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�திய ஏ�கைண “ஷ��யா” ெவ�றிகரமாக ேசாதைன 

ெச�கிற� 

��கிய ��ள�க�:  

ெவ�றிகரமான இ�தியா அ�ச�தி 

திற� ெகா�ட ைஹ�ப�ேசான�� ஏ

�கைண 'ஷ��யா' வ�� ஒ� சி�க

லான பதி�ைப ஒ�சாவ�� ேசாதைன 

வர�ப�லி��� 1,000 கி.ம� �ர�தி� 

ேவ�ப���கிற�, அதாவ� இ�தியாவ�� ேக 15 ஏ�கைண

ய�� நில மா�பா���, ஒ� ேவைலநி��த� மா�ப�கிற� 

700 கிேலாம��ட� �த� ஆய�ர� கிேலாம��ட� வைர 200 கி

ேலா �த� 1000 கிேலா வைர �ைமகைள �ம��� திற� 

ெகா�ட�.இ� ப�� ம��ட� ந�ள�, எ�ப�� நா�� ெச��ம�

�ட� வ��ட� ம��� 6.2 ட� எைட ெகா�ட�. அத� இர�

� நிைலக� திடமான உ��ச�திகைள� பய�ப���கி�றன.

ேம�பர�ப�� இ��� ேம�பர�� ந��தரமான� மதிய� 12.10 

மண�யளவ�� அ��� கலா� த�� வர�ப�� இ��� தைர ஏ�

த� பய��ைறய�� ஒ� ெஹ�ெம��க� ட�பாவ�லி��� 

கல�ப�ன ஏ�கைண ெவ��த�. 
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இ�தியா ��தலாக, நா�� கிேலாம��ட���� அதிகமான 

ேவைலநி��த�தி� இல��கைள எ�ட���ய ப�ர�ேமா�

 ��ப�ேசான�� வ�மான�ைத ெவ�றிகரமாக ேசாதைன ெச�

த�, இ� ஏ�கைணய�� ��ைதய திறன�லி��� �ைற�தப

�ச� �� கிேலாம��ட��� ேம� 

 இ����. 

தலசமீியா பா� ேசவா ேயாஜனா 

��கிய ��ள�க�: 

ம�திய �காதார ம��� ���ப நல

��ைற அைம�ச� அ�ேடாப� 14,2020 

அ�� “தலசீமியா பா� ேசவா ேயாஜ

னா” இர�டா� க�ட�ைத ெதாட�கி

னா�. 

ேகா� இ�தியா சி.எ�.ஆ� நிதி�தவ� ெப�ற ஹ�மாேடாபா�

�� �ெட� ெச� மா�� அ�ைவ சிகி�ைச (எ�.எ�.சி.�) தி

�ட� 2017 இ� ெதாட�க�ப�ட�. ெபா��த���ய ���ப ந

�ெகாைடயாள�க��� தலசீமியா ம��� சி�கி� ெச� 

ேநா� ேபா�ற ஹ�ேமா�ேளாப�ேனா 
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பதிக��� ஒ� �ைற சிகி�ைச அள��பைத ேநா�கமாக� 

ெகா�ட�. 

���ப வ�மான� மாத�தி�� � .20,000 ��� �ைறவாக உ

�ளவ� நிதி உதவ��� த�தி�ைடயவ�, இ� எ�.எ�.சி.�.��

 � .10 ல�ச� வழ��வத� �ல� 200 ��� ேம�ப�ட ேநா

யாள�க��� நிதி உதவ� வழ��கிற�.தலசீமியா எ�றா�, 

இ� சாதாரண உடைல வ�ட �ைறவான ஹ�ேமா�ேளாப�� 

உ�வா��� இர�த� ேகாளா� ம��� இ� ஆ�ஸிஜைன 

எ���� ெச��� சிவ�� இர�த அ��கள�� திறைன� �

ைற�கிற�. இ� இர�த ேசாைக�� வழிவ����. 

இ�திய கட�பைட க�ப� (ஐ.எ�.எ�) ெச�ைனய�� 

இ��� ப�ர�ேமா� ��ப�ேசான�� க�ப� ஏ�கைண 

ேசாதைன ெச�ய�ப�ட� 

��கிய ��ள�க�: 

அ�ேடாப� 18,2020 அ��, பா�கா�� ஆ

ரா��சி ம��� ேம�பா�� அைம�� (

�ஆ��ஓ) அேரப�ய கடலி� இ�திய கட

�பைடய�� உ�நா��� க�ட�ப�ட தி����தனமாக அழி�

தவ�டமி��� ப�ர�ேமா� ஏ�கைணைய ெவ�றிகரமாக வ �
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சிய�. இ�த ��ப�ேசான�� க�ப� ஏ�கைணைய இ�தியா ம

��� ர�யா உ�வா�கி தயா����ளன. 

சி�கலான ���சிகைள� ெச�த ப��ன� ஏ�கைண ெவ�றிக

ரமாக இல�ைக� தா�கிய� எ�� பா�கா�� அைம�சக� (M

Do) ெத�வ����ள�. 

ஏ�கைணய�� ேம� ேவக� மா� 2.8 ஆ��, இ� ஒலிய�� 

ேவக�ைத வ�ட 3 மட�� அதிக�. ப�ர�ேமா� ஏ�கைண 400 

கி.ம� �ர�தி� உ�ள இல��கைள தா���. 

�ஆ��ஓ தைலவ� டா�ட� ஜி சத�� ெர�� வ��ஞான�க� ம

��� �ஆ��ஓ, ப�ர�ேமா�, இ�திய கட�பைட ம��� ெதா

ழி��ைறய�� அைன�� பண�யாள�கைள�� வா��தினா�.

 இ�த ஏ�கைண ஆ�த�பைடக��� ஒ� ஆப�தான தள�

ைத உ�வா��� எ��� அவ� �றினா�. 

கட�த இர�� மாத�கள�� இ�தியா சம�ப�தி� ேசாதைன 

ெச�த ம�ற ஏ�கைணகள�� 750 கி.ம� �ர��ள அ�ச�தி 

திற� ெகா�ட ைஹ�ப�ேசான�� ஷ��யா 

ஏ�கைணய�� �திய பதி�� ம��� கதி�வ ��� எதி��� ஏ�க

ைண ஆகியைவ அட���. 
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�எ�� �ய�சி ெதாட�க�ப�ட� 

  ம�திய அறிவ�ய� ம��� 

ெதாழி���ப அைம�ச� டா�ட� 

ஹ�� வ�த� ேந�� “SERB-

POWER (ஆ�� ஆரா��சிய�� 

ெப�க��கான வா���கைள 

ஊ��வ��த�)” எ�ற �திய தி�ட�ைத ெதாட�கினா�. 

அறிவ�ய� ம��� ெதாழி���ப� �ைறய�� ெப� 

ஆரா��சியாள�கள�� ெசய�பா�ைட ஊ��வ���� 

வைகய�� இ�த தி�ட� வ�வைம�க�ப���ள�. SERB 

(அறிவ�ய� ம��� ெபாறிய�ய� ஆரா��சி வா�ய�) 

அறிவ�ய� ம��� ெதாழி���ப� �ைறய�� (�எ��) 

கீ� உ�ள ஒ� ச�ட�தியான அைம�பா��. இ�த 

தி�ட�தி� ��கிய ேயாசைன க�வ� ஆரா��சிய�� 

அ��பைடய�� ந� ச�க�தி� நில�� பாலின 

ஏ�ற�தா��கைள� �ைற�பதா��.டா�ட� ஹ�� 

வ�த�, ெப� வ��ஞான�க���� 

ஆரா��சியாள�க���� ஏ�ற�தா��கைள அக�ற��, 

ெப�க� ���ற� ம��� அதிகாரமள��பைத 
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ேம�ப���வதி� ��வர ஊ��வ��க�� அதிக இட� 

ெகா��க�பட ேவ��� எ�� �றினா�. இ�த 

�ய�சிய�� ேநா�க� ெப� ஆரா��சியாள�க��� 

அத�ேக�ப நிதியள��பத� �ல� அவ�க��� அதிகார� 

அள��பதா��. ேபராசி�ய�க� அ�ேதா� ச�மா, ச�த�� 

வ�மா ஆகிேயா� இ�த �ய�சிைய� ெதாட�கின�. 

சிறிய வ�வான ப�ர�சார�ைத உ�வா���க� -

 �கி� இ�தியா 

��கிய ��ள�க�:  

சி� வண�க�க��� ஆதரவள��க

�� வா��ைகயாள� ஆதர� �ல

� ேதைவைய அதிக��க�� �கி� இ�தியா நா� த�வ�ய ப�

ர�சார�ைத� ெதாட��கிற�. 

�கி� ேதட� ம��� வைரபட�கள�� சி� வண�க�கைள� 

க�டறிய இ� �க�ேவா��� உத�கிற�, சி� ம��� ந��

தர வண�க�க��� �ஜி�ட� இ��ைப உ�வா�க �கி� இ

�தியா ேசாேஹா ம��� இ��டாேமாேஜா�ட� ��� ேச

����ள�.ஆ�ேபா��� ெசய��ைறைய வ�ைரவாக� க�

காண��க ெதாழி���ப நி�வனமான ட�ேசா ம��� �வ�
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�கி ஆகிேயா�ட� ஒ� ��டா�ைம��� �ைழ���ள�, 

��டாள�க�ட� சி� வண�க�க��� ��த� ஆ�ட�க

ைள ஆ�ைலன�� ஆ�ட�கைள ஏ�க� ெதாட�க��, வ�நி

ேயாக தளவாட�கைள இய�க�� உத�கிற�. 

�திய �ய�சி சி� ம��� ந��தர வண�க�க� (SMB க�) க�

�ைத� ெபா��த�.அ�த அறி�ைகய��ப�, 

10 வண�க�கள�� 5 வண�க�க� �ஜி�ட� ேசன�க� �ல� 

வா��ைகயாள�க�ட� ஈ�ப���ளன.ேசாேஹா தள�க�,

 ேசாேஹா சர�� ம��� ேசாேஹா வ��தக� ஆகியவ�றி�

கான இலவச ச�தாைவ மா�� 31,2021 வைர ேஜாேஹா வழ�

கினா�.இ��டாேமாேஜா ��� மாத�க��� ‘ப��மிய� 

ஆ�ைல� �ேடா� த���’�� இலவச ச�தாைவ 

 வழ�கிய� ..ட�ேசாவ�� 24×7 வண�க ஆதர� ��ஜிய பதி� 

க�டண� ம��� SMB க��� உடன� பதி� �ல� இலவச

மாக வழ�க�ப�கிற�. 

��த�ஷ�ட� இைண�� நம�ேத �ஜி�ட� எ�ற �திய 

ெதாைல�கா�சி நிக��சிைய �கி� அறி�க�ப��திய�. 
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சி.எ�.இ.ஆ�.ஐ  நிைலயான நகரா�சி திட�கழி� ெசய

லா�க வசதிைய உ�வா�கிய� 

��கிய ��ள�க�: 

அறிவ�ய� ம��� ெதாழி��ைற ஆ

ரா��சி க��சிலி� (சி.எ�.ஐ.ஆ�) கீ

� ம�திய இய�திர ெபாறிய�ய� ஆரா

��சி நி�வன� (சி.எ�.இ.ஆ�.ஐ) உ�

வா�கிய நகரா�சி திட�கழி� (எ�.எ

�.டப���) ெசயலா�க வசதி. இய�ைக வள�கைள மா�ப�

�தாம� ��ைமயான �ழைல  

பராம��க��, திட�கழி�கைள பா�கா�பாக அக�ற�� இ�

த வசதி உ�வா�க�ப���ள�. 

இ�த நகரா�சி திட�கழி� (எ�.எ�.டப���) வசதி ேதைவய

�ற ெபா��கள�லி��� மதி�� தயா���கைள�� உ�வா�

கி��ள� எ�� அறிவ�ய� ம��� ெதாழி���ப அைம�சக

� ெத�வ����ள�.சி.எ�.ஐ.ஆ� சி.எ�.இ.ஆ�.ஐ ��கா��� 

இய��ன� டா�ட� ஹ��ஹிரான� தன� ��கிய உைரய��

 ‘கி�ஷிஜா�ரா�’நிக��சிய�� 

 இதைன  �றி�ப����ளா�. 
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சிற�ப�ச�க�: 

 �.வ�.சி வ�ள��க� ம��� �டானகா�� ெவ�ப�சலன 

�ைறக��ல� COVID ச�கிலிைய உைட�க கி�மிநாசின�

 திறைன ெகா���ள� MSW ெசயலா�க வசதி. 

 இ�த வசதி ப�ேவ� வைக கழி�கைள ப���பத�கான ஒ

� தன���வமான அ�ச�ைத� ெகா���ள�, இதி� �க

��க�, �காதார  நா�கி�க� உ�ளன. 

 எ�.எ�.டப��� வசதி ��த� ந�ைமைய� ெகா���

ள�, இ� ��ய ச�திைய� பய�ப��தி ெசய�ப��. 

 சி.எ�.ஐ.ஆ�சி.எ�.ஆ�.ஐ ேபா��வர�� லாஜி���� 

ெதாட�பான ெசலவ�ன�கைள க�ைமயாக� �ைற�பத�

காக “பரவலா�க�ப�ட கழி� ேமலா�ைம ெதாழி���ப�

ைத” உ�வா�கிய�. 

 திட�கழி�கைள அக�ற ப�ளா�மா வைளைவ� பய�ப�

��கிற�   

(கழி�கைள ப�ளா�மா நிைல�� மா��கிற�). 
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ச�வேதச நட�� வ�வகார�க� 
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ெத�னா�ப���கா�� இ�தியா�� ேகாவ�� - 

19 த����காக உலக வ��தக அைம�ப��� ெச�றன 

��கிய ��ள�க�: 

உலக வ��தக அைம�ப�� அறி�சா� 

ெசா���ைமகைள ஒ���ப���� ச�

வேதச ஒ�ப�த�கள�� வ�திக� �றி�� 

இ�தியா�� ெத�னா�ப���கா�� த�

�ப� ெச��மா� ேக��� ெகா�டன. 

இ�தியா�� ெத�னா�ப���கா�� ேபா�மானதாக இ�ைல 

அ�ல� உ�ப�தி திற� ேதைவக� ம��� ம��� தயா���

கள�� இற��மதி ம��� ஏ��மதிய�� ந��ட ெசய��ைற

.���� (அறி�சா� ெசா���ைமகள�� வ��தக ெதாட�பான

 அ�ச�க�) ஒ�ப�த�தி� கிைட��� ெநகி���த�ைமைய

� பய�ப���� ேபா� வள�� நா�க�� நி�வன ம��� 

ச�ட சி�க�கைள எதி�ெகா�டன.இ�தியா ம��� ெத�னா

�ப���காவ�� ம��� ம��� த���சி உ�ப�தியாள�க� உ

�ள��ட ம��� நி�வன�க� ேகாவ�� 19 ெதா��ேநா�கள�

� அறி�சா� பா�கா�� �ல� ஏகேபாக உ�ைமகைள ைவ�

தி��பத� �ல� லாப�ைத� ெபற வ����கி�றன. 
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ெதா��ேநாைய எதி���� ேபாரா�வத�காக ஆரா��சி, ேம

�பா�, உ�ப�தி ம��� ம���வ தயா���கைள வழ��வ

ைத WTO உ�தி ெச�ய ேவ���, ���� ஒ�ப�த� ம���

வ தயா���கள�� கிைட��� த�ைம ம��� மலி� ஆகிய

வ�ைற உ�தி ெச�வத�கான கடைமக� த��ப� ெச�ய�

பட ேவ���, ���� ஒ�ப�த� உ��ப�ன��� இைடய�

லான ஒ� ச�வேதச ஒ�ப�தமா�� உலக வ��தக அைம�ப�

� நா�க� உலக வ��தக அைம�பா� நி�வகி�க�ப�கி�ற

ன. 
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ேதசிய நட�� வ�வகார�க� 

ம�தியமாநில அரசி� தி�ட�க� 

/���க� 
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உலக வ�கி ேம�பா��� ��வ�� ��ைமயான 

102 வ� ��ட�தி� நிதியைம�ச� தி�மதி. நி�மலா 

சதீாராம� 

��கிய ��ள�க�:  

அ�ேடாப� 16 ஆ� ேததி, 

ம�திய நிதி ம��� 

கா��பேர� வ�வகார 

அைம�ச� வ ��ேயா 

கா�பர�சி� �ல� ேம�பா��� �� ��ைமயான 102 

வ� ��ட�தி� தி�மதி. நி�மலா சீதாராம� ப�ேக�றா�. 

அம�வ�� ேபா� தி�மதி. சீதாராம� ��ைகய��, "ஏ�ர� 

மாத�தி� எ�க� கைடசி ச�தி���� ��ன� 

ெதாட�கிய ெதா��ேநா��� திற�பட பதிலள��பத�கான 

��� நடவ��ைக ��கியமான�, இ��வைர வள�� 

ம��� வள��த நா�கைள ெதாட��� பாதி�கிற� 

ம��� வ�ைமய�� அளைவ� �ைற�பதி� 

க�ைமயாக� ேபாரா�ய ஆதாய�க� பல ஆ��க�, 

ெதாைல�� ேபா�� அபாய�தி� உ�ளன. " இ�திய 

அரசா�க�தா� ெதா��ேநா� பரவாம� இ��க 
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எ��க�ப���ள பல நடவ��ைகக� �றி��� அவ� 

க��� ெத�வ��தா�. 

ஏைழக��� நிதி உதவ� ெச�வத���, அவ�க��� 

உண�� ெபா��கைள உ�தி ெச�வத��� அரசா�க� 

தன� �த� நிதியான 23 ப��லிய� டால�கைள 

அறிவ����ள�.COVID-19 ெதா�� ேநா�கள�� ேபா� 

�காதார உ�க�டைம�ைப வ��ப���வத�காக 

அரசா�க� 2.03 ப��லிய� டால�கைள� ெச���ள� 

எ��� மா��மி� அைம�ச� �றி��ளா�. ெத�காசிய 

நா�கள�ைடேய தன� “அ�க�ப�க�� 

�த�”ெகா�ைகய�� ஒ� ப�தியாக இ�தியா தன� 

அ�பவ�ைத� பகி��� ெகா�ள� தயாராக உ�ள� எ�� 

அவ� ேம�� �றினா�. 

உ�தரப�ரேதச �தலைம�ச� ேயாகி ஆதி�யநா� 2020 

அ�ேடாப� 17 அ�� ‘மிஷ� ச�தி’ ெதாட�கினா� 

��கிய ��ள�க�: 

‘மிஷ� ச�தி’ -

 மாநில�தி� ெப�கள�� பா�கா���காக. மாநில�தி� ெப

�க� அதிகார� �றி�த வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��த UP அர� 
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ெதாட�கிய ப�ர�சார�. இ�த ெவள�ய�

��� ேபா�,

பல இள� ெப�க� த�கா���கான 

��ப�கைள ெவள��ப��தின�. 

உ.ப�(UP)ய�� ஒ�ெவா� ெப�ண�� 

பா�கா�ைப�� உ�தி ெச�வேத இ�த ப�ர�சார�தி� 

ேநா�க�. ெப�க� வலிைமய�� சி�ன�. 

நவார��தி�வ�ழாைவ ��ன��� இ�த ப�ர�சார� த�ெசய

லாக ெதாட�க�ப�ட� எ��� இ� பா�ரா���� ஒ� ெகா

�ரமான பாலிய� பலா�கார�தா� இற�த ெப���� அ�

சலி ெச���வதாக�� �தலைம�ச� ேயாகி ஆதி�யநா� 

ெத�வ��தா�. 

ேயாகி ஆதி�யநா�, மாநில� ��வ�� உ�ள காவ� நிைல

ய�கள�� ெப�கள�� �கா�க��� ஒ� தன� அைறைய உ�

வா�கி��ள� எ��� �றினா�. இ�த அைறய��, �கா�கள�

� ஒ� ெப� கா��டப�� ம��ேம கல�� ெகா�வா�. ெப

�க� ம��� சி�மிக��� எதிரான ��ற�க��� உ.ப�. அ

ரசா�க� "சகி���த�ைமய�ற�" எ��� அவ� உ�தியள��
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தா�. ெப�க��� எதிரான ��ற�கைள� ெச�பவ�க��� 

வ�ைரவ�� த�டைன வழ�க�ப��. 

மிஷ� ச�தி ஆ� மாத ேவைல�தி�ட�, இ� பச�� நவரா�

தி� வைர ெசயலி� இ����. இ�த ப�ர�சார� ெவ�ேவ� க

�ட�கள�� நட���. 

க�ட�: வ�ழி��ண�ைவ பர��வதி� கவன� ெச����க�,  

ெப�கள�� பா�கா�� ம��� ம�யாைதைய உ�தி ெச�த

�.க�ட�: மிஷ� ஈ�  �ஸ�கைள ைமயமாக� ெகா�� அ

வ�கைள த�����.ெப�கள�� வலிைம �றி�� �தல

ைம�ச� தன� க����கைள�� பகி��� ெகா�டா�. ஒ�

ெவா� வ �����, ஒ� ெப�ண�� �ய பா�கா�� ம��� ம

�யாைத ப�றி ெப�ேறா�க� க�ப��க  

ேவ���. 

ஆ��மா� சாக� தி�ட�’ ம�திய வ�வசாய அைம�ச

� நேர�திர சி� ேதாமரா� ெதாட�க�ப�ட� 

��கிய ��ள�க�:ம�திய ேவளா� அைம�ச� நேர�திர சி�

 ேதாம� 2020 ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 19 ஆ� ேததி ‘ஆ��மா

� சக�’ தி�ட�ைத ெதாட�கினா�. 
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ேதசிய ���ற� ேம�பா��� கழக�

 (எ�.சி.�.சி) �காதார வசதிகைள அ

ைம�க � .10,000 ேகா� கட� வழ��

�. 

ேகாவ�� ெதா��ேநா� வசதிகள�� ேதைவ�� அதிக கவன�

ைத உ�வா�கி��ள� என அைம�ச� ேதாம� �றினா�. 

எ�.சி.�.சி நி�வாக இய��ன� ��த�� நாய� ��ைகய��, �

காதார வசதிக��கான எ�.சி.�.சி நிதி ���ற� நி�வன�

களா� ஊ�கமள����. இ�வைர, நா� ��வ�� 52 ம���

வமைனக��� எ�சி�சி கட� வழ�கி��ள�. 

ஆ��, ேஹாமிேயாபதி, ம��� உ�ப�தி, ஆ��ேவத� ம�

�� ம���வ, ப�, ந�சி� ம��� �ைண ம���வ� க��

�க� ேபா�ற க�வ� �ய�சிக��� ஆ��மா� சஹாக� ந

�ைம அள��பதாக எ�சி�சி தைலவ� அறிவ��தா�. ஒேர வ�

ஷய� அவ�க� ஒ� ���றவாக இ��க ேவ���. 
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ஆபேரஷ�  ேம� சேஹலி  இ� �வ�க� 

ரய��கள�� பயண���� ெப�கள�� பா�கா�ைப�� 

பா�கா�ைப�� உ�தி ெச�வைத 

ேநா�கமாக� ெகா�ட “ேம� 

சேஹலி” எ�ற சிற�த �ய�சிைய 

இ�திய ரய��ேவ ெகா�� 

வ���ள�. ரய��கள�� பயண����ேபா� ெப�க� 

பயண�கைள அவ�க� ெதாட��� இட�திலி��� 

அவ�கள�� இல�� வைர பா�கா�க ஆ�.ப�.எஃ� இ�த 

�ய�சிைய� ெகா�� வ���ள�. ரய��ேவ பா�கா��� 

பைட ஏ�கனேவ ெப�க� பயண�க��� அவ�க� 

ெச�ய எதி�பா���� பா�கா�� நடவ��ைகக� �றி�� 

வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��தி��ள�ட�, பயண�தி� ேபா� 

அவசரநிைல அ�ல� சி�க� ஏ�ப�டா� க�டணமி�லா 

எ� 182 ஐ டய� ெச�ய அவ�க��� 

அறி���த�ப���ள�.ெப�க� ெதாட��� 

க�காண��பத� �ல� எதி�ெகா��� அச om க�ய�, 

�கா� ம��� மன உைள�ச� �றி�� ஆ�.ப�.எஃ� 

எ�ச��ைகயாக உ�ள�. இேதேபா�, இ�த �ய�சிய�� 
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ெசய�திற� �றி�� ெப� பயண�கள�டமி��� 

க����க� ேசக��க�ப�கி�றன. ஆபேரஷ�  ேம� 

சேஹலி  ெச�ட�ப� 2020 இ� ெதாட�க�ப�ட�, அத� 

ப��ன� RPF பல பயண�கள�டமி��� �றி�பாக 

ெப�கள�டமி��� ெப�� பதி�கைள� ெப�� வ�கிற�. 

AI- “RAISE 2020” �றி�த உலகளாவ�ய உ�சி 

மாநா�ைட ப�ரதம� நேர�திர ேமா� திற�� 

ைவ�தா� 

��கிய ��ள�க�: 

ப�ரதம� நேர�திர ேமா�, ெசய�ைக 

��ணறி� (AI), RAISE 2020 - 'ச�க 

வ���ட��கான ெபா��� AI' 

அ�ேடாப� 5 ஆ� ேததி 

உ�சிமாநா�ைட� திற�� 

ைவ�தா�, மி�ன� ம��� தகவ� ெதாழி���ப 

அைம�சக�தி� ����ப�, RAISE 2020 வ��வான AI ஐ 

உ�வா��வ� �றி�த ெவறி�தனமான அம�ைவ� 

ெகா���ள� இ� ஒ� ப��லிய���� அதிகமான 

இ�திய�க��� அதிகார� அள��கிற�. 
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ெடாைம�, ஆரா��சி� �ைற ம��� உலெக�கி�� 

உ�ள அரசா�க ப�ரதிநிதிக� 15,000 ��� ேம�ப�ட 

ப��தார�க� RAISE 2020 இ� ப�ேக�க பதி� 

ெச���ளன�.RAISE 2020 அ�ேடாப� 5 �த� 9 வைர 

நைடெபற உ�ள�. 

2020 அ�ேடாப� ஐ�� �த� ஒ�ப� வைர RAISE 2020 

வழ�கமாக 

இ����.உர�க� திைண�கள� பதினா� ெபா�ளாதார அ

ைம�சக�கள�� இர�டாவ� இட�ைத� ப���த�. 

��கிய ��ள�க�: 

ேவதிய�ய� ம��� உர அைம�சக�தி� அ�ய�� உ�ள உர

�க� திைண�கள� பதினா� ெபா�ளாதார அைம�சக�கள�

� இர�டாவ� இட�ைத� ெப�ற�, ேம�� அ�ப�ைத�� 

அைம�சக�க� அ�ல� �ைறகள�� ��றாவ� இட�ைத�

 ெப�ற�.�.எ�.கி�.ஐ. வ���ப�ய இல��கைள அைடய இ�

த �றிய�� அரசா�க ெகா�ைகக�, தி�ட�க� ம��� தி�ட

�கள�� ெசய�பா�� க�டைம�ைப ேம�ப����. 
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கண�ெக��� DGQI இ� ஆ� ��கிய க��ெபா��கள�� அ

��பைடய�� ஒ� ஆ�ைல� ேக�வ��தாைள உ�வா�கிய

�:1. தர� ேசக��� 

2. தர� தர� 

3. ெதாழி���ப பய�பா� 

4. தர� ப��பா�� ம��� பய�பா� ம��� பர��த� 

5. தர� பா�கா�� 

6. மன�தவள திற� ம��� வழ�� ஆ��க� 
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����ண�� ஒ�ப�த� ம��� 

ேமேமாரா�ட� 
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கா�வான�� கால��க��� லடா�கி� நிைன�: 

��கிய ��ள�க� 

ஜூ� 15 அ�� கா�வா� ப�ள�தா�கி� ெகா�ல�ப�ட 

இ�ப� ேப��� இ�திய ரா�வ� 

லடா�கி� ஒ� நிைன��சி�ன�ைத 

க��ய�. 

இ� இ�ப� �����கள�� 

ெபய�கைள�� ெகா���ள�, எனேவ ஆபேரஷ� 

�ேனா சி��ைத, நிைன��சி�ன�தி� வ�வர�க� 

பைடய�ன�� ெபய�கைள� ெகா���ளன, ேம�� 

அைவ "கா�வா� கால���" எ�� 

�றி�ப�ட�ப���ளன. 

லடா�கி� உ�ள ஷிேயா�-த ula ல� ேப� ஓ�� சாைலய�� 

2020 ஜூ� மாத� இ�திய ரா�வ����� சீன 

ரா�வ����� இைடய�லான கா�வா� ேமாதலி� உய�� 

இழ�தவ�க��காக இ�த நிைன��சி�ன� 

க�ட�ப���ள�. 

க���பா��� ேகா� வழியாக கா�வா� ப�ள�தா�கி� 

நா�� மாத�க� நட�த பய�கரமான ேமாத���� ப�ற�, 
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ச�வேதச எ�ைல�� அ�ேக ஒ� 

நிைன��சி�ன� அைம�க�ப���ள�.  

இ�தியாவ���� அெம��காவ���� இைடய�லான 

மி�ன� ப�மா�ற�தி�கான ஒ�ப�த� 

ைகெய��தான� 

சிறிய ம��� ெப�ய ஏ��மதியாள�க��� அ�ச� ேசன�

க� �ல� ‘ஏ��மதிைய எள�தா��வைத’ ஊ��வ��பேத ஒ�

ப�த�தி� ேநா�க�. இ�திய அர� (இ�தியா ேபா��) ம���

 �ைனெட� �ேட�� தபா� ேசைவ (

�.எ�.ப�.எ�) ஆகியவ�றி� தபா� �

ைறக� இ� நா�க���� இைடய�லா

ன அ�ச� ஏ��மதி ெதாட�பான ��க 

தர�கைள மி�ன� ப�மா�ற�தி�கா

ன ஒ�ப�த�தி� ைகெய��தி���ள

ன. இ�த ஒ�ப�த�தி� �ல�, இ� நா�க�� இல�ைக அ

ைடவத�� ��ன� ச�வேதச அ�ச� ெபா��கள�� மி�ன

� தரைவ அ��ப�� ெபற�� ����. வள��� வ�� உ

லகளாவ�ய அ�ச� க�டைம�ப��� ஏ�ப �����ேய அ

�ச� ெபா��கைள ��க அ�மதி�க�� இ� உத��. இத
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� வ�ைளவாக அ�ச� ேசைவகள�� ெசய�திற� அதிக��

��. 

இ�தியா��கான சிற�த ஏ��மதி இடமாக அெம��கா உ�ள

�, இ�திய� ேபா��டா� ெபற�ப�ட பா�ச�கள�� 60% அ

ெம��காவ�லி��� வ�தைவ. இ�த ஒ�ப�த� இ�தியாைவ 

உலகி�கான ஏ��மதி ைமயமாக மா���. இ�திய அரசி� 

அ�ச� �ைற �ைண இய��ந� ெஜனர� (ச�வேதச உற�க

� ம��� உலகளாவ�ய வண�க�) தி�. ப�ர�ேனா� ச�மா ம

��� பர�பர கல��ைரயாட�க���� ப�ற� �ைனெட� 

�ேட�� தபா� ேசைவய�� �ேளாப� ப�சின� நி�வாக இ

ய��ன� தி�. ராப�� எ�. ெர��� ஜூன�ய� ஆகிேயா� ஒ�ப

�த�தி� ைகெய��தி�டன�. 

இ�தியா-ஆ�திேரலியா ��றறி�ைக ெபா�ளாதார� 

ஹாகாதா� (I-ACE) ஆ�திேரலியாவ�� சி.எ�.ஐ.ஆ�.ஓ 

உட� இைண�� ஏ.ஐ.எ� 

 வ�ட ெபா�ளாதார� �றி�த 

இர�� நா� ேஹ�க�தா� 

2020 �ச�ப� 7 ம��� 8 ஆ� 

ேததிகள�� 'இ�தியா-
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ஆ�திேரலியா ��றறி�ைக ெபா�ளாதார� ஹாகாதா� 

(I-ACE)' என அட� ��ைம மிஷ� (AIM) ஏ�பா� ெச�ய 

உ�ள�. I-ACE இ� க��� இ�தியாவ���� 

ஆ�திேரலியாவ���� ப�ரதம ம�தி�க��� இைடேய 

ஜூ� 4 ஆ� ேததி நட�த ஒ� ெம�நிக� உ�சிமாநா���, 

இ�தியா ம��� ஆ�திேரலியாவ�� வ�ட 

ெபா�ளாதார�ைத ேம�ப���வத�கான வழிகைள� 

ப�றி அவ�க� ேபசின�. இ�தியா-ஆ�திேரலியா 

��றறி�ைக ெபா�ளாதார� ஹாகாத� மாணவ�க�, 

ெதாட�க ம��� எ�.எ�.எ�.இ.�க� இ� நா�க�� 

வழ��� �திய ம��� ��ைமயான ெதாழி���ப 

த���கைள அைடயாள� க�� ெசய�ப���வதி� 

கவன� ெச��த��ள�.I-ACE வரவ����� 

ேஹ�க�தா��� நா�� ��கிய க��ெபா��கைள� 

ெகா�� வ���ள�. அைவ ப��வ�மா�:Pack 

ேப�ேகஜி� கழி�கைள �ைற��� ேப�ேகஜி�கி� 

��ைமSupply கழி�கைள� தவ���� உண� வ�நிேயாக� 

ச�கிலிகள�� ��ைம 
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Waste ப�ளா��� கழி�கைள �ைற�பத�கான 

வா���கைள உ�வா��த� 

Energy ��கியமான ஆ�ற� உேலாக�க� ம��� மி� 

கழி�கைள ம��ழ�சி ெச�த� 

சிற�த தி�ட��ட� ��ய ��கிய ப��யலிட�ப�ட 

ேவ�பாள�க� ேஹ�க�தா��� அைழ�க�ப�வா�க�. 

ஒ�ெவா� நா�ைட�� ப�ரதிநிதி��வ�ப���� 

க��ெபா���� இர�� ெவ�றியாள�க� (ஒ� மாணவ� 

ம��� ஒ� ெதாட�க / எ�.எ�.எ�.இ) ேத�� 

ெச�ய�ப�வா�க�, ேம�� அ�த ெவ�றியாள�க� 11 

�ச�ப� 2020 அ�� ஒ� வ��� வழ��� வ�ழாவ�� 

அறிவ��க�ப�வா�க�. 

ேஹ�க�தாைன� ெதாட��வ� �றி�� ஏஐஎ� மிஷ� 

இய��ந�� எ�ஐ�ஐ ஆேயா� ��த� ெசயலாள�மான 

ஆ�.ரமண� ��ைகய��, ‘வ�ட ெபா�ளாதார சவாைல 

எ�வா� எதி�ெகா�வ� எ�பைத நா�க� கவன��� 

வ�கிேறா�, இ� கழி�கைள அக��வ� ம��ம�லாம� 

கழி�கைள ம���� பய�ப���வத��� சா�தியமான 

த���கைள உ�வா�க ����.’ 
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சி.எ�.ஐ.ஆ�.ஓ நில� ம��� ந�� ப���� தைலவ� டா�ட� 

பா� ெப��� ��ைகய��, ‘இ�தியா�� ஆ�திேரலியா�� 

ஒ� தசா�த�திலி��� வ�வான ம��� உ�ப�தி ெச��� 

இ�தர�� ��டா�ைம ெகா����கி�றன, ேம�� பர�த 

அளவ�லான எ�க� ஒ��ைழ��க� �றி�ப�ட�த�க 

���கைள� ெகா����ளன.’ 

டா�ட� பா� ெப���ட� இைண��, நில� ம��� ந��� 

��த அறிவ�ய� தைலவ� டா�ட� ெஹ��� ஷா��� 

��ைகய��, ‘ந��ட காலமாக ஒ� வ�ட ெபா�ளாதார 

மாதி� அதிக ேவைலகைள�� உய� ெபா�ளாதார 

வள��சிைய�� வழ���. இ� ெசலைவ� �ைற���, 

��ைமகைள இய��� ம��� �றி�ப�ட�த�க �����ழ� 

ந�ைமகைள�� ெகா������. ’ 

 எ�ஐ�ஐ ஆேயா� �ைண� தைலவ� டா�ட� ராஜ�� �மா� 

��ைகய��, 'இ� நம� ெபா�ளாதார�ைத �ைற�த 

வள�ைத த�வ�ரமா��வத��� நம� ெபா�ளாதார 

வள��சிைய �����ழ� �தியாக ஒ���ேபாக� 

ெச�வத��� மிக ��கியமான ஒ� �ய�சியா��.' 

வ�ஷய�கைள� ெச�வத�கான சீ��ைல��� வழி, இ� 
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நிைல�த�ைமைய அ��பைடயாக� ெகா�ட� ம��� 

வ�ட ெபா�ளாதார�ைத ேநா�கி நக�கிற�. 

இ�தியாைவ� ப�ரதிநிதி��வ�ப���� 

ெவ�றியாள�க��� (மாணவ�, ெதாட�க / எ�.எ�.எ�.இ 

அண�) �ைறேய � .2 ல�ச� ம��� � .5 ல�ச� ெரா�க� 

ப�� வழ�க�ப��. ஆ�திேரலியாைவ� 

ப�ரதிநிதி��வ�ப���� ெவ�றியாள�க��� (மாணவ�, 

SME க� / ெதாட�க அண�) AUD $ 3500 ம��� AUD $ 9500 

ெரா�க� ப�� வழ�க�ப��. 

வ��ண�ப�ைத சம��ப��பத�கான கைடசி ேததி 2020 

நவ�ப� 6, ெகா��க�ப�ட �கவ� �ல� 

வ��ண�ப��க��, 
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வ��� ம��� அ�கீகார� 
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இ�திய கட�பைட ெப�க� வ�மான�கள�� �த� 

ெதா�தி 

��கிய வா��ைதக�: இ�திய 

கட�பைட, ெப�க� வ�மான�க�, 

ேடா�ன�ய� வ�மான�. 

ேடா�ன�ய� வ�மான�தி� ெப� 

வ�மான�கள�� �த� ெதா�தி 

ெகா�சிய�� உ�ள இ�திய கட�பைட ெத�� கட�பைட 

க�டைள (எ�.எ�.சி) ெசய�ப��தி��ள�. ��� 

ெப� வ�மான�கள�� ெபய�க� ெல��ன�� தி�யா 

ச�மா (��தி�லிைய� ேச��தவ�), ெல��ன�� �பா�கி 

�வ�� (உ�தர�ப�ரேதச�ைத� ேச��தவ�) ம��� 

ெல��ன�� சிவா�கி (ப�கா�� இ���). இ�த 

வ�மான�க� 27 வ� ேடா�ன�ய� ெசய�பா�� பற��� 

பய��சி (DOFT) பாடெநறிய�� ஆ� வ�மான�கள�� ஒ� 

ப�தியாக இ��தன�. அவ�க� 22 அ�ேடாப� 20 அ�� 

ெகா�சிய�� ‘�� ெசய�பா�� கட�சா� ம�மதி�ப�� 

(எ�.ஆ�) ைபல��க�’ எ�� ப�ட� ெப�றன�. 
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எ�.எ�.சி.ய�� தைலைம பண�யாள� அதிகா� (பய��சி), 

�ய� அ�மிர� ஆ�டன� ஜா��, வ�.எ�.எ�., எ�.எ�., 

சிற�� வ���தினராக கல�� ெகா�� வ���கைள 

வ�மான�க��� வழ�கினா�. ��� ெப� வ�மான�க�� 

இ�ேபா� அைன�� ெசய�பா�� பண�க���� 

ேடா�ன�ய� வ�மான�தி� த�தி ெப���ளன�. இ�த 

��� அதிகா�க�� ஆர�ப�தி� அ��பைட பற��� 

பய��சி, ஒ� மாத தைர பய��சி ம��� எ�� மாத 

பற��� பய��சி ஆகியவ�ைற ேடா�ன�ய� பைடய�� 

ெப�றன�. ெல�ட� சிவா�கி 2019 �ச�ப� 02 ேததிய��ட 

கட�பைட வ�மான�யாக �த��தலி� த�தி ெப�றா�. 

ெல�ட� தி�யா ச�மா ம��� ெல�ட� சிவ� பா�ேட 

ஆகிேயா� �ைறேய ‘பற��� �த�’ ம��� ‘தைரய�� 

�த�’ பாட�கள�� ேத�� ெச�ய�ப�டன�. 

ச�வேதச ெதாழிலாள� அைம�ப�� ஆ�� ��வாக 

இ�தியா ெபா��ேப���ள� 

��கிய வா��ைதக�: ச�வேதச 

ெதாழிலாள� அைம��, � அ��வ 

ச�திரா, ஆ�� ��வ�0� தைலவ� 
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ச�வேதச ெதாழிலாள� அைம�ப�� நி�வாக� ��வ�� 

தைலவராக இ�தியா 35 ஆ��க���� ப�ற� 

ெபா��ேப���ள�. கட�த 100 ஆ��கள�� இ� 

சா�தியமி�லாததா� இ� ஒ� �திய ைம�க�லாக 

மாறி��ள�. இ� இ�தியாவ���� ச�வேதச ெதாழிலாள� 

அைம����� (ஐ.எ�.ஓ) இைடய�லான உறைவ 

ேம�ப��தி��ள�. ெதாழிலாள� ம��� 

ேவைலவா���� �ைற ெசயலாள� � அ��வ ச�திரா 

(ஐ.எ�.ஓ) நி�வாக� ��வ�� தைலவராக ேத�� 

ெச�ய�ப���ளா�. � அ��வ ச�திரா அ�ேடாப� 2020 

�த� ஜூ� 2021 வைர தைலவராக இ��பா�. 

ஐ.எ�.ஓ.வ�� நி�வாக� ��வ�� தைலவராக 

பண�யா��வ� மதி�ப����ய பதவ�யாக 

க�த�ப�கிற�.ெகா�ைகக�, தி�ட�க�, நிக��சி நிர�, 

ப�ெஜ� ஆகியவ�ைற ெவள��ப���� அதிகார� 

ஐ.எ�.ஓ.வ�� நி�வாக� ����� உ�ள�, ேம�� 

இய��ந� ெஜனரைல� ேத��ெத���� உ�ைம�� 

உ�ள�. த�ேபா�, ஐ.எ�.ஓவ�� �மா� 187 உ��ப�ன�க� 

உ�ளன�. ெஜன �வாவ�� நைடெபறவ����� ��ட�தி� 

நிக��க� �றி�� � அ��வ ச�திரா ��� ெச�வா�, 
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அ�� ெஜன�வாவ�� உ�ள ம�ற ��த அதிகா�க� 

ம��� உ��� நா�கள�� ப�காள�க�ட� ெதாட�� 

ெகா�ள அவ��� வா��� கிைட���. 

� அ��வ ச�திரா 1988 ஆ� ஆ�� இ�திய நி�வாக 

ேசைவய�� (ஐ.ஏ.எ�) ��ைவ� ேச��தவ� எ�ப� 

�றி�ப�ட�த�க�. ெப�ேராலிய ம��� இய�ைக எ�வா� 

அைம�சக�தி�� ஏ� ஆ��க� ெசலவ��டா�. ேம��, 

மகாரா��ராவ�� ைக�ெதாழி�க��கான �த�ைம 

ெசயலாளராக��, பா�கா�� அைம�சி� பண��பாள� 

நாயகமாக�� பண�யா�றி��ளா�. �திய பா�கா�� 

ைகயக�ப��த� நைட�ைற 2020 வைர��கான ��வ�� 

� அ��வ ச�திரா�� இ��தா�. 

வ�டா�திர வ�மான பா�கா�� ேகா�ைப 

வ�மான� பா�கா�ைப உ�தி 

ெச�வத�கான �ய�சிகைள 

ஊ��வ��பத�காக வழ�க�ப�� ஒ� 

வ��� இரா�வ� தளபதி (COAS) 

வ�மான� பா�கா�� ேகா�ைப ஆ��. இரா�வ வ�மான� 

பைடகள�� �யாத�ன வ�மான� ப���களான பைட�� 
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வ�டா�திர வ�மான பா�கா�� ேகா�ைப வழ�க�ப�ட�. 

ஆ�மி ஏவ�ேயஷ� கா��� எ�ப� வ�மான� பா�கா�ைப 

உ�திெச�வ� ம��� ேம�ப���வ� ெதாட�பான 

ெதாழி���ப� ைக ஆ��. ஒ�ெவா� ப��வ�� வ�ப�� 

ம��� ச�பவ பதி�கைள மதி�ப��ட ப�ற� ஒ�ெவா� 

ஆ��� ேகா�ைப வழ�க�ப�கிற�.  

இ�த ஆ�� இ�த வ��� ஜ��-கா�ம�� ப�ரேதச�தி� ஒ� 

ப��வான 663 ரா�வ வ�மான� பைட�� வழ�க�ப�ட�. 

பைட ஏவ�ேயஷன�� மிக� பழைமயான பைடகள�� ஒ�� 

கண�சமாக உ�ள� எ�� ெத�வ��க�ப�கிற�. இரா�வ� 

தளபதிகள�� மாநா��� இ�தி நாள�� க�டைள 

அதிகா�யான �ேபதா� ேமஜ��� இரா�வ� தளபதியாக 

இ���� COAS ஐ ெஜனர� எ�.எ�.நாரவேன வழ�கினா�. 
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www.bestlearningcentre.in                                          Monthly Current Affairs- October 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 

41 

15 வ� நிதி ஆைணய�தி� ��� 

தைலவ� � எ� ேக சி� 

பதிைன�தாவ� நிதி ஆைணய�தி� 

(எ��வ�எஃ�சி) தைலவராக இ��� 

அத� வ�வாத�கைள ���தா�. � 

எ� ேக சி� 2021-2022 �த� 2025-2026 வைரய�லான ஐ�� நிதி 

ஆ��க��கான அறி�ைககைள� ப���, � ேபா�ற ப�ற 

ப�ரதிநிதிக�ட� ைகெய��தி�டா�. அஜ� நாராய� ஜா, 

ேபராசி�ய� அ�� சி�, டா�ட� அேசா� லஹி� ம��� 

டா�ட� ரேம� ச��. இ�த அறி�ைகைய இ�திய ��யர�� 

தைலவ�ட� சம��ப��க பதிைன�தாவ� ஆைணய� 

பல�ைற �ய�ற�, அ� இ�ேபா� ஜனாதிபதி 

அ�வலக�தி��� ெத�வ��க�ப���ள�, ேம�� 

அறி�ைக சம��ப��� 2020 நவ�ப� 9 ஆ� ேததி வழ�க�ப�� 

எ�� ஒ� பதி� கிைட���ள�. சம��ப��த�ட� , அ��த 

மாத� ப�ரதம�ட� ஒ� ப�ரதிைய வழ�க ஆைணய� 

தி�டமி���ள�.15 வ� நிதி ஆைணய� (எ��வ�-எஃ�சி) 

இ�திய ஜனாதிபதியா� அைம�க�ப�ட�. ெசயலாளராக � 

அரவ��� ேம�தா��, �. அஜ� நாராய� ஜா, ேபராசி�ய� 
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அ�� சி�, டா�ட� அேசா� லஹி� ம��� டா�ட� ரேம� 

ச�� ஆகிேயா� உ��ப�ன�களாக உ�ளன�. XVFC �கான 2020-

21 ஆ� ஆ���கான அறி�ைக 2019 �ச�ப�� இ�திய 

ஜனாதிபதி�� வழ�க�ப�ட�. 

�ேட� பா�� ஆ� இ�தியாவ�� (எ�ப�ஐ) 

அ�கீக��க�ப�ட கிைளகள�� வ��பைன 

ப�திர�க� வ��பைன�� 

��கிய ��ள�க�: 

ேத�த� ப�திர தி�ட� (2018 

)ஜனவ� 02, 2018 அ�� 

இ�திய அரசா� 

அறிவ��க�ப�ட�. தி�ட�தி� ப�, ேத�த� ப�திர�க� 

வா�க�படலா�; 

1) ஒ� நபரா� (வ��தமான� அறிவ��ப�� உ��ப� எ� 2 (ஈ) 

இ� வைரய��க�ப���ள�), அவ� இ�தியாவ�� ��மக� 

அ�ல� இ�தியாவ�� இைண�க�ப�ட அ�ல� 

நி�வ�ப�டவ�. 
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2) ஒ� தன�நபராக இ���� ஒ�வ� தன��தன�யாக 

அ�ல� ��டாக ம�ற நப�க�ட� ேத�த� 

ப�திர�கைள வா�கலா�. 

3) ம�க� ப�ரதிநிதி��வ� ச�ட�, 1951 (1951 இ� 43) இ� 

ப��� 29 ஏ இ� கீ� பதி�ெச�ய�ப�ட அரசிய� க�சிக� 

ம��ேம கட�த ெபா�� ேத�தலி� ம�க� ம�ற� 

அ�ல� ச�டம�ற�தி�� ஒ� சதவ �த�தி��� 

�ைறவான வா��கைள� ெப�றன. மாநில�தி�, ேத�த� 

ப�திர�கைள� ெபற த�தி�ைடயவ�. 

இ�திய ேத�த� ஆைணய� (ஈ.சி.ஐ) மாதி� நட�ைத 

வ�தி�ைற (எ�.சி.சி) ேகாண�தி� இ��� ‘ஆ�ேசபைன 

இ�ைல’ம��� ப��வ�� நிப�தைனக��� உ�ப�ட�: 

i) எ�தெவா� அரசிய� ேப�சாள�� எ�தெவா� ெபா� 

ேப�� அ�ல� ப�தி�ைகக��ேகா அ�ல� 

ெபா�ம�க��ேகா க����கண��ப�� ேபா� எ�தெவா� 

�றி�ைப�� ெத�வ��க மா�டா�க�. 

ii) ேத�த� ஆைணய�தா� வழ�க�ப�ட மாதி� நட�ைத 

வ�திகள�� ெதாட��ைடய வ�திக� க���பாக 

ப��ப�ற�ப��. 
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�ேட� பா�� ஆ� இ�தியா (எ�ப�ஐ), வ��பைனய�� XIV 

க�ட�தி�, அத� 29 அ�கீக��க�ப�ட கிைளக� �ல� 

(ப��யலிட�ப�ட ப��யலி�ப�) w.e.f. 19.10.2020 �த� 

28.10.2020 வைர. ேத�த� ப�திர�க� ெவள�யான நாள�லி��� 

பதிைன�� கால�ட� நா�க��� ெச��ப�யா��, 

ேம�� ெச��ப�யா�� கால�தி��� ப�ற� ேத�த� 

ப�திர� ெடபாசி� ெச�ய�ப�டா� எ�தெவா� க�டண�� 

ெச��த�பட மா�டா�. கண�கி� த�தியான அரசிய� 

க�சியா� ெடபாசி� ெச�ய�ப�ட ேத�த� ப�திர� அேத 

நாள�� வர� ைவ�க�ப��. 
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ச�வேதச ெமாழிெபய��� நா�- ெச�ட�ப� 30 

ச�வேதச ெமாழிெபய��� தின� ெச�ட

�ப� 30 ஆ� ேததி, �ன�த ெஜேரா�, ைப

ப�� ெமாழிெபய��பாள�� வ���தி� 

ெகா�டாட�ப�கிற�, ேம�� அவ� 

ெமாழிெபய��பாள�கள�� �ரவல� �ற

வ� எ�� அைழ�க�ப�கிறா�. 

உைரயாட�, ��த� ம��� ஒ��ைழ��, உலக அைமதி ம�

�� பா�கா�ைப ேம�ப���த� ம��� வ��ப���த� 

ஆகியவ�ைற எள�தா��� ெமாழி ெமாழிெபய��� நி�ண�க

ள�� பண�ைய� ெகா�டா�வைத இ� ேநா�கமாக� ெகா�

��ள�. 

1953 �த�, ச�வேதச ெமாழிெபய��பாள� ��டைம�� (FIT) 

இ�த நாைள ஏ�பா� ெச�த�. �த� அதிகார���வ ச�வேத

ச ெமாழிெபய��� நா� 1991 இ� நைடெப�ற�. ஐ.நா ெபா�� 

சைப (�.எ�.ஜி.ஏ) ெச�ட�ப� 30 ஆ� ேததி ச�வேதச ெமாழி

ெபய��� தினமாக 24 ேம 2017 அ�� ஒ� த��மான�ைத நிைற

ேவ�றிய�. 
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ெந��க�ய�� இ���� ஒ� உலக�தி�கான ெசா�கைள� 

க��ப���ப� ச�வேதச ெமாழிெபய��� தின�தி� க��ெபா

�ளா��, இ� ெபா� ம�க��� ப�கள��� ம��� பண�ைய

� ப�றிய தகவ�கைள வழ��வைத ேநா�கமாக� ெகா��

�ள�. 

ச�வேதச அகி�ைச நா� 

அ�ேடாப� 2 இ�திய �த�திர இய�க

�தி� தைலவரான மகா�மா கா�தி

ய�� ப�ற�த நா�, இ�த நா� ச�வேத

ச அகி�ைச தினமாக ெகா�டாட�ப

�கிற�.ஐ�கிய நா�க� சைபய�� 

ெபா�� சைப 15 ஜூ� 2007 அ�� ஒ� த��மான�ைத நிைற

ேவ�றி அ�ேடாப� 2 ச�வேதச அகி�ைச தினமாக ெகா�டாட

�ப�� எ�� அறிவ��த�. 

இ�த த��மான� "அகி�ைச� ெகா�ைகய�� உலகளாவ�ய 

ெபா��த�பா�" ம��� "அைமதி, சகி���த�ைம, ��த� ம

��� அகி�ைச கலா�சார�ைத� பா�கா�க ேவ���" எ�

ற வ���ப�ைத ம���� உ�தி�ப���கிற�. 
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ேப�ட� அபாய� �ைற���கான ச�வேதச நா� 

ேப�ட� �ைற���கான ச�வேதச தின� (ஐ.�.�.ஆ�) அ�ேடா

ப� 13 அ�� ெகா�டாட�ப�ட�, இ� 

ேபரழி� அபாய� �ைற���கான உலக

ளாவ�ய கலா�சார�ைத ஊ��வ��பத�

காக ேபரழி� அபாய� �ைற���காக 198

9 �த� ஐ�கிய நா�க� சைபய�� ெபா

�� சைபயா�  

ெதாட�க�ப�ட�.ஆப��வ�ழி��ண�� ம��� ேபரழி� �

ைற�� ஆகியவ�றி� உலகளாவ�ய  

கலா�சார�ைத ேம�ப���வைத இ� ேநா�கமாக� ெகா�

��ள�. 

த�� 2020 ஆ� ஆ�டளவ�� ேதசிய ம��� உ��� ேபரழி� 

அபாய� �ைற�� உ�திகைள� ெகா�ட நா�கள�� எ�ண�

�ைகைய கண�சமாக அதிக����, இ�த ஆ��, ெபா� �கா

தார� ம��� ேநா� ம��� COVID19 ெதா��ேநாய�லி��� 

எ�வா� சமாள��ப� எ�பதி� கண�சமான கவன� ெச��த

�ப��. 
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உலக ப�ைண வ�ல��க� தின� 

வள��க�ப�ட வ�ல��க��கான உலக தின� (WDFA), அ�

ேடாப� 2 ஆ� ேததி பரவலாக அறிய�ப�கிற�.1983 ஆ� ஆ�

�� ப�ைண வ�ல�� உ�ைமக� இய�க�தி� ச�வேதச ப�

ர�சார�தா� ஆத��க�ப�ட�.உண��காக 

 ெகா�ல�ப�� வ�ல��கள�� வலி �றி�� நா� சில வ�ழி�

�ண�ைவ உ�வா��கிற�.உலக ப�ைண வ�ல��க� தின

� ெதாடரலா� வ�ல��கைள இன�ேம� ெபா��களாக� கா

ண ��யா�, அவர� சைத ம��� �ைண தயா���க��கா

க வள��க�ப�கிற�.இ�த நா� அெம��காவ�� ஐ�ப� மாநி

ல�கள�� ச�க�கள�� உ�ள த�னா�வல�களா� ஏ�பா� 

ெச�ய�ப���ள�. 

உலக மாணவ� தின�- அ�ேடாப� 15 

��கிய ��ள�க�:உலக மாணவ� தி

ன� ஒ�ெவா� ஆ��� அ�ேடாப� 1

5 ஆ� ேததி ெகா�டாட�ப�கிற�, இ

� டா�ட� ஏப�ேஜ அ��� கலா� ப�ற�

த நா�.2010 ஆ� ஆ��� ஐ�கிய நா�

க� சைப அ�ேடாப� 15 ஐ உலக மாணவ� தினமாக அறிவ��த
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�, அ��� கலா� இ�தியாவ�� 'ஏ�கைண மன�த�' எ�� ப�

ரபலமாக அறிய�ப�கிறா�.அ�ைறய த�� -

 ம�க��கான க�ற�, கிரக�, ெசழி�� ம��� அைமதி. மன�

தாப�மான ேநா�க�கைள� ப�றி �� உலகளாவ�ய ச�க�

தி� வள��சிைய�� க�றைல�� ��ன�ைல�ப��த இ� 

�றி�கிற�. 

உலக உண� நா�- அ�ேடாப� 16 

��கிய ��ள�க�:  

உலக உண� தின� (WFD) ஒ�ெவா� ஆ��� அ�ேடாப� 16 

அ�� ெகா�டாட�ப�கிற�.  

இ�த ஆ�� உலக உண� தின� 

அத� 75 வ� ஆ�� நிைறைவ� 

ெகா�டா�கிற�.  

ஐ�கிய நா�கள�� உண� ம��� ேவளா� ச�க� (FAO) 

1945 ஆ� ஆ��� WFD ஐ நி�வ�ய�. உலக உண� தின� 

(WFD) �த� �தலி� நவ�ப� 1979 இ� FAO இ� உ��� 

நா�களா� 20 வ� ெபா� மாநா��� ெகா�டாட�ப�ட�. 

உலக உண� தின� ஒ�ெவா� ஆ��� ஒ� �திய 
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க��ெபா�ைள� ெகா�� வ�கிற�. WFD இ� இ�த 

ஆ���  த��  - “வளர, வள���, நிைலநி���. ஒ�றாக. 

எ�க� ெசய�க� எ�க�  எதி�கால�. "  

ேதசிய மகள�� உழவ� தின ெகா�டா�ட�- 

அ�ேடாப� 15 

��கிய ��ள�க�:  

மஹிலா கிசா� திவா� ஒ�ெவா� 

ஆ��� அ�ேடாப� 15 ஆ� ேததி 

இ�தியாவ�� ேதசிய மகள�� 

வ�வசாய�க� தினமாக 

ெகா�டாட�ப�கிற�. மகிலா கிசா� திவா� ேவளா�, 

ஒ��ைழ�� ம��� உழவ� நல��ைறயா� வ ��ேயா 

கா�பர�சி� �ல� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�.  

ம�திய ேவளா� ம��� உழவ� நல��ைற அைம�ச� � 

நேர�திர சி� ேதாம� இ�த நிக��சி�� பல ��த 

அதிகா�க�ட� தைலைம தா�கினா�.  

இ�த நிக�வ��, ‘மஹிலா ��ஷ� ம��� வ�வசாய�தி� 

அவர� ப�கள���’ ம��� ‘ெவ�றிகரமான ெப� 
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வ�வசாய�கள�� உலகளாவ�ய எ����கா��க�’ ஆகிய 

இர�� சி� வ ��ேயா பட�க�ட� ‘��ேபா�கான ெப� 

வ�வசாய�கள�� எ��சி���� கைதக�’ �றி�த மி� 

��தக� ெவள�ய�ட�ப�ட�. 

அ�ேடாப� 17 உலகளவ�� வ�ைம ஒழி���கான ச�

வேதச தினமாக ெகா�டாட�ப�ட� 

��கிய ��ள�க�: 

அ�ேடாப� 17 ஐ ஐ�கிய நா�க� சைப

 (ஐ.நா) ஒ�ெவா� ஆ��� 'வ�

ைமைய ஒழி�பத�கான ச�வேதச தி

னமாக' ெகா�டா�கிற�. 

2020 இ� த��: "அைனவ���� ச�க

 ம��� �����ழ� ந�திைய அைடய ஒ�றாக ெசய�ப�வ

�". 

உலெக�கி�� உ�ள ம�க� இ�த நாள��  

அைமதி ம��� அ�ப�� ெச�திைய பர�ப�ன�. வ�ைமயா

� பாதி�க�ப�ட ம�க� ம��� அவ�கள�� ேபாரா�ட�க� 

�றி�� உலகளவ�� வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��த இ�த நா� 
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ெகா�டாட�ப�கிற�. வ�ைம இ�லாத உலக�ைத உ�வா

�க வ�ைமைய சமாள��க இ�த உலகி� உ�ள அைன�� ம

�க�� ஆதரவள��க ேவ���. 

வ�ைமய�� வா�� �ழ�ைதக��� உண�, தரமான க�வ�

, �காதார� ம��� த��மிட� இ�ைல. வ�ைமயா� வா�

� ���ப�க� ெப��பா�� த�க� �ழ�ைதகைள ேவைல

�� அ���கி�றன. 

1992 ஆ� ஆ���, ஐ�கிய நா�கள�� ெபா�� சைப (�எ�ஜி

ஏ)அ�ேடாப� 17 ஐ வ�ைம ஒழி���கான ச�வேதச தினமாக 

அறிவ��த�.இ�த ஆ�� உலக� ��வ�� எதி�பாராத 

ெபா�ளாதார சி�கைல ச�தி�� வ�கிற�. ேகாவ�� 19 ெதா�

�ேநா� உலகி� ஏ�ைமயான ம�க��� இர�ைட ெந��க

�ைய உ�வா�கி��ள�. 

உலக வ�கி அறி�ைக 2020: உலக ம�க� ெதாைகய�� கி�ட

�த�ட 36% ப�றா��ைறய�� வா�கி�றன�. 2020 ஆ� ஆ�

�� ��தலாக 88 மி�லியன�லி��� 115 மி�லிய� ம�க� 

க�ைமயான வ�ைமய�� வ��வா�க� எ��� �றினா�. 
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காலா�பைட நா� ெகா�டா�ட� 

காலா�பைட வ �ர�க� 2020 அ�ேடாப� 27 அ�� காலா�பைட 

வ �ர�கள�� ப�கள���கைள 

நிைன���� வைகய�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. 1947 ஆ� 

ஆ��� இ�த நாள��, இ�திய 

இரா�வ�ைத� ேச��த 

காலா�பைட வ �ர�க� �நக� வ�மான நிைலய�தி� 

தைரய�ற�கிய �த� �����களாக ஆனா�க�. இ� ஒ� 

��கியமான ெசயலாக� க�த�ப�ட�, ஏெனன�� இ� 

�நக�� �றநக�� இ��� பைடெய��பாள�கைள� 

�ர�தி� ெச�� இ�திய�� ஜ��-கா�ம�� மாநில�ைத� 

கா�பா�றிய�. பைடெய��பாள�க� பாகி�தாைன 

அ��பைடயாக� ெகா�� ஆத��தன�. 

ெகா�டா�ட�கள�� ேபா� காலா�பைடய�� தியாகிகைள 

ம�யாைதரவ���� வ�தமாக ேதசிய ேபா� 

நிைன��சி�ன�தி� ‘மாைல அ���’ வ�ழா நைடெப�ற�. 

காலா�பைட தின ெகா�டா�ட� ப�ேவ� ச�த��ப�கள�� 

காலா�பைட வ �ர�க� ெச�த மிக உய��த தியாக�ைத 
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அைடயாள�ப���கிற�, இ� ேதச�தி�� அவ�க� ெச�த 

ேசைவைய ப�ரதிபலி�கிற�. 

பா�கா��� தளபதி ெஜனர� ப�ப�� ராவ� ம��� 

இரா�வ� தளபதி ெஜனர� எ�.எ�.நாரவேன ம��� பல 

இரா�வ� தளபதிக� ம��� பைட�ப��வ�� க�ன�க� 

ஆகிேயா� இ�த �ன�தமான ச�த��ப�தி� மாைல 

அண�வ��தன�.காலா�பைட இய��ந� ெஜனர� அைன�� 

காலா�பைட வ �ர�க���� அவ�கைள ஊ��வ���� ஒ� 

ெச�திைய வழ�கினா�, “ைத�ய�, தியாக�, கடைம ம��� 

ெதாழி� ம�தான த�னலம�ற ப�தி ஆகியவ�றி� ��கிய 

மதி�ப��� த�கைள அ��பண���� ெகா���க�, ேம�� 

நா��� ஒ�ைம�பா�ைட�� இைறயா�ைமைய�� 

பா�கா�பத�கான அவ�கள�� த��மான�தி� தைடய��றி 

இ��க ேவ���. 
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இதர நட�� வ�வகார�க� 
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உலகி� மிக உயரமான �ர�க�பாைதைய ப�ரதம� 

ேமா� திற�� ைவ�தா� 

��கிய ��ள�க�:  

ப�ரதம� நேர�திர ேமா� மணாலியா

��� அட� �ர�க�பாைதைய திற

�� ைவ���ளா�, இைத எ�ைல சா

ைலக� அைம�� (ப�ஆ�ஓ) வ�வ

ைம���ள�.இ�த �ர�க�பாைத,300 ேகா� �பா� வ�ைலய�

� வ�வைம�க�ப���ள�.அட� ட�ன� “உலகி� மிக ந�

ளமான ெந��சாைல” �ர�க�பாைத,9.02 கிேலாம��ட� ந�ள

��ள ெபாறிய�ய� அ��த� இமா�சல ப�ரேதச�தி� உ�ள 

மணாலிைய ஆ�� ��வ�� 

 லஹா��ப����ட� இைண�கிற�.அட� ட�ன� அ�ல

� ேரா�தா� �ர�க�பாைத க�ட�ப���ள� 

 ப�� ப�சா� மைல�ெதாட�� ேவ�ப�கிற�.இ�த �ர�க�

பாைத சராச� கட� ம�ட�திலி��� (எ�.எ�.எ�) ப�தாய�ர

� அ� உயர�தி� 
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அைம���ள�.இ�த �ர�க�பாைத �ர�ைத நா�ப�தி ஆ� 

கிேலாம��ட� �ைற�கிற�, ேம�� பயண ேநர�ைத �மா� 

நா�� �த� ஐ�� மண� ேநர� வைர �ைற�கிற�. 

இ� ஒ� நாைள�� �வாய�ர� கா�கள�� ேபா��வர�� அ

ட��தி ம��� ஒ� நாைள�� ஆய�ர�� ஐ�� லா�க� அதி

கப�ச ேவக�தி� மண��� எ�ப� கிேலாம��ட� ேவக�தி� 

வ�வைம�க�ப���ள�

ஆ�� நிைலயான சிகி�ைச ெநறி�ைற 

��கிய ��ள�க�: 

ம�திய �காதார அைம�ச� டா�ட� ஹ

�� வ�த� அ�ேடாப� 6 ஆ� ேததி ஆ

�� தரநிைல சிகி�ைச ெநறி�ைற

ைய� ெதாட�கினா�.வ ��ேயா கா�பர

�சி� �ல� நைடெப�ற ஒ� நிக�வ�

� டா�ட� ஹ�� வ�த� ெநறி�ைறகைள� ெதாட�கினா� 

ம��� ஆ�� அைம�சக�தா� ெநறி�ைறகைள ேம�ப�

��வைத� பாரா��னா�, இ� CSIR ம��� ICMR. 

“நவ �ன ம���வ �ைறக� அவ�றி� ெசா�த பல�கைள� 

ெகா���ளன, அைவ ச�ைத ெசய�பா�க� ம��� ம��
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�கள�� அ��பைடய�� உ�வா�க�ப�டன, அைவ ம�கள��

 வா��ைகைய உய��தைவ. 

ஆ��ேவத� எ�ப� ந� நா��� ஒ� ப�ைடய வ��ஞான

�, அேநகமாக மிக� பழைமயான அறி�� தள� ம��� அ� 

அத�வ ேவத�தி� ஒ� ப�தி.ப�ரதம� நேர�திர ேமா� ஆ��

ேவத அறிவ�யைல��, நா��� உ�ள ப�ற பார�ப�ய சிகி�

ைச �ைறகைள�� ���ப��தா�. 

��ஃெப�, ஐ.ஐ.� கா��� ம��� ச�த��க� எ�.எஃ�.

ப� பழ���ய�ன��கான ெதாழி���ப�ைத  

அறி�க�ப��தின 

��கிய ��ள�க�: 

ச�த��க� எ�.எஃ�.ப� ��டைம�� ம

��� ஐ.ஐ.� கா���ட� இைண�� 

2020 ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 13 ஆ� 

ேததி ஆ�ைல� �ல� பழ���ய�

ன� வ�வகார அைம�சி� ��ஃெப� நி�வன�தா� ‘ெட� ஃபா

� பழ���ய�ன�’ �ய�சி ெதாட�க�ப�ட�. 
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ெதாழி��ைனேவா� ேம�பா�, தகவ� ெதாழி���ப�, ெம

�ைமயான திற� ம��� வண�க ேம�பா� ஆகியவ�ைற 

ைமயமாக� ெகா�� பழ���ய�ன�� வள��சிைய இ� 

ேநா�கமாக� ெகா���ள�. வ�.�.வ�.ேக�க� �ல� பழ��

�ய�ன�� வ�மான�ைத ேம�ப��த பார�ப�ய அறி� ம�

�� திற�, ��ஃெப� 1 �.�.�� 3.68 ல�ச� பழ���ய�ன� 

ேசக��� ம��� 21 மாநில�கள�� 1243 வா� த� ேக�திர�க

ைள உ�ளட�கிய�. 

தி�ட�தி� 3 ��க� திற� ேம�பா�, ச�ைத இைண��க� 

ம��� ஈ�பா�.இ�த மி� ெவள�ய��� நிக�வ�� ��ஃெப� 

எ�.�., � ப�ரவ �� கி��ணா கல�� ெகா�டா�; சி.ஜி.எ�.எஃ�

.எஃ�.இ.� நி�வாக இய��ந� � ச�ச� ��லா; ேபராசி�ய� அ

மிதாபா பா��ேயாபா�யா� ேபராசி�ய�,  

இ��ேப�ட� @ ஐ.ஐ.� கா���, டா�ட� நிகி� அக�வா�, ��

ஃெப�, சிஜிஎ�எஃ�எஃ�எஃ�இ� ம��� ஐஐ� கா��� அதிகா

�க�.�காதார அைம�ச� 5 ல�ச� ெதாைலேபசி ஆேலாசைன

கைள நிைறவைட���ளன. 

'ஈ.ச�சீவான�' ேமைடய�� 3 ல�ச����� ேம�ப�ட ெதா

ைலேபசி ஆேலாசைனக� நிைறவைட���ளன, கைடசியா
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க ஒ� ல�ச� ஆேலாசைனக� பதி� ெச�ய�ப�ட 17 நா�க

ள�� ���க�ப�டன. 

த�ேபா� 26 மாநில�க� ஈ.ச�சீவான� இ� ெடலிெம�சி� இ

ர�� வைககைள� பய�ப���கி�றன -

 அதாவ� ம���வ� �த� ம���வ� (ஈ.ச�சீவான� AB-

HWC) ம��� ேநாயாள��� ம���வ� (ஈ.ச�சீவான� OPD), அ

ைன�� மாநில�கள�ைடேய�� அரசா�க� தகவ� அள���

�ள�, ெதாைலேபசி ஆேலாசைனகள�� தமிழக� ��னண�

ய�� உ�ள�. 

�காதார ம��� ���ப நல அைம�சக� 2019 நவ�ப

�� ஈ.ச�சவீான� ஏ.ப�. இ�தியாவ�� ஆ��மா�  

பார� 

ஈ.ச�சீவான� AB-

HWC �மா� 4,000 �காதார ம��� ஆ

ேரா�கிய ைமய�கள�� ெசய�ப�

கிற� ம��� சம எ�ண��ைகய�

லான HWC கள�� உ��ைழ� நட�

� வ�கிற�. 
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மாநில�கள�� ப��யலி� ஈ.ச�சீவான� 

ம��� ஈ.ச�சீவான� OPD தள�க� �ல� அதிக ஆேலாச

ைனக� உ�ளன 

• தமி�நா� (169977) 

• உ�தரப�ரேதச� (134992) 

• இமா�சல ப�ரேதச� (39326) 

•, ேகரளா (39300) 

• ஆ�திரா (31365) 

• உ�தரக�� (16442) 

• ம�திய� ப�ரேதச� (14965) 

• �ஜரா� (10839) 

• க�நாடகா (9498) 

• மகாரா��ரா (7895). 

ெச�ட�ப� 24 ஆ� ேததி ேததிய��ட ஃப�� இ�தியா 

இய�க�தி� �த� ஆ�� வ�ழாவ�� இ�திய� ப�ரதம� � 

நேர�திர ேமா� "வய��� ஏ�ற உட�த�தி 

ெநறி�ைறகைள" ெதாட�கினா� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 
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ஆேரா�யா ேவ�, ஆேரா� �தி�, ஏ�தா மா� ம��� 

�ழ�ைதக� ஊ�ட�ச�� ��கா திற�� வ�ழா 

��ஜ�தி� ெகவா�யாவ�� ேந�� ஆேரா�யா வா�, ஆேரா� 

�தி�, ஏ�தா மா� ம��� �ழ�ைதக� ஊ�ட�ச�� ��கா 

ஆகியவ�ைற நம� ெகளரவ ப�ரதம� � நேர�திர ேமா� 

திற�� ைவ�தா�. �ஜரா�தி� 

ஒ��கிைண�த வள��சி�� 

ப�கள���� பல 

�ய�சிகைள�� 

தி�ட�கைள�� ப�ரதம� திற�� ைவ���ளா�. இத� 

வ�ைளவாக, ஏ�தா மா� ம��� �ழ�ைதக� ஊ�ட�ச�� 

��காைவ திற�� ைவ��, � நேர�திர ேமா�, ஆேரா�யா 

ேவ�, ஆேரா�யா ��� ஆகியவ�ைற திற�� ைவ���ளா�. 

ஆேரா�யா ேவ� இய�ைக�ட� ஒ� சிற�� இைண�ைப� 

ெகா���ள�, ஏெனன�� இ� 17 ஏ�க� நில�பர�ைப� 

ெகா���ள�, இ� ப�ேவ� இன�கைள� ேச��த �மா� 5 

ல�ச� தாவர�கைள� ெகா���ள�. ஆேரா�யா ேவன�� 

�மா� 380 வைகயான தாவர�க� இ��பதாக ந�ப�ப�கிற�. 

ஆேரா�கிய �தி� எ�ப� ஒ� ஆேரா�கிய ைமயமா��, இ� 
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ஆ��ேவத� ம��� சி�த ம���கைள� பய�ப��தி 

பார�ப�ய சிகி�ைசக� ம��� ேயாகா ம��� 

ப�சக�மாைவ� பய��சி ெச�வத� �ல� �காதார 

ேசைவகைள வழ��கிற�.ஏ�தா மா�, எ�, ப�ேவ� 

வைகயான கைல ம��� ைகவ�ைன� ெபா��கைள� 

ெகா�ட ஒ� மா� ஆ��, அைவ பார�ப�யமாக இ�தியா 

��வ�� இ��� தயா��க�ப�கி�றன. இ�த 

ைகவ�ைன�ெபா��க� ப��க�த�ைமய�� நம� நா��� 

ெகா�ைக ஒ��ைமைய� �றி�கி�றன. இ�த மா� 20 

எ�ேபா�யாைவ� ெகா�ட 35000 ச�ர அ�ய�� பரவ���ள�. 

அ�த எ�ேபா�ய�க� 110 நா�கள�� க�ட�ப���ளன, 

ஒ�ெவா��� இ�தியாவ�� ஒ� மாநில�ைத �றி���. 

�ழ�ைதக� ஊ�ட�ச�� ��கா ம��� மிர� ப�ரைம 35000 

ச�ர அ� பர�பளவ�� ெதாழி���ப�ைத� பய�ப��திய 

�த� வைக 'ஃபா�ஷாகா கி�ஹா�', 'பேயானக�', 

'அ�ன��ணா', 'ேபாஷ� �ரா�' ம��� '�வ�த பாரத� 

'��காவ�� உ�ள சில கவ��சிகரமான த�� சா��த 

நிைலய�க�. �ழ�ைதகள�ைடேய ஊ�ட�ச�� மதி��க� 

�றி�த வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���வேத இத� ேநா�க�. 
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இ�திய� ப�ரதம� � நேர�திர ச�தா� வ�லபா� 

பேட� வ�ல�கிய� ��காைவ ப�ரதம� திற�� 

ைவ�தா� 

ேமா� �ஜரா���கான ப�ேவ� 

ஒ��கிைண�த ேம�பா��� 

தி�ட�க��� திற�� ைவ�� 

அ��தள� அைம���ளா�. 

அ�தைகய ஒ� தி�ட� ச�தா� பேட� வ�ல�கிய� ��கா 

ம��� ஜிேயாெடசி� ஏவ�ய� ேடா� ஆகியவ�றி� 

ெதாட�கமா��. இ��வைர, ெகளரவமான இ�தியாவ�� 

ப�ரதம� ெகவ�யாவ�� ஒ��கிைண�த வள��சிய�� கீ� 17 

தி�ட�கைள அறி�க�ப��தி��ளா� ம��� பல �திய 

தி�ட�க��� அ��தள� அைம���ளா�. இ� நம� 

ப�ரதம�� அ��பண��ைப� கா��கிற�. ஊ��வ� ேசன�, 

�திய ேகாரா பால�, அர� காலா��க�, ப� ேப 

ெட�மின�, ஏ�தா ந�ச�, க�வான� �����ழ� ���லா, 

பழ���ய�ன� ேஹா� �ேட ஆகியைவ பல தி�ட�கள�� 

சில. ேந��, � நேர�திர ேமா� ஏ�தா ��� ேசைவைய 

ஒ��ைம சிைல�� ெகா�யைச�தா�. 



www.bestlearningcentre.in                                          Monthly Current Affairs- October 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 

66 

பறைவ� க�காண��பாள�க��� ஏவ�ய� ஒ� சிற�த 

வ���தாக இ���� எ���, அவ�க� அைனவைர�� 

ஜ�கி� சஃபா� வளாக�தி� ஒ� ப�தியாக இ���� 

ெகவா�யா��� வ�வைத வரேவ�கிேற� எ��� ப�ரதம� 

�றினா�. 375 ஏ�க� பர�பளவ�� ஏ� ெவ�ேவ� நிைலகள�� 

29 �த� 180 ம��ட� வைர வ�ல�கிய� ��கா பரவ���ள� 

எ��� அவ� �றினா�. இ�த ��காவ�� 1100 ��� 

ேம�ப�ட வைகயான பறைவக� ம��� வ�ல��க� 

ம��� ப�ேவ� இன�கள�� �மா� 5 ல�ச� தாவர�க� 

உ�ளன. இ�த ��காவ�� இர�� பறைவக� உ�ளன, 

ஒ�� உ�நா�� பறைவக�, ம�ெறா�� கவ��சியான 

பறைவக�.ஒ��ைம சிைலைய பா���� தன���வமான 

அ�பவ�ைத ஏ�தா ��� ேசைவ வழ���. சவா� �மா� 

40 நிமிட�க� இ����, ேம�� 200 பயண�க��� 

இடமள��க ���� எ�பதா�, பட� பட� ேசைவ 

���லா�பயண�க��� ஒ� சிற�த அ�பவ�ைத 

உ�தி�ப��த உத��. �திய ேகாரா பால� பட� பட� 

ேசைவைய ெசய�ப��த உத��. 
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வய��� ஏ�ற உட�த�தி ெநறி�ைறக�’ 

ெதாட�க�ப�டன 

��கிய வா��ைதக�: வய��� 

ெபா��தமான உட�த�தி 

ெநறி�ைறக�, ஃப�� இ�தியா, 

ப�சாப� பதி��. 

ப�சா� வ�ைளயா�� ம��� எ�.ஆ�.ஐ வ�வகார அைம�ச� 

� ராணா ��மி� சி� ேசாதி 23 அ�ேடாப� 2020 அ�� 

'வய��� ஏ�ற உட�த�தி ெநறி�ைறகள��' ப�சாப� 

பதி�ைப ெவள�ய��டா�. இ�த ெநறி�ைற அைன�� 

வயதின���� உ�ய�, இ� இ�திய வ�ைளயா�� 

ஆைணய� (எ�.ஏ.ஐ) ம��� ேதசிய நி�வன� 

வ�ைளயா�� (எ�ஐஎ�). � ராணா ேசாதி க��� 

ெத�வ��ைகய��, "இ� இைளஞ� வ�வகார�க� ம��� 

வ�ைளயா�� அைம�சி� (MYA & S) ஒ� சிற�த �ய�சி, 

இ�� இ�த ெநறி�ைறகள�� ப�சாப� பதி�ைப நா�க� 

அறி�க�ப���கிேறா�, இதனா� அைன�� தர�� 

ம�க���� உட�பய��சி �றி��க� �றி�� வ�ழி��ண�� 

ஏ�படலா� . " இ�த �ய�சி நா� ��வ�� உட�பய��சி 
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�றி�த வ�ழி��ண�ைவ உ�வா��� எ��� அவ� 

ந��கிறா�. ஃப�� இ�தியா பண� ம�கள�ைடேய உட�த�தி�� 

ஊ�கமள��பதாக��, வய� வா�யாக உட�த�தி 

ெநறி�ைறகைள வ�வைம�பத�கான அைன�� 

�ய�சிகைள�� பாரா��யதாக��, இ� எ�லா 

வயதின���� அவ�கள�� உட�பய��சி நிைலகைள 

அத�ேக�ப ேசாதி�க உத�கிற� எ��� அவ� �றினா�. 

இ�த இய�க�ைத ப�சா� ம�கைள ெச�றைடய� 

ெச�ேவ� எ�� அைம�சரைவ அைம�ச� உ�தி ெச�தா�. 

ப�சா� எ�ேபா�ேம இ�தியாைவ வ�ைளயா��கள�� 

��ன�ைல வகி�கிற�, எனேவ இ�த உட�த�தி பண��� 

ப�சா�� தைலைம தா��� எ�� ந�ப�ப�கிற�. 

வ�ழாைவ� ெதாட�கியேபா�, வ�ைளயா�� ம��� 

இைளஞ� ேசைவக� �த�ைம ெசயலாள� ேக.சிவா 

ப�ரசா�, வ�ைளயா�� ம��� இைளஞ� ேசைவக� 

இய��ந� ேதவ��த� பா� சி� க�ப�டா, ��த நி�வாக 

இய��ந� ேகண� ஆ�.எ�. கி�ட�த�ட இ��தன� ம��� 

பண�ய�� ேச��தன�. 2020 ெச�ட�ப� 24 ஆ� ேததி ேததிய��ட 

ஃப�� இ�தியா இய�க�தி� �த� ஆ�� வ�ழாவ�� 
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இ�திய� ப�ரதம� � நேர�திர ேமா� "வய��� ஏ�ற 

உட�த�தி ெநறி�ைறகைள" ெதாட�கினா� எ�ப� 

�றி�ப�ட�த�க�. 

நி��ய�சலி இ� ��� - இ�திய ெச�ெமாழி 

நடன�தி�கான ஒ� இட� 

நி��ய�சலி எ�ப� ஆவண�பட�கள�� ஆ�ைல� 

தி�வ�ழா ஆ��, இ� ஆதி�க� ெச���� இ�திய 

கிளாசி�க� நடன� கைலஞ�கள�� 

வா��ைக ம��� பண�க� �றி�� 

ெபா�ம�கள�ைடேய ெப�� 

வரேவ�ைப� ெப�ற�. ப�ைடய ம��� ப�ரபலமான 

கிளாசி�க� நடன�கள�� ெவ�ேவ� பாண�க�, ஆழ� 

ம��� ���க�க� �றி�த ஆவண�பட�க�ட� ஒேர 

��வ�� திைர�பட� ப��� வ�ழாவ�� இ�தி� ப�திைய 

அள��கிற�. இ� 2020 அ�ேடாப� 28 �த� 30 வைர எஃ�.� 

வைல�தள� ம��� ���� ேசனலி� 

திைரய�ட�ப��.நி��ய�சலிய�� இர�டா� ப�தி ஓ� நம 

சிவா� (27 நிமிட�க� / 1981 / ேலா�ெச� லா�வான�) 

திைரய�ட�ட� ெதாட���, இ� பா�வதிைய� ப�றிய பட�, 
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நடன� ெத�வ�, இமயமைலய�� மக� ம��� சிவ-

நடராஜாவ�� �ைணவ�யா� நடன�ைத உலகி�� ெகா�� 

வ���ளன�. இ�தியாவ�� கா�ம�� (வட��) �த� க�யா 

�மா� (ெத��) வைர நடன நைடகள�� ஏராளமான 

ெவள��பா�க� உ�ளன. Www.filmsdivision.org/ வார 

ஆவண�பட� ம��� https://www.youtube.com/user/FilmsDivision 

இ� ��� நா�க��� திைரய�ட�ப�� ப�ற நடன 

நிக��சிக� ம��� ஆவண�பட�க� ப��வ�மா�; 

 கதகள� (22 நிமிட� / 1959 / ேமாக� எ� வா�வான�) 

 ஒ�ஸி நடன� (21 நிமிட�க� / 1972 / கானா�ய� 

ெமாஹாப�ரா) 

 ��சி�� நடன�: ப�ைடய ம��� நவ �ன (ப�தி –ஐ) (21 

நிமிட�க� / 1973 / �.ஏ. ஆப�ரகா�) & ப�தி –II (16 

நிமிட�க�) 

 தி தி�கி� பா� (81 நிமிட�க� / 2016 / கட�ப� சிவயா) 
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ம�திய ப�ரேதச�தி� இைட�ேத�த�க��கான 

சிற�� ேபா�� பா�ைவயாளராக � எ� ேக தா� 

நியமி�க�ப�டா� 

��கிய ��ள�க� :  

எ�. மி�ன� கா�தி தா� 1977 ஆ� 

ஆ��� ஓ��ெப�ற ஐப�எ� 

அதிகா� ஆவா�. ம�திய ப�ரேதச 

ச�டம�ற�தி� வரவ����� 

இைட�ேத�த�க��காக இ�திய 

ேத�த� ஆைணய� எ� ேக தாைஸ சிற�� ேபா�� 

பா�ைவயாளராக நியமி���ள�. பா�கா�� 

ேநா�க�க��காக இைட�ேத�த�கைள நட��வைத� 

க�டறிய எ� ேக தா� நியமி�க�ப�கிறா�. 

எ� ேக தா� ��மாதி�யான சாதைன� பதி��காக 

அறிய�ப�கிறா�. ��னதாக 2020 ஆ� ஆ��� 

எ�.சி.�.ய�� ெபா�� ேத�த��கான சிற�� ேபா�� 

பா�ைவயாளராக பண�யா�றிய அவ� மண���� இய��ந� 

ெஜனரலாக ஓ�� ெப�றா�. 2019 � தி��ரா, மிேசார� ம��� 

ஜா��க�� ச�டம�ற���கான ம�களைவ� 
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ேத�தலி�ேபா�� இேதேபா�ற பதவ��� அவ� 

நியமி�க�ப�டா�. 

ECI சா�பாக ஒ� அறி�ைக, "சிற�� ேபா�� 

பா�ைவயாளராக, எ�.ேக.தா� இைட�ேத�த�க� ம��� 

வா�ெக���� தயா���கைள அவதான��க 

நியமி�க�ப�கிறா�, �றி�பாக பா�கா�� ப�ர�சிைனக� 

ெதாட�பாக." 
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பா�கா�� இ�தியா ெதாட�க சவா� -4 

��கிய ��ள�க�:  

பா�கா�� ம�தி� ரா�நா� சி� பா

�கா�� இ�தியா �டா��அ� ேசல

�� (�ஐஎ�சி 4) ஐ அறி�க�ப��

தினா�, அேதா�, 

‘வழிகா��த�க� -

 ஐெட�� ெதாழி���ப� ம��� தயா��� ேமலா�ைம’, 

வழிகா��த�கைள ேகாய����� ஃேபா�� நி�வன�தி� த

ைலைம நி�வாக அதிகா� வ�� சஹ�ரநாம� எ�தி��ளா

�.தன�யா� �ைற�டனான ��டா�ைம, அ�ன�ய ேநர� �

த���� ஒ��த� ம��� ெதாழி���ப ப�மா�ற�தி� 74% 

ம��� சம�ப�தி� ெவள�ய�ட�ப�ட 101 இ� எதி�மைற ப��

ய� அைன��� ெகா�ைக மா�ற�தி� ஒ� ப�தியா��, இ

� பா�கா��� �ைறய�� தன�யா� �ைறய�� ஈ�பா�ைட ஊ

��வ��கிற� எ�� ரா�நா� சி� எ���ைர�தா�. 

�.ஐ.எ�.சி -

4 இ� 11 சவா�கைள ரா�நா� சி� ேச��தா�, இ� ஆ�த�ப

ைடகள�� அைன�� ேதைவகைள�� உ�ளட�கிய�. 
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 த�னா�சி ந���க�ய�� திர� �ேரா�க�. 

 ெம�நிக� பய��சி�கான கண�ன� உ�வா�கிய இல��க�. 

 சாஃ� �ழலி� இல�� க�டறித�. 

 AI- அ��பைடய�லான ெசய�ைக�ேகா� பட ப��பா��. 

 ��கண���, த��� ம��� ப���ைர�க�ப�ட இய�திர 

க�காண���. 

 MF-TDMA அ��பைடய�லான அகல�க�ைற சா�கா� 

ேமாட�. 

 வள�ம�டல ெத��நிைலய�� ��கண��� ம��� 

��கண���. 

 ப�ைமயாக ஊ��வ� ேரடா�. 

 கட�பைட ேபா��க�ப�கள�� ஆ�.சி.எ� �ைற��. 

 இட�சா��த த��மான�ைத ேம�ப���வத�கான ��ப� 

த��மான�. 
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