சபாநாயக��, 

அம��தி��த கா�கிர� எ�.எ�.ஏ�� 

(ச�டம�ற உ��ப�ன�) ப�ரணா��மா� 

ேகாேகா� காலமானா�. அசாமி� சிவசாக�� 
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இ��� அசா� ச�டம�ற�தி� இ��� ெதாட��சியாக 4 �ைற ச�டம�ற 

உ��ப�னராக ேத��ெத��க�ப�டா�. 2006-2011 வைர த�� ேகாேகா� 

தைலைமய�லான அைம�சரைவய�� அைம�சராக��, 2011 � அசா� 

ச�டம�ற�தி� ேப�சாளராக�� பண�யா�றினா�. 2015 ஆ� ஆ���, ப�ரணா� 

�மா� ‘அசாமி’ எ�ற வா��ைதய�� வைரயைறைய எ���� ெகா�டா�. 

3. �க�ெப�ற சி�தைனயாள��, எ��தாள��, பாரதிய வ��சார ைமய நி�வன� 

இய��ந�மான ப� பரேம�வர� காலமானா�. 

�க�ெப�ற சி�தைனயாள��, எ��தாள��, 

பாரதிய வ��சார ைமய நி�வன� இய��ந�மான 

ப� பரேம�வர� ேகரளாவ�� ஒ�டபால�தி� 

காலமானா�. அவ��� வய� 91. ேக�திர� ப� 

பரேம�வர��� 2018 � ப�ம வ��ஷ� ம��� 

2004 இ� ப�ம� வ��� வழ�க�ப�ட�. ப� 

பரேம�வர� ரா���ய �வய�ேசவ� ச�க�தி� 

��த-மிக� ப�ரபலமானவ�கள�� ஒ�வ�, ஆ�.எ�.எ� ம��� ��னா� பாரதிய 

ஜன ச�க�தி� ��னா� தைலவ�.  

4. ��த ெப�காலி ந�க�� ��னா� �.எ�.சி எ�.ப�.�மான தப� பா� 

காலமானா�. 

��த ெப�காலி ந�க��, ��னா� 

தி�ணா�� கா�கிர� எ�.ப�.�மான தப� 

பா� காலமானா�. அவ� தன� 22 வயதி� 

ெப�காலி சின�மாவ�� அறி�கமானா� ம��� 
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1980 ஆ� ஆ��� வ�ம�சன �தியாக பாரா�ட�ப�ட தன� �த� படமான தாத� கீ��தி 

�ல� �க� ெப�றா�.  

பா� பாலி�� பட�கள��� பண�யா�றினா�. அவ� தன� �த� பாலி�� 

திைர�பட�களான “அேபா�” பட�தி� மா�� த��சி� ேஜா�யாக ந��தா�. 

கி��ணநக�� இ��� இர�� �ைற எ�.ப�.யாக��, அலி�ைர� ேச��த 

எ�.எ�.ஏ.வாக�� இ��த அவ�, 2009 � ேம�� வ�க�தி� நட�த ச�டம�ற� 

ேத�தலி� தன� ந�ச�திர ச�தி�ட� �.எ�.சி�� ஷ�ைன� ேச��த �த� ந�க�கள�� 

ஒ�வராக பா� இ��தா�. 

5. இ�திய வ��தக ம��� ெதாழி��ைற ��னா� ��டைம�� தைலவ� V L 

த� காலமானா�. 

இ�திய வ��தக ம��� ெதாழி��ைற ��னா� 

��டைம�� (FICCI) தைலவ� V L த� காலமானா�. 

1991-92� FICCI �� தைலைம தா�கினா�. FICCI 

இ� இ�தியா வ�ய�நா� ��� வண�க 

க��சிலி� தைலவராக இ��தா�. ல�டன�� 

ப�சின� இ������ ஆ� ேமேன�ெம�� 

நி�வன�தி� ப�ட� ெப�றா�. அவ� ேக.சி.ப� 

��ம நி�வன�கள�� தைலவராக பண�யா�றினா�. V L த���� நாகா�ஜுனா 

ப�கைல�கழக� க�த�கள�� டா�ட� ப�ட� வழ�கிய�. கிராம��ற ேம�பா�, 

ம���வ பராம���, க�வ� ம��� ெதாழி� �ைறகள�� அவ� ெச�த சிற�த 

ப�கள��ைப இ�த வ��� அ�கீக��த�. ெச�ைனய�� ���கி ��யரசி� ெகளரவ 

�தராக�� பண�யா�றினா�. 
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6. எகி�� ��னா� ஜனாதிபதி �கம� ெஹா�ன� �பார� காலமானா� 

எகி�தி� ��னா� ஜனாதிபதி �கம� 

ேஹா�ன� �பார� காலமானா�. அவ� 30 

ஆ��க� நா�ைட ஆ�சி ெச�தா�. 

ஏற��ைறய ��� தசா�த கால 

ஆ�சி��� ப��ன�, நா� ��வ�� 18 

நா�க� ஆ��பா�ட�கைள� ெதாட���, 

ப��ரவ� 11, 2011 அ�� �பார� பதவ� வ�லக ேவ��ய க�டாய� ஏ�ப�ட�. �பார� 

1981 அ�ேடாப� 14 அ�� எகி�தி� �ைண� தைலவரானா�, எ�� நா�க���� ப�ற�, 

இ�லாமிய ேபாராள�க� அவர� ��ேனா� அ�வ� சதா�ைத ஒ� இரா�வ 

அண�வ��ப�� ேபா� ப�ெகாைல ெச�த ப��ன� அவ� ஜனாதிபதியாக பதவ�ேய�றா�.  

 எகி�� ஜனாதிபதி: அ�ெத� ப�தா எ�-சிசி. 

 எகி�� நாணய�: எகி�திய ப���; எகி�� தைலநகர�: ெக�ேரா. 

7. ப�ரபல நாசா கண�தவ�யலாள� ேக��� ஜா�ச� காலமானா�. 

ப�ரபல நாசா (ேதசிய ஏேராநா���� ம��� வ��ெவள� நி�வாக�) 

கண�தவ�யலாள� ேக��� ஜா�ச� தன� 101 வயதி� காலமானா�. ஜா�சன�� 

கண�கீ�க� �த� மன�தைன ச�திரன�� 

ைவ�க 1969 இ� உதவ�ய�, ஆனா� 

ஆ�கா� வ����� ப���ைர�க�ப�ட 2016 

திைர�பட�தி� கைதகைள� ெசா��� 

வைர அவ� அதிக� அறிய�படவ��ைல.  

வ��ெவள�ய�� �த� அெம��கரான 
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வ��ெவள� வ �ர� ஆல� ெஷ�ப��� 1961 வ�மான�தி� �ைண�ப�திய�� 

அள���கைள �தலி� கண�கி�டவ� ஜா�ச� ம��� ஒ� சக. ��னா� 

ஜனாதிபதி பரா� ஒபாமாவா� 2015 ஆ� ஆ��� அவ��� "ஜனாதிபதி பத�க 

�த�திர�" வழ�க�ப�ட�. ேக��� 1986 இ� நாசாவ�லி��� ஓ�� ெப�றா�. 

8. ��றா�� ேவத அறிஞ� �தக� ச��ேவதி காலமானா�. 

�தாக� ச��ேவதி எ�� பரவலாக அறிய�ப�ட ��றா�� �த�திர ேபாரா�ட 

வ �ர��, ேவத அறிஞ�மான �தாக� 

கி��ண ரா� காலமானா�. அவ� ஒ� 

மாதவ ���ப�தி� ப�ற�தா�, ஆ�யா 

சமா� �வாமி தயான�தாவ�� நி�வன� 

சீடரான �வாமி �ரதான�தாவ�� 

சீடரானா�. �த�திர ேபாரா�ட�தி� ேபா�, 

அவ� மகா�மா கா�தி�ட� ெதாட�� 

ெகா����தா� ம��� நா� ��வ�� ெவ�ேவ� சிைறகள�� அைட�க�ப�டா�. 

க�னட�, ஆ�கில� ம��� சம�கி�த� ஆகிய ெமாழிகள�� �மா� 50 

��தக�கைள எ�தி��ளா�, அதி� க�னட�தி� ேவத ெமாழிெபய��ப�� 20 

ெதா�திக� உ�ளன. 
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தரவ�ைச ம��� அறி�ைகக� 

 

1. ப�ரதா� ம�தி� ேம�� வ�தனா ேயாஜனாைவ அம�ப���வதி� ம�திய� 

ப�ரேதச� �தலிட� ப���த�. 

ப�ரதா� ம�தி� ேம�� வ�தனா ேயாஜனாைவ ெசய�ப��த ம�திய� ப�ரேதச� �த� 

இட�ைத� ப���த�. ம�திய மகள�� ம��� 

�ழ�ைதக� ேம�பா�� அைம�ச� �மி�தி 

இரான� இ�த வ��ைத ம�திய ப�ரேதச�தி�� 

��தி�லிய�� நைடெப�� வ�ழாவ�� 

வழ��வா�.  

இ�த வ��ைத ம�திய ப�ரேதச ெப�க� ம��� �ழ�ைதக� ேம�பா����ைற 

அைம�ச� இமா�� ேதவ� ம��� �த�ைம ெசயலாள� அ�ப� ராஜ� ஆகிேயா� 

ெப�வா�க�.  

இ�த தி�ட�தி� சிற�த ெசய�திற��காக இ��� மாவ�ட�� �த� இட�ைத� 

ெப���ள�. உைழ��� ெப�கள�� ஊதிய இழ���� ஐ�தாய�ர� �பா� ச�ைககைள 

வழ��வ��, க��ப கால�தி� அவ�க��� ச�யான ஓ�� ம��� ஊ�ட�ச�ைத 

உ�தி ெச�வ�� மா�� வ�தனா தி�ட�தி� ��கிய ேநா�க�.  

ம�திய ப�ரேதச�தி�, ப�ரதா� ம�தி� ெம�ரா வ�தனா ேயாஜனாவ�� கீ� 14 ல�ச�� 55 

ஆய�ர����� ேம�ப�ட பயனாள�க� பதி� ெச�ய�ப���ளன�. �த� தவைண �மா� 

13 ல�ச� 40 ஆய�ர� ெப�க����, இர�டாவ� தவைண �மா� 12 ல�ச�����, 

��றா� தவைண 8 ல�ச� 80 ஆய�ர� பயனாள�க���� வழ�க�ப���ள�. 
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2. அறி�சா� ெசா�� அ�டவைணய��  இ�தியா 40 வ� இட�தி� உ�ள�. 

அெம��க வ��தக சைபய�� உலகளாவ�ய க��ப����� ெகா�ைக ைமய� (ஜிஐப�சி) 

ச�வேதச ஐப� (அறி�சா� ெசா��) �றிய��ைட ெவள�ய��ட�. தரவ�ைச�ப�, 53 

ெபா�ளாதார�கள�� இ�தியா 40 வ� இட�தி� இ��த�.  

ஐப�-த�வ�ர ெதாழி�க��� இ�தியா மிக�� சவாலான ஆனா� இ��� 

ந�ப��ைக���ய ச�ைதயாக உ�ள� எ�� 

ஜிஐப�சி ெவள�ய����ள அறி�ைக ��கிற�. 

தைடக� ��கியமாக கா���ைம த�தி 

ம��� அமலா�க�தி� உ�ளன. இ�த 

ஆ�� அறி�சா� ெசா�� �றிய���� 

இ�தியா 16.22 மதி�ெப� ெப�ற�. அறி�சா� 

ெசா�� �றிய���� இ�தியாவ�� மதி�ெப� 16.22. ஜிஐப�சிய�� ��ைதய ஆ�� 

அறி�ைக�ட� ஒ�ப���ேபா� இ�தியாவ�� மதி�ெப� 7% ��ேன�ற� க���ள�. 

இ��ப���, ஒ�ப��� ெசய�திறன�� அ��பைடய��, இ�தியா நா�� அண�கைள 

ப��ேனா�கி த�ள�ய�. 2019 ஆ� ஆ���, இ�தியா 2018 ஆ� ஆ��� 44 வ� 

இட�திலி��� 36 வ� இட�ைத� ப���த�. இ� 2019 ஆ� ஆ��� எ�தெவா� 

நா����� கிைட�த அதிகப�ச லாபமா��. இ�கிலா��, �வ �ட�, ப�ரா��, ெஜ�மன� 

ம��� அய�லா�� ஆகிய நா�க��� அ��தப�யாக 42.66 அெம��க 

மதி�ெப�க�ட� �த� இட�ைத� ப���த�.  

3. க�சா ��� தயா��ப�� இ�தியா 2 வ� இட�தி� உ�ள�.  

உலக எஃ� ச�க�தி� தர�கள��ப�, சீனா 2019 ��� ப�ற� க�சா எஃ� உ�ப�திய�� 

இ�தியா இர�டாவ� இட�தி� உ�ள�, 2019 ஆ� ஆ��� இ�தியாவ�� க�சா எஃ� 



 https://bestlearningcentre.in/    நட�� வ�வகார�க� - ப��ரவ� 2020  

 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
                          Address: No 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

151 
 
 

உ�ப�தி 111.2 ெம��� ட�னாக இ��த�, இ� 2018 � 109.3 ெம��� ட�ன�லி��� 1.7 

சதவ �த� அதிக����ள�. 

2019 ஆ� ஆ��� உலகி� சிற�த 5 க�சா 

எஃ� உ�ப�தியாள�கள�� ப��ய�: 

தரவ�ைச நா� Qty (mt) 

1. சீனா 996.3 

2. இ�தியா 111.2 

3. ஜ�பா� 99.3 

4. அெம��கா 87.9 

5. ர�யா 71.6 

 

4. 2020 ஆ� ஆ��� சிற�த வண�க� ப�ள�கள�� ப��யலி� IMB 3 வ� இட�தி� 

உ�ள�. 

இ�திய� இ������ ஆ� ேமேன�ெம�� ெப�க�� (ஐ.ஐ.எ�.ப�) MOOCLab இ� 

ப�சின� ��� தரவ�ைச 2020 இ� 3 வ� இட�ைத� ப���த�. ஐ.ஐ.எ� ெப�க�� 

ெஹ�.இ.சி பா�� (ப�ரா��) ம��� 

ெப�சி�ேவன�யா ப�கைல�கழக�தி� 

(அெம��கா) வா�ட� ப�ள�ய�� ெவ�றி 

ெப�கிற�.  

தரவ�ைசகள�� 2020 பதி�பான� 

உலெக�கி�� உ�ள 16 வண�க� ப�ள�கைள 

��� ��னண� MOOC தள�கள�� ேகா�ெசரா, 
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எ�எ�� ம��� ஃப���ச� லிய�� ஆகிய பாடெநறிகள�� வழ��கிற�.  

க��� 4 அள���கள�� அ��பைடய�� தர�ப��த�ப�ட�: 

 வழ�க�ப�ட MOOC கள�� எ�ண��ைகய�� ப�ள�ய�� ெசய�திற�. 

 க�ற� பாைதகள�� வசதிக�. 

 ந�சா�றித�கைள வழ��த�. 

 ப�ள�ய�� க�ப��த� தர�. 

5. 2018-19 ெபா� நி�வன ஆ�வ�� ஓ.எ�.ஜி.சி, இ�திய� ஆய��, எ��ப�சி �தலிட� 

ப���தன. 

பாரா�ம�ற�தி� தா�க� ெச�ய�ப�ட ெபா� நி�வன ஆ�� 2018-19, எ�ெண� 

ம��� இய�ைக எ�வா� கழக� (ஓ.எ�.ஜி.சி), இ�திய� ஆய�� கா��பேரஷ� ம��� 

எ��ப�சி லிமிெட� ஆகியைவ 2018-19 ஆ� ஆ��� லாப� ஈ��� �த� ��� 

ெபா���ைற நி�வன�களாக இ��தன. ேம��, ப�.எ�.எ�.எ�, ஏ� இ�தியா ம��� 

எ�.�.எ�.எ� ஆகியைவ ெதாட��� ��றாவ� ஆ�டாக அதிக இழ�ைப� ச�தி�தன. 

கண�ெக��� சிற�ப�ச�க�:  

 அைன�� ம�திய ெபா���ைற நி�வன�கள�� வ�டா�திர நிதி ெசய�திறைன 

கண�ெக��� வைரபடமா�கிய�. 

 இ�த ஆ��� 70 இழ���கைள 

உ�வா��� அைன�� ெபா� 

ெபா���ைற நி�வன�க�� 

(சிப�எ�இ) ெச�த ெமா�த 

இழ��கள�� 94.04% �த� 10 

நி�வன�க� உ�ைம ேகா���ளன எ�� ஆ�வ�� ெத�யவ���ள�. 
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 லாப� ஈ��� �த� ��� ெபா���ைற நி�வன�க� �ைறேய 15.3%, 9.68% 

ம��� 6.73% ப�கள��தன. 

 இ�திய வ��தக� கழக�, எ�எ��சி ம��� ெச�ைன ெப�ேராலிய� 

கா��பேரஷ� ஆகியைவ 2018-19 ஆ� ஆ��� இழ��கைள� ச�தி�தன. இ�த 

ெபா���ைற நி�வன�க� இழ�� உ�வா��� �த� ப�� நி�வன�கள�� 

இட� ெப���ளன. 

 2018-19 ஆ� ஆ��� அைன�� சிப�எ�இ�கள�� ெமா�த வ�மான� � .24,40,748 

ேகா�யாக இ��� 2017-18 ஆ� ஆ��� � .20,32,001 ேகா�யாக இ��த�. இ� 

20.12% வள��சிைய� கா��ய�. 

6. இய�ைக தரவ�ைச �றிய���-2020 இ� அறிவ�ய� ம��� ெதாழி��ைற 

ஆரா��சி க��சி� (சி.எ�.ஐ.ஆ�) �தலிட�தி� உ�ள�. 

வ��ஞான ஆரா��சி நி�வன�கள�� தரவ�ைசய�� உ�ள ேதசிய தரவ�ைச 

�றிய�� 2020-இ� ெட�லிய�� CSIR �தலிட�தி� உ�ள�. சி.எ�.ஐ.ஆைர� 

ெதாட��� ஐ.ஐ.எ�.சி ெப�க��. 

ஆரா��சி ெவள�ய���� எ�ண��ைகய�� 

அ��பைடய�� தரவ�ைச வழ�க�ப�ட�. 

இ� எ�கள�� ெமா�த ேம�ேகா�களா� 

�றி�க�ப�கிற�. இ� ப��கைள�� 

உ�ளட�கிய�, இ� ஒ� க��ைரய�� 

பகி�� சதவ �த�. த�ேபாைதய 

��நிைலய�� இ�தியாவ�� சிற�த ஆரா��சி பண�கள�� �����ழ� அறிவ�ய� 

அட���, இய�ப�ய�, ேவதிய�ய� ம��� வா��ைக அறிவ�ய�. ப�� சதவ �த� 

ம��� மதி�ெப�க� �த� தரவ�ைச ைவ�தி��பவ� சி.எ�.ஐ.ஆ�� ப�� 
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சதவ �த� 87.74 ம��� 142 எ�ண��ைகக�. சி.எ�.ஐ.ஆைர� ெதாட���, ஐ.ஐ.எ�.சி 

ெப�க��� 83.61 ம��� 211 எ�ண��ைகய�� ப�� சதவ �த� இ��த�. ��றா� 

தரவ�ைசைய டாடா இ������ ஆ� ஃப�டெம�ட� �ச�� (�ஐஎஃ�ஆ�) 62.18 

ம��� 232 எ�ண��ைக�ட� ப�� சதவ �த��ட� ெவ�ற�. 

7. ஐ.நா. அறி�ைகய��ப�, நிைல�த�ைம �றிய���� இ�தியா 77 வ� இட�தி� 

உ�ள�. 

ஐ.நா. ஆதர� அறி�ைகய��ப�, நிைல�த�ைம �றிய��� 2020 இ� இ�தியா 77 வ� 

இட�தி��, ெசழி�பான �றிய��� 2020 இ� 

131 வ� இட�தி�� உ�ள�. உலக 

�காதார அைம�� (WHO), ஐ.நா. �ழ�ைதக� 

நிதிய� (�ன�ெசஃ�) ம��� லா�ெச� 

ம���வ இத� ஆகியவ�றா� 

நியமி�க�ப�ட அறி�ைக. உய��, �காதார�, 

க�வ� ம��� ஊ�ட�ச�� 

வ�கித�க��கான ேநா�ேவ ��ன�ைல வகி�கிற� - அைத� ெதாட��� ெத� 

ெகா�யா ம��� ெநத�லா��. ம�திய ஆப���க ��யர�, சா� ம��� ேசாமாலியா 

ஆகியைவ கீேழ வ���ளன.  

நிைல�த�ைம அ�டவைண 2020 தன�நப� கா�ப� உமி�� ம��� ஒ� நா��� 

உ�ள �ழ�ைதக� ஆேரா�கியமான வா��ைகைய வா�வத�கான திறைன 

கண�கி� எ����ெகா�கிற�. இ� 2030 இல��ட� ஒ�ப���ேபா� அதிக�ப�யான 

கா�ப� உமி��கள�� நா�கைள வ�ைச�ப���கிற�. ெசழி�பான அ�டவைண 2020 

�ழ�ைதகள�� உய��வா�வ���� ந�வா�வ���� சிற�த வா��ைப அளவ��கிற�. 
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8. ��த� ெகா��� �க�� ெட�லி ம��� அகமதாபா� �தலிட�தி� இ��பதாக 

ஐசிஎ�ஆ� அறி�ைக �றி��ள�. 

இ�திய ம���வ ஆரா��சி க��சி� நா��� ��ம�கள�� உண�� பழ�க� �றி�� 

ஒ� ஆ�� நட�திய�. ைசவ உண� 

உ�பவ�கைள வ�ட ைசவ உண� 

உ�பவ�க� அதிக ெகா��ைப 

உ�ெகா�வதாக ஆ�வ�� �ற�ப���ள�. 

ேம��, இ�தியாவ�� ெப�நகர�கள�� 

ெட�லி ம��� அகமதாபா� ஆகியைவ ெகா��ைப� சராச�யாக உ�ெகா�வதி� 

�தலிட�தி� உ�ளன.  

ேதசிய ஊ�ட�ச�� க�காண��� பண�யக� வழ�கிய தர�கள�� அ��பைடய�� 

ஐ.சி.எ�.ஆ�. ஆ�வ��ப�, ேவகைவ�த உணைவ சா�ப��டவ�கைள வ�ட வ��த 

உணைவ உ�பவ�க� அதிக ெகா��ைப உ�ெகா�டன�. ெகா��ைப அதிக அளவ�� 

உ�ெகா�வ� 36 �த� 59 வய����ப�டவ�க� எ���, �ைற�த அள� 

உ�ெகா�வ� ஐ�� வயதி���ப�ட �ழ�ைதக�தா� எ��� அ�த அறி�ைக 

�றி��ள�. 
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��கிய நா�க� 

 

1. உலக ஈரநில�க� தின� ஆ��ேதா�� ப��ரவ� 2 ஆ� ேததி உலகளவ�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. 

உலக ஈரநில�க� தின� ஆ��ேதா�� ப��ரவ� 2 ஆ� ேததி உலகளவ�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. ம�க���� நம� கிரக�தி��� ஈரநில�க� ஆ�றிய ��கிய 

ப�� �றி�த வ�ழி��ண�ைவ 

ஏ�ப���வேத நா� ேநா�க� ஆ��. 2020 

உலக ஈரநில தின�தி� க��ெபா�� 

“ஈரநில�க� ம��� ப��ய�� 

ெப��க�”ஆ��.  

ஈரநில�க� ஒ� அட��தியான தாவர ம��� வ�ல�� இன�கள�� வா�வ�டமா��, 

ேம�� ஆரா��சியாள�கள�� மதி�ப��கள��ப� �ைற�� வ�� ப��ய�� ெப��க�� 

நிைற���ள�. இைவ வ�றாத அ�ல� ப�வகாலமாக நிைற��ற அ�ல� ந��� 

��கிய நில�ப�திக� ஆ��. 

ஈரநில�கள�� வைகக�: 

 கடேலார ஈரநில�க�: ச��� நில�க�, கைரேயார�க�, உ�� ந�� ச��� நில�க�, 

தடாக�க� ேபா�றைவ. 

 உ�நா�� ஈரநில�க�: ச��� நில�க�, ஃெப��, ஏ�க�, ச��� நில�க�, 

ஆ�க�, ெவ�ள�ெப��� ம��� �ள�க�. 

 மன�தனா� உ�வா�க�ப�ட ஈரநில�க�: ம�� �ள�க�, சா��பா�க� ம��� 

அ�சி ெந�. 
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2. ப��ரவ� 4: உலக ���ேநா� தின�. 

உலக ���ேநா� தின� ஆ��ேதா�� ப��ரவ� 4 ஆ� ேததி ச�வேதச ���ேநா� 

க���பா�� ஒ�றிய�தா� �றி�க�ப�கிற�. 2008 ஆ� ஆ��லி��� இ�த நா� 

�றி�க�ப�கிற�. ஐ�கிய நா�க�� இ�த நாைள� கைட�ப���கி�றன. இ�த ஆ��� 

உலக ���ேநா� தின�தி� க��ெபா��: “நா�- நா� ெச�ேவ� ". .இ�த 

க��ெபா�� 2019-2021 ஆ��கள�� ப��ப�ற�ப�கிற�. உலக �காதார அைம�ப�� 

����ப�, �ைற�த ம��� ந��தர வ�மான� ெகா�ட நா�கள�� ஒ�ெவா� 

ஆ��� 8.8 மி�லிய� ம�க� ���ேநாயா� இற�கி�றன�. உலக ���ேநா� தின� 

���ேநாயா� ஏ�ப�� ேநா� ம��� 

இற�ைப� �ைற�பத�காக 

�றி�க�ப�கிற�. 

ச�வேதச ���ேநா� க���பா���கான 

ஒ�றிய� 

இ� 1933 இ� உ�வா�க�ப�ட ஒ� அர� சாரா அைம��. இ�த அைம�ப�� 

தைலைமயக� �வ��ச�லா�தி� ெஜன �வாவ�� அைம���ள�. உலகளாவ�ய 

���ேநா� �ைமைய �ைற�பத��� ���ேநா� க���பா�� நடவ��ைககைள உலக 

�காதார நிக��சி நிரலி� ஒ��கிைண�பத��� இ�த அைம�� ெசய�ப�கிற�. இ�த 

அைம�� உலக ���ேநா� கா�கிர�, உலக ���ேநா� தைலவ�கள�� உ�சி மாநா�, 

ஜிஏப�ஆ�ஐ (வலி நிவாரண �ய�சி�கான உலகளாவ�ய அ�க�), சி�கா (�ழ�ைத 

ப�வ ���ேநா�), ஜிஇ�ஐ (உலகளாவ�ய க�வ� ம��� பய��சி �ய�சி), ஜிஐசிஆ� 

(���ேநா� பதி�க��கான உலகளாவ�ய ���ய�சி) ஆகியவ�ைற நட��கிற�. 
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3. ெப� ப�ற����� சிைத��� ச�வேதச ��ஜிய சகி���த�ைம நா�  ப��ரவ� 6 

அ�� அ�ச��க�ப�கிற�. 

ெப�க��கான ச�வேதச ஜ�ேரா சகி���த�ைம தின� ப��ரவ� 6 அ�� உலகளவ�� 

அ�ச��க�ப�கிற�. ெப� ப�ற����� சிைதைவ ஒழி�பத�கான ஐ�கிய நா�க� 

சைபய�� �ய�சிக��� இ�த நா� 

நிதி�தவ� அள��கிற�. இ� 

�த��தலி� 2003 இ� 

அறி�க�ப��த�ப�ட�. 2020 

க��ெபா��: இைளஞ� ச�திைய 

க�டவ���� வ��கிற� எ�பதா��.  

ெப� ப�ற����� சிைத� (எஃ�ஜிஎ�) ம���வ அ�லாத காரண�க��காக ெப� 

ப�ற����ைப மா��வ� அ�ல� காய�ப���வ� ச�ப�த�ப�ட அைன�� 

நைட�ைறகைள�� உ�ளட�கிய� ம��� மன�த உ�ைமக�, உட�நல� ம��� 

ெப�க� ம��� ெப�கள�� ஒ�ைம�பா�ைட ம��வதாக ச�வேதச அளவ�� 

அ�கீக��க�ப���ள�. ெப� ப�ற����� சிைத��� உ�ப�� ெப�க� க�ைமயான 

வலி, அதி��சி, அதிக�ப�யான இர�த�ேபா��, ெதா�� ம��� சி�ந�� கழி�பதி� சிரம� 

ேபா�ற ��கிய கால சி�க�கைள எதி�ெகா�கி�றன�, அ��ட� அவ�கள�� பாலிய� 

ம��� இன�ெப��க ஆேரா�கிய� ம��� மன ஆேரா�கிய�தி�� ந��டகால 

வ�ைள�கைள�� ச�தி�கி�றன�. 

4. ப��ரவ� 10 அ�� உலகளவ�� ேதசிய ந��ழி� நா� அ�ச��க�ப�கிற�. 

ேதசிய ந��ழி� நா� ப��ரவ� 10 அ�� நா� ��வ�� அ�ச��க�ப�கிற�. 1 �த� 19 

வயதி���ப�ட �ழ�ைதக� ம��� இள� ப�வ�தின� இ�த நிக�வ�� அைன�� 
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மாநில�கள��� �ன�ய� ப�ரேதச�கள��� ஒ� பா�கா�பான ம��தான 

அ�ெப�டேசாலி� ஒ� ேடா� வழ�க�ப�கிறா�க�.  

�டலி� ஒ���ண� ���க� பர�வைத� 

�ைற�க �ழ�ைதக� ம��� இள� 

ப�வ�தினைர ந�ரா�வேத இ�த நாள�� 

ேநா�க� ஆ��. �காதார ம��� ���ப நல 

அைம�சக� ேதசிய ந��ழி� தின�ைத 

அ�ச��க� ெதாட�கிய�. இ�தியாவ�� �த� ேதசிய ந��ழி� நா� 10 ப��ரவ� 2015 

அ�� அ�ச��க�ப�ட�. 

5. உலக தான�ய�க� தின� ப��ரவ� 10 அ�� உலகளவ�� அ�ச��க�ப�ட�. 

உலக தான�ய�க� தின� 2019 �த� ஒ�ெவா� ஆ��� ப��ரவ� 10 ஆ� ேததி 

ப�ரகடன� ெச�கிற�. உலக தான�ய�க� தின� எ�ப� தான�ய�க� வைககள�� 

��கிய��வ�ைத (��ட�, உல� ப���, பய�, உல��த ப�டாண� ம��� 

�ப��க�) உலகளாவ�ய உணவாக 

அ�கீக��க ஐ�கிய நா�க� 

சைபய�� உலகளாவ�ய நிக�வா��.  

உலக தான�ய�க� தின� எ�ப� 

உலகளாவ�ய ம��� உ�மா�� 

�றி�ேகா�கள�� உ�ளட�கிய, 

ெதாைலேநா�� ம��� ம�கைள ைமயமாக� ெகா�ட ஐ�கிய நா�க� சைபய�� 

2030 நிைலயான அப�வ���தி�கான நிக��சி நிரலி� இல�ைக அைடவதி� 
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தான�ய�க� வைகக� ஆ�ற���ய �றி�ப�ட�த�க ப�ைக அ�கீக��பதா��. 

உலகளாவ�ய அைமதிைய வ��ப��த �ய�கிற�. 

6. ப��ரவ� 11 அ�� உலக அளவ�� அறிவ�ய� ம��� ெப�க� தின� 

அ�ச��க�ப�கிற�. 

ப��ரவ� 11 அ�� உலக அளவ�� ெப�க� ம��� ெப�க� அறிவ�ய� தின� 

உலகளவ�� அ�ச��க�ப�கிற�. 

அறிவ�ய� ம��� ெதாழி���ப�தி� 

ெப�க� ம��� சி�மிகள�� ��கிய 

ப�ைக அ�கீக��க ச�வேதச ெப�க� 

ம��� ெப�க� அறிவ�ய� நா� 

அ�ச��க�ப�கிற�. ப��ரவ� 11 ஐ 

ச�வேதச அறிவ�ய� ம��� ெப�க� தினமாக ெகா�டா�� த��மான�ைத 2015 

�ச�ப�� ஐ�கிய நா�க� சைப ஏ���ெகா�ட�.  

2016 இ� இ� ெகா�டாட�ப�ட� �த� �ைறயா��. அறிவ�ய�, ெதாழி���ப�, 

ெபாறிய�ய� ம��� கண�த� (STEM) ஆகிய �ைறகள�� ெப�க� ம��� சி�மிகள�� 

சம ப�கள��� ம��� ஈ�பா�ைட உ�தி ெச�வேத இ�த நாள�� ப��னண�ய�� உ�ள 

ேயாசைன ஆ��. 

7. உலக �னான� தின� ப��ரவ� 11 அ�� உலகளவ�� ெகா�டாட�ப�கிற�. 

உலக �னான� தின� ஒ�ெவா� ஆ��� ப��ரவ� 11 அ�� உலகளவ�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. உலக �னான� தின� அத� த��� ம��� ேநா� த����� 

த��வ�தி� �ல� �னான� ம���வ �ைறய�� உதவ��ட� �காதார� பா�கா�� 

�றி�த வ�ழி��ண�ைவ பர��வத�காக உலகளவ�� ெகா�டாட�ப�கிற�.  
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உலக �னான� தின� சிற�த �னான� அறிஞ� ஹ�கீ� அ�ம� கான�� ப�ற�த 

நாைள� �றி�கிற�. �� தி�லிய�� ஜாமியா 

மி�லியா இ�லாமியாவ�� நி�வன�கள�� 

ஒ�வரான ஹ�கீ� அ�ம� கா� ஒ� சிற�த 

இ�திய �னான� ம���வ�. அவ� ஒ� 

ப��ைற ேமைத, ஒ� சிற�த அறிஞ�, ஒ� 

ச�க சீ�தி��தவாதி, ஒ� �றி�ப�ட�த�க 

�த�திர ேபாராள�, ஒ� �னான� ம���வ க�வ�யாள� ம��� �னான� சி�ட� 

ஆஃ� ெம�சின�� அறிவ�ய� ஆரா��சிய�� நி�வன�.  

8. ப��ரவ� 12 அ�� உலக அளவ�� ேதசிய உ�ப�தி நா� அ�ச��க�ப�கிற�. 

ஆ��ேதா�� ப��ரவ� 12 ஆ� ேததி ேதசிய உ�ப�தி�திற� தின� 

அ�ச��க�ப�கிற�. இ�தியாவ�� 

உ�ப�தி�திற� கலா�சார�ைத 

ேம�ப���வத�காக ேதசிய 

உ�ப�தி�திற� க��சிலா� (எ�.ப�.சி) 

இ�த நா� ெகா�டாட�ப�கிற�.  

இ�திய வ��தக ம��� ைக�ெதாழி� 

அைம�சி� கீ� உ�ள ேதசிய உ�ப�தி�திற� க��சி� (NPC) இ�தியாவ�� 

உ�ப�தி�திற� இய�க�ைத பர��வத�கான ஒ� �த�ைம நி�வனமா��. 

உ�ப�தி�திறைன வ�ைர�ப���த�, ேபா���த�ைமைய ேம�ப���த�, 

உ�ப�தி�திறைன அதிக��பத�கான த���கைள வழ�க NPC ெசய�ப�கிற�. 2020 

ப��ரவ� 12 �த� ப��ரவ� 18 வைர ஏ� நா�க� நா� ��வ�� “உ�ப�தி�திற� 

வார�”ஆ��. 
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 ேதசிய உ�ப�தி�திற� க��சி� தைலவ�: ��ப�ரசா� ேமாகப�ரா. 

 ேதசிய உ�ப�தி�திற� க��சி� இய��ந� ெஜனர�: அ���மா� ஜா. 

9. உலக வாெனாலி தின� ப��ரவ� 13 அ�� அ�ச��க�ப�கிற�. 

உலக வாெனாலி தின� ப��ரவ� 13 அ�� அ�ச��க�ப�கிற�. உலெக�கி�� உ�ள 

ம�க� வாெனாலிைய� ெகா�டா�� ேநர�ைத�� அ� அவ�கள�� வா��ைகைய 

எ�வா� வ�வைம�கிற� 

எ�பைத�� இ�த நா� �றி�கிற�.  

வாெனாலிய�� ��கிய��வ� 

�றி�� ஊடக�க� ம��� 

ெபா�ம�கள�ைடேய வ�ழி��ண�ைவ 

ஏ�ப���வேத இ�த நாள�� ேநா�க� ஆ��. ேர�ேயா �ல� தகவ�கைள அ�க 

��ெவ��பவ�கைள இ� ஊ��வ��கிற�. இ�த நா� ஒள�பர�பாள�கள�ைடேய 

ெந�ெவா��கி� ம��� ச�வேதச ஒ��ைழ�ைப ேம�ப���கிற�. 

2020 இ� க��ெபா�� "வாெனாலி ம��� ப��க�த�ைம". இ� ப��க�த�ைம 

ம��� ப�ெமாழி ெமாழிய�� கவன� ெச���கிற�. வாெனாலி மன�த�ல�ைத அத� 

அைன�� ப��க�த�ைமய��� ெகா�டாட ஒ� ��கியமான ஊடக� ம��� 

ஜனநாயக ெசா�ெபாழி��கான தள�ைத வழ��கிற�. 

10. ப��ரவ� 15, 2020 அ�� 9 வ� உலக பா�ேகாலி� நா� அ�ச��க�ப�ட�. 

உலக ப�ேகாலி� தின� ப��ரவ� 3 ஆ� ேததி சன��கிழைம ெகா�டாட�ப�கிற�. 

இ�த ச�வேதச �ய�சி, பா�ேகாலி� இன�க� �றி�த வ�ழி��ண�ைவ 

ஏ�ப���கிற� ம��� பா�கா�� �ய�சிகைள வ�ைர�ப���வத�காக ப�ேவ� 

ப��தார�கைள அண�திர��கிற�. 9 வ� உலக பா�ேகாலி� நா� ப��ரவ� 15, 2020 
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அ�� அ�ச��க�ப�ட�.மிக�� ஆப�தான உய��ன�கள�� ேச��க�ப���ள 

இ�திய பா�ேகாலி� (மன�� கிராசி�டா�டா) 

பா�கா�க ம�திய� ப�ரேதச� சிற�� �ய�சி 

எ����ள�. எ�.ப�. வன��ைற ம��� 

வனவ�ல�� பா�கா�� அற�க�டைள 

(டப���.சி.�) ஆகியைவ இ�திய பா�ேகாலி� 

�����ழைல� ����ெகா�வத��� திற�பட 

பா�கா�பத��� ஒ� ���� தி�ட�ைத� ெதாட�கின. இ�த தி�ட�தி�, சில 

பா�ேகாலி�கள�� ேர�ேயா-ேட�கி� அவ�றி� ெசய�பா�க�, த��மிட�, 

நைட�ைறக� ேபா�றவ�ைற� ப��பத�காக ெச�ய�ப�கிற�. இர�� இ�திய 

பா�ேகாலி�க� ெவ�றிகரமாக கா��� ம�வா�� ெச�ய�ப���ளன. 

11. ப��ரவ� 19 அ�� ம� �காதார அ�ைட தின� அ�ச��க�ப�கிற�. 

ஒ�ெவா� ஆ��� ப��ரவ� 19 ஆ� ேததி ம� �காதார அ�ைட தின� 

அ�ச��க�ப�கிற�. ப�ரதம� நேர�திர ேமா� ம� �காதார அ�ைட (எ�.எ�.சி) 

தி�ட�ைத 2015 ப��ரவ� 19 அ�� ராஜ�தான�� �ர�க�� ெதாட�கினா�. ம�ண�� 

உ�ள ஊ�ட�ச�� �ைறபா�கைள நிவ��தி ெச�வத�கான ஒ� அ��பைடைய 

வழ��வத�காக ஒ�ெவா� இர�� வ�ட�க���� ஒ� �ைற வ�வசாய�க��� 

ம� �காதார அ�ைடகைள வழ��வைத 

இ�தி�ட� ேநா�கமாக� ெகா���ள�. 

இ�தி�ட� வ�ைள�ச� அதிக��பா� 

வ�வசாய�க��� ��த� வ�மான�ைத 

உ�தி ெச�கிற�, ேம�� இ� நிைலயான 

வ�வசாய�ைத�� ஊ��வ��கிற�. 
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நா��� அைன�� வ�வசாய�க���� ம� �காதார அ�ைடகைள வழ�க மாநில 

அர�க��� உத�வத�காக இ�த தி�ட� அறி�க�ப��த�ப���ள�. இ� ம�ண�� 

ஆேரா�கிய�ைத�� அத� க���தைல�� ேம�ப���வத��� பய�ப��த�பட 

ேவ��ய ஊ�ட�ச���கள�� அளைவ� ப�றிய ப���ைரக�ட� வ�வசாய�க��� 

அவ�கள�� ம�ண�� ஊ�ட�ச�� நிைல ப�றிய தகவ�கைள�� வழ��கிற�. ��� 

ைச�கி� -1 (2015 �த� 17 வைர), 10.74 ேகா� ம� �காதார அ�ைடக� ம��� 

�ழ�சிய�� ேபா� II (2017 �த� 19 வைர), 11.74 ேகா� ம� �காதார அ�ைடக� 

வ�வசாய�க��� வ�நிேயாகி�க�ப���ளன. �ய உதவ���� தி�ட�தி�காக 700 ேகா� 

�பா��� ேம� அர� ெசலவ����ள�.  

12. ச�க ந�தி�கான உலக தின� ப��ரவ� 20 அ�� அ�ச��க�ப�கிற�. 

ச�க ந�தி�கான உலக தின� ப��ரவ� 20 அ�� அ�ச��க�ப�கிற�. வ�ைம ஒழி�ைப 

ச�க ந�தி எ�வா� பாதி�கிற� எ�பைத� பா��க ம�கைள ஊ��வ��பத�காக 

ஒ�ெவா� ஆ��� அ�ச��க�ப�கிற�.  

2020 ஆ� ஆ���கான க��ெபா�� "ச�க 

ந�திைய அைடய ஏ�ற�தா��க� 

இைடெவள�ைய ��வ�". பாலின 

சம��வ�ைத அ�ல� பழ��� ம�க� 

ம��� �ல�ெபய��ேதா�� உ�ைமகைள 

ஊ��வ��பத� �ல� ச�க ந�தி�கான ெகா�ைககைள நிைலநி���வத�� த�� கவன� 

ெச���கிற�. 

10 ஜூ� 2008 அ��, ச�வேதச ெதாழிலாள� அைம�� (ஐ.எ�.ஓ) ஒ� நியாயமான 

உலகமயமா�க��கான ச�க ந�தி �றி�த ஐ.எ�.ஓ ப�ரகடன�ைத ஏ���ெகா�ட�. இ� 
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ச�வேதச ெதாழிலாள� மாநா�டா� ஏ���ெகா�ள�ப�ட ��கிய ெகா�ைகக� ம��� 

ெகா�ைககள�� ஒ�றா��. அைமதி ம��� பா�கா�ைப அைடவத��� 

பராம��பத��� ச�க அப�வ���தி ம��� ச�க ந�தி மிக ��கியமான� எ�பைத 

ஐ�கிய நா�க� சைபய�� ெபா�� சைப (�.எ�.ஜி.ஏ) அ�கீக��த�. ச�க ந�தி�கான 

உலக தின� �த��தலி� 2009 இ� அ�ச��க�ப�ட�. 

13. ப��ரவ� 21: ச�வேதச தா� ெமாழி தின�. 

UNESCO ச�வேதச தா� ெமாழி தின�ைத ெகா�டா�கிற�. உலகமயமா�க� 

ெசய��ைற ெமாழிகைள அ����த��� உ�ளா�கி��ளதா�, அைவ ��றி�� 

மைற�� வ�வதா�, அ�த நாைள� 

ெகா�டா�வ� ��கிய�. ெமாழிக� 

ம���ேபா�, உலகி� கலா�சார 

ப��க�த�ைம�� ம�கிவ���. 

ஒ�ெவா� ஆ���, �ென�ேகா 

2000 �த� ச�வேதச தா� ெமாழி 

தின�ைத ெகா�டா� வ�கிற�. 

அ�த நாைள� ெகா�டா�வத� ��கிய ேநா�க� ப�ெமாழி ம��� கலா�சார 

ப��க�த�ைமைய ேம�ப���வதா��. இ�த ஆ�� ச�வேதச தா� ெமாழி 

தின� எ�ைலக� இ�லாத ெமாழிக� எ�ற க��ெபா�ள�� கீ� 

ெகா�டாட�ப�கிற�.  

14. ம�திய கலா� தின� ப��ரவ� 24 அ�� அ�ச��க�ப�கிற�.  

ம�திய கலா� தின� ஒ�ெவா� ஆ��� ப��ரவ� 24 அ�� இ�தியா ��வ�� 

அ�ச��க�ப�கிற�. ம�திய கலா� ம��� வ���ப வா�ய�தி� (சிப�இசி) நா���� 
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ேசைவைய க�ரவ���� வ�தமாக இ�த நா� ெகா�டாட�ப�கிற�. சிப�இசி ம��� 

அவ�கள�� ேசைவக�ட� ெதாட��ைடய அதிகா�கைள க�ரவ��பத�காக இ�த நா� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. அதிகா�க� த�க� கடைமகைள மிக ேந�ைம�ட� ெச�ய 

ஊ��வ��பத�காக இ� ெச�ய�ப�கிற�. அதிகா�க�, ஒ�ெவா� ஆ��� உ�ப�தி� 

�ைறய�லி��� ெபா��கள�� ஊழைல� 

ச�பா��கிறா�க�. ப��ரவ� 24, 1944 அ�� 

ம�திய கலா� ம��� உ��� ச�ட� 

இய�ற�ப�டைத நிைன���� வைகய�� 

இ�த நா� ெகா�டாட�ப�கிற�.  

 ம�திய கலா� ம��� வ���ப 

வா�ய�தி� தைலவ�: எ�. அஜி� �மா�. 

 ம�திய கலா� ம��� வ���ப வா�ய�தி� தைலைமயக�: �� தி�லி. 

15. இ�தியாவ�� �த� ‘�ரத நா�’ ப��ரவ� 27 அ�� அ�ச��க�ப�கிற�. 

�ேரா��� உ�ைம, ேதசிய அளவ�லான ெபா� �காதார �ய�சி இ�தியாவ�� 

�த� ‘�ரத தின�ைத’ ப��ரவ� 27 அ�� ெதாட�கி��ள�. இத� ேநா�க� 

ெபா�ம�கள�� கவன�ைத ஈ��ப�, 

வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���த� 

ம��� �ரத�தி� ஆேரா�கிய 

ந�ைமக� �றி�� இ�தியா���� 

க�ப��த�.   

இ�தியா �ேரா��� தின� 2020 இ� 

க��ெபா�� அைன�� இ�திய�க���� தினச� த�கைள�� ம�றவ�கைள�� 
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“�ேரா���ெம��யாஹா�” எ�� ேக��� நிைன��டலாக ெசய�பட உ�ள�. 

நாள�� ெசய�பா�க� ம��� அத�� அ�பா�ப�ட ��கிய ேநா�க� �ரத�ைத� 

ப�றிய ��த� அறிைவ� பர��வ��, ஒ�ெவா� உணவ��� ேபா�மான �ரத�ைத 

சா�ப�ட இ�திய�கைள வ�����வத� �ல� ஒ� நட�ைத மா�ற�ைத� 

ெகா��வ�வ�� ஆ�� - ஒ� த��� �ைற�த� கா� ப�தியாவ�.  

உலகளவ�� பல நா�க� ப��ரவ� 27 ஐ �ரத தினமாக அ�கீக��கி�றன, இ�த 

ஆ�� �த� இ�தியா�� இ�த இய�க�தி� ேச��. ேதசிய அளவ�� 

ெகா�டாட�ப�� �ேரா��� தின� இ�திய ��ம�கைள ப�ேவ� வைகயான 

தாவர ம��� வ�ல�� �ரத�கள�� �ல�க� ம��� சிற�த ஊ�ட�ச�� ம��� 

ஆேரா�கிய�தி�கான தினச� உணவ�� அவ�றி� ��கிய��வ�ைத� ப�றி 

ேம�� அறி�� ெகா�ள ஊ��வ����. 

16. உலக த�னா�வ ெதா�� நா� ப��ரவ� 27 அ�� அ�ச��க�ப�கிற�. 

உலக த�னா�வ ெதா�� நா� ப��ரவ� 27 அ�� அ�ச��க�ப�கிற�. அர� சாரா 

அைம�� (எ�ஜிஓ) �ைற �றி�� வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���வேத இ�த நா� 

ேநா�க�. ஒ� ந�ல காரண�தி�காக 

ஈ�பா��ட�� அ��பண���ட�� 

உைழ��� உலகளாவ�ய ம�கைள 

ஊ��வ��பத�காக ஒ�ெவா� ஆ��� 

இ�த நா� அ�ச��க�ப�கிற�. 

உலெக�கி�� உ�ள அைன�� 

�ைறகள�லி���� த�னா�வ ெதா�� நி�வன�கள�� சாதைனக� ம��� 

ெவ�றிகைள ��ன�ைல�ப��த இ�த நா� ேநா�கமாக உ�ள�. ச�தாய�தி� 

த�னா�வ ெதா�� நி�வன�கள�� ப�ைக ம�க��� ��ய ைவ�பேத இ�த நா� 
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ேநா�க�. உலக த�னா�வ ெதா�� தின�ைத 2009 ஆ� ஆ��� ச�ட மாணவ� 

மா�சி� லிேயா�� �க�மான�� நி�வ�னா�. 17 ஏ�ர� 2010 அ�� 12 நா�களா� 

அதிகார���வமாக அறிவ��க�ப�ட�. இ� ப��ரவ� 27, 2014 அ�� ஐ�கிய 

நா�கள�� ேம�பா��� தி�ட�தா� (�எ��ப�) ச�வேதச அளவ�� 

அ�கீக��க�ப�ட�. 

17. ேதசிய அறிவ�ய� தின� ப��ரவ� 28 அ�� இ�தியா ��வ�� 

ெகா�டாட�ப�ட�. 

ப��ரவ� 28 அ�� இ�தியா ��வ�� ேதசிய அறிவ�ய� தின� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. இ�த நாள��, ச� சி.வ�.ராம� ராம� வ�ைளைவ 

க��ப���ததாக அறிவ��தா�, அத�காக 

அவ��� 1930 � ேநாப� ப�� 

வழ�க�ப�ட�. இ�திய அர� ப��ரவ� 28 

ஐ ேதசிய அறிவ�ய� தினமாக 

(எ�.எ�.�) 1986 இ� நியமி�த�.  

இ�த ஆ��� ேதசிய அறிவ�ய� தின�தி�கான க��� ‘அறிவ�யலி� ெப�க�’. 

ச�ப�த�ப�ட வ��ஞான சி�க�கைள� ப�றிய ெபா�ம�கள�� பாரா��கைள 

அதிக���� ேநா�க�தி�காக இ�த த�� ேத�� ெச�ய�ப���ள�. ேதசிய 

அறிவ�ய� தின�தி� ��கிய நிக�� ��தி�லிய�� உ�ள வ�ஜிய� பவன�� 

நைடெப��. இ�நிக��சிய�� அதிப� ரா� நா� கல�� ெகா�வா�. 

இ�த நிக�வ��, ஜனாதிபதி ரா� நா� ேகாவ��� அறிவ�ய� ெதாட�� ம��� ெப� 

வ��ஞான�க��கான வ���கைள வழ��வா�. ெமா�த� 21 வ���க� 

வழ�க�ப��, இதி� ேதசிய அறிவ�ய� ம��� ெதாழி���ப� ம��� தகவ� 
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ெதாட�� வ���க�, ஆரா��சி வ���கைள எ��வத�கான எ��த� திற� ம��� 

ச�க நல�க��கான ெதாழி���ப�ைத� பய�ப���வத� �ல� சிற�ைப� 

கா��� இள� ெப���கான ேதசிய வ��� ஆகியைவ அட���. 

18. உலக அ�ய ேநா� நா� ப��ரவ� 28/29 (கைடசி நா�) அ�� 

அ�ச��க�ப�கிற�. 

அ�ய ேநா�களா� பாதி�க�ப���ள மி�லிய� கண�கான ம�க��� வ�ழி��ண�ைவ 

ஏ�ப���வைத�� , அ�ய ேநா�க� ம��� அவ�றி� பாதி��க� �றி�� ம�க��� 

அறி����வைத�� இ�த நா� 

ேநா�கமாக� ெகா���ள�.  

அ�ய ேநா� தின�தி�கான அ�தான 

ம�பய�பா� எ�ப� இ�த நாள�� 

க��ெபா�� ஆ��. அ�ய ேநா�க� 

உ�ளவ�க� 

தன�ைம�ப��த�ப�டவ�களாக��, அவ�க� ெப�� கவன��� ம��� ஆதரவ�� 

தர�ைத பாதி�க���ய பல தவறான க����கைள ெதள��ப��த நடவ��ைக எ��க 

அைனவைர�� இ�த க��ெபா�� ஊ��வ��கிற�. 

200,000 ��� �ைறவான ம�கைள பாதி��� எ�தெவா� ேநா�� அெம��காவ�� ஒ� 

அ�ய ேநாயாக க�த�ப�கிற�. இ�த வைரயைற 1983 ஆ� ஆ��� அனாைத ம���� 

ச�ட�திலி��� ெபற�ப�ட�. 25-30 மி�லிய� அெம��க�கைள� பாதி��� 7,000 ��� 

ேம�ப�ட அ�ய ேநா�க� உ�ளன. 20 ேப�� 1 ேப� ஒ� அ�ய ேநாைய� 

ைகயா�கி�றன�. இ�த ம�க� ச�யான ேநாயறிதைல� ெபற��, தகவ�கைள� 

க�டறி�� சிகி�ைச ெபற�� ேபாரா�கிறா�க�.  
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இதர வ�வகார�க� 

 

1. கா�யா கா��திேகய� ம��� சிகர�ைத எ��ய உலகி� இைளய ெப� 

ஆனா�.  

ெத� அெம��காவ�� மிக உய��த சிகரமான ம��� அேகா�கா�வாைவ ஏறிய 

இைளய ெப� எ�ற ெப�ைமைய கா�யா கா��திேகய� ெப�றா�. காமியா 

கா��திேகய� கட�பைட �ழ�ைதக� 

ப�ள�ய�� ப���� எ�டா� வ��� 

மாணவ�. ஆ��� மைல�ெதாட�� 

மிக உயரமான சிகரமான ம��� 

அேகா�கா�வாைவ� ச�தி�த உலகி� 

மிக இைளயவ� எ�ற சாதைனைய அவ� 

பைட���ளா�. அவ� ஆக�� 2019 இ� ம��� ெம�ேடா� கா�� II ஐ� 

ச�தி�தா�. ேலானாவாலாவ�� அ��பைட மைலேய�ற�க�ட� தன� 3 வயதி� 

மைலேய�தைல� ெதாட�கினா�. அவ� 9 வயதாக இ��தேபா�, இமயமைல� 

ப�திய�� பல உயரமான மைலேய�ற�கைள ���தி��தா�. எவெர�� சிகர�ைத 

உ�சிமாநா���� இைளய மைலேய�பவ�� ஆவா�. 2021 வா�கி�, 

“எ���ேளார�� கிரா���லா�” ஐ ���க அவ� இல�� ைவ���ளா�.  

2. ேதசிய நிதி ேமலா�ைம நி�வன� -ஐ அ�� ெஜ�லி ேதசிய நிதி ேமலா�ைம 

நி�வன� என ம�ெபய�ட அரசா�க� 

��� ெச���ள�. 

ேதசிய நிதி ேமலா�ைம நி�வன� (NIFM) ஐ 

அ�� ெஜ�லி ேதசிய நிதி ேமலா�ைம 
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நி�வன� (AJNIFM) எ�� ெபய� மா�ற அரசா�க� ��� ெச���ள�. NIFM, ஃப�தாபா� 

1993 இ� நி�வ�ப�ட�. இ� பதி�ெச�ய�ப�ட ச�க� நிதி அைம�சி� ெசல�� 

�ைறய�� கீ� ெசய�ப�கிற�. சிவ�� ச�வ �ச� ப��ைச (சி.எ�.இ) �ல� �ன�ய� 

ப�ள�� ச�வ �� கமிஷ� (�.ப�.எ�.சி) ஆ�ேச��� ெச�த ப�ேவ� நிதி ம��� கண�� 

ேசைவகள�� அதிகா�க��� இ�திய ெசல�� கண�� ேசைவ (ஐ.சி.ஓ.ஏ.எ�) 

அதிகா�க���� பய��சி அள��பேத இ�த நி�வன�தி� ��கிய ேநா�க� ஆ��.  

மைற�த � அ�� ெஜ�லி ��னா� ம�திய நிதி அைம�ச��, ப�ம வ��ஷ� வ���� 

ெப�றவ� ஆவா�. அவ� 26 ேம 2014 �த� 2019 ேம 30 வைரய�லான காலக�ட�தி� 

ம�திய நிதி ம��� கா��பேர� வ�வகார அைம�சராக பண�யா�றினா�. நா�ைட ஒேர 

வ� ஆ�சிய�� கீ� ெகா��வ�த சர�� ம��� ேசைவ வ� (ஜிஎ��) 

அறி�க�ப��த�ப�வைத அவ� ஆ�� ெச�தா�. ரய��ேவ ப�ெஜ�ைட ெபா� 

ப�ெஜ��ட� இைண�ப� அவர� ேம�பா�ைவய�� கீ� ெசய�ப��த�ப�ட�. திவாலா 

நிைல ம��� திவா�நிைல� �றிய��ைட�� அறி�க�ப��தினா�.  

3. WHO அதிகார���வமாக ெகாேரானா ைவர� ேநாைய "ேகாவ�� -19" எ�� 

ெபய����ள�. 

WHO (உலக �காதார அைம��) ெகாேரானா ைவரஸா� ஏ�ப�� ேநாைய “ேகாவ�� -2019” 

எ�� அதிகார���வமாக ெபய����ள�. 

ெகாேரானா ைவர� இ� �திய ெபய� 

“ேகாவ�� -2019” “ேநா�”, “ெகாேரானா” 

ம��� “ைவர�” ஆகிய ெசா�கள�லி��� 

எ��க�ப���ள�, 2019 ஆ� ஆ�� 

ெகாேரானா ைவர� ஏ�ப�ட ஆ�ைட� 

�றி�கிற�.  
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ெகாேரானா ைவர� எ�ற ெசா� அ� ேச��த ைவர�கள�� ெதா��ைப� �றி�கிற�. 

எ�தெவா� �� அ�ல� நா��� �ழ�ப�ைத�� கள�க�ைத�� தவ���க 

ஆரா��சியாள�க� ேநாய�� அதிகார���வ ெபயைர� ேகா�வதா� இ�த ேநா��� 

ெபய��வ� ெச�ய�ப�ட�. ைவரஸி� வைகப���த� ெதாட�பான ச�வேதச ��வா� 

இ�த ைவர� SARS-CoV-2 ஆக ப���ைர�க�ப�ட�. 

 WHO தைலைமயக�: ெஜன �வா, �வ��ச�லா��; 

 WHO இ� ைடர�ட� ெஜனர�: ெட�ேரா� அதாேனா�. 

4. பா�கா��� �ைறய�� ெப� அதிகா�கைள நிர�தரமாக ஆைணய�ட உ�ச 

ந�திம�ற� அ�மதி வழ�கி��ள�. 

இ�திய ரா�வ�தி� ெப� அதிகா�கைள நியமி�ப� ெதாட�பான ெட�லி 

உய�ந�திம�ற�தி� த���ைப இ�திய உ�ச 

ந�திம�ற� உ�தி ெச�த�. இ�திய 

ரா�வ�தி� ெப� அதிகா�கைள நியமி�க 

உ�ச ந�திம�ற� அ�மதி வழ�கி��ள�. 

��னதாக, ெப�க��கான நிர�தர ேசைவ 

ஆைணய� அ�மதி�க�படவ��ைல, �றி�பாக ேபா� ப���கள��. அைவ ச�ட�, 

க�வ� ம��� தளவாட�க� ேபா�ற ஆதர� அல�கைள எதி���� 

ேபாராட�ப�டன. ேம��, ேபா� ப���கள�� அதிகா�க� ம�ட�தி� ெப�க� 

நியமி�க�படவ��ைல. இ�த த���ைப ந�திபதி � ஒ� ச�திர�� அறிவ��தா�. 

5. ராதாகிஷ� தமான� இ�தியாவ�� 2 வ� பண�கார� ஆனா�. 

இ�தியாவ�� மிக�� இலாபகரமான சி�லைற வ��பைனயாள� அெவ�� 

��ப�மா��ஸி� நி�வன� ராதாகிஷ� தமான�, இ�தியாவ�� பண�கார� ம��ம�ல, 
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ஆசியாவ��� 57.5 ப��லிய� டால� நிகர மதி��ட� (ப��ரவ� 17) '�ய�-ைட� 

ப��லியன�க� அ�டவைண ஃேபா��� ப�, �ேக� அ�பான���� ப�ற� இ�தியாவ�� 

இர�டாவ� பண�கார� ஆனா�. கட�த வார� அெவ�� ��ப�மா��� ப��கள�� 5% 

��� அதிகமான லாப�தி��� ப�ற�, தமான�ய�� நிகர மதி�� 17.8 ப��லிய� டாலராக 

உய��த�, எ�.சி.எ� ெட�கி� சி� நாட��� 16.5 

ப��லிய� டால� நிகர மதி�� உ�ள�.  

தமான� தன� ப�� �த��� திற�க��காக 

இ�தியாவ�� ந�� அறிய�ப�டவ�. �திய 

மி�லின�ய�தி� ெதாட�க�தி� ராதாகிஷ� 

தமான� வ�ைத நிதியள��த �மா�� ச�கிலி, 

தயா��க�ப�ட வ��பைன ஒ� பர�த 

உ�நா�� �க�ேவா� ச�ைதய�� எ�ண�ற மா� ம��� பா� வ��பைன 

நிைலய�களா� வழ�க�ப�� சில ப�கைள ம��ேம எ��த�.  

6. IDSA-ைவ அரசா�க� இ�திய பா�கா�� ஆ��க� ம��� 

ப��பா��க��கான மேனாக� பா��க� நி�வன� என ெபய� மா��வதாக 

அறிவ����ள�. 

பா�கா�� ஆ��க� ம��� ப��பா��க��கான நி�வன�"ஆ��க� ம��� 

ப��பா��க��கான மேனாக� பா��க� நி�வன� " எ�� ெபய� மா��வதாக 

அரசா�க� அறிவ����ள�. மைற�த மேனாக� பா��க�� அ��பண��� ம��� மர��� 

மதி�பள��பேத இ�த நடவ��ைக. ��னா� பா�கா�� அைம�ச�� ப�ம �ஷ� 

வ��� ெப�றவ�மான மேனாக� பா��க�� ப�கள���ட� இ�த நி�வன� �த�ைம 

பா�கா�� நி�வன�தி� பா�ைவ ம��� அப�லாைஷகைள ஒ��கிைண���. 

பா�கா�� அைம�ச� நி�வன�தி� ச�க�தி� ெசய������ தைலைம தா��கிறா�. 
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மேனாக� பா��க� 9 நவ�ப� 2014–14 மா�� 2017 �த� பா�கா�� அைம�சராக 

பண�யா�றினா�. பதா�ேகா�, �� ேபா�ற தா��த�கள�� க�ைமயான சவா�க� 

�ல� அைம�சக�ைத வழிநட�தி, இத�� ��மாதி�யான ைத�ய��ட� 

பதிலள��தா�.  

இ�தியாவ�� பா�கா��� திறைன 

ேம�ப��த��, ��னா� பைடவ �ர�கள�� 

வா��ைகைய ேம�ப��த��, அவர� ஆ�சி� 

கால�தி� உ�நா�� பா�கா�� உ�ப�திைய 

உய��த�� ெதாட��சியான ���கைள இ�தியா க�ட�. ஆ�த�பைடக��கான ஒ� 

தரவ�ைச ஒ� ஓ��திய� (OROP) ேகா��ைகைய அம�ப���வதி� அவ� 

�றி�ப�ட�த�க ப�கள��ைப வழ�கினா�. ேபா� திறைன ேம�ப���வத��� பா�கா�� 

ெசலவ�ன�கைள ம�சீரைம�பத��� அவ� ெப�ய இரா�வ சீ�தி��த�கைள� 

ெதாட�கினா�. 

ஐ�எ�ஏ எ�ப� ஒ� த�னா�சி அைம��, இ� பா�கா�� அைம�சி� கீ� 

ெசய�ப�கிற�. இ� ��தி�லிய�� பதி�ெச�ய�ப�ட ச�கமாக 1965 இ� 

நி�வ�ப�ட�. பா�கா�� ம��� பா�கா�� ெதாட�பான ப�ர�சிைனக� �ல� ேதசிய 

ம��� ச�வேதச பா�கா�ைப ேம�ப���வைத இ�த நி�வன� ேநா�கமாக� 

ெகா���ள�. ேதசிய ம��� ச�வேதச பா�கா�ப�� ��கிய அ�ச�கைள 

வ�வாதி�பத�கான ஒ� ம�றமாக ஐ�எ�ஏ ெசய�ப�கிற�.  




