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1. பக்றரண ரட்ள் 
ஶற றணம் ிங்ள் 
திப்ரி 04 உன னற்றுஶரய் றணம் உன னற்றுஶரய் றணம் திப்ரி 02 அன்று 

அனுேரிக்ப்தடுறநது. எவ்வரன ஆண்டும் 
னட்ேக்க்ரண ிர்க்க்கூடி இநப்னஷப 
ல்ி, அற ிறப்னர்வு ற்றும் உனவங்றலும் 
உள்ப அேரங்ங்ள் ற்றும் ணிதர்ள் 
ஆறஶரஷ இந்க் வரடூரண ஶரய்க்கு றர 
டடிக்ஷ டுப்த ஷ இந் றணம் இனக்ரக் 
வரண்டுள்பது. இந் ஆண்டு , உன னற்றுஶரய் 
றணத்ஷ ற்தரடு வேய்னேம் ேர்ஶே னற்றுஶரய் 
ட்டுப்தரட்டு அஷப்தரணது , என னற 3 ஆண்டு 
திச்ேரத்ஷ மீ் ‚I Am and I Will‛ அநறித்து. 

திப்ரி 06  ேர்ஶே வதண் திநப்னறுப்னச் 
ேறஷவுக்ரண ஜஶீர 
ேறப்னத்ன்ஷ றணம் 

க்ற ரடுள் ேஷதிணரல் வதண்பின் 
திநப்னறுப்னச் ேறஷஷ அற்றும் னற்ேறின் என 
தகுறர ேர்ஶே வதண் திநப்னறுப்னச் 
ேறஷவுக்ரண ஜஶீர ேறப்னத்ன்ஷ றணம் திப்ரி 
6ம் ஶற அனுேரிக்ப்தடுறநது . இது 2003ல் 
அநறனப்தடுத்ப்தட்டது. 

திப்ரி 13  உன ரவணரனற றணம் உன ரவணரனற றணம் எவ்வரன ஆண்டும் 
ரவணரனறஷ என ஊடர வரண்டரடும் 
ிர திப்ரி 13 அன்று அனுேரிக்ப்தடுறநது . 
னேவணஸ்ஶரின் 36 து வதரது ரரட்டரல் 2011 
ம்தர் 3ல் ஸ்வதிணின் இரச்ேறம் 
னன்வரறப்தட்ட தின்ணர் இது அநறிக்ப் தட்டது.  
2019 மீ்: உலரடல், ைறப்புத்ன்ல ற்றும் 
அலற 

திப்ரி 19  ேத்தற ேறரஜற ரரஜறன் 
திநந் ரள் 

ரரஷ்டிர னலதும் ேத்தற ேறரஜற ரரஜறன் 
திநந் ரள் உற்ேரரக் வரண்டரடப்தடுறநது . 
வரரில்னர உத்றஷபப் தன்தடுத்துறல் அர் 
றனர ிபங்றணரர்.அது இநப்ன 
ண்ிக்ஷஷனேம், ஶ ரக்குல் , றடீர் 
ரக்குல், எனனப்தட்ட ரக்குல் ஶதரன்ந 
தல்ஶறு ரிஷப ஷப்தடுத்ற இனந்து . 
ேத்தற ேறரஜற என ல்ன றர்ரத்றன் 
டுத்துக்ரட்டரவும் என றநஷரண 
றர்ரறரவும் றழ்றநரர். 
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திப்ரி 19 குன ிரஸ் வஜந்ற குன ிரஸ் வஜந்ற திப்ரி 19 அன்று 
வரண்டரடப்தடுறநது. இர் ட இந்றரில் தக்ற 
இக்த்றன் 14-து தற்நரண்டு துநி ற்றும் 
ேலர்றனத்ரற ஆரர். 

திப்ரி 20 உன ேனெ ீறக்ரண 
றணம் 

ேனெ ேத்து ீற றணம் றுஷ , ினக்கு 
ற்றும் ஶஷனின்ஷ ஶதரன்ந திச்ேறஷணஷப 
ேரபிக்கும் னற்ேறஷப ஊக்குிக்கும் ஶஷஷ 
உர்ந்து வரண்ட என றணம் ஆகும் . .ர., 
அவரிக் தன ேங்ம் ற்றும் ேர்ஶே 
வரறனரபர் அலுனம் உள்பிட்ட தன 
அஷப்னள் க்லக்கு ேனெ ீ றின் 
னக்றத்துத்ஷ னறனேறுத்துறன்நண . 2019 மீ்: 
ீங்ள் அலற ற்றும் பர்ச்ைறல 
ிபேம்திணரல், ைப ீறக்ர உலபங்ள் 

திப்ரி 21 ேர்ஶே ரய் வரற றணம் 2000 ஆம் ஆண்டு திப்ரி ரம் னல் 
வரறில் ற்றும் னரச்ேர 
தன்னத்ன்ஷனேம் தன்வரற அநற ஷனேம் 
ஊக்குிப்தற்ர எவ்வரன ஆண்டும் ேர்ஶே 
ரய் வரற றணம் வரண்டரடப்தடுறநது . மீ் - 
பர்ச்ைற, ைரரணம் ற்றும் ல்னறக்த்றல் 
எபே ரிர உள்ரட்டு வரற இபேக்கும். 

திப்ரி 22 உன ேறந்ஷண றணம் 2019ற்ரண உன ேறந்ஷண றணம் 1909 னல் 
திப்ரி 22ந் ஶற னன்ணி றத் வதண்ள் 
குலிற்கு அர்ப்திக்ப்தடுற்ர 
அனுேரிக்ப்தடுறநது. 

திப்ரி 28 ஶேற அநறில் றணம் இற்தினரபர் ேற ி ரன் திப்ரி 28 அன்று 
ரன் ிஷபவு ண்டுதிடித்ன் றஷணர ஶேற 
அநறில் றணம் அனுேரிக்ப்தடுறநது . க்ள் 
த்றில் அநறினறன் னக்றத்தும் ற்றும் 
அன் தன்தரடு குநறத்து ிறப்னர்வு 
ற்தடுத்து இன் ஶரக்ரகும் . மீ் - 
'க்ளுக்ர அநறில் ற்றும் 
அநறிலுக்ர க்ள்'. 

திப்ரி 04 
னல் 10 
ஷ 

ஶேற ேரஷன தரதுரப்ன 
ரம் 

ேரஷன ஶதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்ேரஷனள் 
அஷச்ேம் ஶேற ேரஷன தரதுரப்ன ரம் னெனம் 
ிறப்னர்வு ற்றும் தரதுரப்தரண ேரஷன 
தன்தரட்ஷடப் தற்நற க்லக்கு உர்த்துற்ர 
றட்டறட்டுள்பது. 
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திப்ரி 12 
னல் 18 

ஶேற உற்தத்றத்றநன் 
ரம் 

ஶேற உற்தத்றத்றநன் வுன்ேறல் (NPC) திப்ரி 12ம் 
ஶற ணது 61து வரடக் றணத்ஷ 
வரண்டரடுறநது. மீ் - ‚Circular Economy for 
Productivity & Sustainability‛. NPC, வரடக் றணத்ஷ , 
உற்தத்றத்றநன் றணரவும், 2019 திப்ரி 12 னல் 
18 2019 ஷ ஶேற உற்தத்றத்றநன் ரரவும் 
அனுேரிக் உள்பது. 
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2. ரிலை 
 

ரிலை ற்றும் குநறீடுள் இந்றர / ரறனத்றன் 
இடம் 

பல் இடம் /ற்ந 
இடம் 

ைீதத்ற ஃதிதர ரிலை 103) இந்றர 1) வதல்ஜறம்  
2) திரன்ஸ் 

ைறைற எபேரள் ரிலை 2) இந்றர 1) இங்றனரந்து  
3) வன் ஆப்திரிக்ர 

ைறைற வதண்ள் எபேரள் யதட்டிங் 
ரிலை  

1) ஸ்றனற ந்ணர   

5) றத்ரனற ரஜ் 
ைறைற டி20 அிள் ரிலை 2) இந்றர 1) தரறஸ்ரன்  
ைறைற டி20 தந்துசீ்ைரபர்ள் ரிலை  4) குல்ீப் ரவ் 1) ீத் ரன் 
ைறைற டி20 வதண்ள் யதட்டிங் ரிலை  2) வஜறர ஶரட்ரிக்ஸ்  1) சுேற ஶதட்ஸ் 

6) ஸ்றனற ந்ணர 
ைறைற வடஸ்ட் யதட்ஸ்யன் ரிலை 1) ிரட் ஶரனற 2) ஶன் ில்னறம்ேன் 

3) வேஶஷ்ர் னஜரர 
ைறைற வடஸ்ட் தந்து சீ்ைரபர்ள் 
ரிலை 

  1) தரட் ம்றன்ஸ்  
2) றஶமர தரடர 

ைறைற வடஸ்ட் ஆல் வுண்டர்ள் 
ரிலை 

3) நீ்ற ஜஶடஜர 1) ஶஜேன் ஶயரல்டர்  
2) றப்-அல் யேன் 
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3. மாநாடுகள் 

ைர்யை மாநாடுகள் 

உச்ேற ரரடு / ரரடு ிங்ள் 
43து ேர்ஶே னத் ண்ரட்ேற வரல்த்ரில் 43 து ேர்ஶே னத் ண்ரட்ேறில் , 

இந்றரின் ஶேற டிஜறட்டல் தனம் இனேர 
னத்ங்ள் தறிநக்ம் வேய் அனுதறப்தரல் அற 
க்ஷப ஈர்த்துள்பது . இந்றரின் ஶேற டிஜறட்டல் 
தனம் த்ற ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்ேத்ரல் 
றறபிக்ப்தட்டது ற்றும் டி க்னரல் 
உனரக்ப்தட்டது. 

இந்ஶர-ஆப்திரிக்ர னெஶனரதர 
வதரனபரர கூட்டுநவு 

னதுடில்னறில் ஷடவதற்ந இந்ற -ஆப்திரிக் னெஶனரதர 
வதரனபரர கூட்டுநவு வரடர்தரண ஶதச்சுரர்த்ஷக் 
கூடத்றல் த்ற ர்த், வரறல்துஷந ற்றும் உள்ரட்டு 
ிரணத்துஷந அஷச்ேர் சுஶஷ் தின உஷரற்நறணரர். 

CMS இன் ட்ேறபின் 13 து 
ரரடு (COP) 

ரட்டு ினங்குபின் னனம்வதர்ந் இணங்ள் (CMS) 
தரதுரப்ன தற்நற 13 து ரரடு (COP) குஜரத்றன் 
ரந்றரில் 2020 ஆம் ஆண்டு திப்ரி ரம் 15 ஆம் ஶற 
க்ற ரடுபின் சுற்றுச்சூல் றட்டத்றன் லழ் 
இந்றரில் டத்ப்தடவுள்பது. 

இந்றர-வரணரக்ஶர ர்த் 
ன்நம் 

னதுடில்னறில் ஷடவதற்ந இந்ற -வரணரஶர ர்த் 
ன்நக்கூட்டத்றன் துக்த்றல் ர்த்ம் , வரறல் துஷந 
ற்றும் ேறில் ிரணப் ஶதரக்குத்து அஷச்ேர் சுஶஷ் 
தின உஷரற்நறணரர் . இந்றர ற்றும் வரணரக்ஶர 
இஷடஶ சுற்றுச்சூல் உட்தட தல்ஶறு துஷநபில் 
எத்துஷப்திற்ரண தந் ஶரக்ம் உள்பரக் கூநறணரர். 

ங்ரப உனபரி ர்த் 
உச்ேற ரரடு 

ஶற்கு ங்ம் , ங்ரப உனபரி ர்த் உச்ேற 
ரரட்டில் இண்டு னட்ேத்து 84 ஆிம் னொதரய் னலீட்டில் 
288 ஶரடி னொதரய் னலீடுஷப வதற்றுள்பது . இண்டு ரள் 
ீண்ட உச்ேறரரடு வரல்த்ரில் னடிந்து. 
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வதட்ஶரவடக் 2019 உத்றப்திஶே ரறனம் க்ஶட்டர் வரய்டரில் உள்ப 
இந்றர க்ஸ்ஶதர ஷத்றல் ஷயட்ஶரரர்தனுக்ரண 
இந்றரின் னன்ஶணரடி றழ்ரண 2019-ம் ஆண்டிற்ரண 
வதட்ஶரவடக் 13து றழ்ஷ திர் ஶந்ற ஶரடி 
வரடங்ற ஷத்ரர் . ‚வதரனத்ரண ிஷன , றஷனரண, 
ீடித் ரிேக்ற ிறஶரம் ன்தது வதரனபரரத்றன் 
துரி பர்ச்ேறக்கு றவும்  அேறரகும். ரிேக்றரணது 
ேனெப் வதரனபரர பர்ச்ேறின் னக்ற உந்துேக்றர 
ிபங்குன் னக்றத்துத்ஷ திர் னறனேறுத்றணரர். 

னென்நரது இந்ற -வஜர்ன் 
சுற்றுச்சூல் னத்துக்பம் 

னென்நரது இந்ற -வஜர்ன் சுற்றுச்சூல் னத்துக்பம் 
"தூய்ஷரண ரற்று, தசுஷ வதரனபரரம் :" னது 
வடல்னறில் ஷடவதற்று னறநது . குல 
னந்துஷரடல்ள் ற்றும் இஷ அர்வுள் னெனம் என 
ரள் றழ்ரணது , ேரல்ள், ீர்வுள் ற்றும் ரற்று ரசு 
ட்டுப்தரடு, றவு ஶனரண்ஷ ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
வதரனபரரம் ஆறற்நறன் ஶஷரண  ட்டஷப்ன 
றஷனஷள் ற்றும் தரரிஸ் உடன்தடிக்ஷ ற்றும் 
வேற்தட்டினறல்  .ர. 2030ன் அடிப்தஷடில் NDCள் 
ற்றும் SDGஷப ஷடனஷநப்தடுத்துல் ஆறற்நறன் 
ீது ணம் வேலுத்துறநது. 

உன அசு உச்ேற ரரடு WGS 
2019 

உன அசு உச்ேற ரரடு WGS 2019 துதரில் ஷடவதற்நது. 
ணிர்லக்கும் இந்றங்லக்கும் இஷடினரண 
ஶதரட்டிரல், 2022க்குள் 133 றல்னறன் னற ஶஷனள் 
உனரக்ப்தடுற்ரண ேரத்றக்கூறு உள்பது . 
இனப்தினும், அஶ ஶத்றல் , 75 றல்னறன் ஶஷனள் 
இடம்வதனரம். 

ஆற்நல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
தற்நற ேர்ஶே ரரடு 

இந்ற ஜணரறதற, வ ரம் ரத் ஶரிந்த் , ஆற்நல் ற்றும் 
சுற்றுச்சூல் தற்நற ேர்ஶே ரரடு : ேரல்ள் ற்றும் 
ரய்ப்னள் (ENCO 2019) னது றல்னறில் துக்ற ஷத்ரர் . 
இந் ரரடு அநறில் ற்றும் வரறல்துஷந ஆரய்ச்ேற 
வுன்ேறல் னெனம் ற்தரடு வேய்ப்தட்டுள்பது. 

4து இந்ற -ஆேறரன் ண்ரட்ேற 
ற்றும் உச்ேற ரரடு 

2017-18ல் இந்றரின் இண்டரது றப் வதரி ர்த்க் 
கூட்டிர ஆேறரன் அஷப்ன பர்ந்துள்பது . 
இந்றரின் எட்டுவரத் ர்த்த்றல் 10.57 ேீ 
தங்பிப்ன அபித்துள்பது ஆேறரன். 
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OIC வபினேநவு ந்றரிபின் 46 
து அர்வு 

இஸ்னரற எத்துஷப்ன அஷப்ன (OIC) வபினேநவு 
ந்றரிபின் 46 து அர்வு அனரதிில் அடுத் ரம் 1 
ம் ற்றும் 2 ஆம் ஶற ஷடவதறும் . வபினேநவு ந்றரி 
சுஷ்ர ஸ்ரஜ் வௌ ினந்றணரவும் , வரடக் 
றழ்ில் உஷரற்நவுள்பரர். 

‘ஷேறங் இந்றர உச்ேற ரரடு 
2019’ 

திர் ஶந்ற ஶரடி னது றல்னறில் ஷேறங் இந்றர 
உச்ேற ரரடு 2019 இல் திரண உஷஷ ங்றணரர் . ீம்: 
‚Beyond Politics: Defining National Priorities‛. 

இந்றர-இத்ரனற கூட்டு 
ஆஷத்றன் 20 து அர்வு  

வதரனபரர எத்துஷப்னக்ரண 20-து இந்றர -இத்ரனற 
கூட்டு ஆஷத்றன் (JCEC) கூட்டம் னதுறல்னறில் 
வரடங்றது. இனப்ன ர்த் ஈடுதரட்டிற்ர JCEC 
னும் றறுணம் இன ரடுபின் ர்த் ற்றும் 
வரறல்துஷந அஷச்ேர்ள் ட்டத்றல் இந் அர்ஷ  
டத்றது. இந்ற ரட்டின்  ேரர்தர இந்ற ர்த் 
ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்ேர் சுஶஷ் தின, இண்டு ரள் 
அர்வுக்கு ஷனஷ ரங்றணரர் . டந் இந்ற -
இத்ரனறின் 19 து அர்வு JCEC, ஶரறல் 11 -12-ஶ 2017 
அன்று ஷடவதற்நது. 

இந்ற-னத்ீன் அவரிக்ர 
ற்றும் ரீதின் னெஶனரதர 
(LAC) வதரனபரர 
எத்துஷப்னக்ரண தூர்ள் 
ேந்றப்ன  

னதுடில்னறில் இந்ற -னத்ீன் அவரிக்ர ற்றும் ரீதின் 
னெஶனரதர (LAC) வதரனபரர எத்துஷப்னக்ரண 
தூர்லடன் வரடர்ன வரண்டு , ர்த், வரறல்துஷந 
ற்றும் உள்ரட்டு ிரணத்துஷந அஷச்ேர் சுஶஷ் தின 
உஷரற்நறணரர். 

யைற உச்ைறரரடு/ ரரடு 

20து தரத் ங் யயரட்ைவ் 

 இந்றரின் ேர்ஶே ரட றனிரரண தரத் ங் ஶயரட்ேவ்ின் (தி.ஆர்.ம்) 20 து 

தறப்ன உனறன் னக்ற திற்ேற றறுணங்பில் என்நரண ஶேற ரட தரடேரஷனரல் 

(ன்ஸ்டி) ற்தரடு வேய்ப்தட்டுள்பது. 

 இந்ற அேறன் னரேரத்றற்ரண ரறன அஷச்ேர் (I / C), டரக்டர் ஶஷ் ர்ர, 21-ரள் 

ஶேற ரட அங்த்ஷ னது றல்னறில் றநந்து ஷத்ரர். 

யைற சுரர றட்டத்றன் ஸ்டீரிங் குளின் 6 து கூட்டம் 

 சுரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந அஷச்ேர் அஸ்ிணி குரர் ேவுஶத, ஶேற சுரரத் 

றட்டத்றன் ஸ்டீரிங் குலின் 6 து கூட்டத்றற்கு ஷனஷ ரங்றணரர். 



 
டப்பு றழ்வுள் - திப்ரி 2019 

 

10 
 

67து ஆண்டு ஆபப் தலடள் பேத்து ரரடு 

 ஆனேப் தஷடள் னத்துக் ல்லூரி, னஶண 67 து னடரந் ஆனேப் தஷடள் னத்து 

ரரட்ஷட ற்தரடு வேய்துள்பது. இந் ரரட்ஷட ஆனேப்தஷட தஷடள் னத்து 

ஶேஷின் வதரது இக்குணர் வனப்டிணண்ட் வஜணல் திதின் னரி வரடங்ற ஷத்ரர். 

'தனு வடக் 2019' 

 டறக்கு திரந்ற பர்ச்ேற, திரபர்ள், வதரது குஷநதரடுள் ற்றும் ஏய்வூறங்ள், 

அட ேக்ற ற்றும் ிண்வபித்துஷநக்ரண த்ற அஷச்ேர் டரக்டர் ஜறஶந்ற ேறங், 

வபிிர அஷச்ேம் ற்றும் அடேக்றத் துஷந (DAE) ஆறற்நரல் ற்தரடு 

வேய்ப்தட்ட 'தனு வடக் 2019' ரரட்டில் திரண உஷஷ ஆற்நறணரர். ரரட்டில் 

அடேக்ற ற்றும் றர்சீ்சு வரறல்தட்தங்ள் வரடர்தரண திச்ேறஷணள் 

ிரறக்ப்தட்டது. 

ிைர ற்றுற வரள்ல தற்நற ரறன அபினரண ிறப்புர்வு றட்டம் 

 ஶபரண் ற்றுற வரள்ஷின் னல் ரறன அபினரண ிறப்னர்வு றட்டக்கூடத்றல் 

ர்த் ந்றரி சுஶஷ் தின உஷரற்நறணரர். ிேர ற்றுறபின் பர்ச்ேறக்ர 

ரட்டினுள் தரனறேற றபஸ்டர்ள் அஷடரபம் ரப்தட்டுள்பர வரிித்ரர். 

12 து ண்டன றலனக் கூட்டம் 

 திஸ் ேட்டம் 2016 இந்றரில் றஷன ஶம்தரட்டிற்கும் ிறஶரத்றற்கும் 

டிஷக்ப்தட்டுள்பது. இந்ற வரறல் கூட்டஷப்தரல் (ேற) ற்தரடு வேய்ப்தட்ட 12 

து ண்டன றஷனக் கூட்டம் எடிேரில் ஷடவதற்நது. 

வர தட்டு றழ்ச்ைற 
 டந் ரன்கு ஆண்டுபில் தட்டு வரறல் பர்ச்ேறஷ ஶம்தடுத் , ஜவுபி அஷச்ேம் 

னது வடல்னறில் வர தட்டு றழ்ச்ேறஷ ற்தரடு வேய்து னறநது. 

"ிைரிபின் ரனறலன ஆதத்துக்லப றர்றப்தற்ரண யபரண் ரணிலன 
பன்யணற்நங்ள்" தற்நற ைர்யை பேத்ங்ம் 

 னது றல்னறின் (இந்றர) ஜர்னரல் ஶன தல்ஷனக்த்றல் ,"ிேரிபின் 
ரனறஷன ஆதத்துக்ஷப றர்றப்தற்ரண ஶபரண் ரணிஷன னன்ஶணற்நங்ள் " 
(INAGMET-2019) தற்நற 3 ரள் ேர்ஶே னத்ங்த்ஷ ஶபரண் ரணிஷன ஆய்ரபர்ள் 
ேங்ம் (AAM) ற்தரடு வேய்துள்பது. 
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 இந்ற ரணிஷன ஆய்வு ஷம் , த்ற ஶபரண் ஆரய்ச்ேற ஷம் (ICAR), இந்ற 
ஶபரண் ஆரய்ச்ேற றஷனம் ற்றும் ஜயர்னரல் ஶன தல்ஷனக்ம் 
ஆறஶரனடன் இஷந்து இந் னத்ங்ம் ற்தரடு வேய்ப்தட்டுள்பது. 

வதரது சுரரத்றற்ரண பணரணி பேத்தும் தற்நற இண்டு ரள் ரரடு 
 னது றல்னறில் 3து னேணரணி றண வரண்டரட்டத்றன் என தகுறர னேணரணி னத்து 

ஆரய்ச்ேற ஷத்ரல் (CCRUM) ற்தரடு வேய்ப்தட்ட னேணரணி னந்துள் தற்நற இண்டு 
ரள் ஶேற ரரட்ஷட ிப்னர் ஆலர் ஜ்ர வயப்டுல்னர துக்ற ஷத்ரர். 
 

தூய்ல ைக்ற 2019 ரரடு 
 வதண் தஞ்ேரத்து ஷனர்ள் ரரடரண தூய்ஷ ேக்ற 2019 றழ்ச்ேறில் னந்து 

வரண்டு, 2019-ம் ஆண்டுக்ரண தூய்ஷ ினதுஷப அர் ங் உள்பரர் . தூய்ஷ 
தரம் இக்த்றல் ஊப் வதண்ள் , ஷனஷஶற்று ஶற்வரள்லம் திள் குநறத்து 
ணம் ஈர்ப்தஶ தூய்ஷ ேக்ற 2019 ன்ந ஶேற றழ்ின் ஶரக்ரகும் . ரடு 
னலதும் உள்ப தஞ்ேரத்து ஷனிலம் , தஞ்ேரத்துத் ஷனர்லம் இந்றழ்ில் 
தங்ஶற் உள்பணர். 
 

ீடிர அனறன் பல் ஆண்டு ரரடு 
 2019ம் ஆண்டு திப்ரி 13ம் ஶற ிஞ்ஞரன்  தன், னது றல்னறில் ல் ற்றும் 

எபிதப்ன அஷச்ேத்றன் லழ் னல் ஆண்டு ரரட்டிற்ரண ற்தரடு வேய்ப்தட்டு 
னறநது.  

 ரரட்டின் ஆம்தக் கூட்டம் , ல், எபிதப்ன, இஷபஞர் ிர ற்றும் 
ிஷபரட்டுத்துஷநக்ரண ரறன த்ற ந்றரி ஶ .ேற. ரஜ்ர்த்ன் ரத்ஶரர் 
ஷனஷில் ஷடவதறும். 

உவு தரதுரப்பு தற்நற யைற கூட்டலப்பு 
 உவு தரதுரப்ன ற்றும் றநஷண ஶம்தடுத்துற்ரண ஶரக்த்துடன் , னது றல்னறில் 

உவு தரதுரப்ன குநறத் என ஶேற கூட்டஷப்ஷத ஸ்ஷதேஸ் ஶதரர்டு ற்தரடு 
வேய்துள்பது. 
 

யைற றலனள் கூட்டலப்பு 
 இந்றரின் ர்த் , ஷத்வரறல் ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்ே ேறநப்ன ஶேற 

றஷனக் கூட்டஷப்ன னம்ஷதில், திப்ரி 8-9 ஶறபில் ற்தரடு வேய்ப்தட்டுள்பது. 
 
ஜவுபித்துலநில் உள்ப ம்ஸ்ம்இக்ளுக்ரண யைற கூட்டலப்பு 

 னதுவடல்னறில் ஷடவதற்ந என ிரி ல் ஷத்நற ற்றும் ஷிஷணத் வரறனறல் 
ேறநப்தர தினரிந் ரட்டின் தல்ஶறு தகுறபில் உள்ப 12 வேரபர்லம் 
ஷிஷணஞர்லம் வௌிக்ப்தட்டணர். 
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ஊடப் திரிவுளுக்ரண பல் பேடரந்ற ரரடு 

 னதுறல்னறில், ிஞ்ஞரன் தணில் த்ற ல் ற்றும் எனறதப்ன அஷச்ேம் ற்தரடு 
வேய்றனந் ஊட திரிவுலக்ரண னல் னடரந்ற ரரடு ஷடவதற்நது . இந் 
ரரடு, த்ற ல் ற்றும் எனறதப்ன அஷச்ேம் (ணிப்வதரறுப்ன) ற்றும் இஷபஞர் 
ிரங்ள் ிஷபரட்டுத் துஷந இஷஷச்ேர் ர்ணல் ரஜ் ர்ன் த்ஶரர் 
ஷனஷில் ஷடவதற்நது. 

2019-றயடரய் இலபஞர் ரரடு 

 னதுறல்னற ல்ஶடரர அங்றல் ஷடவதற்ந 2019-றஶடரய் இஷபஞர் ரரட்டில் திர் 
றன ஶந்ற ஶரடி உஷரற்நறணரர் . 2022 – ஆம் ஆண்டிற்குள் டீற்ந அஷணனக்கும் 
டீு ங்கும் தி ிஷர ஷடவதற்று னரக் குநறப்திட்டரர். 

ர்த் ைந்றப்பு ரரிம் 

 ர்த்ம், ஷத்வரறல் ற்றும் ேறில் ிரணத்துஷநக்ரண அஷச்ேர் சுஶஷ் தின, 

ிஞ்ஞரன் தணில் ர்த் ேந்றப்ன ரரித்றன் (தி.ஏ.டி) கூட்டத்றற்கு ஷனஷ ரங்றணரர். 

இந் ேந்ர்ப்தத்றல், ர்த் ற்றும் வரறற்துஷந அஷச்ேர் "ந்ஶனம்-ங்கும்" ற்றுற 
ிறப்னர்வு திற்ேற னெனம் ஷத்நற றநன்றக் ற்றுறரபர்லக்கு ேர்ஶே ர்த் 

ற்றுற ரய்ப்னஷப வதந உவும் னற ஆன்ஷனன் திற்ேறஷ துக்ற ஷத்ரர். இந் 

ஆன்ஷனன் திற்ேற DGFT இன் 'றர்த் தந்து' றட்டத்றன் லழ் றறபிக்ப்தட்டு, னது வடல்னறில் 

உள்ப இந்ற ல்ி றறுணத்துடன் இஷந்து வேல்தடுறநது. 

ண்டன டல் தரதுரப்பு ரரடு 

 திரந்ற டல் தரதுரப்ன ரரடு னம்ஷதில் ஷடவதற்நது. இந்றரில் ட்டப்தட்ட 

ப்தல்லக்கு னல் றுப்ஷத ங்குன் னெனம், ப்தல்ஷப றறுவுற்ரண 

றனத்ப்தட்ட றரட்டுல்ஷப த்ற ப்தல் துஷந அஷச்ேர் றறன் ட்ரரி வரடக்ற 
ஷப்தரர். 

 இந் டடிக்ஷ ரட்டில் ப்தல் ட்டுரண டடிக்ஷஷ ஊக்குிக்கும். ஆணரல் இது 

ஶதரன்ந ப்தல்ள் ஶஷஷ உர்த் ற்றும் கூடுல் ேந்ஷ அடல், ி ஆவு 

ங் உவும். 

 இந் ரரட்டின் னல் தறப்தரணது ஶேற டல்ேரர் அநக்ட்டஷப ப்தல் அஷச்ேம் 

ற்றும் வபினேநவு அஷச்ேத்துடன் இஷந்து ற்தரடு வேய்துள்பது. 

 இந்றர-ஆேறரன் திரந்றத்றல் டல் தரதுரப்ன வரடர்தரண திச்ேறஷணள் தற்நற 
ிரறக்வும், டல் றபில் ர்த்த்ஷ ஶம்தடுத்வும் இன ரள் ரரடு ற்தரடு 

வேய்ப்தட்டுள்பது. 
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வதரபேபரர லடம்ஸ் உனபரி ர்த் உச்ைற ரரடு 
 திர் ஶந்ற ஶரடி, வதரனபரர ஷடம்ஸ் குஶபரதல் திேறணஸ் உச்ேற ரரட்டில் 

உஷரற்நறணரர். 
 

14 து யபரண் அநறில் ரங்றஸ் 

 ிேரம் ற்றும் ிேரிள் னத்துஷந அஷச்ேர் றன.ரர ஶரன் ேறங் 14 து ஶபரண் 

அநறில் ரங்றமறல் உஷரற்நறணரர். ஶபரண் அநறில் ரங்றஸ் 

ஆரய்ச்ேறரபர்ள், அநறவுஜீிள், தஷடப்தரற்நல் ற்றும் உனபரி உவு தரதுரப்ன 

தரதுரனர்ள் ஆறற்நறன் ேங்த்ஷ குநறக்றநது ன்று கூநறணரர். 

 

"உள்ளூர் உவு பலநபரல் ஆயரக்றரண உல யம்தடுத்துல்" தற்நற யைற 
எர்க்ஷரப்  

 னதுவடல்னறில் றற ஆஶரக், த்ற ஶேற ேறநப்ன ஷம் ற்றும் ஶம்தட்ட உவு 
ஆரய்ச்ேற ஷம் (NCEAR-D), னேணிவேஃப் இந்றர ற்றும் ஶனடி இர்ின் ல்லூரினேடன் 
இஷந்து, "உள்லர் உவு னஷநபரல் ஆஶரக்றரண உஷ ஶம்தடுத்துல்" 
தற்நற ஶேற எர்க்ஷரப் ற்தரடு வேய்து. 
 

கும்ப், உனபரி தங்யற்பு றழ்வு 
 திரக்ரஜ் கும்தஶபரில் தங்ஶற்ந 188 ரடுஷபச் ஶேர்ந் திறறறஷபப் 

தரரட்டுற்ர றல்னறில் உள்ப வபிரடுரழ் இந்றர் ஷத்றல் ேறநப்ன றழ்ச்ேற 
(ேறேறஆர்) என்றுக்கு னரச்ேர உநவுலக்ரண இந்றக் வுன்ேறல் ற்தரடு வேய்றனந்து. 
 

இந்றரின் பேங்ரன ங்ற வைல்தரட்டிற்க்ரண ைந்றப்பு 

 றற ஆஶரக் திப்ரி 22, 2019 இந்றரின் னங்ரன ரங்ற வேல்தரட்டிற்க்ரண என 
ரரட்ஷட, வதரனபரர பர்ச்ேற ற்றும் னன்னரி அநக்ட்டஷப (EGROW Foundation) 
உடன் இஷந்து டத்றது. ரஜவீ் குரர், துஷத் ஷனர், NITI ஆஶரக், இந் 
றழ்ின் வரடக் ிரஷ ஆம்தித்ரர். 

 இந்றரில் ங்றில் துஷநில் ஶதச்சுரர்த்ஷஷப அறரிக்வும், உர்த்வும் 
இந்ற ரர்க்ேறஸ்ட் ம்னைணிஸ்ட் ட்ேறின் வரடர்ச்ேறரண தரிர பர்ச்ேறஷத் 
வரிிக் உிது. இந்ற வதரனபரரத்றன் பர்ந்துனம் டன் ஶஷலக்கு 
உந் னஷநில் ஆவு அபிப்தற்ர இந் ரரடு டந்து. 

உர் றலன தரதுரப்பு கூட்டம் 

 உள்துஷந ந்றரி ரஜ்ரத் ேறங் னது வடல்னறில் உர் தரதுரப்னக் கூட்டத்றற்கு ஷனஷ 
ரங்றணரர். 
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வடிக்ல் பரம் இந்றர 2019 

 உனறன் றப்வதரி சுரரப் தரதுரப்னத் றட்டரண ஆனேஷ்ன் தரத் றட்டத்றன் லழ் 
இனேர 12 னட்ேத்றற்கும் அறரஶணரர் ேறறச்ஷே வதற்றுள்பணர். டரக்டர் இண்டூ 
னண் ஆனேஷ்ன் தரத் ஷனஷ றர்ர அறரரி வடல்னறில் னத்து னரம் 
இந்றர 2019 இல் வரிித்ரர். 

த்ற எப்புல் ற்றும் ண்ரிப்புக் குளின் 43 து கூட்டம் 

 ர்ப்னந ஷபின் னனுக்ர 560695 டீுஷப றர்ரிப்தற்கு டீ்டுேற ற்றும் 
ர்ப்னந ிர அஷச்சு திரன் ந்றர அரஸ் ஶரஜணர (ம்) றட்டத்றன் லழ் 
எப்னல் அபித்துள்பது. த்ற ர்ப்னந ற்றும் ண்ரிப்ன குலின் 43 து 
கூட்டத்றல் னற எப்னல் அபிக்ப்தட்டது. ற்ஶதரது இத்றட்டத்றன் லழ், 79 னட்ேத்றற்கும் 
அறரண டீுலக்கு எப்னல் அபிக்ப்தட்டுள்பது. 

4 து உனபரி டிஜறட்டல் வயல்த் தரர்ட்வணர்றப் உச்ைற ரரடு 

 னதுடில்னறில் 4 து உனபரி டிஜறட்டல் வயல்த் தரர்ட்வணர்றப் உச்ேற ரரட்ஷட 
சுரர ந்றரி ஶஜ.தி.டர துக்றணரர். டிஜறட்டல் னிஷபப் தன்தடுத்துன் னெனம், 
றநம்தட வேல்தடுத்துல் ற்றும் ண்ரித்ல் ஆறற்ஷந அடிப்தஷடர 
வரள்றல் இந் றட்டம் னன்ஷர உள்பது . 

பிர் வரறல் பலணயரர் யம்தரட்டிற்ரண பனரது கூட்டம் 
 ஷக்ஶர, ேறறு ற்றும் டுத் வரறல்துஷநின் அஷச்சு, MSME, னம்ஷதில், ‚பிர் 

வரறல் னஷணஶரர் 2019 றறபித்ல் ற்றும் வதண்ஷப ஶம்தடுத்துல்‛ 
ஆறற்நறற்க்ர என கூட்டத்ஷ ற்தரடு வேய்து. 

 ஸ்.ேற. / ஸ்டி வரறல் னஷணஶரர் ேரர்தர என துஷ சுற்றுச்சூஷன 
உனரக்குற்கு இனக்ரக் வரண்ட MSME அஷச்ேறன் ஶேற SC-ST Hub றட்டத்றன் லழ் 
இந் ரரடு டத்ப்தடுறநது. 

இலபஞர் றநன் யம்தரடு கூட்டம்  
 எடிேர ரட்டின் றநன் ஷனர ிஷில் உனரகும் ேரத்றம் உள்பது ண 

த்ற றநன் ஶம்தரட்டு அஷச்ேர் ர்ஶந்ற திரன் வரிித்துள்பரர். 
 னதஶணஷ்ரில் இஷபஞர் றநன் ஶம்தரடு கூட்டத்ஷ துக்ற ஷக்கும் வதரல து 

எடிேரின் இஷபஞர்ள் அநறவு , றநஷ, ஷரிம் ஆறற்ஷநக் வரண்டினப்தரவும் , 
இந் குங்ஷபக் வரண்டு , ந் ேரல்ஷப ேந்றக்வும் என்நர உஷத்து னற 
எடிரஷ உனரக்வும் னடினேம் ன்று கூநறணரர். 
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'ியைன் ரன்க்யபவ் 2019' 

 ேறில் ிரணப் ஶதரக்குத்து அஷச் ேம் இந்றரின் ிரணறஷன அறரேஷத , 
AAICLAS ற்றும் இந்ற வரறல் கூட்டஷப்ன ஆறற்ஶநரடு இஷந்து 2019 ஆம் 
ஆண்டு 'ிஶேன் ரன்க்ஶபவ்'- னது றல்னறில் ற்தரடு வேய்துள்பது . மீ் -  ‚Flying for 
All‛ 

 30க்கும் ஶற்தட்ட வரறல்துஷந ஷனர்ள் , டிஶரன்-சூனறல் வரள்ஷ றட்டம் , 
ிரணம் ற்றும் ேம்தந்ப்தட்ட உதங்ள் உற்தத்றக்ரண றட்டம் , இந்றரில் 
திரந்ற ஶதரக்குத்து ிரணம் உட்தட , னொத ீஃப்ரர் றட்டம் - ிரணத்றற்ரண 
றறனேிபித்ல் ற்றும் இந்றரில் இனந்து குத்ஷக்கு ிட , ஶேற ிரண 
ேக்குக் வர ள்ஷ, ற்றும் அடுத் ஷனனஷந ிரண ஷர இந்ற 
ிரணறஷனங்ஷப ரற்றுற்ரண றட்டம் குநறத்து ிரம் ற்றும் னத்துக்ஷப 
தறர்ந்து வரள்ரர்ள். 

வப்த அலன ஆதத்து குலநப்பு குநறத் யைற எர்க்ஷரப் 

 ஶேற ஶதரிடர் ீட்ன ஶனரண்ஷ அஷப்ன (NDMA), 2019ஆம் ஆண்டு திப்ரி 27-28 ம் 
ஶற அன்று வப்த அஷன ஆதத்து குஷநப்ன குநறத் இண்டு ரள் ஶேற எர்க்ஷரப் 
என்ஷந டத்துறன்நது . ரரஷ்டிர அேரங்த்துடன் இஷந்து ரக்னரில் இந் 
எர்க்ஷரப் ஷடவதநினக்றநது. 

அவரிக் ஜணரறதற ற்றும் ட வரரி லனரின் இண்டரது உச்ைறரரடு 

 ட வரரி ஷனர் றம் ஶஜரங்-உனுடன் ணது இண்டரது உச்ேறரரட்டில் னந்து 
வரள்ற்ர ிட்ரறன் ஷனரண யஶணரில் அவரிக் ஜணரறதற வடரணரல்ட் 
டிம்ப் ஷ இநங்றணரர். ட்டு ரங்லக்கு தின்ணர் ஶதச்சுரர்த்ஷள் 
ஷடவதறுறன்நண, டந் ஆண்டு ஜழன் ரத்றல் ேறங்ப்னரில் இந் னரற்று 
உச்ேறரரட்டு ஷடவதற்நது.  

ஷ்ர, இந்றர ற்றும் ைலணரின் வபிபநவு அலச்ைர்பின் 16 து கூட்டம் (RIC) 

 ஷ்ர, இந்றர ற்றும் ேலணரின் (RIC) வபினேநவு அஷச்ேர்பின் 16 து கூட்டத்றன் 
என கூட்டு அநறக்ஷில், னென்று ரடுலம் தங்ரத்ஷ அன் அஷணத்து 
டிங்பிலும் வபிப்தஷடர ண்டிப்தர அநறித்ண. 

ைறஆர்திஃப் அன் தரதுரப்பு இக்த்றற்கு கூடுல் தரதுரப்பு அம்ைங்லப யைர்க்றநது 

 ஜம்ன ற்றும் ரஷ்ீரில் அன் தரதுரப்ன இக்த்றற்கு னற தரதுரப்ன அம்ேங்ஷப ஶேர்க் 

த்ற ரிேர்வ் ஶதரலீஸ் தஷட (CRPF) னடிவு வேய்துள்பது. 
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TECH-SOP 2019 

 ேறறு, குறு ற்றும் டுத் றறுணங்பின் அஷச்ேம் (MSME) னது வடல்னறில் 
வரறல்தட்த ஆவு ற்றும் அவுட்ரீச் (TECH-SOP 2019) றட்டத்ஷ ற்தரடு வேய்து . 
வரறல்தட்த ண்டுதிடிப்னள் ற்றும் ம்ஸ்ம்இ -க்லக்கு இஷடினரண 
இஷடவபிஷ குஷநக்கும் னற்ேறரகும் , இன்னெனம் அஷ வரறல்தட்தங்ஷபக் 
ஷரபவும் உனபரி அபில் பவும் னடினேம். 

4 து ிைர லனல உச்ைற ரரடு 

 திர் றச்ேங்ஷப றர்றக் னற றனஷநஷப தின்தற்றுற்ர யரிரணரின் 

ிேரிலக்கு ஜணரறதற ரம்ரத் ஶரிந்த் தரரட்டிணரர். யரிரணர அேரங்த்ரல் 

ற்தரடு வேய்ப்தட்ட 4து ிேர ஷனஷ உச்ேற ரரட்டின் இறுற ிரில் அர் 

உஷரற்நறணரர். 
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4. றணம், தியற்பு 

யைற றணங்ள்: 

S.No வதர் தி 
1 வ ரிற குரர் சுக்னர ேறதி இக்குணர் 
2 றங்ர் குப்ர தஞ்ேரப் டிஜறதி 
3 குப்ஶஷ்ர் தரண்ஶட தீரரின் னற ஷனஷ ரல் இக்குணர் 

(டிஜறதி) 

4 வ ஷேஶனஷ் வதரறுப்ன வேனரபர், ேறறுதரன்ஷ 
ிர அஷச்ேம் 

5 வ சுறல் ேந்றர னற ஶர்ல் ஆஷர் 
6 ஷஸ் அட்றல் ஸ்.ன். 

ஶரர்ஶட, .ி.ஸ்.ம்., ன்.ம் 
ஷனஷ திரபர், றக்கு டற்தஷட 
ஶண்ட் 

7 அனுஜ் ேர்ர வரல்த்ர ஶதரலீஸ் ஆஷர் 
8 ீறதற டி.ஶ. வஜின் தி.ேற.ேற..ின் குஷநீர் அறரரி 
9 ீறதற உரரத் ேறங் ரரனரந்து ரறனத்றன் னல் 

ஶனரரனேக்ர 

10 றன. னண் வர் ீன்பத்துஷநின் கூடுல் வதரறுப்ன 
வேனரபர், ிேரம் ற்றும் 
ிேரிள் னத்துஷந அஷச்ேம் 

 

ைர்யை றணங்ள்: 
S.No வதர் தி 
1 பீ் னக்ஶஶன ல் ேரல்டரரின் ஜணரறதற 
2 ில்னறம் தரர் அவரிக் அட்டர்ணி வஜணல் 
3 னது னயரரி ஷஜரீிர ஜணரறதற 
4 றப்றன் ஜணரறதற ல்-ேறமற ஆப்திரிக் என்நறத்றன் ஷனர் 
5 ஶதரேறரிர் ஷதேல் இஸ்ரில் ஶப்டவுன் வல்ேன் ண்ஶடனர 

தல்ஷனக்த்றன் வதரது றர்ர தள்பி 
இக்குணர் (UCT)  
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6 ேந்றவௌனற ரரன் .ர. ட்டுப்தரட்டரபர், உிப் 
வதரதுச்வேனரபர் றட்டத்றற்ரண 
றட்டறடல், வு வேனவுத் றட்டம், 
ஶனரண்ஷத்றட்டம் ற்றும் இக்த் 
துஷந 

7 றனம்தரர் ஆச்ேரர்ர இந்றரிற்ரண ஶதரப தூர் 
8 ஶடிட் வதர்ன்யரர்ட் அவரிக் உள்துஷந வேனரபர் 
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5. அநறில் 

லுரண 6.1-அபினரண பூம்தம் 

 இந்ஶரஶணேறரில்,வண்டரய் ீில் லுரண 6.1 அபினரண னம்தம் ரக்றது, 

இற்றஷடில் சுணரற ச்ேரிக்ஷ துவும் வபிிடப்தடில்ஷன. 

ஆப்ரணிஸ்ரன், தரறஸ்ரன், ட இந்றப் தகுறபில் பூம்தம் 

 ஆப்ரணிஸ்ரன், தரறஸ்ரன் ற்றும் ட இந்றரின் ேறன தகுறபில் றனடுக்ம் 

ற்தட்டது. னம்தத்றன் ஷப்தகுற ஆப்ரணிஸ்ரணின் இந்து குஷ் ஷனப்தகுறில் 

இனப்தர இந்ற ரணிஷன ஆரய்ச்ேற துஷந வரிித்துள்பது. 

ல்லன யனரண்லக்கு ிண்வபி வரறல்தட்தத்லப் தன்தடுத்துல் 
 ல்ஷன தரதுரப்ன தஷட (ல்ஷன தரதுரப்ன) ற்றும் இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ேறக் குல 

(ISRO) ஆறஶரனடன் இஷந்து , கூட்டு வேனரபர் [ல்ஷன தரதுரப்ன ] ஷனஷில் 
ல்ஷன றர்றப்ஷத ஶம்தடுத்துறல் , ிண்வபி வரறல்தட்தத்ஷ 
தன்தடுத்துற்ர த்றஅசு என டரஸ்க் ஃஶதரர்ஸ் என்ஷந அஷத்துள்பது. 

 இந் அநறக் ஷஷ இறுற வேய்ற்கு னன்ணர , டரஸ்க் ஃஶதரர்ஸ் BGF, இஸ்ஶர, 
ஶேற தரதுரப்ன வுன்ேறல் வேனம் (NSCS) ற்றும் தரதுரப்ன அஷச்ேம் (MoD) 
உள்பிட்ட அஷணத்து தங்குரர்லக்கும் ஆஶனரேஷண டத்றது. 

ரனறலன ரற்நத்றற்கு றரண யதரரட்டம் ற்றும் ரனறலனக்கு ற்நர று 
ரற்நறலத்துக் வரள்ளுல் தற்நற தல்யறு துக்த்றன் வபிீடு 

 சுற்றுச்சூல், ணத்துஷந ற்றும் சுற்றுச்சூல் தரதுரப்ன அஷச்ேம் , இந்றரில் 
"இந்றர - றடத்தும் ரனறஷன ீர்வுள் " ன்ந ஷனப்தில் இந்றரின் ரனறஷன 
டடிக்ஷள் தற்நற தறப்ன னது றல்னறில் வபிிடதட்டது. இந் வபிடீு "இந்றர 
- றடத்தும் ரனறஷன ீர்வுள் " ரனறஷன ரற்நங்லக்கு றரண ஶதரரட்டம் 
ற்றும் ரனறஷனக்கு ற்நரறு ரற்நறஷத்துக் வரள்லல் ேம்தந்ர தல்ஶறு 
துஷநபின் லழ் இந்றர டுத்துள்ப னக்ற டடிக்ஷள் தற்நற குநறப்திடுறன்நண. 

தரனறல் குற்நங்ள் ற்றும் தரதுரப்பு  ண்ரிப்பு லனபத்றற்ரண புனணரய்வு 
ண்ரிப்பு அலப்பு 

 உள்துஷந அஷச்ேர் இண்டு இஷ ஶதரர்ட்டல்ஷபத் வரடங்ற ஷத்ரர் - தரனறல் 
குற்நங்லக்ரண ிேரஷ ண்ரிப்ன அஷப்ன ற்றும் தரதுரப்தரண  அனரக் 
ண்ரிப்ன ஶதரர்ட்டல். உள்துஷந அஷச்ேத்றல் ணி பிர் தரதுரப்னப் திரிவு 
றறுப்தட்டுள்பது, ஶலும் தன தஷ ேட்டங்ள் றனத்ப்தட்டுள்பண. 



 
டப்பு றழ்வுள் - திப்ரி 2019 

 

20 
 

ைறக்ணல்ைறப்[SIGNALCHIP] 

 4G / LTE ற்றும் 5G NR ரடல்லக்ரண இந்றரின் உள்ரட்டிஶனஶ ரரண னல் 
வேறண்டக்டர் ேறப்ஸ் வதங்லஷச் ேரர்ந் அஷக்டத்றள் [வேறண்டக்டர்] றறுணம் 
ேறக்ணல்ேறப்[SIGNALCHIP] னது றல்னறில் வபிிட்டது. 

பிண்டனத்றல் உள்ப றரீன்யவுஸ் ரபல அற்றுற்ரண ரற்று தரல 

 ிஞ்ஞரணிள் ரர்தன் ஷட ஆக்ஷேஷட ீண்டும் றனக்ரிர ரற்நறனேள்பணர், இது 
உனறன் னல் வற்நறரகும், இது சுத்ரண ரற்று றஷடக் றகுக்கும். 

 ஆஸ்றஶனறரின் RMIT தல்ஷனக் ஆரய்ச்ேற அி ஷனஷில் "ரற்று 
தரஷ"ில் தரதுரப்தர றந்ர து பிண்டனத்றல் உள்ப றரீன்யவுஸ் 
ரனேஷ ீக் னற தட்தத்ஷ உனரக்றணர். 

 ரர்தன் திடிப்ன ற்றும் ஶேறப்திற்ரண ற்ஶதரஷ வரறல்தட்தம் CO2  என ற 
டிில் சுனக்வும், வதரனத்ரண இடத்றற்கு வரண்டுவேல்னவும் ற்றும் அது 
றனத்டிில் உட்வேலுத்துற்கும் ணம் வேலுத்துறநது. 

5.1 .அநறில் ண்டுதிடிப்புள் 

டி வட்ரஸ் ண் புற்றுயரின் ணிப்தட்ட தரலல அலடரபம் ண்டுள்பது 

 ி ரறரிஷ அடிப்தஷடரக் வரண்ட இந்ற வரறல்தட்த றறுணத்றன் (..டி) 
வேன்ஷண ஆரய்ச்ேறரபர்ள், ண் னற்றுஶரய் வேல்பின் உிர்ஶறில் தரஷஷப 
அஷடரபம் ண்டுள்பணர். 

உனறன் றப் வதரி யண ீண்டுதிடிக்ப்தட்டது  

 உனறன் றப்வதரி ஶண,ீ என வதரி னச்ேற, றட்டத்ட்ட ணிணின் அபவு உள்ப இந் 
இணம் இந்ஶரஶணேறரின் வரஷனதூ தகுறினறனந்து சுரர் 40 ஆண்டுலக்கு திநகு 
ண்டுதிடிக்ப்தட்டது. IUCN ேறப்ன தட்டில் ஶண ீ ‚தரறக்ப்தடக்கூடிது‛ ன்று 
தட்டினறடுறநது. 

ரர்த, பேப்லத புற்று யரய் குநறப்தற்ர உறழ்ீரில் ரப்தடும் ைறன புங்பின் 
வட்டரஸ்டரைறஸ் அலடரபம் ரப்தட்டது 

 இந்ற வரறல்தட்தக் ம் (..டி.) னொர்றின் ஆரய்ச்ேறரபர்ள், ரர்த ற்றும் 
னப்ஷத னற்றுஶரஷக் குநறப்தற்ரண ேரத்றரண உிரினரபர்பரப் 
தன்தடுத்க்கூடி உறழ்ீரில் ரப்தடும் ேறன னங்ஷப அஷடரபம் ர னல் 
தடி டுத்துள்பணர்.  
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5.2 விண்வவளி அறிவியல் 

ஜறைரட்-31 வற்நறர ிண்ில் வைலுத்ப்தட்டது 

 இந்றரின் னற வரஷனத்வரடர்ன வேற்ஷக்ஶரள் ஜறேரட்-31 ஃதிவஞ்ச் ரணரின் 

வுபத்றனறனந்து வற்நறர ிண்ில் வேலுத்ப்தட்டது. ரிரன் 5 ி-247 வேலுத்து 

ரணம் இந்றரின் ஜறேரட்-31 ற்றும் ேவுற ரட்டின் னி றஷன வேற்ஷக்ஶரள் 1-

வயல்னரஸ் ேரட் 4 வேற்ஷக்ஶரள்லடன் ப்தட்டது. ஜறேரட்-31 இந்றரின் 40து 

வரஷனத்வரடர்ன வேற்ஷக்ஶரள் ஆகும். 

இஸ்யல் அன் பல் றனவு ிண்னத்ல அனுப்தத் றட்டம் 

 இஸ்ஶனறர்ள் இந் ரம் அன் னல் ஆபில்னர றனவு ிண்னத்ஷ அனுப்தத் றட்டம், 

ரேரவுடன் ல்ஷப தறர்ந்து வரள்லம் ிர இந் ிண்னம் அனுப்தப்தடவுள்பது. 

585-றஶனரறரம் Beresheet (வஜணிேறஸ்) ிண்னம் னஶபரரிடரின் ஶப்  ஶணரில் இனந்து 

தரல்ன் 9 ரக்வட் னெனம் ிண்ில் வேலுத்ப்தட உள்பது . 

 இதுஷ ஷ்ர, அவரிக்ர ற்றும் ேலணர ட்டுஶ ிண்னத்ஷ ிண்னம் 

அனுப்தினேள்பது. ேலண ிண்னரணது டந் ஜணரி ரம் றனின் றுதக்த்றல் னல் 

னஷநர ஷிநக்ப்தட்டு ேரஷண தஷடத்து. 

5.3 வைனற, லனப்தக்ம் 
 

'NTA ரர்ள் வைனற'  

 ஶேற வடஸ்டிங் வஜன்ேற (NTA) 'வரஷதல் வேனற' என்ஷந அநறனப்தடுத்றனேள்பது, இன் 

னெனம் ரர்ள் ங்ள் ிணிள் அல்னது ஸ்ரர்ட் ஃஶதரன்பில் திற்ேற ஶர்வுஷப 

ஶற்வரள்பனரம். 

 

e-NAM பம் 

 டந் ரம் 30ம் ஶற ஷ e-NAM பம் னெனம் சுரர் 35 ஆிம் ிேரிலக்கு னன்னூறு 

ஶரடி னொதரய் தம் வேலுத்றனேள்பது. 

டிடி அபேதிதர 
 திர் டிடி அனண்திதர – 24 × 7 ஶேட்டிஷனட் ஶேணஷன அனரச்ேன திஶத்றற்ர 

அற்தித்துள்பரர். அனரச்ேன திஶேத்றல் றஷப்தட ற்றும் வரஷனக்ரட்ேற 
றறுணம் (FTI) ற்றும் தன றட்டங்ஷப திர் றறுிணரர். 

‘PwD ஆப்’ 
 ினக்கும் வதரதுத் ஶர்ல்லக்ரண னற தறவு , னரி ற்றும் திந ிங்ஷப 

வேல்தடுத் ரற்றுத்றநணரபிலக்கு உ இந் வேனற அநறனப் தடுத்ப்தட்டுள்பது. 
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'ர்ரைர யதண்ட்-தரம் 2' திச்ைரம் 

 ரட்டிலுள்ப றரங்பின் றநந்வபி றவுள் இல்னர றஷனஷ றஷனறறுத்துறல் 

ணம் வேலுத்தும் 'ர்ரேர ஶதண்ட்-தரம் 2' திச்ேரத்ஷ ஸ்ச்ே தரத் றன் றரீன் 

அநறனப்தடுத்றது. குடிீர் ற்றும் சுரர அஷச்ேம் ரரித் இந் திச்ேரம் 

னம்ஷதில் வரடங்ப்தட்டது. 

 

இ-ஐரற[AUSHADHI] யதரர்ட்டல் 

 னது டில்னறில் ஆனேர்ஶம் , ேறத்ர, னேணரணி ற்றும் ஶயரறஶரதற னந்துஷப 
ஆன்ஷனணில் அங்லரம் ங்குற்ரண இ -ஐரற[AUSHADHI] ஶதரர்ட்டஷன, ஆனேஷ் 
அஷச்ேர், வ றரிதத் ஸ்ஶமர ரக் துக்ற ஷத்ரர். 

LADIS - குலநந்தட்ை ஆம் தற்நற ல் அலப்பு 

 ஶேற ீர்றபின் ஆம் தற்நற ரில் ஷடம் ல் வரடர்தரண LADIS - குஷநந் ஆம் 

தற்நற ல் அஷப்ன னும் னற ஶதரட்டஷன இந்றரின் உள்ரட்டு ீர்ற ஆஷம் 

அநறனப்தடுத்துறநது. 

 ப்தல்ள் இக்த்றற்ரண ேறநந் றட்டறடஷன இந் ல் உவும். 

வரலனயதைற ைட்ட டரஷ்யதரர்டு & றர தந்து (ப்யர யதரயணர) வரலதல் வைனற 

 வரஷனஶதேற ேட்ட டரஷ்ஶதரர்டு ஶதணல் க்நறஞனடன் ரவரபி னெனம் உஷரட, 
வரஷனஶதேற ற்றும் ஶேட் வேய் தன்தடும். றர தந்து (ப்ஶர ஶதரஶணர) வரஷதல் 
வேனற ேட்டப்னர் ஶேஷஷப தணரபர்லக்கு ங்குற்கு என க்லல் 
ன்ணரர்னஷ தறவு வேய்ஷ பிரக்கும். 

ில் றரிஷ்டி டரஷ்யதரர்டு 

 ில்ஶ அஷச்ேர் தினேஷ் ஶரல் னது றல்னறில் ில் றரிஷ்டி டரஷ்ஶதரர்ஷட 
அநறனப்தடுத்றணரர். ரடு னலதும் ில்ஶில் டக்கும் ஶஷன தற்நற க்லக்கு 
வரிிக் டரஷ்ஶதரர்டு வரடங்ப்தட்டுள்பது. 

ரனறிடங்லபப் தரர்லிட ற்றும் பன்தறவு வைய்ற்ரண ஆன்லனன் பம் 

 ில்ஶ அஷச்ேர் தினேஷ் ஶரல் னது றல்னறில் திள் தட்டில் ரரித்தின்ணர் 
ரனறிடங்ஷபப் தரர்ஷிட ற்றும் னன்தறவு வேய்ற்ரண ஆன்ஷனன் பத்ஷ 
அநறனப்தடுத்றணரர். அட்டஷ ரரிப்தின் தின்ணர் , இில்ஶ திலக்கு 
ஆன்ஷனணில் றஷடக்கும் ரனறிடங்ஷபப் தற்நற னலஷரண ஷன இப்ஶதரது 
வதநனரம். 
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6. திட்டங்கள் 

திரன் ந்றரி றைரன் ைம்ன் றற 

 ேறறு ற்றும் குறு ிேரிள் னரண ஆஷ ங் திரன் ந்றரி றேரன் ேம்ன் றற 
(PM-KISAN) றட்டத்ஷ த்ற அசு அநறனப்தடுத்றது. 

 ேறறு ற்றும் குறு ிேரிலக்கு னடந்ஶரறும் 6,000 னொதரய் வரக்ம் ங்ப்தடும் ன்று 

அசு அநறித்துள்பது. இது னடரந்ம் அசுக்கு கூடுனர 75,000 ஶரடி னொதரய் வேனரகும். 

ற்றுற ஊக்குிப்பு பனணத் றட்டம் 

 ரண வதரனட்ள் ற்றும் ஶேஷஷப உற்தத்ற வேய்ற்கு னெனண வதரனட்பின் 

இநக்குறஷ ஶம்தடுத்துற்கும், இந்றரின் உற்தத்ற ஶதரட்டித்ன்ஷஷ 

அறரிப்தற்கும், த்ற அேரணது, வபிரட்டு ர்த் வரள்ஷின் லழ் ற்றுற 
ஊக்குிப்ன னெனணத் றட்டம் ணப்தடும் என றட்டத்ஷ அல்தடுத்துறநது. 

வர்ரி ைம்ரிற உத்ைவ் 

 டீ்டு ேற ற்றும் ர்ப்னந ிரங்ள் அஷச்ேத்றன் (MoHUA) வர்ரி ேம்ரிற உத்ேவ், 

ஶேற ஊ ரழ்ரரத் றட்டம் (DAY-NULM), ீன்ரல் அந்றஶரர றட்டம் (DAY-NULM) 

ஆறற்ஷந ிரிவுதடுத்துஷ ஶரக்ரக் வரண்டது இந் றட்டம். 

"இந்றரல அநறயரம் றட்டம்" 

 53-து இந்றரஷ அநறஶரம் றட்டத்றல் இபம் இந்ற ம்ேரபிஷச் ஶேர்ந் திஜற, 
ரணர, வரரிறஸ், ஶதரர்த்துல், வன்ணரதிரிக்ர, இனங்ஷ, சூரிணரம் ற்றும் றரிணிடரட் 

ற்றும் வடரதரஶர ஆறற்நறனறனந்து 40 தங்ஶற்தரபர்ள் (24 வதண் ற்றும் 16 ஆண்லம்) 

தங்ஶற்றன்நணர். ரரஷ்டிர ற்றும் டரன் & ஷடனை ஆறஶரர் இந் தறப்தத்றன் 

கூட்டரபிள். 

 18-30 றற்கு உட்தட்ட இந்றரின் னனம்வதர்ந் இஷபஞர்லக்கு ம் ரட்டிணரல் 

ஶற்வரள்பப்தட்ட னன்ஶணற்நங்ள் ற்றும் ேரஷணஷபப் தன்தடுத்ற அர்ஷப ங்ள் 

னன்ஶணரர்பின் ரய்ரட்டிற்கு அனறல் வரண்டுனம் ஶரக்த்துடன் "இந்றரஷ 

அநறஶரம் றட்டத்ஷ" இந்ற அேறன் வபினேநவுத்துஷந அஷச்ேம் ற்தரடு வேய்துள்பது. 

திரன் ந்றரி ஆயரக்ர யரஜணர 

 இதுஷ 14 ஆிம் னத்துஷணள் திரன் ந்றரி ஆஶரக்ர ஶரஜணரின் லழ் 

இஷந்துள்பது. அறதட்ேர குஜரத்றல் 2677 னத்துஷணலம், றழ்ரட்டில் 1709 

னத்துஷணலம் உள்பண. 
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UNDP ைறறு ரணி றட்டம் (SGP) 

 MoEFCC- உனபரி சுற்றுச்சூல் ேற , UNDP ேறறு ரணி றட்டம் (SGP) தற்நற 
எர்க்ஷரப் னது டில்னறில் சுற்றுச்சூல் , ணில் ற்றும் ரனறஷன ரற்நம் 
அஷச்ேத்றன் (MoEFCC) வேனரபர், வ ேற.ஶ. றஸ்ர, துக்ற ஷத்ரர். 

அடல் புஜல் யரஜணர 

 னொ.6000 ஶரடி றப்தினரண அடல் னஜல் ஶரஜணர (ABHY) றட்டம் – றனத்டி ீஷ ேனெ 
தங்ஶற்னடன் றஷனரண ஶனரண்ஷ றட்டத்றற்கு உன ங்ற எப்னல் . இந்ற 
அசு ற்றும் உன ங்ற 50:50 ன்ந ிறத்றல் றறனேி ங் உள்பது. 

‚ஆைறர ைறங்ம் தரதுரப்பு றட்டம்‛ 

 ஆேறர ேறங்ம் தரதுரப்னக்ர னொ . 97.85 ஶரடி தங்பிப்னடன் 3 ஆண்டுலக்கு ஶனர 
வேனறக் த்ற அசுக்கு றற எதுக்ப்தட்டுள்பது . குஜரத்றன் றர் 
றனப்தகுறக்குள்பரண ஆேற ேறங்ம் , ீட்ன டடிக்ஷஷப டுப்தற்ர 
அஷச்ேத்ரல் அஷடரபம் ரப்தட்ட 21 ஆதத்ரண றஷனில் உள்ப 
றனங்லள் என்நரகும். 

5து இந்றர-ங்ரபம் கூட்டு ஆயனரைலணக் குள கூட்டம் 

 னதுடில்னறில் இந்ற -ங்ரப கூட்டு ஆஶனரேஷண குல கூட்டம் ஷடவதற்நது . இன 
ரடுலக்கும் இஷடஶ டந் கூட்டு ஆஶனரேஷண குல கூட்டம் அக்ஶடரதர் 2017 ல் 
டரக்ரில் ஷடவதற்நது. 

வபே ிற்தலணரபர்ளுக்ரண யைற எர்க் ரப் 

 டீஷப்ன ற்றும் ர்ப்னந ிர அஷச்ேர் யர்ீப் ேறங் னரி னது றல்னறில் வன 
ிற்தஷணரபர்லக்ரண ஶேற எர்க் ரப் றநந்துஷத்ரர். 

 வர்ரி ேறற உத்ேவ் என தகுறர இந் எர்க் ரப் ற்தரடு வேய்ப்தட்டுள்பது. 

69து வதர்னறன் ைர்யை றலப்தட ிர 

 இந்றர வதினறன் 69 து வதர்னறன் ேர்ஶே றஷப்தட ிர றநந்து 
ஷக்ப்தட்டது. 
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யைற குடற்புள ீக் றணம் (NDD)  திச்ைரத்றன் 8 து சுற்று 
 சுரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந அஷச்ேம் (MoHFW) அன் ஶேற குடற்னல ீக் 

றணம் (NDD) ட்டரது சுற்று டத்ப்தட்டது. இன் னக்ற ஶரக்ம் ண்ின் னெனம் 
தவும் வயல்றன்த்ஸ் (STH) அல்னது எட்டுண்ி குடல் னலக்பின் ரக்த்ஷ 
குஷநப்தரகும். 
 

ரக்ரபர் ைரிதரர்ப்பு ற்றும் ல் றட்டம் 
 ஶர்ல் ஆஷம் றர்னம்  வதரதுத்ஶர்ல்லக்ர ரக்ரபர் அஷடரப 

அட்ஷடின் றனத்ங்ள் , ரக்ரபர் வதர்ள் , னற தறவு , ரற்நங்ள் ஆறற்நறன் 
ேரிதரர்ப்னக்ரண ரக்ரபர் ேரிதரர்ப்ன ற்றும் ல் றட்டத்ஷ (VVIP) வரடங்றனேள்பது. 

 
ரட்ட ி றட்ட யதரட்டி 

 ர்த் ற்றும் வரறல் துஷந அஷச்ேர் சுஶஷ் தின இண்டு னட்ேற றட்டங்னரண 
யறரிரி ரரஷ்டிர ற்றும் ரட்ட ர்த் றட்டப் ஶதரட்டிஷ னம்ஷதில் 
வரடங்றணரர். 
 

ஏதன் க்ர் உரிக் வரள்ல (OALP) 
 த்ற வதட்ஶரனறம், இற்ஷ ரிரனே , றநன் பர்ச்ேற ற்றும் வரறல் னஷணஶரர் 

அஷச்ேர் வ ர்ஶந்ற திரன் 2019ம் ஆண்டிற்ரண வதட்ஶரவடக் ஷடவதறும் றஶட்டர் 
வரய்டரில் ஏதன் க்ர் உரிக் வரள்ஷ (OALP)ின் லழ் னென்நரம் ட்ட னத்ஷ 
வரடங்ற ஷத்ரர். 
 

'தசுல ன்ல தத்றம்' 
 சுற்றுச்சூல் அஷச்ேத்ரல் டந் ஆண்டு வரடங்ப்தட்டது , சுற்றுச்சூஷன 

தரதுரப்தற்கும் ஆஶரக்றரண ரழ்க்ஷக்கு ஊக்குிப்தற்கும் ஶரக்ரக் 
வரண்ட 'தசுஷ ன்ஷ தத்ற ' திச்ேரம் - சுற்றுச்சூஷனப் தரதுரப்தற்ரண 500 
டடிக்ஷபின் தட்டிஷனக் குநறப்திடுறநது. 
 

ைரர்ரனர றட்டத்றன் லழ் புற துலநபங்ள் 
 8 ரறனங்பில் 14 டற்ஷ வதரனபரர ண்டனங்ள் அஷடரபம் 

ரப்தட்டுள்பர, ரறனங்லக்ரண ேரஷன ஶதரக்குத்து , ப்தல், ேரண ற்றும் 
உங்லக்ரண அஷச்ேர் வரிித்ரர் . ேரர்ரனர றட்டத்றன் லழ் "ஶப ரறனத்றல் , 
டற்ஷ வதரனபரர ண்டனம்-னதரர்" அஷடரபம் ரப்தட்டுள்பது. 
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"லனட் யவுஸ் றட்ட ைரல்" வரடங்ப்தட்டது 

 GHTC- இந்றரின் லழ் ஷனட்யவுஸ் றட்டங்ஷப றர்ரிக் ரவடங்றலும் ஆறு 
பங்ஷபத் ஶர்ந்வடுக் ரறன / னைணின் திஶேங்லக்கு டீ்டுேற ற்றும் 
ர்ப்னந அலுல்ள் அஷச்ேம் என ேரஷன ற்தடுத்றனேள்பது . இந் ேரனறல் 
அஷணத்து ரறனங்ள் / னைணின் திஶேங்ள் ஆர்த்ஶரடு தங்குவதந ஶண்டுவண 
ஶண்டுஶரள். 

னரச்ைர புரில இலபஞர் லனலத்து றட்டம் (CHYLP) 

 இஷபஞர்பிஷடஶ வதரனத்ரண ஷனஷத்து குங்ஷப பர்த்துக் 
வரள்ற்ர, இந்றரின் பரண தண்தரட்டு தரம்தரித்றற்ர ண ினப்தத்ஷ 
ஊக்குிப்தற்கும், னரிந்து வரள்ற்கும் , பர்ச்ேற அஷடற்கும் இஷபஞர்பிஷடஶ 
இந்ற னரச்ேரம் ற்றும் தரம்தரித்ஷ தற்நற ிறப்னர்ஷ ினத்ற 
வேய்ற்ர னரச்ேர னரிஷ இஷபஞர் ஷனஷத்து றட்டத்றற்ரண றட்டத்றன் 
(CHYLP) ஶரக்ரகும். 

லனஞர்ளுக்ரண பேத்து உி ற்றும் ஏய்வூறத் றட்டம்  

 அசு "ஷனஞர்லக்ரண னத்து உி ற்றும் ஏய்வூறத் றட்டம் " ன்ந றட்டத்ஷ 
வேல்தடுத்துறநது. 

 து ந் ஷனஞர்ள் , ங்பின் ேறநப்னத் துஷநபரண ஷன , லத்து ஆறற்நறல் 
ிேர தங்பித் ஷனஞர்பி ன் றற ற்றும் ேனெ -வதரனபரர றஷனஷ 
ஶம்தடுத்துஶ இத்றட்டத்றன் ஶரக்ரகும். 

தங்குரர்ளுக்ரண அவுட்ரீச் றட்டம் 

 2019ம் ஆண்டு திப்ரி 13ம் ஶற னது வடல்னறில் ஜவுபித்துஷந திரிவு 
ம்.ஸ்.ம்.இ.க்லக்ரண வரறல்தட்த றட்டத்ஷ ற்தரடு வேய்துள்பது . தி ந்றரி 
அநறித்துள்ப 100 ரட்ள் ஶஷனத்றட்டத்றற்ரண ஆவு ற்றும் னன்ஷபப் வதந 
தங்குரர்லடன் வரடர்ன வரள்ப இந் அவுட்ரீச் றட்டம் உவும். 

யைற எபேங்றலந் னரஜறஸ்டிக்ஸ் றட்ட எர்க்ஷரப் 

 இந்றரில் னரஜறஸ்டிக்ஸ் துஷநபின் ேரல்ள் ற்றும் ரய்ப்ன ஷப பரட 
தங்குரர்லடன் ிரறக் னதுடில்னற ர்த் ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்ேத்றன் 
னரஜறஸ்டிக்ஸ் துஷநரல் ற்தரடு வேய்ப்தட்டது. ர்த்ம், ஷத்வரறல் ற்றும் ேறில் 
ிரணப் ஶதரக்குத்துத் துஷந அஷச்ேர் சுஶஷ் தின னக்ற குநறப்னஷப ங்றணரர். 
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KUSUM றட்டம் 

 னற ற்றும் னதுப்திக்த்க் ரிேக்ற அஷச்ேம் 'றேரன் உர்ஜர சுக்ஷர ம் உத்ரன் 
யரதிரன் (KUSUM)' றட்டத்ஷ உனரக்றனேள்பது . இந்த் றட்டம் இப்ஶதரது எப்னல் 
ஶரனம் வேல்னஷந லழ் உள்பது. 

திரன் ந்றரி ஸ்ம் யரற ரன்-ன் (PM-SYM) 

 குஷநந்தட்ே ரப்தடீ்டு ஏய்வூறம்: PM-SYM லழ் எவ்வரன ேந்ரரனம் 60 ஷ 
அஷடந் தின்ணர் ரத்றற்கு 3000 / - ன்ந குஷநந்தட்ே ஏய்வூறம் வதறுரர்ள். 

 குடும்த ஏய்வூறம்: ஏய்வூறம் வதறும் ஶதரது, ேந்ரரர் இநந்துிட்டரல், தணரபிின் 
ஷணி குடும்த ஏய்வூறத்றல் தணரபிின் 50% வதறுரர். இந் குடும்த ஏய்வூறம் 
ஷணிக்கு ட்டுஶ வதரனந்தும். 

ஸ்ச்ச்ர தக்ரடரின் வரண்டரட்டம் 

 தர்ஶரர் ிரம், உவு ற்றும் வதரது ிறஶரத்றற்ரண த்ற அஷச்ேர், வ ரம் 

ினரஸ் தஸ்ரன் ஷனஷில், 2019 திப்ரி 16ம் ஶற னல் 28ம் ஶற ஷ 

றட்டறடப்தட்ட ஸ்ச்ச்ர தக்ரடர வரண்டரட்டத்றன் என தகுறர னது றல்னறின் 

தர்ஶரர் ிரம், உவு ற்றும் வதரது ிறஶர அஷச்ேத்றன் அஷணத்து அறரரிள் 

ற்றும் ஊறர்ள் தூய்ஷக்ரண உறுற ற்நணர். 

NICRA 

 இந்ற ிேர ஆரய்ச்ேற வுன்ேறல் (.ேற..ஆர்), க்ரிற ிஞ்ஞரன் ஶந்றர [ஶ.ி.ஶ.ஸ்] 

னெனம் ரனறஷன ரற்நத்றன் ேறக்ல்ஷபத் ீர்க் NICRA ன்று அஷக்ப்தடும் வர றட்டம் 

என்ஷந அநறனப்தடுத்றது. 

ஆதயன் டிஜறட்டல் ரரிம் 

 ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்ேர், திரஷ் ஜஶடர் ரட்டில் ரண ல்ிஷ 

உர்த்துற்கு வரறல்தட்தத்ஷ எலங்ஷப்தற்ர ஆதஶன் டிஜறட்டல் ரரித்ஷ 

வரடங்றணரர்.  இந் றட்டத்றன் லழ் அடுத் னென்று ஆண்டுபில், 9, 10 ற்றும் 11து 

குப்னலக்கு ல னட்ேம் குப்தஷநள், தல்ஷனக்ங்லக்கு 2 னட்ேம் குப்தஷநள் 

அஷக்ப்தடும். 

4து இந்றர-ஆைறரன் க்ஸ்யதர ற்றும் உச்ைற ரரடு 

 ர்த்ம், வரறற்துஷந ற்றும் ேறில் ிரணத்துஷநக்ரண அஷச்ேர் சுஶஷ் தின னது 
றல்னறில் இந்றர-ஆேறரன் க்ஸ்ஶதர ற்றும் உச்ேற ரரட்டு 2019- துக்ற ஷத்ரர். 
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ைறயரனறல் கூட்டு பேத்ங்கு 

 இந்றர - வரரிர இஷடஶ வதரனபரர உநஷ லுப்தடுத் வரரிரில் உள்ப இந்ற 

ர்த் ேம்ஶபணம் (.ேற.ேற.ஶ) ற்றும் இந்றர ன்நம் இஷந்து ேறஶரனறல் கூட்டுநவு 

னத்ங்கு என்ஷந ற்தரடு வேய்து. னல் னஷநர வன் வரரிர இந்றரிற்ரண 

வபிரட்டு வரள்ஷ னன்னற்ேறஷ டிஷத்து, ஆப்தடுத்றனேள்பது. 

SME பின் இந்றர-ஷ்ர ன்நம் 

 ர்த்ம், வரறல்துஷந ற்றும் ேறில் ிரணப் ஶதரக்குத்து அஷச்ேர் சுஶஷ் தின, 

வதங்லரில் ஷடவதற்ந இந்றர ற்றும் ஷ்ரின் ேறறு ற்றும் டுத் வரறல் 

றறுணங்லக்கு இஷடஶரண எனங்றஷந் னத்துக்பத்றல் உஷரற்நறணரர். 

யைற சுற்றுனர ஆயனரைலணக் குளின் 2 து கூட்டம் (NTAC) 

 வ ஶ.ஶஜ. அல்ஶதரன்ஸ், த்ற சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ேர், குஜரத்றன் வடிரில் உள்ப, 

'எற்றுஷ ேறஷன'ில் றுேலஷக்ப்தட்ட ஶேற சுற்றுனர ஆஶனரேஷண வுன்ேறல் (NTAC) 2 

து கூட்டத்றற்கு ஷனஷ ரங்றணரர். ன்.டி..ேற சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ேத்றன் ேறந்ஷண 

அஷப்தர வேல்தடுறநது ற்றும் தல்ஶறு சுற்றுனர வரடர்தரண வரள்ஷ ிங்பில் 

அேரங்த்ஷ அநறவுறுத்துறநது. 

இபம்தபே வதண்ளுக்ரண றட்டம் 

 உத்திஶே னனஷச்ேர் ஶரற ஆறத்ரத் இபம்வதண்லக்ரண றட்டம் என்ஷந 

வரடங்றணரர்.  

 இந் றட்டம் 11 னல் 14 றற்குட்தட்ட தடிப்னஷப ிட்டுிட்ட வதண்ள் ீது ணம் 

வேலுத்துறநது.  

 அர்லக்கு ேரிரண ஊட்டச்ேத்து ற்றும் ேறநப்னப் தரரிப்னக்ரண டடிக்ஷஷப 

டுப்தஶ இந் றட்டத்றன் ஶரக்ரகும். 

 ரறன அசு, இபம்தன வதண்ள் றணத்ஷ எவ்வரன ரனம் 8ம் ஶறில் அஷணத்து 

அங்ன்ரடி ஷங்பில் அனுேரிக் னடிவு வேய்துள்பது. ரறன அசு ரர்ச் ரம் 8ம் ஶற 
இபம் வதண்லக்ரண ஊட்டச்ேத்து திச்ேரத்ஷ வரடங்கும். 

பிண்டன ீர் வஜணயட்டர் (AWG) 

 த்ணர தரதுரப்ன வதரதுத்துஷந றறுணம் தரத் வனக்ட்ரணிக்ஸ் னறறவடட் (BEL) அன் 

னற ரரிப்தரண, பிண்டன ீர் வஜணஶட்டர் (AWG)-, ஶர இந்றர 2019ல் உனபரி 

குடிீர் ஶஷ அறரிப்ஷத னர்த்ற வேய்னேம் என னதுஷரண ீர்ர இஷ 

அநறனப்தடுத்றது. 
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எபேங்றலந் வதரி அபினரண நற ைறல்க் யபரண்ல   

 த்ற ஜவுபித்துஷந அஷச்ேர் ஸ்றனற இரணி அனரச்ேன திஶேத்றல் எனங்றஷந் 

வதரி அபினரண நற ேறல்க் ஶபரண்ஷஷ டறக்கு திரந்ற ஜவுபி ஶம்தரட்டுத் 

றட்டத்றன் (NERTPS) லழ் இடரரில் வரடங்ற ஷத்ரர். 

லஸ் வயதலடடிலம அற்ந யைற றட்டம் 

 த்ற சுரர அஷச்ேர் அஸ்ிணி குரர் வேௌஶத ஷஸ் வயதஷடடிஷம 
அற்றுற்ரண என ஶேற றட்டத்ஷ அநறனப்தடுத்றணரர், இது என னக்ற வதரது 
சுரர திச்ேஷணர அங்லரிக்ப்தட்டது. 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் வயதஷடடிஸ் ேற ஷ 
ரட்டினறனந்து ீக்குது ற்றும் வயதஷடடிஷம றர்த்து ஶதரரடுது இந் றட்டத்றன் 
ஶரக்ம் ஆகும். 

 சுரர அஷச்ேர்,வயதஷடடிஸ், WHO வன்றக்கு ஆேறர திரந்றத்றன் ல்வனண் 
தூரண அறரப் தச்ேன், னன்ணிஷனில் னம்ஷதில் ஷல் வயதஷடடிஸ் அற்ந 
ஶேற றட்டம் ன்ந ஶேற டடிக்ஷ றட்டத்ஷ வரடங்றணரர். 

திரன் ந்த்ரி றைரன் ைம்ன் றத்ற (PM-KISAN) 

 திர் ஶந்ற ஶரடி திர், திரன் ந்த்ரி றேரன் ேம்ன் றற றட்டத்ஷ (PM-KISAN) 
ஶரக்னரில் இனந்து வரடங்றணரர். னல் ஷில் 2,000 னொதரய் ஶடிர 
ஶர்ந்வடுக்ப்தட்ட தணரபிபின் ங்றக் க்றல் வு ஷக்ப்தடும். 

'ISL அரறின் 2 து தறப்பு' 

 ேனெ ீற ற்றும் அறரபிப்திற்ரண த்ற அஷச்ேர் வ ரச்ேந்த் வனரட், ரது 
ஶபரஶரனக்ரண "இந்ற ஷேஷ வரற (.ஸ்.ல்) அரறின் 2து தறப்ஷத" 
வபிிட்டரர். 

 ISL அரறில் ல்ி, ேட்டம், னத்தும், வரறல்தட்தம் ற்றும் றணேரி ரர்த்ஷள் 
ஷபின் லழ் 6000 வேரற்ள் உள்பண. 

ஸ்யரஸ்[SHREYAS] 

 த்ற ணிப ஶம்தரட்டுத் துஷந அஷச்ேர் , வரறற்துஷந வரறற்திற்ேற 
ரய்ப்னஷப ங்குற்ர வரறற்திற்ேற ற்றும் றநன்ஷப உ ர் ல்ி 
இஷபஞர்பிடம் பர்ப்தற்ர (SHREYAS) றட்டத்ஷ அநறனப்தடுத்றணரர். 
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தின்ணல் ற்றும் தின்ணல்ஆலட துலந பர்ச்ைறத் றட்டம் 

 த்ற ஜவுபித்துஷந அஷச்ேர் ஸ்றரிற ஜளதின் இரணி , னதுடில்னறில் தர் வடக்ஸ் 
இந்றர றட்டத்றன் லழ் தின்ணல் ற்றும் தின்ணல்ஆஷட துஷநின் பர்ச்ேறக்கு ிரிரண 
றட்டத்ஷ அநறனப்தடுத்றது. 

டப்பு றழ்வுள் 2018 PDF Download 

வதரது அநறவு தரடக்குநறப்புள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - றபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - றபிக் 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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7. ி வைய்றள் 

ஜறஸ்டி சூல் பை .1 னட்ைம் யரடிலக் டந்து 

 இந் ஆண்டு ஜணரி ரத்றன் ஜற.ஸ்.டி. சூல் என னட்ேம் ஶரடிஷ டந்து. 

 டந் ஆண்டு ஜணரி ரம் ஜறஸ்டி சூல் 89 ஆிம் ஶரடி னொதரர இனந்து. 

இலடக்ரன தட்வஜட் 2019-20 

 றற அஷச்ேர் தினேஷ் ஶரல் தரரலன்நத்றல் 2019-20க்ரண இஷடக்ரன தட்வஜட்ஷட 

ங்றணரர். 

2019-20 இலடக்ரன றறறலன அநறக்ல ைறநப்தம்ைங்ள்  

 திரின் றமரன் றட்டத்றன் லழ் 12 ஶரடி ேறறு ற்றும் குறு ிேரிலக்கு ஆண்டுக்கு 6,000 

னொதரய் னரணம் றஷடக் உத்ரம். 

 அஷப்ன ேரர வரறனறல் ஈடுதட்டுள்ப 10 ஶரடி வரறனரபர்லக்கு றஷனரண ரரந்ற 

ஏய்வூறம் றஷடப்தஷ உறுற வேய் திரின் ஷ்ம் ஶரற ரன்ன் றட்டம். 

 ரம் னொ.100/55 ன்ந குஷநந் அபினரண தங்பிப்ஷதச் வேலுத்தும் வரறனரபர்ள் 60 

ஷ டந் திநகு ரம் னொ.3,000 ஏய்வூறர ங்ப்தடும். 

 ஆண்டுக்கு 5 னட்ேம் னொதரய் ஷினரண னரணத்றற்கு னல ரி ினக்கு. 

னரணரிக்ரண றந்க் றவுத்வரஷ னொ.40,000-னறனந்து னொ.50,000-ஆ உர்த்ப்தடும்.  

 2019-20ல் ரத்ர ரந்ற ஶேற ஊ ஶஷன உறுற றட்டத்றற்கு னொ.60,000 ஶரடி எதுக்லடு. 

 ங்ற / அஞ்ேன னலீடுள் னெனம் ட்டிர வதநப்தடும் வரஷக்கு ரிச்ேலுஷ 

வதறுற்ரண உச்ேம்ன னொ.10,000-னறனந்து னொ.40,000-ஆ அங்லரிக்ப்தடும். 

 தசுரடுபின் ீடித் இணினத்ற ஶம்தரட்டிற்ர ரஷ்ட்ரி ரஶனு ஆஶரக் அஷப்ன 

என்று உனரக்ப்தடும். 

 1.5 ஶரடி ீணர்பின் னனுக்ர ீன்பத்துக்வண ணித்துஷந உனரக்ப்தடும். 

 22ஆது ய்ம்ஸ் னத்துஷண யரிரணரில் அஷக்ப்தடும். 

 2019-20-க்ரண றறப்தற்நரக்குஷந வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற தீ்த்றல் 3.4%ஆ இனக்கும். 3% 

றறப்தற்நரக்குஷந ன்ந இனக்கு 2020-21-ல் ட்டப்தடும். 

 றன்ேர ேறஷ வதந ினம்னம் அஷணத்து டீுலக்கும் 2019 ரர்ச்சுக்குள் றன் இஷப்ன 

ங்ப்தடும். வேௌதரக்ர றட்டத்றன்லழ் அஷணத்து டீுலக்கும் இனே றன் இஷப்ன. 

 திரின் றரச்ேரஷன றட்டத்றன் லழ், அஷக்ப்தடும்  றரப்னந ேரஷனபின் அபவு 

னம்டங்ர அறரிப்ன. 

 2018-19 றற எதுக்லட்டில் 21% அறரிக்ப்தட்டு 2019-20-ல் னொ.58,166 ஶரடிர றர்ம். 

 அனரச்ேனப்திஶே ரறனம் அண்ஷில் ிரண ஶதரக்குத்து ேறஷ வதற்றுள்பது. 

 திம்னத்றர ஆற்நறல் ஶதரக்குத்து ேறஷ ஶம்தடுத்ற ேக்குப்ஶதரக்குத்து 

வரடங்ப்தடும். 

 னன் னஷநர ரடத்றற்ரண எதுக்லடு னொ.3,00,000 ஶரடிஷ ரண்டினேள்பது. 
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 இதுஷ அஷடரபம் ரப்தடர ேலர் திண ரஶடரடிள் ற்றும் ரஶடரடி தங்குடிிணஷ 

அஷடரபம் ர றற ஆஶரக்றன் ட்டுப்தரட்டில் னற குல என்று உனரக்ப்தடும். 

 இந்ற றஷப்தடத் ரரிப்தரபர்ள் எற்ஷநச் ேரப அனுறஷப் வதநவும், தடப்திடிப்ஷத 

பிரக்வும் டடிக்ஷ. 

 ஜறஸ்டி ேட்டத்றல் தறவு வேய் ேறறு ற்றும் டுத் வரறல்துஷநிணர் வதறும் னொ.1 ஶரடி 

ஷினரண டனுக்கு 2% ட்டி ள்லதடி. என ி ஶத்றற்குள் னொ.1 ஶரடி ஷ டன் 

ேற வதந ற்தரடு. 

 ரட்டில் உள்ப 1 னட்ேம் றரங்ள் அடுத் ந்ரண்டுபில் டிஜறட்டல் றரங்பர 

ரற்நப்தடும். 

 வேற்ஷப் னனணரய்வுக்ரண ஶேற  றட்டத்றற்கு உறுதுஷர வேற்ஷப் னனணரய்வு 

தஷரில் என்று னறர ற்தடுத்ப்தடும். 

 திரின் வுேல் ிரஸ் றட்டத்றன் லழ் 1 ஶரடிக்கும் ஶற்தட்ட இஷபஞர்லக்கு றநன் 

திற்ேற. 

அஞ்ைல் துலந ிலில் அன் வைரந் ரப்தீட்டு றறுணத்ல அலத்துக்வரள்ப றட்டம் 

 அஞ்ேல் துஷந ிஷில் அன் வேரந் ரப்தடீ்டு றறுணத்ஷ றறு றட்டறட்டுள்பது, தரல் 

ஆனேள் ரப்தடீு ற்றும் றரப்னந தரல் ஆனேள் ரப்தடீு ஆற இண்டு ஷரண றட்டத்ஷ 

அநறனப்தடுத் உள்பது. 

ஜணரி ரத்றல் பனணச் ைந்லபில் இபேந்து பை5,300 யரடில றபேம்தப் வதற்றுள்பண 

 வதரதுத்ஶர்ல் னஷ னன்ணிட்டு ஜணரி ரம் இந்ற னெனணச் ேந்ஷபில் இனந்து 

5,300 ஶரடி னொதரய்ஷப வபிரட்டு ஶேஷ னலீட்டரபர்ள், FPI ள் றனம்தப் வதற்றுள்பண. 

இந்றரின் சுற்றுனரத்துலந 2018 ஆம் ஆண்டில் 19% பர்ச்ைற 

 ரட்டின் சுற்றுனரத்துஷந டந் ஆண்டு 234 தில்னறன் அவரிக் டரனர் னரய் வதற்று, 19% 

பர்ச்ேறஷ தறவு வேய்துள்பது ன்று த்ற அஷச்ேர் ஶ.ஶஜ.அல்ஶதரன்ஸ் வரிித்ரர். 

 உன சுற்றுனர ற்றும் சுற்றுச்சூல் வுன்ேறல் (WTTC) 2018 அநறக்ஷின் தடி,இந்ற சுற்றுனரத் 

துஷந னென்நரது இடத்றல் உள்பர யரத்றில் ஷடவதற்ந இண்டரம் ஆேறரன்-

இந்றர இஷபஞர் ரரட்டின் வரடக் உஷில் வரிித்ரர். 

எட்டுவரத் சுரர எதுக்லடு வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில்  2.5% ஆ உர்த்ப்தட 
உள்பது 

 எட்டுவரத் சுரர எதுக்லடு வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் 5 ேீர 
உர்த்துற்கு இந்றர உறுறபித்துள்பது. 
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ப்தல் துலநில் இந்றர்பின் யலனரய்ப்பு ிறம் இந் ஆண்டு 35 ைிறம் அறரிப்பு 

 இந் ஆண்டில் இந்றர ற்றும் வபிரடுபில் ப்தல் துஷநில் இந்றர்பின் 

ஶஷனரய்ப்ன ிறம் 35 ேிறம் பர்ச்ேற ண்டினக்றநது. 

த்ற அசு ைர்க்லக்ரண குலநந்தட்ை ஆவு ிலனல றயனரவுக்கு பை.2 அறரிக்றநது 

 2018-19 ஆம் ஆண்டுக்ரண ேர்க்ஷின் குஷநந்தட்ே ஆவு ிஷனஷ என றஶனரிற்கு 

னொதரய் 2 அறரித்து 31 னொதரர த்ற அசு அநறித்துள்பது. 

தரறஸ்ரணினறபேந்து இநக்குற வைய்ப்தடும் அலணத்து வதரபேட்பின் ீரண சுங் ரி 200% 

அறரிப்பு   

 னல்ரர தங்ர ரக்குஷனத் வரடர்ந்து தரறஸ்ரணினறனந்து இநக்குற வேய்ப்தடும் 

அஷணத்து வதரனட்பின் ீரண சுங் ரிஷ 200 ேிறம் இந்றர உர்த்றனேள்பது. 

 இந்றரிற்கு தரறஸ்ரன் ற்றுற வேய்னேம் னக்ற வதரனட்ள் தங்ள், ேறவண்ட், 

வதட்ஶரனற வதரனட்ள், வரத் ணிங்ள், ரதுக்ள் ற்றும் னடிக்ப்தட்ட ஶரல் 

ஆறஷ அடங்கும். 

வபிரட்டு பலீட்டரபர்ள் பை. 5,300 யரடி பலீடு 

 இந் ரத்றன் னல் தரறில் இந்ற தங்கு ேந்ஷில் வபிரட்டு னலீட்டரபர்ள் 5,300 

ஶரடி னொதரய்க்கு ஶல் னலீடு வேய்துள்பணர். 

ரட்டில் சுரர் 16 யரடி க்ள் குடிப்தக்ம் உலடர்ள் 

 ய்ம்ஸ் ஶேற னந்து ேரர்ன ேறறச்ஷே ஷத்துடன் இஷந்து ணது அஷச்ேம் டத்ற 

என க்வடுப்ததின்தடி 16 ஶரடி க்ள் ரட்டில் துதரணம் அனந்துர ேனெ ீற ற்றும் 

அறரபித்ல் அஷச்ேர் றன.ரர்ேந்த் வனரத் கூநறனேள்பரர். றரினர, ஆந்றப் திஶேம், 

தஞ்ேரப், ேட்டிஸ்ர் ற்றும் அனரச்ேன திஶேம் ஆறஷ ஆல்யரல் தன்தரட்டுக் 

ஶரபரறுபரல் அற அபில் தரறக்ப்தட்ட ரறனங்பரகும். 

EPFO பேங்ரன லப்பு றறின் ட்டி ிறத்ல உர்த்றது 

 ஊறர்பின் னங்ரன ஷப்ன றற அஷப்ன(EPFO), 2018-19 ஆம் ஆண்டுக்ரண 
னங்ரன ஷப்ன றற ட்டி ிறத்ஷ டந்து ஆண்டு ங்ற 8.55 ேீத்றனறனந்து 
8.65 ேிறர உர்த்ற ங் னடிவு வேய்துள்பது. வரறனரபர் துஷந ந்றரி 
ஷனஷினரண த்ற அநங்ரனர்ள் ரரிம்(CBT) ன்தது EPFO இன் ஷனஷ 
னடிவு டுக்கும் அஷப்ன ஆகும், இது என றறரண்டின் னங்ரன ஷப்ன றறக்ரண  
ட்டி ிறத்ஷ னடிவு வேய்னேம். 
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ரி அநறிப்பு பனம் ஸ்டரர்ட் அப்ளுக்கு றரம் 

 றல்னறில் ஷடவதற்ந வனட்ஸ் இறஶணட் 2018 ஸ்டரர்ட் அப் றறுணர்ள் ரரட்டில் 
வரறல்னஷணஶரர்ள், னலீட்டரபர்ள் ற்றும் இ ஸ்டரர்ட் அப் சூல் 
வரடர்னஷடர்ள் த்றில் உஷரற்நற றட்டி ஆஶரக் ேற.இ.ஏ அறரப் ரந்த், 
இந்றரில் ஸ்டரர்ட் அப் ேனெம் றர்வரள்லம் ேறக்ல்லக்கு ீர்வு ண்டு, 
வரறல்னஷணவு னரச்ேரத்ஷ ஊக்குிப்தறல் அசு ற்றும் றட்டி ஆஶரக் அஷப்ன 
உறுறர இனப்தர வரிித்ரர். 

 ஶஷ னலீட்டரபர்ள் னரண ரித்துஷந அறரரிபரல் அடப்தட்டரல் 
இனக்கும் ஷினரண சுற்நநறக்ஷஷ அசு ிஷில் வபிிடும் ன்றும் அர் 
உறுற அபித்ரர். 

தரதுரப்தரண திவௌைறங்றற்ர வைரந் டின்ஸ் ல இந்றர வதபேம் 

 அேரங்ரணது ரட்டில் இஷ தணர்லக்கு என ஶரண ற்றும் அற 
தரதுரப்தரண திவௌேறங் அனுதத்ஷ ங்கும் ஶரக்த்துடன், இந்றரின் வதரது 
வடரஷன் வதர் ஶேஷம் அல்னது டின்ஸ் ிஷில் அஷக்ப்தடும். 

 என DNS ன்தது இஷத்றற்ரண என அஷடவு. இது ிணிள்/ிணிள் னெனம் 
வரடர்ன வரள்லம் றஷணில் பிர இனக்கும் வடரஷன் வதர்ஷப IP 
னரிபர ரற்ந உவுறநது. DNS வதுர அல்னது ஶஷன வேய்ில்ஷன 
ன்நரல், தணர்ள் ஷன னரிஷப ண்டநற னடிரது. 

ஆப்ரணிஸ்ரன் ைதரயரர் துலநபம் றர இந்றரிற்கு ற்றுற வைய்த் 
வரடங்குறது 

 ஈரணின் ேதரயரர் துஷநனம் றர ஆப்ரணிஸ்ரன் இந்றரிற்கு ற்றுற 
வேய்த் வரடங்றனேள்பது, இன் னெனம் றனத்ரல் சூப்தட்டரடரண ஆப்ரணிஸ்ரன் 
வதரனபரரத்ஷ ஶம்தடுத்துற்கு வபிரட்டு ேந்ஷலக்கு அன் ர்த்த்ஷ 
றனப்தினேள்பது. ஆப்ரணிஸ்ரணின் ற்றுறள் அடுத் னடத்றல் என தில்னறன் 
டரனரினறனந்து னல் இண்டு தில்னறன் டரனர் ஷ அறரிக்கும். 

டப்பு றறரண்டில் 500 தில்னறன் டரனல டக்வு ள்பது ரட்டின் ைக்கு ற்றும் யைல 
ற்றுற 

 உனபரி ர்த் ேரல்ஷப றர்வரள்லம் ஶதரதும் இந்ற ரட்டின் ேக்கு ற்றும் 
ஶேஷ டப்ன றறரண்டில் 500 தில்னறன் டரனர்ஷப டக் உள்பது ன்று னது 
றல்னறில் ஷடவதற்ந  2019 - ஷேறங் இந்றர உச்ேற ரரட்டில் ர் த் ற்றும் 
வரறல்துஷந அஷச்ேர் சுஶஷ் தின கூநறணரர். 
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7.1 ங்ற வைய்றள் 

ரிைர்வ் ங்ற – வப்யதர ட்டி ிறம் 0.25% குலநப்பு 

 ரிேர்வ் ங்ற ர்ணர் ேக்றரந் ரஸ் ஷனஷினரண றறக்வரள்ஷ ஆய்வுக்கூட்ட 
னடிில் வப்ஶதர ட்டி ிறம் 25% குஷநத்து 6.50% ேீத்றனறனந்து 6.25 ேீர 
குஷநத்து அநறித்து. இந் அநறிப்தரல் டீு, ரணங்லக்ரண டன் ட்டி ிறம் 
குஷந ரய்ப்னள்பது. 

ிைரிளுக்கு அடரணம் இல்னர இனை டன் ம்பு பைதரய் 1.6 னட்ைர அறரிப்பு 

 ரிேர்வ் ங்ற ர்ணர் ேக்றரந் ரஸ் , இனே ஶபரண் டன்லக்ரண ம்ன 1 
னட்ேத்றனறனந்து 6 னட்ேர உர்த்ப்தட்டுள்பர அநறித்ரர். 

தல்யறு ிறபலநலப ீநறற்ர ங்றளுக்கு ரிைர்வ் ங்ற அதரம் 

 ச்.டி.ஃப்.ேற. ங்ற, டிதி ங்ற ற்றும் ஶரடக் யறந்றர ங்ற ஆறற்நறற்கு 
ிறனஷநஷப ீநறற்ர னர 2 றல்னறன் னொதரய் அதரம் ிறத்துள்பது. 

 அனரரதரத் ங்ற , ரரஷ்டிர ங்ற ற்றும் இந்றன் ஏர்ேலஸ் ங்ற 
ஆறற்நறற்கு னர 1.5 ஶரடி னொதரய் அதரம் ிறத்துள்பது . இது, றறபின் 
னடிவுஷப ண்ரிப்தது , ல் தரிரற்நம் , ஷப்தரடு ற்றும் ஶரேடி பின் 
அநறக்ஷ ற்றும் றுேலஷப்ன க்குள் ிறனஷநஷப ீநறற்ர ிறக்ப்தட்ட 
அதரம் ஆகும். 

ரிைர்வ் ங்ற பை. 28,000 யரடி இலடக்ரன உதரி அநறிப்பு 

 ரிேர்வ் ங்ற டிேம்தர் 31, 2018ஆம் ஶறனேடன் னடிந் அஷ னடத்றற்கு 28,000 ஶரடி னொதரஷ 

த்ற அசுக்கு இஷடக்ரன உதரிர னர அநறித்துள்பது. 

12 வதரதுத்துலந ங்றபில் 48,239 யரடி பைதரல வைலுத் அசு றட்டம் 

 12 வதரதுத்துஷந ங்றபில் 48,239 ஶரடி னொதரய்ஷப றுேலஷப்தற்ர அேரங்ம் இந் 

றறரண்டில் அங்லரம் அபித்துள்பது. அஷ எலங்குனஷந னெனண ஶஷள் ற்றும் 

றற பர்ச்ேற றட்டங்ஷப தரரிக் உவுறன்நண. 

 அனரதரத் ங்றில் 6 ஆித்து 896 ஶரடி னொதரய் ற்றும் ரர்ப்தஶன் ங்றில் என்தது 

ஆிம் ஶரடி னொதரஷ அேரங்ம் னலீடு வேய்னேம். 
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ரிைர்வ் ங்ற, ஜப்தரன் ங்ற இலடய இபேப்பு தரிரற்ந உடன்தடிக்ல லவளத்து 

 இந்ற ரிேர்வ் ங்ற ற்றும் ஜப்தரன் ங்ற ஆறஷ இனப்ன தரிரற்ந 
உடன்தடிக்ஷில் (BSA) ஷவலத்றட்டண. திஸ் 75 தில்னறன் அவரிக் டரனர்ஷப 
இந்றரவுக்கு ற்ஶதரது ங்றனேள்பது. இற்கு னன் திஸ் 50 தில்னறன் டரனர்ள் 
ங்றது. 

 இந்றரின் உள்ரட்டு ரத்றற்ர 75 தில்னறன் டரனர்ள் ஷ வரஷஷ 
குறுற ரன றத்ன்ஷஷ தரரிக் ஶண்டும். 

டப்பு றழ்வுள் 2018 PDF Download 

வதரது அநறவு தரடக்குநறப்புள்  PDF Download 
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8. எப்தந்ங்ள் 
ைர்யை எப்தந்ங்ள்: 
உச்ேற ரரடு / ரரடு ிங்ள் 
43து ேர்ஶே னத் ண்ரட்ேற வரல்த்ரில் 43 து ேர்ஶே னத் ண்ரட்ேறில், 

இந்றரின் ஶேற டிஜறட்டல் தனம் இனேர 
னத்ங்ள் தறிநக்ம் வேய் அனுதறப்தரல் அற 
க்ஷப ஈர்த்துள்பது . இந்றரின் ஶேற டிஜறட்டல் 
தனம் த்ற ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்ேத்ரல் 
றறபிக்ப்தட்டது ற்றும் டி க்னரல் 
உனரக்ப்தட்டது. 

இந்ஶர-ஆப்திரிக்ர னெஶனரதர 
வதரனபரர கூட்டுநவு 

னதுடில்னறில் ஷடவதற்ந இந்ற -ஆப்திரிக் 
னெஶனரதர வதரனபரர கூட்டுநவு வரடர்தரண 
ஶதச்சுரர்த்ஷக் கூடத்றல் த்ற ர்த் , 
வரறல்துஷந ற்றும் உள்ரட்டு ிரணத்துஷந 
அஷச்ேர் சுஶஷ் தின உஷரற்நறணரர். 

CMS இன் ட்ேறபின் 13து ரரடு 
(COP) 

ரட்டு ினங்குபின் னனம்வதர்ந் இணங்ள் (CMS) 
தரதுரப்ன தற்நற 13 து ரரடு (COP) குஜரத்றன் 
ரந்றரில் 2020 ஆம் ஆண்டு திப்ரி ரம் 15 ஆம் 
ஶற க்ற ரடுபின் சுற்றுச்சூல் றட்டத்றன் லழ் 
இந்றரில் டத்ப்தடவுள்பது. 

இந்றர-வரணரக்ஶர ர்த் ன்நம் னதுடில்னறில் ஷடவதற்ந இந்ற -வரணரஶர ர்த் 
ன்நக்கூட்டத்றன் துக்த்றல் ர்த்ம் , வரறல் 
துஷந ற்றும் ேறில் ிரணப் ஶதரக்குத்து 
அஷச்ேர் சுஶஷ் தின உஷரற்நறணரர் . இந்றர 
ற்றும் வரணரக்ஶர இஷடஶ சுற்றுச்சூல் உட்தட 
தல்ஶறு துஷநபில் எத்துஷப்திற்ரண தந் 
ஶரக்ம் உள்பரக் கூநறணரர். 

ங்ரப உனபரி ர்த் உச்ேற 
ரரடு 

ஶற்கு ங்ம் , ங்ரப உனபரி ர்த் உச்ேற 
ரரட்டில் இண்டு னட்ேத்து 84 ஆிம் னொதரய் 
னலீட்டில் 288 ஶரடி னொதரய் னலீடுஷப 
வதற்றுள்பது. இண்டு ரள் ீண்ட உச்ேறரர டு 
வரல்த்ரில் னடிந்து. 
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வதட்ஶரவடக் 2019 உத்றப்திஶே ரறனம் க்ஶட்டர் வரய்டரில் உள்ப 
இந்றர க்ஸ்ஶதர ஷத்றல் ஷயட்ஶரரர்தனுக்ரண 
இந்றரின் னன்ஶணரடி றழ்ரண 2019-ம் 
ஆண்டிற்ரண வதட்ஶரவடக் 13து றழ்ஷ திர் 
ஶந்ற ஶரடி வரடங்ற ஷத்ரர் . ‚வதரனத்ரண 
ிஷன, றஷனரண, ீடித் ரிேக்ற ிறஶரம் ன்தது 
வதரனபரரத்றன் துரி பர்ச்ேறக்கு றவும் 
அேறரகும். ரிேக்றரணது ேனெப் வதரனபரர 
பர்ச்ேறின் னக்ற உந்துேக்றர ிபங்குன் 
னக்றத்துத்ஷ திர் னறனேறுத்றணரர். 

னென்நரது இந்ற-வஜர்ன் 
சுற்றுச்சூல் னத்துக்பம் 

னென்நரது இந்ற-வஜர்ன் சுற்றுச்சூல் னத்துக்பம் 
"தூய்ஷரண ரற்று , தசுஷ வதரனபரரம் :" னது 
வடல்னறில் ஷடவதற்று னறநது . குல 
னந்துஷரடல்ள் ற்றும் இஷ அர்வுள் னெனம் 
என ரள் றழ்ரணது , ேரல்ள், ீர்வுள் ற்றும் 
ரற்று ரசு ட்டுப்தரடு , றவு ஶனரண்ஷ ற்றும் 
சுற்றுச்சூல் வதரனபரரம் ஆறற்நறன் ஶஷரண 
ட்டஷப்ன றஷனஷள் ற்றும் தரரிஸ் உடன்தடிக்ஷ 
ற்றும் வேற்தட்டினறல்  .ர. 2030ன் அடிப்தஷடில் 
NDCள் ற்றும் SDGஷப ஷடனஷநப்தடுத்துல் 
ஆறற்நறன் ீது ணம் வேலுத்துறநது. 

உன அசு உச்ேற ரரடு WGS 2019 உன அசு உச்ேற ரரடு WGS 2019 துதரில் 
ஷடவதற்நது. ணிர்லக்கும் இந்றங்லக்கும் 
இஷடினரண ஶதரட்டிரல் , 2022க்குள் 133 றல்னறன் 
னற ஶஷனள் உனரக்ப்தடுற்ரண 
ேரத்றக்கூறு உள்பது. இனப்தினும், அஶ ஶத்றல், 75 
றல்னறன் ஶஷனள் இடம்வதனரம். 

ஆற்நல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் தற்நற 
ேர்ஶே ரரடு 

இந்ற ஜணரறதற , வ ரம் ரத் ஶரிந்த் , ஆற்நல் 
ற்றும் சுற்றுச்சூல் தற்நற ேர்ஶே ரரடு : 
ேரல்ள் ற்றும் ரய்ப்னள் (ENCO 2019) னது 
றல்னறில் துக்ற ஷத்ரர் . இந் ரரடு அநறில் 
ற்றும் வரறல்துஷந ஆரய்ச்ேற வுன்ேறல் னெனம் 
ற்தரடு வேய்ப்தட்டுள்பது. 

4து இந்றர -ஆேறரன் ண்ரட்ேற 
ற்றும் உச்ேற ரரடு 

2017-18ல் இந்றரின் இண்டரது றப் வதரி 
ர்த்க் கூட்டிர ஆேறரன் அஷப்ன 
பர்ந்துள்பது. இந்றரின் எட்டுவரத் ர்த்த்றல் 
10.57 ேீ தங்பிப்ன அபித்துள்பது ஆேறரன். 
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OIC வபினேநவு ந்றரிபின் 46 து 
அர்வு 

இஸ்னரற எத்துஷப்ன அஷப்ன (OIC) வபினேநவு 
ந்றரிபின் 46 து அர்வு அனரதிில் அடுத் ரம் 
1 ம் ற்றும் 2 ஆம் ஶ ற ஷடவதறும் . வபினேநவு 
ந்றரி சுஷ்ர ஸ்ரஜ் வௌ ினந்றணரவும் , 
வரடக் றழ்ில் உஷரற்நவுள்பரர். 

‘ஷேறங் இந்றர உச்ேற ரரடு 2019’ திர் ஶந்ற ஶரடி னது றல்னறில் ஷேறங் இந்றர 
உச்ேற ரரடு 2019 இல் திரண உஷஷ ங்றணரர் . 
ீம்: ‚Beyond Politics: Defining National Priorities‛. 

இந்றர-இத்ரனற கூட்டு 
ஆஷத்றன் 20 து அர்வு  

வதரனபரர எத்துஷப்னக்ரண 20-து இந்றர -
இத்ரனற கூட்டு ஆஷத்றன் (JCEC) கூட்டம் 
னதுறல்னறில் வரடங்றது . இனப்ன ர்த் 
ஈடுதரட்டிற்ர JCEC னும் றறுணம் இன ரடுபின் 
ர்த் ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்ேர்ள் ட்டத்றல் 
இந் அர்ஷ  டத்றது . இந்ற ரட்டின் ேரர்தர 
இந்ற ர்த் ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்ேர் 
சுஶஷ் தின , இண்டு ரள் அர்வுக்கு ஷனஷ 
ரங்றணரர். டந் இந்ற-இத்ரனறின் 19 து அர்வு 
JCEC, ஶரறல் 11 -12-ஶ 2017 அன்று ஷடவதற்நது. 

இந்ற-னத்ீன் அவரிக்ர ற்றும் 
ரீதின் னெஶனரதர (LAC) 
வதரனபரர எத்துஷப்னக்ரண 
தூர்ள் ேந்றப்ன  

னதுடில்னறில் இந்ற -னத்ீன் அவரிக்ர ற்றும் 
ரீதின் னெஶனரதர (LAC) வதரனபரர 
எத்துஷப்னக்ரண தூர்லடன் வரட ர்ன வரண்டு , 
ர்த், வரறல்துஷந ற்றும் உள்ரட்டு 
ிரணத்துஷந அஷச்ேர் சுஶஷ் தின உஷரற்நறணரர். 

திந எப்தந்ங்ள்/த்ற அலச்ைல எப்புல் 

6 ீர்பழ்றக் ப்தல்பின் உள்ரட்டு ட்டலப்புக்கு தரதுரப்பு வுன்ைறல் எப்புல் 

 தரதுரப்ன ந்றரி றர்னர ேலரரன் ஷனஷினரண தரதுரப்ன ஷப்தடுத்ல் வுன்ேறல் 

[DAC], 40 ஆிம் ஶரடி னொதரய் றப்னஷட ஆறு ீர்னெழ்றக் ப்தல்பின் உள்ரட்டு 

ட்டுரணத்றற்கு எப்னல் அபித்து. 

 அஷச்ேத்றன் னக்ற னெஶனரதர கூட்டு ரறரித் றட்டத்றன் லழ் அேறன் 'ஶக் இன் 

இந்றர' றட்டத்ஷ ஊக்குிப்தஷ ஶரக்ரக் வரண்ட இண்டரது றட்டம் இதுரகும். 

றற யைர்த்னறல் ிைரிலப யைர்க்கும் திச்ைரத்ல துக் அசு றட்டம் 

 றேரன் றவடிட் ரர்ட்ஸ் (KCC) றட்டத்றன் லழ் றற ஶேர்த்னறல் ிேரிஷப ஶேர்க்கும் என 

திச்ேரத்ஷ அசு துக் னடிவு வேய்துள்பது. 
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அலணத்து ிைர குடும்த க்வடுப்பு டத் அசு டடிக்ல 

 2018 ஜழஷன னல் இந் ஆண்டு ஜழன் ஷினரண ரனப்தகுறில் ரட்டின் அஷணத்து 

ிேர குடும்தங்பிடனம் என க்வடுப்ன டத் அசு னடிவு வேய்துள்பது. ஶேற 

ரறரி ஆய்வு அலுனம் இந் க்வடுப்ஷத டத் உள்பது. 

 இது அர்பின் னரணம், வேனிணம் ற்றும் டணில் ணம் வேலுத்துறநது. 

வைற்ல தண்நறவுக்ரண புற லங்ள் 
 உனவங்றலும் வேற்ஷ தண்நறவு (AI) வரறல்தட்தத்ஷப் தன்தடுத்துஷப் 

வரடர்ந்து, டி க்னர், டி வட்ரஸ், டி ரஞ்ேறனம், ன்டி ேறல்ேரர் ற்றும் 
ன்டி ஶதரதரல் ஆறஷ வேற்ஷ தண்நறவுலக்ரண ஷங்ஷப 
அஷத்துள்பண. 

CMM ற்றும் CCI அலடரப எப்தந்ம் 

 E-Marketplace இல் றரரண ற்றும் ஶதரட்டி சூஷனப் வதந, 2019 ஆம் ஆண்டு திப்ரி 6 
ஆம் ஶற அேரங் ற்றும் ேந்ஷ றனம் ற்றும் இந்ற ஶதரட்டி ஆஷம் (CCI) 
னரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் ஷவலத்றட்டண. 

 117 ம்.ல்.க்ள் ங்ள் அஷேர வேரத்துக்ஷப அநறிக் ஶண்டும் ன்று தஞ்ேரப் 
அசு உத்வு திநப்திப்தற்கு என னன்வரறஷ எப்னக் வரண்டது. 

ைறணிரட்யடரறரஃப் (ைட்டறபேத்) யைரர, 2019 ரஜ்ைதரில் அநறபப்தடுத்ப்தட்டது 

 ேறணிரட்ஶடரறரஃப் (ேட்டறனத்) ஶேரர 2019 ரஜ்ேதரில் அநறனப்தடுத்ப்தட்டது . 
ேட்டப்னர்ற்ந ஶம்ரர்டிங் ற்றும் தடங்பின் ல் ஆறற்நறற்கு ண்டஷணஷ 
ங்குன் னெனம் றனட்டுத்ணர ேறணிர  வபிிடுஷ ிர்க் 1952 ஆம் 
ஆண்டின் ேறணிரட்ஶடரறரஃப் ேட்டறனத் ஶேரர அஷனேம். 

ஜரனறன்ரனரதரக் யைற றலணவுச்ைறன்ண யைரர 

 ஜரனறன்ரனரதரக் ஶேற றஷணவுச்ேறன்ண (ேட்ட றனத் ) ஶேரர, 2018 ஶனரக்ேதரில் 
றஷநஶற்நப்தட்டது. 

ட்டுப்தரடற்ந யைறப்பு றட்ட யைரர 2018 

 தரரலன்ந றர்க்ட்ேறபின் றர்ப்னக்கு த்றில் ஶனரக்ேதரில் ட்டுப்தரடற்ந ஶேறப்ன 
றட்ட ஶேரர 2018 றஷநஶற்நப்தட்டது. 
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தரரளுன்நம் ணிதர் ைட்டங்ள் (ைட்டறபேத்ம்) யைரர 2019 றலநயற்நம் 

 தரரலன்நம் ணிதர் ேட்டங்ள் (ேட்டறனத்ம்)ஶேரரஷ றஷந ஶற்நறனேள்பது. 
ஶனரக்ேதரின் ஷடேற அஷில் இந் ஶேரர றஷநஶற்நப்தட்டது. 

த்ற அைறன் தங்குடி ைபனத் றட்டங்லபத் வரட அலச்ைல அனுற 

 2020ஆம் ஆண்டு ரர்ச் ஷ தட்டிினறடப்தட்ட தங்குடிிணரின் பர்ச்ேறக்ரண குஷட 
றட்டத்றன் லழ் துஷத் றட்டங்ஷப வரட வதரனபரர ிரங்லக்ரண 
அஷச்ேஷக் குல (CCEA) அங்லரித்துள்பது. 

பன ைனறன் குலநந்தட்ை ஆவு ிலன பைதரய் 250 உர்வு 

 2019-20 தனத்றற்ரண னென ேனறன் குஷநந்தட்ே ஆவு ிஷனஷ குிண்டரலுக்கு 
250 னொதரய் உர்த்ற னொ.3950 ஆ த்ற அஷச்ேஷ உர்த்றது. 

வதரபேபரர ிரங்ளுக்ரண அலச்ைலக் குள டன் இலக்ப்தட்ட பனண 
ரணித்றற்கு எப்புல் 

 2900 ஶரடி னொதரய் றப்தினரண டன் இஷக்ப்தட்ட னெனண ரணி - வரறல்தட்த 
ஶம்தரட்டுத் றட்டத்றற்கு (CLCS-TUS) வதரனபரர ிரங்லக்ரண அஷச்ேஷக் 
குல, CCEA எப்னல் அபித்துள்பது. 

 டன் இஷக்ப்தட்ட னெனண ரணிம் (CLCS) னெனம் ிரிரக் வரறல்தட்தத்ஷ 
இனக்ரக் வரண்ட தல்ஶறு றட்டட்டரண ஷனடீுஷப எனங்றஷப்தன் னெனம் 
MSME பின் ஶதரட்டித்ன்ஷஷ ஶம்தடுத்துஶ இந்த் றட்டத்றன் ஶரக்ரகும். 

துப்புவுப் திரபர்ளுக்ரண யைற ஆலத்றன் திக்ரனம் 3 ஆண்டுள் ீட்டிப்பு  
 துப்னவுப் திரபர்லக்ரண ஶேற ஆஷத்றன் திக்  ரனத்ஷ, 31.03.2019 -

னறனந்து னென்நரண்டுலக்கு ீட்டிப்தற்கு திர் றன ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண 
த்ற அஷச்ேஷ எப்னல் அபித்துள்பது.  

அல்ரடு-ரழ் இந்றர் றபேப் தறவு யைரர 2019 

 இந்ற குடிக்ள் , குநறப்தர வதண்ள் , து அல்ரடு ரழ் இந்ற ர்பரல் 
சுண்டப்தடுறனறனந்து டுத்து தரதுரப்ன அபிப்தற்கும் , இந் றனங்பில் அறப் 
வதரறுப்னர்ஷ உனரக்குற்ரவும் , அல்ரடு ர ழ் இந்றர் றனப் தறவு 
ஶேரர 2019- அநறனம் வேய்ற்கு திர் றன ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண 
த்ற அஷச்ேஷ எப்னல் அபித்துள்பது.  

தரட்ணரில் வதரதுப் யதரக்குத்து ற்றும் இலப்பு 
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 திர் றன .ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண த்ற அஷச்ேஷ தட்ணரில் னொ . 
13,365.77 ஶரடி றப்தினரண     (i) ரணப்னர்- றத்ரப்னர் (ii) தரட்ணர ில்ஶ றஷனத்றல்  
ரறனங்லக்கு இஷடஶரண னற னஷணம் ஆற இண்டு வட்ஶர ில் 
டங்லக்கு எப்னல் ங்றனேள்பது. 

இ-ிைரல அைரங்ம் ரரபரக்குறநது 

 46 ரடுலடன் 2014 வேப்டம்தரில் அநறனப்தடுத்ப்தட்ட இ- சுற்றுனர ிேர இப்ஶதரது 166 

ரடுலக்கு வதரனந்தும். ேீதத்றல், இ-ிேர ங்கும் னஷநில் அேரங்ம் வரடர்ச்ேறரண 

றனத்ங்ஷப வேய்து, ரரபரக்ற சுற்றுனரப்திலக்கு இக்ரக்றனேள்பது. 

சுஷ்ர ஸ்ரஜ் தல்யரிர, வரரக்யர ற்றும் ஸ்வதினுக்கு 4 ரள் தம் 

 சுற்றுப்தத்றன் னல் தர தல்ஶரிரிற்கு றனற.ஸ்ரஜ் ிஜம் வேய்றநரர், 

அர் அந்ரட்டின் தி ந்றரி ற்றும் ரட்டின் வபினேநவு ந்றரினேடன் ேந்றக்றநரர். 

சுற்றுச்சூல் அலச்ைம் ற்றும் திரிட்டிஷ் வரனம்திர தல்லனக்ம் ஆறற்றுக்கு 

இலடய எப்தந்ம் 

 னதுடில்னறில் அடுத் 10 ஆண்டுலக்கு சுற்றுச்சூல், ணத்துஷந ற்றும் ரனறஷன ரற்ந 

அஷச்ேம் (MoEF & CC) ற்றும் ணடரின் திரிட்டிஷ் வரனம்திர தல்ஷனக்ம் (UBC) 

ஆறற்நறற்கு இஷடஶ என னரிந்துர்வு எப்தந்ம் (MoU) ஷவலத்றடப்தட்டது. 

 ரர்ள், ஆரய்ச்ேறரபர்ள் ற்றும் ஆேறரிர்ஷப தரிரற்றுற்கும், ஆரய்ச்ேறக் 

னத்றட்டங்ள், ரழ்ரர ரய்ப்னள் ற்றும் ண அடிப்தஷடினரண ேனரங்பின் 

அறரித் னரஷப் தரிரற்றுற்கும், அந்ந் றறுணங்பின் னெனம் தல்ஶறு 

தங்குரர்லக்கு வரறல்தட்தத்ஷ அடகுன் னெனம் ண அடிப்தஷடினரண 

பங்ஷபப் தன்தடுத்தும் வரறல்ஷப ஶம்தடுத்துற்கு உவுறநது. 

ஸ்டரம்ப் ைட்ட ரற்நத்றற்கு ஜணரறதற ரம்ரத் யரிந்த் எப்புல் 

 1899 ஆம் ஆண்டின் இந்ற ஸ்டரம்ப் ேட்டத்றல் றனத்ங்ஷப றஷநஶற்றுற்கு ஜணரறதற 
ரம்ரத் ஶரிந்த் எப்னல் ங்றணரர், இது ஸ்டரம்ப் டினைட்டி அஷப்தில் உள்ப குஷநஷப 

ீக், ரி ய்ப்னஷபத் டுக் உவும். 

 1899 ஆம் ஆண்டு இந்ற ஸ்டரம்ப் ேட்டத்றற்ரண றனத்ங்ள், றற ேட்டம் 2019ன் என 

தகுறர அநறனப்தடுத்ப்தட்டண, ஶலும் தரரலன்நத்ரல் அங்லரிக்ப்தட்டது. 

ைறதிப் ஊறர்ளுக்ரண ிரண த உரிலல அசு அங்லரிக்றநது 

 த்ற உள்துஷந அஷச்ேம் த்ற ஆனேக் ரல் துஷநிணர், ேறதிப்-க்ள் 

அஷணனக்கும் ிரணப் தத்றன் உரிஷஷ அங்லரித்துள்பது. றல்னற-வர், வர்-
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றல்னற, ஜம்ன-வர் ற்றும் வர்-ஜம்ன துஷநபில் உள்ப அஷணத்து ேறதிப் 

தர்லக்கும் ிரணப் தத்றன் உரிஷஷ அஷச்ேம் அங்லரித்துள்பது. 

தரறஸ்ரனுக்குள் ஏடும் ஆற்று ீரின் தங்ல றறுத் இந்றர படிவு 

 தரறஸ்ரனுக்குள் ஏடும் ற ீர் தங்ஷ றறுத் அசு னடிவு வேய்துள்பது. ீர்பத்துஷந 

அஷச்ேர் றறன் ட்ரரி இந்ற அேரங்ம் றக்கு றபின் ண்ரீ் றஷேஷ றனப்தி, 
ஜம்ன & ரஷ்ீர் ற்றும் தஞ்ேரதில் உள்ப க்லக்கு ங்ப்தடும் ன்று கூநறணரர். 

 ி ஆற்நறன் ீது ரனர்-ண்டிில் அஷ ட்டும் றட்டம் துங்றது. உஜ் றட்டரணது 

இந்றரின் ஜம்ன ற்றும் ரஷ்ீர் தன்தரட்டிற்ரண ீர் தங்ஷ ஶேறக்கும் ற்றும் ீம் 

இனக்கும் ண்ரீ் ி-தஸீ் 2து இஷப்ன னெனம் திந ரறனங்லக்கு ண்ரீ் ங்கும். 

இந்றரின் உள்ரட்டு ீர்ற ஆலம் ற்றும் இந்றன் ஆில் றறுணம் எப்தந்ம் 

 இந்றரின் உள்ரட்டு ீர்ற ஆஷம் (IWAI) ற்றும் இந்றன் ஆில் ரர்ப்தஶன் 
னறறவடட் (IOCL), ரிவதரனட்லக்ரண உள்ட்டஷப்ஷத ஶம்தடுத்துல், ேகு ண்வய், 
ல்திஜற, இற்ஷ ரிரனே ற் றும் ஶறு வரடர்னஷட ரிவதரனள் ற்றும் ரனே 
ஶஷஷப னர்த்ற வேய்ற்ர என கூட்டு எப்தந்த்றல் ஷவலத்றட்டது. 
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9. இந்திய பாதுகாப்பு வைய்றள் 

இரணுப்திற்ைற ட்னரஸ் க்ஸ்திஸ் 2019 

 INS Trikand, இந்ற டற்தஷட என னன்ணி ஶதரர் ப்தல் , 27 ஜணரி 06 திப்ரி 19 
அன்று ஷடவதற்ந தன்ணரட்டு இரடப்திற்ேற ‘CUTLASS க்ஸ்திஸ் – 19’ 
தங்ஶற்நது. இந் ஷடனஷநின் ஶரக்ம் ேட்ட அனரக் றநஷண ஶம்தடுத்வும் , 
திரந்ற தரதுரப்ன ற்றும் ஶற்த்ற இந்ற வதனங்டனறல் ேட்டிஶர டஶனர 
டடிக்ஷஷ குறுக்றட ஶரக்ர தங்குவதறும் ரடுபின் ஆனேப்தஷடலக்கு 
இஷடஶரண வேல்றநஷண ஶம்தடுத்துரவும் இனந்து. 

வஜய்ப்பூரில் 'ரத் இரணுப்திற்ைற' 

 ரஜஸ்ரணில், இந்ற இரடத்றன் வஜய்ப்னர் ேப் ேக்ற ஶண்ட் இண்டு ரள் கூட்டு 
ஶதரிடர் ீட்ன ஶனரண்ஷ ற்றும் உவும் "ரத் இரடப் திற்ேற" டத்துறநது. 

தரனல் டரக்மற ட்ரக் 

 இந்ற ிரணப்தஷடில் னன் னனர, "OTTERS" ஸ்ரரட்ரன் வஸ்டர்ன் ர் 
ரண்ட்டில், டரர்ணிர் 228 ிரணத்றல் னல வதண்ள் குலவுடன் தரனல் டரக்மற 
ட்ரக் (PTT) வேல்னஷநஷப ஶற்வரண்டுள்பது. ிரணிள், Sqn Ldr ல்ஜதீ் வுர் 
ற்றும் அது இஷ ிரணி Sqn LDR ரற தண்டரரி ேறர்மரில் தரனல் டரக்மற ட்ரக் 
ஶடக் ஆப் ற்றும் ஷிநங்கும் வேல்னஷநஷப வற்நறர ஶற்வரண்டணர். 

ல்ைற யஜரஸ் ம்.ய.I-ற்கு இறுற வைல்தரட்டு அனுற 

 இந்ற ிரணப்தஷட (IAF) ஷனட் ரம்தரட் ர்ஷனன்ஸ் ஶஜரஸ் MK I க்ரண இறுற 
வேல்தரட்டு அனுறக்ரண (FOC) னஷநரண அநறிப்ன வேனரபர் R & D ற்றும் ஷனர் 

DRDO டரக்டர் ஜற ேீஷ் வட்டி அர்பரல் அனுற ங்ப்தட்டது. 

ரஜஸ்ரன் வதரக்ரணில் இந்ற ிரணப்தலட திற்ைற 

 ரஜஸ்ரணில் இந்ற-தரக் ல்ஷனக்கு அனஶ வதரக்ரணில் 'ிரணப்தஷடதிற்ேற ரனே ேக்ற 
2019' ஷடவதறுறநது, இறல் ரட்டின் னல ஶதரர் றநன்ஷப இந்ற ிரணப்தஷட 

றனொதிப்தர அஷந்துள்பது. ஆரஷ் வுஷ ரக்குல், ஶம்தட்ட ஷனட் வயனறரப்டர் 

னெனம் துப்தரக்றச்சூடு ற்றும் றக் 29 ிரணம் னெனம் ிரணத்றனறனந்து ஷில் உள்ப 

இனக்குஷப துல்னறர ரக்குது ஶதரன்நஷ இந் திற்ேறில் அங்ஶறும்.தரதுரப்ன 

ந்றரி றர்னர ேலரரன் இந் றழ்ில் னந்து வரள்ப உள்பரர். 
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யர இந்றர 2019 

 திப்ரி 20 ற்றும் 24க்கு இஷடஶ ஶர இந்றரின் 12து தறப்ன 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. வதங்லரில் இந் ரம் ஷடவதநினக்கும் திரண ிரண 
றழ்ச்ேறரண ஶர இந்றர 2019ல் திஞ்சு தரதுரப்னத் துஷந என னக்ற தங்கு றக் 
உள்பது. 

 5 ரள் ஶர இந்றர ண்ரட்ேறில் தரதுரப்ன ரங்லக்ர, ஆபில்னர ிரணம் 

அல்னது டிஶரன்ஸ், ஆபில்னர ிரணம் அஷப்னள் ற்றும் தலூன்ள் தநக் ஷட 

வேய்ப்தட்டுள்பண. 
 வதங்லன னயங்ர ிரணப்தஷட பத்றல் 12-து ேர்ஶே ஶரஸ்ஶதஸ் ண்ரட்ேற 

ற்றும் தரதுரப்ன ண்ரட்ேற ஶர இந்றர 2019- தரதுரப்ன ந்றரி றர்னர ேலரரன் 

றநந்து ஷத்ரர். 

பல் ட்யரன் எனறம்திக்ஸ் யதரட்டி 

 ஶனரயங்ர, வதங்லனில் ஷடவதற்ந ஶர-இந்றர 2019ல் னல் ட்ஶரன் எனறம்திக் 

ஶதரட்டிில் ஆபில்னர தநக்கும் ிரணங்லடன் ேறநப்தர  ஷடவதற்நது. 

 மீ் - 'எபே தில்னறன் ரய்ப்புளுக்ரண ஏடுபம்'. 

இந்ற ிரணப்தலட ீிரறள் ீது ரன்றத் ரக்குல் டத்றது 
 தரறஸ்ரணின் தரனஶரட்டிலுள்ப வஜய்ஷ்-இ-னம்து (JeM) அஷப்தின் றப்வதரி 

தங்ர னரம் ீது இந்ற ிரணப்தஷட ரன்றத் ரக்குல் டத்றது. 

QRSAM வுலல இந்றர வற்நறர யைரலண வைய்து 

 எடிேர டற்ஷ ITR ேண்டினரில் உள்ரட்டில் ரரண அறஶ (ரன் தரதுரப்ன 
வுஷ) வுஷஷ (QRSAM), தரதுரப்ன ஆரய்ச்ேற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்ன 
(டிஆர்டிஏ) வற்நறர ஶேரஷண வேய்து . இண்டு வுஷள் வவ்ஶறு 
உத்றற்கும் றஷனலக்கும் ஶேரறக்ப்தட்டண. 

'Sampriti 2019' 
 இந்றர ற்றும் ங்ஶேம் இஷடஶ கூட்டு ரட திற்ேற 'Sampriti 2019' 8து தறப்ன 

ங்ஶேத்றன் ங்ரனறல் டத்ப்தடுறநது . இது இன ரடுபிலும் ரநற ரநற 
டத்ப்தடும் இரடப்திற்ேற ஆகும்.  

2700 யரடி பைதரய் றப்புள்ப தரதுரப்பு உதங்ள் ரங் எப்புல் 

 2700 ஶரடி னொதரய் றப்னள்ப தரதுரப்ன உதங்ள் ரங்குற்கு தரதுரப்ன 
ஷப்தடுத்ல் வுன்ேறல் எப்னல் அபித்துள்பது. 
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10. ிபேதுள் 

ைர்யை ிபேதுள்: 

ஆஸ்ரர் ிபேதுள் 2019 

ரிலை 
ண் 

திரிவு வற்நறரபர் 

1 ஆப்தடம் (ேறள்) ஜறம்ற ேறன் ற்றும் னறேவதத் ேரய் ர்வனறனற , 
ஃப்ரீ ஶேரஶனர 

2 ேறநந் துஷ டிஷ வஜறணர றங் (If Beale Street Could Talk) 
3 எப்தஷண ற்றும் 

னடிஸ்ஷடனறங் 
றவக் ன்ஶணரம் , ஶட் திஸ்ஶர , ற்றும் 
தரட்ரிேறர டீஶணணி, VICE 

4 ஆஷட டிஷப்ன னொத் ஈ ரர்ட்டர், திபரக் தரந்ர் 
5 ரரிப்ன டிஷப்ன யன்ணர தசீ்வனர் ற்றும் ஶஜ யரர்ட் , திபரக் 

தரந்ர் 
6 எபிப்தறவு அல்ஃஶதரன்ஶமர குஶரன், ஶரர 
7 ேவுண்ட் டிட்டிங் ஜரன் ரயர்ஸ்ட், ஶதரஶயறன் ரப்ஶேரடி 
8 எனற றக்மறங் தரல் ரஸ்மற , டிம் ரவ்றன் , ற்றும் ஜரன் 

ரேனற, ஶதரஶயறன் ரப்ஶேரடி 
9 வபிரட்டு வரறத் 

றஷப்தடம் 
அல்ஃஶதரன்ஶமர குஶரன், ஶரர 

10 றஷப்தட டிட்டிங் ஜரன் ஏட்ஶன், ஶதரஶயறன் ரப்ஶேரடி 
11 ேறநந் துஷ டிர் ரயர்வனர அனற ,றரீன் னக் 
12 ேறநந் அணிஶன் ஸ்ஷதடர் ஶன் இன் டூ ற ஸ்ஷதடர் வர்ஸ் 

தடத்றற்ர தரப் வதர்ேறவேட்டி ,தடீ்டர் ரம்ஶே , 
ரட்ணி ஶரத்ஶன் , தில் னரர்ட் , றநறஸ்ஶடரதர் 
றல்னர் 

13 அணிஶன் ேறறுஷரண ஶடரம் ற, தரவ் 
14 ிளல் ஃவதக்ட்ஸ் தரல் னம்ஶதர்ட் , இன் யன்டர் , டிரிஸ்டன் 

ஷல்ஸ் ற்றும் ஶஜ .டி. ஸ்ரரல்,னல் 
ணின் 
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15 ேறநந் ஆ குறும்தடம் ஶரஷஷச் ஶேர்ந் அனரச்ேனம் 
னனரணந்ம்  அர்பின் ரழ்ஷ ஷர 
ஷத்து உனரக்ப்தட்ட ப்ரீட் ண்ட் ஆஃப் 
வேண்டன்ஸ்,வய்ர வஜத்டரதி ற்றும் வனறேர 
வதர்டன். 

16 ேறநந் ஷனவ் ஆக்ேன் 
குறும்தடம் 

ஸ்றன் தடத்றற்ர ஷ ஶட்டிவ் , ஶஜற ஶ 
றனைஶன் 

17 ேறநந் அேல் றஷக்ஷ றக் ரஶனஶனரங்ர , திஷன் குர்ரி , தடீ்டர் 
தரவல்னற, றரீன் னக் 

18 ேறநந் ற்றுக்வரள்பப்தட்ட 
றஷக்ஷ 

ஸ்ஷதக் லீ , ேலன் வக்றக்ரிக் , ஶஜேன் திபம் , 
ஶண்ட் ஶன்ஸ்ஃதலீ்ட் , ஶஜரர்டரன் தலீ் , திபரக் 
ஶக்னஸ்ஶன் 

19 ேறநந் ஸ்ஶரர் லுட்ிக் ஶரன்ேன், திபரக் தரந்ர் 
20 ேறநந் தரடல் ஶனடி ரர , ரர்க் ரன்ேன் , அந்ஶரணி 

வரேரவண்ஶடர, ஆண்ட்னொ ஷரட் , ஸ்டரர் 
இஸ் தரர்ன் (A star is born) 

21 ேறநந் டிர் ரற ரனக், ஶதரஶயறன் ரப்ஶேரடி 
22 ேறநந் டிஷ ற ஃஶதஷட் தடத்றல் டித் எனறிர 

ரல்ணிற்கு ங்ப்தட்டுள்பது. 
23 ேறநந் இக்குர் அல்ஃஶதரன்ஶமர குஶரன், ஶரர 
24 ேறநந் தடம் றரீன் னக் 

யைற ிபேதுள்: 

ஸ்யதரர்ட்ஸ்டரர் ைஸ் ிபேது வற்நறரபர்ள் 

ரிலை 
ண் 

திரிவு ிபேது வதற்நர்ள் 

1 ஆண்டின் ேறநந் ீர் (றரிக்வட்) ிரத் ஶரனற & ஜஸ்ப்ரிட் 

னம்ர 

2 ஆண்டின் ேறநந் வதண் ிஷபரட்டு ீர் 
(றரிக்வட்) 

ஸ்றனற ந்ணர 

3 ஆண்டின் ேறநந் ீர் (ரக்வட் ஸ்ஶதரர்ட்) .ேத் ல் 
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4 ஆண்டின் ேறநந் வதண் ிஷபரட்டு ீர் 
(ரக்வட் ஸ்ஶதரர்ட்) 

தி.ி.சுந்த் & ணிர தத்ர 

5 ஆண்டின் ேறநந் ீர் (டிரக் அண்ட் ஃதலீ்ட்) ீரஜ் ஶேரப்ர 

6 ஆண்டின் ேறநந் வதண் ிஷபரட்டு ீர் (டிரக் 
அண்ட் ஃதலீ்ட்) 

யறர ரஸ் 

7 ஆண்டின் ேறநந் ீர் (திந குல ிஷபரட்டு) சுணில் ஶேத்ரி 

8 ஆண்டின் ேறநந் ிஷபரட்டு ீர் (திந குல 
ிஷபரட்டு) 

குனஜறத் வுர் 

9 ஆண்டின் ேறநந் ீர் (திந ணிதர் 
ிஷபரட்டு) 

தஜ்ங் னணிர 

10 ஆண்டின் ேறநந் ிஷபரட்டு ீர் (திந ணிதர் 
ிஷபரட்டு) 

ம்.ேற. ஶரி ஶரம் & ிஶணஸ் 

ஶதரட் 

11 ஆண்டின் ேறநந் ீர் (ஶரட்டரர்ஸ்) K.P.அிந்த் 

12 ஆண்டின் ேறநந் அி ிர்தர ஞ்ேற அி 
13 ஆண்டின் திற்ேறரபர் ஶடதிள் வடன்ணிஸ் 

திற்ேறரபர் ரேறஶர 

ஶரஸ்டன்டிணி 
14 ரழ்ரள் ேரஷணரபர் ினது திரஷ் தடுஶரன் 

15 ேறநந் இபம் டப (ஆண்) ீர்  வேௌப் வேௌத்ரி 

16 ேறநந் இபம் டப (வதண்) ீர் னு ஶதக்ர் 

17 ஆண்டின் தரர அத்வனட் (ஆண்) 
ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்ஶன் 

சுரஷ் ரவ் & ஶணரஜ் 

ேர்க்ரர் 

18 ஆண்டின் தரர அத்வனட் (வதண்) 
ஸ்ஶதரர்ட்ஸ்ஶன் 

ீதர ரனறக் 

19 ிஷபரட்டு ஶம்தரட்டுக்ரண ேறநந் ரறனம் எடிேர 

20 ிஷபரட்டு ஶம்தரட்டுக்ரண ேறநந் 
தல்ஷனக்ம் 

இரட தள்பி 

21 ிஷபரட்டு ஶம்தரட்டுக்ரண ேறநந் PSU / 
ரர்ப்தஶட் யவுஸ் 

ில்ஶ 

22 ஶேர்ஶன் ேரய்ஸ் ினது  வேத்ஶஸ்ர் னஜரர 

 

ிபேது ிபேது வதற்நர்ள் 
ஆண்டின் ைறநந் யரக்ற ீர் ிபேது ன்திரீத் ேறங் 
பர்ந்து பேம் ீபேக்ரண ிபேது பிர் அிின் னரல்ஶஸ்றரற 
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ரந்ற அலற ிபேது 

ஆண்டு ிபேது வதற்நர்ள் 
2015 ிஶரணந்ர ஶந்றர, ன்ணிரகுரி 
2016 'அட்ே தரத்ற தவுண்ஶடன்' ற்றும் 'சுனரப் இன்டர்ஶணல்' 

அஷப்ன 
2017 ல் அதிரன் டிஸ்ட்  
2018 ஜப்தரஷண ஶேர்ந், 'ஶரற ேேரர' அஷப்ன 

ரகூர் ிபேது 

ஆண்டு ிபேது வதற்நர்ள் 
2014 வ ரஜ்குரர் ேறங்ரஜறத் ேறங் 
2015 ஷேரணட் (ங்ஶேத்றன் னரச்ேர றறுணம்) 
2016 வ ரம் சுடர் ஞ்ேற 

 

டப்பு றழ்வுள் 2018 PDF Download 

வதரது அநறவு தரடக்குநறப்புள்  PDF Download 

தரடம் ரரிரண குநறப்புள் PDF Download 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - றபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - றபிக் வைய்வும் 
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11. யைற வைய்றள் 

294 றீ ீபபள்ப அண்டல்-லைந்றர-தரகுர்-ரல்ர இலடினரண ில் றன்ரக்ல் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி ஶற்கு ங்த்றல் உள்ப 294 றீ ீபனள்ப அண்டல்-ஷேந்றர-தரகுர்-

ரல்ர ற்றும் ரணர-ேரய்ந்றர இஷடினரண இிஷன றன்ரக்ற ரட்டு க்லக்கு 

அர்ப்தித்ரர். 

அபேரச்ைன ரறனத்றல் ஸ்டரர்ட் அப் இந்றர ரத்ரல பனலச்ைர் வரடிலைத்து 
துக்ற லத்ரர் 

 அனரச்ேனப் திஶே னல்ர் தீர ரண்டு இட்டரர் ரறன வேனத்றல் இனந்து 
அனரச்ேன ரற னத்றன் ஸ்டரர்ட் அப் இந்றர ரத்ரஷ வரடிஷேத்து துக்ற 
ஷத்ரர். 

 திர் ஶந்ற ஶரடி 7 கூடுல் உர் றன்ணலத் (EHV) துஷ றஷனங்ள் ற்றும் 
24 குஷநந் தணிடுல் (LT) துஷ றஷனங்ஷப அனரச்ேனப் திஶத்றல் உள்ப 
இட்டர ரில் அடிக்ல் ரட்டிணரர். 

 தர் றரிட் ரர்ப்தஶன் ஆஃப் இந்றர னறறவடட் (தர் றரிட் ) ன்ந ‘த்ணர’ 
றறுணம் இந்ற அேரங்த்றன் றன் ேக்ற அஷச்ேத்றன் லழ் இந் றட்டம் 
வேல்தடுத்ப்தடுறநது. 

 இந் றட்டம் அனரச்ேன திஶேத்றல் உள்ப க்பிஷடஶ ேனெ -வதரனபரர ற்றும் 
சுற்றுச்சூல் னஷண ஶம்தடுத்தும். 

அரிரணரில் யைற புற்றுயரய் றறுணம்  
 திர் ஶந்ற ஶரடி அரிரணரில் உள்ப குனஶக்ஷத்ரில் வ றனஷ்ர ஆனேஷ் 

தல்ஷனக்ம், ஜரஜரர் ரட்டம் தரத்மரில் ஶேற னற்றுஶரய் றறுணம் (ன்ேற), 
உட்தட அரிரணரில் ஆறு றட்டங்லக்கு அடிக்ல் ரட்டிணரர். 

தைந்த் தஞ்ைற றபேிர 

 தேந்த் தஞ்ேற றனிர தக்றனேடன் ஶரனரனர வரண்டரடப்தடுறநது . ஶற்கு ங்ம் 
ேஸ்ற னஷஜ றனிரஷ தரம்தரி னஷநப்தடி வரண்டரடுறநது. 

ரறனத்றன் பல் வர உவு பூங்ர 

 உவு தப்தடுத்தும் வரறற்ேரஷனலக்ரண த்ற அஷச்ேர் ேத்ி றஞ்ேன் ஶஜரற 
அர்னரின் துனரக்ஶரணர றரத்றல் ேறரரிர வர உவு னங்ர ணிரர் னறறவடட்- 

வரடங்ற ஷத்ரர். இது றரினரின் னல் வர உவு னங்ர ஆகும். 
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யரித்ரரில் தல்யறு றட்டங்ளுக்கு த்ற அலச்ைர் அடிக்ல் ரட்டிணரர் 

 யரித்ரரில் 5894 ஶரடி னொதரய் வேனில் தல்ஶறு றட்டங்லக்கு த்ற றற அஷச்ேர் 

றறன் ட்ரரி அடிக்ல் ரட்டிணரர். ங்ஷஷ ரசுதடுத்தும் டிரல் றஷனத்ஷ றறுத்தும் 

ஷில் ேந்ற ரட் தகுறில் ஸ்ரன் ரட் ற்றும் டிரல் றஷனத்ஷ றநந்துஷத்ரர். 

பை. 1.32 னட்ைம் யரடி ரி இனை தட்வஜட் 2019-20 

 யரிரணரின் றற ந்றரி ஶப்டன் அதின்னை, ரறன ேட்டன்நத்றல் 2019-2020 க்கு 
1,32,165.99 ஶரடி னொதரய் ரி இனே தட்வஜட்ஷட ங்றணரர். தட்வஜட் றப்தடீுபின் 
அடிப்தஷடில் இது 14.73 ேிறம் ற்றும் 2018-19 இன் றனத்ப்தட்ட றப்தடீ்டின்தடி 9.79 
ேிறம் ஆகும். 

 ரறனத்றல் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 15 றஷனரண பர்ச்ேற இனக்குலக்கு 46, 000 
ஶரடி எதுக்லடு வேய்ப்தட்டுள்பது. 

குற்நங்லபக் ட்டுப்தடுத் CCTV லப றறு றட்டம் 

 தல்ஶறு ஷரண குற்நங்ஷபக் ட்டுப்தடுத்வும் ஶதரக்குத்து ிறஷப 
ண்ரிக்வும் னக்ற இடங்பில் ேறேறடிிஷப றறு வரல்த்ர ஶதரலீஸ் னடிவு 
வேய்துள்பது. ரின் னெஶனரதர இடங்பில் சுரர் 1 ஆிம் ேறேறடிிக்ள் றறுப்தடும். 
இந் றட்டத்றன் றற ஸ்ரர்ட் ேறட்டி றட்டங்பின் லழ் றஷடக்கும். 

சுத்ரண ங்ல றட்டத்றற்கு ஏைறின் 34 யரடி பைதரய் 
 வதட்ஶரனறம் அஷச்ேர் ர்ஶந்ற திரன் சுத்ரண ங்ஷ றட்டத்றற்ர இந்றன் 

ஆின் றறுணத்றன் 34 ஶரடி னொதரஷ ங்றணரர். அடுத் 13 ரங்பில் ங்ஷஷ 
னலஷர சுத்ம் வேய்ற்கு அசு றட்டறட்டுள்பது. 

ிரண திள் உரிலலப குநறப்திடும் திள் ைரைணத்ல அசு வபிிடுறநது 
 ேறில் ிரண ஶதரக்குத்து அஷச்ேர் சுஶஷ் தின னது றல்னறில் ஷடவதற்ந என 

றழ்ச்ேறில் ிரண திள் உரிஷஷப குநறப்திடும் திள் ேரேணத்ஷ 
வபிிட்டரர். என உள்ர ட்டு ிரணம் ஆறு ிஶங்லக்கு ஶனர ரர 
இனக்கும் ணக் கூநறணரல் , அந் ிரண றறுணம் அஶ ஶத்றல் திக்ரண ரற்று 
ிரண ேறஷ ங்கும் அல்னது டிக்வட்டின் னல ிஷனஷ திபிடம் 
றனப்திச் வேலுத்தும். 
 

யைற றன்-ஆளுல ிபேதுள் 2019 
 தி ந்றரி அலுனத்றன் ரறன அஷச்ேர் டரக்டர் ஜறஶந்ற ேறங் னது றல்னறில் 

2019 ஶேற றன் -ஆலஷக்ரண ினதுஷப ங்றணரர் . றன்-ஆலஷத் றட்டங்ஷப 
வேல்தடுத்துறல் ேறநந்து ிபங்குற்ர எவ்வரன ஆண்டும் இந் ினது 
ங்ப்தடுறநது. 
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யைற குலநந்தட்ை ஊறத்ல றர்றப்தற்ரண றபலநலப றர்ித்ல் தற்நற 
அநறக்ல 

 வரறனரபர் ற்றும் ஶஷனரய்ப்ன அஷச்ேம் 2017ம் ஆண்டு ஶேற குஷநந்தட்ே 
ஊறம் (NMW) றஷனறறுத்லுக்ரண னஷநஷ ஆய்வு வேய்து தரிந்துஷக் ஶண்டி என 
றனர் குலஷ டரக்டர் அனூப் ேத்தற ஷனஷின் லழ் அஷத்து. 

 "ஶேற குஷநந்தட்ே ஊறத்ஷ ேலர்குஷனப்தற்ரண றனஷநஷப ீர்ரணித்ல்" 
வரடர்தரண ணது அநறக்ஷஷ இந்ற அேரங்த்றற்கு றனர் குல ேர்ப்தித்துள்பது. 

ஸ்டரர்ட் அப் வரடக் றறுணங்பின் ரறன அபினரண ரிலை - இண்டரம் தறப்பு 

 வரறற்துஷந ற்றும் உள்ரட்டு ர்த் ஶம்தரட்டுத் துஷந (DPIIT) 2019க்ரண ஸ்டரர்ட் அப் 

வரடக் றறுணங்பின் ரறன அபினரண ரிஷே - இண்டரம் தறப்ஷத வபிிட்டது. 

அலணத்து இந்ற குடிக்ள் யதரனறஸ் ைர்ைீஸ் க்வடுப்பு 

 அஷணத்து இந்ற குடிக்ள் ஶதரனறஸ் ேர்ேீஸ் க்வடுப்ன ன்று அஷக்ப்தடும் 
தரன்-இந்றர க்வடுப்ஷத டுக் உள்துஷந அஷச்ேம் ஶதரனறஸ் ஆரய்ச்ேற ற்றும் 
பர்ச்ேற தித்ஷ றறத்துள்பது. னது றல்னறிலுள்ப வதரனபரர ஆய்ச்ேறக்ரண 
ஶேற வுன்ேறனறன் னெனம் இந் ஆய்வு டத்ப்தடும். 

 ஶதரனறஷமப் தற்நற வதரதுக்ள் னத்துக்ஷப னரிந்து வரள்து, ஶதரனறமறடம் குற்நங்ள் 
அல்னது ேம்தங்ள் தற்நற வரிிக்ரற்ஷந அபிடுது, ரல்துஷநின் ஶம் 
நரஷ, தறல் ற்றும் வேல்றநன் ஆறற்ஷந அபிடுது  குற்நங்ள் அல்னது 
ேம்தங்ள் வரடர்தரத் வரிர அபஷ அபிடுது, வதண்ள் ற்றும் 
குந்ஷபின் தரதுரப்ஷதப் தற்நற குடிக்பின் னத்து ற்றும் அனுதத்ஷ 
றப்திடுது இன் ஶரக்ரகும். 

ைங்ல ரட அரடற ிபேதுள் (Sangeet Natak Academy awards) 

 ஜணரறதற ரம்ரத் ஶரிந்த் 2017 ஆம் ஆண்டுக்ரண றப்னறக் ேங்ல ரட அரடற 
ினதுஷப இரஷ்டிதற தணில் ங்றணரர். இஷே, டணம், ரடம், தரம்தரிம், 

ரட்டுப்னந ற்றும் தங்குடி இஷே உட்தட 42 துஷநஷபச் ேரர்ந் ரற்தத்ற இண்டு 

ஷனஞர்லக்கு ங்ப்தட்டது. 

 

'ைறநப்தரண ிைரலக்ரண த்ற உள்துலந அலச்ைர் தக்ம்' 2018 
 2018- 'ேறநப்தரண ிேரஷக்ரண த்ற உள்துஷந அஷச்ேர் தக்ம் ' 25 ரறனங்ள் / 

னைணின் / த்ற னனணரய்வு அஷப்னபில் உள்ப 101 ரனர்லக்கு ங்ப்தட்டது. 
யைணர தக்ங்ள் 

 உம்னர் தகுறில் , 92 இரட ீர்ள் ங்ள் ீறகுந் ற்றும் ணித்துரண 
ஶேஷலக்ரண ிரில் ஶேணர தக்ம் வதற்நணர். 
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யரடி ைறயரல் அலறப் தரிலைப் வதற்நரர் 

 ேர்ஶே எத்துஷப்னக்கு தங்பிப்ன ற்றும் உனப் வதரனபரர பர்ச்ேறஷ 

ஊக்குிப்தற்ர 2018 ஆம் ஆண்டிற்ரண ேறஶரல் அஷறப் தரிஷே இந்றப் திர் ஶந்ற 

ஶரடி வதற்நரர். இந் ினது ேறஶரனறல் என வதனம் ிரில் ேறஶரல் அஷற தரிசு 

அஷப்தரல் ங்ப்தட்டது. 

 இந்ற ற்றும் உனப் வதரனபரரங்பின் பர்ச்ேறக்கு தங்பிப்ன அபித்து, 

தக்ரர்லக்கும் ஷலக்கும் இஷடஶ ேனெ ற்றும் வதரனபரர ற்நத்ரழ்ஷ 

குஷநப்தற்ர 'ஶரடிணரறக்ஷம' றப்தடீு வேய்து ினது ங்கும் குல அங்லரித்துள்பது. 

யைற இலபயரர் ரடரளுன்ந ிர 2019  

 னதுறல்னற ிஞ்ஞரன்தணில் ஷடவதற்ந ஶேற இஷபஶரர் ரடரலன்ந ிர 
ினதுள் 2019-ன் றஷநவு றழ்ச்ேறில் திர் றன ஶந்ற ஶரடி தங்ஶற்நரர் . ஶேற 
இஷபஶரர் ரடரலன்ந ிர 2019க்ரண ினதுஷபனேம் , ேரன்நறழ்ஷபனேம் வற்நற 
வதற்நர்லக்கு ங்றணரர்.  

ைரந்ற ஸ்பைப் தட்ரர் ிபேது 

 ேரந்ற ஸ்னொப் தட்ரர் ினது இந்றரில் ங்ள் ஆரய்ச்ேற ற்றும் ஶம்தரட்டு 
திஷ வௌிக் இபம் ிஞ்ஞரணிள் ற்றும் வதரநறினரபர்லக்கு ங்ப்தடும் 
ற உரி ஶேற அங்லரம் ஆகும். 

 1957 ஆம் ஆண்டு னல் அநறில் ற்றும் வரறல் துஷந ஆரய்ச்ேற வுன்ேறனறன் 
றறுண இக்குரண டரக்டர் ேரந்ற ஸ்னொப் தட்ரர் றஷணர , ேரந்ற ஸ்னொப் 
தட்ரர் ினது ங்ப்தடுறநது . இந்றரில் அநறில் ற்றும் வரறல்தட்தத்ற ன் 
தல்ஶறு திரிவுபிலும் ஶற்வரள்பப்தடும் ேறநப்தரண திஷப அங்லரிக்கும் ஷில், 
ஆண்டுஶரறும் இந் ினது ங்ப்தடுறநது. 

Whatsapp குனொப்தில் ஶே - றபிக் வைய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶே - றபிக் வைய்வும் 

  

https://tamil.examsdaily.in/competitive-exam-whatsapp-group-examsdaily-tamil
http://bit.ly/2xqZMJV
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12. ரறன வைய்றள் 
 அைரம் 
 ஆந்றப் தியைம்  
 தீரர்  
 குஜரத்  
 யறரச்ைன தியைம்  
 ஜம்ப & ரஷ்ீர்  
 யபர 
 த்றப் தியைம் 

 ரரஷ்டிர 
 புது றல்னற 
 எடிைர 
 தஞ்ைரப் 
 ரஜஸ்ரன் 
 றழ்ரடு 
 வலுங்ரணர 
 உத்றப்தியைம் 

அைரம் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்னர் ேர்தரணந் ஶேரனுரல் ஜக்றஷ் னல 

75,000 இலபஞர்ளுக்கு றநன் யம்தரட்டு திற்ைற 

 அேரம் அசு டந் ஆண்டு 75 ஆிம் இஷபஞர்லக்கு றநன் ஶம்தரட்டு திற்ேற 
அபித்துள்பது. 

அை ஊறர்பின் வதற்யநரலப் தரதுரப்தற்ர PRANAM ஆலம் 

 அேரம் னனஷச்ேர் ேர்தரணந் ஶேரஶணரரல் வதற்ஶநரஷ வதரறுப்தர 
தரர்த்துக்வரள்லல் ற்றும் வநறனஷநள் (PRANAM) றன் னெனம் ரறன அசு 
ஊறர்பின் வதற்ஶநரஷப் தரதுரப்தற்ர என குலவரன்ஷந அஷத்ரர். 

 இந்த் றட்டம்றன் னெனம் அேரம் அசு ஊறர்ள் ங்ள் ரண வதற்ஶநரர் 
ற்றும் உடன்திநந் றனரர ரற்றுத்றநணரபிஷப னநக்ிக் இனரது , 
அேரம் அசு ஊறர்ள் இர்ஷப னநக்ிக்ரல் இனப்தஷ உறுற வேய்னேம். 

ஆந்றப் தியைம் 
ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஷயரதரத் (அரற) N.ேந்றதரன ரனேடு E.S.L. ேறம்ன் 

அறன இந்ற ரவணரனற FM றலனம் 

 ஆந்ற ரறனம் வல்லூரில் அறன இந்ற ரவணரனற FM றஷனத்ஷ துஷக் குடிசுத் 

ஷனர் ம். வங்ஷர ரனேடு றநந்து ஷத்ரர். 
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ஸ்ர் தரத் டிஸ்டடின் 18 து ஆண்டுிர வரண்டரட்டம் 

 ஆந்றப் திஶேத்றன் வல்லூர் ரட்டத்றல் ஷடவதற்ந ஸ்ர் தரத் டிஸ்ட் (ஸ்.தி.டி)-

ன் 18 து ஆண்டு ிர வரண்டரட்டத்றல் ஜணரறதற ரம்ரத் ஶரிந்த் னந்து வரள்ரர். 

 ஸ்ர் தரத் டிஸ்ட் றரப்னந பர்ச்ேறில் ணம் வேலுத்துஶரடு, ஶஷனில்னர 

இஷபஞர்ள் சுர ஶஷன வேய்ற்கு திற்ேற அபிக்றநது. 

தீரர் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
தரட்ணர றீஷ் குரர் னரல்ஜற டரண்டன் 

றபேற கும்தம் 

 ஆலர் னரல்ற டரன்ஶடரன் ற்றும் த்ற ஶபரண்ஷ அஷச்ேர் ரர ஶரன் ேறங் 
ஆறஶரர் தியரரில் ஶரடியரரி ரில் னென்று ரள் றனற கும்தத்ஷ துக்ற 
ஷத்ணர். 

பக்ற ந்றரி வ்ரிஜன் ஏய்வூற யரஜணர 

 தீரர் அசு அஷணனக்குரண னறஶரர் ஏய்வூற றட்டத்ஷ அநறித்துள்பது - 
பக்ற ந்றரி வ்ரிஜன் ஏய்வூற யரஜணர - MVPY 60 றற்கு ஶற்தட்ட 
அஷணனக்கும். 

 அேரங் ஶேஷில் இனந்து ஏய்வு வதற்ந னெத் குடிக்ஷபத் ிர்த்து இ ேரற , 
ம், ேனெ தர குதரடின்நற அஷணனக்கும் 400 னொதரய் ரரந்ற ஏய்வூறர 
ங்ப்தடும். 

தீரர் தத்ரர் ைம்ன் யரஜணர (BPSY) 

 60 றற்கு ஶனரண தத்றரிஷரபர்லக்ர 6,000 னொதரய் ஏய்வூறம் - தியரர் 
தத்ரர் ேம்ன் ஶரஜணர (BPSY) - ஊடங்ள் ற்றும் ஶறு ந் ஏய்வூறத்ஷனேம் 
வதநரர்ள் இற்கு குறனேஷடர்ள். 

தீரரில் றவுீர் சுத்றரிப்பு ட்டலப்புக்ரண அடிக்ல் ரட்டிணரர் திர் யரடி 

 திர் ஶந்ற ஶரடி றர்ரண் ங்ர றட்டத்றன் என தகுறர தீரரில் உள்ப ரன்கு 

ங்பில் றவுீர் உள்ட்டஷப்ன ேறஷப றறுவுரர். ர்ரனறச்ேரக் (தரட்ணர), தரஶ, 

சுல்ரன்ரன்ஜ் ற்றும் வுகுஜறர ஆறஷ இறல் அடங்கும். 
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SAIL-ன் ஸ்டீல் வைனரக் அனகு றநக்ப்தட்டது 

 தீரரில், ஸ்டீல் துஷந ந்றரி வேௌத்ரி ஷதஶந்ர் ேறங், ஶற்கு ேம்தன் ரட்டத்றல் 

வதத்றரில் SAIL இன் ஸ்டீல் வேனரக் அனகு என்ஷந றநந்து ஷத்ரர். ற்வதரலது, 

ஸ்டீல் ஆஷம் இந்றர னறறவடட் (SAIL) இந் அனறல் ஸ்டீல் குரய்ஷபத் ரரிக்றநது. 

என குரய் ஆஷன 2019 ஆம் ஆண்டு ஜணரி 31 ஆம் ஶற வேல்தடத் வரடங்றது, 

இண்டரது திப்ரி 28, 2019 னல் வேல்தடும். 

குஜரத் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ரந்றர் ிஜய் னொதரணி ஏம் திரஷ் ஶரனற 

குஜரத் அசு 9.61 னட்ைம் ஊறர்பின் டி..ல உர்த்றது  

 குஜரத் அசு 9.61 னட்ேம் ஊறர்ள் ற்றும் ஏய்வூறம் வதறுஶரரின் 

அிஷனப்தடி(டி)ஷ 2 ேிறம் உர்த்றது. 

யறரச்ைன தியைம் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றம்னர வஜய் ரம் ரகூர் ஆச்ேரர் ரவ் வ்த் 

பேத்து உர் ல்ி றட்டத்றல் றபேத்ம் 

 யறரச்ேன திஶே அசு னத்து உர் ல்ிக்ரண தத்ற வரஷ வதறும் உர்ல்ித் 

றட்டத்ஷ றனத்றஷக் னடிவு வேய்துள்பது. 

58 யைற வடுஞ்ைரலன றட்டங்ளுக்கு த்ற அசு பை.173 யரடி எதுக்லடு 
 த்ற அசு இரச்ேன திஶேத்றல் 58 ஶேற வடுஞ்ேரஷன றட்டங்லக்கு 173 ஶரடி 

னொதரய் எதுக்லடு வேய்துள்பது. 

பை.44,000 யரடிக்கு 2019-20க்ரண வு வைனவு றட்டம் 

 இரச்ேன திஶே னல்ர் வஜய் ரம் ரகூர் , றம்னர ரறன ேட்ட ன்நத்றல் 2019-20 
றறரண்டுக்ரண 44,000 ஶரடி னொதரய் வுவேனவுத் றட்டத்ஷ னன்ஷத்ரர் . வு-
வேனவுத் றட்டம் 7 ேீ அறரிப்ன ன்தது ற்ஶதரஷ றற வுவேனவுத் 
றட்டத்ஷிட சுரர் 3,000 ஶரடி னொதரய் அறரித்துள்பது. 
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யறரச்ைன தியைத்றன் பல் வர உவு பூங்ர 
 க்ரீறர வர உவு னங்ர திஷஶட் னறறவடட் றறுணத்ஷ , உவு தப்தடுத்தும் 

வரறற்ேரஷனலக்ரண த்ற அஷச்ேர் யர்ேறம்த் வுர் தரல் றநந்து ஷத்ரர் . 
யறரச்ேன திஶேத்றன் ேறங்ஷன் றரம் னைணர ரட்டத்றல் இந்ப்னங்ர 
அஷந்துள்பது. இரச்ேன திஶேம் ரறனத்றல் வேல்தடும் னல் வர உவு னங்ர 
இதுரகும். 

 
3.5 ரிக்டர் அபில் றனடுக்ம் 

 இரச்ேன திஶேத்றல், ரங்க்ர ரட்டத்றல் 3.5 ரிக்டர் அபில் னம்தம் ற்தட்டது. 

ரறனத்றன் இண்டரம் அறரப்பூர் வரறர ைஸ்றபேம் 

 ரறனத்றன் இண்டரது அறரப்னர் வரறர ேஸ்றனத்ஷ அஷக் இரச்ேனப் 

திஶே ேட்டன்நம் என ேட்டத்ஷ இற்நறது. 

ரங்ர ரட்டத்றல் த்ற தல்லனக்த்றற்கு அடிக்ல் ரட்டப்தட்டது 

 த்ற ணி பத்துஷந அஷச்ேர் திரஷ் ஜஶடர் ற்றும் யறரச்ேனப் திஶே 

னனஷச்ேர் வஜய் ரம் ரகூர் ரங்க்ர ரட்டம் வடயரில் த்ற 

தல்ஷனக்த்றற்கு அடிக்ல் ரட்டிணர். 

  

ள யைற வடுஞ்ைரலன றட்டங்ளுக்கு அநக்ட்டலப ல் 
 இரச்ேனப் திஶேத்றன் ரங்க்ர ரட்டத்றல் னொ.4,400 ஶரடி றப்னள்ப ல ஶேற 

வடுஞ்ேரஷன றட்டங்லக்கு ேரஷன ஶதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்ேரஷனள் அஷச்ேர் 
றறன் ட்ரி அடிக்ல் ரட்டினேள்பரர். 

ஜம்ப ற்றும் ரஷ்ீர் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வர் (ஶரஷட) 
ஜம்ன (குபிர்) - 

ேத்ர தரல் ரனறக் 

 

உர் றலன தணிச்ைரிவு ச்ைரிக்ல 

 ஜம்ன ரஷ்ீரில் உர்ட்ட தணிச்ேரிவு ச்ேரிக்ஷஷ ேண்டிரில் உள்ப ஸ்ஶணர & 
தணிச்ேரிவு ஆய்வு றறுணம் வபிிட்டுள்பது. 
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CAPF ஊறர்ளுக்ரண இடர் ற்றும் ஷ்டம் வரடுப்தணவுலப அைரங்ம் அறரிக்றநது 

 த்ற உள்துஷந அஷச்ேம், இடதுேரரி ீிர ரடுள் ற்றும் ஜம்ன-ரஷ்ீர் 
ரறனங்பில் திரற்றும் த்ற ஆனேக் ரல் தஷடிணனக்கு இடர் ற்றும் ஷ்டம் 
வரடுப்தணவுஷப அறரித்து அநறித்துள்பது. 

 இன்ஸ்வதக்டர் தி ஷ உள்ப திலக்கு இப்ஶதரது னொ 17,300 ங்ப்தடும், 
அறரரிள் 25,000 னொதரய் வதறுரர்ள். 

 
யபர 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றனணந்னம் திணரி ிஜன் P.ேரேறம் 

 
யம்தட்ட லரனரஜற றறுணம் (IAV) 

 ஶப னனஷச்ேர் திணரி ிஜன் றனணந்னத்றல் ஶம்தட்ட ஷரனரஜற 
றறுணத்ஷ (IAV) றநந்துஷத்ரர். உனபரி ஷஸ் வட்வரர்க்குடன் (ஜற.ி.ன்) 
இஷக்ப்தட்டுள்ப அன் னனரது ஆரய்ச்ேற றறுணம் , ஷனத்றன் 
வரக்ரனறல் உள்ப உிர் 360 ரழ்க்ஷ அநறில் னங்ரில் இனந்து வேல்தடும். 
 

ஆற்றுக்ரல் தற அம்ன் யரினறல் வதரங்ல் ிர 

 ஶபரில் றனணந்னம் ஆற்றுக்ரல் தற அம்ன் ஶரினறல் னட்ேக்க்ரண 

வதண்ள் கூடி வதரங்ல் ஷத்து றதரடு வேய்ணர். வன்ணிந்ற ஶரில்பில் றவும் 

திேறத்ற வதற்ந என்று, ஶப ரறனம் றனணந்னத்றல் உள்ப ஆற்றுக்ரல் தற அம்ன் 

ஶரில். இங்கு ஆண்டுஶரறும் டக்கும் வதரங்ல் ிர றவும் திேறத்ற வதற்நது. 

 இந் னடத்றற்ரண ிரஷ டிர் ம்னெட்டி டந் 12-ம் ஶற வரடங்ற ஷத்ரர். 

வதண்பின் ேதரிஷன ன்நஷக்ப்தடும் இந்க் ஶரினறல் வதண்ள் ட்டுஶ னந்து 

வரள்லம் இந்த் றனிரில் ஶபர ட்டுறன்நற, ன்ணிரகுரி, ரர்ஶரில் ஶதரன்ந 

ற தகுறபில் இனந்தும் கூட்டம் அஷனஶரதும். 

த்றப் தியைம் 
ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஶதரதரல் ல்ரத் ஆணந்ற வதன் தஶடல் 

 

70% உள்ளூர் க்லப யலனக்கு அர்த் ட்டரம் 

 த்றப்திஶே அசு அஷணத்து வரறல்பிலும் உள்லர் க்லக்கு ஶஷன ரய்ப்னபில் 

லதது ேீத்ஷ ங்குற்கு ட்டரரக்றனேள்பது. னற வரறற்துஷந வரள்ஷ 

ரறனத்றல் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 
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ரிைக்ற அலச்ைர்ள் யைற ரரடு 

 த்றப் திஶேம், த்ற ண்டன தர் ிறஶர றறுணம் , ஶதரதரல் ற்றும் ஶற்கு 
ண்டன தர் ிறஶர றறுணம், இந்ஶரர் ஆறஷக்கு ரிேக்ற அஷச்ேர்ள் ஶேற 
ரரட்டில் திரன் ந்றரி ேயஜ் திஜறனற யர் ர் ஶரஜணரின் லழ் ேவுதரக்ற ினது 
ங்ப்தட்டது. இந் ினதுடன் 100 ஶரடி னொதரய் தரிேர ங்ப்தடும். 

 திரன்ந்றரி ேயஜ் திஜ்னற யர் ர் ஶரஜணர - ேவுதரக்றர றட்டத்றன் லழ் த்ற 
ண்டன தர் ிறஶர றறுணம் , ஶதரதரல் 7 னட்ேத்து 85 ஆித்றற்கும் ஶற்தட்ட 
டீுலக்கு றன் இஷப்னள் அபித் ரட்டின் னல் றன் ிறஶர றறுணம் ஆகும் . 
4 னட்ேம் டீுலக்கு றன் இஷப்னள் அபித்து ஶற்கு ண்டன றன் ிறஶர 
றறுணம், இந்ஶரர். 

ரரஷ்டிர 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னம்ஷத ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரேரர் ரவ் 

 
னர யரர லன ிர 

 இந்றரின் றப்வதரி தன னரச்ேர வன றனிரரண னர ஶரர ஷன ிர KGAF 

2019 திப்ரி 2த்ஶற வரடங் உள்பது. 20 ஆண்டு றஷநவு வதற்நஷ அடுத்து இந் ஆண்டு 

ஷன, னரச்ேரம், ேறணிர, ரடம், டணம், இனக்றம் ற்றும் ேறற்தம் ஆறஷ 

னம்ஷதின் ஷதடத்றல் தல்ஶறு இடங்பில் வரண்டரட உள்பண. 

 
தங்குடி க்ளுக்ரண னத்றட்டங்லப ஆய்வு வைய் குள 

 ரரஷ்டிர அசு ரறனத்றல் தங்குடி க்பின் னனுக்ர வேல்தடுத்ப்தடும் தல்ஶறு 

றட்டங்ஷப ஆய்வு வேய் என குலஷ அஷத்துள்பது. 

 

திரன் ந்றரி றைரன் ைம்ன் றற 
 80% ேீ ிேரிள் , திரன் ந்றரி றேரன் ேம்ன் றற றட்டத்றற்கு 

குறனேஷடர்பர ரரஷ்டிர அசு அநறித்துள்பது. 

றுசுற்ைற வைய்பம் எபேங்றலந் ீர் றட்டம் 

 நட்ேறற்ந தகுறபில்  இனந்து ீஷ நட்ேற -தரறத் தகுறலக்கு ேர 
ிறஶரறப்தஷ உறுறப்தடுத்ற எனங்றஷந் ரறன ீர் றட்டத்ஷ (ISWP) வரண்டு 
ந் னல் ரறனம் ரரஷ்டிரரகும். ண்ஷீ ேர ிறஶரறக் உறுற வேய் 
னல் ரறனம் ரரஷ்டிர ஆகும். 
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ரரஷ்டிரில் தன யம்தரட்டு றட்டங்லப தி ந்றரி றநந்து லத்ரர் 

 திர் றன ஶந்ற ஶரடி ரரஷ்டிரின் த்ரல் வேன்நரர். அம்ரறனத்றல் தல்ஶறு 

றட்டங்ஷப அர் வரடங்றஷத்ரர். இந் ஆண்டு த்ற தட்வஜட்டில் அநறிக்ப்தட்ட 

திரன் ந்றரி றேரன் ேம்ன் றற னெனம் ரரஷ்டிரில் 1.5 ஶரடி ிேரிள் 

தணஷடரர்ள் ன்று திர் கூநறணரர். 

 திர் ஶரடி தங்குடி ரர்லக்கு ேயஸ்த்ரகுண்ட்டில் ஷனர ரறரி உஷநிடப் 

தள்பிஷ றநந்துஷத்ரர். திரின் டீ்டுேற றட்டத்றன்லழ், ஶர்வு வேய்ப்தட்ட ேறன 

தணரபிலக்கு, டீுலக்ரண ேரிஷப திர் ங்றணரர். 

 அஜ்ணி (ரக்னர்) – னஶண இஷடினரண யம்ேஃதரர் ில் ஶேஷஷனேம் அர் ரவரனறக் 

ரட்ேற னெனம் வரடங்றஷத்ரர். ரரஷ்டிர ரறன ஊ ரழ்ரர இக்த்றன்லழ், 

பிர் சுஉிக் குலிணனக்ரண ேரன்நறழ்ள் / ரஶேரஷனஷபனேம் அர் ங்றணரர். 

ரக்ரபர் ிறப்புர்வு திச்ைரத்ல யர்ல் றன் வரடங்றது 

 ரரஷ்டிர ரறன ஶர்ல் ஆஷம் ினக்கும் ஶனரக் ேதர ஶர்னறல் அஷணத்து 

குறனேள்ப ரக்ரபர்பின் அறதட்ே தங்பிப்ஷத உறுற வேய் ரக்ரபர் ிறப்னர்வு 

திச்ேரத்ஷ ஆம்தித்துள்பது. 

க்பலத் யர்னறல் ஊணபற்யநரர் ரக்பிக் திக் அப் டிரப் ைற 

 ரரஷ்டிரில், ரறன ஶர்ல் ஆஷம் ினக்கும் க்பஷத் ஶர்னறல் 

ஊணனற்நர்ள் ரக்பிப்தற்கு ேறர திக் அப் டிரப் ேறஷ ற்தரடு வேய்துள்பது. 

புது றல்னற 

முதல் அமைச்சர் வனப்டிணன்ட் ர்ணர் 
அிந்த் வஜ்ரிரல் அணில் ஷதஜல் 

இந்ற ரர்ளுக்கு உ அவரிக்ரில் உள்ப இந்ற தூ யரட்லனன் 24/7 

ரர்றலன 

 அவரிக் அறரரிள் அவரிக் குடிஶற்ந ிறஷப ீநற குற்நத்றற்ர இந்ற 

ரர்ஷப ஷது வேய்துள்பணர், அர்லக்கு உவுற்ர அவரிக்ரில் உள்ப 

இந்றத் தூம் 24/7 யரட்ஷனன் றநந்துள்பது. அவரிக்ரில் ேறப்தற்ர ஶதரனற 
தல்ஷனக் த்றல் ரர்பர தறவு வேய் குற்நத்றற்ர 129 இந்றர்ள் ஷது 

வேய்ப்தட்டுள்பணர். 
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ஜணரறதற பனர பூங்ரின் ஆண்டு உத்யணரத்ைல றநந்து லத்ரர் 

 ஜணரறதற ரம்ரத் ஶரிந்த் ரஷ்டிதற தணின் னனர ஶரட்டத்றன் னடரந்ற 

உத்ேஷ றநந்துஷத்ரர். 

ம்ஸ்ம்இ அலச்ைத்ரல் றணித்ணர திரிின் லழ் NFDC வற்நற வதற்ந றறுணர 

அநறிப்பு 

 குறு, ேறறு ற்றும் டுத் றறுணங்பின் (MSME) அஷச்ேத்ரல் றணித்ணர (திரிவு II) லழ் 

இந்றரின் ஶேற றஷப்தட ஶம்தரட்டு ம் வற்நற வதற்நர அநறிப்ன. ஸ்.ேற./ஸ்டி 

வரறல் னஷணஶரஷ ஊக்குிப்தற்ர அர்பின் ஶஷனஷப அங்லரிப்தற்ர 

ம்ஸ்ம்இ அஷச்ேம் இஷ ற்தரடு வேய்துள்பது. 

 

"ந்ய தரத் க்ஸ்திஸ்" 
 இந்ற இில்ஶின் 'ஶக் இன் இந்றர ' றட்டம் னெனம் ரரித் ரட்டின் னல் 

ன்ஜறன் இல்னர வினரண ந்ஶ தரத் க்ஸ்திஸ் வில் ஶேஷஷ திர் ஶந்ற 
ஶரடி வடல்னறில் வரடி அஷேத்து துக்ற ஷத்ரர். 

 ந்ஶ தரத் க்ஸ்திஸ் வில் வடல்னறில் இனந்து ரரேற ஷ இக்ப்தடுறநது . 
30 ஆண்டு ரனர இக்ப்தடும் ேரப்ற க்ஸ்திஸ் விலுக்கு ரற்நர இது 
அஷனேம் ன்தது குநறப்திடத்க்து. 

இந்றரவுக்கு அற ஆபிக்கும் ரடுள் தட்டினறனறபேந்து தரறஸ்ரன் ீக்ம் 

 ஜம்ன ற்றும் ரஷ்ீரில் ஷடவதற்ந னல்ரர தங்ரத் ரக்குஷனத் வரடர்ந்து 

தரறஸ்ரனுக்கு ங்ப்தட்ட றகுந் ஆபிக்கும் ஶேம் னும் அந்ஸ்ஷ இந்றர 

றனம்தப் வதற்றுள்பது.  

 னதுடில்னறில் ஷடவதற்ந தரதுரப்ன அஷச்ேஷக் குல, CCS கூட்டத்றல் இந் னடிஷ 

டுத்து. 

தட்டினறடப்தட்ட தங்குடிிணர் யைற ஆலத்றன் 15து வரடக் றண வரண்டரட்டங்ள் 

 னது டில்னறில் தட்டினறடப்தட்ட தங்குடிிணர் ஶேற ஆஷத்றன் 15து வரடக் றண 

வரண்டரட்டத்றல் துஷ ஜணரறதற ம்.வங்ஷர ரனேடு 'அேறனஷப்ன ற்றும் 

தங்குடிிணர்' ன்ந ஷனப்தில் உஷரற்நறணரர். 

டிஜறட்டல் தரத், ைரக்ஷம் தரத் 

 டிஜறட்டல் தரத், ேரக்ஷம் தரத்-ன் டிஜறட்டல் இந்றர ரம்வதண்டித்ஷ, றன்ணட, ல் 

வரறல்தட்தம், ேட்டம் ற்றும் ீறத்துஷந அஷச்ேர் ி ங்ர் திேரத்ரல் இந்ற ேறப்திட 

ஷம், னது றல்னறில் ஸ்வடய்ன் அங்த்றல் வபிிடப்தட்டது. 
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வதண்ள் தரதுரப்புக்ர அைறலன தறல் ஆவு அலப்பு 

 வதண்ள் தரதுரப்னக்ர 16 ரறனங்பிலும், னைணின் திஶேங்பிலும் அேறஷன தறல் 

ஆவு அஷப்ன (ERSS)- னதுடில்னறினறல் உள்துஷந அஷச்ேர் ரஜ்ரத் ேறங் வரடங்ற 
ஷக்றநரர். 

 ஆந்றப் திஶேம், உத்ரண்ட், தஞ்ேரப், ஶபர, த்ற திஶேம், ரஜஸ்ரன், உத்றப் 

திஶேம், றழ்ரடு, குஜரத் ற்றும் ஜம்ன ற்றும் ரஷ்ீர் ஆற ரறனங்லம் இறல் 

அடங்கும்.துன்தத்றல் உள்ப தர்ள் தரன்-இந்றர ண்ிற்கு டல் வேய்னரம்: 112. 

 இந் அஷப்தின் லழ், அஷணத்து ரறனங்லம் அர்ப்திக்ப்தட்ட அேறஷன தறல் 

ஷத்ஷ (ERC) அஷக் ஶண்டும். என குடின் ERCக்கு என தீற அஷப்ஷத வேல்தடுத் 

ிஷர என ஸ்ரர்ட் ஃஶதரணில் னென்று னஷந தர் தட்டஷண அலத்றணரல் ஶதரதும். 

 இரச்ேன திஶேம் ற்றும் ரனரந்றல் ற்ணஶ இந் ஶேஷ வரடங்ப்தட்டுள்பது. 

ஜணரறதற ரம்ரத் யரிந்த் ரன்கு அைச் ைட்டத்ல திடணம் வைய்ரர் 

 ஜணரறதற ரம்ரத் ஶரிந்த் ரன்கு அேச் ேட்டத்ஷ திடணம் வேய்ரர். னஸ்னறம் 

வதண்ள் (றன உரிஷள் தரதுரப்ன) இண்டரது அேச் ேட்டம், இந்ற னத்து 

வுன்ேறல் (ேட்டறனத்ம்) இண்டரம் அேச் ேட்டம், றறுணங்ள் (ேட்டறனத்ம்) இண்டரம் 

அேச் ேட்டம் ற்றும் ட்டுப்தரடற்ந ஷப்னத் றட்டங்ஷப ஷட வேய்னேம் ேட்டத்றனத்ம், 

2019. 

"யஸ்ட் டு வரண்டர்" பூங்ர 

 றவு அற்றுல் ேரிர வேய்ப்தட ஶண்டும் இறல் ரரட்ேற றறுணங்ள் னன்ணி 
தரத்றத்ஷ றக் ஶண்டும் ன்று த்ற உள்துஷந அஷச்ேர் ரஜ்ரத் ேறங் கூநறணரர். 

வற்கு வடல்னற ரரட்ேற ரரட்ேற (SDMC)-ன் லழ் "ஶஸ்ட் டு வரண்டர்" னங்ரின் 

றநப்ன ிரில் அர் ஶதேறணரர். 

 

திர் யரடி ரட்டிற்கு யைற யதரர் றலணவுச்ைறன்ணத்ல அர்ப்தித்ரர் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி னது றல்னற இந்றர ஶட் அனறல் ரட்டின் ஶேற ஶதரர் 
றஷணவுச்ேறன்ணத்ஷ அர்ப்தித்ரர்.  

 இந்றரின் சுந்றத்றற்கு ஶேத்றன் ஶேஷில் ங்ள் உிர்ஷபத் ந் 26 ஆிம் 
ீர்ஷப றஷணவு கூறும் ிர இந் ேறன்ணம் அஷக்ப்தட்டுள்பது. 

29 CAPF றநப்பு ிரின் உள்ட்டலப்பு றட்டங்ள் 

 னது றல்னறில் த்ற ஆனேக் ரல் தஷடின் குடிினப்ன ற்றும் குடிினப்ன இல்னர 
தகுறபில் 29 உள்ட்டஷப்ன றட்டங்ஷப உள்துஷந அஷச்ேர் ரஜ்ரத் ேறங் 
றநந்துஷத்ரர்.  



 
டப்பு றழ்வுள் - திப்ரி 2019 

 

63 
 

யதரதரல் ற்றும் யஜரர்த்றல் NID றநக்ப்தட்டது 

 2019 ஆம் ஆண்டு திப்ரி ரம் 22 ஆம் ஶற னது வடல்னறினறனந்து டீிஶர 
ரன்வதவன்ஸ் ரரட்டில் அஸ்மரம் ரறனத்றல் ஶஜரர்ட் ற்றும் த்றதிஶே 
ஶதரதரனறல் ஶேற டிஷப்ன ஷத்ஷ (NID) த்ற ர்த் ற்றும் வரறல்துஷந 
ற்றும் ேறில் ிரண ஶதரக்குத்து துஷந அஷச்ேர் சுஶஷ் தின றநந்து ஷத்ரர். 
இன றறுணங்லம் வரறல் ற்றும் உள்ரட்டு ர்த் ஶம்தரட்டுத் றஷக்பத்றன் 
லழ் ன்ணரட்ேற றறுணங்ள் (DPIIT) ஆகும். 
 

தயரவடக்ணரனஜற துலநின் வரடக் றணம் 

 இந்ற அேறன் அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த அஷச்ேத்றன் தஶரவடக்ணரனஜற 
துஷந, னது றல்னறில் 33து வரடக் றணத்ஷ வரண்டரடிது . மீ் - "Celebrating 
Biotechnology: Building Indian as an Innovation Nation". 

வடல்னற அசு 2019-20 ஆண்டுக்கு பை.60,000 யரடி வு-வைனவு றட்டம் (தட்வஜட்) ரக்ல்  

 றல்னற அசு 2019-20 ஆண்டுக்கு 60,000 ஶரடி னொதரய் வு-வேனவு றட்டத்ஷ ேட்டேஷதில் 
ரக்ல் வேய்து . வரத் வு வேனவு றட்டத்றல் 26 ேீம் ல்ிக்ர 
எதுக்ப்தட்டுள்பது. 

யைற இலபஞர் தரரளுன்ந ிரின் யைற இறுற றலனயதரட்டி 

 த்ற இஷபஞர் ிர ற்றும் ிஷபரட்டுத்துஷந அஷச்ேர் ர்ணல் ரஜ்ர்ன் 
த்ஶரர் (ஏய்வு) னதுடில்னறிலுள்ப டரக்டர் அம்ஶதத்ர் ேர்ஶே ஷத்றல் ஶேற 
இஷபஞர் தரரலன்ந ிரின் ஶேற இறுற றஷனஶதரட்டிஷ துக்ற ஷத்ரர். 

எடிைர 
ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னஶணஸ்ர் னீ் தட்ரக் ஶேற னரல் 

ண்வய் ரர்க்வட்டிங் றறுணங்ள் 10000 வதண்லப ஆற்நல் தூர்பர 
ஈடுதடுத்வுள்பண 

 எடிேரில், ல்திஜற. தன்தரட்டின் றஷனத்ன்ஷஷ உறுறப்தடுத்துற்ர, 
ரறனத்றன் ஆற்நல் தூர்பர வேல்தடுற்கு 10,000 க்கும் ஶற்தட்ட றரப்னந 
வதண்ஷப ‘உஜ்ஜரனர ீீஸ்’ ன்ந வதரில் ண்வய் ிற்தஷண றறுணங்ள் 
ஈடுதடுத்துறன்நண.  
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 உஜ்ஜரனர ீீஸ் ற்ஶதரஷ ற்றும் னங்ரன ல்திஜற தர்ஶரர் ற்றும் 
ரறனத்றல் ிறஶரஸ்ர்ள் இஷடஶ என தரனர வேல்தடுரர்ள். 
 

ிதத்துலபத் டுக்கும் லயடு ற்றும் பல் உி தற்நற ிறப்புர்வு 
 சுரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந அஷச்ேர் அஸ்ிணி குரர் வேௌஶத , 

ேனரத்றற்ரண னல் உித் றட்டத்ஷ உள்படக்ற ல்வரடர்ன  ஷஶடு, 
ிதத்து டுப்ன , னலுிக்ரண ிறப்னர்வு தற்நற ஷஶடு , ற்றும் ’30 து 
ேரஷன தரதுரப்ன ரம்’ றழ்ச்ேறிக்ரணர ஆப்தடம் என்ஷநனேம் வபிிட்டரர். 
 

வடுஞ்ைரலனத் றட்டங்ளுக்கு அடிக்ல் ரட்ட உள்பரர் றறன் ட்ரரி 

 எடிேரில் இண்டரிம் ஶரடி னொதரய் றப்தினரண 3 வடுஞ்ேரஷனத் றட்டங்லக்கு ேரஷன 

ஶதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்ேரஷனள் துஷந அஷச்ேர் றறன் ட்ரரி அடிக்ல் ரட்ஷட 

உள்பரர். 

 

எடிைர பல்ர் குபே தத்ைம்தரின் ைறலனல றநந்ரர் 
 எடிேர னனஷச்ேர் னீ் தட்ரக் ஜதற ரட்டத்றல் உள்ப ஜறரங்றல் றவதத்ற 

வதௌத் த்றன் றறுணர் குன தத்ேம்தரின் 19 அடி உரண ேறஷனஷ றநந்து 
ஷத்ரர். 
 

துரிர ண உரில ைட்டத்ல அல்தடுத் உவு ஆலம் யரரிக்ல  
 எடிேர ரறன உவு ஆஷம் ீண்டும் ண உரிஷ ேட்டம் , 2006 ிஷர ரறன 

அஷே வேல்தடுத் ஶட்டுக்வரண்டது. இந் ேனெத்றன் தரறக்ப்தடக்கூடி திரிிணரின் 
உவு ற்றும் ஊட்டச்ேத்து தரதுரப்னக்கு இந்ச்ேட்டம் உவும். 

தஞ்ைரப் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ேண்டிர் அரிந்ர் ேறங் V.P.ேறங் தத்ஶணரர் 

 

இண்டு ைரலன றட்டங்ளுக்கு அநக்ட்டலப ற்ள் 
 தஞ்ேரப் ரறனத்றல் ேரஷன ஶதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்ேரஷனள் த்ற அஷச்ேர் 

றறன் ட்ரி 746 ஶரடி னொதரய் றப்னள்ப இண்டு ேரஷன றட்டங்லக்கு அடிக்ல் 
ரட்டிணரர். 
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ரஜஸ்ரன் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வஜய்ப்னர் அஶேரக் வனரத் ல்ரண் ேறங் 

குஜ்ஜரர்ள், ரன்கு திந ைபங்ளுக்ரண 5% எதுக்லட்டு யைரர 

 ரஜஸ்ரன் அசு , குஜ்ஜரர்ள், ரன்கு திந ேனெங்லக்கு ஶஷனள் ற்றும் ல்ி 
றறுணங்பில் 5 ேிற எதுக்லடு ங்குற்ர என ஶேரரஷ 
றஷநஶற்நறது. 

 ரஜஸ்ரன் ேட்டேஷதில் றஷநஶற்நப்தட்ட திற்தடுத்ப்தட்ட குப்ன ேட்டறனத்ம் 2019 
 அசு அநறனப்தடுத்றது. 

 றரீற ஶனர்  உச்ேம்ஷத 2.5 னட்ேத்றனறனந்து னொ .8 னட்ேர அறரிக் னடிவு 
வேய்ப்தட்டுள்பது. 

 இந் ஶேரர னெனம் திற்தடுத்ப்தட்ஶடரனக்ரண எதுக்லடு 21 ேீத்றனறனந்து 26 
ேீர உர்றநது. 

றழ்ரடு 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வேன்ஷண எடப்பாடி கே. தணிேரற தன்ரினரல் னஶரயறத் 

 
அசு ட்டுரண திக்கு ம் ைரண்ட்- தன்தடுத் ஊக்குிக்றநது 

 ஆற்று லுக்கு ரற்நர ற அசு ட்டுரணப் திலக்ர ம் ேரண்ட் - 
தன்தடுத் ஊக்குிக்றநது. 

றழ்ரடு அசுக்கு யைற ணி உரிலள் ஆலம் யரட்டீஸ்  

 ஶேற ணி உரிஷள் ஆஷம், NHRC, ரறனத்றல் ஆஷட வரறற்துஷந 

வரறனரபர்லக்கு அடிப்தஷட ேறள் றுப்ன வரிிப்தது குநறத்து றழ்ரட்டின் 

அேரங்த்றற்கு ஶரட்டீஸ் அனுப்தினேள்பது. 

 

ரல்ரய்-சுத்ம் வைய்பம் யரயதர அநறபம்    

 வேன்ஷணில், றவு அள்லம் ணிர்லக்கு ரற்று னற்ேறின் என தகுறர, ர்னநத்றல் 

னல் னஷநர குறபில் இநங்றக் றவுஷப அற்றும் ஶரஶதர 

அநறனப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 18 னட்ே னொதரய் வேனில் தண்டிகூட் ன்ந ஶரஶதர 

அநறனப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. டிரல் துப்னவு றஷபில் ஷடஷப தரர்க்கும் ஷில் 

ண்டநறப்தட்டது. ரட்ேற தகுறில் ங்கு ஶண்டுரணரலும் வரண்டு வேல்லும் ஷில் 

இந் ஶரஶதர டிஷக்ப்தட்டுள்பது. 
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குடிசுத் லனர் ரந்றஜற ைறலனல வைன்லணில் றநந்து லத்ரர் 

 ஜணரறதற ரம்ரத் ஶரிந்த் 15.2 அடி உத்றல் ரத்ர ரந்ற ேறஷனஷ வேன்ஷணில் 

உள்ப க்ஷறர தத் யறந்ற திேர ேஷத பரத்றல் றநந்து ஷத்ரர். இந் றழ்ரணது, 

ரந்றஜறின் 150து திநந் றணம் ற்றும் ேதரின் தற்நரண்டு றணத்றற்ர 

அஷக்ப்தட்டது. ரத்ர ரந்றரல் 1918ல் வட்ரஸ் [ற்வதரலது வேன்ஷண] ரரத்றல் 

இந் ேஷத றறுப்தட்டது. 

 
இன்டர்-ஸ்யடட் யதரலீஸ் கூட்டம் 

 வற்கு ரறனங்பின் உர் ஶதரலீஸ் அறரரிள் றத்றல் உள்ப ஊட்டி த்றல் 
என ரறன எனங்றஷப்னக் கூட்டத்ஷ டத்றணர். 

 உள்ரட்டின் துதரணம் டத்ல் ற்றும் ேட்டிஶர ஆனேங்ள், வடினந்துள் 
டத்ல் ற்றும் ேந்ஶ தர்ள் ஆறற்ஷநக் ண்ரிப்தற்ரண டடிக்ஷள் 
குநறத்து அறரரிள் ிரறத்ணர். 

வலுங்ரணர 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஷயரதரத் K.ேந்றஶேர் ரவ் E.S.L.ேறம்ன் 

புல்ரர ரக்குனறல் உிரிந் ைறஆர்திஃப் ீர் குடும்தத்றற்கு பை.25 னட்ைம் 

 னல்ரர ரக்குனறல் உிரிந் ேறஆர்திப் ீர்ள் குடும்தத்றற்கு னொ.25 னட்ேம் றறனேி 
ங்குர வலுங்ரணர அசு அநறித்துள்பது. 

உத்றப்தியைம் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னக்ஶணர ஶரற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 

 
கும்த யபரின் ைறநப்பு தரல்லன வபிீடு 

 ில்ஶ ற்றும் ல் வரடர்ன த்ற அஷச்ேர் ஶணரஜ் ேறன்யர இந்ற தரல் 

துஷநின் கும்த ஶபரின் என ேறநப்ன அஞ்ேல் தரல்ஷனஷ வபிிட்டரர். அன் ிஷன 

5 னொதரரகும். 
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பதி அைறன் ீது தசுல ரீ்ப்தரம் பை. 25 னட்ைம் அதரம் 

 ஶேற தசுஷ ீர்ப்தரம் உத்ப்திஶே அசுக்கு னொ. 25 னட்ேம் அதரம் ிறத்து. ஶல் 

ங்ர ரல்ரில் அலக்ஷடந் ண்ரீ் னப்தஷ ிர்ப்தறல் ஶரல்ிஷடந்ரல் 

இந் அதரம் ிறக்ப்தட்டது. 

உத்ப்தியை ரறனத்றல் வர உவு பூங்ர 
 உவு தப்தடுத்தும் வரறற்ேரஷனலக்ரண த்ற அஷச்ேர் யர்ேறம்த் வுர் தரல் 

ந்ன் வர உவு னங்ர உத்ப்திஶே ரறனத்றல் துரில் அடிக்ல் ரட்டிணரர். 

ஜரன்ைறில் தரதுரப்பு பரத்றற்ரண அடிக்ல் ரட்டப்தட்டது  

 திர் ஶந்ற ஶரடி ஜரன்ேற ரில் தரதுரப்ன பரத்றற்கு அடிக்ல் ரட்டி றநந்து 

ஷத்ரர். ஜரன்ேற ம் உத்றப்திஶே தரதுரப்ன பரத்றல் உள்ப ஆறு னக்ற 

ஷங்பில் என்நரகும். 425 றஶனர ீட்டர் ீபனள்ப ஜரன்ேற-ரிக்னர் ற்றும் தமீ்வேன்-

ஷரர் இில் தரஷபின் இனறப்தரஷக்ரண அடிக்ல்ஷன ரட்டிணரர். 297-றஶனரீட்டர் 

ீபம் வரண்ட றன்ேரரக்ற ஜரன்ேற-ஷரர் திரிஷ அர் றநந்துஷத்ரர். அர் 

தயரரி அஷ ணீரக்ல் றட்டத்ஷனேம் துக்ற ஷத்ரர். 

510 றீ ீபரண NHயைற வடுஞ்ைரலனக்ரண அடிக்ல் ரட்டப்தட்டது 

 உத்ப்திஶேத்றல் வரரரதரத், ீட் ற்றும் தரக்ரத் ரட்டங்பில் 5094 ஶரடி னொதரய் 

றப்தடீ்டில் 510 ற.ீ ீபனள்ப ஶேற வடுஞ்ேரஷன அஷப்தற்ர ேரஷன ஶதரக்குத்து 

ற்றும் வடுஞ்ேரஷனள் துஷந த்ற அஷச்ேர் றறன் ட்ரரி அடிக்ல் ரட்டிணரர். 

யற்கு ில்ய இண்டு புற க்ஸ்திஸ் ில்லப அநறபம் வைய்து  

 ஶற்கு வில்ஶ (WR) இண்டு னற க்ஸ்திஸ் ில்ஷப அநறனம் வேய்துள்பது. னம்ஷத 

னநரண தரந்த்ரில் இனந்து டக்கு ரரஷ்டித்றல் னேரல் ஷ ற்றும் 

த்றப்திஶேத்றன் இந்ஶரரின் த்ற ர்த் ஷரண ஶதரதரல் - ஶரில் ரண 

ஜளரஶயரஷ இந் ில்ள் இஷக்கும். 

டீைல் ஞ்ைறன் ிலன றன்ைர ஆற்நலுக்கு ரற்நற உனபில் ைரலண 

 உள்ரட்டு வரறல்தட்தத்றல் 'ஶக் இன் இந்றர' றட்டத்றன் லழ் டீேல் ஞ்ேறன் ிஷன, 

றன்ேர ஆற்நனறல் இங்கும் ினர உனரற்நற உன ேரஷண தஷடத்துள்பது இந்ற 

ில்ஶ துஷந. டீேல் இன்ஜறணில் இனந்து றன்ேர இன்ஜறனுக்கு ரற்நப்தட்ட உனறன் னல் 

ிஷன ரரேறில் திர் ஶரடி வரடிஷேத்து வரடங்ற ஷத்ரர். 



 
டப்பு றழ்வுள் - திப்ரி 2019 

 

68 
 

அங்ன்ரடி வரறனரபர்பின் ஊறம் உர்வு 

 அங்ன்ரடி வரறனரபர்ள் (1500 னொதரய்/ரம்), றணி அங்ன்ரடி வரறனரபர்ள் (1250 

னொதரய்/ரம்), ேயரிரஸ் (750 னொதரய் ரம்) ற்றும் திரந்ற க்ஷர ல் (125 

னொதரய்/றணேரி) உறுப்திணர்ள் ஆறஶரரின் ஊறத்ஷ னனஷச்ேர் ஶரற ஆறத்ரத் 

உர்த்ற அநறித்ரர். ேம்தப அறரிப்ன 4 னட்ேம் அங்ன்ரடி ற்றும் உித் 

வரறனரபர்லக்கு தன் அபிக்றநது. 

அப்தல்யனரவடிக்ஸ் சூப்தர் ஸ்வதரனறட்டி பேத்துலண 

 இந்றரின் ஜணரறதற ரம்ரத் ஶரிந்த், னக்ஶணரில் அப்தல்ஶனரவடிக்ஸ் சூப்தர் 
ஸ்வதரனறட்டி னத்துஷணஷ றநந்து ஷத்ரர். ரட்டின் ம் ற்றும் னறரண 
சுரர ேற ஆறற்நறன் னக்றத்துத்ஷ ஜணரறதற குநறப்தர உத்ற திஶேத்றல் 
னறனேறுத்றணரர். 
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13. ைர்யை வைய்றள் 

ரணர ீது அவரிக்ர ிைர ட்டுப்தரடுள் ிறத்து 

 அவரிக்ரில் ேட்டிஶரர ரலம் ரணர க்ஷப ரடு டத்துது வரடர்தரண 

திச்ேஷண ரர ரறங்டன் ரணர ரட்டின் ீது ிேர ட்டுப்தரடுஷபக் 

வரண்டுந்து. ரணர ரட்ஷடச் ஶேர்ந் சுரர் 7,000 ஶதர் அவரிக்ரில் ேட்டிஶரர 

ரழ்றன்நணர். 

ஈரணி புட்ைறின் 40 து ஆண்டு ிர வரண்டரட்டம் 

 ஈரணி னட்ேறின் 40 து ஆண்டு ிரஷ வரண்டரட வஹ்ரணில் இஸ்னரற 

குடிேறன் றறுணர் அத்வரல்னர னவயரல்னரஹ் வரஶணி ேரறில் ஆிக்க்ரண 

ஈரணிர்ள் கூடிணர். 

யலும் எபே ஆண்டுக்கு CARக்கு றரண லடலப ீட்டிக்  ர தரதுரப்பு வுன்ைறல் 

ரீ்ரணம் 

 த்ற ஆதிரிக் குடிசு (CAR) ீது ஶலும் என ஆண்டு ஷட ிறக் க்ற ரடுள் 

ேஷதின் தரதுரப்ன வுன்ேறல் என ீர்ரணம் றஷநஶற்நறனேள்பது. 

யைற அைரங்த்ல ஸ்ரதிப்தற்கு இனங்ல தரரளுன்நத்றல் ரீ்ரணம் 

 இனங்ஷில், தி ந்றரி ில் ிக்றேறங்ஶ ஷனஷினரண க்ற ஶேறக் ட்ேற 
தரரலன்நத்றல் என ஶேற அேரங்த்ஷ அஷப்தற்ரண ீர்ரணம் என்ஷந 

வரண்டுந்துள்பது. 

வஜர்ணி, திரன்ஸ் ற்றும் இங்றனரந்து ஆறல ஈரனுடன் தரிர்த்லண யைணலன 

அலத்ண 

 வஜர்ணி, திரன்ஸ் ற்றும் இங்றனரந்து ஆறஷ ஈரனுடன் INSTEX ணப்தடும் எப்தந் 

ஶேணஷன றறுினேள்பண. இது ர்த்த்ஷத் வரடவும் ற்றும் அவரிக் வதரனபரரத் 

ஷடஷப டுக்வும் உவுறநது. 

 அஶ ஶத்றல், INSTEX ணப்தடும் னற றறுணம், னென்று ரட்டின் றட்டரகும், இது 

அஷணத்து 28 ஶரப்தி என்நற உறுப்திணர்பின் னஷநரண அங்லரத்ஷப் வதறும். 

 



 
டப்பு றழ்வுள் - திப்ரி 2019 

 

70 
 

வபிரட்டு த இபேப்புக்லப அறரிக் தரறஸ்ரனுக்கு 2.5 தில்னறன் டரனர் டலண ைலணர 

ங் றட்டம் 

 வபிரட்டு த இனப்னக்ஷப அறரிக் கூட்டரபி ரடரண தரறஸ்ரனுக்கு 2.5 தில்னறன் 

டரனர் டன் ங் ேலணர றட்டம். தரறஸ்ரன் ற்ஶதரது குஷநந் வபிரட்டு த 

இனப்னக்ஷப வரண்டுள்பது ற்றும் வபிரட்டு டன்ள் வதனறக்வரண்டினக்றநது. 

ேர்ஶே ர றறம் (IMF) ற்றும் உன ங்ற (WB) ஆறற்நறன் குஷநந்தட்ே அபிற்கு 

குஷநர தரறஸ்ரன் ரட்டின் வரத் 8.12 தில்னறன் டரனர் இனப்னக்ள் உள்பண. 

அவரிக் இநக்குறலப ிரிவுதடுத்துற்ரண பக்ற ைலுலக்கு ைலணர எப்புல் 

 அவரிக் ஜணரறதற வடரணரல்ட் டிம்ப்தின் திரண ஶரரிக்ஷபரண ிேரம், ஆற்நல், 

உற்தத்ற ற்றும் ஶேஷபில் அவரிக் இநக்குறஷப ிரிவுதடுத்துற்கு னக்ற 

ேலுஷஷப ங் ேலணர எப்னக்வரண்டது. 

ஷ்ரவுடன் பக்ற குபிர் பத் அணு ஆப எப்தந்த்றல் இபேந்து அவரிக்ர 

வபியறுர அநறிப்பு  

 அவரிக் ஜணரறதற வடரணரல்ட் டிம்ப் ஷ்ரவுடணரண இஷடக்ரன ம்ன அட ஆனே(INF) 

எப்தந்த்றல் இனந்து வபிஶறுர அநறித்ரர், றவம்பின் குபிர் னேத்ரன எப்தந்த்ஷ 

ீநறர குற்நம் ேரட்டிணரர். 

 1987 ல் அவரிக் ஜணரறதற வரணரல்ட் ரீன் ற்றும் ஶேரித் ஷனர் ஷக்ஶல் 

ஶரர்தச்ஶேவ் ஆறஶரரல் ஷவலத்றடப்தட்ட INF எப்தந்ம், 500-5,500 றஶனரீட்டர் ம்தில் 

அடேக்ற வுஷஷப ரரிக் தன்தடுத் ஷட வேய்து. 

இனங்ல 71 து சுந்ற றணத்ல வரண்டரடுறநது 

 இனங்ஷ 71 து சுந்ற றணத்ஷ ஶரனரனரக் வரண்டரடிது. ரனத்ீவு ஜணரறதற 
இப்ரயறம் னது ஶேரனறஹ் வரலம்தில் ஷடவதற்ந திரண ிரில் ினந்றணர 

இனந்ரர். 

 

அயதி தீற்தத்றற்கு ந் பல் யதரப் 

 ஶதரப் திரன்ேறஸ் க்ற அன றஶட்மறன் (னே..இ) அனரதிில் ஷ இநங்றணரர், 

இன்னெனம் அஶதி ீதற்தத்றற்கு னஷ ந் னனரது ஶதரப்தரண்டர் னும் னரறு 

தஷடத்ரர். 

இஸ்யல் ரைர ல்லனில் றப்வதரி ல்லன டுப்பு அலப்பு 

 இஸ்ஶல் ரேர ல்ஷனில் றப்வதரி ல்ஷன டுப்ன அஷப்ஷத ட்டத் வரடங்றனேள்பது 

ண அநறிப்ன. 
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ஷ்ர அணு ஆப எப்தந்த்ல லிட றட்டம் 

 அட ஆனே உடன்தடிக்ஷில் இனந்து அவரிக்ர வபிஶநறஷத் வரடர்ந்து ஷ்ர 

வபிஶறுர அநறித்து. 

யரப்தி என்நற ரடுள் வணிசுனர றர்க்ட்ைறத் லனபேக்கு ஆவு 

 வணிசுனர ரட்டின் இஷடக்ரன ஜணரறதறர  றர்க்ட்ேறத் ஷனர் ஜளரன் 

குரய்ஶரஷ றட்டத்ட்ட 20 ஶரப்தி என்நற ரடுள் ஆரித்துள்பண. 

அபுரதிில்"புணி திரன்ைறஸ் ைர்ச்" & 'றரண்ட் இரம் அஹ்த் அல்-ீப் சூற' 

 அன ரதிில் இண்டு த் ஷனர்லக்கு ரிரஷ அபிக்கும் ிர "னணி திரன்ேறஸ் 

ேர்ச்" ற்றும் "றரண்ட் இரம் அஹ்த் அல்-பீ் சூற" ஆறற்ஷந ட்டத் 

றட்டறட்டுள்பர னேஇ ஷனர்ள் அநறித்ணர். 

ஈரன் 50,000 குற்நரபிளுக்கு ன்ணிப்பு 

 1979 ஈரணின் இஸ்னரறப் னட்ேறின் 40து ஆண்டு ிரின் வரண்டரட்டத்றன் என 

தகுறர, 50,000 ஷறள் ஷனர் அத்துல்னர ரவணீி ன்ணிப்ன அபிப்தரர் ன்று 

ஈரணி ீறத் ஷனர் அவரனற னரிஜரணி கூநறணரர். 

 

னறதரன் புற ஆப்ரணி அைறனலப்லத யரபேறநது 

 ஆப்ரணிஸ்ரணில் என னற அேறனஷப்ஷத னறதரன் ஶரரிணர். ஷ்ரில் னெத் 

ஆப்ரணி அேறல்ரறலடன் என அரி ேந்றப்தில் ஶதரரல் தரறத் ரட்ஷட ஆலற்கு 

என "உள்படக்ற இஸ்னரற அஷப்ன" ஶண்டும் ன்று உறுறபித்ரர். 

 

டிம்ப் அவரிக் பேவூன அறரரிரண யடிட் ல்தரஸ் உன ங்றக்கு லனல ரங் 
பன்வரறந்ரர் 

 ஜணரறதற வடரணரல்ட் டிம்ப் உன ங்றின் அடுத் ஷனர னெத் னவூன 
அறரரி ஶடிட் ல்தரஷம றணம் வேய் னன்வரறந்ரர். 

ரைறயடரணிர யட்யடரில் யை எப்தந்த்றல் லவளத்து 

 ஶட்ஶடரில் அவரிக் ஷனஷினரண கூட்டிின் 30து உறுப்திணர ஆற்கு 
ரேறஶடரணிர உடன்தடிக்ஷில் ஷவலத்றட்டது. ரேறஶடரணிர-ஶட்ஶடர எப்தந்ம் 
றரீஸ் ரட்டுணரண ரேறஶடரணிரின் வதஷப் தற்நற 27 ஆண்டுரன ேர்ச்ஷேஷ 
எப்தந்ம் னெனம் னடித்து. 
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தினறப்லதன்ஸ் பேம் வபிரட்டு வரறனரபர்ளுக்கு டும் ட்டுப்தரடு 

 தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்டில் ஶஷன வேய் உத்ஶேறத்துள்ப வபிரட்டு 
வரறனரபர்லக்கு தி அனுறஷப ங்குறல் ிஷில் டுஷரண 
ட்டுப்தரடுள் ற்றும் ஷடனஷநஷப தின்தற்நப்தடும் ன்று தினறப்ஷதன்ஸ் 
கூநறனேள்பது. 

யைற அலை அலக் ிரம் ற்றும் ரக்பிக் இனங்ல தரரளுன்நம் படிவு 

 என ஶேற அேரங்த்ஷ உனரக்கும் னன்வரறவுக்ரண ிரம் டத்ற தின் 
ரக்பிப்தற்கும் இனங்ஷ தரரலன்நம் னடிவு. 

ப.ஸ்: யவுஸ் ற்றும் வைணட்டில் எவ்வரபே ரட்டிற்ரண தச்லை அட்லட ம்புலப 
ீக்கும் தில்லப அநறபப்தடுத்ற உள்பது 

 அவரிக் திறறறள் ேஷதிலும் வேணட்டிலும் உள்ப ேக்றரய்ந் 
ேட்டறற்றுதர்ள் எஶ ரறரிரண ேட்டங்ஷப அநறனப்தடுத்றனேள்பணர். 

 ரடு னலதும் றரீன் ரர்டு ம்ஷத னடிவுக்கு வரண்டுனற்கும் , ரட்டில் 
றந் ேட்ட றிடத்ஷ வதந இந்ற வரறனரபர்ள் தணஷடற்கும் 
றகுக்கும். 

 இந் ேட்டம் , எவ்வரன ரட்டிற்கும் ஶஷனரய்ப்ன அடிப்தஷடினரண 
னனம்வதர்ந்ஶரனக்ரண ரற்நத்ஷ ரற்நறஷக்றநது. 

வைஞ்ைறலுலச் ைங்ம் அணு ஆபங்லப பற்நறலும் டுக்றநது 

 அட ஆனேங்ள்  ீண்டும் ஶதறவு ிஷபஷ உண்டரக்கும் ன்தரல் வேஞ்ேறலுஷ 
ேங்ம் வரத் அட ஆனேங்ஷப ஷட வேய் ஶண்டும் ன்று அநறித்துள்பது. 

2020 அவரிக் ஜணரறதற யர்னறல் ஜணர வைணட்டர் ஆற குயபரபுச்ைரர் யதரட்டி 

 2020ல் ினக்கும் அவரிக் ஜணரறதறத் ஶர்னறல் ஶதரட்டிி டப்ஶதரர 
றன்ணிஶேரட்டர ஜணர வேணட்டர் ஆற குஶபரனச்ேரர் அநறித்ரர். 
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வரலதல் ரக்வட் வுலலப அவரிக்ரிடம் ரங் யதரனந்து படிவு 

 ரர்ர ீண்டும் ரறங்டனுடன் வனக்ரண உநஷ ரடுறநது , ஶதரனந்து 414 
றல்னறன் அவரிக் டரனர் றப்னஷட வரஷதல் ரக்வட் வு ஷஷப 
அவரிக்ரிடம் ரங் னடிவு வேய்துள்பது. 

வைற்ல தண்நறில் ஆரய்ச்ைற ற்றும் பர்ச்ைற பன்னுரில வைய்ற்கு அவரிக் 
ஜணரறதற உத்வு  

 வேற்ஷ தண்நறவு (AI) ஆரய்ச்ேற ற்றும் பர்ச்ேறக்கு னன்னுரிஷ அபிப்தற்கு 
கூட்டரட்ேற றறுணங்ஷப இக்குற்கு என றர்ரக் ட்டஷபஷ அவரிக் 
ஜணரறதற வடரணரல்ட் டிம்ப் ஷவலத்றட்டரர் . அவரிக்  துக்ம் ன்று 
அஷக்ப்தடும் இந்த் றட்டம் , ேலணர ற்றும் திந ரடுபினறனந்து வதரி னலீட்டு 
உறுறவரறஷபப் தின்தற்றுறநது. 

 
ஆஸ்றயனறர அசு அறளுக்கு பேத்து உி ங்கும் யைரர றலநயற்நம்  

 ஆஸ்றஶனற ேட்டன்ந உறுப்திணர்ள் ரடு னலதும் அறள் னத்து ேறறச்ஷே 
வதறுற்ர  ஶேரரஷ றஷநஶற்நறது. 

 
றப்றன் தரரளுன்நம் ஜணரறதறின் ரனலலநல ீட்டிக் ரக்பிக் றட்டம் 

 றப்றன் தரரலன்நம் அேறனஷப்ன ற னத்ங்ள் வரடர்தர ஶதச்சுரர்த்ஷஷப 
வரடங்றது, அது ஜணரறதற அப்ல் -ஃதத்ர ல் -ேறேற 2034 ஷ திில் இனக் 
அனுறக் னடினேம். 

 இந் ேட்டறனத்ம் னெனம் 2022ல் இர் ஆட்ேறக்ரனம் னடிந் தின் , ீண்டும் 12 
ஆண்டுள் தி றக்னரம். 
 

லஜரீிர அலணத்து றன ல்லனலபபம் பட உத்வு  

 ஷஜரீிர அசு என சுனெரண ஜணரறதறத் ஶர்ஷன டத்துற்கு அஷணத்து றன 

ல்ஷனஷபனேம் னெட உத்ிட்டுள்பது. 

 
ர தரதுரப்பு ைலதின் யரப்தி என்நற உறுப்திணர்ள் றக்கு உக்யய்ணிற்கு உ 
யரரிக்ல 

 .ர.தரதுரப்ன ேஷதின் ஶரப்தி என்நற உறுப்திணர்ள் திரிிஷணரறபின் 
ட்டுப்தரட்டில் இனந் றக்கு உக்ஶணி தகுறலக்கு ணிரதிரண உி ங் 
ஶரரிக்ஷ ிடுத்துள்பணர். 

 
ஆப்ரணி அசு ணது யர்ல் ஆலத்ல ீக்றது 

 ஆப்ரணி அசு ணது ஶர்ல் ஆஷத்ஷ திீக்ம் வேய்துள்பது. 
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அவரிக்ர, ஷ்ர ற்றும் திரன்ஸ் புல்ரர ரக்குலுக்கு ண்டணம் வரிித்து 

 ஜம்ன ற்றும் ரஷ்ீரின் னல்ரரில் ஷடவதற்ந தங்ர ரக்குலுக்கு அவரிக்ர, 

ஷ்ர, திரன்ஸ் ஆற ரடுள் ண்டணம் வரிித்துள்பது. தங்ர அச்சுறுத்ஷன 

றர்ப்தறல் இந்றரவுடன் துஷ றற்தர அஷணத்து ரடுலம் அநறிப்ன. 

ணின் அைரங்ம், யவுற றபர்ச்ைறரபர்ள் தலடலப தின்ரங் உடன்தடிக்ல  

 ணின் அேரங்னம் யவுற றபர்ச்ேறரபர்லம் னக்ற ரண வயரவடய்டரில் 

இனந்து னற்ட்ட தஷடஷப தின்ரங் உடன்தடிக்ஷ. னல் ட்டத்றன் ீரண எப்தந்ம் 

இறுற வேய்ப்தட்டு, இண்டரம் ட்டத்றற்ரண வரள்ஷனேடன் உடன்தட்டுள்பண ண .ர. 

அறரரிள் வரிித்ணர். 

ஆப்ரணிஸ்ரன் தரறஸ்ரனுக்கு றர .ர. தரதுரப்பு வுன்ைறனறல் புரர் 

 னறதரனுடன் வரடர்ன ஷத்றனப்தரல் ஆப்ரணிஸ்ரன் தரறஸ்ரனுக்கு றர .ர. 

தரதுரப்ன வுன்ேறனறல் (UNSC) என லுரண னரஷ அபித்துள்பது.  

க்ற அபு றயட்ஸ் றற உிபடன் அவரிக் இரணு பேத்துலண அபுரதிில் 

ட்டப்தட உள்பது 

 க்ற அன றஶட்மரல் றறபிக்ப்தட்ட அவரிக் இரட னத்துஷண, 

அனரதிில் றஶட்ஸ் ீர்ள் ற்றும் அந்ப்தகுறில் உள்ப அவரிக்த் துனப்னலக்கு 

ேறறச்ஷே அபிப்தற்ர ட்டப்தட உள்பது. ஷபகுடரில் தன இரட பங்ஷப 

அவரிக்ர வரண்டுள்பது - த்ரரில் அற தட்ேர தத்து ஆிம் துனப்னக்ள் உள்பண. 

 க்ற அன றஶட்ஸ் அவரிக் ரட்டின் னக்ற திரந்ற ட்ன ரடு ற்றும் ஜணரறதற 
வடரணரல்ட் டிம்ப்தின் றர்ரத்துடன் வனக்ரண உநஷ தரரிக்றநது. 

ைறரிரில் அலற உடன்தடிக்லல பிரக்கும் எபேங்றலப்பு 

 ஷ் ஜணரறதற ிபரடிறர் னடின் ற்றும் திவஞ்சு ஜணரறதற இம்ரனுல் ஶக்ஶரன் 

ஆறஶரர் ேறரிரில் ேரரண உடன்தடிக்ஷக்கு உவுற்ர இன ரடுபின் 

எனங்றஷப்ஷத வரட எப்னக்வரண்டணர். 

உள்ரட்டில் ரரிக்ப்தட்ட ீர்பழ்றக் ப்தலன ஈரன் அநறபப்தடுத்றது 

 குனொஸ் வுஷஷப ரக்கும் றநன் வரண்ட என னற உள்ரட்டில் ரரிக்ப்தட்ட 

ீர்னெழ்ற ப்தஷன ஈரன் அநறனப்தடுத்றது. Fateh, தரேல வரறில் 'வற்நற ீர்', ஈரணின் 

னல் அஷ ண திரிஷச் ேரர்ந்து ஆகும். 
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ரடு ைரனத்றல் எபே புற ைறனந்ற இணம் ண்டுதிடிப்பு 

 ரறனத்றன் என வதரி தல்லுிர் ரப்தரண ரடு ேரனத்றல் என னற ேறனந்ற 
இணம் ண்டுதிடிக்ப்தட்டுள்பது. ேரனத்றல் உள்ப குநறச்ேறரடு ணப்தகுறில் 

ண்டுதிடிக்ப்தட்ட இந் னற ேறனந்ற இணம், ஶரஶரனஸ் னேறணிர [Cocalus lacinia], இது 1981ல் 

னச்ேறள் ஆய்ரபர் ஃப்வட் ரன்வனஸ் ிரிக்ப்தட்ட என ஆஸ்றஶனற இணத்துடன் 

வரடர்னஷடது.  

புிின் யற்புநத்றன் லழ் றப்வதரி லனலப ிஞ்ஞரணிள் ண்டுதிடித்துள்பணர் 

 னிின் ஶற்னநத்றன் லழ் உள்ப ஶன்டில் தகுறில் றப்வதரி ஷனஷப ிஞ்ஞரணிள் 

ண்டுதிடித்துள்பணர். ஶற்தப்னக்கு லஶ 660 ற.ீ. வரஷனில் இந் ஷனள் 

ண்டுதிடிக்ப்தட்டுள்பது. 

அைறனலப்லத ைலர்றபேத்துற்ர றரன்ர் குளல அலத்துள்பது 

 றரன்ர் ரட்டின் இரடத்ரல் அஷக்ப்தட்ட அேறனஷப்ஷத ேலர்றனத் என குலஷ 

அஷத்துள்பது. றன்ரர் தரரலன்நம் ேரர்ட்டர் ேலர்றனத்ங்ஷப ிரறக் என றர் 

ட்ேற குலஷ அஷக் ரக்பித்து. 

ைவூற அயதிர 100 தில்னறன் டரனர்லப பலீடு வைய் றட்டம் 

 இந்றரில் ஆற்நல், சுத்றரிப்ன, வதட்ஶர வறக்ல்ஸ், உள்ட்டஷப்ன, ிேரம் ற்றும் 

உற்தத்ற ஆற துஷநபில் ேவூற அஶதிர 100 தில்னறன் டரனர்ள் னலீடு வேய் 

றட்டறட்டுள்பது. 

ரத்ர ரந்ற ல்ி உித்வரல 

 இந்றரில் தடிப்தற்ர இனங்ஷின் 25 ரட்டங்பில் இனந்து ந் 150 

ரர்லக்கு ரத்ர ரந்ற ல்ி உித்வரஷ ங்ப்தட்டது. இது இனங்ஷ 

னலதும் திரேரண ரர்லக்கு ரத்ர ரந்ற ல்ி உித்வரஷ ங்ற 

வரடர்ச்ேறரண தன்ணிண்டரம் ஆண்டரகும். 

 

ஆஸ்றயனறர ணது குடிக்ளுக்கு இண்டு ஆண்டு லட 

 ஈரக் ற்றும் ேறரிரில் ஸ்ஸ்-ற்கு ஆர ஶதரரிட்ட ஆஸ்றஶனற குடிக்ள் 

ஆஸ்றஶனற ரட்டிற்குள் தஷற்கு இண்டு ஆண்டு ஷட ிறக் அேரங்ம் 

அநறித்துள்பது; இப்ஶதரது தங்ர குலிணரின் ழீ்ச்ேறஷத் வரடர்ந்து ஆஸ்றஶனற 
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ரட்டிற்கு றனம்த ினம்னறன்நணர். இது வரடர்தர ஆஸ்றஶனற அேரங்ம் கூட்டரட்ேற 
தரரலன்நத்றல் ேட்டறனத்ம் வேய்ற்ரண என ஶேரரஷ அநறனப்தடுத்றனேள்பது. 

'இந்றரின் றபேிர' 

 ஶதரபத்றல் என ர ரனம் ஷடவதறும் 'இந்றரின் றனிர' ரத்ரண்டுில் 

வரடங்றது, இது இன ரடுலக்கும் இஷடினரண எற்றுஷ தற்நற ரட்டின் னற 

ஷனனஷநக்கு அநறனப்தடுத்தும். ஶதரபத்றல் இந்ற சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ேர் நீ்ற 

அறரரினேம் ஶதரபத்றற்ரண இந்ற தூர் ஞ்ஜவீ் ேறங் னரினேம் இஷந்து இந் றழ்ச்ேறஷ 

துக்ற ஷத்ணர். 

ட்ம்ப் அவரிக் ிண்வபிப் தலடல றறு லவளத்து 

 அவரிக் ஜணரறதற வடரணரல்ட் டிம்ப் ிரணப்தஷடத் துஷநிடம் என னற ஆனேப் 

தஷடர ிண்வபிப் தஷட என்ஷந றறுவுற்ரண வேற்குல ஆஷில் 

ஷவலத்றட்டரர். ஸ்ஶதஸ் ஃஶதரர்ஸ் அஷணத்து பங்பிலும் ிஷரண ற்றும் ஷடற்ந 

ரக்குல் ற்றும் ற்ரப்ன ிண்வபி வேல்தரடுஷப வேல்தடுத் ஶதரர் ற்றும் ஶதரர் 

ஆவு வேல்தரடுஷப உள்படக்றது. 

ைறயரனறல் இந்றர வரரிர ஸ்டரர்ட் அப் லம் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி ேறஶரனறல் இந்றர வரரிர ஸ்டரர்ட் அப் ஷத்ஷ வரடங்ற 
ஷத்ரர். இந்றர ணது வரடக்த் றட்டத்ஷ அநறனப்தடுத்றனேள்பது. இந்றரின் 

ஸ்டரர்ட் அப் சுற்றுச்சூல் அஷப்ன என்ஷந உனரக்குற்ர ரன்கு ஆண்டுலக்கு 1.4 

தில்னறன் டரனர்ள் றறனேி அபிக்ப்தட்டுள்பர திர் ஶரடி கூநறணரர். 

யரப்தரில் புற வுலலப அவரிக்ர தன்தடுத்துற்கு ஷ்ர ச்ைரிக்ல 

 ஶற்கு ரடுஷப னற ஆனேங்ஷப ஷத்து அச்சுறுத்தும் ஷில் அவரிக்ர 

ஶரப்தரில் னற வுஷஷப றறுவுற்கு ஷ்ர ச்ேரிக்ஷ ிடுத்துள்பது. 

ீிரத்ல லரள்றல் இந்றரவுடன் ீிர எத்துலக் ைர்யை ைபத்றற்கு 

.ர. தரதுரப்பு வுன்ைறல் னறபறுத்ல் 

 தங்ரறள், அஷப்தரபர்ள், றறனேி ற்றும் ஆரபர்ள் ஆறஶரஷ ீறக்கு 

வரண்டு னறல் இந்றரவுடன் ீிர எத்துஷக் ேர்ஶே ேனெத்ஷ க்ற 

ரடுள் ேஷதின் தரதுரப்ன வுன்ேறல் (UNSC) னறனேறுத்றனேள்பது. 
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பத்த்ரல் தரறக்ப்தட்ட டக்கு ரரத்றற்ரண வதரபேபரர பர்ச்ைற ட்டலப்லத 

இனங்ல வரடங்றது 

 ீண்டரன பர்ச்ேற ற்றும் ஶம்தரட்ஷட உறுற வேய்ற்ர னேத்த்ரல் தரறக்ப்தட்ட 

டக்கு ரரத்றற்ரண வதரனபரர பர்ச்ேற ட்டஷப்ஷத இனங்ஷ அசு வரடங்றது. 

ஶதரனக்குப் திந்ஷ பர்ச்ேற றட்டங்பின் ிஷபவுள் ஶதரதுரணர இல்ஷன, குநறப்தர 

ஶஷனரய்ப்தின்ஷ ற்றும் உள்லர் க்லக்ரண னரணம் ஶதரில்ஷன ண அசு 

எப்னக்வரண்டுள்பது. 

தரறஸ்ரன் அசு தங்ர அலப்தரற JeM இன் லனலத்றன் ட்டுப்தரட்லட 
டுத்துள்பது 

 தரறஸ்ரணின் தங்ர அஷப்ன வஜய்ஷ்-இ-னது (ஜீம்) ஷனஷின் றர்ர 
ட்டுப்தரட்ஷட தரறஸ்ரன் அசு டுத்துள்பது.வஜய்ஷ்-இ-னது (ஜீம்) அஷப்ன 
ஜம்ன&ரஷ்ீரில் 40 ேற.ஆர்.த.ீஃப் அறரரிஷப வரன்ந னல்ரர தங்ர 
ரக்குலுக்கு வதரறுப்ஶதற்றுள்பது.  .ர.தரதுரப்னக் குலரணது திப்ரி 14 தங்ர 
ரக்குஷன டுஷர ண்டித் தின்ணர் இந் டடிக்ஷ டுக்ப்தட்டுள்பது. 

சூடரன் ஜணரறதற ரனலற்ந அைரன றலனல அநறித்ரர் 

 சூடரன் அறதர் ஏர் அல் தீர், ரடு னலறலும் ணது அஷச்ேஷ ற்றும் உள்லர் 
அேரங்ங்ஷப ஷனத்து ரனஷற்ந அேரன றஷனஷ அநறித்ரர். 

தங்ரத்ல றர்த்துப் யதரரடுறல் இந்றரவுக்கு அபேறல் யரப்தி உிர 
உள்பது 

 தங்ரத்ஷ றர்த்துப் ஶதரரடுறல் இந்றரவுக்கு லுர இனப்தர ஶரப்தி 
என்நறம் உறுறப்தடுத்றனேள்பதுடன், இந் திச்ேறஷணில் அர்லக்கு டுஶ ந் 
ஶறுதரடுலம் இல்ஷன ன்றும் கூநறனேள்பது. 

FATF றய தட்டினறல் தரக்றஸ்ரன் லத்றபேக்றநது 

 ேர்ஶே தங்ர றற ண்ரிப்னக் குல, தரரிமறல் ர இறுறில் ீண்டரன 
கூட்டத்றன் னடிில், தரறஸ்ரஷண அன் றஶ தட்டினறல் ஷத்துள்பர றற 
ண்ரிப்னக் குல (FATF) னடிவு வேய்துள்பது. 
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 தங்ர அஷப்னலக்கு வேல்லும் தத்ஷ டுத்து றறுத்துற்கு ஶதரதுரண 
டடிக்ஷ டுக் நற தரறஸ்ரன் அசுக்கு ேர்ஶே றற டடிக்ஷ ண்ரிப்ன 
அஷப்ன ண்டணம் வரிித்துள்பது. 

FATF ஈரனுக்கு ரனக்வடுல ீட்டிக்றநது 

 ஜழன் ரம் 2019 ஷ, றற டடிக்ஷ ண்ரிப்ன குல (FATF) ஈரனுக்கு அன் த 
ஶரேடி வேய்து ற்றும் தங்ர றற ிறனஷநஷப ேரிவேய் ரனக்வடுஷ 
ீட்டித்துள்பது. 

வணிசுனரில் ந்ி இரணுத் லனீடபம் ிர்க் யரப்தி என்நறம் 
னறபறுத்ல் 

 வணிசுனரில் ந் இரடத் ஷனடீனேம் ிர்க் ஶரப்தி என்நறம் ரடுலக்கு 
னறனேறுத்றது. 

அவரிக் ஜணரறதற ைலணர ட்டத்ல ரனக்வடுல ீட்டித்ரர் 

 அவரிக் ஜணரறதற வடரணரல்ட் டிம்ப் ரர்ச் 1 னல் ஷடனஷநக்கு வேல்னினந் 
ேலண இநக்குறரபர்லக்ரண ட்டத்ஷ அறரிப்திற்கு ரனக்வடுஷ ீட்டிப்தர 
கூநறனேள்பரர். 

புற அைறனலப்ப்திற்கு றபெதரில் ரக்வடுப்பு 

 றனைதரில், ரக்ரபர்ள் என னற அேறனஷப்திற்க்ரண ரக்வடுப்தில் 
தங்வடுத்ணர், இந் ேட்டரணது ணிரர் வேரத்துரிஷஷ அங்லரிக்றநது. 

 னற அேறனஷப்திற்க்ரண ரக்வடுப்ன ஆம் அல்னது இல்ஷன ன்று இண்டு 
ினப்தங்ஷப ட்டுஶ வரண்டது. 1976 தறப்னக்குப் தறனர வரண்டுப்தடும் னற 
அேறனஷப்ன, சுந்றரண ேந்ஷ ற்றும் ணிரர் னலீட்டிற்ரண தங்ஷ குநறப்திட்ட 
அபவு ட்டுஶ அங்லரிக்றநது, ஆணரலும் ம்னைணிஸ்ட் ட்ேறின் ட்டுப்தரட்டின் லழ் 
ட்டுஶ அங்லரிக்ப்தட உள்பது. 

ஜப்தரணில் ஆக்றயறட்யடர யதைரின் 30 ஆண்டு ஆட்ைற 
 ஜப்தரணில், ஆக்றயறட்ஶடரின் ஶதேரின் 30 ஆண்டுரன ஆட்ேறஷ வரண்டரட 

ஶடரக்றஶரில் என ிர ஷடவதற்நது. ஆக்றயறட்ஶடர ஶதேர் ப்ல் 30 அன்று தி 
ினகுரர். 

 இபேர் னயறட்ஶடரின் ஆட்ேற ஶ 1 அன்று அஷக்ப்தட்டுள்பது. 
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தங்ர குளக்ளுக்கு றர அர்த்பள்ப டடிக்ல டுக் தரறஸ்ரனுக்கு 
அவரிக்ர யண்டுயரள் ிடுத்து  

 தரறஸ்ரணில் தங்ரக் குலக்ஷப இனக்கு ஷத்து இந்றர ீிரறள் ீது 
ரக்குல் டத்றது இஷணத் வரடர்ந்து அவரிக்ர தரறஸ்ரணில் தங்ர 
குலக்லக்கு றர அர்த்னள்ப டடிக்ஷ டுக் தரறஸ்ரனுக்கு அவரிக்ர 
ஶண்டுஶரள் ிடுத்து. 

ப.ஸ்., திரிட்டன் ற்றும் திரன்ஸ் ஆறல ப.ன்.ஸ்.ைற.இல் புற பன்வரறவு 

 அவரிக்ர, திரிட்டன் ற்றும் திரன்ஸ்  .ர. தரதுரப்ன வுன்ேறனறல் (னே.ன்.ஸ்.ேற.) 
தரறஸ்ரஷண பரக் வரண்ட தங்ர குலரண JM இன் ஷனர் சூத் அேரஷ 
உனபரி தங்ரறர அநறிக்க்ஶரரி என னற னன்வரறஷ வரண்டு 
ந்துள்பது. இந் தட்டினறல் அஷ இஷப்தன் னெனம் உன த ஷட , வேரத்து 
னடக்ம் ற்றும் ஆனே ஷடஷ ற்தடுத்தும். 

சுர் அை திடணத்ல அற்ந அவரிக் திறறறள் ைலதிணர் ரக்பிப்பு  

 அவரிக்-வக்ேறஶர ல்ஷனப் தரதுரப்ன சுஷக் ட்டஷப்தறல் ஜணரறதற வடரணரல்ட் 
டிம்ப்தின் அே திடணத்ஷ றனம்தப்வதந ஶண்டும் ன்று அவரிக் திறறறள் 
ேஷதிணர் ரக்பித்ணர். 
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14. ிலபரட்டு வைய்றள் 
 
 றரிக்வட் 

 யரக்ற 
 வடன்ணிஸ் 
 ரல்தந்து  
 ைதுங் யதரட்டி  
 குத்துச்ைண்லட  
 யதட்றண்டன் 
 ற்நல  

றரிக்வட் 

200 எபேரள் யதரட்டிபில் ிலபரடி பல் பிர் றரிக்வட் ீரங்ல 

 இந்ற ஶப்டன் றத்ரனற ரஜ் 200 எனரள் ஶதரட்டிபில் ிஷபரடும் னல் வதண் றரிக்வட் 

ீர் னும் ேரஷண தஷடத்ரர். 

இந்றர Vs றபெைறனரந்து எபேரள் வரடர் 

 யரறல்டணில் ஷடவதற்ந னென்நரது ற்றும் ஷடேற வதண்ள் எனரள் றரிக்வட் 

ஶதரட்டிில் ட்டு ிக்வட் ித்றரேத்றல் றனைேறனரந்து இந்றரஷ வன்நது. னல் 

இண்டு ஶதரட்டிில் வன்நரல் இந்ற அி 2-1 ன்ந க்றல் வரடஷ ஷப்தற்நறது. 

ஞ்ைற யரப்லத 
 ேவுரஷ்டிர அிஷ 78 ன்ள் ித்றரேத்றல் ழீ்த்ற ிர்தர அி ஞ்ேற 

ஶரப்ஷதஷ வரடர்ந்து இண்டரது னஷநரக் ஷப்தற்நறது. 

இந்றர Vs றபெைறனரந்து எபேரள் வரடர்  

 ந்ரது ற்றும் ஷடேற எனரள் ஶதரட்டிில் இந்றர றனைேறனரந்ஷ 35 ன் ித்றரேத்றல் 

ழீ்த்ற வரடஷ 4-1 ன்ந க்றல் வன்நது. 

T20 பன்ணி ன்-ஸ்யரரணரர் 
 2,272 ன்ள் டுத் ரர்டின் குப்றல்ஷன தின் ள்பி ஶரயறத் 2,288 ன்ள் டுத்து , 
ஆட்டத்றன் றச்ேறநந் னன்ணி ன்-ஸ்ஶரரணரர். 
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எபேரள் ைர்யை றரிக்வட் யதரட்டிபில் இபேந்து ஏய்வு வதறுர றநறஸ் வய்ல் அநறிப்பு 

 வஸ்ட் இண்டீஸ் ீர் றநறஸ் வய்ல் றர்னம் உனக் ஶரப்ஷத ஶதரட்டிக்குப் திநகு 

எனரள் ேர்ஶே ஶதரட்டிபில் இனந்து ஏய்வு வதறுர அநறித்ரர். 

 
இரணி யரப்லத றரிக்வட் 

 ஞ்ேற ேரம்திணரண ிர்தர அி ரக்னரில் ஷடவதற்ந இரணி ஶரப்ஷத இறுறப்ஶதரட்டிில் 

வஸ்ட் ஆஃப் இந்றரஷ ழீ்த்ற இரணி ஶரப்ஷதஷ க் ஷத்துக் வரண்டது. னம்ஷத, 

ர்ரடரஷத் வரடர்ந்து இண்டு னஷந இரணி ஶரப்ஷதஷ வன்ந அிள் தட்டினறல் 

ிர்தர அி இஷந்து. 

 
றபெைறனரந்து Vs ங்யைம் எபேரள் வரடர் 

 ங்ஶேத்றற்கு றரண எனரள் வரடரில் றனைேறனரந்து 3-0 ன்ந க்றல் வற்நற வதற்நது. 

 
தி.ைற.ைற..ின் குலநரீ் அறரரிர ீறதற டி.ய. வஜின் றணம்  

 ரறன றரிக்வட் ேங்ங்லடணரண ீர்ள் வரடர்தரண றற திச்ேறஷணள் ற்றும் 

திச்ேறஷணள் வரடர்தரண குஷநஷப ீக் தி.ேற.ேற..ின் குஷநீர் அறரரி திக்கு சுப்ரீம் 

ஶரர்ட்டின் னன்ணரள் ீறதற டி.ஶ. வஜின் றணம். 

 
இந் ஆண்டு தில் றநப்பு ிர இல்லன 

 இந் ஆண்டு தில் ஶதரட்டிில் வரடக் ிர இல்ஷன. இந்ற றரிக்வட்டில் 
இங்கும் றர்ரறள் குலரணது னல்ரர தங்ர ரக்குனறல் வரல்னப்தட்ட 
ேறஆர்திஃப் ஊறர்பின் குடும்தங்லக்கு அந் தத்ஷ எதுக் னடிவு வேய்துள்பது. 

 
வன்ணரதிரிக்ரில் எபே வடஸ்ட் வரடல வன்ந ஆைற ரடுபின்  பல் அி 

 இண்டரது ற்றும் ஷடேற வடஸ்ட் ஶதரட்டிபில் வன் ஆப்திரிக்ரஷ இனங்ஷ 2-0 
ன்ந க்றல் வற்நற வதற்நது. வன்ணரதிரிக்ரில் என வடஸ்ட் வரடஷ வன்ந 
வதனஷ ஆேற ரடுபில் இனங்ஷ அிக்குத் றனம்னறநது. 

ைணத் வஜசூரிர றரிக்வட்டில் இபேந்து லட வைய்ப்தட்டரர் 

 னன்ணரள் இனங்ஷ றரிக்வட் அிின் ஶப்டன்  ேணத் வஜசூரிர றரிக்வட்டில் 
இனந்து இண்டு ஆண்டுலக்கு ஷட வேய்ப்தட்டுள்பரர் . ஆங்ள் அல்னது திந 
வரடர்னஷட ல்ஷப ஷநத்ல் , அறத்ல், ிேரஷஷத் ஷடவேய்ல் 
அல்னது ரப்தடுத்துல் , றர்ப்ன ஊல் எத்துஷப்னடன் (ACU) ிேரஷக்கு 
எத்துஷக் றுத்ல் ண தன திரிவுபில் இர் ீது குற்நம் சுத்ப்தட்டுள்பது. 
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இந்றர Vs ஆஸ்றயனறர டி20 வரடர் 
 ஆஸ்றஶனறர இந்ற அிஷ 2-0 ன்ந க்றல் ழீ்த்ற டி 20 வரடஷ 

ஷப்தற்நறது. 

யரக்ற 

9து ைலணிர் வதண்ள் யரக்ற யைற ைரம்தின்றப் 
 9து ேலணிர் வதண்ள் யரக்ற ஶேற ேரம்தின்றப் ஶதரட்டி யறேரர், யரிரணரில் 

வரடங்றது. 
 
வடன்ணிஸ் 
இந்றரல ழீ்த்ற இத்ரனற யடிஸ் யரப்லத உன இறுறப் யதரட்டிக்கு குற 

 இந்றரஷ 3-1 ன்ந க்றல் ழீ்த்ற ஶடிஸ் ஶரப்ஷத உன இறுறப் ஶதரட்டிக்கு இத்ரனற 
குற வதற்நது. 

 

ஃவதடயைன் யரப்லத வடன்ணிஸ் யதரட்டிள் 
 அஸ்ரணரில் ஷடவதற்ந ஃவதடர் ஶரப்ஷத வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் ஆேறர 

ஏேரணிர குனொப் 1ல் இந்றர ரய்னரந்ஷ 2 – 1 ன்ந க்றல் ஶரற்டித்து. 
 
டிதி வைன்லண ஏதன் யைனஞ்ைர் யதரட்டி 

 வடன்ணிஸ், டிதி வேன்ஷண ஏதன் ஶேனஞ்ேர் ஶதரட்டிில் இந்ற திஜறஶணஷ் 
குன்ஶணஸ்ன் ற்றும் ேேறகுரர் னகுந்த் ஆறஶரர் ங்ள் எற்ஷநர் அஷ இறுற 
ஆட்டங்ஷப இந்ணர். 

 
யைரதிர ஏதன் வடன்ணிஸ் 

 இந்றரின் ஶரன் ஶதரதண்ர ற்றும் டிிக் ன் ஶஜரடி னல் னஷநர 
ஶேரதிர ஏதன் வடன்ணிஸ் வரடரில் தங்ஶற்நணர் . ஶேரதிர ஏதன் ன்தது ஆண்பின் 
ATP உன சுற்றுப்ஶதரட்டிரண 250 வரடர் ஶதரட்டிரகும். 

வைன்லண ஏதன் டிதி யைனஞ்ைர் தட்டம் 

 வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் , திரன்மறன் ஶரன்டின் வௌட்வடட் ஆஸ்றஶனறரின் 
ஆண்ட்னொ யரரிஷம 6-3, 6-3 ன்ந ஶர் வேட்க்றல் ழீ்த்ற வேன்ஷண ஏதன் 
வடன்ணிஸ் ேரம்தின் தட்டத்ஷ வன்நரர். 
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வைன்லண ஏதன் டிதி ைரனஞ்ைர் யதரட்டி 

 வேன்ஷண ஏதன் ேரனஞ்ேர் ஶதரட்டிில் இந்றரஷ ற டத்துறநரர் திஜ்ஶணஷ் 

குன்ஶணஸ்ன். 

 

வடன்ணிஸ்: திஜ்யணஷ் குன்யணஸ்ன் ஆண்ள் எற்லநர் திரிின் டரப் 100க்குள் 
தலந்ரர் 

 திஜ்ஶணஷ் குன்ஶணஸ்ன் ஆண்ள் எற்ஷநர் வடன்ணிஸ் ரிஷேில் னல் 100 
இடங்லக்குள் தஷந்ரர். ஆறு இடங்ள் னன்ஶணநற இப்ஶதரது 97து இடத்றல் உள்பரர். 
 

த்ரர் ஏதன் வடன்ணிஸ் 

 வதல்ஜறத்றன் னறஸ் வர்வடன்ஸ் 3-6, 6-4, 6-3 ன்ந வேட் க்றல் ீரங்ஷரண 

ேறஶரணர யரனப்ஷத ழீ்த்ற ணது றப்வதரி தட்டத்ஷப் வதற்நரர். 

 

ரல்தந்து 

யரல்டு யரப்லத 2019 
 னஶணஸ்ரில் ஷடவதறும் 2019 ஆம் ஆண்டு வதண்ள் யஶீர ஶரல்டு ஶரப்ஷத 

ரல்தந்து இறுறப் ஶதரட்டிில் றரன்ர் ஶதரபத்துடன் ஶரதுறநது. றரன்ர் ஷடேற 
சுற்று ரதின் ஶதரட்டிில் 2-0 ன்ந க்றல் இந்றரஷ ஶரற்டித்துடன், ஶதரபம் 
ஈரஷண 3-0 ன்ந க்றல் ஶரற்டித்து இறுறப்ஶதரட்டுக்குள் தஷந்து. 
 

வதண்ள் ரல்தந்து யரப்லத  
 துனக்றில் ஷடவதறும் வதண்ள் ரல்தந்து ஶரப்ஷத ஶதரட்டிில் இந்றர 

உஸ்வதறஸ்ரணிடம் 0-1 ன்ந க்றல் ஶரல்ி அஷடந்து. 
 

ைதுங் யதரட்டி 

யன்ஸ் ைர்யை ைதுங் ஏதன் டிரதி 
 சுிட்ேர்னரந்றல் ஷடவதற்ந ேதுங்ப்ஶதரட்டிில் , இந்ற றரண்ட்ரஸ்டர் அதிஜறத் 

குப்ர ஶன்ஸ் ேர்ஶே ேதுங் ஏதன் டிரதிஷ வன்நரர். 
 

குத்துச்ைண்லட 

70து ஸ்ட்ரண்டஜர றலணவுப் யதரட்டி - குத்துச்ைண்லட 

 தல்ஶரிரில் ஷடவதறும் 70து ஸ்ட்ரண்ட்ஜர றஷணவுப் ஶதரட்டிில் ங்ப் தக்ம் 

வன்ந னல் இந்ற வதண்ள் குத்துச்ேண்ஷட ீரங்ஷ னும் ேரஷண தஷடத்ணர் றத் 

ஜரீன் (51 றஶனர) ற்றும் ீணர குரரி ஶி (54 றஶனர). ஞ்சு ரி (48 றஶனர) வள்பி தக்ம் 

வன்நரர். தினரஶர தசுரரி  (64 றஶனர), ீஜ் (60 றஶனர), னவ்னறணர ஶதரர்ஶரஷயன் (69 

றஶனர) ஆறஶரர் வண்னப் தக்ங்ஷபப் வதற்நணர். 
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க்ரன் யரப்லத குத்துச்ைண்லட 
 ஈரன் ேதயரரில் ஷடவதறும் க்ரன் ஶரப்ஷத குத்துச்ேண்ஷடஶதரட்டிில் ரன்வல்த் 

ஶதரட்டிில் வள்பிப் தக்ம் வன்ந ஷீ் வௌறக் (60 றஶனர), னன்ணரள் ஶேற 
ேரம்தின் துரிஶரரன் ேறங் ஶற (69 றஶனர), ஶரயறத் ஶடரக்ஸ் (64 றஶனர) ஆறஶரர் 
அஷிறுறக்கு னன்ஶணநறணர். 
 

யதட்றண்டன் 

ைலணிர் யைற யதட்றண்டன் ைரம்தின்றப் 

 குயரத்றில் ஷடவதற்ந 83து ஶரவணக்ஸ்-ேன்ஷஸ் ேலணிர் ஶேற ஶதட்றண்டன் 

ேரம்தின்றப் இறுறப்ஶதரட்டிில் தி.ி.ேறந்துஷ ேரய்ணர ஶரல் 21-18, 21-15 ண ஶர் வேட் 

க்றல் ழீ்த்ற ரன்ரது னஷநர தட்டத்ஷ வன்நரர். 

 ஆண்ள் எற்ஷநர் திரிில் 21-18, 21-13 ன்ந ஶர் வேட் க்றல் இபம் ீரண னக்ஷ்ர 

வேன்- ஶரற்டித்து ேவுப் ர்ர ணது யரட்ரிக் தட்டத்ஷ வன்நரர். 

 னன்ணர, திணவ் வஜர்ரி ஶேரப்ர ற்றும் ேறரக் வட்டி ஶஜரடி னன்ணி ஶஜரடிரண 

அர்ஜழன் ம்.ஆர்., ஸ்ஶனரக் ரச்ேந்றன்- 21-13, 22-20 ன்ந ஶர் வேட்பில் ழீ்த்ற ஆண்ள் 

இட்ஷடர் திரிில் தட்டத்ஷ வன்நணர். 

ற்நல 

அசு ிலபரட்டு துலநக்ரண தட்வஜட்லட 214 யரடி பைதரய் உர்த்றது 

 அடுத் றற ஆண்டிற்ரண ிஷபரட்டுத்துஷந தட்வஜட்ஷட அசு 214 ஶரடி னொதரய் 

உர்த்றனேள்பது. இறல் இந்ற ிஷபரட்டுத்துஷந ஆஷம் (SAI) ற்றும் ிஷபரட்டு 

ீர்லக்ரண ஊக்த்வரஷ ஆறற்நறற்ரண றற உர்வும் அடங்கும். 

 எட்டுவரத் ிஷபரட்டுத்துஷநக்ரண 2019-2020ன் தட்வஜட் வரஷ 2002 ஶரடி 

னொதரினறனந்து 2216 ஆ உர்ந்துள்பது. 

"ஸ்யடட்ஸ்யன் யைனஞ்ைர்" யரப்லத 
 ஶேற ில் அனங்ரட்ேறத்றல் (NRM) தரதுரக்ப்தட்டுள்ப இந்ற இில்ஶின் 

வதனஷக்குரி உஷடஷபின் னல் உனப்ஶதரனக்கு னந்ஷ ஜரன் ஶரரிஸ் 
அஜரக்ஸ் தர் இன்ஜறன் ின்ஶடஜ் வதல்ஷேஸ் ஶேேறஸ் (1914), ஸ்ஶடட்ஸ்ஶன் ஶேனஞ்ேர் 
டிரதிஷ வன்நது. 

வரல்த்ர ரத்ரன் 

 டிதி த்ற ஆனேள் ரப்தடீு வரல்த்ர ரத்ரணில் அஞ்ேனற ேஶரற ணது தட்டத்ஷ க் 

ஷத்துக் வரண்டரர். ஆண்லக்ரண னல ரத்ரன் ஶதரட்டிில் னரன்றங் ரல்னரங் 

வன்நரர். 
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EGAT யரப்லத 

 உன ேரம்தின் இந்ற ீர் ஷேஶரம் ீரதரய் ேரனு ரய்னரந்றல் ஷடவதற்ந EGAT 
ஶரப்ஷத ஶதரட்டிில் ங்ப் தக்ம் வன்நரர். 

 ேரனு 49 றஶனர ஷடப்திரிில் ங்ம் வன்நரர் . வள்பிப் தக்த்துக்ரண எனறம்திக் 
குறச் சுற்நறல் 192 றஶனர ஷடஷ தூக்ற ேரம்திணரணரர் ீரதரய் ேரனு. 

 ரய்னரந்து ரட்டின் EGAT ஶரப்ஷத ேர்ஶே தல தூக்குல் ேரம்தின்றப்தில் 
இந்றரஷச் ஶேர்ந் வஜர்ற னல்ரிங்ங்ர ஆண்ள் 67 றஶனர திரிில் இண்டரது 
தக்த்ஷ வன்நரர். 

ைர்யை ூட்டிங் ிலபரட்டு கூட்டலப்பு (ISSF) உன யரப்லத 

 னதுடில்னற ேர்ஶே துப்தரக்றச்சூடு ிஷபரட்டு ேம்ஶபணத்றன் (.ஸ்.ஸ்.ஃப்) உனக் 

ஶரப்ஷதஷ ிஷபரட்டுத் துஷந அஷச்ேர் ரஜ்ர்த்ன் த்ஶரர் றநந்துஷப்தரர்.  

 வதண்ள் 10 ீட்டர் ர் ஷதிள் ஶதரட்டிில் அனர்ி ேந்ீனர ங் தக்ம் வன்நரர். 
 இது 2019 ஆம் ஆண்டு .ஸ்.ஸ்.ஃப் உனக் ஶரப்ஷதின் இந்றரின் னல் தக்ம் 

ஆகும். இறுற ஆட்டத்றல் 252.9 னள்பிள் வதற்நன் னெனம் அர் என னற உன 
ேரஷண தஷடத்ரர். 

 னதுடில்னறில் ஷடவதற்ந டப்ன  .ஸ்.ஸ்.ப் உனக் ஶரப்ஷத  துப்தரக்றச்சூடு 
ஶதரட்டிில் 10 ீட்டர் ர் திஸ்டல் ஶதரட்டிில் யங்ஶரி ீர் வஶரணிர ஶஜர் 
ங்ம் வன்நரர். 

 வேௌப் ேவுரரி ற்றும் னு ஶதர் னது வடல்னறில் ஷடவதற்ந .ஸ்.ஸ்.ஃப். உனக் 
ஶரப்ஷதில் 10 ீட்டர் ர் திஸ்டல் னப்ன திரிில் ங்ப் தக்ம் வன்நணர். 
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