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அமிலில் 

ொசுபொடு த ொடர்பொன அமிக்கக அரிக்க சிமப்பு நடலடிக்கக குழு 

 ெல்யஷ-என்.சஷ.ஆர்.ல் ஶசுபஶடு  ஶெர்பஶன சம்பலங்கள் குமஷத்து சுற்றுச்சூறல் 
அச்சகத் ஷற்கு அமஷக்க அரிக்க 52 சஷமப்பு நெலடிக்க குலக்கர அத் து. 

ஒசசொன் படயம் இறு ிில் சச த் ியிருந்து ீண்டு லருகிமது 

 பே ஐக்கஷ நஶடுகள், [ஐ.நஶ.] அமஷக்க பூஷின் பஶதுகஶப்பு ஒசஶன் பெயம் இறு ஷில் 
ஏஶசஶல் ஸ்ப் ற்றும் குரிபைட்டிகள் ஆகஷலஶல் ஏற்படும் ச த் ஷல் இபேந்து 
ீண்டு லபேல ஶகத்  கலல். 

கஜொ புல் 

 இந் ஷ கெயஶ கஶலல்பெ (ICG) நலம்பர் 09, 2018 ப ல் லங்கஶர லிரிகுெஶலில் ஏற்பட்ெ 
புல் கஶணஶக கெயஷல் ீனலர்கள் உிரிறப்ப   டுப்ப ற்கு பன்கூட்டி எச்சரிக்க , 
லிறஷப்புணர்வு ற்றும் பற்பஶக்கஶன நெலடிக்ககர ற்கஶண்ெது அசு . 

சூமொலரி புல் ‘கஜொ‘ குகமந்  கொற்மழுத்   ொழ்வு ண்டயொகலலுலிறந் து 

  ஷழ்நஶட்டின் உட்புமத் ஷலுள்ர ‘கஜஶ’ புல் ற்கு நஶக்கஷ நகர்ந்து , குமந்  கஶற்மலத்  
 ஶழ்வு ண்ெயஶக லலுலிறந் து . 

 லங்கஶர லிரிகுெஶலில் உபேலஶன கடுஶன சூமஶலரி புல் ‘கஜஶ’  ஷழ்நஶடு ற்றும் 
புதுச்சரி கெற்கின் நஶகப்பட்டினம் ற்றும் ல ஶண்ம் இெ க கெந் து . 
புலுக்கு ‚கஜஶ‛ எனும் ப இயங்க அரித் து. 

லியங்கு உிணுக்கரியிருந்து லரர்க்கப்பட்ட உணவுப்தபொருட்ககர ழுங்குபடுத்து ல் 

 அரிக்கஶலில் ‚ஆய்லக இமச்சஷ ‛ என்று அறக்கப்படும் லியங்கு உிணுக்கரியஷபேந்து 
லரர்க்கப்படும் உணவுப் பஶபேட்கர லங்குபடுத் ஷ அ  உண்ப ற்கஶன லறஷ 
ஏற்பெடுத்  ப்புக் கஶண்ெது. 
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லியங்கு உிணுக்கரியிருந்து லரர்க்கப்பட்ட உணவுப்தபொருட்ககர ழுங்குபடுத்து ல் 

 அரிக்கஶலில் ‚ஆய்லக இமச்சஷ‛ என்று அறக்கப்படும் லியங்கு 
உிணுக்கரியஷபேந்து லரர்க்கப்படும் உணவுப் பஶபேட்கர லங்குபடுத் ஷ அ  
உண்ப ற்கஶன லறஷ ஏற்பெடுத்  ப்புக் கஶண்ெது. 

கொங்சகொலின் எசபொயொ தலடிப்பு 

 உயக சுகஶ ஶ அப்பு , WHO கஶங்கஶலின் கஶடி எபஶயஶ லடிப்பு இப்பஶது 
லயஶற்மஷல் இண்ெஶலது ஷகப் பரிது எனக்கூமஷபள்ரது , இது சஷய ஆண்டுகலக்கு 
பன்பு ற்கு ஆபிரிக்கஶலில் ஆிக்கணக்கஶனலர்கர கஶன்ம பறஷலிற்கு அடுத்  
இெத் ப்பிடித்துள்ரது.  

அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் 

நொலல் ‘பசொனிக் கொரொன்கள்’ பயம் ின்சொம் உற்பத் ி 

 இந் ஷ லம்சஶலறஷினர் உட்பெ லிஞ்ஞஶனிகள், பே சஶ ஶண லள்ர பட்ென் 
கஶரஶனில் சனஶபஶக்டீரிஶலின் 3D-அச்சஷடும் கஶத் ஶல் பச்ச சக் ஷ பஶனிக் 
கபேலி பயம் உபேலஶக்கஷனர். 

சனீொ தசற்கக நுண்ணமிவு தசய் ி அமிலிப்பொரர்ககர அமிபகப்படுத் ிது 

 க்சஷன்வஹலஶ [Xinhua] சய் ஷ நஷறுலனம் ‚உயகஷன் ப ல்‛, சற்க நுண்ணமஷவு (AI) 
பஶன்ம ம்பட்ெ  ஶறஷல்நுட்பங்கரப் பன்படுத் ஷ பே ஜஶடி சய் ஷ 
அமஷலிப்பஶரர்கர அமஷபகப்படுத் ஷது. 

44 பு ி நியக்கரி த ொகு ிகள் நொன்கு கிறக்கு ொநியங்கரில்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

 கஷறக்கு இந் ஷஶலின் நஶன்கு ஶநஷயங்கரில் 44 பு ஷ நஷயக்கரித்  ஶகு ஷகர 
கண்டுபிடித்துள்ர ஶக இந் ஷஶலின் புலிில் ஆய்வு (GSI)  ரிலித்துள்ரது. 
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கிரீன்யொண்ட் பனிப்பொகமக்கு கீசற ஐஸ் ஏஜ் கிசட்டர்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

 லெக்கு கஷரீன்யஶந் ஷல் பனி ற்றும் பனிஶல் பே கஷயஶீட்ெர் ஆறத் ஷல் பு ப்பட்ெ, 
பஶரிச லிெ ஷகப்பரி பே துணக்கஶள்  ஶக்கத் ஷனஶல் ஏற்பட்ெ பள்ரத்  
[கஷட்ெர்], லிஞ்ஞஶனிகள் கண்டுபிடித்துள்ரனர். 

 பூஷின் கஶன்டினன்ெல் பனிக்கட்டிகரில் ன்மஷன் கஸழ் இவ்லரவு பரி அரலிற்கு 
பே பனிக்கட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ரது இது ப ல் பமஶகும் என ென்ஶர்க்கஷன் 
கஶபன்வகன் பல்கயக் கறக ஆஶய்ச்சஷஶரர்கள்  ரிலித் னர். 

கற  ொக்கம் ற்றும் இற்கக சபறிவுககர கண்கொணிக்க பு ித ொறில்நுட்பம் 

 றஶல் ஆறுகள் ற்றும் நீர்த் க்கங்கரில் நீரின் அரவு அ ஷகரிப்ப  
 ஷப்பிடுல ற்கஶன பே பு ஷ  ஶறஷல்நுட்பத்  இந் ஷ லஶனிய தும (IMD) 
உபேலஶக்கஷபள்ரது. 

 பன் நஷகலம் சூழ்நஷயக் கஶட்டும் ‘ ஶக்கம் அடிப்பெியஶன பன்அமஷலிப்பு 
அணுகுபம’ என்று அறக்கப்படும் இந்   ஶறஷல்நுட்பம், ஶநஷய அசஶங்கங்கர 
ற  ஶக்கத்  கண்கஶணிக்கவும் ற்றும் நஷகழ்ந படிவுகர எடுக்கவும் உ வும். 

பொயில் கயப்படத்க க் கண்டுபிடிக்க தொகபல் சபொன் சொர்ந் தசன்சொர்ஸ் 

 பஶயஷல் கயப்பெத்  கண்டுபிடிக்க ஐஐடி- வ ஶபஶத்[ஐஐடி-] ஆய்லஶரர்கரஶல் 
ஸ்ஶர்ட் பஶன் அடிப்பெியஶன சன்சஶர் உபேலஶக்கப்பட்ெது. 

சொப்ப நொய்களுக்கு ப ியொக ‘சொசபொ–பக்கு‘ 

 லிஞ்ஞஶனிகள் பே சற்க ‚ஶபஶ பக்கு‛ கபேலி உபேலஶக்கஷபள்ரனர், இது 
பஶ ப்பஶபேள் ற்றும் லடிபேந்துகர கண்ெமஷல ற்கு நஶய்கலக்குப் ப ஷயஶக 
லஶலம் எயஷ சல்கரில் இபேந்து  ஶரிக்கப்பட்ெ ‘ஶபஶ-பக்க’ பன்படுத் த்  ஷட்ெம். 
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விண்வவளி அறிவியல் 

நொசொலின் ஹப்பிள் கொஸ்ிக் புன்னகக பகத்க  த் ிருக்கும் [ஸ்கயி] புள்ரிக 
கண்டமிந் து 

 நஶசஶலின் வப்பிள் லிண்லரி  ஶயநஶக்கஷ லஶனில் பே புன்னக பகத்  
த் ஷபேக்கும் [ஸ்யஷ] லிண்ீன் குலக்கர கண்ெமஷந் து. 

சனீொ பு ி உர் சுற்றுப்பொக  தசற்ககக்சகொகர அமிபகப்படுத் ிது 

 சஸனஶ லற்மஷகஶக உள்நஶட்டிய  ஶஶன பய்ெௌ [BeiDou] உயகரஶலி 
சற்கக்கஶள் நலிகளன் அப்பஶன உர் சுற்றுப்பஶ  சற்கக்கஶர 
அமஷபகப்படுத் ஷது. பூஷின் ய 36,000 கஷ.ீ., உத் ஷல் நஷய நஷறுத் ப்பட்ெ 
ப ல் பய்ெௌ [BeiDou] -3 சற்கக்கஶள் இதுலஶகும். 

 இது அரிக்க ஜஷ.பி.எஸ் அப்பு, ஷ்ஶலின் GLONASS ற்றும் ஐஶப்பி 
ன்மஷத் ஷன் கலீயஷஶ ஆகஷலற்மஷற்குபின் லபேம் நஶன்கஶலது உயகரஶலி 
சற்கக்கஶள் நலிகளன் அப்பு ஆகும். 

லிொறனின் ட்சொஜன் லிண்கற்ககரப் பொர்கலிடுல ற்கொக NASA ஆய்வு தசய்த் ிட்டம் 

 நஶசஶலின் ஶல்ப் – ப்லட்ெஶ ல பணம் ற்கஶண்ெ பே லிண்லரிக் கபேலி – 
சூரி ண்ெயத் ஷன் ஆம்ப நஶட்கரில் இபேந்து எஞ்சஷிபேக்கும் லிஶறனின் ட்ஶஜன் 
லிண்கற்கர ஆஶய்ல ற்கு  ஷட்ெஷெப்பட்டுள்ரது. 2021 ஆம் ஆண்டில், ஶல்ப், லூசஷ 
ஷளனுென் இணந்து லிஶறனின் ட்ஶஜன் லிண்கற்கலக்கு சல்யத் 
 ஷட்ெஷெப்பட்டுள்ரது. 

லிொறனின் சுறலும் சகங்கரின் பு ி புககப்படத்க  நொசொ தலரிிட்டது 

 நஶசஶலின் ஜஹனஶ லிண்கயம் லிஶறன், லஶப கஷகத் ஷன் ஶபபேம் பய 
லண்ணஶன, சுறலும் கங்கரின் பு ஷ புகப்பெத்  நஶசஶ லரிிட்ெது. 
அக்ெஶபர் 29-ம்   ஷ ஜனஶ  னது 16லது லிஶறன் கஷகத் ஷன் நபேங்கஷ 
பணத்  நஷகழ்த் ஷ பஶலது இந்  பெம் எடுக்கப்பட்ெது. 
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தலற்மிகொக லிண்ணில் பொய்ந் து ஜிஎஸ்எல்லி ொர்க் 3 ொக்தகட் 

 நலனீ  கலல்  ஶெர்புக்கஶன ஜஷசஶட் -29 சற்கக் கஶரத்  ஶங்கஷபடி 
ஜஷஎஸ்எல்லி ஶர்க் 3 ஶக்கட் லற்மஷகஶக லிண்ணில் பஶய்ந் து. 

 இந் ஷ லிண்லரி ஆஶய்ச்சஷ ஶன இஸ்ஶ, ஜஷ- சஶட் 29 சற்கக் கஶலென் 
ஜஷஎஸ்எல்லி – ஶர்க் 3 ஶக்கட்ெ லிண்ணில் சலுத் ஷபள்ரது. இஸ்ஶலின் ஜஷசஶட் 
29 சற்கக் கஶர, ஜஷஎஸ்எல்லி ஶர்க் – 3 ஶக்கட் எடுத்துச் சல்கஷமது. இந்  
ஜஷஎஸ்எல்லி ஶர்க் 3 ஶக்கட்5 ென் எெ கஶண்ெ சற்கக்கஶர லிண்ணில் 
நஷய நஷறுத்  உள்ரது. 

ஜிசொட்-29 தசற்ககக்சகொகர ஜி.எஸ்.எல்.லி. ொர்க்-3 டி-2 ொக்தகட் பயம் தலற்மிகொக 
லிண்ணில் தசலுத் ிது 

 ஜஷசஶட்-29 சற்கக்கஶர ஜஷ.எஸ்.எல்.லி. ஶர்க்-3 டி-2 ஶக்கட் பயம் லற்மஷகஶக 
லிண்ணில் சலுத் ஷது இந் ஷ லிண்லரி ஆய்வு ம். அ ஷநலனீ  கலல்  ஶெர்பு 
சற்கக்கஶரஶன ஜஷசஶட்-29 சற்கக்கஶர ஜஷ.எஸ்.எல்.லி. ஶர்க்-3 டி-2 ஶக்கட் 
பயம் ஸ்ரீவரிகஶட்ெஶலில் உள்ர ச ீஷ் லண் லிண்லரி ஆய்வு த் ஷன் 
இண்ெஶலது ஏவு ரத் ஷல் இபேந்து லற்மஷகஶக லிண்ணில் சலுத் ஷது.  

சூரின் அருசக பூிக சபொன்று பு ி கிகம் கண்டுபிடிப்பு 

 அரிக்கஶலின் கயஷபஶர்னிஶ லிண்லரி நஷறுலனம் ற்றும் ஸ்பின் லிண்லரி 
அமஷலில் த் ஷன் லிஞ்ஞஶனிகள் சூரின் அபேகபள்ர ‘பர்னஶட்ஸ்’ என்ம நட்சத் ஷம் 
குமஷத்து ஆய்வு ற்கஶண்ெனர். 

 அப்பஶது அந்  நட்சத் ஷம் அபேக பூஷ பஶன்று பே பு ஷ கஷகம் இபேப்ப  
கண்டுபிடித் னர். அது பூஷ லிெ2 ெங்கு எெ கஶண்ெது. இது சூரினிெம் இபேந்து 2 
ச ல ீ சக் ஷ கஷகஷத்து கஶள்கஷமது. 

இஸ்சொலின் பி.எஸ்.எல்.லி சி-43 கவுண்டவுன் த ொடங்கிது 

 31 சற்கக்கஶள்கர சுந்து சல்ல ற்கஶக பி.எஸ்.எல்.லி. சஷ-43 ஶக்கட் 
உபேலஶக்கப்பட்ெது. இந்  ஶக்கட்ெ லிண்ணில் சலுத்துல ற்கஶன கவுண்ெவுன் 
 ஶெங்கஷது. 

 இந் ஷ லிண்லரி ஆய்வு நஷறுலனஶன இஸ்ஶலின் ‚வசஷஸ்‛ (வபர் ஸ்பக்ல் 
இஜஷங் சஶட்டியட்) எனும் அ ஷநலனீ சற்ககஶர இது சுந்து சல்லும்.  
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பிஎஸ்எல்லி-சி43 தலற்மிகொக லிண்ணில் தசலுத் ப்பட்டது   

 இந் ஷஶலின் நலனீ புலி கண்கஶணிப்பு சற்கக் கஶள் வசஷஸ் ற்றும் 30 
லரிநஶட்டு இண சற்கக் கஶள்கலென், ஸ்ரீவரிகஶட்ெஶலியஷபேந்து பிஎஸ்எல்லி-
சஷ43 லற்மஷகஶக லிண்ணில் சலுத் ப்பட்ெது. 

 அ ஷக எெ கஶண்ெ ஜஷ.சஶட்-11 சற்கக் கஶரின டிசம்பர் 5-அன்று இஸ்ஶ 
சலுத்துகஷமது. 

ஜிசசட்-29 தலற்மிகொக அ ன் சநொக்க சுற்றுப்பொக ில்நிகயநிறுத் ப்பட்டது 

 இந் ஷஶலின் சீபத் ஷ  கலல் ஶெர்பு சற்கக்கஶள் ஜஷசட்-29 அ ன் பன்மஶலது 
சுற்றுப்பஶ  நெலடிக்ககரின் பஶது அ ன் நஶக்க சுற்றுப்பஶ ில் லற்மஷகஶக 
நஷயநஷறுத் ப்பட்ெது. 

தசயி, லகயப்பக்கம் 

ஏசொ இந் ிொ 2019 

 ‘ஏஶ இந் ஷஶ 2019’ இன் 12 லது ப ஷப்பு 20 ப ல் 24 பிப்லரி 2019 ல பங்கலபேலில் 
உள்ர எயவன்கஶ லிஶன  ரத் ஷல் நெபறும். 

 இந்  ஐந்து நஶள் நஷகழ்வு பஶது லிஶன நஷகழ்ச்சஷகலென் லிண்லரி ற்றும் பஶதுகஶப்புத் 
 ஶறஷல்கரின் பே பரி லர்த் க கண்கஶட்சஷ இணக்கும். 

‚ளி–பொக்ஸ்‛[SHe- Box] 

 பணிிெங்கரில் பஶயஷல்  ஶந் வுகள் குமஷத்  புகஶர் அரிக்கும் இண ர 
பஶர்ெயஶன ‚ளஷ பஶக்ஸ் ‛-ஐ, 33 ஶநஷயங்கள் ற்றும் பெனின் பி சங்கரில் உள்ர 
அனத்து த் ஷ அச்சகங்கள் , துமகள் ற்றும் ஶலட்ெங்கலென் த் ஷ கரிர் 
ற்றும் குறந் கள் ம்பஶட்டு அச்சகம் இணத்துள்ரது . 

 ‚ளஷ-பஶக்ழஷல்‛ பமப்படும் புகஶர்கர புகஶர் ஶர்கலம் , த் ஷ கரிர் ற்றும் குறந் கள் 
ம்பஶட்டு அச்சகபம் நடிஶக கண்கஶணிக்க படிபம் . 
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கபசொ – இகணப்பக்கம் 

  ீன் ஶள் அந்த்ஶ ஶ ஶஜனஶ –  சஷ நகர்ப்பும லஶழ்லஶ ஶ இக்கத் ஷன் (DAY-NULM) 
கஸழ் பனஶரிகலக்கு லங்கஷக்கென் கள் ீ ஶன லட்டித் ஶக பற்மஷ லிலங்கர 
த் ஷப்படுத் ப்பட்ெ ஷன்னணு பமில்  ரிந்துகஶள்ல ற்கஶக பசஶ   எனப்படும் 
கென் ற்றும் லட்டித்  ஶக எரி ஶக அமஷந்துகஶள்லம் இணப்பக்கம் 
புது ஷல்யஷில்  ஶெங்கஷலக்கப்பட்ெது. 

 இந் த்  ஷட்ெத்  சல்படுத்தும் லங்கஷஶன அ யகஶபஶத் லங்கஷ இந்  இணப்பக்கத்  
லடிலத்து உபேலஶக்கஷ உள்ரது . 

பன்ப ிலில்யொ இில் பணச்சடீ்டு லச ி [UTS] தகொண்ட தொகபல் தசயி 

 ில் பணிகள்  ற்பஶது நலம்பர் 1 ஆம்   ஷ ப ல் ஆன்யனில் பன்ப ஷலில்யஶ 
பஶது டிக்கட்ெ பற்றுக் கஶள்ரயஶம். இந்  லச ஷ பம பணிகள் UTS 
சயஷ ப ஷலிமக்கம் சய்து கஶள்ரலண்டும். 

இ–பசு ஹொட் (ஜிபிஎம்எஸ் சபொக்குலத்து) 

 லிலசஶிகள் ற்றும் இத்தும  ஶறஷல் பனலஶ  பஶல் ற்றும் அது சஶர்ந்  
 ஶறஷயஷல் ஈடுபடுத்தும் நஶக்கஷல் த் ஷ அசு ஆன்யன் இண  ரத்  
 ஶெங்கஷபள்ரது. 

 இ-பசு வஶட் என்ம பரியஶன இந்  இண  ரத் ஷல் லரஶண் பஶபேள்கர லஶங்க , 
லிற்க படிபம். 

 உர் க கஶல்நெகரின் சஷன பட்ெகள் கஷெப்பது உள்ரிட்ெ  கலலும் இந்  
ஆன்யன் இண ரம் பயம் பமயஶம் 

 UMANG (பு ஷ கஶய ஆலக்கஶன ஐக்கஷப்பட்ெ ஶபல் சயஷ ) உென் இது 
உபேலஶக்கப்பட்டு ற்றும் பேங்கஷணக்கப்பட்ெது. 

 உள்நஶட்டு இனங்கரின் பணு  ர்வு ற்றும் 6000 பஶல் லியங்குகர பணு ரீ ஷஶக 
 ஷப்படீு சய்ல ற்கஶக இண்ெஸ்சஷப்[INDUSCHIP] உபேலஶக்கப்பட்ெது. 

ஏர்சசலொ [AirSewa] 2.0 

 த் ஷ லிஶனப் பஶக்குலத்துத் தும, லர்த் கம் ற்றும் கத் ஶறஷல் தும 
அச்சர் சுஷ் பிபு ற்றும் ஶநஷய சஷலில் லிஶனப் பஶக்குலத்துத் தும 
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அச்சர் ஜந்த் சஷன்வஶ ஆகஷஶர் புது ெல்யஷில் ம்படுத் ப்பட்ெ ஏர்சலஶ0 
லயப் பக்கத் பம் ஶபல் சயஷபம் அமஷபகப்படுத் ஷனர். 

 ‚ளி–பொக்ஸ்‛[SHe- Box] 

 பணிிெங்கரில் பஶயஷல்  ஶந் வுகள் குமஷத்  புகஶர் அரிக்கும் இண ர 
பஶர்ெயஶன ‚ளஷ பஶக்ஸ்‛-ஐ, 33 ஶநஷயங்கள் ற்றும் பெனின் பி சங்கரில் உள்ர 
அனத்து த் ஷ அச்சகங்கள், துமகள் ற்றும் ஶலட்ெங்கலென் த் ஷ கரிர் 
ற்றும் குறந் கள் ம்பஶட்டு அச்சகம் இணத்துள்ரது. 

 ‚ளஷ-பஶக்ழஷல்‛ பமப்படும் புகஶர்கர புகஶர் ஶர்கலம், த் ஷ கரிர் ற்றும் 
குறந் கள் ம்பஶட்டு அச்சகபம் நடிஶக கண்கஶணிக்க படிபம். 

கபசொ – இகணப்பக்கம் 

  ீன் ஶள் அந்த்ஶ ஶ ஶஜனஶ –  சஷ நகர்ப்பும லஶழ்லஶ ஶ இக்கத் ஷன் (DAY-
NULM) கஸழ் பனஶரிகலக்கு லங்கஷக்கென்கள் ீ ஶன லட்டித் ஶக பற்மஷ 
லிலங்கர த் ஷப்படுத் ப்பட்ெ ஷன்னணு பமில்  ரிந்துகஶள்ல ற்கஶக 
பசஶ  எனப்படும் கென் ற்றும் லட்டித்  ஶக எரி ஶக அமஷந்துகஶள்லம் 
இணப்பக்கம் புது ஷல்யஷில்  ஶெங்கஷலக்கப்பட்ெது. 

 இந் த்  ஷட்ெத்  சல்படுத்தும் லங்கஷஶன அயகஶபஶத் லங்கஷ இந்  
இணப்பக்கத்  லடிலத்து உபேலஶக்கஷ உள்ரது. 

ருங்கிகணந்  சுகொ ொ  கலல்  ரம் (IHIP) 

 பேங்கஷணந்  சுகஶ ஶ  கலல்  ரம் (IHIP) ஏல ஶநஷயங்கரில் உள்ர பேங்கஷணந்  
நஶய் கண்கஶணிப்பு  ஷட்ெத் ஷன் (ஐ.எஸ்.எஸ்.பி.) பிரிலில் த் ஷ சுகஶ ஶசயஶரர் 
பிரீத் ஷ சு னஶல் துலக்கஷ லக்கப்பட்ெது. 

 நஶபற்ம  ன் கண்ெமஷ ல், நஶபற்ம  ன் ற்றும் இமப்பு ஆகஷலற்மக் 
குமப்ப ற்கும், க்கரிெ உள்ர நஶய்கரின் சு குமப்ப ற்கும், 
ஆஶக்கஷஶன சுகஶ ஶ அப்புகள் ம்பெவும் இந் த்  ரம் உ வும். 
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இ–பசு ஹொட் (ஜிபிஎம்எஸ் சபொக்குலத்து) 

 லிலசஶிகள் ற்றும் இத்தும  ஶறஷல் பனலஶ பஶல் ற்றும் அது சஶர்ந்  
 ஶறஷயஷல் ஈடுபடுத்தும் நஶக்கஷல் த் ஷ அசு ஆன்யன் இண  ரத்  
 ஶெங்கஷபள்ரது. 

 இ-பசு வஶட் என்ம பரியஶன இந்  இண  ரத் ஷல் லரஶண் பஶபேள்கர 
லஶங்க, லிற்க படிபம். 

 உர் க கஶல்நெகரின் சஷன பட்ெகள் கஷெப்பது உள்ரிட்ெ  கலலும் இந்  
ஆன்யன் இண ரம் பயம் பமயஶம் 

 UMANG (பு ஷ கஶய ஆலக்கஶன ஐக்கஷப்பட்ெ ஶபல் சயஷ) உென் இது 
உபேலஶக்கப்பட்டு ற்றும் பேங்கஷணக்கப்பட்ெது. 

 உள்நஶட்டு இனங்கரின் பணு  ர்வு ற்றும் 6000 பஶல் லியங்குகர பணு 
ரீ ஷஶக  ஷப்படீு சய்ல ற்கஶக இண்ெஸ்சஷப்[INDUSCHIP] உபேலஶக்கப்பட்ெது. 

ருங்கிகணந்  சுகொ ொ  கலல்  ரம் (IHIP) 

 பேங்கஷணந்  சுகஶ ஶ  கலல்  ரம் (IHIP) ஏல ஶநஷயங்கரில் உள்ர பேங்கஷணந்  
நஶய் கண்கஶணிப்பு  ஷட்ெத் ஷன் (ஐ.எஸ்.எஸ்.பி.) பிரிலில் த் ஷ சுகஶ ஶசயஶரர் 
பிரீத் ஷ சு னஶல் துலக்கஷ லக்கப்பட்ெது . 

 நஶபற்ம  ன் கண்ெமஷ ல் , நஶபற்ம  ன் ற்றும்  இமப்பு ஆகஷலற்மக் 
குமப்ப ற்கும், க்கரிெ உள்ர நஶய்கரின் சு குமப்ப ற்கும் , 
ஆஶக்கஷஶன சுகஶ ஶ அப்புகள் ம்பெவும் இந் த்  ரம் உ வும் . 
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