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1. பக்றரண ரட்ள்
ஶற

றணம்

ிங்ள்

ஜழன் 1

உன தரல் றணம்

தரல் றணம் க்ற ரடுள் ைஷதின் உவு ற்றும்
ஶபரண்ஷ அஷப்பு (FAO) ஆல் உபேரக்ப்தட்டது .இது
வதரபேபரர பர்ச்ைற

,

ரழ்ரரங்ள் ற்றும்

ஊட்டச்ைத்து ஆறற்நறற்கு தரல் துஷநின் தங்பிப்ஷத
வரண்டரடுறநது. 2018 ீம் இந்றர – ‚Drink Move Be Strong‛
ஜழன் 3

உன ஷைக்றள் ரள்

ஜழன்

3,

2018

அன்று பல் அறரப்பூர் உன

ஷைக்றள் றணம் வரண்டரடப்தடுறநது

.12

ப்ல்

2018

அன்று க்ற ரடுள் ஷைக்றள் றணர
அங்ல ரிக்ப்தட்டது.
ஜழன் 5

உன சுற்றுச்சூல் ரள்
2018

உன சுற்றுச்சூல் ரள் (World Environment Day, WED) க்ற
ரடுள் அஷரல் ஆண்டுஶரறும் ஜழன்

5ம் ஶற

வரண்டரடப்தட்டு பேம் எபே பக்ற சூல் வரடர்தரண
றழ்வு ஆகும் . இது க்ற ரடுள் அஷின் வதரதுச்
ைஷதரல்

1972-ம் ஆண்டில் ஆம்தித்து ஷக்ப்தட்டது

.

2018 ீம் – ‘Beat plastic pollution’
ஜழன் 8

உன டல் றணம்

டல்ரழ் உிரிணங்ஷபப் தரதுரக்வும்

,

டல்

உவுள் தற்நற அநறவும் , வதபேங்டலுக்கு ரிரஷ
வைலுத்வும் உனப் வதபேங்டல் றணம்
வரண்டரடப்தடுறநது. 1992ஆம் ஆண்டு , ஜழன் 8 அன்று
பூறஷப் தரதுரப்ஶதரம் ன்றந உடன்தடிக்ஷ
உபேரணது.

அன்ஷந றணத்ஷ உனப் வதபேங்டல்

றணரக் வரண்டரடுறஶநரம் . 2018 ீம் – Preventing plastic
pollution and encouraging solutions for a healthy ocean
ஜழன் 11

தசுஷ றஶைர றணம்

1999 ஆம் ஆண்டு பல் ஜழன்

11 ஆம் ஶற எவ்வரபே

பேடபம் தசுஷ றஶைரம் றணம் வரண்டரடப்தடுறநது.
ஜழன் 12

உன குந்ஷ

ைர்ஶை வரறனரபர் அஷப்பு

வரறனரபர்

வரறனரபர்பின் உனபரி அபில் ணத்றல்

றப்பு றணம்

டுத்துக் வரள்பவும்

,

(ILO)

ைறறுர்

அஷத் டுக் ஶஷரண

டடிக்ஷஷபபம் ஶற்வரள்பவும் குந்ஷ
வரறனரபர் றப்பு உன றணத்ஷ

2002ல் அனுைரிக்

படிவுவைய்து. 2018 ீம் – Generation Safe & Healthy
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ஜழன் 14

உன இத்ரண றணம்

எவ்வரபே ஆண்டும் ,

ஜழன்

14

அன்று உனவங்றலும்

உள்ப ரடுபில் உன இத் ரண றணம்
வரண்டரடப்தடுறநது.

இத்ம் ங்ள் உிஷக்

ரப்தரற்றுற்ர அன்தபிப்தர , வைலுத்ப்தடர இத்
ன்வரஷடரபர்லக்கும்,

க்ரண இத்

ன்வரஷடள் ஶஷப்தடும் ிறப்புர்வுக்ரவும்
இந் றழ்ச்ைறக்கு உவுறநது . 2018

Theme:-

Be

there

for

someone else. Give blood. Share life.
ஜழன் 16

ைர்ஶை ட்டுத்
ீ
வரறனரபர்ள் றணம்
(IDWD)

ைர்ஶை ட்டுத்
ீ
வரறனரபர் றணம்

(IDWD) ஜழன் 16ம்

ஶற எவ்வரபே ஆண்டும் வரறனரபர்பின்
உரிஷஷப உறுறப்தடுத்துற்ர உனவங்கும்
வரண்டரடப்தடுறநது.

ஜழன் 18

ஶரர புட்ைற றணம்

72

ஆண்டுலக்கு பன்ணர்

(1946ல்)

வரடங்ப்தட்ட

ஶதரரட்டம் 1961ல் ஶரரின் ிடுஷனக்கு ரர
அஷந்து.
ஜழன் 20

உன அறள் றணம்

ஜழன் 20ம் ஶற 18 து ஆண்டு உன அறள் றணர
றஷணவுகூப்தடுறநது.

அறள் தற்நற

ிறப்புர்ிஷண உன க்பிடத்றல் ற்தடுத்துஶ
இத்றணத்றன் பக்றரண ஶரக்ரகும் . ீம் 2018

– ‚Now

more than ever, we need to stand #WithRefugees‛
ஜழன் 21

ைர்ஶை ஶரர றணம்

எவ்வரபே ஆண்டும் ஜழன்
உனபரி றழ்வு இது

21

ற்றும் ஷடவதறும்

,

ஶரர திற்ைறின்

ன்ஷள் குநறத்து ிறப்புர்வு ற்தடுத்ஶ இன்
ஶரக்ரகும். 2018 ீம் – ‚Yoga for Peace‛
உன இஷை றணம்

உன அபில் ஜழன்

21 ஆம் ஶற ரன் உன இஷை

றணரக் வரண்டரடப்தடுறநது.
ஜழன் 23

எனறம்திக் றணத்றன் 70து

1948 ஜணரி ரம் , எனறம்திக் றணத்ஷ ஜழன்

ஆண்டு ிர

இல் தரரிைறல் 

23, 1894

.ஏ.ைற உபேரறஷ றஷணவுகூறும்

ஶரைஷணக்கு ைர்ஶை எனறம்திக் றட்டி எப்புல்
அபித்து.
ஜழன் 26

ைர்ஶை ஶதரஷப்வதரபேள்

ஶதரஷப்வதரபேள் தன்தரடு ற்றும் டத்ஷன

ற்றும் ைட்டிஶர

பற்நறலும் எறக்கும் ிர

டத்ல் எறப்பு றணம்

ஶதரஷப்வதரபேள் ற்றும் ைட்ட ிஶர டத்ல் எறப்பு

,

ஜழன்

26ம் ஶற

றணம் ஷடதிடிக்ப்தடுறநது. 2018 ீம் – ‚Listening to children
and youth is the first step to help them grow healthy and safe‛
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ஜழன் 27

2 து க்ற ரடுள் ைறறு

ைறறு,

, குறு

(MSMEs)

ற்றும் டுத்

குறு ற்றும் டுத் அபினரண றறுணங்ள்
எவ்வரபே ஆண்டும் ஜழன்

அபினரண வரறல்

வரண்டரடப்தடுறநது.

றறுணங்ள் றணம்

இஷபஞர்லக்கு அர்ப்திக்ப்தடும்

27

ம்.ஸ்.ம்.இ.

அன்று

றணம்
,

2018

இஷபஞர்

வரறல்பஷணஶரர் ற்றும் இஷபஞர் ஶஷனரய்ப்பு
ஶதரன்ந ஷனப்புஷப உள்படக்கும்

.

ம்.ஸ்.ம்.இ. றணம் 2018 ீம் – ‘The Youth Dimension’
ஜழன் 29

12-து புள்பிில் றணம்

12-து புள்பிில் றணத்ஷ த்ற புள்பிில்
ற்றும் றட்ட அனரக்த்துஷநபம், இந்றப் புள்பிில்
றறுணபம் கூட்டர வரண்டரடிது
யனரஶணரதிஸ்-ன்

.ஶதரைறரிர் தி .ைற.

125-து திநந் ரள்

வரண்டரட்டங்பின் றஷநவு றழ்ச்ைறபம் ஷடவதற்நது .
2018 ஆண்டின் ீம் – ‚Quality Assurance in Official Statistics‛

திந றழ்வுள்:
ஶற

றணம்

1

ஜழன் 1

ைர்ஶை குந்ஷள் றணம், உன வதற்ஶநரர் றணம்

2

ஜழன் 2

வலுங்ரணர ரறனம் உபேரண ரள்

3

ஜழன் 5

ஆக்றறப்தரல் தரறக்ப்தட்ட அப்தரிக் குந்ஷபின் ைர்ஶை றணம்

4

ஜழன் 8

உன பஷப ட்டி றணம்

5

ஜழன் 21

சுத்ரண ரற்று றணம், உன எட்டச் ைறிங்ற றணம்

6

ஜழன் 23

க்ற ரடுபின் வதரது ஶைஷ ரள்

7

ஜழன் 24

உன ந்ஷர் றணம், உன இபம் பேத்துர்ள் றணம்

S.No
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2. ரிஷை
ரிஷை ற்றும் குநறீடுள்

ரறனம்/

பல் இடம்

இந்றரின்
இடம்
குந்ஷப்தபே

குநறீடு

உனபரி சூல்

113து /175

ைறங்ப்பூர் ற்றும் ஸ்ஶனரஶணிர

177து

1.ஸ்ிட்ஸ்ர்னரந்து

வைல்றநன் குநறீட்டு

2.திரன்ஸ்
3.வடன்ரர்க்

ஶன்ஸ்தர் குல

7 து

ஶஷனரய்ப்பு ண றஷனப்
தரங்கு றப்தரய்வு
ரம்ைன் ரிபெட்டர்ஸ்

1. இந்றர

2) ஆப்ரணிஸ்ரன்

அநக்ட்டஷப அநறக்ஷ –

3) ைறரிர

உனறல் வதண்லக்கு ற
ஆதத்ரண ரடு
உனபரி ரில் ஸ்ஶடட்

இந்றர – 35து

1. ஆஸ்றஶனறர,

வபிப்தஷடத்ன்ஷ குநறீடு

இடம்

2. அவரிக்ர,
3. திரன்ஸ்

உன அஷற குநறீடு (ஜறதி)

136து

1. ஸ்னரந்து
2. றபெமறனரந்து
3. ஆஸ்றஶனறர

‘உனறன் ற அற -தம்

83 து இடம் –

1.அவரிக் குத்துச்ைண்ஷட ைரம்தின்

வரடுக்ப்தடும் ர்ள்
ீ
2018’

இந்ற றரிக்வட்

ஃதினரய்ட் ஶவர்

ஶப்டன் ிரட்

2.அர்வஜன்டிணர ரல்தந்து ர்
ீ
னறஶரணல்

ஶரஹ்னற

வஸ்மற.
3. ஶதரர்ச்சுஷனச் ஶைர்ந் ட்ைத்ற
ரல்தந்து ர்
ீ
றநறஸ்டிரஶணர
வரணரல்ஶடர.

பஸ் இல் ைறநந் 100

58 து ஶங்க் –

திரண்டுபின் தட்டில்

டரடர ன்ைல்டன்ைற
ைர்ஸ்
ீ
னறறவடட் (டி
ைறஸ்)

தரடக்குநறப்புள்அநற – www.tamil.examsdaily.in

6

FB – Examsdaily Tamil

டப்பு றழ்வுள் – ஜழன் 2018

உனபரி அறள்

25.4 றல்னறன்

ண்ிக்ஷ
எனற ரசு ங்ள் தட்டில்

ஷயரதரத்
பன்நரது இடம்

ஶைற ஶதரிடர் ஆதத்து குநறீடு

யரரஷ்டிர -

1. ஶற்கு ங்ரபம்

பல் இடம்

2. உத்ப் திஶைம்
3. த்றப் திஶைம்

கூட்டு ீர் ஶனரண்ஷ குநறீடு

குஜரத் - பல்

2.த்ற திஶைம்

இடம்

3. ஆந்ற திஶைம்
4. ர்ரடம்

றழ்ரடு

த்ற திஶைம் -

2. ஜரர்ண்ட்

வபேிரதரரிபரவும்

பல் இடம்

3. யறரச்ைன திஶைம்

ஆஸ்திஶணல் ரட்ட

1. குஜரத்றன்

2. ைறக்றறல் ஶற்கு ைறக்றம் ரட்டம்

றட்டத்றன் ல ழ் பல் வடல்டர

டஶயரட்

ரிஷை

ரட்டம்

இபே ஶரய்க்ரண ஆதத்து

ஶபம் பல் -

னணில் 13 து இடத்றல்
உள்பது

பல் இடம்
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3. மாநாடுகள்
ைர்ஶை மாநாடுகள்
உன ர்த் அஷப்தின் (WTO) அஷச்ைர்பின் இன்ஶதரர்ல் கூட்டம்


ர்த் ற்றும் வரறற்துஷந அஷச்ைர் சுஶஷ் திபு , ஶ 31, 2018 இல் தரரிைறல் உன
ி அஷப்பு (WTO) அஷச்ைர்பின் இன்ஶதரர்ல் கூட்டத்றல் னந்து வரண்டரர் .

வரரிறஸ் உனபரி இந்ற ரரட்ஷட டத்துறநது


வரரிறஸ் ிபேக்கும்

11

து உன யறந்ற ரரடு

,

டத்வுள்பது இது

யறந்றஷ உனபில் திதனப்தடுத்தும்.


உன யறந்ற ரரட்ஷட வபிபநவு அஷச்ைம் எவ்வரபே பன்று ஆண்டுலக்கும்
எபேடஷ எபே வதரி றழ்ர டத்துறநது.

குஶபரதல் ஃதினறரைறஸ் அற்றுற்ரண உனபரி கூட்டிின் 10 து கூட்டம்


சுரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந அஷச்ைர் ஜற

.ஆர்.

தி ட்டர ,

ஃதினறரைறஸ் (GAELF) அற்றுற்ர உனபரி கூட்டிின்

குஶபரதல்

10 து கூட்டத்ஷ

துக்ற ஷத்ரர்.


இந்றரிற்கு றீர் டிரனஷப்பு

(ல்ஃப்) 2018 அற்றுற்ரண படுக்ப்தட்ட

றட்டத்ஷ வபிிடுறநது.
ீடித் பர்ச்ைறக்கு ீரின் அைறம்: தத்ரண்டிற்ரண ைர்ஶை டடிக்ஷ 2018-2028


துரன்ஶதில் ஷடவதந உள்ப ‚ீடித் பர்ச்ைறக்கு ீரின் அைறம்: தத்ரண்டிற்ரண
ைர்ஶை

டடிக்ஷ

2018-2028‛

ன்ந

உர்

ட்ட

ரரட்டில்

றறன்

ட்ரி

தங்ஶற்றநரர். உனம் பலது எபேங்றஷந் ற்றும் ீடித் ீர்ப ஶனரண்ஷ
குநறத்

ஶைற,

திரந்ற

ற்றும்

ைர்ஶை

டடிக்ஷஷப

ஊக்குிப்தஶ

ரரட்டின் பக்ற ஶரக்ரகும்.
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BRICS வபிரட்டு அஷச்ைர்ள் கூட்டம்


வபிபநவுத்துஷந அஷச்ைர் திரிக்ஸ்

(திஶைறல்,

ஷ்ர,

இந்றர,

ைலணர ற்றும்

வன்ணரதிரிக்ர) ஜழன் 4, 2018 அன்று வபிபநவு ந்றரிள் கூட்டத்றல் தங்ஶற்நரர்.
தி பன்நரது ஆண்டுக் கூட்டம்


ஆைற அடிப்தஷட ைற பலீட்டு ங்றின் பன்நரது ஆண்டுக் கூட்டத்ஷ திர்
வரடங்ற

ஷக்றநரர்.

பக்றரண

அடிப்தஷட

ைற

ஶஷலக்கு

புதுஷரண

றறத் றட்டங்ஷப உபேரக்குது குநறத்து இந் அஷப்பு ணம் வைலுத்தும்.


2018 ஷக் பேத்து:- ‚அடிப்தஷட ைறக்கு றற றட்டுல்: புதுஷப் தஷடப்பும்,
எத்துஷப்பும்‛.

ஜழஷன 6 அன்று இந்றர, ப.ஸ் 2 + 2 உஷரடல்


ஜழஷன

6

ம்

அவரிக்ரவும்

ஶற

பல்

அவரிக்-இந்றர

இந்றரவும்

கூட்டர

2

+

2

உனபரி

ஶதச்சுரர்த்ஷ
ைரல்ஷப

ஷடவதறும்,
றர்வரள்பத்

ஶஷரண தரதுரப்பு ற்றும் தரதுரப்பு எத்துஷப்ஷத லுப்தடுத்துறல் ணம்
வைலுத்தும்.
இந்றர-ஆஸ்றஶனறர கூட்டு ந்றரி ஆஷத்றன் 15 து அர்வு


இந்ற ர்த் வரறல்துஷந ற்றும் உள்ரட்டு ிரணத்துஷந அஷச்ைர் சுஶஷ்
திபு

இந்றர-ஆஸ்றஶனறர

கூட்டு

ந்றரி

ஆஷத்றன்

15

து

அர்வுக்கு

ரன்வதரில் கூட்டுத் ஷனஷ ரங்றணரர்.
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ஶைற மாநாடுகள்
2 ரள் ஆலர்ள் ரரடு


குடிசுத் ஷனர் றபே

.ரம் ரத் ஶரிந்றன் வரடக் உஷபடன் ஆலர்ள்

ற்றும் துஷ றஷன ஆலர்பின் இண்டு ரள் ரரடு குடிசுத் ஷனர்
ரபிஷில் இன்று வரடங்றது.


குடிசுத் ஷனர் ரபிஷில் ஷடவதறும் இந் ரரடு

49-ஆது ரரடரகு ம்.

றபே. ரம் ரத் ஶரிந்த் ஷனஷ றக்கும் 2-ஆது ரரடு இது.
‚திபரஸ்டிக் ரசு ற்றும் ஶனரண்ஷ‛க்ரண ரரடு


2018 (WED-2018) உன சுற்றுச்சூல் றணத்றன்

5 ரள் வரண்டரட்டத்றன் வரடக்த்ஷ

குநறக்கும் ஷில் ‚ிஞ்ஞரண ரசு ற்றும் ஶனரண்ஷ ‛ தற்நற எபே பேப் வதரபேள்
அநறவு ரரடு ற்தரடு வைய்ப்தட்டது.
ஶரர வரடர்தரண ஶைற சுரர ஊட ஆைறரிர்ள் ரரடு


புதுறல்னறில் உள்ப வரரர்ஜற ஶைரய் ஶைற ஶரர றறுணத்றல் ஷடவதறும்
ஶரர வரடர்தரண

3-ஆது ஶைற சுரர ஊட ஆைறரிர்ள் ரரட்ஷட

ஆபஷ் துஷந இஷஷச்ைர்

(ணிப்வதரறுப்பு) றபே. வதத் ஶைர ரக்

, த்ற

2018 ஜழன் 5

அன்று வரடங்ற ஷக்வுள்பரர்.
ஶரர குநறத் பன்நரது ஶைற சுரர தத்றரிஷ ஆைறரிர்ள் ரரடு


சுரர தத்றரிஷ ஆைறரிர்லக்ரண ஶரர குநறத் பன்நரது ஆண்டு ரரட்ஷட
புதுறல்னறில் உள்ப வரரர்ஜற ஶைரய்

ஶைற ஶரர திற்ைற றறுணத்றல் த்ற

ஆபஷ் துஷந இஷஷச்ைர் (ணிப்வதரறுப்பு) றபே. வதரத் வஸ்ஶமர ரக் இன்று
வரடங்ற ஷத்ரர்.


ஆண்டு ஶரறும் ஜழண

21ம் ஶற உனம் பலதும் வரண்டரடப்தடும் ைர்ஶை

ஶரர றணக் வரண்டரட்டத்றற்கு பன்ணர இந் ரரட்ஷட வரரர்ஜற
ஶைற ஶரர திற்ைற றறுணபம்

,

ஶைரய்

த்ற ல் எனறதப்பு அஷச்ைத்றன்

தத்றரிஷ ல் அலுனபம் கூட்டர ற்தரடு வைய்துள்பண .
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புஷிஷன-இல்னர இந்றர திச்ைரத்ஷ ிஷவுதடுத்துல்


சுரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந அஷச்ைர் அஸ்ிணி குரர் வைௌஶத
இல்னர இந்றரஷ

‛

உபேரக்வும்,

‚புஷிஷன-

க்ள் புஷிஷன தக்த்ஷ

ிடுஷ ஊக்குிக்வும் ஶண்டுஶரள் ிடுத்ரர்.
ில்ஶ தகுறபில் குந்ஷபின் தரதுரப்பு தற்நற ிறப்புர்வு திச்ைரம்


ில்ஶ ரரிம் , குந்ஷபின் தரதுரப்திற்ரண ஶைற ஆஷத்துடன்
இஷந்து எபே கூட்டு பற்ைறர

,

(NCPCR)

ில்ஶ தகுறபில் குந்ஷள் தரதுரப்பு

தற்நற ிறப்புர்வு திச்ைரத்ஷ வரடங்குறநது .
.ர. இந்றர ி ன்நம்


வரறல் பலீடுபில் தரனறண ஶறுதரடுள் குஷநத்து வதண்லக்கு றரட்டல்
ற்றும் வட்வரர்க்றங் ரய்ப்புஷப ங்கு

து ற்றும் வதண்லக்கு வரறல்

ற்றும் ைந்ஷ இஷப்புஷப துரிப்தடுத்துற்ர 
ன்நம் ற்றும்

NITI Aayog

.ர ின் இந்றர ி

இன் பிர் வரறல் பஷணஶரர் பம் ஆறஷ எபே

கூட்டுநவு அஷப்ஷத உபேரக்றது
துஷநப ற்றும் டல்ைரர் துஷநபில் றநன் அதிிபேத்ற தற்நற தட்டஷந


ப்தல் ஶதரக்குத்து அஷச்ைம் ற்றும் ீன் ரள் உதரத்ர றரறன் வௌல்
ஶரஜணர றரப்புந ஶம்தரட்டு அஷச்ைம் இஷந்து புது றல்னறில் துஷநப
ற்றும் டல்ைரர் துஷநபில் றநன் ஶம்தரடு தற்நற எபே ரள் திற்ைற குப்பு
டத்றது

புஷதிடித்ஷன றறுத்துற்ரண திச்ைரம்


ைீ தத்றல் ஷடவதற்ந எபே உன சுரர அஷப்பு றழ்ில் , சுரர ற்றும் குடும்த
னத்துஷந அஷச்ைம் , புஷதிடிக்கும் தக்த்ஷ றறுத்துஷ ஊக்குிக்கும் எபே
ஶைற ஊட திச்ைரத்ஷ இந்ற அைரங்ம் துக்றது .
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ஶைற ஏய்வூற பஷநஷஷப அல்தடுத்தும் ரரடு


த்ற அைறனஷப்பு அஷப்புபின்

(CABs)

ஶைற ஏய்வூற பஷந

(NPS)

ஷடபஷநப்தடுத்துற்ரண ரரடு ஶைற பனணத்றல் ஏய்வூற றற
எலங்குபஷந ற்றும் ஶம்தரட்டு ஆஷத்ரல்

(திஃப்ஆர்டி)

ற்தரடு

வைய்ப்தட்டது.
ஆஶனரைஷணக் குல கூட்டம்


ஜம்பில் டூர் அஷச்ைத்றன் ஆஶனரைஷணக் குலின் கூட்டத்ஷ

MoS

டரக்டர்

ஜறஶந்ற ைறங் ஷனஷ ரங்றணரர்.


திந பர்ந் ரறனங்லடன் இஷர

NE

பர்ச்ைறஷக் வரண்டுபேற்கு

அைரங்ம் உறுறபித்துள்பது.
ிைரிலடன் திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஶடிரப் ஶதைற ிரறக் உள்பரர்


ரடு பலதும் உள்ப ிைரிலடன் பன் பஷநர திர் ஶடிர
ஶதைிபேக்றநரர்.

இறல்

2022-க்குள் ிைரிபின் பேரஷ இட்டிப்தரக்குது

வரடர்தரண தல்ஶறு டடிக்ஷள் தற்நற அர் ிரறப்தரர் .
2018 வதரனறவுறு இந்றர யரக்த்ரணின் பல் ன்வதரபேள் தறப்தின் றரண்ட் ஃதிணரஶன


புது றல்னறில் இன்று

(18.06.2018)

2018

வதரனறவுறு இந்றர யரக்த்ரண பல்

ன்வதரபேள் தறப்தின் ந்து ரள் றரண்ட் ஃதிணரஶன றழ்ஷ த்ற ணிப
ஶம்தரட்டுத் துஷந அஷச்ைர் றபே

.

திரஷ் ஜஶடர் ரவரபிக் ரட்ைற பனம்

வரடங்றஷத்ரர்.
ஶபரண்ஷ தற்நற ரரட்ஷட துஷ ஜணரறதற வரடங்ற ஷப்தரர்


ஶபரண் ல்லுர்லம் வதரபேபரர றபுர்லம் வரறல்தட்தத்ஷ ஆய்ங்பில்
இபேந்து றனத்றற்கு ரற்றுது ற்றும் ிைர ர்த்க் வரள்ஷஷப புஶண
ரரட்டில் துஷத் ஷனர் வங்ஷர ரப டு அர்ள் வரடங்ற ஷப்தரர்.
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ஶைற ஶரர எனறம்திரட்


புதுறல்னறில் உள்ப ல்ி வரறல்தட்ப் த்ற திற்ைற றறுணத்றல்
ஶைறக் ல்ி ஆரய்ச்ைற ற்றும் திற்ைற வுன்ைறனறல்

3

(இ..இ.டி.)

ரள் ஶைற ஶரர

எனறம்திரட் இன்று இந்றர , ங்ஶைம், பூட்டரன், ஶதரபம், ரனத்ீவுள் ற்றும்
இனங்ஷக்ரண புதுறல்னற வரகுப்பு அலுனத்றன் இக்குணர் ற்றும் பவணஸ்ஶர
திறறற றபே. ரிக் ஃதரல்ட் அர்பரல் வரடங்ற ஷக்ப்தட்டது .
றற ஆஶரறன் 4ஆது றர்ர குலக்கூட்டம்


திர் ஶந்ற ஶரடி ஜழன்

17 ம் ஶற ரஷ்டிதற

தணில் ஷடவதநவுள்ப

NITI

ஆஶரக் றர்ர குலக்கூட்டத்றன் ரன்ரது கூட்டத்றற்கு ஷனஷ ரங்வுள்பரர் .


த்ற அஷச்ைர்ள் , ரறனங்பின் பல் அஷச்ைர்ள் , பெணின் திஶைங்பின்
வனப்டிவணன்ட் ர்ணர்ள் ற்றும் இந்ற அைறன் பத் அறரரிள் தங்ஶற்
உள்பணர்.

ில் அச்சுப் தித்றன் 19 ஆது இக்குர்ள் இந்ற ரரடு


பல் பஷநர ஷயரதரத்றல் ற்தரடு வைய்ப்தட்ட இண்டு ரள் ரரட்டில்
ில் அச்சு அஷடரப அஷப்புள் ற்றும் ரறன ில் அச்சுப் தித்றன்
ணரக்ப்தடுல்
ீ
குநறத்து ிபக்ம் .

த்ற எப்புல் ற்றும் ண்ரிப்புக் குலின் 35 து கூட்டம்


6 ரறனங்பிலும் பெணின் திஶைங்பிலும் ர்ப்புந ஷபின் னன் பேற 3,18,900
க்கும்

அறரண

னறவு

டுஷப
ீ

றர்ரிப்தற்கு

ட்டுைற
ீ

ற்றும்

ர்ப்புந

அலுல்ள் அஷச்ைம் எப்புல் அபித்துள்பது.
ஸ்ச்ச் ைறன்ணரண இடங்ள் 4 து ஶைற ிர்ைணம் & ஆஶனரைஷண


ஸ்ச்ச் ைறன்ணரண இடங்ள் தற்நற ர்ப்புந இடங்பின் தரரிப்பு ற்றும் தூய்ஷ
வரடர்தரண பன்ஶணற்நத்ஷ றப்தரய்வு வைய் 4 து ஶைற ிர்ைணம் ற்றும்
ஆஶனரைஷண கூட்டம் ஷயரதரத்றல் துங்றது.
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ஊக்பேந்து றர்ப்பு ிஷபரட்டு ரரடு


சுத்ரண

ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்

=

றரரண

ிஷபவு ன்ந

ஷனப்தில்

க்பேந்து

திச்ைறஷணக்கு ீர்வு ர ஊக்பேந்து றர்ப்பு ிஷபரட்டு ரரடு எஸ்ஶனரில்
ஷடவதற்நது.
அ & ற ீவுபில் தங்குடிிணரின் தரதுரப்பு குநறத்து இண்டு ரள் ஶைற பேத்ங்கு


றட்டறடப்தட்ட
றக்ஶரதரர்

தங்குடிிணர்

ீவுபின்

பன்ஶணரக்ற

தரஷ‛

ஶைற

குநறப்தர
குநறத்து

ஆஷம்

(ன்ைறஸ்டி)

தரறக்ப்தடும்

இண்டு

ரட்லக்கு

‚அந்ரன்

தங்குடிிணரின்
ஶைற

ற்றும்

தரதுரப்பு:

பேத்ங்கு

என்ஷந

ற்தரடு வைய்துள்பது.
ஜறஸ்டி வுன்ைறல் 21 ஜழஷன அன்று ைந்றக் இபேக்றநது


ஜறஸ்டி வுன்ைறனறன் 28 து கூட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன ரம் 21 ஆம் ஶற
புது வடல்னறில் ஷடவதறும்.

குடிஷப் வதரபேள் ற்றும் தர்ஶரர் னத்துஷந அஷச்ைர்பின் ரன்ரது ஶைற ஆஶனரை
ஷணக் கூட்டம்


ரறனங்பிலும்,
தர்ஶரர்

பெணின்

னத்துஷந

திஶைங்பிலும்

வதரறுப்பு

றக்கும்

உவு,

குடிஷப்

அஷச்ைர்பின்

வதரபேள்

ற்றும்

ரன்ரது

ஶைற

ஆஶனரைஷணக் கூட்டத்றற்கு றபே. ரம்ினரஸ் தரஸ்ரன் ஷனஷ ரங்குரர்.
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4. றணம், திஶற்பு
ஶைற றணங்ள்:
S. No
1

வதர்
வனப்டிவணன்ட் வஜணல்

தி
இரட ஊறர்பின் துஷ ஷனர்

ஶரஜ் அன்பு.
2

றஶணஷ் குப்ர

இந்றரின் புிில் ஆய்வு ஷத்றன் (ஜறஸ்) வதரது
இக்குணர்

3

ைப வரறல்

ரஜீவ் ரந்ற அநக்ட்டஷப வைனரபர் ற்றும் ஷனஷ

பஷணர் ிஜய்

றர்ர அறரரி

ரஜன்
4

அக்ஷய் குரர்

அைரங்த்ரல் வரடங்ப்தட்ட ைரஷன தரதுரப்பு
ிறப்புர்வு திச்ைரத்றற்ரண திரண்ட் தூர்

5

ம்.ஶ.வஜின்

ரிைர்வ் ங்றின் துஷ ர்ணர்

6

ஶரர்வணனறஸ்

ஶரர் புற ஷனஷ றர்ர அறரரி

வரிஸ்ிஜ்க்
7

ரரிக் திஶம்ஜற

ிப்ஶர ண்டர்திஷைஸ் றர்ரற அல்னர இக்குணர்

8

ச்.ஆர் ரன்

தந்ன் ங்ற றர்ரறல்னர ஷனர்

9

றபே. ைத்குரர்

ிஜறவனன்ஸ் ஆஷர்

10

அிந்த் ைக்ஶைணர

ற்ரனற பதிஸ்ைற ஷனர்

11

ஸ்.ஶஷ்

த்ற ஷநப ரி ற்றும் சுங் ரரித்றன் ஷனர்
(CBIC)

12

திரன்ைறஸ்ஶர டி சூைர

ரக்ணிைண்ட் குலின் துஷத் ஷனர்

13

ரர பூர்

ஸ் ங்ற ஷனஷ றர்ர அறரரி

14

இந்ர்ஜீத் ைறங்

றனக்ரிச் வைனரபர்

15

ஸ் சுந்ரி ந்ர

புதுச்ஶைரிின் பல் வதண் ரல் துஷந வதரது இக்குணர்
(DGP)

16

ஶணர ரன்ஃஶதர

ர்ரடர ப்(IAF’s)’ன் பல் வதண்ள் ஶதரர் ிரணி

17

ைந்ீப் தக்ஷற

ைறைற ங்றின் ஷனஷ இக் அறரரி

18

HR ரன்

றர்ரற அல்னர தந்ன் ங்றின் ஷனர்

19

.ஆர் ஹ்ரன்

ைறக்றறன் திரண்ட் தூர்

20

தி வரம்

டிதி இஷடக்ரன ஷனர்

21

ஸ் வன் றட்டி

வட்ஶர வில் அஷப்பு றஷனஷப குக் றட்டி
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22

ைறஷ் ைரன்

றக்கும் சூரி ைக்ற ஆஷன குலின் ஷனர்

23

ஸ்.ஶஷ்

ஷநப ரிள் ற்றும் சுங் ரி ரரித்றன் ஷனர்
(CBIC)

24

சுணில் சுப்திிம்

சுந்ம் அவைட் ஶஶணஜ்வன்ட் ம்வதணி னறறவடட் ஷனஷ
றர்ர அறரரி (CEO)

25

ஆணந்த் தரர்ர

வைதி(SEBI) பலஶ உறுப்திணர்

26

உஜ்ரல் தத்ரிர

டரல்றர ைறவண்ட் (தரத்) ஷனஷ இக் அறரரி (ைறஏஏ)

27

றரிஷ் ைந்ற ைதுர்ஶற

றர்ரற அல்னர ICICI ங்றின் ஷனர்

ைர்ஶை றணங்ள்:
S. No

வதர்

தி

1

றபெவைப் ரன்ஶட

இத்ரனறின் தி ந்றரி

2

வதட்ஶர ைரன்ைஸ்

ஸ்வதய்ன் ரட்டின் திர்

3

அப்ஶல் அல்ைறைற

றப்து அறதர்

4

திப்தர யரரிஸ்

திரிட்டிஷ் அரடற ஆஃப் ஃதினறம் அண்ட் வடனறின்
ஆர்ட்ஸ் (BAFTA) புற ஷனர்

5

டரற ரஸ்

ஶனைறரின் புற அட்டர்ணி வஜணல்

6

எர் அல்-ஸ்ஜரஸ்

ஶஜரர்டரணின் தி ந்றரி

7

ரிர ஃவதர்ணரண்டர

.ர வதரதுச்ைஷதின் ஷனர்

ஸ்திஶணரைர [ஈக்டரர்]

8

ைரீர ரர்

உன வதரபேபரர ன்நம் (WEF) றர்ர உறுப்திணர்

9

இந்ற அவரிக்ர்

வஜணல் ஶரட்டரர்ஸ் றறுணத்றன் இந்ற அவரிக்

றவ்ர சூர் ஶரர

ஷனஷ றற அறரரி (CFO)

டரக்டர் அத்துல் ரண்

அஶைரன், தவதட், ஶஜதி ஶரர்ன் ஆறஶரரல்

ஶட

உபேரக்ப்தட்ட உடல்ன றறுணத்றன் ஷனஷ றர்ர

10

அறரரி

11

துபேக்ற ஜணரறதற

வவைப் ிப் ர்ஶடரன்

12

அன்ஶடரணிஶர

.ர. இடம்வதர்ல் அஷப்தின் புற வதரது இக்குணர்

ரனுல் டி
ரர்ரல்ஶயர ஃவதரிர
ிட்ஶடரரிஶணர
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5. அநறில்
அவரிக் ிஞ்ஞரணிள் இந்ற வதபேங்டனறல் ஆய்வுஷப ஶற்வரள்ப

ஶரரிற்கு

பேஷ


20 ஶதர் வரண்ட அவரிக் ிஞ்ஞரணிள் குல அவரிக் ஶைற டல்ப ற்றும்
பிண்டன றர்ரத்றன்

(NOAA)

ப்தனறல் இந்ற

வதபேங்டனறல் ஆய்வு

ஶற்வரள்றல் இந்றரின் ிஞ்ஞரணிலடணரண ிரிரண எத்துஷப்ஷத
குநறப்தற்கு ஶரரிற்கு ந்துள்பணர்.
இந்றரின் றனத்டி ீரில் டுஷரண பஶணிம் னப்தடம்


WHO இன் ற்ரனறத் ண் ீரில் பஶணிம் னந்றபேக்கும் த்ஷ ிட இந்றரின்
16

ரறனங்பில் றனத்டி ீரில் இபேந்து பஶணிம் அறர னந்துள்பர

ிஞ்ஞரணிள் ண்டநறந்துள்பணர்.
தட ரற்றும் பேி வைல்ள் புற்றுஶரய் ஆதத்ஷ அறரிக் கூடும்


CRISPR-Cas9,

எபே தட -றபேத்தும் வரறல்தட்தம் ,

தட குஷநதரடுஷப

உனபரி ிஞ்ஞரணிபரல்

அற்றுற்கும் ரற்நீடு வைய்ற்கும் றகுக்றநது , இது

வைல்ள் புற்றுஶரின் அதரத்ஷ அறரிக்க்கூடும்

,

ிஞ்ஞரணிள் ண

ண்டுதிடித்துள்பணர்.


CRISPR-Cas9

தட ஶைத்றனறபேந்து வைல்ள் தரதுரக் டிஷக்ப்தட்ட எபே

இக்த்ஷ தூண்டுறநது, இணரல் தட ரற்நம் றவும் டிணரறநது.
அசு கூகுலடன் இஷந்து வள்பப்வதபேக்ஷ ிக்த்றட்டம்


த்ற

ீர்

ஆஷம்

ஆரங்ஷப

ைறநப்தர

கூகுலடன்

இஷந்து

றர்றப்தற்கும்,

வள்பப்
வள்பம்

வதபேக்ஷ
வரடர்தரண

ிக்வும்

ல்ஷப

க்லக்கு தப்த எப்தந்ம் வைய்துள்பது.
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உனறன் றப் தஷரண சுத்றர ஏரங்குட்டரன் ம்


உனறல்

ரண

அபேறபேம்

இணங்பில்

என்நரண

சுத்றர

ஏரங்குட்டரன்

ஆஸ்றஶனற றபேக்ரட்ைற ைரஷனில் ணது 62 றல் உிரிந்துள்பது.


‚ற

ரண

வதண்‛

ன்று

அஷக்ப்தடும்

‘புரம்’

ன்ந

வதர்வரண்ட

இந்

ஏரங்குட்டரன் து பறர்ச்ைற வரடர்தரண ைறக்ல்ள் ரர டந் றங்பன்று
உிரிந்ர அநறிக்ப்தட்டுள்பது.
ஶரஶர, வரரில்னர 46 றல் இநந்து


வரரில்னர அநக்ட்டஷப

46

ரண ஶரஶர ன்ந வதஷக் வரண்ட ஷைஷ

வரற அநறந் ஶற்கு தள்பத்ரக்கு வரரில்னர இநந்ர அநறித்ணர்.
இந்றரின் பல் ஶரஶதர வரஷனஶரக்ற


இந்றரின் புற பல் ஶரஶதர வரஷனஶரக்ற னடரக் தகுறில் உள்ப ஶயன்ணில்
உள்ப இந்ற ரணில் ஆய்த்றல் (IAO) அஷக்ப்தட்டுள்பது.

யரர்தின் உிரில் பூச்ைறக்வரல்னற


ஷயரதரத்

தல்ஷனக்

துள்பில்.படப்தட்டிபேக்கும்



ஆரய்ச்ைறரபர்ள்

யரர்தின்

உிரில்

ஷஶடரைரன்

பூச்ைறக்வரல்னற

ரஶணர

தன்தடுத்தும்

வதரலது க்ரபித் ரங்பில் பூஞ்ஷை வரற்றுஶரய்பின் ீித்ன்ஷில் 8090% குஷநப்ஷதக் ண்டநறந்துள்பணர்.
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5.1 அநறில் ண்டுதிடிப்புள்
200 ஆண்டுபில் பல் ணி ீனம்


2009

ஆம் ஆண்டில் ஶதரைறரிர் ம்

.



‘ரஸ்’

சுப்திின் ற்வைனர

ண்டுதிடிக்ப்தட்ட எபே ணி ீன ண்ம் , YINMN ப்ல ‘அல்னது’ ரஸ் ீன ‘, இன்று
எபே தில்னறன் டரனர் உற்தத்ற ஆறிட்டது .
3,000 தரக்டீரிரக்பின் தட ரறரிரக்ம் வரடி சூப்தர்தக்குஷப றர்க் உவும்


பேந்து றர்ப்பு ைக்ற ரய்ந் சூப்தர்தக்குஷப றர்த்துப் ஶதரரட புற றஷபக்
ண்டுதிடிக்கும் ிஞ்ஞரணிள்

3,000 க்கும் ஶற்தட்ட தரக்டீரிரக்பின் தடக்ஷப

ரற்நறபள்பணர்.
றர்தரக்டீரிர தண்புள் வரண்ட தரனறறனறன்பின் திபரஸ்டிக்


..டி. வடல்னற அிரல் Escherchia coli ற்றும் Staphylococcus aureus ஶதரன்ந தரக்டீரிர
ஶரய்க்கு றர

99

ைிறம் றர்ப்பு டடிக்ஷஷப வள்பி ரஶணரதரர்டிள்

-

உட்வதரறந் திபரஸ்டிக்குள் ண்டநறப்தட்டுள்பண .
றவுீர் சுத்றரிக் புற தரஷ


வைன்ஷணிலுள்ப

அநறில் ல்ி ற்றும் ஆரய்ச்ைற றறுணம்

,

ற்றும்

வரல்த்ரின் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆஃப் ி அநறில் ல்லூரி
ஆரய்ச்ைறரபர்பரல் உபேரக்ப்தட்ட ஶணரஶரட்டரர் டுஷரண இைரண
சூல்பில் ஶஷப்தடும் ிஷணபெக்றள் ற்றும் ீரில் ஶஷற்ந இைரணங்ஷப
ீக்குற்கு தன்தடுத்ப்தடனரம்.
புற்றுஶரய் பேந்து ிறஶரத்றற்ரண ண
ீ
ரஶணரரம்ப்வபக்ஸ் அடகுபஷந


எபே

பி

தன்தடுத்ற,

ரி

பனக்கூநரண

(ஶதரர்திரின்)

இன்

அநறில்

CSIR-

ஆரய்ச்ைறரபர்ள்

இந்ற

பேந்து

பூைப்தட்ட
ஆரய்ச்ைற

ிறஶரத்றற்ர

ங்

ரஶணர

றறுணம்,
எபே

துள்ஷபப்

வரல்த்ரின்

ரஶணர

ரரிஷ

ண்டுதிடுத்துள்பணர்.
தரடக்குநறப்புள்அநற – www.tamil.examsdaily.in

19

FB – Examsdaily Tamil

டப்பு றழ்வுள் – ஜழன் 2018

உனறன் பல் அநறப்தட்ட இற்ஷ ன்டர ஶ ர்ைரி


வக்ைறக்ஶர ஷபகுடரில் உனறன் பல் அநறப்தட்ட இற்ஷ ன்டர ஶ
ர்ைரிஷ ிஞ்ஞரணிள் ண்டுதிடித்துள்பணர்

,

அஷ இபம்தபே டல் ரழ்

உிரிணங்ஷப ங்ள் ரழ்ிடங் பில் ரவும் அற்ஷநப் தற்நற ஶலும் அநறந்து
வரள்பவும் அனுறக்றன்நண.
உனறன் றச் ைறநற ிணி ைரணம் உபேரக்ப்தட்டது


உனறன்

றச்

ைறநற

உபேரக்றபள்பணர்

– இது

ிணி

‚றச்ைறன்

புற்றுஶரஷக்

ஷக்ஶர

ஶரட்‛

ண்ரிக்வும்

ிஞ்ஞரணிள்

ைறறச்ஷை

வைய்வும்

0.3

றல்னற ீ ட்டர் அபஷக் வரண்டிபேக்கும் எபே ைரணம் ஆகும்.
..ஸ்.ைற

ஆரய்ச்ைறரபர்ள்

TB

ைறறச்ஷைக்கு

ஆஸ்துர

பேந்துஷப

தன்தடுத்துறன்நணர்


ஆஸ்துர

ைறறச்ஷைக்ர

ரைஶரய்க்கு

றர

தன்தடுத்ப்தட்ட

உதஶரறக்

இந்ற

எபே

பேந்து

அநறில்

(ப்ரன்லூக்ஸ்ட்),ற்ஶதரது

த்றன்

(IISc)

அநறில்

ஆரய்ச்ைறரபர்ள் ண்டுதிடித்துள்பணர்.
ஆில் இந்றர ஶ.ஜற. ஶதைறணில் ஷயட்ஶரரர்தஷண ண்டுதிடித்துள்பது


இந்றரின்
றறுணங்பில்

றப்வதரி
என்நரண

வதரதுத்துஷந
ஆில்

இந்றர

ண்வய்
னறறவடட்

ஆய்வு
(OIL),

ற்றும்

றபேஷ்ர

உற்தத்ற
ஶரரரி

ஶதைறன் வல்ப் VI திபரக்றல் இண்டரது ஷயட்ஶரரர்தஷண ண்டுதிடித்துள்பது.


ரஶணனங்ர-1 றறு ஆில் இந்றர னறறவடட் பனம் ன்நர துஷபிட்ட பல்
உர் அலத்ம்-உர் வப்தறஷன ண்வய் றறு ஆகும்.
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5.2 விண்வவளி அறிவியல்
ைலணர புற புி ண்ரிப்பு வைற்ஷக்ஶரஷப ிண்ில் வைலுத்றபள்பது


னரங் ரர்ச்

–

2D

ரக்வட் பனம்

புற புி ண்ரிப்பு

வைற்ஷக்ஶரஷப வற்நறர ைலணர ிண்ில் வைலுத்றபள்பது

(Gaofen-6)
.

இது ிைர

பங்ள் ஆரய்ச்ைற ற்றும் ஶதறவு ண்ரிப்புபில் பக்றர
தன்தடுத்ப்தடுறநது.
யீனறஶரஸ்திரில் ரஸ்றக் றர்ஷபப் தடிக் ரைரின் IMAP


யீனறஶரஸ்திரில் உள்ப ரஸ்றக் றர்ள் தற்நற ஶலும் அநற எபே புற திின்
துக்த்றற்ர ரைர 2024  இனக்ரக் வரண்டிபேக்றநது. இது எபே ஷரண சூரி
ண்டனத்ஷ சுற்நறபள்ப ற்றும் தரதுரக்கும் ரந்  குறறரகும்.

சூரி குடும்தத்துக்கு வபிஶ இபேக்கும் புற றத்றல் ண் ீர் -உஶனரங்ள்


இங்றனரந்து ஶம்திரிட்ஜ் தல்ஷனக்ம் ற்றும் ஸ்வதிணின் ஆஸ்ட்ஶர திஸ்ர
ணரரிரஸ் றறுணத்ஷ ஶைர்ந் ிஞ்ஞரணிள் அறண
ீ
வரறல்தட்தத்துடன் கூடி
றரன் வடனஸ்ஶரப் ப னம் ிண்வபிில் ஆய்வு ஶற்வரண்டுசூரி குடும்தத்துக்கு
வபிஶ ‘ரஸ்ப்-127தி’ ன்ந புற றம் இபேப்தஷ ண்டு திடித்ணர் .



இந் றத்றல் அற அபினரண உஶனரங்ள் உள்பண

.

ற்ஶதரது ஶைரடிம் ,

வதரட்டரைறம், னறத்றம் ண்டுதிடிக்ப்தட்டுள்பண . ஶலும் இங்கு ண்ர்ீ இ பேப்ததும்
வரி ந்துள்பது.
வைவ்ரய் றத்றல் உிரிணங்ள் ரழ்ந் டங்ள் ண்டுதிடிப்பு


பூறில் இபேப்தது ஶதரன்று
ண்டுதிடித்துள்பது.
ரனத்றல் உிர்

3

வதரபேட்ஷப வைவ்ரய் றத்றல் றபெரிரைறட்டி

அற்நறல் அற அபில் ீ த்ஶன் உள்பது

.வதபேம்தரலும் எபே

இபேந் வதரபேட்பின் ீ றபில் ரன் ீ த்ஶன் ரப இபேக்கும்

ணஶ இந் வதரபேட்லக்கு உிர் இபேந்றபேக்னரம் ண பேப்தடுறநது .
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ISRO இன் PRL ிஞ்ஞரணிள் ண்டுதிடித் ‘EPIC’ றம்


அயரதரத்ஷ ஶைர்ந் புிில் ஆரய்ச்ைற ஆய்த்றன் எபே குல
ஆறு

டங்கு வதரி ற்றும்

, பூறஷிட

600 எபி ஆண்டுள் வரஷனில் உள்ப சூரிஷணப்

ஶதரன்ந எபே ட்ைத்றத்ஷ சுற்நற சுன்று வரண்டிபேக்கும் எபே தூரண றத்ஷ
ண்டுதிடித்துள்பணர். றபம் ட்ைத்றபம் EPIC ண வதரிடப்தட்டுள்பண.
இஸ்ஶர பனம் இந்ற வரறற்துஷநக்கு னறத்றம் அன் இடரற்நம்


இஸ்ஶரின் பக்ற ஷங்பில் என்று , ிக்ம் ைரரதரய் ஸ்ஶதஸ் வைன்டர் (VSSC),
இந்றரில் னறத்றம் அன் வைல் உற்தத்ற ைறஷப றறுவுற்ர

,

இந்ற

அடிப்தஷடில் அல்னர , இந் பற்ைறஷ இந்றரின் பூஶரப உறழ்வு வரள்ஷ
வைல்தடுத் பற்ைறவைய்றநது  ற்றும் இது உள்ரட்டு றன்ைரத் வரறல்துஷநின்
பர்ச்ைறஷ ிஷவுதடுத்தும் ண றர்தரர்க்ப்தடுறநது.
ஷ்ர Glonass-M றவைலுத்ல் வைற்ஷக்ஶரள் அநறபப்தடுத்துறநது


ஶைரரஸ்-2.1

தி

ஶரிர்

ரக்வட்

பனம்

ஷ்ர

வற்நறர

Glonass-M

றஷன

யறந்த்

1-ஸ்‛

வைற்ஷக்ஶரஷப அநறபப்தடுத்றது.
ிண்வபிக்கு உனறன் றச்ைறநற வைற்ஷக்ஶரள்


ரன்கு

வைன்ஷண



ரர்ள்,

33.39

றரம்

ஷடபள்ப

‚வஜய்

வைற்ஷக்ஶரள் என்ஷந உபேரக்றணர், இது உனறன் ஶனைரண ற்றும் னறரணர
இபேக்னரம்.


இது வரனரஶடர ஸ்ஶதஸ் றரண்ட் கூட்டஷப்பு, ரைரில் உள்ப திந ிஞ்ஞரண
வதரபேள்பில் எபே இடத்ஷக் ரடம்.

ிரன் றஶட் வட் ஸ்தரட் ஆய்வு வைய் ஶஜம்ஸ் வப் ிண்வபி வரஷனஶரக்ற: ரைர


ரைரின் ஶஜம்ஸ் வப் ிண்வபி வரஷனஶரக்ற, இதுஷ ட்டப்தட்ட றகுந்
பர்க்ரண ட்டும் ைறக்னரண ிண்வபி ஆய்வுக்கூடரகும், ிரன் றஶட் வட்
ஸ்தரட்ஷட ஆய்வு வைய் இது உவும்.
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5.3 வைனற, ஷனப்தக்ம்
வபிரட்டினறபேந்து வதநப்தடும் றறஷ ண்ரிக்கும் ஆன்ஷனன் ஶைரஷண உதம்


வபிரட்டு தங்பிப்பு எலங்குபஷநச் ைட்டம்

2010-ன் ல ழ் தறவு வைய்ப்தட்ட

தல்ஶறு அஷப்புள் வபிரடுபினறபேந்து வதறும் றற ற்றும் அஷப் தன்தடுத்தும்
ிம் குநறத்து ண்ரிக் ஆன்ஷனன் ஶைரஷண உதம் என்ஷந த்ற
உள்துஷந அஷச்ைர் றபே ரஜ்ரத் ைறங் வரடங்ற ஷத்ரர் .
பூற ிஞ்ஞரண அஷச்ைம் பன்ணநறிப்திற்கு புற பன்ரறரிஷ அநறபப்தடுத்துறநது


ஷ,

வப்த அஷன ற்றும் குபிர் அஷன ஶதரன்ந ீி ரணிஷன

றழ்வுபின்ற்றும் தனரண ரணிஷன பன்ணநறிப்புஷப றவும் துல்னறர
உபேரக்குற்ர புி அநறில் அஷச்ைம் ன்மம்தில் ப்வடிக்ஷன்

ைறஸ்டம்

(ஈதிஸ்)  அநறபப்தடுத்றது.
ECI இன் ஆன்ஷனன் RTI ஶதரர்ட்டல்


இந்ற ஶர்ல் ஆஷம் அன் ஆன்ஷனன் ஆர் .டி.. ஶதரர்ட்டஷன வரடங்றபள்பது

தஞ்ைரப்-ி பல் ஶதரர்டல்


தஞ்ைரப்-ி பல் ஶதரர்டல்வரறனறதர்லக்கு
றற எப்புலுக்ரண றஷப

எலங்குபஷந சுத்றரிப்பு ற்றும்

பிரக்குல்,ிண்ப்தங்ஷப ண்ரிப்பு வைய்ல்

ஶதரன்ந ிங்லக்கு உவும் ன்று றர்தரர்க்ப்தடுறநது
NXP,

ரஸ்டர்ரர்டு,

ிைர ஏடி ைரணங்லக்ரண வரஷதனறல் தம் வைலுத்தும்

பஷநஷ அநறபப்தடுத்துறநது


NXP

வைக்பெர் ைர்ைஸ்
ீ
ரஸ்டர் ரர்ட் ற்றும் ிைரவுடன்

இஷந்து

திபரட்ஃதரர்றல் உபேரக்ப்தட்ட எபே வள்ஷப ஶனதிள் தப்தரிரற்ந ஶைஷரண
புற mWallet 2GO  துக்றபள்பது.
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ில் MADAD (தத்றன் ஶதரது ிபேம்தி உிக்ரண வரஷதல் தன்தரடு)


இில்ஶ ற்றும் றனக்ரிின் அஷச்ைர் வ திபஷ் ஶரல்

‚ில் த் ‛ ன்ந

புற தன்தரட்டு வைனறஷ அநறபப்தடுத்றணரர்.
Menu on Rails – இின் உவு தட்டில்


இில் திள் ங்ள் தத்றன்ஶதரது ங்லக்கு தரிரநப்தடும்
உவுப்தடிஷன அநறந்துவரள்ப ஆர்ைறடிைற எபே வரஷதல் வைனறஷ
அநறபப்தடுத்றபள்பது.

ைரஷன தரதுரப்பு டடிக்ஷஷப றப்தீ டு வைய் டிஷக்ப்தட்ட புற வன்வதரபேள்


ஆந்ற ரறன அசு

iNative Solutions Private Limited

வன்வதரபேஷப உபேரக்றது ,

உடன் இஷந்து எபே புற

ரங்ள் துல்னறர றப்திடுற்கும்

,

ைரஷன

ிதத்துஷபத் டுப்தற்ரண ீர்வுலடன் வபிஶ பே ற்கும்.


APPRSP

தன்தரடு வதரது க்லக்கு ஶதரக்குத்து வரிைல்ள்

ற்றும் ற்நர்பிடறபேந்து ிறப்புர்ஷ அநறபம்
தன்தடுத்ற

APPRSP

.

,

றஷக்பங்ள்

ஸ்ரர்ட் ஃஶதரன்ஷபப்

இன் ிதத்துலக்கு வரடர்புஷட வுஷப

SHO

ள் றப்த

ஶண்டும்
Utsonmobile வைனற


ில்ஶ ல் பஷநஷின் ஷம்

(CRIS)

தபிப்பு டிக்வட்டிற்ரண எபே

வரஷதல் தன்தரடு வைனறஷ ‘உஶதரன்வரஷதல்’ உபேரக்றபள்பது.
புற ிக்த்க் இந்றர ஷனத்பம்


புது டில்னறில் சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ைர் ஶ
ஷனத்பத்ஷ ஆல்ப்ஸ்
னரச்ைரம்,

ஶரர,

.ஶஜ.

அநறபப்தடுத்றணரர்.

புற ிக்த்க் இந்றர

ஆன்றம்,

தரம்தரிம்,

ைரைம்,

ஆஶரக்றம் ற்றும் தன பக்ற அனுதங்ஷபப் தற்நற

சுற்ைறஷ இந்றர எபே பலஷர பேதுறநது.
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டி ஷயரதரத் ஆன்ஷனன் தணர் புரிந்து வரள்ப வுத்ப உபேரக்குறநது


டி ஷயரதரத் DAiSEE (E-Environments இல் தரறப்புள்ப ரடுலக்ரண வுத்பம்),
பண்தரடு,
டிஶர
ீ

குப்தம்,

ரற்நம்

ஷப்தடுத்லுக்ரண

ஆறற்ஷந
வுத்பத்ஷ

அங்ல ரிப்தற்ரண
உபேரக்றபள்பது.

பல்
112

தனதக்

வரறபில்

இபேந்து 9,068 டிஶர
ீ
துடக்குஷப வுத்வரகுப்பு வரண்டுள்பது.
ஏடிஸ் ஶப்ஸ் ஆப்


ஏடிஸ் ஶப்ஸ் ன்தது ஏட்டுர் ஶரர்ள் ைங்த்ஷக் குநறக்கும் ஆண்ட்ரய்டு
ற்றும் iOS பங்பில் வைன்ஷணில் வரடங்ப்தட உள்பது .

உன் வைனற


ிைரிலக்கு தன்தடும் ஷில் உன் ன்ந வதரில் வைல்ஶதரன் ஆப்
அநறபம்.



உன்’

வரஷதல் ஆப்

பனம் ஶபரண்ஷ றட்டங்பின் ரணி ிங்ள்

,

திர்ரப்தீடு ிங்ஷப அநறனரம்.
‘–யரிரனற‘


தஞ்ைரப் ரறன அசு இனை க்ன்றுஷபப் வதந

‘-யரிரனற’ னும் வரஷதல்

வைனற என்ஷந அநறபப்தடுத்றபள்பது.
ைறடிஸ்-ைறஸ் (வதரது தன்தரட்டு வன்வதரபேள்)


ைறடிஸ்-ைறஸ்
ஶைஷ

ங்ல்

(வதரது

தன்தரட்டு

(ஶதரரன்

வன்வதரபேள்)

அதிரன்)

ஊட்டச்ைத்து

பஷநஷ

ிஷபவுலக்கு

லுப்தடுத்

குநறப்தர

டிஷக்ப்தட்டுள்பது.
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‚ஶரர ஷல்ஸ்‛


அடுத்

ரம்

பல்

ஶரர

அசு

ணது

வைரந்

‚ஶரர

ஷல்ஸ்‛

ஆப்

அடிப்தஷடினரண டரக்மற ஶைஷஷ ரறனத்றல் உள்ப ைறன பக்றரண சுற்றுனர
னங்லக்கு அநறபப்தடுத்தும்.
‘ைம்தர்க் ஶதரர்ட்டல்’


றநஷண பர்க்வும், திற்றுிக்ப்தட்ட இஷபஞர்லக்கு ஶறுதட்ட ஶஷனரய்ப்பு
ரய்ப்புஷப

வரிந்து

வரள்பவும்

ம்.ஸ்.ம்.இ.

ைம்தர்க்

ஶதரர்ட்டல்

வரடங்ப்தட்டது.
ரடப் வதரநறில் அஷப்பு ம்ஈஸ் ஷனபம்


ரடப்

வதரநறில்

அஷப்பு

ணது

புறர

டிஷக்ப்தட்ட

ஷனபத்ஷ

28.06.18ல் வரடங்றது. ரடம், ப்தல்தஷட, ிரணப்தஷட, டஶனரக் ரல்தஷட,
தரதுரப்பு
ைறஷப
ரடப்

ஆரய்ச்ைற

ற்றும்

உபேரக்றக்
வதரநறில்

ஶம்தரட்டு

றறுணம்

வரடுத்து,

தரரிப்தற்வண

அஷப்பு

வைல்தடுறநது.

ஆறற்றுக்கு
ணி

ட்டஷப்பு

வதரநறில்

இன்

புற

துஷநர

ஷனபத்ஷ

தரதுரப்புத் துஷந வைனரபர் றபே. ைஞ்ைய் றத்ர வரடங்ற ஷத்ரர்.
‘ரிபஷணட்’ ன்னும் ஷஶதைறச் வைனற


த்ற

ர்த்ம்

அஷச்ைர்

றபே.

வரடங்றஷத்ரர்.

&

வரறற்ைரஷன

சுஶஷ்

திபு

ற்றும்

‘ரிபஷணட்’

இந்றரில்

உள்ரட்டு

ிரணப்

ஶதரக்குத்து

ன்னும்

ஷஶதைறச்

வைனறஷத்

ரல்ஶதரண

ற்றும்

ஷிடப்தட்ட

குந்ஷஷபத் ஶடவும் தின் வரடவும் இந்ச் வைனற உவும் ன்று வரிித்ரர்.
றர ஶடஷ்ஶதரர்டு


றரப்புந

ஶம்தரட்டு

அநறபப்தடுத்றது

அஷச்ைம்

இந்

ரம்

றர

ஶடஷ்ஶதரர்ஷட

இது குஷநந் ஶத்றல் இடம் ைரர்ந் ஆட்ைறஷ ண்ரிக்

உவும்.
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6. திட்டங்கள்
டிஜறட்டல் லத்நறவு றட்டம்


இந்றரில்

வதண்லக்கு

அநறபப்தடுத்துற்ர

டிஜறட்டல்

ஶைற

பிர்

ல்ிநறவுத்
றன்

(NCW)

தங்குஷப



றட்டத்ஷ
உடன்

ஶதஸ்புக்

இஷந்துள்பது.
‘ஶைர ஶதரஜ் ஶரஜ்ணர’


CGST

ற்றும்

இனைர

IGST

ஆறற்நறல்

ங்ப்தடும்

வரடுக்கும் ‘ஶைர

வைன்டரின்

உவு

/

திைரத்

ஶதரஜ் ஶரஜ்ணர’ ன்ந

/

னங்ர்

புற

றறுணங்ள்

/தண்டர

றட்டத்ஷ

பனம்

வதரபேட்லக்கு
இந்ற

அசு

வரடங்றபள்பது.
புற திணரற தரிர்த்ஷண ல் வரிிப்ஶதரபேக்கு வகுற ங்கும் றட்டம் 2018


பேப்புப் தப்புக்ம் ற்றும் ரிய்ப்ஷதத் டுக்கும் ஷில், திணரற வைரத்துக்ள்
குநறத்

ல்ஷப

வரிிப்தர்லக்கு

வகுற

ங்கும்

றட்டத்ஷ

பேரணரித்துஷந வரடங்றபள்பது.
றபேத்றஷக்ப்தட்ட பேரண ரி ல் அபிப்ஶதரர் தரிசுத் றட்டம்

2018 வபிிட்டது

பேரண ரித் துஷந


றுப்பு தத்ஷ ண்டுதிடிக்வும் ரி ய்ப்ஷதக் குஷநக்வும் பேரண ரித் துஷந
ஶற்வரள்லம்

பற்ைறபில்

க்ள்

தங்பிப்ஷத

வதறும்

ஶரக்த்துடன்

‚பேரண

ரி ல் தரிசுத் றட்டம், 2018‛ ன்ந வதரினரண புற தரிசுத் றட்டம் 2007ம் ஆண்டு
அநறிக்ப்தட்ட

பந்ஷ

தரிசுத்

றட்டத்றற்கு

தறனர

பேரண

ரித்துஷநரல்

வபிிடப்தட்டுள்பது.
‚ஶரததந்து ைரம்தடிர ஸ்ஸ்த்ர தீ ர ஶரஜணர‛


எடிைர அைரங்ம்

ரறனத்றல் தத்றரிஷரபர்லக்கு எபே சுரர ரப்தீடு

றட்டத்ஷ வரடங்றபள்பது.
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‘றரிற ல்ரண் றட்டம்


2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் ிைரிபின் பேரணத்ஷ இட்டிப்தரக்குது ன்ந திர்
றபே.

ஶந்ற ஶரடிின் வரஷன ஶரக்கு றட்டத்றற்கு ற்த

,

த்ற ஶபரண்

ற்றும் ிைரிள் னத் துஷந வரடங்றபள்ப றரிற ல்ரண் றட்டம் , 2018 ஜழன்
1 பல் ஜழஷன 31 ஷ வைல்தடுத்ப்தடுறநது.
ஜன் ஐரற சுிர றட்டத்ஷ


திரின் தரீ ஜன் ஐரற தரிஶரஜணர றட்டத்றன் ல ழ்
ட்கும் ன்ஷ ரய்ந் ைரணிடரிரப்றன் ங்கும்

,

உிரி பஷநில்

‚ஜன் ஐரற சுிர ‛ றட்டத்ஷ

த்ற ைரண உங்ள் , ைரஷன ஶதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்ைரஷனத் துஷந , ப்தல்
துஷந இஷஷச்ைர் றபே

.

ன்சுக் ல் .

ரன்டிர புதுறல்னறில் வரடங்ற

ஷத்ரர்.
ங்ர தியரரிஸ்


ங்ர ப்ரயரரிஸ் ங்ர ஆற்நறன் ரறனங்பரண

,

உத்ப் திஶ

ைம்,

உத்ப்திஶைம், ஜரர்ண்ட், தீரர் ற்றும் ஶற்கு ங்ரபம் ஆறற்நறற்கு ங்ஷ
றஷப தரதுரப்தற்ரவும் ,

உிர்-தன்பத்ன்ஷ தரதுரப்திற்ர க்லக்கு

திற்றுித்ல் ஆறற்நறற்ர ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது .
KUSUM றட்டம்


குசும் (றைரன் உர்ஜள ைக்ஷர

ஈரம் உத்ரன் யரதிரன் )றட்டம் ஜழஷன ரத்றல்

ிைரிபிஷடஶ சூரி ைக்றஷப் தன்தடுத்துஷ ஊக்குிப்தற்ர
வைல்தடுத்ப்தடும்.இந் றட்டத்றன் ல ழ்

,

ிைரிலக்கு சூரி ீர் தம்புள்

ங்ப்தடும்
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பேம்பு ைக்ஷ அடிப்தஷடினரண உவு அஷடத்து ிற்கும் பஷந ஷ அநறபம் வைய்றநது
ில்ஶ அஷச்ைத்றன் .ஆர்.ைற.டி.ைற.


உன சுற்றுச்சூல் றணம்

2018

வரண்டரட்டங்ள் வரடங்றிபேக்கும் றஷனில்

ில்ஶ அஷச்ைத்றன் வதரதுத் துஷந றறுணரண 
இபேந்து புநப்தடும் ஶர்ந்வடுக்ப்தடும்

8

ைரப்ற

.ஆர்.ைற.டி.ைற.

புதுறல்னறில்

ற்றும் ரஜ்ரணி க்ஸ்திஸ்

ில்பில் திலக்கு அபிக்கும் உவுஷப பேம்புச் ைக்ஷ அடிப்தஷடினரண
உவு அஷடத்து ிற்ப்தடும் பஷநஷ தரிஶைரஷண அடிப்தஷடில்
ஶற்வரண்டுள்பது.


தசுஷ பஷநக்கு ரறும் ில்ஶ பற்ைறின் எபே தகுறர இணி திலக்கு
அபிக்ப்தடும் உவுள் இணி தரனறர் திஶபட்லக்கு தறனர சுற்றுச்சூலுக்கு உந்
க்கும் திஶபட்பில் அபிக்ப்தடும்.

அடல் புஜல் ஶரஜணர


ீர் ப அஷச்ைத்றன் பைதரய்

600

ஶரடி றட்டரண அடல் புஜல்

ஶரஜணரிற்கு (திஷய) உன ங்ற எப்புல் அபித்துள்பது.


ைபரப் தங்பிப்பு பனம் ர

ட்டின் பன்னுரிஷப் தகுறபில் றனத்டி ீர்

ஶனரண்ஷஷப ஶம்தடுத்துஶ இந் றட்டறன் ஶரக்ரகும்
DAC உதங்ள் ரங்குற்ரண றட்டங்ஷப எப்புக்வரண்டது


தரதுரப்புத்துஷந ந்றரி றர்னர ைலரரன் ஷனஷினரண தரதுரப்பு
ஷப்தடுத்ல் வுன்ைறல் (டிைற), தரதுரப்பு தஷடிணபேக்கு பை .5500 ஶரடி றப்புள்ப
உதங்ஷப வரள்பல் வைய் எப்புல் அபித்துள்பது .

சூரி ைர்க்ர றன்


2018 ஆம் ஆண்டு ஜழன்

27 ஆம் ஶற ஜணரறதற ரம் ரத் ஶரிந்த் ஷக்ஶர ைறறு

ற்றும் டுத் றறுணங்பின் அஷச்ைத்றன் ஶைரனரர் ைர்க்ர றன்

(MSME)

வரடங்ற ஷத்ரர் . றன் 50 றபஸ்டர்ஷப படிிடும் , ஶலும் இந் றட்டம்
குலக்லக்கு ஶஷனரய்ப்தபிக்கும் எவ்வரபே குலவும்

400

பல்

ஷிஷணரபர்லக்கு ஶஷனரய்ப்தபிக்கும்.
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ஸ்ரஜரல் றட்டம்


ஶைற றரப்புந குடிீர் குடிீர் றட்டத்றன் ஶைற
சுஜரல் றட்டத்றல்

அநறபப்தடுத்றது.

ஆஶனரைஷண ஶைற அபினரண

இந்றரின்

வரடங்ப்தட்டது. சுத்ரண குடிீஷ ங்குற்ர

115

ரட்டங்பில்

1000 ஶரடி பைதரய் வைனில்

27,500 பள்ப தரறப்புள்ப குடிஶற்நங்லக்கு வைனறக் த்ற அசு படிவு
ஶைற சுரர சுிம் – 2018


த்ற

சுரர

புனணரய்வுத்

துஷநரல்

(CBHI)

ரரிக்ப்தட்ட

ஶைற

சுரர

சுிம் – 2018 சுரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந அஷச்ைர் வ ஜீ தி ட்டரரல்
வபிிடப்தட்டது.
றஷனக்ரண ஶைற ிபெம்


இந்ற வரறல்துஷந ர்த் ற்றும் கூட்டஷப்பு (ைற) றஷக் பத்ரல் ற்தரடு
வைய்ப்தட்ட



றஷனக்ரண

ஶைற

ிபெத்ஷ

ர்த் ந்றரி 5 து ஶைற றறக் கூட்டத்றல் புது றல்னறில் வபிிட்டரர்.
இந்றரின் ஶைற டிஜறட்டல் தனம்


..டி

க்பூரல்

ணிப

உபேரக்ப்தட்ட

ஶம்தரட்டுத்துஷந

இந்றரின்

அஷச்ைர்

ஶைற

திரஷ்

டிஜறட்டல்

ஜஶடரல்

தனம்
புது

த்ற

றல்னறில்

வரடங்ப்தட்டது.
எபேங்றஷந் பனஷச்ைர்ள் துஷக்குல


ஶபரண்ஷ ற்றும் ரத்ர ரந்ற ஶைற றரப்புந ஶஷனரய்ப்பு உத்ரத்
றட்டத்றன்

வரள்ஷ

அடகுபஷநஷப

எபேங்றஷக்

பனஷச்ைர்ள்

துஷக்குலஷ த்ற அசு அஷத்துள்பது.


றட்டத்றற்ரண எபேங்றஷந் வரள்ஷ அடகுபஷநஷப ற்தடுத், ல ரறன
பனஷச்ைர்ஷபபம்

எபேங்றஷக்கும்

அஷப்தரபர

த்றப்

திஶை

பனஷச்ைஷ திர் றறத்துள்பரர்.
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7-ஸ்டரர் றரப் தஞ்ைரத்து ரணில் றட்டம்


ல ைப அபவுஶரல்பின் அடிப்தஷடில் றர தஞ்ைரத்துலக்கு ட்ைத்ற
ரிஷைஷ ங்கும் பல் ரறனர யரிரணர இடம் வதற்றுள்பது
யரிரணரின்

1,120

றரங்ள்

.

7-ஸ்டரர் றரப் தஞ்ைரத்து ரணில் றட்டம்

பனம் ரிஷை அபிக்தட்டது.
ஶைற ிபேதுலக்ரண ஆைறரிர்ஷப ஶர்ந்வடுப்தற்ரண றரட்டல்ள்


ஶைற ிபேதுலக்ரண ஆைறரிர்ஷப ஶர்ந்வடுப்தற்ரண புற றபஷநஷப
ணி பத்துஷந அஷச்ைம் வபிிட்டுள்பது . இது எபே புற பன்பற்ைறரகும் ,
பந்ஷ தஷவுஷப ரறன அசு ஶர்வு வைய்து.

ரண்டீதம் றட்டம்


2021 க்குள் டபத்றல், 2022 ஆம் ஆண்டில் ஆைற ற்றும் ரன்வல்த் ஶதரட்டிபில் ,
2024

எனறம்திக்றல் ஶதரட்டிிட ற்றும்

2028

ஆம் ஆண்டில் தக்ங்ஷப

வன்வநடுக்வும் ஆந்றப்திஶைம் ரட்டில் பனறடம் வதறுதுரன் இந் றட்டத்றன்
ஶரக்ரகும்
சூரி ைக்ற உபேரக் ிைரிலக்கு SKY றட்டம்


குஜரத் அசு ிைரிலக்கு எபே சூரி ைக்ற றட்டம் என்ஷந அநறபப்தடுத்றது –
சூர்ைக்ற றைரன் ஶரஜணர (SKY), அர்லக்குத் ஶஷரண றன்ைரம் ரரிக்வும்,
உதரி ைக்றஷ றரிட்டுக்கு அனுப்தவும், கூடுனர ைம்தரறக்வும் உவுறநது.

ம்.தி.ில் ஶரன்பூர ீர்ப்தரைண றட்டம்


திர்

ஶந்ற

ஶரடி

த்றப்

திஶைத்றல்

ரஜ்ர்

ரட்டத்றல்

ஶரன்பூர

ீர்ப்தரைண றட்டத்ஷ வரடங்றணரர். 3,866 ஶரடி பைதரய் றட்டம் அஷ ற்றும் எபே
ரல்ரய் அஷப்பு ஆறஷ அடங்கும்.
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ன் ன் றட்டம்


தங்குடி
உிக்

ிர

அஷச்ைம்

குலக்ஷப

ன்

உள்படக்ற

ன்

3000

றட்டத்றன்

ன்

ன்

ல ழ்

ரவடங்றலும்

ஶந்றரக்ஷப

30,000 சு

அஷக்

அசு

பன்வரறறநது.
சூரி ைர்க்ர றன்


இந்றரின்

ஜணரறதற

ஶைரனரர்

ைர்க்ர

றஷண

அநறபப்தடுத்றணரர்,

இது

50

குலக்ஷப உள்படக்றது, எவ்வரபே குலிலும் 400 பல் 2000 ஷனஞர்லக்கும்
திபுரிர். சூரி ைர்க்ர றன் றரப்புநங்பில் ஶஷனரய்ப்புஷப உபேரக்ற
தச்ஷைப் வதரபேபரரத்றற்கு தங்பிக்கும்.
பம்ஶரஷம் – ஈறனப் தரதுரப்பு எபே பன்ரறரி


‘பம்ஶரஷம்’
பங்ஷப

ன்நத்

றட்டம்,

றர்றப்தன்

பனம்

றஷனரண
ஶம்தரட்

ரழ்ரரங்ள்
ரி

ற்றும்

சுற்றுச்சூனறன்

இற்ஷ

தரதுரப்ஷத

ஶரக்ரக் வரண்டது.


பம்ர

றர

தஞ்ைரத்து

பன்ரறரி

ஈறன

தஞ்ைரத்ர

ரந

இந்த்

ணிப்தட்டத்றட்டம் வரடங்ப்தட்டது.
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7. ி வைய்றள்
PhonePe 100 றல்னறன் ரடிக்ஷரபர்ஷப ரண்டிபள்பது


தினறப்ரர்டின் டின் றறுணரண PhonePe தர்ஶரர் வரடுப்தணவு றறுணர ஶத டிம்  ரண்டி அற ரடிக்ஷரபர்ஷப வரண்ட றறுணர ரநறபள்பது .

இங்கும் ஈ-ஶரட்டரர் ஷைக்றள் வரடங் ஸ்டரர்ட்அப்


இ ஶரன்ஸ் ,ஶரட்டரர்ஸ் , எபே ஶர ம்புத்தூர் ைரர்ந் ஸ்டரர்ட் அப் றறுணம்
அன் சுற்றுச்சூல் றன் ஶரட்டரர் ஷைக்றஷப ஜழன்

,

5, உன சுற்றுச்சூல் றணத்ஷ

பன்ணிட்டு அநறபப்தடுத்துறநது.
2017 ஆம் ஆண்டில் உனபரி புதுப்திக்த்க் ரிைக்ற றநன் உனறல் அறரித்துள்பது


2017 ஆம் ஆண்டில் உன பரி றன் உற்தத்ற றநனுக்ரண ற ஶைர்த்ல்பில்
புதுப்திக்த்க் ைக்ற க்றல் உள்பது

,

70%

ண
ீ
னரற்நறல் இது ற அறரண

அறரிப்பு ஆகும்.
ஷ்ரின் ரஸ்ப்ஶரறனறபேந்து இந்றரவுக்கு னறரண LNG


இந்றர ஷ்ரவுடணரண எபே ீண்ட ரன எப்தந்த்றன்
னறரண ற இற்ஷ ரிரபஷ

(ல்.ன்.ஜற)

அடிப்தஷடில் பல்
ஷ்ரின் ரஸ்ப்ஶரம்

றறுணத்றடறபேந்து வதற்றுள்பது.
இந்றரில் 2 ஶரடி ரர் ரரித்து சுசூற றறுணம் ைரஷண


இந்றரில்

2

ஶரடி ரணங்ஷப ரரித்து சுசூற றறுணம் ைரஷண

தஷடத்துள்பது. ைறநற ரர்

திரிில் பன்ணி றறுணரண ஜப்தரஷண ஶைர்ந் சுசூற

றறுணம் இந்றரில் 1983-ம் ஆண்டு ணது வைல்தரடுஷபத் வரடங்றது .
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ங்ரபத்றற்கு டீஶரைர -தச்ைற றனக்ரி வரகுற


உனறன் இண்டரது றப்வதரி றனக்ரி சுங்ரண டீஶரைர

-

தச்ைரற றனக்ரி

சுங்ங்ஷப த்ற அசு ஶற்கு ங் அைரங்த்றற்கு ங்றபள்பது.
.டி.ைற பனம் றழ்ரட்டில் எபேங்றஷந் உவுப் திரிவு வுள்பது


2018-19 ஆம் ஆண்டின் இண்டரம் ரனரண்டில் றழ்ரட்டில் உள்ப புதுக்ஶரட்ஷடில்
.டி.ைற ணது எபேங்றஷக்ப்தட்ட உவு உற்தத்ற ற்றும் பரட

ைறபின்

பல் ட்டத்ஷ அநறபப்தடுத்னரம்.
டன் ஶம்தரட்டு றற பை. 500ஶரடி: அசு அநறிப்பு


ரப்தீட்டு ற்றும் ஏய்வூற றறள் உள்ட்டஷப்பு பலீடுலக்கு உவுற்ர
அடுத் ரம் பை . 500 ஶரடி டன் ிரிரக்த்ஷ அைரங்ம் அபல்தடுத்துற்கு
அஷக்ப்தட்டுள்பது.



2016-17 றறரண்டிற்ரண தட்வஜட்டில் இந் றற பன்பனறல் அநறிக்ப்தட்டது .

.ஶ.இ. ஷயரதரத்றல் பல் ஷடஷ றநக்வுள்பது


ஜழஷன

10

ம் ஶற ஷயரதரத் ரில் ஸ்டணின்
ீ
ைரன்ள் ரரிக்கும்

.ஶ.இ. றறுணம் அன் பல் இந்ற அங்ரடிஷ றநந்து ஷக்வுள்பது.
டரடர தர் வைல்தடுத்ிபேக்கும் 150 வரரட் சூரி றட்டம்


டரடர தர் புதுப்திக்த்க் ரிைக்ற னறறவடட்

(TPREL),

(டிதிஆர்ல்),

டரட்டர தர்

றறுணத்றன் துஷ றறுணரண டரடர தர் வணிதிள் ரிைக்ற னறறவடட்
ரரஷ்டிரில் ீண்டரன அடிப்தஷடி

ல்

150

வரரட் சூரி எபி தி

றட்டத்ஷ ஷப்தடுத்றபள்பது.
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2017-18ல் இந்றரில் அந்ற ஶடி பலீடு 61.96 தில்னறன் டரனர உர்ந்துள்பது


இந்றரில் வபிரட்டு ஶடி பலீடு
அறரித்துள்பது.டந் றறரண்டில்

2017-18ல்

61.96

அந்ற ஶடி பலீடு

தில்னறன் டரனர
60 தில்னறன் டரனர

இபேந்து
ில்ஶ, டிக்வட் பன்தறவுஷப ணிக் CSC ற்றும் IRCTC எப்தந்ம் வைய்துள்பது


றரப்புநங்லக்கு இஷ உள்ட்டஷப்ஷத ங்கும் வதரது ஶைஷ ஷங்ள்
(CSCs) ங்ற றபேரறபர வைல்தடுறன்நண,



வில் டிக்வட் எது க்ல டு வைய் CSC ற்றும் IRCTC ஆறற்நறற்கு இஷடஶ இண்டு
புரிந்துர்வு எப்தந்ங்ள் ஷவலத்றடப்தட்டண .



CSC இன் ல ழ் , சுரர் 5,000 றரங்ள் Wi-Fi ஶைஷ வதற்றுள்பது . 2.5 னட்ைம் றரம்
தஞ்ைரத்துள் இஷப்தஶ CSCின் ஶரக்ர உள்பது.

CSC க்ள் ிஷில் ங்ற ஶைஷஷப ங்குறன்நண


ரட்டின்

11

னட்ைம் வதரது ஶைஷ ஷங்ள்

(ைற.ஸ்.ைற.ள்)

ரட்டின் ி

றர்ரறபர இங்கும்.
இந்ற றறுணங்லக்ரண ஶடி வபிரட்டு தட்டிஷன ஆய்வு வைய் வைதி குல


இந்றப் தத்றங்ள் ற்றும் தரிர்த்ஷண ரரிம்

(வைதி) தட்டினறடப்தடர இந்ற

றறுணங்ள் வபிரடுபில் ஶடி தங்குஷப தட்டினறட அனுறக்வும்

,

வபிரட்டு ஶடி தங்குஷப தட்டினறடவும் ற்றும் வபிரட்டு றறுணங்ஷப
ஶடிர இந்றச் ைந்ஷில் தட்டினறடவும் எபே றபுர் குலஷ அஷத்துள்பது .
எடிைர 100 றல்னறன் டன் ஃகு உற்தத்ற வைய் படிவு


2017-18 றறரண்டில் இந்றர 100 றல்னறன் டன் ஃகு உற்தத்ற வைய்து.



இந் ஆண்டு எடிைர ட்டும்

100

றல்னறன் டன் ஃகு உற்தத்ற வைய் படிவு

எடிைரின் ஃகு உற்தத்ற ரட்டின் வரத் ஃகு உற்தத்றில் தரறக்கும் அறரகும் .


இந்றர இண்டரது வதரி ஃகு உற்தத்ற ரடர இபேக்றநது குநறப்திடத்க்து .
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‘பன்று -ட்ைற வப்ஶதர ைந்ஷ’


பன்ணி தங்குச் ைந்ஷ ன்ஸ்இ

‘டிரி-ட்ைற வப்ஶதர ைந்ஷ ’ஷ அஷத்துள்பது .

டன் திரிில் வதபேறறுண டன் தத்றங்பின் று ரங்லுக்ரண

(வஶதர)

ைறஷ அபித்துள்பது.
டிரன்ஸ்பெணின் உனபரி டடிக்ஷலக்கு வரறல்தட்த ஷத்ஷ றநக்றநது


TransUnion அன் பல் உனபரி உள்ப ஷத்ஷ

(ஜற..ைற) வைன்ஷண த்றல்

றநந்துள்பது.
ஸ்ஆர்ஏ றறுணம் எபே ஶரடி பைதரய்க்கு றன்

-ரண வைல் வரறல்தட்தத்ஷ

ங்குறநது


இந்ற

ிண்வபி ஆரய்ச்ைறக் ம்

(இஸ்ஶர)

அன் ணித்துரண பர்ந்

னறத்றம் அன் வைல் வரறல்தட்தத்ஷ , வரறல்துஷந தன்தரட்டிற்கு ஏபே ஶரடி
பைதரய்க்கு ங் உள்பது.


E-

ரண தசுஷ றட்டம் அைரங்த்றன் பூஜ்ஜற உறழ்வு வரள்ஷக்கு

ஊக்பிப்தர றர்தரர்க்ப்தடுறநது.
இந்றரில் சூரி றன் உற்தத்றக்ரண 100 தில்னறன் டரனர் பலீடு வைய் SoftBank படிவு


SoftBank ரர்ப்தஶன் றறுணம் இந்றரில் சூரி ைக்ற உற்தத்றில் . 60 தில்னறன்
டரனர் பலீடு வைய் படிவு வைய்துள்பது.



ைவூற அஶதிர , SoftBank’s Vision Fund
டந் ஆண்டு

இன் றப்வதரி பலீட்டரபர உள்பது , இது

93 தில்னறன் டரனர்ஷப பலீடு வைய்து . ைவூற அஶதிர வைய்

பலீடு ஶதரன இந்றர பலீடு வைய் SoftBank றறுணம் றர்தரர்க்றநது.
ஏனரவுடன் PhonePe கூட்டு


Flipkart-

க்கு வைரந்ரண

PhonePe

ரடஷ ண்டிர வைல்தடு

ம் ஏனரவுடன்

இஷந்து.
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அவரிக்ர றரீன்ஃதீ ல்டு ஶடி பலீட்டில் பனறடம் றக்றநது


2017 ஆம் ஆண்டில், றரீன்ஃதீல்டு ஶடி பலீட்டில் அவரிக்ர இந்றரஷ ரண்டி
பனறடத்றல் ந்துள்பது.

ரற றரத் வரறல் ரரித்துடன் ர் இந்றர எப்தந்ம்


ர்

இந்றரில் திக்கும் ைர்ஶை திலக்கு ங்ப்தடும் ரற பனறஷ

அகுைரண வதரபேட்ள் அடங்ற அன்தபிப்புப் ஷதஷப ிறஶரறக்கும் பை

. 8 ஶரடி

றப்தினரண ஆர்டஷ ரற ற்றும் றரத் வரறல்ள் ஆஷம் வரடர்ந்து
பன்நரது பஷநர வதற்றுள்பது.
அசு ந்ரது ஶைற வு ஷம் அஷக்த்


றட்டம்

த்ற ல் ற்றும் வரறல்தட்தத் துஷந அஷச்ைத்றன்
ல் ஷம்

(ன்ைற)

பனம்,

(MeitY)

ல ழ்,

ஶைற

ந்து னட்ைம் வய்றர் ஶைஷங்ஷப

ங்குற்ரண றநஷண ரட்டின் றப்வதரி வு ஷர ஶதரதரனறல்
அஷக்வுள்பது.
வதப்ைறஶர அநக்ட்டஷப ீர்ங்ல் றட்டத்துக்கு ரணிம் ங் படிவு


வதப்ைறஶர எபே இனரத ஶரக்ற்ந றறுண அநக்ட்டஷப ர்ரடர , ஆந்றப் திஶைம்
ற்றும் ஶபரின் வற்கு ரறனங்பில் ரலம் க்லக்கு தரதுரப்தரண ீர் ங்
ீர்ங்ல் றட்டத்துக்கு 4.26 றல்னறன் டரனர் ரணிம் ங் படிவு வைய்துள்பது.

தத்றரிஷரபர்லக்ரண திற்ைற றட்டத்ஷ கூகுள் அநறித்து


றப்வதரி

வரறல்தட்த

றறுணரண

கூகுள்

நரண

ல்

ற்றும்

ஶதரனற

வைய்றலக்கு றர ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்தும் ஶரக்றல் தத்றரிஷரபர்லக்ரண
திற்ைறத் றட்டத்ஷ அநறித்து.
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டஶனரப் தகுறலக்ரண ரற்று ைக்ற ஶைற இனக்குஷப அசு அநறித்துள்பது


ரற்றுத்

வரறல்துஷநக்கு

ம்திக்ஷ

ற்தடுத்

ரற்று

ஆற்நல்

றநன்

ஶம்தரட்டிற்ர, அஷச்ைம் 2022 ஆம் ஆண்டில் 5 ஜறரரட், 2030 ஆம் ஆண்டில் 30
ஜறரரட் ஆற டுத் ற்றும் ீண்டரன இனக்ஷ அநறித்துள்பது.
அவரிக் இநக்குறபின் ீ து அற ரிஷ இந்றர ிறக்றநது


ப.ஸ்னறபேந்து இந்றரிற்கு இநக்குற வைய்ப்தடும் தன வதரபேட்பின் ீ து அற
ரிஷ இந்றர அநறித்துள்பது. ஆஸ்ட் பல் ரம் பல் ஷடபஷநக்கு இந்
ரி ிறம் அநறபப்தடுத்ப்தடவுள்பது.

ஶதிடல் ஃப்ஶபரட் ஆப் அடிப்தஷடினரண ீர்வுஷப பேறநது


டிஜறட்டல் டன் றறுணரண ஶதிடல் ஃப்ஶபரட், ஆப் அடிப்தஷடினரண தர்ஶரர் றற
ீர்வுஷப அபிக்றநது.

ஆைற உள்ட்டஷப்பு பலீட்டு ங்றிடறபேந்து றப் வதரி டன் ரங்றது இந்றர


ங்றின்

பன்நரம்

பேத்றன்தடி

பேடரந்ற

உள்ட்டஷப்தில்

கூட்டம்

ணம்

புதுஷ

ற்றும்

வைலுத்துறநது.

எத்துஷப்பு

பக்ற

ன்ந

தங்பிப்தரபர்ள்

டணரபிள் உறுப்திணர்பர உள்பணர்.
ரனத்ீவுக்ரண ற்றுற எதுக்ல ட்ஷட இந்றர குஷநக்றநது


ரனத்ீவுக்கு

உபேஷபக்றங்கு,

வங்ரம்

ற்றும்

பட்ஷட

ஶதரன்ந

ைறன

அத்றரைற வதரபேட்பின் ற்றுற ீ ரண ம்புஷப இந்றர குஷநத்து,
தி (AIIB) ன்ப் (NIIF) றறில் 200 றல்னறன் டரனர்ள் பலீடு வைய் படிவு


ஆைற

உள்ட்டஷப்பு

றட்டங்பில்

ஆர்ம்

பலீட்டு
வதந

ங்ற

இந்றரரல்

(தி),

இந்றரின்

அஷக்ப்தட்ட

றறில்

உள்ட்டஷப்பு
200

றல்னறன்

அவரிக் டரனர் பலீடு வைய்க்கூடும்.
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...தி. 40 தில்னறன் டரனர் டன் ங் ஶரடி னறபறுத்ல்


ஆைற

உள்ட்டஷப்பு

பலீட்டு

ங்ற

(AIIB)

2020

ஆம்

ஆண்டில்

10

தில்னறன்

டரனர்பரவும் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் $ 40 தில்னறன் டரனர்பரவும், 2025 க்குள் $
100 தில்னறன் டரனர்பரவும் உர்த்ப்தட ஶண்டும் ன்று திர் ஶந்ற ஶரடி
னறபறுத்றணரர்.
ற துஷநபத்ஷ ரங்றது அரணி குலம்


வைன்ஷணஷ
(ல்அன்ட்டி)

அடுத்துள்ப

ரட்டுப்தள்பி

றறுணத்றடம்

இபேந்து

துஷநபத்ஷ

பை.1,950

ஶரடிக்கு

னரர்ைன்
ிஷனக்கு

அன்ட்

டூப்ஶர

ரங்றபள்பது

குஜரரத்ஷச் ஶைர்ந் அரணி குலம்.
IISC ிஞ்ஞரணத் வரடக் பஷணப்ஷத அறரிக்றநது


இந்ற

அநறில்

ஊக்குிப்தற்கு

ம்

அடுத்

அநறில்

பன்று

ற்றும்

ஆண்டுபில்

வரறல்தட்த

வதங்லபேில்

றறுணங்ஷப
எபே

ஆரய்ச்ைற

பூங்ரஷ றநக் றட்டறட்டுள்பது.
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7.1 ங்ற வைய்ற
ஆர்.தி. றற லத்நறவு ரத்ஷ வரடங்குறது


ரிைர்வ் ங்ற இந்றரில் றற லத்நறவு ரத்ஷ ரடிக்ஷரபர் தரதுரப்பு
ன்தஷ பக்ற பேப்வதரபேபர வரண்டு வரடங்றபள்பது .

ரிைர்வ் ங்ற தம் அனுப்புல் றட்டத்ஷ இறுக்ரக்றபள்பது


25,000

டரனபேக்கும் குஷநரண தரிர்த்ஷணலக்கு றந் க்கு ண்

ட்டரரக்குன் பனம் ,

ரிைர்வ் ங்ற ,

(PAN)

ரரபரக்ப்தட்ட தம் அனுப்புல்

றட்டம் (LRS) ிறஷப இறுக்ரக்றபள்பது.
ம்.தி.ைற வப்ஶதர ஶட்ஷட 25 புள்பிள் அறரித்து 6.25%ஆ ரற்நறபள்பது


இந்ற ரிைர்வ் ங்ற

(RBI)

ின் தில் வரள்ஷக் குலரணது

,

வப்ஶதர

ிறத்ஷ 25 அடிப்தஷட புள்பிஷப உர்த்ற 6.25 ைர
ீ
ரற்நறபள்பது.
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8. எப்தந்ங்ள்
ைர்ஶை எப்தந்ங்ள்:
இந்றர

–

ஷ்ரவுக்குறஷடஶ தரல்ஷனஷப கூட்டர வபிிடுற்கு த்ற

அஷச்ைஷ எப்புல்


இந்றர – ஷ்ரவுக்குறஷடஶ தரல்ஷனஷப கூட்டர வபிிடுது வரடர்தர
ஷவலத்றடப்தட்ட எப்தந்ம் குநறத்து திர் றபே .ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண
த்ற அஷச்ைஷிடம் டுத்துஷக்ப்தட்டது.



தரல்ஷனள் வபிிடும் துஷநில் தஸ்தம் ன்ஷப் தக்கும் வைல்தரட்டு
ைறநப்ஷத அஷடற்கு அஞ்ைன எத்துஷப்ஷத இந்றர அஞ்ைல்துஷநக்கும் ஷ்
அஞ்ைல் துஷநக்கும்

(ஷ் கூட்டஷப்தின்

‚ரர்ர‛ ன்ந தங்கு ற றுணம்) இஷடஶ

இந் எப்தந்ம் வைய்து வரள்பப்தட்டது
திர்

ிபரறறர் பூட்டின்

ஜணரறதற

றறத்ரி வட்வவடவ்

ஷனம்

ரஸ்ஶர

ரம்

பைதிள்

றஷனத்  ஶம்தரட்டுத்துஷநில் வரறல்தட்த எத்துஷப்புக்ரண இந்றர

–

இங்றனரந்து புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்ைஷ எப்புல்


றஷனத்  ஶம்தரட்டுத்துஷநில் வரறல்தட்த எத்துஷப்புக்வண இந்றர
இங்றனரந்து இஷடஶ

2018

ப்னறல் ஷடிலத்ரண புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு

த்ற அசு எப்புல் அபித்துள்பது .
திர்

வைர ஶ

அைற

இண்டரம் னறைவதத்

ஷனம்

இனண்டன்

ரம்

திரித்ரணி தவுண்டு
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ீடித் ர்ப்புந ஶம்தரட்டில் இந்றர ற்றும் திரன்ஸ் இஷடஶ எத்துஷப்புக்ரண
உடன்தடிக்ஷக்கு அஷச்ைஷ எப்புல்


2018

ரர்ச் ரம் ீடித் ர்ப்புந ஶம்தரட்டுத் துஷநில் இந்றரவும்

திரன்சும்

வைய்து வரண்ட உடன்தடிக்ஷ குநறத்து திர் ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் இன்று
ஷடவதற்ந த்ற அஷச்ைஷில் ிபக்ம் அபிக்ப்தட்டது . இந் உடன்தடிக்ஷ
ந்ரண்டு ரனங்லக்கு அனறல் இபேக்கும் .
திர்

டுர்ட் ஃதினறப்

ஜணரறதற

இம்ரனுஶல் ரக்ஶரன்

ஷனம்

தரரிஸ்

ரம்

பெஶர

சுரர எத்துஷப்ஷத ிரிரக் இந்றர ற்றும் ஶரர்ஶ இஷடஶ எப்தந்ம்
ஷவலத்ரணது


ஶரர்ஶ இந்றர கூட்டு பற்ைறில் (NIPI) 2018 ஆம் ஆண்டினறபேந்து 2020 ஷ பன்று
பேட ரனத்றற்குள் சுரரத் துஷநில் எத்துஷப்ஷத

ிரிவுதடுத்துற்ரண

ஶரர்ஶ அைறன் சுரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந அஷச்ைம்
ஷவலத்றட்டுள்பது.
திர்

வஜன்ஸ் ஸ்ஶரல்த்ன்தர்க்

அைர்

5து ல்ட்

ஷனம்

எஸ்ஶனர

ரம்

ஶரர்ஶ குஶரன்

இந்றர – வதபே இஷடஶ எப்தந்ம்


எப்தந்ம் தஸ்த ன்ஷ

ைத்தும் ற்றும் தரிரற்நத்றன் அடிப்தஷடில் புற

ற்றும் புதுப்திக்த்க் திச்ைறஷணள் தற்நற வரறல்தட்த இபேப்பு எத்துஷப்ஷத
ஊக்குிப்தற்கும் ஊக்குிப்தற்கும் கூட்டுநவு றறுண உநவுக்ரண அடிப்தஷடஷ
உபேரக்குஶ ஶரக்ரகும்.
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திர்

ஶயரர்வ வடல் ரஸ்ட்டிஶர

ஜணரறதற

ஆனன் ரர்ைறர வதஶசு

ஷனம்

னறர

ரம்

தஶர ஶைரல்

இந்றர ிட்ரம் இஷடஶ எப்தந்ம்


இந்ற தரல் துஷந ற்றும் ிட்ரம் தரல் துஷந ஆறற்நறற்கு இஷடஶரண
தரல்ஷன இஷப்பு உடன்தடிக்ஷக்கு அஷச்ைஷ எப்புல் அபித்துள்பது.



இந்

உடன்தடிக்ஷின் றஷணர இந்றரின் ைஞ்ைற ஸ்தூதர ற்றும்

ிட்ரறலுள்ப ஃப் றன் தஶரடர ஆறற்நறன் அஞ்ைல் ஷன கூட்டு வபிீட்டர
அஷந்து.
திர்

குவன் ஜறபன் புக்

ஜணரறதற

டிரன் டரய் குரங்

ஷனம்

யஶணரய்

ரம்

வடரங்

திந எப்தந்ங்ள்:
.ண்

எப்தந்ம்

துஷந

ரட்டின் ிங்ள்

1

இந்றர ற்றும்

இந்றர ைறங்ப்பூபேடன்

திர் - யனறர ரக்ஶரப்

ைறங்ப்பூர்

ர்ைறங்றல் தஸ்த அங்ல ர

ஜணரறதற - லீ யறைறன் ஶனரங்

எப்தந்த்ஷ (ம்ஆர்)
ஷவரப்தறட்டுள்பது
2

ஷனம்- ைறங்ப்பூர்
ரம் -

ைறங்ப்பூர் டரனர்
ரர்க் பைட்ஶட

இந்றர ற்றும்

ிண்வபி றட்டங்ள், ீர்

திர் -

வர்னரந்து

றர்ரம், ஶதரக்குத்து

அைர் -

றர்ரம் ஆற துஷநபின்
வரறல்தட்த எத்துஷப்பு

ில்னறம்-

அவனக்ைரந்ர்
ஷனம் -

ஆம்ஸ்டர்டம்

ரம் -பெஶர
3

இந்றர ற்றும்

ீடித் ற்றும் வதரனறவுறு 

ன்ணர் -இண்டரம் ரர்றவத்து

வடன்ரர்க்

அதிிபேத்றக்ரண

திர் - னரர்சு ஶனரக்ஶ

வரறல்தட்த எத்துஷப்பு
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ஷனம் - ஶரதன்ஶயன்
ரம் -டரணி குஶரன்
4

இந்றர ற்றும்

ிண்வபிஷ அஷறப்

சுல்த்ரன்- பூஸ் தின் ைிட்

ஏன்

திலக்கு

அல் ைிட்

ஈடுதடுத்துற்வண எப்தந்ம்

துஷ திர் -ைய்ித் தயத்
தின் ஹ்பத்
ஷனம் - ஸ்த்
ரம் - ஏரணி ரிரல்

5

இந்றர ற்றும்
இங்றனரந்து

பல் இந்ற-ப.ஶறறுண
பலீட்டு (EIS) றற றட்டத்ஷ
அநறபப்தடுத்றது

திர் -

வைர ஶ

அைற - இண்டரம் னறைவதத்
ஷனம்ரம் -

இனண்டன்
திரித்ரணி

தவுண்டு
6

இந்றர ற்றும்

உனவங்றலும் றஷனரண

திர் -

இங்றனரந்து

உவு உற்தத்றஷ

அைற - இண்டரம் னறைவதத்

ங்குற்ர ஶம்தட்ட
வரறல்தட்த, ஶபரண்
ற்றும் ல்ி ீர்வுஷப
ஶம்தடுத்துற்ரண எப்தந்ம்
7

வைர ஶ

ஷனம்ரம் -

இனண்டன்
திரித்ரணி

தவுண்டு

இந்றர ற்றும்

இந்ற பேத்து வுன்ைறல்

திர் -டுர்ட் ஃதினறப்

திரன்ஸ்

ஆஃப் றபெைறக் ரிைர்ச்

ஜணரறதற

(.ைற.ம்.ஆர்) ற்றும்
இன்ஸ்டிட்பெட் ஶணல் டி னர
ைரண்டிட் டி னர

- இம்ரனுஶல்

ரக்ஶரன்
ஷனம் -

தரரிஸ்

ரம் -பெஶர

ச்வைர்வவடில்
(.ஸ்.ஸ்.ஆர்ம்)
8

இந்றர ற்றும்

இத்ரனறபம் தங்ர

திர் -

றபெவைப் ரன்ஶட

இத்ரனற

றர்ப்பு ற்றும் ஷைதர்

ஜணரறதற

-

தரதுரப்பு ஆறற்நறல்
எத்துஷப்ஷத அறரிக்
எப்புக்வரண்டண
9

வைர்ைறஶர

த்வவல்னர
ஷனம் -

ஶரம்

ரம் - பெஶர

இந்றர ற்றும்

இத்ரனறபம் தங்ர

திர் - ஶரறர் சுல்ஶமரடர

ஜறறஸ்ரன்

றர்ப்பு ற்றும் ஷைதர்

ஜணரறதற

தரதுரப்பு ஆறற்நறல்
எத்துஷப்ஷத அறரிக்
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10

எப்புக்வரண்டண

ரம் - வைரஶரணி

றரீஸ் ற்றும்

பன்ணரள் பெஶரஸ்னரி

திர் - அவனக்ைறஸ் ைறப்ஸ்

ரைறஶடரணிர

குடிஷை ‚டக்கு

ஜணரறதற

ைஶடரணிர குடிசு‛ ண
றுவதரிடுற்ரண
எப்தந்ம்
11

ஷனம் -

ைவுற ARAMCO

யரரஷ்டிரில் த்ணறரி

அைர் -

ற்றும் ADNOC

தகுறில் எபே எபேங்றஷந்

அைலஸ்

சுத்றரிப்பு ற்றும்

இபைர் -

உபேரக்குல் ற்றும்
ஶம்தடுத்துல்

ப்ஶரஶரதீஸ்

தரவ்ஶனரவதரஶனரஸ்
ரம் -

வதட்ஶரவறக்ல் பரத்ஷ

12

-

வன்ஸ்
பெஶர

ைல்ரன் தின் அப்துல்
பம்து தின்

ய்ஃப்
ஷனம் ரம் -

ரிரத்

ரிரல்

இந்றர ற்றும்

ைறில் ிரணப்ஶதரக்குத்துத்

பனஷச்ைர் - அஞ்வைனர

வஜர்ணி

துஷநில் எத்துஷப்பு

ஶர்வல்
ஜணரறதற

-

திரங்க்-ரல்டர்

ஸ்ஷன்ஷர்
ஷனம்- வதர்னறன்
ரம் 13

இந்றர ற்றும்

ில்ஶ துஷநில்

துஷ ஜணரறதற

இந்ஶரஶணைறர

வரறல்தட்த எத்துஷப்புக்ர

ல்னர

இந்றர இந்ஶரஶணைறர

ஜணரறதற

இஷடஶ புரிந்துர்வு
எப்தந்ம்

-

- ஜளசுப்

வஜரக்ஶர

ிஶடரஶடர
ஷனம் - ஜரரர்த்ர
ரம் -

14

பெஶர

உபேதிர

இந்றர ற்றும்

சுரரத் துஷநில் இந்றர

அைர் - யம்ரத் இப்னு ஈைர

தஹ்ஷன்

ற்றும் தஹ்ஷன் இஷடஶ

அல்-லீதர

எத்துஷப்புக்ரண புரிந்துர்வு

தட்டத்து இபைர் - ைல்ரன்

எப்தந்ம்

தின் ஈைர அல்-லீதர
ஷனம் ரம் -
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ஶைற எப்தந்ங்ள்:
(ம்ஆர்)

ச்.ைற.ல்

வடக்ணரனஜறஸ்

JDA

வன்வதரபேள் உடன் எப்தந்த்றல்

ஷவலத்றட்டுள்பது


ரன்ரது வதரி வன்வதரபேள் றறுணரண வயச்
ைரப்ட்வடக்றக்ஸ்,

.ைற.ல்,

ஶஜ.டி..ின் ர்த் ,

ற்றும் ிஷன ற்றும் பேரய் ஶனரண்ஷ ீர்வுலக்ரண

பர்ச்ைற, ற்றும் ஆவுக்ர எப்தந்த்றல் ஷவலத்றட்டுள்பது.
ஆபஷ் ண்டர்திஷைஸ் ஶம்தரட்டுக்ரண புரிந்துர்வு எப்தந்ம்


புதுடில்னறில் உள்ப ஆபஷ் ற்றும் ம்

.ஸ்.ம்.இ ின் அஷச்ைர்ள்

பன்ணிஷனில் ஆபஷ் ஶம்தரட்டுக்ரண எப்தந்த்றல் ஷவரப்தறடப்தட்டது .
தி.ஸ்.ல்.ி. ரர்க் III வரடர் றட்டம் ட்டம் 6க்கு அஷச்ைஷ எப்புல்


திர் றபே . ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் இன்று ஷடவதற்ந த்ற அஷச்ைஷ
கூட்டம் தி .ஸ்.ல்.ி. ( 6து ட்டம் )
பப்தது தி .ஸ்.ல்.ி.

வரடர் றட்டத்றற்கும் இந் றட்டத்றன் ல ழ்

வைலுத்து ரணத்றற்கு றற எதுக்ல டு வைய்வும் எப்

புல்

அபித்து.
ஜற.ஸ்.ல்.ி. ரர்க் III வைலுத்து ரண வரடர் றட்டத்றற்கு அஷச்ைஷ எப்புல்


தத்து ஜற .ஸ்.ல்.ி. ரர்க் III ரக்வட்டுள் வரண்ட றட்டத்ஷ பை
வைனில் வரடபேற்ரண றறஷ அபிக் திர் றபே

.

. 4338.20 ஶரடி
ஶந்ற ஶரடி

ஷனஷில் இன்று ஷடவதற்ந த்ற அஷச்ைஷ எப்புல் அபித்துள்பது . தத்து
ஜற.ஸ்.ல்.ி.

ரர்க்

III

வைலுத்துரணத்றன் வைனவுள் ,

அத்றரைற ைறள்

ிரிரக்ம், றட்ட றர்ரம் ற்றும் வைலுத்தும் இய்க்ம் ஆறற்நறன் வைனவு இறல்
அடங்கும்.
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அஞ்ைல் துஷநின் றர அஞ்ைல் திர

பர்பின் ஊறம் ற்றும் தடிஷப உர்த்தும்

றட்டத்றற்கு த்ற அஷச்ைஷ எப்புல்


அஞ்ைல் துஷநின் றர அஞ்ைல் திரபர்பின்

(ஜறடிஸ்)

ஊறம் ற்றும்

தடிஷப உர்த்தும் றட்டத்றற்கு திர் றபே .ஶந்றஶரடி ஷனஷினரண த்ற
அஷச்ைஷ எப்புல் அபித்து.
ிண்வபிஷ அஷற டடிக்ஷலக்கு தன்தடுத்துற்ரண புரிந்துர்வு
எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்ைஷ எப்புல்


இந்றரின் திறறறர இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ைற றறுணத்துக்கும் ஏன்
ரட்டின் திறறறர அந்ரட்டு ஶதரக்குத்து வரஷனத்வரடர்பு அஷச்ைத்துக்கு
இஷடஶ ிண்வபிஷ அஷறப் திலக்கு ஈடுதடுத்துற்வண ஸ்ட்டில்

ம்
2018

திப்ரி ரம் ஷவலத்றடப்தட்ட புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு த்ற அசு எப்புல்
அபித்துள்பது.
இந்றரின் பனரது னறத்றம் அன் ஶதட்டரி றட்டத்றற்ரண வரறல்தட்தத்ஷ
ைற.ஸ்..ஆர். ஆய்ம் ங்வுள்பது


த்ற அநறில்

&

வரறல் ஆரய்ச்ைற வுன்ைறனறன் ட்டுப்தரட்டில்

,

றத்றன்

ரஷக்குடிில் இங்றபேம் த்ற றன் ஶறில் ஆரய்ச்ைற றறுணம் ற்றும்
ரைற சூரிைக்ற றன் உற்தத்ற றறுணபம் , இந்றரின் பனரது னறத்றம் அன்
ஶதட்டரி றட்டத்றற்ரண வரறல்தட்தத்ஷ ங்குற்ரண புரிந்துர்வு
எப்தந்த்றல் ஷவலத்றட்டுள்பண.
8

ரறனங்ள் ற்றும்

4

பெணின் திஶைங்ள் த்ற சுரர அஷச்ைத்துடன்

எப்தந்ங்ஷப ஷவலத்றட்டண


10 னட்ைம் அறம் தரறப்புக்குள்பரகும் குடும்தங்லக்கு

ஆண்டுஶரறும் பை

.5 னட்ைம்

ஷ பேரணம் வதறும் ஶரக்றல், அைரங்த்றன் னட்ைறரண ஶைற ன தரதுரப்புப்
திக்ரண ஆபஷ்ன் தரத் றட்டத்ஷ வைல்தடுத் ஶண்டும் ன்ந ஶரக்றல்
எப்தந்ங்ள் ஷவலத்ரறபள்பண.
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அவைன்ைன், பெணிரர்ன் இந்றர வன்ச்ைர்ஸ் ஈஸ் றற வரடங் ஷஶரர்க்றன்நண


அவைன்ைன் வன்ைர்ஸ் , னண்டஷணத் பரக் வரண்ட ஆம்தத் துி பனண
றற, பணிரர்ன் இந்றர வன்ச்ைர்ஸ் உடன் ஷஶரர்த்து , பல் இந்ற -ப.ஶறறுண
பலீட்டு (EIS) றற றட்டத்ஷ அநறபப்தடுத்றது . இந் றறபி பேடத்றற்கு
றல்னறஷண உர்த்துஶரடு, இந் ஆண்டின் ஜழஷன இறுறக்குள்

£ 5

£ 2 றல்னறனுக்கு

அன் பல் வபேக்ரண அநறிப்ஷத அநறிக்கும் ண றர்தரர்க்ப்தடுறநது .
ட றக்கு ைஷதஷ றுைலஷத்ல்


டறக்கு திரந்ற அதிிபேத்ற அஷச்சுக்கு

(ஶடரணஷ) ட ரர ைஷத

(NEC)

ஷனர த்ற உள்துஷந ந்றரி றறக் தி ந்றரி ஷனஷில் த்ற
அஷச்ைஷ எப்புல் அபித்துள்பது.
அஷின் தரதுரப்பு ைட்டபனத்ஷ 2018 ஆம் ஆண்டு அல்தடுத் பன்வரறப்தட்டது


திர் ஶரடி ஷனஷினரண த்ற அஷச்ைஷ தரரலன்நத்றல் அஷின்
தரதுரப்பு ைட்டஷஷ 2018 அநறபப்தடுத் பன்வரறந்து .



அஷின் தரதுரப்திற்ர இந்றரின் அஷணத்து ரறனங்லக்கும்
திஶைங்லக்கும்,

அஷின் தரதுரப்ஷத உறுற வைய்ற்கும்

,
,

பெணின்
அத்ஷ

அஷினறபேந்து ன்ஷள் தரதுரப்தற்கும் இது உவும் . இது ணி ரழ்ஷபம் ,
ரல்ஷடஷபபம், வைரத்துக்ஷபபம் தரதுரப்தறல் உவும் .
ஶபரண் ல்ி திரிவு ற்றும் .ைற..ஆர் ‘பன்று ஆண்டு வைல் றட்டம்


திர் ஶரடி ஷனஷில் த்ற அஷச்ைஷ இந்றரில் அற ஶபரண்
ல்ிஷ லுப்தடுத்வும் ற்றும்
இன்ஸ்டிடிபெட்ஸ்மறன்

ிைர ல்ி பர்ப்தற்ரண திரிவு

பன்று ஆண்டு வைல் றட்டத்றற்கு

(2017-2020)

வரடர்ச்ைறர

எப்புல் அபித்துள்பது.


உர் ஶபரண் ல்ி றறுணங்பில் இபேந்து ரண ணி பங்ஷப
உபேரக்குஶ இத்றட்டம் ஆகும்.
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எபேங்றஷந் றவுீர் சுத்றரிப்பு


இந்றரில் பன் பஷநர எபே ம் எபே

ஆதஶட்டர் றட்டத்ஷ வரண்ட எபே

எபேங்றஷந் றவுீர் சுத்றரிப்பு.உள்ட்டஷப்பு அஷக்ப்தடவுள்பது .


துரில் உள்ப ஷயதிரிட் அன்பணிட்டி ைரர்ந் வதரது

-ணிரர் தங்ரபித்துத்றன்

பனம் றவுீர் உள்ட்டுரணத்ஷ ஶம்தடுத்து ைலுஷ எப்தந்ம் ஷவலத்ரணது .


றபெச்சுல் சுத்றரிப்பு றறுணத்றற்கு
தன்தடுத்துற்ர

IOCL

2

ஶரடி னறட்டர் றவு ீஷ ீ ண்டும்

உடன் ஷவலத்றட்ட எப்தந்ம் றவுீர் சுத்றரிப்பு

துஷநில் றவு-க்கு-வைல்ம் அடகுபஷநஷ ஊக்குிக்றநது.
AR ஸ்ரர்ட் றரம்


அபேரச்ைன திஶை அசு
இஷந்து,

,

ஆந்றரின் ஸ்ரர்ட் றர இக்ம்

(SVM)

உடன்

டறக்கு ரறனத்றன் ஶர்ந்வடுக்ப்தட்ட றரங்பில் வரறல்தட்த

ண்டுதிடிப்புள், ஆரய்ச்ைற ற்றும் ஶம்தரட்டுக்கு உவுறநது.
அற வதரபேபரர எத்துஷப்புக்ர ரரஷ்டிர அசு, றபெவதக் ஷ எப்தந்ம்


ரரஷ்டிர அைரங்பம் ணடரின் றபெவதக் ரரபம் வதரபேபரர ல்
வரறல்தட்தம்,

உிர்வரறல்தட்தம்,

வைற்ஷ தண்நறவு ற்றும் தங்குடி

ைபத்றன் னன் ஶதரன்ந துஷநபில் எத்துஷப்ஷத அறரிக் எபே எப்தந்த்றல்
ஷவலத்றட்டுள்பண.
ஶரக்றர, னரட்டம் ரர்ஶரவுடன் ிப்ஶர எப்தந்ம்


இந்றரின் பன்நரது வதரி வன்வதரபேள் ஶைஷ றறுணரண ிப்ஶர , இண்டு
ஆண்டு ர்த் எப்தந்ங்ள் ஷவலத்றட்டது . 1) ஶரக்றரின் ிற்தஷண எலங்கு
டடிக்ஷபின் டிஷப்பு ற்றும் டிஜறட்டல்ரக்லுக்கு ஶரக்றரவுடனும்
னத்ீன் அவரிக்ரின்

ஶனட்ம் ர்ஷனன்ஸ் குலத்றன் எபே தகுறரண னரட்ம்

ரர்ஶரவுடனும்.
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2018 அஷள் தரதுரப்பு ஶைரர


ரடரலன்நத்றல் அஷள் தரதுரப்பு ஶைரர 2018- ரக்ல் வைய்பம் றட்டத்றற்கு
திர் றபே .ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற அஷச்ைஷக் கூட்டத்றல்
எப்புல் அபிக்ப்தட்டது. அஷள் தரதுரப்ஷத உறுற வைய்ற்ர எஶ ைலரண

,

ரடு லி ஷடபஷநஷப உபேரக் உவுது இந் ஶைரரின் ஶரக்ரகும் .
யழண்டரய் ஶரட்டரர், ஆடி ரிவதரபேள் வைல் வரறல்தட்தத்றற்ர எப்தந்ம்


யழண்டரய் ஶரட்டரர் குலம் , ஆடி ஜளடன் ரிவதரபேள் வைல் பன ம் இக்ப்தடும்
றன்ணட ரணங்ள் வைய் எப்தந்த்றல் ஷவலத்றட்டது .

குல் அங்ல ர வன்வதரபேள் உபேரக் AAI யணிவல் எப்தந்ம்


இந்றரின்

ிரண

றஷனங்ள்

ஆஷம்

(AAI)

.டி.

றறுணரண

யணிவல்லுடன் இஷந்து ிரணிள் ற்றும் ிரண ஶதரக்குத்து ட்டுப்தரடு
(ATC) அறரரிலக்கு உ எபே குல் அங்ல ர வன்வதரபேள் உபேரக் எப்தந்ம்.
றற ஆஶரக் ற்றும் (GNFC) அநறக்ஷில் ஷவலத்றட்டது (SOI)


றற ஆஶரக் ற்றும்
னறறடட் உங்பின்
தன்தடுத்ற

எபே

குஜரத்

ரணிம்

ர்ர தள்பத்ரக்கு உங்ள்
பரஷத்துத்றற்ர

ைரன்று-இன்-ரன்வைப்ட்

(‚PoC‛)

ற்றும்

ைரணங்ள்

திபரக்வைின்

வடக்ணரனஜற

தன்தரட்ஷடச்

வைல்தடுத்துற்கு

என்நர ஶஷன வைய்ற்ரண அநறக்ஷில் ஷவலத்றட்டுள்பது.
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9. இந்திய பாதுகாப்பு பணடகள்
அக்ணி-5 வுஷ வற்நற ஶைரஷண


அட ஆபங்ஷபச் சுந்து வைன்று

வரஷனதூ இனக்குஷபத் துல்னறரத் ரக்ற

அறக்கும் அக்ணி -5 வுஷ, டரக்டர் திஶஜ அப்துல் னரம் ீினறபேந்து

(னர்
ீ
ீவு )

03.06.2018 அன்று வற்நறர ிப் தரிஶைரறக்ப்தட்டது.


அஷணத்து ஶடரர்ள் , றன் எபிில் சுடு தற்நறச் வைல்லும் றஷனங்ள்

, வரஷன

தூத் வர டர்பு றஷனங்ள் , வுஷின் ிஷை ச்சு
ீ
ஷபஷ அன் தரஷில்
வைலுத்றண.

வுஷின் அஷணத்து ஶரக்ங்லம் இந் தரிஶைரஷணில்

ட்டப்தட்டண.
இந்றர்ஷப ரப்தரற்றுற்ர ஆதஶன் ‘NISTAR’


வக்னு புனரல் ன் ஶைரஶரட்ர ீில் ணிர ைறக்றக்வரண்டிபேந்

38

இந்றர்ள் இந்ற ப்தல் .ன்.ஸ். சுஶணரணரல் ீ ட்ப்தட்டணர்.
னதரர் கூட்டுப்திற்ைற 2018


இந்றர, அவரிக்ர,
கூட்டுப்திற்ைற

2018

ஜப்தரன் ஆற ரடுபின் டற்தஷடள் தங்ஶற்கும் னதரர்
ஆம் ஆண்டு ஜழன்

6

ஆம் ஶறினறபேந்து

16

ஆம்

ஷ அவரிக்ரின் குரறல் ஷடவதறுறநது.
ஜறஶர-இன்வடனறவஜன்ஸ் ஆைறர 2018


ஜறஶர-இன்வடனறவஜன்ஸ் ஆைறர

2018

தறவணரன்நரம் தறப்ஷத புதுடில்னறிலுள்ப

ஜறஶரஸ்ஶதறல் ீ டிர அண்ட் ம்பெணிஶன் டத்றது .


ீம்: ‘GeoSpatial: A Force Multiplier for Defence and Industrial Security’.

2 து BSF வுண்ட். வஸ்ட் தம்


தத்வ னவ்ரஜ் ைறங் ர்ைரக்டு ன்தர் வஸ்ட் ைறத்ஷ

7-ஆது பஷநர

வைன்நஷடந்து னரறு தஷடத்துள்பரர்.
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(IND-INDO CORPAT ) இந்த்-இந்ஶர ரர்தட்


இந்றர – இந்ஶரஶணைறர எபேங்றஷந் ஶரந்துப் திரிின்

(IND-INDO CORPAT) 31 து

தறப்தின் றஷநவு ிர 06 பல் 09 ஜழன் 18 ஷ ஷடவதறுறநது.
பற்நறலும் உள்ரட்டிஶனஶ டிஷக்ப்தட்ட

‘னுஷ்’ தீ ங்ற இறுறக்ட்ட ஶைரஷண

வற்நற


பல் பஷநர பற்நறலும் உள்ரட்டிஶனஶ டிஷக்ப்தட்ட

‘னுஷ்’

தீங்ற,

ீண்ட வரஷனில் உள்ப இனக்ஷ குநறதரர்த்து சு டல்னது. த்ற திஶை ரறனம்
ஜதல்பூரில் உள்ப துப்தரக்ற வரறற்ைரஷனில் இது ரரிக்ப்தட்டது .
இந்றர வைப்டம்தர் ரம் பல் BIMSTEC இரடப் திற்ைறஷ டத் உள்பது.


வைப்டம்தர் இண்டரம் ரத்றல் புஶணில் உள்ப தங்ர றர்ப்புக் குலில்
BIMSTEC

(Multi-Tech

வரறல்தட்த ற்றும் வதரபேபரர எத்துஷப்புக்ரண குலின்

துக்ப் திரிவு) பல் இரடப் திற்ைறஷ இந்றர டத் உள்பது .
ிட்ரறல் BEL திறறறத்து அலுனம் றநக்ப்தட்டுள்பது


த்ர ந்றரி , றபேற றர்னர ைலரரன் , ிட்ரம், யஶணரய் ரில்
தரதுரப்பு வதரதுத்துஷந றறுணரண தரத் வனக்ட்ரணிக்ஸ் னறறவடடின்

த்ணர
(BEL) பல்

திறறற அலுனத்ஷ றநந்து ஷத்ரர்.
உத்றதிஶைத்றல் வள்ப அதரம் ற்றும் பன்ஶணற்ப்தரடு திற்ைற


ஶைற ஶதறவு ஶனரண்ஷ ஆஷம்

(NDMA)) உத்ற திஶைத்றல் னக்ஶணரில்

உள்ப அசு அை டடிக்ஷ ஷத்றல் (SEOC) எபே திற்ைற ஶற்வரண்டது.


இந்ப் திற்ைற ரறன ஶதறவு ஶனரண்ஷ ஆஷம்

(SDMA)

உடன் இஷந்து

டத்ப்தட்டுள்பது.
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இந்றர-அவரிக் தரதுரப்பு எத்துஷப்பு


டிம்ப் றர்ரம் ஆறு  .வயச்-64  அப்தரஸ் ரக்குல் டத்தும் வய னறரப்டர்ஷப
இந்றரிற்கு

930

றல்னறன் டரனர் ிற் எப்தந்த்ஷ எப்புக் வரண்டுள்பது

.

வதன்டன் அன் ரய்ரட்ஷட தரதுரக்கும் ற்றும் திரந்ற அச்சுறுத்ல்ஷபத்
டுக் இந்றரின் றநஷண தனப்தடுத் இது உவும் .
திின்ஶதரது ஊணபற்ந ர்ள்
ீ
ஆண்டு


ரட்டுச் ஶைஷ க்ர திபுரிபம் ஶதரது ஊணபற்ந ர்ஷப
ீ
வுிக்கும் ஷில்
ரட்டுப் தரதுரப்பு உர்ஷ வரண்டரட

2018ம் ஆண்ஷட இந்ற இரடம்

திரற்றும் ஶதரது ஊணபற்ந ர்பின்
ீ
ஆண்டர அனுைரிக்றநது .
இஷ தரதுரப்புக் ட்டஷப்புக்ரண தினங்கு 2018


தரதுரப்புத் துஷநக்ர, தரதுரப்பு அஷச்ைத்றன் தரதுரப்பு உற்தத்றத்துஷந இஷ
தரதுரப்பு

ட்டஷப்பு

தினங்குக்கு

ற்தரடு

வைய்றபேந்து.

இந்

தினங்ஷ

தரதுரப்பு அஷச்ைர் றபேற. றர்னர ைலரரன் வரடங்ற ஷத்ரர்.
ரணைஶரர் ரத்றஷக்கு ிரண இஷப்பு


இந்ற ிரணப்தஷட, தித்ஶரரர் ற்றும் குஞ்ைற இஷடஶ ணது ிரண இஷப்புச்
ஶைஷஷ வரடங் இபேக்றநது . இந் ிரண ஶைஷின் பனம் பன் தறவு வைய்
1080

திள் ங்பின் பேடரந்ற ஷனரஷ் ரணைஶரர் ரத்ர தத்ஷ

குஞ்ைறினறபேந்து வரடங்னரம்.
இந்றரின் டற்தஷடத் பதறின் ஷனர் ங்ரபத்றற்கு தம்


டற்தஷடத்

பதறின்

ஷனரண

அட்றல்

சுணில்

னன்தர

ங்ஶைத்றற்கு

பல் 29 ம் றற ஷ ல்வனண் தத்ஷ ஶற்வரள்றநரர்.
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26 து தைறதிக் இரடப்திற்ைற (RIMPAC)


உனறன் றப்வதரி தன்பத்ன்ஷ ரய்ந் டற்தஷடப் திற்ைறக்ரண RIMPAC 2018
இல் தங்ஶற் ன்ஸ் ைரத்றரி ஶதர்ல் துஷநபத்றற்கு ந்துள்பது.

இந்ற, இந்ஶரஶணைற டற்தஷடள் தரஸ்க்ஸ் (PASSEX) உடற்திற்ைறில் தங்ஶற்றன்நண


இந்ற டற்தஷட (இந்ற டற்தஷட ப்தல்ள் ன்ஸ் ைக்ற ற்றும் ன்ஸ்
ஶரர்டர)

ற்றும்

இந்ஶரஶணைறர,

ரைர்

துஷநபத்றல்

தரஸ்க்ஸ்

(PASSEX)

உடற்திற்ைறில் தங்ஶற்நண.
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10. ிபேதுள்
ைர்ஶை ிபேதுள்
S. No
1

வதர்

ிபேது

ரர்த்றக் (14-து இந்ற-அவரிக்

91-து அவரிக் ஸ்வதல்னறங் தீ ஶதரட்டி

ைரம்தின்)
2

றல்னர ம்ைற –[ஶயரம் ஃதர்]

2018 ற்தஷண ரலுக்ர வதண்ள் தரிசு

3

ஷ் ஜணரறதற ிபரடிறர் புடின்

ைலணரின் பல் ட்புப் தக்ம்

4

ஶஜன் ஃஶதரண்டர

லுறர் ிபேது

5

டரக்டர் திந்ஶஸ்ர் தரத்ரக்

னரச்ைரம் ற்றும் ைபத்றற்ரண றக்ற
ஆைற தரிசு

6

வதரபேபரர றபுர் னரன்ஸ்

உன உவுப் தரிசு

யட்டரட், டரக்டர் ஶடிட் ரதஶர

ஶைற ிபேதுள்
S. No

1

வதர்

ிபேது

றபே.ீஜ் ரம் றபேஷ்ர (தங்ரன

ஶைற ஶரதரல் த்ணர ிபேது

இணங்பின் ைறநந் தரல் ினங்குஷப
தரரிப்தற்ர’ தீட்டர அஷப்தின் ிபேது )

2

ைறங்ர் ஜளதீன் ரர்க்

ினங்குபின் யீஶர ிபேது

3

அனுதம் வர்

ரழ்ரள் ைரஷணரபர் ிபேது:

4

ிரத் ஶரனற

தரனற பறர்ரர் ிபேது

5

யர்ன் திரீத் வுர்

ைறநந் ைர்ஶை றரிக்வட் ர்
ீ
(வதண்ள்)

6

அனு ற்றும் ன்
ீ
வஜின்

வதண்பின் தரதுரப்பு XPRIZE

7

ஶதரனறஸ் ரன்ஸ்டதிள் தி. ரபலு

பக்றந்றரி ைர்ஶரன்ணர ஶதரனறஸ்

(வலுங்ரணர)

தக்ம் 2018

ஶரயன் ஶதரதன்ணர

‚ஆண்டின் ிஷபரட்டு ரன் ‛

8

ிபேது

9

டரடர ன்ைல்டன்ைற ஶைஷ
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10

சுனரப் ரச்ைரனறர.

இந்ற ைபத் வரறனரபி ற்றும்
குஷநந் வைனினரண றப்தஷந
புட்ைற ிபேது

11

தநக்கும் அறரரி பேண் ரர் (ஷதனட்

ஜணரறதறின் திஶபக் ிபேது ற்றும்

தரடத்றல் பல் எட்டுவரத் வரிட் )

ிரண ஊறர்பின் ஷனர்
'ஸ்ரர்டு ஆப் யரணர்'(‘Sword Of Honour’)

12

தநக்கும் அறரரி அதிஶக் தரஜ்தரய்

ஜணரறதறின் திஶபக் ிபேது

ற்றும் தநக்கும் அறரரி தண்டி
(ஶிஶைன்

ற்றும் ஷப் திக்

றஷபபில் பல் எட்டுவரத் வரிட் )

13

ணிர பேண்

றபேற. இந்றர பணிர்ஸ் 2018

14

அனுல ர்த்ற ரஸ் (றழ்ரடு)

55 து ஃவதறணர றஸ் இந்றர 2018

15

ரறக்றன் ிளஸ் ண்டனறக் ற்றும்

திர் ிபேது

பம்ஷதில் உள்ப ஶரர றறுணம்
(ஶரர ஊக்குிப்திற்கும் ஶம்தரட்டிற்கும்
ைறநந் தங்பிப்பு)

16

சூத் ஸ்ரர்ட் ைறட்டி

‘ைறட்டி ிபேது’

17

ஶதரதரல் ற்றும் அரதரத்

‘புதுஷரண டிர‘ ிபேது

18

றடரம்தி வரந்த்

ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் இல்லுஸ்ட்ஶட்டட்
இந்றர தத்றரிக்ஷின் 2017 ஆம்
ஆண்டிற்ரண ஆண்டின் ைறநந் ர்
ீ
ிபேது

19

பிர் ற்றும் குந்ஷ ஶம்தரட்டு

ஸ்ஶரச் ிபேது

அஷச்ைம்

20

சுந்ர ரஶஜ (ரஜஸ்ரன் பல்ர்)

‘ஆண்டின் பல்ர் ிபேது’

21

ிஜய் அறர்ரஜ் (வடன்ணிஸ்)

இந்றரின் ிஷபரட்டு
தத்றரிஷரபர்ள்
கூட்டஷப்தின் ஸ் ஶஜ ப்  (SJFI)
தக்ம்

22

இந்ற ர்த் ற்றும் வரறற்துஷந

X ைர்ஶை  டி அங்ம் ரண்டி

ைம்ஶபணத்றன் கூட்டஷப்பு ப்  ைற ைற 

ரன்ைறஸ்க், ஷ்ர

(FICCI)

23

‚ைரர்ரனர‛ (ஶதரர்ட்-ஷனஷினரண

உள்ட்டஷப்பு துஷநில் ‘ங்

பர்ச்ைற) -

ிபேது’

52 ஸ்ஶரச் உச்ைற ரரடு ிபேது 2018
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24
25

த்ற திஶைம் (ரய்ற இநப்புஷப

திரின் தரதுரப்தரண ரய்ஷ

குஷநத்ல்)

திச்ைர ிபேது

தல்னி டபேர (இந்றரின் பல்

ஆற ரி னறங்ர தங்குடி ரி

‘தங்குடி ரி’)

ஶதரட்டி – எடிர
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11. புத்ங்ள் & ஆைறரிர்ள்
S.No
1

புத்ங்ள்

ஆைறரிர் / வபிிட்டது

'பக்ற இந்ற திர்பின் ீர்

தரர்டு, புதுடில்னறில்

உற்தத்றத்றநன் ஷதடம்'
2

றபம் (ஆறு டஶனரடு னக்கும்

வதபேரள் பபேன்

இடம்)
3

‚குந்ஷலக்கு றரண குற்நம்

பிர் ற்றும் குந்ஷள் ஶம்தரட்டுத்

குநறத்து ஶதரனறமறற்ரண ைட்ட

துஷந அஷச்ைர் (WCD), றபேற. ஶணர

ஷடபஷநள் தற்நற ஷஶடு‛

ைஞ்ைய் ரந்ற, புதுறல்னறில்

4

ஶ ிஞ்ஞரன் அஶனரக்

ஆச்ைரரி அக்ணித் ஷஸ்றக்

5

'ில் அச்சு உதங்பின் வரகுப்பு

த்ற உள்துஷந இஷஷச்ைர்

- 2018' & 'அஷடரபத்ஷ ைறநப்தர

யன்ஸ்ரஜ் ங்ரம் அயறர்

ங்குற்ரண ிபேது'
6

‘அைறஷன: இந்ற ஜணரத்றன்

பத் தத்றரிஷரபர் வ . சூரி திரஷ்

இபேண்ட ரனம்’- ஆங்றன வரற
7

ரஷ்ீ ர்: னரறு ற்றும் ஶதரரட்டம்

ஷைஃபுறன் ஶைரஸ்

தற்நற ஷ
8

‘அயறம்ைர‘ புத்ம்
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12. ஶைற வைய்றள்
ரந்ற 150 து திநந் ரள் ிர வரண்டரடும் வைற்குல


த்ற அசு திர் ஶந்ற ஶரடி ஷனஷின் ல ழ் எபே றஷநஶற்றுக் குலஷ
(ஈ.ைற)

ஶைற ற்றும்

ைர்ஶை அபில் க்பிஷடஶ

‚ரத்ர ரந்றின்

வரள்ஷஷப‛தப்புற்ர அஷத்துள்பது.
றரிபுரின் ரறன தரணது அன்ணரைற


றரிபுர ரறனத்றல் அறம் ிஷபக்கூடி ரி  அன்ணரைறப் தத்ஷ ரறன
அைறன் அறரப்பூர் தர குடிசுத் ஷனர் ரம்ரத் அநறித்ரர் .

ைத்ீஸ்ர்: எபேங்றஷந் ட்டஷப ற்றும் ட்டுப்தரடு ஷம்


ர ரய்பூரில் எபேங்றஷந் ட்டஷப ற்றும் ட்டுப்தரட்டு ஷத்ஷ திர்
ஶரடி றநந்து ஷத்ரர்

;

ணரக்ப்தட்ட,
ீ

தினரய் ஃகு ஆஷன

ிரிவுதடுத்ப்தட்டுள்பது.
உனறன் உரண றர்டர் ில் தரனத்றற்கு SAIL ஃகு ங்றது


ிப்பூரில்,

111

றட்டத்றற்ர,

றீ

ஸ்டீல்

ீபபள்ப
அரரிட்டி

ஜறரதம்-துப்புல்-இம்தரல்
ஆஃப்

இந்றர

புற

னறறவடட்

தந்

(SAIL)

தரஷ

60,000

டன்

ில்
ஃகு

வதரபேள்ஷப ங்றபள்பது.
றல்னரங் 100 து ஸ்ரர்ட் ம்


ரன்ரது ஆண்டு

ஸ்ரர்ட் ைறட்டி தி றஷநவு வதற்ந றஷனில்

, த்ற அசு

இறுறர 100 து ற்றும் ஷடைற ஸ்ரர்ட் ர றல்னரங்ஷ அநறித்துள்பது .


இந் அநறிப்பு தி இறுற படிவு ஶற ஜழன்

2023 ண அஷக்றநது , எவ்வரபே

பம் அன் றட்டங்ஷப படிக் ந்து ஆண்டுள் ஆனரம் .
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ஜனந்ரில் 106 து இந்ற அநறில் ரரட்ஷட திர் ஶரடி றநந்து ஷத்ரர்


னவ்னற றபுத்து தல்ஷனக்ம்

(LPU)

இந்ற அநறில் ரரடு உனறன்

றப்வதரி ிஞ்ஞரண றழ்வு ண கூநறபள்பது .
4 து ைர்ஶை ஶரர றணம்


4து ைர்ஶை ஶரர றணம் உத்ண்ட் வடஹ்ரடூன்
பரத்றல் ஷடவதற்நது .

தி ந்றரி

50,000

,

ண

ஆரய்ச்ைற ஷ

ஶரர ஆர்னர்ள் ற்றும்

ன்ணரர்னர்லடன் ண ஆரய்ச்ைற றறுண பரத்றல் ஶரர வைய்ரர் .
ஆக்மறஶடரைறன் ஷட


சுரர ற்றும் குடும்த ன அஷச்ைம் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன 1 ஆம் ஶற பல்
ஆக்மறஶடரைறன் ரரிக்ப்தடுஷ ஷட வைய்துள்பது.

ய்ம்ஸ் பேத்துஷண றட்டங்லக்கு திர் அடிக்ல்


அறன இந்ற பேத்து அநறில் றறுணத்றற்கு (ய்ம்ஸ்) திர் றபே. ஶந்ற
ஶரடி பேம் ஜழன் 29ம் ஶற பேஷ பேறநரர்.



அங்கு பப்தில் ஶைற ஷத்துக்ரண அடிக்ல்ஷன அர் ரட்டுறநரர். இது து
பறர்ந்ஶரபேக்கு

ஶபேம்

அஷணத்துிரண

உடல்உதரஷலக்கும்

ீர்வு

ங்க்

கூடி தல் ஶரக்கு ைறநப்பு பேத்து ஷர றலம்.
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13. ரறன வைய்றள்













அைரம்
அபேரச்ைன திஶைம்



ஆந்றர




உத்றப்திஶைம்
எடிைர



ர்ரடர




ஶபம்



ஜம்ப & ரஷ்ீ ர்

வலுங்ரணர
தஞ்ைரப்
புது றல்னற
ரரஷ்டிர
ரஜஸ்ரன்
யரிரணர
குஜரத்

ஶற்கு ங்ரபம்

றழ்ரடு

அைரம்
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

றஸ்பூர்

ைர்தரணந் ஶைரனுரல்

ஜக்றஷ் பல

னறரண ைறறச்ஷைக்ரண புற்றுஶரய் தரரிப்பு அநக்ட்டஷப


இந்றரின் பல் ரறனர அைரம் அசு புற்றுஶரய்க்ரண தரரிப்பு
அநக்ட்டஷபஷ அநறபப்தடுத் றட்டறட்டுள்பது . ஶரரபிலக்கு றவும் னறவு
ற்றும் உிர்ரலம் ஷ ஶரரபிலக்கு தரதுரப்தரண ைறறச்ஷைபிப்தற்கு

ம்

றட்டறட்டுள்பது.
ரக்ர அம்புதரச்ைற ஶபர


அைரம் ரறனம், வுரத்றில் உள்ப ரக்ர ஶரினறல் ரன்கு ரள் அம்புதரச்ைற
ஶபர

ஜழன்

22

ம்

ஶற

வரடங்கும்.

அம்புதரச்ைற

ஶபர

ரக்ர

வய்த்றன்

றதரட்டு பஷநஷ அஷடரபப்தடுத்துறநது.
அபேரச்ைன திஶைம்
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

இட்டரர்

வபமா கந்த்

பிரிககடியர் டாக்டர் பி.டி மிஸ்ரா
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அபேரச்ைன திஶைம்  ரற்ந றர்ப்பு ைட்டத்ஷ அற்றுறநது


அபேரச்ைன

திஶைம்

ச்ைரர்தின்ஷஷ

றஷனரட்ட

40

ஆண்டுள்

தஷஷரய்ந்  ரற்று ஷட ைட்டத்ஷ அற்றுறநது.
ஶைற வதரதுரண ஆ தறவு பஷந


தஞ்ைரப்

ற்றும்

அந்ரன்

&

றக்ஶரதரர்

ீவுபில்

ஶைற

வதரது

ஆப்

தறவு

பஷந வைல்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
ஆந்றர
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

டைவதராபாத்

நாரா சந்திரபாபு நாயுடு

ஈ.ஸ். ல். ைறம்ன்

றழ்ஶ ீர்  ண்ரிப்பு


றபேஷ்ரிலுள்ப 874 குடிிபேப்புபில், றழ்ஶ ீர்  ஆன்ஷனன் ண்ரிப்பு
பஷநஷ ஸ்ரதிப்தற்ர அைரங்ம் றர்ர அனுற அபித்து .

புபேஶரத்ப்தட்ணம் றட்டம்


றக்கு ஶரரரி , ிைரப்தட்டிணம் ற்றும் ட ஆந்றர தகுறின் ைறன தகுறள்
ஆறற்நறற்ரண ீர்ப்தரைணம் ற்றும் குடிீர் ஶஷஷப புபேஶரத்ப்தட்ணம் னறப்ட்
தரைண றட்டம் (தில்தி) பூர்த்ற வைய்பம்.

றக்கு ற்றும் ஶற்குத் வரடர்ச்ைற ஷனபில் இண்டு ஷப இணங்ள்
ண்டுதிடிக்ப்தட்டண


இந்ற ீதற்தத்றல் இண்டு ஷ ஷபள் ண்டிதிடிக்ப்தட்டுள்பண
வரடர்ச்ைற ஷனினறபேந்து வதஜர்ரரிர னறங்ரவும்

,

.

றக்குத்

ஶற்குத்வரடரினறபேந்து

வதஜர்ரரிர றபேஷ்னும் தறவு வைய்ப்தட்டுள்பது .
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அஷத்து பேத்து ஶரக்ங்லக்ர உபேரண ரணர வைனறக்கும் ஊைறள்


அஷணத்து பேத்து ஶரக்ங்லக்ரவும் ரணர வைனறக்க்கூடி

ஊைறஷபப்

தன்தடுத்தும் பல் ரறனர இந்றரில் ஆந்றப் திஶைம் இபேக்கும் , இது உன
வயதஷடடிஸ் றணரண ஜழஷன

28

அன்று ஶரய்த்வரற்ஷநத் டுப்தற்ர

வைல்தடுத்ப்தடும்.
ஆற்று தடுக்ஷில் உள்ப தண்ஷ றனங்ள் அச்சுறுத்ஷன றர்வரள்றன்நண


ஶரவூர் ற்றும் புச்ைறவடிதரனம் தகுறபில் உள்ப வதணர றபில் தற்றுக்க்ரண
க்ர் றனம் றனத்டி ீர் தரறப்ஷத றர்வரள்றநது . புற வல்லூர் ீர் தற்நரக்குஷந
எபே ைறன ரங்பில் படிந்வுடன் ீர் ஶைறப்பு உபேம் ண றர்தரர்க்ப்தடுறநது .

பணத் இன்டஸ்ட்ரீஸ் னறத்றம்-அணி ஆஷன அஷக் படிவு


பணித் இன்டஸ்ட்ரீஸ் னறத்றம் அன் வைல் உற்தத்ற ஆஷன என்ஷந அஷக்
படிவு வைய்துள்பது , ஆந்ற ரறனத்றல் றபேப்தறில்

799 ஶரடி பைதரய் பலீட்டில்

இந்றரில் பல் னறத்றம் அன் உற்தத்ற ஆஷனர அஷவுள்பது .
ரணிக் குற்நப் தறவு திம் படித் பல் ரறனம்


ரட்டிஶனஶ பல் ரறனர ஆந்றப் திஶை ஶதரலீஸ்

, ரறன குற்ந ஆப்

திம் (SCRB) ரணிங்னரக்ப்தட்டுள்பது.


தல்ஶறு IPC திரிவுபின் ல ழ் உள்ப குற்நங்பின் பல ல்ஷபபம் ஶதரலீமரர்
அடகுற்கு i-App றபவுட் உவுறநது.

அரறில் ஶரன்-க் ஶரபும்


பல்ர் ைந்றதரபு ரபடு அரறில் ன் ஆர் டி ஶரன்-க் ஶரபுத்றற்ரண
அடிக்ல்ஷன ரட்டிணரர்.
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ரஜர ரத்ஷ ரப்தரற்ந 3 ப றஷனங்ள் அஷப்பு


வட்ரஸ்

தரம்பு

பூங்ரின்

றரட்டுனறன்தடி

இந்

றறுணர்

றட்டம்

ன்று

அநறப்தடும்

வைல்தடும்.

இந்த்

ஶரபனஸ்

றட்டம்,

ிட்ஶடக்ர்

வைன்ஷண

பஷன

ங்ற அநக்ட்டஷபபடன் இஷந்து டக்கும்.
ற்ரன குஷ வரக்குபத்றல் ண்டுதிடிக்ப்தட்டது


வரகுபம் ரட்டத்றன் றக்குத் வரடர்ச்ைற ஷனில் உள்ப தங்குடி றரத்றற்கு
அபேஶ ணித்ன்ஷபள்ப வரல்வதரபேள் ஆய்ரபர் டிரனர வங்ஶடஸ் ரவ்
ஷனஷினரண

குலரல்

ற்ரனத்றல்

உபேரண

எபே

ஷபவு

டி

குஷ

ண்டுதிடிக்ப்தட்டது.
வுஷ ஶைரஷண றட்டத்றற்ரண வதரி ஷட ீக்ப்தட்டுள்பது


றபேஷ்ர

ரட்டத்றல்

ைரனத்றல்

வுஷ

தடகுத்துஷந

ட்ட

ஶைரஷண
அனுற

ைறக்ர

ஶரரி

றபேஷ்ர

தரதுரப்பு

ணினங்கு

ஆரய்ச்ைற

ற்றும்

பர்ச்ைற அஷப்பு (DRDO) க்ர டற்ஷ எலங்குபஷந ண்டன 2011 ஆம் ஆண்டு
ைட்ட றபேத்த்றற்கு ைட்ட அஷச்ைம் எப்புல் அபித்து.
ரக்றரடர டற்ஷில் பன்நரது துஷநபம்


ரக்றரடர

ஷஶரத்றல்

அற்நப்தட்டுள்பது.

பன்நரது

இந்

துஷநபம்

துஷநபத்ஷ
இந்றரின்

றர்ரிப்தற்கு
றக்கு

வடக்ஸ்

டற்ஷக்கு

தஷரினர ரறும். இது ிைரப்தட்டிணம்-வைன்ஷண வரறற்ஶதட்ஷட பஷணபின்
எபே தகுறில் அஷந்துள்பது.
உத்றப்திஶைம்
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

லக்க

ஶரற ஆறத்ரத்

ரம் ரக்

ா
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றஷணவுச்ைறன்ணத்றற்கு அபேஶ திபரஸ்டிக் ரசுதரட்ஷட றர்த்து

‘ரஜ் யரல்

வடக்னஶன் ‘


உன சுற்றுச்சூல் றணம் ஜழன்

5 ம் பன்ணர ரஜ் யரல் சுற்றுப்தகுறஷப

ீ ட்டர் ஆத்றல் , குப்ஷத ற்றும் தரனறீன்

500

வதரபேட்பின் இபேப்ஷதக் குஷநத்து ரஜ்

யரல் சுற்றுப்தகுறஷப தூய்ஷரக்குற்ரண எபே உறுறவரற .
எபேங்றஷந் ஶதரக்குத்து ஶனரண்ஷ அஷப்பு (ITMS)


பல்ர் ஶரற ஆறத்ரத் ரறனத்றன் பல் எபேங்றஷந் ஶதரக்குத்து
பரஷத்து பஷநஷ
எலங்குதடுத்வும்,
உவுரவும்,

(ITMS)

றநந்துஷத்ரர்.

இது ஶதரக்குத்துஷப

ைரஷன ிறஷப ீ றுதர்ஷப ண்டிப்தற்கும் ஶதரலீைரபேக்கு
ைரஷன ிதத்து க்குள் ற்றும் ஶதரக்குத்து வரிைஷன

றச்ைரக் குஷநக்கும் ன்றும் வரிித்ரர்.
ைந்த் தீ ர் ைரறக்கு திர்அஞ்ைனற


உத்றதிஶை ரறனம், துநி தீர்ர் ரட்டத்றல் உள்ப பேக்கு திர் றபே.
ஶந்ற ஶரடி06.18 தம் ஶற்வரண்டரர். ரதுநிபம், ிஞபேரண தீரின் 500து றஷணவு ரஷபவரட்டி, துநி தீர் ைரறில் அர் னஞ்ைனற வைலுத்றணரர்.

ரன்பூர் தரர் அஶைரைறஶைணின் ஆடிட்ஶடரரிங்லக்ரண அடிக்ல் ரட்டப்தட்டது


ரன்பூரில்

ரன்பூர்

தரர்

அஶைரைறஶைணின்

ஆடிட்ஶடரரிங்லக்ரண

அடிக்ல்

இந்றரின் குடிசு ஷனரல் ரட்டப்தட்டது.
எடிைர
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

புஶணஸ்ர்

ன்
ீ
தட்ரக்

ஶைற னரல்
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ஆைறரின் பல் ‘ப்ல வரடி’ டற்ஷ ைந்றதரர


வரணரர்க் ஷஶரத்றல் உள்ப ைந்றதரர , டற்ஷ தூய்ஷ ற்றும் சுற்றுச்சூல்
றஷனஷப தரரிப்தற்ர ஆைறரின் பல்

‘ப்ல வரடி

’டற்ஷர

ரநவுள்பது.
ட்டரக்றல் 2 ைற.ன்.ஜற ரிவதரபேள் றஷனங்ள்


வதட்ஶரல் ற்றும் இற்ஷ ரிரப அஷச்ைர்

ர்ஶந்ற திரன் ைற .டி. ற்றும்

தித்ரர்பூரில் இண்டு சுத்றரிக்ப்தட்ட இற்ஷ ரிரப

(ைற.ன்.ஜற) றஷனங்ஷப

றநந்து ஷத்ரர்.
ைறனறக்ர ரிில் ீர் ஶரடிரம்


இந்ற ிரணறஷன அறரைஷத (AAI) ைறனறக்ர ரிில் ீர் ஶரட்ரம் என்ஷந
அஷக்த் றட்டறட்டுள்பது.

ர்ரடர
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

வதங்லபே

ச்.டி.குரசுரற

ஜழதரய் ரனர

பல் துலு ரனரண ‘ைற ஶன’ ஆங்றனத்றல் வரறவதர்க்ப்தட்டுள்பது


பனரம் துலு ரனரண ைற ஶன ஸ் .பெ. ங்லர் தல்ஷனக்த்றன் இண்டு
பன்ணரள் ஶதரைறரிர்பரல் ஆங்றனத்றல் வரறவதர்க்ப்தட்டுள்பது . இது 1921 இல்
லப்தட்டு 1936 இல் வபிிடப்தட்டது.
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ஷசூபேஷ அடிப்தஷடரக் வரண்ட ஸ்டரர்ட் அப் ைரஜர ிஷள்


ஷசூபேஷ அடிப்தஷடரக் வரண்ட ஸ்டரர்ட் அப்
ரப்புரிஷற்ந தன திர்பின்

,

உள்ரட்டு ற்றும்

ிஷஷப உற்தத்ற வைய் ிைரிஷப

ஊக்குிக்றநது.
பல்ர் ம் வட்ஶர ிஷன வரடி அஷைத்து வரடக்ற ஷத்ரர்


பல்ர் ச்.டி. குரசுரற வதங்லரில் ஆறு வதட்டிஷபக் வரண்ட ம் வட்ஶர
ிஷன வரடி அஷைத்து வரடக்ற ஷத்ரர்.

யஶனன்ணட ைரறத் ைம்ஶனணரின் றநப்பு ிர


பல்

இந்ற

யஶனன்ணட

ைரறத்

ைம்ஶனணர

ைவதனஶரனரில்

றநந்து

ஷக்ப்தட்டது.
ஷசூர்-ஶர ில் ஶைஷ அநறபப்தடுத்ப்தட்டது


ில்

ண்

06229/06230

ஷசூர்-ஶர

ஷசூர்

ர

ைறநப்பு

க்ஸ்திஸ்

ீண்ட

தூப்

திலக்ர ரம் ரன்கு பஷந இக் படிவு வைய்துள்பது.
ஶபம்
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

றபேணந்பும்

திணரி ிஜன்

பி. சதாசிவம்

ைறநற டல் வள்பரி


ிறஞம் ிரிகுடர ,
அபவுக்கு பபேம்

இந்றரின் றச்ைறநற டல் வள்பரி
)

(இது வறும்

2

உிரிணத்றன் இபேப்திடர உள்பது ணிஞ்ஞரணிள்

வரிிக்றன்நண.
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ர்ணரகுபம் ரட்டம் குந்ஷ வரறனரபர் இல்னர குநறச்வைரல் வதந ஶதரரடுறநரர்ள்


ர்ரகுபம் ரட்ட வரறனரபர் துஷந குந்ஷ வரறனரபர் இல்னர ரட்டர
அஷ அநறிக்கும் எபே ீண்டரன திச்ைரத்ஷ ஶற்வரண்டுள்பது .

ஶபர புற வதரலதுஶதரக்கு ரிஷ அநறபப்தடுத் உள்பது


ஶபரில் றஷிடப்தடும் ற்ந வரறள் றஷப்தடத்றற்கு ஶப அைரங்ம்
ிஷில் வதரலதுஶதரக்கு ரிஷப அநறபப்தடுத் ைட்டைஷதில் படிவு .

ீர் தற்நற ல்ி ிறப்பூர்வு பரம்


ஶப ரறன ீர்ங்ல் றன் ஆஷம் ரறனத்றல் ீர்
பக்றத்தும் தற்நற ிறப்புர்வு உபேரக் ஶரக்ர

தரதுரப்பு

70,000 ரர்ள் ஈடுதரடு

எபே ‘ீர் ல்ிநறவு’ திச்ைரம் வரடங்ப்தட்டது.
ஶரர தூதுஶரர் சுற்றுப்தத்ஷ ஆபஷ் ந்றரி வரடங்றஷத்ரர்.


றபேணந்புத்றல் லீனர ன்வன்ன் வைன்டரில் ஶரர தூர் சு
இந்ற ஆபஷ் அசு அஷச்சு , ரறன அஷச்ைர்

ற்றுப்தத்ஷ

(I / C) றதிட் வஸ்ஶமர ரக்

வரடங்றஷத்ரர்.
ஆனப்புரில் பல் குடின் ல் ஷம் றநக்ப்தட்டது


ரறனத்றன் பல் குடின் ல் ஷம் பத்துகுபத்றல் வைல்தட்டு பேறநது.



பறர்லக்ரண ஆன்ஷனன், ல்ி ைரர்ந் ிண்ப்தங்ள், தல்ஶறு தரிஶைரஷண
படிவுள்,

றர

இஷ

ஃஶதக்ள்,

றன்-டிக்வட்,

றன்-ஆலஷ

தன்தரடுள்,

டிடிதி, அடிப்தஷட ிணி ல்ி ற்றும் றன்-தனம் ஆறற்றுக்ரண றன்ஷ
திற்ைற ஶதரன்ந ஶைஷஷப ங்குறநது.
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ஶபரில் ஶரட்டக்ஷன ரி த்து


ஶரட்டத் துஷநில் இபேந்து ிைர பேரய் ரி

(டிஷ) ஶைரிப்தஷ ஶப

அசு றறுத் படிவு வைய்றநது.


ஶரட்டக்ஷன ரி சூல் வைய்பம் ரட்டின் எஶ ரறனம் ஶபர ஆகும் .

‘றஜரரதரத்றல் ைறநப்பு ஞ்ைள் வைல் ிஷில்’


எபே

அறரரி

ற்றும்

ரன்கு

ஊறர்லடன்

ைறநப்பு

ஞ்ைள்

வைல்

ிஷில்

ரட்டத்றல் வைல்தடும்.
ைதரிஷன ஸ்ச்ச் ரணிக் இடம் ண ஶர்ந்வடுக்ப்தட்டது


ஸ்ச்ச் தரத் றணின் எபே தகுறர ைதரரிஷனஷ ஸ்ச்ச் ரணிக் இடர
த்ற

அசு

ஶர்ந்வடுத்துள்பது.

ஶபரின்

பன்நரது

ற்றும்

ஷடைற

ட்டத்

றட்டத்றல் வைல்தடுத்ப்தடும் எஶ இடர ைதரரிஷன ிபங்குறநது.
தள்பி ரர்ஷப ண்ரிக்கும் ஶதரலீஸ் ஆப்


ரட்டத்றல்

தள்பி

ரர்ஷப

ண்ரிப்தற்ரண

எபே

‘ஆப்’ஷத

ஆனப்புர

ஶதரலீைரர் றறுவுறன்நணர்.


இந் ஆப் ‘றட் ஶைஃப்’ ன்ந றட்டத்றன் எபே தகுறர அநறபப்தடுத்ப்தட்டு, தள்பி
ரர்பின் தரதுரப்ஷத உறுறப்தடுத் உவுறநது.

னரடு -னதரர் ஆற்நறன் ப்தல் அநறபம்


டக்கு னதரர் றஷப இஷக்கும் னரடு-னதரர் ஆற்நறன் ப்தல் றட்டம் டக்கு
ஶபரின் றப்வதரி சுற்றுனரத் றட்டரகும். இது ஆறுள் ஷஶரத்றல் புற
ற்றும் ஷன ற்றும் னரச்ைர தரம்தரிங்ஷபப் தரதுரத்துப் தன்தடுத் உவும்.
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ஜம்ப & ரஷ்ீ ர்
ஷனர்
வர்

(ஶரஷட)

ஜம்ப (குபிர்)

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

வஹ்ஶதரதர பஃப்ற

நரிந்தர் நாத் கவாரா

ஜம்ப ரஷ்ீ ர் ரறனத்றல் டுப்பு

ிஷபரட்டுக்ர

14.30

ஶரடி பைதரய்

எதுக்ப்தட்டுள்பது


ஜம்ப ற்றும் ரஷ்ீ ர் ரறனத்றல்

‘ஶஶனர இந்றர ’ றட்டத்றன் ல ழ் த்ற அைறன்

ிஷபரட்டுத்துஷந அஷச்ைம் டுப்பு றஷன ிஷபரட்டுக்ர
பைதரய்ள்

(பைதரய்

14

ஶரடிஷபம்,

30

னட்ைம் பைதரய் )

14.30

ஶரடி

ங்ப்தட்டுள்பது.

ரட்டங்லக்ரண அஷணத்து 143 திபரக்மறலும் திபரக் என்றுக்கு

22

10 இனட்ைம் பைதர

வைனிடப்தடும்.
ஶ.ி..ைற, ரஷ்ீ ரில் 2330 ஶண ீ-வதட்டிள் ிறஶரம் வைய்து அன் வைரந் ைரஷணஷ
பந்றது.


ஶ.ி..ைற எபே ரபில் அற ண்ிக்ஷினரண ஶண ீ வதட்டிஷப
ிறஶரறப்தற்ரண உனபரி ைரஷணஷ தஷடத்துள்பது

.

இது ரஷ்ீ ர்

ரறனத்றல் உள்ப குப்புரில் உள்ப ஜங்ஷன ரடப் தகுறில் ைறங்
தங்குடிிணர் த்றில் ரமறங்ர ணப்தகுறில் உனறன் ஶண ீ றணத்ஷவரட்டி
றழ்த்ப்தட்டது இன் பனம் இற்கு பன்பு இபேந் ைரஷண

ஷ (1000 வதட்டிள்)

பந்றது. ற்ஶதரது 2330 ஶண ீ வதட்டிள் ிறஶரறத்து ைரஷண .
ஜம்ப ரஷ்ீ ர்: ஶதரலீஸ் தட்டரனறணில் இண்டு வதண்ள் தட்டரனறன்ள் உர்த் படிவு


ஜம்ப ரஷ்ீ ர் ஶதரலீஸ் தரட்டரபினுக்கு இண்டு வதண்ள் தட்டரனறன்ஷப
உர்த்துற்கு த்ற உள்துஷந அஷச்ைம் எப்புல் அபித்துள்பது . ஜம்ப தகுறக்கு
என்றும் ரஷ்ீ ர் தகுறக்கு என்றும் அஷக் படிவு .
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ஜம்ப ரஷ்ீ ரில் ர்ணர் ஆட்ைற


ஜம்ப ரஷ்ீ ர் ரறனத்றல் ஆலரின் ஆட்ைறஷ உடணடிர அல்தடுத்ப்தட
ஜணரறதற ரம்ரத் ஶரிந்த் எப்புல் அபித்துள்பரர் .

றழ்ரடு
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

வைன்ஷண

எடப்பாடி கக. தணிைரற

தன்ரினரல் புஶரயறத்

ற அசு ஜவுபி வரறல் ஶஷன

/

ஶைஷ திரிவுஷப இ

-ஶ தில்னறனறபேந்து

ினக்குறநது


ற அசு துிள்

,

ஆஷடள் ஆறற்நறற்ரண ஶஷன ற்றும் ஶைஷ

திரிவுஷப இ -ஶ தில்னறனறபேந்து

ினக்றபள்பது.

அடுத் ஆண்டு பல் றழ்ரடு டிஸ்ஶதரமதிள் திபரஸ்டிக்றற்கு ஷட ிறத்துள்பது


ற அசு

2019

ஆம் ஆண்டு ஜணரி

வதரபேட்ள்,

உற்தத்ற,

ிற்தஷண,

1பல் டிஸ்ஶதரமதிள் திபரஸ்டிக்றன்

ஶைறப்பு ற்றும் தன்தரடு ஆறற்நறன் ீ து

ஷடிறக்வுள்பது.
ைறத்ங்குடி, ஷவட்டி தகுறள் சூல் சுற்றுச்சூல் உர்றநன் ண்டனங்பர

(ESZ)

அநறிக்படிவு


ணினங்கு ரழ்ரரங்ஷப தரதுரப்தற்ரண பற்ைறில் த்ற சுற்றுச்சூல்
அஷச்ைம்,

ணத்துஷந ற்றும் ரனறஷன ரற்நங்ள் ரர ரரபும்

ரட்டத்றல் ைறத்ங்குடி தநஷள் ைரனம் ற்றும் அரிலூர் ரட்டத்றல்
ஷவட்டி தநஷள் ைரனம் ஆறஷ சுற்றுச்சூல் உர்றநன்
ண்டனங்பர (ESZ) அநறிக் படிவடுத்துள்பது.
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வைன்ஷணில் வதல் றறுணத்றல் சூரி ைக்ற வரறற்ைரஷன


த்ணர தரதுரப்பு வதரதுத்துஷந
(தி.ல்.டி)

அஷத்துள்ப

16

றறுணரண தரத் வனக்ட்ரணிக்ஸ் னறறவடட்
வரரட் றரிட்

-இஷக்ப்தட்ட ஶைரனரர் றன்

றஷனத்ஷ ஆடிில் தரதுரப்பு அஷச்ைர் றர்னர ைலரரன் றநந்து ஷத்ரர் .
றத்துக்கு ‚ைல ைம்தர ஷ அரிைறின் புிைரர் குநறீடு


ைறநற,

ஆணரல் றவும் திதனரண ற்றும் ிஷனபர்ந்

,

ைல ைரம்தர புிைரர்

குநறீட்ஷட வதறும் றழ்ரட்டின் பல் அரிைற ஷரகும்

.

அரிைற ைல

டிில் இபேக்கும் ன்தரல் அரிைற ஷ ைல ைம்தர ன்ந வதரில்
அஷக்ப்தடுறநது.
ன்.ல்.ைற.ல். இன் 100 வரரட் சூரி ைக்ற றட்டங்ள்


வய்ஶனற னறக்ஷணட் ரர்ப்தஶன் இந்றர னறறவடட்

(ன்.ல்.ல்.ல்.),

வரரட் சூரி றன்ைக்ற றட்டங்ஷப ர்த் டடிக்ஷலக்ர
றனக்ரி,

,

3000

ில்ஶ,

றற ற்றும் ம்தணி ிரங்லக்ரண அஷச்ைர் திபஷ் ஶரல்

துக்றணரர்.


100 றல்னறன் வரரட் றநன் வரண்ட றபேவல்ஶனற ரட்டத்றல் ஶரப்தனக்ஷ
ற்றும் ஶைத்துபும் ற்றும் ிரர் ைல்னறன்ல்லூர் ஆற இடங்பில் சூரி ைக்ற
றட்டங்ள் அஷக்ப்தட்டுள்பண.

வதண்ள் வரடர்தரண க்குலக்ரண இந்றரின் பல் ட அநறில்
தரிஶைரஷணக் கூடம்


தரனறல் தனரத்ரம் உட்தட வதண்லக்கு றரண வரடுஷள் தற்நற துல்னறரண
புனன் ிைரஷ ஶற்வரள்ப ஷ வைய்பம் ண
ீ
ட அநறில் தரிஶைரஷணக்
கூடங்ள் வைன்ஷண உட்தட 6 இடங்பில் அஷ உள்பது.
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திம் உடன் இஷந்து ன்திடிஇல் ஆன்ஷனன் திற்ைற


தன்ணரட்டு
பன்ஶணற்ந

வரறல்தட்த
ற்நல்

டிஷப்பு

றறுணரண

ஶைற

ற்றும்

றட்டம்

தன்தரடு

திம்

(NPTEL)

உடன்

இஷந்து

பனம்

வரகுற

ஆறற்நறற்கு

12-ர

ரரி

வரறல்தட்த
ட்டிடக்ஷன,

ஆன்ஷனன்

திற்ைற

ங்ப்தடும்.
வைன்ஷண சுற்றுப்புநங்பில் வைங்குத்துத் ஶரட்டங்ஷப அஷக்த் றட்டம்


வைன்ஷண ரர்ப்தஶன் வரிைல் றஷநந் சுற்றுச்சூனறல் வைங்குத்து ஶரட்டங்ஷப
உபேரக் றட்டறடப்தட்டுள்பது.



பல் வைங்குத்து ஶரட்டம் ற.ர் ஜற .ன் வைட்டி ைரஷனிலுள்ப தரனத்ஷச் சுற்நற
அஷக்த் றட்டம்.

வைங்ல்தட்டு

பேத்துக்

ல்லூரிில்

ஶரர

ற்றும்

இற்ஷ

பேத்து

ஷம்

பேறநது


ரஞ்ைறபும் ரட்டத்றல் வைங்ல்தட்டு அசு பேத்து ல்லூரி பரத்றல் பை.60
ஶரடி வைனில் ைர்ஶை ஶரர ற்றும் இற்ஷ பேத்து அநறில் ஷம்
அஷக்ப்தடும். இந் றட்டம் ரட்டின் பன்ஷரண பன்பற்ைறர றழ்றநது.

.ர அசு பேத்துஷணபில் ிஷில் ைற.டி., ம்.ஆர்.. வரடங் இபேக்றநது


றழ்ரடு ரறனத்றல் உள்ப தல்ஶறு அைரங் பேத்துஷணபில் அஷந்துள்ப
58 ம்ப்பெட்ஶடட் ஶடரஶரறரதி (CT) ற்றும் 18 ரந் அறர்வு இஶஜறங் (ம்ஆர்)
இந்றங்ள் வய்றர் பனம் இஷத் ரட்டின் பல் ரறனம் ஆகும்.

ரறனத்றன் ரய்ற இநப்பு ிறம் 62 ஆக் குஷநந்து


சுரர ஶனரண்ஷ ல் அஷப்பு வுப்தடி, றழ்ரடு ரறனத்றன் ரய்ற
இநப்பு ிறம் (MMR) 62 ஆகும்.
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வலுங்ரணர
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

ஷயவரதரத்

ஶ. ைந்றஶைர் ரவ்

ஸ். னட்சுற ைறம்ன்

ரஶனஸ்ம் னறப்ட் ீர்ப்தரைண றட்டத்றற்ரண இறுற அனுற.


வலுங்ரணர ரறன அைரங்த்றன் பக்ற றட்டரண , ரஶனஷ்ம் னறப்ட் ீர்ப்தரைண
றட்டம்

(KLIP),

ீர்ப ஆரங்லக்ரண த்ற அஷச்ைத்றன் வரறல்தட்த

ஆஶனரைஷணக் குலில்

(TAC) வதபேம் ஊக்த்ஷ வதற்றுள்பது . இன் பனம் , இந்

வரறல்தட்தம் அஷணத்து வரறல்தட்த அனுறஷபபம் வதற்றுள்பது .
ஏஸ்ரன்ைரர் ரி றட்டம் பன்வரறப்தட்டது


ஷயரதரத் ரரட்ைற ஶம்தரட்டு ஆஷத்றன் அறரரிள் ஏஸ்ரன்ைரர்
ரிின் அதிிபேத்ற றட்டத்றன் பல்

ட்டர ிரிரண றட்ட அநறக்ஷஷ

ரரிக்வுள்பணர்.
றனக்ரி இக்ம் எபே உர்ந் வரறல்தட்தம் வரண்டு இக்ப்தட உள்பது


ைறங்ஶணி வரனல்னறஸ் ம்வதணி னறறவடட்

(ஸ்.ைற.ல்.ைற) ைீ தத்றல் வல்னரண்டு

த்றல் றனக்ரி ஷரலல் றஷனத்றல் ஜறதிஸ்

-அடிப்தஷடினரண

ரண

ண்ரிப்பு பஷநஷஷ அநறபப்தடுத்றபள்பது .
ரறனத்றன் பல் லுறச்ஷை ைந்ஷ ரக்ஶல் -இல் றநக்ப்தட்டது


ரர்க்வட்டிங் அஷச்ைர் ரக்ஶல்
லுறச்ஷை ைந்ஷஷபம்

,

-இல் ரறனத்றன் பல் ற்றும் தித்றஶ

ல்வரண்டரில் ிைரிலக்ரண ைரத்துக்

ைந்ஷஷபம் றநந்து ஷத்ரர்.
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வட்ஶர தணர்லக்ரண ஷடைற ஷல் இஷப்புஷப ஜழம் ரர் (Zoomcar) ங்குறநது


இந்றரின்

றப்வதரி

தறர்ரண

இக்

இங்குபரண

ஜழம்

ரர்,

றணைரி

வட்ஶர திலக்ர றரபூர் வட்ஶர றஷனத்றல் 25 யறந்றர இ2ஏப்பஸ்
(e2oPlus) ரர்ஷப அநறபப்தடுத்றபள்பது.
‘றஜரரதரத்றல் ைறநப்பு ஞ்ைள் வைல் ிஷில்’


எபே

அறரரி

ற்றும்

ரன்கு

ஊறர்லடன்

ைறநப்பு

ஞ்ைள்

வைல்

ிஷில்

ரட்டத்றல் வைல்தடும்.
றரஷணட் குல ரீம்ரில் அஷக்த் றட்டம்


வலுங்ரணரில்

பல்

றரஷணட்

குல

ரீம்ர்

த்றன்

புநர்ப்தகுறில்

தயளதத்ர றரத்றல்அஷக்த் றட்டம்.
பல் அைரங் டுப்பு ஷம்


ஷயரதரத்றல்

டுப்பு

வரறல்தட்தத்றற்ரண

ைறநப்தரண

எபே

ஷத்ஷ

அஷப்தற்கு த்ற அசு எபே றட்டத்ஷ பேத்றல் வரண்டுள்பது.
தஞ்ைரப்
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

ைண்டிர்

அரீந்ர் ைறங்

ி. தி. ைறங் தட்ஶணரர்

‘தரி தச்ைரவ், ஷதஶை ஶரவ்’ திச்ைரம் வரடங்ப்தட்டது


தம்திரல்

ற்றும்

ரஜ்புர்

ஆற

தஞ்ைரப்

வரடக்ர ிைரிலக்கு எபே புற றட்டம் றனத்டி ீர்
வைய்

‘தரி

ரங்பர

தச்ைரவ்,

ஷதஶை

ஶரவ்’

ன்ந

றரங்பில்
குஷநஷ ஆய்வு

றட்டத்ஷ

ிைரிள்

ற்றுக்வரள்ப எபே திச்ைரம் வரடங்ப்தட்டது.
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புது றல்னற
முதல் அடமச்சர்

வனப்டிணன்ட் ர்ணர்

அிந்த் வஜ்ரிரல்

அணில் ஷதஜல்

பல் ஶதரலீஸ் அபேங்ரட்ைறம் றல்னறில் அஷிபேக்றநது.


புது றல்னறில் ணித்துரண ைறஷப ற்தடுத் த்ற அசு படிவடுத்து
இந்றரின் பல் ஶைற ரல் அபேங்ரட்ைறத்ஷ அஷக்ிபேக்றநது .

ஶைற தங்குடி அபேங்ரட்ைறம்


ஶைற தங்குடி ஆரய்ச்ைற ஷத்துடன் ஶைற தங்குடி அபேங்ரட்ைறம் றல் னறில்
றல்னற ிர அஷச்ைம் பனம் அஷக்ப்தடவுள்பது.



இந்றரில் ற்ஶதரது

70000

தங்குடி க்ள்

ஶைர்ந்துள்பணர்,

தங்குடிிணர்

ண்ிக்ஷ 1.5 னட்ைம் ஆ அறரிக்கும் ண றர்தரர்க்ப்தடுறநது.
ில்ள் வற்நறட தஶர -றப்தஷநள் வதநவுள்பண


வதபேம்தரனரண
இில்ஶ

ில்

அஷ

வதட்டிபில்

இப்ஶதரது

தஶர-றப்தஷநஷப

‚ஶம்தடுத்ப்தட்ட‛

றறுி

வற்நறட

திநகு,

இந்ற

தஶர-றப்தஷநபர

ரற்றுறநது.
இத்றண ற்ள் ற்றும் ஷத் துஷநஷப ஊக்குிக் ஶைற உள்ரட்டு வுன்ைறல்


ரட்டிலுள்ப இத்றண ற்ள் ற்றும் ஷத் துஷநின் பர்ச்ைறஷ ஊக்குிக் எபே
ஶைற உள்ரட்டு ைஷத உபேரவுள்பது.

திர் ரிஜ்ர தன் ட்டிடத்றற்கு அடிக்ல் ரட்டிணரர்


த்ற

ர்த்த்

துஷநக்ரண

புற

அலுன

பரரண

ரிஜ்ர

தன்

ட்டிடத்றற்கு திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி, புதுறல்னறில் 22.06.2018 அன்று அடிக்ல்
ரட்டிணரர்.
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புது றல்னற வட்ஶர றநப்பு ிர


திர், ஶந்ற ஶரடி டிஶர
ீ
ரரடு பனம் தயதுர்ர்-பண்ட்ர வட்ஶர ஷனன்
றநந்து ஷத்ரர்.

த்ற ஶபரண்ஷ அஷச்ைர் உஸ்வதறஸ்ரன் துஷதிஷ ைந்றத்ரர்


புதுடில்னறில்
லுப்தடுத்

ிைர

ற்றும்

உஸ்வதறஸ்ரன்

கூட்டுத்

துஷ

துஷநபில்

திர்

றபே.

இபேப்பு

சுஹ்ஶரப்

எத்துஷப்ஷத

ஶரல்பரஶடரஷ

த்ற ஶபரண்ஷ அஷச்ைர் வ ரர ஶரன் ைறங் ைந்றத்ரர்.
பை.125 றஷணவு ரம் வபிீ டு


வரல்த்ர இந்ற புள்பிில் றறுணத்றல் ஶதரைறரிர் தி.ைற. யனரஶணரதிஸ்-ன்
125-து திநந் ரள் வரண்டரட்டங்பின் றஷநவு றழ்ச்ைறஷ குநறக்கும் ஷில்,
பை.125 றஷணவு ரம் ற்றும் பை. 5 ைரர ரம் ஆறற்ஷந குடிசுத்
துஷத் ஷனர் றபே. ம். வங்ஷர ரபடு வபிிட்டரர்.

ரரஷ்டிர
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

பம்ஷத

ஶஶந்ற தத்ணரிஸ்

ித்ரைரர் ரவ்

வடக்ரன் ரி 88 ஆண்டுள் ஶைஷஷ படித்துள்பது.


1930 ஆம் ஆண்டு ஜழன் ரம்

1 ஆம் ஶற ரரஷ்டிரின் பக்ற ங்லக்கு

இஷடஶ ஶைஷ வைய் பல் டீனக்ஸ் ில் அநறபப்தடுத்ப்தட்டது

.

புஶணின்

வதரில், இது ‚வடக்ரன் ரி‛ ன்றும் அஷக்ப்தடுறநது).
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பம்ஷத ஃதின்வடக் றபேிர


ரரஷ்டிர, அர்ப்திப்பு றறபி வரள்ஷஷ வரண்டிபேக்கும் பல் ரறனம்
ல் வரறல்தட்த துஷநில் அர்ப்திக்ப்தட்ட
அஷக் றட்டறட்டுள்பது ன்று அம்ரறன

‘தின்வடக் ஆஃதீைர்

,

‘திஷ

பனஷச்ைர் ஶஶந்ற ஃதட்ணிஸ்

கூநறணரர்.
டி.ைற.ஸ்., புஶணில் ஶம்தட்ட ிணிக்கு ஷத்ஷ அஷக்வுள்பது.


உர் வைல்றநன் ிணி

,

வு தகுப்தரய்வு ற்றும் வைற்ஷ தண்நறவு

ஆறற்ஷந ஶம்தடுத்துந இன்வடல்லுடன் இஷந்து புஶணில் எபே ஷத்ஷ
அஷப்தர டரடர ன்ைல்டன்ைற ைர்ஸ்
ீ
அநறித்துள்பது.
ரக்பூர் ரட்டத்றல் அஜந்ர குஷள் ட்டி ஆட்ைறரபர்பின் ஷனம் ண்டுதிடிப்பு


வடக்ரன் ல்லூரிின் ம் ைரர்ந் வரல்வதரபேள் ஆரய்ச்ைறரபர்பின் குல ,ரக்பூர்
ரட்டத்றல் ரஶக் ரலுரிற்கு அபேஶ எபே வதரி றரம் ந் றர்ன் அல்னது
ற்ஶதரஷ ரரன் , ன்ந இடத்ஷ ஷனர வரண்டு க் ம்ைத்ஷ ஆட்ைற
வைய்ரர்ள் ண ஊறுறப்தடுத்றது . இந் ரஜ ம்ைத்றற்கு

250 பல் 550 ஷரண

ரனப்தகுறபில் இந் இடம் றவும் பக்றத்தும் ரய்ந்ர இபேந்து

.

அவுங்ரதரத்றல் அஜந்ர குஷஷப ட்டிது இந் ரஜம்ைம் ரன்.


சுடுண்தரண்டரல் வைய் வய்ங்ள்
ைக்ங்ள்,

ைக்ங்ள்,

,

ஶரல் ப்தர்ள்

ினங்குள்,
,

ணிர்ள்,

ஶஷள்,

சுல் ரர்ல்ள் ஆறற்ஷநக்

ண்டநறந்ணர்.
இந்றர உள்ட்டஷப்பு க்ஸ்ஶதர 2018


ில்ஶ, றனக்ரி, றற ற்றும் ரர்ப்தஶட் ிரங்லக்ரண த்ற அஷச்ைர்
திபஷ்

ஶரல்

இந்ற

உள்ட்டஷப்பு

ண்ரட்ைற

2018ஷ

பம்ஷதில்

வரடக்ற

ஷத்ரர். இண்டு ரள் க்ஸ்ஶதர றற அஷச்ைத்ரல் ற்தரடு வைய்ப்தடுறநது.
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றக்கும் சூரி றன் ஆஷனக்கு குல


ஶைரனரப்பூர் ரட்டத்றல் உஜரணி அஷில் 1000 வரரட் றக்கும் சூரி றன்
உற்தத்ற

றஷனம்

வரடர்தரண

திச்ைறஷணள்

குநறத்து

ரரஷ்டிர

அசு

எபே

குலஷ அஷத்துள்பது.
ிக்ஶடரரின் ஶரத்றக் ஆர்ட் வடர பம்ஷத


பம்ஷதில் உள்ப ிக்ஶடரரின் ஶரத்றக் ஆர்ட் வடர ட்டிடத்துக்கு பவணஸ்ஶர
அங்ல ரம் றஷடத்துள்பது.



பம்ஷதில் உள்ப ைத்தற ைறரஜற ரரஜ் வடர்றணஸ், னறவதண்டர குஷலக்கு
ற்ணஶ பவணஸ்ஶர அங்ல ரம் றஷடத்து இபேப்தது குநறப்திடத்க்து.

ரஜஸ்ரன்
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

வஜய்ப்பூர்

சுந்ர ரஶஜ

ல்ரண் ைறங்

ஜற.தி.ஸ் ைரர்ந் வரறல்தட்தம் றன்ைரம் ங்ல் புரர்ஷப ண்ரிக் உவுறநது


ரஜஸ்ரன் அைரங்ம் எபே பன்பற்ைறஷ அநறபப்தடுத்றது

,

இன் பனம்

க்ள் றன்ைரம் ங்குற்ரண ங்ள் புரர்ஷபக் ண்ரிக் படிபம்
ஜறதிஸ்-அடிப்தஷடினரண வரறல்தட்தம் க்ள் குநறப்திட்ட ஶத்ஷ
அடிப்தஷடரக் வரண்டு

,

றன்ைரம் ங்குற்கு அனுப்தப்தடும் குலக்ஷப

ண்ரிக் அனுறக்றநது . இன்வடன்வட் குஶபரதல் ைர்மளடன்
ீ
இஷந்து இந்
வரறல்தட்தம் வரடங்ப்தட்டது.
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ரடு பரம்பில் அஷக்ப்தடும் உிர்ரப ரங்ள்


ரஜஸ்ரணில் 25 ரட்டுக்வரட்டஷில் 100 ண ீ ட்டர்

அபவுக்கு றநன் வரண்ட

திரஸ் ரங்ள் ரறன அைரங்த்றன் ஶரதரனன் றஷக்பத்ரல்
வைலுத்ப்தட்டு பலீட்டு வைனிணங்பில்

50%

ரணிம் ங்ப்தடும் .

ரட்டு

பரம்பில் உிர்ரப ரங்பில் இபேந்து உம் ரரிக் வைல்தடும் பல்
ரறனம் ரஜஸ்ரன்.
ஶரட்டர த்றல் றன்ணஸ் உன ைரஷண உபேரக்ப்தட்டது


ரஜஸ்ரன் ஶரட்டர த்றல் ைர்ஶை ஶரர றணத்றன் ரன்ரது தறப்ஷதக்
குநறக் 05 னட்ைம் ஶதர் ஶரர வைய்து றன்ணஸ் உன ைரஷண உபேரக்ப்தட்டது .

ரய்ப் தரல் ங்ற 20,000 குந்ஷள் தணஷடவு


ரஜஸ்ரணின் 18 ரட்ட அைரங் பேத்துஷணபில் றறுப்தட்ட ஆன்ைல்,ரய்ப்
தரல் ங்ற றட்டம் பனம் 20,000 குந்ஷள் தணஷடவு, அர்பின் ஊட்டச்ைத்து
அபவுஷப ஶம்தடுத் உிது.



அைரல் டத்ப்தடும் எபே ைப தரல் ங்ற பஷநஷ ஸ்ரதிப்தறல் ரட்டின் பல்
ரறனம் ரஜஸ்ரன் ஆகும்.

ிபேந்ஶரம்தல் ஶனரண்ஷ றறுணம்


சுற்றுனரத்துஷந

அஷச்ைர்

(ரறன

அசு)

ஶ.ஶஜ.அல்ஶதரன்ஸ்

ஶஜரத்பூரில்

ிபேந்ஶரம்தல் ஶனரண்ஷ றறுணத்ஷ றநந்து ஷத்ரர்.
யரிரணர
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

ைண்டிர்

ஶணரர் னரல் த்ரர்

ப்டன் ைறங் ஶைரனங்ற
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யரிரணரில் பைதரய் 1 க்கு வதண் ரர்ள் ைரணிட்டரி ரப்றன்ஷம வதறுரர்ள்


யரிரணரில் உள்ப அசு தள்பிள் ரிலக்கு ஆஸ்ட் ரத்றனறபேந்து பைதரய்
1 க்கு ைரணிட்டரி ரப்றன்ஷம ங்வுள்பது.

அைரங் ஊறர்லக்கு 15 ரள் ந்ஷக்குரி ிடுப்பு


யரிரணர அைரங்ம் அஷணத்து ஆண் அைரங்

 ஊறர்லக்கும்

15

ரள்

ந்ஷக்குரி ிடுபஷநஷ அநறித்துள்பது.
600 ிஷபரட்டு பரம் றநக்ப்தடவுள்பது


யரிரணர ிஷபரட்டு ற்றும் இஷபஞர் துஷந ரறனத்றல் ிஷபரட்டு
ஶம்தரட்டுக்ர 600 ிஷபரட்டு பரம் றநக் படிவு.

ிைரிலக்கு ிறப்புர்வு திச்ைரம்


ஜழன் 20 பல் ஜழஷன

15 ஷ யரிரணரில் ிைரிலக்கு றர

, ற்றும்

ரட்ட அபினரண ிறப்புர்வு றழ்ச்ைறள் டத்ப்தடும்.


இந் றழ்ச்ைறள் , துபைற ரிப்தின் றர்ஷநரண ிஷபவுள்

, ரற்றுக்ள் ற்றும்

தல்ஶறு ிைர னத்றட்டங்ள் தற்நற ிறப்புர்வு ற்தடுத்தும்.
துஷ உற்தத்ற திரிவு ற்றும் வைற்ஷக் ட்டுப்தரட்டு ஷம் வதரபேத்ற ஷம்


யரிரணரிலுள்ப

ஃதரிரதரத்றல்

ஊணபற்ஶநரபேக்ரண

அறரபித்ல்

றஷக்பத்றன் ல ழ் வைற்ஷக் ட்ஷடபின் உற்தத்ற த்றன் (ALIMCO) ‚துஷ
உற்தத்ற

திரிவு

ற்றும்

வைற்ஷக்

பட்டு

வதரபேத்ற

ஷத்றன்

அடிக்ல்

ரட்டப்தட்டது.

தரடக்குநறப்புள்அநற – www.tamil.examsdaily.in

81

FB – Examsdaily Tamil

டப்பு றழ்வுள் – ஜழன் 2018

பன்று ரள் புஷப்தட ண்ரட்ைற


ஶதடி தச்ைரஶர ஶதடி தரஶர திச்ைரம், ஸ்ச்ச் தரத் அதிரன் ற்றும் ஶஶபர
இந்றர ஶஶபர’ ஆற றட்டங்ள் ீ து பன்று ரள் புஷப்தட ண்ரட்ைற ைண்டிரில்
வரடங்ப்தட்டது.

‘ஶர றப்தஷந, ஶர ள்’ ீர்ரணம்


யரிரணர, ஶரடரன் றர தஞ்ைரத்து அக்ஷய் குரர் றஷப்தடரண ‘டரய்வனட் க்
திஶம் ர’ரல் ஈர்க்ப்தட்டு ‘ஶர றப்தஷந, ஶர ள்’ ீர்ரணம் றஷநஶற்நம்.

குஜரத்
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

ரந்றர்

ிஜய் பைதணி

ஏம் திரஷ் ஶரனற

குந்ஷலக்கு ஆம்புனன்ஸ் ஶைஷ றட்டம்


சுரர ஷங்பில் பேத்து அை ைற இல்னரரல் திநந் குந்ஷபின்
இநப்புஷப டுக்

,

குஜரத் அைரங்ம் ைறநப்தரண

பேத்துஷணலக்கு குந்ஷஷப ரற்றுற்கு எபே தித்ஶ ஆம்புனன்ஸ்
ஶைஷஷ ஆம்திக் படிவு வைய்துள்பது.
உனறன் பல் ைர்ஶை ணிரதிரண டில் ஷம்


குஜரத்றன் ரந்றரில் உனறன் பல் ைர்ஶை ணிரதிரண டில் ஷம்
அஷக்ப்தட்டது.

இது இந்றர ,

பூட்டரன்,

ஶதரபம் ற்றும் ரனத்ீவுள் ற்றும்

குஜரத் ட அநறில் தல்ஷனக்ம் ற்றும் இந்ற வைஞ்ைறலுஷச் ைங்த்றன்
திரந்ற திறறறபின் கூட்டு பற்ைறரகும்.
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ஶற்கு ங்ரபம்
ஷனர்

முதல் அடமச்சர்

ஆளுநர்

வரல்த்ர

ம்ர வதன்ணர்ஜற

ஶைரி ரத் றரிதரற

ைந்றரச்ைற–வைன்ஷண வைன்ட்ல் இஷடஶரண அந்றஶரர க்ஸ்திஸ்


ைந்றரச்ைற-வைன்ஷண வைன்ட்ல் இஷடஶரண அந்றஶரர க்ஸ்திஸ்
ில் ஶதரக்குத்ஷ ில்ஶ

இஷஷச்ைர் றபே

.

(ரரந்ற)

ரஜன் ஶரஷயன்

வரல்த்ரில் இபேந்து வரடிஷைத்து வரடங்ற ஷத்ரர் .
ஶற்கு ங் அசு ண் அரிப்ஷத டுக் பை.10.7 ஶரடி பலீடு வைய்வுள்பது


ங்ஷ ற்றும் தத்ர றஶரங்பின் தரறப்திற்கு உட்தடும் தகுறபில் ண் அரிப்ஷத
டுக் 10.7 ஶரடி பைதரய் பலீடு வைய் ஶற்கு ங் அசு படிவு வைய்துள்பது.

ஶரர றரத்ஷ அஷக்கும் ிஸ் தரற


ிந்றரத் ரகூர் றறுிபள்ப ிஸ் தரற தல்ஷனக்ம்

(VBU), ஶரர றரம்

(றரம்) ன்று அஷக்ப்தடும் பரத்றல் எபே ஶர ஷத்ஷ அஷக் றட்டம் .
இந் ஷம் ஶரர தற்நற ிறப்புர்வு அறரிக்கும் ஶரக்றல் உள்பது .
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14. ைர்ஶை வைய்றள்
ைறங்ப்பூரில் பூிற்கு திர் ஶந்ற ஶரடிின் வதர்


திர் ஶந்ற ஶரடி ைறங்ப்பூர் ஶைற ஆர்க்றட் ரர்டனுக்கு பேஷ ந்ஷ
றஷணவு கூபேம் ண்ர அது வதஷ வடன்ட்ஶரதிம் ஶந்

ற ஶரடி ன்று

ைறங்ப்பூர் அசு எபே பூிற்கு சூட்டிபள்பது.
வதண்லக்கு பல் ஏட்டுர் உரிம்


ைவூற அஶதிர தன ஆண்டுலக்குப்திநகு வதண்லக்கு பல் ஏட்டுர் உரிம்
ங்த் வரடங்றது.

வுரனரில் வடித்து ைறநற திபஶர ரிஷன


வுரனர ஷனஷ எட்டி

தகுறில் அஷந்துள்ப திபஶர ரிஷன வடித்து

ைறநறறல் ஆறு ஶதர் உிரிந்ர ல்ள் வபிரறபள்பண .
பல் உள்ரட்டில் ரரண ச்..ி றர்ப்பு பேந்து ரரிக்ப்தட்டது


ைலணரில் உள்ரட்டிஶனஶ நறக்ப்தட்ட

,

ீண்ட ரனர ஶஷனவைய்க்கூடி

ச்..ி. பேந்து அல்புிர்ஷடடு (Albuvirtide), தல்னரிக்க்ரண ச் ..ி / ய்ட்ஸ்
ஶரரபிலக்கு ர இபேக்னரம் ன்று ைலணர எப்புல் அபித்துள்பது .
வன்ணரப்திரிக்ரில் ரத்ர ரந்ற ைத்றரக்றத்றன் 125 து றஷணவு ரள்


ரத்ர ரந்ற திட்ஶரிட்ஜ்ஸ்தர்க்றல் உள்ப எபே
வபிஶற்நப்தட்டஶதரது,

ில் றஷனத்றல் இபேந்து

திரிட்டணின் தரதட்ைரண ிறலக்கு றர வன்

ஆப்திரிக்ரிலும் இந்றரிலும் க்ஷப அிறட்டி னரற்று றழ்ஷ
றஷணவுகூபேம் எபே பன்று ரள் வரடர் றழ்வு அரின் ரழ்க்ஷ னரற்ஷந
றஷிடும் ஶதரது குநறக்ப்தட்டது.
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ைலணரில் உனறன் பல் EPR அட உஷன


பன்நரம் ஷனபஷந ஶரப்தி அலத் அட உஷன ைலணரின் ஷடன் னும்
இடத்றல் அன் பல் ட்ட றன் உற்தத்றஷ வரடங்றபள்பது .

க்ற அபு றஶட்டில் உள்ப இந்ற ிைரி உன ைரஷண தஷடத்துள்பரர்


க்ற அபு றஶட்டில்

உள்ப ஶபரஷச் ஶைர்ந் இந்ற ிைரி சுஶஷ்

குபேரபெர், ரர்ஜரில் றப்வதரி ண்ிக்ஷினரண

(4,914) ரி நறஶப்திஷன

ன்றுஷப ரர்ஜரில் ிறஶரறத்ன் பனம் றன்ணஸ் உன ைரஷண
தஷடத்துள்பரர்.
இந்ஶரஶணைறர .ர. தரதுரப்பு வுன்ைறல் ரக்குஷப வன்நது


ரனத்ீவு ற்றும் இந்ஶரஶணைறர ஆற ரடுள் 

.ர. தரதுரப்பு ைஷதில் எபே

இடத்றற்கு ஶதரட்டிிட்டண , ரனத்ீவுக்கு 46 ரக்குப வதற்நது இந்ஶரஶணைறர

144

ரக்குஷபப் வதற்று ஶதரட்டிில் வற்நற வதற்றுள்பது .
திரிட்டிஷ் வதண்ள் ரக்பிக்கும் 100 ஆண்டுரன உரிஷஷக் வரண்டரடுறன்நணர்


ப.ஶ.

இல் பன் பல் ரக்பிக்கும் உரிஷஷ வதண்ள் வற்நற வதற்நறல்

இபேந்து, 100 ஆண்டுஷப வைன்நஷவரட்டி திரிட்டிரரில் ஆிக்க்ரண வதண்ள்
அஷ வரண்டரடிணர்.
UNSC இன் றந்ற்ந உறுப்திணர்ள்


.ர.

வதரதுச் ைஷத ஜணரி ரம் வரடங்ற இண்டு

ஆண்டுலக்கு தரதுரப்புக்

குலில் றந்ற்ந உறுப்திணர்பர திரற்றுற்ர வதல்ஜறம்

, வடரறணின்

குடிசு, வஜர்ணி, இந்ஶரஶணைறர ற்றும் வன் ஆதிரிக்ரஷத் ஶர்ந்வடுத்துள்பது .
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வதர்னறணில் இந்ற உவு ிர


வதர்னறணில் உள்ப இந்ற தூத்றல் ற்தரடு வைய் ப்தட்ட இந்ற உவு ிரில்
இந்ற புனம்வதர்ந்ஶரர் ற்றும் இந்ற ைபர ைங்ங்பின் உறுப்திணர்ள்
உற்ைரர தங்ஶற்நணர்.



இது இண்டரது இந்றர உவு ிரரகும்

.

பல் ிர அக்ஶடரதர்

2017ல்

ஷடவதற்நது.
ிட்ரம் இஷ தரதுரப்பு ைட்டத்ஷ இற்நறது


ிட்ரற

ைட்டன்ந உறுப்திணர்ள் ிரத்ஷச் ைரபிக்கும் ைட்டத்ஷ

இற்நறபள்பணர்,

இது ிர்ைர்ள் வதரபேபரரத்ஷ தரறக்கும் ன்றும் ஶலும்

வபிப்தரடு சுந்றத்ஷ ஶலும் ட்டுப்தடுத்துரவும் கூறுறன்நண .


ம்பெணிஸ்ட் ட்ைற ஆறக்ம் றஷநந் ைட்டன்நரணது ஜழன்

12

அன்று

வதபேம்தரன்ஷரல் ைட்டத்ஷ றஷநஶற்நறது .


ைட்டப்பூர்ர,

Google

ற்றும் ஶதஸ்புக் ஶதரன்ந ஶைஷ ங்குர்ள்

,

ிட்ரறலுள்ப தணர் ஷ ஶைறத்து ஷக்வும் , ரட்டில் றநந் அலுனங்ள்
ற்றும் அறரரிபின் ஶரரிக்ஷில்

24

ி ஶத்றற்குள் குற்நஞ்ைரட்டி

உள்படக்ங்ஷப ீக்வும் ஶண்டும்.
ஶனைறர ட வரரிரில் தூத்ஷ ீ ண்டும் றநக் ஶண்டும்: திர் ரறர்


ஶனைறர ணது தூத்ஷ திஶரங்ரங்றல் ீ ண்டும் றநக்வுள்பது . டந் ஆண்டு
ஶரனரனம்பூரில் உள்ப ட வரரி ஷனர் றம் ஶஜரங் பெின் ைஶரர்
தடுவரஷன வைய்ப்தட்டரர் ன்தது குநறப்திடத்க்து.

இந்றர, ஜஸ்ரன் இரட-வரறற்துஷந எத்துஷப்ஷத ஶம்தடுத் படிவு


இந்றர ற்றும் ஜஸ்ரன் இரட

-வரறல்துஷந துஷநில் இபேப்பு

எத்துஷப்ஷத ஶம்தடுத்துற்கு எப்புக் வரண்டுள்பண .
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ஶரப்தி பெணின் றஷப்தட ிரஷ இந்றர டத்வுள்பது


ஶரப்தி பெணின் றஷப்தட ிர

(EUFF) 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழன் ரம்

18 ஆம்

ஶற புதுவடல்னற ைறரி ஶரட்ஷட ஆடிட்ஶடரரித்றல் வரடங்வுள்பது .


ஸ்ஶனரரக்றர பி னறட்டில் யரர்தர் இந் ிரில் வரடக்த் றஷப்தடர
றஷிடப்தடும்.

ிக்த்க் இந்றர ைரஷன றழ்ச்ைறள்


‚ிக்த்க் இந்றர

‛

ைரஷனள் றழ்ச்ைறள் ஜழன்

ஷ அவரிக்ரின் றபெரர்க் ,
ங்பில் ஷடவதறும் .

ைறரஶர

&

2018 18

பல்

22

யழஸ்டன் உள்பிட்ட தன பக்ற

இறல் சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ைர்

(ஶ.ஜற.ஶஜ. அல்ஶதரன்ஸ்)

தங்ஶற் உள்பரர்.
றரீஸ்,

ரைறஶடரணிர

பன்ணரள்

பெஶரஸ்னரி

குடிைறன்

வதஷ

‘டக்கு

ரைறஶடரணிர குடிசு’ ண ரற்ந எப்தந்த்றல் ஷவரப்தம்.


பன்ணரள்

பெஶரஸ்னரி

குடிஷை

‚டக்கு

ைஶடரணிர

குடிசு‛

ண

றுவதரிடுற்கு றஶக்த்றலும் ரைறஶடரணிரிலும் வபிரட்டு ந்றரிள் எபே
எப்தந்த்றல் ஷவலத்றட்டணர்.
இந்றரில் ைப றறுண றட்டம் என்ஷந வரடங் ைரர்க் றற


றம்புஷ அடிப்தஷடரக் வரண்ட ைரர்க் பர்ச்ைற றற ிஷில் எபே ைப றறுண
ஶம்தரட்டு றட் டத்ஷ (SEDP) துக்குறநது, இது இந்றர உட்தட 8 உறுப்பு ரடுபில்
ஆண்டுஶரறும் 80 றறுணங்லக்கு றறபிக் றட்டம்.

உிர் ரிவதரபேள் பனம் ஏடி ிரணம்


புற ஶட் தைறதிக் ர்தஸ்  350-1000 ிரணம் திஞ்சு ரண துலூஸ்மறல் இபேந்து
யரங்ரங் ஷ பேம்பு அடிப்தஷடினரண உிரி ரிவதரபேள் பனம் ஏடிது.
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ணடர ஶபிக்ஷ ஶணதிஷமப் தன்தடுத்துஷ ைட்டப்பூர்ரக்றபள்பது


ணடர ரடு பலதும் வதரலதுஶதரக்கு ரிஜளரணர தன்தடுத்துஷ
ைட்டப்பூர்ரக்றபள்பது, இவ்ரறு வைய்பம் பல் ஜற7 ரடு ணடரரகும்.



டிைம்தர்

2013ல் வதரலதுஶதரக்கு தன்தரட்டிற்ர ன்ணரதீஸ் ிற்தஷணஷ

ைட்டப்பூர்ரக்ற பல் ரடு உபேகுஶ ஆகும்.
பஸ் ர ணி உரிஷள் வுன்ைறனறல் இபேந்து ினறது


பஷணவடட் ஸ்ஶடட்ஸ் ணி உரிஷள் வுன்ைறனறல் இபேந்து ினறர அநறிப்பு .

சுரிணரறல் ைர்ஶை ஶரர றணக் வரண்டரட்டம்


இந்ற ஜணரறதற , வ ரம் ரத் ஶரிந்த் , ஜழன் 21, 2018 இல் சு ரிணரறல் அந்ரட்டின்
ஜணரறதற, துஷ ஜணரறதறபடன் ைர்ஶை ஶரர றணத்ஷக் வரண்டரடிணரர் .



ஜணரறதற – டிஷைஶ வடஶனரஶணர பூடர்ஸ்



துஷ ஜணரறதற – ஷக்ஶல் அஸ்ின் ஆறன்

றபெரர்க் ரில் இற்ஷ ைறறச்ஷை ஷம்


அவரிக் ரட்டின் றபெரர்க் ரில் இற்ஷச் ைறறச்ஷை ஷ

த்ஷ திர் ஶரடி

ரவரபிக் ரட்ைற ரினரத் வரடங்றஷத்ரர்.
வதண்ள் ிஷபரட்டு அங்த்துள் தஷஷ ஈரன் அனுற


வஹ்ரணின் றப்வதரி ரல்தந்து ஷரணம்

1979ல் இஸ்னரற புட்ைறக்குப் தின்ணர்

பன்பஷநர வதண்ள் ிஷபரட்டு அங்த்றனுள் தஷ ஈரன் அனுற .
துன்ஶதில் சுரற ிஶரணந்ர னரச்ைர ஷம்


ஜறறஸ்ரன்,
னரச்ைர

துன்ஶதில்

ஷத்றன்

உள்ப

துக்

இந்ற

ிரில்

தூத்றல்

இந்ற

சுரற

ைபம்

ிஶரணந்ர

குநறத்து

வ

த்ரரி

உஷரற்நறணரர்.
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ஶதரபத்துடன் றவதத்ஷ இஷக்கும் இில் தரஷ அஷக் ைலணர றட்டம்


ஶதரபத்றன்

ஷனரண

ரத்ரண்டுஶரடு

றவதத்ற

ரண

ஜறரமறஷ

இஷக்கும்.


ஶதரப தி ந்றரி ட்ர திைரத் ர்ர எனறின் வதய்ஜறங் ிஜத்றன் ஶதரது
ஷவலத்றட்ட

தன

இபேப்பு

எப்தந்ங்பில்

ஶதரபத்துடன்

றவதத்றன்

ஶற்குப்

தகுறஷ இஷக்கும் இந் இில் றட்டபம் என்நரகும்.
ங்ஶரனறர ணது பல் ண்வய் சுத்றரிப்பு றறுணத்ஷ $1 தில்னறன் இந்ற டன்
பனம் வரடங்குறநது


ரட்டின் ஶடரர்ஶணரஶரதி ரரத்றல் அல்டரன்றரி ைவுறல் ண்வய் சுத்றரிப்பு
றஷனம் இந்றரரல் $1 தில்னறன் டன் பனம் றறபிக்ப்தட்டு வரடங்குறநது.

இந்றர ஶதச்சுக்கு ைலணர 2 + 1 டிஷப்ஷத பன்வரறப்தட்டது


ைலண

பன்வரறின்

ல ழ்,

ைலணரவும்

இந்றரவும்

‚டூ

திபஸ்

என்‛

டிஷப்தில்

பன்நரம் திரந்ற ரட்ஶடரடு ஶதச்சுரர்த்ஷ டத்னரம்.
‘தில்னறன் ம் சுணரற’


வயஶரரின் ல்ஷனக்கு அப்தரல், பன்ணர் நண்ட ஷனபர இபேந் இடம்
இப்ஶதரது ரடுபரல் படப்தட்டுள்பண. டஶற்கு தரறஸ்ரணில், ஷதர் தக்துண்குர
ரரத்றல்

ரடுள்

அறப்புக்கு

றர

ஶதரரட

தற்றுக்க்ரண

றல்னறன்

ங்ள் டப்தடுறன்நண.
புர்க்ர, றரப் ீ து ஷட ிறக் வர்னரந்து தரரலன்நம் எப்புல் அபித்துள்பது


வதரது இடங்பில் ‚பபடி ஆஷட அிஷ‛ வர்னரந்து ஷறுக்ப்தட்ட ஷட
வைய்துள்பது.

இறல்

யறஜரப்

ிர்த்து

புர்ர

ற்றும்

றரப்

ஶதரன்ந

இஸ்னரற

துிிள் ற்றும் துிஷப உள்படக்றது.
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அவரிக்ர ைறஶரனறல் 70 ஆண்டுரன இரட இபேப்ஷத படிக்றநது


அவரிக்ர

ட

ஷனஷத்ஷ

வரரிரின்
றநந்து

தட்டரண

வரள்ன்

பனம்

ல்ஷனக்கு
வன்

அபேறல்

வரரிரின்

எபே

புற

ஷனரண

ைறஶரனறல் 70 ஆண்டுரன இரட றஷனப்தரட்ஷட படித்துக்வரண்டது.
தரறஸ்ரணில் பல் ைலக்ற வைய்ற ரைறப்தரபர்


தரறஸ்ரணின்

வதரது

வைய்ற

ஶைணனரல்

தரறஸ்ரணின்

பல்

ைலக்ற

வைய்ற

ரைறப்தரபர யர்ீ த் ைறங் திர்த்ப்தட்டரர்.
டற்தஷட பெணிட்ஷட ர்த் இனங்ஷ படிவு


இனங்ஷ டற்தஷட ணது வற்கு ரண்ஷட யம்தன்ஶடரட்டரக்கு ர்த்த்றடம்.

க்ஶரர் ைரஷன ஶைரஷண – தஶரின் ஏட்டுணரில்னர ஶன்


ஏட்டுணரில்னர ரணத்றன் பல் உண்ஷரண உன ைரஷன ஶைரஷண தஶரின்
‚R1″ ஶன் அஶைரன் தரிஶைரஷண.
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15. ிஷபரட்டுவைய்றள்


றரிக்வட்



வடன்ணிஸ்



ரல்தந்து



துப்தரக்ற சுடுல்



ற்நஷ

றரிக்வட்
ைர்ஶை டி20 ஶதரட்டிபில் 2 ஆிம் ன்ஷப டந்து றரனற ரஜ் ைரஷண


இந்ற பிர் றரிக்வட் அி ரங்ஷண
ீ
றரனற ரஜ் ைர்ஶை டி

20 ஶதரட்டிபில்

2000 ன்ஷப டந் பல் இந்ற ரங்ஷண
ீ
ன்ந ைரஷணஷ தஷடத்துள்பரர் .
றபெைறனரந்து வதண்ள் எபேரள் ஶதரட்டிின் ஸ்ஶரரில் உன ைரஷண


அர்னரந்துக்கு றர டந் ஶதரட்டிில் றபெைறனரந்து வதண்ள் அி எஶ
இன்ணிங்ைறல் 490 ன்ள் குித்து புற ைரஷண தஷடத்து.

வதண்ள் ஆைற ஶரப்ஷத டி20- இந்றரஷ ழ்த்ற
ீ
ங்ரப ஶைம் ைரம்தின்


வதண்ள் ஆைற ஶரப்ஷத டி

20

இறுறப் ஶதரட்டிில் இந்றரஷ ழ்த்ற
ீ
ங்ரப

ஶைம் ைரம்தின் தட்டம் வன்நது .
ஸ்ரட்னரந்து எபேரள் ைர்ஶை ஶதரட்டிபில் பன் பஷநர இங்றனரந்ஷ
ஶரற்டித்து


ஸ்ரட்னரந்றன் றரிக்வட்

ர்ள்
ீ
டின்தஶரில் பன் பஷநர இங்றனரந்ஷ

ஶரற்டிக் அர்பது னரற்நறல் றப்வதரி வற்நறஷத் தறவு வைய்ணர் .
றரிக்வட் வடஸ்ட் ஶதரட்டிில் ற உவு இஷடவபிக்குள் ைம் அடித் பல் ர்
ீ
ரன்
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இந்றர ற்றும் ஆப்ரணிஸ்ரனுடணரண எபே பல் வடஸ்ட் ஶதரட்டிில் பல் ரள்
ஆட்டத்றல் பல் இன்ணிங்ஸ் ற்றும் எட்டுவரத் ஆட்டம் ற உவு
இஷடவபிக்குள் படிஷடந்து .ரன் 104 ன்ள் 91 தந்துபில் (19 தவுண்டரிள்
ற்றும் 3 ைறக்ைர்) டுத்ரர்.

சூப்தர் லீக்றல் ிஷபரடி பல் இந்ற ரங்ஷ:
ீ
ஸ்றபேற ந்ணர


ஸ்றபேற ந்ணர இந் ஶரஷடில் இங்றனரந்றல் றர சூப்தர் லீக்றல் ஶரன்நற
பல் இந்ற ரங்ஷ
ீ
ன்ந வதபேஷஷ வதற்றுள்பரர் .

481 ன்ள் குித்து இங்றனரந்து உனைரஷண


எபேரள்

ைர்ஶை

உனைரஷணஷ

றரிக்வட்டில்

றழ்த்றஶரடு,

481

ன்ள்

குித்து

ஆஸ்றஶனறரஷ

239

இங்றனரந்து

ன்ள்

புற

ித்றரைத்றல்

ழ்த்ற
ீ
வற்நறஷ ஈட்டிஶரடு எபேரள் வரடஷபம் 3-0 ன்று ஷப்தற்நறது.
ைறைற உன வடஸ்ட் ைரம்தின்றப் ஶதரட்டி


உன வடஸ்ட் ைரம்தின்றப் ஶதரட்டிஷப ைர்ஶை றரிக்வட் வுன்ைறல்

(ைறைற)

அநறித்துள்பது. இந் வடஸ்ட் ைரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் , இந்ற அி ணது பல்
ஶதரட்டிில் ஶற்கு இந்ற ீவுள் அிபடன் ஶரதும் ண றர்தரர்க்ப்தடுறநது .
வதண்ள் உன டி20 றரிக்வட் 2018


ம்தர் 9 பல் 24 ஷ ஶற்றந்றத் ீவுபில் ஷடவதநிபேக்கும் ICC பிர்
உன

டி20

2018

றரிக்வட்டில்

றபெமறனரந்றற்கு

றர இந்றர

ணது

பல்

ஆட்டத்ஷத் வரடங்கும்.
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வடன்ணிஸ்
திவஞ்சு ஏதன் வடன்ணிஸ்


திவஞ்சு ஏதன் வடன்ணிைறன் வதண்ள் எற்ஷநர் திரிவு இறுறப்ஶதரட்டிில்
பேஶணிரின் றஶரணர வயனப் அவரிக்ரின் ஸ்டீதன்ஷை ழ்த்ற
ீ
பல்
றரண்ட் ஸ்னரம் தட்டம் வன்நரர்.



11 து திவஞ்சு ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் வற்நற வதந ஃஶதல் டரல் ஆஸ்றரி
வடரறணிக் ீஷ ஶரற்டித்ரர்.

ஸ்டூட்ரர்ட் இறுற வடன்ணிஸ் ஶதரட்டி


ஸ்டூட்ரர்ட்

ஏதன்

இறுறப்

ஶதரட்டிில்

ஶரஜர்

ஃவதடர்

றக்

றர்ஶரிஷ

ஶரற்டித்ரர்.
 .டி.ப் வதண்ள் வடன்ணிஸ்: திரர்த்ணர-லூறர ஶஜரடி வற்நற


ரய்னரந்றன்

ப்ரர்த்ணர

வரம்தஶ

ற்றும்

லுறக்ர

கும்யம்

ஆறஶரர்,

.டி.ப்.

வதண்ள் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில், திரிட்டணின் ஶரற திரடி ற்றும் அவரிக்ரின்
ஆைறர பம்து ஶஜரடிஷ ழ்த்ற
ீ
வற்நற வதற்றுள்பணர்.
ரல்தந்து
சுணில் ஶைத்ரி வஸ்மறின் ைரஷணஷ ைன் வைய்ரர்


அர்வஜன்டிணர அிின் னறஶரணல் வஸ்மற உடன் இஷந்து இந்ற ரல்தந்து
அிின் ஶப்டன் சுணில் ஶைத்ரி , ைர்ஶை அபில் ஶரல் அடித்ர்ள் தட்டினறல்
இண்டரம் இடம் றக்றநரர்.



ண்டங்பிஷடஶரண ைரம்தின் ஶரப்ஷத ில் வன்ரவுக்கு றர

2

ஶரல்ள்

அடித்து இந் ைரஷண ைன் வைய்ரர் .
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ரல்தந்து இண்டர்ரண்டிவணன்டல் ஶரப்ஷத


ரன்கு ரடுலக்கு இஷடஶரண இறுறப் ஶதரட்டிில் இந்ற அி வன்ரஷ

3-0

ன்ந க்றல் ஶரற்டித்து.
ரில் ரட்ரிட்க்கு ஸ்வதிணின் ஜளவனன் ஶனரவதட்டிகுய் திற்ைறரபர்


ஸ்வதிணின் திற்ைறரபர் ஜளவனன் ஶனரதீவடக் உன ஶரப்ஷதக்குப் திநகு பன்று
ஆண்டு எப்தந்த்றல் ரில் ரட்ரிட் ஶனரபர வதரறுப்ஶதற்நரர் .

திதர 2026 உன ஶரப்ஷத


அவரிக்ர, வக்மறஶர, ணடர 2026 உனக் ஶரப்ஷதஷ ஶதரட்டிஷப டத்தும் திதர
படிவு.

2018 ஆம் ஆண்டுக்ரண FIFA உனக் ஶரப்ஷத ஷ்ரில் வரடங்றது


திதர உனக் ஶரப்ஷத – ரஸ்ஶரின் லூசுணிற ஸ்ஶடடித்றல் வரடங்றது

துப்தரக்ற சுடுல்
18 து KSS றஷணவு துப்தரக்ற சூடுல் ைரம்தின்றப் ஶதரட்டி


றல்னற ர்ணி ைறங் தூப்தரக்ற சூடுல் பத்றல் ஷடவதற்ந
துப்தரக்ற சூடுல் ைரம்தின்றப் ஶதரட்டிில்

18

து

KSS

றஷணவு

த்ற திஶைத்றன் அணில் குரர்

ங்ம் வன்நரர்.
18 து குரர் சுஶந்ற ைறங் ழட்டிங் ைரம்தின்றப்


18 து குரர் சுஶந்ற ைறங் ழட்டிங் ைரம்தின்றப்தில் ஶக்ணர ற்றும் ஶஜரஸ்
றபேஷ்ர னப்பு ர் ஷதிள் ங்த்ஷப் வதற்நணர்.
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ஜழணிர் துப்தரக்ற சுடுல் உன ஶரப்ஷத வஜர்ணி


சுயறல்

வஜர்ணிில்

ஜழணிர்

உனக்

ஶரப்ஷத

துப்தரக்ற

சுடுல்

ஶதரட்டிில்

ரன்வல்த் ஶதரட்டிில் ங்ம் வன்ந ன் தரக்ர் வதண்ள் ர் திஸ்டல் திரிில்
ங்ம் வன்நரர்.
ற்நஷ
3 து ஆைறர ஶரப்ஷத ைர்ஶை திரிட்ஜ் ைரம்தின்றப்


ஶரரில் ஜழன்

4-11

பல்

3

ஆைற ஶரப்ஷத ைர்ஶை திரிட்ஜ் ைரம்தின்றப்

இந்றரில் டக்கும்.
ப.ஸ் ஏதன் ஶதரட்டிில் சுதரங்ர் குற வதற்றுள்பரர்


பஷணவடட் ஏப்தன் ஶரல்ஃப் ைரம்தின்றப்தில் சுதரங்ர் ர்ர எபே இடத்ஷ
திடித்துள்பரர்.

ஆைற ஜழணிர் ைரம்தின்றப்


ஜப்தரன்,

றபூில்

18

து ஆைற ஜழணிர் டப ைரம்தின்றப் ஶதரட்டிள்

ஷடவதநவுள்பது.
ஆைற ஜழணிர் டபம்– வதண்ள் 400ீ ஏட்டத்றல் ஜறஸ்ணர ஶத்பெ ங்ம்


ஜப்தரணில் ஷடவதற்று பேம் ஜழணிர் ஆைற டப ைரம்தின்றப்ஸ்

வரடரில்

இந்ற ரங்ஷண
ீ
ஜறஸ்ணர ஶத்பெ ங்ம் வன்நரர் .
ணடின் றரண்ட் திரிக்ஸ் : வட்டல் 50 து வற்நற ற்றும்

F1 ைரம்தின்றப் தட்டத்ஷ

வதற்நரர்


வைதரஸ்டின் வட்டல் ணடி றரண்ட் திரிக்ஸ் ஃதரர்பனர என் உன
ைரம்தின்றப்தில் வர்ைறடிஸ் லீிஸ் யரறல்டன் எபே புள்பிில் வற்நற வதற்நரர்.
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உன ைதுங்ம் 11-து திரிில் வலுங்ரணர பனறடம்


வலுங்ரணரின் ிப்தனர ப்வரண ீத் இப்ஶதரது 11-து திரிில் ைதுங்த்றல் உனறன்
பல் இடம் வதற்றுள்பரர்.

ஷ் குத்துச்ைண்ஷட ஶதரட்டிள்


ஷ்ரின் ஸ்ஸ்ஷதஸ்க் ரில் உரக்ஶணரவ்

வஶரரில் ஶதரட்டிில் ங்ம்

வன்நரர் இந்ற குத்துச்ைண்ஷட ர்
ீ
சுிஸ் பூர .
24 ி ஶன ஶன்ஸ் தந்ம்


இண்டு பஷந ஃதரர்பனர என் ைரம்தின் ஃவதர்ணரண்ஶடர அஶனரன்ஶைர 24 ிஶ
வனஸ் ஶன்ஷம வன்நரர்.

பஷணவடட் ஏப்தன் ஶரல்ப் ஶரப்ர வற்நற


அவரிக்ன் ப்பைக்ஸ் ஶரப்ர

பஸ் ஏப்தன் ஶரல்ப் ஶதரட்டிில் வற்நற

.

30

ஆண்டுலக்குப் திநகு ணது தட்டத்ஷ க் ஷத்துக் வரண்ட பல் ரணரர்
ீ
ஶரப்ர.
யீஶர பிர் வரறல்பஷந ஶரல்ப் டூர்


ரிறர றனரரி யீஶர பிர் வரறல்பஷந ஶரல்ப் டூர் ிபேஷ வன்நரர்.

ைறங்ப்பூர் ஶைற ீச்ைல் ைரம்தின்றப்


ைறங்ப்பூர் ஶைற ீச்ைல் ைரம்தின்றப்தில் ஆண்ள் 50 ீ ட்டர் ரர்த றழ்ில் ைந்ீப்
ஶைஜ்ரல் ங்ம்.
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திஞ்சு றரண்ட் திரிக்ஸ்


ஃதரர்பனர என் ைரம்தின் லூிஸ் யரறல்டன் வர்ைறடஸ்க்ர ஃதிரன்ஸ் றரண்ட்
திரிக்ஸ் ிபேஷ வன்நரர்.



ைவுற அஶதி ஶரட்டரர் ிஷபரட்டு கூட்டஷப்தின் பல் வதண் உறுப்திணர் அைலத்
அல் யரத் ஆரர்.

ரன்ரது ைர்ஶை வைஸ் றபேிர, இத்ரனற


வைன்ஷண திரக்ரணந்ர உனறன் இண்டரது இபம் றரண்ட் ரஸ்டர்.

ில்ித்ஷ உன ஶரப்ஷத


இந்றரின் ீதிர குரரி உனக் ஶரப்ஷத ில்ித்ஷ வதண்ள் ரீர்வ் திரிில்
வஜர்ணிின் ஷக்ஶல் க்ஶரஶதன்ஷண ஶரற்டித்து ங்ம் வன்நரர்.

வதண்ள் யரக்ற உனக்ஶரப்ஷத


உனக்ஶரப்ஷத வதண்ள் யரக்ற வரடபேக்ரண இந்ற அிின் ஶப்டணர ரி
ம்தரல் றறக்ப்தட்டுள்பரர்.

தடி ரஸ்டர்ஸ் துதரய் 2018


தடி

ரஸ்டர்ஸ்

துதரய்

2018

இறுறப்

ஶதரட்டிில்

ஈரஷண

44-26

ன்ந

க்றல்

ஶரற்டித்து இந்றர ைரம்தின் தட்டம் வதற்நது.
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