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30-09-2014
அன்று
கூகுளின்
" Orkut"
வலலைத்தளம் மூடப்பட்டத. இந்த ஆர்க்கூட்
இலணையத்தளம் 2004 ஆம் ஆண்டு தவங்கப்பட்டத.

சமூக
சமூக

இந்திய - அமமெரிக்க கூட்டு இரராணுவப் பயிற்சி - யூத்
அபியராஸ்
2014
( Yudh
Abhyas
2014)
உத்தர்கராண்ட்டின் ரரானிககத் எனுமிடத்தில் 30-09-2014 ல்
முடிவலடந்தத.
உயிர் ககராள் அறிக்லக 2014 (Living Planet Report
2014) World Wildlife Fund (WWF) ன் மூலைம்
மவளியிடப்பட்டத. இவ்வருட அறிக்லகயின் மபராருளராக
"Species and Spaces, People and Places."
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளத.
29-09-2014 அன்று மெத்திய அரசு 9 சிறப்பு மபராருளராதரார
மெண்டங்களுக்கரான அனுமெதிலய ரத்த மசய்தத. இவற்றில்
தமிழகத்லதச் சரார்ந்த "Chennai Business Park" ம்
ஒன்று.
"ககராமெகராடரா மெராரு" ( Komagata Maru Incident)
சம்பவத்தின் நூறராம் ஆண்டு நிலனவு விழரா - 29-09-2014
அன்று தவங்கி லவக்கப்பட்டத. 1914 ஆம் ஆண்டு
மசப்டம்பர் 29 ஆம் நராள் இந்தியராவின் பஞ்சராப்லப சரார்ந்த
340 சீக்கியர்கள், 24 முஸ்லிம்கள் மெற்றும் 12 இந்தக்கள்
பயணைம் மசய்த "Komagata Maru" என்ற ஜப்பரானிய
கப்பல் மகரால்கத்தராலவ வந்தலடந்தத. அந்த கப்பலில் பயணைம்
மசய்த இந்தியலர கபராரராட்டக்கராரர்கள் என சந்கதகித்த
ஆங்கிகலைய அரசு தப்பராக்கிச் சூடு நடத்த்தில்யதில் 19
பயணிகள் மகரால்லைப்பட்டரார்கள். பயணைம் மசய்தவர்களில்
சீக்கியரரான பராபரா குர்சித் சிங் தப்பினரார்.இந்நிகழ்ச்சிகய
ககராமெகடரா மெராரு சம்பவம் எனப்படுகிறத.
உலைக இருதய தினம் - மசப்டம்பர் 29 . இந்த வருட இதய
தின அனுசரிப்பின் மபராருள் " இதயத்தின் விருப்பங்கள்
கடினமெரான விருப்பங்களல்லை" (Heart Choices NOT
Hard Choices)
உலைக சுற்றுலைரா தினம் - மசப்டம்பர் 27
சமீபத்தில் ஐக்கிய நராடுகள் அலவயினரால் நடத்தப்பட்ட
ஆய்வில் 2100 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளராக உலைகின் தற்கபராலதய
மெக்கள் மதராலகயரான 7.2 பில்லியன் என்பத 11 பில்லியன்
அளவிற்கு வளர்ச்சியலடயும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளத.
இந்தி திலரப்படமெரான " Liar' s Dice" 2014 ஆம்
ஆண்டிற்கரான ஆஸ்கரார் விருதகளுக்கரான (சிறந்த மவளிநராட்டு
மமெராழி திலரப்படம்) கபராட்டியில் இந்தியராவின் சரார்பில்
பரிந்தலரக்கப்பட்டுள்ளத. இந்த திலரப்படத்தின் இயக்குனர்
கீத கமெராகன்தராஸ் .

UNFCCC என்பதன் விரிவராக்கம் - United Nations
Framework Convention on Climate Change
ஐ.நராவின் கராலைநிலலை மெராற்றத்திற்கரான கூடுலக , 2014
மசப்டம்பர் 23 ஆம் நராள் அமமெரிக்கராவின் நியூயரார்க் நகரில்
நலடமபற்றத.
25-09-2014 அன்று இந்திய பிரதமெர் கமெராடி அவர்கள்
"இந்தியராவில் உருவராக்குகவராம்" ( Make In India
Campaign) என்ற திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தினரார்.
இதற்கராக
சிங்கத்தின்
படத்தடனரான
கலைராககரா
உருவராக்கப்பட்டுள்ளத. உலைக வங்கியி எளிதராக மதராழில்
தவங்க இயலும் நராடுகளின் பட்டியலில் ன்(ease of doing
business index) இந்தியரா மிகவும் பின்தங்கி 134 ஆவத
இடத்தில்
உள்ளத.
FDI
(Foreign
Direct
Investment)என்பதற்கு
முதலில்
இந்தியராலவ
முன்கனற்றுகவராம் (First Develop India) என்பதராக புதிய
விரிவராக்கத்லத பிரதமெர் அறிவித்தள்ளரார்.
இந்தியராவில் தற்கபராத ஆட்கடராமமெராலபல் தலறயில் 100%
அந்நிய முதலீடும், இரராணுவத்தலறயில் 49% அந்நிய
முதலீடும் நலடமுலறயில் உள்ளன.
மசப்டம்பர் 25 ஆம் நராலள " அந்திகயராதயரா திவராஸ்" என
அனுசரிக்க மெத்திய அரசு அறிவித்தள்ளத. இத்தினம் பண்டிட்
தீனதயராள் உபராத்யராய அவர்களின் 98 வத பிறந்த தினத்தின்
நிலனவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளத.
சிறுவர்களுக்கு வங்கி கணைக்கு - SBI, ICICI வங்கிகள் முதல்
முலறயராக 10 வயதிற்கு கமெல் உள்ள குழந்லதகளுக்கு
தனியராக வங்கி கணைக்கு தவங்க அனுமெதித்தள்ளத .
கிரிக்மகட் விலளயராட்டிற்கரான உயரிய விருதரான "பிரராட்கமென்
விருத - 2014" இந்த ஆண்டு சச்சின் மடண்டுல்கர் மெற்றும்
ஸ்டீவ் வராக் ஆகிகயராருக்கு வழங்கப்படவுள்ளன.
சரார்க்
நராடுகளுக்கரான
மூன்றராவத
கலைராச்சரார
அலமெச்சர்களின் கூடுலக 24, 25-09-2014 கததிகளில் புத
தில்லியில் நலடமபற்றத. கூடுலகயின் கபராத "டில்லி
தீர்மெரானம்" ஒன்று மவளியிடப்பட்டத. இதன்படி 2016-17
ஆண்டுகலள சரார்க் நராடுகளின் கலைராச்சரார ஆண்டராக அனுசரிக்க
திட்டமிடப்பட்டுள்ளத. 2015-2016 ஆண்டுகளுக்கரான சரார்க்
நராடுகளின் கலைராச்சரார தலலைநகரராக "பராமியரான்" விளங்கும்.
Right Livelihood Award 2014 : "மெராற்று கநராபல்
பரிசு" (alternate nobel prize) என அலழக்கப்படும்
இவ்விருத இந்த ஆண்டு எட்வர்ட் ஸ்கநராடன் (wiki leaks)
மெற்றும் ஆலைன் ருஸ்பிர்ட்மஜர் (தி கரார்டியன் பத்திரிக்லக)
ஆகிகயராருக்கு வழங்கப்படுகிறத.
தீன் தயராள் உபராத்யரா கிரராமீன் கவுசல்யரா கயராஜனரா
(Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya
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Yojana) - மெத்திய ஊரக வளர்ச்சித் தலற அலமெச்சர் நிதின்
கட்கரி
அவர்களரால்
25-09-2014
அன்று
தவங்கி
லவக்கப்பட்ட
இத்திட்டத்தின்மூலைம்
2017
ஆம்
ஆண்டிற்குள்ளராக 10 மில்லியன் இலளஞர்களுக்கு கவலலை
வராய்ப்புக்கலள உருவராக்க திட்டமிட்டுள்ளத. இத்திட்டத்தின்
முக்கிய கநராக்கம் திறன் கமெம்பராட்டின் மூலைம் ஊரக பகுதிகளில்
கராணைப்படும் வறுலமெலய ஒழிப்பதராகும்.இத்திட்டம் முன்னதராக
கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு "அஜ்வீகரா திறன் கமெம்பராட்டு
திட்டம்"
(Aajeevika
Skills
Development
Programme) என்ற மபயரில் ஆரம்பிக்கப்பட்டத .

மெங்கள்யரானில் உள்ள கருவிகள் (தகவல்கள் , தினமெணி
நராளிதழ்)
லிமெரான் ஆல்பரா கபராட்கடராமீட்டர் : மசவ்வராய் கிரகத்தில் நீர்
இருப்பதற்கரான
சராத்தியக்கூறு
உள்ளதரா
என்பலதக்
கண்டறிவதற்கரான கருவி. மசவ்வராய் கிரக வளிமெண்டலைத்தின்
கமெல் அடுக்கில் கதிர்வீச்சில் டுடீரியம் (ஈங்ன்ற்ங்ழ்ண்ன்ம்),
லஹைட்ரஜன் அளலவ இந்தக் கருவி கணைக்கிடும். இந்த
அளலவக் கணைக்கிடுவதன் மூலைம் மசவ்வராய் கிரகத்தில்
தண்ணீர் எவ்வராறு இல்லைராமெல் கபரானத அல்லைத எந்த
வடிவத்தில் உள்ளத என்பலத அறியலைராம்.

இந்திய அளவில் அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு வழங்கப்படும்
சராந்தி ஸ்வரூப் பட்நகர் விருத (Shanti Swarup
Bhatnagar Award 2014) CSIR (Council for
Scientifc
&
Industrial
Research)னரால்
வழங்கப்படுகிறத .

மீத்கதன் மசன்சரார் ஃபரார் மெரார்ஸ் : மசவ்வராய் கிரக
வளிமெண்டலைத்தில் மீத்கதன் வராயு உள்ளதரா, அத எதிலிருந்த
உருவரானத என்பலதக் கண்டறிவதற்கரான கருவி. நூறு ககராடி
தகள்களில் ஒரு தகலள அளவிடும் தல்லியமெரான கருவிகள்
இதில் உண்டு. மசவ்வராய் கிரகத்திலிருந்த பிரதிபலிக்கும் சூரிய
கதிர்வீச்லசக் மகராண்டு இத தகவல்கலளச் கசகரிக்கும்.

சமீபத்தில்
பராகிஸ்தரான்
இரராணுவத்தரால்
கசராதலன
மசய்யப்பட்ட குறுந்மதராலலைவு அணு ஆயுத ஏவுகலணையின்
மபயர் - கராட்ஃ IX ( Hatf IX)
கடந்த 27-09-2014 அன்று ஜப்பரானில் மவடித்த எரிமெலலை ஓன்கடக் மெலலை ( Mount Ontake)
இந்தியரா உணைவு பூங்கரா - 24-09-2014 அன்று பிரதமெர்
நகரந்திர கமெராடி அவர்களரால் கர்நராடகராவின் தம்கூர் என்ற
இடத்தில் தவங்கி லவக்கப்பட்டத.
ஆப்கரானிஸ்தரான் நராட்டின் புதிய அதிபர் - அஸ்ரப் கரானி
அஹ்மெத்சராய்
ஐ.நரா சலபயில் கமெராடி : ஐ.நரா சலபயின் 69 ஆவத
கூடுலகயில் உலரயராற்றிய நகரந்திர கமெராடி - இந்தி மமெராழியில்
உலரயராற்றிய இரண்டராவத பிரதமெர் என்ற மபருலமெலயப்
மபறுகிறரார் (முதலைராவத பிரதமெர் வராஜ்பராய்) . ஆனரால் இந்தியர்
என்ற முலறயில் மூன்றராவத (மவளியுறவுத்தலற அலமெச்சரராக
நரசிம்மெரராவ் இந்தியில் உலரயராற்றியுள்ளரார்)
சராதலன பலடத்த மெங்கள்யரான் - 24-09-2014 அன்று ,
மெங்கள்யரான்
விண்கலைம்
மசவ்வராய்
கிரகத்தின்
சுற்றுவட்டப்பராலதயில் மவற்றிகரமெராக இலணைந்தத. முதல்
முயற்சியிகலைகய மசவ்வராய் கிரகத்லத மசன்றலடந்த உலைகின்
முதல் விண்கலைம் என்ற மபருலமெலய மெங்கள்யரான்
மபற்றுள்ளத. கமெலும் மசவ்வராய் கிரகத்திற்கு விண்கலைம்
அனுப்பிய நராடுகளில் நரான்கராவத நராடராக இந்தியராவும்
இலணைந்தள்ளத. முதல் மூன்று இடங்கலள அமமெரிக்கரா,
ரஷ்யரா, ஐகரராப்பரா ஆகிய நராடுகள் மபற்றுள்ளன. இதவலர
உலைகளவில்
51
விண்கலைங்கள்
பலை
நராடுகளரால்
மசலுத்தப்பட்டுள்ளன, இவற்றில் 21 மெட்டுகமெ மவற்றிகரமெராக
சுற்றுவட்டபராலதலய மசன்றலடந்தள்ளன.

மெரார்ஸ் எக்சராஸ்மபரிக் நியூட்ரல் கம்கபராசிஷன் அனலலைசர் :
மசவ்வராய் கிரக வளிமெண்டலை கமெல் அடுக்லக சுமெரார் 400
கிகலைராமீட்டர் உயரத்திலிருந்த இந்தக் கருவி ஆரராயும்.
மெரார்ஸ் கலைர் ககமெரரா : மசவ்வராய் கிரகத்தின் கமெற்பரப்பு
எவ்வராறு உள்ளத, வரானிலலை எப்படி உள்ளத என்பலத இந்தக்
ககமெரராவில் படம் பிடிக்கலைராம். அகதராடு, மசவ்வராயின்
தலணைக்ககராள்களரான கபராகபராஸ், மடய்கமெராஸ் ஆகியவற்லற
ஆய்வு மசய்யவும் இந்த ககமெரராலவப் பயன்படுத்தலைராம்.
மெங்கள்யரான் மெற்று அமமெரிக்கராவின் கமெவன் கவறுபராடுகள்
அமமெரிக்கராவின் கமெவன் விண்கலைத்தடன் ஒப்பிடும்கபராத
மெங்கள்யரான் விண்கலைம் கவறுபட்டத. இரண்டும் மவவ்கவறு
கநராக்கங்களுக்கராக
மசவ்வராய்
கிரகத்தக்கு
அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
கமெவன் விண்கலைம் மசவ்வராய் கிரகத்தின் வளிமெண்டலை
கமெற்பரப்லப மெட்டுகமெ ஆய்வு மசய்யும் கநராக்கத்தில்
அனுப்பப்பட்டுள்ளத.
இந்தியரா முதல்முலறயராக அனுப்பியுள்ள மெங்கள்யரான்
விண்கலைம், மசவ்வராய் கிரகத்தின் தலரப்பகுதி, வளிமெண்டலைம்
உள்ளிட்டவற்லற ஆய்வுமசய்யும்
இந்தியராவின் மெங்கள்யரான்
ஸ்ரீஹைரிககராட்டராவிலிருந்த 2013, நவம்பர் 5-ஆம் கததி
விண்ணில் மசலுத்தப்பட்டத
திட்ட மெதிப்பீடு ரூ.450 ககராடி
மசவ்வராய் கிரகத்தில் நீர் இருப்பதற்கரான சராத்தியக் கூறு, கனிமெ
வளம், வளிமெண்டலைத்தில் மீத்கதன் வராயு கபரான்றவற்லற
ஆய்வு மசய்வதற்கராக அனுப்பப்பட்டுள்ளத
ஆய்வுக் கராலைம் குலறந்தபட்சம் 6 மெராதங்கள்
66 ககராடி கிகலைராமீட்டர் பயணைம்
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18 மெராதங்களில் உருவராக்கப்பட்டத
விண்கலைத்தின் எலட 1,337 கிகலைரா
விண்கலைத்தில் உள்ள அறிவியல் கருவிகளின் எலட 15 கிகலைரா
மசவ்வராய் கிரக சுற்றுப்பராலதலய 2014, மசப்டம்பர் 24-இல்
அலடந்தத

கதசிய
கல்வி
நிறுவனம்
மெத்திய
விலளயராட்டு
அலமெச்சகத்தரால்
திருவனந்தபுரத்தில்
அலமெக்கப்பட்டுள்ளத.அரசு மெற்றும் தனியரார் கூட்டலமெப்பில்
உருவராகும் நராட்டின் முதல் விலளயராட்டுகளுக்கரான கல்வி
நிறுவனம் என்ற மபருலமெலய இந்நிறுவனம் மபற்றுள்ளத.

அமமெரிக்கராவின் கமெவன்
ஃப்களராரிடராவின்
ககப்
ககன்னிவரல்
விமெரானப்பலட
ஏவுதளத்தில் இருந்த 2013, நவம்பர் 18-ஆம் கததி விண்ணில்
மசலுத்தப்பட்டத
ரூ.4,083 ககராடி
மசவ்வராய் கிரகத்தின் வளிமெண்டலை கமெல் அடுக்லக ஆய்வு
மசய்வதற்கராக அனுப்பப்பட்டுள்ளத
முதன்லமெயரான ஆய்வுக் கராலைம் ஓர் ஆண்டு. பிறகு, 29
மெராதங்களுக்கும், மிக அதிக உயரத்திலைரான சுற்றுப்பராலதயில் 6
ஆண்டுகள்
71 ககராடி கிகலைராமீட்டர் பயணைம்
5 ஆண்டுகளில் உருவராக்கப்பட்டத
2,454 கிகலைரா
65 கிகலைரா
2014, மசப்டம்பர் 21-ஆம் கததி சுற்றுப்பராலதலய
அலடந்ததவலரயும் இயங்கும்

2016 ஆண்டு ஒலிம்பிக் கபராட்டி நலடமபறவுள்ள நராடு பிகரசில் (ரிகயரா நகரம்)

மெங்கள்யரான் - கடந்த வந்த பராலத
05-11-2013 அன்று ஸ்ரீகரிககராட்டராவிலிருந்த PSLV - C25
ரராக்மகட் மூலைம் விண்ணில் மசலுத்தப்பட்டத.
01-12-2013 அன்று புவி ஈர்ப்பு விலசயிலிருந்த விலைகி
புவியிலிருந்த 66.7 கி.மீ ககராடி மதராலலைவிலிருக்கும்
மசவ்வராய் கிரகத்லத கநராக்கி பயணித்தத.
22-09-2014 - Liquid Apogee Motor ஐ மவற்றிகரமெராக
கசராதலன மசய்தத .
சரஸ்வதி சம்மென் விருத 2013 : புகழ்மபற்ற இந்தி மமெராழி
நராவலைராசிரியர் ககராவிந்த் மிஷ்ரரா வுக்கு வழங்கப்பட்டத. இவர்
எழுதிய "தூல் பவுதரான்" (Dhool Paudhon) என்ற
நராவலுக்கராக இவ்விருத வழங்கப்பட்டத.
சரஸ்வதி சம்மென் விருத பற்றி : K.K.பிர்லைரா
அறக்கட்டலளயின் மூலைமெராக 1991 ஆம் ஆண்டு முதல்
வழங்கப்பட்டு வரும் இவ்விருத , இந்திய அரசியலைலமெப்பின்
8 ஆவத அட்டவலணையில் இடம் மபற்றுள்ள மமெராழிகளில்
சிறந்த
நராவல்
அல்லைத
கவிலதக்கு
இவ்விருத
வழங்கப்படுகிறத.
இவ்விருத
தவிர
K.K.பிர்லைரா
அறக்கட்டலளயின் மூலைம் இந்தி மமெராழிக்கு மெட்டும் வியராஸ்
சம்மென், இந்தி மெற்றும் இரராஜஸ்தரானி மமெராழிகளுக்கு பிகராரி
புரஸ்கரார் ஆகிய விருதகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அத்மலைட்டிக்

மெற்றும்

ககரால்ஃப்

விலளயராடுகளுக்கரான

உலைக பசுலமெ கட்டிடங்களுக்கரான வராரம் - மசப்டம்பர் 22 27 வலர
ஃபிஜி நராட்டின் புதிய பிரதமெர் - கவராமரக் மபய்னிமெரராமெரா
(Voreqe Bainimarama). பிஜி நராட்டில் இந்த கதர்தலில்
தரான் முதல் முலறயராக இந்திய வம்சராவளியினருக்கு
வராக்குரிலமெ வழங்கப்பட்டத.
சமீபத்தில்
தனத
நராட்டின்
கதசிய
மகராடிலய
மெராற்றுவதற்கராக
மபராத
வராக்மகடுப்பு
நடத்த
திட்டமிட்டுள்ள நராடு - நியூசிலைராந்த
ஆப்பகரசன் கமெக ரராத் ( operation Megh Rahat)
- மவள்ளமபருக்கரால் பராதிக்கப்பட்ட ஜம்மு கராஷ்மீர்
மெராநிலைத்தில் மீட்பு பணிகளுக்கராக் இந்திய இரராணுவம்
கமெற்மகராண்ட நடவடிக்லக.
உலைக சுகராதரார நிறுவனத்தின் மதன் கிழக்கு ஆசிய
நராடுகளுக்கரான மபராத சுகராதரார விருத (South East
Asia Regional Award for Excellence in Public
Health)
வங்கராளகதசத்திற்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளத.
இவ்விருத அந்நராட்டின் லதமூர் மலைஸ்தி என்ற இடத்தில்
கதசிய மெகலைரியரா கட்டுப்பராட்டு திட்டத்லத சிறப்பராக
நலடமுலறப்படுத்தியதற்கராக வழங்கப்பட்டுள்ளத.
17-09-2014 அன்று இந்தியரா வருலக புரிந்த சீன அதிபர் - ஜி
ஜிங்பிங் (Xi Jingping)
சமீபத்தில் சீன இரராணுவம் கூடராரம் அலமெத்த ஆக்கிரமிக்க
முயற்சி மசய்த இந்திய பகுதி - லைடராக் -ன் சூமெரார் பகுதி .
"நிர்பயரா லமெயங்கள்" உத்தர பிரகதச மெராநிலைத்தின் அலனத்த
மெராவட்டங்களிலும்
மபண்களுக்மகதிரரான
அநீதிகலள
விசராரிக்க நிர்பயரா லமெயங்கலள அம்மெராநிலை அரசு
அலமெத்தள்ளத.
நியூசிலைராந்த நராட்டின் புதிய பிரதமெரராக ஜரான் கீ மூன்றராவத
முலறயராக கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளரார்.
800 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நராளந்தரா பல்கலலைக்கழகம்
மெறுபடியும்
மசயல்படத்தவங்கியுள்ளத.
நராளந்தரா
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பல்கலலைக்கழகம் கி.பி.427 ஆம் ஆண்டில் குப்த மென்னர்
சக்ரராதித்யரா வின் ஆட்சி கராலைத்தில் தவங்கப்பட்டத .
கி.பி.1193 ஆம் ஆண்டு குத்புதீன் ஐபக்கின் பலட தளபதி
பக்தியரார்
கில்ஜி
யினரால்
இப்பல்கலலைக்கழகம்
அழிக்கப்பட்டத.
இங்கிலைராந்த நராட்டிலிருந்த பிரிந்த ஸ்கராட்லைராந்த தனிநராடராக
மெராறுவதற்கராக 19-09-2014 அன்று நலடமபற்ற மபராத
வராக்மகடுப்பில் மபரும்பரான்லமெயரான(55%) ஸ்கராட்லைராந்த
மெக்கள் இங்கிலைராந்தடன் இலணைந்திருக்ககவ விருப்பம்
மதரிவித்தனர்.
சமீபத்தில் மசய்திகளில் வந்த Hockey Village India
என்ற
அலமெப்பு
ஆண்ட்ரியரா
தம்ஷிரின்
என்ற
மஜர்மெரானியராரரால், கிரராமெப்புற குழந்லதகளிலடகய ஹைராக்கி
விலளயராட்லடப் பற்றிய விழிப்புணைர்வு மெற்றும் பயிற்சியளிக்க
2010 ஆம் ஆண்டு ரராஜஸ்தரான் மெராநிலைத்தின் கரார்க் ஹிம்மெத்
சிங் என்ற இடத்தில் கதராற்றுவிக்கப்பட்டத.
அமமெரிக்க-இந்திய ஃபரார்ட்னர்ஷிப் தினம் ( US- India
Partnership Day) - மசப்டம்பர் 30 . இந்திய பிரதமெர்
கமெராடி அவர்களின் வருலகலய முன்னிட்டு மசப்டம்பர் 30
ஆம் நராள் அமமெரிக்க-இந்திய பரார்ட்னர்ஷிப் தினமெராக
மகராண்டராட அந்தராடு முடிவு மசய்தள்ளத.
மதன்மகராரியராவின் இன்மசன் நகரில் நலடமபறவுள்ள 17 வத
ஆசிய விலளயராட்டுகளின் ( Asian Games ) தவக்க
விழராவில் இந்திய கதசிய மகராடிகயந்த இந்திய ஹைராக்கி
அணியின் ககப்டன் சர்தரார் சிங் மதரிவு மசய்யப்பட்டுள்ளரார்.
Asian Games நரான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற
நடத்தபடுகிறத. கலடசியரா Asian Games க் 2010 ஆம்
ஆண்டு சீனராவின் ஹைரான்க்கசரா (Guangzhou)நகரில்
நலடமபற்றத.
கதவலத மெரானியம் ( Angel Fund ) :புதிதராக மதராழில்
தவங்கும் முதல் தலலைமுலற மதராழில் முலனகவராலர
ஊக்குவிக்க அஸ்ஸராம் மெராநிலை அரசரால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளத.
புகழ்மபற்ற மெராண்டலின் இலசக்கலலைஞர் ஸ்ரீநிவராஸ் 19-092014 அன்று கராலைமெரானரார்.
மதராலலைக்கராட்சி நிகழ்ச்சி மதராகுப்பராளரரான இந்தியராவின்
முதல் திருநங்லக (தமிழ்நராட்லடச்சரார்ந்தவர்) - பத்மினி
பிரகராஸ்
விண்கடஜ் டககராட்டரா கபரார் விமெரானம் (Vintage
Dakota Aircraft) - பங்கராளகதசம் தனிநராடராக பிரிய
கராரணைமெரான 1971 ஆம் ஆண்டு கபராரின்கபராத முக்கிய
பங்கராற்றிய இப்கபரார் விமெரானம் இத வலர இந்திய
விமெரானப்பலடயரால் பரராமெரிக்கப்பட்டு வந்தத. தற்கபராத
இந்தியரா
இப்கபரார்விமெரானத்லத
பங்கராளகதச

விமெரானப்பலடக்கு பரிசராக வழங்கியுள்ளத.
"லமெல்களுக்கரான பயணைத்தில் ஒரு இஞ்ச்" என சமீபத்தில்
இந்திய பிரதமெர் நகரந்திர கமெராடியரால் உருவகம் மசய்யப்பட்ட
அயல் நராட்டு உறவு - இந்திய - சீன உறவு
குடியரசுத்தலலைவர் பிரணைராப் முகர்ஜி வியட்நராம் நராட்டிற்கு
அரசுமுலற பயணைமெராக மசன்றுள்ளரார்.
கதசிய நீதித்தலற பணி நியமென ஆலணையம் சட்டம் ,
2014(
National
Judicial
Appointments
Commission (NJAC) Bill 2014) ஐ முதன்முதலைராக
அமுல்படுத்திய இந்திய மெராநிலைம் - இரராஜஸ்தரான்
கதசிய மபண்கள் ஆலணையத்தின் தலலைவியராக லைலிதரா
குமெராரமெங்கலைம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளரார். கதசிய மபண்கள்
ஆலணையம் 1992 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டத.
" And then One Day: A Memoir" என்ற
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் - பராலிவுட் நடிகர் நசிருதீன் ஷரா
நராட்டிகலைகய முதன்முலறயராக மின் கராவல் நிலலையங்கள்
(e-police stations) புத தில்லியில் தவங்கப்பட்டுள்ளன.
இக்கராவல் நிலலையங்கள் முக்கியமெராக வராகன திருட்டு கபரான்ற
புகரார்களுக்கராக் அலமெக்கப்பட்டுள்ளன .
சர்வகதச ஓகசரான் படலை பராதகராப்பு தினம் - மசப்டம்பர் 16
“கதசிய ஆயுஸ் திட்டத்திற்கு" ( National AYUSH
Mission) மெத்திய அலமெச்சரலவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளத.
AYUSH என்பத ஆயுர்கவதம், கயராகரா, இயற்லக மெருத்தவம்,
யுனரானி, சித்தரா மெற்றும் கஹைராமிகயராபதி மெருத்தவ முலறகலள
குறிக்கும்.
நராமடங்கும் மசப்டம்பர் 14 ஆம் நராள் "இந்தி திவராஸ்" ஆக
அனுசரிக்கப்பட்டத .
ஸ்வராச்
பராரத்
திட்டம்
( Swachh
Bharat
Campaign) - 15-08-2014 அன்று பிரதமெர் கமெராடி
அவர்களரால் அறிவிக்கப்பட்டத. இத்திட்டத்தின் படி வரும்
2019 (மெகராத்மெரா கராத்தியின் 150 வத பிறந்த தினம்) க்குள்
இந்தீயராலவ தூய்லமெயரான இந்தியராவராக மெராற்ற கவண்டும் .
11-09-2014 அன்று எல்லலை பராதகராப்பு பலடயுடன்
(BSF)ஒருங்கிலணைக்கப்பட்ட
பராஸ்கரராச்சரார்யரா
வரான்மவளி
மெற்றும்
புவியியல்
ஆரராய்ச்சி
நிறுவனம்( Bhaskaracharya Institute for Space
Applications and Geo Informatics (BISAG))
குஜரராத் மெராநிலைத்தில் உள்ளத சமீபத்தில் மசய்திகளில் வந்த புதிதராய் கண்மடடுக்கப்பட்ட
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நீர்வராழ் லடகனராசர்களின் எலும்புக் கூடுகள் எந்த நராட்டில்
கண்மடடுக்கப்பட்டன - மமெராகரராக்ககரா
திரிபுரராலவ சரார்ந்த சுதந்திர கபராரராட்ட வீரரும் மூத்த
பத்திரிக்லகயராளருமெரான
ஜிகஜந்திரரா
சந்திர
பரால்
மெரமெலடந்தரார்.
உக்லரன் மெற்றும் ரஷிய புரட்சி பலடகள் மசய்தமகராண்ட கபரார்
நிறுத்த ஒப்பந்தத்தின் மபயர் - மின்ஸ்க் ஒப்பந்தம் (Minsk
agreement)
ATM Card இல்லைராமெல் பணைம் எடுக்கும் மெற்றும்
மசலுத்தம் முலறலய முதல்முதலில் அறிமுகப்படுத்திய
வங்கி நிறுவனம் - ICICI (Industrial Credit and
Investment Corporation of India)
கடந்த 9-09-2014 அன்று மவளியிடப்பட்ட 6 வத
மபராருளராதரார மசன்ஸஸ் படி இந்தியராவில் அதிக அளவில்
(சதவீதத்தில்)
கூலித்மதராழிலைராளர்கள்
(hired
workers) நிலறந்தள்ள மெராநிலைம் - அருணைராச்சல்
பிரகதசம் .
சமீபத்தில் திருநங்லககலள மூன்றராம்
அங்கீகராரம் அளித்த மெராநிலைம் - பீகரார்

பரால்

என

புதிதராய்
உலைக
வங்கியின்
மசயல்
இயக்குநரராக
நியமிக்கப்பட்ட இந்தியர் - சுபராஸ் சந்திர கரார்க் 11-09-2014
அன்று இந்தியரா அக்னி - 1 ( Agni- I) என்ற அணு ஆயுதம்
தராங்கும் ஏவுகலணையரான அக்னி 1 ஐ மவற்றிகரமெராக
கசராதித்தத. இத 700 கி.மீ தூரம் மசன்று தராக்கும்
திறனுலடயத.முதல் முலறயராக 1989 ஆம் ஆண்டு கசராதலன
மசய்யப்பட்டத.
பிரபலை ஸ்னூக்கர் விலளயராட்டு வீரர் பங்கஜ் அத்வரானி
ஸ்னூக்கர் விலளயராட்டிலிருந்த ஓய்வு மபற்றரார்.
இந்தியரா மஜர்மெனி திட கழிவு கமெலைராண்லமெ ஒப்பந்தம்
2014 - இந்திய பிரதமெர் நகரந்திர கமெராடி மெற்றும் மஜர்மெனியின்
மவளியுறவு
அலமெச்சர்
பிரராங்
வரால்டர்
இலடகய
மசய்தமகராள்ளப்பட்டத.
பரார்மதண்டு ஹைரிசந்திரரா விருதகள் : இவ்விருதகள்
பத்திரிக்லகத் தலறயில் ( இந்தி மமெராழியில் மெட்டும்) சிறப்பராக
பங்கராற்றிய நபர்களுக்கு இந்திய அரசின் மவளியீட்டுப்
பிரிவினரால் 1983 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு
வருகிறத.

விற்கு வழங்கப்பட்டத. கஜராஸ் கிகரசியராகனரா டரா சில்வரா
பிகரசில் நராட்டின் உணைவு பராதகராப்பு திட்டமெரான் Zero
Hunger Programme என்ற திட்டத்லத சிறப்பராக
மசயல்படுத்த பங்கராற்றியதற்கராக இவ்விருத வழங்கப்பட்டத.
நிகர்நிலலை பல்கலலைக் கழகங்களின் தரம் ஆரராய ஜனவரி
2014 ல் உச்ச நீதிமென்றத்தரால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவின்
தலலைவர் - H.கதவரராஜ்
இதற்கு முன்னர் 2009 ம் ஆண்டு தராண்டன்
(Tandon) குழு இகத கநராக்கத்திற்கு அலமெக்கப்பட்டு 44
நிகர்நிலலைப்பல்கலலைக்கழகங்கலள
தகுதியற்றலவயராக
அறிக்லக மசய்திருந்தத.
15-08-2014 அன்று புவிக்கு கமெகலை 17200 மீட்டர் உயரத்தில்
பறந்த " ஸ்டிரராகடராஸ்பியலர அலடந்த முதல் இந்தியர்"
என்ற மபருலமெலய ISRO விஞ்ஞரானி TN சுகரஷ்
அலடந்தள்ளரார்.
ஹிமெராலையரா திவராஸ் - மசப்டம்பர் 9 . உத்தரகராண்ட் மெராநிலை
அரசு மசப்டம்பர் 9 ஆம் நராலள ஹிமெராலையரா திவராஸ் என
அனுசரிக்க ஆலணையிட்டுள்ளத. இமெராலைய மெலலைப்பகுதியின்
சுற்றுசூழலலை பராதகராக்கும் ஒரு நடவடிக்லகயராக இத்தினம்
அனுசரிக்கப்படுகிறத.
எமலைக்ட்கரராடியராலிஸிஸ் ( Electrodialysis) - சூரிய
மின் சக்திமூலைம் கடல்நீலர குடிநீரராக்கும் மதராழில்நுட்பம்.
அமமெரிக்கராவின்
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) உருவராக்கிய இத்மதராழில்நுட்பம்
மசப்டம்பர் மெராதத்தில் இந்தியராவில் அமெல்படுத்தப்படவுள்ளத.
50 years of man in space என்ற புத்தகத்லத
எழுதியவர்கள் - கராரிக் இஸ்கரலியன், பிரியன் கமெ, கடவிட்
மஜ எய்ச்சர்.
சராக்ஸரார் பராரத் விருதகள் ( Saakshar Bharat
Awards) - வயத வந்கதரார் கல்வியில் சிறப்பரான
பங்கராற்றிய
மெராநிலை, மெராவட்ட, கிரராமெ பஞ்சராயத்த
அலமெப்புகளுக்கு மெத்திய அரசினரால் வழங்கப்படும் விருத.
கடந்த 8-09-2019 முதல் ஒவ்மவராரு வருடமும் சர்வகதச
எழுத்தறிவிப்பு
தின
நிகழ்வில்
இவ்விருதகள்
வழங்கப்படுகின்றன.

டராக்டர் ஹைகனராரிஸ் கராஸரா விருத 2014 (Doctor
Honoris Causa)
இந்திய
விவசராய
ஆரராய்ச்சி
நிறுவனம்
(Indian
Agricultural Research Institute (IARI)) மெற்றும்
கதசிய விவசராய அறிவியல் கழகம் (National Academy
of Agricultural Sciences (NAAS)) மூலைம் இவ்விருத
வழங்கப்படுகிறத.

உயிரியற் பல்வலகலமெக்கரான
சர்வகதச
விருதரான
'மிகடராரி
பரிசு
2014'
(MIDORI Prize in
Biodiversity) இந்திய வம்சவழி விஞ்ஞரானியரான கமெல்
பவரா (Kamal Bawa) விற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளத.
இவ்விஞ்ஞரானி இமெராலைய மெலலைப்பகுதிகளில் கராலைநிலலை
மெராற்றம் சரார்ந்த ஆரராய்ச்சியில் சிறப்பரான பங்கராற்றியுள்ளரார்.

இந்த வருடம் இவ்விருத உலைக உணைவு மெற்றும்
விவசராய நிறுவன இயக்குநர் கஜராஸ் கிகரசியராகனரா டரா சில்வரா

உலைகிகலையரா மதராடர்ந்த மிக அதிக நராள் மசயலைராற்றிவரும்
இரண்டராவத அணு உலலை என்ற மபருலமெலய ரராஜஸ்தரான்
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அணு மின்நிலலையத்தின் Unit 5 மபற்றுள்ளத. இந்த அணு
உலலையரானத மதராடர்ந்த 765 நராட்கள் மசயலைராற்றி
இப்மபருலமெலய அலடந்தள்ளத.
முதலிடத்லத கனடரா நராட்டு 'பிக்மகரிங் அணு உலலை'
894 நராட்கள் மதராடர்ந்த மசயலைராற்றி மபற்றுள்ளத.
உலைக எழுத்தறிவு தினம் - September 8 . இந்த ஆண்டு
இத்தினத்தில் UNESCO வினரால் வங்கராளகதச தலலைநகர்
டராக்கராவில் "உலைக மபண்கள் மெற்றும் மபண் குழந்லதகளின்
எழுத்தறிவு மெற்றும் கல்விக்கரான மெராநராடு' நடத்தப்பட்டத.
முதல் உலைக எழுத்தறிவு தினம் UNESCO வினரால்
1965 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டு, 1966 ஆம் ஆண்டு
முதல் முலறயராக அனுசரிக்கப்பட்டத.
ஆஸ்திகரலிய பிரதமெர் கடரானி அப்பராட் மசப்டம்பர் 4,5
கததிகளில் இந்தியராவிற்கு வருலக தந்தரார். இவ்வருலகயின்
கபராத இந்தியரா-ஆஸ்திகரலியரா இலடகய அணு ஆற்றல்
ஒப்பந்தம் மசய்தமகராள்ளப்பட்டத.கமெலும் 2015 ஆம்
ஆண்டில் இருநராடுகளிக்கிலடகயயரான கடல் பலடகளின்
கூட்டுப்பயிற்சியும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளத.
ஆஸ்திகரலியரா தவிர சீனரா, அமமெரிக்கரா, ரஷியரா, பிரரான்சு,
இங்கிலைராந்த, கனடரா, கஸகஸ்தரான், அர்மஜன்டினரா, நமீபியரா,
மெங்ககராலியரா நராடுகளுடனும் இந்தியரா அணு ஆற்றல் மெற்று
கழிவு
கமெலைராண்லமெ
மதராடர்பரான
ஒப்பந்தங்கலள
மசய்தள்ளத.
இந்தியராவின் முதல் பவழ கதராட்டம் ( Coral Garden)
- குஜரராத்தின் மிதராப்பூர் கடற்கலர பகுதியில் இந்திய
வனவிலைங்குகள் அலமெப்பு மெற்றும் டராடரா மகமிக்கல்ஸ்
நிறுவனத்தின் மூலைம் அலமெக்கராப்படவுள்ளத.
சீன அரசின் "சீன புத்தக விருத" இந்திய கபரராசிரியர்
பிரியதர்சி முகர்ஜிக்கு வழங்கப்பட்டத.
கநட்கடரா ( NATO) அலமெப்பின் கூடுலக , 2014 இங்கிலைராந்தின் கவல்ஸ் நகரில் நலடமபற்றத. இக்கூடுலகயில்
"கவல்ஸ் பிரகடனம்" மவளியிடப்பட்டத.
கநட்கடரா
அலமெப்பு
பல்கவறு
நராடுகளுக்கிலடகயயரான இரராணுவ கூட்டலமெப்பு ஆகும்.
இவ்வலமெப்பு 1949 ஆம் ஆண்டு மசய்யப்பட்ட வட
அட்லைராண்டிக் ஒப்பந்தத்தின் மூலைம் உருவரானத. கநட்கடராவின்
முந்லதய கூடுலக 2012 ஆம் ஆண்டு அமமெரிக்கராவின்
சிகராககரா நகரில் நலடமபற்றத . அடுத்த கூடுலக 2016 ஆம்
ஆண்டு கபராலைந்தின் வரார்சரா நகரில் நலடமபறவுள்ளத.
உலைக தற்மகராலலை தடுப்பு தினம் - மசப்டம்பர் 10 இவ்வருடம் உலைக சுகராதராரதினம் முதல் முலறயராக " உலைக
தற்மகராலலை தடுப்பிற்கரான் அறிக்லக" லய மவளியிட்டுள்ளத.
தற்மகராலலை
தடுப்பிற்கரான
WHO
வின்
நடவடிக்லககள்

உலைக மெனநலை இலடப்பட் மசயல்ட திட்டம் (Mental
Health Gap Action Programme) - 2008
உலைக மெனநலை மசயல் திட்டம் (Mental Health
Action Plan) - 2013-2020
மடன்மெரார்க்கின் ககராமபன்கஹைகன் நகரில் நலடமபற்ற IWF
உலைக பழுதூக்கும் கபராட்டியில் இந்திய இரராணுவத்தில்
மலைப்டினன்ட் கர்னலைராக பணியராற்றும் சுதராகர் மஜயந்த்
தங்கம் மவன்றுள்ளரார்.
INS சுமித்திரரா - இந்தியராவின் மிகப்மபரிய கடகலைரார
கரராந்த கப்பலைரான INS சுமித்திரரா 04-09-2014 அன்று
கடற்பலட தளபதி அட்மிரல் RK தவரான் அசர்களரால் மசன்லன
தலறமுகத்தில் நராட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டத. இக்கப்பல்
கிழக்கு கடகலைரார கரராந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும்.
இந்திய - ஜப்பரானிய ஆண்டு கூடுலக 2014 - ஜப்பரானின்
கடராக்கிகயரா நகரில் நலடமபற்றத. பிரதமெர் நகரந்திர கமெராடி
கலைந்தமகராண்டரார்.
இந்தியராவில்
உள்கட்டலமெப்பு
பணிகளுக்கராக 500 மில்லியல் அமமெரிக்க டராலைர்கள் கடனரா
வழங்க ஜப்பரான் ஒப்புமகராண்டுள்ளத.
ஐக்கிய நராடுகள் சலபயின் மூன்றராவத உலைக கபரிடர்
மெராநராடு 2015 ஆம் ஆண்டு நலடமபற உள்ள இடம் கசண்டராய் (Sendai), ஜப்பரான்
UNESCO வின் ஆசிய பசுபிக் பராரம்பரிய மெற்றும்
கலைராச்சரார பராதகராப்பு விருதகள் 2014 - இந்தியராலவச்
சரார்ந்த ஸ்ரீ சராகர்கட் நிவராசினி கதவி ககராயில், கினராய்,
மெஹைராரராஸ்டிரரா மெற்றும் எஸ்ப்லைரானராட் இல்லைம் (Esplanade
House) , மும்லப ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்பட்டன.
இந்தியரா - கநபராளம் கூட்டு இரராணுவ பயிற்சி - சூர்ய
கிரண் VII கடந்த ஆகஸ்டு 31 ம் கததி பித்கடராரராகரார்க்கில்
முடிவலடந்தத. முதல் சூர்ய கிரண் கூட்டு இரராணுவ பயிற்சி
2011 ஆம் ஆண்டு மிகஷராரம் மெராநிலைத்தின் லவரராங்கராகட
எனுமிடத்தில் நலடமபற்றத.
சமீபத்தில்
வழிபராட்டுத்தலைங்களில்
விலைங்குகலள
பலியிடுவத தலட மசய்யப்பட்ட மெராநிலைம் - ஹிமெராச்சல்
பிரகதசம்
இந்தியராவின் 42 வத உச்ச நீதிமென்ற தலலைலமெ நீதிபதியராக
நீதியரசர் H. L. தத்த ( H. L. Dattu) நியமிக்கப்படவுள்ளரார்.
தற்கபராத தலலைலமெ நீதிபதியராகவுள்ள R..M.கலைராத்தரா வரும்
27-09-2014 ல் ஓய்வு மபறுகிறரார்.
நராளந்தரா பல்கலலைக்கழகம் புத்தயிர் மபற்றத . நகரில்
புத்த மெத வழிபராட்டு நகரமெரான பீகராரின் ரராஜகிருகராவில் பழலமெ
வராய்ந்த
நராளந்தரா
பல்கலலைக்
கழகம்
மெறுபடியும்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளத( பழங்கராலை நராளந்தரா பல்கலலை இருந்த
இடத்திலிருந்த 12 கி.மீ மதராலலைவில்). முதல் கட்டமெராக 15
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மெராணைவர்களுடன்
வகுப்புகள்
01-09-2014
அன்று
தவங்கப்பட்டன. தற்கபராலதய நராளந்தரா பல்கலலையின் ஆட்சி
மென்ற தலலைவர் புகழ்மபற்ற மபராருளராதரார கமெலத அமெர்த்தியரா
மசன். தலணைகவந்தர் ககராபரா சபர்வரால்.
நராளந்தரா பல்கலலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்புலைம்
இப்பல்கலலைக்கழகத்லத மீண்டும் ஆரம்பிக்க 2006
ஆம் ஆண்டு முன்னராள் குடியரசுத் தலலைவர் அப்தல் கலைராம்
அவர்களரால் பரிந்தலரக்கப்பட்டத.
2010 ஆம் ஆண்டின் "நராளந்தரா பல்கலலைக்கழக சட்டம்
2010" ன் படி பல்கலலைக்கழகம் தவக்கப்ப்ட்டத.
சுற்றுசூழல் சட்டங்கலள ஆரராய மெத்திய அரசினரால்
அலமெக்கப்பட்டுள்ள உயர்மெட்ட குழுவின் தலலைவர் கராபினட் மசயலைர் TSR சுப்ரமெணியன்
சுற்று சூழல்
ஆண்டுகளும்

பராதகராப்பு

சட்டங்களும்

அலவகளின்

நீர் பராதகராப்பு மெற்றும் மெராசு கட்டுப்பராடு சட்டம் - 1974
கராடுகள் பராதகராப்பு சட்டம் - 1980
கராற்று பராதகராப்பு மெற்றும் மெராசு கட்டுப்பராடு சட்டம்
-1981
சுற்றுசூழல் பராதகராப்பு சட்டம் - 1986
உலைகின் முதல் மின் பணைம் ( digital currency) ஈக்மவடரார் நராடு மகராண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளத.
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