அகக்ைப்தட்டு ரும் உனகின் மிை உரண

தமிழ்நாடு

யில்த தரனம். பிரன்ஸ் கனைர் தரரிஜில்
உள்ப ஈபில் தைரபுத்தின் உம் 324 மீட்டர்

 உடல் உறுப்பு ரணம் செய்திட ஊக்குவிக்கும்

ஆகும். அகவிட உரை கயிலிருந்து 359

கையில் ஆண்டுதரறும் ஆகஸ்ட் 13 அன்று

மீட்டர் உத்தில் இந் யில்த தரனம்

ெர்தெ

அகக்ைப்தட்டுள்பது.

உடல்

உறுப்பு

ரண

திணரை

அனுெரிக்ைப்தடுகிநது. உடல் உறுப்பு ரணம்
ற்றும்

உடல்

உறுப்த

ரற்று

அறுக

சிகிச்கெயில் சரடர்ந்து ந்ரது முகநரை

ைங்கை ஆற்றின் குறுக்தை ைட்டப்தட்டுள்ப
ைரத்ர ைரந்தி தரனம்.

தமிழ்நாடு முதலிடம்.
 திடக்ைழிவு

 ைரத்ர ைரந்தி தரனம் – பீைரர் ரநினத்தில்

தனரண்கத்

திட்டத்தில்

சிநப்தரை செல்தட்டற்ைரை த்தி அசு
ங்கும் விருது தட்டிலில் 45 து இடத்துக்கு
சதருை சென்கண ரைரட்சி முன்தணறி

 எரு முைமூடி தன உயிர்ைள் ன்ந விழிப்புர்வு
பிச்ெரத்க சரடங்கி உள்ப ரநினம் –
த்திபிதெம்
 ரஜஸ்ரனில் உள்ப கைளுக்கு இண்டு
முகந உவு ங்கும் தரக்கில் இந்திர

உள்பது.

தெரய்

ததசி நிகழ்வுகள்

திட்டத்க

ரநினம்

முழுதும்

சரடங்ைவுள்பது. – இந்திர தெரய் திட்டம்
 த்தி யில்தயின் மும்கத பிரிவு எரு

 ததசி டிஜிட்டல் ாநாடு – த்தி ணிைம்
ற்றும்

சரழில்துகந

அகச்ெர்

பியூஷ்

சுைரர

உவி

தரததரரண

டிகத்துள்பது.

இன்மூனம்

தைரல் இந்தி சரழில் கூட்டகப்தரண

ருத்துருக்கும்

சி...யின் சுெரர்ப்பு இந்திரக அகட

சரகனதூ சரடர்பு சைரள்ப முடியும்.

சரழில் சரடங்குக ளிரக்குது குறித்
தசி

டிஜிட்டல்

ரரட்கட

சரடங்கி

கத்ரர்.

க்

தரரளிக்கும்

இகடயில்

 இந்திரவின் முல் தனிசிறுத்க தரதுைரப்பு
கம்

–

உத்ைரசி

ரட்டத்தில்

கததரங்ைதி ன்ந தரனத்தின் அருதை னங்ைர

 உத்திப்பிதெ

ரநினத்தில்

சதண்ைளின்

ன்ந சதரில் அக உள்பது.

தரதுைரப்கத அதிைரிக்ை இருெக்ை ரணத்தில்

 உத்திபிதெ ரநின அசு குறு, சிறு, டுத்

தரந்து தணியில் ஈடுதடும் கையில் சதண்

நிறுணங்ைளுக்ைரண சரழில் துகந பூங்ைரக

ைரல்தகட

அகக்ை

உருரக்ைப்தட்டடுள்பது.

உள்பது.

ஆறு

ரட்டங்ைளில்

உத்திப்பிதெ ரநினம் சரய்டரவில் தரந்து

ரரசி, ைரன்பூர் உள்ளிட்ட இடங்ைளில்

தணியில்

அகக்ை உள்பது.

ஈடுதடும்

ைரனர்ைளுக்கு

கையில்

இருெக்ை

சதண்

ரைணங்ைள்

ங்கும் திட்டம் துங்ைப்ட்டது.

செணரப்

ஆற்றின்

இந்திர

அனுதங்ைகப

 உயகின் மிக உான யில்தல பாயம் – ஜம்மு
ைரஷ்மீரின்

 தூய்க

மீது

இக்ைம்
அறிந்து

குறித்
சைரள்ளும்

கையினரண ரஷ்ட்ரிர ஸ்ச்ெர தைந்திர

தசி

தூய்க

கத்க

பிர்

தந்திதரடி துக்கி கத்ரர்.

தரஜணர ன்ந திட்டத்திற்கு ரற்நரை முக்கி

 இந்திரவிற்கு ரும் ெர்தெ தணிைளுக்ை
உவும்,

தணிைள்

சு

பிைடணத்க

அளிப்தற்கும் ெதிரை முன் முகநரை
இகபம்

 குஜரத் ரநின அசு பிரன் ந்திரி தெல்

உருரக்ைப்தட்டடுள்பரை

ந்திரி கிெரன் ரய் தரஜணர ன்ந திட்டம்
சைரண்டு ந்துள்பது.
 நிதி ஆதரக்கின் அடல் புதுக இக்ைம்,
சடல்

சடக்ணரனஜீஸ்

நிறுணத்துடன்

தில்லி ெர்தெ விரண நிகன நிறுணம்

இகந்து ரர் சரழில் முகணதரர்

அறிவித்துள்பது.

திட்டம்

 யரிரணர

ரநின

முனகச்ெர்

ைத்ரர்

சதண்ைள் ற்றும் குந்கைளுக்ைரண புதி
னத்திட்டத்க

அறிமுைம்

முக்கி

தூத்

ந்திரி

செய்துள்பரர்.

உப்யர்

2.0

திட்டத்க

அடல்

டிங்ைரிங்

ஆய்வுக்கூடங்ைளில் உள்ப இகபஞர்ைளுக்ைரை
அறிமுைப்தடுத்தியுள்பண.
 தஞ்ெரப் ற்றும் ெண்டிைர் ரநினங்ைளில் 26

தரஜணர

இடங்ைளில் தள்ளி ரர்ைளுக்கு இனெ

தரலூட்டும் ரர்ரர்ைள், ைர்ப்பிணி சதண்ைள்

செல்லிடப்ததசி ங்கும் திட்டம். 12ம் குப்பு

ற்றும் 1 முல் 6 து க உள்ப

ர ரவிைள் அகணருக்கும் இனெ

அங்ைன்ரடி

செல்லிடப்ததசி ங்கும் திட்டம்

கங்ைளில்

தரல்சதரடி

ங்கும் திட்டம் . ஹினர இம் கிதரரி
ெம்ரன் தரஜணர 10 முல் 45 து க
றுக தைரட்டிற்கு கீழ் உள்ப சதண்ைளுக்கு
இனெ

ெரனிடரி

ரப்கிங்

ங்கும்

 ஆந்திர

ரநினத்தில்

முகணதரக

சரழில்

ஊக்குவிப்தன்

மூனம்

ன்ணம்பிக்கை சைரள்ப கக்கும் தரக்கில்
எய். ஸ். ஆர் தெயுர திட்டம் 2020. ஸ்.சி,

திட்டரகும்.

ஸ்.டி. பிற்தடுத்ப்தட்ட ெமூைத்திணர் ற்றும்

 ணரசிைள்

ங்ைள்

சதற்றுக்சைரள்ப

இந்திர

ன்னிகநக
ன்

மித்ன்

தரஜணர ன்ந திட்டத்க ெத்திஸ்ைர் ரநினம்
சரடங்கியுள்பது.

சிறுதரன்க ெமூைங்ைகபச் தெர்ந் சதண்ைள்
இந் திட்டத்ரல் தணகடரர்ைள்
 ஆசிரவிதனச மிைப்சதரி கனக்ைெம்
ரரிக்கும் ஆகன இந்திரவில் யரிரணர

 ெத்தீஸ்ைர்

ரநினத்தின்

ஜைரல்பூர்

ரநினம் ஃதரிரதரத் னும் ைத்தில் அக

ைர்புநங்ைளில் ணப்தகுதிக்ைரண ெரன்றிழ்

உள்பது.

ங்கும்

கனக்ைெ உற்தத்திரகன

முல்

ைரட்சி

ஆகும்.

உனை

தங்குடியிண திணத்க முன்னிட்டு
 இந்திர ைணடர சி இம்தரக்ட்ஸ் ஆண்டு
ஆரய்ச்சி ரரடு 2020 ஆைஸ்ட் 6 – 7 அன்று
கடசதற்நது. சி இம்தரக்ட்ஸ் இந் ஆண்டு
2020

சதண்

ஆண்டு

ஆரய்ச்சி

ஆன்கனனில் டத்திது.

ரரட்கட

இங்கு

ஆசிரவின்

மிைப்சதரி

 அருதனாததாய் திட்டம் – அெரம் ரநின அசு
ரும் அக்தடரதர் 2, 2020 அன்று அருணரதரய்
திட்டம் அறிமுைம் செய் உள்பது.
 நிர்ன்ஸ்ரீ திட்டம் – வீட்டுெதி ைட்டுரணத்
துகநக

தரக்கி

தம்தடுத்துற்ைரை

சதண்ைளின்
தரப்பி

திநகண
என்றிம்

நின்ஸ்ரீ திட்டத்க அறிமுைம் செய்துள்பது.

இத்திட்டம்

ைரஷ்டிரவின்

எஸ்ரணரதரத்
சங்ைணல்

பீட்

ரட்டத்திலும்

ற்றும்

ஜஜ்பூர்

ற்றும்

நிகனரை

ரற்றிகக்ைப்தட்டது.

எடிெரவின்

கிட்டத்ட்ட

எரு

ரட்த்திலும்

செல்தடுத்ப்தடும்
 த்தி

ரநினத்தில்

விெரயிைள்

தப்பில்

ழிச்ெரகன

பிடித்துள்பது.

முன்ணரள்

பிர்

திட்டதுக்கு

ரஜ்தரய்

சதர்

சூட்டப்தடும் ன்று அந் ரநின முல்ர்
சிரஜ் சிங்ை செௌயரன் சரிவித்ரர்.

தரனத்க

ணிப்பூரில்

ைட்டி

உள்பது.

தரனிக்கு அருதை இஜரய் ஆற்றின் குறுக்தை
ைட்டப்தட்டு ரும் இந் தரனத்தின் உம் 141
மீட்டர் ஆகும். இந் தரனம் கயட்ரலிக்
சரழில்

நுட்தத்க

தன்தடுத்தி

ைட்டப்தட்டுள்பது.
 இந்தி

அஞ்ெல்

சின்ணங்ைகப

என்தரது

இடத்கயும்

உனைத்திதனத

முற்றிலும்

இற்கை விெரம் தற்சைரள்ளும் முல்
ரநினம் சிக்கிம்.
 ரட்டிதனத

 இந்தி யில்த உனகின் மிை உரண

ண்ணிக்கையில்

இந்திர முலிடத்கயும், இற்கை விெரப்

செல்தடுத்ப்தடும் 300 கி.மீ தூ ெம்தல் ஆறு
தம்தரட்டுத்

நிகனத்கப்

ததரன்நது.
 இற்கை

பிதெ

விரண

இது

அதிை

சைரண்டிருக்கும்

புற்றுதரரளிைகபக்

ரட்டரை

மிதெரம்

ரநினத்தின் கனைர் ஆயிதமரல் ரட்டம்
விபங்குகிநது.
 ரட்டின் தூய்கரண ைம் இந்தூர்
சரடர்ந்து

4து

ஆண்டரை

- -

இந்திரவின்

தூய்கரண ைங்ைளின் தட்டிலில் த்திப்
பிதெத்தின் இந்தூர் ைம் முலிடத்கப்

கன

ந்து

சைரண்டு

தரம்தரி

அஞ்ெல்

பிடித்துள்பது. குஜரத்தில் உள்ப சூத் ைர்

கன

2து இடத்கயும், ைரரஷ்டிம் ரநினத்தின்

சளியிட்டுள்பது. அகைள், அைரதரத் –

விமும்கத 3ம் இடத்கயும் பிடித்துள்பது.

Sarkhej Roza, தைரர – Church of Bom Jesus,

மிைத்தின்

ைர்ரடைர – Group of mounments of Pattadakal,

இடத்கயும், துக 42து இடத்கயும்

த்திபிதெம் – Khajuraho Group of monument
Javeri, சடல்லி – Qutb minar its monumetns. எரு
சிறி அட்கட . இந் இடங்ைள் அகணத்தும்
உனை தரம்தரி தட்டில் இந்திர 3 ல் இடம்
சதற்நக ஆகும்
 ரட்டில்

தைரக

ரைர்

40து

 தசி சுைரர இக்ைத்தின் (ன்.சயச்.ம்.)
கீழ்

அறிமுைம்

ைட்டமில்னர

செய்ப்தட்ட
ருத்து

தசி

ஆதனரெகணத்

திட்டத்தின் எரு தகுதிரை இந் சரகனததசி
ழி ைதிரிக்ைவில் திட்டம் ஜம்மு ைரஷ்மீரில்

முல்முகநரை

ரநின

ெட்டப்

ததக நிைழ்வுைகப எளிதப்த தைகபத்தில்
சரகனக்ைரட்சி சரடங்ைப்தட்டுள்பது.

ைடந் ஜீன் ரம் அறிமுைம் செய்ப்தட்டது.
 த்தி

பிதெ

ரநின

அசு

மூத்

குடிக்ைளுக்ைரை Ek Sanhkalp Bujurgo Ke naam

 உத்திபிதெத்தில் உள்ப ரண்டுரடி யில்

ன்ந

பிச்ெரத்க

சரடங்கி

உள்பது.

நிகனத்க தணரஸ் ன்று சதர் ரற்ந

எவ்சரரு குடியிருப்பில் உள்ப 60 திற்கு

உள்துகந அகச்ெைம் எப்புல் அளித்துள்பது.

தற்தட்ட மூத் குடிக்ைளுக்கு அடிப்தகட

ரரசியில்

ெதிைபரண ருத்து ெதி ைரய்ைறிைள், தரல்,

உள்ப

ரண்டுரடி

யில்

நிகனம் ைடந் ஆண்டு உனைத்ம் ரய்ந்

சரகனததசி,

சரகனக்ைரட்சி

ரீெரர்ஜ்,

இகப

விண்ப்தங்ைள்

ெதிைகப

வீட்டிற்தை

ததரன்ந

கைசழுத்திடப்தட்ட ஆசிரன் – இந்திர

ந்து

சுந்தி ர்த்ை எப்தந்த்தின் ைரரை 2020

சைரண்டு

ங்கும் ெதி ங்கும் திட்டம் சரடங்ை

ஆண்டில்

தண்டும் ன்தத இப்பிச்ெரத்தின் முக்கி

இந்திரவின்

தரக்ைரகும்.

அசரிக்ை டரனர்ைகப அகடந்து.

 அெரம் ரநினத்தில் குயரத்தி ற்றும் டக்கு
குயரத்திக

இகக்கும்

தகுதியில்

இந்திரவின் மிை நீபரண தரப்ைரர் அகப்பு
திநக்ைப்தட்டது.
குயரத்தியின்
டங்கு

அெரம்
ைச்ெரரி

ரநினத்தில்

ைரட்டில்

இருந்

உள்ப

டவுல்

குயரத்தியில்

தைரவிந்ர தைரயில் க இந் தரப்த
தெக

இக்ைப்தடும்

ணத்

சரிவிக்ைப்தட்டுள்பது.
 நிதி

ஆதரக்

ரிகெ

தட்டிலில்

ற்றுதிக்ைரண

குஜரத்

பிடித்துள்பது.

ரநினம்

இண்டரது

இடத்க ைரரஷ்டிம் , மூன்நரது இடத்க

ரடுைளுடணரண

ர்த்ைம்

86.86

பில்லின்

 முல் ைடல் ருத்து அெ ஊர்தி பிதீர தைபர
 தர்

சிஸ்டம்

ஆததன்

ைரர்ப்ததன்

லிமிதடட் தசி தர் கிரிட் ஆததட்டர்
ற்றும்

மின்

அகச்ெைத்தின்

சதரதுத்துகந

நிறுணம்

கீழ்

உள்ப

அந்நிறுணத்தில்

சதண் ஊழிர்ைள் ஆற்றி அெரர தங்கை
ற்றுக்

சைரள்துடன்

சைரண்டரடுற்கு

அகப்பின்

முலிடம்

ஆசிரன்

சதண்ைள்

அகணக்
ெக்தி

ன்ந

வீடிதரக சளியிட்டது.
 ஜம்மு ைரஷ்மீர்
ெவீம்

ரநினம் ஈரடர ன்ந 100

ெமூை

னத்

திட்ட

பிச்ெரத்க

சரடங்கி உள்பது.

மிைம் பிடித்துள்பண.
 த்தி ெமூை நீதி ற்றும் அதிைரளித்ல்
அகச்ெைம்,

ணன

றுரழ்வுக்ைரண

ஆதனரெகண ங்கும் கிண் ன்ந இனெ
சயல்ப்கனகண (1800 – 599 0019) அறிமுைம்
செய்துள்பது.
 ஆத்நிர்தர் தரத் திட்டத்தின் கீழ் அெரம்
ரநினம் சைௌயரத்தியில் கைவிகண சதரருள்
உற்தத்தி கம் Assam Apex Weavers and Artisans
Cooperative Federation Limites சரடங்கி உள்பது.

 ஆசிரவிதனத

மிைப்

சதரி

விரண

ைண்ைரட்சிரை ைருப்தடும் தர இந்திர
ெர்தெ விரண ைண்ைரட்சிக ரும் 2021
ஆம்

ஆண்டு

பிப்விரியில்

சதங்ைளுரில்

டத்தடவுள்பது.
 க்கி

ரடுைள்

தைபரவின்

நிகனரண

சைரச்சின்

ைத்தில்

இனக்கு
உள்ப

அங்ைரலி ன்ந இடத்தில் இந்திரவின் முல்
ெர்தெ சதண்ைள் ணிை கம் அகக்ை
உள்பது.

சதண்ைள் சரழில் முகணதரக

 இந்திர – ஆசிரன் ர்த்ை ைவுன்சில் கூட்டம்

விரிவுப்தடுத்துற்ைரைவும் ற்றும் சரழில்

– சன்கிக்கு ஆசின் இந்திர ர்த்ை

முகணவில் தரலிண ெத்துத்க சைரண்டு

கூட்டத்தில்

வும் இந் கம் சரடங்ைப்தட உள்பது.

த்தி

கைத்சரழில்

ர்த்ை

அகச்ெர்

ற்றும்

பியூஷ்

தைரல்

தங்தைற்நரர். கூட்டத்தின் ததரது எத்துகப்பு
கூட்டிகவு ற்றும் அர்ப்தணிப்பு ஆகிக
அகச்ெர்

லியுறுத்திணரர்.

2009

ல்

 51து

ெர்தெ

திகப்தட

திருவிர

தைரரவில் ரும் ம்தர் 20 முல் 28 க
கடசதந உள்பது. தைரவிட் 19 கஸ்

சரற்று

ைரரை

இகழி

ைரட்சி

ஐந்து முக்கி காணிகள் நாடுகள்

திகப்தடங்ைள் திகயிடப்தட உள்பண.
லிரண
 உத்திபிதெ ரநின அசு தஜர் ரன்ெந்த்
விஜதரத்

தரஜணர

ன்ந

இக 9து இந்திர

ெதி

4து இஸ்தல்

ரண இக ெதி

78து இந்திர

திட்டத்க

அறிமுைம் செய்துள்பது. இத்திட்டம் மூனம் 17
ெர்தெ விகபரட்டு வீர்ைள் அர்ைளின்
வீடு க தம்தட்ட ெரகன ெதிக அசு
ற்தடுத்தி சைரடுக்கும்.

1து சிங்ைப்பூர்
79து இந்திர

மின் ஆளுக

1து

57து இந்திர

மின் தரதுைரப்பு
 இகத்பம் மூனம் ஊடுருலில் ஈடுதட்ட
தர்ைள் ற்றும் நிறுணங்ைளுக்கு
யூனின்

முல்

திரை

முகநரை

சதரருபரரத் கடைகப விதித்துள்பது. 2017
ம்

ஆண்டில்

ரன்ணரகிக,

ரட்சதட்ர,

கிபவுட் யரப்தர ததரன்ந தீஞ்செலிைகப
இகத்பங்ைளில்
குற்நங்ைளுக்ைரை

தப்பி

இந்ப்

உள்ளிட்ட

சதரருபரரத்

கடைள் விதிக்ைப்தட்டுள்ப.

அமீைத்தில்

திநக்ைப்தட்டுள்பது.

உள்ப

தர்க்ைரவில்

ைத்ரருக்குக்

கிக்தை

தர்க்ைரவில் கபகுடர ைடற்தகுதியில் இந்
அணு உகன அகந்துள்பது.

ஆற்நல்

ெக்தியில்

இங்கும்

உனகின் முல் ஆகன ஆகும். தலும் 2024 ஆம்
ஆண்டுக்குள் முழு ஆகனயும் புதுப்பிக்ைத்க்ை
ஆற்நல்

மூனம்

ஆண்டுக்குள்

இக்ைவும்.

தசுக

ஆற்நல்

2025ஆம்
இனக்கை

அகடவும் தீர்ரனித்துள்பது.

இடத்தில்

உள்பது. முல்

சடன்ரர்க்ை உள்பது.

ாநாடு

–

ந்ரது

ெதரரக்ைர்ைள்

உனை

ரரடு

தரரளுன்ந

சய்நிைர்

ைரட்சி

மூனம் கடசதற்நது. சஜனிரவில் உள்ப
இகட

தரரளுன்ந

ஆஸ்திதலி

யூனின்

தரரளுன்நம்

ற்றும்
இகந்து

டத்திது. இம்ரரட்டிற்கு .ர.ெகத ஆவு
Paliamentary

leadership

for

more

effective

multilateralism. இந்திரவின் ெரர்தரை க்ைபக
ெதரரைர் ஏம் பிர்னர ைனந்து சைரண்டரர்.
 சர்லததச

ததாழியாரர்

அமப்பு

–

இது .ர.வின் சிநப்பு அகப்பு ஆகும்.
 ஆசின் இந்திா ாநாடு – 6து ஆசின்
இந்தி ரரடு ைரசணரலி ைரட்சி மூனரை
கடசதற்நது.

இடத்தில்

இந்தி

அகச்ெைம்
சளியுநவுத்துகந
இந்

 டிஜிட்டல் ரழ்க்கை ம் 2020 – இந்திர 57
து

 ஐந்தாலது உயக பாாளுன்ம சபாநாக்கர்கள்

கனகயிடம் – சஜனிர, சுவிட்ெர்னரந்து.

 ஸ்சதயினில் உள்ப SABIC Chemical plant 100%
புதுப்பிக்ைக்ை

1து இனண்டன்

சரிவித்து. இம்ரரட்டின் கக்ைருத்து –

 அபு உனைத்தின் முல் அணு உகன க்கி
அபு

அபு

மீசட்ஸ்

சர்லததச நிகழ்வுகள்

தரப்பி

க்கி

ரரட்கட

சளியுநவுத்துகந

ற்றும்

ரய்னரந்து

அகச்ெைம்

இகந்து

சரடங்கி

கத்ணர்.

இம்ரரட்டின் கக்ைருத்து ASEAN – India:
Strengthening partnership in the post COVID Era
ன்தரகும்.

 ததற்காசி நாடுகள் அமப்பு – 2020 ஆம்

இடத்தில் உள்பது. உனைபவில் ெரெரி ர

ஆண்டின் கனக ரரடு விட்ரம். உறுப்பு

ருரணம் சதறும் ரடுைளின் தட்டிகன

ரடைள் – 10 ரடுைள். புதண, ைம்ததரடிர,

ரரித்து சளியிட்டுள்பது. உனைபவில் 106

இந்தரதணசிர, னரஸ் தனசிர, மிரன்ர்,

ரடைள்

பிலிப்கதன்ஸ்,

சைரள்பப்தட்டண. குகநந் ர ருரணம்

ரய்னரந்து,

சிங்ைப்பூர்,

விட்ரம். தரர்கரபர் ரடு - தபூர

ரிகெக்ைரை

டுத்துக்

சதறும் ரடு – கியூதர

கினிர

லயாறு

 ஆப்ரிக்கா நாடுகளில் தபாலிதா முற்றிலும்
ழிப்பு – உனை சுைரர அகப்பு ஆப்பிரிக்ைர
ரடுைளில்

ததரலிதர

எழிக்ைப்தட்டு

உள்பரை

முற்றிலும்

 காவ்காஸ் 2020 பயிற்சி – இந்திர ற்றும் ஷ்ர

அறிவித்துள்பது.

ரடுைளுக்கு

ெரன்றிகயும்

தயிற்சி ைரவ்ைரஸ் 2020 கடசதந உள்பது. சீணர

ங்கியுள்பது. ததரலிதர சரற்றின் ைகடசி

ற்றும் தரகிஸ்ரன் ரடுைளும் அடுத் ரம்

ததிவு

ரங்ைரய் எத்துகப்பு அகப்பு ரடுைகப

தலும்

அற்ைரண
டக்கு

கஜீரிரவில்

ததிவு

இரணுப்

வி பிந ரடுைள் இப்தயிற்சியில் தங்கு

செய்ப்தட்டது.
 இந்திா – விரட்ரம் கூட்டு ஆகத்தின்
கூட்டம் --- ர்த்ை சதரருபரர அறிவில்
ற்றும்

இகடதரண

சரழில்நுட்த

பிச்ெகணைள்

சைரள்ப உள்பண.
 ஆத்நிர்பார் பாத் சப்தா திட்டம் – ற்ெரர்பு
இந்திர

திட்டத்தின்

கீழ்

உள்ரட்டு

சரடர்தரண 17து இந்திர விட்ரம் கூட்டு

உற்தத்திக அதிைரிப்தற்ைரை 101 ரணு

ஆகத்தின் கூட்டம் சய்நிைர் கூட்டரை

பரட சதரருட்ைள் இநக்குதி செய்க

கடசதற்நது.

தரதுைரப்பு அகச்ெம் நிறுத்தும்.

இந்தித்

சளியுநவுத்துகந

ப்பிற்கு

அகச்ெர்

டரக்டர்

ஸ்.சஜய்ெங்ைர் கனக ரங்கிணரர்.

 இந்திக் கடதயாக் காலல்பமடயின் கடல்
தாந்துக் கப்பல் சர்தக் அறிமுகம் – தைரர

 உயக உருது ாநாடு – தசி உருது சரழி

ைப்தல் ப நிறுணத்தில் கடசதற்ந இந்க்

தம்தரட்டு ைவுன்சில் சடல்லியில் உனை உருது

ைப்தகன

ரரட்டிற்கு ற்தரடு செய்து.

புதுதில்லியில் உள்ப ைடதனரக் ைரல்தகடத்

 14லது

இந்திா

தகாள்மக

சிங்கப்பூர்

உமாடல்

–

பாதுகாப்புக்

14து

இந்திர

சிங்ைப்பூர் தரதுைரப்புக் சைரள்கை உகரடல்
ைரசரளிக் ைரட்சி ரயினரை கடசதற்நது.

அறிமுைப்தடுத்தும்

விர

கனகைத்தில் ைரசரளி ைரட்சி மூனம்
டத்ப்தட்டது. ைடல் தரந்து ைப்தல் ெர்க்
இதுததரன்ந

ந்து

ைப்தல்ைளில்

ரன்ைரரகும். இந்திரவில் ரரிப்ததரம்
ன்தற்தைற்த இக்ைப்தல் தைரர ைப்தல் ப

 சாசரி ாத லருானம் தபரும் நாடுகளில்
இந்திா 72லது இடம் – உனைபவில் ெரெரி ர
ருரணம் சதறும் ரடுைளில் இந்திர 72து
இடத்தில் உள்பது. இதில் சுவிட்ெர்னரந்த் முல்

நிறுணத்தில்

டிகக்ைப்தட்டு

உள்ரட்டிதனத ரரிக்ைப்தட்டது.
 SRIJAN இமைதரம் – SRIJAN இகப
மூனம்

தரதுைரப்பு

உதைங்ைள்

தற்றி

ைலும் ற்றும் அக உள்ரட்டில் ந்
னிரர்

துகநயில்

சைரள்முல்

செய்ப்தட்டண தற்றி ைலும் அடங்கும்.
 இந்தி

ைப்தற்தகடயின்

ைப்தற்கடரண

சிஜிஸ்சி

தரபதிகளின்

ைடற்தகடத்

பததிைள்

தரந்து

ற்றும் ஆசி பர்ச்சி ங்கி நிதி உவி

ணது

ங்கி உள்பது. இந் தரிதெரகண அகப்பு

454

மூனம்

ாநாடு 2020
ரரடு

–

2020

புதுதில்லியில் 19 ஆைஸ்ட் 2020 முல் 21

கப்பற்பமட

சி-449

–

இந்தி

ைப்தற்தகடயின் தரந்து ரைணரண சி449
சென்கணயில் இருந்து அன் முல் தணிக
சரடங்கிது.

உள்ரட்டிதனத

டிகக்ைப்தட்ட

49து

னிர்க்கு

அதிைரை

அல்னது

Interceptor

Boat

ஆகும். சி449 கிக்கு ைடற்ைக தகுதியில் ணது
தரந்து தணிக தற்சைரள்ளும் குறிப்தரை

உடல்

சப்தநிகன

ைரய்ச்ெல்

இருந்ரல்

ைண்டறிந்து விடும்
 பிதசில்,

ஷ்ர,

சன்ஆப்பிரிக்ைர

ஆைஸ்ட் 2020 க கடசதற்நது.
 இந்தி

விரண நிகனத்தில் உடல் சப்த நிகன
தரிதெரகண கம் அகக்ை யுனிசெஃப்

தணிைகப சூத்தில் இருந்து சரடங்கிது.
 கடற்பமடத்

 கயரதரத்தில் உள்ப ெர்தெ ரஜிவ் ைரந்தி

இந்திர,

ரடுைள்

சீணர,

கூட்டகப்பில்

உள்பண. இந்ரடுைளுகிகடதரண உநக
தம்தடுத்

விகபரட்டு

ததரட்டிைள்

டத்ப்தடுகிநது. இந்நிகனயில் ததரட்டிைகப
2021

கடசதநவுள்ப

தைதனர

இந்திர

ததரட்டிைளுடன் இகந்து டத் இந்திர
முடிவு செய்ப்தட்டுள்பது.
சிமந்த நபர்கள்

ஆந்தி ரநினத்தின் கிருஷ்தட்ணம் ைடற்ைக
தகுதியில் உள்ப மீணர்ைளுக்கு உவும்.

 1998ல் விெரகக் ைமிென் ன்ந ரலுக்ைரை

உயக அமப்புகள் – உடன்படிக்மககள் ற்றும்
ாநாடுகள்

ெரகித்தி அைரடமி விருது சதற்ந ழுத்ரபர்
ெர.ைந்ெரமி
 டக்கு அர்னரந்து ெரரண முன்சணடுப்பின்

 6லது பிரிக்ஸ் சுற்றுச்சூறல் அமச்சர்களின்

1998ம் ஆண்டில் ஹியூம் ற்றும் அது என்றி

ாநாடு
 ஷ்ரவின் கனகயில் ைரரலிக் ைரட்சி
ரயினரை

சிற்பி ண ர்ணிக்ைப்தடுதர் ஜரன் ஹியூம்.

கடசதற்ந

6து

பிரிக்ஸ்

சுற்றுச்சூல் அகச்ெர்ைள் ரரட்டில் ந்து
பிரிக்ஸ் ரடுைகபச் தெர்ந் (பிதசில், ஷ்ர,
இந்திர, சீணர, சன்ணரப்பிரிக்ைர) சுற்றுச்சூல்

பிதிநிதி தடவிட் டிரிம்பிள் ஆகிதரருக்கு
கூட்டரை

அகதிக்ைரண

தரதல்

தரிசு

ங்ைப்தட்டது.

அறிவில்

அகச்ெர்ைள் ைனந்து சைரண்டணர்.
 பிரிக்ஸ் தற்றி – உருரக்ைம் – 2009.
 2020 க்ைரண கக்ைருத்து – BRICS Partnership for
global stability shared security and innovative growth.

 உனகின் முல் ததிவு செய்ப்தட்ட தைரவிட் 19
டுப்பூசி ஷ்ர உருரக்கி உள்பது. இந்திர
ற்றும் 20 ரடுைள் டுப்பூசி சதறுதில்
ஆர்ம் ைரட்டியுள்பண.

 ைர்ரடைத்தில்

முன்முகநரை

ைதரணர

தரிதெரகண

துங்ைப்தட்டுள்பது.
ஆரய்ச்சி

டரடம்
கம்

இந்தி

ைவுன்சிலின்

ழிறித்துத் ரக்கும் திநனுகடரை தர 2
தம்தடுத்ப்தட்டுள்பரை சரிவித்துள்பது.

ருத்து

 இந்திாவின் முன்னணி புதுமாக்க கல்வி

சதற்று

நிறுலனம் – டி சட்ரஸ் சரடர்ந்து

எப்புல்

டரடும் ைதரணர தரிதெரகண கத்க

இண்டரது

ைர்ரடைத்தின் ருத்துக் ைல்வி அகச்ெைம்

முன்ணணி புதுகரக்ை ைல்வி நிறுணரை

சரடக்கி கத்து.

இந்தி அெரல் தர்வு செய்ப்தட்டுள்பது.

 தரதனட்டில்

ஆண்டரை

இந்திரவின்

தரு

 சிஸ் என்ம சிறுதகாள் – ரமர நிறுணம் சிஸ்

சப்தண்டன ரவில் பூங்ைர ற்றும்

ன்ந சிறுதைரள் தற்றி ஆய்வு செய் ைடந் 2015

ஆரய்ச்சி

ஆம்

உள்ப

ஜயர்னரல்

நிறுணத்தின்

மிழ்ரட்டின்

விஞ்ஞரனிைள்

ஆகணகன

புலிைள்

ஆண்டு

டரன்

அனுப்பிது.

ன்ந

விண்ைனத்க

இகடுத்து

அக்தைரளில்

ைரப்தைத்தில் உள்ப அக்ைகனக் ைரட்டில் புதி

ண்ணீர்

ம் இணத்க ைண்டறிந்துள்பணர். இற்கு 20ம்

ைண்டறிந்து

நூற்நரண்கட தெர்ந் ரவில் அறிஞர்

விஞ்ஞரனிைள் இக்தைரளிற்கு Occean world ண

ம்.ஸ்.ரெரமி

சூட்டி

சதரிட்டுள்பணர். இந் சிறுதைரள் செவ்ரய்

உள்பணர். இப்புதி ர இணத்தின் சதர்

ற்றும் விரன் இகடத அகந்துள்பது.

Ardisia ramaswamy ண அகக்ைப்தடுகிநது.

இது

அர்ைள்

சதர்

 புதி 77 லமக லண்ைத்துப்பூச்சி லமக இரம்
கண்டுபிடிப்பு

–

ைரரஷ்டிர

ரநினம்

உள்பக
உள்பது.

ைடந்

ரமர

நிறுணம்

இக

முன்னிட்டு

2006

ஆம்

ஆண்டு

ைண்டறிப்தட்டது.
 ைரெதரய்

ற்றும்

சிக்ைன்குனிரகத்

முல்

செற்கை

மும்கதக்கு அருகில் உள்ப ரதன் உயிர்

டுக்கும்

தரதுைரப்பு ண்டனத்தில் புதி 140 அரி கை

ஃபிபரணரய்டு

உயிரிணங்ைகப தரம்தத இற்கை னரறு

ைண்டுபிடிக்ைப்தட்டுள்பது. த்தி அறிவில்

ெமூைம் ன்ந அகப்பு தெர்ந் விஞ்ஞரனிைள்

சரழில்நுட்தத்துகநகச் ெரர்ந் ன்ணரட்சி

ைண்டறிந்து உள்பணர். இந் 140 அரி கை

நிறுண

உயிரிணங்ைளில் 77 புதி கை தட்டரம்பூச்சி

சிக்குன்குனிரவுக்கு

இணத்கயும் ைண்டறித்துள்பணர்.

சரடர்தரண ஃபிபரணரய்டு மூனக்கூறுைகப

 ஏதா 2 ஏவுகமை இஸ்தல் தசாதமன –
ஈரனுடன் தரல் ததரக்கைக் ைகடபிடித்து
ரும் இஸ்தல் ணது வுைக ரிகெக
விரிவுப்தடுத்தியுள்பது.

த்தி

ை

உற்தத்தி

ழி

மூனக்கூறுைள்

விஞ்ஞரனிைள்

ைரெதரய்

சிகிச்கெ

செய்ற்கு

ற்றும்
அளிப்தது

முல்

செற்கை

ழிகக் ைண்டுப்பிடித்துள்பணர்.
 WARBOT

என்ம

தாதபா

–

திரிபுர

தல்ைகனக்ைை விஞ்ஞரனிைள் ருத்துர்ைகப

வுைகைகப ழிறித்துத் ரக்கும் தர 2

தரதுைரக்ை

வுைகக

உருரக்கி உள்பண. தைரவிட் 19 கஸ்

இஸ்தல்

தலும்

WARBOT

ன்ந

தரததரக

தம்தடுத்தியுள்பது. ஈரன் ரட்டின் த்தி

சரற்றில்

தூ

செவிலிர்ைகப தரதுைரக்ை இந் தரததர

வுைகைபரண

சிரிரவின்

ஸ்ைட்

ெயரப்,

டிஸ்

செஜில்,

வுைகைகப

இருந்து

ருத்துர்ைள்

டிகக்ைப்தட்டுள்பது.

ற்றும்

 தபார்க்கப்பல் type 054 – சீணர type 054 ணிை
ன்ந ததரர்க்ைப்தகன தரகிஸ்ரன் ரட்டிற்கு
ங்கி உள்ப. Type 054 கை ைப்தல் முல்
தம்தடுத்ப்தட்ட
சீணரவின்

ததரர்

Shipbuilding

உருரக்கிது.

ைப்தனரகும்.

Trading

சீணரவின்

Company
ரங்ைரய்

ருடரந்தி நிைழ்ரை உனை ரகணைள் திணம்
சைரண்டரடப்தடுகிநது.
 தசி சடுஞ்ெரகனைளில் ம் பர்ப்கத
ைண்ைரணிக்ை இந்தி தசி சடுஞ்ெரகனைள்
ஆகத்ரல் தசுகப் தரக யரித் தத்
ன்ந செலி அறிமுைப்தடுத்ப்ட்டது.

ரைரத்தில் உள்ப Chinese state owned hudong
Zhonghua shipyard இக அறிமுைம் செய்து
உள்பது. ைடந் 2017ம் ஆண்டு இற்ைரண

அசில்

எப்தந்ம் தற்சைரள்பப்தட்டுது.
 டிசா அக்னி ளாா தசலா இமனத்தரம்
ததாடக்கம்

–

எடிெர

ரநினத்தில்

உள்ப
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அகணத்து ைட்டிடங்ைளுக்கும் தீ தரதுைரப்பு

முல்

ெரன்றிழ்ைகப ங்ை இந் இகத்பம்

ரர்ைளுக்கு

சரடங்ைப்தட்டது.

ஆர்த்க ஊக்ைப்தடுத்துத இன் தரக்ைம்

தலும்

ட்டுகை

11ம்

குப்பு

க

உள்ப

அறிவில்

தள்ளி

துகநயில்

ஆகும்.

தெகைகப ங்குகிநது.
 ஆப்பிள் இன்க் உனகின் மிை திப்புமிக்ை

 பிரின் விெரயிைள் நீர்ப்தரெணத் திட்டம்.
விெரயிைளுக்குத்

நிறுணரை முலிடத்கப் பிடித்துள்பது.
 இ ாளா பந்தன் திட்டம் – ஆந்திரவில்

ங்ைள்

உற்தத்திக்குத்

தகரண அபவிற்கு நீர் ங்ை.

குற்நங்ைபரல்

 அம்ரூத் திட்டம் – இது முன்ணரள் பிர் அடல்

தரதிக்ைப்தடுக டுக்கும் வித்தில் இ க்ஷர

பியரரி ரஜ்தய் சதக இந் திட்டத்துக்கு

தந்ன்

முல்ர்

கக்ைப்தட்டது.

அரதியில்

அகக்ைப்தடும்.

சதண்ைள்

இகழி
திட்டத்க

சஜைன்தரைன்

ஆந்தி

சட்டி

சுருக்ைரை

அம்ருத்

அம்ரூத்

திட்டம்

எடிெர

ரநினம்

சரடங்கி கத்ரர். சதண்ைளுக்கு திரை

செல்தடுத்துதில்

குற்நம் புரிந்ர்ைளுக்கு திர திட்டத்தின்

ரிகெயில் முல் இடத்தில் உள்பது.

மூனம்

மிைக்குகநந்

ரட்ைளிதனத

ண்டகணக சதற்று ப்தடும்.

ண

 பிரின் முன்ரதிரி கிர பர்ச்சி திட்டம்
96 ெவீத்துடன் மிைம் முலிடம்

 இ – கிான் மித்ா தசலி – யூனின்

 தசாத்துப் பங்கீட்டில் தபண்களுக்கும் சஉரிம

பிதெங்ைபரண ரத்ர ற்றும் ரைர்யதலி

– சதண்ைளுக்கு செரத்தில் தங்கு ங்குது

ற்றும்

இகத்ப

சரடர்தரண க்கில் ஆண் பிள்கபைகபப்

ைல்விக்ைரை இ கிரண மித்ர ன்ந செலிக

ததரனத சதண்ைளுக்கும் ெ தங்கு ங்ை

அறிமுைம் செய்துள்பது.

தண்டும். 2005 ஆம் ஆண்டு இந்து ரரிசு

கடயு,

 SURAKHSYA
ஆைஸ்ட்

டரன்,

இமைத்தரம்

12ம்

ததி

ததாடக்கம்

ெர்தெ

–

அபவில்

உரிக ெட்டம் சரடர்தரண க்கில் இந்
தீர்ப்பு பிநப்பிக்ைப்தட்டுள்பது.

சுணரமி ததரிடக டுக்ை ரர் நிகன செய்

புவியில்

இந்திரவின் முல் ரநினம் எடிெர ன்று
அறிக்கையில் சரிவிக்ைப்தட்டுள்பது.

 புவிசார் குறியீடு –
 ெட்டம் 1999, கடமுகந – 2003, கனகயிடம்
– சென்கண.

இந்தரதணசிரவின் சுத்ர தீவில் உள்ப
வுண்ட்

 தைரரவின் தரம்தரி தண்டிகை இனிப்பு
உவு ைரதஜ ைரரண யரர்ல் மிபைரய்
ற்றும் கண்தடரலி ரகப்தம் (சரய்ர
ரகப்தம்) ஆகிற்றிற்கு புவிெரர் குறியீடு
 யரர்ல்

 இந்தரதணசிரவில் ரிகன சடிப்பு –

மிபைரய்,

தைரரவின்

ரர்ல்

சிணரதங்க்

ரிகன

சடிக்ைத்

உள்ப

ஆதத்ரண

துங்கியுள்பது.
 இந்தரதணசிரவில்
ரிகனைள்
 ம்ததர (சும்தரர தீவு) – 1815
 கிைட்தடரர – கிைட்தடரர

கிரத்தில் ட்டுத விகபகிநது.
 இந்திரவின் 200க்கும் அதிைரண ரகணைள்
ஆதத்தில் உள்பண

 சைலுட் – 1568, 1919
 சரபி – 1930, 2010 உனகின் மிை ஆதத்ரண

 உனை ரகணைள் திணத்க முன்னிட்டு உனை
வினங்கு தரதுைரப்பு Elephants: Not commodities
ன்ந அறிக்கைக சளியிட்டது.

ரிகன
 சிணரதங்க் (சுத்ர தீவு) – 2014, 2016
 அகுங் – 1963, 2020

 200 க்கும் தற்தட்ட ரகணைள் ஆதத்தில்
உள்பண.
 தலும்

தபாருராதாம்
இந்திர,

இனங்கை,

ைம்ததரடிர,

ததரபம்,

ரடுைளில்

ரகணைள்

னரதரஸ்,
ஆகி

 இந்திா ஐ.நா லரர்ச்சி கூட்டு நிதித்துக்கு

சுற்நனரவிற்கும்,

இந்தா ரூ.115.95 தகாடி பங்களிப்பு – இந்திர

அதிைரைவும்

.ர பர்ச்சி கூட்டு நிதிம் சற்கு சற்கு

தனசிர

சதரழுதுததரக்ைரைவும்
தன்தடுத்துகிநது.
 ஆசி

எத்துகப்புக்ைரண

பிரந்தித்தில்

சுற்றுனரவுக்கு

ர

நிர்கிக்ைப்தடுகிநது.

அலுனைத்ரல்

இந்த்

நிதித்தில்

தன்தடுத்ப்தடும் ரகணைளின் இண்டரம்

அங்ைம் கிக்கும் பரும் ரடைளின் தல்தறு

இடத்தில் இந்திர உள்பது.

பர்ச்சித் திட்டங்ைள் .ர. அகப்பின் நிதி

 எடிெரவின் ைடதனர இண்டு கிரங்ைபரண
சங்ைட்கயூர்

ற்றும்

ஆகிற்கந

தரவிர

ெரஹி

யுதணஸ்தைரவின்

அெரங்ைளுக்கிகடதரண ைடல்ெரர் ஆகம்
அங்கிைரித்து

உள்பது.

அங்கீைரம்

கிகடப்தது

இந்திரவில்
இதுத

இந்
முல்

முகநரகும். இண்டு ைடதனர கிரங்ைகப

ற்றும் திட்டங்ைகப லுப்தடுத்வும் இந்
நிதி

தன்தடுத்ப்தடுகிநது.

சற்கு

எத்துகப்பு

செனரபரின்

தூர்

.ர.

சற்று

அலுனை

சதரதுச்

செடிக்

ஆரர்.

கனகயிடம் – நியூரர்க். கனர் – Jorge
Chediek

 இந்திாவின் முதல் தபான் குறியீடு – தன

ததரட்டியில்

ங்ைப்

தக்ைம்

சன்ந

இந்திர.

மிைத்கச் தெர்ந் உம் ரண்டுல் வீர்

இந்திரவின் முல் சதரன் குறியீடு Bulldex

ரரிப்தன் ங்ைதலு ஆகிதரது சதர்ைள்

ரும் ஆைஸ்ட் 24 அன்று சளிடப்தட

இந் ஆண்டுக்ைரண ரஜீவ் ைரந்தி தைல்த்ணர

உள்பது.

விருதுக்கு தரிந்துகக்ைப்தட்டுள்பது.

சதரருட்ைகப

தரிரற்நம்

 னித மூயதன தயாண்ம விருது 2020 –

 மிைத்கச் தெர்ந் ரற்றுத்திநணரளி டைப

ங்கும்

வீர் ஞ்சித் குரருக்கு ரன்ெந்த் விருதுக்கு

ங்கிைளில் என்நரண State Bank of India ணது

அறிக்ைப்தட்டுள்பரர். ைடந் 2016 ம் ஆண்டு

னி

பிதஸிலின்

ரட்டின்

மிைப்சதரி
ப

ைடன்

முன்முற்சிக்கு

ய்

திர

உனைபரவி அங்கீைரத்க சதற்று உள்பது.

ரிதர

ைரில்

கடசதற்ந

ரற்றுதிநணரளிைளுக்ைரண

எலிம்பிக்

ததரட்டியில் உம் ரண்டுல் பிரிவில் ங்ைம்
சன்நரர்.

விமராட்டு

 த்தி அசின் ஜீன் ர தக்ைம் – ஞ்ெரவூர்
 பிரிட்டிஷ் கிரண்ட் பிரிக்ஸ் 7து முகநரை

ரட்டத்தில்

ரியில்

சிக்கி

உயிருக்கு

யரமில்டன் ெரம்பின் – பிரிட்டிஷ் கிரண்ட்

ததரரடி ஆறு ததக தத்திரை மீட்ட

பிரிக்ஸ் 2019 தரர்முனர 1 ைரர் தந்த்தில்

ஆர்.ஸ்ரீருக்கு த்தி அசு விருது

சர்சிடிஸ் அணி வீர் லூயிஸ் யரமில்டன்
(இங்கினரந்து)

7து

முகநரை

ெரம்பின்

தட்டம் சன்நரர்.

 ஸ்ச்த் யரய் தெர விருது – இந்தி அசின்
த்ணர நிறுணங்ைளில் என்நரண ன்.ல்.சி
இந்தி லிமிட் ஸ்ச்ெத் யரய் தெர திட்த்க
சிநப்தரை செல்தடுத்திற்ைரண இந் விருது.

விருதுகள் ற்றும் தகௌங்கள்

சகிழி தன்தரடு விர்த்ல் சுைரரம் ற்றும்
தசுக முைரம் ததரன்ந செலுக்ைரண 2019ம்

 தங்குடியிணர் விைரங்ைள் அகச்ெைத்திற்கு
ஸ்தைரச் ங்ை விருது -- 66து ஸ்தைரச் 2020
ததரட்டிக்கு டிஜிட்டல் ஆளுகையின் மூனம்
தைரவிட்டுக்கு இந்திர திர்விகண ஆற்றுகிநது
ன்று சதரிடப்தட்டிருந்து. இந்திர மின்
ஆளுகை 2020 ததரட்டியில் தங்குடியிணர்
விைரங்ைள் அகச்ெர் ைனந்து சைரண்டரர்.
 ரஜீவ் ைரந்தி தைல் த்ணர விருது – இந்தி
கிரிக்சைட் வீர் தரஹித் ெர்ர, ைளிர் யரக்கி
அணி தைப்டன் ரணி ரம்தரல், ல்யுத்
வீரங்ைகண

விதணஷ்

சடன்னிஸ்

வீரங்ைகண

ரற்றுத்திநணரளிைளுக்ைரண

ததரைத்,
ணிைர

ஆண்டிற்ைரண விருது ன்.ல்.சி ன் கனரண
ரதைஷ் குரர் அர்ைளிடம் ங்ைப்தட்டது.
 இந் ஆண்டுக்ைரண தசி ல்னரசிரிர் 2020
விரு – உத்ைண்டில் தடரடூன் ைரல்சியில்
உள்ப

ைகனர

ரதிரி

உகநவிடப்

தள்ளிகச் தெர்ந் சுர கதனுளி ன்கிந
ஆசிரிகக்கு ங்ைப்தட்டுள்பது.
 எடிெரவின் நுரைரய் ஜீயரர் தண்டிகை –
எடிெரவின் அறுகடத் திருவிர நுரைரய்
ஜீயரர் தண்டிகை.

தடபிள்
தத்ர,
எலிம்பிக்

 இற்கைக்ைரண உனைபரவி நிதிம் – இந்திர
ஸ்தடட்

யூனிட்

தைபரவில்

தும்பி

தயரத்மம்

2020

ண

அகக்ைப்தடும்

தரக்ைரகும்.

தந்லு

ன்தது

விரவின்

முல் ரநின டிரைன்ஃபிகண விரவிற்கு

அதிைரப்பூர் சின்ணம். டிரைன்ஃபிகண இது

செரகெட்டி

உனசைங்கிலும்

ற்றும்

ஃதரர்

தும்பி

ஏதடரதணட்

புரம்

ஸ்டடீஸ்

ஆகிற்றுடன்

உள்ப

ரழ்விடங்ைளுக்கு

ன்னீர்

அருகில்

சதரதுரை

சரடங்கி உள்பது. பூச்சிைளின் தரதுைரப்கத

ைரப்தடும் எரு ரன்ழி தட்கடரடும்

உறுதி

பூச்சி

செய்த

இந்

விரவின்

ஆகஸ்ட் ாத தினங்கள்
ஆைஸ்ட் 1

முஸ்லிம்

சதண்ைள் முத்னரக்

கடச்ெட்டம்

இற்நப்தட்டன்

நிகணரை

ஆைஸ்ட் 1ம் ததிரணது முஸ்லிம் சதண்ைள் உரிகைள்

உரிகைள் திணம்

திணம் ன்று சைரண்டரடப்தடுகிநது.
ஆைஸ்ட்

1 உனை ரய்தரல் ரம்

முல் 7 க
ஆைஸ்ட் 3

உனைபவில் 120 ரடுைளில் ஆைஸ்ட் ரத்தின் முல் ரம்
உனை ரய்தரல் ரம் ைகடப்பிடிக்ைப்தடுகிநது.
ட

ெஸ்கிரு திணம்

இந்திரவில்

சதரும்தரலும்

தன்தடுத்ப்தடும்

ரள்ைரட்டியின்தடி சிர ரத்தின் முழு சதௌர்மி
திணத்தில் ெஸ்கிரு திணம் ைகடப்பிடிக்ைப்தடுகிநது.
ஆைஸ்ட் 6

ஹிதரஷிர

நிகணவு இண்டரம்

திணம்

உனப்ததரரின்

ததரது

ஜப்தரன்

கனைர்

ஹிதரஷிர மீது 1945 ஆைஸ்ட் 6ம் ததி அசரிக்ைர
அணுகுண்டு

வீசி

ரக்கின்

75து

நிகணவு

திணம்

இந்ரண்டு (ஆக்மட் 6, 2020) ைகடபிடிக்ைப்தட்டது.
ஆைஸ்ட் 7

தசி கைத்றி திணம்

ஆைஸ்ட் 9

உனை தங்குடியிணர் திணம்

ஆைஸ்ட் 12

ெர்தெ இகபஞர் திணம்

COVID 19 and indigenous people resilience

உனை ரகணைள் திணம்
ஆைஸ்ட் 19

உனை னிரபிரண திணம்
உனை புகைப்தடத் திணம்

ஆைஸ்ட் 20

ெத்தண திரஸ்

முன்ணரள்

பிர்

ரஜீவ்

ைரந்தியின்

பிநந்

ரகப

நிகணவுகூரும் கையில் எவ்சரரு ஆண்டும் ஆைஸ்ட் 20 ம்
ததி ெத்தண திரஸ் சைரண்டரடப்தடுகிநது. இந் ஆண்டு
ரஜீவ் ைரந்தியின் 76து பிநந் ரள். இந்தி தசி
ைரங்கிஸ் ரஜீவ் ைரந்தி ெத்தண விருக 1992 ல் அர்

இநப்புக்கு பிநகு எரு ருடம் ைழிது நிறுப்தட்டது.
இந்தி அய் உர்ஜர திணம் இந்தி அய் உர்ஜர திணம் அல்னது புதுப்பிக்ைத்க்ை ரிெக்தி
திணம்

2020

எவ்சரரு

ஆண்டம்

ஆைஸ்ட்

20

அன்று

அனுெரிக்ைப்தடுகிநது.
புதுப்பிக்ைத்க்ை ரிெக்தி பங்ைளின் முக்கித்துத்க
குறிக்கும்

கையில்

இந்தி

அய்

உர்ஜர

அனுெரிக்ைப்தடுகிநது.
உனை

ஆைஸ்ட் 21

மூத்

குடிக்ைள்

திணம்
ஆைஸ்ட்

24 உனை நீர் ரம்

Water and Climate change: Accelerating Action.

முல் 28 க
ஆைஸ்ட் 29

தசி விகபரட்டு திணம்

ததர்வு தநாக்கில் எதிர்பாக்கப்படும் வினாக்கள்
1. ததசி உைவு பாதுகாப்பு சட்டம் பின்லரும் எந்த

3.

தீஸ்தா

நதி

ஆண்டு இற்மப்பட்டது

உற்பத்திாகிமது.

பின்லரும்

A. 2012

A. அஸ்மரம்

B. 2013

B. சிக்கிம்

C. 2014

C. திரிபுர

D. 2015

D. உத்திைரண்ட்

எந்த

ாநியத்தில்

2. 2020 ாஜீவ் காந்தி தகல் த்னா விருதிற்கு

4. 6து பிரிக்ஸ் சுற்றுச்சூல் அகச்ெர்ைள் கூட்டம்

எத்தமனதபர் ததர்ந்ததடுக்கபட்டு உள்ரனர்

ெமீதத்தில் ைரசரலி ைரட்சிமூனம் கடசதற்நது
அக கனகதற்று டத்தி ரடு

A. 4
B. 5

A. பிதசில்

C. 6

B. இந்திர

D. 10

C. சீணர
D. ஷ்ா

5. ைவ்ைரஸ் 2020 தயிற்சி --------- ஆல் டத்ப்தட
உள்பது

B. கசூர்
C. சதங்ைளுர்
D. எசூர்

A. சீணர
B. அசரிக்ைர

10. உனை ரய் தரல் ரம் 2020 ன் கக்ைருத்து

C. ஜப்தரன்

ன்ண

D. ஷ்ா
A. Support breastfeeding for creating better Heneration
6. முல் பிதிர நீர்ழி ஆம்புனன்ஸ் -------- ல்

B. Support breastfeeding for a healthier planet

துங்ைப்தட்டது

C. Exclusive Breastfeeding
D. Support lactating Mothers

A. ைர்ரடைர
B. ஆந்திபிதெம்
C. தகரா
D. ைரஷ்டிர
7.

உரன்

திட்டம்

------

ஆல்

செல்தடுத்ப்தடுகிநது.
A. நிதி அகச்ெைம்
B. விான தபாக்குலத்து அமச்சகம்
C. உள்துகந அகச்ெைம்
D. தரதுைரப்பு அகச்ெைம்
8. மிழ்ரட்கடச் தெர்ந் ரரிப்தன் ங்ைதலு
ெமீதத்தில்

ந்

விருது

அளித்து

சைௌவிக்ைப்தட்டரர்
A. ாஜீவ் காந்தி தகல் த்னா
B. துதரரச்ெரர்ர விருது
C. அர்ஜீணர விருது
D. ைல்வ்ர விருது
9. ெமீதத்தில் புதி இயில்த அருங்ைரட்சிைம்
ந் ைரில் துங்ைப்தட்டுள்பது.
A. ஹீப்பாளி

