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1. னக்கறரண ரட்கள் 
 

ஶற றணம் ிங்கள் 
வெப்டம்தர் 2  உனக ஶங்கரய் றணம் றுஷக் குஷநப்னக்கு இந் திர் னக்கற 

தங்ஷகக் வகரண்டினப்தரக க்கள் னரிந்ண 
வகரள்ற்கு உனக ஶங்கரய் றணம் 
அனுசரிக்கப்தடுகறநண. 

வெப்டம்தர் 5  ஶெற ஆெறரிர்கள் றணம் இந்றரில் எவ்வரன ஆண்டும் வசப்டம்தர் 5 ம் 
ஶற ஆசறரிர் றணம் வகரண்டரடப்தடுகறநண . 
இந்றரின் இண்டரண ஜணரறதற 
டரக்டர்.சர்தள்பி ரரகறனஷ்ணின் திநந் 
ரபரண, வசப்டம்தர் 5, 1888, இந்றரில் 1962 
னல் ஆசறரிர் றணரக வகரண்டரடப்தடுகறநண . 

வசப்டம்தர் 5 வரண்டு வெய்ற்கரண 

ெர்ஶெ ரள் 
‚அஷறக்கு அச்சுறுத்னரக இனந் 
றுஷஷனேம் ணத்ஷனேம் சரபிக்கும் 
ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்ட ஶஷனக்கரக” 1979 ஆம் 
ஆண்டில் ஶரதல் தரிசு வதற்ந கல்கத்ரின் 
அன்ஷண வஶசர இநந் வசப்டம்தர் 5 ம் 
ஶறின் றஷணரக வரண்டு வசய்ற்கரண 
சர்ஶச ரள் அனுசரிக்கப்தடுகறநண 

வசப்டம்தர் 8 52 ண ெர்ஶெ ளத்நறவு ற
ணம் 

அடிப்தஷட லத்நறஷ கற்றுக்வகரள்ப 
ஶண்டின் அசறம் தற்நற க்கள் த்றில் 
ிறப்னர்ஷ ற்தடுத்ணம் ஷகிலும் , 
லத்நறஷப் வதற்றுக்வகரள்ப னடிரற் ஶதரண 
பர்ந்ஶரனக்கு னஷநசரரக் கல்ித் றட்டத்றன் 
னெனம் லத்நறஷப் ஶதரறக்கும் ஶரக்கத்ணடனும் 
ஆண்டுஶரறும் லத்நறவு றணம் 
அனுசரிக்கப்தடுகறநண. 

வசப்டம்தர் 10 உனக ற்வகரஷன டுப்ன 
றணம் 

உனக ற்வகரஷன டுப்ன றணம் (WSPD), வசப்டம்தர் 
10 அன்று, ற்வகரஷன டுப்னக்கரண சர்ஶச 
சங்கத்ரல் (IASP) ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பண. 
இந் றணத்றற்கு WHO கூட்டுநவு இஷ-
ஆரபரக உள்பண. இந் ரபின் ஶரக்கம் 
உனவகங்கும் ிறப்னர்ஷ ற்தடுத்ற 
ற்வகரஷனஷத் டுக்க னடினேம் ன்தற்கரக 
ஆகும். 
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வசப்டம்தர் 11 சுரற ிஶகரணந்ரின் 
ெறகரஶகர உஷின் 125 -ண 
ஆண்டு ிர 

சுரற ிஶகரணந்ர் வசப்டம்தர் 11, 1893 அன்று 
சறகரஶகரில் உள்ப உனக ங்கபின் 
தரரலன்நத்றல் ணண னல் உஷஷ 
ஆற்நறணரர். ஶரந்ர ற்றும் ஶரகர ஶதரன்ந 
த்ணங்கஷப ஶற்கத்ற ரடுகலக்கு 
அநறனகப்தடுத்ற னக்கற தர்கபில் எனரக 
அர் றஷணவுதடுத்ப்தடுகறநரர். 

வசப்டம்தர் 14 இந்ற றரஸ் இந்ற றரஸ் ரடு னலணம் 
வகரண்டரடப்தடுகறநண. 1949 ஆம் ஆண்டின் இந் 
ரபில் ரட்டில் அசறனஷப்னச் சட்டன்ந குல 
ரட்டின் அறகரனர் வரறரக ஶகரி 
டிில் லப்தடும் இந்ற வரறஷ 
அநறித்ணர் 

வசப்டம்தர் 15 ஜணரகத்றன் ெர்ஶெ ரள் 2007 இல் க்கற ரடுகபின் வதரணச் சஷத ஜணரி 
15 வசப்டம்தர் ஜணரகம் தற்நற வகரள்ஷககஷப 
ஊக்குிப்தற்கும், கஷடதிடிக்கும் 
ஶரக்கத்ணடணரண ஜணரக சர்ஶச றணரகக் 
கண்கரிக்க ீர்ரணித்ண. 2018 ீம்: “Democracy 

under Strain: Solutions for a Changing World” 
வசப்டம்தர் 16 ஏஶெரன் அடுக்கு 

தரணகரப்திற்கரண ெர்ஶெ 
றணம் 

வசப்டம்தர் 16, .ர. வதரண சஷத ஏஶசரன் 
அடுக்ஷக தரணகரப்தற்கரண சர்ஶச றணரக 
றறக்கப்தட்டண. இந் ஏஶசரன் அடுக்ஷக 
அறக்கக்கூடி வதரனட்கபின் ீண ரன்ட்ரில் 
வநறனஷநஷ 1987 ஆம் ஆண்டில் வசப்டம்தர் 16ந் 
ஶற,ஷகவரப்தம் வசய் இந் றணத்றன் 
றஷணரக இந் றணம் அனுசரிக்கப்தடுகறநண 

வசப்டம்தர் 21 ெர்ஶெ ெரரண  றணம் எவ்வரன ஆண்டும் வசப்டம்தர் 21 ஆம் ஶற 
உனகம் னலணம் சர்ஶச சரரண றணம் 
அனுசரிக்கப்தடுகறநண. அஷணத்ண ரடுகபிலும் 
க்கபிஷடஶனேம் சரரணத்றன் வகரள்ஷககஷப 
லுப்தடுத் அர்ப்தித் என ரபரக இந் 
வதரண சஷத அநறித்ணள்பண. சர்ஶச சரரண  
றணம் 1981ல் .ர. வதரணச் சஷதரல் 
றறுப்தட்டண. 2018 மீ்: “The Right to Peace – The 

Universal Declaration of Human Rights at 70” 
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வசப்டம்தர் 22  உனக ஷஶணர 
(கரண்டரறனகம்) றணம் 

உனக ஷஶணர (கரண்டரறனகம்) றணம் 2010ல் 
WWF- வன்ணரப்திரிக்கரரல் னன்னனரக 
அநறிக்கப்தட்டண. அடுத் ஆண்டில், உனக 
ஷஶணர றணம் ஆப்திரிக்கர ற்றும் ஆசற 
கரண்டரறனக ஷககஷப உள்படக்கற சர்ஶச 
வற்நறரக பர்ந்ண. இண ந்ண ஷகரண 
ஷஶணரஷக் வகரண்டரடுகறநண: கனப்ன, வள்ஷப, 
வதரி எற்ஷந வகரம்ன, சுத்ன் ற்றும் ஜரன் 
ஷஶணரக்கள் 

வசப்டம்தர் 23 ஷெஷக வரறகளுக்கரண 
ெர்ஶெ றணம் 

வசப்டம்தர் 24-30, 2018 ஷடவதறும் கரண ஶகபரஶரர் 
சர்ஶச ரத்றன் என தகுறரக 2018 
வசப்டம்தர் 23 அன்று ஷசஷக வரறகலக்கரண 
னல் சர்ஶச றணம் வகரண்டரடப்தடுகறநண. 2018 
மீ் – ‚With Sign Language, Everyone is Included!‛ 

வசப்டம்தர் 25 அந்த்ஶரர றணம் தண்டிட் ீன்ரல் உதத்ரரின் திநந் ரள் 
ிரஷ றஷணவுகூனம் ஷகில் வசப்டம்தர் 
ரம் 25ம் ஶறஷ அந்த்ஶரர றணரக 
அனுசரிக்கப்தடுகறநண 

வசப்டம்தர் 26 அணு ஆனேங்கஷப 
னற்நறலும் ீக்குற்கரண 
ெர்ஶெ றணம் 

2013 வசப்டம்தர் 26 ஆம் ஶற றனை ரர்க்கறல் வதரண 
ிறப்னர்வு ற்தடுத் ற்றும் அணுசக்ற ீக்கம் 
வரடர்தரண ிங்கபில் ஆரண ஈடுதரடு 
வகரள்பவும் அணு ஆனேங்கஷப னற்நறலும் 
ீக்குற்கரண சர்ஶச றணத்ஷ வதரணச் சஷத 
அநறித்ண. 

வசப்டம்தர் 27  உனக சுற்றுனர றணம் உனக சுற்றுனர னத்றன் னக்கறத்ணம் ற்றும் 
அன் சனெக, கனரச்சர, அசறல் ற்றும் 
வதரனபரர றப்ன தற்நற ிறப்னர்ஷ 
பர்ப்தற்கரக உனக சுற்றுனர றணம் 
றஷணவுகூப்தடுகறநண. 

வசப்டம்தர் 28 கல் வதந னேணிர்ெல் 
அணுகலுக்கரண 
ெர்ஶெறணம் 

கல் அநறனேம் உரிஷக்கரண சர்ஶச ரள் 
(வதரணரக கல் அணுகல் றணம் ண 
அஷக்கப்தடுண) வசப்டம்தர் 28 ம் ஶற 
ஷடவதநினக்கும் னேவணஸ்ஶகர வதரண 
ரரட்டின் னெனம் அங்கலகரிக்கப்தடும் என 
சர்ஶச ரள் ஆகும். மீ் – “The Asian Digital 

Revolution: Transforming the Digital Divide into a 

Dividend through Universal Access”. 
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வசப்டம்தர் 28 உனக ரதீஸ் றணம் ரதஸீ் றணம், ரதஸீ் டுப்ன தற்நற 
ிறப்னர்வுக்கரக ஆண்டுஶரறும் 
வகரண்டரடப்தடுகறநண. னன்னனரக ரதஸீ் 
டுப்னசறஷ உனரக்கற திஞ்சு 
ஶறினரபனம் ணண்ணுிரினரபனரண 
லூிஸ் தரஸ்டரின் ஷநந் றணம் 28 வசப்டம்தர் 
ஆகும். மீ் – „Rabies: Share the message. Save a life‟. 

வசப்டம்தர் 30  ெர்ஶெ வரறவதர்ப்ன 
ரள் 

க்கற ரடுகள் சஷதரல் ற்றுக் வகரள்பப்தட்ட 
ீர்ரணத்ஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு வசப்டம்தர் 
30 ம் ஶற உனக சர்ஶச வரறவதர்ப்ன றணம் 
(ITD) வகரண்டரடதடுகறநண. இண ந்ரம் 
ணெற்நரண்டின் டகறக்கு இத்ரனறரின் ரழ்ந் 
னணி வஜஶரம் ன்தரின் றஷணரக 
வகரண்டரடதடுகறநண. இர் ஷததிஷப (னற 
ற்தரடு) கறஶக்க வரறினறனந்ண னத்ீன் 
வரறில் வரறவதர்ர். 2018 கனப்வதரனள்: 
Democracy under Strain: Solutions for a Changing 

World 
வசப்டம்தர் 1-
30 

ஶெற ஊட்டச்ெத்ண ரம் ஶசற ஊட்டச்சத்ண ரரணண ஊட்டச்சத்ண 

குஷநதரடுகலக்கு றரண ஶதரரட்டத்ஷ குநறக்கும் 

ஷகில் ரடு னலணம் 

வகரண்டரடப்தடுகறநணகுந்ஷகள் குள்பரல், 

ஊட்டச்சத்ண குஷநல், இத் ஶசரஷக ற்றும் 

குஷநரண திநப்ன ஷட ஶதரன்ந ஊட்டச்சத்ண 

வரடர்தரண திச்சறஷணகள் தற்நற தந் 

ிறப்னர்ஷ தப்னற்கரக வதண்கள் ற்றும் 

குந்ஷ னன் அஷச்சகம் இந் ரத்ஷ 

ஊட்டச்சத்ண ரரக அனுசரிக்கறன்நண.  
 

2018 னக்கற றணங்கள் PDF Download 
டப்ன றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வெய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶச - கறபிக் வெய்வும் 

https://goo.gl/jZfpNG
https://tamil.examsdaily.in/current-affairs-capsule-in-tamil
https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil
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2. ரிஷெ 
 
ரிஷெ ற்றும் குநறீடுகள் இந்றர / ரறனத்றன் இடம் னல் இடம்/ற்ந 

இடம் 
பி ரழ்க்ஷகக்கரண சறநந் ினண 1) ஆந்றர  2) எடிசர  

3) த்றப் திஶசம் 

வதரனபரர சுந்றக் குநறடீு 162 ரடுகபில் இந்றர – 96 ண 

இடம், சறில் வசரஷசட்டி 

ஷத்ரல் (CCS) 

வபிிடதட்டண. 

1) யரங்கரங்  

2) சறங்கப்னர்  

3) றனைசறனரந்ண 

MGNREGA ‘வபிப்தஷடத்ன்ஷ ற்றும் 

வதரறுப்னர்வு’ ஷக 

1) ஆந்றப் திஶசம்  2) வலுங்கரணர  

3) சறக்கறம் 

வரரிறஸ் இந்றரின் ஶடி 

னலீட்டு அட்டஷில் னனறடத்றல் 

உள்பண 

வரரிறஸ் ஆர்.தி.. 

வுப்தடி,  2017-18ல் இந்றரில் 

வபிரட்டு ஶடி னலீட்டில் 

(FDI) னனறடம் கறக்கறநண,  

2)சறங்கப்னர் 

சறசற ரிஷசில் உனகறன் சறநந் ஶதட்
ஸ்ஶன்  

ிரத் ஶகரனற   

சறசற வடஸ்ட் ரிஷச  இந்றர 2)வன்ணரப்திரிக்கர 

3) ஆஸ்றஶனறர 

 
 
 

டப்ன றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 
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தரடம் ரரிரண குநறப்னகள் PDF Download 
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3. மாநாடுகள் 

ெர்ஶெ மாநாடுகள் 

உச்ெற ரரடு / ரரடு ிங்கள் 
6 ண கறக்கு ஆசற உச்சற ரரடு 
ற்றும் 15 ண இந்ற ஆசறரன் 
வதரனபரர ந்றரிகள் கூட்டம் 

சறங்கப்னரில் 6 ண ஆசற உச்சற ரரடு – வதரனபரர 
ந்றரிகள் கூட்டம் (EAS-EMM) ற்றும் 15 ண இந்ற 
ஆசறரன் வதரனபரர ந்றரிகள் கூட்டம் (AEM) 
ஆகறற்நறல் ிக ற்றும் வரறல்ணஷந அஷச்சர் 
சுஶஷ் தின கனந்ண வகரண்டரர். சறங்கப்னர் ற்ஶதரண 
ஆசறரன் அஷப்னக்கு ஷனஷ கறக்கறநண . 

‘றனச்சரிவு சலர்றனத்ம் ற்றும் 
ிரிரண றட்ட அநறக்ஷக (டி.தி.ஆர்) ீண 
ந்ண ரள் திற்சறத் றட்டம்’ 

ஶசற இற்ஷக ஶதரிடர் ஆஷம் (NDMA) ஆவுடன் 
இரச்சனப் திஶசத்றல் ..டி-ண்டிில் ‘றனச்சரிவு 
சலர்றனத்ம் ற்றும் ிரிரண றட்ட அநறக்ஷக 
(டிதிஆர்)’ ீண ந்ண ரள் திற்சறத் றட்டம் 
வற்நறகரக னடிந்ண. 

வன் கறக்கு ஆசறரின் WHO 
திரந்றக் குலின் 71 ண அர்வு 

‚உனகபரி சுகரர றட்டத்றன் அஷணத்ண னக்கற 
ஶகரட்தரடுகஷபனேம் அஷடற்கு தன 
னன்வணடுப்னகஷப இந்றர ணரிரக கண்கரித்ண 
னகறநண ண வன் கறக்கு ஆசறரின் உனக 
சுகரர அஷப்னப் [WHO] திரந்றக் குலின் 71 ண 
அர்ில், சுகரர ற்றும் குடும்த னத்ணஷந த்ற 
அஷச்சர் ஶஜ.தி.டர கூநறணரர். 

உனகபரி கரனறஷன அறடி உச்சற 
ரரடு 

கரனறஷன ரற்நம் ற்றும் சுற்றுச்சூல் அஷச்சர் 
டரக்டர் ணி தின் அகண சறவரடி ஷனஷில் என 
உர் ட்ட க்கற அன றஶட் குல , 
கனறஶதரர்ணிரின் சரன் திரன்சறஸ்ஶகரில் உள்ப 
கரனறஷன டடிக்ஷக குநறத் உனகபரி 
உச்சறரரட்டில் தங்ஶகற்கவுள்பண . 

கறக்கு வதரனபரர ன்நம் த்ற ர்த்கம், வரறல்ணஷந ற்றும் உள்ரட்டு 
ிரணத்ணஷந அஷச்சர் சுஶஷ் தின , சீதத்றல் 
ஷ்ர ிபரடிஶரஸ்ஶடரக்கறல் ஷடவதற்ந கறக்கு 
வதரனபரர ன்நத்றல் கனந்ண வகரண்டரர் 
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3 ண ASEM (ஆசறர-ஶரப்தர கூட்டம்) 
‘உனக னறஶரர் ற்றும் 
னறர்கபின் ணி உரிஷகள்’ 
தற்நற ரரடு 

சனெக ீற ற்றும் அறகரபித்ல் த்ற அஷச்சர் 
வ ரச்சந்த் வகஶனரட் ஷனஷில் 3 ஶதர் 
வகரண்ட இந்ற திறறறகள் சறஶரல் (வகரரிர)ில் 
‘உனக னறஶரர் ற்றும் னறர்கபின் ணி 
உரிஷகள்’ ன்ந 3 ண ASEM (ஆசறர-ஶரப்தர 
கூட்டம்) ரரட்டில் கனந்ண வகரள்பவுள்பணர் . 

IRIGC-TEC சந்றப்ன வபினேநவு ந்றரி சுஷ்ர ஸ்ரஜ் வரறல்ணட்த 
ற்றும் வதரனபரர கூட்டுநவு, IRIGC-TEC இன் 
சர்ஶச அசரங்க ஆஷத்றன் 23 ண கூட்டத்றல் 
கனந்ண வகரள்ப ரஸ்ஶகரஷ அஷடந்ரர். அர் ஷ் 
கூட்டஷப்தின் ணஷ தி ந்றரி னைரி ஶதரரிஶசரவ் 
உடன் கூட்டத்றற்கு இஷத் ஷனரக இனப்தரர் . 

G-20, ர்த்க ற்றும் னலீட்டு ந்றரி 
கூட்டம் 

ர்த்க ற்றும் வரறல்ணஷந ற்றும் சறில் 
ிரணப் ஶதரக்குத்ணத் ணஷந அஷச்சர் சுஶஷ் 
தின, அர்வஜன்டீணரில் உள்ப ரர் டல் திபரடரில் 
G-20, ர்த்க ற்றும் னலீட்டு ந்றரி ன்நத்றல் 
தங்ஶகற்கவுள்பரர். 

இந்றர - வரரக்ஶகர சுற்றுனர 
இனப்ன கூட்டம் 

இந்றரிற்கும் வரரக்ஶகரிற்கும் இஷடஶரண 
சுற்றுனர எத்ணஷப்ஷத ஶம்தடுத்ணற்கு 
இந்றரிற்கும் வரரக்ஶகரிற்கும் இஷடஶரண 
சுற்றுனரத்ணஷந எத்ணஷப்ன தற்நற இனப்ன கூட்டம் 
எப்னக்வகரண்டண. டி.டி.டீ. ற்றும் னண வடல்னறில் 
சுற்றுனர ஶம்தரட்டுக்கரண வரரக்ஶகர வஜன்சறனேடன் 
எத்ணஷப்ன எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணண 

சர்ஶச கபிர் வரறல் னஷணஶரர் 
உச்சற ரரடு 

ஶதரபத்றன் ஷனகரண கரத்ண்டுில் சர்ஶச 
கபிர் வரறல் னஷணஶரர் உச்சற ரரடு 2018 ஆம் 
ஆண்டு ஷடவதறுகறநண. ஶதரப ணஷக் குடிசுத் 
ஷனர் ந்ர தயணர் னன் உச்சற ரரட்ஷட றநந்ண 
ஷத்ரர். 
ீம்: - ‚Equality begins with Economic Empowerment‛. 

.ர வதரணச்சஷதின் 73 ண அர்வுக்கூ
ட்டம் 

வபினேநவுத் ணஷந அஷச்சர் சுஷ்ர ஸ்ரஜ் .ர. 
வதரணச் சஷதின் 73ண அர்வுக்கூட்டத்றல் இந்றர 
சரர்தரக கனந்ண வகரள்ப உள்பரர் . ஶலும் தன 
இனப்ன ற்றும் தன தன்ணரட்டு சந்றப்னகஷப ணண 
உனகபரி தங்குரர்கலடன் டத்றணரர் . 
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இந்றரில் .ஸ்..ின் னனரண 
சஷத, இண்டரம் ந்றரிIORA ற்றும் 
இண்டரம் REINVEST சந்றப்ன 

னற ற்றும் னணப்திக்கத்க்க ரிசக்ற அஷச்சகம் 
சர்ஶச சூரி எபிஷப்தின் (ISA) னல் சஷத, 2ண 
இந்ற வதனங்கடல் ரிம் சங்க(IORA) னணப்திக்கத்க்க 
ரிசக்ற ந்றரி கூட்டம் ற்றும் 2 ண உனகபரி 
னணப்திக்கத்க்க ரிசக்ற னலீட்டு கூட்டம் ற்றும் 
க்ஸ்ஶதர (REINVEST- 2018) ஆகறஷ அக்ஶடரதர் 2 ண 
னல் 5 ஆம் ஶற ஷ னணடில்னறில் டக்க 
உள்பண. 

க்கற அன றஶட்மறல் 
ல்னறக்க கூட்டி ன்நம் 

க்கற அன ரடுகபின் ஷனகரண அனரதிில் 
ம்தர் 19 ற்றும் 20 ஆம் ஶறகபில் க்கற அன 
றஶட்ஸ் ல்னறக்க கூட்டி ன்நத்ஷ 
டத்ணம். இஷத்பத்றன் னெனம் வகரள்ஷப ற்றும் 
குற்நம் ஆகறற்நறனறனந்ண இபம் தர்கபின் 
தரணகரப்ஷத ஶம்தடுத்வும் எற்றுஷ கனத்ணக்கஷப 
உனரக்க  ஷனர்கபின் னற்சறகஷப 
லுப்தடுத்ணண, சனெக சரல்கஷப தற்நற 
உஷரற்றுண ஶதரன்நஷ இம்ன்நத்றன் 
ஶரக்கரகும். 

ஶெற மாநாடுகள் 

றர்கரன வரதினறட்டி உச்ெற ரரடு – 2018 

 றற ஆஶரக் ஷனஷ றர்ரக அறகரரி அறரப் கரன்ட் தல்ஶறு ஶதரக்குத்ண 
னஷநகள் இஷடஶ இஷப்ஷத ற்தடுத்ணம் வதரண ஶதரக்குத்ணக்கு இந்றர 
ிஷில் என ஶசம் – என கரர்டு வகரள்ஷகஷ அநறனகப்தடுத்ணரக கூநறனேள்பரர். 

ெர்ஶெ கபிர் வரறல் னஷணஶரர் உச்ெற ரரடு 

 ஶதரபத்றன் ஷனகரண கரத்ண்டுில் 2018 ஆம் ஆண்டு சர்ஶச கபிர் வரறல் 
னஷணஶரர் உச்சற ரரடு ஷடவதறுகறநண. ஶதரப ணஷத் ஷனர் ந்ர தயணர் 
னன் உச்சற ரரட்ஷட றநந்ண ஷத்ரர். ீம்: – ‚சத்ணம் வதரனபரர ஆற்நல் 
னெனம் வரடங்குகறநண‛. 
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உச்ெீறன்நத்றன் தறவு வதற்ந க்கநறஞர்கள் ெங்க ஶெறக் கனத்ங்கு 

 உச்சீறன்நத்றன் தறவு வதற்ந க்கநறஞர்கள் சங்கம் னணறல்னறில் ற்தரடு 
வசய்றனந் ஶசறக் கனத்ங்ஷக குடிசுத் ஷனர் றன. ரம் ரத் ஶகரிந்த் 
வரடங்கற ஷத்ரர். 

த்ற இந்ற வரற குளின் 31ண கூட்டம் 

 னண றல்னறில் ஷடவதற்ந த்ற இந்ற வரற குலின் 31ண சந்றப்ன திர் றன. 
ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் றஷநவு வதற்நண. 

‘னென இந்றர’ 

 ணனக்கறில் வரடங்கும் 87 ண இஸ்றர் சர்ஶச ர்த்க றகழ்ச்சறில் இந்றர 
தங்குர ரடரகும். இந் ர்த்க கண்கரட்சறில் இந்றர 75 இந்ற றறுணங்கள் 
ங்கும் றகப்வதரி ிக வதினறன் ‘னென இந்றர’ஷ அநறனகப்தடுத்வுள்பண. 
இன் ஶரக்கம் ணனக்கறிலும் ஷண அண்ஷட ரடுகபிலும் இந்றரின் 
ற்றுறஷ அறகரிப்தற்கரகும். 

கரத்ர கரந்றின் 150 ண திநந் ரள் வகரண்டரட்டத்றற்கு உனகபரி சுகரர 

ரரடு 

 கரத்ர கரந்றின் 150 ண திநந் ரள் வகரண்டரட்டத்றன் ணக்கத்ஷ குநறக்கும் 
ஷகில், குடிீர் ற்றும் சுகரரத்ணஷந அஷச்சகம் உனகபரி ணப்னவு ரரடு 
என்ஷந ற்தரடு வசய்ணள்பண. இண ஸ்ச்ச தரத் றன் ணக்கத்றன் ரன்கரண 
ஆண்டு றஷநஷ வகரண்டரடும். 

இந்ற இில்ஶில் றன்-இக்கம் தற்நற ரரடு 

 றற ஆஶரக் உடன் இஷந்ண ில்ஶ அஷச்சகத்ரல் ில்ஶ றன்சர 
வதரநறினரபர்கபின் (IREE) றறுணத்றன் னெனம் ற்தரடு வசய்ப்தட்ட ‚இந்ற 
இில்ஶில் றன்-இக்க‛ ரரடு றஷநஷடந்ண. 
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தரணகரப்ன & உள்ரட்டு தரணகரப்ன க்ஸ்ஶதர ற்றும் ரரடு 

 னென்று ரள் தரணகரப்ன & உள்ரட்டு தரணகரப்ன க்ஸ்ஶதர ற்றும் ரரடு னண 
றல்னறில் உள்ணஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங்கரல் றநந்ணஷக்கப்தட்டண. 

6 ண ெர்ஶெ தணு ஆர்த்ஶரதீடிர ரரடு 

 இந்ற உள்ணஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங் 6 ண சர்ஶச தணு ஆர்த்ஶரதடீிர 
வசரஷசட்டிின் இந்ற ரரட்டிஷண வரடங்கறஷத்ரர். 

 மீ் – ‚குஷநக்கப்தட்ட கீ்கத்ணடன் அறகரித் ரழ்ரள் ற்றும் ஶம்தட்ட இக்கம்‛. 

4 ண உனக அங்கலகர உச்ெறரரடு (WOSA-2018) 

 ணிப ஶம்தரட்டுத்ணஷந அஷச்சர் திகரஷ் ஜஶடகர் னண றல்னறில் 4 ண 
உனக அங்கலகர உச்சற ரரட்ஷட (WOSA-2018) றநந்ண ஷத்ரர். 

ல்னரட்ெற ீண திரந்ற ரரடு 

 த்றப் திஶச அசுடன் இஷந் இந்ற அசறனஷப்ன சலர்றனத் ற்றும் 
வதரணக்கள் குஷநதரடு ணஷந (DAR & PG), ஶதரதரல் கரில் உள்ப ினம்னம் 
ரட்டங்கபில் கணம் வசலுத்ணன் னெனம் ல்ன ஆட்சறக்கு திரந்ற ரரடு 
என்ஷந ற்தரடு வசய்கறநண. 

கல் ஆம் தற்நற திற்ெறத் றட்டம் 

 த்ற ஆனேர்ஶ அநறில் ஆரய்ச்சற ஷத்றல் (CCRAS) ற்தரடு வசய் ஶசற 
ஆனேர்ஶ குநறக்ஶகரள் ற்றும் ப்தடுத்ப்தட்ட வடர்றஶணரஜற ஶதரர்ட்டல் (NAMSTP) 
தற்நற கல் தற்நற இண்டு ரள் திற்சற றட்டம். 

ரில் ஸ்ஶடட் எளங்கு னஷந ஆஷத்றன் னனரண ண்டன தினங்கு 

 னஶணில் ‚ரில் ஸ்ஶடட் எலங்கு னஷந ஆஷத்றன் னனரண ண்டன 
தினங்கு (ஶற்கு ண்டனம்) – இண்டு ஆண்டுகபரக ஷடனஷநில் உள்பஷ 
னன்வணடுத்ணச் வசல்ஶரம்‛ ன்ந ஷனப்தில் வரடங்கறண. 
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கறக்கு வதரனபரர ன்நம் 

 த்ற ர்த்கம், வரறல்ணஷந ற்றும் சறில் ிரண ஶதரக்குத்ண ணஷந 
அஷச்சர் சுஶஷ் தின, ஷ்ரின் வ்னரடிஶரஸ்ஶடரக்கறல் டந் கறக்கு 
வதரனபரர ன்நத்றற்கு சீதத்றல் ிஜம் வசய்ரர். 

டிஜறதி க்கள், ஜறதி க்கள் ற்றும் டகறக்கு த்ற கரல் அஷப்னகபின் ஷனர்கள் 

ரரடு 

 அனரச்சன திஶச ஷனகர் இட்டரகரில் டி.ஜற.தி., .ஜற.த.ீ ற்றும் த்ற கரல் 
அஷப்னகபின் ஷனர்கள் தங்குவதறும் 25 ண ரரடு ணங்கறண. 

IRIGC-TEC ெந்றப்ன 

 வபினேநவு ந்றரி சுஷ்ர ஸ்ரஜ் வரறல்ணட்த ற்றும் வதரனபரர கூட்டுநவு, 
IRIGC-TEC இன் சர்ஶச அசரங்க ஆஷத்றன் 23 ண கூட்டத்றல் கனந்ண வகரள்ப 
ரஸ்ஶகரஷ அஷடந்ரர். அர் ஷ் கூட்டஷப்தின் ணஷ தி ந்றரி னைரி 
ஶதரரிஶசரவ் உடன் இஷத் ஷனரக இனப்தரர். 

ஜற-20, ர்த்க ற்றும் னலீட்டு ந்றரிகள் கூட்டம் 

 ர்த்க, வரறல்ணஷந ற்றும் சறில் ிரணப் ஶதரக்குத்ணத் ணஷந அஷச்சர் 
சுஶஷ் தின, ஜற -20, ர்த்க ற்றும் னலீட்டு ந்றரி கூட்டத்றல் தங்ஶகற்கவுள்பரர். 

னன் னல் இந்ற சுற்றுனர ரர்ட் 2018 

 னணடில்னறில் னல் ‘இந்ற சுற்றுனர ரர்ட்’ (ITM 2018), த்ற ில்ஶ ற்றும் 
றனக்கரி அஷச்சர் தினேஷ் ஶகரல் ணக்கற ஷத்ரர். சுற்றுனரத்ணஷந அஷச்சகத்ரல் 
இந்றர சுற்றுனர ரர்ட் ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பண. 
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இந்றரின் வன ிற்தஷணரபர்கள் ஶெற ெங்கத்றன் ஶெறரரடு, ரஸ்ி [NASVI] 

 டீ்டு சற ற்றும் கர்ப்னந ிகர அஷச்சர் யர்ீப் சறங் னரி னண றல்னறில், 
இந்றரின் வன ிற்தஷணரபர்கபின் ஶசற சங்கத்றன் ரஸ்ி [NASVI] இண்டு 
ரள் ஶசற ரரட்ஷட ணங்கற ஷத்ரர். 

‚னரிர‛ 

 கரத்ர கரந்றின் 150-ண திநந் றணத்ஷ னன்ணிட்டு, இந்ற அசறன் 
சறறுதரன்ஷிண ன அஷச்சகம் னரிர – கிங்கத்ஷ டத்ணகறநண. கரத்ர 
கரந்றின் ஶதரஷணகள் ற்றும் வகரள்ஷககஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு, 
ரடுனலணம் இந்க் கிங்கம் டத்ப்தடவுள்பண. 

கரன்வல்த் தரரளுன்நம் ெங்கத்றன் இந்றப் திரந்ற-IV ரரடு 

 இரச்சன திஶசத்றல், இண்டு ரள் கரன்வல்த் தரரலன்ந சங்கத்றன் இந்ற 
திரந்ற-IV, ரரடு ற்றும் வரர்க்ஷரப் சறம்னரில் ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பண. 

திிட தரணகரப்ன ற்றும் வரறல்ெரர் சுகரரம் குநறத் ஶெற ரரடு 

 னணடில்னறில் திிட தரணகரப்ன ற்றும் வரறல்சரர் சுகரரத்றற்கரண 7 ண ஶசற 
ரரட்ஷட வரறல் ற்றும் ஶஷனரய்ப்னத்ணஷந அஷச்சர் சந்ஶரஷ் குரர் 
கங்க்ரர் றநந்ண ஷத்ரர். 

ஶெற இனக்கற ற்றும் அநறரர்ந் ரரடு – ‚ஶனரக் ந்ன் 2018‛ 

 ஜரர்கண்டின் ரஞ்சறில் உள்ப கனரச்சரத் ணஷநரல் ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்ப ‚ஶனரக் 
ந்ன் 2018‛ ஶசற இனக்கற ற்றும் அநறரர்ந் ரரட்ஷட ணஷக் குடிசுத் 
ஷனர் ம். வங்ஷகர ரனேடு வரடக்கற ஷத்ரர். 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வெய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶச - கறபிக் வெய்வும் 

https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil
http://bit.ly/2xqZMJV
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4. றணம், திஶற்ன 

ஶெற றணங்கள்: 

S.No. வதர் தி 

1 ீறதற ஞ்ென் ஶகரஶகரய் உச்ச ீறன்நத்றன் அடுத் ஷனஷ ீறதற 

2 ஜறணி கரந்த் றஸ்ர ல்ஷன தரணகரப்னப் தஷடின் வதரண இக்குணர் 

(திஸ்ஃப்) 

3 ன். ி, ிஜய் குரர் ஶெரப்ர திஸ் டிஸ்ட் ஆப் இந்றரின் ஷனர் 
ற்றும் ணஷத் ஷனர் (PTI) 

4 அன்சுனர கரந்த் ஸ்.தி.. றர்ரக இக்குணர் 

5 அஷ்ரணி தரட்டிர  ஸ்.தி.. றனைச்சுல் ஃதண்டின் றர்ரக 
இக்குணர் ற்றும் ஷனஷ றர்ரக அறகரரி  

6 அறரப் வெௌத்ரி ஆக்சறஸ் ங்கறின் றர்ரக இக்குணர் & 
ஷனஷ றர்ரக அறகரரி 

7 த் ர்ர வஜட் ர்ஶமறன் சுந்ற இக்குர் 

8 ிதர தரல்கர் வயச்.டி.ஃப்.சற ஷனப்தின் னற ஷனஷ 
றர்ரக அறகரரி 

9 திணரய் குரர்  ஸ்டீல் அஷச்சகத்றன் வசனரபர் 

10 திெரந்த் குரர்  ஸ்.தி.. ஷனஷ றற அறகரரி 

11 ெஞ்ெய் அகர்ரல் னற வசனரபர், ஶபரண்ஷ 

12 ப்ரீம் ெறங்  வசனரபர், தட்டில் சரறின் ஶசற 
ஆஷம் (NCSC) 

13 னண் ரன் & அனுஷ்கர ெர்ர  றநன் இந்றர திச்சரத்றன் ணணர்கள் 

14 வ .கறஶஷ் ெர்ர  வசனரபர் (ஶற்கு) வபினேநவு அஷச்சகம் 

15 ிஜய் அறர்ரஜ் றழ்ரடு வடன்ணிஸ் சங்கத் (டின்டி) ஷனர் 

16 அஜறத் ஶரகன் ஶதஸ்னக் இந்றரின் றர்ரக இக்குணர் 
ற்றும் ணஷத் ஷனர் 

17 வ ெஞ்ெய் குரர்  வதரண இக்குணர், ீ ஶசஷ, சறில் தரணகரப்ன 
ற்றும் டீ்டு கரனர்கள் (FS, CD & HG) 

18 ஆர் ரன் யறந்ணஸ்ரன் ஶரணரட்டிக்ஸ் னறறவடட்டின் 
[HAL] ஷனர் ற்றும் றர்ரக இக்குணர் [CMD] 
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19 சுணில் ஶத்ர 2018-19க்கரண இந்ற ங்கறகள் சங்கத்றன் (IBA) 
னற ஷனர் 

20 னன்ணரள் உச்ெ ீறன்ந ீறதற 
ஞ்ெணர திகரஷ் ஶெரய் 

ஶனரக்தரல் ஶடல் குல ஷனஷ 

21 ஶரி ஶகரம் திஸ்ன்னறன் திரண்ட் ணர் 

 

ெர்ஶெ றணங்கள்: 
 

S.No. வதர்  தி 

1 ஆரிஃப் அல்ி  தரகறஸ்ரன் ஜணரறதற 

2 னத்ரஸ் வௌெர 
அப்ல்னர 

 சூடரன் னற திர் 

3 வஜணல் னர்ர ெந்ற 
ரதர  

ஶதரப இரணுத்றன் னற ஷனஷத் பதற 

4 ீறதற யறர ெப்ர் தலூசறஸ்ரன் உர் ீறன்நத்றன் னல் வதண் 
ஷனஷ ீறதற 

5 ீறதற ஏம் திகரஷ் றஸ்ர ஶதரபின் னற ஷனஷ ீறதற 

6 டரக்டர் னணம்ஶகத்தரல் 
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5. அநறில் 

கடல் உவுக் கறவு ஃகு அரிப்ஷதத் டுக்கறநண 

 ரரசற, இந்ற இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் வடக்ணரனஜற (BHU) ஆரய்ச்சறரபர்கள் 
வற்நறகரக 90% வசல்றநஷணக் கரட்டி என ஷகஶடரசன் அடிப்தஷடினரண ஃகு 
அரிப்ன டுப்தரஷண கடல் உவுக் கறினறனந்ண உற்தத்ற வசய்ணள்பணர். 

‘ககன்ரன்‘ குளிற்கு உிர் ஆவு ற்றும் னந்ண ங்கவுள்பணதிரன்ஸ் 

 இந்ற ணி ிண்வபிப் றணரண ‘ககன்ரன்’ இந்ற குலிணனக்கு உிர் 
ஆவு ற்றும் னந்ணகஷப ங்கவுள்பண திரன்ஸ். 

U.K. இற்தினரபர் தல்ஷகஷஷ அறகரிக்க $ 3 றல்னறன்தரிஷெ ன்வகரஷடரக 
ங்கறணரர் 

 ஶஜரசனறன் வதல் தர்வணல், திரிட்டணின் னன்ணி ரணினரபர்கபில் எனர் 3 
றல்னறன் தரிசுத்வரஷகஷ என வதரி அநறில் தரிசுக்கு இற்தினறல் 
தன்னகத்ன்ஷஷ ஊக்குிப்தற்கரக ன்வகரஷட வசய்ரர். 

TB தரக்டீரிர உிணுக்களுள் ணஷரல் அப்ஶடர் டுக்கறநண 

 TB தரக்டீரிரில் உள்ப எஶ னஶரட்டீன் (HupB) உடன் திஷக்கப்தடும் என சறநற 
எற்ஷந ணித் டி.ன். னெனக்கூறு (டி.ன்..அப்ஶடர்), ஆரய்ச்சறரபர்கள் ணி 
உிணுக்கபில் ணஷற்கும், அற்ஷந தரறக்கும் தரக்டீரிரின் றநஷண 40-55% 
குஷநப்தஷ அஷட னடிந்ண. 

வனக்ட்ஶரவகறக்கல் வென்ெரர் ஶடரதஷன், தரரவெட்ரல்கண்டநறந்ணள்பண 

 வதங்கலனின் ஜயர்னரல் ஶன ஷம் ஶம்தட்ட அநறில் ஆரய்ச்சறக்கரண 
ஷம், திபரட்டிணம்-வசநறவூட்டப்தட்ட வசரிம் ஆக்ஷமடு ற்றும் குப்ஶரஸ் 
ஆக்ஷசடு ஆகறற்ஷந உனரக்கறனேள்பண, இண வனக்ட்ஶரவகறக்கல் வசல்கபில் 
றநஷரக வசல்தட்டு ஶடரதஷன் ற்றும் தரரவசட்ரல் அபஷக் ணி சறறுீர் 
ற்றும் சலம் ரறரிகபில் இனந்ண கண்டநற உவும். 
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டுரணில் ஶஜரஸ் ிரணத்ணக்கு ரிவதரனள் றப்தி ஷனட்கறபப்தில் இஷந்ண இந்றர  

 ரணில் தநக்கும்ஶதரஶ ஶஜரஸ் ஶதரர் ிரணத்ணக்கு ரிவதரனள் றப்தி, இந்ற 
ிரணப்தஷட சரஷண தஷடத்ணள்பண. இந்றப் ஶதரர் ிரணம் என்றுக்கு ரணில் 
ரிவதரனள் றப்தப்தட்டண இணஶ னன்னஷந. இன்னெனம் டுரணில் 
ிரணத்ணக்கு ரிவதரனள் றப்னம் ஷனட் கறபப்தில் இஷந்ண இந்றர. 

னற ெரணம் ஷனசுற்நல் ெறகறச்ஷெக்கு உனரம் 

 ஷன சுற்நஷன கண்டநற ஶரரபிின் கரணக்கு தின்ணரல் ஷக்கப்தடும் என னற 
அறர்வு சரணத்ஷ ிஞ்ஞரணிகள் உனரக்கறனேள்பணர் 

அணு உஷன அப்ெர 

 1956 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் டிரம்ஶத பரகத்றல் தரதர அணு ஆரய்ச்சற 
ஷத்றன் னனரண ஆரய்ச்சற அணு உஷன அப்சர வசல்தடத் வரடங்கறண. 
இந் உஷன 2009 ஆம் ஆண்டு னெடப்தட்டண. ம் ஶம்தடுத்ப்தட்டு ற்ஶதரண ீண்டும் 
வசல்தடத் வரடங்கற உள்பண ீச்சல்குபம் ஶதரன்ந ஆரய்ச்சற அப்சர அணு உஷன. 

ணிர்கபின் தன்தரட்டிற்கரண 328 றஷனரண அபவு கனஷனந்ணகஷப அசு ஷட 
வெய்ண 

 328 றஷனரண அபவு கனஷ னந்ணகஷப (FDC கள்) உற்தத்ற, ிற்தஷண அல்னண 
ிறஶரகத்ஷ அசு உடணடிரகத் ஷட வசய்ணள்பண. 

ெந்றனுக்கு னன்னஷநரக சுற்றுனர தம் – அவரிக்கணிரர் றறுணம் அநறிப்ன 

 சந்றனுக்கு னன்னஷநரக சுற்றுனர திகஷப அஷத்ணச் வசல்ன இனப்தரக 
அவரிக்கரின் ‘ஸ்ஶதஸ் க்ஸ்’ ணிரர் றறுணம் அநறித்ணள்பண. 

னறரண னறத்றம் ஶதட்டரிகஷப IIT- ெரர்ந் ஸ்டரர்ட் அப் றறுணம் ரரித்ண 

 ஷயரதரத் இந்ற வரறல்ணட்தக் ககத்ஷ (டி-ச்) சரர்ந் ஸ்டரர்ட் அப் 
றறுணம் ஶபரண் ணஷந ற்றும் ிண்வபி தன்தரடுகலக்கு தன்தடும் னறத்றம் 
ஶதட்டரிகஷப உனரக்கறண. 
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னத்ண ஷெக்ஶனரட்ரன் ெற ஷெக்ஶனரன்-30 வெல்தடத்வரடங்கறண 

 னற்றுஶரய் ஶரரபிகலக்கு ஶரய் கண்டநறல் ற்றும் சறகறச்ஷசபிப்னக்கரண ஶடிஶர 
ஶசரஶடரப்கஷப ரரிக்க ஷசக்ஶனரட்ரன் தன்தடுத்ப்தடுகறநண. ரற்று சக்ற 
ஷசக்ஶனரட்ரன் ஷம் (VECC), வகரல்கத்ரில் னத்ண தன்தரட்டிற்கரக 
இந்றரின் றகப்வதரி ஷசக்ஶனரட்ரணரண ஷசக்ஶனரன்-30 வசல்தடத் வரடங்கறண. 

5.1 அநறில் கண்டுதிடிப்னகள் 

வதனங்கடல் ெரெரி வப்தறஷனஷ ஷத்ண இந்ற ஶகரஷட ஷக்கரனத்ஷ 
கித்ணிடனரம் 

 வதனங்கடல் சரசரி வப்தறஷன (OMT) கடல் வப்த ஶற்தப்ன வப்தறஷனஷ ிட 
தனஷக்கரனத்றன் அபஷக் கிக்கும் ன்று னஶணின் இந்ற வப்த ண்டன 
ரணிஷன ஆய்வு ஷ (IITM) ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்ணள்பணர். இந்ற ஶகரஷடின் 
தனஷ னன்கிப்ன வற்நற ிகறம், OMTக்கு 80% வற்நற ிகறம் உள்பண. 

ம்தில் ஶரய்கள் ற்றும் னற்றுஶரய்க்கரண னந்ண இனக்கு கண்டுதிடிக்கப்தட்டண 

 என குநறப்திட்ட னத்றன் வசல்தரட்ஷட (TRIM16) அல்ஷசர்ஸ், தரர்கறன்சணின் ற்றும் 
அறஶரடிரதிக் தக்கரட்டு ஸ்கபஶீரசறஸ் (ALS) ஶதரன்ந ம்தில் ஶரய்கலக்கரண 
என சரத்றரண சறகறச்ஷச ஷனடீ்டு னெஶனரதரரக ரற்நனரம் ன்று 
னதஶணஷ்ஷ சரர்ந் ஆய்ரபர்கள் கண்டநறந்ணள்பணர். 

ஷடதிற்ெற, ஜரகறங்கறனறனந்ண ஆற்நஷன ஶெறக்கும் னற ெரணம்ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடிப்ன 

 ஷடதிற்சற அல்னண ஜரகறங்கறன் ஶதரண ஷக அஷசில் இனந்ண ஆற்நஷன உனரக்கும் 
என அினேம் சரணத்ஷ ிஞ்ஞரணிகள் உனரக்கறனேள்பணர். சரணம், ஷகக்கடிகரம் 
அபவு வகரண்ட சரணம், என ணிப்தட்ட சுகரர கண்கரிப்ன அஷப்ஷத இக்க 
ஶதரணரண சக்றஷ உற்தத்ற வசய்கறநண. 
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இ ஶரய் ங்கஷப கிக்கும் வெற்ஷக ணண்நறவு (AI) 

 ணி ல்லுர்கஷப ிட இ ஶரரல் தரறக்கப்தட்ட ஶரரபிகலக்கு ம் 
ற்தடும் ஆதத்ஷ னன்ணநறிக்கும் என வசற்ஷக ணண்நறவு (AI) அஷப்ஷத 
ிஞ்ஞரணிகள் உனரக்கறனேள்பணர். 

IISER ஶதரதரல் ஷட்டறன் தி 12 ஷகக்வகளஷப் தன்தடுத்ற கரிசூரி வெல்கஷப 
உனரக்கறண 

 ஶதரதரல், இந்ற கல்ி அநறில் ற்றும் ஆரய்ச்சற றறுணத்றன் (IISER) 
ஆரய்ச்சறரபர்கள், ஷட்டறன் தி 12 இன் வசற்ஷக ஷகக்வகலஷப் தன்தடுத்ற 
னறரண ற்றும் வகறழ்ரண கரி சூரி வசல்கஷப உனரக்கறனேள்பணர். 

னற ெரணம் ஷனசுற்நல் ெறகறச்ஷெக்கு உனரம் 

 ஷன சுற்நஷன கண்டநற ஶரரபிின் கரணக்கு தின்ணரல் ஷக்கப்தடும் என னற 
அறர்வு சரணத்ஷ ிஞ்ஞரணிகள் உனரக்கறனேள்பணர் 

னச்ெற–ஈர்க்கப்தட்ட தநக்கும் ஶரஶதர 

 ிஞ்ஞரணிகள் இப்ஶதரண வடல்ஃப்ஷன றம்திள் ன்ந ரனரண ன்ணிக்க தநக்கும் 
ஶரஶதரஷ உனரக்கறினக்கறநரர்கள், இண னச்சறகபின் ிஷரண தநக்கும் 
ன்ஷஷ எத்றனக்கறநண. 

TB தரக்டீரிரஷக் வகரல்ன னற அணுகுனஷநகஷப IISC அி கண்டுதிடித்ணள்பண 

 னல் னஷநரக என னம் (WhiB4), TBஷ ற்தடுத்ணம் தரக்டீரிரின் டி .ன். ஷ 
ஆக்மறஜஶணற்ந அலத்த்றன் னெனம் கட்டுப்தடுத்ணம் ண வதங்கலரில் உள்ப இந்ற 
இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் ஷசன்ஸ் (ஸ்சற) இன் ஶதரசறரிர் அறத் சறங் ஷனஷினரண 
தன றறுண குல கண்டநறந்ணள்பண. 
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5.2 விண்வவளி அறிவியல் 

வற்நறகரக ிண்ில் தரய்ந்ண தி.ஸ்.ல்.ி. ெற-42 ரக்வகட் 

 சீஷ்ரன் ிண்வபி ஆய்வு ஷத்றல் இனந்ண தி.ஸ்.ல்.ி. சற-42 ரக்வகட் 
வற்நறகரக ிண்ில் ப்தட்டண. இறல் இங்கறனரந்ண ரட்டுக்கு வசரந்ரண 
ஶரரசர் ற்றும் ஸ்1-4 ன்ந வசற்ஷகஶகரள்கள் வதரனத்ப்தட்டு உள்பண. 

ரெரரல் தணி இப்ஷத கண்கரிக்க ஶனெர் வெற்ஷகக்ஶகரள்ிண்வபிில் ப்தட்டண 

 ரசரின் றகவும் ஶம்தட்ட ிண்வபி ஶனசர் வசற்ஷகக்ஶகரள் ஸ்சரட் [ICESAT]-2 
உனவகங்கறலுரண தணி இப்ஷத (கறரீன்னரந்ண ற்றும் அண்டரர்க்டிக் தணி) 
கண்கரிக்கும் றட்டத்றற்கரக ிண்ில் ப்தட்டண ற்றும் கரனறஷன 
வப்தறஷனிணரல் ற்தடும் கடல் ட்ட உர்ின் கிப்னகஷபனேம் ஶம்தடுத்ணகறநண. 

ரெரின் யப்திள் ஆம்தகரன அண்டங்கஷபப் தற்நற அநறனேம் னற திஷத் 

வரடங்கறண 

 யப்திள் ிண்வபி வரஷனஶரக்கற ஆறு வதரி அண்ட குலக்கஷபப் தடிப்தற்கரக 
என னற திஷத் ணக்கறனேள்பண, இண திதஞ்சத்றல் ஆம்தக்கரன அண்டம் 
வ்ரறு ஶரன்நறினக்கறன்நண ன்தஷ ிபக்க உவும். 

இஸ்ஶர ககன்ரன் றட்டத்றற்கரண வுபத்ஷ அஷக்கறநண 

 இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சறக் ககம் (இஸ்ஶர), ககன்ரன் – ணிஷக் வகரண்டு 
வசல்லும் ிண்வபி ிரண றட்டத்றற்கரக வயரிஶகரட்டரில் னென்நரண வுபப் 
தரஷஷ அஷக்கறநண. 

ஸ்ஶதஸ் க்ஸ்மறன் னல் றனவு ிரணப் திரக ஜப்தரணின்ஶெரர அநறிப்ன 

 ஸ்ஶதஸ் க்ஸ், னரன் ஸ்க்-ன் ிண்வபி ஶதரக்குத்ண றறுணம் அன் னல் 
றனவு ணிரர் ிரணப் திரக ஜப்தரணி தில்னறணர் னேசரகு ஶசரர அநறிப்ன. 
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ஜப்தரணின் இன ணள்பல் ஶரர்கள் வற்நறகரக உடுக்ஶகரள்ரிகுில் ஷிநங்கறண 

 உனகறல் னன்னனரக MINERVA-II1 (உடுக்ஶகரலக்கரண ஷக்ஶர ரஶணர ஶசரஷண 
ஶரஶதர ரகணம், இண்டரண ஷனனஷந) இண்டு ஶரஶதர ஶரர்ஷம 
வற்நறகரக ஜப்தரன் ிண்வபி றறுணம் JAXA னெனம் உடுக்ஶகரள் ரிகுின் 
ஶற்தப்தில் ஷிநக்கப்தட்டண. 

5.3 வெனற, ஷனப்தக்கம் 

கரதி கவணக்ட் ற்றும் கரதி க்ரிறங்கர 

 கரதி இஷப்ன வரஷதல் வசனற னனம் வசனர்கபின் ஶஷனகஷப பிரக்க ற்றும் 
ஶஷன வசல்றநஷண ஶம்தடுத்ணற்கரக உனரக்கப்தட்டண. கரதி க்ரிறங்கர 
ஶசஷகள் உற்தத்றத்றநன், இனரதத்ஷ ற்றும் சுற்றுச்சூல் றஷனத்ன்ஷஷ 
அறகரிக்க ணிப்தணரக்கப்தட்ட கல் ற்றும் ஶசஷகஷப ங்குஷ 
ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பண. 

ெறத்ற 

 ிசரிகலக்கு என கூஷின் கலழ் ிசர உதகங்கள் ற்றும் 
ிற்தஷணரபர்கஷபக் வகரண்டு னம் சறத்ற னும் வசனறஷ ஶஷ்ரகுஶபரதல், 
ிசர வரறல்ணட்த இ – ிக றறுணத்ரல் (னம்ஷத ஸ்டரர்ட் அப்) 
வபிிட்டண 

ஆனர்த்ற வரஷதல் வெனற 

 தினேஷ் ஶகரல் ஷனஷினரண ில்ஶ அஷச்சகம் இந்ற இில்ஶ றன்-
வகரள்னல் அஷப்ன (.ஆர்.இ.த.ீஸ்) ின் ஆனர்த்ற வரஷதல் வசனறஷ 
அநறனகப்தடுத்றனேள்பண. இண ஶசற கல் தரிரற்நத்ணக்கரண றன்-வடண்டர் ற்றும் 
றன்-னச் சம்தந்ப்தட்ட டடிக்ஷககள் வரடர்தரண கல்கஷப ங்குற்கரண 
னற்சறரகும் 
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ில் ெயஶரக் ஷனத் பம் 

 ில் சயஶரக் ஷனத் பம், சற.ஸ்.ஆர்.றற னெனம் ில்ஶ ஸ்ஶடன் அனஶக / 
அனகறலுள்ப சறகஷப உனரக்குற்கு கூட்டுத்ரதணங்கள் ற்றும் வதரணத்ணஷந 
றறுணங்கலக்கரண என பத்ஷ ங்கும். 

கூகறள் ‘வய்தர்னற’ வெனற 

 கூகறள் அன் ‘வய்தர்னற’ வசனறஷ இன்னும் ந்ண இந்ற கங்கலக்கு 
அநறனகப்தடுத்வுள்பண. ரப்திங், உடற்திற்சற, உவு ற்றும் திற்சற ஷங்கள் 
ஶதரன்ந அஷணத்ண ஷகரண ஶகள்ிகலக்கும் தணர்கள் தறல்கஷபக் கண்டநற 
உவுகறநண. 

ஶெற உித்வரஷக ஶதரர்ட்டல் வரஷதல் வெனற 

 ஷ ற்றும் கலழ்ட்ட திரிவுகபில் உள்ப ரர்கலக்கு வன்ஷரண, 
அணுகக்கூடி, வரந்வு இல்னர கல்ி உித் றட்டத்றற்கரக ரட்டின் னல் 
ஶசற உித்வரஷக ஶதரர்ட்டல் வரஷதல் வசனறஷ னண றல்னறில் சறறுதரன்ஷ 
ிகரத்ணஷந அஷச்சர் னக்ர் அப்தரஸ் க்ி வரடங்கறணரர். 

தர்ன் தர்வ் 

 சுற்றுனர அஷச்சகத்றன் ‘தர்ன் தர்வ்’ வ ரஜ்ரத் சறங் வரடங்கற ஷத்ரர். 

ன்வயச் இஷபம், வயல்ப்ஷனன் ண் அநறனகம் 

 ஆனேஷ்ரன் தரத்-ஶசற சுகரர தரணகரப்னத் றட்டத்ஷ (AB-NHPM) வசல்தடுத்ணம் 
ஶசற சுகரர றறுணம் (NHA) இஷபம் ற்றும் வயல்ப்ஷனன் ண்ஷ 
அநறனகப்தடுத்றண. 

‘இ–ெயரஜ் ‘ஶதரர்ட்டல் 

 த்ற உள்ணஷந வசனரபர் வ ரஜவீ் வகௌதர தரணகரப்ன அனுற ங்குற்கரண 
ஆன்ஷனன் ‘இ-சயரஜ்’ ஶதரர்ட்டல் என்ஷந அநறனகப்தடுத்றண. 
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C-DAC கல் ஊடக ஶெஷகம் (CIMS) 

 ல்ன ஆலஷஷ ஶம்தடுத்ணற்கரக றன்ணணு ற்றும் கல் வரறல்ணட்த 
அஷச்சர் வ. ஸ்.ஸ். அலுரனறர C-DAC கல் ஊடக ஶசஷகத்ஷ 
(சறம்ஸ்) அநறனகப்தடுத்றணரர். 

‘தட்வஜட் டரஷ்ஶதரர்டு‘ 

 வபிப்தஷடத்ன்ஷஷ உறுறப்தடுத்ணற்கரண னற்சறில், சுகரர அஷச்சகம் 
வுவசனவுத் றட்டம், வசனிணம் ற்றும் தில் வசலுத்ணம் றஷனகள் தற்நற கஷன 
உள்படக்கற உள்ப இஷ ஶதரர்ட்டஷன அநறனகப்தடுத்றனேள்பண. 

வதண்கபின் தரணகரப்ஷத தனப்தடுத் த்ற உள்ணஷந அஷச்ெர் இண்டு ஶதரர்ட்டல்கஷப 
அநறனகப்தடுத்ணணரர்  

 வதண்கள் ற்றும் குந்ஷகள் ீரண ஷெதர் குற்ந டுப்ன (CCPWC) ஶதரர்ட்டல் – 
ஆட்ஶசதிக்கத்க்க ஆன்ஷனன் உள்படக்கத்ஷ சரிதரர்க்க. 

 தரனறல் குற்நங்களுக்கரண ஶெற வுத்பம் (NDSO) – தரனறல் குற்நங்கஷப 
கண்கரித்ல் ற்றும் ிசரஷக்கு உவுல் . 

ஜன் ன் ர்க் 

 றற அஷச்சகம் றற இஷப்தின் என தகுறரக வரஷதல் வசனற ‚ஜன் ன் 
ர்க்‛ வரடங்கற ஷத்ரர். 

 ரட்டில் என இடத்றலுள்ப றறச் ஶசஷ வரடுனள்பிஷ கண்டநற வதரண க்கலக்கு 
றகரட்டல் ங்குற்கரண வரஷதல் வசனற இணரகும். 

றற அஷச்ெர் www.psbloansin59minutes.com ஷனத் பத்ஷவரடங்குகறநரர் 

 psbloansin59minutes.com ன்ந ஷனப்தின்ணல் னெனம் ம்ஸ்ம்இ (MSME)க்கு னொ.1 
ஶகரடி ஷினரண கடஷண 59 றறடங்கலக்குள் ங்க சறட்தி (SIDBI) ற்றும் 5 
வதரணத்ணஷந ங்கறகபிடம் (PSBs) வதந உவும். 
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அக்ரர்க்குக்கரண ஆன்ஷனன் வன்வதரனள் 

 ஶபரண் ற்றும் ிசரிகபின் னத்ணஷந அஷச்சர் ரர ஶரகன் சறங் 
அக்ரர்க்கறற்கு ஆன்ஷனன் வன்வதரனஷப அநறனகப்தடுத்றனேள்பரர்.  றர்ச் 
வசற்தரடுகஷப ஶற்வகரள்ற்கு ரடு னலணம் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

 அக்ரர்க் சரன்நறழ் தன்தரட்டின் வசனரக்கம் 24×7 கறஷடக்கும் 

டிஜறரர்ர (DigiVaarta) 

 டிஜறரர்ர (DigiVaarta),அணுகஷன ிஷவுதடுத் ற்றும் றஷனரற்ந டடிக்ஷகக்கரண 
றஷனஷ அஷட தல்ஶறு றட்டங்கபில் குடிக்கள் கல்ி னெனம் றற ற்றும் சனெக 
உள்படக்கத்றற்கரக வசல்தடுத் டிஷக்கப்தட்ட என பம் ஆகும். 

அஶெரன் அவனக்ெர ெறநப்ன வெய்ற ஶெஷ 

 அஶசரன் றறுணத்ணடன் இஷந்ண அஶசரன் அவனக்சர சறநப்ன வசய்ற ஶசஷஷ 
அகறன இந்ற ரவணரனற றஷனம் வரடங்கறனேள்பண. இஷண த்ற கல் ற்றும் 
எனறதப்னத் ணஷந இஷஷச்சர் (ணிவதரறுப்ன) கர்ணல் ரஜ்ர்ன் ரத்ஶரர் 
னணறல்னறில் இன்று அநறனகம் வசய்ண ஷத்ரர். 
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6. திட்டங்கள் 

திரன் ந்றரி ஜன் ஆஶரக்கற றட்டம் 

 குந்ஷப் தன னற்றுஶரின் சறகறச்ஷச திரன் ந்றரி ஜன் ஆஶரக்கற றட்டத்றன் 
கலழ் ஶற்வகரள்பப்தடும் ன்று அசு கூநறனேள்பண. ஷ குடும்தங்கலக்கு ந்ண னட்ச 
னொதரய் சுகரர கரப்தடீ்டுத் றட்டத்ஷ இந் றட்டம் ங்கும். 

தரல் ஷடனஷநப்தடுத்ல் ற்றும் உள்கட்டஷப்ன ஶம்தரட்டு றற 

 னண றல்னறில் தரல் தண்ஷ ற்றும் ிசர ஶம்தரட்டு றற அஷச்சர் ரர 
ஶரகன் சறங் தரல் ஷடனஷந ற்றும் உள்கட்டஷப்ன ஶம்தரட்டு றறத்ஷ 
ணங்கறணரர். 

திரன் ந்றரி அன்ணரர னரய்ப் தரணகரப்ன இக்கம் (PM-AASHA) 

 த்ற அஷச்சஷ எப்னல் அபித், திரன் ந்றரி அன்ணரர னரய்ப் 
தரணகரப்ன இக்கம் ிசரிகலக்கு அறகரம் அபிப்தஶரடு, ிசரத் ணஷநஷ 
லுப்தடுத்ணம். 

றன் அஷச்ெகம் குபிர்ிப்தரணில் ஆற்நல் வெல்றநன் குநறத்னட்ெற றட்டம் என்ஷந 
அநறனகப்தடுத்றண 

 இந்ற அசறன் றன் அஷச்சகம், ரட்டில் குபிர்ிப்தரணில் ஆற்நல் வசல்றநன் 
குநறத் னட்சற றட்டம் என்ஷந அநறனகப்தடுத்றண குபிர்ிப்தரன் ட்சத்ற ஶனதிபிங் 
றட்டம் ஆற்நல் வசல்றநன் னனணரய்ின் (BEE) னெனம் உனரக்கப்தட்டண. 

அசு 1.5 னட்ெம் ஆம்த சுகரர ஷங்கஷப ஆஶரக்கறஷங்கபரக ரற்நறஷக்க 
உள்பண 

 5 னட்சம் ஆம்த சுகரர றஷனங்கள் ற்றும் ணஷ ஷங்கஷப 2022 ஆம் 
ஆண்டபில் ஆஶரக்கற ஷங்கபரக ரற்றுஶரம் ண த்ற சுகரர அஷச்சர் 
ஶஜ.தி.டர கூநறனேள்பரர். 
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அகறன இந்ற ஏய்ற குஷநரீ்ப்ன ன்நம் 

 த்ற திரபர் னன், வதரணக்கள் குஷநீர்ப்ன, ஏய்வூறத் ணஷநகபின் 
இஷஷச்சர் (ணிப்வதரறுப்ன) டரக்டர் ஜறஶந்ற சறங் அகறன இந்ற ஏய்வூற 
குஷநீர்ப்ன ன்ந றகழ்ச்சறஷ றல்னறில் வரடங்கற ஷக்கறநரர். 

அடல் திறட் ிக்ற கல்ரண் ஶரஜணர 

 ஊறர் கரப்தடீ்டு ககம் (ESIC) ரறன ஊறர் கரப்தடீ்டுத் றட்டத்றன் கலழ் கரப்தடீு 
வசய்ப்தடும் தர்கலக்கு அடல் திறட் ிக்ற கல்ரண் ஶரஜணர ன்ந னற 
றட்டத்ஷ அங்கலகரித்ணள்பண. 

 ஶஷனில்னரத் றண்டரட்டத்றல் னற ஶஷன ரய்ப்ஷதத் ஶடும் ஶதரண, அர்கபண 
ங்கறக் கக்கறல் ஶடிரக தம் வசலுத்ணம் என றரம் இணரகும். 

கர்ச்ெறரண ீனக்குநறஞ்ெறத் ரங்கஷப தரணகரக்க ரல் றட்டம் 

 12 ஆண்டுகலக்கு என னஷந னக்கும் ீனக் குநறஞ்சற (Strobilanthus kunthianus) ரங்கஷப 
தரணகரக்க என னற றட்டத்ஷ றக அசு அநறித்ணள்பண. 

.ரின் னட்ெற சூரி ெக்ற றட்டத்றற்கு இந்றர 1 றல்னறன் தங்கபிப்ன வெய்கறநண 

 றனைரர்க்கறல் உள்ப உனக அஷப்தின் ஷனஷகத்றல் உள்ப .ர. கட்டிடத்றன் 
கூஷின் ீண ஶசரனரர் ஶதணல்கஷப றறுவுற்கு இந்றர என றல்னறன் அவரிக்க 
டரனர்கஷப ங்கறனேள்பண. இண கரர்தன் கரல்ட தங்கபிப்ஷத குஷநக்க உவும் 
ற்றும் றஷனரண ஆற்நஷன ஊக்குிக்கும். 

வெௌரக்ர றட்டம் 

 அசரம் அசு வசௌரக்ர றட்டத்றன் கலழ் இந் ஆண்டு டிசம்தர் 31 ம் ஶறக்குள் 
அஷணத்ண டீுகலக்கும் றன் இஷப்ன ங்கவுள்பண. 
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திரன் ந்றரி வகௌல் ஶகந்றர 

 ஆன்றக ஷனர் வ வ ிசங்கர் உடன் இஷந்ண வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக 
ரிரனே ற்றும் றநன் அதிினத்ற ற்றும் வரறல் ஶம்தரட்டுத்ணஷந அஷச்சர் 
ர்ஶந்ற திரன், எடிசர கரனரயண்டி, ர்கரரில் திரன் ந்றரி வகௌல் 
ஶகந்றரஷ வரடங்கற ஷத்ரர். 

 இந் ஷம் கரி ஶபரண்ஷ, திபம்தர், ஷல் இந்றம் ஆதஶட்டர், டீ்டு 
சுகரர உிரபர் ற்றும் டீ்டு உதஶரக வதரனள்கபின் றன்சக்ற ீர்வுகள் 
ஶதரன்ந ந்ண திப் திரிவுகபில் றநன்கஷப ஶம்தடுத்ணம் தடிப்னகஷப ங்கும். 

தசுஷ ஶதரக்குத்ணக்கரண ரற்று ரிவதரனபரக அளத்ப்தட்டஉிர் ரனேஷ 
ஊக்குிப்தற்கரக SATAT வரடக்கம் 

 வதட்ஶரல், இற்ஷக ரிரனே ற்றும் றநன் அதிினத்ற ற்றும் வரறல்னஷணவு 
ணஷந அஷச்சர் வ ர்ஶந்ற திரன் 2018 ஆம் ஆண்டு அக்ஶடரதர் 1 ஆம் ஶற னண 
றல்னறில் னணஷரண SATAT வரடக்கத்ஷ PSU ண்வய் ிக றறுணங்கலடன் 
இஷந்ண ணங்கற ஷத்ரர். 

ஊற இப்தீட்டுத் றட்டம் 

 அசரம் அசு கர்ப்திி வதண்கலக்கு ஊற இப்தடீ்டுத் றட்டத்ஷ அநறனகப்தடுத்த் 
றட்டம். இண ஶிஷன ஶரட்டங்கபில் ஶஷன வசய்னேம் கர்ப்திிப் வதண்கலக்கு 
சறநந் ஆஶரக்கறம் ற்றும் ஊட்டச்சத்ணக்குகஷப ங்கும். 

‚ில் னற டிஜறட்டல் றட்டம்‛ 

 ில்ஶ ற்றும் றனக்கரி ணஷந அஷச்சர் தினேஷ் ஶகரல் இந்ற ில்ஶின் 
‚ில் னற டிஜறட்டல் றட்டம்‛, கூகுள் கஷன னற ற்றும் கனரச்சரத்ணடன் 
இஷந்ண ரட்டின் னற ில்கஷப ஶசற ற்றும் சர்ஶச 
தரர்ஷரபர்கலக்கு என ஆன்ஷனன் கஷ-வசரல்லும் ஶஷடில் ரடுகடத்ப்தட 
றட்டம். 
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7. ிக வெய்றகள் 

னற கனப்திணங்கள் தட்டுப்னள ிெரிகபின் ிஷபச்ெஷன உர்த் உவும் 

 னறரக உனரக்கப்தட்ட கனப்திண ல்வதரி தட்டுப்னல (PM x FC2) 100 ஶரற்ந 
னட்ஷடினறனந்ண (தட்டுப்னல னட்ஷட) 60 கறஶனர கக்கூன்கஷப உற்தத்ற வசய்னேம். PM x 
CSR ன்ந வதரில் னந்ஷ இணத்ஷ ிட இண சறநந்ண ன்று கூநப்தடுகறநண. 

அஶெரன் இந்ற பம் அநறனகம் 

 அஶசரன் இந்றர, என இ-ிக ஷனத்பம் ற்றும் வரஷதல் தன்தரடு அன் 
யறந்ற பத்ஷ வரடங்கறண. 

ஸ்ஷதஷனட் றணி UAV அஷப்னகள் 

 டி றறுணரண ஷசன்ட் ற்றும் இஸ்ஶனறன் ப்லதிவட் ஶர சறஸ்டம் 
ஆகறற்நறன் கூட்டு றறுணரண, சறய்ஶரன் ீர்வுகள் & சறஸ்டம்ஸ் திஷஶட் 
னறறவடட்., இந்ற இரணுத்றடம் இனந்ண ரன்ற ஶசரஷணக்கரக அறக உ 
தநக்கும் றணி னேி (ஆபில்னர தநக்கும் ிரணம்) ங்குற்கரண ஆர்டஷப் 
வதற்றுள்பண. 

அவரிக்க 2 + 2 தின்ணிில் $ 500-தில்னறன் இனக்கு ஷக்கறநண 

 அவரிக்கரவுடணரண னல் இந்ற 2 + 2 ஶதச்சுரர்த்ஷ, 2025 ரக்கறல் இன 
ரடுகலக்கும் இஷடில் 500 தில்னறன் டரனர் இனப்ன ர்த்க இனக்ஷக அஷட 
உவும், உனகறன் றகப்வதரி ஜணரக ரடுகலக்கு இஷடஶ உநவுகஷப ஆரக்கும். 

அஶெரக் ஶனஶனண்ட் EV அனகு அஷக்கறநண 

 அஶசரக் ஶனனண்ட் னறறவடட் (ALL) அன் 70 ஆண ஆண்டு ிர வகரண்டரட்டத்றன் 
என தகுறரக, அன் ண்ணூர் ஆஷன என்நறல் ஸ்டரர்ட் அப் றன்சர ரகண (EV) 
சறிஷண றநந்ண ஷத்ணள்பண. 



  

டப்ன றகழ்வுகள் – வெப்டம்தர் 2018 

 

தரடக்குநறப்னகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    30                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

ஸ்ஷதஸ் வஜட் வெப்டம்தர் 18 னல் ிரண ெக்கு ஶெஷகஷப ங்கவுள்பண 

 ஸ்ஷதஸ்வஜட் ிரண சக்கு ஶசஷஷ அநறனகப்தடுத்றண. னல் ‘ஸ்ஷதஸ் 
க்ஸ்திஸ்’ சக்கு ிரணம் ஶசற ஷனகரண னண றல்னறினறனந்ண இனந்ண 
வதங்கலனிற்கு னகறநண. 

த்ற அசு த்ணரல் ிஷனஷ உர்த்றண 

 சர்க்கஷ உற்தத்ற ற்றும் ரிவதரனள் இநக்குற ஶசரர ஆகற இண்ஷடனேம் 
குஷநக்க என இட்ஷட னற்சறில், 100% கனம்ன சரறு னெனம் ஶடிரக உற்தத்ற 
வசய்ப்தடும் த்ணரலுக்கு சறநப்ன ஊக்கத்வரஷகனேடன் த்ற அசு த்ணரல் 
ிஷனஷ உர்த்றனேள்பண. 

தி.தி.ெற.ல்., னற வதட்ஶரவகறக்கல் ஆஷனகபில் னொ .40,000 ஶகரடி னலீடு வெய் உள்பண 

 தரத் வதட்ஶரனறம் கரர்ப்தஶன் னறறவடட் (திதிசறல்) தரனறப்வரப்திலீன் (திதி) 
ற்றும் தரனறத்றலீன் ரரிப்தற்கரக கரரஷ்டிரின் ரய்கரட் ரட்டத்றல் 
சரரணிில் 40,000 ஶகரடி னொதரய் வசனில் வதட்ஶரவகறக்கல் ஆஷன அஷக்க 
றட்டறட்டுள்பண. 

ஶகரப்தர்றக்கஸ் திரீறம் திரிவு றன்-ஷதக்ஷக அநறனகப்தடுத்றண 

 றன்சர ரகணங்கள் டிஷப்ஷத உனரக்கற, உற்தத்ற வசய்னேம் ஶகரப்தர்றக்கஸ், 
இந்ற ஶரட்டரர் ரகண றறுணம் ணண னல் திரீறம் திரிவு றன்-ஷதக்ஷக 
அநறனகப்தடுத்றண. 

னே.ஸ் ட வகரரிரிற்கு றற அபித்ற்கரக ஷ்ர ற்றும் ெலண வரறல்ணட்த 

றறுணங்கள் ீண வதரனபரரத் ஷடிறத்ண 

 அவரிக்கர ட வகரரிரிற்கு றற அபித்ற்கரக ஷ்ர ற்றும் சலண வரறல்ணட்த 
றறுணங்கள் ீண வதரனபரரத் ஷடிறத்ண 
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‘ஜளம்’ ெரகுதடிக்கரண வபிரண வகரள்ஷகஷ றற ஆஶரக் அநறிக்கும் 

 ஶபரண் ணப்தகுறின்கலழ் ஶபரண் றனம் ண ஜளம் சரகுதடி வசய்ற்கரண 
றனத்ஷ அங்கலகரிக்க ஶண்டும் ன்று றற ஆஶரக் னன்வரறகறநண. 

FPI களுக்கரண னற KYC ிறனஷநகஷப வெதி [SEBI] அங்கலகரிக்கறநண 

 வபிரட்டுப் தங்குகள் னலீட்டரபர்கலக்கரண னற KYC ிறனஷநகஷப இந்ற 
தங்குச் சந்ஷ ற்றும் வசனரி ரரிம் (வசதி) அங்கலகரித்ணள்பண. 

திஸ்இ, ன்.ஸ்.இ., வதரனட்கள் ஷகப்தரடு திரிவுகபில் ரறரி ர்த்கத்ஷ 

டத்வுள்பண 

 ர்த்க அஷப்னகலடன் னஶரக்கர்கள் அநறனகப்தடுத்ணற்கரக திஸ்இ ற்றும் 
ன்.ஸ்.இ. ஆகறற்நறன் னன்ணி தங்கு தரிரற்நங்கள், வதரனட்கபின் வடரிஶடிவ் 
திரிில் ரறரி ர்த்கத்ஷ டத்ணம். 

அசு 30 னல் 40 அடிப்தஷட னள்பிகளுக்கு இஷடில் ெறறு ஶெறப்னகபின் ட்டி ிகறத்ஷ 

அறகரித்ண 

 அடுத் ரம் 1 னல், டப்ன றறரண்டின் னென்நரண கரனரண்டில், 30 னல் 40 
அடிப்தஷட னள்பிகலக்கு இஷடில் சறறு ஶசறப்ன ட்டி ிகறத்ஷ அசரங்கம் 
உர்த்றண. 

 என்று னல் னென்று ஆண்டு கரனத்றற்கு ட்டி ிகறம் 30 அடிப்தஷட னள்பிகள் 
ற்றும் ந்ண ஆண்டு கரனத்றற்கு 40 அடிப்தஷட னள்பிகள் அறகரித்ணள்பண.  

வபிரட்டு னலீட்டரபர்களுக்கு KYC ிறனஷநகஷப SEBI பர்த்றண 

 இந்றரின் தத்றங்கள் ற்றும் தரிர்த்ஷண ரரிம், வசதி றனத்றஷக்கப்தட்ட 
உங்கள் ரடிக்ஷகரபஷ தற்நற அநறனேம் (KYC) ிறனஷநகஷப அநறனகப்தடுத்றண, 
இண வபிரட்டு இனரகர னலீட்டரபர்கலக்கு, FPI றரரக அஷந்ணள்பண. 

 னற ிறனஷநகபின் கலழ் குடிினப்தரபர்கள் ற்றும் குடிினப்ஶதரர் அல்னர 
இந்றர்கள் அத்ஷக றறுணங்கபில் கட்டுப்தரடற்ந தங்குகஷப ஷத்றனக்க 
அனுறக்கப்தட்டுள்பணர். 
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 அசு வரத் கடன் றப்தீட்ஷட குஷநக்கறநண 

 டப்ன றறரண்டில் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் 70,000 ஶகரடி னொதரய் 
குஷநத்ணள்பரக வதரனபரர ிகர வசனரபர் ஸ்.சற.கரர்க் அநறித்ணள்பரர். 
ஶலும், றற தற்நரக்குஷந இனக்கு 3.3 சீத்றல் அசரங்கம் றர்ிக்கும் ன்று 
அநறித்ணள்பண. 

7.1 ங்கற வெய்றகள் 

தரங்க் ஆப் தஶரடர, ஶணர ங்கற, ிஜர ங்கற னென்றும் என்நரகஇஷக்க த்ற அசு 
னடிவு  

 வதரணத்ணஷந ங்கறகபரண தரங்க் ஆப் தஶரடர, ஶணர ங்கற, ிஜர ங்கற ஆகறஷ 
னென்றும் என்நரக இஷந்ண ரட்டின் னென்நரண றகப்வதரி ங்கறரக ரந 
உள்பண. 

றழ்ரட்டில் ீர்ங்கல், கறவுீர், ீர் டிகரல் ெற ஆகறற்நறற்கு டிதி $ 500 
றல்னறன் றறனேிக்கு எப்னல் அபித்ணள்பண 

 ஆசற அதிினத்ற ங்கற (ADB) $ 500 றல்னறன் றறனேி ங்கறனேள்பண. இண 
றழ்ரட்டில் குஷநந்தட்சம் 10 கங்கபில் ட்தவப்தறஷன ரீறரண ீர் ங்கல், 
கறவுீர் ற்றும் ீர் டிகரல் சற ஆகறற்ஷந ஶம்தடுத்ணம். 

 ரட்டின் னல் சூரி சக்றில் இங்கும் ஷதனட் அடிப்தஷடினரண கறவுீர் 
சுத்றகரிப்ன றஷனம் அஷப்தண இத்றட்டத்றன் என தகுறரக இனக்கும். 

ரிெர்வ் ங்கற தப்னக்கத்ஷ பிரக்குற்கு ங்கறகளுக்கரண வரக்க இனப்ன ிறகஷப 

சுனக்கறக் வகரள்கறநண 

 இந்ற ரிசர்வ் ங்கற (RBI) வதரனபரரத்றற்கு ‚ீடித் தப்னக்கத்ஷ‛ ங்கறகலக்கு 
ங்கும் கட்டர தினம்த ிறகஷப சுனக்கறக் வகரண்டுள்பண. 

னைணின் ங்கறக்கு ரிெர்வ் ங்கற னொ. 1 ஶகரடி அதரம் ிறத்ணள்பண 

 இந்ற ரிசர்வ் ங்கற, னைணின் ங்கறக்கு ஶரசடி கண்டநறல் ற்றும் அநறக்ஷக 
ரத்றற்கரக னொ. 1 ஶகரடி அதரம் ிறத்ணள்பண. 
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8. எப்தந்ங்கள் 
 

ெர்ஶெ எப்தந்ங்கள்: 
 
S.No  எப்தந்ம்  ணஷந ரட்டின் ிங்கள்  
1 இந்றர ற்றும் னே.ஸ் இந்றர ற்றும் அவரிக்கர 

கல் வரடர்ன இக்கம் 
ற்றும் தரணகரப்ன உடன்தடிக்ஷக 
(COMCASA)ில் ஷகவலத்றடன் 
னெனம் என னற ஷனனஷந 
இரணு ற்றும் தரணகரப்ன 
எத்ணஷப்ஷதத் வரடங்கறண 

ஜணரறதற - வடரணரல்ட் ட்ம்ப் 
ணஷ ஜணரறதற - ஷக் 
வதன்ஸ் 
ஷனகம் - ரறங்டன், டி.சற. 
ரம் -  அவரிக்க டரனர் 

2 இந்றர ற்றும் 
திரன்ஸ் 

ரக்னர், வகரச்சற ற்றும் 
அயரதரத் ஆகற னென்று 
ஷதனட் கங்கபில் கர்ப்னந 
ஶதரக்குத்ண வரடர்தரண 
தசுஷ இல்ன ரனே (GHG) 
உறழ்வுகஷப குஷநப்தற்கு 
ஆப்தஷ ஶரக்கரகக் 
வகரண்டுள்பண. 

திர் - டுர்ட் ஃதினறப் 
ஜணரறதற  - இம்ரனுஶல் 
ரக்ஶரன் 
ஷனகம் - தரரிஸ் 
ரம் -னைஶர 

3 இந்றர ற்றும் 
வன்ணரப்திரிக்கர  

ிண்வபிஷ அஷற 
ஶரக்கங்கலக்குப் 
தன்தடுத்ணறல் எத்ணஷக்க 
னரிந்ணர்வு எப்தந்ம் 

 ஜணரறதற - சறரில் ரஶதரசர 
ணஷ ஜணரறதற - ஶடிட் 
னசர 
ஷனகம் - திரிட்ஶடரரிர 
 ரம் - வன் ஆப்திரிக்க 
ஶண்ட் 

4 இந்றர ற்றும் கறப்ண
  

ஶபரண்ஷ ற்றும் ஶபரண் 
சரர் ணஷநகபில் இந்றர 
ற்றும் கறப்ண இஷடஶரண 
னரிந்ணர்வு எப்தந்ம் 

ஜணரறதற - அப்வல் ஃதத்ர 
ல்சறசற 
திர் - னஸ்தர ஶட் வதரனற 
ஷனகம் - ஷகஶர 
 ரம் - கறப்ற தவுண்டு 

5 இந்றர ற்றும் 
ங்கஶசம்  

ங்கஶத்றன் டிணரஜ்னர் 
ரட்டம் – இந்றரின் 
ஶற்கு ங்கரபத்றல் உள்ப 
சறனறகுரிஷ இஷக்கும் 130 
கறஶனர ீட்டர் குரய்த்றட்டம் 

 திர் - ஶக் யசறணர 
ஜணரறதற - அப்ணல் யீத் 
ஷனகம் -  டரக்கர 
 ரம் - கர 



  

டப்ன றகழ்வுகள் – வெப்டம்தர் 2018 

 

தரடக்குநறப்னகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    34                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

6 இந்றர ற்றும் சலணர  சலணரின் வதரணப் தரணகரப்ன 
அஷச்சரின் இந்ற 
னஷகின்ஶதரண உள்ரட்டு 
தரணகரப்ன எத்ணஷப்ன 
உடன்தடிக்ஷகில் இந்றர 
ற்றும் சலணர ஷகவலத்றட 
உள்பண 

ஜணரறதற - ஜற ஜறன்திங் 
திரீறர்-லீ வககறரங் 
ஷனகம் - வதய்ஜறங் 
ர-வன்றன்தி 

7 இந்றர ற்றும் வன் 

வகரரிர  
தன்தரட்டு அநறில் ற்றும் 
வரறல்ணஷந வரறல்ணட்தம் 
ஆகற ணஷநகபில் னரிந்ணர்வு 
எப்தந்ம் 

 திர் - லீ ரக்-ிரன் 
ஜணரறதற - னென் ஶஜ-இன் 
ஷனகம் - சறஶரல் 
 ரம் - வன் வகரரிர்கள் 
என்  

8 இந்றர ற்றும் .ர இந்றர ற்றும் க்கற ரடுகள் 
சஷத ந்ண ஆண்டு (2018-2022) 
றஷனரண பர்ச்சற 
கட்டஷப்னக்கு ஷகவலத்றட 
உள்பண. 

ஷனஷகம் - றனைரர்க் 
கம் 
உனரக்கம் - 24 அக்ஶடரதர் 1945, 
சரன் திரன்சறஸ்ஶகர 

றறுணர் - அவரிக்கர, இந்றர, 
வணிசூனர, ஈரணில், திஶசறல் 
ஶதரன்ந  
ரடுகள் 
ஜணரறதற - ஜறம் ஶரங் கறம் 

9  இந்றர ற்றும் 
உனக ங்கற 

உத்கரண்ட் வரறனரபர் 
ஶம்தரட்டு றட்டத்றற்கு 
(னே.ஶக.டதிள்னே.டி.தி) 
.தி.ஆர்.டி.ின் 74 றல்னறன் 
அவரிக்க டரனர் றக கடன் 
எப்தந்த்றல் உனக ங்கறனேடன் 
ஷகவலத்றட்டண. 

ஷனர் - ஜறம் ஶரங் கறம் 
உனரக்கம் - சூஷன 1944 
ஷனஷகம் - ரசறங்டன் டிசற 
 உறுப்திணர் - 188 ரடுகள் 

10 இந்றர ற்றும் ஜப்தரன்  னம்ஷத-அகரதரத் அறஶக 
வில் றட்டம் (I) ற்றும் 
வகரல்கத்ர கறக்கு ஶற்கு 
வட்ஶர றட்டம் (III) 
ஆகறற்நறற்கரண கட்டுரண 
எப்தந்த்றற்கரக இந்றர 
ற்றும் ஜப்தரன் கடன் 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்ண. 

 திர் - சறன்ஶசர அஶத 
ரன்ணர் - ஆக்கறகறட்ஶடர 
ஷனகம் - ஶடரக்கறஶர 
 ரம் - வன் 
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திந எப்தந்ங்கள்: 

S. No எப்தந்ம்  ணஷந ரட்டின் ிங்கள்  
1 இந்றர ற்றும் 

ஷசப்ஸ் 
இந்றர ற்றும் ஷசப்ஸ் 
தஶரசடி ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
எத்ணஷப்ன ஆகற இண்டு 
எப்தந்ங்கபில் ஷகவலத்றட்டணர். 

ஜணரறதற - றஶகரஸ் 
அணஸ்ஶஶசட்ஸ் 
தரரலன்நத்றன் ஷனர் - 
டிஶட்ரிஸ் ஷசலூரிஸ் 

ஷனகம்-றக்ஶகரசறர 
ரம் - னைஶர 

2 இந்றர ற்றும் 
னனஶண  

ிண்வபி ஆய்வு, அநறில் 
ற்றும் தன்தரடு குநறத் இந்றர 
– னனஶண இஷடினரண னரிந்ணர்வு 
எப்தந்த்ணக்கு த்ற 
அஷச்சஷ எப்னல். 

சுல்ரன்  - யசணல் 
ஶதரல்கறர 
கறவௌன்  திரின்ஸ் - அல் 
னஹ்ஶடி தினர 

ஷனகம்   - தந்ர் ஶசரி 
ஶதகரரன்  
ரம் - னனஶண  டரனர் 

3 இந்றர ற்றும் 
ரல்டர  

சுற்றுனர ணஷநில் உள்ப 
எத்ணஷப்ஷத லுதடுத் இந்றர 
ற்றும் ரல்டர இஷடஶரண 
னரிந்ணர்வு எப்தந்த்றற்கு 
அஷச்சஷ எப்னல் 

ஜணரறதற - ரஶ லூிஸ் 
ஶகரனறஶர திஶக்கர 

திர் - ஶஜரசப் ஸ்கட் 
ஷனகம் - ரவனட்டர 
ரம் - னைஶர 

4 இந்றர ற்றும் 

வரரக்ஶகர 
ணீரக்கப்தட்ட உடன்தடிக்ஷக 
னெனம் அறக இஷப்னகஷபத் 
றட்ட னணப்திக்கப்தட்ட ிரண 
ஶசஷ எப்தந்ம் 

ஜணரறதற - னகம்ண VI  
திர் - சரஶடின் எத்ி 
ஷனகம்  - தரட் 
ரம் - வரரக்ஶகர 
டிம்யரம் 

5 இந்றர ற்றும் 
உஸ்வதகறஸ்ரன்  

ஶதரஷப் வதரனள், 
னந்ணப்வதரனட்கள், ண 
றஷனரற்நத்ஷ ற்தடுத்ணம் 
வதரனட்கள், ஊக்க னந்ணகஷப 
சட்டிஶரரக கடத்ணஷ 
ிர்க்க, சட்டம் ற்றும் ீற ணஷந, 
ஷடற்ந னந்ண ண்டனம் 
உனரக்குல், னத்ண 
ணஷநில், ஶபரண் ற்றும் 

ஜணரறதற - ரத் 
றர்சறஶரவ் 
திர் - அப்ணல்னர அரிஶதரவ் 
ஷனகம் - ரஷ்கண்ட் 
ரம் - உஸ்வதக் சரம் 
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அஷச் சரர்ந் வரறல்ணஷநகபில்  
6 இந்றர ற்றும் 

வகன்ர  
இந்ற தட்ட கக்கர் றறுணம் 
ற்றும் வகன்ர சரன்றுவதற்ந 
வதரணக் கக்கர் றறுணம் 
இஷடஶரண னரிந்ணர்வு 
எப்தந்த்றற்கு அஷச்சஷ 
எப்னல் 

ஜணரறதற - உயளன னரகற 
வகன்ரட்டர 

ணஷ ஜணரறதற - ில்னறம் 
னட்ஶடர 
ஷனகம் - ஷஶரதி 
ரம் - வகன்ன் றல்னறங் 

7 றற ஆஶரக் 
ற்றும் றர  

சனெகம், வதரனபரரம், 
வரறல்ணஷந ற்றும் திரந்ற 
பர்ச்சற றட்டங்கலக்கரக றற 
ஆஶரக் ற்றும் ற 
வதரனபரர பர்ச்சற அஷச்சகம் 
இஷடஶ னரிந்ணர்வு எப்தந்ம் 

 திர் - ிபரறறர் னட்டின் 
ஜணரறதற - றறத்ரி 
வட்வவடவ் 
ஷனகம் - ரஸ்ஶகர  
ரம் - னொதிள் 

8 இந்றர ற்றும் 
ஏன்  

 கடல்சரர் தரணகரப்ன ற்றும் 
தரணகரப்னத் வரறல் ணஷநில் 
இனப்ன எத்ணஷப்ஷத 
ஶம்தடுத்ணற்கு இந்றரவும் 
ஏன் எப்னல் 

சுல்த்ரன்- கனஸ் தின் சிட் 
அல் சிட் 
ணஷ திர் -சய்ித் தயத் 
தின் ஹ்னெத்  

ஷனகம் - ஸ்கத்  
ரம் - ஏரணி ரிரல் 

9 னேஇ  ற்றும் 
வசஞ்சறலுஷ  

ன், றரன்ர் ற்றும் கரங்ஶகர 
ஜணரக குடிசு ஆகறற்நறல் 
ணிரதிரணப் தறலீட்டுத் 
றட்டத்ஷ ஆரிக்க சர்ஶச 
வசஞ்சறலுஷச் சங்கத்ணடன் க்கற 
அன றஶட்ஸ் எத்ணஷப்ன 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டுள்பண 

ஜணரறதற - கலீஃதர தின் 
ஷமத் அல் யறரன் 

தி ந்றரி - னகம்ண தின் 
ீத் அல் க்னெம் 

ஷனகம்- அனரதி 
ரம் - னைஈ டிர்யம் 

10 ஶகரர ற்றும் 
ஶதரர்த்ணக்கல்  

ீர் ங்கல் ற்றும் கறவு ீர் 
ஶனரண்ஷக்கரண வதரணரண 
னன்னற்சறகஷப உனரக்க 
ஶதரர்த்ணகலசற சுற்றுச்சூல் 
அஷச்சகத்றற்கும் ஶகரரின் 
வதரணப்தித் ணஷநக்கும் இஷடஶ 
னரிந்ணர்வு உடன்தடிக்ஷக (MoU) 
ஷகவலத்றடப்தட்டண 

ஜணரறதற - ரர்வசஶனர 
வவதஶனர டி ஶசரசர 

திர் - அன்ஶடரணிஶர 
ஶகரஸ்டர 
ஷனகம் - னறஸ்தன் 
ரம் - னைஶர 
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ஶெற எப்தந்ங்கள்: 

ஷகிஷணஞர்கபின் ஊறங்கஷப 36% அறகரிக்க அசு எப்னல்அபித்ண 

 ஷகிஷணஞர்கபின் ஊறங்கஷப 36% அறககரிக்க, வரஷகஷ 5 னொதரய் 50 
ஷதசரினறனந்ண 7 னொதரய் 50 ஷதசரரக உர்த்ணற்கரண என னன்வரறஷ அசு 
ற்றுக் வகரண்டுள்பண. 

12 ஆண றட்டக் கரனத்றற்கு தின்ணனம் எனங்கறஷந் ணினங்குகள் இனப்திட 
ஶம்தரடு வரடர்ற்கு த்ற அஷச்ெஷ எப்னல் 

 2017-18 னறனந்ண 2019-20 ஷினரண 12-ஆண றட்டக் கரனத்றற்கு அப்தரலும், த்ற 
அசு ஆினரண எனங்கறஷந் ண ினங்குகள் இனப்திட ஶம்தரட்டுக்கரண 
எனங்கறஷந் றட்டத்ஷ வரடர்ற்கு திர் றன ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் 
ஷடவதற்ந வதரனபரர ிகரங்கலக்கரண அஷச்சஷக் குல எப்னல் 
அபித்ணள்பண. 

G20 கல்ி அஷச்ெர்கள் ற்றும் கூட்டு ந்றரி கூட்டம் 

 ணி ப ஶம்தரட்டிற்கரண ரறன அஷச்சர் டரக்டர் சத்ர தரல் சறங் G-20 கல்ி 
ந்றரிகள் கூட்டத்றல் உர்ட்டக் குலஷனேம், அர்வஜண்டிணர வண்ஶடரசரில் 
ஷடவதற்ந கூட்டு ந்றரிசஷத கூட்டத்றல் கனந்ண வகரண்ட உர் ட்டக் குலிற்கு 
ஷனஷ ரங்கறணரர். இண ஜற -20 னரற்நறல் கல்ி அஷச்சர்கபின் னல் கூட்டம் 
ஆகும். 

ஆர ற்றும் அங்கன்ரடி திரபர்களுக்கு திர் ஊறஉர்வு அநறித்ரர் 

ஆர ற்றும் அங்கன்ரடி திரபர்கலக்கு திர் றன. ஶந்ற ஶரடி, 
குநறப்திடத்க்க ஊற உர்ஷ அநறித்ணள்பரர் 
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ண்வய் ற்றும் ரிரனே உற்தத்ற அறகரிப்ன னஷநகஷபஶம்தடுத்வும், ஊக்கப்தடுத்வும் 

வகரள்ஷக 

 ண்வய் ற்றும் ரிரனே உற்தத்ற அறகரிப்ன னஷநகஷப ஶம்தடுத்வும், 
ஊக்கப்தடுத்வும் வகரள்ஷக குப்தற்கு அஷச்சஷ எப்னல். 

அன்ணரர னரய்ப் தரணகரப்ன இக்கம் (PM-AASHA) 

 ிசரிகலக்குக் குஷநந்தட்ச ஆவு ிஷன அபிக்க தி ந்றரி அன்ணரர 
னரய்ப் தரணகரப்ன இக்கத்றற்கு (PM-AASHA) த்ற அஷச்சஷ எப்னல். 

றநன் ஶம்தரட்டுத் றட்டம் 

 2017-18 னல் 2019-20 றநன் ஶம்தரட்டுத் றட்டத்ணக்கு த்ற அஷச்சஷ எப்னல். 

தீகரர் அசு ன்னஷநரல் தரறக்கப்தட்டர்களுக்கு னொ. 1 னட்ெம் இஷடக்கரன றரம் 
ங்க எப்னல் 

 தகீரர் அசு கும்தல் ன்னஷந னெனம் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு என னட்சம் 
இஷடக்கரன றரம் ங்குற்கரண என றட்டத்ஷ அங்கலகரித்ணள்பண. 

ெறஸ்ஶகர றறுணம் றற ஆஶரக், திஸ்ன்ல் உடன் எப்தந்த்றல் ஷகவளத்ண 

 திஸ்ன்ல் றறுணம் இந்றரில் அன் டிஜறட்டல் றட்டத்ஷ 
ிஷவுதடுத்ணற்கு றற ஆஶரக் ற்றும் வட்வரர்க்கறங் வடக்ணரனஜற 
உதகங்கஷப உனரக்கும் சறஸ்ஶகர றறுணத்ணடன் இண்டு உடன்தடிக்ஷககபில் 
ஷகவலத்றட்டண. 

ம்.ச்.. இஸ்ஶரவுடன் எப்தந்ம் 

 உள்ணஷந அஷச்சகம், இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற றறுணத்றன் (ISRO),ிண்வபி 
ணஷநனேடன், அச டடிக்ஷகக்கரண எனங்கறஷந் கட்டுப்தரட்டு அஷநஷ 
அஷப்தற்கு என னரிந்ணர்வு உடன்தடிக்ஷகில் ஷகவலத்றட்டண. 



  

டப்ன றகழ்வுகள் – வெப்டம்தர் 2018 

 

தரடக்குநறப்னகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    39                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

ANI, WAM எப்தந்த்றல் ஷகவளத்ண 

 ஆசற சர்ஶச வசய்றகள் ANI ற்றும் னே..இ.ின் உத்றஶரகனர் வசய்ற 
றறுணரண றஶட்ஸ் சர்ஶச வசய்றகள் WAM, இனப்ன எத்ணஷப்ஷத 
லுப்தடுத்வும், இனச வசய்ற தரிரற்நம் வசய் னரிந்ணர்வு உடன்தடிக்ஷக 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டுள்பண. 

வடல் ற்றும் டரட்டர டிஸ்ட்களுடன் சுகரர அஷச்ெகம் கூட்டி 

 சுகரரம் ற்றும் குடும்த னத்ணஷந அஷச்சகம் டரடர டிஸ்ட்ஸ் ற்றும் 
வடல்லுடணரண எப்தந்ங்கஷப ஶசற அபினரண டுப்ன, கட்டுப்தரட்டு, றஷிடல் 
ற்றும் றர்கறப்தற்கரண ஶரய்கள் (NCD கள்) ஆகறற்நறற்கரண வரறல்ணட்தத் 
பத்ஷ ங்குற்கரக தரிரநறக் வகரண்டண. 

றற ஆஶரக் ற்றும் ஆக்கறள் என ஶரக்க அநறக்ஷகில் ஷகவளத்ண 

 இந்றரில் பர்ந்ண னம் ஶதரனற னந்ணப் திச்சஷணக்கு றரகப் ஶதரரட வரகுற 

சங்கறனற ிறஶரகம் ற்றும் இஷப் வதரனள்கள் (ஏடி) வன்வதரனஷபப் 

தன்தடுத்ற என உண்ஷரண னந்ண ிறஶரக-சங்கறனறஷ வகரண்டு றற 

ஆஶரக் ற்றும் ஆக்கறள் ஶரக்க அநறக்ஷகில் ஷகவலத்ண. அப்ஶதரஶனர 

னத்ணஷண ற்றும் ஸ்ட்ஷட்ஸ் தரர்ர அநறிலும் இந் னற்சறில் 

தங்வகடுத்ணக் வகரள்கறன்நண. 

தஞ்ெரப் ற்றும் இரச்ென திஶெம் இஷடஶ னரிந்ணர்வு எப்தந்ம் 

 தஞ்சரப் ற்றும் இரச்சனப் திஶச அசுகள் ஆணந்த்னர் சரயறப் ற்றும் ஷணர 

ஶிக்கு இஷடஶ வதரண ணிரர் கூட்டு னஷநில் என ஶரப்ஶ அஷக்க 

னரிந்ணர்வு எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டண. 
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9. இந்திய பாதுகாப்பு பணடகள் 

ஶட்ஶடரவுடன் கூட்டு இரணு திற்ெறகஷப உக்ஷன் வரடங்குகறநண 

 அவரிக்கர ற்றும் ஶட்ஶடர ரடுகலடன் உக்ஷன் கூட்டு இரணு திற்சறகஷப 
வரடங்கறண. ஶற்கு உக்ஶணி கறரரண ஸ்டரரிச்சறில் ஷடவதறும் னடரந்ற 
ஶதிட் ட்ரிவடன்ட் இரணு திற்சறகள் 14 ரடுகபில் இனந்ண 2,200 ீர்கஷப 
உள்படக்கறினக்கறன்நண. 

றரன்ரர் ற்றும் ஶனெறரிற்கரண ிரணத் ஷனஷ ரர்ல் தம் 

 றரன்ரர் ற்றும் ஶனசறரிற்கரண ணண உத்றஶரகனர் ிஜத்றன் ஶதரண 
ிரணப்தஷடத் பதற ரர்சல் தஶீந்ர் சறங் ஶணரரஷ ஷதிிரவ் வசன்நரர். 
இன் னக்கற கணம், கனத்ணக்கஷப தகறர்ந்ண வகரள்பவும், தஸ்த ஈடுதரட்ஷட 
அறகரிக்கவும் னரிஷன ஊக்குிக்கவும் இனக்கும். 

KAZIND கூட்டு இரணுப்திற்ெற 

 ‘KAZIND’ கூட்டு இரணுப்திற்சற இந்ற ற்றும் கஜகஸ்ரன் இரணுத்றற்கும் 
இஷடஶ 10 னல் 23 வசப்டம்தர் 2018 ஷ கஜகஸ்ரணில் உள்ப ஏடரர் தகுறில் 
டக்கவுள்பண. 

ஏஶவ் 18 

 23 ரடுகலடன் இஷந்ண இந்றர என வதரி இந்ற கடஶனர சுணரற 
ரறரிப்திற்சறில் (ஏஶவ் 18) கனந்ண வகரள்பவுள்பண. கடஶனர ரறனத்றனறனந்ண 
ஆிக்கக்கரண க்கஷப வபிஶற்நப்தடுணம் இறல் அடங்கும். னேவணஸ்ஶகரின் 
அசரங்ககலக்கு இஷடினரண கடனறல் ஆஷம் (IOC) ற்தரடு வசய்ண னகறநண. 

கூட்டு திற்ெற SLINEX-2018 

 இனங்ஷக கடற்தஷட றனஶகரஷனில் ஷடவதநினக்கும் SLINEX-2018 கூட்டு 
திற்சறில் தங்ஶகற்க இந்ற கடற்தஷட கப்தல்கலம் ிரணங்கலம் இனங்ஷகக்கு 
ந்ணள்பண. 
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தரணகரப்ன அஷச்ெகம் ஶரஶரஷ அநறிக்கறநண 

 வதங்கலரில் ஶர இந்றர 2019 ஆம் ஆண்டு திப்ரி 20-24, 2019 னல் டத் 
றட்டறட்டுள்பண. இந் ந்ண ரள் றகழ்வு வதரண ிரண றகழ்ச்சறகலடன் ிண்வபி 
ற்றும் தரணகரப்னத் ணஷநகலக்கு என வதரி ர்த்க கண்கரட்சறஷ இஷக்கும். 

ஶதரபம் இந்றரில் BIMSTEC இரணு திற்ெறஷ ிர்க்கவுள்பண 

 இந் றகழ்ில் தங்ஶகற்க தன அசறல் றர்ப்னகஷப ந்ஷத் வரடர்ந்ண, ஶதரப 
இரணும் இந்றரின் னல் BIMSTEC இரணு திற்சறில் இனந்ண வபிஶநறண. 

இந்ற – ங்ஶகரனற கூட்டு திற்ெற ஶரரடிக் னறஃதண்ட் – 2018 

 ங்ஶகரனறர ஆனேப்தஷடகபின் (MAF) ந்ண ஷன திற்சறப் தகுற, உனரன்தட்டரர், 
ங்ஶகரனறரில் இந்ஶர-ங்ஶகரனறர கூட்டு திற்சற ஶரரடிக் னறதண்ட் -2018 
ணங்கறண. 

BIMSTEC இரணு திற்ெற (MILEX-18) 

 தன ணஷந வரறல்ணட்த ற்றும் வதரனபரர எத்ணஷப்னக்கரண (BIMSTEC) ங்கரப 
ிரிகுடர அஷப்தின் வரடக்க இரணுப் திற்சற, MILEX-18 ன்ந வதரில் ணங்கறண. 

னேத் அதிரஸ் (Yudh Abhyas) 2018 

 இந்ற-அவரிக்க கூட்டு இரணு திற்சற னேத் அதிரஸ் 2018 உத்கரண்டிலுள்ப 
வசௌதரத்றரில் இஷன அடிரத்றல் டத்ப்தடவுள்பண. 

கஜறன்ட் (KAZIND) 2018 

 இந்ற ற்றும் கஜகஸ்ரன் தஷடகலக்கு இஷடஶ என கூட்டு இரணுப் திற்சற, 
கஜறன்ட்-2018 கஜகஸ்ரணின் ஏடரர் இரணுப் தகுறில் வரடங்கப்தட்டண. 
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இந்றரின் னல் வுகஷ கண்கரிப்ன கப்தல் கடல்ஶெரஷணகளுக்கு ரரகறநண 

 இந்ணஸ்ரன் கப்தல்ணஷநனகம் னறறவடட் (HSL) அக்ஶடரதர் னல் ரத்றல் 
இந்றரின் னல் வுகஷ கண்கரிப்னக் கப்தனறன் கடல் ஶசரஷணகஷப 
ஶற்வகரண்டு, உனகபரி உடுக்கு கறபப்தில் ரட்ஷட இஷக்கும். 

தி.ஸ்.ஃப் தரகறஸ்ரன், ங்கரபஶெ ல்ஷனகபில் உர்வரறல்ணட்த கண்கரிப்ன 
அஷப்ஷத றறு றட்டறட்டுள்பண 

 சுரர் 2,000 கறீ ீபம் வகரண்டினக்கும் தரகறஸ்ரன், ங்கரப ல்ஷனகபில் உர் 
வரறல்ணட்த கண்கரிப்ன அஷப்ஷத றறு ல்ஷன தரணகரப்னப்தஷட 
றட்டறட்டுள்பண. 

ஶன் ஶதரர்ட்டதிள் ஆண்டி–ஶடங்க் றகரட்டப்தட்ட வுகஷ (MPATGM) 

 ஶன் ஶதரர்ட்டதிள் ஆண்டி-ஶடங்க் றகரட்டப்தட்ட வுகஷ (MPATGM), வற்நறகரக 
இண்டரண னஷநரக ஶசரஷண வசய்ப்தட்டண. 

ஷனஶறும் ீர்கள் ெத்றரனப் ெறத்ரந்ர & வௌசுறகத்ணரஆெறரின் றக உர்ந் 
ரிஷன உச்ெத்ஷ நறஅஷடந்ணர் 

 ஷனஶறும் ீர்கள் சத்றரனப் சறத்ரந்ர & வௌசுற கத்ணர ஆகறஶரர் ஈரணில் 
உள்ப ரண்ட் ஆசறரின் றகப்வதரி ரிஷன சறகத்ஷ நற னரற்று சரஷண 
உனரக்கறனேள்பணர். 

ிரணப்தஷட ெங்கம் ஆண்டு றணத்ஷ வகரண்டரடிண 

 இந்ற ிரணப்தஷட சங்கத்றணரின் ஆண்டு றணத்ஷ அர் ஜரன் ஶஜரற, இந்றர 
ஶகட்டில் ன் ரரட்டிற்கரக உர்த்றரகம் வசய் ீர்கபின் றஷணரக 
வகரண்டரடப்தட்டண. 
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ஶதரபம், ெலணர கூட்டு இரணு திற்ெறகள் வரடங்கறண 

 ஶதரபம் ற்றும் சலணர இஷடஶ சலணரின் சறன்சுரன் ரகரத்றல் ‚சரகர்ரர 
திண்ட்றப் -2‛ இரணுப் திற்சற தங்கர றர்ப்ன ற்றும் ஶதறவு ஶனரண்ஷ 
ீண கணம் வசலுத்ணகறநண. 

ஷ்ரின் இரணு ிரணம் த்ற ஷக் கடஶனரப் தகுறில் ரம் 

 சறரிரின் த்ற ஷக்கடல் கடஶனரப் தகுறில் 14 ஶதர் வகரண்ட ஷ் இரணு 
ிரணம் Il-20 கரரல் ஶதரனேள்பண. 

ஜப்தரன் ீர்னெழ்கறக் கப்தல் திற்ெறஷ டத்றண 

 னெஶனரதர ணட்தங்கஷப ஶம்தடுத்ணற்கரக திச்சஷணக்குரி வற்கு சலணக் கடனறல் 
ஜப்தரன் அன் னல் ீர்னெழ்கறக் கப்தல் திற்சறஷ டத்றண. 

ெர்ஶெ கடற்ெக்ற கனத்ங்கறன் (ISS) 23 ண தறப்ன 

 னேஸ் கடற்தஷட அஷப்தின் 23 ண சர்ஶச கடற்சக்ற கனத்ங்கறன் தறப்தில் 
கனந்ணவகரள்ப இந்றக் கடற்தஷடத் பதற அவரிக்கரின் ஶரட் ீிற்கு ிஜம் 
வசய்ரர். 

Aviaindra -18 ிரணப்திற்ெற 

 இந்றரிற்கும் ஷ்ரிற்கும் இஷடஶரண ிரணப்தஷட திற்சற Aviaindra திற்சறக் 
ககம் டத்ணகறநண. னறவதட்ஸ்க், ஷ்ரில் 17 வசப்டம்தர் னல் 28 வசப்டம்தர் 2018 
ஷ டத்ப்தடும், ற்றும் டிசம்தர் 10 னல் 22 டிசம்தர் 2018 ஷ இந்றரில் 
ஶஜரத்னரில் டத்ப்தடும். 

தியரர் வற்நறகரக ஶெரஷண வெய்ப்தட்டண 

 தரணகரப்ன ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்ன (டி.ஆர்.டி.ஏ) உள்ரட்டில் ரரண 
ஷ-ஷ தரனேம் ‘தியரர்’ வுகஷஷ வற்நறகரக ஶசரஷண வசய்ண. 
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இந்றர வற்நறகரக தினத்ி தரணகரப்ன வுகஷஷ ஶெரஷண வெய்ண 

 எடிசர கடற்கஷினறனந்ண இந்றர வற்நறகரக தினத்ி வுகஷஷ ஶசரஷண 
என்ஷந டத்றண, இன்னெனம் இண்டு அடுக்கு தரனறஸ்டிக் வுகஷ தரணகரப்ன 
அஷப்ஷத பர்ப்தறல் என னக்கற ஷல்கல்ஷன அஷடந்ண. 

அஸ்றர வுகஷ ஶெரஷண வற்நற 

 ரணில் இனந்ண தநந்ண வசன்று ரணில் உள்ப ற்ஶநரர் இனக்ஷக ரக்கற அறக்கும் 
உள்ரட்டிஶனஶ ரரண அஸ்றர வுகஷ வற்நறகரக ஶசரஷண 
வசய்ப்தட்டண. 

HADR இல் IONS திக்குள கூட்டம் 

 ணிரதிரண உி ற்றும் ஶதறவு றரம் (HADR) ீண இந்ற வதனங்கடல் 
கடற்தஷட (IONS) திக்குலின் 3 ண கூட்டம் ிசரகப்தட்டணத்றன், கடல்சரர் ஶதரர் 
ஷத்றல் றநந்ண ஷக்கப்தட்டண. 

ஷ்ரிற்கு றக் -21 ஶதரர் வஜட் ிரணங்கஷப இந்றரதரிெபிக்கத் றட்டம் 

 றர்னம் இந்றர-ஷ்ர இனப்ன உச்சறரரட்டின் என னக்கற அம்சம் 
ஷ்ரிற்கு னென்று றக் -21 ஶதரர் ிரணங்கஷப தரிசரக ங்க இந்றர றட்டம். 

ெலணர னென்று அறஶக வுகஷகஷப ஶெரஷண வெய்ண 

 எஶ ஶத்றல் னென்று ஷகரண அறஶக ிரண வுகஷகஷப தரிஶசரறக்கும் 
சரஷணஷ சலணர வதற்றுள்பண . எனறின் ஶகத்ஷக் கரட்டிலும் குஷநரண 
அபினரண அறஶகத்றல் தநக்கக்கூடி ‘தந்-ஶக ரகணங்கள் ’ ன்ந னென்று 
அபினரண ரறரிகபில் ஶசரஷணகள் டத்ப்தட்டண . 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வெய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶச - கறபிக் வெய்வும் 

https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil
http://bit.ly/2xqZMJV
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10. ினணகள் 

ெர்ஶெ ினணகள்: 

S.No. ினண ரங்கறர் ினண 
1 குஶரறர ஶகப்டன் லூகர ஶரட்ரிக் UEFA ஆண்டின் சறநந் ஆண்கள் ீர் ினண . 
2 குஶரற கரல்தந்ண ீர் லூகர ஶரட்ரிக் ஆண்டின் சறநந் ஃதிஃதர ீர் 
3 றஸ் அவரிக்கர றர இரணி திரங்க்பின் 
4 உிரினரபர் னறன் ஶக் னண்டன் ினங்கறல் சனர வகௌம்  

5 அப்ணல்னர அல் யீத், னகண ஃதரயத் 
அல்-கரஹ்ரணி ற்றும் லீத் அன அல் -
ஷகர் [சவுற அஶதிர] 

‚ரற்று ஶரதல்‛ தரிசு ன்நஷக்கப்தடும் ஷட் 
னறவ்னறயழட் ினண 

6 குரத்ரனரின் வல்ர ஆல்டரணர 
ற்றும் வகரனம்திரின் இன் 
வனரஸ்வகஸ் 

2018 வகௌ ினண 

7 இந்ற திர் ஶந்ற ஶரடி .ர. சரம்தின்ஸ் ஆப் ர்த் ினண 
8 வகரச்சற சர்ஶச ிரண றஷனம் வரறல் னஷணஶரர் தரர்ஷக்கரண ினண 
9 i) திவஞ்சு ஜணரறதற இரனுஶல் 

ஶக்ஶரன் 
வகரள்ஷக ஷனஷ கறத்ல் 

ii) இந்ற திர் ஶந்ற ஶரடி 
10 ஸ்ர்ர ரய் தச்சன் க்மனன்சறற்கரண(சறநப்ன) வரீல் ஸ்ட்ரீப் ினண 
11 வ ஶணரஜ் ஜரனரணி .ர. இன்டர் வஜன்சற டரஸ்க் தஷட  (UNIATF) 

ினண 
12 ஶகபர சுற்றுனரத்ணஷந  இண்டு தசறதிக் ஆசறர டிரல் சங்க ங்க 

ினணகள் 'ரல்னர ஶகபர' 
வகரச்சற-னஜறரிஸ் தன்ஶணல் 

13 i) ஷசூர் பரகம் அவரிக்கரில் தசுஷ கட்டிடம் கவுன்சறல் 
திபரட்டிணம் சரன்நறழ் 

ii) இன்ஃஶதரசறஸ் 
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ஶெற ினணகள்: 

S.No. ினண ரங்கறர் ினண 
1 1) ிரத் ஶகரனற ரஜவீ் கரந்ற ஶகல் த்ணர 

2) ீரதரய் சரனு 
2 டரக்டர் தி.ஶக. றஸ்ர  ஆண்டின் சறநந் னத்ண தனக்கரண 

றப்னறக்க டரக்டர் தி.சற.ரின் ஶசற ினண 

3 திஸ்ன்ல்  WiFi ஷனஷக்கரண ினணகள் 2018 
4 ஜல் தச்சரஏ, டீிஶர தணரஏ, னஸ்கரர் 

தரஶர ஶதரட்டி 
1) னகண அம்ஜத், தரட்ணர  
2) ர.சுப்ரித் ஶவ் ணம்கூர், கர்ரடகம்  
3) ர.சந்ன் குரர், சம்தன் 

5 ிதின் றரகற ஆண்டின் WiFi ஷனர் 
6 1) ஆந்றப் திஶசம் ஶசற சுற்றுனர ினணகள் 2016-17 

2) ஶகபர 
3) ரஜஸ்ரன் ற்றும் ஶகரர 

7 கர்ரடகரில் கக்கூன்கபின் இ-னத்றற்கு கர்ரடகர அசறன் இ–ஆலஷ ினண 

8 னரய் னரர  கரந்ற குஶபரதல் தவுண்ஶடசணின் கரந்றர்ன் 
சர்ஶச ினண [ஶகபர] 

9 அனண் ஶஜட்னற   கரந்றர்சன் ஶசற ினண 
10 திணரி ிஜன் சறநந் னனஷச்சர் ினண 
11 ம்.. னைசுப் அனற, தி.ஆர். வட்டி ற்றும் 

தி. ஶகரிந்ன் 
ிக ினணகள் 

12 ஶஜரசப் னபிகன்வணல்  ணி ஶத்றற்கரண ினண 
13 ங்கக் ஶகரப்ஷத – வட்ரஸ் கூரிர் WANIFRA இந்றர 2018ன் னென்நரண வற்கரசற 

டிஜறட்டல் ீடிர ினணகள் வள்பிக் ஶகரப்ஷத – இந்ணின் 
வரஷதல் ஆப் திரீஃப்ஶகஸ் & சரகல் 
ீடிரின் அக்ஶரஶரன் ஆப் 

வண்கனக் ஶகரப்ஷத – இந்ணக் குலின் 
ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்டரர் ஷனவ் 
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14 சர்ரர் ல்னதரய் தஶடல் சர்ஶச 
ிரண றஷனம், அகரதரத் – னக்கற 
கப்திரிில் சறநந் றஷனத்றற்கரண 
ினண 

ஶசற சுற்றுனர ினணகள் 2016-17 

15 ஶி அயறல்ர தரய் ஶயரல்கர் 
ிரண றஷனம், இந்ஶரர் 

‘வஸ்ட் ஆப் இந்றர‘ திரிில் சறநந் ிரண 
றஷனத்றற்கரண ினண 

16 இந்ஶரர் ிரண றஷனம் ‘திரந்றத்றற்கரண சறநந் ிரண றஷனம்‘ 
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11. ஶெற வெய்றகள் 

‚கனம், னன்ஶணரக்கற கனம் – அலுனகத்றல் என னடம்‛ னத்கம் – 

 குடிசுத் ணஷத் ஷனரக அர்கள் திஶற்று ஏரண்டு றஷநஷடந்ஷ 
குநறக்கும் ஷகில் றன.வங்ஷகர ரனேடு லற ணெஷன திர் றன . ஶந்ற ஶரடி 
வபிிட்டரர். 

ஜணரறதற ஶகரிந்த் ஶரப்தர சுற்றுப்தத்ஷ வரடங்கறணரர் 

 ஶரப்தி ரடுகலடன் இந்றரின் உர்ட்ட திகஷப வரட னென்று ரடு 
சுற்றுப்தத்றன் னல் ரடரக ஷசப்மறற்கு ஜணரறதற ரம்ரத் ஶகரிந்த் னஷக 
ந்ரர். அர் ஶலும் தல்ஶகரிர ற்றும் வசக் குடிசுக்கு வசல்ரர். 

இந்ற ற்றும் ங்கரபஶெ இஷடஶ இண்டு ஆண்டுகளுக்கு எனனஷந டக்கும் 
ஶதச்சுரர்த்ஷ  

 இந்ற ற்றும் ங்கஶச ல்ஷனப் தஷடகலக்கு இஷடினரண இண்டு 
ஆண்டுகலக்கு எனனஷந டக்கும் ஶதச்சுரர்த்ஷ னணடில்னறில் வரடங்கறண, இன 
ரடுகலக்கும் இஷடஶ ஶதரஷப் வதரனள் கடத்ல், கரல்ஷட றனட்டு ற்றும் 
ணப்தரக்கற ிரதரம் ஶதரன்ந ல்ஷன ரண்டி குற்நங்கள் ீண இனப்ன எத்ணஷப்ன 
அறகரிக்கும் ஶரக்கறல் ஶதச்சுரர்த்ஷ ஷடவதற்நண. 

றநஷ சுற்றுச்சூல் லுப்தடுத்லுக்கரண றட்டங்கள் வரடங்கப்தட்டண 

 ர்ஶந்ற திரன், றநஷ ஶம்தரட்டு ற்றும் வரறல் ஶம்தரட்டு அஷச்சர் (MSDE), 
இந்றரில் றநஷ சுற்றுச்சூல் லுப்தடுத்ணம் றட்டங்கஷப வபிிட்டரர்.  

தரக்., ங்கரபஶெ ல்ஷனில் னல் ‘ஸ்ரர்ட் ஶனற’ றட்டத்ஷ இந்றர ிஷில் 

வெல்தடுத் உள்பண 

 இந்றரின் ல்ஷனகலக்கு அனஶக உள்ப னகழ்வதற்ந இஷடவபிகஷப ஶனசர் 
ஶனறகள் ற்றும் வரறல்ணட்தம் னெனம் ஷடகஷப ற்தடுத்ணம் னல் ‘ஸ்ரர்ட் 
ஶனற’ ஷதனட் றட்டத்ஷ னஷநரக உள்ணஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங் றநந்ண 
ஷக்கப்தடவுள்பரர். 
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ணத்றல் உள்ப வதண்களுக்கு னேணிர்ெல் உிச் ஶெஷ 

 கடஶனர ரறனரண ஶகரரின் கபிர் ற்றும் குந்ஷ ஶம்தரட்டு அஷச்சகம் 
ணன்தத்றல் உள்ப வதண்கலக்கு என னேணிர்சல் உிச் ஶசஷஷ (181 ன்ந 
இனக்கத்றஷண) ணக்கறண. 

யரிரணர னல்ர் றன் கட்டத்றல் கட்ட குஷநப்ஷதஅநறித்ரர் 

 யரிரணர னனஷச்சர் ஶணரகர் னரல் கத்ர் ரறனத்றல் றன் கட்டத்றல் 
கடுஷரண குஷநப்ஷத அநறித்ரர். 

ரட்டின் னல் தங்குடி சுற்றுனர சுற்று ஷத்ஷ ெத்ஸீ்கரில் றநந்ண ஷக்கப்தட்டண 

 சத்ீஸ்கர் ரறனத்றன் ம்ரரி ரட்டத்றல் சுற்றுனர திகலக்கரண 
சுற்றுனரத்ணஷந இஷ அஷச்சர் ஶக.ஶஜ. அல்ஶதரன்ஸ் ரட்டின் னல் தங்குடி 
சுற்றுனர சுற்று ஷத்ஷ றநந்ண ஷத்ரர். இண ஸ்ஶஷ் ர்ன் றட்டத்றன் கலழ் 
சுற்றுனர சுற்று ஷம் அஷவுள்பண. இண சத்ீஸ்கரில் 13 பங்கஷப 
உள்படக்கறண. 

வெர்திர, ரல்டர ற்றும் வரரணிர ரடுகளுக்கு குடிசுத்ணஷத் ஷனர் தம் 

 குடிசுத் ணஷத் ஷனர் றன. ம். வங்ஷகர ரனேடு, வசர்திர, ரல்டர, 
வரரணிர ஆகற ரடுகலக்கு தம் ஶற்வகரள்பவுள்பரர். னென்று ரடுகபின் 
ரறனங்கபஷ ஷனர்கலடன் குடிசுத் ணஷத் ஷனர் கனந்ணஷரடுரர். 

டி.ஆர்.டி.ில் க்குகள் ரக்கல் வெய் ர ம்ன 20 னட்ெரக இட்டிப்ன 

 டி.ஆர்.டி.கபில் க்கு றலுஷஷ குஷநக்க உவும் ஶரக்கத்றல் ங்கறகள் ற்றும் 
றற றறுணங்கபரல் கடன் ீட்ன ீர்ப்தரங்கபில் (DRT) கடன் ீட்ன ிண்ப்தத்ஷ 
ரக்கல் வசய் ர ம்ன 20 னட்சம் னொதரரக இட்டித்ண அசு. ரட்டில் 39 
டி.ஆர்.டிக்கள் உள்பண. 
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றரினரில் ிண்வபி வரறல்ணட்த இன்குஶதென் ஷம் 

 றரினர ஷனகரண அகர்னரில் ிண்வபி வரறல்ணட்த இன்குஶதசன் ஷத்ஷ 
இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற றறுணம் (ISRO) ணக்கறண. 

இந்ற ண்டஷணச் ெட்டத்றன் திரிவு 377 அெறனஷப்திற்குிஶரரணண: உச்ெ ீறன்நம் 

 ஏரிண ஶசர்க்ஷக, ண்டஷணக்கு உரி குற்நம் அல்ன ன்று சுப்ரீம் ஶகரர்ட்டு ீர்ப்ன 
அபித்ணள்பண. 

னொ.9100 ஶகரடி றப்னள்ப கனிகள் வகரள்னல் வெய்ற்குதரணகரப்ன வகரள்னல் குள 
எப்னல் 

 தரணகரப்ன வகரள்னல் குல கூடி, னொ.9,100 ஶகரடிக்கும் கூடுனரண றப்னள்ப 
கனிகஷப தரணகரப்னப் தஷடகலக்கு ண வகரள்னல் வசய்ற்கு அனுற 
ங்கறண. 

அஷ றுரழ்வு ற்றும் ஶம்தரட்டுத் றட்டத்றன் றனத்ப்தட்டவெனவு றப்தீடு 

 அஷின் தரணகரப்ன ற்றும் வசல்தரட்டு வசல்றநஷண ஶம்தடுத்ணற்கரக உனக 
ங்கற றறனேி னெனம் 3466 ஶகரடி னொதரய் றனத்ப்தட்ட ிஷனில் அஷின் 
றுரழ்வு ற்றும் ஶம்தரட்டு றட்டத்றன் றனத்ப்தட்ட வசனவு றப்தடீ்ஷட 
வதரனபரர அலுல்கள் தற்நற அஷச்சஷக் குல எப்னல் அபித்ண. 

த்ற அஷச்ெஷ னத்னரக் வகரடுப்தண ண்டஷணக்குரிகுற்நரக எப்னல் 

 உடணடி னத்னரக் வகரடுப்தண ண்டஷணக்குரி குற்நரக அங்கலகரித்ண னென்று ஆண்டு 
சறஷந ண்டஷண ிறக்கும் சட்டறனத்த்றற்கு த்ற அஷச்சஷ எப்னல். 

இந்றரின் 1 ண ஆன்ஷனன், ஷப்தடுத்ப்தட்ட NDSO வரடங்கப்தடவுள்பண 

 தரனறல் குற்நரபிகலக்கரண இந்றரின் னல் ஆன்ஷனன் ற்றும் 
ஷப்தடுத்ப்தட்ட ஶசற வுத்பத்ஷ(NDSO) னணடில்னறில் உள்ணஷந அஷச்சர் 
ரஜ்ரத் சறங் வரடங்கற ஷப்தரர். இன்னெனம் இணஶதரன்ந என வுத்பத்ஷ 
தரரிக்கும் என்தரண ரடரக இந்றர ரறும். 
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உடணடி னத்னரக் ஷடனஷநகஷப ஷட வெய்ற்கரணஅெச்ெட்டம் வகரண்டுப்தட்டண 

 ஜணரறதற ரம் ரத் ஶகரிந்த் உடணடி னத்னரக் ஷடனஷநஷத் ஷட வசய்னேம் 
அசச்சட்டத்ஷ திகடணப்தடுத்றணரர். 

உனக ங்கற இந்றரவுடன் கூட்டுநவு கட்டஷப்னக்கு எப்னல் அபித்ணள்பண 

 உனக ங்கற ரரிம் இந்றரின் ந்ண ஆண்டுகரன கூட்டுநவு கட்டஷப்ன (CPF) க்கு 
எப்னல் அபித்ணள்பண, இண னண வடல்னறின் உர், றஷனரண ற்றும் உள்படக்கற 
பர்ச்சறக்கரண இனக்குகலடன் இஷந்றனக்கறநண. 

ஶெற டிஜறட்டல் வரஷன வரடர்ன வகரள்ஷக- 2018-க்கு த்ற அஷச்ெஷ எப்னல் 

 இந்றரஷ இஷக்கவும், உந்ற வசல்னவும், தரணகரக்கவும் உனகபரி அகன்ந 

அஷனரிஷச இஷப்னகள் ிணரடிக்கு 50 வகரஷதட்கள் ஶகத்றல் அஷணத்ண 

குடிக்கலக்கும் ங்குல், அஷணத்ண கறர தஞ்சரத்ணக்கலக்கும் ிணரடிக்கு 1 

கறகரஷதட் ஶகத்றல் அகன்ந அஷனரிஷச இஷப்ன ங்குல் ஶதரன்நஷ ஶசற 

டிஜறட்டல் வரஷன வரடர்ன வகரள்ஷக- 2018 ன் ஶரக்கரகும். 

ெக்கு ற்றும் ஶெஷ ரி ஷனப்தின்ணனறல் த்ற அெறன்உரிஷஷ அறகரிக்க த்றி் 

அஷச்ெஷ எப்னல் 

 சக்கு ற்றும் ஶசஷ ரி ஷனப்தின்ணனறல் த்ற அசறன் உரிஷஷ அறகரிப்தண, 

ற்ஶதரண அனறல் உள்ப அஷப்ஷத இஷடறஷனத் றட்டத்ணடன் ரற்நம் வசய்ண 

குநறத்ணம் த்றி் அஷச்சஷ எப்னல் அபிக்கறநண 

9 வதரனட்கள் ீண அசு சுங்க ரிகஷப அறகரிக்கறநண 

 அத்றரசற வதரனட்கபின் இநக்குறஷ கட்டுப்தடுத் வஜட் ரிவதரனள், சற 
ற்றும் குபிர்தண வதட்டிகள் உள்பிட்ட 19 வதரனட்கலக்கு அசரங்கம் ணிப்தன் 
கடஷகஷப அறகரித்ணள்பண. 
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PMAY (கர்ப்னந) கலழ் னறவு டீுகஷப றர்ரிக்க த்ற அசுஅனுற 

 கர்ப்னந ஷகபின் ன்ஷக்கரக ஆறு னட்சத்றற்கும் அறகரண 26,000 க்கும் 
ஶற்தட்ட டீுகஷப றர்ரிக்க த்ற அசு எப்னக் வகரண்டுள்பண. திரன் ந்றரி 
ஆரஸ் ஶரஜணர (கர்ப்னநம்). 

றன தந்த்ஷ ரண்டி உநவு ன்தண என குற்நில் குற்நம்அல்ன 

 றன தந்த்ஷ ரண்டி உநில் ஆண்கஷப ட்டும் குற்நரபிரக்கும் 
சட்டதிரிவு 497- ீக்கற சுப்ரீம் ஶகரர்ட் ஷனஷ ீறதற அர்வு ீர்ப்ன ங்கறண. 

ெதரிஷன ஶகரினறற்குள் வெல்ன வதண்களுக்கு அனுற அபித்ணஉச்ெ ீறன்நம் 

 ஶகபரில் உள்ப சதரிஷன அய்ப்தன் ஶகரிலுக்குள் அஷணத்ண ணப் வதண்கலம் 
ணஷற்கு உச்ச ீறன்நம் ீர்ப்ன ங்கற ற குத்ண. 

ஆனேஷ்ரன் தரத் றட்டத்ஷ ரஞ்ெறில் ணக்கற ஷத்ரர் திர் 

 ஜரர்க்கண்ட் ரறனம், ரஞ்சறில் சுகரர உறுற அபிப்னத் றட்டம்: ஆனேஷ்ரன் தரத் – 
தி ந்றரி க்கள் சுகரரத் றட்டத்ஷ திர் ஶந்ற ஶரடி ணக்கற ஷத்ரர். 

ஜர்சுகுடர ிரண றஷனத்ஷ திர் ணக்கற ஷத்ரர் 

 எடிசரில், திர் றன.ஶந்ற ஶரடி ஜர்சுகுடர ிரண றஷனம் ற்றும் ஜர்சுகுடர 
– ரய்ப்னர் ரர்க்கத்றல் உடரன் ிரண ஶசஷஷ திர் ணக்கற ஷத்ரர். 

தரக்ரங் ிரண றஷனத்ஷ திர் றநந்ண ஷத்ரர் 

 திர் றன.ஶந்ற ஶரடி சறக்கறம் ரறனத்றல் தரக்ரங் னற ிரண றஷனத்ஷ 
றநந்ண ஷத்ரர். இரன ரறனத்றன் னல் ிரண றஷனம் உனரகறனேள்பண, 
இண ரட்டின் 100-ண ிரண றஷனம் ஆகும். 
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ஆரர் அஷடரப அட்ஷட வெல்லும்– உச்ெ ீறன்நம் அறடி ரீ்ப்ன 

 அசறல் சரசணத்றன்தடி த்ற அசறன் னன்ஷ ஆரர் றட்டத்ஷ வசல்லுதடிரகும் 
ன்றும் உச்ச ீறன்நம் அநறித்ண. 

தரட்ணர ிரண றஷனத்றல் னற உள்ரட்டு வடர்றணல் கட்டிடம் 

 தரட்ணர ிரண றஷனத்றல் னற உள்ரட்டு வடர்றணல் கட்டிடம் ற்றும் இ 
கூட்டஷப்ன கட்டஷப்னகஷப றர்ரிப்தற்கு வதரனபரர ிகரங்கலக்கரண 
அஷச்சஷ குல எப்னல் அபித்ணள்பண. 

ரஜ்ஶகரட்டில் அஷக்கப்தட்ட கரந்ற அனங்கரட்ெறகத்ஷ றன.ஶந்ற ஶரடி றநந்ண 
ஷத்ரர் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி , ரஜ்ஶகரட்டில் ஆல்ஃதிட் உர்றஷன தள்பிில் கரத்ர 
கரந்றக்கு அர்ப்திக்கப்தட்ட அனங்கரட்சறகத்ஷ றநந்ணஷத்ரர் . 

ஶெற அனங்கரட்ெறகத்றல் கரந்றின் இம் 

 னண றல்னற ஶசற அனங்கரட்சறகத்றல் ஶச ஷனர் கரந்றின் 150 திநந் ரள் 
ிரஷ றஷணவுகூனம் ஷகில் கரந்றின் இம் ணடிப்தண ஶதரன டிஜறட்டல் கறட் 
னெனம் ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பண. 
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12. ரறன வெய்றகள் 
 

 அெரம் 
 ஆந்றர 
 உத்றப்திஶெம் 
 எடிெர 
 கர்ரடகர 
 ஶகபம் 
 குஜரத் 
 ஜம்ன & கரஷ்ீர் 

 றழ்ரடு 
 வலுங்கரணர 
 தஞ்ெரப் 
 னண றல்னற 
 கரரஷ்டிர 
 த்றப் திஶெம் 
 ரஜஸ்ரன் 
 ஶற்கு ங்கரபம் 

அெரம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்னர் சர்தரணந் ஶசரனுரல் ஜக்றஷ் னகல 

அெரம் அசு 1 னட்ெம் தம்ப் வெட்கஷப ிறஶரகறக்க உள்பண 

 2022 ஆம் ஆண்டில் ிசரிகள் னரணத்ஷ இட்டிப்தரக்க அசரம் அசரங்கம் 1 
னட்சத்றற்கும் அறகரண தம்ப் வசட்கஷப ிறஶரகறக்க உள்பண. 

னனஷச்ெரின் இனெ னத்ண ஶெஷகள் 

 அசரம் அசு, கறட்டத்ட்ட 1000 அசு னத்ணஷணகலக்கு னனஷச்சரின் இனச 
னத்ண ஶசஷகஷப ங்கறனேள்பண. 

ஆஸ்கரர் 2019க்கரண இந்றரின் அறகரப்னர் ணஷரக அெரறத் றஷப்தடம் ஶர்வு 

 அசரம் றஷப்தடம் ‘ில்ஶனஜ் ரக்ஸ்டரர்ஸ்’ ஆஸ்கரர் 2019க்கு இந்றரின் 
அறகரப்னர் றஷப்தடரக ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பண. இந் தடம் ரீர ரமரல் 
இக்கதட்டண. 



  

டப்ன றகழ்வுகள் – வெப்டம்தர் 2018 

 

தரடக்குநறப்னகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    55                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

உண்ஷரண குடிகன் NRC ினறனந்ண ினக்கப்தடரட்டரர்கள்: அெரம் அசு 

 அசரம் அசு குடிக்கபின் ஶசறப் தறவுகபில் இனந்ண ந் உண்ஷரண குடிகனும் 
ினக்கப்தடரட்டரர்கள் ன்று உறுற அபித்ணர். 

ரறனத்றல் அஷணனக்குரண ஏய்வூறத் றட்டத்ஷ அசு ணக்கஉள்பண 

 ஶசத்ந்ஷ கரத்ர கரந்றின் திநந் ரபரண அக்ஶடரதர் ரம் 2 ஆம் ஶற, 
ரறனத்றல் அஷணனக்குரண ஏய்வூற றட்டத்ஷ அசரம் அசு ணக்க றட்டம். 

வத்ணரஷன என ெஷல் ரிவதரனபரக அநறனகப்தடுத்த் றட்டம் 

 வதரணத்ணஷந அசரம் வதட்ஶரவகறக்கல் னறறவடட் றரக்கப்தட்ட வதட்ஶரனறம் 
ரனேவுக்கு ரற்நரக (இந்றரில் னன்னனறல்) சுத்ரண, னறரண வத்ணரஷன 
அநறனகம் வசய்த்றட்டம். இண அக்ஶடரதர் 5 அன்று வரடங்கப்தடும். 

ஆந்றர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

மைததராபாத் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு 
 
ஈ.ஸ். ல். சறம்ன் 

HSL ரறனத்றன் றகப்வதரி ஶெரனரர் கூஷ றன் றஷனத்ஷஅஷக்கறநண 

 இந்ணஸ்ரன் றப்ரர்ட் னறறவடட், ரறனத்றன் றகப்வதரி ஶசரனரர் கூஷ றன் 
உற்தத்ற றஷனத்றல் இனந்ண உற்தத்றஷ ஆம்தித்ணள்பண. ஆஷன கட்டப்தட்டு 
கறபனீ் ஶக்ஸ் னெனம் இக்கப்தடுகறநண. 

ெர்ஶெ சுணரற டிரில் திற்ெற 

 ஶசற ற்றும் ரறன ஶதரிடர் றரப் தஷடகள், ீ ஶசஷகள் ற்றும் கரல் 
ணஷநகள், கடற்தஷட ற்றும் ிரணப்தஷட ஆகறஷ ஆந்றப் திஶசம் னலணம் 
சர்ஶச சுணரற டிரில் திற்சறில் தங்ஶகற்நணர். 
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ரனெலர ிெரிகபின் ீட்னக்கு வெதர 

 ரனசலரில் ஷதனட் அடிப்தஷடினரண ‘வசதர’ ன்ந இசரண உற்தத்றஷப் 
தன்தடுத்ணன் னெனம் ண்ின் ஈப்தத்ஷத் க்கஷக்கும் றநன் 
அறகரிக்கப்தடுவண னனஷச்சர் ன். சந்றதரன ரனேடு வரிித்ரர். 

வதட்ஶரல், டீெல் ீரண 2 னொதரய் ரட் ரி ஆந்றரில் குஷநப்ன 

 வதட்ஶரல், டீசல் ீரண ரிவதரனபின் வதனகறனம் ிஷனஷ கட்டுக்குள் 
வகரண்டு ஆந்றர அசு 2 னொதரய் ரட் ரி குஷநப்ஷத அநறித்ணள்பண. 

RPF ஆனேம் ந்ற த்ற தஷடரக அநறித் 34ண ஆண்டு ிர 

 இில்ஶ தரணகரப்ன தஷடஷ (RPF) ஆனேம் ந்ற த்ற தஷடரக அநறித் 34 
ண ஆண்டுிரஷ னன்ணிட்டு ில்கபில் தரணகரப்ன ற்றும் ில்ஶ பரகத்றல் 
த ிறப்னர்வு றட்டங்கஷப ற்தரடு வசய்கறநண. 

186 கற.ற அஷறக்கரண ஶதி 

 தல்ஶறு ரறனங்கபில் ரஶரிச கறபர்ச்சறரல் தரறக்கப்தட்ட 150 க்கும் ஶற்தட்ட 
க்கள், ஆந்றப் திஶசத்றல் இனந்ண சட்டிஸ்கர் ஷினரண 186 கற.ீ ‘அஷற 
தரரத்றஷ’ (கரத்ர கரந்றின் 150 ண திநந் ரள் ிரில் ) ன்னும் 
அஷறக்கரண ஶதிில் கனந்ணவகரண்டணர் . 

வலுங்கு ஷததிள் 200ண ஆண்டு வகரண்டரட்டம்: 

 ஆந்றில் உள்ப ஶரஷனங்கள் இந் ஆண்டு ஷததிஷப கறஶக்க வரறினறனந்ண 
வலுங்கு வரறில் வரறவதர்த்ண 200 ஆண்டுகள் ஆணஷ வகரண்டரடிணரர்கள். 

உத்றப்திஶெம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லக்ன ா ஶரகற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 
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னக்ஶணர கரின் ெறன்ணரண ‘யஸ்த்கஞ்ச் வெௌரயர‘வதர் ரற்நம் வெய்ப்தடவுள்பண 

 உத்ப் திஶசத்றல், னக்ஶணர கரின் சறன்ணரண ‘யஸ்த்கஞ்ச் வசௌரயர’ வதஷ 
னன்ணரள் திர் அடல் தியரரி ரஜ்தரின் றஷணரக ‘அடல் வசௌக்’ ண 
வதர்ரற்நப்தடவுள்பண. 

தரக்தரத்றல் றல்னற–ெயன்னர் வடுஞ்ெரஷனின் அடிக்கல்ரட்டப்தட்டண 

 சரஷன, ஶதரக்குத்ண ற்றும் வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சர் றறன் கட்கரரி ற்றும் 
உத்றப்திஶச னனஷச்சர் ஶரகற ஆறத்ரத் ஆகறஶரர் 154 கற.ீ. ீபனள்ப றல்னற-
சயன்னர் ஶசற வடுஞ்சரஷனக்கு தரக்தரத்றல் அடிக்கல் ரட்டிணரர்கள். 

ரரெறில் 15ண திெற தரற றரஸ் 

 உத்திஶச ரறனம் ரரசறில் அடுத் ஆண்டு ஜணரி ரம் 15-ண திசற 
தரற றரஸ்-2019 ஷடவதறும். 

4 ண இந்ற ெர்ஶெ அநறில் ிர 

 இந்றரின் சர்ஶச அநறில் சங்கத்றன் ரன்கரண தறப்ன அக்ஶடரதர் 6, 2018 
அன்று னக்ஶணரில் இந்ற ஜணரறதறரல் றநந்ண ஷக்கப்தடும். 

 IISF-2018 ஷ கனப்வதரனள் ‚ரற்நத்றற்கரண அநறில்‚ 

எடிெர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னஶணஸ்ர் னீ் தட்ரக் கஶசற னரல் 

ெட்டன்ந கவுன்ெறலுக்கு எடிெர ரறன ெட்டன்நம் எப்னல் 

 எடிசரில் சட்டன்ந கவுன்சறல் உனரக்குஷத் ீர்ரணிக்கும் ீர்ரணம் ரறன 
சட்டன்நத்றல் றஷநஶற்நப்தட்டண. 
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ணரகரய் றனிர வகரண்டரட்டம் 

 ஶற்கு எடிசரில், அறுஷட ணரகரய் றனிர வகரண்டரடப்தடுகறநண. இந் 
தனத்றன் னற வல் அறுஷடக்குப் தின்ணர், அரிசற தப்தடுத்ப்தட்டு, சம்தல்னரில் 
உள்ப சஶனஸ்ரிக்கு ங்கப்தடுகறநண. 

டகறக்கு ல்ஷனப்னந இில்ஶ அஷணத்ண ஆபில்னர வனல் கறரமறங்ஷக அகற்நறண 

 டகறக்கு ல்ஷனப்னந ில்ஶ ண்டனம் அஷணத்ண ஆபில்னர வனல் 
கறரமறங்ஷகனேம் அகற்நறனேள்பண. 

ஜரர்சுகுடர ிரண றஷனத்றன் வதஷ ரீ் சுஶந்ற ெரய் ணவதர்ரற்நம் 

 னறரக கட்டப்தட்ட ஜரர்சுகுடர ிரண றஷனத்றற்கு ரீ் சுஶந்ற சரய் ணப் 
வதரிட எடிசர சட்டசஷத, எனணரண ீர்ரணத்ஷ றஷநஶற்நறண. திர் 
ஶந்ற ஶரடி ிரண றஷனத்ஷ றநக்க றட்டறட்டுள்பரர். 

சூநரபி ‚DAYE‛ குஷநந் கரற்நளத் ரழ்வு ஷரகலு ிந்ண 

 வற்கு எடிசர ற்றும் அன் சுற்றுப்னநத்றனறனந் ‚DAYE‛ னல் ஶற்கு-டஶற்ஶக 
கர்ந்ண வசன்நண. 

எடிெர 2 ஆண்டுகளுக்கு கரந்றின் 150 ண திநந் ரள் ிரஷவகரண்டரட உள்பண 

 எடிசர அசு இந் ஆண்டு அக்ஶடரதர் 2 ம் ஶற னல் கரத்ர கரந்றின் 150 ண 
திநந்ரஷப இண்டு ஆண்டுகலக்கு வகரண்டரட னடிவு வசய்ணள்பண. 

கர்ரடகர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வதங்கலன ச்.டி.குரசுரற ஜழதரய் ரனர 
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வதங்களூன ெர்ஶெ ிரண றஷனத்றல் 2019 ஆம்ஆண்டினறனந்ண னக அங்கலகர ெற 

 வதங்கலன சர்ஶச ிரண றஷனம் அடுத் ஆண்டு வரடக்கத்றல் இனந்ண சறன 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ிரணப் திகலக்கு னக அங்கலகர சறஷ டிஷக்க 
றட்டறட்டுள்பண. 

வதங்களூன ிண்வபி கண்கரட்ெறின் 6 ண தறப்ன றநக்கப்தட்டண 

 வதங்கலன ிண்வபி கண்கரட்சறின் 6 ண தறப்ஷத, இஸ்ஶர ஷனர் ஶக.சறன் 
வதங்கலரில் வரடங்கற ஷத்ரர். னென்று ரள் றகழ்வு இந்ற ிண்வபித் 
றட்டத்றல் வரறல்ணஷநின் தங்ஶகற்ஷத கரண்திக்கும். 

என ரள் கர்ரடகர சுகரர உச்ெற ரரடு 

 வதங்கலனில் ‘அஷணத்ண உடல்ன ரய்ப்னகள் ற்றும் சரல்கபில்’ என ரள் 
‘கர்ரடகர சுகரர உச்சற ரரடு 2018’ ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பண. 

இந்றரின் னல் 205 டன் குப்ஷத வகரட்டும் ண்டி BEML ஷசூரில்அநறனகப்தடுத்ப்தட்டண 

 இந்றரின் னல் 205 டன் னக்ட்ரிக் டிஷவ் ரிர் குப்ஷத வகரட்டும் ண்டி (BH205-E) 
– தரத் ர்த் னெர்ஸ் னறறவடட் (தி.ம்.ல்) ஷசூன ஆஷனில் டிஷக்கப்தட்டு 
ஶம்தடுத்ப்தட்டு அநறனகப்தடுத்ப்தட்டண. 

ெரம்ெங் வதங்களூரில் அன் றகப்வதரி அனுத ஸ்ஶடரஷ றநக்கறநண 

 வதங்கலரில் சரம்சங் உனகறன் றகப்வதரி வரஷதல் அனுத வசன்டஷ றநந்ண 
ஷத்ணள்பண. வரறல்ணட்த, ரழ்க்ஷக னஷந ற்றும் னணஷகஷப என்நரக 
வகரண்டுந்ண க்கலக்கு ணிசசறநப்தரண அனுதங்கஷப ங்கும். 

ணம்கூர் கரல்ணஷந இ–தீட் அஷப்ஷத ணக்கறஷத்ண 

 ணம்கூர் ஜறல்னர தஞ்சரத்றன் ஷனஷ றர்ரக அறகரரி அன்ணிஸ் கண்ணி ஜரய் இ-
தடீ் அஷப்ஷத னென்று கரல் றஷனத்றல் றநந்ண ஷத்ரர். 
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ல்ன ெரரிர்களுக்கு ெட்டப்னர் தரணகரப்ன ங்கும் ரட்டின் னல் ரறனம் 

 கர்ரடகரில் ிதத்றல் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு உவுதர்கலக்கு (ல்ன சரரிர்கள்) 
சட்டனர் தரணகரப்ன (அசறஷன சூழ்றஷனகபில் தரணகரப்ன ற்றும் எலங்குனஷந ) 
ங்குற்கரண ஶசரரவுக்கு (2016) ஜணரறதற ரம்ரத் ஶகரிந்த் எப்னல் 
அபித்ணள்பரர். 

குஜரத் 

வரத் கட்ச் ரட்டம் நட்ெற தரறக்கப்தட்ட தகுறரக அநறிப்ன 

 குஜரத் அசு வரத் கட்ச் ரட்டத்ஷ நட்சற தரறத் தகுற ன்று அநறித்ணள்பண. 

ிெரிகபின் ிதத்ண கரப்தீட்டு வரஷக இட்டிப்தரணண 

 குஜரத் அசு ரறன ிசரிகலக்கரண ிதத்ண கரப்தடீு றட்டத்றன் கலழ் 
ிசரிகலக்கு அபிக்கும் றற உிஷ இட்டிப்தரக்கறனேள்பண. ரறனத்றல் ிசர 
றனத்ஷ வசரந்ரக ஷத்றனக்கும்5 ஶகரடி ிசரிகஷப கரப்னறுற றட்டம் 
உள்படக்கறனேள்பண. 

ஶகபம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றனணந்னம் திணரி ிஜன் பி. சதாசிவம் 

கண்ணூர் ிரண றஷனத்றல் AWOS றறுப்தடவுள்பண 

 ிரணங்கபின் வசல் தரணகரப்ன ற்றும் வசல்றநஷண உறுற வசய் கண்ணூர் 
சர்ஶச ிரண றஷனத்றல் ரணிங்கற ரணிஷன கண்கரிப்ன அஷப்ஷத (AWOS) 
றறு இந்ற ரணில் ணஷந (IMD) திஷ வரடங்கறண. 
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கறவு திபரஸ்டிக்ஷக ரிவதரனபரக ரற்றும் வரறல்ணட்தம் 

 NIT-C ற்றும் வகரச்சற-அடிப்தஷடினரண வதரநறில் டிஷப்ன ற்றும் அஷப்ன 
(FEDO) ஆகறஷ, கறவு திபரஸ்டிக்ஷக ரிசக்றரக ரற்றுற்கரண என ஷதனட் 
ஆஷன டிஷப்தற்கும் வசல்தடுத்ப்தடுற்கும் என னரிந்ணர்வு எப்தந்த்ஷ 
(MoU) ஷகவலத்றட்டண. 

ஶகரறக்ஶகரடில் ரறனத்றன் னல் றநன் கஃஶத றநப்ன 

 ஶகரறக்ஶகரட்டில் உள்ப ஆட்சறர் பரகத்றல் வரறல் ரீறரக ணறஷன 
தரறத்ர்கலக்கு றுரழ்வு அபிப்தஷ ஶரக்கரகக் வகரண்ட ஶகபத்றன் னல் 
றநன் கஃஶத றநக்கப்தட்டுள்பண. 

தநக்க னடிர தநஷ ஆரய்ச்ெற ஷம் 

 ஶகப கரல்ஷட ற்றும் ினங்கு அநறில் தல்கஷனக்ககம் (ஶக.ி..ஸ்.னை) 
னஶகரடு ரடு ரட்டத்றல் தல்கஷனக்கக பரகத்றல் ரறனத்றல் 
னன்னனறல் தநக்க னடிர தநஷ ஆரய்ச்சற ஷத்ஷ அஷத்ணள்பண. 

8 ண ஆெற ஶரகர ிஷபரட்டு ெரம்தின்றப் 

 8 ண ஆசற ஶரகர ிஷபரட்டு சரம்தின்றப்ஷத றனணந்னத்றல் டத் 
றட்டறடப்தட்டுள்பண.14 ஆசற ரடுகஷபச் ஶசர்ந் 500 தங்ஶகற்தரபர்கள் இந் 
றகழ்ச்சறில் கனந்ண வகரண்டு ங்கள் ஶரகர றநஷஷக் கரட்டுரர்கள். 

ஶகபரின் றன்னூட்டும் இனக்கு 

 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் அஷணத்ண குப்ன ஶரட்டரர் ரகணங்கஷபனேம் னலணரகத் 
றன்னூட்டு றஷனக்கு ரற்ந இனக்கு றர்ம் வகரண்டுள்பண. 
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ஜம்ன & கரஷ்ீர் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகர் (ஶகரஷட) 
ஜம்ன (குபிர்) 

- சத்ர தரல் ரனறக் 

அகறன இந்ற ரவணரனறின் 10 KW FM டிரன்ஸ்றட்டஷ றநந்ணஷத்ல் 

 ஜம்ன கரஷ்ீர் ரறனத்றன் ம்தன் ரட்டத்றல் அகறன இந்ற ரவணரனறின் (AIR) 
10 கறஶனரரட் FM டிரன்ஸ்றட்டஷ த்ற அஷச்சர் ஜறஶந்ற சறங் றநந்ண 
ஷத்ரர். 

ஜம்ன ற்றும் கரஷ்ீர் ரறன றர்ரக கவுன்ெறல், ரட்டில் HEP னன்ஶணற்நத்றற்கு த்ற 
ரறனத்றன் கூட்டு றறுணத்றற்குஎப்னல் 

 ஜம்ன ற்றும் கரஷ்ீர் ரறன றர்ரக கவுன்சறல் (ஸ்சற), 850 வகர ரட் ரட்டில் 
ஷயட்ஶர னக்ட்ரிக் றட்ட (வயல்ப்) பர்ச்சறக்கு த்ற ற்றும் ரறன அசு 
ஆகறற்றுடன் என கூட்டு றறுணம் அஷக்க எப்னல். 

ஜம்ன & கரஷ்ீர் றநந்வபி கறப்திடற்ந ரறனரக அநறிக்கப்தட்டண 

 ஜம்ன ற்றும் கரஷ்ீர் ஆலர் சத் தரல் ரனறக் அம்ரறனத்ஷ றநந்வபி 
கறப்திடற்ந (ODF) ரறனரக அநறித்ரர். 

கரஷ்ீர் ல்ஷனில் அறணீ ஶனற அஷக்கும் றட்டம் வரடங்கப்தட்டண 

 இந்ற – தரகறஸ்ரன் சர்ஶச ல்ஷனில் அறணீ ஶனற (smart fencing) 
அஷப்தற்கரண இன னன்ஶணரடித் றட்டங்கஷப த்ற உள்ணஷந அஷச்சர் றன. 
ரஜ்ரத் சறங் ஜம்னில் வரடங்கறஷத்ரர். 

றழ்ரடு 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வசன்ஷண எடப்பாடி னே. தணிசரற தன்ரினரல் னஶரயறத் 
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ணிரர் றன் ிறஶரகத்றற்கரண னல் உரிம் 

 றனவல்ஶனற ரட்டத்றல் உள்ப ரங்குவரி ன்ந இடத்றல் உள்ப தன ரரிப்ன 
சறநப்ன வதரனபரர ண்டனங்கபில் (னை.ஸ்.டி.,) றன்சரம் ங்குற்கரக, 
வகரல்கத்ரஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட இந்றரின் தர் கரர்ப்தஶன் 
(ணத்ணக்குடி) ணிரர் னறறவடட் (திசறடிதில்)க்கு ரறன றன்சக்ற எலங்குனஷந 
ஆஷம் உரிம் அபித்ண. 

ஶரடிின் ஶர்வு ரரிர்கபின் றழ் தறப்ஷத வபிிடப்தட்டண 

 திர் ஶந்ற ஶரடிரல் உஷ றகழ்த்ற உஷரடல்கபின் ஶர்வு ரரிர்கள், 
தரீட்சஷசக்கு தஶன் ன்ந றழ் வரறவதர்ப்தின் னல் திறஷ ஆலர் 
தன்ரரினரல் னஶரகறத் வபிிட்டரர். 

றழ்ரடு ரறன அசு இ-ெறகவட்ஷட ஷட வெய்ண 

 றக அசு றன்ணணு றஶகரடின் வடனறரி சறஸ்டம்ஸ் ணப்தடும் இ-சறகவட்ஷட 
ரறனத்றல் ஷட வசய்ண. 

வலுங்கரணர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஷயவரதரத் ஶக. சந்றஶசகர் ரவ் ஸ். னட்சுற சறம்ன் 

வலுங்கரணர ெட்டெஷத கஷனப்னக்கரண கட்டம் 

 னன்கூட்டிஶ ஶர்ஷன சந்றப்தற்கரக சட்டசஷத கஷனக்கப்தடுற்கரண 
ீர்ரணத்ஷ வலுங்கரணர அஷச்சஷ றஷநஶற்நவுள்பண. 
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வலுங்கரணரில் 2 ீர்ப்தரெண ெறகளுக்கு தரம்தரி ெறன்ணஅந்ஸ்ண 

 றர்ல் ரட்டத்றல் ஶகரரரி றக்கு அனகறலுள்ப சர்ட் அஷக்கட்டு ற்றும் 
கவட்டி ரட்டத்றல் வதத் வசனவு ஆகறஷ வலுங்கரணரில் ீர்ப்தரசண 
சறகலக்கரண தரம்தரி சறன்ண அந்ஸ்த்ஷ வதற்றுள்பண. 

ஷயரதரத் இஷப்தின் 70ண ஆண்டு ிர 

 1948 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்தர் 16 அன்று, இந்ற அசறல்ரறகபின் தல்ஶறு அசறல் 
சறந்ஷணகபின் அடிப்தஷடில் ஷயரதரத் ரறனத்ஷ இந்ற னைணினுடன் 
இஷத்றன் 70ண ஆண்டுிர வகரண்டரட்டம். 

தஞ்ெரப் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சண்டிகர் அரீந்ர் சறங் ி.தி. சறங் தட்ஶணரர் 

அகறன இந்ற ரவணரனறின் 20kW FM டிரன்ஸ்றட்டர்றநக்கப்தட்டண 

 அறர்சமறன் அட்டரரி சர்ஶச ல்ஷனக்கு அனகறல் உள்ப கரிண்டரில் உள்ப 
அகறன இந்ற ரவணரனறின் 20kW FM டிரன்ஸ்றட்டர் சனெக றற ற்றும் 
அறகரபித்லக்கரண த்ற அஷச்சர் னஷநரக ிஜய் சம்தனர றநந்ணஷத்ரர். 

கரற்று ரசுதரடு குஷநப்ன ெரணங்கள் றநக்கப்தட்டண 

 அநறில், வரறல்ணட்தம், னி அநறில், சுற்றுச்சூல், ணத்ணஷந ற்றும் 
கரனறஷன ரற்நத்றற்கரண த்ற அஷச்சர் டரக்டர் யர் ர்ன் வடல்னறில் 
உள்ப .டி.ஏ. டிரதிக் சந்றப்ன ற்றும் னகர்தர வசௌக் ஆகற இடங்கபில் 
ஶதரக்குத்ண சந்றப்னகலக்கரண கரற்று ரசு கட்டுப்தரட்டு கனி WAYUஷத் றநந்ண 
ஷத்ரர் 
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வல் பர்ப்ன கறரங்கபில் 8,000  அறகரரிகள் றறக்க அசு னடிவு வெய்ணள்பண. 

 தஞ்சரப் அசு , சந்ஷகபில் இனந்ண திர்கஷப ிஷரக ிற்கவும் ீறரகும் 
திர்கபினறனந்ண வபினம் ணர்ரற்நத்ஷ கட்டுப்தடுத்ணற்கரகவும் ,  வல் பர்ப்ன 
கறரங்கபில் 8,000  அறகரரிகள் றறக்க அசு னடிவு வசய்ணள்பண . 

னண றல்னற 

முதல் அமைச்சர் வனப்டிணன்ட் கர்ணர் 
அிந்த் வகஜ்ரிரல் அணில் ஷதஜல் 

இந்ற அஞ்ெனக தப் தரிர்த்ஷண ங்கற வரடங்கப்தட்டண 

 இந்ற அஞ்சனக தப் தரிர்த்ஷண ங்கறஷ திர் றன. ஶந்ற ஶரடி 
னணறல்னறில் உள்ப ல்கஶரர ிஷபரட்டங்கறல் வரடங்கற ஷத்ரர். றல்னறில் 
ஷடவதற்ந இந் னன்ஷ றகழ்வு ரடு னலணம் உள்ப 3,000 இடங்கபில் 
ஶடிரக கரப்தட்டண. 

கரந்றஜறின் ய் னறம் – அனுத கற்நல் ீரண தரடத்றட்டம் வபிிடப்தட்டண 

 கரந்றஜீின் ய் னறம் – அனுத கற்நல் தற்நற தரடத்றட்டத்ஷ த்ற ணிப 
அஷச்சர் வ திகரஷ் ஜஶடகர் னண றல்னறில் வபிிட்டரர். ரட்டிலுள்ப 
தல்கஷனக் ககங்கலடன் ஶசர்ந்ண கல்ி ஆரய்ச்சற ற்றும் திற்சறின் ரறன 
கவுன்சறலுடன் ஆஶனரசஷண வதற்று இந் தரடத்றட்டத்ஷ எஶ ஶத்றல் 13 
வரறகபில் ங்கப்தட்டண. 

ய்ம்மறல் ஶதட்டரி னெனம் இக்கப்தடும் தஸ் ஶெஷ அநறனகம் 

 னணடில்னற, ய்ம்மறல் ஶதட்டரி னெனம் இக்கப்தடும் தஸ் ஶசஷஷ த்ற சுகரர 
ற்றும் குடும்த னத்ணஷந அஷச்சர் ஶஜ.தி.டர ணக்கற ஷத்ரர். 
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ணய்ஷஶ ஶெஷ றட்டம் வரடங்கப்தட்டண 

 னணடில்னறில் ஶனரற சரஷனில் சரி ந்றர் சூலுக்கு அனகறல் சுற்றுனரத்ணஷந 
அஷச்சர் ஶக.ஶஜ.அல்ஶதரன்ஸ் ணய்ஷஶ ஶசஷ றட்டத்ஷ (Swachhata Hi Seva 

movement) வரடங்கறணரர். 

ெற.ெற.ஆர்..ஸ்மறல் ரஷ்டிரி ஶதரரன் ர வகரண்டரடப்தட்டண 

 ஆனேஷ் அஷச்சகம் ற்றும் ஆனேர்ஶ அநறில் த்ற ஆரய்ச்சற ஷம் 
(சற.சற.ஆர்..ஸ்), சறசறஆர்ஸ்மறன் அஷணத்ண 25 னத்ண ஆரய்ச்சற றறுணங்கள் 
வசப்டம்தர் ரம், 2018ல் ரஷ்டிரி ஶதரரன் ர-ரக அனுசரிக்கப்தட்டு தல்ஶறு 
சுகரர டடிக்ஷககஷப டத்ற னகறன்நண. 

ITU வற்கரெற தகுற அலுனகம் ற்றும் வரறல்ணட்த கண்டுதிடிப்ன ஷம் 

 சர்ஶச வரஷனத்வரடர்ன ககம் (ITU) வற்கரசற தகுற அலுனகம் ற்றும் 
வரறல்ணட்த கண்டுதிடிப்ன ஷம் னண வடல்னறில் றறுப்தடும். 

உள்ளூர் கர்ப்னந கறவுீர் சுத்றகரிப்ன ற்றும் உிரி கறப்தஷநகள் றநக்கப்தட்டண 

 த்ற அநறில் ற்றும் வரறல்ணட்த அஷச்சர் டரக்டர் யர்ஷ் ர்ன் 
ஆஶரக்கறரண றுதன்தரட்டு றட்டத்றற்கரக (LOTUSHR) உள்லர் கர்ப்னந கறவுீர் 
சுத்றகரிப்ன ற்றும் உிரி கறப்தஷநகஷப சன் டல் னங்கர, னண டில்னறில் றநந்ண 
ஷத்ரர். 

தி ந்றரி உனக ர்க்க ரரட்டு ஷத்றற்கு அடிக்கல்ரட்டவுள்பரர் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி னண றல்னற ணரகரில் றறுப்தடவுள்ப இந்றரின் 
சர்ஶச ரரட்டு ற்றும் க்ஸ்ஶதர ஷத்றற்கு(IICC) அடிக்கல் ரட்டவுள்பரர். 

 ரட்டில் வரறல்ணஷந பர்ச்சறின் பர்ச்சறக்கரக ிக ற்றும் வரறற்ணஷநஷ 
ஈர்ப்தற்கரகவும், ஊக்குிப்தற்கரகவும் கூட்டங்கள், ஊக்கங்கள், ரரடுகள் ற்றும் 
கண்கரட்சறகஷப (MICE) டடிக்ஷககள் ஶம்தடுத்ணற்கரக IICC உனரக்கப்தட்டண. 
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சுகரர அஷச்ெகம் கறனற ரறரி ஶதரக்குத்ஷஅநறனகப்தடுத்றண 

 வடல்னறில் டி.தி. ஶரநறலுக்கரண கறனற ரறரி ஶதரக்குத்ஷ அஞ்சல் ணஷநஷ 
தன்தடுத்ணற்கரண என ஷதனட் றட்டம் சுகரர அஷச்சகத்ரல் 
அநறனகப்தடுத்ப்தட்டண 

‘க்ஷறர தரத் இந்ற திெரர் ெதர‘ றநக்கப்தட்டண 

 னண றல்னறில் ட்சற தர யறந்ற திசர சஷதக்கரண ணெற்நரண்டு ிர 
வகரண்டரட்டத்ஷ ஜணரறதற ரம்ரத் ஶகரிந்த் றநந்ண ஷத்ரர். 

தங்குடிிணரின் ஷகிஷணப் வதரனட்கள் ிற்தஷண ‚தஞ்ெந்றர வரகுப்ன‛ 

 தங்குடிிணரின் ஷகிஷணப் வதரனட்கபரண ஷகத்நற ற்றும் கஷனப் வதரனட்கள் 
‚தஞ்சந்றர வரகுப்ன‛ ன்ந வதரில் ீதரபி ிற்தஷணக்கு திதனப்தடுத்ணற்கரக 
குத்ணச் சண்ஷட ீரங்கஷண ஶரி ஶகரம், ிபம்தத் ணரக 
அநறனகப்தடுத்ப்தட்டுள்பரர். 

வு தகுப்தரய்வு (CEDA) க்கரண ெறநப்ன ஷம் வரடங்கப்தட்டண 

 கல் வரறல்ணட்தத்ணஷந அஷச்சர் ி ங்கர் திசரத் வடல்னறில் உள்ப வு 
தகுப்தரய்வு (CEDA) க்கரண சறநப்ன ஷத்ஷ வரடங்கறஷத்ரர். 

கரரஷ்டிர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னம்ஷத ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரசரகர் ரவ் 

ரர்தத் றனிர ரக்னரில் வதனம் உற்ெரகத்ணடன்வகரண்டரடப்தடுகறநண 

 கரரஷ்டிரின் ரக்னர் கத்றன் வனக்கபில் ஆிக்கக்கரண க்கள் ரர்தத் 
றனிரஷ வகரண்டரடிணர். 
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ணர்ர்ன் ணக்க ஆண்டுிர 

 ணர்ர்ன் அன் 59 ண ணக்க ஆண்டுிரஷ வகரண்டரடுகறநண 

கரரஷ்டிர ஷெதர் தல்கஷனக்ககம் அஷக்கப்தட உள்பண 

 ஷசதர் அச்சுறுத்ஷனக் குஷநப்தற்கரக அர்ப்திக்கப்தட்ட ஷசதர் தல்கஷனக்ககத்ஷ 
அஷப்தற்கரண னல் தடிறஷனஷ கரரஷ்டிர அசு டடிக்ஷக. 

னம்ஷத கரர்ப்தஶன் வரளஶரய் கண்டநறல் இக்கத்ஷஆம்திக்க உள்பண 

 ஶசற வரலஶரய் டுப்ன றட்டத்றன் (ன்.ல்.இ.த.ீ) என தகுறரக னற வரலஶரய் 
ஶரரபிகஷப அஷடரபம் கர வசப்டம்தர் 25 னல் அக்ஶடரதர் 9 ஷ 
திரியன்னம்ஷத ரகரட்சற கரர்ப்தஶன் (திம்சற) என கக்வகடுப்ன டத் உள்பண. 

ஸ்டரர்ட் அப் ரத்றஷ வரடங்கப்தட்டண 

 கரரஷ்டி அசு றர்கரன வரறனறதர்கஷப கறரப்னநங்கபில் ஶட என ஸ்டரர்ட் 
அப் ரத்றஷஷ வரடங்கப்தட்டண. 

‚வரடங்கறடு இந்றர‛-கரரஷ்ட்ர ரத்றஷ 

 ‚வரடங்கறடு இந்றர‛-கரரஷ்ட்ர ரத்றஷஷ த்ற ர்த்கம், வரறல் ற்றும் 
ிரணப் ஶதரக்குத்ணத்ணஷந அஷச்சர் றன. சுஶஷ் தின, னம்ஷத ஆலர் 
ரபிஷகில்10.2018 அன்று வரடங்கற ஷக்கறநரர். 

த்றப் திஶெம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஶதரதரல் சறரஜ் சறங் வசௌயரன் ஆணந்ீ வதன் தஶடல் 
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ர்ர–ரல்ர இஷப்ன றட்டம் 

 த்ற திஶச னல்ர் சறரஜ் சறங் வசௌயரன் இந்ணர் ரட்டத்றல் ர்ர-
ரல்ர இஷப்ன றட்டத்ஷ வரடங்கற ஷக்கவுள்பரர். இண ரல்ர தகுறின் 
ண்ரீ் தற்நரக்குஷநக்கு றந் ீர்ரக அஷனேம். 

குரனறர் ரி ிஜ ரஶஜ ெறந்றரின் ணெற்நரண்டு ிர 

 குரனறர் ரி ிஜ ரஶஜ சறந்றரின் ணெற்நரண்டு ிர அசு ிரரக 
வகரண்டரடப்தடினக்கறநண. இவ்னடம் அக்ஶடரதர் ரம் 11 ஆம் ஶற வரடங்கற 
அடுத் னடம் அக்ஶடரதர் ரம் 11 ஆம்ஶற ஷ என னட கரனத்றற்கு இவ்ிர 
வகரண்டரடப்தடும். 

ரட்டின் 1 ண ஶெரபத் றனிர 

 த்றப்திஶசத்றல், ரட்டின் னல் ஶசரபத் றனிரரணண, சறந்த்ரரில் 
ஷடவதறுகறநண, அண என ஷகரண சர்ஶச றகழ்ரகும். 

த்றப் திஶெத்றன் 52ண ரட்டம் 

 அக்ஶடரதர் 1 னல் த்ற திஶச ரறனத்றன்  52 ண ரட்டரக றரரி 
அஷனேம். 

ரஜஸ்ரன் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வஜய்ப்னர்  சுந்ர ரஶஜ  கல்ரண் சறங் 

4% வதட்ஶரல் & டீெல் ீரண ரட் ரி குஷநப்ன 

 ரஜஸ்ரன் னல்ர் சுந்ர ரஶஜ வதட்ஶரல், டீசல் ஆகறற்நறன் ீரண றப்ன 
ரிக்கு ரி ினக்கபித்ண ரன்கு சீ குஷநப்ஷத அநறித்ணள்பரர். இண 
அம்ரறனத்றன், வதட்ஶரல் ிஷன னறட்டனக்கு 5 னொதரஷ குஷநக்கும். 
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ஸ்ரர்ட் ெறட்டி க்ஸ்ஶதர இந்றர -2018 

 வஜய்ப்னரில் ஸ்ரர்ட் சறட்டி க்ஸ்ஶதர இந்றர 2018  ணஷக்குடிசுத்  ஷனர் 
ம்.வங்ஷகர ரனேடு வரடங்கற ஷத்ரர். 

ஶஜரத்னரில் தரக்ம் தர்வ் கண்கரட்ெற 

 திர் ஶந்ற ஶரடி, ரஜஸ்ரணின் ஶஜரத்னரில் உள்ப எனங்கறஷந் 
பதறகபின் ரரட்டில் தங்ஶகற்கறநரர். அர் இந்ற இரணுக் கண்கரட்சறஷனேம் 
அங்கு றநந்ணஷத்ரர். 

ஶற்கு ங்கரபம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகரல்கத்ர  ம்ர வதன்ணர்ஜற ஶகசரி ரத் றரிதரற 

னற ஷனஶற்ந ற றரிக் கரில் 

 ஶற்கு ங்க ரறன சுற்றுனர ணஷந றரிக்கறல் என னற ஷனஶற்ந தரஷஷ 
றநக்க னடிவு வசய்ணள்பண. இண அகற ஶிஷன ஶரட்டங்கள், கரடுகள், ஷனகள் 
றரக வசல்கறநண. 
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13. ெர்ஶெ வெய்றகள் 

95 றல், இண்டரம் உனகப் ஶதரர் ீர் தஷரண ஸ்கூதர னெழ்கரபர் 

 95 ரண இண்டரம் உனகப் ஶதரர் திரிட்டிஷ் ீர் ஷசப்மறன் ிதத்ணக்குள்பரண 
கப்தஷன கண்டுதிடிப்தற்கு வசன்று உனகறன் றகப் தஷரண ஸ்கூதர னெழ்கரபர் 
ன்று ணண வசரந் சரஷணஷ உஷடத்ரர். 

ஶணகீ்கஷபக் வகரல்லும் னச்ெறக்வகரல்னறகஷப திரன்ஸ் ஷடவெய்ண 

 ந்ண றஶரறஶகரடிரய்டு னச்சறக்வகரல்னறகள் ீரண ஷட திரன்சறல் ஷடனஷநக்கு 
ந்ண, திர்-கந் ஶணகீ்கஷப அறக்கும் இசரணங்கலக்கு றரண திச்சரத்றன் 
னன்ணிில் ணண ரட்ஷட றஷன றறுத்றனேள்பண. 

திரன்ஸ் ரட்டு தள்பிகபில் வரஷனஶதெற தன்தடுத் ஷடிறத்ண 

 திரன்ஸ் தள்பிகபில் வரஷதல் ஶதரன் தன்தடுத் ரடு லி ஷடஷ என 
சட்டத்றன் கலழ் வகரண்டு ந்ண. 

ஸ்வதிணின் திர் கத்ஶரஶனரன் சுரட்ெற ீண ரக்வகடுப்ஷதனன்வரறந்ரர் 

 ஸ்வதிணின் தி ந்றரி, கத்ஶரஶனரணிரில் தக்கர திரந்றத்றற்கு 
அறகரண ன்ணரட்சற உரிஷஷக் வகரண்ட என ரக்வகடுப்ன டத் னன்ந்ரர், 
ஆணரல் கத்ஶரஶனரன் ஷனர்கள் ஶகரரிரல் சுந்றம் குநறத் ரக்வகடுப்ஷதத் 
ிர்த்ணிட்டரர். 

வப்தண்டன னல் ஶகரர்டன் 

 வப்தண்டன னல் ஶகரர்டன் வற்கு னஶபரரிடரில் வதனம் ஷ ற்றும் அறக 
கரற்றுடன் கடந்ண வசன்நண த்ற அவரிக்க ஷபகுடர கடஶனரப் 
தகுறஷஅஷடனேம்ஶதரண என சூநரபிரக லுப்வதறும் ண றர்தரர்க்கப்தடுகறநண. 
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வஜதி சூநரபி 

 வஜதி சூநரபிிணரல் கறட்டத்ட்ட 300,000 க்கலக்கு ஜப்தரன் வபிஶறு 
ஆஶனரசஷணகஷப ங்கறனேள்பணடன், ணெற்றுக்கக்கரண ிரணங்கஷப த்ண வசய்ண 
ஜப்தரன். 

கத்ரர் வபிஶறும் அனுற னஷநகஷப ரற்நற அஷக்கறநண 

 வதனம்தரனரண வபிரட்டு வரறனரபர்கள் ங்கள் னனரபிகபிடறனந்ண 
வபிஶறும் அனுறின்நற ரட்ஷட ிட்டு வபிஶந அனுறக்க அன் சறப்திட 
சட்டங்கஷப கத்ரர் ரற்நற அஷத்ண. 

கரத்ர கரந்ற ெறஷன தல்ஶகரிரில் றநக்கப்தட்டண 

 தல்ஶகரிரின் ஜணரறதற இந்ற ஜணரறதற ரம் ரத் ஶகரிந்த் இஷந்ண, 
தல்ஶகரிரின் ஶசரதிரில் உள்ப வற்கு தரர்க்கறல் கரத்ர கரந்றின் சறஷன 
என்ஷந றநந்ணஷத்ணள்பணர். 

ெறங்கப்னரில் வு ஷத்றல் 1 தில்னறன் டரனர் னலீடுவெய்வுள்பண ஶதஸ்னக் 

 ஶதஸ்னக் சறங்கப்னர் ஆசறரில் அன் னல் வு ஷத்ஷ உனரக்கற $ 1 
தில்னறனுக்கும் ஶனரக னலீடு வசய்ண, 2022 இல் றநக்க றட்டறட்டுள்பண. 

LEMOA னளஷரக வெல்தடும் 

 இந்றர-னே.ஸ். தஸ்த னரஜறஸ்டிக் ஆவுக்கரண அடித்ப எப்தந்ம், னரஜறஸ்டிக்ஸ் 
தரிர்த்ஷண னரிந்ணர்வு உடன்தடிக்ஷக (LEMOA), னலஷரக வசல்தடுத்ப்தட்டு 
னகறநண. 
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க்கற அன குள அல் ெறஶரடி ஷனஷில் கனறஶதரர்ணிரில் ஷடவதநினக்கும் 

உனகபரி கரனறஷன உச்ெறரரட்டில் தங்குவதநவுள்பண 

 கரனறஷன ரற்நம் ற்றும் சுற்றுச்சூல் அஷச்சர் டரக்டர் ணி தின் அகண அல் 
சறஶரடி ஷனஷில் என உர் ட்ட னேஇ திறறற குல, கனறஶதரர்ணிரின் சரன் 
திரன்சறஸ்ஶகரில் ஷடவதநினக்கும் கரனறஷன டடிக்ஷக குநறத் உனக உச்சற 
ரரட்டில் தங்ஶகற்க உள்பரர். 

அவரிக்கரஷ ஶரக்கற கனம் னஶபரன்ஸ் என வதரி சூநரபி ஆக ரந ரய்ப்ன 

 அவரிக்கரின் கறக்கு கடற்கஷ ஶரக்கற வசல்லும், னஶபரன்ஸ் என ஆதத்ரண 
‚வதரி சூநரபி‛ ஆக ரநற, கஶரனறணர ற்றும் ர்ஜணீிரஷ கடுஷரகக் ரக்கும் 
ண றர்தரர்க்கப்தடுகறநண. 

தரகறஸ்ரன்-ெலணர தன தில்னறன் டரனர் வெனினரண CPEC  றஷநஶற்ந உறுறவரற 

அபிக்கறநண 

 தன தில்னறன் டரனர் வசனினரண சலணர ற்றும் தரகறஸ்ரன் வதரனபரரப் 
தரஷஷ (CPEC) னர்த்ற வசய் தரகறஸ்ரன் ற்றும் சலணர உறுறபித்ண. இன்னெனம் 
இனப்ன னெஶனரதர கூட்டிஷ ஶலும் லுப்தடும். 

ங்கரபஶெத்றல் றஷநஶற்நப்தட்டுள்ப 3 றட்டங்கஷப, திர்ஶந்ற ஶரடி, 
ங்கரபஶெ திர் ஶக் யெலணர, ஶற்கு ங்கம்ற்றும் றரினர ரறன 
னனஷச்ெர்கள் கூட்டரக அர்ப்தித்ணர்.  

 ற்ஶதரண வதரர (ங்கரபஶசம்) – தகரம்னர் (இந்றர) இஷடஶனேள்ப றன்வரடர் 
னஷந னெனம் இந்றரினறனந்ண ங்கரபஶசத்றற்கு கூடுனரக 500 வகரரட் றன்சர 
ிறஶரகம் வசய்ண, 

 அக்கரர – அகர்னர இஷடினரண ில்தரஷ , 

 ங்கரபஶச ில்ஶின் குனரர – ரதரஸ்னர் ில் தரஷ . 
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தீகரர் ற்றும் ஶதரபம் இஷடஶ னல் தஸ் ஶெஷ வகரடிஷெத்ண ணக்கம் 

 தகீரர் ற்றும் ஶதரபம் இஷடஶ னல் டஷரக இந்றரிற்கும் ஶதரபத்றற்கும் 
இஷடினரண எப்தந்த்ஷ வரடர்ந்ண தஸ் ஶசஷ வரடங்கறண. 

அவரிக்க 9/11 ரக்குல்கபின் 17 ண ஆண்டு றஷணவு ரள் 

 அவரிக்கர்கள் வசப்டம்தர் 11, 2001, றனைரர்க், ர்ஜணீிர ற்றும் வதன்சறல்ஶணிரில் 
கறட்டத்ட்ட 3,000 ஶதஷக் வகரன்ந தங்கர ரக்குல்கபின் 17 ண ஆண்டு 
றஷணவு ரள் அனுசரிக்கப்தட்டண. 

ிபரடிறர் னடின் ீண்டகரனரக றர்தரர்க்கப்தட்ட ெரரண உடன்தடிக்ஷக ஜப்தரனுக்கு 

தரிந்ணஷத்ரர் 

 ஷ் ஜணரறதற ிபரடிறர் னடின், ஷ்ரவும் ஜப்தரனும் ஆண்டின் இறுறக்குள் 
இண்டரம் உனகப் ஶதரரின்ஶதரண ற்தட்ட தஷகஷஷ னடித்ண சரரண 
உடன்தடிக்ஷகில் ஷகவலத்றட ஶண்டும் ன்று தரிந்ணஷத்ரர். 

2017 ஆகஸ்ட்க்கு திநகு னல் னஷநரக ரஷகன் ரறனத்றற்கு.ர.வுக்கு அனுற 

 றரன்ரின் ன்னஷநரல்-ணண்டிக்கப்தட்ட ஶரயறங்கறர னஸ்னறம்கபின் டக்கு 
ரஷகன் ரறனத்றற்குள் திரற்ந .ர. வுக்கு னன் னஷநரக அன் வஜன்சறகள் 
அங்கு வசல்தட அனுறக்கப்தட்டண. 

ஷடஃனன் ரங்குட் 

 தினறப்ஷதன்ஸ், ஷரன், யரங்கரங் ஆகற ரடுகஷப ஶரக்கற கர்கறநண சூப்தர் 
ஷடஃனன் ரங்குட். 

 தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்டில் ‘ங்குட்’ ன்ந னல் கடுஷரக ரக்கறண. இண இந் 
ஆண்டின் றக சக்ற ரய்ந் னல் ண கனப்தடுகறநண. ‘ங்குட்’ னல் 4-ண கம் ண 
கிக்கப்தட்டுள்பண. ‘ங்குட்’ னல் தக்கரஶர ன்ந இடத்றல் கஷஷ கடந்ண. 
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சூநரபி னஶபரன்ஸ் இண்டரம் கட்ட னனரக லுிந்ண 

 அவரிக்கரஷ வனங்கற னம் சூநரபி னஶபரன்ஸ் இண்டரம் கட்ட னனரக 
லுிந்ண. 

டி.திக்கு றரக ஶதரரடுற்கு உனகபரி றட்டறற்கு .ர. எப்னல் 

 க்கற ரடுகபின் உறுப்ன ரடுகபில் கரசஶரய்கலக்கு றரக ஶதரரடுற்கரண என 
உனகபரி றட்டத்றற்கு எப்னல், இண வரற்று ஶரய்கபில் உனகறன் னனறடத்றல் 
உள்ப ஆட்வகரல்னற ஶரரகும். 

வஜய்ப்னர் இனக்கற ிர 

 வடக்சரமறன் ஆசற வசரஷசட்டி யவுஸ்டணில் வஜய்ப்னர் இனக்கற ிர ணங்கறண. 

வரல்வதரனள் ஆரய்ச்ெறரபர்கள் கறப்றல் தண்ஷடஸ்தின்க்ஷம கண்டுதிடித்ணள்பணர் 

 வற்கு கரண அஸ்ரன் கரில் என சறங்கத்றன் உடனறல் ணி ஷனனேஷட 
சறஷனஷ வரல்வதரனள் ஆரய்ச்சறரபர்கள் கண்டுதிடித்ரக கறப்ண கூநறண. 

வஜர்ணிில் உனகறன் னல் ஷயட்ஜன் ில் அநறனகம் 

 உனகறன் னல் ஷயட்ஜன் னெனம் இங்கும் ில்,ரசுதடுத்ணம் டீசல் ில்கலக்கு 
ரற்நரக சுற்றுச்சூல் ட்ன வரறல்ணட்தத்ணடன் வஜர்ணி அநறனகப்தடுத்றண. 

க்கற அன றஶட்மறல் ெறக்கும் வபிரட்டர்கள் தி ஏய்வு வதற்ந திநகும் ீண்ட 

கரனத்றற்கு ரட்டில் ங்க அனுற 

 ஏய்வுவதற்ந வபிரட்டு திரபர்கள் சறப்திட கரனத்றன் ீபம் னணப்தித்ல் 
சரத்றத்ணடன் ந்ண ஆண்டுகள் ஆகும். னற வகரள்ஷக 2019ல் இனந்ண 
ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடும். 
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ணஷநனக தன்தரட்டிற்கரக இந்றரவுடன் ங்கஶெம் அஷச்ெஷ எப்தந்ம் வெய்ணள்பண 

 டகறக்கு இந்றரிற்கும், டகறக்கு இந்றரினறனந்ணம் வதரனட்கஷப 
டுத்ணச்வசல்ன சறட்டகரங் ற்றும் ஶரங்க்னர ணஷநனகங்கஷபப் தன்தடுத் 
ங்கஶச அஷச்சஷ இந்றரவுடன் என ஷவு உடன்தடிக்ஷகக்கு எப்னல் 
அபித்ணள்பண. 

ட வகரரிர, வன்வகரரிர அணுெக்றஷ ஷகிட எப்தந்ம் 

 ட வகரரி ஷனர் கறம் ஜரங் உன் ற்றும் வன் வகரரி ஜணரறதற னென் ஶஜ-இன், 
திஶரங்ரங் ீதகற்தத்றல் இரணு அலத்ங்கஷப குஷநத்ண, வனக்கடிஷத் ீர்த்ணக் 
வகரள்லல், அணுசக்றஷ ஷகிடுலுக்கரக – எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டணர். 

ஶதரபம் அன் அெறனஷப்ன றணத்ஷ வகரண்டரடுகறநண 

 ஶதரபம் ணண அசறனஷப்ன றணத்ஷ வகரண்டரடுகறநண, இண ஶசற றணரகவும் 
அநறப்தடுகறநண. ஶதரபத்றன் னற அசறனஷப்ன 2015 ஆம் ஆண்டில் இந் ரபில் 
திசுரிக்கப்தட்டண. 

ட, வன் வகரரிர 2032 எனறம்திக்ஷக டத்ணம் கூட்டு னற்ெறக்கு எப்னல் 

 இந் ஆண்டு னென்நரண சர்ஶச வகரரி உச்சறரரட்டின் ஶதரண ற்தட்ட 
உடன்தடிக்ஷகின் என தகுறரக, 2032 ஶகரஷடகரன எனறம்திக்ஷக டத் கூட்டு 
னற்சறக்கு ட ற்றும் வன் வகரரிர எப்னக்வகரண்டண. 

னேஇ அணுெக்ற றட்டத்ஷ றக உர்ந் தரணகரப்னத் ங்கஷப உனரக்குற்கு 
உறுறபிக்கறநண 

 னே..இ ணண ஶசற அணுசக்ற றட்டத்ஷ தரணகரப்ன, ிரிரக்கம் ற்றும் 
வபிப்தஷடத்ன்ஷ ஆகறற்நறன் றக உர்ந் த்றற்கு னன்ஶணற்நம் 
வசய்ற்கரண ணண உறுறப்தரட்ஷட றுதரிசலனஷண வசய்ணள்பண. 
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இந்றர, னஶணிர .ர.ில் எத்ணஷப்ஷத ீிப்தடுத் எப்னல் 

 உனகபரி சரல்கஷப றர்வகரள்ப க்கற ரடுகள் சஷதிலும், தன தன்ணரட்டு 
றறுணங்கபிலும் எத்ணஷப்ஷத ீிப்தடுத் இந்றரவும் னஶணிரவும் எப்னல். 

WADA ஷ்ர ீரண ஷடஷ ீக்கறண 

 ஷ் ஊக்க னந்ண றர்ப்ன அஷப்தரண RUSADAின் ஷடஷ ீக்கற, உனக ஊக்க 
னந்ண றர்ப்ன அஷப்ன (WADA) ஷ் ிஷபரட்டு ீர்கலக்கு அஷணத்ண 
ிஷபரட்டுகபிலும் ஶதரட்டிக்குத் றனம்த றகுத்ண. 

ஷ்ரவும், ணனக்கறனேம், ட ெறரிரில் இரணுல்னர ண்டனல்ஷனக்கு எப்னல் 

 ஷ்ரவும் ணனக்கறனேம் டக்கு சறரிரில் என இரணுல்னர ண்டன ல்ஷனக்கு 
எப்னல். 

இந்றர, ஶதரபம் ல்ஷன ஆய்வுப் திில் வெற்ஷகக்ஶகரள் தடங்கஷப தன்தடுத் 
எப்னல் 

 இந்றர ற்றும் ஶதரபம் ஆகறஷ ல்ஷன ஆய்வுப் திில் அறக வபிரண 
வசற்ஷகக்ஶகரள் தடங்கஷபப் தன்தடுத்ணற்கரண சரத்றத்ஷ ஆர 
எப்னக்வகரண்டண. 

யரங்கரங் திரண ெலணரவுடன் அறஶக இில் இஷப்ஷதத் றநக்கறநண 

 யரங்கரங் திரண சலணரவுடன் னற அறஶக இில் இஷப்ஷதத் றநந்ண, அண 
த ஶங்கஷப குஷநக்க உவும். 

ஶதரபம் ணண னனற ண்ிக்ஷகஷ இட்டிப்தரக்கும் உனகறன் னல் ரடு 

 ஶதரபம் ணண னனற ண்ிக்ஷகஷ இட்டிப்தரக்கும் உனகறன் னல் ரடரக ரய்ப்ன. 
அந் ரட்டில் 2009ல் சுரர் 121 னனறகள் இனந்ண ற்ஶதரண 235 கரட்டுப் னனறகள் உள்பண 
ணத் வரிித் ஶதரபம், கறட்டத்ட்ட இனடங்கரக உர்ந்ணள்பண. 
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ரனத்வீு ஜணரறதற ஶர்ல் 

 ரனத்ீில் ஜணரறதறத் ஶர்னறல் றர்க்கட்சற ஶட்தரபர் இப்ரயறம் னகண 
ஶசரனறஹ் வற்நற வதற்நரர். 

கரத்ண்டுில் ‘இந்ற ஜத்ர‘றனிர வகரண்டரட்டம் 

 ஶதரபத்றல் னகழ்வதற்ந இந்ற ஜத்ர றனிர கரத்ண்டுில் வகரண்டரடப்தடுகறநண. 
 இந் ட்டு ரள் றனிர ஷ ற்றும் ல்ன அறுஷட ஶண்டி இந்ற ஶஷண 

றதரடு வசய்ப்தடுகறநண. 

வர்னரந்றல் ‘கரந்ற ரர்ச்‘ 

 கரத்ர கரந்றின் 150 ண திநந் ரள் வகரண்டரட்டத்றன் இண்டு ஆண்டுகரன 
வகரண்டரட்டங்கஷப அநறனகப்தடுத் ஶயக் கரில் உள்ப சறநப்னறக்க சரரண 
அண்ஷணில் இனந்ண க்ஶரட் வகர்க்கறற்கு ‘கரந்ற ரர்ச்’ ற்தரடு வசய்ப்தட உள்பண. 

வல்ென் ண்ஶடனரின் ெறஷன க்கற ரடுகள் ெஷதில் றநந்ணஷக்கப்தட்டண 

 வன்ணரதிரிக்க ஷனனக்கு ரிரஷ வசலுத்ணம் ிரக வல்சன் ண்ஶடனரின் 
சறஷன க்கற ரடுகள் சஷதில் றநந்ண ஷக்கப்தட்டண. இந் ஆண்டு ண்ஶடனர 
திநந்ண 100ண ஆண்டு றஷநவு வதறுகறநண, ற்றும்N. 2019-2028 ‚வல்சன் ண்ஶடனர 
சரரணத்றன் சரப்ம்‛ ன்று அநறித்ரர். 

ஆனேஷ் கல் ஷம்  னஶணிரில் அஷக்கப்தட்டண 

 ஆனேஷ் அஷச்சகம் ஆனேர்ஶ கல் ஷத்ஷ னஶணிரில் உள்ப இந்ற 
ணக பரகத்றல் ஆனேஷ் அஷப்ன தற்நற உண்ஷரண கஷன தப்தவும், 
னஶணிரில் ஆனேர்ஶ ஷடனஷநஷ ஊக்குிக்கவும் அஷத்ணள்பண. 
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ெலணரவுக்கு கப்தனறல் அனுப்தி ஷப்தற்கரண இந்ற அரிெறின் னல் வரகுப்ன ரர் 

 100 டன் ஷட தரசுற அல்னர சரர அரிசறின் (ந்ண சீம் குனஷ அரிசற) 
னல் வரகுப்ன, ரக்னரினறனந்ண சலணரவுக்கு கப்தல் னெனம் அனுப்தி ஷக்கப்தடவுள்பண. 

ஜப்தரணின் வற்கு ீரண எகறணரரஷ ஷடனன் சூநரபி ட்ரற ரக்கறண 

 ஜப்தரணின் வற்கு ீரண எகறணரரஷ ஷடனன் சூநரபி ட்ரற அறகதட்சரக என 
ி ஶத்றற்கு 216 கற.ீ. ஶகத்றல் ரக்கறண 

ஶஜரர்டரனுடன் னக்கற ல்ஷனகஷப கடந்ணவெல்லும் ெறரிர 

 சறரிரிற்கும் ஶஜரர்டரனுக்கும் இஷடில் என னக்கற ல்ஷன கடந்ண வசல்லும் 
தரஷஷ னல் டஷரக ீண்டும் றநக்கப்தட்டண, ஶலும் சக்குகள் ற்றும் 
ஶதரக்குத்ண னலணம் இந்ப்தரஷில் வசல்னத் ணங்கறண. 

ரெறஶடரணிரில் ரக்வகடுப்ன: 

 ரசறஶடரணிர அன் வதஷ டக்கு ரசஶடரணிர குடிசு ண ரற்றுண குநறத்ண 
ரக்வகடுப்ன என்ஷந டத்ணகறநண. 

‘உனகறன் னல்‘ஊக்கனந்ஷ றர்க்கும் ஸ்டீன் ரய் 

 ஸ்டீன் ரட்டின் ிஷபரட்டு கூட்டஷப்ன , ரட்டின் ிஷபரட்டு வசல்றநஷண 
ஶம்தடுத்ணம் னந்ணகபின்  தன்தரட்ஷட குஷநக்க ஶரனற ன்னும் ரய் 
ஊக்கனந்ஷ றர்க்கும் ரய் ண அநறனகப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

Whatsapp குனொதில் ஶச - கறபிக் வெய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶச - கறபிக் வெய்வும் 

 

https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil
http://bit.ly/2xqZMJV
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14. ிஷபரட்டு வெய்றகள் 
 

 கறரிக்வகட் 
 வடன்ணிஸ் 
 கரல்தந்ண 
 ணப்தரக்கற சுடுல்  
 ற்நஷ 

கறரிக்வகட் 

இங்கறனரந்ண அி 5 வடஸ்ட் ஶதரட்டிகள் வகரண்ட வரடஷ ஷகப்தற்நறண 

 4-ண வடஸ்ட் ஶதரட்டிில் 60 ன்கள் ித்றரசத்றல் இந்றர ஶரல்ி அஷடந்ரல் 
இங்கறனரந்ண அி 5 வடஸ்ட் ஶதரட்டிகள் வகரண்ட வரடஷ 3-1 ண ஷகப்தற்நறண. 

ெர்ஶெ கறரிக்வகட்டில் இனந்ண இங்கறனரந்றன் அனஸ்வடய்ர் குக்ஏய்வு 

 இங்கறனரந்றன் அனஸ்வடய்ர் குக் இந்றரவுடணரண ந்ண வடஸ்ட் வகரண்ட வரடனடன் 
சர்ஶச கறரிக்வகட்டில் இனந்ண ஏய்வு வதறுரக அநறித்ணள்பரர். 

இந்றர Vs இங்கறனரந்ண வடஸ்ட் கறரிக்வகட் 

 இந்றரிற்கு றரண ந்ரண ற்றும் இறுற வடஸ்ட் ஶதரட்டிில்118 ன் 
ித்றரசத்றல் இங்கறனரந்ண அி வன்று 4-1 ன்ந கக்கறல் வரடஷ 
ஷகப்தற்நறண. 143 ஆட்டங்கபில் 564 ிக்வகட்டுகஷப ழீ்த்ற ஶஜம்ஸ் ஆண்டர்சன் 
ஆஸ்றரிஶனரின் வக்கறரத்ஷ தின்னுக்குத்ள்பி வடஸ்ட் ஶதரட்டிில் அறக 
ிக்வகட் ழீ்த்ற ஶகப்தந்ண சீ்சரபர் ன்ந சரஷண தஷடத்ரர் 

இந்றர–இனங்ஷக கபிர் டி20 கறரிக்வகட் வரடர் 

 இந்ற வதண்கள் கறரிக்வகட் அி இனங்ஷகக்கு றரண டி20 வரடஷ 4-0 ன்ந 
கக்கறல் வன்நண. 
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இந்றர ஆெறர ஶகரப்ஷதஷ ஷகப்தற்நறண 

 இந்றர ங்கஶசத்ஷ 3 ிக்வகட்டுகள் ித்றரசத்றல் ஶரற்கடித்ண ஆசறர 
ஶகரப்ஷதஷ ரண னஷநரக ஷகப்தற்நறண. 

ணலீப் டிரதி 

 இந்ற ப்ல என இன்ணிங்ஸ் ற்றும் 187 ன்கள் ித்றரசத்றல் சரம்தின் இந்ற 
வட் அிஷ ழீ்த்ற ணலீப் டிரதிஷ ஷகப்தற்நறண 

வடன்ணிஸ் 

னே.ஸ் ஏதன் வடன்ணிஸ் 

 அவரிக்க ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் வசரீணர ில்னறம்ஷம ஶரற்கடித்ண 
ஜப்தரணின் ஶரற எசரகர ணண னல் கறரண்ட் ஸ்னரம் தட்டத்ஷ வன்நரர். 

னன்ணரள் இங்கறனரந்ண ஶகப்டன் தவுல் கரனறங்வுட் ஏய்வு வதறுகறநரர் 

 னன்ணரள் இங்கறனரந்ண ஶகப்டன் தவுல் கரனறங்வுட் அஷணத்ண ிரண கறரிக்வகட்டில் 
இனந்ணம் ஏய்வு வதறுகறநரர். 

இந்ற கபிர் கறரிக்வகட் அி இனங்ஷகஷ ழீ்த்ற எனரள்வரடஷ ஷகப்தற்நறண 

 இந்ற கபிர் கறரிக்வகட் அி இண்டரண எனரள் ஶதரட்டிில் இனங்ஷகஷ 
ழீ்த்ற, னென்று எனரள் ஶதரட்டிகள் வகரண்ட வரடரில் 2-0 ண னன்ணி கறக்கறநண. 

6 அிகள் தங்ஶகற்கும் ஆெற ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் வரடக்கம் 

 14-ண ஆசற ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் க்கற அன அீகத்றல் உள்ப ணதரய் ற்றும் 
அனரதிில் வரடங்குகறநண. இந் ஶதரட்டிில் 6 அிகள் [இந்றர, தரகறஸ்ரன், 
யரங்கரங், இனங்ஷக, ங்கரபஶசம், ஆப்கரணிஸ்ரன்] தங்ஶகற்கறன்நண. 
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கரல்தந்ண 

SAFF ெரம்தின்றப் 

 டரக்கரில் வற்கரசற கரல்தந்ண கூட்டஷப்ன சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் இறுற 
ஆட்டத்றல் ரனத்ீஷ றர்வகரள்ப உள்பண இந்றர. 

வற்கரெற கரல்தந்ண ெரம்தின்றப் 

 வற்கரசற கரல்தந்ண சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் இந்றரஷ ழீ்த்ற ரனத்ீவு 
சரம்தின். 

ணப்தரக்கற சுடுல்  

ISSF உனக ெரம்தின்றப் 

 ஏம் திகரஷ் றர்ரல் சர்ஶச ணப்தரக்கற சூடு ிஷபரட்டு கூட்டஷப்ன உனக 
சரம்தின்றப்தில் 50 ீட்டர் திஸ்டல் திரிில் ணண னல் ங்கப் தக்கத்ஷ வன்நரர். 

 வன் வகரரிரின் சரங்வரன் சர்ஶச ணப்தரக்கற சூடு ிஷபரட்டு கூட்டஷப்ன உனக 
சரம்தின்றப்தில் ஷடவதற்ந 10 ீட்டர் ர் ஷதிள் கனப்ன அி ஜழணிர் ஶதரட்டிில் 
றவ்ரன்ஸ் சறங் தன்ரர் ற்றும் ஸ்ஶர அகர்ரல் வண்கனத்ஷ வன்நணர் . 

 சர்ஶச ணப்தரக்கற சூடு ிஷபரட்டு கூட்டஷப்ன உனக சரம்தின்றப்தில் ஷடவதற்ந 
10 ீட்டர் ர் திஸ்டல் ஜழணிர் ஶதரட்டிில் இந்றரின் சவுப் சவுரி ங்கனம் 
அர்ஜளன் சறங் சலர வண்கனனம் வன்நணர் 

 சர்ஶச ணப்தரக்கற சூடு ிஷபரட்டு கூட்டஷப்ன உனக சரம்தின்றப்தில் ஷடவதற்ந 
10 ீட்டர் ர் ஷதிள் ஆண்கள் ஜழணிர்  ஶதரட்டிில் இந்றரின் ஹ்ரிவய் யசரரிகர 
ங்கம் வன்நரர் 

 .ஸ்.ஸ்.ப் உனக சரம்தின்றப்தில் ஆண்கள் இட்ஷடப் வதரநற திரிில் ங்கப் 
தக்கத்ஷ அன்குர் றட்டல் வன்நரர் . 

 உனக ணப்தரக்கற சூடு சரம்தின்றப்தில் ஜளணிர் 25 ீ. ஆண்கள் திஸ்டல் திரிில் 
உரீ் சறங் ங்கம் வன்நரர். 

 .ஸ்.ஸ்.ஃப் உனக சரம்தின்றப்தில் இந்றரின் ஜழணிர் ணப்தரக்கறச் சூடு ீர்கள் 
ரட்டின் னல் ஸ்கலட் தக்கங்கஷப வன்நணர். 
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 கர்ணியரல், அணன்ஜதீ் சறங் னகர, ஆனேஷ் னத்ரஜழ அடங்கற ஆண்கள் அி வள்பி 
வன்நண. 

 குர்ணியரல் சறங் கர்சர ணிதர் திரிில் வண்கனத்ஷ வன்நரர். 

52 ண உனக ணப்தரக்கறச்சூடு ெரம்தின்றப் 

 52 ண உனக ணப்தரக்கறச்சூடு சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் வள்பிப் தக்கம் வன்ந 
அஞ்சம் வௌத்கறல், எனறம்திக் ஶதரட்டிில் வதண்கலக்கரண ர் ஷதிள் திரிில் இடம் 
திடித்ரர். 

2020 எனறம்திக்கறற்கரண எணக்கலட்டு இடங்கஷப இந்ற ணப்தரக்கறச்சுடுீர்கள் வதற்றுள்பணர் 

 2020 எனறம்திக்கறற்கரண எணக்கலட்டு இடங்கஷப இந்ற ணப்தரக்கற சுடும் ீர்கபரண 
அஞ்சம் வௌத்கறல் ற்றும் அனர்ி சண்ஶடனர வதற்றுள்பணர். 

உனக ணப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டி 

 ஜழணிர் ஆண்கலக்கரண 25 ீட்டர் திஸ்டல் தந்த்றல் உய்ரீ் சறத்ண 
ங்கப்தக்கத்ஷ வன்நரர். 

 25 ீட்டர் திஸ்டல் ஜழணிர் அிகள் திரிில் உய்ரீ் சறத்ண, ிஜய்ரீ் சறத்ண, 
ரஜ்கன்ரர் சறங் சந்ண ஆகறஶரர் அடங்கற இந்ற அி ங்கப்தக்கத்ஷ ட்டிச் 
வசன்நண. 

ற்நஷ 

னல் ெர்ஶெ ஶகர ஶகர ெரம்தின்றப்தில் தங்ஶகற்கவுள்பண இந்ற ஶகர ஶகர அி 

 இந்ற அசறன் றறனேினேடன் இங்கறனரந்றல் னல் சர்ஶச ஶகர ஶகர ஶகரப்ஷத 
சரம்தின்றப்தில் இந்ற ஶகர ஶகர அி தங்ஶகற்க இஷபஞர் ிகர ற்றும் 
ிஷபரட்டுத்ணஷந (/சற) த்ற அஷச்சர் ரஜ்ர்ன் ரத்ஶரர் எப்னல் 
அபித்ணள்பரர். 
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தரர்னனர-1 இத்ரனற கறரண்ட் ப்ரிக்ஸ்– வனிஸ் யரறல்டன் ெரம்தின் 

 தரர்னனர-1 இத்ரனற கறரண்ட் ப்ரிக்ஸ்- வனிஸ் யரறல்டன் சரம்தின். இன்னெனம் 
ஷக்ஶகல் ஸ்குஶக்கரின் ந்ண இத்ரனற கறரண்ட் ப்ரிக்ஸ் வன்ந சரஷணஷ சன் 
வசய்ரர். 

ரகுல் MRF F1600 தட்டத்ஷ வதற்நரர் 

 ரகுல் ங்கசரற MRF ஃதரர்னனர 1600 திரிின் சரம்தின் ஆணரர் 

AAF கரன்டிவணன்டல் ஶகரப்ஷத 

 வசக் குடிசறன் எஸ்ட்ரரில் ஷடவதற்ந IAAF கரன்டிவணன்டல் ஶகரப்ஷத 
ஶதரட்டிின் ஆண்கள் ட்ரிதிள் ஜம்தில் அர்திந்ர் சறங் வண்கனப்தக்கம் வன்நரர். 

அவரிக்க ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் ஶரக் ஶஜரஶகரிக் வற்நற 

 ஆண்கள் எற்ஷநர் இறுறப் ஶதரட்டிில் வசர்திரின் ஶரக் ஶஜரஶகரிக் 
அர்வஜன்டிணரின் ஜளரன் ரர்ட்டின் வடல் ஶதரட்ஶரஷ ஶரற்கடித்ண வன்நரர். இண 
ஶஜரஶகரிக்கறன் 14 ண கறரண்ட் ஸ்னரம் தட்டம், னென்நரண அவரிக்க ஏதன் தட்டம் 
ஆகும். 

ெர்ரர் ெறங் ஏய்வு அநறிப்ன 

 சர்ஶச யரக்கற ஶதரட்டிில் இனந்ண னன்ணரள் இந்ற ஶகப்டன் சர்ரர் சறங் ஏய்வு 
வதறுகறநரர். 

அஹ்வத் வகரவர்ட் ஶதரட்டி 

 இந்ற குத்ணச்சண்ஷட ீர்கள் சறம்ன்ஜறத் கவுர், ஶரணிகர ற்றும் தரக்தற கச்சரரி 
ணனக்கற இஸ்ரன்னல்னறல் டந் அஹ்வத் வகரவர்ட் ஶதரட்டிில் ங்க தக்கங்கஷப 
வன்நணர். 
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வட்வட் ெர்ஶெ ஶதரட்டி 

 வதனரஸ், றன்ஸ்கறல் டக்கும் வட்வட் சர்ஶச ஶதரட்டிின் 62 கறஶனர திரிில் 
இறுறப்ஶதரட்டிில் சரக்சற ரனறக் யங்ஶகரிின் ரின்ணர சரஸ்றஷண 
றர்வகரள்கறநரர். 

வதண்கள் ெறஶனெறன் ஏதன் குத்ணச்ெண்ஷட ஶதரட்டி 

 ம்.சற ஶரி ஶகரம் 48 கறஶனர திரிில் இந் ஆண்டின் னென்நரண ங்கப் தக்கத்ஷ 
வன்நரர். ஶதரனந்றல் உள்ப க்னறஷஸ் கரில் வதண்கள் சறஶனசறன் ஏதன் 
குத்ணச்சண்ஷட ஶதரட்டிில் 51 கறஶனர இஷபஞர் திரிில் ஶஜரற குனறர ங்கம் 
வன்நரர். 

ரத்ரணில் வகன் ீர் உனக ெரஷண 

 வஜர்ணி ஷனகர் வதர்னறணில் ஶற்று டந் ரத்ரன் ஏட்டப்தந்த்றல் எனறம்திக் 
சரம்திணரண வகன்ரின் னறரட் கறப்ஶசரஜ் 2 ி என றறடம் 39 ிணரடிகபில் 
இனக்ஷக கடந்ண னற உனக சரஷணனேடன் ங்கப்தக்கம் வன்நரர். 

டரட்டர னம்ஷத ரத்னுக்கு IAAF ஶகரல்டு ஶனதிள் அங்கலகரம் 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஜணரி ரம் 20 ஆம் ஶற ஷடவதநினக்கும் டரடர னம்ஷத 
ரத்ரனுக்கு, சர்ஶச டகப கூட்டஷப்ன (IAAF) ஶகரல்டு ஶனதிள்க்கரண அங்கலகரம் 
அபித்ண. 

வட்வட் ெர்ஶெ ல்னேத்ம் 

 றன்ஸ்க், வதனரமறல் வட்வட் சர்ஶச ல்னேத் ஶதரட்டிில் 62 கறஶனர திரிில் 
யங்ஶகரிின் ரிரணர சஸ்டின் ஶரல்ிஷடந்ண சரக்ஷற ரனறக் வள்பிப் தக்கம் 
வன்நரர். 

 னஜர ண்டர 57 கறஶனர திரிில் வண்கனப் தக்கம் வன்நரர். 
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உனக ெரம்தின் வகின் ஶர் வடகரத்னரணில் னற உனக ெரஷணதஷடத்ரர் 

 டவனன்ஸ், திரன்சறல் ஷடவதற்ந வடகரஸ்டரர் ஶதரட்டிில் உனக சரம்தின் வகின் 
ஶர் 9,126 னள்பிகள் வதற்று னற உனக சரஷணஷ தஷடத்ரர். வடகரத்னரணில் 9,000 
னள்பிகஷபக் கடக்கும் னென்நரண ீரணரர். 

ஆெற அி ஸ்னூக்கர் ெரம்தின்றப் 

 கத்ரர் ஶடரகரில் ஆசற அி ஸ்னூக்கர் சரம்தின்றப் இறுறப் ஶதரட்டிில் 
இந்றர 2-3 ன்ந ித்றரசத்றல் தரகறஸ்ரணிடம் ஶரல்ிஷடந்ண வள்பி தக்கம் 
வன்நண. 

டிரக் ஆெறர ஶகரப்ஷத 

 னண றல்னறில் 5ண டிரக் ஆசற ஶகரப்ஷத ஷசக்கறள் ஏட்டத்றன் வரடக்க ரபில் 
இந்றர 3 ங்கம், 3 வள்பி ற்றும் என வண்கனப் தக்கத்ஷ வன்நண. னைரி 
லுட் கபிர் ஜழணிர் 500 ீட்டர் தந்த்றல் ரட்டின் னல் ங்கப்தக்கத்ஷ 
வன்நரர். 

ஜழணிர் உனக ல்னேத் ெரம்தின்றப், ஸ்ஶனரரகறர 

 86 கறஶனர ஃப்ரீஸ்ஷடல் திரிில் இந்றரின் ீதக் னணிர வள்பி தக்கம் வன்நரர். 
 னீ் சறயரக் 57 கறஶனர ஆண்கள் ஃப்ரீஸ்ஷடல் திரிில் ங்கப் தக்கத்றற்கரண 

இறுறப்ஶதரட்டிக்கு னன்ஶணநறணரர். 

ெலண ஏதன் ஶதட்றண்டன் 

 இந்ஶரஶணசறரின் ஆன்ஶடரணி சறணிசுகர கறன்டிங் ஜப்தரணின் வகண்ஶடர 
வரஶரட்டரஷ ஶரற்கடித்ண ஆண்கள் எற்ஷநர் சலண ஏதன் தட்டத்ஷ வன்நரர். 
ஸ்வதிணின் கஶரனறணர ரின் சலணரின் வசன் னைவதய்ஷ ஶரற்கடித்ண வதண்கள் 
எற்ஷநர் தட்டத்ஷ வன்நரர். 
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வெர்திர ஜழணிர் & ஶகடட் ஏதன் 

 வதல்கறஶடில் 2018 வசர்திர ஜழணிர் ற்றும் ஶகடட் ஏதணில் ஶடதிள் வடன்ணிமறல் 
வதண்கள் அி ற்றும் ஶகடட் சறறுர்கள் அி தட்டங்கஷப இந்றர 
ஷகப்தற்நறனேள்பண. 

ில்ித்ஷ உனக ஶகரப்ஷத 

 ணனக்கறில் சரம்சணில் டந் ில்ித்ஷ உனகக் ஶகரப்ஷத இறுறப் ஶதரட்டிில் 
இந்றர னென்று தக்கங்கஷப வன்நண . 

 ீதிகர குரரி வதண்கலக்கரண திரிில் வண்கனப் தக்கம் வன்நரர். அதிஶக்ர்ர 
ஆண்கள் திரிில் வண்கனப் தக்கத்ஷ வன்நரர்.  

 அதிஶக் ர்ர & ஶஜரறசுஶகர வன்வணம் கனப்ன அி திரிில் வள்பி 
வன்நணர்.ஆசற ஜழணிர் ஸ்குரஷ் சரம்தின் ஶதரட்டி. 

 னேரஜ் த்ரணி 25ண ஆசற இஷபஶரர் ஸ்குரஷ் சரம்தின் தட்டத்ஷ 
வன்றுள்பரர். 

ஃதரர்னனர என் ெரம்தின்றப் 

 லூிஸ் யரறல்டன் ஃதரர்னனர என் சரம்தின்றப்தில் றன் கறரண்ட் 
திரிக்ஸ்தட்டத்ஷ வன்றுள்பரர். 

ஶகரல்ஃப் ஷடர் ஶகரப்ஷத 

 ஶரப்தர அவரிக்கரஷ ழீ்த்ற ஶகரல்ஃப் ஷடர் ஶகரப்ஷதஷ ீண்டும் வன்நண. 
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