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1. பக்கறரண ரட்கள்
ரள்

றகழ்வு

கரம்

ஶ 1

ைர்ஶை

ைர்ஶை வரறனரபர் றணம்

வரறனரபர் றணம்

,

ைர்ஶை

உஷப்தரபர் றணம் ற்றும் ஶ றணம் ன்றும்
அஷக்கப்தடுகறநட,

இட ைர்ஶை வரறனரபர்

ைங்கங்கஷப ஊக்குிக்க வகரண்டரடப்தடுகறநட

வரறனரபர்கலக்கு ட்டு ிஶ ஶஷனஷ
பன்ணிறுத்ற இட வகரண்டரடப்தடுகறநட
Theme

:

Uniting

Advancement
ஶ 2

ைர்ஶை ஸ்கர்ி

ிறப்புர்வு றணம்

Workers

for

Social

and

தனணம்,
ீ

.

ஶைரர்வு,

கூட்டு ற்றும் ஷை னறகள்

கரல்கபில் கட்டி

,

2018

Economic

ைர்ஶை ஸ்கர்ி ிறப்புர்வு றணம் ஶ
அன்று வகரண்டரடப்தடுகறநட

.

2

ஷை

ஈறுகபில் இத்ப்ஶதரக்கு

ஆகறஷ இந்ஶரின் அநறகுநறகள் ஆகும்

இந்ஶரய் ஷட்டறன் ைற குஷநதரடு கரரக

,
,

ற்தடுகறநட.

ஶ 3

உனக ஆஸ்டர

2018 Theme: "Never too early, never too late. It's always the

றணம்

right time to address airways disease"

உனக தத்றரிஷக

உனக தத்றரிஷகரபர்கள் றணம் தத்றரிஷக

சுந்ற றணம்

சுந்றத்றன் பக்கறத்டத்ஷப் தற்நற

ிறப்புர்வு ற்றும் வபிப்தஷடரண

சுந்றம் ற்றும் ின்ட்ஶயரக் திகடணத்றன்
ஆண்டு றஷணவூட்டல் ஆகறற்ஷந

றஷணவூட்டும் ஷகில் வகரண்டரடப்தடுகறநட.
ஶ 4

ைர்ஶை

ீஷப்புப்தஷட
ர்கள்
ீ

றணம்

ைர்ஶை ீஷப்புப்தஷட ர்கள்
ீ
றணம் ஶ

ரம் 4 ம் ஶற அனுைரிக்கப்தடுகறநட . 1999 ஆம்
ஆண்டு ஜணரி 4 ஆம் ஶற ஆஸ்றஶனறரில்
ற்தட்ட கரட்டுத்ீில் இநந் ந்ட ீஷப்பு

ர்கபின்
ீ
றஷணரக இட வகரண்டரடப்தடுகறநட.
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ஶ 7

உனக டகப றணம்

இந் றகழ்ரணட ந்ட ஆண்டுகலக்கு பன்ணர்
அப்ஶதரஷ ஜணரறதறரண ப்ரிஶர

ஶதிஶரரல் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டட

,

இட

டகப திற்ைறகபில் இஷபஞர்கஷப கல்ி கற்க
ஶண்டும் ன்ந வதரட ிறப்புர்ஷ

அறகரிக்கும் ஶரக்கத்டடன் வரடங்கப்தட்டட.
ஶ 8

உனக வைஞ்ைறனறஷ

உனக வைஞ்ைறலுஷ (Red Cross ) றணம் ஶ 8 ஆம்

றணம்

ஶற எவ்வரபே ஆண்டும் வைஞ்ைறலுஷ
ைங்கத்றன் றறுணரின் திநந் ரஷப

றஷணவுக்கூறும் ஷகில் வகரண்டரடப்தடுகறநட.
"வயன்ரி டுணன்ட் " ன்தஶ வைஞ்ைறலுஷின்
றறுணர் ஆரர்.

2018 Theme:

‚Memorable smiles

from around the world‛.
ஶ 11

ஶைற வரறல்டேட்த ஶைற வரறல்டேட்த றணம் , இந்றரில் ஶ 11
றணம்

ஆம் ஶற எவ்வரபே ஆண்டும்

,

"க்ற"

றணத்றன் றஷணவூட்டனரக வகரண்டரடப்தடுகறநட.
"க்ற ன்தட

1998 ஆம் ஆண்டு ஶ ரம்

ஆம் ஶற ஷடவதற்ந வதரக்ரன் அட
ஶைரஷணின் வதர் ஆகும் .

11

2018 Theme: ‚Science

and Technology for a sustainable future.‛
ஶ 12

ைர்ஶை வைினறர்
றணம்

ைர்ஶை வைினறர் றணம்

(IND)

உனகம்

பலடம் எவ்வரபே ஆண்டும் ஶ ரம்

12

ஆம் ஶற வகரண்டரடப்தடுகறநட

.

ஃப்ஶபரன்ஸ்

றஷணவுகூபேம் ஷகிலும்

,

க்கள்

ஷட்டிங்ஶகனறன் திநந் ரள் வகரண்டரட்டத்ஷ
னத்றட்டத்றற்கு வைினறர் தங்கபிப்புகஷப
குநறக்கவும் வகரண்டரடப்தடுகறநட .

2018

Theme

‚Nurses a Voice to Lead – Health is a Human right‛
தநஷகள்

உனகபரி தநஷகள் இடம்வதர்ல் றணம்

றணம்

அற்நறன் ரழ்ிடங்கஷப தரடகரப்தற்கரண

இடம்வதர்ல்

(WMBD)

புனம்வதர்ந் தநஷகள் ற்றும்

ஶஷஷ டுத்டக்கரட்டும் ஷகில்
வகரண்டரடப்தடுகறநட.

2018

Voices for Birds Conservation‛
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ஶ 13

அன்ஷணர் றணம்

அன்ஷணர் றணம் குடும்தத்றன் ரய் , ரய்ஷ,
ரய்ற உநவுகள் ற்றும் ைபகத்றல்

ரய்ரர்கபின் வைல்ரக்கு ஆகறற்ஷநக்

வகௌிக்கும் ஷகில் வகரண்டரடப்தடுகறநட
இட

20

ஆம் டைற்நரண்டின் ஆம்தத்றல் ஆன்

.

ரீவ்ஸ் ஜரர்ிஸ் ஆல் வரடங்கப்தட்டட.
ஶ 15

ைர்ஶை குடும்த

றஷனரண ஶம்தரடு அஷறஷ உள்படக்கற

றணம்

ைபகங்கஷப ஊக்குிப்தன் பனம்

,

ரட்டின்

ஶம்தரட்டில் குடும்தங்கபின் பக்கறத்டத்ஷ

உர்த்டம் ிரக இட வகரண்டரடப்தடுகறநட .
2018 Theme : ‚Families and inclusive societies‛
ஶ 17

வரஷனத்வரடர்பு
ற்றும்
கல்

ஶ 18

2018

உனக

Theme:

Enabling

Intelligence for All

the

positive

use

of

Artificial

ைபக

(WTIS)

உனக ய்ட்ஸ்
டுப்பு றணம்

ச்..ி ஶரய்த்ரக்கம் ற்றும் ய்ட்ஸ்

ஆகறற்ஷந டுக்கும் டுப்பூைறின் அைத்

ஶஷஷ ஊக் குிக்கும் ிரக இந் றணம்
குநறக்கப்தடுகறன்நட.

உனக ய்ட்ஸ் டுப்பூைற

றணம் ன்ந கபேத்ட , ஶ 18, 1997 இல் ரர்கன்
ஸ்ஶடட் பணிவர்ைறட்டி ஆஃப் அட்னஸ் இல்
ஜணரறதற தில் கறபிண்டன் அர்கபரல்
ஆம்திக்கப்தட்டட.
ஶ 21

தங்கர றர்ப்பு
றணம்

1991

ஆம் ஆண்டு

ஶ ரம் இந்றரின்

ரட தி ந்றரி ரஜீவ் கரந்ற தடுவகரஷன
வைய்ப்தட்ட தின்ணர் ஶைற தங்கர றணம்
அறகரப்பூர்ரக அநறிக்கப்தட்டட

தங்கரறகபின் திச்ைரத்றல் றகத்றல்

.

அர் வகரல்னப்தட்டரர். தின்ணர், V.P. ைறங் அசு 21
ஆம் ஶறஷ தங்கர ற

ர்ப்பு றணரக

அநறிக்க படிவு வைய்ட.
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ஶ 22

ைர்ஶை
DIVERSITY

றணம்

BIO தல்லுிரினறன் பக்கறத்டத்ஷபம்

,

அச்சுறுத்ல்கஷபபம் தற்நற ிறப்புர்வு
வதநவும்,

றஷனரண பர்ச்ைறக்கரண அன்

தங்கபிப்ஷத ைறநப்தித்டக் கரட்டவும் , இந் றணம்
வகரண்டரடப்தடுகறநட.

இன் ஶைற ிர

ஷயரதரத்றல் வகரண்டரடப்தட்டட. 2018 Theme:
‚Celebrating 25 years of action on biodiversity‛.
ஶ 24

உனக

ஸ்கறஶைரஃப்ரிணிர ிறப்புர்வு றணம்

றணம்

வகரண்டரடப்தடுகறநட.

ஸ்கறஶைரஃப்ணிர

1986

பல் எவ்வரபே ஆண்டும் ஶ ரம்
ஶ

20

பல்

27

ஷ

ஸ்கறஶைரஃப்ரிணிர ிறப்புர்வு றணம் உனகம்
பலடம் வகரண்டரட்டப்தடுகறநட

.

ஸ்கறஶைரஃப்ரிணிர ஶரரபிகலக்கு

உவுற்கரக தன திச்ைரங்கள் ற்றும்

ிறப்புர்வு றட்டங்கள் டத்ப்தடுகறன்நண . 2018
Theme : "Do what you can do"
ஶ 25

ைர்ஶை கரரல்

றபெரர்க் கரில் 6 ட ன் தரட்ஸ் 1979 ஆம்

றணம்

இல் ஜணரறதற வரணரல்ட் ஶகன் பனம் ஶ

ஶதரண குந்ஷகள்

ஆண்டு கரரல் ஶதரணஷ வரடர்ந்ட

,

கரரற் ஶதரண குந்ஷகள் றணரக

1983
25

றறுப்தட்டட
ஶ 29

ைர்ஶை

அஷற பத் றறுத்ங்கபின்ஶதரட அல்னட ற்கரனறக

கரப்ஶதரர் றணம்

பத் றறுத்

ங்கபின்ஶதரட அஷற கரக்கும்

தஷடகபின் திிஷண க்கற ரடுகள் ைஷத
உபேரக்கக் கரனத்றனறபேந்ஶ ஶற்வகரள்பப்தட்டு
பேகறன்நட. இந் அடிப்தஷடில் ஶ

29ம் ஶற

ைர்ஶை அஷற கரப்ஶதரர் றணரகப்
வதரிடப்தட்டட.
2018 Theme: ‚70 Years of Service and Sacrifice.‛
ஶ 31

உனக புஷகிஷன

2018 Theme:"Tobacco and heart disease."

றர்ப்தரபர் றணம்
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திநறகழ்வுகள்:
S.No

ரள்

றகழ்வு

1

ஶ

2

ைர்ஶை ஸ்கர்ி ிறப்புர்வு

2

ஶ

7

உனக ைறரிப்பு றணம்

3

ஶ

18

திர் தரடகரப்பு ரள்

4

ஶ

23

உனக ஆஷகள் றணம்

5

ஶ

24

உனக ைஶகரர் றணம்

6

ஶ

25

உனக ஷரய்டு றணம்

7

ஶ

25

டண்டு றணம்

8

ஶ

25

உனக ல்டிதிள் ஸ்கறப ீஶரைறஸ் றணம்

9

ஶ

25

ரிடரய் சுத்றகரிப்பு றணம்
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2. ரிஷை
உனகறல் பன்நரது வதரி ஶைரனரர் ைந்ஷ


2017 ஆம் ஆண்டு ைலணர ற்றும் அவரிக் கரிற்கு அடுத்தடிரக
வதரி ஶைரனரர் ைந்ஷரக இந்றர உபேரகறபள்பட

.

பன்நரட
வர்கரம்

கம்பெணிஶகன்ஸ் இந்றர எபே அநறக்ஷகில் வரிித்டள்பட.
ஸ்ச்ைர மர்ஶக்ஷன் 2018


இந்ஶரர், ஶதரதரல் & ைண்டிகர் பல் 3 டெய்ஷரண கங்கள் ண ஸ்ச்ைர
மர்ஶக்ஷன் 2018 ரிஷைில் இடம் வதற்றுள்பண.

உனகறன் றகப் வதரி கம்: .ர. அநறக்ஷக


றல்னற உனகறஶனஶ றகப்வதரி கரக ரறும் ண 

.ர.

அநறக்ஷக

வரிித்டள்பட.
8,230 தில்னறன் டரனர் வரத் வைரத்துக்ஶபரடு

இந்றர ஆநரது வைல்ந் ர்

ரடு


வரத்ம்

8,230

தில்னறன் டரனர் றப்புள்ப வைரத்ட

க்கஶபரடு ஆநரட

வைல்ந் ரடு இந்றர , அஶ ஶத்றல் ைலணர உனக அபில் இண்டரட
இடத்றல் உள்பட, பன்நரட இடத்றல் ஜப்தரன் உள்பட.

ஷடம்ஸ் உர் கல்ி ரிஷை


வதங்கலரில் இந்ற அநறில் ககம் (..ஸ்.ைற) இந் ஆண்டு பல் 100
தல்கஷனக் ககங்கலக்குள் ந்டள்பட.

அவரிக்க தல்கஷனக் ககங்கள்

யரர்ர்டு, ரைசூவைட்ஸ் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் வடக்ணரனஜற (ம்டி) ற்றும்
ஸ்டரன்ஶதரர்டு ஆகறஷ பன்ணிில் உள்பண.

தரடக்குநறப்புகள்அநற – www.tamil.examsdaily.in

8

FB – Examsdaily Tamil

டப்பு றகழ்வுகள் – ஶ 2018

3. மாநாடுகள்
ைர்ஶை மாநாடுகள்
இந்றர ஜப்தரன் இஷடினரண 9 –து ரிைக்றப் ஶதச்சுரர்த்ஷ


வதரபேபரர
உற்தத்றச்

பர்ச்ைறக்கு,

ம்தகரண,

வைய்ப்தடும்

இந்றரவும்

ரிைக்ற

ஜப்தரனும்

எப்புக்

டெய்ஷரண,

றகவும்

குஷநந்

வைனில்

அத்றரைறரணட

வகரண்டுள்பண.

புடறல்னறில்

ன்று
01.05.2018

ஷடவதற்ந இந்றர ஜப்தரன் இஷடினரண 9 –ட ரிைக்றப் ஶதச்சுரர்த்ஷத்
வரடர்தரண
தரடகரப்தரண,

கூட்டத்றற்குப்
பிறல்

தின்ணர்

அடகக்

வபிிடப்தட்ட

கூடி

ரிைக்ற

பம்

கூட்டநறக்ஷகில்,
குநறத்ட

ஆய்வு

ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டுவன்று, வரிிக்கப்தட்டுள்பட.
ஜப்தரன், ைலணர, வன்வகரரிர 11-து உச்ைற ரரடு


இந் ஆண்டின் உச்ைற ரரடு ஶ 9-ம் ஶற ஶடரக்கறஶர கரில் ஷடவதறும்
ண

அநறிக்கப்தட்டுள்பட.

ஜப்தரணில்

இந்

ரரடு

ற்ஶதரட

ரன்கரட

பஷநரக ஷடவதநவுள்பட குநறப்திடத்க்கட.
15து ஆைற ஊடக உச்ைறரரடு


5ட

ஆைற

ஊடக

உச்ைறரரட்ஷட

(ஆஊஉ)

புடறல்னறில் உள்ப

இந்ற

க்கள் வரடர்புகல்ிக்ககம் இந்ற எனறதப்புப் வதரநறில் ஆஶனரைகர்கள்
குலம்

ஆகறற்றுடன்இஷந்ட

வைய்ற,

த்ற

எனறதப்பு

அஷச்ைகம்

புடறல்னறில் ஶ 10 பல் 12 ஷ டத்ிபேக்கறநட.இந்றகழ்ஷ இந்றர
பன்பஷநரக

டத்டகறநட.ஷக்

கபேத்ட

–

‚ங்கள்

கஷகஷபச்

வைரல்கறஶநரம் –ஆைறரிலும் அற்கு ஶலும்‛.
6 து அவரிக்க-இந்றர ிரணப்தஷட உச்ைற ரரடு


6 ட அவரிக்க -இந்றர ிரணப் ஶதரக்குத்ட உச்ைற ரரடு பம்ஷதில்
ைறில் ிரண ஶதரக்குத்டத் டஷந அஷச்ைர் சுஶஷ் திபுரல் பஷநரகத்
வரடங்கற ஷக்கப்தட்டட.
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இந் ைறில் ிரண ஶதரக்குத்ட உச்ைறரரட்ஷட ிரணப்தஷட
அஷச்ைகம் ற்றும் அவரிக்க ர்த்க ஶம்தரட்டு பகஷ

(ப.ஸ்.டி.டி.டீ)

இஷந்ட டத்டம்.
ஏன் – இந்றர கூட்டு ர்த்க கவுன்ைறல்


ஏன் இந்றர கூட்டு ர்த்க கவுன்ைறனறன் எபே தகுறரக இபேக்கும் எர்
ரட்டில் இபேந்ட

30 இபம் ஷனர்கபின் குல திர் ஶந்ற ஶரடி

க்கு

அஷப்பு ிடுத்ட.
வன்ணரப்திரிக்கரில் டர்தணில் 4 து திரிக்ஸ் ந்றரி கூட்டம்


பம் குஷநதரடு ற்றும் தற்நரக்குஷந ைம்தந்ரண ிங்கலக்கரக ற்றும்
பங்கஷப எபே றரரண பஷநில் தன்தடுத்டற்கு இந்றர அஷப்பு
ிடுத்டள்பட.

ரங்கரய் எத்துஷப்பு அஷப்பு (SCO) கனரைர ந்றரிகள் கூட்டம்


ைன்ரில், 2018, ஶ 16 ற்றும் 17 ஆம் ஶறகபில் ஷடவதற்ந ரங்கரய்
கூட்டுநவு அஷப்பு (SCO) உறுப்பு ரடுகபின் கனரச்ைர அஷச்ைர்கபின் 15 ட
கூட்டத்ஷ டரக்டர் ஶகஷ் ைர்ர ஷனஷ ரங்கறணரர்.

டர்தணில் சுற்றுச்சூல் அஷச்ைர்கபின் 26 து அடிப்தஷட ந்றரி கூட்டம்


டர்தணில் ஷடவதற்ந சுற்றுச்சூல் அஷச்ைர்கபின்

26 ட அடிப்தஷட ந்றரி

கூட்டத்றல் இந்றரின் சுற்றுச்சூல் ந்றரி கனந்டவகரண்டரர்.
இந்றரிற்கும் ஷ்ரிற்கும் இஷடினரண பஷநைரர உச்ைற ரரடு


திர் ஶந்ற ஶரடி ற்றும் ஜணரறதற ிபரடிறர் புடின் ஆகறஶரர், ஶ 21,
2018 அன்று ஷ் கூட்டஷப்தில் உள்ப ஶைரச்ைற கரில் பல் பஷநைரர
உச்ைற ரரட்ஷட டத்றணர்.
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71 து உனக சுகரர ைஷத


வஜண ீரில்

71

ஆட உனகபரி சுகரர ைஷத கூட்டத்றல் வதரடன

சுகரர ற்றும் குடும்த னத்டஷந அஷச்ைர் ஜீ.தி. ட்டர, உஷரற்நறணரர்.
‚சுத்ரண ற்றும் புதுப்திக்கத்க்க ைக்றக்கரண ‚திரந்ற ரரடு


ஶதரதரனறல் ஆைற உள்கட்டஷப்பு பலீட்டு ங்கறின் (AIIB) 3 ட பேடரந்
கூட்டத்றற்கு பன்ணரக

‚சுத்ரண ற்றும் புடப்திக்கத்க்க ரிைக்ற ‛ தற்நற

எபே ரள் திரந்ற ரரடு டக்கவுள்பட.
5 து இந்றர CLMV ர்த்க கூட்டஷப்பு


ஶ

21-22,

2018

இல் புஶணரம் வதன் கரில் கம்ஶதரடிர ஶதைறன் தி

ந்றரிரல் 5 ட இந்றர ைற .ல்.ம்.ி. ( கம்ஶதரடிர, னரஶரஸ், றரன்ர்
ற்றும் ிட்ரம்) கூட்டத்ஷ ஷனஷ ரங்கறணரர்.
2018 உனகபரி கரற்று உச்ைறரரடு யம்தர்க்


2018 ஆம் ஆண்டு வைப்டம்தர்

25 பல் 28 ஷ உனகபரி கரற்று உச்ைற

ரரட்டின் பல் தறப்பு ஷடவதறும்.
ஶதரபம் BIMSTEC 2018  டத்வுள்பது.


ஶதரப தி ந்றரி ஶக .தி.ைர்ர ஏனற ல்டி -வைக்ஶடரல் வடக்ணிக்கல் ற்றும்
கணரறக் எத்டஷப்புக்கரண

(BIMSTEC) உச்ைறரரட்டிற்கரண 2018 ஆம் ஆண்டின்

ங்கறின் டக்க ிரஷ டத்டரபே அநறித்ரர்.
UNWTO றஷநஶற்றுக் குலின் 108 து அர்வு


ஸ்வதின் ரட்டின் ைரன் வைதரஸ்டின் கரில்

2018 ஶ 23 பல் 25 ஷ

ஷடவதற்ந .ர. உனக சுற்றுனர அஷப்தின் 108-ட வைற்குலக் கூட்டத்றல்
த்ற சுற்றுனரத்டஷந அஷச்ைர் கனந்டவகரண்டரர்
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இந்றர

-இங்கறனரந்து உள்துஷந ிகரங்கபின்

உஷரடனறன் பன்நரது

கூட்டம்


இந்றர ற்றும் இங்கறனரந்ட இஷடஶரண பன்நரம் பகப்பு ிகரங்கனறன்
உஷரடனறல் ஷைதர் தரடகரப்பு, வதண்கள் தரடகரப்பு, தங்கர றற ஶதரன்ந
தல்ஶறு ைறக்கல்கஷப குநறத்ட ஶதைப்தட்டட.

TRIPS CBD இஷப்தின் இன் ைர்ஶை ரரடு


இந்ற அசு , WTO ஆய்வுகள் ஷம் , வபிரட்டு ர்த்க இந்ற றறுணம்
ற்றும் வன் ஷம் (வஜண ீரில் அஷந்றபேக்கும் எபே ைர்ஶை அஷப்பு )
2018, 7-8 ஜழன் ரம் வஜண ீரில்

TRIPS- CBD இஷப்தில் எபே ைர்ஶை

ரரட்ஷட ற்தரடு வைய்டள்பட.

ஶைற மாநாடுகள்
வதண் குந்ஷஷக் கரப்ஶதரம், கற்திப்ஶதரம்‛ றட்டம்: ஶைற கபேத்ங்கு


‚வதண் குந்ஷஷக் கரப்ஶதரம், வதண்குந்ஷக்கு கற்திப்ஶதரம்‛ (Beti Bachao Beti
Padhao) ன்ந றட்டம் 244 ரட்டங்கபில் வைல்தடுத்டட வரடர்தரக ஶைற
ரரட்ஷட த்ற கபிர் னம் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு அஷச்ைகம்
புடறல்னறில் (2018, ஶ 4) டத்டகறநட.

றர்கரனத்றற்கரண, ிரிரற்நலுஷட ற்றும் டிஜறட்டல்  உள்கட்டஷப்பு –
4 ஆது திரந்ற ரரடு, வதங்கலர்


இந்றத் வரறற்டஷநக் கூட்டஷப்தின் எத்டஷப்புடன் த்ற அைறன் றற
அஷச்ைகபம்,

பபேம்

ரடுகலக்கரண

ஆய்வு

ற்றும்

கல்

அஷப்பும்

ற்தரடு வைய்றபேந் றர்கரனத்றற்கரண, ிரிரற்நலுஷட ற்றும் டிஜறட்டல்


உள்கட்டஷப்பு

வரடர்தரண

4

ஆட

திரந்ற

ரரடு

வதங்கலரில்

04.05.2018 றஷநஷடந்ட.
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வதரனறவுபே கங்கபின் பன்ஷச் வைல் அறகரரிகள் தங்ஶகற்கும் பனரது
உச்ைற ரரடு


ஶதரதரனறல்

ஶ

8,

அறகரரிகலக்கரண

2018

வதரனறவுபே

பனரட

கங்கபின்

உச்ைறரரட்ஷட

பன்ஷச்

வைல்

ட்டுைற
ீ

ற்றும்

த்ற

கர்ப்புந ிகரங்கள் டஷந இஷஷச்ைர் (ணிப்வதரறுப்பு) றபே. யர்ீப்
புரி வரடங்கற ஷக்கறநரர்.
ஶைற க்பு ரரடு


திரன்

ந்றரி

ஜன்

ிகரங்கலக்கரண

ிகரஸ்

கரர்கறரம்’

அஷச்ைகம்,

தள்பிகள்,

றட்டத்றன்

கல ழ்,

கல்லூரிகள்,

ைறறுதரன்ஷ

வரறற்திற்ைற

றறுணங்கள், றநன் ஶம்தரட்டு ஷங்கள், தல்ஶரக்குச் ைபர ஷங்கள்,
ைத்தவ் ண்டதங்கள், யளணரர் யப்கள், பேத்டஷணகள், ிக ஷங்கள்
ஶதரன்று ரவடங்கும் உள்ப க்பு வைரத்டக்கஷபக் கட்டுரணம் வைய்பம் ண
த்றச் ைறறுதரன்ஷ ிகரங்கலக்கரண அஷச்ைர் றபே. பக்ரர் அப்தரஸ்
க்ி கூநறபள்பரர்.
சுங்கம் ற்றும் தரல் துஷந பன் பஷநரக எபேங்கறஷந் ரரடு:


இந்ற சுங்கத்டஷந ற்றும் தரல் டஷந பனம் இநக்குறபம் ற்றுறகலம்
ைலரக்கப்தடும் ஷகில் புட டில்னறில் ிஜன் தணில் பல் ைந்றப்பு
ஷடவதற்நட.

ஶைற அ

நறவுைரர் வைரத்துக்கள் உரிஷக்

(.தி.ஆர்.)

வகரள்ஷக குநறத்

ரரட்டுக்கு ரரடு


த்ற ர்த்கத் வரறல் அஷச்ைகத்றன் வரறனறல் வகரள்ஷக ற்றும்
ஶம்தரட்டுத்டஷந (டி  தி தி
ற்றும் ஶனரண்ஷ திரிவு

)

ின் கல ழ் வைல்தடும் 

.தி.ஆர்.

ஶம்தரடு

(ைற  தி  ம் ) ஶைற அ நறவுைரர் வைரத்டரிஷ

வகரள்ஷகின் இண்டு ஆண்டுகள் றஷநிஷண வகரண்டரடுற்கரண
ரரட்டுக்கு புடறல்னறில் ற்தரடு வைய்டள்பட . இந் வகரள்ஷகஷ த்ற
அசு 2016 ஶ ரம் வகரண்டுந்ட.
தரடக்குநறப்புகள்அநற – www.tamil.examsdaily.in

13

FB – Examsdaily Tamil

டப்பு றகழ்வுகள் – ஶ 2018

குற்நில் ைட்டத்றல் தரனறண ீற‛ தற்நற ஶைற ரரடு


குற்நில் ைட்டத்றல் தரனறண

ீற‛

தற்நற ஶைற ரரட்டின் வரடக்க

அர்ஷ ஶதரலீஸ் ரிைர்ச் அண்ட் வடனப்வன்ட்

(தி.தீ.ஆர்

&

டி)

ற்தரடு

வைய்டள்பட.
‘றன் ரப்ரர்


ில்ஶ அஷச்ைகம் புட டில்னறில் ைக்கு ில்கள் ற்றும் திற்ைற
ில்கபின் ைரைரி ஶகத்ஷ உர்த்டற்கரக எபே ரள் திற்ைற

‚றன்

ஃப்ரர்‛ என்ஷந டத்றட.
ESIC இன் 174 து கூட்டம்


ரட்டிலுள்ப ல்னர ரட்டங்கபிலும் பேத்ட ஶைஷகஷப லுப்தடுத்
எவ்வரபே ரட்டத்றலும் எபே

ESIC Dispensary

,

கம்ப்பெட்டர் கறஷப

அலுனகத்ஷ (DCBO) றநக்க கூட்டத்றல் படிவு வைய்ப்தட்டட.

க்ஷர ந்றரி IAF கரண்டர்கள் ரரட்ஷடத் வரடங்கறணரர்


2018 ஆம் ஆண்டின் (ஆண்டுக்கு இபேபஷந றகழ்கறந) பல் IAF கரண்டர்கள்
ரரடு

ர்

ஷனஷகத்றல்

(ரப

தன்)

றப்திற்குரி

தரடகரப்பு ந்றரிரல் றநக்கப்தட்டட ற்றும் ரரடடு இண்டு ரட்கலக்கு
றட்டறடப்தட்டுள்பட.
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4. றணம், திஶற்பு
ஶைற றணங்கள்:
S.No

வதர்

தி

றறுணம் / அஷப்பு

1

சுர

ஷனஷ றற

இந்ற ரிைர்வ் ங்கற

2

ீறதற

ஜணரறதற

ஶைற டேகர்ஶரர் திச்ைறஷணகள்

3

கும்ம்

ஆலர்

றஶைரம்

தரனகறபேஷ்ன்

ஆர்.ஶக.ஆக்ரர

அறகரரி

ஷனஷ றற அறகரரி)

குஷநப்பு ஆஷம் (NCDRC))

ரஜஶைகன்
ைஞ்ைய் றத்ர

DRDO

5

சுதரஷ் ைந்றர

ஷனர்

ஷனர்

ின் தரடகரப்பு ஆரய்ச்ைற ற்றும்
ஶம்தரட்டு அஷப்பு (DRDO)

கரப்தீட்டு எலங்குபஷந ற்றும்

குன்டிர
ைலறள

7
8

(றஶைரரம்

ரறனத்றன்18 ஆட ஆலர்)

4

6

(பல்

ஶம்தரட்டு ஆஷம் (IRDAI)
வதரட இக்குர்

தத்றரிஷக கல் திகம்

பெத்ிர் ைறங்

ஷனர்

இந்ற ஶைற வடுஞ்ைரஷன

வ ஶஷ் ைந்த்

ஷனர்

இந்ற தங்குடி கூட்டுநவு

கர்

ஞ்ைன்

ரனறக்
ீ ணர

றபேற.
திம்ர

ஆஷம் (NHAI)

ைந்ஷ ஶம்தரடு கூட்டஷப்பு

திறதர டஷ ஷனர்

9

பனு யரர்

டெர்

ஏன் சுல்ரனுக்கு இந்ற டெர்

10

அனுப்ர

MD & CEO

Airtel Payments Bank

11

ஶதறஸ்

இக்குர்

இந்ற ஶனரண்ஷ றறுணம்

12

ரஜறந்ர் ைறங்

ஷனர்

யரக்கற இந்றர (HI)

திஸ்ரஸ்
ைரட்டர்ஜற
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13

யறரன்டர

டஷத் ஷனர்

ஶதட்றன்டன் ஆைறக் கூட்டஷப்பு

14

ஶனரஶகஷ் ைந்றர

டஷத் ஷனர்

ைறட்ஶகர

திஸ்ர ைர்ர

ற்றும் றர்ரக

(BAC)

இக்குணர்
15

ீறதற

ஷனஷ ீறதற

ிப்பூர் உர் ீறன்நம்

.ஆர்.ஹ்ரன்

டெர்

ைறக்கறம் சுற்றுனர

ஶரயறத்

தசுஷ டெர்

17

றடின் தன்கூஶன

ஷனஷ

Google Cloud business, India

18

ஶகந்ற ைறங்

ிபம்த டெர்

வட்வட்ஸ்

19

பகுல் ஶரயத்கற

20

அர்

ஷனர்

21

ைதிணர இந்றஜறத்

வதரட வைனரபர்

25

தங்கஜ் ைண்

டஷ ஶைற

ரனறங்கம்
சுரகர்

16

வைௌயரன்

ஶரணி

ஶவுனப்தள்பி

ஷனஷ ீறதற

உர் ஶனரக்தரல் ஶர்வு குலில்
ஷனஷ ீறதற

இந்ற தத்றரிஷகரபர்கள்
ைங்கம் (IJU)

தரடகரப்பு

ஆஶனரைகர்
26

வ அறத் கஶ

வைனரபர்

கல் ற்றும் எபிதப்பு

27

ஶஜர் வஜணல்

கூடுல் வதரட

இரட ர்ைறங் ஶைஷ (MNS)

அண்ரகுட்டி

இக்குர்

தரபு
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ைர்ஶை றணங்கள்:
S.No

வதர்

தி

ரடு

1

றர ஶரட்ஶன

திர்

தரர்தஶடரஸ்

2

ைலர் உல் பல்க்

இஷடக்கரன திர் தரகறஸ்ரன்

3

றக்ஶகரனஸ்

ஜணரறதற

வணிசுஶனர

4

உஷண வரி

புற ஶனரபர்

அர்வைணல்

5

கறணர

இக்குர்

CIA

ஸ்ஶடைற

ஜணரறதற

றபெரர்க் தங்குச் ைந்ஷ

டுஶர

வயஸ்வதல்
6

கன்ணிங்யரம்

/

அஷப்புக்கள்

றறுணங்கள்

/

(பல் வதண்

திர்)

ின் இக்குரக

திஶற்கும் பல் வதண்ி

226

பேட தரிரற்ந னரற்நறல்

இஶ பல் வதண் ஷனர்
ஆரர்.

67 ட ஜணரறதற
7

8

அறத் வஜின்

ைற.

ஶரகன்
9

அவரிக்க CAB றறுணரண UBER

வதரட ஶனரபர்

ஶனரபர் அறத் வஜின் ஆரர்.

திரந்றத்றன்

இன் இந்ற ஆைற வதரட

ரஜர இக்குர்

ைறங்கப்பூர் ஶைற

தல்கஷனக்ககத்றன்
ைறந்ஷணரபர்

றக்ஶகரல்

திர்

ஆர்ீ ணிர

ைரங்க்

ஷனர்

ைர்ஶை கறரிக்வகட் கவுன்ைறல் (ICC)

தஸ்யீணின்
10

ஆைறர தைறதிக்

ஶணரகர்

தரடக்குநறப்புகள்அநற – www.tamil.examsdaily.in

17

FB – Examsdaily Tamil

டப்பு றகழ்வுகள் – ஶ 2018

11

அம்திகர ர்ர

றர்ரக இக்குணர்

ப.ஸ் ஶைம்தர் ஆஃப் கரர்ஸ்

பஸ்-இந்றர திைறணஸ் கவுன்ைறல்
(பஸ்திைற)

12

அனறைறர

ஷனர்

தரகுஶின் பல் வதண்

புச்ஶைட்டர
12

ீதர அம்ஶதக்கர்

ஷனர்
இஷடக்கரன ீறதற

றபெ ரர்க் ைறட்டி ைறில்
ீறன்நம்

இண்டரட இந் ற அவரிக்க
வதண் ீறதற.
ரஶஜஸ்ரி,

பன்`பனரக

றறக்கப்தட்ட வதண் ீறதற
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5. அநறில்
ைறக்குன்குணிர

ஶரஷ

குப்தடுத்தும்

பேந்து

–

..டி.

ஆய்ரபர்கள்

கண்டுதிடித்ணர்


டிஸ் ன்ந வகரசு கடிப்தரல் அன் பனம் ைறக்குன்குணிர, வடங்கு உள்பிட்ட
ஶரய்கள் தவுகறன்நண.பைர்ஶக ..டி.

ஆய்ரபர்கள் ன்ஸ்தி-2 புஶரட்டீஸ்

ன்ந ன்ஷைறல் இபேந்ட வதப்-1, வதப்-2 ஆகற பனக்கூறுகஷப டுத்ட அன்
பனம்

ைறக்குன்குணிர

ஷஸ்கஷப

வகரல்ன

படிபம்

ன்று

கண்டுதிடித்டள்பணர்.
தட டிட்டிங் ‘ைரக்ஶனட் ட்ரீஸ் ‘ஶரஷ டுக்க உவுகறநது:


வப்தண்டனப் தகுறகபில் பபேம்

Cacao ம், ைரக்ஶனட் பனப்வதரபேபரக

இபேக்கும் வகரக்ஶகர தீன்ஸ் ரரிக்க உவுகறநட.


டி.ன்.-கட்டிங் ன்ஷைம் ,

Cas9,

டி.ன்.ின் எபே இனக்கு திரந்றத்றற்கு

டல்னறரக ங்குன் பனம் எபே உிரிணத்றன் தட ரற் றுற்கரண
எபே ற தட டிட்டிங் ஆகும்

,

இட ஶம்தட்ட ஶரய் றர்ப்ஷத

ிஷபிக்கும்.
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ீ ர் ைரர்ந் உிரிணங்கபின் தரதுகரப்பு றஷன


ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ீர் ைரர்ந் உிரிணங்கபின் தரடகரப்பு றஷன ன்னும்
அநறக்ஷகஷ இந்ற ணினங்கு றறுணம்

(WII)

பன்பஷநரக

வபிிட்டுள்பட.


கணிக்கப்தட்ட உிரிணங்கள் :ைலஶதரல்ட் வன்ஷரண வைறலுள்ப ீர் தரம்பு
(ன்ஷயட்ரிஸ் ஸீஶதரல்டி

)

ற்றும் இந்ற ஸ்கறர்

(ஷன்ஶைரதஸ்

ஆல்திக்ஶகரனறஸ்) ன்னும் எபே தநஷ
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5.1 அநறில் கண்டுதிடிப்புகள்
பன் பஷநரக ஶரஶதர பனம் ண்டு ட ஆதஶைன்- இந்ற டரக்டர் ைரஷண


அவரிக்கரஷ ஶைர்ந் இந்ற ம்ைரபி டரக்டர் ீல் ல்ஶகரத்ர
ஷனஷினரண குலிணர் பன் பஷநரக ஶரஶதர பனம் ண்டுட
ஆதஶைஷண வற்நறகரக டத்ற ைரஷண தஷடத்டள்பணர்.

உனகறன் இண்டரது தஷரண தரஷந எடிைரில் கண்டநறப்தட்டுள்பது


4,240 றல்னறன் ஆண்டுகள் தஷரணரக கபேப்தடும் ரக்டிக் ைறர்ஶகரன்
(கறரிக்க ஶைரஶடரப்கஷபக் வகரண்டிபேக்கும் எபே கணி

)

ிஷகஷப

ிஞ்ஞரணிகள் கண்டநறந்டள்பணர்.
இற்ஷக ஆர்னர்கள் தன ைகரப்ங்கபரக கரப்தடர அரி தட்டரம்பூச்ைறகஷப
கண்டுதிடித்துள்பணர்


னரற்நறல் பன்பஷந ரக இந் இணங்கள் புஷகப்தடம் டுக்கப்தட்டு , 1917
பல் இந்றரில் பன்பஷநரக தரர்க்கப்தட்டண.

IISER ஶதரதரல் ிஞ்ஞரணிகள் ில் தடஷ கண்டுதிடித்துள்பணர்.


ஶதரதரனறல் உள்ப இந்ற கல்ி அநறில் ற்றும் ஆரய்ச்ைற றறுணம்
(..ஸ்.இ.ஆர்)

ஆரய்ச்ைறரபர்கள் தநஷ

ின் பல தடஷபம்

ரிஷைப்தடுத்றணர். இறல் பல் பஷநரக ினறன் பலஷரண தட
ரிஷைபஷந ரிஷைப்தடுத்ப்தட்டுள்பட.


ைீ தத்றல்,

றபெைறனரந்றன் தங்கரன

Moa

தநஷின் ைரத்றரண

றுனர்ச்ைறக்கு தட ரிஷைபஷந தன்தடுத்ப்தட்டட.
அவரிக்க அிின் ஸ்ரர் ட் ஶதரன் ஶதட்டரி

ரழ்ரஷப அறகரிக்கச் வைய்பம்

புற ைரணம்


ஸ்ரர்ட் ஶதரன் ஶதட்டரி ரழ்ரஷப

100

டங்கு அறகரிக்க படிபம்

ன்று அவரிக்க அி புற ைரணம் கண்டுதிடித்டள்பணர்.
தரடக்குநறப்புகள்அநற – www.tamil.examsdaily.in

20

FB – Examsdaily Tamil

டப்பு றகழ்வுகள் – ஶ 2018

கர்ரடகரில் இபேந்து கண்டுதிடிக்கப்தட்ட புற ஷப இணம்


இந்றரின் ஷப இணங்கபில்
ஷப

ைீ தரக ங்கலபேின் குறுகற

(ஷக்ஶரஷயனர வகரடில் )

ஶைர்க்கப்தட்டுள்பட.

-ரய்

இட கர்ரடக

கஷஶரத்றல் எபே ைறநற வரறற்டஷந தகுறில் கரப்தடுகறநட.
ண் ீரில் ஆர்ைணிக் கண்டுதிடித்து அகற்றுற்கு புற ைரணம்


ADO

ஆடிட்டிவ்ஸ் ற்றும் வகரல்கத்ரிலுள்ப இந்ற

ற்றும் ஆரய்ச்ைற றறுணம்

(IISER)

 அநறில் கல்ி

ண் ீரில் ஆர்ைணிக் அபஷ

கண்டுதிடிப்தற்கும் அஷ அகற்றுற்கும் எபே ீர்ஷக்
கண்டுதிடித்றபேக்கறன்நண.
தநக்கும் ஶரஶதரட்ஷட உபேரக்கற இந்ற ஆரய்ச்ைற ரர் ைரஷண


இந்றரின் பம்ஷத கஷச் ஶைர்ந் ஶரஶகஷ் சுக்

கறத் ன்ந ரனறதர்

அவரிக்கரின் ரறங்டன் தல்கஷக்ககத்றல் ஆரய்ச்ைற தடிப்பு தடித்ட
பேகறநரர். பூச்ைறகஷப ஶதரன்ந தநக்கும் ஶரஶதரட்ஷட உபேரக்கற இந்றரஷச்
ஶரஶகஷ் சுக்கறத் அநறில் டஷநில் புற ைரஷணஷ ற்தடுத்றபள்பரர்.
கரகற அடிப்தஷடினரண தஶரவைன்ைரர் டிவடக்ட் த்ணரல்


..டி கவுயரத்றின் ஆரய்ச்ைறரபர்கள் கரகற அடிப்தஷடினரண
தஶரவைன்ைரர் என்ஷந உபேரக்கறிபேக்கறநரர்கள் . இட த்ணரஷன கண்டநற
உவும் ன்று றர்தரர்க்கப்தடுகறநட.

5.2 விண்வவளி அறிவியல்
கரற்று ரசு அபவு , வப்தரஷன கண்டநற உவும் றபேச்ைற
‘அணிர ைரட்’ ிண்டக்கு தம்


ரிின்

பிண்டனத்றல் உள்ப கரற்நறல் ரசு அபவு ற்றும் வப்தரல்
ஆகறற்ஷநக் கண்டநற றபேச்ைறஷச் ஶைர்ந் திபஸ்
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ஏிர ரரித்டள்ப ‘அணிர ைரட்’ வைற்ஷகக்ஶகரள் வக்ைறஶகரில் இபேந்ட
ஶ 6 2018 ிண்ில் ப்தடுகறநட.

அஶரர ஸ்ஶடன் ிண்வபி ஶயரட்டல்


இங்கறனரந்ஷ ஶைர்ந்

ஏரிரன்

ஸ்ஶதன்

ன்ந

றறுணம்

2021-ம்

ஆண்டில்

ிண்வபிில் அஶரர ஸ்ஶடன் ன்ந வதரில் ஶயரட்டல் என்ஷந வரடங்க
இபேக்கறநட.அந் ஶயரட்டலுக்கு 2022-ம் ஆண்டு பல் ிபேந்றணர்கஷப அஷத்ட
வைல்ன படிவு வைய்ப்தட்டுள்பட.
பூறஷ ரக்க பேம் சூரிப் புல்


ஶ

6,

2018

அன்று பூறஷ சூரிப் புல் ரக்கும் ண றர்

தரர்க்கப்தடுகறநட.பூறஷ அவ்ப்ஶதரட சூரிப் புல்கள் ரக்கற பேகறன்நண
இந் றஷனில் ஶ
ஶைற ஏறரணிக்
வரிித்டள்பட.


6,2018 அன்று சூரிப் புல் , பூறஷத் ரக்கும் ன்று
ற்றும் சுற்றுச்சூல் றர்ரக

(ன்ஏ)

அஷப்பு

ரமரின் ‘இன்ஷைட்’ ிண்கனம்வைவ்ரய் கறகத்டக்கு ணி ஆய்ரபர்கஷப
அனுப்தி ஆய்வு வைய்ற்கு பன்ணரக அந்க் கறகத்றன் பூகம்தங்கஷப

ஆய்வு வைய்பம் ஶரக்கத்டடன் அவரிக்க ிண்வபி ஆய்வு ஷம் அடுத்
ஷல்கல் ிண்கனம் இன்ஷைட் ன்தஷ அனுப்திபள்பட.
வைவ்ரய் கறகத்றல் ஆய்வு டத்துற்கரக
அனுப்திபள்பது.


.

வைவ்ரய் கறகத்றல் ஆய்வு ஶற்வகரள்ப
ன்ந ிண்கனத்ஷ அனுப்திபள்பட

‘இன்ஷைட்’

ஶரஶதரஷ ரைர

‘ரைர’ ஷம் ற்கணஶ

.ற்ஶதரட



‘இன்ஷைட்’

ஶரஶதரஷ வைவ்ரய் கறகத்டக்கு ‘ரைர’ அனுப்திபள்பட.

‘ஶரர்’

ன்ந புற

கூவதர் வதல்ட்டில் பல் கரர்தன் றஷநந் ைறறுஶகரள்


குய்வதர் வதல்ட்டில் உள்ப அைரர கரர்தன் றஷநந் ைறறுஶகரள்

,

சூரி

ண்டனத்றன் குபிர் வபிப்புநச் சூல்கபில் உறுறவைய்ப்தட்ட பல் ஷக
இடரகும் ண ரணில் ஆரய்ச்ைறரபர்கள் கூநறபள்பணர்
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இந் வதரபேள் ,

2004

ஆம் ஆண்டு

EW95

 குநறக்கப்தட்டட ,

இட வைவ்ரய்

ற்றும் ிரன் இஷடஶ உள்ப ைறறுஶகரள் ண்டனத்றல் உபேரகறபள்பட
ற்றும் அன் ஶரற்நத்றனறபேந்ட அன் திக்மல் வதல்ட்டில் உள்ப
தில்னறன்கக்கரண கறஶனரீ ட்டர் வரஷனில் உள்பட.
ISRO க்ரீன் ப்வரதனன்ஷட ரரிக்கறநது


இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ைறக் ககத்றல்

(ISRO)

ிஞ்ஞரணிகள் றன்ைரம்

ற்றும் ிண்கனங்கலக்கு சுற்றுச்சூல்

-ட்பு

ப்வரதனன்ஷட ஷயட்ரக்மறஶனரஶரணிம் ஷட்ஶட்

(HAN)

பர்ச்ைறக்கு

பன்ஶணற்நம் கண்டிபேக்கறநரர்கள்.


றர்கரன தி

க்கரண எபே தசுஷரண டெண்டுலுடன் க்கரண

ஷயட்ரைறன் ரக்வகட் ரிவதரபேஷப

, இைரணத்ஷ ரற்றுஶ இந்

பற்ைறரகும்.
ரைரின் வைவ்ரய் வயனறகரப்டர்


ரர்ஸ் ஶற்தப்தில் எபே அடுத் ஷனபஷந ஶரர் ஷக்க பஸ் ஸ்ஶதஸ்
வஜன்ைறின் 2020 திின் எபே தகுறரக இட எபே ைற

று வயனறகரப்டஷ

வைவ்ரய் கறகத்றற்கு அனுப்ததடும் ன்று ரைர அநறித்டள்பட.


வயனறகரப்டரில் அன் னறத்றம்

-அன் ஶதட்டரிகள் ைரர்ஜ் வைய் சூரி

றன்கனங்கள் உள்பண ற்றும் ிஷப்தரண இவுகபில் ஶதட்டரிஷ

இரக

ஷத்ட வகரள்ப உவும்.
தங்கபரஶஷ் பல் கல் வரடர்பு வை

ற்ஷகக்ஶகரள்கஷப

SpaceX

வரடங்குகறநது


தங்கபரஶஷ் அைரங்கத்றன் பல் கல் வரடர்பு வைற்ஷகக்ஶகரள்
Bangabandhu-1,

SpaceX Falcon

9

,

ரக்வகட் பனம் பூறின் சுற்றுப்தரஷில்

ஷக்கப்தட்டட.


ிண்வபிில் ிண்வபி ர்கபிடம்
ீ
தடகறல் வைல்ன ரைரரல்
திர்த்ப்தட்ட

இண்டு ணிரர் றறுணங்கபில் என்நரகும்

SpaceX.

ற்வநரன்று ஶதரிங்ஶகர.
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ிரணின் ைந்றன் பெஶரதரில் ீர் துபிகலக்கரண ைரன்றுகள் வரிகறநது


2022

ஆம் ஆண்டு ஜழன் ரம்

, பெஶர க்பிப்தர் ன்ந எபே புற

ிண்கனத்றனறபேந்ட ரைர அனுப்தவுள்பட. அறனறபேந்ட ிரணின் வபேங்கற
ஶரற்நத்ஷக் கரடம் .

அனுஷட கடனறல்

எபேஶஷப உிடக்கபின்

அஷடரபங்கள் உள்பர ண ஆர அட உவும்.
ரைர வைற்ஷகக்ஶகரள்கள் இந்றரில் ன்ண ீர் ைரிஷ வபிப்தடுத்றபள்பண.


இந்றரில் ீர் பங்கஷப அபிற்கு அறகரக தன்தடுத்டரல் ன்ண ீரின்
அபவு றகவும்

குஷநந்டள்பரக புிஷ பூறஷ கண்கரித்ட ரைரின்

வைற்ஷகக்ஶகரள் கல் வரிித்டள்பட.
றனின் று தக்கத்ஷ ஆரபம் ைலணர


றனின் இபேபரண று தக்கத்ஷ ஆர ைலண ிண்வபி ஆய்வுத்டஷந
படிவு வைய்டள்பட .

இன் பற்கட்டரக ற்ஶதரட பூறில் இபேந்ட

வைற்ஷகஶகரள் என்ஷந அனுப்திபள்பட.
வைவ்ரய் கறகத்றல் ஶற்றுக்கறக ரைறகஷப ஶட ைறநற ஆய்கம்


ைறப்பு கறகத்றன் கல ஶ ஶரண்டிவடுத்ட , கடந் கரன அல்னட ற்ஶதரஷ
ரழ்க்ஷக அநறகுநறகஷப ஆர வைவ்ரய் கறக ஶரபேக்கு ிஞ்ஞரணிகள்
ைறநற அபினரண ஆய்கத்ஷ உபேரக்கறபள்பணர்.

ிண்வபிக்கு அனுப்தி தரக்டீரிர-பூைற ப்ஶரக்ஶகரனற


ைர்ஶை ிண்வபி றஷனத்றல்

(ISS), ிண்வபி ர்கள்
ீ
ரங்கபரகஶ

கரய்கநறகஷப பர்க்க எபே ைறநந் ற கண்டுதிடிக்கும்

எபே ஶடனறல்

ிண்வபிக்கு ல்ன ஆஶரக்கறரண தரக்டீரிரக்கள் ஶடரஸ் பூைப்தட்ட
ப்ஶரக்ஶகரனற ிஷகஷப ிஞ்ஞரணிகள் அனுப்திபள்பணர்.
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ைலணர அன் ிபேக்கும் ிண்வபி றஷனத்ஷ தன்தடுத் அஷணத்து ப.ன்
உறுப்திணர்கலக்கு அஷப்பு ிடுத்துள்பது


2019 ஆம் ஆண்டபில் வரடங்கப்தடும் ைலணர ிண்வபி றஷனம் (CSS) 2022
ஆம் ஆண்டில் வைல்தடும் ண றர்தரர்க்கப்தடுகறநட. அட அஷணத்ட U.N.
உறுப்பு ரடுகலக்கும் எத்டஷப்பு ங்க கூடி உனகறன் பல் ிண்வபி
றஷனரக இபேக்கும்.

5.3 வைனற, ஷனப்தக்கம்
உரங் வைனற


உரங்

வைனற

பனம்

ஏய்வூற

ஏய்வூறரர்கள் உரங்

கக்கு

வைனற பனம்

புத்கத்ஷ

தரர்க்கும்

ஶைஷ,

‚ஏய்வூற கக்கு புத்கத்ஷக்

கரட்டுக‛ னும் ஶைஷஷ ஈ.தி.ஃப்.ஏ. அநறபகம் வைய்டள்பட.
ஸ்குஶரல் ரயழ


ரயழ ணட வைரந் புற க்பைப் ைரட் ஆப் ஆண ஸ்குரில் ரயழ
தன்தரட்ஷட வபிிடுன் பனம்

,

றகப்வதரி ஶதரட்டிச் ைந்ஷில்

டேஷந்டள்பட.
இ-ரக்கல்ஶதரர்ட்டனறல் இல் ITR-4 வரடங்கப்தட்டது


பேரண ரித் டஷந அறகரப்பூர் இ

-ரக்கல் ஶதரர்ட்டனறல்

2018-19 ஆம்

ஆண்டிற்கரண றப்தீட்டிற்கரண பன்நரட பேரணம் தடிரண

ITR-4



அநறபகப்தடுத்றட.
அநறவுைரர் வைரத்து ைறன்ணம் –  தி ரணி-ஷ சுஶஷ் திபு வபிிட்டரர்


த்ற ர்த்கத் வரறல்டஷந அஷச்ைர் றபே

.சுஶஷ் திபு புடறல்னறில்

ஶைற அநறவுைரர் வைரத்டரிஷ வகரள்ஷக ரரட்டில் வைரத்டரிஷச் ைறன்ணம்
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தி ரணி-ஷ வபிிட்டரர். கிணி றபேட்டு வரடர்தரண றபே அறரப்தச்ைன்
தங்ஶகற்ந டிஶர
ீ
தடத்ஷபம் இந் றகழ்ச்ைறில் அஷச்ைர் வபிிட்டரர்.
ஷ ம்.தி. ஶரஜ்கரர் ஶதரர்ட்டல்


ஶதரதரல் கரில் இஷபஞர்கலக்கரண ஶஷனகஷப ங்குற்கரக தயரல்
றட்டத்றன் எபே தகுறரக த்றப் திஶை அைரங்கம் ஷ ம்

.தி. ஶரஜ்கரர்

ஶதரர்ட்டஷன வரடங்கறபள்பட.
‚ப்ரப்ற‛ வைனற ற்றும் இஷம்


த்ற றன்ைரத் டஷந இஷஷச்ைர்
‚ப்ரப்ற‛

(ணப்வதரறுப்பு) றபே. ஆர்.ஶக. ைறங்

ணப்தடும் ஷகஶதைற வைனறஷபம் இஷத்ஷபம்

வரடங்கறஷத்ரர். ( கட்டத் றபேத்ம் ,
வபிப்தஷடத் ன்ஷக்கரண ஆய்வு

வஜணஶட்டர் ிஷனப் தட்டினறல்

– PRAAPTI) ன்ந இந்ச் வைனறஷ றன்

உற்தத்ற, ிறஶரக றறுணங்கபிஷடஶ வபிப்தஷடத் ன்ஷஷ ற்தடுத்
உபேரக்கப்தட்டுள்பட.
ில்ஶ துஷந றன்–தச் ைலட்டு பஷநக்கு புற தணர் இஷடபகம் அநறபகம்


ில்ஶ திகலக்கு உவும் ஷகில் இஷத்றல் புற டிில்
தணர் இஷடபகம்

(User Interface

)

அநறபகம் வைய்ப்தட்டுள்பட

வரறல்டேட்தத் டஷநின் தரிந்டஷப்தடி ில்

ஶ அஷச்ைர் றபே

.கல்
.

திபஷ்

ஶகரனறன் வரஷனஶரக்குப் தரர்ஷில் புற தணர் இஷடபகம் அநறபகம்
வைய்ப்தட்டுள்பட.

இட ில்ஶின்

irctc.co.in

ன்ந இஷபத்றல்

அநறபகம் வைய்ப்தட்டுள்பட. இட தணரபிகள் பிறல் ஷகரண்டு தன்வதந
ைறரக டிஷக்கப்தட்டுள்பட.

ைக்ர ஶதரர்டல்


ஶ

31,

2018

ஆம்

ஆண்டு

தள்பிக்கல்ி

ஆைறரிர்கலக்கரண

ஶகபர

இன்ஃப்ரஸ்ட்க்ைர் அண்ட் வடக்ணரனஜற ஃதரர் ஜழஶகன் (KITE) ரரித்
கல்ி ப ஶதரர்டல் ைக்ரஷ பல்ர் திணரி ிஜன் டங்குரர்.
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6. திட்டங்கள்
‘ீ ட்ஸ்’ றட்டம்


தடித்

இஷபஞர்கலக்கு

திற்ைற

அபித்ட

அர்கஷப

பல்

ஷனபஷந

வரறல் பஷணஶரரக உபேரக்கும் ஶரக்கறல் றக அசு ‘புற வரறல்
பஷணஶரர் ற்றும் வரறல் றறுணம் ஶம்தரட்டுத் றட்டம்’ (NEEDS) ன்ந
புற

றட்டத்ஷ

அநறித்டள்பட.

ஶைற டிஜறட்டல் கல்வரடர்பு றட்டம் 2018


2022-ம் ஆண்டுக்குள் 50 ம்திதிஸ் ஶகத்றனரண 5ஜற திரட்ஶதண்ட் ஶைஷ
அஷணபேக்கும்

கறஷடக்க

றஷக

வைய்ல்,

40

னட்ைம்

புற

ஶஷனரய்ப்புகஷப உபேரக்குல் ஶதரன்நஷ இந் ஷின் ஶரக்கரக
உள்பட.
வயச்திைறல் றட்டம்


இந்றன்

ஆில்

றட்டத்ஷ

றறுணத்ஷ

யறந்டஸ்ரன்

வரடர்ந்ட

வதட்ஶரனறம்

டுகலக்கு
ீ

டீைல்

கரர்ப்தஶன்

ங்கும்

(வயச்திைறல்)

வரடங்கற இபேக்கறநட.
ஶைற பேத்துக் கரப்தீ ட்டுத் றட்டம்


ஶைற
கூட்டம்

பேத்டக்

கரப்தீட்டுத்

வடல்னறில்

பலடம்

10

ஶகரடி

08.05.2018
ஷக்

றட்ட

அனரக்கப்

டந்ட.இந்த்
குடும்தங்கள்

திகள்

குநறத்

றட்டத்றன்

கரப்தீட்டு

ஆய்வுக்

பனம்

ைறஷப்

ரடு

வதற்றுக்

வகரள்பனரம்.
ரஷ்ட்ரி ஶகரக்குல் றன்


ரஷ்ட்ரி ஶகரக்குல் றன் தரல் உற்தத்றஷ அறகரிப்தற்கரக உள்ரட்டு
இணங்கஷப தரடகரப்தற்கும், பர்ப்தற்கும் றட்டறட்டுள்பட.
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ஆபஷ்ரன் தரத் ஶைற சுகரர தரதுகரப்பு றட்டம்


ஷ

குடும்தங்கலக்கு

ஆண்டுக்கு

னர

பை.5

னட்ைம்

ம்
ீ

10

ஶகரடிக்கு

ஶற்தட்ட குடும்தங்கலக்கு பேத்ட கரப்தீடு அபிக்கும் ‘ஆபஷ்ரன் தரத்
ஶைற சுகரர தரடகரப்பு றட்டம்’ ன்ந றட்டத்ஷ த்ற அசு வைல்தடுத்
உள்பட.
வதண்கலக்கு இப்தீ ட்டு

றட்டம் தரனறல் ரக்குல்

/

திந குற்நங்கபரல்

தரறக்கப்தட்டர்கள் / ப்திப்திஷத்ர்கலக்கு இப்தீ ட்டு றட்டம்:


ஶைற ைட்டம் ஶைஷகள் ஆஷம்

(NALSA)

இந் ஷத்ஷ

ஆஶனரைஷணபடன் ரர் வைய்டள்பட.


தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு இஷடக்கரன றரம் ங்குற்கரக தரனறல்
ரக்குல் ற்றும் ஆைறட் ரக்குல்கபின் க்குகள் குநறத்ட சுஶர
ஶரட்டுஷ அநறபகப்தடுத்டற்கரண ைட்ட ஶைஷகலக்கு

இந் றட்டம்

உவுகறநட.
ஜவுபித் துஷநின் றநனுக்கரண ‘ைர்த்’ றட்டம்


ைர்த் றட்டம் ற்றும் அன் றகரட்டுல்கஷபப் தற்நற தங்குரர்கலக்கு
அநறபகப்தடுத் புட றல்னறில் ஜவுபி டஷநின் ஶம்தரட்டுக்கரண றட்டம்
ஷடவதறுகறநட.



ஜவுபித் டஷநின் வரத் உள்படக்கற, ஜவுபி ற்றும் வைவுகஷபத் டஷந
அறகரிக்க ற்றும் றஷனரண ஶஷனக்கு இஷபஞர்கஷபத்
றநஷப்தடுத்டட இந்புற றட்டத்றன் தந் ஶரக்கரகும்.

தனணரண
ீ
திரிவுகபின் ஶம்தரட்டுக்கரக தல்ஶறு னத்றட்டங்கஷப
ஜணரறதற வரடங்குகறநரர்


வஜய்ப்பூரில் திர்னர ஆடிட்ஶடரரித்றல் ற்தரடு வைய்ப்தட்ட எபே றகழ்ச்ைறில்
ைபரத்றல் தனணரண
ீ
திரிவுகபின் னனுக்கரக அண்ஷில் ஜணரறதற
ரம்ரத் ஶகரிந்த் பன்று னன்புரி றட்டங்கஷப அநறபகப்தடுத்றணரர்.
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ஆைலர – பணர ற


பணர றக்கஷஶரத்ஷ ீ ட்கவும் , புடப்திக்கவும் ிரிரண அைலர றட்டம்
ரிரஷக்குரி ஶைற தசுஷத் ீர்ப்தரத்ரல் அஷக்கப்தட்ட பன்ஷ
குலரல் அங்கல கரிக்கப்தட்டட.



அைலர ன்தட பணர றின் ற்வநரபே வதரகும்.

றந் ைறப்திட றஷன (PRS) றட்டம்


அந்ற ஶடி பலீட்டின் கல ழ் பை

.10

ஶகரடி பலீடு வைய்பம்

வபிரட்டர்கலக்கு ைறபிப்தஷ இந் றட்டம் உறுறப்தடுத்றபள்பட .
ய் ஶயன் ய் ன்ைறஶனன்


யறரைன திஶைத்றல் சுற்றுனர ரய்ப்புகஷப ிரிவுதடுத்டற்கரக

ய்

ஶயன் ய் ன்ைறஶனன் றட்டத்ஷ ரறன அசு டக்கறபள்பட.
எப்தந் அடிப்தஷடில் ிைரம் ரறரி ைட்டம்


உற்தத்ற வதரபேட்கபின் ிஷன ற்ந

,இநக்கத்ரல் ிைரிகள்

தரறக்கப்தடுஷ ிர்க்கும் ஶரக்கத்றல் ிைர எப்தந் ைட்ட ரறரிஷ
த்ற ஶபரண் டஷந அஷச்ைர் ரர ஶரகன் ைறங் வபிிட்டரர்.
ைக்ர றக்ைர


புட றல்னறில் தள்பிக் கல்ிின் பலஷரண பர்ச்ைறக்கரக ணிப
ஶம்தரட்டு அஷச்சு ைக்ர றக்ைர றட்டத்ஷ டக்கறபள்பட.



ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்ைகம்

(HRD) 12 ஆம் குப்பு ஷ தள்பிக்கூட

கல்ிக்கரக இந் எபேங்கற ஷந் றட்டத்ஷ அநறபகப்தடுத்றடடன் , அடுத்
ஆண்டு தள்பிக்கூட கல்ிில்

20

ைிகறம் வுவைனவுத்றட்டத்ஷ

அறகரிப்தரக உறுறபித்ட.
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திரன் ந்றரி ையஜ் திஜறனற யர் கர் ஶரஜணர (ைவுதரக்கறர) றட்டம்


திரன் ந்றரி ையஜ் திஜ்னற யர் கர் ஶரஜணர

(ைவுதரஹ்ர)

றட்டம்,

குடும்தங்கலக்கு 24×7 றன்ைரம் கறஷடப்தஷ உறுற வைய்பம்.
‘திக்ரிறக் ஶகத்ற குரல் கறைரன் ஶரஜணர’


ிைர பேரஷ அறகரிக்க யறரச்ைன திஶைம் ரறன அசு

‘திக்ரிறக்

ஶகத்ற குரல் கறைரன் ஶரஜணர’ஷ அநறபகப்தடுத்றபள்பட.
‚அன்ணபூர்ர தூத் ஶரஜணர‛


ரஜஸ்ரணில் அசு பன்ஷ ற்றும் ஶல்றஷனப் தள்பிகபின் ரர்கள்
குந்ஷகலக்கு ஊட்டச்ைத்ட றஷனஷ ஶம்தடுத்டற்கரண
டெத் ஶரஜணர ‛ ன்ந புற றட்டத்றன் கல ழ் ஜழஷன

‚அன்ணபூர்ர

2 ஆம் ஶற பல் எபே

ரத்றல் பன்று பஷந ற உில் தரல் வதறுரர்கள்.

னன்புரி றறுணங்கள் ற்றும் ஸ்.ைற. / ஸ்டி / ஏதிைற ிடுறகபில் ரணி
ிஷனில் உவு ரணிங்கள்


புட வடல்னறில் னன்புரி றறுணங்கள் ற்றும் யரஸ்டல் றட்டங்கஷப
றஷநஶற்றுஷ குநறத்ட ிரறக்க ரறனங்கள் / பெணின் கலக்கரண
உவு வைனரபர்கபின் கூட்டத்ஷ வ தரஸ்ரன் ஷனஷ ரங்கறணரர்.

திரன் ந்றரி அரஸ் ஶரஜணர


கர்ப்புந

ஷகபின்

ன்ஷக்கரக

திரன்

ந்றரி

அரஸ்

ஶரஜணர

றட்டத்றன் ல் கல ழ் பை .7,227 ஶகரடி பலீட்டில் 1.5 னட்ைம் னறவு டுகஷப
ீ
றர்ரிப்தற்கு ட்டுைற
ீ
ற்றும் கர்ப்புந ிகரங்கள் அஷச்ைகம்
எப்புல் அபித்டள்பட.
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7. ிக வைய்றகள்

2018 ப்ல் ரத்றன் ஜற.ஸ்.டி. பேரய் பை. 1 னட்ைம் ஶகரடிஷத் ரண்டிது


ப்ல்

ரத்றல்,

த்ற,

ரறன

அசுகள்

ஈட்டிபள்ப

வரத்

பேரய்

பஷநஶ த்ற ஜற.ஸ்.டி. பனம் பை. 32,493 ஶகரடி ற்றும் ரறன ஜற.ஸ்.டி.
பனம் பை. 40,257 ஶகரடி ஆகும்.
இன்ஜறண ீரிங் ற்றுற 17 ைம்
ீ
உர்வு


அவரிக்கரவுக்கரண

இந்றரின்

ஆண்டில்

ைம்
ீ

17

உர்ந்டள்பட.இந்றரின்

இன்ஜறண ீரிங்
அறகரித்ட

ற்றுற

ற்றுற

7,600

2017-18-ம்

ஶகரடி

பேரணத்றல்

றற

டரனரக
இன்ஜறண ீரிங்

ற்றுறின் தங்கபிப்பு 25 ை
ீ அபவுக்கு உள்பட குநறப்திடத்க்கட.
ிரணங்கபில் வைல்ஶதரன் ஶைஷ


ிரண திகலக்கு வைல்ஶதரன் ஶைஷ ற்றும் இண்டர்வட் ஶைஷஷ
அபிப்தட

வரடர்தரண

தரிந்டஷக்கு

வரஷனத்வரடர்பு

கறன்

எப்புல்

அபித்டள்பட.
ைக்கு ற்றும் ஶைஷ ரி 27-து கூட்டம்


ைக்கு ற்றும் ஶைஷ ரி (ஜறஸ்டி) கவுன்ைறல் அஷப்தின் 27-ட கூட்டம்
04.05.2018

ஷடவதந

பஷநகஷப

உள்பட.ஜறஸ்டி

வைல்தடுத்டட

ரி

ரக்கல்

வரடர்தரக

வைய்றல்

பிஷரண

இக்கூட்டத்றல்

ிரறத்ட

படிவடுக்கப்தடும் ன்று வரிகறநட.
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இந்றரின்

ற்றுறஷ

அறகரிக்க

உவும்

ஷகில்

ைலண

அைரங்கம்

இநக்குற ரிஷ த்து வைய்துள்பது.


புற்றுஶரய்

பேந்டகள்

உள்பிட்ட

28

பேந்டகலக்கரண

இநக்குற

ரிஷ

ைலணர ீக்கறிபேப்தரல் இந்றரின் ற்றுற அறகரித்ட ர்த்க தற்நரக்குஷந
குஷந ரய்ப்பு உள்பட.
தஶர த்ணரல் ரகணங்கஷப ரரிக்க தஜரஜ், டிிஸ் றறுணங்கலக்கு
அனுற


குநறப்தரக ஶகரடஷ ஷக்ஶகரல் ஶதரன்நற்நறனறபேந்ட ரரிக்கப்தடும் தஶர
த்ணரல்

பனம் 100

ைம்
ீ
இங்கும் ரகணங்கஷப உபேரக்க தஜரஜ்,

டிிஸ் றறுணங்கலக்கு அனுற அபிக்கப்தட்டுள்பரக த்ற அஷச்ைர்
றறன் கட்கரி கல் கூநறணரர்.
உனகறல்

றக

ஶகரக

பபேம்

வதரபேபரர

ரடுகபில்

இந்றரவுக்கு

பனறடம்: யரர்ர்டு தல்கஷனக்ககம்


அடுத்

தத்ரண்டுகலக்கு

ரடுகபில்

இந்றர

ஆய்நறக்ஷக

உனகறல்

பனறடத்றல்

வரிித்டள்பட.

றகஶகரக
இபேப்தரக

ஆண்டுக்கு

7.9

பபேம்

யரர்ர்டு
ைம்
ீ

வதரபேபரர
தல்கஷனக்கக

ன்ந

அபில்

இந்றர பன்ஶணற்நம் அஷடந்ட பேரக இந் அநறக்ஷக வரிித்டள்பட.
வைன்ஷணில் ஸ்கரதர ஆஷன


இங்கறனரந்றன் ரன்வைஸ்டஷத் ஷனஷிடரகக் வகரண்ட ஸ்கரதர தில்ைற
குலத்றன்

ஆஷன

வைன்ஷணில்

பேத்டத்

டஷநக்கரண

றநக்கப்தட்டுள்பட.வரறல்டஷந

எட்டும்

ன்ஷபள்ப

ஶடப்கஷப

ற்றும்

ரரிப்தறல்

இந்றறுணம் பன்ணிில் உள்பட.
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ைலணரின் அனறதரதர தரகறஸ்ரணின் ஈ

-

கரர்ஸ் றறுணரண டரர்ஷம

ரங்கறபள்பது


ைலண e-commerce றறுணரண அனறதரதர , தரகறஸ்ரணி ஆன்ஷனன் ைறல்னஷந
ிற்தஷணரபரண டரஸ் றறுணத்ஷ ரங்கறரக

க் கூநறபள்பட

,

பர்ந்டபேம் வற்கரைற டேகர்ஶரர் ைந்ஷில் எபே தரஷஷப் வதறுன்
பனம் அன் வபிரட்டு ிரிரக்கத்ஷ வரடர்கறநட.
வன் ஆப்ரிக்கர 4 தில்னறன் டரனர் பலீடு


வன்ணரப்திரிக்கரில் வைல்தடும் 140 இந்ற றறுணங்கள் சுரர் 4 தில்னறன்
அவரிக்க டர

னர்கஷப பலீடு வைய்ட

18,000

ஶடி ஶஷனகஷப

உபேரக்கறபள்பண.


CII-PwC அநறக்ஷக, வன் ஆதிரிக்கரில் வபிரட்டு ஶடி பலீட்ஷட

(FDI)

ரண்டி இந்ற றறுணங்கபின் தங்கபிப்ஷத , பக்கற ைபக வதரறுப்புர்வு
ற்றும் றநன் ஶம்தரட்டு பற்ைறகஷபபம் உள்படக்கறட.
DoT ர்வடல்-வடனணர் இஷப்புக்கு எப்புல் அபிக்கறநது


வடனறகரம் றறுணம் , வடனணரர் றறுணம் தரத் ர்வடல் றறுணத்டடன்
இஷ எப்புல் அபித்டள்பட , இண பனம் சுணில் றட்டல் றறுணத்றன்
ைந்ரரர் பரணட ரிஷனன்ஸ் ஜறஶரஷ ிட இபே டங்கு அறகரிக்கும்
ண றர்ப்தரக்கதடுகறநட.

இன்ஃஶதரைறஸ்

ல

ங்கறகலடன்

திபரக்வைின்

ைரர்ந்

ர்த்க

றற

ஷனஷப்ஷத அஷக்கறநது


இன்ஃஶதரைறஸ் னறறவடட் எபே திபரக்வைின் அடிப்தஷடினரண ிக றற
வட்வரர்க்ஷக ல ணிரர் ட ஷந ங்கறகலடன் உபேரக்கறபள்பட , ங்கறத்
டஷநில் தரடகரப்பு ற்றும் வைல்ற

நன் அறகரிக்கவும் அன் ரரிப்பு

ங்கல் ிரிரக்கப்தடவும் இஷ உபேரக்கறபள்பட.
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2019 இந்ற வதரபேபரர பர்ச்ைற – ம்ப்


2019 இந்ற வதரபேபரர பர்ச்ைற9% டேகர்ஶரர் வதரபேட்கள் ிஷன உர்வு 5%
இபேக்கும் ண ைர்ஶை ர றறம் அநறக்ஷக வபிிட்டு உள்பட.

திஸ்இ, அவரிக்கரின் ஸ்.இ.ைற. அங்கல கரம் வதறும் பல் இந்ற தரிர்த்ஷண


திஸ்இ,

ஆைறரின் தஷரண தங்குச் ைந்ஷ

,

அவரிக்க வைக்பெரிடிஸ்

ற்றும் க்ஸ்ஶைஞ்ச் ஆஷம் (ஸ்.ைற.) பனம் றறக்கப்தட்ட வடைறக்ஶட்டட்
ஆப்ஶரர் வைக்பெரிடிஸ் ரர்க்வகட்டரல்

(DOSM)

அங்கல கரிக்கப்தடும் பல்

இந்ற தரிர்த்ஷண ஆகும்.
வரறல்தட்தங்கஷப ஶம்தடுத்தும் பணிஶதரர்


வைன்ஷணஷ ஷனஷிடரகக் வகரண்ட பணிஶதரர் ைரப்ட்ஶர் ைறஸ்டம்ஸ்
றறுணம் ணட குல் ற ஶைஷகஷப ஶம்தடுத்டம் புற றட்டங்கஷப
அநறித்டள்பட.

குல் றரக ிைரம்

,

ஶஷனரய்ப்பு,

ஶைஷகஷப ரடிக்ஷகரபர்கலக்கு அபிக்கும் இந் றறுணம்

றற ைரர்ந்
2008-ம் ஆண்டு

வைன்ஷண டி-ில் உபேரக்கப்தட்ட ஸ்டரர்ட் அப் றறுணரகும்.
இந்றரின் பர்ச்ைற 2018-19 ல் 7.6% ஆக உபேம்: U.N. அநறக்ஷக


2017-17 ல் இந்றரின் வதரபேபரர பர்ச்ைற 7.5 ைரகவும்
ீ
2018-19 ல் 7.6
ைரகவும்
ீ
உபேம் ண றர்தரர்க்கப்தடுகறநட.

இ -ிைரில் இபேந்து பை .1,400 ஶகரடிஷ அைரங்கம் ஈட்டிபள்பது


2014 ஆம் ஆண்டு டங்கப்தட்டறனறபேந்ட, இ -ிைர றட்டம் 163 ரடுகபினறபேந்ட
பேம் சுற்றுனர திகலக்கு ங்கப்தட்டரல் றகவும் வ

ற்நறகரக,

பைதரய் 1,400 ஶகரடி பேரஷ இந்றர ஈட்டிபள்பட.
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அந்ற வைனரி பேரய் (FEE கள்)


ப்ல் 2017 ஷ ிட ப்ல்

2018 ல் அந்றச் வைனரி பேரி ல் 10.2%

பர்ச்ைற அஷடந்டள்பட.
ில்ஶ உறரிதரக ைப்ஷப பனம் பை

.

1,000

ஶகரடி பேரணம் :

ஸ்கரர்ட்ஸ்

இனக்கு


ில்ஶ டஷநக்கு உறரி தரகங்கள் ைப்ஷப பனம் பை . 1,000 ஶகரடி பேரணம்
ஈட்ட இனக்கு றர்ித்டள்பரக ஸ்கரர்ட்ஸ் க்பெப்வன்ட் திரிின்
ஷனஷச் வைல் அறகரரி ீதங்கர் ஶகரஷ் வரிித்ரர்.

ஸ்ஶற ைம்ரித்ற ைறம் கரர்டுகள்


தஞ்ைனற றறுணம்

‘ஸ்ஶைற ைம்ரித்ற

‘

ைறம் கரர்டுகஷப அநறபகப்தடுத்

தரத் ைஞ்ைரர் றகரம் னறறவடட் (திஸ்ன்ல்) உடன் ஷகஶகரர்த்டள்பட.
2018 ஆம் ஆண்டின் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் பர்ச்ைற 7.3%


2018 ம் ஆண்டு கரனப்தகுறில் இந்றரின் பர்ச்ைற ிகறம்

7.3 ைரக
ீ

இபேக்கும் ண ைர்ஶை றறுணம் படிஸ் வரிித்டள்பட.

ஶங்கரய் உற்தத்ற ற்றும் உற்தத்றத்றநில் இந்றர பன்ணி ரடு


ஶங்கரய் உற்தத்றில் 2014 ஆம் ஆண்டினறபேந்ட 2018 ஆம் ஆண்டு ஷ இந்றர
பன்வணப்ஶதரடம் இல்னர பன்ஶணற்நம் வதற்றுள்படடன் ஶங்கரய் உற்தத்ற
ற்றும் உற்தத்றத்றநணில் பன்ணி ரடரகவும் உள்பட.
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7.1 ங்கற வைய்ற
ங்கற தரிர்த்ஷணகள் குநறத்து ிறப்புர்வு


ங்கற

றன்ணட

வதரடக்கலக்கு
ைறநப்பு

தரிர்த்ஷணகள்
ிறப்புர்வு

பகரம்கஷப

ற்றும்

ற்தடுத்

டத்டரறு

கடன்

றட்டங்கள்

ரம்ஶரறும்

ங்கறகஷப

குநறத்ட

குஷநந்தட்ைம்

த்ற

ரிைர்வ்

2

ங்கற

அநறவுறுத்றபள்பட.
ரிைர்வ் ங்கற, வடணர ங்கறிடம் கடன் வகரடுத்ல், திர்த்ல் ஆகறற்ஷந
ஷட வைய்கறநது.


இந்ற ரிைர்வ் ங்கற

(ரிைர்வ் ங்கற ) அசு ைரர கடன் ங்குரண வடணர

ங்கறஷ ஷடவைய்ர வைரத்டக்கஷப
குஷநத்டள்பரல்,

(NPAs)

வதபேபில்

றறச் ைலர்குஷனஷப் வதரறுத் ஷில் புற கடன்

ங்குஷ ஷட வைய்றபேக்கறநட

.

கூடுனரக,

கடன் வதறுஶரர்

திர்த்ல் ஊறர்கபிடறபேந்ட ஷட வைய்ப்தட்டுள்பணர்.
2018-19 ஆண்டுக்கரண தரர்டு பேடரந்ற றஷனப்தரடு


ஶற்கு ங்கரபம் ,

ஆறு ரட்டங்கஷப உள்படக்கற

கடன் ற்றும் ீண்ட கரன கடனுக்கரக
வகரண்டிபேக்கும்,

வரத்ம்

93,618.36

34,058.05

ிைர றனப்தகுற
ஶகரடி பைதரய்கஷபக்

ஶகரடி பைதரய்க்கு எடக்கப்தட்டுள்பட

ஶைற ிைர ற்றும் ஊக பர்ச்ைற ங்கற

.

(தரர்டு) 2018-19 க்கரண ணட

ஆண்டு றஷன ரறனறல் வபிிட்டுள்பட.
YES ங்கற றகழ்ச்ைற றல் 25 × 25 வரடங்குகறநது


YES

ங்கற ற்றும்

YES

குஶபரதல் றறுணம் இந்றரில் வதண்

வரறல்பஷணஶரபேக்கு எத்றஷைவு வரடக்க சூஷன உபேரக்க

றகழ்ச்ைற

றல் 25 × 25 -ஷ வைற்தடுத்றபள்பட.
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திர் ிைரப் தரைணத்றட்டத்றன் கல ழ் தரர்டு ங்கற

படன் குறு தரைண

றறம் அஷப்தற்கரண பலீட்டுத் வரஷக ங்க அஷச்ைஷ எப்புல்


திர் ிைரப் தரைணத்றட்டத்றன் கல ழ் தரர்டு ங்கறபடன்
அர்ப்திக்கப்தட்ட குறு தரைண றறம் அஷக்க வரடக்க பனண றறரக
பை.500

ஶகரடி ங்க திர் றபே ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினர

வதரபேபரர ிகரங்கலக்கரண த்ற அஷச்ைஷக் குல எப்புல்
அபித்ட.
ஸ் ங்கற ன்ஸ்இ (NSE) க்கு ‘வைட்டில்வன்ட் ஶதங்க்’


ஸ் ங்கற ,

ஶைற தங்கு தரிர்த்ஷணிடறபேந்ட அன் வைட்டில்வன்ட்

ஶதங்க் ஆக வைல்தட எப்புல் வதற்றுள்பட.
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8. எப்தந்ங்கள்
ைர்ஶை எப்தந்ங்கள்:
ஶைற ஊட்டச்ைத்து இக்கத்றற்கரக உனக ங்கறிடம் 200 றல்னறன் டரனர்
கடன் வதந எப்தந்ம் ஷகவலத்து


ஶைற

ஊட்டச்ைத்ட

றப்தினரண

கடன்

இக்கத்றற்கரக
எப்தந்ம்

ஷகவரப்தறட்டுள்பட.2022ம்
குந்ஷகபிஷடஶ

த்ற

என்நறல்

உனக

ஆண்டுக்குள்

கரப்தடும்

அசு

200

றல்னறன்

ங்கறபடன்

0-6

ட

ஊட்டச்ைத்றன்ஷஷ

38.4

டரனர்

த்ற

அசு

ஷினரண
ைத்றல்
ீ

இபேந்ட 25% குஷநக்க இந்க் கடன் அசுக்கு உவும்.
அஷப்பு

ஷனஷகம்

உனக ங்கற

ரறங்டன்,

டி.ைற.

க்கற ரடுகள்

ஷனர் / ஷனஷ
அவரிக்க ஜறம் ஶரங் கறம்

றர்கரன வரஷனவரடர்பு உள்கட்டஷப்பு (FTI) றட்டம்.


இந்றரின் ிரண றஷன அறகரைஷத
வரஷனத்வரடர்பு உள்கட்டஷப்பு

(FTI)

(),

அன் றர்கரன

றட்டத்றற்கரக அவரிக்கரின்

யரரிஸ் கரர்ப்தஶனுடன் பை. 945 ஶகரடி எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட.


அவரிக்க-இந்ற ிரணப் ஶதரக்குத்ட உச்ைறரரட்டின் ஆநரட தறப்தில்
15 ஆண்டு எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட.
ஜணரறதற

வடரணரல்ட் ட்ம்ப்

துஷ ஜணரறதற

ஷக் வதன்ஸ்

ஷனகம்

ரறங்டன், டி.ைற.

ரம்
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குஜரத்-ஶதரனந்து எப்தந்ம்


அயரதரத் டைற்நரண்டு சுந்ற றண ிரஷ வரடங்குற்கரண குஜரத்ஶதரனந்ட எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட.
ஜணரறதற
தி ந்றரி
ஷனகம்
ரம்

ஆண்ட்ஶஜ் டுடர
டூஸ் ஶரரிக்கற
ரர்ைர
ஶதரனறஷ் சுஶனரத்ற

றரன்பேடன் 7 எப்தந்ங்கஷப இந்றர ஷகவலத்றடுகறநது


வபிிகர அஷச்ைர் சுஷ்ர ஸ்ரஜ் ற்றும் றரன்ரின் ரறன
ஆஶனரைகர் ஆங் ைரன் சூ கரய் ஆகறஶரர் வள்பிக்கறஷ றரன்ர் ரட்டின்
வய் ஷத கரில் புரிந்டர்வு உடன்தடிக்ஷகில் ஷகவலத்றட்டணர்.



இந்றரவும் றரன்பேம் ல வஶரண்டம்ஸ்

புரிந்டர்வு எப்தந்ங்கபில்

ஷகவலத்றட்டணர் (MOUs)


இந்றரவும் றரன்பேம் றனப்தகுறக் கடற்தஷடில் எப்தந்த்ஷ
படித்டள்பண. இட இபே ப்திணரிடறபேந்ட க்கள் தரஸ்ஶதரர்ட் ற்றும் ிைர
ற்றும் சுகரர ற்றும் கல்ித் ஶஷகள் ற்றும் சுற்றுனர ஆகறற்நறற்கு
ிைர ங்க அனுறக்கும்.
ஜணரறதற

ின் ஷண்ட்

ரறன ஆஶனரைகர்

ஆங் ைரன் சூச்ைற

ஷனகம்

ஷப்திிஶர

ரம்

தர்ற கறத்
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புதுப்திக்கத்க்க ஆற்நல் துஷநில் எத்துஷப்புக்கரக வதபே ற்றும் இந்றர
எப்தந்ம் ஷகவலத்றட்டுள்பது


இந்றரின் ர்த்க வற்நறகஷப கற்கவும்

,

தன் வதநவும்

இந்றரவுக்கு

றஷந ரடுகள் உள்பண ன்றும் , 2018 ஆம் ஆண்டு ஶ ரம்

11 ம் ஶற

னறரில் 55 ஆண்டுகபரக இரஜந்ற உநவுகஷப வகரண்டரடுடடன் இபே
ரடுகலம் ர்த்க உநவுகஷப கிைரக அறகரிக்கவும் இந்றரவுடன்
உடன்தட்டுள்பண.
ஜணரறதற

வதட்ஶர தப்ஶனர குைறன்ஸ்கற

திர்

வர்ைறஶடஸ்

ஷனகம்

னறர

ரம்

ஶைரல் (PEN)

வல் ஷக்ஶகரஷன ைரபிக்க திஶரஶகஸ் ரங்கலக்க்கரக தஞ்ைரப் ற்றும்
இங்கறனரந்து றறுணம் MoU எப்தந்ம் வைய்துள்பது


வல் ஷக்ஶகரல் ரிபம் திச்ைறஷணஷ ைரபிக்க ரறனத்றல் உிரில்
ற்றும் உிர் -ைற.ன்.ஜற ஆஷன கஷப அஷப்தற்கரண புரிந்டர்வு எப்தந்ம்
ஷகவலத்ரணட.

எவ்வரபே ஆஷனகலம் றணைரி

100

வட்ரிக் டன்

ஷக்ஶகரல் உற்தத்ற வைய்பம்
கரறதற

னறைவதத் II

திர்

வைர ஶ

ஷனகம்

னண்டன்

ரம்
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இந்றர ற்றும் இந்ஶரஶணைறர கடல்ைரர் ற் றும் உள்கட்டஷப்பு துஷநகபில்
இபேப்பு எத்துஷப்ஷத ஊக்குிக்கறன்நண


இந்ற ற்றும் இந்ஶரஶணைறரிற்கரண கடல்ற திற்ைற ற்றும் கல்ி
ஆகறற்நறல் எத்டஷப்ஷத அதிிபேத்ற வைய்

,

இந்ற கடல்ைரர்

தல்கஷனக்ககம் ற்றும் இந்ஶரஶணைற கல்ி றறுணங்கலக்கறஷடஶ கடல்
ைரர்ந் தடிப்புகலக்கரண புரிந்டர்வு எப்தந்ம் ற்தடுத்ப்தட்டட .
ஜணரறதற

ஶஜரக்ஶகர ிஶடரஶடர

துஷ ஜணரறதற

பெசுப் கல்னர

ஷனகம்

ஜகரர்த்ர

ரம்

இந்ஶரஶணறன் பைதிர

இந்றர திரன்ஸ் இஷடஶ வைய்துவகரள்பப்தட்ட புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு
அஷச்ைஷ எப்புல்


2018

ரர்ச்

10ம் ஶற புடறல்னறில் புடப்திக்கல்ன ரிைக்ற டஷநில்

இந்றரவும் ஃதிரன்சும் வைய்ட வகரண்ட புரிந்டர்வு எப்தந்த்றற்கு
புடறல்னறில் திர் றபே . ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற
அஷச்ைஷக் கூட்டத்றல் திந்ஷ எப்புல் அபிக்கப்தட்டட.
ஜணரறதற

இம்ரனுஶல் ரக்ஶரன்

திர்

டுர்ட் ஃதினறப்

ஷனகம்

தரரிஸ்

ரம்

பெஶர, CFP திரங்க்

தி.ைற.ைற., .ரவுடன் க்ரீன் கறரிக்வகட்டிற்கரக ஷகஶகரர்க்கறநது


இந்றரில் கறரிக்வகட் கட்டுப்தரட்டு ரரிம்
சுற்றுச்சூல் இந்றரில்

‘க்ரீன்

(தி.ைற.ைற.)

ற்றும்  .ர.

‘கறரிக்வகட்ஷட ஶம்தடுத்டற்கரண எபே

எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட.
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அஷப்பு
இந்ற

ஷனஷகம்
கறரிக்வகட் பம்ஷத

ைற ஶக. கண்ர

கட்டுப்தரட்டு ரரிம்
க்கற ரடுகள்

ஷனர் / ஷனஷ

றபெரர்க் கம்

அன்ஶடரணிஶர
குட்வடவஸ்

வதரது றற பகரஷத்துத்ஷ லுப்தடுத்துற்கரக உனக ங்கறபடன் எபே
எப்தந்ம்


ரஜஸ்ரணில் வதரட றற பகரஷத்டத்ஷ னறஷப்தடுத்டற்கரக உனக
ங்கறில் இபேந்ட

21.7 றல்னறன் டரனர் கடன் எப்தந்ம் புட வடல்னறில்

ஷகவலத்றட்டட.
அஷப்பு

ஷனஷகம்

உனக ங்கற

ரறங்டன்,

டி.ைற.

க்கற ரடுகள்

ஷனர் / ஷனஷ
அவரிக்க ஜறம் ஶரங் கறம்

PMGSY க்கரக இந்ற அசு ற்றும் உனக ங்கற எப்தந்ம்


திரன் ந்றரி கறரம் ைடக் ஶரஜணர (தி.ம்.ஜற.ஸ்.எய் ) கறரப்புந ைரஷனகள்
றட்டத்றற்கு கூடுல் றற ங்குற்கரக இந்ற அசு ற்றும் உனக ங்கற
500 றல்னறன் டரனர் கடன் எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட.

திந எப்தந்ங்கள்:
.ண்
1

எப்தந்ம்
இந்றர

வரஶரக்ஶகர

துஷந

ரட்டின் ிங்கள்

- ைட்டத் டஷந

ற்றும் றனில்
டஷந,புற ற்றும்

,சுங்கம் ஜணரறதற - பகம்ட VI

புடப்திக்கத்க்க ஆற்நல்

திர் - ைரஶடின் எத்ி
ஷனகம்

- தரட்

ரம்

-

வரரக்ஶகர

டிம்யரம்
2

இந்றர

– சுகரரம் ற்றும்
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ஸ்ைறனரந்ட
3

இந்றர
சுரிரம்

பேத்டத் டஷந
ஜணரறதற - வடமற தரட்டர்ஸ்

– ஶர்ல் ஷடபஷந

வரடர்தரண அஷப்பு

துஷ ஜணரறதற - அஸ்ின்

ைரர்ந் வரறல்டேட்த
ஶம்தரடு,

ஆறன்

கல் ஷனகம் - தரிவதர

தரிர்த்ஷண ஆவு

, ரம் - சுரிரற டரனர்

ற்றும் றநன்ஶம்தரடு

,

றறுண லுப்தடுத்டல்
திரபர்கலக்கரண
திற்ைற,

அடிக்கடி

ஆஶனரைஷணகள் டத்டல்
ஶதரன்ந டஷநகள்
4

இந்றர

ஈக்ஶடரரில்

- தரம்தரி பேத்டத்டஷந
ைரர்ந் எத்டஷப்பு

ஜணரறதற - றஶரஶடரஶர
திர்

கறணிர

-

திரன்ைறஸ்ஶகர

தரஸ்கல் எதரர
ஷனகம்
ரம்

- னரஶதர

-த்ற ஆப்திரிக்க

CFA திரங்க்
5

இந்றர

வகரனம்திர

– தரம்தரி பேத்ட பஷந
டஷந

ஜணரறதற - ஜளரன் ரனுல்
ைரண்ஶடரஸ்
துஷ ஜணரறதற

- ஆஸ்கரர்

ரன்ஶஜர
ஷனகம்
ரம்
6

இந்றர
புபேஶண

டரபேைனரம்

- ரி சூல் வரடர்தரண
உி ற்றும் கல்
தரிரற்நம் வரடர்பு

- வதரஶகரட்டர

- ஶதஶைர

சுல்ரன் ற்றும் ரங் டி
வதர்டுரன்

-

ஶதரல்கறர
கறவௌன்

-

யைணல்

திரின்ஸ்

-

அல்

பஹ்ஶடி தினர
ஷனகம்

-

தந்ர் ஶைரி

ஶதகரரன்
ரம் - புபேஶண
7

இந்றர

அங்ஶகரனர

கல் ஜணரறதற - ஶஜரர ரனுல்

– இ-றர்ரகம்,

வரறல்டேட்த கல்ிக்கரண
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, துஷ ஜணரறதற

ணி ப ஶம்தரடு
கல் தரடகரப்பு

, ஶதரர்றஶடர டீ வைௌைர

றன்ணட ன்வதரபேள்
உற்தத்ற,

வரறல்டேட்தம் ைரர்ந்

ஷனகம்- லுரண்டர

கல் ரம் -குரன்ைர


வன்வதரபேள் வரறல்
வரறல்பேத்டம்
8

இந்றர

வடன்ரர்க்

-

- உவு தரடகரப்பு டஷந

,
ன்ணர்

-இண்டரம்

ரர்கறவத்ட
திர்

-

னரர்சு ஶனரக்ஶக

ரசுபவைன்
ஷனகம் - ஶகரதன்ஶயகன்
ரம் -டரணி குஶரன்
9

இந்றர

ைறங்கப்பூர்

- திரபர் ஶனரண்ஷ
ற்றும் வதரட றர்ரகம்

திர் - யனறர ரக்ஶகரப்
ஜணரறதற

-

லீ யறைறன்

ஶனரங்
ஷனகம்- ைறங்கப்பூர்
ரம் 10

இந்றர
டபேக்கற

- டபேக்கறில் இபேந்ட தரப்தி
ிஷகள் இநக்குற

வைய்ற்கு ிஷரண

ற்றும் வபிப்தஷடரண
வைனரக்கத்ஷ

உறுறப்தடுத் எப்தந்ம்

திர்

-

ைறங்கப்பூர் டரனர்
வவஜப் ய்ிப்

ர்வரகன்
ஜணரறதற

-

தின்ணரனற

ில்டரிம்
ஷனகம் - அங்கரர
ரம் -

புட டபேக்கற னறர

ஶைற எப்தந்ங்கள்:
ரஶரிஸ்டுகலக்கு றுரழ்வு றட்டம்


ரறனத்றல் உள்ப ரஶரிஸ்டுகலக்கு ைலர்றபேத் றட்டத்ஷ

09.05.2018

அன்று ரறன அஷச்ைஷ அங்கல கரித்ட.
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கரரஷ்டிர GRIHA கவுன்ைறலுடன் க்ரீன் தில்டிங் எப்தந்ம் வைய்துள்பது


யரரஷ்டிர அசு எபேங்கறஷந் ரழ்ரர றப்தீட்டு ஷம்

(GRIHA)

கவுன்ைறல் அைறனஷப்பு எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட பல் அசு
கட்டடங்கஷப றப்திடுற்கு அசு PWD அறகரரிகலக்கு திற்ைறபித்ட.
ஶகபர ற்றும் ன் .டி.தி.ைற. சூரி ைக்ற றன் உற்தத்றஷ அறகரிப்தற்கரக

MoU

எப்தந்ம் ஶதரட்டுக்வகரண்டது:


ஶகப ரறன றன்ைர ரரிம் ரறனத்றல் சூரி ைக்ற உற்தத்றஷ
அறகரிப்தற்கரக ஶைற வர்ல் தர் கரர்ப்தஶனுடன் எபே புரிந்டர்வு
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட

ல்ஶகர இந்றரின் அைரங்கத்துடன் கூட்டு எப்தந்ம்


அலுறணி உற்தத்றக்கரண 1

றல்னறன் டன் இனக்கு றர்ிக்கப்தட்டுள்பட

100% றநன் தன்தரடு ற்றும்

.

4.15 னட்ைம் டன் உகந் அலுறணி உற்தத்ற

இனக்ஷகபம் றர்ித்டள்பட.
ன்டிதிைற தீ கரபேடன் எப்தந்ம்


ன்டிதிைற தீகரர் ற்றும் அன் றன்ைக்ற வரறல்கூடங்கலடன் திகர் ற்றும்
கண்டி இல் உள்ப அன் தங்குகஷப இபே கூட்டு பற்ைறகபிலும்
ரங்குற்கும், தவுணி வப்த ஆஷனஷ ரங்குற்கும் எபே உடன்தரட்ஷட
ஶற்வகரண்டட.

ரிஷனன்ஸ் தர் றனர றட்டத்ஷ ிட்டு ினகறது


ரிஷனன்ஸ் தர் னறறவடட் ஜரர்கண்டிலுள்ப றனரில் எபே றகப்வதரி
வகர றன் றட்டத்ஷ உபேரக்க றட்டறடப்தட்டுள்ப ைறநப்பு ஶரக்கத்த்ஷ
ிட்டு வபிஶநறிட்டட.
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கறரப்புந வரறல் பஷணஶரர்கலக்கு

(VLEs)

CSC

கபில் ஶடிரக

றறபிக்கும் ைறகஷப SIDBI ங்குகறநது


ைறஸ்ைற SPV (ைறநப்பு ஶரக்கத்றற்கரக ) ற்றும் ைறறு வரறல்கள் அதிிபேத்ற
ங்கற (SIDBI) SIDBI இன் ஶடி றறபிக்கும் ிண்ஶடரின் கல ழ் , குஷநந்தட்ைம்
எபே பேட கரனத்றற்குள் ரடு பலடம் வதரட ஶைஷ ஷங்கள்
க்கள்)

றற உி ங்குற்கரண எபே புரிந்டர்வு எப்

(CSC
தந்த்றல்

ஷகவலத்றட்டட.
ைஸ்ற றின் றுறப்திற்கு யரிரணர

2

புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல்

ஷகவலத்றட்டுள்பது


புரிந்டர்வு எப்தந்ரணட ைஸ்ற றின் றுைலஷப்பு ற்றும்
ீர்பங்கல் தற்நற ஆரய்ச்ைறக்கரக ஷகவலத்றடப்தட்டுள்பட.

க்ைல் தரறப்பு க்குள்பரண ரட்டங்கபில் பர்ச்ைறக்கு ஆரக டரட்டர
டிஸ்ட்ஸ் அசுடன் எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டுள்பது.


ைத்ீஸ்கர் ரறனத்றல்

‚க்ைஷனட்டுகள் தரறக்கப்தட்ட ரட்டங்கபில் ட்டு

ஶரைரண தரறப்புக்குள்பரண ரட்டங்கபில் பர்ச்ைறத் றட்டங்கபில்
உவுற்கு டரட்டர டிஸ்ட்ஸ் அைரங்கத்டடன் ஷகஶகரர்த்றபேக்கறநட.
கபிர் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு அஷச்சு உத்ற திஶை அசுடன் எபே
எப்தந்த்ஷ ஷகவலத்றட்டுள்பது


1000 க்கும் ஶற்தட்டர்கள் ங்கும் ைற வகரண்ட எபே அஷடக்கன இல்னத்ஷ
ிஷகலக்கு கபிர் ற்றும் குந்ஷகள்

அதிிபேத்ற

அஷச்ைகம் அஷத்டள்பட.
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9. இந்திய பாதுகாப்பு பணடகள்
திற்ைற யரிவ் ைக்ற 2018 றஷநவு ிர:


2018 ஆம் ஆண்டு ஶ ரம் 11 ஆம் ஶற யளலு னரங்கட்டின் வப்தண்டன
ஷக்கரடுகபில் இந்ற ற்றும் ஶனைற தஷடகலக்கு இஷடஶ யரீவ்
ைக்ற திற்ைற ஷடவதற்நட.

ரனத்ீின் கூட்டுப் தித்றஶக வதரபேபரர ண்டனம் (EEZ) கண்கரிப்பு


இந்ற கடற்தஷடின்
தகுறரக,

‘றன் அடிப்தஷடினரண ஆத்ங்கபின்

ரஷனீில்

09

பல்

17

‘

எபே

ஷரண கரனப்தகுறில்

ரனத்ீவுகபின் EEZ கண்கரிப்ஷத ஶற்வகரள்ப இந்ற கடற்தஷட கப்தல்
சுத்ர (Naval Offshore Patrol Vessel (NOPV) படிவுவைய்டள்பட
இந்ற இரட கபிர் அலுனர்கள் ஷனஶறும் தம்


தரகறற-2

(6512

ீ ட்டர்)

ன்ந ஷனில் என்தட வதண் அறகரரிகஷபக்

வகரண்டஇந்ற இரடப் வதண்கள் அறகரரிகபின் குலின் ஷனஶறும்
தம் 14 May 2018 அன்று இரடப் திற்ைற இக்குணரல் வரடங்கப்தட்டட.
AI- ஆல் இக்கப்தடும் ஶதரர்கலக்கு இந்றர ஆத்ரகறநரர்கள்


எபே னட்ைற தரடகரப்புத் றட்டத்றல்

,

ஆபப்தஷடகபின் வைல்தரட்டுத்

ரர்றஷனஷ ஶம்தடுத்டற்கரக வைற்ஷக டேண்நறவு

(AI)

என்நறஷப்தறல் அைரங்கம் திபுரித் வரடங் கறபள்பட. இறல், ரபரண
ஆபங்கள்,

கப்தல்கள்,

ரன்ற ரகணங்கள் ற்றும் ஶரஶதர ஆபங்கள்

ஆகறஷ அடங்கும்.
கூட்டு கடற்தஷட திற்ைற


இந்ற கடற்தஷட ற்றும் ிட்ரம் க்கள் கடற்தஷட ணங்கறல் (Danang) இல்
உள்ப டிின் ைர (Tien sa)டஷநபகத்றல் கூட்டு திற்ைற ஶற்வகரண்டுள்பட .
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INSV ரிி னரற்று சுற்ற்றுப்தத்ஷ படித்து


இந்ற கடற்தஷட கப்தல் வைல் ரிணி
டஷநபகத்றற்குள் டேஷந்ட ,

21

ஶ

(INSV
2018

ரிணி)

ஶகரர

அன்று னரற்று உனகபரி

சுற்றுப்தத்ஷ படித்ட.
சூப்தர்ஶைரணிக் க்பைஸ் திம்ஶரஸ் வுகஷ வற்நறகரக ஶைரஷண


சூப்தர்ஶைரணிக் க்பைஸ் திம்ஶரஸ் வுகஷ ஏடிர கடற்கஷஶரத்றல்
டத்ற ஶைரஷணில் புற அம்ைங்கஷப வற்நறகரக தரிஶைரறத்ட.

சூரிர கறரன்- XIII இந்றர – ஶதரப கூட்டுப் தஷடப்திரிவு கூட்டுப்திற்ைற


இந்றர ற்றும் ஶதரபம் இஷடஶ இபேப்பு பேடரந்ற இரட
கூட்டுப்திற்ைற சூரிர கறின் 13 ட தறப்பு தித்ஶரரகரில் வரடங்கறட.



இந்றர ற்றும் ஶதரபத்றற்கு இஷடஶரண கூட்டு திற்ைற சூரிர கறரன் -XIII
ஶ 30, 2018 பல் ஜழன்

12 ஆம் ஶற ஷ உத்கரண்ட் தித்ஶரர்கரில்

டக்கும்.
LCU MK-IV கப்தல்கள்


IN LCU L 54 ரன்கரம் ஶனண்டிங் கறரஃப்ட் பெட்டினறட்டி (LCU) MK-IV குப்பு இந்ற
கடற்தஷடில் ஶைர்க்கப்தட்டட
டிஷக்கப்தட்டு,

.

இந் கப்தல் உள்ரட்டு ரீறரக

கரர்டன் ரீச் றப் தில்டர்ஸ் ற்றும் வதரநறரபர்கபரல்

வகரல்கத்ரில் டிஷக்கப்தட்டுள்பட.
வுண்ட் டிஶரடிப்தர க்ஸ்வதடின் -2018


இரச்ைனப் திஶைத்றல் அஷந்டள்ப வுண்ட் டிஶரறப்தர
வதண்கள் க்ஸ்வதடிணிற்கு இந்ற கடற்தஷட ஶ

(6001 Mtrs) க்கு

28 பல் ஜழன்

15,2018

ஷ ற்தரடு வைய்டள்பட.
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ந்ர ஶிக்கு இஷந் இந்ற–தங்கபரஶஷ் இரடப் ட்வக்கறங் தம்


ந்ர ஶி கறக்கு

ஶதஸ் ஶகம்ப்

இரட ட்வக்கறங் தம் ஶ

(4300 ீ ) எபே கூட்டு இந்ற -தங்கபரஶஷ்
18, ஆம் ஶற புட றல்னறில் இரட

திற்ைறப் திப்தரபரல் வரடங்கப்தட்டட.

SFDR இன் வற்நறகரண ிரண ஶைரஷண


ைரனறட் ரிவதரபேள் டக்டட் ம்வஜட் (SFDR) ‘உந்டிஷை அடிப்தஷடினரண
வுகஷ

வரறல்டேட்தத்றன்

ிரண

ஶைரஷண,

எரிைரின்

ைந்றபூர்

ஷத்றல் இபேந்ட வற்நறகரக இக்கப்தட்டட.
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10. ிபேதுகள்
ைர்ஶை ிபேதுகள்
KISS ணிரதிரண ிபேது 2018


ஶரதல் தரிசு வதற்நர் ற்றும் புகழ்வதற்ந வதரபேபரர றபுர் பயம்த்
பெனுஸ்,

கறரறன் ங்கற ின் றறுணர் ற்றும் ஷக்ஶர ஷதணரன்மறன்

ந்ஷ ண அஷக்கப்தடுதர் , 2018 11

ட KISS ணிரதிரண ிபேடடன்

வகௌிக்க்கப்தட்டரர்.
திரிட்டிஷ் கவுன்ைனறங் ிபேதுகள்



இங்கறனரந்ட

தல்கஷனக்ககங்கபின்

திரிட்டிஷ் கவுன்ைனறங் ிபேடகள்

பன்று

இந்ற

ரர்கலக்கரண

வரறல்பஷந ைரஷணரபர் ிபேட – வைௌறர ைக்ஶமணர



ைபகத்றல் ரக்கம் ற்தடுத்றர்கலக்கரண ிபேட – பேச்ைற ர



வரறல் பஷணர் ிபேட – சுைந்த் ஶைரய்

வஜஶவ் ரஷ்ட்ரி ப புஸ்கரர்



அவரிக்கரஷ ஶைர்ந் கக் டண கஷனஞரண அணிந்ரடர ஆணம்
கஷனத்டஷநக்கு ைறநந் தங்கபிப்திற்கரக வகௌரண ‘வ வஜஶவ் ரஷ்ட்ரி
ப புஸ்கரர் 2018’ வதற்றுள்பரர்.

றக்கற ஆைறர தரிசு


சுனரப் இன்டர்ஶணல் றறுணர் டரக்டர் திந்ஶஸ்ர் தக்கறற்கு , ஆைறரின்
பர்ச்ைறக்கரண தங்கபிப்புக்கரக ஜப்தரணில் றக்கற ஆைறர தரிசுங்கப்தட்டட .
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ஆண்டிற்க்கரண திவஞ்சு ிஷபரட்டு ர்
ீ
ிபேது


தரரிமறல் ிபேட ிரில் வய்பேக்கு, ஆண்டிற்க்கரண திவஞ்சு ிஷபரட்டு
ர்
ீ
ிபேட ங்கப்தட்டட.

வரறல் அறதபேக்கு திஶைறல் ரட்டின் வகௌம்


ஆந்ற ைர்கரர்ஸ் னறறவடட் றறுணத்றன் இஷ இக்குர் பல்னப்புடி
ஶந்றரத், இந்றரில் உள்ப ஏன்ஶகரல் கரல்ஷடகபின் தரடகரப்பு ற்றும்
ஶம்தரட்டுக்கரண தங்கபிப்புக்கரக இண்டு திஶைறனற அசுகபரல்
தரரட்டப்தட்டரர்.

ஸ் அண்ட் தி திபரட்ஸ் குஶபரதல் வட்டல்ஸ் ிபேது


னண்டணில் 17.05.2018 அன்று ஷடவதற்ந றறுண ைபக வதரறுப்புர்வு
திரிில்

NMDC

(CSR)

னறறவடட் றப்புறக்க ஸ் அண்ட் தி திபரட்ஸ் குஶபரதல்

வட்டல்ஸ் ிபேட 2018  வதற்றுள்பட.
ஶகபர சுற்றுனரத் துஷநக்கு பகதல் னரல் கறஷடத்துள்பது


ஶகபர சுற்றுனரத் டஷந பகடைல் தக்கத்றல் அறக ஷனக்குகஷப வதற்று
உள்பட.

இங்கறனரந்றல் வரண்டு றறுணத்றன் ிபேது


இந்றரின் ஜகறர்ற ரத்ர இங்கறனரந்றல் வரண்டு றறுணத்றன் ிபேஷ
வன்நட.

ஶன் புக்கர் ைர்ஶை தரிசு – Olga Tokarczuk


ஶதரனந்ட ரனரைறரிரண Olga Tokarczuk

,Flights

ன்னும் ரலுக்கரண ஶன்

புக்கர் ைர்ஶை தரிசு வன்நரர்,
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னறன்ணின் தக்கம் வதபேம் பல் இந்றர்


சுற்றுச்சூல் ஆரய்ச்ைற ற்றும் சுற்றுச்சூல் ஆரய்ச்ைற

(.டி.ஆர்.இ.இ.)

ஆகறற்நறற்கரண வதங்கலபே ைரர்ந் இனரத ஶரக்கற்ந அஶைரகர
அநக்கட்டஷபத் ஷனர் இந்ற ரில் ல்லுர் கரல்ஜறத் ஸ் . தர,
னண்டன் னறன்ணின் வைரஷைட்டிின் புகழ் வதற்ந னறன்ணின் தக்கம் வதற்நரர்.
உனக தத்றரிஷக கரர்ட்டூன் ிபேதுகலக்கரண 13 து தறப்பு


ஶகபர கரர்ட்டூணிஸ்ட் ரஸ் ஆண்டணி ைறநந் ஶகனறச்ைறத்றத்றற்கரக ிபேட
வதற்றுள்பரர்.

ஶைற ிபேதுகள்
துிவுக்கரண ‚ில்ஶ அஷச்ைர் தக்கம்‛


ில்ஶ தரடகரப்புப் தஷடஷச் ஶைர்ந் வ ைறரஜற
தக்கத்டடன் பைதரய்

1

னட்ைத்ஷபம் வதற்நரர் .

,

‘ில்ஶ அஷச்ைர் ’

ஷரிம்,

றநஷ,

டிஷ

கரட்டி தஷடப்திரிின் உறுப்திணபேக்கு இந் ிபேட ங்கப்தடுகறநட.
2017- 18 கரனப்தகுறில் திற்ைறபிப்தற்கரக வன்ஶற்கு இில்ஶ தரதுகரப்பு
ஶகடம் ஷகப்தற்நறபள்பது


2017-18

ஆம் ஆண்டுகபில் வன் ஶற்கு ில்ஶ

,

அஷணத்ட ண்டன

ில்ஶின் கல ழ் டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ற்கரண தரடகரப்பு தற்நற
பக்கற அம்ைங்கபில் ைறநந் புள்பிிங்கள் ற்றும் றகப்வதரி
பன்ஶணற்நங்கஷப தறவு வைய்டள்பட.
ஶைற புிைரர் ிபேதுகள், 2017


இந்றரின் ஜணரறதற ரம் ரத் ஶகரிந்த் , 2018 ஆம் ஆண்டு ஶ ரம் றபெ
வடல்னறில் ஶைற புிில் அநறில் ிபேடகஷப ங்கறணரர்.



2020 ஆம் ஆண்டில் 36 ட ைர்ஶை புிில் கரங்கறஷம இந்றர டத்டம்.
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க்பரரிஶட் அணனறட்டிக்ஸ் இந்றர இன்ஶணரஶன் ிபேது 2018 – ைற.ஸ்.ஆர்


அநறில் ற்றும் வரறல் ஆரச்ைறக் கவுன்ைறலுக்கு அசு ஆரய்ச்ைற
றறுணங்கள் தகுப்தில் க்பரரிஶட் அணனறட்டிக்ஸ் இந்றர
இன்ஶணரஶன் ிபேட 2018 ங்கப்தட்டட.

ரரி ைக்ற புஸ்கர் ிபேது 2017 – ன்ஸ்ி ரரிி குல


.ன்.ஸ்.ி.

ரரிி குலின் உறுப்திணர்கலக்

கு கபிர் ற்றும்

குந்ஷகள் ஶம்தரட்டுத்டஷந அஷச்ைர் றபேற ஶணகர ைஞ்ைய் கரந்ற
வதபேஷறகு ரரிைக்ற ிபேறஷண புடறல்னறில் ங்கறணரர்.
ிபேதுகள் 2017




வரறல்டேட்த ஷனஷத்ட ிபேட 2017: தி.ைறகுரர்
2016 ஆண்டின் ிஞ்ஞரணி’: Y.S.T. ரஜள

2017 ஆண்டின் ிஞ்ஞரணி’: s .தணிகுரர்
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11. புத்கங்கள் & ஆைறரிர்கள்

.

புத்கம்

ஆைறரிர் ற்றும் வபிிடப்தட்டது

ண்
அக்ரஸ் ற வதஞ்ச்
1

இன்ைிட் இன் டூ ற இந்றன்

- வனப்டிணன்ட் வஜணல்

றனறட்டரி ஜழடிைறல் ைறஸ்டம்

வபிிடப்தட்டட

ஜறரன் புரன்
-

திதின் ரத்

இரடத்றன் ஷனஷ அறகரரி

,

டெய்ஷ தற்நற எபே உதரம்' & வ ரஜத் தரர்கர
2

'கறவு ஶனரண்ஷ
அநறபகம்'

,

எபே

வபிிடப்தட்டட

-

குடிசுத் ஷனர் ,

இந்றரின் டஷ

வ ம் .

வங்ஷகர

ரபடு
3

4

"யறட்டன் இந்றர"

னத்றகர ரத்

வரறல்பஷணஶரர் ற்றும்

கறரண்ட் ஶரர்ன்டன்

ிைர

உற்தத்றரபர்கலக்கரண
ஶனரண்ஷ

5

இந்றரின் பல் திர்
ஜயர்னரல் ஶபேின்

றழ்ரடு கரங்கறஸ் ஷனர் .ஶகரப்தண்ர

சுைரிஷ
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12. ஶைற வைய்றகள்
88-து ஆண்டு உப்பு ைத்றரகறக ஶதரரட்டத்றன் றஷணவு ரள்



உப்பு ைத்றரகறக ஶதரரட்டத்றன் 88-ட ஆண்டு றஷணவு ரள் றகழ்ச்ைற ரஷக
ரட்டம் ஶரண்த்றல் ஶற்று ஷடவதற்நட.
1930

ப்ல்

30-ம் ஶற ஆங்கறஶனபேக்கு றரண உப்பு ைத்றரகறகப்

ஶதரரட்டம் ரஜரஜற ஷனஷில் ரஷக ரட்டம் ஶரண்த்றல்
ஷடவதற்நட.

ரடு பலதும் 20 ய்ம்ஸ் பேத்துஷண


திரின் பேத்டப் தரடகரப்பு றட்டம்

2020 ஷ ஶலும் 2 ஆண்டுகலக்கு

ீட்டிக்கப்தடும். இற்கு பை.14,832 ஶகரடி றற எடக்கப்தடும்.


இத்றட்டத்றன் கல ழ் ரடு பலறலும்
அஷக்கப்தடும்.

இறல்

6

20

ய்ம்ஸ் பேத்டஷணகள்

பேத்டஷணகள் ற்வகணஶ அஷக்கப்

தட்டு

ிட்டண. இடி 73 பேத்டக் கல்லூரிகள் ஶம்தடுத்ப்தடும்.
ந்றரத்
ீ
ரகூரின் 155-து திநந் ரள்


புகழ்வதற்ந லத்ரபர் கிஞர் ந்றரத்
ீ
ரகூரின்
பன்ணிட்டு கறப்ட ஷனகரண வகய்ஶரில்
ஷடவதந உள்பட.



5

155ட திநந் ரஷப

ரள் கனரச்ைர றபேிர

இர் 1913ஆம் ஆண்டு றக உர்ந் ிபேரண ஶரதல் தரிஷை வதற்நர்.

றன்ரக்கஷன இந்றர ன்நரக தன்தடுத்துகறநது இந்ற அசுக்கு உனக
ங்கற தரரட்டு


ரட்டின் க்கள் வரஷகில் சுரர் 85 ைம்
ீ
றன்ரக்கஷன இந்றரில்
‚றகவும் ன்நரக‛ தன்தடுத்ப்தடுகறநட ன்று உனக ங்கற தரரட்டு வரிித்ட
உள்பட
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உனகறன் பல் வதண்கள் ைறநப்பு வில் ஶைஷ
வற்நறகரக றஷநவு.


வரடங்கற

26

ஆண்டுகள்

இந்றரின் ஶற்கு வில்ஶ வதண்கபின் தரடகரப்பு கரங்கலக்கரக
வதண்கள் ைறநப்பு வில் ஶைஷஷ

1992-ம் ஆண்டு ஶ ரம்

வரடங்கறட.


–

5-ம் ஶற

இட உனகறன் பல் வதண்கள் ைறநப்பு வில் ன்தட குநறப்திடத்க்கட.

திரைற தரீ றரஸ்


வபிரடுரழ் இந்றர்கபின் வைல்தரட்ஷட றக்கும் ஷகில்

வகரண்டப்தடும் திரைற தரீ றரஸ் இணி இண்டு ஆண்டுக்கு எபேபஷந
வகரண்டரடப்தடும் ண வபிபநவு டஷந ந்றரி சு

ஷ்ர சுரஜ்

வரிித்டள்பரர்.


அடுத் ஆண்டு ஜணரி ரம் ரரைறில் திரைற தரீ றரஸ் றகழ்ச்ைற
ஷடவதறும்.

182

‚தல்ஶரக்கு ஷங்கள் ‛ றநப்பு – கூடுனரக 100 தல்ஶரக்கு ஷங்கள்

றநக்க எப்புல்


த்ற வதண்கள் ற்றும் குந்ஷ ன அஷச்ைகம்

07.05.2018

வைய்றபேந் றட்ட எப்புல் ரரி ைந்றப்தின் ஶதரட றழ்ரடு

,

ற்தரடு

அரிரணர,

இரச்ைனப்திஶைம், த்றப் திஶைம் , கரரஷ்டிர, றஶைரம், ரகரனரந்த்,
எடிைர,

உத்ப்திஶைம் ஆகற ரறனங்கபில் கூடுனரக

ஷங்கள் றநக்க எப்புல் ங்கப்தட்டட.

தல்ஶரக்கு

றற ஆஶரக் அடல் டிங்கரிங் ரத்ரன்


இந்றரின் ைறநந் ரர் கண்டுதிடிப்தரபர்கஷப அஷடரபம் கரடம்
பற்ைறரக, றற ஆஶரக் அடல் டிங்கரிங் ரத்ரன் ன்னும் றகழ்ச்ைறக்கு
ற்தரடு வைய்றபேந்ட

.

டெய்ஷரண ரிைக்ற

,

ீரரங்கள் கறவு

ஶனரண்ஷ, னரழ்வு, ஶபரண் வரறல்டேட்த ம் உள்பிட்ட

6 வவ்ஶறு

ஷனப்புகபில் 6 ர கரனம் ரடு பலடம் இட டத்ப்தட்டட.


30 புற கண்டுதிடிப்புகஷபத் ஶர்வு வைய்ட அற்கரண தரிசுகஷப றற ஆஶரக்
டஷத்ஷனர் றபே.ரஜறவ் குரர் அநறிப்தரர்.
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தங்கபரஶறல்

உள்ப

ஶரயறங்கறரிணபேக்கு

இந்றரின்

றர

ைக்குகள்


றரன்ரில் இடம்வதற்ந ஶரனறல் தரறக்கப்தட்ட ஆிக்கக்கரண
ஶரயறங்கறர பஸ்னறம் க்கலக்கு உவுற்கரக தங்கபரஶஷ் ணட
இண்டரட றரப் திகஷப அனுப்திபள்பட.



இந்ற கடற்தஷட கப்தல்

INS ரத் ிைரகப்தட்டிணத்றல் ணட தத்ஷ

வரடங்கற ைட்ஶடரகறரம் டஷந

பகத்றல் ணட

றர ைக்குகஷப

எப்தஷடத்ட.
அஷச்ைஷ றுைலஷப்பு


கர்ணல் (retd.) இரஜர்ன் ைறங் ரத்ஶரர் – ரறனத்றன் பல் அஷச்ைர்,
அஷச்ைகத்றன் சுரீண வதரறுப்புடன் அஷச்ைர் ஆகறநரர்.



ில்ஶ அஷச்ைர் திபஷ் ஶகரலுக்கு றற அஷச்ைகம்.

தரதர அட ஆரய்ச்

ைற ஷத்றல் அடைக்றத் வரறல்தட்தத் துஷநின்

கண்கரட்ைற


2018 ஆம் ஆண்டு ஶ ரம்

15 ஆம் ஶற பம்ஷதில் உள்ப டிரம்ஶதில் ,

தரதர அட ஆரய்ச்ைற ஷத்றல்

(BARC)

அட ஆற்நல் டஷந

(DAE)

வரறல்டேட்தம் தற்நற எபே கண்கரட்ைறஷ இந்றரின் ஜணரறதற ரம்ரத்
ஶகரிந்த் தரர்ஷிட்டரர்.
ஶைஷகள்

ற்றும்

ைரம்தின்

ஶைஷகள்

திரிவுகபில்

4

து

உனகபரி

கண்கரட்ைற


குடிசுத் ஷனர் றபே . ரம் ரத் ஶகரிந்த் , பம்ஷதில் இன்று
ரன்கரட உனக ஶைஷகள் கண்கரட்ைறஷ வரடங்கற ஷத்ரர்

(15.05.2018)

. ஶைஷகள்

டஷநில் 12 ைரம்தின் திரிவுகல க்கரண ஷனபத்ஷபம் அர் வரடங்கற
ஷத்ரர்.


ஶைஷத் டஷநில்

12

ைரம்தின் திரிவுகலக்கரண ஷனபம்

வரடங்கப்தட்டிபேப்தட புற ைறநந் படிவு ன்றும்

,

இன் பனம் இந்ற

வதரபேபரரத்றற்கு ட்டுன்நற உனக வதரபேபரரத்றற்கும் தன் ற்தடும்
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ன்றும், ஶலும் அறக ஶஷனர ய்ப்புகள் உபேரகும் ன்றும் றபே ரம் ரத்
ஶகரிந்த் கூநறணரர்.
ஜரர்கண்ட் ரறனம் ஶவ்கரில் புற ய்ம்ஸ் அஷப்தற்கு த்ற அஷச்ை
ஷ எப்புல்


ஜரர்கண்ட் ரறனம் ஶவ்கரில் புற அகறன இந்ற பேத்ட ிஞ்ஞரண
றறுணம்,

ய்ம்ஸ் அஷப்தற்கு திர் றபே ஶந்ற

 ஶரடி

ஷனஷினரண த்ற அஷச்ைஷ எப்புல் அபித்ட
றட்டத்றற்கு பை

.1103

.

இந்த்

ஶகரடி றறச்வைனவுக்கரண றட்டத்றற்கு எப்புல்

அபிக்கப்தட்டட.
உிரி ரிவதரபேள் 2018 ஶைற வகரள்ஷகக்கு அஷச்ைஷ எப்புல்


திர் றபே .

ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் இன்று ஷடவதற்ந 

அஷச்ைஷ உிரி ரிவதரபேள்

த்ற

2018க்கரண ஶைற வகரள்ஷகக்கு எப்புல்

அபித்த்ட. ிரக அநற இங்ஶக கறபிக் வைய்வும்வைய்வும்
றற ஆஶரகறன் பன்று ரள் வன்ச்ைர் ஶகதிடல் ைறம்ஶதரைறம் 2018


ின் இந்றர தவுன்ஶடன் உடன் இஷந்ட றற ஆஶரக்

திரன்ஸ்

ற்றும் இந்றரவுடணரண வதரபேபரர உநவுகஷப ஆப்தடுத் வன்ச்ைர்
ஶகதிடல் ைறம்ஶதரைறம் 2018  ற்தரடு வைய்டள்பட.
பஶனரதர வதட்ஶரனறம் ரிைர்வ்


அபுரதி ஶணல் ஆில் கம்வதணி

(ADNOC)

ினறபேந்ட,

இந்றரின் ங்கலர் ஸ்வடவடஜறக் வதட்ஶரல் ரிைர்ிற் கு

பல் பஷநரக
கச்ைர ண்வய்

ந்ஷடந்ட.
தீ கரர்: கறன்கன்ஜறல் ீ ன்பத்துஷந கல்லூரி


31 ஶகரடி வைனில் கறன்கஞ்ைறல் எபே ீ ன்பக் கல்லூரி அஷக்க தீகரர்
அஷச்ைஷ அனுற அபித்ட.
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ைத்ீஸ்கர் ரறனம் ஜழன் 15 பல் ர்த்க ிரண இஷப்பு வதநவுள்பது


உஶ ஶஷ் கர ஆம் ரக்ரிக் (UDAN) ஶைஷகள் ரய்பூர் ற்றும் ிைரகப்தட்டிணம்
ஆகற இடங் கலடன் தஸ்ரஷ ரன்ற பனரக

இஷக்கறன்நண,

இஷ

ரட்டின் பக்கற கங்கபின் ிரண ஶைஷபடன் இஷக்கப்தட்டுள்பண.
ரஜஸ்ரன்: ஶரய் கண்கரிப்புக்கரண ‘றடரன்’ வன்வதரபேள்


எபே புற வன்வதரபேள் , ‘றடரன்’, ரஜஸ்ரணில் தபேகரன ற்றும் வரற்நர
ஶரய்கள் ற்றும் குநறப்திட்ட தகுறகபில் கரப்தடும் ஶரய்கபின் ஶதரக்குகள்
ஆகறற்நறன் பன்ணநறிப்பு

,

ஆய்வு ற்றும் கண்கரிப்புக்கரக

வரடங்கப்தட்டுள்பட.
இந்ஶர-டச்சு வரடக்க பற்ைற: #StartUpLink வரடங்கப்தட்டது


2018 ஆம் ஆண்டு ஶ

25 ஆம் ஶற வதங்கலரில் உள்ப ரஜ் வஸ்ட் ண்ட்

ஶயரட்டனறல் இந்ஶர -டச்சு வரடக்க பற்ைறக்கரண அறகரப்பூர் வபிீடு
ஷடவதற்நட.
தத்ரட்டு சூப்தர் வர்ல் தர் றட்டம்


திர் ஶந்ற ஶரடி ஜரர்க

ண்டில் உள்ப ன்டிதிைற இன்

2400

வ.கர.

றநன்வகரண்ட தத்ரட்டு சூப்தர் வர்ல் தர் றட்டத்றன் பல் கட்டத்றற்கு
அடிக்கல் ரட்டிணரர்.
ஶகரனர: ‘கஜ் ரத்ர’


இந்றரின் ஶைற தரம்தரி ினங்கரண ரஷணஷ ஷரக ஷத்ட
வகரண்டரடும்

‘கஜ் ரத்ர ’

தம் இந்றர பல

டம்

100

ரஷணத்

ரழ்ரங்கள் தரடகரக்கப்தட ஶண்டும் ன்ந ஶரக்கத்டடன்
வகரண்டரடப்தடுகறநட.
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13. ரறன வைய்றகள்










அைரம்



ஆந்றர



ஜம்ப & கரஷ்ீ ர்

அபேரச்ைன திஶைம்



உத்கண்ட்



உத்றப்திஶைம்

தஞ்ைரப்



புட றல்னற



கரரஷ்டிர



த்றப் திஶைம்

எடிைர

கர்ரடகர
ஶகபம்



றழ்ரடு

வலுங்கரணர

யரிரணர

அைரம்
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

றஸ்பூர்

ைர்தரணந் ஶைரனுரல்

ஜக்றஷ் பகல

இந்றரின் சூரி ைக்ற பனம் இங்கும் பல் ில் றஷனம்


இந்றரின் சூரி றன்ைக்ற பனம் இங்கும் பல் இில் றஷனம்
குரயரத்றில் அஷந்டள்பட.

தரர்ைல் ைக்கு க்ஸ்திஸ் ில் (PCET)


அஸ்மரறன் கவுகரத்றில் கரரஷ்டிரின் கல்ரண் றஷனம்
ஷினரண புற தரர்ைல் ைக்கு ஶைஷ வரடங்கப்தட்டுள்பட.

வகபயரத்ற தல்கஷனக்ககத்றல் திம்புத்றர ஆய்வு ஷம்


வகபயரத்ற தல்கஷனக்ககத்றற்குள் அஷக்கப்தட்டுள்ப திம்புத்றர ஆய்வு
ஷம் திம்புத்றர ஆ
ீரில்ற,

ீர்றகள்,

ற்நறன் தல்ஶறு அம்ைங்கபில்
சுற்றுச்சூல்,

ஶதறவு

/

,

இற்தில்,

வள்ப பகரஷத்டம் ,

ீர்ற உற்தத்ற ஶதரன்நற்நறல் ஆரய்ச்ைறக்கரண ரய்ப்ஷத ங்கும்.
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அபேரச்ைன திஶைம்
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

இட்டரகர்

வபமா கந்த்

பிரிககடியர் டாக்டர் பி.டி மிஸ்ரா

அபேரச்ைன திஶை அஷச்ைஷ புற ிரண றஷனத்றற்கு தரிந்துஷ:
வயரவனரங்கறில் எபே கறரீன்ஃதீல்ட் ிரணறஷனத்ஷ றர்ரிக்கக்கூடி



ைரத்றக்கூறுகஷப ஆய்வு வைய்பம் தரம் வதிர குலின் தரிந்டஷஷ
அபேரச்ைன திஶை அஷச்ைஷ அங்கல கரித்டள்பட.
ஆந்றர
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

டைவதராபாத்

நாரா சந்திரபாபு நாயுடு

ஈ.ஸ். ல். ைறம்ன்

ஆந்ற திஶைத்றன் புற ரறன தநஷ, ரறன னர்


ஆந்றப் திஶைத்றன் ரறன அசு அன் அை ைறன்ணங்கஷப அநறித்டள்பட.



ரறன தநஷ – ரர ைறலுகர (மறதட்டுக்ன கறரி)



ரறனம் ம் – ீம் அல்னட வதர வைட்டு



ரறன ினங்கு – ஜறன்கர அல்னட புள்பி ரன்



ரறன னர் – ல்னறஷக

புற ிஷபரட்டு ஆஷத்றற்கு ஆலம் கவுன்ைறல் வதரறுப்ஶதற்கறநது


தி.அங்கம்ர வைௌரி ஆந்ற திஶை ிஷபரட்டு ஆஷத்றன் புற
ஆலர் ைஷத ஆலரக அ
திற்ைறரபர்கள்,

ர்கள்,
ீ

ைறல்ரறகள்,

ிஷபரட்டு றர்ரகறகள்

ஆைறரிர்கள் ற்றும் ரர்கலக்கு த்றில்

DRRMC உட்புந ஷரணத்றல் திஶற்நரர்.
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ைர் ஆர்ர் கரட்டன் திநந் ரள் வகரண்டரடப்தட்டது


ஶகரரரி ற்றும் கறபேஷ்ர றகபில்அஷக்கட்டுகள்

கட்டுரணத்றல்

பனரரரக இபேந் புகழ்வதற்ந திரிட்டிஷ் ீர்ப்தரைண வதரநறினரபர் ைர்
ஆர்ர் கரட்டணின்

215

ட திநந் ரள் வகரண்டரடப்தட்டட

.

கறபேஷ்ர

வடல்டர தரிரண ைறற, இன்ஜறணிர்ஸ் ற்றும் ிைரிகள் ைங்கங்கபின்
உறுப்திணர்கபரல் வகரண்டரடப்தட்டட.
த்ற ஆந்ற திஶை தல்கஷனககம் அஷக்க த்ற அஷச்ைஷ எப்புல்


ஆந்றப்திஶைம் அணந்பூர் ரட்டத்றன் ஜணலுபே கறரத்றல் த்ற
ஆந்றப்திஶைப் தல்கஷனககம் அஷக்க திர் றபே ஶந்ற ஶரடி
ஷனஷினரண த்ற அஷச்ைஷ குல வகரள்ஷக ரீறினரண எப்புல்
அபித்டள்பட.

தல்கஷனககம்

அஷப்தறற்கரண பற் கட்ட வைனிற்கரண

பை. 450 ஶகரடி ங்க எப்புல் அபிக்கப்தட்டுள்பட.
‚ஏங்ஶகரல் ரடுகபின் தரல் ஶைறப்பு‛றட்டம் வரடங்கப்தட்டது


திகரைம் ரட்ட அதிிபேத்ற ன்நத்றன் கல ழ் ிைரிகலம் ைறில் ைபக
அஷப்புகலம் ஏங்ஶகரல் தரல் றுனர்ச்ைறக்கு எபே

திச்ைரத்ஷ

ஆம்தித்டள்பண.ஆந்ற திஶைம்
ஆந்ற ரறனத்றல் உர் வரறல்தட்த புனறகள் கக்வகடுப்பு


புனறகபின் கக்வகடுப்தின்ஶதரட தரம்தரிரக வைய்ட பேம் கரல்டங்கபின்
அநறகுநறகள் ற்றும் திந அநறகுநறகபின் கக்வகடுப்தில் ணி திஷகஷபத்
ிர்க்க புனறகள்

–

ீி தரடகரப்பு ற்றும் சுற்றுச்சூல் றஷனஷ

ஸ்ட்ஷப்ஸ்) ன்று எபே புற தன்தரட்ஷட பன் பஷநரக

அறகரரிகள்

தன்தடுத்றணர்.
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ரகனங்ஷகில் ONGC டடிக்ஷககள்


ண்வய் ற்றும் இற்ஷக ரிரப ககம்

(ஏன்ஜறைற)

ண்வய் ஶரண்டும் திகள் கறபேஷ்ர

பனம் கச்ைர

ரட்டத்றல் ரகனங்கர

வரகுறில் வரடங்கவுள்பட.
வகரள்கனன் இில் ஶைஷ


த்ற இந்றர ற்றும் ைலணர , வகரரிர, ஜப்தரன் ற்றும் வன்கறக்கு ஆைறர
ஆகறற்நறற்கு இஷடஶரண ற்றுற ற்றும் இநக்குறஷ
உர்த்டற்கரண ஶடி வகரள்கனன் இில் ஶைஷஷ இந்றரின்
வகரள்கனன் கரர்ப்தஶன் ற்றும் கறபேஷ்தத்ணம் டஷநபகம்
அநறபகப்தடுத்றட.

உத்கண்ட்
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

ஶடரடூன்

றரிஶந்ற ைறங் ரத்

கறபேஷ்ண் கரந்த் தரல்

பல் க ரிரப ிறஶரக (CGD) வட்வரர்க்


உத்கண்ட் பனஷச்ைர் றரிஶந்ற ைறங் ரத்

,

உத்ம் ைறங் கர்

ரட்டத்றல் பேத்பூரில் உள்ப ரறனத்றன் பல் க ரப ிறஶரக (CGD)
வட்வரர்க்ஷக ஆம்தித்ரர்.
ரஷ்ட்ரி ைன்ஸ்க்ரிற ஶயரத்ைவ்


உத்கண்ட் வடஹ்ரி ரட்டத்றல்

25 பல் 27 ம் ஶற ஷ இந்றரின்

கனரச்ைர அஷச்சு க் தரத் ஷ்ஶஸ்ர தரத்
ைன்ஸ்க்ரிற ஶயரட்ைின் 9 ட ிரஷ
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4 து ைர்ஶை ஶரகர றணம்


4 ட ைர்ஶை ஶரகர றண வகரண்டரட்டங்கள் பக்கற றகழ்வு ஜழன் 21, 2018
அன்று உத்கண்ட் ரறனத்றல் ஶடரடூணில் ஷடவதறும்.

உத்றப்திஶைம்
ஷனகர்
லக்க

ா

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

ஶரகற ஆறத்ரத்

ரம் ரக்

ரறனத்றன் 4 து புனறகள் தரதுகரப்பு ைரனம் ைறத்ரக்கூட்டில் அஷக்க
றட்டறடப்தட்டுள்பது.


உத்ப்திஶைத்றல் ரன்கரட புனறகள் தரடகரப்பு ைரனத்ஷ ரிப்பூர்
கரட்டுிர் ைரனத்றல் உபேரக்க ரறன அ

சுக்கு ணத்டஷந

ஶண்டுஶகரள் ிடுத்டள்பட.
ஜரணக்பூர் -அஶரர ஶடி தஸ் ஶைஷ:


திர் ஶந்ற ஶரடி ற்றும் அட ஶதரப திர் ஶக

.தி.ைர்ர ஏனற

ஆகறஶரர் வள்பிக்கறஷ ஜணக்பூபேக்கும் அஶரத்றக்கும் இஷடஶ ஶடி
ஶதபேந்ட ஶைஷஷ டக்கற ஷத்ரர்.
கறக்குப் புநப்தப்பு க்ஸ்திஸ்ஶ


திர் ஶந்ற ஶரடி கறக்குப் புநப்தப்பு க்ஸ்திஸ்ஶ ன்று
அஷக்கப்டும் குண்டில்

-கஜறரதரத்-தல்ரல்

(ஶக.ஜற.தீ.)

க்ஸ்திஸ்ஶஷ

றநந்டஷத்ரர்.
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எடிைர
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

புஶணஸ்ர்

ன்
ீ தட்ரக்

கஶைற னரல்

எடிைரில் ‘எபே தரர், எபே ரக்கு’


ரட்டின் தல்ஶறு ீறன்நங்கபில் திற்ைறில் உள்ப உண்ஷரண
க்கல ல்கபின் ண்ிக்ஷகஷ அஷடரபம் கர , 2015 ல் உச்ை ீறன்நம்
அஷத்டள்ப எபே றகரட்டிின் எபே தகுறரக

,

‘எபே தரர் ,

எபே ரக்கு ’

ிறகள் அஷந்டள்பட.
புஶணஸ்ரில் ஶகக் கிஷ ஆற்நல் வகரண்ட வு ஷம்


ஶைற கல் ஷம் புஶணஸ்ரில் ஶகக் கிஷ ஆற்நல் வகரண்ட வு
ஷத்ஷ உபேரக்கறபள்பட.

கர்ரடகர
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

வதங்கலபே

ச்.டி.குரசுரற

ஜழதரய் ரனர

ஷசூபே பலதும் 24 ைரடிகள் ‘இபஞ்ைறப்பு’ ஆகறன்நண


கர்ரடக ஶர்

னறல் பல் பஷநரக

‘ைரகற’

ைரடிகள் அஷக்கப்தட

உள்பண (பலஷரக வதண்கபரல் றர்ரகறக்கதடுகறநட).


ரறனத்றல் ஶர்னறல் பல் பஷநரக இந் ற்தரடு வைய்ப்தட்டுள்பட.



224 வரகுறகபில் அஷணத்ட வதண் ரக்குச் ைரடிகலம் அஷக்கப்தட்டுள்பண.



ஷசூர் ரட்டத்றல் ,

எவ்வரபே வரகுறகபிலும்

24

பல்

25

ைரஷனகள் றறுப்தட்டுள்பண.
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ங்கரத்ட்டில் இண்டரது தநஷகள் கக்வகடுப்பு டத்ப்தட்டது


தநஷகள் ைரனத்றல் கரப்தடும் தநஷின் ஷ ஶைகரிக்க 13.05.2018
அன்று கர்ரடகரின் ங்கரட்டில் தபேத்றன் இண்டரட தநஷகள்
கக்வகடுப்பு டத்ப்தட்டட.



இந்றரில் 26 ரம்ைரர் பங்கள் உள்பண , ஆணரல் கர்ரடகரில் டவும்
இல்ஷன.



ங்கரட்டு உனக க்கள் வரஷகில்

3%

க்கும் அறகரண க்கள்

வரஷகஷ உஷடர்கள் ற்றும் ண்ரண ணப்தகுறகஷப
ஆரிக்கறன்நணர்.
ஷசூபைின் புநகர்தகுறக்கு ரி றுனர்ச்ைற றட்டம்


‚2021ஆம் ஆண்டிற்குள் ஷசூபே ரட்டர் தரைறட்டிவ்
சுற்நறபள்ப ரிகஷப

தரடகரப்தற்கரக

‚,ன்தட ஷசூபே ற்றும்

இந்ற வரறல்டஷந கூட்டஷப்பு

(ைற), ஷசூபே ற்றும் ரட்ட றர்ரகத்றன் எபே பற்ைறரகும்.
கரன் றணிம் ப்ஶரக்ரம்


கர்ப்திிப் வதண்கலக்கு திைத்றற்கு பன்று ரங்கலக்கு பன்ணர் ட்டும்
தின்ணர் பை. 6000 ர உித்வரஷக ற்றும் பத் குடிக்கலக்கரக ரம் பை
.6000 வதரட ஏய்வூறம் ங்கவுள்பட.

ஶகபம்
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

றபேணந்பும்

திணரி ிஜன்

பி. சதாசிவம்
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வைற்ஷகக்ஶகரள் ில் றஷனம் னரற்நறல் இஷகறநது


ங்கலபே த்றப் தகுறின் வற்ஶக வைற்ஷகக்ஶகரள் இில் றஷனரக
வைல்தடும் ஶடரக்குட்டு ில் றஷனம் 16.05.2018 பல் ில் படப்தடுரல்
னரற்நறன் எபே தகுறரக ரநறிட்டட.

ீ ரஷ உனகபரி திரண்டரக ரற்ந அசு படிவுவைய்துள்பது


ைர்ஶை ைந்ஷில் சுகரர தரணரக
திரித்வடுக்கப்தட்ட ீஶரஷ

,

ஶங்கரய் த்றனறபேந்ட

(டதரணம் அல்னர வதரபேள்

ஊக்குிப்தற்கரக ிைர அஷச்ைர் ி

)

.ஸ்.சுனுல் குரர் கூட்டி உர்

ட்ட கூட்டம் படிவு வைய்ட.
தண்ஷட டண ரடக ிர ‚அஷ்டதடிரட்டம்‛


ஶகப குபேரபெரில்
ஶகரிந்ம்‛

12 ட டைற்நரண்டு கிஞர் வஜஶர லற

தண்ஷட டண ரடக

‚அஷ்டதடிரட்டத்றன்

ிரஷ இந்ற டஷத் ஜணரறதற றபே

.

‛

‚கல ர

றுனர்ச்ைற

வங்ஷகர ரபடு றநந்ட

ஷத்ரர்.
15 து றற ஆஷம் ஶகபரவுக்கு பேஷக பேகறநது


15 ட றற ஆஷம் ஶ ரம்

28 பல் 31 ஆம் ஶற ஷ பேஷக

புரிபம் பல் ரறனம் ஶகபரகும்.
அட்டப்தரடி, ஶகபரில் கறச்ைன் றட்டம்


எபேங்கறஷந் குந்ஷ ஶம்தரட்டுத் றட்டத்றன் கல ழ் அட்டப்தரடி , ஶகபரில்
அன்ணப்ரரிணி கம்பெணிட்டி கறச்ைன் றட்டத்றற்கு

6

ஶகரடி

பைதரய் ங்கப்தட்டுள்பட.
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உனகறன் பலதும் சூரி ைக்றரல் இங்கும் ிரண றஷனம்


ஶகபர வகரச்ைறன் ிரண றஷனம் உனகறன் பல் பலடம்

சூரி

ைக்றரல் இங்கும் ிரண றஷனரக ரநறபள்பட.
ஜம்ப & கரஷ்ீ ர்
ஷனகர்
வகர் (ஶகரஷட)
ஜம்ப (குபிர்)

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

வஹ்ஶதரதர பஃப்ற

நரிந்தர் நாத் கவாரா

ஜம்ப & கரஷ்ீ ர் அசு வதண்கள் வதர்கபில் வைரத்துக்கரண ஸ்டரம்ப் அச்சு த்து
வைய்ப்தட்டது


ஜம்ப & கரஷ்ீ ர் ரறனங்கபில் , கர்ப்புந ற்றும் கறரப்புநப் தகுறகபில்
தறவு வைய்ப்தட்ட வைரத்டக்கபில்

,

வதண்கபின் வத

ரில்,

ஸ்டரம்ப்

அச்ைறடுட த்ட வைய்ப்தட்டட.
ஶமரஜறனர சுங்கப் தரஷ


வகர்,

கரர்கறல் ற்றும் ஶன தகுறகஷப இஷக்கும் ஷகில்

14

கற.ீ .

டெத்டக்கு அஷக்கப்தடும் சுங்கச்ைரஷனக்கு திர் ஶரடி அடிக்கல்
ரட்டிணரர். ஆைறரிஶனஶ றக ீண்ட இபேறஷை சுங்கப் தரஷ

ரண இட ,

பை.6,800 ஶகரடி வைனில் அஷக்கப்தடுகறநட.
கறன்கங்கர ீ ர்றன் றஷனம்


வகரில் ஷடவதற்ந றகழ்ச்ைறில் திர் றபே . ஶந்ற ஶரடி கறன்கங்கர
ீர்றன் றஷனத்ஷ ரட்டுக்கு அர்ப்தித்ரர்
றன்ைர ஶஷஷ பூர்த்ற வைய்றல்

. ஜம்ப கரஷ்ீ ர் ரறனத்றன்

இந் 330 வகரரட் றநன் வகரண்ட

கறன்கங்கர ீர்றன் றஷனம் வதரிடம் டஷபுரிபம் ன்று திர் கூநறணரர்.
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கரஷ்ீ ர் ல்ஷன க்கபின் தரதுகரப்புக்கரக ததுங்கு குறகள் அஷப்தஷ
ிஷவுதடுத் உள்துஷந அஷச்ைர் உத்வு


ஜம்ப கரஷ்ீ ர் ரறன ல்ஷனப் தகுறில் ைறக்கும்

க்கஷபப்

தரடகரப்தற்கரக ைர்ஶை ல்ஷனிலும் , கட்டுப்தரட்டுக் ல்ஷனக் ஶகரட்டுப்
தகுறிலும் தடங்கு குறகஷப ிஷரக அஷக்கும்தடி உள்டஷந அஷச்ைர்
உத்ிட்டரர்.


கடர, ைம்தர, ஜம்ப, ஜவுரி, பூஞ்ச் ஆகற இடங்கபில்
குறகஷப அஷப்தற்கரக வரத் ம் பை .

415

14 ஆிம் தடங்கு

ஶகரடிஷ த்ற உள்டஷந

அஷச்ைகம் எப்புல் அபித்டள்பட.
றழ்ரடு
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

வைன்ஷண

எடப்பாடி கக. தணிைரற

தன்ரினரல் புஶரயறத்

பை.2,500 ஶகரடிில் வைன்ஷண ிரண றஷனத்றல் புற பஷணம்:


வைன்ஷண,

கவுகரத்ற,

னக்ஶணர உள்ப ிரண றஷன

ங்கபில் அடிப்தஷட

ைறகஷப ஶம்தடுத் புறரக பஷணம் அஷக்க த்ற அஷச்ைஷ
எப்புல் அபித்டள்பட

.

னக்ஶணர ிரண றஷனம்

ஆண்டுக்குள்பரண பர்ச்ைறஷக் கபேத்றல்வகரண்டு ிரிரக்கம்

2030-31

ஆம்

வைய்ப்தடுகறநட.

வைன்ஷண தல்கஷனக்ககத்றன் தற்நரண்டு கடந் ஷிர
தட்டபிப்பு ிர


வைன்ஷண தல்கஷனக்ககம்

ற்றும் 160- து

160-ட தட்டபிப்பு ிர தல்கஷனக்கக

டைற்நரண்டு ிர அங்கறல் ஶற்று டந்ட.



குடிசுத் ஷனர் ரம்ரத் ஶகரிந்த் ைறநப்பு ிபேந்றணரக தங்ஶகற்று
தட்டங்கஷபபம், 9

ஶதபேக்கு ங்கப் தக்கங்கஷபபம் ங்கறணரர்.
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ஶலூர் ைறம்ைற பேத்துஷண பேத்துக் கல்லூரி தற்நரண்டு ிர


ஶலூர் கறநறஸ் பேத்டக் கல்லூரிின் பேத்டக் கல்ித் றட்டத்றன்
டைற்நரண்டு ிர வகரண்டரட்டத்ஷவரட்டி குடிசுத் ஷனர் றபே

.

ரம்

கரடு

ண

ரத் ஶகரிந்த் தங்ஶகற்கறநரர்.
றழ்ரடு

அசு

ைறபேஷன

ஶற்கு

ணப்தகுற

தரதுகரக்கப்தட்ட

அநறிக்கறநது.


றண்டுக்கல் ரட்டத்றல்

173

வயக்ஶடர் தப்தபில் உள்ப ைறறுஷன

கரடுகஷப றழ்ரடு அைரங்கம் தரடகரக்கப்தட்ட ணப்தகுறரக
அநறித்டள்பட.
பற்ைறரக,

அன் ர ற்றும் ினங்கறணங்கஷப தரடகரக்கும்

2018

ம்

ஆண்டு திப்ரி ர

ம்

26

ஆம் ஶற இந்

டடிக்ஷக றர்ிக்கப்தட்டு, ஶ ரம் 9 ஆம் ஶற அநறிக்கப்தட்டட.
ஆங்குபத்றனறபேந்து இபேந்து

12,000 கஷனப்வதரபேட்கள் கரர்தன் ஶடட்டிங்கறற்கு

அனுப்தப்தட இபேக்கறன்நண


ரறன வரல்வதரபேபில் றஷக்கபம் ரரபும் ரட்டத்றலு
ஆங்குபத்றல் கரப்தட்ட
ஷகப்தடுத்டஶரடு,

12,000

ள்ப

க்கும் அறகரண கஷன ஷககஷப

அஷ கரர்தன் ஶடட்டிற்கரக அனுப்தப்தடும் ண

கூநறபள்பட.


அஷகபில் ஷல் வதரபேட்கள் , வைப்பு ரங்கள் , குரர்ட்ஸ், தடிகங்கள்,
இபேம்புத் கப்திகள் ,

உஷன,

வரட்டிகள் ற்றும் வடர்ரக்ஶகர

ட்டர கடுகள்

ஆகறஷ அடங்கும்.
ைர்ஶை இில் க்ஸ்ஶதர, எபேங்கறஷந் ஶகரச் வரறற்ைரஷன, வைன்ஷண
பனம் டத்ப்தடுகறநது.


இந்றன் இில்ஶின் ைர்ஶை இில் ஶகரச் க்ஸ்ஶதர 2018 வைன்ஷணில்
.ைற.ஃப். ஆர்.தி.ஃப். தஶட் ஷரணத்றல் 2018-ம் ஆண்டு ஶ ரம் 17-ம் ஶற
ஷ ஷடவதறும்.
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ங்கற ரடிக்ஷகரபர்கலக்கு ஶதரம் வரடங்கப்தட்டது


றழ்ரடு ங்கற தணர்கபின் னன்புரி ைங்கம்

,

ரடிக்ஷகரபர்கள்

றர்வகரள்லம் தல்ஶறு ங்கறில் திச்ைறஷணகஷப றர்வகரள்ற்கு
ற்றும் ஆஶனரைஷண ஶைஷகஷப ங்குற்கு எபே இனரத ஶரக்கற்ந
ஶதரம் வரடங்கறபள்பட.
றழ்ரடு இந்றரின் அடுத் ஷனபஷந தரதுகரப்பு ிரணத்ஷ
உபேரக்கும்


ஷனட் கரம்தரட் ர் கறரஃப்ஷட டிஷத் ஶரணரட்டிக்கல் வடனப்வன்ட்
வஜன்ைற அடுத் ஷனபஷந தரடகரப்பு ிரணத்ஷ உபேரக்க
ஶகரஷிலுள்ப ணிரர் றறுணங்கலக்கு அஷப்பு ிடுத்டள்பட.

ரறதி கர புஷ்கம்


144

ஆண்டு இஷடவபிக்குப் திநகு இந் ஆண்டு அக்ஶடரதர் ரம்

றபேவல்ஶனற ரட்டத்றல் ரறதி கஷில் புஷ்கம் டத் ரறன
அசு ற்தரடு வைய்டள்பட.
வைன்ஷண ைறநப்பு தரம்தரி ில்


வைன்ஷண லம்பூர், ஶகரடம்தரக்கம் ஆகற இடங்கலக்கு இஷடஶ ஶ ரம் 27
ஆம் ஶற வரடங்கும் பன்று அடுத்டுத் ஞரிற்றுக்கறஷகபில் தரம்தரி
ைறநப்பு ில் இக்கப்தடும்.

ணத்துஷநின் ஷனட் தஷட


றழ்ரடு அசு ணத் டஷநிலுள்ப ஷனட் தஷடஷ அஷக்க றட்டறட்டு ,
கடத்ல்கள்,

றன ஆக்கறறப்புகள்

,

ணப்தகுறகள் ற்றும் ணி

-றபேக

ஶரல்கள் ஶதரன்ந சூழ்றஷனகஷப ைரபிக்க ஷயவடக் திற்ைற அபித்ட
பேகறநட.
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தல்னறகஷ ைதுப்பு ீ ட்பு 2023 ஷ வரடபேம்


தல்னறகஷ ைடப்புறனத்றல் ீ ள்குடிஶற்ந டடிக்ஷககள்
ஆண்டுஷ தபேறஷன ரற்நம் லல் றறின்

கல ழ் பை

2023

ஆம்

.165.68

ஶகரடி

வைனில் வரடபேம்.
வலுங்கரணர
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

ஷயவரதரத்

ஶக. ைந்றஶைகர் ரவ்

ஸ். னட்சுற ைறம்ன்

தன் கல்ரண் ‘றகப்வதரி’ இந்ற வகரடிஷ ற்நறணரர்.


இந்றரின் 1857 ஆம் ஆண்டின் பல் சுந்ற றணத்ஷவரட்டி
ீபபம், 122 அடி அகனபம் வகரண்ட இந்ற ஶ ைற வகரடி

185 அடி

10.05.2018 அன்று

ன்.டி.ஆர் ஸ்ஶடடித்றல் ற்நப்தட்டட.
ஷயரதரத்றல்

றநன்

அதிிபேத்ற

ஷத்ஷ

அஷப்தற்கு

UNDP

படிவு

வைய்துள்பது


றநஷ திற்ைற அபிப்தன் பனம் லுற்ந வதண்கஷப ஶம்தடுத்டம்
ஶரக்கறல் க்கற ரடுகபின் அதிிபேத்ற றகழ்ச்ைறத்றட்

டம்

(பெ.ன்.டி.தி)

ிஷில் தரஶரைரில் றநஷ ஶம்தரட்டு ஷத்ஷ அஷக்கும்

.

இங்குள்ப வதண்கலக்கும் குந்ஷகலக்கும் எபேங்கறஷக்கப்தட்ட ஆவு
ஷரக அஷபம்.
தஞ்ைரப்
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

ைண்டிகர்

அரீந்ர் ைறங்

ி. தி. ைறங் தட்ஶணரர்
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ர்தங்கர-ஜனந்ர் அந்றஶரர க்ஸ்திஸ்


தீகரரில் உள்ப ர்தரங்கர ற்றும் ஜனந்ர் இஷடஶ தஞ்ைரப் அன்டஶரர
ஸ்திமறன் எபே புற ரரந்ற ில் ஶைஷ ந்றரி ஶணரஜ் ைறன்யரரல்
ஶ 15 அன்று வரடங்கப்தடும்.

பலதும் வதண்கபரல் இங்கும் பல் அஞ்ைல் அலுனக தரஸ்ஶதரர்ட் ஷம்


தஞ்ைரப் ரறனத்றல் பலக்க வதண்கபரல் இங்கும் பல் அஞ்ைல் அலுனக
தரஸ்ஶதரர்ட் ஶைஷ ஷத்ஷ த்ற ந்றரி ிஜய் ைம்ப்னர இன்று
வரடங்கற ஷத்ரர் . ரட்டின் 192ட அஞ்ைல் அலுனக தரஸ்ஶதரர்ட் ஶைஷ
ஷம் ஆக இட வைல்தடும்.

புது றல்னற
முதல் அடமச்சர்

வனப்டிணன்ட் கர்ணர்

அிந்த் வகஜ்ரிரல்

அணில் ஷதஜல்

குந்ஷகள் றஷங்கு ற்றும் ஆலஷ அதிிபேத்ற தட்டஷந


இந்றர கரந்ற ஶணல் வைன்டர் ஃதரர் ற ஆர்ட்ஸ்
ற்றும் ைறறுர் அதிிபேத்ற ஷத்டடன் இஷந்ட

(.ஜற.ன்.ைற..)

கஷன

2018 ஆம் ஆண்டு ஶ 21

ஆம் ஶறினறபேந்ட ஜழன் 21 ஆம் ஶற ஷ ைறறுர் ரடக ற்றும் ஆலஷ
அதிிபேத்ற திஷணஷ ற்தரடு வைய்டள்பட

.

இந் தட்டஷந

குந்ஷகபின் அடிப்தஷட றநன்கள் ற்றும் ரடக றநன் அறகரிக்க திற்ைற
அபிக்கும்.
இந்ஶர-டச்சு கங்கர ன்நம்


புட றல்னற ிரில் இந்ற

-டச்சு கங்கர ன்நத்ஷ வர்னரந்

ட தி

ந்றரி ரர்க் பேட்ஶட டங்கறணரர்.
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ஆைறரன் இந்றர றஷப்தடத் றபேிர


ஆைறரன் – இந்றர றஷப்தட ிரஷ , த்ற கல் & எனறதப்பு ற்றும்
ிஷபரட்டு & இஷபஞர் னத்டஷந (ணிப்வதரறுப்பு) இஷஷச்ைர் கர்ணல்
ரஜ்ர்ன் த்ஶரர், புடறல்னற, ைறரிஃஶதரர்ட் கஷனங்கறல் 2018, ஶ 25 அன்று
வரடங்கறஷத்ரர்.

ஷடணறக் றட்டங்கள் ற்றும் ப்ரவஜக்ட்டின் புஷகப்தட கண்கரட்ைற


புடடில்னறிலுள்ப அம்ஶதத்கர் ைர்ஶை ஷ

த்றல் ‚திகரட்டி ஶக தரத் தர்

‛

ன்று ஷனப்திடப்தட்ட ஷடணறக் றட்டங்கள் ற்றும் ப்வரவஜக்ட்கலக்கரண
எபே புஷகப்தட கண்கரட்ைறஷ அஷச்ைர் ிஜய் ஶகரல் றநந்ட ஷத்ரர்.
‚தங்கர‛


புடறல்னறின் 9. கரஶன் ைரஷனில் உள்ப ட்ஷப்ஸ் இந்றர ிற்தஷண
அங்கறல்,

ட்ஷஃவதட் அஷப்தின் பனம் ரடு பலடம் உள்ப

ஷகிஷணஞர்கபரல் ரரிக்கப்தட்ட

‚தங்கர‛

ணப்தடும் ஷகிைறநறகள்

கண்கரட்ைற ற்றும் ிற்தஷணஷ, த்ற தங்குடிிணர் னத்டஷந அஷச்ைர்
றபே. ஜளல் ஏம் வரடங்கற ஷத்ரர்.
கரரஷ்டிர
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

பம்ஷத

ஶஶந்ற தத்ணரிஸ்

ித்ரைரகர் ரவ்
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கரரஷ்டிர ரறன ிரணப் ஶதரக்குத்ஷ ைறந்துதுர்க் ிரண றஷனம்
ஊக்குிக்கும்.


கரரஷ்டி ரறனத்றல் இந் ஆண்டு
தரபேஶனைறதி ன்னும் இடத்றல்
உள்பட.

ைறந்துதுர்க் ரட்டம்

புற ிரண றஷனம்

வரடங்கப்தட

பம்ஷத அதிக்கடனறல் அஷபம் ைத்தற ைறரஜற ைறஷன:


ைத்தற ைறரஜற ைறஷனின் உம் ஶலும் 2 ீ ட்டர் அறகரிப்பு. பம்ஷத வரின்
டிஷவ் கடற்கஷில் இபேந்ட சுரர் 1½ கற.ீ . உள்ஶப அதிக்கடனறல் ரட்டி
ன்ணர் ைத்தற ைறரஜறக்கு திரண்டரண றஷணிடம் அஷக்கப்தடுகறநட.

புஶணில் புற ிரண றஷனம்


தரத்றற்கரண அடுத் ஷனபஷந ிரண றஷனங்கஷப றர்ரிக்கும்

பற்ைறின் தகுறரக ிரண றஷன ங்கபின் றநஷண ஶம்தடுத் உரன்
றட்டத்றன் கல ழ் புஶண புந்ரில் புற ிரண றஷனத்றற்கு எப்புல்
அபித்ரர்.
130

ஆண்டுகள் இந்ற இில்ஶ ைறன்ணரண றஷனம்

:

ைத்தற ைறரஜற

கரரஜ் வடர்றணஸ்


ைத்தற ைறரஜற யரரஜ் வடர்றணஸ்
2018

ஆம் ஆண்டு ஶ

20

(பந்ஷ ிக்ஶடரரிர வடர்றணஸ் )

ஆம் ஶற அன்

130

ஆண்டுகஷப றஷநவு

வைய்டள்பட.
பம்ஷத-புஶண இ -ற:

ரகண ஏட்டிகலக்கு

2045

ஷ கட்டம் வைலுத்

ஶண்டும்


ப்தட்ட இஷப்பு றட்டத்றற்கு றறபிப்தற்கு

15

அறகப்தடுத்றபள்பரக கரரஷ்டிர ரறன ைரஷன ஶம்தரட்டுக்

பேடங்கஷப
ககம்

(MSRDC) வரிித்டள்பட.
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றனற்ந வரறனரபர்கள் 5% ட்டும் வைலுத்ற றனங்கஷப ரங்க அசு உி


SC க்கபில் றனற்ந வரறனரபர்கள் ிைர றனம் அல்னட இண்டு க்கர்
தரைண றனத்ஷ

5% ட்டும் வைலுத்ற

ரங்க படிபம் . ீ பள்ப 8 னட்ைம்

பைதரய் ரறன அைரல் ற்றுக்வகரள்பப்தடும்.
த்றப் திஶைம்
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஶதரதரல்

ைறரஜ் ைறங் வைௌயரன்

ஆளுநர்
ஆ

ந்தி வபன் பகடல்

ஶைற ணன றுரழ்வு றறுணத்ஷ ஶதரதரனறல் ற்தடுத்துற்கு
அஷச்ைஷ எப்புல்


ஶதரதரனறல் ஶைற ணன றுரழ்வு றறுணத்ஷ (ன்  ம் ச் ஆர் ) எபே
ைங்கரக ற்தடுத் திர் றபே ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண த்ற
அஷச்ைஷ எப்புல் அபித்ட

.

இந் றறுணம்

1860

ஆம் ஆண்டின்

ைங்கங்கள் தறவு ைட்டத்றன் கல ழ் த்ற ரற்றுத்றநணரபிகலக்கு
அறகரபித்ல் டஷநின் கட்டுப்தரட்டில் அஷக்கப்தடும்.
யரிரணர
ஷனகர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

ைண்டிகர்

ஶணரகர் னரல் கத்ரர்

கப்டன் ைறங் ஶைரனங்கற

இஸ்ஶனறன் யரல் குல யரிரணரஷச் ைந்றக்க இபேக்கறநது.


கறவு ீர் ஶனரண்ஷ

,

டேண் தரைணம் ற்றும் உள்கட்டஷப்பு ஆகற

டஷநகஷப யரல் குலம் ஶற்வகரண்டு பேகறநட..
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குர்கரவுணில் அன் ஷனஷகம் உள்பட



இன் பனம் கறரங்கபில்

8,000

குபங்கள் புணஷக்கப்தடுட ,

கறவு ீர்

சுத்றகரிப்பு ஶதரன்ந திச்ைறஷணகஷப ீர்க்க உவும்.
தஜரஜ் பல் வஸ்ட் ைறகத்றல் நற பல் ந்ஷ-கள் இட்ஷடர் ஆர்


24 ரண ீர சூைன்ணர அட ந்ஷ அஜீத் தஜரஜ் உடன் இஷந்
உனகறன் றக உர்ந் ைறகரண வுண்ட் வஸ்ட் நற

ட,

பல் இந்ற

ந்ஷ-கள் இட்ஷடர் ஆர் .
அஶடனற -புஶனர வடடிஶகட்டட் திவிட் கரரிஶடரர்


அஶடனற -புஶனர வடடிஶகட்டட் திவிட் கரரிஶடரரின் ஶற்கு திரிவு
ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் 15 ஆம் ஶறினறபேந்ட
(ஶகந்றர ரட்டம்

)

ற்றும் ரஜஸ்ரன்

2018 ஆம்

றநக்கப்தடும். இட யரிரணர
(வஜய்ப்பூர் ரட்டம்

அஷந்டள்பட.
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14. ைர்ஶை வைய்றகள்
இஸ்னரரதரத்றல் அறண
ீ
ைர்ஶை ிரண றஷனம் – தரகறஸ்ரன் திர்
றநந்து ஷத்ரர்


எய் டிில் அஷக்கப்தட்டுள்ப இந் ிரணறஷன

ம் தரகறஸ்ரணின்

ைர்ஶை ிரணங்கபில் றகப்வதரிரக இபேக்கும்.
அவரிக்க ரடத்றல் ிண்வபிப்தஷடஷ உபேரக்க றட்டம்:


அவரிக்க ிரண தஷடில் ற்ஶதரட
ிரணப் தஷட ,

2

கடற்தஷட,

5 தஷடகள் இபேக்கறநட . ஷப் தஷட ,

எபே கடஶனரக் கரல்தஷட ஆகறஷ

இபேக்கறநட. இந் தஷடகள் ட்டும் இல்னரல் இனுடன் ஆநரரக ஸ்ஶதஸ்
ஶதரர்ஸ் ணப்தடும் ிண்வபி தஷடஷ உபேரக்க றட்டம்.

இந்ற, ைலண ரடங்கள் இஷடஶ ஶடி வரஷனஶதைற ஶைஷ


ஶரடி,

ஜறன்திங் ஶதச்ஷைத் வரடர்ந்ட இந்ற ைலண ரடங்கள் இஷடஶ

கல் தரிரற்நத்டக்கரக ஶடி வரஷனஶதைற

உபேரக்கப்தடும் ண அநறிக்கப்தட்டு உள்பட.

(யரட்ஷனன்)

இனக்கறத்றற்கரண ஶரதல் தரிசு இந் ஆண்டு க்கப்தட ரட்டரது
அகரடற அநறிப்பு


–

ஶைஷ

ஸ்டன்
ீ

இனக்கறத்றற்கரண ஶரதல் தரிசு ஆண்டுஶரறும் இனக்கறத்றல் ைறநந்ட
ிபக்கும் தர்கலக்கு ஸ்டன்
ீ
ரட்டின் இனக்கற

அகரடற ஶர்ந்வடுத்ட தரிசு ங்கப்தட்டு பேகறநட.

ன்நரண ஸ்டன்
ீ

உனகறன் றகப்வதரி கண்ரடி ரபிஷக


னண்டணில் உள்ப உனகறன் றகப்வதரி ிக்ஶடரரிர கண்ரடி ரபிஷக
ஆண்டுகலக்கு தின் பை
றநக்கப்தட்டுள்பட.

.380
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ைலணரில் கறன்ணஸ் ைரஷண


ைலணரஷ ஶைர்ந் திதன ஆபில்னர ிரண ரரிப்பு றறுணம், எஶ ஶத்றல்
1374 ிரணங்கஷப தநக்கிட்டு கறன்ணஸ் ைரஷண புரிந்டள்பட.

‘ட வகரரிர’ – வன் வகரரிரவுடன் ஶத்ஷ ைன் வைய்து


வன் வகரரிரவுடன் ல்லுநஷ வரடங்கறபள்ப ட வகரரிர ணட
ஶத்ஷ,

வைன்றுள்பட.

அந்ரட்டிற்கு இஷரக

அஷிஶம் பன்ஶணரக்கறச்

ஜப்தரணில் கரஷபகள் ஶரதும் ீ ிஷபரட்டு
வதண்கலக்கு அனுற


:

பன் பஷநரக

ஜப்தரணிலும் ஆண்டுஶரறும் தரம்தரிரக ஶடரக்ப ணப்தடும் கரஷப ைண்ஷட
ஶதரட்டி ஷடவதறுகறநட.



ஜப்தரணில் கரஷபகள் ஶரடம் ஷரணத்றற்குள் அஷண

கட்டுப்தடுத்டற்கரக பன்பஷநரக வதண்கள் அனுறக்கப்தட்டுள்பணர்.
ஈரனுடணரண அட எப்தந்த்றல் இபேந்து ினகறது அவரிக்கர


ஈரனுடன் அவரிக்கர வைய்ட வகரண்ட அடஆப
எப்தந்த்றனறபேந்ட ினகுரக அவரிக்க அறதர் வடரணரல்ட் ட்ம்ப்
வரிித்டள்பரர்.

உனகறல் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட றக ரண ஷனர்


1957 ல் சுந்ற ரடரண ஶனைறரஷ அற ஷத் எபே வற்நறகரண
ஶர்னறல்,

வரண்டற்நற இண்டு ரண யீர் பகட் சுரன்

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர்.
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ஶகன்ஸ் றஷப்தட ிரில் இந்றரின் வதினறன்


இந்றரின் வதினறன் ஶகன்ஸ் றஷப்தட ிரில்

2018

ஆம் ஆண்டு

றநக்கப்தட்டட


ஶகன்ஸ் றஷப்தட ிரில் இந்ற வதினறன் றநப்பு ிர 2018 ம் ஆண்டு
திரன்ைறல் ஶகன்ஸ் கரில் ஷடவதற்நட.



IS க்கு றரண ஶதரரில் வற்நற வதற்ந தின்ணர் , பல் தரரலன்ந ஶர்னறல்
ஈரக் ரக்கபித்ட.

டிம்ப் றர்ரகம் கறரீன்யவுஸ்

ரபக்கஷப கண்கரிப்தற்கரண ரைர

றட்டத்ஷ த்து வைய்துள்பது


கரர்தன் ற்றும் ீ த்ஶன்

,

புி வப்தஷடற்கு பக்கற தசுஷக்குடில்

ரபக்கஷப கண்கரிக்க ஆண்டுக்கு $ 10 றல்னறன் வைனில் ரைர றட்டம்
த்ட வைய்ப்தட்டட.
ைறங்கப்பூர் அறகரப்பூர் வரறரக றழ்

வரறஷக் கரப்தற்கு

உறுதுஷரக உள்பது ன்று கரதிவணட் ந்றரி கூநறபள்பரர்:


ரடரலன்நத்றல் தன்தடுத்ப்தடும் ைறங்கப்பூரின் ரன்கு அறகரப்பூர்
வரறகபில் றலம் என்நரகும்

,

ரய் வரறின் தரடைரஷனகபில்

தள்பிகபில் ற்றும் அச்சு ற்றும் எபிதப்பு ஊடகங்கள் 

ற்றும் ஷண

அஷணத்ட டஷநகபிலும் றழ்.வரற பக்கற தங்கு கறக்கறன்நட.
ைலணரின் பல் ,

ட்டில்
ீ
கட்டப்தட்ட ிரணம் ரங்கற கடல் ஶைரஷணஷ

வரடங்கறது


ைலணரின் பல் ,

ட்டில்
ீ
கட்டப்தட்ட

ிரணம் ரங்கற

ரட்டின் உள்ரட்டு ஷகத்வரறல்கபின் பர்ந்ட

13.05.2018

அன்று

பேம் டேட்தத்றன்

அஷடரபரக கடல் ஶைரஷணகஷபத் வரடங்கறட.
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வரறல்டேட்தம் ற்றும் ஶதரர் றநன்கபில் ப .ஸ். க்கு தின்ணரல் இபேப்தினும்
ைலணரின் கப்தல்கபின் ண்ிக்ஷகில் உனகறன் றகப்வதரி
கடற்தஷட ைலணரிடம் உள்பட.

ட வகரரிர ணது nuke பத்ஷ கர்க்கஶதரகறநது :


ட வகரரிர, அன் அடைக்ற ஶைரஷண பத்ஷ இண்டு ரங்கலக்குள்
றறுத்ப்ஶதரரக கூநறள்பட.

ங்கற தங்கரபஶறற்கு


ரணிம் ங்க எப்புக்வகரண்டது

தங்கபரஶறற்கு பல றறஷபம் அவரிக்கரில் ப்ல் ரம்
ஷடவதற்ந ைந் ைந்றப்தில் உனக ங்கறவகரடுப்தரக எப்புக் வகரண்டுள்பட.



தங்கபரஶஷ் றன்ரஷ ிட்டு வபிஶநற சுரர் எபே றல்னறன்
வரயறங்கறரமறன் அடிப்தஷட ஶஷகஷப பூர்த்ற உனக ங்கற (WB) ரணிம்
ங்குரக எப்புக்வகரண்டுள்பட.

ஶனைறர ஜறஸ்டிஷ அகற்நறிட்டு ிற்தஷண ற்றும் ஶைஷ
ரிஷ அநறபகப்தடுத்றது


யறர் பகத் ஷனஷ ினரண ஶனைற அைரங்கம் ,

ைக்குகள் ற்றும்

ஶைஷ ரிிணரல் ற்தட்ட பேரய் இப்ஷத ஈடு வைய்ற்கரக ிற்தஷண
ற்றும் ஶைஷ ரி (ஸ்.ஸ்.டி) பேம் ஜழணினறபேந்ட அநறபகப்தடுத் படிவு
வைய்டள்பட.
பேந்து ரரிப்தரபர் கறரனுல்ஸ் ‘ANDA USFDA இன் அனுறஷ வதற்றுள்பது.


அவரிக்கன் உவு ற்றும் பேந்ட றர்ரகம்

(பஸ்திஃடி 

இந்றர னறறவடட்டின் Methylergonovine 0.2 றல்னற ரத்றஷின்
றபெ ட்க் அப்பிஶகன்

)கறரனுல்ஸ்

அப்திரிஶட்டட்

(ANDA) க்கு எப்புல் அபித்டள்பட.
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தரகறஸ்ரணில் கறபேஷ்ர் ஶகரில் புதுப்திப்பு


தரகறஸ்ரணில் ரல்திண்டி கரில் எபே கறபேஷ்ர் ஶகரில் உள்பட

. 1897-ம்

ஆண்டு, கரஞ்ைறரல், உஜரகர் ரல் ரம் ரச்தரல் ஆகறஶரரல் கட்டப்தட்டட

.

இந் ஶகரினறல் றபேப்திகள் வைய்ட புடப்திக்க அந் ரட்டின் தஞ்ைரப்
ரகர அசு படிவு வைய்ட உள்பட . அந் ஷகில் பை .2 ஶகரடிஷ அந்
அசு எடக்கல டு வைய்ட உள்பட.
ஷ்ர உனகறன் பல் றக்கும் அடைக்ற றஷனத்ஷ அநறபகப்தடுத்துகறநது


கறக்கு ஷ்ரின் பர்ரஸ்க்கறன் டஷநபகத்றல் எபே ிரில் உனகறன்
பல் றக்கும் அடைக்ற றஷனத்ஷ ஷ் வபிிட்டட,

தரகறஸ்ரணில் தங்கர அச்சு றுத்ல் தற்நற SCO ைந்றப்தில் இந்றர கனந்து
வகரள்கறநது.


ஶ

23

பல்

25

ஷ தரகறஸ்ரன் இஸ்னரரதரத்றல் தரகறஸ்ரணரல்

டத்ப்தடும் ரங்கரய் எத்டஷப்பு அஷப்பு

(SCO) – திரந்ற தங்கர

அஷப்தின் (SCO-RATS) உறுப்திணர்கலடன் ைந்றப்தற்கரண பத் திற றறகஷப
இந்றர அனுப்திபள்பட.
கரர்ல் ரர்க்ஸ் ஷகவலத்துப் திறில் இபேந்து எபே தக்கம்

$

5,23,000

ிற்கப்தட்டது


கரர்ல் ரர்க்மறன் புகழ்வதற்ந புத்கரண டரஸ் ஶகப்திடனறன் பல் ஷில் ,
அட ஷகவலத்டப் திறின்

எபே தக்கம் , னத்றல் 5,23,000 டரனர்கலக்கு

ிற்கப்தட்டட.
அர்னரந்றல் கபேக்கஷனப்பு ஷட ீக்கம்


அர்னரந்றல் கபேக்கஷனப்பு ஷட ைட்டத்டக்கு றரக க்கள் ரக்கபித்ரல்
அந்ச் ைட்டம் அகற்நப்தட்டு ,
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வகரண்ட ைட்டம் ிஷில் அலுக்கு பேகறநட

.

இந்ச் ைட்டத்றற்கு ,

கபேக்கஷனப்பு ஷடிணரல் உிரிந் இந்றப் வதண் ைரின்
ீ
வதஷ
ஷக்க ஶண்டும் ன்ந ஶகரரிக்ஷக லுஷடந்டள்பட.


திர்- னறஶர த்கர், ஷனகம் – டப்பின்.

ஶட்ஶடரின் பல் னத்ீன் அவரிக்க உனகபரி தங்குரர்


வகரனம்திர ஶட்ஶடரின் பல் னத்ீன் அவரிக்கரண

‚உனகபரி

தங்கரபிரக‛ ரநிபேக்கறநட.


ஜணரறதற – ஜளரன் ரனுல் ைரண்ஶடரஸ்



ஶட்ஶடர ரடுகள் : ஆப்கரணிஸ்ரன், ஆஸ்றஶனறர, ஈரக், ஜப்தரன், வகரரிர,
ங்ஶகரனறர, றபெைறனரந்ட ற்றும் தரகறஸ்ரன்.

ைந்றணில் டந் அவரிக்க ிண்வபி ர்
ீ
ம்


ைந்றணில் டந் அவரிக்கரின்

ரைர ஷத்ஷ ஶைர்ந் ிண்வபி ர்
ீ

ஆனன் தீன் உடல்ன குஷநரல் ைறகறச்ஷை தனணின்நற உிரிந்ரர்.


அப்தல்ஶனர ிண்கனம் பனம் பன் பனறல் ீல் ஆம்ஸ்ட்ரங் ைந்றன்
வைன்று றபேம்திணரர். அன் தின்ணர் 4 ரங்கள் கறத்ட அப்தல்ஶனர ிண்கனம்
பனம் 4 ஶதர் வகரண்ட குலவுடன் ஆனன் தீன் ைந்றன் வைன்நரர். இன் பனம்
இர் ைந்றணில் டந் 4-ட ிண்வபி ர்
ீ
ஆணரர்

றபெைறனரந்து 1,26,000 தசுக்கஷப அறக்க படிவு வைய்துள்பது


‘ஷக்ஶரதிபரஸ்ர ஶதரிஸ் ’
டுக்கும் ிரக

1,26,000

ணப்தடும் தரக்டீரிர வரற்று ஶரஷத்

தசுக்கஷப வகரல்ன றபெைறனர

ந்ட அசு படிவு

வைய்டள்பட.
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அஜர்ஷதஜரன் ஶரப்தி ரிரப குரய்த்றட்டத்ஷ வரடங்குகறது


அஜர்ஷதஜரணரல் றநந்டஷக்கப்தட்ட ரிரப குரய் உனகறன் றகப்வதரி
ரிரப னறனறபேந்ட ஷ்ரின் றஶ ஶரப்தரிற்கு பல் ஶடி
தரஷஷ உபேரக்கறபள்பட.

பஸ்

தைறதிக்

கரண்ட்

ப.ஸ்-

இந்ஶர

தைறதிக்

கரண்ட்

ண

றுவதரிடப்தட்டது


பஷணவடட் ஸ்ஶடட்ஸ் அன் பஶனரதர பக்கற தைறதிக் கரண்ட்ஷட PACOM),
ப.ஸ்.-இந்ஶர தைறதிக் கரண்ட் ண றுவதரிடுள்பட.இந் வதர் ரற்நம்
இந்றரஷ பக்கற தங்கரபிரக ண்டற்கு ரறங்டணின் ஆர்த்ஷ
வபிப்தடுத்டரக அறர்ந்டள்பட.
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15. ிஷபரட்டுவைய்றகள்


கறரிக்வகட்



வடன்ணிஸ்



கரல்தந்ட



டப்தரக்கற சுடுல்



ஶதட்றண்டன்



ற்நஷ

கறரிக்வகட்
ைறைற வடஸ்ட் ரிஷை


இந்றர 125 புள்பிகலடன் வரடர்ந்ட பல் இடம்

11 து அர்னரந்து ஶைற ஆண்கள் கறரிக்வகட் அி ணது பல் வடஸ்ட்
ஶதரட்டிக்கு ரரகற உள்பது


டப்பிணில் தரக்கறஸ்ரனுக்கு றரண அன்

ஆம்த வடஸ்ட் ஶதரட்டிில்

ில்னறம் ஶதரர்ட்டர்ஃதீல்ட் அர்னரந்ட ஷனரக இபேப்தரர்.
.தி.ல் இறுறப் ஶதரட்டிில் வைன்ஷண சூப்தர் கறங்ஸ் வற்நற


பம்ஷதில் ஷடவதற்ந தில்
ஷயரதரத்ஷ
கறங்ஸ்

8

2018

இறுறப் ஶதரட்டிில் ைன் ஷைர்ஸ்

ிக்வகட்டுகள் ித்றரைத்றல் ழ்த்ற
ீ
வை

ன்ஷண சூப்தர்

3ட பஷநரக தில் ைரம்தின்கபரகறக் ஶகரப்ஷதஷத் ட்டிச்

வைன்நட.
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வடன்ணிஸ்
ப்ரஹ் ஏதன் வடன்ணிஸ்


வைக்குடிைறன்

ஷனகர்

ஷடவதற்நட.05.05.2018ல்

ப்ரஹ்ில்
ஷடவதற்ந

ப்ரஹ்
இறுறப்

ஏதன்

வடன்ணிஸ்

ஶதரட்டிில்

வரடர்
உள்லர்

ரங்கஷணரண
ீ
வதட்ர கறிட்ஶடரர வரரணிர ரங்கஷண
ீ
றகரஶனர
புஜர்வணஸ்குஷ ழ்த்றணரர்
ீ
இஸ்ரன்புல் ஏதன் வடன்ணிஸ்


இஸ்ரன்புல்

ஏதன்

வடன்ணிமறல்

ஜப்தரன்

ர்
ீ

டரஶர

ஶடணில்

வற்நற

வதற்று பல் டிதி ைரம்தின் தட்டத்ஷ ஷகப்தற்நறணரர்.
பணிச் ஏதன் வடன்ணிஸ்


வஜர்ணிில் ஷடவதற்ந பணிச் ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் வஜர்ணி ர்
ீ
அவனக்மரண்டர் ஸ்ஶவ் ைரம்தின் தட்டம் வன்நரர்..

ரட்ரிட் ஏதன் வன்நன் பனம் டரல் ைரஷண தஷடத்ரர்


ரட்ரிட் ஏதன் வரடரின் பன்நரட சுற்நறல்

6-7, 6-4 ன்ந வைட் கக்கறல்

டிரஶகர ஸ்ரர்ட்ஸ்ஶஷண ழ்த்றன்
ீ
பனம் ஜரன்

வக்வகன்ஶரின் 49

க ஆட்டங்கஷபப் டரல் வன்நரர்.
இத்ரனற ஏதன் வடன்ணிஸ்


இத்ரனற ஏதன் வடன்ணிஸ் வரடரில் ஆண்கள் எற்ஷநர் திரிின்
இறுறப்ஶதரட்டிில் ஸ்ஶஶவ்ஷ ழ்த்ற
ீ
டரல் ைரம்தின் தட்டத்ஷ
ஷகப்தற்நறணரர்.
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ஶதல் டரல் இத்ரனற ஏதன் இறுற வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் வன்நரர்


ஶதல் டரல் இத்ரனற ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிஆடர் எற்ஷநர் திரிில்
ட்டரட பஷநரக ைரம்தின் தட்டத்ஷ வன்நரர்.

கரல்தந்து
ஷ்ரில் திதர உனகக் ஶகரப்ஷத 2018


2018 FIFA உனகக் ஶகரப்ஷத ஷ்ரில் ஜழன்
ஷடவதறும்.

11

கங்கபில் அஷந்டள்ப

ஶதரட்டிகள் ஷடவதறும் .

14 பல் ஜழஷன 15, 2018 ஷ
12

இடங்கபில் வரத்ம்

64

இறுற ரஸ்ஶகரில் லூஸ்ணிகற ஸ்ஶடடித்றல்

ஷடவதறும்.
பெஶரதர லீக்


அட்வனடிஶகர ரட்ரிட் ரர்ஶைில்ஷன ஶரற்கடித்ட பன்நரட பஷநரக
பெஶரதர லீக் வன்நட.

ஶரப்தி ஶகரல்டன் ழ ிபேது


னறஶரணல் வஸ்மற ந்ரட பஷநரக ஶரப்தி ஶகரல்டன் ழ
ிபேஷ வன்று ைரஷண தஷடத்டள்பரர்.

ைரம்தின்ஸ் லீக் இறுற ஶதரட்டி-

ைரம்தின் தட்டத்ஷ

ஷகப்தற்நறது ரில்

ரட்ரிட்


ஶரப்தி கறபப் அிகலக்கரண கரல்தந்ட ைரம்தின்றப் ஶதரட்டிின் இறுற
ஆட்டத்றல் டப்பு ைரம்தின் ரில் ரட்ரிட் அி னறர்பூல் அிஷ
ன்ந கக்கறல் ழ்த்ற
ீ
ைரம்தின் தட்டம் வன்நட.

தரடக்குநறப்புகள்அநற – www.tamil.examsdaily.in

87

FB – Examsdaily Tamil

3-1

டப்பு றகழ்வுகள் – ஶ 2018

ஃப்  ஶகரப்ஷத


ஃப்  ஶகரப்ஷத கரல்தந்ட ஶதரட்டிில் வைல்ைற அி ரன்வைஸ்டர் பஷணவடட்
அிஷ ழ்த்ற
ீ
ைரம்தின் தட்டம் வன்நட.

துப்தரக்கற சுடுல்
துப்தரக்கற சுடுல் ர்
ீ
ரஜர் ரிஸ்ி


உனகத் ரிஷைில் பல் இடம்

ைர்ஶை துப்தரக்கற சுடுல் ைரம்தின்றப்


இந்றரின் யீணர ைறத்ட ைர்ஶை டப்தரக்கற சுடுல் ைரம்தின்றப்தில்
ங்கம் வன்நரர்.

றபெணிச்ைறல் டக்கும்  .ஸ்.ஸ்.ஃப் ழட்டிங் உனகக் ஶகரப்ஷதில் இந்றர
ஶதரட்டிிடவுள்பது


னு தரக்கர், யீணர ைறத்ட,ஜீத்ட ரய் ஆகறஶரர் ஸ்ஸ்ப் ழட்டிங் உனகக்
ஶகரப்ஷதில் தங்ஶகற்கவுள்பணர்.

உனக ஶகரப்ஷத துப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டி


உனக ஶகரப்ஷத டப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டி வஜர்ணிின் பணிச் கரில் டந்ட.
இறல் வதண்கலக்கரண 50 ீ ட்டர் ஷதிள் புஶரன் திரிில் இந்ற ரங்கஷண
ீ
ஶஜஸ்ிணி ைரந்த் ங்கப்தக்கத்ஷ வன்நரர்.
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ஶதட்றண்டன்
உனகத் ரிஷை


இந்றரின்
உனகத்
ரண
ீ

பன்ணி

ரிஷைில்
வகரந்த்

ஶதட்றண்டன்
8-ட

கறரம்தி

ரண
ீ

இடத்ஷ
5-ட

திஶணரய்

பன்பஷநரக

திடித்டள்பரர்.ற்வநரபே

இடத்றல்

இபேந்ட

3-ட

பன்ணி
இடத்றற்கு

பன்ஶணநறபள்பரர்.
பதர் ஶகரப்ஷத (ஶதட்றன்டன்)


ஜப்தரன் ரய்னரந்ஷ 3-0 ன்ந ஶகரல் கக்கறல் ழ்த்ற
ீ
வதண்கள் பதர் ஶகரப்ஷத
(ஶதட்றன்டன்) ஷ வன்நட.

ற்நஷ
உனக வைஸ் ஶதரட்டிில் கரஷக்குடி ரி ைரம்தின்


ஶரப்தரில்

டந்

உனக

அபினரண

வைஸ்

ஶதரட்டிில்

கரஷக்குடி

வைட்டிரடு தப்பிக் தள்பி 1-ம் குப்பு ரி னக்ணர(ட 6) ைரம்தின்
தட்டம் வன்று ைரஷண தஷடத்ரர்.
ஆைற லுதூக்குல்: வைன்ஷண ரி ம்ரவுக்கு ங்கம்


ஆைற லுடெக்குல் ஶதரட்டி ரஜஸ்ரன் ரறனம் உய்ப்பூரில் ஷடவதற்று
பேகறநட. இன் வதண்கலக்கரண 84 கறஶனர ஷட திரிில் வைன்ஷண ரி
ம்ர ங்கப்தக்கம் வன்நரர்.
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வற்கு ஆைற ஜழணிர் டகப ைரம்தின்றப்ஸ்


வற்கு

ஆைற

ஜழணிர்

டகப

ைரம்தின்றப்ஸ்

வரடர்

06.05.2018ல்

வகரலம்தில் வரடங்கறட.பல் ரபில் இந்றர 11 ங்கம், 10 ைறல்ர், பன்று
வண்கனத்டடன் தக்கப் தட்டினறல் பனறடம் திடித்ட.
ஶரட்டரர்ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்


ரன்கு பஷந உனக ைரம்திணரண லூிஸ் யரறல்டன் ஸ்தரணிஷ் கறரண்ட்
ப்ரிக்மறல் ஏட்டுதர்கபின் உனக ைரம்தின்றப்தில் பன்ணி கறத்ரர்.



இட அட வரறல் ரழ்க்ஷகின் 64 ட வற்நறரகும் – 91 இல் ஷக்ஶகல்
ழஶக்கர் ட்டுஶ அறகரண ைர்ஶை ைரம்தின்றப் வன்றுள்பரர்.

ஆைற ஶகரப்ஷத வதண்கள் யரக்கற


வகரரிரில் ஷடவதற்று ந் ஆைற ஶகரப்ஷத வதண்கள் யரக்கறில்
இந்றரஷ ழ்த்ற
ீ
வன்வகரரிர ைரம்தின் தட்டம் வன்நட.

ைவுற அஶதிரில் ஶதட்டரி கரர் தந்ம்


கச்ைர ண்வய் பம் றக்க ரடுகபில் ைவுற அஶதிரவும் என்று

. ஆணரல்

இங்கு ஶதட்டரி கரர் தந்ம் பல் பஷநரக டத்ப்தட உள்பட . ஃதரர்பனர
–

இ உனக ைரம்தின் தட்டப் ஶதரட்டிக்கரண கரர் தந்த்ஷ டத் ைவுற

அஶதிர பன்ந்டள்பட .இந்ப் ஶதரட்டி ஷனகர் ரிரத்றல் 

ஷடவதந

உள்பட.
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