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தநிமகம் 

தநிமக நாணயர்களுக்கு பஷ்னாயில் இயசநாக அணு ததாமில்நுட் டிப்பு:  

 ரஷ்ய பல்கீலக்கழத்தல் பதுகீல அணு ாதஹழல்தட்ப படிப்பு படிக்க தமழகத்ீதச் 

ிேர்ந்த 5 ாபஹறயியல் பட்டதஹரிகளுக்கு வஹய்ப்பு அளிக்கப்பட உள்ளது. 

 இதுகுறத்து ரஷ்ய துீை தூதர் மக்ீகல் கஹர்ப்பிடஹவ் ாேன்ீையில் 

நருபர்களிடம்,இந்தயஹவும் ரஷ்யஹவும் இீைந்து கூடங்குளத்தல் அணுமன் நீலய 

தட்டத்ீத ாேயல்படுத்த வருகன்றை. 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 20 அணுமன் 

நீலயங்கீள அீமக்க இந்தயஹ தட்டமட்டுள்ளது. ஒரு அணுமன் நீலயத்துக்கு 

1,525 அணு ாதஹழல்தட்ப நபுைர்கள் ிதீவப்படுவர். ைிவ, வரும் கஹலத்தல் 

இந்தயஹவில் அணு ாதஹழல்தட்ப நபுைர்கள் அதகம் ிவண்டும். 

 ரஷ்யஹவில் உள்ள ிதேய அணு ஆரஹய்ச்ே பல்கீலக்கழகம் அணு ாதஹழல்தட்பத்தல் 

பதுகீல பட்டப் படிப்ீப வழங்க வருகறது. 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. ரஷ்யஹவின் ேைஹதபத - விளஹதமர் பூட்டின் 

2. பிரதமர் - தமத்ரி ாமட்ாவாடவ் 

தநிமகத்தின் சிந்த ஊபாட்சினாக புதுநடம் கிபாநம் ததர்வு 

 தமழ்நஹட்டின் ேறந்த ஊரஹட்ேயஹக ரஹமநஹதபுரத்ீதச் ிேர்ந்த புதுமடம் கரஹமம் மத்தய 

அரேன் தீைதயஹள் உபஹத்யஹய கரஹம விருதற்கஹக ிதர்வு ாேய்யப்பட்டுள்ளது. 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. தமழ்நஹட்டில் ாமஹத்தம் 12,524 ஊரஹட்ே மன்றங்கள் இருக்கன்றை. 

2. தநிமக ஊபாட்சி நன்ங்கள் தமழ்நஹட்டில் 500 நபர்களும் அதற்கும் அதகமஹை மக்கள் 

ாதஹீகபீடய ஊர்கீள ஊரஹட்ேகளஹகப் பிரித்துள்ளைர். 

இந்தினா 
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தகுந்த சூழ்ிலகில் உனர் ீதிநன் யாதங்கில் உள்ளூர் தநாமிலன 

னன்டுத்தாம்: குடினபசு துலணத் தலயர் தயங்கய்ன ாயுடு கருத்து 

 உள்ளூர் ாமஹழகீள உயர் நீதமன்றங்களில் நீடாபறும் வஹதத்தல் தகுந்த 

சூழ்நீலகளில் பயன்படுத்தலஹம் ன்று குடியரசு துீைத் தீலவரும், 

மஹநலங்களீவத் தீலவருமஹை ாவங்கய்ய நஹபடு கூறைஹர். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

பதல் குடியரசு துீைத் தீலவர்  

1.  ரஹிேந்தர பிரேஹத் (1950) 

2. ேர்வபள்ளி ரஹதஹகருஷ்ைன்(1952) 

12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முல லடதறும் நகா நஸ்தகாிதரக யிமா 

கர்ாடகாயில் தகாாகம்: குடினபசுத் தலயர் ததாடங்கி லயத்தார் 

 கர்நஹடக மஹநலம் ஸஹேன் மஹவட்டத்தல் உள்ள ஶரவை ாபலிகஹலஹ ேமைர்களின் 

புைித தலமஹக விளங்குகறது. இங்குள்ள வித்யகரி மீலயில் ேமை பகவஹன் பஹகுபல 
ிகஹமிதஷ்வரின் 59 அடி உயர பிரம்மஹண்ட பிரதஷ்ீட ஒிர கல்லல் 

ாேதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பஹகுபல பர்த்தக்கு 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருபீற ேமை மத 

குருமஹர்களஹல் மகஹ மஸ்தகஹபிிஶகம் ாேய்யப்படுகறது. 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

கர்ாடகா 

1. பதலீமச்ேர் - ிக. ேத்தரஹீமயஹ 

2. ஆளுநர் - வேபஹய் வஹலஹ 

தடல்ி நாணயர் “இலன இந்தினா நாணயர்” யிருலத தயன்ார் 

 ாடல்லீய ிேர்ந்த மஹைவர் கட்டுீர ிபஹட்டி ஒன்றல் இங்கலஹந்து நஹட்டின் பஹத் 

பல்கீல கழகத்தன் “இீளய இந்தயஹ மஹைவர்”விருீத ாவன்றுள்ளஹர். 
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முக்கினநா குிப்புக்கள் 

தடல்ி 

1. பதலீமச்ேர் - அரவிந்த் ாகஜ்ரிவஹல் 

2. ஆளுநர் - அைில் ீபேஹல் 

உகம் 

 யடதகாரினா உகத் தபம் யாய்ந்த பாணுயத்லதக் தகாண்டுள்து: கிம் 

 வடாகஹரியஹ உலகல் தரம் வஹய்ந்த ரஹணுவத்ீதக் ாகஹண்டுள்ளது ன்று அந்நஹட்டு 

அதபர் கம் ிேஹங் உன் கூறபள்ளஹர். 

 ாதன்ாகஹரியஹவில் குளிர்கஹல ஒலம்பிக் ிபஹட்டியின் ாதஹடக்க விழஹவுக்கு பன்ைதஹக 

வடாகஹரியஹவில் அந் நஹட்டு அதபர் கம் ிேஹங் உன் பன்பஹக ரஹணுவ அைிவகுப்பு 

நீடாபற்றது. 

யணிகம் 

ஜிஸ்டி ய்ப்பு 5 நாதங்கில் ரூ.5.7 தகாடி: நாிங்கலயனில் அலநச்சர் 

தகயல் 

 ேரக்கு மற்றும் ிேீவ வரிச் ேட்டம் ( ேஸ்டி) அமலஹக்கம் ாேய்த பிறகு ரூ.5.70 ிகஹடி 

வரி ய்ப்ீப அரசு கண்டுபிடித்துள்ளது. இது ாதஹடர்பஹக நறுவைங்கள் விவகஹரத்துீற 

இீை அீமச்ேர் பிபி ேவுத்தரி மஹநலங்களீவயில் ளத்துபூர்வமஹக அளித்துள்ள 

பதலல் கூறைஹர். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. ஜிஸ்டி - இது இந்தயஹ பளவதும் மத்தய மற்றும் மஹநலஅரேஹங்கங்களஹல் 

விதக்கப்படும் பல்ிவறு வரிகளுக்கு பதலஹக ஒற்ீற வரியஹக அறபகப்படுத்த 

பட்டிருக்கறது.  
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3 ஆனிபம் தநகா தெர்ட்ஸ் ஸ்தக்ட்பம் யிலபயில் ம்: நதாஜ் சின்ொ 

அியிப்பு 

 மத்தய அரசு 3 ஆயிரம் ாமகஹ ாஸர்ட்ஸ் ிரடிியஹ அீலக்கற்ீறீய லம் விட 

தட்டமட்டுள்ளது. இதற்கு பன்பு நீடாபற்ற அீலக்கற்ீற லத்ீதக் கஹட்டிலும் 

அதக அளவு ாமகஹ ாஸர்ட்ீஷ ாகஹண்டதஹக இந்த லம் இருக்கும் ன்று மத்தய 

ாதஹீலத் ாதஹடர்புத்துீற இீை அீமச்ேர் மிைஹஜ் ேன்ஸஹ ாதரிவித்தஹர். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. தெர்ட்ஸ் - அதர்ாவண் ஒரு விீை(process) அல்லது அீலயில் (signal) 

ஒரு ாநஹடியில் த்தீை சுழற்ேகள் நீடப்ாபறுகன்றை ன்பீதக் 

குறக்கும் இயற்பியல் பண்பஹகும்.  

2. ாமகஹ ாஸர்ட்ஸ் megahertz (106 Hz,குறயடீு MHz) 

யிலனாட்டு 

குிர்கா ஒிம்ிக் தாட்டிகள் ததன் தகாரினாயில் 09.02.2018 ததாடக்கம்: 

 ாதன் ாகஹரியஹவின் பியஹங்ேஹங் நகரில் குளிர்கஹல ஒலம்பிக் ிபஹட்டிகள் 

ிகலஹகலமஹை ாதஹடக்க விழஹவுடன் 09.02.2018 ாதஹடங்குகன்றை. 

 23-வது குளிர்கஹல ஒலம்பிக் ாதஹடரஹை இதல் 92 நஹடுகீள ிேர்ந்த சுமஹர் 3 ஆயிரம் 

வரீர், வரீஹங்கீைகள் கலந்து ாகஹள்கன்றைர். ாதன் ாகஹரியஹவுடன், தீவிர பீக நஹடஹை 

வட ாகஹரியஹவும் இந்த ஒலம்பிக்கல் பங்ிகற்க உள்ளது. 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

ததன் தகாரினா 

1. பிரதமர் - ஸவஹங் கியஹ-அஹ்ன் 

2. குடிஅரசு தீலவர் - பஹர்க் கன்-ீஸ 
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200 விக்ாகட்டுகீள வழீ்த்த உலக ேஹதீை நகழ்த்தய இந்தய வரீஹங்கீை! 

 35 வயதஹை ேலன், ஒருநஹள் கரிக்ாகட்டில் 200 விக்ாகட்டுகீள வழீ்த்தய பதல் 

வரீஹங்கீை ன்கற ேஹதீைீயப் பீடத்துள்ளஹர். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

ஜுன்  

1. பிறப்பு - 25 நவம்பர் 1982 
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