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1. பக்கறரண ரட்கள் 
 

ரள் றணம் பக்கற குநறப்புக்கள் 
ஜழஷன 1 ஶைற பேத்துர்கள் 

றணம் 
பேத்து உனகுக்கு ைறநப்பு புரிந் டரக்டர் தி.ைற.ரய் 
றஷணரக அரின் திநந்ரள் ரன் டரக்டர்கள் ரள் ஆக 
வகரண்டரடப்தடுகறநது 

ஜழஷன 1 பனரது ஜற.ஸ்.டி. 
றணம் 

பனரது ஜற .ஸ்.டி. றணத்ஷ அசு வகரண்டரடிது ; 
இந்ற ரிிறப்பு பஷநில் னரறு கரர ைலர்றபேத் 
டடிக்ஷகின் பனரம் ஆண்டுறண றகழ்ில் 
றறஷச்ைர், வரறனறதர்கள் தங்ஶகற்நணர் 

ஜழஷன 2 உனக பஃப்எ 
(அஷடரபங்கர 
படிர தநக்கும் 
வதரபேள்) றணம் 

உனக பஃப்எ றணம் அஷடரபங்கர படிர தநக்கும் 
வதரபேள்கலக்கரக அர்ப்திக்கப்தட்டுள்பது . பனறல் 2001 
ஆம் ஆண்டு வகரண்டரடப்தட்டது , இது உனக பஃப்எ றண 
அஷப்தரல் உபேரக்கப்தட்டது .உனக பஃப்எ றண 
அஷப்பு அறகரபூர்ரக ஜழஷன 2 ம் ஶறஷ உனக 
பஃப்எ றணரக அநறித்துள்பது 

ஜழஷன 2 உனக ிஷபரட்டு 
தத்றரிஷகரபர்கள் 
றணம் 

 1994 ஆம் ஆண்டு ைர்ஶை ிஷபரட்டு திஸ் 
அஶைரைறஶன் (AIPS) ஆல் அன் 70 து ஆண்டு 
ிரில் உனக ிஷபரட்டு தத்றரிஷகரபர்கள் றணம் 
உபேரக்கப்தட்டது 

ஜழஷன 11 உனக க்கள்வரஷக 
றணம் 

உனக க்கள்வரஷக றணம் , ஜழஷன 11 ஆம் ஶற 
கஷடதிடிக்கப்தடுகறநது. அன்ஷந க்கற ரடுகள் ைஷதின் 
றர்ரகப் ஶதஷரல் 1989-ஆம் ஆண்டு இந்ரள் 
பன்வணடுக்கப்தட்டது. 2018-ன் கபேத்ட ரெ கம்: ‚குடும்தக் 
கட்டுப்தரடு எபே ணி உரிஷ‛ 

ஜழஷன 12 ைர்ஶை னரனர றணம் எவ்வரபே ஜழஷன 12ம் ஶறபம் ‚னரனர றணம் ‛ ன்று 
அஷக்கப்தடும் .ர. அனுைரிப்பு ஆகும்.இந் ரள் வதண்கள் 
கல்ி ைரக அடக ஶண்டும் ன்று ரறட்ட 
தரகறஸ்ரணின் னரனர பெசுஃப்மரின் ரழ்க்ஷக  ற்றும் 
ஶதரரட்டங்கபின் அடிப்தஷடில் அஷந்துள்பது 

ஜழஷன 14 திஞ்சு ஶைற ரள் திரன்ஸ் ரட்டில் Bastille Day ன்தது அந்ரட்டில் 
ஆண்டுஶரறும் ஜழஷன 14ஆம் ரள் ஶைற றணரக 
வகரண்டரடப்தடுகறநது. 1790ஆம் ஆண்டில் ஷடவதற்ந 
தரஸ்டில் ைறஷநபஷடப்பு றகழ்ரணது திவஞ்சு ஶ ைத்றன் 
ஏர் லச்ைறரக கபேப்தட்டது.  

ஜழஷன 16 உனக தரம்பு றணம் உனகத்றல் தரம்புகள் தற்நற க்கபின் அச்ைங்கஷபபம் , 
திஷகஷபபம் ீக்கஶ ஜழஷன 16 ம் ஶற உனக தரம்பு 
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றணம் அனுைரிக்கப்தட்டது 

ஜழஷன 18 ைர்ஶை வல்ைன் 
ண்ஶடனர றணம் 

ைர்ஶை வல்ைன் ண்ஶடனர றணம்  ஜழஷன 18 2018 ஆம் 
ஆண்டு வல்ைன் ண்ஶடனர (18 ஜழஷன 1918) திநந்து 100 
ஆண்டுகள் ஆகறன்நண . 2009 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ரம் 
க்கற ரடுகபின் அறகரப்பூர்ரக அநறிக்கப்தட்டு 
பல்  .ர. ண்ஶடனர றணம் ஜழஷன 18, 2010 அன்று 
அனுைரிக்கப்தட்டது 

ஜழஷன 26 கரர்கறல் ிஜய் றரஸ் கரர்கறல் ஶதரரின் வற்நறஷ ஏவ்வரபே பேடம் ஜழஷன 26 
ஆம் ஶற 'ிஜய் றரஸ் ' ன்ந வதரில் 
வகரண்டரடப்தடுகறநது. 1999ல் கரர்கறல் ஶதரரில் உிர் ீத் 
ீர்கலக்கு ீ க்கம் வைலுத்துஶரடு , கரர்கறல் 
வற்நறஷபம் இந்றர்கள் வகரண்டரடி பேகறன்நணர் 

ஜழஷன 28 உனக இற்ஷக 
தரதுகரப்பு றணம் 

இற்ஷக பங்கஷப தரதுகரப்தற்கும் ிறப்புர்ஷ 
உபேரக்குற்கரக உனக இற்ஷக தரதுகரப்பு றணம் 
அனுைரிக்கப்தடுகறநது. கரடறப்பு, ைட்டிஶர ணினங்கு 
ர்த்கம், ரசுதரடு, திபரஸ்டிக், இைரணங்கள், ஶதரன்ந 
தன இற்ஷகின் அச்சுறுத்ல்கள் உள்பண 

ஜழஷன 28 உனக வயதஷடடிஸ் 
ரள் 

ஶரதல் தரிசு வதற்ந தரபேச் ைரபஶல் ப்பம்வதர்க் திநந் 
ரள் ஜழஷன 28 ஆம் ஶற [வயதஷடடிஸ் தி ஷஸ் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டது] வதரது க்கபிஷடஶ வயதஷடடிஸ் 
ஷஸ்  தற்நற ிறப்புர்ஷ ற்தடுத் உனக 
வயதஷடடிஸ் றணரக அநறிக்கப்தட்டது 

ஜழஷன 29 ைர்ஶை புனற றணம் 2010 ஆம் ஆண்டு புணி தடீ்டர்ஸ்தர்க் புனறகபின் உச்ைற 
ரரடு உபேரக்கப்தட்டது பல் ைர்ஶை புனற றணம் , 
புனற தரதுகரப்புப் தஷடிணரின் பக்கற ஶஷனத்றட்டத்ஷ 
ஊக்குிப்தற்கரக, புனறகபின் ண்ிக்ஷக குஷநந்து 
பேது குநறத்து   ிறப்புர்ஷ ற் தடுத்வும் 
அனுைரிக்கப்தடுகறநது 
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2. ரிஷெ 
 
ரிஷெ ற்றும் குநறீடுகள் இந்றர / ரறனத்றன் 

இடம் 
பல் இடம் 

சுிஸ் ங்கறகபில் தம் இந்றர – 73 து இடம் 1) ப.ஶக  
2) ப.ஸ் 

பிரக ர்த்கம் வைய்ற்கரண 
ரிஷைப் தட்டில் 

1) ஆந்றப் திஶைம்  2) வலுங்கரணர ற்றும் 
யரிரணர  
4) ஜரர்கண்ட்  

ஶனரன்னற திபரணட் ைறநந் ஆைற 
இடங்கபின் தட்டில் 

ஶற்கு வரடர்ச்ைற ஷனகள்  
-4 இடம் 

1) புைன், வன் வகரரிர 
2) உஸ்வதகறஸ்ரன் 
3) ஶயர ைற றன் கம், 
ிட்ரம் 

உனக ங்கறின் 2017 ரிஷைில் 
றகப்வதரி வதரபேபரர ரடுகள்  

இந்றர ஆநரது 
றகப்வதரி வதரபேபரரம் 

1) அவரிக்க  
2) ைலணர  
 3) ஜப்தரன் 

2018 ‘ைரப்ட் தர் 30’ குநறடீ்டு ஆண்டு 
உனக ரிஷை 

தட்டினறல் இந்றர இல்ஷன 1) ப.ஶக   
2) திரன்ஸ் 
3) வஜர்ணி 

வதரது ிகரங்கள் குநறடீு – 2018 ைறநந் ஆலஷ வகரண்ட 
வதரி ரறனம் – 1) ஶகபர  

2) றழ்ரடு              
 3) வலுங்கரணர  
4) கர்ரடகர 

ரிைக்ற வதரபேபரர ற்றும் றற 
தகுப்தரய்வு றறுண (IEEFA) அநறக்ஷக 

கர்ரடகர - பல் இடம் 2) றழ்ரடு 

ைந்ஷ பனணரக்கல் பனம் 
அறக றப்புஷட றறுணம் (ம்-
ஶகப்) 

1) ரிஷனன்ஸ் 
இண்டஸ்ட்ரீஸ் னறறவடட் 
(RIL)  

2) டரட்டர குலத்றன் 
டரடர கன்ைல்டன்ைற 
ைர்ைீஷம (TCS)  

ICC ஶதட்ஸ்ஶன் எபேரள் ரிஷை  1) ிரட் ஶகரனற – இந்றர  2) ஶஜர பைட் – இங்கறனரந்து  
3) தரதர் ஆமம் – 
தரகறஸ்ரன் 

ங்கபட Whatsapp Group றழ் - கறபிக் வெய்வும்   English - கறபிக் வெய்வும் 
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3. மாநாடுகள் 

ெர்ஶெ மாநாடுகள் 

உவு அநறில் ற்றும் வரறல்டேட்தத்றன் 19 ட உனக கரங்கறஸ் 

 உவு அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த ைர்ஶை என்நறம் (IUFoST) இந்ற ஶைற 
அநறில் அகரடற (INSA) உடன் இஷந்து அக்ஶடரதர் 23-27, 2018ல் இந்றரின் 
பம்ஷதில் ஷடவதநிபேக்கும் உவு அநறில் ற்றும் வரறல்தட்தத்றன் 19 து 
உனக கரங்கறஸ் தறப்ஷத அநறித்து. 

ரன்கூர், கணடரில் 17 ட உனக ெஸ்கறபே ரரடு 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன ரம் 9 ஆம் ஶற பல் 13 ஆம் ஶற ஷ, ரன்கூர் 
கணடரில் ஷடவதறும் 17 து உனக ைஸ்கறபே ரரட்ஷட ணி ப ஶம்தரட்டு 
அஷச்ைர் திகரஷ் ஜஶடகர் றநந்து ஷப்தரர். 

.ர.ெற.டி..டி கூட்டி அசுகலக்கறஷடஶரண 3 ட ல்லுர்கபின் குல (IGE) 

 பெ.ன்.ைற.டி..டி கூட்டி அசுகலக்கறஷடஶரண 3 து ல்லுர்கபின் குலிணர் (IGE) 
வரடக்க / பலஷரண கூட்டத்றல் தகர்ஶரர் ிகரங்கள், உவு ற்றும் வதரது 
ிறஶரகத்துஷந அஷச்ைர் ரம் ினரஸ் தரஸ்ரன் இந்ற திறறறகலக்குத் 
ஷனஷ ரங்கற உஷரற்நறணர். 

ஆெறரில் தசுஷக்கூட ரப ஷகிபேப்புகபின் 16ட வரர்க்ஷரப் 

 ஆைறரில் தசுஷக்கூட ரப ைக்குப் ஷகிபேப்புகபின் (WGIA16) 16 து வரர்க்ஷரப் 
புது றல்னறில் வரடங்கப்தட்டது. கரனறஷன ரற்நத்றற்கு றரண ஶதரரட்டத்றல் 
க்கஷப ீிரக ஈடுதடுத்தும் ஶஷபம் உள்பது. ‚2022 ஆம் ஆண்டபில் 
புதுப்திக்கத்க்க ஆற்நல் உற்தத்றின் 175 GW றறுப்தட்ட றநன் அஷட க்கள் 
கடஷப்தட்டுள்ஶபரம். 
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ெவுரஷ்டிர தட்ஶடல் கனரச்ெர ெரஜ் ெர்ஶெ ரரடு 

 திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி இன்று டந் ட்டரது ைர்ஶை ைவுரஷ்டிர தட்ஶடல் 
கனரச்ைர ைரஜ் ரரட்டில் கரவரனற கரட்ைற பனம் உஷரற்நறணரர். இந் ஆண்டு 
அவரிக்கரில் உள்ப கனறஃஶதரர்ணிரில் இந் ைர்ஶை ரரடு ஷடவதறுகறநது. 

இந்றர-தங்கபரஶஷ் உள்டஷந ந்றரி ஶதச்சுரர்த்ஷகபின் 6 ட கூட்டம் 

 த்ற உள்துஷந அஷச்ைர் ரஜ்ரத் ைறங் டரக்கரில் தங்கபரஶஷ் உள்துஷந 
அஷச்ைர் ஆைரத்உஸ்மரன் கரனுடன் உள்துஷந ந்றரிகபின் ஶதச்சுரர்த்ஷகபின் 6 
து கூட்டத்றற்கு ஷனஷ ரங்கறணரர். 

ஸ்கட்கறல் 8-ட இந்ற-ஏன் கூட்டு ஆஷக் கூட்டம் 

 இந்றர-ஏன் கூட்டு ஆஷத்றன் (JCM) 8 து அர்வு கூட்டத்றல், ர்த்க, 
ஷகத்வரறல் ற்றும் ிரணத்துஷந அஷச்ைர் சுஶஷ் திபு கூட்டுத் ஷனஷ 
ரங்கறணரர். 

அவரிக்கரவுடணரண 2 + 2 ஶதச்சுரர்த்ஷ இந்றரில் ஷடவதறும் 

 வைப்டம்தர் 6ம் ஶற அவரிக்கரவுடணரண 2 + 2 ஶதச்சுரர்த்ஷ வரடக்க ிரஷ 
இந்றரில் டத்வுள்பது. அஷச்ைர்-றஷனினரண கூட்டம் இபேப்பு, திரந்ற 
ற்றும் உனகபரி திச்ைறஷணகஷப உள்படக்கும். 

இந்றர-தங்கபரஶஷ் ல்ஷனப்புநச் ெரடிகள் தற்நற கூட்டுக் குலின் பல் கூட்டம் 

 இந்றர-தங்கபரஶஷ் ல்ஷனப்புநச் ைரடிகள் தற்நற கூட்டுக் குலின் பல் 
கூட்டம், 22-23 ஜழஷன 2018-ல் றரிபுர ரறனம், அகர்னரில் ஷடவதற்நது. 

6ட இந்றர-இங்கறனரந்ட அநறில் & கண்டுதிடிப்பு கவுன்ெறல் (SIC) கூட்டம் 

 புது றல்னறில் ஷடவதற்ந 6 து இந்றர-இங்கறனரந்து அநறில் & கண்டுதிடிப்பு 
கவுன்ைறல் (ஸ்ைற) கூட்டத்றல், இபே ரடுகலக்கும் இஷடஶ S & T எத்துஷப்பு தற்நற 
தல்ஶறு ிங்கஷபப் தற்நற ிரறத்து. 
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10ட திரிக்ஸ் உச்ெறரரடு ஶஜரகன்ணஸ்தர்க் திகடணம் 

 மீ்:- Collaboration for Inclusive Growth and Shared Prosperity in the 4th Industrial Revolution 

 10து திரிக்ஸ் உச்ைறரரடு ஶஜரகன்ணஸ்தர்கறலுள்ப ைரண்ட்டன் ரரட்டு ஷத்றல் 
டந்து. 

ஶெற மாநாடுகள் 

ஶதறவு ஆதத்ட குஷநப்பு தற்நற ஆெற அஷச்ெக ரரடு (AMCDRR 2018) 

 இந்றரின் ரறன உள்துஷந அஷச்ைரண வ கறன் ரிஜறஜள ஷனஷினரண 
இந்றரின் உர்றஷன ந்றரிப் திறறறகள், 2018 ஆம் ஆண்டு 03-06 ஜழஷன ரம் 
ங்ஶகரனறரில் உள்ப உனரன்தடரர்-ல் ஷடவதறும் 2018 (AMCDRR 2018) ஶதறவு 
ஆதத்து குஷநப்பு தற்நற ஆைற ந்றரி ரரட்டில் தங்ஶகற்கும். 

 AMCDRR 2018 மீ்: ‘Preventing Disaster Risk: Protecting Sustainable Development’ 

றன் டஷந அஷச்ெர்கள் ரரடு 

 யறரச்ைல் திஶைம், ைறம்னரில் டந், றன் துஷந அஷச்ைர்கள் ரரட்டில், 
றகம் ைரர்தில், றன் ரரி ஷனர் ிக்ம் கபூர் ட்டும் தங்ஶகற்நரர். த்ற 
அசு, ரடு பலதும், ஷடில்னரல், ைலரக றன் ைப்ஷப வைய்ற்கரக, ‘ீன்ரள் 
உதரத்ரர, எபேங்கறஷந் றன் ஶம்தரடு, ைவுதரக்ர’ ஆகற றன் றட்டங்கஷப 
துக்கறபள்பது. 

கடல் ீன்பம் குநறத்ட த்ற ஶபரண்ஷ ற்றும் ிெரிகள் ன அஷச்ெகத்றன் 
கூட்டம்  

 த்ற ஶபரண்ஷ ற்றும் ிைரிகள் ன அஷச்ைகத்றன் ந்றரி வ ரர 
ஶரகன் ைறங், றழ்ரட்டில் ரஶஸ்த்றல் உள்ப ‚கடல் ீன்பர்ப்பு-புைரர்ந் 
பர்ப்தில்‛ ஶபரண்ஷ ற்றும் ஶபரண்ஷ அஷச்ைறன் கனந்ரய்வுக் குலின் 
இஷடறஷன அர்வு கூட்டத்றல் ஷனஷ ரங்கறணரர். 
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இந்ற ஶர்ல் ஆஷம் டத்டம் அடகக்கூடி ஶர்ல்கள் தற்நறஶெற ஆஶனரெஷண 
கூட்டம்  

 இந்ற ஶர்ல் ஆஷம் டத்தும் அடகக் கூடி ஶர்ல்கள் தற்நற இண்டு ரள் 
ஶைற ஆஶனரைஷண கூட்டம் புதுறல்னறில் ஷடவதற்நது.ஷனஷத் ஶர்ல் 
ஆஷர் றபே ஏ தி ரத் வரடங்கற ஷக்கும் இக்கூட்டம், ஶர்ல் ஆஷர்கள் 
றபே. சுணில் அஶரர ற்றும் றபே. அஶைரக் னரைர ஆகறஶரரின் பன்ணிஷனில் 
ஷடவதற்நது. 

‚உடல் குஷநதரடு உள்பர்கலக்கரண றநன் ஶம்தரடு குநறத் ஶெற தினங்கு‛ 

 ைபக ீற ற்றும் அறகரபித்ல் அஷச்ைகத்றன் கலழ் இங்கும், உடல் குஷநதரடு 
உள்ப தர்கலக்கு அறகரபித்ல் துஷந, உடல் குஷநதரடு உள்பர்கலக்கரண றநன் 
ஶம்தரடு குநறத் ஶைற தினங்கறற்கு புதுறல்னறில் ற்தரடு வைய்றபேந்து. 

‚Arth – art for earth‛ 

 கனரைரத்றற்கரண ரறன த்ற ந்றரி டரக்டர் ஶகஷ் ஷ்ர, புதுறல்னற IGNCA ில் 
‚Arth – art for earth‛ ன்ந ஷனப்தில் கண்கரட்ைற றநக்கப்தட்டது. 

இ-ர்த்கம் திக்குலின் பல் கூட்டம் 

 ர்த்க வைனரபர் ரிர றஶரறர புதுறல்னறில் இ-ர்த்க திக்குலின் பல் 
கூட்டத்றற்கு ஷனஷ ரங்கறணரர். 20 – 22 ஜழன், 2018 ஆம் ஆண்டுகபில் ஷடவதற்ந 
துஷ குல கூட்டத்றல் இபேந்து ந் கபேத்துக்கபின் அடிப்தஷடில் கூட்டம் டந்து. 

‚புற இந்றரிற்கரண வு‛ - புள்பிிதம் ற்றும் றட்ட அனரக்க அஷச்ெகம் (MoSPI) 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன ரம் 9-10 ஆம் ஶற புது றல்னறில் இண்டு ரள் ைர்ஶை 
ட்ட ஶஷை ரரடு ற்தரடு வைய்ப்தடுகறநது. 
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INCOIS இல் 5 ரள் எர்க் ரப் 

 சுணரற ச்ைரிக்ஷக ஷ வைல்தரடுகள் குநறத் ந்து-ரள் ைர்ஶை அபினரண எர்க் 
ரப், இந்ற கல் ஷத்றற்கரண இந்ற ஶைற ஷத்றன் வைனரபர், 
புிில் அஷச்ைகத்றன் வைனரபர் ரன் ன். ரஜீன் ஷயரதரத்றல் உள்ப 
இந்ற ஶைற வதபேங்கடல் கல் ஶைஷகள் ஷத்றல் (INCOIS) வரடக்கற ஷத்ரர். 

டகறக்கு கவுன்ெறனறன் 67 ஆட பேடரந்ற ரரட்டின் றஷநவுக் கூட்டம் 

 றல்னரங்கறல் ஷடவதற்ந டகறக்கு கவுன்ைறனறன் 67 ஆது பேடரந்ற ரரட்டின் 
றஷநவுக் கூட்டத்றற்கு ஷனஷ கறத்ரர் உள்துஷந அஷச்ைர் றபே ரஜ்ரத் ைறங். 

MGNREGA ற்றும் பல் அஷச்ெர்கபின் டஷ குலின் பல் கூட்டம் 

 MGNREGA ற்றும் ஶபரண்ஷக்கு இஷடஶ எபேங்கறஷப்பு வரடர்தரக பல் 
அஷச்ைர்கபின் துஷ குலின் பல் கூட்டம் றற ஆஶரக்கறல் ஷடவதற்நது. 

164 ட த்ற வதரடப்தித்டஷந றணம் 

 புதுடில்னற ிஞ்ரன் தணில் ஷடவதற்ந 164 து த்ற வதரதுப்தித் துஷந றணம் 
(CPWD) வகரண்டரட்டத்றல் சுற்றுனர துஷந அஷச்ைர் உஷரற்நறணரர். 

சுங்கங்கள் ற்றும் கணிங்கபில் 4 ட ஶெற கூட்டஷப்பு 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன 13 ஆம் ஶற இந்தூர் த்றப்திஶைத்றல் சுங்க 
அஷச்ைகம் சுங்கங்கள் ற்றும் கணிங்கபின் ரன்கரது ஶைற கூட்டஷப்ஷத 
ற்தரடு வைய்து. 

றபெ இந்றர கூட்டஷப்பு 

 திர் றபே.ஶந்ற ஶரடி புது றல்னறில் Y4D றபெ இந்றர கூட்டஷப்தில் 
உஷரற்நறணரர். 
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ஆபஷ் ஶெற றறுணங்கபின் ஷனர்கள் ரரடு 

 ஆபஸ் அஷச்ைகத்றன் கலழ் அஷணத்து இந்ற ஆபர்ஶ இன்ஸ்டிடிபெட் (AIIA), 
இந்றர ைர்ஶை ஷம், புதுடில்னறில் ஜழஷன 17, 18ஆம் ஶறகபில் ஆபஷ் ஶைற 
றறுணங்கபின் ஷனர்கபின் இண்டு ரள் ரரடு டக்கறநது. 

ெறநப்பு ஶரக்கற பர்கறநட – AYUSH ஶெற றறுணத் ஷனர்கபின் இண்டு ரள் ரரடு 

 அஷணத்து இந்ற ஆபர்ஶ றறுணத்ரல் (AIIA), ைறநப்பு ஶரக்கற பர்கறநது- AYUSH 
ஶைற றறுணத் ஷனர்கபின் இண்டு ரள் ரரடு புது றல்னறில் ஆபஷ் ந்றரி 
வ றரிதத் ஸ்ஶமர ரக் வரடங்கற ஷத்ரர். 

அஷணத்டக் கட்ெறத் ஷனர்கள் கூட்டம் 

 ரடரலன்நத்றன் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கரண ஷக்கரன கூட்டத்வரடர் ரஷப 
வரடங்குஷவரட்டி, த்ற அசு அஷணத்துக் கட்ைறத் ஷனர்கள் கூட்டத்ஷ 
டத்றபள்பது. 

ரறனங்கள் ற்றும் பெணின் திஶெங்கபின் கபிர் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு 

டஷந அஷச்ெர்கபின் ஶெற ரரடு 

 ரறன ற்றும் பெணின் திஶைங்கபின் கபிர் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டுத் 
துஷந அஷச்ைர்கபின் உர்றஷன ஶைற ரரடு புதுறல்னறில் ஷடவதற்நது. கபிர் 
ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டிற்கரண த்ற அஷச்ைர் றபேற. ஶணகர ைஞ்ைய் 
கரந்றின் ஷனஷில் ஷடவதற்நது. 

வதண்கஷப ஶம்தடுத்டறல் றற ஆஶரக்கறன் எர்க் ரப் 

 NITI ஆஶக் கபிர் வரறல் பஷணஶரர் பம் (WEP) ஜழஷன 16-17, 2018 அன்று 
‚வதண்கஷப ஶம்தடுத்துல்: வரறல்பஷணப்பு, கண்டுதிடிப்பு ற்றும் 
றஷனத்ன்ஷஷ பர்ப்தது‛ ன்ந இண்டு ரள் ைர்ஶை ரரட்ஷட 
எபேங்கறஷத்து. 
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ஜறஸ்டி கவுன்ெறனறன் 28 ட கூட்டம் 

 வதரபேட்கள் ற்றும் ஶைஷகள் ரி கவுன்ைறல் அன் 28 ஆது கூட்டத்றல் ைரணிட்டரி 
ஶப்கறன்கள், ைறநற வரஷனக்கரட்ைறகள், ைனஷ இந்றங்கள் ற்றும் குபிர்தண 
வதட்டிகள் உட்தட 50-க்கும் ஶற்தட்ட ரரிப்புகபின் கட்டத்ஷ குஷநத்து. ைறறு 
ிகங்கலக்கு ீண்டும் ரக்கல் வைய்பம் வைல்பஷநஷ ரற்நறஷத்து 
பிரக்கப்தட்டது. 

இபம் கரல் கண்கரிப்தரபர்கபின் 2 ட ரரடு 

 ரஜ்ரத் ைறங் இபம் கரல் கண்கரிப்தரபர்கபின் 2 து ரரட்ஷட வரடங்கற 
ஷத்ரர். ..டி ற்றும் ..ம் ஶதரன்ந புகழ் வதற்ந வரறல்தட்த 
றறுணங்கலடனும் புதுஷரண ீர்வுகலக்கரக கூட்டுநவு வகரள்ற்கரக 
கரல்அஷப்புகஷப த்ற உள்துஷந அஷச்ைர் ரஜ்ரத் ைறங் ஶகட்டுக்வகரண்டரர். 

தல்கஷனக்ககங்கள் ற்றும் உர் கல்ி றறுணங்கபின் டஷத் ஷனர்கபின் ஶெற 
ரரடு 

 புது றல்னறில் உர் கல்ி றறுணங்கபின் இக்குர்கள் ற்றும் 
தல்கஷனக்ககங்கபின் துஷத் ஷனர்கள் வகரண்ட பன்று ரள் ஶைற ரரடு 
ஷடவதற்நது. 

 பல் பஷநரக, வதரது ற்றும் ணிரர் த்ற / ரறன தல்கஷனக்ககங்கள் 
ற்றும் றறுணங்கபின் துஷத் ஷனர்கள் ற்றும் இக்குர்கள் ரரட்டில் 
தங்ஶகற்கறன்நணர். 

எபேங்கறஷந் பதறகபின் ரரடு – 2018 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கரண இண்டு ரள் எபேங்கறஷந் பதறகபின் ரரடு (பெ.ைற.ைற) 
2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன 30, 31 ஆம் ஶற புது வடல்னறில் ஷடவதறும். 
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4. றணம், திஶற்பு 

ஶெற றணங்கள்: 

 
S.No வதர்  தி 
1 ீறதற ஶரட்டத்றல் தரஸ்கன் 

ரர் ரரகறபேஷ்ன் 
ஷயரதரத் உர்ீறன்நத்றன் புற ஷனஷ 
ீறதற 

2 தத்றரிஷகரபர் ஜத் ைர்ர றல்னற ற்றும் ரட்ட கறரிக்வகட் அஶைரைறஶைன் 
(டி.டி.ைற..) புற ஷனர் 

3 ைஸ்ற திைரத் ஸ்டீல் ஆரரிட்டி ஆப் இந்றர (SAIL) ைற.ம்.டி. 

4 வ கறரிஷ் திள்ஷப புற உறுப்திணர் டிரதிக், ில்ஶ ரரிம் 
5 ீறதற LN வட்டி ஷயரதரத் தல்கஷனக்கக ஶந்ர் 
6 ீறதற .ஶக. ஶகரல் ஶைற தசுஷ ீர்ப்தரம் ஷனர் 
7 உ குரர் ர்ர எபிதப்பு உள்படக்க புகரர்கள் கவுன்ைறல் (தி.ைற.ைற.ைற) 

உறுப்திணர் 

8 கறபேஷ்ர வட்டி கர்ரடகர துஷ ைதரரகர் 
9 ீதர கர்ரக்கர் றரிபுரின் திரண்ட் தூர் 
10 டரக்டர் டி.ைற.. ரகன் ஷடக்டர் வஜணல், பன்ணரள் கவுன்ைறல் அலுனக 

உறுப்திணர், உனக ிகரங்கலக்கரண இந்ற 
கவுன்ைறல் (ICWA) 

11 வ இன்வஜற வணிரஸ் 
(வைனர்) – குலின் ஷனர் 

கரர்தஶட் ிகர அஷச்ைகம் (MCA) கம்தணிகள் ைட்டம் 
2013ன் ண்டஷண ிறகஷப றுதரிைலனஷண 
வைய்ற்கரக, 10 ஶதர் வகரண்ட உறுப்திணர் குலஷ 
ஷனஷில் அஷத்துள்பது 

12 துரகர றபேனர ரவ்  ிஜரடர க கூடுல் கரல் இக்குணர் வஜணல் 
(ைறடி) 

13 ீறதற ி.ஶக.யறல்ி வைன்ஷண உர் ீறன்நத்றன் புற ஷனஷ ீறதற 

14 றபே.ஸ்.ன்.அக்ரல் ில்ஶ ரரித்றன் திரபர் திரிவு புற 
உறுப்திணர் 

15 ரஶகஷ் ர்ர தஜரஜ் ஆட்ஶடர னறறவடட்டின் பல் ஷனஷ ிக 
அறகரரி (CCO) 
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16 ஶகதிணட் வைனரபர் 
ஷனஷில் 

அலத்ப்தட்ட வப்த றன் றட்டங்கள் வரடர்தரண 
திச்ைறஷணகள் வரடர்தரக அசு உர்றஷன 
அறகரைஷதவரன்ஷந அஷத்துள்பது 

17  த்ற உள்துஷந வைனர் 
ஷனஷ 

கும்தல் ன்பஷநஷ கட்டுப்தடுத் உர்றஷனக் 
குலஷ அஷத்து அசு 

18 ிஜய் ரகூர் ைறங் வபிிகர அஷச்ைகத்றன் (MEA) வைனரபர் 
(கறக்கு) 

 
ெர்ஶெ றணங்கள்: 
 
S.No வதர்  தி 
1 ஆண்ட்வஸ் ரனுல் 

ஶனரதஸ் எதரடர் 
வக்மறஶகரின் புற ஜணரறதற 

2 உபேகுஶின் ஶஜர் வஜணல் 
ஶஜரஸ் னரடிஶர அல்கய்ன் 

இந்றர ற்றும் தரகறஸ்ரணில் உள்ப  .ர. இரட 
தரர்ஷரபர் குலின் (UNMOGIP) ஷனஷ ற்றும் 
ஷனஷ இரட தரர்ஷரபர் 

3 ஷைன் ஸ்றத் ஏனர ஆஸ்றஶனறரின் றர்ரக இக்குணர் 
4 லூிஸ் ன்ரிக் ஸ்வதின் ஶைற கரல்தந்து திற்ைறரபர் 
5 வௌரிைறஶர ைர்ரி வைல்ைறர புற ஶனரபர் (கரல்தந்து) 
6 சுஶந்ற ஶரைர யரங்கரங் ற்றும் ரங்கரய் ங்கற கரர்தஶன் (HSBC) 

இந்றரின் ஷனஷ றர்ரக அறகரரி 

7 இந்ற அவரிக்கர் ைலர ந்ர ஜணரகக் கட்ைறின் ஷனஷ றர்ரக அறகரரி 
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5. அநறில் 

கரத்றற்கு தட்டு அடிப்தஷடினரண தஶரஆக்டிவ் பேந்டக்கட்டு ற்றும் ஶரல் எட்டுறுப்பு 

 வகௌயரத்ற இந்றன் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் வடக்ணரனஜற (..டி) ஆரய்ச்ைறரபர்கள், 
கரத்றற்கு தட்டு அடிப்தஷடினரண தஶரஆக்டிவ் பேந்துக்கட்டு ற்றும் ஶரல் 
எட்டுறுப்ஷத தட்டுப்பூச்ைற புத்றனறபேந்து கண்டநறந்துள்பணர். 

..டி தரம்ஶத: ஸ்வடம் வெல்கள் வதபேக்கத்றல் எபே றபேப்புபஷண 

 தல்ஶறு ஶரய்கலக்கு ைறகறச்ஷைபிப்தற்கு ணி பங்கரல் பனக்கூறு 
உிடக்கஷப (HMSCs) தன்தடுத்துறல் எபே பக்கற ஷடரக உள்பது, இது 
இந்ற இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் வடக்ணரனஜற (டி) தரம்ஶத ஆரய்ச்ைறரபர்கபின் 
குலிணரல் வற்நறகரக பநறடிக்கப்தட்டுள்பது. 

ஜறரர்ஜஸ் ஶனவய்டரின் 124 ட திநந் ரள் வகரண்டரட்டத்ஷ கூகுள் வகரண்டரடிட 

 கூகுள் டூடில் திக் ஶதங் ஶகரட்தரட்டிஷணக் கண்டநறந் வதல்ஜறன் ரணினரபரண 
ஜறஶரர்ஜஸ் ஶனவய்டரின் 124 து திநந்ரஷப வகரண்டரடிது. 

IISER புஶண புற்றுஶரய்க்கரண பேந்ட ிறஶரகத்ஷ ஶம்தடுத்டற்கு ரஶணர 

வெறக்கள்ஷம தன்தடுத்டகறநட 

 புஶணில் உள்ப இந்ற அநறில் ககம் ற்றும் ஆரய்ச்ைற றறுண (IISER) 
ஆரய்ச்ைறரபர்கள் புற்றுஶரய்க்கரண பேந்து ிறஶரகத்ஷ ஶம்தடுத்துற்கு 
அனறவமர்டிப் புற்றுஶரய் றர்ப்பு ஶதரஷப் வதரபேஷப தரனறைரக்கஷடு ரஶணர 
அபினரண தந்து அல்னது வைறக்கள்ஷம தன்தடுத்துகறநது. 

..ஸ்.ெற ஆரய்ச்ெறரபர்கள் சுற்றுச்சூல் வப்தறஷன, அலத்ம் ஆகறற்நறல் 
றவப்தறஷனகஷபக் கண்கரித்ணர் 

 இந்ற அநறில் ககம் (..ஸ்.ைற) வதங்கலபே ஆரய்ச்ைறரபர்கள் 
பன்பஷநரக சுற்றுப்புந வப்தறஷன ற்றும் அலத்ம் ீது றவப்தறஷனகஷபக் 
கண்கரித்து கண்டநறந்துள்பணர். 
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வகரல்கத்ர அபேங்கரட்ெறகம் T.N., A.P. இன் கற்கபேிகஷப கரட்ெறப்தடுத்வுள்பட 

 கறட்டத்ட்ட 150 ஆண்டுகலக்கு பன்ணர் றழ்ரடு ற்றும் ஆந்றப் திஶைத்றன் 
தல்ஶறு பங்கபில் இபேந்து ரதர்ட் ப்பைஸ் ஃபுட் – ஆல் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட பந்ஷ 
கற்கபேிகபில் என்று வகரல்கத்ரிலுள்ப இந்ற அபேங்கரட்ைறகத்றல் பல் 
பஷநரக கரட்ைறக்கு ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

5.1 அநறில் கண்டுதிடிப்புகள் 

தசுின் ெறறுீரல் புற்றுஶரஷ குப்தடுத் படிபம் – குஜரத் ிஞ்ஞரணிகள் 

 குஜரத்றன் ஜழணரகத் ஶபரண்ஷ தல்கஷனக்ககத்றல் தஶரவடக்ணரனஜற 
ிஞ்ஞரணிகள், தசுின் ைறறுீர் பனம் புற்றுஶரஷக் வகரல்லும் பல் பற்ைறில் 
வற்நற வதற்நணர். ரய், ைறறுீகம், தஷீல், ஶரல் ற்றும் ரர்தக ஶதரன்ந 
வதரதுரண புற்றுஶரய்கஷப குப்தடுத் படிபம் ன்று அர்கள் கூறுகறன்நணர். 

TBின் றசு-ஶெஷடந் ிஷபவுகஷப குஷநப்தற்கரண றகஷப IGIB கண்டுதிடித்டள்பட 

 ணி ஶக்ஶரஶதஷஜப் தன்தடுத்ற வஜஶணரறக் ற்றும் எபேங்கறஷந் உிரில் 
றறுணத்றன் (CSIR-IGIB) வைல்கள் ஆரய்ச்ைறரபர்கள் T.B. ின் றசு-ஶைஷடந் 
ிஷபவுகஷபக் குஷநக்க ற கரட்டிபள்பணர். 

அஶெரன் கரடுகபில் கண்டநறப்தட்ட ல புற குபி ஷககள் 

 எபே ைர்ஶை ஆரய்ச்ைறரபர்கள் குல வதபே, வணிசுனர ற்றும் வகரனம்திர ரட்டில் 
இபேந்து Clistopyga இணத்ஷச் ஶைர்ந் ல புற குபி ஷககஷபக் 
கண்டுதிடித்துள்பணர். 

உனகறன் தஷரண றநங்கஷப ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்டள்பணர் 

 ஆப்திரிக்கரில் ையரர தரஷனணத்றன் ஆரண தரஷநகபினறபேந்து 
திரித்வடுக்கப்தட்ட1 தில்னறன் ரண திகரைரண இபஞ்ைறப்பு றநறகள் புிில் 
தறில் உள்ப தஷரண றநங்கஷப ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்றபேக்கறநரர்கள். 
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ஶகரரின் கரபரணில் உள்ப றநற புற்றுஶரஷ றர்த்ட ஶதரரட உவும் 

 ஶகரர தல்கஷனக்ககத்றன் ரில் றஷக்கபத்றன் ஷகரனரஜறக்கல் 
ஆய்கம், உள்லர் கரட்டு கரபரன்கபில் இபேந்து எபே புற றநறஷ 
கண்டுதிடித்துள்பது. இந் கரபரணில் உள்ப றநற புற்றுஶரஷ றர்த்து ஶதரரட 
உவும் ன்று கூநறபள்பணர். 

IISC ஆய்ரபர்கள் ச்சு தரக்டீரிரக்கள் உிடக்கஷப வகரல்ன வகரலப்பு உவுகறநட 

ணக் கண்டநறந்டள்பணர் 

 உிட ைவ்வுகபில் உள்ப வகரலப்பு ற்றும் துஷப-உபேரக்கும் ச்சுத்ன்ஷ 
ஷைட்ஶடரஷனைறன் -ஷ என்நரக உறுறப்தடுத்ற ற்றும் கட்டுப்தடுத்துறல் எபே 
பக்கற தங்ஷகக் வகரண்டுள்பது ன்று வதங்கலபே இந்ற அநறில் ககத்றல் (IISc) 
ஆரய்ச்ைறரபர்கள் கண்டுதிடித்றபேக்கறநரர்கள்.  

ணிணரல் உபேரக்கப்தட்ட உனகறன் றக ஶகரக சுலும் வதரபேள் உபேரக்கப்தட்டட 

 ணிணரல் உபேரக்கப்தட்ட உனகறன் ஶகரண ஶரட்டஷ ிஞ்ஞரணிகள் 
உபேரக்கறிபேக்கறநரர்கள், இது குரண்டம் இக்கிஷனப்தடிக்க உவும் ன்று 
அர்கள் ம்புகறநரர்கள். 

 றறடத்றற்கு 60 தில்னறனுக்கும் அறகரக சுலும், இந் இந்றம் தல் துஷபிடும் 
அறஶகக்கபேிஷ ிட 100,000 டங்கு ஶகரக உள்பது. 

ய்ம்ஸ் ஷனஷினரண குல டி.தீ. வணிங்கறட்டிஸ் ஶரய்க்கரண றகுந் உர்றநணரண 
ெறநற ஶெரஷணகஷப உபேரக்குகறநட 

 நத்ர 100% உர்றநன் வகரண்ட TB வணிைங்கறட்டிஸ் (டி.த.ீின் றகவும் 
கடுஷரண டிம்) ற்றும் 91% ிஶைட ன்ஷ ஆகறற்நறற்கரண எபே ஶரநறல் 
ஶைரஷணஷ AIIMS- ல் தஶரவடக்ணரனஜற றஷக்கபத்றனறபேந்து ஶதரைறரிர் வஜர 
ைறைரற றரகற ஷனஷில் உபேரக்கப்தட்டது. 
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உனகறன் பல் வரஷனடெ இங்கு டேண்ஶரக்கற 

 பை. 40 ஶகரடி றப்தினரண உனகறன் பல் வரஷனதூ இங்கு தண்ஶரக்கறஷ டி 
வட்ரஸ் வபிிட்டது. 

இஷப்ஷத புற்றுஶரய் பன்ஶணற்நத்றற்கரண டைணரண உிரிணரறகள் 

 றல்னற தல்கஷனக்ககம் ற்றும் வரய்டரின் புற்றுஶரய் டுப்பு ற்றும் ஆரய்ச்ைற 
றறுணத்றன் ஆரய்ச்ைறரபர்கள், இண்டு புங்கள் உிர்ரலஷபம் ற்றும் STAT3 
ஶரய்கஷபபம் அஷடரபம் கண்டுள்பணர், இந் புங்கள் இஷப்ஷத புற்றுஶரய் 
பன்ஶணற்நத்ஷ டுப்தறல் வதரபேத்ரண ைறகறச்ஷை பஷநரகும். 

ன்ஸ்டீணின் றக உர்ந் கபேப்பு டஷப ஶகரட்தரட்ஷட ிஞ்ஞரணிகள் உறுற வெய்டள்பணர் 

 ட்ைத்ற ண்டனத்றல் ட்ைத்றத்ஷ கண்கரித்து ைர்ஶை ிஞ்ஞரணிகள் குல 
பன்பஷநரக றகப்வதரி கறுப்பு துஷபக்கு அபேகறல் உள்ப ட்ைத்றத்றன் 
இக்கத்றற்கு ன்ண டக்கறநது ன்னும் ன்ஸ்டீணின் கிப்புகள் 
உறுறப்தடுத்றபள்பணர். 

அரி ஷக இத்ம் ‘தி ல்’ தீஶணரஷடப் கண்டுதிடிப்பு 

 ங்கலபேிலுள்ப கஸ்தூர்தர பேத்துக் கல்லூரி (KMC) ற ைரஸ்றரி 
ஷனஷினரண பேத்துர்கள் குல, ‚திதி‛ அல்னது ‚தி ல்‛ தஶீணரஷடப் 
ன்நஷக்கப்தடும் அரி இத் ஷகஷ அஷடரபம் கண்டுள்பது. 

ஜறகர ஷஸ் வ்ரறு ஷக்ஶரெறதனறஷ ற்தடுத்டகறநடன்தஷ NBRC ஆரய்ச்ெறரபர்கள் 

கண்டுதிடிப்பு 

 ஶைற பஷப ஆரய்ச்ைற ஷம் ஷனஷினரண குல ஆரய்ச்ைறரபர்கள் 
வற்நறகரக ஜறகர ஷமரல் ற்தடும் ஷக்ஶரைறதனற ஶரய்க்கரண பனக்கூறு 
ற்றும் வைல்லுனரர் றபஷநகஷப அஷடரபம் கண்டுள்பது. 
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5.2 விண்வவளி அறிவியல் 

ிண்வபி தக் குல ப்திக்கும் பஷநக்கரண வரறல்டேட்தவெல்பஷந ிபக்கம் 
ஶெரஷண 

 ணிர்கஷப ற்நறச் வைல்லும் ிண்கனத்றற்கு றகத் ஶஷரண வரறல்தட்தத்ஷக் 
வகரண்ட ிண்வபி தக்குல ப்திக்கும் பஷநக்கரண குறச் ஶைரஷண வரடரில் 
பல் ஶைரஷணஷ இஸ்ஶர ஶற்வகரண்டது. 

 ிண்கனத்ஷ ிண்ில் வைலுத்தும் ஶதரது ஶகரபரறு ற்தட்டரல், அறலுள்ப 
ிண்வபி ீர்கஷப தரதுகரப்தரண தூத்றற்கு வகு ிஷரக ீட்டு வகரண்டுபேம் 
ஷகில் டிஷக்கப்தட்டிபேப்தது ிண்வபி தக்குல ப்திக்கும் பஷநரகும். 

ரணினரபர்கள் எபே கறகத்றன் திநப்ஷத தடம் திடித்டள்பணர் 

 ரணினரபர்கள் எபே இபம் ட்ைத்றத்ஷ சுற்நற சுலுகறன்ந தூைறில் எபே புற 
கறகம் உபேரகுறன் பல் உறுற தடத்ஷ திடித்துள்பணர். ைறனறில் உள்ப 
ஶரப்தி வற்கு ரணினரபரின் றகப்வதரி வரஷனஶரக்கறஷப் தன்தடுத்ற 
டுக்கப்தட்ட தடத்றல் திகரைரண எபே புள்பிரக கறகம் ஶரன்றுகறநது ன்று 
அர்கள் கூநறபள்பணர். 

ஜழஷன 27ல் ஶரன்றுகறன்நட இந் டைற்நரண்டின் றக ீண்ட ெந்ற கறகம் 

 இந் தற்நரண்டில் ஷடவதந இபேக்கும் றக ீபரண ைந்ற கறகம் பேகறன்ந 
ஜழஷன 27ம் ஶற ஷடவதந இபேக்கறன்நது. 

 ைந்ற கறகம் டக்கறன்ந ஶத்றல், பூறின் றனரணது, றனின் ீதுதடும். அணரல் 
ரன் ஞ்ைள் றநத்றல் இபேந்து ைறப்பு றநத்றற்கு ரற்நம் அஷடகறநது. 

வதரி ட்ெத்ற ண்டனத்றனறபேந்ட கரஸ்றக் கறர்கள் பூறஷ ட்ட ரய்ப்பு 

 10,000 எபி ஆண்டுகலக்குள் இபேக்கும் டர கரிஶண (Eta Carinae) றக எபிரண 
ற்றும் றகப்வதரி ிண்ீன் அஷப்பு ஆகும், இனறபேந்து வபிபேம் கரஸ்றக் 
கறர்கள் பூறஷ ட்ட ரய்ப்பு உண்வடண NASA வரஷனஶரக்கறினறபேந்து வுகஷபப் 
தன்தடுத்ற எபே ஆய்ில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. 
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இஸ்ஶரின் ஷன-ஆன் வெல் வரறல்டேட்தம் வதபேம் ஶற்ஷதப் வதற்றுள்பட 

 இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ைறக் ககம் (ISRO) னறத்றம்-அன் ஶதட்டரிஷ உற்தத்ற 
வைய்ற்கரக உள்ரட்டு வரறல்தட்த பற்ைறகபரணது, வரறல் றறுணத்றடறபேந்து 
வதபேம் ஶற்ஷதப் வதற்றுள்பது. 

.ஸ்.ஆர்.ஏ., பன்று கூட்டரபிகலடன் 27 வெற்ஷகக்ஶகரள்கஷப அனுப்தவுள்பட 

 இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ைற றறுணம் (ISRO) அடுத் பன்று ஆண்டுகபில் 27 
வைற்ஷகக்ஶகரள்கஷப எபே ிஷவு ஶகத்றல் இஷக்க உவுற்கரக பன்று 
கூட்டரபிகலடன் இஷந்துள்பது. 

ஜப்தணஸீ் ஸ்டரர்ட் அப் ‘ிண்கற்கள் ஷ’ ங்கவுள்பட 

 2020கபின் வரடக்கத்றல் யறஶரறர ீது உனகறன் பல் வைற்ஷக ிண்கல் 
வதரறஷ உண்டரக்க ரரக இபேப்தரக ஜப்தரன் ஸ்டரர்ட் அப் றறுணம் 
கூநறபள்பது  

சூரிணின் உஷ் பிண்டனத்றல் ரெர ஆய்வு வெய்த் டங்கவுள்பட 

 சூரிப்புல் உபேரற்கு கரரண ிண்ீன் பிண்டனத்றன் றகப்வதரி 
தகுறஷப்தற்நற வரிந்துவகரள்ப ைறநற கரர் அபினரண ஶரஶதர ிண்கனரண தரர்கர் 
ஶைரனரர் ப்ஶரஷத, ரைர சூரினுக்கு அபேகறல் அனுப்தத் ரரகற பேகறநது. 

வெவ்ரய் கறகம் பூறக்கு றக வபேக்கரக இபேக்கும் 

 ஜழஷன 31ம் ஶற, கடந் 15 ஆண்டுகபில் வைவ்ரய் கறகம் பூறக்கு றக வபேக்கரக 
இபேக்கும். இது பூறில் இபேந்து சுரர் 57.6 றல்னறன் கற.ீ. வரஷனில் இபேக்கும். 
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5.3 வெனற, ஷனப்தக்கம் 

குடிவதபேம் க்கள் ‘ம்தரஸ்ஶதரர்ட் ஶெர’பனம் தன் வதறுரர்கள் 

 அறகர ம்புகஷப குஷநப்தன் பனம் தரஸ்ஶதரர்ட்கஷப ஶகரபேற்கரண 
ஷடபஷநஷ வபிபநத்துஷந அஷச்ைகம் பிஷப்தடுத்றபள்பது. 
ிண்ப்தரர் ணது தரஸ்ஶதரர்ட்டிற்கரக அது ஆண்ட்ரய்டு வரஷதல் ஶதரன் 
பனம் ம்தரஸ்ஶதரர்ட் வரஷதல் ஶைஷ தன்தரட்ஷடப் தன்தடுத்ற ங்கு 
ஶண்டுரணரலும் ிண்ப்திக்கனரம். 

KVIC இ-ரர்க்வகட்டிங் அஷப்ஷத அநறபகப்தடுத்டகறநட 

 கரற ற்றும் கறரற ஷகத்வரறல் ஆஷம் (KVIC) புதுடில்னறில் உள்ப கரற 
றறுண ஶனரண்ஷ ற்றும் கல் அஷப்பு (KIMIS) ன்ந வதரில் உபேரக்கப்தட்ட 
இ-ரர்க்வகட்டிங் அஷப்பு என்ஷந அநறபகப்தடுத்றது. 

ஊணபற்ந ரக்கரபர்கலக்கு உ ஶர்ல் ஆஷ ஶதரர்ட்டல் 

 ஶர்ல் ஆஷம் ஜழஷன 3 ம் ஶற ரக்கரபர் கல்ி ற்றும் ஶர்ல் தங்ஶகற்பு, 
குஷநதரடுகள் வகரண்ட தர்கலக்குத் (PwDs) ணிப்திரிவுடன் கூடி ஶதரட்டஷனத் 
வரடங்குகறநது. 

 ‚ஶர்ல் ஷடபஷநில் குஷநதரடுகள் வகரண்ட தர்கஷப ஶைர்ப்தது‛ ன்ந றட்டத்றன் 
கலழ், எபே ஶைற வகரள்ஷகஷ வகரண்டு  ற்தரடு வைய்ப்தட்டுள்பது. 

றழ்ரடு பனஷச்ெர் ங்கபம் ெரனர வரஷதல் தன்தரட்ஷட அநறபகப்தடுத்றணரர் 

 ஈஶரடு கூட்டுநவு ைங்கத்ரல் ிற்கப்தடும் ைரனர வதரபேட்கள் ரங்குற்கு ங்கபம் 
ைரனர ன்ந வரஷதல் தன்தரட்ஷட றழ்ரடு பனஷச்ைர் டிப்தரடி 
ஶக.தணிசுரற வரடங்கறணரர். தன்தரட்ஷட ைரனர ரங்குற்கு தன்தடுத்னரம் 
ற்றும் அஷ தன்தடுத்ற தம் வைலுத் படிபம். 
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‚cVIGIL‛ 

 ஶர்ல் டத்ஷ ிற ீநல் குநறத்து வதரதுக்கள் புகரர் வைய் ‚cVIGIL‛ ன்னும் 
வைல்ஶதரன் வைனறஷ இந்ற ஶர்ல் ஆஷம் வரடங்கறபள்பது. 

றனக்கரி சுங்க கண்கரிப்பு ற்றும் ஶனரண்ஷ அஷப்பு (CMSMS) ற்றும் ‘கரன் 

தியரரி’ 

 றனக்கரி சுங்க கண்கரிப்பு ற்றும் ஶனரண்ஷ அஷப்பு (CMSMS) ற்றும் CMPDI 
வடல்னற பனம் உபேரக்கப்தட்ட வரஷதல் அப்பிஶகன் ‘கரன் தியரரி’ றனக்கரி, 
ில்ஶ, றற ற்றும் வதபேறறுண ிகரங்கள் அஷச்ைர் திபஷ் ஶகரல் வரடக்கற 
ஷத்ரர். 

ஆன்ஷனன் றகரட்டுல் அஷப்பு 

 ‚Do It Yourself (DIY): ஶதரட்டிிடுல் ைட்டம், 2002 இன் கலழ் ஶைர்க்ஷக ற்றும் 
ஷககப்தடுத்துல் தற்நற அநறிப்பு ஶைரஷண‛. 

 ஶதரட்டிிடுல் ைட்டம், 2002 இன் அடிப்தஷடில் இஷப்பு ற்றும் ஷககப்தடுத்துல் 
ஆகறற்நறன் அநறிப்புகஷப றர்ிப்தற்கரண எபே ஆன்ஷனன் றகரட்டி 
பஷநஷஷ இந்றரின் ஶதரட்டி ஆஷம் (CCI) துக்கறபள்பது. 

ஜறஸ்டி ‘Verify App’ 

 தகர்ஶரர் னன்கஷபப் தரதுகரப்தற்கரக ‘GST Verify’ ன்ந வரஷதல் ஆப்ஷத த்ற 
ஷநபக ரிகள் ற்றும் சுங்கரி ரரிம் (CBIC) உபேரக்கறபள்பது. 

ஈெற டிஷவ் 

 வதங்கலபே ற்றும் வைன்ஷணில் உள்ப ைறநந் ரடஷக ண்டி ஶைஷ றறுணரண 
ஈைறடிஷவ், இப்ஶதரது இண்டு வதபேகங்கபிலும் வரஷதல் ஆப் அடிப்தஷடினரண 
ரடஷக ண்டி ஶைஷஷ, றஷனரண கட்டங்கலடன் அநறபகப்தடுத்றபள்பது. 
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ில்லு 

 ரறனத்றல் பன்நரம் தரனறணத்ர்கஷபக் கக்கறடுற்கு ஶகபர ரறன அசு எபே 
வரஷதல் ஆப்ஷத உபேரக்குகறநது. 

NALCO – NAMASYA 

 NALCO – NAMASYA னும் வரஷதல் ஆப்ஷத சுங்கத் துஷந அஷச்ைர் ஶந்ற ைறங் 
ஶரர் அநறபகப்தடுத்றணரர். 

இந்ற யரஜற கல் அஷப்பு 

 இந்ற யரஜற கல் அஷப்பு, எபே வரஷதல் ஶதரன் வைனற, ங்குறட ிடுறின் 
இபேப்திடத்ஷ அநறவும், ந்வரபே அைறஷன ற்தட்டரலும் இந்ற யஜ் 
றஷண வரடர்பு வகரள்பவும் இது உவும். 

CIC வெனற 

 புறரக ஶம்தடுத்ப்தட்ட CIC இபேவரற வரஷதல் வைனற தறப்ஷத த்ற கல் 
ஆஷம் (CIC) அநறபகப்தடுத்றபள்பது. 

‘வதரட டைனகம்’ 

 எபே வரஷதல் தன்தரடு, ‘வதரது தனகம்: ைபர தனகங்கஷப கண்டுதிடித்ல், 
M.S.சுரறரன் ஆரய்ச்ைற அநக்கட்டஷபின் (MSSRF) பல் திரந்ற வதரது தனக 
ரரட்டின் எபே தகுறரக வரடங்கப்தட்டது. 

‘தரிர்த்ணர’ வெனற 

 ைறத்தூர் ரட்ட கரல்துஷநிணர் வுடிகஷபச் ைரபிக்க எபே புற ணித்துரண 
தரிர்த்ணர வைனற என்ஷந உபேரக்கறபள்பணர். 
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‘வடல்னற வட்ஶர வில்’ வெனற 

 ஶம்தடுத்ப்தட்ட றல்னற வட்ஶர வில் வைனற வரடங்கப்தட்டது. இந் வைனற 
வட்ஶர ரடிக்ஷகரபர்கலக்கு வட்ஶர ஶைஷகஷபப் தன்தடுத் உவுகறன்ந தன 
தனுள்ப கல்கஷப ங்குகறநது. 

சுசூகற கவணக்ட் 

 அை ச்ைரிக்ஷக, ரகண கண்கரிப்பு ற்றும் கரர் உி ஶதரன்ந ஶைஷகஷப 
ரடிக்ஷகரபர்கலக்கு ங்குற்கரண எபே ீர்ரக சுசூகற கவணக்ஷட 
அநறபகப்தடுத்றது ரபேற சுமளகற. 

‛புடஷப் தஷடப்பு இந்றர‛ பம் 

 அடல் புதுஷப் தஷடப்பு இக்கம், றற ஆஶரக், ‚ஷகவ்‛ ஆகறஷ இஷந்து 
‛புதுஷப் தஷடப்பு இந்றர ‛ பத்ஷ வரடங்கறண. இந் பம் ரவடங்கும் 
ஷடவதறும் அஷணத்து புதுஷப் தஷடப்புகபின் வதரது ஷரக வைல்தடும். 

ஶகர ரட்ஸ் ட் 

 ைண்டிகரில் இந்றரின் பல் இன்ஃஶதரைறடி றகரட்டி ற்றும் வரஷதல் தன்தரடு 
‚ஶகர ரட்ஸ் ட்‛ ன்ந வதரில் வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக ரிரப ற்றும் 
றநன் அதிிபேத்ற ற்றும் வரறல்பஷணஶரர் த்ற அஷச்ைர் வ ர்ஶந்ற 
திரன் வரடங்கறணரர். 

‘ரர ரத்ர ‘இஷத்பம் 

 வதங்கலரில் உள்ப ‘இந்றர இன்டர்ஶணல் ட்ரல் ரர்ட்’ (டிம்) இன் 106 து 
தறப்தின் இண்டரம் ரபன்று இனங்ஷகின் 50 க்கும் ஶற்தட்ட இத்ஷக பங்கபின் 
ிங்கஷப ங்குற்கரண ‘ரர ரத்ர ‘உத்றஶரகபூர் ஷனத்பம் 
அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. 
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e- அக்ஷன் வன்வதரபேள் 

 இந்ற அைரங்கம் e-அக்ஷன் ன்ந வடஸ்க்டரப் வன்வதரபேஷப ந்வரபே ஸ்ஶகன் 
வைய்ப்தட்ட அல்னது அச்ைறடப்தட்ட இந்ற வரற ஆங்கஷப பலஷரக 
றபேத்க்கூடி உஷக்கு ரற்றுற்கரக அநறபகப்தடுத்றபள்பது. 
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6. திட்டங்கள் 

பத் குடிக்கலக்கு ஷெதர் தரடகரப்பு ற்றும் டிஜறட்டல்ிறப்புர்வு றட்டம் 

 பத் குடிக்கலக்கு ஷைதர் தரதுகரப்பு ற்றும் டிஜறட்டல் ிறப்புர்வு றட்டத்றல் 
கனந்துவகரள்கறநரர் வ யன்ஸ்ரஜ் கங்கரரம் அயறர். 

 வடல்னற கரல்துஷந பல் ஷைதர் டில் ஶன் வரடங்கப்தட்டது. 

தரன் கரர்டுடன் ஆரர் ண்ஷ இஷப்தற்கரண கரனக்வகடு ீட்டிப்பு 

 தரன் (PAN) ணப்தடும் பேரண ரி றந் கக்கு ண்ஷ ஆரபேடன் 
இஷப்தற்கரண கரனக்வகடுஷ அடுத் ஆண்டு ரர்ச் 31-ஆம் ஶற ஷ ீட்டித்து 
த்ற அசு உத்ிட்டுள்பது. ரன்கரது பஷநரக ீட்டிக்கப்தட்ட கரன அகரைம், 
ஶற்றுடன் றஷநஷடந்து. 

திவில்–வெனரக்கப்தட்ட ரக்கரபர் டிகஷப EC வபிிட்டட 

 ஶர்ல் கறன் தரர்ஷ குஷநதரடு வகரண்ட தர்கபின் அறக தங்கபிப்ஷத 
உறுறப்தடுத்துற்கரக திவில் ஶனதிள் பனம் ரக்கரபர் அஷடரப அட்ஷடகஷப 
வபிிட்டது. 

‘ெம்தல்’ 

 த்றப் திஶைம் அசு எபே ைறநந் அறகர ஶைரர ள்லதடி றட்டம் ற்றும் 
ைறறுவரறல் ற்றும் ஷ குடும்தங்கலக்கரண ரணித் றட்டம் ‘ைம்தல்’ ஆகறற்ஷந 
அநறபகப்தடுத்றபள்பது. 

 இந் றட்டத்றன் கலழ், றுஷக் ஶகரட்டிற்கு கலழ் இபேக்கும் குடும்தங்கள் ரத்றற்கு 200 
பைதரய் வைனில் றன்ைரம் ங்கப்தடும். 



  

டப்பு றகழ்வுகள் – ஜழஷன 2018 

 
 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – www.tamil.examsdaily.in                    27                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

கர்ப்புந உள்கட்டஷப்பு றட்டங்கள் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி, வஜய்ப்பூரில் எபே வதரதுக்கூட்டத்றல் உஷரற்நறணரர். 
ரஜஸ்ரன் ரறனத்றன் 13 கர்ப்புந உள்கட்டஷப்பு றட்டங்கபிற்கு அடிக்கல் 
ரட்டிணரர். 

இந்றப் வதரனறவுறு கங்கள் உித்வரஷக ற்றும் உள்பகப் திற்ெறத் றட்டம் 

 கர்ப்புநத் றட்டம் ற்றும் ஆலஷகத் பத்றல் தி புரி இஷபஞர்கலக்கு ரய்ப்பு 
அபிப்தற்கரக இந்றப் வதரனறவுறு கங்கள் உித்வரஷக ற்றும் உள்பகப் 
திற்ைறத் றட்டம் வரடங்கப்தடுகறநது 

வெப்டிக் டரங்க்கபில் ணிர் டேஷந்ட சுத்ம் வெய்ஷ எறக்கவரறல்டேட்த ெரஷன MoHUA 

வரடங்கறட 

 டீ்டுைற ற்றும் கர்ப்புந ிகரங்கள் அஷச்ைகம் கறவுீர் சுத்றகரிப்புக்கு 
வதரபேத்ரண பஷநகஷப ஊக்குிக்கவும் அற்கரண ீர்வுகஷப அஷடரபம் 
கரண்தற்கும் எபே வரறல்தட்த ைரல் என்ஷந அநறபகப்தடுத்றபள்பது. இன் 
குநறக்ஶகரள், வைப்டிக் டரங்கறகள் ற்றும் தரரபச் ைரக்கஷடினுள் ணி தஷஷ 
எறப்தரகும். 

‘எபே ிெரி எபே றன்ரற்நற றட்டம் 

 றன்ைர இப்ஷத குஷநப்தற்கு கரரஷ்டிர அைரங்கம் ‚ிைரிக்கு எபே 
றன்ரற்நற‛ எதுக்கலடு வைய்ற்கரண புற றட்டத்ஷ அநறபகப்தடுத்தும். 

 இண்டு னட்ைம் ிைரிகலக்கு உர் றன்ணலத் றன்ைர இஷப்பு ங்குன் 
பனம் ஷடின்நற றன்ைரம் ங்குஷ உறுற வைய்பம். 

ஸ்ச் ெர்ஶக்ென் கறரீன் 2018 

 குடிீர் ற்றும் துப்புவு அஷச்ைகம் ஸ்ச் ைர்ஶக்ைன் கறரீன் 2018 (SSG 2018) புது 
வடல்னறில் வரடங்கறது. ஶைற அபினரண ஆய்ில், கறரப்புந இந்றரின் 
தூய்ஷரண ற்றும் அசுத்ரண இடங்கஷப ரிஷைப்தடுத்தும், ரட்டங்கள் ம் 
ற்றும் அபவு றப்தடீு அடிப்தஷடில் ரிஷைில் தட்டினறடும். 
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ஶதட்டி தச்ஶெர-ஶதட்டி தரஏ: ம்.தி. அசு, வதண்கஷப ரட்ட திரண்ட் டெரக 

றறக்கப்தடவுள்பட 

 த்றப்திஶைத்றல், பல்பஷநரக, ரறன அசு, ஶதட்டி தச்ஶைர-ஶதட்டி தரஏ 
றட்டத்றன் கலழ் ந் துஷநில் குநறப்திடத்க்க ைரஷணகஷப தறவு வைய் வதண்ஷ 
ரட்ட திரண்ட் தூரக றறக்கவுள்பணர். 

தரத்ரனர றட்டம் 

 தரத்ரனர றட்டத்றன் கலழ் ஆந்ற ரறனத்றல் பை. 44 ஆிம் ஶகரடி வைனில் 2,520 
கற.ீ. ைரஷனிட றட்டறடப்தட்டுள்பண. 

ெரகர்ரனர றட்டம் 

 கடல்ைரர் ற்றும் கப்தல் கட்டுனறல் (CEMS) ைறநப்தரண ஷம், கடல்ற ற்றும் கப்தல் 
கட்டுப்தரட்டு துஷந றநன் அதிிபேத்றில் ன்கு றறபிக்கப்தட்ட ஸ்டரர்ட் அப் 
ிைரகப்தட்டிணத்றல் அன் ஷயவடக் ஆய்கங்கள் திற்ைறரபர்கலக்கு வரடக்க 
ஶரக்குறஷன றட்டங்கஷப  ிபக்கத்ரரக உள்பண ன்று அநறித்துள்பது. 

‚ஆங்கறனம் ணக்கு தம் இல்ஷன‛ றட்டம் 

 ஆம்த தள்பி ரர்கலக்கரண ‚ஆங்கறனம் ணக்கு தம் இல்ஷன‛ றட்டத்ஷ 
யரிரணர வரடங்குகறது. ரர்கள் 1-ம் குப்தினறபேந்து ஆங்கறனத்றல் ல, 
தடிக்க, ஶதைவும் அர்கலக்கு உவுற்கரக ஆைறரிர்கபின் றநஷண பர்ப்தது இந் 
றட்டத்றன் ஶரக்கரகும். 

இந்றர திதிஏ ஊக்குிப்பு றட்டம் 

 த்ற அைறன் இந்றர திதிஏ ஊக்குிப்புத் றட்டத்றன் கலழ் கல் வரறல்தட்த 
றறுணரண ிப்ஶர ிஷில் ஷசூரில் ணது திதிஏ டடிக்ஷககஷப 
வரடங்கவுள்பது. 
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த்ற ஶரட்டரர் ரகண ிறகலக்கு தரிந்டஷக்கப்தடும் றபேத்ங்கள் 

 ஶைற உரிம் வதற்ந அஷணத்து ர்த்க ரகணங்கலக்கும் சுங்கச் ைரடிகபில் 
ரணிங்கற பஷநில் கட்ட சூல் ற்றும் ரகண கண்கரிப்பு பஷந 
கட்டரரக்கப்தடுல். 

 ஏட்டுணர் உரிம் ற்றும் இ ைரன்நறழ்கபின் டிஜறட்டல் டிஷப்பு பஷநக்கு 
அனுற. 

 புற ரகணங்கஷப தறவு வைய் குற ைரன்நறழ் ஶஷில்ஷன. 

 ‚கங்கர வ்ரிக்ஷபைதன் அதிரன்‛ 

 சுத்ரண கங்ஷகக்கரண ஶைற ஶரக்கம் (NMCG) ‚கங்கர வ்ரிக்ஷபைதன் அதிரன்‛ கங்ஷக 
றகள் தரபம் ந்து ரறனங்கள் – உத்கண்ட், உத்றப் திஶைம், தகீரர், ஜரர்கண்ட் 
ற்றும் ஶற்கு ங்கத்றல் இங்குகறநது. 

ரர் கரல் தஷடத் றட்டம் 

 ரர் கரல் தஷடத் றட்டம் ரஷப (21.07.2018) ரவடங்கும் வரடங்கப்தடுகறநது. 
த்ற உள்துஷந அஷச்ைர் றபே. ரஜ்ரத் ைறங் றட்டத்ஷ வரடங்கற ஷக்கறநரர். 

அெ கரன ஶதச்சுத் கல் ெற 

 பம்ஷத புநகர் றன்ைர வில்கள் இண்டில் 3 வதட்டிகள் ீம் வரத்ம் 6கபிர் 
வதட்டிகபில் அை கரன ஶதச்சுத் கல் ைற வைய்ப்தட்டுள்பது பம்ஷதபுநகர் 
ினறன் குபிர் ைரணர ைற வகரண்ட எபே வதட்டிிலும் இந் அை கரனஶதசும் 
ைற வைய்ப்தட்டுள்பது. 2018 ஆம் ஆண்டிஷண கபிர் தரதுகரப்பு ஆண்டரக வில்ஶ 
அஷச்ைகம் அநறித்துள்பது. 

ஶகஶனர இந்றர றநஷ ஶம்தரட்டுத் றட்டம் 

 இந்ற ிஷபரட்டு அஷப்பு ிஷபரட்டு ஶம்தரட்டுக்கு கிைரண 
பன்ஶணற்நத்ஷ டுத்துச் வைன்றுள்பது, ஶகஶனர இந்றர றநஷ ஶம்தரட்டுத் 
றட்டத்றன் கலழ் 734 ீர்கலக்கு உித்வரஷக அபிக்கவுள்பது. 
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ிெரகப்தட்டிணம்-வென்ஷண வரறல்டஷந ஶதரக்குத்டப் தரஷ 

 ிைரகப்தட்டிணம்-வைன்ஷண வரறல்துஷந ஶதரக்குத்துப் தரஷ (ிைறைற) றட்ட 
ஷில் (i) ிைரகப்தட்டிணபம் (ii) ற்ஶதடு-வகரபகஸ்றபம் இபே பஷணங்கபரகப் 
தரிைலனறக்கப்தட்டு பேகறன்நண. 

ஶெர ஶதரஜ் ஶரஜணர 

 ‘ஶைர ஶதரஜ் ஶரஜணர’ ன்தது எபே ஷத் துஷநத் றட்டரகும் இன் கலழ் த்ற 
ைக்கு ற்றும் ஶைஷ ரி (CGST) ற்றும் த்ற அைறன் தங்கபிப்பு எபேங்கறஷந் 
வதரபேட்கள் ற்றும் ஶைஷ ரி (IGST), குநறப்திட்ட பனப்வதரபேட்கஷப வகரள்பல் 
வைய்ற்கரக அநக்கட்டஷப  றறுணங்கள் தம் வைலுத்தும் வரஷகஷ, இந்ற 
அசு றற உிரக றபேப்தி அபிக்கப்தடும். 

உன்ணத் தரத் அதிரன் 2.0 

 அசு வற்நறகரக உன்ணத் தரத் அதிரன் 2.0-ஷ வரடங்கறது. UBA 2.0 
அறகரப்பூர்ரக ..ைற.டி.இ., ைந்த்குஞ்ச்ைறல் ப்ல் 25, 2018 அன்று கறரப்புந 
ஶம்தரட்டு வைல்பஷநகபில் ரற்நத்றன் தரர்ஷ பனம் வரடங்கப்தட்டது. 

ஊட்டச்ெத்ட அடிப்தஷடினரண ரணிம் ற்றும் கர்ப்புந கறவு உத் றட்டம் 

 ஊட்டச்ைத்து அடிப்தஷடினரண ரணிம் ற்றும் கர்ப்புந கறவு உத் றட்டம் 2019-20 
ஷ வரடபேம். 

ஸ்ச் ெர்ஶக்ென் கறரீன் 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன 13 ஆம் ஶற குடிீர் ற்றும் சுகரர அஷச்ைகத்ரல் 
அநறிக்கப்தட்ட ஸ்ச் ைர்ஶக்ைன் கறரீன் 2018 (SSG 2018), உத்றதிஶைம், ஜரர்கண்ட் 
ற்றும் கரரஷ்டிரில் வரடங்கப்தட்டது. 
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ெக் ெறக்ஷர 

 த்ற அசு தள்பிக் கல்ிில் ைக் ைறக்ஷர ன்ந எபேங்கறஷந் கல்ித் 
றட்டத்ஷத் வரடங்கறபள்பது. 2018-19ம் ஆண்டில் வைல்தடுத்ப்தடும் இத்றட்டம் 
ஷனர் தள்பி பல் ஶல்றஷனப் தடிப்பு ஷில் வைல்தடுத்ப்தடும். 

கபிர் ெக்ற ஷம் 

 கறரப் வதண்கலக்கு அறகரபிக்க ஷக வைய்பம் கபிர் ைக்ற ஷம் (Mahila Shakti 
Kendra) ன்ந றட்டத்ஷ த்ற அசு வரடங்கறபள்பது. 

‚றன் ெத்றஷ்ர ‚ 

 2018 ஜழஷன 27 ஆம் றகற ஆம்திக்கப்தட்ட ‚றன்ைத்றஷ்ர ‚ல்ன வநறபஷநகஷப 
கஷடதிடித்து, உத்த்றன் உர்ந் ங்கஷப தரரிப்தது குநறத்து அஷணத்து ில்ஶ 
ஊறர்கலக்கும் உர்த்துஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பது. 

ஶெற வயதஷடடிஸ் ஷல் கண்ட்ஶரல் றட்டம் 

 2018 ஆம் ஆண்டு உனக வயதஷடடிஸ் றணத்ஷ குநறப்தற்கரக ஶைற வயதஷடடிஸ் 
ஷல் கண்ட்ஶரல் றட்டத்ஷ சுகரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந அஷச்ைர் ஶஜ .தி 
ட்டர வரடங்கறஷத்ரர். 

த்ற உவு, அங்கன்ரடி றட்டங்கள் கலழ் தரல் ங்குஷ ரறனங்கள் 
எப்புக்வகரண்டுள்பண 

 ரஜஸ்ரன் உள்பிட்ட வதபேம்தரனரண ரறனங்கபில், எபே ரத்றல் இண்டு 
ரட்கலக்கு றரண உவு ற்றும் அங்கன்ரடி றட்டங்கபின் பனம் தரல் 
ங்குற்கு எப்புக் வகரண்டுள்பண, ிைரிகள், கரல்ஷட தரரிப்பு ற்றும் தரல் 
உற்தத்றரபர்கலக்கு ைறநந் ிஷனஷ உறுறப்தடுத்துற்கரக இந் றட்டம் 
வைல்தடுகறநது. 
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ஸ்ச் தரத் இன்டர்ன்றப் 

 தல்கஷனக்கக ரர்கள் ற்றும் உர் கல்ி றறுண ரர்கலக்கரண ‚ஸ்ச் 
தரத் ஶகரஷட இன்டர்ன்றப் – 100 ிஶ ஸ்ச்ர றட்டத்ஷ இந்ற அசு 
துக்கறது. 

 ரர்கள் சுரர் 100 ிஶம் அர்கபின் ஷனஷ றறுணத்ரல் 
அங்கலகரிக்கப்தட்டு, அர்கபரல் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட கறரங்கபில் ஸ்ச்ர வரடர்தரண 
டடிக்ஷகில் வைனிட ஶண்டும். 

‚ன்டிம்ெறின் ெதரய் கம்ெரரிமளக்கரண ிறப்புர்வு–ற்றும்–சுகரர பகரம்‚ 

 புது றல்னற ரகரட்ைற கவுன்ைறல் (ன்.டி.ம்.ைற) ற்றும் ஶைற ைதரய் கம்ைரரிஸ் றற 
ற்றும் ஶம்தரட்டுக் ககம் (ன்.ஸ்.ஶக.ப்.டி.ைற) ஆகறஶரபேடன் ைதரய் 
கம்ைரரிமளக்கரண ஶைற ஆஷர் (ன்.ைற.ஸ்.ஶக.) புதுடில்னறில் ைதரய் 
கம்ைரரிமளக்கரண ிறப்புர்வு-ற்றும்-சுகரர பகரஷ ற்தரடு வைய்துள்பது 

ஸ்ச்ர தக்ரடர 

 வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக ரிரப அஷச்ைகம் (MoPNG), ண்வய் & ரிரப 
ைறதிஸ்இ ஜழஷன 01 பல் 15 ஷ பல ஆர்த்துடன், உற்ைரகத்துடன் ஸ்ச்ர 
தக்ரடரஷ  வகரண்டரடிது. 

பன்ஷ மீ் – ‚புடஷ‛ ற்றும் ‚றஷனத்ன்ஷ‚ 

 

ங்கபட Whatsapp Group 

றழ் - கறபிக் வெய்வும்   English - கறபிக் வெய்வும் 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/invite/KcyrsGbOpLuFRF0tsPKDBi
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
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7. ிக வெய்றகள் 

ICAT பல் BS-VI ஞ்ெறன் ெரன்நறஷ வபிிடுகறநட ஈச்ெர் 

 கணக ஞ்ைறன் இந்ற ரறரிில் பல் தி.ஸ்.ஆர் - ைரன்நறஷ ரல்ஶர ஈச்ைர் 
ர்த்க ரகண னறறவடட் றறுணத்றற்கரக ICAT றஷநவு வைய்துள்பது. இந்றரில் 
உள்ப ஶரல்ஶர ஈச்ைர் ஞ்ைறஷண உள்ரட்டிஶனஶ ஶம்தடுத்ற உற்தத்ற 
வைய்ப்தடுகறநது. 

ரஸ்கரம் (Nasscom) வு ஷத்றற்கரண ஷத்ஷ வபிிடுகறநட,  

 வன்வதரபேள் ற்றும் ஶைஷகள் றறுணங்கபின் ஶைற ைங்கம் ரஸ்கரம், 
இந்றரின் திரண வன்வதரபேள் னரதி, வதங்கலரில் வு அநறில் ற்றும் 
வைற்ஷக தண்நறவுகலக்கரண ைறநப்பு ஷம் (CoE) றநந்து ஷக்கப்தட்டது. 

ஆந்றர வ கரில் அனகு அஷக்க பெ.ஸ்.ஜற ஶதரல் றட்டம் 

 ஆந்றரில் உள்ப வ கரில் 39 றல்னறன் டரனர் பலீடு வைய்து ரரிப்புத் 
வரறல்தட்தத்ஷ உபேரக்கும் ைறநந் றறுணரண ப.ஸ்.ஜற ஶதரல், 
ப்பரஸ்டர்ஶதரர்டு உற்தத்ற அனகு என்ஷந அஷத்துள்பது. 

NIIT வதங்கலரில் டிஜறட்டல் ஷத்ஷ றநக்கறநட 

 BSE- தட்டினறடப்தட்ட வரறல்தட்த றறுணரண NIIT வடக்ணரனஜஸீ் றறுணம், 
ற்ஶதரதுள்ப டிஜறட்டல் ரடிக்ஷகரபர்கலக்கும், கூடுல் ரடிக்ஷகரபர்கபிடறபேந்தும் 
ஷகரப உவும் எபே ஷத்ஷ றநந்துள்பது. வதங்கலபே ஷம் அஷணத்து 
புனனுர்வு திதிம் ீர்வுகள் ற்றும் கண்டுதிடிப்பு ஷங்கபின் த்ற ஷரக 
வைல்தடும். 

APTA ின் கலழ் ஆெற இநக்குறில் கட்ட குஷநப்பு 

 ஆைறர தைறதிக் ர்த்க உடன்தடிக்ஷகக்கு இங்கற உடன்தடிக்ஷக ரடுகபிடம் 
இபேந்து இநக்குற வைய்பம் 3,142 வதரபேட்கபின் ீது கட்ட ைலுஷககஷப த்ற 
அசு ஷடபஷநப்தடுத்றபள்பது. 
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2021 க்கள் வரஷக கக்வகடுப்பு வு றன்ணட பஷநில் ஶெறக்கப்தடும் 

 2021 க்கள் வரஷக கக்வகடுப்தின்ஶதரது ஶைகரிக்கப்தடவுள்ப வு றன்ணட 
பஷநில் ஶைறக்கப்தடுது இது பல் பஷநரகும். 

ப.ஸ்.ெறற்கு றரக ெலணர உனக ிக அஷப்தில் சுங்க ரி க்கு ரக்கல் 

வெய்ப்தட்டட 

 உனக ிக அஷப்திடம் (WTO) இநக்குற ரிஷ குஷநப்தது வரடர்தரக 
அவரிக்கரவுக்கு றரக ைலணர க்குத் வரடர்ந்றபேக்கறநது. 

வரய்டரில் உனகறன் றகப்வதரி வரஷதல் உற்தத்ற ஆஷன 

 திர் றபே.ஶந்ற ஶரடி வகரரிக் குடிைறன் அறதர் றபே. பன் ஶஜ-இன்-னும் 
09.07.2018-ல் வரய்டரில் ைரம்ைங் இந்றர வனக்ட்ரணிக் திஷஶட் னறறடட் 
றறுணத்றன் வதரி அபவு வைல்ஶதைற உற்தத்ற வரறற்ைரஷனஷ கூட்டரக வரடங்கற 
ஷத்ணர். 

15 ஸ்ரர்ட் ெறட்டி றட்டங்கலக்கு பை .809 ஶகரடி திவஞ்சு கடன் 

 றற அதிிபேத்ற ங்கறரண Agence française de développement (AFD), ஸ்ரர்ட் 
ைறட்டிஸ் றன் றறுணத்றற்கு 100 றல்னறன் பெஶர கடன் எப்தந்த்றல் 
ஷகவலத்றட்டது, றறபிக்கு 15 றட்டங்கஷபத் ஶர்ந்வடுப்தற்கரண எபே புற 
ைரல் வைல்பஷநஷ ஷம் அநறித்துள்பது. 

உள்லர் AI ஸ்டரர்ட் அப்கலக்கு றகரட்டும் கூகுள் 

 உள்லர் அநறரற்நலுக்கரண ீர்வுகஷபத் ஶரற்றுிக்க வைற்ஷக தண்நறவு ற்றும் 
இந்றக் கற்நல் ஆகறற்ஷநப் தன்தடுத்தும் இந்ற ஸ்டரர்ட் அப்கஷப ஆரிக்கும் 
ஶரக்கறல் வைல்தடும் எபே றட்டத்ஷ கூகுபின் ‘Launchpad Accelerator India’ ங்குகறநது. 
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டரடர ஶரட்டரர்ஸ் புற ஸ்பெி ‘யரரிர்’ அநறபகம் வெய்வுள்பட 

 டரடர ஶரட்டரர்ஸ் ‘யரரிர்’ ன்று அஷக்கப்தடும் அன் றகவும் றர்தரர்க்கப்தட்ட 
ைறநற ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் தன்தரட்டு ரகணம் (ஸ்.பெ.ி) அன் ரர்க்வகவ் திரிட்டிஷ் 
கரண்ட் ஜரகுரர் னரண்ட் ஶரர் உடன் இஷந்து உபேரக்கப்தட்டது. 2019 ஆம் 
ஆண்டின் பல் கரனரண்டில் ிற்தஷணக்கு வபிபேம். 

அதிந்ஶர தரர்ர, அெறத்ஶரஷெறன் ரத்றஷகள் USFDA எப்புல் வதற்நட 

 அதிந்ஶர பேந்து றறுணம் அவரிக்க உவு ற்றும் பேந்து றர்ரகம் 
(பஸ்ஃப்டி), அைறத்ஶரஷைறன் ரத்றஷகள் 250 ற.கற ற்றும் 500 ற.கற.உற்தத்ற 
வைய் எப்புல் வதற்நது. 

L&T ‘றக உர்ந்’ அசு அலுனக கட்டிடம் கட்டவுள்பட 

 வதரநறில் ற்றும் கட்டுரண றறுணரண னரர்ைன் & டூப்ஶர (L&T) ஆந்றரின் 
அரறில் துஷந ஷனர் (HoD) அலுனக கட்டடங்கஷப உபேரக்க எபே 
வதரநறில், வகரள்பல் ற்றும் கட்டுரண றட்டத்ஷ வதற்றுள்பது. 

ெரப்ஶதர் ெறல்னஷந றறுணத்ஷ ஶதரன் ஶத ரங்குகறநட 

 திபிப்கரர்ட்டின் டிஜறட்டல் வைலுத்துல் வரடக்கம் ஶதரன் ஶத ஆணது ைரப்ஶதர் ைறல்னஷந 
றறுணத்ஷ ரங்கறது. 

அசு 50 ஜவுபி வதரபேட்கள் ீட ரிஷ இட்டிப்தரக்கறபள்பட 

 உள்ரட்டு உற்தத்றஷ ஊக்குிப்தஷ இனக்கரகக் வகரண்டு 50 ஜவுபி வதரபேட்கள் ீது 
அசு இநக்குற ரிஷ இட்டிப்தரக்கறபள்பது. 
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‚ெட்டிஶரரக‛ ஆண்ட்ரய்ஷட தன்தடுத்ற கூகறபிற்கு €4.34 தில்னறன் பெஶர அதரம் 
ிறத்ட 

 அன் ஶடுவதரநறின் ஶனரறக்கத்ஷ லுப்தடுத் ணது ஆண்ட்ரய்டு ஆப்தஶட்டிங் 
ைறஸ்டத்ஷ தன்தடுத்ற ைட்டிஶரரக கூகறள் ீது 4.34 தில்னறன் பெஶர ($ 5.04 
தில்னறன்) அதரத்ஷ ஶரப்தி என்நறம் ிறத்றது. 

கணடரின் றகப்வதரி வதரட ஏய்வூற றற இந்றரில் பலீடு வெய்வுள்பட 

 கணடர ஏய்வூறத் றட்ட பலீட்டு ரரிம் (CPPIB) இந்ற உள்கட்டஷப்பு, றன்ைரம் 
ற்றும் ரில் ஸ்ஶடட் றட்டங்கபில் பலீடு வைய் ரய்ப்புகஷபத் ஶடுகறநது. 

ஶரக்ஸ்ரகன் புஶணில் டிஷப்பு ஷத்ஷ அஷக்கவுள்பட 

 வஜர்ணிின் கரர் பக்கற றறுணரண ஶரக்ஸ்ரகன் (ி.டதிள்ப) குல உற்தத்ற 
றநஷண ிரிவுதடுத் றட்டறட்டுள்பது ற்றும் புஶணவுக்கு அபேகறல் ைக்கரணில் எபே 
டிஷப்பு ஷத்ஷ அஷக்கவுள்பது. 

இஸ்ஶல் ரரித் டரக்மறஶதரட்கள் கரர்தன் உறழ்ஷக் குஷநக்க உவும் 

 புது றல்னற ற்றும் பம்ஷத ிரண றஷனங்கபில் கரர்தன் உறழ்ஷக் குஷநக்க 
உவுற்கு ிஷில் சுற்றுச்சூல் ட்பு இஸ்ஶல் டரக்மறஶதரட்கள் வுள்பது. 

இந்றரிற்கு அறகம் ண்ஷ ங்கும் 2 ட ரடு ஈரன் 

 ப்ல் ற்றும் ஜழன் ரங்கலக்கு இஷடஶ இந்ற ண்வய் சுத்றகரிப்பு 
றறுணங்கலக்கு ஈரன் இண்டரது றகப் வதரி ண்வய் ங்குரக இபேந்து, 
ைவுற அஶதிரிற்கு தறனரக வடயரணரல் ங்கப்தட்ட ள்லதடிகஷப 
தன்தடுத்றது றறுணங்கள். 
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பேரண்டரிற்கு 200 றல்னறன் டரனர் கடஷண இந்றர ங்கறபள்பட 

 ர்த்க ற்றும் ிைர துஷநகபில் எத்துஷப்ஷத லுப்தடுத்துன் பனம் 
இபேப்பு உநவுகஷப ஶம்தடுத் பேரண்டரிற்கு 200 றல்னறன் டரனர் கடஷண 
ங்கறது இந்றர. 

 பேரண்டர ஜணரறதற – தரல் ககரஶ 

இில்ஶின் உனகபரி வடண்டர் வரடங்கவுள்பட 

 ஸ்டீல் அத்ரரிட்டி ஆஃப் இந்றர னறறவடட் (SAIL) இில் தரகங்கள் ங்குற்கரண 
தற்நரக்குஷநஷ ைந்றக்க இந்ற இில்ஶ 2,500 ஶகரடி பைதரய் றப்புள்ப இில் 
தரகங்கலக்கரண உனகபரி எப்தந்த்றல் ணிரர் துஷநபம் தங்ஶகற்க அனுற. 

 ணிரர் துஷநக்கு இில் வகரள்பல் றநக்கப்தடுது பன்று ைரப்ங்கபில் இது 
பன்பஷநரகும். 

ஶரடஶதரன், டிர இஷப்ப்புக்கு DoT எப்புல் 

 ஶரடஶதரன் இந்றர ற்றும் டிர வைல்லுனர் இஷற்கு வரஷனத்வரடர்புத் 
துஷந அன் இறுற எப்புஷன அபித்து. 

வென்வெக்ஸ் 37,000 புள்பிஷத் வரட்டட 

 வைன்வைக்ஸ் பல் டஷரக 37,000 புள்பிகலக்கு ஶல் கடந்து. 

யறண்டரல்ஶகர பெணிட் அனரிஷம 2.6 தில்னறன் டரனர் வகரடுத்ட ரங்கவுள்பட 

 யறண்டரல்ஶகர இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவரிக்க றறுணரண அனரிஸ் கரர்தஶஷண 2.58 
தில்னறன் டரனர் றப்தில் ரங்குற்கு எப்புக்வகரண்டது, இது யறண்டரல்ஶகர 
ைலணரஷ ிர்த்து அலுறணித்றல் எபே உனகபரி ஷனர் ஆக உவும். 
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இந்றரில் 2 வு ஷங்கள் அஷக்கவுள்பட NTT 

 ஜப்தரணின் NTT கம்பெணிஶகன்ஸ் கரர்ப்தஶன், வட்ஶஜறக் ன்ந துஷ றறுணம் 
பனரக பம்ஷத ற்றும் வதங்கலரில் இண்டு புற வு ஷங்கஷப அஷக்கும் 
ன்று அநறித்துள்பது. 

உற்தத்ற றநஷண யழண்டரய் அறகரிக்கவுள்பட  

 யளண்டரய் ஶரட்டரர் இந்றர னறறவடட், ரட்டின் இண்டரது வதரி கரர் 
உற்தத்றரபர், 2019 ஆம் ஆண்டில் உற்தத்ற றநன் 37,000 ஆக அறகரிக்கும் ன்று 
அநறித்து. 

ரறன சுங்க றறுணம் ன்.ம்.டி.ெற. னத்றல் வற்நறவதற்றுள்பட 

 ஆந்ற ரறனத்றல் உள்ப எபே ங்க சுங்கத்றல் அசு னத்றல் னத்றல் இந்ற 
அசுக்கு வைரந்ரண சுங்க றறுணம் ன்ம்டிைற றறுணம் 58.3 றல்னறன் டரனர் 
பலீடு வைய் றட்டறட்டுள்பது. 

அதிந்ஶர தரர்ர உஷநலுக்கு றரண பேந்டக்கு USFDA எப்புல் வதறுகறநட 

 அதிந்ஶர தரர்ர ஷதனறபேடின் (Bivalirudin) ஊைற ரரிப்தற்கரண இறுற எப்புஷன 
அவரிக்க உவு ற்றும் பேந்து றர்ரகத்றடம் (USFDA) வதற்நரக அநறிப்பு. 

ஷெவன்வடக் தரடகரப்பு டடிக்ஷககள் ஷத்ஷ றநந்ட 

 ஷைதர் வடக்ணைீறன் றறுணரண ஷைவன்வடக் கரர்ப்தஶன் வைன்ஷணில் ஷைதர் 
வைக்பெரிட்டி ஆதஶன்ஸ் ஷத்ஷ(SOC) றநந்து ஷத்து. 

சூரி வெல்பின் இநக்குறக்கு த்ற அசு 25% தரடகரப்பு ரிஷ ிறக்கறநட 

 ைலணர ற்றும் ஶனைறரினறபேந்து இநக்குற வைய்பம் சூரி வைல்கலக்கு 25% 
தரதுகரப்பு ரி ிறத்து த்ற அசு. 
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7.1 ங்கற வெய்ற 

ெலண ங்கறக்கு இந்றரில் கறஷபகஷபத் றநக்க RBI எப்புல் 

 ைலண கடன் ங்குர்கபில் றகப்வதரி என்நரண ைலண ங்கறக்கு இந்ற ரிைர்வ் ங்கற 
(RBI) இந்றரில் கறஷபகஷபத் றநக்க எப்புல் அபித்துள்பது. 

ஆர்தி தம் வெலுத்டம் கபேிகபின் பகத்றல் ரங்குதரின் வதஷ 

இஷத்டக்வகரள்ப கட்டரரக்குகறநட 

 ரிைர்வ் ங்கற இப்ஶதரது ரங்கறரின் வதஷ அஷடரபம் கரடல், தம் 
வைலுத்துல், ங்கறரபரின் கரஶைரஷன ற்றும் இ கபேிகள் ஆகறற்ஷந 
அஷடரபம் கரப்தடுதஷ தற்நற கஷன ற்றும் தஶரைடி டுக்கப்தடுல் 
ஆகறற்நறற்கு றரக கட்டரப்தடுத்றபள்பது. 

புற னரவண்டர் ண் ெறநற பை .100 ஶரட்டுக்கஷப வபிிடவுள்பட ஆர்.தி.. 

 இந்ற ரிைர்வ் ங்கற புற 100 பைதரய் ஶரட்டுக்கஷப வபிிடுகறநது, இது ற்ஶதரது 
இபேக்கும் ஶரட்ஷட ிட ைறநறரக இபேக்கும். ‚ரட்டின் கனரச்ைர தரம்தரித்ஷ 
ைறத்ரிக்கும் ஷகில், ரி கற ரவ் தடம் ஶரட்டின் தின்ணரல் உள்பது.‛ 

 
 

ங்கபட Whatsapp Group 

றழ் - கறபிக் வெய்வும்   English - கறபிக் வெய்வும் 

 
 
 
 
 
 

https://chat.whatsapp.com/invite/KcyrsGbOpLuFRF0tsPKDBi
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
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8. எப்தந்ங்கள் 
ெர்ஶெ எப்தந்ங்கள்: 

இந்றர இங்கறனரந்ட இஷடஶ எப்தந்ம் 

 ைட்டம் ற்றும் ீறத் துஷநில் எத்துஷப்பு ற்றும் கூட்டு ஆஶனரைஷணக் குலஷ றறுவுல் 

குநறத்து இந்றர ற்றும் இங்கறனரந்து இஷடஶரண எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்ைஷ 

எப்புல். 

திர்  வைர ஶ 

அெற   இண்டரம் னறைவதத் 

ஷனகம்   இனண்டன் 

ரம்    திரித்ரணி தவுண்டு 

இந்றரவுடன் வன் வகரரிர எப்தந்ம் 

 அநறில் ற்றும் வரறல்தட்தத் துஷநில் இந்றர ற்றும் வன் வகரரிர ந்து 

எப்தந்ங்கஷப ஷகவலத்றட்டண. இந்றரில் ஆரய்ச்ைற ற்றும் கண்டுதிடிப்புக்கரண இந்ற-

வகரரின் ஷத்ஷ (IKCRI) றறு இபேபேம் உடன்தட்டணர். 

 இந்றர ற்றும் வன் வகரரிர இபே ரடுகலக்கும் இஷடஶ அறகரித்துபேம் ர்த்கத்றற்கரண 

பக்கற தகுறஷ அஷடரபம் கரடம் ஶரக்கறல் எபே ிரிரண வதரபேபரர கூட்டு எப்தந்ம் 

(CEPA) ஷகவலத்றட்டது. 

 ஜணரறதற மூன் ஜே-இன் 

திர் லீ நக்-ின் 

ஷனகம் சஜல் 

 ரம்  வன் வகரரி என் 

ஶணல் ஶதரனறஸ் அகரடற ற்றும் தங்கபரஶஷ் ஶதரனறஸ் அகரடற இஷடஶ எத்டஷப்பு 

எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட 

 ைர்ரர் ல்னதரய் தட்ஶடல் ஶைற ஶதரனறஸ் அகரடற, ஷயரதரத் ற்றும் தங்கபரஶஷ் 

ஶதரனறஸ் அகரடற, ைர்ர, ரஜரயற இஷடஶ திற்ைற, ஶனரண்ஷ, கல்ிரபர்கள் 

திற்ைறரபர் தரிரற்நம் ஆகறற்நறல் தஸ்த எத்துஷப்ஷத ற்தடுத்வும் எப்தந்ம் 

ஷகவலத்ரணது. 
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 ஜணரறதற அப்துல் யீத் 

திர் ஶக் யைறணர 

ஷனகம் டரக்கர 

 ரம் டரகர 

திரிக்ஸ் ரடுகலடன் புரிந்டர்வு உடன்தரடு 

 திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண த்ற அஷச்ைஷக் குலக் கூட்டத்றல் 

திஶைறல், ஷ்ர, இந்றர, ைலணர, வன்ணரப்திரிக்கர ஆகற திரிக்ஸ் ரடுகலக்கு இஷடில் 

ண்டன அபில் ிரணப் ஶதரக்குத்து வரடர்தரண புரிந்துர்வு எப்தந்த்துக்கு எப்புல் 

அபிக்கப்தட்டது. 

பிரிக்ஸ் நடுகள்  பிஜசல்,ஷ்,இந்த, சன 

ற்றும் வதன் ஆப்பிரிக்க. 

 ேூன்  

 றறுப்தட்ட ஆண்டு ேூன் 2006 

இந்ற – கறபெதர இஷடில் புரிந்டர்வு உடன்தரடு 

 திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண த்ற அஷச்ைஷக் குலக் கூட்டத்றல் 
இந்ற தரம்தரி பேத்து பஷந, ஶயரறஶரதற பேத்தும் ஆகறஷ குநறத்து 
இந்றரவுக்கும் கறபெதர ரட்டுக்கும் இஷடில் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் ற்தடுத்ப்தட்டற்கு 
எப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 

ஜணரறதற குவவல் டிவஸ்-கவனல் 

டஷ ஜணரறதற  சல்வடர் வல்டர் வஸ 
ஷனகம் ஹவன 
 ரம் வபஜச (CUP) 

வதரடப் ஶதரக்குத்ட டஷநஷ ஶம்தடுத் திரிட்டனுடன் புரிந்டர்வு எப்தந்ம் 

 ரட்டின் எட்டுவரத் வதரதுப் ஶதரக்குத்து பஷநஷ ஶம்தடுத்துற்கு உி ஶகரபேம் 
ஷகில், திரிட்டனுடன் த்ற அசு புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டுள்பது. 
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திர்  வைர ஶ 

அெற   இண்டரம் னறைவதத் 

ஷனகம்   இனண்டன் 

ரம்    திரித்ரணி தவுண்டு 

 

இன்வஸ்ட் இந்றர ற்றும் திெறணஸ் திரன்ஸ் இஷடஶ எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட 

 இன்வஸ்ட் இந்றரவும், திைறணஸ் திரன்மளம் இந்றர ற்றும் திரன்ைறன் ஸ்டரர்ட் அப்கலக்கறஷடஶ 

பலீட்டு உிஷபம் எத்துஷப்ஷதபம் ஊக்குிப்தற்கரக எபே எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டுள்பது. 

திர்  டுர்ட் ஃதினறப் 

ஜணரறதற   இம்ரனுஶல் ரக்ஶரன் 

ஷனகம்   தரரிஸ் 

ரம்  பெஶர 

 

இந்றர ங்கஶெத்டடன் ஶதரர்க் கப்தல் எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டட 

 வகரல்கத்ரின் கரர்டன் ரீச் றப் தில்டர்ஸ் (GRSE), எபே தரதுகரப்பு வதரதுத்துஷந றறுணம், 

ங்கஶைத்றன் குல்ணர றப்ரர்ட் னறறவடட் (KSY) உடன் ஶதரர்க்கப்தல்கபின் டிஷப்பு ற்றும் 

கட்டுரணத்றல் உவுற்கரக எபே புரிந்துர்வு உடன்தடிக்ஷகில் (MoU) ஷகவலத்றட்டது. 

 ஜணரறதற அப்துல் யீத் 

திர் ஶக் யைறணர 

ஷனகம் டரக்கர 

 ரம் டரகர 

 

பலீட்டு இந்றர ற்றும் ப..இ இஷடஶ எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட 

 க்கற அபு றஶட்ஸ் வைற்ஷக தண்நறவு (AI) துஷநில் இந்றரில் பலீடு வைய்ற்கரண 

எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டது. 

 ஜணரறதற 
கலீஃப பின் டஸத் அல் 

நஹன் 

திர் 

முகம்து பின் ஷீத் அல் 

க்மூம் 

ஷனகம் அபுதபி 
 ரம் பெ..இ றர்யம் 
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ஶெற எப்தந்ங்கள்: 

ஶதறவு ஶனரண்ஷ எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட 

 அஷணத்து ஷகரண ஶதறவுகஷபபம் ஶனரண்ஷ வைய்ற்கரக, ரய்னரந்றன் 
திரந்ற எபேங்கறஷந் தன அதர பன்கூட்டி ச்ைரிக்ஷக அஷப்புடன்  (RIMES) 
இஷந்து எடிைர அைரங்கம்  வைல்தடும். 

 எடிைர ரறன ஶதறவு ஶனரண்ஷ ஆஷம், ரறனத்றல் உள்ப அஷணத்து 
ஶதறவுகஷபபம் றநம்தட றர்கறப்தற்கரண ஆம்த ச்ைரிக்ஷக பஷநஷஷ 
ஶம்தடுத்துற்கரக, RIMES உடன் எபே எப்தந்த்ஷ ஷகவலத்றட்டது. 

றஶெரறற்கு ப்பை தர்கள் இடம்வத எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட 

 இந்ற அசு, றஶைரம் ற்றும் றரிபுர அைரங்கங்கள் ற்றும் றஶைரம் ப்பை 
இடம்வதர்ந் க்கள் ன்நம் (MBDPF) 1997 ஆம் ஆண்டு பல் றஶைரறல் இபேந்து 
இடம்வதர்ந் ப்பை தர்கஷப று குடிஅர்த்துல் வரடர்தரண எப்தந்ம் 
ஷகவலத்ரணது. 

ஆபம் ரங்கற ல்ஷனக் கரல்தஷடின் றனத்ஷ அபேரச்ெனப் திஶெ அெறற்கு 

ரற்ந த்ற அஷச்ெஷ எப்புல் 

 ரங்கறல் ஆபம் ரங்கற ல்ஷனப்தரதுகரப்புப் தஷடக்கு வைரந்ரண வதபே ிர 
ற்றும் தன்ஶணரக்கு ஷரணம் அஷக்க அபேரச்ைனப் திஶை அைறற்கு 
ரற்றுற்கு திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண த்ற அஷச்ைஷ 
எப்புல் அபித்துள்பது. 

உனக அநறவுெரர் வெரத்டரிஷ அஷப்தின் உடன்தடிக்ஷக, வெல்தரடு ற்றும் 

ஷக்ஶரெரப்ட் உடன் ரஜஸ்ரன் எப்தந்ம் ஷகவலத்ட 

 9,500 ர ரிகலக்கு டிஜறட்டல் திற்ைறபிக்கும் ஷகில் ஷக்ஶரைரப்ட் 
உடன் புரிந்துர்வு உடன்தடிக்ஷகில் ஷகவலத்றட்ட பல் ரறனரக ரஜஸ்ரன் 
உபேரணது. இது 500 ஆைறரிர்கலக்கும் திற்ைறபிக்கும். 
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ஃஶதரஶணரகறரம் உடன்தடிக்ஷக 

 திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற அஷச்ைஷக் 
கூட்டத்றல், உனக அநறவுைரர் வைரத்துரிஷ அஷப்தின் உடன்தடிக்ஷக 1996 ற்றும் 
உனக அநறவுைரர் வைரத்துரிஷ அஷப்தின் வைல்தரடு ற்றும் ஃஶதரஶணரகறரம் 
உடன்தடிக்ஷக 1996-ன் உரிஷகஷப, இஷபம் ற்றும் டிஜறட்டல் சூலுக்கும் 
ீட்டிக்க த்ற ர்த்க வரறல்துஷநின் வரறல் வகரள்ஷக ற்றும் ஶம்தரட்டுத் 
துஷந அபித் கபேத்துபேிற்கு எப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 

NSGக்கும் IRCTCக்கும் இஷடஶ எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட   

 ில்ஶ ரண்டுகலக்கு தறனரக றன் டிக்வகட்ஷட ஶர்ந்வடுக்கும் பல் 
துஷரடப் தஷட, ஶைற தரதுகரப்புப் தஷட (NSG) ஆகும். 

இந்ற இரடம் ற்றும் ஸ்ஶடட் தரங்க் ஆப் இந்றர இஷடஶஎப்தந்ம் 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன 12 ஆம் ஶற தரதுகரப்புதஷட ைம்தப வரகுப்புக்கரக இந்ற 
இரடம் ற்றும் ஸ்.தி.. இஷடஶ எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணது. 

உள்டஷந அஷச்ெர் ரஜ்ரத் ெறங் ‚றபேத்ப்தட்ட தற்தரடுகலக்கரண‛ எப்தந்த்றல் ஷக

வரப்தறட இபேக்கறநரர் 

 அண்ஷட ரடுகபினறபேந்து பேம் குடிக்கலக்கு ிைர கட்டுப்தரடுகள் பிரக்க ஶண்டி 
ங்கஶைத்துடன் இந்றர எபே எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட றட்டம். 

இந்ற ஸ்டரர்ட் அப்கஶபரடு ர்தஸ் பெணிட் கூட்டுஶெர்ந்ட 

 ஶரப்தி ிரண ரரிப்தரபர் ர்தஸ், அன் துஷ றறுணரண Navblue ற்றும் 
Aerial, பன்று இந்ற ஸ்டரர்ட் அப்கஶபரடு எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டுள்பண. 

ரக்பூரில் ம்.ஆர்.டி.ஸ்மறற்கரக யவட்ஶரவுடன் எப்தந்ம் 

 ரக்பூரில் ரஸ் ஶதிட் ட்ரன்மறட் ைறஸ்டத்ஷ (MRTS) அநறபகப்தடுத் Mahametro உடன் 
இந்ற இில்ஶ எப்தந்ம் ஷகவலத்றட்டது. 
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... ற்றும் டி றல்னற இஷடஶ எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட 

 அஷணத்து இந்ற ஆபர்ஶ றறுணம் ற்றும் இந்ற வரறல்தட்தக் ககம், புது 
றல்னற இஷடஶ எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணது. 

ெறஷந ஷகறகஷப ிடுிக்கும் ெறநப்புத் றட்டத்றற்கு த்ற அஷச்ெஷ எப்புல் 

 கரத்ர கரந்றின் 150-து திநந் றணத்ஷவரட்டி ைறஷநக் ஷகறகஷப ிடுிக்கும் 
ைறநப்புத் றட்டத்றற்கு, திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் டந் த்ற 
அஷச்ைஷக் கூட்டத்றல் எப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 

உற்தத்றரண ண்வய்ஷ தகறர்ந்டக் வகரள்லம் வகரள்ஷக கட்டஷப்புக்கு த்ற 
அஷச்ெஷ எப்புல் 

 உற்தத்றரண ண்வய்ஷ தகறர்ந்துக் வகரள்லம் எப்தந்ங்கபில் திகஷப 
ிஷவுப்தடுத்தும் வகரள்ஷக கட்டஷப்புக்கு திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி 
ஷனஷினரண வதரபேபரர ிகரங்கலக்கரண த்ற அஷச்ைஷக் குல 
எப்புல் அபித்துள்பது. 

CSIR-NPL ற்றும் HPCL இஷடஶ எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணட 

 தரீ றஶக் டிரிரஸ் (தி.ன்.டி.ம்.டி)ன்ந ர்த்கப் வதரில், வதட்ஶரனற 
ைரன்நறழ் குநறப்பு வதரபேட்கள் (ைற.ஆர்.ம்.ஸ்) உள்ரட்டு பர்ச்ைறக்கரக இந்துஸ்ரன் 
வதட்ஶரனறம் கரர்ப்தஶன் னறறவடட் (வயச்திைறல்) உடன் ஶைற இற்தில் 
ஆய்வுக்கூடம் (ன்.தி.ல்) எபே எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டுள்பது. 

ப்திஶரடும் குற்நரபிகள் குநறத் ெட்டஷவு றஷநஶற்நப்தட்டட 

 ப்ல் ரம் குடிசுத் ஷனரல் வபிிடப்தட்ட அஶ வதரில் வதரபேபரர 
குற்நில் ைட்டஷஷ ஶனரக் ைதர றஷநஶற்நறது. 
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லூதின் அநக்கட்டஷபபடன் ிபேப்த ஆத்றல் றற ஆஶரக் ஷகவலத்றட்டுள்பட 

 ரற்நத்ஷ ிபேம்பும் ரட்டங்கபின் றட்டங்கபில் இஷந்து வைல்தட றற 
ஆஶரக் – லூதின் அநக்கட்டஷப இஷடஶ இன்று (23.07.18) ிபேப்த ஆம் (ஸ் ஏ 
) ஷகவலத்ரணது. 

NCTE ெட்டறபேத் ஶெரர றஷநஶற்நப்தட்டட 

 ன்.ைற.டி.இ. அனுற இல்னரல் ஆைறரிர் கல்ி தடிப்புகஷப டத்ற பேம் ஷ / 
அசு றறுணங்கலக்கு சுதரிஶைரஷண அங்கலகரம் ங்குற்கரக க்கபஷில் 
ஶைற ஆைறரிர் கல்ி கவுன்ைறல் (ைட்டறபேத்ம்) ஶைரர  றஷநஶற்நப்தட்டது. 

க்கபஷில் னஞ்ெ ஊல் றபேத்ச் ெட்ட ஶெரர றஷநஶற்நப்தட்டட 

 னஞ்ைம் ரங்குதர்கள் ற்றும் னஞ்ைம் வகரடுப்தர்கஷப ண்டிக்கும் னஞ்ை ஊல் 
டுப்பு ைட்ட (றபேத்ம்) ஶைரர, 2018 க்கபஷில் றஷநஶற்நப்தட்டது. 

 வதரது அறகரரிகலக்கு னஞ்ைம் ரங்குது அல்னது ங்குது ஶதரன்ந குற்நத்றல் 
ஈடுதடுதர்கலக்கு இந் ஶைரர பனம் பன்று பல் ல ஆண்டுகள் ைறஷநத் 
ண்டஷண ிறக்கப்தட்டுள்பது. 

IOCL ற்றும் ALMICO இஷடஶ எப்தந்ம் 

 UPSO-II (IOCL) ைறஸ்ஆர் றட்டத்றன் கலழ் ஊணபற்நர்கள் ன்ஷக்கரக 1 ஶகரடி பைதரய் 
அர்ப்திப்பு. UPSO-II இன் CSR றட்டத்றன் ஶரக்கம் ஊணபற்நர்கலக்கு 
அறகரபிப்தரகும். 

ஆண்டுக்கு இபே பஷந ஶஜ.ஈ.ஈ. ற்றும் ீட் டேஷவுத் ஶர்வுகள்: ஶெறஶெரஷண பகஷ 
டத்டம் 

 ஆண்டுக்கு இபே பஷந உர்கல்ிக்கரண தஷவுத் ஶர்வுகபரண கூட்டு தஷவுத் ஶர்வு 
(JEE- MAIN), ஶைற குற ற்றும் தஷவுத் ஶர்வுகஷப (NEET) ஶைற ஶைரஷண பகஷ 
டத் த்ற அஷைச்ைஷ எப்புல். இன் பனம் ரர்கலக்குப் ஶதரற ரய்ப்பு 
அபிக்கப்தடும். 
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ஶனரக் ெதர கடத்லுக்கு றரண ெட்டத்ஷ றஷநஶற்நறட 

 தரரலன்நம் தர்கஷப தர்கள் கடத்துல் (டுப்பு, தரதுகரப்பு ற்றும் றுரழ்வு) 
ஶைரர 2018 - க்கபஷில் றஷநஶற்நறது.கடத்னறல் ஈடுதடும் தர்கலக்கு தத்து 
ஆண்டுகலக்கு கடுஷரண ண்டஷணஷ ங்கறது. 

இந்ற றறுணரண அஶெரக் ஶனனண்ட் இரடத்றற்கு கணக ரகணங்கஷப 
ங்கவுள்பட 

 பல் பஷநரக , எபே இந்ற ரகண உற்தத்றரபர் , அஶைரக் ஶனனண்ட் இரடத்றன் 
ஷ்ரரல் கட்டப்தட்ட Smerch ல்டி ஶதல் ரக்வகட் வுகஷகலக்கு (MBRL) கணக 
ரகணங்கஷப ங்க எப்தந்றட்டுள்பது. 

வதண்கள் ீரண தரனறல் தனரத்கரத்றற்கு ஶனரக் ெதரில் ஶெரர றஷநஶற்நம் 

 12 துக்கு கலழ் உள்ப ைறறுறஷ தரனறல் தனரத்கரம் வைய்தர்க்கு  
ண்டஷணபம், வதண்ஷ கற்தறப்தர்க்கு 7 ஆண்டு பல் 10 ஆண்டு ஷ 
குஷநந்தட்ை ண்டஷணஷ ஶம்தடுத்றபம் குற்நில் ைட்டம் (றபேத்ம்) ஶைரர, 2018, 
ஶனரக் ைதரில் றஷநஶற்நம். 
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9. இந்திய பாதுகாப்பு பணடகள் 

ஶகரல்டன் குஶபரப் ஶஸ் 

 இந்ற கடற்தஷடின் பதறரண அதினரஷ் ஶடரற னரற்று ஶகரல்டன் குஶபரப் 
ஶமறல் (ஜற.ஜற.ஆர்) தங்ஶகற்றுள்பரர், இது ஶற்கு திரன்ைறல் வனஸ் ஶமதிள்ஸ் டி 
ஏஶனரன் துஷநபகத்றனறபேந்து ஆம்திக்கப்தட்டது. 

இந்றரின் றக ெக்ற ரய்ந் வுகஷ அக்ணி – அடெக்ற ஆபக் கறடங்கறல் 
ஶெர்க்கப்தடும் 

 இந்றரின் றக ீண்ட தூ வுகஷ, அக்ணி-5, றக ிஷில் அடைக்ற 
ஆபக்கறடங்கறல் ஶைர்க்கப்தடும். அக்ணி-ி ன்தது எபே இஷடறஷன ஶஞ்ச் தரனறஸ்டிக் 
வுகஷ (ஆர்திம்) ஆகும், இது 5,000 கற.ீ.ஷ வைல்லும் றநன் வகரண்டது. 

கரர்கறல் வற்நற ரஷபவரட்டி இந்ற ரடம் டத்ற இபேெக்க ரகண ெறநப்பு தம் 

 1999 ஆம் ஆண்டு ஷடவதற்ந கரர்கறல் ஶதரரில் இந்ற ரடம் கண்ட வற்நறஷ 
குநறக்கும் ஷகில் ரட கரல்தஷடின் இபேைக்க ரகண குலரண ‚ஸ்ஶத் 
அஷ்வ்‛ டத்ற ைறநப்பு தம் வதங்கலரில் ஶற்று வகரடிஷைத்து வதங்கலரில் 
துக்கறஷக்கப்தட்டது. 

இந்றர, இந்ஶரஶணெறர இண்ஶடர தெறதிக் எத்டஷப்பு தற்நறிரறக்கறநட 

 இந்ஶரஶணைறர ைீதத்றல் இந்றர கப்தல் அந்ரட்டு துஷநபகத்ஷ ணது 
வைல்தரட்டிற்கரக அடகுற்கு எப்புக்வகரண்டது. 

 பன்பனரக இந்ற கப்தல் INS சுறத்ர னரக்கர ீரிஷக்கு அபேஶக ைதரங் 
துஷநபகத்றல் வைல்தட்டது. 

உரண கப்தல் தந்ங்கள் – 2018 

 .ன்.ஸ். ங்கறணி இங்கறனரந்றன் ரது துஷநபகரண சுந்ர்னரந்றல் 2018 ஆம் 
ஆண்டு புகழ்வதற்ந ‘உரண கப்தல் தந்த்றல்’ தங்ஶகற்க ந்து. 
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ஷ்ஶத் அஷ்ர டிரஸ் தம் 

 கரர்கறல் ஶதரரின் ஶதரது ங்கள் உிர்கஷபக் கரப்தரற்நற தஷடிணபேக்கு அஞ்ைனற 
வைலுத்துற்கரக, 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன 2 ஆம் ஶற, வதங்கலபேில் இபேந்து 
டிரஸ் ஷ ஶரட்டரர் ஷைக்கறள் தத்ஷ உடுக்கு ஶரட்டரர் ஷைக்கறள் கரட்ைற 
குலிணர் ஷ்ஶத் அஷ்ர வைய்ணர். 

திம்ஶரஸ் வுகஷ வற்நறகரக ஶெரறக்கப்தட்டட 

 தனஶைரர் எரிைரில் உள்ப எபேங்கறஷந் வடஸ்ட் ஶஞ்ைறல் (.டி.ஆர்) இபேந்து 
சூப்தர்ஶைரணிக் க்பைிஸ் வுகஷ வற்நறகரக ஶைரறக்கப்தட்டது. 

ஷஜரீி கடற்தஷடத் பதறின் ஷனர் இந்ற பேஷக 

 ஷஸ் அட்றல் தக்-ட்ஶட க்வ இதஸ், ஷஜரீி கடற்தஷடத் பதற, ஷஜரீி 
கடற்தஷடக் குலின் ரன்கு உறுப்திணர்கலம் 2018 ஆம் ஆண்டு 16 பல் 19 ஜழஷன 
ஷ இந்றரவுக்கு பேஷக பேகறநரர்கள். 

ெறங்கப்பூர் கடற்தஷட டிஜறஶதரட்டிில் உள்ப INS வடக்கறற்கு பேஷக 

 16 ஜழஷன 18 அன்று கரண்டர் ஷனஷினரண எபேங்கறஷந் திக்குல (CTF 151), 
ைறங்கப்பூர் கடற்தஷடக் குடிைறன் ரிர் அட்றல் ைர ற ட், ற்ஶதரது டிஜறஶதரட்டி 
துஷநபகத்றல் உள்ப .ன்.ஸ்.வடக்கறற்கு ிஜம் வைய்ணர். 

ஆண்டு ஶரஸ்ஶதஸ் தரடகரப்பு கவுன்ெறல் கூட்டம் 

 தரரிப்பு கட்டஷப, இந்ற ிரணப்தஷட 19 ஜழஷன 2018 அன்று தரதுகரப்பு கவுன்ைறல் 
கூட்டம் துக்பகரதரத் ிரணப்தஷட றஷனத்றல் ஷடவதற்நது. 

‘ெரகர்ரர திண்ட்றப் - 2’ 

 ைலணரின் வன்ஶற்கு ைறச்சுரன் ரகரத்றன் ஷனகரண வைங்டூில் 10 ரள் 
ஶதரப-ைலண கூட்டு இரடப் திற்ைற ‘ைரகர்ரர திண்ட்றப் -2’ன் இண்டரது தறப்பு 
ஷடவதறும். 
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திட்ச் திபரக் ிரணப்தஷட திற்ெற – 18  

 ரல் ஆஸ்றஶனற ிரணப்தஷடபடன் திட்ச் திபரக் ிரணப்தஷட – 18 திற்ைறில் 
பல் பஷநரக இந்ற ிரணப்தஷட தங்ஶகற்கறநது 

ிரண தரடகரப்பு இந்றர – 2018 கபேத்ங்கு 

 கூட்டுப் ஶதரர் ஆய்வுகள் ஷத்ரல் (CENJOWS) ற்தரடு வைய்ப்தட்ட இண்டு ரள் 
ிரண தரதுகரப்பு இந்றர – 2018 கபேத்ங்கு ற்றும் கண்கரட்ைறஷ, க்ஷர ரஜ் 
ந்றரி (ஆர்ஆர்ம்) டரக்டர் சுதரஷ் தரம்ஶ வரடங்கறஷத்ரர். 

உள்ரட்டு தரடகரப்பு உற்தத்றில் ணிரர் டஷந தங்கு 

 உள்ரட்டு தரதுகரப்பு உற்தத்றில் ணிரர் துஷந தங்கபிப்ஷத அறகரிக்கும் ஶரக்கறல், 
தரதுகரப்பு ஷககப்தடுத்ல் கவுன்ைறல் (DAC) பஶனரதர கூட்டு றகரட்டுல்கஷப 
ஷடபஷநப்தடுத் எப்புல் அபித்து. 

ப.ஸ். இபேந்ட இந்றரவுக்கு STA-1 றஷன 

 ஶட்ஶடரின் வபேங்கற கூட்டரபிகலக்கு ைரண எபே ர்த்க கூட்டரபிின் STA-1 
றஷனஷ ங்க அவரிக்க அைரங்கத்றன் படிஷ இந்றர ஶற்நறபேக்கறநது. 
இந் படிரல், அவரிக்கரவுடன் இந்றரின் தரதுகரப்பு ர்த்கத்ஷ அறகரிக்கனரம். 
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10. ிபேடகள் 

ெர்ஶெ ிபேடகள் 

S.No ிபேட வதற்நர் ிபேட 
1 ஞ்ைனர ஶதரன்ஸ் `றஸ் பணிர்ஸ் ஸ்வதின்’ (`திதஞ்ை அகறப் 

ஶதரட்டிில் தங்குவதறும் பல் றபேங்ஷக’) 
2 வகரச்ைற ைர்ஶை ிரண றஷனம் 

(CIAL) 
ைரம்தின் ஆப் ர்த் ிபேது - 2018 (க்கற ரடுகள் 
ைஷதிணரல் றறுப்தட்ட றக உர்ந் சுற்றுச்சூல் 
வகௌம்) 

திரிக்ஸ் றஷப்தட ிர (டர்தன், வன்ணரப்திரிக்கரின் 3 து திரிக்ஸ் றஷப்தட ிரில் 
இந்ற றஷப்தடங்கள் வன்ந ிபேதுகள்) 

3 தணீர ரஸ், ில்ஶனஜ் 
ரக்ஸ்டரர்ஸ் 

ைறநந் டிஷக 

4 அறத் ைரர்கரரின் றபெட்டன் ைறநந் றஷப்தடம் 

5 ரிர ரமறன் ில்ஶனஜ் 
ரக்ஸ்டரர்ஸ் 

ைறநப்பு ஜழரி ிபேது 

 

ஶெற ிபேடகள்: 

S.No ிபேட வதற்நர் ிபேட 
1 வற்கு வில்ஶ றர்கறக்கும் றபேச்ைற 

ஶகரல்டன் ரக் எர்க்ஷரப் 
இந்ற வரறல் கூட்டஷப்பு (ைற) 
பனம் கறரீன் ஶகர ங்க ைரன்நறஷ 
வதற்றுள்பது 

2 கரரஷ்டிரின் தரல்கரர் ீணர் றனன் 
ங்கர் ஶ 

ஶைற கடல்பம் ஶடல் ற்றும் ீட்பு 
ிபேது 

3 ஶைற ைறறு வரறல்கள் ககம் னறறவடட்டின் 
(NSIC)  கரற ற்றும் கறரற ஷகத்வரறல் 
ஆஷம் (KVIC) (MSME), கிறு ரரிம் 

ஸ்ச்ைத்ர ிபேதுகள் 2018 (MSME 
அஷச்ைகம்) 

4 H. ிரகம் (‘ிக்கு‘ ிரகம்) ைறநப்பு ரழ்ரள் ைரஷணரபர் ிபேது 
5 டரக்டர். T.K ைந்த் அநறவு ைறநப்பு ிபேது 
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6 வதரதுத்துஷந: (i) இந்ற அநறில் றறுணம் , 
வதங்கலபே, கர்ரடகம் (ii) இந்ற 
வரறல்தட்தக் ககம், தரம்ஶத, கரரஷ்டிம்; 
ற்றும் (iii) இந்ற வரறல்தட்த றறுணம் , 
றல்னற 

ஷனைறநந் கல்ி றறுணங்கள் 

7 தணன்ஶைரி ைறதி கல்னறங்கல்; றபேில்னர 
டி.ி. ரஜரரன், றரிச்சூர் ரட்ட 
ிைரிகள் 

ஜக்ஜறன் ரம் புதுஷரண ிைரி 
ிபேதுகள், 2017 

8 தரல்யர்ர & ைந்றரபூர் (த்ற ில்ஶ) ில் தணில் அகுதடுத்ல் ஶதரட்டி 

9 துதரி (கறக்கு த்ற ில்ஶ) ற்றும் 
துஷ (வற்கு ில்ஶ) 

10 கரந்றம் (ஶற்கு ில்ஶ), ஶகரட்டர (ஶற்கு 
த்ற இில்ஶ) ற்றும் வைகன்ட்ரதரத் 
(வற்கு த்ற ில்ஶ) 

11 ஶகப சுகரர அஷச்ைர் ஶக.ஶக. ஷனஜர லீடர்றப் ிபேது 2018 

12 ‘அப், டவுன் அண்டு ஷைடுஶஸ்’ ைறநந் ீண்ட ஆப்தட ிபேது (11 து 
ைர்ஶை ஆப்தடம் ற்றும் 
ஶகபரின் ைறறு றஷப்தட ிர 
(IDSFFK)) 

13 ஜரன் க்ரிஶகரரி [வைன்ஷணின் ஃப்.ைற ஷனஷ 
திற்ைறரபர்] 

ஆண்டிற்கரண ISL திற்ைறரபர் ிபேது 
(இந்ற கரல்தந்து திற்ைறரபர்கள் 
ைங்கம் (AIFC)) 

14 பகது அரசுீன் தஶடல் 2016-17க்கரண ைலணிர் வதல்ஶனரறப் 
ிபேது 

15 ைரந்ர ஶி ரனரைறரிர் ற்றும் ைறறுகஷ 
லத்ரபபேக்கரண ரனற ைந்தூர் ிபேது 

16 கறஶட்டர் ிைரகப்தட்டிணம் ரகரட்ைற 
கரர்ப்தஶன்(GVMC) 

"ஸ்ரர்ட் பரகத்ஷ 
வைல்தடுத்துறல் ைறநந் 
ைரஷணக்கரண ைபக அம்ைங்கபில் றட்ட 
ிபேது" 

17 பன்ணரள் ஶற்கு ங்க கஆலணர் 
ஶகரதரல்கறபேஷ்ர கரந்ற 

ரஜவீ் கரந்ற ைத்தரணர ிபேது 
(இணர எற்றுஷ ற்றும் 
ைரரணத்ஷ ஶம்தடுத்றற்கரக) 

ங்கபட Whatsapp Group றழ் - கறபிக் வெய்வும்   English - கறபிக் வெய்வும் 

https://chat.whatsapp.com/invite/KcyrsGbOpLuFRF0tsPKDBi
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
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11. ஶெற வெய்றகள் 

வதஹ்டின்க்னரம் ிர 

 டகறக்கு திரந்ற பர்ச்ைற அஷச்ைர் டரக்டர் ஜறஶந்ற ைறங், திதனரண ரன்கு 
ரள் ‚வதஹ்டின்க்னரம்‛ ஶகரனர கனரச்ைர ிரில் கனந்து வகரண்டரர், 
எவ்வரபே பேடபம் ஶகரனரிலுள்ப ஶஜரரய் புநகரில் இந் ிர 
ஷடவதறும். 

றரிபுர ரறனத்றல் உள்ப அகர்னர ிரண றஷனத்றன் வதர்ரற்நம் 

 றரிபுர ரறனத்றல் உள்ப அகர்னர ிரண றஷனத்றன் வதஷ கரரஜர தரீ் 
திக்ம் ரிக் கறஶரர் ிரண றஷனம் ன்று வதர்ரற்நம் வைய் த்ற 
அஷச்ைஷ எப்புல். 

புரிந்டர்வு எப்தந்ம் என்நறல் ஷகவலத்றடும் ரறனங்கபஷின் பல் ஷனர் 
ஆகறநரர் றபே. வங்ஷகர ரபடு 

 76 ஆண்டு கரனத்றல் பன்பஷநரக ரறனங்கபஷ ஷனர் றபே வங்ஷக 
ரபடு அல்ரட்டு அஷஶரடு, ரடரலன்நங்கலக்கு இஷடஶரண உஷரடஷன 
பன்வணடுத்துச் வைல்ன ஷக வைய் பேரண்டர குடிைறன் திறறறகள் ைஷத 
ஷனர் றபே. தர்ணரர்ட் க்குமரவுடன் புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டரர். 

தீகரர் அசு 2016 ஆம் ஆண்டு ஷட ற்றும் ஶெரர ெட்டத்றன் கடுஷரண ிறகபில் 
றபேத்ங்கஷப அனுறக்கறநட 

 பனஷச்ைர் றீஷ் குரர் ஷனஷினரண அஷச்ைஷக் கூட்டம், துதரணங்கள் 
அபேந்றணரல் டீு, றனம் ற்றும் ரகணம் உட்தட வைரத்துக்கஷப தநறபல் வைய்பம் 
கடுஷரண ிறகஷப த்து வைய் எப்புல் அபித்து. 
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ரஜ்ெதரில் ல புற உறுப்திணர்கள் உறுறவரற டுத்டள்பணர் 

 ரஷ்ட்ரி ஸ்ம்ஶைக் ைங்கறன் ைறத்ரந்ர் ரஶகஷ் ைறன்யர, தரம்தரி டணகரர் 
ஶைரணரல் ரன்ைறங் ற்றும் ைறற்தக்கஷன குரத் யதத்ர ஆகறஶரர் ரஜ் ைதரில் 
தி ற்நணர். 

அஷணத்ட குந்ஷ றபேங்கலம் வெல்னரதடி வெய் அஷச்ெஷஷ ரட உள்பட 
WCD அஷச்ெகம் 

 கபிர் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு (WCD) அஷச்ைகம், அஷணத்து குந்ஷ 
றபேங்கலம் வைல்னரதடி வைய் அஷச்ைஷஷ ரட உள்பது. 2011 ம் ஆண்டு 
கக்வகடுப்தின்தடி, 2.3 ஶகரடி குந்ஷ றபேங்கள் டந்துள்பண. 

குந்ஷ கரனறல் உள்ப ெச்ெவுகஷப ரீ்ப்தற்கரண புற வெல் 

 ரடு லி றபே ைச்ைவுகபின் க்குகபினறபேந்து லம் குந்ஷ கரனறல் 
உள்ப ிரங்கஷபத் ீர்ப்தற்கு குந்ஷகள் உரிஷ உச்ைஅஷப்பு, குந்ஷ 
உரிஷகள் தரதுகரப்பு ஶைற கறணின் (NCPCR) கலழ் எபே த்றஸ்ம் வைல் 
அஷக்கப்தடும். 

கரற்று ம் ற்றும் ரணிஷன அடிப்தஷடினரண றகவும் ஶம்தட்ட அஷப்பு (SAFAR) 

 டரக்டர் யர்ர்ன் றல்னற ைரந்றணி வைௌக்கறல் றகவும் ஶம்தட்ட கரற்று ம் 
ற்றும் ரணிஷன கிப்பு அஷப்ஷதத் (SAFAR) வரடங்கற ஷத்ரர். 

கறக்கு இந்றரில் 40% தற்நரக்குஷந ஷ தறவு 

 தகீரரில் அறகதட்ைரக 48 ைிகறம் தபேஷ தற்நரக்குஷந தறவு, கறக்கு உத்ப் 
திஶைம் ற்றும் ஜரர்கண்டில் 46 ைிகறபம், 42 ைிகறபம் தறவு 
வைய்ப்தட்டுள்பண ண இந்ற ரணிஷன ஆய்வு ஷம் கல். 
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பேரண்டர, உகரண்டர ற்றும் வன்ணரப்திரிக்கரில் திரின் அசுபஷநப் தம் 

 பேரண்டர குடிசு (ஜழஷன 23-24), உகரண்டர குடிசு (ஜழஷன 24-25), வன்ணரப்திரிக்க 
குடிசு (ஜழஷன 25-27) ஆகறற்நறற்கு திர் றபே. ஶந்றஶரடி அசுபஷநப் 
தம் ஶற்வகரள்கறநரர். இந்றப் திர் எபேர் பேரண்டரிற்குப் தம் 
ஶற்வகரள்து இதுஶ பன்பஷநரகும். 20 ஆண்டுகலக்குப் தின், உகரண்டரவுக்கு 
து திர் பன்பஷநரக தம் ஶற்வகரள்கறநரர். 

தீகரர் அசு SC, ST க்கு தி உர்ில் இட எடக்கலடு 

 தகீரர் அசு ரழ்த்ப்தட்ட ற்றும் தங்குடி க்கலக்கு தி உர்ில் இட எதுக்கலடு 
ங்க படிவு வைய்துள்பது. 

புத்கங்கள் & ஆெறரிர்கள் - ல்ஶகர ற்றும் வயச்.ெற.ல் 

 ‘அலுறணிம் – றர்கரன உஶனரகம்’ ற்றும் ‘கறில் இபேந்து இண்டரது பங்கள்’ – 
ஆகற ல்ஶகர ற்றும் வயச்.ைற.ல்னறன் ைறறு புத்கங்கஷப சுங்கத் துஷந அஷச்ைர், 
ஶந்ற ைறங் ஶரர் வபிிட்டரர். 

ரஜ் ெஷத உறுப்திணர்கள் அட்டஷணிலுள்ப 22 வரறகஷபபம் தன்தடுத்னரம் 

 ஜழஷன 18 ஆம் ஶற வரடங்கும் தரரலன்ந ஷக்கரன கூட்டத்வரடரில் இபேந்து 
அட்டஷணிலுள்ப 22 வரறகபிலும் ரஜ் ைஷத உறுப்திணர்கள் ஶதைனரம். 

 

 

ங்கபட Whatsapp Group 

றழ் - கறபிக் வெய்வும்   English - கறபிக் வெய்வும் 

 

 

https://chat.whatsapp.com/invite/KcyrsGbOpLuFRF0tsPKDBi
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
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12. ரறன வெய்றகள் 
 

 அெரம் 
 ஆந்றர 
 உத்கண்ட் 
 உத்றப்திஶெம் 
 எடிெர 
 கர்ரடகர 
 ஶகபம் 
 ஜம்ப & கரஷ்ீர் 
 ஜரர்கண்ட் 
 றழ்ரடு 

 வலுங்கரணர 
 தஞ்ெரப் 
 புட றல்னற 
 கரரஷ்டிர 
 த்றப் திஶெம் 
 ஶகரனர 
 ரஜஸ்ரன் 
 யரிரணர 
 குஜரத் 
 ஶற்கு ங்கரபம் 

அெரம் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்பூர் ைர்தரணந் ஶைரனுரல் ஜக்றஷ் பகல 

 

ஆன்ஷனன் ெட்ட இக்கத்ஷ அநறபகப்தடுத்ற பல் ண்வய் வதரடத்டஷந றறுணம் 

 அஸ்மரறன் தம்னறகர் சுத்றகரிப்பு றறுணம் (NRL) ‘வனகட்ரிக்ஸ்’ அநறபகப்தடுத்றன் 
பனம் ஆன்ஷனன் ைட்டபூர் இக்க பஷநஷ தின்தற்றும் பல் ண்வய் வதரது 
றறுணம் ஆணது. 

ஜழஷன 14ம் ஶற அெரறன் பல் றபேங்ஷக ீறதற றறக்கப்தடவுள்பரர் 

 அைரறன் பல் றபேங்ஷக ீறதற ஸ்ரற திரன் ரய் ஶனரக் அரனத்றல் திஷத் 
துங்குரர், ஶற்கு ங்கரபம் ற்றும் கரரஷ்டிரவுக்குப் திநகு ரட்டின் டகறக்கு 
ரறனரண அைரம் றபேங்ஷக ீறதற வதறும் பன்நரது ரறனரகும். 

ஆந்றர 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 

டஹவதபத் ந சந்தபபு நமடு ஈ.ஸ். ல். ைறம்ன் 
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ப்ஶர ரஸ்டர்ஸ் ஶதட்றன்டன் லீக்ஷக ிெரகப்தட்டிணம் டத்வுள்பரகவரிித்டள்பட . 

 35 அல்னது அற்கும் அறகரண துஷட ரஸ்டர் ீர்கலக்கு பன்று ரள் 
ஶதரட்டிகள் ஜழஷன 30 ம் ஶற வரடங்கும். பன்ணரள் ஶைற ற்றும் ைர்ஶை 
ீர்கள் ற்றும் ஆறு அிகபில் ரடு பலதும் இபேந்து அர்ஜளணர ிபேது 
வதற்நர்கள் உட்தட 96 க்கும் ஶற்தட்ட ட்னர்கள் ிைரகப்தட்டிணத்றல் 
வரடங்கவுள்ப புஶர ரஸ்டர்ஸ் ஶதட்றன்டன் லீக் (PMBL) )இல் கனந்து வகரள்ப 
உள்பணர். 

ஶடரணவகரண்டரில் கட்டட கம் றறுப்தடவுள்பட 

 திகரைம் ரட்டத்றல் ஶடரணவகரண்டரில் எபே ‘கட்டுரண கத்ஷ’ றறு ஆந்ற 
அசு படிவு வைய்துள்பது. 

பவணஸ்ஶகர ிஷில் ஆந்றரில் ிஷபரட்டிற்கரண தல்கஷனக்ககத்ஷ அஷக்கறநட 

 .ர ின் ைறநப்பு றறுணரண பவணஸ்ஶகர றறுணத்ரல் அஷக்கப்தடும் 
ிஷபரட்டிற்கரண டிஷைன் தல்கஷனக்ககம் ிஷில் ிைரகப்தட்டிணத்றல் 
றநக்கப்தடும். 

ரஜரஶயந்றத்றல் இன்குஶதன் ஷம் அஷவுள்பட 

 கறக்கு ஶகரரரி ரட்டத்றல் கல் வரறல்தட்தத் துஷநின் பர்ச்ைறரல், 
ஸ்டரர்ட் அப்கலக்கு ஆபிக்கும் எபே இன்குஶதன் ஷம் 
ரஜரஶயந்றத்றல் அஷவுள்பது. 

100 அண்ர உகம் ஆந்றரில் றநப்பு 

 ஆந்ற ரறனத்றல் உள்ப ஊரட்ைற ன்நங்கபில் (.ைற.ல்.ைற.) ஷகலக்கு 
ங்கப்தடும் ீண்டகரனரக றர்தரர்க்கப்தடும் அண்ர உகம் றநக்கப்தட்டது. 
அஷ கரஷன, ற உவு ற்றும் இவு உஷ எபே திஶபட் பை.5க்கு 
தரிரறுரர்கள். 
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ஆந்றரில் டஷநபகத்ஷ உபேரக்க த்ற அசு றட்டறட்டுள்பட 

 ஆந்றரின் திகரைம் ரட்டத்றல் டஶில் எபே துஷநபகத்ஷ அஷக்க த்ற 
அசு றட்டம் றட்டறட்டுள்பரக த்ற கப்தல் ஶதரக்குத்து அஷச்ைர் றறன் 
கரட்கரரி கூநறபள்பரர். 

ரபடு றன்-திகற ஷ பத்ஷ வரடங்குகறநரர் 

 பனஷச்ைர் ன். ைந்றதரபு ரபடு, ‘றன்-திகற ஷ பத்ஷ’ உண்டல்னறில் 
வரடங்கறஷத்ரர். றன்-திகற, அஷணத்து துஷநகஷபபம் இஷக்க ற்றும் 
திச்ைறஷணகஷபத் ணிரக றன்று ீர்க்கும் பரக வைல்தடும். 

றபேப்தறில் வரறற்டஷந உச்ெறரரடு 

 வதரி அபினரண பலீட்ஷட ஈர்க்க றபேப்தற கரில் ஆந்ற ரறன அசு எபே 
வரறற்துஷந உச்ைற ரரட்ஷட டத்துகறநது. 

வரஷனறஷன ரறரி தள்பிில் இப்ஶதரட அடல் டிங்கறரிங் ஶனப் 

 றற ஆஶரகறன் அடல் இன்ஶணரஶன் றன் கலழ், டிங்கறரிங் ஆய்கங்கள் VI பல் 
XII குப்புகபில் தடிக்கும் குந்ஷகபின் புதுஷ றநன் ற்றும் தஷடப்பு கபேத்துக்கஷப 
பர்க்கும் ஶரக்கறல் தள்பிகபில் அர்ப்திக்கப்தட்ட திிடங்கபரக உள்பண. 

உத்கண்ட் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
வடஹ்டூன்  தரிஜவந்த சங் வத்  கருஷன் கன்ட் பல் 
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..டி. பைர்கற டிஶரன் தன்தடுத்ற ில் தரஷில் சுகரர கண்கரிப்பு 

வரறல்டேட்தத்ஷ உபேரக்குகறநட 

 பைர்கற இந்ற வரறல்தட்தக் ககத்றன் ஆரய்ச்ைறரபர்கள், டிஶரன்ஸ் ற்றும் 
வைற்ஷகக்ஶகரள் வுகஷபப் தன்தடுத்ற ில் டங்கஷப கண்கரிப்தற்கரண 
கிணி தரர்ஷ அடகுபஷநஷ உபேரக்கறபள்பணர். 

உத்கண்ட் உர்ீறன்நம் ினங்குகஷப ‘ெட்ட தர்கள்’ ன்று அநறித்ட 

 தநஷ ற்றும் ீர்ரழ் உிரிணங்கள் உள்பிட்ட பல ினங்கறணம், ரலம் தரின் 
உரிஷகள், கடஷகள் உடன் கூடி ைட்டதர்கள் ண அநறிக்கப்தட்டது. 

ெறப்வதட்டில் றநன் ற்றும் வரறல்டேட்த ஆவு ஷம் (ெற.ஸ்.டி.ஸ்.) வரடக்கம் 

 ஶடரடூணில் உள்ப ஶடரய்ரனரில் திபரஸ்டிக் வதரநறில் ற்றும் 
வரறல்தட்தத்றற்கரண த்ற கல்ி ககத்றன் புற கட்டிடத்றற்கு த்ற ைரணம், 
உத்துஷந ற்றும் ரடரலன்ந ிகரத்துஷந அஷச்ைர் றபே.அணந்த்குரர் 
அடிக்கல் ரட்டுஶரடு .டி.. கட்டிடத்றல் றநன் ற்றும் வரறல்ட்த ஆவு 
ஷத்ஷ (ைற.ஸ்.டி.ஸ்.) வரடங்கற ஷக்கறநரர். 

உத்றப்திஶெம் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
யக்ஜன ஶரகற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 

உ.தி.  கரல் ‘டிஜறட்டல் இரடம்’ அஷக்கவுள்பட 

 ைபக ஊடகங்கபில் பேம் நரண வைய்ற கரரக ற்தடும் ன்பஷந ற்றும் 
ன்பஷந ைம்தங்கஷபக் கட்டுப்தடுத் உத்ப்திஶை ஶதரலீமரர் பக்கற தர்கபரல் 
‘டிஜறட்டல் இரடம்’ அஷக்கவுள்பணர். 
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ரரெறில் தன அதிிபேத்ற றட்டங்கலக்கரண அடிக்கல் ரட்டல் 

 ரரைற க ரிரப ிறஶரக றட்டம், ரரைற-தரல்னறர வப ில், 
தரஞ்ச்ஶகரைற தரிக்ர ரர்க், ரரைறில் எபே ைர்ஶை ரரட்டு ஷம், றர்ைரபூர் 
ற்றும் ரரைற தகுறகஷப இஷக்கும் ஷகில் கங்ஷக றின் ீது 
கட்டப்தட்டுள்ப புற ஶம்தரனம், ஆைரம்கரில் பூர்ரஞ்ைல் க்ஸ்திஸ்ஶ, ஸ்ரர்ட் 
ைறட்டி றன் ற்றும் ரற கங்ஶக ஆகறற்நறன் கலழ் தன றட்டங்கஷப திர் 
ஶந்ற ஶரடி றநந்து ஷத்ரர். 

தன்ெரகர் கரல்ரய் றட்டம் 

 உ.தி ரறனம் றர்ைரபூரில் பை. 3 ஆித்து 420 ஶகரடிில் புறரக கட்டப்தட்டுள்ப 
த்றப்திஶைம், உத்ப்திஶைம் ற்றும் திகரர் ரறனங்கபின் கூட்டு றட்டரண 
தன்ைரகர் கரல்ரஷ திர் ஶரடி ரட்டுக்கு அற்தித்து ஷத்ரர். த்ற அசு 
புறரக அநறித் றர்ைரபூர் பேத்து கல்லூரி றட்டத்றற்கும் திர் ஶரடி அடிக்கல் 
ரட்டிணரர். 

எடிெர 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
புஶணஸ்ர் னீ் தட்ரக் கஶைற னரல் 

 

ஷறுக்கப்தட்ட உரண சுங்கப்தரஷ – ெம்தல்பூர் திரிவு 

 கறக்கு கடற்கஷ இில்ஶ எஶ ரபில், ைம்தல்பூர் திரிில் இண்டு 
றஷனங்கலக்கு இஷடஶ 06 ஷறுக்கப்தட்ட உரண சுங்கப்தரஷ அஷத்து 

 பன்பனரக இந்ற இில்ஶில் உள்ப அஷணத்து ஆபில்னர வனல் கறரைறங் 
ஶகட்ஷடபம் அகற்நறது ைம்தல்பூர் திரிவு. 
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கரந்ற வஜந்றில் இபேந்ட திபரஸ்டிக்ஷக ஷட வெய்கறநட 

 அக்ஶடரதர் ரம் கரந்ற வஜந்ற பல் ரறனத்றல் திபரஸ்டிக் ஷதகள், தரனறத்ீன் 
ற்றும் எற்ஷந தன்தரடு திபரஸ்டிக் தன்தடுத்துஷ எடிைர அைரங்கம் ஷட 
வைய்து. 

எடிெர அசு, டரடர டிஸ்ட் இஷந்ட புற்றுஶரய் தரரிப்பு றட்டம்வரடக்கம் 

 எடிைர அசு ற்றும் டரடர டிஸ்ட் அடுத் ந்து ஆண்டுகபில் ரறனத்றல் புற்றுஶரய் 
தரரிப்பு ைறகஷப ஶம்தடுத்துற்கு பை .1000 ஶகரடி வைனிடத்றட்டம். 

றர்ரகறகலக்கரக திவய்ல்னறல் ெட்ட புத்கங்கள் 

 பல் பஷநரக, எடிைரில் தரர்ஷ குஷநதரடுள்ப றர்ரக அறகரரிகலக்கு 
ஶஷப்தடும் அஷணத்து ைட்ட புத்கங்கலம் ப்வய்னற டிில் அச்ைறடப்தட்டு 
பேகறன்நண. 

எடிெரின் னரறு ற்றும் கனரச்ெரம் தரடகரக்க தரம்தரி அஷச்ெஷ 

 எடிைரின் னரறும் கனரச்ைரபம் தரதுகரக்க ரறன அசு, பனஷச்ைர் னீ் 
தட்ரக் ஷனஷில் தரம்தரி அஷச்ைஷஷ அஷத்து. 

கர்ரடகர 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
வதங்கலபே ச்.டி.குரசுரற ஜழதரய் ரனர 

வதங்கலரில் றன்-கறவு (இ-ஶஸ்ட்) றுசுற்ெற அனகு அஷக்க அசு றட்டறட்டுள்பட 

 த்ற அைறன் இைரண ற்றும் உங்கள் அஷச்ைகம் வதங்கலரில் இந்றரின் 
பல்-றஷன, றன்-கறவு (இ-ஶஸ்ட்) றுசுற்ைற அனகு என்ஷந அஷக்க 
றட்டறட்டுள்பது. 
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கர்ரடக அசு அடிப்தஷட அநறில் ஆரய்ச்ெறக்கு ஶலும் வெனவு வெய்னறபறுத்றட 

 அநறில் தற்நற எபே ரரடரண 11 து அகறன கர்ரடக ிஞ்ஞரண ைம்ஶனணத்றன் 
படிில் அடிப்தஷட அநறில் தற்நற ஆரய்ச்ைற ற்றும் ஆரய்ச்ைறஷ 
ஊக்குிப்தற்கரக பெணின் ற்றும் ரறன அசுகள் இண்ஷடபம் ஶகரரி ீர்ரணம் 
வகரண்டு படிவு வைய்ப்தட்டது. 

தரடகரப்பு தற்நற ிறப்புர்வு உபேரக்க கல் ஷம் 

 இற்ஷக தரதுகரப்பு ககத்ரல் றறுப்தட்ட இற்ஷக கல் ஷம் உள்லர் 
ைபகங்கபிஷடஶ ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டது. இது 
தரதுகரக்கப்தட்ட தகுறகள் ற்றும் கரடுகபின் ல்ஷனகபின் ீது ரலம் உள்லர் 
ைபகங்கள், தள்பி ற்றும் கல்லூரி ரர்கலக்கு தன் அபிக்கும். இது ைரரஜகர் 
ரட்டறலுள்ப வகரல்ஶனகல் ரலுக்கரண ல்னனர கறரத்றல் ஆம்திக்கப்தடுகறநது. 

ஆஜரஸ் இஷ ரக்குல்கஷப டுக்க உி ஷத்ஷறநக்கறநட 

 ஆஜரஸ் வட்வரர்க்ஸ், இஷ தரதுகரப்பு றறுணம் வதங்கலரில் எபே ‘தரதுகரப்பு 
ஆதஶன் ஷம்’ என்ஷந றநந்துள்பது, இது உண்ஷரண ஶத்றல் ைறக்கனரண 
அச்சுறுத்ல்கஷபக் கண்டநறந்து ீர்க்க உவுகறநது. 

யளப்தரனற ண்டி தலடதரர்க்கும் தட்டஷநில் 1 வகரரட் சூரி றன் றஷனம் 

 இந்ற ில்ஶில் இில் றஷனம் ி ஶறு இடங்கபில் இங்கற பேம் பல் 
1 வகரரட் சூரி றன்ைக்ற கூஷ வரகுற இடம் யளப்தரனற ண்டி தலதுதரர்க்கும் 
தட்டஷந ஆகும். 

வரறற்கல்ி தல்கஷனக்ககத்றல் வரறற்திற்ெற ஷம் றநக்கப்தட்டட 

 ஶக.ல்.இ. வரறல்தட்த தல்கஷனக்ககத்றல் ESDN / VLSI வரறற்திற்ைற ஷத்ஷ 
டி, திடி, அநறில் வரறனதட்த அஷச்ைர் K.J.ஜரர்ஜ் றநந்து ஷத்ரர். 
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ஶதரக்குத்ட ிறகபின் டெடர்கபரக குந்ஷகஷப ெறட்டி ஶதரனறஸ் கரட்டி பேகறநட 

 ஷசூர் கரல்துஷநிணர் ைர்தரத், றர்ைர ைரஷனில் ஶதரக்குத்து குந்ஷகள் 
பூங்கரஷ புதுப்தித்து, ஶதரக்குத்து ிறகபின் தூதுர்கபரக தள்பிக்குந்ஷகள் 
பேற்கு எபே புற றட்டத்ஷ ஶற்வகரண்டணர்.’னறட்டில் யரர்ட்ஸ் ிறப்புர்வு 
அநறபகம்’ றட்டம் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. 

வதனரகரிில் ஶக-வடக் கண்டுதிடிப்பு ஷம் அஷகறநட 

 .டி. / தி.டி. ற்றும் ஸ்.டி. துஷந, வதரி ற்றும் டுத் அபினரண வரறல்துஷந, 
ைர்க்கஷ அஷச்ைர் ஶக.ஶஜ. ஜரர்ஜ் யனுன் கரில் ஶக-வடக் கண்டுதிடிப்பு ஷத்ஷ 
(K-TI Hubs) றநந்து ஷத்ரர். 

EVM உற்தத்றக்கரண எபே புற உற்தத்ற ெறத் றநப்பு ிர 

 வதங்கலர், தரத் வனக்ட்ரணிக்ஸ் னறறவடட், இரடத் வரடர்பு பஶனரதர 
ர்த்கப் திரிில் EVM உற்தத்றக்கரண புற உற்தத்ற ைறஷ ஶர்ல் ஆஷர் 
சுணில் அஶரர றநந்துஷத்ரர். 

 திவில் EPICards பல் பஷநரக கர்ரடகரில் தரர்ஷ குஷநரண 
ரக்கரபர்கலக்கு ிறஶரகறக்கப்தட்டது. 

அரிகர தண்ஷ ீட பூச்ெறக்வகரல்னற வபிக்க ட்ஶரன் தன்தடுத்ப்தடுகறநட 

 வகரப்தர ரலுகறல் உள்ப தஶீனகரட்ஶட கறரத்றல் வைல் ிபக்கத்றற்கரக அரிகர 
தண்ஷ ீது பூச்ைறக்வகரல்னற வபிக்க எபே ட்ஶரன் தன்தடுத்ற ஶைரஷண. 

ணி பக டி அபேங்கரட்ெறகம் 

 ணி பகத்றன் டிில் எபே அபேங்கரட்ைறகம், அகறன இந்ற ஶதச்சு ற்றும் 
ஶகட்டல் றறுணம் (AIISH), ஷசூபே, குல் ற்றும் ிறப்புர்வு வைல்தரடுகபில் 
ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துல், ஶரிலுக்குரி / வைனறப்பு றஷனஷகள் ற்றும் 
டுப்பு டடிக்ஷககள் ஆகறற்ஷநக் வகரண்டு பேகறநது. 
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ஷசூபேின் ட்ரின் ட்ரின் 10,000 தறவுகஷபத் ரண்டிட 

 ரட்டின் பல் வதரது ஷைக்கறள் தகறர்வு (திதிஸ்) அஷப்தரண ட்ரின் ட்ரின் 10,000 
தறவுகஷபத் ரண்டிது. 

கர்ரடகரில் அன்ணி ஶடி பலீடு 300 ெீம் அறகரித்டள்பட 

 ரர்ச் ரத்துடன் படிஷடந் 12 ரங்கபில் வபிரடுகபில் இபேந்து பேம் 
அன்ணி ஶடி பலீடு (FDI) 300 ைீம் கர்ரடகரில் அறகரித்துள்பது. 

ஷரன் றறுணம் கர்ரடகத்றல் பை.3,000 ஶகரடி பலீடு வெய் உள்பட 

 ஷரன் றறுணரண ிஸ்டிஶரன் வடக்ணரனஜறஸ் ஶகரனரரின் ைரபுர 
வரறல்துஷந தகுறில் பை.3,000 ஶகரடி பலீடு வைய் பன் ந்துள்பது. 

கர்ரடகர- .தி. ல்ஷனஷ றர்ிக்கும் ஶற ீட்டிக்கப்தடரட்டரட: உச்ெ ீறன்நம் 

 கர்ரடக ற்றும் ஆந்றர இஷடஶரண இஷடப்தட்ட ரறன ல்ஷனஷ றர்ிக்கும் 
ஶம் ஆகஸ்ட் 31 க்கு ஶனரக ீடிக்கரது ன்று இந்ற உச்ை ீறன்நம் ைர்ஶ ஆப் 
இந்றரிற்கு வபிவுதடுத்றபள்பது. 

ஶகபம் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
றபேணந்பும் திணரி ிஜன் பி. சதசவம் 

ிரண றஷனங்கபில் இபேந்ட இங்கிபேக்கும் தநக்கும் ஶதபேந்ட 

 றபேணந்பும், வகரச்ைற, கரிபூர் ைர்ஶை ிரண றஷனங்கபினறபேந்து அபேகறலுள்ப 
கங்கலக்கு ஶகப ரறன ைரஷன ஶதரக்குத்து ககத்றன் பனம் (ஶக.ஸ்.ஆர்.டி.ைற) 
42 இபேக்ஷகக்கலடன் குபிர் ைரண ைற வகரண்ட தநக்கும் ஶதபேந்து ஜழஷன 2 னறபேந்து 
இங்குகறநது. 
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ஶகபர அறகரப்பூர் தரடல் வதந, அெரங்க குல அஷக்கறநட 

 ஶகப அசுக்கரண அறகரப்பூர் தரடல் ‚ஶகப கரணம்‛ ஶர்ந்வடுப்தற்கு ைறநந் 
லத்ரபர்கள் ற்றும் வரற ல்லுர்கஷபக் வகரண்ட எபே குலஷ அஷத்து. 

இில் டிக்வகட்டுகஷப ங்குற்கரண ெறநற ஶதரர்ட்டதிள் அஷப்பு 

 அச்ைறடப்தட்ட அட்ஷட டிக்வகட்டுக்கள் ற்றும் பன்தறவு வைய்ர டிக்வகட்டுக்கஷப 
ீக்குற்கும் ஷடற்ந டிக்வகட்கஷப ங்குற்கும் குஷநந் ிஷன ஶதரர்ட்டதிள் 
டிக்வகட் அஷப்ஷத (தி-படிஸ்) வற்கு ில்ஶ உபேரக்கறபள்பது. 

வடக்ஶணர தரர்க்கறல் ிக ஷம் அஷக்கத் றட்டம் 

 றபேணந்பும் வடக்ஶணரதரர்க்கறல் ர்ன்ஸ்ட் & ங் (EY) உனகபரி ிக ஷம் 
அஷக்கத் றட்டம். 

ஶகப கிஞர் அவரிக்க தல்கஷனக்ககத்றற்கு அஷப்பு 

 ஶகப ரறனத்றன் ஷனகத்றல் இபேக்கும் னறத் ஆங்கறன கிஞர் ஸ். 
ைந்றஶரகன், அஶரர தல்கஷனக்ககத்றன் ைர்ஶை லத்துத் றட்டத்றன் 51 து 
அர்வுக்கு அஷக்கப்தட்டுள்பரர். 

தனரப்தத் றபேிர 

 ஜரக் ஃவதஸ்ட் – 2018, ஶபரண் துஷந ற்றும் ஶகப ஶபரண்ஷ தல்கஷனக்ககம் 
(ஶக.பெ.பெ) ஆகறஶரபேடன் எபேங்கறஷந் ைர்ஶை தனரப்த ிரின் இண்டரது 
தறப்பு, ரடு ரட்டத்றல் அம்தனரனறல் திரந்ற ஶபரண் ஆரய்ச்ைற 
றஷனத்றல் (RARS) வரடங்கப்தட்டது. 
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இந்ற இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் இன்ஃப்ரஸ்ட்க்ெர் ற்றும் கன்ஸ்ட்க்ென் (IIIC) 

 ஜழஷன 23 ம் ஶற ரட்டிற்கரண இந்ற இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் இன்ஃப்ரஸ்ட்க்ைர் அண்ட் 
கன்ஸ்ட்க்ைஷண (IIIC) பனஷச்ைர் திணரி ிஜன் ைரரில் றநந்து ஷப்தரர். 

ெறறுீக ஶரரபிகலக்கு இனெ பேந்டகஷப ங்க கண்டர் தஞ்ெரத்ட றட்டம் 

 ைறறுீக ரற்று ைறகறச்ஷை வதற்ந ஶரரபிகலக்கு இனை பேந்துகஷப 
ங்குற்கரண பேந்கம் என்ஷந வரடங்குற்கு ரட்ட தஞ்ைரத்து 
றட்டறட்டுள்பது. 

150 ஆண்டுகலக்கு திநகு, எபே ீன் அநறில் வதர் வதறுகறநட 

 உிரில் ைர்ஶ ஆஃப் இந்றரின் புகழ்வதற்ந இக்றரனஜறஸ்ட் K. ரஶிின் 
வதஷ, கரஶரி ஆற்நறல் கண்வடடுக்கப்தட்ட எபே ீன் இணத்றற்கு, ைீதத்றல் டரர் 
ரஶி ணப் வதரிடப்தட்டது. 

ஆன்ஷனணில் வரறற்ெரஷன அனுறப்தத்றம்   

 வரறற்துஷந அனுறப்தத்றங்கஷப ங்குற்கு துரிரண எபே ஆன்ஷனன் 
அஷப்பு,ஶகரக ற்றும் வபிப்தஷடரண அனுறக்கரண ஶகப எற்ஷந ைரப 
இஷடபகம் (K-SWIFT) வைப்டம்தர் ரம் பல் வரடங்கவுள்பது. 

பந்றரி டஷநின் பர்ச்ெற அறகரித்டள்பட 

 வதரதுத்துஷந பந்றரி வரறற்ைரஷனகஷப எபே ணீ ரரிப்திற்கு அபிப்தன் பனம், 
அைரங்கம் உற்தத்ற வைய்ஷ ிஷவுதடுத்துஶரடு வரறனரபர்கலக்கரண 
அறகதட்ை ஶஷன ரட்கஷபபம் உறுறப்தடுத்துகறநது. 
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றபேங்ஷககள் ஏட்டுணர் உரிம் வதநவுள்பணர் 

 ரறனத்றல் றபேங்ஷக-ட்பு பற்ைறகபின் கலழ், ஶரட்டரர் ரகணத் துஷநரணது, 
குடிக்கலக்கு ங்கப்தடும் அஷணத்து ஶைஷகஷபபம் றபேங்ஷககலக்கும் ங்க 
படிவு வைய்துள்பது. 

றல் வதரம்னரட்ட கஷனஞபேக்கரண த்ற வதல்ஶனரறப் 

 றல் வதரம்னரட்ட கஷனஞரண ரஜவீ் புபரர் கஷன டித்துக்கும் 
தரப்புரவுக்கும் இஷடினரண உநஷக் கண்டநற த்ற கனரச்ைர 
அஷச்ைகத்றனறபேந்து வதல்ஶனரறப் வதற்றுள்பரர் 

ணக் குற்நத்ஷக் கண்டநற புற டில் கபேி 

 அைரங்கம் எபே புற டில் வரறல்தட்தத்ஷ அநறபகப்தடுத்துகறநது, அது 
அனரக்க துஷந றறுணங்கஷப ணினங்குக் குற்நங்கஷபக் கண்டநறவும், உவு 
கனப்தடத்ஷ கண்டநறற்கும் உவுகறநது. 

பல் கபிர் கரல் தஷடப்திரிவு ஶெஷக்கு ரரக உள்பட 

 ஶகபக் கரல் ிஷில் அஷணத்து கபிர் கரல் தஷடப்திரிஷப் வதறும். 

ஜம்ப & கரஷ்ீர் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
வகர் (ஶகரஷட) 
ஜம்ப (குபிர்) 

வஹ்ஶதரதர பஃப்ற நரிந்தர் நத் ஜவ 

ஷயவடக் சுகரர ெற வகரண்ட சூப்தர் ஸ்வதனறஸ்ட் இரட பேத்டஷண  

 ஜம்ப & கரஷ்ீரில் உத்ம்பூர், றக ணீ ஷயவடக் சுகரர ைற வகரண்ட சூப்தர் 
ஸ்வதனறஸ்ட் இரட பேத்துஷணஷ ிஷில் வதநவுள்பது. 
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ஜரர்கண்ட் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
ரஞ்ைற  குதரர் ரஸ் றவௌதற பர்ப 

இந்றரின் பனரட அர்ப்திக்கப்தட்ட கரற ரல் 

 கரற ற்றும் கரற வதரபேட்கஷப ரரிப்தற்கரக ைந்ஷக்கு ஊக்கபிக்கும் 
பற்ைறில், ஜரர்க்கண்ட் ரறனத்றல் அன் பல் ‘கரற ரல்’ அஷத்து பேகறநது. 

வரறல் திற்ெற ஷங்கள் 

 ஜரர்க்கண்ட் ரறன னத்துஷந ‘கல்ரண் குபேகுல்’ ன்ந வதரின் கலழ் வரறற்திற்ைற 
ஷங்கஷப (VTC) றறுிது. 

றழ்ரடு 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
வைன்ஷண எடப்படி ஜக. தணிைரற தன்ரினரல் புஶரயறத் 

இந்றரின் பல் றபேங்ஷக க்கநறஞரக வதரறுப்ஶதற்நரர் ெத் வ 

 ரரபும் ரட்டத்ஷச் ஶைரோ்ந் ைத் வ இந்றரின் பல் றபேங்ஷக 
க்கநறஞரக வதரறுப்ஶதற்றுக் வகரண்டரர். 

படஷனஷச் சுற்நறபள்ப தகுற சுற்றுச்சூல்-உர்றநன் ண்டனரக அநறிக்கப்தட்டட 

 ீனகறரி ரட்டத்றல் பதுஷன புனறகள் கரப்தகத்துக்கு அபேகறலுள்ப கட்டுரண ற்றும் 
ிக சுங்க டடிக்ஷககஷப ஷடவைய்துடன் அபேஶக உள்ப ஶயரட்டல்கஷபபம் 
ஏய்வு ிடுறகஷபபம் கட்டுப்தடுத்தும் டடிக்ஷகில் 438 ைது கற.ீ. அபில் 
சுற்றுச்சூல் உர்றநன் ண்டனம் (ESZ) ண சுற்றுச்சூல், ணப்தகுற ற்றும் 
கரனறஷன ரற்நம் அஷச்ைகம் ஷவு அநறிப்ஷத வபிிட்டது. 
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றழ்ரடு இறுறரக ஶனரக் ஆபக்ரஷ அஷத்ட 

 ரறனத்றல் ஶனரக் ஆபக்ரஷ றறுவுற்கரக உச்ைீறன்நம் ிடுத் கரனக்வகடு 
படிஷடற்கு எபே ரள் பன்ணரக, றழ்ரடு ைட்டன்நம் ஊல் றர்ப்பு 
குலஷ உபேரக்குற்கரண ைட்டத்ஷ இற்நறது. 

வென்ஷணில் கறர உவு ிர டக்கறநட 

 ‘உர், உவு ற்றும் உர்வுக்கரண கறர டிக்வகட்’, றழ்ரட்டில் உள்ப அஷணத்து 
ரட்டங்கபில் இபேந்தும் ைஷல்கரர்கள் தங்ஶகற்று 300 க்கும் அறகரண உவு 
ஷககஷப ரரிப்தரர்கள். 

றழ்ரட்டில் ல றஷணவு ெறன்ணங்கஷப ஶம்தடுத்வுள்பட .ஸ்.. 

 றழ்ரட்டின் ல பங்கபில் உள்கட்டஷப்பு ற்றும் சுற்றுனர-ட்பு ைறகஷப 
ஶம்தடுத்தும் ஷகில், வரல்வதரபேள் ஆய்வு ஷம் ரல்னபும் கடற்கஷ 
ஶகரினறல் திகஷப ற்கணஶ துக்கற உள்பது. 

 ஞ்ைரவூரில் உள்ப திகீஸ்ர் ஶகரில், ஶலூர் ஶகரட்ஷட, கரஞ்ைறபுத்றல் உள்ப 
ஷகனரைரர் ஶகரில், ைறத்ன்ணரைல் குஷககள்,ரல்னபும் கடற்கஷ ஶகரில், 
வைஞ்ைறக் ஶகரட்ஷட ற்றும் வகரடம்தலூரிலுள்ப பர் ஶகரில் ஆகறஷ கனரச்ைர 
அஷச்ைகத்ரல் ஶம்தடுத்ப்தடவுள்ப ஆர்ஷ் றஷணவுச்ைறன்ணங்கள் ஆகும். 

அசு ஊறர்கபின் திப்தறஶடு அக்ஶடரதர் ரம் பல் கிணி ம் 

 கபேவூனக் கக்குத் துஷநில் எபேங்கறஷந் றற ற்றும் ணி ப ஶனரண்ஷ 
றட்டத்றன் எபே தகுறரண ‘ஆன்ஷனன் தில் தரைறங் ைறஸ்டம்’ ற்றும் இஸ்ஆர் 
(திப்தறஶடு கிணி ம்) அக்ஶடரதர் ரம் பல் ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட 
உள்பது. 
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றழ் ரடு அெரங்கம் கனப்பு ெரற ம்தறகலக்கரண 24 ி ஶ வயல்ப்ஷனஷண 

அஷக்கறநட 

 றக அசு கனப்பு ைரற ம்தறிணர் றர்வகரள்லம் திச்ைறஷணகஷப ிைரரிக்கவும், 
அர்கலக்கு ஶஷரண உிகள் ற்றும் தரதுகரப்ஷத ங்கவும் 24 ி ஶ 
வயல்ப்ஷனன் அஷக்கப்தட்டுள்பது ண வைன்ஷண உர்ீற ன்நத்றற்கு கல் 
வரிித்துள்பது. 

புஷ ெரக்கஷடஷ சுத்ம் வெய் எபே ஶரஶதர 

 றகத்றல் புஷ ைரக்கஷட குரய்கபில் உள்ப அஷடப்புகஷப அகற்றும் ரணிங்கற 
இந்றம் ரங்கும் பல் கரகறநது கும்தஶகரம்.  

ஸ்டரன்னற ீர்த்ஶக்கம் பலத்றநஷண அஷடந்டள்பட 

 ஶட்டூரில் ஸ்டரன்னற ீர்த்ஶக்கம் அன் பல ீர்த்ஶக்க றஷனரண (FRL) 120 அடி 
உத்ஷ அஷடந்து, 39 து டஷரக அஷ ீர்ட்டம் அன் 85 ஆண்டு 
னரற்நறல் பலத் றநஷண அஷடந்துள்பது. இற்கு பன் ஆகஸ்ட் ரம் 2013 ல் 
டந்து. 

வலுங்கரணர 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
ஷயவரதரத் ஶக. ைந்றஶைகர் ரவ் ஸ். னட்சுற ைறம்ன் 

தரப்னற வள்ப டுப்பு அஷின் 10 ரில்கள் றநக்கப்தட்டண 

 கரரஷ்டிரின் ந்ஶட் ரட்டத்றன் ர்ரதரத் ரலுக்கரில், ஶகரரரி 
ஆற்நறன் குறுக்ஶக கட்டப்தட்ட 12 வள்ப டுப்பு அஷகபின் ரில்கபில், 
கரரஷ்டிர, ஆந்றப் திஶைம், வலுங்கரணர ற்றும் த்ற ீர்ப ஆஷத்றன் 
வதரநறில் அறகரரிகள் பன்ணிஷனில் 10 ரில்கள் றநக்கப்தட்டது. 
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ஷயரதரத் அசு தள்பிகபில் தள்பிக்கூட ரர்கலக்கு ெறநப்பு னட்டு 

 ஜழஷன ரத்றல் இபேந்து ஷயரதரத் அசுப் தள்பிகபில் வதண்கலக்கு ரகற, வய், 
வல்னம், உனர்ந் தங்கள், ட்ஸ் ஆகறற்நரல் வைய்ப்தட்ட ைறநப்பு னட்டு 
ங்கத்றட்டம். 

 த்ற அைறன் ‚Beti Bachao Beti Padao‛ றட்டத்றன் கலழ் கூடுல் ஊட்டச்ைத்து ஆவு 
ங்கும் பல் கம் ஷயரதரத் ஆகும். 

ெறில் ிரண ஶதரக்குத்ட ஆரய்ச்ெற றறுணம் அஷக்க AAI றட்டம் 

 ஷயரதரத், வதகும்ஶதட் ிரண றஷனத்றல் அறகரித்து பேம் ிரண 
ஶதரக்குத்து ைரல்கஷப றர்வகரள்லம் ஷகில் ‚உள்ரட்டு ீர்வுகஷப 
கண்டுதிடிப்தற்கரக‛ ைறில் ிரண ஶதரக்குத்து ஆரய்ச்ைற றறுணம் (CARO) 
அஷக்கப்தடும் ன்று அசு டப்பு ிரணறஷன அறகரைஷத () 
வரிித்துள்பது. 

யரிர யம் 

 ஜழஷன 21ஆம் ஶற யரிர யறன் ரன்கரது கட்டம் வலுங்கரணரிலுள்ப 
ரட்டங்கபில் வரடங்கவுள்பது. எஶ ரபில் 2 னட்ைம் க்கன்றுகள் 
ிஷக்கப்தடுவுள்பண. 

ஆகஸ்ட் 15 ஆம் ஶற கண் தரிஶெரஷண றட்டம் அநறபகம் 

 ஆகஸ்ட் 15 ம் ஶற பல் வலுங்கரணர பலதும் எவ்வரபே குடிகணின் 
கண்கஷபபம் தரிஶைரறத்து ிரறக்கு ீர்வு கரடம் வலுங்கரணர அைறன் கண்டி 
வலகு றட்டம் வரடங்கப்தடும். 
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வலுங்கரணரின் ெறநப்பு தஷட சுந்றம்-றணம் அிகுப்தில் தங்ஶகற்க உள்பண 

 பனஷச்ைர் N.ைந்றதரபு ரபடு ரறனம் திரிந் திநகு பல் பஷநரக டக்கும் 
சுந்ற றண ிரில் அண்ஷட ரறனங்கஶபரடு கனந்து ஶைற வகரடிஷ ற்நற, 
அிகுப்பு ஶதரன்நற்ஷந ஷனஷ ரங்குகறநரர். 

150 அடி றஷணவுச்ெறன்ணக் வகரடிக்கம்தம் 

 வலுங்கரணர கம்கர், 150-அடிீபபள்ப ரறனத்றன்  இண்டரது றக உர்ந் 
றஷணவுச்ைறன்ணக் வகரடிக்கம்தத்ஷ வதநவுள்பது. 

தம் ங்க 60 ீ ஶெர ஷங்கள் 

 வலுங்கரணர அசு, ீ-ஶைர ஷங்கபில் பன்பனரக ஆரர் பனம் தம் 
வதறுற்கரண அஷப்ஷத அநறபகப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

தஞ்ெரப் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
ைண்டிகர் அரீந்ர் ைறங் ி. தி. ைறங் தட்ஶணரர் 

வதண்கள் க்கரக NSTI ற்றும் ரற்றுத்றநணரபிகலக்ககரக PMKK 

 வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக ரிரப ற்றும் றநன் ஶம்தரட்டு ற்றும் வரறல் 
ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்ைர் ர்ஶந்ற திரன், இந்ற அைரங்கத்றன் ‚றநன் 
இந்றர‛ றட்டத்றன் கலழ் தஞ்ைரதில் வரயனறில் வதண்கலக்கரக ஶைற றநன் 
திற்ைற றறுணம் (NSTI) ற்றும் ரற்றுத்றநணரபிகலக்கரக திரன் ந்றரி வகௌல் 
ஶகந்றரிற்க்கும் (PMKK) அடிக்கல் ரட்டிணரர். 
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தஞ்ெரப் ெறநப்பு அந்ஸ்ட றஷனஷ ரடுகறநட 

 தஞ்ைரதில் ஶதரஷப்வதரபேட்கஷப ஷகரள்றல் ைறக்கல் றனவுரல் திரன் ந்றரி 
ரஷ்ட்ரி ஸ்ஸ்த் தரதுகரப்பு ஶைரரின் கலழ் ைறநப்பு அந்ஸ்ஷ ங்க த்ற 
அசுக்கு ஶகரரிக்ஷக ிடுத்துள்பது தஞ்ைரப் ரறன அசு. 

புட றல்னற 

முதல் அடச்சர் வனப்டிணன்ட் கர்ணர் 
அிந்த் வகஜ்ரிரல் அணில் ஷதஜல் 

இந்ற தட்ட கக்கரபர் கல்ி றறுணத்றன் 70ட ஆண்டு ிர 

 இந்ற தட்ட கக்கரபர் கல்ி றறுணத்றன் 70து ஆண்டு ிர 
வகரண்டரட்டங்கஷப இந்ற ஜணரறதற றபே.ரம்ரத் ஶகரிந்த் புதுறல்னறில் 
வரடங்கற ஷத்ரர். 

WAPCOS ணட 50 ட றணத்ஷ வகரண்டரடிட 

 புதுடில்னறிலுள்ப திரைற தரற ஶகந்றரில், ீர் ற்றும் றன்ைர கன்ைல்டன்ைற 
ைர்ைீஸ் (WAPCOS) இன் 50 து ஆண்டு ிரில் வகரண்டரட்டத்றல் தி 
ிபேந்றணரக த்ற அஷச்ைர் றபே. றறன் கரட்கரரி கனந்து வகரண்டரர் 

இந்றர சுற்றுனர ரர்ட் 

 இந்ற சுற்றுனர ற்றும் ிபேந்ஶரம்தல் (FAITH) கூட்டஷப்பு ற்றும் ரறன / பெ.டி. 
அைரங்கங்கபின் ஆவுடன் இஷந்றபேக்கும் சுற்றுனர அஷச்ைகம், 2018 ஆம் ஆண்டு 
வைப்டம்தர் ரம் 16 ஆம் ஶற பல் 18 ஆம் ஶற ஷினரண கரனப்தகுறில் 
பன் பஷநரக இந்றர சுற்றுனர ரர்ஷட புது றல்னற ிஞ்ஞரண் தணில் 
வரடங்கிபேப்தரக (I/C) சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ைர், K.J ஆல்ஶதரஃன்ஸ் வரிித்ரர். 
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இந்றரில் ெறநந் தல் பேத்ட கல்லூரிரக MAIDS ஶர்வு 

 வடல்னற வுனரணர ஆைரத் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆஃப் வடன்டல் ைின்ைஸ் (MAIDS) வரடர்ந்து 
ரது ஆண்டரக ‚இந்றரின் ைறநந் தல் பேத்துக் கல்லூரி‛ ணத் ஶர்வு 
வைய்ப்தட்டுள்பது. 

இந்றர–வகரரி வரறல்டேட்த தரிரற்ந ஷம் றநக்கப்தட்டட 

 இந்ற-வகரரி வரறல்தட்த தரிரற்ந ஷம், ரறன அஷச்ைர் (I / C) 
ம்.ஸ்.ம்.இ. கறரிரஜ் ைறங், SME ற்றும் ஸ்டரர்ட் அப்கபின் வகரரிர குடிைறன் 
அஷச்ைர், யரங் ஶஜரங் யரக் ஆகறஶரரல் புதுடில்னறில் றநந்து ஷக்கப்தட்டது. 

புட வடல்னறில் புற .ஸ். ஷனஷகத்ஷ திர் றநந்ட ஷக்கறநரர் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி, 2018 ஜழஷன 12 ஆம் ஶற புது றல்னறில் உள்ப றனக் 
ரர்க்கறல் இந்ற வரல்வதரபேள் ஆய்வு ஷத்றன் புற ஷனஷகக் கட்டடத்ஷ 
றநந்து ஷக்கறநரர். 

சுத்றகரிப்பு ற்றும் வெப்ட்டிக் டரங்கறகஷப டப்புஶற்தடுத்டற்கரண வதரபேத்ரண 

உத்றகஷப ஊக்குிப்தற்கு வரறல்டேட்த ெரல் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டட 

 டீ்டுைற ற்றும் கர்ப்புந ிகரங்கள் அஷச்ைகம் ‚வரறல்தட்த ைரல்: கறவுீர் 
சுத்றகரிப்பு அஷப்புகள் ற்றும் வைப்ட்டிக் டரங்க்கஷப தூய்ஷப்தடுத்துற்கரண 
ீர்வுகஷப கண்டநறல்‛ அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. 

ரஶரகர் தன் றநப்பு ிர 

 புது றல்னறில் உள்ப றனக் ரர்க்கறல் இந்ற வரல்னறல் ஆய்வு ஷம் (ASI) புற 
ஷனஷகம் கட்டடம் – ரஶரகர் தஷண திர் றபே ஶந்ற ஶரடி 
றநந்துஷத்ரர். 
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ற இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் கரஸ்ட் அக்கவுன்டன்ஸ் ஆப் இந்றரின் திபரட்டிணம் ஜழதினற 

வகரண்டரட்டங்கள் 

 இந்ற ஜணரறதற, வ ரம்ரத் ஶகரிந்த், இந்றரின் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் கரஸ்ட் 
அக்கவுண்வடண்ட்டின் திபரட்டிணம் ஜழதினற வகரண்டரட்டங்கஷப புது றல்னறில் 
வரடங்கற ஷத்ரர். 

 அடுத் ஆண்டு குடிசு றண வகரண்டரட்டத்றல் தி ிபேந்ரபிரக அவரிக்க 
ஜணரறதற வடரணரல்ட் டிம்ப்ஷத இந்றர ஶற்கறநது. 

இந்ற ஶபரண் ஆரய்ச்ெறக் குலத்றன் (Indian Council of Agricultural Research – ICAR) 90 ட 

ஆண்டு ிர 

 இந்றரின் ஶபரண் ஆரய்ச்ைற குலத்றன் (.ைற..ஆர்.) ிஞ்ஞரணிகள் ற்றும் 
அறகரரிகலக்கு, 90 து ஆண்டு ிரில் ஶபரண்ஷ ற்றும் ிைரிகபின் 
னத்துஷந அஷச்ைர் ரர ஶரகன் ைறங் ரழ்த்து வரிித்து ிபேதுகஷபபம் 
ங்கறணரர். 

அஷணத்ட குந்ஷ தரரிப்பு றறுணங்கலம் CARA ிடம் தறவு ற்றும் இஷக்கப்தட்டு 

இபேக்க ஶண்டும் 

 அஷணத்து குந்ஷ தரரிப்பு றறுணங்கலம் எபே ரத்றற்குள் த்ற த்வடுப்பு 
ப ஆஷத்றடம் (CARA) இஷக்கப்தட ஶண்டும் ன்று ரறன அசுகலக்கு 
கபிர் ற்றும் குந்ஷ ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்ைர் ஶணகர ைஞ்ைய் கரந்ற 
கூநறபள்பரர். 

ஶெற ரர் தஷடஷபம், ரட்டு னப்தித் றட்டத்ஷபம் இஷப்தற்கரண குல 

 ஶைற ரர் தஷடஷபம், (ன்.ைற.ைற.) ரட்டு னப்தித் றட்டத்ஷபம் 
(ன்.ஸ்.ஸ்.) லுப்தடுத்துற்கரண ஆஶனரைஷணகஷப ங்க தள்பிக் 
கல்ித்துஷநின் பன்ணரள் வைனர் றபே. அணில் ஸ்பேப் ஷனஷினரண குலஷ 
அஷக்க அசு படிவு வைய்துள்பது. 
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ிரண றஷனங்கலக்கரண ட்ஶரன் றர்ப்புத் றட்டம் ரர் 

 ைறில் ிரணப் தரதுகரப்புப் திகம் (BCAS) இன் இக்குணர் வஜணல் குரர் ரஶஜஷ் 
ைந்றர ஷனஷினரண குலரல் ரரிக்கப்தட்ட ட்ஶரன் றர்ப்புத் றட்டம், 
‚வன்ஷரண வகரஷன‛ அடகுபஷந பனம் ட்ரன்ஷம அறக்கப்தடுற்குப் 
தறனரக ட்ரன்ஷம இஷக்க அல்னது ஶைப்தடுத்ற டுறஷனப்தடுத் ஶண்டும் ன்று 
தரிந்துஷத்துள்பது. 

ஆகஸ்ட் 15ம் ஶற ெக்கு ில்கலக்கரண பல் அர்ப்திப்பு கரரிடரர் வதநவுள்பட 

 ஶற்கு அர்ப்திப்பு கரரிடரரின் (WDFC) கலழ் 190 கறீ ில் தரஷ உத்ப்திஶைத்றல் 
த்ரிக்கும் ரஜஸ்ரணில் புஶனரிற்கும் இஷடில் ஶதரடப்தடவுள்பது. 

தரனறல் ரக்குல்கபில் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு இப்தீட்டுத்றட்டம் 

 ஶைற ைட்ட ஶைஷகள் ஆஷம் பன்வரறப்தட்ட தரறக்கப்தட்ட வதண்கலக்கு 
இப்தடீ்டுத் றட்டம்/தரனறல் ரக்குனறல் உிர் திஷத்ர்கள்/திந குற்நங்கள் 2018ல் 
தரனறல் ரக்குனறல் தரறக்கப்தட்ட குந்ஷகஷப ஶைர்க்க ஶண்டும் ண உச்ை 
ீறன்நம் தரிந்துஷத்துள்பது. 

ஆரய்ச்ெறில் கபேத்டத் றபேட்ஷட ெரிதரர்க்க அஷணத்ட திரிவுகலக்கும் ‘டர்ணிடின்’ 
வன்வதரபேள் 

 ணி ப ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்ைர் திகரஷ் ஜஶத்கர் , டர்ணிடின் வன்வதரபேஷப 
ஆரய்ச்ைறில் கபேத்துத் றபேட்ஷட ைரிதரர்க்க , அஷணத்து தல்கஷனக்ககங்கலக்கும் 
இனைரக ங்கப்தடும் ன்று கூநறணரர் . 
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KVIC தித்ஶக ஶற்கத்ற ற்றும் தரம்தரி டிஷப்தரபர் ஆஷடகஷப 

அநறபகப்தடுத்றட 

 குறு, ைறறு ற்றும் டுத் வரறல் றறுணங்கலக்கரண த்ற அஷச்ைர் கறரிரஜ் ைறங் 
புது றல்னறில் உள்ப கரற தணில் தித்ஶக ஶற்கத்ற ற்றும் தரம்தரி 
டிஷப்தரபர் ஆஷடகஷப அநறபகப்தடுத்றணரர். 

கரரஷ்டிர 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
பம்ஷத ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரைரகர் ரவ் 

47 ஆண்டுகலக்குப் திநகு ரக்பூரில் கரரஷ்டிர ெட்டன்ந தபே ஷக்கூட்டம் 

 கரரஷ்டிரின் இண்டரது ஷனகரண ரக்பூரில், 47 ஆண்டு கரன 
இஷடவபிக்குப் தின்ணர் ரறன ைட்ட ன்நத்றன் தபே ஷக்கூட்டத்றற்கு ற்தரடு 
வைய்ப்தட்டுள்பது. 

தந்ரரிச்ெற ரரி 

 ‚தந்ரரிச்ைற ரரி‛ 700 ஆண்டுகள் தஷ ரய்ந் கரரஷ்டிரின் ிர. இந் புணி 
ிரக்கரக ஶயள ற்றும் ஆனந்ற ஆகற இடங்கபில் அஷணத்து 
தக்ர்கலம் கூடிபேகறன்நணர். 

கஶஷ் றபேிரிற்கு வர்ஶரஶகரல் ீரண ஷடஷ ீக்க தரம்ஶத உர் ீறன்நம் 

றுப்பு 

 யரரஷ்டிரில் பேம் கஶஷ் ைதுர்த்ற ிரில் வர்ஶரஶகரனரல் வைய்ப்தட்ட 
அனங்கர வதரபேட்கள் ிற்தன் ீரண ஷடஷ ீக்க தரம்ஶத உர் ீறன்நம் 
றுப்பு. 
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ஆகஸ்ட் 1 பல் றஷப்தட றஷங்குகபில் வபிபவுப் வதரபேட்கள் வகரண்டு வெல்ன 

அனுற 

 கரரஷ்டிர உவு ற்றும் ைறில் ைப்ஷப ந்றரி நீ்ற ைரன், ஆகஸ்ட் 1 பல் 
வபி உவு வதரபேட்கள் ல்டிப்வனக்மறனுள் வகரண்டு வைல்ன அனுறக்கப்தடும் 
ன்று அநறித்ரர். 

யரவஜன்ஶகர (MAHAGENCO) ஷதப் கன்ஶர் ெறஸ்டம் றநப்பு ிர 

 ில்ஶ, றற, கரர்ப்தஶட் ிகரங்கள் ற்றும் றனக்கரி துஷந அஷச்ைர் திபஷ் 
ஶகரல் வஸ்டர்ன் ஶகரல்ஃதலீ்ட்ஸ் னறறவடட் (WCL) சுங்கங்கபில் இபேந்து றனக்கரித் 
துஷநக்கு றனக்கரி ஶதரக்குத்துக்கரக யரவஜன்ஶகர (MAHAGENCO) ஷதப் கன்ஶர் 
ைறஸ்டத்ஷத் றநந்துஷத்ரர். 

த்றப் திஶெம் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
ஶதரதரல்  ைறரஜ் ைறங் வைௌயரன்  ஆணந்ீ வதன் தஶடல் 

த்றப்திஶெம் ஸ்டரர்ட் அப் இந்றரின் ரத்ர ஜழஷன 16, 2018 இல் வரடங்குகறநட 

 ஸ்டரர்ட் அப் இந்றரின் ரத்ர ஶன் த்றப்திஶைத்றன் 10 கங்கலக்கும், 
ஷனகர் ஶதரதரனறல் இபேந்து துங்கற, ஸ்டரர்ட் அப் இந்றர ற்றும் த்றப் திஶை 
ஸ்டரர்ட் அப் தற்நற ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்தும். 

ஶெற வடுஞ்ெரஷனத் றட்டங்கலக்கு அடிக்கல் 

 ைரஷன ஶதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்ைரஷனகள், கப்தல், ீர்ங்கல், ற அதிிபேத்ற 
ற்றும் கங்கர புணஷப்பு ஆகறற்நறன் அஷச்ைர் றபே றறன் கட்கரி த்ற 
திஶைத்றல் 5485 ஶகரடி பைதரய் றப்புள்ப ஶைற வடுஞ்ைரஷனத் றட்டங்கலக்கு 
அடிக்கல் ரட்டிணரர். 
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ஶகரனர 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
றல்னரங்  கரன்ரட் ைங்ர  கங்கர திைரத் 

ஶகரனர தரல் றன் 

 தரல் உற்தத்றஷ ஶம்தடுத்துன் பனம் 2022 ஆம் ஆண்டபில் ிைரி 
பேரஷ இபே டங்கரக உர்த்துற்கரண ஷ இனக்ஷக அஷடற்கு 
ஶகரனர தரல் உற்தத்ற றட்டம் உவும் ன்று ஶபரண் ற்றும் ிைர 
னத்துஷந அஷச்ைர் ரர ஶரகன் ைறங் வரிித்ரர். 

இண்டரம் கட்ட டகறக்கு ஆபர்ஶ றறுணம் ற்றும் ஶயரறஶரதற றறுணத்றன் 

கட்டுரணம் 

 வௌரங்டிரங், றல்னரங்கறல் உள்ப ஆபர்ஶ இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் ஆபர்ஶ 
ற்றும் ஶயரறஶரதற (NEIAH), இண்டரம் கட்ட கட்டுரணத்றற்கு ஆபஷ் த்ற 
ந்றரி வ றரிதத் ஸ்ஶைர ரக் அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

ரஜஸ்ரன் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
வஜய்ப்பூர்  சுந்ர ரஶஜ  கல்ரண் ைறங் 

WIPO ஆவு ஷம் வஜய்ப்பூரில் அஷவுள்பட 

 உனக அநறவுைரர் வைரத்து றறுணம் (WIPO) ிஷில் கரப்புரிஷ வுத்பத்ஷ 
அடகுற்கரக வஜய்ப்பூரில் எபே வரறல்தட்த கண்டுதிடிப்பு ஆவு ஷத்ஷ 
(TISCs) றநக்கும். 
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ரஜஸ்ரன் அஷச்ெஷ ிெரிகபின் கடஷண ள்லதடி வெய்கறநட 

 ிைரிகலக்கு ரறன அைறன் திர் கடன் ள்லதடி றட்டத்றற்கு றறபிப்தற்கு 
ஶைற கூட்டுநவு பர்ச்ைற கரர்ப்தஶன் (ன்.ைற.டி.ைற) இடம் இபேந்து பை.5,000 ஶகரடி 
கடன் ரங்க படிவு வைய்ப்தட்டுள்பது.ஶலும் அைரங்க ஊறர்கலக்கரண இபே 
குந்ஷ கட்டுப்தரட்ஷட அஷச்ைஷ பர்த்றது. 

வஜய்ப்பூரின் றல் சூழ்ந் கம்  

 பவணஸ்ஶகர உனக தரம்தரி அங்கலகரத்றற்கரண அடுத் பன்வரறந் பம் 
‚வஜய்ப்பூரின் றல் சூழ்ந் கம், ரஜஸ்ரன், இந்றர‛ ஆகும். 

யரிரணர 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
ைண்டிகர் ஶணரகர் னரல் கத்ரர் கப்டன் ைறங் ஶைரனங்கற 

றஶரி கதீர் திகரத் றரஸ் 

 இந்றரின் ஜணரறதற ரம்ரத் ஶகரிந்த், யரிரணரிலுள்ப ஃதஶயரதரத்றல் 
உள்ப றஶரி கதிர் திகரத் றரஸ் (கதரீ் வஜந்ற) வைன்று ரிரஷ வைலுத்ற, 
உஷரற்நறணரர். 

குஜரத் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
கரந்றகர்  ிஜய் பைதணி ஏம் திகரஷ் ஶகரனற 

அகரதரத்றல் ஜகன்ரத்  ரத்ர வரடங்குகறநட 

 ஜகன்ரரின் 141 து  ரத்றஷ அகரதரத்றல் இன்று கரஷன னட்ைக்கக்கரண 
தக்ர்கள் பன்ணிஷனில் வரடங்கறது. 
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இந்ற ில்ஶ அநறபகப்தடுத்ற இட்ஷட ஸ்ஶடக் ெறநற வகரள்கனன் ஶெஷ 

 ஶற்கு ில்ஶின் ரஜ்ஶகரட் திரிிணரிடறபேந்து உள்ரட்டு ைக்குகலக்கு புற 
ிறஶரக ரறரிஷப் தன்தடுத்ற இந் ஶதரக்குத்ஷ ஷகப்தற்ந இந்ற 
இில்ஶ பல் இட்ஷட ைறநற குள்ப வகரள்கனன் ஶைஷஷ 
அநறபகப்தடுத்துகறநது. 

குஜரத் கடற்கஷில் வரஷனபர்வுக் கபேி – னறடரர் (LiDAR) 

 ஶைற கரற்று ைக்ற றறுணம் (NIWE), குஜரத் கடற்கஷில் கரம்தரட் ஷபகுடரில் 
உள்ப கடல் கரற்று பத்ஷ றப்தடீு வைய்ற்கு னறடரர்(LiDAR) னும் 
வரஷனபர்வுக் கபேி என்ஷந றறுிபள்பது. 

ஶற்கு ங்கரபம் 

ஷனகர் முதல் அடச்சர் ஆளுநர் 
வகரல்கத்ர  ம்ர வதன்ணர்ஜற ஶகைரி ரத் றரிதரற 

ங்கரபத்றன் ரன்கு திதனரண ணிர்கபின் உனக க் கண்கரட்ெற 

 ங்கரபத்றன் ரன்கு திதனரண ணிர்கபின் உனக க் கண்கரட்ைற, குபேஶவ் 

நீ்றரத் ரகூர், ஶரஜற சுதரஸ் ைந்ற ஶதரஸ், ரிற தங்கறம் ைந்ற ைட்ஶடரதரத்ர 

ற்றும் டரக்டர் றரர திைரத் பகர்ஜற ஆகறஶரர் ீது வகரல்கத்ரில் உள்ப 

ஶைற தனகத்றல் றந் அடிப்தஷடில் கண்கரட்ைற ிஷில் ற்தரடு வைய்ப்தடும். 

 

ங்கபட Whatsapp Group 

றழ் - கறபிக் வெய்வும்   English - கறபிக் வெய்வும் 

 

https://chat.whatsapp.com/invite/KcyrsGbOpLuFRF0tsPKDBi
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
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13. ெர்ஶெ வெய்றகள் 

இந்ற – ம்ெரபிஷச் ஶெர்ந் வரறல்பஷணஶரர் ஆங்கறன கரல்ரஷ ீந்றக் கடக்க 

திற்ெற 

 இங்கறனரந்றல் உள்ப எபே இந்ற ம்ைரபிப் வதண் வரறனறதர் னறர வைௌத்ரி 
இந்றரில் குந்ஷ கடத்ஷன றர்ப்தற்கு றற றட்டுற்கரக ஆங்கறன ஶைணஷன 
ீந்றக் கடக்க திற்ைற வதறுகறநரர். 

ஜப்தரன் வுகஷ தரடகரப்பு அஷப்புக்கு ஶம்தட்ட அவரிக்க ஶடஷ ரங்கவுள்பட 

 ஜப்தரன் அன் தன தில்னறன் டரனர் வுகஷ தரதுகரப்பு அஷப்திற்கரக அவரிக்க 
உபேரக்கற ஶம்தட்ட ஶடஷத் ஶர்ந்வடுப்தது, ரறங்டனுடன் ர்த்கத்ஷ 
பிரக்கும் ற்றும் ட வகரரிர ற்றும் ைலணரின் ஆபக்குலக்கலக்கு றரக 
தரதுகரப்ஷத ங்கும். 

வகரனம்திரின் ெறரிதிகறபெஶட பூங்கர உனக தரம்தரி பரக .ர. அநறித்ட 

 க்கற ரடுகள் ைஷத வகரனம்திரின் ைறரிதிகறபெஶட ஶைற பூங்கரஷ உனக 
தரம்தரி பரக அநறித்து. 

ஶடரக்கறஶரில் உனகறன் பல் டிஜறட்டல் கஷன அபேங்கரட்ெறகம் 

 ஜப்தரணின் ஶடரக்கறஶரில் உனகறன் பல் டிஜறட்டல் கஷன அபேங்கரட்ைறகம் 
றநக்கப்தட்டது. ஜப்தணஸீ் கஷன கூட்டு குல ஆய்கம் ற்றும் ஶடரக்கறஶர ைரர்ந் 
கர்ப்புந ஶம்தரட்டரபர் ஶரரி கட்டிடம் இஷடஶ எபே கூட்டு ஆகும். 

இனங்ஷகில் ‚உனகறன் றக ஷ்டரண ிரண றஷனத்ஷ‛ இந்றர றடத் படிவு 

 யம்தன்ஶடரட்டரில் த்ன ரஜதக்ஷ ைர்ஶை ிரண றஷனத்ஷ 
இப்புக்கபினறபேந்து ீட்தற்கு இனங்ஷகபடன் கூட்டு பற்ைறஷ ஶற்வகரள்ற்கு 
இந்றர உடன்தட்டு படிவு. 
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தரகறஸ்ரன் ெறறுதரன்ஷ ெபகத்றனறபேந்ட ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடும் பல் தர் 

 தரகறஸ்ரன் ைறந்த் ரகரத்றல் உள்ப இந்துப் வதண்ரண சுணிர தர்ரர் ஜழஷன 25 
ம் ஶற ஷடவதநிபேக்கும் ரகர ைஷதத் ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடுரல் ைறறுதரன்ஷ 
ைபரத்றனறபேந்து ஶதரட்டிிடும் பல் தர் ன்ந னரற்ஷந உபேரக்கறபள்பரர். 

த்றஶரப்திர, ரிட்ரிர ஶதரர் ‘படிவுக்கு ந்டிட்டட’ ண அநறக்ஷகில் 
ஷகவலத்றட்டுள்பட 

 றஶரப்தின் தி ந்றரி அத ீ அஹ்த் ற்றும் ரிட்ரின் ஜணரறதற இஷைஸ் 
அஃப்வர்கற ஆகறஶரரல் ‚அஷற ற்றும் ட்புக்கரண கூட்டு திகடணம்‛ அஸ்ரர 
ரறன டீ்டில் ஷகவலத்றடப்தட்டுள்பது ,இன் பனம் த்றஶரப்திர ற்றும் 
ரிட்ரிர டுில் இணி ஶதரர்கள் இல்ஷன ண வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

ரங்கரில் வடஸ்னர ஆஷன 

 வடஸ்னர இன்க். ஷனஷ றர்ரக அறகரரி ஶனரன் ஸ்க், ைலண அறகரரிகபிடம் 
ரங்கரில் எபே புற கரர் வரறற்ைரஷன என்ஷந உபேரக்க எப்தந்ம் என்ஷந 
ஶற்வகரண்டரர், இது அவரிக்கரிற்கு வபிில் அஷபம் பல் வடஸ்னர 
வரறற்ைரஷன ஆகும். இணரல் றன்ைர கரர் ரரிப்தின் உனகபரி உற்தத்றின் 
அபவு இட்டிப்தரகும். 

ரய்னரந்ட குஷகில் ெறக்கற அஷணபேம் ீட்பு 

 ரய்னரந்றல் ரம் லுரங் குஷகில் ைறக்கற கரல்தந்ரட்ட அிஷச் ஶைர்ந் 12 
ைறறுர்கஷபபம் திற்ைறரபஷபம் அந்ரட்டு கடற்தஷட SEAL ீட்டணர். 

ஶதரஷ பேந்ட வரடர்தரண குற்நங்கலக்கு  ண்டஷண ங்க இனங்ஷக படிவு  

 ஶதரஷ பேந்து வரடர்தரண குற்நங்கலக்கு ண்டஷண ங்குற்கரண எபே 
டடிக்ஷகஷ இனங்ஷக அஷச்ைஷ கணரக ற்றுக்வகரண்டது. 
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திஶவ் கறட்ஸ் ெர்ஶெ ிர 

 பவணஸ்ஶகரின் கலழ் உக்ஷன் ற்றும் ஶதரனந்றல் ஷடவதற்ந திஶவ் கறட்ஸ் 
ைர்ஶை ிரில் ‚குந்ஷகள் ற்றும் அர்கபது ண்தர்கள் ைர்ஶை இக்கத்றல்‛ 
இந்ற ரர்கள் து ரட்ஷட திறறறத்துப்தடுத்றணர். 

புற ஶட்ஶடர திற்ெற கஶண்ட் ற்றும் ஈரக்கறல் றநஷண ஶம்தடுத்டம் திஷபம் 
கணடர ற்றுக்வகரள்கறநட 

 ஈரக் தரதுகரப்பு தஷடிணபேக்கு திற்ைற அபிப்தற்கும் ஈரக் றகவும் தனுள்ப ஶைற 
தரதுகரப்பு கட்டஷப்ஷத உபேரக்குற்கும் தரக்ரத் திரந்றத்றல் கணடித் 
துபேப்புக்கள் றறுத்ப்தடும். 

புற தரனறண ரற்நம் ெட்டத்ஷ ஶதரர்த்டகல் தரரலன்நம் அங்கலகரிக்கறநட 

 ஶதரர்த்துகலைற தரரலன்நம் ‚அஷடரபக் ஶகரபரறு‛ ணக்கரட்டும் பேத்து 
அநறக்ஷகில்னரல் து குடிக்கள் 16 து பல் ங்கள் தரனறணத்ஷபம் 
வதஷபம் ரற்ந அனுறக்கும் ைட்டத்ஷ அங்கலகரிக்கறநது. 

 வடன்ரர்க், ரல்டர, சுடீன், அர்னரந்து ற்றும் ரர்ஶ ஆகற ரடுகலடன் 
றபேங்ஷக அஷடரபத்ஷ சு றர்ிக்கும் உரிஷ ங்கற ‚ஆநரது ஶரப்தி 
ரடரக‛ ஶதரர்த்துகல் இடம்வதற்நது. 

.ர. தரடகரப்பு ெஷத வற்கு சூடரணில் ஆபத் ஷட ிறக்கறநட 

 ரட்டில் அறவுகரண உள்ரட்டுப் ஶதரஷ ஆம்தித்து கறட்டத்ட்ட ந்து 
ஆண்டுகலக்குப் திநகு .ர. தரதுகரப்பு ைஷத வற்கு சூடரணில் ஆபத் ஷட 
ிறத்து. 
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உனக சுங்க அஷப்பு (WCO) 

 2018 ஜழஷன பல் 2020ஆம் ஆண்டு ஷ இண்டு ஆண்டுகலக்கு உனக சுங்க 
அஷப்தின் (WCO) ஆைறர தைறதிக் திரந்றத்றன் துஷ ஷனர் (திரந்ற ஷனர்) 
ஆணது இந்றர. 

.ர ணி உரிஷகள் கவுன்ெறனறல் ஸ்னரந்ட இடம்திடித்ட 

 க்கற ரடுகள் ைஷதின் உறுப்திணர்கள் ஸ்னரந்ஷ உனகறன் 47 உறுப்திணர்கஷபக் 
வகரண்ட ணி உரிஷகள் கவுன்ைறல் இபேக்ஷகக்கு கணரக ஶர்ந்வடுத்ணர். 

தங்கபரஶறல் இந்றர ணட றகப்வதரி ிெர ஷத்ஷ றநந்ட 

 ிண்ப்தரர்கலக்கரண கரத்றபேக்கும் ஶத்ஷ குஷநக்க இந்றர ணது றகப்வதரி 
ிைர ஷத்ஷ ங்கரபஶை ஷனகரண டரக்கரில் வரடங்கறது. 

ஶரப்தி என்நறம், ஜப்தரன் பக்கற ர்த்க எப்தந்த்றல் ஷகவரப்தறட்டட 

 ஜப்தரன் ற்றும் ஶரப்தி என்நறம் இனை ர்த்க எப்தந்த்றல் 
ஷகவரப்தறட்டது. 

வஶெர ஶ, பக்கற ப்வக்மறட் ரக்வகடுப்தில் டைனறஷில் வன்நரர் 

 திரிட்டிஷ் தி ந்றரி வஶைர ஶ தரரலன்நத்றல் ற்வநரபே வபேக்கடிரண 
ஶரப்தி என்நறத்ஷ ிட்டு வபிஶறுற்கரண ப்வக்மறட் 
ரக்வகடுப்தில்தனறஷில் வன்நரர். 

திரிக்ஸ் வெய்ற ஶதரர்டல் ிஷில் 

 திரிக்ஸ் ீடிர அகரடற ற்றும் திரிக்ஸ் வைய்ற ஶதரர்டஷன றறுவுற்கரண எபே 
ீர்ரணம் வன் ஆப்திரிக்கரின் ஶகப் டவுணில் 2018 BRICS ஊடக ன்நத்றல் 
டுக்கப்தட்டது. 
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ஷ்ர புற அட ஆபங்கஷப ஶெரறக்கறநட 

 ஷ்ரின் இரடம் புற அடைக்ற ரிஷை ற்றும் திந ஆபங்கஷப 
தரிஶைரறத்து பேகறநது, உர் ைக்ற வகரண்டு இங்கும் ஶனைர் ஆப அஷப்பு ற்றும் 
அடைக்ற வகரண்ட கப்தல் வுகஷில் இபேந்தும் தரிஶைரஷண. 

அடெக்ற இங்கும் கடற்தஷடக் குலில் ஶெபேம் திரன்ெறன் பல் வதண் 

 அவரிக்கர ற்றும் திரிட்டனுக்குப் திநகு, தரம்தரிக் கப்தல்கஷபக் கரட்டிலும் ீண்ட 
ற்றும் ணிஷப்தடுத்ப்தட்ட திகள் வைய்பம் அடைக்ற கடற்தஷடக் குலில் 
வதண்கஷப ஶைர்க்கும் பன்நரது ரடு திரன்ஸ் ஆகும். 

இனங்ஷக பலடம் அெகரன ஆம்புனன்ஸ் ஶெஷஷ ிரிவுதடுத்டம் றகழ்ச்ெற 

 இந்ற உிபடன் இனங்ஷக பலதும் அைகரன ஆம்புனன்ஸ் ஶைஷஷ 
ிரிவுதடுத்தும் றகழ்ச்ைறில் கரவரனறக் கரட்ைற பனம் திர் றபே ஶந்ற ஶரடி 
இன்று (21.07.2018) உஷரற்நறணரர். 

இனங்ஷகக்கு 295 றல்னறன் டரனர்கஷப ெலணர ங்கறபள்பட 

 வதய்ஜறங் ணது வைல்ரக்ஷக ீவு ரட்டில் ிரிரக்கும் பற்ைறில், ைலண ஜணரறதற 
ஜற ஜறன்திங் இனங்ஷகக்கு இண்டு தில்னறன் பரன் (295 றல்னறன் டரனர்) புற 
ரணிரக ங்கறபள்பது.  

ஶரயறங்கறர றபேம்பும் றஷனஷகஷப உபேரக்க றரன்ஷ னறபறுத்டகறநட .ர. 

 அண்ஷட ரடரண ங்கஶைத்றனறபேந்து ஶரயறங்கறர பஸ்னறம்கள் தரதுகரப்தரக 
றரன்பேக்கு றபேம்தி பேற்கரண றஷனஷகஷப உபேரக்குரறு றரன்ரின் 
அைரங்கத்ஷ .ர. தரதுகரப்புக் குல னறபறுத்றபள்பது. 
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இம்ரன் கரன் தரகறஸ்ரன் ஶர்னறல் வற்நற வதற்நரக அநறிப்பு 

 பன்ணரல் தரகறஸ்ரன் கறரிக்வகட் ீர் இம்ரன் கரன் தரகறஸ்ரன் வதரதுத் ஶர்னறல் 
ணது வஹ்ரிக்-இ-இன்ைரஃப் கட்ைற (தி.டி..) வற்நற வதற்நரக அநறிப்பு. 

தரக்கறஸ்ரன் ஶர்னறல் இம்ரன் கரன் வற்நற வதற்நரலும், திர் ஆக கூட்டி ஶஷ 

 தரக்கறஸ்ரணின் ஶர்ல் ஆஷம் பன்ணரள் கறரிக்வகட் ட்ைத்றரண இம்ரன் கரன் 
கட்ைறஷ அைரங்கத்றன் பன்நரது வரடர்ச்ைறரண ஶர்னறல் வற்நற வதற்நரக 
அநறித்து, ஆணரல் அர் வதபேம்தரன்ஷஷ வல்னரரல், கூட்டிஷ 
உபேரக்க ஶண்டும். 

உனகறன் தஷரண தர் 117 றல் இநந்டள்பரர் 

 117 ரண ஜப்தணஸீ் வதண்ரண ைறஶர றரஶகர உனகறன் தஷரண தர் 
இநந்துள்பரர். 

ஶரடி வன் ஆப்திரிக்க அறதர் ெறரில் ரஶதரெரஷ ெந்றத்ரர் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி வன் ஆப்திரிக்க அறதர் ைறரில் ரஶதரைரஷ ைந்றத்து, 
ர்த்க ற்றும் பலீடுகள், கல் வரறல்தட்தம் ற்றும் தரதுகரப்பு உள்பிட்ட தன 
துஷநகபில் இபேப்பு உநவுகஷப ிரிவுதடுத்துற்கரக ஶதச்சுரர்த்ஷ டத்றணரர். 

இம்ரன் கரன் தரக்கறஸ்ரன் திரக திஶற்கவுள்பரர் 

 இம்ரன் கரன் தரக்கறஸ்ரணின் புற திரக ஆகஸ்ட் 14 ம் ஶற ரட்டின் சுந்ற 
றணத்றற்குள் திஶற்தரர். 

ஆெற ரடுகலக்கு வள்பப்வதபேக்கு ச்ெரிக்ஷக இந்றர வகரடுக்கவுள்பட 

 உனக ரணிஷன அஷப்பு (WMO) பனம் ிட்ரம், இனங்ஷக, றரன்ரர் ற்றும் 
ரய்னரந்றல் வள்பப்வதபேக்குகஷப பன்கூட்டிஶ அநறித்து ச்ைரிக்ஷக வகரடுப்தற்கு 
இந்றர பன்ஷ ஷரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பது. 
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இந்றர-ஶதரல் சுற்றுனர ன்நம் 

 இந்றர-ஶதரல் சுற்றுனர ன்நம் தஸ்த ஆஶனரைஷண ற்றும் சுற்றுனர 
ஊக்குிப்புக்கு அஷக்கப்தட ஶண்டும். 

 ரரம் ற்றும் வதபத் சுற்றுனரத்னங்கஷப இந்றர ற்றும் ஶதரபம் 
இஷந்து வதரதுரண ர்த்க பனம் ஊக்குிக்கப்தட ஶண்டும். 

ஜறம்தரப்ஶ ஷல்கல் ஶர்னறல் ஶதரட்டிிட்டட 

 ஜறம்தரப்ஶில் உள்ப ரக்கரபர்கள் ீண்ட கரனத் ஷனரண ரதர்ட் பகரதிின் 
வதஷ ரக்குப்தறில் இல்னரல் ரட்டின் பல் ஶர்னறல் ரக்கபிக்க 
வைல்கறன்நணர். 

றபெெறனரந்ட ‘தரனறல்‘ெரஷன அநறகுநறகஷப அகற்நவுள்பட 

 றபெைறனரந்றன் ஶதரக்குத்து அறகரரிகள் தரனறண-டுறஷன அநறகுநறகஷப 
தின்தற்றுரகக் கூநறது. 

 

ங்கபட Whatsapp Group 

றழ் - கறபிக் வெய்வும்   English - கறபிக் வெய்வும் 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/invite/KcyrsGbOpLuFRF0tsPKDBi
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
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14. ிஷபரட்டுவெய்றகள் 
 

 கறரிக்வகட் 
 வடன்ணிஸ் 
 கரல்தந்து 
 துப்தரக்கற சுடுல்  
 ற்நஷ 

 

கறரிக்வகட் 

ஆஸ்றஶனற ஶகப்டன் ஆஶரன் திஞ்ச் 172 ன்கள் குித்ட ெரஷண 

 ஜறம்தரப்ஶக்கு றரண 20 ஏர் கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் ஆஸ்றஶனற ஶகப்டன் 
ஆஶரன் திஞ்ச் 172 ன்கள் குித்து, ணது பந்ஷ உனக ைரஷணஷ பநறடித்ரர். 

500 ெர்ஶெ ஶதரட்டிகபில் ிஷபரடி ம்ஸ் ஶடரணி ெரஷண 

 ஶடரணி ற்ஶதரது கறரிக்வகட்டின் னரற்நறல் என்தரது ீரகவும், ைச்ைறன் 
வடண்டுல்கர் (664 ஶதரட்டிகள்) ற்றும் ரகுல் டிரிட் (509) ஆகறஶரபேக்குப் தின் 500 
ைர்ஶை ிஷபரட்டுக்கஷப கடந் பன்நரது இந்ற ீர் ஆரர். 

ஆஸ்றஶனறர Vs தரகறஸ்ரன் Vs ஜறம்தரப்ஶ 

 ஜறம்தரப்ஶில் உள்ப யரரஶ ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் கறபப்தில் டந் பத்வரடர் 
ஶகரப்ஷதில் தரகறஸ்ரன் அி ஆறு ிக்வகட்டுகள் ித்றரைத்றல் 
ஆஸ்றஶனறரஷ ஶரற்கடித்து. 

10,000 ன்ககஷப கடந்ரர் ஶரணி 

 பன்ணரள் இந்ற ஶகப்டன் M.S.ஶரணி னரர்ட்மறல் இங்கறனரந்துக்கு றரண 
இண்டரது எபே ரள் ைர்ஶை ஶதரட்டிில் 10,000 எபே ரள் ைர்ஶை ஷல்கல் 
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ன்கஷபக் கடந்ரர். எபேரள் ஶதரட்டிகபில் 10,000 ன்கஷப கடக்கும் இண்டரது 
ிக்வகட் கலப்தர் ற்றும் எபேரள் ஶதரட்டிகபில் 300 ஶகட்சுகஷப திடித் பல் இந்ற 
ிக்வகட் கலப்தர் ன்ந ைரஷணபம் தஷடத்துள்பரர். 

வெப்டம்தர் 19 அன்று இந்றர-தரகறஸ்ரன் கறரிக்வகட் ஶதரட்டி 

 ஆைறர ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிில் வைப்டம்தர் 19 அன்று இந்றர-தரகறஸ்ரன் கறரிக்வகட் 
ஶதரட்டி ஷடவதறும் ன்று ைறைற அநறித்துள்பது. 

3 ட எபேரள் ஶதரட்டிில் ங்கஶெம் வரடஷ ஷகப்தற்நறட 

 ங்கஶைம் ஶற்கறந்ற ீவுகஷப 18 ன்கள் ித்றரைத்றல் ழீ்த்ற, எபேரள் 
ைர்ஶை வரடஷ 2-1 ன்ந கக்கறல் வன்நது. 

ெறெற இங்கறனரந்ஷ அர்கபின் 1000 ட வடஸ்டில் ரழ்த்டகறநட 

 இங்கறனரந்து ற்றும் ஶல்ஸ் கறரிக்வகட் ரரித்றன் (ECB) ஆண்கள் அி 1000 து 
வடஸ்ட் ஶதரட்டிில் இந்றரவுக்கு றரக ட்க்தரஸ்டணில் வரடங்கும் ஶதரட்டிக்கு 
ரரகறநது, ைர்ஶை கறரிக்வகட் கவுன்ைறல் (ைறைற) ரழ்த்துக்கஷப வரிித்துள்பது. 

ஸ்றபேற அறஶக டி20 அஷ ெ ெரஷணஷ ென் வெய்ரர் 

 இந்றரின் ட்ைத்ற ீர் ஸ்றபேற ந்ரணர, கறர சூப்தர் லீக் ஶதரட்டிில் வதண்கள் 
டி20 கறரிக்வகட்டில் 18 தந்துகபில் ஶகரக அஷ ைத்ஷ தறவு வைய்து ைரஷணஷ 
ைன் வைய்ரர். 

வடன்ணிஸ் 

11ிஷபரட்டு த்ற ண்டனம் ஶெற ரிஷெ அட்டஷ வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிகள் 

 ரணவ் ரக்கர் ணது இண்டரது இட்ஷட தட்டம் வன்நரர். 11ிஷபரட்டு த்ற 
ண்டனம் ஶைற ரிஷை அட்டஷ வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் இஷபஞர் ைறறுர்கள் 
ற்றும் ஆண்கள் தட்டங்கஷப வன்நரர். 
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ிம்திள்டன் 2018 

 ஶரக் ஶஜரஶகரிச் வகின் ஆண்டர்ைஷண ழீ்த்ற ரன்கரது ிம்திள்டன் தட்டம் 
வதற்நரர். ஞ்ைனறக்பெ வகர்தர் வைரீணர ில்னறம்ஷை ழீ்த்ற தட்டத்ஷ வன்நரர். 

யரல் ஆஃப் ஃஶதம் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிகள் 

 ரம்குரர் ரரன் யரல் ஆஃப் ஃஶதம் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் அவரிக்கரின் டிம் 
ஸ்ஷவக்ஷகத் ஶரற்கடித்து பன்பஷநரக ATP இறுறப் ஶதரட்டிக்கு ஶர்வு. 

 யரல் ஆஃப் ஃஶதம் வடன்ணிஸ் இறுறச் சுற்று ஆட்டத்றல் இந்றரின் ரம்குரர் 
ரரன் அவரிக்கரின் ஸ்டீவ் ஜரன்ைணிடம் ஶரற ஶரல்ி அஷடந்ரர். 

கரல்தந்ட 

திதர 2018 

 வதல்ஜறம் இங்கறனரந்ஷ 2-0 ன்ந கக்கறல் ஶரற்கடித்து உனகக் ஶகரப்ஷதில் 
பன்நரது இடம் வதற்நது. 

2018 FIFA உனக ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிில் திரன்ஸ் வன்நட 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஃதிஃதர உனகக் ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிில் திரன்ஸ் 4-1 ன்ந கக்கறல் 
குஶரறரஷ வன்று 20 ஆண்டுகலக்குப் திநகு அன் இண்டரது உனகக் 
ஶகரப்ஷதஷ வன்நது. 

2018 திதர உனக ஶகரப்ஷத ெறநந் ஶகரல் 

 அர்வஜன்டீணரிற்கு றரக வதஞ்ைறன் தரர்ட்’ன் [திரன்ஸ்] ஶகரல் [2006க்குப்தின் 
வகரடுக்கப்தட்ட்ட இந் தக்கத்ஷ வன்ந பல் ஶரப்தி ீர்] 

 ஜப்தரனுக்கு றரக ஜளரன் கறவணர்ஶடரின் [வகரனம்திர] ஶகரல் 
 லூகர ஶரடிரிக் [குஶரறர] அர்வஜன்டிணரிற்கு றரண ஶகரல் 
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டப்தரக்கற சுடுல்  

டப்தரக்கற சுடுல் ஶயரப்மறன் 28 ட கூட்ட ெர்ஶெ ஶதரட்டி 

 ைர்ஶை எனறம்திக் ைங்கத்றன் துப்தரக்கற சுடுல் ஶயரப்மறன் 28 து கூட்ட ைர்ஶை 
ஶதரட்டிில் ரனு ஶதக்கர் ற்றும் அன்ஶரல் வஜின் ஆகறஶரர் கனப்பு ர் திஸ்டல் 
திரிில் இந்றரவுக்கு ங்கம் வன்நணர். 

ற்நஷ 

ெரம்தின்ஸ் டிரஃதி யரக்கற: இறுறப் ஶதரட்டிில் இந்றர ஶரல்ி 

 ைரம்தின்ஸ் டிரஃதி யரக்கற வரடரின் இறுறப் ஶதரட்டிில் இந்ற யரக்கற அி, 
ஆஸ்றஶனற அிிடம் ஶரல்ி கண்டது. 

ஆஸ்றரி கறரண்ட் திரிக்மறல் ஶக்ஸ் வர்ஸ்டரப்வதன் வற்நறவதற்றுள்பரர் 

 ஆஸ்றரிரில் ஆஸ்றரி கறரண்ட் திரிக்ஸ் வட் புல் ஶக்ஸ் வர்ஸ்டரப்வதன் 
வற்நற வதற்நரர். வர்ைறடிஸ் ‘லூிஸ் யரறல்டன் ணது கரரில் எபே இந்ற 
திச்ைறஷண கரரக ஏட்டத்றல் இபேந்து ஏய்வு வதற்நரர். 

றதினறெற கறரண்ட் திரிக்ஸ் ல்பத்ம் 

 ஶஜரர்ஜறரில் டந் றதினறைற கறரண்ட் திரிக்ஸ் ல்பத்ப் ஶதரட்டிில் 65 கறஶனர 
திரிில் தஜ்ங் புணிர வன்று ைரம்தின் ஆணரர், 86kg திரிில் ீதக் பூணிர 
வண்கனத்ஷ வன்நரர். 

உனக ஷக ல்பத் ெரம்தின்றப் ஶதரட்டி 

 ஜறைறர தரனு துபேக்கறில் டக்கவுள்ப உனக ஷக ல்பத் ைரம்தின்றப் 
ஶதரட்டிக்குத் குற வதற்றுள்பரர். 
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CGF AAC இல் ஆெறரஷ திறறறத்டப்தடுத்டம் தீிகர தல்னறகல் 

 ஸ்குரஷ் ீர் ீதிகர தல்னறகல் கரன்வல்த் ிஷபரட்டு கூட்டஷப்பு (CGF) 
வகௌிக்கப்தட்ட டகப ஆஶனரைஷணக் குலில் ஆைறரின் திறறறரக 
றறக்கப்தட்டுள்பரர். CGF ஆல் றணம் வைய்ப்தட்டரர். 

தீர கர்ரக்கர் ஜறம்ணரஸ்டிக் உனகக் ஶகரப்ஷதில் ங்கம் வன்நரர் 

 துபேக்கற ரட்டிலுள்ப வர்ைறன் கரில் ஜறம்ணரஸ்டிக் உனகக் ஶகரப்ஷதப் ஶதரட்டி 
ஷடவதற்நது. அறல் இந்ற ஜறம்ணரஸ்டிக் ீரங்கஷண ீதர கர்ரக்கர் ங்கப்தக்கம் 
வன்நரர். 

இந்ற ஶெற ஶரட்டரர் ஷெக்கறள் தந் ெரம்தின்றப் 

 இந்ற ஶைற ஶரட்டரர் ஷைக்கறள் தந் ைரம்தின்றப் இண்டரம் ரள் இண்டரது 
சுற்றுப் ஶதரட்டிில் சூப்தர் ஸ்ஶதரர்ட் 165 குப்தில் ரஜவீ் ஶைது வற்நற வதற்நரர். 

ஆெற ில்ித்ஷ: இந்ற அி ரன்கு தக்கங்கஷப வன்று தக்கப்தட்டினறல் 

பன்நரட இடத்றற்கு பன்ஶணற்நம் 

 ஷஶதில் ஷடவதறும் ஆைறர ஶகரப்ஷத உனக ரிஷை ஶதரட்டி 3-ம் கட்டத்றல், 
இந்றர 3 வள்பி தக்கத்ஷபம் வண்கனப் தக்கத்ஷபம் வன்று 
தக்கப்தட்டினறல் பன்நரது இடத்றற்கு பன்ஶணற்நம். 

ஆெற ஜழணிர் ெரம்தின்றப்தில் தரகறஸ்ரணின் தங்ஶகற்புக்கு உள்டஷந அஷச்ெகம் 

அனுற 

 இந்ற ல்பத் கூட்டஷப்பு (WFI) ஆைற ஜழணிர் ைரம்தின்றப்தில் தரகறஸ்ரணி 
ீர்கள் தங்ஶகற்தற்கு உள்துஷந அஷச்ைகம் அனுறக்கப்தட்டுள்பது. 
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ெர்ஶெ டகபத்றல் ெரித்ற ெரஷண தஷடத்ரர் யறர ரஸ் 

 தின்னரந்றல் ஷடவதறும் 20 துக்குட்தட்ஶடரபேக்கரண ைர்ஶை டகபப் ஶதரட்டிில் 
400 ீட்டர் ஏட்டத்றல் ங்கம் வன்று, எபே ைரித்ற ைரஷணஷப் தஷடத்றபேக்கறநரர் 
அஸ்மரஷச் ஶைர்ந் யறரரஸ். 

இணின் ணட இறுற கறரண்ட்ரஸ்டர் வநறபஷநஷப் வதறுகறநரர் 

 தறஷணந்து ரண P.இணின் ணது 41 து ைர்ஶை தரர்வதர வடல் ரல்ஸ் வைஸ் 
ஶதரட்டிில் ணது பன்நரது ற்றும் இறுற கறரண்ட்ரஸ்டர் வநறபஷநஷப் 
வதறுகறநரர். 

ரய்னரந்ட ஏதன் உனக டூர் சூப்தர் 500 ஶதட்றன்டன் ஶதரட்டிகள் 

 ரய்னரந்து ஏதன் இறுறப்ஶதரட்டிில் ஜப்தரணின் ஶரஶைரற எகுயரரிடம் தி.ி. 
ைறந்து ஶரல்ி. 

ெயரஜ் க்ஶரர் SA ஏதன் தட்டத்ஷ க்கஷத்டக்வகரண்டரர் 

 பன்ணரல் ைரம்தின் ையரஜ் க்ஶரர் வன்ணரப்திரிக்கர ஏதன் வைஸ் தட்டத்ஷ 
க்கஷத்துக்வகரண்டரர். 

திரன்ஸ் டகப ஶதரட்டி: ஈட்டி நறனறல் இந்ற ீர் ீஜ் ஶெரப்ர ங்கம் 

 திரன்ஸ் ஶைரடிில்னறில் டந் ைர்ஶை டகப ஶதரட்டிில் ஆண்கலக்கரண ஈட்டி 
நறனறல் 20 ரண இந்ற ீர் ீஜ் ஶைரப்ர 85.17 ீட்டர் தூம் ைீற 
ங்கப்தக்கத்ஷ வன்நரர். 
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ஜழணிர் ஆெற ல்பத் ெரம்தின்றப் 

 ஜழணிர் ஆைற ல்பத் ைரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் 97 கறஶனர திரிில் ிஶஷ் 

குண்டு வண்கனம் வன்நரர்.  

 ஜழணிர் ஆைற ல்பத் ைரம்தின்றப்தில் இந்றர எபே வள்பி (றவ்ர கரக்ன்) 

ற்றும் இண்டு வண்கன தக்கங்கஷப (கபேர, ரீணர) வன்நது.  

 இந்ஶரஶணைறரில் டந் ஶதட்றண்டன் ஆைறர ஜழணிர் ைரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் 
ங்க தக்கம் வன்ந பன்நரது இந்ற ீரணரர் னக்ஷறர வைன். 

 ைச்ைறன் ற ற்றும் ீதக் பூணிர, ஜழணிர் ஆைற ல்பத் ைரம்தின்றப்தில் ங்கம் 
வன்நணர். 

உனக ஶகரப்ஷத யரக்கற 

 வதண்கள் யரக்கற உனகக் ஶகரப்ஷதின் வரடக்க ஆட்டத்றல் இந்றர இங்கறனரந்து 
அிக்கு றரக ிஷபரடும். 

ஶரகறத்குரர் வடக்கத்னரன் ெரஷணஷ பநறடித்ரர் 

 குஜரத் ரறனத்றன் ஶரரில் 15 து ஶைற இஷபஞர் ஶதரட்டிில் ைரம்தின் 
தட்டத்ஷ யரிரரின் ஶரகறத் குரர் 18 றற்குட்தட்ஶடரபேக்கரண ஶைற 
வடக்கத்னரன் ைரஷணஷ பநறடித்ரர். 

FIA ஶரப்தி F3 தந்ம் 

 வதல்ஜறத்றல் FIA ஶரப்தி F3 தந் ஶதரட்டிில் வஜணன் டபேரனர வற்நற 
வதற்நரர். 
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ஆெறர தெறதிக் ெலணிர் 2018 

 அக்ஶடரதர் 17 பல் 19 ஷ ஜப்தரன், றரைரகறில் ஷடவதறும் ஆைறர தைறதிக் 
ைலணிர் 2018 இல் இந்றரஷ திறறறத்துப்தடுத்துற்கரக கதில்ஶவ், ரிற ஶன் 
ற்றும் அறத் லூத்ர ஶர்ந்த்ஶடுக்கப்தட்டுள்பணர். 

ரெர் ஶடரகு இன்டர்ஶணல் 

 இஸ்ரன்புல் கரில்ரைர் ஶடரகு இன்டர்ஶணல் ஶதரட்டிகபில் தஜ்ங் புன்ர ங்கம் 
வன்நரர்,வதண்கள் திரிில் திங்கற ங்கம் வன்நரர்,ைந்ீப் ஶரர் வள்பிப் தக்கம் 
வன்நரர். 

ஷ்ர ஏதன் டூர் சூப்தர் 100 ஶதட்றன்டன் ஶதரட்டிகள் 

 ஷ் ஏதன் டூர் சூப்தர் 100 ஶதட்றன்டன் ஶதரட்டிில், பன்ணரள் ஶைற ைரம்திணரண 
ைவுப் ர்ர ஜப்தரணின் வகரக்கற த்ணரதிஷ ஶரற்கடித்ரர். 

உனக ஜழணிர் ஸ்குரஷ் குலின் தட்டம் 

 கறப்து இங்கறனரந்ஷ ஶரற்கடித்து உனக ஜழணிர் ஸ்குரஷ் அிப் தட்டத்ஷ 
வன்நது. 

சுற்று–உனக தடகு தந்ம் 

 ஆஸ்றஶனறரின் வண்டி டக் சுற்று-உனக தடகு தந்த்றல் வற்நற வதற்ந பல் 
வதண் ஸ்கறப்தர் ஆணரர். 

கணடி ஏதன் ஶகரல்ஃப் ஶதரட்டிில் ஜரன்ென் வற்நற வதற்நரர் 

 ஜரன்ைன் கணடி ஏதன் ஶகரல்ஃப் ஶதரட்டிில் வற்நற வதற்நரர்; இது அது 19 து 
தட்டரகும். 
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இஸ்ணர் ந்ரட அட்னரண்டர வடன்ணிஸ் தட்டத்ஷ வன்நரர் 

 ஷன் யரரிைஷண ழீ்த்ற ஜரன் இஸ்ணர் ந்ரது பஷநரக அட்னரண்டர ஏதன் 
வடன்ணிஸ் தட்டம் வன்நரர். 

பல் பஷநரக ஶகரல்ப் உனக ஶகரப்ஷத ெரம்தின்றப் ஶதரட்டிில்இண்டு இந்றர்கள் 

 ஶகரல்ப் உனக ஶகரப்ஷத ைரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் பல் பஷநரக அணிர்தன் 
னரயறரி ற்றும் சுதரங்கர் ர்ர ண இண்டு இந்றர்கள் தங்ஶகற்பு. 
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