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ஆகஸ்ட் - 2020 
 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

• ஆகஸ்ட் 1 முதல் 7 வரை   - உலக தாய்பால் வாைம்  

• ஆகஸ்ட் 6    ஹிரைாஷிமா நிரைவு திைம் 

• ஆகஸ்ட் 12   சர்வரதச இரைஞர் திைம் மற்றும் உலக யாரைகள் திைம் 

• ஆகஸ்ட் 13 சர்வதேச உடல் உறுப்பு ோன தினம் 

• ஆகஸ்ட் 19  உலக புரகப்பட திைம் 

• ஆகஸ்ட் 24 முதல் 28 வரை   - உலக நீர் வாைம் 

• ஆகஸ்ட் 29   ரதசிய விரையாட்டு திைம் 

 

முக்கிய நிகழ்வுகள் 

• காவ்காஸ் 2020 – இந்தியா மற்றும் ைஷ்யா நாடுகளுக்கு இரடரயயாை இைாணுவப்பயிற்சி 

காவ்காஸ் 2020 நரடபபற உள்ைது. 

• உள்ளுர் உற்பத்திரய ரமம்படுத்தும் ரநாக்கில் ஆத்மநிர்பார் சப்தா திட்டத்ரத பாதுகாப்பு 

மந்திரி ைாஜ்நாத் சங் பதாடங்கி ரவத்தார். 

• கடற்பரடக்குரிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சுரதசிமயமாக்கல் நிறுவைத்ரத (NIIO) 

பாதுகாப்பு அரமச்சர் திரு.ைாஜ்நாத் சிங் பதாடங்கி ரவத்தார். 

• இந்தியக் கடரலாைக் காவல்பரடயின், கடல் ரைாந்துக் கப்பல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

இதற்கு “சர்தக்”என்று பபயர் சூட்டப்பட்டது. 

• கடற்பரடத் தைபதிகள் மாநாடு 2020 புதுதில்லியில் 19 ஆகஸ்ட் 2020 முதல் 21 ஆகஸ்ட் 

வரை நரடபபற்றது. 

• இந்திய கப்பற்பரடயின் ரைாந்து வாகைமாை  சி-449 பசன்ரையில் இருந்து அதன் முதல் 

பணிரயத் பதாடங்கியது. 

• இந்திய பபவிலியன் இைாணுவ 2020 மன்றம், சர்வரதச இைாணுவ மற்றும் பதாழில்நுட்ப 

மன்ற பசயலாைர் ைாஜ்குமார் மற்றும் இந்திய தூதுவர் பவங்கரடஷ் ஆகித ார் ைஷ்யா 

தரலநகர் மாஸ்ரகாவில் பதாடங்கி ரவத்தைர். 

• உலகின் பழரமயாை விமாைம் தாங்கி ரபார்க்கப்பலாை, ஐ.என்.எஸ் விைாட், குஜைாத்தின் 

அலாங்க் பகுதியில் உரடக்கப்படவுள்ைது. 

 

உலக அமமப்புகள் – உடன்படிக்மககள் மற்றும் மாநாடுகள் 

• ைஷ்யாவின் தரலரமயில் காப ாலிக் காட்சி வாயிலாக நரடபபற்ற 6வது பிரிக்ஸ் 

சுற்றுச்சூழல் அரமச்சர்கள் மாநாட்டில், ஐந்து பிரிக்ஸ் நாடுகரைச் ரசர்ந்த (பிரைசில், ைஷ்யா, 

இந்தியா, சீைா, பதன்ைாப்பிரிக்கா) சுற்றுச்சூழல் அரமச்சர்கள் கலந்துபகாண்டைர். 

 

சிறந்த நபர்கள் 

• 1998 ல் “விசாரமைக் கமிசன்” என்ற நாவலுக்காக சாகித்திய அகாதமி விருதிரைப் 

பபற்றவர் சா.கந்தசாமி அவர்கள். இவர் “சாயாவைம்” என்ற நாவல் மூலம் தமிழுக்கு 

அறிமுகமாைவர். 

• உலகின் மிக ரவகமாை ‘மனித கால்குரலட்டர்’ என்ற பட்டத்ரத ரைதைாபாத்ரத ரசர்ந்த 

நீலகண்ட பானு பிரகாஷ் என்ற 20 வயது இரைஞர் பபற்றுள்ைார். 

• ‘RAW: A History of India’s Covert Operations’ யதிஸ்யாதவ் என்பவர் இப்பத்ரதகத்ரத 

எழுதியுள்ைார். 

• ‘Amazing Ayodhya’ என்ற புத்தகம் நீைாைாய் என்பவர் எழுதியுள்ைார்.  
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விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

• தகவல் பதாழில்நுட்பம் சார்ந்த உதவித்பதாரகத் திட்டங்களின் மூலம் பழங்குடியிைரின் 

ரமம்பாட்டிற்காக ஸ்ககாச் தங்க விருமத பழங்குடியிைர் விவகாைங்கள் அரமச்சகம் 

பபற்றது. 

• ஸ்மார்ட் இந்திய ரைக்கத்தான் ரபாட்டியில் மாபபரும் இறுதிப் ரபாட்டியில் பாதுகாப்பு 

பதாழில்நுட்ப நிறுவைம் முதல் பரிரச பவன்றது. 

• இந்தியன் எக்ஸ்பிைஸ் சிறப்பு நிருபர் தீபங்கா ரகாஸ் என்பவருக்கு புலம்பபயர்ந்த 

பதாழிலாைர் பநருக்கடி ரகாவிட்-19 பதாற்றுரநாய் பதாடர்பாை பிைச்சரைக் குறித்த 

அைசியல் அறிக்ரககளுக்காக ‘பிகரம் பாட்டியா’ விருது வழங்கப்பட்டது. 

• இந்திய பதாழில்நுட்ப நிறுவைம் – கைக்பூரை ரசர்ந்த ஆைாய்ச்சி குழுவிைர்க்கு காந்தியன் 

இைம் பதாழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு விருது 2020 வழங்கப்பட்டது. 

• உலக சுகாதாை அரமப்பின் தரலரம விஞ்ஞானி பசௌமியா சுவாமிநாதனுக்கு, சுதந்திை 

திைத்தன்று தமிழக முதல்வரின் சிறப்பு விருது வழங்கப்பட்டது. 

• ராஜீவ் காந்தி ககல் ரத்னா விருது:  
 

இந்திய கிரிக்பகட் வீைர் ரைாஹித் சர்மா, மகளிர் ைாக்கி அணி ரகப்டன் ைாணி ைாம்பால், 

மல்யுத்த வீைாங்கரை விரைஷ் ரபாகத், ரடபிள் படன்னிஸ் வீைாங்கரை மணிகா பத்ைா, 

மாற்றுத்திறைாளிக்காை ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் பவன்ற தமிழகத்ரதச் 

ரசர்ந்த உயைம் தாண்டுதல் வீைர் மாரியப்பன் தங்கரவலு ஆகிரயாைது பபயர்கள் இந்த 

ஆண்டுக்காை ைாஜீவ் காந்தி ரகல் ைத்ைா விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ைது. 

• தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஏரியில் சிக்கி உயிருக்குப் ரபாைாடிய ஆறு ரபரை பத்திைமாக 

மீட்ட ஆர்.ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கு மத்திய அைசின் ‘ஜீவன் ரக்ஷா’ விருது வழங்கப்பட்டது. 

• இந்திய அைசின் நவைத்ைா நிறுவைங்களில் ஒன்றாை என்.எல்.சி இந்திய லிமிட் 

நிறுவனத்திற்கு “ஸ்வச்த்த ைாய் ரசவா” திட்டத்ரத சிறப்பாக பசயல்படுத்தியரமக்காக 

இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

• 2020 ஆம் ஆண்டுக்காை ரதசிய நல்லாசிரியர் விருது உத்தைகண்ட் மாநிலம் ரடைாடூன் 

கால்சியில் உள்ை ஏகரலவா மாதிரி உரறவிடப் பள்ளிரயச் ரசர்ந்த சுதா மபனுளி என்கிற 

ஆசிரிரயக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

நியமனங்கள் 

• நியூயார்க் நகை புதிய சுகாதாை ஆர யைாக இந்திய வம்சாவளி மருத்துவர் தரவ ஏ.ரசாஷி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

• இந்தியாவின் புதிய தரலரம க க்கு தணிக்ரக அதிகாரியாக ஜி.சி.முர்முரவ மத்திய 

அைசு நியமித்தது. 

• யுபிஎஸ்சி – யின் ரபைா.பிைதீப்குமார் ரஜாஷி குடிரமப் பணி ரதர்வு ஆர யத்தின் 

தரலவைாக நியமிக்கப்பட்டார். 

• சர்வரதச பபாருைாதாை உறவுகள் பதாடர்பாை இந்திய ஆைாய்ச்சி கவுன்சிலின் புதிய 

தரலவைாக பிைரமாத் பாசின் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

• முன்ைாள் மத்திய நிதித்துரற பசயலர் ைாஜீவ் குமார் ரதர்தல் ஆர யைாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

• ரதசிய மாற்றுப் பாலிைத்தவர் ஆர யம்: மதுரைரயச் ரசர்ந்த ரகாபிசங்கர் என்பவர் 

இதன் பதற்கு பிைாந்தியத்தின் பிைதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 

சமீபத்திய வரலாற்று நிகழ்வு 

• இந்திய பதால்பபாருள் ஆய்வின் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட வட்டங்களில் ஒன்றாக 

தமிழ்நாட்டில் திருச்சிரய இந்திய கலாச்சாை அரமச்சகம் அறிவித்துள்ைது. 
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மத்திய அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் 

• மத்திய சுகாதாை மற்றும் குடும்பநலத்துரற அரமச்சர் ைர்ஷவர்தன் வித்யார்த்தி விஜயன் 

மந்தன் 2020-21 என்ற புதிய ரதசிய திட்டத்ரத பதாடங்கி ரவத்தார். 

• மத்திய கலாச்சாை மற்றும் சுற்றுலாத்துரற அரமச்சர் திரு.பிஹ்லாத்சிங் பரடல், இந்திய 

அைசாங்கத்தின் சுற்றுலா அரமச்சகத்தின் சுரதஷ் தரிசைத் திட்டத்தின் கீழ் 

பசயல்படுத்தப்பட்ட “பதன்சால் ரகால்ஃப் ரிசார்ட்” திட்டத்ரத காப ாலி காட்சி மூலம் 

புதுபடல்லியில் திறந்து ரவத்தார். 

• பிைதமர் க்ருஷி சிஞ்சாயி ரயாஜைா திட்டம் – விவசாயிகளுக்காை நீர்ப்பாசைத் திட்டம் 

ேமிழ்நாட்டில் திருச்சிைாப்பள்ளி மாவட்டத்தில் மிகவும் அதிக அைவில் 

பசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

• இ-சஞ்சீவினி (இர யவழியில் மருத்துவ ஆரலாசரைகரை பபறுதல்) திட்டத்ரத 

நாட்டிரலரய அதிகமாக பயன்படுத்திய மாநிலமாக தமிழகம் உள்ைது எை சுகாதாைத்துரற 

அரமச்சகம் பதரிவித்துள்ைது.  

• பிைதமரின் முன்மாதிரி கிைாம வைர்ச்சி திட்டம் – 96 சதவீதப் பணிகரை முடித்து தமிழகம் 

முதலிடத்தில் உள்ைது.  

• “பகாரவட் சுைக்ஷா” திட்டம் – நாட்டில் கரைாைா ரநாய்த் பதாற்றுக்காை தடுப்பூசி 

உருவாக்குவது மற்றும் உற்பத்திரய விரைவுப்படுத்துவதற்காக இத்திட்டத்ரத மத்திய 

அைசு முன்பமாழிந்துள்ைது. 

 

புவியியல் 

• ரகாவாவின் ைார்மல் மிைகாய், பமாய்ைா வாரழப்பழங்கள், காரஜவுக்கு புவிசார் குறியீடு 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

• புவிசார் குறியீடு சட்டம் – 1999, நரடமுரறப்படுத்தப்பட்டது – 2003,  

இேன் தரலரமயிடம் – பசன்ரை. 

 

இயற்மக கபரழிவு – பாதுகாப்பு நடவடிக்மககள் 

• ஒடிசாவின் கடரலாை கிைாமங்கைாை பவங்கட்ரையூர் மற்றும் ரநாவியா சாஹி 

ஆகியவற்ரற யுரைஸ்ரகாவின் அைசாங்கங்களுக்கிரடரயயாை கடல்சார் ஆர யம் 

அங்கிகரித்து உள்ைது.  

• மனிே மூலேன தமலாண்மம விருது 2020: நாட்டின்  மிகப்பபரிய கடன் வழங்கும் 

வங்கிகளில் ஒன்றாை State Bank of India தைது மனித வை முன்முயற்சிக்கு “நய் திஷா” (Nayi 

Disha) என்ற உலகைாவிய அங்கீகாைத்ரத பபற்றுள்ைது. 

 

அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகள் 

• உலகின் முதல் பதிவு பசய்யப்பட்ட ரகாவிட் – 19 தடுப்பூசி ைஷ்யா உருவாக்கியுள்ைது. 

இதற்கு “ஸ்புட்னிக் வி” (Sputnik V)  எை பபயரிடப்பட்டுள்ைது. 

• ஜவைர்லால் ரநரு பவப்பமண்டல தாவைவியல் பூங்கா மற்றும் ஆைாய்ச்சி நிறுவைத்தின் 

விஞ்ஞானிகள், தமிழ்நாட்டின் ஆரைமரல புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ை அக்கமரலக் 

காட்டில் புதிய மைம் இைத்ரத கண்டறிந்துள்ைைர். இதற்கு தாவைவியல் அறிஞர் 

எம்.எஸ்.ைாமசாமி அவர்கள் பபயர் சூட்டி உள்ைைர். 

• ஸ்ரகரூட் ஏரைாரபஸ், விண்பவளி பதாழில்நுட்ப நிறுவைம் “ைாமன்”  என்ற ைாக்பகட் 

இயந்திைத்மே பரிரசாதரை பசய்துள்ளது.  

ஸ்மகரூட் ஏத ாதபஸ் என்பது இந்தி ாவின் முேல்  ாக்ககட் இ ந்தி ம் ே ாரிக்கும் 

ேனி ார் நிறுவனம் ஆகும். ைாமன் பரிரசாதரை என்பது 3D ல் அச்சிடப்பட்ட ைாக்பகட் 

இந்தியைம் ஆகும். இதற்கு ரநாபல் பரிசு பபற்ற சி.வி.ைாமனின் பபயரிடப்பட்டுள்ைது. 

• சந்திைாயன் 2 -  நிலவில் படபமடுத்த எரிமரலப் பள்ைத்திற்கு இந்திய விண்பவளி ஆய்வின் 

தந்ரதயாை டாக்டர் விக்ைம் சாைாபாய் பபயர் சூட்டப்பட்டுள்ைது. 
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• ‘SPT0418-47’  என்ற ‘BABY’  பால்பவளி அண்டத்ரத Max Planck நிறுவைத்ரதச் ரசர்ந்த 

விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ைைர். இது 12 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகளுக்கு அப்பால் உள்ை 

பால்பவளி மண்டலம் ஆகும். 

• மத்திய அைசின் அறிவியல் பதாழில்நுட்பத்துரறரயச் சார்ந்த தன்ைாட்சி நிறுவைமாை 

புரை அகர்கர் ஆைாய்ச்சி நிறுவைம்  காசரநாய் மற்றும் சிக்குன் குனியாரவத் தடுக்கும் 

முதல்  பசயற்ரக வழி ஃபிைாவாைாய்டு மூலக்கூறுகமள கண்டுபிடித்துள்ளது.  

• ஒடிசாவில் சம்பல்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ை வீர் கரைந்திைாசாய் பதாழில்நுட்ப 

பல்கரலக்கழகத்தில் இஸ்ரைாவின் Space Innovation-cum-Incubation Centre (விண்பவளி 

கண்டுபிடிப்பு ரமயம்) அரமக்கப்பட்டுள்ைது. 

• இந்திய விமாைப்பரடயில் பிைான்ஸ் நாட்டில் இருந்து வாங்கப்பட்ட ைஃரபல் ரபார் 

விமாைம் பசப்டம்பர் 10ந் ரததி ரசர்க்கப்பட்டது. 

• திரிபுைா பல்கரலக்கழக விஞ்ஞானிகள் மருத்துவர்கரை பாதுகாக்க WARBOT என்ற 

ரைாரபாரவ உருவாக்கி உள்ைை. 

 

ஊடகம் மற்றும் கதாமலத்கதாடர்பு 

• ஆப்பிள் இன்க் உலகின் மிக மதிப்புமிக்க நிறுவைமாக முதலிடத்ரதப் பிடித்துள்ைது.  

• ஆந்திைாவில் பபண்கள் இர யவழி குற்றங்கைால் பாதிக்கப்படுவரதத் தடுக்கும் 

விதத்தில், “இ-ைக்ஷா பந்தன்” என்ற திட்டத்ரத ஆந்திை முதல்வர் பஜகன்ரமாகன் பைட்டி 

பதாடங்கி ரவத்தார். 

• இந்திய இையில்ரவத்துரற இையிலின் நிகழ்ரநை வருரக பற்றி அறிந்துபகாள்ை Overhead 

Equipment ஆய்வு பசயலிரய அறிமுகம் பசய்துள்ைது. 

• அரைத்திந்திய கால்பந்து கூட்டரமப்பு மற்றும் இந்திய விரையாட்டு ஆர யம் 

இர ந்து இ-பாத்தஷாலா என்ற இர யதைத்ரத 74வது சுதந்திை திைத்தன்று 

பவளியிட்டுள்ைது. 

• ரதசிய பநடுஞ்சாரலகளில் மைம் வைர்ப்ரப கண்காணிக்க இந்திய ரதசிய 

பநடுஞ்சாரலகள் ஆர யத்தால் “பசுரமப் பாரத” (ைரித் பத்) என்ற பசயலி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

முக்கிய நிகழ்வுகள் 

• உலக சுகாதாை நிறுவைத்தின் நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தின் தரலவர் என்ற முரறயில், 

நிர்வாகக் குழு கூட்டத்திற்கு இந்திய சுகாதாைம் மற்றும் குடும்ப நலத்துரற அரமச்சர் 

டாக்டர் ைர்ஷ வர்தன் தரலரம வகித்தார். 

• ஜம்மு-காஷ்மீரின் பசைாப் ஆற்றின் மீது அரமக்கப்பட்டு வரும் உலகின் மிக உயைமாை 

ையில்ரவ பாலம் 2021-ஆம் ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டு 2022-இல் பயன்பாட்டுக்கு வரும் 

என்று மத்திய அைசு பதரிவித்துள்ைது. 

• மகாத்மா காந்தி பாலம் பீகார் மாநிலத்தின் கங்ரக ஆற்றின் குறுக்ரக கட்டப்பட்டு 

வருகிறது. 

• மத்திய ையில்ரவயின் மும்ரப பிரிவு ஒரு சுகாதாை உதவி ரைாரபாவாை ‘ைக்ஷாக்’ ஐ 

வடிவரமத்துள்ைது.  

• இந்தியாவின் முதல் பனிசிறுத்ரத பாதுகாப்பு ரமயம் உத்திைகாண்ட் மாநிலத்தில் 

அரமக்கப்பட்டுள்ைது. 

• வடக்கு ையில்ரவ சிறு வணிகர்களுக்காக “வியாபர் மாலா எக்ஸ்பிைஸ்” என்ற ையில் 

இயக்கப்படுகிறது. 

• “கிசான் ையில்” ரசரவ முதன் முதலில் மகாைாஷ்டிைத்தின் ரதவ்லாவியிலிருந்து பிகாரின் 

தைாபூருக்கு இயக்கப்பட உள்ைது. 
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• தூய்ரம இந்தியா இயக்கம் குறித்த அனுபவங்கரை அறிந்து பகாள்ளும் வரகயிலாை 

ைாஷ்ட்ரிய ஸ்வச்சதா ரகந்திைா ரதசிய தூய்ரம ரமயத்ரத, பிைதமர் திரு நரைந்திை ரமாடி 

துவக்கி ரவக்கிறார். 

• பசன்ரை – அந்தமான் நிரகாபார் தீவுகளுக்கு இரடரயயாை கடல்வழி கண் ாடி இரழ 

ரகபிள் பதாடர்பு திட்டத்ரத பிைதமர் நரைந்திை ரமாடி காப ாலி வழியில் பதாடங்கி 

ரவக்க உள்ைார். 

• சத்தீஸ்கர் மாநில முதலரமச்சர் பூரபஷ் பாகல் உலக பழங்குடியிைர் திைத்ரத முன்னிட்டு 

இந்திைா வன் மித்தன் ரயாஜைா என்ற திட்டத்ரத அறிமுகம் பசய்துள்ைார். 

• இந்தியா - கைடா ஐசி-இம்பாக்டஸ் ஆண்டு ஆைாய்ச்சி மாநாடு 2020 ஆக்ஸ்ட் 6-7 அன்று 

நரடபபற்றது. 

• ‘நிர்மன்ஸ்ரீ ’ திட்டம் வீட்டுவசதி கட்டுமாைத் துரறரய ரநாக்கி பபண்களின் திறரை 

ரமம்படுத்துவதற்காக ஐரைாப்பிய ஒன்றியம் அறிமுகம் பசய்துள்ைது. இத்திட்டம் 

மகைாஷ்டிைா மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் பசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

• இந்திய ையில்ரவ உலகின் மிக உயைமாை பாலத்ரத மணிப்பூரில் கட்டி வருகிறது. 

ரநானிக்கு அருரக இஜாய் ஆற்றின் குறுக்ரக கட்டப்பட்டு வருகிறது. 

• நாட்டில் முதல்முரறயாக சட்டப்ரபைரவ நிகழ்வுகரை ஒளிபைப்ப பதாரலக்காட்சி 

ரகைைத்தில் பதாடக்கம். 

• இயற்ரக முரறயில் விவசாயம் பசய்யும் விவசாயிகள் எண்ணிக்ரகயில் இந்தியா 

முதலிடம். 

• அகில இந்திய ஆயுர்ரவத நிறுவைம் மற்றும் படல்லி காவல்துரற இரடரய புரிந்து ர்வு 

ஒப்பந்தம் ரகபயழுத்தாைது. இந்த ரசரவகள் ‘தன்வந்திரி ைதம்’ மற்றும் ரபாலிஸ் 

ஆரைாக்கிய ரமயங்கள் என்ற பிரிவு மூலம் வழங்கப்படவுள்ளது. 

• பதாடர்ந்து 4வது ஆண்டாக இந்தியாவின் தூய்ரமயாை நகைங்களில் பட்டியலில் மத்தியப் 

பிைரதசத்தின் இந்தூர் நகைம் முதலிடத்ரதப் பிடித்துள்ைது. 

• அடல் புதுரமப் பரடப்பு இயக்கம், இந்தியா- சுவீடன் சுகாதாை பைாமரிப்பு ரமயத்துடன் 

இர ந்து பதாடக்கநிரல நிறுவைச் சூழல் அரமப்மப விரிவாக்க உள்ைது. 

• நிதி ஆத ாக் அமமப்பின் ஏற்றுமதிக்கான ே வரிமசப் பட்டி லில் குஜ ாத் மாநிலம் 

முேலிடத்தில் உள்ளது. இ ண்டாமிடம் மக ாஷ்டி ம் மாநிலமும், மூன்றாமிடத்தில் 

ேமிழகமும் உள்ளது. 

• ஐக்கிய நாடுகள் நிரலயாை இலக்கு (SDGs) ரகைைாவின் பகாச்சின்-நகைத்தில் உள்ை 

அங்கமாலி என்ற இடத்தில் இந்தியாவின் முதல் சர்வரதச பபண்கள் வணிக ரமயம் 

அரமக்க உள்ைது. 

• 51 வது சர்வரதச திரைப்பட திருவிழா ரகாவாவில் வரும் நவம்பர் 20 முதல் 28 வரை 

நரடபபற உள்ைது. 

 

  

 


