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1. பக்கறரண ரட்கள் 
 

ஶற றணம் ிங்கள் 
ஜணரி 01 தரதுகரப்ன 

ஆரய்ச்ேற 
ற்றும் பர்ச்ேற 
அஷப்ன [DRDO] 
றணம் 

ஜணரி 1, தரதுகரப்ன ஆரய்ச்ேற ற்றும் பர்ச்ேற அஷப்ன, 
டி.ஆர்.டீ.ஏ றணரகக் வகரண்டரடப்தடுகறநது. டி.ஆர்.டீ.ஏ 1958 ல் 
தரதுகரப்ன துஷநில் ஆரய்ச்ேற ஶஷனகஷப அறகரிக்க 10 
ஆய்கங்கலடன் றறுப்தட்டது. 

ஜணரி 4  உனக திவினற 
றணம் 

ப்வினற கண்டுதிடிப்தரபர் லூிஸ் திவினறின் திநந் 
ரபன்று உனக திவினற றணம் ஆண்டுஶரறும் ஜணரி 4 
அன்று வகரண்டரடப்தடுகறநது. இந் றணம் தரர்ஷற்ஶநரர் 
ற்றும் தரர்ஷ குஷநதரடுஷட க்கள் ரேறப்தற்கும் 
லதுற்கும் உி லூி திவய்னறின் தங்கபிப்னகஷப 
அங்கலகரிப்தற்கரணரகும். 

ஜணரி 12 ஶேற 
இஷபஞர் றணம் 

சுரற ிஶகரணந்ரின் திநந் ரபரண ஜணரி 12 ஶேற 
இஷபஞர் றணரக வகரண்டரடப்தடுகறநது. ஜணரி 12ம் 
ஶறரண இன்று சுரற ிஶகரணந்ர் திநந் றணரகும். 
இந் றணத்ஷ ஶேற இஷபஞர் றணரக 1984ஆம் ஆண்டு 
த்ற அசு அநறித்து. இணரல் கடந் 1985ஆம் ஆண்டு 
னல் இந் றணத்றல் இஷபஞர் றணம் வகரண்டரடப்தட்டு 
னகறநது. மீ் ‘Channelizing Youth Power for Nation Building‘. 

ஜணரி 13 குன ஶகரதிந்த் 
ேறங்கறன் 352 து 
திநந் ரள் 

தகீரரில், குன ஶகரதிந்த் ேறங்கறன் 352 து திநந் ரள் ிர 
திகரஷ் உத்ேரக  தக்ற ற்றும் உற்ேரகத்ஶரடு 
வகரண்டரடப்தட்டது. 1666 ஆம் ஆண்டு தரட்ணர ேரயறப்தில் 
திநந் குன ஶகரதிந்த் ேறங் 10 து ேலக்கற குன ஆரர். அது 
ந்ஷ குன ஶக் தகதூர் ேறங்கறற்கு திநகு ேலக்கறர்கபின் 
ஷனரக என்தது றல் தி ற்நரர். குன ஶகரதிந்த் 
ேறங்கறன் திநந் ரள் ிர தரட்ணர ேரயறப்திலும் திகரஷ் 
உத்ேரக வகரண்டரடப்தடுகறநது. 

ஜணரி 23 ஶரஜற சுதரஷ் 
ேந்ற ஶதரஸ் 
வஜந்ற 

ஶரஜற (ஷனர்) ன்று இந்ற க்கபரல் அஷக்கப்தடும் 
சுதரஷ் ேந்ற ஶதரஸ் ஜணரி 23, 1897ல் திநந்ரர். இண்டரம் 
உனகப் ஶதரர் ஷடவதற்ந ஶதரது வபிரடுகபில் ஶதரர்க் 
ஷகறகபரய் இனந் தற்றுக்கக்கரண இந்றர்கஷப 
என்றுறட்டி இந்ற ஶேற ரடத்ஷ உனரக்கற 
அப்ஶதரது இந்றரஷ ஆட்ேற வேய் ஆங்கறஶனனக்கு 
றரகத் ரக்குல் டத்றர். ஆங்கறஶனர்கள் இனக்கு 
தந்து ரன் சுந்றம் ந்ரர்கள் ன்ந கூற்றும் உண்டு. 
அத்ஷக ரீன் திநந் ரள் ஜணரி 23. 
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ஜணரி 24 ேர்ஶே கல்ி 
றணம் 

எவ்வரன ஆண்டும் ஜணரி 24 அன்று ேர்ஶே கல்ி றணம் 
வகரண்டரடப்தடுகறநது. ணி உரிஷகள் தற்நற உனகபரி 
திகடணத்றன் 26 து த்றல் கல்ிக்கரண உரிஷ உள்பது. 
இந் அநறிப்ன இனே ற்றும் கட்டர அடிப்தஷட கல்ிக்கு 
அஷப்ன ிடுக்கறநது. 

ஜணரி 24  ஶேற வதண் 
குந்ஷகள் 
றணம் 

ஶேறப் வதண் குந்ஷகள் றணம் ஜணரி,24 அன்று 
னதுறல்னறில் த்ற கபிர் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு 
அஷச்ேகத்ரல் வகரண்டரடப்தடுகறநது. வதண் குந்ஷஷப் 
தரதுகரப்ஶதரம், வதண் குந்ஷகலக்குக் கல்ி அபிப்ஶதரம் 
ன்ந றட்டத்றன் ஆண்டு ிரரகவும் இந் றகழ்ச்ேற 
ஷடவதறும்.‚எபிரண றர்கரனத்றற்கரகப் 
வதண்குந்ஷகலக்கு அறகரம் அபித்ல்‛ ன்தது இந் 
ிரின் ஷப்வதரனபரக இனக்கும். 

ஜணரி 25 ஶேற 
ரக்கரபர்கள் 
றணம் 

9து ஶேற ரக்கரபர் றணம் ஶர்னறல் அஷணத்து 
குடிக்கபின் ஶம்தட்ட தங்கபிப்னக்கரக ரடு னலதும் 
வகரண்டரடப்தடுகறநது. ீம் - ‚No Voter to be Left Behind‛. ேறநந் 
ஶர்ல் ஷடனஷநகலக்கரண ஶேற ினதுகள் 
ஶர்ல்கபின் ஶதரது ேறநப்தரக வேல்தடும் அறகரரிகலக்கு 
ங்கப்தடும். 

ஜணரி 26 70து குடிசு 
றணம் 

70து குடிசு றணம் ரடு னலதும் ஶேதக்ற ற்றும் 
ஆர்த்துடன் வகரண்டரடப்தட்டது. ஶேற ஷனகரில் 
ரஜ்தரத்றல் னக்கற ிர ற்தரடு வேய்ப்தட்டது. ஜணரறதற 
ரம்ரத் ஶகரிந்த், னெர்க் வகரடிஷ ற்நற அிகுப்ன 
ரிரஷஷ வதற்நரர். வன் ஆப்திரிக்க ஜணரறதற ேறரில் 
ரஶதரேர இந் ஆண்டு தஶட்டில் ேறநப்ன ினந்ரபிரக 
இனந்ரர். 

ஜணரி 30 ஶேற 
றரகறகள் றணம் 

ரடு னலதும் ஶேத் ந்ஷ கரத்ர கரந்றின் 71து 
றஷணவு றணத்ன்று அஞ்ேனற வேலுத்றணர். இந் றணத்ஷ 
றரகறகள் றணரகக் வகரண்டரடுகறன்நணர். இஶ ரபில் 1948 
ல் அர் தடுவகரஷன வேய்ப்தட்டரர் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 
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2. ரிஷை 
 

ரிஷை ற்றும் குநறீடுகள் இந்றர / ரறனத்றன் இடம் பல் இடம்/ற்ந இடம் 
ைறைற வடஸ்ட் ஶதட்ஸ்ஶன் 
ரிஷை 

1) ிரட் ஶகரஹ்னற   

3) வேஶஷ்ர் னஜரர 

தி [AIBA] ரிஷை 1) ம் ேற ஶரி ஶகரம் [48 கறஶனர 
திரிவு] 

 

ஊல் றஷநந் ரடுகபின் 
குநறீடு 

78) இந்றர 1) வடன்ரர்க் 
2) றனைேறனரந்து 

 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரது அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

  

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 

ைர்ஶை மாநாடுகள் 

உச்ைற ரரடு / ரரடு ிங்கள் 
ஷேறணர உஷரடல் 4து தறப்ன ஷேறணர உஷரடனறன் ரன்கரது தறப்ன னது 

வடல்னறில் வரடங்கும். இந் ஆண்டு உஷரடனறன் ீம் 
"A World Reorder: New Geometries; Fluid Partnerships; Uncertain 
Outcomes‛ 

ேறந்து உவு [Indus Food] 2019 ேறந்து உவு-II [Indus Food] 2019, ீம்- ‘World Food Supermarket’, 
14 ற்றும் 15 ஜணரி அன்று இந்றர க்ஸ்ஶதர ரர்ட் , 
கறஶட்டர் வரய்டரில் ஷடவதறும் . உனகறன் உவு 
ற்றும் குபிர்தரண உற்தத்றின் லுரண ற்றும் 
ம்தகரண ற்றுறரபரக இந்றரஷ ஊக்குிப்தது 
இந் றகழ்ின் ஶரக்கம் ஆகும். 

னல் னடரந் ஆனே எறப்ன 
ற்றும் ேர்ஶே தரதுகரப்ன 
ிகரங்கள் வதல்ஶனரறப் றட்டம் 

வபினேநவு வேனரபர் ிஜய் ஶகரகஶன னது றல்னறில் 
னல் னடரந் ஆனே எறப்ன ற்றும் ேர்ஶே 
தரதுகரப்ன ிகரங்கள் வதல்ஶனரறப்  றட்டத்ஷ 
வரடங்கற ஷத்ரர் . றல் ஆனேங்கள் , ஆனேங்கஷபக் 
கட்டுப்தடுத்துல், ேர்ஶே தரதுகரப்ன ஆகறற்றுடன் 
வரடர்னஷட தல்ஶறு ிடங்கபில் அநறவு ற்றும் 
னன்ஶணரக்குடன் தங்ஶகற்தரபர்கஷபக் வகரண்டுனஷ 
ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பது. 

கூட்டரண்ஷ உச்ேறரரட்டின் 25 
து தறப்ன 

இந்றரின் வதரனபரர வகரள்ஷக ற்றும் பர்ச்ேற 
ஶதரக்குகபின் ீது இந்ற ற்றும் உனகத் ஷனர்கள் 
த்றில் உஷரடல் , ிரங்கள், கனத்து தரிரற்நம் 
ற்றும் ஈடுதரடு ஆகறற்நறற்கரண , கூட்டரண்ஷ 
உச்ேறரரட்டின் 25 து தறப்ன னம்ஷதில் ஷடவதற்நது. 
இந்றரின் துஷக் குடிசுத் ஷனர் 
ம்.வங்ஷகர ரனேடு இண்டு ரள் றகழ்ச்ேறஷ றநந்து 
ஷத்ரர். 

உனக ஆஞ்சு றனிர இண்டரம் உனக ஆஞ்சு ிர இந் ரம் 21 ஷ 
ரக்னரில் ற்தரடு வேய்ப்தட்டுள்பது . இந் ிர , அன் 
னகழ்வதற்ந ஆஞ்சுகஷப உனகறற்கு ங்கும் அஶ 
ஶஷபில், அன் ற்றுறஷ அறகரிக்கும் வதரனட்டு 
வகரண்டரடப்தடுகறநது. தல்ஶறு ரடுகபினறனந்து ிேர 
றனர்கள் ற்றும் ிஞ்ஞரணிகள் எர்க்ஷரப் ற்றும் 
றகரட்டிகபிலும் தங்ஶகற்கறன்நணர். 
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உனக வதரனபரர ன்ந ஆண்டு 
ேந்றப்ன 

உனக வதரனபரர ன்நம் , WEF, னடரந்ற ே ந்றப்ன 
டரஶரமறல் வரடங்க உள்பது . இந் றகழ்ின் ீம் 
'Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of 
the Fourth Industrial Revolution' 

2து உனக எனங்கறஷந் 
னத்து கனத்துக்கபம் 2019 

ஶயரறஶரதற னத்து ரரிப்னகபின் எலங்குனஷந 
ீரண 2 து உனக எனங்கறஷந் னத்தும் அஷப்ன 
2019 ஜணரி 23 னல் ஶகரரில் ஷடவதறும் . ஆனேஷ் 
அஷச்ேர் றரதத் ரக் னென்று ரள் ன்நத்ஷ றநந்து 
ஷக்கறநரர். 

உனகபரி னலீட்டரபர்கள் 
உச்ேறரரடு 

றழ்ரடு அேரல் ற்தரடு வேய்ப்தட்ட இண்டு ரள் 
உனக னலீட்டரபர்கள்  உச்ேறரரடு வேன்ஷணில் 
வரடங்கப்தட்டது. இந் உச்ேறரரட்டில் இந்றர ற்றும் 
வபிரட்டு வரறல்துஷநினறனந்து சுரர் ந்து ஆிம் 
திறறறகள் தங்குவதற்நணர். 

னனறகபின் தரதுகரப்ன குநறத் 
ேர்ஶே ரரடு 

னனறகள் தரதுகரப்ன குநறத் 3 து ேர்ஶே ரரடு னது 
றல்னறில் துங்கறது. உனக அபில் 13 ரடுகபில் ரன் 
ற்ஶதரது ணத்றல் னனறகள் உள்பண . உனக அபில் 
இனக்கும் னனறகபின் ண்ிக்ஷகில் இந்றரில் 70 
ேீ னனறகள் உள்பண.  

ஶைற உச்ைறரரடு/ ரரடு 

தகத் கலஷ வரடர்தரண சுவரட்டி கண்கரட்ைற 
 கரத்ர கரந்றின் ேறந்ஷணகலடன் தகத் கலஷின் எத்துஷப்ஷதப் தற்நற என 

சுவரட்டி கண்கரட்ேற துதரய் ற்றும் ிஞ்ஞரன் ிகரஸ் ஶதட்டர்ன் இன்ஸ்டிடினைட்டின் 
துஷத் தூகத்றன் கலழ் ற்தரடு வேய்ப்தட்டுள்பது. இந் இண்டு ரள் கண்கரட்ேறஷ 
கரன்சுல் வஜணல் ினல் றநந்துஷக்கறநரர். கரற கறரஶரஷர தணில் உள்ப 
தல்ஶறு கரற ஷகிஷணப்வதரனட்கள் கண்கரட்ேறில் ஷக்கப்தடும். கரத்ர கரந்றின் 
150து திநந் ரள் வகரண்டரட்டத்றன் என தகுறரக இந் கண்கரட்ேற ற்தரடு 
வேய்ப்தட்டுள்பது. 

 
வதண்கள் அநறில் கரங்கறஸ் 

 ஜனந்ரில் உள்ப னவ்னற வரறல்னஷந தல்கஷனக்ககத்றல் வதண்கள் அநறில் 
கரங்கறஷம த்ற ஜவுபித்துஷந அஷச்ேர் ஸ்றனற இரணி றநந்து ஷத்ரர். 
வதண்கள் அநறில் கரங்கறஸ் 106து இந்ற அநறில் கரங்கறமறன் என தகுறரகும். 
2012ல் வரடங்கற வதண்கள் அநறில் கரங்கறமறன் ட்டரது அத்றரம் இதுரகும். 



 
டப்பு றகழ்வுகள் - ஜணரி 2019 

 

8 
 

வதரதுத் துஷந றறுணங்கபில் எர்க்ஷரப்  
 னது டில்னறில் உள்ப தூய்ஷ கங்ஷகக்கரண ஶேறத் றட்டம் (NMCG) உடன் இஷந்து, 

ஶேற ீர்றத் றட்டம் (NWM) ஷனஷின் கலழ் கரர்ப்தஶட் ேனெக வதரறுப்னர்வு (CSR) 
ீது வதரதுத் துஷந றறுணங்கபில் என ரள் எர்க்ஷரப் டத்ப்தட்டது. 

 
ர்த்க பர்ச்ைற ற்றும் ஊக்குிப்பு கவுன்ைறல் [CTDP]-ன் 4து கூட்டம் 

 னதுடில்னறில் ர்த்கம், வரறல்துஷந ற்றும் ேறில் ிரணப் ஶதரக்குத்துத் துஷந 
அஷச்ேர் சுஶஷ் தின ஷனஷில் ர்த்க பர்ச்ேற ற்றும் ஊக்குிப்னக் கவுன்ேறல் 
(CTDP)-ன் 4 து கூட்டம் ஷடவதற்நது. 

 
கிஞர்கபின் ஶைற கபேத்ங்கம் 

 அகறன இந்ற ரவணரனறரல் ற்தரடு வேய்ப்தட்ட 64து ஶேற ரரடு, வேன்ஷணில் 
வரடங்கப்தட்டது.  

 இந்ற அேறனஷப்தின் என்தரது அட்டஷில் உள்ப அஷணத்து 22 
வரறகஷபனேம் திறறறத்துப்தடுத்தும் 23 கிஞர்கள் இந் கனத்ங்கறல் 
தங்குவதறுகறன்நணர். 

 
'இந்ற வதண்கள் கரி ிர' 

 கபிர் ற்றும் குந்ஷ ஶம்தரட்டு அஷச்ேகம் ேண்டிகரில் னென்று ரள், 6து இந்ற 
வதண்கள் கரி ிரஷ ற்தரடு வேய்துள்பது.  

 இந்றரின் வரஷனதூ தகுறகபில் உள்ப கரி ிேரத்றல் ஈடுதடும் வதண் 
ிேரிகஷபனேம் வரறல் னற்ேறகஷபனேம் வகரண்டரடுதும், ஊக்குிப்ததும் இன் 
ஶரக்கரகும். 

 
க ைங்கரந்ற 

 ரட்டின் தல்ஶறு தகுறகபினறனந்தும் ிேரிகள் க ேங்கரந்றின் னற்தகுறில் 
அறுஷட றனிரஷ வகரண்டரடத் வரடங்கறணர். குபிர்கரனத்றன் னடிஷ 
வகரண்டரடும் ிரக இந்த் றனிர கரப்தடுகறநது ஶலும் குபிர்கரன அறுஷட 
னடிஷனேம் குநறக்கறநது.  

 இந்த்றனிர ரட்டின் தல்ஶறு தகுறகபில் தல்ஶறு வதர்கபில் 
வகரண்டரடப்தடுகறநது.  

 இது றழ் ரட்டில் வதரங்கல், குஜரத்றல் உத்ரன், அேரறல் ஶதரகரனற தியள ற்றும் 
ஶற்கு ங்கத்றல் தவுஷ் ேங்கரந்ற ணக் வகரண்டரடப்தடுகறநது. 
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இந்றர ப்தர் கண்கரட்ைறின் 10 து தறப்பு - 2019 
 இந்றரின் ப்தர் கண்கரட்ேறின் 10து தறப்ன-2019- ர்த்க ற்றும் 

வரறல்துஷநக்கரண த்ற அஷச்ேர் சுஶஷ் தின னம்ஷதில் றநந்து ஷத்ரர். 
இந்றரின் ப்தர் கண்கரட்ேற ஆேறரின் றகப்வதரி ப்தர் கண்கரட்ேற ஆகும். 

 
னீ்ரல் ரற்றுத்றநணரபி றுரழ்வு றட்டம் திரந்ற ரரடு 

 ீன்ரல் ரற்றுத்றநணரபி றுரழ்வு றட்ட திரந்ற ரரடு னம்ஷதில் 
ஷடவதற்நது. ரரட்டிற்கு கரரஷ்டிர, த்றப் திஶேம், குஜரத் ற்றும் ஶகரர 
ரறனங்கபில் உள்ப அசு ேரர அஷப்னகள் ற்றும் அே ேரர்தற்ந திறறறகலம் இறல் 
தங்ஶகற்நணர். 

 
BES EXPO 2019 

 கல் ற்றும் எபிதப்ன வேனரபர் அறத் கஶ ற்றும் TRAI ஷனர் ஆர்.ஸ்.ேர்ர 
ஆகறஶரர் 25 து ேர்ஶே னி ற்றும் வேற்ஷகக்ஶகரள் எபிதப்ன, BES EXPO 2019 
ரரடு ற்றும் கண்கரட்ேறஷ துக்கற ஷத்ணர். 

 
இந்றர உபேக்கு இபேம்பு (Steel) 2019 கண்கரட்ைற ற்றும் ரரடு 

 இந்றர ஸ்டீல் 2019 கண்கரட்ேற ற்றும் ரரடு னம்ஷதில் வரடங்கறது. ஃகு 
அஷச்ேகத்ரல் ற்தரடு வேய்ப்தட்ட னென்று ரள் றகழ்வு, ஃகு வரறற்துஷநில் 
றர்கரன பர்ச்ேற தரஷஷ ிபக்க உவும் ஷகில் ற்ப்தரடு வேய்ப்தட்டது. 

 
ஶகரஷடகரன திச்ைரத்றன் ஶைற ஶபரண் ரரடு 2019 

 ஶபரண் ற்றும் ிேரிகபின் னன்னரி அஷச்ேகம் 2019 ஆம் ஆண்டு னது றல்னறில் 
2019 ஶகரஷடகரன திச்ேரத்றன் ஶேற ஶபரண் ரரட்ஷட ற்தரடு வேய்து. 
ரரட்டின் குநறக்ஶகரள் றர்னம் ஶகரஷடக்கரன திர்கள்/ஶகரஷடகரன திர் உற்தத்றஷ 
அறகரிப்தற்கரண ரய்ப்ஷதப் தற்நற ிரறப்தற்கு ஆகும். 

 
தரத் தர்ின் ரன்கரது தறப்பு 

 தரத் தர்ின் ரன்கரது தறப்ன, என தரம் உன்ண தரம் றட்டத்றன் ேறநப்னக் 
கரட்ேறஷ றல்னற வேங்ஶகரட்ஷடில் துங்க உள்பது.  

 இது ஜணரி 31 ஷ வரடனம். இந் றனிரின் ஶரக்கம் ரட்டின் ஶேப்தற்று 
றஷநந் தண்தரட்ஷட பர்ப்தஶரடு ரட்டின் வேறப்னறக்க கனரச்ேர தன்னகத்ன்ஷஷ 
ஶம்தடுத்துரகும். 
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ICAR NAHEP  அநறபகப்தடுத்றது 
 இந்ற ிேர ஶபரண் ஆரய்ச்ேறக் ககம் (ICAR) றநஷஷ ஈர்க்க ற்றும் ரட்டில் 

அறக ிேர கல்ிஷ லுப்தடுத்துற்கரக ரட்டின் ிேர ஶபரண் கல்ி 
றட்டத்ஷ (NAHEP) அநறனகப்தடுத்துகறநது. ரட்டின் இண்டரது ஶபரண் ஆரய்ச்ேற 
றறுணம் (IARI) ஜரர்கண்டிலுள்ப தரயறில் றறுப்தட்டது. 

 
இஷடறஷன அர்வு ஆஶனரைஷண குழு கூட்டம் 

 இந்ற உவுத் துஷந ற்றும் இந்ற க்கட்டுப்தரடுகபின் வேல்தரட்ஷட ஆய்வு 
வேய்ற்கரக, வதங்கலரில் எனங்கறஷந் குல ஆஶனரேஷண குலக் கூட்டம், தகர்ஶரர் 
ிகரம், உவு ற்றும் வதரது ிறஶரகத்றற்கரண த்ற அஷச்ேர், ரம் ினரஸ் 
தஸ்ரன் ஷனஷில் ஷடவதற்நது. 

 
வரறல்தட்த ஜவுபி தற்நற ஶைற கூட்டம் 

 2019 ஜணரி 29 ஆம் ஶற னம்ஷதில் ஜவுபித்துஷந அஷச்ேகம் வடக்ணிக்கல் ஜவுபி 
தற்நற ஶேறக் கூட்டத்ஷ டத்வுள்பது. வடக்ஶணரவடக்ஸ் 2019 க்கு என எத்றஷக 
றகழ்ச்ேறரக இது இடம்வதறும். த்ற ஜவுபித்துஷந அஷச்ேரண ஸ்றனற மளதின் 
இரி ஷனஷில் இந் ரரடு ஷடவதறும். 

 
ைபக ரவணரனற ிறப்புர்வு எர்க்ஷரப்  

 ஶதரர்ட் திஶபரில் உள்ப TSG ரல்டு ினை ரரட்டு ண்டதத்றல் ேனெக ரவணரனற 
ிறப்னர்வு எர்க்ஷரப்ஷத, அந்ரன் ற்றும் றக்ஶகரதரர் ீவுகபின் றர்ரக வேனரபர் 
வ அஜய் குரர் குப்ர துக்கற ஷத்ரர். 

 இந் எர்க்ஷரப் கல் ற்றும் எபிதப்ன அஷச்ேகத்ரல் ற்தரடு வேய்ப்தட்டு 
னகறநது, இது உண்ஷரண ரற்நத்றற்கரண ணீ தன்தரடுகள் (ஸ்ரர்ட்) உடன் 
இஷந்து வேல்தடுகறநது. 

 
'தரத் ரத்ர' 

 ஸ்ஸ்த் தரத் ரத்ர, உனகறன் றகப்வதரி ஷேக்ஶனரத்ரன் க்கள் ேரிரண உஷ 
ேரப்திடுற்கரண ிறப்னர்வுக்கரக னது றல்னறில் னடிஷடந்து.  

 கடந் ஆண்டு அக்ஶடரதர் ரம் 16ம் ஶற உனக உவு றணத்ன்று இந்ப் திச்ேரம் 
வரடங்கப்தட்டது.  

 வேய்ற - 'தரதுகரப்தணஷ ைரப்திடுங்கள், ஆஶரக்கறரணஷ ைரப்திடுங்கள், ைத்துக்கள் 
றஷநந்ஷ ைரப்திடுங்கள்'. 
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த்ற எப்புல் ற்றும் கண்கரிப்புக் குழுின் 42 து கூட்டம் 
 கர்ப்னந ஷகபின் ன்ஷக்கரக திரன் ந்றரி ஆரஸ் ஶரஜணர (கர்ப்னநம்) ின் 

கலழ் ஶலும் 4,78,670 டீுகஷப றர்ரிப்தற்கு டீ்டுேற ற்றும் கர்ப்னந ிகரங்கள் 
அஷச்ேகம் எப்னல் அபித்துள்பது. னதுறல்னறில் ஷடவதற்ந த்ற எப்னல் ற்றும் 
கண்கரிப்னக் குலின் 42 து கூட்டத்றல் இற்கு எப்னல் ங்கப்தட்டது. 

 
வதட்ஶரவடக்-2019 

 அஷணத்து இந்ற ண்வய் ற்றும் ரிரனே ிகர அஷச்ேகத்றன் கலழ் ற்தரடு 
வேய்ப்தடும் வதட்ஶரவடக்-2019, 13 து ேர்ஶே ண்வய் ற்றும் ரிரனே ரரடு 
ற்றும் கண்கரட்ேற, 2019 ஆம் ஆண்டு திப்ரி 10 ஆம் ஶற றநந்து ஷக்கப்தடவுள்பது 

 
ஊக்க பேந்து றர்ப்பு ஶைற ரரடு 

 இந் ரரடு இஷபஞர் ிகரங்கள் ற்றும் ிஷபரட்டு அஷச்சுகபின் கலழ் ஶேற 
ரய் றர்ப்ன டூப்திங் வஜன்ேற (NADA) ற்றும் இந்றரின் திேறக்கல் ஜளஶகன் 
ஃதவுண்ஶடன் (PEFI) ஆகறஶரரல் ற்தரடு வேய்ப்தட்டுள்பது. ிஷபரட்டுத்துஷந 
அஷச்ேர் ஶக.ேற. ரஜ்ர்ன் ரத்ஶரர் இண்டு ரள் ஊக்க னந்து றர்ப்ன ஶேற 
ரரட்டில் கனந்து வகரண்டு உஷரற்நறணரர். 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரது அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

  

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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4. றணம், திஶற்பு 

ஶைற றணங்கள்: 

S.No வதர் தி 
1 ீறதற டி தி ன். ரரகறனஷ்ன் வலுங்கரணர உர்ீறன்ந ஷனஷ 

ீறதற 
2 சுறர் தரர்கர ஷனஷ கல் ஆஷர் 
3 ஷஸ் அட்றல் ஜற. அஶேரக்குரர் ஜறஸ்டிிணரல் ரறனங்கள் 

றர்வகரள்லம் பேரய் 
தற்நரக்குஷநஷ கண்கரிக்க ழு 
அஷச்ைர்கள் வகரண்ட குழுின் 
ஷனர் (GoM) 

4 ஷஸ் அட்றல் அஜறத் குரர் தி கடற்தஷடத் பதறின் வதரறுப்பு 
துஷத் ஷனர் 

5 வனப்டிணன்ட் வஜணல் ரஜவீ் ஶேரப்ர ஶற்கு கடற்தஷட கட்டஷபின் 
பக்கற கரண்டிங் ஷனஷ 
அறகரரி 

6 சுறல் குரர் ஶரடி NCCின் வதரது இக்குணர் (DGNCC)  
 

ைர்ஶை றணங்கள்: 
S.No வதர் தி 
1 வஜய்ர் ஶதரல்வேரணரஶர திஶைறல் ஜணரறதற 
2 சூ வேங்-ேரங் ஷரன் திர் 
3 ஸ்டீதன் ஶனரஃப்வன்[2து னஷநரக] ஸ்டீன் திர் 

4 வதனறக்ஸ் றஶக்ஶகடி கரங்ஶகரின் ஜணரறதற 
5 ஆண்ட்ரி ரஶஜர னறணர டகரஸ்கரின் ஜணரறதற 
6 சுன் குரரி தரகறஸ்ரணில் ைறில் ீறதறரக 

றறக்கப்தட்ட பல் இந்துப் வதண் 

7 இந்ற அவரிக்கர் ஶக.தி. ஜரர்ஜ் ஶதரர்ட் வதண்ட் கவுண்டி ீறதற 
8 ஷதஶந்ற திேரத் ஷதறர 2020 ஶடரக்கறஶர எனறம்திக்கறற்கரண 

வைஃப் டி றன் 
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5. அநறில் 

வுண்ட் ின்ைன் நற உனகறன் பல் வதண் ரற்றுத்றநணரபி னும் ைரஷண தஷடத்ரர் 

 ின்ேன் ஷனஷ நற உனகறன் னல் வதண் ரற்றுத்றநணரபி னும் ேரஷண 
தஷடத்ரர். 

குபிர் அஷன றஷனஷகள் தன ரறனங்கபில் வரடர்கறன்நண 

 தஞ்ேரப், யரிரணர, உத்றப்திஶேம், எடிேர, ஜம்ன&கரஷ்றர் ற்றும் வலுங்கரணர 
ஆகற தகுறகபில் குபிர் அஷன றஷனஷகள் வரடர்கறன்நண. 

ரீகரம்தின்ட் ELISA கபேி 

 த்ற ஶபரண் அஷச்ேர் ரர ஶரகன் ேறங் றுறகழ்வு ன்ஷேம் வரடர்னஷட 
ஶரவறர்ப்ன ஶேரஷணகள் (ELISA) கனிகஷப வபிிட்டரர்: என்று சுப்தி ேம்தந்ப்தட்ட 
ஶரய்க்கு ற்றும் கரல்ஷடஷ தரறக்கும் இத்ஶேரஷகக்கு இது தன்தடும். 

7 ைறகங்கள், 7 ரிஷன உச்ைறக்கு நற உனகறன் இஷப ஷனஶறுதர் ண ைரஷண 
தஷடத்ரர் 

 அண்டரர்டிக்கரின் உர்ந் ேறகரண வுண்ட் ேறட்னறஷ ஷனஶறும் ேத்றரனப் 
ேறத்ரந்ர ஷகப்தற்நறணரர்.  

 இந் ேரஷணனேடன், அர் அஷணத்து கண்டங்கபிலும் உள்ப ல ேறகங்கள், ரிஷன 
உச்ேறக்கும் நற னல் இந்ற ற்றும் ஷனஶறுதர் ண ேரஷண தஷடத்ரர். 

 
5.1 .அநறில் கண்டுதிடிப்புகள் 

IIT வட்ரஸ் குழு 'ிண்வபி' சூழ்றஷனில் ஷயட்ஶட் ரபஷ கண்டநறந்துள்பது 

 ீத்ஶன் ற்றும் கரர்தன் ஷட ஆக்ஷேடு (CO2) ஆகறஷ வப்தறஷன ற்றும் 
பிண்டனத்றல் கரப்தடும் பிண்டனங்கபில் ஷயட்ஶட் ரனேரக இனக்க 
னடினேம் ண ஆய்வு னெனம் இந்ற இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் வடக்ணரனஜற (..டி) வட்ரஸ் 
ஆரய்ச்ேறரபர்கள் கண்டநறந்துள்பணர். 

ஶனரிர பேந்துகள் ஜறகர ஷஸ் பர்ச்ைறஷ டுக்கறன்நண 

 இந்ற வரறல்தட்த றறுணம் (..டி), ண்டி ஆரய்ச்ேறரபர்கள் , 
ஷயட்ஶரக்ேறக்ஶபரஶரகுின் அல்னது ச் .ேற.க்னை. ற்கணஶ ஶனரிர ஶரய்க்கு 
தன்தடுத்துகறந ஜறகர ஷஸ் பர்ச்ேறஷ டுக்கறன்நண ணக் கண்டுதிடித்றனக்கறநரர்கள். 
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5.2 விண்வவளி அறிவியல் 

றனின் றுதக்கத்றல் டம்தறத் ைலணரின் பெடூ['Yutu-2'] ஶரர் 
 ேலணரின் ஶரஶதரடிக் ஶேன்ஜ் 4 ஶனன்டர் ஶரர் டுஶர கடந் ஜணரி 2அன்று, வதரிதும் 

ஆரப்தடர றனின் றுத க்கத்றல் னல்னஷநரக டம்தறத்துள்பது . " னைடூ 2" ண 
இந் ஶரரின் வதஷனேம் வபிிட்டுள்பது ேலணர . இந் ஶேன்ஜ் 4 டிஶர றட்டரணது , 
ஶ 2018ல் றஷனரண ஈர்ப்னிஷேனேள்ப னள்பிில் வேலுத்ப்தட்ட ேலண வேற்ஷகஶகரபரண 
"Queqiao" ேரர்ந்துள்பது.  

 
ரைரின் ஆய்வு எபே புற கறகத்ஷ கண்டுதிடித்துள்பது 

 ரேரின் ேீதத்ற கறக -ஶட்ஷட டத்தும் ஆய்ில் து சூரி ண்டனத்றற்கு 
வபிில் 53 எபி ஆண்டுகள் வரஷனில் உள்ப என குள்ப ட்ேத்றத்ஷ சுற்நற னம் 
என னற உனகத்ஷக் கண்டுதிடித்துள்பது  வடஸ் வேற்ஷகக்ஶகரள் [Transiting Exoplanet 
Survey Satellite (TESS)]. 

 
டிைம்தர் 2021 இல் ணிர்கஷப ிண்வபிக்கு அனுப்தத் றட்டம் 

 டிேம்தர் 2021 க்குள் ககன்ரன் றட்டம் ணிர்கஷப ிண்வபிக்கு அனுப்னம் றட்டத்ஷ 
னர்த்ற வேய் ரரக இனப்தரக இஸ்ஶர வரிித்துள்பது . ககன்ரன் றட்டத்றன் கலழ், 
ல ரட்கலக்கு ிண்ிற்கு னென்று ிண்வபி ீர்கஷப அனுப்தவும் , அற்கஷப 
ீண்டும் வகரண்டு வும் றட்டறட்டுள்பது. 

 
இஸ்ஶரின் ஜறைரட்-20 

 வேப்டம்தர்-அக்ஶடரதரில் ஜறேரட் -20 வேற்ஷகக்ஶகரள் ிண்ில் ப்தட்ட உள்பது . 2023ல் 
இஸ்ஶர வள்பி கறகத்ஷ ஆய்வு வேய் என றட்டிறட்டுள்பரக இஸ்ஶர ஷனர் 
கூநறணரர். ேந்றரன் -2 றட்டத்றன் கலழ் னல் னஷநரக ேந்றணின் வன் துனத்ஷ 
ஶனண்ட் ஶரர் னெனம் ஆய்வு வேய்னேம் ன்று அர் கூநறணரர். 

திஸ்ல்ி -ைற44 கூடுல் அம்ைங்கலடன் ிண்ில் ப்தட உள்பது  

 ினக்கும் திஸ்ல்ி -ேற44 னற ஶரிண்ட் திஸ்ல்ி -ஷ தன்தடுத்தும் . இந் 
ஶரிண்ட், திஸ்ல்ி-டில், அறக உந்துல் ங்குற்கரக இண்டு ஸ்ட்ரப் ஆன் -
னஸ்டர்கஷப தன்தடுத்தும். 

இஸ்ஶர இண்டு ஆபில்னர ிண்வபி த றட்டத்ஷ அனுப்தத்றட்டம் 

 அடுத் ஆண்டு டிேம்தர் ரம் ற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன ரம் ண இண்டு 
ஆபில்னர ிண்வபி த றட்டத்ஷ இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ேற ஷம் (இஸ்ஶர) 
றட்டறட்டுள்பது. 
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அவரிக்க உபவு வைற்ஷகக்ஶகரள் ப்தட்டது 
 அவரிக்க உபவு வேற்ஷகஶகரள் கனறஃஶதரர்ணிரினறனந்து ிண்வபி சுற்றுப்தரஷக்கு 

ப்தட்டது. 
 ரன்டன்வதர்க் ிரணப்தஷட பத்றனறனந்து ஶேற னனணரய்வு அலுனக 

வேற்ஷகக்ஶகரஷப சுந்து வகரண்டு ேக்ற ரய்ந் வடல்டர 4 கணக ரக்வகட் ிண்ில் 
ப்தட்டது. 

 
இஸ்ஶர: 31 வைற்ஷகக்ஶகரள்கஷப ிண்டக்கு அனுப்பும் கவுண்டவுன் வரடங்கறது 

 இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ேறக் ககம் (ISRO), ரர் வேற்ஷகக்ஶகரள் கனரம்ேரட் 
ற்றும் என இஶஜறங் வேற்ஷகக்ஶகரள் ஷக்ஶரேரட் -ஆர் ஆகறற்ஷந ஜணரி 24 ம் 
ஶற ிண்ில் வேலுத் உள்பது. 

 ரஷப அனுப்தப்தட உள்ப ரக்வகட்டின் ேறநப்ன அன் கட்டஷப்ன ற்றும் அன் தன 
தன்தரடு ஆகும். இது னல் னஷநரக ரகணத்றல் , டி.ல் ன்நஷக்கப்தடும் இண்டு 
ஸ்ட்ரப்-ஆன் ஶரட்டரர்கள் வகரண்ட என ிரணம் ஆகும். 

 
இஸ்ஶரின் தி.ஸ்.ல்.ி. ைற 44 வற்நறகரக ிண்ில் வைலுத்ப்தட்டது 

 ஷக்ஶரேரட்-ஆர் ற்றும் கனரம்ேரட்-ி2 ஆகற வேற்ஷகக்ஶகரள்கஷப இந்றரின் 
துன வேற்ஷகக்ஶகரள் வேலுத்தும் ரகணம், தி.ஸ்.ல்.ி.-ேற.44 வற்நறகரக 
ிண்ில் அற்றுக்குரி தரஷகபில் வேலுத்றது.  

ரைரின் ஆப்தர்சூணிட்டி ஶரர் வைவ்ரய் கறகத்றல் 15 ஆண்டுகஷப றஷநவு வைய்து 
 ரேரின் ஆப்தர்சூணிட்டி ஶரர் வேவ்ரின் ஶற்தப்தில் ஷிநங்கற 15 னடங்கள் 

றஷநவு வேய்து. 2018 திப்ரிில் 45,000 கறஶனரீட்டர் தம் வேய்து அன் 5,000 ரள் 
வேவ்ரய் கறகத்றல் றஷநவு வேய்ரக அவரிக்க ிண்வபி றறுணம் 
வரிித்துள்பது. 

இஸ்ஶர ணி ிண்வபி ிரண ஷத்ஷ றநந்து 

 இஸ்ஶரின் றர்கரன ணிர்கபின் ிண்வபிப் தத்றற்கு  றகவும் உவும் 
ஷரக இனக்கும் ணி ிண்வபி ஷத்ஷ (HSFC), வதங்கலனின் இஸ்ஶர 
ஷனஷகத்றல் றநந்து ஷக்கப்தட்டது. 

5.3 வைனற, ஷனப்தக்கம் 
'ில் கும்ப் ஶைர வரஷதல் வைனற' 

 ட த்ற ில்ஶ , [NCR] ஜணரி 15 னல் திரக்ரஜ் கத்றல் துங்கும் கும்த 
ஶபரில் க்கலக்கு உவுற்கரக 'ில் கும்ப் ஶேர வரஷதல் வேனற ' என்ஷந 
அநறனகப்தடுத்றனேள்பது. 
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"கும்த ஶபர ரணிஷன ஶைஷ" 
 ஶடி ரணிஷன கஷன தப்னற்கு "கும்த ஶபர ரணிஷன ஶேஷ" ன்ந வரஷதல் 

வேனற உனரக்கப்தட்டது. 
 
CMB-தரத்  

 னென்று ரகரன  ீண்ட கரன றட்டம் , ' கரஸ்ரனரஜற-அடுத் ேரப்ம் ', ஆம்தகரன 
ஆரய்ச்ேறரபர்கஷப திற்றுிக்கும் என தள்பினேம் , அண்டில் துஷந 
ஆரய்ச்ேறரபர்கலக்கரக டத்ப்தட்ட எர்க்ஷரப் ஜணரி 25ம் ஶறனேடன் னடிஷடந்து. 
ICTS-TIFR, வதங்கலனில் இந் எர்க்ஷரப் ஷடவதற்நது . ஆம்தகரன திதஞ்ேத்றன் 
னட்டுத்ணரண னடனடப்னகஷபக் ஶகட்க உவும் றட்டரண CMB-தரத் றட்டத்றல் 
கனந்துஷரடப்தட்டது. 

 
'RDP இந்றர 2019' 

 அேறன் டிஜறட்டல் இந்றர திச்ேரத்து டணரண எத்றஷேில் என னற னற்ேறரக , 
குடிசு றண றகழ்ச்ேறின் ேறநப்னகஷப உனகறல் உள்ப அஷணத்து க்கள் கரடம் 
ஶரக்கத்துடன், தரதுகரப்ன அஷச்ேகம் குடிசு றணத்ன்று 'RDP இந்றர 2019' ன்ந 
வரஷதல் வேனறஷ வரடங்கற ஷத்து. 

 
வப்-என்டர் வுன் திச்ைரம் 

 த்ற வதண்கள் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரடு அஷச்ேகம் ‘#www:Web- WonderWomen’. ன்ந 
இஷற திச்ேரத்ஷ துக்கற ஷத்துள்பது. 

 ேனெக ஊடகங்கள் னெனம் ரற்நத்ஷ வகரண்டு னம் ஷகில் ேறநந் ேரஷணகள் 
னரிந் வதண்கஷப கண்டநறந்து கவுிக்கும் ஷகில் இந் திச்ேரம் 
துங்கப்தட்டுள்பது.  

 
‚ஶர்வு குநறத் ிரம் 2.0‛ 

 னதுறல்னறில் ல்ஶகரத்ர ஷரணத்றல் ‚ஶர்வு குநறத் ிரம் 2.0‛ றகழ்ச்ேறின் என 
அங்கரக திர் றன. ஶந்ற ஶரடி ரர்கள், ஆேறரிர்கள் ற்றும் வதற்ஶநரனடன் 
கனந்துஷரடிணரர். 

 
அடல் டிங்கறரிங் ஶனப் ஷகஶடு 

 றற ஆஶரக்கறன் அடல் னதுஷ றன் ஶேற இஷபஞர் றணத்ன்று அடல் டிங்கறரிங் 
ஶனப் ஷகஶட்ஷட வபிிட்டது. 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

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

ைம்த் [Samwad] 

 இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ேறக் ககம் (இஸ்ஶர), அன் றட்டத்றன் என தகுறரக 
ரர்கபிஷடஶ ேம்த்- [Samwad] அநறனகப்தடுத்றது.  

 இந்ற ிண்வபி றறுணம் இந் றட்டத்றன்  கலழ் ிண்வபி ிஞ்ஞரண 
டடிக்ஷககபில் ரடு னலதும் இஷபஞர்கஷப ஈடுதடுத்தும். 

ில் 18 

 இந்றரின் ஶகரண ில் 18 வடல்னற-ரரேற இஷடஶ ிஷில் ணது 
ஶேஷஷ வரடங்க உள்பது . இது என ி ஶத்றற்கு 160 கறஶனரீட்டர் ஶகத்றல் 
இங்குரல் 11 ி ஶம் 30 றறடங்கள் ஆகும் தம் 8 ி ஶத்றல் னடிந்து 
இண்டு ி ஶம் த ஶத்ஷ ஶேறக்கறநது. 

இ-வரஷதனறட்டி றட்டம் 

 றற ற்றும் வதனறறுண ிகரங்கலக்கரண அஷச்ேர் அனண் ஶஜட்னற னது றல்னற றற 
அஷச்ேகத்றன் வதரனபரர அலுல்கள் துஷநில் (டி.இ.) 15 றன்ேர ரகணங்கஷப 
அநறனகப்தடுத்றணரர். 

 றற அஷச்ேகம் இ-வரஷதனறட்டி றட்டஷ ற்றுக்வகரள்கறநது. 
 எவ்வரன னடனம் 36,000 னறட்டர் ரிவதரனஷப ஶேறக்கும் ண இந்த்துஷந 

றர்தரர்க்கறநது, ஆண்டுஶரறும் 440 டன் CO2  குஷநக்க றகுக்கறநது. 

ஶகஶனர இந்றர 

 னஶணில் கனரச்ேர றகழ்ச்ேறகஶபரடு ஶகஶனர இந்றர இஷபஞர் ிஷபரட்டு 2019 
வரடங்கறது. ஶகஶனர இந்றரின் டப்ன தறப்தில் 1,000 ீர்கள் ஶர்வு 
வேய்ப்தடுரர்கள். அடுத் 8 ஆண்டுகலக்கு எவ்வரனனக்கும் ஆண்டுக்கு னர னொ . 5 
னட்ேம் அர்கபின் ிஷபரட்டு றநஷஷ பர்க்க ங்கப்தடும். 

ஶதரக்குத்து ஶனரண்ஷ அஷப்ஷத ஶம்தடுத் தன றட்டங்கள் 

 கரில் ஶதரக்குத்து ஶனரண்ஷ னஷநஷ ஶம்தடுத்துற்கரக னதுடில்னற கட்டிங் 
ட்ஜ் வரறல்தட்தத்ஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட தன றட்டங்கஷப ஶற்வகரண்டு 
னகறநது. வடல்னற ஶதரனறஸ் ிஷில் ரட்டின் னல் னனணரய்வு ஶதரக்குத்து 
ஶனரண்ஷ அஷப்ஷத(ITMS)க் வகரண்டரக இனக்கும். 
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ைறஶணர-இந்ற டிஜறட்டல் கூட்டுத்ரதண திபரைர 

 ேலண-இந்ற டிஜறட்டல் கூட்டுத்ரதண திபரேர (SIDCOP), இந்ற  .டி. றறுணங்கள் ற்றும் 
ேலண றறுணங்கஷப என எற்ஷந AI எனங்கறஷந் ஶஷடில் வனக்கரக 
இஷக்கும் என னன்னற்ேறரக 2019 ஜணரி 10 ஆம் ஶற வரடங்கப்தட்டது. 

ஶைற தூய்ஷ கரற்று றட்டம் (NCAP) 

 சுற்றுச்சூல், ண ற்றும் கரனறஷன ரற்நத்றற்கரண த்ற அஷச்ேர் , டரக்டர் யர்ஷ் 
ர்ன் னது றல்னறில், ஶேற தூய்ஷ கரற்று றட்டத்ஷ(NCAP) துக்கற ஷத்ரர். இந்த் 
றட்டம் ரடு னலதும் அறகரித்து னம் கரற்று ரசுதரடு திச்ேறஷணஷ ேரபிக்க தரன் 
இந்றர ஷடனஷநக்கரண ஶேற அபினரண னற்ேற ஆகும். 

ஶடகரஜற தல்ஷகப்தட்ட அஷ றட்டம் 

 றல்னற, யரிரணர, யறரச்ேன திஶேம் , வடல்னற, ரஜஸ்ரன், உத்கரண்ட் ஆகற 
ரறனங்கள் ீர்ப ஆரங்கள் , ற பர்ச்ேற ற்றும் கங்ஷக றுேலஷப்ன அஷச்ேர் 
றறன் கட்கரரி னன்ணிஷனில் னது டில்னறில் ஶடகரஜற தல்ஷகப்தட்ட அஷ றட்டம் 
ஷகவலத்ரணது. 

 இந் எப்தந்த்றன் தடி , னென்று ஶேறப்னத் றட்டங்கள் னணர ற ற்றும் உத்கரண்ட் 
ற்றும் யறரச்ேனப் திஶேத்றன் ஷனப்தகுறகபில் உள்ப அன் துஷ றரண 
டரன்ஸ் ற்றும் கறரிில் அஷக்கத்றட்டம். 

ஸ்ஶஷ் ர்ன் ற்றும் திைரத் றட்டங்கள் 

 ேீதத்றல் ஶகரனர , குஜரத் ற்றும் உத்றப்திஶே ரறனங்கபில் சுற்றுனரத்துஷந 
அஷச்ேகம் ரன்கு னற றட்டங்கலக்கு னொ .190.46 ஶகரடி னொதர ய் சுற்றுனரத் துஷந 
உள்கட்டஷப்ன ஶம்தரட்டு றட்டங்கபரண ஸ்ஶஷ் ர்ன் ற்றும் திேரத் றட்டத்றன் 
கலழ் எதுக்கப்தட்டுள்பது. 

ஶதரஷபேந்து ஶஷ குஷநப்புக்கரண ஶைற வைல் றட்டம் 

 ரட்டில் ஶதரஷ னந்து ற்றும் அது ஶதரன்ந வதரனள் துஷ்திஶரகம் தற்நற 
திச்ேஷணஷ றர்வகரள்ப ந்து ஆண்டு கரன றட்டத்ஷ அேரங்கம் உனரக்கறனேள்பது.  

 2018 னல் 2023 ஷ ஶதரஷ னந்து ஶஷ குஷநப்னக்கரண ஶேற வேல்றட்டம் 
ற்றும் அன் திச்ேறஷண குநறத்து உஷரற்றுற்கரக என தல்ஶரக்கு னெஶனரதரத்ஷ 
தன்தடுத்து இன் ஶரக்கம் ண ேனெக ீற ற்றும் அறகரபித்ல் அஷச்ேக 
அறகரரி கூநறணரர்.  

 தரறக்கப்தட்ட ணிதர்கள் ற்றும் அர்கபின் குடும்தங்கலக்கு கல்ி , ஶதரஷப் 
தக்கத்றனறனந்து ிடுதட ற்றும் றுரழ்வு ஆகறஷ இறல் அடங்கும். 
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யளணரர் யரட் 

 றற அஷச்ேர் அனண் வஜட்னற னது றல்னற ரறன ரகரட்ேற பரகத்றல் ேறறுதரன்ஷ 
ிகர அஷச்ேகத்ரல் ற்தரடு வேய்ப்தட்டினந் யளணரர் யரட்ஷட றநந்து 
ஷத்ரர். 

கும்த ஶபரவுக்கு ைறநப்பு ரணிஷன ஶைஷகள் 

 அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த அஷச்ேர் டர க்டர் யர்ர்ன் னது றல்னற ிரில் 
கும்த ஶபரிற்கு ேறநப்ன ரணிஷன ஶேஷகஷப அநறனகப்தடுத்றணரர் . திரக்ரஜ் கும்த 
ஶபரிற்கு னஷக னம் க்கலக்கு ற்ஶதரஷ ரணிஷன ற்றும் கிப்ன தற்நற 
கஷன இது ங்கும். 

'ைம்பேற கரரிடரர்[SamruddhiCorridor]' 

 ரக்னர்-னம்ஷத 'ேம்னற கரரிடரர் ' க்ஸ்திஸ்ஶ றட்டத்றற்கு ஸ்ஶடட் ஶதங்க் ஆப் 
இந்றர ஷனஷினரண ங்கறகபின் கூட்டஷப்ன றற ங்க எப்னல் அபித்துள்பது. 

 அறகதட்ேரக 8,500 ஶகரடி னொதரய்கஷப கடணரக ங்க ஸ்ஶடட் ஶதங்க் ஆப் இந்றர 
எப்னல் அபித்துள்பது . தஞ்ேரப் ஶணல் ங்கற , தரங்க் ஆஃப் தஶரடர , தரங்க் ஆப் 
யரஷ்டிர ற்றும் இந்றரின் ஷனஃப் இன்சூன்ஸ் கரர்ப்தஶன் (ல்..ேற) 
ஆகறஷனேம் கடன் ங்க எப்னல். 

உன்ணற[UNNATI] றட்டம் 

 வதங்கலரில் உள்ப இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ேறக் ககத்றன் (இஸ்ஶர) உன்ணற[UNNATI] 
றட்டத்ஷ ிண்வபித் துஷந அஷச்ேர் ஜறஶந்ற ேறங் வரடங்கற ஷத்ரர். 

 உன்ணற[UNNATI] - னைணிஸ்ஶதஸ் ரஶணர வேற்ஷகக்ஶகரள் இஷப்ன ற்றும் திற்ேறத் 
றட்டம், க்கற ரடுகபின் ிண்வபி ிகரங்கலக்கரண  .ர. அலுனகம் 
னன்னற்ேறின் என தகுறரக இஸ்ஶரரல் வரடங்கப்தட்டது. .ர. ரரட்டின் 50து 
ஆண்டு றஷநஷ றஷணவுகூனம் ஷகில் இந் றட்டம் வேல்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

ிஷரண டிஆர் வைனரக்கத்றற்கரண இ- ரக்கல் றட்டம் 

 எனங்கறஷந் இ - ரக்கல் ற்றும் ஷப்தடுத்ப்தட்ட வேனரக்க ஷம் 2.0 
றட்டத்றற்கரக 4200 ஶகரடி னொதரய் ங்க த்ற அஷச்ேஷ எப்னல் அபித்து. 

கஷனர ரறரி உஷநிடப் தள்பிகள் 

 ிஷில் ரடு னலதும் 460 க்கும் அறகரண கஷனர ரறரி உஷநிடப் தள்பிகள் 
அஷக்க அசு றட்டறட்டுள்பது. 
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'வர்ரி ைம்ரிற உத்ைவ்' 

 டீஷப்ன ற்றும் கர்ப்னந ிகரங்கள் அஷச்ேகம் ரட்டின் அஷணத்து தகுறகபிலும் 
கர்ப்னந ரழ்ரரங்கஷப ஷரகக் வகரண்ட 'வர்ரி ேம்ரிற உத்ேவ் ' ன்ந 
தறஷணந்து ரள் றகழ்ச்ேறஷ ற்தரடு வேய்துள்பது. 

திரன் ந்றரி ஶரஜ்கர் புஶரத்ையன் ஶரஜணர 

 திரன் ந்றரி ஶரஜ்கர் னஶரத்ேயன் ஶரஜணர , PMRPY இந் ரம் 14 ஆம் ஶற என 
ஶகரடி தணரபிகள் னும் ஷல்கல்ஷன கடந்துிட்டது. 

'க் க் வின் கங்கர' & 'ஶரி கங்கர' 

 கல், எபிதப்ன, இஷபஞர் ிகரங்கள் ற்றும் ிஷபரட்டுத்துஷந அஷச்ேர் 
கர்ணல் ரஜ்ர்ன் த்ஶரர் (ஏய்வு), ீர்ப ஆரங்கள் , ற பர்ச்ேற , கங்ஷக 
னணஷப்ன, த்ற ேரஷன ஶதரக்கு த்து ற்றும் வடுஞ்ேரஷனகள் ற்றும் கப்தல் 
ஶதரக்குத்துத்துஷந அஷச்ேர் றறன் கட்கரரி ஆகறஶரர் திகள் றகழ்ச்ேறரண "க் க் 
வின் கங்கர " ற்றும் ிணரடி றகழ்ச்ேறரண "ஶரி கங்கர "ஷ தூர்ர்ன் ஶேணனறல் 
துக்கற ஷத்ணர். 

ரீ்க்கப்தடர ற்றும் றரல் ிறப்புர்வு றட்டம் 
 ீர்க்கப்தடர ற்றும் றரல் இந்ற ரரிம் குஜரத்றன் ஶரரில் ீர்க்கப்தடர 

ற்றும் றரல் ிறப்னர்வு றட்டத்ஷ ற்தரடு வேய்து , ிறப்னர்வு வதந ஷக 
வேய்து. 

 
இ-ீறன்ந ஶைஷகள் ங்க ீறத்துஷந றட்டம் 

 ீறன்நங்கபின் ஶேஷஷ அஷணத்து க்கலக்கும் ங்குற்கு றநஷரண ற்றும் 
ஶம் ேரர்ந் அடகஷன ங்குற்கரக, ீறத்துஷந சுரர் 2 னட்ேம் வதரது ஶேஷ 
ஷங்கள் (CSC கள்) னெனம் அர்கலக்கு இ-ீறன்ந ஶேஷகள் ங்க னடிவு 
வேய்துள்பது. 

 
'ந்ஶ தர க்ஸ்திஸ்' 

 இந்ற இில்ஶ உள்ரட்டிஶனஶ ரரண ட்வின் 18க்கு - ந்ஶ தர க்ஸ்திஸ் 
ன்று வதரிட்டுள்பது. 

 இது உனக ரடுகபில் உள்பது ஶதரன்ந 'ஷஷத' ேற, ஜறதிஸ் கல், ‘டச் திரீ’ தஶர 
டரய்வனட், ல்இடி ஷனட்டுகள் , ேறனேடன் இங்கும் இந்றரின் னல் அறஶக 
ினரகும். வடல்னற ற்றும் ரரேற இஷடஶ 160 கற.ீ. ஶகத்றல் இக்கப்தடும். 
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இில்றஷன ஶம்தரட்டுத் றட்டம் 
 இில்ஶின் னொ .1 னட்ேம் ஶகரடி ில்ஶ ஶம்தரட்டுத் றட்டத்றன் என தகுறரக 

ிரண றஷனங்கஷபப் ஶதரன்ந த்றற்கு ஶம்தடுத்துற்கரக டகறக்கு ல்ஷனப்னந 
இில்ஶின் (NFR) கலழ் தறவணரன ில் றஷனங்கள் அஷடரபம் கரப்தட்டுள்பண. 

 

குந்ஷ இநப்புகஷப கட்டுப்தடுத் ைறநப்பு றட்டம் 

 கரரஷ்டிர குந்ஷ ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்ேர் தங்கஜர னண்ஶட ஆம்த சுகரர 
ஷங்கள் ற்றும் அசு னத்துஷணகபில் திநந் குந்ஷகலக்கு குந்ஷ 
தரரிப்ன ேரணத்ஷ ங்கறணரர். 

 இந்த் றட்டம் னல் குந்ஷக்கு ட்டுஶ வதரனந்தும், இன்னெனம் ரறனம் னலதும் 
உள்ப ரன்கு னட்ேம் வதண்கள் தன் வதறுர். 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரது அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

  

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
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7. ிக வைய்றகள் 

23 வதரபேட்கள் ற்றும் ஶைஷகள் னறரகறது 

 வதரனட்கள் ற்றும் ஶேஷ ரி (GST) குஷநக்கப்தட்டரல் றஷப்தட டிக்வகட், டி.ி, ரணிட்டர் 

றஷகள் ற்றும் தர் ஶதங்குகள் உட்தட இனதத்து னென்று வதரனட்கள் ற்றும் ஶேஷகபின் 

ிஷன னறரணரகறது. 

ிைரத்றற்கரண கடன் ங்கல் 57% அறகரித்துள்பது 

 கடந் 4 ஆண்டுகபில் ிேர கடன் ங்கல் 57 ேீம் அறகரித்து னொ 11 னட்ேம் ஶகரடிரக 

உர்ந்துள்பது ண ிேரத் துஷந அஷச்ேகம் வரிித்துள்பது. 

ஶர்ல் தத்றங்கபின் ரது எப்தந்த்றன் ிற்தஷண வரடங்குகறநது 

 ஶர்ல் தத்றங்கபின் ிற்தஷண ரது னஷந வரடங்கறது. இந் ரம் 10 ஆம் ஶற 
ஷ வரடனம். ஸ்ஶடட் தரங்க் ஆப் இந்றர, ஸ்.தி.., 29 திஷ அங்கலகர கறஷபகள் னெனம் 

ரக்கரபர் தத்றங்கஷப ங்குற்கும், தறவு வேய்ற்கும் அங்கலகரம் வதற்நது. 

ம்ஸ்ம்இ அஷச்ைகம் ற்றுற ஶம்தரட்டுக் கஷனஷ றறுிது 

 ேறறு, குறு ற்றும் டுத் வரறல் றறுண (ம்ஸ்ம்இ) அஷச்ேகம் ம்ஸ்ம்இக்கரக 

என றஷனரண சுற்றுச்சூஷன உனரக்க என ற்றுற ஶம்தரட்டு ணிப்திரிஷ றறுிது. 

ஜழஷன 1 ம் ஶற புற ஶதக்ஶகஜறங் ிறபஷநகலக்கு இங்க உவு ிகங்கலக்கு FSSAI 

ஶகரரிக்ஷக 

 இந்றரின் உவு தரதுகரப்ன ற்றும் றஷனகள் ஆஷம் FSSAI, ஜழஷன 1 ஆம் ஶற 
னல் உவுப் வதரனட்கஷப றுசுற்ேற வேய் திபரஸ்டிக் ற்றும் வேய்றத்ரள்கஷப 

உதஶரகறப்தற்கு ஷட ிறக்கும் ஷடனஷநக்கு இங்க ஶண்டி ஶகரரிக்ஷக. 

 இந் னற கட்டுப்தரடுகள் ஶதக்ஶகஜறங், ஶேறத்ல், தரர்ேல் அல்னது உவுப் வதரனட்கஷப 

ிறஶரகறப்தற்கரண திபரஸ்டிக் ஷதகள் உட்தட றுசுற்ேற வேய் திபரஸ்டிக்கரல் 

வேய்ப்தட்ட ஶதக்ஶகஜறங் வதரனஷபத் டரய் வேய்கறன்நது. 

BHIM UPI தரிர்த்ஷணகள் பை 1 னட்ைம் ஶகரடிஷத் ரண்டிது 

 BHIM-UPI தரிர்த்ஷணகபின் வரத் றப்ன டிேம்தர் 2018ல் 1 னட்ேம் ஶகரடி னொதரய் அபஷக் 

கடந்து. 
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ைல் வதரபேட்கபின் ற்றுற 24% அறகரிப்பு 

 2014 ஆம் ஆண்டு னல் ேனறன் தல்ஶறு உத வதரனட்கபின் ற்றுற 24 ேீம் 

உர்ந்துள்பது ண த்ற ஜவுபித்துஷந அஷச்ேர் ஸ்றனற இரணி கூநறணரர். 

ஜறஸ்டி ரி ினக்கு ம்பு ைறறு வரறல்கலக்கு இபேடங்கு ஆக உர்வு  

 ேறறு வரறல்கலக்கு றரம் அபிக்கும் னற்ேறில், ஜறஸ்டி கவுன்ேறல், ஜறஸ்டி ரி 

ினக்கு ம்ஷத இனடங்கு ஆக்கறது, டகறக்கு ரறனங்கலக்கு னொ. 20 னட்ேம் ற்றும் 

ரட்டின் ஷண தகுறகலக்கு னொ.40 னட்ேரக றர்ித்துள்பது. 

ைன் ங்க தத்ற றட்டம் 

 ஶடி ங்கம் ரங்குஷக் குஷநத்து தத்ற டிில் ரங்குன் னெனம் இநக்குறக்கு 

ஆகும் வேனவுகஷப குஷநக்க அநறனகம் வேய்ப்தட்ட றட்டஶ ேன் ங்க தத்றம் (Sovereign 

Gold Bond) ஆகும். இந் ேன் ங்க தத்ற றட்டத்றன் 2018-19 ேலரிஸ் 5, ஜண.14 அன்று 

வரடங்கவுள்பது. ஜணரி 18 ஷ இந்த் றட்டத்றல் னலீடு வேய்னரம்.  

 கறரம் என்றுக்கு 3,214 ன்ந கக்கறல் தத்றத்றன் த றப்ன றர்ம் 

வேய்ப்தட்டுள்பது.ஆன்ஷனணில் அப்ஷப வேய்தர்கலக்கும், டிஜறட்டல் ஶரடில் அப்ஷப 

வேய்தர்கலக்கும் கறரனக்கு னொ.50 ள்லதடி வேய்ப்தடுகறநது. அர்கலக்கு, கறரம் என்றுக்கு 

னொ.3, 164 ண ிஷன றர்ிக்கப்தடும். 

அஶைரக் ைரவ்னர ஶைற தங்குச் ைந்ஷின் ஷனர் திினறபேந்து ினகறணரர் 

 அண்ஷில் அல்தடுத்ப்தட்டு ேட்டப்னர் ஶம்தரடுகபின் கரரக அஶேரக் ேரவ்னர 

தி ினகறரக ஶேற தங்குச் ேந்ஷ அநறிப்ன. 

க்கற அபு றஶட்ஸ் ற்றும் ைவுற அஶதிர இந்ற ிைரத்துஷநில் பலீடு 

 த்ற ர்த்கம், வரறல் ற்றும் ேறில் ிரணப் ஶதரக்குத்து அஷச்ேர் சுஶஷ் தின அசு 

ிேரம் ற்றுற வகரள்ஷக ேரர்ந் ேறன குநறப்திட்ட வரறற்ேரஷன ற்றும் வதரனட்கஷப 

ேரத்றம் ஷத்றனந் ரட்டங்கஷப அஷடரபம் கண்டு அந்த்துஷநின் பர்ச்ேறக்கு 

உவும் ிரக கறபஸ்டர் திரிவு உனரக்க றட்டறட்டுள்பரகக் கூநறணரர். 

அசு தத்றங்கபின் OMO வகரள்பஷன RBI அநறிக்கறநது 

 ரிேர்வ் ங்கற, அசு தத்றங்கள் ரங்குன் னெனம், அஷப்தில் 10,000 ஶகரடி னொதரய்கஷப 

வேலுத்தும். றநந் ேந்ஷ டடிக்ஷககபரல் (OMOs) இந் வகரள்னல் வேய்ப்தடும். இந் 

ரத்றல் 50,000 ஶகரடி னொதரய்க்கு OMO க்கள் கலழ் தத்ஷ வேலுத்துற்கு ஆர்.தி. 

றட்டறட்டுள்பது. 
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ஜணரி 31 ஆம் ஶற தரரலன்நத்றன் தட்வஜட் அர்வு 

 இந் ரம் 31 ஆம் ஶற தரரலன்நத்றன் தட்வஜட் அர்வு வரடங்க உள்பது. திப்ரி 1 ம் 

ஶற இஷடக்கரன தட்வஜட் ங்கப்தடும். இந் அர்வு அடுத் ரம் 13 ஆம் ஶற 
னடிஷடனேம். 

ஶரப்தி என்நறம் அவரிக்கரவுடன் சுந்ற ர்த்க உடன்தடிக்ஷகக்கரண 

ஶதச்சுரர்த்ஷகஷப வபிிட்டது 

 ஶரப்தி என்நறம் அவரிக்கரவுடன் என ஷடற்ந ர்த்க உடன்தடிக்ஷகக்கரண 

ஶதச்சுரர்த்ஷ றட்டங்கஷப வபிிட்டது, அவரிக்க ஜணரறதற வடரணரல்ட் டிம்ப் உடன் 

என ர்த்க னேத்த்ஷத் ிர்ப்தற்கரண என னற்ேறின் என தகுறரகும். 

2018 ஆம் ஆண்டில் ீி ரணிஷன றகழ்வுகபின் கரரக 61.7 றல்னறன் ஶதர் 
தரறக்கப்தட்டுள்பணர்: .ர. அநறக்ஷக 

 னகம்தம் ற்றும் சுணரற ஶதஷனரல் கடந் ஆண்டு ஶதறவுகபில் உிர் 
இந்ர்கபின் ண்ிக்ஷக 10,373 ணவும், அஶ ஶத்றல் ீிரண ரணிஷன 
றகழ்வுகபரல் 61.7 றல்னறனுக்கும் அறகரண க்கள் இற்ஷக ஶதறவுகபரல் 
தரறக்கப்தட்டணர் ன்று க்கற ரடுகள் ேஷதின் ஶதறவு ஆதத்து குஷநப்ன 
(UNISDR)அலுனகம் வரிித்துள்பது. 

ணிரர் வரஷனக்கரட்ைற ஶைணல்கலக்கு 11% ிபம்த ிஷனஷ அறகரிக்க படிவு 

 கல் ற்றும் எபிதப்ன அஷச்ேகம் வபில்ஷன ற்றும் வரடர்ன (தி.ஏ.ேற) னெனம் ணிரர் 

வரஷனக்கரட்ேற ஶேணல்கலக்கு ங்கப்தடும் ிபம்த ிஷன ிகறங்கஷப றுஆய்வு 

வேய் னடிவு வேய்துள்பது. 

"ினறன் றர்கரனம்" 

 ில்ஶ ற்றும் றனக்கரி துஷந அஷச்ேர் தினேஷ் ஶகரல், ேர்ஶே ரிேக்ற னகஷ 

(.இ..)ின் என றகழ்ில் "ினறன் றர்கரனம்" னும் அநறக்ஷகஷ வபிிட்டரர். 

7.1 ங்கற வைய்றகள் 

வதரதுத்துஷந ங்கறகபில் கறட்டத்ட்ட பை 11,000 ஶகரடி பனணத்ஷ அைரங்கம் பலீடு 

 னைஶகர ங்கற ற்றும் ேறண்டிஶகட் ங்கற உட்தட ரன்கு வதரதுத்துஷந ங்கறகபில் 10,882 ஶகரடி 

னொதரஷ அசு னலீடு வேய்துள்பது. 
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ஆர்.தி. ம்ஸ்ம்இ-க்கு றரம் 

 ரிேர்வ் ங்கற, ற்கணஶ வேலுத்ப்தட்ட கடன்கலக்கரண 25 ஶகரடி னொதரய்க்கு என னஷந 

றுேலஷப்ஷத அனுறத்து. ஆணரல், அர்கலக்கு ங்கப்தட்ட கடன்கள் றஷனரண 

வேரத்துகபரக ஷகப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. இந் னடிவு, தறப்திப்ன ற்றும் ஜற.ஸ்.டி 

வேல்தடுத்ல் ஆகறற்நறணரல் த வனக்கடிஷ றர்வகரள்லம் ஷக்ஶர, ேறநற ற்றும் 

டுத் றறுணங்கலக்கு (MSMEs) வதனம் உிரக அஷனேம். 

ஆர்தி டிஜறட்டல் ஶதண்ட்கஷப அறகரிக்க குழுஷ உபேரக்கறது 

 இந்ற ரிேர்வ் ங்கற (ஆர்.தி.) டிஜறட்டல் னஷநில் தம் வேலுத்துஷ ஊக்குிப்தற்கும் 

றற ஶேர்த்ஷன ஶம்தடுத்துற்கும் உர் ட்ட குல என்ஷந அஷத்துள்பது. 

இந்றரில் ீர் வபேக்கடி ங்கற NPA திச்ைஷணஷ ஶலும் ஶரைரக்கனரம்: WWF அநறக்ஷக 

 இந்ற ங்கறகபின் அஶேரேறஶேன் (IBA), WWF-இந்றர அநறக்ஷகனேடன் வரடங்கப்தட்டது: 

'ஷநந்றனக்கும் அதரங்கள் ற்றும் வதரனத்ற்ந ரய்ப்னகள்: ீர் ற்றும் இந்ற ங்கறத் 

துஷந' இந்றரில் ங்கறகலக்கு என ஆதத்து அபிக்கறநது ன்தற்கரண ஆரங்கஷப 

ங்குகறநது, குநறப்தரக ீர் வ்ரறு ஆதத்துக்கஷப ேக்ற ற்றும் ஶபரண் துஷநகபில் 

ற்தடுத்ற ேறக்கனரண வேரத்துக்கபரக ரந றகுக்கும், இந்ற ங்கறகள் றக உர்ந் வரத் 

கடன் வதறுல் வரடர்தரண இன துஷநகபரகும். 

ரிைர்வ் ங்கற பை. 37,500 ஶகரடிஷ வைலுத்த் றட்டம்  

 தப்னக்கத்ஷ அறகரிக்க திப்ரி ரத்றல் அசு தத்றங்கஷப ரங்குன் னெனம், 37,500 

ஶகரடி னொதரஷ வேலுத் உள்பரக ரிேர்வ் ங்கற வரிித்துள்பது. 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரது அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

 

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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8. எப்தந்ங்கள் 
ைர்ஶை எப்தந்ங்கள்: 
.ண் எப்தந்ம்  துஷந ரட்டின் ிங்கள்  

1 இந்றர-
ஶரர்ஶ  

இந்றரவும் ஶரர்ஶனேம் கடல் 
வதரனபரரத்றல் றக வனக்கரக 
எத்துஷத்து, றஷனரண பர்ச்ேற 
இனக்குகஷப அஷடற்கு எப்னக் 
வகரண்டுள்பண. இன ரடுகலம் இந்றர -
ஶரர்ஶ வதனங்கடல் ஶதச்சுரர்த்ஷ 
டத்தும் எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டண. 

ன்ணர் - யரல்ட் V 

திர் - ர்ணர ஶேரல்வதர்க் 

ஷனகம் - எஸ்ஶனர 

ரம் - ஶரர்ஶின் 
குஶரன் 

2 இந்றர-
ஜப்தரன்  

திர் றன ஶந்ற ஶரடி 
ஷனஷினரண த்ற அஷச்ேஷ 
உவுப்தப்தடுத்துல் துஷநில் இந்றர- 
ஜப்தரன் இஷடஶரண னரிந்துர்வு 
எப்தந்த்றற்கு எப்னல் அபித்துள்பது . 
உவுப் தப்தடுத்துல் துஷநில் 
இனரடுகலம் தணஷடனேம் ஷகில் , 
இந் எப்தந்ம் அஷந்துள்பது .  
இனரடுகபிலும் கஷடதிடிக்கப்தடும் ேறநந் 
உவுப் தப்தடுத்துல் னஷநகள் 
ஊக்கப்தடுத்ப்தட்டு, ேந்ஷ 
அடகுனஷநஷனேம் ஶம்தடுத்தும் . 
இன்னெனம் னற வரறல்தட்தங்கலம் 
வேல்னஷநகலம் இனரடுகபிலும் 
அநறனகப்தடுத்ப்தடும். 

ேக்கர்த்ற - னயறஶர 
திர் - ேறன்ஶேர அஶத 
ஷனகம் - ஶடரக்கறஶர 
ரம் - வன் 

3 இந்றர-
குஷத் 

திர் ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந 
அஷச்ேஷக்கூட்டத்றல் டீ்டுஶஷனத் 
வரறனரபர்கஷபப் திர்த்துறல் 
எத்துஷக்க இந்றர -குஷத் 
இஷடஶரண னரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு 
எப்னல் அபிக்கப்தட்டது . குஷத் ரட்டில் 
ஶஷனக்கு அர்த்ப்தடும் வதண் 
வரறனரபர்கள் உள்பிட்ட இந்றத் 
வரறனரபர்கலக்கரண தரதுகரப்ஷத 
லுப்தடுத்துற்கரண எத்துஷப்னக் 
கட்டஷப்ஷத இந்ப் னரிந்துர்வு 
எப்தந்ம் வகரண்டுள்பது. 

ீர் - ேதர அகது அல் ேதர  

திர் - ஜதரீ் னதரக் அல் 
ேதர 
ஷனகம் - குஷத் கம் 

ரம் - குஷத்ற றணரர்  
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4 இந்றர-
ேரர்க் 
கூட்டஷ
ப்ன  

ேரர்க் உறுப்ன ரடுகலக்கு இஷடஶ 
ர தரிரற்ந ற்தரட்டுக்கரண 
கட்டஷப்தின் றனத்த்றற்கு திர் றன 
ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண த்ற 
அஷச்ேஷ கடந் கரனத்ஷ 
உள்படக்கற எப்னஷன ங்கறனேள்பது . 
இந் ேற எட்டுவரத் 
டிஷப்திற்குள் 400 றல்னறன் 
அவரிக்க டரனர் றப்தினரண கரத்றனப்ன 
தரிரற்நத்ஷ உள்படக்கறது.  

ஷனஷச் வேனரபர் - ச். 
ஈ. றன. அம்ஜத் யளஷேன் தி. 
ேறரல் 
ஷனஷகம் - கரத்ரண்டு, 
ஶதரபம் 
றறுப்தட்டது - 8 டிேம்தர் 
1985 
உறுப்திணர்கள் - 
ஆப்கரணிஸ்ரன், ங்கஶேம், 
னட்டரன், இந்றர, ஶதரபம், 
ரனத்ீவுகள், தரகறஸ்ரன் 
ற்றும் இனங்ஷக. 

5 இந்றர-
ஏஇேறடி 

ேர்ஶே ரர் றப்தடீு றட்டம் - PISA 
2021 இந்றரின் தங்ஶகற்னக்கரண 
வதரனபரர எத்துஷப்ன ற்றும் 
ஶம்தரட்டு அஷப்ன (OECD) உடன் ணி 
ப ஶம்தரட்டு அஷச்ேகம் எப்தந்த்றல் 
ஷகவலத்றட்டது. 

ஷனஷச்வேனரபர் - 
ஶஜரஸ் ஞ்ேல் குரிர 
ஷனஷகம் - தரரிஸ், 
திரன்ஸ் 
றறுப்தட்டது - 30 வேப்டம்தர் 
1961 
உறுப்திணர் -34 உறுப்ன 
ரடுகள் 

6 இந்றர-
ேலணர 

இந்றர ற்றும் ேலணரவுக்கு இஷடில் 
இந்ற னஷகிஷனகஷப ேலணரிற்கு 
ற்றுற வேய்ற்கரண   னரிந்துர்வு 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டுள்பண . 
ேர்ஶே ங்கலடன் எப்திடும் ஶதரது 
ரண னஷகிஷன இந்றரில் குஷநந் 
ிஷனகபில் கறஷடக்கறநது . இணரல் 
ேலணரிற்கு இந்ற னஷகிஷன ற்றுற 
வேய் ல்ன ரய்ப்ன உள்பது. 

ஜணரறதற - ஜற ஜறன்திங் 
திரீறர்- லீ கலகறரங் 
ஷனகம் - வதய்ஜறங் 
ரம்-வன்றன்தி 

திந எப்தந்ங்கள்/த்ற அஷச்ைஷ எப்புல் 

றழ்ரட்டிற்கு 1,146 ஶகரடி பைதரய் கூடுல் றற உி அபிக்க த்ற அசு எப்புல் 

 ஶேற ஶதரிடர் றர றறில் இனந்து கஜர னனரல் தரறத் றகத்றற்கு 1146 ஆிம் 

ஶகரடி னொதரய் கூடுல் றற உி அபிக்க த்ற அசு எப்னல் அபித்துள்பது. 
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ஆப ைட்டத்றன் கலழ் உரிம் ஶஷில்ஷன 

 தரதுகரப்ன ஶரஸ்ஶதஸ் ற்றும் ஶதரர்க்கப்தல்கபின் வதரனட்கஷப ரரித்ல் இப்ஶதரது 

வரறல்துஷந (பர்ச்ேற ற்றும் எலங்குனஷந) ேட்டத்றன் கலழ் னம் ஆஷகரல் இணி ிக 

ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்ேகத்றனறனந்து ந்வரன உரிம் வதந அேறம் இல்ஷன ண 

அநறிப்ன. 

ஆரர், திந ைட்டங்கள் (ைட்டறபேத் ஶைரர) 2018 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கரண ஆரர் ற்றும் திந ேட்டங்கள் (ேட்டறனத் ஶேரர) ஶனரக் ேதரில் 

அநறனகப்தடுத்ப்தட்டது. 

பஸ்லீம் வதண்கள் (றபே உரிஷகள் தரதுகரப்பு) ைட்ட ஶைரர 

 னஸ்லீம் வதண்கள் (றன உரிஷகள் தரதுகரப்ன) ேட்ட ஶேரர இரஜ் ேதரில் ரக்கல் 

வேய்ப்தட உள்பது. ேட்டம் ற்றும் ீறத்துஷந ந்றரி ி ங்கர் திேரத் இந் ஶேரரஷ 

அஷில் வகரண்டு னரர். 

ஶைற சுகரர அஷப்தின் றுைலஷப்திற்கு அஷச்ைஷ எப்புல் 

 த்ற சுகரர அஷச்ேகம், திரன் ந்றரி - ஜன் ஆஶரக் ஶரஜணரஷ 

ஶம்தடுத்துற்கரக ஶேற சுகரர அஷப்ஷத ஶேற சுகரர ஆஷரக றுேலஷக்க 

த்ற அஷச்ேஷ எப்னல் அபித்துள்பது. 

அைரம் உடன்தடிக்ஷகின் திரிவு 6  அபல்தடுத்துற்கு குழுஷ அஷக்க அஷச்ைஷ 

எப்புல் 

 அேரம் உடன்தடிக்ஷகின் 6 து திரிஷ அல்தடுத்துற்கரண உர் ட்ட குல என்ஷந 

அஷக்க த்ற அஷச்ேஷ எப்னல் அபித்துள்பது. ஶலும், ஶதரஶடர ேனரத்துடன் 

வரடர்னஷட ற்ந திச்ேறஷணகள் ற்றும் 2003 ஆம் ஆண்டின் ீர்வுத் றட்டத்றல் 

குநறப்திடப்தட்ட டடிக்ஷககள் ஆகறற்நறற்கும் எப்னல் அபித்துள்பது. 

ஶரர ித்ரன ரர்கள் ைறனர் ற்வகரஷன வைத்ஷ ிைரரிக்க அசு குழுஷ 

றறத்து 

 ஶரர ித்ரனர தள்பிகபில் ரர்கள் ேறனர் ற்வகரஷன வேய்ஷ ிேரரிக்க 

குலஷ றறத்துள்பரக ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்ேர் திகரஷ் ஜஶடகர் 

வரிித்துள்பரர். 
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வரறற்ைங்க ைட்டம் 1926, ைட்டறபேத்த்றற்கு அஷச்ைஷ எப்புல் 

 வரறற்ேங்கங்கஷப அங்கலகரிப்தது வரடர்தரக வரறற்ேங்க ேட்டம் 1926, ேட்டறனத்த்றற்கு 

த்ற அஷச்ேஷ எப்னல் அபித்து. இந் எப்னல் த்ற ற்றும் ரறன அபினரண 

வரறற்ேங்கங்கபின் அங்கலகரத்ஷ பிரக்கும். 

தரரலன்நத்றல் RTE ைட்டறபேத்ம் றஷநஶற்நப்தட்டது 

 ரஜ்ேதர எப்னல் அபித்ன் கரரக குந்ஷகலக்கரண இனே ற்றும் கட்டர கல்ி 
(ேட்டறனத்) உரிஷ ஶேரர, 2018- தரரலன்நம் றஷநஶற்நறது. 

 தள்பிகபில் 'குப்ன றறுத் வகரள்ஷகஷ' அகற்றுற்கரக 2009 ஆம் ஆண்டுக்கரண கல்ி 
உரிஷச் ேட்டத்ஷ ஶலும் றனத்றக்வகரள்ப ஶேரர றஷநஶற்நப்தட்டது. 

தரரலன்நம் NCTE ைட்டறபேத்த்ஷ றஷநஶற்நறது 

 ரஜ்ேதர எப்னல் அபித்ன் கரரக ஆேறரிர் கல்ிக்கரண ஶேற கவுன்ேறல் (றனத்ம்) 

தில், 2018, தரரலன்நம் றஷநஶற்நறது. 

 க்கபஷ ற்கணஶ அஷ றஷநஶற்நறது. கவுன்ேறல் எப்னல் இல்னரல் ஆேறரிர் கல்ி 
தடிப்னகள் டத்ற த்ற ற்றும் ரறன அசு றறுணங்கலக்கு அங்கலகரத்ஷ ங்க இந் 

ஶேரர றகுக்கும். 

ஶைற வரறல் பஷணஶரர் ிபேதுகள் ங்கற இபம் வரறல்பஷணஶரர் 

கவுிக்கப்தடஉள்பணர்   

 னது றல்னறில் ஶேற வரறல் னஷணஶரர் ினதுகபின் னென்நரது தறப்ஷத றநன் 

ஶம்தரட்டு ற்றும் வரறல்னற்ேற அஷச்ேகம் டத் உள்பது. இபம் னல்-ஷனனஷந 

வரறல் னஷணஶரர் ற்றும் வரறல் னஷணஶரர் சுற்றுச்சூஷனக் கட்டஷப்தறல் றகுந் 

தங்கபிப்ன வேய்ர்கள் ஶதரன்நர்கஷப அங்கலகரித்து வகௌிக்க இந் ினது 

ங்கப்தடுகறநது. 

அடுத் ரன்கு ஆண்டுகபில் 40 வைற்ஷகக் ஶகரள்கஷப உபேரக்குற்கு 10,900 ஶகரடி பைதரய் 

அசு எதுக்கலடு 

 அடுத் ரன்கு ஆண்டுகபில் 40 வேற்ஷகக்ஶகரள்கஷப உனரக்குற்கு த்ற அசு 10,900 

ஶகரடி னொதரய் எதுக்கலடு வேய்துள்பது ன்று இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ேற றறுண (இஸ்ஶர) 

ஷனர் டரக்டர் ஶக.ேறன் வரிித்துள்பரர். 

தஶரடர ங்கறபடன் ிஜர, ஶணர ங்கற ஆகறற்ஷந இஷக்க அஷச்ைஷ எப்புல் 

 ிஜர ங்கற, ஶணர ங்கறஷ தஶரடர ங்கறனேடன் இஷப்தற்கு த்ற அஷச்ேஷ 

எப்னல் அபித்துள்பது. இந்த்றட்டம் 2019ம் ஆண்டு ப்ல் 1 னல் ஷடனஷநக்கு னம். 
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ஶைற வடுஞ்ைரஷன ஆஷம், ஃதரஸ்டரக்ஷம ங்குற்கரக ண்வய் ிற்தஷண 

றறுணங்கலடன் எத்துஷப்பு 

 ஃதரஸ்டரக்ஷம பிரக கறஷடக்க உறுற வேய், 2019 ஜணரி 7 ஆம் ஶற, இந்ற 

வடுஞ்ேரஷனகள் ஶனரண்ஷ றறுணம் னறறவடட் (IHMCL) ஶேற வடுஞ்ேரஷன ஆஷம் 

னெனம் ஊக்குிக்கப்தட்ட என றறுணம், IOCL, BPC ற்றும் HPC ஆகற ண்வய் ிற்தஷண 

றறுணங்கலடன் எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றடுகறன்நண. இது இந்றர னலதும் வதட்ஶரல் 

றஷனங்கபில் ஃதரஸ்டரக்ஸ் கறஷடக்கும் ன்ஷஷ உறுற வேய்னேம். 

டி.ன். வரறல்தட்த எழுங்குபஷந ைட்ட ஶைரர ஶனரக் ைதரில் றஷநஶற்நம் 

 குற்நம் வேய்ர், தரறக்கப்தட்டர், கரரல் ஶதரஶணரர் உள்பிட்ஶடரஷ அஷடரபம் கர, 

டி.ன்.., ணப்தடும், தட ஶேரஷண டத் அனுறக்கும் ேட்ட றனத் ஶேரர, 

ஶனரக்ேதரில் றஷநஶநறது.  

 இந் ஶேரர, டி.ன்.., ங்கறகள் உனரக்கவும், டி.ன்.., ஶேரஷணகள் வேய்னேம் 

தரிஶேரஷண கூடங்கலக்கு கட்டுப்தரடுகள் ிறக்கவும் ஷக வேய்கறநது.குற்நரபிகள், 

கரரல் ஶதரஶணரரின் உநிணர்கள் ி, ற்நர்கபின், டி.ன்.., ரறரிகள், 

ேம்தந்ப்தட்ஶடரரின் அனுற வதநப்தட்டு, டி.ன்.., ங்கறகபில் ஶேறக்கப்தடும். 

வதரதுப்திரிில் உள்ப EWS க்கு 10% எதுக்கலடு ங்குற்கரண ஶைரர 

 வதரதுப் திரிில் வதரனபரர ரீறில் தின்ங்கற திரிவுகலக்கு (EWS) தத்து ேிகற இட 

எதுக்கலட்ஷட ங்கும் என அேறனஷப்ன ேட்டறனத் ஶேரர க்கபஷில் ரக்கல் 

வேய்ப்தட்டுள்பது. 

 124து அேறனஷப்ன ேட்ட றனத் ஶேரர, உர்கல்ி றறுணங்கபில் ஶடிரக 

ஆட்ஶேர்ப்ன ற்றும் ஶடி ஶஷனரய்ப்னகபில் உர் ேரறில் உள்ப EWS க்கலக்கு இட 

எதுக்கலடு அபிக்கறநது. 

ரறனங்கபஷில் இந்ற அைறனஷப்தின் 124-து ைட்ட றபேத் ஶைரர 2019 ிரம் 

 வதரதுப் திரிில் ஷகலக்கு 10 ேீ இடஎதுக்கலடு[ஶஷனரய்ப்ன ற்றும் உர் கல்ி 
றறுணங்கபில்] ங்க ஷக வேய்னேம் இந்ற அேறனஷப்தின் 124-து ேட்ட றனத் 

ஶேரர 2019ன் ிரம் ரறனங்கபஷில் ஷடவதற்று னகறநது  

124 து அைறனஷப்பு ைட்டத்றபேத் ஶைரர ஜணரறதறிடம் வைன்நது 

 ரஜ் ேதர 124து அேறனஷப்ன ேட்டறனத்ம் 2019  றஷநஶற்நறது, இது வதரதுப்திரிில் 

உள்ப ஷப் வதரதுக்கலக்கு ஶஷனகள் ற்றும் கல்ி றறுணங்கபில் 10 ேீ இட 

எதுக்கலடு ங்க றகுக்கும். 
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கட்டிடங்கபில் றன்ைக்ற வைல்றநஷண ஊக்குிக்க எப்தந்ம்  

 கட்டிடங்கபில் றன்ேக்ற வேல்றநஷண ஊக்குிக்க றன்ேக்ற வேல்றநன் அஷப்தகம் 

ற்றும் CPWD கட்டிடங்கபில் ஆற்நல் றநஷண ஶம்தடுத் எப்தந்ம். 

 ரடு னலதும் CPWD றர்கறக்கப்தட்ட கட்டிடங்கபின் ஆற்நல் ரய்ந் டிஷப்னகஷப 

ஶம்தடுத்துல் ற்றும் னற கட்டிடங்கள் ற்றும் ட்ேத்ற றப்தடீு ஆகறற்ஷந 

ஶம்தடுத்துறல் கணம் வேலுத்துகறநது. 

பத்னரக் அைச் ைட்டத்ஷ று திகடணம் வைய் அஷச்ைஷ எப்புல் 

 உடணடி னத்னரக், குற்நில் குற்நம் ண உறுறவேய்னேம் அேச் ேட்டத்ஷ று திகடணம் 

வேய் த்ற அஷச்ேஷ எப்னல் அபித்துள்பது. இந் அேச்ேட்டம் உடணடி னத்னரக் 

வேல்னரது, ேட்டிஶரரணது ண உறுறப்தடுத்துகறநது. இந் குற்நத்ஷ னரிதர்கள் னென்று 

ஆண்டுகள் ேறஷநத்ண்டஷண அனுதிக்க ஶரிடும். 

பன்று புற ய்ம்ஸ் அஷப்தற்கு த்ற அஷச்ைஷ எப்புல் 

 ரட்டிலுள்ப சுகரர ேறகஷப அறகரிக்க னென்று னற ய்ம்ஸ் னத்துஷண றறு 

த்ற அஷச்ேஷ எப்னல். ஜம்ன & கரஷ்ீரில் இண்டும், குஜரத்றன் ரஜ்ஶகரட்டில் 

என்றும் அஷக்கத் றட்டம். 

ரில் ஸ்ஶடட் துஷநில் ஜற.ஸ்.டி.ரல் ற்தட்ட திச்ைறஷணஷ ைரபிக்க அசு குழு அஷப்பு 

 ஜற.ஸ்.டி ின் கலழ் ரில் ஸ்ஶடட் துஷநஷ ஶம்தடுத்துற்கரக ல உறுப்திணர்கஷபக் 

வகரண்ட அஷச்ேர் குலஷ (GOM) அேரங்கம் அஷத்துள்பது. குஜரத்றன் துஷ 

னனஷச்ேர் றறன் தஶடல் இந்க்குலின் ஷனரக இனப்தரர். 

இந்ற ற்றுற – இநக்குற ங்கற றுபனணத்றற்கு த்ற அஷச்ைஷ எப்புல் 

 னதுறல்னறில் திர் ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந  த்ற அஷச்ேஷக் 

கூட்டம் எப்னல் அபித்துள்பது. இந்ற ற்றுற – இநக்குற ங்கறில் றுனெனணம் 

வேய்ற்கு ேறரக, ஆநரிம் ஶகரடி னொதரய் றப்னக்கு இந்ற அசு றுனெனண தத்றம் 

வபிிடும். இந்ற ற்றுற-இநக்குற ங்கறின் னெனணத்ஷ 10 ஆிம் 

ஶகரடிினறனந்து 20 ஆிம் ஶகரடிரக அறகரிக்கவும் த்ற அஷச்ேஷ எப்னல் 

அபித்துள்பது. 

ீறதற ைஞ்ைலவ் கன்ணர, ீறதற றஶணஷ் ஶகஸ்ரி ஆகறஶரஷ உச்ைீறன்ந ீறதறரக தி 
உர்த்துற்கு ஜணரறதற ஶகரிந்த் அங்கலகரித்ரர் 

 ீறதற ேஞ்ேலவ் கன்ணர ற்றும் ீறதற றஶணஷ் ஶகஸ்ரி ஆகறஶரஷ உச்ேீறன்ந 

ீறதறரக தி உர்த்துற்கு ஜணரறதற ரம்ரத் ஶகரிந்த் எப்னல் அபித்ரர். 
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வதரது திரிில் வதரபேபரர ரீறரக தனணீரண திரிவுகலக்கு 10% இட எதுக்கலடு 

 வதரது திரிில் வதரனபரர ரீறரக தனணீரண திரிவுகலக்கு 10 ேீ இட எதுக்கலடு 2019-20 

கல்ிரண்டினறனந்து 40,000 கல்லூரிகள் ற்றும் 900 தல்கஷனக்ககங்கபில் 

ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடும் ண அநறிப்ன. 

குஜரத் தல்ஶறு துஷநகபில் பலீடு வைய்ற்கரண 130 எப்தந்ங்கபில் ஷகவழுத்து   

 குஜரத் அசு, னென்று ரள் 9-து துடிப்னறக்க குஜரத் உச்ேறரரட்டின் னல் ரபில், தல்ஶறு 

துஷநகபில் 56,000 ஶகரடி னொதரய் றப்னள்ப னலீடு வேய்ற்கரண 130 எப்தந்ங்கபில் 

ஷகவலத்றட்டது. 

ைக்கு ற்றும் ஶைஷ ரி ஶல்பஷநீட்டுத் ரீ்ப்தரத்றன் ஶைற அர்வு (ஜறஸ்டிடி)  

 திர் றன.ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற அஷச்ேஷ ேக்கு ற்றும் 

ஶேஷ ரி ஶல்னஷநடீ்டுத் ீர்ப்தரத்றன் ஶேற அர்ஷ (ஜறஸ்டிடி) உனரக்க 

எப்னல் அபித்துள்பது. ஶல்னஷநடீ்டுத் ீர்ப்தரத்றன் ஶேற வதஞ்ச் னதுறல்னறில் 

அஷக்கப்தடும். இற்கு அன் ஷனர் ஷனஷ ரங்குரர். த்ற அேறனறனந்து என 

வரறல்தட்த உறுப்திணனம், ரறன அேறனறனந்து என வரறல்தட்த உறுப்திணனம் இறல் 

இடம்வதற்நறனப்தரர்கள். 

ில்ஶ அஷச்ைர் திபஷ் ஶகரலுக்கு கூடுல் வதரறுப்தரக றற அஷச்ைகம் எதுக்கலடு  

 ில்ஶ அஷச்ேர் தினைஷ் ஶகரலுக்கு கூடுல் வதரறுப்தரக றற அஷச்ேகம் எதுக்கலடு 

வேய்ப்தட்டுள்பது. அனண் வஜட்னறின் இனர கரனப்தகுறில் றற ந்றரி ற்றும் 

கரர்ப்தஶட் ிகர அஷச்ேர் திஷ ற்கரனறகரக கணித்துக்வகரள்ப  தினைஷ் ஶகரல் 

றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

ரவடங்கறலும் ஷகிடப்தட்ட 400 ிரணத்பத்ஷ புதுப்திக்க த்ற அசு றட்டம் 

 ிரணப்ஶதரக்குத்ஷ லுப்தடுத் ரவடங்கறலும் 400 ஷகிடப்தட்ட ிரணத்பத்ஷப் 
னதுப்திக்க, பர்ச்ேற வேய் னடிவு வேய்துள்பது. இந்ற ிரணறஷன ஆஷம் இந் 
ித்றல் என னரிந்துர்வு எப்தந்த்ஷ ரர் வேய்து அந்ந் ரறன அசுகலடன் 
ஶேர்ந்து அந் ிரண பத்ஷ உனரக்கும் ன்றும் 29 ரறனங்கள் ற்றும் 7 னைணின் 
திஶேங்கலக்கு இது குநறத் அநறிப்ஷத அனுப்தினேள்பரகவும் கல். 

2019 வதரதுத் ஶர்னறல் ஆிக் கக்கரணர்கள் பல் டஷரக ரக்கபிக்க குற 

 ஜணரறதற ரம் ரத் ஶகரிந்த் இந் ஆண்டு வதரது ஶர்ல்கபில் ஆிக்கக்கறல் னல் 
டஷ ரக்கபிக்கும் ரக்கரபர்கள் குற வதற்றுள்பரகத் வரிித்ரர். 
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ரன்கு றச்ைரஷன கங்ஷக க்ஸ்திஸ்ஶ கட்டுரணத்றற்கு உதி அசு எப்புல் 

 உத்ப்திஶே ரறன அஷச்ேஷ, 36,000 ஶகரடி னொதரய் வேனில் திரக்ரஜ் ற்றும் 

ஶற்கு உத்ப்திஶேத்ஷ இஷக்கும் ரன்கு-றச்ேரஷன கங்ஷக க்ஸ்திஸ்ஶ 

கட்டுற்கு எப்னல் அபித்து. 

அஶரத்ற றனப் திச்ைறஷணஷ ிைரரிக்க, உச்ை ீறன்நத்றன் 5 உறுப்திணர்கள் வகரண்ட 

அைறனஷப்பு ைட்ட அர்வு அஷக்கப்தட்டது  

 அஶரத்றில் ரர் ஜன் னற-தரதர் சூற றனத்றன் க்ஷக ிேரரிக்க னற ந்து ீறதற 
அர்வு உச்ேீறன்நத்றல் அஷக்கப்தட்டது.  

 ீறதற அஶேரக் னன் ற்றும் அப்துல் ேலர் ஆகறஶரர் இந்ப் னற ேட்ட அர்ில் 

ஶேர்க்கப்தட்டுள்பணர். 

 ஷனஷ ீறதற ஞ்ேன் ஶகரஶகரய் ஷனஷில், ீறதறகள் ஸ்.. தரப்டி ற்றும் டி.னே. 

ேந்றரசூட் இந் அர்ில் உள்பணர். 

ஶபரண் அஷச்ைகம் & ிைரிகபின் ல்ரழ்வு ற்றும் றநன் ஶம்தரட்டு & 

வரறல்பஷணஶரபேக்கரண அஷச்ைகம் இஷடஶ புரிந்துர்வு எப்தந்ம் 

 ஶபரண் துஷநில் றநஷஷ ஶம்தடுத்துற்கரக ஶபரண் அஷச்ேகம் & 

ிேரிகபின் ல்ரழ்வு ற்றும் றநன் ஶம்தரட்டு & வரறல்னஷணஶரனக்கரண 

அஷச்ேகம் ஆகறற்நறற்கு இஷடஶ என எப்தந்ம் ஷகவலத்ரணது. 

யஜ் ீரண ஜறஸ்டி 18% பல் 5% ஷ குஷநக்கப்தட்டது 

 யஜ் ீரண ஜற.ஸ்.டி 18 ேீத்றனறனந்து 5 ேீரக குஷநக்கப்தட்டுள்பரக த்ற 

அஷச்ேர் னக்ரர் அப்தரஸ் க்ி கூநறனேள்பரர். இணரல் இந் னடம் யஜ் ரத்ரீகர்கலக்கு 

ிரண கட்டத்ஷ கிேரகக் குஷநத்து 113 ஶகரடி னொதரய்கஷப ஶேறக்க உவும். 

இற்ஷக ஶதரிடரல் தரறக்கப்தட்ட ரறனங்கலக்கு பை.7,214.03 ஶகரடி றறபி ங்க எப்புல் 

 த்ற உள்துஷந அஷச்ேர் றன. ரஜ்ரத் ேறங் ஷனஷினரண உர்றஷனக் குல ஶேற 

ஶதரிடர் றர றறினறனந்து, கூடுல் றறரக, ஆறு ரறனங்கள் ற்றும் என னைணின் 

திஶேத்றற்கு னொ.7214.03 ஶகரடி ங்க எப்னல் அபித்துள்பது. 

 இன்தடி, னனரல் தரறக்கப்தட்ட னதுச்ஶேரி னைணின் திஶேம், ஷ வள்பம் ற்றும் 

றனச்ேரிரல் தரறக்கப்தட்ட இரச்ேனப் திஶேம், வள்பத்ரல் தரறக்கப்தட்ட 

உத்ப்திஶேம், நட்ேறரல் தரறக்கப்தட்ட ரறனங்கபரண ஆந்றப் திஶேம், குஜரத் 

ரறனம், கர்ரடக ரறனம், கரரஷ்டிர ரறனத்றற்கு றறனேி அபிக்க எப்னல் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 
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வு வைனவுத் றட்ட அர்வுக்கு பன்ணரக அஷணத்துக் கட்ைற கூட்டத்ஷ அசு கூட்டிது 

 வு வேனவுத் றட்ட அர்வு கரனத்றல் ரடரலன்நத்றன் இன அஷகபிலும் சுறுசுறுப்தரண 

வேல்தரட்ஷட உறுறப்தடுத்துற்கரக அஷணத்து கட்ேறகபிடம் ங்கள் ஆஷத் றட்டும் 

னற்ேறில் அேரங்கம் கூட்டிது. 

ில்ஶின் 100% றன்ரக்குலுக்கரண னட்ைற றட்டம் 

 அடுத் ந்து ஆண்டுகபில் ில்ஶ கறரிட்கள் 100 ேீ றன்ரக்கஷன உறுற 
வேய்ற்கரண என னட்ேற றட்டத்ஷ அேரங்கம் துக்கறனேள்பது. 

ைலர்றபேத் டடிக்ஷககள் 'பிரக பர்ச்ைற ிகறங்கஷப குஷநந்து 1% அறகரிக்கனரம்: EAC 

 தி ந்றரிின் வதரனபரர ஆஶனரேகர் கவுன்ேறல் [ இ..ேற-திர்] கூட்டம் னது றல்னறில் 

ேந்றத்து ற்றும் வதரனபரர றஷனஷ ஆரய்ந்து. 
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9. இந்திய பாதுகாப்பு வைய்றகள் 

இரடக் கரல் ஶஷனக்கு வதண்கலக்கு 20% எதுக்கலடு 

 இரடக் கரல் ஶஷனில் அறகரரி அலுனனக்கு கலஶ உள்ப திரபர்கபரக, 
PBOR, னல் டஷரக வதண்கஷப ஶேர்ப்தற்கு அசு னடிவு வேய்துள்பது. இரடக் 
கரல் ஶஷனில் வதண்கள் கறஶட் அடிப்தஷடில் ஶேர்க்கப்தடுரர்கள், வரத்ப் 
தஷடகபின் 20 ேிகறம் வதண்கலக்கு எதுக்கத் றட்டம். 

 ற்ஶதரது, னத்தும், ேட்டம், கல்ி, ேறக்ணல்கள் ற்றும் வதரநறில் இரடத்றன் 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட திரிில் வதண்கள் அனுறக்கப்தடுகறநரர்கள். 

SEA VIGIL கடற்தஷட திற்ைற 

 தத்து ஆண்டுகலக்கு திநகு ‚26/11‛, இந்ற கடற்தஷட தங்குவதறும் றக வதரி கடஶனர 
தரதுகரப்ன திற்ேற வரடங்கறது. 

 திற்ேற SEA VIGIL, னன்னஷநரக 6 கறீ இந்றரின் கடஶனர ற்றும்  தித்ஶக 
வதரனபரர ண்டனத்றல் டத்ப்தடுகறநது. 13 கடஶனர ரறனங்கள் ற்றும் னைணின் 
திஶேங்கஷப உள்படக்கற ீன்திடி ற்றும் கடஶனர ேனெகங்கள் உட்தட அஷணத்து 
கடல்ற தங்குரர்கஷபனேம் உள்படக்கற இந் திற்ேற ஶற்வகரள்பப்தடுகறநது. 

'INS Kohassa' 

 கடற்தஷடத் ஷனர் அட்றல் சுணில் னன்தர அந்ரன் ற்றும் றக்ஶகரதரர் ீவுகபில் 
உள்ப டிக்னறனரில் னற கடற்தஷட ிரண பரண 'ன்ஸ் ஶகரயரேர'ஷ றநந்து 
ஷத்ரர். 

தரதுகரப்பு ந்றரி க்ஷர ந்றரி தக்கத்ஷ ங்கறணரர் 

 தரதுகரப்ன ந்றரி றர்னர ேலரரன் க்ஷர ந்றரி தக்கம் ற்றும் தரரட்டு 
அட்ஷடகஷப NCC ீர்கபின் னன்ரறரிரண வேல்றநன் ற்றும் கடஷ உர்ச்ேறஷப் 
தரரட்டி ங்கறணரர். 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

  

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

ைர்ஶை ிபேதுகள்: 

S.No. ிபேது ிபேது ரங்கறர்கள் 
1 தினறப் ஶகரட்னர் ஜணரறதற ிபேது திர் ஶந்ற ஶரடி 
2 கரந்ற அஷற தரிசு 2018  ஶரவய ேேரகர 
3 னரஸ் உனக கம்ஶதக் ஆப் ற இர் ிபேது ிஶணஷ் ஶதரகட் 
4 ைர் கரர்தீல்ட் ஶைரதர்ஸ் டிரதி ிரத் ஶகரனற 
5 ைறநந் பர்ந்து பேம் கறரிக்வகட் ீர் 2018 ரிரப் தந்த் 
6 2018க்கரண ைறநந் அம்தர் ிபேது [இனங்ஷக] குரர் ர்ஶேணர 
7 ஸ்திரிட் ஆஃப் கறரிக்வகட் ிபேது [றனைேறனரந்து] ஶகன் ில்னறம்ேன் 
8 றபெரர்க் ஷடம்ஸ் டிரல் ஶர 2019 

'ைறநந் ஶரவுக்கரண' ைறநப்பு ிபேது 

இந்றர 

9 கரர்ரட் தரிசு ில்ஶ அஷச்ேர் தினேஷ் ஶகரல் 

ஶைற ிபேதுகள்: 

S.No. ிபேது ிபேது ரங்கறர்கள் 
1 ப்ைற தரற ைம்ரன் ிபேது கறரிஷ் தந்த், சுஶந்ர் ேறங் கந்ரரி ற்றும் 

டரக்டர் ஜளஶனகர ரத் 
2 ரம்ரத் ஶகரங்கர ைறநப்பு புனணரய்வு 

அநறக்ஷகக்கரண தத்றரிஷக ிபேது 

ஸ். ிஜய் குரர் 

3 இந்ற இரடத்றன் வகௌ வஜணல் 

தி 
ஶதரப இரடத்றன் ஷனஷ பதற 
னர்ர ேந்ற தர 

4 ரப ஶைணர தக்கம் ேரர்வஜன்ட் அறத் குரர் ஜர ினது 
5 ரப ஶைணர தக்கம் ிரணப்தஷட ஷனர் திேரந்த் ரர் 
6 ஜணரறதற தக்க ிபேது வ.தி.வதரன்ரஜ்,தரதுகரப்ன ஆஷரபர்/ 

வற்கு ில்ஶ 
7 தர த்ணர ிபேது ேனெக ஆர்னர் ரணரஜற ஶஷ்னக், 

இஷே கிஞர் னதன் யேரரிகர ற்றும் 
னன்ணரள் ஜணரறதற திரப் னகர்ஜற 

8 அஶைரகச் ைக்ர ிபேது ஜம்ன ற்றும் கரஷ்ீரின் னரன்ஸ் ரக் 

ேலர் அஹ்த் ரணி [ஷடந் திநகு] 
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9 கலர்த்ற ைக்ர ிபேது ஶஜர் துரர் வகௌதர 
10 ஜஶீணரம் ஶைிர் ிபேதுகள் தி.ி. ஶஜரஸ், ேரனக்குடி & வஜன் ஶக.ஆர். 
 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரது அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

 
 

  

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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11. ஶைற வைய்றகள் 

ஶதரர்ட் திஶபரில் உள்ப ிரண றஷனம் அங்கலகரம் வதற்ந அங்கலகரம் வதற்ந குடிஶற்ந  

ஶைரஷண ைரடிரக அநறிக்கப்தட்டுள்பது 

 ஶதரர்ட் திஶபரில் உள்ப ீ ேர்கரர் ேர்ஶே ிரண றஷனம், அஷணத்து குப்ன 

திகலக்கும் ேரிரண த ஆங்கலடன் இந்றரிற்குள் தஷற்கு / 

வபிஶறுற்கரண அங்கலகரம் வதற்ந குடிஶற்ந ஶேரஷண ேரடிரக 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

 குடிஶற்ந ஶேரஷணப் திகலக்கரண ஶரக்கத்றற்கரக அந்ரன் றக்ஶகரதரர் கரனர்கள் 

'ேறில் ஆஷரக' றறக்கப்தட்டுள்பணர். 

 
கறக்கு ைறரங் ரட்டம் 100% றன்ைரம் வதற்நது 

 அனரச்ேன திஶேம், கறக்கு ேறரங் ரட்டம் திரன் ந்றரி ேயஜ் திஜறனற யர் கர் 

ஶரஜணர-ேவுதரக்ர றட்டத்றன் கலழ் 100 ேீ றன்ேரம் வதற்றுள்பது. 

 
ஶரஶில் எபேங்கறஷந் ஶைரஷண ைரடி 

 திர் ஶந்ற ஶரடி இம்தரனறன் ஶரஶில் உள்ப எனங்கறஷந் ஶேரஷணச் ேரடிஷ 

றநந்து ஷத்ரர். அர் ஶரனரய்தி டுப்ன அஷ றட்டம், ேரஶரம்தங்கறல் FCI உவு 

ஶேறப்ன கறடங்கு ற்றும் ீர் ங்கல் ற்றும் சுற்றுனர வரடர்தரண றட்டங்கள் ஆகறற்ஷநத் 

துக்கற ஷத்ரர். 

 

6 ீர்ப்தரைண றட்டங்கபின் றுனர்ச்ைற 
 திர் ஶந்ற ஶரடி 2,500 ஶகரடி னொதரய் றப்தினரண ட ஶகரல் (ண்டல் அஷ) றட்டம் 

ற்றும் கன்யரர் ஸ்ஶடரன் ஷதப்ஷனன் ீர்ப்தரேண றட்டத்ஷ உள்படக்கற னணஷக்கப்தட்ட 

ஆறு ீர்ப்தரேண றட்டங்கலக்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

 
தசுஷ ரீ்ப்தரம் ஶகரனர அைரங்கத்றற்கு பை.100 ஶகரடி அதரம் ிறத்து 

 ஶேற தசுஷ ீர்ப்தரம் ஶகரனர அேரங்கத்றற்கு ேட்டிஶரரண றனக்கரி 

சுங்கங்கஷபத் டுக்கத் நறற்கரக னொதரய்.100 ஶகரடி அதரம் ிறத்துள்பது. 

 அதரத் வரஷகஷ த்ற ரசு கட்டுப்தரட்டு ரரித்றடம் இண்டு ரங்கலக்குள் 

வேலுத் ஶண்டும் ண உத்வு. 

 
பல் ஸ்ஶஷ் ர்ன் றட்டம் 

 ஶகரனர னனஷச்ேர், வ. வகரன்ரட் ஶக ேங்ர, "ட கறக்கு ேர்க்னைட் பர்ச்ேற: உறம் 

(ரி ினை) - உ னம் ஶேரஹ்வதட்ன்வதங்- ரவ்டிரங்டிரங் - ஆர்ச்ேறட் ரி ரிேரர்ட்" 

சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ேகத்றன் ஸ்ஶஷ் ர்ன் றட்டத்றன் கலழ் வரடங்கற ஷத்ரர். 

 2017 ஆம் ஆண்டில் டகறக்கு திரந்றத்றற்கு உள்ரட்டு சுற்றுனர திகபின் னஷக 22.8% 

பர்ச்ேற அறகரிப்ன. 
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உனகபரி றநஷ உச்ைற ரரடு 

 ரஞ்ேறில் உனகத் றநஷ உச்ேற ரரட்டில் என னட்ேம் இஷபஞர்கலக்கு ஶல் ஶஷன 

வதறுர் ணத் கல். 

 
ிைரிகலக்கு ட்டி இல்னரக் கடன் 

 உத்கரண்ட் னல்ர் றரிஶந்ற ேறங் ரரட் ரறனத்றல் ிேரிகலக்கு ிஷில் 

ட்டி இல்னர கடன் ங்கப்தடும் ன்நரர். இது அர்கபின் உற்தத்றஷ ஶலும் 

அறகரிக்கவும் அர்கபின் வதரனபரரத்ஷ லுப்தடுத்வும் உவும். 

 

6 து இந்ற வதண்கள் ஆர்கரணிக் ிர 

 கபிர் ற்றும் குந்ஷ ஶம்தரட்டு அஷச்ேகம் ேண்டிகரில் னென்று ரள், 6 ஆது இந்ற 

வதண்கள் ஆர்கரணிக் ிரஷ ற்தரடு வேய்துள்பது. இந்றரின் வரஷனதூ தகுறகபில் 

உள்ப ஆர்கரணிக் ிேரத்றல் ஈடுதடும் வதண் ிேரிகஷபனேம் வரறல் னற்ேறகஷபனேம் 

வகரண்டரடுதும், ஊக்குிப்ததும் இன் ஶரக்கரகும். 2015ம் ஆண்டு னல் இந்ற வதண்கள் 

ஆர்கரணிக் ிர ஆண்டுஶரறும் னது றல்னறில் டக்கறநது. 

 

I & B அஷச்ைகம் 2 து JIFFக்கரண றற உி ங்க படிவு 

 ரஞ்ேறில் 2 து ஜரர்க்கண்ட் ேர்ஶே றஷப்தட ிரஷ அடுத் ரம் 1 ம் ஶற னல் 3 

ஆம் ஶற ஷ ற்தரடு வேய்துள்பது. 5 னட்ே னொதரய் உித் வரஷகஷ ங்குற்கு 

கல் ற்றும் எபிதப்ன அஷச்ேகம் னடிவு வேய்துள்பது. 

 
தரதுகரப்பு அஷச்ைர் டிப்ஶதர[Diffo] தரனத்ஷ றநந்து ஷத்ரர் 

 அனரச்ேன திஶேத்றல், தரதுகரப்ன அஷச்ேர் றர்னர ேலரரன், ஶனரர் றதரங் 

தள்பத்ரக்கு ரட்டத்றல் உள்ப ேறன ஆற்நறன் ீது டிப்ஶதர[Diffo] தரனத்ஷ றநந்து ஷத்ரர். 

இந் தரனத்றன் ீபம் 426 ீட்டரகும், இன் ஶஷன 2011ல் துங்கறது. 

 
ைறனறக்கரன் ஶனற ஷத்றல் 200 க்கஷ ஶைர்க்க அசு படிவு 

 வகரல்கத்ரின் ஶர் ஃதிர்யரத் யக்கலம், ஶற்கு ங்கரப அசு ேறனறக்கரன் ஶனற 
ஷத்றற்கு குஷநந்து 200 க்கஷ ஶேர்க்க னடிவு வேய்துள்பரக அநறித்ரர். கடந் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் ரத்றல் IT / ITeS / ICT இல் னலீடுகஷப ஈர்ப்தற்கரக ேறனறக்கரன் ஶனறத் றட்டம் 

வரடங்கப்தட்டது. 

 
ிப்பூர், ஶகரனர, றரிபுர ரறன றணத்ஷ வகரண்டரடிது 

 ிப்னர், ஶகரனர ற்றும் றரினர ஆகற ரறனங்கள் ங்கள் ரறன றணத்ஷ 01.2019 
அன்று வகரண்டரடிது . 1972 ஆம் ஆண்டில் இந் னென்று ரறனங்கலம் டகறக்கு 
திரந்றம் (றுேலஷப்ன) ேட்டம், 1971 ன் கலழ் னலஷரண ரறனங்கபரக இஶ 
றணத்றல் இங்க வரடங்கறது. 
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வடஹ்ரடூணில் இபேந்து அறர்ைஸ்க்கு ிரண ஶைஷ துக்கம் 

 உத்கரண்ட் னனஷச்ேர் றரிஶந்ற ேறங் ரத் வடஹ்ரடூணில் உள்ப ஜரனற கறரண்ட் 

ிரண றஷனத்றனறனந்து வடஹ்ரடூன் ற்றும் அறர்ேஸ்க்கு இஷடஶ துக்கற ஷத்ரர். 

 
ரண்ஶடரி ஆற்நறன் ீது பன்நரது தரனம் 

 ஜணரி 27 ம் ஶற தணரஜறில் உள்ப ரண்ஶடரி ஆற்நறன் ீது னென்நரது தரனத்ஷ றநந்து 

ஷக்க உள்பரர் ேரஷன ஶதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்ேரஷனகத்துஷந த்ற அஷச்ேர் றறன் 

கட்கரரி. 

 
ஜரர்கண்ட் ைர்ஶை றஷப்தட ிரிற்கு &தி அஷச்ைகம் உவுகறநது 

 கல் ற்றும் எபிதப்ன அஷச்ேகம், ஜரர்க்கண்ட் ேர்ஶே றஷப்தட ிரில், றஷப்தட 

ிரக்கலக்கரண இக்குகம் னெனம் 2019 க்கு உவுகறநது. இந்ற ேறணிரின் ேறநந் 

தக்கத்ஷ ஊக்குிப்தற்கும் கரட்ேறப்தடுத்துற்கும் அடுத் ரம் 1 னல் 3 ஆம் ஶற ஷ 

ரஞ்ேறில் இந் ிர ற்தரடு வேய்ப்தடும். 

 
ஆல் இந்றர ரவணரனற ப்ம் வின்ஶதர ஶகரர வள்பி ிரஷ வகரண்டரடுகறநது 

 ஆல் இந்றர ரவணரனற ப்ம் வின்ஶதர ஶகரர வள்பி ிரஷ வகரண்டரடிது. 
இந் றகழ்ச்ேறஷக் குநறக்க, ஶகரரின் னகழ்வதற்ந வகரங்கணி தரடகற வனரர்ர 
ஶகரர்வடய்ஶரஷக் வகரண்ட என றகழ்ச்ேறரணது தணரஜறக்கு அனகறலுள்ப ஏஶரக்ரஃதி 
ஆஃப் ஶணல் இன்ஸ்டிடினைட் ஆஃப் ஏேஶணரகறரதி, ஶடரணர தரனரில் ற்தரடு 
வேய்ப்தட்டது. 

 
ஶகரரில் அடல் ஶைது ைரஷனஷ த்ற அஷச்ைர் கட்கரி றநந்து ஷத்ரர் 

 ஶகரரின் தணரஜற கரில், ண்ஶடரி ஆற்நறன் குறுக்ஶக அஷந்துள்ப னென்நரது ஶகதிள் 

தரனம், 5.1 கறஶனரீட்டர் ீபம் வகரண்ட "அடல் ஶேது"ேரஷனஷ, த்ற அஷச்ேர் றறன் கட்கரி 

றநந்து ஷத்ரர். 

 
ரறனத்றன் பல் ஆஸ்ட்ஶர டர்ப் கரல்தந்து பம் றநப்பு 

 ஶகரயறரில் உள்ப இந்றர கரந்ற ஸ்ஶடடித்றல் ரகரனரந்து ரறனத்றன் னல் 

ஆஸ்ட்ஶர டர்ப் கரல்தந்து பத்ஷ னகழ்வதற்ந கரல்தந்து ீரண டரக்டர் டி.ஏ. அர்கபின் 

100து திநந்ரள் ிர வகரண்டரட்டரக றநந்துஷத்ணர். 

 
பல் ஸ்ஶஷ் ர்ன் றட்டம் 

 சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ேர் வ. ஶக.ஶஜ.அல்ஶதரன்ஸ், "டகறக்கு ேர்க்னைட் பர்ச்ேற: ேறக்கறம் 

ரறனத்றன் ஶகங்க்ஶடரக்கறல் சுற்றுனர ற்றும் ேறில் ிரண ஶதரக்குத்து துஷந அஷச்ேர் 

னன்ணிஷனில் வரடங்கறஷக்கப்தட்டது. 
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வஜணல் பூர்ர ைந்ற தரவுக்கு இந்ற இரடத்றன் வகௌ வஜணல் தி 
 ஜணரி 12ம் ஶற ரஷ்டிதற தணில் ஷடவதறும் என ேறநப்னத் றட்டறடல் றகழ்ில் 

ஶதரபத்றன் ீண்ட கரன பர்ச்ேற ற்றும் இந்றரவுடன் ட்னநவு வகரண்டினத்ல் ஶதரன்ந 

அது தரரட்டத்க்க இரட னறஷ ற்றும் கிேரண தங்கபிப்னக்கரக இந்ற 

ஜணரறதற, வ ரம் ரத் ஶகரிந்த், ஶதரப இரடத்றன் ஷனஷ பதற சுகலர்த்றர 

ரஷ்ட்ீப் வஜணல் னர்ர ேந்ற தரவுக்கு இந்ற இரடத்றன் வகௌ வஜணல் தி 
ங்கற வகௌிக்கப்தட்டது.  

 என திறறற அசு ற்றும் ேனெக ீறஷ ம்னகறநர், என ல்ன ேனரம் ஆஶரக்கறரண 

ிரதர கரனறஷனஷ உனரக்கும் ன்று ம்னகறநர், ிகங்கள் ட்ரிதிள் தரட்டம் 

ஷனஷண ஷடனஷநப்தடுத் ஊக்குிப்தர், அரது இனரதங்கள், க்கஷப றஷனப்தடுத் 

ற்றும் வதரது ன்ஷக்கரக னலணதுடன் உறுறரக ஶஷன வேய்கறன்நனக்கு ஶகரட்னர் 

ஷனஷத்து ினது ங்கப்தடும்.  

 
திரன் ந்றரி ரஷ்ட்ரி தரன புஸ்கர் ிபேதுகள் 2019 

 ஜணரறதற ரம்ரத் ஶகரிந்த் தி ந்றரி ரஷ்ட்ரி தரன னஸ்கர் 2019 ினது 
ங்கும் ிரஷ ரஷ்டிதற தணில் வரடங்கறஷத்து ினதுகஷப ங்கறணரர். 

 இண்டு திரிவுகபில் ினது ங்கப்தட்டது – தரன ேக்ற னஸ்கர் ற்றும் தரன கல்ரண் 
னஸ்கர். 

 தரன ேக்ற னஸ்கர் திரிில் என கூட்டு ினது உள்தட 26 ஶர்வு வேய்ப்தட்ட 
குந்ஷகலக்கு னதுஷ, கல்ி, கஷன, கனரச்ேரம், ேனெக ஶேஷ ற்றும் துிச்ேல் 
திரிில் ினதுகள் ங்க தட்டது. 

 
சுதரஷ் ைந்றஶதரஸ் அப்டர திதந்ன் புஸ்கரர்  

 சுதரஷ் ேந்றஶதரஸ் அப்டர திதந்ன் னஸ்கரர் ண வதரிடப்தட்டுள்ப னடரந் ினறஷண 

த்ற அசு ங்குகறநது. ஶரஜற சுதரஷ் ேந்றஶதரமறன் திநந்றணரண ஜணரி 23-ஆம் 

ஶற எவ்வரன ஆண்டும் இந் ினது அநறிக்கப்தடும். 

 ஶதரிடர் றர்ரகத்றல் ேறநந்து ிபங்கும் அஷப்னகள் ற்றும் இந்றக் குடிக்கலக்கு இந் 

ினது ங்கப்தடும். ஶதரிடர் டுப்ன, குஷநப்ன, ரர் றஷனில் ஷத்ல், ீட்ன, றரம், 

றுரழ்வு, ஆரய்ச்ேற / னற கண்டுதிடிப்ன அல்னது னன்வணச்ேரிக்ஷக ஶதரன்நற்நறல் 

ேறநப்தரக வேல்தட்டர்கள் அல்னது வேல்தட்ட அஷப்னகள் சுதரஷ் ேந்றஶதரஸ் அப்டர 

திதந்ன் ினதுவதந குற உள்பர்கள். 

 

அங்கன்ரடி வரறனரபர்கலக்கு ஶைற ிபேதுகள் 

 கபிர் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டுக்கரண த்ற அஷச்ேர், றனற.ஶணகர ேஞ்ேய் 

கரந்ற, ரறன அஷச்ேர் டரக்டர் ஶீந்ற குரர் னன்ணிஷனில் 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கரண 

ேறநந் ேரஷணகள் னரிந் அங்கன்ரடி வரறனரபர்கலக்கு ஶேற ினதுகள், 97அங்கன்ரடி 

ஊறர்கலக்கு (AWWs) னது றல்னறில் 07 ஜணரி 2018 அன்று ங்கப்தடும். 
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ஜவுபி ிபேதுகள் 

 இந்றரின் துஷக் குடிசுத் ஷனர் ம்.வங்ஷகர ரனேடு, னது வடல்னறில் 17 

தர்கலக்கு ஜவுபித் துஷநின் தல்ஶறு திரிவுகபில் ங்கள் தங்கபிப்னக்கரக ினது 

ங்கறணரர். ிரில் ஜற.. தறவு வேய்ப்தட்ட ஷகிஷணப் வதரனட்கபின் றஷணவு 

தரல்ஷன வபிிடப்தட்டது. 

 

'கறைரன் கரந்ற' அட்டஷக்கு பல் தரிசு 

 இந்ற ஶபரண் ஆரய்ச்ேற கவுன்ேறல் (.ேற..ஆர்), குடிசு றண அிகுப்ன-2019ல், 'கறேரன் 

கரந்ற' ன்ந ஷனப்தில் ற்தரடு வேய்ப்தட்ட அட்டஷக்கு னல் தரிசு ங்கப்தட்டது. 

தரதுகரப்ன அஷச்ேர் றர்னர ேலரரன் ICAR அிிடம் ினஷ எப்தஷடத்ரர். 

 .ேற..ஆர்.-ன் அட்டஷ தரல் தண்ஷகபின் னக்கறத்தும், கறரப்னந வேறப்னக்கரக 

ரட்டு இணங்கஷபப் தன்தடுத்துல் ற்றும் கரல்ஷட பர்ப்ன ேரர்ந் கரி ிேரத்ஷக் 

கரட்டிது. 

 கறரப்னந ேனெகங்கபின் வேறப்னக்கரக ிேரத்ஷனேம் கரல்ஷடகஷபனேம் 

ஶம்தடுத்துற்கரக கரந்றின் தரர்ஷஷ ICAR அட்டஷில் "கறேரன் கரந்ற" 

ேறத்ரித்து. 

 
உனக வதரபேபரர ன்ந அநறக்ஷக 

 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் அவரிக்கர ற்றும் ேலணரவுக்கு அடுத்தடிரக இந்றர னென்நரது 

வதரி தகர்ஶரர் ேந்ஷரக ரறும் ண உனக வதரனபரர ன்நத்றன் என அநறக்ஷக 

வரிித்துள்பது. 

 டுத் ர்க்கத்றன் பர்ச்ேற கறட்டத்ட்ட 25 றல்னறன் குடும்தங்கஷப றுஷில் இனந்து 

ிடுிக்கும் ணத்கல் ''றர்கரன தகர்வு - ஶகரக பர்ந் தகர்ஶரர் ேந்ஷ'' ன்ந 

ஷனப்தில் அநறக்ஷக வபிிட்டது. 

 
உனகபரி ஆஶனரைஷண றறுணம் PwC அநறக்ஷக 

 2019 உனகறன் றகப்வதரி வதரனபரர ரிஷேப் தட்டினறல் இந்றர இங்கறனரந்ஷ ிட 

னன்ஶணநற, உனகறன் ந்ரது றகப்வதரி வதரனபரர ரடரக ரறும் ண உனகபரி 

ஆஶனரேஷண றறுணரண PwC வரிித்துள்பது. 

 1) அவரிக்கர - 19.39 டிரில்னறன் டரனர்கள் 2) ேலணர - 12.23 டிரில்னறன் டரனர்கள் 

 
2019 வடல்ஶன் ம்திக்ஷகரண ரடுகபின் ரிஷை குநறீடு 

 அசு, ிகம், ன்.ஜற.ஏக்கள் ற்றும் ஊடகங்கள் திரிில் உனகறன் றக ம்தத்குந் 
ரடுகபில் இந்றர உள்பது. 

 ேலணர க்கபிஷடஶ கல் அபிப்தறலும் வதரது  க்கள் ம்திக்ஷகிலும் னனறடத்றல் 
உள்பது. 

 இந்றரில் க்கபிஷடஶ கல் அபிப்தறல் இண்டரது இடத்றலும் , வதரது க்கள் 
திரிில் னென்நரது இடத்றல் உள்பது.  
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12. ரறன வைய்றகள் 
 அைரம் 
 ஆந்றப் திஶைம்  
 தீகரர்  
 குஜரத்  
 யறரச்ைன திஶைம்  
 ஜம்ப & கரஷ்ீர்  
 ஶகபர 
 த்றப் திஶைம் 

 கரரஷ்டிர 
 புது றல்னற 
 எடிைர 
 தஞ்ைரப் 
 ரஜஸ்ரன் 
 றழ்ரடு 
 வலுங்கரணர 
 உத்றப்திஶைம் 

அைரம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்னர் ேர்தரணந் ஶேரனுரல் ஜக்றஷ் னகல 

தனறகரர் சுத்றகரிப்பு றஷன றநன் ிரிரக்க றட்டத்ஷ CCEA அங்கலகரிக்கறநது 
 வதரனபரர ிகரங்கலக்கரண அஷச்ேஷக் குல தனறகரர் சுத்றகரிப்ன றஷன 

றநஷண 3 MMTPA னடத்றற்கு றல்னறன் வட்ரிக் டன்ணினறனந்து (MMTPA) 9 MMTPA க்கு 
ிரிரக்க னடிவு வேய்துள்பது.  

 
வதரது திரிில் வதரபேபரர ரீறரக தனணீரண திரிவுகலக்கு 10% எதுக்கலடு 

 அேரம் ரறன அசு வதரதுத் திரிில் வதரனபரர ரீறரக தனணீரண திரிவுகலக்கு 
அேரங்க ஶஷனகள் ற்றும் கல்ி றறுணங்கபில் 10 ேிகற எதுக்கலடு ங்க னடிவு 
வேய்துள்பது. 

 
ஆந்றப் திஶைம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஷயரதரத் (அரற) N.ேந்றதரன ரனேடு E.S.L. ேறம்ன் 

 
ஆந்றர இண்டரது றகப்வதரி கற்கஷன ஏித்ஷ வபிிடுகறநது 

 கர்னூல் ரட்டத்றல் ஶகனர வதஞ்ேறில் ஆந்றப் திஶேத்றன் இண்டரது 
றகப்வதரி கற்கஷன ஏித்பம், சுரர் 80 கற்கஷன ஏிம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. 

 
ஶதரனரம் றட்டம் கறன்ணஸ் ைரஷண புத்கத்றல் இடம்திடித்து 

 ஆந்றரின் ரழ்ரரரக ிபங்கற ஶதரனரம் றட்டம் 24 ி ஶத்றற்குள் 
32,315.5 கண ீட்டர் கரன்கறரீட் ஶஷனகஷப றஷநவு வேய்து கறன்ணஸ் உனக ேரஷண 
னத்கத்றல் வற்நறகரக தஷந்து. 
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ஆந்ற தல்கஷனக்ககத்றல் தஷண -இஷன ஷகவழுத்து ப் திறகஷப டிஜறட்டல் 
ரக்கப்தட உள்பது 

 1,600 'ரன தத்ரஸ் ' தன தற்நரண்டுகள் தஷரண ற்றும் குட்டன்வதர் க் கரனத்துக்கு 
னற்தட்டது ஆகும் . ம், னத்தும், ரணில், ஶபரண்ஷ, ேட்டம், இனக்கம் 
ற்றும் தரதுகரப்ன னெஶனரதரம் உள்பிட்ட தனிரண தரடங்கஷபத் வரடும்  'ரன 
தத்ரஸ்'. இந் வேல்னஷந அரிரண ஷகவலத்துப் திறகஷப கரப்தரற்றுஶரடு , 
அஷக் கரக்க, தரதுகரக்க ற்றும் டிஜறட்டல் ரக்ககுற்கு ஆகும். 

 
த்ற அசு 900 ஶகரடி பைதரய் நட்ைற றற அநறிப்பு 

 த்ற அசு நட்ேற றரப் திகலக்கரக ஆந்ற ரறனத்றற்கு 900 ஶகரடி னொதரய் 
எதுக்கறனேள்பது. 

தீகரர் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
தரட்ணர றீஷ் குரர் னரல்ஜற டரண்டன் 

 
தீகரரில் அண்ஷில் வகரண்டு ப்தட்ட 10 ைிகறம் எதுக்கலடுக்கு ணி ஶைரர வகரண்டு 
 படிவு 

 தகீரர் அசு வதரது திரிில் தனணீரண திரிவுகள் ஶஷன ற்றும் கல்ி றறுணங்கபில் 
10 ேீம் எதுக்கலடு னஷநஷ வேல்தடுத் திப்ரி 11 னல் ினக்கும் வு 
வேனவு றட்ட அர்ின் ஶதரது என ணி ஶேரர வகரண்டு னடிவு வேய்துள்பது. 

குஜரத் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
கரந்றகர் ிஜய் னொதரணி ஏம் திகரஷ் ஶகரனற 

 
துடிப்புறக்க குஜரத் உச்ைறரரடு 2019 

 கரந்றகரில் உள்ப கரத்ர ந்றர் கண்கரட்ேற ற்றும் கனத்ங்க ஷத்றல் 9-து 
துடிப்ன றக்க குஜரத் (Vibrant Gujarat ) ரரட்ஷட திர் றன .ஶந்ற ஶரடி 
வரடங்கறஷத்ரர்.  

 9-து துடிப்ன றக்க குஜரத் (Vibrant Gujarat) 2019 ரரட்டின் ீம் - "Shaping a new India." 
 
ைர்ஶை கரத்ரடி றபேிர 

 குஜரத்றல் என்தது ரள் ேர்ஶே கரத்ரடி றனிர அயரதரத்றன் ேதர்ற 
றக்கஷில் வரடங்கறது. 
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10% எதுக்கலடு வைய் பல் ரறனம் 

 குஜரத் அசு , கல்ி றறுணங்கள் ற்றும் அசு ஶஷனகபில் வதரனபரர ரீறில் 
தின்ங்கற வதரதுப் திரிிணனக்கு 10 ேிகறம் இட எதுக்கலடு அநறித்துள்பது. 

ைர்ரர் ல்னதரய் தட்ஶடல் பேத்து அநறில் ற்றும் ஆரய்ச்ைற றறுணத்ஷ றநப்பு 

 திர் ஶந்ற ஶரடி அகரதரத்றல் ேர்ரர் ல்னதரய் தட்ஶடல் னத்து அநறில் 
ற்றும் ஆரய்ச்ேற றறுணத்ஷ றநந்து ஷத்ரர். 

 9-து து டிப்தரண குஜரத் உச்ேறரரடு கரந்றகரில் உள்ப கரத்ர ந்றர் கண்கரட்ேற 
ற்றும் ரரட்டு ஷத்றல் வரடங்குகறநது. 

 
ஶைற உப்பு ைத்றரக்கறக றஷணவு ைறன்ணத்ஷ திர் றநந்து ஷத்ரர் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி அஶதிக் கடஶனரப்தகுறரண வற்கு குஜரத்றல் அஷந் ண்டி 
கறரத்றல் ஶேற உப்ன ேத்றரக்கறக றஷணவுச் ேறன்ணத்ஷ ரட்டிற்கு அர்ப்தித்ரர். 

 உப்ன ேத்றரகறக ரத்றஷ , 1930ம் ஆண்டின் ண்டி ரத்றஷ ண அஷக்கப்தடும் இது 
இந்ற சுந்ற ஶதரரட்டத்றன் னரற்நறல் என னக்கற றகழ்வு ஆகும்.  

 ஆங்கறஶன ஆட்ேறக்கு றரக ேட்ட றுப்ன இக்கத்றன் என தகுறரக இந் ரபன்று , 
ஆங்கறஶனர் இந்றர்கள் ீது ிறத் உப்ன ரிஷ அநறில் றர்க்கத் றட்டறட்டடு 
கரத்ர கரந்ற ஷனஷினரண 80 ேத்றரகறகறகள், ேதர்ற ஆேறம் அய ரதரத் 
கரினறனந்து 241 ஷல் தூத்றலுள்ப ண்டி கடற்கஷ கறரத்றற்கு ரத்றஷ வேன்நணர். 

யறரச்ைன திஶைம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றம்னர வஜய் ரம் ரகூர் ஆச்ேரர் ரவ் வ்த் 

 
உணர ரட்டத்றல் புறரக கட்டப்தட்ட தந் தரஷ ில் தரஷ றநந்து ஷக்கப்தட்டது 

 இரச்ேன திஶே ரறனத்றல் உள்ப அம்ப் அன்ஶடரர ற்றும் டவுனத்னர் ேரவ் ஆகற 
இடங்கலக்கு இஷடஶ னறரக கட்டப்தட்ட தந் தரஷ ில் தரஷஷ ில்ஶ 
துஷந அஷச்ேர் ஶணரஜ் ேறன்யர றநந்து ஷத்ரர். 

 
49து பழு ரறன அந்ஸ்து வதற்ந றணம் 

 இரச்ேன திஶேம், 49 து னல ரறன அந்ஸ்து வதற்ந றணத்ஷ ரறனம் னலதும் 
ேறநப்தரகக் வகரண்டரடுகறநது. 

 1971 ம் ஆண்டு ஜணரி 25ம் ஶற இரச்ேன திஶேம் 18 து ரறனரக உனரணது. 
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ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீர் 

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

ேத்ர தரல் ரனறக் 

 
இட எதுக்கலடு ன்ஷகஷபப் வதந பேரண உச்ைம்பு உர்த்ப்தட்டுள்பது 

 ேனெக ற்றும் வதரனபரர ரீறரக தின்ங்கற குப்திணர்கலக்கரண ஶஷனரய்ப்ன 
ற்றும் கல்ி ஆகறற்நறல் இட எதுக்கலடு ன்ஷகஷபப் வதந னரண ம்ன 
உர்த்ப்தட்டுள்பது. இது ற்ஶதரது 4.5 னட்ேத்றனறனந்து 8 னட்ேத்றற்கு 
உர்த்ப்தட்டுள்பது. 

 
னடரக் தகுறில் 4.6 ரிக்டர் அபவு றனடுக்கம் 

 ஜம்ன கரஷ்ீர் ரறனத்றல் னடரக் தகுறில் றனடுக்கம் ற்தட்டது . ரிக்டர் அபில் 4.6 
னள்பிகபரக தறரணது . றனடுக்கத்ரல் ஶேங்கள் தும் ற்தடில்ஷன ண ஶேற 
ஶதரிடர் ஶனரண்ஷ அறகரரிகள் வரிித்துள்பணர். 

 
கத்துரில் வகர்ரின் கண்டில் தரனம் 

 ஜம்னின் கத்துர ரட்டத்றல் ி ஆற்நறன் ீது ஶேற வடுஞ்ேரஷன ற்றும் 
ஶதரக்குத்துத்துஷந அஷச்ேர் றறன் கட்கரரி வகர்ரின் கண்டில் தரனத்ஷ ரட்டிற்கு 
அர்ப்தித்ரர். 

 
குபிர்கரன றபேிர வரடங்குகறநது 

 உனகறன் இண்டரது குபிரண ேறப்திடரண டிரமறல் குபிர்கரனத் றனிர 
வரடங்கறது. தணி ேறுக்கல் , ஸ்ஶணர ஸ்ஷக , ஶதரஶனர ற்றும் ில்ித்ஷ ஶதரன்ந 
தல்ஶறு ிஷபரட்டு றகழ்வுகள் ஷடவதறும். 

 
ஶகபர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றனணந்னம் திணரி ிஜன் P.ேரேறம் 

 
வகரல்னம் புநறச் ைரஷனஷ, திர் ரட்டிற்கு அர்ப்தித்ரர் 

 திர் ஶரடி ஶகபரில் வகரல்னம் தகுறில் வகரல்னம் னநறச் ேரஷனஷ ரட்டிற்கு 
அர்ப்தித்ப்தின் கூட்டத்றல் கனந்துவகரண்டு உஷரற்நறணரர். த்ற-ரறன அசு 50:50 
கூட்டிில் அஷனேம் ரட்டின் னல் ஶேற வடுஞ்ேரஷனத் றட்டம் இதுரகும். 
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வகரச்ைறில் எபேங்கறஷந் ண்வய் சுத்றகரிப்பு ிரிரக்கத் றட்டம் துக்கப்தட்டது 
 வகரச்ேறில் உள்ப எனங்கறஷந் ண்வய் சுத்றகரிப்ன ிரிரக்க  பரகம் ற்றும் 

ல்.தி.ஜற. றப்ன ஆஷனில் அஷக்கப்தட்டுள்ப உனஷப ஶேறப்ன கனஷணனேம் திர் 
ரட்டுக்கு அர்ப்தித்ரர் . தி.தி.ேற.ல் வகரச்ேற ண்வய் சுத்றகரிப்ன ஷத்றல் வதட்ஶர 
வகறக்கல் பரகத்றற்கு திர் அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

 
த்றப் திஶைம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஶதரதரல் கல்ரத் ஆணந்ற வதன் தஶடல் 

50,000 ஶகரடி ிைர கடன் ள்லதடி றட்டம் 

 த்ற திஶேத்றல் , னல்ர் கல்ரத் , ' வஜய் கறரன் ரின் னக்ற ஶரஜணர ' னும் 
றட்டத்றன் கலழ் 50,000 ஶகரடி னொதரய் ிேர கடன் ள்லதடி றட்டத்ஷ 
அநறனகப்தடுத்றணரர். 

கரரஷ்டிர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னம்ஷத ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரேரகர் ரவ் 

ஶகரஶகரன் தீர ஆண்டு ிர 
 கரரஷ்டிரில், னஶணின் டகறக்கு 30 கறஶனரீட்டர் தூத்றல் உள்ப ஶகரஶகரன் தீர 

கறரத்றல் திரிட்டிஷ் ற்றும் ஶதஷ்ரக்கலக்கறஷடஶ 1818 ஆம் ஆண்டு ஷடவதற்ந 
ஶதரரில் வற்நற வதற்நன் றஷணரக வஜய்ஸ்ம்திற்கு ஆிக்கக்கரண க்கள் ிஜம் 
வேய்ணர். 

பம்ஷத ைறநப்பு ீறன்நம் ல்ஷனரஷ ஶடப்தடும் வதரபேபரர குற்நரபிரக 
அநறித்து 

 னம்ஷதில் உள்ப ேறநப்ன ீறன்நம் , ஷனஷநரண கறங்க்ிர் து றறுணர் ிஜய் 
ல்ஷனரஷ ஶடப்தடும் வதரனபரர குற்நரபிரக (FEO), அனரக்க 
இக்குணகத்றன் ஶண்டுஶகரலக்கு இங்க அநறித்து. 

 கடந் னடம் ஆகஸ்டு ரத்றல் உனரண னற ற்கரனறக வதரனபரர 
குற்நரபிகபின் ேட்டத்றன் கலழ் ஶடப்தடும் வதரனபரர குற் நரபிரக (FEO) 
அநறிக்கப்தட்ட னனரது வரறனறதரணரர் ல்ஷனர. 

 
திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் ற்றும் ஸ்.ைற/ ஸ்டி ைபகங்கலக்கரண றற னத்றட்டங்கள் 

 திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் ற்றும் ஸ் .ேற. / ஸ்டி ேனெகங்கபின் றற னனுக்கரக 700 ஶகரடி 
னொதரய் றப்னள்ப றட்டங்கஷப கரரஷ்டிர அஷச்ேஷ அங்கலகரித்துள்பது. 
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இந்ற ைறணிரின் ஶைற அபேங்கரட்ைறகம் 
 இந்ற றஷப்தட ஶேற அனங்கரட்ேறகத்றன் னற கட்டடத்ஷ திர் றன . ஶந்ற 

ஶரடி, னம்ஷதில் றநந்து ஷக்கறநரர். 
 இந்ற றஷப்தடத் துஷநின் வேலஷறக்க னரற்ஷந தஷநேரற்று ம் ிரக 

அஷக்கப்தட்டுள்ப இந்ற றஷப்தட ஶேற அனங்கரட்ேறகம் , றஷப்தட தரிர 
பர்ச்ேற னெனம் டுத்துஷக்கப்தட்ட இந்றரின் ேனெக – கனரச்ேர னரற்ஷநனேம் 
ேறத்ரிப்தரக உள்பது. 

 
ஶற்கு ில்ஶ ஆர்திப் ஊறர்கலக்கு 'வைக்ஶ' ங்கறது 

 னம்ஷதில் உள்ப ன க்கற இில் றஷனங்கபில் தினரினேம் ில்ஶ தரதுகரப்ன 
தஷட (ஆர்.தி.ஃப்) ஊறர்கலக்கு 'வேக்ஶ' ணப்தடும் இன ேக்க , ன்ணிக்க ேறஷன , 
ஶதட்டரிில் இங்கும் றன்ேர ரகணங்கஷப ங்கறனேள்பது. 

 
CPRI திரந்ற ஶைரஷண ஆய்கத்றன் அடிக்கல் ரட்டுிர 

 கரரஷ்டிரின் ரேறக்கறல் உள்ப த்ற ஆற்நல் ஆய்வு றறுணத்றல் (CPRI) திரந்ற 
ஶேரஷண ஆய்கத்றற்கு இந்ற அேறன் றன்ேரத்துஷந , ரிேக்ற னதுப்திக்கக்கூடி 
ரறனத்றற்கரண த்ற அஷச்ேர் வ ஆர் ஶக ேறங் அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

 
கற்கள் ற்றும் ஷககலக்கரண உள்ரட்டு கவுன்ைறல் 

 னம்ஷதில் கற்கள் ற்றும் ஷககலக்கரண உள்ரட்டு கவுன்ேறனறன் துக்க ிரில் 
இந்றரின் ங்க வகரள்ஷக வரடங்கப்தடும் ன்று த்ற ர்த்க ற்றும் 
வரறல்துஷந அஷச்ேர் சுஶஷ் தின கூநறணரர்.  

 
இந்ற ைறணிரின் ஶைற அபேங்கரட்ைறகத்ஷ திர் றநந்து ஷத்ரர் 

 திர் றன . ஶந்ற ஶரடி , இந்ற றஷப்தடத்றன் ஶேற அனங்கரட்ேறகத்றற்கரண 
னற கட்டடத்ஷ னம்ஷதில் றநந்து ஷத்ரர். 

 
கரரஷ்டிர 12,000 ஶகரடி பைதரய் ிைர கடஷண ள்லதடி வைய் டிஜறட்டல் திபரட்தரம் 
உிது 

 கரரஷ்டிர அேரங்கம் டிஜறட்டல்  பத்ஷ தின்தற்றுன் னெனம் ஶதரனறரண 
னகர்கஷப ிர்த்து 12,000 ஶகரடி னொதரய் ிேர கடஷண ள்லதடி வேய் உிது. 

 
ஶனரகரபக்ரின் ம்திற்குள் கரரஷ்டிர பனஷச்ைர் அலுனகம்  

 கரரஷ்டிர அஷச்ேஷ , ஶனரகரனேக்ரிற்கு அறகரம் ங்குற்கரக , 
னனஷச்ேரின் அலுனகத்ஷ அன் ம்திற்குள் வகரண்டு  னடிவு வேய்துள்பது . 
ஶனரக்தரல் ற்றும் ஶனரகரனேக்ர ேட்டத்றன்தடி , ஶனரக்ஆனேக்ரின் ம்திற்குள் 
ரறனங்கபின் னனஷச்ேஷ ஶேர்ப்தது அேறறல்ஷன. 
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புது றல்னற 

முதல் அமைச்சர் வனப்டிணன்ட் கர்ணர் 
அிந்த் வகஜ்ரிரல் அணில் ஷதஜல் 

 
புது றல்னற உனக புத்க கண்கரட்ைற 

 திகற ஷரணத்றல் 27 து னது றல்னற உனக னத்க கண்கரட்ேற வரடங்குகறநது . ணி 
ப ஶம்தரட்டு அஷச்ேர் திகரஷ் ஜஶத்கர் ஆண்டு ிரஷ வரடங்கறஷத்ரர் . ீம்  
'Readers with Special Needs' 

 
ணிரர் வரஷனக்கரட்ைற ஶைணல்கலடன் ஆல் இந்றர ஶடிஶர வைய்றகஷப தகறர்ஷ 
த்ஶரர் வரடங்கற ஷத்ரர் 

 கல் ற்றும் எபிதப்னத்துஷந அஷச்ேர் ரஜ்ர்த்ன் த்ஶரர் 'அஷணத்து இந்ற 
ரவணரனற வேய்றகஷப ணிரர் வரஷனக்கரட்ேற ஶேணல்கலடன் தகறர்ந்து வகரள்லல் ' 
றட்டத்ஷ னது றல்னறில் வரடங்கற ஷத்ரர். 

 
றல்னற உர்ீறன்நம் ஆன்ஷனணில் பேந்துகள் ிற்தற்கு ஷட ிறக்க றுப்பு 

 றல்னற உர் ீறன்நம் ஆன்ஷனணில் னந்துகள் ிற்தற்கு ஷட ிறக்க றுப்ன. 
 
அஶரத்ற றனம் வரடர்தரண க்ஷக ிைரரிக்க 5 ீறதறகள் அடங்கற அர்வு 

 ரம் வஜன்னற-தரதர் சூற றனம் வரடர்தரண க்ஷக ிேரரிக்க உச்ேீறன்நம் ந்து 
ீறதறகள் வகரண்ட அர்ஷ அஷத்துள்பது . ஷனஷ ீறதற ஞ்ேன் ஶகரஶகரின் 
ஷனஷில் இந் அர்வு வேய்னதடும். 

 
ஶைற இஷபஞர் தரரலன்ந ிர 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண ஶேற இஷபஞர் தரரலன்ந ிரஷ இஷபஞர் ிகரங்கள் 
ற்றும் ிஷபரட்டுத் துஷந அஷச்ேர் கர்ணல் ரஜர்ன் த்ஶரர் (Retd) வரடங்கற 
ஷத்ரர். ீம் ‚Be The Voice of New India‛ and ‚Find solutions and contribute to policy‛. 

 
'டிடி அநறில் [Science]' ற்றும் இஷம் ைரர்ந் ஶைணல் 'இந்ற அநறில் ' ஆகறஷ 
வரடங்கப்தட்டண 

 ிஞ்ஞரணம் ற்றும் வரறல்தட்தத்துஷந அஷச்ேர் டரக்டர் யர்ர்ன் னது டில்னறில் 
டி.டி. அநறில் ற்றும் இந்ற அநறில் ஶேணல்கஷப அநறனகப்தடுத்றணரர். அநறில் 
ற்றும் வரறல்தட்தத்றற்கரக தித்ஶகரக தூர்ர்ணில் எபிதப்தரக உள்ப னல் 
றணேரி ஶேணல் டி.டி.அநறில்[Science] ஆகும், அஶ ஶத்றல் இந்றர அநறில் ன்தது 
இஷ அடிப்தஷடினரண ஶேணல் ஆகும். 
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இந்றரில் இபேந்து 2300 பஸ்லீம் வதண்கள் யஜ் தம் 
 சுந்றம் வதற்நதின் னல் னஷநரக இந்றரில் இனந்து 2300 க்கும் ஶற்தட்ட 

னஸ்லீம் வதண்கள் இந் ஆண்டு ஆண் து ஷ இல்னரல் யஜ் தம் 
ஶற்வகரள்ரர்கள் ண ேறறுதரன்ஷ ிகர அஷச்ேர் னக்ரர் அப்தரஸ் க்ி 
கூநறணரர். 

 
புற உச்ை ீறன்ந ீறதறகள் திஶற்பு 

 ீறதறகள் றஶணஷ் ஶகஸ்ரி ற்றும் ேஞ்ேலவ் கன்ணர ஆகறஶரர் உச்ேீறன்ந 
ீறதறகபரக திஶற்நணர் . இன்னெனம் ற்ஶதரது  உச்ேீறன்ந ீறதறகபின் வரத் 
ண்ிக்ஷக 28 ஆகும். 

 
"கறல்ஜறத்-தல்றஸ்ரன்" வரடர்தரண தரகறஸ்ரணின் உச்ைீறன்ந கபேத்துக்கு றரக 
இந்றர கண்டணம் வரிித்துள்பது 

 தரகறஸ்ரணின் துஷ தூகத்ஷ இந்றர அஷத்து "கறல்ஜறத்-தல்றஸ்ரன்" வரடர்தரண 
தரகறஸ்ரணின் உச்ேீறன்ந கனத்துக்கு றரக இந்றர கண்டணம் வரிித்துள்பது.  

 இது இந்றரின் உள் ிகரங்கபில் குறுக்கறடுகறநது ன்றும் வரிித்து. 
 
புற ரஜ்ரணி ில் 

 னம்ஷத ேத்தற ேறரஜற கரரஜ் வடர்றணஸ் (ேறஸ்ம்டி) ற்றும் றல்னற யமத் 
றேரனறன் ஆகற இன இடங்கலக் கு இஷடஶ ரத்றற்கு இனனஷந வேல்லும் 
இிஷன த்ற ில்ஶ அஷச்ேர் தினேஷ் ஶகரல் வகரடி அஷேத்து துக்கற ஷத்ரர். 

 
வைங்ஶகரட்ஷடில் சுதரஷ் ைந்றஶதரஸ் அபேங்கரட்ைறகம் 

 சுந்றப் ஶதரரட்ட ீர்கஷப றஷணவுகூர்ந்து னஞ்ேனற வேலுத்ற திர் றன 
ஶந்ற ஶரடி , ஶரஜற சுதரஷ் ேந்றஶதரமறன் 122-து திநந் ஆண்டிஷணக் குநறக்கும் 
ஷகில் வேங்ஶகரட்ஷடில் அனங்கரட்ேறகத்ஷ றநந்து ஷத்ரர். 

 
ஆறு ற அடகல் கட்டுப்தரடு வடுஞ்ைரஷனக்கரண அடிக்கல் ரட்டப்தட்டது 

 வடல்னறில் சுரர் 50 ஆிம் ஶகரடி னொதரய் ேரஷனத் றட்டங்கலக்கு எதுக்கலடு 
வேய்றனப்தரக த்ற ேரஷன ஶதரக்குத்து , வடுஞ்ேரஷனகள், கப்தல், ீர்ங்கல், ற 
பர்ச்ேற ற்றும் கங்ஷக னணஷப்னக்கரண அஷச்ேர் றன.றறன் கட்கரரி கூநறணரர். 

 
றரல் ைட்டத்ஷ அங்கலகரித்து உச்ை ீறன்நம் உத்வு 

 றரல் ேட்டத்துக்கு றரகப் ஶதரடப்தட்ட க்குகள் அஷணத்ஷனேம் ள்லதடி வேய்துள்ப 
உச்ே ீறன்நம் , ரரக்கடஷண ீட்தறல் வற்நறவதற்நறனப்தரல் றரல் ேட்டத்ஷ 
அேறரண ேட்டம் ண அங்கலகரித்து உறுற வேய்துள்பது. 
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இந்ற தஶணரர றஷப்தட ிர 
 10 ரள் இந்ற தஶணரர றஷப்தட ிர னது றல்னறின் ேறரி ஶகரட்ஷட 

ஆடிட்ஶடரரித்றல் துங்கும். றனிரில் னக்கறரண றஷப்தடங்கள் றஷிடப்தடும். 
 
எடிைர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னஶணஸ்ர் னீ் தட்ரக் கஶேற னரல் 

 
ைபக தரதுகரப்பு ஏய்வூறம் ரத்றற்கு பை.200 அறகரித்துள்பது 

 எடிேர னனஷச்ேர் னீ் தட்ரக் து தரன ஏய்வூற றட்டத்றன் (MBPY) கலழ் ேனெக 
தரதுகரப்ன ஏய்வூறத்ஷ ரம் னொ.200 உர்த்ற அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

தஞ்ைரப் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ேண்டிகர் அரிந்ர் ேறங் V.P.ேறங் தத்ஶணரர் 

 
106து இந்ற அநறில் கரங்கறஸ் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி ஜனந்ரில் 106து இந்ற அநறில் கரங்கறஷம றநந்து 
ஷத்ரர். 

பனஷச்ைர் பை.208.40 ஶகரடி றப்தினரண றட்டத்ஷ அநறித்ரர் 

 தஞ்ேரப் னனஷச்ேர் அீர்ந்ர் ேறங் , ரல்ர தகுறில் உள்ப தன ரட்டங்கபின் 
கர்ப்னந தகுறகள் ற்றும் கறரப் தகுறகபில் தல்ஶறு உள்கட்டஷப்ன திக்கரக 208.40 
ஶகரடி னொதரய் எதுக்கலடு வேய்ரக அநறித்ரர். 

தக்கம் வன்ந அஷணத்து தஞ்ைரப் ீபேக்கும் அசு ஶஷன 

 ஶகஶனர இந்றர ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிகபில் தக்கம் வன்ந அஷணத்து தஞ்ேரப் 
ீனக்கும் அசு ஶஷன ங்குரக தஞ்ேரப் அசு அநறிப்ன. 

ஆணந்த்பூர் ைரயறப்தின் பர்ச்ைற ஆஷம் 

 இந் ஆண்டு ம்தர் ரம் குன ரணக் ஶின் 550 து திநந் ரள் வகரண்டரட்டத்றன் 
தின்ணர், ஆணந்த்னர் ேரயறப்தின் பர்ச்ேற ஆஷம் அஷக்க றட்டறடப்தட்டுள்பது. 
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ரஜஸ்ரன் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வஜய்ப்னர் அஶேரக் வகனரத் கல்ரண் ேறங் 

 
6 ைரஷனத் றட்டங்கலக்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர் றறன் கட்கரரி 

 ஶஜரத்னர் ல்ஷனில் 6,000 ஶகரடி னொதரய் றப்னள்ப 6 ேரஷன றட்டங்கலக்கு அடிக்கல் 
ரட்டிணரர் த்ற அஷச்ேர் றறன் கட்கரரி. 

 
ரஜஸ்ரணின் ைட்டன்ந ைதரரகர் ஶர்வு 

 ரஜஸ்ரணின் னெத் கரங்கறஸ் ஷனனம் , னன்ணரள் த்ற அஷச்ேனரண ேற .தி. 
ஶஜரற 15 து ேட்டன்ந ேதரரகரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். 

 
12 து வஜய்ப்பூர் இனக்கற றபேிர 

 றகப்வதரி இனக்கற ிரரகக் கனப்தடும் 12 து வஜய்ப்னர் இனக்கற றனிர 
வரடங்கறது. 500-க்கும் ஶற்தட்ட லத்ரபர்கள் ற்றும் ேறந்ஷணரபர்கள் ந்து ரள் 
றகழ்ில் தங்ஶகற்கறன்நணர். 

 
3000 ஶகரடி பைதரய் றப்புள்ப ரன்கு வடுஞ்ைரஷன றட்டங்கள் வரடங்கப்தட்டது 

 ேரஷன ஶதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்ேரஷனகள் துஷந த்ற அஷச்ேர் றறன் கட்கரரி 
ரஜஸ்ரணில் 3 ஆித்து 237 ஶகரடி னொதரய் றப்னள்ப ரன்கு ஶேற வடுஞ்ேரஷன 
றட்டங்கலக்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

 
றழ்ரடு 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வேன்ஷண எடப்பாடி கே. தணிேரற தன்ரினரல் னஶரயறத் 

 
றழ்ரட்டில் தரதுகரப்பு வரறல் றத்டம் வரடங்கப்தட்டது 

 றனச்ேறில் றழ்ரடு தரதுகரப்ன வரறல் கட்டஷப்னத் றட்டத்ஷத் வரடங்கற 
ஷக்கறநரர் த்ற அஷச்ேர் றர்னர ேலரரன். 

 றனச்ேறரப்தள்பிில் தரதுகரப்ன வரறல் றத்டம் என தகுறரக தரதுகரப்னத் துஷந 
அஷச்ேர் றர்னர ேலரரன் வரடர்ச்ேறரண றட்டங்கஷபத் வரடங்கறணரர் . றனச்ேற, 
ஶகரஷ, ஶேனம், எசூர், வேன்ஷண ஆகற கங்கஷப இஷத்து றழ்ரட்டில் தரதுகரப்ன 
வரறல் றத்டம் ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இறல், 10 றறுணங்கள் னொ.3,123 ஶகரடி னலீடு 
வேய்துள்பண. 
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2-ரள் உனக பலீட்டரபர்கள் உச்ைற ரரடு 

 றக அசு ற்தரடு வேய்னேம் இண்டு ரள் உனக னலீட்டரபர்கள் உச்ேற ரரடு 
வேன்ஷண உள்பது . இறல் இந்றர ற்றும் வபிரட்டு வரறல்துஷநினறனந்து சுரர் 
ந்து ஆிம் திறறறகள் தங்குவதறுரர்கள். 

ய்ம்ஸ் பேத்துக் கல்லூரி ற்றும் பேத்துஷணக்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர் 

 துஷில் ய்ம்ஸ் னத்துக் கல்லூரி ற்றும் னத்துஷணக்கு திர் அடிக்கல் 
ரட்டிணரர். துஷ, ஞ்ேரவூர் ற்றும் றனவல்ஶனற அசு னத்துக் கல்லூரிகபில் 
ஶம்தரட்டுத் றட்டத்ஷனேம் திர் வரடங்கற  ஷத்ரர். 12 அஞ்ேனக தரஸ்ஶதரர்ட் 
ஶேஷ ஷங்கலம் றநந்துஷக்கப்தட்டண. 

ஆண் ரக்கரபர்கஷபக் கரட்டிலும் வதண் ரக்கரபர்கள் அறகம் 

 றழ்ரட்டில் வதண் ரக்கரபர்கள் , ஆண் ரக்கரபர்கஷப ிட 5 னட்ேத்து 82 
ஆித்துக்கும் அறகரணர்கள் உள்பணர் . இறுற ரக்கரபர் தட்டில் வே ன்ஷணில் 
வபிிடப்தட்டது. 

வலுங்கரணர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஷயரதரத் K.ேந்றஶேகர் ரவ் E.S.L.ேறம்ன் 

 
வலுங்கரணர ைட்டைஷதின் பல் அர்வு வரடங்கறது 

 வலுங்கரணர ேட்டேஷதின் னல் அர்வு இன்று வரடங்கறது . இஷடக்கரன ேதரரகர் 
னக்ரஸ் அஹ்த் கரன்  இந்றரின் அேறனஷப்தின் கலழ் உறுப்திணர்கலக்கு 
உறுறவரற ற்ன ற்றும் ேட்டன்ந ிறகஷப டுத்துக்கூறுரர். 

ைட்ட ன்நத்றன் புற ைதரரகர் 

 வலுங்கரணரில் னன்ணரள் ஶபரண் அஷச்ேர் னச்ேரம் வணிரே வட்டி னறரக 
றறக்கப்தட்ட ரறன ேட்ட ன்நத்றன் ேதரரகரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். 

கறர தஞ்ைரத்துகபின் புறரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ைர்தன்ச்கள் 

 வலுங்கரணர ரறன அசு 2 து திப்ரி றணம் ரறனத்றன் கறரப் தஞ்ேரத்துகபின் 
12000 ேர்தரஞ்சு அறகரரிகபின் றண ரள் ன்று அநறித்து. 
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உத்றப்திஶைம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னக்ஶணர ஶரகற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 

 
திரக்ரஜ் பல் கத்ர ஷினரண ஶடி ஶதபேந்து ஶைஷ வரடக்கம் 

 உத்ப்திஶேத்றன் திரக்ரஜறனறனந்து ஜம்ன & கரஷ்ீரின் கத்ரவுக்கு ஶடி ஶதனந்து 
ஶேஷகள் வரடங்கறது. திரக்ரஜறல் ஷடவதறும் கும்த ஶபரவுக்கு ிஜம் வேய்னேம் 
தக்ர்கள் ஶடிரக கத்ரில் உள்ப ரர ஷஷ் ஶி ஆனத்றற்கு வேல்னனரம்.   

பெரிர உங்கபின் ிஷன 11% குஷநக்கப்தட்டது 

 உத்திஶே னனஷச்ேர் ஶரகற ஆறத்ரத் , ிேரிகபின் னன்கஷபக் கனத்றல் 
வகரண்டு னைரிர உங்கபின் ிஷனஷ 11 ேீம் குஷநத்ரர் . இற்ஷக ரிரனே 
ீரண கூடுல் ரட் கட்டத்றன் கரரக னைரிரின் ிஷன குஷநக்கப்தட்டுள்பது. 

ைறநப்பு ஷங்கள் றநக்கப்தட்டது 

 திர், ஶந்ற ஶரடி , ரரேறில் டீன் ரல் யஸ்ல்கனர ேன்குனறல் ேறநப்ன 
ஷங்கஷப றநந்து ஷத்ரர். 

 
15து திரைற தரீ றரஸ் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி உத்றப்திஶே ரறன ரரேறில் 15 து திரேற தரற 
றரஸ் றகழ்ச்ேறகஷப வரடங்கறஷத்ரர் . 15 து தறப்தில் க்கற அன ரடுகபில்  
இனந்து 300 க்கும் அறகரண இந்றர்கள் தங்ஶகற்நணர். 

 மீ் – ‚புற இந்றரஷ உபேரக்குறல் இந்றரின் புனம்வதர்ந்ஶரரின் தங்கு‛ 
 
வதரது திரிில் வதரபேபரர ரீறரக தனணீரண திரிவுகலக்கு 10% இடஎதுக்கலடு 

 உத்ப்திஶே அசு வதரது திரிில் வதரனபரர ரீறரக தி ன்ங்கறர்கலக்கு ஶஷன 
ற்றும் கல்ி றறுணங்கபில் 10 ேீ இட எதுக்கலட்ஷட அங்கலகரித்துள்பது. 

 
69து வரடக்க றணம் 

 உத்றப்திஶேம் 69 து வரடக்க றணத்ஷக் வகரண்டரடுகறநது . இந் ிரஷ 
வகரண்டரட னக்ஶணரில் உள்ப அரத் றல்ப் கறரத்றல் னக்கற ிர ற்தரடு 
வேய்ப்தட்டது. 
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பல் தம் ற்றும் ஶகரி ஸ்ஶடரர் அநறபகம் 
 வதரது ஶேஷ ஷங்கள் கந்த் , னரரதரத்றல் னல் தம் ற்றும் ஶகரி ஸ்ஶடரஷ 

அநறனகப்தடுத்துகறநது. வதரது ஶேஷ ஷங்கள் [CSC] இப்ஶதரது ரட்டிலுள்ப எவ்வரன 
வரகுறகபிலும் தம் ற்றும் ஶகரி ஸ்ஶடரஷ அநறனகப்தடுத்த் றட்டம். 

 
ஶைற அபேங்கரட்ைறக றறுணம் வரய்டரில் றநக்கப்தட்டது 

 வரய்டரில் ஶேற அனங்கரட்ேறக றறுணத்றன் னற பரகத்ஷ ணிப 
ஶம்தரட்டு அஷச்ேர் திகரஷ் ஜஶடகர் றநந்து ஷத்ரர். 
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13. ைர்ஶை வைய்றகள் 

கத்ரர் OPEC உறுப்திணர் கூட்டத்றல் இபேந்து வபிஶநறது 

 வதட்ஶரனறம் ற்றுற ரடுகள் அஷப்னக் கூட்டத்றல் இனந்து வபிஶநறது . OPEC- 
ிட்டு வபிஶ வேல்ன ினம்னம் ினப்தத்ஷ வதட்ஶரனறம் ற் றுற ரடுகள் 
அஷப்னக்கு ணது உத்றஶரகனர் அநறிப்ஷத அனுப்தினேள்பது , டிேம்தரில் அன் ற 
இற்ஷக ரிரனே உற்தத்றில் கணம் வேலுத் றட்டம். 

அவரிக்கர, இஸ்ஶல் பவணஸ்ஶகரஷ ிட்டு வபிஶநறது 

 அவரிக்கர ற்றும் இஸ்ஶல் அறகரப்னர்ரக க்கற ரடுகபின் கல்ி , அநறில் 
ற்றும் கனரச்ேர அஷப்ஷத (னேவணஸ்ஶகர) ிட்டு 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுறில் 
வபிஶநறது. 

தரகறஸ்ரன் இந்றர அடைக்ற றறுனறன் தட்டில் தரிரற்நம்  

 இந்றரிற்கும் தரகறஸ்ரனுக்கும் இஷடில் அடேக்ற றறுலுக்கு றரண ரக்குல் 
ஷட ீரண எப்தந்த்றன் கலழ் அடேக்ற றறுல்கபின் தட்டில் ற்றும் ேறகஷப 
தரிரற்நம் வேய்து வகரண்டது.  

ங்கஶைத்றல் புறரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட தரரலன்ந உறுப்திணர்கள் தி ற்நணர் 

 ங்கரபத்றல் னறரகத் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ரடரலன்ந உறுப்திணர்கள் டரக்கரில் 
தி ற்நணர் . ஶக் யேலணர வரடர்ந்து 3து னஷநரக திரக 
திஶற்கவுள்பரர். 

‛ைலணர உனகறஶனஶ றகப் வதரி வடிகுண்ஷட உபேரக்கறபள்பது" 

 ேலணரின் தரதுகரப்னத் துஷந றறுணரண ரர்த் இண்டஸ்ட்ரீஸ் க்னொப் கரர்ப்தஶன் 
னறறவடட் (NORINCO) அவரிக்கர உனரக்கற ’அஷணத்து வடிகுண்டுகபின் ரய்’ குண்டுக்கு 
ஶதரட்டிரக ேலணர அட ஆனேம் இல்னர ரட்ே குண்டு என்ஷந ரரித்துள்பரக 
ஊடகங்கள் வேய்ற வபிிட்டுள்பண. 

புல் தபூக் 

 தல்னரிக்கக்கரண சுற்றுனர திகள் ரய்னரந்து ீவுகஷப ிட்டு தனக் னனறன் 
கரரக ப்தி ஏட்டம். 
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தரகறஸ்ரன் ஆப்கரணிர் பேஷகின் ஶதரது ிைர வதறும் றட்டத்ஷ த்து வைய்து 

 ஆப்கரணிர்கள் னஷகின் ஶதரது ிேர வதறும் ீண்ட கரன றட்டத்ஷ த்து வேய்து 
தரகறஸ்ரன். 24 ரடுகபில் இனந்து சுற்றுனர ற்றும் னலீடுகஷப அறகரிக்க 
ஆப்கரணிர்கள் னஷகின் ஶதரது ிேர வதறும் ீண்ட கரன றட்டத்ஷ த்து வேய்து. 

தரகறஸ்ரன் உள்ரட்டில் ரரித்  -100 ரக்வகட்ஷட இரடத்றல் இஷத்து 

 தரகறஸ்ரன் இரடம் , உள்ரட்டில் ரரித்  -100 ரக்வகட்ஷட இரடத்றல் 
இஷத்து. இது 100 கறீ தூத்றற்கு துல்னறரக ரக்கும் , தன வபிடீு ரக்வகட் 
அஷப்ன (MLRS) ஷகஷ ேரர்ந்து. 

ஶற்கு ஆைறரின் றகப்வதரி கடீ்ல் கறப்றல் றநக்கப்தட்டது 

 கறப்றன் வகய்ஶரவுக்கு கறக்ஶக 45 கறஶனரீட்டர் வரஷனில் ஶற்கு ஆேறரின் 
றகப்வதரி கீட்ல் றநக்கப்தட்டுள்பது . ஜணரறதற அப்துல் தத்ர அல் ேறேற னறரக 
கட்டப்தட்ட ஶட்டிிட்டி கீட்ல் ற்றும் என சூறஷ றநந்து ஷத்ரர். 

ஶக் யைறணர திரக திஶற்நரர் 

 ஶக் யேறணர வரடர்ந்து னென்நரது னஷந ரக ங்கஶேத்றன் திரக 
திஶற்நரர். இது யேறணரின் ரன்கரது னஷந திஶற்ன ஆகும். 

குரத்ரனர .ர. ஆவு ஊல் றர்ப்பு ஆஷத்றல் இபேந்து ினக படிவு 

 குரத்ரனர  .ர. ஆவு ஊல் றர்ப்ன ஆஷத்றனறனந்து வபிஶறுரகக் 
கூநறனேள்பது. 

உனக ங்கற ஷனர் ஜறம் ஶரங் கறம் திப்ரி 1ம் ஶற தி ினக படிவு 

 உனக ங்கறின்  ஷனர் ஜறம் ஶரங் கறம் திப்ரி 1ம் ஶற ணது திில் இனந்து 
ினகுரக அநறித்ரர் - 2022 ல் ணது தி கரனம் னடினேம் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

ஈரணின் ைதரயரர் துஷநபகத்றல் இந்றர ஶஷனகஷப ஶற்வகரண்டு பேகறநது 

 ஈரன் வற்கு கஷஶரத்றன் ேறஸ்ரன் தலூேறஸ்ரன் ரகரத்றல் உள்ப னெஶனரதர 
ேதரயரர் துஷநனகத்றல் இந்றர ஶஷனகஷப ஶற்வகரள்பத் துங்கறது. 

 இந்றரின் ல்ஷனப் தகுறக்கு வபிஶ என துஷநனகத்ஷ வேல்தடுத்துது இது 
னல் னஷநரகும். 
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கரங்ஶகர றர்க்கட்ைறத் ஷனர் ஜணரறதற ஶர்னறல் வற்நற 

 கரங்ஶகர, றர்க்கட்ேறத் ஷனர் வதனறக்ஸ் றஷ்வேகறடி ீண்ட கரனம் ரப்தடுத்ப்தட்ட 
ஜணரறதறத் ஶர்னறல் வற்நற வதற்றுள்பரர் . ஶர்ல் கறணர், றஷ்வேகறடி 38.57 ேீ 
ரக்குகஷபப் வதற்று ஶர்னறல் வன்நரர் ன்று அநறித்து. 

வதண்கள் ிரகத்து வரடர்தரண வைய்றகஷப குறுந்கல் பனம் அநற ைவுற அஶதிர 
றட்டம்  

 ேவுற அஶதிரில் ேவுற வதண்கள் ங்கள் ிரகத்ஷப் தற்நற வரிரல் இனப்தஷ 
ிர்க்கும் ிரக என னற கட்டுப்தரடு றர்ிக்கப்தட்டுள்பது . வதண்கஷப 
ிரகத்து வேய்ஷ உறுறப்தடுத்தும் கஷன ீறன்நம் குறுந்கல் னெனம் உரி 
வதண்கலக்கு அநறிக்க ஶண்டும். 

னதுைரரிக் கூட்டி அண்டலூைறரஷ ஆபத் றட்டறட்டுள்பது 

 ஸ்வதிணில் என னதுேரரிக் கூட்டி ரட்டின் றக அறக க்கள்வரஷக றஷநந் 
தகுறரண அண்டலூேறரஷ ஆட்ேற வேய் உள்பது . அண்டலூேறரில் இது 37 
ஆண்டுகரன ஶேரேனறே ஆட்ேறஷ னடிவுக்கு வகரண்டு ந்து . த்றஷக் கடல் 
றரக அகறகள் அறகரக னம் னக்கற னஷகப் னள்பிரக ஸ்வதிணின் 
அண்டலூேறர உள்பது. 

துபைற கதரர்ட் 2020 ஶர்னறல் ஜணரறதற டிம்ஷத றர்வகரள்ரக அநறித்ரர் 

 அவரிக்க கரங்கறமறன் னல் இந்து ேட்டன்ந உறுப்திணரண துபேற கதரர்ட் 2020 ஆம் 
ஆண்டில் வள்ஷப ரபிஷகக்கரண ஶர்னறல் கபம் இநங்குரக அநறித்துள்பரர் . 
வேணட்டர் னறேவதத் ரணிற்கு திநகு ஜணரகக் கட்ேறில் இனந்து ஜணரறதற ஶர்ல் 
ஶதரட்டிில் கபறநங்கும் இண்டரது வதண்ி துபேற கதரர்ட் ஆரர். 

ைவுற அஶதிர ஜணரி ரத்றல் 10% ண்வய் ற்றுறஷ குஷநக்க றட்டம்  

 ேவுற அஶதிர, உனகறன் னன்ணி கச்ேர ண்வய் ேப்ஷபர் ஜணரி ரத்றல் அன் 
ண்வய் ற்றுறஷ 10 ேிகறம் குஷநக்கத்றட்டம். 

வன் ைலணக் கடனறல் உள்ப வீுகபில் ைலணர ஶலும் தனப்தடுத்னரம் 

 வன் ேலணக் கடனறல் உள்ப ீவுகள் றர்வகரள்லம் அச்சுறுத்ஷனப் வதரறுத்து அன் 
தரதுகரப்ஷத ஶலும் தனப்தடுத்னரம் ண ேலணர வரிித்துள்பது. 
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கனறஶதரர்ணி கடல் ைறங்கங்கள் புனம் வதபேம் ீன்கஷபப் தரதுகரப்தற்கரக 
வகரல்னப்தட்டண 

 அறந்துனம் றஷனிலுள்ப ேரல்ஶரன் ீன்கள் ற்றும் ஸ்டீல்வயட் டிவுட் 
ஆகறற்ஷநப் தரதுகரக்கும் றட்டத்றன் என தகுறரக கடந் ரத்றல் ரன்கு கடல் 
ேறங்கங்கள் வகரல்னப்தட்டண. 

அவரிக்கரின் தகுறபவு அைரங்க படக்கம் ீண்டகரனரகப் தறவு   

 அவரிக்க அேரங்கத்றன் தகுறஶ  னடக்கம், அேறல் றஷனப்தரட்டிற்கு இன்னும் 
னடிில்னரல், ீண்டகரனரக தறவு வேய்ப்தட்டுள்பது. தில் கறபிண்டன் ஜணரறதறரக 
இனந் 1995-96ல் 21 ரள் அசு னடங்கறஶ அறகதட்ேரக இனந்து . டிம்ப் அேறன் 
னடக்கம் 22து ரஷப ட்டி னந்ஷ ேரஷணஷ னஷநடித்து. 

ஷப்வதரறவு ிரணங்கஷப றறுவுற்கு ரய்னரந்து றட்டம் 

 ேீதத்ற ரங்கபில் ஷனகஷ கடுஷரக தரறத் ரசுதரட்ஷட ேரபிக்க 
ஷப்வதரறவு ிரணங்கஷப றறுவுற்கு ரய்னரந்து றட்டறடப்தட்டுள்பது . ரணிஷன 
ரற்நறஷத்ல் உத்றகள் னெனம் ேரணங்கஷப ரணில் தூி ஷ வதர றஷ 
ற்தடுத்த் றட்டம்.  

பன்ணரள் ரி ஶகரஸ்ட் ஜணரறதற னரன்ட் குதரக்ஶதரஷ ணிகுனத்றற்கு றரண 
குற்நங்கபினறபேந்து  ைறைற ிடுித்து 

 ணி குனத்றற்கு றரக ஶற்கு ஆதிரிக்க ரடுகபில் ஶர்ல் ன்னஷநில் ஈடுதட்ட 
குற்நச்ேரட்டுக்கபினறனந்து னன்ணரள் ரி  ஶகரஸ்ட் ஜணரறதற னரன்ட் குதரக்ஶதரஷ , 
ஶயக்கறல் உள்ப ேர்ஶே குற்நில் ீறன்நம் (.ேற.ேற) ிடுித்து. 

டிம்ப் பக்கற றர்ரக திக்கு 3 இந்ற அவரிக்கர்கஷப பன்வரறந்துள்பரர் 

 அவரிக்க அறதர் வடரணரல்ட் டிம்ப் வள்ஷப ரபிஷகின் வேணட்டிற்கு அனுப்தி 
ேலணிர் தரிந்துஷகபின் ேீதத்ற தட்டினறன் அடிப்தஷடில் னக்கற றர்ரக திக்கு 3 
இந்ற அவரிக்கர்கஷப னன்வரறந்துள்பரர். 

 ரிட்டர தன்ரல் , உி வேனரபர் திக்கு (அடேக்ற ஆற்நல் ), ஆறத்ர தம்ேரய் 
திக்கு ணினேரிஷ ற்றும் ேறில்னறவதர்டிஸ் ஏர்ஷேட் ஶதரர்டு ற்றும் தில் தஶடல் 
ஆகறஶரர் கனவூன உி வேனரக தரிந்துஷ வேய்ப்தட்டுள்பணர். 
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இந்றரவுடன் வுகஷ தரதுகரப்பு எத்துஷப்ஷத அவரிக்கர ஶற்வகரண்டுள்பது 

 அவரிக்கர இனப்ன னெஶனரதர கூட்டிஷ ஆப்தடுத்தும் னற்ேறில் என 
தகுறரக இந்றரவுடணரண ேரத்றரண வுகஷ  தரதுகரப்ன எத்துஷப்ஷத 
ஶற்வகரண்டுள்பது. 

தரகறஸ்ரன் அைறனஷப்தின் 18து ைட்ட றபேத்ம் 

 தரரலன்நத்ஷ ன்ணிச்ஷேரக கஷனக்க ஜணரறதறக்கு ங்கும் அறகரத்ஷ 
அகற்நறது, இன் னெனம் தரகறஸ்ரன் என தரரலன்ந குடிசு ரடரக ரநறது. 

இனங்ஷகின் புற றர்க்கட்ைறத் ஷனர் 

 இனங்ஷகில் னன்ணரள் ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ கடந் ரங்கபின் அேறல் 
னன்ஶணற்நங்கஷபத் வரடர்ந்து னற றர்க்கட்ேறத் ஷனரக வதரறுப்ஶதற்நரர். 

ைலணரின் வதரபேபரர பர்ச்ைற 6.9 ைீத்றனறபேந்து 6.8 ைீரக குஷநத்துக்வகரண்டது 

 ேலணரின் 2017 ஆம் ஆண்டின் வதரனபரர பர்ச்ேற 6.9 ேீத்றனறனந்து 6.8 ேீரக 
குஷநத்துக்வகரண்டது. 2018ல் ற்தட்ட வதரனபரர ேரிஷ ஈடுகட்ட இவ்ரறு 
வேய்துள்பது. 

வஜர்ன் தரரலன்நம் ட ஆதிரிக்க ரடுகஷபபம் ஶஜரர்ஜறரஷபம் தரதுகரப்தரண 
ரடுகபரக ஷகப்தடுத்துகறநது 

 ட ஆதிரிக்க ரடுகபரண அல்ஜரீிர, துணிேறர, வரரக்ஶகர ற்றும் ஶஜரர்ஜறரஷ 
தரதுகரப்தரண ரடுகபரக ஷகப்தடுத்துற்கரண என ஷவு ேட்டத்ஷ வஜர்ன் 
தரரலன்நம் ற்றுள்பது. 

திரிட்டிஷ் தி ந்றரி வஶைர ஶ ம்திக்ஷக ரக்வகடுப்தில் வற்நற வதற்நரர் 

 ஶரப்தி என்நறத்துடன்(EU) ப்க்மறட் எப்தந்த்றல் தரரலன்ந ஶரல்ிஷ ேந்றத் 
தின்ணர், திரிட்டிஷ் தி ந்றரி வஶேர ஶ ம்திக்ஷக ரக்வகடுப்தில் வற்நற வதற்நரர். 

அவரிக்கரவுடன் ைலணரின் ர்த்க உதரி அறகரிப்பு 

 அவரிக்கரவுடன் ேலணரின் ர்த்க உதரி கடந் ஆண்டு 2017ல் 275.8 தில்னறன் அவரிக்க 
டரனர்கபினறனந்து 323.3 தில்னறன் அவரிக்க டரனர்கலக்கு அறகரித்துள்பது. 
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ைலண க்கள்வரஷக பர்ச்ைற 2018 ஆம் ஆண்டில் வதுரகத் வரடர்கறநது 

 2018 ஆம் ஆண்டில் ேலணரின் க்கள் வரஷக 15.23 றல்னறணரக அறகரித்துள்பது, உனகறன் 
றக அறக க்கள்வரஷக வகரண்ட ரடுகபின் பர்ச் ேற ிகறம் வரடர்ந்து ேரிந்து 
னகறன்நது. 

 உனகறன் இண்டரது றக அறக க்கள்வரஷக வகரண்ட ரடரண இந்றரில் 1.362 
தில்னறன்கலடன் வதுரண க்கள் பர்ச்ேறஷ ேந்றத்து னகறநது. 

ஶதரபத்றன் த்ற ங்கற இந்ற பைதரய் ஶரட்டுக்கஷப தன்தடுத் ஷட 

 ஶதரபத்றன் த்ற ங்கற னொ 2,000, னொ 500 ற்றும் னொ 200 ரங்கஷபப் தன்தடுத் 
ஷட ிறத்துள்பது . னற கட்டுப்தரட்டின் கலழ் , ஶதரப குடிக்கள் இந்றரஷத் ி 
ஶறு ரடுகலக்கு இந் னொதரய் ஶரட்டுக்கஷப வகரண்டு வேல்ன னடிரது. 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கரண உனக கட்டிடக்கஷன ஷனகம்  

 2020 ஆம் ஆண்டுக்கரண உனக கட்டிடக்கஷன ஷனகரக திஶேறனற கம் ரிஶர டி 
வஜணிஶர  .ர. கல்ி, அநறில் ற்றும் கனரச்ேர அஷப்தரல் (னேவணஸ்ஶகர) 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பது. 

 னென்று ஆண்டுக்கு எனனஷந டக்கும் னே உனகக் கரங்கறஸ் 2020 ஜழஷனில், இந் 
கத்றல் ஷடவதறும். 

ஈரணி ிரணங்கலக்கு வஜர்ணி அனுற அபித்துள்பது 

 ஶரப்தி என்நறத்ரல் வஹ்ரன் றர்ப்தரபர்கள் ீரண ரக்குல்கலக்கு றரக 
ஶரப்தி என்நறத்ரல் ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட வதரனபரர ஷடகள் அறகரித்து , அன் 
ிஷபரக வஜர்ணி ிரண றஷனங்கஷப  ஈரணி ிரணரண யரன் ர்ஷனன் 
தன்தடுத் வஜர்ணி ஷட வேய்றனக்கறநது . ற்ஶதரது ஈரணி ிரணங்கலக்கு 
வஜர்ணி அனுற அபித்துள்பது. 

ரய்னரந்றல் ஶர்ல் 

 கறட்டத்ட்ட ந்து ஆண்டுகள் இரட ஆட்ேறக்குப் தின்ணர் ரர்ச் 24ம் ஶற ரய்னரந்றல் 
ஶர்ல் ஷடவதநவுள்பது. கடந் ஜணரி 2014ல் ஜணரக னஷநில் 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட அேரங்கம் ன்னஷந ற்றும் ஆர்ப்தரட்டங்கபரல் கஷனந் தின் 
டக்கும் னல் ஶர்ல் இதுரகும். 
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இந்ற - தரகறஸ்ரன் ல்ஷனில் உள்ப கர்ரர்பூர் தகுறின் ஶகர -ஆர்டிஶணட்ஷம தகறர்ந்து 
வகரண்டது 

 இந்ற - தரகறஸ்ரன் ேர்ஶே ல்ஷனில் உள்ப கர்ரர்னர் தகுறின் ஶகர -
ஆர்டிஶணட்ஷம தரகறஸ்ரனுடன் இந்றர தகறர்ந்து வகரண்டுள்பது. 

 னதுடில்னறக்கு தரகறஸ்ரணித் தூக திறறறகள் ிஜம் வேய்ற்கரண ஶறகஷப 
அபித்ரக இந்ற வபினேநவுத் துஷந அஷச்ேகம் வரிித்துள்பது . னணி குனத்ரர 
கர்ரர்னர் ேரயறப் தகுறக்கு இந்றரில் இனந்து சுற்றுனரப் திகள் தரர்ஷிட இன 
அசுகலம் ிஷரக னடிவடுக்க னது றல்னறில் கூட்டத்றற்கு றட்டறட்டுள்பது. 

கத்ரர் ரட்டில் அவரிக்க தூதுர் ற்றும் னறதரன் ைந்றப்ஷத அவரிக்கர  
உறுறப்தடுத்துகறநது 

 ஆப்கரணிஸ்ரன் ஶதரனக்கு னற்றுப்னள்பி ஷக்க னற்தடுஷகில் , அவரிக்க தூதுர் 
ரனறதனுடன் கத்ரர் ரட்டில் ேந்றப்ன டத்றரக அவரிக்கர உறுறப்தடுத்றனேள்பது. 

அஶரிக்கரவுடணரண ர்த்க ஶதச்சுரர்த்ஷஷ வரட ைலணரின் உர் அறகரரி 
ரறங்டன் ந்ரர் 

 ேலணரின் உர் ர்த்க அறகரரி ரறங்டன் ந்ஷடந்ரர் ; உனகறன் னல் இண்டு 
வதரனபரர ரடுகள் னக்கறரண ர்த்க ஶதச்சுரர்த்ஷக்கு ரர் வேய்கறன்நண. 

இஸ்ஶல் றஷனப்தரட்டரல் ஶனைறரில் ஷடவதந இபேந் உனக தரர ீச்ைல் ஶதரட்டி த்து 

 2019 உனக தரர ீச்ேல் ேரம்தி ன்றப்ஷத டத்தும் உரிஷஷ இஸ்ஶனற ீர்கள் 
தங்ஶகற்க அனுறக்க றுத்ரல் ஶனேறர இந்து ிட்டது. 

வணிசுனரஷ ிட்டு வபிஶந அவரிக்க அசு தூக ஊறர்கலக்கு உத்வு 

 அவரிக்க அசு வணிசுனரஷ ிட்டு வபிஶந தூக ஊறர்கலக்கு உத்வு 
வகரடுத்து, ஆணரல் றக்ஶகரனர துஶர ிடுத் னலஷரண ஶகரரிக்ஷகக்கு இங்க 
றுத்துிட்டணர். 

வணிசுனரஷ ிட்டு வபிஶந அவரிக்க அசு தூக ஊறர்கலக்கு உத்வு 

 அவரிக்க அசு வணிசுனரஷ ிட்டு வபிஶந தூக ஊறர்கலக்கு உத்வு 
வகரடுத்து, ஆணரல் றக்ஶகரனர துஶர ிடுத் னலஷரண ஶகரரிக்ஷகக்கு இங்க 
றுத்துிட்டணர். 
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உனக கரனறஷன ரற்நத்ரல் "இணம் இப்பு" .ர.ஷனஷ ச்ைரிக்ஷக 

 க்கற ரடுகள் ேஷதின் ஷனர் அன்ஶடரணிஶர கட்டவஸ் கரனறஷன ரற்நத்றல் 
உனகம் "இணம் இந்து ிட்டது" ன்றும் தரரிஸ் உடன்தடிக்ஷகக்கு அப்தரல் அேரங்கங்கள் 
அி றண்டு வேல்தட ஶண்டும் ணக் ஶகரரிணரர். 

புி வப்தஷடஷ டுக்க கரனறஷன அிகுப்பு 

 னி வப்தஷடஷ டுக்க அே டடிக்ஷகரக வதல்ஜறத்றல் கரனறஷன 
அிகுப்ன ஷடவதற்நது . இந் றகழ்ரணது வதல்ஜறத்றன் றகப்வதரி கரனறஷனப் 
ஶதிரக ிபங்கறது. 

கனர யரரிஸ் 1 றல்னறன் டரனபேக்கு ஶல் றற றட்டிபள்பரர் 

 அவரிக்கரின், னல் இந்றத் வேணட்டரண கனர யரரிஸ் , 2020 ஆம் ஆண்டிற்கரண 
ணது ஜணரறதற ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடுரக அநறித் 24 ி ஶத்றற்குள் 1 
றல்னறன் அவரிக்க டரனர் றறகஷபத் றட்டினேள்பரர். 

'உத்ர ஶி' 

 'உத்ர ஶி' வகரலம்ன - கங்கேந்துஷ இில் இந்றரினறனந்து னறரக இநக்குற 
வேய்ப்தட்ட ஶனரக்ஶகரஶரட்டிவ் தர் வேட்ஷட இனங்ஷக ஜணரறதற ஷத்றரிதரன 
ேறரிஶேணர ரட்டு க்கலக்கரக அர்ப்தித்ரர் . னற தர்வேட் இந்றரிடம் இனந்து 
கடன் ங்கல் (LOC) றட்டத்றன் கலழ் இநக்குற வேய்ப்தட்டுள்பது. 

"அவதர்" ன்று அஷக்கப்தடும் வதரதுரண டிஜறட்டல் ரம் அநறபகம் 

 க்கற அன றஶட்ஸ் ற்றும் ேவுற அஶதிரின் த்ற ங்கறகள் , "அவதர்" 
ன்நஷக்கப்தடும் என வதரதுரண டிஜறட்டல் ரத்ஷ அநறனகம் வேய்த்து , இது இன 
ரடுகலக்கும் இஷடி ல் திபரக்வேின் ற்றும் டிஸ்ட்ரிதினைட்டட் வனட்வஜர் 
வரறல்தட்தம் னெனம் றற குடிஶற்நங்கபில் தன்தடுத்ப்தடும். 

ஈரனுடன் ீண்ட கரன வதரபேபரர எத்துஷப்புகரண எப்தந்த்றல் ைறரிர ஷகவழுத்து 

 ஈரனுடன் ீண்ட கரன வதரனபரர எத்துஷப்ன எப்தந்த்றல் ேறரிர ஷகவல த்றட்டது. 
இந் னற உடன்தடிக்ஷக வரறல்துஷந , ிேரம், ஶேஷ, உள்கட்டஷப்ன ற்றும் 
ஆற்நல் துஷந ஆகறற்ஷந உள்படக்கறது . னடரகறர ற்றும் டரர்டஸ் 
துஷநனகங்கஷப ிரிவுதடுத்துற்கரண எப்தந்ங்கலம் ஷகவலத்றட்டண. 



 
டப்பு றகழ்வுகள் - ஜணரி 2019 

 

64 
 

அகறகள் ரடு றபேம்த ைறரிரில் தரதுகரப்தரண தகு றகஷப அஷப்தற்கு துபேக்கற 
டடிக்ஷக 

 துனக்கறின் ஜணரறதற வவேப் ிப் ர்ஶடரகன் டக்கு ேறரிரில் தரதுகரப்தரண 
தகுறகஷப அஷப்தஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டினப்தரகக் கூநறனேள்பரர் . இன்னெனம் , 
துனக்கறில் ேறக்கும் ேறரி அகறகள் ங்கள் வேரந் ரட்டிற்கு றனம்த றகுக்கும். 

திரிட்டன் ரடரலன்நம் ரிஷ் ல்ஷன ைட்டறபேத்த்றற்கு திவக்ச்ைறட் எப்புல் அபித்து 

 திரிட்டணில், ரடரலன்ந உறுப்திணர்கள் அர்னரந்றன் னதுவகலும்தரக அநறப்தட்ட 
ரிஷ் ல்ஷனஷ ரற்றுற்கரண ரற்று ற்தரடுகஷபத் ஶடுற்கரக திவக்ச்ேறட் 
றட்டத்றல் என றனத்த்றற்கு ஆரக ரக்கபித்ணர். 

றரன்ரர் தரரலன்நம் தட்ட ரற்நத்றற்கு எப்புல் 

 ரட்டின் இரடத்ரல் இற்நப்தட்ட அேறனஷப்ன , இரடம் ந்வரன 
ரற்நத்ஷனேம் டுக்கும் ேக்றஷ ங்கறது . இஷண ரற்றும் ஷகில் 
ேட்டத்றனத்த்ஷ னன்வரற ற்கு என குலஷ உனரக்க றரன்ரின் 
தரரலன்நம் ரக்கபித்து. 

அவரிக்கரவுடன் இரஜந்ற உநவுகஷப பநறத்துக் வகரள்ரக வணிசுனர அநறிப்பு 

 வணிசுனர அறதர் றக்ஶகரனர துஶர , அவரிக்க அறதர் வடரணல்ட் டிம்ப் , வன் 
அவரிக்க ரட்டின் இஷடக்கரன ஜணரறதறரக றர்க்கட்ேறத் ஷனர் ஜளரன் 
குவிஶடரஷ அங்கலகரித் தின்ணர் அவரிக்கரவுடன் இரஜந்ற உநவுகஷப னநறத்துக் 
வகரண்டினப்தரக அநறித்ரர் . வணிசுனர ரட்ஷட ிட்டு வபிஶந 72 ிஶம் 
அவரிக்க தூக ஊறர்கலக்கு றன.றக்ஶகரனர துஶர கரன அகரேம்] ங்கறனேள்பரர். 

அவரிக்கரில் அண்டரர்டிகரஷ ிட அறகக் குபிர் 

 துன சுனரல் அவரிக்கரில் கடுங்குபிர் ற்தட்டுள்பது . ேறகரஶகரில் ஷணஸ் 30 
டிகறரி அபிலும் , றச்ேறகணில் ஷணஸ் 37 டிகறரி அபிலும் குபிர் றனவுகறநது . துன 
தகுறில் இனக்கும் குபிஷ ிட இப்ஶதரது அவரிக்கரில் அறக குபிர் சீுகறநது.  

புற H-1B ிைர றட்டம் 

 ப்ல் ரம் னல் னற H-1B ிேர றட்டத்ஷ ரக்கல் வேய்ரக அவரிக்கர 
அநறித்துள்பது, இன்தடி அவரிக்க தல்கஷனக்ககங்கபில் ஶற்தடிப்ன தடித் 
வபிரட்டு வரறனரபர்கலக்கு னன்னுரிஷ ங்கப்தடும் வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 
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ஶனைறரில் தயரங் ரறனத்றன் சுல்ரன் அப்துல்னர 16 து அைரக படிசூட்டப்தட்டரர் 

 த்ற தயரங் ரறனத்றன் சுல்ரன் அப்துல்னர சுல்ரன் அயது ர ஶனேறரின் 
16 து அேரக என ணிப்தட்ட சுலும் னடிரட்ேறின் அஷப்தின் கலழ் 
னடிசூட்டப்தட்டரர். 

டப்பு றகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

வதரது அநறவு தரடக்குநறப்புகள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - கறபிக் வைய்வும் 

  

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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14. ிஷபரட்டு வைய்றகள் 
 
 கறரிக்வகட் 

 யரக்கற 
 வடன்ணிஸ் 
 கரல்தந்து  
 ைதுங்க ஶதரட்டி  
 குத்துச்ைண்ஷட  
 ஶதட்றண்டன் 
 ற்நஷ  

கறரிக்வகட் 

இந்றர Vs ஆஸ்றஶனறர வடஸ்ட் வரடர் 

 இந்றர 2-1 ன்ந ஶகரல் கக்கறல் ஆஸ்றஶனறரஷ னல் னஷநரக ஆஸ்றஶனற 

ண்ில் ழீ்த்ற வரடஷ வன்நது. ஆஸ்றஶனறரில் என வடஸ்ட் வரடஷ வன்ந 

னல் இந்றர ட்டும் ஆேறக் ஶகப்டன் னும் ேரஷண தஷடத்ரர் ிரட் ஶகரஹ்னற. 

ஆஸ்றஶனறர வடஸ்டில் வற்நற வதற்ந இந்ற அி உறுப்திணர்கலக்கு தி.ைற.ைற.. தரிசு 

அநறிப்பு 

 இந்ற கறரிக்வகட் கட்டுப்தரட்டு ரரிம் (தி.ேற.ேற.) ஆஸ்றஶனற ண்ில் னல் வடஸ்ட் 

கறரிக்வகட் வரடஷ வன்ந இந்றரின் அஷணத்து உறுப்திணர்கலக்கும் என ஶதரட்டிக்கு னர 

னொ. 15 னட்ேம் ீம் வரக்கப் தரிசுகஷப அநறித்து. 

ம் ஸ் ஶரணி எபே ரள் ஶதரட்டிில் 10,000 ன்கள் அடித்து ைரஷண 

 இந்றரின் னன்ணரள் ஶகப்டனும், னெத் ீனரண ம் ஸ் ஶரணி என ரள் ஶதரட்டிில் 

10,000 ன்கஷப கடந்து ேரஷண தஷடத்துள்பரர். ேச்ேறன் வடண்டுல்கர், வேௌவ் கங்குனற, ரகுல் 

டிரிட், ிரட் ஶகரனற ஆகறஶரனக்கு அடுத்து 10 ஆிம் ன்கஷப கடந் 5-து இந்ற ீர் 

ஶரணி ஆரர். 

ைறைற ஆண்கள் டி20 உனக ஶகரப்ஷத 2020 அட்டஷ 

 ேர்ஶே கறரிக்வகட் கவுன்ேறல் (.ேற.ேற) ேறேற டி 20 உனகக் ஶகரப்ஷத 2020 ஆஸ்றஶனறரில் 

ஷடவதநினக்கறநது, இற்கரண அட்டஷ வபிிடப்தட்டது. 
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ைறைற வடஸ்ட்,ற்றும் எபேரள் கணவு அிில் ஶகப்டணரக ிரட் ஶகரனற  

 ேர்ஶே கறரிக்வகட் கவுன்ேறல் 2018 ஆண்டின் ஆண்கலக்கரண வடஸ்ட் ற்றும் எனரள் கணவு 

அிகள் ித்ஷ வபிிட்டுள்பது. இறல் ிரத் ஶகரஹ்னற ஶகப்டன் ற்றும் 

ஶதட்ஸ்ஶணரக ஶர்வுவேய்ப்தட்டுள்பரர். 

தி.ைற.ைற.. பை 20 னட்ைம் ஊக்க ஊறம் அநறித்துள்பது 

 வடஸ்ட் வரடர் னரற்நறல் னல்னஷநரக ஆஸ்றஶனற அிஷ அன் வேரந் 

ண்ில் இந்றர ழீ்த்றது. அற்கரண ஊக்க ஊறரக னொ 20 னட்ேத்ஷ இந்ற கறரிக்வகட் 

னெத் ஶர்வு குல உறுப்திணர்கலக்கு ங்க தி.ேற.ேற.. அநறிப்ன வபிிட்டுள்பது. 

ஶகரக 100 ிக்வகட்டுகஷப ட்டி ற ைரஷண 

 இந்ற அிின் ஶகப்தந்துசீ்ேரபர் னகது ற றனைேறனரந்துக்கு றரண னனரது 

எனரள் ஶதரட்டிில் னல் ிக்வகட்ஷட ழீ்த்றஶதரது, ேர்ஶே எனரள் அங்கறல் ணது 

100-து ிக்வகட்ஷட ழீ்த்ற ஷல் கல்ஷன ட்டிணரர். 

 இன் னெனம் 100 ிக்வகட்டுகஷப றகஶகரகத் ணது 56-து ஶதரட்டிில் அஷடந் இந்ற 

ீர் னும் ேறநப்ஷத னகது ற வதற்நரர். 

ைர்ஶை கறரிக்வகட்டில் தந்து ைீ அம்தத்ற ரபடுவுக்கு ைறைற ஷட ிறத்து 

 இந்ற கறரிக்வகட் அிின் னன்ணி ஶதட்ஸ்ஶன்கபில் எனரகற அம்தத்ற ரனேடுின் 

தந்துசீ்சு ிறனஷநக்கு னநம்தரக இனப்தரல் ேர்ஶே கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் தந்து ேீ ேறேற 
ஷட ிறத்துள்பது. 

தி.ைற.ைற.., யரர்றக் தரண்டிர, ஶக.ல்.ரகுல் ீரண ஷடஷ த்து வைய்து 

 இந்ற கறரிக்வகட் கட்டுப்தரட்டு ரரித்றன் றர்ரகறகள் குல (தி.ேற.ேற..) யரர்றக் தரண்டிர 

ற்றும் ஶக.ல். ரகுல் ீரண  ஷடஷ த்து வேய்து. 

யரக்கற 

இந்ற ஆண்கள் யரக்கற அி திற்ைறரபர் தி ீக்கம் 

 இந்ற ஆண்கள் யரக்கற திற்ேறரபர் யஶந்ற ேறங் திில் இனந்து ீக்கப்தட்டு ஜழணிர் 

அிஷ றடத்தும் திஷ ஶேற கூட்டஷப்ன ங்கறது. 
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வடன்ணிஸ் 

டிதி டூர் வடன்ணிஸ் 

 னஶணில் ஷடவதற்ந டரடர ஏதன் கரரஷ்டிரில் இந்ற ஶஜரடி ஶரயன் ஶதரதண்ர 

ற்றும் டிிஜ் ன் ஆகறஶரர் து னல் டிதி டூர் வடன்ணிஸ் தட்டத்ஷ வன்நணர். 

ஆஸ்றஶனற ஏதன் வடன்ணிஸ் 

 வல்ஶதரர்ணில் ஷடவதற்ந ஆஸ்றஶனற ஏதன் வடன்ணிஸ் கபிர் எற்ஷநர் திரிவு இறுறப் 

ஶதரட்டிில் ஶரற எேரகர 7-6, 5-7, 6-4 ன்ந வேட் கக்கறல் வதட்ர கறிஶடரரஷ 

ஶரற்கடித்ரர். 

 2001ற்குப்திநகு வரடர்ந்து இன கறரண்ட் ஸ்னரம் தட்டத்ஷ வன்ந னல் ீரகறணரர் 

ஜப்தரணின் ஶரற எேரகர. உனக வடன்ணிஸ் ரிஷேப் தட்டினறல் னல் இடம் திடித் 

ஆேற ீர் னும் ேரஷண தஷடத்ரர் ஶரற எேரகர. 

 7 து ஆஸ்றஶனற ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிின் ஆடர் எற்ஷநர் தட்டத்ஷ ஶதல் 

டரஷன ழீ்த்ற ஶரக் ஶஜரஶகரிக் வன்நரர். 

ைர்ஶை வடன்ணிஸ் கூட்டஷப்பு ஶதரட்டிகள் 

 ேறங்கப்னரில் ஷடவதற்ந ேர்ஶே வடன்ணிஸ் கூட்டஷப்தின் 25,000 டரனர் றப்தினரண 

வதண்கள் ஶதரட்டிில் இந்றரின் அங்கறர வய்ணர வற்நற வதற்றுள்பரர். 

கரல்தந்து 

2019 ஆப்திரிக்க ஶகரப்ஷத கரல்தந்து  ஶதரட்டி கறப்றல் ஷடவதநவுள்பது 

 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆப்திரிக்க ஶகரப்ஷத கரல்தந்து ஶதரட்டி கறப்றல் ஷடவதநவுள்பது. 

ந்ரது னஷநரக ஆப்திரிக்க ஶகரப்ஷத கரல்தந்து ஶதரட்டி கறப்றல் டக்க உள்பது. 

வதண்கள் கரல்தந்து 

 இந்ற வதண்கள் கரல்தந்து அி இந்ஶரஶணேறரிடம் 2து வற்நறஷத் ட்டிச் வேன்நது, 

ஜகரர்த்ரில் இண்டரது ட்ன ரீறரண ஶதரட்டிில் 2-0 ன்ந ஶகரல் கக்கறல் வன்நது. 

AFC ஆைறர ஶகரப்ஷத கரல்தந்து 

 ஆேற ஶகரப்ஷத கரல்தந்து ஶதரட்டிில் இந்றர 0-1 ன்ந கக்கறல் தஹ்ஷணிடம் 

ஶரல்ிஷத் லி வரடரில் இனந்து வபிஶநறது. 
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ைதுங்க ஶதரட்டி 

வடல்னற ைர்ஶை ைதுங்க கறரண்ட்ரஸ்டர் ஏதன் 

 வடல்னற ேர்ஶே ேதுங்க கறரண்ட்ரஸ்டர் ஏதன் தட்டத்ஷ வன்நரர் டி குஶகஷ். இன்னெனம் 

இந்றரின் இஷப கறரண்ட்ரஸ்டர் ஆணரர். 

டரட்டர ஸ்டீல் ைதுங்க ஶதரட்டி 

 வர்னரந்றல் ஷடவதறும் டரட்டர ஸ்டீல் ேதுங்க ஶதரட்டிில் ந்து னஷந உனக 

ேரம்திணரண ிஸ்ரன் ஆணந்த் ட்டரது சுற்நறல் அஜர்ஷதஜரணின் கறரிரர் 

ரடரஶரஷ வன்நரர்.  

ஶனம்ரள்-ைறஃப் ைர்ஶை வதண்கள் கறரண்ட் ரஸ்டர் சுற்று-ரதின் ைதுங்கப் ஶதரட்டி 

 ஶனம்ரள்-ேறஃப் ேர்ஶே வதண்கள் கறரண்ட் ரஸ்டர் சுற்று-ரதின் வேஸ் ஶதரட்டி 

வேன்ஷணில் வரடங்க உள்பது.  

டரடர ஸ்டீல் ரஸ்டர்ஸ் ைதுங்கப்ஶதரட்டி 

 ிஸ்ரன் ஆணந்த் ிறத் குஜ்ரத்றனேடன் டந் ஶதரட்டிஷ ேன் வேய்து னென்நரம் இடம் 

திடித்ரர். 

குத்துச்ைண்ஷட 

பன்நரது வதண்கள் ஶைற குத்துச்ைண்ஷட ைரம்தின்றப் 

 கர்ரடகரின் ிஜகரில் னென்நரது வதண்கள் ஶேற குத்துச்ேண்ஷட ேரம்தின்றப் 

ஶதரட்டி ஷடவதறுகறநது. றழ்ரட்டின் ஸ்.கஷனி ற்றும் வலுங்கரணரின் றக்கத் 

ேரீன் ஆகறஶரர் வதண்கள் ஶேற குத்துச்ேண்ஷட ேரம்தின்றப் இறுறப் ஶதரட்டிக்குள் 

தஷந்ணர். 

ஶதட்றண்டன் 

ஶனைறர ரஸ்டர்ஸ் ஶதட்றண்டன் 

 ஶகரனரனம்னரில் ஷடவதற்று னம் அஷிறுறப் ஶதரட்டிில் ஸ்வதின் ீர் கஶரனறணர 

ரின் (ஸ்வதின்) இடம் 16-21, 13-21 ன்ந வேட் கக்கறல் ேரய்ணர ஶரல் ஶரல்ிஷடந்து 

வரடஷ ிட்டு வபிஶநறணரர். 
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திரீறர் ஶதட்றண்டன் லீக் 

 வதங்கலன ரப்டர்ஸ் னம்ஷத ரக்வகட்ஷட ஶரற்கடித்து ணது னல் திரீறர் ஶதட்றண்டன் 

லீக் தட்டத்ஷ வன்நது. 

இந்ஶரஶணைறர ரஸ்டர்ஸ் ஶதரட்டி 

 ஜகரர்ரில் இந்ஶரஶணேறர ரஸ்டர்ஸ் னப்தந்ரட்டம் வரடங்கறது. 

 னென்று னஷந உனக ேரம்திணரண கஶரனறணர ரின் கரனறல் கரம் கரரக 

இறுறப்ஶதரட்டிில் இனந்து ினகறரல் ேரய்ணர ஶரல் ணது னல் இந்ஶரஶணேற 

ரஸ்டர்ஸ் தட்டத்ஷ வன்நரர். 

ஶகஶனர இந்றர இஷபஞர் ிஷபரட்டு 

 னஶணில் ஷடவதறும் ஶகஶனர இந்றர இஷபஞர் ிஷபரட்டில், தத்து ரண அதிணவ் ர 

துப்தரக்கறச்சூடு ஶதரட்டிில் ங்கம் வன்று இபம் றல் ேரஷண. 10 ீட்டர் ர் ஷஃதில் 

கனப்ன அி திரிில் வயளனற ஶகரசுடன் இஷந்து ஶற்கு ங்கரபம் வற்நற வதந 

உிணரர். னஶணில் ஷடவதற்ந ஶகஶனர இந்றர இஷபஞர் ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிகள் டந்து 

னடிந்ண. எட்டுவரத் ஶகரப்ஷதஷ கரரஷ்டிர ஷகப்தற்நறது. 

 1) கரரஷ்டிர 228 தக்கம் 2) யரிரணர 178 தக்கம் 3) வடல்னற 136 தக்கம். 

ற்நஷ 

இந்ற தரர-தலதூக்கும் ீபேக்கு 4 ஆண்டுகள் ஷட 

 இண்டரது னஷநரக ஊக்க னந்து தன்தடுத்ற ிறீநலுக்கரக ேர்ஶே தரரனறம்திக் 

கறட்டி இந்ற தரர-தலதூக்கும் ீர் ிக்ம்ேறங்கறற்கு 4 ஆண்டுகள் ஷட ிறத்து. 

ைலணிர் ஶைற ஜழஶடர ைரம்தின்றப் 

 இரச்ேனப் திஶேம் 5 து இந்ற ரிேர்வ் தட்டரனறன் திரிஷச் ேரர்ந் கபிர் 

ஷனஷக்கரனர் ரி ிேரகரப்தட்டிணத்றல் ஷடவதற்ந ேலணிர் ஶேற கபிர் ஜழஶடர 

ேரம்தின்றப்தில் ங்கப் தக்கம் வன்நரர். 

அவச்சூர் ஶகரல்ஃப் ைரம்தின்றப் 

 இந்றரின் கரர்றக் ேர்ர ஆஸ்றஶனறரில் ஷடவதற்ந றனை ேவுத் ஶல்ஸ் ஆண்கள் 

அவச்சூர் ஶகரல்ஃப் ேரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் வன்நரர். 
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80து ஶைற ஶடதிள் வடன்ணிஸ் ைரம்தின்றப் 

 80து ஶேற ஶடதிள் வடன்ணிஸ் ேரம்தின்றப் கட்டரக்கறல் உள்ப ஜயர்னரல் ஶன 

உள்பங்கத்றல் துங்கறது. எடிேர ரறன ஶடதிள் வடன்ணிஸ் அஶேரேறஶன் (OSTTA) 18 

ஆண்டு கரன இஷடவபிக்குப்திநகு இந் ஶதரட்டிஷ டத்துகறநது. 

உள்பங்க தடஶகரட்டுனறல் உனக ைரஷண 

 ஆேற ஶகரப்ஷதில் ங்க தக்கம் வன்ந கறல் அகது, வகரல்கத்ரில் 40 துக்கு ஶல் 

உள்பர்கலக்கரண திரிில்10 ி ஶத்றல் என னட்ேம் ீட்டர் ரறரி தூத்ஷ கடந்து 

னடித்ன் னெனம் உனக ேரஷண தஷடத்ரர். 

பம்ஷத ரத்ரன் 

 வகன்ரின் கரஸ்ரஸ் னரகட் ற்றும் த்றஶரப்திரின் வரர்க்ஶஷ் அனன ஆகறஶரர் 

னம்ஷதில் ஷடவதற்ந டரடர னம்ஷத ரத்ரன் ஶதரட்டிில் ஆண்கள் ற்றும் வதண்கபின் 

திரிில் வன்நணர். 

ைர்ஶை தல தூக்குல் கூட்டஷப்பு ைஞ்ைறர ைரனு ீரண ஷடஷ த்து வைய்து 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஶகரல்டு ஶகரஸ்டில் ஷடவதற்ந கரன்வல்த் ஶதரட்டிில், ேஞ்ேலர 53 கறஶனர 

திரிில் ங்கம் வன்நரர். ஆணரல் ஊக்க னந்து தன்தடுத்றரக அனக்கு ஷட 

ிறக்கப்தட்டது. கரன்வல்த் ஶதரட்டிில் ங்கம் வன்ந குனக்ேம் ேஞ்ேறர ேரனு ீது 

ிறத் இந்த் ஷடஷ ஜணரி 23 அன்று ேர்ஶே தல தூக்குல் கூட்டஷப்ன (IWF) த்து 

வேய்து. 
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