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அக்ட ோபர் 2020 
 

ந ப்பு நிகழ்வுகள் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

 அக்ட ோபர ்11 – சரவ்டேச பபண் குழந்தேகள் தினம் 

 அக்ட ோபர ்15 – உலக மோணவரக்ள் தினம் 

 அக்ட ோபர ்15 – உலகளோவிய தககழுவும் தினம் 

 அக்ட ோபர ்4-10 – உலக விண்பவளி வோரம் 

 அக்ட ோபர ்2 முேல் 8 வதர – வனவிலங்கு வோரம் பகோண் ோ  ்ம் 

 அக்ட ோபர ்16 – உலக உணவு தினம் 

 அக்ட ோபர ்24 – உலக டபோலிடயோ  

நிகழ்வுகள் 

 அதிவிதரவு டரோந்து கப்பலோன ‘கமகலேோ பருவோ’ க டலோர 

கோவல் பத யில் டசரக்்கப்ப  ்து. 

 குடியரசுே் ேதலவர,் பிரேமரின் பயணங்களுக்கோக அதிநவீன 

விமோனம் வடிவதமக்கப்ப ட்ுள்ளது. ‘ஏர ்இந்தியோ ஒன்’ 

என்றதழக்கப்படும் இந்ே ‘பறக்கும் டகோ த் ’ அபமரிக்கோவில் 

இருந்து ப ல்லி வந்ேத ந்ேது. 

 இந்தியோ-வங்கடேச க ற்பத களின் 2வது கூ ட்ு பயிற்சி வ க்கு 

வங்க க ல் பகுதியில் பேோ ங்குகிறது. போங்டகோசோகர ்என்ற 

பபயரில் இந்தியோ, வங்கடேசம் க ற்பத கள் இத டய 

க ந்ேோண்டு முேல் கூ ட்ு பயிற்சி பேோ ங்கியது. 

 அணு ஆயுேங்கதள ஏந்திச ்பசல்லும் ேரம் உயரே்்ேப்ப  ் புதிய 

ஏவுகதண பவற்றிகரமோக டசோேதன பசய்து போரக்்கப்ப  ்து. 

 சீனோ உலகின் முேல் சுரங்க டரோடபோதவ நவம்பர ்மோேே்தில் 

விண்பவளிக்கு அனுப்ப தி  ்மி ட்ுள்ளது. இந்ே டரோடபோ விண்கல் 

சுரங்க டரோடபோ என அதழக்கப்படுகிறது. 

 இந்திய க டலோர கோவல் கப்பற்பத யின் ஏழோவது டரோந்து 

ப கோன “விக்ரஹோ” பசன்தனயில் கோ ட்ுப்பள்ளி துதறமுகே்தில் 

அறிமுகம் பசய்யப்ப  ்து. 

 சோகர ்கவோச ்ஒே்திதக நிதறவு – இதில் இந்திய கப்பற்பத யின் 

க டலோர கோவற்பத தய டசரந்்ே வீரரக்ள் இரண்டு நோள் டபோர ்

ஒே்திதக ந ே்தினர.் 

 கப்பற்பத  பசயல்போடு விருது (Fleet Award Function) நிகழ்வில் 

சிறந்ே கப்பல்களுக்கோன விருதுகதள இந்திய கப்பற்பத  டசரந்்ே 

ஐஎன்எஸ் ஷயோே்ரி மற்றும் ஐஎன்ஸ் டகோரோ ஆகியதவ 

பபற்றுள்ளது. டமலும் ஐஎன்எஸ் ஐரோவே் மற்றும் கில் ோன் ‘Best 

Spirited Ship’ க்கோன விருது பபற்றது. 
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 ‘சுரக்ஷோ கவோச’் இரோணுவம் மற்றும் மகோரோஷ்டிரோ 

கோவல்துதறயினர ்இத டயயோன கூ ட்ு பயங்கரவோே எதிரப்்பு 

பயிற்சி நத பபற்றது. 

 மியோன்மருக்கு ‘சிந்துவிர’் என்ற நீரம்ூழ்கிக் கப்பதல 

வழங்குகிறது இந்தியோ. 

 ஒலிதய வி  அதிக டவகே்தில் பசல்லும் பிரடமோஸ் சூப்பரட்சோனிக் 

ஏவுகதண ஐஎன்எஸ், பசன்தன டபோரக்்கப்பலில் இருந்து 

பவற்றிகரமோக டசோேதன பசய்யப்ப  ்து. 

 இந்தியோ-இலங்தக க ற்பத களுக்கு இத டய ஸ்லிபநக்ஸ்-20 

என்ற பபயரில் இருேரப்பு கூ ட்ு பயிற்சி இலங்தகயில் ந க்கிறது. 

 உள்நோ ட்ிடலடய ேயோரிக்கப்ப ்  எதிர ்ஏவுகதணகதள ேோக்கி 

அழிக்கும் “SANT” ஏவுகதணதய ஒடிசோ மோநிலே்தில் உள்ள 

ஒருங்கிதணந்ே பரிடசோேதன ேளே்தில் டசோேதன 

டமற்பகோள்ளப்ப  ்து. இது நோக் (பஹலினோ) என்ற ஏவுகதணயின் 

டமம்ப  ் பதிப்போகும். 

 மலபோர ்கூ ட்ு க ற்பத  பயிற்சி 2020 – இந்தியோ, அபமரிக்கோ, 

ஜப்போன் ஆகிய 3 நோடுகள் இதணந்து வங்கோள விரிகு ோவில் 

‘மலபோர’் கூ ட்ு க ற்பத  பயிற்சிதய அக்ட ோபர ் 14ஆம் டேதி 

பேோ ங்கி 19ஆம் டேதி வதர நத  பபற்றது. 

 உள்நோ ட்ு பேோழில்நு ப்ே்தில் ேயோரோன ஐஎன்எஸ் கவரோ ட்ி 

டபோரக்்கப்பதல, ரோணுவ ேதலதம ேளபதி  பஜனரல் மடனோஜ் 

முகுந்ே் நரவோடன க ற்பத யில் இதணே்து தவே்ேோர.் 

 போதுகோப்போன இதணயப் பயன்போடு என்ற பபயரிலோன ேகவல் 

பரிமோற்ற பமோதபல் பசயலிதய ஆே்மநிரப்ோர ்போரே் 

இயக்கே்தின் கீழ் இந்திய ரோணுவம் உருவோக்கி உள்ளது. 

 ஐக்கிய நோடுகள் சதப 1945, அக்ட ோபர ்24 அன்று அபமரிக்கோவின் 

சோன் பிரோன்சிஸ்டகோ நகரில் அதமக்கப்ப  ்து. ஐ.நோ. பபோதுச ்

சதபயின் 75 ஆண்டு கோல வரலோற்றில் முேல் முதறயோக ஆண்டுப் 

பபோதுக் கூ ் ம் உலகே் ேதலவரக்ள் டநரடியோக பங்டகற்கோமல், 

பமய் நிகர ்முதறயில் நத பபற்றது. “The Future We Want, the Uited 

Nations We Need: Reaffirming our Collective Commiment of Multilateralism” – 

confronting COVID-19 through effective multilateral action” என்பது 

இக்கூ  ்ே்தின் தமயக்கருே்ேோகும். 

 கடரோனோ ஊர ங்கு கோலே்தில் பல்டவறு உேவிகதள பசய்ே 

போலிவு  ்வில்லன் நடிகர ்டசோனு சூ ட்ுக்கு, ஐ.நோ. வின் ‘சிறப்பு 

மனிேடநய விருது’ வழங்கப்ப  ்து. 

 “மும்தபயின் இரும்பு பபண் ” என்று அறியப்படும் சமூக ஆரவ்லர ்

புஷ்போ போடவ கோலமோனோர.் 
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 கோந்தி பஜயந்திதய முன்னி ட்ு குஜரோே்தின் சபரம்தி மே்திய 

சிதறயில், 3,000 தகதிகளுக்கோன வோபனோலி நிதலயம் 

துவங்கப்ப  ்து. இது ‘சிதற வோபனோலி’ என பபயரி ப்ப ட்ுள்ளது. 

 ஐடரோப்பிய நோ ோன பின்லோந்தில் சன்னோமரின் என்ற பபண் 

ேதலவர ்பிரேமர ்பேவி வகிக்கிறோர.் இவர ்சரவ்டேச பபண் 

குழந்தேகள் தினம் 11ம் டேதி பகோண் ோ ப்படுவதேபயோ ட்ி, 

ஆவோ முரட் ோ என்ற 16 வயது சிறுமிதய ஒரு நோள் பிரேமர ்

பேவிதய வழங்கினோர.் 

 மதறந்ே விஜயரோடஜ நிதனவோக பிரேமர ்நடரந்திர டமோடி 100 

ரூபோய் நோணயே்தே கோபணோலி வோயிலோக பவளியிடுகிறோர.் 

 ஆஸ்கோர ்விருது பபற்ற முேல் இந்தியரும், பிரபல திதரப்ப  

ஆத   வடிவதமப்போளருமோன போனு அேய்யோ கோலமோனோர.் 

 இந்திய விமோனப் பத யின் முேல் பபண் அதிகோரி என்ற 

பபருதமதயப் பபற்ற விங்கமோண் ர ் ோக் ர ்விஜயலஷ்மி 

ரமணன் கோலமோனோர.் 

 சரவ்டேச “ஆன்தலன்” துப்போக்கி சுடுேல் சோம்பியன்ஷிப் 10 மீ “ஏர ்

தரபிள்” பிரிவில் இந்திய வீரர ்விஷ்ணு ஷிவரோஜ் போண்டியன் (16), 

ேங்கம் பவன்றோர.் 

 வங்க டேசே்தில் நத பபற்ற சரவ்டேச ஏர ்தரஃபிள் சுடும் 

டபோ ்டியில் இந்திய வீரோங்கதன இளடவனில் வோலறிவன் 

ேங்கப்பேக்கம் பவன்றோர.் ஆ வர ்பிரிவில் இந்திய வீரர ்ஷோகு 

துஷரம்டன 623.8 புள்ளிகளு ன் பவள்ளிப் பேக்கம் பவன்றோர.் 

 கோந்தியின் 151-வது பிறந்ே தினம் முன்னி ட்ு ப ல்லி மோநில 

முேலதமசச்ர ்“Bapu The Unforgettable” என்ற சிறு புே்ேக பேோகுப்தப 

பவளியி  ்ோர.் 

 ‘The Battle of Belonging’ – இப்புே்ேகே்தே எழுே்ேோளர ்மற்றும் 

அரசியல்வோதியோன சசி ேரூர ்என்பவர ்எழுதியுள்ளோர.் 

 ரோஜசபோ உறுப்பினர ்சஞ்சய் சிங் அவரக்ள் கோந்தி விருது 2020 க்கு 

டேரவ்ு பசய்யப்ப ட்ுள்ளோர.் 

 மும்தப மோநோகரோ ச்ி ஆதணயர ்இக்போல் சிங் சோஹல் 

அவரக்ளுக்கு டகோவி  ்க்ரூடஸ ர ்விருது வழங்கப்ப  ்து. 

ஆசியோவின் மிகப்பபரிய டசரி பகுதியோன ேோரோவி உ ்ப  மும்தப 

பகுதியில் டகோவி ்-19 தவரஸ் பேோற்று க ட்ுப்படுே்ே 

டமற்பகோண்  முயற்சிக்கோக இந்ே விருது வழங்கப்ப  ்து. 

உலகளவில் அங்கீகோரம் பபற்ற முேல் இந்தியர ்என்ற பபருதம 

பபற்றோர.் Indian Bureaucrats Category என்ற பிரிவின் கீழ் விருது 

வழங்கப்ப  ்து. 
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 தூய்தம இந்தியோ 2020 மே்திய அரசு விருதுகள் – மோநில பிரிவில் 

குஜரோே் மோநிலம் முேல் பரிதசப் பபற்றது. சிறந்ே மோவ  ்ப் 

பிரிவில் ேமிழகே்தில் உள்ள திருபநல்டவலி மோவ  ்ம் பபற்றது.  

 டசலம் மோவ  ்ம் சின்னோவூர ்சிறந்ே கிரோம பஞ்சோயேத்ுக்கோன 

விருது - தூய்தம சுந்ேர ்சமுேோயிக் சவுசோசல்யோ இயக்கே்தே 

க ந்ே 2019ம் ஆண்டு நவம்பர ்1ம் டேதி முேல் க ந்ே ஏப்ரல் 30ம் 

டேதி வதர முன்பனடுே்ேேற்கோக வழங்கப்ப  ்து. 

 கந்ேகி டச முக்ே் எனும் ஒரு வோர கோல இயக்கம் பிரேமர ்திரு. 

நடரந்திர டமோடியோல் க ந்ே 2020 ஆகஸ்  ்8ம் டேதி 

பேோ ங்கப்ப  ்து. 

 மருே்துவே்துக்கோன டநோபல் பரிசு அறிவிக்கப்ப ட்ுள்ளது - 

பஹபத டிஸ் ஏ, பி தீநுண்மி வதககதளச ்சோரோே புதிய வதக 

பஹபத டிஸ் சி தீநுண்மியின் பரவல் மூலமோனது ரே்ேே்தில் 

இருப்பதே அபமரிக்க விஞ்ஞோனிகளோன ஹோரவ்ி டஜ.ஆல் ர,் 

சோரல்ஸ் எம்.தரஸ், பிரி ட்ிஷ் விஞ்ஞோனியோன தமக்டகல் 

பஹௌ ் ன் கண் றிந்ேனர.்  

 டவதியலுக்கோன 2020ஆம் ஆண்டுக்கோன டநோபல் பரிசு – 

அபமரிக்கோதவச ்டசரந்்ே பஜனிபர ்ட ோடுனோ, பஜரம்னிதயச ்

டசரந்்ே இமோனுடவல் சோரப்பன் ர ்ஆகிய இரு விஞ்ஞோனிகளுக்கு 

டநோபல் பரிசு அறிவிக்கப்ப ட்ுள்ளது. இவரக்ள் இருவரும் 

டமற்பகோண்  மரபணு மோற்றம் குறிே்ே ஆய்வுக்கோக இந்ே பரிசு 

வழங்கப்ப ட்ுள்ளது. 

 அபமரிக்க பபண் கவிஞர ்லூசிக்ளூக், இந்ே ஆண்டின் 

இலக்கியே்துக்கோன டநோபல் பரிசு (The wide iris) என்ற நோவலுக்கு 

டேரந்்பேடுக்கப்ப ட்ுள்ளோர.் தி டிதரயம்ப் ஆஃப் அக்கிலீஸ், தி 

தவல்  ்ஐரிஸ் டபோன்ற இவரின் பத ப்புகள் மிகவும் 

புகழ்பபற்றதவ. 

 அபமரிக்கோவின் ஸ் ோன்டபோர ்் பல்கதலக்கழகே்தேச ்டசரந்்ே 

போல் ஆர ்மில்கிடரோம் (Paul R Milgrom), ரோபர ் ்பி வில்சன் ஆகிய 

இருவருக்கும் டநோபல் பரிசு கூ ் ோக வழங்கப்ப  ்து. “ஏலக் 

டகோ ்போ ட்ின் டமம்போடுகள் மற்றும் புதிய ஏல வடிவங்களின் 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கோ” இருவருக்கும் இந்ே பரிசு வழங்கப்ப  ்து. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கோன டேசிய நோ ட்ு நலப்பணிே்தி  ் 

விருதுகதள கோதரக்குடி    மு.கூ. டலோகநோேன் மற்றும் பிஷோப் 

ஹீபர ்கல்லூரி மோணவர ்எம்.ேரம் சோஸ்ேோ ஆகிடயோர ்

விருதுகதளப் பபற்றனர.் 

 புதிய பபோரு க்ள் அல்லது தீரவ்ுகதள உருவோக்கும் புது 

நிறுவனங்கதள ஊக்கப்படுே்துவேற்கோக டேதிய ஸ் ோர ்் அப் 
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விருதுகதள மே்திய பேோழில் ஊக்குவிப்பு மற்றும் உள்நோ ட்ு 

வரே்்ேகே் துதற முேன்முதறயோக உருவோக்கியுள்ளது. 

 சரஹோக்ஹோல் என்பவர ்பிபிசி டேசிய சிறுகதே விருது இருமுதற 

பவன்ற முேல் இந்தியர ்ஆவோர.் இந்ே பரிசு டகம்பிரி ்ஜ் 

பல்கதலக்கழகே்ேோல் வழங்கப்படுகிறது. 

 ேஞ்சோவூர ்சோஸ்ே்ரோ நிகரந்ிதரப் பல்கதலக்கழகம் வழங்கும் 

சோஸ்ே்ரோ – ரோமோனுஜன் விருதுக்கு நிகழோண்டு இஸ்டரல் 

டபரோசிரியர ்ஷோய் ஈவ்ரோ டேரவ்ு பசய்யப் ப ட்ுள்ளோர.் 

 2020 வனவிலங்கு புதகப்ப  கதலஞர ்விருதேப் பபற்ற முேல் 

இந்திய பபண் – ஐஸ்வரய்ோ ஸ்ரீேர.் Behaviour Invertebrates என்ற 

பிரிவில் ஐஸ்வரய்ோவுக்கு இந்ே விருது பகோடுக்கப்ப ட்ுள்ளது. 

 அபமரிக்கோவில் ந ே்ேப்ப  ் கடரோனோ போதிப்புக்கு வலுவோன 

சிகிசத்ச முதறதய கண்டுபிடிப்பேற்கோன இளம் விஞ்ஞோனிகள் 

டபோ ்டியில் 14 வயது இந்திய – அபமரிக்கப் பபண் அனிகோ 

பசப்டரோலு பவற்றி பபற்றோர.் 

 பூ  ்ோனில் இந்தியோ க ் தமே்ே மங்டேசச்ு நீரம்ின் தி  ்ே்திற்கு 

பிரி ் னின் மதிப்புமிகு விருது கித ே்துள்ளது. 

 குடளோபல் ஹிமோலயன் எக்ஸ்பபடிஷன் என்ற இந்திய அதமப்பு 

ஐ.நோ. உலகளோவிய கோலநிதல ந வடிக்தக விருதே பவன்றது. 

 மோமல்லபுரே்தில் சுவோடேஷ் ேரஷ்ன் தி  ்ே்தின் கீழ் சுற்றுலோ 

ேகவல் கூ ம் – சுற்றுலோ ேகவல் கருே்தியல் தமயே்தே 

அதமே்துள்ளது. 

 அசோம் மோநில அரசு கதி பிஹு (டவளோண்தம திருவிழோ) என்ற 

திருவிழோதவ பகோண் ோடுகிறது. 

 பேோழிலோளர ்மற்றும் டவதலவோய்ப்புே்துதற பசயலோளர ்திரு 

அபூரவ்ோ சந்ே்ரோ, 2020 அக்ட ோபர ்2021 ஜூன் வதரயிலோன 

கோலக  ்ே்துக்கு சரவ்டேச பேோழிலோளர ்அதமப்பின் ஆளுதகக் 

குழுவின் ேதலவரோக டேரந்்பேடுக்கப்ப ட்ுள்ளோர.்சரவ்டேச 

பேோழிலோளர ்அதமப்பில் 187 உறுப்பினரக்ள் உள்ளனர.் 

 சரவ்டேச பேோழிலோளர ்அதமப்பு ேதலதமயி ம் – பஜனீவோ. 

இேன் உறுப்பு நோடுகள் -187 

 மே்திய ேகவல் ஆதணயம் ேகவல் அறியும் உரிதமச ்ச ் ம் 

2005ன் கீழ் அதமக்கப்ப ட்ுள்ளது. 

அரசியல் அறிவியல் 

 சுனிதி தி ் ம் – நிலக்கரி சுரங்க பேோழிலோளர ்தவப்பு நிதி 

மற்றும் வருங்கோல ஓய்வூதிய பேோ ரப்ோன ந வடிக்தககதள 

டிஜி ் ல் தமயமோக பகோண்டு வருவேற்கோக மே்திய அரசு சுனிதி 

தி  ்ே்தே அறிமுகம் பசய்து தவே்துள்ளது. 
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 இந்திய கிரோமங்களில் மோற்றே்தே ஏற்படுே்ேவும் மற்றும் பல 

ல ச்க்கணக்கோன இந்தியரக்ளுக்கு அதிகோரம் வழங்கும் 

வதகயிலும் ஸ்வோமிே்வோ தி  ்ே்தின் கீழ் பசோே்து அ த் கதள 

பயனோளிகளுக்கு டநரடியோக பிரேமர ்நடரந்திர டமோடி 

வழங்குகிறோர.் 

 ஆயுஷ்மோன் சோகர ்என்ற தி  ்ே்தே மே்திய டவளோண்துதற 

இதணயதமசச்ர ்திருபரட்சோேம் ருபபல்லோ  பேோ ங்கி தவே்ேோர.் 

 பிரேோன் மந்திரி கிரோம் சேக் டயோஜனோ தி  ்ே்தில் இமோசச்ல 

பிரடேச மோநிலே்தில் உள்ள மண்டி மோவ  ்ம் இே்தி ் ே்தே 

பசயல்படுவே்துவதில் முேல் இ ே்தில் உள்ளது. 

 அசோமின் புகழ்பபற்ற மிளகோய் “Dalle Khurani” க்கு புவிசோர ்குறியீடு 

வழங்கப்ப  ்து. 

 இந்தியோவின் முேல் விலங்கு போலம் ப ல்லி மும்தப பசுதம 

போதே பநடுஞ்சோதலயில் அதமக்கப்ப ட்ு வருகிறது. இசச்ோதல 

நிதறவத ந்ேோல் நோ ட்ின் மிக நீளமோன பசுதம போதே அதிடவக 

பநடுஞ்சோதலயோக இருக்கும் என பேரிவிக்கப்ப ட்ுள்ளது. 

 குஜரோே் மோநில முேலதமசச்ர ்இந்தியோவின் முேல் இரண்டு கனிம 

விதே பூங்கோ அதமக்க உள்ளேோக பேரிவிே்துள்ளோர.் 

 சரவ்டேச டபரி ர ்ஆபே்து குதறப்பு தினம் - 13 அக்ட ோபர ்  

 சிலோம் எனப்படும் கோற்றின் ேரே்தே முன்கூ ட்ிடய கணிக்கும் 

ஒருங்கிதணந்ே அதமப்பு ேற்டபோது டமலும் 

டமம்படுே்ேப்ப ட்ுள்ளது. என்ப்யூசர ்என்னும் மிக அதிக திறன் 

வோய்ந்ே, மோநகரே்துக்கோன அளவிடும் அதமப்பும் 

அறிமுகப்படுே்ேப்ப ட்ுள்ளது. பின்லோந்து வோனிதல 

நிறுவனே்து ன் இதணந்து சிலோம் மற்றும் என்ப்யூசர ்ஆகியதவ 

உருவோக்கப்ப ட்ுள்ளன. 

 உலக வோனிதல அதமப்பு கோலநிதல டசதவ அறிக்தக 2020 

என்ற அறிக்தகதய பவளியி ட்ுள்ளது. சரவ்டேச டபரி ர ்அபோய 

குதறவு தினே்தே முன்னி ட்ு இந்ே அறிக்தகதய 

பவளியி ட்ுள்ளது. 

 ஜோரக்ண்  ்மோநிலே்தில் இந்தியோவின் முேல் டிரோகன்ஃபிதள 

புதேப்படிவம் கண்டுபிடிக்கப்ப ட்ுள்ளது. 

பபோருளோதோரம் 

 நிதி அதமசச்ர ்நிரம்லோ சீேோரோமன் ‘எம்எஸ்எம்இ பிடரரனோ’ 

(MSME Prerana) என்ற இதணய வழி கண்கோணிப்புே் தி  ்ே்தே 

பேோ ங்கி தவே்ேோர ்– இே்தி  ்ம் மூலம் சிறு, குறு, வணிகரக்ளின் 

தி ் ங்கதள இதணய வழியோக இந்திய வங்கி கண்கோணிக்கும். 
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 கோலநிதல மோற்ற நிகழ்வுகளோல் க ந்ே மோேம் உலகின் 

பவப்பமோன பசப் ம்பர ்மோேமோக பதிவோகியுள்ளது. 

 டகோவோ மோநில பல்லுயிர ்வோரியம் இந்ே தி ் ே்தே 

முன்பமோழிந்து உள்ளது. இது உலக வங்கியின் நிதி உேவியு ன் 

பசயல்படுே்ேப்படும். 

 ஃடபோரப்்ஸ் நிறுவனம் உலகின் சிறந்ே பேோழிலோளர ்2020 

ப ட்ியதல பவளியி ட்ுள்ளது. இந்தியோவின் மிகப்பபரிய ஆற்றல் 

பபோதுே்துதற நிறுவனமோன டேசிய அனல் மின் நிறுவனம் 

உலகின் சிறந்ே பேோழிலோளர ்2020 என்ற ப ட்ியலில் இ ம் 

பபற்றுள்ளது. 

 ஃடபோரப்்ஸ் நிறுவனம் உலகின் சிறந்ே முேலோளி 2020 ப ்டியதல 

பவளியி ட்ுள்ளது. உலகின் முன்னணி நிறுவனமோன சோம்சங் 

நிறுவனம் இப்ப ்டியயில் முேல் இ ே்தில் உள்ளது. 

 நுகரட்வோர ்விதலக் குறியீ ட்ு கணக்கிடுவேற்கு அடிப்பத  

ஆண்த  மே்திய அரசு 2001 முேல் 2016 வதர எடுே்துக் 

பகோண்டுள்ளது. ேற்டபோது 15 வரு  இத பவளிக்கு பிறகு திருே்தி 

உள்ளது. மே்திய பேோழிலோளர ்அதமசச்ர ்சந்டேோஷ்குமோர ்

கங்வோர ்இேதன  பவளியி ட்ுள்ளோர.்  இனி அடிப்பத  திருே்ேம் 

ஒவ்பவோரு ஐந்து வரு ங்களுக்கும் பசய்யப்படும் என 

பேரிவிே்ேோர.் 

அறிவியல் 

 கடரோனோதவ பேோ ரந்்து கோங்டகோ கோய்சச்ல் – கோங்டகோ 

கோய்சச்ல் என அதழக்கப்படுகிற கிரிமியன் கோங்டகோ ரே்ே கசிவு 

கோய்சச்ல், மனிேரக்ளுக்கு உண்ணிகள் மூலம் பரவக்கூடியது. 

 ஒலிதய வி  பல ம ங்கு டவகே்தில் பசல்லும் அதிநவீன 

பிரடமோஸ் ஏவுகதணதய இந்தியோ பவற்றிகரமோக டசோதிே்ேது. 

 இந்துஸ்ேோன் ஏடரோடந ட்ிக்கல் லிமி  ்300வது டமம்ப ்  தல  ்

பஹலிகோப் ர ்வதகதய டசரந்்ே துருவ் பபங்களூரில் பவயி  ்து. 

 இந்தியோ பவள்ளி கிரகே்தே ஆரோய்சச்ி பசய்ய விண்கலம் 

அனுப்ப தி  ்மி ட்ுள்ளது. வருகிற 2025ம் ஆண்டில் இே்தி  ்ம் 

நிதறடவற்றப்படுகிறது. இதில், பிரோன்சும் பங்டகற்கிறது. 

 உலபகங்கிலும் உள்ள 35 உயிரியல் பன்முகே் ேன்தம வோய்ந்ே 

இ ங்களுள் ஒன்றோன டமற்குே்பேோ ரச்ச்ி மதலயில் மருே்துவ 

குணங்கள் பகோண்  இரண்டு புதிய ேோவர வதககள் 

கண்டுபிடிக்கப்ப ட்ுள்ளன. எரிடயோகோலோன் சிடனரியம் என்று 

அதழக்கப்படும் ேோவர இனே்தில் புற்றுடநோய் உள்ளி  ் 

டநோய்களுக்கோன மருே்துவ குணம் உள்ளது. 
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 டமம்ப  ் கணினி டமம்போ ட்ு தமயம் இந்தியோவின் மிகப்பபரிய 

பஹசப்ிசி – ஏஐ சூப்பர ்கம்ப்யூ  ்ர ்“பரம் சிே்தி” அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. 

 இந்தியோவின் முேல் வணிக – வணிக (business-to-business) வணிக 

பரிமோற்றே்திற்கோன கிரிப்ட ோசின் “DigitX” அறிமுகம் 

பசய்யப்ப  ்து. 

 பபங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் ஆரோய்சச்ி நிறுவனம் 

டேோல் புற்று டநோய்க்கோன நோடனோதபபர ்அடிப்பத யிலோன Non-

Invasive Bandage உருவோக்கி உள்ளது. 

 போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி மற்றும் டமம்போ ட்ு அதமப்பு 

வடிவதமே்துள்ள ருே்ரம் -1 ஏவுகதணயோனது சுமோர ்250 கி.மீ. 

பேோதலவில் உள்ள எதிரிகளின் டர ோர ்வோன் போதுகோப்பு 

கருவிகள், ேகவல் பேோ ரப்ு சோேனங்கள் உள்ளி ் வற்தற 

துல்லியமோகே் ேோக்கி அழிக்கவல்ல திறன் பகோண் து. 

ஒடிஸோவின் அப்துல் கலோம் தீவில் ருே்ரம்-1 ஏவுகதண 

பரிடசோதிக்கப்ப  ்து. 

 கரடனோ பரிடசோேதனக்கு பபலு ோ என்ற புதிய பரிடசோேதன 

விதரவில் அறிமுகம் பசய்யப்ப வுள்ளேோக மே்திய அதமசச்ர ்

ஹரஷ் வரே்ன் பேரிவிே்ேோர.் 

 அணு ஆயுேங்கதள சுமந்து பசல்லும் திறன்வோய்ந்ே பிருே்வி-II 

ஏவுகதண ஒரிசோவின் சண்டிப்பூர ்க ற்கதர ேளே்தில் இருந்து 

பவற்றிகரமோக பரிடசோதிே்துப் போரக்்கப்ப  ்து. 

 மே்திய வீ ட்ு மற்றும் நகரப்்புறு விவகோர அதமசச்கம் e-Dharti Geo 

portal என்ற இதணயே்ேளே்தே அறிமுகம் பசய்துள்ளது. இேன் 

மூலம் டமலோண்தம ேகவல் அதமப்பு வதரப்ப ம் மற்றும் 

குே்ேதக தி  ்ங்கள் டபோன்ற வதரப ங்கதள 

ஒருங்கிதணக்கப்படும். 

 தஹேரோபோே்தேச ்டசரந்்ே போரே் படயோப க் நிறுவனம், இந்திய 

மருே்துவ ஆரோய்சச்ி கவுன்சிலு ன் டசரந்்து டகோவோக்சின் என்ற 

ேடுப்பூசிதய உருவோக்கி உள்ளது. 

 நிலவில் பூமியிலிருந்து பேரியும் மிகப்பபரிய பள்ளங்களில் 

ஒன்றோன கிளோவியஸ் பள்ளே்தில் நீரின் மூலக்கூறுகதள 

டசோஃபியோ என்ற விண்கலம் கண் றிந்துள்ளது என்று 

பேரிவிே்துள்ளது. நோசோவின் டசோபியோ பேோதலடநோக்கி உறுதி 

பசய்துள்ளது. 

 நிலநடுக்கம், க ல் ம  ்ம் அதிகரிப்பு உள்ளி  ் இயற்தக 

டபரி ரக்தள முன்கூ ்டிடய அறியும் வதகயில், இந்தியோவின் 

இஸ்டரோவும் அபமரிக்கோவின் நோசோவும் இதணந்து நிசோர ்என்ற 

புதிய பசயற்தகக்டகோதள உருவோக்கி வருகிறது. நோசோ இஸ்டரோ 
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சிந்ேடிக் அபபரச்ச்ர ்ரோ ோர ்(NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) 

என்ற இந்ே பசயற்தகடகோள் மூலம் அறிய முடியும். 

 கோரப்ன் சுழற்சியின் தூங்கும் பூேம் என அதழக்கப்படும் 

உதறந்ே மீே்டேன் வோயு பவளிவர ஆரம்பிே்திருப்பேோக 

விஞ்ஞோனிகள்பேரிவிே்துள்ளனர.் 

 பிஎஸ்எல்வி சி-49 ரக ரோக்பக த்  வரும் நவம்பர ்7ம் டேதி 

விண்ணில் பசலுே்ேே் தி  ்மி ட்ுள்ளேோக இஸ்டரோ 

அறிவிே்துள்ளது. இந்தியோவின் புவிக் கண்கோணிப்புக்கோன “இஓஸ்-

1” பசயற்தகக்டகோள் மற்றும் வணிகரீதியிலோன 9 பன்னோ ட்ு 

பசயற்தகக்டகோள்கதளே் ேோங்கியபடி பிஎஸ்எல்வி ரோக்பக ் 

விண்ணில் ஏவப்ப ட்ுள்ளது. 

 ஹரியோன மோநில முேலதமசச்ர ்“எனது பயிர ்– எனது அறிக்தக” 

என்ற டபோர ்தல அறிமுகம் பசய்து உள்ளோர.் 

 பேன்கிழக்கு ரயில் “Operation Saheli (Friend)” அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. இரயில்களில் பயணம் டமற்பகோள்ளும் பபண்களின் 

போதுகோப்தப உறுதி பசய்ய இந்ே ஆபடரஷன் பேோ ங்கி உள்ளது. 

 ஹிமோசலபிரடேசே்தில் அதமக்கப்ப ட்ிருக்கும் உலகின் மிக 

நீளமோன மிக முக்கியே்துவம் வோய்ந்ே பநடுஞ்சோதல சுரங்கப் 

போதேதய (அ ல்)  பிரேமர ்நடரந்திர டமோடி (அக்ட ோபர ்3) திறந்து 

தவக்க உள்ளோர.் 

 இந்திய பேோழில்துதற கூ  ்தமப்பின் வோழ்க்தக அறிவியல் 

மோநோடு – இம்மோநோ ட்ின் தமயக்கருே்து “Energizing Make in India 

through Life Sciences Sector” என்பேோகும்.இது 17வது சிஐஐ மோநோடு 

ஆகும். 

 பிரேமர ்திரு நடரந்திர டமோடி பேோ ங்கி தவே்ே பசயற்தக 

நுண்ணறிவு பற்றிய மோநோடு பரய்ஸ் 2020 மோநோடு. 

 ஹரியோனோ மோநில முேலதமசச்ர ்மடனோகரல்ோல் கே்ேோர ்கிரோம் 

ேரஷ்ன் என்ற ேளே்தே அறிமுகம் பசய்து தவே்ேோர.் 

 மரபுசோரோ எரிசக்தி மூலம் இயங்கும் உலகின் மிகப்பபரிய 

ரயில்டவ – மே்திய ரயில்டவ அதமசச்ர ்பியூஷ் டகோயல் 

பேரிவிே்ேோர.் 2023 ஆம் ஆண்டுக்குள் 100% மரபுசோரோ 

எரிசக்திதய பயன்படுே்தி இயங்கும் உலகின் மிகப்பபரிய 

ரயில்டவ அதமப்தப இந்தியோ பகோண்டிருக்கும். 

 இந்தியோவில் அதிநவீன சூரிய மின்சக்தி ேகடுகள் உற்பே்திதய 

ஊக்குவிக்க இந்தியோ       பிவி எ ்ஜ் 2020 என்ற ேதலப்பில் 

உலகளோவிய இதணய கருே்ேரங்குக்கு நிதி ஆடயோக், புதிய 

மற்றும் புதுப்பிக்கே்ேக்க எரிசக்தி அதமசச்கம் மற்றும் 

இன்பவஸ்  ்இந்தியோ ஆகிய அதமப்புகள் ஏற்போடு பசய்துள்ளன. 
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 நோ ட்ிடலடய முேல் முதறயோக முழுதமயோக சூரிய மின் சக்தியில் 

(டசோலோர)் இயங்கும் விமோன நிதலயம் என்ற பபருதமதய 

புதுசட்சரி விமோன நிதலயம் பபற்றது. புதுசட்சரி லோசுப்டப த்  

விமோன நிதலயம் அதமந்துள்ளது. 

 விவசோயிகளுக்கு ஆேரவோக ஆே்மநிரப்ர ்தி  ்ம் பேோ க்கம் – 

டகோவோ மோநிலம் 

 டகரள கோவல் துதறயின் ஆபடரஷன் பி-ஹன்  ்– குழந்தேகளின் 

ஆபோச கோபணோளி பவளியிடும் நபரக்தள கண்டுபிடிக்க பி-

ஹன் ் என்ற ஆபடரஷதன ந ே்தி வருகிறது. 

 இந்தியோ இரண் ோவது பபரிய பருே்தி உற்பே்தியோளரோகவும் 

உலகின் மிகப்பபரிய பருே்தி நுகரட்வோரோகவும் உள்ளது. 

 பேோழில் மற்றும் உள்நோ ட்ு வரே்்ேக டமம்போ ட்ுே்துதற ‘Startup 

India Showcase’ என்ற இதணயே்ேளே்தே பேோ ங்கி உள்ளது. 

 நோ ட்ில் முேன்முதறயோக விவசோயிகளுக்கோக நல வோரியம் 

அதமே்ே மோநிலம் டகரளம் ஆகும். 

 ஒருநோள் மோவ  ் ஆ ்சியரோக பேவி வகிே்ே ஆந்திர மோணவி – 

சரவ்டேச பபண் குழந்தேகள் தினம் பகோண் ோ ப்ப  ்தே 

பயோ ட்ி ஆந்திரம் மோநிலம் அனந்ேபுரம் மோவ  ்ே்திலுள்ள 

பபண்கள் டமல்நிதலப்பள்ளி மோணவி ஆ ்சியரோக பேவி 

வகிே்ேோர.் 

 போரே்மோலோ பரிடயோஜனோ தி ் ம் – அதமசச்கம் : சோதலப் 

டபோக்குவரே்து மற்றும் பநடுஞ்சோதலே் துதற அதமசச்கம். 

நிறுவப்ப  ்து : 31 ஜூதல, 2015. 

 இந்தியோவில் பமோே்ேம் 8 க ற்கதரகளுக்கு சரவ்டேச ப்ளூ 

ஃபிளோக் என்று அதழக்கப்படும் நீலக் பகோடி சோன்றிேழ் 

வழங்கப்படுகிறது. குஜரோே்தில் ஷிவ்ரோஜ்புர,் த யுவின் டகோக்லோ, 

கரந்ோ கோவின் கசரட்கோ  ்மற்றும் படுபிே்ரி, டகரளோவின் கப்ப ், 

ஆந்திரப் பிரடேசே்தின் ருஷிபகோண் ோ, ஒடிசோவின் டகோல் ன் 

(புரி) மற்றும் அந்ேமோன் மற்றும் நிக்டகோபோர ்தீவுகளின் ரோேோ நகர ்

ஆகிய க ற்கதரகள். 

 ஒன்று முேல் 12 வகுப்புகள் வதர பள்ளி முழுதமயும் டிஜி  ்ல் 

மயமோக்குவேன் மூலம் நோ ்டின் முேல் முழுதமயோன டிஜி ் ல் 

பபோதுக் கல்வி மோநிலமோக டகரளோ மோறியுள்ளது. 

 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் கிரோமங்களில் உள்ள ஒவ்பவோரு வீ ட்ிலும் 

ேண்ணீர ்குழோய் இதணப்தப உறுதி பசய்வதே ஜல் சக்தி 

அதமசச்கே்தின் ஜல் ஜீவன் இயக்கம் ல ச்ியமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 பபண்களின் போதுகோப்பு முன்னி ட்ு மிஷன் சக்தி தி  ்ம் 

பேோ க்கம் – உே்திரபிரடேச மோநிலம். 



Vetripadigal.com 

11 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 டஹோடலோங்கி விமோன நிதலயம் பசுதம நிதலயமோக க ் ப்ப  

உள்ளது – அருணோசச்ல பிரடேசம். 

 அப்துல் கலோமின் 89வது பிறந்ே நோதள முன்னி ட்ு கபிலோ கலோம் 

என்னும் அறிவுசோர ்பசோே்துரிதம குறிே்ேே் தி  ்ே்தே மே்திய 

கல்வி அதமசச்ர ்திரு ரடமஷ் டபோக்ரியோல் நிஷோங்க் கோபணோலி 

கோ ்சி வோயிலோக பேோ ங்கி தவே்ேோர.் 

 திருவனந்ேபுரே்தில் சரவ்டேச தவரோலஜி நிறுவனே்தே டகரள 

முேல்வர ்பினரோயி விஜயன் திறந்து தவே்ேோர.் 

 My Town My Pride என்ற முகோம் – யூனியன் பிரடேசமோன ஜம்மு – 

கோஷ்மீர ்ஆளுநர ்இந்ே முகோதம பேோ ங்கி தவே்ேோர.் 

 உலகே்துக்கோக இந்தியோ என்னும் சிந்ேதனயு ன் சரவ்டேச 

சுகோேோர பிரசச்தனகள் குறிே்து அக்ட ோபர ்19 முேல் 21 வதர 

நத பபறவுள்ள கிரோண் ் டசலஞ்சஸ் வரு ோந்திர கூ  ்ம் 2020ல் 

பிரேமர ்நடரந்திர டமோடி சிறப்புதர ஆற்றுகிறோர.் 

 உே்திரபிரடேசே்தின் பகௌேம் நகரில் உள்ள டஜவரர்ில் சரவ்டேச 

விமோன நிதலயம் அதமக்கப்ப  உள்ளது. 

 உணவு பேப்படுே்தும் பேோழில்கள் அதமசச்ர ்நடரந்திர டமோேர ்

இந்தியோ-சரவ்டேச உணவு மற்றும் டவளோண் வோரே்தே பேோ ங்கி 

தவே்ேோர.் இதேயடுே்து அண்ணோ டேடவோ போவோ என்ற 

விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ோரே்தேே் பேோ ங்கியுள்ளது. 

 2020 டிசம்பர ்22ல் இருந்து 25 வதர ஆறோவது இந்திய சரவ்டேச 

அறிவியல் விழோ 2020 நத பபறும். 

 இரே்ே டசோதக இல்லோே இந்தியோ அ  ்வதண “Anemia Mukt Bharat 

Index” – இரே்ே டசோதக இல்லோே இந்தியோ அ ் வதணயில் 

ஹரியோனோ மோநிலம் முேல் இ ே்தில் உள்ளது. 

 2019ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே சுற்றுலோ ேளம் உே்திரபிரடேசம் ஆகும். 

 போசனே்துக்கு பகல் டவதளகளில் மின்சோர விநிடயோகே்தே 

வழங்குவேற்கோக முேல்வர ்திரு விஜய் ருபோனி ேதலதமயிலோன 

குஜரோே் அரசு கிசோன் சூரட்யோேய் டயோஜனோதவ சமீபே்தில் 

அறிவிே்துள்ளது. 

 கரந்ோ கோ மோநில அரசு போக்கியல ச்ுமி தி ் ே்தே அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. வறுதம டகோ ட்ுக்கு கீழ் உள்ள பபண் 

குழந்தேகளுக்கு நிதி உேவி வழங்கப்படுகிறது. 

 உே்ேரகோண்  ்மோநில முேலதமசச்ர ்திரிடவந்திர சிங் ரோவே் 

கிரோம தி ் ம் நபோரட்ு வங்கியு ன் இதணந்து ஒருங்கிதணந்ே 

மோதிரி டவளோண்தம கிரோம தி ் ம் பேோ ங்கி உள்ளோர.் 

 பபோது நிதி டமலோண்தம முதறதய பசயல்படுே்தும் முேல் 

யூனியன் பிரடேசம் – ஜம்மு –கோஷ்மீர ்
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 பிரேோன் மந்திரி ஸ்வோநிதி தி  ்ே்தின் கீழ் அதிக அளவிலோன 

க ன் பபற்ற முேல் மோநிலம் உே்திரபிரடேசம் மோநிலம் ஆகும். 

இே்தி ் ே்தின் கீழ் ரூ. 3 ல ச்ம் வதர பபற்று பயனத ய முடியும். 

 75வது ஐ.நோ. சதப தினே்தே முன்னி ட்ு அஞ்சல் ேதல பவளியீடு 

 2015ஆம் ஆண்டு அக்ட ோபர ்31 அன்று இந்தியோவின் இரும்பு 

மனிேர ்என்று புகழப்படும் சரே்ோர ்வல்லபோய் ப ்ட லின் 

பிறந்ேநோளின் டபோது ஒடர போரேம் ஒப்பற்ற போரேம் நிகழ்சச்ிதய 

பிரேமர ்திரு. நடரந்திர டமோடி பேோ ங்கினோர.் 

 பபண் பயணிகளின் போதுகோப்புக்கு “எனது டேோழி” 

ந வடிக்தகதய பேோ ங்கியது இந்திய ரயில்டவ. 

 ஐக்கிய நோடுகளு ன் இதணந்து நோ ட்ிய ேரங்கினி ந ே்தும் 

பரம்பரோ பேோ ர ்2020 டேசிய இதச மற்றும் நோ ்டியே் 

திருவிழோதவ பமய்நிகர ்வோயிலோகக் குடியரசுே் துதணே் 

ேதலவர ்பேோ ங்கி தவே்ேோர.் 

 உலக பபண்கள் மோநோ ட்ின் நோன்கோவது பதிப்பு மகளிர ்மற்றும் 

பபண்கள் நல அதமசச்ர ்ஸ்மிருதி ரோணி கலந்து பகோண் ோர.் 

இம்மோநோடு பமய்நிகர ்கோ ்சி மூலம் நத பபற்றது. 

 மரபணுமோற்றம் பசய்யப்ப  ் டகோதுதம அங்கீகரிே்ே முேல் நோடு 

அரப்ஜன்டினோ ஆகும். இந்ே டகோதுதமதய HB4 drought-resistant 

GMO wheat என அதழக்கப்படுகிறது. 

 சரவ்டேச ப ட்ினி குறியீ ்டில் இந்தியோவுக்கு 94 வது இ ம் 

வகிக்கிறது. 

தமிழ்நோடு 

 அறிவியல் மற்றும் பேோழில்நு ்பே்துதற சோரப்ில் நத பபறும் 

தவபவ் என்னும் கல்வி டமம்போடு பேோ ரப்ோன உசச்ி மோநோடு 

(அக்ட ோபர ்2) பேோ ங்கியது. 

 கரூர ்அரசு கதலக்கல்லூரி மோணவரக்ள் வடிவதமே்ே உலகின் 

மிகசச்ிறிய. மிகக்குதறந்ே எத  பகோண்  இண்டியன்சோ ் என்ற 

பசயற்தகக்டகோள் நோசோ மூலம் விண்ணில் ஏவுவேற்கோக டேரவ்ு 

பசய்யப்ப ட்ுள்ளது. அ ன்ன், டகசவன் மற்றும் அருண் ஆகிய 

மூவரும் உருவோக்கிய உலகின் மிகச ்சிறிய குதறந்ே எத  

பகோண்  இண்டியன்சோ ் என்ற டசோலோர ்பசயற்தகக்டகோதள 

அடுே்ே ஆண்டு ஜூன் மோேம் நோசோவிலிருந்து எஸ்ஆர ்-7 என்ற 

ரோக்பக  ்மூலம் விண்ணில் ஏவப்ப  உள்ளது. 

 இன்டபோரஸ்்டு கிரோதபன் போலிமர ்என்ற பபோருளோல் 

பசய்யப்ப  ் 3 பச.மீ. சுற்றளவு, 64 கிரோம் எத தயக் பகோண்  

இண்டியன்சோ  ்பசயற்தகக்டகோள் சூரிய ஒளி மூலம் கித க்கும் 

3.3 டவோல் ் மின்சோரே்தில் இயங்கக் கூடியது. 
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 உலகே ்ேமிழோரோய்சச்ி நிறுவனே்தின் பபோன்விழோ ஆண்டு 

பேோ க்கம் – உலகே் ேமிழோரோய்சச்ி நிறுவனம் (அக்ட ோபர ்21) 50 

ஆவது ஆண்டில் அடிபயடுே்து தவக்கிறது. 

 ேமிழக அரசு ஸ்மோர ் ்கரும்பலதக தி  ்ம் டிஜி ் ல் முதறயில் 

சிறந்ே கல்விதய வழங்குேல் மற்றும் ஆே்மநிரப்ர ்போரே் டநோக்கி 

பசல்வதே டநோக்கமோக பகோண்டுள்ளது. 

 மே்திய சுகோேோரம் மற்றும் குடும்ப நல அதமசச்கே்தின் இ-

சஞ்சீவனி ேளே்தில் 6 ல ச்ே்துக்கும் அதிகமோன பேோதலதூர 

மருே்துவ ஆடலோசதனகள் இதுவதர நோடு முழுவதும் 

வழங்கப்ப ட்ு உள்ளன. 

 ேமிழகே்தில் நீ  ்டேரவ்ில் டசரச்ச்ி பபறும் அரசுப் பள்ளி 

மோணவரக்ளுக்கு மருே்துவப் படிப்புகளில் 7.5 சேவீேம் உள் 

ஒதுக்கீடு வழங்க வதக பசய்யும் மடசோேோவுக்கு, ஆளுநர ்

பன்வோரிலோல் புடரோஹிே் ஒப்புேல் அளிே்ேோர.் 

 
 

 


