
 

 

பக்கினநா ாட்கள்  

யம்ர் 01 - உக சைய திம் 

 உனக சை ிணம் ன்தது எவ்வொபே ம்தர் 1 ம் திபம் உனவகங்கிலும் உள்ப 

சை உவு உண்தர்கபொல் வகொண்டொடப்தடும் எபே பேடொந்ி ிகழ்ொகும். 

இங்கினொந்து தகன் வைொசைட்டிின் 50 து ஆண்டு ிசநசக் வகொண்டொடும் 

ிொக 1994 ம்தர் 1 ஆம் தி சை ிணம் பன்பனில் வகொண்டொடப்தட்டது . 

தகன் வைொசைட்டி 1944 ம்தரில் ிறுப்தட்டது. 

ததைின சைய்திகள்  

ஜம்ப-காஷ்நீர், நற்றும் டாக் ஆகின இபண்டு புதின பெினன் ிபததைங்கில்  பங்கில் 

சதாமில்தட் பூங்காக்கள் அசநக்கப்ட உள் 

 டகிக்கு திொந்ி அதிிபேத்ி அசச்ைின் த்ி வபிபநவு அசச்ைர் (சுந்ி 

வதொறுப்பு) டொக்டர் ஜிதந்ி ைிங், அசச்ைகம் ற்றும் டகிக்கு கவுன்ைில் (ன்.இ.ைி) 

அிகொரிகலடன் றுஆய்வுக் கூட்டத்ச தற்வகொண்டொர், இன் ததொது பங்கில் 

வொில்தட்த பூங்கொக்கள் அசக்கப்தடும் ன்று அநிித்ொர். ஜம்ப-கொஷ்ீர் ற்றும் 

னடொக் ஆகி இண்டு புி பெணின் திதைங்கபில். ன்.இ.ைி ின் கீழ் கபேம்பு 

ற்றும் பங்கில் வொில்தட்த சம் (ைிதிடிைி) இந் ிட்டத்ச வைல்தடுத்தும், 

ன்நொர். 

 ஜம்ப, ஸ்ரீகர் ற்றும் தன ஆகி இடங்கபில் பன்று புி பங்கில் வொில்தட்த 

பூங்கொக்கசப அசக்கும் ிட்டம் தைி பங்கில் ினுடன் (ன்.தி.ம்) இசந்து 

இபேக்கும். அைொின் ிொ ஹைொதொ ொட்டத்ில் எபே பங்கில் வொில்துசந பூங்கொ 

அசக்க ற்கணத எப்புல் அபிக்கப்தட்டுள்பது. 
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ஜிி ந்த்  இநனநச சுற்றுச்சூமல் நற்றும் தநம்ாட்டு ிறுயத்தின் புதின ிபாந்தின 

சநனம் 

 னடொக்கில் ஜிதி தந்த் இசன சுற்றுச்சூல் ற்றும் தம்தொட்டு ிறுணத்ின் புி 

திொந்ி சத்ச அசக்கும் ிட்டத்ிற்கு த்ி சுற்றுச்சூல், ண ற்றும் 

கொனிசன ொற்ந அசச்ைர் ஸ்ரீ திகொஷ் ஜதடகர் எப்புல் அபித்ொர். 

 னடொக் எபே ணி பெணின் திதைொக (பெடி) ிிக்கப்தடுற்கு இசொக 

சத்ச அசப்தது ிட்டிடப்தட்டுள்பது.  ிறுணம் ஆம்தத்ில் இபேந்த னடொக் 

ிர்ொகத்துடன் ிறுண ரீிொண வொடர்சதக் வகொண்டிபேக்கும் ன்று 

ிர்தொர்க்கப்தடுகிநது. 

அபேணாச்ை ிபததைம்  

பதல்  ன்சநாமி எழுத்தார்கள் ைந்திப்பு 

 கிக்கு ைிொங் ொட்டத்ின் தசொண கொண தைிகொட்டில் அபேொச்ைன திதைம் 

பன்பசநொக தன்வொி லத்ொபர்கள் கூட்டத்ச டத்துகிநது.  

 இந் ைந்ிப்சத ைொகித் அகொடி த்ி தபொண் தல்கசனக்ககம், இம்தொல் ற்றும் 

அபேொச்ைன திதை இனக்கி ைங்கம், இட்டொகர் ஆகிற்றுடன் இசந்து 

டத்துகிநது. இந்ிொின் அசணத்து தகுிகபினிபேந்தும் 25 பக்கி தன்வொி 

லத்ொபர்கள் ற்றும் கிஞர்கள் ற்றும் புனன் ொினத்ின் தன இனக்கி 

திபகர்கள் கனந்து வகொள்ொர்கள். 
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ாகாாந்து  

ாகாாந்து எக்ஸ்-கிபாரினா திட்டத்சத அிபகப்டுத்தினது 

 ொகொனொந்து அசு ொகொனொந்துக்கு வபித தடிக்கும் ொர்கலக்கொண ொகொனொந்து 

க்ஸ்-கிொிொ ிட்டத்ச அநிபகப்தடுத்ிது. ச்ைொர்தற்ந, வொில்தட்த, 

வொில்பசந, டிப்தபொொ ற்றும் இசநில் தடிப்புகசபத் வொடபேம்ததொது 

ொினத்ிற்கு வபித இநக்கும் ொர்கசப இனக்கொகக் வகொண்டது. 

ஆந்திபப் ிபததைம் 

தகாட்டிப்தபாலுயில் இந்தின சதால்சாபேள் ஆய்வு சநன அகழ்யாபாய்ச்ைி 

 இந்ிொின் அகழ்ொொய்ச்ைி கிசப - VI, வதங்கலரில் உள்ப வல்லூரில் ொபடுததட்டொ 

அபேதக உள்ப தகொட்டிப்தொலுில் (இப்ததொது ஸ்ரீ வதொட்டி ஸ்ரீ ொபலு ண வதர் 

ொற்நப்தட்டுள்பது) ொட்டத்ின் அகழ்ொொய்ச்ைிின் பல் கட்டம், ஆந்ிொ  வதரி 

வைங்கல் அசடப்தொல் சூப்தட்ட வதரி குடிதற்நத்ின் ச்ைங்கள் எபே வதரி 

குடிதற்நத்ின் ச்ைங்கசப கண்டுதிடித்து . கண்டுதிடிக்கப்தட்ட தன தங்கொனங்கபில் 

எபே ிஷ்ணு ைிற்தம் ற்றும் ற்ததொச ைகொப்த்ின் ஆம்த தற்நொண்டுகபின் 

தல்தறு சகொண ட்தொண்டங்கள் உள்பண. 

சைனி நற்றும் யசப்க்கம் 

டாக் ஆளுர் ஆர்.தக.நாத்தூர் டாக்கிற்கா புதின யசத்தத்சத 

அிபகப்டுத்திார் 

 னடொக் வனப்டிணன்ட் கர்ணர் ஆர்.தக.ொத்தூர் புி னடொக் சனத்பத்ச 

வொடங்கிணொர். தனஹ்  ொட்ட ிர்ொகத்துடன் எபே ஊடொடும் அர்ில் வனப்டிணன்ட் 

தகொவ் திதற்ந தின்ணர், ஆர்.தக.ொத்தூர் புி www.ladakh.nic.in சனத்பத்சபம் 

வொடங்கிணொர். 
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 ..டிச தைர்ந்பேம்  பன்ணொள் சனச கல் ஆசபேொண புி 

வனப்டிணன்ட் கர்ணர் ஆர்.தக.ொத்தூர் வொில்தட்த ொற்நங்கசப தரிந்துசத்து, புி 

னடொக் சனத்பத்ின் பனம் அிக வபிப்தசடத் ன்சசக் வகொண்டு 

ந்துள்பொர். 

நாாடுகள்  

எஸ்ைிஒயின் அபசுத் தசயர்கின் கவுன்ைில் (ைிஎச்ஜி) கூட்டம் 

 தொதுகொப்பு அசச்ைர் ஸ்ரீ ொஜ்ொத் ைிங் ொங்கொய் எத்துசப்பு அசப்தின் (ஸ்ைிஏ) 

எபே பக்கி கூட்டத்ில் கனந்து வகொள்பவும், உஸ்வதகிஸ்ொன் அைொங்கத்துடன் 

இபேப்பு டடிக்சககபில் தங்தகற்கவும் ொஷ்கண்ட் வைன்றுள்பொர். 

 ம்தர் 2, 2019 அன்று ொஷ்கண்டில் சடவதறும் ஸ்ைிஏின் சனர்கள் கவுன்ைில் 

(ைிச்ஜி) கூட்டத்ில் ஸ்ரீ ொஜ்ொத் ைிங் இந்ிொச திிிித்துப்தடுத்துொர். 

கூட்டத்ில் தங்தகற்கும் சனர்கள் ஸ்ைிஏ திொந்ித்ில் தனப்பு வதொபேபொொ 

எத்துசப்பு குநித்து ங்கள் ிொங்கசப சொகக் வகொண்டிபேப்தொர்கள் ன்று 

ிர்தொர்க்கப்தடுகிநது. 

5 யது அபசு ஆதாைசகள் 

 திர் தந்ி தொடி ற்றும் வஜர்ன் அிதர் அங்தகனொ தர்க்வகல் ஆகிதொர் 

புதுடில்னிில் 5 து இசட அசு ஆதனொைசணகலக்கு (ஜிைி) இசத் சனொக 

இபேப்தொர்கள். இபே சனர்கலம் ததச்சுொர்த்ச டத்ி வதொபேபொொ கூட்டொண்ச, 

ர்த்கம், பலீடு ற்றும் ிைொம் உள்பிட்ட இபேப்பு திச்ைிசணகள் குநித்து 

ிொிப்தொர்கள். 

 ிஞ்ஞொணம், கல்ி, வொில்தட்தம், க்கள் வொடர்பு வகொள்லம் தர்கள் ற்றும் 

கனொச்ைொ தரிொற்நங்கள் உள்பிட்ட இபேப்பு திச்ைிசணகபின் பல ம்பும் 

ிொிக்கப்தடும். சுொர் 20 எப்தந்ங்கபில் இபே ொடுகலம் சகவலத்ிட 

ொய்ப்புள்பது. 
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16 யது ஆைினான்-இந்தினா உச்ைி நாாடு நற்றும் 14 யது கிமக்கு ஆைினா உச்ைி நாாடு 

 16 து ஆைிொன்-இந்ிொ உச்ைி ொொடு, 14 து கிக்கு ஆைிொ உச்ைி ொொடு ற்றும் 

3 து திொந்ி ிரிொண வதொபேபொொ கூட்டு (ஆர்ைிஇதி) ஆகிற்நில் தங்தகற்க 

திர் தந்ி தொடி ம்தர் 2 பல் 4 ச ொய்னொந்து வைல்கிநொர். 

 ஸ்ரீ குபே ொணக் தவ் ஜிின் 550 து திநந் ொசபக் குநிக்கும் ிசணவு 

ொத்சபம் ற்றும் ிபேக்குனின் ொய் வொிவதர்ப்சதபம் திர் தொடி 

வபிிடுொர். 

ைிஒி காிச உச்ைி நாாட்சட டத்துயதற்கா யாய்ப்ச ஸ்சனின் உறுதி சைய்தது  

 வகொடி அைொங்க ிர்ப்பு ஆர்ப்தொட்டங்கள் கொொக ைினி ொொட்சட டத்தும் 

ிட்டங்கசப சகிட்டச அடுத்து, ைிஏதி 25 கொனிசன உச்ைிொொட்சட டத் 

பன்ந்ொக ஸ்வதின் அைொங்கம் உறுிப்தடுத்ிது. 

 பன்ணொக, ைினிின் ஜணொிதி வைதொஸ்டின் திவணொ, ஸ்வதின் திர் வதட்வொ 

ைொன்வைஸ் ிட்டிடப்தட்ட டிைம்தர் 2-13 திகபில் "ொட்ரிட்டில் ைிஏதி 25 

உச்ைிொொட்சட டத் ொொபொக பன்ந்ொர்" ன்நொர். 

திட்டங்கள் 

ைர்யததை நாணயர் நதிப்ீட்டிற்கா திட்டம் (ிைா) 2021 

 ைர்தை ொர் ிப்தடீ்டு ிட்டத்ிற்கொண (திைொ) 2021 ற்தொடுகசப த்ி 

அசச்ைர் றுஆய்வு வைய்ொர், தலும் இந் தர்ில் இந்ிொச வற்நிவதநச் 

வைய் அசணத்து துச ஆசர்கலக்கும் கடுசொக உசக்குொறு 

அநிவுறுத்ிணொர். 

 2021 ஆம் ஆண்டில் சடவதநவுள்ப திைொ ததொட்டிில் இந்ிொ தங்தகற்கப் ததொொக 

ிொங்க் கூநிணொர். இந்ித் ிநசகலக்கு உனகபொி அங்கீகொத்சக் 

வகொண்டுபேற்கொண எபே பக்கிொண பம் இந்த் தர்வு ன்று அர் கூநிணொர். 

ங்கள் ொர்கபிசடத ிநச, எலக்கம் ற்றும் ிநசக்கு தஞ்ைில்சன, 
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ஆணொல் தச அர்கள் ைரிொண ிசைசபம் ிகொட்டசனபம் வதறுதுொன் 

ன்றும் கூநிணொர். 

புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் 

AIIA க்கும் சஜர்நிக்கும் இசடனில் புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் சகசனாப்நிடப்ட்டது 

 ஆபஷ் அசச்ைின் கீழ் உள்ப அகின இந்ி ஆபர்த ிறுணம் (AIIA) ற்றும் 

திொங்ததர்டர் புதுசகள் வைன்ட்ம் ததொவடக்ணொனஜி GmbH (FiZ) இசடத எபே 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம் சகவலத்ொணது. 

 எத்துசப்தின் எபே பக்கிொண குநிக்தகொள், தில் துசநில் ஆொய்ச்ைி 

வைய்தும், வைற்சக தண்நிவு ற்றும் இந்ி கற்நல் ததொன்ந ைீதத்ி 

வொில்தட்தங்கலடன் ஆரிக்கப்தடும் ைொன்றுகள் ைொர்ந் ிகொட்டுல்கசப 

உபேொக்குதும் ஆகும், இணொல் ஆபர்தக் தகொட்தொடுகசபபம் 

சடபசநகசபபம் ணீ பேத்துத்ில் எபேங்கிசத்து க்கலக்கு தந் அபில் 

வைன்நசட படிபம். 

ாதுகாப்பு சைய்திகள்  

'தர்ந கார்டினன்' இபாணுயப் னிற்ைி 

 இந்ிொ ற்றும் ஜப்தொணி இொணுத்ிற்கு இசடினொண ர் கொர்டின் ண 

வதரிடப்தட்ட பேடொந்ி கூட்டு இொணுப் திற்ைிின் இண்டொது திப்பு 

ிதைொில் உள்ப ிர் கிபர்ச்ைி ற்றும்  ஜங்கிள் ொர்ஃததர் தள்பி (ைிதஜடதிள்பெஸ்) 

சவங்தடில் படிந்து.இந் திசணந்து ொள் கூட்டு இொணுப் திற்ைிின் 

பன்சொண கணம், சனப்தகுிகபில் கிபர்ச்ைி ற்றும் தங்கொ ிர்ப்பு 

டடிக்சககபில் ஈடுதடுதொசப் திற்றுிப்தொகும். 
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ினநணங்கள்  

ஐ.ஏ.இ.ஏ யாரினம் பஃதல் கிபாறிசன இனக்குர் சஜபாக ினநித்தது  

 தூர் ஃததல் ரிொதணொ க்தொைி டிைம்தர் வொடக்கத்ில் ைர்தை அணுைக்ி 

அசப்தின் (..இ.) இக்குர் வஜணனொக திதற்க உள்பொர். 

 ..இ. ிபே க்தொைிச சடக்டர் வஜணனொக ிித்துள்பது , டிைம்தர் 3 பல் 

ொன்கு ஆண்டுகள் திொற்றுொர். 

யிசனாட்டு சைய்திகள் 

பூஜா சகஹ்ாட் ப 23 யனதுக்குட்ட்ட உக ைாம்ினன்ரிப்ின் இறுதிப் தாட்டினில் 

தசமகிார் 

 புடொவதஸ்டில் சடவதற்ந ப 23 துக்குட்தட்ட உனக ல்பத்  ைொம்தின்ிப் 2019 

அசிறுிில் துபேக்கிின் வஜய்வணப் வட்கிசன ழீ்த்ி இந்ி கபிர் கிொப்பர் 

பூஜொ வகஹ்தனொட் (53 கிதனொ) இறுிப் ததொட்டிில் தசந்துள்பொர். உச்ைிொொடு 

தொனில், பூஜொ ஜப்தொணின் ஹபேதணொ எகுதணொவுக்கு ிொக ததொட்டிிடவுள்பொர் . 
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