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1. பக்கறரண ரட்கள் 
 

யற றணம் ிங்கள் 
டிசம்தர் 01 உனக ய்ட்ஸ் 

றணம் 
உயக ய்ட்ஸ் நஶள் ஆண்டு ஶறும் டிேம்பர் ன ல் நஶள் 
கைப்பிடிக்கப்படுகஷமட. இந்நஶள் ய்ட்ஸ் நஶய் ற்றும் அ ன் 
லிரவுகள் பற்மஷ லிறஷப்னணர்ல ற்படுத்டல  நஶக்கஶகக் 
கஶண்ைட. ய்ட்ஸ் நஶள் பற்மஷ ண்ணக்கன ன யஶல ஶக 1988-ல் 
நைப்பற்ம, ய்ட்ஸ் பற்மஷ உயக சுகஶ ஶ அச்ேர் ஶநஶட்டில் 
உனலஶனட. 2018 உயக ய்ட்ஸ்  ஷன  ீம் – ‚Know your status‛. 

டிசம்தர் 01  ரகனரந்ட 
ரறனம் 
உபேரண றணம் 

டிேம்பர் 1, 2018 அன்று கஶவஷஶலின் ேயக கஶரிஶயத் ஷல் 
நஶகயஶந்ட ஶநஷயம் உனலஶன 55லட ஆண்டு லிறஶலக் 
கஶண்ைஶடிட. இந்  நஶரில், 1963 இல், நஶகஶயஶந்ட அ ன் ஶநஷய 
அந் ஸ்  அைந்ட இந் ஷ னைனினின் 16லட ஶநஷயஶக 
அமஷலிக்கப்பட்ைட. 

டிசம்தர் 02 சர்யச 
அடிலகள் 
எறப்பு றணம் 

ேர்ல ே அடிகள் எறஷப்ன  ஷனம் (International Day for the Abolition of 
Slavery) க்கஷ நஶடுகள் பஶட ேபஶல் அமஷலிக்கப்பட்டு 
எவ்லஶன ஆண்டும் டிேம்பர் 2ம்   ஷ கஶண்ைஶைப்படும்  ஷனம் 
ஆகும். இந்   ஷனம் ன ன் ன யஷல் 1986 ஆம் ஆண்டு 
கஶண்ைஶைப்பட்ைட. அடி னம அகற்மஷ ன ல் நஶடு – 
1807, பிரிட்டிஷ் அடி லிஶபஶ எறஷப்ன ேட்ைத்  
அல்படுத் ஷட. அடித் னம் இன்னும் வுரிைஶனிஶ பஶன்ம 
நஶட்டில் ேட்ைனர்லஶக உள்ரட. 

டிசம்தர் 03 சர்யச 
ரற்றுத் 
றநணரபிகள் 
றணம் 

1981-ம் ஆண்ை உயக ஶற்றுத் ஷமனஶரிகள் ஆண்ைஶக .நஶ. ேப 
அமஷலித் ட. இ னடுத்ட, 1992-ஆம் ஆண்டு டிேம்பர் 3-ம் 
  ஷ பன்னஶட்டு ஶற்றுத் ஷமஶனஶரிகள் நஶரஶக 
கைபிடிக்கப்படுகஷமட. 2018  ீம்: Empowering persons with disabilities and 
ensuring inclusiveness and equality 
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டிசம்தர் 04 இந்ற 

கடற்தலட றணம் 

1971ம் ஆண்டு, அ ஶலட கஷட்ைத் ட்ை 47 லனைங்கலக்கு னன்ன இந் ஷ 

கைற்கில் இனந்ட ேன்று பஶகஷஸ் ஶனுைன் பஶர் னரிந்ட லற்மஷ 
பற்ம  ஷனம் இன்று. ட்ைண்ட் ற்றும் பத் ஶன் ஆப்பேன் 

லற்மஷ பற்ம  நஷனவு கூறும் லகில் கஶண்ைஶைப்படுகஷமட 

கைற்பை  ஷனம். 

இந் ஷக் கைற்பை இந் ஷ ஆனே ப்பைகரின் கைல் கஷர ஆகும், 

லும் இந் ஷ ஜனஶ ஷப ஷ அ ன்  ய  ரப ஷ ஆலஶர். 
டிசம்தர் 05 உனக ண் றணம் 2002 ஆம் ஆண்டில் ண் அமஷலியஷன் ேர்ல ே என்மஷம் (IUSS) டிேம்பர் 

5ம்   ஷ உயக ண்  ஷனஶக கஶண்ைஶடும்  ீர்ஶனத்  

ற்றுக்கஶண்ைட. ண்ணின் னக்கஷத்டலம், இற்க அப்பின் 

னக்கஷ கூறுபஶடு ற்றும் னி  நன்க்கஶக என னக்கஷ 

பங்கரிப்பஶரஶக இனப்ப  கஶண்ைஶடும் லி ஶக இந்   ஷனம் 

அனுேரிக்கப்படுகஷமட. 

2018  ீம் – ‘Be the Solution to Soil Pollution’. 

டிசம்தர் 05 சர்யச 

வரண்டர் றணம் 

ேனெக ற்றும் பஶனரஶ ஶத் ஷற்கஶன ேர்ல ே  ஶண்ைர்  ஷனம் (IVD), 

பஶடலஶக ேர்ல ே  ஶண்ைர்  ஷனம் (IVD) னப்படும் இந்   ஷனம் என 

ேர்ல ே அனுேரிப்ன  ஷனஶக .நஶ. பஶடச் ேப 1985 ஆம் ஆண்டில் 

 ீர்ஶனம் நஷமலற்மஷட. 

பய அசு ேஶஶ நஷறுலனங்கள், ேஷலில் ேன ஶம்,  னிஶர் டம 

ஆகஷலற்மஶல் இட கஶண்ைஶைப்படுகஷமட. இட .நஶ. 

 ஶண்ைர்கள்(UNV) லயத் ஷட்ைத் ஶல் குமஷக்கப்பட்டு 

ஆ ரிக்கப்படுகஷமட. மீ் “Volunteers build Resilient Communities” 

டிசம்தர் 06 டரக்டர்.தி.ஆர். 

அம்யதத்கரின் 

63ட றலணவு 

றணம் 

பஶ  த்னஶ பஶபஶேஶகப் ைஶக்ைர். பி. ஆர். அம்பத்கரின் 63-லட நஷனவு 

 ஷனத்  னன்னிட்டு குடிசுத்  யலர்  ஷன. ஶம் நஶத் கஶலிந்த் 

 யில்  ேம் அலனக்கு அஞ்ேயஷ ேலுத் ஷட. 

டிசம்தர் 07 தலடீர் வகரடி 

ரள் 
எவ்லஶன ஆண்டும் டிேம்பர் ஶ த் ஷன் றஶம் நஶர பை லீர் கஶடி 

நஶரஶக இந் ஷ அசும் இந் ஷ ஶநஷய அசுகலம் கைப்பிடிக்கஷன்மன. 

கஶடி நஶள் ன்பட இந் ஷஶலின் னப்பை லீர்கரின் 

அனம்பணிகரனேம்,  ஷஶகத் னேம் பஶற்றும் நஶரஶகும். 
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டிசம்தர் 07 சர்யச சறில் 

ிரண றணம் 
லிஶனப் பஶக்குலத்டக்கஶன என அப்ன 1944இல் ஆம்பிக்கப்பட்டு, 

அ ன் 50 ஆலட ஆண்டு லிறஶ 1994ஆம் ஆண்டில் கஶண்ைஶடிட. இந்  

அப்பின் லண்டுகஶர ற்றுக்கஶண்டு .நஶ. பஶடச்ேப 

டிேம்பர் 7 ஆம்   ஷ ேர்ல ே ேஷலில் லிஶனப் பஶக்குலத்ட 

 ஷனஶக அமஷலித் ட. மீ் – “Working Together to Ensure No Country is Left 

Behind.” 

டிசம்தர் 08 ீர்பழ்கறக் 

கப்தல் றணம் 

இந் ஷ கைற்பை நீர்னெழ்கஷக் கப்பல்  ஷனத்  கஶண்ைஶடுகஷமட. 1967 

ஆம் ஆண்டில் ன ல் நீர்னெழ்கஷக் கப்பல், னன்னஶள் .ன்.ஸ். கல்லஶரி 

கைற்பைில் ேர்க்கப்பட்ை  நஷனவுகூனம் நஶள். 

டிசம்தர் 08 34ட சரர்க் 

சரர்ட்டர் றணம் 

34லட ேஶர்க் ேஶர்ட்ைர்  ஷனத்  னன்னிட்டு நபஶர பி  ந் ஷரி க.ப.ீ 

ளர்ஶ ஏயஷ பிஶந் ஷ எத்டறப்னக்கஶன  ற்கு ஆேஷ ேங்கம் (SAARC) 

ற்றும்  ற்கஶேஷஶலின் க்கலக்கு லஶழ்த்டக்கர  ரிலித் ஶர். 

1985 ஆம் ஆண்டு டிேம்பர் 8ஆம்   ஷ ேஶர்க் ேஶர்ட்ைர் எப்பந் த் ஷல் 

கலத் ஷைப்பட்டு அக்கப்பட்ைட. 

ேஶர்க் நஶடுகரில் ஆப்கஶனிஸ் ஶன், லங்க ேம், னட்ைஶன், 

இந் ஷஶ,ஶயத் ீவுகள், நபஶரம், பஶகஷஸ் ஶன் ற்றும் இயங்க 

ஆகஷ ட்டு நஶடுகள் உள்ரன. 

டிசம்தர் 09 சர்யச ஊல் 

றர்ப்பு றணம் 

2003 ஆம் ஆண்டு அக்ைஶபர் 31ம்   ஷ ஊறல்  ஷர்ப்னக்கு பஶட 

லிறஷப்னணர்ல ற்படுத்டல ற்கஶக க்கஷ நஶடுகள் ேபின் ஊறல் 

 டுப்ன ஶநஶட்டின் படி, டிேம்பர் 9 அன்று ேர்ல ே  ஷர்ப்ன ஊறல்  ஷனம் 

ஆண்டு ஶறும் அனுேரிக்கப்படுகஷமட. 

டிசம்தர் 10 ணி 

உரிலகள் 

றணம் 

னி  உரிகள்  ஷனம் எவ்லஶன ஆண்டும் டிேம்பர் 10 ம்   ஷ 
அனுேரிக்கப்படுகஷமட, இட க்கஷ நஶடுகள் ேபின் பஶடச் ேப 1948 

ல், னி  உரிகள் பற்மஷ உயகரஶலி பிகைனத்  

நஷமலற்மஷ நஶரஶகும். 

டிசம்தர் 11 சர்யச 

லனகள் றணம் 

யகரப் பஶடகஶக்கவும், யப்பி ேங்கரில் லஶலம் க்கரின் 

லஶழ்க்கத் த்  ம்படுத் வும், யின் சுற்றுச்சூறய 

பஶடகஶக்கவும், 2002ஆம் ஆண்டு யகரின் கூட்ைஶரி ன்கஷம 

அப்ன இத் ஷனத்  உனலஶக்கஷட. இவ்லப்பின் னற்ேஷஶல் 

.நஶ.ேப 2002ஆம் ஆண்டு டிேம்பர் 11ஆம்   ஷ ேர்ல ே யகள் 

 ஷனஶக அமஷலித் ட. 2018 மீ்:“#MountainsMatter” 
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டிசம்தர் 11 சுப்ி 

தரறரர் திநந் 

ரள் 

 

 ஷழ் கலிஞர் சுப்ணி பஶ ஷஶரின் பிமந் நஶரஶட்டி 

னட ஷல்யஷில் பஶ ஷஶனக்கு ரிஶ  ேலுத் ஷனஶர் குடிசுத் 

டணத்  யலர்  ஷன.ம்.லங்கஶ நஶனேடு. 

டிசம்தர் 12 சர்யச 
அலணத்ட 
சுகரர 
தரடகரப்பு றணம் 

ேர்ல ே அனத்ட சுகஶ ஶ பஶடகஶப்ன  ஷனம் ஆண்டு ஶறும் டிேம்பர் 

12 அன்று கஶண்ைஶைப்படுகஷமட, இட உயக சுகஶ ஶ அப்ன னெயம் 

ஊக்குலிக்கப்படுகஷமட. அனத்ட நஶடுகலம்  ங்கள் குடிக்கலக்கு 

யஷலஶன,  ஶன உைல்நயப் பஶடகஶப்ன லறங்குல ற்கு அறப்ன 

லிடுக்கும் ன ல் .நஶ.  ீர்ஶனத் ஷன் ஆண்டுலிறஶ டிேம்பர் 12 ஆகும். 

2018  ீம் : “Unite for Universal Health Coverage: Now is the Time for Collective 

Action.” 

டிசம்தர் 12 சர்யச 

டுறலன றணம் 

க்கஷ நஶடுகள் ேபஶல் எவ்லஶன லனைனம் டிேம்பர் 12 ம்   ஷ 
நடுநஷய ேர்ல ே  ஷனஶக அனுேரிக்கப்பட்டு லனகஷமட. 2017 ஆம் 

ஆண்டு பிப்லரி ஶ ம் .நஶ. பஶடச் ேப  ீர்ஶனத்  உத் ஷஶக 
னர்லஶக பிகைனப்படுத் ஷடைன், அ  ஆண்டின் டிேம்பர் 12ம்   ஷ 
ன ன்னமஶக அனுேரிக்கப்பட்ைட. 

சுலிட்ேர்யஶந்ட 1815 ஆம் ஆண்டில் நஷந்  நடுநஷய 

பிகைனப்படுத் ஷ ன ல் நஶடு ன்மஶலும், டர்க்னிஸ் ஶன் க்கஷ 

நஶடுகரின் னமஶன அங்கஸகஶம் பற்ம ன ல் நஶைஶகும். 

டிசம்தர் 16 ிஜய் றரஸ் 1971ஆம் ஆண்டு பஶரில் இந் ஷஶ பஶகஷஸ் ஶன லற்மஷ கஶண்ை ன் 

நஷனலஶக டிேம்பர் 16ம்   ஷ லிஜய்  ஷலஶஸ் ஆகக் 

கஶண்ைஶடுகஷமஶம். 1971ஆம் ஆண்டு பஶரில் டணிச்ேலுைன் பஶரிட்டு 

டிந்  லீர்கர நஷனவுகூறும் லகில் இந்   ஷனம் 

அனுேரிக்கப்படுகஷமட.இந்  ஆண்டு 47லட ஆண்டு நஷமல 

குமஷக்கஷமட. 
டிசம்தர் 18 சர்யச 

குடிவதர்ந்யரர் 

றணம் 

2000 டிேம்பர் 4 அன்று க்கஷ நஶடுகரின் பஶடச் ேப  ீர்ஶனம் 

நஷமலற்மப்பட்ை த்  ஶைர்ந்ட டிேம்பர் 18 அன்று ேர்ல ே 

குடிபர்ந் ஶர்  ஷனம் அனுேரிக்கப்படுகஷமட. 

2018 மீ்: Migration with Dignity 
டிசம்தர் 18 சர்யச அபு 

வரற றணம் 

 

1973ம் ஆண்டு டிேம்பர் 18 அன்று .நஶ பஶட ேப உத் ஷஶகனர்ல 

.நஶ. ஶறஷஶக அபி அங்கஸகரித் ட. அ ன் கஶணஶக .நஶ. அன 

ஶறஷ  ஷனம் டிேம்பர் 18 அன்று ஆண்டு ஶறும் அனுேரிக்கப்படுகஷமட. 

இந்  நஷகழ்லஶனட 2010 இல் னேனஸ்கஶலஶல் நஷறுலப்பட்ைட. 
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டிசம்தர் 20 சர்யச ணி 

எற்றுல றணம் 

.நஶ ேப கைந்  2002-ஆம் ஆண்டு டிேம்பர் 20-ஆம்   ஷ ேர்ல ே னி  

எனப்பஶடு  ஷனத்  அமஷலித் ட. லரனம் நஶடுகரில் லறு 

எறஷப்பட, லற்றுில் எற்று கஶண்பட, னி  எனப்பஶடு 

குமஷத்  லிறஷப்னணர்ல ற்படுத்டலட ற்றும் னி  ேனெக 

ம்பஶட்டிற்கு உ வுல  இந்நஶரின் நஶக்கஶகும். 

டிசம்தர் 23 யசற 

ிசரிகள் 

றணம் (கறசரன் 

றரஸ்) 

கஷேஶன்  ஷலஶஸ் அல்யட  ேஷ லிலேஶிகள்  ஷனம் டிேம்பர் 23 அன்று 

இந் ஷஶ னலலடம் 5லட பி  ந் ஷரி ேவு ரி ேண் ேஷங்கஷன் பிமந்  

நஶரக் கஶண்ைஶடும் லி ஶக கஶண்ைஶைப்படும்.பி ர் ப லிில் 

இனந் பஶட, இந் ஷஶலில் லிலேஶிகரின் லஶழ்ல 

னன்னற்றுல ற்கு பய கஶள்ககர ேஷங் அமஷனகப்படுத் ஷனஶர். 

டிசம்தர் 24 யசற 

டேகர்யரர் றணம் 

 

எவ்லஶன லனைனம் 24 டிேம்பர் இந் ஷஶலில் என குமஷப்பிட்ை 

கனப்பஶனரஶடு  ேஷ டேகர்லஶர்  ஷனம் அனுேரிக்கப்படுகஷமட. இந்  

நஶரில் டேகர்லஶர் பஶடகஶப்ன ேட்ைம், 1986 ஜனஶ ஷப ஷ எப்ன ல் பற்மட. 

நஶட்டில் டேகர்லஶர் இக்கத் ஷல் லயஶற்று ரீ ஷஶக ல்கல்யஶக 

இச்ேற்பஶடு அல்படுத் ப்பட்டுள்ரட. 

மீ்: “Timely Disposal of Consumer Complaints”. 

டிசம்தர் 25 ல்ன ஆட்சற 
றணம் 

உத் ஷப்பி ேத் ஷல், னன்னஶள் பி ர் அைல் பிவஶரி லஶஜ்பஶின் 95 

லட பிமந்   ஷனம் நல்ய ஆட்ேஷ  ஷனஶகக் கன ப்படுகஷமட. 

 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்பில் ே - கறபிக் வசய்வும் 

Telegram Channel ல் ே - கறபிக் வசய்வும் 

 

https://tamil.examsdaily.in/current-affairs-capsule-in-tamil
https://goo.gl/BGKVHg
https://goo.gl/xcXoYz
https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil
http://bit.ly/2xqZMJV
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2. ரிலச 
 

ரிலச ற்றும் குநறீடுகள் இந்றர / ரறனத்றன் 

இடம் 

பல் இடம்/ற்ந 

இடம் 

2018ம் ஆண்டின் சறசற வடஸ்ட் 

ரிலச  

யதட்ஸ்யன் 

1) லிஶட் கஶயஷ 2) கஶன 

லில்யஷம்ேன்   

3) ஸ்டீவ் ஸ்ஷத் 

தந்டசீ்சரபர்  1) கஶகஷேஶ பஶைஶ 2) ஜம்ஸ்  

ஆண்ைர்ேன் 

3) பட் கம்ஷன்ஸ் 

உனக யதட்றண்டன் ரிலச 3) பி.லி. ேஷந்ட   

இந்றரின் சர்யச ிரண 

யதரக்குத்ட தரடகரப்பு றப்தீடு 

(IASA) 

‘பிரிவு 1’  த் ஷல் உள்ரட   

2018 ஆம் ஆண்டில் ஸ்டரர்ட் அப் 

ரிலசில் சறநப்தரக வசல்தட்ட 

ரறனம் 

குஜஶத்   

திதர[FIFA] உனக ரிலச   1) வதல்ஜறம் 

2) திரன்ஸ் 

3) தியசறல் 

பன்யணந ிபேம்பும் ரட்டங்கபின் 

ரிலச 

1)   ஷழ்நஶட்டின் 

லினடநகர் 

  

 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்பில் ே - கறபிக் வசய்வும் 

Telegram Channel ல் ே - கறபிக் வசய்வும் 

https://tamil.examsdaily.in/current-affairs-capsule-in-tamil
https://goo.gl/BGKVHg
https://goo.gl/xcXoYz
https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil
http://bit.ly/2xqZMJV
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3. மாநாடுகள் 

சர்யச மாநாடுகள் 

உச்சற ரரடு / ரரடு ிங்கள் 
ரின் தபேறலன ரரடு 

 

கஶயநஷய ஶற்மத் ஷற்கஶன க்கஷ நஶடுகள் கட்ைப்னக் 
கறகம் (UNFCCC) கூட்ைணி நஶடுகரின் 24 லட கூட்ைம் (COP-24), 
பஶயந் ஷன் கைஶலஸ் நகரில்  ஶைங்கஷட. மீ் – ‘One World 
One Sun One Grid’ 

ஆசறர தசறதிக் உச்சற ரரடு-
2018 

 

நபஶரத் ஷன்  யநகஶன கஶத்ண்டுலில் ஆேஷஶ பேஷபிக் 
உச்ேஷ ஶநஶடு 2018  ஶைங்கஷட. மீ் - ‚Addressing the Critical 
Challenges of Our Time: Interdependence, Mutual Prosperity, and 
Universal Values‛. 

33 ஆசற உச்சற ரரடு ஆேஷஶன் உச்ேஷஶநஶட்டின் 33லட ப ஷப்ன ேஷங்கப்னரில் 
 ஶைங்கஷட. உச்ேஷ ஶநஶட்டின்  யலர் ேஷங்கப்னர் பி  
ந் ஷரி லீ வச்.யஷஶங் ஆலஶர். 

இந்ற வரறல்கள் 

கூட்டலப்தின் யபரண் 

வரறல்டேட்த இந்றர-2018 

13ட கண்கரட்சற 

இந் ஷ  ஶறஷல்கள் கூட்ைப்பின் லரஶ ண்  ஶறஷல்டேட்ப 
இந் ஷஶ-2018 13லட கண்கஶட்ேஷ ேண்டிகரில் குடிசுத் 
 யலர்  ஷன ஶம் நஶத் கஶலிந்த்  ஷமந்ட லத் ஶர். 

DGAFMS இரட பேத்டக் 

கூட்டம் 2018 

ன ல் பணிப்பஶரர் ஜனல் ஆனே ப்பை னத்டல ேலகள் 
(DGAFMS) இஶடல னத்டலக் கூட்ைப்ன னட ைல்யஷில் 
இனந் ட. இந்  ஶநஶட்டின் நஶக்கம் AFMS இன்று 
 ஷர்கஶண்டுள்ர பிச்ேஷனகள் ற்றும் ேலஶல்கர பற்மஷ 
 ஷட்ைஷட்டு, கஶர்ப்ழஷன் னகழ்பற்ம  யலர்கரின் கூட்டு 
ஞஶனத் னேம் அனுபலத் னேம் பன்படுத் ஷக் கஶள்ல ஶகும். 

வகரள்லக ஆலத்றன் 

80ட அர்வு 

2018 ஆம் ஆண்டு டிேம்பர்  3ஆம்   ஷ னம்பில் உள்ர 
உயக சுங்க அப்னக்கஶன 80லட அர்வு கூட்ைத் ஷன் டலக்க 
லிறஶலில் நஷ ஷ ற்றும் பனநஷறுலன லிலகஶங்கலக்கஶன 
த் ஷ அச்ேர் அனண் ஜட்யஷ உஶற்மஷனஶர். 
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சர்யச கடிகள் ரரடு 
உத் ப்பி ேத் ஷல், 11 நஶடுகரில் இனந்ட 80க்கும் ற்பட்ை 
பி ஷநஷ ஷகள் ஆக்ஶ லில் நைபறும் ேர்ல ே கடிகள் 
ஶநஶட்டில் பங்கற்கஷன்மனர் . லனஉினம் SOS, அரிக்க 
ற்றும் கனைஶ நஶட்டின் கடி பஶரிப்ன குலவுைன் இணந்ட 
இந்  ஶநஶடு நைத் ப்பட்ைட. 

‚இந்றரின் ிசர 

ஆட்சறலப்லத 

ரற்நறலத்ல்‛ ரரடு 

என ரி ற்றும்  ஶந் வு இல்யஶ  லிேஶ 
ஆட்ேஷப்ப உனலஶக்குலட , நஶட்டின் லரிநஶட்டு 
பணிகள் லனக ற்றும்  ங்குல ற்கு லே ஷரிப்ப  
அேஶங்கத் ஷன் நஶக்கம் ன்று த் ஷ உள்டம ேயஶரர் 
வ ஶஜவீ் கஷனைபஶ கூமஷனஶர். 

இந்றர ீர் ரக்க உச்சற ரரடு

 2018 

கங்க ந ஷ நீர்லரங்கள் , ந ஷ ம்பஶட்டு ற்றும் கங்க ந ஷ 
னனப்ன அச்ேர் நஷ ஷன் கட்கஶரி இந் ஷஶ நீர்  ஶக்க உச்ேஷ 
ஶநஶடு 2018  ஷமந்டலக்க உள்ரஶர் . இட சுத் ஶன 
கங்கக்கஶன  ேஷத்  ஷட்ைம் (NMCG) ற்றும் கங்கஶ ஆறு 
னகஶ ற்றும் ஆய்வுகள் ம் (cGanga) இணந்ட 
டிேம்பர் 5-7, 2018 ல னட ைல்யஷில் ற்பஶடு ேய்டள்ரட. 

யரப்தி என்நறத்றற்கும் 

இந்றரிற்கும் இலடில் 

இண்டுரள் ரரடு 

ஶப்பி என்மஷத் ஷற்கும் இந் ஷஶலிற்கும் இைில் 
கயஶச்ேஶ ன ேஶர் பஶடகஶப்னக்கஶன இண்டு நஶள் ஶநஶடு னட 
 ஷல்யஷில்  ஶைங்கப்பட்ைட. 

வரறற்டலந ஈடுதரடு றட்ட 

ரரடு 

ஜஶர்கண்ட்  ஷம ம்பஶட்டு ஷளன் ேனெகம் ற்றும் FICCI 
ஆகஷல இணந்ட ‚உற்ேஶகம் ற்றும் ஆ ஶ 
லயலஶய்ப்ன உனலஶக்கு லுக்கஶன ஊறஷர்கரின் 
நட்லஶர்க்‛[ENGAGE] ன்ம  யப்பில் என நஶள் நீண்ை 
 ஶறஷற்டம ஈடுபஶடு லயத் ஷட்ைத் ஷற்கு னட  ஷல்யஷில் 
ற்பஶடு ேய்டள்ரட . இந்  நஷகழ்லின்  ீம் ஜஶர்கண்டில் 
 ஷம:  ஷர்கஶயத் ஷற்கஶன  ஷம. 
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டிசம்தர் 11 அன்று அலணத்ட 

கட்சறக் கூட்டம் 

க்கரல ேபஶநஶகர் சுஷத்ஶ கஶஜன் கஸறலில் 
ன்ஶன ேல்பஶட்டு நைலடிக்ககர 
ற்கஶள்ல ற்கு டிேம்பர்  11ம்   ஷ அனத்ட கட்ேஷக் 
கூட்ைத்  கூட்ை ற்பஶடு ேய் ஶர். 

பேடரந்ற ஸ்டரர்ட் அப் 

இந்ற டிக பனண 

உச்சற ரரடு 2018 

டிேம்பர் 07, 2018 அன்று கஶலஶலில் லனைஶந் ஷ ஸ்ைஶர்ட் அப் 
இந் ஷ டணிக னெய ன உச்ேஷ ஶநஶட்ை லர்த் க ற்றும் 
 ஶறஷல்டம அச்ேகம் , கஶலஶலின் அசு ற்றும் 
 ஶறஷல்டம கஶள்க ற்றும் ஊக்குலிப்ன டம (DIPP) 
இணந்ட ற்பஶடு ேய்டள்ரட . உச்ேஷ ஶநஶட்டின்  ீம் 
‘Mobilizing Global Capital for Innovation in India.’ 

ீடித் ீர் யனரண்ல 
வரடர்தரண பனரட 
சர்யச ரரடு 

த் ஷ நீர்லரம் , ந ஷகள் ம்பஶடு , கங்க னனப்னத் 
டம ஆ வுைன் , பக்ஶ பிஶஸ் யஶண் லஶரிம் , 
ஶவஶயஷில் உள்ர இந் ஷ லணிகலில் பள்ரி 
லரஶகத் ஷல் 2018 டிேம்பர் 10-11 ன யஶலட ேர்ல ே 
ஶநஶட்டிற்கு ற்பஶடு ேய்டள்ரட . ‘நீடித்  நீர் யஶண் ’ 
ன்ப  இந்  ஶநஶட்டின் க்கனத் ஶகும். 

இந்ற–ஷ் தரரளுன்ந 
ஆலத்றன் 5ட கூட்டம் 

ஷ் பஶஶலன்ம ‘டுஶ’லின்  யலர் இந் ஷஶ , 
ஷ்ஶலிற்கு இைியஶன இன ப்ன எத்டறப்பின் 
கத் ஶன  ஷமன னலலடஶகத்  க்கலக்க ேட்ைஷற்றும் 
கட்ைப்ப ற்பஶடு ேய்னேஶறு அறப்ன லிடுத் ஶர் . இட 
இன நஶட்டிற்கு இைில் எனங்கஷணப்ப லலு ப்படுத் வும் 
பனுள்ர பஶஶலன்ம பரிஶற்மங்கலக்கும் அறப்ன 
லிடுத் ட. 

அநறில் லம் ற்றும் 
அபேங்கரட்சறகங்கபின் 
லனலின் 18ட அகறன 
இந்ற ஆண்டு ரரடு 

லிஞ்ஞஶனம் ற்றும்  ஶறஷல்டேட்பத்  ம்படுத்டல ற்கஶக 
நஶட்டிலுள்ர ற்ம அமஷலில் நஷறுலனங்கலைன் இணந்ட 
பணிஶற்மவும், எத்டறக்கவும் அமஷலில் ம் ற்றும் 
அனங்கஶட்ேஷக  யின்  18லட அகஷய இந் ஷ ஆண்டு 
ஶநஶடு டலங்கஷட . அனணஶச்ேய பி ே அமஷலில் 
த் ஷல் அந்டள்ர ‚னட ம் ற்றும் லிண்லரி 
கல்லி ம்‛, இட்ைஶநகரில்  ஷமந்டலக்கப்பட்ைட. 
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ல் ஆளுலக – ிபேப்த 
ரட்டங்கள் ீட கணம் 
வசலுத்டல்’ தற்நற ண்டன 
ரரடு 

த் ஷ பணிஶரர் நயன் , பஶடக்கள் கும ீர்வு ற்றும் 
ஏய்வூ ஷங்கள் அச்ேகத் ஷன் , நஷர்லஶக ேஸர் ஷனத் ம் ற்றும் 
பஶடக்கள் கும ீர்வுத் டம , கர அசுைன் இணந்ட 
நைத்டம், ‘நல் ஆலக – லினப்ப ஶலட்ைங்கள் ீட கலனம் 
ேலுத்ட ல்’ பற்மஷ ண்ைய ஶநஶடு,  ஷனலனந் னத் ஷல் 2018 
டிேம்பர் 10-11 நைபறுகஷமட. கர ஆலநர் நீ ஷப ஷ (ஏய்வு) 
 ஷன.பி.ே ஶேஷலம், இந்  இண்டு நஶள் ஶநஶட்ை நஶர 
 ஶைங்கஷலக்கஷமஶர். 

தங்குரர்கபின் கபேத்டக்கபம்
 2018  

உைல்நயம், குடும்ப நயத்டம அச்ேகம் ற்றும் 
லரர்ச்ேஷக்கஶன பங்கு ஶர்கள் என்மஷணந்ட என 
உத் ஷஶகனர்ல பக்க நஷகழ்லஶன பங்கு ஶர்கரின் 
கனத்டக்கரம் 2018-, ப்ரீத் ஷ சு ன், ேயஶரர் (HFW), ‘இந் ஷஶ 
 ஷனத் ’  ஶைங்கஷ லத் ஶர். 

ஆபஷ்ச்சரர்ர ரரடு 

டிேம்பர் 10, 11ம்   ஷகரில் பஶட சுகஶ ஶ ம்பஶட்டிற்கஶக 
 ஷனச்ேஶர்ஶ (ைய்யஷ ஜஷன் ) ற்றும் ரிடச்ேஶர்ஶ 
(பனலகஶய ஜஷன் ) ஆகஷலற்மஷல்  ேஷ ஆனேர்ல  
ஆனேர்ல  நஷறுலனம் என  ேஷ ஶநஶடு ற்பஶடு 
ேய்டள்ரட. 

5ட றறுண இந்றர 

றகழ்ச்சற 

ஷஶன்ரில் உள்ர ஶங்கனில் 5லட நஷறுலன இந் ஷஶ 
நஷகழ்ச்ேஷ ஜனஶ ஷப ஷ ஶம்நஶத் கஶலிந்த்  ஷமந்ட லத் ஶர் . 
இட இந் ஷ  ஶறஷல் கூட்ைப்ன ற்றும் ஷன்ஶர் 
ேம்ரன லர்த் க ேங்கத் ஷன் னெயம் நைத் ப்பட்ைட . 
ஶநஶட்டின் னக்கஷத்டலம் ேஷறு ற்றும் நடுத்  நஷறுலனங்கள் 
ஆகும். 

 

இந்ற தரடகரப்பு 

தல்கலனக்கக எர்க்ஷரப் 

இந் ஷ பஶடகஶப்ன பல்கயக்கறகம் (IDU) னென்று பைகரச் 
ேர்ந்  னெத்  ற்றும் நடுத்  அ ஷகஶரிகலக்கு 
‘நஷயத் ன்க்கஶன கனத் ஶய்வு ’ பற்மஷ இன நஶள் பிற்ேஷ 
லகுப்ன என்ம ற்பஶடு ேய்டள்ரட.  
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உனக சுகரர அலப்தின் 

பேத்ட சரணங்கள் ீரண 

4டஉனகபரி 

கபேத்டக்கபம் 

ஆந் ஷப் பி ே ட்ைக் ண்ையம் , லிேஶகப்பட்டினத் ஷல் 
உயக சுகஶ ஶ அப்பின் னத்டல ேஶ னங்கள் ீ ஶன 4லட 
உயகரஶலி கனத்டக்கரம் நைபற்மட . லர்த் க ற்றும் 
கத் ஶறஷல் ற்றும் ேஷலில் லிஶனப் பஶக்குலத்டத்  டம 
அச்ேர் சுஷ் பின , லர்த் க ற்றும் கத் ஶறஷல் 
அச்ேக  ஶறஷல்ேஶர் கஶள்க ற்றும் ம்பஶட்டுத் 
டமின் கஸழ்  ேஷ னத்டல ேஶ ன ம்பஶட்டுக் கவுன்ேஷல் 
என்ம அத்டள்ரஶர். 

FICCI இன் 91 ட ஆண்டு வதரட 

கூட்டம் 

அடுத்  இண்டு அல்யட னென்று ஆண்டுகரில் இந் ஷஶ என 
டிரில்யஷன் ைஶயர் டிஜஷட்ைல் பஶனரஶ ஶஶக உனலஶகும் 
ன்று ஷன்னட ற்றும்  கலல்  ஶறஷல்டேட்ப அச்ேர் லி 
ளங்கர் பிேஶத்  ரிலித் ஶர் . FICCIின் 91 லட ஆண்டு பஶட 
கூட்ைத் ஷல்  ஷன பிேஶத் கயந்டகஶண்டு இவ்லஶறு 
உஶற்மஷனஶர். 

இந்றர–
சலணர உர் றலனச் சந்றப்பு 

இந்  ஶ ம் 21ம்   ஷ கயஶச்ேஶ ற்றும் க்கள் – 
க்கரிைஶன பரிஶற்மங்கள்  ஶைர்பஶன ன ஷ ஶக 
நஷர்ஶணிக்கப்பட்டுள்ர இந் ஷஶ -ேஸனஶ உர் நஷயச் ேந் ஷப்பின் 
ன ல் கூட்ைம் நைபமலினக்கஷமட. 

வடி வதரபேட்கலப 
கண்டநறல் தற்நற பல் 
யசற எர்க்கரப் 

னனில் உள்ர உர் ஆற்மல் பஶனட்கள் ஆஶய்ச்ேஷ 
ஆய்வுக்கூைத் ஷல் லடி பஶனட்கர கண்ைமஷ ல் பற்மஷ 
ன ல்  ேஷ எர்க்களஶப்  ஶைங்கப்பட்ைட. 

15ட உனகபரி SME 
ிக உச்சற ரரடு 

னடடில்யஷில் 15லட உயகரஶலி SME லணிக உச்ேஷ 
ஶநஶட்டின்  ஶைக்க லிறஶலில் லர்த் க, கத் ஶறஷல் ற்றும் 
ேஷலில் லிஶனப் பஶக்குலத்டத் டம அச்ேர் சுஷ் 
பின, இந் ஷஶலில் இனந்ட SME கரின் ற்று ஷகர 
ஊக்குலிக்க 15 நஶடுகரின் லர்த் க ம்பஶட்டு அப்னகர 
அப்ப ற்கஶன  ஷட்ைத்  ஆய்வு ேய்ல ஶக அச்ேகம் 
 ரிலித்டள்ரட. 
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யதரட்டி சட்டம்  ீரண 

பன்நரம் சரலன றகழ்ச்சற 

பஶட்டி ேட்ைம் ீ ஶன னென்மஶலட ேஶய நஷகழ்ச்ேஷ 
அக ஶபஶத் ஷல் 2018ம் ஆண்டு டிேம்பர்  18ம்   ஷ பஶடத் 
 ஶரிப்ன, லர்த் க ேங்கங்கள் , கஶர்ட்ைல்கள் ற்றும் கனண 
ஆகஷலற்ம ஶகக் கஶண்டு , இந் ஷ பஶட்டி 
ஆணத் ஶல் ற்பஶடு ேய்ப்பட்ைட. 

டிஜறதி ற்றும் ஜற கபின் 
ஆண்டு ரரடு 

குஜஶத் ஷன் நர் ஶ ஶலட்ைத் ஷல் அந் ஷனக்கும் ஶநஷய 
எற்று ேஷயின் அனகஷல் ஶநஷய இக்குநர்கள் ற்றும் 
பஶலீஸ் இன்ஸ்பக்ைர் ஜனயஷன் அனத்ட இந் ஷ 
ஶநஶட்ை உள்டம அச்ேர் ஶஜ்நஶத் ேஷங்  ஷமந்ட 
லத் ஶர். 

55ட ஸ்கரச் உச்சறரரடு 
னட  ஷல்யஷில் 55லட ஸ்கஶச் உச்ேஷ ஶநஶட்டில் ஸ்கஶச் 
கஶல்ைன் ஜபியஷ ேயஞ்ேர் லின  லணிக ற்றும் 
 ஶறஷல்டம அச்ேர் சுஷ் பின லறங்கஷனஶர் . ஸ்கஶச் 
ேயஞ்ேர் லினடகள் சு ந் ஷஶக நஷறுலப்பட்ை 
பஶடக்கலக்கஶன உர்ந்  கௌலஶகும். 
ேஸர் ஷனத் ங்கலக்கு குமஷப்பஶக ஆற்மல் டம ேஸர் ஷனத் ங்கரில் 
அலனை பங்கரிப்னக்கஶக லர்த் க ற்றும்  ஶறஷல்டம 
ந் ஷரிக்கு லறங்கப்பட்ைட. 

பத்ப்பு சதரயர் 
எப்தந்த்ல 
அபல்தடுத்டற்கரண 
தின்வரடர்ல் குழுின் 
பல் கூட்டம் 

இந் ஷஶ, ஆப்கஶனிஸ் ஶன் ற்றும் ஈஶனுக்கும் இைில் 
னத் ப்ன ேபஶவர் எப்பந் த்  அனல்படுத்டல ற்கஶன 
பின் ஶைர் ல் குலலின் ன ல் கூட்ைம் ஈஶன் டமனக 
நகஶன ேபஶவரில் நைபற்மட. 

12ட உனகபரி சுகரர 
உச்சற ரரடு 

இந் ஷ ஜனஶ ஷப ஷ , வ ஶம் நஶத் கஶலிந்த் , அரிக்க 
ேங்கத் ஷன் இந் ஷ லம்ேஶலரி னத்டலர்கள் ற்பஶடு ேய்  12 
லட உயகரஶலி சுகஶ ஶ ஶநஶட்ை னம்பில்  ஷமந்ட 
லத் ஶர். 

வ சத்குபே ரம் சறங்ஜற 200ட 
திநந் றணத்ல 
றலணவுகூபேம் சர்யச 
கபேத்ங்கு 

ேஸக்கஷ  த்டலலஶ ஷ, ேஸர் ஷனத் லஶ ஷ ற்றும் சு ந் ஷப் பஶஶரி 
வேத்குன ஶம் ேஷங்ஜஷ -ின் 200 லட பிமந்   ஷனத்  
நஷனவுகூனம் லகில் ேர்ல ே கனத் ங்கு னட 
ைல்யஷில் கயஶச்ேஶ அச்ேர் ைஶக்ைர் கஷ் ளர்ஶ 
 ஶைங்கஷ லத் ஶர். 
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எபே ரட்டம், எபே ரரிப்பு 
உச்சற ரரடு 

பி  ந் ஷரி நந் ஷ ஶடி லஶணஶேஷில் என ஶலட்ைம், 
என  ஶரிப்ன உச்ேஷ ஶநஶட்டில் கயந்ட கஶண்ைஶர். 

இந்ற அநறில் கரங்கறஸ் -

2019 

பி ர் நந் ஷ ஶடி ஜனலரி 3ம்   ஷ பஞ்ேஶப் , ஜயந் ரில் 
இந் ஷ அமஷலில் கஶங்கஷஸ் 2019- டலக்கஷ லப்பஶர். 

இந்  நஷகழ்லின்  106லட ப ஷப்பஶக இட ஆகும் .  ீம் – ‘Future 
India: Science and Technology’. 
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4. றணம், தியற்பு 

யசற றணங்கள்: 

S.
No 

வதர்  தி 

1 சுனில் அஶஶ தணைணம ததர்தல் ஆணையர்  
2 வ லிந் ஷ குஶர் 

லர்ஶ  
றன்சரத்டக்கரண யல் பலநீட்டு ீறன்நத்றன் 
வரறல்டேட்த உறுப்திணர் 

3 வ .ன்.ஜஶ றற வசனரபர் 
4 பிரீத் ஷ ேன் வதரபேபரர, சபக ற்றும் கனரச்சர உரிலகளுக்கரண 

.ரின் குழுில் ஆசறர தசறதிக் ஆசணம் (CESCR) 

5 கஷனஷ்ணனெர்த் ஷ 
சுப்பிணின் 

புற லனல வதரபேபரர ஆயனரசகர் 

6 ேக் ஷகஶந்   ஶஸ் புற ரிசர்வ் ங்கறின் கர்ணர் 
7 வ பஶத் னளண் 

லிஶஸ் 
பதிஸ்சற உறுப்திணரக வதரறுப்யதற்பு 

8 ப்ரிஜந் ஷ பஶல் ேஷங்  இந்றரின் றலப்தட ற்றும் வரலனக்கரட்சற றறுண (FTII) 
சங்கத்றன் புற லனரகவும் ஆளும் குழுின் லனர் 

9 வ ஶம்பஶல் பலஶர் யசற குற்நப்தறவு திகம் இக்குர் [NCRB] 
10 வ அேஶக் குஶர் ேஷங் அட்டல தங்குடிிண யசற ஆலத்றன் வதரறுப்பு 

வசனரபர்(NCST) 

11 WV ஶன் இந்ற வதண்கள் கறரிக்வகட் அிின் திற்சறரபர் 
12 V.P. ஶவ் ில்ித்ல சங்க லனர் 
13 CA குட்ைப்பஶ இந்றரின் லனல குத்டச்சண்லட திற்சறரபர் 

 

சர்யச றணங்கள்: 
S.No வதர் தி 
1 ஆண்ட்ஸ் ஶனுலல் யஶபஸ் 

எபஶைர் 
 வக்மறயகர ஜணரறதற 

2 பட்ரிக் ளஶனன் அவரிக்க தரடகரப்பு வசனரபர் 
3 வர்ஷ் லர் ன் ளஷரிங்யஶ அவரிக்கரிற்கரண புற இந்ற டெடர் 
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5. அநறில் 

கூகுள் ‘இறல் [ஜர்ணனறசம்] AI’ றட்டம் அநறிப்பு 

 லும் னடஶன லறஷகரில் ேற்க டேண்ணமஷல (AI) ேய் ஷத் டமக்கு உ ல , 
கூகுள் நஷறுலனம் பஶயஷஸ் [ேர்ல ே பத் ஷரிக ேஷந் ன  ஶட்டி யண்ைனில் உள்ர 
பஶனரஶ ஶம் ற்றும் அேஷல் அமஷலில் பள்ரி ] நஷறுலனத்டைன் கூட்ைணி 
அத்ட, கூகுள் ‘இ றஷல்[ஜர்னயஷேம்] AI’ உனலஶக்க  ஷட்ைம். 

 ‘வதத்ரய்’ புல் 

 ஆந் ஷஶ கைற்கப் பகு ஷ  ஶக்கவுள்ரட ‘பத் ஶய்’ னல். இந்   ீலிப் னல் 
லைக்கு-லைற்கு  ஷேநஶக்கஷ நகர்ந்ட , ஆந் ஷ ஶநஷயம் சூயஷப்பட்டினம் ற்றும் 
கஶக்கஷநஶைஶ இை கக் கைக்கும். 

.ர. சுற்றுச்சூல் ரரடு தரரிஸ் கரனறலன எப்தந்த்லவசல்தடுத்டற்கரண ிறகலப 

இறுறப்தடுத்டகறநட 

 2015 ஆம் ஆண்டின் பஶரிஸ் கஶயநஷய எப்பந் த்  நைனமப்படுத்டல ற்கு 200 
நஶடுகரின் அச்ேர்கள் இறு ஷஶக லி ஷகள் ீட எனஷத்  உைன்பஶட்ை ட்டினர் . 
பஶரிஸ் உைன்படிக்க உயக லரிண்ைய லப்ப நஷயில் 2 டிகஷரி ேல்ேஷஸ் 
அரவுக்கு ஷ ஶன அரலக் குமப்ப  நஶக்கஶகக் கஶண்டுள்ரட. 

உிரில் தன்பகத்ன்லக்கரண ரரட்டிற்கு இந்றரின் ஆநரட யசற அநறக்லக 
(CBD) 

 இந் ஷஶ  னட ஆமஶலட  ேஷ அமஷக்க(NR6) உிரில் பன்னகத் ன்க்கஶன 
ஶநஶட்டிற்கு (CBD) ேர்ப்பித்டள்ரட.  ேஷ பல்லுிர் அ ஷகஶேப (NBA) ற்பஶடு 
ேய்  ஶநஷய பல்லுிர் லயப்பின் (SBBs) 13 லட  ேஷ கூட்ைத் ஷன்  ஶைக்க 
அர்வு கஶயத் ஷல் இந்  அமஷக்க ேர்ப்பிக்கப்பட்ைட. 

 இந் ஷஶ,பல்லுிர் பனக்க நஶடுகரில் ன ன்ன யஶக CBD ேயகத் ஷற்கு NR6 
ேர்ப்பித்  உயகஷன் ன ல் ந்ட நஶடுகரில் என்மஶகும் லும்  NR6 ேர்ப்பித்  
நஶடுகரில் ஆேஷஶலில் ன ல் நஶைஶகவும் உள்ரட. 
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5.1 .அநறில் கண்டுதிடிப்புகள் 

புடப்திக்கத்க்க ஆற்நலன யசறக்க ‘சன் இன் தரக்ஸ்‘ அலப்பு 

 அரிக்கஶலின் ஶேசூேட்ஸ் இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் ைக்னஶயஜஷ (ம்டி) லிஞ்ஞஶனிகள், 
சூரி ற்றும் கஶற்று ேக் ஷப் பஶன்ம னடப்பிக்கத் க்க ஆற்மயச் ேஷக்கக்கூடி 
என அப்ப லடிலத் ஷனக்கஷமஶர்கள் ,  லக்கற்ப அ  ஷன்ேஶ கஷரிட்டிற்கு 
ீண்டும் லறங்கும்படி லடிலத்டள்ரனர். 

க்லட் தரம்தின் ித்ல கண்டநறற்கு வபேங்கற ற 

 Bungarus multicinctus க்ட் பஶம்ன ஆல்பஶ நச்சுக்கு  ஷஶக ன யஷல் உனலஶக்கப்பட்ை 
என டி.ன். அப்ைர் ற்மஶன க்ட் பஶம்ன இனஶன Bungarus ceruleus இன் 
லிளத்  கண்ைமஷல ற்கு பன்படுத்  னடினேம் ன்று கண்ைமஷப்பட்டுள்ரட. 

 multicinctus பஶம்ன ேஸனஶ ற்றும்  லஶனில் கஶணப்படுகஷமட,லும் Bungarus ceruleus 
இனம் இந் ஷஶலில் கஶணப்படுகஷமட. இந் ஷஶலில் கஶணப்படும் ந்ட க்ட் பஶம்ன 
லககரில், Bungarus ceruleus ஷகவும் பஶடலஶன என்மஶகும். பஶம்ன கடிப்ப ஶல் 
இந் ஷஶலில் சுஶர் 50,000 இமப்னக்கள் ற்பட்டுள்ரன. 

5.2 விண்வவளி அறிவியல் 

பன்று ிண்வபி ீர்கள் சர்யச ிண்வபி றலனத்றற்கு(ISS) புநப்தட ரர்றலன 

 னென்று லிண்லரி பணிகள் , இண்டு லிண்லரி லீர்கள் ( ங்கள் ன ல் பணம் ) 
ேர்ல ே லிண்லரி நஷயத் ஷற்கு (ISS) ஆம ஶ  பணிக்கு னமப்பை 
 ஶர்நஷயில் உள்ரனர். 

ரசரின் இன்லசட் யனண்டர் வசவ்ரய் கறகக் கரற்நறன் ‘எனறல‘ தறவு வசய்டள்பட 

 நஶேஶலின் இன்ேட் யண்ைர் ேஷலப்ன கஷகஶன ேவ்லஶய் கஷகத் ஷன் கஶற்ம 
ன ல்னமஶக ‚எயஷகர‛ ப ஷவு ேய்ட லறங்கஷனேள்ரட . இன்ேட் ேன்ேஶர்கள் 
கஶற்மஷன் அ ஷர்வுகரஶ ல் ற்படுகஷன்ம குமந்  ேத் த்  ப ஷவு ேய்டள்ரட . இட 
ணிக்கு 10 ன ல் 15 ல்கள் ல லேீஷ ஶக  ஷப்பிைப்பட்டுள்ரட. 
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இஸ்யரின் ஜறஸ்ல்ி -F11 /ஜறசரட்-7 திக்கு ரர் றலன 

 டிேம்பர் 19 அன்று வவரிகஶட்ைஶலியஷனந்ட  கலல்  ஶைர்ன ேற்கக்கஶரஶன 
ஜஷேஶட்-7, இந் ஷ லிண்லரி ஆய்வு நஷறுலனத் ஶல் லிண்டக்கு அனுப்ப 
 ஷட்ைஷட்டுள்ரட. 

 ஜஷேஶட்-7 ன்பட இஸ்ஶ னெயம்  ஶரிக்கப்பட்ை 35 லட இந் ஷ  கலல்  ஶைர்ன 
ேற்கக்கஶள் ஆகும். 

ஜறசரட் 7ல வகரண்டு வசல்லும் ஜறஸ்ல்ி ப் 11 வுகலபக்கரண கவுண்ட் டவுன் வரடக்கம் 

 ஜஷேஶட் 7-ேற்கக் கஶள் ஜஷ .ஸ்.ல்.லி. ஃப்-11 ஶக்கட் னெயம் ஆந் ஷ ஶநஷயம் 
வவரிகஶட்ைஶலில் உள்ர ே ீஷ்  லஶன் லிண்லரி த் ஷன் 2-லட வு ரத் ஷல் 
இனந்ட லிண்ணில் லப்படும். 

 2250 கஷயஶ ை கஶண்ை ஜஷேஶட் -7 ேற்கக்கஶள் இந் ஷஶலின் 39லட  கலல் 
 ஶைர்ன ேற்ககஶ ரஶகும். இந் ஷ டணக் கண்ைத் ஷல் இனப்பலர்கலக்கு கு [Ku] 
பண்ட் னெயம்  கலல்  ஶைர்ன லே ஷ அரிக்கும். 

சர்யச ிண்வபி றலனத்றனறபேந்ட 3 ிண்வபி ீர்கள் பூறக்கு றபேம்திணர் 

 ேர்ல ே லிண்லரி நஷயத் ஷல் ஆறு ஶ ங்கலக்கு யஶக  ங்கஷினந்  னென்று 
லிண்லரி லீர்கள் னஷக்கு  ஷனம்பினர் .நஶேஶலின் ேரீனஶ அவுன் -ேஶன்ஸ்யர், ஷ் 
ேர்ஜஷ ப்ஶகஶபவீ் ற்றும் ஜர்ன் நஶட்ைச் ேர்ந்  ஶப்பி லிண்லரி நஷறுலன 
லீஶன அயக்ழஶண்ைர் கர்ஸ்ட் ஆகஷஶனைன் ஷ் ேஶனேஸ் கஶப்ஸ்னைல் 
கஜகஸ் ஶனில் பனி னெடி னல்லரிில் இமங்கஷட. 

ிண்வபி அடிப்தலடினரண திரட்யதண்ட்ற்கரண சலணரின்பல் வசற்லகக்யகரள் 
ப்தட்டட 

 கூகுள் ற்றும் பிம ேர்ல ே நஷறுலனங்கலைன் பஶட்டிிை என லரிப்பைஶன 
னற்ேஷில் உயகரலில் பிஶட்பண்ட் இண ேலகர லறங்க ேஸனஶ  னட 
ன ல்  கலல்  ஶைர்ன ேற்கக்கஶர லிண்ணில் லிட. 

 ேஸனஶ ஶஸ்பஸ் ேன்ஸ் அண்ட் இண்ைஸ்ட்ரில் கஶர்ப் (CASIC) நஷறுலனத் ஶல் 
 ஷட்ைஷைப்பட்ை வஶங்னேன்னின்[Hongyun] ன ல் ேற்கக்கஶள் இட ஆகும். 
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ஜறசரட் 7  வசற்லகக்யகரள் வற்நறகரக ிண்ில்வசலுத்ப்தட்டட 

 ஜஷேஶட்- 7  கலல்  ஶைர்ன ேற்கக்கஶள் வவரிகஶட்ைஶலில் உள்ர ேத் ீஷ் லஶன் 
லிண்லரி ஆய்வு த் ஷயஷனந்ட ஜஷ .ஸ்.ல்.லி ஃப் 11 ேலுத்ட லஶகனத் ஷன் 
னெயம் லற்மஷகஶக லிண்ணில் ேலுத் ப்பட்ைட. 

 ஜஷேஶட் 7  கலல்  ஶைர்ன ேற்கக்கஶள் சூப்பர் ேஷன்கனஸ் ஆர்பிட் (Super 
Synchronous Orbit)-ல் நஷயநஷறுத் ப்பட்ைட. 

 இந் ஷ லிண்லரி ஆய்வு நஷறுலனம் ேலுத் ஷ ஜஷ .ஸ்.ல்.லி. ேலுத்ட லஶகனம் 
இஸ்ஶ ேலுத்டம் 69லட லஶகனம் ன்பட குமஷப்பிைத் க்கட . இட இஸ்ஶ அனுப்னம் 
39லட ேற்கக்கஶள் ஆகும். இந்  ேற்கக்கஶள் ஜஷ.ஸ்.ல்.லி ஶர்க் 2 ஞ்ேஷன் 
னெயம் ேலுத் ப்பட்டுள்ரட. ஜஷ.ஸ்.ல்.லி ஶர்க் 2 ஞ்ேஷன் னெயம் ேற்கக்கஶள் 
ேலுத் ப்படுலட இட 13லட னமஶகும். 

2019ல் இந்றர இண்டு கறகங்கலபக் கர படிபம் 

 லஶனலில் ஆர்லயர்கள் ற்றும் லஶனியஶரர்கள் 2019 ஆம் ஆண்டில் ந்ட 
கஷகணங்கர கஶண னடினேம், அலற்மஷல் இண்டு இந் ஷஶலில்  ரினேம். 

 ஜய 16 ன ல் 17 ல நைபறும் பகு ஷ ேந் ஷ கஷகணம் இந் ஷஶலில் கஶணயஶம் 
அ  பஶல் டிேம்பர் 26ம்   ஷ லட்ைலடில சூரி கஷகணத்  கஶணயஶம். 

5.3 வசனற, லனப்தக்கம் 

லசதர் குற்நங்கள் தற்நற ிறப்புர்ல தப்புற்கு ட்ிட்டர்கக்கு 

 ேபர் குற்மங்கள் ற்றும் ேஶ ஶண னன்னச்ேரிக்க நைலடிக்ககள் பற்மஷ 
லிறஷப்னணர்ல பப்னல ற்கஶக உள்டம அச்ேகம் என ட்லிட்ைர் கணக்கத் 
டலக்கஷனேள்ரட. 

 ட்லிட்ைர் கஶலகஷமட – @ேபர்ைஶஸ்ட்[@CyberDost] – ேபர் குற்மங்கள் ற்றும் 
ேஶ ஶண னன்னச்ேரிக்க நைலடிக்கக ள் பற்மஷ க்கரின் அடிப்பை அமஷல 
ம்படுத்டல  இயக்கஶகக் கஶண்டுள்ரட. 

SAMPANN வன்வதரபேள் 

 யட்ேக்கணக்கஶன ஏய்வூ ஷ ஶர்கலக்கு உ லி ேய்  ஶயத் டமஶல் 
உனலஶக்கப்பட்ை என லிரிலஶன ஏய்வூ ஷ நஷர்லஶக அப்பஶன SAMPANN 
ன்பஶனர நஶட்டிற்கு பி ர் ஶடி அர்ப்பணித் ஶர். 
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க்யகர றரஸ் சம்யறர 2018[ECO Niwas Samhita 2018] 

 க்கஶ நஷலஶஸ் ேம்வஷ ஶ 2018 – குடிினப்ன கட்டிைங்கலக்கஶன ஆற்மல் பஶடகஶப்ன 
கட்ைை குமஷடீு  ஶைங்கப்பட்ைட. 

 இந் க் குமஷீை ேல்படுத்டல ன் னெயம் 2030 ஆம் ஆண்ைரலில் 125 பில்யஷன் 
னைனிட் ஷன்ேஶத்  ேஷக்கும் ன்று  ஷர்பஶர்க்கப்படுகஷமட . இட 100 ஷல்யஷன் ைன் 
கரிஷய லஶனே உஷழ்வுக்கு ேஶனட. 

இ–றரிஷ்டி[E-Drishti] வன்வதரபேள் 

 த் ஷ ில்ல அச்ேர் இ - ஷரிஷ்டி[E-Drishti] ன்பஶனர அமஷனகப்படுத் ஷனஶர் . 
இந்  ன்பஶனள் னந்  நஶலக்கஶன ில்கரின் கஶயந் லமஶ பற்மஷ 
சுனக்கஶன  கலய லறங்கும் என இைனகத்  உள்ரைக்கஷனேள்ரட . இந் ஷ 
ில்ல நட்லஶர்க்கஷல் இங்கும்  ற்பஶ  ில்கரின்  கலய லறங்கும் 
இைனகனம் உள்ரட. 

லசதர் எபேங்கறலப்பு லத்றன் லனத்பம் 

 பி  ந் ஷரி ேபர் எனங்கஷணப்ன த் ஷன் லயத் ரத்  
அமஷனகப்படுத் ஷனஶர். இட ேபர் குற்மம் அல்யட ேபர் பஶடகஶப்ன பஶன்ம அனத்ட 
இண  ஶைர்பஶன ேஷக்கல்கலக்கு எ  ீர்லஶகும். இட என னமத் ஷல் ேட்ை 
அயஶக்க னகலர் ற்றும் று னமத் ஷல் கல்லி ற்றும் ற்ம  னிஶர்  னிஶர் 
பஶடகஶப்ன நஷனணர்கள் இை பஶயஶக ேல்படும். 

 ‘ட்யரன் எனறம்திக்ஸ்‘ 

 பஶடகஶப்ன அச்ேர் நஷர்யஶ ேஸ ஶஶன் ன ஷ ஶக லடிலக்கப்பட்ை ‘ட்ஶன் 
எயஷம்பிக்ஸ்’-ற்கஶன இணப் பக்கத் த் (https://aeroindia.gov.in/Drone)  ஶைங்கஷ 
லத் ஶர். ‘ட்ஶன் எயஷம் பிக்ஸ்’ பங்கலனலில் உள்ர யஶவங்கஶலில் ஶ 
இந் ஷஶ – 2019ன் பஶட நைபம உள்ரட. 

Whatsapp குனொப்பில் ே - கறபிக் வசய்வும் 

Telegram Channel ல் ே - கறபிக் வசய்வும் 

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

டகறக்கறல் ரழ்ரரத் றட்டங்கள் 

  ேஷ பண்கள் ஆணம் (NCW),  ஷமன் லரர்ச்ேஷ ற்றும் ேஷமப்ன பிற்ேஷின் னெயம் 
பண்கலக்கு குமஷப்பஶக இரம் ல ஷனனக்கு , லைகஷறக்கு லஶழ்லஶ ஶ உ லித் 
 ஷட்ைங்கர ஆ ரிக்கஷமட. இட அலர்கரட லஶழ்க லஶற ேம்பஶ ஷக்கவும்  னிநபர்கரஶக 
லஶறவும் உ வுகஷமட. 

ஸ்யஷ் ர்ன் றட்டம் 

 ‚பறங்குடி ேர்க்னைட் லரர்ச்ேஷ : பன்-கஶவஷஶ-லஶக்கஶ  ஷட்ைம் ‛ நஶகயஶந் ஷல் உள்ர 
கஷேஶஶ வரிைஜ் கஷஶத் ஷல், வ நபிஶ ரிஶ நஶகஶயஶந் ஷன் ன ல் அச்ேஶல் 
 ஶைங்கஷ லக்க உள்ரஶர். 

 இட, இந் ஷ அேஷன் சுற்றுயஶத்டம அச்ேகத் ஷன் ஸ்ல ஷ்  ர்ளன்  ஷட்ைத் ஷன் 
கஸழ் ஶநஷயத் ஷல் ேல்படுத் ப்படும் ன ல்  ஷட்ைஶகும். 

குந்லகள் ிடுறகளுக்கு றகரட்டுல் 

 குறந் கள் ற்றும் ேஷறுலர் லரர்ச்ேஷ அச்ேகம் ேஷறுலர் லிடு ஷகல க்கஶன 
லறஷகஶட்டு ல்கர உனலஶக்குகஷமட , குறந் கலக்கு லறங்கப்பை லண்டி 
குமந் பட்ே   நஷர்ணங்கரக் குமஷப்பிடுகஷன்மன. 

2018-19ற்கரண வரத் யடி ரி சூல் 

 இந்  ஆண்டு நலம்பர் ல 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கஶன நடி லரி லசூயஷன் , ஶத்  
ேகரிப்னகள்75 யட்ேம் கஶடி னொபஶய். இட கைந்  ஆண்டின் இ  கஶயப்பகு ஷில் 
ஶத்  ேகரிப்னகர லிை 15.7 ே லிகஷ ம் அ ஷகஶகும். 

றலநவு சரன்நறல வகரண்ட பரகங்கள் ற்றும் குடிிபேப்புிற்தலணக்கு ஜறஸ்டி இல்லன 

 னர்த் ஷ ேய்ப்பட்ை நஷமவு ேஶன்மஷ ற கஶண்ை லரஶகங்கள் ற்றும் குடிினப்ன 
லிற்பனக்கு ஜஷஸ்டி இல்ய ன்று த் ஷ அசு  ரிவுபடுத் ஷட. 
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ஸ்டரர்ட் அப்களுக்கரண தட்டினறடும் வநறபலநகலப வசதி பர்த்படிவு, 
புடலரபர்கபின் பர்ச்சற திபரர்ட்தரர்ல றுவதரிடபடிவு 

 ஜன் ஶ த் ஷல் ஸ்ைஶர்ட் அப்கர  ஷப்பஶய்வு ேய் இந் ஷஶலின் பத் ஷங்கள் 
ற்றும் பரிலர்த் ன லஶரிம் (ேபி) என நஷனணர் குலல அத் ட. 

யசற ஏய்வூறத் றட்டம் 

  ேஷ ஏய்வூ ஷ  ஷட்ைத் ஷல் (NPS) ேஷய ஶற்மங்கர ேய் த் ஷ அச்ேல 
னடிவு. த் ஷ அேஷன் NPS பங்கரிப்ன 10 ே ல ீத் ஷயஷனந்ட 14 ே ல ீஶக 
உர்த் ப்படும். இப்பஶட னல ஏய்வூ ஷத்  ஶக டுக்கும் பஶட லனஶன லரி 
லியக்கு அரிக்கப்படும். 

FAME- இந்றர றட்டம் 

 ஷன்ேஶ ற்றும் கயப்பின லஶகன  ஶறஷல்டேட்பத்  உற்பத் ஷ ேய்ல ற்கு ற்றும் 
அ ற்கற்ம நஷயஶன லரர்ச்ேஷ உறு ஷ ேய்ல ற்கஶக, கனக  ஶறஷல்டம டம 
FAME-India  ஷட்ைம்- Phase-I [இந் ஷஶலில் வப்ரிட் & ஷன்ேஶ லஶகனங்கள் லகஶக 
ற்றுக்கஶள்ல ல் ற்றும் உற்பத் ஷ ] 1 ப்ல் இந்   ஷட்ைம் 2019 ஶர்ச் 31 ல 
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ரட. 

வபேக்கடி யனரண்ல றட்டம் 

 இண  ஶக்கு ல்கள் ற்றும் இண பங்கலஶ த்   ஷர்கஶள்ர என நனக்கடி 
யஶண்  ஷட்ைத்  அேஶங்கம் உனலஶக்கஷனேள்ரட. 

 த் ஷ ற்றும் ஶநஷய அசுகரஶல் அனத்ட டமகரிலும் னக்கஷ டமகரில் 
ேல்படுத் ப்படும். 

திறதர தர்ர 

 த் ஷபி ேத் ஷல், பி ஷபஶ பர்லஶ னும் னென்று நஶள்  ஷட்ைம் னெயம் 
பள்ரிக்குறந் கரின்  ஷம லரர்ப்ப ற்கஶக அனத்ட ன ன் ற்றும் 
ல்நஷயப் பள்ரிகரிலும் ற்பஶடு ேய்ப்பட்டுள்ரட. 

 பள்ரி கல்லித்டமின் பி ஶன  ஷட்ைஶன ‚பி ஷபஶ பர்லஶ‛ அடிப்பை கல்லி  த்  
ம்படுத்டல ற்கஶக ஆகும். 
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கறனர கறசரன் ிபேடகள் றட்டம் 

 கஷயஶ கஷேஶன் லினடகள்  ஷட்ைம் , பண் லிலேஶிகள்  ஷர்கஶள்லம் பஶஶட்ைங்கள் 
ற்றும் லற்மஷகர நஶட்டிற்கு னன்னஶல் கஶண்டுலனம் னற்ேஷஶகும். 

 பிேஶர் பஶ ஷ  யலர் ைஶக்ைர்  . சூர்ஶ பிகஶஷ் டெர் ர்ளன் கஷயஶ கஷேஶன் 
லினடகர னட டில்யஷில் டிடி கஷேஶன் ேனயஷல்  ஶைங்கஷ லத் ஶர். 

 இந் ஷ லிலேஶ ஆ ஶய்ச்ேஷ கறகத் ஶல் , .ேஷ..ஆர். பண் லிலேஶிகள்  ர்வு 
ேய்ப்பட்டுள்ரனர். 

யடரல் திபரமரில் வடுஞ்சரலன கூடுகள் 

  ேஷ நடுஞ்ேஶய ஆணம் , NHAI, பணிகள் என பஶடகஶப்பஶன ற்றும் 
லே ஷஶன பணம் ற்கஶள்ல ற்கஶக ைஶல் பிரஶழஶலில் நடுஞ்ேஶய கூடுகள் 
அக்கத் ஷட்ைம். 

‘த்ன் யகர ஜயணர‘ றட்டம் 

 நஶட்டின் ற்ம பகு ஷகரில் நைபறும் கயஶச்ேஶ ற்றும் ேனெக -பஶனரஶ ஶ 
லரர்ச்ேஷப் பற்மஷ ஜம்ன ற்றும் கஶஷ்ீரின் இரஞர்கள் ற்றும் குறந் கலக்கு 
லரிப்பைஶக லறங்குல ற்கஶக ‚லத் ன் கஶ ஜஶனஶ ‛  ஷட்ைத்  உள்டம 
அச்ேகம் ற்பஶடு ேய்ட லனகஷமட. 

‚யசற ட்டத்றல் பூச்சறக்வகரல்னற பேந்டகபின் கண்கரிப்பு‛ (MPRNL) றட்டம் 

 லரஶண் ற்றும் லிலேஶ நயத்டம அச்ேகம் ‚ ேஷ அரலியஶன 
னச்ேஷக்கஶல்யஷ னந்டகர கண்கஶணித் ல் ‛ (MPRNL)  ஷட்ைத்  அல்படுத்டகஷமட . 
இ ன் கஸழ் , உணவுப் பஶனட்கள் ேகரிக்கப்ப ட்டு னச்ேஷக்கஶல்யஷ ச்ேங்கரின் 
இனக்கஷம ஶ ன பகுப்பஶய்வு ேய்ப்படுகஷன்மன. 

‚ில்யில் புடல ற்றும் வரறல்டேட்தம் பனம் இந்றரல லுப்தடுத்டல்‛ 

 ில்ல அச்ேகம் , ‚இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் இன்ஜஷனிர்ஸ் (இந் ஷஶ)வுைன் இணந்ட 
ற்பஶடு ேய்ப்பட்ை இில்லில் னட ற்றும்  ஶறஷல்டேட்பம் னெயம் 
இந் ஷஶல லலுப்படுத்ட ல் ‛ னும் நஷகழ்ல ில்ல இண அச்ேர் னஶஜ் 
ேஷன்வஶ  ஷமந்டலத் ஶர். 



 
டப்பு றகழ்வுகள் – டிசம்தர் 2018 

 

25 
 

புற இந்றக்கரண பயனரதர ஆம் 

 நஷ ஷ ஆஶக் ன ஷ இந் ஷஶவுக்கஶன லிரிலஶன  ேஷ னெயஶபஶத்  
அமஷனகப்படுத் ஷட. இட 2022-23-ன்  ரிலஶன நஶக்கங்கர லறுக்கஷமட. 

ிசரிகபின் னனுக்கரக 3 றட்டங்கள் 

 லிலேஶிகரின் நயனுக்கஶக அேஶம் அசு னென்று  ஷட்ைங்கர அமஷலித்டள்ரட . அேஶம் 
லிலேஶிகரின் கைன் உபகஶம்  ஷட்ைம் (AFCSS), அேஶம் லிலேஶிகரின் லட்டி 
நஷலஶணத்  ஷட்ைம் (AFIRS) ற்றும் அஸ்ழஶம் லிலேஶிகள் ஊக்கத்  ஷட்ைம் (AFIS) 
ஆகஷலஶகும். 

சறன்ஜற[CNG] ரிலச யனரண்ல அலப்பு (QMS) 

 பட்ஶயஷம், இற்க ரிலஶனே ,  ஷமன் லரர்ச்ேஷ ற்றும்  ஶறஷல்னனலஶர் 
அச்ேர்  ர்ந் ஷ பி ஶன் , இந் ஷபிஸ் ஶ ரிலஶனே நஷறுலனத் ஷன் (IGL) பல்லறு 
டிஜஷட்ைல் லஶடிக்கஶரர் னன்னற்ேஷகர  ஶைங்கஷலத் ஶர் . இல ேஷன்ஜஷ [CNG] 
லரிே யஶண் அப்ன (QMS) ற்றும் ேனெக CRM ஆகஷல அைங்கும். ேஷ.ன்.ஜஷ-
ல் இக்கப்படும் பஸ்கள் லிலில் பசுத்  ஶழ்லஶங்கரில் [green corridors ] 
 ஶைங்கப்படும். 

ஊட்டச்சத்ட றுரழ்வு லங்கள் 

 கடுஶன ஊட்ைச்ேத்டக் குமவு (SAM) ற்றும் னத்டல ேஷக்கல்கலைன் உள்ர 
குறந் கலக்கு லே ஷ ேஶர்ந்  பஶரிப்ன லறங்க நஶடு னலலடம் 1151 NRC க்கள்  ேஷ 
சுகஶ ஶ ஷளன் (NHM) கஸழ் நஷறுலப்பட்டுள்ரன. 

கனர உத்சவ் 

 எவ்லஶன ஆண்டும் , த் ஷ அேஷன் ேஶர்பில் , கயஶ உத்ேவ் ன்ம கயஶச்ேஶ பஶட்டி , 
ஶணலர்கலக்கு நைத் ப்படும் . இே, நைனம், ஏலிம், நஶைகம், கஶண்கய ன , பய 
 யப்னகரில், ஶணலர்கலக்கு பஶட்டிகள் நைத் ப்படுகஷன்மன .  பள்ரி ஶணலர்கரின் 
 னித் ஷமன்கர ஊக்குலிக்கவும் , அங்கஸகஶம் அரிக்கவும் , த் ஷ அசு , ‘கயஶ உத்ேவ்’ 
ன்ம கய  ஷனலிறஶ பஶட்டிகர, ஆண்டு  ஶறும் நைத்டகஷமட. 
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கர்ப்புந தகுறகளுக்கு இலரக கறரப்புந இந்றரவுக்குயம்தட்ட பேத்ட 
யசலகலப ிரிரக்குற்கு ஜணரறதறனறபறுத்ல் 

 கஷஶப்னம  லுங்கஶனஶலில் அரிலஶள்ேல் ேஶக (ேஷக்கஷல் ேல் ), இத்  அறஷவுச் 
ேஶக ( யேஸஷஶ) ற்றும் பிம பட இத் க் கஶரஶறுகள் ஆகஷலற்மஷன் ேஷமந்  
 அங்கத் ஷன்  ஷமப்ன லிறஶலில் நகர்ப்னம பகு ஷகலக்கு இணஶக கஷஶப்னம 
இந் ஷஶலிற்கஶன ம்பட்ை னத்டல ேலகர லிரிவுபடுத்  லண்டி 
அலேஷத்  ஜனஶ ஷப ஷ ஶம்நஶத் கஶலிந்த் லயஷனேறுத் ஷனஶர். 

அடல் ஆபஷ்ன் உத்கண்ட் யரஜணர 

 ‘அைல் ஆனேஷ்ன் உத் கண்ட் ஶஜனஶ’ உத் கண்ட் ஶநஷயத் ஷல் 
 ஶைங்கப்பட்டுள்ரட. இந்   ஷட்ைத் ஷன் கஸழ் ஶநஷயத் ஷல் எவ்லஶன குடும்பத் ஷனனம் 
ஆண்டு ஶறும் 5 யட்ே னொபஶய் ல னத்டல ேஷகஷச்ே பம னடினேம். 

த்ற அசு இரச்சன தியசத்றன் பேடரந்ற தட்வஜட்லட அறகரித்டள்பட 

 பி ர் நந் ஷ ஶடி , இஶச்ேய பி ேத் ஷன் லனைஶந் ஷ லவு ேயவு  ஷட்ைத்  
னொ .72 ஆிம் கஶடிஶக உர்த் ஷனேள்ரஶர். 

பணர புத்டிர் வதறுற்கரண 11 றட்டங்களுக்கு அடிக்கல்ரட்டப்தட்டட 

 னடடில்யஷில் நஶஷ கங்கஶ  ஷட்ைத் ஷன் கஸழ் னனஶ னத்டிர் பறுல ற்கஶன 11 
 ஷட்ைங்கலக்கு அடிக்கல் நஶட்டினஶர் த் ஷ அச்ேர் நஷ ஷன் கட்கரி. 

கனர உத்சவ் 

 பள்ரி ஶணலர்கரின்  னித் ஷமன்கர ஊக்குலிக்கவும் , அங்கஸகஶம் அரிக்கவும், னி  
லரத்டம அச்ேகம் , ‘கயஶ உத்ேவ் ’ ன்ம கய  ஷனலிறஶ பஶ ட்டிகர, ஆண்டு 
 ஶறும் நைத்டகஷமட. 

எய தரம் – உன்ண தரம் [க் தரத் ஸ்யஸ்த் தரத்] 

 எ பஶ ம் – உன்ன  பஶ ம் [க் பஶத் ஸ்ஸ்த்  பஶத் ] ஷட்ைத் ஷன் கஸழ்  ேஷ 
எனங்கஷணப்ப ஊக்குலிப்ப ற்கஶக னி  லரத்டம அச்ேகம் பய னற்ேஷகர 
ற்கஶண்டுள்ரட. 
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யண ீறட்டம் 

 இில் பஶ ில் ஶனகர லஶல்  டுக்கும் அேஶஷன்  ன ீ  ஷட்ைம், நஶட்டின் 
ற்ம பகு ஷகரில் லிரிலஶக்கப்படும் ன்று ில்ல அச்ேர் பினேஷ் கஶல் 
அமஷலித் ஶர். 

 ஶனகர இில் பஶ ில் இனந்ட லியக்கஷ லக்க  னகீ்கரின் 
ப ஷவுேய்ப்பட்ை எயஷ பன்படுத்டம் இட என ரி ேஶ னம் ஆகும். 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்பில் ே - கறபிக் வசய்வும் 

Telegram Channel ல் ே - கறபிக் வசய்வும் 
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7. ிக வசய்றகள் 

இந்றரின் வதரபேபரரம் 7.1 சீரக பர்ந்டள்பட 

 2018-19ல் இண்ைஶம் கஶயஶண்டில் இந் ஷஶலின் பஶனரஶ ஶம்1 ே ல ீஶக 

அ ஷகரித்டள்ரட ன த் ஷ னள்ரிில் அலுலயகம்  கலல் லரிிட்டுள்ரட. 

புற பி ஜறஸ்டி அடுத் ஆண்டு ப்ல் 1 பல் அநறபகம் 

 ன ஷ ரிஶன ஜஷ.ஸ்.டி அடுத்  ஆண்டு ப்ல் 1 ன ல் அமஷனகம் ேய்ப்பை உள்ரட. 

 னட  ஷல்யஷ லனலஶய் னயனஶய்வு இக்குனகத் ஷன் (டி.ஆர்.) அடிக்கல்  ஷன லிறஶலில், 

லனலஶய்த் டம ேயர் அஜய் னளண் பஶண்ை இந்  அமஷலிப்ப லரிிட்ைஶர். 

ல்.தி.ஜற ரணிம் ங்கும் பலநில் ந் ரற்நபம் இல்லன 

 ல்.பி.ஜஷ னப்படும் ேல் ரிலஶனே லஶடிக்கஶரர்கலக்கு ஶனிம் லறங்கும் 

னமில் ந்  ஶற்மனம் இல்ய ன பட்ஶயஷம் ற்மம் இற்க ரிலஶனே 

அச்ேகம்  ரிலித் ட. 

  ற்பஶட, பஶவல் பஶயஷேஷ  ஷட்ைத் ஷன் கஸழ் ல்பிஜஷ டேகர்லஶரின் லங்கஷக் கணக்கஷல் ஶனிம் 

ேலுத்டகஷமட. 

OPEC& அன் கூட்டரபிகள் ண்வய் வபிீட்லட குலநக்க எப்புல் 

 உயக ண்ணய் ேந்  உர்த்டல ற்கஶக என நஶரக்கு 12 யட்ேம் பபீ்பஶய்கள் 

ண்ணய் உற்பத் ஷ குமக்க பட்ஶயஷம் ற்று ஷ நஶடுகள் அப்ன (OPEC) [14 

நஶடுகரின் குல] ற்றும் அ ன் நட்ன நஶடுகள் எப்னக் கஶண்ைட. 

லசதர் தரடகரப்பு ிறபலநகலப ீநறற்கரக இந்ற ங்கறக்குபை.1 யகரடி அதரம் ிறப்பு 

 ேபர் பஶடகஶப்ன லி ஷனமகர ீமஷ ற்கஶக இந் ஷ ரிேர்வ் லங்கஷ (ஆர்பி) இந் ஷ 

லங்கஷக்கு னொ. 1 கஶடி அபஶ ம் லி ஷத் ட. 
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ன்.ஸ்.இ.க்கு றரக வசதி ீறன்நத்றல் க்கு 

 ன்.ஸ்.இ.க்கு ற்றும் 30 பரிஶற்ம நஷறுலனங்கலக்கு  ஷஶக, இந் ஷஶலின் பங்கு பத் ஷ 

பரிஶற்மம் லஶரிம்[SEBI] நஷறுலனம் நீ ஷன்மத் ஷல் லறக்கு  ஶடுத்டள்ரட.  

உனகபரிக் கடன் 184 டிரில்னறன் அவரிக்க டரனர்கபரக உர்வு 

 ேர்ல ே நஶண நஷ ஷம், உயகரஶலி கைன் 184 டிரில்யஷன் அரிக்க ைஶயர்கரஶக 

உர்ந்டள்ரட ன அமஷலிப்ன. இ ஷல் பஶ ஷக்கும் அ ஷகஶக அரிக்கஶ, ேஸனஶ ற்றும் ஜப்பஶன் 

கைன்  ஶக ஆகும் னக்கூமஷனர். 

 ேர்ல ே நஶண நஷ ஷத் ஷன் அமஷக்கின்படி, 2017ஆம் ஆண்டில் உயக ஶத்  உள்நஶட்டு 

உற்பத் ஷில் 225 ே லிகஷ த் ஷற்கு இட ேஶன ஶகும். 

இன்டர்யதரல் வயளல் யசரக்மறக்கு றரக வட் கரர்ணர் யரட்டிஸ்வபிிட்டட 

 ஶநஷய அசு நைத்டம் பஞ்ேஶப் நளனல் லங்கஷ 13,000 கஶடி னொபஶய்க்கு ஶற்மஷ ஶக 

குற்மம் ேஶட்ைப்பட்ை  யமலஶன வஹல் ேஶகஷேஷக்கு  ஷஶக ட் கஶர்னர் 

நஶட்டிழ (RCN) இன்ைர்பஶல் லரிிட்ைட. 

சலணப் வதரபேபரரம் வடரண பர்ச்சற அலடரல் சர்யசண்வய் ிலன சரிவு 

 ேஸனப் பஶனரஶ ஶம் டலஶன லரர்ச்ேஷ அைல ஶல் ேர்ல ே ண்ணய் லிய ேரிவு, 

இட உயகஷன் ஷகப்பரி ண்ணய் இமக்கு ஷ நஶட்டின் ரிபஶனள்  ல குமல  

சுட்டிக்கஶட்டுகஷமட. 

இந்றர உனகறன் யகரக பர்ந்ட பேம் வதரபேபரரரகறநட 

 2018-19 ற்றும் 2019-20ல் இந் ஷ பஶனரஶ ஶம் லகஶக லரர்ந்டலனம் னக்கஷ 

பஶனரஶ ஶஶக கன ப்படுகஷமட. உயக அரலில் உயக லரர்ச்ேஷ குமஷகஶட்டிகரின் 

 வுத் ரத் ஷன் படி இந் ஷ பஶனரஶ ஶத் ஷன் பங்கரிப்ன 2014 ல்6 ே ல ீத் ஷயஷனந்ட 2017 ல் 

3.2 ே ல ீஶக உர்ந்டள்ர ஶகத்  கலல்.  

ஸ்டரர்ட் அப்கள் றர்யரக்கும் ரிப் திச்சறலணகலபக் கண்கரிக்க குழு அலப்பு 

 ஸ்ைஶர்ட் அப்கள் ற்றும் ஞ்ஜல் ன லீட்ைஶரர்கள்  ஷர்கஶள்லம் அனத்ட லரி 

லிலகஶங்கரனேம் ஆஶ என நஷனணர் குலல அக்க அேஶங்கம் னடிவு ேய்டள்ரட. 
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இந்றர, வகரரிர இலடய இபேப்பு ர்த்கத்ல அறகரிக்கறட்டம் 

 கஶரி  ீபகற்பத் ஷல் ேஶ ஶன ற்றும் ஸ் ஷத் ன்ின் என ன ஷ ேகஶப் த் ஷல் 

இந் ஷஶ  னட  ஶைர்ச்ேஷஶன ஆ ல ீண்டும் லயஷனேறுத் ஷட. இன ப்ன லர்த் கத் ஷன் 

அரவு 2030 ஆம் ஆண்ைரலில் 50 பில்யஷன் ைஶயர்கலக்கு உர்த்  எப்னக்கஶண்ைட. 

6 வதரபேட்கபின் ஜறஸ்டி 28 சீத்றனறபேந்ட 18 சீரககுலநக்கப்தட்டட 

 6 பஶனட்கரின் ஜஷஸ்டி 28 ே ல ீத் ஷயஷனந்ட 18 ே ல ீஶக குமக்கப்பட்டுள்ர ஶக நஷ ஷ 
அச்ேர் அனண் ஜட்யஷ அமஷலிப்ன. டிலி, ைர், பலர் பஶங்க் ற்றும் லடீிஶ கம்ஸ் 

ஆகஷல இ ஷல் அைங்கும். 

 ேஷண்ட், கஶர் பஶகங்கள், ேஷ ற்றும் டிஷ்லஶளர் பஶன்ம 28 ஆைம்ப பஶனட்கலக்கு 

ட்டு 28 ே லிகஷ ம் ஜஷஸ்டி லி ஷக்கப்பட்டுள்ரட. 

தங்கபிப்பு குநறப்புகள் பனம் பலீடு அறகரிக்கறநட 

 இந் ஷ னெய ன ேந் ில் பங்கரிப்ன குமஷப்னகள் னெயம் னொ. 79,247 கஶடிஶக உர்ந்டள்ரட. 

இந் ஷ பங்குச்ேந் ின் பகு ஷஶக இனக்க லினம்னம் லரிநஶட்டு ன லீட்ைஶரர்கலக்கு 

நடிஶக ப ஷவு ேய்ஶல் பங்கரிப்ன குமஷப்னகள் லறங்கப்படுகஷன்மன. 

6 கங்கபில் சறல்னல தப்தரிரற்நத்ல லகப்தற்நற ஆர்.தி.. 

 இந் ஷ ரிேர்வ் லங்கஷ பன நகங்கரில் உள்ர ஆறு நகங்கரில்  னிநபர்கரின் பணம் 

ேலுத்டம் பறக்கங்கரக் கண்கஶணிக்கும். இந்  நஶக்கத் ஷற்கஶக, த் ஷ லங்கஷ 
„ னிநபர்கரின் ேஷல்யம ேலுத்டம் பறக்கலறக்கங்கரில் (SRPHi)‟ („Survey on Retail Payment 

Habits of Individuals (SRPHi)‟). என ேர்லல அல்படுத் ஷனேள்ரட . 

 னம்ப, ைல்யஷ, கஶல்கத் ஶ, ேன்ன, பங்கலன ற்றும் குலவஶத் ஷ உள்ரிட்ை ஆறு 

நகங்கரில் பல்லறு ேனெக பஶனரஶ ஶ பின்னணிில் இனந்ட 6,000 நபர்கலக்கு இந்  

ஆய்வு நைத் ப்படும். 

றன்ிகத்றல் யடி பலீட்டிற்கரண அசு றகரட்டுல்கள் 

 ஷன்லணிகத் ஷல் நடி ன லீட்டிற்கஶன அசு லறஷகஶட்டு ல்கள் உள்நஶட்டு பணஶரர்கரின் 

நயன்கரப் பஶடகஶப்ப ற்கஶக ஷன்லணிக நஷறுலனங்கரில் லரிநஶட்டு நடி 

ன லீட்டிற்கஶன லறஷகஶட்டு ல்கர அசு றுபரிேஸயன ேய்டள்ரட. 
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2019ற்கரண வகரப்தலத் யங்கரய் குலநந்தட்ச ஆவு ிலனலகுிண்டரலுக்கு பை.2,000 அற
கரிப்பு 

 2019 பனலத் ஷற்கஶன அல கஶப்ப  ங்கஶின் குமந் பட்ே ஆ வு லிய 

குலிண்ைஶலுக்கு னொ. 9,521-ஆகவும், னல கஶப்ப  ங்கஶய் குமந் பட்ே ஆ வு 

லிய னொ. 9,920-ஆகவும் உர்த்டல ற்கு பி ர்  ஷன. நந் ஷ ஶடி  யியஶன 

பஶனரஶ ஶ லிலகஶங்கலக்கஶன த் ஷ அச்ேலக் குல எப்ன ல் அரித்டள்ரட.  

பூட்டரனுக்கு பை .4,500 யகரடி உித்வரலக இந்றர அநறிப்பு 

 பி ர் நந் ஷ ஶடி னட்ைஶன் பி ர் ைஶக்ைர்.யஶ  ட்ேரிங் உைன் பந்  

பச்சுலஶர்த் கர நைத் ஷபின் 12 லட ந் ஶண்டு  ஷட்ைத் ஷற்கஶக னட்ைஶனுக்கு 4,500 

கஶடி னொபஶய் நஷ ஷ உ லி அரித்டள்ரஶர். னைஶனின் ன ஷ ந்ட லனை  ஷட்ைம் இந்  ஆண்டு 

டலங்கஷ 2022 ல  ஶைனம்.  

ர்த்கர்கள் புற றன்ிக ிறகலப யற்கறநரர்கள் 

 ஷன் லணிக நஷறுலனங்கலக்கஶன நமஷனமகர இறுக்கஷட அேஶங்கம், அகஷய இந் ஷ 

லர்த் கர்கரின் கூட்ைப்ன (CAIT) இந்  னடில லலற்மட ற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு 

ப்ல் 1 ஆம்   ஷ ன ல் இந்  லி ஷகள் பின்பற்மப்படும், இட லஶல்ஶர்ட்-இன் பிரிப்கஶர்ட் 

ககப்படுத் ய த்ட ேய்னேம். 

2019ற்கரண வகரப்தலத் யங்கரின் குலநந்தட்ச ஆவு ிலன குிண்டரலுக்கு பை.2,000 

அறகரிப்பு 

 அல கஶப்பத்  ங்கஶின் குமந் பட்ே ஆ வு லிய [ம்.ஸ்.பி.] குலிண்ைஶலுக்கு 

7750 னொபஶியஷனந்ட 9920 னொபஶஶக அ ஷகரித்டள்ரட. 

ம்.ஸ்.ம்.இ. டலநக்கு பைதரய் 37,400 யகரடி றப்புள்ப கடன் ங்க PSBகள் எப்புல் 

அபித்டள்பட 

 நலம்பர் ஶ ம் த் ஷ அேஶல்  ஶைங்கப்பட்ை ‟59 நஷஷை கைன்  ஷட்ைத் ஷன் கஸழ், 37,412 கஶடி 

னொபஶய்  ஷப்னள்ர MSME கலக்கு 1.12 யட்ேம் கைன் லிண்ணப்பங்கர பஶடத்டம 

லங்கஷகள் லறங்கஷனேள்ரன. 

 ஜஷஸ்டி-ப ஷவுேய்ப்பட்ை க்ஶ, ேஷமஷ ற்றும் நடுத்  நஷறுலனங்கள் (MSMEs) 

„psbloansin59minutes.com‟ portal னெயம் 59 நஷஷைங்கரில் என கஶடி ல கைன் பமயஶம். 
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த்ற அசு வங்கர ிசரிகளுக்கு ற்றுற ஊக்கத்வரலகல இட்டிப்தரக்கறபள்பட 

 த் ஷ அசு லங்கஶம் ற்று ஷ ேய்ல ற்கு ஊக்கத் ஶக  ற்பஶடள்ர 5 

ே ல ீத் ஷயஷனந்ட 10 ே லிகஷ ஶக உர்த் ஷனேள்ரட. 

டுத் பேரணம் வதறும் குழுிற்கரண கடன் ரணிம் ரர்ச் 2020 ல ீட்டிக்கப்தட்டுள்பட 

 பி ஶன் ந் ஷரி ஆலஶஸ் ஶஜனஶலின் [PMAY] கைன் ஶனிம் நடுத்  லனஶனம் பறும் 

குலத் ஷற்கு 2020 ஆம் ஆண்டு ஶர்ச் 31 ஆம்   ஷ ல நீட்டிக்கப்பட்டுள்ரட ன த் ஷ 

லடீ்டுலே ஷ ற்றும் நகர்னமத்டம இண ந் ஷரி வர் ீப் ேஷங் னரி  ரிலித் ஶர். 

23 வதரபேட்கள் ற்றும் யசலகபில் GST குலநக்கப்தட்டட 

 ஜஷ.ஸ்.டி. கவுன்ேஷல், 23 பஶனட்கரில் அ ஶலட ேஷனிஶ டிக்கட்டுகள் , டிலி ற்றும் 

ஶனிட்ைர்  ஷகள் ற்றும் பலர் பங்க்கலக்கும் பஶன்மலகலக்கு லரி 

குமத்டள்ரட. 

 இ னஶல் , ற்பஶட 28 பஶனட்கள் ட்டு 28 ே ல ீ லரி அைப்னக்குமஷக்குள் உள்ரட. 32 

அங்குயம் உள்ர  ஶனிட்ைர்கள் ற்றும் டிலி  ஷகள் ற்றும் பலர் பங்க்குகள்  28 

ே லிகஷ ம் ஜஷ.ஸ்டிியஷனந்ட  ற்பஶட 18 ே ல ீஶன லரிப் பனம். 

7.1 ங்கற வசய்றகள் 

ரிசர்வ் ங்கறின் றபுர் குழு லனர் 

 இந் ஷ ரிேர்வ் லங்கஷ னன்னஶள் கலர்னர் பில் ஜஶயன நஷனணர் குலலின்  யலஶக 

நஷஷத்டள்ரட. இட த் ஷ லங்கஷஶல் பஶரிக்கப்பை லண்டி இனப்னக்கரின் 

அரவுகர நஷர்ணிக்கும். ஶகஷ் ஶகன் டணத்  யலஶக நஷஷக்கப்பட்ைஶர். 

கடந் 4 ஆண்டுகபில் PSU ங்கறகள் பைதரய் 2.33 னட்சம் றப்புள்பயரசரண கடன்கலப 
ீட்டுள்பட 

 2014-15 நஷ ஷஶண்டு ன ல் 2017-18 நஷ ஷஶண்டு ல கைந்  நஶன்கு ஆண்டுகரில் பஶடத்டம 

லங்கஷகள் 33 யட்ேம் கஶடி னொபஶய் ஶேஶன கைன்கர  ஷனம்பப் பற்றுள்ரன ன்று 

த் ஷ நஷ ஷ அச்ேர் ேஷவ் பி ஶப் சுக்யஶ பஶஶலன்மத் ஷல்  ரிலித் ஶர். 
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தரர்லக் குலநதரடுலடர்கள் பைதரய் யரட்டுக்கலபஅலடரபம் கர உ லகயதசற 
சரர்ந் ரீ்வு 

 இந் ஷ ரிேர்வ் லங்கஷ, கபேஷ அடிப்பைியஶன  ீர்ல உபஶகஷத்ட பஶர்லக் 

குமபஶடுைலர்கள் னொபஶய் நஶட்டுக்கர அைஶரம் கஶண உ வுகஷமட.  ற்பஶட, 

இன்ைக்யஷஶ[intaglio] அச்ேஷடும் அடிப்பைியஶன அைஶரங்கள் 100 னொபஶய் அல்யட 

அ ற்கு ற்பட்ை னொபஶய் நஶட்டுகரில் பஶர்லக் குமபஶடுைலர்கலக்கு உ ல 

கஶணப்படுகஷன்மன. 

ம்ஸ்ம்இக்கரக கடன் பேம் றப்பு ிகறத்றற்கு புற பலநலரிசர்வ் ங்கற 

பன்வரறகறநட 

 அ ஷக லரிப்பைத் ன் உறு ஷப்படுத்டல ற்கஶன னற்ேஷில்,  னிப்பட்ை லடீு, கஶர் 

ற்றும் ம்ஸ்ம்இ-க்கள் கைன்கள் ீ ஶன லட்டி லிகஷ ங்கள் ப்பஶ லிகஷ ம் அல்யட 

கனவூய லிரச்ேல் பஶன்ம லரிப்னம லமகர இணக்க லண்டும் ன்று 

ரிேர்வ் லங்கஷ னன்ஶறஷந்டள்ரட. 

 இந்  ன ஷ னம 2019 ஆம் ஆண்டு ப்ல் 1 ஆம்   ஷ ன ல் ேல்பை லஶய்ப்னள்ரட. 

ரிசர்வ் ங்கறின் ந்ரட இபே ர ரக் வகரள்லக ஆய்வு அநறக்லக 

 இந் ஷ ரிேர்வ் லங்கஷ 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கஶன ந் ஶலட இன ஶ  நஶணக் கஶள்க 

ஆய்வு அமஷக்க அமஷலிக்கும். ஆலநர் உர்ஜஷத் பைல்  யியஶன நஶண 

கஶள்கக் குல (ம்.பி.ேஷ) னென்று நஶள் கஶள்க று ஆய்வு கூட்ைம் னம்பில் 

 ஶைங்கஷட. 

க்மறம் ங்கற டரன்சரணிரிற்கு 500 றல்னறன் அவரிக்க டரனர்கடன் ங்க எப்புல் 

 இந் ஷஶலின் ற்று ஷ-இமக்கு ஷ லங்கஷ (க்ழஷம் லங்கஷ) ைஶன்ழஶனிஶலில் நீர் லறங்கல் 

 ஷட்ைங்கலக்கஶக 500 ஷல்யஷன் அரிக்க ைஶயர் கைன் லே ஷகர லறங்கஷனேள்ரட. 

வதரடத்டலந ங்கறகபில் பை. 83,000 யகரடி அசு பலீடு 

 நைப்ன நஷ ஷஶண்டில் அடுத்  ேஷய ஶ ங்கரில் அசு பஶடத்டம லங்கஷகரில் 83 ஆிம் 

கஶடி ன லீடு ேய் அசு  ஷட்ைம். 
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கட்டர தலப்பு ிகறம் ன்ந ஸ்யடச்சுடரி னறக்ிடிட்டி ிகறம்0.25 சிகறம் குலநப்பு 

 அடுத்  ஆண்டு ஜனலரி ன ல் எவ்லஶன கஶயஶண்டிலும் 0.25 ே லிகஷ ம் கட்ைஶ 

பணலப்ன லிகஷ ம் ன்ம ஸ்ைச்சுைரி யஷக்லிடிட்டி லிகஷ த்  குமக்கும் ன்று ரிேர்வ் 

லங்கஷ  ரிலித்டள்ரட. 

 கட்ைஶ பணலப்ன லிகஷ ம் ன்ம ஸ்ைச்சுைரி யஷக்லிடிட்டி லிகஷ ம் – ஸ்.ல்.ஆர் – 

லஶடிக்கஶரர்கலக்கு கைன் லறங்குல ற்கு னன்பஶக, ஶக்கம்,  ங்க இனப்ன, அேஶங்க 

எப்ன ல் பத் ஷங்கள் ஆகஷலற்மஷன் அடிப்பைில் லங்கஷகள் பஶரிக்க லண்டி 

நஷ ஷகரின் பகு ஷஶக உள்ரட. 
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8. எப்தந்ங்கள் 
சர்யச எப்தந்ங்கள்: 
ல.ண் எப்பந் ம்  டம நஶட்டின் லிலங்கள்  

1 இந் ஷஶ – 
ஜப்பஶன் 

அஞ்ேல் டம , சுற்றுச்சூறல் 
எத்டறப்ன டம , சுகஶ ஶம் ற்றும் 
ஆஶக்கஷத்டமில் இந் ஷஶ – 
ஜப்பஶன் இை எத்டறப்னக்கஶன 
எப்பந் த் ஷற்கு- த் ஷ அச்ேல 
எப்ன ல் 

 பி ர் - ேஷன்ேஶ அப 
ஶன்னர் - ஆக்கஷகஷட்ைஶ 
 யநகம் - ைஶக்கஷஶ 
 நஶணம் - ன் 

2 இந் ஷஶ – 
அரிக்கஶ 

னலி அமஷலில் டமில் அமஷலில் 
ற்றும்  ஶறஷடேட்ப எத்டறப்ன 
 ஶைர்பஶக இந் ஷஶ – அரிக்கஶ 
இைஶன எப்பந் த் ஷற்கு த் ஷ 
அச்ேல எப்ன ல். 

ஜனஶ ஷப ஷ - ைஶனஶல்ட் ட்ம்ப் 
டண ஜனஶ ஷப ஷ - க் 
பன்ஸ் 
 யநகம் - லஶளஷங்ைன், டி.ேஷ. 
நஶணம் -  அரிக்க ைஶயர் 

3 இந் ஷஶ – 
ஷ்ஶ 

னி ர்கரக் கஶண்ை 
லிண்லரிப்பணத்  ஷட்ைத் ஷல் 
இந் ஷஶ ற்றும் ஷ்ஶ ,கூட்டு 
நைலடிக்ககலக்கு த் ஷ 
அச்ேல எப்ன ல். 

 பி ர் - லிரஶ ஷஷர் னட்டின் 
ஜனஶ ஷப ஷ- ஷஷத்ரி ட்லைவ் 
 யநகம் - ஶஸ்கஶ  
நஶணம் - னொபிள் 

4 இந் ஷஶ – 
பிஶன்ஸ் 

இந் ஷஶ – பிஶன்ஸ் இை ரிேக் ஷ 
பஶடகஶப்னத் டமில் னரிந்டணர்வு 
எப்பந் ம் த் ஷ அச்ேல 
எப்ன ல். 

பி ர் - டுலர்ட் ஃபியஷப் 
ஜனஶ ஷப ஷ  - இம்ஶனுலல் 
ஶக்ஶன் 
 யநகம் - பஶரிஸ் 
நஶணம் -னைஶ 

5 இந் ஷஶ - 
னேஇ 

ஆபிரிக்கஶலில் லரர்ச்ேஷக்கஶன 
எத்டறப்பிற்கு, நஶண 
ஶற்றுலிலுக்கஶக இந் ஷஶலிற்கும் 
க்கஷ அன ஷட்ஸ்க்கும் 
இை கலத் ஶனட. 

ஜனஶ ஷப ஷ - கலீஃபஶ பின் ழத் 
அல் நவஷஶன் 
பி  ந் ஷரி - னகம்ட பின் 
ளீத் அல் க்னெம் 
 யநகம்- அன ஶபி 
நஶணம் - னைஈ டிர்வம் 

6 ADB ற்றும் 

இந் ஷஶ  
எடிேஶலில்  ஷம ம்பஶட்டு 
சுற்றுச்சூறய ம்படுத்டல ற்கஶக 
த் ஷ அசு ற்றும் ஆேஷ லரர்ச்ேஷ 
லங்கஷ 85 ஷல்யஷன் ைஶயர்கலக்கஶன 
எப்பந் ம் கலத்ட. 

 யலர் -  ஶகஷகஶ நஶகஶ 
உனலஶக்கம் -19 டிேம்பர் 1966 
 யகம் - ஶனியஶ, 
பியஷப்பன்ஸ் 
உறுப்பினர் -67 நஶடுகள்  
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7 ADB ற்றும் 

இந் ஷஶ  
 ஷழ்நஶட்டில் சுற்றுயஶல 
ம்படுத் ஷ லயலஶய்ப்னக்கர 
அ ஷகரிப்ப ற்கஶன 31 ஷல்யஷன் ைஶயர் 
கைன் உ லிக்கஶன எப்பந் த் ஷல் 
த் ஷ அசும் ஆேஷ லரர்ச்ேஷ 
லங்கஷனேம் கலத் ஷட்டுள்ரன. 

 யலர் -  ஶகஷகஶ நஶகஶ 
உனலஶக்கம் -19 டிேம்பர் 1966 
 யகம் - ஶனியஶ, 
பியஷப்பன்ஸ் 
உறுப்பினர் -67 நஶடுகள்  

8 இந் ஷஶ - 
ேவு ஷ 
அபிஶ 

2019ஆம் ஆண்டு வஜ் எடக்கஸட்ை 
அ ஷகரிக்க ேவு ஷ அபிஶலிைம் 
இந் ஷஶ கஶரிக்க . ேஷறுபஶன் 
லிலகஶ அச்ேர் னக் ஶர் அப்பஶஸ் 
நக்லி ேவு ஷ அபிஶ வஜ் ற்றும் 
உம்ஶ அச்ேரிைம் இந்  
லண்டுகஶர லிடுத் ஶர் . இன 
 யலர்கலம் இன ப்ன ஆண்டு 
வஜ் 2019 எப்பந் த் ஷல் 
கலத் ஷட்ைனர். 

கஷங் - ேல்ஶன் 
பிரின்ஸ் - னகம்ட 
 யநகம் - ரிஶத் 
நஶணம் - ேவு ஷ அபிஶ 

9 இஸ்ஶ -
ஶஸ்கஶஸ்
ஶஸ் 

இஸ்ஶ ற்றும் ஶஸ்கஶஸ்ஶஸ் 
2018ம் ஆண்டு அக்ைஶபர் 5ஆம்   ஷ 
‘னி ர்கரக் கஶண்ை 
லிண்லரிப்பணத்  ஷட்ைத் ஷல் கூட்டு 
நைலடிக்கக்கஶக’ என னரிந்டணர்வு 
உைன்படிக்கில் கலத் ஷட்ைன. 

பி ர் - லிரஶ ஷஷர் னட்டின் 
ஜனஶ ஷப ஷ -  ஷஷத்ரி 
ட்லைவ் 
 யநகம் - ஶஸ்கஶ  
நஶணம் - னொபிள் 

 
 
திந எப்தந்ங்கள்: 

ல.
ண் 

எப்பந் ம்  டம நஶட்டின் லிலங்கள்  

1 இந் ஷஶ –  ஜஷகஷஸ் ஶன் லரர்ச்ேஷக்கஶக 
லிண்லரித் 
 ஶறஷல்டேட்பத் ஷன் 
அ ஷப் பன்பஶட்டு 
எத்டறப்னக்கு இந் ஷஶ -
 ஜஷகஷஸ் ஶன் 
இைஶன 
னரிந்டணர்வு 
எப்பந் த் ஷற்கு 
அச்ேல எப்ன ல். 

ஜனஶ ஷப ஷ - ஈஶஶயஷ 
ஹ்ஶன் 
பி ர் - அப்டல்யஶ அரிபஶவ் 
 யநகம்- டளன்ப 
நஶணம் - ேஶனி 
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2 இந் ஷஶ – 
உஸ்பகஷஸ் ஶன் 

அ ஷக்கஶக லிண்லரி 
ஆய்வு ற்றும் 
கண்ைமஷ ல்கரப் 
பன்படுத்டல ற்கஶக 
இந் ஷஶ – 
உஸ்பகஷஸ் ஶன் 
இைஶன 
எப்பந் த் ஷற்கு 
அச்ேல எப்ன ல். 

ஜனஶ ஷப ஷ - ளஶலத் ஷர்ேஷஶவ் 
பி ர் - அப்டல்யஶ அரிபஶவ் 
 யநகம் -  ஶஷ்கண்ட் 
நஶணம் - உஸ்பக் ேஶம் 

3 இந் ஷஶ –ஜஷம்பஶப்ல னலிில், சுங்கம் 
ற்றும்  ஶட லரங்கள் 
டமில் 
எத்டறப்னக்கு இந் ஷஶ -
ஜஷம்பஶப்ல 
இைஶன 
னரிந்டணர்வு 
எப்பந் த் ஷற்கு 
அச்ேல எப்ன ல். 

ஜனஶ ஷப ஷ-ர்ேன் ஶனங்கல 
டண ஜனஶ ஷப ஷ - 
கஶன்ஸ்ைன்டினஶ ேஷலன்கஶ 
கும்பஶ ஶவ ஷ 
 யநகம் - வஶ 
நஶணம் - அரிக்க ைஶயர் 

4 இந் ஷஶ ற்றும் ஶஶக்
கஶ 

லிண்லரி 
அ ஷக்கஶக 
பன்படுத்டல ற்கு 
இந் ஷஶ-ஶஶக்கஶ 
இைஶன 
எத்டறப்ன 
எப்பந் த் ஷற்கு 
அச்ேல எப்ன ல். 

ஜனஶ ஷப ஷ - னகம்ட VI  
பி ர் - ேஶ டின் எத்ணி 
 யநகம்  - பஶட் 
நஶணம் - ஶஶக்கஶ 
டிம்வஶம் 

5 இந் ஷஶ–அல்ஜரீிஶ லிண்லரி அமஷலில் , 
 ஶறஷல்டேட்பங்கள், 
பன்பஶடுகள் டமில் 
இந் ஷஶ-அல்ஜரீிஶ 
இைஶன 
எத்டறப்ன 
எப்பந் த் ஷற்கு 
அச்ேல அனு ஷ. 

ஜனஶ ஷப ஷ - அப் ஷயஶழஷஸ் 
பஶைபிரிகஶ 
பி  ந் ஷரி - அகட 
ஏஶவஷஶ 
 யநகம் - அல்ஜஷர்ஸ் 
நஶணம் -  ஷனஶர் 
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த்ற அலச்சல எப்புல் 

யகபரவுக்கு பை. 3048 யகரடி கூடுல் றற எடக்கலட்டிற்கு த்ற அசு எப்புல் 

 கர ஶநஷயத் ஷல் ேீபத் ஷல் ற்பட்ை லள்ரம் கஶணஶக , கரஶவுக்கு 3048 கஶடி 
னொபஶய் கூடு ல் நஷ ஷ உ லி லறங்க த் ஷ அசு எப்ன ல். 

2023- சர்யச சறறுரணிங்கள் பேடரக அனுசரிக்க FAO கவுன்சறல் எப்புல் 

 உணவு ற்றும் லரஶண் அப்ன, FAO கவுன்ேஷல் 2023- ேர்ல ே ேஷறு ஶனிங்கள் 
லனைஶக அனுேரிக்க எப்ன ல் அரித்டள்ரட. 

யபரண் ற்றுறக்வகரள்லக 2018-க்கு அலச்சல எப்புல் 

 லரஶண் ற்று ஷக்கஶள்க 2018-க்கு பி ர்  ஷன நந் ஷ ஶடி  யியஶன 
த் ஷ அச்ேல எப்ன ல் லறங்கஷனேள்ரட. 

 லரஶண் டமில் உயக ேக் ஷஶக இந் ஷஶல உனலஶக்கு ல் , லிலேஶிகரின் 
லனஶனத்  அ ஷகரித் ல் பஶனத் ஶன கஶள்க  ஷட்ைங்கள் னெயம் இந் ஷ 
லரஶண் லரங்கள் ற்று ஷ ஊக்கப்படுத்ட ல் ஆகஷல இந் க் கஶள்கின் 
 ஶயநஶக்குப் பஶர்லஶகும். 

கப்தல் யதரக்குத்ட அலச்சகம் ரரசறில் சக்கு[freight] கறரத்ல யம்தடுத் எப்புல் 

 கங்க ஆற்மஷன் குறுக்க உள்ர நீர்லறஷ னனத் ஷற்கு அனகஷலுள்ர லஶணஶேஷில் 
உள்ர ேக்கு கஷஶத்  ம்படுத்  கப்பல் பஶக்குலத்ட அச்ேகம் 
அனு ஷத்டள்ரட. இட 156 கஶடி னொபஶய் ேயலில் உனலஶக்கப்படும். 

தஞ்சரதில் ரபுர்கண்டி அல றட்டத்றற்கு த்ற அசு எப்புல் 

 ந ஷ நீர் லணீஶல  குமப்ப ற்கஶன னற்ேஷஶக , ஶலி ந ஷ பஞ்ேஶப் பகு ஷில் 
ளஶனர்கண்டி அண  ஷட்ைத்  ேல்படுத்  த் ஷ அச்ேல எப்ன ல் 
அரித் ட. 
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கற்தறப்பு, தரனறல் ரக்குலுக்கு உள்பரணர்கள் அலடரபங்கலப வபிிட உச்ச 

ீறன்நம் லட 

 கற்பறஷப்ன ற்று ம் பஶயஷல்  ஶக்கு ல் உள்ரஶனலர்கரின் பர்கள் ற்றும் 
அைஶரங்கர லரிப்படுத் க்கூைஶட ன உச்ே நீ ஷன்மம் உத் லிட்ைட. 

அல தரடகரப்பு சட்டம், 2018 

 அண பஶடகஶப்ன ேட்ைம் , 2018 க்கரலில் அமஷனகப்படுத் ப்பட்ைட . அணின் 
நீர்த் க்கம்  ஶைர்பஶன பறஷவுகள்  டுப்னக்கஶக கண்கஶணிப்ன , ஆய்வு, நைலடிக்க 
ற்றும் குமஷப்பிட்ை அணகள் பஶரிப்ன ஆகஷலற்ம இந்  ேஶ ஶ லறங்குகஷமட. 

683 ணிரர் FM யடியர யசணல்கபின் னம் 

 236 நகங்கரில், ஶயலில் உள்ர ேஷய இைங்கரில் 686  னிஶர் FM டிஶ 
ேனல்கலக்கு யத் ஷல் அசு அனு ஷ லறங்கஷனேள்ரட. 

ஆசற பர்ச்சற ங்கற (ADB) ற்றும் இந்றர இலடய புரிந்டர்வு எப்தந்ம் 

 ஆேஷ லரர்ச்ேஷ லங்கஷ (ADB) ற்றும் இந் ஷ அேஶங்கம் னடடில்யஷில் $60 ஷல்யஷன் 
கைன் எப்பந் த் ஷல் கலத் ஷட்ைட . பிம்னத் ஷஶ ஆற்மஷன் குறுக்க லள்ரம் 
லிரலிக்கும் பகு ஷகரில் லள்ரப் பஶடகஶப்ன லயகள் , லள்ரப்பனக்கங்கரின் 
னனப்ன ற்றும் ேனெக அடிப்பைியஶன லள்ர அபஶம் யஶண் 
நைலடிக்ககள் ஆகஷலற்ம  ஶைவும் இந்  எப்பந் ம் கலத்ட. 

ில்ய அலச்சகம் சுல ீத்றல் 25 சீ ள்ளுதடி வசய் படிவு 

 ில்ல அச்ேகம் லற்றுக் கன்ைய்னர்கள் ற்றும் லற்று பிரஶட் லகன்கள் 
ஆகஷலற்மஷன் பஶக்குலத் ஷற்கு 25 ே ல ீ  ள்லபடிகர லறங்க னடிவு ேய்டள்ரட. 

பஸ்னறம் கபிர் (றபே உரிலகள் தரடகரப்பு) சட்ட யசரர க்கபலில் 
அநறபகப்தடுத்ப்தட்டட 

 னஸ்லீம் பண்கள் ( ஷனண உரி உரிகள் பஶடகஶப்ன ) ேட்ை ேஶ ஶ 
க்கரலில் அமஷனகப்படுத் ப்பட்ைட.  
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க்கபலில் றபேங்லக யசரர றலநயற்நப்தட்டட 

  ஷர்க்கட்ேஷகரின்  ஷனத் ங்கர நஷஶகரித்  பின்னர் க்கரலில் ஷனநங்க 
ேஶ ஶ(உரிகள் பஶடகஶப்ன) நஷமலற்மப்பட்ைட. கல்லி, லயலஶய்ப்ன, சுகஶ ஶம் 
பஶன்ம டமகரில் என  ஷனநங்கக்கு  ஷஶக பஶகுபஶட்ை  ை ேய்ல  இந்  
ேஶ ஶலின் நஶக்கம் ஆகும் . த் ஷ ற்றும் ஶநஷய அசுகள் அலர்கலக்கு நயன் 
அரிக்கும்  ஷட்ைங்கர லறங்கவும் இட லறஷலகுக்கஷமட. 

ரபேற சுமளகற இந்றர னறறவடட் உடன் MoRD எப்தந்றல் லகவழுத்ட 

  ீன்  ஶல் உபஶத்ஶஶ கஷஶீன் கௌேல்ஶ ஶஜனஶ (டி.டி.னே.-ஜஷ.க.ஏ) ன்பட 
கஷஶப்னம ம்பஶட்டு அச்ேகத் ஷன் (MoRD)  ய ேல் ஷட்ைம் ஆகும் . 

 ஶன ஷ சுழஹகஷ இந் ஷஶ யஷஷைட் ற்றும் கஷஶப்னம ம்பஶட்டு அச்ே கம் 
கஷஶப்னம இரஞர்கலக்கு  ஷம லரர்ச்ேஷக்கஶன பிற்ேஷ அரித் ல்  ஶைர்பஶக 
னரிந்டணர்வு எப்பந் த் ஷல் அச்ேர் வ . நந் ஷ ேஷங்  ஶர் னன்னியில் 
கலத் ஷைப்பட்ைட. 

ரடலகத் ரய் சட்ட லவு யசரர றலநயநறட 

 2016 ஆம் ஆண்டுக்கஶன லஶைகத்  ஶய் ேட்ை லவு  ேஶ ஶல க்கரலில் 
நஷமலற்மப்பட்ைட. இட லணிக ரீ ஷஶன லஶட்கத் ஶய் ற்றும் அட  ஶைர்பஶன 
நஷஶற்ம நைனமகர  ை ேய்ல  நஶக்கஶகக் கஶண்டுள்ரட . இட 
குறந்  கனத் ரிக்க னடிஶ   ம்ப ஷனக்கு ட்டு இந்  லஶைகத்  ஶய் ேட்ைம் 
பஶனந்டம். 

டேகர்யரர் தரடகரப்பு யசரர க்கபலில் றலநயற்நம் 

 டேகர்லஶர் பஶடகஶப்ன ேட்ைம் , 1986க்கு ப ஷயஶக , டேகர்லஶர் பஶடகஶப்ன ேட்ைம் , 2018 
க்கரலில் நஷமலற்மப்பட்ைட . ஶலட்ை, ஶநஷய ற்றும்  ேஷ அரலியஶன 
டேகர்லஶர் பிச்ேஷனகள் குமப்ன கஷளன நஷறுல னற்படுகஷமட. 

வடல்னற சட்டசலத ரீ்ரணம் றலநயற்நம் 

 1984 ஆம் ஆண்டு ேஸக்கஷர் கயலம்  ஶைர்பஶக னன்னஶள் பி ர் ஶஜவீ் கஶந் ஷக்கு 
லறங்கஷ பஶ  த்னஶ லின   ஷனம்பப்பமக்கஶரி ைல்யஷ ேட்ைேப  ீர்ஶனம் 
நஷமலற்மஷனேள்ரட. 
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யதரக்யசர சட்டத்றல் றபேத்ம் வசய் த்ற அலச்சல எப்புல் 

 குறந் கலக்கு  ஷஶன பஶயஷல் குற்மங்கலக்கு ஷகக் கடுஶன  ண்ைன 
அரிக்கும் லகில் , பஶயஷல் குற்மங்கரியஷனந்ட குறந் கரப் பஶடகஶக்கும் 
(பஶக்ேஶ) ேட்ைம் 2012-ல்  ஷனத் ம் ேய் பி ர்  ஷன .நந் ஷ ஶடி  யில் 
கூடி த் ஷ அச்ேல எப்ன ல் அரித்டள்ரட. 

த்ற வதரடத்டலந றறுணங்கலப தங்குப் தரிர்த்லணதட்டினறல் இலக்க 

அலச்சல எப்புல் 

 ல த் ஷ பஶடத்டம நஷறுலனங்கள்  ஶைக்க நஷய லிற்பன 
(.பி.ஏ)/ ஶைர்ந் நஷய லிற்பன (ஃப்.பி.ஏ) னெயம் பங்குப் பரிலர்த் ன பட்டியஷல் 
ேனல ற்கு பி ர்  ஷன . நந் ஷ ஶடி  யியஶன பஶனரஶ ஶ 
லிலகஶங்கலக்கஶன அச்ேலக் குல எப்ன ல்அரித் ட. 

யசற யயரறயரதற ஆல லவு யசரர 2018 

  ேஷ வஶஷஶப ஷ ஆணம் 2018-க்கஶன லவு ேஶ ஶலிற்கு பி ர்  ஷன . 
நந் ஷ ஶடி  யியஶன அச்ேல எப்ன ல் லறங்கஷனேள்ரட.  

2018 இந்ற பலந பேத்ட யசரரவுக்கரண யசற ஆலத்ல அலக்க த்ற 
அலச்சல எப்புல் 

 2018 இந் ஷ னம னத்டல  ேஷ ஆணத்  அப்ப ற்கஶன லவு 
ேஶ ஶவுக்கு பி ர்  ஷன . நந் ஷ ஶடி  யில் நைபற்ம த் ஷ 
அச்ேலக் கூட்ைத் ஷல் எப்ன ல் அரிக்கப்பட்ைட.  

கடயனர எழுங்குபலந ண்டன அநறிக்லக 2018 

 கையஶ எலங்குனம ண்ைய அமஷலிக்க 2018-க்கு னட ஷல்யஷில் பி ர் 
 ஷன.நந் ஷ ஶடி  யில் நைபற்ம த் ஷ அச்ேல எப்ன ல் 
அரித்டள்ரட. இந்  அமஷலிக்க கைந்  2011 ஆம் ஆண்டு று ஆய்வு ேய்ப்பட்டு 
அவ்லப்பஶட  ஷ னத் ங்கள் ேய்ப்பட்டு லந் ட . கையஶ எலங்குனம ண்ைய 
அனு ஷ எலங்குப்படுத் ப்பட்டுள்ரட.  
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ிண்வபிக்கு ணிலண அனுப்பும் ிண்வபித் றட்டத்றற்கு த்ற அலச்சல 
எப்புல் 

 லிண்லரிக்கு னி ன அனுப்னம் ககன்ஶன் லிண்லரித்  ஷட்ைத் ஷற்கு 
னட ஷல்யஷில் பி ர்  ஷன . நந் ஷ ஶடி  யில் நைபற்ம த் ஷ 
அச்ேல எப்ன ல் அரித்டள்ரட . இந் ப் பணம் அ ஷகபட்ேஶக 7 நஶட்கள் 
இனக்கும்.  னென்று லிண்லரி லீர்கர லிண்லரிக்கு  ஶங்கஷச் ேல்லும் லகில் 
அக்கப்படும் லிண்கயத்  ஜஷஸ்ல்லி ஶர்க் – 3 ஶக்கட் லிண்ணில் ேலுத்டம். 

ிலபரட்டு அலச்சகம் டரப்ஸ்[TOPS] றட்டத்றன் கலழ் ிலபரட்டுீர்களுக்கு ங்க 100 

யகரடி றற எடக்கலடு 

 ைஶக்கஷஶலில் 2020ல் நைபமலினக்கும் எயஷம்பிக் பஶட்டி னன்னிட்டு , எயஷம்பிக் 
பஶடிம்  ஷட்ைத் ஷன் கஸழ் , லிரஶட்டு லீர்கள் னொ .100 கஶடி நஷ ஷ எடக்கஸடு 
ேய்ப்பட்டுள்ர ஶக, லிரஶட்டுத்டம ஆணத் ஷன் இக்குனர் நீயம் கனர் 
 ரிலித் ஶர். 
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9. இந்திய பாதுகாப்பு வசய்றகள் 

ல்லன தரடகரப்புப் தலடின் 54 ட வரடக்க றணக் வகரண்டரட்டம் 

 பஶகஷஸ் ஶன் ற்றும் லங்க ே ல்யில் உள்ர இந் ஷ ல்ய பஶடகஶப்னப் பை , 
BSF கஶலயஶரிகரின் 54 லட  ஶைக்க  ஷனக் கஶண்ைஶட்ைம் . னடடில்யஷில் உள்ர 
ேஶவ்யஶ னகஶஷல் நைபற்ம பி ஶன லிறஶலில் கஷன் ரிஜஜஹ ஶநஷய இண 
அச்ேர் கயந்ட கஶண்ைஶர். 

ஆபப்தலட ரம் டிசம்தர் 1 பல் டிசம்தர் 7 லவகரண்டரடப்தடுகறநட  

 ஆனே ப் பை லஶம் 2018 டிேம்பர் 1 ன ல்  ஶைங்கஷ டிே ம்பர் 7 ல 
கஶண்ைஶைப்படுகஷமட. 

இரடப்திற்சற யகரப் இந்றர 2018 

 இந் ஷஶலில் நைத் ப்படும் IAF ற்றும் USAF க்கு இை நைபறும் இன ப்ன கூட்டு 
பிற்ேஷக்கஶன நஶன்கஶலட ப ஷப்ன இஶடலப்பிற்ேஷ கஶப் இந் ஷஶ 

 இந்  பிற்ேஷின் நஶக்கம் ேல்பஶட்டு  ஷமன லறங்குல ஶடு ேல் ஷமன்  ஷமன 
ம்படுத்டல ற்கும் ேஷமந்  நைனமகர பஸ்ப பரிஶற்மம் ேய்ல ஶகும். 

தரடகரப்பு அலச்சர் அவரிக்கரிற்கு ந்ட ரள் உத்றயரகபூர் தம் 

 டிேம்பர் 02-07, 2018 அரிக்கஶலிற்கு பஶடகஶப்ன அச்ேர் நஷர்யஶ ேஸ ஶஶன் 
உத் ஷஶகனர்ல லிஜம் ேய்கஷமஶர். 

யயண்ட்–இன்–யயண்ட் 2018 

 இந் ஷஶ-ேஸனஶவுக்கு இை நல்லுமல லரர்க்கும் லகில் இனநஶட்டு ஶடல 
லீர்கலம் கூட்டு பஶர் பிற்ேஷில் ஆண்டு ஶறும் ஈடுபடுலர் . 2018 ஆம் ஆண்டிற்கஶன 
கூட்டு பிற்ேஷ 2018 ஆம் ஆண்டு டிேம்பர் ஶ ம் 10 ஆம்   ஷ ன ல் 23ம்   ஷ ல 
ேஸனஶலின் ேங்டு லில் நைத் ப்படும். 
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‘க்பனீ் சல -2018′ திற்சற 

 இந் ஷ கையஶ கஶலல்பை பஶர்ட் பிரரில் கையஷல் ‘க்ரனீ் ேஸ [சுத் ஶன கைல்] – 
2018’ ன்ம  யப்பில் பிஶந் ஷ நஷய கைல் ண்ணய் ஶசுபஶடு ப ஷல் பிற்ேஷ 
நைத் ஷட. 

கலயரப் தரடகரப்பு பக்கறத்டம் தற்நற வதரடிறப்புர்ல யம்தடுத்டற்கு 
லசக்கறள் தம் 

 குஜஶத், ைஶன் ற்றும் ைனை கைற்பைத்  யகம் , .ன்.ஸ்.டலஶர்கஶ-
ஏகஶலியஷனந்ட ைனைலில் உள்ர குக்ரி நஷனலகம் ல ேக்கஷள் லிறஷப்னணர்வு 
பணத்  ற்பஶடு ேய்டள்ரட. 

 ற்கு கைற்பை கண்ட் ற்றும் கைற்பை லஶம் 2018-ன்  ங்கலிறஶ 
கஶண்ைஶட்ைத் ஷன் பஶட 394 கஷயஶீட்ைர் நீர ேக்கஷள் லிறஷப்னணர்வு பணத்  
ற்பஶடு ேய்டள்ரட. 

யர இந்றர, ிரண கண்கரட்சற எய யலபில் லடவதறும் 

 ன ல் னமஶக, நஶட்டின் உள்நஶட்டு லிஶனக் கண்கஶட்ேஷ பிப்லரி 20 ன ல் 24, 2019 
ல நைபமலினக்கும் ஶ இந் ஷஶலின் லலினக்கும் ப ஷப்பில் இணந்ட 
இைம்பறும். 

அக்ணி V வற்நறகரக யசரலண வசய்ப்தட்டட 

 அக்னி V, என நீண்ை டெ ற்பப்ன – ற்பப்ன அட  ஷமன் கஶண்ை கண்ைம் லிட்டு 
கண்ைம் பஶனேம் வுகண , லற்மஷகஶக எடிேஶ கைற்கில் உள்ர ைஶக்ைர் அப்டல் 
கயஶம்  ீலில் ேஶ ன ேய்ப்பட்ைட. 

இந்த்ர கடற்தலட 2018 யதரர்ப்திற்சற 

 இந் ஷ கைற்பை ற்றும் ஷ்க் கூட்ைப்பின் கைற்பை இை 
லிேஶகப்பட்டினத் ஷல் நைபமவுள்ர 10-லட இந்த்ஶ கைற்பை பஶர்ப்பிற்ேஷில் 
பங்கற்ப ற்கஶக, ஷ்க் கூட்ைப்பின் கைற்பை கப்பல்கள் லனக. 
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ிரஇந்த்ர 2018 

 இந் ஷ லிஶனப்பை ற்றும் ஷ் கூட்ைப்பின் லஶன்பைனேம் இணந்ட 
லிஶஇந்த்ஶ ன்ம பரில் பணி ேஶர்ந்  ேஷமப்ன பஶர்ப்பிற்ேஷ , ஜஶத்னர் 
லிஶனப்பை  ரத் ஷல் 2018 டிேம்பர் 10-21 ல நைத்   ஷட்ைஷட்டுள்ரன. 

ஆரண ீர்பழ்கற ீட்பு கப்தல் (DSRV) ீர்பழ்கறக் கப்தல் ீட்புஅலப்பு 

 கைற்பைத்  ரப ஷ அட்ஷல் சுனில் யன்பஶ இந் ஷ கைற்பைின் ஆறஶன நீர்னெழ்கஷ 
ீட்ன கப்பல் (டி.ஸ்.ஆர்.லி) நீர்னெழ்கஷக் கப்பல் ீட்ன அப்ப கைற்பைில் 
இணத் ஶர். 

 டி.ஸ்.ஆர்.லி ின் இணப்பஶல் , கைற்பை ீட்ன நைலடிக்ககர கைற்பப்பில் 
ற்கஶள்ல ற்கு இந் ஷ கைற்பைின்  ஷமன இன்னும் அ ஷகப்படுத் ஷனேள்ரட. 

சறநப்பு ரத்ரன் ‘யசரல்ஜரன்‘ 

 லிஜய்  ஷலஶழ னன்னிட்டு , லிரஶட்டுத்டம அச்ேர் கயஶனல் ஶஜலர் ன் 
த் ஶர் னட ை ல்யஷில் உள்ர JLN ஸ்ைடித் ஷல் என ேஷமப்ன ஶத் ஶன் 
‘ேஶல்ஜ ஶன்’ கஶடிேத்ட டலக்கஷலத் ஶர் . ரித்  ற்றும் கஶைந்  
இஶடல லீர்கலக்கு ரிஶ  ேலுத்டம் லி ஶக ற்பஶடு ேய்ப்பட்ைட.  

யனண்டிங் கறரப்ட் பெட்டினறட்டி Mk-IV ‘IN LCU L55 ந்ரட கப்தல்இந்ற கடற்தலடில் யசர்ப்பு 

 டண அட்ஷல் அஜஷத் குஶர் பி & டண கைற்பைத்  ரப ஷ , பஶர்ட் பிரரில் 
இந் ஷ கைற்பைில் IN LCU L 55 னும் யண்டிங் கஷஶப்ட் னைட்டியஷட்டி கப்பல் 
ேர்க்கப்பட்ைட. IN LCU L 55 ன்பட இந் ஷ கைற்பைினுள் ேல்பைக்கூடி 
ந் ஶலட யண்டிங் கஷஶப்ட் னைட்டியஷட்டி (LCU) Mk-IV லகுப்ன கப்பயஶகும். 

அக்ணி -4 சறதிம் வுகலல இந்றர வற்நறகரக யசரலண வசய்ட 

 இந் ஷஶ  னட 4,000 கஷ.ீ அடேக் ஷத்  ஷமன் கஶண்ை நீண்ை இைக்கஶய 
கஶன்டினன்ைல் பஶயஷஸ்டிக் வுகண அக்னி- IV   லற்மஷகஶக பரிேஶ ஷத் ட. 
அக்னி -4 வுகண ம்பட்ை லிஶனிக்ஸ், பஶர்டு கம்ப்னைட்ைரில் 5 லட 
 யனம ற்றும் ம்பட்ை   ஷமன்  ஆகஷலற்றுைன் பஶனத் ப்பட்டுள்ரட. லிஶனம் 
 ஶந் வுகரத்  டுக்கவும் லறஷகஶட்ைவும் ேீபத் ஷ அம்ேங்கரக் கஶண்டுள்ரட. 
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சறயணர–இந்றர கூட்டு திற்சற 2018 யரண்ட் இன் யரண்ட் 

 2018 ஆம் ஆண்டு டிேம்பர் 23 ஆம்   ஷ ேஷனஶ-இந் ஷ இஶடல பிற்ேஷில் ல 
ப ஷப்னகள் னடிலைந் ன. இந்  பிற்ேஷ லிரிவுஶரர்கள் ற்றும் கஶர்ைன் ற்றும் 
 டு ல் நைலடிக்ககரப் பஶன்ம பல்லறு  ஷர் பங்கலஶ  அம்ேங்கரப் 
பற்மஷனேம், பங்கலஶ  மலிைங்கள் ீட  ஶக்கு ல், உரவுத்டம ேகரிப்ன ற்றும் 
கூட்டு நைலடிக்ககர பற்மஷ லிலஶ ங்கரனேம் உள்ரைக்கஷட. 

சறக்கறறல் 2,500 க்கும் யற்தட்ட சுற்றுனர திகலப இரடம் ீட்டுள்பட 

 ேஷக்கஷஷல் இந் ஷ - ேஸனஶ ல்யின் நஶட யஶ பஶஸ் ற்றும் ேஶம்கஶ (ேஶங்கு) 
ரிில் ற்பட்ை கடும் பனிப்பஶறஷலில் ேஷக்கஷ 2,500 க்கும் அ ஷகஶன சுற்றுயஶ 
பணிகர இந் ஷ ஶடலம் கஶப்பஶற்மஷனேள்ரட. 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்பில் ே - கறபிக் வசய்வும் 

Telegram Channel ல் ே - கறபிக் வசய்வும் 
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http://bit.ly/2xqZMJV


 
டப்பு றகழ்வுகள் – டிசம்தர் 2018 

 

47 
 

10. ிபேடகள் 

சர்யச ிபேடகள்: 

S.No. ிபேட ிபேட ரங்கறர்கள் 
1 றஸ் பணிர்ஸ் 2018 பியஷப்பன்ழஷன் 

கட்ரிஶனஶ கஷ 
2 உனக அகற 2018 க்ேஷகஶல ேர்ந்  லனேஶ 

பஶன்ஸ் டி யஷஶன் 
3 ஆண்கள் 2018 தரனன் டி ஏர் [கரல்தந்றன் ஆஸ்கர்] ிபேட குஶளஷஶலின் லூகஶ 

ஶட்ரிச் 
4 கபிர் தரனன் டி ஏர் ிபேட நஶர்லின் அைஶ 

வகர்பர்க் 
 

யசற ிபேடகள்: 

S.No. ிபேட ிபேட ரங்கறர்கள் 
1 லனரபத்றற்கரண சரகறத்ற அகரடற ிபேட ளன் நஶர் 
2 சரகறத்ற அகரடற ிபேட வ ளஷஶம் சுந் ர் பஸ்ஶ, 

டிக்கட்  ய ஆய்லஶரர் 

[ேஶந் யஷ ஶறஷில் நஶலல் 

“ஶம்”] 
3 “ீத்யரவனய்ர” (சறநந் ரி) ரி கஶம் [ணிப்னர் அசு] 
4 லடம் தத்றரிக்லகின் “ஆண்டின் சறநந் தர்“ ேவு ஷ பத் ஷரிகஶரர் ஜஶல் 

கஶளஶகஷ 
5 2018ன் ஞரணதீட ிபேட ஆங்கஷய லத் ஶரர் அஷ வ் 

கஶஷ் 
 

Whatsapp குனொப்பில் ே - கறபிக் வசய்வும் 

 

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

புற பனலச்சர் 

 ேத் ீஸ்கர் ஶநஷய கஶங்கஷஸ்  யலர் னபஷ் பஶகல் ன யச்ேஶக  ர்வு 
ேய்ப்பட்டுள்ரஶர். 

16 னட்சத்றற்கும் யற்தட்ட ிசரிகள் கடன் ள்ளுதடி 

 16 யட்ேம் லிலேஶிகலக்கு 6,100 கஶடி னொபஶய் லிலேஶ கைன்கர  ள்லபடி 
ேய்ல ஶக ேத் ீஸ்கர் ன ல்லர் னபஷ் பஶகல் அமஷலித்டள்ரஶர். 

 குமந் பட்ே ஆ வு லிய  ஷட்ைத் ஷன் கஸழ் லிற்கப்படும் நல்லுக்கு லிலேஶிகலக்கு 
குலிண்ைஶலுக்கு 2,500 னொபஶய் லறங்க ேத் ீஸ்கர் அச்ேல  ீர்ஶனித்டள்ரட. 

யக.சந்றயசகர் ரவ் பனலச்சரக தி ற்க உள்பரர் 

  லுங்கஶனஶ ஶஷ்டிரி ேஷ ஷ  யலர் க .ேந் ஷேக ஶவ் வ ஶபஶத் ஶஜ் 
பலனில் இண்ைஶம் னமஶக  லுங்கஶனஶ ன யச்ேஶக ப லிற்க உள்ரஶர். 

யரரிச் கலனக்கூடம் 

 ஷ்ஶ ற்றும் இந் ஷஶ இை அனுபலிக்கும் நம்பிக்க ற்றும் அ ஷஶன 
உமல லரர்ப்ப ஷல் ேர்ல ே ஶரிக் நஷனவு அமக்கட்ைர என னக்கஷ 
பஶத் ஷத்  லகஷக்கஷமட . கய ற்றும் கயஶச்ேஶத் ஷன் னக்கஷ ஶக ஶரிச் 
கயக்கூைத்  உனலஶக்க ஶநஷய அசு அனத்ட உ லிகரனேம் லறங்க  ஷட்ைம். 

தன யசற வடுஞ்சரலன றட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர் த்றஅலச்சர் கட்கரரி 

 ேஶய பஶக்குலத்ட ற்றும் நடுஞ்ேஶயகலக்கஶன த் ஷ அச்ேர் நஷ ஷன் கட்கஶரி 
யஶர்  ஷபஶங் பள்ரத் ஶக்கு ஶலட்ைத் ஷல் ஶிங்கஷல் பய  ேஷ நடுஞ்ேஶயத் 
 ஷட்ைங்கலக்கு அடிக்கல் நஶட்டினஶர் . யஶவஷத் ற்றும்  ஷபஶங் ஆற்மஷன் ீட இண்டு 
பஶயங்கர அலர்  ஷமந்ட லத் ஶர். 
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19 ட யரர்ன்தில் றபேிர 

 நஶகஶயஶந் ஷன்  யநகர் கஶவஷஶலில் உள்ர கஷேஶஶ கஷஶத் ஷல் 19லட வஶர்ன்பில் 
 ஷனலிறஶல த் ஷ உள்டம அச்ேர் ஶஜ்நஶத் ேஷங்  ஷமந்ட லக்க உள்ரஶர். 

றயசர யசற பன்ணித் லனர் யசரம்ங்கர ஆட்சற அலக்க யகரரிக்லக 

 ஷேஶஷல், ஷேஶ  ேஷ னன்னணி (ம்ன்ஃப்)  யலர் ேஶம் ங்கஶ , ன ஷ ஶக 
 ர்ந் டுக்கப்பட்ை ேட்ைன்ம  யலஶக உறுப்பினர்கரஶல்  ர்ந் டுக்கப்பட்ை 
பின்னர், அடுத்  ன ல்லஶக அ ஷக லஶய்ப்ன. 

இந்ற கடற்தலட ற்றும் ன்.டி.ஆர்.ப் ீட்பு டடிக்லகல டக்கறட 

 இந் ஷ கைற்பை ற்றும்  ேஷ பரிைர் ீட்ன யஶண் ஆகஷஶஶல் 
ேஷக்கஷக்கஶண்ை சுங்கத்  ஶறஷயஶரர்கர ீட்கும் நைலடிக்க கஶயஶலில் 
 ஶைங்கஷட. 

ஆனறம்யகர டல ரரிப்பு றறுணம் ற்றும் பட்டு வதரபேத்ற லத்றன் ‚பூற பூஜன்’ 
ிர 

 பரி ஶபஶத், பல்யப்கர்ரில் ஆயஷம்கஶ டண  ஶரிப்ன நஷறுலனம் ற்றும் னெட்டு 
பஶனத் ஷ த் ஷன் ‛னஷ னஜன்’ லிறஶலில், ேனெக நீ ஷ ற்றும் அ ஷகஶரிப்பிற்கஶன 
ஶநஷய அச்ேர் வ கஷனஷ்ண் பஶல் குர்ஜர் பங்கற்மஶர். 

யகரர ிடுலன றணக் வகரண்டரட்டம் 

 சுஶர் 450 ஆண்டுகரஶக பஶர்ச்சுகஸேஷர்கரின் பிடிில் இனந்  கஶலஶல 1961ல் 
‘ஆபளன் லிஜய் ’ னும் ஶடல நைலடிக்க னெயம் பஶர்ச்சுகஸேஷர்கரின் பிடிில் 
இனந்ட இந் ஷஶ ீட்ைட . டிேம்பர் 19, 1961-ல் இந் ஷஶலஶடு கஶலஶ இணந்  ன் 
நஷனலஶக கஶலஶ லிடு ய  ஷனம் கஶண்ைஶைப்படுகஷமட. 

கறல்ஜறத்–தல்றஸ்ரலண ந்ரட ரகரரக அநறிப்தற்கு இந்றர றர்ப்பு 

 பஶகஷஸ் ஶனின் ந் ஶலட ஶகஶணஶக கஷல்ஜஷத் -பல் ஷஸ் ஶன அமஷலிக்கும் 
நைலடிக்கக்கு இந் ஷஶ கடுஶன  ஷர்ப்ன  ரிலித்டள்ரட. 
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யரஜற பர்க் வகரடி ற்நறலத்ன் 75ட ஆண்டு றலநவுிர 

 பஶர்ட் பிரய்ரில் டிேம்பர் 30, 1943 அன்று ந ஶஜஷ சுபஶஷ் ேந் ஷ பஶழஶல் னெலர்ணக் 
கஶடி ற்மஷலத்  ன் 75லட ஆண்டு நஷமவு லிறஶ கஶண்ைஶட்ைத் ஷன் பஶட 
அந் ஶன் ற்றும் நஷக்கஶபஶர்  ீலில் உள்ர னென்று  ீவுகரின் பர்கர ஶற்மஷ 
பி ர் நந் ஷ ஶடி னடப்பர் சூட்டினஶர். 

 ஶஸ்  ீவு – ந ஶஜஷ சுபஶஷ் ேந் ஷ பஶஸ்  ீவு னப் பர் ஶற்மப்பட்ைட, 2) நீல்  ீவு – 
ளஶவதீ்  ீவு னப் பர் ஶற்மப்பட்ைட ற்றும் 3)  ஷ வவ்யஶக்  ீவு – ஸ்லஶஜ்  ீவு 
னப் பர் ஶற்மப்பட்ைட. 

புத்கங்கள் ற்றும் லகயடு 

 ‚குடிேஷன் நமஷனம ‛, ற்றும் ‚யஶக் ந்த் கஷ ஸ்லஶர் ‛ (குடிசுத் யலர் ஶம்நஶத் 
கஶலிந் ஷன்  ரிவு ேய்ப்பட்ை உகள் ) னும் னத் கங்கர குடிசுத் 
டணத் யலர்  ஷன ம் லங்கய்ஶ நஶனேடு லரிிடுலஶர். 

 ‚லடம்வனஸ் னக்ஷ்ன்‛ – பிபய கஶர்ட்டூனிஸ்ட் ஆர்.க.யக்ஷ்ன் குமஷத்  ‚ைம்யஸ் 
யக்ஷ்ன்‛ ன்ம டைய பி ர்  ஷன. நந் ஷ ஶடி லரிிட்ைஶர். 

  கலல் ற்றும் எரிபப்னத்டம அச்ேர் ஶஜ்லர்த் ன் ஶத் ஶர் னட  ஷல்யஷில் 
 கலல் ற்றும் எரிபப்ன அச்ேகத் ஷன் நஷர்லஶக கட்ை லரிிட்ைஶர். 

 ேபர் பஶடகஶப்பிற்கஶன பல்லறு அம்ேங்கரப் பற்மஷ  ரிலிக்க பள்ரி ஶணலர்கலக்கு 
இண பஶடகஶப்ன பற்மஷ என ேஷறு னத் கத்  உள்டம அச்ேகம் லரிிட்ைட. 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்பில் ே - கறபிக் வசய்வும் 

Telegram Channel ல் ே - கறபிக் வசய்வும் 

https://tamil.examsdaily.in/current-affairs-capsule-in-tamil
https://goo.gl/BGKVHg
https://goo.gl/xcXoYz
https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil
http://bit.ly/2xqZMJV
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12. ரறன வசய்றகள் 
 அசரம் 
 ஆந்றர 
 உத்றப்தியசம் 
 எடிசர 
 குஜரத் 

 யகபம் 

 ஜம்ப & கரஷ்ீர் 

 றழ்ரடு 
 தீகரர் 
 தஞ்சரப் 
 புட றல்னற 
 கரரஷ்டிர 
 த்றப் தியசம் 
 ரஜஸ்ரன்

அசரம் 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
 ஷஸ்னர் ேர்பஶனந்  ேஶனுலஶல் ஜக் ஷஷ் னகஸ 

டகறக்கு ரறனத்றற்கரண றற[NITI] ன்நத்றன் இண்டரம்கூட்டம் 

 லைகஷறக்கு நஷ ஷ[NITI] ன்மத் ஷன் இண்ைஶம் கூட்ைம் கவுவஶத் ஷ நகரில் நைபறுகஷமட. 
இப்பகு ஷில் லரர்ச்ேஷ நஷய அவ்லப்பஶட ீரஶய்வு ேய்ல ற்கஶக லை கஷறக்கு 
ஶநஷயங்கலக்கஶன [NITI] ன்மம் அக்கப்பட்ைட. 

அசரம் இக்கம் தற்நற புத்கத்ல வபிிட ரறன அசு படிவு 

 அேஶம் இக்கத் ஷன் பஶட குண்ைடிபட்டு கஶங்கரஶல் பஶ ஷக்கப்பட்ை 
எவ்லஶனலனக்கும் அேஶம் ன யச்ேர் ேர்பஶனந் ஶ ேஶனஶலஶல் னொ. 2 யட்ேம் நஷ ஷ 
உ லி அமஷலித் ஶர். 

 அேஶஷல் ேட்ைலிஶ ஶக குடி மஷ க்கலக்கு  ஷஶக 80கரில் அேஶம் இக்கம் 
நைந் ட. இந்  இக்கத் ஷன் னத் கத்  ஶநஷய அசு லரிிைத்  ஷட்ைம். 

ிசரிகளுக்கரண கடன் றரத் றட்டம் 

 ஶநஷய லிலேஶிகள் கைன் நஷலஶணத்  ஷட்ைத்  அேஶம் அசு ற்றுக் கஶண்ைட . 
ஶநஷய அச்ேல லிலேஶிகலக்கஶன கைன்  ஶக 25 ே லிகஷ ம்  ள்லபடி 
ேய் னடிவு. 
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ற்ந ரறனங்களுக்கு யசற குடிக்கள் தட்டிலன ீட்டிக்க ந் பன்வரறவும் இல்லன 

 அேஶம் அல்யஶ  பிம ஶநஷயங்கலக்கு ,  ேஷ குடிக்கள் பட்டிய நீட்டிக்க ந்  
னன்ஶறஷவும் இல்ய ன்று த் ஷ அசு  ரிலித்டள்ரட. 

3 ட ட்ிஜறங் ிர (Dwijing Festival) வரடங்குகறநட 

 அஸ்ழஶஷல், னென்மஶலட ட்லிஜஷங் லிறஶ இன்று ேஷஶங் ஶலட்ைத் ஷல் ஆய் 
ஆற்மஷன் கில்  ஶைங்கஷனேள்ரட. 

 ேஶகே லிரஶட்டு , உணவு லக , கயஶச்ேஶ நஷகழ்வுகள் , பஶம்பரி 
லிரஶட்டுக்கள் ன 12 நஶள் நஷகழ்ச்ேஷில் ற்பஶடு ேய்ப்பட்டுள்ரன . 
 ஶய்யஶந்ட, னட்ைஶன் ற்றும் பங்கரஶ ளஷல் இனந்ட பங்க ற்பஶரர்கள் இந்  
லிறஶலில் பங்கற்கஷன்மனர். 

அசரம் சரஹ் தகறச்சர (யிலன யரட்டம்) ன் புஸ்கரர் யபரவபிீடுக்கு எப்புல் 

 அேஶம் அசு ேஶஹ் பகஷச்ேஶ ( ிய  ஶட்ைம் )  ன் னஸ்கஶர் ரஶலின் 
இண்ைஶலட  லண லரிடீுக்கு எப்ன ல் . அேஶம் நஷ ஷ அச்ேர் வஷஶன்ைஶ 
பிஸ்லஶ ேர்ஶ கூறுகில் , அனத்ட பனஶரிகலம் அடுத்  ஶ ம் 15 ஆம் 
  ஷக்குள்  ங்கள் லங்கஷக் கணக்கஷல் 2,500 னொபஶய்பறுலஶர்கள் னக்கூமஷனஶர். 

ஆந்றர 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

மைதராபாத் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு 
 
ஈ.ஸ். ல். நேஷம்ன் 

ஆந்றப் தியசத்றல் புற உர் ீறன்நம் 

 ஆந் ஷஶலின்  னி நீ ஷன்மம் ஜனலரி 1 ன ல் ேல்படும். 
 ேட்ை ற்றும் நீ ஷத்டம அச்ேகம் அஶல ஷ உர் நீ ஷன்மத் ஷன் 

அேஷயப்ப அமஷலித் ட. 
 ஆந் ஷ ஶநஷய உர் நீ ஷன்மம் நஶட்டின் 25 லட உர்நீ ஷன்மஶக இனக்கும். 
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உத்றப்தியசம் 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லக்ன ா ஶகஷ ஆ ஷத்நஶத் ஶம் நஶக் 

அசு எபே குலட தல்கலனக்ககத்ல றறு படிவு 

 உத் பி ே அசு னத்டலம் , பல் னத்டல கல்லூரிகள் ற்றும் ேலியஷர் 
ங்கர கட்டுப்படுத்  என குை பல்கயக்கறகத்  நஷறுல னடிவு ேய்டள்ரட. 
இந்  பல்கயக்கறகத் ஷற்கு னன்னஶள் பி  ந் ஷரி அைல் பிவஶரி லஶஜ்பஶின் 
பர் சூட்ைப்படும். 

கும்தயபரவுக்கு 41 ில்ய றட்டங்கள் 

 அடுத்  ஆண்டு ஜனலரி ஶ ம் ன ல் அயகஶபஶத் ஷல்  ஶைங்கும் கும்ப ரஶவுக்கு 
னொ. 700 கஶடி ேயலில் 41  ஷட்ைங்கலக்கு ில்ல நஷர்லஶகம்  ஷட்ைஷட்டுள்ரட. 

எடிசர 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னலனஸ்லர் நலனீ் பட்நஶக் கணேஷ யஶல் 

26ட யசற குந்லகள் அநறில் கரங்கறஸ் றநக்கப்தட்டட 

 26லட  ேஷ குறந் கள் அமஷலில் கஶங்கஷழ னலனஸ்லரில் ன யச்ேர் நலனீ் 
பட்நஶக்  ஶைங்கஷ லத் ஶர். 

15K யகரடி பைதரய் றப்புள்ப றட்டங்கள் 

 எடிேஶலில் பி ர் நந் ஷ ஶடி சுஶர் 15,000 கஶடி னொபஶய்  ஷப்னள்ர  ஷட்ைங்கர 
 ஷமந்ட லத் ஶர்.  ஷட்ைங்கள் சுகஶ ஶ, ேஶய ற்றும் நடுஞ்ேஶயகள், உர்கல்லி 
ற்றும் கயஶச்ேஶம்  ஶைர்பஶனல. 
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குஜரத் 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
கஶந் ஷநகர் லிஜய் னொபஶனி ஏம் பிகஶஷ் கஶயஷ 

குஜரத்றல் பை .50 யகரடி றற எடக்கலடு 

 குஜஶத் ன யச்ேர் லிஜய் னொபஶனி , அமஷலில் ற்றும்  ஶறஷல்டேட்ப கண்டுபிடிப்ன 
(STI) நஷ ஷக்கு 50 கஶடி னொபஶய் நஷ ஷ எடக்கஸடு , னை.ஜஷ.ேஷ ற்றும் ேஷஇடிஶல் 
அங்கஸகரிக்கப்பட்ை த் ஷ ற்றும் ஶநஷய பல்கயக்கறகங்கள் ற்றும் கல்லூரிகலக்கு 
50 யட்ேம் னொபஶய் ல உ லி லறங்கும். 

வகடிரில் ில் றலனம் அலப்தற்கு அடிக்ககல் ரட்டிணரர் 

 குஜஶத் ஷன் நர் ஶ ஶலட்ைத் ஷன் கலடிஶலில் ன ஷ அ ஷ நலனீ ில் நஷயம் 
அப்ப ற்கு அடிக்ககல் நஶட்டினஶர் குடிசுத் யலர் ஶம்நஶத் கஶலிந்த் . 
எற்றுக்கஶன ேஷய நஶட்டில் உள்ர பிம பகு ஷகரஶடு இந் ஷஶ னலலடம் பந்  
ில் பஶ  னெயம் இந்  ில் நஷயம் இணக்கும். 

இில்ய ந்றரி பல் ில்ய தல்கலனக்ககத்ல யசத்றற்கு அர்ப்தித்ரர் 

 இில்ல அச்ேர் பினேஷ் கஶல் ல ஶ ஶலில் நஶட்டின் ன ல் ில்ல 
பல்கயக்கறகத்  நஶட்டிற்கு அர்ப்பணித் ஶர்.  

யகபம் 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
 ஷனலனந் னம் பினஶி லிஜன் பறனிச்ேஶஷ ே ஶேஷலம் 

யகபரின் சர்யச றலப்தட ிர வரடக்கம்  

 கரஶலின் 23லட ேர்ல ே  ஷப்பை லிறஶ (IFFK) 2018  ஷனலனந் னத் ஷல்  ஶைங்க 
உள்ரட. 
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கண்டர் சர்யச ிரண றலனம் வசல்தடத் வரடங்கறட 

 த் ஷ ேஷலில் லிஶன பஶக்குலத்ட அச்ேர் சுஷ் பின ற்றும் கர ன ல் 
அச்ேர் பினஶி லிஜன் இணந்ட கரஶலில் கண்டர் ேர்ல ே லிஶன 
நஷயத் -KIAL டலக்கஷ லத் னர்.  

ஜம்ப & கரஷ்ீர் 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வநகர் (கஶை) 
ஜம்ன (குரிர்) -- 

ேத்ஶ பஶல் ஶயஷக் 

ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீர் ஆளுர், ஜணரறதற ஆட்சற அலக்க தரிந்டல 

 ஜம்ன ற்றும் கஶஷ்ீர் ஆலநர் ேத் பஶல் ஶயஷக் டிேம்பர் 19ம்   ஷ ஆறு ஶ  கஶய 
ஆலநர் ஆட்ேஷ நஷமவுபற்ம  அடுத்ட ஜனஶ ஷப ஷ ஆட்ேஷ அல்படுத்  த் ஷ 
அசுக்கு அமஷக்க அனுப்பினேள்ரஶர். 

ரறனத்றல் புற சுற்றுனரத் றட்டங்கலபக் கண்டநற குழு 

 ஜம்ன-கஶஷ்ீர் அசு பி ரின் லரர்ச்ேஷத்  ஷட்ைத் ஷன் (பி.ம்.டி.பி) கஸழ் ஶநஷயத் ஷல் 
ன ஷ சுற்றுயஶத்  ஷட்ைங்கர கண்ைமஷவும், அைஶரம் கஶணவும் அ ஷகஶப்னர்ல குல 
என்ம அத்டள்ரட. 

ஜம்ப & கரஷ்ீர் ரறனத்றல் ஜணரறதற ஆட்சறல திகடணப்தடுத்க்கபில் 
சட்டரீறரண ரீ்ரணம் றலநயற்நப்தட்டட 

 ஜம்ன ற்றும் கஶஷ்ீரில் குடிசுத்  யலரின் ஆட்ேஷ பிகைனப்படுத்டம் 
ேட்ைப்னர்ல  ீர்ஶனம் , க்கரலில் நஷமலற்மப்பட்ைட . னினும், ேஷய  ஷர்க்கட்ேஷ 
உறுப்பினர்கள் பின்னர் அ   ஷர்த் னர். 
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னடரக்கறல் குபிர்ச்சறரண வப்தறலனரணட குபிர்கரன ிலபரட்டு ற்றும் சுற்றுனர 
ஆகறற்லந ஊக்குிக்கறநட 

 யைஶக்கஷல் உள்ர உமபனி லப்பநஷய குரிர்கஶய லிரஶட்டு ற்றும் குரிர்கஶய 
சுற்றுயஶ ஆகஷலற்ம ம்படுத்டல ற்கு ேஶ கஶன சூறய உனலஶக்குகஷமட. 

றழ்ரடு 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ேன்ன எடப்பாடி னே. பறனிேஶஷ பன்லரியஶல் னஶவஷத் 

றழ்ரடு அசு சுகரர கரப்தீட்டுத் றட்ட வரலகல உர்த்ற அநறித்ட 

 த் ஷ அேஷன் ஆனேஷ்ன் பஶத்  ஷட்ைத்டைன் எப்பிடும் பஶட ,  ற்பஶட இண்டு 
யட்ே னொபஶியஷனந்ட 5 யட்ே னொபஶஶக  ஷழ்நஶடு அசு சுகஶ ஶ கஶப்படீ்டுத்  ஷட்ை 
 ஶக உர்த் ஷ அமஷலித்டள்ரட. 

டல ீணரட்சற யகரினறல் சப்தத் றபேிர வகரண்டரடப்தட்டட 

 அனத்ட லகஶன உணலனேம்  ீலனத் னேம் கஶப்பஶற்ம லண்டி ன் 
னக்கஷத்டலத்  உணர்த்டம்  னிப்பட்ை ேப்பத்  ஷனலிறஶ,  ஷழ்நஶட்டிலுள்ர 
னகழ்பற்ம ட ீனஶட்ேஷ கஶலியஷல் பஶம்பரி ேைங்குகரஶடு கஶண்ைஶைப்பட்ைட. 

  ஷனலிறஶலின் ேஷமப்பம்ேம் ீனஶட்ேஷ  லிின்   பண் பக் ர்கள் ட்டு 
இலக்கஷமஶர்கள். 

ஸ்வடர்லனட் ஆலனல ீண்டும் றநக்க யசற தசுல ரீ்ப்தரம் உத்வு 

  ேஷ பசு  ீர்ப்பஶம் , ேஷய நஷபந் னகலைன் ஸ்ைர்யட் ஆய ீண்டும் 
டெத்டக்குடிில்  ஷமக்கயஶம் ன உத் லிட்டுள்ரட. ஆயில் இனந்ட 
லரிற்மப்படும் கறஷவுகர கண்கஶணிப்ப ற்கு குல அக்க லண்டும் னவும் 
 ேஷ பசு  ீர்ப்பஶம் உத் லிட்டுள்ரட. 
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இந்றரின் பல் இலச அபேங்கரட்சறகம் றபேலரநறல் அலக்கப்தடஉள்பட 

  ஷனலஶறு,  ஷழ்நஶட்டில், கர்நஶைக இேத்  ஷனலிறஶலின்  ஷரித்டல கயஞர்கரின் 
எனலஶன ேிண்ட்  ஷஶகஶஜனின் பிமந்  இைஶகும். இங்கு த் ஷ அேஷன் 
உ லினேைன் நஶட்டின் ன ல் இே அனங்கஶட்ேஷகம் அக்கப்பைவுள்ரட. 

டெத்டக்குடி ிரண றலனம் 4 ஆண்டுகபில் 5ட சர்யசிரண றலனரக அலபம் 

 டெத்டக்குடி லிஶன நஷயம்  ஷழ்நஶட்டின் ந் ஶலட ேர்ல ே லிஶன நஷயஶக 
அமஷலிக்கப்பை உள்ரட.  

தடுகர் தங்குடிிணர் சபகத்றன் பேடரந் வயத்லம்ன் றபேிர வகரண்டரடப்தட்டட 

  ஷழ்நஶட்டின் நீயகஷரி ஶலட்ைத் ஷல் உள்ர பறங்குடிினர் படுகர் ேனெகம் லனைஶந்  
வத் ம்ன்  ஷனலிறஶல கஶண்ைஶடிட. படுகர் நீயகஷரிகரில் உள்ர பறங்கஶய 
பறங்குடிினர் ேனெகஶகும். 

தீகரர் 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பஶட்னஶ நஷ ீஷ் குஶர் யஶல்ஜஷ ைஶண்ைன் 

திகரர் குடும்த வசரத்ட திரிிற்கு பை 100 கட்டம் றர்ம் 

 குடும்பத் ஷன் அேஶச் ேஶத்டக்கரப் பிரித்  பின்னர் க்கள்  ங்கள் ேஶத்டக்கர 
ப ஷவு ேய் பகீஶர் அேஶங்கம் 100 னொபஶல நஷர்ணித்டள்ரட . ன யச்ேர் நஷ ீஷ் 
குஶர்  யியஶன அச்ேலக் கூட்ைத் ஷல் இந்  னடிவு டுக்கப்பட்ைட. 

உள்ரட்டு ீர்றில் இந்றரின் இண்டரட வகரள்கனன் சக்குக்கப்தல் 

 கஶல்கத் ஶ-பஶட்னஶ இை உள்நஶட்டு நீர்லறஷில் ேல்லும் இந் ஷஶலின் 
இண்ைஶலட கஶள்கயன் ேக்குக்கப்பல் பஶ  அமஷனகம் . IWAI கப்பல் ம்.லி. ஆர்.ன். 
 ஶகூர், பப்ேஷகஶ கஶல்கத் ஶலியஷனந்ட இஶஷ கஶர்கஶ உைன் பகீஶர் ேல்கஷமட. 
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கங்லக றின் குறுக்யக புற 4 யனன் தரனம் 

 பகீஶரின் பஶட்னஶலில் கங்கஶ ஆற்மஷன் குறுக்க என ன ஷ பஶயம் கட்ை த் ஷ 
அச்ேல அனு ஷ அரித்டள்ரட . பி ர் நந் ஷ ஶடி  யியஶன 
பஶனரஶ ஶ லிலகஶங்கலக்கஶன அச்ேல குல (CCEA),  ேஷ நடுஞ்ேஶய[NH]-
19 இல் இனக்கும் MG ேடவுக்கு இணஶன 634 கஷ.ீ. நீரஶன 4 யன் பஶயம் 
கட்டுஶனத் ஷற்கஶன  ஷட்ைத் ஷற்கு எப்ன ல் அரித் ட. 

தஞ்சரப் 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ேண்டிகர் அரீந் ர் ேஷங் லி.பி. ேஷங் பட்னஶர் 

கபிர் இடஎடக்கலடு யசரரல றலநயற்றுற்கரக த்ற அலச னறபறுத்ற 
தஞ்சரப் சட்டன்நத்றல் யசரர றலநயற்நப்தட்டட 

 கரிர் இைஎடக்கஸடு ேஶ ஶல நஷமலற்றுல ற்கஶக த் ஷ அே லயஷனேறுத் ஷ 
ன யச்ேர் அீர்ந் ர் ேஷங்  யில் பஞ்ேஶப் ேட்ைன்மத் ஷல் க்கரல ற்றும் 
ேட்ைப்பலில் னென்மஷல் என பங்கு இை எடக்கஸடு கஶரி ேஶ ஶ 
நஷமலற்மப்பட்ைட. 

புட றல்னற 

முதல் அமைச்சர் யப்டினன்ட் கலர்னர் 
அலிந்த் கஜ்ரிலஶல் அனில் பஜல் 

ரக்குச் சரடிகபில் அலணத்ட லகரண புலகிலன லககபிலும் யர்ல் ஆலம் 

லட ிறத்டள்பட 

 அடுத்  ஆண்டு பஶடத்  ர் ல்கரில் லஶக்குச் ேஶலடிகரில் அனத்ட 
லகஶன னகிய லககரனேம்  ர் ல் ஆணம்  ைேய்டள்ரட . 
நஶட்டின் னகிய கட்டுப்பஶடு ேட்ைங்கர  ஷமம்பை ேல்படுத்டல ற்கஶன 
னற்ேஷில் இட உள்ரட. 
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டரக்டர் ரயஜந்ற திசரத் திநந் ரள் வகரண்டரட்டம் 

 இந் ஷஶலின் ன ல் குடிசுத்  யலர் ைஶக்ைர் ஶஜந் ஷ பிேஶத் பிமந்  நஶரஶன , 
டிேம்பர் 3, 2018 அன்று ஶஷ்டிப ஷ பலனில் இந் ஷ ஜனஶ ஷப ஷ ஶம்நஶத் கஶலிந்த், யர் 
டெலி ரிஶ  ேலுத் ஷனஶர். 

பன்ணரள் ஜணரறதற வ ஆர். வங்கடரன் திநந் ரள் ிர 

 னன்னஶள் குடிசுத்  யலர்  ஷன . ஆர். லங்கைஶன் பிமந்   ஷனத்  னன்னிட்டு , 
அலனக்கு குடி சுத்  யலர்  ஷன . ஶம் நஶத் கஶலிந்த் , குடிசுத்  யலர் 
ஶரிகில் ரிஶ  ேலுத் ஷனஶர். 

யசற ில் அபேங்கரட்சறகம் & யடம் டசரட்ஸ் வழுகுஅபேங்கரட்சறகம் 

  ேஷ ில் அனங்கஶட்ேஷகம் ற்றும் ைம் டேஶட்ஸ் லகு அனங்கஶட்ேஷகம் 
 ஷல்யஷ NCR சுற்றுயஶப் பணிகலக்கு கஶம்பஶ லறங்கும் லஶய்ப்ப லறங்கஷனேள்ரட. 

‚பூசர கறசரன் யரட்‚க்கரண அடிக்கல் ரட்டு ிர 

 த் ஷ லரஶண் ற்றும் லிலேஶிகள் நயத்டம அச்ேர் ஶ ஶ ஶகன் ேஷங் , 
னடடில்யஷில் உள்ர  .ேஷ..ஆரின் லரஶண்  ஶறஷல்டேட்ப  கலல் த் ஷல் 
(.ேஷ..ேஷ.) னேஶ கஷேஶன் வஶட்-ற்கஶன அடிக்கல் நஶட்டினஶர். 

 னேஶ கஷேஶன் வஶத்5 க்கர் பப்பரலில் நஷர்ஶணிக்கப்படும். இ ஷல் 3 ீ x 3 ீட்ைர் அரவு 
கஶண்ை 60 ஸ்ைஶல்கள் அக்கப்படும் . இங்கு லிலேஶிகள்  ங்கள் லரஶண் 
லிரபஶனட்கர லிற்கயஶம். 

னறத் ற்றும் தங்குடி இலபஞர்களுக்கு திற்சற அபிக்க ஊடகஅறகரபிக்க டரக்டர் தி 

ஆர் அம்யதத்கர் தள்பி 

  யஷத் ற்றும் பறங்குடி இரஞர்கலக்கு பிற்ேஷ அரிக்க ஊைக அ ஷகஶரிப்ப ற்கஶன 
ைஶக்ைர் பி ஆர் அம்பத்கர் பள்ரிில் ஶணலர் ேர்க்க  ஷன . ஶலர்ேந்த் கயஶட் 
 ஶைங்கஷ லத் ஶர். 
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யசற சரல் ‘இந்றரவுக்கரண டிர வரறல்டேட்தத்லதன்தடுத்ற ஆக்கப்பூர்ரண 

ரீ்வுகள்‘ 

 னட  ஷல்யஷில் பள்ரி ஶணலர்கலக்கஶன  ேஷ ேலஶல் ‘இந் ஷஶவுக்கஶன டிஶ – 
 ஶறஷல்டேட்பத்  பன்படுத் ஷ ஆக்கப்னர்லஶன  ீர்வுகள்‛ – ஷன்னட ற்றும்  கலல் 
 ஶறஷல்டேட்பத்டம அச்ேர் லி ளங்கர் பிேஶத் டலக்கஷ லத் ஶர். 

 இந்  ேலஶயஶனட இரஞர்கர அடுத்   யனம கண்டுபிடிப்பஶரர்கள் ற்றும் 
 ஶறஷல்டேட்ப பைப்பஶரர்கரஶக ஶற்ம உ வுகஷமட. 

ஆன்லனன் த எபேங்கறலப்தரபர்கபின் எப்புல் ற்றும் றுஅங்கலகர றகரட்டுல்கள் 

 ேல குமபஶடு , ஶற்று ற்பஶடு ற்றும்  ண்ைனற்ம  டுப்னக்கு  ஷஶக 
பஶடஶன பஶடகஶப்ப உறு ஷ ேய்ல ற்கஶக, சுற்றுயஶத்டம அச்ேகம், ஆன்யன் 
பண எனங்கஷணப்பஶரர்கரின் எப்ன ல் ற்றும் று அங்கஸகஶ லறஷனமகர 
உனலஶக்கஷனேள்ரட. 

ரடரளுன்ந குபிர்கரன கூட்டத்வரடர் வரடக்கம் 

 நஶைஶலன்ம குரிர்கஶய கூட்ைத் ஶைர்  ஶைக்கம் . னஸ்லீம் பண்கள் ( ஷனண 
உரிகள் பஶடகஶத் ல் ) அலேச்ேட்ைம், இந் ஷ னத்டல கவுன்ேஷல் ( ஷனத் ம்) 
அலேச்ேட்ைம் ற்றும் நஷறுலனங்கள் ( ஷனத் ம்) அலேச்ேட்ை ஷற்கு நஷமலற்மப்பை 
உள்ரன. டேகர்லஶர் பஶடகஶப்ன ேஶ ஶ , ேஷறுலர் நீ ஷ (ேஷறுலர் ப ஶரிப்ன ற்றும் 
பஶடகஶப்ன)  ஷனத் ச் ேட்ைனெயம் ற்றும் நபர்கரின் கைத் ல் ( டுப்ன, பஶடகஶப்ன ற்றும் 
னனர்லஶழ்வு) ேட்ைத் ஷனத் ம் பஶன்ம ேஷய குமஷப்பிைத் க்க நஷலுலிலுள்ர ேட்ைங்கள் 
அர்வு கஶயத் ஷல் பரிேஸயஷக்கப்படும் ன  ஷர்பஶர்க்கப்படுகஷமட. 

அறகரக ஆண்டிற்கு 15 புற கரல்லட ற்றும் கரல்லட பர்ப்பு தறயட்டில் தறவு 

 இந் ஷ லிலேஶ ஆஶய்ச்ேஷ கறகம் (.ேஷ..ஆர்.ஆர்) இந்  லனைம் ட்டும் 15 ன ஷ 
கஶல்நை லககள் ற்றும் கஶறஷ லககர ப ஷலட்டில் ப ஷவு ேய்டள்ரட. 
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ரஜ்குரர் சுக்னரின் றலணவு தரல்லன வபிீடு 

 ஶஜ்குஶர் சுக்யஶலின் நஷனவு  பஶல் ய ில்லத்டம இண அச்ேர் 
னஶஜ் ேஷன்வஶ னடடில்யஷில் லரிிட்ைஶர். 

 பிவஶர் ஶநஷயத் ஷன் ேம்பஶண் ஶலட்ைத் ஷல் அவுரி ேஶகுபடி ேய்  லிலேஶிகரின் 
உரிகலக்கஶக கஶந் ஷஜஷ நைத் ஷ ன ல் பஶஶட்ைத் ஷற்கு கஶந் ஷ அந்  இைத்டக்கு 
லற்னறுத் ஷ அறத்டச் ேன்மலர் ஶஜ்குஶர் சுக்யஶ . கஶந் ஷஜஷ  ன்னுை  ஶய்நஶட்டில் 
 ஶைங்கஷ ன ல் ேத் ஷஶகஷகப் பஶ லற்மஷகஶக நைத்  உ லிர் ஶஜ்குஶர் 
சுக்யஶ ஶன் ன்மஶல் ஷகில்ய. 

அன்டரர்க்டிக்கரின் வுண்ட் ின்சனுக்கரண தம் 

 அன்ைஶர்க்டிக்கஶலின் வுண்ட் லின்ேனுக்கஶன பணத்  டலக்கும் லி ஶக பி ர் 
நந் ஷ ஶடிிைம் அனணிஶ ேஷன்வஶ னெலர்ணக் கஶடி பற்மஶர் . அனணிஶ 
ேஷன்வஶ லஸ்ட் ேஷகத் ஷல் மஷ ன ல் பண்  ஷவ்ங்[ஶற்றுத் ஷமனஶரி] ஆலஶர். 

 அனணிஶ ேஷன்வஶ இ ற்கு னன்னர் ந்ட கண்ைங்கரில்  உள்ர ஷக உர்ந்  
ேஷகங்கரனேம் அைந்டள்ரஶர் , இந்  ேஶ ன அைந்  ன ல் பண் 
 ஷவ்ங்[ஶற்றுத் ஷமனஶரி] இலர் ஆலஶர். 

றனத்டி ீல திரித்வடுக்க றபேத்ப்தட்ட றகரட்டுல்கள் 

 நஷயத் டி நீர் பிரித் டுப்னக்கஶன  ஷனத் ப்பட்ை லறஷகஶட்டு ல்கள் அமஷலிக்கப்பட்ைன , 2019 
ஆம் ஆண்டு ஜன் 1 ஆம்   ஷ ன ல் நைனமக்கு லனம்.  ஷனத் ப்பட்ை லறஷகஶட்டு 
நமஷகள் நஶட்டின் ஷக லலுலஶன நஷயத் டி நீரின் கட்டுப்பஶட்டு னம 
உறு ஷப்படுத்டல ஶகும். 

 ன ல் னமஶக நீர் பஶடகஶப்னக் கட்ைணம் அமஷனகப்படுத் ப்பட்ைட. 

படுதணி தரடகரப்பு சரணங்கள் 

 னெடுபனி பஶஸ் [PASS] ேஶ னம் ன்பட என உயகரஶலி நஷயப்படுத் ல் அப்ன 
(ஜஷ.பி.ஸ்) அடிப்பைியஶன கைக்கக் கனலி, இட பனிக் கஶயத் ஷல் ஜஷஶ-ஃபன்ஸ் 
ஞ்சுக்குள்ரஶக ந் லஶன இைனைறு ப்பஶட லந் ஶலும் குலலினனக்கு எயஷ கஶட்ேஷ 
ச்ேரிக்க னெயம் உ வுகஷமட. 
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யசற கரல் வயரரினறன் றலணவு தரல் லன 

 பி ர் நந் ஷ ஶடி  ேஷ கஶலல் ஶரியஷன் நஷனவு  பஶல்  ய 
லரிிைவுள்ரஶர் ற்றும் ஜஷபி [IGP] க்கள் ற்றும் ஶநஷய கஶலல்  யலர்கரின் 
னென்று நஶள் ஶநஶட்டின் இறு ஷ நஶரில் ேபர் எனங்கஷணப்ன ம் என்மனேம் 
அமஷனகப்படுத் வுள்ரஶர். 

தரத் த்ணர வ அடல் தியரரி ரஜ்தரிக்கு ரிரல வசலுத்டம் ிரகறலணவு ரம் 

 பி ர், நந் ஷ ஶடி, னன்னஶள் பி  ந் ஷரி பஶத் த்னஶ வ அைல் பிவஶரி 
லஶஜ்பஶிக்கு ரிஶ  ேலுத்டம் லி ஶக நஷனவு நஶணத்  லரிிட்ைஶர். 

வடல்னறின் கரற்றுத் ம் ீிரண றலனலல கரட்டிலும் யரசலடகறநட 

  ேஷ  யநகர்  ஷல்யஷிலுள்ர கஶற்மஷன்  ம்  ீலிஶன நஷய 
கஶட்டிலும் ஶேைந்டள்ரட.  டினஶன ஸ்ஶக் ஆனட  ேஷ  யநகத்  னெடி 
ஶசுப்பஶனட்கர பலலிைஶல்  டுக்கஷமட. 

றல்னற ிரண றலனத்றல் ிரண யசல தரறக்கப்தட்டட 

  ஷல்யஷ லிஶன நஷயத் ஷல் பஶர்க்கக்கூடி  ஶயவு குமந் பட்ே 
அரலக்கஶட்டிலும் குமலஶக இனந்  னஶல் லிஶனம் னமப்படுல ற்கு 2 ணி நம் 
 ஶ ம் ற்பட்ைட லும் லிஶன ேல பஶ ஷக்கப்பட்ைட. 

 னமப்பை  லஶன குமந் பட்ே பஶர்க்கக்கூடி  ஶயவு 125 ீட்ைர் ஆகும். 

உனக க்கள் வரலகில் அலரசற யதர் ஆன்லனணில் உள்பணர் 

 .நஶ. அமஷக்கின்படி சுஶர் 9 பில்யஷன் க்கள் இப்பஶட இணத் ப் 
பன்படுத்டல ஶகக் கூமஷனேள்ரட . அ ஶலட, உயக க்கள் ஶகில் ன ல் 
னமஶக பஶ ஷக்கும் யஶனலர்கள் ஆன்யனில் உள்ரனர். 

 சுரறரன் குழு அநறக்லக – பல்லறு லிலேஶ பிர்கரின் குமந் பட்ே ஆ வு 
லிய (ம்ஸ்பி) அசு நஷர்ணித் ல். 
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SDG இந்றர குநறீடு – அடிப்தலட அநறக்லக 2018 

 நஷ ஷ ஆஶக் நஷயஶன லரர்ச்ேஷ இயக்கு ,SDG இந் ஷஶ குமஷடீு : அடிப்பை அமஷக்க 
2018- னட  ஷல்யஷில் லரிிை உள்ரட. ேப்ைம்பர் 2015-இல்  ஶைங்கப்பட்ை SDG-கள், 
உயகரலில் ேல்படுத் ஷ னென்று ஆண்டுகள் நஷமவு. 

ரநறபேம் இந்றரவுக்கரண கபிர் ிபேடகள் 

 ஶமஷலனம் இந் ஷஶவுக்கஶன கரிர் லினடகள் லறங்கும் னென்மஶலட நஷகழ்வுக்கும், பண் 

 ஶறஷல் னனலஶர்  ரத் ஷன் ம்படுத் ப்பட்ை இணப் பக்க  ஶைக்க லிறஶவுக்கும் 

நஷ ஷ ஆஶக் ற்பஶடு ேய்டள்ரட. 

 2018 மீ் “வதண்களும், வரறல் பலணயரபேம்” 

7ட யசற புலகப்தட ிபேடகள் 

  கலல் ற்றும் எரிபப்ன அச்ேகத் ஷன் னகப்பை பிரிவு , 7லட  ேஷ னகப்பை 
லினடகர ற்பஶடு ேய்கஷமட. அனத்ட லினடகலக்கு உள்ரடீுகர நஶட்டின் 
பல்லறு பகு ஷகரில் இனந்டம் அறக்கப்பட்டுள்ரனர். 

 னகப்பைக்கயஞர்கலக்கு னக்கஷஶக னென்று லகஶக – லஶழ்நஶள் ேஶ னஶரர் 
லினட,  ஶறஷல்னம னகப்பைக்கஶர்கலக்கஶன லினடகள் ற்றும் அச்சூர் 
னகப்பைக்கஶர்கலக்கு லினடகள் லறங்கப்படும். 

கரரஷ்டிர 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னம்ப  லந் ஷ பத்னஶலிஸ் லித்ஶேஶகர் ஶவ் 

ரக்பூரில் கரஸ்ர் யயரட்சவ் 

 நஶக்னரில் உள்ர ஈஷ்லர்  ஷ்னக் உைற்கல்லிில் கல்லூரிில் , பஶயஷவுட் 
நடிகர்கரஶன அனில் கனர் ற்றும் ஜஶக்கஷ ளஷஶஃப் ஆகஷஶரின் னன்னியில் 
கஶஸ் ர் வஶட்ேவ்லின் இண்ைஶம் ப ஷப்ப  ஷமந்டலத் ஶர் கப்பல் டம , ேஶயப் 
பஶக்குலத்ட ற்றும் கங்கஶ டெய்ின் த் ஷ அச்ேர் நஷ ீஷ் கட்கஶரி. 
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ஜணரி 1 பல் ரட ஊறக் குழுல கரரஷ்டி அசுஅல்தடுத் றட்டம் 

 கஶஶஷ்டிஶ அேஶங்கம் ஜனலரி 1, 2019 ன ல் றஶலட  ஊ ஷக் குலல 
அல்படுத்டம். 7லட ேம்பர கஷளன அனல்படுத்டல னஶல் அசுக்கு கூடு யஶக 
40,000 கஶடி னொபஶய் ேயவு ஆகும். 

ஸ்ரர்ட் [SMART] பன்பற்சற வரடங்கப்தட்டட 

 கஶஶஷ்டிஶலின் லிலேஶ லணிக ற்றும் கஷஶப்னம ஶற்மம் னும் ‚ஸ்ஶர்ட்‛[SMART] 
னன் னற்ேஷ ஶநஷய ன ல்லர்  லந் ஷஶ ஃபத்னஶலிஸ்  ஶைங்கஷ லத் ஶர். 

 லரஶண்  ஷப்படீ்டு ேங்கஷயஷகர றுேஸக்க ற்றும் 1,000 கஷஶங்கள் னலலடம் 
குறு லிலேஶிகலக்கு ேஷமப்ன கலனம் ேலுத்டலட இந்  உயக லங்கஷ உ லி 
 ஷட்ைத் ஷன் நஶக்கஶகும். 

பம்லத அபேயக குரய் ரிரப இலப்லத வதட்யரனறத் டலநஅலச்சர் வரடங்கற 

லத்ரர் 

 பட்ஶயஷத் டம அச்ேர்  ர்ந் ஷ பி ஶன் னம்பக்கு அனகஷல் குறஶய் 
ரிலஶனே இணப்னகர  ஶைங்கஷ லத் ஶர். 

வங்கர ிசரிகளுக்கு பைதரய் 150 யகரடி றரம் 

 கஶஶஷ்டிஶ அச்ேல நலம்பர் 1 ன ல் டிேம்பர் 15 ல லிற்கப்பட்ை 
லங்கஶத் ஷற்கு குலிண்ைஶலுக்கு னொ. 200 கூடு யஶக லறங்க எப்ன ல். 

 ஷகக் குமந்  லியில்  ங்கள் உற்பத் ஷ லிற்க லண்டி லங்கஶ உற்பத் ஷ 
ேய்னேம் லிலேஶிகலக்கு னொபஶய் 150 கஶடி இறப்படீு லறங்கப்படுகஷமட. 

ரஜ்தரய் சர்யச தள்பிகள் வரடங்கப்தட்டண 

 கஶஶஷ்டிஶ ன யச்ேர்  லந் ஷ பத்னஶலிஸ் னம்பில் பஶ  த்னஶ அைல் 
பிவஶரி லஶஜ்பஶய் ேர்ல ே பள்ரிகர  ஶைக்கஷலத் ஶர். 
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கரரஷ்டிர அசு 7ட ஊறக் கறன் தரிந்டலகலப வசல்தடுத்றட 

 கஶஶஷ்டிஶ அேஶங்கம் அ ன் ஊறஷர்கலக்கு 7லட ேம்பர கஷளனின் 
பரிந்டகர நைனமப்படுத் ஷட , இ ன்னெயம் அசு உ லிற்ம பள்ரிகள் , 
அ ஷகஶரிகள் ற்றும் ஜஷல்யஶ பரிளத் ஷல் உள்ரலர்கள் பனைலர். 

த்றப் தியசம் 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பஶபஶல் ேஷலஶஜ் ேஷங் ேௌவஶன் ஆனந் ீ பன் பைல் 

யதரதரல் ிரப ிதத்றன் 34 ட றலணவு றணம் 

 த் ஷப்பி ேத் ஷன் பஶபஶல் லிளலஶனே லிபத் ஷன் 34 லட நஷனவு  ஷனத்  
னன்னிட்டு என பிஶர்த் ன கூட்ைம் ற்பஶடு ேய்ப்பட்ைட. 

 இனப ஶம் டைற்மஶண்டின் கஶடும் லிபத் ஶன பஶபஶல் லிளலஶனே கேஷவு , உயகஷன் 
ஶேஶன பறஷவு நஷகழ்வுகரில் இன்மரவும் ன யஷைத் ஷல் இனக்கஷமட. 1984ம் ஆண்டு 
டிேம்பர் 2ம் நஶள் நள்ரிவு நம் அந்  நஷறுலனத் ஷல் இனந்ட லரிஶன  ஷல் 
ேஶ ேனட் னப்படும் நச்சு லஶனேலில் ேஷக்கஷ 25000 பர் பயஷஶகஷப் பஶனஶர்கள். 

புற ஆன்ீகத் டலந 

 என ன ஷ ஆ ன்ீகத் டம அக்க ஶநஷய அசு னடிவு ேய்டள்ரட .   
நம்பிக்க, நஷலஶணம் ற்றும் கஷழ்ச்ேஷ டம ன ஷ டமனேைன் இணக்கப்படும். 

ரஜஸ்ரன் 

 யநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஜய்ப்னர் அேஶக் கயஶட் கல்ஶண் ேஷங் 

ரஜஸ்ரணின் புற பனலச்சர் 

 அேஶக் கயஶட் ஶஜஸ் ஶனின் ன ஷ ன யச்ேஶகவும் , ேச்ேஷன் பயட் டண 
ன ல்லஶகவும் ப லி ற்க உள்ரனர். 
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ரஜஸ்ரன் ிசரிகளுக்கு கடன் ள்ளுதடி அநறிப்பு 

 ஶஜஸ் ஶனில், கூட்டுமவு லங்கஷகரிைஷனந்ட குறுகஷ கஶய பிர் கைன்கள் ற்றும் 
 ேஷஶக்கப்பட்ை ற்றும் பிம லங்கஷகரிைஷன ந்ட இண்டு யட்ே னொபஶய் ல 
கைன் பற்ம லிலேஶிகரின் கைன்  ள்லபடி ேய்ப்படும் ன ன ல்லர் அேஶக் 
கயஶட் அமஷலித் ஶர். 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரட அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்பில் ே - கறபிக் வசய்வும் 

Telegram Channel ல் ே - கறபிக் வசய்வும் 
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13. சர்யச வசய்றகள் 

பேயணிர டைற்நரண்டு ிர வகரண்டரட்டம் 

 ேட்ைத் ஷன் ஆட்ேஷ ற்றும் ஜனநஶகத் ஷன் நஷய பற்மஷ கலயகள் இனந்  பஶ ஷலும் 
னனிஶ நலனீ நஶைஶக உனலஶகஷ 100 ஆண்டுகள் நஷமவு பற்மட. இ டுத்ட நஶடு 
னலலடம் கஶயஶகயக் கஶண்ைஶட்ைம். 

அவரிக்கரின் பன்ணரள் அறதர் ஜரர்ஜ் வயச்.டபுள்பெ. புஷ்லநவு 

 னன்னஶள் அரிக்க அ ஷபர் ஜஶர்ஜ் னஷ்  னட 94 ஆம் ல ஷல் கஶயஶனஶர். அலனக்கு 
ஜஶர்ஜ் னஷ் ேஸனிர் ன்ம பர் உண்டு . அரிக்கஶலின் 41-லட அ ஷபஶக ப லி 
லகஷத் லர் ஜஶர்ஜ் ச் .ைபிள்னை னஷ் . உயகப் பஶரில் க்கஷ அரிக்கஶலின் 
கைற்பைில் பணினரிந் லர் ற்றும் அரிக்க உரவு அப்பஶ ன ேஷ ..-லின் 
இக்குநஶக இனந் லர். 

 ஶனஶல்ட் ரீகன்க்கு பிமகு 1988 ன ல் 1992 ல ப லிில் இனந் ஶர். 
 1992  ர் யஷல் பில் கஷரின்ைனஶல்  ஶற்கடிக்கப்பட்ைஶர். 

H-1B ிண்ப்த லடபலநில் ரற்நங்கலப அயரிக்கர பன்வரறகறநட 

 அரிக்க நஷர்லஶகம் , H-1B லிண்ணப்ப நைனம கரில் பனம் ஶற்மங்கர 
னன்ஶறஷந் ட. இ ஷல் ன ஷ நைனமகலம் , ஷன்னட நஷறுலனங்கள்  ங்கள் 
லிண்ணப்பங்கர னன்கூட்டி ப ஷவு ேய்ல ற்கு  லப்படும் ன ஷ லி ஷ உட்பை , 
ஷகவும் பிபயஶன ற்றும் உர்ந்  ஊ ஷம் பற்ம லரிநஶட்டு  ஶறஷயஶரர்கலக்கு 
இந்  பிபயஶன அரிக்க லய லிேஶல லறங்குல  நஶக்கஶகக் கஶண்ைட. 

2019 ஜணரி பல் OPEC  ிட்டு ினக கத்ரர் படிவு 

 கத் ஶர் அடுத்  ஆண்டு ஜனலரி ன ல் பட்ஶல் ற்று ஷ நஶடுகள் (OPEC) அப்ப 
லிட்டு லியகுல ற்கஶன  னட னடில அமஷலித் ட , இற்க ரிலஶனே உற்பத் ஷில் 
லும் கலனம் ேலுத்   ஷட்ைஷட்டுள்ரட. 

 உயகஷன் ஷகப்பரி ல்.பி.ஜஷ ற்று ஷஶரஶக கத் ஶர் உள்ரட. 
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ஈரன் வுகல யசரலண திச்சறலண குநறத்ட .ர. தரடகரப்பு கவுன்சறல் 

 உயக அப்ன பிஶன்ஸ் ற்றும் பிரிட்ைன் , ஈஶன் வுகண ேஶ ன ேய்  ஶக 
குற்மம்ேஶய்ட்டி ன் கஶரிக்க அடுத்ட ஈஶன் வுகண ேஶ ன பிச்ேஷன 
குமஷத்ட .நஶ. பஶடகஶப்னக் குல ேந் ஷப்ன. 

றபெ கனறயடரணிர அபேயக தசறதிக் தகுறில் றனடுக்கம் 

  ற்கு பேஷபிக் கையஷல் ன ஷ கயஷைஶனிஶலின் கஷறக்கு கஶத் ஷல் 5 அரலியஶன 
என ேக் ஷலஶய்ந்  நஷயநடுக்கம் ற்பட்ைட. 

அட ஆப உடன்தடிக்லகக்கு இங்க ஷ்ரிற்கு அவரிக்கர 60 ரட்கள் வகடு 

 ஶஸ்கஶ 60 நஶட்கலக்குள் வுகணகர அகற்மப்பைஶலிட்ைஶல் , ஷட் ஞ்சு அட 
ஆனே ங்கர கட்டுப்படுத்டம் என பரி பனிப்பஶர் உைன்படிக்கியஷனந்ட 
அரிக்கஶ லரிறுல ஶக அரிக்கஶ ச்ேரித்டள்ரட. 

அவரிக்கர யசரரனறரில் றந் இரஜந்ற திலீண்டும் றறுிபள்பட 

 அரிக்கஶ 27 ஆண்டுகரில் ன ல் னமஶக ேஶஶயஷஶலில் என ‚நஷந்  
இஶஜ ந் ஷ இனப்ப‛ ீண்டும் ற்படுத் ஷனேள்ரட. 

வன் வகரரிர ற்றும் ட வகரரிர ல்லனப் தரடகரப்புஇடுலககலப றபேம்தப்வதந எப்புல் 

  ன் கஶரிஶ ற்றும் லை கஶரிஶ (DPRK)  ங்கள் ல்யப் பகு ஷில் உள்ர 
பஶடகஶப்ன இடுககர  ஷனம்பப்பம எப்ன ல். 

அசு படப்தடுலத் டுக்க அவரிக்க கரங்கறஸ் சட்டத்ல இற்நறட 

 அரிக்க ேனட் ற்றும் பி ஷநஷ ஷகள் ன்மம் ேட்ைத்  இற்மஷனேள்ரன , அ ன் 
லய நஷறுத் த்   லிர்ப்ப ற்கு அடுத்  இண்டு லஶங்கலக்கு அேஶங்கத் ஷற்கு 
நஷ ஷரிக்க எப்ன ல். 
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டிம்ப் சலணரவுடன் ர்த்க எப்தந்த்ல அலட எப்புல் 

 அடுத்  90 நஶட்கலக்குள் ேஸனப் பஶனட்கரின் 200 பில்யஷன் ைஶயர்கள்  ஷப்னை 
பஶனள்கலக்கு 10% ன ல் 25% ல கட்ைணத்  உர்த்ட ல ற்கஶன  ஷட்ைங்கர 
 ற்கஶயஷகஶக நஷறுத்  டிம்ப் எப்னக் கஶண்ைஶர். 

தங்கரத்ல றர்த்டப் யதரரட புற கட்டலப்லத .ர. அநறபகம் 

 .நஶ. பஶடச் ேயஶரர் அன்ைஶனிஶ கட்ைஸ் என ன ஷ கட்ைப்ப 
அமஷனகப்படுத் ஷனஶர், இட ேர்ல ே பங்கலஶ த்   ஷர்த்டப் பஶஶை, அ ஷ 
ற்றும் பஶடகஶப்ன , னி ஶபிஶன, னி  உரிகள் ற்றும் நஷயஶன லரர்ச்ேஷ 
டமகரில் னற்ேஷகர எனங்கஷணக்க உ வும். 

வற்கு தினறப்லதன்மறல் இரடச் சட்டத்ல ீட்டிப்தற்குஜணரறதற யண்டுல் 

 அ ஷற்ம  ஶைர் லன்னம அைக்கும் லகில் அடுத்  ஆண்டு இறு ஷ ல 
 ற்கு பியஷப்பன்ஸ் னலலடம் இஶடலச் ேட்ைத்  நீட்டிக்க ேட்ைன்மத் ஷல் 
ஜனஶ ஷப ஷ ஶட்ரிகஶ ட ர்  லண்டு ல். 

ஜப்தரணி அசரங்கம் வபிரட்டு வரறனரபர்கலபற்றுக்வகரள்ப புற சட்டத்ல 

இற்நறட 

 ஜப்பஶனி அசு நீண்ை கஶய  ஶறஷயஶரர் பற்மஶக்கும  ஷர்கஶள்ர நஶட்டில் 
இன்னும் நீய கஶயர் லரிநஶட்டு  ஶறஷயஶரர்கள் லனல ற்கு என ன ஷ ேட்ைத்  
இற்மஷட. 

 ன ஷ ேட்ைத் ஷன் கஸழ் , ஜப்பஶன் னென்று யட்ேம் 45 ஆிம் லரிநஶட்டு 
 ஶறஷயஶரர்கர கட்டுஶன, உணவு ேலகள், நர்ேஷங் ற்றும் பிம டமகரில் ந்ட 
ஆண்டுகலக்கு கஶண்டு ல  ஷட்ைஷட்டுள்ரட. 

யறந் ரஜதயக்ஷ இனங்லக திர் திினறபேந்ட தி ினகறணரர் 

 இயங்கில் வஷந்  ஶஜபக்ஷ பி ர் ப லி ஶஜஷனஶஶ ேய் ஶர். 
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க்கற அபு றயட்ஸ் ஃவதடல் யணல் கவுன்சறனறல் வதண்கள் திறறறத்டம் இட்டிப்பு 

 க்கஷ அன ஷட்ழஷன் ஜனஶ ஷப ஷ னெயம் நஷமலற்மப்பட்ை என ஆண , பைல் 
நளனல் கவுன்ேஷயஷல் (Women’s Representative) பண்கள் பி ஷநஷ ஷத்டலத்  நைப்ன  5 
ே ல ீத் ஷயஷனந்ட 50 ே ல ீஶக லனம் பஶஶலன்ம கஶயப்பகு ஷில் , அ ஷகரிக்க 
னடிவு. 

கறட்டத்ட்ட 85 சீ .ர. ரடுகள் க்கள் இடம்வதர்வுஎப்தந்த்றற்கு உடன்தரடு 

 .நஶ. உறுப்ன நஶடுகரில் கஷட்ைத் ட்ை 85 ே ல ீத் ஷனர் பஶடகஶப்பஶன , எலங்குனம 
ற்றும் னி ஶபிஶன இைஎடக்கஸட்ை உறு ஷப்படுத்டல ற்கஶன என ஷக நீண்ை , 
கட்ைற்ம எப்பந் த் ஷல் உைன்பட்டுள்ரனர். 

 193 .நஶ. உறுப்பினர்கரில் 164 நஶடுகள் ஶஶக்கஶலின் ஶகச்ேஷல் நைபற்ம 
இண்டு நஶள் இைம்பர்வு ஶநஶட்டில் உைன்படிக்க ற்றுக்கஶண்ைன. 

திரன்சறல் குலநந்தட்ச ஊறம் ற்றும் ரி சலுலககள் உர்த்ற அநறவுப்பு 

 பிஞ்சு ஜனஶ ஷப ஷ இஶனுலல் க்ஶன் பய லஶங்கள் லன்னம  ஷர்ப்னக்கலக்கு 
 ீர்லஶக குமந் பட்ே ஊ ஷம் ற்றும் லரி ேலுககர அ ஷகரிப்ப ஶக 
உறு ஷரித்டள்ரஶர். 

ஜணரறதற ரம் ரத் யகரிந்த் ரங்யகரன் பேலக 

 ஜனஶ ஷப ஷ ஶம் நஶத் கஶலிந்த் ஷஶன்ரின்  னட பணத் ஷன் இறு ஷக் கட்ைஶக 
ஶங்கஶனிற்கு லனக. 

 நப்பிி ஶ, ஶங்கஶன் ற்றும் ண்ைய ஆகஷலற்மஷன் ேர்ல ே லிஶன 
நஷயங்கள் லறஷஶக லனக லனம் இந் ஷ சுற்றுயஶ பணிகலக்கு லிேஶ ஆன் 
அலல் லே ஷ ற்படுத் ஷ  னல ஶக அமஷலிப்ன. 

டிம்ப் தட்வஜட் இக்குணல ஊறர்கள் வதரறுப்புத் லனரக றறத்ரர் 

 அரிக்க ஜனஶ ஷப ஷ ைஶனஶல்ட் டிம்ப் , பட்ஜட் இக்குனஶன ஷக் னல்லஶனி 
ஊறஷர்கள் பஶறுப்னத்  யலஶக நஷஷத் ஶர். 
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வபி இடங்கபில் புலகதிடிப்தல லட வசய் ஸ்டீன் றட்டம் 

 லிரஶட்டு  ஶனம் ற்றும் ில் நஷய  ரங்கள் உட்பை ேஷய பஶட 
இைங்கரில் லரி இைங்கரில் னகப்ப  ஸ்லைீன் அசு  ை ேய் ட . ன ஷ 
ேட்ைத் ஷன் படி, 2025 ஆம் ஆண்ைரலில் ஸ்கஶண்டினலிஶ நஶடு னகப்பிடித் ல் இல்யஶ 
நஶைஶக ஶற்மத்  ஷட்ைம். 

திரிட்டிஷ் திர் கன்சர்யடிவ் கட்சறின் லனலக்கரண ம்திக்லக ரக்வகடுப்தில் வற்நற 

 பிரிட்டிஷ் பி  ந் ஷரி  ேஶ  கன்ேர்லடிவ் கட்ேஷின்  யக்கஶன 
நம்பிக்க லஶக்கடு ப்பில் லற்மஷ பற்மஶர் . அலனக்கு 200 பஶஶலன்ம 
உறுப்பினர்கரின் ஆ வு கஷைத் ட , 117 உறுப்பினர்கள் அல  ஷர்த்ட 
லஶக்கரித் னர். 

லஜரீி இரடம் பணிவசப் டடிக்லககபின் ீரண லடலத்ட வசய்ட 

 நஜரீி இஶடலம் பஶ ஷக்கப்பட்ை லைகஷறக்கு பகு ஷில் க்கஷ நஶடுகள் குறந் கள் 
நஷ ஷ (னேனிேப்) நைலடிக்ககரின் ீ ஶன  ை த்ட ேய் ட. 

 னேனிேப் அப்ன பஶகஶ வஶம்  ீலிலஶ ஷகலக்கு உ வுல ஶக நஜரீி 
இஶடலம் குற்மஞ்ேஶட்டிினந் ட. 

ரஜறல குந்லரக இபேந் யதரட ிட்டுச் வசன்ந டைற்றுக்கக்கரணர்ளுக்கு 

கபேலத் வரலக ங்க வஜர்ணி பற்சற 

 நஶஜஷ ஜர்னிில் இனந்ட லரிற்மப்பட்ை க்கள் , அலர்கரில் பயர்  ங்கள் 
பற்மஶ ீண்டும் பஶர்க்க இயஶல்  ப்பிப்பிறத் லர்கலக்கு , ன ன்ஶக 
னை ர்கலக்கு, ஜர்னி என னம பணம் ேலுத்  எப்ன ல். 

 ஜர்னி  ஷர்த்ட னை  பஶனள் கூற்றுக் கள் பற்மஷ நஷனைஶர்க் அடிப்பைியஶன 
ஶநஶத் ஷன் னெயம் கஷண்ைர் பஶக்குலத்ட னெயம் ஜர்னி லிட்டு 10,000 பர்  ப்பி 
ஏடிலர்கரில் ஞ்ேஷ உிஶடுள்ரலர்கலக்கு ஜர்ன் அேஶங்கம் 2,800 அரிக்க 
ைஶயர்கர ேலுத்டல ற்கு எப்னக் கஶண்ை ஶகத்  ரிலித் ட. 
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திபரஸ்டிக் ரப்திங் லதகலப எறக்க படிவு 

 நஷனைேஷயஶந் ஷல், எற்மப் பன்பஶட்டு பிரஶஸ்டிக் ளஶப்பிங் பகள் கட்ைஶஶக 
பன்படுத்   ை , இந்  லி ஷனமகர ஜய 1, 2019 ன ல் 
நைனமப்படுத்டகஷமட. ேஷல்யம லிற்பனஶரர்கள் அடுத்  ஆண்டு ஜய ன ல் 
எற்மப் பன்பஶடு பிரஶஸ்டிக் ளஶப் பிங் பகர லிற்கலஶ அல்யட கஶடுக்கலஶ 
னடிஶட. 

ரசறயடரணிர, கறயக்க திர்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு அலறக்கரணயரதல் தரிசுக்கு 
தரிந்டலக்கப்தட்டுள்பணர் 

 ஶேஷைஶனிஶ ற்றும் கஷரீஸ் பி  ந் ஷரிகள் ேஶன் ஜவ் ற்றும் அயக்ேஷஸ் 
த்ேஷப்ஶஸ் ஆகஷஶர் 2019 ஆம் ஆண்டு அ ஷக்கஶன நஶபல் பரிசுக்கு 
பரிந்டக்கப்பட்டுள்ரனர். இண்டு நஶடுகலக்கும் இைில் ப்ஸ்பஶ எப்பந் த் ஷல் 
கலத் ஷட்ை ற்கஶக இலர்கள் பரிந்டக்கப்பட்டுள்ரனர். 

புற கரர் உறழ்ல குலநக்க யரப்தி என்நறம் படிவு 

 2030 ஆம் ஆண்டில் ன ஷ கஶர்கள் ற்றும் லன்கள் னெயம் கஶர்பன் ை ஆக்ேடு 
உஷழ்ல குமப்ப ற்கஶன  ஷட்ைங்கர ஶப்பி என்மஷம் (ஶப்பி என்மஷம் ) 
னன்னடுத்டச் ேல்கஷமட. இந்  இயக்கு 2021 ஆம் ஆண்டில் எப்பிடுகில் 2030 ஆம் 
ஆண்டில் லிற்கப்படும் ன ஷ கஶர்கள் ேஶேரிஶக 5 ே லிகஷ ம் குமலஶன கஶர்பன் ை  
ஆக்ேடுகர லரிிை லண்டும் ன்று  ஷட்ைஷட்டுள்ரட. ன ஷ லன்கரில் இனந்ட 
லரிறும் உஷழ்வுகள் 31 ே ல ீம் குமலஶக இனக்க லண்டும். 

திரன்ஸ் உதர்–க்கு 400000 பெயர அதரம் ிறத்ட 

 உயகங்கஷலும் 57 ஷல்யஷன் லஶடிக்கஶரர்கள் ற்றும் ஏட்டுநர்கரின்  னிப்பட் ை 
 கலல்கர அம்பயப்படுத் ஷ 2016  வு ீமலுக்கு  ஷஶக அரிக்கஶலின் உபர்க்கு 
பிஶன்ேஷன்  வு பஶடகஶப்ன நஷறுலனம் 400,000 னைஶ அபஶ ம் லி ஷத் ட. 

அவரிக்க வசணட் அசுக்கு றறபி அபிக்கும் சட்டத்ல அங்கலகரித்ட 

 க்ழஷகஶவுைன் ல்யப் சுல அப்ப ஷல் ஜனஶ ஷ ப ஷ ைஶனஶல்ட் டிம்ப்பின் 
லயஷனேறுத் யஶல் அசு னைங்குல   லிர்ப்ப ற்கு அரிக்க ேனட் அசுக்கு 
நஷ ஷனே லி அரிக்கும் ேட்ைத்  அங்கஸகரித்டள்ரட. 
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சர்யச இடம்வதர்வு வரடர்தரக .ர. உனகபரி கட்டலப்லத ற்றுக்வகரண்டட 

 .நஶ. பஶடச் ேப பஶடகஶப்பஶன , எலங்கு ற்றும் லறக்கஶன இைம்பர்வுக்கஶன 
உயகரஶலி கச்ேஷ ஶன, அனத்ட பரிஶணங்கரிலும் ேர்ல ே இைம்பர்வுக்கு என 
பஶடலஶன அடகுனமிய ன ன்ன யஶக பச்சுலஶர்த்  நைத் ப்பட்ை 
உயகரஶலி கட்ைப்ப ற்றுக் கஶண்டுள்ரட. 

 இந் ஷஶ ஆ லஶகவும் ஷ்ஶ , ேக் குடிசு , வங்கரி, இஸ்ல், பஶயந்ட ற்றும் 
அரிக்கஶ ஆகஷ நஶடுகள் இந் த்  ீர்ஶனத் ஷற்கு  ஷஶகவும் லஶக்கரித் னர். 

சறரிரில் இபேந்ட டபேப்புக்கலப றபேம்தப் வதறுகறநட அவரிக்கர 

 ேஷரிஶலில் இனந்ட அரிக்கத் டனப்னக்கள்  ஷனம்பப் பமத்  ஶைங்கஷனேள்ரன . 
ேஷரிஶலில் சுஶர் 2,000 அரிக்க டனப்னக்கள் உள்ரன. 

.ர. தரடகரப்பு சலத னுக்கு தரர்லரபர்கலப அனுப்தரக்கபிப்பு 

 .நஶலின் பஶடகஶப்னக் கவுன்ேஷல் னின் வஶடிைஶ பகு ஷில் பஶரிடும் கட்ேஷகரஶல் 
எப்னக் கஶள்ரப்பட்ை பஶர் நஷறுத்  உைன்படிக்க  ஶைர்பஶக னுக்கு 
பஶர்லஶரர்கர அனுப்ப, எப்பந் த்  கண்கஶணிப்ப ற்கஶன ம்பட்ை  .நஶ. 
குலல அங்கஸகரிக்க லஶக்கரிக்கஷமட. 

ஆப்கரணிஸ்ரணினறபேந்ட டபேப்புக்கலப றபேம்தப் வதந அவரிக்கரறட்டம் 

 ஆப்கஶனிஸ் ஶனில் உள்ர 14,000 அரிக்க டனப்னக்கரில் 5,000-க்கும் யஶன லீர்கர 
 ஷனம்பப் பம அரிக்கஶ ஜனஶ ஷப ஷ ைஶனஶல்ட் டிம்ப்  ஷட்ைம். 

அவரிக்க அசு ிடுபலந வரடங்கறட 

 கஶங்கஷஸ் என கூட்ைஶட்ேஷ ேயவு ேஶ ஶல நஷமலற்மஶல் எத் ஷலக்கப்பட்ைட 
அல்யட ஜனஶ ஷப ஷ ைஶனஶல்ட் டிம்ப்பின் ல்ய சுலக் கட்டிலப்ப 
லண்டுன உஶற்றுல ற்கு னன்ன ஶக அரிக்க அேஷன் கஷமஷஸ்டஸ் 
லிடுனம  ஶைங்கஷட. 

 க்ழஷகஶவுைன் அரிக்க ல்யில் என சுல நஷர்ஶணிப்ப ற்கு 5 பில்யஷன் 
ைஶயர்கள்  ல ன்ம கஶரிக்க டிம்ப் னன்லத் ஶர். 
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அசரங்க வசனிணங்கலப சந்றக்க தரரளுன்நத்றல் கக்கறன்ீரண ரக்கு [vote of 
account] றலநயற்நப்தட்டட 

 னத் ஶண்டு ன ல் நஶன்கு ஶ ங்கலக்கு அேஶங்க ேயலினங்கர ேந் ஷக்க இயங்க 
பஶஶலன்மத் ஷல் கணக்கஷன் ீ ஶன லஶக்கு[vote of account] நஷமலற்மப்பட்ைட. 

இந்யரயணசறரில் ரிலனரல் டெண்டப்தட்ட சுணரற 

 அனக் க்கஶைஶ ரிய லடித்ட ேஷ மஷ ஶல் நீனக்கடிில் நஷயச்ேரிவு ற்பட்ை ன் 
கஶணஶக இந் ஶனேஷஶலின் ஜஶலஶ ற்றும் சுத்ஶ  ீவுகரில் குமந் பட்ேம் 280 
பர் கஶல்யப்பட்ைனர் ற்றும் டைற்றுக்கணக்கஶனலர்கள் கஶைந் னர். 

 ஜஶலஶ ற்றும் சுத்ஶ இை கஷட்ைத் ட்ை பஶ ஷடெத் ஷல் அனக் க்கஶைஶ ரிய, 
ேஷய ஶ ங்கரஶக ேஶம்பல் ற்றும் ரிகுறம்னகர லரிலிட்டு லந் ட. லஶனிய, 
கஷரைஶயஜஷ ற்றும் ஜஷஶ பிேஷக்ஸ் ஜன்ேஷ (BMKG) படி டிேம்பர் 22 அன்று 9 ணி 
அரலில் அட லடித் ட ற்றும் சுனஶஷ சுஶர் 30 நஷஷைங்கள் கறஷத்ட  ஶக்கஷனேள்ரட. 

யசரித் கட்டலக்கப்தட்ட அட உலன 45 ஆண்டு யசலக்கு திநகு றறுத்ப்தட்டட 

 ஷ்ஶலின் அடேக் ஷ நஷறுலனம் ேஶலித் அட உய 45 ஆண்டுகலக்குப் பிமகு 
னெைப்பட்ைட ன்று கூமஷனேள்ரட. ேஶலித் னைனினில் கட்ைப்பட்ை RBMK-1000 
லகக்கஶன ன ல் அடவுயஶனட ஆனட. 1973இல் ன ன்ன யஷல் இங்கஷட.1986 
ஆம் ஆண்டு ப்ல் ஶ ம் ேர்னஶபில் உயகஷன் ஷக ஶேஶன அட லிபத் ஷல் இ  
லகியஶன என அட உய லடித்டச் ேஷ மஷட குமஷப்பிைத் க்கட. 

கலனரலணப் தற்நற கலன இல்னரல் கரற்நரலனகலப ரர்ய உபேரக்க படிவு 

 நஶர்ல உள்லர் ய்ப்பர்கரின் லஶழ்லஶ ஶங்கரின்  ஶக்கத்  ஆய்வு ேய்னேம் 
 ஷட்ைத்  நஷறுத்  .நஶ. அறப்னகஶடுத்ட இனந்  பஶ ஷலும் கயஶனின் 
ய்ச்ேலுக்கு   பன்படுத் ப்படும் என பகு ஷில் என கஶற்மஶய உனலஶக்கும் 
ன்று நஶர்ல  ரிலித்டள்ரட. .நஶ. அந்   ஷட்ைஶனட லியங்குகர  ஶந் வு 
ேய்னேம் ன்மல் அ  நஷறுத் ஷலக்குஶறு கூமஷனேள்ரட. 
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ஈரக் ரடு கறநறஸ்டஸ் றணத்ல  எபே வதரட ிடுபலந றணரக அநறித்ட 

 நஶடு னலலடம் கஷமஷஸ்டஸ்  ஷனத்  லிடுனம  ஷனஶக ஈஶக் அமஷலித்டள்ரட. 

ரிஜளரணரல பேத்ட தன்தரட்டிற்கு தன்தடுத்  ரய்னரந்ட எப்புல் அபித்ட 

  ஶய்யஶந்ட னத்டல பன்பஶடு ற்றும் ஆஶய்ச்ேஷக்கஶக உரிம் பற்ம ரிஜஹலஶனஶ 
பன்பஶட்ை அங்கஸகரித் ட. 

 இந்  எப்ன யஶனட உற்பத் ஷ, இமக்கு ஷ, ற்று ஷ, உை ற்றும் னத்டல 
நஶக்கங்கலக்கஶக ரிஜஹலஶனஶ பஶனட்கரின் பன்பஶடு ஆகஷலற்ம 
ேட்ைப்னர்லஶக்கஷட. 

  ன்கஷறக்கு ஆேஷஶலில் அத் க நைலடிக்ககர ற்கஶள்லம் ன ல் நஶடு 
 ஶய்யஶந்ட ஆகும். 

இங்கறனரந்ட அலச்சர்கள் டியரன் தணர்கள் கடுலரண ண்டலணக்கு உட்தடுர் 
ண ச்சரித்டள்பணர் 

 பிரிட்ைனின் பஶடகஶப்ன ந் ஷரி டிஶன்கர பஶறுப்பற்ம னமில் அல்யட குற்மம் 
ேஶர்ந்  நஶக்கங்கலக்கஶக பன்படுத்டபலர்கள் கடுஶன  ண்ைன 
 ஷர்கஶள்லஶர்கள் ன்று கூமஷனஶர். 

டகறக்கு ற்றும் வன் வகரரிர யசர்ந்ட வகரண்டரடும் பக்கற றகழ்வு 

 லை கஶரிஶலிற்கு  ன் கஶரி பி ஷநஷ ஷ குலலினர் அடேக் ஷ பச்சுலஶர்த் கள் 
னமக்கணிக்கப்பட்ை நஷயில் இனந் பஶ ஷலும், இண்ைஶக பிரிந்டள்ர  ீபகற்பம் 
னலலடம் ேஶயகள் ற்றும் இில்ல இணப்னகர ீண்டும் இணப்ப ற்கஶன 
என ஶபனம் நஷகழ்ச்ேஷில் கயந்ட கஶண்ைனர். 

ஷ்ர உக்யணில் வதரபேபரர லடகலப ிரிவுதடுத்றபள்பட 

 நலம்பர் ஶ   ஶைக்கத் ஷல் பிரஶக்யஷஸ்ட்டில் 250க்கும் அ ஷகஶன க்கள் ற்றும் 
லணிகங்கர ேர்த்  ன் னெயம் ஷ்ஶ அ ன் பஶனரஶ ஶத்  ைகர உக்னில் 
லிரிவுபடுத் ஷனேள்ரட. 
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ஜப்தரன் IWC ல் இபேந்ட ினக படிவு வசய்டள்பட 

 ஜப்பஶன் ேர்ல ே  ஷஷங்கய லட்ை கஷளன் (IWC) யஷனந்ட லியக னடிவு 
ேய்டள்ரட ற்றும் அடுத்  ஆண்டு ஜயியஷனந்ட  ஷஷங்கய லர்த் கம்  ஶைனம் 
ன்றும்  ரிலித்டள்ரட. 

 ேர்ல ே  ஷஷங்கய லட்ை கஷளனின்(IWC) னெயம் அரிக்கப்பட்ை  ை  ஷர்ப்ப ீமஷ 
ஜப்பஶன் இந்  னடில டுத்டள்ரட. 1951-ஆம் ஆண்டியஷனந்ட IWC உறுப்பினஶக 
இனக்கும் ஜப்பஶன்  ஷஷங்கய லர்த் கத்  இடல  ைேய்ட லத் ஷனந் ட. 

ஆப்கரணிஸ்ரன் ஜணரறதற யர்ல் ள்பிலப்பு 

 ஆப்கஶனிஸ் ஶனின்  ர் ல் ஆணம் ப்ல் ஶ ம்  ஷட்ைஷைப்பட்ை ஜனஶ ஷப ஷத் 
 ர் ய, பய ஶ ங்கள்  ள்ரிப்பஶல ஶக அமஷலித் ட. 

அணக் க்கரயடர (Anak Krakatoa) ரிலனக்கு இந்யரயணசறர ஆதத்ட அபல உர்த்றட 

 இந் ஶனேஷஶலின் அனஶக் க்கஶைஶ ரியக்கு ஆபத்ட அரல உர்த் ஷட , 
சுனஶஷ கஷட்ைத் ட்ை 430 ப கைந்  லஶ இறு ஷில் கஶன்மட . னந்  இண்டு 
கஷயஶீட்ைரில் இனந்ட , ந்ட கஷயஶீட்ைர்  ஶயலில் உள்ர ரியக்கு அனக 
ஶனம் ேல்யகூைஶ  பகு ஷஶக அ ஷகஶரிகள் லிரிவுபடுத் ஷ உள்ரனர். 

தரனஸ்ணீம் பழு .ர.உறுப்புரிலக்கு ிண்ப்திக்க யண்டும் 

 பஶயஸ் ீனி லரினேமவு ந் ஷரி ரிஶட் அல் -ல்ேஷ ஜனலரி ஶ ம் பஶயஸ் ீனம் 
க்கஷ நஶடுகரில் னல ஶநஷய உறுப்னரிக்கு லிண்ணப்பிக்க லண்டும் ன்று 
அமஷலித் ஶர். 

 னல ஶநஷய உறுப்னரினேம்  பம, பஶயஸ் ீனிர்கலக்கு நஶ பஶடகஶப்னச் 
ேபில் 15 உறுப்ன நஶடுகரில் குமந் பட்ேம் என்பட நஶடுகள் ஆ வு   லண்டும். 

சறசறனறில் 4.8-ரிக்டர் அபில் றனடுக்கம் 

 ஶப்பஶலின் ஷகவும்  ீலிஶன ரிய , ட்னஶ யக்கு அனகஷல் , 4.8 அரவு 
நஷயநடுக்கம் ேஷேஷயஷலத்  ஶக்கஷட, குமந் ட 28 பர் கஶைந் னர் . 
கஶபனரீிஶலின் லைக்க அந்டள்ரட. 
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சறரிரில் டரஸ்கஸ் டெகத்ல ப..இ. ீண்டும் றநந்ட 

 இன நஶடுகலக்கும் இைியஶன உமவுகரில் ேஷறு குரறுபடிஶல் ஆறு ஆண்டுகலக்குப் 
பின்னர் ீண்டும் க்கஷ அன ஷட்ஸ் ேஷரிஶலின்  ைஶஸ்கழஷல்  னட டெ க 
ேல ீண்டும்  ஶைங்கஷட.  

ங்கயசத்டக்கு யர்ல் தரர்லரபர்கலப இந்றர அனுப்திட 

 நைபமலினக்கும்  ர் ய கண்கஶணிக்க லங்க ேத் ஷற்கு இந் ஷஶ 
பஶர்லஶரர்கர அனுப்பினேள்ரட . அந்  நஶட்டிலுள்ர  ர் ல்கர கண்கஶணிக்க 
னென்று அ ஷகஶரிகள் இந் ஷஶலில் இனந்ட நஷஷக்கப்பட்ைனர்.  

றந்ரயணரல ரக்கற 6.9 அபவு றனடுக்கம்  

 பியஷப்பன்  ீலின் ஷந் ஶனஶலில் 6.9 அரவு நஷயநடுக்கம் ற்பட்ைட. இந் ஶனேஷஶ 
ற்றும் பியஷப்பன்ழஷன் கையஶப் பகு ஷகரில் நஷயநடுக்கம் கஶணஶக பரி சுனஶஷ 
அயகள் ற்பை லஶய்ப்னள்ர ஶக பேஷபிக் சுனஶஷ ச்ேரிக்க ம்  ரிலித் ட. 

உஸ்ரன் புல் 

 கடுஶன ற ற்றும் கஶடி நஷயச்ேரிவுகர டெண்டி உஸ்ஶன் னல் 
பியஷப்பன்ஸ், ணியஶலின் பிகஶல் பகு ஷ  ஶக்கஷட. 
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14. ிலபரட்டு வசய்றகள் 
 

 கறரிக்வகட் 
 யரக்கற 
 டப்தரக்கறச்சூடு 
 ற்ந ிலபரட்டுகள்  

கறரிக்வகட் 

வகௌம் கம்தீர் ஏய்வு அநறிப்பு 

 னன்னஶள் இந் ஷ கஷரிக்கட்  ஶைக்க லீர் கௌ ம் கம்பரீ் அனத்ட லி ஶன 
கஷரிக்கட்டியஷனந்டம் ஏய்வு பறுல ஶக அமஷலித்டள்ரஶர். 

றபெசறனரந்ட சுற்றுப்தத்றற்கரண இந்ற வதண்கள் எபே ரள்ற்றும் டி20 அி யகப்டன்கள் 

அநறிப்பு 

 அடுத்  ஶ ம்  ஶைங்கும் நஷனைேஷயஶந்ட சுற்றுப்பணத் ஷற்கஶன இந் ஷ கரிர் 
என நஶள் ற்றும் டி 20 அணிக்கு ஷ ஶயஷ ஶஜ் ற்றும் வர்ன் பிரீத் கவுர் 
ஆகஷஶர் கப்ைனஶக நஷஷத்டள்ரனர். 

ஆஸ்றயனற அிின் ழு ரண டல யகப்டன் 

 டிேம்பர் ஶ   ஶைக்கத் ஷல் ஆஸ் ஷயஷ அணிில் ேர்க்கப்பட்ை ல ல ஶன 
யக் ஸ்பின்னர் ஆர்க்கஷ ளஷல்யர், ல்பஶர்ன் கஷரிக்கட்  ஶனத் ஷல் டிம் 
பின் உைன் இணந்ட டண கப்ைனஶக நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர். 

சறசற திசறசறக்கு 60% இப்தீட்டுத் வரலகல திசறதி ங்க உத்வு 

 இந் ஷ கஷரிக்கட் கட்டுப்பஶட்டு லஶரிம் (பி.ேஷ.ேஷ..) கஶரி  ஶகில் 60 
ே ல ீம் ேலுத்  பஶகஷஸ் ஶன் கஷரிக்கட் லஶரித் ஷற்கு ேர்ல ே கஷரிக்கட் 
கவுன்ேஷயஷன் (ேஷேஷ) லிலஶ த்  ீர்ஶனக் குல உத் வு. 
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தி.சற.சற.. ஊல் றர்ப்பு அனலக ிரிவுதடுத்டகறநட 

 பிேஷேஷ அப்பஶனட அ ன் ஊறல்  ஷர்ப்ன அயக(ACU) லிரிவுபடுத்டகஷமட. 

தரண்டிங் சறசற யரல் ஆஃப் ஃயதறல் டேலந்ரர் 

 னன்னஶள் ஆஸ் ஷயஷ கப்ைன் ரிக்கஷ பஶண்டிங் ேஷேஷ கஷரிக்கட் அங்கத் ஷல் 
னமஶக ேர்க்கப்பட்ைஶர். 

வன் ஆப்ரிக்கர Vs தரகறஸ்ரன் கறரிக்வகட் 

  ன்னஶபிரிக்க அணி ன ல் ைஸ்ட் பஶட்டிில் பஶகஷஸ் ஶன 6 லிக்கட் 
லித் ஷஶேத் ஷல் லழீ்த் ஷ லற்மஷ பற்மட. 

தில்: வடல்னற யடர்வடில்ஸ் அிின் வதர் ரற்நம் 

 ைல்யஷ ைர்ைலில்ஸ் அணிின் ப ைல்யஷ கப்பிைல்ஸ் ன 
ஶற்மப்பட்ைட. 

இந்றர Vs ஆஸ்றயனறர வடஸ்ட் கறரிக்வகட் 

 ன ல் ைஸ்ட் பஶட்டிில் ஆஸ் ஷயஷஶ அணி 31 ன்கள் லித் ஷஶேத் ஷல் 
லற்மஷ கண்ைட இந் ஷஶ . இ ன்னெயம் நஶன்கு ைஸ்ட் பஶட்டிகள் கஶண்ை 
 ஶைரில் 1-0 ன னன்னிய லகஷக்கஷமட. 

இனங்லக Vs றபெசறனரந்ட வடஸ்ட் கறரிக்வகட் 

 கஷமஷஸ்ட்ேர்ச்ேஷல் நைந்  இண்ைஶலட ைஸ்ட் பஶட்டிில் நஷனைேஷயஶந்ட 423 ன் 
லித் ஷஶேத் ஷல் இயங்க லழீ்த் ஷட.  

தில் 2019 னம் 

 ஜய்ப்னரில் பில் 2019க்கஶன யம் நைபறுகஷமட. 
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ரிப் தரண்ட் வடஸ்ட் கறரிக்வகட்டில் யரணிின் சரலணல சன்வசய்ரர் 

 ஆஸ் ஷயஷஶலின் ன ல் இன்னிங்ழஷல் ரிளஶப் பஶண்ட் ஆறு கட்சுகர 
பிடித்ட ம்.ஸ். ஶனிின் ேஶ ன ேன் ேய் ஶர். 

 பஶகஷஸ் ஶனின் லிக்கட் கஸப்பர் லேஷம் பஶரி என இன்னிங்ழஷல் அ ஷகபட்ேஶக 7 
கட்சுகர பிடித்ட ன யஷைத் ஷல் உள்ரஶர். 

2018ம் ஆண்டின் வதண்கள் எபேரள் ற்றும் டி20 அிகலப சறசறஅநறித்ட 

 ேர்ல ே கஷரிக்கட் கவுன்ேஷல் , ேஷேஷ, 2018ம் ஆண்டிற்கஶன பண்கள் என நஶள் 
ற்றும் டி20 அணிகர அமஷலித் ட. 

 நஷனைழஷயஶந் ஷன் சுஜஷ பட்ஸ் என நஶள் அணிின் கப்ைனஶகவும் , இந் ஷஶலின் 
வர்ன் பிரீத் கவுர் டி20 அணிின் கப்ைனஶகவும் நஷஷக்கப்பட்ைஶர். 

கறரிக்வகட் யதரட்டிில் 25 வடஸ்ட் சங்கலப அடித் இண்டரட யகரண ீர் 

 இந் ஷ கஷரிக்கட் அணிின் கப்ைன் லிஶட் கஶஹ்யஷ 25 ைஸ்ட் ே ங்கர 
அடித்  இண்ைஶலட லகஶன லீர் னும் ேஶ ன பைத் ஶர் [ேர் ைஶன் 
பிஶட்ன் ன யஷைம்].  

ஞ்சற டிரதி கறரிக்வகட் 

 த் ஷப் பி ே  ஶைக்க லீர் அஜய் ஶவஶ  னட ன ல் அமஷனக 
ஆட்ைத் ஷல் அவுட் ஆகஶல் 267* ன்கள் டுத்ட உயக ேஶ ன பைத் ஶர். 

யரக்கற 

ஆண்கள் யரக்கற உனக யகரப்லத 

 னலனஸ்லரில் நைபற்ம ஆண்கள் வஶக்கஷ உயக கஶப்ப கஶல் இறு ஷப் 
பஶட்டிில் இந் ஷஶ 2-1 ன்ம கணக்கஷல் ந ர்யஶந் ஷைம்  ஶல்லிைந் ட . 
ற்மஶன ஆட்ைத் ஷல் பல்ஜஷம் ஜர்னி 2-1 ன்ம கணக்கஷ ல் 
 ஶற்கடித் ட. 
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 னபனஸ்லரில் நைபற்ம ஆண்கள்  வஶக்கஷ உயகக்கஶப்ப இறு ஷப் 
பஶட்டிில் ந ர்யஶந்ட அணி சூட் அவுட் னமில் 3-2 ன்ம கணக்கஷல் 
லழீ்த் ஷ ன ல் னமஶக உயக கஶப்ப லன்மட பல்ஜஷம் அணி . 
பல்ஜஷம் ப ஷனஶறு ஆண்டுகலக்கு பிமகு கஶப்ப லன்மட. 

டப்தரக்கறச்சூடு 

ISSF ின் ீறதறகள் குழுில் யர்ந்வடுக்கப்தட்ட பல் இந்றர் 

 ேர்ல ே டப்பஶக்கஷச்சூடு லிரஶட்டு கூட்ைப்பின் (.ஸ்.ஸ்.ப்) நீ ஷப ஷகள் 
குலலில் ல உறுப்பினர்கரில் எனலஶகத்  ர்ந் டுக்கப்பட்ை ன ல் 
இந் ஷஶக பலன் ேஷங்  ர்வு. 

யசற டப்தரக்கறச்சூடு சரம்தின்றப் யதரட்டி 

 ஜய்ப்னரில் நைந்  62 லட  ேஷ டப்பஶக்கஷச்சூடு ேஶம்பின்ளஷப் பஶட்டிகரில் 
(NSCC) கரிர் ஸ்கஸட் பட்ைத்  லன்று ஶஜஸ் ஶனின் வஷ்லரி ேௌவஶன் 
 னட பட்ைத்   க்க லத்டக் கஶண்ைஶர். 

அலணத்ட இந்ற யதரலீஸ் டப்தரக்கறச்சூடு யதரட்டி 2018 

 வரிஶனஶலில் உள்ர குனகஷஶம், ஶனேரில் 19-லட அனத்ட இந் ஷ பஶலீஸ் 
(AIPDM) டப்பஶக்கஷச்சூடு பஶட்டி -2018 உள்டம ந் ஷரி கஷண் ரிஜஷஜஹ  ஶைங்கஷ 
லத் ஶர். 

 

ற்ந ிலபரட்டுகள் 

உனக வசஸ் சரம்தின்றப் 2018 

 ை-பிக்கரில் பபிஶனஶ கனலஶனஶல லழீ்த் ஷ க்னஸ் கஶர்ல்ேன் உயக 
ேஶம்பின் பட்ைத்   க்கலத்டக்கஶண்ைஶர். 
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டரடர யரட்டரர்ஸ் சலணிர் யசற சரம்தின்றப் 

 கஶண்ைஶ, உத் ப்பி ேத் ஷல் நைபறும் ைஶைஶ ஶட்ைஶர்ஸ் ேஸனிர்  ேஷ 
ேஶம்பின்ளஷப் ல்னேத் த் ஷல் , லினஷ் பஶகத் 57 கஷயஶ பிரிலில்  ேஷ 
பட்ைத்  லன்மஶர். ேஶக்ஷஷ ஶயஷக் 62 கஷயஶ பிரிலில் லன்மஶர். 

டரடர ஏதன் இந்றர சர்யச யசனன்ஞ்  

 னம்பில் நைபறும் 11லட ைஶைஶ ஏபன் இந் ஷஶ ேர்ல ே ேயன்ஞ் 
பஶட்ஷண்ைன் பஶட்டிில் இறு ஷப்பஶட்டிக்குள் டேறந் ஶர் யக்ஷஶ ேன். 

புயண சர்யச ரத்ரன் 

 த் ஷஶப்பிஶலின் அட்யஶலிம் ைப , 2 ணி நம் 17 நஷஷைங்கள் 17 
லிநஶடிில் னல ஶத் ஶன கைந்ட லன்மஶர் . டிளஶம் கைஶேஷனை 
இண்ைஶலட ற்றும் பக்கயஷ ஆேஷபஶ னென்மஶலட இைம் பிடித் னர். 

 பண்கள் னல ஶத் ஶன் பஶட்டிில் கன்ஶலச் ேர்ந்  பஶஸ்கஶயஷஶ 
ேப்கஶகய் 2 ணி நம் 50 நஷஷைங்கள் 27 லினஶடிகரில் கைந்ட ன யஷைம் 
பிடித் ஶர். த் ஷஶப்பிஶலின் பிலூ க்கஶனன் ற்றும் ஃபக்கஷடி 
 ஷயஶவன் ஆகஷஶர் இண்ைஶம் ற்றும் னென்மஶலட இைங்கரக் பிடித் னர். 

யகயனர இந்றர இலபஞர் ிலபரட்டு 

 ஜனலரி 9 ன ல் 20 ல னனில் கயஶ இந் ஷஶ  இரஞர் லிரஶட்டுப் 
பஶட்டி நைபறுகஷமட. 

யதட்றன்டன் உனக டூர் ஃலதணல்ஸ் 

 ேஸனஶலின் குலஶங்ஜஶலில் நைபறும் உயக பட்ஷண்ைன் டூர் ஃபனல்ஸ் 
கஶப்ப பி .லி.ேஷந்ட லன்மஶர் . இறு ஷப்பஶட்டிில் ஜப்பஶனின் நஶேஶஷ 
எகுவஶஶல 21-19, 21-17 ன்ம கணக்கஷல் லழீ்த் ஷனஶர். 
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37ட சலணிர் யசற தடகுப்யதரட்டி (யரிங்) சரம்தின்றப் 

 37லட ேஸனிர்  ேஷ பைகுப்பஶட்டி (ஶலிங்) ேஶம்பின்ளஷப் னனில் இஶடல 
பைகஶட்டும் னனத் ஷல் டலங்கவுள்ரட. 

கதடி ீர் ணட ஏய்வு அநறிப்லத அநறித்ரர் 

 கபடி லீர் அனூப் குஶர் ,  னட 15 லனை கபடி லிர ஶட்டியஷனந்ட ஏய்வு 
அமஷலிப்ப அமஷலித் ஶர். 

திரீறர் யதட்றன்டன் லீக் 

 னம்பில் பிரீஷர் பட்ஷன்ைன் லீக்  ஶைங்கஷட. 

உனலக லசக்கறபில் யகரக சுற்நற ந்ட சரலண புரிந் இந்ற வதண் 

 இந் ஷஶலின் னன நகச் ேர்ந்  20 லட ல ஶங்கஷ குல்கர்னி அலர்கள், 
உயக, ேக்கஷரில், ஷக லகஶகச் சுற்மஷ லந்  ஆேஷர் ன்ம என ன ஷச் 
ேஶ னபப் னரிந்டள்ரஶர். 

16ட பம்லத ரத்ரன் 

 16லட னம்ப ஶத் ஶன் அடுத்  ஆண்டு ஜனலரி 20ம்   ஷ நைபறும். சுஶர் 
50,000 பங்கற்பஶரர்கள் இப்பஶட்டிில் பங்கற்க உள்ரனர். 

ந்ட தளு டெக்கும் ீர்கள் லட வசய்ப்தட்டுள்பணர் 

 2012 யண்ைன் எயஷம்பிக்கஷல் லறங்கப்பட்ை ேஷறுநீர் ஶ ஷரிகள் று ஷப்படீு 
ேய்ப்பட்ை பின்னர், ந்ட பல டெக்கும் லீர்கள் இைநீக்கம் ேய்ப்பட்ை ஶக 
ேர்ல ே பல டெக்கு ல் கூட்ைப்ன பஶரிழஷல்  அமஷலித் ட. 

10ட ஆர் ஆர் னக்ஷறர யகரப்லத 

 10லட ஆர் ஆர் யக்ஷஷஶ கஶப்ப , ேர்ல ே டப்பஶக்கஷச்சூடு பஶட்டி , 
கர்னஶயஶலில் நைபறும்.  
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வதண்கள் யசற குத்டச்சண்லட சரம்தின்றப் 3ட தறப்பு 

 பண்கள்  ேஷ குத்டச்ேண்ை ேஶம்பின்ளஷப்பின் னென்மஶலட ப ஷப்ன 
கர்நஶைகஶலின் லிஜநகஶலில்  ஶைங்குகஷமட. 
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