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இன்டர்ேநஷனல் பார� ஃெபஸ்�வல் 2020 

 சரவ்ேதச பார� �ழா 2020 �ரதமர ்

ேமா�யால் �சம்பர ் 11, 2020 அன்� 

�ட்டத்தட்ட உைரயாற்றப்பட்ட�. 

  �ரதமர ்��� 2020 ஐ எ�த்தாளர ்மற்�ம் 

எ�த்தாளர ்�னி �ஸ்வநாத�க்� �ரதமர ்

ேமா� வழங்�னார.் 

 �ஸ்வநாதன் காலவரிைசப்ப� 

�ப்�ரமணிய பார� �� ஒ� ெபரிய 

ெதா�ப்ைப உ�வாக்�னார.் 

 இந்த நிகழ்ைவ ெசன்ைன�ல் உள்ள வன�ல் கலாசச்ார 

ைமயம் ஏற்பா� ெசய்த�. 

 ேத�ய க�ஞர ் மகாக� �ப்�ரமணிய பார��ன் 138 வ� 

�றந்தநாைள ெகௗர�ப்பதற்காக இ� நைடெபற்ற�. 

 �ப்�ரமணிய பார� 1882 �சம்பர ் 11 இல் எட்டாய�ரத்�ல் 

�றந்தார.் 

“அம்மா �னி �ளினிக்” 

 அம்மா �னி-�ளினிக்ஸ் த�ழக �தல்வர ் ெசன்ைன�ல் 

“அம்மா �னி �ளினிக்” �சம்பர ்14 அன்� �றந்� ைவத்தார.் 
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 ெசன்ைன�ல் ெமாத்தம் 200 �ளினிக்�கள் 

இ�க்�ம், த�ழகத்�ற்� இ�ேபான்ற 2,000 

�ளினிக்�கள் �ைர�ல் �ைடக்�ம். 

 ஆரம்ப �காதார நிைலயங்கள் இல்லாத 

இடங்களி�ம், ஏராளமான ஏைழ மக்கள் 

வ�க்�ம் இடங்களி�ம் �னி �ளினிக்�கள் 

�றக்கப்ப�ம். 

 ஒவ்ெவா� அம்மா �ளினிக்��ம் ஒ� ம�த்�வர,் ஒ� 

ெச��யர ் மற்�ம் ஒ� உத�யாளர ் இ�ப்பாரக்ள், ேம�ம் 

ெபா� ஆேலாசைன மற்�ம் அ�ப்பைட �சாரைணக்� இ� 

உத�ம். 

 �னி �ளினிக்�கள் உடல் ெவப்பநிைல, இரத்த ஆக்�ஜன், 

இரத்த அ�த்தம், �ேமா�ேளா�ன், இரத்த சரக்்கைர, ��நீர ்

மா�ரிகள் ேபான்ற அ�ப்பைட �காதார வச�கைள வழங்�ம். 

�� பழங்�� - அக�கள் ெந�க்க� 

 �� அல்ல� ரியாங் பழங்�� �ரி�ரா, 

அசாம் மற்�ம் �ேசாரம் மாநிலங்களில் 

வாழ்�ற�. 

 �ரி�ரா�ல், இந்த ச�கம் ��ப்பாக 

பா�க்கப்படக்��ய பழங்���னர ்

��வாக அங்�கரிக்கப்பட�்ள்ள�. 
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 �ேசார�ல், இ� ேதரத்ல் பட்�ய�ல் இ�ந்� �லக்கக் ேகாரி 

இன அைமப்�களால் ��ைவக்கப்ப��ற�. 

 �ரி�ரா�ல் அவரக்ள் நிரந்தர ��ேயற்றத்ைத உ��ெசய்�ம் 

�யற்��ல், இந்த ஆண்� ைமயத்�ற்�ம் இ� 

மாநிலங்க�க்�ம் (�ேசாரம் மற்�ம் �ரி�ரா) இைடேய ஒ� 

ஒப்பந்தம் ைகெய�த்தான�. 

 ஒப்பந்தத்�ன்ப�, �காம்களில் வ�க்�ம் 32000 ேபர ் �ரி�ரா 

மாநிலத்�ல் நிரந்தரமாக ��ேயற உள்ளனர.் 

 இந்த ஒப்பந்தம் �ரி�ரா மாநிலத்�ல் �ேசா ��க்கள் மற்�ம் 

வங்காளிகளின் எ�ரப்்�க்� வ�வ�த்த�. 

  

9 வ� இன்டர்ேநஷனல் சாண்ட் ஆர்ட் ஃெபஸ்�வல் 

 சரவ்ேதச மணல் கைல �ழா�ன் 

ஒன்பதாவ� ப�ப்� ஒ�சா�ன் 

�ரி மாவட்டத்�ல் உள்ள 

ெகானாரக்்�ன் சந்�ரபாகா 

கடற்கைர�ல் ெதாடங்�ய�. 

 உலகப் �கழ்ெபற்ற மணல் கைலஞ�ம் பத்ம� ��� 

ெபற்றவ�மான �தரச்ன் பட்நாயக் ���ழா�ன் தைலைம 

கண்காணிப்பாளராக நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 
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 இந்த கைல வ�வத்�ற்� ேத�ய மற்�ம் சரவ்ேதச தளத்ைத 

வழங்�ம் ஒேர மாநிலம் ஒ�சா. 

  இந்த ஆண்�, �ற்பங்களின் �க்�ய க�ப்ெபா�ள்கள் 

‘�ற்�ச�்ழல்’ மற்�ம் ‘ேகா�ட ்-19. 

 

தா� ட்ரிப்ஸ் 

 உத்�ர�ரேதச அர� அண்ைம�ல் 

உலெகங்��ம் உள்ள த� இனத்�ன் 

தனித�்வமான கலாசச்ாரதை்த 

எ�த்�க் ெகாள்�ம் �ட்டத்ைத 

அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

 அைவ �வா�க் அல்ல� �ழ் இமயமைல�ல் அைமந்�ள்ள 

தாழ்வான ப��கைளச ்ேசரந்்தைவ. 

 தாரஸ் இந்�யா மற்�ம் ேநபாளம் இரண்��ம் வாழ்�ற�. 

 இந்�ய ேதைர�ல், அவரக்ள் ெப�ம்பா�ம் உத்தரகண்ட,் 

உத்தர�ரேதசம் மற்�ம் �காரில் வாழ்�ன்றனர.் 

அர்பான் கவரன்ன்ஸ் இண்ெடக்ஸ் 

 �ரஜா அறக்கட்டைள ச�பத்�ல் நகர நிரவ்ாக ���ட்ைட 

ெவளி�ட்ட�. 

 நகரப்்�ற நிரவ்ாக �ர�்�த்தங்களின் அ�ப்பைட�ல் தரவரிைச 

ெசய்யப்பட்ட�. 
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 மாநிலங்களின் பட்�ய�ல் ஒ�சா �த�டத்�ல் உள்ள�. 

  இைதத் ெதாடரந்்� மகாராஷ்�ரா மற்�ம் சத்�ஸ்கர.் 

 மணிப்�ர ் மற்�ம் நாகாலாந்� ஆ�யைவ பட்�ய�ல் �ேழ 

இ�ந்தன. 

ஒன் ேநஷன் ஒன் ேரஷன் கார�் 

 இந்�யா�ன் 9 மாநிலங்களில் 

‘ஒன் ேநஷன் ஒன் ேரஷன் கார�்

’  ெகாள்ைக ெவற்�கரமாக 

ெசயல்ப�த்தப்பட�்ள்ளதாக நி� 

அைமசச்கம் ெதரி�த்�ள்ள�. 

 ேகாவா, ஆந்�ரா, ஹரியானா, ெத�ங்கானா, கரந்ாடகா, ேகரளா, 

உத்தர�ரேதசம், �ரி�ரா மற்�ம் �ஜராத ் ஆ�யைவ 

ெகாள்ைகைய ெவற்�கரமாக ெசயல்ப�த்�ய 9 மாநிலங்கள். 

  �ட்டத்�ன் �ழ், பயனாளிகள் நா� ��வ�ம் உள்ள எந்த 

நியாயமான �ைலக் கைடகளி��ந்�ம் மானிய �ைல�ல் 

உள்ள உண� தானியங்கைள வாங்க ���ம். 

 உத்தரப்�ரேதசம் இந்த �ட்டத்�ன் �கப்ெபரிய 

பயனாளியா�ம். 

 அைதத் ெதாடரந்்� கரந்ாடகா மற்�ம் �ஜராத.் 
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 �கரே்வார ் �வகாரங்கள், உண� மற்�ம் ெபா� �நிேயாக 

அைமச�்ன் �ழ் உள்ள உண� மற்�ம் ெபா� �நிேயாகத ்�ைற 

இந்தத் �ட்டத்�ற்கான ேநாடல் �ைறயா�ம். 

 

��ய பாரா�மன்ற கட்�டம் 

 �ரதமர ்நேரந்�ர ேமா� நாடா�மன்ற 

வளாகத்�ல் சன்சாத் மாரக்்�ல் ��ய 

நாடா�மன்ற கட�்டத்�ற்� அ�க்கல் 

நாட்�னார.் 

 இந்த �ட்டத்ைத நிரம்ாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தத்ைத டாடா 

ப்ராெஜக்டஸ்் ��ெடட ்வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இ� 971 ேகா� �பாய் ெசல�ல் 64,500 ச�ர �ட்டர ் பரப்பள�ல் 

வ�ம். 

 இ� 2022 க்�ள் அல்ல� அதற்� �ன்னர ் ��க்கப்ப�ம் என்� 

எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�. 

 நா� தன� 75 வ� �தந்�ர �னத்ைத 2022 இல் ெகாண்டா�ம். 

  ��ய பாரா�மன்ற கட்டடத்�ல் ஒ� ெபரிய மக்களைவ மற்�ம் 

ராஜ்ய ேசம்பர ்�ழ் சைப 888 இடங்கைள�ம், ேமல் சைப�ல் 384 

இடங்கைள�ம் ெகாண்��க்�ம். 

  நாடா�மன்றத்�ன் �ட�்க் �ட்டத்�ன்ேபா� 1224 

உ�ப்�னரக்�க்� இடமளிக்க ���ம். 
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  ��ய பாரா�மன்ற கட்�டத்�ல் தற்ேபா�ள்ள கட்�டத்ைதப் 

ேபாலல்லாமல் மத்�ய மண்டபம் இ�க்கா�. 

 

பாரை்வ 2035: இந்�யா�ல் ெபா� �காதார 

நிைல 

 என்ஐ�ஐ ஆேயாக் இந்த ெவள்ைள கா�தத்ைத 

ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 இந்த ஆய்வ�க்ைக இந்�யா�ல் 3 

அ�க்� �காதார அைமப்ைப (�தன்ைம, 

இரண்டாம் நிைல மற்�ம் �ன்றாம் 

நிைல) ஆ�ஷ்மான் பாரதத�்டன் 

ஒ�ங்�ைணக்க ேவண்�ம். 

 

நிைலயான ம�ண்டன் ெடவலப்ெமன்ட் சம்�ட் 

 இந்த உச�் மாநாட்�ன் ஒன்பதாவ� ப�ப்� உதத்ரகண்ட ்

மாநிலத்�ன் ெடஹ்ரா�னில் ெதாடங்�ய�. 

 இந்த ஆண்�ன் �ம் ‘ெந�ழக்��ய இ�ைக COVID-19 மைல 

ெபா�ளாதாரம், ததெ்த�ப்�, கண்���ப்� மற்�ம் ��க்கம் 

ஆ�யவற்ைற உ�வாக்�வதற்கான வளரந்்� வ�ம் பாைதகள்’ 
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 உச�்மாநாடை்ட இந்�யன் 

ம�ண்டன் �ன்�யற்� ஏற்பா� 

ெசய்த�. 

 

அ�கார் �ஸ்�ம் பல்கைலக்கழகத்�ன் 100 வ� ஆண்� (அ�) 

 �ரதமர ் ேமா� அ�கார ் �ஸ்�ம் 

பல்கைலக்கழகத�்ன் �ற்றாண்� 

�ழாைவக் ��க்�ம் வைக�ல் அஞ்சல் 

�த்�ைரைய ெவளி�ட்டார.் 

 உத்தர�ரேதசத்�ல் உள்ள அ�கார ்

�ஸ்�ம் பல்கைலக்கழகத்�ன் 

நிகழ்ச�்�ல் �ரதமர ் ேமா� பங்ேகற்ற� 

இ�ேவ �தல் �ைற. 

 ேம�ம், ஐந்� தசாப்தங்களின் வரலாற்�ல் �தல் �ைறயாக ஒ� 

�ரதமர ் இந்த பல்கைலக்கழகத்�ன் ஒ� நிகழ்�ல் �தன்ைம 

��ந்�னராக கலந்� ெகாண்டார.் 

 (அ�) இல் இ�ேபான்ற எந்தெவா� நிகழ்��ம் கலந்� ெகாண்ட 

கைட� �ரதமர ் 1964 ஆம் ஆண்�ல் லால் பக�ர ் சாஸ்�ரி 

ஆவார.் 

 �ரதமர ்ேமா� (அ�)  ஐ ‘�னி இந்�யா’ என்� பாராட�்�றார.் 



www.bestlearningcentre.in              Monthly Current Affairs-December 2020 

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

12 

 (அ�)  1920 இல் இந்�ய சட்டமன்றக் ���ன் சட்டத்�ன் �லம் 

ஒ� பல்கைலக்கழகமாக மா�ய�. 

 இ� �கம�ய ஆங்�ேலா ஓரியண்டல் (எம்.ஏ.ஓ) கல்�ரி�ன் 

நிைலைய மத்�ய பல்கைலக்கழகத�்ன் நிைலக்� உயரத்்�ய�. 

 (எம்.ஏ.ஓ) கல்�ரி 1877 இல் சர ்ைசயத் அகம� கான் அவரக்ளால் 

அைமக்கப்பட்ட�. 

 அதன் �ற� கல்�ரி அ�கார ்இயக்கம் என்� அ�யப்பட்ட�. 

 

�ெனஸ்ேகா உலக பாரம்பரிய நகரங்களின் பட்�யல் 

 இந்�யா�ன் மத்�யப் �ரேதசத்�ல் 

அைமந்�ள்ள வரலாற்� �றப்��க்க 

ேகாடை்ட நகரங்களான ஓரச்ச்ா மற்�ம் 

�வா�யர ் ஆ�யைவ பட்�ய�ல் 

ேசரக்்கப்பட�்ள்ளன. 

 ஆரச்ச்ா 16 ஆம் �ற்றாண்�ல் �ண்ேடலா இராச�்யத்�ன் 

தைலநகராக இ�ந்த�. 

 �வா�யர ்நகரம் 9 ஆம் �ற்றாண்�ல் நி�வப்பட்ட�. 

 இைத ராஜ்வன்ஷ், பாெகல் கசவ்ாேஹா, ேதாமர ் மற்�ம் 

�ந்�யாஸ் ஆட்� ெசய்தனர.் 

 உலக பாரம்பரிய தள ��செ்சாற்கைள �ெனஸ்ேகா�ன் 

ஐக்�ய நா�களின் கல்�, அ��யல் மற்�ம் கலாசச்ார 

அைமப்� வழங்��ள்ள�. 
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எவெரஸ்ட் �கரத்�ன் ��ய உயரம் 

 ேநபாள�ம் �னா�ம் இைணந்� 

எவெரஸ்ட ் �கரத்�ன் ��ய உயரத்ைத 

அ��த்தன 

 இ� 8848.86 �ட்டர,் �ந்ைதய அள�டை்ட 

�ட 0.86 ெச.� அ�கம். 

 பைழய உயரம் 1954 ஆம் ஆண்�ல் இந்�ய சரே்வ ெசய்த 

அள�ட்�ன் ப� இ�ந்த� 

 

மனித ேமம்பாட�் அ�க்ைக 2020 

 ஐக்�ய நா�களின் அ���த்� �ட்டம் 

ச�பத்�ல் இந்த அ�க்ைகைய 

ெவளி�ட்ட�. 

  2020 ஆம் ஆண்�ல், க�ப்ெபா�ள் மனித 

ேமம்பா� மற்�ம் மா�ட�யல். 

  இ� 2019 ஆம் ஆண்�ற்கான மனித ேமம்பாட�் அ�க்ைக (HDI-

Human Development Index) தரவரிைசகைள வழங்��ற�. 

  இந்�யா 189 நா�களில் 131 வ� இடத்�ற்� �ன்ேன�ய�. 

 அ�க்ைக�ல் ேநாரே்வ, அயரல்ாந்� மற்�ம் ��டச்ரல்ாந்� 

�தல் 3 இடங்கைளப் ��த்தன. 
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 ஹாங்காங் நான்காவ� இடத்��ம், ஐஸ்லாந்� மற்�ம் 

ெஜரம்னி உலக தரவரிைச�ல் ஐந்தாவ� மற்�ம் ஆறாவ� 

இடத்ைத�ம் ெபற்றன. 

 இந்த அ�க்ைக�ன் ப�  �னா  85 வ� இடத்��ம், பா�ஸ்தான் 

154 வ� இடத்��ம் உள்ள�. 

 

இந்�யா�ன் �கர ்உற்பத்� 

 2020 ஆம் ஆண்�ல் இந்�ய சரக்்கைர உற்பத்� 42.90 லடச்ம் 

டன்னாக இரட்�ப்பா�ய�. 

 கடந்த ப�வத்�ன் உற்பத்� 20.72 லடச்ம் 

டன். 

 2019 நவம்பர ்30 ஆம் ேத� நிலவரப்ப� 309 

சரக்்கைர ஆைலக�டன் ஒப்��ம்ேபா� 

2020 நவம்பர ்30 ஆம் ேத� நிலவரப்ப� 408 

சரக்்கைர ஆைலகள் ெசயல்பாட்�ல் 

இ�ந்தன. 

 உத்தரப்�ரேதசம் நாட்�ன் �ன்னணி க�ம்� மற்�ம் சரக்்கைர 

உற்பத்� ெசய்�ம் மாநிலமா�ம். 

 மகாராஷ்�ரா இந்�யா�ல் சரக்்கைர உற்பத்��ல் 

இரண்டாவ� ெபரிய நா�டா�ம். 

 உல�ன் இரண்டாவ� ெபரிய சரக்்கைர உற்பத்�யாளர ்

இந்�யா. 
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  இந்�யா உல�ன் �கப்ெபரிய சரக்்கைர �கரே்வார.் 

  �ேர�ல் உல�ன் �கப்ெபரிய சரக்்கைர உற்பத்�யாளர.் 

 

நிேமானியா த�ப்�� 

 நிேமானியா�க்� எ�ரான �தல் இந்�ய 

த�ப்�� �ரம் இன்ஸ்���ட் ஆப் இந்�யா 

உ�வாக்��ள்ள�. 

 இ� தற்ேபா� இந்�யா�ன் உலகளா�ய 

ேநாய்த்த�ப்� �ட்டத்�ன் �ழ் உள்ள�. 

 லான்ெசட் ஆய்�ன்ப�, �ழந்ைதகளில் நிேமானியா 

இறப்�களில் 20% இந்�யா�ல் உள்ள�. 

 இந்�யா�ல் நிேமானியா�ன் �தல் ஐந்� பங்களிப்பாளரக்ள் 

உத்தர�ரேதசம், ராஜஸ்தான், �கார,் ஜாரக்்கண்ட ் மற்�ம் 

மத்�யப் �ரேதசம். 

ைமக்ேரட்டரி பறைவ �ழா 

 �கார ் இந்த பறைவ ���ழாைவ 

�தன்�ைறயாக நடத்��ற�. 

 இ� �கார ் பாகல்�ர ் மாவட்டத்�ல் 

ஏற்பா� ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

 �ல்தங்கஞ்ச ் மற்�ம் கஹல்கா�க்� இைட�லான �காரின் 

�க்ரம்�லா டால்�ன் சரணாலயத்�ன் 60 �.� நீளம் நீண்ட 

காலமாக �லம்ெபயரந்்த பறைவகளின் ைமயமாக இ�ந்த�. 
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ஹாரன்்�ல் பண்�ைக 

 இ� பண்�ைககளின் பண்�ைககள் என்� 

அைழக்கப்ப��ற�. 

  இ� நாகாலாந்�ன் ஆண்� கலாசச்ார 

�ழா. 

 இ� நாக இனத்�ன் பணக்காரரக்ைள�ம் 

ேவ�பட்டவரக்ைள�ம் காட�்�ற�. 

 இந்த ���ழா�ன் ஆரம்பம் (�சம்பர ் 1) நாகாலாந்� மாநில 

�னத்ைத ��க்�ற�. 

 இந்த �ழா�ற்� இந்�யன் ஹாரன்்�ல் பறைவ 

ெபயரிடப்பட்ட�. 

 �த�ல், இந்த �ழா�ன் 21 வ� ப�ப்� ��ட்ட�க்� ெசல்ல 

ேவண்�ம். 

 

ேபாேடா ெமா� 

 ேபாேடாைவ மாநிலத்�ன் உத்�ேயாக�ரவ் ெமா�யாக 

மாற்�ம் மேசாதா�க்� அஸ்ஸாம் அைமசச்ரைவ ச�பத்�ல் 

ஒப்�தல் அளித்த�. 

 அசா�ன் உத்�ேயாக�ரவ் ெமா� அசா�. 

  ��தல் அ�காரப்�ரவ் ெமா�கள் ெபங்கா� மற்�ம் ேபாேடா. 
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ெகேலா இந்�யா �த் ேகம்ஸ் 2021 

 ெகேலா இந்�யா இைளஞர ்�ைளயாட�் 

2021 இல் நான்� உள்நாட�் 

�ைளயாட�்கைள ேசரக்்க �ைளயாட�் 

அைமசச்கம் ச�பத்�ல் ஒப்�தல் 

அளித்த�. 

 அைவ பஞ்சா�ன் கடக்ா, மணிப்�ரின் தங்-தா, ேகரளா�ன் 

கலரிபயபட�் மற்�ம் மகாராஷ்�ரா�ன் மல்லகம்பா மற்�ம் 

மத்�யப் �ரேதசம். 

 ெகேலா இந்�யா இைளஞர ் �ைளயாட�் 2021 ஹரியானா�ல் 

நைடெபற உள்ள�. 

E5 �ரிஸ் �ங்கன்ெசன் 

 �ம்ைப-அகமதாபாத் அ�ேவக �ல்லட ் ர�ல் 

�ட்டத்�ன் �தல் காட்�ைய ஜப்பான் 

ச�பத்�ல் ெவளி�ட்ட�. 

 இந்த �ட்டத்ைத ெசயல்ப�த்த E5 �ரிஸ் �ங்கன்ெசன் ர�ல்கள் 

பயன்ப�த்தப்பட உள்ளன. 

 இந்த �ட்டம் 2023 க்�ள் ��க்கப்பட உள்ள�. 

 E5 �ரிஸ் �ங்கன்ெசன் அ�ேவக ஜப்பானிய ர�ல்கள். 
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�ேதச �மான ேகரியர் ஐ.என்.எஸ் �க்ராந்த் 

 இந்த �ேதச �மான ேகரியர ் 2021 ஆம் 

ஆண்�ன் இ���ல் அல்ல� 2022 ஆம் 

ஆண்�ன் ெதாடக்கத்�ல் ேசைவ�ல் 

ஈ�ப�த்தப்பட உள்ள�. 

 ெகாச�்ன் �ப்யாரட் ் ��ெடட்�ல் இந்த ேகரியர ் அதன் 

கட�்மானத்�ன் இ�� கட்டத்�ல் உள்ள�. 

 ஐ.என்.எஸ் �க்ராந்�ன் ��க்ேகாள் “ெஜய்மா சாம் �� ஸ்ப்ரத்ா

”. 

  இ� ரிக் ேவதத்���ந்� எ�க்கப்பட்ட�. 

 

அந்தமான் மற்�ம் நிேகாபார் ��களி��ந்� 

�ரம்ேமாஸ் ���ன் ஆண்�-�ப் ப�ப்ைப 

இந்�யா ெவற்�கரமாக ேசாதைன ெசய்�த� 

 அந்தமான் மற்�ம் நிக்ேகாபார ் ��களி��ந்� ஐ.என்.எஸ் 

ரன்�ஜய் ராஜ்�த்-வ�ப்� அ�ப்பாளரிட��ந்� ஏவப்பட்ட 

�ரம்ேமாஸ் �ப்பரே்சானிக் கப்பல் ஏ�கைண�ன் கடற்பைட 

ப�ப்ைப இந்�ய கடற்பைட ெவற்�கரமாக ேசாதைன 

ெசய்�ள்ள�. 
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 ஏ�கைண 300 �.�. ஏ�கைணைய 

இந்�ய ஆ�தப்பைடகளின் 3 ேசைவகள் 

(ரா�வம், �மானப்பைட மற்�ம் 

கடற்பைட) ேசாதைன ெசய்த� இ�ேவ 

�தல் �ைறயா�ம். 

 �ரம்ேமாஸ் ஏேராஸ்ேபஸ் ஒ� இந்�யா-ரஷ்ய ஒத்�ைழப்�. 

 

�ேயா தகவல் ஆராய்ச�் ஆராய்ச�் நி�வைல 

பா�காக்க�ம் 

 பா�காப்� ஆராய்ச�் ேமம்பாட�் அைமப்� ச�பத்�ல் இந்த 

��ய ஆய்வகத்ைத அ��கப்ப�த்�ய�. 

 ��ய ஆய்வகம் தற்ேபா�ள்ள ஆய்வகங்கைள இைணப்பதன் 

�லம் நி�வப்பட்ட� - மணா�ைய தளமாகக் ெகாண்ட பனி 

மற்�ம் பனிசச்ரி� ஆய்�கள் ஸ்தாபனம் (SASE) மற்�ம் 

ெடல்�ைய தளமாகக் ெகாண்ட பா�காப்� நிலப்பரப்� 

ஆராய்ச�் ஸ்தாபனம். 

  இந்த ��ய ஆய்வகம் �னா மற்�ம் பா�ஸ்தா�டனான 

எல்ைலகளில் நிலப்பரப்� மற்�ம் பனிசச்ரி�கைள ஆராய்ச�் 

ெசய்வ�ல் கவனம் ெச�த�்ம். 
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� �மாலயன் �ரில்�யம் 

 இ� இமயமைல�ன் ெபா�வான 

��ைகயா�ம். 

 இ� ஐ.�.�.என் நி�வனத்தால் ‘ஆபத்தான 

இனங்கள்’ என்� அ��க்கப்பட்ட�. 

 இந்�யா�ல், இ� இமாசச்லப் �ரேதசம், ஜம்�-காஷ்�ர,் �க்�ம் 

மற்�ம் உத்தரகண்ட ் ஆ�ய நான்� மாநிலங்களில் மட�்ேம 

காணப்ப��ற�. 

 

மேலயன் ஜயண்ட் ஸ்ெகாயர் 

 இந்�ய �லங்�யல் ஆய்� ைமயம் 

ச�பத்�ல் நடத்�ய ஆய்�ன்ப�, இந்த 

அணில் இனங்கள் அ�ந்� ேபாகக்��ம். 

 இந்�ய �லங்�யல் ஆய்� ைமயம் 

நடத்�ய �தல் ஆய்�ல் இ�ேவ �தல் 

�ைற. 

 இந்�யா�ல், இந்த இனம் அசாம் மாநிலத்�ல் உள்ள கா�ரங்கா 

ேத�ய �ங்கா��ம், வட�ழக்� இந்�யா�ன் �ல 

ப��களி�ம் அ�க எண்ணிக்ைக�ல் காணப்ப��ற�. 

  அைவ �னசரி, தாவரவைக மற்�ம் ஆரே்பாரியல். 
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 மைலயன் ராடச்த அணில் அல்ல� க�ப்� ராடச்த அணில் 

என்ப� உல�ன் �கப்ெபரிய மர அணில் ஒன்றா�ம். 

 �ரிஸ்ல்ட ் ெஜயண்ட ் அணில், இந்�யன் ெஜயண்ட ் அணில் 

மற்�ம் மலாயன் ெஜயண்ட ் அணில் ஆ�ய �ன்� மாெப�ம் 

அணில் இனங்கள் இந்�யா�ல் உள்ளன. 

 

மஹாராஷ்�ரா�ன் ��ய �ல்ட்�ஃப்ட் 

சான்�வரி 

 மகாராஷ்�ரா மாநில அர� சந்�ர�ரின் ேகாண்ட்�ப்ரி 

ெதஹ்�ல் கன்ஹரக்ானில் உள்ள ப��ைய வன�லங்� 

சரணாலயமாக அ�ம�த்த�. 

 இ� மாநிலத்�ன் 50 வ� வன�லங்� சரணாலயமாக இ�க்�ம். 

  கன்ஹல்கான் ெத�ங்கானா�ல் உள்ள காவல் �� ரிசரவ்் 

மற்�ம் சத்�ஸ்கரில் இந்�ராவ� ரிசரவ்் ஆ�ய ப��க�க்� 

நக�ம் ��க�க்� ஒ� நைடபாைதயா�ம். 

 ேகாலாப்�ர,் நாக்�ர,் அமராவ�, சதாரா மற்�ம் �ந்��ரக்் 

மாவட்டங்களில் 11 ப��கைள பா�காப்� இ�ப்�க்களாக 

அ��க்க�ம் ��� ெசய்த�. 

 மகாராஷ்�ரா�ல் 19 பா�காப்� இ�ப்� இ�க்�ம். 

 தற்ேபா�, நா� ��வ�ம் 92 பா�காப்� இ�ப்�க்கள் உள்ளன. 
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�மாலயன் ெசேரா 

 இ� இமயமைல �ளிர ் பாைலவன 

�ராந்�யத்�ல் (இமாசச்லப் �ரேதசம்) 

�தல் �ைறயாக காணப்பட்ட�. 

 இமயமைல ெசேரா ஒ� ஆ�, க�ைத, ஒ� 

மா� மற்�ம் ஒ� பன்�க்� இைட�லான 

��ைவைய ஒத்��க்�ற�. 

 இ� அச�்�த்தப்பட்ட உ�ரினங்களின் ஐ.�.�.என் �வப்� 

பட்�ய�ல் ‘பா�க்கப்படக்��ய�’  என 

வைகப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 இ� வன�லங்� பா�காப்� சட்டம், 1972 இன் அட்டவைண I இன் 

�ழ் பட்�ய�டப்பட�்ள்ள�. 

 

இந்�ய �ராஷ்பாப்பரக்ளின் �வப்� பட்�யல் 

 இயற்ைக பா�காப்�க்கான சரவ்ேதச ஒன்�யத்�ன் 

(ஐ.�.�.என்) ெவட�்க்�ளி நி�ணர ் �� �தல்�ைறயாக 

இந்�யா�ல் ெவட�்க்�ளிகளின் �வப்� பட்�யல் 

ம�ப்�டை்டத் ெதாடங்��ற�. 

 இ�வைர, இந்�ய ெவட�்க்�ளி இனங்கள் எ��ம் ெரட் ேடட்டா 

�த்தகத்�ல் பட்�ய�டப்பட�ல்ைல. 
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  த�ழ்நா�, ேகரளா மற்�ம் கரந்ாடகா எல்ைல�ல் உள்ள 

நீல�ரி உ�ரக்்ேகாள ரிசரவ்் (என்.�.ஆர)் இல் ம�ப்�� 

ெதாடங்கப்ப�ம். 

 இந்த ம�ப்�ட்�ல் (என்.�.ஆர)்  இன் 30 உள்�ர ் இனங்கள் 

மற்�ம் ��ய இனங்கள் ெவட�்க்�ளி ‘ெடட்�ேலாபஸ் �ரி�லா

’ அல்ல� ‘�வா�ன் �க்� �ரிஷ�லா’ 

 �வா�ன் �க்� �ரிஷ�லா 2018 இல் ேகரளா�ன் எரா�க்�ளம் 

ேத�ய �ங்கா�ல் கண்���க்கப்படட்�. 

 1964 ஆம் ஆண்�ல் நி�வப்பட்ட அச�்�த்தப்பட்ட 

உ�ரினங்களின் �வப்� பட்�யல், உ�ரியல் உ�ரினங்களின் 

உலகளா�ய பா�காப்� நிைலையப் பற்�ய உல�ன் �க 

�ரிவான சரக்� ஆ�ம். 

 

ைஹதராபாத்�ன் ெநஹ்� உ�ரியல் �ங்கா 

 ஐதராபாத்�ன் ேந� �லங்�யல் 

�ங்கா ஐஎஸ்ஓ 9001:2015 தர 

ேமலாண்ைம தர நிரண்ய 

சான்�தைழப் ெபற்ற இந்�யா�ல் 

�தன்ைமயான�. 
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 ஐ.எஸ்.�.� (சான்றளிக்�ம் உடல்க�க்கான அங்�கார ேசைவ), 

�ைனெடட் �ங்டம் (�ேக) இ��ந்� சான்�தைழப் ெபற 

ேவண்�ம். 
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�க்�யமான நாடக்ள் 
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உலக எய்ட்ஸ் நாள் - �சம்பர் 01 

 இ� வாங்�ய ேநாெய�ரப்்� 

�ைறபா� ேநாய்க்�� 

(எய்டஸ்்) ��த்த� 

ெபா�மக்க�க்� 

��ப்�ணரை்வ 

ஏற்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் 

ெகாண்�ள்ள�. 

 இ� மனித ேநாெய�ரப்்� மண்டலத்ைத பா�க்�ம் மனித 

ேநாெய�ரப்்� �ைறபா� ைவரஸ் (எச.்ஐ.�) ெதாற்� 

காரணமாக ஏற்ப�ம் ஒ� ெதாற்� ேநாய். உலக எய்டஸ்் �னம் 

�தன்�த�ல் 1988 இல் அ�சரிக்கப்பட்ட�. 

 2020 அ�சரிப்�க்கான �ம் “எச.்ஐ.� / எய்டஸ்் ெதாற்�ேநாைய 

���க்�க் ெகாண்�வ�தல்: �ன்னைட� மற்�ம் தாக்கம்”. 

 

ேநஷனல் ெபா�ஷன் கன்ட்ேரால் ேட - �சம்பர் 02 

 அ�கரித�் வ�ம் மா� அள� மற்�ம் 

மனிதரக்ள் மற்�ம் நம� 

�ற்�ச�்ழல் அைமப்� �தான அதன் 

அபாயகரமான �ைள� ��த்த 
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��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்த �சம்பர ் 2 

ஆம் ேத� அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 ேபாபால் எரிவா� ேசாகத்�ன் ேபர�� சம்பவத்�ற்�ப் �ற� 

இ� ெதாடங்கப்பட்ட�. 

 இ� 1984 �சம்பர ்2 இர� நடந்த�. 

 �சம்பர ் 2, 2020 ேபாபால் எரிவா� ேசாகத்�ன் 36 வ� ஆண்� 

நிைறைவக் ��க்�ம். 

 

உலக மண் நாள் - �சம்பர் 05 

 ஐக்�ய நா�கள் சைப�ன் �ழ் 

இயங்�ம் உண� மற்�ம் 

ேவளாண் அைமப்� (FAO) இந்த 

நாள் ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

 இந்த ஆண்�ற்கான �ம் மண்ைண உ��டன் ைவத்��ங்கள், 

மண் பல்��ரியைலப் பா�காத்தல். 

 சரவ்ேதச மண் அ��யல் சங்கம் இந்த நாைளக் ெகாண்டாட 

பரிந்�ைரக்கப்ப��ற�. 

  தாய்லாந்�ன் தைலைம�ன் �ழ், உலக மண் �னத்ைத 

�ைறயாக நி��வதற்� FAO ஆதரவளித்த�. 

 இ� தாய்லாந்�ன் மன்னர ் மைறந்த ��ேபால் 

ஆ�ல்யாேத�ன் உத்�ேயாக�ரவ் �றந்தநா�டன் ஒத்�ள்ள� 
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 இ� �தன்�த�ல் 2014 இல் ெகாண்டாடப்பட்ட�. 

மனித உரிைமகள் நாள் - �சம்பர் 10 

 இந்த நாளில் ஐக்�ய 

நா�கள் சைப (ஐ.நா) 1948 

இல் உலகளா�ய மனித 

உரிைமகள் �ரகடனத்ைத 

ஏற்�க்ெகாண்ட�. 

 இ� மனித உரிைமகள் ெதாடரப்ான �தல் உலகளா�ய 

ஆவணமா�ம். 

 1950 �சம்பர ்4 ஆம் ேத� நைடெபற்ற ெபா�ச ்சைப�ன் 317 வ� 

��ைமயான �ட்டத்�ல் மனித உரிைமகள் �னம் �ைறயாக 

ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட�. 

 மனித உரிைமகைளப் பா�காப்பதற்�ம் ேமம்ப�த�்வதற்�ம் 

ேத�ய மனித உரிைமகள் ஆைணயம் அக்ேடாபர,் 1993 இல் 

நி�வப்பட்ட�. 

  2020 �ம் ‘�டெ்ட�ப்ப� �றந்த� - மனித உரிைமக�க்காக 

நிற்க�ம்’. 

 

ேத�ய கணித நாள் - �சம்பர் 22 

 இைத �ன்னாள் �ரதமர ் மன்ேமாகன் �ங் 26 �ப்ரவரி 2012 

அன்� ெமட்ராஸ் பல்கைலக்கழகத�்ல் அ��த்தார ்
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 �னிவாச ராமா�ஜனின் 

�றந்தநாளின் 125 வ� ஆண்� 

நிைறைவக் ��க்�ம் வைக�ல் 

இ� இ�ந்த�. 

  2012 ேத�ய கணித ஆண்டாக�ம் ெகாண்டாடப்பட்ட�. 

 1887 இல் இந்த நாளில், ராமா�ஜன் த�ழ்நாட்�ன் ஈேரா�ல் 

�றந்தார.் 

  ‘����ைய அ�ந்த மனிதன்’ அவர� �யசரிைத படம் 2015 

இல் ெவளி�டப்பட்ட�. 

  1918 ஆம் ஆண்�ல் அவர ் நீள்வட்ட ெசயல்பா�கள் மற்�ம் 

எண்களின் ேகாட்பா� ��த்த ஆராய்ச�்க்காக ராயல் 

ெசாைசட்��ன் உ�ப்�னராக ேதரந்்ெத�க்கப்பட்டார.் 

 1918 ஆம் ஆண்�ல் ேகம்�ரிட்�ன் �ரினிட்� கல்�ரி�ன் 

ஃெபேலாவாக ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட �தல் இந்�யர ் என்ற 

ெப�ைமைய�ம் ெபற்றார ்

 ராமா�ஜன் தந்�ரமான �க்ேகாண�யல் �க்கல்கைள �ரக்்க 

ேகாட்பா�கைள கண்���த்தார.் 

 ராமா�ஜனின் ஆரவ்�ள்ள �ைறகளில் �றப்பான பணிகைளச ்

ெசய்ததாக �ரப்்பளிக்கப்பட்ட ஒ� இளம் கணித�யலாள�க்� 

(32 வய�ற்�க் �ைறவான) ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் சாஸ்�ர 

ராமா�ஜன் பரி� வழங்கப்ப��ற�. 
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  2020 சாஸ்த்ரா ராமா�ஜன் பரி� �.எஸ்., �ரின்ஸ்டன் 

பல்கைலக்கழகத�்ன் ஷாய் எவ்ரா மற்�ம் இஸ்ேர�ன் 

ெஜ�சேலம் எ�ேரய பல்கைலக்கழகத்�ற்� வழங்கப்ப�ம். 

 

ேநஷனல் ஃபார்மரஸ்் ேட (�சான் �வாஸ்) - �சம்பர ்

23 

 �ன்னாள் �ரதமர ் ச�த்ரி சரண் 

�ங்�ன் �றந்த நாைளக் ��க்�ம் 

நாள் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 அவர ்1902 இல் �ரட்�ல் �றந்தார.் 

 1979 ஜ�ைல 28 �தல் 1980 ஜனவரி 14 வைர இந்�யா�ன் 

ஐந்தாவ� �ரதமராக இ�ந்தார.் 

 ஒ��ைற அவர ் ��னார,் "உண்ைமயான இந்�யா அதன் 

�ராமங்களில் வ�க்�ற�." 

 1952 ஆம் ஆண்�ல், இந்�ய �வசாய அைமசச்ராக சரண் �ங் 

இந்�யா�ல் ஜ�ன்தாரி �ைறைய ஒ�க்க க�ைமயாக 

உைழத்தார.்  

 1953 ஆம் ஆண்�ல், சரண் �ங் ேஹால்�ங்ஸ் ஒ�ங்�ைணப்� 

சட்டம் நிைறேவற்றப்பட்ட�. 

 2001 ஆம் ஆண்�ல், சரண் �ங்�ன் �றந்த நாைள �சான் 

�வாஸ் என்� ��க்க இந்�ய அர� ��� ெசய்த�. 
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நல்ல அர� நாள் - �சம்பர் 25 

 �ன்னாள் �ரதமர ் வாஜ்பாைய   

ெகௗர�ப்பதற்காக இ� 2014 இல் 

நி�வப்பட்ட�. 

  இ� �ன்னாள் �ரதமர ் அடல் 

�ஹாரி வாஜ்பா�ன் �றந்த 

நாள். 

 அவர ் இந்�யப் �ரதமராக �ன்� �ைற பணியாற்�னார,் 

�த�ல் 1996 இல் 13 நாடக்ள், �ன்னர ் 1998 �தல் 1999 வைர 13 

மாதங்கள், �ன்னர ்1999 �தல் 2004 வைர �� பத�க்காலம். 

 �சம்பர ் 23, 2014 அன்�, �� வாஜ்பாய், மற்�ம் பண்�ட ் மதன் 

ேமாகன் மால�யா (மரணத�்ற்�ப் �ன்) ஆ�ேயார ்

இந்�யா�ன் �க உயரந்்த ��மகனான பாரத ரதன்ாைவப் 

ெபற்றவரக்ளாக அ��க்கப்பட்டனர.் 

 வாஜ்பா�ன் 96 வ� �றந்த நாைள �ன்னிட�் “வாஜ்பாய்: 

இந்�யாைவ மாற்�ய ஆண்�கள்”  என்ற �த்தகம் 

ெவளி�டப்பட்ட�. 

 இைத எ��யவர ்சக்� �ன்ஹா. 
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அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பம் 
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இந்�யா 'ஆழ்கடல் �ஷன்ைய’ ெதாடங்க உள்ள� 

 நீ�க்க��ல் உல�ன் தா�க்கள், 

ஆற்றல் மற்�ம் கடல் 

பன்�கத்தன்ைமைய ஆராய 

இந்�யா �ைர�ல் ஒ� ஆழமான 

ெப�ங்கடல் �ஷைனத் 

ெதாடங்க�ள்ள� என்� �� 

அ��யல் அைமசச்கம்  

ெதரி�த்�ள்ள�.  

 இந்த பணிக்� 40 �ல்�யன் டாலர ் (540 �ல்�யன் டாலர)் 

ெசலவா�ம் என்� எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�. 

 

�.எம்.ஆர ்ைஹதராபாத் ஏர்ேபார்ட் 

இந்�யா�ன் �தல் 'ஸ்மார்ட”் 

 �.எம்.ஆர ் ைஹதராபாத ் இன்டரே்நஷனல் ஏரே்பாரட் ் ��ெடட ்

(�.�.ஏ.எல்) என்ப� �மான நிைலயம் ��வ�ம் 

உண்ைமயான ேநரத்�ல் பயணிக�க்கான சாமான்கள் 

தள்�வண்�கைளக் கண்���ப்பதற்�ம் பராமரிப்பதற்�ம் 

இன்டரெ்நட ் ஆஃப் �ங்ைஸ (ஐ.ஓ.�) பயன்ப�த்�ய �தல் 

�மான நிைலயமா�ம். 
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 �மான நிைலய ேபக்ேகஜ் 

தள்�வண்��ன் �ட்டத்�ற்காக 

ேலாரா (நீண்ட �ர) ஐஓ� தளத்ைத 

GHIAL நி���ள்ள�. 

 

இந்�ய ேந��ன் உள்நாட்� ேமம்பாட்� �ட்டம் 

17A ஃ�ரிேகட் '�ம்�ரி' �.ஆர்.எஸ்.இ. 

 இந்�யா�ன் கப்பல் கட்டட காரட்ன் 

ரீச ் �ப் �ல்டரஸ்் அண்ட ்

இன்�னியரஸ்் ��ெடட ்

(�.ஆர.்எஸ்.இ) இந்�ய 

கடற்பைடக்காக இரண்டாவ� �ட்டம் 

17 ஏ கப்பலான "�ம்�ரி" ஐ 

ெகால்கத்தா�ல் உள்ள கப்பல் 

கட்டடத்�ல் அ��கப்ப�த்�ய�. 

 �.ஆர.்எஸ்.இ.�ல் கட்டப்பட்ட �ன்� �ட்ட 17 ஐ கப்பல்களில் 

�தன்ைமயான� �ம்�ரி. 1970 ஆம் ஆண்�ல் 50 

ஆண்�க�க்� �ன்� ஏவப்பட்ட �யாண்டர ் �ளாஸ் 

கப்பல்களின் இரண்டாவ� ஃ�ரிேகட் கப்ப�ன் ெபயைர�ம் 

�கடை்ட�ம் இந்த கப்பல் எ�த்�ள்ள�. 
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�ஹரிேகாட்டா�ல் இ��ந்� �.எஸ்.எல்.�-� 50 

இந்�யா�ன் ��ய தகவல் ெதாடர்� 

ெசயற்ைகக்ேகாள் �.எம்.எஸ் -01 ஐ இஸ்ேரா 

ெவற்�கரமாக ஏ��ற� 

 இந்�ய �ண்ெவளி ஆராய்ச�் 

அைமப்� (இஸ்ேரா) தன� 42 வ� 

தகவல் ெதாடர�் 

ெசயற்ைகக்ேகாைள (�எம்எஸ் -01) 

�ஹரிேகாட்டா�ல் உள்ள ச�ஷ் 

தவான் �ண்ெவளி ைமயத்�ன் 

இரண்டாவ� ஏ�தளத்���ந்� 

(எஸ்.எல்.�) ெவற்�கரமாக ஏ�ய�. 

 �.எஸ்.எல்.�-� 50 என்ற ெவாரக்்ஹாரஸ்் ராக்ெகட ்

�ண்ெவளி�ல் ேநாக்கம் ெகாண்ட �ற்�ப்பாைத�ல் 

ெசயற்ைகக்ேகாைள ெகாண்� ெசல்ல பயன்ப�த்தப்பட்ட�. 
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ெதன்�ழக்� ஆ�யா�ல் 2000-2019 �தல் மேலரியா 

ேநாயாளிகளில் இந்�யா �கப்ெபரிய அள�ல் 

�ைறந்�ள்ள�; WHO அ�க்ைக 

 2000-2019 �தல் ெதன்�ழக்� ஆ�யா�ல் மேலரியா 

ேநாயாளிகளில் இந்�யா �கப்ெபரிய �ைறப்ைப ப�� 

ெசய்த�;  

 WHO அ�க்ைக உலக �காதார அைமப்� (WHO) 

அ�க்ைக�ன்ப�, மேலரியா�க்� எ�ரான ேபாராட்டத்�ல் 

இந்�யா “வ�வான �ன்ேனற்றத்ைத” அைடந்த�. 

 ெதன்�ழக்� ஆ�யா�ல் 2000- 2019 ஆம் ஆண்�களில் 20 

�ல்�யனி��ந்� 5.6 �ல்�யனாக �கப் ெபரிய வழக்�கைள 

�ைறத்த�. 

 

காலநிைல மாற்ற ெசயல்�றன் ���� 2021 

இல் இந்�யா 10 வ� இடத்�ல் உள்ள� 

  காலநிைல மாற்ற ெசயல்�றன் ���ட்�ல் (�.�.�.ஐ) 2021-ல் 

இந்�யா 10-வ� இடத்�ல் உள்ள�.  

 ெதாடரச்�்யாக இரண்டாவ� �ைறயாக, இந்�யா ெதாடரந்்� 

�தல் 10 இடங்கைளப் ��த்த�.  
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 நா� 100-ல் 63.98 �ள்ளிகைளப் ெபற்ற�. இந்�யா கைட�யாக 9-

வ� இடத்�ல் இ�ந்த� ���ட்�ல் ஆண்�. 

 �தல் �ன்� இடங்கள் பயன்ப�த்தப்படாமல் உள்ளன, ��டன் 

(4 வ�) �ைனெடட ் �ங்டம் (5 வ�), ெடன்மாரக்் (6 வ�), 

ெமாராக்ேகா (7 வ�), ேநாரே்வ (8 வ�), �� (9 வ�) ஆ�யைவ 

���ட்�ல் �தல் 10 இடங்கைளப் ��த்தன. 
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���கள் மற்�ம் அங்�காரம் 
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�ரிய சக்��ல் இயங்�ம் சலைவ வண்�ைய 

வ�வைமத்ததற்காக 14 வய� த�ழ்நாட�் 

ெபண் �னிஷா உமாஷங்கர ்�ழந்ைதகள் 

காலநிைல பரிைச ெவன்றார ்

 ��வண்ணாமைல�ல் உள்ள ஒ� தனியார ் பள்ளி�ல் 9 ஆம் 

வ�ப்� ப�க்�ம் 14 வய� மாண� �னிஷா உமாசங்கர,் 

வழக்கமான கரிையப் பயன்ப�த�்வதற்�ப் ப�லாக நீரா� 

இ�ம்� ெபட்�ைய இயக்�வதற்� �ரிய ேபனல்கைளப் 

பயன்ப�த்�ம் ெமாைபல் சலைவ வண்�ைய 

வ�வைமத்ததற்காக ம�ப்��க்க �ழந்ைதகள் காலநிைல 

பரிைச ெவன்�ள்ளார.் 

 

மைலயாள �ைரப்படமான ஜல்�க்கட�் 

இந்�யா�ன் அ�காரப்�ரவ் ஆஸ்கார ்�ைழ� 

 

 மைலயாள �ைரப்படமான ஜல்�க்கட�் ெவளிநாட�் ெமா� 

�ைரப்பட �ரி�ல் ஆஸ்கார ் ���க்கான இந்�யா�ன் 

அ�காரப்�ரவ் �ைழவாக ேதர�் ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 
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  இந்�, மராத்� மற்�ம் �ற ெமா�களில் 27 உள்ள�ீகளில் படம் 

ஏகமனதாக ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட�. எஸ் ஹரீ�ன் மாேவா�ஸ்ட ்

என்ற ��கைதைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட படம். 

 

உ�ப்� தானத்�ற்கான �தல் இடத்ைத  

த�ழகம் ெதாடர்ந்� ஆறாவ� ஆண்டாகப் 

ெபற்�ள்ள� 

 உ�ப்� தானத்�ல் த�ழகம் ெதாடரந்்� ஆறாவ� ஆண்டாக 

�த�டத்�ல் உள்ள� 

 மத்�ய �காதார மற்�ம் ��ம்ப நலத்�ைற�ன் ேத�ய உ�ப்� 

மற்�ம் �� மாற்� அைமப்� த�ழக �காதார அைமசச்ர ் �. 

�ஜயபாஸ்கர ் மற்�ம் த�ழக �காதார ெசயலாளர ்

ராதா��ஷ்ணன் ஆ�ேயா�க்� ெமய்நிகர ் சந்�ப்� �லம் 

��ைத வழங்�ய�. 

 இ�வைர, த�ழகத்�ல் 1,392 உ�ப்� தானம் 

ெசய்பவரக்ளிட��ந்� ெமாத்தம் 8, 245 உ�ப்�கள் 

ெபறப்பட�்ள்ளன. 

 

 


