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ேதசிய ெச�தி 

ேத�த� ப�திர�கள�� 19வ� தவைண 

உ�தரப�ரேதச�, உ�தரக��, ப�சா�, இமா�சல ப�ரேதச� 

ம��� ேகாவா ஆகிய 5 மாநில�கள�� ச�டசைப ேத�த� 

அறிவ��க�ப�டதி� இ���, ேத�த� ப�திர�கைள 

வழ��வத�� அர� ஒ��த� அள����ள�. 

2022 ஜனவ� 1 �த� ஜனவ� 10 வைர ப�திர�கள�� 

வ��பைன ெதாட���. 

எ�ப�ஐ�� அவ�கள�� 29 கிைளக� �ல� 

வழ��வத�கான அதிகார� வழ�க�ப���ள�. 

எ�தெவா� தன�நப�� அ�ல� நி�வன�� எ�த வர��� 

இ�லாம� ப�திர�கைள வா�கலா�. 

ப�திர�கள�� ெச��ப�யா�� கால� பதிைன�� நா�க� 

ம��ேம. 

பேத பார� ப�ர�சார� 

வாசி�ைப ேம�ப��த��, ��தக�க� ம�� ஆ�வ�ைத 

ஏ�ப��த�� இ�த ப�ர�சார� ெதாட�க�ப���ள�. 

ம�திய க�வ� அைம�ச� த�ேம�திர ப�ரதா� 

�வ�கிைவ���ள �� நா� வாசி��� தி�ட� இ�. 

இ�த ப�ர�சார� �திய க�வ�� ெகா�ைக 2020 இ� ஒ� 

ப�தியா��. 
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இ�த ப�ர�சார�தி� கீ�, �ழ�ைதக� த�க� உ��� 

ெமாழி/ப�ரா�திய ெமாழிய�� பழ��� ெமாழிய��� 

மகி��சி�ட� ப��க ேவ���. 

ப��ரவ� 21 அ�� பேத பார� ச�வேதச தா�ெமாழி 

தின��ட� ஒ��கிைண�த �ைறய�� நட�த�ப��.  

ேமஜ� தயா� ச�� வ�ைளயா�� ப�கைல�கழக� 

ம�ர��� ப�ரதம� நேர�திர ேமா�யா� ேமஜ� தயா� ச�� 

வ�ைளயா�� ப�கைல�கழக�தி�� அ��க� 

நா�ட�ப�ட�. 

இத�கான மதி�ப�ட�ப�ட ெசல� �மா� 700 ேகா� ம��� 

ம�ர��� சாலவா ம��� ைகலி கிராம�கள�� ச�தானா 

நக�� ப�கைல�கழக� அைம�க�ப��. 

540 ெப�க� ம��� 540 ஆ�க� வ�ைளயா�� வ �ர�க� என 

ெமா�த� 1080 வ�ைளயா�� வ �ர�க� இ��பா�க�. 

ெமாைப� ஹன� �ராசசி� ேவ� 

இ�தியாவ�� 1வ� ெமாைப� ேத� பத�ப���� ேவ� 

காசியாபா� சிேராரா கிராம�தி� ெபா��த�ப���ள�. 

இ� காதி ம��� கிராம ெதாழி�க� ஆைணய�தா� 

ெதாட�க�ப�ட�. 

எ�� மண� ேநர�தி��� �மா� 300 கிேலா ேத� இ�த அல� 

�ல� ெசயலா�க�ப��. 
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ெமாைப� ேத� ெசயலா�க ேவ� ஹ�யானாவ�� உ�ள KVIC 

ம��-�சி�ள�ன� பய��சி ைமய�தா� 

வ�வைம�க�ப���ள�. 

இ�த ேவ� உடன� ேத� தர�ைத வழ��� ேசாதைன 

ஆ�வக�ைத� ெகா���ள�. 

கி�� என�ஜி கா�ட� க�ட� - II 

இ�திய அரசா�க� ப�ைம ஆ�ற� வழி�தட�தி� 

இர�டா� க�ட�தி�� ஒ��த� அள����ள�. 

2030 ஆ� ஆ����� 450GW எ�ற இல�கான 

���ப��க�த�க ஆ�ற� உ�ப�திைய இ�தியா அைடய இ�த 

நைடபாைத உத��. 

27,500 ெமகா ேவா�� ஆ�ப�ய� உ�ப�தி ெச�ய �ைண 

மி�நிைலய�க� ��தலாக 10,750 கிம� ந�ள��ள 

�ரா��மிஷ� ைல� க�ட�பட உ�ள�. 

இ�த தி�ட�தி� ராஜ�தா�, �ஜரா�, ஹிமா�சல ப�ரேதச�, 

உ�தரப�ரேதச�, தமி�நா�, ேகரளா ம��� க�நாடகா 

ஆகியைவ அட���. 

2021-22 ம��� 2025-26 �� இைடய�� 2 நிைலகள�� 

ெசய�ப��த�பட ேவ��ய இ�த� தி�ட�தி�கான ெமா�த 

ெசலவ�� 33% ம�திய அர� நிதியள����. 
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தி�மண மேசாதா கமி��ய�� ச�ட���வ வய� 

�ழ�ைத தி�மண தைட மேசாதா -2021 இ� வ�திகைள ஆ�� 

ெச�வத�காக, நாடா�ம�ற நிைல��� 

அைம�க�ப���ள�. 

இ�த ��வ�� 31 உ��ப�ன�க� உ�ளன�, ஒேர ஒ� ெப� 

ப�ரதிநிதி ம��ேம. 

ெப�க��காக �ர� ெகா��பத�காக ��மிதா ேத� 

��வ�� இட� ெப���ளா�. 

இ�தியாவ�� 18 �த� 21 வைரய�லான ெப�கள�� 

ச�ட���வ தி�மண வய� �றி�� ஆ�� ெச�� அறி�ைக 

அள��பேத ��வ�� ��கிய ேநா�கமா��. 

அ��ட� ஏ�கனேவ நைட�ைறய�� உ�ள �ழ�ைத� 

தி�மண� தைட� ச�ட� 2006� தி��த�கைள� 

ெச�வத�கான ப���ைரகைள இ�த மேசாதா வழ���. 

இ�தியா மத�சா�ப��ைமைய ஊ��வ��பதா�, இ�தியாவ�� 

தி�மண� ெதாட�பாக 7 தன��ப�ட ச�ட�க� உ�ளன. 

எனேவ அ�த ச�ட�க�� ��வா� ஆராய�ப��. 

ஓமி�ரா� - ேரப�� ெட�� கி�. 

Omicron ஐ ேசாதி�க, nCOV-19 ேரப�� ெட�� கி��� �திய 

மா�பா� வ�வைம�க�ப���ள�. 
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ேசாதைன� க�வ��� Omisure - RT - PCR எ�� 

ெபய�ட�ப���ள�, இ�த க�வ� S Gene இல�� 

ேதா�வ�ய�� �ல� Omicron ஐ அைடயாள� கா��கிற�. 

ேசாதைன� க�வ�ய�� ��க� ெத�ேமா ஃப�ஷ� - அெம��க 

நி�வன�தா� ெபற�ப�ட�. 

இ�தியாவ�� இ�த ேசாதைன� க�வ�ய�� உ�ப�தியாள� 

டாடா ���க�. 

இ� இ�தியாவ�� ஓமி�ரா� மா�பா�ைட� க�டறிய 

ம��ேம பய�ப��த�ப�� கி� ஆ��. 

உலகி� மிக�ெப�ய ேதசிய� ெகா� 

2022 ஜனவ� 15-ஆ� ேததி, ‘இரா�வ தின�தி�’ காதி 

�ண�யா� ெச�ய�ப�ட உலகி� மிக�ெப�ய ேதசிய� ெகா� 

கா�சி�� ைவ�க�ப���ள�. 

ேலா�ேகவாலாவ�� ெஜ�சா�ம�� உ�ள இ�திய-

பாகி�தா� எ�ைலய�� இ�த திற�� வ�ழா நட�த�. 

�ன�தமான இ�திய� ெகா� 225 அ� ந�ள�� 150 அ� 

அகல�� ெகா�ட�. 

அ�த� ெகா� �மா� 1400 கிேலா எைட ெகா�ட�. 

�ேசா� ப��ைக 

ேலா�� அ�ல� ந��� எ�ப� திெப�திய ச�திர 

நா�கா��ய�� அ��பைடய�� சி�கி� மாநில�தி� 

ெகா�டாட�ப�� ஆ�� வ�ழா ஆ��. 
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திெப�திய ச�திர நா�கா��ய�� �றி�ப�ட�ப�� 10 வ� 

மாத� - 18 வ� நா� நா��� தி�வ�ழாவாக 

ெகா�டாட�ப�கிற�. 

இ� அ�வைடைய� ெதாட��வத� �ல� �றி�க�ப�ட 

வ�வசாய�தி� தி�வ�ழாவா��. 

சி�கி� ம�க� லாேசா� எ�ற ெபய�ட� 

ெகா�டா�கிறா�க�, அேத சமய� ெல�சா�க� ம��� 

���யா�க� ந��� எ�ற ெபய�� ெகா�டா�கிறா�க�. 

ேநபாள� ம��� ��டா� ��ம�க� �ட இ�த 

ப��ைகைய ெகா�டா�கிறா�க�. 

�ழ�ைதக� ம��� பதி�ம வயதின��காக பண� 

எள�தான� - ெப�சி�கா�� 

ெப�சி�கா�� - ேநஷன� காம� ெமாப�லி�� கா�� - 

பதி�ம வயதின��கான ெடப�� கா��- இ�தியாவ�� �த� 

இட� 

இ�த அ�ைடைய ெப�சி�ட� - ஃப��ெட� நி�வன� 

�ரா��கா�� உட� இைண�� அறி�க�ப��தி��ள�. 

இ� ஆ� இ� 1 கா��, �றி�பாக பதி�ம வயதின��காக 

வ�வைம�க�ப�ட�, அதாவ�, ெடப�� கா��, ெம�ேரா 

கா��/ப� கா�டாக இைத� பய�ப��தலா�. 

பயன�கள�� ேதைவய�� அ��பைடய�� ெம�நிக� அ�ல� 

இய�ப�ய� அ�ைடயாக இைத� ெபறலா�. ெம�நிக� 
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அ�ைட இலவச� அேத சமய� உட� அ�ைடய�� வ�ைல 

�. 199. 

PENCILTON பய�பா��� உதவ��ட� ெப�சி�கா�� 

ெசய�ப��த�ப�ட�. 

பதி�ம வயதின�� ெப�ேறா� வழ�கிய பா�ெக� பண�தி� 

அ��பைடய�� ப�வ��தைன ம��� ேசமி�� ெதாட�பான 

அைன��� தரைவ�� இ�த� பய�பா� வழ��கிற�. 

இ�தியா - 85வ� ேர�� - ஊழ� �லனா�� �றிய���� 

ேத�கநிைல 

ஊழ� �லனா�� �றிய�� - �ரா��பர�சி 

இ�ட�ேநஷன� (TI) ஆ� ெவள�ய�ட�ப�ட�. 

180 நா�கள�� இ�தியா 85வ� இட�தி� உ�ள�. 

ஒ� தசா�த காலமாக ஊழலி� இ�தியா ேத�க நிைலய�� 

இ��பதாக TI ��ள� வ�வர�க� ெத�வ��கி�றன. 

ெபா�� �ைறய�� நட��� ஊழைல� க��தி� ெகா�� 

எ��க�ப�ட மதி�ெப�கள�� அ��பைடய�� தரவ�ைச 

த��மான��க�ப�கிற�. 

மதி�ெப� ��ஜியமாக இ��தா� - அதிக ஊழ�, அ�ல� 

மதி�ெப� 100 - ஊழ� இ�ைல, அதாவ� நா� ��தமாக 

இ����. (இ�தியாவ�� �ேகா� 40). 

2019� இ�தியா 80வ� இட�ைத��, 2020� 86வ� 

இட�ைத�� ப���த�. 
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இ�தியாவ�� ஊடகவ�யலாள�க� ஆப���கைள 

எதி�ெகா�கி�றன�, ேம�� ஊழ��� எதிரான 

ெசய�பா�டாள�க� �ட ெபாலி� தா��த��� 

பலியாகி�றன� எ�� TI ெத�வ����ள�. 

ெட�மா��, ப��லா��, நி�சிலா�� - 1வ� இட� 

�ேக- 78 மதி�ெப�க�ட� 11வ� ேர�� 

கனடா - 74 மதி�ெப�க�ட� 13வ� ேர�� 

ஜ�பா� - 73 மதி�ெப�க�ட� 18வ� ேர�� 

அெம��கா– 67 மதி�ெப�க�ட� 27வ� இட� 

சீனா - 45 மதி�ெப�க�ட� 66வ� இட� 

இல�ைக - 37 மதி�ெப�க�ட� 102வ� இட� 

பாகி�தா� - 28 மதி�ெப�க�ட� 140வ� ேர��. 

வ�கேதச� - 26 மதி�ெப�க�ட� 147வ� ேர�� 

இமா�சல� ப�ரேதச� - மாநில நா� - ஜனவ� 25 

ஹிமா�சல� ப�ரேதச� மாநிலமாக உ�வானத� 52வ� 

ஆ�� நிைறைவ� ெகா�டா�கிற�. 

இமா�சல� ப�ரேதச� �த�திர�தி��� ப�ற� 30 

சம�தான�கள�� இ��� 1948 ஆ� ஆ�� ஏ�ர� 15 ஆ� 

ேததி உ�வா�க�ப�ட� எ�பதா�, 1971 ஆ� ஆ�� ஜனவ� 

25 ஆ� ேததி �� மாநில அ�த�ைத� ெப�ற�. 

மாநில�: 
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1950 - இமா�சல� ப�ரேதச� ப�தி C மாநிலமாக 

அ�கீக��க�ப�ட�, அதாவ� ம�திய நி�வாக�தி� கீ� 

உ�ள இளவரச� மாநில� 

1966 - மைல�ப�திக� இைண�க�ப�� ஹிமா�சல�தி�� 

�ன�ய� ப�ரேதச அ�கீகார� வழ�க�ப�ட�. 

1971 - இமா�சல� ப�ரேதச ச�ட� 18 �ச�ப� 1970 இ� 

நிைறேவ�ற�ப�ட� ம��� 25 ஜனவ� 1971 அ�� அத� 

�� அளவ�லான மாநில�ைத அைட�த�. இ�தியாக 

இ�தியாவ�� 18வ� மாநிலமாக அ�கீக��க�ப�ட�. 

த��கள�� த���சி 

ல�ச�த�வ�� 15 �த� 18 வய� வைர உ�ள த�தியான 

�ழ�ைதக��� த���சி ேபாட�ப�ட�. 

இ�தியாவ�� ம�ற அைன�� �ன�ய� ப�ரேதச�க� ம��� 

மாநில�க��கிைடய�� 1வ� �ன�ய� ப�ரேதச� இ�த 

பா��சைல� ெப���ள�. 

ல�ச�த��க� �ட ம�ற ப��வ�� 100% த���சிைய அைட�த 

�த� �ன�ய� ப�ரேதசமாக ஆன�, அதாவ� 18 வய��� 

ேம�ப�டவ�க�. 
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தமி�நா� 

கைலஞ� ெபா�கிழி' வ���க� 2021 

ெத�ன��திய ��தக வ��பைனயாள�க� ம��� 

பதி�பாள�க� ச�க� (பபாசி) - 'கைலஞ� ெபா�கிழி' 

வ���க� 2021 வழ�க�ப�ட�. 

1. உைரநைட�கான ப�தி�ைகயாள� சம� 

2. நாடக�தி�� ப�ரச�னா ராமசாமி 

3. கவ�ைத�� ஆைச�த�ப� 

4. நாவ��� ஏ.ெவன�லா 

5. ெவள�நா�� ெமாழி இல�கிய�தி�கான பா� சக�யா� 

6. ஆ�கில இல�கிய�தி�கான ம�னா க�தசாமி 

ப�ற வ���க� அறிவ��க�ப���ளன, 

1. சிற�த பதி�பாள��கான பதிபக ெச�ம� வ���: 

மண�வாசக� பதி�பக� - எ�.எ�. ம�னா�சி ேசாம ��தர� 

(மண�வாசக� பதி�பக�) 

2. சிற�த ��தக வ��பைனயாள��கான பதிபக ெச�ம� 

சி.ெம�ய�ப� வ���: நாட� கீத� ��தக 

வ��பைனயாள�க� 

3. அழ. வ�ள�ய�பா வ���: தி�வா� பா� 
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4. சிற�த தமிழறிஞ��கான பா� ெச�ல�பனா� வ���: 

டா�ட� ேதவ�ரா 

5. சிற�த ெப� எ��தாள��கான அ�சேவண� 

ெப�ய�ண� வ���: பாரதி பா�க� 

6. �ழ�ைதக� அறிவ�ய��கான ெந�ைல எ�.��� 

வ���: ேக.ஒ�. பால��ரமண�ய� 

தமி�நா� ஆள��லா வா�வழி வாகன� கழக� 

தமி�நா� அ�ணா ப�கைல�கழக�தி� ெசா�தமாக 

ஆள��லா வ�மான� தயா���� நி�வன�ைத� 

ெதாட�கி��ள�. 

கா��பேரஷ� அைன�� வைகயான �ேரா�க� ம��� 

அத�ட� ெதாட��ைடய அைம��கைள வ�வைம��, 

தயா��� வ��பைன ெச���. 

மாநில அரசி� நிதி�தவ��ட�, அ�ணா 

ப�கைல�கழக�தி� ெம�ரா� இ������ ஆ� 

ெட�னாலஜி வளாக�தி� உ�ள வ��ெவள� ஆரா��சி 

ைமய� ஆள��லா வ�மான�கைள தயா��க உ�ள�. 

தமி�நா� அர� வ���க� 

2021ஆ� ஆ���கான ெப��தைலவ� காமராஜ� வ����� 

கா�கிர� தைலவ��, ��னா� தமிழக கா�கிர� 

தைலவ�மான �ம� அன�தைன மாநில அர� ேத�� 

ெச���ள�. 
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அகில இ�திய தமி��ச�க ேபரைவ தைலவ� 

ம�னா�சி��தர���� தி�வ��வ� வ��� 

வழ�க�பட��ள�. 

��னா� �த�வ�  க�ணாநிதி  தி�வ��வ� சிைலைய 

2009� ெப�க��வ��  நி�வ அவ� �ய�சி ெச�தா�. 

ச�டசைப நடவ��ைகக� - ேநர� ஒள�பர�� 

ேக�வ� ேநர��ட� ெதாட�கிய தமிழக ச�டசைபய�� 

நடவ��ைகக� வரலா�றி� �த� �ைறயாக ேநர� 

ஒள�பர�� ெச�ய�ப�ட�. 

தகவ� ம��� ம�க� ெதாட�� இய��நரக� (�ஐப�ஆ�) 

இைத ேநர�யாக ஒள�பர��கிற�. 

�ஐப�ஆ� ஆ�ைலன�� ேநர�யாக ���மி� ெச�வைத� 

தவ�ர �� ெபாதிைக�� இைத� ெச�தி��தா�. 

ெப�ன���கி� சிைல 

இ�கிலா�தி� ேக�ப�லிய�� க�ன� ெப�ன��ய�� 

சிைலைய தமிழக அர� ெசய�ப��த உ�ள�. 

ப����� ரா�வ� ெபாறியாள� ெப�ன��ய��கி� ெசா�த 

இட� எ�பதா�. 

ேகரளாவ�� ��ைல� ெப�யா� ந���ேத�க�ைத� 

க��யதி� ெப�� ப�� வகி�தவ�. 

1895 ஆ� ஆ�� அைணைய� க�� ஒ� ைம�க�ைல 

உ�வா�கினா�. 
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மைற�த �த�வ� �. க�ணாநிதி கட�த 2000� ஆ�� 

ம�ைர த�லா�ள�தி� உ�ள ெபா��பண���ைற 

வளாக�தி� க�ன� ெப�ன��ய�� சிைலைய நி�வ�னா�. 

இ�ேபா� தமி�நா� அர� ேதன� மாவ�ட� �ட��� 

ேலாய� ேக��ப�� ஒ� நிைனவ�ட� (மண�ம�டப�) 

க��ய� ம��� ெப�ன��ய��கி� �� அளவ�லான 

சிைலைய�� சி�த����ள�. 

 

அறிவ�ய� & ெதாழி���ப� 

nCOV-19 �கான ம��� 

nCOV-19 �கான ஃைபச�� ைவர� த��� ம��� - 

பா��ேலாவ���� அெம��கா அ�கீகார� வழ�கிய�. 

ேகாவ�� ேநா��� வ ���ேலேய சிகி�ைச அள��க அெம��கா 

வழ�கிய �த� அ�கீகார�. ெம��கி� 

ேமா��ப�ராவ���� அெம��க ஒ����ைற வா�ய� 

�ட ஒ��த� அள��த�. 

12 வய� ம��� அத�� ேம�ப�ட வயதின�டமி��� 

பய�ப��தலா�. 

ேகாவ��-19�� சிகி�ைசயள��க மா�திைரக� 

சா�ப��வத�கான சா�திய���கைள பல இ�திய 

ம���க� ஆ�� ெச�கி�றன. 

ஆ��ரா�� 1994 ப�சி1 
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ஜனவ� 18, 2022 அ�� 1994PC1 என ெபய�ட�ப�ட சி�ேகா� 

1.2 மி�லிய� ைம� ெதாைலவ�� �மி�� அ�கி� வ�� 

கட�� ெச�ற�. 

1994 PC1 7482 எ��� அைழ�க�ப�கிற�. 

1994 ப�சி1 ஒ� க�னமான பாைற சி�ேகா� ம��� அத� 

ந�ள� ஒ� கிேலாம��ட���� அதிகமா��. 

இ�த சி�ேகா� �மி�� அ�கி� உ�ள ெபா�� வைகயாக 

க�த�ப�கிற�. 

இ� மிக�� அ������ சி�ேகா� எ�பதா� வ��ெவள� 

வ �ர�க� ம��� ஆரா��சியாள�களா� ���� 

கவன��க�ப�ட�. 

க�ண�� இ�லாம� ெவ�காய�ைத உ��த� 

க�ண���றி ெவ�காய�ைத உ��ப� எ�ப� எ�லா 

ெப�க���� ஒ� கன�, இ�தியாக க�ண���லா 

ெவ�காய� உ�வான�. 

இைத அெம��க ஆரா��சியாள�க� சாதி���ளன�. 

SUNIONS = இன��� + ெவ�காய�, �ைற�த காரமான 

ெவ�காய�தி� �திய ���� இன வைக. 

�ைற�த காரமான ெவ�காய� க�ண���றி 

உ��க�ப�வத�� வழிவ��த�. 

இ�த ெவ�காய�ைத வ��பதி� இ�கிலா�� �த� 

இட�தி� உ�ள�. 
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நிலவ�� ேம�பர�ப�� ந�� அைடயாள� காண�ப�ட� 

நிலவ�� ேம�பர�ப�� ந�� இ��பத�கான தள�தி� ஆதார� 

சீனாவ�� சா� 5 �னா� ேல�டரா� அைடயாள� 

காண�ப���ள�. 

ச�திரன�� தைரய�ற��� தள� நிலவ�� ேம�பர�ப�� ஒ� 

மி�லிய� த�ண���� 120 பாக�க� எ�� இ�தி ெச�த�. 

இ� கி�ட�த�ட ஒ� ட���� 120 கிரா� த�ண���� 

சம�. 

ஒ� ெவ�றிட� பாைறய�� �ட �ைற�தப�ச� 180ppm 

உ�ள�. 

வ���க� 

ேதசிய ஆைட வ��� 

லா� ேவகாஸி� நைடெப�ற Mrs World 2022 இ� 

இ�தியாவ�� ந�த�� க�� சிற�த ேதசிய ஆைட வ��ைத 

ெவ�றா�. 

�டலின� தியான�தி� ேகா�பா��� அ��பைடய�� 

வ�வைம�க�ப�ட அவர� ��ைமயான ஆைட�காக 

அவ��� வ��� கிைட�த� - இ� ��ெக��ப�� ��வ�� 
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இ���� அ��பைட ச�கர�ைத - உடலி� ேவ� ச�ராைவ 

உ�சாக�ப���கிற�. 

ந�த�� க�� ஒ�சாவ�� சிறிய நகர�ைத� ேச��தவ�. 

அவ� ஏ�கனேவ 2021 இ� மிஸ� இ�தியாைவ ெவ�றா�, 

இ�ேபா� அவ� லா� ேவகாஸி� உ�ள மிச� ேவ��� 2022 

இ� இ�தியாைவ� ப�ரதிநிதி��வ�ப��தினா�. 

ரா�நா� ேகாய�கா வ��� - 2019 

1932 ஆ� ஆ�� இ�திய� எ��ப�ர� ம��� இ�திய� 

எ��ப�ர� ��ம�ைத நி�வ�ய ரா�நா� ேகாய�கா 

நிைனவாக இ�த வ��� வழ�க�ப�கிற�. 

அ�கவ�� இ�தியா இ�வ�சிப�� ப��வ�� ஷி� சஹ� சி� 

ரா�நா� ேகாய�கா வ��ைத ெவ�றா�. 

"ெட� ைப �ஜி�ட� எ����ஷ�" எ�ற கைத�காக 

அவ��� வ��� கிைட�த�. 

PDS �ைறய�� �ல� பயனைட�த ம�கைள �ஜி�ட� 

மயமா�க� எ�வா� பறி�த� எ�பைத அவர� கைத 

வலி����கிற�. 

ெகல��� வ���க� 

இ�திய� ��யர�� தைலவ� ரா�வ வ �ர�கள�� வ �ர� 

ெசய�க��காக 6 வ���கைள வழ�கி ெகௗரவ��கிறா�. 

• பர� வ �� ச�ரா 
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• மகா வ �� ச�ரா 

• வ �� ச�ரா 

• அேசா� ச�ரா 

• கீ��தி ச�ரா 

• ெசௗ�ய ச�ரா 

2022 ஆ� ஆ���காக, 384 ேகல��� வ���கைள 

ஜனாதிபதி அ�மதி�தா�. இ�த 384 பர� வ�சி�� ேசவா 

பத�க�க�, அதி வ�சி�� பத�க�க�, உ�தம ��த ேசவா 

பத�க�க�, பா� �த� வ�ஷி�� ேசவா பத�க�க�, பா� 

�த� ேசனா பத�க�க�, வா� ேசனா பத�க�க�, நேவா 

ேசனா பத�க�க� ம��� ேசனா பத�க�க� ஆகியைவ 

அட���. 

அேசாக ச�ரா: 

இ� அைமதி� கால�தி�கான இ�தியாவ�� மிக உய��த வ �ர 

வ��� ஆ��. 

2022 ��யர� தின அண�வ��ப��, ஜ�� கா�ம�� 

காவ��ைறய�� உதவ� எ�ஐ பா� ரா��� இ�த 

ெகளரவமான வ �ர� வழ�க�ப�ட�. 

29 ஆக�� 2020 அ��, �நக�� 3 பய�கரவாதிகைள� 

ெகா�றத�காக, ஜனாதிபதியா� அவர� தியாக�தி�காக 

அவ��� மரண�தி��� ப�� வ��� வழ�க�ப�ட�. 
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இ�த வ���க�ட�, �ேபதா� ந�ர� ேசா�ரா��� பர� 

வ�ஷி�� ேசவா பத�க� வழ�க�ப�ட�. 

இ�திய�� இ�த பத�க� 3 ந�ச�திர அதிகா�க��� 

அவ�கள�� ேசைவ�காக வழ�க�ப�கிற�. ஆனா� 2020 

ேடா�கிேயா ஒலி�ப��கி� நைடெப�ற �ரா� அ�� ஃப��� 

ேபா��ய�� 1வ� த�க�ைத ெவ�� இ�திய�க��� 

ெப�ைம ேச��ததா�, �த��ைறயாக 2 �ைற பா��த 

அதிகா��� வழ�க�ப�ட�. 

ப�ரதா� ம�தி� ரா�தி�ய பா� �ர�கா� 

ப�ரதம� நேர�திர ேமா� வ ��ேயா கா�பர�சி� �ல� 

ரா�தி�ய பா� �ர�கா� வ��ைத வழ�கினா�. 

வ�ைளயா��, க�வ�சா� சாதைனக�, ச�க ேசைவ, கைல 

ம��� கலா�சார�, ��தா�க� ம��� வ �ர� ேபா�ற 6 

ப���கள�� கீ� வ���க� வழ�க�ப�கி�றன. 

��ைம�ப��த� ப��வ�� வ�சாலின� ம��� அ�வதா ப�ஜூ 

தமிழக�தி� இ�த வ��ைத ெப���ளன�. 

ேதசிய �டா��அ� வ���க� 2021 - 2வ� பதி�� 

ெதாழி� ம��� உ�நா�� வ��தக�ைத 

ேம�ப���வத�கான �ைறயா� (DPIIT) உ�வா�க�ப�ட 

வ���க�. 
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ேதசிய ெதாட�க வ���க� 2021 இ� ெவ�றியாள�களாக 

நா�ப�தா� �டா��அ�க��� அ�கீகார� 

வழ�க�ப���ள�. 

மாநில வா�யாக, 46 ேதசிய �டா��-அ� வ���கள�� 14 

வ���கைள உ�ளட�கிய அதிக எ�ண��ைகய�லான 

வ���கைள க�நாடகா ெப���ள�. 

ெப�க��ைவ தளமாக� ெகா�ட நாஃபா 

இ�ேனாேவஷ�� ப�ைரேவ� லிமிெட� - ஃப��ெட� 

ப��வ�� நிதி உ�ளட�கிய வ��ைத ெவ�ற�. 

அ�ேபா ஐ�ெட� ப�ைரேவ� லிமிெட� இ��ர�� �ைண� 

�ைறய�� ஃப��ெட� ப��வ�� கீ� வ��ைத ெவ�ற�. 

ேராேபா��� �ைண� �ைறய�� சாக� �ஃெப�� 

ெவ�றியாளராக அறிவ��க�ப�ட�. 

ெஜ���ைர� தைலைமய�டமாக� ெகா�ட ஃப�ரா��ய� 

மா��ெக�� ெப�க� தைலைமய�லான �டா��-அ� 

ப��வ�ன��� சிற�� ம�யாைத அள��க�ப�ட�. 

3வ� ேதசிய ந�� வ��� 

3வ� ேதசிய ந�� வ���க� 2020 ஐ ம�திய ஜ� ச�தி அைம�ச� 

கேஜ�திர சி� ெஷகாவ� அறிவ��தா�. 

சிற�த மாநில� ப��வ��, உ�தர� ப�ரேதச�, ராஜ�தா� 

ம��� தமி�நா� �ைறேய �த�, இர�டா� ம��� 

��றா� ப��கைள� ெப�றன. 
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‘சிற�த கிராம ப�சாய�� - ெத� ம�டல�’ - 

ெச�க�ப�� மாவ�ட� ெவ�ள���� ஊரா�சி, இர�டா� 

ப�� ெப�ற�. 

‘சிற�த நக���ற உ�ளா�சி’- ம�ைர மாநகரா�சி 

��றா� ப�� ெப�ற�. 

'சிற�த ப�ள� ப���', அர� ெப�க� ேம�நிைல� ப�ள�, 

காேவ��ப��ன� �த� ப�� ெப�ற�. 

 

��கியமான நப�க� 

வ�ன�ஷா உமாச�க� 

வ�ன�ஷா உமாச�க� 16வ� அதிகார���வ �ய��� 

ேப�ட� �ேலய�� இ�தியாவ�� ேப�ட� தா�கியாக 

அறிவ��க�ப�டா�. 

தமி�நா��� தி�வ�ணாமைல மாவ�ட�ைத� ேச��த 

வ�ன�ஷா உமாச�க� தன� ேசாலா� அய�ன�� கா�� �ல� 

உலைக ஊ�க�ப��தினா�, இ� ேசாலா� ேபன�கைள� 

பய�ப��தி ந�ராவ� அய�� பா�ைஸ இய��கிற�. 

அவ� தன� க��ப�����காக ேநஷன� இ�ேனாேவஷ� 

ஃப��ேடஷ� (எ�ஐஎஃ�) இ�தியாவா� நி�வ�ப�ட 

டா�ட� ஏப�ேஜ அ��� கலா� இ�ைன� வ��ைத ெவ�றா�. 
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�ய��� ேப�ட� �ேல நிக�� அ�ேடாப� 7, 2021 அ�� 

ல�டன�� உ�ள ப�கி�ஹா� அர�மைனய�� 

ெதாட�க�ப�� ஜூைல 28, 2022 இ� ��வைடகிற�. 

72 காம�ெவ�� நா�க� ம��� ப�ரேதச�கள�� 294 நா�க� 

பயண� ெச�த ப�ற�, 2022 ப�மி�கா� காம�ெவ�� 

வ�ைளயா��� ேபா��கள�� ெதாட�க வ�ழா. 

ேடா�கிேயா ஒலி�ப��கி� ெவ�ள�� பத�க� ெவ�ற ரவ� 

தஹியா, ெட�லிய�� நட�த �ய��� ேப�ட� �ேலய�� 

அைடயாள ஓ�ட� �ல� �வ�கி ைவ�தா�. 

அேசா� எ��சாமி 

இ�திய வ�சாவள�ைய� ேச��த அேசா� எ��சாமி, 

ெச�ைனைய� ேச��த அேசா� எ��சாமி, ெட�லாவ�� 

மி�சார வாகன நி�வன�தி� ஆ�ேடாைபல� ��வ�� 

பண�யம��த�ப�ட �த� ஊழிய� ஆவா�. 

ெட�லா நி�வன� ம��� தைலைம நி�வாக அதிகா� 

எேலா� ம�� ச�க ஊடக�க� �ல� ஆ�ேச��ைப� 

ெதாட�கினா�, ஆ�ேச��� ெச�ய�ப�ட �த� இ�திய� 

அவ�தா�. 

ெட�லாவ�� ேச�வத�� ���, தி�. எ���வாமி 

ேவா��ேவக� எல��ரான�� �ச�� ேல� ம��� WABCO 

வாகன� க���பா�� அைம��ட� ெதாட��ைடயவ�. 

சி��தா� ச�க� 
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மகாரா��ராைவ� ேச��த ச�க ேசவக� சி��தா� ச�க� 73 

வயதி� காலமானா�. 

அவ� 'அனாைதகள�� தா�' எ�� ப�ரபலமாக 

அறிய�ப�டா�. அவ� 'சி��தா�' அ�ல� 'மாய�' எ��� 

�றி�ப�ட�ப�டா�. 

ச�க பண� ப��வ�� 2021 இ� ப�ம� வ��� ெப�றா�. 

"ம� சி��தா� ச�க�" 2010 ஆ� ஆ�� ெவள�யான இவர� 

வா��ைக வரலா�. 

Saturnino de la Fuente Garcia 

உலகி� மிக வயதான மன�த�, உலகி� வயதான மன�த� 

(ஆ�), Saturnino de la Fuente Garcia (�ெபய��) 112 வய� 341 

நா�கள�� காலமானா�. 

அவ� வா�� மிக வயதான நப� (ஆ�) எ�ற கி�ன� உலக 

சாதைனைய� ெப�றா�. 

ெச�ட�ப� 2021 அ�� அவ� ச�யாக 112 ஆ��க� ம��� 

211 நா�களாக இ��தேபா�, Saturnino கி�ன� சாதைன�ட� 

அறிய�ப�டா�. 

அவ� ப��ரவ� 11, 1909 அ�� �ெபய�ன�� �ெவ�ேட 

கா��ேராவ�� ப�ற�தா�. 

பா�கா�� 

ப�ர�ேமா� ஏ�கைண 
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ப�ர�ேமா� ஏேரா�ேப� ஏ�கைண தயா��� ப����� 

ல�ேனாவ�� பா�கா�� அைம�ச� ரா�நா� சி� அ��க� 

நா��னா�. 

ல�ேனாவ�� �ஆ��ஓ பா�கா�� ெதாழி���ப� ம��� 

ேசாதைன ைமய�தி� அ��தள�� அவரா� நா�ட�ப�ட�. 

இ�தியாவ�� பா�கா�� ஆரா��சி ம��� ேம�பா�� 

அைம�� (�ஆ��ஓ) ம��� ர�யாவ�� எ�ப�ஓஎ� 

ஆகியைவ ��டாக ��ைவ�த ப�ர�ேமா� ���. 

ப�ர�ேமா� = இ�தியாவ�� ப�ர�ம��திரா நதி + ர�யாவ�� 

மா��வா நதி. 

பய��சி மில� 2022 

��னா� மில� - இ�தியாவ�� மிக�ெப�ய கட�பைட 

பய��சி, இ� 1995 இ� ெதாட�க�ப�ட இ�பதா��க��� 

ஒ��ைற நைடெப�� பலதர�� கட�பைட பய��சியா��. 

இத�காக வ�சாக�ப��ன�தி� நைடெப�� எ�� மிலன�� 

ப�ேக�க 46 ந�� நா�க��� அைழ�� வ���க�ப���ள�. 

இ�த பய��சியான� அைன�� �வா� நா�கள�� 

ப�ேக�பாக இ����, �த� �ைறயாக அெம��கா 

அைழ�க�ப�ட�. 

���, ேபா�� ப�ேளய�� நட�த�ப��, த�ேபா� 

வ�சாக�ப��ன�தி�� மா�ற�ப���ள�. 
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1995 ஆ� ஆ�� �த� ந��றவான ெவள�நா�� 

கட�பைடக��கிைடய�லான ெதாட��கைள 

ேம�ப���வத���, ஒ�வ��ெகா�வ� சிற�த 

நைட�ைறகைள� க���ெகா�வத��� "கட� ��வ�� 

சிென�ஜி" எ�ற க��ெபா��ட� மில� பய��சிய�� 10 

பதி��கைள கட�பைட நட�திய�. 

கட�சா� கள வ�ழி��ண��, திற� வள��� பய��சி, 

ைஹ�ேராகிராஃப�, ெதாழி���ப உதவ� ம��� 

ெசய�பா�� பய��சி பய��சிக� ஆகியைவ பய��சிய�� 

க��தி� அட���. 

இ�தியா ம��� ஜ�பா� - கட�சா� பய��சி 

இ�திய கட�பைட ம��� ஜ�பா� கட�சா� த�கா��� பைட 

(JMSDF) வ�காள வ���டாவ�� ெதாட�� இ�லாத �ைறய��, 

கட�சா� ��டா�ைம பய��சி�� உ�ப�ட�. 

இ�திய கட�பைட க�ப�க� (ஐஎ�எ�) ஷிவாலி� ம��� 

ஐஎ�எ� கா�ம� ஆகியைவ இ�திய கட�பைடய�� 

ப�க�திலி��� நி�கி�றன. 

உராகா ம��� ஹிராேடா ஜ�பான�ய தர�ப�லி��� 

ப�ேக�றன�. 

பா�ெச��(PASSEX) 

இ� இ�தியாவ���� ர�யாவ���� இைடய�லான ச�வேதச 

பாைத பய��சியா��. 
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இ�தியாவ�� INS ெகா�சி ம��� ர�ய க�ப�க� பய��சிய�� 

(PASSEX) ப�ேக�றன. 

�� தி�டமிட�ப�ட கட�சா� பய��சிக��� மாறாக, 

வா��� கிைட��� ேபாெத�லா� ஒ� ப�திய�� பய��சி 

வழ�கமாக நட�த�ப�கிற�. 

��னதாக, அெம��க கட�பைட�ட� இ�திய 

கட�பைட�� PASSEX நட�திய�. 

இ�தியா ம��� ர�யாவ�� ப�ற பய��சிக�: 

பய��சி TSENTR 2019 (பலதர�� இரா�வ� பய��சி). 

இ�திரா பய��சி - ��� ��பைடக� (இரா�வ�, 

கட�பைட, வ�மான�பைட) பய��சி. 

ZAPAD 2021(பலதர�� இரா�வ� பய��சி). 

ASIGMA (இரா�வ பா�கா�� இ�தியா - ஜ�ன�ய� 

ெமேசஜி� அ�ள�ேகஷ�) 

இ�திய இரா�வ� ‘ASIGMA’ (இரா�வ பா�கா�பான 

உ�நா��-ஜ�ன�ய� ெமேசஜி� அ�ள�ேகஷ�) எ�ற 

ெபய�� ஒ� சமகால ெச�திய�ட� ெசயலிைய 

அறி�க�ப��தி��ள�. 

இ� ரா�வ�தி� சி�ன�� கா��� அதிகா�க� ��வா� 

��றி�� உ�நா��� உ�வா�க�ப�ட ஒ� �திய 

தைல�ைற இைணய அ��பைடய�லான பய�பா� ஆ��. 
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கட�த 15 ஆ��களாக ேசைவய�� இ���� ஆ�மி ைவ� 

ஏ�யா ெந�ெவா�� (AWAN) ெச�திய�ட� பய�பா���� 

மா�றாக இ� ெசய�ப�கிற�. 

 

 

 

�����ழ� 

இ�தியாவ�� பழைமயான ேலப�ேய�ட� ப�ய� 

�லா� ப�ய� எ�� அைழ�க�ப�� ேலப�ேய�ட� கர� - 

இ�தியாவ�� மிக� பழைமயான கர� உய��ழ�த�. 

�லாேபா என ெபய�ட�ப���ள அத� 40 வய�ைடய ெப�. 

�லாேபா ம�திய� ப�ரேதச�தி� ேபாபாலி� உ�ள வா� 

வ�ஹா� ேதசிய ��கா ம��� உய��ய� ��காைவ� 

ேச��த�. 

ேசா�ப� கர� மி�ெமேகாபாக� இன�ைத� ேச��த�. 

இைவ இ�திய �ைண� க�ட�ைத ��வ �கமாக� 

ெகா�டைவ, ��டா� ம��� இல�ைக ம��� 

ேநபாள�தி� ெடரா� ப�திய��� �ட காண�ப�கி�றன. 

IUCN பாதி�க�பட���ய வைகய�� கீ� ேசா�ப� கர�ைய 

ப��யலி���ள� 

அவ�றி� சிைத� ம��� வா�வ�ட இழ�� காரணமாக 

அைவ சிவ�� ப��யலி� வைக�ப��த�ப���ளன. 
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இ�தியாவ�� சி��ைத அறி�க� 

இ�தியாவ�� சி��ைத அறி�க�ப���வத�கான ெசய� 

தி�ட� இ�திய ம�திய அரசா� ெதாட�க�ப���ள�. 

ேதசிய �லிக� பா�கா�� ஆைணய�தி� 19வ� ��ட�தி�, 

‘சி��ைத இ�தியாவ�� அறி�க�ப���வத�கான ெசய� 

தி�ட�’ ெவள�ய�ட�ப�ட� எ�� �����ழ� அைம�சக� 

அறிவ��த�. 

�த�க�டமாக அ��த 5 ஆ��க���� இ�த ெசய� 

தி�ட�தி� கீ� 50 சி��ைதக� இ�தியாவ�� 

அறி�க�ப��த�ப��. 

சிவ�� ச�தன� - சிவ�� ப��ய� 

சிவ�� சா�ட�� (அ�ல� சிவ�� ச�தன�) IUCN இ� சிவ�� 

ப��யலி� ம���� ஒ� அழி�� வ�� இனமாக 

ப��யலிட�ப���ள�. 

இ�த இன� உய��ய� �தியாக Pterocarpus santalinus எ�� 

அைழ�க�ப�கிற�. 

இ�த மர�தி� இன�க� கிழ��� ெதாட��சி மைலகள�� 

ம��ேம காண�ப�கி�றன. 

ஆ�திர� ப�ரேதச�தி� உ�ள ஒ� வன�ப�தி��� அவ�க� 

அைட�க�ப���ளன�. 

�மிய�� 5வ� ெவ�பமான ஆ�� - 2021 
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ேகாப�நிக� காலநிைல மா�ற ேசைவ, ஒ� ஐேரா�ப�ய 

ஒ�றிய தி�ட�, 

2021 ஐ�தாவ� அதிக ெவ�பமான ஆ�டாக 

பதிவாகி��ளதாக சம�ப�தி� அறி�ைக ெவள�ய��ட�. 

அறி�ைகய�� பதிவாகி��ள காலநிைல தர�க�, கட�த ஏ� 

ஆ��கள�� பதிவாகியதி� மிக�� ெவ�பமானதாக 

இ��ததாக� கா��கிற�. 

கி��ஹ�� வா� ெவள�ேய�ற�தி� அதிக��� 

காரணமாக, 2021 அ�த 12-மாத�கள�� ஐ�தாவ� இட�ைத� 

ப���த�. 

2022 இ� �த� மர இன�க� 

�திதாக அைடயாள� காண�ப�ட ஒ� மர இன�, 

உவ�ேயா�சி� �கா��ேயா, எேபா, ேகம�ன�� 

மைழ�கா�கள�� க��ப���க�ப�ட�, ேம�� 

இ�ப�திைய ��வ �கமாக� ெகா�ட�. 

இ� ம�ச�-ப�ைச ��கைள ேநர�யாக மர�தி� த�� ம�� 

வள��. 

மிக�� ஆப�தான நிைலய�� உ�ள தாவர இன�க� 

வ�சி�திரமான ம��� க�கவ� ப��யலி� 

ேச��க�ப���ளன. 

மிக�ெப�ய கா�டாமி�க இடமா�ற�. 
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சம�ப�தி�, 30 ெவ�ைள கா�டாமி�க�க� 

ெத�னா�ப���காவ�லி��� �வா�டாவ��� ேபாய�� 747 

வாடைக வ�மான� �ல� மா�ற�ப�டன. 

அதிக��� வ�� ச�டவ�ேராத ேவ�ைடயா�த� 

அ����த� காரணமாக அவ�க� இடமா�ற� 

ெச�ய�ப�டன�. 

ெவ�ைள கா�டாமி�க�கள�� மிக�ெப�ய ஒ�ைற 

ப�மா�ற� இ�வா��. 

ெவ�ைள கா�டாமி�க� ச�ர உத� கா�டாமி�க� 

எ��� அைழ�க�ப�கிற�, அேத ேநர�தி� அவ�றி� 

அறிவ�ய� ெபய� ெசரேடாெத�ய� சிம�. 

ஐ�� வைகயான கா�டாமி�க�க� உ�ளன: 

i)க��� கா�டாமி�க� (ii)ெவ�ைள கா�டாமி�க�. 

(iii) ெப�ய ஒ� ெகா�� கா�டாமி�க� (இ�திய 

கா�டாமி�க� எ��� அைழ�க�ப�கிற�) 

(iv)ஜாவா� கா�டாமி�க� (v) �ம�ரா� கா�டாமி�க� 

�பா�-ப��� ெபலிக�கள�� ெவ�ஜன மரண� 

ஆ�திர� ப�ரேதச மாநில வன��ைற, இ�திய வனவ�ல�� 

நி�வன� (WII-Deharadun), Bombay Natural History Society (BNHS), 

ம��� Zoological Survey of India (ZSI-Kolkata) ஆகியவ�றி� 

நி�ண�கைள அ�கி��ள�. 
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�கா�ள� மாவ�ட�, ெடலிந�லா�ர�தி� உ�ள 

ெநௗபாத�வா�ப�� �பா�-ப��� ெபலிக�க� 

ெப�மளவ�� இற�பைத� த��பத�காக. 

ெடலின �லா�ர� ��கியமான பறைவக� ப�தி (IBA) எ�� 

ெகா�ய�ட�ப���ள�, இ�� �ச�ப� 2021 �த� 

�லி�கா��க� ‘���� தா��த���’சரணைட�தன. 

 

��தக�க� ம��� ஆசி�ய� 

1. 'ரத� எ�. டாடா: அ�கீக��க�ப�ட வா��ைக 

வரலா�'- டா�ட� தாம� ேம�� ஓ�� ெப�ற ஐஏஎ� 

அதிகா�. 

2. ச�திர��� ேகா� எ�திய “ேபா�: தி அ�ேடா�� 

�ேடா� ஆஃ� ஆ� இ�க�வ �ன�ய�� 

ேநஷனலி��” - �யச�ைத - ப��ரவ� 2022 இ� 

ெவள�ய�ட�ப��. 

3. ‘தி ெலஜ�� ஆஃ� ப��சா ��டா’, �ஹி� ஏ 

சி�ஹாவா� எ�த�ப�ட� ம��� அ�கிதா 

வ�மாவ�� இைண ஆசி�ய� (மகாரா��ரா ஆ�ந� 

பக� சி� ேகா�யா�யா� ெவள�ய�ட�ப�ட�). 

��கியமான நா�க� 

1 ஜனவ� உலகளாவ�ய ���ப தின� 

4 ஜனவ� உலக ப�ெர�லி தின� 

ஜனவ� 6  உலக ேபா� அனாைதக� 
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தின� 

8 ஜனவ� ஆ�ப���க ேதசிய கா�கிர� 

நி�வன தின� 

9 ஜனவ�  i)எ�ஆ�ஐ (��ய���� 

இ�லாத இ�திய�) தின� 

அ�ல� ப�ரவாசி பாரதிய 

திவா� 

ii) �� ேகாவ��� சி� ெஜய�தி 

10 ஜனவ� உலக ஹி�தி தின� 

11 ஜனவ�  i)லா� பக�� சா�தி�ய�� 

நிைன� நா� 

ii) ேதசிய மன�த கட�த� 

வ�ழி��ண�� தின� 

12 ஜனவ� ேதசிய இைளஞ� தின� 

13 ஜனவ� ேலா�� தி�வ�ழா 

ஜனவ� 15 இ�திய ரா�வ தின� 

ஜனவ� 21 தி��ரா, மண���� ம��� 

ேமகாலயா நி�வன தின� 

23 ஜனவ� ேநதாஜி �பா� ச�திரேபா� 

ெஜய�தி 

24 ஜனவ� i) ேதசிய ெப� �ழ�ைதக� 

தின� 

ii) பய�கரவாத எதி��� தின� 

iii) ச�வேதச க�வ� தின� 

 

25 ஜனவ� i) ேதசிய வா�காள� தின� 

ii) ேதசிய ���லா தின� 

 

26 ஜனவ� i)இ�திய ��யர� தின� 
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ii) ச�வேதச ��க தின� 

 

28 ஜனவ� லாலா லஜபதி ராய�� 

ப�ற�தநா� 

 

30 ஜனவ� i) தியாகிக� தின� அ�ல� 

ஷஹ�� திவா� 

ii) உலக ெதா�ேநா� ஒழி�� 

தின� (ஜனவ� கைடசி 

ஞாய��) 

 


