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1. பக்கழனநள ளட்கள் 
 

ஹததழ தழம் யியபங்கள் 
ம்தர் 5  உன சுணரற ிறப்புர்வு 

றணம் 
 2015 ஆம் ஆண்டில், உன சுணரற ிறப்புர்வு 
றணர ம்தர் 5ம் ஶறஷ க்ற ரடுள் 
சஷதின் வதரதுச் சஷத தரிந்துஷத்து. இந் 
றழ்ஷ றஷணவுகூபேம் ஷில் AMCDRR 
(ஶதறவு ஆதத்து குஷநப்புக்ரண ஆசற அஷச்ச 
ரரட்டில்) ஶதறவு ஆதத்து குஷநப்பு (DRR) உடன் 
றழ்வுஷப ற்தரடு வசய்ன் பனம் 
வரண்டரடப்தடுறநது. 

 ம்தர் 10 சர்ஶச க்றல் றணம் ம்தர் 10 அன்று சர்ஶச க்றல் றணம் 
வரண்டரடப்தடுறநது. 1494 ஆம் ஆண்டு ம்தர் 10 
ஆம் ஶற இட்ஷட தஷவு புத்த்ஷப் தற்நற 
பல் புத்த்ஷ வபிிட்ட, இத்ரனற 
ிினரபர் லூர தரசறஶரனறக்கு ரிரஷ 
வசலுத்தும் ிர, சர்ஶச க்றல் றணம் 
ம்தர் 10 அன்று வரண்டரடப்தடுறநது. 

ம்தர் 10  அஷற ற்றும் ஶம்தரட்டுக்
ரண உன அநறில்றணம் 

அஷற ற்றும் ஶம்தரட்டுக்ரண உன 
அநறில் றணம் 10 ம்தர் அன்று 
வரண்டரடப்தடுறநது. இது சபரத்றல் 
ிஞ்ஞரணத்றன் பக்ற தங்ஷ 
டுத்துக்ரட்டுறநது ற்றும் பர்ந்துபேம் 
ிஞ்ஞரண ிரங்பில் வதரதுக்ள் ஈடுதட 
ஶண்டும் ன்தஷபம் ரட்டுறநது. இது ம் 
அன்நரட ரழ்ில் ிஞ்ஞரணத்றன் 
பக்றத்துத்ஷ அடிக்ஶரடிட்டுக் 
ரட்டுறநது.   2018 ீம்: ‚Science, a Human Right‛ 
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ம்தர் 13   உன பேஷ றணம் ம்தர் 13 அன்று உன பேஷ றணம் 
ஆண்டுஶரறும் வரண்டரடப்தடுறநது. உன 
பேஷ றணம் பன்பனறல் 1998 ஆம் ஆண்டு 
உன பேஷ இக்த்ரல் வரடங்ப்தட்டது, 
இது 1997 ஆம் ஆண்டு ஷடவதற்ந உனவங்றலும் 
உள்ப ண்ற்ந பேஷ அஷப்புக்பின் 
ஶடரக்றஶர ரரட்டில் உபேரணது ஆகும். 

ிஜறவனன்ஸ் 

ிறப்புர்வு 

ரம் 

அக்ஶடரதர் 29 பல் ம்தர் 
3 ஷ 

றறுணத்றல் ஶர்ஷ ற்றும் எபேஷப்தரட்டின் 
அடிப்தஷட றப்புஷப தரரிப்தது தற்நற 
‘ிஜறவனன்ஸ் ிறப்புர்வு ரம்’ அக்ஶடரதர் 29 
பல் ம்தர் 3 ஆம் ஶற ஷ இந்ற 
இரடத்ரல் அனுசரிக்ப்தட்டது. 

ம்தர் 14 உன ீரிறவு றணம் இன்சுனறஷண ண்டுதிடித் ‘ஶதண்டிங்க் அண்ட் 
வதஸ்ட்’ ன்ந ிஞ்ஞரணிின் திநந் ரபரண 
ம்தர் 14-ந் ஶற ‚உன ீரிறவு ஶரய்‛ றணர 
1991-ம் ஆண்டு பல் உன சுரர றறுணம் 
அநறவுறுத்ற, வரண்டரடி பேறநது.சர்ஶச 
ீரிறவு ஶரய் சம்ஶபணத்றணரலும் உன சுரர 
றறுணத்றணரலும் 1991 பல் பஷநர ீரிறவு 
றணம் அநறபப்தடுத்ப்தட்டது..ர. சஷத, 
ீனறநத்றனரண ஷபம் அஷடரபச் சறன்ணர 
வபிிட்டு இந் ஶரய் குநறத் ிறப்பு உர்ஷ 
ற்தடுத்துறநது.உன ீரிறவு றணத்றற்ரண ீம் 
2018-19 Family and Diabetes. 

ம்தர் 14  குந்ஷள் றணம் இந்றரின் பல் திர் ஜர்னரல் ஶபேின் 
திநந் ரள் றணத்ஷ குந்ஷள் றணர 
ஷடப்திடிக்ப்தட்டு பேறன்நது.குந்ஷள் ீது 
அபப்தரி அன்பு வரண்டிபேந்ர் ஶபே. அணரல் 
அஷ குந்ஷள் வசல்னர ஶபே ரர ண 
அஷத்ணர். இணரல் அரின் றஷணரவும், 
அரின் ிபேப்தத்றன் வதரில் அரின் திநந் 
ரள் றணத்ஷ குந்ஷள் றணம் ண எவ்வரபே 
ஆண்டும் வரண்டரடப்தட்டுறநது. 
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ம்தர் 15  உன த்து றணம் எவ்வரபே ஆண்டும் ம்தர் ரம் 3 து 
ிரக்றஷஷ உன த்து றணர 
வரண்டரட பவணஸ்ஶர ீர்ரணம் 
வரண்டுந்து. இது 21 ம்தர் 2002 அன்று 
பன்பனறல் வரண்டரடப்தட்டது. பவணஸ்ஶர 
சறந்றக்கும் எவ்வரபே ணினுக்கும் ணி 
சறந்ஷணின் பர்ச்சறக்கு த்துத்றன் ீடித் 
றப்ஷத அடிக்ஶரடிட்டுக் ரட்ட இந் றணத்ஷ 
வரண்டரடுறநது. 

ம்தர் 16  சறப்புத்ன்ஷக்ரண சர்ஶச 

றணம் 
ல்ி, அநறில், ற்றும் னரச்சரம் 
ஆறற்ஷந பர்க், .ர.ின் ஏர் அங்ர 
பவணஸ்ஶர (UNESCO) றறுணம் 1945ம் ஆண்டு 
உபேரக்ப்தட்டது.இந்றறுணத்றன் 50ம் ஆண்டு 
றஷநஷச் சறநப்திக்கும் ண்ம், பேங்ரனத் 
ஷனபஷநிணஷ பேத்றல் வரண்டு, அறன 
உன சறப்புத்ன்ஷ ரள் 
ஷடதிடிக்ப்தடஶண்டும் ன்ந ீர்ரணம் 1995ம் 
ஆண்டு .ர. வதரது அஷில் 
றஷநஶற்நப்தட்டது.இந் உறுறவரறின்தடி 
1996ம் ஆண்டினறபேந்து எவ்ஶரர் ஆண்டும் ம்தர் 
16ம் ஶற சர்ஶச உன சறப்புத் ன்ஷ 
ரபரக் ஷடதிடிக்ப்தடுறன்நது. 

ம்தர் 16  ஶசற தத்றரிஷ றணம் உண்ஷ றழ்வுஷப க்லக்கு டுறஷனபடன் 
டுத் துஷத்து, அர்ள் அநறவுக் ண்ஷ 
றநக்கும் உரி திஷ ஆற்றுரல் தத்றரிஷ 
துஷந ஜணரத்றன் ரன்ரது தூர 
ஶதரற்நப் தடுறநது.இத்ஷ சறநப்பு றக் 
தத்றரிஷ ற்றும் ஊடத் துஷநின் திிஷண 
வுிக்கும் ஷில் எவ் வரபே ஆண்டும் 
ம்தர் 16ம் ஶற ஶசற தத்றரிஷ றணம் 
வரண்டரடப்தடுறநது. இந்றரின் தத்றரிஷ 
வுன்சறல்1966 ஆம் ஆண்டு றறுப்தட்டது. 
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ம்தர் 18  பல் இற்ஷ பேத்து 
[ஶச்சுஶரதற] றணம் 

ஆபஷ் அஷச்சம் ரடு பலதும் அன் பல் 
இற்ஷ பேத்து [ஶச்சுஶரதற] றணத்ஷ 
வரண்டரடுறநது.ஶரர ற்றும் இற்ஷ 
பேத்து ஆரய்ச்சற ஷம் உள்லர் 
பரஷத்து ஷங்ள் ற்றும் 
பேத்துஷணலடன் இஷந்து சுரர 
பரம்ள், தட்டஷநள் ற்றும் ண்ரட்சறஷப 
டத்துறநது. 

ம்தர் 18  சரஷன ஶதரக்குத்ரல் தரறக்
ப்தட்டர்லக்கு 
றஷணவு றணம் 

சரஷன ஶதரக்குத்ரல் தரறக்ப்தட்டர்லக்கு 
றஷணவு றணம், எவ்வரபே பேடபம் ம்தர் 
ரம் பன்நரது ஞரிற்றுக்றஷ சரஷன 
ஶதரக்குத்து ிதத்துக்பரல் தரறக்ப்தட்ட 
குடும்தத்றணரின் சரிரண அங்லரர 
ஷடவதறுறநது. இது 1993 ஆம் ஆண்டில் திரிட்டிஷ் 
சரஷனின் ிதத்ரல் தரறக்ப்தட்டர்லக்ரண 
வரண்டு, சரஷன அஷற ணத்வரடங்றது, 
அற்குப்தின் 2005ல் .ர. வதரது சஷதரல் 
ற்றுக்வரள்பப்தட்டது.2018 ீம்: ‚Roads have Stories‛  

ம்தர் 19  உன றப்தஷந றணம் உன றஷந அஷப்தின் பனம் உன சுரர 
வபேக்டிஷ சரபிக்கும் டடிக்ஷக்கு 
உத்ஶம் அபிக் உனபரி றப்தஷந றணம் 
(WTD) ம்தர் 19 ம் ஶற றறுப்தட்டது . 
தன்ணிண்டு ஆண்டுலக்குப் திநகு, .ர. வதரதுச் 
சஷத உன றப்தஷந றணத்ஷ 2013 ல் 
உத்றஶரபூர் .ர. றணர 
அநறித்து.2018 ீம்: When Nature Calls 

ம்தர் 20  உனபரி குந்ஷள் 
றணம் 

க்ற ரடுபின் உனபரி குந்ஷள் றணம் 
1954 ஆம் ஆண்டு றறுப்தட்டது ற்றும் 
எவ்வரபே பேடபம் ம்தர் 20 அன்று சர்ஶச 
எற்றுஷ, உனபரி குந்ஷள் த்றில் 
ிறப்புர்ஷ ஶம்தடுத், குந்ஷபின் னன் 
ஶம்தட வரண்டரடுறநது.2018 ீம்: Children are taking 
over and turning the world blue 
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ம்தர் 21  உன வரஷனக்ரட்சற றணம் பல் உன வரஷனக்ரட்சற ன்நம் 1996 இல் 
ஷடவதற்நன் றஷணர 1996 ஆம் ஆண்டு 
டிசம்தர் ரம் க்ற ரடுபின் வதரதுச்சஷத 
ம்தர் 21 ம் ஶறஷ உன வரஷனக்ரட்சற 
றணர அநறித்து.  

ம்தர் 21  உன ீன்திடி றணம் உன ீன்திடி றணம் எவ்வரபே ஆண்டும் ம்தர் 
21 ஆம் ஶற உனவங்றலும் ீணர்பின் 
சபங்ள் ீன்திடி ற்றும் ஆஶரக்றரண 
டல்சரர் சுற்றுச்சூல் ஆறற்நறன் றஷனரண 
தங்குஷப உறுறப்தடுத்துற்ர 
வரண்டரடப்தடுறநது. 

ம்தர் 23 குபே ரணக் வஜந்ற குபே ரணக் வஜந்ற அல்னது குர்புரப் 
ரவடங்றலும் ற்றும் உனவங்றலும்  
சடங்குலடன் ஶரனரனர 
வரண்டரடப்தடுறநது.சலக்றர்பின் பல் 
குபேரண குபே ரணக் ஶின் திநந் ரஷப இந் 
ரள் குநறக்றநது. இந் ஆண்டு குபே ரணக் ஶின் 
549 து திநந் ரஷப குநறக்றநது. சலக்ற 
த்ஷ ஶரற்றுித்ர் குபே ரணக் ன்தது 
குநறப்திடத்க்து. 

ம்தர் 25 வதண்லக்கு றரண 
ன்பஷந அற்றுற்ரண 
சர்ஶச றணம் 

க்ற ரடுபின் வதரதுச் சஷத ம்தர் 25 ம் 
ஶறஷ வதண்லக்கு றரண ன்பஷநஷ 
அற்றுற்ரண சர்ஶச றணர 
அநறித்துள்பது.உனவங்றலும் உள்ப வதண்ள் 
ற்தறப்பு, சபர ன்பஷந ற்றும் திந 
ன்பஷநலக்கு உட்தட்டுள்பணர், அற்கு 
ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துற்ர இந் றணம் 
வரண்டரடப்தடுறநது.2018 ீம் – ‚Orange the World: 
#HearMeToo‛ 
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ம்தர் 26 அசறனஷப்பு றணக் 
வரண்டரட்டம் 

இந்றரின் அசறல் சரசணம் 1949 ம்தர் 26 
அன்று ற்றுக்வரள்பப்தட்டஷ குநறக்கும் ிர, 
உச்சீறன்நம் சரர்தில் புதுறல்னறில் ம்தர் 26, 
2018 ஷடவதற்ந அசறல் சட்ட றண ிரஷ 
குடிசுத் ஷனர் றபே. ரம் ரத் ஶரிந்த் 
வரடங்றஷத்ரர். 

ம்தர் 26 ஶசற ஶதரிடர் பரஷத்து 
ஆஷத்றன் (NDMA)14 து 
துக்றணம் 

ஶசற ஶதரிடர் பரஷத்து ஆஷத்றன் 
(NDMA) 14 து துக் றணத்ஷ த்ற ரறன 
உள்துஷந அஷச்சர் வ றண் ரிஜறஜள துக்ற 
ஷப்தரர்.2018 ீம் – ‚Early Warning for Disasters‛.  

ம்தர் 29  க்ற அபு ரடு றஷணவு 
றணம் 

குடிக்ள், இரடம் ற்றும் ணிரதிரண 
ஶசஷ ஆறற்நறல் ங்ள் உிர்ஷப ங்ற 
றஶட் றரறபின் றரம் ற்றும் அர்ப்திப்பு 
ஆறற்நறன் அங்லரத்றற்ர ம்தர் ரம் 
29ம் ஶற க்ற ரடு பலதும் றஷணவு 
றணர அனுசரிக்ப்தடுறநது. 

Qaumi Ekta 
Week  

ஶசற எபேஷப்தரடு ரம் சப ல்னறக்ம், ஶசற எபேஷப்தரடு ற்றும் 
துடிப்தரண வதபேஷ, எபேங்றஷந் னரச்சரம் 
ற்றும் ஶசறத்துத்ஷப் ஶதரற்நற னறபறுத்தும் 
ஷில், ஶசற எபேஷப்தரட்டு ரம் (‚Qaumi 
Ekta Week), ரடு பலதும் ரஷப வரடங்ற, 2018, 
ம்தர் 25 ஷ வரண்டரடப்தட உள்பது. 
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2. தபயரிை 
 

தபயரிை நற்றும் குழனீடுகள் இந்தழனள / நளழத்தழன் இடம் பதல் இடம்/நற் இடம் 

ீர் க் குநறடீு 
 

122 ரடுபில் 120 து இடத்ஷ 
இந்றர வதற்றுள்பது. 

 
 
 

ஐசிசி ஒயநாள் தலரிசசப் 
பட்டில் 

 

1) லிாட் க ாயி  2) காஹித் சர்ா 
3)ாஸ் டெய்யர் 
4)க ா யட் 

பந்து லசீ்சாரர் ளுக்கு ஐசிசி 
ஒயநாள் தலரிசச 
 

1)  ாஸ்ரிட் பம்ா  2) ளீத்  ான் 
3) குல்தீப் ாதவ் 

டி20 தந்து சீ்சரபர்பின் டரப் 5 
தட்டில் 

3) இந்ற ஸ்தின்ணர் குல்ீப் ரவ்  1) ீத் ரன் 

   சறசற பிர் டி20 ரிஷச 3)  இந்ற அிின் யர்ன் 
திரீத் வுர். 

1) சுசற தரட்ஸ் 

   2) ஸ்டரஃதணி வடய்னர் 
   அசரங்த்றல் உனறன் 100 
றர்ரன ஷனர்ள் தட்டில் 

 

ஆந்ற திஶச .டி ற்றும் 
தஞ்சரத்து ரஜ் ந்றரி ரர 
ஶனரஶஷ் . பல் 20 இடங்பில் 
இபேக்கும் எஶ இந்றத் ஷனர் 
இர் ஆரர். 
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3. மாநாடுகள் 

ைர்யஹதை மாநாடுகள் 

உச்ைழ நளளடு / நளளடு யியபங்கள் 
பதளயது ைவ ைர்யஹதை 
இக்குநதழ கண்களட்ைழ(CIIE) 

சலணரின் ஶசற ண்ரட்சற ற்றும் ரரட்டு ஷம், 
ரங்ரில் ஷடவதறும் பனரது சலண சர்ஶச 
இநக்குற ண்ரட்சறில் (CIIE) இந்றரின் வதினறஷண 
அங்கு அஷத்துள்பது. 

உகளயின கூழங் 
இன்ஹளஹயரன் உச்ைழ நளளடு 

2018 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ரம் 12 ஆம் ஶற புது 
றல்னறில் அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த அஷச்சர் 
டரக்டர் யர்ஷ் ர்ன் வரடங்ற ஷக்றநரர்.    இந் 
உச்சறரரடு பன்பஷநர ீர்வுஷப ஷரக் 
வரண்ட றழ்வு ஆகும், இது அறரித்துபேம் அஷந 
குபிபைட்டிபரல் ற்தடும் திச்ஷணஷ சரபிக் 
உனவங்றலும் உள்ப ஷனர்லடன் ஶசர்ந்து 
கூட்டிஷந் றபஷநஷபபம் தரஷஷபம் ண்டநற 
உவும். 

33 ஆைழன உச்ைழ நளளடு ஆசறரன் உச்சறரரட்டின் 33 து தறப்பு சறங்ப்பூரில் 
வரடங்றது. உச்சற ரரட்டின் ஷனர் சறங்ப்பூர் தி 
ந்றரி லீ வயச். னறஶரங் ஆரர். 

WEF உகளயின தழர்கள 
ை கூட்டம் 

உனபரி வதரபேபரர ன்நத்றன் (WEF) உனபரி 
றர்ரன வுன்சறனறன் இபே ரள் கூட்டம் துதரில் 
வரடங்றது. 

ைழங்கப்பூர் ின்ஸடக் யிமள சறங்ப்பூர் FinTech ிர, உனறன் ற வதரி ிரக்பில் 
என்நரகும், பன் பனர இந் ிரிற்கு திரண 
உஷரற்ந எபே ரட்டின்  ஷனரண தி ந்றரி 
ஶந்ற ஶரடி அஷக்ப்தட்டுள்பரர், வதரதுர இந் 
ிரில் உன றற அல்னது வரறல்தட்த 
றறுணங்பின் ஷனர்ள் உஷரற்றுது 
க்ம்.    தி ந்றரி உன ங்றலடன் றற 
றறுணங்ஷப இஷக்கும் எபே உனபரி பத்ஷ 
வரடக்ற ஷப்தரர். 
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வதரது சுரரத்றற்ரண ஶரர 
சர்ஶச ரரடு 
றநந்துஷக்ப்தட்டது 

வதரது சுரரத்றற்ரண ஶரரின் சர்ஶச ரரடு, 
தஞ்சறம் [ஶரர] னர அரடறில் வரடங்ப்தட்டது. 
ஆபஷ் அஷச்சம் இற்கு ற்தரடு வசய்துள்பது. 

உனபரி டிஜறட்டல் 
உள்படக் சந்ஷ (GDCM) 

2018 ம் ஆண்டு ம்தர்14 – 15, 2018 ஆம் ஶற ஷ 2018 
ஆம் ஆண்டுக்ரண உனபரி டிஜறட்டல் உள்படக் சந்ஷ 
ரரட்ஷட(GDCM)  வரறல்துஷந வரள்ஷ ற்றும் 
ஊக்குிப்பு துஷந (DIPP), ர்த் ற்றும் வரறற்துஷந 
அஷச்சம் புதுறல்னறில் டத்துறநது.ரரட்டில் இஷச, 
றஷப்தடம், எபிதப்பு ற்றும் வபிடீு, அஶ ஶதரல் கூட்டு 
ஶனரண்ஷ, பர்ந்து பேம் ரறரிள் ற்றும் சந்ஷ 
ற்றும் வரள்ஷ ரரிப்தரபர்பின் ரக்ங்ள் குநறத் 
அர்வுள் இடம்வதறும் 

வதய்ஜறங்றல் 2து ஸ்டரர்ட் அப் 
இந்றர பலீட்டு பேத்ங்கு 

இந்ற இஷபஞர்பிஷடஶ புதுஷ ற்றும் வரறல் 
பற்சறஷ ஊக்குிப்தற்ர 2018 ஆம் ஆண்டு ம்தர் 
ரம் 12 ஆம் ஶற சலணரின் ஸ்டரர்ட் அப் இந்ற சங்ம் 
(SIA) ற்றும் துி[வன்ச்சர்] குபேகுல் ஆறஶரபேடன் 
இஷந்து சலணரில் இந்ற தூம் 2 து வரடக் 
இந்ற பலீட்டு பேத்ங்கு என்ஷந ற்தரடு வசய்து. 
ம்தர் 2017 ஆம் ஆண்டு பல் இந்ற பலீட்டு றழ்ச்சற 
ற்தரடு வசய்ப்தட்டது. 

உன சுங்க் குலின் 
திரந்றக் கூட்டம் வஜய்ப்பூரில் 
துங்றது 

ஆசறரின் 33 அங்த்து ரடுபின் திறறறலடன் 
வஜய்ப்பூரில் உன சுங் அஷப்பு ரன்கு ரள் திரந்றக் 
கூட்டம் டந்து. இந் கூட்டம் WCO துஷ 
வதரதுச்வசனரபர் ரிக்ரர்ஶடர டிிஶணர ற்றும் ஷநப 
ரிலக்ரண த்ற ரரிம், சுங்த் ஷனர் ஸ்.ஶஷ் 
ஆறஶரரல் கூட்டர ஷனஷ ரங்ப்தட்டது. 
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ஶபரண் கூட்டுநவு 
பர்ச்சறக்ரண வட்வரர்க் 
வதரதுச் சஷதின் வரடக் 
அர்வு 

ஆசற ற்றும் தசறதிக்-ன் ஶபரண் கூட்டுநவு பர்ச்சறக்ரண 
வட்வரர்க் வதரதுச் சஷதின்(NEDAC) வரடக் அர்வு புது 
றல்னறில் ஷடவதற்நது.NEDAC ஆணது, அசரங் ற்றும் 
கூட்டுநவு றறுணங்பின் வரள்ஷஷப எபேங்றஷத்ல் 
ற்றும் ரட்டின் ட்டத்றல் எத்துஷக்கும் றறுணங்லக்கு 
FAO ஆல் உபேரக்ப்தட்ட அசு ற்றும் அசு சரர 
றறுணங்பின் னஷஷ உள்படக்ற எபே ணிப்தட்ட 
அஷப்பு ஆகும். 

இந்றர–ஷரன் ஸ்.ம்.இ 
பர்ச்சற ன்நம் 
ஷஶதில்வரடங்றது 

ம்.ஸ்.ம்.இ. வசனர் டரக்டர். அபேண் குரர் தரண்ஶட, 
ஷரணின் ஷஶதில் இந்றர-ஷரன் ஸ்.ம்.இ 
பர்ச்சற ன்நத்றல் னந்து வரள்லம் இந்ற 
திறறறலக்கு ஷனஷ ரங்றணரர், 2018ம் ஆண்டு 
ம்தர் 13-ஆம் ஶற பல் 17ஆம் ஶற ஷ 
இந்க்கூட்டம் ஷடவதறும்.  

உன சறப்புத்ன்ஷ உச்சற ரரடு உன சறப்புத்ன்ஷ உச்சற ரரடு துதரில் றநந்து 
ஷக்ப்தட்டது. க்ற அபு றஶட்மறல் பல் 
பஷநர இந் ரரடு ஷடவதற்நது.ீம் – ‘Prospering from 
Pluralism: Embracing Diversity through Innovation and Collaboration’. 

16 து ஷிஷண ர்த் 
ண்ரட்சற 

ஶதரபத்றற்ரண இந்ற தூர் ன்ஜறவ் சறங் பூரி 
ரத்ரண்டுில் 16 து ஷிஷண ர்த் ண்ரட்சறில் 
இந்றர வதினறஷண றநந்து ஷத்ரர்.ஷிஷணத் 
ரரிப்புஷப ஊக்குிப்ததும், உள்லர் 
ற்றுறரபர்லக்கும், ரரிப்தரபர்லக்கும், 
வபிரட்டினறபேந்து ரங்குதர்லக்கு ற்றும் ஷிஷண 
ிற்தஷணரபர்லக்கும் எபே வதரதுரண பத்ஷ 
ங்குது இன் ஶரக்ரகும். 

இந்றர - றர்றஸ் சர்ஶச அசு      
ஆஷத்றன் 9 து அர்வு 

ர்த், வதரபேபரர, அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த 
எத்துஷப்பு (.ஶ.-.ஜற.சற) ீரண இந்றர-றர்றஸ் சர்ஶச 
அசரங் ஆஷத்றன் 9 து அர்வு ம்தர் 15-16, புது 
வடல்னறில் ஷடவதற்நது. அன் றஷநில் எபே 
வநறபஷந ஷவலத்றடப்தட்டது. 
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ரனறஷன ரற்நம் தற்நற 27 து   
BASIC அஷச்சர்ள் கூட்டம் 

ரனறஷன ரற்நத்றற்ரண 27 து BASIC ஆஶனரசஷணக் 
கூட்டம் னரற்று பக்றத்தும் ரய்ந் ரண 
வடல்னறில் டத்ப்தட்டது.BASIC (திஶசறல், வன்ணரப்திரிக்ர, 
இந்றர ற்றும் சலணர) ரடுள், புது றல்னறில் சுற்றுச்சூல் 
அஷச்சத்ரல் ற்தரடு வசய்ப்தட்டது. 

3து இந்றர –  சறங்ப்பூர் 
தரதுரப்பு அஷச்சர் உஷரடல் 

3து இந்றர-சறங்ப்பூர் தரதுரப்பு அஷச்சர் உஷரடல் 
ிசரப்தட்டிணத்றல் படிஷடந்து.இந்றரில் சறங்ப்பூர் 
ஆபப்தஷடலக்கு திற்சறள் ற்றும் கூட்டு திற்சறள் 
டத்துற்ரண இபேப்பு உடன்தடிக்ஷஷ புதுப்தித்ல் 
இந் உஷரடனறன் பக்றத்துரகும்.அடுத் ஆண்டு 
சறங்ப்பூரில் 4 து தரதுரப்பு அஷச்சர் உஷரடல் 
ஷடவதறும். 

இபேப்பு எத்துஷப்பு தற்நற 
இந்றர–னரஶரஸ் PDR கூட்டு 
ஆஷத்றன் 9 து கூட்டம் 

ின்டிணில் ஷடவதறும் இந்றர-னரஶரஸ் PDR கூட்டு 
ஆஷத்றன் 9 து கூட்டத்றற்கு இந்ற 
வபிபநவுத்துஷந ந்றரி சுஷ்ர ஸ்ரஜ் ற்றும் 
அந்ரட்டின் ச அஷச்சர் சஶனம்க்ஶச வரம்ரசறத் 
கூட்டுத்ஷனஷ ரங்குறன்நணர். 

இந்றர பஇ பஶனரதர 
கூட்டஷப்பு 

இந் ரம் 27 ம் ஶற இந்றர-க்ற அபு றஶடமறன் 
பஶனரதர கூட்டஷப்தின் இண்டரம் தறப்பு ஷனர் 
அபுரதிில் டக்வுள்பது. இபேப்பு பலீடுபின் 
தஷன ிரிவுதடுத்துற்கு இந் றழ்வு றகுக்கும். 

சலணர –  
இந்றர ல்ஷன ஶதச்சுரர்த்ஷ 

சலணரின் வசங்டு ரில் இந்ற ல்ஷன ற்றும் சலண 
ல்ஷனின் சறநப்பு திறறறள் இஷடஶ ல்ஷன குநறத்து 
21-து சுற்று ஶதச்சுரர்த்ஷ வரடங்றது. 
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உனபரி றஷனரண 
ங்ள் 2025  துக்ம் 

.ர. அன் உனபரி றஷனரண ங்ள் 2025 
துக்த்றல் தங்கு வதந உத்ப்திஶசத்றன் வரய்டர 
ற்றும் றஶட்டர் வரய்டரஷத் 
ஶர்ந்வடுத்துள்பது.இந்றரினறபேந்து பம்ஷத ற்றும் 
வதங்லபே அஷப்தரபர்பரத் ஶர்வு , ‚தல்ஷனக் 
‛ திரிில் வரய்டர ற்றும் றஶட்டர் வரய்டர ஶர்வு 
வசய்ப்தட்டுள்பது. 

ஜற -20 உச்சறரரடு திர் ஶந்ற ஶரடி அர்வஜன்டிணர ஷனர் திபெணஸ் 
ர்மறல் ஷடவதறும்13 து ஜற-20 உச்சற ரரட்டில் தங்ஶற் 
ணது தத்ஷ வரடங்றணரர்.2018 ீம் – Building Consensus for 
a Fair and Sustainable Development. 

டல்சரர் வதரபேபரர ரரடு ஷஶரதிில் ஷடவதறும் டல்சரர் வதரபேபரர ரரட்டில் 
உஷரற்ந உள்பரர் த்ற அஷச்சர் றபே. றறன் 
ரட்ரரி.இந் ரரட்டிற்கு ணடர ற்றும் ஜப்தரனுடன் 
இஷந்து வன்ர ற்தரடு வசய்துள்பது. 

சவுற–இந்றர ிக் கூட்டம் சவுற அஶதிர இரச்சறத்றற்கு இந்ற உள்ட்டஷப்பு 
ற்றும் டீ்டுத் தூதுக்குலின் பேஷின் ஶதரது சவுற 
அஶதிரின் சஷத ஶசம்தர்ஸ் குலவுடன் சவுற-இந்றர 
ி கூட்டம் ஷடவதற்நது. 

வற்ரசற இஷபஞர் அஷற 
ரரடு 

ரத்ர ரந்றின் வரள்லப்ஶதணரண றபே.வ றபேஷ்ர 
ஜற. குல்ர்ணி ரந்ற ர்ன், புது டில்னறில் பன்று ரள் 
வற்ரசற ண்டன இஷபஞர் அஷற ரரட்ஷட துக்ற 
ஷத்ரர். 

இண்டரது இந்ற–டச்சு 
துஷநப ன்நம் 

பம்ஷதில் உள்ப இந்ற ர்த்ர்பின் சம்ஶபத்ரல் 
ற்தரடு வசய்ப்தட்ட இண்டரது இந்ற-டச்சு துஷநப 
ன்நத்றல் பம்ஷதின் துஷநப பர்ச்சற ற்றும் 
டிஜறட்டல் வரறல்தட்த றட்டங்லக்ர டச்சு அசரங்ம் 
பம்ஷத ஶதரர்ட் டிஸ்டிற்கு உி ங்குறநது. 
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இண்டரது அம்ஶதத்ர் 
சர்ஶசக் கூட்டம் 

அசறல் ட்டஷப்பு ம்தர் 30, 2018 அன்று றஷணவுகூபேம் 
ஷில், இந்ற குடிசுத் ஷனர் றபே.ரம் ரத் 
ஶரிந்த், புதுறல்னறில் இண்டரது அம்ஶதத்ர் சர்ஶச 
கூட்டத்ஷ துக்ற ஷத்ரர்.இந்க் கூட்டத்ஷ 
ஆறறரிடர் ற்றும் தங்குடிிண சட்டன்ந 
உறுப்திணர்ள் ற்றும் ரடரலன்ந உறுப்திணர்ள் குல 
ற்றும் டரக்டர் அம்ஶதத்ர் ர்த் சஷத ற்தரடு வசய்து. 

ஹதைழன மாநாடுகள் 

ழதழ ஆஹனளக் – யர்ச்ைழ ஆபளய்ச்ைழ நன உபனளடல் 

 றற ஆஶரக் – பர்ச்சற ஆரய்ச்சற ஷத்றன் (DRC) ரன்ரம் உஷரடல், 
பம்ஷதில் ஷடவதற்நது. 

‚கர்ப்பு பூகம் ஹதடல் நற்றும் நீட்புக்கள ரளங்களய் எத்துமப்பு அநப்ின் கூட்டுப் 
னிற்ைழ -2019″ன் கூட்டம்  

 ‚ர்ப்புந பூம்த ஶடல் ற்றும் ீட்புக்ரண ரங்ரய் எத்துஷப்பு அஷப்தின் 
கூட்டுப் திற்சற -2019″ ன் கூட்டம் புது றல்னறில் வரடங்றது. 

ஆபர்ஹயதத்தழல் ஸதளமழல்பஹயளர் நற்றும் யணிக ஹநம்ளட்டிற்கள ஹதைழன கபேத்தபங்கு 

 ஆபர்ஶ பேத்துத்றல் வரறல்பஷணப்பு ற்றும் ர்த் ஶம்தரடு குநறத் 
இண்டுரள் ஶசற பேத்ங்கு புதுறல்னறில் வரடங்றது. 

 இந்க் பேத்ங்ஷ றத்ற ஆஶரக் எத்துஷப்புடன் ஆபஷ் அஷச்சம் ற்தரடு 
வசய்துள்பது. 

 ஆபர்ஶ பேந்து உற்தத்றில் ஈடுதட்டுள்ப வரறனறதர்ள் ற்றும் 
தங்குரர்லக்கு இத்துஷநில் ர்த் ரய்ப்புஷப ண்டநறஷ ஶரக்ரக் 
வரண்டு இக்பேத்ங்கு டத்ப்தடுறநது. 
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கடற்ட ததழகின் நளளடு 

 இந் ஆண்டின் இண்டு ஆண்டுலக்கு எபேபஷந ஷடவதறும் டற்தஷட பதறள் 
ரரட்டின் இண்டரது தறப்பு புது வடல்னறில் படிஷடந்து. 

ஸளது ஸகளள்பதல் நற்றும் ஹளட்டிச் ைட்டம் ற்ழன ஹதைழன நளளடு 

 இந்ற ஶதரட்டி ஆஷம் (CCI) ற்தரடு வசய்துள்ப வதரது வரள்பல் ற்றும் 
ஶதரட்டிச் சட்டம் தற்நற ஶசற ரரடு றல்னறில் ஷடவதறுறநது. வதரது 
வரள்பல் சுற்றுச்சூல் அஷப்தில் ஶதரட்டி ஆஶனரசஷண ற்றும் பக்ற 
தங்குரர்ஷப எபேங்றஷக்கும் ஶரக்த்துடன் இந் ரரடு டத்ப்தடுறநது. 

இந்தழன உணவு நற்றும் ஹயளண் யளங்குயர் யிற்னளர் ைந்தழப்பு 

 அரிசற, ஶீர், சரனர வதரபேட்ள் ற்றும் உனர் தங்ள் ஆற ரன்கு பக்ற 
வதரபேட்பின் இந்ற ற்றுறரபர்ள் உவு ற்றும் ஶபரண் ரங்குதர் 
ிற்தஷணரபர் சந்றப்பு (திஸ்ம்) சவுற அஶதிரில்ஷடவதற்நது. 

நளற்றுத் தழளி இஹனளபேக்கள ைர்யஹதை தகயல் ஸதளமழல்நுட் ையளல் – 2018 

 த்ற சப ீற ற்றும் அறரபித்ல் அஷச்சத்றன் ரற்று றநணரபிலக்கு 
அறரபித்ல் துஷந ம்தர் 9 பல் ம்தர் 11 ஷ 2018-ஆம் ஆண்டிற்ரண, 
ரற்றுத் றநணரபி இஷபஶரபேக்கு சர்ஶச ல் வரறல்தட்த சரல் ஶதரட்டிஷ 
ற்தரடு வசய்துள்பது. 

 இந் ஆண்டு, இந்ப் ஶதரட்டிஷ, இந்றர, வரரி அசு ற்றும் சர்ஶச றுரழ்வு 
அஷப்புடன் இஷந்து டத்துறநது. 

நத்தழன நற்றும் நளழ அநப்புகின் 26யது த்தழரிக தகயல் நளளடு 

 இரச்சன திஶசம் ர்ரனரில் ம்தர் 15-16, ஷ த்ற ற்றும் ரறன 
அஷப்புபின் 26து தத்றரிஷ ல் ரரடு (COCSSO) புள்பிிதம் ற்றும் றட்ட 
அனரக் அஷச்சம் ற்தரடு வசய்து டத்ற பேறநது. 

 இந் ஆண்டு ரரட்டின் ீம் ‚Quality Assurance in Official Statistics‛. 
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நபினல் நற்றும் பதழஹனளர் நபேத்துயத்தழன் 4யது ைர்யஹதைகளங்கழபஸ் 

 டரக்டர் ஜறஶந்ற சறங் தில் ற்றும் பறஶரர் பேத்துத்றன் 4து சர்ஶச 
ரங்றஸ் கூட்டத்ஷ துக்ற ஷத்ரர். 

‚களயல்து ஸதளத் ஸதளடர்பு யீநனநளக்கல் நற்றும்அதழலுள் ையளல்கள்‛ ன்து 
ற்ழன நளளடு  

 ‚ரல்துஷந வரஷனத் வரடர்பு ணீரக்ல் ற்றும் அறலுள்ப சரல்ள்‛ ன்தது 
தற்நற இண்டு ரள் ரரடு புதுறல்னறில் வரடங்குறநது. த்ற வரஷனத் வரடர்புத் 
துஷந இஷஷச்சர் (ணிப்வதரறுப்பு) றபே. ஶணரஜ் சறன்யர இந் ரரட்ஷட 
வரடங்றஷக்றநரர். 

 ரட்டில் ரல்துஷந வரஷனத் வரடர்புக்ரண த்ற உள்துஷந அஷச்சத்றன் 
வசல்தரட்டு ஆஶனரசஷண அஷப்தரண ம்திில்னர எபேங்றஷப்பு இக்ம் இந் 
ரரட்டிற்கு ற்தரடு வசய்துள்பது. 

களயல்துனில் ணினளற்றும் ஸண்கின் 8-ஆயது ஹதைழனநளளடு 

 ரல்துஷநில் திரற்றும் வதண்பின் 8-ஆது ஶசற ரரடு, ஜரர்ண்ட் ரறனம் 
ரஞ்சறில் வரடங்குறநது. ரல்துஷந ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்பு, 
ஜரர்ண்ட் ரறன ரல்துஷநபடன் இஷந்து இந் ரரட்டிற்கு ற்தரடு வசய்துள்பது. 
ரல்துஷநில் திரற்றும் வதண்பின் தித்றநஷஷ அறரிப்தது ற்றும் 
குஷநப்தது வரடர்தரண சூஷன உபேரக்குது தற்நற இம்ரரட்டில் ிரறக்ப்தட 
உள்பது. 

ைபக யளஸளழ யிமழப்புணர்வு ஏர்க்ஷளப்  

 ல் ற்றும் எபிதப்பு அஷச்சத்ரல் ற்தரடு வசய்ப்தட்ட எபே சப ரவணரனற 
ிறப்புர்வு ஏர்க்ஷரப் ஶரரின் தணரஜறில் உள்ப சர்ஶச ஷத்றல் 
றநக்ப்தட்டது. 

 இந் ஏர்க்ஷரப்ஷத உண்ஷரண ரற்நத்றற்ரண ணீ தன்தரடுள் (SMART) 
ஶரபேதர்லடன் என்நறஷந்து ல் ற்றும் எபிதப்பு அஷச்சம் ற்தரடு 
வசய்துள்பது. 

 இதுஶதரன்ந றழ்ின் 79 து தறப்பு இதுரகும், ஶரரில் பல் பஷநர 
ஷடவதறுறநது. 
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10யது அக்ஹபள–யிரன் கண்களட்ைழ 

 10து அக்ஶர-ின் ண்ரட்சற, த்ற இந்றரின் றப்வதரி ிசர ண்ரட்சற 
23 ம்தர் பல் 26 ம்தர் ஷ ரக்பூரில் ஷடவதறும். 

ஆர்ஹதளக்ளதழக் அறுய ைழகழச்ை எர்க்ஷளப் 

 அறன இந்ற பேத்து அநறில் றறுணம், ய்ம்ஸ் புது றல்னறில் இபேரள் 
ஆர்ஶரக்ணரறக் அறுஷ சறறச்ஷச எர்க்ஷரப் என்ஷந ற்தரடு வசய்துள்பது. இது ரஷட 
றபேத்தும் அறுஷ சறறச்ஷச ன்றும் அஷக்ப்தடும்.  

புளய்வு பகநகள் தயர்கின் இபண்டளயது ஹதைழன நளளடு 

 ரல்துஷந ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு றறுணத்றன் சரர்தில், டரக்டர் 
ஆணந்த்ஸ்பைப் குப்ர றஷணவு வசரற்வதரறவு ற்றும் புனணரய்வு பஷபின் 
ஷனர்ள் தங்ஶற்கும் இண்டரது ஶசற ரரடு புதுறல்னறில் வரடங்குறநது. 

 நளளட்டின் கபேப்ஸளபேள் – ‚புதுபகக் குற்ங்கில் களயல்துனின் டயடிக்க‛.  

புதழன இந்தழனளயிற்கள சுகளதளப அநப்பு ற்ழன உபனளடல் 

 றற ஆஶரக் புற இந்றரிற்ரண சுரர அஷப்பு தற்நற உஷரடஷன 
டத்துறநது. ஆபஷ்ன் தரரத்றற்கு றட்டறடப்தட்ட வதரது-ணிரர் எத்துஷப்பு ரறரி 
ஶதரன்ந வரள்ஷ பண்தரடுபில் பர்ச்சற உஷரடல் புதுஷரண ரற்நங்ஷபக் 
ணிக் ஶண்டும். 
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4. ழனநம், தயிஹனற்பு 

ஹதைழன ழனநங்கள்: 

S.No ஸனர் தயி 
1 ர் ரர்ல் றபே. திீப் 

தத்ரர் தரதட், ிஸ்ம் 
இந்ற ிரணப்தஷட றர்ரப்வதரறுப்பு அறரரி 

2 ர் ரர்ல் MSG ஶணன், 
ிஸ்ம் 

இந்ற ிரணப்தஷடின் வதரது இக்குணர்  

3 வனப்டிணன்ட் வஜணல் தி.ஸ் 
ரஶஜஸ்ர் 

எபேங்றஷந் தரதுரப்பு திரபரின்ஷனர் 

4 றபே. ிஸ்ஶஷ் சவ்ஶத  ில்ஶ ரரித்றன் புற உறுப்திணர வதரறுப்ஶதற்பு 
5 தித்பத் சக்ர்த்ற  ிஸ் தரற தல்ஷனக்த்றன் துஷ ஶந்ர் 
6 நீதிபதி அகஷ்லர் பிதாப் 

சாஹிப்  
பாட்னா உர் நீதின்மத்தின் தசயச நீதிபதி 
 

7 அ ய் பூளண் பாண்கெ  புதி லயலாய் டசயாரர் 
8 சுனில் அகாா  தணைணம ததர்தல் ஆணையர்  
9 எம். டநய்க் கதசி திமன் கம்பாட்டு கூட்டுத்தாபனத்தின் தசயலர் 
10 அலிந்த் சக்கசனா யூனின் டபாது கசசல ஆசைத்தின்(UPSC) தசயலர் 
11 அ ய் பூளண் பாண்கெ  லயலாய் டசயாரர் 

 

ைர்யஹதை ழனநங்கள்: 
 

S.No ஸனர் தயி 
1 டதன் ட ாரிாலின்  ிம்  ாங் 

ங் 
இண்டு பேட ரன இன்டர்ஶதரல் 
ஜணரறதற 

2 யறத் ஆதிரின் UNICEF பாெ ச லெ ிறக்கு பிாந்தித்தின் பதல் 
'இசரஞர் லறக் மிஞா ' நிிக் ிமது 
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5. அழயினல் 

நளசுளடு ஸதளடர்ள அழக்க அிக்க ைழப்பு டயடிக்க குழு 

 வடல்னற-ன்.சற.ஆர்.ல் ரசுதரடு வரடர்தரண சம்தங்ள் குநறத்து சுற்றுச்சூல் 
அஷச்சத்றற்கு அநறக்ஷ அபிக் 52 சறநப்பு டடிக்ஷ குலக்ஷப அஷத்து. 

ஏஹைளன் டம் இறுதழனில் ஹைதத்தழழபேந்து நீண்டு யபேகழது 

 எபே க்ற ரடுள், [.ர.] அநறக்ஷ பூறின் தரதுரப்பு ஏஶசரன் தடனம் இறுறில் 
ஶரஶசரல் ஸ்ப்ஶ ற்றும் குபிபைட்டிள் ஆறஷரல் ற்தடும் ஶசத்றல் இபேந்து 
ீண்டு பேரத் ல். 

கஜள புனல் 

 இந்ற டஶனர ரல்தஷட (ICG) ம்தர் 09, 2018 பல் ங்ரப ிரிகுடரில் ற்தட்ட 
புல் ரர டனறல் ீணர்ள் உிரிப்தஷ டு ப்தற்கு பன்கூட்டி ச்சரிக்ஷ , 
ிறப்புர்வு ற்றும் பற்ஶதரக்ரண டடிக்ஷஷப ஶற்வரண்டது அசு . 

சூளயி புனல் ‘கஜள‘ குந்த களற்ழுத்த தளழ்வு நண்டநளகயலுயிமந்தது 

 றழ்ரட்டின் உட்புநத்றலுள்ப ‘ஜர’ புல் ஶற்கு ஶரக்ற ர்ந்து , குஷநந் ரற்நலத் 
ரழ்வு ண்டனர லுிந்து. 

 ங்ரப ிரிகுடரில் உபேரண டுஷரண சூநரபி புல் ‘ஜர’ றழ்ரடு ற்றும் 
புதுச்ஶசரி டற்ஷின் ரப்தட்டிணம் ற்றும் ஶரண்ம் இஷடஶ ஷஷ டந்து . 
புலுக்கு ‚ஜர‛ னும் வதஷ இனங்ஷ அபித்து. 

யிங்கு உனிபடக்கிழபேந்து யர்க்கப்ட்ட உணவுப்ஸளபேட்க எழுங்குடுத்துதல் 

 அவரிக்ரில் ‚ஆய் இஷநச்சற ‛ ன்று அஷக்ப்தடும் ினங்கு உிடக்பினறபேந்து 
பர்க்ப்தடும் உவுப் வதரபேட்ஷப எலங்குதடுத்ற அஷ உண்தற்ரண றஷ 
ற்தடடுத் எப்புக் வரண்டது . 
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யிங்கு உனிபடக்கிழபேந்து யர்க்கப்ட்ட உணவுப்ஸளபேட்க எழுங்குடுத்துதல் 

 அவரிக்ரில் ‚ஆய் இஷநச்சற‛ ன்று அஷக்ப்தடும் ினங்கு 
உிடக்பினறபேந்து பர்க்ப்தடும் உவுப் வதரபேட்ஷப எலங்குதடுத்ற அஷ 
உண்தற்ரண றஷ ற்தடடுத் எப்புக் வரண்டது. 

களங்ஹகளயின் ஹளள ஸயடிப்பு 

 உன சுரர அஷப்பு , WHO ரங்ஶரின் வரடி ஶதரனர வடிப்பு இப்ஶதரது 
னரற்நறல் இண்டரது றப் வதரிது ணக்கூநறபள்பது , இது சறன ஆண்டுலக்கு 
பன்பு ஶற்கு ஆதிரிக்ரில் ஆிக்க்ரணர்ஷப வரன்ந ஶதறிற்கு அடுத் 
இடத்ஷப்திடித்துள்பது.  

5.1 அறிவியல் கண்டுிடிப்புகள் 

ளயல் ‘ஹனளிக் களளன்கள்’ பம் நழன்ைளபம் உற்த்தழ 

 இந்ற ம்சரறிணர் உட்தட ிஞ்ஞரணிள், எபே சரர வள்ஷப தட்டன் 
ரபரணில் சஶணரதரக்டீரிரின் 3D-அச்சறடும் வரத்ரல் தச்ஷச சக்றஷ தஶரணிக் 
பேி பனம் உபேரக்றணர். 

ைவள ஸைனற்க நுண்ணழவு ஸைய்தழ அழயிப்ளர்க அழபகப்டுத்தழனது 

 க்சறன்யளர [Xinhua] வசய்ற றறுணம் ‚உனறன் பல்‛, வசற்ஷ தண்நறவு (AI) 
ஶதரன்ந ஶம்தட்ட வரறல்தட்தங்ஷபப் தன்தடுத்ற எபே ஶஜரடி வசய்ற 
அநறிப்தரபர்ஷப அநறபப்தடுத்றது. 

44 புதழன ழக்கரி ஸதளகுதழகள் ளன்கு கழமக்கு நளழங்கில்கண்டுிடிக்கப்ட்டது 

 றக்கு இந்றரின் ரன்கு ரறனங்பில் 44 புற றனக்ரித் வரகுறஷப 
ண்டுதிடித்துள்பர இந்றரின் புிில் ஆய்வு (GSI) வரிித்துள்பது. 
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கழரீன்ளண்ட் ிப்ளக்கு கவஹம ஸ் ஜ் கழஹபட்டர்கண்டுிடிக்கப்ட்டது 

 டக்கு றரீன்னரந்றல் தணி ற்றும் தணிரல் எபே றஶனரீட்டர் ஆத்றல் புஷப்தட்ட, 
தரரிஷச ிட றப்வதரி எபே துஷக்ஶரள் ரக்த்றணரல் ற்தட்ட தள்பத்ஷ 
[றஶட்டர்], ிஞ்ஞரணிள் ண்டுதிடித்துள்பணர். 

 பூறின் ரன்டிவணன்டல் தணிக்ட்டிபில் என்நறன் லழ் இவ்பவு வதரி அபிற்கு 
எபே தணிக்ட்டி ண்டுதிடிக்ப்தட்டுள்பது இது பல் பஷநரகும் ண வடன்ரர்க்றன் 
ஶரதன்ஶயன் தல்ஷனக்  ஆரய்ச்சறரபர்ள் வரிித்ணர். 

நம தளக்கம் நற்றும் இனற்க ஹபமழவுக கண்களணிக்க புதழனஸதளமழல்நுட்ம் 

 ஷரல் ஆறுள் ற்றும் ீர்த்ஶக்ங்பில் ீரின் அபவு அறரிப்தஷ 
றப்திடுற்ரண எபே புற வரறல்தட்தத்ஷ இந்ற ரணிஷன துஷந (IMD) 
உபேரக்றபள்பது. 

 பன் றலம் சூழ்றஷனஷக் ரட்டும் ‘ரக்ம் அடிப்தஷடினரண பன்அநறிப்பு 
அடகுபஷந’ ன்று அஷக்ப்தடும் இந் வரறல்தட்தம், ரறன அசரங்ங்ஷப 
ஷ ரக்த்ஷ ண்ரிக்வும் ற்றும் றழ்ஶ படிவுஷப டுக்வும் உவும். 

ளழல் கப்டத்தக் கண்டுிடிக்க ஸநளல் ஹளன் ைளர்ந்தஸைன்ைளர்ஸ் 

 தரனறல் னப்தடத்ஷ ண்டுதிடிக் டி- ஷயரதரத்[டி-] ஆய்ரபர்பரல் 
ஸ்ரர்ட் ஶதரன் அடிப்தஷடினரண வசன்சரர் உபேரக்ப்தட்டது. 

ஹநளப் ளய்கலக்கு தழளக ‘ஹபளஹள–பக்கு‘ 

 ிஞ்ஞரணிள் எபே வசற்ஷ ‚ஶரஶதர பக்கு‛ பேிஷ உபேரக்றபள்பணர், இது 
ஶதரஷப்வதரபேள் ற்றும் வடிபேந்துஷப ண்டநறற்கு ரய்லக்குப் தறனர 
ரலம் னற வசல்பில் இபேந்து ரரிக்ப்தட்ட ‘ஶரஶதர-பக்ஷ’ தன்தடுத்த் றட்டம். 

5.2 விண்வவளி அறிவியல் 

ளைளயின் லப்ிள் களஸ்நழக் புன்க பகத்த எத்தழபேக்கும் [ஸ்நழ] புள்ின 
கண்டழந்தது 

 ரசரின் யப்திள் ிண்வபி வரஷனஶரக்ற ரணில் எபே புன்ணஷ பத்ஷ 
எத்றபேக்கும் [ஸ்ஷனற] ிண்ீன் குலக்ஷப ண்டநறந்து. 
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ைவள புதழன உனர் சுற்றுப்ளத ஸைனற்கக்ஹகள அழபகப்டுத்தழனது 

 சலணர வற்நறர உள்ரட்டிஶனஶ ரரண வதய்வடௌ [BeiDou] உனபரி 
வசற்ஷக்ஶரள் ஶிஶன் அஷப்தரண உர் சுற்றுப்தரஷ வசற்ஷக்ஶரஷப 
அநறபப்தடுத்றது. பூறின் ஶஶன 36,000 ற.ீ., உத்றல் றஷன றறுத்ப்தட்ட 
பல் வதய்வடௌ [BeiDou] -3 வசற்ஷக்ஶரள் இதுஶரகும். 

 இது அவரிக் ஜற.தி.ஸ் அஷப்பு, ஷ்ரின் GLONASS ற்றும் ஶரப்தி 
என்நறத்றன் லீனறஶர ஆறற்நறற்குதின் பேம் ரன்ரது உனபரி 
வசற்ஷக்ஶரள் ஶிஶன் அஷப்பு ஆகும். 

யினளமின் ட்ஹபளஜன் யிண்கற்கப் ளர்யனிடுயதற்களக NASA ஆய்வு ஸைய்னத்தழட்டம் 

 ரசரின் ரல்ப் – ப்லட்ஶடர ஷ தம் ஶற்வரண்ட எபே ிண்வபிக் பேி – 
சூரி ண்டனத்றன் ஆம்த ரட்பில் இபேந்து ஞ்சறிபேக்கும் ிரணின் ட்ஶரஜன் 
ிண்ற்ஷப ஆரய்ற்கு றட்டறடப்தட்டுள்பது. 2021 ஆம் ஆண்டில், ரல்ப், லூசற 
றனுடன் இஷந்து ிரணின் ட்ஶரஜன் ிண்ற்லக்கு வசல்னத் 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. 

யினளமின் சுமலும் ஹநகங்கின் புதழன புகப்டத்த ளைள ஸயினிட்டது 

 ரசரின் ஜளஶணர ிண்னம் ிரன், ரப றத்றன் ரவதபேம் தன 
ண்ரண, சுலும் ஶங்பின் புற புஷப்தடத்ஷ ரசர வபிிட்டது. 
அக்ஶடரதர் 29-ம் ஶற ஜழஶணர ணது 16து ிரன் றத்றன் வபேங்ற 
தத்ஷ றழ்த்ற வதரலது இந் தடம் டுக்ப்தட்டது. 

ஸயற்ழகபநளக யிண்ணில் ளய்ந்தது ஜழஸ்ல்யி நளர்க் 3 பளக்ஸகட் 

 ணீ ல் வரடர்புக்ரண ஜறசரட் -29 வசற்ஷக் ஶரஷபத் ரங்றதடி 
ஜறஸ்ல்ி ரர்க் 3 ரக்வட் வற்நறர ிண்ில் தரய்ந்து. 

 இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற ஷரண இஸ்ஶர, ஜற- சரட் 29 வசற்ஷக் ஶரலடன் 
ஜறஸ்ல்ி – ரர்க் 3 ரக்வட்ஷட ிண்ில் வசலுத்றபள்பது. இஸ்ஶரின் ஜறசரட் 
29 வசற்ஷக் ஶரஷப, ஜறஸ்ல்ி ரர்க் – 3 ரக்வட் டுத்துச் வசல்றநது. இந் 
ஜறஸ்ல்ி ரர்க் 3 ரக்வட்5 டன் ஷட வரண்ட வசற்ஷக்ஶரஷப ிண்ில் 
றஷன றறுத் உள்பது. 
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ஜழைளட்-29 ஸைனற்கக்ஹகள ஜழ.ஸ்.ல்.யி. நளர்க்-3 டி-2 பளக்ஸகட் பம் ஸயற்ழகபநளக 
யிண்ணில் ஸைலுத்தழனது 

 ஜறசரட்-29 வசற்ஷக்ஶரஷப ஜற.ஸ்.ல்.ி. ரர்க்-3 டி-2 ரக்வட் பனம் வற்நறர 
ிண்ில் வசலுத்றது இந்ற ிண்வபி ஆய்வு ஷம். அறணீ ல் வரடர்பு 
வசற்ஷக்ஶரபரண ஜறசரட்-29 வசற்ஷக்ஶரஷப ஜற.ஸ்.ல்.ி. ரர்க்-3 டி-2 ரக்வட் 
பனம் வயரிஶரட்டரில் உள்ப சீஷ்ண் ிண்வபி ஆய்வு ஷத்றன் 
இண்டரது வுபத்றல் இபேந்து வற்நறர ிண்ில் வசலுத்றது.  

சூரினன் அபேஹக பூநழன ஹளன்று புதழன கழபகம் கண்டுிடிப்பு 

 அவரிக்ரின் னறஶதரர்ணிர ிண்வபி றறுணம் ற்றும் ஸ்வதின் ிண்வபி 
அநறில் ஷத்றன் ிஞ்ஞரணிள் சூரின் அபேஶபள்ப ‘தர்ணரட்ஸ்’ ன்ந ட்சத்றம் 
குநறத்து ஆய்வு ஶற்வரண்டணர். 

 அப்ஶதரது அந் ட்சத்றம் அபேஶ பூறஷ ஶதரன்று எபே புற றம் இபேப்தஷ 
ண்டுதிடித்ணர். அது பூறஷ ிட2 டங்கு ஷட வரண்டது. இது சூரிணிடம் இபேந்து 2 
சீ சக்றஷ றறத்து வரள்றநது. 

இஸ்ஹபளயின் ி.ஸ்.ல்.யி ைழ-43 கவுண்டவுன் ஸதளடங்கழனது 

 31 வசற்ஷக்ஶரள்ஷப சுந்து வசல்ற்ர தி.ஸ்.ல்.ி. சற-43 ரக்வட் 
உபேரக்ப்தட்டது. இந் ரக்வட்ஷட ிண்ில் வசலுத்துற்ரண வுண்டவுன் 
வரடங்றது. 

 இந்ற ிண்வபி ஆய்வு றறுணரண இஸ்ஶரின் ‚ஷயசறஸ்‛ (ஷயதர் ஸ்வதக்ல் 
இஶஜறங் சரட்டிஷனட்) னும் அறணீ வசற்ஷஶரஷப இது சுந்து வசல்லும்.  

ிஸ்ல்யி-ைழ43 ஸயற்ழகபநளக யிண்ணில் ஸைலுத்தப்ட்டது   

 இந்றரின் ணீ புி ண்ரிப்பு வசற்ஷக் ஶரள் ஷயசறஸ் ற்றும் 30 
வபிரட்டு இஷ வசற்ஷக் ஶரள்லடன், வயரிஶரட்டரினறபேந்து திஸ்ல்ி-
சற43 வற்நறர ிண்ில் வசலுத்ப்தட்டது. 

 அற ஷட வரண்ட ஜற.சரட்-11 வசற்ஷக் ஶரபிஷண டிசம்தர் 5-அன்று இஸ்ஶர 
வசலுத்துறநது. 
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ஜழஹைட்-29 ஸயற்ழகபநளக அதன் ஹளக்க சுற்றுப்ளதனில்ழழறுத்தப்ட்டது 

 இந்றரின் சீதத்ற ல்வரடர்பு வசற்ஷக்ஶரள் ஜறஶசட்-29 அன் பன்நரது 
சுற்றுப்தரஷ டடிக்ஷபின் ஶதரது அன் ஶரக் சுற்றுப்தரஷில் வற்நறர 
றஷனறறுத்ப்தட்டது. 

5.3 ஸைனழ, யப்க்கம் 

ஹபள இந்தழனள 2019 

 ‘ஶர இந்றர 2019’ இன் 12 து தறப்பு 20 பல் 24 திப்ரி 2019 ஷ வதங்லபேில் 
உள்ப னயன்ர ிரண பத்றல் ஷடவதறும். 

 இந் ந்து ரள் றழ்வு வதரது ிரண றழ்ச்சறலடன் ிண்வபி ற்றும் தரதுரப்புத் 
வரறல்பின் எபே வதரி ர்த் ண்ரட்சறஷ இஷக்கும். 

‚ரழ–ளக்ஸ்‛[SHe- Box] 

 திிடங்பில் தரனறல் வரந்வுள் குநறத் புரர் அபிக்கும் இஷப 
ஶதரர்டனரண ‚ற தரக்ஸ் ‛-, 33 ரறனங்ள் ற்றும் பெணின் திஶசங்பில் உள்ப 
அஷணத்து த்ற அஷச்சங்ள் , துஷநள் ற்றும் ரட்டங்லடன் த்ற பிர் 
ற்றும் குந்ஷள் ஶம்தரட்டு அஷச்சம் இஷத்துள்பது . 

 ‚ற-தரக்மறல்‛ வதநப்தடும் புரர்ஷப புரர்ரர்லம் , த்ற பிர் ற்றும் குந்ஷள் 
ஶம்தரட்டு அஷச்சபம் ஶடிர ண்ரிக் படிபம் . 

ைள – இணனப்க்கம் 

 ீன்ரள் அந்த்ஶரர ஶரஜணர – ஶசற ர்ப்புந ரழ்ரர இக்த்றன் (DAY-NULM) 
லழ் தணரபிலக்கு ங்றக்டன்ள் ீரண ட்டித்வரஷ தற்நற ிங்ஷப 
த்றப்தடுத்ப்தட்ட றன்ணட பஷநில் வரிந் துவரள்ற்ர ஷதசர   ணப்தடும் 
டன் ற்றும் ட்டித் வரஷஷ பிர அநறந்துவரள்லம் இஷப்தக்ம் 
புதுறல்னறில் வரடங்றஷக்ப்தட்டது. 

 இந்த் றட்டத்ஷ வசல்தடுத்தும் ங்றரண அனரதரத் ங்ற இந் இஷப்தக்த்ஷ 
டிஷத்து உபேரக்ற உள்பது . 
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பன்தழயில்ள இபனில் னணச்ைவட்டு யைதழ [UTS] ஸகளண்ட ஸநளல் ஸைனழ 

 ில் திள் ற்ஶதரது ம்தர் 1 ஆம் ஶற பல் ஆன்ஷனணில் பன்தறில்னர 
வதரது டிக்வட்ஷட வதற்றுக் வரள்பனரம். இந் சறஷ வதந திள் UTS 
வசனறஷ தறிநக்ம் வசய்து வரள்பஶண்டும். 

இ–சு லளட் (ஜழிம்ஸ் ஹளக்குயபத்து) 

 ிசரிள் ற்றும் இத்துஷந வரறல் பஷணஶரஷ தரல் ற்றும் அது சரர்ந் 
வரறனறல் ஈடுதடுத்தும் ஶரக்றல் த்ற அசு ஆன்ஷனன் இஷ பத்ஷ 
வரடங்றபள்பது. 

 இ-தசு யரட் ன்ந வதரினரண இந் இஷ பத்றல் ஶபரண் வதரபேள்ஷப ரங் , 
ிற் படிபம். 

 உர்  ரல் ஷடபின் சறஷண பட்ஷடள் றஷடப்தது உள்பிட்ட லும் இந் 
ஆன்ஷனன் இஷபம் பனம் வதநனரம் 

 UMANG (புற ரன ஆலஷக்ரண க்றப்தட்ட வரஷதல் வசனற ) உடன் இது 
உபேரக்ப்தட்டு ற்றும் எபேங்றஷக்ப்தட்டது. 

 உள்ரட்டு இணங்பின் தட ஶர்வு ற்றும் 6000 தரல் ினங்குஷப தட ரீறர 
றப்தடீு வசய்ற்ர இண்டஸ்சறப்[INDUSCHIP] உபேரக்ப்தட்டது. 

ர்ஹையள [AirSewa] 2.0 

 த்ற ிரணப் ஶதரக்குத்துத் துஷந, ர்த்ம் ற்றும் ஷத்வரறல் துஷந 
அஷச்சர் சுஶஷ் திபு ற்றும் ரறன சறில் ிரணப் ஶதரக்குத்துத் துஷந 
அஷச்சர் வஜந்த் சறன்யர ஆறஶரர் புது வடல்னறில் ஶம்தடுத்ப்தட்ட ர்வசர0 
ஷனப் தக்த்ஷபம் வரஷதல் வசனறஷபம் அநறபப்தடுத்றணர். 

 ‚ரழ–ளக்ஸ்‛[SHe- Box] 

 திிடங்பில் தரனறல் வரந்வுள் குநறத் புரர் அபிக்கும் இஷப 
ஶதரர்டனரண ‚ற தரக்ஸ்‛-, 33 ரறனங்ள் ற்றும் பெணின் திஶசங்பில் உள்ப 
அஷணத்து த்ற அஷச்சங்ள், துஷநள் ற்றும் ரட்டங்லடன் த்ற பிர் 
ற்றும் குந்ஷள் ஶம்தரட்டு அஷச்சம் இஷத்துள்பது. 

 ‚ற-தரக்மறல்‛ வதநப்தடும் புரர்ஷப புரர்ரர்லம், த்ற பிர் ற்றும் 
குந்ஷள் ஶம்தரட்டு அஷச்சபம் ஶடிர ண்ரிக் படிபம். 
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ைள – இணனப்க்கம் 

 ீன்ரள் அந்த்ஶரர ஶரஜணர – ஶசற ர்ப்புந ரழ்ரர இக்த்றன் (DAY-
NULM) லழ் தணரபிலக்கு ங்றக்டன்ள் ீரண ட்டித்வரஷ தற்நற 
ிங்ஷப த்றப்தடுத்ப்தட்ட றன்ணட பஷநில் வரிந்துவரள்ற்ர 
ஷதசர  ணப்தடும் டன் ற்றும் ட்டித் வரஷஷ பிர அநறந்துவரள்லம் 
இஷப்தக்ம் புதுறல்னறில் வரடங்றஷக்ப்தட்டது. 

 இந்த் றட்டத்ஷ வசல்தடுத்தும் ங்றரண அனரதரத் ங்ற இந் 
இஷப்தக்த்ஷ டிஷத்து உபேரக்ற உள்பது. 

எபேங்கழணந்த சுகளதளப தகயல் தம் (IHIP) 

 எபேங்றஷந் சுரர ல் பம் (IHIP) ல ரறனங்பில் உள்ப எபேங்றஷந் 
ஶரய் ண்ரிப்பு றட்டத்றன் (.ஸ்.ஸ்.தி.) திரிில் த்ற சுரரவசனரபர் 
திரீத்ற சுணரல் துக்ற ஷக்ப்தட்டது. 

 ஶரபற்ந ன்ஷஷ ண்டநறல், ஶரபற்ந ன்ஷ ற்றும் இநப்பு ஆறற்ஷநக் 
குஷநப்தற்கும், க்பிஷடஶ உள்ப ஶரய்பின் சுஷஷ குஷநப்தற்கும், 
ஆஶரக்றரண சுரர அஷப்புள் ஶம்தடவும் இந்த் பம் உவும். 

இ–சு லளட் (ஜழிம்ஸ் ஹளக்குயபத்து) 

 ிசரிள் ற்றும் இத்துஷந வரறல் பஷணஶரஷ தரல் ற்றும் அது சரர்ந் 
வரறனறல் ஈடுதடுத்தும் ஶரக்றல் த்ற அசு ஆன்ஷனன் இஷ பத்ஷ 
வரடங்றபள்பது. 

 இ-தசு யரட் ன்ந வதரினரண இந் இஷ பத்றல் ஶபரண் வதரபேள்ஷப 
ரங், ிற் படிபம். 

 உர்  ரல்ஷடபின் சறஷண பட்ஷடள் றஷடப்தது உள்பிட்ட லும் இந் 
ஆன்ஷனன் இஷபம் பனம் வதநனரம் 

 UMANG (புற ரன ஆலஷக்ரண க்றப்தட்ட வரஷதல் வசனற) உடன் இது 
உபேரக்ப்தட்டு ற்றும் எபேங்றஷக்ப்தட்டது. 

 உள்ரட்டு இணங்பின் தட ஶர்வு ற்றும் 6000 தரல் ினங்குஷப தட 
ரீறர றப்தடீு வசய்ற்ர இண்டஸ்சறப்[INDUSCHIP] உபேரக்ப்தட்டது. 
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எபேங்கழணந்த சுகளதளப தகயல் தம் (IHIP) 

 எபேங்றஷந் சுரர ல் பம் (IHIP) ல ரறனங்பில் உள்ப எபேங்றஷந் 
ஶரய் ண்ரிப்பு றட்டத்றன் (.ஸ்.ஸ்.தி.) திரிில் த்ற சுரரவசனரபர் 
திரீத்ற சுணரல் துக்ற ஷக்ப்தட்டது . 

 ஶரபற்ந ன்ஷஷ ண்டநறல், ஶரபற்ந ன்ஷ ற்றும் இநப்பு ஆறற்ஷநக் 
குஷநப்தற்கும், க்பிஷடஶ உள்ப ஶரய்பின் சுஷஷ குஷநப்தற்கும் , 
ஆஶரக்றரண சுரர அஷப்புள் ஶம்தடவும் இந்த் பம் உவும் . 
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6. திட்டங்கள் 

அடல் ஏய்வூதழன தழட்டம் 

 எபே ஶரடி 20 னட்சத்றற்கும் ஶற்தட்ட ரடிக்ஷரபர்ள் அடல் ஏய்வூற 
ஶரஜணரில் இஷந்துள்பணர். 

 உத்திஶசம், தீரர், ஆந்றப் திஶசம், ரரஷ்டிர ற்றும் ர்ரடர ஶதரன்ந 
ரறனங்ள் அடல் ஏய்வூறத் றட்டத்றல் பன்ஷரண தங்பிப்தரபர்பரகும். 

 18 பல் 40 து ஷ உள்ப அஷணத்து இந்ற குடிக்லக்கும் இந் றட்டம் 
றஷடக்றநது. இன் லழ், சந்ரரர்ள் 60 து பல் எபே ரத்றற்கு 
குஷநந்தட்சம் 1000 பைதரய் 5000 பைதரய் ஏய்வூறம் வதநபடிபம். 

‘ஜஹீபள லங்கர்'[ைழனில்ள ழ] 

 றுஷ, தசற ஆறற்ஷந எறக் பற்தடும் பற்சறில், 20 க்கும் ஶற்தட்ட ரடுள் 
ிசர ற்றும் றரப்புந பர்ச்சற தற்நற புற ‘ஜஶீர யங்ர்’ [தசறில்னர றஷன] 
அநறிப்புக்கு உறுறபித்றபேக்றன்நண. 

 சலணரின் சங்ரில் ஷடவதற்ந சர்ஶச பர்ச்சற எத்துஷப்பு தற்நற எபே 
ன்நத்றன் படிில் இந் உறுறப்தரடு டுக்ப்தட்டது. 

உக கமழப் தழப் ஹளட்டி 

 குடிீர் ற்றும் சுரர அஷச்சம் ரட்டங்ள் ற்றும் ரறனங்லக்ரண ஸ்ச்ச 
தரத் உன றப்தஷந றணப் ஶதரட்டிஷ அநறித்து. றநந் வபிில் னம் 
றப்தது எறக்ப்தட்ட [ODF] றஷனில் சறநப்பு ணம் வசலுத்துன் பனம், சுரர 
க்ள் இக்த்ஷ ீண்டும் ீிப்தடுத்துற்கு இந்றரின் அஷணத்து 
ரட்டங்ஷபபம் ஊக்குிப்தஶ இந் ஶதரட்டிின் ஶரக்ரகும். 

‘கர்ப்பு கஃஹ: யளழ்யளதளபத்தழற்கள தழ‘ 

 தூய்ஷ ங்ர ஶசற இக்ம் .ர ஶயதிஶடட்டுடன் கூட்டுஶசர்ந்து புதுடில்னறில் 
‘ர்ப்புந ஃஶத: ரழ்ரரத்றற்ரண ற’ ன்ந வரள்ஷ உஷரடஷன ற்தரடு 
வசய்து. 
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ஆப்ஹபரன் கழரீன்ஸ் 

 ஆப்ஶன் றரீன்ஸ் – ரடு பலதும், அஷணத்து ரனங்பிலும் டி.எ.தி திர்ள் ண 
அஷக்ப்தடும் க்ரபி, வங்ரம், உபேஷபக்றங்கு ஆறஷ ிஷன ற்ந 
ரழ்ின்நற றஷடப்தஷ உறுற வசய்ஶ இன் ஶரக்ரகும். 

 த்ற உவு தப்தடுத்துல் வரறல் அஷச்சம் ஆப்ஶன் றரீன்ஸ் 
அல்தடுத்துற்ரண வநறபஷந உத்றலக்கு அனுறஷ ங்றது. 

இந்தழன களற்று யிைனளமழ [டர்ன்] ைளன்ிப்பு தழட்டம் (IWTCS) 

 புற ஆற்நல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் அஷச்சம், வசன்ஷண ரிசக்றக்ரண ஶசற 
றறுணத்துடன் ஆஶனரசஷண வசய்து, இந்றக் ரற்று டர்ஷதன் சரன்நபிப்புத் றட்டம் 
(IWTCS) ன்று அஷக்ப்தடும் புற றட்டத்றன் எபே ஷஷ ரரித்துள்பது. 
தல்ஶறு றரட்டுல்ஷப டர்ஷதன் சரன்நறழ் றட்டம் (IWTCS) ஶசர்த்துக்வரள்றநது. 

 IWTCS தின்பேம் தங்குரர்லக்கு உவுற்கும் பிரக்குற்கும் 
றட்டறடப்தட்டுள்பது; (i.) அசல் பேி உற்தத்றரபர்ள் (OEM ள்) (ii.) இறுற தணர்ள் 
– தட்தங்ள், SNA ள், உபேரக்குர்ள், IPP ள், உரிஷரபர்ள், அறரரிள், 
பலீட்டரபர்ள் ற்றும் ரப்தடீு றறுணங்ள் (iii.) சரன்நறழ் றறுணங்ள் (IV) 
ஶசரஷண ஆய்ங்ள். 

ல் குதழ ஹநம்ளட்டுத் தழட்டம் 

 அசரம், ரனரந்து, சறக்றம், குஜரத், ரஜஸ்ரன் ற்றும் உத்ரண்ட் ஆற ஆறு 
ல்ஷனப்தகுற ரறனங்லக்கு 113 ஶரடி பைதரஷ த்ற அசு ங்றபள்பது. இந் 
ணிஷப்தடுத்ப்தட்ட இடங்பில் சறக்கும் க்பின் திச்சறஷணஷப சலர்வசய்ஶ 
இந்த் றட்டத்றன் ஶரக்ரகும். 

உனர்கல்யி ஆைழரினர்கலக்கு கல்யினளர்கலக்கள தந (LEAP) நற்றும் உனர் கல்யி 
ஆைழரினர்கலக்கு கற்ித்தலுக்கள ஆண்டு புத்துணர்வு ழகழ்ச்ைழ (ARPIT) 

 ணிப ஶம்தரட்டு அஷச்சத்றன் த்ற ரறன ந்றரி சத் தரல் சறங் இண்டு 
புற பற்சறஷப அநறபப்தடுத்றணரர்; புது றல்னறில் உர்ல்ி ஆசறரிர்லக்கு 
ல்ிரபர்லக்ரண ஷனஷ (LEAP), உர் ல்ி ஆசறரிர்லக்கு ற்தித்லுக்ரண 
ஆண்டு புத்துர்வு றழ்ச்சற (ARPIT). 
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ிபதளன் நந்தழரி கழபேரழ ைழன்ைளனி ஹனளஜள (PMKSY) 

 திரன் ந்றரி றபேற சறன்சரி ஶரஜணரின் (PMKSY) லழ் உத்றதிஶச ிசரிள் 
புற தரசண தட்தங்ஷப தன்தடுத்துறன்நணர் . 

 இந்றரின் ல்னரப் தகுறிலும் உள்ப ிசர றனங்ள் அஷணத்றற்கும் ஶனும் 
எபே உத்றரரண தரசண  சறஷ ற்தடுத்ற ீர் ஶசறப்பு ற்றும் தரதுரப்பு 
வரறல்தட்தங்ஷப அர்லக்குத் பேஶ திரின் ஶபரண் தரசணத் றட்டத்றன் 
ஶரக்ரகும். 

ஹளக்குயபத்து ிரிப்புத் தழட்டம் [Traffic Separation Scheme] 

 ஶபர டற்ஷில் ர்த் ப்தல்ள் ற்றும் ீன்திடி ப்த ல்லக்கு இஷடஶ 
ஶரல் சம்தங்ஷபத் டுக் இந்றரின் வன்றக்கு டற்ஷில் எபே 
ஶதரக்குத்து திரிப்புத் றட்டம் (Traffic Separation Scheme -TSS) றறுப்தட ஶண்டும் ன்று 
ப்தல் இக்குண வதரதுப்தித் துஷந பன்வரறந்துள்பது . 

ரி ைரக்தழகபன் ைங்கல்ப் தழட்டம் 

 உத்றப்திஶசத்றல், ரி சக்றன் சங்ல்ப் றட்டம் அல்னது பிர் அறரபித்ல் 
திச்சரம் னக்ஶணரில் பனஷச்சர் ஶரற ஆறத்ரத் அர்பரல் வரடங்ப்தட 
உள்பது. 

 எபே ரக் ரனம் ஷடவதறும் திச்சரம் தல்ஶறு றழ்ச்சறள் பனம் ரறனத்றல் 
வதண்லக்கு அறரம் அபிப்தஷ ஶரக்ரக் வரண்டுள்பது .  

லஶளர் லளத் ஹநள 

 புது றல்னறில் த்ற சறறுதரன்ஷிணர் ிரங்ள் துஷந அஷச்சர் றபே . பக்ரர் 
அப்தரஸ் க்ி புது றல்னற திற ஷரணத்றல் யளணரர் யரத் ஶபரஷ துக்ற 
ஷத்ரர். ஷனஞர்பின் அறரபித்லுக்கு உவும் ஷ ில் இந் ஶபர உள்பது . 
யளணரர் யரத் ம்தர் 14 பல் ம்தர் 27 ஷ திற ஷரணத்றல் ஷடவதந 
உள்பது. 
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கர் ரியளப யிழஹனளகத்தழட்டத்தழற்கள அடிக்கல் ளட்டு யிமள (CGD) 

 9 து சற .ஜற.டி. னத் றட்டத்றன் லழ் 129 ரட்டங்பில் 65 புிில் தகுறள் (GAs) 
உள்ப ர் ரிரப ிறஶரத் றட்டத்றற்ரண (CGD) அடிக்ல் ரட்டு ிர திரல் 
அஷக்ப்தடும். 

 ‘நது யளக்கு– நது தழர்களம்‘ 

 ஷயரதரத்றல் உள்ப ல் ற்றும் எபிதப்பு அஷச்சத்றன் திரந்ற ல்ஷன 
திம் ற்தரடு வசய் ‚து ரக்கு – து றர்ரனம்‛ னும் ஷனப்தில் ந்து ரள் 
ண்ரட்சற வனங்ரணரில் றநந்து ஷக்ப்தட்டது . 

எபே குடும்ம் எபே ஹய தழட்டம் 

 சறக்றம் அசரங்ம் எபே குடும்தம் எபே ஶஷனத் றட்டத்றன் பல் ட்டத்றன் லழ் இந் 
ஆண்டு 17,000 இஷபஞர்லக்கு ஶஷனரய்ப்பு ங்கும் . 

ஸைௌளக்னள தழட்டம் 

 த்றப் திஶசம் , றரிபுர, தீரர், ஜம்ப ற்றும் ரஷ்ீர் , றஶசரம், சறக்றம், 
வலுங்ரணர ற்றும் ஶற்கு ங்ரபம் ஆற 8 ரறனங்ள் 100% டீுள் 
றன்ரக்ப்தட்டுள்பண. 

 டிசம்தர் 31, 2018-ற்குள் ரட்டில் 100% டீுள் றன்ரக்ப்தடும் ண 
றர்தரர்க்ப்தடுறநது. 

ளரள ைங்கம் 

 22 இந்ற வரறலக்கு தள்பி ரர்ஷப அநறபப்தடுத் தரர சங்ம் ன்ந 
ணித்துரண பற்சறஷ அசரங்ம் ஆம்தித்துள்பது . 

 எஶ தரம் உன்ண தரம் றட்டத்றன் லழ் இந் பற்சற 22ம் ஶற வரடங்ப்தட்டது 
இது டிசம்தர் 21 ஆம் ஶற ஷ வரடபேம். 

‘பதளபள நணினல்ழ பளஜ்ன ைர்களபள‘ 

 ர்ரட அசு ிசரிலடன் இஷபம் வதரபேட்டு , டிசம்தர் ரம் பல் ‘ஷரர 
ில்னற ரஜ் சர்ரர’ னும் றட்டத்ஷ வரடங் றட்டம் . 
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7. யணிக ஸைய்தழகள் 

ஜழ.ஸ்.டி. ஹைகரிப்பு பை .1 ட்ைம் ஹகளடினக் கடந்தது 

 டந் ஆண்டு ஜழஷன ரத்றல் வரடங்ப்தட்டது பல், சக்குள் ற்றும் ஶசஷ 
ரி சூல், இண்டரது பஷநர எபே னட்சம் ஶரடிஷ டந்து. 2018 அக்ஶடரதரில் 
ஶசரிக்ப்தட்ட வரத் ஜற.ஸ்.டி. பேரய் 1 னட்சம் 710 ஶரடி பைதரய் ஆகும். 

ல்.ி.ஜழ. ஸதளடர்ள ஹையக நக்கலக்கு யமங்குயதற்குண்ஸணய் யிற் 
ழறுயங்கள், ஸளது ஹைய நனங்கள்கஸனழுத்து 

 ல்திஜற வரடர்தரண ஶசஷஷப க்லக்கு ங்குற்ரண புரிந்துர்வு 
உடன்தடிக்ஷில் ண்வய் ிற்தஷண றறுணங்ள் ற்றும் வதரது ஶசஷ 
ஷங்ள் ஷவலத்றட்டண. 

ிளக்ஸைனின் யர்த்தக ழதழ ரியர்த்த 

 ரிஷனன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் னறறவடட் [ஆர்..ல்] & ச்ஸ்திசற திபரக்வசின் ர்த் 
றற தரிர்த்ஷண பஷநஷ அநறபப்தடுத்றது.  

ைவளயில் அதழக ைந்த அடகலுக்கு இந்தழனள ஹகளரிக்க 

 சலணரில் ிசரப் வதரபேட்ள், பேந்துள், ல் வரறல்தட்த ஶசஷள், 
சுற்றுனரத்துஷந ஶதரன்ந துஷநபில் அற சந்ஷ அடலுக்கு இந்றர ஶரரிக்ஷ 
ிடுத்துள்பது. 

டிஜழட்டல் பனில் ஸைலுத்தும் ணப்ரியர்த்தகள் 2018 ஆகஸ்டில் 244 ஹகளடினளக 
உனந்தது 

 டந் இண்டு ஆண்டுபில், டிஜறட்டல் பஷநில் வசலுத்தும் தப்தரிர்த்ஷணள் 
2018 ஆஸ்டில் 244 ஶரடிர உந்து. 

 புற ட்டம் பஷநபரண, BHIM-UPI, AePS ற்றும் NETC ஆறஷ டிஜறட்டல் ட்ட 
பஷநஷ ஊக்குிப்தர றன்ணட ற்றும் ல் வரறல்தட்த அஷச்சம் 
வரிித்து. 



 
டப்பு ழகழ்வுகள் – யம்ர் 2018 

 

34 
 

அஸநரிக்கள, ைவள யர்த்தக தகபளறுகத் தரீ்க்க ஹச்சுயளர்த்த 

 அவரிக்ரவும் சலணரவும் ங்ள் ர்த் சச்சவுஷப ீர்க்கும் பற்சறில் 
ஶதச்சுரர்த்ஷஷ வரட உள்பது. 

ஹதளஜழ பம் பயர்ணக் ஸகளடி ற்ழனதன் 75 யது ஆண்டு ழவு யிமளயக் குழக்க 75 
பைளய் ழவு ளணனம் ஸயினீடு 

 ஶதரர்ட் திஶபரில் ஶரஜற சுதரஷ் சந்ற ஶதரமரல் பன்பஷநர பர்க் வரடி 
ற்நறன் 75 து ஆண்டு ிரின் றஷணர 75 பைதரய் ரத்ஷ வபிிட்டது 
அசு. 

அஸநரிக்க அபசு ஜயளத் ஸ்பல்ளய உகளயின னங்கபயளதழனளக அழயித்தது 

 வனதணரன் ீிர குலக்ள் ீரண அலத்த்ஷ அறரிக்கும் ஷில், 
வயஸ்வதரல்னர ஷனர் யசன் ஸ்ல்னரின் ணரண ஜரத் ஸ்ல்னரஷ, 
எபே உனபரி தங்ரற ண அவரிக் அசு அநறித்து. 

பஇ 2யது யபேடம் ஸதளடர்ச்ைழனளக யப்பன்ட் குஜபளத் உகளயின உச்ைழ நளளட்டில் 
ங்ஹகற்கழது 

 ‘ஷப்ன்ட் குஜரத் உனபரி உச்சறரரட்டில்’ க்ற அபு றஶட் தங்ஶற்றநது, 
இண்டரது ஆண்டு வரடர்ச்சறர கூட்டி ரடர தங்ஶற்பு. இந் உச்சறரரடு 2019 
ஆம் ஆண்டு ஜணரி 18 பல் 20 ஷ ஷடவதறுறநது. 

இந்தழனள ைர்யஹதை யர்த்தக கண்களட்ைழனில் MSME ஸயிழனன் 

 ம்.ஸ்.ம்.இ., க்ரண த்ற ரறன ந்றரி ( / சற), றரிரஜ் சறங், புதுறல்னறில் 38 
து இந்றர சர்ஶச ர்த் ண்ரட்சற (டிஃப்) இல் MSME வதினறஷண 
றநந்துஷத்ரர்.  
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பத உரி ற்ழன ிபச்ைழக ஆபளய்யதற்கு ழபுணர்குழுய அநக்க ரிைர்வ் யங்கழ 
படிவு 

 த்ற ங்றபடன் பை. 9.69 னட்சம் ஶரடி உதரி பனணத்துடன் வரடர்புஷட 
திச்சறஷணஷப ஆரய்ற்ர எபே உர்-ஆற்நல் குல என்ஷந அஷக் ஆர்.தி.. 
குல படிவு வசய்துள்பது. 

ிதழல் யணிகம் ஸைய்யதற்கள ஸபேம் ையளல் 

 இந்றரின் தி ந்றரி அஷடரபம் ரக்கூடி ல ி திச்சஷணஷப 
வரறதட்தங்ஷப தன்தடுத்ற ீர்ப்தற்ரண வதபேம் சரல் என்ஷந 
அநறபப்தடுத்றணரர். 

 ற்ஶதரஷ வரறல்தட்தங்ஷபப் தன்தடுத்ற சறக்னரண திச்சறஷணலக்கு ீர்ஷ 
ங் இபம் இந்றர்ள், ஸ்டரர்ட் அப்ள் ற்றும் திந ணிரர் றறுணங்பின் 
றநஷணத் தூண்டுஶ இந் சரனறன் ஶரக்ரகும். 

NPCC நழிபத்ள அந்தஸ்து ஸற்து 

 ஶசற றட்டங்ள் ட்டுரணக் ம் னறறவடட்(NPCC) இந்ற அசறன் றணித்ணர: 
ஷ-I அந்ஸ்து வதற்றுள்பது. 

 ீர் பங்ள் RD & GR அஷச்சத்றன் றர்ர ட்டுப்தரட்டின் லழ் இங்கும் ‘B’ ஷ 
த்ற வதரது துஷந றறுணரண NPCC, ஸ்ஏ 9001: 2015 சரன்நறஷபம் 
வதற்றுள்பது. 

இந்தழனள கழம்ர்ஹ ஸைனல்பக்கு தந தளங்கவுள்து 

 2018 ஆம் ஆண்டு ம்தர் 12 பல் 16 ஆம் ஶற ஷ ப்பைசல்ஸ், வதல்ஜறத்றல் 
றம்தர்ஶன வசல்பஷந சரன்நறழ் றட்டம் (KPCS) வசல்பஷந சரன்நறழ் றட்டம் 
(KPCS) ஷடவதற்நது. 2019 ஆம் ஆண்டு ஜணரி 1 ஆம் ஶற பல் KPCS ஷனஷஷ 
ஶரப்தி என்நறம் இந்றரவுக்கு அபித்து. 
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EIB களற்று ஆற்ல் ழதழ தழட்டத்த யிரியளக்கழனது 

 ஶரப்தி பலீட்டு ங்ற (EIB), ற்ஶதரது ஸ்.தி.. உடன் உள்ப டன் றட்டங்ஷப 
ிரிரக்குன் பனம் இந்றரின் ரற்று ஆற்நல் றட்டங்லக்கு அன் ஆஷ 
அறரிக்கும் ன்று கூநறபள்பது. 

7.1 யங்கழ ஸைய்தழகள் 

ஆர்.ி.. உள்கட்டநப்பு உபேயளக்கத்தழற்கள ஸயிளட்டுகடன்க ழர்யகழக்கும் 
யிதழபக தளபளநனநளக்கழனது 

 இந்ற ரிசர்வ் ங்ற உள்ட்டஷப்பு உபேரக்த்றற்ரண வபிரட்டு டன்ஷப 
றர்றக்கும் ிறபஷநஷப ரரபரக்றது. வபிரட்டு ி டன் வதறும் 
குஷநந்தட்ச பறர்வுத் ஶஷள், குறரய்ந் டணரபிபரல் லப்தப்தட்ட 
உள்ட்டஷப்தில் உள்ப ECB க்ள் பந்ஷ ந்து ஆண்டுபில் இபேந்து பன்று 
ஆண்டுலக்கு குஷநக்ப்தட்டுள்பண. 

ஆர்.ி.. ைர்ஹயன துயக்கழபள்து 

 இந்றரின் ஸ்டரர்ட் அப் துஷநின் எபே சுித்ஷ உபேரக்கும் ஶரக்த்துடன் 
பேரய், இனரதங்ள் ற்றும் திரபர்ள் வதரறுத்து அபிடும் எபே ஆய்ஷ 
ரிசர்வ் ங்ற துக்றபள்பது.  
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8. எப்ந்தங்கள் 
ைர்யஹதை எப்ந்தங்கள்: 
 

S.No எப்ந்தம்  து ளட்டின் யியபங்கள்  

1 இந்றர ற்றும் 
வன் வரரிர  

சுற்றுனரத் துஷநில் இந்றர ற்றும் 
வரரிர இஷடஶரண உநிஷண 
லுதடுத்துற்ரண புரிந்துர்வு 
எப்தந்த்றற்கு த்ற அஷச்சஷ 
எப்புல்,சுற்றுனர ற்றும் ிஷபரட்டு 
துஷநில் எத்துஷப்ஷத தனப்தடுத்  

 திர் - லீ ரக்-ிரன் 
ஜணரறதற - பன் ஶஜ-இன் 
ஷனம் - சறஶரல் 
 ரம் - வன் வரரி 
என்  

2 இந்றர ற்றும் 
ஷ்ர  

ஶதரக்குத்து ல்ிில் எத்துஷப்ஷத 
ஶம்தடுத்துற்கு இந்ற – ஷ்க் 
கூட்டஷப்பு இஷடஶ புரிந்துர்வு எப்தந்ம் 
ஷவலத்ரணன் ிம் த்ற 
அஷச்சஷக்கு வரிிக்ப்தட்டது. 

 திர் - ிபரறறர் 
பூட்டின் 
ஜணரறதற - றறத்ரி 
வட்வவடவ் 
ஷனம் - ரஸ்ஶர  
ரம் - பைதிள் 

3 இந்றர ற்றும் 
இத்ரனற  

வரறனரபர் ற்றும் ஶஷனரய்ப்புத் 
துஷநபில் திற்சற ற்றும் ல்ிஷத் 
வரடர்ற்ர இந்றர-இத்ரனற 
இஷடஶரண புரிந்துர்வு உடன்தடிக்ஷக்கு 
த்ற அஷச்சஷ எப்புல். 

ஜணரறதற - வசர்ஜறஶர 
ஶட்டஶல்னர 
தி ந்றரி - றபெவசப் 
ரன்ஶட 
பனணம் - ஶரம் 
ரம் - பெஶர 

4 உன ங்ற 
ற்றும் இந்றர  

ஜரர்க்ண்ட் குடிக்லக்கு ம்தரண, 
ரண ற்றும் னறவு 24 × 7 றன்சரம் 
ங்குற்ர, இந்ற அசு ற்றும் உன 
ங்ற, ஜரர்ண்ட் தர் சறஸ்டம் ஶம்தரட்டு 
றட்டத்றற்ரண 310 றல்னறன் டரனர் டன் 
எப்தந்த்றல் ஷவலத்றட்டது . 

ஷனர் - ஜறம் ஶரங் 
றம் 
உபேரக்ம் - சூஷன 1944 
ஷனஷம் - 
ரசறங்டன் டிசற 
 உறுப்திணர் - 188 ரடுள் 

5 ADB ற்றும் 
இந்றர 

ஆசற அதிிபேத்ற ங்றபம் (ADB) இந்ற 
அசரங்பம் தீரரில் 230 ற.ீ. ரறன 
வடுஞ்சரஷனள் ிரிரக்ம் ற்றும் 
ஶம்தடுத்துற்கு 200 றல்னறன் டரனர் 
டன் எப்தந்த்றல் ஷவலத்றட்டண.4 
ர்ரடர ங்பில் ர்ப்புந ஶசஷஷப 
ஶம்தடுத்துற்ர $ 75 றல்னறன் டன் 
எப்தந்த்றல் ஷவலத்றட்டது . 

ஷனர் - ரறஶர 
ரஶர 
உபேரக்ம் -19 டிசம்தர் 
1966 
ஷனஷம் - ரணினர, 
தினறப்ஷதன்ஸ் 

உறுப்திணர் -67 ரடுள்  
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6 
 
 
 
 

இந்தழனள நற்றும் 
ைவள  

இந்றர ற்றும் சலணர ஆறஷ 
ற்றுறரபர்லக்ரண சுரரம் ற்றும் 
ஆய்வுத் ஶஷள் குநறத் எபே வநறபஷந 
ீது ஷவலத்றட்டண. இந் டடிக்ஷ 
இந்றரவுக்கு ீன் உவு ற்றும் ீன் 
ண்வய் ற்றுற வசய் சலணரிற்கு 
உவும். 

ஜணரறதற - ஜற ஜறன்திங் 
திரீறர்-லீ வறரங் 
ஷனம் - வதய்ஜறங் 
ர-வன்றன்தி 

 
ி எப்ந்தங்கள்: 

S.No  எப்ந்தம்  து ளட்டின் யியபங்கள்  
1 இந்தழனள  

நற்றும் 
ஸநளபளக்ஹகள 

குற்நம் சரர்ந் ிங்பில் தஸ்த சட்ட 
உிக்ர இந்றர-வரரக்ஶர இஷடஶ 
ஷவலத்ரண எப்தந்த்றற்கு த்ற 
அஷச்சஷ எப்புல்.வதரது ற்றும் ி 
ிங்பில் தஸ்த சட்ட உி, 
குற்நரபிஷப ரடுடத் இந்றர- 
வரஶரக்ஶர ரடுலக்றஷடஶ 
எப்தந்ம்,இந்றர ற்றும் வரரக்ஶர 
குற்நம் சரர்ந் ிங்பில் தஸ்த சட்ட 
உி தற்நற எப்தந்த்றல் 
ஷவலத்றட்டண.  

ஜணரறதற - பம்து VI  
திர் - சரஶடின் 
எத்ி 
ஷனம்  - தரட் 
ரம் - வரரக்ஶர 
டிம்யரம் 

2 இந்றர ற்றும் 
னரி 

இந்றர ற்றும் னரி ரட்டுக்கு இஷடஶ 
குற்நரபிஷப இபே ரடுலக்கு இஷடில் 
எப்தஷடக்கும் எப்தந்ம், அடசக்ற 
துஷநில் சரரண ஶரக்ங்லக்ரண 
எத்துஷப்பு, தூ ற்றும் உத்றஶரபூர் 
தரஸ்ஶதரர்ட்டுலக்கு ிசர ினக்கு  

ஜணரறதற - தடீ்டர் 
பத்ரரிர 
துஷ ஜணரறதற - 
சவுஶனரஸ் சறனறர 
ஷனம்  - ஷனஶனரங் 
ரம் - குரசர 

3 இந்றர ற்றும் 
உஸ்வதறஸ்ரன்  

ிஞ்ஞரணம், வரறல்தட்தம் ற்றும் 
ண்டுதிடிப்பு துஷநில் எத்துஷப்பு தற்நற 
இந்றர ற்றும் உஸ்வதறஸ்ரன் இஷடஶ 
எப்தந்ம் 

ஜணரறதற - ரத் 
றர்சறஶரவ் 
திர் - அப்துல்னர 
அரிஶதரவ் 
ஷனம் - ரஷ்ண்ட் 
ரம் - உஸ்வதக் சரம் 

3 
 
 
 

இந்றர ற்றும் 
ஜறறஸ்ரன் 
 
 

இஷபஞர்ள் சம்தந்ப்தட்ட ிங்பில் 
எத்துஷப்பு தற்நற இந்றர ற்றும் 
ஜறறஸ்ரன் இஷடஶ எப்தந்ம் 
 

ஜணரறதற - ஈஶரரனற 
ஹ்ரன் 
திர் - அப்துல்னர 
அரிஶதரவ் 
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  ஷனம்- துன்ஶத 
ரம் - ஶசரணி 

5 இந்தழனள ற்றும் 
ஸநளரிரழனஸ் 

தர்ஶரர் தரதுரப்பு ற்றும் சட்ட அபில் 
ீரண வரரிறஸ் உடன் புரிந்துர்வு 
உடன்தடிக்ஷ 

ஜணரறதற - தரர்ஶனன் 
ஷர புரி 
திரீறர்- திநீ்த் 
ஜளக்வரத் 
பனணம் - ஶதரர்ட் 
லூிஸ் 
ரம் - வரரிற 
பைதரய் 
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9. இந்திய பாதுகாப்பு பணடகள் 

தர்நள களர்டினன் – 2018 

 இந்றர ற்றும் ஜப்தரன் ரடங்லக்கு இஷடஶரண ர்ர ரர்டின் – 2018 னும் 
கூட்டு ரட திற்சற றஶசரரறல் உள்ப ன்பஷநத் டுப்பு ற்றும் ணப்ஶதரர் 
தள்பிில் ம்தர் 1, 2018 அன்று வரடங்றது. 

இபளடய யிநளப் ிரியின் 33 யது ஸதளடக்க தழ ஸகளண்டளட்டம் 

 2018 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ரம் 1ம் ஶற இரட ிரணப் திரிின் 33 து 
வரடக் றணத்ஷ இந்றர ஶட், புது றல்னறில் வரண்டரடிது. 

ICGS யபளலள அழபகப்டுத்தப்ட்டது 

 இந்ற டஶனர ரல்தஷட வசன்ஷணில் ICGS ரயர ன்று அஷக்ப்தடும் எபே 
புற டல் ஶரந்து ப்தல் என்ஷந அநறபப்தடுத்றபள்பது. இந் ப்தல் உள்ரட்டில் 
டிஷக்ப்தட்டு, ட்டப்தட்டது. 

பப்ட துணத் ததழகின் ழதழ அதழகளபத்த உனர்த்தழனது 

 ரடப் தஷடபின் பேரய் வரடர்தரண வரள்பல் சரர்ந் படிவுஷப 
ிஷர ஶற்வரள்ஷ உறுற வசய்பம் ஷில் பப்தஷட துஷத் 
பதறபின் றற அறரத்ஷ த்ற தரதுரப்பு அஷச்சம் ந்து டங்ர 
உர்த்றது. 

 இந் புற அறரம் ங்ப்தட்டறன் பனம், பை.500 ஶரடி ஷ வசனவு 
வசய்ற்ரண அறரம் துஷத் பதறலக்கு ங்ப்தட்டுள்பது. 

SIMBEX 18 

 ‚சறங்ப்பூர்-இந்றர இபேப்பு டற்தஷட திற்சற‛ சறம்ப்க்ஸ் [SIMBEX]ன் 25-து தறப்பு, 
2018 ம்தர் 10 பல் 21 ஷ, அந்ரன் டல் ற்றும் ங்ரப ிரிகுடரில் 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. 

 சறங்ப்பூர் ற்றும் இந்றர இபேப்பு டற்தஷட திற்சறின் வள்பி ிர இந்ரண்டு 
வரண்டரடப்தடுறநது. 



 
டப்பு ழகழ்வுகள் – யம்ர் 2018 

 

41 
 

ஹக9 யஜ்பள, ம்777 ஹலளயிட்றர் துப்ளக்கழகள் இபளடயத்தழல்ஹைர்க்கப்ட்ட 

 ரரஷ்டிரின் ரசறக் ரட்டத்றல் உள்ப றஶரனரனற தீங்ற றஷனத்றல், ஶ9 
ஜ்ர ற்றும் ம்777 ஶயரிட்மர் உட்தட புற தீங்றத் துப்தரக்றள் ற்றும் 
உதங்ள் இரடத்றல் ஶசர்க்ப்தட்டண. 

இந்த்பள – 2018 

 றபர்ச்சறஷப பநறடிப்தற்ர .ர. ஆவுடன் இந்றர – ஷ்ர இஷடஶ கூட்டு 
ரடப் திற்சற இந்த்ர – 2018 தரதிணர ரட பரறல் உள்ப (உத்ப்திஶச 
ரறனம்) தரதிணர துப்தரக்றச் சுடும் திற்சறத் றடனறல்  ம்தர் 18 பல் ஷடவதந 
உள்பது. 

10 யது இந்தழன ஸபேங்கடல் கடற்ட கபேத்தபங்கழன் ஆண்டு யிமளதுயக்கம் 

 இந்ற வதபேங்டல் டற்தஷட சங்த்றன் தத்ரது ஆண்டு ிர வரச்சறில் 
வரடங்றது. 

ஜயரி நளதத்தழல் கடல் கண்களணிப்பு கடஹளபப் ளதுகளப்பு னிற்ைழ 

 இந்ற டற்தஷட அடுத் ஆண்டு, ஜணரி ரம் பல் டஶனர திரண றனப்தப்பு 
ற்றும் ீவு திஶசங்ஷப உள்படக்ற எபே வதரி டஶனரப் தரதுரப்புப் 
திற்சறஷ டத் உள்பது. 

இபளடயப்னிற்ைழ  தர்ந களர்டினின் ழவு யிமள – 2018 

 இந்ற இரடம் ற்றும் ஜப்தரணி இரடம் அர்பின் கூட்டு இரடப் 
திற்சறரண, ‘ர் ரர்டின்’ – 2018 றஶசரத்றல் றஷநஷடந்து. இண்டு 
ரடுலக்கும் இஷடில் இரட ற்றும் இரஜந்ற உநவுஷப பர்ப்தறல் இது 
எபே குநறப்திடத்க் டடிக்ஷ ஆகும். 

நளத்தவீு கடஹளப களயல்ட கப்ல் லஶபளய ீழுதுளர்க்கப்ட்டது 

 ரனத்ீவு டஶனர ரல்தஷட ப்தனரண (MCGS) யளர ீ ப்தல் வற்நறர 
ிசரப்தட்டிணம் டற்தஷட ப்தல்துஷந பற்நத்றல் தலதுதரர்க்ப்தட்டு, அந் ப்தல் 
பஷநர ரனத்ீவுக்கு எப்தஷடக்ப்தட்டது. 
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யினட்ளநழற்கு இபளடய ததழகின் தயர் யிஜனம் 

 இரட பதறபின் ஷனரண திதின் ரத் 2018 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ரம் 22 
ஆம் ஶற பல் 25ம் ஶற ஷ ிட்ரறற்கு உத்றஶரபூர் இபேப்பு ிஜம் 
வசய் றட்டறட்டுள்பரர். 

‚ஃஹளல் ஈகழள்‚[Foal Eagle] 

 டவரரிரவுடன் சரரணப் ஶதச்சுரர்த்ஷஷ வரடபேம் ஷில் அவரிக்ர-
வன் வரரிரவும் ஆண்டுஶரறும் ஶற்வரள்லம் ‚ஃஶதரல் ஈறள்‛ கூட்டு இரடப் 
திற்சறின் அபஷக் குஷநக் றட்டறடப்தட்டுள்பண. 

இந்தழபள இபளடயப் னிற்ைழ 2018 

 உத்திஶசத்றல் இந்றர ற்றும் ஷ்ர இஷடஶ 11 ரட்ள் ீண்ட இந்றர 
இரட கூட்டுப் திற்சறள் ஜரன்சறின் தரதிணர இரட றஷனத்றல் 
படிஷடந்து. 
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10. யிபேதுகள் 

ைர்யஹதை யிபேதுகள்: 

S.No. யிபேது யிபேது யளங்கழனயர் 
1 சர்ஶச திஸ் இன்ஸ்டிடிபெட்-இந்றர 

ிபேது  
ம்ர திஜற அயளஜர 

2 ர் ஶசர சரம்தின் ிபேது  வசன்ஷண ிரண றஷனம் [எபே 
பேடத்றல் தறு சிற குஷநஷப 
றர்த்ற வசய்ற்ர] 

3 .ர. சுற்றுச்சூல் ிபேது [சுற்றுப்புந 
சுற்றுச்சூல் குற்நங்லக்கு றரண 
ஶதரரட்டம் ] 

ண குற்நம் ட்டுப்தரட்டு திம்(WCCB), 
இந்றர 

 

ஹதைழன யிபேதுகள்: 

S.No. யிபேது யிபேது யளங்கழனயர் 
1 ர்த் ற்றும் வரறல்துஷந இந்ற 

ர்த் சம்ஶபணம் ிபேது [FICCI] 
'ல்ிச் சர்ஶசரக்ல்'  சறநப்பு 
சரன்நறழ் - உர் ல்ிில்  
சரஷணலக்ர வல்லூர் இன்ஸ்டிடிபெட் 
ஆப் வடக்ணரனஜற (ிடி)க்கு ங்ப்தட்டது  

2 ரஜர ரம் ஶரன் ரய் ிபேது  ரம் [திஸ் வுன்சறல் ஆஃப் இந்றர திசற] 
3 இன்ஃஶதரசறஸ் தரிசு 2018 அநறில் 

ற்றும் ஆரய்ச்சறக்கு. இன்ஶதரசறஸ் தரிசு 
2018 ல் ஆறு சறநந் ஶதரசறரிர்லக்கு 
ங்ப்தட்டுள்பது. 

ரந்த் தரட் 
ிர சறங் 
பைப் ல்னறக் 
பிணி அணந்ரன் 
ஸ்.ஶ. சீஷ் 
வசந்றல் பல்ஷனரன் 

4 EURAXESS அநறில் ஸ்னரம் இந்றர 
ிபேது 

சக்ர்த்ற [றஶட்டரின் பனம் 
ிஞ்ஞரணத்ஷத் வரடர்பு வரள்ற்ர ] 

Whatsapp குபைதில் ஶச - கழிக் ஸைய்னவும் 

 

https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil
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11. ஹதைழன ஸைய்தழகள் 

ஜர்சுகுடள யிநள ழன ஸனர் நளற்ம் 

 எடிர ரறனம் ஜர்சுகுடர ிரண றஷனத்ஷ ‚ரீ் சுஶந்ற சரய் ிரண றஷனம், 
ஜர்சுகுடர‛ ன்று வதர் ரற்நம் வசய் த்ற அஷச்சஷ எப்புல். 

நக்ஹபள, ைழழன நற்றும் டுத்தப ழறுயங்கள் ஆதபவு தழட்டம் 

 தி ந்றரி ஶந்ற ஶரடி புதுறல்னறில் ஷக்ஶர, சறறு ற்றும் டுத் வரறல் 
றறுணங்ள் (MSME) ஆவு றட்டத்ஷ அநறபப்தடுத்றணரர். 

 ம்ஸ்ம்இ ஆவுத் றட்டம் ரடு பலதும் 100 ரட்லக்கு 100 ரட்டங்பில் 
இக்ப்தடும். 

ளன்கு புதழன உச்ை ீதழநன் ீதழதழகள் தயிஹனற்பு 

 ீறதறபரண ஶயந்த் குப்ர, ஆர். சுதரஷ் வட்டி, ம்.ஆர். ர ற்றும் அஜய் 
ஸ்ஶரற ஆறஶரர் உச்சீறன்ந ீறதறர தி ற்நணர். இன் பனம் வரத் 
உச்ச ீறன்ந ீறதறள் ண்ிக்ஷ 28 ஆ உர்வு 

ஹநற்கு களற்றுகள் நம நற்றும் ிப்ஸளமழயக் ஸகளண்டுயபேகழது 

 ஶற்கு ரற்றுள் த்ற ஷக்டனறல் உபேரற இந்றரின் டஶற்கு தகுறக்கு 
ஷ ற்றும் தணிப்வதரறஷக் வரண்டுபேறநது. இணரல் இரச்சன திஶசத்றல் 
ஷ ற்றும் தணிப்வதரறவு ற்தட்டது. 

நணிப்பூர் அபசு ஹளதப் ஸளபேள்கள் நீது ஹளப அழயித்தது 

 ரறனத்றல் ிசரண ண்ிக்ஷினரண க்ஷப தரறக்கும் ஶதரஷப் வதரபேள்ள் 
ீது ிப்பூர் அசு ஶதரஷ அநறித்துள்பது. 

ம்ஸ்ம்இ[MSME]க்கு 59 ழநழடங்கில் பை. 1 ஹகளடி கடன் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி சறறு ற்றும் டுத் வரறல் றறுணங்லக்கு எபே ஶரடி 
பைதரய் டன் வரஷஷ 59 றறடங்பில் வதந எபே டன் ஶதரர்ட்டல் உட்தட திந 
திரண டடிக்ஷஷப அநறித்ரர். 
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கழனளன் கும்ஹநள (கழண்ணத் தழபேயிமள) ஸதளடங்கழனது 

 ஜணரறதற இரரத் ஶரிந்த் யரித்ரரில் இண்டு ரள் றரன் கும்தஶபர 
(றண்த் றபேிர)ஷ வரடங்ற ஷத்ரர். 

ழறுய அயைப ைட்டதழபேத்தம் 

 சறநந் றறுண இக்த்துடன் ர்த்த்ஷ பிரக், றறுண அச சட்டறபேத்ம் 
– 2018 த்ற அசு திடணப்தடுத்றது. 

தழந்த ஸயினில் நம் கமழப்து எமழக்கப்ட்ட நளழநளகழதுஜளர்கண்ட் 

 றநந் வபிில் னம் றப்தது எறக்ப்தட்ட ரறனர ஜரர்ண்ட், ம்தர் 
15ந்ஶறக்குள் உபேரகும். 

பளடய யபீர்கலடன் ிபதநர் தீளயி ஸகளண்டளடிளர் 

 உத்ரண்ட் யர்மறனறல் இந்ற இரடம் ற்றும் இந்ற-றவதத்ற ல்ஷன 
ரல்தஷட ீர்லடன் திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ீதரபிஷக் வரண்டரடிணரர்.  

அபசு ள்ிகள் நற்றும் ணினளர் இபேப்ிட அநப்புகின்ஜழிஸ் யபடம் 
ஸதளடங்கப்ட்டது 

 ரரனரந்து பனஷச்சர் றதிஶயர ரிஶர அசரங் தள்பிள் ற்றும் திரபர் 
இபேப்திட அஷப்புபின் ஜறதிஸ் ஷதடத்ஷ அநறபப்தடுத்றணரர்.  

‘ைங்யளரி‘ யளக்குச்ைளயடிகள் 

 சட்டப்ஶதஷத் ஶர்னறல் வதண்ள் ரக்ரபர்ள் ங்ள் உரிஷஷக் ஷடப்திடிக் 
ஊக்குிக் சத்ீஸ்ர் ரறனத்றல் உள்ப தல்ஶறு வரகுறபில் ‘சங்ரரி’ 
ரக்குச்சரடிள் அஷக்ப்தட்டுள்பண. 

 ‘சங்ரரி’ ன்நரல் ண்தன். இந் வதண்ள் ட்பு சரடிஷப வதண் அறரரிள், 
ஶற்தரர்ஷரபர்ள் ற்றும் தரதுரப்பு அறரரிள் உட்தட அஷணபேம் வதண் 
ஊறர்பரல் றர்றக்ப்தடுரர்ள். 
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உத்தபளகண்ட் அதன் 18 யது துயக்க தழத்த ஸகளண்டளடுகழது 

 உத்ரண்ட் ணது 18 து துக் றணத்ஷ வரண்டரடுறநது. 
உத்திஶசத்றனறபேந்து திரிந்து ணி ரறனர உத்ரண்ட் உபேரணது. 

ஆந்தழபப் ிபஹதைத்தழல் மங்குடிகலக்கள நத்தழன ல்கக்கமகம் 

 ஆந்றப் திஶச ரறனத்றல் தங்குடிலக்ரண த்ற தல்ஷனக்த்ஷ 
றறுவுற்ர 2009-ம் ஆண்டின் த்ற தல்ஷனக் சட்டத்றல் றபேத்ம் வரண்டு 
 த்ற அஷச்சஷ எப்புல். 

ஹகளயள அபைளங்கம் நீன் இக்குநதழன தட ஸைய்தது 

 ஶரர அசு, ரறனத்றல் ீன் இநக்குற ீரண ஷட ிறத்து உத்ிட்டது. 
ஶரரில் இநக்குற வசய்ப்தடும் ீன்பில் உத்றஶரபூர்ர ஃதரர்னறன் 
இபேப்தஷப் தற்நற றச்சற்ந ன்ஷஷக் பேத்றல் வரண்டு இந் படிவு 
டுக்ப்தட்டுள்பது. 

ஹகளயளயில் ஆபர்ஹயதம், ஹனளகள நற்றும் இனற்க நபேத்துயக்கல்லூரிக்கள அடிக்கல் 
ளட்டப்ட்டது 

 ஆபஷ்க்ரண த்ற ரறன ந்றரி வதத் ரக் டக்கு ஶரர ர்ரனறல் 
ஆபர்ஶம், ஶரர ற்றும் இற்ஷ பேத்துக் ல்லூரிக்கு அடிக்ல் ரட்டிணரர். 

அரினளள 

 ஶற்கு புநற ிஷவு றத்டத்றன் குண்டனற – ஶணசர் திரிவு ற்றும் தல்னப்ரர் – 
பஶஜசர் வட்ஶர இஷப்பு றநப்பு ிர. 

 திர் ஶந்ற ஶரடி வஸ்ட் வதரிஃதல் க்ஸ்திஸ்ஶின் குண்டில்-ரஶணசர் 
தகுற றநந்துஷத்ரர். 

 திர் றபே ஶந்ற ஶரடி, அரிரணர ரறனம் குபேறரம் அபேஶ சுல்ரன்பூரில் 
குண்டனற – ஶணசர் – தல்ரல் (KMP) ஶற்கு புநற ிஷவு றத்டத்றன் குண்டனற – 
ஶணசர் திரிஷ வரடங்ற ஷத்ரர். 

 ஶலும், தல்னப்ரர் – பஶஜசர் வட்ஶர இஷப்ஷதபம் வரடங்ற ஷத் திர், 
ிஷ் ர்ர றநன் தல்ஷனக்த்றற்ரண அடிக்ல் ரட்டிணரர். 
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ஸ்யஹதஷ் தர்ரன் தழட்டத்தழன் கவழ் யட கழமக்கு ைர்க்பெட்கள் 

 அபேரச்சன திஶசத்றல் த்ற சுற்றுனர அஷச்சத்றன் ஸ்ஶஷ் ர்ன் 
றட்டத்றன் லழ் இண்டு பக்றரண ட றக்கு சர்க்பெட்ள் றநந்து ஷக்ப்தட்டது. 

49 யது ைர்யஹதை தழபப்ட யிமள 

 இந்றரின் 49 து சர்ஶச றஷப்தட ிர (IFFI) ஶரர தணரஜற ரில் 
வரடங்றது. 

7 யது ைர்யஹதை சுற்றுள நளர்ட் 

 றரிபுரின் அர்னரில் ‚7 து சர்ஶச சுற்றுனர ரர்ட்‛ 2018 ஆம் ஆண்டு ம்தர் 
22 பல் 24 ஆம் ஶற ஷ ரறன சுற்றுனரத் துஷந, றரிபுர ற்றும் டறக்கு 
ரறனங்லடன் இஷந்து, இந்ற சுற்றுனரத்துஷந அஷச்சம் ற்தரடு வசய்றநது. 

புத்தகங்கள் & ஆைழரினர்கள் 

 ‘ஹபடிஹனள களஷ்நீர் – டம்ஸ் ஆஃப் ீஸ் அண்ட் யளர்‘ ன்ந புத்தகத்த டரக்டர் ரஶஜஷ் 
தரட் லற [டரக்டர் ஜறஶந்ற சறங் வபிிட்டரர்] 

IFFI னில் நகளத்நள களந்தழனின் –ஊடக டிஜழட்டல் கண்களட்ைழ துயக்கம் 

 ஶரரின் தணரஜற ரில் சர்ஶச இந்ற றஷப்தட ிரில் (IFFI) ரத்ர 
ரந்றின் தன-ஊட டிஜறட்டல் ண்ரட்சறஷ ல் ற்றும் எபிதப்புத்துஷந 
அஷச்சர் ரஜ்ர்த்ன் ரத்ஶரர் ரறன அஷச்சர் வரடங்றஷத்ரர். 

ஜளர்கண்ட் தழக் ஸகளண்டளட்டம் 

 ஶரரில் சர்ஶச றஷப்தட ிரில் (IFFI) ஜரர்ண்ட் றணம் இன்று 
வரண்டரடப்தடுறநது. இந் ஆண்டின் IFFI ில் ஜரர்ண்ட் ணம் வசலுத்தும் 
ரறனர அநறிக்ப்தட்டது. பல் டஷர றபேிரில் ணம் வசலுத்தும் 
ரறனர அநறிக்ப்தட்டது குநறப்திடத்க்து. 
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அரினளள அபசு ஊமழனர்கலக்கு 6% டி–ய அதழகரித்தது 

 ஜழஷன 1, 2018 பல் ரறன அசு ஊறர்லக்கு அரிரணர அசு 6 டங்கு 
அறரண அன்தபிப்புக் வரடுப்தணஷ (DA) ங் படிவு வசய்துள்பது. 

நளத்தயீின் ஸயிபவு நந்தழரி இந்தழனளயிற்கு 4 ளள் னணம் 

 ரனத்ீவு வபிபநவு ந்றரி அப்துல்னர ரயறத் இந்றரிற்கு ரன்கு ரள் 
தர புது வடல்னற ந்து ஶசர்ந்ரர். 

நத்ரீ தழயளஸ் 

 அபேரச்சனப் திஶசத்றல், தன னரச்சர சப றழ்ரண ஷத்ரீ றரஸ் 
ரங்றல் ம்தர் 28 ற்றும் 29ம் ஶற ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 இது உள்லர் சறில் றர்ரம் ற்றும் ரங் இரட ஶர்ரிசன் ஆறஶரரல் 
இஷந்து ற்தரடு வசய்ப்தடும். 

அபேணளச்ைல் இக்கழன யிமள 

 அபேரச்சனப் திஶசத்றல், ம்தர் 28 பல் 30 ஷ இட்டரரில் உள்ப ஶடரர்ஜற 
ரண்டு ரரட்டு ஷத்றல் அபேரச்சல் இனக்ற ிர ஷடவதறுறநது. இந்த் 
றபேிர ரறன ல் ற்றும் வதரது உநவுத் துஷநரல் ற்தரடு வசய்ப்தடுறநது. 

ளகளளந்து சுற்றுள ஹளலீஸ் 

 ரரனரந்து பனஷச்சர் றதிபெ ரிஶர ஶரயறரின் ஶதரலீஸ் ஷனஷத்றல் 
ரறன சுற்றுனர ஶதரலீஷச அநறபப்தடுத்றணரர். 

 டறக்குப் தகுறில் சுற்றுனர ஶதரலீஷச அநறபம் வசய் இண்டரது ரறனர 
ரனரந்து றழ்றநது. 

 சுற்றுனரப் திலக்கு தரதுரப்பு ங்குற்ர டிசம்தர் 1 பல் வரடங்கும் 
ரனரந்றன் யரர்ன்தில் றபேிரின் ஶதரது சுற்றுனரப் ஶதரலீஸ் 
திர்த்ப்தடுர். 
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உனர்–ழ தழன் ஹநம்ளட்டு நனம் 

 CSIR-IMTECH, சண்டிரில் எபே ‘உர்-றஷன றநன் ஶம்தரட்டு ஷம்’ அஷப்தற்ர, 
இந்றரின் பன்ணி ஶசற ஆரய்ச்சற ஆய் CSIR-ன் தண்டிர் வரறல்தட்தம் 
(CSIR-IMTECH) வஜர்ணிின் வர்க் உடன் எபே புற கூட்டிஷ அநறபப்தடுத்றது. 

ளஜழக்ஸ் இந்தழனள நளளட்டின் இட்ைழ நற்றும் தகயல் கஹனடு 

 னரஜறக்ஸ் இந்றர 2019 ரரட்டின் இனட்சறஷண ற்றும் ல் ஷஶட்ஷட த்ற 
ர்த் ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்சர் றபே. சுஶஷ் திபு வபிிட்டரர். 

 இந் ரரடு புது றல்னறல் ஜணரி 31, 2019 பல் திப்ரி 2, 2019 ஷ ஷடவதறும். 
இந் ரரட்ஷட இந்ற ற்றுற றறுணங்ள் கூட்டஷப்பு (FIEO) ற்தரடு 
வசய்துள்பது. 

லழநளச்ை ிபஹதைம் 

 த்ற உள்துஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங் ண்டிில் இரச்சன திஶசத்றற்ரண 
அசறஷன தறல் ஆவு அஷப்ஷத (ERSS) வரடங்ற ஷத்ரர். 

 இ.ஆர்.ஸ்.ஸ்-ன் லழ் ‘112’ ன்ந தரன்-இந்றர எற்ஷந அச ண்ஷ அநறித் 
பல் ரறனர யறரச்சன திஶசம் றழ்றநது. 

கர்ப்பு தழட்டங்கின் பன்ஹற்த்தழன் யிரியள ஆய்வு 

 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் 1 ஆம் ஶற ட றக்கு ரறனத்றன் ட்டு ரறனங்பில் 
ர்ப்புந றட்டங்பின் பன்ஶணற்நத்றன் ிரிரண ஆய்ஷ ரறன டீஷப்பு ற்றும் 
ர்ப்புந ிர அஷச்சர் (I / C) யர்ீப் சறங் பூரி ஶற்வரள்ரர். 

ச்..யி ளதுகளப்ிற்கள ைழந்த நனம் டிைம்ர்,  2019க்குள்அநக்க தழட்டம் 

 ஶரரின் சுரர அஷச்சர் ிஸ்ஜறத் ரஶண டிசம்தர் 2019 க்குள் ரறன அசு 
ச்..ி தரதுரப்திற்ரண சறநப்தரண எபே ஷத்ஷ அஷப்தர வரிித்ரர்.  

Whatsapp குபைதில் ஶச - கழிக் ஸைய்னவும் 

 

https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil


 
டப்பு ழகழ்வுகள் – யம்ர் 2018 

 

50 
 

12. நளழ ஸைய்தழகள் 
 

 அைளம் 
 ஆந்தழபள 
 உத்தழபப்ிபஹதைம் 
 எடிைள 
 கர்ளடகள 
 குஜபளத் 
 ஜம்ப & களஷ்நீர் 
 தநழழ்ளடு 

 ஞ்ைளப் 
 ீகளர் 
 புது தழல்ழ 
 நகளபளஷ்டிபள 
 நத்தழனப் ிபஹதைம் 
 ஹநற்கு யங்களம் 
 ஹநகளனள 

அைளம் 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்பூர் சர்தரணந் ஶசரனுரல் ஜக்றஷ் பல 

கவுலளத்தழன ஆறு ஸதன் ஆைழன ளடுகலடன் இணக்கத் தழட்டம் 

 றக்குக் வரள்ஷஷ வசல்தடுத்துறல் வதபேபவு ஊக்த்ஷ வரடுப்தற்ர, 
அடுத் ஆண்டு ஜணரி ர அபில் ஆறு வற்ரசற ரடுலடன் வுயரத்றஷ 
ிரண றஷனத்துடன் இஷக்த் றட்டம். 

ஆந்தழபள 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 

சஹடதாபாத் நாா சந்திபாபு நாயுடு 
 
ஈ.ஸ். ல். சறம்ன் 

யளக தழவுக்கு யிபயில் எற் குழனீடு ண்கள் 

 ரணங்ஷப தறவு வசய்ற்ர ரட்ட ரரிரண குநறடீுஷப ிட்டு 
வபிஶறுற்கும் ரறனத்றல் எற்ஷந குநறடீ்டு ண்ஷப 
அநறபப்தடுத்துற்கும் ஆந்ற அசு  படிவு வசய்துள்பது. 
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கடற்கப அரிப்த் தடுக்க ஸைனற்க தழட்டுகள் அநக்கத்தழட்டம் 

 வசன்ஷணஷ ஷனஷிடரக் வரண்ட ஶசற ஷஶர ஆரய்ச்சற ஷம் 
(NCCR), உன ங்ற றறபிபடன் பேசறவரண்டர ற்றும் ங்ர 
துஷநபங்லக்றஷடில் டற்ஷ அரிப்ஷத ஆய்வு வசய்து. 

 எபே ரனறஷன சலரண டற்ஷஷ உபேரக்வும், வதரி சுற்றுச்சூல் அஷப்புக்கு 
ஆபிக்கும் உப்தங்ற ரசுதரட்ஷட குஷநப்தற்ரவும் இந்ற ரணிஷன துஷந 
(IMD) வசற்ஷ றட்டுள் அஷக்த்றட்டம். 

‘ஆதளபள தழட்டம்‘ 

 ரறன அசு பை.86.03 ஶரடி றப்புள்ப வசரத்துக்ஷப 23,000 ஷ தணரபிலக்கு 
ஸ்.டி.தி.சற அடிப்தஷடில் ஆரணர றட்டம் II – வதடரரிம் ஷத வலுப்பு [Pedarikam Pai 
Gelupu]ன் லழ் ிறஶரறத்து. தல்ஶறு அசு றறுணங்பின் பனம் தணடீ்டரபர்ள் 
ஆன்ஷனன் ஶர்வு ற்றும் உதங்ஷப ங்குன் பனம் எவ்வரபே 
குடும்தபம் எபே றஷனரண பேரணத்ஷ வதந இது உறுற வசய்பம். 

உத்தழபப்ிபஹதைம் 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
யக்கனா ஶரற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 

அஹனளத்தழனில் ிபம்நளண்ட தீளயிக் ஸகளண்டளட்டம் உக ைளத டத்தது 

 அஶரத்றில் ஷடவதற்ந திம்ரண்ட ீதரபிக் வரண்டரட்டத்றல் 3 னட்சம் ண் 
ிபக்குள் அல்னது ீதங்ள் ற்நப்தட்டு உன சரஷணஷ தஷடத்துள்பது. 

 உத்றப்திஶசத்றல் உள்ப புணி சபெ றக்ஷில் இந் ண் ீதங்ள் ற்நற 
ஷக்ப்தட்டண. 

 ஷதசரதரத் ன்னும் னரற்று ம் இணிஶல் அஶரத்ற ன்று அஷக்ப்தடும் ண 
அநறிப்பு. 
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பளணி ட்சுநழளய் ஸஜனந்தழ 

 ரி னட்சுறதரய் திநந் றணத்ஷ பன்ணிட்டு திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி 
அபேக்கு அஞ்சனற வசலுத்றணரர். 

தழநனள சுற்றுச்சூமல் கங்கள ஹதளமர்கள் [நழத்பளஸ்] னிற்ைழநனம் 

 உத்ப்திஶசத்றல் றநஷரண சுற்றுச்சூல் ங்ர ஶரர்ள்[றத்ரஸ்] னும் 
ரட்டின் பல் சுற்றுச்சூலுக்ரண திற்சற ஷம் தணரஸ் இந்து 
தல்ஷனக்த்றல் துங்றது. 

 ங்ஷில் ரசுதடுத்னறன் அபஷ அபிடுஶரடு, புணி றஷ சுத்ர 
ஷத்றபேக் தன றபிலும் அசுக்கு உவுறநது. 

எடிைள 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
புஶணஸ்ர் னீ் தட்ரக் ஶசற னரல் 

நளழ அயனில் ஸண்கலக்கு 33% இட எதுக்கவடு 

 சட்டசஷத ற்றும் தரரலன்நத்றல் வதண்லக்கு 33 சீ இட எதுக்லட்ஷட 
எதுக்லடு வசய்ற்ரண எபே ீர்ரணத்ஷ எடிசர சட்டசஷத ணர 
றஷநஶற்நறது. 

அரின மங்குடி ஸநளமழகலக்கு ஸக்ைழகன் 

 தங்குடி வரறஷப புக்த்றல் ஷத்றபேப்தற்ர, எடிசர அசு அத்ஷ 21 
வரறபின் வனக்சறஷண அநறபப்தடுத்றது. 

 அஷணத்து 21 தங்குடி வரறபிலும் தன்வரற ல்ி (MLE) ற்றும் பண்தரடரண 
தங்குடி வரறக் ற்நல் வரகுறள் ஆறற்நறற்ரண இபேவரற தங்குடி 
அரறள் சறநப்பு பர்ச்சற வுன்சறல் பனம் உபேரக்ப்தட்டது. 
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களர்த்தழக ஸௌர்ணநழ எடிைளயில் ஸகளண்டளட்டம் 

 புணிரண ரர்த்றஷ ரத்றன் உச்சறஷனர ரர்த்றஷ வதௌர்ற எடிரில் 
வரண்டரடப்தடுறநது. 

கர்ளடகள 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
வதங்லபே ச்.டி.குரசுரற ஜழதரய் ரனர 

ஸடழகளம் ஸளபேட்கள் நற்றும் உகபணங்கள் ஹைளதக்கள யைதழ 

 ஶசற அபில் டிஜறட்டல் ல்வரடர்புபின் தரதுரப்ஷத உறுற வசய்ற்ர 
வரஷனத்வரடர்பு சரணங்ள் ற்றும் உதங்ஷப தரிஶசரறப்தற்ர 
வதங்லரில் எபே சற துங்ப்தட்டுள்பது. 

 வரஷனத் வரடர்புத் துஷந, வரஷதல் வரஷனஶதசறள் ற்றும் உதங்ள் உட்தட 
சறன வரஷனத் வரடர்பு ரரிப்புஷப ப்ல் 2019 க்குள் ட்டரர ஶசரஷண 
வசய்ப்தட ஶண்டும் ன்று றதந்ஷண ிறத்துள்பது. 

ஹதைழன ஹபமழவு ழயளபண ழதழனிடம் இபேந்து 546 ஹகளடி பைளய் கூடுதல்ழதழ உதயி 

 ஶசற ஶதறவு றர றறம், [ன்.டி.ஆர்.ஃப்.], ர்ரடரிற்கு 546 ஶரடி பைதரய் 
கூடுல் றற உி அபித்து. 

குஜபளத் 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
ரந்றர் ிஜய் பைதரணி ஏம் திரஷ் ஶரனற 

ீர் ற்ளக்குனளல் நளழத்தழல் ளதழக்கப்ட்ட யியைளனிகலக்குபுதழன டயடிக்க 

 ரறனத்றல் ண்ரீ் தற்நரக்குஷநரல் தரறக்ப்தட்ட ிசரிலக்கு புற 
டடிக்ஷஷப அநறித்துள்பது குஜரத் அசு.  
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ஜம்ப & களஷ்நீர் 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
வர் (ஶரஷட) 
ஜம்ப (குபிர்) - 

சத்ர தரல் ரனறக் 

வகர் இந்த பேயகளத்தழன் நழகக் குிபள இபய தழவுஸைய்தது 

 ஜம்ப ரஷ்ீர் ரறனம் வரில், இந் தபே ரனத்றன் றக் குபிர்ந் இர, 
குஷநந்தட்சர ஷணஸ்2 டிறரி வசல்சறஸ் வப்தறஷனஷ தறவு வசய்து. 

 ஜம்ப ற்றும் ரஷ்ீரின் ரர்றனறல் குஷநந்தட்சர ஷணஸ்0 டிறரி 
வசல்சறஸ் வப்தறஷன தறரறபள்பது.  

நத்தழன நழன்ைளபத் தழட்டங்க தழம்ட ஸைனல்டுத்துயதற்களஹல்கள் 

 ஜம்ப ற்றும் ரஷ்ீர் அசு ரறனத்றல் த்ற றன் றட்டங்ஷப றநம்தட 
வசல்தடுத் ஶதணல்ஷப அஷத்துள்பது. 

ஜம்ப நற்றும் களஷ்நீர் ைட்டநன்ம் கக்கப்ட்டது 

 PDP ஷனர் வஹ்பூதர பஃப்ற ற்றும் க்ள் ரரடு ஷனர் சஜ்ஜரத் ஶனரன் 
ஆறஶரர் அஷச அஷக்க் ஶரரின் ிஷபர ஜம்ப ற்றும் ரஷ்ீர் ஆலர் 
சத்தரல் ரனறக் ரஷன ரறனச் சட்டன்நத்ஷ ஷனத்ரர். . 

தநழழ்ளடு 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
வசன்ஷண எெப்பாடி க . தணிசரற தன்ரினரல் புஶரயறத் 

ஆனிபம் ஹகளடி பைளய் ழயளபண ழதழன தநழமக அபசு அழயித்தது 

 ரறனத்றல் தறஶணரபே டஶனர ற்றும் உள் ரட்டங்ஷப புட்டிப்ஶதரட்ட ஜர 
புலுக்கு றழ்ரடு பனஷச்சர் தரறக்ப்தட்ட க்லக்கு ஆிம் ஶரடி பைதரய் 
றர றறஷ அநறித்ரர். 
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தநழழ்ளடு 41% கடற்கபன இமந்தது 

 டந் இண்டு சரப்ங்பில், றழ்ரட்டின் டற்ஷில் 41% இப்பு டல் 
அரிப்தரல் ற்தட்டுள்பது. துஷநப பர்ச்சற, ஆற்நறல் அஷ ட்டுனரல் 
டஶனரப்தகுறக்கு ண்டல் ண் பேஷ டுக்றநது 

 டல் ட்ட உர்வு ற்றும் புல்ள் ஶதரன்ந இற்ஷரண ரங்ள் ித்து 
ஶஷன குநறப்திட்டுள்பஷஶ டற்ஷ இப்திற்கு சறன ரங்ள் ஆகும். 

15 ஆனிபம் ஹகளடி பைளய் ழயளபண ழதழ யமங்க நத்தழன அபைழடம்தநழமகம் ஹகளரிக்க 

 ரறனத்றல் ஜர புனரல் தரறக்ப்தட்ட தகுறபின் றர ற்றும் றுரழ்வு 
திக்கு 15 ஆிம் ஶரடி பைதரய் றர றற ங் த்ற அசறடம் றம் 
ஶரரிக்ஷ ிடுத்துள்பது. 

கஜள புனளல் ற்ட்ட ஹைதத்த களண ழு ஹர் ஸகளண்ட நத்தழன குழுதநழமகம் யபேக 

 றழ்ரட்டில் ஜர புனரல் ற்தட்ட ஶசத்ஷ ண்டு றப்திட ல ஶதர் வரண்ட 
உறுப்திணர் த்ற குல வசன்ஷணக்கு ந்து. 

புனல் ழயளபண ஸளபேள்க இயைநளக ஸகளண்டுஸைல்இபனில்ஹய அனுநதழ 

 டிசம்தர் 10 ஆம் ஶற ஷ றழ்ரட்டில் புனரல் தரறப்புக்குள்பரண ரட்டங்லக்கு 
றரப் வதரபேட்ள் இனசர வரண்டு வசல்னப்தடும் ன்று இந்ற இில்ஶ 
அநறித்து. 

ீகளர் 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
தரட்ணர றீஷ் குரர் னரல்ஜற டரண்டன் 

ீகளரில் அத்து ட்டதளரி ஸண்கலக்கும் பை .25,000 

 தீரர் அசு 2018 பல் தட்டம் வதறும் எவ்வரபே வதண்டக்கும் பை. 25,000 
ங்குற்ரண எபே றட்டத்றற்கு எப்புல். 
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பளஜ்கழர் கரில் 70 அடி உனபம் ஸகளண்ட புத்தர் ைழ ீகளர்பதல்யபளல் தழக்கப்ட்டது 

 தீரர் பனஷச்சர் றீஷ் குரர் ரஜ்றர், பந்ர ரட்டத்றல் 70 அடி உரண 
புத்ர் சறஷனஷ றநந்துஷத்ரர். 

 இது ரட்டின் இண்டரது உரண புத்ர் சறஷன ஆகும். இது இபஞ்சறப்பு 
ற்ற்பரல் ஆணது. 

ஞ்ைளப் 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
சண்டிர் அரீந்ர் சறங் ி.தி. சறங் தட்ஶணரர் 

2019ல் ‘ஜளழனன்யளள ளக் டுஸகளனின்‘ நூற்ளண்டு ழவுஅஞ்ைழ 

 அடுத் ஆண்டு 2019ல் னரற்று றழ்ரண ஜரனறன்ரனர தரக் தடுவரஷனின் 100 
ஆண்டு றஷணவு வதற்நஷ றஷணவு கூந இந்ற அசு படிவு வசய்துள்பது. 2019 ஆம் 
ஆண்டு ப்ல் 13 ஆம் ஶற (100 ஆண்டுலக்கு பன்பு இந் றணத்ன்று இச்சம்தம் 
டந்து) றஷணவுத்தரல் ஷன வபிிடப்தட உள்பது.  

புது தழல்ழ 

பதல் அசச்சர் வனப்டிணன்ட் ர்ணர் 
அிந்த் வஜ்ரிரல் அணில் ஷதஜல் 

ஜழ யிநள ழனத்தழல் சுற்றுளப்னணிகலக்கு உதயி யைதழ 

 புதுடில்னறில் உள்ப இந்றர ரந்ற சர்ஶச ிரண றஷனத்றல் 
சுற்றுனரப்திலக்கு உி ற்றும் ல் சறஷ சுற்றுனரத்துஷந அஷச்சர் 
ஶ.ஶஜ.அல்ஶதரன்ஸ் வரடங்ற ஷத்ரர். 

 பம்ஷத, வசன்ஷண, வரல்த்ர, ர ற்றும் ரரசற ஆற இடங்பில் ிஷில் 
24X7 சறபிப்பு வுண்டர்ஷப றநக் சுற்றுனர அஷச்சம் றட்டம். 
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நக்கய ஸளதுச்ஸைனளரின் தயிக்களம் எபே ஆண்டு ீட்டிப்பு 

 சதரரர் சுறத்ர ரஜன் க்பஷின் வதரதுச்வசனரபர் சறஶணனர 
வஸ்ரின் திஷ எபே ஆண்டு ரனம் தி ீட்டிப்பு வசய்ரர். 

ஸடல்ழனின் களற்றுத் தபம் ‘நழக ஹநளைநள‘  ழக்கு தள்ப்ட்டது 

 வடல்னறின் ரற்றுத் ம் ‘ற ஶரசரண’ றஷனக்கு ள்பப்தட்டது. த்ற ரசுக் 
ட்டுப்தரட்டு ரரித்றன் வுப்தடி,எட்டுவரத் ரற்று த்றன் குநறடீு (AQI) 394 ஆ 
தறரறபள்பது. இது ‘ற ஶரசரண’ ரற்றுத் ப் திரிில் பேம். 

இந்தழனள ைர்யஹதை யர்த்தக கண்களட்ைழ 

 புது றல்னற திற ஷரணத்றல் 38து இந்ற சர்ஶச ர்த் ண்ரட்சற 
(..டி.ஃப்) றழ்ச்சறஷ னரசர அஷச்சர் டரக்டர் ஶஷ் சர்ர றநந்துஷத்ரர். 
இந் ஆண்டு ஆப்ரணிஸ்ரன் தரர்ட்ணர் ரடரவும், ஶதரபம் ஃஶதரஸ் ரடரவும் 
அநறிப்பு. 

 இந் ஆண்டின் ீம் – Rural Enterprises in India 

யப்பண்ட் குஜபளத் ைளக் கண்களட்ைழ 

 அடுத் ஆண்டு துக்த்றல் ஷடவதநிபேக்கும் இண்டு ஆண்டுலக்கு எபே பஷந 
ஷடவதறும் ஷப்ண்ட் குஜரத்-2019 றழ்ின் பன்ஶணரட்டர வடல்னறில் எபே 
சரஷனக் ண்ரட்சறஷ டத் உள்பரர் குஜரத் பனஷச்சர் ிஜய் பைதரணி.  

ஆடி நலளஉத்ைவ் தழபேயிமள 

 15 ரள் ஆடி யரஉத்சவ் றபேிர ஶசற ஷனரண வடல்னறில் வரடங்குறநது. 
இந் ிரின் சறநப்தம்சர தங்குடி ஜவுபிள் ற்றும் தங்குடி 
உவுப்வதரபேட்ஷபக் வரண்டு அனங்ர அிகுப்பு ஷடவதறும். 

 ீம் – ‘Celebration of the spirit of tribal culture, craft, cuisine and commerce’ 
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‘ழறுயங்கின் கண்டுிடிப்பு கவுன்ைழல் (IIC)’ 

 த்ற ணிப ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்சர் திரஷ் ஜஶடர் டீிஶர 
ரன்தன்சறங் பனம் ‘றறுணங்பின் ண்டுதிடிப்பு வுன்சறல் (..சற.) றட்டத்ஷ புது 
வடல்னறில் துக்ற ஷத்ரர். 

 ணிப ஶம்தரட்டு அஷச்சம் AICTE ில் எபே ‚ண்டுதிடிப்பு வசல்ஷன‛ 
றறுசறபள்பது, ரடு பலறலும் உள்ப அஷணத்து உர் ல்ி றறுணங்பிலும் 
(ண்டுதிடிப்பு) புதுஷ னரச்சரம் பஷநர பர்க்ப்தட ஶண்டி இஷ 
வசய்துள்பது. 

‘HAUSLA-2018’ 

 பிர் ற்றும் குந்ஷள் ஶம்தரட்டு (MWCD) அஷச்சத்றன் ‘HAUSLA-2018’ சறறுர் 
தரரிப்பு றறுணங்பின் ஶசற குந்ஷள் ிரஷ (CCIs) வசனரபர் றபே 
ரஶஷ் வஸ்ர, புது றல்னறில் றநந்துஷத்ரர். 

 2018 தமீ் – ‚Child Safety‛. 

பஜழைழ அங்கவகரிக்கப்ட்ட த்தழரிகனளர்கலக்களக எபே கூட்டநப் அநக்கத் தழட்டம் 

 தல்ஷனக் ரணிங்ள் ஆஷக்குல , ப.ஜற.சற., ல்ிில் ற்றும் ஆரய்ச்சற 
வநறபஷநபின் (CARE) கூட்டஷப்பு என்ஷந அஷக் படிவு வசய்துள்பது . 

 இது அநறில் சரர துஷநபில் ம்தத்ன்ஷ ரய்ந் ரண தத்றரிஷபின் 
புற தட்டிஷன ரரிக்கும். 

நகளபளஷ்டிபள 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
பம்ஷத ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரசரர் ரவ் 

கும்ல் யன்பனக் கனள ைழப்பு ஹளலீஸ் குழு 

 ரரஷ்டிரில் கும்தல் ன்பஷநஷக் ஷரப சறநப்பு ஶதரலீஸ் குலக்ள் 
அஷக்ப்தட்டது. 
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151 இடங்கள் யட்ைழ ளதழத்த குதழகளக அழயிப்பு 

 151 இடங்ள் நட்சற தரறத் தகுறபர ரரஷ்டி ரறன அசு அநறித்து. 

ன்ஸ் யிபளட் [INS Viraat] எபே நழதக்கும் அபேங்களட்ைழனகநளக நளற்த்தழட்டம்  

 ரரஷ்டி அஷச்சஷ, .ன்.ஸ்.ிரட் ன்ந ப்தல் எபே றக்கும் 
அபேங்ரட்சறர ரற்ந அனுற அபித்து. இது ரர்ச் 2017 ல் ப்தற்தஷடினறபேந்து 
ீக்ப்தட்டது. 

 852 ஶரடி பைதரய் வசனில் வதரது-ணிரர் கூட்டுநவு (PPP) பனம் இந் றட்டம் 
வசல்தடுத்ப்தடும். 

ைநனல் ண்ஸணய் சுத்தழகரிப்பு ஆ அநக்க JNPT தழட்டநழட்டுள்து 

 ி பம்ஷதில் இபேக்கும் ரட்டின் றப்வதபேம் வரள்னன் துஷநபம் JNPT ின் 
பேரஷ அறரிக் ற்றும் சறஷநப்தடுத்ப்தட்ட சக்குஷப உறுறப்தடுத் சஷல் 
ண்வய் சுத்றரிப்பு ஆஷன அஷக்த் றட்டறட்டுள்பது.  

இபண்டளயது ஸநகள உணவுப் பூங்கள 

 ரரஷ்டிர ஐங்ரதரத் ரட்டத்றல் இண்டரது வர உவுப் பூங்ரஷ 
உவு தப்தடுத்தும் வரறற்சரஷனலக்ரண த்ற அஷச்சர் வ யர்சறம்த் வுர் 
தடரல் றநந்து ஷத்ரர். 

நகளபளஷ்டிபளயில் ஸ்யச்ை ளபத் நழரன் பம் 60 ட்ைம்கமழப்கள் கட்டப்ட்ட 

 எவ்வரபே குடினும் சுத்ரண றப்தஷநஷ பிர அடகுஷ உறுற 
வசய்ற்ர டந் ரன்கு ஆண்டுபில் 60 னட்சம் றப்தஷநள் ட்டப்தட்டண. 
ரரஷ்டிரஷச் ஶசர்த்து ற்ஶதரது வரத்ம் 25 இந்ற ரறனங்ள் றநந் 
வபிக்றப்திடம் இல்னர ரறனங்பர உள்பண. 
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பம்னில் அிஹநரன், ஹகநழங் நற்றும் யிரஶயல் ஸக்ட்ஸ்இன்ஸ்டிடிபெட் 

 றஷப்தடம் ற்றும் எபிப்தறவு துஷநில் இஷபஞரின் தங்பிப்ஷத ஊக்குிப்தற்கு 
பம்ஷதில் அணிஶன், ஶறங் ற்றும் ிளல் வதக்ட்ஸ் றறுணத்ஷ 
அஷக் அசு றட்டம். 

நகளபளஷ்டிபள அபசு கப்டம்–தழர்ப்பு ைட்டத்த தழபேத்தம் ஸைய்னநஹைளதளய 
ழஹயற்ழபள்து 

 ரரஷ்டிர அசு, உவு ற்றும் தரல் னப்தடங்ஷபக் ட்டுப்தடுத் ஆபள் 
ண்டஷண ற்றும் டுஷரண ண்டஷணஷ உறுறப்தடுத்துற்ர, னப்தடம்-
றர்ப்பு சட்டத்ஷ றபேத்தும் சட்ட ஶசரரஷ றஷநஶற்நறது. 

ஏிைழ எதுக்கவட்டில் நளற்நழன்ழ நபளத்தளயிற்கு இட எதுக்கவடு 

 ரத்ர இட எதுக்லட்டில் திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் ஆஷத்றன் அஷணத்து 
தரிந்துஷஷபபம் ற்றுக் வரண்டர உர் ீறன்நத்றடம் ரறன அசு 
வரிித்துள்பது. 

ஜய்தளபூர் அடைக்தழ ஆக்கு ழம் கனகப்டுத்தப்ட்டது 

 ரரஷ்டிரின் த்ணறரி ரட்டத்றன் ஜய்ரபூரில் 9900 வரரட் அட உஷனக்கு 
றனம் ஷப்தடுத்ப்தட்டர ரரஷ்டிர அசு அநறித்துள்பது. 

 இந்த் றட்டம் இந்றர ற்றும் திரன்மரல் இஷந்து ஶற்வரள்பப்தடுறநது. 

நகளபளஷ்டிபள யியைளன உற்த்தழனளர்கலக்கள ைந்தப்டுத்தல்யர்ச்ைழ நற்றும் 
எழுங்குபச் ைட்டத்த அபசு தழபேம்ப் ஸறுகழது 

 ரரஷ்டிர அசரங்ம் லஷில் அநறபப்தடுத்ற ரரஷ்டிர ிசர 
உற்தத்றரபர்லக்ரண சந்ஷப்தடுத்ல் பர்ச்சற ற்றும் எலங்குபஷநச் சட்டத்ஷ 
றபேம்தப் வதற்நது. 
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ீண்ட இடஸயிக்குப் ிகு துண ைளளனகர் ஸறும்ைட்டநன்ம் 

 ம்தர் 30ம் ஶற ரரஷ்டி சட்டன்நம் ரன்கு ஆண்டு ீண்ட இஷடவபிக்குப் 
திநகு துஷ சதரரபேக்ரண ஶர்ல் டத்ற ஶர்வு வசய்வுள்பது. 

நபளத்தளக்கலக்கள 16 ைதயிகழத இட எதுக்கவட்டு நஹைளதளழஹயற்ழனது 

 ரரஷ்டிர சட்டன்நம் சப, ல்ி ற்றும் வதரபேபரர ரீறர தின்ங்ற 
திரிின்தடி ரத்ரக்லக்ர 16 சீ இட எதுக்லட்டு ஶசரரஷ எபேணர 
றஷநஶற்நறது.  

நத்தழனப் ிபஹதைம் 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
ஶதரதரல் சறரஜ் சறங் வசௌயரன் ஆணந்ீ தன் தஶடல் 

63 யது ஸதளடக்க தழ ஸகளண்டளட்டம் 

 த்றப் திஶசம் ம்தர் 1, 1956 இல் உபேரக்ப்தட்டது. த்றப் திஶசம் உபேரற 
63 ஆண்டுள் றஷநவு வதற்ந றணத்ஷ வரண்டரடுறநது. 

ஹநகளனள 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
றல்னரங் ரன்ரட் சங்ர ரரரட்டர ரய் 

3 யது ஹதைழன ஆபர்ஹயத தழம் 2018 

 3 து ஶசற ஆபர்ஶ றணம் – 2018, றல்னரங் ஶரனரில் அசறன் ஆபஷ் 
அஷச்சத்ரல் ‚Ayurveda for Public Health‛ ன்ந பேப்வதரபேபில் ற்தரடு வசய்ப்தட்டது. 

கயள நளதழரி குடினிபேப்பு ள்ிகள் அநக்க தழட்டம் 

 ஶரனரில் பன்று பேட ரனத்றற்குள் 20 ஶரடி பைதரய் வசனில் 36 ஷனர 
ரறரி குடிிபேப்பு தள்பிஷப அஷக்த் (EMRS) றட்டம். 
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இந்தழனள ைர்யஹதை ஸைர்ரி ப்ளைம் யிமள துயக்கம் 

 இந்றரின் சர்ஶச வசர்ரி திபரமம் ிரின் பன்நரது தறப்பு 2018 ஆம் ஆண்டு 
ஶதரஶனர 5 து ஷரணம் றல்னரங்றல் டந்து. இது தன னரச்சர றழ்வுள் 
வரண்ட இரன வசர்ரி னர்பின் ணிப்தட்ட இஷனபறர் னர்ச்சறஷ 
வரண்டரடுறநது. 

ஹநற்கு யங்களம் 

ஷனர் பதல் அசச்சர் ஆளுநர் 
வரல்த்ர  ம்ர வதன்ணர்ஜற ஶசரி ரத் றரிதரற 

‘பைகுள தழம்‘யம்ர் 14 அன்று ஸகளண்டளடப்டவுள்து 

 ரறனத்றன் புழ்வதற்ந இணிப்புப் தண்டரண ங்ரபத்றன் சகுனர புிில் குநறடீு 
(ஜற.) வதற்நன் பல் ஆண்டின் றஷணர, ம்தர் 14 அன்று ‘சகுனர றணத்ஷ’ 
வரண்டரட ஶற்கு ங் அசரங்ம் படிவு வசய்துள்பது. 

24 யது ஸகளல்கத்தள ைர்யஹதை தழபப்ட யிமள 

 24 து வரல்த்ர சர்ஶச றஷப்தட ிர (KIFF) ஶரஜற உள்பங் ஸ்ஶடடித்றல் 
வரடங்றது. இது ரட்டின் இண்டரது றப்வதரி றஷப்தட ிரர 
பேப்தடுறநது, அவரிக்ர, ஸ்வதின், திரன்ஸ் ற்றும் ஷ்ர ஆற 
ரடுபினறபேந்து சர்ஶச ிபேறஷண வன்ந றஷப்தடங்ஷப றஷிடுறன்நணர். 

தழந்த ஸயிக்கமழப்ிடம் இல்ளத (ODF) ழ 

 றரப்புந ஜரர்ண்ட் ODF ண அநறித்ணர். 2018 டிசம்தரில் ஶற்கு ங்ரபம் (ODF) 
ஆ ரறும் ன்று ஶற்கு ங்ரபம் அநறித்துள்பது. ஶற்கு ங்ரபம் ற்ஶதரது 97% 
றரப்புந சுரர றட்டங்ஷப வரண்டுள்பதுடன், அக்ஶடரதர் 2019 ஶசற இனக்குக்கு 
பன்ணஶ ODF ஆ ரறுறநது.  
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13. ைர்யஹதை ஸைய்தழகள் 

கத்தளர் பும் ஸனர்ந்த ஸதளமழளர்கலக்கு ஆதபவு ழதழ ற்ளடுஸைய்கழது 

 த்ரர் வபிரட்டு வரறனரபர்லக்கு ஊறம் ங்குறல் சறங்ஷப 
றர்வரள்ப, .ர. ஆவு வதற்ந வரறனரபர் சலர்றபேத்ங்பின் வரடர்ச்சறர 
த்ரர் புனம் வதர்ந் வரறனரபர்லக்கு ஆவு றற ற்தரடு வசய்றநது. 

ஸயிளட்டு ஸதளமழளர்க ற்றுக்ஸகளள்லம் யகனில்ஜப்ளன் அநச்ைபய எப்புதல் 

அித்துள்து 

 ஜப்தரன் அஷச்சஷ ீண்ட ரன வரறனரபர் தற்நரக்குஷநஷ றர்வரள்ப 
ரட்டில் றஷந ீன ரனர் வபிரட்டு வரறனரபர்ஷப ற்றுக்வரள்லம் ஷில் 
ஷவு ஶசரரிற்கு எப்புல். 

உகப் ஹளர்கில் ைண்டனிட்ட இந்தழன யபீர்கலக்கு புதழனழதழபதயின அிக்க UK தழட்டம் 

 திரிட்டனுக்ர இண்டு உனப் ஶதரர்பின்ஶதரது ஶதரரடி இந்ற ீர்லக்கு 
ஆவு ங்குற்ரண றட்டங்ஷப UK அசரங்ம் வபிப்தடுத்றபள்பது. 

ஹபளம் தழபப்ட யிமள 

 ஶரம் றஷப்தட ிரின் டீிஶரசறட்ஶட 2018ல் இந்ற அங்கு வரடங்ப்தட்டுள்பது. 
ிர்சுல் ரிரனறட்டி, டீிஶர ஶறங், அணிஶன், றஷப்தட உபேரக்குல் 
ஆறற்ஷந ஷர வரண்ட றழ்ச்சறரன் இந் டீிஶரசறட்ஶட. 

ங்க ளபளலநன் உறுப்ிர்கள் புதழதளக ழனநழக்கப்ட்ட ிபதநபேக்கு தழபளக 
ம்ிக்கனில்ள தரீ்நளம் ஸகளண்டு யந்தர் 

 தி ந்றரி ில் ிக்றசறங்ஶ ஷனஷினரண தரரலன்ந உறுப்திணர்பின் 
குல புறர றறக்ப்தட்ட தி ந்றரி யறந் ரஜதஶக்ஷவுக்கு றர 
ம்திக்ஷில்னர ீர்ரணத்ஷ வரண்டு ந்ணர். 
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துபேக்கழனில் புது யிநளழனம் 

 துபேக்ற ஜணரறதற வவசப் ய்ிப் ர்ஶடரன் புற இஸ்ரன்புல் ிரண றஷனத்ஷ 
றநந்து ஷத்ரர். இது உனறன் ததப்தரண ிரண றஷனத்றல் என்நர அஷபம். 

டகு ரிக்கும் தழபேயிமள 

 தடகு ரிக்கும் றபேிர எவ்வரபே பன்று ஆண்டுக்கு எபேபஷந ஷரணில் 
டக்றநது. ஷரணின் சறநந் ரட்டுப்புந ிரக்பில் இதுவும் என்நரகும். 

களநன்ஸயல்த் ளடுகலக்கு ஆபதப்டகில் ஹைபேம் தகுதழகள் தர்த்தப்ட்டது 

 ரன்வல்த் ரடுலக்கு திரிட்டிஷ் ஆபப்தஷடபில் ஶஷனரய்ப்பு வதறும் 
ிண்ப்திப்தற்ரண குறஷப பர்த்துர திரிட்டிஷ் அசு அநறித்து. 

பதல் ழபந்தப யிண்ஸயி ழனத்தழன் ிபதழ ஸயினீடு 

 சலணர ணது பல் றந் ிண்வபி றஷனத்றன் எபே திற என்ஷந வபிிட்டது, 
இது சர்ஶச சபத்றன் சுற்றுப்தரஷ ஆய்த்றற்கு ISS ரற்நர இபேக்கும்.  

ஈபளிடம் ண்ண யளங்குயதற்கு அஸநரிக்கப் ஸளபேளதளபத்தடனிழபேந்து யிக்கு 
அிப்பு 

 ஈரணிடம் ண்ஷ ரங்குற்கு அவரிக் வதரபேபரரத் ஷடபினறபேந்து 
இந்றர உட்தட ட்டு ரடுலக்கு அவரிக்ர ினக்கு அபித்து. சலணர, ஜப்தரன், 
இத்ரனற, றரீஸ், வன் வரரிர, ஷரன் ற்றும் துபேக்ற ஆறஷ இறல் 
அடங்கும்.  

ஈபளிடம் நழன்ைளபம் யளங்க ஈபளக்கழற்கு ஸளபேளதளபத் தடயிக்க அஸநரிக்கள யமங்கழனது 

 வஹ்ரணின் ீது அவரிக் வதரபேபரரத் ஷட இபேந்ஶதரறலும் அண்ஷட ரடரண 
ஈரன் ரட்டினறபேந்து றன்சரம் இநக்குற வசய் ஈரக்றற்கு வதரபேபரரத் ஷட 
ினக்ஷ அவரிக்ர ங்றது. 
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ைவ அச்சுறுத்தல் ச்ைரிக்ககலக்கு நத்தழனில் தயளன்ஹளர்க்கப் அழபகப்டுத்தழனது 

 வதய்ஜறங்றனறபேந்து பேம் இரட அச்சுறுத்ல்லக்கு த்றில் சலண ீர்பழ்றக் 
ப்தல்ஷப றர்த்து ீின் றநஷண அறரிக் எபே றரட்டி வுஷ 
ஶதரர்க்ப்தஷன ஷரன் அநறபப்தடுத்றது. 

அஸநரிக்க இடக்களத் ஹதர்தல் 

 அவரிக்ரில் ஷடவதற்ந இஷடக்ரனத் ஶர்னறல் றர்க்ட்சறரண ஜணரக் 
ட்சறிணர் திறறறள் சஷதஷ ஷப்தற்நறணர், ஜணரறதற வடரணரல்ட் டிம்ப்தின் 
குடிசுக் ட்சற வசணட்டில் வதபேம்தரன்ஷஷ க் ஷத்துக் வரண்டது. 

தீளயி ஸகளண்டளட்டத்த குழப்தற்களக ‘தழனள‘ தளல் தன ள ஸயினிட்டது 

 இந்றரில் வரண்டரடப் தடும் ீதரபி தண்டிஷக்கு வதபேஷ ஶசர்க்கும் ிர 
‘றர’ தரல் ஷனஷ  ர வபிிட்டது. 

ைழிக் ளடுகில் உள்கட்டநப் கட்டிஸனழுப் ஆஸ்தழஹபழனளநழவு கடன்க 
அழயித்தது 

 தசறதிக் ரடுபில் உள்ட்டஷப்ஷத ட்டிவலப்த ஆஸ்றஶனறர18 தில்னறன் 
அவரிக் டரனர்ள் ஷ ரணிங்ள் ற்றும் னறவு டன்ஷப அநறித்து 

 ஶதரர்ட் ஶரர்ஸ்திில் றட்டறடப்தட்ட ஆசறர-தசறதிக் வதரபேபரர எத்துஷப்பு (APEC) 
உச்சறரரட்டின் தின்ணிில் இந் அநறிப்பு ந்துள்பது. 

ைட்டயிஹபளதநளக ல்ன கடந்து தஞ்ைம் ஹகளபேயர்கலக்கு அஸநரிக்கள அனுநதழ நறுப்பு 

 ரட்டில் சட்டிஶரர தஷந்து ஞ்சம் ஶர இணி அவரிக்ர அனுறக்ரது 
ணத்ல். 

 புற ிற உள்ரட்டு வபிபநவுத் துஷநரல் வபிிடப்தட்டு ிஷில் ஜணரறதற 
வடரணரல்ட் டிம்ப்தின் ஷவலத்து வதநப்தடும் ன்று றர்தரர்க்ப்தடுறநது. 

யங்கஹதைத்தழல் ளபளலநன் ஹதர்தல் 

 தரரலன்நத் ஶர்ல் டிசம்தர் 23 ம் ஶற ங்ஶசத்றல் ஷடவதந உள்பது. 
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இங்க ளபளலநன்ம் கக்கப்ட்டது 

 ஜணரறதற ஷத்றரிதரன சறநறஶசண தரரலன்நத்ஷ எபே அசறழ் அநறிப்பு பனம் 
ஷனத்துிட்டு ஜணரி 5 ஆம் ஶற ஶர்லுக்கு அஷப்பு ிடுத்ரர். 

ைவள நழனளன்நரில்  ில்ழனன் டளர் பஹளளன துபகஎப்ந்தத்த கப்ற்றுகழது 

 றரன்ரில் உள்ப ங்ரப ிரிகுடர டற்ஷஶரத்றல் உள்ப எபே பக்ற ரில் 
எபே துஷநபத்ஷ உபேரக் சலணர தன தில்னறன் டரனர் எப்தந்த்ஷ 
ஷப்தற்நறபள்பது. இனங்ஷ ற்றும் தரறஸ்ரன் ஆற ரடுலக்கு அடுத்தடிர 
இந்றரின் அண்ஷட ரடரண றரன்ரில் சலணர ணது பன்நரது துஷநபம் 
அஷப்தது குநறப்திடத்க்து. 

ைவுதழ தநனிள கூட்டணி யிநளத்தழற்கு ரிஸளபேள்ழபப்புயத அஸநரிக்கள 
ழறுத்தழனது 

 ணில் டக்கும் சவூற அஶதிர ஷனஷினரண கூட்டி ிரணத்றற்கு 
ரிவதரபேள் றப்புற்கு அவரிக்ர ஷடிறத்து, இது சவுற அஶதிர தஷடக்கு 
ற்தட்ட தின்ணஷடரகும்.  

ளரிறழல் பதளம் உகப் ஹளர் நூற்ளண்டு ழவு ளள் யிமள 

 துஷ ஜணரறதற ம் .வங்ஷர ரபடு தரரிமறல் டந் பல் உனப் ஶதரர்க்ரன 
றஷணவு ரள் ிரில் இந்றரின் திறறறர னந்துவரண்டரர் . 

 11 ம்தர் 1918 இல் உனப் ஶதரர் படிஷடந்றல் இபேந்து 100 ஆண்டுள் 
றஷநஷடந்ஷ ஆபத் றணர குநறக்ப்தடுறநது . 

களங்ஹகளயில் ஹளள ஹளய் ளதழப்ளல் 200 க்கும் ஹநற்ட்டயர்கள் உனிரிமந்தர் 

 ரங்ஶர ஜணரக் குடிசறல் , ஶதரனரின் தரறப்தரல் 200 க்கும் ஶற்தட்டர்ள் 
இநந்துிட்டணர். 
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புழ, பஹள தனளரிப்புகலக்கு ைவள யர்த்தகம் தட யிதழத்தது 

 புனற லும்பு ற்றும் ஷஶணர வரம்பு ஆறஷ பேத்து ஶரக்ங்லக்ர 
தன்தடுத்ப்தட்டு பேறன்நண, இபேப்தினும் அற்நறன் தன்லக்ரண ந் ஆரபம் 
இல்ஷன. இணரல் இந் ினங்குபின் ண்ிக்ஷ றக் குஷநந்துிட்டது. சர்ஶச 
ிர்சணத்றற்குப் தின் சலணர, புனற ற்றும் ஷஶணர ரரிப்புலக்கு சலணர ர்த்ம் 
ஷட ிறத்து. 

நழனளன்நர் தயர் சூ கழ, ைர்யஹதை கவுபயத்த ழ ஸகளடுத்தளர் 

 அஷறக்ரண ஶரதல் தரிசு வதற்நர் ன்ந சறநப்புக்குரி சூ ற (து 73), அந் 
ரட்டின் அறரறக் ஷனர இபேந்ஶதரதும், ஶரயறங்ர இண க்லக்கு 
இஷக்ப்தட்ட அீறஷ ட்டிக்ஶட்ில்ஷன. இது சர்ஶச அபில் அபேக்கு 
றர ிர்சணங்ஷப ற்தடுத்றது. 

 இந் றஷனில், னண்டஷண ஷனஷிடர வரண்டு இங்ற பேறந ஆம்ணஸ்டி 
இன்டர்ஶணல் ன்னும் சர்ஶச ன்ணிப்பு அஷ, சூ றபக்கு அபிக்ப்தட்ட 
‘ணசரட்சற ிபேது தூர்’ ன்னும் வுத்ஷ தநறத்து ிட்டது. 

.ள. ை ஸகளண்டுயந்த நபண தண்ட யபவு தரீ்நளத்ததழர்த்து இந்தழனள யளக்கிப்பு 

 .ர. வதரதுச் சஷதின் 3-து குல சரர்தில்  ண்டஷணஷ றஷநஶற்றுது 
குநறத் ஷவு ீர்ரணம் வரண்டு ப்தட்டது. இந் சட்டத்துக்கு றர இந்றர 
ரக்பித்து. ‘‘இந்றரில் றவும் அரிர  ண்டஷண றஷநஶற்நப்தடுறநது.  

டி.ஆர்.ைழ.னில் .ள. அநதழப்ட நற்றும் ஹதைழன இபளடயத்தழபேம் ஸகளல்ப்ட்டதற்கு  
ள ளதுகளப்பு கவுன்ைழல் கண்டம் 

 ரங்ஶர ஜணரக் குடிசறன் றக்றல் றபர்ச்சறரபர்லக்கு றரண 
டடிக்ஷபில் குஷநந்து 20 ீர்ள் வரல்னப்தட்டற்கு .ர. தரதுரப்பு வுன்சறல் 
ண்டணம் வரிித்துள்பது. 
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Brexit: ஹபளப்ின என்ழன தயர்கள் யபவு உடன்டிக்கனநறுரிைவ 
ஸைய்யதற்கள ஹச்சு தள்லடி ஸைய்னப்ட்டது 

 ஶரப்தி என்நறத் ஷனர்ள் ஶதச்சுரர்த்ஷஷப றுதரிசலனஷண வசய்ற்ரண 
ஶதச்சுரர்த்ஷஷ றரரித்ணர்; திரிட்டணின் அசறல் றஷனஷ ந்வரபே 
எப்தந்பம் வசய்க்கூடரது ன்று ச்சரித்து. 

என்து ஆண்டுகலக்குப் ிகு ரிட்ரினளயிற்கு தழபளஸளபேளதளபத் தடக அகற் .
ள. படிவு 

 என்தது ஆண்டுலக்குப் திநகு ரிட்ரிரிற்கு றரண ஷடஷப அற்ந .ர 
தரதுரப்பு வுன்சறல் எபேணர எப்புக்வரண்டது. 

 ஶசரரனறரில் அல்-சதரப் ஶதரரபிஷப ரிட்ரிர ஆரித்து னும் கூற்றுக்பரல் 
2009 ஆம் ஆண்டில் எபே ஆபத் ஷட, வசரத்து படக்ம் ற்றும் த ஷட 
ிறக்ப்தட்டது. 

புதழன அபைளங்கத்தழற்கு தழபளக நற்ஸளபே ம்ிக்கனில்ளதரீ்நளம் 

 யறந் ரஜதக்ஷின் புற அசரங்த்றற்கு றர இனங்ஷ தரரலன்நத்றல் 
ற்வநரபே ம்திக்ஷற்ந ீர்ரணம் என்று றஷநஶற்நப்தட்டது. 

ஈபளன் இபைளன ஆபத எப்ந்தத்த நீறுயதளக அஸநரிக்கள குற்ம்ைளட்டினது 

 இசரண ஆபங்ஷப ஷட வசய்பம் எபே சர்ஶச எப்தந்த்ஷ ீறுர 
ஈரஷண குற்நம் சரட்டுற்கு ட்ம்ப் றர்ரம் ரர உள்பது. 1997 ஆம் ஆண்டு 
ஶதரடப்தட்ட இசரண ஆபங்ள் எப்தந்த்ஷ ஈரன் ஷடப்திடிக்ில்ஷன, இது 
இசரண ஆபங்ஷப உற்தத்ற, ஷிபேப்பு ற்றும் தன்தரடு ஆறற்ஷந 
சட்டிஶரரக்குறநது. 

ஹபளலழங்கழனளயிற்கு தழபள உரிந நீலுக்கு .ள. குழுகண்டம் ஸதரியித்தது 

 றன்ரரில் வபிரட்டிணர டத்ப்தடும் ஶரயறங்றர பஸ்லீம்லக்கு றரண 
‚ணி உரிஷ ீநல்ள் ற்றும் நரண டடிக்ஷலக்கு‛ .ர. குல ண்டணம் 
வரிித்து ீர்ரணம் என்ஷந றஷநஶற்நறது. 
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ளகழஸ்தளனுக்கு இபளடய உதயி யமங்குயத ழறுத்த அஸநரிக்களபடிவு 

 தரறஸ்ரனுக்கு தற்றுக்க்ரண றல்னறன் டரனர்ஷப இரட உி 
ங்குஷ றறுத் ணது றர்ரத்றன் படிஷ அவரிக் ஜணரறதற வடரணரல்ட் 
டிம்ப் அநறித்ரர். 

நளத்தவீு அநச்ைபய களநன்ஸயல்த்துடன் நீண்டும்இணயதற்கு எப்புதல் 

 ரனத்ீவு அஷச்சஷ 53 ரடுபின் குலில் இபேந்து வபிந்து இண்டு 
ஆண்டுலக்குப் திநகு, ரன்வல்த் குலில் ீண்டும் இஷற்கு எப்புல் 
அபித்துள்பது. 

குயளத்தநளள: ிபெஹகள ரிந ஸயடித்தது 

 குரத்ரனரில், ஃபூஶர ரிஷன இந் ஆண்டு ந்ரது பஷநர வடித்து, 
ஷனப்தகுறில் ரிஷனக்கும்பு ற்றும் சரம்தஷன றகுந் அபவு வபித்ள்பிது. 

ிரிட்டிஷ் ிபதநர் யபவு ிஸபக்ைழட் எப்ந்தத்தழற்கள யணிகஆதபயப் ஸற்ளர் 

 திரிட்டிஷ் தி ந்றரி வஶசர ஶ ப்பைவசல்லுடணரண ீி ஶதச்சுரர்த்ஷலக்கு 
பன்ணர் ணது ஷவு திவக்சறட் எப்தந்த்றற்ரண வதபேித்றன் ஆஷ 
வன்நரர். 

ளகழஸ்தளனுக்கு ளதுகளப்பு உதயின ழறுத்தழனது அஸநரிக்கள 

 அவரிக்ர தரறஸ்ரனுக்கு ங்கும்66 தில்னறன் டரனர் தரதுரப்பு 
உித்வரஷஷ இஷடீக்ம் வசய்துள்பது. 

 தரறஸ்ரன் வதபேம்தரலும் அண்ஷட ரடுலக்கு றர ன்பஷநஷப் 
தன்தடுத்தும் குலக்ஷப ஊக்குிப்தர ந் குற்நச்சரட்டிற்கு றர இதுஷ 
ீி டடிக்ஷ டுக்ரரல் இந் படிவு டுக்ப்தட்டுள்பது ன்ந அவரிக்ர 
ப்தில் ல் வரிிக்ப்தட்டது. 
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.ள. இடம்ஸனர்வு எப்ந்தம் 

 ற்ணஶ அவரிக்ர ற்றும் தன ஶரப்தி ரடுபரல் றரரிக்ப்தட்ட .ர. 
இடம்வதர்வு எப்தந்த்ஷ றரரிப்தர ஆஸ்றஶனற அசு அநறித்துள்பது. 

 ‘களன்ஹநக் 2018′[‘ConMac 2018’] 

 ட்டுரண உதங்ள் ற்றும் வரறல்தட்தங்லக்ரண ஶதரபின் றப்வதரி 
ண்ரட்சற ‚ரன்ஶக் 2018‛ ரத்ரண்டுின் தக்பூரில் வரடங்றது. 

 இந்றரின் தூத்துடன் இஷந்து இந்ற வரறல் கூட்டஷப்பு (CII) இந் 3 ரள் 
றழ்ச்சறஷ ற்தரடு வசய்துள்பது. 

ஸய்ஜழங் நக்கள்ஸதளக 2 தைளப்தங்கில் பதல் பனளகயழீ்ச்ைழனடந்துள்து 

 சலணரின் ஷனரண வதய்ஜறங்றன் க்ள் வரஷ 2017ல் இண்டு சரப்ங்பில் 
பல் பஷநர ழீ்ச்சறஷடந்து. 

.ளயின் ைர்யஹதை அடைக்தழ கண்களணிப்பு குழுய யடஸகளரினளயிற்குள் அடைக்தழ 
ஆய்யளர்க அனுநதழக்க எப்புக்ஸகளள்லநளறு ஹகளரிக்க 

 .ரின் பன்ணி அடசக்ற ண்ரிப்புக் குலரண சர்ஶச அடசக்ற வஜன்சற, 
..இ. ட வரரிரின் அடசக்ற றட்டத்ஷ ண்ரிப்தற்ர ட 
வரரிரிற்குள் அடசக்ற ஆய்ரபர்ஷப அனுறக் எப்புக் வரள்லரறு 
ஶரரிக்ஷ ிடுத்துள்பது. 

யடக்கு நற்றும் ஸதன் ஸகளரினளயிற்கள ஸளபேளதளபதடகிழபேந்து  UNSC யிக்கு அித்தது 

 .ர. தரதுரப்பு வுன்சறல் டக்கு ற்றும் வன் வரரிரிற்கு ல்ஷனில் 
ில்ஶஷ ீண்டும் இஷப்தற்ரண எபே ஆய்வு டத் வதரபேபரர 
ஷடபினறபேந்து ினக்கு அபித்து. 
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கர்த்தளர்பூர் ைளலழப் டளதனின் தழப்பு யிமள 

 ம்தர் 26ம் ஶற தரறஸ்ரணிலுள்ப ர்த்ரர்பூரில் உள்ப குபேத்ரர ர்தரர் 
சரயறப்திற்கு இந்றப் தக்த்றனறபேந்து ிசர இல்னர ஷடதரஷ ட்ட துஷக் 
குடிசுத் ஷனர் வங்ஷர ரபடு அடிக்ல் ரட்ட உள்பரர். 

 த்ற அஷச்சஷ சீதத்றல் ஷடதரஷ அஷக் எபே பன்வரறஷ எப்புக் 
வரண்டது. 2019 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ரம் குபே ரணக்றன் 550து திநந்ரள் 
ிரஷ பன்ணிட்டு புது றல்னறின் ஶரரிக்ஷஷ தரறஸ்ரன் ற்றுக் வரண்டது. 

 இந்ற ல்ஷனினறபேந்து 3 றஶனரீட்டர் வரஷனில் ி றக்ஷில் தரறஸ்ரன் 
தஞ்சரதின் ரஶரரல் ரட்டத்றன் ர்த்ரர்பூரில் அஷந்துள்பது இந் இடம்.  

27 ஹபளப்ின என்ழன தயர்கள் ிஸபக்ைழட் [Brexit] உடன்டிக்கக்கு எப்புதல் அித்துள்ர் 

 ப்பைஸ்சல்மறல் ஷடவதற்ந சறநப்பு உச்சறரரட்டில், திரிட்டன் உடணரண எபே னரற்று 
திவக்சறட் [Brexit] எப்தந்த்றன் றதந்ஷணலக்கு, 27 ஶரப்தி என்நற 
உறுப்திணர்பின் ஷனர்ள் எப்புல் அபித்துள்பணர். 

 திரிட்டன் ரர்ச் 29, 2019 இல் ஶரப்தி என்நறத்ஷ ிட்டு ினகும் ண றர்தரர்ப்பு.  

பஸ் $ 5 நழல்ழனன் ரிசு அழயிப்பு 

 பம்ஷத தங்ரத் ரக்குனறன் 10 து ஆண்டு றஷணவு றணத்றல், பம்ஷத 
தங்ர ரக்குலுக்ரண வகுற (RFJ) றட்டத்றன் லழ், 2008 பம்ஷத 
தங்ரத் ரக்குலுக்கு, றட்டறடல் அல்னது சறபித்ல் ஶதரன்ந 
வரடர்புஷட தரின் ஷது அல்னது ண்டஷணக்கு றகுக்கும் ல்லக்கு 5 
றல்னறன் டரனர் தரிஷச அவரிக்ர அநறித்து. 

தயளினர்கள் ஹக தழபேநணத்த ழபளகரித்தர் 

 ஆசறரில் பன்பனர எஶ தரனறண ஶஜரடிஷப குந்ஷ தரரிப்பு ற்றும் 
ரப்தடீ்டு னன்ள் தறர்ந்து வரள்ப அனுறத் ீவு ஆகும் ண றர்தரர்க்ப்தட்ட 
றஷனில் ஷரணில் ரக்வடுப்பு பனம் றபேம் ன்தது எபே ஆடக்கும் 
வதண்டக்கும் இஷடில் ட்டுஶ இபேக் ஶண்டும் ண ரக்பித்துள்பணர். இது 
ல்ஜறதிடி [LGBT] ஶஜரடிலக்கு எபே தின்ணஷடவு ஆகும்.  
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ஹள அபசு ளட்டின் உத்தழஹனளகபூர்ய து ஊமழனர்கலக்கள ைபக ளதுகளப்புத் 
தழட்டத்த அழபகப்டுத்தழபள்து. 

 புற சப தரதுரப்புத் றட்டம் தங்பிப்பு அடிப்தஷடினரணது, அது சுரர ற்றும் 
பேத்து சறள், தரதுரப்தரண ரய்ஷ, ிதத்து ற்றும் உடல் றநன் குஷநதரடு 
தரதுரப்பு, தரதுரப்தரண குடும்த உறுப்திணர்லக்கு தரதுரப்பு ற்றும் ரண 
ரனத்றல் தரதுரப்பு ஆறற்ஷந உள்படக்கும். 

 இந் பஷநரணது பஷநரண துஷந ஊறர்லக்கு ட்டரர வதரபேந்தும். 
இத்றட்டம் ிஷில் பஷநசரர துஷந ஊறர்லக்கும் ிரிரக்ப்தடும்.  

ஹபளப்ின என்ழனத்துடள ிஸபக்ைழட் எப்ந்தத்தழன் இறுதழ யளக்கு 

 திரிட்டிஷ் தி ந்றரி வஶசர ஶ, டிசம்தர் 11 அன்று ஶரப்தி என்நறத்துடணரண 
திவக்சறட் உடன்தடிக்ஷ இறுற ரக்வடுப்பு டத்ப்தடும் ன்று அநறித்ரர். 

பேஹநினள ‚.ளயில் இந்தழனளயின் பன்ஸநளமழவுக்கு‛ யலுயளஆதபவு 

 பேஶணிர ‚சர்ஶச தங்ரத்றன் ீரண ிரிரண உடன்தடிக்ஷக்ர (CCIT) 
.ர.ில் இந்றரின் பன்வரறஷ லுர ஆரித்து‛. 

2050 யளக்கழல் ‘களழ டுழ‘ அடன ஹபளப்ின என்ழனம்இக்க அநத்தது 

 ஶரப்தி என்நறம் அசு, வரறல்ள், குடிக்ள் ற்றும் திரந்றங்பின் 
உறழ்வுஷப குஷநக் ற்றும் 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் ரர்தன் டுறஷன அஷடபம் 
எபே னட்சற டுப்பு றட்டத்றல் ஶச ஶண்டும் ன்று னறபறுத்றபள்பது. 

இங்கழளந்து ளடளலநன்த்தழல் புதழன ஆபத நஹைளதள தளக்கல் ைவக்கழனர்கள் கழர்ளன் 
யத்துக்ஸகளள் அனுநதழ 

 சலக்றர்ள் ங்ள் தரதுரப்புக்ர றர்தரன் ன்ந குறுரஷன ஷத்துக் வரள்பவும், 
ச் சடங்குபில் ீண்ட ரள் தன்தடுத்துஷபம் அனுறக் இங்றனரந்து 
ரடரலன்நத்றல் புற ஆப ஶசரர வரண்டு ப்தட்டுள்பது.  
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ஸதன் ஸகளரினள யிண்ஸயி பளக்ஸகட் ஞ்ைழன் ஹைளத 

 வன் வரரிர எபே ரக்வட் ன்ஜறன் தரிஶசரஷணஷ டத்றது, இது அன் வசரந் 
ிண்வபி வபிடீ்டு ரண பர்ச்சறக்கு ற குக்கும். இது 2013 பல் வன் 
வரரிரில் பன்பனர தரிஶசரஷண வசய்து குநறப்திடத்க்து. 

ழபெைழளந்தழல் இந்து கப எதுங்கழன 145 தழநழங்கங்கள் 

 றபெசறனரந்றல் ஸ்டீர்ட் ீில் 145 ‘ஷதனட்’ இண றறங்னங்ள் இநந்து ஷ 
எதுங்றண. இப்தகுறில் ற்ணஶ தன றறங்னங்ள் இநந்து ஷ எதுங்றண.  

களங்ஹகளயின் ஹளள ஸயடிப்பு 

 உன சுரர அஷப்பு, WHO ரங்ஶரின் வரடி ஶதரனர வடிப்பு இப்ஶதரது 
னரற்நறல் இண்டரது றப் வதரிது ணக்கூநறபள்பது, இது சறன ஆண்டுலக்கு 
பன்பு ஶற்கு ஆதிரிக்ரில் ஆிக்க்ரணர்ஷப வரன்ந ஶதறிற்கு அடுத் 
இடத்ஷப்திடித்துள்பது.  
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14. யினளட்டு ஸைய்தழகள் 
 

 கழரிக்ஸகட் 
 ஸடன்ிஸ் 
 நற்ய 

கழரிக்ஸகட் 

இந்தழனள Vs ஸயஸ்ட் இண்டீஸ் கழரிக்ஸகட் 

 வஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு றரண ஷடசற எபேரள் ஶதரட்டிில் இந்றர 9 ிக்வட் 
ித்றரசத்றல் அதர வற்நற வதற்று வரடஷ 3-1 ண ஷப்தற்நறது. 

இந்தழனள Vs ஸயஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 ஸதளடர் 

 ஶற்றந்றத் ீவுள் அிஷ 2 து டி20 ஶதரட்டிில் 71 ன்ள் ித்றரசத்றல் 
இந்றர வன்நது. இன்பனம் 2-0 ன்ந க்றல் 3 டி20 ஶதரட்டிள் வரண்ட 
வரடரில் பன்ணிஷன றக்றநது. 

ைழைழ நகிர் உக டி20 ஹளட்டி 

 ரணரில் ஷடவதறும் ICC பிர் உன டி20 ஶதரட்டிில் றபெசறனரந்துக்கு றர 
இந்றர துக் ஆட்டத்றல் ிஷபரடுறநது. 

லர்நன்ிரீத் கவுர் ைதம் யிளைழ ைளத 

 வதண்லக்ரண 6-து 20 ஏர் உன ஶரப்ஷத றரிக்வட் ஶதரட்டி வஸ்ட் இண்டீசறல் 
வரடங்றது. றபெசறனரந்துக்கு றரண ஆட்டத்றல் இந்ற அி ஶப்டன் 
யர்ன்திரீத் வுர் சம் ிபரசற சர்ஶச 20 ஏர் றரிக்வட்டில் சம் அடித் பல் 
இந்ற ீரங்ஷண ன்ந சரஷணக்கு வசரந்க்ரர் ஆணரர். 

 அத்துடன் 20 ஏர் உன ஶரப்ஷதில் சம் ண்ட 3-து ீரங்ஷண ன்ந 
சறநப்ஷதபம் யர்ன்திரீத் வுர் வதற்நரர். 
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20 ஏயர் ஹளட்டிகில் அதழக ைதம் டுத்து ைளத  

 டி20 றரிக்வட் ஶதரட்டிில் அற ன்ள் குித் இந்றர் தட்டினறல் ிரட் 
ஶரனறஷ பந்ற சரஷண தஷடத்ரர் ஶரறத் சர்ர. சர்ஶச அபில் ரன்கு 
சங்ள் ிபரசற பல் ீர் ன்ந வதபேஷஷ ஶரறத் சர்ர வதற்றுள்பரர். 

இந்தழனள, ஸயஸ்ட் இண்டீஸ் இடஹன கழரிக்ஸகட் T20 ஸதளடர் 

 ஷடசற ஶதரட்டிில் இந்றர , வஸ்ட் இண்டீஸ் அிஷ ஆறு ிக்வட் 
ித்றரசத்றல் ழீ்த்றது . இன் பனம் T20 வரடஷ 3-0 ண பலஷர 
ஷப்தற்நற ஶரப்ஷத வன்நது. 

ைழைழ எபேளள் தபயரிைனில் யிபளத் ஹகளழ, ஜஸ்ப்ரித் பூம்பள பதழடம் 

 சறசற எபேரள் ரிஷசப் தட்டினறல் இந்ற ஶப்டன் ிரட் ஶரனற ற்றும் 
பன்ணி ஶப்தந்து சீ்சரபர் ஜஸ்ப்ரித் பூம்ர ஆறஶரர் பஷநஶ பனறடத்றல் 
உள்பணர். 

ைழைழ நகிர் உக டி 20 கழரிக்ஸகட் 

 .சற.சற. பிர் உன டி 20 றரிக்வட்டில் இந்றர 52 ன்ள் ித்றரசத்றல் 
அர்னரந்ஷ ழீ்த்ற அஷ இறுறப் ஶதரட்டிக்கு குற. 

இந்தழனள Vs ஆஸ்தழஹபழனள டி20 

 இந்றர Vs ஆஸ்றஶனறர 3 து டி20ில் ஆஸ்றஶனறரஷ 6 ிக்வட் 
ித்றரசத்றல் ழீ்த்றது இந்றர. இன்பனம் 3 ஶதரட்டிள் வரண்ட டி20 வரடஷ 
1-1 ண சன் வசய்து.  

ைழைழ நகிர் உக டி 20 

 இறுறப் ஶதரட்டிில் இங்றனரந்ஷ ட்டு ிக்வட் ித்றரசத்றல் ழீ்த்ற 
ஆஸ்றஶனறர ணது ரன்ரது பிர் உன டுவன்டி 20 சரம்தின்றப் 
ஶரப்ஷதஷ வன்நது. 
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லர்நன்ிரீத் கவுர் ைழைழ நகிர் உக ட்ஸயன்டி 20 அணி XI ஹகப்டளக ஹதர்வு 

 யர்ன் திரீத் வுர் சறசற பிர் உன டி 20 XI அிின் ஶப்டணர 
றறக்ப்தட்டரர், அறல் ஸ்றபேற ந்ணர ற்றும் வனக் ஸ்தின்ணர் பூணம் ரவ் 
ஆறஶரபேம் இடம்வதற்நறபேந்ணர். 

ிைழைழ யனது ஹநளைடிகலக்கு தடன இபட்டிப்பு ஆக்கழனது 

 இந்ற றரிக்வட் ட்டுப்தரட்டு ரரிம் (தி.சற.சற..) து ஶரசடிலக்கு ஷடஷ 
இட்டிப்பு ஆக்றது. 

 இற்கு பன்ணர, றரிக்வட் ீர் எபே ஆண்டு ரனம் ஷட ிறக்ப்தடுர். 

ஸடன்ிஸ் 

டிி ளரிஸ் நளஸ்டர்ஸ் ஸடன்ிஸ் ஹளட்டி 

 டிதி தரரிஸ் ரஸ்டர்ஸ் வடன்ணிஸ் அஷ இறுறப் ஶதரட்டிில் ஶரஜர் ஃவதடபேடன் 
ஶரரக் ஶஜரஶரிக் ஶரவுள்பரர். 

ளரிஸ் நளஸ்டர்ஸ் ஸடன்ிஸ், 2018 

 ஷ்ரின் ஶன் ச்சஶணரவ் உனறன் ம்தர் என் ீரண ஶஜரஶரிச்ஷச ழீ்த்ற 
தரரிஸ் ரஸ்டர்ஸ் வடன்ணிஸ் ஆண்ள் எற்ஷநர் தட்டத்ஷ வன்நரர். 

ITTF ஹைன்ஞ் ஸளபஸ் ஏன் ஹடிள் ஸடன்ிஸ் 

 சர்ஶச ஶடதிள் வடன்ணிஸ் வதடஶசன் ஶசனன்ஞ் வதல்ஶரஸ்ட்ரக் வதனரஸ் ஏதன் 
ஶடதிள் வடன்ணிஸ் வரடரின் U-21 எற்ஷநர் திரிில் இந்றரின் ணவ் ரக்ர் 
வண்னம் வன்நரர். 
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நற்ய 

SAFF U-15 ைளம்ினன்ரழப் 

 ரத்ரண்டுில் ஷடவதற்ந SAFF U-15 ஆண்ள் சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் ஶதரஷப 
1-0 ன்ந க்றல் ழீ்த்ற இந்ற அி வண்னப் தக்த்ஷ வன்நது. 

 தரறஸ்ரன் ற்றும் ங்ஶசம் ங்ப்தக்த்றற்ரண ஶதரட்டிில் ிஷபரடும். 
 தங்பரஶஷ் 3-2 ன்ந க்றல் வதணரல்டி ழட் பஷநில் தரறஸ்ரஷண 

வன்நது. 

தி ர் யளல்ட் ஹளட்டி 

 த்ரரில் ஷடவதற்ந ணி தர் ரல்ட் ஶதரட்டிில் ங்ப் தக்ம் வன்நன் பனம் 
13 உன சரம்தின்றப் ங் தக்ம் வன்ந பல் ஜறம்ணரஸ்ட் னும் சரஷண 
தஷடத்ரர் சூப்தர்ஸ்டரர் சறஶரன் ஷதல்ஸ். 

ைளர்ஹளர்க்ஸ் ஏன் ஹட்நழண்டன் 

 வஜர்ணிில் ஷடவதற்ந சரர்ஶனரர்னக்ஸ் ஏதன் ஶதட்றண்டன் ஆண்ள் எற்ஷநர் 
திரிவு ஶதரட்டிில் திரிட்டணின் ரஜவீ் ஏசலப்ஷத ஶரற்டித்து இந்றரின் சுதரங்ர் ஶட 
வன்நரர். 

ைவள ஏன் நளஸ்டர்ஸ் ஹட்நழண்டன் ஹளட்டி 

 சலணர ஏதன் ரஸ்டர்ஸ் ஶதட்றண்டன் ஶதரட்டி சலணரின் புஶரில் வரடங்றது. 

ஆைழன ரளட்கண் துப்ளக்கழ சுடுதல் ைளம்ினன்ரழப் 

 குஷத்றல் ஷடவதற்ந ஆசற ரட்ண் துப்தரக்ற சுடுல் சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் 
ஆண்ள் ஸ்லட் திரிில், அங்ட் ரீ் சறங் தரஜ்ர ங்ம் வன்நரர். 

 ரன்டிவணன்டல்[ண்டம் அபினரண] அல்னது உன அபினரண ஶதரட்டிில் 
வல்லும் பல் இந்ற ஸ்லட் துப்தரக்ற சுடுல் ீர் னும் சரஷண தஷடத்ரர். 
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உக நல்பத்தம் தபயரிை- இந்தழன யபீர் ஜ்பங் புினள பதல் இடம் ிடித்து ைளத 

 இந்றரின் பன்ணி ல்பத் ீர் தஜ்ங் புணிர. ரன்வல்த் ற்றும் ஆசற 
ிஷபரட்டில் ங்ப்தக்ம் வன்நரர். உன சரம்தின்றப் வரடரில் வள்பிப் 
தக்ம் வன்நரர். 

 இன்பனம் எபேங்றஷந் உன ல்பத்ம் ரிஷசில் பல் இடத்ஷ திடித்து 
சரஷண தஷடத்துள்பரர். 

ஸண்கள் உக குத்துச்ைண்ட ஹளட்டி ஸடல்ழனில் ஸதளடக்கம் 

 10-து வதண்ள் உன குத்துச்சண்ஷட சரம்தின்றப் ஶதரட்டி ஷனர் வடல்னறில் 
டக்றநது. இறல் 72 ரடுஷப ஶசர்ந் 300-க்கும் ஶற்தட்ட ீரங்ஷணள் 
தங்ஶற்றநரர்ள். 

 2006-ம் ஆண்டுக்கு திநகு ற்ஶதரது ரன் இந் ஶதரட்டி இந்றரில் டத்ப்தடுறநது. 
இந்ற அிக்கு ஶரிஶரம் ஷனஷ ரங்ற ஶசற வரடிஷ ந்ற வசன்நரர். 

 ஶரி ஶரம் ற்ஶதரது ந்து ங்ப்தக்ங்ள் வன்று ஶட்டி வடய்னபேடன் ச 
றஷனில் உள்பரர், ஶலும் எபே தக்ம் வல்லும் றஷனில் அர் னரற்நறன் 
றவும் வற்நறரண வதண் குத்துச்சண்ஷட ீர் ன்று சரஷணரபர் ஆரர். 

 புது றல்னற பிர் உன குத்துச்சண்ஷட சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் வதண்ள் 48 
றஶனர ஷட ஷனட் ஃப்ரீவிட் திரிின் இறுறப் ஶதரட்டிில் 5-0 ன்ந க்றல் 
உக்ஷணின் யன்ணர ஏஶரட்டரஷ ஶரற்டித்து ஶரி ஶரம் னரற்நறல் இடம் 
திடித்ரர். 

 இன் பனம் , ிப்பூர் ரறனத்றன் 35 ரண இந்ற குத்துச்சண்ஷட ீர் ஆறு 
உன சரம்தின்ஷப வன்ந னரற்நறல் றவும் வற்நறரண குத்துச்சண்ஷட 
ீர் னும் சரஷண தஷடத்ரர். 

ைவள ஏன் ஹட்நழண்டன் 

 உன சரம்தின் வண்ஶடர ஶரஶரடர ஃப்பெகூஶரரில் ஷடவதற்ந சலணர ஏதன் 
ஶதட்றண்டன் தட்டத்ஷ வன்நரர் . 



 
டப்பு ழகழ்வுகள் – யம்ர் 2018 

 

79 
 

ஆைழன ர்கண் ைளம்ினன்ரழப் 

 குஷத்றல் ஷடவதற்ந 11து ஆசற ர்ண் சரம்தின்றப் 10 ீட்டர் ர் திஸ்டல் 
னப்பு அி ஜழணிர் திரிில் இந்ற ஶஜரடி னு ஶதர் ற்றும் வசௌப் சவுரி 
ஆறஶரர் உன சரஷண தஷடத்து ங்ம் வன்நணர். 

ிஸ்ப் ில்ழனர்ட்ஸ் 

 தங்ஜ் அத்ரணி வரடர்ந்து பன்நரது பஷநர திஸ்ப் தில்னறர்ட்ஸ் 
தட்டத்ஷ 150-அப் திரிில் வன்நரர். இது அரின் 20து உனப் தட்டம் ஆகும். 

உக ஜஷினர் ைளம்ினன்ரழப் ஹட்நழன்டன் 

 ணடரில் ஷடவதறும் உன ஜழணிர் சரம்தின்றப் ஶதட்றன்டன் ஶதரட்டிின் 
ரனறறுறக்கு னக்ஷ்ச வசன் பன்ஶணநறணரர். 

டிி ஹயர்ல்ட் டூர் 

 வஜர்ணிின் அவனக்மரண்டர் ஸ்ஶவ் னண்டணில் ஷடவதற்ந டிதி இறுறப் 
ஶதரட்டிில் ஶரக் ஶஜரஶரிக்ஷ ழீ்த்ற ஶரப்ஷதஷ வன்நரர். 

 எஶ வரடரில் இறுறப்ஶதரட்டிில் ஶஜரஶரிக் ற்றும் ஃவதடர் ஆற இபேஷபம் 
ஶரற்டித் பல் ீர் னும் சரஷண தஷடத்ரர். 

உக ஜஷினர் ைளம்ினன்ரழப் – ளட்நழண்டன் 

 ணடரின் ரர்க்ம் ரில் ஷடவதற்ந உன ஜழணிர் சரம்தின்றப் தரட்றண்டன் 
ஶதரட்டிில் ஆண்ள் எற்ஷநர் திரிில் இந்றரின் னக்ஷர வசன் 
அஷஇறுறப்ஶதரட்டிக்கு குற வதற்நரர். 

சுப்ஹபளதள ைர்யஹதை களல்ந்துக் ஹகளப் 

 59 து சுப்ஶரர சர்ஶச ரல்தந்து ஶரப்ஷத ஆண்லக்ரண U-17 இறுறப்ஶதரட்டி 
புதுறல்னறில் டக் உள்பது. 
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அக்ஹபளளட்டிக் ஜழம்ளஸ்டிக்ஸ் உக ஹகளப் 

 ஆண்ள் [திரின்ஸ் அரிஸ் ற்றும் வஜறஶனஷ் சுரிதரபு] ற்றும் வதண்ள் [அபற 
ஶரஶஸ்ர், ப்ச்சற தர்க்யற ற்றும் ம்பேண்ி ரல்ஶட] குலப்திரிில் இந்றர 
இண்டு வண்னப் தக்ங்ஷப வன்நண. 

உக குத்துச்ைண்ட ைளம்ினன்ரழப் 

 உன குத்துச்சண்ஷட சரம்தின்றப்தில் ங்த்றற்ரண இறுறப்ஶதரட்டிில் பிர் 48 
றஶனர ஷட திரிில் ம்.சற ஶரி ஶரம் ற்றும் 57 றஶனர ஷட திரிில் ஶசரணிர 
சயரல் ஆறஶரர் ிஷபரட உள்பணர். 

ைனத் ஹநளடி ைர்யஹதை ைளம்ினன்ரழப் 

 னக்ஶணரில் ஷடவதறும் ஷசது ஶரடி சர்ஶச சரம்தின்றப் தரட்றண்டன் 
வரடரில், சரய்ணர ஶரல், உட்தட ல இந்ற ீர்ள் அஷ இறுறப்ஶதரட்டிக்குத் 
குற வதற்நணர். 

ஹகளல்ப் உகக்ஹகளப் 

 வல்ஶதரர்ணில் ஷடவதற்ந ஶரல்ப் உனக் ஶரப்ஷதில் அணிர்தன் னரயறரி ற்றும் 
ன்ஜதீ் புல்னர் ஆறஶரர் 10-து இடம் திடித்ணர். 

ைனத் ஹநளடி ைர்யஹதை ஹட்நழன்டன் 

 ஷசத் ஶரடி சர்ஶச உன டூர் சூப்தர் 300 ஶதரட்டிின் ஆண்ள் எற்ஷநர் திரிில் 
சலணரின் லு குரங்சுஷ சீர் ர்ர ஶரற்டித்து தட்டத்ஷக் ஷப்தற்நறணரர் . 

 இது அபேக்கு பன்நரது தட்டம் ஆகும், இற்கு பன் சுிஸ் ஏதன் ற்றும் 
ஷயரதரத் ஏதன் ஶதரட்டிபில் தட்டம் வதற்றுள்பரர். 

 பிர் எற்ஷநர் திரிின் இறுறப்ஶதரட்டிில் சலண ீர் யரன் பிடம் சரய்ணர 
ஶரல் ஶரல்ி அஷடந்ரர்.  
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2018 லளக்கழ உக ஹகளப் 

 புஶணஸ்ரில் ஷடவதறும் 2018 யரக்ற உனக் ஶரப்ஷத ஶதரட்டிில் ிஷபரட 
தரறஸ்ரன் அி இந்றரவுக்கு ந்து ஶசர்ந்து. 

க ஜழம்ளஸ்டிக்ஸ் உக ஹகளப் 

 வஜர்ணிில் உள்ப ரட்தஸ்மறல் ஷடவதற்ந ஷன ஜறம்ணரஸ்டிக்ஸ் உனக் 
ஶரப்ஷதின் ரல்ட் திரிவு ஶதரட்டிில் இந்ற ஜறம்ணரஸ்ட் ீதர ர்ரர் வண்னப் 
தக்த்ஷ வன்நரர். 

 திஶசறல் ரட்டின் வஶதக்ர ஆண்ட்ஶட் ங்ம் வன்நரர் , அவரிக்ரின் ஶஜட் ஶரி 
வள்பி வன்நரர்.  

களநன்ஸயல்த் ஃஸன்ைழங் ைளம்ினன்ரழப் 

 ரன்வதர்ரில் ஷடவதறும் சலணிர் ரன்வல்த் ஃவதன்சறங் சரம்தின்றப்தில் ங் 
தக்ம் வன்ந பல் இந்ற ீர் ன்ந சரஷண தஷடத்ரர் சற..தரணி ஶி. 

ஸைஸ் உக ைளம்ினன்ரழப் 

 வசஸ் உன சரம்தின்றப் தட்டம் னண்டணில் ஶரண ஷடதிஶக்ர் ிஷபரட்டு 
பனம் படிவு வசய்ப்தடும், உன சரம்திணரண ரர்ஶின் ஶக்ணஸ் ரர்ல்சன் 
ற்றும் அவரிக் ஶதரட்டிரபர் ஶததிரஶணர பேரணர இஷடஶ இந் ஶதரட்டி 
ஷடவதறும். 

ஆண்கள் லளக்கழ உக ஹகளப் 

 பூதஶணஸ்ரில் ஷடவதறும் ஆண்ள் யரக்ற உனக் ஶரப்ஷத ஶதரட்டிில் வன் 
ஆப்திரிக்ரவுடன் இந்றர ஶரதுறநது. 

Whatsapp குபைதில் ஶச - கழிக் ஸைய்னவும் 

Telegram Channel ல் ஶச - கழிக் ஸைய்னவும் 

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

