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1. முக்கியமான நாட்கள் 
நாள் தினம் முக்கிய நிகழ்வுகள் 
ஜனவரி 
01 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ேி மற்றும் வளர்ச்ேி 
அமமப்பு [DRDO] தினம். 

ஜனவரி 1, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ேி 
மற்றும் வளர்ச்ேி அமமப்பு, 
டி.ஆர்.டீ.ஓ தினமாகக் 
ககாண்டாடப்படுகிறது. டி.ஆர்.டீ.ஓ 
1958 ல் பாதுகாப்பு துமறயில் 
ஆராய்ச்ேி சவமைகமள அதிகரிக்க 
10 ஆய்வகங்களுடன் 
நிறுவப்பட்டது. 

ஜனவரி 4 உைக பிகரயிைி தினம் ப்கரயிைி கண்டுபிடிப்பாளர் 
லூயிஸ் பிகரயிைியின் பிறந்த 
நாளன்று உைக பிகரயிைி தினம் 
ஆண்டுசதாறும் ஜனவரி 4 அன்று 
ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த தினம் 
பார்மவயற்சறார் மற்றும் பார்மவ 
குமறபாடுமடய மக்கள் 
வாேிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் 
உதவிய லூயி பிகரய்ைியின் 
பங்களிப்புகமள 
அங்கீகரிப்பதற்கானதாகும். 

ஜனவரி 9 என்.ஆர்.ஐ தினம் (பிரவாேி பாரதிய திவா
ஸ்) 

16 வது பிரவாேி பாரதிய திவாஸ் 
(பிபிடி) ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 
ஜனவரி 9 ஆம் சததி 
ககாண்டாடப்படுகிறது. இது 
என்ஆர்ஐ நாள் என்றும் 
அமைக்கப்படுகிறது. ஜனவரி 9,1915 
அன்று மகாத்மா 
காந்தி,கதன்னாப்பிரிக்காவிைிருந்து 
இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவின் 
சுதந்திரப் சபாராட்டத்திற்கு 
தமைமம தாங்கினார். 

ஜனவரி 
10 

உைக இந்தி தினம் இந்தி கமாைியின் பயன்பாட்மட 
கவளிநாடுகளில் ஊக்குவிக்கும் 
சநாக்கத்துடன் உைக ஜனவரி 10, 

http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  
நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜனவரி 2020 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    4                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

2020 அன்று உைக இந்தி தினம் 
(WHD) ககாண்டாடப்படுகிறது. 1 வது 
உைக இந்தி மாநாடு 1975 ஜனவரி 
10 அன்று மகாராஷ்டிராவின் 
நாக்பூரில் அப்சபாமதய பிரதமர் 
(பிரதமர்) இந்திரா காந்தியால் 
ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டது. இதில் 30 
நாடுகமளச் சேர்ந்த 122 
பிரதிநிதிகள் கைந்து ககாண்டனர். 
 

ஜனவரி 
15 

இந்திய ராணுவ தினம் ஜனவரி 15 ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 
இந்திய ராணுவ தினமாக 
ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த 
ஆண்டு (2019) 72 வது ராணுவ 
தினம் நாடு முழுவதும் 
ககாண்டாடப்படுகிறது. இராணுவ 
தினம் என்பது இந்தியாவின் 
இராணுவ வைிமமமயக் 
ககாண்டாடும் ஒரு கபரிய 
ககாண்டாட்டமாகும். இராணுவ 
தின அணிவகுப்பு கபாதுவாக 
கடல்ைி கன்சடான்கமன்ட்டில் 
உள்ள பசரட் மமதானத்தில் 
நமடகபற்றது. 
 

ஜனவரி 
19 

சதேிய சநாய்த்தடுப்பு நாள் சதேிய சநாய்த்தடுப்பு நாள் 2020 
ஜனவரி 19 அன்று 
அனுேரிக்கப்படுகிறது. பல்ஸ் 
சபாைிசயா திட்டம் 2020 நாடு 
முழுவதும் சதேிய சநாய்த்தடுப்பு 
தினத்தின் ஒரு பகுதியாக 
நடத்தப்பட்டது. சபாைிசயா 
சநாயிைிருந்து ஐந்து வயதுக்கு 
குமறவான குைந்மதகமளப் 
பாதுகாப்பதும், இந்தியாவில் 
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சபாைியமவ அகற்றுவதும் இந்த 
திட்டத்தின் சநாக்கமாகும். 

ஜனவரி 
24 

சதேிய கபண் குைந்மத தினம் “கபட்டி பச்ோவ்-சபட்டி பதாசவா” 
திட்டத்தின் கீழ் விைிப்புணர்வு  
ஏற்படுத்த “கபண் குைந்மத திறன் 
பற்றி  விைிப்புணர்வு ககாண்ட 
மத்தியப் பிரசதேம்” என்ற 
தமைப்பில் ஜனவரி 24 ஆம் சததி 
மத்தியப் பிரசதேத்தில் சதேிய 
கபண் குைந்மத தினம் 
ககாண்டாடப்பட்டது. 

ஜனவரி 
25 

சதேியஜனவரி 25 வாக்காளர் தினம் 10 வது சதேிய வாக்காளர் தினம் 
ஜனவரி 25 ஆம் சததி 
ககாண்டாடப்பட்டுள்ளது. இது 
வாக்குச் ோவடிகள், மாவட்ட 
மற்றும் மாநிை தமைமமயகம் 
உட்பட நாடு முழுவதும் பத்து 
ைட்ேத்திற்கும் சமற்பட்ட 
இடங்களில் ககாண்டாடப்பட்டது. 
இந்த ஆண்டு கருப்கபாருள் 
‘வலுவான ஜனநாயகத்திற்கான 
சதர்தல் எழுத்தறிவு’ ஆகும். 

புது தில்ைியில் உள்ள சமசனக்ஷா 
மமயத்தில் சதர்தல் ஆமணயம் 
ஏற்பாடு கேய்திருந்த 10 வது 
சதேிய வாக்காளர் தின விைாவில் 
ஜனாதிபதி ராம் நாத் சகாவிந்த் 
ேிறப்பு விருந்தினராக கைந்து 
ககாண்டார். 
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ஜனவரி 
28 

ைாைா ைஜ்பத் ராய் பிறந்த நாள் ைாைா ைஜ்பத் ராயின் 155 வது 
பிறந்த நாமள இந்தியா 
ககாண்டாடியது. அவர் நாட்டின் 
மிகவும் பிரபைமான சுதந்திர 
சபாராட்ட வரீர்களில் ஒருவர். 
அவருக்கு "பஞ்ோப் சகேரி" மற்றும் 
"பஞ்ோபின் ேிங்கம்" சபான்ற 
பட்டங்களும் உள்ளது. இவர்  இந்து 
ேீர்திருத்த இயக்கங்கள், இந்திய 
சுதந்திர இயக்கங்கள், இந்திய 
சதேியவாத இயக்கங்கள் 
ஆகியவற்றில் தீவிரமாக 
பங்சகற்றவர் மற்றும் மேமன் 
கமிஷனுக்கு எதிரான 
சபாராட்டங்களில் அவர் ஒரு 
முக்கிய பங்சகற்பாளராகவும் 
இருந்தார். 

ஜனவரி 
30 

உைக கதாழுசநாய் தினம் இந்தியாவில், 1948 இல் இந்த 
நாளில் படுககாமை கேய்யப்பட்ட 
மகாத்மா காந்தியின் மரணத்மத 
நிமனவுகூரும் வமகயில் 
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜனவரி 30 
அன்று உைக கதாழுசநாய் தினம் 
அனுேரிக்கப்படுகிறது. இந்த 
வருடத்திற்கான உைக கதாழுசநாய் 
தினத்துக்கான கரு  “கதாழுசநாய் 
என்பது நீங்கள் நிமனப்பது அல்ை. 
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ஜனவரி 
30 

தியாகிகள் தினம் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜனவரி 30 
மகாத்மா காந்தியின் தியாக 
தினமாக அனுேரிக்கப்படுகிறது. 
இந்த ஆண்டு மகாத்மா காந்தியின் 
72 வது நிமனவு தினத்மத 
இந்தியா தியாகிகள் தினமாக 
உள்ளது. 
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2. தரவரிலெ & குறியீடுகள் 

வரிலெ 
எண்  

தரவரிலெ  முதல் இடம் / இந்தியா / 
மாநிைத்தின் இடம் 

1 கென்ைி பாஸ்சபார்ட் குறியடீ்டு 2020 ஜப்பான் முதைிடம் 
இந்தியா 84 வது இடத்தில் உள்ளது 

2 மநட் ஃபிராங்கின் உைகளாவிய 
குடியிருப்பு நகரங்களின் குறியடீு 2019  

ெங்சகரியில் புடாகபஸ்ட் முதல் 
இடத்தில் உள்ளது 
மெதராபாத் 14 வது இடத்தில் 
உள்ளது  

3 “உைக தங்க அறிக்மக 2020”  இந்திய ரிேர்வ் வங்கி 6 வது 
இடத்தில் உள்ளது 
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4 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான க்ரீன்பஸீ் 
இந்தியா அறிக்மக 

ஜார்கண்டில் உள்ள ஜரியா 
மாவட்டம் மிகவும் மாசுபட்ட 
இந்திய நகரமாக சதர்வு கேய்ய 
பட்டது 

5 உைகளாவிய திறமம சபாட்டி 
அட்டவமண 2020 

சுவிட்ேர்ைாந்து முதைிடத்திலும் 
அகமரிக்கா இரண்டாவது 
இடத்திலும் 
இந்தியா 72 வது இடத்திலும் 
உள்ளது 

6 உைகளாவிய ஜனநாயகக் குறியடீு நார்சவ முதைிடத்தில் உள்ளது 
இந்தியா 51 வது இடத்தில் 
உள்ளது 

7 

 

கபாருளாதார புைனாய்வு பிரிவு 2019 ஆம் 
ஆண்டிற்கான ஜனநாயக குறியடீு 

நார்சவ  முதைிடத்திலும்,  

வட ககாரியா பட்டியைில் கமடேி 
இடத்திலும் உள்ளது 

மத்திய அரசு, மாநிை எரிெக்தி திறன் குறியீட்லடசவளியிட்டு உள்ளது 

அமமச்ேர் ஆர் சக ேிங் மாநிை எரிேக்தி திறன் குறியடீ்மட புதுதில்ைியில் கவளியிட்டார். 
எரிேக்தி பாதுகாப்பு ககாள்மககள் மற்றும் மாநிை மற்றும் உள்ளூர் மட்டத்தில் நிரல் 
கேயல்படுத்த உதவுவதன் மூைம் எரிேக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் காைநிமை நடவடிக்மக 
குறித்த சதேிய இைக்குகளுக்கு பங்களிக்க மாநிைங்களுக்கு இது உதவும். 

ெர்வயதெ எரிெக்தி நிறுவனம் (IEA) இன்று இந்தியாவின் எரிெக்தி சகாள்லககளின் 
முதல் மதிப்பீட்லட சவளியிட்டது. 

ேர்வசதே எரிேக்தி நிறுவனம் (ஐ.இ.ஏ) இந்தியாவின் எரிேக்தி ககாள்மககள் 2020 இன் 
முதல் மதிப்பாய்மவ கவளியிட்டுள்ளது. ஐ.இ.ஏ அதன் உறுப்பு நாடுகளின் எரிேக்தி 
ககாள்மககள் குறித்து ஆய்வு கேய்கிறது. மார்ச் 2017 இல் இந்தியா ஒரு ஐ.இ.ஏ- 
உறுப்பினர் நாடாக மாறிய பின்னர் மதிப்படீு கவளியிடுவது இதுசவ  முதல் 
முமறயாகும். 
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Whatsapp குரூபில் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

Telegram Channel ல் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

 

3. மாநாடுகள் 

உைகளாவிய முதலீட்டாளர்கள்  ெந்திப்பு ஏசென்ட் 2020  ஐ சகாச்ெியில் நடத்தப்பட்டது 

உைகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் ேந்திப்பு, ஏகேன்ட் 2020 ககாச்ேியில் நடத்தப்பட்டது.  
இதன் சநாக்கம் தைா 100 சகாடி  முதலீட்மடமற்றும் 9,000 க்கும் சமற்பட்டவர்களுக்கு 
சநரடி சவமைவாய்ப்மப  வைங்குவது சபான்றமவ  ேந்திப்பின் சநாக்கமாகும். 

எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் ஒரு மின்னணு பூங்கா, திருவனந்தபுரம், திருச்சூர் மற்றும் 
மைப்புரத்தில் ஒருங்கிமணந்த திட-கைிவு சமைாண்மம அமமப்புகள், கபரம்பவூரில் ஒரு 
நடுத்தர ஃமபபர் சபார்டு ஆமை மற்றும் ஒட்டப்பாளத்தில் ஒரு பாதுகாப்பு பூங்கா  
சபான்றமவ  ேந்திப்பின் மூைம் கேயல்படுத்தப்படும். 

மகளிர் அறிவியல் காங்கிரஸ் சபங்களூரில் சதாடங்கியது 

கபங்களூரில் நடந்து வரும் இந்திய அறிவியல் காங்கிரேில் கபண்கள் அறிவியல்  
மாநாடு நடத்தப்பட்டது . பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ேி சமம்பாட்டு அமமப்பு  இயக்குனர் மற்றும் 
இந்தியாவின் ஏவுகமண கபண் என்று அமைக்கப்படும் டாக்டர் கடஸ்ஸி தாமஸ் இந்த 
மாநாட்டில் ேிறப்பு விருந்தினராக பங்சகற்றார் 

ஆெியா பெிபிக் ட்யராயொபிைா ஆராய்ச்ெி மாநாட்லட இந்தியா முதல் முலறயாக 
நடத்துகிறது 

ஆேிய பேிபிக் ட்சராசோபிைா ஆராய்ச்ேி மாநாடு (ஏபிடிஆர்ேி) இந்தியாவில் முதல் 
முமறயாக மகாராஷ்டிராவின் புசனவில் ஜனவரி 6-10 முதல் நடத்தப்படுகிறது. 
ஒட்டுகமாத்தமாக இது 5 வது பதிப்பாகும், இது APDRC5 என்ற கபயரில் அறியப்படுகிறது. 
இமத இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்ேி நிறுவனம் (IISER) ஏற்பாடு 
கேய்துள்ளது. 

கர்நாடகாவின் சபங்களூருவில் 107 வது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் நலடசபற்றது 
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கர்நாடகாவின் கபங்களூரில் உள்ள சவளாண் அறிவியல் பல்கமைக்கைகத்தில்  ஐஎஸ்ேி 
2020 என்று அமைக்கப்படும் இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸின் (ஐஎஸ்ேி) 107 வது பதிப்மப 
இந்தியப் பிரதமர் ஸ்ரீ நசரந்திர சமாடி திறந்து மவத்தார். 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான 
ஐ.எஸ்.ேியின் கருப்கபாருள் “அறிவியல் மற்றும் கதாைில்நுட்பம்: ஊரக வளர்ச்ேி”. 

ஜிஎஸ்டி முலறலய ெரீாக்க புதுடில்ைியில் 2 வது யதெிய ஜிஎஸ்டி மாநாடு 

மாநிை வரி ஆமணயர்கள் மற்றும் மத்திய வரி தமைமம ஆமணயர்களின் சதேிய 
ஜிஎஸ்டி மாநாட்டின் 2 வது பதிப்பு புது தில்ைியில் நிதி அமமச்ேின் (MoF) வருவாய் 
கேயைாளர் டாக்டர் அஜய் பூஷண் பாண்சட தமைமமயில் நமடகபற்றது. ஜிஎஸ்டி 
(ேரக்கு மற்றும் சேமவ வரி) முமறமய ேீராக்கவும், வருவாய் கேிவுகமள கேருகவும் 
இந்த மாநாடு நமடகபற்றது 

சதற்காெிய வர்த்தக மற்றும் பயண பரிவர்த்தலன மாநாடு 2020 புதுடில்ைியில் 
நலடசபற்றது 

கதற்காேிய வர்த்தக மற்றும் பயண பரிவர்த்தமன மாநாட்டின்  27 வது பதிப்பு 
புதுதில்ைியில் நமடகபற்றது. SATTE கண்காட்ேிமய இந்திய அரேின் சுற்றுைா அமமச்ேகம் 
மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் சுற்றுைாத் துமற நடத்தியது. எக்ஸ்சபாவின் சநாக்கம் புதிய 
வணிக கூட்டாண்மமகமள உருவாக்குவசதயாகும். 

உைகளாவிய முதலீட்டாளர் ெந்திப்பு ASCEND 2020 யகரளாவின் சகாச்ெியில் 
நலடசபற்றது 

சகரளாவின் ககாச்ேியில் இரண்டு நாள்  உைகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் ேந்திப்பு ASCEND 
2020 ஜனவரி 9-10 முதல் கிராண்ட் மெயாட்டின் லுலு சபால்கட்டி ேர்வசதே மாநாட்டு 
மமயத்தில் நமடகபற்றது. இந்த ேந்திப்மப சகரள முதல்வர் ஸ்ரீ பினராயி விஜயன் 
திறந்து மவத்தார், இது மாநிை கதாைில் துமறயால் ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டது. இதன் 
மூைமாக கமாத்தம் ரூ .1 ைட்ேம் சகாடி மதிப்புள்ள முதலீட்டு திட்டங்கள் கபறப்பட்டன. 

விங்ஸ் இந்தியா 2020 மார்ச் 12-15 முதல் லைதராபாத்தில் நலடசபற உள்ளது 

உள்நாட்டு விமானத் துமற கதாடர்பான ேர்வசதே கண்காட்ேி மற்றும் மாநாடான விங்ஸ் 
இந்தியா 2020, மார்ச் 12-15, 2020 முதல் கதலுங்கானாவின் மெதராபாத்தில் உள்ள 
சபகம்சபட்மட விமான நிமையத்தில் நமடகபறும். இருபதாவது  ஆண்டு விைாமவ 
மாண்புமிகு இந்தியாவின் பிரதமர் நசரந்திர சமாடி ேிவில் விமானப் சபாக்குவரத்து 
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அமமச்ேர் மற்றும் ேிவில் விமானப் சபாக்குவரத்துத் துமற அமமச்ேர் முன்னிமையில் 
திறந்து மவப்பார். 

யதெிய இலளஞர் விழா 2020 உத்திர பிரயதெத்தின் ைக்யனாவில் சதாடங்கியது 

23 வது சதேிய இமளஞர் விைா (என்.ஒய்.எஃப்) 2020 ஜனவரி 12-16 முதல் ைக்சனாவின் 
இந்திரா பிரதிஷ்டானில் நமடகபற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விைாமவ உத்தரபிரசதே 
முதைமமச்ேர் சயாகி ஆதித்யநாத் மற்றும் விமளயாட்டுத்துமற அமமச்ேர் ஸ்ரீ கிசரன் 
ரிஜிஜு ஆகிசயார் இமணந்து திறந்து மவப்பார்கள். இந்த விைாமவ விமளயாட்டு 
அமமச்ேகம் மற்றும் உத்தரபிரசதே மாநிை அரசு ஏற்பாடு கேய்துள்ளன. 

பருப்பு வலககள் குறித்த 5வது மாநாடு யைானாவில் நலடசபற இருக்கின்றது 

பருப்பு வமககள் குறித்த 5வது மாநாடு மகாராஷ்டிராவின் சைானாவில் நமடகபற 
இருக்கின்றது. இது இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முமற நடத்தப்படும் ஒரு மாநாடாகும். இது 
பருப்பு வமககள் மற்றும் தானிய ேங்கமானது இந்த மாநாட்மட நடத்த இருக்கின்றது. 

மத்திய பிரசதேம், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான்,உத்திர பிரசதேம் மற்றும் கர்நாடக 
ஆகியமவ இந்தியாவில் பருப்பு வமககமள உற்பத்தி கேய்வதில் முன்னணியில் உள்ள 
மாநிைங்களாகும். 

லரெினா மாநாடு ஜனவரி 14 முதல் சதாடங்குகிறது 

புவிோர் அரேியல் மற்றும் புவி கபாருளாதாரம் குறித்த இந்தியாவின் முதைாவது 
உைகளாவிய மரேினா மாநாடு புது தில்ைியில் 2020 ஜனவரி 14 முதல் கதாடங்குகிறது. 
இந்தியப் பிரதமர் நசரந்திர சமாடி அமர்மவத் கதாடங்கினார். இது கவளியுறவு துமற 
அமமச்ேகம் மற்றும் அப்ேர்வர் ஆராய்ச்ேி அறக்கட்டமள இமணந்து நடத்திய மரேினா 
மாநாட்டில் தற்சபாது நமடகபறுவது 5 வது பதிப்பு ஆகும். 

ைக்யனாவில் ெிபிஏ இந்தியா பிராந்தியத்தின் 7 வது மாநாட்லட ஓம் பிர்ைா திறந்து 
லவத்தார் 

ைக்சனா, காமன்கவல்த் நாடாளுமன்ற ேங்கத்தின் (ேிபிஏ) இந்தியா பிராந்தியத்தின் 7 வது 
மாநாட்மட நடத்தியது. மாநாட்டின் முக்கிய கருப்கபாருள் ‘ேட்ட வல்லுநர்களின் பங்கு’ 
மற்றும் இரண்டு நாட்களின் அமர்வுகளின் சபாது, பிரதிநிதிகள் பட்கஜட் திட்டங்கமள 
ஆராய்வதற்கும் ேட்டமன்ற வணிகத்தில் ேட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கவனத்மத 
சமம்படுத்துவதற்கும் ேட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் திறமன வளர்ப்பது குறித்து விவாதம் 
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நமடகபற்றது. மாநிை ஆளுநர் ஆனந்திகபன் பசடல் வால்டிக்டரி அமர்வில் 
உமரயாற்றினார். 

முதலீட்டாளர்கலள ஈர்ப்பதற்காக ைடாக் முதல் உணவு பதப்படுத்தும் உச்ெி 
மாநாட்லட நடத்தியது 

பிராந்தியத்திற்கு முதலீட்டாளர்கமள ஈர்ப்பதற்காக யூனியன் பிரசதே ைடாக் முதல் 
உணவு பதப்படுத்தும் உச்ேி மாநாட்மட நடத்துகிறது. வர்த்தக மற்றும் மகத்கதாைில் 
அமமச்ேகம் மற்றும் உணவு பதப்படுத்தும் கதாைில்கள் அமமச்ேகத்தின் உதவியுடன் 
ைடாக்கின் ைடாக் நிர்வாகம் உச்ேிமாநாட்மட ஏற்பாடு கேய்து வருகிறது. 

ஸ்ரீ தர்யமந்திர பிரதான் பி.ெி.ஆர்.ஏவின் வருடாந்திர ஒரு மாத காை, மக்கள் லமய 
எரிசபாருள் பாதுகாப்பு பிரச்ொரம் ‘ொக்ஷாலம’ சதாடங்கியுள்ளார்  

கபட்சராைிய மற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமமச்ேகத்தின் உதவியுடன் கபட்சராைிய 
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ேி ேங்கத்தின் வருடாந்திர ஒரு மாத காை மக்கள் மமய எரிகபாருள் 
பாதுகாப்பு பிரச்ோரமான ‘ோக்ஷாம்’ ஜனவரி 16 ஆம் சததி கபட்சராைிய மற்றும் இயற்மக 
அமமச்ேரால் கதாடங்கப்பட்டது. 

எஸ்ெிஓ தலைவர்கள் கூட்டத்லத இந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்தியா நடத்த உள்ளது 

ஷாங்காய் ஒத்துமைப்பு அமமப்பு (எஸ்ேிஓ) அரோங்கத் தமைவர்களின் கூட்டத்மத இந்த 
ஆண்டு இறுதியில் இந்தியா நடத்துகிறது. இந்த ேந்திப்பு ஆண்டுசதாறும் பிரதமரின் 
முன்னிமையில் நமடகபறுகிறது, சமலும் இது எஸ்ேிஓ இன் திட்டம் மற்றும் பைதரப்பு 
கபாருளாதார மற்றும் வர்த்தக ஒத்துமைப்பு பற்றி விவாதிக்க உதவுகிறது. 

எஸ்ேிஓ உறுப்பு நாடுகள் ரஷ்யா, ேீனா, இந்தியா, பாகிஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், 
கஜகஸ்தான், உஸ்கபகிஸ்தான் மற்றும் தஜிகிஸ்தான் ஆகியமவ ஆகும். 

 “கிருஷி மந்தன்”  மாநாட்டின் முதல் பதிப்பு குஜராத்தில் அகமதாபாத்தில் 
நலடசபற்றது 

“கிருஷி மந்தன்” மாநாட்டின் முதல் பதிப்பு குஜராத்தில் அகமதாபாத்தில் நமடகபற்றது . 
“கிருஷி மந்தன்” என்பது ‘உணவு-சவளாண்-வணிகம்-ஊரக வளர்ச்ேி’ குறித்த ஆேியாவின் 
மிகப்கபரிய உச்ேி மாநாடாகும். அகமதாபாத்தில் உள்ள இந்திய சமைாண்மம 
நிறுவனத்தின் உணவு மற்றும் சவளாண் வணிகக்குழுவால் இது ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டது. 
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தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அலமச்ெகத்தின் வட மண்டை மாநாட்டின் 3 வது பதிப்பு 
ஜம்முவில் நலடசபற்றது 

தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமமச்ேகத்தின் ஊடக வடக்கு மண்டை மாநாட்டின் 3 வது 
பதிப்பு ஜம்முவில் நமடகபற்றது. மாநாட்மட ஜம்மு-காஷ்மீர் பிராந்திய பிராந்திய 
அவுட்ரீச் பணியகம் ஏற்பாடு கேய்து வருகிறது. 

2021 ஆம் ஆண்டு மக்கள் சதாலக கணக்சகடுப்பு சதாடர்பான மாநாடு புது தில்ைியில் 
நலடசபற்றது 

தமைமமச் கேயைாளர்கள் மற்றும்  மாநிை மற்றும் யூனியன் பிரசதேங்களின் 
நிர்வாகிகளின் மாநாடு புது தில்ைியில் நமடகபற்றது. இந்த மாநாட்டில் மக்கள் கதாமக 
கணக்ககடுப்பு மற்றும் சதேிய மக்கள் கதாமக பதிசவட்மட புதுப்பித்தல் சபான்ற 
தமைப்புகளின் கீழ் விவாதம்  நமடகபற்றது, மக்கள்கதாமக கணக்ககடுப்புக்கான 
அதிகாரப்பூர்வ ேின்னத்மத  உள்துமற இமண அமமச்ேர் நித்யானந்த் ராய் கவளியிட்டார். 

உைகளாவிய கடல் சுற்றுச்சூழல் கூட்டம் சமக்யகாஸ் 3 2020 சகாச்ெியில் 
நலடசபற்றது 

2020 ஜனவரி 7-10 முதல் ககாச்ேியில்  கடல் சுற்றுச்சூைல் அமமப்புகள்-ேவால்கள் மற்றும் 
வாய்ப்புகள் (MECOS-3) பற்றிய 3 வது ேர்வசதே மாநாடு நமடகபற்றது. கூட்டம் 
சகரளாவின் ககாச்ேியில் உள்ள மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்ேி நிறுவனத்தில் 
நமடகபற்றது. கமக்சகாஸ் -3 இந்திய கடல் உயிரியல் ேங்கத்தால் ஏற்பாடு 
கேய்யப்பட்டது. 

உைக சபாருளாதார மன்றம் தனது 50 வது வருடாந்திர கூட்டத்லத டாயவாஸில் 
சதாடங்கியது 

உைக கபாருளாதார மன்றத்தின் 50 வது ஆண்டு கூட்டம் சுவிட்ேர்ைாந்தின் டாசவாஸில் 
கதாடங்கியது. இந்திய தரப்பில், வர்த்தக மற்றும் கதாைில்துமற அமமச்ேர் பியூஷ் 
சகாயல் குழுமவ வைிநடத்துவார். இந்த ஆண்டு திட்டம் கபாது-தனியார் 
ஒத்துமைப்புக்கான மன்றத்தின் சமமடயில் அதிகபட்ே தாக்கத்மத அமடவதில் கவனம் 
கேலுத்தும். 

வரசவற்பு கேய்திமயத் கதாடர்ந்து வருடாந்திர விருதுகள் வைங்கப்பட்டன, சமலும் இந்த 
ஆண்டின் கபறுநர்களில் பிரபை திமரப்பட நட்ேத்திரம் தீபிகா படுசகானும் அடங்குவார். 
மனநை விைிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதில் அவருக்கு இந்த விருது வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  
நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜனவரி 2020 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    14                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

ரவிெங்கர் பிரொத் என்ஐெி சடக் கான்க்யளவ் -2020 இன் இரண்டாம் பதிப்லபத் 
சதாடங்கினார் 

மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் கதாைில்நுட்பத் துமற அமமச்ேர் ரவிேங்கர் 
பிரோத் என்ஐேி கடக் கான்க்சளவ் -2020 இன் இரண்டாம் பதிப்மப புதுடில்ைியில் திறந்து 
மவத்தார். இரண்டு நாள் நிகழ்மவ சதேிய தகவல் மமயம் ஏற்பாடு கேய்ய உள்ளது. 
இந்த மாநாடு நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு அதிகாரிகளின் திறமன வளர்ப்பதற்கு 
மகத்தான பங்களிப்மப வைங்கும் மற்றும் உயர்தர குடிமக்கமள மமயமாகக் ககாண்ட 
சேமவகமள வைங்க உதவும். 

ெர்வயதெ ‘ஸ்சடம்’ உச்ெி மாநாட்லட  உயிரி சதாழில்நுட்பவியல் துலற 
புதுசடல்ைியில் நடத்தியது 

புதுகடல்ைியில் உள்ள இந்தியா வாழ்விட மமயத்தில் அறிவியல் மற்றும் கதாைில்நுட்ப 
அமமச்ேகத்தின் தமைமமயில் 2 நாள் நீண்ட ேர்வசதே உச்ேி மாநாட்மட ஏற்பாடு 
கேய்துள்ளது. விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்ேிக்காக, அறிவியல், கதாைில்நுட்பம், கபாறியியல் 
மற்றும் கணித துமறயில் உள்ள கபண்களின் பங்சகற்பு அதிகரிக்கும் சநாக்கத்துடன் 
இந்த மாநாடு நடத்தப்பட்டது. இந்த உச்ேிமாநாடு இளம் மாணவர்கள் மற்றும் 
ஆராய்ச்ேியாளர்களுக்கு ஒரு நல்ை தளத்மத வைங்கும். 

காந்திநகரில் 3 வது உைகளாவிய உருலளக்கிழங்கு மாநாட்லட பிரதமர் யமாடி 
திறந்து லவத்தார் 

உைகளாவிய உருமளக்கிைங்கு மாநாடு மூன்றாம் பதிப்பு (1 - 1999 & 2 -2008) குஜராத்தின் 
காந்திநகரில் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் ஸ்ரீ நசரந்திர சமாடி காகணாளி காட்ேி மூைம் 
மாநாட்டில் உமரயாற்றினார். உருமளக்கிைங்கு ஆராய்ச்ேியாளர்கள், வர்த்தகம் மற்றும் 
கதாைில் மற்றும் வாய்ப்புகமள முன்னிமைப்படுதுவசத இந்த  மாநாட்டின் குறிக்சகாள். 

2020 ஆம் ஆண்ட்டிற்கான உைக வளர்ச்ெி மாநாடு புது தில்ைி யில் நலடசபற்றது 

இந்தியாவின் துமணத் குடியரசு தமைவர் ஸ்ரீ எம்.கவங்மகயா நாயுடு புதுடில்ைியில் 
திறந்து மவத்தார். எரிேக்தி நிறுவனமான TERI இந்த மாநாட்மட நடத்தியுள்ளது. இந்த 
மாநாடு உைகளாவிய தமைவர்கள் மற்றும் பயிற்ேியாளர்கள் உைகளாவிய 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காைநிமை பிரச்ேிமனகள் குறித்து விவாதிக்கும் தளமாக இந்த 
மாநாடு உள்ளது. 
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4. நியமனம், பதவியயற்பு 

யதெிய புதிய நியமனங்கள் 

சபயர் பதவி 
வி சக யாதவ் ரயில்சவ வாரியத்தின் தமைவர் 
எஸ்.சுந்தர் ைட்சுமி விைாஸ் வங்கி நிர்வாக இயக்குநர் 
சபராேிரியர் சுசரஷ் ேந்திர ேர்மா சதேிய மருத்துவ ஆமணய  தமைவர் 
ெிைாரி சராடம் கிளிண்டன் இங்கிைாந்தின் குயின்ஸ் பல்கமைக்கைகத்தின் 11 

வது மற்றும் முதைாவது கபண் அதிபர் 
அபினவ் குமார் எல்மை பாதுகாப்பு பமட இன்ஸ்கபக்டர்  கஜனரல் 

மத்திய ரிேர்வ் சபாலீஸ் 
பமடயின் முன்னாள் இயக்குநர் 
கஜனரல் ராஜவீ் ராய் பட்நகர் 

ஜம்மு-காஷ்மீர் கவர்னரின் ஆசைாேகர் 

ஏ.ேக்திசவல் AEPC இன் புதிய  தமைவர்  

மமக்சகல் சதபப்ரதா பத்ரா ரிேர்வ் வங்கியின் நான்காவது துமண  ஆளுநர் 

மத்திய ரிேர்வ் சபாலீஸ் 
பமடயின் (ேிஆர்பிஎஃப்) இயக்குநர்  
கஜனரல்   

 ஏ பி மசகஸ்வரி 

கைப்டினன்ட் சகணல் யுவராஜ் 
மாைிக் 

சதேிய புத்தக அறக்கட்டமள  இயக்குனர் 

அர்ச்சுன் முண்டா இந்திய வில்வித்மத ேங்கத்தின் தமைவர் 
 கைப்டினன்ட் கஜனரல் ேதீந்தர் 
குமார் மேனி  

புதிய துமணப் பமடத் தமைவர் 
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ெர்வயதெ நியமனங்கள் 

 

 

Whatsapp குரூபில் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

Telegram Channel ல் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

 

 

 

 

மசனாஜ் சகாஹ்ைி ோப்ட் சபங்க்  நிறுவனத்தின் இந்திய தமைவர் 

சுனில் அசராரா கதற்காேியாவின் சதர்தல் சமைாண்மம 
அமமப்புகளின் மன்றத்தின்  தமைவர் 

சுனில் சமத்தா இந்திய வங்கிகள் ேங்கத்தின் தமைமம நிர்வாகி 
தரஞ்ேித் ேிங் ேந்து அகமரிக்காவிற்கான இந்தியாவின் தூதர் 
அனில் கண்ணா ஆேிய கடன்னிஸ் கூட்டமமப்பு  தமைவர் 

சபயர் பதவி 
ஓமானின் புதிய ஆட்ேியாளர் மெதம் பின் தாரிக் அல் மேயத் 

ோய் இங்-கவன் மதவான் ஜனாதிபதி 

ராபர்ட் அசபைா மால்டாவின் புதிய பிரதமர் 

மிமகல் மிஷுஸ்டின் ரஷ்யாவின் புதிய  பிரதமர் 

சஷக் காைித் கத்தார் புதிய பிரதமர் 

கீதா ேபர்வால் தாய்ைாந்தில் ஐக்கிய நாடுகளின் ேமபயில் 
ஒருங்கிமணப்பாளர் 
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5. அறிவியல் 

விண்சவளி வரீர்களுக்கு பயிற்ெி அளிக்க இந்தியா தனது புதிய உைகத்தரம் வாய்ந்த 
வெதி லமயத்லத கர்நாடகாவின் ெல்ையகரில் அலமக்க உள்ளது 

விண்கவளி வரீர்களுக்கு பயிற்ேி அளிப்பதற்கான புதிய உைகத்தரம் வாய்ந்த வேதி 
மமயம் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் கர்நாடகாவின் ேித்ரதுர்கா மாவட்டத்தில் 
ேல்ைசகரில் வர உள்ளது.  

இந்திய விண்கவளி ஆராய்ச்ேி அமமப்பு (இஸ்சரா) தனதுவிண்கவளி விமான மமயத்மத 
கபங்களூரு, கர்நாடகாவில் அமமக்க உள்ளது. இது அமனத்து விண்கவளி  பயிற்ேி 
சமற்ககாள்ளும் வரீர்களுக்கும் ஒசர இடமாக இருக்கும். 

அமித் ஷா டிஜிட்டல் முலறயில் விஷ்வாஸ் & லெபர் ஆஷ்வாஸ்ட் திட்டத்லத 
அறிமுகப்படுத்தினார் 

மத்திய உள்துமற அமமச்ேர் அமித் ஷா குஜராத்தில்  கதாைில்நுட்ப பல்கமைக்கைகத்தின் 
(ஜி.டி.யு) மாநாட்டு விைாவில் உமரயாற்றினார்  இந்தியாவின் முதைாவது மேபமர 
டிஜிட்டல் முமறயில் கதாட க்க விைாவிலும் கைந்து ககாண்டார். AASHVAST (குறுகிய 
சநரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உதவி சேமவ உதவி எண்) & 
திட்டம் விஷ்வாஸ் (வடீிசயா ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் மாநிை அளவிைான சமம்பட்ட 
பாதுகாப்பு). 

ககன்யான் – விண்சவளிக்கு யராயபாலவ அனுப்பி யொதலன செய்ய இஸ்யரா திட்டம் 

விண்கவளிக்கு மனிதமன அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்திற்க்கு முன்சனாட்டமாக அடுத்த 
ஆண்டில் சராசபாமவ அனுப்பி சோதமன கேய்ய  இஸ்சரா திட்டமிட்டுள்ளது. 

இந்த ககன்யான் திட்டத்திற்கு  முன்சனாட்டமாக அடுத்த வருட இறுதிக்குள் சராசபாமவ 
விண்கவளிக்கு அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது, இதுகுறித்து திருவனந்தபுரத்தில் சபேிய 
இஸ்சரா தமைவர் ேிவன், ககன்யான் திட்டத்தில் மூன்று வரீர்கமள விண்கவளிக்கு 
அனுப்பி மீண்டும் அவர்கமள பூமிக்கு பத்திரமாக ககாண்டு வருவசத இைக்கு என்றார். 
இதற்கு முன்சனாட்டமாக சராசபா அனுப்பும் திட்டம் முன்கனடுக்கப் பட்டுள்ளதாகவும் 
அவர் கூறினார். 
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6.வணிக செய்திகள் 

வணிக நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்காக இந்தியன் வங்கி, சபண்கள் 
சதாழில்முலனயவார் நைச் ெங்கத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 
லகசயழுத்திட்டது 

கபண் கதாைில்முமனசவாருக்கு பயிற்ேி மற்றும் கடன் இமணப்புகமள வைங்குவதற்காக 
இந்திய வங்கி தமிைகத்தின் மகளிர் கதாைில்முமனசவார் நைச் ேங்கத்துடன் புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தியன் வங்கி கபண்கள் கதாைில்முமனசவார் 
நைச் ேங்க உறுப்பினர்களுக்கு தள்ளுபடி விமையில் கடன்கமள வைங்கும். 

‘ஆயராக்கிய ெஞ்ெவீானி’ என்ற சபயரில் சுகாதார காப்பீடு திட்டங்கலள 
வழங்கயவண்டும் என இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுலற மற்றும் யமம்பாட்டு 
ஆலணயம் வைியுறுத்தல் 

இந்திய சுகாதார காப்படீ்டு ஒழுங்குமுமற மற்றும் சமம்பாட்டு ஆமணயம் (ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ) 
அமனத்து சுகாதார மற்றும் கபாது காப்படீ்டு நிறுவனங்களுக்கும் ஏப்ரல் 1 முதல் சுகாதார 
காப்படீு திட்டங்கமள நமடமுமறக்கு வரும் வமகயில் “ஆசராக்கிய ேஞ்ேீவானி” 
‘ஆசராக்கிய ேஞ்ேீவானி’ என்ற கபயரில் வைங்குமாறு கட்டாயப்படுத்தியுள்ளதுவிருதுகள் 

யதெிய பங்குச்ெந்லத, நிதித்துலறயில் திறம்பட செயல்படுவதற்கு செயற்லக 
நுண்ணறிவு சகாண்டலமயம் ஒன்லற நிறுவியுள்ளது 

புதுடில்ைியில் நடந்த ஒரு நிகழ்வின் சபாது, சதேிய பங்குச் ேந்மத வங்கி, நிதி 
சேமவகள் மற்றும் காப்படீ்டுத் துமறகளின் திறன்கமள சமம்படுத்துவதற்காக கேயற்மக 
நுண்ணறிவு மூைம் இயங்கும் கற்றல் தளமான அறிவு மமயத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்திய சபாருளாதாரம் 2030 க்குள் 7 டிரில்ைியன் டாைராக வளரும்: டாய்ச் வங்கி 

2030 ஆம் ஆண்டில் இந்திய கபாருளாதாரம் 7 டிரில்ைியன் டாைராக மாறும் என்று டாய்ச் 
வங்கி அறிவித்து உள்ளது, இந்திய கபாருளாதாரம் இப்சபாது சுமார் 3 டிரில்ைியன் 
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டாைரிைிருந்து இரண்டமர மடங்கு வளர்ச்ேியமடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, 
இதனால் இது உைகின் மூன்றாவது கபரிய கபாருளாதாரமாக மாறும். 

உைக வங்கி இந்தியாவின் வளர்ச்ெி விகிதத்லத 5% என மதிப்பிட்டு இருக்கிறது 

உைக வங்கி உைகளாவிய கபாருளாதார அறிக்மகமய கவளியிட்டுள்ளது. அந்த  
அறிக்மகயில், உைக வங்கி 2020 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்ேி விகிதத்மத 
5% என்று கணித்துள்ளது. 2021 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்ேி விகிதத்மத 5.8% ஆக 
கணித்துள்ளது. 

பட்டியைிடப்பட்ட முதல் 500 நிறுவன நிறுவனங்களுக்கான தலைவர் மற்றும் எம்.டி 
பதவிகலளப் பிரிப்பதற்கான காைக்சகடுலவ செபி ஏப்ரல் 2022 வலர நீட்டிக்கிறது 

பட்டியைிடப்பட்ட 500 நிறுவனங்களுக்கான தமைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் அல்ைது 
தமைமம நிர்வாக அதிகாரி (தமைமம நிர்வாக அதிகாரி) பதவிகமள 2 ஆண்டுகளாக 
பிரிப்பதற்கான காைக்ககடுமவ பங்குச் ேந்மத கட்டுப்பாட்டாளர் கேபி நீட்டித்துள்ளது. 

ஐ.நா.வின் உைக சபாருளாதார நிலை மற்றும் வருங்காை அறிக்லக 2020 

ஐக்கிய நாடுகள் ேமப தனது வருடாந்திர முதன்மம அறிக்மகயான “உைக கபாருளாதார 
நிமை மற்றும் வருங்காை அறிக்மக 2020” ஐ கவளியிட்டுள்ளது. உைகளாவிய வளர்ச்ேி 
2019 ஆம் ஆண்டில் 2.3% ஆக குமறந்துவிட்டதாக அறிக்மக கூறுகிறது, அசத சநரத்தில் 
உைகளாவிய வளர்ச்ேி விகிதத்மத 2020 இல் 2.5% ஆகவும், 2021 இல் 2.7% ஆகவும் 
கணித்துள்ளது. 

நிறுவனத்தில் அன்னிய யநரடி முதலீட்லட 100% ஆக உயர்த்த பாரதி ஏர்சடல் 
சதாலைத் சதாடர்புத் துலறயின் ஒப்புதலைப் சபற்றுள்ளது 

நிறுவனத்தில் அந்நிய சநரடி முதலீட்மட (எஃப்.டி.ஐ) 100% ஆக உயர்த்த பாரதி ஏர்கடல் 
ைிமிகடட் கதாமைத் கதாடர்புத் துமறயின் ஒப்புதமைப் கபற்றுள்ளது. இந்த ஒப்புதல் 
பாரதி ஏர்கடல் நிறுவனத்திற்கு அதன் சதமவக்சகற்ப அதிக நிதி திரட்ட உதவும். 

அதானி யகப்பிடல் எசெல் லபனான்ஸ் நிறுவனத்லத லகயகப்படுத்தி உள்ளது 

அதானி சகபிடல் பிமரசவட் ைிமிகடட் எகேல் மபனான்ஸ் நிறுவனத்மத மகயகப்படுத்தி 
உள்ளது. இந்த மகயகப்படுத்தல் மூைம், அதானி சகப்பிட்டல் சுமார் 145 சகாடி கடன் 

http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  
நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜனவரி 2020 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    20                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

புத்தகத்மதப் கபற்றுள்ளது, இந்த நிறுவனம்  10 நகரங்களில் இயங்குகிறது, இதில் சுமார் 
1,100 வாடிக்மகயாளர்கள் மற்றும் 40 ஊைியர்கள் உள்ளனர். 

யவாடயபான் எம்-சபொவின் அங்கீகார ொன்றிதழ் ரிெர்வ் வங்கியால் ரத்து 
செய்யப்பட்டது 

சவாடசபான் எம்-கபோவின் அங்கீகார ோன்றிதமை ரிேர்வ் வங்கி ரத்து கேய்துள்ளது. இது 
கதாடர்பாக 30 கேப்டம்பர் 2022 வமர வாடிக்மகயாளர்கள் உரிமம சகாரைாம். 2019 ஆம் 
ஆண்டில் ஆதித்யா பிர்ைா மற்றும் ஐடியா சபகமன்ட்ஸ் வங்கி ைிமிகடட் நிறுவனத்துடன் 
இமணந்த பின்னர் சவாடசபான் ஐடியா எம்-கபோமவ சேமவவின் நிறுத்தியது. 

6.1 வங்கி_செய்திகள் 

ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் பார்லவயற்யறார் நாணயத்தாள்கலள அலடயாளம் காண 
“மணி” செயைிலய அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் 

இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் ஸ்ரீ ேக்திகாந்த தாஸ் “மனி” (என்ற கமாமபல் 
கேயைிமய அறிமுகப்படுத்தினார், இது பார்மவக் குமறபாடுள்ளவர்களுக்கு 
நாணயத்தாள்களின் மதிப்மப ேரியாக அமடயாளம் காண உதவும். இந்தப்பயன்பாட்டின் 
மிகவும் சுவாரஸ்யமான அம்ேம் என்னகவன்றால், நிறுவிய பின் ஆஃப்மைனிலும் 
பயன்படுத்தைாம். 

ெிவாைிக் சமர்கன்லடல் கூட்டுறவுவங்கி ெிறு நிதி வங்கியாக மாற ரிெர்வ் வங்கியின்  
ஒப்புதலைப் சபற்றது 

ேிறிய நிதி வங்கியாக மாற்றுவதற்காக இந்திய ரிேர்வ் வங்கி ேிவாைிக் கமர்கன்மடல் 
கூட்டுறவு வங்கி ைிமிகடட் நிறுவனத்திற்கு “ககாள்மக அடிப்பமடயில்” ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் சதமவகளுக்கு இணங்க விண்ணப்பதாரருக்கு ஏதுவாக 
18 மாதங்களுக்கு “ககாள்மக அடிப்பமடயில்” அனுமதி வைங்கப்படும். 

2 இந்திய வங்கிகள் இைங்லகயில் தங்கள் யெலவலய முடிக்க உள்ளன   

இைங்மக மத்திய வங்கி அனுமதி அளித்த பின்னர் இைங்மகயில் தங்கள் 
நடவடிக்மககமள நிறுத்துவதற்கு இரண்டு இந்திய தனியார் துமற கடன் 
வைங்குநர்களான ஆக்ேிஸ் வங்கி மற்றும் ஐேிஐேிஐ வங்கி ஆகியமவ உள்ளன. 
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இைங்மகயில் கபாதுமக்களிடமிருந்து மவப்புத்கதாமகமய ஏற்றுக்ககாண்ட பின்னர் இரு 
வங்கிகளும் இனி தங்கள் வங்கி நடவடிக்மககமள சமற்ககாள்ள சபாவதில்மை. 

ஸ்யடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா ஆர்.பி.பி.ஜி திட்டத்லத அறிவித்துள்ளது 

ஸ்சடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா குடியிருப்பு விற்பமனமய ஊக்குவிப்பதற்கும் வடீு 
வாங்குபவர்களின் நம்பிக்மகமய சமம்படுத்துவதற்கும் வடீு வாங்குபவர் உத்தரவாத 
திட்டத்மத அறிவித்துள்ளது.இந்த திட்டத்தில் சேருபவருக்கு  கதாைில் ோன்றிதழ் (OC) 
கிமடக்கும் வமர வங்கியால் உத்தரவாதம் வைங்கப்படும். 

எச்.டி.எஃப்.ெி வங்கி சபரிய நிறுவனங்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ‘My 
Apps’ ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது 

எச்.டி.எஃப்.ேி வங்கி, இந்திய வங்கி மற்றும் நிதிச் சேமவ நிறுவனங்கள் முதன்முமறயாக 
‘மமஆப்ஸ்’ ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது நகர்ப்புற உள்ளாட்ேி அமமப்புகளுக்கு 
பயனளிக்கும் வமகயில் உருவாக்கபட்டது. 

ரிெர்வ் வங்கி வடீியயா அடிப்பலடயிைான வாடிக்லகயாளர் அலடயாள 
செயல்முலறலய அனுமதித்து இருக்கிறது 

வங்கிகள் மற்றும் பிற கடன் வைங்கும் நிறுவனங்களுக்கான KYC விதிமுமறகமள 
இந்திய ரிேர்வ் வங்கி திருத்தியுள்ளது. ரிேர்வ் வங்கியின் KYC விதிமுமறகளில் புதிய 
திருத்தங்கள் வங்கிகள் மற்றும் பிற கடன் வைங்கும் நிறுவனங்கமள “வடீிசயா 
அடிப்பமடயிைான வாடிக்மகயாளர் அமடயாள கேயல்முமற (V-CIP)” பயன்படுத்த 
அனுமதித்து இருக்கிறது. 

ரிெர்வ் வங்கி “நிதி யெர்க்லகக்கான யதெிய வியூகம்” அறிக்லகலய சவளியிட்டது 

இந்திய ரிேர்வ் வங்கி “நிதி சேர்க்மகக்கான சதேிய உத்தி: 2019-2024“என்ற அறிக்மகமய 
கவளியிட்டுள்ளது. 2019-2024 காைத்திற்கான நிதி சேர்க்மகக்கான சதேிய வியூகம் ரிேர்வ் 
வங்கியால் நிதி சேர்க்மக ஆசைாேமனக் குழு இன் கீழ் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது .இந்த 
அறிக்மகமய நிதி சமம்பாட்டு கவுன்ேில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இந்த திட்டத்தின் சநாக்கம் வங்கி கணக்குகள், பணம் அனுப்புதல், கடன், காப்படீு மற்றும் 
ஓய்வூதியம் சபான்ற நிதி சேமவகமள மக்கள் சுைபமாக அணுக வைிவமக 
கேய்வதாகும். 
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இந்திய ஓவர்ெஸீ் வங்கியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூைதனத்லத ரூ .25,000 யகாடியாக 
மத்திய அரசு உயர்த்தியது 

இந்திய ரிேர்வ் வங்கியுடன் (ரிேர்வ் வங்கி) கைந்தாசைாேித்து இந்திய மத்திய அரசு, 
இந்திய ஓவர்ேீஸ் வங்கியின் (ஐஓபி) அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூைதனத்மத ரூ .25,000 
சகாடியாக உயர்த்துவதாக அறிவித்துள்ளது. 

யவாடயபான் எம்-சபொவின் அங்கீகார ொன்றிதலழ ரிெர்வ் வங்கி ரத்து செய்து 
உள்ளது 

இந்தியாவின் மத்திய வங்கியான ரிேர்வ் வங்கி (ரிேர்வ் வங்கி) சவாடசபான் எம்-கபோ 
ைிமிகடடின் அங்கீகார ோன்றிதமை ரத்து கேய்துள்ளது. இப்சபாது சவாடசபான் எம்-கபோ 
கதாடர்ந்து பரிவர்த்தமன கேய்ய முடியாது, சமலும் கட்டண வேதிமய ப்ரீகபய்ட் 
கருவியாக (பிபிஐ) வைங்குவதற்கான உரிமமகள் இனி இருக்காது. 

ஐெிஐெிஐ வங்கி ‘ஐசமாலபல்’ செயைிலய பயன்படுத்தி ஏடிஎம்கள் மூைம் ‘பணத்லத 
திரும்பப் சபற தினெரி பரிவர்த்தலன வரம்பு ரூ .20,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது 

இந்திய பன்னாட்டு வங்கியான ஐ.ேி.ஐ.ேி.ஐ (இன்டஸ்ட்ரியல் கிகரடிட் அண்ட் 
இன்கவஸ்ட்கமன்ட் கார்ப்பசரஷன்) வங்கி, ஏடிஎம்களில் (ஆட்சடாசமட்டட் கடல்ைர் 
கமஷின்) இருந்து கார்டுகைஸ் பணத்மத திரும்பப் கபறும் வேதிமய ஒரு நாமளக்கு 
பரிவர்த்தமன வரம்பான ரூ .20,000 உடன் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இதன் மூைம் வாடிக்மகயாளர்கள் வங்கியின் கமாமபல் வங்கி பயன்பாடு ‘ஐகமாமபல்’ 
மூைம் வங்கியின் 15,000 க்கும் சமற்பட்ட ஏடிஎம்களில் இருந்து பணத்மத எடுக்க 
முடியும். 

இந்தியா சபாருளாதார வளர்ச்ெி மதிப்பீடு 6.1%-ல் இருந்து 4.8%-மாக குலறயும்-ெர்வயதெ 
நாணய நிதியம் 

ேர்வசதே நாணய நிதியம் (ஐ.எம்.எஃப்) இந்தியாவின் நிதியாண்டு கமாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியின் வளர்ச்ேி குறித்த  முந்மதய மதிப்படீு 6.1 ேதவதீத்திைிருந்து 4.8 ேதவதீமாகக் 
குமறத்துள்ளது. 

சுவிட்ேர்ைாந்தின் டாசவாஸ் நகரில் உைகப் கபாருளாதார அமமப்பின் உச்ேி மாநாடு 
நமடகபற்று வரும் நிமையில், கபாருளாதார வளர்ச்ேி குறித்த மதிப்படீ்மட ஐஎம்எஃப் 
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கவளியிட்டது. அதில், நடப்பு நிதியாண்டில் உைகின் கபாருளாதார வளர்ச்ேி விகிதம் 2.9 
விழுக்காடாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

நியூ இந்தியா கூட்டுறவு வங்கி (என்ஐெிபி) ெிறு நிதி வங்கியாக மாற்றப்பட உள்ளது 

முதன்மம (நகர்ப்புற) கூட்டுறவு வங்கிகளின் தன்னார்வ மாற்றத்தின் கீழ் அதன் 
பங்குதாரர்கள் ஒப்புக் ககாண்டதன் பின்னர் நியூ இந்தியா கூட்டுறவு வங்கி ேிறு நிதி 
வங்கியாக (எஸ்.எஃப்.பி) மாற்ற முடிவு கேய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வங்கி தற்சபாது 
மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத்தில் கேயல்பட்டு வருகிறது. 

ெிட்டி யூனியன் வங்கி பன்சமாழி குரல் அடிப்பலடயிைான ‘ஆல் இன் ஒன்’என்ற 
செயைிலய அறிமுகப்படுத்துகிறது 

ேிட்டி யூனியன் வங்கி பன்கமாைி குரல் அடிப்பமடயிைான ‘ஆல் இன் ஒன்’என்ற 
கேயைிமய அறிமுகப்படுத்திய நாட்டின் முதல் வங்கி ஆகும். இந்த கேயைியில் 
வாடிக்மகயாளர்கள் தமிழ், ஆங்கிைம், இந்தி அல்ைது கதலுங்கில் உமரயாடைாம். இருப்பு 
விோரமண, மினி அறிக்மக, நிதி பரிமாற்றம் சபான்ற பரிவர்த்தமனகள் உள்ளிட்ட 
கபாதுவான வங்கித் சதமவகளுக்காக வாடிக்மகயாளர்களுக்கு இந்த சேமவ உதவியாக 
இருக்கும். 

Whatsapp குரூபில் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

Telegram Channel ல் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

7.ஒப்பந்தங்கள் 

யதெிய ஒப்பந்தங்கள் 

இந்திய யதர்தல் ஆலணயம் மற்றும் சமாரீஷியஸ், யதர்தல் நிர்வாகத்தில் ஒத்துலழப்பு 

சதாடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்லத புதுப்பித்தன 

கமாரீஷியஸின் சதர்தல் ஆமணயத்துடன் இந்திய சதர்தல் ஆமணயம் சதர்தல் 
சமைாண்மமத் துமறயில் ஒத்துமைப்பு ஒப்பந்தத்மத புதுப்பித்துள்ளது. இந்த புதுப்பித்தல் 
கமாரீஷியஸின் சபார்ட் லூயிஸில் கேய்யப்பட்டது, இந்தியாவின் தமைமமத் சதர்தல் 
ஆமணயர் (ேி.இ.ேி) சுனில் அசராரா மற்றும் கமாரீஷியஸின் சதர்தல் ஆமணயர் 
முகமது இர்பான் அப்துல் ரஹ்மான் ஆகிசயார் மககயழுத்திட்டனர். 
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இந்திய ரயில்யவ 2 ஆம் கட்டத்திற்காக சரயில்சடலுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 
லகசயழுத்திட்டு உள்ளது 

மின்-அலுவைகத்மத நிமறசவற்றுவதற்கான இரண்டாம் கட்ட திட்டத்திற்காக ரயில்சவ 
அமமச்ேகத்தின் கீழ் உள்ள மினிராட்னா கபாதுத்துமற நிறுவனமான (பி.எஸ்.யூ) 
கரயில்கடலுடன் இந்திய ரயில்சவ புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டது. இந்த 
திட்டத்தின் கீழ், கரயில்கடல் 2020 ஜூன் 30 க்குள் சதேிய தகவல் மமயம் (என்ஐேி) மின் 
அலுவைக சமமடயில் 34 பிரிவுகளுக்கு சமல் 39,000 பயனர்கமள பதிவு கேய்யப்படுவர் 
என எதிர்பாக்கப்படுகிறது. 

பர்சுராம் குண்ட் யமளா வடகிழக்கு மாநிைமான அருணாச்ெை பிரயதெத்தில் 
சதாடங்கியது 

ரபை பர்சுராம் குந்த் சமளா மகர ேங்கராந்திமய முன்னிட்டு அருணாச்ேை பிரசதேத்தில் 
சநற்று கதாடங்கியது. ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மகர ேங்கராந்தி பண்டிமகமயகயாட்டி 
குண்ட் நகரில் புனித நீராட நாடு மற்றும் சநபாளத்மதச் சேர்ந்த பக்தர்கள் புனித 
இடத்திற்கு வருகிறார்கள். பர்ஷுரம் குண்ட் நமடகபறும் சைாெித் மாவட்ட 
நிர்வாகத்தின் கூற்றுப்படி, இந்த ஆண்டு ஏற்கனசவ 12,000 க்கும் சமற்பட்ட யாத்ரீகர்கள் 
சமளாவுக்கு வருமக தந்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு, 40,000 க்கும் சமற்பட்ட யாத்ரீகர்கள் 
சமளாவிற்கு வருமக தந்திருந்தனர். 

குடியரசு தின அணிவகுப்லப வழி நடத்தி செல்லும் முதைாவது சபண் டானியா 
சஷர்கில் 

இந்திய இராணுவ அதிகாரி சகப்டன் டானியா கஷர்கில் 2020 குடியரசு தின 
அணிவகுப்புக்கான முதல் கபண் அணிவகுப்பாளராக இருப்பார். கேன்மன அதிகாரி 
பயிற்ேி அகாடமியிைிருந்து டானியா கஷர்கில் மார்ச் 2017 இல் நியமிக்கப்பட்டார். அவர் 
ஒரு மின்னணு மற்றும் தகவல் கதாடர்பு பட்டதாரி. 

உள்கட்டலமப்பு திட்டங்கலள யமம்படுத்துவதற்காக நிதி ஆயயாக் மற்றும் யூனியன் பிர
யதெமான ைடாக் இலடயய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் லகசயழுத்தானது 

புதிதாக அமமக்கப்பட்ட ைடாக் யூனியன் பிரசதேத்தில் முக்கிய உள்கட்டமமப்பு 
துமறகளின் வளர்ச்ேிமய சமம்படுத்துவதற்கான முயற்ேியில், நிதி ஆசயாக் 2020 ஜனவரி 
17 அன்று யூனியன் பிரசதே நிர்வாகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 
மககயழுத்திட்டது. இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், நிதி ஆசயாக், யூனியன் பிரசதே 
நிர்வாகத்தின் உள்கட்டமமப்பு திட்டங்களுக்காக ஆதரவளிக்கும். 
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நிதி ஆசயாக் தமைமம நிர்வாக அதிகாரி அமிதாப் காந்த் முன்னிமையில் இந்த 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் நிமறசவற்றப்பட்டது. 

ெர்வயதெ ஒப்பந்தங்கள்: 

துனிெியா மற்றும் பப்புவா நியூ கினியாவின் யதர்தல் ஆலணயங்களுடன் 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்த்தில் லகசயழுத்திட இந்திய யதர்தல் ஆலணயத்திற்கு 
அலமச்ெரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

துனிேியாவின் சதர்தல் சமைாண்மம ஆமணயம் மற்றும் பப்புவா நியூ கினியா சதர்தல் 
ஆமணயத்துடன் சதர்தல் சமைாண்மம ஆமணயத்துடன் நிர்வாகத் துமறயில் 
ஒத்துமைப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட இந்திய சதர்தல் 
ஆமணயத்திற்கு அமமச்ேரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

சமலும் எண்கணய், இயற்மக எரிவாயு, புவியியல் மற்றும் கனிம வளங்கள், குற்றவியல் 
விஷயங்களில் பரஸ்பர ேட்ட உதவி மற்றும் குைந்மத பராமரிப்பு துமறயில் 
ஒத்துமைப்பு ஆகிய துமறகளில் இந்தியாவுக்கும் பிசரேிலுக்கும் இமடயிைான நான்கு 
ஒப்பந்தங்களுக்கும் அமமச்ேரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

இந்திய அரசு, மகாராஷ்டிரா அரசு மற்றும் உைக வங்கி 210 மில்ைியன் அசமரிக்க 
டாைர் மதிப்பு சகாண்ட கடன் ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டுள்ளன 

210 மில்ைியன் அகமரிக்க டாைர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் இந்திய அரசு மற்றும் மகாராஷ்டிரா 
அரசு மற்றும் மகாராஷ்டிரா சவளாண் வணிக மற்றும் உைக வங்கி ஆகியமவ 
மககயழுத்திட்டுள்ளன. கடன் கதாமகக்கு ேர்வசதே புனரமமப்பு மற்றும் சமம்பாட்டு 
வங்கி நிதியளிக்கும். கடனுக்கு 6 ஆண்டு காை அவகாேம் 13.5 ஆண்டுகள் முதிர்வு காைம் 
உண்டு. 

Whatsapp குரூபில் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

Telegram Channel ல் சேர - கிளிக் செய்யவும் 
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9. இந்திய பாதுகாப்பு பணடகள் 

இந்திய கடற்பலட சதாடங்கிய மகா-யநவி கசனக்ட் 2020 இன் முதல் முப்பரிமாண 
பயணம் மகாராஷ்டிராவில் சதாடங்கியது 

மொ-சநவி ககனக்ட் 2020 இன் முதல் முப்பரிமாண பயணம் இந்திய கடற்பமடயால் 
மும்மபயில் கதாடங்கப்பட்டது.  இது இந்திய கடற்பமடயின் பாரம்பரியத்மதயும் மற்றும் 
விைிப்புணர்மவயும்  ஏற்படுத்துவமத சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

இந்தியாவுக்கும் ஓமானுக்கும் இலடயில் 12 வது கடற்பலட உடற்பயிற்ெி யநரம் நெமீ்-
அல் பஹ்ர் யகாவாவில் சதாடங்கியது 

இந்சதா-ஓமான் இருதரப்பு கடற்பமடபயிற்ேியான நேீம்-அல் பகரின் 12 வது பதிப்பில் 
பங்சகற்க ராயல் சநவி ஆஃப் ஓமனின் கப்பல்கள் சகாவாவின் சமார்முகாசவா 
துமறமுகத்திற்கு வந்தன. இந்த பயிற்ேியானது1993  ஆம் ஆண்டு முதல் நமடகபறுகிறது. 

விொகப்பட்டினம் 2020 மார்ச் மாதம் கடற்பலடப் பயிற்ெி ‘மிைன்’ நடத்தவுள்ளது 

ஆந்திராவின் விோகப்பட்டினம் நகரம் 2020 மார்ச் மாதத்தில் ேர்வசதே கடற்பமடப் 
பயிற்ேியான ‘மிைன்’ வைங்கும். 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பயிற்ேியின் கருப்கபாருள் 
‘ேிகனர்ஜி அக்ராஸ் தி ேீஸ்’. கிைக்கு கடற்பமட கட்டமள (ENC) வைங்கும் மிைன் பயிற்ேி 
கவளிநாட்டு கடற்பமடகளுக்கு இமடயிைான கதாைில்முமற கதாடர்புகமள 
சமம்படுத்துவசதாடு கடல்ோர் களத்தில் உள்ள ேிறந்த நமடமுமறகமளயும் 
பயன்படுத்துவமத சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

இந்தியப்  ெிறப்புப் பலடகள் ‘விங்கட் லரடர்’ என்ற வான்வழிப் பயிற்ெிலய  நடத்தியது 

இந்திய இராணுவம் தனது மிகப் கபரிய வான்வைிப் பயிற்ேியான ‘விங்கட் மரடர்’ 
பயிற்ேிமய நடத்தியது. வடகிைக்கு அரங்கில் ேிறப்புப் பமடகளின் 500 க்கும் சமற்பட்ட 
வரீர்கமளக் ககாண்ட இந்தப் பயிற்ேியில் இந்திய விமானப்பமடயின் அமனத்து 
வமகயான விமானப் சபாக்குவரத்து தளங்களும் இடம்கபற்றன. விங்கட் மரடர் என்ற 
கபயர் அதன் பயிற்ேியின் பை பரிமாண தன்மம காரணமாக சதர்ந்கதடுக்கப்பட்டது. 

Whatsapp குரூபில் சேர - கிளிக் செய்யவும் 
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Telegram Channel ல் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

10. விருதுகள் 

விருது சபறுபவர்கள்   விருதுகள் 
பியூஸ் கஜய்ஸ்வால் உைகளாவிய பகீார் ேிறப்பு விருது 2019  
கிறிஸ்டியாசனா கரானால்சடா 11 வது துபாய் குசளாப் ோக்கர் விருதுகள் 

ேிறந்த வரீர் 
சுசேதா ேதீஷ் உைகளாவிய குைந்மதகளுக்கான 

பிராடிஜி  விருது 
ஜஸ்பிந்தர் பிைன் சகாஸ்டா குைந்மதகள் விருது 2019 
டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் கவங்கய்ய நாயுடு சதேிய விருது 
டாக்டர் ேக்யா ேிங்கா கேன் மற்றும் அவரது 
குழு 

கமர்க் இளம் விஞ்ஞானி விருதுகள் 2019 

யுவராஜ் மாைிக் சதேிய புத்தக அறக்கட்டமளயின் 
இயக்குநர் 

ஜஸ்பிரித் பும்ரா பி.ேி.ேி.ஐ.யின் பாைி உம்ரிகர் விருது 
பிரிட்டிஷ் இந்திய சயாகா ோம்பியன் ஈஸ்வர் 
ேர்மா  

உைகளாவிய குைந்மதகளுக்கான 
பிராடிஜி விருது 

ஸ்வச்ேதா தர்பன் விருது 2019 ஒடிோ, பூரி மாவட்டம் 
ேிந்தி எழுத்தாளர் வாஸ்சதவ் சமாெி  29 வது ேரஸ்வதி ேம்மன் 
ஸ்ப்ரிண்டர் முகமது அனஸ்  ஜி.வி.ராஜா விருது 
தீபிகா படுசகான் உைக கபாருளாதார மன்றம் கிரிஸ்டல் 

விருது 2020 
பிரியா பிரகாஷ் ேிஸ்சகா இமளஞர் விருது 
தி இந்து தமிழ் இந்திய சதர்தல் ஆமணயத்தின் விருது 
பிரபை நாடகக் கமைஞர் ேஞ்ேனா கபூர் பிரான்ஸ் அரேின்  “மநட் ஆஃப் தி ஆர்டர் 

ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கைட்டர்ஸ் 
விருது” 

டாக்டர் பார்த்தப் ேவுகான்  ஆயுர்சவத ரத்தன் விருது 

சதலுங்கானாவின் மலையயறுபவர் மைாவத் பூர்னா அண்டார்டிகாவின் மிக உயர்ந்த 
ெிகரமான மவுண்ட். வின்ென் மாெிஃப் மீது மலைஏறியுள்ளார் 
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கதலுங்கானாமவச் சேர்ந்த மைாவத் பூர்னா 4,892 மீட்டர் உயரத்தில் அண்டார்டிகாவின் 
மிக உயரமான மமை ேிகரமான மவுண்ட் வின்ேன் மாேிஃப்மப எறியுள்ளார் மற்றும் ஆறு 
கண்டங்களில் ஆறு மமை ேிகரங்கமள எறிய உைகின் முதல் மற்றும் இமளய பைங்குடி 
கபண் என்ற கபருமமமய கபற்றார். 

77 வது யகால்டன் குயளாப் விருதுகள் 2019 அசமரிக்காவின் கைியபார்னியாவின் 
சபவர்ைி ைில்ஸில் நலடசபற்றது 

அகமரிக்காவின் கைிசபார்னியாவின் கைிசபார்னியாவின் கபவர்ைி ெில்ஸில் 2019 ஆம் 
ஆண்டின் ேிறந்த திமரப்படங்கள் மற்றும் கதாமைக்காட்ேிமய ககௌரவிக்கும் வமகயில் 
77 வது சகால்டன் குசளாப் விருதுகள் நமடகபற்றது (அகமரிக்கா). ஆங்கிை நமகச்சுமவ 
நடிகர், நடிகர், எழுத்தாளர், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர் மற்றும் இமேக்கமைஞர் ரிக்கி 
ககர்மவஸ் ஐந்தாவது முமறயாக  விைாமவ நடத்தினார். 

டாம் ொங்க்ஸ் என்று நன்கு அறியப்பட்ட அகமரிக்க நடிகரும் திமரப்படத் 
தயாரிப்பாளருமான தாமஸ் கஜஃப்ரி ொங்க்ஸ் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ேிேில் பி. 
கடமில் விருமத கவன்றார்.அகமரிக்க நமகச்சுமவ நடிகர், கதாமைக்காட்ேி கதாகுப்பாளர், 
நடிமக, எழுத்தாளர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் எைன் லீ டிகஜகனரஸ்2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 
கசரால் பர்கனட் விருமத  கபற்றார் 

இந்திய ஜனாதிபதி 14 வது ராம்நாத் யகாயங்கா பத்திரிலக விருதுகலள வழங்கினார் 

புதுதில்ைியில் நமடகபற்ற விைாவில் இந்திய ஜனாதிபதி ஸ்ரீ ராம்நாத் சகாவிந்த் 14 வது 
ராம்நாத் சகாயங்கா பத்திரிமக விருதுகமள வைங்கினார். இந்த விருது அச்சு, ஒளிபரப்பு 
மற்றும் டிஜிட்டல் ஊடகங்களில் இருந்து நாடு முழுவதும் உள்ள பத்திரிமகயாளர்கமள 
கவுரவிக்கிறது. இந்த விருதுகள் 11 பிரிவுகளில் 23 கவற்றியாளர்களுக்கு 2018 ஆம் 
ஆண்டு முதல் கேய்த ேிறப்பான பணிகளுக்காக வைங்கப்பட்டன. 

ஜனாதிபதி யகாவிந்த் குழந்லதகளுக்கான யதெிய குழந்லதகள் விருதுகள் 
விருதுகலள வழங்கினார் 

ஜனாதிபதி ராம் நாத் சகாவிந்த், பிரதான் மந்திரி ராஷ்டிரிய பால் புராஸ்கர், 2020 ஐ 
ராஷ்டிரபதி பவனில் வைங்கினார். பால் புராஸ்கர் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் பல்சவறு 
துமறகளில் குைந்மதகளின் ேிறப்பான ோதமனகமள அங்கீகரிக்க அரோங்கத்தால் 
வைங்கப்படுகிறது. 
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71 வது குடியரசு தினத்லத முன்னிட்டு இந்த ஆண்டுக்கான 141 பத்மா விருதுகலள 
அரசு அறிவிக்கிறது 

71 வது குடியரசு தினத்மத முன்னிட்டு இந்த ஆண்டுக்கான 141 பத்மா விருதுகமள 
அரோங்கம் அறிவித்துள்ளது. இந்த பட்டியைில் 7 பத்ம விபூஷன், 16 பத்ம பூேன் மற்றும் 
118 பத்மஸ்ரீ விருதுகள் உள்ளன. 34 விருதுகமள கபண்களும் மற்றும் 18 விருதுகமள 
கவளிநாட்டினரும் கபற்றுள்ளனர். 

முன்னாள் மத்திய அமமச்ேர்கள் அருண் கஜட்ைி, சுஷ்மா ஸ்வராஜ், ஜார்ஜ் 
கபர்னாண்டஸ் ஆகிசயாருக்கு  இந்தியாவின் 2 வது மிக உயர்ந்த விருதான பத்மா 
விபூஷன் விருது வைங்கப்பட்டது. உைக ோம்பியன் குத்துச்ேண்மட வரீாங்கமன  சமரி 
சகாம் மற்றும் இந்தியாவின் பூப்பந்து வரீாங்கமன  பி.வி.ேிந்து சதர்வு 
கேய்யப்பட்டுள்ளனர் பத்ம விபூஷன் விருதுக்கு சதர்வு கேய்யப்பட்டனர். 

Whatsapp குரூபில் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

Telegram Channel ல் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

11. யதெிய செய்திகள் 

சுவச் ெர்வக்க்ஷன் லீக் 2020 இல் இந்தூர் முதைிடம் வகிக்கிறது 

10 ைட்ேத்துக்கும் அதிகமான மக்கள்கதாமக ககாண்ட நகரங்களில் கதாடர்ச்ேியாக 
இரண்டு காைாண்டுகளில் இந்தூர் தூய்மம பட்டியைில் முதைிடத்மதப் பிடித்து 
இருக்கிறது, 1 ைட்ேம் முதல் 10 ைட்ேம் மக்கள் கதாமக ககாண்ட நகரங்களில் 
ஜம்கஷட்பூர் கதாடர்ச்ேியாக இரண்டு காைாண்டுகளில் தூய்மம பட்டியைில் 
முதைிடத்மதப் பிடித்தது. 

நிதி ஆயயாக் எஸ்.டி.ஜி இந்தியா இன்சடக்ஸ் 2019 ஐ சவளியிட்டு உள்ளது 

நிதி ஆசயாக் நிமையான வளர்ச்ேி இைக்குகள் (எஸ்டிஜி) குறியடீ்டின் 2 வது பதிப்மப 
கவளியிட்டுள்ளது. இதன் படி, இந்தியாவின் கூட்டு மதிப்கபண் 2018 இல் 57 ல் இருந்து 
2019 இல் 60 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 
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எஸ்டிடிஜி குறியடீ்டில் 70 மதிப்கபண்களுடன் சகரளா முதல் இடத்மதயும், இமாச்ேை 
பிரசதேம் 69 புள்ளிகமளயும் கபற்றுள்ளது. பகீார், நிதி ஆசயாக்கின் நிமையான வளர்ச்ேி 
இைக்குகளின் (எஸ்டிஜி) இந்தியா குறியடீ்டில் முதைிடத்தில் உள்ளது. 

பிரகதி லமதான் சமட்யரா நிலையம் உச்ெ நீதிமன்ற சமட்யரா நிலையம் என 
மறுசபயரிடப்பட்டது 

கடல்ைி அரோங்கத்தின் மறுகபயரிடும் குழு, பிரகதி மமதான் கமட்சரா நிமையத்மத 
உச்ே நீதிமன்ற கமட்சரா நிமையம் என்று மறுகபயரிட்டுள்ளது. இந்த சகாரிக்மகமய 
உச்ேநீதிமன்றம் 2019 கேப்டம்பரில் முன்மவத்தது. 

அரெியல் கட்ெிகள் பதிவு கண்காணிப்பு யமைாண்லம அலமப்பு யதர்தல் 
ஆலணயத்தால் சதாடங்கப்பட்டது 

இந்திய சதர்தல் ஆமணயம் அரேியல் கட்ேிகள் பதிவு கண்காணிப்பு சமைாண்மம 
முமறமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கட்ேி பதிவுக்கான விண்ணப்பங்களின் நிமைமய 
அறிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இந்த அமமப்பு உதவுகிறது.  

நாகாைாந்து ெட்டமன்ற ெபாநாயகர் விக்யகா-ஓ யயாஷு காைமானார் 

சதேியவாத ஜனநாயக முற்சபாக்குக் கட்ேி (என்டிபிபி) தமைவரும் நாகாைாந்து 
ேட்டமன்ற ேபாநாயகருமான விக்சகா-ஓ சயாஷு காைமானார். சகாெிமா மாவட்டத்தில் 
கதற்கு அங்கமி -1 கதாகுதியில் இருந்து மூன்று முமற சயாஷு மாநிை 
ேட்டமன்றத்திற்கு சதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 

நாட்டியாசூர்யா விருது சபற்ற நாடக ஆெிரியர் ரத்னா ஓஜா காைமானார் 

அோமியின் நாடக ஆேிரியரும், எழுத்தாளரும், ேமூக ஆர்வைருமான ரத்னா ஓஜா 
அோமின் குவொத்தியில் காைமானார். அவருக்கு வயது 88. நாடகத்துமறயில் அவர் 
கேய்த பங்களிப்புக்காக, 2005 ஆம் ஆண்டில் மதிப்புமிக்க நாட்டியாசூர்யா விருமதப் 
கபற்றார். 

என்ெிபி தலைவர் யதவி பிரொத் திரிபாதி 67 வயதில் காைமானார் 

http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  
நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜனவரி 2020 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    31                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

சதேியவாத காங்கிரஸ் கட்ேியின் (என்.ேி.பி) கபாதுச் கேயைாளரும், முன்னாள் 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான (எம்.பி.) சதவி பிரோத் திரிபாதி புதுடில்ைியில் 
காைமானார். சநபாளத்தில் ஜனநாயகத்மத நிறுவதில் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்தார். 

குஜராத் முதல்வர் அகமதாபாத்தில் உைகின் 2 வது உயரமான வல்ைபாய் பயடைின் 
ெிலைலய திறந்து லவத்தார் 

குஜராத்தின் முதல்வர் ஸ்ரீ விஜய் ராம்னிக்ைால் ரூபானி, உைகின் 2 வது கபரிய ேர்தார் 
வல்ைபாய் பசடைின் ேிமைமய குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் மவஷ்சணாசதவி 
வட்டத்திற்கு அருகிலுள்ள ேர்தர்தம் வளாகத்தில் 70 ஆயிரம் கிசைாகிராம் எமட ககாண்ட 
50 அடி உயர கவண்கை ேிமை திறந்து மவத்தார். 

எழுத்தாளராக காந்திலய லமயமாகக் சகாண்ட 28 வது உைக புத்தக கண்காட்ெி புது 
தில்ைியில் சதாடங்கியது 

வருடாந்த புது தில்ைி உைக புத்தக கண்காட்ேி, அதன் 28 வது பதிப்பில், மகாத்மா காந்தி 
தனது எழுத்துக்கள் மூைம் தமைமுமற எழுத்தாளர்கமள எவ்வாறு பாதித்தது என்பதில் 
கவனம் கேலுத்தும். ITPO உடன் இமணந்து சதேிய புத்தக அறக்கட்டமள (NBT) ஏற்பாடு 
கேய்துள்ள இந்த கண்காட்ேிமய மத்திய மனித வள சமம்பாட்டு (HRD) அமமச்ேர் ரசமஷ் 
சபாக்ரியால் நிஷாங்க் திறந்து மவத்தார். 

ரயில்யவ ஆர்.பி.எஃப் ஐ இந்திய ரயில்யவ பாதுகாப்பு பலட யெலவயாக 
மறுசபயரிட்டது 

இந்திய ரயில்சவ தனது பாதுகாப்புப் பமடயினரான ஆர்.பி.எஃப் (ரயில்சவ பாதுகாப்புப் 
பமட) என இந்திய ரயில்சவ பாதுகாப்புப் பமட என மறுகபயரிட்டுள்ளது. ரயில்சவ 
பாதுகாப்புப் பமட (ஆர்.பி.எஃப்) என்பது ஒரு பாதுகாப்புப் பமடயாகும், இது “ரயில்சவ 
கோத்துக்களின் ேிறந்த பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக” இந்திய நாடாளுமன்றத்தால் 
இயற்றப்பட்டது.  

யுபிஎஸ்ஆர்டிெி சபண்களுக்காக ‘டாமினி’ சைல்ப்லைன் யெலவலய 
அறிமுகப்படுத்தியது 

யுபிஎஸ்ஆர்டிேி (உத்தரபிரசதே மாநிை ோமை சபாக்குவரத்துக் கைகம்) கபண்கள் 
பயணிகளின் பாதுகாப்மபக் கருத்தில் ககாண்டு ‘டாமினி’ கெல்ப்மைன் சேமவமய 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ‘நிர்பயா சயாஜனா’ நீட்டிப்பாக, இந்த கெல்ப்மைனுக்காக 
“81142-77777” என்ற தனிப்பட்ட எண் குழுசேர்ந்துள்ளது. இந்த கெல்ப்மைன் கபண்கள் 
பயணிகள் கெல்ப்மைன் எண்மண அமைப்பதன் மூைமும், வாட்ஸ்அப் சேமவமயப் 
பயன்படுத்துவதன் மூைமும் புகார்கமள பதிவு கேய்யைாம். 
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பயடாைா யெலை உற்பத்திலய அதிகரிக்க யக.வி.ஐ.ெியின் முதைாவது பட்டு 
பதப்படுத்தும் சதாழிற்ொலை குஜராத்தில் திறக்கப்படுகிறது 

குஜராத் பசடாைா புடமவகளின் உற்பத்திமய அதிகரிப்பதற்காக காதி மற்றும் கிராம 
கதாைில் ஆமணயம் (சக.வி.ஐ.ேி) தனது முதல் பட்டு பதப்படுத்தும் கதாைிற்ோமைமய 
குஜராத்தின் சுசரந்திரநகர் மாவட்டத்தில் திறந்தது. ரூ .75 ைட்ேம் கேைவில் இந்த ஆமை 
காதி நிறுவனத்தால் அமமக்கப்பட்டது 

முதல்வர் சஜகன் யமாகன் சரட்டி, ஆந்திராவின் எலுருவில் ஒய்.எஸ்.ஆர் 
ஆயராக்யஸ்ரி திட்டத்லத திறந்து லவத்தார் 

ஏமைகளுக்கு இைவே மருத்துவ ேிகிச்மே அளிக்கும் முயற்ேியில், ஆந்திராவின் 
முதைமமச்ேர் கஜகன்சமாகன் கரட்டி, “ஒய்.எஸ்.ஆர் ஆசராக்யஸ்ரி திட்டத்மத திறந்து 
மவத்தார். இந்த திட்டம் 2020 ஏப்ரல் மாதத்திைிருந்து மாநிைத்தின் ஒவ்கவாரு 
மாவட்டத்திற்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். 

முதைாவது ஆலம மறுவாழ்வு லமயம் பீகாரில் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது 

நன்னரீ் ஆமமகளுக்கான ஒரு வமகயான புனர்வாழ்வு மமயம் 2020 ஜனவரியில் பகீாரின் 
பாகல்பூர் வனப் பிரிவில் திறக்கப்பட்டது. அமர கெக்சடர் பரப்பளவில் அமமந்துள்ள 
இந்த மமயத்தில் ஒசர சநரத்தில் 500 ஆமமகளுக்கு அமடக்கைம் ககாடுக்க முடியும். 
சநாய்வாய்ப்பட்ட, கடுமமயாக காயமமடந்த அல்ைது கடத்தப்பட்ட ஆமமகளுக்கு இந்த 
மமயம் ேிகிச்மேயளிக்கும், பின்னர் அதன் இயற்மக வாழ்விடங்களுக்கு பாதுகாப்பாக 
திருப்பி அனுப்பப்படும். 

யவளாண் ஏற்றுமதி சகாள்லகயின் கீழ் எட்டு மாநிைங்கள் இந்திய அரொல் 
யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டன 

சவளாண் ஏற்றுமதி ககாள்மகக்கான கேயல் திட்டத்திற்காக இந்திய அரசு எட்டு 
மாநிைங்கமள சதர்கதடுத்து உள்ளது. அமவ மகாராஷ்டிரா, உத்தரப்பிரசதேம், சகரளா, 
நாகாைாந்து, தமிழ்நாடு, அோம், பஞ்ோப் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய எட்டு மாநிைங்கள் 
ஆகும்.  சவளாண் ஏற்றுமதி ககாள்மகயில் கேயைில் பங்கு வகிக்க மற்றும் கூட்டுறவு 
நிறுவனங்கமள சேர்க்க சதேிய கூட்டுறவு சமம்பாட்டுக் கைகத்துடன் இந்த புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தம் மககயழுத்தானது. 

மத்திய சதாழில்துலற பாதுகாப்பு பலட (ெிஐஎஸ்எஃப்) 2020 ஆம்  ஆண்லட‘இயக்க 
ஆண்டாக’  சகாண்டாடப்பட யபாவதாக அறிவித்தது 
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மத்திய கதாைில்துமற பாதுகாப்பு பமட (ேிஐஎஸ்எஃப்) 2020 ஐ ‘இயக்கம் ஆண்டு’ என்று  
ககாண்டாடப்பட சபாவதாக அறிவித்தது. இது அதிகமான குடியிருப்பு பிரிவுகமள 
உருவாக்குவமதயும்,மற்றும் பல்சவறு நை நடவடிக்மககமள கேயல்படுத்துவமதயும் 
சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

முன்னாள் கர்நாடக ஆளுநரும், பத்ம விபூஷன் விருது சபற்றவருமான டி என் 
ெதுர்யவதி காைமானார் 

கர்நாடக முன்னாள் ஆளுநர் திரிசைாகி நாத் ேதுர்சவதி உத்தரபிரசதேத்தின் சநாடியாவில் 
காைமானார். அவருக்கு வயது 90. 2002-2007 வமர கர்நாடக ஆளுநராக 
பணியாற்றினார்.இந்திய நிர்வாக சேமவ (ஐ.ஏ.எஸ்) அதிகாரியாக இருந்த அவர் 1984 
முதல் 1989 வமர இந்தியாவின் கம்ப்சராைர் மற்றும் ஆடிட்டர் கஜனரல் பதவியில் 
இருந்துள்ளார்.  

யதெிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனம் என்ற  நிலைலயப் GAU சபறப்யபாகிறது 

ஜாம்நகரில் உள்ள குஜராத் ஆயுர்சவத் பல்கமைக்கைகத்தில் உள்ள ஆயுர்சவத 

நிறுவனங்களுக்கு சதேிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனத்தின் நிமைமய வைங்க மத்திய 

அமமச்ேரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

நிறுவனத்தின் நிமை, ஆயுர்சவதக் கல்வியின் தரத்மத சமம்படுத்துவதற்கும், சதேிய மற்றும் 

ேர்வசதே சதமவக்சகற்ப ஆயுர்சவதத்தில் பல்சவறு படிப்புகமள உருவாக்குவதற்கும் இது 

உதவியாக இருக்கும் என எதிர்பாக்கப்படுகிறது. 

பாதுகாப்லப யமம்படுத்துவதற்காக ரயில் நிலையங்களில் ஐபி அடிப்பலடயிைான வடீி
யயா கண்காணிப்பு அலமப்லப இந்திய ரயில்யவ நிறுவுகிறது 

இந்திய ரயில்சவ ரயில் நிமையங்களில் இமணய கநறிமுமற (ஐபி) அடிப்பமடயிைான 
வடீிசயா கண்காணிப்பு அமமப்பு (விஎஸ்எஸ்) நிறுவும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. கடந்த 
பட்கஜட்டில் 983 ரயில் நிமையங்களில் வி.எஸ்.எஸ் நிறுவுவதற்கு நிர்பயா நிதியில் 
இருந்து இந்திய ரயில்சவக்கு ரூ .250 சகாடி ஒதுக்கீடு கேய்யப்பட்டது. முதல் கட்ட 
நிறுவைில் 200 நிமையங்களில் வி.எஸ்.எஸ் நிறுவப்பட்டு வருகிறது, இது வமர இந்தியா 
முழுவதும் 81 நிமையங்களில் பணிகள் நிமறவமடந்துள்ளன. 

2020 ஆம் ஆண்டின் 5 வது மிகப்சபரிய புவி–அரெியல் அபாய நாடாக இந்தியா 
பட்டியைிடப்பட்டுள்ளது 

உைகளாவிய முதலீட்டாளர்கள், பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்சவறு நிதி மற்றும் 
வணிக ஆசைாேகர்களிமடசய உள்ள முக்கிய புவிோர் அரேியல் குறிகாட்டிகமள  
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கருத்தில் ககாண்டு யூசரேியா குழுமம் ஆண்டுசதாறும் அதன் ‘ேிறந்த 10 அபாயங்கள்’ 
அறிக்மகமய கவளியிடுகிறது. 

பிரதமர் நசரந்திர சமாடியின் கீழ் உள்ள இந்தியா 2020 ஆம் ஆண்டின் 5 வது மிகப்கபரிய 
புவிோர் அரேியல் அபாயநாடக  பட்டியைிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்டியமை யூசரேியா 
குழுமம் தனது அறிக்மகயில் கேய்துள்ளது. 

இந்திய ரயில்யவ நிலையங்களில் ஐபி அடிப்பலடயிைான வடீியயா கண்காணிப்பு 
அலமப்லப நிறுவ உள்ளது 

பாதுகாப்மப சமம்படுத்துவதற்காக ரயில்சவ நிமையங்களில் இமணய கநறிமுமற (ஐபி) 
அடிப்பமடயிைான வடீிசயா கண்காணிப்பு அமமப்பு (விஎஸ்எஸ்) நிறுவும் பணியில் இந்திய 

ரயில்சவ உள்ளது. நிர்பயா நிதியின் கீழ் இந்திய ரயில்சவயில் 983 நிமையங்கமள 

உள்ளடக்கிய வடீிசயா கண்காணிப்பு அமமப்மப வைங்குவதற்காக ரயில்சவ வாரியம் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

டிெம்பர் 2021 க்குள் காஷ்மீர், ரயில் மூைம் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுடன் 
இலணக்கப்பட உள்ளது 

உைகின் மிக உயர்ந்த ரயில்சவ பாைத்மத அமமக்க அரோங்கம் புதிய காைக்ககடுமவ 

நிர்ணயித்துள்ளதால், அடுத்த ஆண்டு டிேம்பர் மாதத்திற்குள் காஷ்மீரின்  பிற பகுதிகள்  

ரயில்சவ கநட்கவார்க் மூைம் இமணக்கப்படும். இந்திய ரயில்சவயின் சுதந்திரத்திற்குப் 

பிந்மதய வரைாற்றில் இது மிகவும் ேவாைான திட்டம் என்று ககாங்கன் ரயில்சவ 

கூறியுள்ளது. பிரான்ேின் பாரிஸில் உள்ள ஈபிள் சகாபுரத்மத விட கேனாப் பாைம் 35 மீ 

உயரமாக இருக்கும். 

மத்திய உள்துலற அலமச்ெர் அமித் ஷா யதெிய லெபர் கிலரம் அறிக்லகயிடல் 
இலணய முகப்லப யதெத்திற்கு திறந்து லவத்தார் 

சதேிய மேபர் குற்ற அறிக்மகயிடல் இமணய முகப்பு  புது தில்ைியில் மத்திய உள்துமற 

அமமச்ேர் அமித் ஷா அவர்களால் சதேத்திற்கு அளிக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வின் சபாது அவர் 

இந்திய மேபர் குற்ற ஒருங்கிமணப்பு மமயத்மதயும் (I4C) திறந்து மவத்தார். 

சதேிய மேபர் கிமரம் ரிப்சபார்டிங் சபார்ட்டல் ஆகஸ்ட் 30,2019 அன்று கதாடங்கப்பட்டது, இது 

மேபர் குற்றங்கமள ஆன்மைனில் பதிவு கேய்ய சதேத்தின் குடிமக்களுக்கு உதவுகிறது. 

ஸ்மிருதி இரானி யகாவாவில் சபண்கள் சதாழில்முலனயவாருக்கான யஷஸ்வினி திட்
டத்லத சதாடங்கினார் 
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மத்திய கபண்கள் மற்றும் குைந்மதகள் சமம்பாடு மற்றும் ஜவுளித்துமற அமமச்ேர் ஸ்மிருதி 
இரானி இன்று சகாவாவில் கபண்கள் கதாைில்முமனசவார் யேஸ்வினி திட்டத்மத 

கதாடங்கினார். பனாஜி அருசக தமைகாசவாவில் உள்ள டாக்டர் ஷியாமா பிரோத் முகர்ஜி 
ஸ்சடடியத்தில் இந்த நிகழ்ச்ேி நமடகபற்றது. இந்நிகழ்ச்ேியில் ஸ்வஸ்திய ோகி திட்டம் 

மற்றும் மார்பக புற்றுசநாய் பரிசோதமன முயற்ேிகள் கதாடங்கப்பட்டன. 

கபண்களின் வளர்ச்ேிசய சதேத்தின் வளர்ச்ேிக்கு அடிப்பமட என்று அமமச்ேர் கூறினார். 

பிரதமர் நசரந்திர சமாடி கபண்களின் நைனுக்காக பை நைத்திட்டங்கமள 

கேயல்படுத்தியுள்ளார் என்று ஸ்மிருதி இரானி கூறினார். உஜ்ஜவாைா சயாஜனா திட்டம் 

நாட்டில் சகாடி கபண்களுக்கு பயனளித்துள்ளது என்றும் அவர் சமலும் கதரிவித்தார். 

ஸ்ரீ தர்யமந்திர பிரதான் எஃகு துலறயில் புர்யவாதயாலவ திட்டத்லத 
அறிமுகப்படுத்தினார் 

சமற்கு வங்காளத்தின் ககால்கத்தாவில் ஒருங்கிமணந்த எஃகு மமயம் மூைம் கிைக்கு 

இந்தியாவின் வளர்ச்ேிக்கான புர்சவாதயா மிஷமன மத்திய எஃகு அமமச்ேர் தர்சமந்திர 

பிரதான் கதாடங்கினார். இந்த பணியின் கீழ், கிைக்கு இந்தியாவில் ேமூக-கபாருளாதார 

நிைப்பரப்பு தளவாடங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு உள்கட்டமமப்மப மாற்றுவமத அரோங்கம் 

சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

சகால்கத்தா துலறமுக அறக்கட்டலள, ெியாமா பிரொத் முகர்ஜி சபயரிடப்பட்டது 

ஷியாமா பிரோத் முகர்ஜியின் கபயரால் ககால்கத்தா துமறமுக அறக்கட்டமள என 
கபயர் மாற்றுவதாக நசரந்திர சமாடி அறிவித்தார். வரைாற்று ேிறப்புமிக்க ககால்கத்தா 
துமறமுக அறக்கட்டமளயின் 150 வது ஆண்டு விைாமவ முன்னிட்டு இந்த அறிவிப்பு 
கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிகழ்ச்ேியில் பிரதமர் நசரந்திர சமாடியும் கைந்து ககாண்டார். ககால்கத்தா துமறமுக 
நம்பிக்மகயின் 150 ஆண்டுகமள குறிக்கும் வமகயில் நிமனவு முத்திமரமய அவர் 
அர்ப்பணித்தார். 

யபாக்குவரத்து அலமச்ெர் கட்கரி நாக்பூரில் 31 வது ொலை பாதுகாப்பு பிரச்ொரத்லத 
துவக்கி லவத்தார் 

மகாராஷ்டிராவில் மத்திய சபாக்குவரத்து அமமச்ேர் நிதின் கட்கரி நாக்பூரில் பிராந்திய 
சபாக்குவரத்து அலுவைகம், சபாக்குவரத்து சபாலீஸ் மற்றும் மாவட்ட ோமை பாதுகாப்பு 
குழு ஏற்பாடு கேய்த 31 வது ோமை பாதுகாப்பு பிரச்ோரத்மத திறந்து மவத்தார். 
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நாக்பூரில் ோமை பாதுகாப்பு பிரச்ோரத்மத துவக்கி மவத்து, தன்னார்வ கதாண்டு 
நிறுவனங்கள், கபாது அமமப்புகள் மற்றும் ஆட்சடா டீைர்ஸ் அசோேிசயஷன் மற்றும் 
தனியார் பஸ் ஆபசரட்டர்கள் சபான்ற பிற பங்குதாரர்கள் ோமை பாதுகாப்பு 
நடவடிக்மககமள உறுதிப்படுத்த முன்முயற்ேி எடுக்க சவண்டும் என்று அவர் அந்த 
பிரச்ோரத்தில் கூறினார். 

ெர்தார் வல்ைபாய் பயடைின் ெிலை ‘எஸ்ெிஒ இன் 8 அதிெயங்களில் இடம் 
சபற்றுள்ளது 

ேர்தார் வல்ைபாய் பசடைின் 143 வது பிறந்த நாமள முன்னிட்டு பிரதமர் நசரந்திர 
சமாடியால் இந்த ேிமை 2018 அக்சடாபரில் திறக்கப்பட்டது. உைகின் மிக உயரமான 
ேிமையான ‘ஒற்றுமம ேிமை’ ேர்தார் வல்ைபாய் பசடைின் நிமனவுச்ேின்னமாகும். 

குஜராத்தில் 182 மீட்டர் உயரமுள்ள ஒற்றுமம ேிமை ஷாங்காய் ஒத்துமைப்பு அமமப்பின் 
‘எஸ்ேிஓ 8 அதிேயங்கள்’ பட்டியைில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக கவளியுறவு அமமச்ேர் 
எஸ்.கஜய்ேங்கர் திங்களன்று அறிவித்தார். 

மத்திய கைாச்ொரம் மற்றும் சுற்றுைாத்துலற அலமச்ெர் புதுடில்ைியில் “நவனீ 
யுகத்தில் இந்திய பாரம்பரியம்” என்ற கண்காட்ெிலயத் சதாடங்கினார் 

மத்திய கைாச்ோர மற்றும் சுற்றுைாத் துமற அமமச்ேர் ஸ்ரீ பிரகைாத் ேிங் பசடல் முதல் 
ேர்வசதே பாரம்பரிய கண்காட்ேிமய கதாடங்கி மவத்தார். கண்காட்ேி பிப்ரவரி 15, 2020 
வமர “நவனீ யுகத்தில் இந்திய பாரம்பரியம்” என்ற தமைப்பில் நமடகபறும், முதல் 
ேர்வசதே பாரம்பரிய ேிம்சபாேியம் புது தில்ைியில் உள்ள சதேிய அருங்காட்ேியகத்தில் 
இரண்டு நாட்கள் நமடகபறும். 

5 வது அறிவியல் திலரப்பட விழா யகாவாவில் சதாடங்குகிறது 

இந்தியாவின் அறிவியல் திமரப்பட விைாவின் 5 வது பதிப்பு சகாவாவின் பனாஜியில் 
கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. கண்காட்ேிகள், வகுப்புகள் மற்றும் பிற கேயல்பாடுகளின் 
உதவியுடன் இமளஞர்களிமடசய அறிவியல் அறிமவ ஊக்குவிப்பசத இந்த விைாவின் 
சநாக்கம். 

சூரிய விளக்குகள் தயாரிப்பது குறித்த ‘மில்ைியன் சோல்’ என்ற பயிற்ேி வகுப்பு ஐ.ஐ.டி 
மும்மபயால் நடத்தப்பட்டது. 

9 வது ெர்வயதெ குழந்லதகள் திலரப்பட விழா சகால்கத்தாவில் சதாடங்கியது 
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9 வது ேர்வசதே ேிறுவர் திமரப்பட விைா இன்று ககால்கத்தாவில் ஐோஸ் கான் இயக்கிய 
ெமீத் திமரயிடலுடன் கதாடங்கியது. 45 நாடுகமளச் சேர்ந்த சுமார் 250 படங்கள் ஒரு 
வார காை விைாவில் திமரயிடப்படும். 

அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களின்படி, சதேிய விருது கபற்ற குைந்மத நடிகர் தல்ொ 
அர்ோத் ரிஷி திருவிைாமவ திறந்து மவப்பார். இவ்விைாவிற்கு நகரத்தில் பத்து இடங்கள் 
சதர்வு கேய்யப்பட்டுள்ளன. திமரப்படங்கமளத் திமரயிடுவமதத் தவிர, குைந்மதகளின் 
திமரப்பட விைா பற்றிய கண்காட்ேியும் ஏற்பாடு கேய்யப்படும். 

மத்திய அலமச்ெர்கள் பிரகாஷ் ஜவயடகர், ஆர் யக ெிங் எசைக்ராமா 2020 ன்14வது 
பதிப்லப திறந்து லவத்தார் 

இந்நிகழ்ச்ேி இந்திய மின்ோரத் துமறமய காட்ேிப்படுத்துவசதாடு, எதிர்காை எரிேக்தி 
மாற்றத்திற்கான கதாைில்நுட்பம், நவனீ சபாக்குகள் மற்றும் புதுமமகமளப் கபாறுத்து 
உைகத் துமறமய இந்தியத் கதாைிலுடன் இமணப்பமத சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

காவரட்டியில் உள்ள பல்யநாக்கு மருத்துவமலனக்கு இந்திய ஜனாதிபதி ராம் நாத் 
யகாவிந்த் அடிக்கல் நாட்டினார் 

ஜனாதிபதி ராம் நாத் சகாவிந்த் இன்று காவரட்டியில் உள்ள ைட்ேத்தீவின் முதல் பல்சநாக்கு 

மருத்துவமமனக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். இரண்டு நாட்கள் யூனியன் பிரசதேத்திற்கு வருமக 

தரும் ஜனாதிபதி ைட்ேத்தீவின் வளர்ச்ேிக்கு ேிறப்பு கவனம் கேலுத்துவதாக உறுதி 
அளித்தசதாடு, சூப்பர் ஸ்கபஷாைிட்டி மருத்துவமமன நிமறவமடவதற்கு ேிறப்பு கவனம் 

கேலுத்துமாறு ைட்ேத்தீவு நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். 

பிரதமர் நயரந்திர யமாடி, யநபாள பிரதமர் யக.பி. ெர்மா ஓைி கூட்டாக யஜாக்பானி-
பிரத்நகர் யொதலனச் ொவடிலயத் திறந்துலவத்தனர் 

பிரதமர் நசரந்திர சமாடி மற்றும் அவரது சநபாள பிரதிநிதி சக.பி. ேர்மா ஓைி ஆகிசயார் 

கேவ்வாயன்று சஜாக்பானி-பிரத்நகரில் இரண்டாவது ஒருங்கிமணந்த சோதமனச் ோவடிமய 

கூட்டாகத் திறக்கவுள்ளனர், இது வர்த்தக மற்றும் மக்கள் இயக்கத்மத எளிதாக்குவதற்காக 

இந்திய உதவியுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

சநபாள எல்மையில் இது இரண்டாவது சோதமனச் ோவடி ஆகும். முதைாவது 2018 இல் 

ரக்ஸால்-பிர்குஞ்ச் எல்மையில் கட்டப்பட்டது. 

இந்தியா முழுவதும் ஜூன் 1 ஆம் யததிக்குள் ஒரு நாடு, ஒரு யரஷன் கார்டு ’திட்டம் 
செயல்படுத்தப்பட உள்ளது 
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‘ஒன் நாடு, ஒன் சரஷன் கார்டு’ திட்டம் 2020 ஜூன் 1 ஆம் சததிக்குள் நாடு முழுவதும் 
கேயல்படுத்தப்படும். நுகர்சவார் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் கபாது விநிசயாக 
அமமச்ேர் ராம் விைாஸ் பாஸ்வான் இந்த அறிவிப்மப கவளியிட்டார். இந்த திட்டம் 
அதன் அேல் சததி 2020 ஜூன் 30 முதல் ஜூன் 1, 2020 வமர தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

டாக்டர் ைர்ஷ் வர்தன் மற்றும் ஸ்ரீ ஒய்.எஸ். ெவுத்ரி சடல்ைி மற்றும் 
சகால்கத்தாவுக்கான நிை அதிர்வு லமக்யராயொயனஷன் அறிக்லககலள 
சவளியிட்டார் 

புதுடில்ைியில் கடல்ைி மற்றும் ககால்கத்தாவுக்கான நிை அதிர்வு மமக்சராசோசனஷன் 
அறிக்மககமள மத்திய அறிவியல் மற்றும் கதாைில்நுட்ப மற்றும் பூமி அறிவியல் துமற 
அமமச்ேர் டாக்டர் ெர்ஷ் வர்தன் இன்று கவளியிட்டார். 

இத்தமகய விஞ்ஞான முயற்ேிகள் பூகம்பங்களின் தாக்கத்மதக் குமறக்க நமக்கு உதவ 
சவண்டும் நிை அதிர்வு அபாயத்தின் ேரியான மதிப்படீு, பாதுகாப்பான கட்டிட கட்டுமானக் 
குறியடீுகமள நமடமுமறப்படுத்துதல் மற்றும் கபாருத்தமான நிை பயன்பாட்டுத் 
திட்டத்மத பின்பற்ற உதவும். 

ஃபிட் இந்தியா லெக்யளாதன் யகாவாவின் பனாஜியில் நடத்தப்பட்டது 

இமளஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விமளயாட்டு அமமச்ேகத்தின் கீழ் உள்ள ஃபிட் இந்தியா 

மிஷன் ‘ஃபிட் இந்தியா மேக்சளாத்தான்’ கதாடக்க நிகழ்மவ ஏற்பாடு கேய்தது. சகாவாவின் 

பனாஜியில் உள்ள சகம்பல் பசரட் மமதானத்மதச் சேர்ந்த மத்திய அமமச்ேர் கிகரன் ரிஜ்ஜு 

மற்றும் சகாவா முதல்வர் பிரசமாத் ோவந்த் ஆகிசயாரால் இந்த மேக்சளாதன் 

ககாடியிடப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் பனாஜி நகரத்திற்குள் 500 க்கும் சமற்பட்ட மேக்கிள் 

ஓட்டுநர்கள் பங்சகற்றனர். 

பரிக்ஷா சப ெர்ச்ொ 2020 இன் 3 வது பதிப்பு  புது தில்ைியில் சதாடங்கியது 

புதுதில்ைியில் உள்ள டகசடாரா ஸ்சடடியத்தில் நமடகபற்ற பள்ளி மாணவர்களான 
‘பரிக்ஷா கப ேர்ச்ோ 2020’ன் 3 வது பதிப்பு நிகழ்ச்ேியில் பிரதமர் (பிரதமர்) ஸ்ரீ நசரந்திர 
சமாடி கைந்து ககாண்டார். இந்த ஒரு மணி சநர நிகழ்ச்ேியின் சநாக்கம் மாணவர்கள் 
மன அழுத்தத்திைிருந்து நிவாரணம் கபறுவமத உறுதி கேய்வதாகும். 

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுடனான பிரதமரின் கதாடர்பு திட்டத்தின் முதல் 
பதிப்பு “பரிக்ஷாபார்ச்ோ 1.0” 2018 பிப்ரவரி 16 அன்று புதுதில்ைியில் உள்ள டல்கசடாரா 
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ஸ்சடடியத்தில் நடந்தது. 2 வது பதிப்பு “பரிக்ஷாபார்ச்ோ 2.0” ஜனவரி 29 ஆம் சததி 
புதுதில்ைியில் உள்ள டல்கசடாரா மமதானத்திலும் நமடகபற்றது. 

பிராகதி கூட்டத்தின் 32 வது பதிப்பிற்கு பிரதமர் யமாடி தலைலம தாங்கினார் 

பிராகதி தளம் கபாது மக்களின் குமறகமளயும் நிவர்த்தி கேய்ய உதவுகிறது. பிரதமர் 
மார்ச் 25, 2015 அன்று பிராகாட்டி என்ற பல்சநாக்கு மற்றும் பை-மாதிரி ஆளுமகத் 
தளத்மதத் கதாடங்கினார். பிரகதி – ஒரு ஒருங்கிமணந்த மற்றும் ஊடாடும் தளமாகும், 
இது ோமானியர்களின் குமறகமள நிவர்த்தி கேய்வமத சநாக்கமாகக் ககாண்டது. 

இந்திய அரொங்கத்தால் “யதெிய சதாடக்க ஆயைாெலனக் குழு”உருவாக்கப்பட்டது 

இந்திய அரசு “சதேிய கதாடக்க ஆசைாேமனக் குழுமவ” உருவாக்கியுள்ளது. இந்தியாவில் 
புதுமம மற்றும் கதாடக்கங்கமள வளர்ப்பதற்கு ஒரு வலுவான சுற்றுச்சூைல் அமமப்மப 
உருவாக்க மத்திய அரசுக்கு ஆசைாேமன வைங்குவதற்காக இந்த ேமப 
அமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

மாணவர்களிமடசய புதுமம கைாச்ோரத்மத உயர்த்துவமத கவுன்ேில் சநாக்கமாகக் 
ககாண்டுள்ளது. கபாது நிறுவனங்களுக்கு புதுமமகமளத் தழுவுவதற்கும், அறிவுோர் 
கோத்துரிமமகமள உருவாக்குவதற்கும், பாதுகாப்பதற்கும், வணிகமயமாக்குவதற்கும் 
ஊக்குவிப்பதற்கான நடவடிக்மககமள இது பரிந்துமரக்கும், ஒழுங்குமுமற இணக்கங்கள் 
மற்றும் கேைவுகமளக் குமறப்பதன் மூைம் வணிகங்கமளத் கதாடங்குவது, 
கேயல்படுவது, வளர்ப்பது மற்றும் கவளிசயறுவது ஆகியவற்மற இக்குழு 
எளிதாக்குகிறது. 

இந்திய கடற்பலட, இந்திய புவியியல் ஆய்வு லமயத்துடன் சவளிநாட்டு 
தரவுகளுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டது 

இந்திய கடற்பமட புவியியல் ஆய்வு மமயத்துடன் (ஜி.எஸ்.ஐ) ஒரு புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டுள்ளது, ‘கடற்பரப்பு மற்றும் கடல்ோர்வியைில் கடற்பமட 
பயன்பாட்டிற்கான கடற்பமட வண்டல் தரவு, தயாரிப்புகள் மற்றும் நிபுணத்துவத்மதப் 
பகிர்வது’ இதன் சநாக்கமாகும். இந்திய கடற்பமடயின் கடல்ோர் மற்றும் வானிமை 
ஆய்வு இயக்குநரகத்தின் தமைவரான ககாமசடார் ஏ.ஏ. அபயங்கர் மற்றும் ஜி.எஸ்.ஐ.யின் 
துமண இயக்குநர் கஜனரல் ஸ்ரீ என் மாறன் ஆகிசயாருக்கு இமடசய இந்த புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தம் மககயழுத்தானது. 

http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  
நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜனவரி 2020 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    40                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

மத்திய இயற்லக எரிவாயு அலமச்ெரால் ‘யெலவ’ திட்டம் சதாடங்கப்பட்டது 

மத்திய கபட்சராைியம் மற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமமச்ேர் தர்சமந்திர பிரதான் 
தன்னார்வத் திட்டமான ‘சேமவ’ மற்றும் இந்திய கபாதுத்துமற நிறுவன 
ஊைியர்களுக்கான சபார்ட்டமை கதாடங்கி மவத்தார். 

இந்த திட்டம் ஜனவரி 24 ஆம் சததி முதல் கேயல்படுத்தப்படும். ேர்வஸீ் திட்டத்தின் கீழ், 
கல்வி சபான்ற துமறகளில் கவனம் கேலுத்தப்படும். உடல்நைம், கபண் குைந்மதக்கு 
ஊட்டச்ேத்து சபான்றமவ, ேமூக காரணங்கள் கதாடர்பான நடவடிக்மககளில் ஊைியர்கள் 
தானாக முன்வந்து ஈடுபட இத்திட்டத்தின் கீழ் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். 

டாக்டர் ஜியதந்திர ெிங் இந்தியாவின் முதல் உைகளாவிய அறிவியல் கண்காட்ெி 
விக்யான் ெமக மத்லத சடல்ைியில் திறந்து லவத்தார் 

மத்திய மாநிை அமமச்ேர் டாக்டர் ஜிசதந்திர ேிங், இந்தியாவின் முதல் உைகளாவிய 
அறிவியல் கண்காட்ேி விக்யான் ேமக மத்மத கடல்ைியில் திறந்து மவத்தார். இவர் 
அறிவியல் ஆராய்ச்ேிக்கு மூன்று அடுக்கு குழுக்கள் அமமக்கப்பட சவண்டும் என்று 
கூறினார். இதனால் இமளய தமைமுமறயினர், அறிவியல் ஆராய்ச்ேியில் கதாடர்ந்து 
ஈடுபட முடியும் என கதரிவித்தார். 

இக்கண்காட்ேியில் சநாக்கம்  மாணவர்கள், கல்வித்துமற மற்றும் கதாைில்கள் மத்தியில் 
அடிப்பமட அறிவியல் அறிமவ ஊக்கிவிப்பதாகும். 

யதெிய தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தளத்லத நிதி ஆயயாக் உருவாக்கியது 

நிதி ஆசயாக், இந்திய அரோங்கத்தின் ககாள்மக ேிந்தமனக் குழுவான சதேிய தரவு 
மற்றும் பகுப்பாய்வு தளத்திற்கான (என்.டி.ஏ.பி) ஆவணத்மத கவளியிட்டுள்ளது, இதில் 
பை அரசு துமறகளின் ேமீபத்திய தரவுத்கதாகுப்புகள் உள்ளன. இது பயனர் நட்பு 
முமறயில் பங்குதாரர்களுக்கு தரமவ காட்ேிப்படுத்துவதற்கான விவரங்கமளயும் 
வைங்குகிறது. 

ஆராய்ச்ெி நடவடிக்லககலள யமற்சகாள்ள சபண்கலள ஊக்குவிப்பதற்காக பல்யவறு 
துலறகளில் பல்யவறு பல்கலைக்கழகங்களில் பத்து நாற்காைிகள் இருலகக்கள் 
அலமக்கப்யபாவதாக அரசு அறிவித்து உள்ளது 
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சதேிய கபண் குைந்மத தினத்மத முன்னிட்டு, கபண்கமள ஊக்குவிப்பதற்காக ஆராய்ச்ேி 
நடவடிக்மககமள சமற்ககாள்ளும் சநாக்கில் பல்சவறு துமறகளில் பத்து நாற்காைிகள் 
அமமப்பதாக கபண்கள் மற்றும் குைந்மதகள் சமம்பாட்டு அமமச்ேகம் அறிவித்தது. 

இதன் முக்கிய சநாக்கம் கபண்கமள உயர் கல்விமயத் கதாடர ஊக்குவிப்பதும் மற்றும் 
அவர்களின் பணியிடத்தில் ேிறந்து விளங்க வைிவமக கேய்வதும் ஆகும். நாட்டின் கபண் 
ோதமனயாளர்கமள முன்னிமைப்படுத்தி ககாண்டாடும் இந்த முயற்ேி இளம் கபண்கள் 
மற்றும் கபண்கமள உயர் படிப்மப சநாக்கி ஊக்குவிக்கும். 

மத்திய ொலை யபாக்குவரத்து மற்றும் சநடுஞ்ொலை அலமச்ெரால் “GATI” யபார்டல் 
நிறுவப்பட்டது 

இந்திய சதேிய கநடுஞ்ோமை ஆமணயத்தின் இரண்டு நாள் நீண்டகாை மறுஆய்வுக் 
கூட்டத்தின் முதல் நாளில், நடத்தப்பட்ட கைந்தாசைாேமன கூட்டத்தில் மத்திய ோமை 
சபாக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்ோமை அமமச்ேகம் நிதின் கட்கரி “GATI” என்ற ஆன்மைன் 
கண்காணிப்பு சபார்ட்டமை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். புதிய சபார்ட்டமை இந்திய சதேிய 
கநடுஞ்ோமை ஆமணயம் (என்.எச்.ஏ.ஐ) உருவாக்கியுள்ளது. 

இந்திய ரயில்யவ கழிவுகளிைிருந்து ஆற்றல் தயாரிக்கும் ஆலைலய நிறுவியது 

இந்திய ரயில்சவ (கிைக்கு கடற்கமர ரயில்சவ மண்டைம்) புவசனஸ்வரில் உள்ள 
மஞ்சேஸ்வரில் கைிவுகளிைிருந்து ஆற்றல் தயாரிக்கும் ஆமைமய நிறுவியது. இது 1.79 
சகாடி ரூபாய் கேைவில் கட்டப்பட்டுள்ளது மற்றும் பிளாஸ்டிக் மற்றும் மின் கைிவுகள் 
உட்பட 500 கிசைா கைிவுகமள கவளிசயற்றும் திறன் ககாண்டது. இந்த கைிவு-ஆற்றல் 
ஆமை காப்புரிமம கபற்ற ‘பாைிக்ராக்’ என்ற கதாைில்நுட்பத்மத பயன்படுத்துகிறது. 

டாக்டர் ஜியதந்திர ெிங் “புவன் பஞ்ொயத்து” 3.0 வலைத்தளத்லத அறிமுகப்படுத்தினார் 

மத்திய கிைக்கு மாநிை அமமச்ேர் டாக்டர் ஜிசதந்திர ேிங், “புவன் பஞ்ோயத்து” 3.0 
வமைத்தளத்மத அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த வமை தளம் கிராம மக்களுக்கு இமணய 
சேமவமய சமம்படுத்த உதவும். இஸ்சரா உருவாக்கிய கேயற்மகக்சகாள் 
கதாைில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் இந்த சபார்டல் கேயல்படும். 

http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  
நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜனவரி 2020 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    42                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

இது தகவல் மற்றும் தகவல் கதாடர்பு கதாைில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி, புவன் 
பஞ்ோயத்து வமைத்தளம் திட்டமிடல் மற்றும் கிராம திட்டங்கமள கண்காணிப்பதற்காக 
கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

மடகாஸ்கர் சூறாவளியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக  இந்திய கடற்பலட 
‘ஆபயரஷன் சவண்ணிைா’ என்ற மீட்பு திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது 

இந்திய கடற்பமட, ‘ஆபசரஷன் கவண்ணிைா’ என்ற மீட்பு திட்டத்மத 
அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த நடவடிக்மகயின் சநாக்கம் சூறாவளி அல்ைது  கவள்ளத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட மடகாஸ்கர் மக்களுக்கு உதவுவது ஆகும். இந்திய கடற்பமட கப்பல் 
ஐராவத் இந்த பணிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவில் வனவிைங்கு வாழ்விடங்களுக்கு ஆப்பிரிக்க ெிறுத்லதலய சகாண்டு 
வர உச்ெ நீதிமன்றம் மத்திய அரசுக்கு உத்தரவு அளித்து இருக்கிறது 

மத்திய பிரசதேத்தில் குசனா-பால்பூர் (குசனா சதேிய பூங்கா) உட்பட இந்தியாவில் 
வனவிைங்கு வாழ்விடத்தில் ஆப்பிரிக்க ேிறுத்மதமய அறிமுகப்படுத்த இந்தியாவில் 
அரிதான இந்திய ேிறுத்மதகள் கிட்டத்தட்ட அைிந்துவிட்டதால் நமீபியாவிைிருந்து 
ஆப்பிரிக்க ேிறுத்மதகமள அறிமுகப்படுத்துமாறு உச்ேநீதிமன்றம் (எஸ்ேி) அரசுக்கு 
அனுமதி அளித்துள்ளது. சதேிய புைிகள் பாதுகாப்பு ஆமணயம் (என்.டி.ேி.ஏ) மனு தாக்கல் 
கேய்தமத அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

44 வது ெர்வயதெ சகால்கத்தா புத்தக கண்காட்ெி 2020 யமற்கு வங்காளத்தின் 
சகால்கத்தாவில் சதாடங்கியது 

ககால்கத்தா புத்தக கண்காட்ேியின்  44 வது பதிப்பு சமற்கு வங்காளத்தின் 
ககால்கத்தாவின் ோல்ட்சைக்கில் உள்ள கேன்ட்ரல் பார்க் சமளா மமதானத்தில் 
கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. மடட்சடா என்ற ஒரு வமகயான ஆந்மத வமக முதல் 
முமறயாக புத்தக கண்காட்ேியின் அதிகாரப்பூர்வ ேின்னமாக சதர்ந்கதடுக்கப்பட்டன. இந்த 
புத்தக கண்காட்ேியில், 4 புத்தகங்கள் ரஷ்ய கமாைியிைிருந்து வங்காளத்திற்கு 
கமாைிகபயர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 

http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  
நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜனவரி 2020 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    43                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

                        Whatsapp குரூபில் சேர - கிளிக் செய்யவும் 
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12. மாநிை செய்திகள் 
 
குஜராத் 
 
குஜராத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டு ெிங்க கணக்சகடுப்புக்கு 10,000 யகமராக்கள் 
பயன்படுத்தப்பட உள்ளன 
 
இந்திய வனவிைங்கு நிறுவனம் (WII) 2020 சம மாதத்தில் ஆேிய ேிங்க கணக்ககடுப்மப 
நடத்துகிறது. ஆேிய ேிங்கத்தின் தங்குமிடமான குஜராத்தில் 2020 ேிங்க கணக்ககடுப்மப 
சமற்ககாள்ள சுமார் 8000-10000 சகமராக்கள் பயன்படுத்தப்படும். 
 
குஜராத் நீர் செயல்திறனில் முதைிடத்திலும், யமாெமான செயல்திறன் சகாண்ட 
மாநிைங்களில் சடல்ைியும் முதைிடத்தில் உள்ளது 
 
ஜல் ேக்தி அமமச்ேகத்தின் கவளியிடப்பட்ட ‘மத்திய மற்றும் மாநிை அரசு நீர் துமறகள் 
2019 க்கான கேயல்திறன் இைக்குகளின் அடிப்பமடயில்’ தரவரிமேப்படி, குஜராத் 
கேயல்திறன் இைக்குகளின் அளவுருக்களுக்கு ேிறந்த இடத்மதப் பிடித்தது, அசத 
சநரத்தில் கடல்ைியின் சதேிய தமைநகரம் மிக சமாேமாக கேயல்படும் மாநிைத்தில் 
முதைிடத்தில் உள்ளது. 
 
கிருஷி மந்தனின் முதல் பதிப்பு அகமதாபாத்தில் சதாடங்கியது 
 
ஆேியாவின் உணவு, சவளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்ேி உச்ேிமாநாட்டான கிருஷி மந்தன் 
2020 இன் முதல் பதிப்பு 2020 ஜனவரி 16-17 முதல் குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் 

http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
https://chat.whatsapp.com/KWurlbJecWFIcOE13LJlH4
https://t.me/examsdailytn


  
நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜனவரி 2020 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    44                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

நமடகபற்றது. இந்த நிகழ்மவ இந்திய சமைாண்மம நிறுவனத்தின் உணவு மற்றும் 
சவளாண் வணிகக் குழு ஏற்பாடு கேய்தது. 

ஐ.ஐ.எம்.ஏ.வின் உணவு மற்றும் சவளாண் வணிகக் குழு ஏற்பாடு கேய்துள்ள இரண்டு 
நாள் நிகழ்ச்ேியில் மாணவர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் உட்பட 1,500 க்கும் சமற்பட்ட 
பிரதிநிதிகள் பங்சகற்கின்றனர். 

31 வது ெர்வயதெ காத்தாடி விழா குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் சதாடங்கப்பட்டது 
 
31 வது ேர்வசதே காத்தாடி திருவிைா அகமதாபாத்தில் உள்ள ேபர்மதி ஆற்றங்கமரயில் 
கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வில் குஜராத் கவர்னர் ஆச்ோர்யா சதவ்ரத் 
முன்னிமையில் வண்ணமயமான காத்தாடி விைாமவ குஜராத் முதல்வர் விஜய் ரூபானி 
திறந்து மவத்துள்ளார். 
 
குஜராத் விலரவில் விக்ரம் ெரபாய் குழந்லதகள் கண்டுபிடிப்பு லமயத்லத 
அலமக்கவுள்ளது 
 
விக்ரம் ேரபாய் குைந்மதகள் கண்டுபிடிப்பு மமயத்மத (வி.எஸ்.ேி.ஐ.ேி) விமரவில் 
குஜராத்தில் அமமயப்பட உள்ளது. மாநிைத்தில் 18 வயது வமரயிைான குைந்மதகளின் 
கண்டுபிடிப்புகமள அமடயாளம் காண்பது, வளர்ப்பது மற்றும் ஊக்குவிப்பசத இந்த 
மமயத்தின் சநாக்கம். 
 
குஜராத் மற்றும் எட்டு வடகிழக்கு மாநிைங்கள் 2020 ஏப்ரல் 2 ஆம் யததி குஜராத்தின் மாத
வ்பூர்  யமளாலவக் சகாண்டாட உள்ளன. 
குஜராத்தின் மாதவ்பூர் சமளாவின் வருடாந்த திருவிைாமவத் நடத்துவதற்கான உயர் 
மட்டக் கூட்டத்திற்கு அமமச்ேர் டாக்டர் ஜிசதந்திர ேிங் தமைமம தாங்கினார். இது 2020 
ஏப்ரல் 2 ஆம் சததி குஜராத்தின் சபார்பந்தர் மாவட்டத்தில் மாதவ்பூர் ககட்டில் 
நமடகபறுகிறது. 
 

முதல்வர் விஜய் ரூபானி குஜராத்தில் 7 வது சபாருளாதார கணக்சகடுப்பு 
செயல்முலறலய சதாடங்கினார் 

குஜராத் முதைமமச்ேர் விஜய் ரூபானி மாநிைத்தில் 7 வது கபாருளாதார மக்கள் கதாமக 

கணக்ககடுப்பு கேயல்முமறமய கதாடங்கினார். கபாருளாதார கணக்ககடுப்பு கேயல்முமற 
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மத்திய புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் திட்ட அமைாக்க அமமச்ேகத்தினால் கபாது சேமவ 

மமயங்களின் உதவியுடன் சமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

ஒடிொ 

ஒடிொ அரசு இலணய வழியாக இயங்கும் காவல் நிலையத்லதத் சதாடங்கியுள்ளது 

ஒடிோ மாநிை அரசு இமணய வைியாக இயங்கும் காவல் நிமையத்மதத் கதாடங்கியுள்ளது, 

அங்கு மக்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களில் இருந்து காவல் நிமையத்திற்குச் கேல்ைாமல் புகார் 

அளிக்க முடியும். இந்த காவல் நிமையம் புவசனஸ்வரில் உள்ள மாநிை குற்றப் பதிவு 

பணியகத்திைிருந்து கேயல்படும். 

சடல்ைி 

புதுசடல்ைி உைக புத்தக கண்காட்ெி 2020 இன் 28 வது பதிப்லப மத்திய மனிதவள 
யமம்பாட்டு அலமச்ெர் திறந்து லவத்தார் 

புது தில்ைி பிரகதிகமய்தனில் புது தில்ைி உைக புத்தக கண்காட்ேியின் 2020 28 வது 
பதிப்மப மத்திய மனித வள சமம்பாட்டு அமமச்ேர் ஸ்ரீ ரசமஷ் சபாக்ரியல் திறந்து 
மவத்தார். 2013 ஆம் ஆண்டு முதல், சதேிய வர்த்தக அறக்கட்டமள இந்தியா வர்த்தக 
சமம்பாட்டு அமமப்பு, வர்த்தக அமமச்ேகத்துடன் இமணந்து ஐ.டி.பி.ஓ உடனான 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்த ஏற்பாடு கேய்துள்ளது. 

சடல்ைி விமான நிலையத்தில் சபண்கள் மட்டுயம இயக்கக்கூடிய புதிய வண்டி 
யெலவ சதாடங்கவுள்ளது 

புதுடில்ைியில் கபண்கள் பாதுகாப்பாக உணர புதிய முயற்ேியாக, 2020 ஜனவரி 10 ஆம் 
சததி நகரின் இந்திரா காந்தி ேர்வசதே விமான நிமையத்திைிருந்து பிரத்சயக டாக்ஸி 
சேமவ கதாடங்கவுள்ளது. கடல்ைி யின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் இந்த வண்டி 
சேமவமய அணுகைாம். 

அருணாச்ெை பிரயதெம் 
 
அருணாச்ெை பிரயதெம் மாநிைத்திற்கான புதிய ெின்னத்லத சபற்றுள்ளது 
அருணாச்ேை பிரசதேம் மாநிைத்திற்கான புதிய ேின்னத்மத கபற்றுள்ளது. இது 
மாநிைத்தின் அமடயாளத்மதயும் கைாச்ோரத்மதயும் பிரதிபைிக்கும். புதிய ேின்னத்தில் 
இந்திய அரேியைமமப்பின் கூட்டாட்ேி அமமப்மபயும், மாநிைத்மதயும், அதன் 
மக்கமளயும், கைாச்ோரத்மதயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஆர்க்கிட் மைர்  
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(மரன்சகாஸ்மடைிஸ் கரட்டூோ) ேின்னத்தில் உள்ளது, அசத சநரத்தில் நீை நிறம் 
ேட்டேமப கேயைகத்தின் சுயாட்ேிமயக் குறிக்கிறது. 
 
ஈடா நகரில் உள்ள அறிவியல் லமயத்தில் 2 நாள் ‘கண்டுபிடிப்பு விழா’ நலடசபற்றது 
 
அருணாச்ேை பிரசதேத்தில், ேனிக்கிைமம அறிவியல் மமயத்தில் இரண்டு நாள் 
‘கண்டுபிடிப்பு விைா’ துவங்கியது. இந்த விைாமவ சதேிய கண்டுபிடிப்பு 
அறக்கட்டமளயுடன் இமணந்து அருணாச்ேை பிரசதே மாநிை அறிவியல் மற்றும் 
கதாைில்நுட்ப கவுன்ேில் ஏற்பாடு கேய்துள்ளது. 50 க்கும் சமற்பட்ட கண்டுபிடிப்புகமள 
பல்சவறு கல்வி நிறுவனங்கள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள், மகவிமனஞர்கள் மற்றும் 
அருணாச்ேை பிரசதேம், அோம் மற்றும் பிற மாநிைங்கமளச் சேர்ந்த 
கதாைில்முமனசவார் காட்ேி படுத்தப்படவுள்ளனர். 
 
மகாராஷ்டிரா 
 
மகாராஷ்டிரா முதல்வர் “அட்வாண்யடஜ் மகாராஷ்டிரா எக்ஸ்யபா 2020” ஐ திறந்து லவத்
தார் 

மகாராஷ்டிரா முதைமமச்ேர் உத்தவ் தாக்கசர அவுரங்காபாத்தில் “அட்வாண்சடஜ் 
மகாராஷ்டிரா எக்ஸ்சபா 2020” ஐ திறந்து மவத்தார். இந்த கண்காட்ேிமய மராத்வாடா 
ேிறு அளவிைான கதாைில்கள் மற்றும் சவளாண்மம ேங்கம் (மாேியா) ஏற்பாடு 
கேய்துள்ளது. 

இந்த கண்காட்ேி மராத்வாடா கதாைில்களின் கதாைில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் 
வளர்ச்ேிமயக் காண்பிக்கும், சமலும் இப்பகுதியில் இருந்து உற்பத்தி கேய்யப்பட்டு 
ஏற்றுமதி கேய்யப்படும் கபாருட்கள் இந்த கண்காட்ேியில் காட்ேிப்படுத்தப்படும். 

மகாராஷ்டிரா அரசு மகாராஷ்டிரா பள்ளிகளில் முன்னுலர 
வாெிப்லப கட்டாயமாக்குகிறது 

அரேியைமமப்பின் முன்னுமரமயப் படித்தமை மகாராஷ்டிரா பள்ளிகளுக்கு மகாராஷ்டிரா 
அரசு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மகாராஷ்டிராவில் உள்ள அமனத்து ஆரம்ப மற்றும் 
இமடநிமைப் பள்ளிகளிலும் பிரார்த்தமனக்குப் பிறகு அரேியைமமப்பின் முன்னுமரமயப் 
படிக்க மகாராஷ்டிரா அரசு கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது. 
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அரேியைமமப்பின் முன்னுமரயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்பமடக் சகாட்பாடுகள், 
உள்ளடக்கம், நீதி, ேமத்துவம், சுதந்திரம் மற்றும் ேசகாதரத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்மத 
அமனவருக்கும் விைிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் புரிந்துககாள்ளவும் இந்த முடிவு 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மகாராஷ்டிரா அரசு ‘ெிவ் யபாஜன்’ திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது 

மகாராஷ்டிரா அரசு ஏமைகளுக்கு 10 ரூபாய்க்கு உணவு வைங்குவதற்காக ‘ேிவ் சபாஜன்’ 
திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், அமனத்து மாவட்டங்களிலும் 
ஒரு குறிப்பிட்ட சநரத்தில் மதிய உணவிற்கு நியமிக்கப்பட்ட மமயங்களில் மக்களுக்கு 
மதிய உணவு கிமடக்கும். இத்திட்டத்தின் குறிக்சகாள், ோதிமயப் கபாருட்படுத்தாமல் 
அமனவருக்கும் மைிவு மற்றும் தரமான உணமவ வைங்குவதாகும். இந்த திட்டத்மத 
மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தக்கசர கதாடங்கி மவத்தார். 

அொம் 

அொமில் மாக் பிைு திருவிழா சகாண்டாடப்பட்டது 

மாக் பிெு, அோமில் அறுவமட திருவிைாவாக ககாண்டாடப்படுகிறது. வருடாந்திர 
அறுவமட நடந்தபின்னர் ேமூக விருந்துகளுடன் ககாண்டாடப்படுவதால் இது ‘சபாகாைி 
பிெு’ அல்ைது ‘மாகூர் பிெு’ என்றும் அமைக்கப்படுகிறது. 

TII கணக்சகடுப்பில் அொம் முதைிடம் வகிக்கிறது 

பட்கஜட் கேயல்முமற அறிக்மக 2.0 என்ற கணக்ககடுப்பின்படி. டிரான்ஸ்பரன்ேி 
இன்டர்சநஷனைின் இந்தியா (டிஐஐ) நடத்திய, ேிறந்த பட்கஜட் நமடமுமற 
தரவரிமேயில் அோம் முதைிடத்தில் உள்ளது. அோம் 70 மதிப்கபண்களுடன் முதல் 
இடத்திை உள்ளது. 29 மாநிைங்களில் அோம் ஒரு மாநிைத்திசைசய பட்கஜட் பற்றிய 
விைிப்புணர்வு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இரண்டாம் இடத்திை ஆந்திரா பிரசதேம் உள்ளது. 

ைரியானா 

உைகின் மிகப்சபரிய லகவிலனக் கண்காட்ெியான சூரஜ்குண்ட் யமளா 2020 
ைரியானாவில் சதாடங்கியது 

http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  
நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜனவரி 2020 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    48                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

ஜனாதிபதி ராம் நாத் சகாவிந்த் 34 வது சூரஜ்குண்ட் ேர்வசதே மகவிமனக் கண்காட்ேிமய 
2020 பிப்ரவரி 1 ஆம் சததி ெரியானாவின் ஃபரிதாபாத்தில் திறந்து மவப்பார். 34 வது 
சூரஜ்குண்ட் ேர்வசதே மகவிமன சமளா கண்காட்ேியின் கூட்டாளர் நாடு 
உஸ்கபகிஸ்தான் ஆகும். 

உத்தரகாண்ட் 

விவொய குத்தலகக் சகாள்லகலய அமல்படுத்திய முதல் மாநிைம் உத்தரகாண்ட் 

விவோய நிைங்கமள குத்தமகக்கு எடுக்கும் ககாள்மகமய உருவாக்கிய இந்தியாவின் 
முதல் மாநிைமாக உத்தரகண்ட் மாறியுள்ளது. ராஷ்டிரபதி பவனின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, 
மாநிை அரசு இந்த உத்தரமவ பிறப்பித்துள்ளது. இந்த குத்தமகக் ககாள்மகயின் கீழ், 30 
ஆண்டு குத்தமகக்கு நிைம் ககாடுப்பதற்கு பதிைாக, ேம்பந்தப்பட்ட விவோயி அந்த 
நிைத்திற்கான வாடமகமயப் கபறுவார். 

இந்தக் ககாள்மகயின் மூைம் எந்தகவாரு நிறுவனங்களும், நிறுவனமும், அல்ைது 
தன்னார்வ கதாண்டு நிறுவனமும் கிராமங்களில் அதிகபட்ேம் 30 ஏக்கர் நிைப்பரப்புகமள 
30 வருட காைத்திற்கு குத்தமகக்கு எடுக்கைாம் மற்றும் பண்மண நிைங்கமளச் 
சுற்றியுள்ள அரசு நிைங்கமள குத்தமகக்கு எடுத்துக்ககாள்ளைாம். 

திரிபுரா 
 
பாரம்பரிய விழாவான ‘லை ையராபா’ திரிபுராவில் சதாடங்கியது 
 
ைாய் ெசராபா, மணிப்பூரி கமய்டி ேமூகங்கள் அனுேரிக்கும் ஒரு ேடங்கு திருவிைா. இது 
திரிபுராவின் அகர்தைாவில் கதாடங்கியது. ஐந்து நாள் நீடித்த இந்த விைாமவ மாநிை 
ேட்டமன்ற ேபாநாயகர் கரபாட்டி சமாகன் தாஸ் திறந்து மவத்தார். 
 
வாய்வைி இைக்கியம், இமே, நடனம் மற்றும் ேடங்குகள் மூைம் ைாய் ெசராபா 
ககாண்டாடப்பட்டது. மணிப்பூரின்  கைாச்ோர குழு வந்து மணிப்புரி தற்காப்பு கமைகள், 
நாட்டுப்புற இமே மற்றும் நாட்டுப்புற நடனங்கமள நிகழ்த்தியது. 
 
உத்திரபிரயதெம் 
யுபிஎஸ்ஆர்டிெி(UPSRTC) உத்தரப்பிரயதெத்தில் சபண்களுக்காக ‘டாமினி’ 
சைல்ப்லைன் யெலவலய அறிமுகப்படுத்தியது 
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உத்தரபிரசதேத்தில் கபண் பயணிகளின் பாதுகாப்மபக் கருத்தில் ககாண்டு 
யு.பி.எஸ்.ஆர்.டி.ேி (உத்தரப்பிரசதே மாநிை ோமைப் சபாக்குவரத்துக் கைகம்) ‘டாமினி’ 
கெல்ப்மைன் சேமவமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. உ.பி.யின் ைக்சனாவில் 
சபாக்குவரத்து அமமச்ேர் அசோக் கட்டாரியா அறிமுகப்படுத்திய இந்த 
கெல்ப்மைனுக்காக “நிர்பயா சயாஜனா” நீட்டிப்பு என்ற தனித்துவமான எண் “81142-77777” 
குழுசேர்ந்துள்ளது. 

23 வது யதெிய இலளஞர் விழா 2020 உத்தரபிரயதெத்தின் ைக்யனாவில் நலடசபற்றது 

விமளயாட்டு அமமச்ேகம் மற்றும் உத்தரபிரசதே மாநிை அரசு இமணந்து 23 வது சதேிய 
இமளஞர் விைா 2020 ஐ ைக்சனாவில் 2020 ஜனவரி 12 முதல் 16 வமர கூட்டாக ஏற்பாடு 
கேய்கின்றன. முதைமமச்ேர் உத்தரபிரசதே சயாகி ஆதித்யநாத் மற்றும் விமளயாட்டு 
அமமச்ேர், ஸ்ரீ கீரன் ரிஜிஜு ஜனவரி 12 ஆம் சததி இமளஞர் சுவாமி விசவகானந்தரின் 
பிறந்த நாள் விைாமவத் முன்னிட்டு திறந்து மவப்பார். திறப்பு விைாமவத் கதாடர்ந்து 
உள்ளூர் மற்றும் புகழ்கபற்ற கமைஞர்களின் கைாச்ோர / இமே நிகழ்ச்ேி நமடகபறும். 

அஷ்பாகுல்ைா கானின் சபயரில் ரூ .234 யகாடி மிருகக்காட்ெிொலைலய உருவாக்க 
உத்திர பிரயதெம் திட்டமிட்டுள்ளது 

சகாரக்பூரில் ஷாெதீ் அஷ்பாகுல்ைா கான் கபயரிடப்பட்ட விைங்கியல் சதாட்டம் கட்ட 
234 சகாடி ரூபாய் ஒதுக்கும் திட்டத்திற்கு உ.பி. அமமச்ேரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 
சுற்றுைாப் பயணிகமள ஈர்ப்பது மற்றும் சவமை வாய்ப்புகமள அதிகரிப்பசத இதன் 
சநாக்கமாகும். 

இந்தியாவிற்கான விைங்குகளுக்கான முதைாவது யபார் நிலனவிடம் விலரவில் 
உத்தர பிரயதெம் மீரட்டில் திறக்கப்பட உள்ளது 

நாய்கள், குதிமரகள் மற்றும் கழுமதகள் உள்ளிட்ட சேமவ விைங்குகளுக்கான 
இந்தியாவின் முதல் சபார் நிமனவிடத்மத உத்தர பிரசதேம் மீரட் நகரத்தில் அமமயப்பட 
உள்ளது. இந்த இடம் காஷ்மீரில் கிளர்ச்ேி நடவடிக்மககளில் மற்றும் கார்கில் சபாரின் 
சபாது சபார்க்களத்தில் இராணுவத்திற்கு உதவிய வரீர்கள் மற்றும் விைங்குகளின் 
பங்களிப்மப நிமனவுகூறும். 

குடியுரிலமக்காக புைம்சபயர்ந்யதாலர பட்டியைிடும் முதல் மாநிைமாக 
உத்தரபிரயதெம் ஆனது 
 
புதிய குடியுரிமம திருத்தச் ேட்டம் (ேிஏஏ) 2019 இன் கீழ் தகுதி கபறுவதற்காக 
பாகிஸ்தான், பங்களாசதஷ் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து புைம்கபயர்ந்சதாமரப் 
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பட்டியைிடுவதற்கான பயிற்ேிமய சமற்ககாண்ட இந்தியாவின் முதல் மாநிைமாக 
உத்தரபிரசதேம் (உ.பி.) ஆனது. 
 
பன்முகத்தன்லமலய ஊக்குவிக்கும் யநாக்கத்துடன் ஐந்து நாள் கங்லக யாத்திலர உத்த
ரபிரயதெத்தின் பிஜ்யனார் பல்ைியாவில் சதாடங்கியது 

புனித நதி குறித்து விைிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தும் சநாக்கில் ஐந்து நாள் கங்கா யாத்திமர 
உத்தரபிரசதேத்தில் இன்று கதாடங்கியது. பல்ைியா மாநிை ஆளுநர் ஆனந்திகபன் பசடல் 
முதைமமச்ேர் சயாகி ஆதித்யநாத்,உத்தரகண்ட் முதல்வர் திரிசவந்திர ேிங் ராவத் மற்றும் 
மத்திய அமமச்ேர் ேஞ்ேீவ் பாைியன் ஆகிசயார் கங்கா உத்தரபிரசதேத்திற்குள் நுமைந்த 
இடமான பிஜ்னூரிைிருந்து ககாடியமேத்து இந்த யாத்திமரமய கதாடங்கி மவத்தார். 

யமற்கு வங்காளம் 

இலெ நாடக் அகாடமி விருது சபற்றவரும், ஒடியா இந்துஸ்தானி பாடகருமான 
சுனந்தா பட்நாயக் 85 வயதில் காைமானார் 

இந்திய பாடகர் சுனந்தா பட்நாயக், 85 வயதான சமற்கு வங்காளத்தின் ககால்கத்தாவில் 
இவர் காைமானார். அவர் பாரம்பரிய இமே வட்டத்தில் ‘குருமா’ என்று பிரபைமாக 
அறியப்பட்டார். புகழ்கபற்ற ஒடியா கவிஞர் மபகுந்தநாத் பட்நாயக்கின் மகள் இவர், 
ஒடியா மற்றும் இந்தி கமாைிகளில் பை பக்தி பாடல்கமள இயற்றியுள்ளார். 

 
காய்கறி உற்பத்தியில் யமற்கு வங்காளம் முதைிடத்தில் உள்ளது 

2018-19 ஆம் ஆண்டில் காய்கறி உற்பத்தியில் சமற்கு வங்காளம் முதைிடம் பிடித்து 
உள்ளது. காய்கறி உற்பத்தியில் சமற்கு வங்காளம் உத்தரபிரசதேத்மத பின் தள்ளி 
உள்ளது. பைங்களின் உற்பத்தியில் ஆந்திரா 17.61 கமட்ரிக் டன் உடன் முதைிடத்திலும், 
மகாராஷ்டிரா 10.82 கமட்ரிக் டன் உடன் இரண்டாவது இடத்திலும் மற்றும் 
உத்தரபிரசதேம் 10.65 கமட்ரிக் டன் உடன் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது. 
சகால்கத்தா காவல்துலற ‘சுகன்யா’ திட்டத்தின் மூன்றாவது பதிப்லபத் சதாடங்கியது 

‘சுகன்யா’ திட்டத்தின் மூன்றாவது பதிப்மப ககால்கத்தா காவல்துமற கதாடங்கியுள்ளது. 
நகரத்தின் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் ேிறுமிகளுக்கு தற்காப்பு பயிற்ேி 
அளிப்பசத இத்திட்டத்தின் சநாக்கமாகும். ககால்கத்தா சபாலீஸ் அதிகார வரம்பில் 
அமமந்துள்ள 100 நகர நூறு நகரங்களின் பள்ளி மற்றும் கல்லுரிகளில் இத்திட்டம் 
கதாடங்கப்பட உள்ளது.  
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இந்தியாவியையய முதல் முலறயாக நீருக்கு அடியில் சமட்யரா ரயில் நிலையம் 
சகால்கத்தாவில் மார்ச் 2022 ஆம் ஆண்டு திறக்கப்படும் 
ககால்கத்தா கமட்சரா கரயில் கார்ப்பசரஷன் (சக.எம்.ஆர்.ேி) தனது கமட்சரா ரயில் 
திட்டத்மத மார்ச் 2022 க்குள் சமற்கு வங்காளத்தின் ெூக்ைி ஆற்றின் கீழ் முடிக்க 
உள்ளது. இது இந்தியாவின் முதல் நீருக்கடியில் இயங்கும் கமட்சராவாக இருக்கும். புதிய 
கமட்சரா ரயில் தினேரி சுமார் 900,000 சபமர ஏற்றிச்கேல்லும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, சமலும் 520 மீட்டர் சுரங்கப்பாமதமய கடக்க ஒரு நிமிடத்திற்கும். 
குமறவான சநரத்தில்கடக்கைாம் என்று எதிர்பாக்கப்படுகிறது. 
 
ஜம்மு காஷ்மீர் 

ஜம்மு காஷ்மீர் நாட்டில் அதிக உள்யநாயாளிகள் துலற பராமரிப்லப பதிவு 
செய்துள்ளது  

புதுகடல்ைியின் சதேிய சுகாதார அமமப்புகள் வள மமயம் (என்.எச்.எஸ்.ஆர்.ேி) 
கவளியிட்டுள்ள அறிக்மகயின்படி ஜம்மு காஷ்மீர் நாட்டில் அதிக உள்சநாயாளிகள் 
துமற பராமரிப்மப பதிவு கேய்துள்ளதுஜம்மு காஷ்மீரின் கிராமப்புறங்களில் 96 ேதவதீ 
ஐபிடி பராமரிப்பு கபாது சுகாதார வேதிகளால் வைங்கப்படுகிறது. இந்த வேதி நாட்டின் 
ேராேரி 85 ேதவதீத்மத விட அதிகமாக உள்ளது. 

ைிமாச்ெை பிரயதெம் 

இமாச்ெைப் பிரயதெ அரசு “Himachal MyGov” யபார்ட்டல் & “ெிஎம் ஆப்” ஐ 
அறிமுகப்படுத்தியது 

இமாச்ேைப் பிரசதே அரசு “Himachal MyGov” என்ற சபார்ட்டமை அறிமுகப்படுத்தி இந்த 
வேதிமயக் ககாண்ட இந்தியாவில் 11 வது மாநிைமாக மாறியுள்ளது. இந்த சபார்டல் 
ஆளுமக கேயல்பாட்டில் கபாதுமக்களின் பங்களிப்மப அதிகரிப்பமத சநாக்கமாகக் 
ககாண்டுள்ளது. சபார்ட்டைின் உதவியுடன், கபாதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்கள், 
பரிந்துமரகள், கருத்துக்கள் மற்றும் அதிருப்திமய மாநிை அரசுக்கு கதரிவிக்க முடியும். 

இமாச்ெை பிரயதெம் ஜனவரி 25 ஆம் யததி தனது  50 வது மாநிை தினத்லத 
சகாண்டாடியது 

டிேம்பர் 18, 1970 அன்று இமாச்ேைப் பிரசதேத்தின் மாநிை  ேட்டம் பாராளுமன்றத்தால் 
நிமறசவற்றப்பட்டது, புதிய மாநிைம் 1971 ஜனவரி 25 ஆம் உருவானது, இது 
இந்தியாவின் 18 வது மாநிைமாக மாறியது. எஸ். பர்மர் மாநிைத்தின் முதல் இமாச்ேைப் 
பிரசதேத்தின் முதல்வரானார். இந்தியா மாநிைங்களில் தனிநபர் வருமானத்தில் 
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நான்காவது உயர்ந்த மாநிைமாகவும்  மற்றும் இந்தியாவில் சவகமாக வளர்ந்து வரும் 
மூன்றாவது கபாருளாதாரமாகவும்  இமாச்ேை பிரசதேம் உள்ளது 

மியொரம் 

மியொரம் 2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 6 ஆம் யததி ‘ொப்ொர் குட்’ திருவிழாலவக் 
சகாண்டாட உள்ளது 

முதல்வர் சோரம்தங்காவின் தமைமமயில் ஏற்பாட்டுக் குழுவுடன் மிசோரம் அரசு 2020 
ஆம் ஆண்டு மார்ச் 6 ஆம் சததி மிசோரம் மிகப்கபரிய மற்றும் மிக முக்கியமான 
திருவிைாவான ‘ோப்ோர் குட்’ ககாண்டாட முடிவு கேய்துள்ளது. இரண்டு நாள் திருவிைா 
ககாண்டாடப்படுகிறது தீம் “மிசோஸின் கைாச்ோரம் மற்றும் தார்மீக கநறிமுமறமய 
சமம்படுத்துதல்”. 

ராஜஸ்தான் 

சஜய்ப்பூர் இைக்கிய விழா ராஜஸ்தானில் சதாடங்கியது 

ராஜஸ்தானில் கஜய்ப்பூர் இைக்கிய விைா கதாடங்கியுள்ளது. இந்த விைாமவ ராஜஸ்தான் 
முதல்வர் அசோக் ககஹ்சைாட் திறந்து மவத்தார். கதாடக்க அமர்வில் உமரயாற்றிய 
முதைமமச்ேர், இந்த இைக்கிய விைா மூைம் ராஜஸ்தானின் கைாச்ோரத்மத மக்கள் 
அறிவார்கள் என்றும் எந்தவித தயக்கமும் இல்ைாமல் மக்கள் தங்கள் கருத்துக்கமள 
பகிர்ந்து ககாள்ளக்கூடிய தளம் இது என்று அவர் கூறினார். விைாவில் எரிேக்தி அமமச்ேர் 
பி.டி. கல்ைாவும் கைந்து ககாண்டார். 

யகாவா 

5 வது அறிவியல் திலரப்பட விழா யகாவாவில் சதாடங்குகிறது 

இந்தியாவின் அறிவியல் திமரப்பட விைாவின் 5 வது பதிப்பு (SCI-FFI 2020) சகாவாவின் 
தமைநகரான பனாஜியில் கதாடங்கப்பட்டது. கண்காட்ேிகள், பட்டமறகள் மற்றும் பிற 
கேயல்பாடுகளின் உதவியுடன் இமளஞர்களிமடசய அறிவியல் அறிமவ ஊக்குவிப்பசத 
திருவிைாவின் சநாக்கங்கள். இந்நிகழ்ச்ேியில் திமரயிடத் சதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட படங்கள் 
‘மிஷன் மங்கல்’, ‘அண்டரிக்ஷாம் 9000 சக.எம்.பி.எச்’, ‘எவகரஸ்ட்’, ‘அசமாரி’, 
‘கடர்மிசனட்டர்: டார்க் ஃசபட்’, ‘ஜிசயாஸ்டார்ம்’ மற்றும், ‘மவரஸ்’ சபான்றமவ. 

ெத்தஸீ்கர் 

பூயபஷ் யபகல் யவலைவாய்ப்பு ொர்ந்த ‘யராஜ்கர் ெங்கி’ செயைிலய 
அறிமுகப்படுத்தினார் 
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ேத்தீஸ்கர் முதைமமச்ேர் பூசபஷ் சபகல் சவமைவாய்ப்பு ோர்ந்த’சராஜ்கர் ேங்கிமய’ 
கேயைிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார், இந்த கேயைிமய  அரோல் இயங்கும் ேத்தீஸ்கர் 
மாநிை திறன் சமம்பாட்டு ஆமணயம் உருவாக்கியது. 

பயிற்ேி கபற்ற இமளஞர்களுக்கு அவர்களின் திறன் சமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 
சவமைவாய்ப்பு வைங்குவதற்காக இந்த பயன்பாடு வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 
பயன்பாட்டின் மூைம், மாநிைத்தின் ைட்ேக்கணக்கான சவமையற்ற இமளஞர்களுக்கு 
சவமைவாய்ப்பு கிமடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஆந்திரா 
சதற்கு மத்திய ரயில்யவயில் முதல்  வது சூரிய பிரிவு ஆந்திராவின் குண்டகல் 
பிரிவில் உள்ள நந்தியால்-சயராகுன்ட்ைா பிரிவில் வரவுள்ளது 
 
ஆந்திராவின் குண்டக்கல் பிரிவில் உள்ள நந்தியால்-கயராகுன்ட்ைா பிரிவு கதற்கு மத்திய 
ரயில்சவயில் முதல் சூரிய பிரிவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2016 ஆகஸ்டில் இந்திய 
ரயில்சவ, ஆந்திராவின் கடப்பா மாவட்டத்தில் நந்தியால்-கயராகுன்ட்ைா பிரிமவத் 
திறந்தது. நந்தியால்-கயராகுன்ட்ைா பிரிவில் உள்ள அமனத்து 8 நிமையங்களுக்கும் இந்த 
நிமையங்களில் உள்ள அமனத்து மின் சதமவகமளயும் பூர்த்தி கேய்யும் திறன் ககாண்ட 
சோைார் சபனல்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 
 
ஆந்திர முதல்வர் ரூ .6,318 யகாடி ‘அம்மா யவாடி’ திட்டத்லத சதாடங்கினார் 
 
ஆந்திர முதல்வர் ஒய்.எஸ்.ஜகன் சமாகன் கரட்டி வியாைக்கிைமம தனது அரோங்கத்தின் 
முதன்மம திட்டமான ‘அம்மா சவாடி’ திட்டத்மத கதாடங்கினார், இது ைட்ேக்கணக்கான 
ஏமை மற்றும் ஏமை தாய்மார்களுக்கு தங்கள் குைந்மதகளுக்கு கல்வி கற்பதற்கு 
உதவுகிறது. அம்மா சவாடி திட்டம் ஆந்திர மாநிைத்தின் கல்வி முமறயில் வரைாற்று 
மாற்றங்கமளக் ககாண்டுவருவது நாட்டில் முதன்மமயானது 
 
விொகப்பட்டினம் (ஆந்திரா) 2021 இல் 14 வது உைகளாவிய சுகாதார உச்ெி மாநாட்லட 
நடத்த உள்ளது 
 
இந்திய அகமரிக்க மருத்துவர்களுக்கான கதாைில்முமற ேங்கம் (ஏஏபிஐ) 3 நாட்கள் 
நீடித்த 14 வது உைகளாவிய சுகாதார உச்ேி மாநாட்மட (ஜிஎச்எஸ்) 2021 ஜனவரி 3 முதல் 
ஆந்திராவின் விோகப்பட்டினத்தில் (ஏபி) முதல் முமறயாக ஏற்பாடு கேய்ய உள்ளது. 
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ெட்டமன்றத்லத ரத்து செய்யும்  திட்டத்திற்கு  ஆந்திர  மாநிை  அலமச்ெரலவ 
ஒப்புதல்  அளித்துள்ளது 
 
ஆந்திரா முதைமமச்ேர் கஜகன்சமாகன் கரட்டி தமைமமயிைான ஆந்திரா (ஆந்திர) 
அமமச்ேரமவ ேட்டமன்றத்மத ரத்து கேய்ய ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஆந்திர அரசு 2 
முக்கியமான மசோதாக்கமள நிமறசவற்றத் தவறியமத அடுத்து இந்த ஒப்புதமை 
 அமமச்ேரமவ அளித்துள்ளது. 
சதலுங்கானா 

நாட்டில் முதல் முலறயாக சதலுங்கானா நகராட்ெி யதர்தல்களில் லபைட் 
அடிப்பலடயில் முகம் அலடயாளம் காணும் பயன்பாட்லடப் பயன்படுத்த உள்ளது 

இந்திய மாநிைமான கதலுங்கானா மாநிை சதர்தல் ஆமணயம் , இந்தியாவில் 
முதன்முமறயாக கதலுங்கானா நகராட்ேி சதர்தைில் முக அங்கீகாரத்மதப் பயன்படுத்தி 
வாக்காளர்களின் ஆள்மாறாட்டம் நமடகபறாமல் தடுக்கும். சமட்ேல் மல்கஜ்கிரி 
மாவட்டத்தின் கதலுங்கானாவின் ககாம்பள்ளி நகராட்ேியின் சதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட 10 
வாக்குச் ோவடிகளில் இது மபைட் அறிமுகம் கேய்யப்படும். 

யதெிய ஊரக வளர்ச்ெி நிறுவனம் மற்றும் பஞ்ொயத்து ராஜ், யுனிசெப், நிறுவனத்துடன் 
இலணந்து ‘தகவல் சதாடர்பு பிரிவு’ ஒன்லற அலமக்க திட்டமிட்டுள்ளன 

மத்திய ஊரக வளர்ச்ேி அமமச்ேகத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு தன்னாட்ேி அமமப்பான சதேிய 
ஊரக வளர்ச்ேி மற்றும் பஞ்ோயத்து ராஜ் யுனிகேப் மெதராபாத், கதலுங்கானா உடன் 
 இமணந்து ‘தகவல் கதாடர்பு பிரிவு’ ஒன்மற அமமக்க திட்டமிட்டுள்ளன. 

சபாஷான் அபியான், சதேிய சுகாதார மிஷன் மற்றும் ஸ்வச் பாரத் மிஷன் சபான்ற 
மாநிை மற்றும் மத்திய அரேின் சதேிய முதன்மம திட்டங்களுக்கு ேமூக மற்றும் 
நடத்மத மாற்ற தகவல்கதாடர்பு ஆதரமவ வைங்குவதற்கான நிறுவனமாக இந்த 
தகவல்கதாடர்பு பிரிவு கேயல்படும். 

உைகின் மிகப்சபரிய தியான லமயம் லைதராபாத்தில் திறக்கப்பட உள்ளது 

ஸ்ரீ ராம் ேந்திர மிஷன் (எஸ்.ஆர்.ேி.எம்) மற்றும் ொர்ட்ஃபுல்கனஸ் இன்ஸ்டிடியூட் 
அமமக்கப்பட்ட 75 வது ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கும் வமகயில் உைகின் மிகப்கபரிய 
தியான மமயம் கதலுங்கானாவின் மெதராபாத்தில் உள்ள கன்ொ ோந்தி வனத்தில் 
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திறக்கப்பட்டது. இந்த தியான மமயத்தில் ஒரு சநரத்தில் 1 ைட்ேம் பயிற்ேியாளர்களுக்கு 
இடமளிக்க முடியும். 

75 வது ஆண்டு நிமறமவக் ககாண்டாடும் விதமாக, ஜனாதிபதி ராம் நாத் சகாவிந்த் 
மற்றும் ேமூக ஆர்வைர் அன்னா ெோசர பிப்ரவரி 8 ஆம் சததி உமரயாற்றவுள்ளனர். 

யகரளா 
 
குடியுரிலம திருத்த ெட்டத்திற்கு எதிராக தரீ்மானத்லத நிலறயவற்றிய முதல் 
மாநிைமாக யகரளா ஆனது 
 
குடியுரிமம திருத்தச் ேட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானத்மத நிமறசவற்றிய நாட்டின் முதல் 
மாநிைமாக சகரளா ஆனது. இந்த தீர்மானத்மத சகரள முதைமமச்ேர் பினராயி விஜயன் 
முன்மவத்தார், எதிர்க்கட்ேித் தமைவர் ரசமஷ் கேன்னிதைா அவர்களால் இரண்டாவதாக 
வைங்கப்பட்டது. சமற்கு வங்காளம், பஞ்ோப், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், கடல்ைி ஆகிய 
மற்ற முதைமமச்ேர்களும் தங்கள் மாநிைங்களில் குடியுரிமம திருத்தச் ேட்டத்மத ஐ 
கேயல்படுத்தவில்மை என்று அறிவித்துள்ளனர். 
 
இந்தியாவின் முதல் சூப்பர் ஃயபப் என்ற ஆய்வகத்லத யகரள முதல்வர் பினராயி விஜய
ன் திறந்து லவத்தார் 

சகரள ஸ்டார்ட்அப் மிஷனின் (சக.எஸ்.யூ.எம்) ஒருங்கிமணந்த கதாடக்க வளாகத்தில் 
இந்தியாவின் முதல் சூப்பர் ஃசபப் சைப் வேதிமய சகரள முதைமமச்ேர் ஸ்ரீ பினராயி 
விஜயன் திறந்து மவத்தார். அகமரிக்காவின் மாேசூகேட்ஸ் கதாைில்நுட்ப நிறுவனம் 
உடன் இமணந்து கேயல்படும் இந்த ஆய்வகம் வன்கபாருள் துமறமய சமம்படுத்துவதில் 
கேயல்படும். இந்த ஆய்வகத்மத முதன் முதைில் நிறுவியவர் டாக்டர் நீல் ககர்ஷன்பலீ்ட் 
ஆவார். அவர் 17 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அகமரிக்காவில் முதைாவது ஆய்வகத்மத 
அமமத்தார். 
தமிழ்நாடு 
 
தமிழ்நாடு இலெ மற்றும் கவின்கலைப் பல்கலைக்கழகம் சஜயைைிதா 
பல்கலைக்கழகம் என்று சபயர் மாற்றப்பட்டது 
தமிழ்நாடு இமே மற்றும் கவின்கமைப் பல்கமைக்கைகத்தின் கபயமர ‘தமிழ்நாடு டாக்டர் 
கஜ.கஜயைைிதா இமே மற்றும் கவின்கமைப் பல்கமைக்கைகம்’ என கபயர் மாற்றம் 
கேய்து தமிைக அரசு ஆமண பிறப்பித்துள்ளது. இப்பல்கமைக்கைகம் 2013-ம் ஆண்டு 
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மமறந்த முன்னாள் முதல்வர் கஜயைைிதாவால் நிறுவப்பட்டது. அப்பல்கமைக்கைகத்தின் 
முதல் சவந்தராகவும் கஜயைைிதா விளங்கினார். 
 
இந்தியாவின் இரண்டாவது விண்சவளி விமானம் தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடியில் 
அலமக்கப்பட உள்ளது. 
 
ேிறிய கேயற்மகக்சகாள்கமள ஏவுவதற்கான இந்தியாவின் இரண்டாவது விண்கவளி 
துமற தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நிறுவப்படும் என்று இந்திய விண்கவளி 
ஆராய்ச்ேி அமமப்பு (இஸ்சரா) தமைவர் சக.ேிவன் அறிவித்தார்.நாட்டின் முதல் 
விண்கவளி துமற கேன்மனயிைிருந்து 90 கி.மீ வடகிைக்கில் ஆந்திராவின் 
ஸ்ரீெரிசகாட்டாவில் உள்ளது. 
 
யதெிய ஒருங்கிலணப்பு முகாம் ‘ஏக் பாரத், ஸ்யரஷ்ட பாரத்’ திட்டத்தின் ஒருங்கிலணப்பு 
முகாம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மதுலரயில் சதாடங்கியுள்ளது 
 
மத்திய அரேின் ‘ஏக் பாரத், ஸ்சரஷ்ட பாரத்’ திட்டத்மத ேிறப்பிக்கும் ஐந்து நாள் சதேிய 
ஒருங்கிமணப்பு முகாம், தமிழ்நாட்டின் கைாச்ோர தமைநகரான மதுமரயில் 
கதாடங்கியுள்ளது. 16 க்கும் சமற்பட்ட மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசதேங்கமளச் 
சேர்ந்த கிராமப்புற கமைஞர்கள் இந்த முகாமில் கைந்து ககாள்கின்றனர். அவர்களின் 
தனித்துவமான திறமமகமள கவளிப்படுத்துவசதாடு, நாட்டின் பிற பகுதிகளிைிருந்தும் 
கமை வடிவங்கமளப் பற்றி அறிந்து ககாள்ளவும் இந்த முகாம் உதவுகிறது. 
 
முகாமின் ஒரு பகுதியாக அருகிலுள்ள கைாச்ோர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் 
மற்றும் காடு வளர்ப்பு திட்டங்களுக்கான திமே பயணங்களும் ஏற்பாடு 
கேய்யப்பட்டுள்ளன. 
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12. ெர்வயதெ செய்திகள் 

யநபாளம் ‘விெிட் யநபாள் 2020’ பிரச்ொரத்லதத் சதாடங்க உள்ளது 

காத்மாண்டுவில் வரைாற்று ேிறப்புமிக்க தேரத ரங்கோைாவில் நமடகபற்ற விைாவின் 
சபாது சநபாள ஜனாதிபதி “விேிட் சநபாள் 2020” ஐ கதாடங்கினார். இந்த பிரச்ோரம் 
சநபாளத்தில் சுற்றுைாமவ சமம்படுத்துவதற்கும் 2020 ஆம் ஆண்டில் 2 மில்ைியன் 
சுற்றுைாப் பயணிகமள ஈர்ப்ப மதயும் சநாக்கமாக ககாண்டு உள்ளது. 

கயானா ஜனாதிபதி யதர்தைில் உமயரா ெியொயகா எம்பயைா சவற்றி சபற்றார் 

கயானா ஜனாதிபதித் சதர்தைில் உமசரா ேிசோசகா எம்பசைா கவற்றி கபற்றுள்ளார். 
கயானா சதேிய சதர்தல் ஆமணயத்தின் கூற்றுப்படி, ஜனாதிபதி சதர்தைில் உமசரா 53.55% 
வாக்குகமளப் கபற்று கவற்றி கபற்றுள்ளார். 

பாக்தாத் விமான நிலையத்தில் அசமரிக்க வான்வழித் தாக்குதைில் ஈரானின் 
சஜனரல் காஸ்சஸம் யொலைமணி சகால்ைப்பட்டார் 

ஈரானின் உயர்மட்ட தளபதி கஜனரல் காேிம் சோமைமணி பாக்தாத்தில் யு.எஸ். ட்சரான் 
தாக்குதைில் ககால்ைப்பட்டார். ஈரானின் உயரடுக்கு புரட்ேிகர காவைர்களின் ேிறப்புப் 
பமடப் பிரிவுக்கு தமைமம தாங்கிய சோமைமணி, ஈரானிய மற்றும் மத்திய கிைக்கு 
அரேியைின் முக்கிய நபராக இருந்து வருகிறார். 

உைக சுகாதார அலமப்பு 2020 ஐ ெர்வயதெ செவிைியர் ஆண்டாக நியமித்தது 

புசளாரன்ஸ் மநட்டிங்சகைின் 200 வது பிறந்த நாமள முன்னிட்டு உைக சுகாதார 
அமமப்பின்  நிர்வாக குழு 2020 ஐ ேர்வசதே கேவிைியர் ஆண்டாக நியமித்துள்ளது. உைக 
சுகாதார ேமபயின் 73 வது அமர்வுக்கு முன்னர் 2020 ஆம் ஆண்டில் WHO உைகின் முதல் 
நிமை நர்ேிங் அறிக்மகமய கவளியிடும். 

கியூபாவுக்கு சூரிய பூங்காக்களுக்காக இந்தியா 75 மில்ைியன் டாைர் நிதி உதவி 
வழங்கியது 

இந்தியாவின் முதன்மமயான ஏற்றுமதி நிதி நிறுவனமான எக்ேிம் வங்கி கியூபாவுக்கு 
சூரிய பூங்காக்களுக்காக இந்தியா 75 மில்ைியன் டாைர் நிதி உதவி  வைங்கியது. 

அசமரிக்கா அதிகாரப்பூர்வமாக அசமரிக்க விண்சவளி பலடலய நிறுவியது 
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அகமரிக்காவின் ஜனாதிபதி கடானால்ட் டிரம்ப் 2020 சதேிய பாதுகாப்பு அங்கீகாரச் 
ேட்டத்தில் அகமரிக்க விண்கவளி பமடமய நிறுவுவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் 
மககயழுத்திட்டார்.இந்தஅகமரிக்க விண்கவளி பமட ஆயுதப்பமடகளின் 6 வது 
கிமளயாக திகழும். 

ஐக்கிய அரபு எமியரட் அலமச்ெரலவ மல்டி என்ட்ரி டூரிஸ்ட் விொலவ அறிமுக 
படுத்தியுள்ளது.   

ஐக்கிய அரபு எமிசரட் அமமச்ேரமவ மல்டி என்ட்ரி டூரிஸ்ட் விோமவ அறிமுக 
படுத்தியுள்ளது, இது 5 ஆண்டுகளுக்கு கேல்லுபடியாகும். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு 
வருமக தரும் அமனத்து சதேிய மக்களுக்கும் மல்டி என்ட்ரி டூரிஸ்ட் விோ வேதி 
கிமடக்கும். 

உைக சுற்றுைா மற்றும் சுற்றுைா யபாட்டி குறியீட்டு 2019 இல் இந்தியா 34 வது 
இடத்தில் உள்ளது  

உைக கபாருளாதார மன்றத்தின் (WEF) உைக பயண, சுற்றுைா சபாட்டித்திறன் குறியடீ்டில் 
2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியா 34 வது இடத்தில் உள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டு இந்தியா 
40 வது இடத்மத பிடித்து இருந்தது. 

உைகின் இரண்டாவது சபரிய முஸ்லீம் ெலப பிஷ்வா ல்யதமா பங்களாயதஷில் 
சதாடங்குகிறது 

ொக்கிற்குப் பிறகு உைகின் இரண்டாவது கபரிய முஸ்லீம் ேமபயின் முதல் கூட்டம் 
டாக்காவில்  கதாடங்கியது. பிஷ்வா இஜ்சதமா என்ற ேமபயில் பங்சகற்க பங்களாசதஷ் 
மற்றும் கவளிநாடுகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் டாக்கா அருசக சடாங்கி 
என்ற இடத்தில் துராக் ஆற்றின் கமரயில் திரண்டனர். புகழ்கபற்ற அறிஞர்கள் இந்த 
ேந்தர்ப்பத்தில் பக்தர்களுக்கு மத பிரேங்கம் கேய்கிறார்கள். 

புரட்ெிகர யைெர் அடிப்பலடயிைான வான் பாதுகாப்பு அலமப்லப இஸ்யரல் நிறுவியது 

இஸ்சரல் பாதுகாப்பு அமமச்ேகத்தின் கூற்றுப்படி, இஸ்சரல் கவற்றிகரமாக சைேர் 
அடிப்பமடயிைான வான் பாதுகாப்பு அமமப்மப உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அமமப்பு 
சமாட்டார் தீ, ட்சரான்கள், நடுத்தர தூர கிராட் ராக்ககட்டுகள், கதாட்டி எதிர்ப்பு 
ஏவுகமணகள் சபான்ற வான்வைி அச்சுறுத்தல்கமளத் தடுக்கும்.இந்த அமமப்பு ஆறு மாத 
காைத்திற்குள் வடக்கு இஸ்சரைில் சோதிக்கப்பட உள்ளது. 
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ஐக்கிய அரபு எமியரட்ஸில் நலடசபற்ற உைக எதிர்காை எரிெக்தி உச்ெி மாநாடு 

உைக எதிர்காை எரிேக்தி உச்ேி மாநாடு அபுதாபியில் கதாடங்க உள்ளது. இது நான்கு 
நாட்கள் நமடகபற உள்ளது. ஆற்றல், நீர், சூரிய, கைிவு மற்றும் ஸ்மார்ட் நகரங்கள். 
ஆமகயால், மறுசுைற்ேி, ஒற்மற பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக்குகமள அகற்றுதல், 
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றமைப் பயன்படுத்துதல் சபான்றவற்றின் மூைம் உைகப் 
கபாருளாதாரத்மத ஆதரிக்க இந்த நிகழ்வு ேிறந்த எடுத்துக்காட்டாக திகழும் என 
எதிர்பாக்கப்படுகிறது 

டாக்கா ெர்வயதெ திலரப்பட விழாவின் 18 வது பதிப்பு சதாடங்குகிறது 

18 வது டாக்கா ேர்வசதே திமரப்பட விைாமவ ேனிக்கிைமம வங்கசதே கவளியுறவு 
அமமச்ேர் டாக்டர் ஏ.சக. அப்துல் சமாமன் கதாடங்கி மவத்தார். திருவிைாவின் சபாது 74 
நாடுகமளச் சேர்ந்த 220 திமரப்படங்கள் ஜனவரி 11-19 க்கு இமடயில் டாக்காவின் 
பல்சவறு இடங்களில் திமரயிடப்படும். அடுத்த எட்டு நாட்களில் 100 க்கும் சமற்பட்ட 
திமரப்பட தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் திமரப்பட உைகில் இருந்து பிற நபர்கள் 
பங்சகற்கின்றனர்.டாக்கா ேர்வசதே திமரப்பட விைாவின் கருப்கபாருள் ‘ேிறந்த படம், 
ேிறந்த பார்மவயாளர்கள் மற்றும் ேிறந்த ேமூகம்’. 

உைக சபாருளாதார மன்றம் 15 வது உைகளாவிய இடர் அறிக்லகலய சவளியிட்டது 

உைக கபாருளாதார மன்றம் (WEF) “உைகளாவிய இடர் அறிக்மக யின் 15 வது பதிப்மப 
கவளியிட்டது. சமலும் எதிர்காைத்தில் உைகம் எதிர்ககாள்ளும் கபரிய ஆபத்து குறித்து 
இந்த அறிக்மக முன்மவக்கிறது. 2020 ஆம் ஆண்டு உைக கபாருளாதார மன்றத்தின் 50 
வது ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கிறது என்பமதயும் கவனத்தில் ககாள்ள சவண்டும், 2020 
கருப்கபாருள் “ஒரு ஒருங்கிமணந்த மற்றும் நிமையான உைகத்திற்கான பங்குதாரர்கள். 

உைக எதிர்காை ஆற்றல் உச்ெி மாநாடு அபுதாபியில் நலடசபற்றது 

மஸ்தார் எரிேக்தி நிறுவனம் நடத்திய உைக எதிர்காை எரிேக்தி உச்ேி மாநாட்டின்  10 வது 
பதிப்பு, ஜனவரி 13-16, 2020 முதல் ஐக்கிய அரபு எமிசரட்ஸ் (யுஏஇ) அபுதாபியில் உள்ள 
அபுதாபி சதேிய கண்காட்ேி மமயத்தில் நமடகபற்றது. 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான கரு 
“உைகளாவிய நுகர்வு, உற்பத்தி மற்றும் முதலீடு ஆகியவற்மற மறுபரிேீைமன கேய்தல்”. 

மக்களலவ ெபாநாயகர் ஓம் பிர்ைா கனடாவின் ஒட்டாவாவில் நலடசபற்ற 
காமன்சவல்த் யபச்ொளர்கள் மற்றும் தலைலம அதிகாரிகளின் மாநாட்டில் கைந்து 
சகாண்டார் 
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மக்களமவ ேபாநாயகர் ஓம் பிர்ைா கனடாவின் தமைநகரான ஒட்டாவாவின் 
அதிகாரிகளின் மாநாட்டின் நிமைக்குழு கூட்டத்தில் கைந்து ககாண்டார். 

முதல் மாநாட்டின் கருப்கபாருள் – ‘பாராளுமன்ற ஈடுபாடு: திறந்த தன்மம, 
கவளிப்பமடத்தன்மம மற்றும் கபாறுப்புக்கூறல், இரண்டாவது மாநாட்டின் கருப்கபாருள்- 
பாராளுமன்ற ேமபயின் இடப்கபயர்ச்ேியிைிருந்து எழும் ேவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் 
‘ஆகியவற்மற அடிப்பமடயாகக் ககாண்டது. 

கயானா 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஜி 77 தலைலம  பதவிலய ஏற்றுக்சகாள்கிறது 

கதன் அகமரிக்க நாடான கயானா ேமீபத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான 77 (ஜி 77) குழுவின் 
தமைமம கபாறுப்மப  பாைஸ்தீனத்திைிருந்து ஏற்றுக்ககாண்டுள்ளது. ஜி 77 ஐ.நாவில் 
வளரும் நாடுகளின் மிகப்கபரிய அரசுகளுக்கிமடசயயான அமமப்பாகும். இது அதன் 
உறுப்பினர்களின் கூட்டு கபாருளாதார நைன்கமள சமம்படுத்துவதற்கும் ஐ.நாவில் 
சமம்பட்ட கூட்டு சபச்சுவார்த்மத திறமன உருவாக்குவதற்கும் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

பிரதமர் யஷக் ைெனீா பங்களாயதஷில் இ-பாஸ்யபார்ட் வெதிலய 
அறிமுகப்படுத்தினார் 

பங்களாசதஷ் பிரதமர் சஷக் ெேீனா தனது குடிமக்களுக்காக இ-பாஸ்சபார்ட் வேதிமய 
அறிமுகப்படுத்தினார். இ-பாஸ்சபார்ட்களில் ஒரு உட்கபாதிக்கப்பட்ட ேிப் இருக்கும், அதில் 
பாஸ்சபார்ட் மவத்திருப்பவரின் பசயா கமட்ரிக் தரவு, புமகப்படம் மற்றும் 
பாஸ்சபார்ட்டில் உள்ள பிற தகவல்கள் இருக்கும். டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு அம்ேங்களும் 
இதில் அடங்கும். 

இ-பாஸ்சபார்ட் வேதிமய வைங்கிய 119 வது நாடு மற்றும் கதற்காேியாவின் முதல் நாடு 
பங்களாசதஷ். ேர்வசதே ேிவில் ஏவிசயஷன் அமமப்பின் (ஐ.ேி.ஏ.ஓ) கருத்துப்படி, உைகில் 
490 மில்ைியனுக்கும் அதிகமான இ-பாஸ்சபார்ட்கள் புைக்கத்தில் உள்ளன. 

இந்தியா தனது முதல் மகாத்மா காந்தி மாநாட்டு லமயத்லத லநஜரில் திறந்தது 

மகாத்மா காந்தியின் கவுரவிக்கும் விதமாக இந்தியா ஆபிரிக்காவில் நிறுவப்பட்ட முதல் 
மாநாட்டு மமயத்மத கவளியுறவு அமமச்ேர் எஸ்.கஜய்ேங்கர் மற்றும் மநஜர் மகாமதூ 
ஆகிசயார் கேவ்வாய்க்கிைமம திறந்து மவத்தனர். மகாத்மா காந்தி ேர்வசதே மாநாட்டு 
மமயத்மத (எம்ஜிஐேிேி) நிறுவுவது இந்தியா-மநஜர் நட்பின் ஒரு அமடயாளமாகும், இது 
ஆப்பிரிக்கா மீதான இந்தியாவின் உறுதியான உறுதிப்பாட்டின் அமடயாளமாகும் என்று 
கவளிவிவகார அமமச்ேகம் ஒரு அறிக்மகயில் கதரிவித்துள்ளது. 
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கட்டரீனா ொசகல்ையராபலூ கியரக்கத்தின் முதல் சபண் ஜனாதிபதியாக 
யதர்சதடுக்கபட்டார் 

உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியும் மனித உரிமம ஆர்வைருமான கட்கடரினா ோககல்ைசராபலூ 
புதன்கிைமம கிசரக்கத்தின் முதல் கபண் ஜனாதிபதியாக நாட்டின் பாராளுமன்றத்தால் 
கபரும்பான்மமயுடன் சதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். இவர் தற்சபாமதய ஜனாதிபதி 
புசராசகாபிஸ் பாவ்சைாபசைாஸுக்குப் பிறகு பதவிசயற்பார், இவர் பதவிக்காைம் மார்ச் 
உடன் நிமறவமடகிறது. 

உைகின் மிகச்ெிறிய தங்க நாணயத்லத ஸ்விெர்ைாந்து சவளியிட்டு உள்ளது 

சுவிட்ேர்ைாந்து அரசுக்கு கோந்தமான சுவிஸ் நாணயம் அச்ேிடும் நிறுவனம் உைகின் 
ேிறிய தங்க நாணயத்மத அச்ேிட்டு உள்ளது இந்த நாணயத்தில் விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட்டின் 
முகம் இடம் கபற்று இருக்கும். இதன் அளவு 2.96 மில்ைி மீட்டர் ஆகும். 

ஐயராப்பிய ஆலணயத்தின் கவுன்ெில் தலைவர்கள் பிசரக்ஸிட் ஒப்பந்தத்தில் 
லகசயழுத்திட்டனர் 

ஐசராப்பிய ஆமணயத்தின் தமைவர்கள் உர்சுைா வான் கடர் சையன் மற்றும் ஐசராப்பிய 
கவுன்ேில் ோர்ைஸ் மமக்சகல் ஆகிசயார் 2019 அக்சடாபர் மாதத்தில் ஒப்புக் 
ககாள்ளப்பட்ட பிகரக்ஸிட் ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டுள்ளனர். ப்கரக்ஸிட்டிற்குப் 
பிறகு, 28 உறுப்பு நாடுகள் 27 ஆகக் குமறந்துவிடும், ஒப்பந்தத்மத திரும்ப கபற 2020 
இறுதி வமர பிரிட்டனுக்கு 11 மாத மாற்றம் காை அவகாேம் உள்ளது. 

என்.பி.ஏ ஜாம்பவான் யகாபி பிலரயன்ட் காைமானார் 

சதேிய கூமடப்பந்து கைகத்தின் என்.பி.ஏ ஜாம்பவான் சகாபி பிமரயன்ட் தனது 13 வயது 
மகள் கியானாவுடன் கெைிகாப்டர் விபத்தில் காைமானார். பிமரயன்ட் 5 முமற என்.பி.ஏ 
ோம்பியனாகவும், 2 முமற ஒைிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் கவன்றவராகவும் வரைாற்றில் 
மிகப் கபரிய கூமடப்பந்தாட்ட வரீர்களில் ஒருவராக பரவைாகக் கருதப்படுகிறார். 

பிசரக்ெிட்லடக் குறிக்கும் வலகயில் 50 சபன்ஸ் மதிப்பு உள்ள நாணயத்லத பிரிட்டன்  
சவளியிட்டது 

ஐசராப்பிய ஒன்றியத்திைிருந்து கவளிசயறியமத குறிக்கும் வமகயில் பிரிட்டன் ஒரு 
புதிய 50 கபன்ஸ் மதிப்பு உள்ள நாணயத்மத கவளியிட்டது, இது “அமமதி, கேைிப்பு 
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மற்றும் அமனத்து நாடுகளுடனான நட்புறவு” என்ற வாக்கியத்மதயும் மற்றும் பிகரக்ேிட் 
சததிமயயும் ககாண்டுள்ளது. 

பிகரக்ஸிட் என்பது ஐசராப்பிய ஒன்றியத்திைிருந்து பிரிட்டன் கவளிசயறுவமத 
குறிப்பதாகும் . பிரிட்டனின் நிதி மந்திரி ேஜித் ஜாவித், முதல் கதாகுதி நாணயங்கமள 
கவளியிட்டார். 

ெர்வயதெ ெிறுவர் திலரப்பட விழாவின் 13 வது பதிப்பு பங்களாயதஷின் டாக்காவில்  
சதாடங்கப்பட்டது 

ேர்வசதே குைந்மதகள் திமரப்பட விைாவின் 13 வது பதிப்பு பங்களாசதஷின் டாக்காவில் 
கதாடங்கப்பட்டது. ேர்வசதே குைந்மதகளின் திமரப்பட விைாவின் இந்த வருடத்திற்கான 
கரு’ அண்டர் தி சவர்ல்ட்’ . இந்த விைா ஒருவாரம் நடந்து ஜனவரி 31, 2020 அன்று 
முடிவமடயும். 

இமத பங்களாசதஷின் குைந்மதகள் திமரப்பட ேங்கம் ஏற்பாடு கேய்துள்ளது. இது 
கதன்கிைக்கு ஆேிய நாட்டின் மிகப்கபரிய திமரப்பட விைா. இவ்விைா 2008 ஆம் ஆண்டில் 
இருந்து ககாண்டாடப்படுகிறது. இதில் பங்களாசதஷ், இந்தியா, பிரான்ஸ், ககாரியா, 
ஸ்கபயின் மற்றும் பிற நாடுகள் உட்பட 39 நாடுகமளச் சேர்ந்த 173 
திமரயிடப்படுகின்றன. 

இஸ்யரைிய குடிமக்கள் ெவுதி அயரபியாவிற்கு வர அனுமதி இல்லை என அந்நாட்டு 
அரசு சதரிவித்துள்ளது 

இஸ்சரைிய குடிமக்கள் ேவுதி அசரபியாவிற்கு வர அனுமதி இல்மை என அந்நாட்டு 
அரசு கதரிவித்துள்ளது. மத மற்றும் வணிகத்திற்காக ேவுதி அசரபியாவுக்குச் கேல்ை 
உரிமம உண்டு என இஸ்சரைின் உள்துமற அமமச்ேகம் கூறியமத அடுத்து இந்த 
முடிமவ ேவுதி அறிவித்து உள்ளது. கபரும்பாைான அரபு நாடுகமள சபாை ேவுதி 
அசரபியாவுக்கு இஸ்சரலுடன் ேமாதான உறவு இல்மை. சஜார்டான் மற்றும் எகிப்து 
ஆகிய இரண்டு அரபு நாடுகளுடன் மட்டுசம இஸ்சரலுடன் ேமாதான உடன்படிக்மகயில் 
உள்ளன. 

ஆக்ஸ்யபார்டு அகராதியின் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ைிந்தி சொல்ைாக “ெம்விதன்” 
யதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது 
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ஆக்ஸ்சபார்டு பல்கமைக்கைகம் ஆக்ஸ்சபார்டு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ெிந்தி 
கோல்ைாக “ேம்விதன்” சதர்வு கேய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டின் ஆக்ஸ்சபார்டு இந்தி 
கோல் ஒரு வார்த்மத அல்ைது கவளிப்பாடாகும், இது அதிக கவனத்மத ஈர்த்துள்ளது 
மற்றும் கடந்த ஆண்டின் கநறிமுமறகள், மனநிமை அல்ைது ஆர்வங்கமள 
பிரதிபைிக்கிறது. அந்த ஆண்டில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட அல்ைது அதிகம் கவனத்மத 
ஈர்த்த வார்த்மத ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் ஆக்ஸ்சபார்டு பல்கமைக்கைகம் 
இவ்வார்த்மதமய சதர்வு கேய்து உள்ளது. ேம்விதன் என்ற வார்த்மதக்கு அரேியைமமப்பு 
என்று கபாருள். 

இங்கிைாந்து அரசு இந்தியாவில் புதுலமயான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நிதி வழங்க 4 
மில்ைியன் பவுண்டுகள் ஒதுக்கி உள்ளது 

மகாராஷ்டிராவின் புசனவில் நடந்த நிகழ்ச்ேியில் இங்கிைாந்து அரசு (இந்தியாவில் 4 
மில்ைியன் டாைர் (சுமார் ரூ. 37 சகாடி) புதுமமயான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வைங்க 
திட்டமிட்டுள்ளது. கேயற்மக நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட முக்கிய கதாைில்நுட்ப தளங்களில் 
இந்த நிதிமய கேலுத்த கவனம் கேலுத்துகிறது. 

இங்கிைாந்து-இந்தியா கதாைில்நுட்ப கூட்டாட்ேியின் பை புதிய முயற்ேிகளில் ஒன்றான 
இந்த நிதி வைங்கும் திட்டம், இந்தியாவில் ேமூக, கபாருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 
ேவால்களுக்கு கதாைில்நுட்ப தீர்வுகமள ஒத்துமைத்து சமம்படுத்துவதற்கு கதாைில் 
மற்றும் கல்வியாளர்கமள சமம்படுத்துவமத சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

ஐயராப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து சவளியரும் ஒப்பந்தத்திற்கு இங்கிைாந்திற்கு 
அனுமதி கிலடத்துள்ளது 

ஐசராப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து கவளியரும் ஒப்பந்தத்திற்கு இங்கிைாந்திற்கு 
அனுமதி கிமடத்துள்ளது. பிரிட்டிஷ் பிரதமர் சபாரிஸ் ஜான்ேன் மற்றும் 27 ஐசராப்பிய 
ஒன்றிய உறுப்பினர்களுடன் சபச்சுவார்த்மத நடத்திய ஐசராப்பிய நாடாளுமன்றம் 
பிகரக்ேிட் ஒப்பந்தத்திற்கு ஆதரவாக 621 வாக்குகளும் முதல் எதிராக 49 வாக்குகளும் 
பதிவாயிருந்தன. ஐசராப்பிய ஒன்றியத்மத விட்டு கவளிசயறிய முதல் நாடு பிரிட்டன் 
ஆகும். இதனால் இதன் உறுப்பினர் எண்ணிக்மக 27 ஆக குமறக்கப்பட்டது 
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Whatsapp குரூபில் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

Telegram Channel ல் சேர - கிளிக் செய்யவும் 

13. விலளயாட்டு செய்திகள் 

கிரிக்சகட் 
 
கிரிக்சகட் வரீர் இர்பான் பதான் அலனத்து வலகயான  கிரிக்சகட் யபாட்டியில் இருந்தும் 

ஓய்வு  சபறுகிறார் 

இந்திய ஆல்ரவுண்டர் இர்பான் பதான் அமனத்து வமகயான கிரிக்ககட்டுகளிைிருந்தும் 
ஓய்வு கபறுவதாக அறிவித்தார். அவர் கமடேியாக 2012 அக்சடாபரில் இந்தியாவுக்காக 
விமளயாடினார். அவர் 29 கடஸ்ட், 120 ஒருநாள் மற்றும் 24 டி 20 சபாட்டிகளில்  
விமளயாடி உள்ளார். இவர்2003 இல் தனது 19 வயதில் அறிமுகமானார். 

ஐ.ெி.ெி ஆண்கள் தரவரிலெயில் யகாைி முதைிடத்தில் உள்ளார் 
 
இந்திய கிரிக்ககட் அணியின் சகப்டன் விராட் சகாஹ்ைி சபட்ஸ்சமன்கள் பட்டியைில் 928 
புள்ளிகளுடன் தனது முதல் இடத்மதத் தக்க மவத்துக் ககாண்டார். அசத சநரத்தில், 
சேசடஷ்வர் புஜாரா 791 புள்ளிகளுடன் ஒரு 6 வது இடத்மதயும், அஜிங்க்யா ரொசன 759 
புள்ளிகளுடன் 9 வது இடத்மதயும் பிடித்தனர். 
 
ஐ.ெி.ெி விருதுகள் 2019: யகாஹ்ைி, யராைித் யதர்வு செய்யப்பட்டனர் 
 
முந்மதய 12 மாதங்களில் ேிறந்த ேர்வசதே கிரிக்ககட் வரீர்கமள அங்கீகரித்து 
கவுரவிப்பதற்காக ேர்வசதே கிரிக்ககட் கவுன்ேில் (ஐ.ேி.ேி) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐ.ேி.ேி 
விருது கவன்றவர்களின் பட்டியமை அறிவித்துள்ளது. இந்திய கதாடக்க ஆட்டக்காரர் 
சராெித் குருநாத் ேர்மா முதன்முமறயாக ஒருநாள் (ஒருநாள் ேர்வசதே) ஆண்டின் 
கிரிக்ககட் வரீர் ஆனார். அசத சநரத்தில், விராட் சகாைி ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்ககட் 
விருமதப் கபற்றார். 
 
4 வது டிப்ளயமாட் யகாப்லப கிரிக்சகட் ொம்பியன்ஷிப்லப இந்தியா பாகிஸ்தாலன 
வழீ்த்தி லகப்பற்றியது 
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துபாயில் உள்ள இந்திய துமணத் தூதரகத்தின் அணி 2020 ஜனவரி 18 அன்று டிப்ளசமாட் 
சகாப்மப கிரிக்ககட் ோம்பியன்ஷிப்மப 2020 ஐ பாகிஸ்தாமன வழீ்த்தி மகப்பற்றியது. 
இதன் 4 வது பதிப்பில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாசதஷ், உள்ளிட்ட 
எட்டு நாடுகளின் தூதரகங்கள் பங்சகற்றன. 

டிப்ளசமாட் சகாப்மப ோம்பியன்ஷிப்மப இந்தியா கவன்றது இது கதாடர்ந்து மூன்றாவது 
ஆண்டாகும். முதல் சபாட்டிமய 2017 ஜனவரியில் பங்களாசதமஷ கவன்றது. இந்த 
நிகழ்மவ ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஷார்ஜாவில் உள்ள ஸ்மகமைன் பல்கமைக்கைக 
கல்லூரி ஏற்பாடு கேய்கிறது. 

அசைஸ்டர் குக் மற்றும் ரிக்கி ஸ்சகரிட் ஆகியயார் யமரியையபான் கிரிக்சகட் 
கிளப்பின் உைக கிரிக்சகட் குழுவில் நியமிக்கப்பட்டனர் 

உைக கிரிக்ககட் குழுவின் சமரிசைசபான் கிரிக்ககட் கிளப்பின் (எம்.ேி.ேி) புதிய 
உறுப்பினர்களாக இங்கிைாந்து முன்னாள் கதாடக்க ஆட்டக்காரர் அகைஸ்டர் குக் மற்றும் 
முன்னாள் சமற்கிந்திய தீவுகள் அணி சமைாளர் ரிக்கி ஸ்ககர்ரிட் ஆகிசயார் 
நியமிக்கப்பட்டனர்.  2018 இல் அகைஸ்டர் குக் ஓய்வு கபறுவதாக அறிவித்தார். 

ைாக்கி 

இந்தியா மகளிர் ைாக்கி வரீர் சுனிதா ைக்ரா முழங்கால் காயம் காரணமாக ஓய்வு சபறு
வதாக  அறிவித்தார் 

2018 ஆேிய விமளயாட்டில் கவள்ளி கவன்று அணியின் ஒரு பகுதியாக இருந்த இந்திய 
கபண்கள் ொக்கி அணியின் சுனிதா ைக்ரா வயது 28, முைங்கால் காயம் காரணமாக 
தனது ேர்வசதே ஓய்மவ அறிவித்தார். இருப்பினும், அவர் கதாடர்ந்து உள்நாட்டு 
ொக்கியில் விமளயாட உள்ளார். 

யதெிய ஐஸ் ைாக்கி ொம்பியன்ஷிப் -2020 யைவில் சதாடங்குகிறது 

இந்தியாவின் 5 வது ஐஸ் ொக்கி அசோேிசயஷன் (IHAI) சதேிய ஐஸ் ொக்கி 
ோம்பியன்ஷிப் -2020 ைடாக், சைவில் கதாடங்கியது. இந்த சபாட்டி ஜனவரி 7 ஆம் சததி 
வமர சைவில் உள்ள கர்சூ ஐஸ் ொக்கி ரிங்கில் கதாடரும். யு -20 ேிறுவர் பிரிவில் 
ோம்பியன்ஷிப்பிற்கு ராணுவம், ேண்டிகர், கடல்ைி, ெரியானா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் 
கோந்த அணி ைடாக் ஆகியமவ பங்சகற்கின்றன. 
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ராணி ராம்பால் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான உைக விலளயாட்டு தடகள விருதுக்கு 
பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளார் 

இந்திய மகளிர் ொக்கி சகப்டன் ராணி ராம்பால் 2019 ஆம் ஆண்டின் உைக 
விமளயாட்டு தடகள விருதுக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளார். ஒைிம்பிக் சபாட்டிகளில் 
முதல் முமறயாக தகுதி கபறுவதில் ராணி முக்கிய பங்கு வகித்தார். 

மற்றலவ 

மயைெியா மாஸ்டர்ஸ் 2020 பட்டத்லத சகன்யடா யமாயமாட்யடா லகப்பற்றினார் 

14 ஜனவரி 53 அன்று ஓய்வு கபற்ற இந்திய ஆயுதப்பமடகளின் முதல் இந்தியத் தளபதி 
ஃமபல்ட் மார்ஷல் சக.எம். காரியப்பா கேய்த சேமவகளின் மரியாமத மற்றும் 
அங்கீகாரத்தின் அமடயாளமாக ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜனவரி 14 ஆம் சததி ஆயுதப்பமட 
வரீர் தினம் அனுேரிக்கப்படுகிறது. ஆயுதப்பமட வரீர் தினம் சதே சேமவயில் நமது 
வரீர்களின் தன்னைமற்ற பக்திமயயும் தியாகத்மதயும் சபாற்றுகிறது. 

ஐ.டி.டி.எஃப் தரவரிலெயில் மனவ் தாக்கர் முதல் இடத்தில் உள்ளார் 

21 வயதிற்குட்பட்ட ஆண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவில் ேமீபத்திய ேர்வசதே சடபிள் கடன்னிஸ் 
கூட்டமமப்பு தரவரிமேயில் இந்திய வரீர் மனவ் தாக்கர் முதல் இடத்தில் உள்ளார். 
இதன் மூைம், ெர்மித் சதோய், ஜி ேத்தியன் மற்றும் ேமியாஜித் சகாஷ் ஆகிசயாருக்குப் 
பிறகு இந்த ோதமனமய நிகழ்த்திய நான்காவது இந்தியரானார் மனவ் தக்கர். 

63 வது யதெிய துப்பாக்கிசுடுதல் யபாட்டியில் ெவுரப் ெவுத்ரி தங்கம் சவன்றார் 

இந்தியப் துப்பாக்கி சுடும் வரீரான ேவுரப் ேவுத்ரி, மத்தியப் பிரசதேத்தின் சபாபாைில் 
நடந்த 63 வது சதேிய படப்பிடிப்பு ோம்பியன்ஷிப்பில் ஆண்கள் 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் 
தங்கப் பதக்கத்மத கவன்றுள்ளார். 

யதெிய ஐஸ் ைாக்கி ொம்பியன்ஷிப் -2020 யைவில் சதாடங்குகிறது  

இந்தியாவின் 5 வது ஐஸ் ொக்கி அசோேிசயஷன் (IHAI) சதேிய ஐஸ் ொக்கி 
ோம்பியன்ஷிப் -2020 ைடாக், சைவில் கதாடங்கியது. இந்த சபாட்டி ஜனவரி 7 ஆம் சததி 
வமர சைவில் உள்ள கர்சூ ஐஸ் ொக்கி ரிங்கில் கதாடரும். யு -20 ேிறுவர் பிரிவில் 
ோம்பியன்ஷிப்பிற்கு ராணுவம், ேண்டிகர், கடல்ைி, ெரியானா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் 
கோந்த அணி ைடாக் ஆகியமவ பங்சகற்கின்றன. 
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ரஷ்யாவின் மாஸ்யகாவில் நலடசபற்ற ஃபிட் யவர்ல்ட் பிளிட்ஸ் யபாட்டி 2019 இல் 
இந்திய செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் சகாயனரு ைம்பி 12 வது இடத்லதப் பிடித்தார் 

ரஷ்யாவின் மாஸ்சகாவில் உள்ள லுஷ்னிகி ஸ்சடடியத்தில் நமடகபற்ற 2 நாள் ஃபிட் 
சவர்ல்ட் பிளிட்ஸ் சபாட்டி 2019 இல் ஆந்திராமவச் சேர்ந்த இந்திய ேதுரங்க 
கிராண்ட்மாஸ்டர் ெம்பி ககாசனரு (32) ஒட்டுகமாத்தமாக 12 வது இடத்மதப் பிடித்தார். 
அவர் 17 ஆட்டங்களில் 10.5 புள்ளிகளுடன் சபாட்டிமய முடித்தார். 

சகயைா இந்தியா இலளஞர் விலளயாட்டு ொம்பியன்ஸ் யகாப்லபலய மகாராஷ்டிரா 
சவன்றுள்ளது  

மகாராஷ்டிரா தனது இரண்டாவது ககசைா இந்தியா இமளஞர் விமளயாட்டு (KIYG) 
சகாப்மபமய 78 தங்கம், 77 கவள்ளி மற்றும் 101 கவண்கை பதக்கங்களுடன் 
கவன்றுள்ளது. அோமின் நீச்ேல் வரீர் ேிவாங்கி ேர்மா ஐந்து தங்கம் மற்றும் இரண்டு 
கவள்ளிப் பதக்கங்கமள கவன்று சபாட்டியின் மிக கவற்றிகரமான கபண் வரீர் என 
சதர்வு கேய்யப்பட்டார். 

200 பதக்கங்களுடன் (68 தங்கம், 60 கவள்ளி, 72 கவண்கைம்) ெரியானா இரண்டாவது 
இடத்திலும், கடல்ைி 122 பதக்கங்களுடன் (39 தங்கம், 36 கவள்ளி, 47 கவண்கைம்) 
மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன.  

பி மாயகஷ் ெந்திரன் 95 வது  ெர்வயதெ செஸ் பட்டத்லத சவன்றார் 

இங்கிைாந்தின் செஸ்டிங்ஸில் நமடகபற்ற மதிப்புமிக்க  ேர்வசதே கேஸ் சபாட்டியின் 
95 வது பதிப்பில் இந்தியாவின் பி மசகஷ் ேந்திரன் பட்டத்மத கவன்றார்.  பிரான்ேின் 
சராகமய்ன் எட்வார்ட் இரண்டாவது இடத்மதப் பிடித்தார். 

இத்தாைிலயச் யெர்ந்த உைகக் யகாப்லப சவன்ற யடனியல் டி யராஸி 
கால்பந்திைிருந்து ஓய்வு சபறுகிறார் 

இத்தாைியின் மூத்த கால்பந்து வரீர் சடனியல் டி சராஸி ஓய்வு கபறுவதாக அறிவித்தார். 
பிரான்மஸ சதாற்கடித்த பின்னர் இத்தாைிக்காக 2006 உைகக் சகாப்மப பட்டத்மத 
கவன்றார். 2004-17 முதல் இத்தாைி அணிக்காக 117 ஆட்டங்களில் விமளயாடியுள்ளார். 

பளுதூக்குபவர் ெர்ப்ஜதீ் கவுருக்கு நாடா(NADA) 4 ஆண்டுகள் தலட விதித்தது 

சதேிய ஊக்கமருந்து தடுப்பு நிறுவனம் (நாடா) பளுதூக்குபவர் ேர்ப்ஜதீ் கவுருக்கு 
விமளயாட்டிைிருந்து 4 ஆண்டுகள் தமட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தமட ஊக்கமருந்து 
மீறைில் ஈடுபட்டதற்காக விதிக்கப்பட்டது.விோகப்பட்டினத்தில் நமடகபற்ற 34 வது 
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கபண்கள் மூத்த சதேிய பளுதூக்குதல் ோம்பியன்ஷிப்பின் சபாது ேர்பதீ்தின் மாதிரி 
சேகரிக்கப்பட்டது. 

யைாபார்ட்டில் நடந்த  ெர்வயதெ சடன்னிஸ் யகாப்லபயின் சபண்கள் இரட்லடயர் 
பட்டத்லத ொனியா மிர்ொ மற்றும் நதியா கிச்செயனாக் சவன்றனர் 

ஆஸ்திசரைியாவின் சொபார்ட்டில் நடந்த ேர்வசதே கடன்னிஸ்  சகாப்மபயின் கபண்கள் 
இரட்மடயர் பட்டத்மத ோனியா மிர்ோ மற்றும் அவரது உக்சரனிய நாடியா கிச்கேசனாக் 
கவன்றுள்ளனர். இறுதிப் சபாட்டியில், அவர்கள் 6-4,6-4 என்ற கேட் கணக்கில் ேீனாவின் 
ஷய் கபங் மற்றும் ஷுவாய் ஜாங்மக வழீ்த்தினர். இது ோனியாவின் 42 வது இரட்மடயர் 
பட்டமாகும். 

யராம் தரவரிலெ சதாடரில் வியனஷ் யபாகாட் தங்கப்பதக்கம் சவன்றார் 

சராம் தரவரிமே கதாடர் நிகழ்வில் 2020 ேீேனின் முதல் தங்கப் பதக்கத்மத விசனஷ் 
சபாகாட் கவன்றார். அன்ஷு மாைிக் சநற்று இரவு சராமில் 57 கிசைா சபாட்டியில் 
கவள்ளி கவன்றார். விசனஷ் சபாகாட் ஈக்வடாரின் லூயிோ எைிேகபத் வால்கவர்சடமவ 
4-0 என்ற கணக்கில் கவன்றார். 

திவ்யான்ஷ் மற்றும் அப்ரூவி ஆஸ்திரியாவில் நடந்த யபாட்டியில் தங்கம் சவன்றனர் 

ஆஸ்திரியாவின் இன்ஸ்ப்ரூக்கில் நமடகபற்ற தனியார் சபாட்டியான கமய்டன் சகாப்மபயில் 

இந்திய துப்பாக்கி சுடும் வரீர்களான திவ்யான்ஷ் ேிங் பவார் மற்றும் அபுர்வி ேண்சடைா 

ஆகிசயார் தைா தங்கப்பதக்கம் கவன்றுள்ளனர். ஆண்கள் பிரிவில் திவ்யான்ஷ் தங்கம் 

கவன்றார் 

உைக வில்வித்லத ெங்கம்,  இந்திய வில்வித்லத ெங்கத்தின் தலடலய நீக்கியது 

 உைக வில்வித்மத ேங்கம், இந்திய வில்வித்மத ேங்கம் மீது விதிக்கப்பட்ட இமடநீக்கத்மத 

நீக்க முடிவு கேய்தது . இந்திய வில்வித்மத ேங்கம் ஒவ்கவாரு 3 மாதங்களுக்கும் ஒரு முமற 

உைக வில்வித்மத கூட்டமமப்புக்கு அதன் உறுப்பினர்கமளப் பற்றிய அறிக்மகமய அனுப்ப 

சவண்டும். 

இந்திய யராயிங் கூட்டலமப்பு தத்து யபாகனல் மீதான தலடலய நீக்கியது 

இந்திய சராவர் தத்து சபாகனல் மீதான தமடமய இந்திய சராயிங் கூட்டமமப்பு 
நீக்கியுள்ளது. அவர் 2019 மார்ச் மாதம் 2 ஆண்டு காைத்திற்கு இமடநீக்கம் 
கேய்யப்பட்டார். 2018 ஆேிய விமளயாட்டுப் சபாட்டிகளில் சபாட்டிமய நடுப்பகுதியில் 
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விட்டுவிட்டார் என்ற குற்றச்ோட்டுக்கு எதிராக அவர் இமடநீக்கம் கேய்யப்பட்டார். இந்த 
இமடநீக்கம் 2020 ஜனவரி 23  முடியும் வமகயில், 2020 ஏப்ரல் மாதம் கதன் ககாரியாவில் 
நமடகபறவுள்ள ஒைிம்பிக் தகுதி சபாட்டிக்கு இவர் சபாட்டியிட உள்ளார். 

சபர்ைின் யபாட்டியின் ஆண்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் ஈயொவ் ஆல்பன் தங்கம் 
சவன்றார் 

மேக்கிள் ஓட்டுதைில், இந்தியாவின் எசோவ் ஆல்பன் ஆறு நாள் கபர்ைின் சபாட்டியின் 
ஆண்கள் பிரிவில் தங்கம் கவன்றுள்ளார். 18 வயதானவர் புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்தில் 
உள்ளார். 

2017 உைக ோம்பியன்ஷிப்பில் கவள்ளி கவன்ற கேக் குடியரேின் சடாமாஸ் பாகபக் 
இரண்டாவது இடத்மதயும், கஜர்மனியின் மாக்ேிமிைியன் கைவ் கவண்கைத்மதயும் 
மகப்பற்றினர். 
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