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ஜூலை  - 2020 
 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

முக்கிய தினங்கள் 

• ஜூலை 11 – உைக மக்கள் த ொலக தினம் 

• கொர்கில் ப ொர் தெற்றி தினம் – ஜூலை 26 

 

பாதுகாப்பு, தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாேம் 

• இந்தியொ, ஜப் ொன் கடற் லடயுடன் இலைந்து PASSEX ப ொர் ஒத்திலகயில் ஈடு ட்டது. 

• ஆபதரஷன் தேது – ஆ பேஷன் பேது திட்டத்தின் கீழ் தெளிநொடுகளில்  வித்  

இந்தியர்கலை  ொதுகொப் ொக இந்தியொவுக்கு தகொண்டு ெேப் ட்டுள்ைன. 

• தெலிகொப்டரில் இருந்து டொங்கிகலை அழிக்கும் துருெஸ்திேொ ஏவுகலை வெற்றிகரமாக 

பேொ லன வெய்யப்பட்டது. 

 

உைக அலமப்புகள் – உடன்படிக்லககள் மற்றும் மாநாடுகள் 

• நீடித்  நிலையொன அபிவிருத்தி அறிக்லக 2020 - ஐ நிலையொன அபிவிருத்தி இைக்கு மற்றும் 

பகொவிட் – 19 ஐ நிலையொன அபிவிருத்தி குறியீடு 2020-உடன் இேண்டு அறிக்லககளும் 

ஒப்பிட்டு ஐக்கிய நொடுகள் ேல  அலமப்பு தெளியிட்டு உள்ைது. 

• உைக சுகொ ொே அலமப்பிலிருந்து விைகும்  னது முடிலெ த ொதுச் தேயைரிடம் அதமரிக்கொ 

அதிகொேப்பூர்ெமொக அறிவித்துள்ைது.  

• ஐ.நொ.வின் உயர்மட்ட அேசியல் மன்றத்தில், இந்தியொவின் 2-ெது  ன்னொர்ெ ப சிய 

மீைொய்வு அறிக்லகலய நிதி ஆபயொக் ேமர்ப்பித் து. 

• ஜி20 டிஜிட்டல் அலமச்ேர்கள் மொநொடு – இந்தியொவின் ேொர் ொக மத்திய  கெல் 

த ொழில்நுட்  அலமச்ேர் ஸ்ரீ ேவிேங்கர் பிேேொத் இந்  மொநொட்டில் கைந்து தகொண்டொர். இந்  

மொநொட்லட ேவுதி அபேபியொ நடத்தியது. 

 

சிறந்ே நபர்கள் 

• நொட்டில் மு ன்முலறயொக கர்நொடகொவில் ெொழும் ஆப்பிரிக்க ெம்ேொெளிலயச் பேர்ந்  

ேொந் ேொம் சித்தி ேட்ட பமைலெ உறுப்பினேொக நியமிக்கப் ட்டுள்ைொர்.  

• கொந்தி-கிங்  ரிமொற்ற ேட்டத்திற்கு அதமரிக்க கொங்கிேஸ் குழு ஒப்பு ல் ெழங்கி உள்ைது. 

இச்ேட்டம் மூைம் இரு நொடுகளுக்கும் இலடபய ெருடொந்திே கல்வி மன்றம் நிறுவுெ ற்கு 

இந்திய அேசுக்கும், அதமரிக்க அேசுக்கும் அதிகொேம் அளிக்கிறது. 

 

விலையாட்டு 

• இந்  நூற்றொண்டின் மதிப்புமிக்க இந்திய வீேேொக ஜபடஜொலெத் விஸ்டன் நிறுெனம் ப ர்வு 

தேய்துள்ைது. 

• இந்தியொவின் 66ெது கிேொன்ட்மொஸ்டர்  ட்டத்ல   மிழ்நொட்லடச் பேர்ந்  ஆகொஷ் என் ெர் 

த ற்றுள்ைொர். ேர்ெப ே ேதுேங்க கூட்டலமப்பு கவுன்சில் இப் ட்டத்ல  ெழங்கியுள்ைது. 

• ெரும் 2022 ஆம் ஆண்டு நெம் ர் 21 மு ல் கத் ொரில் உைகக் பகொப்ல  கொல் ந்து 

ப ொட்டிகள் நலடத ற உள்ை ொக உறுதி தேய்யப் ட்டுள்ைது. 

 

புத்ேகங்கள் மற்றும் எழுத்ோைர்கள் 

• Future of Higher Education – Nine Mega Trends எழுதியெர் வி. ட்டொபி ேொம் 

• Overdraft: Saving the Indian Saver இந்திய ரிேர்வ் ெங்கியின் முன்னொள் ஆளுநர் உர்ஜித்  ட்படல் 

• His Holiness the Fourteenth Dalai Lama: All Illustrated Biography  ைொய் ைொமொவின் ெொழ்க்லக 

ெேைொறு புத் கம் இதனை எழுதியெர் Tenzin Geyche Tethong 

• A Song of India எழுதியெர் ேஸ்கின்  ொண்ட் 
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• The India Way: Strategies for an Uncertain World – “இந்தியொ பெ – ஒரு நிச்ேயமற்ற 

உைகத்திற்கொன உத்திகள்” எழுதியெர் – தெளியுறவுத்துலற அலமச்ேர் தஜய்ேங்கர் 

• Burnt Sugar எழுதியெர் அவ்னி ப ொஷி. 

 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

• இந்திய ரிேர்வ் ெங்கியின் முன்னொள் ஆளுநேொன ேக்கேெர்த்தி ேங்கேொஜன் அெர்களுக்கு 

பி.சி.மெைபனொபிஸ் விருது ெழங்கப் ட்டது. 

• கனடொ நொட்டின் தடொேண்படொ  ல்கலைக்கழகம், நொெைர் தநடுஞ்தேழியன் த யேொல் 

( லகேொல்  மிழ் இைக்கிய விருது) உைகைொவிய  மிழ் விருது ஒன்லற நிறுவியுள்ைது.  

• ஜனெரி மொ த்ல  “ மிழ் மேபுமொ ம்” என்று கனடொ நொடொளுமன்றம் 2016 ம் ஆண்டு 

அறிவித் து.  

• கபேொனொெல் ஏற் ட்ட த ொருைொ ொேச் ேரிலெ மீட்க அதமரிக்கொவுக்கு ெழிகொட்டிய  மிழர் 

ேொஜ் தேட்டி என் ெருக்கு “சிறந்  குடிபயறி” விரு ளித்து தகௌேவிப்பு. 

• 2020 ஆண்டின் ெொன் கர்மன் விருது – ேர்ெப ே விண்தெளி அகொடமியின் மிகப்த ரிய 

விரு ொன ெொன் கர்மன் விருது இந்திய விண்தெளி ஆேொய்ச்சி அலமப்பின்  லைெேொன 

பக.சிென் அெர்களுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டிற்கொன விருது ெழங்கப் ட உள்ைது. 

• ைண்டனில் உைகைொவிய மனி ொபிமொன விருது ெழங்கும் விழொவில் இந்தியொலெ பேர்ந்  

ேச்சின் அஸ்வதி என் ெர்க்கு “Top Publicist” என்ற விருது ெழங்கி தகௌேவிக்கப் ட்டது. 

ெரித்துெொர் மு ல் ெொேைொசி ெலேயிைொன கங்லக நதி தூய்லம  ற்றிய விழிப்புைர்லெ 

பமற்தகொண்ட ற்கொக இவ்விருது ெழங்கப் ட்டது. 

• கிதேட்டொ துன்த ர்க் அெர்களுக்கு மனி பநயத்திற்கொன குல்த ன்கியன் பிரிசு 

ெழங்கப் ட்டது. 

• பகேைொவில் இயங்கி ெரும் மின்ேொே  டகொன ஆதித்யொவிற்கு உைகின் மிகச்சிறந்  மின்ேொே 

 டகொக ப ர்வு தேய்யப் ட்டு குஸ்டொவ் ட்ரூவ் குபைொெல் விருது ெழங்கப் ட்டுள்ைது. 

• தேன்லனயில் உள்ை ப சிய த ருங்கடல் த ொழில்நுட்  நிறுெனத்தின் இயக்குனர் டொக்டர் 

எம்.ஏ.ஆத்மொனந்துக்கு த ருங்கடல் த ொழில்நுட் த்திற்கொன ப சிய விருது 

அறிவிக்கப் ட்டுள்ைது. 

• எஸ்.எஸ். பமொட்டிபெேன் நிறுெனத்தின்  லைெேொன சுனில் அெர்களுக்கு ேர்ெப ே 

 ன்னொர்ெ த ொண்டு நிறுெனத்தின் குபைொ ல் த ல்பைொஷிப் அலமப் ொல் “கேம்வீர் ேக்ேொ 

விருது” ெழங்கப் ட்டது. 

 

நியமனங்கள் 

• ேர்ெப ே நிதி பேலெ லமய ஆலையத்தின் மு ல்  லைெேொக முன்னொல் கொர் பேட் 

விெகொே தேயைர் இன்தஜட்டி ஸ்ரீனிெொஸ் அெர்கள் நியமிக்கப் ட்டுள்ைொர். 

• அதமரிக்க பெைொண்லம ஆேொய்ச்சி அலமப்பின்  லைெேொக இந்திய ெம்ேொெளியொன 

டொக்டர்  ேொக் சிட்னிஸ் என் ெர்  ற்கொலிகமொக நியமிக்கப் ட்டுள்ைொர். 

• பிரிக்ஸ் சிசிஐயின் ஆபைொேகேொக இந்தியொலெ பேர்ந்  திரு.ஷொகில் பேத் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைொர். 

• இந்திய அறிவியல் கழகத்துக்கு புதிய இயக்குநேொக பகொவிந் ன் ேங்கேொஜன் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைொர். 

•  ருெநிலை மொற்றம் த ொடர் ொன ஐ.நொ.ேல  குழுவில் இந்தியொவின் அர்ச்ேனொ பேொேங் 

இடம்த ற்றுள்ைொர். 

•  மிழக அேசின் சிறப்பு மூத்  ெழக்குலேஞேொக திரு.ஏ.எல்.பேொமொயஜி 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைொர். 
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மத்திய அரசு திட்டங்கள் 

• உள்துலற அலமச்ேர் அமித் ஷொ “விருஷபேொ ன் அபியொன்” திட்டத்ல  த ொடங்கி 

லெத் ொர். லகவிடப் ட்ட சுேங்க  குதிகளில் மேக்கன்றுகலை நடவு தேய்து  சுலமயொன 

இடங்கலை உருெொக்குெது இத்திட்டத்தின் பநொக்கமொகும். 

• மத்திய அேசின் மனி  ஆற்றல் பமம் ொட்டு அலமச்ேகத்தின், மு ன்லம ப சியத் 

திட்டமொன உன்னத்  ொேத் அபியொன் – உன்ன  இந்தியொ திட்டம் என்ற திட்டத்ல  

தேயல் டுத்துெ ற்கொக தில்லி ஐஐடியுடன் ட்லேஃத ட் இலைந்து தேயல் டுத்  உள்ைது. 

 

புவியியல் 

• இமொைய  ட்டொம்பூச்சியொன “Golden Birdwing (Troides aeacus)” இந்தியொவின் மிகப்த ரிய 

 ட்டொம்பூச்சி என கண்டறியப் ட்டுள்ைன. 

• ெனங்கலை பமம் டுத்துெதில் இந்தியொ மூன்றொெது இடம் – ஐக்கிய நொடுகள் ேல யின் 

உைவு மற்றும் பெைொண்லம அலமப்பு, உைகைொவிய ெனெை மதிப்பீடு அறிக்லக 

தெளியிட்டுள்ைது. 

 

கபாருைாோரம் 

• இந்தியொவில் ஃப ம்கொர்டு அறிமுகம் – ஃப ம்கொர்ட் என் து எண்கபை இல்ைொ  ஒரு 

தடபிட் கொர்டொகும். 

• ஐக்கிய நொடுகள் த ொது ேல யின் 74ெது அமர்வில் 2021 ஆம் ஆண்டு நீடித்  நிலையொன 

அபிவிருத்திக்கொன ேர்ெப ே த ொருைொ ொே ஆண்டொக அறிவிக்கப் ட்டுள்ைது. 

 

அறிவியல் 

• இந்திய விண்தெளி ஆேொய்ச்சி லமயத்தின் சுக்ேொயன் – 1 விண்கைம் ெரும் 2023 ஆம் ஆண்டு 

ஸ்ரீெரிபகொட்டொவிலிருந்து விண்தெளிக்கு ஏெப் டும் என்று த ரிவிக்கப் ட்டுள்ைது. 

• தேவ்ெொய் கிேகத்தின் மிகப்த ரிய “ப ொப ொஸ்” துலைக்பகொள் இஸ்பேொவின் மங்கள்யொன் 

விண்கைம்  டம் எடுத்து அனுப்பி உள்ைது. தேவ்ெொய் கிேகத்ல  ஆேொய்ச்சி தேய்ெ ற்கொக 

மங்கள்யொன் விண்கைம் 2014 ஆம் ஆண்டு தேப்டம் ரில் அனுப் ப் ட்டது. 

• இந்தியொவின் மு ல் No-Permission No-Takeoff டிபேொன் விமொனம் உருெொக்கம். இந்தியொ 

விமொனப் லட அலமச்ேகத்தின் ஆளில்ைொ விமொன தகொள்லகயின் அடிப் லடயில் 

இவ்விமொனம் உருெொக்கப் ட்டுள்ைது. 

• ேர்ெப ே விண்தெளி நிலையத்தில் இருந்து “Neowise” என்ற விண்மீன் கண்டுபிடிப்பு. 

• இந்திய த ொழில்நுட்  நிறுெனம் ஐ ேொ ொத், என்விஐடிஐஎ (NVIDIA) –வுடன் இலைந்து 

இந்தியொவின் மு ல் என்விஐடிஐஎ தேயற்லக நுண்ைறிவு த ொழில்நுட்  லமயத்ல  நிறுவி 

உள்ைது. 

• இந்திய விண்தெளி ஆேொய்ச்சி அலமப்பு பிபேசில் நொட்டின் புவி கண்கொணிப்பு 

தேயற்லகக்பகொைொன அமபேொனியொ-1 ெரும் ஆகஸ்ட் மொ ம் பி.எஸ்.வி ேொக்தகட் மூைம் 

தேலுத்  உள்ைது. 

• இந்தியொ அதமரிக்கொவிடமிருந்து தகொள்மு ல் தேய்  அப் ொச்சி ேக தெலிகொப்டர்கள் 

அலனத்தும் இந்திய விமொனப் லடயிடம் ஒப் லடப்பு. 

• ேஷ்யொவின் தேச்தேபனொவ்  ல்கலைக்கழகம் மனி ர்களுக்கு தகொபேொனொ லெேஸ்  டுப்பூசி 

தேலுத்தி உைகின் மு ல் மருத்துெ  ரிபேொ லனகலை தெற்றிகேமொக முடித்துவிட்டது 

என்று  கெல் தெளியொகி உள்ைது. 

• புற்றுபநொய் அணுக்கலை அழிக்கப்  யன் டும் மஞ்ேள் : தேன்லன ஐ.ஐ.டி ஆேொய்ச்சி. 

மஞ்ேளில் உள்ை நச்சுத் ன்லம இல்ைொ  “லுகிமியொ” அணுக்கலை திறம் ட அழிப் ல  

ஆய்வின் மூைம் கண்டறிந்  ொக அெர்கள் த ரிவித்துள்ளனர். 
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• லேபகொவ் – டி (ZyCoV-D) எனப் டும் பகொவிட் 19 பநொய்க்கொன  டுப்பு மருந்து உயிரி 

த ொழில்நுட்  த ொழில் ஆேொய்ச்சி உ விக்குழுவினொல் நலடமுலறக்கு 

தகொண்டுெந்துள்ைது. 

• ஆக்ஸ்ஃப ொர்டு  ல்கலைக்கழகம் கண்டறிந்துள்ை கபேொனொ  டுப்பூசிக்கு இந்தியொவில் 

பகொவிஷீல்ட் என த யரிடப் ட்டுள்ைது. 

 

ஊடகம் மற்றும் கோலைத்கோடர்பு 

• இந்திய விெேொயிகளுக்கு  யனளிக்கும் ெலகயில் எச்.எஃப்.சி ெங்கி “இ-கிஷொன்  ொன்” 

என்ற தேயலிலய அறிமுகம் தேய்துள்ைது. 

• நொட்டு மக்களின்  கெல்கலைப்  ொதுகொக்கபெ “டிஜிட்டல் ஸ்டிலேக்” என்ற த யரில் சீன 

தேயலிகளுக்குத்  லட விதிக்கப் டுகிறது என்று மத்திய  கெல் த ொழில்நுட் த் துலற 

அலமச்ேர் ேவிேங்கர் பிேேொத் த ரிவித்துள்ைொர். 

• மொைெர்களுக்கு “LEAD” என்ற இலைய ைம் த ொடங்கியது தடல்லி அேசு. 

• இந்தியொவில் புதிய எலிதமன்ட்ஸ் (Elyments) எனும் பேொஷியல் மீடியொ தேயலிலய துலைக் 

குடியேசுத்  லைெர் தெங்கய்யொ நொயுடு தெளியிட்டொர். 

• அசீம் டிஜிட்டல்  ைத்ல  மத் ய திறன் பமம் ொடு மற்றும் த ொழில் முலனபெொர் 

அலமச்ேகம் தெளியிட்டது. 

• மத்திய மனி  ெை பமம் ொட்டு அலமச்ேர் திரு.ேபமஷ் ப ொக்ரியொல் ‘நிஷொங்க்” டிஜிட்டல் 

கல்வி குறித்  “பிேக்யொட்டொ” ெழிகொட்டு ல்கலை புதுடில்லியில் கொதைொளிக் கொட்சி 

முைம்தெளியிட்டொர். 

• த ருபெொே வியொ ொரிகள் கடன் விண்ைப் ங்கலைப் த றுெது த ொடர் ொக பிே மர் 

ஸ்வநிதி அலைதபசி கேயலி அறிமுகப் டுத் ப் ட்டது. 

• நொட்டில்  ல்பெறு துலறகளின் பெலைெொய்ப்புகலை  ற்றி அறிந்துதகொள்ை பிேெொசி 

பேொஜ்கர் என்ற தமொல ல்  யன் ொட்லட நடிகேொன பேொனு சூட் அறிமுகப் டுத்தியுள்ைொர். 

• மறுத ொடக்கம் இந்தியொ  ைம் (Restart India Platform) – குறு, சிறு மற்றும் நடுத் ே 

நிறுெனங்கள் துலற அலமச்ேர் நிதின்கட்கரி த ொடங்கி லெத் ொர். 

• ெொனிலை முன்னறிவுப்புகளுக்கு “தமௌேம்” என்ற புதிய தேயலி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• தடல்லி அேசு கபேொனொ பநொயொளிகளுக்கு சிகிச்லேயளிக்கும் ெலகயில் பிைொஸ்மொ 

ெங்கிலய அலமக்க இருப்  ொக தடல்லி மு ல்ெர் தகஜ்ரிெொல் த ரிவித்துள்ைொர். 

• ஆசியொவின் மு ல் மிகப்த ரிய படட்டொ லமயம் - மும்ல   ன்தெல்  குதியில் உள்ை 

 னியொர் நிறுெனமாை ஹிேொந்தினி குழுமத்தின் ேொர் ொக துெக்கப் ட்டுள்ைது. இ ற்கு 

‘பயொட்டொ என்எம்1’ என த யரிடப் ட்டுள்ைது. 

• உைகத்திபைபய மு ன் முலறயொக மின்ேொே என்ஜின்கலை சூரிய மின் ஆற்றல் மூைம் 

இயங்க லெத்து அ ன் மூைம் ேயில்கலை பேொ லன ஓட்டம் தேய்யப் ட்டுள்ைது. இந்திய 

ேயில்பெ மத்திய பிேப ேத்தில் உள்ை பினொவில் ஒரு பேொ லன அைவிைொன ஒரு சூரிய மின் 

நிலையத்ல  அலமத்துள்ைது. 

• “பிே ொன் மந்திரி ஜன் ஆபேொக்யொ-ஆயுஷ்மொன்  ொேத்” என்ற த யரிடப் ட்டுள்ை  

மருத்துெக் கொப்பீட்டு திட்டத்ல  த ொடங்கி லெத் ொர். 

• என் வீடு என்  ள்ளி – மத்திய பிேப ே மொநிை அேசு இத்திட்டத்ல   ள்ளி 

மொைெர்களுக்கொக த ொடங்கி உள்ைது. 

• மத்திய அேசு ‘விஸ்டொ’ திட்டத்தின் கீழ் புதிய நொடொளுமன்றக் கட்டிடத்ல  எழுப்  உள்ைது. 

• தகொங்கன் ேயில்பெ கொர் பேஷன் லிமிதடட்  இந்தியொவின் மு ைொெது பகபிள்  ொங்கிய 

ேயில்  ொைம் – அஞ்சி கொட்  ொைத்ல  உருெொக்கியுள்ைது. இல  ேயில்பெ துலற அலமச்ேர் 

பியூஸ் பகொயல் அறிவித் ொர். இது ஜம்மு-கொஷ்மீரிை கத்ேொ மற்றும் ரியொசிலய இந்  ேயில்பெ 

 ொைம் இலைக்கும். 
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• உைகின் மிகப்த ரிய இலைய ை கற்றல்  ைமொன ‘Coursera’ என்ற நிறுெனம் உைகைொவிய 

திறன் குறியீடு 2020 என்ற அறிக்லகலய உருெொக்கி உள்ைது.  

•  ற்ேொர்பு இந்தியொ திட்டத்தின் கீழ் மபனொ ர் ன் முன்முயற்சி – ‘மபனொ ர் ன்’ என்ற 

திட்டம் தகொபேொனொ கொைத்திலும், அ ற்கு பிந்ல ய கொைத்திலும் மொைெர்களின் மனநைன் 

மற்றும் உடல்நைன் த ொடர் ொன அணுகுமுலறகலைக் தகொண்ட ொகும். 

• இந்தியொவிபைபய மு ன்முலறயொக மின்ேொே ெொகனங்களுக்கு மின்பனற்றம் தேய்து 

தகொள்ெ ற்கொன த ொது விற் லனக் கூடம் ஒன்லற புதுதில்லியில் உள்ை தேம்ஸ்ப ொர்டு 

கிைப் என்னுமிடத்தில் துெக்கப் ட்டுள்ைது. 

• மின் இலைப்புகலை ேரி ொர்க்க டிபேொன்கலை  யன் டுத்திய மு ல் மொநிைம் 

மகேொஷ்டிேம் ஆகும். 

• வீடுகளுக்பக தேன்று பேஷன் த ொருட்கலை ெழங்க தில்லி அலமச்ேேலெ ஒப்பு ல் 

ெழங்கியுள்ைது. 

• ஜம்மு-கொஷ்மீர் முழுெதும் ேொலைகலை பமம் டுத்துெ ற்கொக தைப்டினன்ட் கெர்னர் 

கிரிஷ் ேந்திே முர்மு “மக்கொடலமபேஷன் திட்டம்” த ொடங்குெ ொக அறிவித்துள்ைொர். 

• உைகப் புலிகள் தினத்ல  முன்னிட்டு புதுதில்லியில் (29 ஜூலை, 2020) புலிகள் 

கைக்தகடுப்பு  ற்றிய விரிெொன அறிக்லகலய சுற்றுச்சூழல் அலமச்ேர் தெளியிட்டொர். 

• ஸ்மொர்ட் இந்தியொ பெக்கத் ொன் – உைகில் இதுெலே நடந்திேொ  ஆன்லைன் பெக்கத் ொன் 

ப ொட்டி மத்திய அேசின் மனி ெை பமம் ொட்டுத் துலற, அகிை இந்திய த ொழில்நுட் க் 

கைவிக் கவுன்சில், த ர்சிஸ்டன்ட் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் ஐ4சி ஆகியெற்றில் ேொர்பில் ஏற் ொடு 

தேய்யப் ட்டுள்ைது. 

• மத்திய அலமச்ேேலெ ஒப்பு ல் ெழங்கியிருக்கும் புதிய கல்விக்தகொள்லகயில் 

மும்தமொழிக் தகொள்லக அறிமுகம் தேய்யப் ட்டுள்ைது.  ள்ளி மற்றும் உயர்கல்வியில் 

அலனத்து நிலைகளிலும் ேமஸ்கிரு  தமொழி ஒரு விருப்  தமொழியொக இருக்கும் என்று 

த ரிவிக்கப் ட்டுள்ைது. 

 

ேர்வதேே நிகழ்வு 

• கொர் ன்லட ஆக்லேடு உமிழ்லெ குலறத் ல் மற்றும் ென சீேழிப்பு  ற்றிய அறிக்லகலய 

ஐக்கிய நொடுகளின் கொைநிலை மொற்றத்திற்கொன கட்லமப்புக்கு ேமர்பித்  மு ல் ஆப்பிரிக்க 

நொடு உகொண்டொ ஆகும். 

• இந்திய த ொருைொ ொேத்தின் ெைர்ச்சிக்கொன உைகைொவிய ெொய்ப்புகலை உறுதிப் டுத்தும் 

வி மொக, பிரிட்டன்  லைநகர் ைண்டனில் “இந்தியொ குபைொ ல்” என்ற  லைப்பிைொன 

த ொருைொ ொே மொநொடு ஜூலை 9 மு ல் 11 ஆம் ப தி ெலே நலடத ற உள்ைது. 

• இந்திய – ஐபேொப்பிய யூனியன் 15 ெது உச்சி மொநொடு ஜூலை 15 ஆம் ப தி கொதைொலிக் 

கொட்சி ெொயிைொக நலடத றும் என்று அறிவிக்கப் ட்டுள்ைது. 

• ஆப்கொனிஸ் ொன் மத்திய ஆசிய நொடுகளுடன் கடல் ெழியொகத் த ொடர்பு தகொள்ெ ற்கு 

ஏதுெொக ஈேொனில் ே ெர் துலறமுகத்ல  இந்தியொ கட்டலமத்து ெந் து. இ லன 

நிலறபெற்ற இந்திய ேயில்பெ மற்றும் ஈேொன் ேயில்பெயின் கட்டுமொன நிறுெனம் 

இலைந்து 2016 ல் ஒப் ந் ம் லகதயழுத் ொனது.  ற்ப ொது இந்தியொவின் உ வியின்றி 

ஈேொன் இத்திட்டத்ல  துெக்கியுள்ைது. 

• “Air Bubbles” இந்திய விமொனப் லட அலமச்ேர் ெர்தீப் சிங் பூரி அதமரிக்கொ, பிேொன்ஸ், 

தஜர்மனி ஆகிய நொடுகளுடன் என்ற  னிப் ட்ட “Air Bubbles” ஒப் ந் ம் 

பமற்தகொண்டுள்ைொர். 

• ேர்ெப ே ெணிக ஒன்றிய கூட்டலமப்பின்  லைலமயிடம் – த ல்ஜியம்.  

இதன் த ொடக்கம் – 2006. 

• உைகின் மிகவும் கண்கொணிக்கப் டும் நகேங்களில் சீனொவின் ல யுெொன் நகேம் மு ல் 

இடத்தில் உள்ைது. 

ேமிழ்நாடு 
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• மஞ்ேள் விலைச்ேலை அதிகரிக்கும் த ொழில்நுட் ங்கலைக் கண்டறிந்து தேயல் டுத்  

ஈபேொடு மொெட்டம்  தமொடக்குறிச்சியில் மஞ்ேள் ஆேொய்ச்சி நிலையம் 

அலமக்கப் டவுள்ைது. 


