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ஐ.ஐ.� ப�பா� ஒ� �ய உதவ� வைல�தள�ைத 

அறி�க�ப��திய� 

மாணவ�கள�� உண��சி 

ந�வா�ைவ ேம�ப���வத�காக 

ம�திய க�வ���ைற அைம�ச� �.  

ச�ச� ேதா�ேர, �ய உதவ� 

வைல�தளமான ‘பா��’ 

ெதாட�கினா�. நவ�ப� 1, 2020 அ��, ஐ.ஐ.� ப�பா� 1992 

ஆ� ஆ��� வ��ப�� பைழய மாணவ�களா� அத� 

இய��ன� ேபராசி�ய� �பாசி� சா�த� � ��ன�ைலய�� 

ஆத��க�ப�ட வைல�தள�ைத அறி�க�ப��திய�.ஐ.ஐ.� 

ப�பாய�� ெப�� �ய�சிகைள� பாரா��ய �. ச�ச� 

ேதா�ேர, க�ற� �ழ� வரேவ�க�ப�வைத உ�திெச��, 

அவ�கள�� க�ற� திறைன ேம�ப���வத�� 

ெபா��தமான உ�க�டைம�ைப உ�வா��வத� �ல� 

ஒ� ந�ல க�வ� நி�வன� ஒ�ெவா� மாணவ�கள�� 

ந�வா�ைவ�� பா�கா�ைப�� கவன��க ேவ��� எ�� 

க��� ெத�வ��தா�. மிக�� வள��த 

உ�க�டைம��கைள� ெகா�ட ஒ� ���பான வளாக� 

வ�ைளயா��, �����ழ� கிள�, ஆ��� கிள� ேபா�ற 
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அைன�� நடவ��ைககள��� சம வா���கைள 

வழ��வத� �ல� க�ப��த� ம��� க�ற� 

ெசய��ைறக��� உத�கிற� எ�� அவ� �றினா�. 

இ�த �ய�சி மாணவ�க� மன அ��தமி�லாம� த�க� 

ெசா�த பாைதகைள ப��ப�ற உத�� எ��� அவ�கள�� 

உண��சி நிைலைய உ�தி ெச��� எ��� அைம�ச� 

ந��கிறா�. ேபராசி�ய� �. ��� ம��� ேபராசி�ய� 

�ஹா� ேஜாஷி ஆகிேயா�� ேம�பா�ைவ�ட� 1992 இ� 

��னா� மாணவ� ��வா� ப��ைவ வ�வைம�� 

ஆத��தா�. ெகளரவ வ���தினராக தி�. நிேத� திவா�, 

ஒ� திைர�பட தயா��பாள��, ஐ.ஐ.� ப�பா� ��னா� 

மாணவ�� கல�� ெகா�டன�. 

QRSAM அைம�ப�� ெவ�றி - 2 வ� வ�மான ேசாதைன 

 

வா� ஏ�கைண அைம���கான 

வ�ைரவான எதி�வ�ைன ேம�பர�� 

(QRSAM) அத� இர�டாவ� 

வ�மான ேசாதைனய�� 

��லியமான இல�� ம��� வா�வழி இல�ைக 
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ந�நிைலயா��வத� �ல� ெவ�றி ெப���ள�. இ�த 

இர�டாவ� வ�மான ேசாதைன 2020 நவ�ப� 17 அ�� 

ஒ�சாவ�� ச�����லி��� நட�த�ப�ட�. �த� 

வ�மான ேசாதைன 2020 நவ�ப� 13 அ�� நட�த�ப�ட�, 

அ��� ெவ�றிகரமாக இ��த�. 

வ�மான�தி� ேரடா�க� மிக ந��ட �ர�திலி��� இல�ைக 

��லியமாக க�காண��தன. இ�திய சி�பா�க��� 

ம�திய�� இ�த ேசாதைன ெதாட�க�ப�ட�. ேரடா�, 

ெடலிெம�� ம��� எல��ேரா ஆ��க� ெச�சா�க� 

வ�மான�தி� இல�ைக� க�டறி�� ஏ�கைணய�� 

ெசய�திறைன மதி�ப��வத�காக ெபா��த�ப�டன.  

ஏ-ச� ஏ�கைண மாதி� �ஆ��ஓ பவன�� 

ெவள�ய�ட�ப�ட� 

� ரா�நா� சி� 2020 நவ�ப� 9 ஆ� 

ேததி ெசய�ைக�ேகா� எதி��� (ஏ-

சா�) ஏ�கைணைய ெவள�ய��டா�. 

�ஆ��ஓ பவ���� இ�த 

ஏ�கைண நி�வ�ப�ட�.எதி��� 

ெசய�ைக�ேகா�(ஏ-சா�) ஏ�கைண ��� ஆக�� 
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மாத�தி� சாைல ேபா��வர�� ம��� 

ெந��சாைல��ைற அைம�ச� � நிதி� க�க� ம��� 

�.�.ஆ� & � & �.ஆ�.�.ஓ தைலவ� டா�ட� ஜி சத�� ெர�� 

ஆகிேயா�� ��ன�ைலய�� நி�வ�ப�ட�. 

27 மா�� 2019 அ��, இ�தியாவ�� �த� ெசய�ைக�ேகா� 

எதி��� (அசா�) ஏ�கைண - ‘மிஷ� ச�தி’ டா�ட� ஏ.ப�. ேஜ 

அ��� கலா� த�வ�� இ��� ஏவ�ப�ட�. ‘மிஷ� ச�தி’ 

நட�ைதயா� வ��ெவள�ய�� �ட தன� ெசா���கைள� 

பா�கா��� ச�தி ெகா�ட 4 வ� நாடாக இ�தியா ஆன�. 

IRNSS உலகளாவ�ய வாெனாலி ஊ��வ� அைம�ப�� 

(WWRNS) இைண���ள� 

இ�திய�ெப��கடலி� 

ப�ரா�திய�தி� ச�வேதச கட�சா� 

அைம��(ஐஎ�ஓ)ெசய�ப�வத�கா

கஉலகளாவ�யவாெனாலிஊ��வ� 

அைம�ப��(டப���டப���ஆ�எ�

எ�) ஒ� ப�தியாக இ�திய ப�ரா�திய ஊ��வ� 

ெசய�ைக�ேகா� அைம�� (ஐஆ�எ�எ�எ�) ேத�� 

ெச�ய�ப���ள�. இ�திய ப�ரா�திய ஊ��வ� 
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ெசய�ைக�ேகா� அைம�� இ�ேபா� வண�க� க�ப�களா� 

தகவ�கைள� ெபற� பய�ப��த�ப��.உலகளாவ�ய 

வாெனாலி வழிெச��த� அைம�ப�� ஒ� ப�தியாக 

இ�திய ப�ரா�திய ஊ��வ� ெசய�ைக�ேகா� அைம�ைப� 

ேத��ெத��பத�� ச�வேதச கட�சா� கட�சா� பா�கா��� 

�� (எ�.எ�.சி) ஒ��த� அள��த�. இ� இ�திய வ��ெவள� 

ஆரா��சி அைம�� (இ�ேரா) ம��� �ைற�க�க�, 

க�ப� ம��� ந��வழிக� அைம�சக� (MoPSW) 

ஆகியவ�றி� ��கியமான சாதைனயாக� 

க�த�ப�கிற�.ச�வேதச கட�சா� அைம�ப�� ஊ��வ�, 

தகவ� ெதாட�� ம��� ேதட� ம��� ம��� 

[எ�.சி.எ�.ஆ�] ஐ.ஆ�.எ�.எ�.எ�ைஸ உலகளாவ�ய 

வாெனாலி ஊ��வ� அைம�ப�� ஒ� ப�தியாக இ��க 

ப���ைர�ததாக ெத�வ��க�ப�கிற�. இ�திய ப�ரா�திய 

ஊ��வ� ெசய�ைக�ேகா� அைம�� எ�ப� இ�திய� 

ெப��கட� ப�ரா�திய�தி� க�ப�க��� ெச�ல 

உத�வதி� �யாத�னமாக ெசய�பட இ�தியா உ�வா�கிய 

ஒ� வழிெச��த� ெசய�ைக�ேகா� அைம�� ஆ��. 
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ெம�நிக� இ�தர�� உ�சி மாநா� 

நவ�ப� 6, 2020 அ��, இ�தியா ம��� இ�தாலி ப�ரதம�க� 

ெம�நிக� இ�தர�� உ�சி 

மாநா��� கல�� ெகா�டன�. 

இ�தியாவ�� ப�ரதம� � நேர�திர 

ேமா���, இ�தாலிய�� ப�ரதம� 

ேபராசி�ய� கி�ெச� ேகா�ேட இ� நா�க���� 

இைடய�லான உறைவ ஆ�� ெச�தன�. இ� நா�க���� 

இைடய�லான ���ற� வள��சிைய அைடய இண�கமான 

உறைவ ேம�ப���வத�கான வழிக� �றி�� அவ�க� 

ேபசின�.இ�திய� ப�ரதம�க� � நேர�திர ேமா�, 2018 

வ�ஜய�தி� ேபா� இ�தாலிய�� ப�ரதம ம�தி� ேபராசி�ய� 

கி�ெச� ேகா�ேடைவ� ப�றிய தன� பழய அ�பவ�ைத� 

பகி��� ெகா�டா�. அவ� சா�பாக ேபராசி�ய� ேகா�ேட, 

இ�திய� ப�ரதம� தி�. ேமா�ைய ெதா��ேநா� ���த�� 

இ�தாலி�� வ�ஜய� ெச��மா� அ��ட� அைழ�தா�. 

ேகாவ�� 19 ஐ� கட�பத�� அவ�க� எதி�ெகா��� 

ப�ேவ� ப�ர�சிைனக� �றி�� இ� தைலவ�க�� 

ப��பா�� ெச�தன�. ெம�நிக� இ�தர�� உ�சிமாநா��� 



www.bestlearningcentre.in                                               Monthly Current Affairs-November 2020  

BEST Learning Centre, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambattur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop 

11 

ேபா�, 15 ����ண�� ஒ�ப�த�க� ம��� ஒ�ப�த�க� 

இ� நா�கள�� தைலவ�க�� ைகெய��தி�டன. 

பரத த���த�தி� ெம�நிக� பதவ�ேய��- ஒ� 

ச�வேதச ெவப�னா� 

ச�வேதச ெவப�னா� பாரத 

த���த�தி� ெதாட�க�தி�ேபா� 

ம�திய க�வ� அைம�ச� � ரேம� 

ேபா��யா� நிஷா��, ஐ.ஐ.� 

கர���� இ�திய அறி� 

�ைறைம�கான சிற�த ைமய�ைத அைம�பதாக 

அறிவ��தா�.ஐ.ஐ.� கர��� எ�ேபா�ேம இ�தியாவ�� ஆவ�, 

இ�தியாவ�� பார�ப�ய�ைத ஆரா�வதி� வ���ப� 

ெகா���ள�. இத� வ�ைளவாக, இ�த நி�வன� 3 நா� 

ச�வேதச ெவப�னா� பாரத த���த��ட� வ���ள�. இ�திய 

அறி� �ைறய�� இைடநிைல த�ைமைய ஒ��� 

ெகா�ள�� வ�ம�சன �தியாக�� ஆ�� ெச�ய அைம�ச� 

ஆரா��சியாள�கைள, உலகளாவ�ய மாணவ�கைள 

ஊ�க�ப��தினா�.� ச�சீ� ச�யா�, டா�ட� த�பா ச�க�, 

ேபராசி�ய� ெஜரா�� ஹூய�, ேபராசி�ய� அ�பா ��க�ன�, 
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ேபராசி�ய� கிெளெம�சி மா�ெட�ேல, ேபராசி�ய� ப�.எ�. 

பலவ�றி� ச�வேதச ெவப�னா�� சிற�த ேப�சாள�க� 

இ�தியா-சனீா கா��� தளபதி நிைல ��ட� 

 

�ஷூலி�, 2020 நவ�ப� 06 அ�� 

இ�தியா-சீனா கா��� கமா�ட� 

ெலவ� ��ட�தி� 8 வ� ��� 

ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. நிைல� 

��ட�தி� ேபா�, இ�தியா�� சீனா�� இ� நா�கள�� 

��கியமான ஒ�மி�த க��ைத ெசய�ப���வ� �றி�� 

வ�வாதி�தன. இ�தியா-சீனா எ�ைல� ப�திகள�� ேம��� 

�ைறய�� உ�ைமயான க���பா�� வ�ைசய�� 

ஆ�க��வமான ம��� பண�ந��க� �றி�த இ� நா�கள�� 

தைலவ�க�� த�க� க����கைள ப�மாறி�ெகா�டன�. 

இ�தியா�� சீனா�� நா�க��� இைடய�� ேதைவய�ற 

தவறான ��த� ம��� தவறான கண�கீ�ைட� த��பைத 

உ�தி ெச�வதாக உ�தியள��தன. அத�ப� ெசய�ப�மா� 

த�க� ��னண� பைடய�ன��� அவ�க� 

அறி���தி��ளன�. 
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  நா�க��கிைடய�� ந�லிண�க�ைத� ேப�வத�� 

ச�யான இரா�வ ேசன�க� �ல� ெதாட�� ெகா�ள இ� 

நா�க�� ஒ��� ெகா���ளன எ�� ந�ப�ப�கிற�. 

இ�தியா-சீனா கா��� கமா�ட� ெலவ� ��ட�தி� 8 வ� 

��� ேமாத�கைள� த���பத��� அைமதிைய 

அைடவத��� வ�வாத�கைள�� த���கைள�� எ��பைத 

உ�தி ெச�த�. மிக வ�ைரவ�� ம�ெறா� ��ட�ைத நட�த 

இ� தர�ப�ன�� ஒ��� ெகா���ளன�. 

எ�சிஓ க��சிலி� 20 வ� உ�சி மாநா� 

நவ�ப� 10, 2020 அ��, எ�சிஓ 

க��சி� ஆஃ� ெஹ�� 

தைலவ�கள�� 20 வ� உ�சி 

மாநா� வ ��ேயா கா�பர�சி� 

�ல� நைடெப�ற�. ர�ய 

��டைம�ப�� தைலவ� தி� வ�ளா�மி� ��� ம��� 

இ�திய� ப�ரதம� � நேர�திர ேமா� ஆகிேயா� கல�� 

ெகா�டன�. 
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இ�த ச�தி�ைப ேநா��ெதா�����   ம�திய�� ஏ�பா� 

ெச�த �ய�சி�காக  இ�திய� ப�ரதம� � நேர�திர 

ேமா� ர�ய ஜனாதிபதி வ�ளா�மி� ���ைன  

பாரா��னா�. ஆ�ைல� தள� �ல� நட�த�ப�ட 

�த�  எ�சிஓ க��சிலி�   ��ட� இ�வா��. 

சமாதான�ைத உ�வா��� நடவ��ைககள�� 

இ�தியாவ�� உ�தியான ந�ப��ைகைய ப�ரதம� ம���� 

உ�தி�ப��தினா�. ப�ேவ� அைமதி கா��� பண�கள�� 

ப�ேக�ற இ�திய வ �ர�க� �றி��� அவ� ேபசினா�. 2021 

ஆ� ஆ��� அ�ச��க�பட��ள SCO இ� 20 வ� 

ஆ��வ�ழாவ��� � நேர�திர ேமா� தன� 

பாரா��கைள�� ��ைமயான ஆதரைவ�� 

வழ�கினா�. எதி�கால�தி� அ��த எ�சிஓ க��சி� 

��ட�ைத ஏ�பா� ெச�வதி� ப�ரதம� தன� 

வ���ப�ைத ெவள��ப��தி��ளா�. அ��த ஆ�� 

எ�சிஓ தைலவராக ெபா��ேப��க��ள   தஜிகி�தா� 

��யரசி� தைலவ� எேமாமலி ர�ேமாைன தன�  

வா���கைள  ெத�வ��தா�. 
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ப�லார�, ஆ�திேரலிய கட�பைட� க�ப� 

ேகாவா��� வ�ஜய� ெச�த� 

ப�லார�, ஆ�திேரலிய 

கட�பைட� க�பலா��, இ� 

ேகாவாைவ ேமா��காேவா 

�ைற�க�தி� பா�ைவய��ட�. 

இ�த மிக�ெப�ய ேபா��க�ப� 2020 நவ�ப� 10 அ�� 

ேகாவா��� வ��  ேச��த�. ேகாவா கட�பைட �ைற 

அதிகா�க� ஆ�திேரலிய இ�திய உய� 

�தான�கராலய�தி� பா�கா�� ஆேலாசக�ட� ேகாவா 

�ைற�க�தி� தைலைமயக�தி� ேபா� க�பைல� 

வரேவ�றன�.அேரப�ய கடலி� ெதாட�� பய��சிகள�� 

இர�டா� க�ட�தி� ப�ேக�க எ�.எ�.ஏ.எ� ப�லார� 

தயாராக உ�ள�. இ�த ேபா� க�ப� நவ�ப� 13, 2020 அ�� 

ேகாவாைவ வ��� ெவள�ேய�� எ�� 

எதி�பா��க�ப�கிற�. வ�காள வ���டாவ�� மலபா� 

நா�கால கட�பைட பய��சிய�� �த� க�ட�ைத ப�லார� 

�����ளா�. வ�மான�தி� ேக�யைர� பய�ப��த 

க�பலி� �� உ��ப�ன�க� ஆவ�ட� எதி�பா��கி�றன�. 
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இ�திய� ப�ரதம���� உலக �காதார அைம�ப�� 

இய��ந� ெஜனர���� இைடய�லான ெதாைலேபசி 

உைரயாட� 

இ�திய� ப�ரதம ம�தி� � நேர�திர 

ேமா� ம��� உலக �காதார 

அைம�ப�� (WHO) இய��ந� 

ெஜனர� டா�ட� ெட�ேரா� 

அதாேனா� ெக�ேரய� ஆகிேயா� நவ�ப� 11, 2020 அ�� 

ஒ� ெதாைலேபசி உைரயாடைல நட�தின�. உைரயாடலி� 

ேபா�, உலக �காதார அைம�ப�� ��கிய ப�ைக � 

நேர�திர ேமா� பாரா��னா�. 2020 நவ�ப� 13 அ�� 

ஆ��ேவத தின�ைத  ெகா�டா�வ� �றி�� � நேர�திர 

ேமா� இய��ந� ெஜனர��� ெத�வ��தா�.வள�� 

நா�க��� உலக �காதார அைம�� அள��� வ�� ஆதர� 

�றி�� ப�ரதம� ேபசினா�. இ�திய� ப�ரதம��� பதிலள��த 

WHO இ� இய��ந� ெஜனர� டா�ட� ெட�ேரா� 

அதாேனா� ெக�ேரய�, �காதார� தி�ட�கைள உ�வா�க 

இ�தியா ேம�ெகா�ட �ய�சிகளான ஆ��மா� பார� 

தி�ட� ம��� காசேநா��� எதிரான  ப�ர�சார� 

ேபா�றவ�ைற வா��தினா�. 
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டா�ட� ஹ�� வ�த� தைலைமய�� WHO நி�வாக 

சைப� ��ட�தி� 147 வ� அம�� 

2020 நவ�ப� 16 அ�� ம�திய �காதார 

ம��� ���ப நல��ைற அைம�ச� 

டா�ட� ஹ�� வ�த�, உலக �காதார 

நி�வன�தி�  வா�ய� ��ட�தி� 

147 வ� அம����  வ ��ேயா 

கா�பர�சி� �ல� �ஜி�ட� �ைறய�� தைலைம 

தா�கினா�.டா�ட� ஹ�� வ�த� பண��பாள� நாயக�, 

ப�ரா�திய இய��ந�க� ம��� அைன�� �க�ெப�ற 

ப�ரதிநிதிகைள�� வா��தி, இ�த ச�தி�� இ�த 

ஆ���கான கைடசி அம�� எ�� �றி�ப��டா�. அவ�  

�ைண� தைலவ�கள�� அைன�� ஆதரவ���� தன� 

பாரா��கைள� ெத�வ��தா�. 

ம�திய �காதார ம��� ���ப நல��ைற அைம�ச� 

டா�ட� ஹ�� வ�த�, ஐ.நா. �கவ� நிைலய�க�, 

அரசா�க�க��� இைடய�லான நி�வன�க� ம��� 

உலகளாவ�ய ப�காள�க�  அைன�� �ய�சிக���� 

தன� ந�றிைய� ெத�வ��தா�. 
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இ�தியாவ���� ல�ச�ேப��கி��� இைடய�லான 

ெம�நிக� உ�சி மாநா� 

இ�திய� ப�ரதம�, � நேர�திர 

ேமா� ம��� ல�ச�ப�� ப�ரதம� 

தி�. ேசவ�ய� ெப�ட� ஆகிேயா� 

நவ�ப� 19, 2020 அ�� நைடெப�� 

ெம�நிக� உ�சி மாநா��� கல�� 

ெகா�வா�க� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. இ�த ச�தி�� 20 

ஆ��கள�� இ�தியாவ���� ல�ச�ேப������ 

இைடய�லான �த� உ�சி மாநா� ஆ��.இ� 

தைலவ�க�� இ� நா�க���� இைடய�லான உற� 

�றி�� உைரயா�வா�க� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. 

அவ�க� இ�தர�� உறைவ ேம�ப���வத���, ந�� 

ம��� நா�க��� இைடேய பர�பர ஒ��ைழ�ைப 

உ�வா��வத��� வழிக� ப�றி ேப�வா�க�. இ�தியா�� 

ல�ச�ேப���� ெதா��ேநா��� ப��ைதய உலகி� 

வ�வான நா�களாக ெவள�வர உ�ளன. 

தைலவ�க� உலகளாவ�ய ப�ர�சிைனக� �றி�� 

வ�வாதி��, த�க� க����கைள ப�மாறி�ெகா�வா�க�. 

வரவ����� ெம�நிக� உ�சிமாநா� இ�தியாவ���� 
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ல�ச�ேப������ இைடய�� த�ேபா��ள ந��ற� 

ம��� ப�மா�ற�கைள பல�ப����. 

15 வ� ஜி 20 தைலவ�க� உ�சி மாநா� 

ச�தி அேரப�யாவ�� இர�� 

�ன�த ம�திகள�� பா�காவல� 

அவர� மா�சிைம ம�ன� 

ச�மா� ப�� அ���அஜி� அ� 

ச��  ம��� இ�திய ப�ரதம� � நேர�திர ேமா�   ஆகிேயா� 

எதி�வ�� ஜி 20 உ�சி மாநா��� கல�� ெகா�ள உ�ளன�. 

உ�சிமாநா� 21 நவ�ப� 2020 அ�� ெம�நிக� ேமைடய�� 

நைடெபற உ�ள�.இ�த ச�தி�� 15 வ� ஜி 20 உ�சிமாநா� 

எ�� �ற�ப�கிற�. 

இ�திய� ப�ரதம�� ச�தி அேரப�யாவ�� அரச இளவரச�� 

உலகளாவ�ய ப�ர�சிைனக�, ெதா��ேநாய�லி��� ந���த 

ம���, ேவைலகைள ம��ெட��பத�கான வழிக� ம��� 

ம�ள���ய எதி�கால�ைத அைடவ� ேபா�றைவ �றி�� 

வ�வாதி�பா�க� ... இ�தியா�� ச�தி அேரப�யா�� �ச�ப� 

20, 2020 அ�� ஜி 20 �ேராய�காவ�� �ைழகி�றன. 
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RuPay அ�ைட க�ட� II இ� �வ�க� 

இ�திய ப�ரதம ம�தி� � நேர�திர 

ேமா� ம��� ��டா� ப�ரதம 

ம�தி� டா�ட� ேலா�ேட ெஷ��, 

�ேப அ�ைட க�ட� II இ� 

ெம�நிக� வ�ழாைவ 2020 நவ�ப� 20 

ஆ� ேததி ெதாட�க��ளன�. �ேப அ�ைட க�ட� -1 

��னதாக இ� ப�ரதம�க�� ஆக�� மாத� 

ெதாட�க�ப�ட� 2019.��டான�� உ�ள �ேப அ�ைடகள�� 

க�ட� I ��டா� ம�க��� ��டா� ��வ�� ஏ�எ�க� 

ம��� பாய��� ஆஃ� ேச� (ேபா�) ெட�மின�கைள 

அ�க உதவ�ய�. இ�த க�ட� II ��டான�ய அ�ைட 

ைவ�தி��பவ�க��� இ�தியாவ�� �ேப 

ெந�ெவா��ைக� பய�ப��த உத��. இ�தியா�� 

��டா�� ��டா�ைம, கலா�சார பார�ப�ய� ம��� 

ஒ�வ��ெகா�வ� பர�பர ��தைல� ெகா���ளன. 
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இ�திய அர�� உலக வ�கி�� 120 மி�லிய� டால� 

கட� ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�டன 

 

ேமகாலயாவ�� ேபா��வர��� 

�ைறைய ேம�ப���வத�காக 120 

மி�லிய� டால� கட� தி�ட�தி� 

உலக வ�கி ம��� ேமகாலயா அர� 

ைகெய��தி�டன. இ� ேவளா�ைம ம��� ���லா� 

�ைறகள�� வள��சிைய அதிக��க ேமகாலயா��� 

உத�� எ�� ந�ப�ப�கிற�. இ�த ஒ�ப�த� 300 கி.ம� 

�ேலாபாய சாைல ம��� பால�ைத நி�மாண��பதி� 

��ைமயான த���கைள ேம�ப���வத��� 

ஆத��பத��� ெத�வ��க�ப���ள�. 

இ�தஒ�ப�த�தி�ைகெய��தி�டேபா� ெபா�ளாதார 

வ�வகார�க� �ைற ம��� ��த� ெசயலாள� டா�ட� 

சி.எ�. ெமாஹாப�ரா, இ� ேமகாலயா ம�க��� 

ெபா�ளாதார வள��சி ம��� வள��சிைய அைடய உத�� 

எ�� �றினா�. ேமகாலயாவ�� சாைல உ�க�டைம�� 

ெவ�வாக ேம�ப�� எ���, எதி�கால�தி� சாைல 

வ�ப���க� �ைற�� எ��� அவ� �றினா�. டா�ட� சி 
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எ� ெமாஹாப�ரா ம��� தி�. ஹிேடகி ேமா� ஆகிேயா� 

ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி�டன�. இ�த ஒ�ப�த� 

“ம�ெதாட�க� ேமகாலயா மிஷைன” ஆத����. 

இ�திய� ப�ரதம���� ஐ�கிய இரா�சிய�தி��� 

இைடய�லான ெதாைலேபசி உைரயாட� 

 

இ�திய� ப�ரதம ம�தி� � 

நேர�திர ேமா�, 2020 நவ�ப� 

27 அ�� ஐ�கிய 

இரா�சிய�தி� ப�ரதம 

ம�தி� தி�. ேபா�� ஜா�ச�ட� ஒ� ெதாைலேபசி 

உைரயாடைல ேம�ெகா�டா�. இ�த ெதா��ேநாயா� 

ெவள�ய�ட�ப�ட ப�ர�சிைனக� COVID-19 இ� சவா�க� 

�றி�� இ� தைலவ�க�� த�க� எ�ண�கைள 

ெவள��ப��தின� ம��� ப�மாறி�ெகா�டன�. ேகாவ��- 19 

�கான த���சிைய அப�வ���தி ெச�வதி��, உ�ப�தி 

ெச�வதி�� இ�தியா���� இ�கிலா����� இைடய�� 

ஒ��ைழ�பதாக இ� தைலவ�க�� உ�தியள��தன�. 

இ�கிலா����� இ�தியா���� இைடய�லான 

த�ேபாைதய ��டா�ைமைய ேம�ப���வத�கான 
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வழிக� �றி��� அவ�க� ேபசின�, அேத உறைவ�  

ப��ைதய COVID உலக�தி�� ெதாடர வ���ப� 

ெத�வ��தன�.வ��தக�, வ��ஞான ஆரா��சி, பா�கா��, 

பா�கா�� ம��� �த��� �ைறகள�� ஒ��ைழ�ைப 

ேம�ப��த இ�தியாவ�� ப�ரதம� ம��� இ�கிலா�� 

பர�பர� ஒ���ெகா�டன. இ�தியா-இ�கிலா�� 

��டா�சிைய ேம�ப���வத�கான பண�கைள� ெதாடர 

இ� தர�� அதிகா�கைள�� தைலவ�க� ஊ��வ��தன�. 
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ேதசிய நட�� வ�வகார�க� ம�திய 

மாநில அரசி� தி�ட�க� /���க� 
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ஜ� ஜ�வ� மிஷ� ெசய�ப���வ� ெதாட�பான 

ெம�நிக� மாநா� 

கிராம��ற ந�� வழ�க� அைன�� 

மாநில�கள�� அைம�ச�க�ட� 

2020 நவ�ப� 3 ஆ� ேததி ெம�நிக� 

மாநா�ைட நட�த ஜ� ச�தி 

அைம�சக� தி�டமி���ள�. வ ��ேயா கா�பர�சி� 

அம���� ம�திய ஜ� ச�திய�� அைம�ச� �.எ�.� 

கேஜ�திர சி� ேசகாவ� தைலைம தா�கினா�. இ�த மாநா� 

அைன�� மாநில�க����, �ன�ய� ப�ரேதச�க���� 

கிராம��ற ந�� வழ�க� ெதாட�பான ப�ேவ� ப�ர�சிைனக� 

�றி�� வ�வாதி�க ம�ற அைம�ச�க�ட� ெதாட�� 

ெகா�வைத ேநா�கமாக� ெகா���ள�. 

ஜ� ஜ�வ� மிஷ� 100 நா� ப�ர�சார�தி�� சிற�� 

��கிய��வ� அள��� ேதசிய மிஷனா� ெதாட��� 

மதி�பா�� ெச�ய�ப�கிற�. கிராம��ற ச�க�தி�, 

�றி�பாக ெப�க� ம��� �ழ�ைதகள�� வா��ைக� 

தர�ைத ேம�ப��த வழிவ���� ஒ�ெவா� வ ������ 

தரமான ��ந�� வழ�க� ம��� ப�ற ேநா�க�க��காக 

த�ண�ைர உ�தி ெச�வேத இ�த பண�ய�� ��கிய 
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ேநா�க�.ந��� தர�ைத க�காண��க அைன�� 

மாநில�களா�� ந�� ேசாதைன ஆ�வக�கள�� அ�கீகார� 

ெதாட�க�ப�கிற�. இ�தியாவ�� �மா� 2,233 அர��� 

ெசா�தமான ந�� தர ேசாதைன ஆ�வக�க� உ�ளன. 

��னதாக, த�ண��� தர�ைத ேநர�யாக ச�பா��க 

ெபா�ம�க� அ�மதி�க�படவ��ைல, ஆனா� இ�ேபா� 

அ� ெபா�ம�க��� திற�க�ப���ள�. எ�வாறாய���, 

தர�ைத ச�பா��பத�கான ெசல� அ�ல� க�டண�க� 

மிக அதிகமாக உ�ளன, எனேவ அ�தைகய வசதிகைள 

�ைற�த ெசலவ�� வழ�க அரசா�க� நடவ��ைக எ��� 

வ�கிற�, இதனா� எ�தெவா� சாமான�ய�� அ�தைகய 

ேசைவகைள� பய�ப��த ��யா�. ெபயரள� 

க�டண�தி� த�ண��� தர� ம��� ெபய���திறைன 

ேசாதி�க ெபா�ம�க� அ�த�த வ ��கள�� இ��� மாதி� 

ந�ைர எ��கலா�. இ� ெபா�வாக ெபா�ம�கள�� 

ஆேரா�கிய�ைத ேம�ப���� எ�� ந�ப�ப�கிற�. 

��ந�� �ைறய�� சீ�தி��த�கைள� ெகா��வ�� 

ேநா�க��ட� ஜ� ஜ�வ� மிஷ� 2019 ஆக�� 15 அ�� 

ப�ரதமரா� அறிவ��க�ப�ட�. ஜ� ஜ�வ� மிஷன�� 
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�றி�ேகா� ��டா�ைமகைள உ�வா��த� ம��� 

வா��ைகைய மா��வ�. 

�லதன ச�ைதக� �ல� ெபா�ளாதார ம�மல��சி 

ேகாவ�� -19 

வடகிழ�� ப�ரா�திய�தி� ம�திய 

மாநில ேம�பா��� �ைற அைம�ச� 

டா�ட� ஜிேத�திர சி�, “�லதன� 

ச�ைதக� ப��ைதய ேகாவ�� -19 

�ல� ெபா�ளாதார ம�மல��சி” எ�ற தைல�ப�� 

ெவப�னாைர� திற�� ைவ�தா�. உலக ெபா�ளாதார�தி� 

ப��ைதய COVID 19 இ� அ��பைடய�� இ�தியா வ�ைரவ�� 

உலகளாவ�ய தைலவராக உ�ெவ���� எ�� ெவப�னா� 

டா�ட� ஜிேத�திர சி� �றினா�.ேகாவ�� -19 ��� ப�ற�, 

இ�தியாவ�� வடகிழ�� ப�திக� பல ���லா� 

பயண�க��� மா�றாக மா�� எ���, இ� உலக� 

��வ�� உ�ள பல ���லா� பயண�க��� ப���த 

இடமாக மா�� எ��� ம�திய அைம�ச� �றினா�. 

இ�தியாவ�� வடகிழ�� ப�ரா�திய�கள�� COVID 19 இ� 

மிக� �ைறவான ேந�மைறயான வழ��க� இ��ததாக� 
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�ற�ப�கிற�, ஆகேவ, COVID 19 ��� ப�� இ�தியாவ�� 

ெபா�ளாதார�ைத ���ப��பதி� இ� ஒ� ��கிய ப�ைக� 

ெகா���ள�. சி.எ�. ஆஷி� கா��, � �ேர� பா�ேட 

ஆகிேயா� ெவப�னா�� கல�� ெகா�டன�.  

ெம�நிக� உலகளாவ�ய �த��டாள� வ�டவ�� 

நவ�ப� 5, 2020 அ��, இ�தியாவ�� ப�ரதம� 

� நேர�திர ேமா�, ெம�நிக� உலகளாவ�ய 

�த��டாள� வ�டவ�� (வ�ஜிஐஆ�) �றி�த 

அம���� தைலைம தா�க உ�ளா�. இ�திய 

�த��� ம��� உ�க�டைம�� 

நிதிய��ட� இ�திய அரசி� நிதி அைம�சக� 

வ�.ஜி.ஐ.ஆைர ஏ�பா� ெச�� வ�கிற�.ெம�நிக� உலகளாவ�ய 

�த��டாள� வ�டவ�� (வ�ஜிஐஆ�) உலகளாவ�ய 

�த��டாள�க�ட� ெதாட�� ைவ�தி��பதாக ந�ப�ப�கிற�, இ� 

வண�க ம��� �த�� ெதாட�பான ெகா�ைக ���கைள எ��க 

இ�தியா��� உத��. இ�த ��ட�தி� �ச�� வ�கிய�� ஆ�ந�, 

ம�திய நிதியைம�ச�, ம�திய நிதியைம�ச� ம��� பல ப�ர�க�க� 

கல�� ெகா�வா�க�. இ�த வ�டேமைச மாநா� உலெக�கி�� உ�ள 

�த��டாள�கைள ஈ����, ேம�� இ� இ�திய 

�த��டாள�க����, உலக ச�ைத�ட� வண�க�க���� 

இைடய�� இைண��� இடமாக ெசய�ப��.ெம�நிக� உலகளாவ�ய 
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�த��டாள� வ�டேமைச (வ�ஜிஐஆ�) உலகளாவ�ய ��டா�சிைய 

உ�வா�கி, வண�க நடவ��ைககள�� அ��பைடய�� இ���� 

உறைவ பல�ப����. வ�ஜிஐஆ� 2020 �த��க� ம��� 

ெதாட��ைடய ெகா�ைககைள உ�வா��வதி� அைன�� இ�திய 

வண�க� தைலவ�க���� ஒ� சிற�த வா��பாக இ����. 

ப�எ�ப�ேஜப�  இ� ம�ஆ��� ��ட� 

ப�ரதா� ம�தி� பாரதிய ஜன�சாதி 

ப�ேயாஜனாவ�� (ப�.எ�.ப�ேஜப�) வ��வான 

ஆ��� ��ட� ேந�� ம�திய இரசாயன 

ம��� உர�க��கான அைம�ச� � 

�.வ�.சதான�த க�டா அவ�களா� 

நைடெப�ற�. �. இ�த ஆ�� ப�ரதா� 

ம�தி� பாரதிய ஜன�ஷாதி ப�ேயாஜனா �ல� 358 ேகா� மதி���ள 

ம��� ெபா��க� வ��பைன ெச�ய�ப�டன. கட�த ஆ��, 

ப�.எ�.ப�.ேஜ.ப� ெப�ற வ��பைன � .433 ேகா� எ�� �ற�ப�கிற�. 

ம�ஆ��� ��ட�தி�, ம�திய இரசாயன�க� ம��� 

உர�க��கான அைம�ச� � �.வ�.சதான�த க�டா தன� ந�றிைய� 

ெத�வ���� ெகா�டா� ம��� ெதா��ேநா�கள�� ேபா� 

ம�க��� ம���வ உதவ�கைள�� �க��க� ேபா�ற 

தயா���கைள�� நியாயமான வ�ைலய�� வழ�க அவ�க� எ��த 

�ய�சிக��� ��வ�னைர� பாரா��னா�. ��ட�தி� ேபா�, 
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ப�ரதம�� பா�ைவைய அவ� எ���ைர�தா�, இ� இ�திய ம�க��� 

ம���க��கான ெசலவ�ன�கைள� �ைற�க உத�கிற�. 

ப�ப�ப�ஐய�� தைலைம நி�வாக அதிகா� � ச�சி� �மா� சி�, ப�ரதா� 

ம�தி� பாரதிய ஜனசாதி ப�ேயாஜனாவ�� (ப�எ�ப�ேஜப�) 

ெசய�பா�க� �றி�� ஒ� ���கமான வ�ள�க�கா�சிைய 

வழ�கினா� .ப�ரதா� ம�தி� பாரதிய ஜனசாதி ப�ேயாஜனா 

(ப�எ�ப�ேஜப�) தி�ட� எ�க� ம�யாைத���ய ப�ரதம ம�தி� 

ேமா��ட� அறி�க�ப��த�ப�ட�. அைன�� ��ம�க���� 

மலி� வ�ைலய�� �காதார ேசைவைய வழ��த�. ம�ஆ��� 

��ட�தி� தி�மதி எ� .அப�ணா, � ர�ன �� தி�க� கல�� 

ெகா�டா�. 

51 வ� வ�டா�திர மாநா�� வ�ழா 

ஐ.ஐ.� ெட�லி தன� 51 வ� 

வ�டா�திர மாநா�� வ�ழாைவ 

2020 நவ�ப� 7 ஆ� ேததி நட�த 

தி�டமி���ள�. சன��கிழைம 

காைல 11 மண��� வ ��ேயா 

கா�பர�சி� �ல� மாநா�� வ�ழா நைடெபற உ�ள�. 

இ�தியாவ�� மா��மி� ப�ரதம ம�தி� � நேர�திர ேமா� 

ப�ரதம வ���தினராக கல�� ெகா�வா�. இ�நிக��சிய�� 
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ம�திய அைம�ச� ம��� க�வ���ைற அைம�ச� 

ஆகிேயா� கல�� ெகா�வா�க�. 

மாநா�� வ�ழா 2000 ��� ேம�ப�ட மாணவ�க��� 

ப�ட�கைள வழ���. ப�.எ�.�, எ�.ெட�, ப�.ெட�, எ�ப�ஏ 

ேபா�றவ�ைற ���த மாணவ�க��� ப�டமள��� 

சா�றித� வழ�க�ப�� ... வ�ழா ெவ�கா�� ெச�ய� 

ேபாகிற�, இதனா� அைன�� ப�டதா� மாணவ�க�, 

அ�த�த ெப�ேறா�க�, வ���தின�க�, பைழய மாணவ�க� 

ம��� பல� �க�ெப�ற ப�ர�க�க� இ�நிக��சிய�� 

கல�� ெகா�ள ����. நி�வன�தி��� ேடா�ரா 

ஹாலி� நைடெப�� வ�ழாவ�� மிக� சில ஊழிய�க� 

கல��ெகா�வா�க�. ஜனாதிபதிய�� த�க� பத�க�, 

இய��ந�� த�க� பத�க�, டா�ட� ச�க� தயா� ச�மா 

த�க� பத�க�, ச�யான ப�� த�க� பத�க�க� ம��� 

நி�வன ெவ�ள�� பத�க�க� ப�ட� ெப�� 

மாணவ�க��� வழ�க�ப��. இ�த வ���க� 

மாணவ�க��� மி��த ம�யாைத. 
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� நேர�திர ேமா� வ�.ஜி.ஐ.ஆ� 

ப�ரதம ம�தி� � நேர�திர ேமா� 2020 நவ�ப� 5 ஆ� ேததி 

ெம�நிக� உலகளாவ�ய 

�த��டாள� வ�டவ�வ�� 

(வ�ஜிஐஆ�) கல�� ெகா�டா�. 

வ�டவ�வ�தி� ேபா�, 

ெதா��ேநா�கள�� ேபா� இ�தியாவ�� ப�ேவ� 

சாதைனக� �றி�� ப�ரதம� வ��வாக வ�ள�கினா�. வண�க 

ம��� �த���� ெகா�ைககள�� இ�திய வா���க� 

�றி�� அவ� ேபசினா�, ெபா���, இர�க�, ேதசிய ஒ��ைம 

ம��� ��ைம ஆகியவ�றி� காரணமாக இ�திய�கைள 

மகிைம�ப��தினா�.இ�த க�னமான ேநர�தி� �ட 

இ�தியாவ�� வலிைம ம��� ஒ��ைம �றி�� அவ� 

�றி�ப��டா� ம��� இ�திய ெபா�ளாதார� ம��� 

வள��சிய�� �திர�த�ைமைய எ���ைர�தா�. 

ெதா��ேநா�கள�� ேபா� இ�திய ெபா�ளாதார� 

க�ைமயாக வ ���சியைடயவ��ைல, ஏெனன�� ந�� 

தி�டமிட�ப�ட ெபா�ளாதார உ�திக� எ�ச��ைக�ட� 

ெசய�ப��த�ப�டன. 
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உலகளாவ�ய வள��சிைய அைடய ெதாழி���ப�ைத 

உ�வா�க��, மன�த வள�க� ம��� த���கள�� 

��ைமகைள உ�வா�க�� � நேர�திர ேமா� இ�தியாைவ 

ஊ��வ��கிறா�. இ�தியாவ�� ேம�ெகா�ள�ப�� 

�த��க� அரசா�க�தி�� நிைலயான வள��சிைய��, 

நிதி��ைற�� ��ைமயான வள��சிைய�� த�� எ�� 

அவ� ேம�� �றினா�. 

�த� ெஜ� கி��ணா நிைன� ெசா�ெபாழிவ�� 

�கவ� 

�த� ெஜ� கி��ணா நிைன� 

ெசா�ெபாழிைவ ப�ரதம�� �த�ைம 

ெசயலாள� � ப�.ேக.மி�ரா 

உைரயா�றினா�. இ�த நிைன� 

ெசா�ெபாழிைவ ஐ.ஐ.� ���கி ஏ�பா� ெச�தா�. �த� 

ெஜ� கி��ணா நிைன� ெசா�ெபாழி� எதி�கால�தி� 

COVID-19 ஐ ஒ� சிற�த எ����கா�� எ�� க�தி ஆப�� 

ம��� ேபரழி� ேமலா�ைம �றி�� கவன� 

ெச��திய�.நிக�வ�� உைரயா�றிய �த�ைம 

ெசயலாள�, ேபரழி� ம��� இட� ேமலா�ைம�கான 

அ�வான� ெவ�வாக அதிக����ள� எ�றா�. ஒ� 
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வ�ைசய�� ��கிய ம��� ெபா��தம�றதாக� 

க�த�ப�ட பாட�கைள� க�க இ� வா��ைப அதிக���� 

எ�� அவ� �றினா�. � ப�.ேக.மி�ரா, ேபரழி� ம��� 

இட� நி�வாக�தி� எதி�கால� �றி�� ஆ�� ெச�ய 

ேவ��ய அவசிய�� அவசிய�� அதிக����ள� 

எ�றா�. 

  ஏஐஎ�-சி�ய� ��ைம தி�ட� 3.0 ெதாட�க� 

ஏஐஎ�-சி�ய� ��ைம தி�ட� 3.0 

நவ�ப� 07, 2020 அ�� அட� ��ைம 

மிஷ� (ஏஐஎ�) ம��� ர�யாவ�� 

சி�ய� ஆகிேயாரா� 

ெதாட�க�ப�ட�. இ�த ��ைமயான 

தி�ட� இ�தியா ம��� ர�யாவ�� ப�ள� 

மாணவ�க��காக ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட 14 நா� ெம�நிக� 

தி�டமா��. ெதாழி���ப த���கைள ேம�ப���வத�காக 

ேம�ெகா�ள�ப�ட �த� ��� இைளஞ� க��ப���� 

�ய�சி இ�வா��.பய�பா�� அறிவா�ற� அறிவ�ய�, 

�காதார� ம��� ந�வா��, வ�ைளயா��, உட�பய��சி, 

ம��� வ�ைளயா�� பய��சி, கலா�சார�, ெதாைல�ர 
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க�வ�, ேவதிய�ய�, ெசய�ைக ��ணறி� ம��� 

�ஜி�ட� நிதி ெசா���க� ேபா�றைவ ...2019 ஆ� ஆ���, 

இ�தியாவ�� இ��� 25 மாணவ�க� ம��� 5 ஆசி�ய�க� 

ர�யாவ�� சி�ய� ைமய�தி�� வ�ைக த�தன�. இ�த 

�� 7 நா� ஆரா��சி தி�ட�தி�� ெச�� 8 ��ைமகைள� 

ெகா�� வ�� ர�ய ஜனாதிபதி வ�ளா�மி� ����� 

வழ�க�ப�ட�. ��ைமக� ��ைமயான ஆ�ற�, தர� 

ப��பா�� ம��� எ�ைல��ற ெதாழி���ப�க� ம��� 

�ேரா�க� ம��� ேராபா����, ெதாைல �மி உண�த�, 

உய��ய� ம��� மரப� ஆரா��சி ஆகியவ�றி� 

அ��பைடய�� அைம�தன. 

தான�ய�கி �ைறய�� ேபா�� சி�க�க� �றி�த 

ெம�நிக� ப�டைற 

“தான�ய�கி �ைறய�� ேபா�� 

சி�க�க�” �றி�த ப���� ேபா�� 

நி�வன�கள�� ெம�நிக� ப�டைற 

2020 நவ�ப� 05 அ�� இ�திய ேபா�� 

ஆைணய� (சிசிஐ) ஏ�பா� ெச�த�. இ�திய ேபா�� 

ஆைணய� எ�ப� ெத�னா�ப���காவ�� ேபா�� 

ஆைணய��ட� இைண�� தான�ய�கி பண���� (AWG) 
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உட� இைண�� ெசய�ப�� ஒ� தி�டமா��. 

சி.சி.ஐ.ய�� தைலவ� � அேசா� �மா� ��தா, கமிஷ� 

உ��ப�ன�களான  தி�மதி. ச�கீதா வ�மா ம��� � 

பகவ�� சி� ப��ேனா� �ட� ப�டைற திற�� 

வ�ழாைவ அறிவ��தா� 

சி.சி.ஐ ெசயலாள�, தி�மதி. ேஜாதி ஜி��க� பாேனா� இ�த 

பய�லர�கி� உைரயா�றினா�. ப���� ேபா�� 

�கைமகள�� ��த அதிகா�க� இ�த ப�டைறய�� கல�� 

ெகா��, இ�த� �ைறய�� ெப�ய தர� ெதாட�பான 

வள��� வ�� ப�ர�சிைனக� �றி�� வ�வாதி�க ம��� 

ப�ரதிபலி�க ேவ��ய அவசிய�ைத எ���ைர�தன�. 

அைன�� ப���� நா�க�� எதி�ெகா��� ெபா�வான 

ப�ர�சிைனக� வ�வாதி�க�ப�டன, அவ�ைற� த���பத�கான 

த���க� ப�டைறய�� ேபா� வ�வாதி�க�ப�டன. 

ப�ைடய இ�திய க�வ� �ைற �றி�த ேதசிய 

க��தர�கி� ெதாட�க வ�ழா 

ப�ைடய இ�திய க�வ� �ைற 

�றி�த இர�� நா� ேதசிய 

க��தர�ைக 2020 நவ�ப� 11 அ�� 
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ம�திய க�வ� அைம�ச� � ரேம� ேபா��யா� திற�� 

ைவ�தா�. இ�த ேதசிய க��தர�ைக ெகா�க�தாவ�� 

ேதசிய ெதாழி���ப ஆசி�ய�க� பய��சி ம��� ஆரா��சி 

நி�வன� (எ�ஐ���ஆ�) ஏ�பா� ெச�த�.ெமௗலானா  

ஆசா�தி� ப�ற�த நாைள நிைன���� வைகய�� இர�� 

நா� ேதசிய க��தர�� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. அவ� 

சிற�த அறிஞ� ம��� இ�தியாவ�� �த� க�வ� 

அைம�சராக நிைன��ர�ப�கிறா�, எனேவ அவர� ப�ற�த 

நாைள ேதசிய க�வ� தினமாக ெகா�டாட�ப�கிற�. 

க��தர�கி� ேபா� ெடப� ப�ரசா� மி�ரா, � ஹ�ஷவ�த� 

நிேயா��யா ஆகிேயா� கல�� ெகா�டன�.ப�ர�க�க� 

ேவத கால�தி� க�வ� �ைற ம��� பார�ப�ய இ�திய 

அறி� �ைற ப�றி ேபசின�.   அறிவ�ய�, ெதாழி���ப�, 

கைல, க��ட�கைல, கலா�சார�, கண�த�, ம���வ� 

ேபா�ற �ைறக� ப�ைடய இ�திய க�வ� �ைறய�� 

ேப�ப��ய���தன�.   இ� பல நவ �ன ஆரா��சி ம��� 

க��ப����க��� வழி வ����ள�. க��தர�� 

ப�ேக�பாள�கள�ைடேய ப�ைடய இ�திய க�வ� 

�ைறய�� ��கிய��வ� �றி�� வ�ழி��ண�ைவ 

ஏ�ப���� எ�� ந�ப�ப�கிற�. நம� ப�ைடய 
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கலா�சார� ம��� பார�ப�ய�ைத த�ேபாைதய 

தைல�ைறய�ன��� அ���வத� ��கிய��வ�ைத�� 

இ� எ����கா��கிற�. 

ச�கா வ��வா� தி�ட� 2020 �கான கைடசி ேததி 

ந����க�ப���ள� 

ச�கா வ��வா� தி�ட�ைத� ெப�வத�கான கைடசி 

ேததிைய ம�திய அர� 2020 �ச�ப� 31 

வைர ந������ள�. இ�த தி�ட�  

ஜ��-கா�ம�� ம��� லடா� 

ேபா�ற �ன�ய�  ப�ரேதச�கள�� 

உ�ள வ� ெச���ேவா��� ம��ேம வ��ண�ப��கலா�. 

ேம��றிய �ன�ய� ப�ரேதசகள��  வ��தக� ெதாழி��� 

உதவ அரசா�க� இ�த நடவ��ைகைய எ����ள�. 

இ�த தி�ட�தி�� வ��ண�ப��பதி� ஜ��-கா�ம�� 

ம��� லடா� வ��தக�க� ெப�� சி�க�கைள 

எதி�ெகா�டன�, எனேவ, ச��ைசைய ஈ�ெச�ய கைடசி 

ேததிய�� ந����� வழ�க�ப�கிற�. இ�த ��� வ� 

ெச���ேவா��� மிக�� பய��ளதாக�� 

நிவாரணமாக�� இ���� எ�� ந�ப�ப�கிற�. 
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70% �த� 40% வைரய�லான ச��ைச���ய வ�� 

ெதாைகைய ெச���வதி� வ� ெச���ேவா��� 

நிவாரண� வழ�க ச�கா வ��வா� தி�ட� 2019 இ� 

அறி�க�ப��த�ப�ட�. இ�த தி�ட� 2020 ஜூ� 30 அ�� 

�ட�ப�ட�. த�ேபா�, வ��ண�ப��பத�கான கைடசி 

ேததிைய இ�த ஆ�� இ�தி வைர ந������ள�. 

இ�தி�ட� ெதாட�பான ��த� வ�வர�க� வ�ைரவ�� 

ெவள�ய�ட�ப��. 

ப�ரதம� � நேர�திர ேமா� �வாமி வ�ேவகான�த� 

சிைலைய திற�� ைவ�தா� 

�வாமி வ�ேவகான�த�� சிைல ��ெட�லிய�� உ�ள 

ஜவஹ�லா� ேந� ப�கைல�கழக வளாக�தி� நவ�ப� 12, 

2020 அ�� திற�க�ப�ட�. இ�திய 

ப�ரதம� � நேர�திர ேமா� சிைலைய 

வ ��ேயா கா�பர�சி� �ல� திற�� 

ைவ�தா�. இ�நிக��சிய�� ம�திய க�வ� 

அைம�ச� � ரேம� ேபா��யா�, ஜவஹ�லா� ேந� 

ப�கைல�கழக �ைணேவ�த� ேபராசி�ய� எ�.ஜகேட� 

�மா� ஆகிேயா� கல�� ெகா�டன�.ப�ரதம� 

ப�கைல�கழக மாணவ�கள�ைடேய   உைரயா�றினா� 
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ம��� ேதசிய நல��காக சி�தா�த�தி�� ����ைம 

அள��பத� ஆப��க� �றி�� தன� க����கைள 

ெத�வ��தா�. ேதசிய நல��காக சி�தா�த�தி�� 

����ைம அள��ப� ந� நா��� ஜனநாயக�தி�� 

ெப�� ஆப�� எ�� அவ� �றினா�. எ�லாவ�றி��� 

ேமலாக ேதசிய நலைன ைவ��மா� ந� ேதச 

இைளஞ�கைள அவ� ேக���ெகா�டா�. இ��ப���, 

அறிவா��த க����க� ம��� வ�வாத�கள�� ஈ�பட 

மாணவ�கைள ஊ��வ��தா�.சிைலைய திற��� ேபா� � 

நேர�திர ேமா� �வாமி வ�ேவகான�த� சிைல �றி�� 

ேபசினா�, இ�த சிைல இர�க�, ைத�ய� ம��� ெப�ைம 

ஆகியவ�றி� சி�ன�  எ�� �றினா�. � ேபா��யா� 

�வாமி வ�ேவகான�த� இ�திய அறி� �ைற�� அள��த 

ப�கள���க� �றி�� ேபசினா�. 

லடா�கி� ேகா��ைகக��� அதிக ����ைம 

அள��தத�காக � நேர�திர ேமா�ைய ஜிேத�திர சி� 

பாரா��னா� 

லடா�ப�ரா�திய�தி�ேகா��ைகக���அதிக ����ைம 

அள��தத�காக இ�தியாவ�� ப�ரதம� � நேர�திர ேமா��� 

ம�திய மாநில ம�திய (ஐ / சி) அப�வ���தி அைம�ச� டா�ட� 
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ஜிேத�திர சி�,  தன� ந�றிைய� 

ெத�வ��தா�. 2020 நவ�ப� 12 அ�� 

����� ��ட� நைடெப�ற�. 

இ�த ��டைத  தைலவ� / 

தைலைம நி�வாக க��சில� � 

தாஷி கியா�ச� ம��� � ஜ�யா� ெச�� ந�கியா� 

நாடா�ம�ற உ��ப�ன� (பாஜக) தைலைமதா�கின�. இ�த 

ச�தி�ப�� ேபா�, டா�ட� ஜிேத�திர சி�, லடா� ஒ� 

�ன�ய� ப�ரேதசமாக மாறிய உடேனேய இ� �த� ேத�த� 

எ�பதா�, லட�கி�� சம�ப�திய ேத�த� மிக�� சிற�� 

வா��த� எ�� �றினா�. LAHDC ேத�தலி� பாஜகவ�� 

ெவ�றிைய அவ� வா��தினா�. வரலா�றி� 

�த��ைறயாக ஒ� ப�கைல�கழக�, ம���வ� 

க��� ம��� ெபாறிய�ய� க��� ஆகியவ�ைற நி�வ 

ேமா�ய�� அர� லத�கி�� அ�மதி வழ�கி��ள�. 

ம�திய அரசி� ப�ேவ� தி�ட�க�  �றி�� டா�ட� 

ஜிேத�திர சி� ேபசினா�. 
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ப�ரதம� � நேர�திர ேமா�யா� ெவள�ய�ட�ப�� 

‘அைமதி சிைல’ 

ைஜனாசா�யா � வ�ஜ� வ�ல� ���வ� ஜி மகாராஜி� 151 

வ� ப�ற�த ஆ�� வ�ழாைவ நிைன���� வைகய�� 

இ�திய ப�ரதம� � நேர�திர ேமா�யா� "அைமதி சிைல" 

ெவள�ய�ட�பட உ�ள�. இ�த சிைலைய ப�ரதம� ேமா� 

இ�� (16 நவ�ப� 2020) மதிய� 12:30 மண��� வ ��ேயா 

கா�பர�சி� �ல� திற�க உ�ளா�. 

� வ�ஜ� வ�ல� ���வ� ஜி மகாரா� 1870-1954 கால�தி� 

வா��த ஒ� சமண �ன�த�. அவ� ச�க�தி�� ெச�த 

த�னலம�ற பண��� ெபய� ெப�றவ�. அவ� மகாவ �ர�� 

த�வ�ர ப��ப��பவராக தன� வா��ைகைய அ��பண��தா�. 

� வ�ஜ� வ�ல� ���வ� ஜி மகாரா� ச�க�தி� 

நல��காக பண�யா�றினா�. ேம��, அவ� �த�திர 

இய�க�கள��, �றி�பாக �ேதசி 

இய�க�தி� த�வ�ரமாக 

ப�ேக�றா�.இ�த சிைல�� ‘அைமதி 

சிைல’ எ�� ெபய�ட�ப���ள�, 

இ� � வ�ஜ� வ�ல� ���வ� ஜி மகாராஜி� 151 வ� 

ப�ற�த நாைள �றி��� 151 அ��ல உயர� ெகா�ட�. இ�த 
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சிைல தாமிர� உ�பட 8 வைகயான உேலாக�கைள� 

ெகா�ட அ�டத�தினா� ஆன�, இ� ராஜ�தான�� 

வ�ஜ� வ�ல� சாதனா ேக�திர�தி� ெதாட�க�பட உ�ள� 

வ�ைளயா�� அைம�ச� �. கிேர� �ஜிஜு 500 

தன�யா� க�வ���ட�க��� நிதியள��பதாக 

அறிவ����ளா� 

ம�திய இைளஞ� ம��� வ�ைளயா�� 

அைம�ச� �. கிேர� �ஜிஜு  �திய ஊ�க 

க�டைம�ப�� ஒ� ப�தியாக 500 

தன�யா� க�வ���ட�க��� 

நிதியள��பதாக அறிவ����ளா�. �திய 

க�டைம�� அ��த நா�� ஆ��க��� ெகேலா இ�தியா 

தி�ட�தி� கீ� ஏ�பா� ெச�ய�பட உ�ள�. 

வ �ர�கள�� தர�, பய��சி, கிைட��� பய��சியாள�க�, 

உ�க�டைம��, வ�ைளயா�� அறிவ�ய� வசதிக� ம��� 

ஊழிய�கள�� அ��பைடய�� 500 தன�யா� 

க�வ���ட�க��� நிதி வழ�க�பட உ�ள�. 

ேத��ெத��க�ப�ட 500 தன�யா� க�வ���ட�க� அ�த�த 

வைகக��� ஏ�ப தர�ப��த�பட உ�ளன. 
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ஒலி�ப�� பத�க� ெவ�ற கக� நார�, வ�ைளயா�� 

அைம�ச� ேம�ெகா�ட �ய�சிகைள� பாரா��யேதா�, 

இ�த �ய�சி வ�ைளயா�� வ �ர�கள�� வள��சி�� 

உ�க�டைம�ைப உ�தி ெச�ய தன�யா� 

க�வ���ட�கைள ஊ��வ���� எ��� �றினா�. 

வ�ைளயா�� அைம�சி� இ�த �ய�சிைய நா� ��வ�� 

உ�ள பல வ�ைளயா�� ப�ர�க�க� வா��தி 

வரேவ���ளன�. 

இ�தியாவ�� பழ���ய�ன� ���ய�சி பழ��� 

தயா���கள�� வர�ைப வ���ப���கிற� 

ஜ�த���� ம�திய சிைறய�� 

ைகதிக� �திய பழ��� 

தயா���கைளஉ�வா�கி��ளன�. 

இ�தியா பழ���ய�ன�� 

தயா���வர��கைளைகவ�ைன�ெபா

��கைள ேம�ப���வத� �ல� 

இ�திய பழ��� ம�கள�� வா��ைகைய ேம�ப��த ஒ� 

�திய �ய�சிைய� ெகா�� வ���ள�. இ�த �திய 

�ய�சி பழ��� ம�கள�� ைகவ�ைன� ெபா��க��� 

ஒ� ெப�ய ச�ைதைய வழ���, இ� அவ�கள�� 



www.bestlearningcentre.in                                               Monthly Current Affairs-November 2020  

BEST Learning Centre, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambattur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop 

45 

வா�வாதார�ைத ேம�ப����.இ�த �ய�சி பழ��� 

ம�கைள த�ன�ப��ைக�ட� இ��க உத�� எ�� 

��ஃெப� நி�வாக இய��ன� � ப�ரவ �� கி��ணா 

ந��கிறா�. ேந�� அறி�க�ப��த�ப�ட ப�ேவ� 

தயா���க� �றி��� அவ�  ேபசினா�. வ�நாயக�, ல��மி, 

��கா, ெக�கி �ைடக�, வா�லி கைல, வா�லி சண� 

ைபக�, ம��கண�ன� ைபக�, சண� அைம�பாள�க�, 

ேடார��, ஓவ�ய�க� ம��� ேடா�ரா�யா� 

ஆகியவ�றி� ���தி� அறி�க�ப��த�ப�ட 

கவ��சிகரமான �திய தயா���க�.இ�த தயா���க� 

வ�ைரவ�� 125 பழ���ய�ன� இ�தியா வ��பைன 

நிைலய�கள���, பழ���ய�ன� இ�தியா ெமாைப� 

ேவ�கள��� கிைட���. இ-ச�ைதய�� 

(���சி��யா.கா�) ம��� ஈ-ெட�ல�கள��� இ� 

கிைட���. 

ப��� த��டாய� ெப�ேராலிய 

ப�கைல�கழக�தி� 8 வ� மாநா� 

ப��� த��டாய� ெப�ேராலிய ப�கைல�கழக�தி� 8 

வ� மாநா� 2020 நவ�ப� 21 அ�� காைல 11:00 மண��� 

வ ��ேயா கா�பர�சி� �ல� நைடெப��. இ�திய� ப�ரதம� 
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� நேர�திர ேமா� இ�நிக��சிைய 

வழ��வா�. இ�த மாநா��� 2600 

மாணவ�க� த�கள� ப�ட� / 

��ேளாமா ெப�வா�க�.மா��மி� 

ப�ரதமரா� அ��க� நா�ட�ப��. 

‘��ைம ம��� அைடகா��� ைமய� - ெதாழி���ப 

வண�க கா�பக�’, ‘ெமாழிெபய��� ஆரா��சி ைமய�’, 

‘வ�ைளயா�� வளாக�’ ஆகியைவ�� ப��� த��டாய� 

ெப�ேராலிய ப�கைல�கழக�தி� ப�ரதம� திற�� 

ைவ�க�ப��. 

�� ேத� பக��� தியாக தின�தி� ஜனாதிபதிய�� 

ெச�தி 

தியாக தின�ைத ��ன��� 

இ�திய ஜனாதிபதி � ரா�நா� 

ேகாவ���, சீ�கிய ச�க�தி� 

ஒ�பதாவ� ��வாக இ��த 

�� ேத� பக��, ம�கள�� 

ந�ப��ைக ம���  �ைறகைள� பா�கா�க தன� உ�ச 

தியாக�ைத ெச�தா� எ�� �றினா�. அவைர 'ஹி�� � சத�' 

எ�� ம�க� அ�பாக அைழ�தன�. 
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இ�திய ஜனாதிபதி தன� ெச�திய�� �� ேத� பக��� 

ேபாதைனக�, ேதசப�தி உண�� ம��� த��வ�க� 

பல��� உ�ைமயான உ�ேவக� அள����ளன எ�� 

�றினா�. இ�திய ஜனாதிபதி மன�த�கள�� ெபா� 

ந�வா���காக ம�க� அைமதிைய�� அ�ைப�� 

கைட�ப���க ேவ���  எ�� அவ� ேம�� �றினா�. 

��ைமயான வள��சி�கான ேதசிய க�வ� 

ெகா�ைக, ஒ� ெவப�னா� 

 

ம�திய க�வ� அைம�ச� � 

ரேம� ேபா��யா�, 

��ைமயான வள��சி�கான 

ேதசிய க�வ� ெகா�ைக 

(எ�இப�) ம��� அ� 

ெதாட�பான ப�ர�சிைனக� ம��� சவா�க� �றி�த ஒ� 

ெவப�னா�� உைரயா�றினா�. ஜவஹ�லா� ேந� 

ப�கைல�கழக�தி� (ேஜ.எ�.�) �.ஜி.சி மன�த வள 

ேம�பா�� ைமய� (எ�.ஆ�.�.சி) 2020 நவ�ப� 27 அ�� 

ஆ�.ஆ�.எஃ�- �ச�� ஃபா� �ச�ஜ�� ஃப��ேடஷ�ட� 

இைண�� ெவப�னாைர ஏ�பா� ெச�த�.எ�. 
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ஜகேட��மா�, ேஜ.எ�.�வ�� �ைணேவ�த� ேபராசி�ய� 

ேக. க���ர�க�, ேதசிய க�வ� ெகா�ைக 2020 வைர�� 

��வ�� தைலவ� ேபராசி�ய� ெஜய�� தி�பாதி 

ெவப�னா�� கல�� ெகா�� ேதசிய க�வ� ெகா�ைக 2020 

�றி�த அவ�கள�� ��ணறி�கைள வழ�கினா�.இ�தியா 

��வதி�� இ��� 125 ப�ேக�பாள�க� ப��ெகா�டன. 

ேப���கி� ஜவஹ�லா� ேந� ப�கைல�கழக�தி� 

அதிகார���வ ப�க�தி� ெவப�னா� ேநர�யாக 

ஒள�பர�ப�ப�ட�, ேம�� நிக��சிய�� ேபா� 7000 ��� 

ேம�ப�ேடா� பா�ைவயாள�களாக இைண�க�ப�டன�. 

ப�ரதம� COVID-19 த���சி ெதாட�பான  

ேப��வா��ைத நட�த��ளா�. 

ேகாவ�� -19 த���சி ெதாட�பாக இ�தியாவ�� ப�ரதம� � 

நேர�திர ேமா� ப�ேவ� ���க�ட� 

ேப��வா��ைத நட�த உ�ளா�. ப�ரதம 

ம�தி� டா�ட� ெர��, ெஜேனாவா 

பேயாபா�மா, உய��ய� மி� ���க�ட� 

இ�� வ ��ேயா கா�பர�சி� �ல� உைரயா�வா� எ�� 

எதி�பா��க�ப�கிற�.ப�ரதம�டனான ��� ெவ�ேவ� 

���க��கிைடேயயான ெதாட��, ேகாவ��- 19 இ� 
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த���சிைய உ�வா��வத�கான த���க� ம��� 

வழிகைள� ெகா��வ�� என எதி�பா�க�ப�கிற�. இ�திய 

ப�ரதம� இ�த ச�தி�ைப தன� அதிகார���வ �வ��ட� 

ப�க�தி� உ�தி�ப��தி��ளா�. ேகாவ�� -19 த���சிகைள 

தயா��பதி� ஈ�ப���ள ��� ��னண� ம���வ 

ம��திய� வ��ந�க� ெஜேனாவா பேயாபா�மா, உய��ய� 

மி� ம��� டா�ட� ெர��ய�� ���க� ஆ��. 
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வ��� ம��� அ�கீகார� 
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ப�களாேத� ரா�வதி��  இ�திய இரா�வ� 

ப�சள��த� 

 

இ� நா�க��கிைடய�லான 

உறைவ வ��ப���� 

அைடயாளமாகபய��சியள��க�

ப�ட 20 இரா�வ �திைரக� 

ம���  �ர�க� க�டறித� 10 

நா�க� இ�திய ரா�வ�தா� ப�களாேத� ரா�வ�தி�� 

ப�சள��க�ப�டன. �திைரக� ம��� நா�க� இ�திய 

இரா�வ�தி� ெரம��� ம��� கா�நைட 

பைடய�னரா� ��ைமயாக பய��சி ெப�றன. 

பய��சியள��க�ப�ட வ�ல��கைள ைகயா�வத�காக 

ப�களாேத� ரா�வ�தி� உ�ள சில வ �ர�க���� இ�திய 

ரா�வ� பய��சி அள����ள�.இ�திய ரா�வ 

�����வ��� ேமஜ� ெஜனர� ந��த� சி� ��� �ட�   

ப�களாேத� ரா�வ�ைத� ேச��த ேமஜ� ெஜனர� 

�கம� ஹுமா�� கப��ட� தைலைம தா�கினா�. இ�திய 

இரா�வ� அத� அ�ைட நா�க� ம��� பைடக�ட� 

இ�ேபா�ற ைசைக�� ெபய� ெப�ற�. இ� ப�ேவ� 
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நா�க��கிைடய�லான ���றைவ வ��ப���வத�  

�ல�  இ�திய ரா�வ�தி�� எ�ேபா�� ெவ�மதி 

அள����ள�. 

லிலாவதி வ��� (2020) 

ம�திய க�வ� அைம�ச� � 

ரேம� ேபா��யா�, 

ஏ.ஐ.சி.�.இ.ய�� ��ைமயான 

க�வ�� தி�ட�ைத� 

ெதாட�கினா� ம��� 2020 

லிலாவதி வ��ைத வழ�கினா�. இ�த வ��� ம��� 

தி�ட�தி� க��ெபா�� ெப�கைள 

ேம�ப���வதா��.�காதார�, ��ைம, திற� ேம�பா�, 

ஊ�ட�ச��, க�வ�யறி�, ேவைலவா���, ெதாழி���ப�, 

கட� ம��� ெப�க� ம�திய�� ெப�கள�� உ�ைமக� 

�றி�த ப�ர�சிைனகைள ��ன�ைல�ப��தி 

வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���வேத இ�த வ��தி� ��கிய 

ேநா�க�. 
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ெம�நிக� வ��� வழ��� வ�ழாவ�� ேபராசி�ய� ராஜ�� 

�மா�, ேபராசி�ய� அன�� சஹ�ரா�ேத, ேபராசி�ய� எ� ப� 

�ன�யா, தி�மதி வ�தா காம� ம��� பல ப�ர�க�க� 

கல�� ெகா�டன�. இ�த நிக�வ��� சில NEP கமி�� 

உ��ப�ன�க�� கல�� ெகா�டன�.ெப�க� 

வ���ட��காக ம�திய அர� அறி�க�ப��திய ப�ேவ� 

தி�ட�க� �றி�� � ரேம� ேபா��யா� ேபசினா�. ந� 

நா��� ெப�கள�� க�வ�, வள��சி ம��� 

அதிகாரமள��த� ஆகியவ�றி� ��கிய��வ�ைத�� 

அவ� வலி���தினா�. 
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நிதி ஆைணய�தி� அறி�ைகய�� நக�ப�ரதம�ட�  

வழ�க�ப�ட� 

15 வ� நிதி ஆைணய�தி� தைலவ� ம��� உ��ப�ன�க� 

16 நவ�ப� 2020 அ��  நிதி 

ஆைணய�தி� அறி�ைகய�� 

நகைல  இ�திய� ப�ரதம� � 

நேர�திர ேமா��� வழ�கின�. 

2021-2026�கான அறி�ைக 

சம��ப��க�ப�� ப�ரதம��� வழ�க�ப�ட�. 15 வ� நிதி 

ஆைணய� ஏ�கனேவ இேத அறி�ைகைய 2020 நவ�ப� 4 

ஆ� ேததி இ�திய ஜனாதிபதி�� வழ�கி��ள�. 

ெசயலாள� � அரவ��� ேம�தா ம��� தைலவ� � எ� ேக 

சி�, தைலவ� � அஜ� நாராய� ஜா, ேபராசி�ய� அ�� 

சி�, டா�ட� அேசா� லஹி� ம��� டா�ட� ரேம� ச�� 

கமிஷ� உ��ப�ன�க� ஆகிேயா�  கல�� ெகா�� 

அறி�ைகைய வழ�கின�. நாைள இேத அறி�ைகைய ம�திய 

நிதியைம�ச�ட� வழ�க�படேபாகிற�. 
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�த� ப���� ��ட� 

�த� ப���� நிதி அைம�ச�க� 

ம��� ம�திய வ�கி ஆ�ந�க� 

(எஃ�எ�சிப�ஜி) ��ட�தி� ம�திய 

நிதி ம���கா��பேர� 

வ�வகார�க��கான அைம�ச� தி�மதி.நி�மலா சீதாராம� 

9 நவ�ப� 2020 அ�� ப��ெப�றா�ப���� ர�ய 

தைலைமய�� ேம�பா�ைவய�� நிதி அைம�ச�க� ம��� 

ம�திய வ�கி ஆ�ந�க� ��ட� நைடெப�ற�.ஜி 20 

நா�கள�� வள��� வ�� ெபா�ளாதார கவைலகைள� 

���� ெகா�ள இ�த ச�தி�� மிக�� ��கியமான� எ��  

தி�மதி. நி�மலா சீதாராம� �றினா�. ேகாவ�� -19 இ� 

ேபா� உலகளாவ�ய பதி�க� ம��� ெந��க�கைள 

மதி�ப��வத�கான சிற�த �ய�சி இ� எ��� அவ� 

�றினா�. ப���� ��ட�தி� ��கிய ேநா�க� ஜி 20 ச�தி 

அதிப�� வா���க� ம��� வ�ைள�கைள 

வ�வாதி�பதா��. 

 ம�திய நிதி ம��� கா��பேர� வ�வகார அைம�ச�, 

சமப��, வ� அைம��கள�� நிைல�த�ைம, �ஜி�ட� 
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ெபா�ளாதார�தி� வ�வ�தி�� ப�றி ��ட�தி�ேபா� 

வ�வாதி�தா�. �ஜி�ட� தள�ைத உ�வா��வதி� 

ர�யாவ�� ���ய�சி �றி�த தன� க���கைள�� 

பகி��� ெகா�டா�. 

RE-INVEST 2020 இ� �வ�க� 

 

ப�ரதம� � நேர�திர ேமா�, 2020 

நவ�ப� 26 அ�� வ ��ேயா 

கா�பர�சி� �ல� 3 வ� 

உலகளாவ�ய ���ப��க�த�க 

எ�ச�தி �த���� ��டமான RE-

Invest 2020 ஐ திற�� ைவ�தா�. �திய ம��� ���ப��க�த�க 

எ�ச�தி அைம�சக� ��ட�ைத ஏ�பா� ெச�த�. RE- 

இ�ெவ�� 2020 இ� க��ெபா�ளாக ‘நிைலயான ஆ�ற� 

மா�ற�தி�கான க��ப����க�’ இ��த�. 

இ�நிக��சிய�� ேபசிய ப�ரதம�, இ�தியாவ�� 

���ப��க�த�க மி� திற� உலகி� 4 வ� ெப�ய� எ�� 

�றினா�. இ�தியாவ�� ���ப��க�த�க எ�ச�தி திற� 

த�ேபா� 136 கிகா வா�� ஆ��, இ� இ�தியாவ�� ெமா�த 
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திறன�� 36% ஆ��. அ��த தசா�த�தி� மிக�ெப�ய 

���ப��க�த�க எ�ச�தி வ�ைச�ப��த� தி�ட�க� 

இ��பதாக அவ� அறிவ��தா�. இ�தியாவ�� ���ப��க�த�க 

எ�ச�தி பயண�தி� ேசர �த��டாள�க�, ெடவல�ப�க� 

ம��� வண�க�கைள அவ� அைழ�தா�. 

LIC இ� ஆன�த பய�பா��� �வ�க� 

 ஆ�� கா�ப���� கழக� (எ�.ஐ.சி) 

2020 ஆ� ஆ�� நவ�ப� 20 ஆ� 

ேததி ஆன�த எ�ற ஆ�ைல� 

வ��ண�ப�ைத 

அறி�க�ப��தி��ள�. இ�த� 

பய�பா�ைட� ெதாட�கிய தைலவ� தி� எ� ஆ� �மா�, 

இ�த பய�பா� வ�ைரவ�� ஆ�� கா�ப���� �ைறய�� 

வ�ைளயா�� மா�றியாக மா�� எ�� �றினா�. 

எ�.ஐ.சிய�� ம�டல ேமலாள� தி�. சி. வ�கா� ரா� 

க��� ெத�வ��ைகய��, இ�திய ஆ�� கா�ப���� 

கழக��ட� ெதாட��ைடய அைனவ���� இ� ஒ� 

வரலா�� நா� என அவ� �றினா�.இ�த �ஜி�ட� 

பய�பா� �திய வண�க�க�, ��ெமாழி� நிைற� ம��� 



www.bestlearningcentre.in                                               Monthly Current Affairs-November 2020  

BEST Learning Centre, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambattur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop 

59 

அதிக காகித ேவைலக� இ�லாம� �ஜி�ட� �ைறய�� 

வண�க�ைத எள�தா���. இ�த பய�பா� ஒ� ச�யான 

ேநர�தி� ��ைமயான�, ஏெனன�� இ� உட� 

வ�வ�கைள �ஜி�ட� வ�வ�களாக மா��வத� �ல� 

ப�ேவ� ெசய��ைறகைள எள�தாக ெச�ய உத�கிற�. 

இ�த பய�பா�- ஆன�த வா��ைகயாளைர ேந�� 

ச�தி�காம� ெகா�ைக ெதாட�பான அைன�� காகித 

ேவைலகைள�� ���க �கவ��� உத��. த�க� 

ெமாைப� எ�ைண த�க� ஆதா� அ�ைட�ட� இைண�த 

வா��ைகயாள�க� ம��ேம  இ�த பய�பா�ைட� 

பய�ப��த த�தி�ைடயவ�க�. 

ஜி 20 நிதி அைம�ச�க� ெம�நிக� ��ட� 

 

தி�மதி. நி�மலா சீதாராம�, ம�திய 

நிதி ம��� கா��பேர� வ�வகார 

அைம�ச�  ஜி 20 நிதி அைம�ச�க� 

��ட�தி� ேந��   ப�ேக�றா�. 

உலக� ெபா�ளாதார�, க�ேணா�ட� ம��� ேகாவ�� -19 

ெந��க� �றி�த க����க� �றி�� வ�வாதி�க ஜி 20 

நா�க� நிதி அைம�ச�க� ��ட�ைத ஏ�பா� ெச�தன. 



www.bestlearningcentre.in                                               Monthly Current Affairs-November 2020  

BEST Learning Centre, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambattur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop 

60 

இ�த ெதா��ேநா�கள�� ேபா� உலக� ெபா�ளாதார�ைத 

ம��ெட��பத�கான வழிக� �றி��� அைம�ச�க� 

வ�வாதி�தன�.தி�மதி. நி�மலா சீதாராம� ேகாவ�� 

த���சிகள�� கிைட�ப� ம��� மலி� வ�ைலய��  

அதைன வா��வ�  ெதாட�பான ப�ர�சிைனகைள  

��ைவ�தா�. இ�த COVID-19 ெதா��ேநா�கள�� ேபா� 

எ��க�ப�ட கட� ேசைவ இைடந��க �ய�சி, தைலைம 

ம��� �ய�சிக��� ஜி 20 ச�தி அேரப�ய ஜனாதிபதி 

பதவ��� அவ� வா��� ெத�வ��தா�. 2020 �ச�ப�� 

இ�தாலிய அதிப�ட� �ெரா�கா உ��ப�னராக 

பண�யா��வத�கான ஆ�வ�ைத�� அைம�ச� பகி��� 

ெகா�டா�. 
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��கிய ேததிக� 
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அரசியலைம�� தின ெகா�டா�ட� 

இ�திய அரசியலைம�ைப ஏ���ெகா�டைத 

நிைன���� வைகய��, ம�திய நாடா�ம�ற வ�வகார 

அைம�சக� 2020 நவ�ப� 26 அ�� 

அரசியலைம�� தின�ைத 

ெகா�டா�ய�.இ�திய 

அரசியலைம�ப�� ���ைரைய 

ம�திய நாடா�ம�ற வ�வகார அைம�சக  அதிகா�களா� 

இ�தியாவ�� ஜனாதிபதிய��  தைலைமய�� 

வாசி�க�ப�ட�.  

"அரசியலைம�ப�� அ��பைட� ேகா�பா�க� ம��� 

மதி��க� - ச�டம�ற�, ந�தி��ைற ம��� நிைறேவ�� 

அதிகா�கள�ைடேய ஒ� இைட�க�," ெவப�னா� 

அைம�சினா� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. நாடா�ம�ற 

வ�வகார அைம�சி� இைண� ெசயலாள� டா�ட� ச�ய 

ப�ரகா� இ�நிக��சிய�� ேப�சாளராக இ��தா�. 

இ�நிக��சிய�� அரசியலைம��க��கான ���ைரய�� 

ப�ேவ� ெகா�ைகக� ம��� மதி��க� �றி�� அவ� 

ேபசினா�. 
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ெத�� கட�பைட க�டைள ச�வ�த� திவா�ைய   

ெகா�டா�ய� 

 

71 வ� அரசியலைம�� தின 

ெகா�டா�ட�கள�� ஒ� 

ப�தியாக ெகா�சிய�� உ�ள 

ெத�� கட�பைட க�டைள, 

ெத�� கட�பைட க�டைளய�� 

தைலைமயக�தி� கீ� உ�ள அைன�� ப���க���� 

அரசியலைம�ப�� ���ைர ம��� அ��பைட 

கடைமகைள வாசி�த�.  அரசியலைம�ப�� 

�றி�ப�ட�ப���ள ெகா�ைகக� ம��� கடைமக� �றி�த 

சிற�� ஆ�ைல� அம�வ�� கட�பைட �ழ�ைதக� ப�ள� 

ம��� ேக�தி�யா வ��யாலயா மாணவ�க� கல�� 

ெகா�டன�. இ�திய ��ம�க� எ�ற வைகய�� 

அரசியலைம�ப�� உ�ள கடைமகைள ம���� 

வலி����வத�காக இ�த அம�� நட�த�ப�ட�. 

ஒ�ெவா� ஆ���, இ�திய அரசியலைம�ைப 

ஏ���ெகா�டைத நிைன���� வைகய�� நவ�ப� 26 

அ�� அரசியலைம�� தின� ெகா�டாட�ப�கிற�. இ�த 
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நா� ச�வ�த� திவா� எ��� அைழ�க�ப�கிற�, இ� 

நா� ��வ�� ெகா�டாட�ப�கிற�. இ�திய 

அரசியலைம��� சைப நவ�ப� 26, 1949 அ�� இ�திய 

அரசியலைம�ைப ஏ���ெகா�ட�. 

ேதசிய உ��� தான� நா� 

ம�திய �காதார ம��� ���ப 

நல��ைற அைம�ச� டா�ட� 

ஹ�� வ�த� தைலைமய�� 2020 

நவ�ப� 27 அ�� ம�திய �காதார 

அைம�சக� ேதசிய உ��� தான� 

தின�ைத ெகா�டா�ய�. ேதசிய உ��� தான� தின 

ெகா�டா�ட�தி� ஒ� ப�தியாக பல நிக��க� ஏ�பா� 

ெச�ய�ப�டன.ெகா�டா�ட�தி� ேபா�, டா�ட� ஹ�� 

வ�த� ெவப�னா�க�, க��தர��க� ம��� ப�டைறக� 

�ல� உ��� தான� �றி�த வ�ழி��ண�ைவ பர��வத� 

��கிய��வ�ைத ம���� வலி���தினா�, ஏெனன�� ந� 

நா��� ெப��பா�ைமயான ம�க� ந�ெகாைட அள��க 

த�க� உடலி� இ��� ஒ� உ��ைப அக�ற இ��� 

பய�ப�கிறா�க�. உ��� தான� வழ��வத��� 
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ஏ���ெகா�வத��� தைடயாக இ��ப� இ�த அ�ச� 

எ�� அவ� ேம�� �றினா�.அகில இ�திய ம���வ 

அறிவ�ய� கழக�தி� (எ���) இய��ந� டா�ட� ர�த�� 

சி� �ேல�யா, சி.ஆ�.ப�.எஃ� இய��ந� ெஜனர� டா�ட� 

ஏ.ப�. மேக�வ�, டா�ட� (ேபராசி�ய�) ஆ��தி வ�� ம��� 

தி�. பார� �ஷ� ைவ� ஆகிேயா� வ ��ேயா கா�பர�சி� 

�ல� இ�த நிக�வ�� கல�� ெகா�டன�. டா�ட� ஹ�� 

வ�த�, இ�த ெதா�� இ�தியாவ�� உ��� தான� வழ��� 

தி�ட�தி� எதி�மைறயான தா�க�ைத ப�ரதிபலி�கிற� 

எ�� �றினா�. 

1971 இ� இ�திய ஆ�த�பைடகள�� ெவ�றிய�� 

ெகா�டா�ட� 

 

1971 �ச�ப�� பாகி�தா��� 

எதிரானஇ�தியஆ�த�பைடகள�� 

ெவ�றி ப�களாேதைஷ 

உ�வா�க வழிவ��த�. இ�த 

மிக�ெப�ய ெவ�றிய�� 50 வ� ஆ�� 2021 �ச�ப� 16 அ�� 

ெகா�டாட�பட உ�ள�, ேம�� இ� �வ�ன�� வ�ஜ� 

வ�ஷமாக ெகா�டாட�ப��.2020 �ச�ப� �த� 2021 �ச�ப� 
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16 வைர ஏராளமான நிக��கைள ஏ�பா� ெச�ய பா�கா�� 

அைம�சக� தி�டமி���ள�. இ�த ெகா�டா�ட�தி� ஒ� 

ப�தியாக, பா�கா�� அைம�சக� ஒ� �திய ேலாேகா 

வ�வைம�ைப உ�வா�க ��ெமாழி���ள�. 

பாகி�தா��� எதிரான இ�தியாவ�� ெவ�றிய�� 

அைன�� ��கிய நிக��கைள�� சாதைனகைள�� 

�றி��� ேலாேகா தன���வமாக இ��க ேவ���. இ�த 

மக�தான ெவ�றிய�� சி�ன�ைத வ�வைம�க இ�திய 

��ம�க� ம��ேம அைழ�க�ப�கிறா�க�. ேலாேகாைவ 

வ�வைம�பதி� வ�வைம�பாள� ப��ப�ற ேவ��ய சில 

வழிகா��த�க� உ�ளன, அதாவ� ேலாேகா இ�திய 

இரா�வ�, இ�திய கட�பைட ம��� இ�திய 

வ�மான�பைடைய சி�த��க ேவ���, இ� ��கிய 

சாதைனகைள நிைன��ர ேவ���, இ�ெமாழிய�� 

(ஆ�கில� ம��� இ�தி) இ��க ேவ���. 

11 நவ�ப� 2020 ேலாேகா�கைள சம��ப��பத�கான கைடசி 

ேததி. சிற�த ேலாேகா��� 50,000 �பா� ெரா�க� ப�� 

வழ�க�ப��. ஆ�வ��ள ேவ�பாள�க� கீேழ��ள 
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இைண�ைப� பய�ப��தி ேபா�� �றி�த ��த� 

வ�வர�கைள� ெபறலா�. 

NIPER இ� 14 வ� அற�க�டைள தின�தி� 

ெகா�டா�ட�க� 

ேதசிய ம��� க�வ� ம��� 

ஆரா��சி நி�வன�தி� (NIPER) 14 

வ� அற�க�டைள தின 

ெகா�டா�ட� 2020 நவ�ப� 10 

அ�� ைஹதராபா�தி� ெகா�டாட�ப�ட�. ப�ரதம 

வ���தினராக � வ�.ேக.சர�வ� கல�� ெகா�டா�. டா�ட� 

ேர� �வ�� ெகௗரவ  வ���தினராக  ஆ�ைல� தள� 

�ல� அவர� ெச�திைய வழ�கினா�. 

ைஹதராபா�தி� ேதசிய ம��திய� க�வ� ம��� 

ஆரா��சி நி�வன� 2020 ஆ� ஆ��� ‘பா�மசி’ வைக�� 

ேதசிய நி�வன தரவ�ைச க�டைம�பா� (எ�.ஐ.ஆ�.எஃ�) 5 

வ� இட�ைத� ப���த�. ேகாவ�� -19 கால�தி� இ�த 

நி�வன�தி� ெசய�பா�க� பாரா�ட�த�கைவ.  

க��தர��க�, அைழ�க�ப�ட ேப���க�, ப�டைறக�, 

ெவப�னா�க� ம��� ஆ�ைல� தள�கைள� பய�ப��தி 
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பய��சி� தி�ட�க� ேபா�ற ப�ேவ� க�வ� 

நடவ��ைககைள இ�த நி�வன�  நட�தி��ள�. 

ேம�ப�ட ஆ��க� ம��� ம��� அறிவ�யலி� சிற�� 

வ�ள��� ைமயமாக இ�த நி�வன� ெசய�ப�� வ�கிற�. 

நி�வன� வழ��� சில ப���கள�� ம��திய� தகவ�, 

இய�ைக ெபா��க� ம��� ம���வ சாதன�க� 

அட���. இ�தியாவ�� ைப�ேடாஃபா�மா���க� 

ஆரா��சிய�� ��கிய��வ� 14 வ� அற�க�டைள 

தின�ைத ெகா�டா�� ேபா� வ�வாதி�க�ப�ட� 

இய�ைக ம���வ� நா� 

 3 வ� இய�ைக ம���வ தின� நவ�ப� 18, 2020 அ�� 

ெகா�டாட�ப�ட�. அ�த நாைள� 

கவன���, உ�லி கா�சன�� உ�ள 

நிச�ேகாபா� ஆசிரம�தி� ��� 

நிக��சிக� ேதசிய இய�ைக 

ம���வ நி�வன� (�ேன) உட� இைண�� ஏ�பா� 

ெச�ய�ப�டன. இ�த சிற�� நிக��சி நவ�ப� 16 �த� 

நவ�ப� 18 வைர நட�த�ப�ட�. இ�த ஆ��� இய�ைக 
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ம���வ தின�தி� க��ெபா�� “இய�ைக ம���வ�தி� 

�ல� உய���ைப வள��ப�”. 

இ�த ெதா��ேநா�கள�� ேபா� ம�க� எ��க ேவ��ய 

பா�கா�� நடவ��ைகக� �றி�த வ�ழி��ண�ைவ இ�த 

தி�ட� உ�வா�கிய�, ேம�� ேயாகா, இய�ைக ம���வ 

உண�, இய�ைக சிகி�ைசக� ேபா�ற ப�ேவ� 

அம��கைள நட�திய� ...3 வ� இய�ைக ம���வ தின 

நிக��சிைய நிச�ேகாபா� ஆசிரம�தி� இய��ந� டா�ட� 

அப�ேஷ� ேதவ�க� திற�� ைவ�தா�. அம�வ�� ேபா� 

டா�ட� அப�ேஷ� ேதவ�க� ேகாவ�� -19 ெவ��தேபா� 

இய�ைக ம���வ� ம��� அத� ��கிய��வ� �றி�த 

தன� க����கைள பகி��� ெகா�டா�. ேயாகா அம��க�, 

ப�ராணயாமா ம��� தியான அம��க� � வேத�க� 

நட�தின�. எ�.எ�.பகவதி, � சத��, டா�ட� கேண�, 

டா�ட� வ�திதா ஆகிய �வ�� ��� நா� நிக��சிய�� 

ஒ� ப�தியாக இ��தன�. 
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இதர நட�� வ�வகார�க� 
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COVID-19 த���சி �றி�� ப�ரதம� வ�சா��தா� 

�ேன, அகமதாபா� ம��� 

ைஹதராபா� ஆகிய ��� 

நகர�கள�� ேகாவ�� -19 த���சி 

�றி�� இ�திய� ப�ரதம� ஆ�� 

ெச�தா�. சீர� இ������ ஆ� இ�தியா (�ேன), ைஜட� 

பேயாெட� பா�� (அகமதாபா�) ம��� பார� பேயாெட� 

(ைஹதராபா�) ஆகியைவ ேகாவ�� -19 த���சி தயா��த� 

ம��� ஆரா��சி ெச�வதி� ஈ�ப���ளன. � நேர�திர 

ேமா� இ�த நி�வன�கைள தன��ப�ட �ைறய�� 

பா�ைவய��� த���சிய�� வள��சி �றி�� 

வ�சா����ளா�.த���சி தயா���� ெசய��ைறைய 

ம�சீரைம�பத�கான அைன�� சம�ப�திய தி�ட�கைள�� 

ப�ரதம��� அறிவ��க�ப�ட�. ப�ரதம� ம���வ�க� 

ம��� வ��ஞான�க� ���ட� உைரயா�, த���சிைய 

உ�வா�கியதி� அவ�கள�� ��ேன�ற�தி�� வா��� 

ெத�வ��தா�. ேகாவ��- 19 த���சிகள�� வ�நிேயாக�ைத 

ஒ���ப���வத�கான வழிகைள ப���ைர��மா� 



www.bestlearningcentre.in                                               Monthly Current Affairs-November 2020  

BEST Learning Centre, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambattur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop 

72 

வ��ஞான� ம��� ம���வ�க� ��ைவ�� அவ� 

ேக���ெகா�டா� 

ஐ.�.ஏ.� இ� அ�வலக-க�-��ய���� வளாக�தி� 

�வ�க� 

 நவ�ப� 11, 2020 அ�� ப�ரதம 

ம�தி� � நேர�திர ேமா�யா� 

அ�வலக� ம��� ��ய���� 

வளாக� க�டா� நக��  

திற�க�பட உ�ள�. வ ��ேயா 

கா�பர�சி� �ல� வ�மான வ� ேம��ைறய��� 

த���பாய�தி� (ஐ.�.ஏ.�) இ�த வளாக� திற�க�பட உ�ள�. 

ம�திய ச�ட அைம�ச�, ம�திய ெப�ேராலிய அைம�ச�, 

ஒ�சா �தலைம�ச� ம��� ஒ�சா உய� ந�திம�ற 

ந�திபதிக� ேபா�ற �க�ெப�ற ப�ர�க�க� ��ன�ைலய�� 

ஐ.�.ஏ.� �றி�த இ-காப� ேடப�� ��தக� ெவள�ய�ட�பட 

உ�ள�. 

வ�மான வ� ேம��ைறய��� த���பாய� தி�. ஜ��� 

(ஓ��) ப�.ப�. ப�. ஐ.�.ஏ.� ஜனவ� 25, 1941 இ� 

உ�வா�க�ப�ட�. இ� சில சமய�கள�� ‘தா� த���பாய�’ 
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எ��� அைழ�க�ப�கிற�. த�ேபா�, இ�த த���பாய�தி� 

இ�தியாவ�� ��ப� நகர�கள�� 63 ெப��க� ம��� 

இர�� ச���� ெப��க� உ�ளன. இ�த வளாக�தி� 

ெமா�த பர�பள� 3 தள�க�ட� 1938 ச�ர ம��ட� 

பர�பளவ�� இ���� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. இதி�  

வ�சாலமான ந�திம�ற அைற, அதி நவ �ன பதி� அைற, ெப�� 

உ��ப�ன�க��கான ந�� ெபா��த�ப�ட அைறக�, 

�லக அைற, ந�� ெபா��த�ப�ட நவ �ன மாநா�� 

ம�டப�, வழ��� ெதா��பவ�க��� ேபா�மான இட�, 

வ�கீ�க�, ப�டய கண�காள�க� ம��� ப�ற��� பா� 

அைற ேபா�ற வசதிக� அ�வலக-க�-��ய���� 

வளாக�தி� அைம���ள�.  

ெமாைப� COVID-19 ஆ�வக� திற�க�ப�ட� 

ம�திய உ��ைற அைம�ச� � 

அமி� ஷா, ெமாைப� ேகாவ�� -19 

ஆ��-ப�.சி.ஆ� ஆ�வக�ைத 

நவ�ப� 23, 2020 அ�� 

��ெட�லிய�� ஐ.சி.எ�.ஆ�� திற�� ைவ�தா�. ெமாைப� 

ஆ�வக�ைத இ�திய ம���வ ஆரா��சி க��சி� 
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(ஐ.சி.எ�.ஆ�) ம��� �ைப� ெஹ�� இைண�� 

நட�திய�. திற�� வ�ழாவ�� ம�திய �காதார ம��� ���ப 

நல��ைற அைம�ச� டா�ட� ஹ�� வ�த�� ப�ேக�றா�.  

� அஜ� சி�, டா�ட� பா�ரா� பா�கவா ம��� ெச�வ� 

அவன� சி� ஆகிேயா� ெதாட�க வ�ழாவ�� கல�� 

ெகா�டன�.ெமாைப� ேகாவ�� -19 ஆ�வக� NABL & ICMR 

ஆ� அ�கீகார� ெப��உ�ள�. இ�த சிற�த �ய�சிய�� 

ேநா�க� ேகாவ�� ேசாதைனைய அதிக ெசல� இ�லாம�� 

ெபா� ம�க��� அ�க���யதாக�� மா��வதா��. 

ேசாதைனய�� அறி�ைக 6 �த� 8 மண� ேநர�தி��� 

வழ�க�ப��. ஐ.சி.எ�.ஆ� ம��� �ைப� ெஹ�� 

ஆகியைவ ஆ�வக�தி� ேசாதைன வசதிகைள 

ேம�ப���வத�கான ����ண�� ஒ�ப�த�தி� 

ைகெய��தி�டன. 
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நியமன� 
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� ஒ�.ேக. சி�ஹா இ�தியாவ�� தைலைம தகவ� 

ஆைணயராக  �திதாக நியமி�க�ப�டா� 

 

� ய�வ�த� �மா� சி�ஹா 

இ�தியாவ�� தைலைம தகவ� 

ஆைணயராக (சிஐசி) �திதாக 

நியமி�க�ப���ளா�. நவ�ப� 

15, 2020 அ��, தைலைம தகவ� ஆைணய�, � ய�வ�த� 

�மா� சி�ஹா, ம�திய கிழ�� மாநில ேம�பா��� �ைற 

அைம�ச� (ேடாென�) டா�ட� ஜிேத�திர சி�ைக ஆ��ஐ 

வ��ண�ப�கைள அக��� வ �த� �றி�� 

வ�ள�கினா�.இ�வ��வ���� இைடேயயான ச�தி�பான�  

அைர மண� ேநர� நைடெப�ற�. இதி�  ஜூ� 2020 ம��� 

ஜூ� 2019 இ� தகவ� அறி�� உ�ைம வ��ண�ப�கள�� 

அதிக���வ�� மாதா�திர வ �த வ �த� �றி�� 

வ�வாதி�தன�.  ஜூ� 2020 இ� மாதா�திர அக�ற� வ�கித�  

ஜூ� 2019 உட� ஒ�ப���ேபா� அதிகமாக இ��பதாக 

ஆ��ஐ ெத�வ��த�  
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தகவ� அறி�� வ��ண�ப�கைள இ-தா�க� 

ெச�வத�காக ேமா� அரசா�க�தி�ேபா� 24 மண�ேநர 

ேபா�ட� ேசைவ அறி�க�ப��த�ப�ட� எ�ற 

உ�ைமைய ம�திய கிழ�� ப�தி  மாநில ேம�பா��� 

�ைற அைம�ச� டா�ட� ஜிேத�திர சி� எ���ைர�தா�. 

அரசா�க�தி� ெசய�பா��� ெவள��பைட�த�ைம 

ம��� ப�ேக�� ப�றிய பா�ைவைய நிைறேவ��வேத 

சி.ஐ.சிய�� ப�� என அவ�  �றினா�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


