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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

ஜனவரி – 2020 

 

முக்கிய தினங்கள் 

• ஜனவரி 12 – தேசிய இளைஞர் தினம் 

• ஜனவரி 15 – தேசிய இராணுவ தினம் 

• ஜனவரி 24 – தேசிய பெண் குழந்ளேகள் தினம் 

• ஜனவரி 24 – சர்வதேச கல்வி தினம் 

• ஜனவரி 30 – உலக போழுத ாய் தினம் 

 

பாதுகாப்பு, தேசியப்பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாேம் 

• முப்ெளை ேைெதியாக பொறுப்பு வகிப்ெவர் 65 வயது வளர அந்ேப் ெேவியில் நீடிப்ெேற்கு 

வழிவகுக்கும் வளகயில் ொதுகாப்பு அளைச்சகம் விதிகளில் திருத்ேம் பகாண்டு 

வந்துள்ைது. 

• இலகு ரக “தைார்னியர்-228” தொர் விைானம், விைானப் ெளையின் 41வது பிரிவில் 

அதிகாரப்பூர்வைாக இளைக்கப்ெட்ைது. 

• புதிோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ை முப்ெளைத் ேைெதி ேளலளையில் ராணுவ விவகாரங்கள் 

துளை என்ை புதிய துளைளய ைத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ைது. ராணுவத் ேைெதியாக இருந்ே 

பிபின் ராவத்ளே  ாட்டின் முேல் முப்ெளைத் ேைெதியாக ைத்திய அரச நியமித்ேது. 

• 107வது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் ைா ாடு பெங்களூரில்  ளைபெற்ைது. பிரேைர் 

 தரந்திர தைாடி I-STEM ஐ தொர்ைளல துவங்கி ளவத்ோர். 

• இந்தியாவிதலதய ேயாரிக்கப்ெடும் முேல் விைானம் ோங்கிக் கப்ெலான “ஐஎன்எஸ் 

விக்ராந்த்”, அடுத்ே ஆண்டு போைக்கத்தில் கைற்ெளையில் முளைப்ெடி இளைக்கப்ெடும் 

என்று கைற்ெளை அதிகாரிகள் பேரிவித்துள்ைனர். 

• விசாகப்ெட்டினத்தில் “மிலன் ெயிற்சி” ைார்ச் 2020 ல் இந்திய கப்ெற்ெளை  ைத்ே 

உள்ைோகத் பேரிவித்துள்ைது. 41  ாடுகளின் கப்ெல் ெளைகள் மிலன் 2020 ெயிற்சியில் 

ெங்தகற்க உள்ைன. 

• இந்திய விைானப் ெளையில் புதிோக இளைக்கப்ெட்டுள்ை ‘சினூக்’ ைற்றும் ‘அப்ொச்சி’ ரக 

பெலிகாப்ைர்கள் வரும் 26 ஆம் தேதி தில்லியில்  ளைபெறும் குடியரசு தின 

விழாவின்தொது வான் சாகச நிகழ்ச்சியில் முேல் முளையாக ெங்தகற்க உள்ைன. 

• இந்தியாவுக்கான எஸ்-400 ரக ஏவுகளைகளை ரஷ்யா ேயாரித்து வருகிைது. இந்தியாவுக்கான 

அளனத்து எஸ்-400 ஏவுகளைகளும் 2025 ம் ஆண்டுக்குள் வழங்கப்ெடும் எனக் கூறியுள்ைது. 

• பேன் அபைரிக்காவின் பிபரஞ்ச் கயானா பகாரு ஏவுகைத்திலிருந்து விண்ணில் 

பசலுத்ேப்ெட்ை இஸ்தராவின் (இந்திய விண்பவளி ஆய்வு ளையத்தின்) ஜிசாட் – 30 ேகவல் 

போழில்நுட்ெ பசயற்ளகக்தகாள், திட்ைமிட்ை ேற்காலிக சுற்றுவட்ைப்ொளேயில் 

பவற்றிகரைாக நிளலநிறுத்ேப்ெட்ைது. 

• ேஞ்சாவூர் விைானப் ெளை நிளலயத்தில் சுதகாய் 30 எம்.தக.ஐ தொர் விைானப்ெளை அணி 

(ஜனவரி 20)ல் போைங்கப்ெட்ைது. இளே முப்ெளைத் ேைெதி பிபின் ராவத் 

போைங்கிளவத்ோர். 
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• இந்திய ஆயுேத் ேைவாைளையம், ைத்தியப்பிரதேச ைாநிலம், ஜெல்பூர் ைாவட்ைத்தில் உள்ை 

காைாரியா ெகுதியில் “சாரங்” ரக பீரங்கிளய முேல்முளையாகப் ெரிதசாேளன பசய்ேது.  

 

உலக அமமப்புகள் – உடன்படிக்மககள் மற்றும் மாநாடுகள் 

• 14வது உலகைாவிய சுகாோர ைா ாடு ஆந்திர ைாநிலம் விசாகப்ெட்டினத்தில் ஜனவரியில் 

முேன்முளையாக இந்தியாவில்  ைத்ேவுள்ைது. 

• உலகைாவிய தொட்டித் ேன்ளை குறியீடு 2020 பவளியிைப்ெட்டுள்ைது. இதில் இந்தியா 

எட்டு இைங்கள் முன்தனறி 72வது இைத்தில் உள்ைது. முேல் இைத்தில் சுவிட்சர்லாந்து 

உள்ைது. 

• த ொைத்தின் சார்பில் “சாகர்ைாோ சம்ொத்” (எவபரஸ்ட் தெச்சுவார்த்ளே) ைா ாடு வரும் 

ஏப்ரல் 2 முேல் 4 ம் தேதி வளர காத்ைாண்டில்  ளைபெை உள்ைது. 

 

சிறந்ே நபர்கள் 

• கைந்ே 10 ஆண்டுகளில் உலகின் மிகவும் பிரெலைான இைம்பெண்ைாகப் ொகிஸ்ோளனச் 

தசர்ந்ே ைலாலா யூசுப்சாளய தேர்வு பசய்து ஐ. ா. கவுரவித்துள்ைது. 

• புதைாரன்ஸ் ள ட்டிங்தகலின் 200வது பிைந்ே  ாளை முன்னிட்டு உலக சுகாோர அளைப்பு 

2020 வருைத்ளேச் “பசவிலியர் ைற்றும் ைருத்துவச்சி” ஆண்டு என்று அறிவித்துள்ைது. 

• பசவிலியர்களுக்கான ெயிற்சிப் ெள்ளிளய முேன்முேலில் துவக்கியவர் புதைாரன்ஸ் 

ள ட்டிங்தகல் ஆவார். 

• உலகின் இைம் பிரேைரானார் ஆஸ்திரியாவின் பசொஸ்டியன் குர்ஸ். 

• ஜனவரி 26 ந் தேதி பைல்லியில்  ைந்ே குடியரசு தின விழாவில் பிதரசில் அதிெர் பஜய்ர் 

தொல்சனாதரா கலந்து பகாண்ைார். 

• குடியரசு தின விழாவின் அணிவகுப்புக்குத் ேளலளை ோங்க உள்ை முேல் பெண் ராணுவ 

அதிகாரி ேனியா பெர்கில் ஆவார்.  

• கீழடி அகழாய்வுகள் ெற்றிய குறிப்புகள் அைங்கிய புத்ேகம் 24 இந்திய பைாழிகளில் 

பவளியைப்ெை உள்ைது. 

 

விமையாட்டு 

• முன்னாள்  இந்திய விக்பகட் கீப்ெர் ைற்றும் தெட்ஸ்தைன் எம்.எஸ்.தோனிளய 

ஆஸ்திதரலிய கிரிக்பகட் சங்கம் கைந்ே 10 ஆண்டுகளில் சிைந்ே ஒரு  ாள் அணி தகப்ைன் 

தோனி என அறிவித்துள்ைது. 

• ரஷியாவின் ைாஸ்தகா  கரில் ைகளிர் பிரிவில்  ளைபெற்ை உலக ராபிட் பசஸ் 

சாம்பியன்ஷிப் தொட்டியில் இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்ைர் தகாதனரு ெம்பி பவற்றி பெற்று 

சாம்பியன் ஆனார். 

• வரும் 2020 ஆம் ஆண்டின் மூன்ைாவது தகதலா இந்தியா விளையாட்டுப் தொட்டி அசாம் 

ைாநிலம் பகைொத்தியில் உள்ை இந்திராகாந்தி விளையாட்டு ளைோனத்தில்  ளைபெை 

உள்ைது. தகதலா இந்தியா விளையாட்டுக்கான தீப்ெந்ே ஓட்ைத்ளே அசாம் ைாநில 

முேலளைச்சர் தசாதனாவால் போைங்கி ளவத்ோர். 

• 2019 ஆம் ஆண்டின் சிைந்ே ஒரு ாள் வீரர் விருதுக்கு தராஹித் சர்ைா தேர்வு 

பசய்யப்ெட்டுள்ைார். 
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• சர்வதேசச் சதுரங்கப் தொட்டி 2020 இந்தியாவின் தகரைாவில் உள்ை சுற்றுலா ேைைான 

ெவுஸ் தொட் (House Boat)  ளைபெறுகிைது. 

 

புத்ேகங்கள் மற்றும் எழுத்ோைர்கள் 

• ‘ேமிழ் திளச’ ெதிப்ெகம் சார்பில் ‘ொரதியின் பூளனகள்’ ‘ைாைவர்களுக்குச் சூரிய 

 ைஸ்காரம் ஏன்? எப்ெடி?’ ஆகிய இரு நூல்கள் பவளியிைப்ெட்ைன. 

•  “Politics of opportunism”  என்ை புத்ேகத்ளே RPN சிங் என்ெவர் எழுதியுள்ைார். 

• Diamond in My Palm – சஞ்சய் ேர்வாட்கர் என்ெவர் இந்நூளல எழுதியுள்ைார். 

• ைளலயாை  ாவலாசிரியர் ஏ.தசதுைாேவன் ‘’The Cuckoo’s Nest” என்ை புத்ேகத்ளே 

எழுதியுள்ைார். 

• பிரேைர் தைாடியின் வாழ்க்ளக குறித்ே “கர்ைதயாோ கிரந்த்” என்ை புத்ேகம், தில்லியில் 

பவளியிைப்ெட்ைது. 

• ‘ேமிழ் திளச’ ெதிப்ெகம் சார்பில் ஆசியாவின் பொறியில் அதிசயம் ெரம்பிக்குைம் ஆழியாறு 

ொசனத் திட்ை வரலாறு’ என்ை நூல் பவளியிைப்ெட்ைது. இந்நூளல எஸ்.தகாபு என்ெவர் 

எழுதியுள்ைார். 

• “ஹியுைன் டிகினிட்டி” என்னும் நூளல முன்னாள் ைத்திய அளைச்சர் அஸ்வினி குைார் 

எழுதியுள்ைார். 

• “காந்தி’ஸ் ஹிந்துயிஸம்” என்னும் நூளல எம்.தஜ.அக்ெர் எழுதியுள்ைார். 

• The Gateway  - என்ை புத்ேகத்ளே ெரிெரன் ொலதகாொலன் எழுதி உள்ைார். 

• உலக தெட்மிண்ைன் சாம்பியன் பி.வி.சிந்து ’40 years of sportstar; 40 superstars’ என்ை 

புத்ேகத்ளே பவளியிட்ைார். 

• The Story of Yoga என்ை புத்ேகத்ளே ஆலிஸ்ைர் தொர் என்ெவர் எழுதி உள்ைார். 

 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

• ெத்ை விருதுகள் அறிவிப்பு – ைளைந்ே முன்னாள் ைத்திய அளைச்சர்கள் ஜார்ஜ் 

ஃபெர்னாண்ைஸ், அருண் பஜட்லி, சுஷ்ைா ஸ்வராஜ் உள்ளிட்ை 7 தெருக்கு ெத்ைவிபூெண் 

விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.  

• ேமிழகத்ளேச் தசர்ந்ே சமூக தசவகர் கிருஷ்ைம்ைாள் பஜகந் ாேன் ைற்றும் டிவிஎஸ் குழுைத் 

ேளலவர் தவணு சீனிவாசன் ஆகிதயார் ெத்ைபூெண் விருது பெைவுள்ைனர். 

• பத்மவிபூஷன் விருது  (7 தபர்) –  

தைாரீெஸ் முன்னாள் பிரேைர் அனிருத் பஜகந் ாத், 

ொைகர் சன்னுலால் மிஸ்ரா 

• பத்மபூஷண் விருது (16 தபர்) 

ைே தொேகர் மும்ோஸ் அலி, 

ைளைந்ே வங்கதேச தூேர் ளசயது முவாபஸம் அலி, 

ொைகர் அஜய் சக்ரவர்த்தி, 

சமூக தசவகர் அனில் பிரகாஷ் தஜாஷி 

• பத்மஸ்ரீ விருது (118 தபர்) 

ொலிவுட் இயக்கு ர் கரண் தஜாெர்,  

ைருத்துவர் ெத்ைாவதி ெந்தோொத்யாய், 

ொைகர் அட்னான் சமி, 
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போழிலதிெர் ெரத் தகாயங்கா 

கர் ாைக இளசக் களலஞர்கைான லலிோ சிேம்ெரம் 

ஓவியர் ைதனாகர் தேவோஸ்,  

சமூக தசவர் எஸ்.ராைகிருஷ்ைன். 

• திண்டுக்கல் ைாவட்ைம் அய்யங்தகாட்ளைளயச் தசர்ந்ேவர் கிருஷ்ைம்ைாள். ைகாத்ைா 

காந்தியடிகளின் சர்தவாேய இயக்கத்தில் தீவிரைாக ஈடுெட்ைார். “லாப்டி” என்ை 

இயக்கத்ளேத் போைங்கினார். ஏற்கனதவ ெத்ைஸ்ரீ விருது பெற்றுள்ை அவருக்கு 

ெத்ைவிபூெண் விருது இப்தொது அளிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

• கர் ாைக இளசப் ொைகிகைான ொம்தெ சதகாேரிகள் என அளழக்கப்ெடும் லலிோ, 

சதராஜாவுக்கு ெத்ைஸ்ரீ விருது வழங்கப்ெடுகிைது.  

• இந்தியாவில் கண் ைருத்துவரான ைாக்ைர் சந்தோஷ் அவர்களுக்குக் அபைரிக்க கண் 

ைருத்துவ அகாைமியின் மிக உயர்ந்ே விருோன வாழ் ாள் சாேளனயாைர் விருது 

வழங்கப்ெட்ைது. 

• முன்னாள் இந்திய தகப்ைனான ஸ்ரீகாந்த் அவர்களுக்கு பிசிசிஐ வாழ் ாள் சாேளனயாைர் 

விருது வழங்கி பகௌரவிக்க உள்ைது. தைலும் பெண்களுக்கான வாழ் ாள் சாேளனயாைர் 

விருதுக்கு முன்னாள் தகப்ைன் அஞ்சும் தசாப்ரா அவர்களைத் தேர்வு பசய்துள்ைது. 

• இளசக் களலஞர்களுக்குக் தகரை அரசு சார்பில் வழங்கப்ெடும் ‘ெரிவராசனம்’ விருது, 

இந்ே ஆண்டு இளசயளைப்ொைர் இளையராஜாவுக்கு வழங்கப்ெைவுள்ைது. 

• இந்தி திளரயுலக “பைகா ஸ்ைார்” அமிோப் ெச்சனுக்கு இந்திய சினிைாவின் உயரிய 

விருோன “ோோசாதகப் ொல்தக” விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

• ஜாக்ரான் ெத்திரிக்ளகயின் ேளலளை ஆசிரியர் சஞ்சய் குப்ோ ெத்திரிக்ளக துளையில் பெரும் 

ெங்களிப்பு பசய்ேேற்காக “தலாக்ைான்ய திலக் தேசிய ெத்திரிக்ளக விருது” வழங்கப்ெட்டு 

உள்ைது. 

• பேலுங்கானா ேளல கர் ளெேராொத்தில் 34 வது இந்திய பொறியியல் ைா ாடு 

அண்ளையில்  ளைபெற்ைது. இந்நிகழ்ச்சியில் சித்ரா ராஜதகாொலுக்கு பெண் 

அறிவியலாைருக்கான ‘சுைன் சர்ைா’ விருது வழங்கப்ெட்ைது. 

• ைத்திய அரசின் தவைாண் உற்ெத்தியாைர் விருது  (கிருஷிகர்ைான்) – தவைாண் 

விளைபொருள் விளைச்சலில் ேமிழகத்துக்கு 5 வது முளையாக இந்ே விருது 

வழங்கப்ெடுகிைது. 

விருது விருது கபறுபவர்கள் 

ேமிழ்த்ோய் விருது சிகாதகா ேமிழ் சங்கம் 

கபிலர் விருது புலவர்  பவற்றியழகன் 

உ.தவ.சா விருது முளனவர் சரசுவதி இராை ாேன் 

பசால்லின் பசல்வர் விருது சிந்ேளனக் கவிஞர் முளனவர் கவிோசன் 

ஜி.யு.தொப் விருது ைரிய தஜாசப் தசவியர் 

உைறுப்புலவர் விருது லியாகத் அலிகான் 

இைங்தகாவடிகள் விருது கவிக்தகா ஞானச்பசல்வன் (எ) தகா.திருஞான 

சம்ெந்ேம் 

அம்ைா இலக்கிய விருது உளையாள் முத்து 

சங்காரதவலர் விருது அதசாகா சுப்பிரைணியன் (எ) 

தசா.கா.சுபிரைணியன் 

ைளைைளலயடிகைார் விருது புலவர் ெ.முத்துகுைாரசுவாமி 

அதயாத்திோசப் ெண்டிேர் விருது புலவர் தவ.பிரொகரன் 

முேல்வரின் கணினித் ேமிழ் விருது 

(2018)  

முளனவர்  ாகராசன் 
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உலகத் ேமிழ்ச் சங்க விருதுகள் 
 

இலக்கிய விருது பெ.இராதசந்திரன் (ைதலசியா) 

இலக்கை விருது முத்து கஸ்தூரி ொய் (அருைா பசல்வம்-பிரான்ஸ்) 

பைாழியியல் விருது முளனவர் சுெதினி ரதைஷ் (இலங்ளக) 

 

திருவள்ளுவர் திருநாள் விருதுகள் அறிவுப்பு 

 

திருவள்ளுவர் விருது   .நித்தியானந்ே ொரதி 

தெரறிஞர் அண்ைா விருது – 2019 முளனவர் தகா.சைரசம் 

பெருந்ேளலவர் காைராசர் விருது – 2019 முளனவர் ைா.சு.ைதிவாைன் 

ைகாகவி ொரதியார் விருது – 2019 ே.தேனிளச பசல்லப்ொ 

ேமிழ்த்பேன்ைல் திரு.வி.க. விருது – 2019 முளனவர் தச.சுந்ேராசன் 

முத்ேமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ.விசுவ ாேம் 

விருது 

ைருத்துவர் ைணிதைகளல கண்ைன் 

 

• சுவிட்சர்லாந்தின் ைாதவாஸ்  கரில் ொலிவுட்  டிளக தீபிகா ெடுதகானுக்கு “கிரிஸ்ைல்” 

விருது வழங்கப்ெட்ைது. 

• ேமிழ் ாடு தவைாண்ளைப் ெல்களலக்கழகத் துளைதவந்ேர் நீ.குைாருக்கு “ெரித் ரத்னா” 

விருது வழங்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

நியமனங்கள் 

• ஆசியான் ைற்றும் கிழக்கு ஆசியான் பொருைாோர ஆராய்ச்சிக் குழுவின் ேளலவராக 

தராொன் ொ இந்தியாவின் பிரநிதியாகவும் ஆளு ராகவும் நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

• தேசிய ைருத்துவ ஆளையத் ேளலவராக சுதரஷ் சந்திரா நியைனம். 

• ரயில்தவத் துளையின் ேளலவராக வி.தக.யாேவ் ெேவி ஒரு ஆண்டு நீட்டிப்பு. 

• தூய்ளை கங்கா திட்ைத்திற்கு நிர்வாக இயக்கு ராக தஜ.வினயன் நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 

அரசியல் அறிவியல் 

• ஒதர  ாடு ஒதர தரென் அட்ளை ஜனவரி 15 ல் அைலுக்கு வருகிைது. 

• பேன்னிந்தியாவிதலதய தூய்ளையான  கரங்களின் ெட்டியலில் ேஞ்சாவூர் ைாவட்ைம் 

தைலத்திருப்பூந்துருத்தி தெரூராட்சி முேலிைத்ளேப் பெற்றுள்ைது. 

•  ாட்டின் தூய்ளையான  கரங்களின் ெட்டியலில் போைர்ந்து 4வது முளையாக ைத்தியப் 

ெரதேச ைாநிலம், இந்தூர்  கரத்ளே ைத்திய அரசு தேர்வு பசய்துள்ைது. 

• குடியுரிளை திருத்ேச் சட்ைம் (ஜனவரி 10) முேல் அைலுக்கு வந்துவிட்ைோக ைத்திய அரச 

அறிவித்துள்ைது. 

 

கபாருைாோரம் 

• முேலீடுகளை ஒருங்கிளைக்க  “NEST” – New and Emerging Strategic Technology”  என்ை புதிய 

பிரிளவ பவளியுைவு அளைச்சகம் உருவாக்கி உள்ைது. 

• உலகப் பொருைாோர ைன்ைம் “உலகைாவிய சமூக இயக்க அறிக்ளக 2020” முேல் ெதிப்பு 

பவளியிட்ைது. 

• அந்நிய முேலீடு ஈர்ப்பு 2019 ல் இந்தியா 8வது இைம் பிடித்துள்ைது. 
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அறிவியல் 

• அபைரிக்காளவச் தசர்ந்ே கிறிஸ்டினா தகாச் ஒதர விண்பவளிப் ெயைத்தில் 288  ாட்கள் 

ேங்கி இருந்து சாேளன ெளைத்துள்ைார். 

• தூத்துக்குடியில் இரண்ைாவது ராக்பகட் ஏவுேைம் அளைக்கத் திட்ைம் உருவாக்கப் 

ெட்டுள்ைோக இஸ்தரா ேளலவர் தக.சிவன் பேரிவித்ோர். ஸ்ரீெரிதகாட்ைாவுக்கு அடுத்ே 

ெடியாக தூத்துக்குடியில் எவுேைம் அளைக்கப்ெடுகிைது. 

• “த த்ரா” திட்ைத்தின் கீழ் ஒளியியல் போளலத ாக்கிளய நிறுவ இந்திய வான் இயற்பியல் 

நிறுவனத்துைன் இஸ்தரா ஒப்ெந்ேத்தில் ளகபயழுத்திட்டுள்ைது. 

• இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி ளையம் கர் ாைகாவில் உள்ை தேசிய போழில்நுட்ெ 

நிறுவனத்தில்  ான்காவது பிராந்திய விண்பவளி ளையத்ளே அளைக்க உள்ைது. 

• விண்பவளி வீரர்களுக்கான ெயிற்சி ளையத்ளே பெங்களூரில் உள்ை சல்லதகரா என்ை 

இைத்தில் உலகத்ேரத்தில் அளைக்கப்ெை உள்ைோக இஸ்தரா பேரிவித்துள்ைது. 

• தசானா அக்தல என்ை புதிய வளக யூரியாளவ ஹிந்துஸ்ோன் உர நிறுவனம் ேயாரித்து 

வழங்க ைத்திய உர ைற்றும் இரசாயன துளை அளைச்சர் இேளன பவளியிட்ைார். 

• அவசர த ரங்களில் பெண்கள் ைற்றும் முதியவர்கள் ேங்களைப் ொதுகாத்துக் பகாள்வேற்கு 

உேவியாகத் ேமிழகக் காவல்துளை “காவலன் SOS” என்ை பசயலிளய இந்ே வருைம் 

அறிமுகம் பசய்ேது. 

• ஃபிைமிங்தகா திருவிழா – ப ல்லூர் ைாவட்ைத்தில் வருைாந்திர ஃபிைமிங்தகா திருவிழா 

ஜனவரி ைாேம் முேல் வாரத்தில் பகாண்ைாைப்ெட்ைது. 

• 49வது இந்தியா ைற்றும் வங்காை  ாடுகளுக்கு இளைதயயான எல்ளலக் கூட்ைளைப்பு 

ைா ாடு பைல்லியில்  ளைபெற்ைது.  

• பெங்களூருவில் வரும் ஜனவரி 3 ஆம் தேதி  ளைபெை உள்ை 107வது தேசிய அறிவியல் 

ைா ாட்ளை, பிரேைர் தைாடி போைங்கி ளவத்ோர். 

• குஜராத் ைாநில முேலளைச்சர் விஜய் ரூொனி உலகின் இரண்ைாவது மிக உயரைான சர்ோர் 

வல்லொய் ெதைலின் சிளலளய அகைோொத்தில் திைந்து ளவத்ோர். 

• ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சிவில் விைானப் தொக்குவரத்து நிகழ்வான “விங்க்” இந்தியா 

2020” போழில்நுட்ெ கூட்ைம் பெங்களூரில்  ளைபெற்ைது. 

• ைாக்ைர் ஜிதஜந்திர சிங், பைல்லியில் உள்ை தேசிய அறிவியல் ளையத்தில் “விக்யான் 

சைகம்” என்ை பெயரில் இந்தியாவின் முேல் உலகைாவிய அறிவியல் கண்காட்சிளயத் 

போைங்கி ளவத்ோர். 

 


