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 உயகம் 

1. அமரிக்கஶவல முடக்கஷ ‘ளட்டவுனுக்கு’ லந்தது தரீ்வு: தற்கஶயஷக நஷதஷரிக்க மெனட் ெவப 

ப்புதல் 

 அமநரிக்களயில் தற்களழகநளக மெயிங்களுக்கு ழதழனிக்கும் நசெளதளயிற்கு 

ளடளளுநன்ம் ப்புதல் அித்ததத மதளடர்ந்து அங்கு கடந்த பன்று ளட்களக ழயி யந்த 

படக்கம் ெவபதடனத் மதளடங்கழபள்து. 

 அமநரிக்களயில் அக்சடளர் பதல் மெப்டம்ர் யதப ழதழனளண்டளக கணக்கழடப்டுகழது. 

அமநரிக்க ளடளளுநன்த்தழல் டப்பு 2018 ழதழனளண்டுக்கள (அக்சடளர் பதல் மெப்டம்ர்) 

ட்மெட் எதழர்க்கட்ெழகின் எதழர்ப்பு களபணநளக இதுயதப ழதசயயில்த. அமநரிக்களயில் 

7 ட்ெத்துக்கும் சநற்ட்ட மயிளட்டிதப ளட்தட யிட்டு மயிசன அனுப்க் கூடளது எ, 

ெளனகக் கட்ெழனிர் சகளரி யருகழன்ர். ஆளல், அதற்கு ஆளும் கட்ெழனள குடினபசு கட்ெழ 
உறுப்ிர்கள் ப்புக்மகளள்யில்த. இதற்கு தழடினளக மெட் ெதனில் ெளனக 

கட்ெழனிர் மெயி நசெளதளதய ழதசயற் ஆதபவு தப நறுத்தர். 

 இததனடுத்து ெழக்கலுக்கு தீர்வு களண சச்சுயளர்த்தத டத்தப்ட்டது. அதழல் உடன்ளடு 

ஏற்ட்டது. இதடக்கள ஏற்ளடளக, தற்களழக மெயிங்களுக்கு அனுநதழ யமங்கும் 

நசெளதளவுக்கு அமநரிக்க ளடளளுநன்த்தழல் ப்புதல் யமங்கப்ட்டது.  எினும் இந்த 

இதடக்கள மெயி நசெளதள ிப்பயரி 8-ம் சததழ யதப நட்டுசந மெல்த்தக்கது 

2. ஷ்ஶ–இந்தஷஶ ஏவுகவை ப்பந்தம் 

 ஶஸ்ககஶ: பரழனளயிடம் இருந்து ரூ.39,000 சகளடிக்கு இந்தழனள ஏவுகதண தடுப்பு கருயிகத 

யளங்க உள்து. 

 கடந்த 2016ம் ஆண்டு பஷ்னளயிடநழருந்து ெவள 6 எஸ்–400 பக ஏவுகதண தடுப்பு அதநப்புகத 

யளங்கழனது. தற்சளது இந்தழனள 4 எஸ்–400 அதநப்புகத யளங்க உள்து. இதற்கள ப்ந்தம் 

யிதபயில் தகமனழுத்தளக உள்து. 

 எதழரி ளட்டு ஏவுகதணகத டுயளிச கண்டழந்து யமழ நழத்து தளக்கும் யல்தந 

மகளண்டது இந்த எஸ்–400 பக ஏவுகதணகள். ளகழஸ்தளின் அணு ஆபதங்கத 

பதனடிக்கும் யிதநளக இந்த ஏவுகதண தடுப்பு அதநப்புகள் ழத ழறுத்த இந்தழனள படிவு 

மெய்துள்து. 

3. டஶகலஶழஷல் இன்று உயக மபஶருரஶதஶ ஶநஶடு துலக்கம் 

 உக மளருளதளப நளளடு, இன்று(ெ.,23) துயங்கழ, ளன்கு ளட்கள் டக்கழன். இன்று டக்கும் 

துயக்க ழகழ்ச்ெழனில், ிபதநர் சபந்தழப சநளடி, பக்கழன உதபனளற் உள்ளர். 
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ஐசபளப்ின ளடுகில் ன்ள, சுயிட்ெர்ளந்தழன் டளசயளஸ் கரில், உக மளருளதளப நளளடு 

டக்கழது. ளன்கு ளட்கள் தடமறும் நளளடு இன்று துயங்குகழது. இதழல் ங்சகற்க, ிபதநர் 

சபந்தழப சநளடி, பத்த நத்தழன அதநச்ெர்கள் நற்றும் மதளமழதழர்கள் டளசயளஸ் மென்றுள்ர். 

 இந்தஷஶ 

1. இந்தஷ தவயவ கதர்தல் ஆவைஶக ஒம் பிகஶஷ் ஶலத் இன்று பதலி ஏற்மஶர் 

 ளட்டின் ெளனகத்தத ழதளட்டும் உனர்ந்த மளறுப்புநழக்க இந்தழன தததந சதர்தல் 

ஆதணனத்தழன் புதழன ஆதணனபளக ஒம் ிபகளஷ் பளயத் இன்று தயி ஏற்ளர். 

 இந்தழன தததந சதர்தல் ஆதணனபளக தயி யகழக்கும் அச்ெல் குநளர் செளதழனின்தயிக்களம் 

படியதடயதளல் புதழன தததந சதர்தல் ஆதணனபளக ஒம் ிபகளஷ் பளயத் ழனநம் 

மெய்னப்ட்டளர். 

 இந்ழதனில், ளட்டின் ெளனகத்தத ழதளட்டும் உனர்ந்த மளறுப்புநழக்க இந்தழன தததந 

சதர்தல் ஆதணனத்தழன் புதழன ஆதணனபளக ஒம் ிபகளஷ் பளயத் இன்று தயி ஏற்ளர் 

  தஷறகம் 

1. 1.ஜூவய 8ல், ‘மநட்’ கதர்வு : யு.ஜஷ.ெஷ., லிதஷகள் அமஷலிப்பு 

 உதயி சபளெழரினர் ணிக்கள, ‘மட்’ தகுதழ சதர்வு, ெூத, 8ல் டத்தப்டும் எ, ப.ெழ.ெழ., 
அழயித்துள்து. பதுழத டிப்பு படித்சதளர், கல்லுளரிகில் உதயி சபளெழரினர் ணினில் செப, 

‘மட்’ என், சதெழன தகுதழ சதர்யில், சதர்ச்ெழ ம சயண்டும். கல்லுளரி நற்றும் ல்கதகில் 

டிக்கும், இழத ஆபளய்ச்ெழ நளணயர்கள், கல்யி உதயி மதளதக மவும், மட் சதர்யில் சதர்ச்ெழ 
மறுயது கட்டளனம். 

 ஆண்டுக்கு ரு பத, மட் சதர்வு டத்தப்டுகழது. ல்கத நளினக்குழுயள, ப.ெழ.ெழ.,னின் 

இந்த சதர்தய, நத்தழன இதடழத கல்யி யளரினநள, ெழ.ி.எஸ்.இ., டத்துகழது. டப்ளண்டில், 

ளடு பழுயதும், ெூத, 8ல், மட் சதர்வு டக்கும் எ, ப.ெழ.ெழ., சற்று அழயித்தது. இந்த 

ஆண்டுக்கள சதர்வு யிதழகளும் அழயிக்கப்ட்டுள். அதன்டி, இபண்டு தளள்களுக்கு தள, 100 

நதழப்மண்கள் யமங்கப்டும். 

 பதல் தளில், 50 நற்றும் இபண்டளம் தளில், 100 யிளக்கள் இடம் ம உள். பதல் தளில் 

மளதுயள யிளக்களும், இபண்டளம் தளில், சதர்யர்கள் சதர்வு மெய்பம் ளடத்தழல் இருந்தும், 

யிளக்கள் இடம் மறுகழன். 

 சதர்வுக்கள அதழகளபபூர்ய அழயிக்தக, ிப்.,1ல், https://cbsenet.nic.in என் இதணனதத்தழல் 

மயினிடப்டும். நளர்ச், 6 பதல், ஏப்., 25 யதப, ‘ஆன்தில்’ சதர்யர்கள் யிண்ணப்ிக்களம் எ, 

ப.ெழ.ெழ.,அழயித்துள்து. 



  23 ஜனலரி நடப்பு நஷகழ்வுகள் 
 

4  

 

 யனது யபம்ில் ெலுதக : இழத ஆபளய்ச்ெழ நளணயர்கள், கல்யி உதயி மதளதக ம, மட் சதர்வு 

எழுத சயண்டும். சதர்வு யிதழகின்டி, 28 யனதுக்கு கவழ் உள்யர்கள் நட்டுசந, மட் சதர்யில் 

ங்சகற்க படிபம். இந்த யனது உச்ெயபம்பு, இந்த ஆண்டு பதல் உனர்த்தப்ட்டுள்து. யரும், 

ெூதனில் டக்கும் சதர்யில், 30 யனது யதப உள்யர்கள், மட் சதர்தய எழுதளம் எ, ெலுதக 

யமங்கப்ட்டுள்து. 

2. ஐ.ஐ.டி.,ில் எம்.ஏ., : பதஷவுக்கு நஶவர கவடெஷ 

 சதெழன கல்யி ழறுயநள, ஐ.ஐ.டி.,னில், நிதயம் நற்றும் ெபக அழயினல் டிப்புக்கள நுதமவு 

சதர்வுக்கு யிண்ணப்ிக்க, ளத கதடெழ ளள். 

 ிஸ் 2 படிக்கும் நளணயர்களுக்கு, மென்த, ஐ.ஐ.டி.,னில், ஐந்து ஆண்டு, எம்.ஏ., டிப்பு 

டத்தப்டுகழது. இதழல், நிதயம் நற்றும் ெபக அழயினல் ளடங்கள் டத்தப்டுகழன். யரும் 

கல்யி ஆண்டில், 46 இடங்கள் நட்டுசந, எம்.ஏ.,வுக்கு துக்கப்ட்டுள்து. 

 இதற்கள நுதமவு சதர்வு, ஏப்.,15ல் டக்கழது. சதர்வுக்கள, ‘ஆன்தன்’ தழவு, http://hsee.iitm.ac.in 

என் இதணனதத்தழல், டிெ.,14ல் துயங்கழனது; ளதபடன் தழவு படிகழது. 

 ிஸ் 2 படித்சதளர், ிஸ் 2 மதளமழற்கல்யி டித்சதளர் நற்றும், ெழ.ி.எஸ்.இ., ளடத்தழல் 

டித்சதளரும், சதர்வுக்கு யிண்ணப்ிக்களம். 

3. 8 ஐஏஎஸ் அதஷகஶரிகளுக்கு பதலி உர்வு 

 பதல்யரின் மெனளர் மெனஸ்ரீ பபிதபன் உள்ிட்ட 8 ஐஏஎஸ் அதழகளரிகளுக்கு மெனளபளக 

தயி உனர்வு அிக்கப்ட்டுள்து. 

 இதற்கள உத்தபதய தததநச் மெனளர் கழரிெள தயத்தழனளதன் ிப்ித்துள்ளர். 

இதுமதளடர்ளக தநழமக அபசு சற்று மயினிட்ட மெய்தழக்குழப்பு: 

 டிெள நளழப் ணிக்குச் மென்றுள் அர்ச்ெள ட்ளனக், நத்தழன அபசுப் ணினில் உள் ெழகழ தளநஸ் 

தயத்தழனன், மளதுத்துத ெழப்புச் மெனளர் (நபபு), ெழ.ெநனபர்த்தழ, மளதுத் துத ெழப்புச் 

மெனளர் தநதழழ சக.பளசெந்தழபன், மதளமழல் துத ெழப்புச் மெனளர் எம்.எஸ்.ெண்பகம், 

யிதனளட்டு சநம்ளட்டு ஆதணன உறுப்ிர் மெனளர் ரீட்டள லரீஷ் தளக்கர், சயதயளய்ப்பு 

நற்றும் னிற்ெழத் துத ஆதணனர் ி.செளதழ ழர்நளெளநழ, பதல்யரின் மெனளர் (ழத 4) மெனஸ்ரீ 

பபிதபன் ஆகழசனளர் கூடுதல் மெனளர் ழதனிழருந்து மெனளர் ழதக்கு 

உனர்த்தப்ட்டுள்ர். 

லைிகம் 

1. இந்தஷஶலின் மபஶருரஶதஶ லரர்ச்ெஷ 7.4% ஆக அதஷகரிக்கும்: ெர்லகதெ நஷதஷம் தஷப்பீடு 
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 இந்தழனளயின் மளருளதளப யர்ச்ெழ 2018ம் ஆண்டில் 7.4 ெதயதீநளக அதழகரிக்கும் எ ெர்யசதெ 

ழதழனம் நதழப்ிட்டுள்து. 

 சுயிட்ெர்ளந்து ளட்டின் டளசயளஸ் கரில் உக மளருளதளப நளளடு தடமற்று யருகழது. 

இதழல் ெர்யசதெ ழதழனம் ெளர்ில் உக அயில் மளருளதளப சூமல் குழத்த அழக்தக 

ெநர்ிக்கப்ட்டது. அந்த அழக்தகனில் கூப்ட்டுள்தளயது: 

 இந்தழனளயில் ண நதழப்பு ீக்கம், ெழஎஸ்டி யரி யிதழப்பு உள்ிட்ட களபணங்களல், 2017ம் ஆண்டில் 

மளருளதளப யர்ச்ெழ ெரிதய ெந்தழத்தது. இதளல் 2017ல் மளருளதளப யர்ச்ெழ 6.7 ஆக நட்டுசந 

இருந்தது. ஆளல் தற்சளது இந்தழனளயில் மளருளதளப யர்ச்ெழ சநம்ட்டுள்து. 

 இதளல் டப்பு ஆண்டில் இந்தழனளயின் மளருளதளப யர்ச்ெழ 7.4 ெதயதீநளக அதழகரிக்கும். 2019ம் 

ஆண்டில் இது 7.8 ெதயதீநளக உனரும். 

 அசதெநனம் ெவளயின் மளருளதளப யர்ச்ெழ யிகழதம் தற்சளது 6.8 ெதயதீநளக உள்து. 2018ம் 

ஆண்டில் 6.6 ெதயதீநளகவும், 2019ம் ஆண்டில் 6.4 ஆக ெரியதடன யளய்ப்புள்து. 

 இந்தழனளயின் யர்த்தக ெந்ததபம், உற்த்தழபம் அதழகரித்து யருகழது. இதளல் மளருளதளப 

யர்ச்ெழ மதளடர்ந்து அதழகரிக்க யளய்ப்புள்து’’ எ அதழல் மதரியிக்கப்ட்டுள்து 

2. .இந்தஷஶலில் லருஶன ஏற்மத்தஶழ்வு அதஷகரிப்பு: 73% மெஶத்து 1% பைக்கஶர்கரிடம் 

உள்ரது- ஆக்ஸ்பஶம் ஆய்லமஷக்வக அதஷர்ச்ெஷ தகலல் 

 உக அயில் இந்தழனளயில் தளன் யருநள ஏற்த்தளழ்வு நழக சநளெநளக உள்தளக அந்த அழக்தக 

குழப்ிடுகழது. 

 2017-ம் ஆண்டில் ளட்டில் உருயள யத்தழல், அதளயது மெளத்துகள் அதத்தும் 1% 

ணக்களபர்கிடம் குயிந்துள்து. மநளத்தபள் இந்தழன நக்கள் மதளதகனில் 67 சகளடி சரின் 

யருநளம் கடந்த ஆண்டு 1 % உனர்ந்துள்து. 

 2016-ம் ஆண்டில் ரு ெதயதீ ணக்களபர்கிடம் 58 % மெளத்துகள் குயிந்தழருந்தது மதரின யந்தது. 

ஆளல் 2017-ல் இந்த ழத சநலும் சநளெநதடந்து 73 ெதயதீ மெளத்துகள் ரு ெதயதீ ணக்களபர்கள் 

யெசந செர்ந்துள்து. 

 இந்தழனளயில் உள் 10 ெதயதீ நக்கிடம் 73 ெதயதீ மெளத்துகள் குயிந்துள். இதழல் 37 ெதயதீ 

சகளடீஸ்யபர்கள் தங்கின் குடும் மெளத்துகின் பம் இத்ததகன ழதக்கு உனர்ந்துள்தளகவும் 

குழப்ிட்டுள்து. ளட்டிலுள் சகளடீஸ்யபர்கின் மெளத் தழல் 51 % இயர்கள் யெம் உள்தளகவும் 

ஆக்ஸ்ளம் அழக்தக மதரியித்துள்து. 

 இந்தழனளயின் மளருளதளப யர்ச்ெழனின் ன் ரு ெழ சகளடீஸ்யபர்கள் நட்டுசந அனுயிப்தளக 

ஆக்ஸ்ளம் ெழஇஒ ழரள அகர்யளல் மதரியித்தளர் 

 ளட்டின் சயளண் உற்த்தழனில் ளடுடும் யியெளனி, கட்டதநப்பு யெதழக்களக உதமக்கும் 

உதமப்ளி, மதளமழற்ெளத ணினளர்கள் தங்கள் குமந்ததகின் கல்யி யர்ச்ெழக்கு மரிதும் 

சளபளடுகழன்ர். குடும் பதழனயர்கின் நருத்துய மெவுகத ஈடுகட்ட படினளநல் 
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தழணறுகழன்ர். இயர்களுக்கு ரு ளதக்கு இபண்டு சயத உணவுக்கு ெம்ளதழப்சத மரும் 

சளபளட்டநளக உள்து. 

 இத்ததகன ஏற்த்தளழ்வு அதழகரித்தளல் ளட்டில் ஞ்ெம் அதழகரிக்கவும், குசபளி பதளித்துயம் 

உருயளக யமழ ஏற்டுத்தும் என்றும் ழரள அகர்யளல் எச்ெரித்துள்ளர் 

3. பங்குச் ெந்வத: லர்த்தக கந முடிலில் மென்மெக்ஸ் உர்வு 

 பம்த ங்குச் ெந்ததனில் இன்று நளத யர்த்தக சப படியில் மென்மெக்ஸ் குழனடீ்டு எண், 341.97 

புள்ிகள் உனர்ந்து, 36,139.98 புள்ிகளக இருந்த. அசதசளல் சதெழனப் ங்குச் ெந்தத ழஃப்டி 117.50 

புள்ிகள் உனர்ந்து  11,083.70 புள்ிகளக உள். 

 ழஃப்டி மநட்டல் 4.07 ெதயதீபம், ழஃப்டி ிஎஸ்ப யங்கழ 3.97 ெதயதீபம் உனர்ந்ததளல், உசளகம், 

யங்கழ ங்குகள் ெரிதயச் ெந்தழத்த. 

 ிஎஸ்இனில் அதத்து துத ெளர்ந்த குழனடீுகள் உனர்ந்த. யிப்சபள, டளடள சநளட்டளர்ஸ், ஆெழன 

ஸீ்ட்ஸ், மலச்.டி.எப்.ெழ யங்கழ ஆகழனதய நழகப்மரும் ளகபநளக இருந்த. ஐெழஐெழஐ யங்கழ, 
எஸ்.ி.ஐ, டளடள ஸ்டீல், ஒ.என்.ெழ.ெழ நற்றும் ஐெழஐெழஐ யங்கழ ஆகழன ழறுயங்கின் ங்கு யிதகள் 

உனர்ந்த. 

 யர்த்தக சப படியில் டளருக்கு ழகபள ரூளனின் நதழப்பு ரூ. 63.83 ஆக இருந்தது. சற்று யர்ததக 

சபபடியில் 63.87 ரூளனளக இருந்தது குழப்ிடத்தக்கது. 

லிவரஶட்டு  

1. 1.ஆஸ்தஷகயஷ ஒபன் மடன்னிஸ் கஶல் இறுதஷில் கஶல்பதஷத்தஶர் வவகஶன்: 3 ைி கநம் 21 

நஷஷடங்கள் ெலஶல் மகஶடுத்து கஜஶககஶலிச்வெ மலரிகற்மஷனஶர் 

 ஆஸ்தழசபழன ஒன் மடன்ிறழல் மெர்ினளயின் செளசகளயிச்தெ யழீ்த்தழ களல் இறுதழக்கு 

பன்சழளர் மதன் மகளரின யபீர் தலசனளன் சுங். 

 ஆஸ்தழசபழனளயின் மநல்ர்ன் கரில் தடமற்று யரும் இந்தத் மதளடரில் ஆடயர் ற்தனர் 

ிரிவு 4-யது சுற்ழல் 2-ம் ழத யபீரும் டப்பு ெளம்ினனுநள சுயிட்ெர்ளந்தழன் சபளெர் மடபர், 80-ம் 

ழத யபீபள லங்சகரினின் நளர்டன் புசறளயிக்தற எதழர்த்து யிதனளடிளர். 2 நணி சபம் 

தடமற் இந்த ஆட்டத்தழல் மடபர் 6-4, 7-6 (7-3), 6-2 என் சர் மெட்டில் எிதளக மயற்ழ மற்று களல் 

இறுதழக்கு பன்சழளர். ஆஸ்தழசபழன ஒில் மடபர், களல் இறுதழ சுற்றுக்கு பன்சறுயது இது 

14-யது பதனளகும் 

-----***----- 
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