
 

 

 

முக்கினநா ாட்கள் 

மந 21 - உக காச்சாப ன்முகத் தன்மநனின் முன்மற் திம்  

 2001 ஆம் ஆண்டு மனணஸ்க ோ,  னோச்சோ தன்மு த்ன்ம தற்நி உன  அபினோண 

தி டணத்ம ஏற்றுக்ன ோண்டது. அன்தடி டிசம்தர் 2002 இல் ஐ.ோ. னதோதுச் சமத அன் 

ீர்ோணம் 57/249 இல் உன   னோச்சோ தன்மு த் ன்மின் முன்கணற்ந ிணோ  க 21ம் 

கிம அநிித்து. 

மதசின சசய்திகள் 

ஜம்மு காஷ்நீர் 

ஜம்மு காஷ்நீர் அிக்மகமன ிபாகரித்த ஐ ா  

 ஜம்மு ற்றும்  ோஷ்ீரில் உள்ப ீநல் ள் னோடர்தோ  னஜணீோ அடிப்தமடினோண ணி 

உரிம ள்  வுன்சில் (HRC) ஐ ோிடம்  ரு அநிக்ம ம  சர்ப்தித்து. இது னோடர்தோ  

ஐ.ோ ணி உரிம ஆமத்ிடம் இந்ிோ ணது அநிக்ம ில் எந்னோரு னோடர்பும் 

இல்மன  என்று னரிித்துள்பது. 

மகபா 

KITE எிதாக இனற்ினல் மசாதமகள் சசய்னப்டும் 

 கல்ிமன ோர் ள் இப்கதோது  ல்ிக் ோண, ரிோமம க போ உள் ட்டமப்பு 

ற்றும் னோில்நுட்த (KITE) டிஜிட்டல் டித்ில் இற்தில் கசோமண பிலும் 

கற்ன ோள்ப முடிமம். 

 KITE டிக் ிணி லடன் இமக் ப்தடக்கூடி இனச ற்றும் ிநந் மூன னன்னதோருள் 

(FOSS) ற்றும் ன்னதோருள் 'ExpEYES' (இபம் னதோநிினோபர் ள் ற்றும் 

ிஞ்ஞோணி லக் ோண கசோமண) ஆ ிற்மந ங்கு ிநது. 

அியினல் சசய்திகள் 

மநற்கு சதாடர்ச்சி நமனில் புதின இம் - அநபந்தஸ் [Amaranthus] கண்டுிடிப்பு 
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 க போின் னன் கற்கு மனத்னோடரில் அந்ஸ் இணத்ம கசர்ந் ரு புி ம  

ோ இணத்ம ோினத்ில் உள்ப மூன்று  ல்லூரி ள் ற்றும் ிருணந்பு புற்றுகோய் 

ண்டன மங் மபச் கசர்ந் ஆோய்ச்சிோபர் ள் குழு  ண்டநிந்துள்பது. 

ஐஐடி ாம்ம அணினக்கூடின சூப்ர் நின்மதக்கிமன [supercapacitor] உருயாக்கியுள்து 

 தோம்கத இந்ி னோில்நுட்தக்   த்ின் (ஐஐடி) ஆோய்ச்சிோபர் ள் மக்கோோட் முல் 

ில்னிோட் அபில் ஆற்நமன ங்கும் அிக்கூடி சூப்தர் ின்கக் ிம 

உருோக் ிமள்பது. இந் சோணத்ில் கசிக் ப்தட்டுள்ப ஆற்நல், ஜி.தி.எஸ் இருப்திட 

அடிப்தமடினோண டிோன்ஸ்ிட்டர் ள் அல்னது 1.8 கோல்ட் எல்.இ.டி. ம சோர்ஜ் னசய்மம் 

என்தது குநிப்திடத்க் து. 

கிமாகிபாம், சகல்யின், மநால் நற்றும் ஆம்ினர் ஆகினயற்ின் அயடீுகின் 

நீமநக்கப்ட்ட அகுகள் 

 General Conference on Weights and Measures (CGPM) ோோட்டில் சர்கச எமட ள் ற்றும் 

அபவு ள் தி த்ில் உள்ப  அடிப்தமட அனகு பில்   ிகனோ ிோம் (SI அனகு எமட) , 

ன ல்ின் (SI அனகு னப்திமன), கோல் (SI அனகு னதோருள்), ற்றும் ஆம்திர்  (SI அனகு 

ின்கணோட்டம்) ஆ ி சர்கச அனகு பின்  மமநில் ோற்நம் னசய்ப்தட்டுள்பது. 

 க 20, 2019ல் இருந்து சர்கச SI அனகு பின் ிருத்ி ோற்நம் 

மடமுமநதடுத்ப்தடு ிநது 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அமநச்சபமய ஒப்புதல் 

யிஜனயாடாவுடன் இந்மதாமசினா 'சமகாதரி கப' ஒப்ந்தம்  

 ஆந்ி திகசம் ற்றும் னலுங் ோணோினிருந்து ஜோோின் டகற்கு  டற் மில் 

உள்ப ஜ ோர்த்ோ, தோனி எரிமன  ோடு லக்கு சுற்றுனோப்தி மப ஈர்க் வும்,  னோச்சோ 

உநவு ற்றும்  ல்ிம கம்தடுத்வும் ிஜோடோவுடன் இந்கோகணசிோ 'சக ோரி  ' 

ப்தந்ம் னசய்து ன ோண்டது. 

 

ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

8 யது இந்தின - நினான்நர் ஒருங்கிமணந்த மபாந்து 

 20 க 19-28 அன்று   ிோன்ோர்  ப்தல் ள் UMS Kng TabinShweHtee  ற்றும் UMS Inlay, அன்று 

இந்ி  டற்தமட  ப்தல் தமடிணர் லடன் ரு ருங் ிமந் கோந்து 

டடிக்ம  மப கற்ன ோள்லம். 

 ோர்ச் 2013 இல் னோடங் ப்தட்ட CORPAT னோடர், தங் ோம், சட்டிகோ ீன்திடித்ல், 

கதோமப் னதோருள்  டத்ல், ணி  டத்ல், கட்மடோடுல் ற்றும் இரு ோடு பின் 
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னன் லக் ோ  ற்ந சட்டிகோ டடிக்ம  பின் திச்சிமண ள் னோடர்தோ  தஸ்த 

புரிந்துர்வு ற்றும் கோக் ங் மப கம்தடுத்ிமள்பது. 

 

யிருதுகள் 

இந்தின அமநதி காப்ாமப கவுபயிக்கும் ஐ .ா . 

 உன  அமிம தோது ோப்தற் ோ  கதோோடும் 119 இோணு,  ோனர்  ற்றும் தோது ோப்பு 

ீர் லக்கு இந் ஆண்டு ஐ.ோ. தக் த்ம அபித்து அர் பின் மரிம் ற்றும் 

ிோ த்ம  வுிக்  உள்பது. 119 இோணு,  ோனர் ற்றும் தோது ோப்பு ீர் பில்  

இந்ி அமி  ோப்தோபர் ருர் இடம் னதறு ிநோர். 
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