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1. வெில் தெரர் 

 தழள் தனளரிக்கும் ஸளபேள்ள் வெில் தெரர் ன் ஸனரில் 

யிற்னளழன். இதழல் ழைக்கும் ளத் ஸதள தனளரிப்பு ஊதழனநள 

தபப்டுழது.  

 ளட்டிஹஹன தநழமத்தழல் தளன் சழதழலக்கு அற ஊறம் 

தபப்டுழது.  

 
2. ரெறில் ரி ரழ்ந் இல்னம் றற எதுக்லடு  

 ளசழனில் நளயி ளபதழனளர் யளழ்ந்த இல்த்தழன் அன புபநத்தல் 

அதழல் நளர்வு சழ அநக் தநழம அபசு ழதழ எதுக்வடு ஸசய்துள்து.  

 நளயி ளபதழனளர் நந்த தற்ளண்டின் ழயள அயபது ஸபேநன 

ஹளற்றும் யனில் சட்ைப்ஹபயனில் 14 அழயிப்பு பதல்யர் 

ப..ஸ்ைளழன் ஸயினிட்ைளர்.  

 அதழல் 11ஆயது அழயிப்ள உத்ப்திஶெ ரறனம் ளசழனில் ளபதழனளர் 

யளழ்ந்த யடீ்ை பளநரிக் அபசழன் சளர்ில் ழதழ உதயி யமங்ப்டும்  

அழயித்தழபேந்தளர்.  

 

3. ரம்ெரர் பம் ன்தது ெர்ஶெ னக்றத்தும் ரய்ந் என ஈறன     

     பரகும் 

 தநழழ்ளட்டில் இபேந்து ஹநலும் ஆறு ஈபழங்ள்  

 கூந்ங்குபம் தநஷள் ெரனம்,  

 ன்ணரர் ஷபகுடர டல் உிர்க்ஶரப ரப்தம்,  

 ஶம்தன்னூர் ஈறன பரம்,  

 வள்ஶபரடு,  

 ஶடந்ரங்ல் ற்றும்  

 உரர்த்ரண்டனம் தநஷள் ெரனங்ள் சர்யஹதச 

பக்ழனத்துயம் யளய்ந்த ஈபழங்ள அங்வரிக்ப்ட்டுள். 

 எபே யளபத்தழற்கு பன்பு,  

 ஸசன்னில் உள் தள்பிக்ஷ ெதுப்ன றனங்ள்,  

 ஸசங்ல்ட்டு நளயட்ைத்தழல் உள் ரிக்றபி தநஷள் 
ெரனம்,  

 ைலூர் நளயட்ைத்தழல் உள் திச்ெரம் ெதுப்ன றனங்ள் 
உள்ிட்ை பன்று சதுப்பு ழங்ள் சர்யஹதச பக்ழனத்துயம் 
யளய்ந்த ஈப ழங்ள அங்வரிக்ப்ட்ை.  

 
4. தரனறண ெத்து ிறப்னர்வு 

 தநழமத்தழல்  9 னல் திபஸ் டூ யப னிலும் நளணய நளணயிலக்கு 

ளழ சநத்துயம் குழத்த யிமழப்புணர்ய ற்டுத்தும் யனில் புதழன 
தழட்ைத்த ஸசன்னில் உள் அஸநரிக் தூதபத்தழன்  துணத்தூதர் 
ஜடீித் ஹபயின் சிக்ழமந ஸதளைக்ழ யத்தளர்.  

 ‘ம்திக்ஷஷனேம் ரிரஷஷனேம் ற்தடுத்தும் ஆண்ள் ’ (Men 
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Impacting  Trust and Respect-MITR) ன் பேப்ஸளபேில் உபேயளழபள் 
இந்த தழட்ைம் ‘னத்ரி இனக்கு ’  ன் ஸனரில் அயதளர் நிதய  

அக்ட்ை ன் அநப்ின் சளர்ில் ஸசனல்டுத்தப்ை உள்து.  
 அக்ட்ைனின் சளர்ில் அபசு ள்ிில் ‘னரவெக்ட் னத்ரி ’ ன் 

தழட்ைம் ைந்த 2017 ஆம் ஆண்டு பதல் ஸசனல்டுத்தப்ட்டு யபேழது.  
 இதன் பம் ட்ைளம் யகுப்பு பதல் +2 யகுப்பு யப னிலும் 5 

ஆனிபத்தழற்கும் ஹநற்ட்ை  நளணயிலக்கு ல்யி படிஸயடுக்கும் தழன் , 

ஹநைில் ஹசுயது , ிபச்சில் படிஸயடுக்கும்  தழன், குல 
யியளதம் ஹளன்  தழன்ில் னிற்சழ யமங்ப்டுழன்.  

 இந்த ழனில் இந்த  தழட்ைம் ஸதளைங்ப்ட்டு ந்து ஆண்டுள் 
ழயைந்தத ஸதளைர்ந்து தற்ஹளது ‘புத்ரி இக்கு ’  ன் ஸனரில் 
தழட்ைத்த ஸதளைங்ழபள்.   

 

5. பிர் இனெ த ஶதனந்துலக்கு திங்க் றநம்   

 நிர் இயசநள னணம் ஸசய்பம் சளதளபண ட்ைண ஹபேந்து 

ிதழல் அைனளம் ளடம் யனில் ஹபேந்துின் பப்பு குதழனில் 
தின்க் றநம் அடிக்ப்ட்டுள்து. 

 யண்ணம் தீட்ைப்ட்ை   50 ெரர ட்ட  ஹபேந்துள்  யரிசனள 
ழன்று இபேந்த. 

 
6. 150 தரம்தரி இடங்பில் ஶெறக்வரடி 

 சுதந்தழப தழ யிமளயஸனளட்டி ஆஸ்ட் 15ஆம் ஹததழ 150 தரம்தரி 

ெறன்ணங்பின் இைங்ில் ஹதசழனக்ஸளடிஹனற் இந்தழன ஸதளல்ழனல்  

து படிவு ஸசய்துள்து.  

 சுதந்தழப தழ அம்பேத  ஸபேயிமளய பன்ிட்டு இந்தழன ஸதளமழல் 
துனின் ட்டுப்ளட்டில் உள் 150 ளபம்ரின  சழன்ங்ள், இைங்ில் 
ஹதசழனக்ஸளடி ற்ப்டும் .  

 ஃஹதபூர் சழக்ரி , ஹளர்ந்தரில் உள் நளத்நள ளந்தழ  ிந்த இைம் , 
க்ஹளயில் உள் ிரிட்டிரளர் ளத்தழன குடினிபேப்பு , ஃ றளளதழன் 
குளப்ரி, ஶலூர் ஶரட்ஷட, யளபங்ள் ஹளட்ை , சழத்பதுர்ள , அஜந்தள 
ல்ஹளபள குள் உள்ிட்ை இைங்ில்  ஹதசழனக்ஸளடி ற்றுயதற்ள 
ற்ளடு ஸதளல்ழனல் து ஹநற்ஸளண்டு யபேழது . 

 
7. வென்ஷணில் அவரிக் டற்தஷட ப்தல்  

 அஸநரிக் ைற்ை ப்ள ெரர்னஸ் டிரினை  பளநரிப்பு நற்றும் லது 
ளர்க்கும் ணிலக்ள பதல் பனள ஸசன்  ளட்டுப்ள்ி ப்ல் 
ட்டும் தத்தழற்கு யந்தைந்தது .  

 ரட்டுப்தள்பிில் ல் அன்ட் டி  ழறுய  ப்ல் ட்டும் தம் 
ஸசனல்டுழது. 

 
8. வல் ெரகுதடிில் ஶரய்வு  
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 ளட்டின் ைப்பு ரீஃப் பேயத்தழல் ஸல் சளகுடி ழப்பப்பு 13 ெீம் 

குஷநந்துள்பர தயல் ஸதரியிக்ழன்.  

 ஆஸ்ட் 5ஆம் ஹததழ ழயபப்டி ளட்டில் ஸல் னிரிைப்ட்டுள் ழப்பப்பு 

274.30 னட்ெம் வயக்ஶடர இபேந்தது.  

 இது ைந்த ஆண்டு இஹத ளட்ைத்தழல் 314.14 ட்சம் ஸலக்ஹைபள 

இபேந்தது. ஸல் னிரிைப்டும் ழப்பப்பு 13 சதயதீம் குந்துள்து.  

 குந்த அவு ஸல் னிரிைப்டுயது  

 ஶற்கு ங்ம் (12.28 னட்ெம் வயக்ஶடர்),  

 
9. வபிச்ெந்ஷில் ற அெறன் னற உப்ன ிற்தஷண 

 ஸயிச்சந்தள் தநழம அபசு புதழன உப்பு யிற் ஸசய்னப்ை உள்து.  

 வய்ல்    ஸனரிைப்ட்டுள்  இந்த  உப்ி  பதல்யர்  ப..ஸ்ைளழன்  

அழபம் ஸசய்து யத்தளர். 

 உப்தபத் வரறனரபர்ள்:  

 உப்பு உற்த்தழ ளதழக்ப்டும் ளங்ில் உப்த் ஸதளமழளர்ின்  

சழபநத்தப்  ஹளக்  ஆண்டுக்கு  எபேயபேக்கு  தள பைளய்  5000 

யமங்ப்டும் ன்று சட்ைப்ஹபயனில் அழயிக்ப்ட்ைது.  

 இந்த  அழயிப் ஸசனல்டுத்தும்  யனில்  உப்பு  உற்த்தழ  இல்ளத  

அக்ஶடரதர் னல் டிெம்தர் நளதங்ள்  யபனிள  ளத்தழல்  பைளய் 

5000 ழயளபண ஸதள யமங்ப்ை உள்து. 

 இந்தத் தழட்ைத்தபம் பதல்யர் ப..ஸ்ைளழன்ஸதளைக்ழ யத்தளர். 

 
10. ட்டனத்றல் 75 ஆது ஆண்டு சுந்ற றண அனப் வதனிர     
   வரண்டரட்டம் 

 தூத்துக்குடி  ரட்டம்  ட்டனத்றல்  நத்தழன  அபசழன்  சளர்ில்75 யது  

ஆண்டு  சுதந்தழப  தழ அபதப்  ஸபேயிமள  நற்றும்  யடீு  ஹதளறும்  ஹதசழன  

ஸளடின ற்றும் யிமழப்புணர்வு ிபச்சளப ழழ்ச்சழ ைஸற்து. 

 ஏபளண்டுக்குள்  75 ந்ஶ தரத் ில்ள் இனக்ப்டும். 
 அடுத்த  ஆண்டு  ஆஸ்ட்  நளதத்துக்குள்  ளடு  பலயதும்  75 யந்ஹத  ளபத் 

பனில் இனக் ையடிக் டுக்ப்ட்டு யபேயதள பனில்ஹய அநச்சர் 

அஸ்ிணி ஷஷ்வ் ஸதரியித்துள்ளர்.  
 ஸசன்  ஸபம்பூர்  சழஃப் யளத்தழல் பதல் பனள  உள்ளட்டு  

ஸதளமழல்தட்த்தழல்  பைளய்  97 ஹளடி  ஸசயில்  ‘ில்  180 ’  ன்னும்  அதழயீ  

யிபவு பனில் தனளரிக்ப்ட்ைது.  
 நணிக்கு  180 ழஹளநீட்ைர்  ஹயத்தழல்  ஸசல்லும்  இந்த  அதழஹய பனிலுக்கு 

‘ந்ஶ  தரத் க்ஸ்திஸ்’  ன்று  ஸனரிைப்ட்டு புதுடில்ழ  யளபணளசழ  

புதுடில்ழ யஷ்ணய ஹதயி இைஹன இனக்ப்ட்டு யபேழன்.  

 ளட்டின்  75 ஆயது சுதந்தழப தழம் ஸளண்ைளடும்  இந்த தபேணத்தழல்  யபேம்  2023 

ஆம்  ஆஸ்ட்க்குள்  75 யந்ஹத  ளபத் பனில்  ளடு  பலயதும்  இனக்  

பனில்ஹய து ையடிக் டுத்து யபேழது. 
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11. 32 துரஷணள் ரப்தம்  

 ளட்டில் உள்  31 னளள் ளப்ங்ஹளடு தழபேஸல்ஹயழ நளயட்ைத்தழல் 

உள்  அத்றர்  ஷன  32 து ரப்தர ஹசர்க்ப்டுயதள  நத்தழன  

சுற்றுச்சூமல் யம், பேயழ அநச்சர் பூஹந்தழபனளதவ் ஸதரியித்தளர்.  

 2017 ஆம் ஆண்டின் ணக்ஸடுப்ின்டி ளட்டில்  29 , 964 னளள் உள். 

 தநழழ்ளட்டின் ந்தளயது னளள் ளப்நள  தழபேஸல்ஹயழ  

நளயட்ைத்தழல் உள் அத்தழனர் ந அழயிக்ப்ட்டிபேக்ழது.  

 ஹநலும்  ஹநற்கு  ஸதளைர்ச்சழ  ந  ிபச்சனில்  ஸ்தூரி  ங்ன் ரட்றல் 
றட்டிள் அநறக்ஷஷ  பலநனள  அட  நக்ின்  பேத்துக்  

ரிசவழக் எபே குல ழனநழக்ப்ட்டுள்து. 

 
12. றத்றன் ஶலும் 4 ெதுப்ன றன ரடுலக்குரம்ெர் அங்லரம் 

 இந்தழனளயில்  ஹநலும்  11  சதுப்ழக்ளடுலக்கு பளம்சர்  ,சளச  அங்வளபம்  

ழைத்துள்து.  

 ளட்டின் 75 யது  சுதந்தழப  ஆண்டு  ழவுக்கு  ஸளபேத்தநள  இந்தழனளயில்  

பளம்சர்சளச  ட்டினழல்  இணக்ப்ட்டுள் சதுப்புழக்ளடுின் 
ண்ணிக்பம்  75 ஆ  உனர்ந்துள்தள  நத்தழன  சுற்றுச்சூமல்  ய,  

பேயழ நளற்த்து அநச்சம் ஸதரியித்துள்து.  

 11சதுப்பு  ழ  ளடுில் தநழமத்தழல்  உள்  ளன்கு  சதுப்பு  ழ  ளடுலம் 
இைம்ஸற்றுள்.  

 அய  

 பளநளதபுபம்  நளயட்ைம்  ெறத்றங்குடி, ஞ்ெறரன்குபம்  யள்  

சபணளனங்ள்,  

 குநரி நளயட்ைம் சுெலந்றம் ஶனொர் யள் சபணளனம்,  

 றனரனொர், டுவூர் யள் சபணளனம் 

        ஆழன ளன்கு சதுப்பு ழ ளடுலக்கு பளம்சர் சளச அங்வளபம்   

ழைத்துள்தள நத்தழன அபசு ஸதரியித்துள்து. 
 தநழமத்தழல்  20 ஆண்டுலக்கு  பன்பு  ஹளடினக்ப  பதல்பனள 

பளம்சர் ட்டினழல் இைம் ஸற்று இபேந்தது. 

 ழமளண்டில்  ைந்த  பன்று  நளதங்ில்  9  சதுப்புழக்ளடுலக்கு  

அங்வளபம் ழைத்தது. 

 தநழமத்தழல்  ஸநளத்தம்  14 சதுப்புழ  ளடுள்  பளம்சர்  சளன்ழதழ்  

ஸளடுக்ப்ட்டு ட்டினழல் இைம்ஸற்றுள். 

 ளட்டிஹஹன  அற  ண்ிக்ஷில்  ற  ெதுப்ன  றன  ரடுள்  இைம்  

ஸற்றுள். 

 தநழமத்துக்கு அடுத்து உி நளழம் (10) இைம் ஸற்றுள்து.  

 புதழதள  இணக்ப்ட்ை  11 சதுப்புழ ளடுில் எடிசள(3),  ஜம்ப  ளஷ்நீர் 
(2),  நத்தழன  ிபஹதசம்  (1),நளபளஷ்டிபம்(1) ஆழன  நளழங்ின்  

சதுப்புழக்ளடுலம் அைங்கும். 
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 சதுப்பு  ழ  ளடுின் அமழய தடுப்தற்ளவும்  அயற்  ளதுளப்து  

ற்ழன  யிமழப்புணர்ய  நக்லக்கு  ற்டுத்துயதற்ளவும் பளம்சர்  ன்  

சர்யஹதச அநப்பு ஸசனல்ட்டு யபேழது.  

 1971ஆம்  ஆண்டு  ிப்பயரி  2 -ம்  ளள்  ஈபளன்  ளட்டின்  பளம்சர்  ர்  நளளட்டில்  

படிவு டுக்ப்ட்டு அதன் ஸனரிஹஹன அநப்பு உபேயளது.  

 இந்தழனளயில்  1982 பதல்  2013 யப  26 இைங்ள்தளன்  பளம்சர்  ட்டினழல்  

இைம்ஸற்று இபேந்த.  

 2014பதல்  2022 யப  49 இைங்ள்  கூடுதள  ட்டினழல்  ஹசர்க்ப்ட்டு  

தற்ஹளது  ம்  ளட்டில் 13,26,677  ஸலக்ஹைர் பப்ில்  75 பளம்சர்  இைங்ள்  

75யது சுதந்தழப ஆண்டில்இைம்ஸற்றுள். 

 

13. 160 ஆது ஆண்டு றணம்  
 சுதந்தழப  தழத்த  எட்டி  ஸசன்  உனர்ீதழநன்த்தழல்  ஹதசழனக்ஸளடி  ற்ழ  

யத்து  ஷனஷ  ீறதற  னணிஸ்ர்ரத்  தண்டரரி  நரினளத  

ஸசலுத்தழனதுைன்  ீதழநன்த்தழன்  160 ஆயது  ஆண்டு  தழத்த  எட்டி  சழப்பு  

தளல் தனபம்ஸயினிட்ைளர்.  

 1862ஆம்  ஆண்டு  ஸதளைங்ப்ட்ை  ஸசன்  உனர்ீதழநன்த்தழன்  160 து  

ஆண்டு  ழவு  ஹளற்றும்  யனில்  சழப்பு  தளல்  தன  தந  

ீதழதழ   ஸயினிை  உனர்  ீதழநன்  பத்த  ீதழதழ  துஷெரற 
ஸற்றுக்ஸளண்ைளர். 

 
14. அனப் வதனிர னங்ர 

 வென்ஷண  றனரன்றனைர்  பனில்  ழனத்த  எட்டின  தக்றங்யரம்  

ரல்ரய்  பனில் அநக்ப்ட்டுள் பூங்ளவுக்கு  சுதந்தழப  தழபேளள்  

அபதப் ஸபேயிமள பூங்ள  ஸனரிட்டு அத தழந்து   யத்தளர்   பதல்யர்  

ப..ஸ்ைளழன். 
 
15. ரத்ர ெறஷன  

 ஸசன்  லம்பூர் அபேங்ளட்சழன யளத்தழல்  நளத்நள  ளந்தழனடிள் 
சழன  பதல்யர்  ப..ஸ்ைளழன் தழந்து யத்தளர். 

 ளந்தழனடிள் தது யளழ்ளில்  20 னஷந றம் யந்தளர். 
 ஐய பதளட்டின ‘ஐஷ ர்’ ன்று அமத்தளர்.  
 எத்துமனளந  இனக்த்துக்ள அழயிப்  ஸசன்னில்  இபேந்து  

ஸளண்டு இந்தழனள பலநக்கும் அழயித்தளர்.  
 அயபது  யளழ்க்னில்  நழ  பக்ழனநள  படியள  அஷரஷட அிது 

ன்தபம்  தநழழ்ளட்டில்  குழப்ள  துஷ  நண்ணில்  இபேந்து  தளன்  

ளந்தழனடிள் டுத்தளர்.  
 1921ஆம்  ஆண்டு  வெப்டம்தர்  22 ஆம்  ஹததழபைன்  இந்த  ழழ்வு  ைந்து  100 

ஆண்டுள் ஆழயிட்ைது.  
 இதன்  அைனளநள  ஸசன்  அபேங்ளட்சழனம்  யளத்தழல் 

ளந்தழனடிின்  ழவுச் சழ அநக்ப்ட்டுள்து.  
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16. அசு ஊறர்லக்கு 3 ெீம் அிஷனப்தடி உர்வு  

 ஸசன்  தநச்  ஸசனம்  அநந்துள்  ஶரட்ஷட  வரத்பத்றல்  

தநழம அபசு சளர்ில் சுதந்தழப தழ யிமள ைஸற்து.  

 அங்கு  ஹதசழன  ஸளடின  ற்ழ  யத்து  பதல்யர்  ப..ஸ்ைளழன் 
உபனளற்ழளர். 

 சுந்ற றண அனங்ரட்ெறம்: 

 சுதந்தழப  தழ அபேங்ளட்சழனம்  என்று  ஸசன்னில்  அநக்ப்டும்  

ன்ளர். 
 அிஷனப்தடி உர்வு:  

 சுதந்தழப  ஹளபளட்ை  யபீர்லக்ள  நளதளந்தழப  ஏய்வூதழனத்  ஸதள  

னொதரய்  18 ஆித்றனறனந்து னொதரய் 20000 உனர்த்தப்டும்.  

 குடும்  ஏய்வூதழனநள  பைளய்  9000 றனறனந்து  னொதரய்  10 ஆிர  

அதழரித்து யமங்ப்டும்.  

 அபசு  அலுயர்ள்,ஏய்வூதழனதளபர்ள், குடும்  

ஏய்வூதழனதளபர்லக்குஅயிப்டினளது  31 ெீத்றனறனந்து  

34 ெீர உனர்த்தழ அிக்ப்டும். 

 
17. இன ஆண்டுபர வரடிஶற்நர தட்டினறண ஊரட்ெற ஷனர்  

 சுதந்தழப  தழ  யிமளயில்  ைந்த  இபே  ஆண்டுள  ஹதசழன  ஸளடி  ற்ளத  

ஆத்துப்ளக்ம்  ஊபளட்சழ  தயர்  அறர்ம்,  தநச்  ஸசனர்  

வ.இஷநன்ன   தநனில்  ஹதசழனக்ஸளடி  ற்ழ  நரினளத  

ஸசலுத்தழளர்.  
 றனள்லர்  ரட்டம்  கும்றடிப்னண்டிஷ  அடுத்  ஆத்துப்தரக்ம்  

ஊபளட்சழனில் ட்டினழ தயர் அநழர்தம்  ஸளடிஹனற்ழளர். 
 
18. 76 ஆது சுந்ற றணம்  

 ளட்டின்  76 யது  சுதந்தழப  தழம்  ளடு  பலயதும்  ஸயகு  சழப்ள  

ஸளண்ைளைப்ட்ைது. 

 ஸசங்ஹளட்ைனில்  ிபதநர்  ஹநளடி  ஸதளைர்ந்து  என்தரது ஆண்டர  

ஹதசழன ஸளடின ற்ழளர்.  

 சுநளர்  82 றறடங்லக்கு உபனளற்ழன  ிபதநர்  ஹநளடி  சுதந்தழப  ஹளபளட்ை  

யபீர்ள் ப ழவு கூர்ந்தளர்.  

 அப்ஹளது  தநழமத்த  ஹசர்ந்த  ஹயலுளச்சழனளர், சுப்ிபநணின ளபதழனளர் 
உள்ிட்ஹைளபபம் அயர் குழப்ிட்ைளர். 

 
19. றழ் வரற றநணரய்வு ஶர்வு  

 நளதந்ஹதளறும்  பைளய்  1500 ஊக்த்ஸதள  யமங்கும்  திபஸ் 1 
நளணயர்லக்ள  தநழழ் ஸநளமழ தழளய்வு ஹதர்வு ைத்தப்ை உள்து. 

 தநழமத்தழல்  அபசு அங்வளபம்  ஸற்  அத்து  ய  ள்ிிலும் 
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(சழிஸ்சழ  சழஸ்இ  உள்ை)  ிஸ் -1 யகுப்ில்  னிலும் நளணயர்லக்கு 
ழழ் ல்யி  ஆண்டு  பதல்  தநழழ்  ஸநளமழ  இக்ழன  தழளய்வு  ஹதர்வு  

ைத்தப்ை உள்து.  

 இந்த  ஹதர்வு  1500 நளணயர்ள் ஹதர்ந்ஸதடுக்ப்ட்டு  அயர்லக்கு  

ள்ிக்ல்யித்து  பம்  ரந்ஶரறும்  னொதரய்  1500 ீம்  இபண்டு  

ஆண்டுலக்கு ஊக்த்ஸதள யமங்ப்டும். 

 இந்த  ஹதர்யில் % 50 அபசு  ள்ி  நளணயர்லக்கும்நீதபள்  %50 அபசு  ள்ி  
உள்ிட்ை  ி  தினளர்  ள்ி  நளணயர்லக்கும்  ஸளதுயள  ஹளட்டினில்  

ஹதர்வு ஸசய்னப்டுயர். 

 
20. ீம் ிஶத்றற்கு அஷடரபம்  

 எண்டியபீன் யபீத்துக்கும் யிஹயத்துக்கும் அைனளநள  யிங்ழ, பதல் 

சுதந்தழபத் தீன பட்டின எண்டியபீன், தன்  61 யது யனதழல்,  1771 ஆஸ்ட்  20-

ல் நந்தளர்.  
 அயரின்  251 யது ழவு ளள் இன்று.  
 தரல் ஷன வபிீடு.  

 இந்தழன  சுதந்தழபப் ஹளபளட்ைத்தழன் பன்ஹளடினள எண்டியபீின்  

ழவு  தளல்  தன  ஸயினிை  நத்தழன  ஸதளஸதளைர்பு  து  

அநச்சர்  அஸ்ிணி ஷஷ்வ் எப்புதல் அித்தளர். 
 அதன்டி, றனவல்ஶனறில், எண்டிீணின்  றஷணவு  தரல்  

ஷனஷ,  நத்தழன  ல்  எபிதப்னத்  துஷந  இஷ  அஷச்ெர்  

னனன்  ன்று  ஸயினிடுழளர். 
 
21. வென்ஷணக்கு து 383  

 1639 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்ட் ரம் 22ம் ஶற தளன் தநழமர்ின் 

அைனளங்ில் என்ள தழலம் இந்பம் உபேயளது.  
 அன்ன தழம் ழமக்ழந்தழன ம்ஸின ஹசர்ந்த திரன்ெறஸ்ஶட, ஆண்ட்னொ 

ஶரன் ஆழஹனளர் தங்து உதயினளர் ஸரிதழம்நப்ள ன்யர்  உைன் 

இப்ஹளது  ஸசனின் ஜளர்ஜ் ஹளட்ை உள் இைத்த யளங்ழளர்ள்.  
 அந்த இைத்த இயர்ிைம் ஸற் னப்ன் நற்றும் ஹயங்ைப்ன் 

ஆழஹனளரின் தந்தனள வென்ணப்த ரக்ர் ன்யரின் ழயள 

ஹளட்ைக்கு யைக்ழல் உள் ஊர் ஸசன்ப்ட்டிம் ன்று அமக்ப்ட்ைது. 
 
22. ரட்ஶர  

 தளட்ஹள பம் ஸசனல்டுத்தப்டும் த்தழட்ைங் ஸறுயதற்ள 

ஆண்டு யபேநள உச்சயபம்பு பைளய் பன்று ட்சநள உனர்த்தப்ட்ைது.  
 இதற்ள உத்தபய ஆறறரிடர் ற்றும் தங்குடிிணர் னத்துஷந 

ஸயினிட்ைது.  
 தளட்ஹள பம் ஸசனல்டுத்தப்டும் ஆதழதழபளயிைர் நற்றும் 

மங்குடினிபேக்ள ஸளபேளதளப ஹநம்ளட்டு தழட்ைத்தழற்கு குடும் ஆண்டு 
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யபேநளம் பைளய் 2 ட்சநள ழர்ணனம் ஸசய்னப்ட்டு இபேந்தது.  
 இந்தத் ஸதள பைளய் 3 ட்சம் ஆ உனர்த்தப்ட்டுள்து குழப்ிைத்தக்து.  

 
23. னென்நரம் தரனறணத்ர்ள்  

 பன்ளம் ளழத்தயர் இி னி அல்னது ரநற தரனறணத்ர் 

அல்னது றனங்ஷ, றனம்தி ன்று அமக் ஹயண்டும் ன் 

அழயிப்ளணன லஹளர்ட்டில் தநழழ்ளடு அபசு தளக்ல் ஸசய்துள்து. 
 
24. ஶெற  உறுற அங்லரம்  

 தநழமத்தழல் ஸசனல்டும் ந்து ஆபம் சுளதளப ழனம் ஆய்யங்லக்கு 

ளட்டிஹஹன பதல்பனள ஹதசழன தப உறுதழ அங்வளபம் 

யமங்ப்ட்டுள்து.  
 அத ஹதசழன தப ழர்ணன அங்வளப யளரினம் (ன்தில்) யமங்ழனது. 
 தநழமத்தழல் புதழன பனற்சழனள, ஸளது சுளதளபம் நற்றும் ஹளய் தடுப்பு 

நபேந்து துனின் வழ் இனங்கும்  

 றனப்னர் ரட்டம், பரய்தட்டிணம் கூடுல் ஆம்த சுரர 

றஷனம்  

 றனப்தத்தூர் ரட்டம், தரச்சூர் ஆம்த சுரர றஷனம்  

 ரரனம் ரட்டம், வங்றட்டரங்குநறச்ெற கூடுல் ஆம்த 

சுரர றஷனம்  

 தூத்துக்குடி ரட்டம், ரப்திள்ஷபனைி கூடுல் ஆம்த 

சுரர றஷனம் ற்றும்  

 ன்ணிரகுரி ரட்டம், ஶரரஷப கூடுல் ஆம்த சுரர 

றஷனம் ஆழன ந்து ஆபம் சுளதளப ழனம் ஆய்யங்ள் ஹதசழன 

தப ழர்ணன அங்வளப யளரின அங்வளபத்துக்கு யிண்ணப்ித்து  

ளட்டிஹஹன பதல் பனள தப உறுதழச் சளன்ழதம ஸற்றுள். 
 ஸங்லரில் ைஸற் ஹதசழன அயிள நளளட்டில் ஸளது 

சுளதளபத்து இனக்குர் நற்றும் ந்து ஆய்ய ஸதளமழல்தட் 

யல்லுர்லக்கு ஹதசழன தப ழர்ணன அங்வளப யளரினம் இந்த தபச் 

சளன்ழதழ் யமங்ழனது.  
 
25. குடிசுத் ஷனர் வரடிின் ெறநப்னள்  

 குடினபசுத் தயரின் ஸளடிக்கு ல்ஹயறு சழப்புள் உள் .  

 அன் ிம்:  

 குடினபசுத் தயரின் குடினளது குஷநந்தட்ெம் 25 ஆண்டுள்  
அநதழன ழளட்டுதல் ஸளபேள் ஈடுடுதல் ஸதளைர்ள 
ஹதசத்துக்கு தித்துயநள ஹசயனளற்ழனத அங்வரிக்கும் 
யனில் இந்தழன  பளடயத்தழன் சளர்ில் ளயல்துக்கு 
யமங்ப்டும் உரின ஸௌபயநளகும்.  

 தநழம ளயல்துக்கு யமங்ப்ட்டுள் இந்தழன  
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குடினபசுத்தயரின் ஸளடி தஞ்ெரப் ரறனம் னர்ஶரட் னர 

நளயட்ைத்தச் ஹசர்ந்த மங்ள அபசகுத்தயரின் னம் 
நழகுந்த ஹயப்ளடுளல் யடியநக்ப்ட்ைது .  

 ஆங்ழஹனர் ளத்தழல்  நன்ர்ள் பளணிள் ஸனரிழபேந்து 
ஸளடிள் 1950 ஆம் ஆண்ஹைளடு படிவுக்கு யந்த.  

 இந்தழன குடினபசுத் தயரின் ைந்த 1951 ஆம் ஆண்டு  பதல் 
பனள இந்தழன ைற்ைக்கு யமங்ப்ட்ைது .  

 நளழ ளயல்  துில் ந்ரது ளயல் துனள தநழம 
ளயல்து இந்த ஸளடின ஸற்றுள்து.  

 ற்ஹய றல்னற, ெம்ன -ரஷ்ீர், உத்றப்திஶெம், 
ரரஷ்டிம் ஆழனய ஸற்றுள்.  

 ஸதன் நளழங்ில் தநழம ளயல்துஹன பதல் பதள 
குடினபசுத் தயரின் குடினப் ஸற்றுள்து ன்து 
சழப்புக்குரினது. 

 
26. ரக்ரபர் தட்டில் ஆரர் ண் இஷப்ன  

 யளக்ளர் ட்டினல் உைன் ஆதளர் ண்ண இணக்கும் புதழன 
ைப தநழமம் பலயதும் (ஆஸ்ட் 1) ஸதளைங்குழது. 

 இப்ணிக்  ிபத்தழஹனநள தனளரிக்ப்ட்ை  தடிம் 6-திில் உள் 
யியபங் பூர்த்தழ ஸசய்து அித்தளல்  யளக்ளர் ட்டினல் உைன் ஆதளர் 
ண் இணக்ப்டும். 

 தந ஹதர்தல் அதழளரி  ெத்ற திர ெரகு. 

 
27. கும்தஶரத்றல் ிஶரணந்ர் ெறஷன  

 கும்ஹளணத்தழல் சுயளநழ யிஹயளந்தர் சழ தழப்பு யிமள ஆஸ்ட் 15 
இல் ைஸறுழது. 

 லந்றனங்ள், ிறத்வலங்ள் , னட்ெறத்ஷ அஷடனேம் ஷ 

றல்னரது வெல்லுங்ள் ன் நக் தட்டி லப்பும் நந்தழப 
யளக்ழனத்த கும்ஹளணத்தழல் சுயளநழ  யிஹயளந்தர் 1897 திப்ரி 3, 4, 

5 ஆம் ஹததழில் பமங்ழளர் .  

 125 ஆண்டுலக்கு பன் ஸ்யளநழ யிஹயளந்தர் யபளற்று சழப்புநழக்  

   உபனளற்ழன இைத்தழல் அயபது ல அடி உனப ஸயண்ச் சழ  
அநப்தற்ள ணின கும்ஹளணம் ஹளர்ட்ைர் ப நனம் நற்றும்  
தஞ்சளவூர் வ பளந ழபேஷ்ண நைம் இணந்து ஹநற்ஸளண்டுள் . 
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1. ரறனங்பஷ வெல் றநன் 70% அறரிப்ன  

 குடினபசு துணத் தயர் ஸயங்னள ளபடுயின் தழன்நழக் 

தநனின் ளபணநள நளழங்யனின் ஸசனல் தழன் 70 ெீம் 

அதழரித்துள்தள ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி புமளபம் சூட்டிளர்.  

 ஸயங்னள ளபடு அய தயபள தழழ்ந்த ந்தளண்டு ளத்தழல் 

நளழங்யனில் 177 ஶெரரக்ள் ீது ிரம் ைத்தப்ட்ஹைள 

அல்து எப்புதல் ஸப்ட்ஹைள உள்து. 

 

2. திர் ஶரடிின் வெரத்து றப்ன 

 ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடினின் ஸசளத்து நதழப்பு ைந்த 2021-22 ழதழனளண்டில் 
பைளய் 26 ட்சம் அதழரித்து னொதரய் 2.23 ஶரடிர உனர்ந்துள்து.  

 ைந்த நளர்ச் 31ம் ஹததழ ழயபப்டி ிபதநர் ஹநளடினின் எட்டுஸநளத்த 
ஸசளத்து நதழப்பு பைளய் 2,23,82,504 ஆ உள்து.  

 அதழல் பைளய் 35,250 னிபேப்ளவும், தளல் அலுய ணக்குில் 
பைளய் 9,05,105 ஹசநழப்ளவும் இபேக்கும். 

 பைளய் 1,89,305 ஆபள் ளப்டீ்டு தழட்ைங்ில் ஹசநழப்ளவும் உள்தள  

குழப்ிைப்ட்டுள்து. 
 

3. சுரர ரப்தீடுபில் வதரதுத் துஷந றறுணங்லக்கு இப்ன 

 சுளதளப ளப்டீுலக்ள ஸதளன அிப்து ைந்த ந்தளண்டுில் 

அதழரித்துள்தளல் ஸளதுத்து ளப்டீ்டு ழறுயங்ள் னொ.26,364 ஶரடி 

இமப் சந்தழத்துள்தள தந ணக்கு தணிக்னளரின் (சழஜழ)  

அழக்னில் ஸதரியிக்ப்ட்டுள்து.  

 சழஜழனின் அழக்  ளைளலநன்த்தழல் அண்நனில் தளக்ல் 
ஸசய்னப்ட்ைது.  

 அதழல் சுளதளபத்  துனில் ஸளதுத்து ளப்டீ்டு ழறுயங்ின் 
இமப்பு அதழரித்துள்து.  

 றனை இந்றர அஷ்னைன்ஸ்,  

 னேஷணவடட் இந்றர இன்சூன்ஸ் ,  

 ஏரிண்டல் இன்சூன்ஸ்,  

 ஶணல் இன்சூன்ஸ் ஆழன ஸளதுத்து ழறுயங்ின்  

 எட்டுஸநளத்த இமப்பு ந்து ஆண்டுில் பைளய் 26,364 ஹளடினள உள்து. 

 ஹநளட்ைளர் ளப்டீ்டு துக்கு ிகு சுளதளபத் துஹன நழப்ஸரின  

ளப்டீ்டு துனள தழழ்ழது. 
 

4. இந்றர்ஷப அறம் னம் துதரய் 

 இந்தழனளயில் இபேந்து துளய்க்கு சுற்றுள ஸசல்ஹயளரின் ண்ணிக் ைந்த 

ஜயரி பதல் ஜஷன் நளதம் யபனிள ளட்ைத்தழல் இன 
டங்குக்கு ஶல் அதழரித்துள்து. 

 
5. ெரஷண தஷடத் இபம் ிரணி  
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 ஸல்ஜழனம் ளட்ை ஹசர்ந்த இங்ழளந்து யம்சளயினள ஶக் ர்ஶதரர்ட் 

ன்ழ 17 யனது சழறுயன் யிநளத்தழல் தினள ந்து உ சுற்ழ 
யந்ததன் பம் தினள உ யம் யந்து இம் யிநளி ன்ழ 

சளதன ைத்துள்ளன்.  
 ஹநக் பதர்ஹளர்ட்டின்  இந்த சளத னணம் ல்ஹளரினள தர் 

ஹசளினளயில் இபேந்து ைந்த நளர்ச் நளதம் 23ஆம் ஹததழ ஸதளைங்ழனது.  
 நணிக்கு 300 ழஹள நீட்ைர் ஹயத்தழல் ஸசல்லும் உழன் அதழஹய அல்ட்பள 

ட் யிநளங்ில் என்ள ‘ரர்க்’ ன்ழ யிநளத்தழல் னணம் ஸசய்த 

ஹநக் பதர்ஹளர்ட் பன்று நளதத்தழல் தன்னுைன ட்சழன னணத்த ழவு 

ஸசய்ன தழட்ைநழட்டு இபேந்தளர். 
 
6. னல் ல்டிதிபக்ஸ் றஷங்ம்  

 ெம்ன ரஷ்ீரின்  பதல்  நல்டிிக்ஸ்  தழபனபங்ம்  (எஹப  இைத்தழல்  அதழ  

ண்ணிக்னில்  தழபள்  இபேப்து)  அடுத்த  நளதம்  ஸதளைங்ழ  

யக்ப்டுழது.  
 வ  ரில்  உள்  ஶெரணரரர்  குதழனில்  இந்த  தழபனபங்ம்  

அநக்ப்டுழது.  
 ளக்ஸ்  ழறுயத்துைன்  இணந்து  இந்த  தழபனபங்ம்  

உபேயளக்ப்ட்டுள்து. 
 இங்கு பன்று தழபனபங்குள் அநக்ப்ட்டுள். 

 
7. னெக்கு றர வெலுத்தும் ஶரணர டுப்ன னந்து தரிஶெரஷண வற்நற  

 ஹபளளவுக்கு தடுப்பூசழ நபேந்தள ளபத் ஹனளஸைக்  ழறுயம்  

தனளரித்துள்  பக்கு யமழஹன ஸசலுத்தக் ‘திதிி  154 ’ ன்  தடுப்பு  நபேந்தழன்  

பன்ளம் ட்ை நபேத்துய ரிஹசளத படிவுற்து . 

 அந்த நபேந்து ளதுளப்ளது  ழபைணம் ஆழ உள்து.  

 இந்த  தடுப்பு  நபேந்த தரத் தஶரவடக்  றறுணம்,  ரறங்டன்  

தல்ஷனம்  வென்ட் லூிமளடன் இணந்து தனளரித்துள்து.  

 இந்த  நபேந்ததனளரிப்தற்கும் ,  நபேத்துய  ரிஹசளதக்கும்  குதழ  ழதழன  

நத்தழன  அபசு  தது  உனிரி ஸதளமழல்தட்த்துனின்  வழ்  ஸசனல்டும்  

ஹபளள சுபக்ஷள தழட்ைத்தழன் பம் யமங்ழ இபேந்தது. 

 
8. இனங்ஷ டற்தஷடக்கு‘ஶடரர்ணிர்’ிரணம்:  இந்றர ன்வரஷட 

 இங் ைற்ைனின் ைல்சளர் ண்ளணிப்  யலுப்டுத்தும் யிதநள 

‘ஶடரர்ணிர்  228 ’ ப யிநளத்த இந்தழனள  ன்ஸளைனள யமங்ழனது. 

 
9. னரக்-இ-யரெனும் னத்னரக்கும் என்நல்ன  

 இஸ்ளநழல் யியளபத்து ஸ எபேப கூப்டும் உைடி பத்தளக்கும், 

நளதம்  எபேப    பன்று  ப  கூப்டும்  தளக்-இ-லசபம்  

என்ள பேத படினளது ன்று உச்சீதழநன்ம் ஸதரியித்தது.  
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 இஸ்ளநழல்  நயினிைம்  இபேந்து  யியளபத்து  ஸ  ணயர்  னரக்கும்,  

ணயரிைநழபேந்து யியளபத்து ஸ நயி குனரவும் அழயிக்ழளர்ள்.  

 இதழல்  உைடினள  யியளபத்து  அழயிப்தள  ஆண்ளல்  கூப்டும்  

னத்னரக்குக்கு ஷட யிதழக்ப்ட்டுள்து.  

 ஸதளைர்ந்து  பன்று  நளதங்ள்  அழயிக்ப்டும்  னரக்-இ-யெணின்  ஹளது  

பன்ளயது நளத அழயிப்ில் இபேயபேம் ஹசர்ந்து யளம யிபேம்ிளல் இபண்டு 

நளதங்ள அழயிக்ப்ட்ை தளக் ஸசல்ளததளழயிடும்.  

 ினும்  நளதம்  எபேப    ஸதளைர்ந்து  பன்று  நளதங்ள்  ஆண்ளல்  

அழயிக்ப்டும்  தளக்-இ-லசன்  உள்ிட்ை  அத்து  யனிள  தளக்  

ைபலக்கு  தை  யிதழக்  ஹயண்டும்  ன்றும்,  இதளல்  தது  

யளழ்க்  ளதழக்ப்ட்டுள்து  ன்றும்,  ளஜழனளளத  ஹசர்ந்த ஹஸீர் 
லீள உச்சீதழநன்த்தழல் நனு தளக்ல் ஸசய்தழபேந்தளர்.  

 இபேயபேம்  ஹசர்ந்து  யளம  யிபேம்யில்  ன்ளல்  இந்ற  

அெறனஷப்னச் ெட்டப்திரிவு  142 இன் வலம் யியளபத்து யமங்ப்டுழது.  

 ஆனளல்  இஸ்ளத்தழல்  யியளபத்து  ஸ  எபேப  கூப்டும்  

பத்தளக்கும்,  நளதம்  எபேப    பன்று  ப  கூப்டும்  தளக்-இ-

லசனும் என்ள பேத படினளது ன்று உச்சீதழநன்ம் ஸதரியித்தது. 

 
10. ‘ரசுற’ெக்கு ில்  

 ளட்டிஹஹன  ீநள  நற்றும்  அதழ  சபக்கு  ஸட்டி  டுத்துச்  

ஸசல்க்கூடின  ‘சூப்தர்  ரசுற’  சபக்கு  பனில்  (3.5  றஶனரீட்டர்  ீபம்)  

ஸயள்ஹளட்ைம் ளர்க்ப்ட்ைது.  

 ெத்ஸீ்ர்  ரறனம்  ஶரர்தரில்  இபேந்து  ரரஷ்டித்றன்  ரனரிக்கு  

295 சபக்கு  ஸட்டிில்  27,000 ைன்  ழக்ரின  ற்ழக்ஸளண்டு  இந்த  பனில்  

சளத னணத்த ஹநற்ஸளண்ைது. 
 
11. ‘ஸ்ரஜ்’ 

 ளட்டின்  75 ஆம்  ஆண்டு  சுதந்தழப  தழ  ழவு  ஸளண்ைளட்ைத்தழன்  எபே  

குதழனள  அதழம்  அழனப்ைளத  சுதந்தழபப்  ஹளபளட்ை  யபீர்ின்  

பலநனள  யபளற்  ‘ஸ்ரஜ்’  ன்  தப்ில்  75 யளபங்லக்கு  

ஸதளக்ளட்சழ  ஸதளைபள எிபப் தூர்தர்ரன் தழட்ைநழட்டுள்து. 
 
12. ஶரெறின் அஸ்றில் தட ஶெரஷண  

 ஜப்ளன்  தர்  ஶடரக்றஶரில்  உள்ப  வங்ஶரெற ஆன  அஸ்தழன  

நபட  ஹசளதக்கு  உட்டுத்துநளறு  இந்தழனள,  ஜப்ளன்  அபசுிைம்  

ஹளபவுள்தள  ஹதளஜழ  சுளஷ்  சந்தழப  ஹளறழன்  நள  அிதள  ஹளஸ்  

ஸதரியித்துள்ளர். 
 அறணீ  தட  ஶெரஷணஷ  ஸசய்ன  யீ  ஸதளமழல்தட்ம்  

யமழயகுக்ழது.  
 ைந்த  1945 இல்  ஹதளஜழ  இந்தளபள?  இல்னள?  ன்று  இன்பம்  
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சந்ஹதப்யர்லக்கு  ஸபங்ஹளஜழ  ஆனத்தழல்  யக்ப்ட்டுள்து  

ஹதளஜழனின் அஸ்தழ தளன் ன்த ழபைிக் இது எபே யளய்ப்ளகும் ன்ளர். 
 
13. இன அடுக்கு குபிர்ெரண றன்ெர ஶதனந்து  

 ளட்டின்  பதல்  இபே  அடுக்கு  குிர்சளத  நழன்சளப  ஹபேந்து  பம்னில்  

த்ற அஷச்ெர் றறன் ட்ரி அழபப்டுத்தழளர்.   
 ளட்டில்  ற்டும்  ளற்று  நளசழல்  35 ெீம்  டீசல்  நற்றும்  ஸட்ஹபளல்  

னன்ளட்ைளல் ற்டுழது.  
 அதன் ளபணநளத்தளன் இக்குநதழன குத்து ளற்று நளச ற்டுத்தளத 

பலயதும்  உள்ளட்டில்  தனளரிக்ப்ட்ை  குந்த  யினிள  நளற்று  

ரிஸளபேள் நக்கு அயசழனநளழது ன்றும் அயர் கூழளர்.  
 னம்ஷதில் ைஸற் ழழ்ச்சழனில் நழன்சளபத்தழல் இனங்க்கூடின ளட்டின் 

பதல் இபட்ை  அடிக்கு  குிர்சளத  ஹபேந்து  ஹசயன   நத்தழன  அநச்சர் 

ழதழன் ட்ரி ஸதளைக்ழ யத்தளர்.  
 யளங்லக்கு  நழன்சளபம், த்தளல்,  ஸநத்தளல்,  ஹனள-டீசல்,  ஹனள-

சழன்ஜழ (இனற்ரியளப),   ஹனள-ல்ன்ஜழ  (தழபய  இனற்  ரியளப),  

லட்பஜன் ஹளன் நளற்று தழர் ஸளபேள் னன்ளட்ை ஸதளைங் ஹயண்டின 

ஹபம் இது. 
 
14. ெரண, றர்சீ்சு உர் ெறறச்ஷெ ஷங்ள்  

 பசளனம் தழர்யசீ்சு உள்ிட்ையற்ளல் ளதழப்புக்கு உள்ளகும் ர்லக்கு 

உனர் சழழச்ச யமங்குயதற்ள நனங் றத்றலும், 
யரிரணரிலும் அநக் நத்தழன சுளதளப அநச்சம் தழட்ைநழட்டுள்து.  

 ஸபேம் ஸதளமழற்சளில் அவ்யப்ஹளது பசளன யித்துக்ள் 

உள்ிட்ைய ற்ட்டு யபேழன்.  
 ஹளளல் யிரயளப தளக்குதல், யிசளப்ட்டிம் ச்ிசழல் ழறுயத்தழல் 

யிரயளப சழவு, துக்க்ளளத் யிரயளப சழவு, ளன்பூர் அம்ஹநளினள 

யளபசழவு உள்ிட்ை யித்துக்ள் ஸபேம் ளதழப் ற்டுத்தழபள்.  
 அதுஹளன் யித்துில் ளதழக்ப்டுயர்லக்கு  சழழச்ச அிப்தற்ள 

பன்ளம் ப உனர் சழழச்ச நனங் வென்ஷணில் உள்ப ஸ்டரன்னற 
னத்துஷணிலும், யரிரணரின் ெஜ்ெரர் ய்ம்ஸ் பரத்றலும் 

அநக் நத்தழன சுளதளப அநச்சம் தழட்ைநழட்டுள்து.  
 
15. இந்றரின் னல் ஷயட்ென் ஶதனந்து னஶணில் வரடக்ம்  

 லட்பஜன் ரிஸளபேள் பம் இனங்கும் இந்தழனளயிஹஹன 

உபேயளக்ப்ட்ை பதல் ஹபேந்து நத்தழன அழயினல் து இண அநச்சர் 

ெறஶந்ற ெறங் னஶணில் ஸதளைங்ழ யத்தளர்.  
 நத்தழன அழயினல் ஸதளமழல் ஆபளய்ச்சழ வுன்சழலும் (சழஸ்ஆர்) - ஹிடி 

தினளர் ழறுயம் இணந்து இந்த ஹபேந்த உபேயளக்ழபள்ர்.  
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16. ‘2023-இனறனந்துத்ணரல் வதட்ஶரல்’ 
 இந்தழனளயில்  அடுத்த  ஆண்டிழபேந்து த்தளல்  ந்த  ஸட்ஹபளல்  

யிழஹனளழக்ப்டும் ன்று நத்தழன அபசு அழயித்துள்து.  

 20% த்ணரல்  ந்த  ஸட்ஹபளல்  அடுத்த  ஆண்டு  ப்பல்  நளதத்தழல்  இபேந்து  

இந்தழனள பலயதும் ஹதர்ந்ஸதடுக்ப்ட்ை நனங்ில் யிழஹனளழக்ப்டும்.  

 ஞ்சழன  குதழள்  பலயதும்  த்தளல்  ஸட்ஹபளல்  யிழஹனளம்  2025 -ஆம்  

ஆண்டுக்குள் யிரிவுடுத்தப்டும். 

 
17. த்ற திஶெத்றல் ‘ெறற’ தங்ர வெல்தரடுள் ஶஶரடு அறப்ன  

 தை ஸசய்னப்ட்ை ‘ெறற’ னங்பயளத இனக்த்தழன் ஸசனல்ளடு நத்தழன 

ிபஹதசத்தழழபேந்து ளஜ அபசு ஹயஹபளடு அமழத்துயிட்ைதள நத்தழன 

உள்து அநச்சர் அநழத்ரள ஸபேநழதத்துைன் ஸதரியித்தளர்.  
 
18. ிக்ரந்த் ிரணம்  

 உள்ளட்டிஹஹன ட்ைப்ட்ை பதல் யிநளம் தளங்ழ ஹளர்க்ப்ள  

ன்ஸ் யிக்பளந்த் ஸசப்ைம்ர் இபண்ைளம் ஹததழ ளட்டுக்கு அர்ப்ணிக்ப்ை  

உள்து.  
 ஸளச்சழனில் ைஸறும் இந்ழழ்ச்சழனில் ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி ங்ஹற் 

உள்ளர்.  
 சழ ஆண்டுலக்கு இதழல் றக் - 29ஶ ஶதரர் ிரணங்ள் இனக்ப்ை 

உள்.  
 இப்ஹளர்க்ப்ல் ளட்டுக்கு அர்ப்ணிக்ப்டுயதன்  பம் 40,000 ைன் 

ைக்கு ஹநள ிரியில் உள்ளட்டிஹஹன யிநளம் தளங்ழ 
ஹளர்க்ப் ட்டும் தழன் ஸளண்ை உனர்ளடுள் குலயில் இந்தழனள ளல் 

தழக் உள்து.  
 தற்ஹளது இந்தழனளயிைம் ன்ஸ் ிக்ரறத்ர ன்ழ பஷ்ன தனளரிப்பு 

யிநளம் தளங்ழ ஹளர்க்ப்ல் நட்டுஹந உள்து.  
 உள்ளட்டிஹஹன ட்ைப்ட்ை ‘ிக்ரந்த்’ யிநளம் தளங்ழ ஹளர்க்ப் 

ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி ஸசப்ைம்ர் இபண்ைளம் ஹததழ ளட்டுக்கு 

அர்ப்ணிக்ழளர்.  
 யிநளம் தளங்ழ ஹளர்க்ப்ல் உள்ளட்டிஹஹன ட்டுயதற்ள 

தழட்ைத்த ைந்த 2007 ஆம் ஆண்டு நத்தழன அபசு ஸசனல்டுத்தழனது.  
 அத்தழட்ைத்தழன் வழ் பதல் யிநளம் தளங்ழ ஹளர்க்ப்ள யிக்பளந்த் சுநளர் 

₹20,000 ஹளடி நதழப்ில் ட்ைப்ட்ைது.  
 வரச்ெற ப்தல் ட்டுரண றறுணம் அந்த ப் ட்டும் ணின 2009 

ஆம் ஆண்டு ஸதளைங்ழனது.  
 
19. ஸ்ரர்ட் இந்றர ஶயக்த்ரன்  

 ஸ்நளர்ட் இந்தழனள ஹலக்த்தளன் ஹளட்டினளது நளணயர்ிைஹன 

னத்ரக் ண்டுதிடிப்னஷப ஊக்குிக்கும் ஷில் ைந்த 2017 ஆம் 
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ஆண்டு பதல் ைத்தப்ட்டு யபேழது.  
 சபம் அநப்புள் நற்றும் அபசு சளர்ந்த ல்ஹயறு ிபச்சழலக்கு 

தீர்வு ண்ைழயதற்ள நளணயர்ின் தநள இது ஸதளைங்ப்ட்ைது. 
 

20. ெரர்ரனர  

 த்தளயது ஹதசழன ைல்சளர் ஹதடுதல் நற்றும் நீட்பு னிற்சழன (சளபக்ஸ்) 
த்ற தரதுரப்ன அஷச்ெ வெனரபர் அெய்குரர் ஸசன்னில் 

ஸதளைங்ழ யத்தளர்.  
 இந்தழன ைஹளப ளயல் ைனின் வழ் இனங்ழ யபேம் ஹதசழன ைல்சளர் 

ஹதடுதல், நீட்பு யளரினம் சளர்ில் ஹதடுதல் நற்றும் நீட்பு னிற்சழ பளம் 

இபண்டு ஆண்டுலக்கு எபேப இந்தழன ைஹளபப் குதழில் 

ைத்தப்ட்டு யபேழது.  
 உள்ட்ைநப் யிரிவு டுத்துயதழலும், சளர்நளள ஹளன் இந்தழன அபசழன் 

தழட்ைங்லக்கு ஆதபயிப்தழலும் இந்தழன ைஹளப ளயல் ை பக்ழன 

ங்ளற்றுழது.  
 
21. அடல் ஶம்தரனம் றநப்ன  

 அநதளளத்தழல் சர்நதழ ஆற்ழன் குறுக்ஹ 300நீட்ைர் ீத்தழல் ட்ைப்ட்ை 

ஹநம்ளத்துக்கு பன்ளல் திர் அடல் திரரி ரஜ்தரின் ழயள 

‘அடல் ஶம்தரனம்’   ஸனரிைப்ட்டுள்து .  
 அந்த ஹநம்ளத்த ிபதநர் ஹநளடி தழந்து யத்தளர்.  

 
22. ஸ்றனற ணம் றஷணிடம்  றநப்ன  

 குஜபளத்தழன் ட்ச் குதழனில் ைந்த 2001 இல் ற்ட்ை ழடுக்த்தழல் சுநளர் 

13,000 ஹர் உனிரிமந்தர்.  
 ஸரின அயில் ஸளபேள் ஹசதங்ள் ற்ட்ை.  
 இந்த ஹபமழயிழபேந்து நீண்டு யந்த நக்ின் நயழநக்கு ஸபேந 

ஹசர்க்கும் யனில் னஜ் அனஶ உள்ப னெறஶர ஷனப்தகுறில் ஸ்நழபேதழ 
யம் ன் ஸனரில் 470 க்ரில் ிபம்நளண்ை ழயிைம் 

அநக்ப்ட்டுள்து.  
 இதழல் ழடுக்த்தழல் உனிரிமந்ஹதளரின் ஸனர்லம் ழடுக்த்துக்கு ிகு 

ட்ச்ப் குதழன ட்டி லப்ின ஸயற்ழக் தலம் இைம் ஸற்றுள்.  
 
23. னேவணஸ்ஶர தரம்தரி றழ்வுள்: குெரத் ர்தர  டணம் தரிந்துஷ  

 ஸளல்த்தளயில் ளபம்ரினநள ைத்தப்ட்டு யபேம் துர்ர னஷெக்கு ைந்த 

ஆண்டில் பஸஸ்ஹளயின் ளச்சளப ளபம்ரின ழவு ழழ்வுள் ன்று 

அங்வளபம் ழைத்தது.  
 இதன் ஏபளண்டு ழவு ஸறுயது எட்டி தழல்ழ ஹதசழன அபேங்ளட்சழனத்தழல் 

ழழ்ச்சழக்கு ற்ளடு ஸசய்னப்ட்ைது.  
 இதழல் பஸஸ்ஹள ளச்சளப ளபம்ரின குல ஸசனர் டிம் குர்டிஸ் ங்ஹற்று 
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ஹசுனில் பஸஸ்ஹளயின் ளச்சளப ளபம்ரின ட்டினலுக்கு 

குஜபளத்தழன் ர்ள ைம் ரிந்துப ஸசய்னப்டுழது.  
 ற்ஹய இந்தழனளயின் சளர்ில் பளம்லீள, ஹயத நந்தழபங்ள், கும்ஹநள, 

ஸளல்த்தளயில் துர்ள பூஜ உள்ிட்ை 14 றழ்வுள் பஸஸ்ஹளயின் 

ளபம்ரின ட்டினழல் இணக்ப்ட்டு அங்வளபம் ஸற்றுள்.  
 ஸளல்த்தளயில் துர்ள பூஜக்கு திரன்ஸ் ஷனர் தரரிமறல் 

ைஸற் பஸஸ்ஹள ஹதர்வு குலயின் 16 ஆயது கூட்ைத்தழல் அங்வளபம் 

ழைத்தது ழவு கூத்தக்து.  
 
24. யறந்றில் னத்து தடிப்ன  

 தற்ஹளது ஆங்ழத்தழல் நட்டுஹந நபேத்துயக் ல்யி ற்ிக்ப்ட்டு யபேம் 

ழனில் ளட்டிஹஹன பதல் பனள யறந்றில் ம்திதிஸ் 

ற்திக்கும் னற்ெற த்ற திஶெம் ரறனத்றல் ஸதளைங்ப்ட்டுள்தள  

நளழ உனர்ல்யித்து அநச்சர் ிஸ்ரஸ் ெரங் ஸதரியித்துள்ளர். 
 
25. தரத் அறஶ ில் ெரஷண  

 இந்தழனளயில் தனளரிக்ப்ட்ை ந்ஶ தரத் அறஶ ில் 183 

றஶனரீட்டர் ஹயத்தழல் னணித்து (எபே ஸசளட்டு தண்ணரீ் கூை சழந்தளநல்) 
சளத புரிந்துள்து.  

 
26. ரடு னலதும் எஶ ரறரிரண ெர்ஶெ ஏட்டுணர் உரிம்  

 ளடு பலயதும் எஹப நளதழரினள சர்யஹதச ஏட்டுர் உரிநத்த (டிி) 
அிக் நத்தழன சள ஹளக்குயபத்து நற்றும் ஸடுஞ்சள து 

அநச்சம் படிவு ஸசய்துள்து.  
 1949 ஆம் ஆண்டு ஸஜியள சர்யஹதச சள ஹளக்குயபத்து எப்ந்தத்தழல் 

இந்தழனள ஸனளப்நழைப்ட்டுள்து . 

 இந்த நளளட்டில் ங்ஹற் ளடுலைள பஸ்ப எப்ந்த அடிப்ைனில் 

ெர்ஶெ ஏட்டுணர் உரிம் வதர்றட் ற்றுக் ஸளள்ப்ட்டுள்து.  
 தற்ஹளது ளடு பலயதும் ல்ஹயறு நளழங்ில் அிக்ப்டும் சர்யஹதச 

ஏட்டுர் உரிநத்தழன் யடியம், அவு, ப, யண்ணம் ஆழனயற்ழல் 

ஹயறுளடுள் இபேந்து யபேழன்.  
 இதன் ளபணநள இந்த சர்யஹதச ஏட்டுர் உரிநத்த னன்டுத்துயதழல் 

ஸயிளடு ஸசல்லும் இந்தழன யள ஏட்டிள் சழபநங் சந்தழத்து 

யபேழன்ர்.  
 இப்ஹளது இந்த தழபேத்தத்தழன் பம் சர்யஹதச ஏட்டுர் உரிநத்துக்ள 

யடியம், அவு, ழம் ஹளன்ய இந்தழனள பலயதும் எஹப நளதழரி 

யமங்ப்டும்  நத்தழன சள ஹளக்குயபத்து து ஸதரியித்துள்து.  

 இந்தழன ஏட்டுர் உரிநத்துைன் சர்யஹதச ஏட்டுர் உரிநத்த இணக் ‘QR’ 

குநறீட்டுக்ரண ெற ஸசய்னப்ட்டுள்தளவும் ஸதரியிக்ப்ட்டுள்து .  
 1989 ஆம் ஆண்டு நத்தழன ஹநளட்ைளர் யள யிதழின்டி ல்ஹயறு யள 



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page21 

 

 

யின் வலம் இந்த உரிநத்த (டிி) யமங்கும் யசதழ 
ஹசர்க்ப்ட்டுள்து.  

 
27. வதரதுத்துஷந றறுணங்பின் தங்பிப்ன 20% ஊறம் 40%  

 ஹதசழன யபேயளனில் ஸளதுத்து ழறுயங்ின் ங்ிப்பு சுநளர் 20 

சதயதீநள உள் ழனில் அத்துனில் ணினளற்றும் ஊமழனர்லக்ள 

ஊதழனம் ஸநளத்த ஊதழனத்தழல் சுநளர் 40% உள்ஸத நதழப்டீ்டு ழறுய 

அழக்னில் ஸதரியிக்ப்ட்டுள்து .  
 ைந்த 10 ஆண்டுில் ளட்டின் ஸளபேளதளப யர்ச்சழ குழத்து இந்றர 

ஶட்டிங் அண்ட் ரிெர்ச் ன் நதழப்டீ்டு ழறுயம் ஆய்வு ஹநற்ஸளண்ைது. 
 அதன் அழக்ன அண்நனில் ஸயினிைப்ட்ைது.  
 அந்த ளட்ைத்தழல் எட்டுஸநளத்தநள ஶெற னரில் வதரதுத்துஷந 

றறுணங்பின் தங்பிப்ன 19.2 ெீர இபேந்தது  அழக்னில் 

ஸதரியிக்ப்ட்டுள்து.  
 அஹத ஹயனில், வதரதுத்துஷந றறுண ஊறர்லக்ரண ஊறம் 

எட்டுவரத் ஊறத்றல் 39.2 ெீர இபேந்ததளவும் அழக்னில் 

குழப்ிைப்ட்டுள்து.  
 அஹத ஹயனில் தினளர் து ழறுயங்ின் ங்ிப்பும் ஊதழனபம் 

ழட்ைத்தட்ை சநநளஹய இபேந்தது  ஸதரியிக்ப்ட்டுள்து .  
 சம்ந்தப்ட்ை ளட்ைத்தழல் ணிரர் துஷந றறுணங்பின் ஶெற 

னரய் தங்பிப்ன 36.3 ெீரவும், ஊற தங்கு 35.2% ஆவும் 

இபேந்தது. 
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1. ற ரல்துஷநக்கு அங்லரம் 
 ற ரல்துஷநக்கு இந்ற குடிசுத் ஷனரின் வரடி ங்கும் 

       ிர ஸசன் லம்பூரில் ைஸற்து . 
 ிரில் வங்ஷர ரனேடு ஶதெறரது : 

 தநழம ளயல்து யபளற்ழல் இந்த ளள் நழகுந்த சழப்புக்குழனதளகும். 
 தநழம ளயல்துனின் ளபளட்ைத்தக் ணி நற்றும் ல்ஹயறு  

          சளத அங்வரிக்கும் யிதநள இந்த யிபேது        
யமங்ப்ட்டுள்து. 

 1859 ஆம் ஆண்டு ஸநட்பளஸ் ளயல்து ன் ஸனரில் 

          ஸதளைங்ப்ட்ைது.  
 ளட்டிஹஹன அதழ அயிள நிர் ளயல் 

ழனங்பம் அதழ ஸண் ளயர்பம் ஸளண்ை      
இண்டரது ரறனரவும் றம் இபேப்து நழழ்ச்சழக்குரினது. 

 ளட்டில் ஸண் நளண்ஹைள ை ிரிய அநத்த னல் ரறனம் 

ன் சழப்பம் தநழமம் ஸற்றுள்து.  
 
2. ரல்துஷநில் அஷணனக்கும் தக்ம்  

 தநழம ளயல்து ஸதளைங்ப்ட்டு 160 ஆண்டுள் ஆயத எட்டி       

டிஜழிபதல் ளயர்ள் யப அயபேக்கும் ளயல் தக்ம் யமங்ப்டும் 

 பதல்யர் ப..ஸ்ைளழன் ஸதரியித்தளர்.  

 நந்த தநழம பதல்யர் பேணளழதழ 2009 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்ட் 19ஆம் ஹததழ   
குடினபசு தயரின் ஸளடின தநழழ்ளடு ளயல்துக்கு ஸற்று தந்தளர் . 

 தநழம ளயல்துனில் னல் னஷநர 1973 ஆம் ஆண்டு ஸண் 
ளயர்ள் ழனநழக்ப்ட்ைர்.  

 அப்ஹளது ளயல் உதயி ஆய்யளர் உர எபே  தந ளயர் 20 
ஸண் ளயர்ள் ஸசன் நளரில்  ணினநர்த்தப்ட்ைர் . 

 ளயர்ின் ஹளரிக் ரிசவழப்தற்ள  ஏய்வு ஸற் ீதழதழ 
ெற.டி.வெல்ம் தநனில் ளயல் ஆணனம்  அநக்ப்ட்டுள்து. 

 குடினபசு தயர் யிபேது ஸற் தநழம  ளயல்துனிர் தங்ள் ளக்ழ 
சட்ைனில் அதன் அைனளநள  ஸளடின அணிந்து ஸசல்யளர்ள் 
றமரன் ன்று அமக்ப்டும்.  

 இந்த சழன்ம் ஹளலீசளபேக்கு ஸபேந ஹசர்க்கும் தநழம ளயல்து  

ஸதளைங்ழன 160 ஆண்டுள் ழயைந்தத ஸளண்ைளடும் யனிலும் 
குடினபசு தயரின் யண்ணக்ஸளடி ஸபேம் ழழ்ய பன்ிட்டு டிஜழி  
பதல் ளயர் யப அயபேக்கும் தநழழ்ளடு அபசு ளயல் தக்ம்       
யமங்ப்ை உள்து ன்ளர் அயர் . 

 
3.  ஷெரல் றர் ினது  

 ழமளண்டுக்ள தநழம அபசழன் தைசளல் தநழமர் யிபேதுக்கு இந்தழன 

ம்பெிஸ்ட் ட்சழனின் பத்த தயர்  ஆர்.ல்னண்ட  
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ஹதர்ந்ஸதடுக்ப்ட்டு அழயிக்ப்ட்டுள்ளர்.  
 தநழமத்துக்கும் தநழமழத்தழன் யர்ச்சழக்கு நளஸபேம் ங்ளற்ழன 

அயர் ஸபேநப்டுத்தும்  யனில் தசளல் தநழமர் ன் 
ஸனரில் புதழன யிபேது   2021 ஆம் ஆண்டு   பதல் தநழம அபசளல்  

யமங்ப்ட்டு யபேழது.  
 சுதந்தழப  தழத்தழன்ஹளது  தநழம  அபசளல் யமங்ப்ட்ை  தசளல்  தநழமர்  

யிபேதுக்ள  னொதரய்  10 னட்ெத்துடன்  தது  ஹசநழப்ிழபேந்து  னொதரய்  5000 

ஹசர்த்து  பதல்யரின்  ஸளது  ழயளபண ழதழக்கு யமங்ழளர்  னெத்  

ம்னைணிஸ்ட்  ஷனர்  ல்னண்ட. 
 
4. னரய்னரரவுக்கு னடரக்றன் உரி ினது   

 தழத்தழன ஸௌத்த நத தயர் தளய்ளநளவுக்கு ைளக்ழன் உனரின 

யிபேதள  ‘றதல் ன்ம் டஸ்டன்’  யிபேது யமங்ழ  ஸௌபயிக்ப்ட்டுள்து. 
 பெினன் ிபஹதசத்தழல் நிதஹனத்துக்கு அயர் ஆற்ழயபேம் சழந்த 

ங்ிப் ளபளட்டும் யனில்  இந்த யிபேது அயபேக்கு 
யமங்ப்ட்டுள்து.  

 
5. ஷத்நற வெரபர்ள், ற்றுறரபர்லக்கு ினது 

 ட்டு பேத்தழ பங்லக்ள சழந்த த்தழ ஸசயளர்ள், 

ற்றுநதழனளர்லக்ள யிபேது பதல்யர் ப..ஸ்ைளழன்  

யமங்ழளர்.  

 இதற்ள ழழ்ச்சழ ஸசன் தநச் ஸசனத்தழல்  ைஸற்து.  

 2021-2022 ஆம் ஆண்டுக்ள நளழ அயில் தட்டு பத்துக்ள சழந்த 
த்தழ ஸசயளர் யிபேதுக்ள  

 பதல் ரிசு  றரினணம் தட்டு ஷத்நற வெரபர்  கூட்டுவு 
உறுப்ிபேக்கும்,  

 இபண்ைளயது ரிசு ரஞ்ெறனம் அநறஞர் அண்ர தட்டு ஷத்நற 
வெரபர் கூட்டுவு சங் த்தழபேக்கும்,  

 பன்ளயது ரிசு ஆி தட்டு ஷத்நற  வெரபர் கூட்டுவு 
சங்த்தழபேக்கும் அழயிக்ப்ட்ைது.  

 தனத்ற த்துக்ரண  

 பதல் ரிசு ரி தரறரர் ஷத்நற வெரபர்  கூட்டுவு  

சங்த்தழபேக்கும்,  

 இபண்ைளயது ரிசு ெறெக்ற ஷத்நற வெரபர்  கூட்டுவு 
சங்த்தழபேக்கும்,  

 பன்ளம் ரிசு ஶரறனரல் ஶன ஷத்நற  வெரபர் கூட்டுவு 
சங்த்தழபேக்கும் அழயிக்ப்ட்ைது . 

 ளபளட்டு சளன்ழதழ்ள் அைங்ழன ெறநந் ஷத்நற 
ற்றுறரபனக்ரண பதளயது இபண்ைளயது நற்றும் பன்ளயது 
ரிசுள் பஹன  

 வென்ஷண அம்தரடி ண்டர்திஷெஸ்,  
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 ஶர-ஆப்வடக்ஸ்,  

 ஈஶரடு வென்ணிஷன வெரபர்  கூட்டுநவு ெங்ம்  
ஆழனயற்றுக்கு யமங்ப்ட்ைது. 

 
6. ல் ஆலஷ ினதுள் 

 ஹயளண் இனந்தழப யளை தழட்ைத்த சழப்ள ஸசனல்டுத்தழ யபேயதற்ள 

இந்த  ஆண்டுக்ள  ல்  ஆலந  யிபேதழ  ஶபரண்ஷ  துஷந  

ஸறுழது.  

 இஹத ஹளன்று நம் ளதழத்ஹதளப  நீட்டு  சழழச்ச அிக்கும் தழட்ைத்த 

ஸசனல்டுத்தழ  யபேயதற்ள  வென்ஷண  ரல்  ஆஷரபனம்  ல்  

ஆலந யிபேதுக்கு ஹதர்யளழபள்ளர் . 

 ந்து நளயட்ைங்ள்:  

 ஸசங்ல்  சூனில் ணிபுரிந்தயர்  நீட்டு  டுத்து  ஸதளமழல்  

பஹயளபள யளழ்க்த் தபத்த உனர்த்தழன ணிக்ள 
றனள்லர் நளயட்ை ஆட்சழனபேம்,  

 தழபேங்ின்  யளழ்க்னில்  நளற்த்த  ற்டுத்த  பனற்சழ 
டுத்தநக்ள  வெங்ல்தட்டு  நளயட்ை  சப  அலுயபேம்  ல்  

ஆலந யிபேதுக்கு ஹதர்யளழபள்ர்.  

 நமீர்  ஹசரிப்பு  ட்ைநப்பு  உபேயளக்ழ  ழத்தடி  ீப  ஸசரிவூட்டும் 
ணிச் ஸசய்தநக்ள  றண்டுக்ல்,  ெறங்ஷ  நளயட்ை  

ஆட்சழனர்ள் யிபேதுக்கு ஹதர்யளழபள்ர்.  

 ஹநலும்  தழபேஸல்ஹயழ  நளயட்ைத்தழல்  ஹறுள   தயல்  

ஸதளமழல்தட் உதயிலைன்  ண்ளணித்து  சழப்ள  சுளதளப  தழட்ைத்த  

பன்ஸடுத்த ளபணத்துக்ள  றனவல்ஶனற  நளயட்ை  ஆட்சழனபேம்  ல்  

ஆலந யிபேதுக்கு ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்டுள்ளர். 

 
7. ‘வெவ்ரனறஶ’ ினது  

 ளங்ழபஸ்  பத்த  தயபேம்  ம்ிபம்  ஆ  ெெறனொர்  அயபேைன  லத்து  

நற்றும்  ஹச்சளற்லுக்ள ிபளன்ஸ்  ளட்டின்  உனரின  சழயிழனன் யிபேதள 
‘ஸசயளழஹன’ யிபேதுக்கு ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்டுள்ளர். 

 
8. ற ரல்துஷநில்  27 அறரரிலக்கு குடிசு ஷனர் ினது  

 இந்தழன  அயில்  திச்சழப்புைன்  ணினளற்றும்  ஹளலீஸ்  அதழளரிலக்கு  

ஆண்டுக்கு இபண்டு ப குடிசு றணம் நற்றும் சுந்ற றணத்ஷ எட்டி 

குடிசு ஷனர் ினதுள் யமங்ப்டுழன்.  
 ஹளலீசளரின் ஸசனல்ளடு, சளதள் நற்றும் ன்நதழப்பு அடிப்ைனில் இந்த 

யிபேதுள் யமங்ப்டுழன்.  
 ழமளண்டு  சுதந்தழப  தழத்த  எட்டி  குடினபசுத்  தயரின்  தசளல்  

ணிக்ள  யிபேதுள்  னென்று  ஶதனக்கும்,  குடினபசுத்  தயரின்  

ளபளட்ைத்தக்  ணிக்ள  யிபேதுள்  24 ஹபேக்கும்    தநழம  
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ளயல்துனச்  ஹசர்ந்த  வரத்ம்  27 ஶதனக்கு  யமங்ப்ட்ைது  

யமங்ப்ட்ை. 
 

9. சுந்ற றணம்: தல்ஶறு ினதுள் 
 அழயினல்  ஸதளமழல்தட்த்தழல்  சழப்ள  ங்ிப்ச்  ஸசய்த  பயர் 

ெ.இஞ்ஞரெற னத்துவுக்கு,  டரக்டர்  ஆ.தர.வெ.அப்துல்னரம் ினறஷண  

பதல்யர் ப..ஸ்ைளழன்  அித்தளர்.  
 உனர்  ஸதளமழல்தட்ம், ளட்ைளர் நபேந்தழனல்  நற்றும்  பூச்சழனினல்  ஆழன  

துில் இம்  யிஞ்ஞளிின்  குலய  உபேயளக்ழபள்ளர். 
 யிஞ்ஞள ஆபளய்ச்சழனின்  நீதள  தது  ஆர்யத்த ஊக்த்துைனும், 

உறுதழபைனும் ஸசய்ன படிபம் ன்த ழபைித்துள்ளர்.  

 துணிவு  நற்றும்  சளச ஸசனலுக்ள ல்தணரெரவ்னர ினறஷண  

ளப்ட்டிம் நளயட்ைம் வழ்ஹயலூப ஹசர்ந்த தர.றனெற ஸற்ளர். 
 கும்ஹளணத்தழல்  ஹளனில்  குத்தழல்  ீரில்  பழ்ழக்  ஸளண்டிபேந்த  பன்று  

குமந்தின்  உனிப  ீச்சல்  ஸதரினளத  ழனிலும்  குத்தழல் குதழத்து  

அயர் துணிச்சலுைன் ளப்ளற்ழளர் . 

 ‘உங்ள்  வரகுறில்  னல்ர்’  யிபேதளது,  பதல்யரின்  பயரி  

துனில்  கு  தீர்வு  ஹநற்ளர்ய  அலுயபள  ணினளற்ழ  யபேம்  ட்சுநழ  
ிரினளவுக்கு அிக்ப்ட்ைது.  

 பதல்யரின்  பயரித்து இணனத பப்ளது  ிதழல்  அடகும்  

யனிலும்,  நக்ின்  கு  பம்  யிதத்தழல்  இபேப்தளலும்  

னட்சுற திரிர யிபேதுக்கு ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்ைளர் . 

 னனஷச்ெரின் ல் ஆலஷ ினது: 
 றனள்லர் ரட்டத்றல் வரத்டிஷ வரறனரபர்ஷப ீட்டு 

றுரழ்வு  அித்த  சழப்ள  ஸசன  ளபளட்டி  அந்த  நளயட்ை  

ஆட்சழனபேக்கும்,  

 றனங்ஷபின் ரழ்ில் ம்திக்ஷனைட்டி  அயர்து அடிப்ை 

ஹதய  பூர்த்தழ  ஸசய்த  ணிலக்ள  வெங்ல்தட்டு  ரட்ட  

சப   அலுயத்துக்கும்  பதநச்சரின்  ல்  ஆலந  

யிபேது அழயிக்ப்ட்ைது. 
 ஷீர் ஶெரிப்ன ட்ைநப்பு சழப்ள ஸசனல்டுத்தழனதற்ள 

றண்டுக்ல் ரட்டம்,  

 ீர்றஷனஷப ீட்டுனரக்ற  புபநப்பு  ஸசய்த  ணிலக்ள 
ெறங்ஷ ரட்டம்,  

 னவுற்நரய்ரர்பின்  உடல்  னஷண ஸதளமழல்தட்  உதயிபைன்  

ண்ளணிக்கும்  தளய்க்ஹர் ஸல்  தழட்ைத்த  அழபப்டுத்தழன  

றனவல்ஶனற  ரட்டத்றற்கும்  ல்  ஆலந  யிபேதுள் 
அழயிக்ப்ட்டிபேந்த . 

 ஶபரண்  இந்றங்ஷப  இஷபபம், ஷப்ஶதெற வெனறன்  

பநள ஆன்ன்  யமழஹன யளைக்கு யிடும் தழட்ைத்த சழப்ள 

ஸசனல்டுத்தழனதற்ள ஶபரண்ஷ துஷந ஷனஷ வதரநறில் 
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துஷநக்கு ல் ஆலந யிபேது அழயிக்ப்ட்ைது. 

 நளற்றுத்தழளிள், நம்  ளதழக்ப்ட்ை  பதழஹனளர்,  ஸண்ள்  

ஆழஹனளப ளப்ங்ில்  யத்து  பளநரித்தும்  உரிந  

ஹளபப்ைளத இந்ஹதளரின் உைல்  உரின  நரினளத  உைன்  

அைக்ம்  ஸசய்பம்  தழட்ைத்தபம்  ஸசன்  ஸபேப  ளயல்  து  

ஸசய்து யபேழது.  

 இந்த ணின ளபளட்டி ஸசன் ஸபேப ளயல் ஆணனத்தழன் ல் 

ஆலந யிபேது அழயிப்பு ஸசய்னப்ட்ைது. 

 நளற்றுத்தழளிின் னுக்ள  சழப்ள  ஸசனல்ட்ை உத  

நபேத்துயர்  தி.வெஶஷ்  னெர்த்ற  னதுக்ஶரட்ஷட  வஶணெரன்ஸ்  

அநக்ட்டஷப,  

 சப  ஹசயர் ஸ்.அனரெரந்ற,  சழந்த  தினளர்  ஹய  அிப்பு  

ழறுயநள துஷ டரஃஶதவெரியரப் வென்டர்,  

 சழந்த நளயட்ைம்  நத்தழன  கூட்டுவு யங்ழனள  றண்டுக்ல் ரட்ட  

ங்ற ஆழன ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்ை.  

 நிர் னுக்ள சழந்த ஹசய ஆற்ழனதள  

 ரப்தட்டிணம் ரட்டத்ஷ ஹசர்ந்த ரணில் அநக்ட்டஷப,  

 சழந்த  சப  ஹசயலக்ள  யிபேது  றண்டுக்ல்  ரட்டத்ஷ  

ஹசர்ந்த ெற.தங்ெம் ஆழஹனளபேக்கு அிக்ப்ட்ைது. 

 சழந்த உள்ளட்சழ அநப்புள்: 

 சழந்த நளபளட்சழக்ள யிபேத ஶெனம் நளபளட்சழ ஸற்து.  

 சழந்த பளட்சழள பதழைத்தழல் வில்னறனத்தூர் ஹதர்யளது.  

 இபண்ைளம் இைம் –  குடிரத்ம். 
 பன்ளம் இைம் –  வன்ரெற. 

 சழந்த ஹபைபளட்சழில்  

 வெங்ல்தட்டு  ரட்டம்  னங்குற  ஶதனொரட்ெற  பதல்  இைத்த  

ிடித்தது.  

 இபண்ைளம் இைம் - ன்ணிரகுரி ஶதனொரட்ெற, 
 பன்ளம் இைம்-  துஷ ரட்டம் ஶெரந்ரன் 

 சழந்த சப ஹசய ணினிில் ஈடுட்டு யபேம்  

 ரிப்ஶதட்ஷட ரட்டம்  தி.ிெகுரர்,  

 ீனறரி ரட்டம்  ம்.னது ஆெறக்,  

 ஶலூர்  ரட்டம்  ெற.வரந்த்  ஆழஹனளபேக்கு  நளழ  இஞர்  

யிபேது பதல்யர் யமங்ழளர்.  

 இஹதஹளன்று  ஸண்ள்  ிரியில்  ளப்ட்டிம்  நளயட்ைத்த  ஹசர்ந்த  

ஸ்.ெறஞ்ெணி யிபேதழ ஸற்ளர். 

 
10. றம் றன்ரரித்றற்கு ினது  

 அதழ  ழக்ரி  னளண்ைதற்ள,  தநழம  நழன்யளரினத்தழற்கு, எடிெரதரபீ்  

துஷநனம் யிபேது யமங்ழபள்து.  

 தநழம  நழன்யளரினத்தழற்கு,  4,320 ஸநளயளட்தழில்,  5 அல்  நழன்  
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ழனங்ள் உள். 

 ளபதீப்துப  ஆணனம்,2021-22ஆம்  றற  ஆண்டில், 

‘வதஸ்ட்க்ஸ்ஶதரர்ட்டர்’  ன்  ிரியின்வழ்  அதழ  ழக்ரின 
னளண்ைதற்ள, தநழம நழன்யளரினத்தழற்கு யிபேது யமங்ழபள்து. 

 
11. வெம்வரற றழ் ினது  

 ஞர் ப.பேணளழதழ ஸசம்ஸநளமழ தநழழ் யிபேது யமங்கும் யிமள 

ைஸற்து.  
 யிமளயில் 2020 ஆம் ஆண்டுக்ள யிபேது தநழழ் ல்க்மம் பன்ளள் 

துணஹயந்தர் ர.ரஶெந்றனுக்கும் 2021 ஆம் ஆண்டுக்ள யிபேது 

பன்ளள் தநழழ் ஹபளசழரினர் .வடுஞ்வெறனுக்கும், 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்ள யிபேது திவஞ்சு ரட்டு அநறஞர் ரன் லூய்க்  

வெவ்ிரனக்கும் யமங்ப்ட்ைது.  
 இந்த யிபேது இந்தழனளயிஹஹன நழ உனரின அயில் பைளய் 10 ட்சம் ரிசு 

ஸதளபம், ளபளட்டுதலும், பன்ளள் பதல்யர் பேணளழதழ உபேயம் 

ஸளழத்த ழவுப் ரிசும் அைங்ழனது .  
 
12. ெரறத் அரவற  

 ழமளண்டுக்ள (2022) பய புபஸ்ளர் ள சளழத்ன புபஸ்ளர் யிபேது 

சளழத்ன அளஸதநழ அழயித்துள்து.  

 இந்தழனளயில் அங்வரிக்ப்ட்ை 24 ஸநளமழில் ஸயினளகும் சழந்த 

இக்ழன ைப்புலக்கு இந்த யிபேது அிக்ப்டுழது.  
 தநழழ் ஸநளமழ ிரியில் ‘ணித்றனக்கும் அபிபின் றம்’ ன்னும் 

யித ஸதளகுப்புக்ள தநழமத்தச் ஹசர்ந்த லத்தளர் 

தி.ரபினத்துவுக்கு பய ிபஸ்ர் யிபேது அழயிக்ப்ட்டுள்து.  
 குமந்தலக்ள ள சளழத்தழன புபஸ்ளர் யிபேது ிரியில் தநழமத்தச் 

ஹசர்ந்த லத்தளர் ெற.ீணரட்ெற லதழன ‘ல்னறரின் டீு’ ன்னும் 

சழறுத தலுக்கு ள சளழத்தழன புபளஸ்ர் யிபேது அழயிக்ப்ட்டுள்து.  
 
13. ‘ண்ரீ் ரர்’ ினது  

 ிபதநர் ஹநளடினின் ஸதளஹளக்கு ளர்யனின் அடிப்ைனில் தண்ணரீ் 

ஹசநழப்பு நற்றும் ீர் ஆதளபங் ளதுளத்தல் குழத்து யிமழப்புணர்வு 

ற்டுத்தும் நத்தழன ஜல் சக்தழ அநச்சம் ‘ண்ரீ் ரர்ள்’ ன் 

ஹளட்டின ஸதளைங்ழனது.  
 இந்த ஹளட்டி நக்ஹளவ் தத்தழல் நளதந்ஹதளறும் ைத்தப்டுழது.  
 ைந்த ஜஷ நளதத்தழற்ள ஹளட்டினில் ஸயற்ழ ஸற் ஆறு ஹரின் 

ஸனர் ஜல் சக்தழ அநச்சம் ஹற்று அழயித்துள்து.  

 இதழல் ஸசன் ஆழ்யளர்ஹட்ைனச் ஹசர்ந்த னணர தஞ்ெரத்தும் 

எபேயர்.  
 நம ீர் ஹசரிப்பு தழட்ைத்த சழப்ள ஸசனல்டுத்தழ யபேயதுைன் யடீு 
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யைீள ஸசன்று அது குழத்து யிமழப்புணர்ய ற்டுத்தழனதற்ள தண்ணரீ் 

ளனர்ள் யிபேதுக்கு ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்.  
 
14. ஶெற ல்னரெறரிர் ினது  

 நந்த பன்ளள் குடினபசு தயர் பளதளழபேஷ்ணின் ிந்த ள 

ஸசப்ைம்ர் ந்தளம் ஹததழ ஆண்டுஹதளறும் ஆசழரினர் தழநள 

ைிடிக்ப்ட்டு யபேழது.  
 இந்த ளில் சழந்த ஆசழரினர்லக்கு நத்தழன அபசு சளர்ில் ஹதசழன 

ல்ளசழரினர் யிபேதுள் யமங்ழ ஸௌபயிக்ப்டும்.  
 ழமளண்டு ஹதசழன ல்ளசழரினர் யிபேதுக்கு ளடு பலயதும் 46 ஹர் ஹதர்வு 

ஸசய்னப்ட்ைர்.  
 பளநளதபுபம் நளயட்ைம் வமம்ல் ஊபளட்சழ என்ழன ஸதளைக்ப்ள்ி  ஆசழரினர் 

ஶ.ரச்ெந்றனுக்கு 2022 ஆம் ஆண்டுக்ள ஹதசழன ல்ளசழரினர் யிபேது 

அழயிக்ப்ட்டுள்து.  
 ஆெறரிர் ஶ.ரச்ெந்றணின் வெல்தரடுள்:  

 இைழ ஆசழரினபள ஹ.பளநச்சந்தழபன் தது ழபளநத்தழல் உள் 

ட்ைதளரிலக்கு டின்ிஸ்சழ ஹளட்டி ஹதர்வு னிற்சழ யமங்ழ 
யபேழளர்.  

 Students Skills ன் ஸனரில் Youtube இல் வமம்ல் ஊபளட்சழ என்ழன 

ஸதளைக்ப்ள்ிக்கு  தினள ணக் ஸதளைங்ழ நளணயர்ின் 

தித்தழ ஸயிக்ஸளணர்ந்து யபேழளர்.  
 னதுச்ஶெரி ஆெறரினக்கு ினது:  

 புதுச்ஹசரி பதழனளர் ஹட்ை அர்ஜஶ சுப்பளன ளனக்ர் அபசு 

உனர்ழப்ள்ி அழயினல் ஆசழரினர் ஶ.அிந்ரெர ஹதசழன 

ல்சழரினர் யிபேதுக்கு ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்ைளர்.  
 ள்ினில் உள் நளணயர்லக்கு 30 யனள யீ உத்தழ 

னன்டுத்தழ ளைம் ைத்தழனது, நளணயர்லக்கு ல்யிபைன் சப 

அக் அழயினல் ஆபளய்ச்சழ யர்த்ஸதடுத்தல், அர்ப்ணிப்பு 

உணர்வுைன் ணினளற்றுதல் உள்ிட்ையற்றுக்ள அயர் ஹதர்வு 

ஸசய்னப்ட்ைளர்.  
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1. தல் வபிீட்டு ிர  

 ‘இந்றர 75 ஶதரர்னஷண னல் ர்னஷண ஷ’ ன் தல் ஸயினடீ்டு 

யிமளயில் ங்ஹற் இந்தழன ம்பெிஸ்ட் ட்சழனின் பத்த தயர் 

ஆர்.ல்ண்ட, யிஞ்ஞளி ஸ்.ம்ி ளபளனணன், தளசழரினர்ள் 

யிஞ்ஞளி நனில்சளநழ அண்ணளதுப நற்றும் பளடய யிஞ்ஞளி 
யி.டில்ழளபு.  
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1. வெனற னெனம் னஷப்தறவு  
 தநழமத்தழல் அபசு ள்ி ஆசழரினர்ள் ஆஸ்ட் 1 பதல் தங்து யபே 

தழய ல்யித்து ஸசனழ பம் தழவு ஸசய்ன ஹயண்டும் ன்  

ள்ிக்ல்யித்து உத்தபயிட்டுள்து .  

 தநழமத்தழல் அபசு ள்ி  நளணயர் ஆசழரினர் யபே தழஹய ண்ளணிக் 
‘TN Schools’ ன் ஹசழ ஸசனழன ள்ிக்ல்யித்து 2019 ஆம் 
ஆண்டு அழபம் ஸசய்தது.  

 இந்த ஸசனழ யமழனள ஆசழரினர்ள் நளணயர்ள் யபேப்தழவு  

ஹநற்ஸளள்ப்ட்டு யந்தது .  

 அதன் ின் ஆசழரினர் ணிப்தழஹயடு  யபேப்தழவு நளணயர் யியபம் 
உள்ை அத்து யியபங்பம்  எபேங்ழணக் TNSED app ன் 
ஹநம்டுத்தப்ட்ை ஸசனழன  தநழம அபசு ைந்த ஆண்டு அழபம் 
ஸசய்தது. 

 
2. தன வெனற அநறனம்  

 தநழழ்  ள்ி  ல்யித்து  சளர்ில்  அத்து  ள்ிிலும் யளசழப்பு 
இனக்ம் ஸதளைங்ப்ட்டு த ஸசனழ அழபப்டுத்தப்ட்டுள்து.  

 எவ்ஸயளபே  ள்ினில்  உள்  நளணயர்ள்  6 - 8 யகுப்பு  ,  9 -10யகுப்பு,  11 - 12 

யகுப்பு  பன்று ிரிவுள ிரிக்ப்ை ஹயண்டும்.  

 எவ்ஸயளபே  நளயட்ைத்துக்கும்  பன்று  ஹர்  ன்ழ  யனில்  114 ஹர்  

ஸசன்  அண்ணள  தற்ளண்டு  தத்தழல்  ைஸறும்  பளநழல் 
ங்ஹற்ளர்ள்  தசழந்த  ஹச்சளர்ள்  நற்றும்  லத்தளர்க்  

ஸளண்டு அநர்வுள் ற்ளடு ஸசய்னப்டும். 

 பளநழல் ங்ஹற்யர்ள்  இைஹன  ைஸறும்  ஹளட்டினில் ஸயல்ஹயளர் 
‘அநறவுப்தம்’  ன்ழ  ஸனரில்  ஸயிளட்டு  சுற்றுளவுக்கு  ஸசல்  

யளய்ப்பு அிக்ப்டும்.  

 நழன்  உத்த  ‘www.tamilnadupubliclibraries.org’  ன்  இணனத  

யமழனள னன்டுத்தளம்.  

 இய  தயிப  ‘TNSED Schools’  ன்  ஸசனழல்  பம்  அத்து  

யியபங்பம் ஸளம். 

 
3. னடர வெனற  

 யளக்ளர்  ட்டினலுைன்  ஆதளர்  ண்ண  இணக்கும்  ணி  

யளக்குச்சளயடி  அலுயர்ள்  யடீு  யைீளச்  ஸசன்று  ஹநற்ஸளண்டு  

யபேழன்ர்.  
 இதற்ள  அயர்ள்  தங்து  ஹசழனில்  னடர  ன்ந  வெனறஷ  

னன்டுத்துழளர்ள்.  
 இந்த  ஸசனழ  பம்  யளக்ளர்  ட்டினலுைன்  ஆதளர்  ண்ண  

இணக்ளம்.  
 ஆளல்  இந்த  வெனற  ெறஷ  ரக்குச்ெரடி  அலுனர்ள்  நட்டுஹந  
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னன்டுத்த படிபம்.  
 தநழழ்ளடு  பலயதும்  ைந்த  17 ஆம்  ஹததழ  யப  யளக்ளர்  ட்டினலுைன்  

ஆதளர் ண்ண  37 ட்சத்து  81 ஆனிபத்து  498 ஹர் இணத்துள்ர்.  
 இது ஸநளத்த யளக்ளர்லைன் எப்ிடும்ஹளது 6.08 சதயதீம். 

 
4. ரடஷ ரர் னன்தறவுவெனற 

 ஹப  நளழ  அபசு  சளர்ில்  யளை  ளர்  பன்தழவு ஸசனழ 
அழபப்டுத்தப்ட்டுள்து .  

 ஶபர  ெரரி  ன்  இந்த  ஸசனழ  யமழ  பன்தழவு  ஹசயன  நளழ  

பதல்யர் ிபளனி யிஜனன் தழபேயந்தபுபத்தழல் ஸதளைங்ழ யத்தளர். 
 ளட்டிஹஹன  பதன்பனள  ஹப  அபசு  சளர்ில்  இந்த  பனற்சழ  

டுக்ப்ட்டுள்து. 
 ஏள, உஹர்  ஹளன்  யளை  ளர்  பன்தழவுஸசனழலக்குப்  ஹளட்டினள  

அபசு இத அழபப்டுத்தழபள்து.  
 ளர்  நட்டுநல்ளது ஆட்ஹைளயபம்  இந்த  ஸசனழ  பம்  பன்தழவு  ஸசய்ன  

படிபம்.  
 
5. தரஸ் ஸ்ஶம் 

 தநழமத்தழல்  புதழதள  உபேயளழபள்  ளஸ்  ஸ்ஹம்  ன்  ஹநளசடினில்  

ஸளதுநக்ள்  சழக்ளநல்  ச்சரிக்பைன்  இபேக்கும்டி  தநழம  ளயல்து  

தந இனக்குர் சழ.சஹந்தழபளபு ஸதரியித்துள்ளர்.  

 ஆன்ில் புதழன ய ஹநளசடி தற்ஹளது ைஸறுழது.  
 ீங்ள்  ஹய  ஸசய்பம்  இைத்தழல்  உள்  ஸரின  அதழளரி  அல்து  நளயட்ை  

ஆட்சழனர்,  டிஜழி  ஹளன்யர்ள்  ஹசழ  பநள  உங்ிைம்  ஹசுயது  

ஹளன்று ஹசழ 
 ளன் ஆஹளச கூட்ைத்தழல் இபேக்ழஹன்.  
 க்கு அயசபநள அஹநசளன் ரிசு கூப்ன் ஹதயப்டுழது.  
 எபே  கூப்ன்  யி  பைளய்  10,000 க்கு  10 கூப்ன்  யளங்ழ  

அனுப்புங்ள்  ளன்  அப்பும்  ணம்  ஸளடுத்து  யிடுழஹன்  ன்று  

ஸதரியிப்ளர்.  

 ரனன் வெனறஷ  உங்லைன  ஹசழனில்  தழயிக்ம்  ஸசய்து  

புளப தழவு ஸசய்பங்ள்.  

 ஹநலும் இதழல் ஆன்ஷனன் ஶரெடி ன்த ஸதளட்ைளஹ  1930 ன்ந இனெ 

வரஷனஶதெற ண்டக்கு அமப்பு ஸசன்றுயிடும்.  

 இதன் பம் உங்லைன ணத்த ீங்ள் ளப்ளற்ழக் ஸளள்ளம். 

 
6. ிஷில், ஆப் அடிப்தஷடினரண ஶதனந்து ஶெஷ   

 திப்ட்ை யளங்ில் இபேந்து ஸளதுப் ஹளக்குயபத்தழற்கு நளறுயதற்கு  

னணி ஊக்குயிக்கும் ஹளக்ழல் , வடல்னற அசு  ஹதசழன தர்  

ிபளந்தழனத்தழல் ிரீநழனம் ஹபேந்து ஹசயன அழபப்டுத்த  
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தழட்ைநழட்டுள்து.  
 அத்து ஹபேந்துலம் BS-VI புளர், குிபைட்ைப்ட்ை, CNG அல்து 

நழன்சளபம், இபேக்ள் நட்டும், னன்ளட்டு ஆதபவு, CCTVள் நற்றும் தீழ 
ஸளத்தளன்ள் ஆழனயற்க் ஸளண்டிபேக்கும் , ஹநலும் சயளரி 

பன்தழவு ஸசய்யதற்கும் டிஜழட்ைல் ணம் ஸசலுத்துயதற்கும் ‘என் 

வடல்னற ஆப்’  உைன் எபேங்ழணக்ப்டும்.  
 ஸைல்ழ பதல்யர் அிந்த் வஜ்ரிரல் 
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1. றல்னற ரல்துஷந னற ஆஷர றணம்  
 இந்தழன யித்து ல் ளயல் ைனின் டிி இனக்குர் ஸஜபள 

இபேந்த ெஞ்ெய் அஶரர தழல்ழ நளப ளயல் து ஆணனபள 
ழனநழக்ப்ட்டுள்ளர்.  

 டில்ழ ளயல்து ஆணனர் பளஹஷ் அஸ்தளள ஜஷ 31ஆம் ஹததழ 
      ஏய்வு ஸறுயதத் ஸதளைர்ந்து இந்த ழனநத்த நத்தழன          

உள்து அநச்சம் ஹநற்ஸளண்டு இதற்ள உத்தபய ிப்ித்தது . 
 சந்த நப ைத்தல் கும்ல் தயள யபீப் ிடிக்கும் சழப்பு அதழபடி      

குலவுக்கு ஸளறுப்ஹற்று இபேந்தளர் யபீப்ன் கும்லுக்கு தழபள  ஸயற்ழ 
பம் அயபேக்கு யபீச்ஸசனலுக்ள பதல்யரின் யபீப்தக்ம்  

யமங்ப்ட்ைது.  

 1991 ஆண்டு யிடுதப்புழள் ையடிக் எட்டி  அப்ஹளதன 
தநழம பதல்யர் ஸஜனழதளயின் ளதுளப்புக்ள சழப்பு  ளதுளப்பு 
குலய உபேயளக்குயதழல் பக்ழன ங்ளற்ழபள்ளர் . 

 
2. த்ற ஊல் ண்ரிப்ன னற ஆஷர்  

 ஊமல் ண்ளணிப்பு  ஆணனர் சுஶஷ் ன் தஶடல்  நத்தழன ஊமல் 
ண்ளணிப்பு ஆணனபள ழனநழக்ப்ட்ைளர்.  

 குடினபசுத் தயர் தழஸபௌதழ பர்ப அயபேக்கு நத்தழன ஊமல் 
ண்ளணிப்பு ஆணனபள  தயி ிபநளணம் ஸசய்து யத்தளர்.  

 னற ஆஷர்ள் றணம்: 
 நத்தழன ஊமல் ண்ளணிப்பு ஆணனர் தநனில் ஸசனல்டும்  

நத்தழன ஊமல் ண்ளணிப்பு ஆணனபத்தழல் இபண்டு ஊமல்  

ண்ளணிப்பு ஆணனர்ள் இைம் ஸற்ழபேப்ர்.  

 இந்த இபண்டு இைங்லம் ளழனள இபேந்து யந்தது. இந்த 
ழனில் பன்ளள் உவுப் ிரிவு (ி) ஷனர் அிந்த் 
குரர் ற்றும் னன்ணரள் ஸ் அறரரி தினீ் குரர், 

வரஷ்ர ஆழன இபேயபேம் புதழன ஊமல்  ண்ளணிப்பு 
ஆணனர்ள ழனநழக்ப்ட்ைர்.  

 இயர்ள் இபேயபேக்கும் நத்தழனில் ஊமல் ண்ளணிப்பு 
ஆணனபள தயி ற்  சுஹபஷ் ன் ட்ஹைல் தயிப்ிபநளணம் 
ஸசய்து யத்தளர். 

 

3. ஆில் இந்றர ஷனர வதரறுப்ஶதற்ன  

 ஸளதுத்துனச் ஹசர்ந்த இபண்ைளயது ஸரின ண்ஸணய் நற்றும் 
ரியளப உற்த்தழ ழறுயநள  ஆனில் இந்தழனளயின் தயபள ஞ்ெறத் 
ரத் ஸளறுப்ஹற்றுக் ஸளண்டுள்ளர்.  

 ஆனில் இந்தழனள ழறுயத்தழன் தயபள ஸசனல்ட்டு  யந்த சுெறல் 
ெந்றர ஜஷன் 30-ஆம் ஹததழபைன் ஏய்வு ஸறுழளர்.  
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4. குடிசு துஷத் ஷனர வெஷீ் ன்ர் ஶர்வு  

 குடினபசு துணத் தயர் ஹதர்தழல் ளஜ தநனிள ஹதசழன 

ஜளன கூட்ைணி ஹயட்ளர் ஸஜதீஷ் தன்ர் ஸயற்ழ ஸற்ளர். 
 அயர் ளட்டின்  14 து  குடினபசு துணத் தயபள ஆஸ்ட் 11ஆம் 

ஹததழ தயி ற்ளர்.  
 ஹதர்தழல் யளக்ித்த 725 ம்ி ில் 528 ஹர் 74.36% ஜதீப் 

தன்பேக்கும், 182 ஹர் நளர்க்ஸட் ஆல்யளவுக்கும் யளக்ித்தர்.  
 ைந்த 1997 ஆம் ஆண்டுக்கு ிகு ைஸற் குடினபசு துணத் தயர் 

ஹதர்தல்ில் அற ரக்குள் ித்றரெத்றல் வற்நற வதற்நர் 
வெபீ் ன்ர் ரன்.  

 ஹநலும் ஹபளன் சழங் ஸரளயத்துக்குப் ிகு பளஜஸ்தளில் இபேந்து 
குடினபசுத் துணத் தயபள  ஹதர்ந்ஸதடுக்ப்ட்ை இபண்ைளயது ர் 
ன் ஸபேநனபம் ஜதீப் தங்ர் ஸற்ளர்.  

 
5. அவரிக் ீறன்நத்றற்கு இந்ற ம்ெரபி ீறதற  

 அஸநரிக்ளயின் என்தளயது சர்க்பெட் ஹநல்பனடீ்டு ீதழநன்த்தழல் 

இந்தழன யம்சளயின ஹசர்ந்த  னொதரனற வயச் ஶெரய்   ீதழதழனள 
ழனநழக்ப்ட்டுள்ளர். 

 சக்தழ யளய்ந்த அந்த ீதழநன்த்தழற்கு ஸதற்கு ஆசழனளய பூர்யீநள 
ஸளண்ை எபே ீதழதழ  ழனநழக்ப்டுயது இதுஹய பதல் பனளகும்.  

 ழப்ஹளர்ினள நளளணம் , சளன் ிபளன்சழஸ்ஹள ரில் அநந்துள் 
என்தளயது சர்க்பெட்  ீதழநன்ம், அஸநரிக்ளயின் 13 ஹநல்பனடீ்டு 
ீதழநன்ங்ில் நழவும் பக்ழனத்துயம் யளய்ந்தது.  

 
6. ெறஸ்ஆர் னல் வதண் ஷனஷ இக்குர்  

 நத்தழன அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்தட் அநச்சத்தழன் வழ் ஸசனல்டும் 
அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்  ஆபளய்ச்சழத்து ஸசனளபளவும் , நத்தழன 
அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல் ஆபளய்ச்சழ  வுன்சழழன் (சழஸ்ஆர்) 
தந இனக்குபளவும், ன்.ஷனச்வெல்ி ழனநழக்ப்ட்டுள்ளர்.  

 சழஸ்ஆரின் 80 ஆண்டு ள யபளற்ழல் ஸண் எபேயர் தந  

இனக்குபள ழனநழக்ப்டுயது இதுஹய பதல் பனளகும் .  

 இயர் இபே ஆண்டு ளம்  இப்ணினில் இபேப்ளர்.  

 சழஸ்ஆர்-இன் வழ் ளடு பலயதும் 38 அழயினல் ஆபளய்ச்சழ  

ழனங்ள் உள். 
 

7. ‘ஃதிஶட’ துஷத் ஷனர் 

 சர்யஹதச ஸசஸ் கூட்ைநப்பு ( ஃிஹை) தயபள அர்ளடி ஹயளர்ஹளயிச், 

துணத் தயபள ிஸ்ரன் ஆணந்த் ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்ைர்.  
 ஸசன்னில் ஃிஹை ஆண்டு ஸளதுக்குல கூட்ைம் ைஸற்து. 

 
8. உச்ெீறன்ந னற ஷனஷ ீறதற  
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 அெறனஷப்ன ெட்டப்திரிவு  124 துஷ திரிவு (2) அித்துள் அதழளபத்தழன் 

அடிப்ைனில்  உச்சீதழநன்த்தழன்  புதழன  தந  ீதழதழனள  

ப.ப.ழத்த குடினபசு தயர் ழனநத்துள்ளர்.  

 ஶடி றணம் வதறும் இண்டரது ஷனஷ ீறதற:  
 தந  ீதழதழனள  ப.ப.ழத்  ழனநழக்ப்ட்ைதன்  பநள  

யமக்குபஞபள  இபேந்து  ஹபடினள  உச்ச  ீதழநன்  ீதழதழனளவும்  

ின்ர்  தந  ீதழதழனளவும்  ஆகும்  இபண்ைளயது  ர்  ன்  

ஸபேநன அைந்துள்ளர்.  

 ிப  பத்த  யமக்குபஞபள  இபேந்து  யந்த  ப.ப.ழத்  ைந்த  2014 

ஆம்  ஆண்டு  ஆஸ்ட்  13 ஆம்  ஹததழ  ஹபடினள  உச்சீதழநன்  

ீதழதழனள ழனநம் ஸசய்னப்ட்ைளர்.  

 இயபேக்கு  பன்ள  ீதழதழ  ஸ்.ம்.ெறக்ரி  யமக்குபஞபள  இபேந்து  

ஹபடினள உச்ச ீதழநன் ீதழதழனளவும், அதன் ிகு ளட்டின்  13 யது 

தந  ீதழதழனளவும்  ைந்த  1971 ஆம்  ஆண்டு  ஜயரினில்  

தயிஹனற்ளர். 

 
9. னற துஷஶந்ர்ள் 

 நஹளன்நணினம்சுந்தபளர்  ல்க்மம்  உள்ிட்ை பன்று  

ல்க்மங்லக்கு துணஹயந்தர்  ழனநழத்து, ஆலபேம், 
ல்க்மங்ின் ஹயந்தபேநள  ஆர்.ன்.பயி  உத்தபவு  ிப்ித்தளர்.  

 ன்.ெந்றஶெர் -  ஶணரன்ிம்சுந்ணரர் தல்ஷனக்ம்  

 ெற.ி  -  அப்தர  தல்ஷனக்ம்  

 டி.ஆறுனம்  -   றனள்லர் தல்ஷனக்ம் 

 

10. ஶெற ஶரய் றர்ப்தில் றறுணத்துக்கு னற இக்குணர்  
 ஹதசழன ஹளய் தழர்ப்ினல் ழறுயத்தழன் (ன்) புதழன இனக்குபள பத்த 

ஆபளய்ச்சழனளர் ஶரெறஷ் வரயந்ற ழனநழக்ப்ட்ைளர்.  
 
11. திரிட்டனுக்ரண அடுத் இந்ற தூர்  

 ிரிட்ைன்ள அடுத்த இந்தழன தூதபள பத்த ஸயிபவு ணி அதழளரி 

ிக்ம் ஶ.துஷசுரற  ழனநழக்ப்ட்டுள்ளர்.  
 ிரிட்ைன்ள தூதர்  ளனத்ரி இஸ்றளர் குநளர் ைந்த ஜஷன் 30-ம் ஹததழ ஏய்வு 

ஸற்ளர்.  
 இந்தழன ஸயிபவு ணி அதழளரினள யிக்பம் ஹ.துபசுயளநழ 1992 ஆம் 

ஆண்டு ிரிய ஹசர்ந்தயர்.  
 யங்ஹதசத்துக்ள இந்தழன தூதபள ைந்த 2020 அக்ஹைளர் நளதம் இயர் 

ஸளறுப்ஹற்தழழபேந்து இந்தழனள யங்ஹதச உவு யலுயைந்தது 

குழப்ிைத்தக்து.  
 

12. ம்ஃப் வெல் இக்குர்  
 சர்யஹதச ழதழனத்தழன் ம்ஃப் ஸசனல் இனக்குபள பன்ளள் தந 
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ஸளபேளதளப ஆஹளசர் றனஷ்னெர்த்ற சுப்திின் 

ழனநழக்ப்டுயதள நத்தழன ணினளர்ள் அநச்சம் ஸதரியித்தது.  
 தற்ஹளது சர்யஹதச ழதழனத்தழல் இந்தழனள சளர்ில் ஸசனல் இனக்குபள 

ஸசனல்ட்டு யபேம் சுர்ஜழத் ஸ்.ல்ள ைந்த 2019 அக்ஹைளரில் இந்த 

ஸளறுப் ற்ளர்.  
 அயபது ணிக்ளம் அக்ஹைளர் 30-இல் ழயைழது.  

 
13. டிஆர்டிஏ னற ஷனர்  

 ளதுளப்பு ஆபளய்ச்சழ நற்றும் ஹநம்ளட்டு துனின் ஸசனபளவும், 
ளதுளப்பு ஆபளய்ச்சழ நற்றும் ஹநம்ளட்டு அநப்ின் (டிஆர்டிஏ) 
தயபளவும் யிஞ்ஞளி ெீர் ி ரத்ஷ ழனநழக் ழனநங்லக்ள 

அநச்சபய குல எப்புதல் யமங்ழபள்து.  
 இதன் தயபள இபேந்த சதீஸ் ஸபட்டி ைந்த 2018 ஆம் ஆண்டில் 

ழனநழக்ப்ட்ைளர்.  
 ைந்த 2020 ஆஸ்ட் நளதத்தழல் அயபேக்கு இபே ஆண்டுள் தயிக்ளம் 

ீட்டிப்பு ஸசய்னப்ட்ைது.  
 
14. ெர ெரிர் இக் ஷனர்  

 தநழழ்ளடு சளபண சளபணினர் இனக்த் தயபள ள்ிக்ல்யித்து 

அநச்சர் அன்தில் ஶஷ் வதரய்ரவரற ஹளட்டினின்ழ  ஹதர்வு 

ஸசய்னப்ட்ைளர்.  
 
15. உனத் றழ் ஆரய்ச்ெற றறுணம்: தறப்ன துஷநக்கு வதரறுப்தரபர் றணம்  

 ஸசன் தபநணினில் ஸசனல்ட்டு யபேம் உத் தநழம ஆபளய்ச்சழ 
ழறுயத்தழல் தழப்பு துனின் பதல் ஸளறுப்ளபள ஹபளசழரினர் 

ஆ.ன்  ழனநம் ஸசய்னப்ட்ைளர்.  
 திளனம் அடிள், நந்த பதல்யர் அண்ணள ஹளன்ஹளரின் அரின 

பனற்சழனளல் 1968இல் ஹதளற்றுயிக்ப்ட்ைது உத் தநழழ் ஆபளய்ச்சழ 
ழறுயம்.  

 தநழழ் ல்யினில் உனபளய்யி யப்டுத்துதல், தநழழ் ஆய்யளபேக்கு 

ஹதயனள ஆயணங் உபேயளக்குதல், தநழழ், தநழமர், இக்ழனம், 
யபளறு, நபேத்துயம், ல்யி, , சபதளனம், ண்ளடு, அழயினல்  

துஹதளறும் தநழமளய்ய ஹநம்டுத்துதல் உள்ிட்ை ஹளக்ங்ஹளடு இந்த 

ழறுயம் ஸசனல்ட்டு யபேழது.  
 
16. உச்ெீறன்ந ஷனஷ ீறதற தி ற்ன  

 உச்சீதழநன்த்தழன் 49 யது தந ீதழதழனள உய் உஶஷ் னனறத் 

(ப.ப.ழத்) தயிஹனற்ளர்.  
 குடினபசுத் தயர் நளினில் ைஸற் தயிஹனற்பு யிமளயில் 

அயபேக்கு குடினபசு தயர் தழஸபௌதழ பர்ப தயிப்ிபநளணம் ஸசய்து 
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யத்தளர்.  
 ஶடி றணம் வதறும் இண்டரது ஷனஷ ீறதற:  

 தந ீதழதழனள ப.ப.ழத் தயிஹனற்றுதன் பநள, 
யமக்குபஞபள இபேந்து ஹபடினள உச்சீதழநன் ீதழதழனளவும், 
ின்ர், தந ீதழதழனளவும் ஆகும் இபண்ைளயது ர் ன் 

ஸபேநன அைந்துள்ளர்.  
 இயபேக்கு பன்ள, ீதழதழ ஸ்.ம்.ெறக்ரி, யமக்குபஞபள இபேந்து 

ஹபடினள உச்சீதழநன் ீதழதழனளவும், அதன் ிகு ளட்டின் 13 யது 

தந ீதழதழனளவும் ைந்த 1971 ஆம் ஆண்டு ஜயரினில் 

தயிஹனற்ளர்.  
 னக்ற ரீ்ப்னள்:  

 உச்சீதழநன் ீதழதழனள  பக்ழன தீர்ப்பு ப.ப.ழத் 
யமங்ழபள்ளர்.  

 குழப்ள, இஸ்ளநழனர்ள் உைடி னத்னரக் பநள யியளபத்து 

ஸசய்பம் ைப சட்ையிஹபளதநளது, அபசழனநப்பு 

சட்ைத்துக்கு தழபளது ன்று தீர்ப்ித்த அநர்யில் இயரிைம் 

ஸற்ழபேந்தளர்.  
 யபளற்று சழப்புநழக் றனணந்னம் வ தத்ரதசுரற 

ஶரினறன் ழர்யள உரிந தழபேயிதளங்கூர் நன்ர் 

குடும்த்தழபேக்கு உள்து ன்று ீதழதழ ழத் தநனிள 

அநர்வு 2020ல் தீர்ப்ித்தது.  
 குமந்தின் ளழனல் உறுப்பு ஸதளடுயது நட்டுநல்ளநல், 

‘ளழனல் ஹளக்த்துைன்’ உைல் ரீதழனில் ஸதளைர்பு ஸளள்லம் ந்த எபே 

ஸசனலும் ளழனல் யன்ஸளடுநஹன ன்று குமந்த ளழனல் 

குற்ங்ில் இபேந்து ளதுளக்கும் ஹளக்ஹசள சட்ைத்தழன் ிரிவு 7-ன் வழ் 

ீதழதழ ப.ப.ழத் தநனிள அநர்வு தீர்ப்ித்தது உள்ிட்ை 

ல்ஹயறு பக்ழன தீர்ப்பு இயர் இைம் ஸற் உச்சீதழநன் அநர்வு 

அித்துள்து.  
 1957ஆம் ஆண்டு யம்ர் 9ஆம் ஹததழ ிந்த ீதழதழ ப.ப.ழத் 1983 

ஆம் ஆண்டு ஜஷில் யமக்குபஞபள தழவு ஸசய்து, பம் 

உனர்ீதழநன்த்தழல் யமக்குப ீர் ணின ஸதளைங்ழளர்.  
 ின்ர் 1986 ஆம் ஆண்டு ஸைல்ழக்கு யந்து யமக்குபஞர் ணின 

ஸதளைர்ந்த அயர் 2004 ஆம் ஆண்டு ப்பழல் பத்த யமக்குபஞபள 

உச்ச ீதழநன்த்தளல் ழனநழக்ப்ட்ைளர்.  
 2ஜழ அக்ற் எதுக்வடு பஹடு புளர் யமக்ழல் சழி தபப்பு 

சழப்பு அபசு யமக்குபஞபள அயர் ழனநழக்ப்ட்ைளர்.  
 74 ரள்ள் ட்டுஶ தி  

 உச்ச ீதழநன்த்தழன் 49யது தந ீதழதழனள தயிஹனற்றுள் 

ப.ப.ழத் 74 ளட்ள் நட்டுஹந இந்த தயின யழப்ளர்.  
 யபேம் யம்ர் ட்ைளம் ஹததழ 65 யனத அைபம் இயர், அன்றுைன் 

ணி ஏய்வு ஸ உள்ளர்.  
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 இயபேக்கு அடுத்து, உச்ச ீதழநன் பத்த ீதழதழனள டி.எய்.ெந்ற சூட் 

தந ீதழதழ ஆயதற்ள யரிசனில் உள்ளர்.  
 உச்சீதழநன் யபளற்ழல் ப.ப.ழத்துக்கு பன்ள நழ குந்த 

ளள்ள் நட்டுஹந தந ீதழதழனள தயி யழத்தயர்ில் 

பதழைம் யழப்யர் ீதழதழ ல் ரரன் ெறங். 1991 யம்ர் 

25ஆம் ஹததழ பதல் டிசம்ர் 12ஆம் ஹததழ யப 18 ளட்ள் நட்டுஹந 

தந ீதழதழ தயின அயர் யழத்தளர்.  
 இனக்கு அடுத்தடிர ீறதற ஸ்.ரஶெந்ற தரன (2004 ஶ 2 

னல் 31ஆம் ஶற ஷ) னப்தது ரள்லம்,  
 ீறதற ஶெ.ெற. ர (1970 டிெம்தர் 17 - 1971 ெணரி 21 ஷ) 36 

ரள்லம்,  
 ீறதற ெற.தி.தட்ரக் (2002 ம்தர் 8 - 2002 டிெம்தர் 18 ஷ) 41 

ரள்லம்,  
 ீறதற ல்.ம்.ெர்ர (1992 ம்தர் 18 - 1993 திப்ரி 11 ஷ) 86 

ரள்லம் உச்ெீறன்ந ஷனஷ ீறதறர தி 
றத்துள்பணர்.  

 உச்ெீறன்ந ீறதறள் 65 றலும், உர்ீறன்ந ீறதறள் 62 

றலும் தி ஏய்வு வதறுறன்நணர் ன்தது குநறப்திடத்க்து.  
 

17. றஷீ் இன்று ீண்டும் னல்ரறநரர்  

 தரெவுடன் கூட்டி னநறவு; ஶெரவ துஷ னல்ர். 
 ீளரில் ளஜ உைள கூட்ைணின பழத்துக் ஸளண்ை க்ழன ஜதள 

தம் ட்சழத் தயர் ழதீஷ்குநளர் தது பதல்யர் தயின பளஜழளநள  

ஸசய்தளர்.  

 பளஷ்டிரின ஜதள தம் ளங்ழபஸ் இைதுசளரிள் உள்ிட்ை தழர்க்ட்சழள்  

ழதழஷ்குநளபேக்கு ஆதபயித்த ழனில் பதல்யபள அயர் நீண்டும் 
தயி ற்ழளர். 
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1. இந்றர ஏன் கூட்டு ரட திற்ெற  
 இந்தழனள ஏநன் கூட்டு பளடய னிற்சழனள ‘அல் ெர ’ ளன்ளயது தழப்பு 

தழங்ள்ழமந (ஆஸ்ட் 1) பளஜஸ்தளன் நளழத்தழல் ஸதளைங்குழது .  

 ைந்த 2016 ஆம் ஆண்டு  ஹநற்ஸளள்ப்ட்ை பளடய எப்ந்தங் 
எட்டி இந்தழனள ஏநன்  ளடுலக்கு இைஹன அல் ஜள ன் கூட்டு 
பளடய னிற்சழ ைஸற்று யபேழது. 

 
2. வன்வரரிர - அவரிக்ர ீண்டும் கூட்டுப் ஶதரர் திற்ெற  

 அஸநரிக்ளவும், ஸதன்ஸளரினளவும் இணந்து நழப் ிபம்நளண்ைநள 

கூட்டு பளடய னிற்சழன ஸதளைங்ழ.  
 இந்த கூட்டு னிற்சழக்கு உல்ச்ெற ஃப்ரீடம் ீல்ட் ன்று ஸனரிைப்ட்டுள்து. 

 
3. இந்ற - அவரிக் ெறநப்ன தஷடள் கூட்டு திற்ெற றஷநவு  

 இநளச்சப் ிபஹதசத்தழல் பன்று யளபங்ள ைஸற்று யந்த இந்தழன - 
அஸநரிக் சழப்பு ைின் கூட்டுப் னிற்சழ ழயைந்தது.  

 இந்தழனள - அஸநரிக்ள சழப்பு ைள் இணந்து ஆண்டுஹதளறும் ‘ஜ் 

தியரர்’  ன் ஸனரில் கூட்டு னிற்சழனில் ஈடுட்டு யபேழன்.  
 இந்ழனில் ைந்த ஆஸ்ட் 8ஆம் ஹததழ யறரச்ெனப் திஶெத்றல் உள்ப 

தக்ஶனர குதழனில் 13 யது ‘யஜ்ப ிபலளர்’ னிற்சழ ஸதளைங்ழனது.  
 
4. ‘ஶரஸ்டரக் 2022’ ஶதரர்ப் திற்ெற  

 ‘ஹயளஸ்ைளக் 2022’ ஹளர்ப் னிற்சழனில் இந்தழனள - சவள உள்ிட்ை ளடுச் 

ஹசர்ந்த 50 ஆனிபத்துக்கும் ஹநற்ட்ை ையபீர்ள் ங்ஹற் உள்தள பஷ்னள 

ஸதரியித்துள்து.  
 2022 ஹளர்ப் னிற்சழ ஸசப்ைம்ர் 1 பதல் 7ஆம் ஹததழ யப ழமக்ழந்தழன பளடய 

நளயட்ைத்தழன் ல னிற்சழ நதளங்ிலும், ஏஶரட்ஸ்க் டல், ெப்தரன் 

டல் ஆழன குதழிலும் ைஸறும்.  
 ைந்த ஆண்டு பஷ்னளயில் ைஸற் ‘ஸ்தரட் 2021’ ஹளர்ப் னிற்சழனில் சவள 

ளழஸ்தளன் உள்ிட்ை 17 ளடுள் ங்ஹற்.  
 அப்னிற்சழனில் இந்தழனளவும் இைம் ஸற்து. 
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1. சூப்தர் யறட் ரப் றட்டம் 
 ஸசன்னில் சள ளதுளப்பு யிதழப ண்ளணிக்கும்  யனில் 

‘சூப்ர்  ழட்  ளப்’  ன்  தழட்ைம்  ள்ி  நளணயர்லக்ள  ஸபேப  ளயல்  

ஆணனர் சங்ர் ஜழயளல் ஸசவ்யளய்க்ழமந ஸதளைக்ழ யத்தளர். 

 ஸசன்  ஸபேப  ளயல்  துனின்  ஹளக்குயபத்து  ிரிவு,  தநழழ்ளடு  

ஹளக்குயபத்து  ளதுளயர்ள்  அநப்பு  இணந்து  ஸசன்  சள  

ளதுளப்பு  யிதழபள்  பனள  ைிடிக்ப்டுழது  ன்த 1  

னல்  ரம்  குப்ன  குந்ஷள்  னெனம்  ண்ரிக்கும்  ‘சூப்தர்  றட்  

ரப்’ ன் புதழன தழட்ைத்த ஸதளைங்ழ. 
 
2. இன்னுிர் ரப்ஶதரம் 

 இன்னுனிர் ளப்ஹளம் ம்ந ளக்கும் 48 தழட்ைம் பம் 

னைந்தயர்ின் ண்ணிக் என னட்ெத்ஷ ைந்துள்தள 
நக்ள் ல்யளழ்வுத்து அநச்சர் நள சுப்ிபநணினன் ஸதரியித்தளர்.  

 இத்தழட்ைத்த 2021 டிெம்தர் 18ல் பதல்யர் ப..ஸ்ைளழன் ஸதளைக்ழ 
யத்தளர். 

 சள யித்தழளல் ழலம் இப்புள் அதளல் ழலம்  குடும்ங்ின் 
நபேத்துய ஸசய குப்து தளன் அதன் ஹளக்ம்  அதன்டி சள 
யித்தளல் ளதழக்ப்ட்ையர்லக்கு யித்து ழழ்ந்த  பதல் 48 நணி ஹப 
ஸபேக்டினள ளட்ைத்தழல் பல சழழச்ச  யமங் ஹதயனள ழதழ 
யமங்குயத உறுதழ ஸசய்யதளகும். 

 யித்தழல் ளதழக்ப்டும் பேக்கு அறதட்ெர என னட்ெம் ஷ 
ெறறச்ஷெக்ர ங்ப்தடுறநது.  

 யித்தழல் ளதழக்ப்ட்ையப உைடினள  நபேத்துயநனில் ஹசர்க்கும் 
பேக்கு பைளய் ந்தளனிபம் ஊக்த்ஸதள  அபசளல் ஸளடுக்ப்டுழது. 

 

 
3. இந்றரின் பர்ச்ெற தரஷஷ ிரிக்கும் இஷ ற றட்டம்  

 75 ஆயது சுதந்தழப தழ ஸளண்ைளட்ைத்த குழக்கும் யனில் ளட்டின் 
யர்ச்சழ ளதன யியரிக்கும் யனிள இணனயமழ தழட்ைம்  

என் ‘google’ அழபம் ஸசய்துள்து.  

 ‘இந்றர ற உரன் ’ ன் தழட்ைத்தழன் வழ் இந்தழனளயின்  யர்ச்சழ 
ளதன குழக்கும் 21 தள் , 120 யனள ைங்ள் உள்ிட்ை 
ல்ஹயறு யியபங்ள் அதழல் இைம்ஸற்றுள்.  

 கூகுின் -ளச்சளப யத க்த்தழல் இத ளண படிபம்  

 
4. அடல்ஏய்வூற றட்டம்  

 நத்தழன  அபசழன்  பக்ழனநள  சப  ளதுளப்பு  தழட்ைநள அைல்ஏய்வூதழன  

தழட்ைத்தழல்  யபேநள  யரி  ஸசலுத்துஹயளர்  ஹசப  படினளது  ன்று  

அழயிக்ப்ட்டுள்து.  

 இது யபேம்  அக்ஹைளர்  1 -ம் ஹததழ  பதல்  அநலுக்கு  யபேழது. ைந்த  2015 ஆம் 
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ஆண்டு  ெழன்  1 -ம்  ஹததழ  நத்தழன  அபசு  அைல்ஏய்வூதழன  தழட்ைத்த  

அநல்டுத்தழனது.  

 ஸபேம்ளலும் அநப்புசளபள ஸதளமழளர்ின்  ன்பேதழல்பேத்தழல்  

ஸளண்டு இத்தழட்ைம் அழபப்டுத்தப்ட்ைது. 

 தழட்ைத்தழன்  பம்  60  யனத ட்டினயர்ள்  நளதம்  னொதரய்  1000 னல்  

னொதரய்  5000 ஷ ஏய்வூறம் ஸ படிபம்.  

 இதழல் இணஹயளர்  நளதம்  ஹதளறும்  தங்ள்  யனதுக்கு ற்  குழப்ிட்ை  அவு  

ஸதளனச்  ஸசலுத்த  ஹயண்டும்.அஞ்சங்ள்  யங்ழள்  பம்  

இத்தழட்ைம்ஸசனல்டுத்தப்டுழது .  

 18 பதல்  40 யனதுக்கு உட்ட்ையர்ள் இத்தழட்ைத்தழல் இணன படிபம். 

 
5. 10,500 உனரக்லக்கு ஷெக்றள் அபிக்கும் றட்டம்  

 உனரக்லக்கு ஷெக்றள்ள்  ங்கும்  றட்டத்ஷ  பதல்யர்  

ப..ஸ்ைளழன் ஸதரியித்தளர்.  

 தநச்  ஸசனத்தழல்  ைஸற்  ழழ்யில் சக்ழள்  அயர்  

யமங்ழளர்.  

 ிற்டுத்தப்ட்ஹைளர்,  நழவும்  ிற்டுத்தப்ட்ஹைளர்  நற்றும்  சழறுளன்நனிர் 
த்து  சளர்ில்  உநளக்ள், ணினளர்ள் யளரின 
உறுப்ிர்லக்கு நழதழயண்டிள் யமங்கும் தழட்ைம் ஸசனல்டுத்தப்டுழது . 

 
6. னல்ரின் ரஷன உவு றட்டம்: 

 அபசு  ஸதளைக்ப்ள்ிில்  ள  உணவு  தழட்ைத்த  

ஸசனல்டுத்துயதற்ள  எபேங்ழணப்பு  அலுயப ழனநழத்தும் 
அயபேக்ள  ணி  யபனறுத்தும் தநழம அபசு உத்தபயிட்டுள்து.  

 எபேங்ழணப்பு  அலுயபள,  இல்ம்  ஹதடி  ல்யித்தழட்ைத்தழன்  சழப்பு  

அலுயர்  இபம்தத் ழனநழக்ப்ட்டுள்ளர். 

 ள்ிள், னளிள்,  எபேங்ழணப்பு  நனங்ள்,  தழட்ைம்  ஸசனல்டுத்தும் 
அநப்பு  துரிதநள  ண்ைழனப்டுயது  எபேங்ழணப்பு  அலுயபளல்  

உறுதழ ஸசய்னப்டும்.  

 ள  சழற்றுண்டிக்ள பப்ஸளபேட்  ஸளள்பதல்  ஸசய்யது  

ஸதளைர்ள  தர்ஸளபேள் யளணி  மம்  நளயட்ை, நண்ை 
அலுயர்லைன் யியளதழப்து,  ஸளள்பதல்  ஸசய்னப்ட்டு  அய  உரின  

பனில்  ஸசன்று  ஹசபேயத ண்ளணிப்து  ஹளன்  ணிபம்  

எபேங்ழணப்பு அலுயர் ஹநற்ஸளள்யளர் . 

 உள்லரில்  ழைக்க்கூடின, யினக்கூடின ளய்ழள், சழறுதளினங்ள்  

ஸளள்பதல்  ஸசய்யதற்ள  ின  யமழப  ண்ைழதல், 

ர்ப்புங்ில்  தழட்ைத்த  ஸசனல்டுத்தழை துயள நனப்டுத்தப்ட்ை  

சநனல்  கூைங்ள்,  ழபளந  ஊபளட்சழில்  தழட்ைம்  ஸசனல்ை  துயள  

ஊபளட்சழ அயிள கூட்ைநப்பு ண்ைழயது ஹளன் ணிபம் 

எபேங்ழணப்பு அலுயர் ஹநற்ஸளள்லயளர்.  



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page48 

 

 

 ள சழற்றுண்டி தனளரிக்ப்டும்  சநனல் கூைத்தழல் இபேந்து ள்ிலக்கு 

யளங்ள்  பம்  அயற்  டுத்துச்  ஸசன்று  னளிலக்கு  உரின  

ஹபத்தழல் ஸசன்று ஹசர்யத உறுதழ ஸசய்யது, ள்ிக் ல்யி, ஊப உள்ளட்சழ 
பளட்சழ  ழர்யளம்  ஆழன  துலைன்  எபேங்ழணந்து  தழட்ைம்  

ஸசனல்டுயத ண்ளணிப்து  ஆழன  ணிபம்  எபேங்ழணப்பு  

அலுயர்  ஹநற்ஸளள்லயளர். 

 
7. ெல் ெீன் றட்டம் 

 ஶரர  அபசழன்  அத்து  யடீுலக்கும்  குமளய்  பம்  குடிீர்  யமங்கும்  

தழட்ைநளது ழபளநப்புங்ில் 100%  ழஹயற்ப்ட்ைது.   

 ைந்த  பன்று  ஆண்டுில்  ெல் ெீன்  றட்டம்  பம்  ளடு  பலயதும்  

உள்  ல  ஶரடி  ழபளந  குடும்ங்லக்கு  குமளய்  யமழ  குடிீர்  இணப்புள்  

யமங்ப்ட்டுள். 
 
8. குடும்த ஷனிலக்கு ரம் னொதரய் 1000  

 னதுஷில் 21 துக்கு ஶல் 55 துக்குள்தட்ட மக் குடும்த் 

தயிலக்கு நளதம் பைளய் 1000 உதயித்ஸதள யமங்ப்டும் ன்று 

ழதழழ அழக்னில் பதல்யர் ன்.பங்சளநழ அழயித்தளர்.  
 நளணயர்லக்கு அபசு உதயி ஸறும் ள்ிில் ிஸ் என் ிஸ் டூ டித்து 

யபேம் நளணயர்லக்கு யபேம் அபசு சளர்ில் இனெ டிக்ிணிள் 

யமங்ப்டும்.  
 என்தளம் யகுப்பு நளணயர்லக்கு இனெ ஷெக்றள் ங்கும் றட்டம் 

நீண்டும் ைபப்டுத்தப்டும் .  
 ரஷக்ரல் இனங்ஷ இஷடஶ ப்தல் ஶதரக்குத்து  

 ளபக்ளல் துபம் இங் ளங்ஹரன் துபம் 

இைஹன னணிள், சபக்கு ப்ல் ஹளக்குயபத்து ழமளண்டு 

ஸதளைங்ப்டும்.  
 ெரர்ரனர றட்டத்றன் வழ் ஸசன் துப மத்துைன் 

இணந்து புதுய துபத்தழல் சபக்குள் னளலம் ணிள் 

ழமளண்டு பதல் ஸசனல்ை ஸதளைங்கும்.  
 
9. தள்பி னத்ர ஶம்தரட்டு றட்டம்  

 தநழழ்ளடு ஸதளமழல் பஹயளர் ஹநம்ளடு புத்தளக் ழறுயபம், ள்ிக் 

ல்யித் துபம் இணந்து நளயட்ைங்ில் உள் அபசு, அபசு உதயி 
ஸறும் ஹநல்ழப் ள்ிில் என்தரம் குப்ன னல் + 2 யப னிலும் 

நளணயர்லக்கு ள்ி புத்த ஹநம்ளட்டு தழட்ைம் ஸசனல்டுத்தப்ை உள்து.  
 இதன் பம் நளணயர்ின் புதழன ஸதளமழல் ண்டுிடிப்பு ஊக்குயிப்து, 

ஸதளமழல் பஹயளர் ளச்சளபத்த யர்ப்து, ஸதளமழல் பதல் நற்றும் 

தநத்துயம் ண்பு உபேயளக்குதல் ஹளன் ல்ஹயறு னிற்சழள் 

யமங்ப்ை உள்.  
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10. தரத்  

 ‘எஶ ரடு எஶ உம்’ தழட்ைத்தழன் வழ், ‘ளபத்’ ன் எற்ப் ஸனரில் 

நளின உபங்ள் அத்தும் அக்ஹைளர் நளதம் பதல் யிற் ஸசய்னப்ை 

உள்.  
 யியசளனிலக்கு குழத்த ஹபத்துக்குள் உபங்ள் ழைப்த உறுதழ 

ஸசய்யதுைன், அதன் ஹளக்குயபத்துக்ள நளின சுநன குப்துஹந 

இத்தழட்ைத்தழன் ஹளக்ம்  நத்தழன பசளனங்ள் நற்றும் உபங்ள் து 

அநச்சர் ன்சுக் ரண்டிர ஸதரியித்தளர்.  
 ிபதநரின் உபங்ள் நளினத் தழட்ைத்தழன் வழ் (திரின் தரற 

ெனூர்ரக் தரிஶரெணர-திம்திஶெதி) ‘எஹப ளடு எஹப உபம்’ தழட்ைத்த 

அழயித்து, அயர் ஹநலும் கூழனதளயது:  
 உபப்ின் நீது பன்ழல் எபே ங்கு இைத்தழல், சம்ந்தப்ட்ை 

தனளரிப்பு ழறுயத்தழன் யணி ஸனர், இட்சழ, ஸளபேள் 

ஸதளைர்ள இதப யியப குழப்புள் இைம்ஸ அனுநதழக்ப்டும்.  
 பன்ழல் இபண்டு ங்கு இைத்தழல் ‘ளபத்’ ன் யணி ஸனபேம் ிம் 

ிஹஜி தழட்ைத்தழன் இட்சழபம் இைம்ஸ ஹயண்டும்.  
 உப ழறுயங்ள், தங்ிைம் உள் மன இபேப்பு ளழ ஸசய்ன 

இந்த ஆண்டு இறுதழ யப அயளசம் அிக்ப்டும்.  
 பெரினளயின் சழல் யிற் யினில் 80 சதயதீம். ை 

அஹநளினம் ளஸ்ஹட்க்கு 65 சதயதீம், ன்ிஹ உபத்துக்கு 55 

சதயதீம், ம்ஏி உபத்துக்கு 31 சதயதீம் நத்தழன அபசு நளினம் 

யமங்குழது.  
 
11. ரஸ்டர் திபரன்  

 தநழமத்தழல் உள் அத்து பதல் ழ தழபேக்ஹளனில்பம்  

‘ரஸ்டர் திபரன்’ தழட்ைம் பம் ஹநம்டுத்த ையடிக் டுக்ப்டும்  

அழனத்து அநச்சர் தி.ஶ.ஶெர்தரன கூழளர்.  
 12 ஆண்டுலக்கு எபேப ஆந யிதழப்டி குைபலக்கு ைத்தப்ை 

ஹயண்டின தழபேக்ஹளயிலுக்கு தழபேநண நண்ை யசதழ ஸசய்து தபேதல், 
தழபேக்ஹளனில்ில் இபேக்ழன் சு நைங் புதுப்ிக்ழன் ணிள், 
னன்ளட்டில் இல்ளத ழங் யளைக்கு யிட்டு தழபேக்ஹளனிழன் 

யபேயளன ஸபேக்குதல் ஹளன்ய குழத்து ந்தளய்வு கூட்ைத்தழல் ஆய்வு 

ஹநற்ஸளள்ப்ட்ைது.  
 தழபேக்ஹளனில்ில் ணினளற்ழ யபேம் ணினளர்லக்கு  புத்தளக் னிற்சழ 

யமங் ற்ளடு ஸசய்னப்ட்டுள்து.  
 தயில் நற்றும் ளதஸ்யப னிற்சழ ள்ி அநக்ப்டும்.  
 க்தர்ள் தங்கும் யிடுதழன புணபநப்தற்கும், புதழதள யிடுதழள் 

ட்டுயதற்கும் து எப்புதல் யமங்ழபள்து.  
 ரள் னலதும் அன்ணரணத் றட்டம் ஸசனல்டுத்தப்ட்டுள்து .  
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 இதுஹளன் அடுக்டுக்ள தழட்ைங் அத்து பதுழ 

தழபேக்ஹளனில்ிலும்  ‘நளஸ்ைர் ிளன்’ பம் ற்டுத்த ணிள் 

ைஸற்று யபேழன்.  
 
12. ற அெறன் னென்று ல்ி றட்டங்ள் வரடக் ிர  

 தநழம பதல்யர் ப..ஸ்ைளழன் ஸசப்ைம்ர் 5ஆம் ஹததழ ஸதளைங்ழ யக்கும் 

னதுஷப்வதண் தழட்ையிமளயில் தழல்ழ பதல்யர் அபயிந்த் ஹஜரியளல் 

சழப்பு யிபேந்தழபள ந்து ஸளள்ழளர்.  
 இந்த ழழ்ச்சழனில் தநழம அபசழன் 26 ‘ஷெரல் தள்பிள்’ நற்றும் 15 நளதழரி 

ள்ிள் தழட்ைத்த ஹஜரியளல் ஸதளைக்ழ யக்ழளர்.  
 றட்டங்ள் ன்ண?  

 தநழம அபசு னெலூர் ரரறர்ம் அம்ஷரர் றஷணவு 

உர்ல்ி உறுற றட்டத்றன் வழ் அபசு ள்ினில் டித்த அத்து 

நளணயிலக்கும் உனர்ல்யிழதழ உதயித்ஸதளனள நளதம் பைளய் 
1000 யமங்கும் புதுநப்ஸண் தழட்ைம்.  

 சழந்த ள்ிள் ஸைல்ழன ஹளஹய, தநழம அபசும் நளபளட்சழ, 
பளட்சழ குதழில் அதழயீ 26 தசளல் ள்ி 

அழபப்டுத்துழன்து.  
 ஸதளஹளக்கு ளர்யபைன் யலுயள அடித்தத்தபம் 

ற்ழன் ஹதயபம் பூர்த்தழ ஸசய்பம் யனில் 

ஹநம்டுத்தப்ட்ைதள  இந்த ள்ிள் அநக்ப்டுழன். 
 தநழமத்தழல் ற்ஹய ைந்த 2021 அக்ஹைளர் நளதம் ஸதளமழல்ப 

டிப்பு யமங்கும் 10 ஸ்டீம் (யிஞ்ஞளம், ஸதளமழல்தட்ம், 
ஸளழனினல் , நபேத்துயம்) நளதழரி ள்ிள் 

ஸதளைங்ப்ட்டுள்.  
 ஹநலும் 15 இைங்ில் பைளய் 125 ஹளடினில் இந்த நளதழரி 

ள்ிள் ஸதளைங்ப்டுழன்.  
 
13. ரறன வரறபில் னரஷ தறவு வெய் ெறர னற ஷடனஷந:  
ஆர்டி  

 யளடிக்னளர்ள் நளழ ஸநளமழில் புளப தழவு ஸசய்ன யசதழனள 
‘தீர தஶரெர ’ ன் நறுசவபநப்பு ஸசய்னப்ட்ை குதீர்ப்பு  

ைபன இந்தழன ளப்டீ்டு எலங்குப ஆணனம் ஆர்டி  

யிபயில் அழபம் ஸசய்ன உள்து.  

 ைந்த 2011 ஆம் ஆண்டு அழபம்  ஸசய்னப்ட்ை இந்த எபேங்ழணந்த 
கு தீர்ப்பு ைப (ஜழம்ஸ்)  ஹநலும் ஸசனல்தழன் நழக்தள 
நளற்றும் யனில் நறுசவபநப்பு  ஸசய்னப்ட்டுள்து ன்று ஆர்டி 
யட்ைளபங்ள் ஸதரியித்தர்.  

 இதன்பம் ளப்டீு ழறுயங்ள் புளர் ண்ளணித்து 
குலக்கு யிபந்து தீர்வு ளண படிபம். 
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14. டல் ீஷ றன்தகுவதரனபரக்ற ரி ஷக்ப்தடும் ல்.இ.டி ிபக்கு  

 ைல்  ீப  நழன்கு  ஸளபேள  (க்ட்ஹபளட்)  னன்டுத்தழ  ரின  

யக்ப்டும்  ரட்டின்  னல்  உப்ன  ீர்  ல்.இ.டி  ிபக்ஷ  ஸசன்னில்  

நத்தழன அநச்சர் ஜழஹதந்தழபசழங் அழபப்டுத்தழளர். 

 இந்தத்  தழட்ைத்த  ஸதளைக்ழ  யத்து  ஹசழன  அநச்சர், ஶரறணி  ன்று  

ஸனரிைப்ட்டுள்  இந்த  யிக்கு  மலக்கும், ினயர்லக்கும்,  

குழப்ள  இந்தழனளயின்  7500 ழஹளநீட்ைர்  ைற்ப  குதழில்  யசழக்கும்  

நீயசபதளனத்தழபேக்கும் ிதள யளழ்ய ற்டுத்தும் ன்ளர். 
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ணறன் குல் 
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1. ணறன் குல்  
 ஸசப்ைம்ர் நளதம் ஆது ஊட்ைச்சத்துக்ள நளதநள ைப்ிடிக்ப்ட்டு 

யபேழது.  
 ளட்டில் ஊட்ைச்சத்து குளட்ை எமழப்து நழவும் அயசழனம்.  
 தயல் ஸதளமழல்தட்த்தழன் சழப்ள னன்ளடும் நக்ின் ங்ஹற்பும் 

‘ஶதரன் இந்றர’ தழட்ைத்தழன் பக்ழன குதழனள நளழ உள்.  
 யடீு ஹதளறும் குமளய் பநள குடிீர் யிழஹனளழக்கும் ஜல்ஜயீன் தழட்ைநளது 

ஊட்ைச்சத்து குளட்ை ஹளக்குயதழல் பக்ழன ங்கு யழக்கும். 
 இந்தழனளயின் ஹளரிக்ன ற்று 2023 ஆம் ஆண்டு ெர்ஶெ ெறறு 

ரணிங்ள் ஆண்டு  ள அழயித்துள்து.  
 உைல்  ளதுளப்தழல் சழறுதளினங்ள் பக்ழன ங்கு யழக்ழன். 
 றரங்பிலும் இஷ ெற:  

 அபேணளச்சப் ிபஹதசத்தழன் ஹஜளர்சழங் ழபளநத்தழல் சுதந்தழப தழத்தழல் 

இபேந்து 4ஜழ இணன ஹசய ஸதளைங்ப்ட்டுள்து.  
 பன்ஸல்ளம் இணன யசதழனளது ஸபே பங்ில் நட்டுஹந 

ளணப்ட்ைது.  
 தற்ஹளது ண்ந இந்தழனள தழட்ைத்தழன் யளனிள ளட்டில் உள் 

ல்ஹயறு ழபளநங்லம் இணன யசதழன ஸற்றுள்.  
 சுந்ற றண வரண்டரட்டம்:  

 நத்தழன ிபஹதசத்தழன் இந்தூரில் இந்தழன யபை யடியில் நித 

சங்ழழன ற்டுத்தழக் ஸளண்ைளடிபள்ர் .  
 தற்றுக்ணக்ள நக்ள் ஹதசழனக் ஸளடின ிபதழழக்கும் 

யனில் என்று தழபண்டு சுதந்தழபதழத்த ஸளண்ைளடிபள்ர். 
 இய ழன்ஸ் சளத புத்தத்தழல் இைம் ிடித்துள்.  
 ஸயிளடு யளழ் இந்தழனர்லம் சுதந்தழப தழத்த சழப்ள 

ஸளண்ைளடிர்.  
 ஹளட்ஸ்யளள ளட்டில் உள் உள்லர் ளைர்ள் இந்தழன 

சுதந்தழபத்தழன் 75யது சுதந்தழப ஆண்ை எட்டி 75 ரட்டுப்தற்று றக் 

தரடல்ஷப ளடிர்.  
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1. உன ர்த் ெந்ஷில் இண்டரது இடம் ரஷ ற்றுற  
 உ சந்தனில் மங்லக்ள யர்த்தத்தழல் யளம இண்டரது இடம் 

திடித்றனப்தரல் ரஷ ற்றுறஷ அறரிக் ஹயண்டும்  ஆந்தழப 

நளழ சழப்பு தநச் ஸசனர் னணம் ணக்வரண்ஷடர ஸதரியித்தளர். 
 தழபேச்சழ நளயட்ைம் ரனூரில் இந்தழன ஹயளண் ஆபளய்ச்சழ வுன்சழழன் 

(சழ.ஆர்) ஹதசழன யளம ஆபளய்ச்சழ நனம் அநந்துள்து.  
 இந்த நனத்தழன் 29 யது ஆண்டு ழறுய ளள் யிமள நற்றும் யியசளனிள் 

தழ யிமள ைஸற்து.  
 
2. திர் ஶரடிக்கு னனறடம்  

 நக்ின் 75 சதயதீ ஆதபய ஸற்று உழன் ிபநள தயர்ள் 

ட்டினழல் ிபதநர் ஶந்ற ஶரடி னனறடத்றல் உள்ளர்.  
 அஸநரிக்ளய அடிப்ைனளக் ஸளண்டு இனங்ழ யபேம் ‘ரர்ணிங் 

ன்ெல்ட்’ ன் சப யத்தம் உ அயில் நக்ின் ஆதபவு 

ஸற் ிப தயர்ின் ட்டின யளபந்ஹதளறும் ஸயினிட்டு 

யபேழது.  
 ஸநக்சழஹள அதழர் ஆண்ட்பைஸ் ஹளஸ் ஏப்பைளர் 63 சதயதீத்துைன் 

இபண்ைளயது இைத்தழலும், ஆஸ்தழஹபழனள ிபதநர் ஆண்ைி ஆல்ஹசழ 
58 சதயதீ நக்ின் ஆதபவுைன் பன்ளயது இைத்தழலும் உள்ர்.  

 
3. ஶெற குற்ந ஆ ரப்த அநறக்ஷ   

 ைந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ளட்டில் ைஸற் குற்ங்ள் , தற்ஸளள் , 
யித்துக்ள் உள்ைய ஸதளைர்ள யியபங் ஹதசழன குற் ஆயண 
ளப்ம் ஸயினிட்ைது.  

 அந்த ளப் அழயிக்னின் டி ஸள நற்றும் ஸண்லக்கு 
தழபள குற்ங்ில் உத்தப ிபஹதசம் பதழைத்தழல் உள்து . 

 தற்ஸள சம்யங்ள் நற்றும் யித்துில் ழனளஹளர் 
ண்ணிக்னில் தநழழ்ளடு இபண்ைளயது இைத்தழல் உள்து .  

 டந் ஆண்டு ரட்டில் ஷடவதற்ந வரத் குற்ந ெம்தங்ள்  

  

ரறனங்ள் வரஷனபின் ண்ிக்ஷ 

உத்திஶெம் 3717 
தீரர் 2799 

ரரஷ்டிம் 2330 

த்ற திஶெம் 2034 

ஶற்கு ங்ம் 1884 

 

 2021ல் தநழழ்ளட்டில் 1686 ஸளச் சம்யங்ள் ைஸற்றுள். 
 குந்ஷலக்கு றரண குற்நங்ள்  

 

ரறனங்ள் குற்நங்பின் ண்ிக்ஷ 
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த்ற திஶெம் 19,173 
ரரஷ்டிம் 17,261 

உத் திஶெம் 16,838 

ஶற்குங்ம் 9,523 

ஏடிமர 7,899 

 

 வதண்லக்கு றரண குற்நங்ள்  

 

ரறனங்ள் வரஷனபின் ண்ிக்ஷ 

உத்திஶெம் 56,083 
ரெஸ்ரன் 40,738 

ரரஷ்டிம் 39,526 

ஶற்கு ங்ம் 35,884 

ஏடிமர 31,352 

 
 

 2021 ஆம் ஆண்டில் தநழழ்ளட்டில் ஸண்லக்கு தழபள  8,501 

குற்ங்ள் ைஸற்றுள்.  
 தரனறல் ன்வரடுஷ  

 

ரறனங்ள் தரனறல் ன்வரடுஷ ற்றும் வரஷன/கூட்டு 

தரனறல் ன்வரடுஷரல் தரறக்ப்தட்டர்ள் 

உத்திஶெம் 48 
அெரம் 47 

த்ற திஶெம் 38 

ரரஷ்டிம் 23 

ெரர்க்ண்ட் 22 

 

 இந்த ண்ணிக் தநழழ்ளட்டில் ந்தள உள்து.  
 ற்வரஷன ெம்தங்ள்  

 

ரறனங்ள் ற்வரஷனபின் ண்ிக்ஷ 

ரரஷ்டிம் 22,207 
றழ்ரடு 18,925 

த்ற திஶெம் 14,965 

ஶற்குங்ம் 13,500 

ர்ரடர 13,056 

 

 ிதத்துக்ள்  

 

ரறனங்ள் ிதத்துபில் தனறரஶணரர் ண்ிக்ஷ 

உத்திஶெம் 24,711 
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றழ்ரடு 16,685 

ரரஷ்டிம் 16,446 

த்ற திஶெம் 13,755 

ரெஸ்ரன் 10,698 

 

 ள்ப ஶரட்டு க்குள்  

 

ரறனங்ள் ள்ப ஶரட்டு க்குள் ண்ிக்ஷ 

ஶற்குங்ம் 82 
அஸ்மரம் 75 

றழ்ரடு 62 

ரரஷ்டிம் 55 

ரெஸ்ரன் 54 

 

 னறர்லக்கு றரண குற்நங்ள்  

 2021 ஆம் ஆண்டு ளட்டில் பதழனயர்லக்கு தழபள 26,110 குற்ங்ள் 

ைஸற்றுள்.  
 இதழல் குற்ங்ின் ண்ணிக் அடிப்ைனில் நளபளஷ்டிபபம் 

6190 குற்ங்ின் யிழதசளப அடிப்ைனில் வடல்னறனேம் 101.7% 

னனறடத்றல் உள்.  
 தநழழ்ளட்டில் பதழனயர்லக்கு தழபள 1841 குற்ங்ள் 

ைஸற்றுள்.  
 தட்டில் இணத்னக்கு றரண குற்நங்ள்  

 ைந்த ஆண்டு ளட்டில் ட்டினல் இத்தயபேக்கு தழபள 5900 

குற்ங்ள் ைஸற்றுள்.  
 இதழல் அதழட்சநள உத்தபப்ிபஹதசத்தழல்  13,146 குற்ங்ள் 

ைஸற்றுள்.  
 றழ்ரட்டில் 1377 குற்நங்ள் தழயளழபள்.  

 தங்குடிலக்கு றர குற்நங்ள்  

 2021 ஆம் ஆண்டு ளட்டில் மங்குடிலக்கு தழபள ஸநளத்தம் 802 

குற்ங்ள் தழயளழபள்.  
 அதழட்சநள நத்தழன ிபஹதசத்தழல் 2627 குற்ங்ள், பளஜஸ்தளில் 

2121 குற்ங்ள், ைஸற்றுள்.  
 றழ்ரட்டில் 39 குற்நங்ள் தழயளழபள். 

 
4. உனறன் னென்நரது வதனம் தக்ரர்  

 னலம்வதர்க் தில்னறணர்ஸ் இண்வடக்ஸ் ன்து அஸநரிக்ளயின் 

ழபெனளர்க் ரில் எவ்ஸயளபே யர்த்த ளின் படியிலும் புதுப்ித்து 

ஸயினிைப்டுழன் உப் ஸபேம் ணக்ளபர்ின் தபயரிச குழனடீு 

ஆகும்.  
 இந்த ட்டினழல் உழன் பன்ளயது ஸபேம் ணக்ளபபள இந்தழனளயின் 
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வௌம் அரணி இைம் ஸற்றுள்ளர்.  
 இயர் ிபளன்ஸ் ளட்ைச் ஹசர்ந்த ஸதளமழதழபேம், பதலீட்ைளபேநள 

வதர்ணரர்ட் ெனீ் அர்ணரல்ஷட ின்னுக்கு தள்ி பன்ளயது இைத்த 

ிடித்துள்ளர்.  
 ப்லம்ஸர்க் ணக்ளபர்ள் ட்டினழல் பதல் பன்று இைத்துக்குள் யந்துள் 

பதல் ஆசழனர் ஸௌதம் அதளி தளன்.  
 றழ்ரட்டிலும் டம்  

 தநழழ்ளட்டில் ரரனம் ரட்டம் னறில் 2500 க்ர் ழ 

பப்ில் உழன் நழப்ஸரின சூரின நழன்சக்தழ ஆ 

அநத்தழபேக்ழளர் இயர் ன்து கூடுதல் தயல்.  
 இந்தழனளயின் ளக்ஸட் ண்ஸணய் சந்தனில் அதளினின் ில்ர் 20 

ெீ ங்ிப் யத்தழபேக்ழது. 

 
5.  றப்திலும் அறம்  

 இந்தழனளயப் ஸளறுத்தயப அதழ ழஹபண்ட் நளஸ்ைர் ஸளண்ை 
ளடுள் ட்டினழல் ந்ரது இடத்றல் இபேக்ழது.  

 அதுஹய ழபளண்ட் நளஸ்ைர்ின் சபளசரி தபநதழப்பு  அடிப்ைனில் 
ணக்ழல் ஸளண்ைளல் இந்தழனளவுக்கு பன்ளம் இைம்  ழைக்கும். 

 டரப் 10 ரடுள்: 

 

ெம்ஶபணம் ெறம்-பின் ண்ிக்ஷ 

 

ெறம்-பின் ெரெரி  றப்ன 

ஷ்ர 211 2,734 

அவரிக்ர 103 2,731 

வெர்ணி 94 2,635 

உக்ஷன் 89 2,671 

இந்றர 73 2,682 
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எப்தந்ங்ள் 
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1. ரனத்வீுள் எப்தந்ங்ள் 
 இபேதபப்பு  ல்லுய  ஹநம்டுத்தும்  யனில்  ல்ஹயறு  துில்  

இந்தழனளவுக்கும்  நளத்தீவுலக்கும்  இைஹன  ஆறு  எப்தந்ங்ள்  

ஸனளப்ம் ஆழ. 

 தழன்  ஹநம்ளடு,  இணன  யமழ  குற்த்தடுப்பு,  யடீ்டு  யசதழ,  ஹரிைர்  

ஹநளண்ந,  ட்ைநப்பு  யசதழள்  ஹநம்ளடு  ஆழன  துள்  சளர்ந்த  

எப்ந்தங்ள் னப்ம் ஆழ. 
 றஶட்டர் ரனற றட்டம்:  

 ஹளக்குயபத்து   தழட்ைத்துக்ள  ணி  தயர்ள்  இபேயபேம்  

ளஸணளி யளனிள ஸதளைக்ழ யத்தர். 

 இந்தழன  ழதழ  உதயிபைன்  ழஹயற்ப்ை  உள்  அத்தழட்ைத்தழன்  வழ்  

தர்  நளழ  அநந்துள்  தீயபம்  அபேழல்  உள்  யிழங்ழ,  

குல்லழஃல்கு,தஃபுரழ  ஆழன  தீவுபம்  இணக்கும்  

யனில்  6.74 ழஹள நீட்ைர் ீளம் அநக்ப்ைவுள்து. 
 நளத்தீவுள்  தர்  நளழனில்  4000 சப  யடீுள்  ட்டுயதற்ள  

தழட்ைத்தழற்கு ழதழ உதயின இந்தழனள யமங் உள்து. 
 நளத்தீவுின்  ளதுளப்  உறுதழப்டுத்தும்  ஹளக்ழல்  அந்ளட்டு  பளடயப்  

ைலக்கு  24 யளங்பம்  எபே  ைற்ை  ப்பம்  இந்தழனள  

யமங் உள்து. 
 ழப ரினந யளப ஸயிஹனற் அய  2030 ம் ஆண்டுக்குள் பூஜ்ஜழனத்துக்கு 

ஸளண்டுயப நளத்தீவுள் இக்கு ழர்ணனத்தழல் உள்து. 
 அந்த இக் அைன ஹதயனள உதயி இந்தழனள யமங்கும் ன்ளர் 

ிபதநர் ஹநளடி. 
 நளத்தீவுள் அதழர் இப்ரயறம் னது ஶெரனற 

 
2. த்றப் திஶெம் சூரி ெக்றில் ன்ணிஷநஷ ஶரக்ற னன்ஶணநற 
னறநது 

 உழன் நழப்ஸரின 600 ஸநளயளட் ஏம்ரஶஷ்ர் றக்கும் சூரி எபி 
றட்ட எப்ந்தத்தழல் ஸனலத்தழடும் யிமள  

 ஏம்ரஶஷ்ர் றட்டங்பின் தனன்ள்  

 இந்தத் தழட்ைம் நத்தழனப் ிபஹதசத்தழல் னொ.3500 ஶரடி பதலீட்ை 
ஈர்க்கும் யியசளனம்/இதப ஸதளமழல்லக்கு நதழப்புள் சுநளர் 1200 

ஸலக்ஹைர் ழம் நற்றும் 36000kl  ழத்தடி ீர் ஹசநழக்ப்டும். 
 60 பதல் 70 சதயதீம் தண்ணரீ் ஆயினளளநல் தடுக்ப்டும் . 

 ட்டுநள ளத்தழல் சுநளர் 2000 ஹபேக்கு ஹபடி நற்றும் நப 
ஹயயளய்ப்பு. 

 12 னட்ெம் வட்ரிக் டன்ள் குயள ளர்ன் ஸயிஹனற்ம்  

 த்றப் திஶெத்றல் ற்ந சூரி எபி றட்டங்ள்  

 ஶர ஶெரனரர் தரர்க்: 750 ஸநளயளட் (அநக்ப்ட்ைது)  
 ண்ட்ெரர் ஶெரனரர் தரர்க்: 250 ஸநளயளட் (ழறுயப்ட்ைது) 
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 அர்-ரெரனர்- ீனச் ஶெரனரர் தரர்க் : 1500 ஸநளயளட் 

(ட்டுநளத்தழல் உள்து)  

 ெத்ர்னர் ஶெறப்ன அடிப்தஷடினரண னப்திண னங்ர : 950 
ஸநளயளட் (ஸசனல்ளட்டில் உள்து).  

 ஶரஶணர ஶெரனரர் தரர்க் : 1400 ஸநளயளட் (ஸசனல்ளட்டில் 
உள்து) 

 நத்தழனப் ிபஹதச பதல்யர் ெறரஜ் ெறங் ெவுரன் 

 
3. இந்றர ஆஸ்றஶனறர றஷப்தட எப்தந்ம்  

 இந்தழனளயிற்கும்,  ஆஸ்தழஹபழனளயிற்கும்  இைஹன  எபே  ஆடிஹனள  ளட்சழ  

இண  தனளரிப்பு  எப்ந்தத்தழல்  ஸனலத்தழை  நத்தழன  அநச்சபய  

எப்புதல் அித்துள்து.  

 இது  இபே  ளடுலக்கும்  இைஹன  றஷப்தடங்பின்  கூட்டு  ரரிப்ஷத  

ிதளக்குயத ஹளக்நளக் ஸளண்டுள்து. 
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வதரனபரரம் 
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1. னைதி தரிர்த்ஷணள்  
 இதுயப  இல்ளத  அயில்  ஜஷ  நளதத்தழல்  600 ஶரடி  பெி  

ரியர்த்தள்  ைஸற்றுள்தற்கு  ிபதநர்  ஹநளடி  ளபளட்டு  

ஸதரியித்துள்ளர் 

 
2. த கீ்த்ஷ ட்டுப்தடுத் டடிக்ஷ 

 ளட்டில்  சழல்  தகீ்ம்  7 ெீம்  உள்தளவும்  இத  

ட்டுப்டுத்த  நத்தழன  அபசு  ையடிக்  ஹநற்ஸளண்டு  யபேயதளவும்  ழதழ  

அநச்சர் ழர்நள சவதளபளநன் நளழங்யனில் ஸதரியித்தளர்.  

 அத்றரெற வதரனள்லக்கு ெறஸ்டி இல்ஷன: 

 ஜழஸ்டி  அநலுக்கு  யபேயதற்கு  பன்ள  பேப்பு  நளவு  தனிர்  ன்ரீ்  

ஹளன் அத்தழனளயசழன  ஸளபேள்லக்கு  அத்து நளழங்லம்  யரி 

யிதழத்த. 
 ஆளல்  மள்  னன்டுத்தும்  இந்தப்  ஸளபேட்லக்கு  ஜழஸ்டி  

வுன்சழல் யரி யிதழக்யில். 
 யங்ழில்  யளடிக்னளர்லக்கு  டுக்கும்  ணத்துக்கும்  

ளஹசள புத்தத்துக்கும் ஜழஸ்டி யிதழக்ப்ையில்.  
 ஹநலும்  இடுளடு  ட்டுநளத்துக்கு  தளன்  ஜழஸ்டி  யிதழக்ப்ட்ைஹத  

தயிப இடுளட்டுக்கு அல். 
 இஹத ஹள நபேத்துயந  டுக்லக்கும்  அயசப சழழச்ச ிரிவு 

ிரிவுக்கும் ஜழஸ்டி யிதழக்ப்ையில். 
 நளள ளஸளன்றுக்கு  5000 ரடஷ யசூழக்ப்டும் அக்குத்தளன் 

யரி யிதழக்ப்டுழது ன்ளர். 
 

3. வதரம்ஷள் ற்றுற  
 ஸதளற்றுப் பயல் ளத்தழல் சுநளர் 2600 ஶரடி பைளய் நதழப்ிள 

ஸளம்ந இந்தழனள ற்றுநதழ ஸசய்துள்தள  ‘நதழன் குபல் ’ 
ழழ்ச்சழனில் ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி ஸதரியித்தளர் .  

 பூஹயச் ஹசர்ந்த ஸளம்ந தனளரிப்பு ழறுயம் என்று சழளர்ின்  

   அழயினல் ஸதளமழல்தட் ஆர்யத்த யர்க்கும் யனில்  
ஸளம்ந தனளர் ஸசய்து யபேழது .  

 யடீு ஹதளறும் ஹதசழனக்ஸளடி சுதந்தழப தழம் ஆஸ்ட் நளதம் ஸளண்ைளைப்ை  

உள் ழனில் 13-ஆம் ஹததழ பதல் 15ஆம் ஹததழ யப ‘எவ்வரன 

டீ்டிலும் ஶெறக்வரடி’ ன் சழப்பு யிமளவுக்கு ற்ளடு 

ஸசய்னப்ட்டுள்து.  

 அந்ளள்ில் ளட்டு நக்ள் தங்ள் யடீுில் பயர்ணக் ஸளடின 
ற் ஹயண்டும். 

 ஆஸ்ட் 2 ஆம் ஹததழ இந்தழன ஹதசழன ஸளடின யடியநத்த 

   திங்ரபி வங்ஷரின் ிந்த தழம் ஸளண்ைளைப்ை உள்து . 
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4. ஶபரண் ற்றுற 31%: அறரிப்ன  

 நத்தழன அபசு இந்தழனளயின் ஹயளண் நற்றும் தப்டுத்தப்ட்ை  உணவுப் 

ஸளபேள்ின் ற்றுநதழ ைப்பு ழதழனளண்டின் பதல் பன்று நளதங்ில்  31 
ெீம் (7408 றல்னறன் டரனர்) அதழரித்துள்து.  

 புதழன மங்ள் நற்றும் ளய்ழள் ற்றுநதழ   ரன்கு ெீ   யர்ச்சழன 
தழவு ஸசய்துள்து. 

 அஹத சநனம் தப்டுத்தப்ட்ை மங்ள் நற்றும் ளய்ழள்  

ற்றுநதழபம் 59.71% யர்ச்சழனைந்துள்து. 
 ைப்பு ழதழனளண்டின் பதல் ளளண்டில் இச்சழ ளல் நற்றும் ஹளமழப் 

ஸளபேள்ின் ற்றுநதழ   9.5 ெீம் அதழரித்துள்து. ி தளினங்ின் 
ற்றுநதழ  29 ெீர யர்ச்சழன தழவு ஸசய்துள்து. 

 
5. 2022-23 னல் ரனரண்டில் வதரதுத்துஷந ங்றபின் னரதம் அறரிப்ன  

 ழழ் ழதழனளண்டின் ப்பல் பதல் ஜஷன் யபனிள பதல் ளளண்டில் 12 
ஸளதுத்து யங்ழலம் கூட்ைநள சுநளர் ₹ 15,306 ஹளடி ளம்  

ஈட்டிபள்ர்.  

 இது ைந்த ழதழனளண்ை ளட்டிலும் 9 ெீம் அறரகும்.  
 ைந்த ழதழ ஆண்டில் இஹத ளட்ைத்தழல் ஸளதுத்து யங்ழள் 

பைளய் 14,013 ஹளடி ளம் ஈட்டினிபேந்தர்.  

 ழமளண்டு 9.2% அறரித்து பைளய்  15,306 ஹளடி ளம் ஈட்டி உள். 
ளபத ஸ்ஹைட் யங்ழனின் ளம் பைளய்  6,068 ஹளடினள உள்து.  

 இந்த யங்ழனின் ளம் ழமளண்டு குந்த  ஹளதழலும் எட்டு ஸநளத்த 
ஸளதுத்து யங்ழள் ஈட்டின இளத்தழல் தர ஸ்ஶடட் ங்றின் 
தங்பிப்ன 40 ெீம் ன்து குழப்ிைத்தக்து. 

 
6. ஶிஷன ற்றுற ல ெீம் அறரிப்ன  

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜயரி பதல் ஹந நளதம் யபனிள 5 நளதங்ில் 
ளட்டின் ஹதனி ற்றுற 7 ெீம்  அதழரித்துள்தள ஹதனி  

யளரினம் ஸதரியித்துள்து.  

 ற அறதட்ெர க்ற அன அீம்  1.31 ஹளடி ழஹள 
ஹதனின இந்தழனளயிைம் இபேந்து யளங்ழ உள்து.  

 இற்கு அடுத்தடிர ஷ்ர கூட்டஷப்ன  1.15 ஹளடி ழஹள 
ஹதனின இந்தழனளயிைம் இபேந்து ஸளள்பதல் ஸசய்துள்து.  

 இந்தழனளயிைம் இபேந்து  ஹதனி அதழம் இக்குநதழ ஸசய்பம் ளடுள் 
ட்டினழல் னென்நரது இடத்றல் ஈரன் உள்து. 

 
7. த்ற ரி தறர்ில் ரறனங்லக்கு னொதரய் 1.16 னட்ெம் ஶரடி 
ிடுிப்ன  
 நளழங்லக்கு  அிக்ப்டும்  நளதளந்தழப  யரிப்ழர்யில்  ழழ்  ஆஸ்ட்  

நளதத்தழல்  இபண்டு  தயண  ழதழனள  பைளய் 1,16,225,75ஹளடின  28 

நளழங்லக்கு நத்தழன ழதழ அநச்சம் யிடுயித்துள்து.  
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 இதழல் தநழமத்துக்கு பைளய்  4758.78 ஶரடி எதுக்ப்ட்டுள்து.  

 நளழங்லக்கு  அிக்ப்டும்  யமக்நள  நளதளந்தழப  தயண  பைளய்  

5832.86 ஹளடினளகும்.  
 இந்த நளதம் நற்ஸளபே தயணபம் ஹசர்த்து யமங்ப்ட்டுள்து.  

 ைந்த யம்ரிலும் இதுஹளன்று யமங்ப்ட்ைது.  

 15ஆயது  ழதழ  ஆணனத்தழன்  ரிந்துபனின்டி  நத்தழன  அபசழன்  ஸநளத்த  யரி  

யபேயளனில்  41 ெீம் நளழங்லக்கு ழர்ந்து அிக்ப்டுழது. 

 
8. ரடஷ டீ்டுக்கு ெறஸ்டி றஷடரது  

 திர்ள்  னன்டுத்தும்  யடீுின்  யளைக்கு  ெக்கு-ஶெஷ  ரி  

(ஜழஸ்டி) ழைனளது  ன்று  நத்தழன அபசு யிக்ம் அித்துள்து.  

 அஹத ஹபத்தழல் யர்த்தப் னன்ளட்டுக்ள யடீு யளைக்கு யிட்ைளல் 

அதற்கு ஜழஸ்டி உண்டு ன்று கூப்ட்டுள்து.  

 இதற்கு  பன்பு  ர்த் தன்தரட்டுக்ரண  ைள்  ட்டிைங்லக்கு  

நட்டும் ஜழஸ்டி யிதழக்ப்ட்டு  யந்தது. 

 
9. குறுற ரன ிெரடன்லக்கும் 1.5%   ட்டி ரணிம்  

 பைளய்  3 ட்சம்  யபனிள  குறுழன  ள  யியசளன ைன்லக்ள  

யங்ழலக்கு 1.5  ெீம்  யட்டி  நளினம்  அிக்  நத்தழன  அநச்சபய  

எப்புதல் அித்துள்து.  
 யங்ழ யட்டி யிழதத்த ரிசர்வ் யங்ழ அண்நனில் உனர்த்தழனது.  
 இதன்  ளபணநள  யியசளனிிைம் யசூழக்ப்டும்  யட்டின  யங்ழள்  

அதழரிக்ளநல் தடுப்தற்ள  இந்த  ையடிக்ன  நத்தழன அபசு  

ஹநற்ஸளண்டுள்து.  
 
10. ிெரிள் ஊத்வரறனரபர்லக்ரணெறல்னஷநப் தகீ்ம்   
    அறரிப்ன  

 றம் னனறடம் 

 யியசளன ஸதளமழளர்லக்ள  ணயகீ்  நதழப்பு ளட்டிஹஹன 
அதழட்சநள தநழமத்தழல்  1.301 புள்ிள இபேந்தது. 

 லழநளச்சழல் குந்தட்சநள  890 புள்ிள இபேந்தது. 

 ஊபத் ஸதளமழளர்லக்ள ணயகீ்  நதழப்ில்  1.290 

புள்ிலைன்  றம்  னனறடத்றலும்,  942 புள்ிலைன் 
யறரச்ெல் ைசழ இைத்தழலும் இபேந்த. 

 யியசளன ஸதளமழளர்லக்ள  ணயகீ்ம்  (சழி – ல்)  6.60 

சதயதீநள அதழரித்துள்து.  

 இது  ைந்த  ஜஷில்  6.43 சதயதீநள  

இபேந்தது.ஊபத்ஸதளமழளர்லக்ள  ணயகீ்ம் (சழி–ஆர்ல்)  

6.82 சதயதீநள அதழரித்துள்து.  

 இது ைந்த ஜஶில்  6.76 சதயதீநள இபேந்தது.  
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 ைந்த  ஜஷ  நளதத்தழல்  யியசளனம்  நற்றும்  ழபளநப்பு  

ஸதளமழளர்லக்ள எட்டுஸநளத்த ணயகீ்  நதழப்பு  6 புள்ிள்  

அதழரித்து பஹன  1131 நற்றும்  1143 ஆ இபேந்தது. 

 
11. இண்டு ட்ரில்னறன் டரனர் ற்றுற இனக்கு  

 2018 ஆம் ஆண்டுக்குள் 2 ட்ரில்ழனன் ைளர் சுநளர் ₹ 1.56 ட்சம் ஹளடி 

ற்றுநதழ இக் அைன நத்தழன யர்த்த துன ஹநம்டுத்தழ நளற்ழ 
அநக் இபேப்தள நத்தழன யர்த்தம், ஸதளமழல், ஜவுித்து அநச்சர் 

தினைஸ் ஶரல் ஸதரியித்தளர்.  
 இதற்கு தினளர் ஆஹளச பநனிைநழபேந்து ஸப்ட்ை ‘றர்ரனம் 

ரர்’ ன்ழ அழக்ன நத்தழன யர்த்தம் ஸதளமழல்து அநச்சர் 

ிபெஸ் ஹளனல் ஸயினிட்ைளர்.  
 ைந்த ஆண்டு இந்தழனளயின் ற்றுநதழ 6.75 ில்ழனன் ைளர் சுநளர் பைளய் 

52.65 ட்சம் ஹளடி இத யபேம் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் இபண்டு ட்ரில்ழனன் 

ைளபள சுநளர் பைளய் 1.56 ட்சம் ஹளடி உனர்த்த இக்கு 

ழர்ணனிக்ப்ட்டுள்து .  
 திெறெற ன்ெல்ஶடன்  ன்ழ தினளர் ஆஹளச பநிைநழபேந்து 

‘தழர்ளம் தனளர்’ ன்ழ அழக் ஸப்ட்டுள்து.  
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ஶெரரள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ண உிரிணங்ள் தரதுரப்ன றனத்ம் ஶெரர  
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 ண  உிரிணங்ள்  தரதுரப்ன  றனத்  ஶெரர  2021 நக்யனில்  

ழஹயற்ப்ட்ைது.  

 ளதுளக்ப்ட்ை  யப்  குதழ  ஹநலும்  சழப்ள  ழர்யழத்தல்,  

ளல்ைள்  ஹநய்ச்சல்  ஹளன்  சழ  அனுநதழக்ப்ட்ை  ையடிக்லக்கு  

யிக்ம் அித்தல் உள்ிட்ை அம்சங் ய உனிரிள் ளதுளப்பு தழபேத்த 

நஹசளதள ஸளண்டுள்து. 

 நத்தழன சுற்றுச்சூமல் து அநச்சர் னஶதந்ர் ரவ் 

 
2. ட்டரரற்ந குற்நத்துக்கு  10  ஆண்டுள் ஷ ெறஷந  

 ட்ைளனநதநளற்த்தழல்  ஈடுடும்  குற்த்துக்கு  அதழட்சம்  10 ஆண்டுள்  

யப  சழ  தண்ை  அிக்கும்  யனிள  சட்ை  தழபேத்த  நஹசளதள  

இநளச்ச ிபஹதச சட்ைப்ஹபயனில்  குபல்  யளக்ஸடுப்பு  பநள  எபே  

நதள ழஹயற்ப்ட்ைது.  

 எஹப ஹபத்தழல்  இபண்டு  அல்து  அதற்கு  ஹநற்ட்ஹைளர்  ட்ைளனநள  அல்து 

ஸளய்  யளக்குறுதழளல்  யசவரித்து  நதநளற்ம்  ஸசய்பம்  பனற்சழக்கும் 
ர்லக்ள  தண்ைன  டுநனளக்கும்  யனில்  

‘யறரச்ெனப்திஶெ    சுந்ற  (றனத்)  ஶெரர  2022 ’  ன்  சட்ை  

தழபேத்த நஹசளதள ஸளண்டுயபப்ட்டுள்து .  

 ைந்த  18 நளதங்லக்கு பன்பு ைபப்டுத்தப்ட்ை ‘இரச்ெனதிஶெ 

  சுந்ற  ெட்டம்  2019 ’-ல்  தண்ைன  ஹநலும்  டுநனளக்கும்  

யனில் இந்த தழபேத்தம் ஸளண்டுயபப்ட்ைது. 

 லழநளச்சப்ிபஹதச  நத  சுதந்தழப  சட்ைம்  2019 ல்  ிரிவு  2 ,4,7  நற்றும்  13 ஆழன  

ிரிவுில் தழபேத்தங்ள் ஹநற்ஸளள்ப்ட்டு இபேப்ஹதளடு புதழதள  8   ன் 

ிரிவு ஹசர்க்ப்ட்டுள்து ன்ளர். 
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வுஷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. அவரிக் வுஷ ரக்குனறல் அல்-ரய்ர ஷனர் தனற 
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 ஆப்ளிஸ்தளில் ஆில்ள யிநள பம் அஸநரிக்ள ைத்தழன 

வுண தளக்குதழல் அல்ளய்தள னங்பயளத அநப்ின் தயர் 

அய்ரன் அல்-ெரயறரி ஸளல்ப்ட்ைளர். 
 அதழயீ ஹநபள உள்ிட்ை யசதழ ஸளண்ை ஆில்ள யிநளம் 

இக்ழன் ஹநஹ ந்து ஸசல்லும் (வயல்ஃதர் ஆர்9க்ஸ் வுஷ) 

 
2. ஸ்ஸ்ல்ி ரக்வட்  

 புயி ண்ளணிப்பு ஸசனற்க்ஹளள இஏஸ்-02 உைன் ஸ்ஸ்ல்யி 
பளக்ஸட் வலரிஹளட்ைளயில் இபேந்து ஞளனிற்றுக்ழமந யிண்ணில் 
யப்டுழது. 

 சழழன ப ஸசனற்க்ஹளலக்ள யடியநக்ப்ட்ை ை 
குந்த னனரது ரக்வட் றட்டம் இது ன்து குழப்ிைத்தக்து. 

 சழழன ப ஸ்ஸ்ல்யி   (Small Satellite Launch  Vehicle-

SSLV) பளக்ஸட்டு இஸ்ஹபள புதழதள யடியநத்துள்து. 
 இதன் ை அதழட்சம் 120 ைன்.  
 இம்ப அந்த ய பளக்ஸட் ,  இஎஸ்-02 (நக்ஹபளசளட்-2) 

ஸசனற்க்ஹளலைன் யப்ை  உள்து. 
 இஎஸ்-02 ஸசனற்க்ஹளளது 145 ழஹள ை ஸளண்ைது. இது 

ைஹளப ழப் னன்ளடு , எலங்குப, ர்ப்பு, ழபளநப்பு 
ஹநளண்ந, னன்ளைற் ழங்லக்ள ல் யபைம்  தனளரிப்பு 
உள்ிட்ை ணிலக்கு உதயினள இபேக்கும் . 

 ல்ி ெரர் வெற்ஷக்ஶரள்:  
 இதனுைன் ஸ்ஹஸ் ழட்ஸ் இந்தழனள அநப்ின் பம்  ‘ஆெரற 

ெரட்’  (8 ழஹள) னும்  ல்யிசளர் ஸசனற்க்ஹளலம் யிண்ணில் 
ஸசலுத்தப்டுழது. 

 இந்த ஸசனற்க்ஹளள் ளடு பலயதும் ழபளநங்ில் உள் 75 
ள்ி ஹசர்ந்த  நளணயிின் கூட்டு இணப்ில் 
உபேயளக்ப்ட்ைது ன்து குழப்ிைத்தக்து.  

 

3. ில் - ஸ்ஆர்ஸ்ம் வுஷ  
 தபனிழபேந்து ஸசங்குத்தள ஹநல் லம்ி யளில் உள் இக்கு 

தளக்ழ அிக்கும் ில் - ஸ்ஆர்ஸ்ம் வுஷஷ டிஆர்டிஏ 

ஸயற்ழபநள ரிஹசளத ஸசய்துள்து.  
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1. ெறரனறல் ிண்டதம்  

 நளத்நள ளந்தழனடிள்-ஜயீள சந்தழப்ின் அைனளநள  ெறங்ஷ 

ரட்டம் ெறரனறல்  தநழம அபசு சளர்ில் நணிநண்ைம் 
அநக்ப்டும் ன்று தநழம பதல்யர் ப..ஸ்ைளழன் அழயித்தளர்.  

 இந்தழன ம்பெிஸ்ட் ட்சழனின் 25 து ரறன ரரடு  தழபேப்பூரில்  

ஸதளைங்ழனது.  

 

2. ீிரத்றற்கு றரண UNSC கூட்டத்ஷ இந்றர டத் உள்பது  

 பதன்பனள, இந்தழனள, சவள, பஷ்னள நற்றும் அஸநரிக்ள உட்ை  

க்ற ரடுபின் தரதுரப்ன வுன்ெறனறன் 15 ளடுச் ஹசர்ந்த 
தூதர்ள் நற்றும் அதழளரி னங்பயளதம் குழத்த சழப்புக் கூட்ைம் , 

வடல்னற ற்றும் னம்ஷதில் அக்ஹைளரில் ைத்தவுள்து.   
 UNSC இன் உறுப்ிபள 2022 இல் இந்தழனள தந யழக்கும்  

னங்பயளத தழர்ப்புக் குலயின் (CTC) கூட்ைம், குழப்ள 

னங்பயளதத்தழற்கு ழதழனித்தல் , இணன அச்சுறுத்தல்ள் நற்றும்  

ட்ஹபளன்ின் னன்ளடு ஹளன் சயளல்ள் குழத்து யம் ஸசலுத்தும்.  
 

3. தனறஷன ரரடு  

 ழப்தழல் ைப்ளண்டு இறுதழனில் ைஸ உள் பேயழ நளளட்டில் 

‘சுற்றுச்சூலுக்ரண ரழ்க்ஷ னஷந ’ (ஃப்) ன் பேப்ஸளபேின் 
அடிப்ைனில் ளட்சழனபங் இந்தழனள அநக்  உள்து.  

 ைந்த ஆண்டுக்ள கூட்ைம் க்ளஸ்ஹளயில் ைஸற்து. கூட்ைத்தழல் 
ஹசழன ிபதநர் ஹபந்தழப  ஹநளடி ‘சுற்றுச் சூமலுக்ள யளழ்க் ப ’  

ன் சர்யஹதச தழட்ைத்த அழபப்டுத்தழளர்.  
 27ஆது தனறஷன ரரடு  றப்றன் ம்-ல்-ஶக் ரில்   யம்ர் 

6 பதல் 18ஆம் ஹததழ யப ைஸ உள்து.  
 

4. உனபரி வதரது சுரர ரரடு  
 உளயின ஸளது சுளதளப நளளடு ஸசன்ன அடுத்த ரல்னனத்றல் 

டிசம்ர்  6 ஆம்  ஹததழ  ஸதளைங்  உள்தள  ஸளது  சுளதளபத்து  இனக்குர்  

வெல்ிரம் ஸதரியித்தளர்.  
 தநழம ஸளது சுளதளபத்து சுநளர் எபே ட்சம் ணினளர் ஸளண்ைது.  

 ல்ஹயறு ஹசய யமங்ழ யபேழது.  
 இந்தப்  னணத்த  டுத்துக்  கூவும்,  ஹசய  ஹநம்டுத்தவும்  

ம்பைன  ஹசய  நக்லக்கு  ஸதரினப்டுத்தவும்  தளயது  ஆண்டு  

ஸளண்ைளட்ைம் ைஸ உள்து.  
 அதன் எபே குதழனள உளயின ஸளது சுளதளப நளளட்ை யபேம் டிசம்ர் 

6ஆம்  ஹததழ  பதல்  8- ம்  ஹததழ  யப  ஸசன்  அடுத்த  நளநல்புபத்தழல்  உள்  

தினளர் ட்சத்தழப ஹலளட்ைழல் ைத்த தழட்ைநழட்டு இபேக்ழ.  
 இந்  ரரட்டின்  னப்வதரனள்  வதரது  சுரரத்றன்  ெறநப்னள்  

ன்தரகும். 
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5. 65 ஆது ரன்வல்த் ரடரலன்ந ரரடு  

 ைள  ளட்டின்  யரனறக்ஶதக்ஸ்  ரில்  65 ஆயது  ளநன்ஸயல்த்  

ளைளலநன் நளளடு யபேம் ஆஸ்ட்  22 பதல்  26 யப ைஸ உள்து.  
 இந்த  நளளட்டில்  தநழமத்தழன்  ிபதழழதழனள  ஹபய  தயர்  ன.அப்தரவு  

ந்து ஸளள்ழளர். 
 
6. த்ற ண்டன வுன்ெறல் கூட்டம் 

 ைந்த 1957ஆம் ஆண்டு ளட்டில் 5 நண்ை வுன்சழல்ள் அநக்ப்ட்ை.  
 1956 ஆம் ஆண்டு ஆண்டின் நளழங்ள் நறுசவபநப்பு சட்ைத்தழன்டி அந்த 

வுன்சழல்ள் அநக்ப்ட்ை.  
 அந்த வுன்சழல்ின் தயபள நத்தழன உள்து அநச்சர் இபேப்ளர் . 

 இந்ழனில் நத்தழன நண்ை வுன்சழழல் த்ற திஶெம், ெத்ஸீ்ர், 
உத்றதிஶெம், உத்ண்ட் ஆழன ளன்கு நளழங்ள் உள்.  

 அந்த வுன்சழழன் கூட்ைம் நத்தழன ிபஹதச தர் ஶதரதரனறல் 

ைஸற்து.  
 
7. ஶரல் உற்தத்ற துஷந ரரடு  

 தநழம அபசழன் ஸதளமழல்து சளர்ில் ளணிள் ஹதளல் ஸளபேள்ள் 

உற்த்தழ ஸதளைர்ள நளளடு ஸசன்னில் ைஸற்து.  
 இந்த நளளட்டில் பதல்யர் ப..ஸ்ைளழன் பன்ினில் 5 புரிந்துணர்வு 

எப்ந்தங்ள் ஹநற்ஸளள்ப்ட்ை.  
 ஸதளமழல் ழறுயங்ள் ஸதளைங்குயத ிதளக்கும் நளழங்ின் 

ட்டினழல் னென்நரது இடத்றற்கு றழ்ரடு பன்ஹழ யந்தழபேக்ழது.  
 பளணிப்ஹட்ை நளயட்ைம் ப்ளக்த்தழல் பைளய் 400 ஹளடினில் 250 க்ர் 

பப்ில் ளணி உற்த்தழ பூங்ள அநக்கும் ணிள் ைஸற்று 

யபேழன்.  
 ளி நற்றும் ஹதளல் உற்த்தழ ஸதளைர்ள ந்து ழறுயங்லைன் தநழம 

அபசு புரிந்துணர்வு எப்ந்தங்பம் ஹநற்ஸளண்ைது.  
 இந்த எப்ந்தங்ின் பநள பைளய் 2250 ஹளடி ஈர்க்ப்டும் 37,450 

ஹபேக்கு ஹயயளய்ப்பு ழைக்கும் ன்றும் ஸதரியிக்ப்ட்டுள்து.  
 ஶரத்ரரி தீணிக்ஸ் அக்ரட் றறுணம் ளி உற்த்தழனில் ஸசய்ன உள் 

பைளய் 1200 ஹளடி பதலீட்ைளல் 20000 ஹபேக்கு ஹய ழைக்கும்.  
 ஆத் றஷன ரறரி சூஷப்ன ிரிவு அஹத ழறுயம் ஸசய்ன உள் 

பைளய் 500 ஹளடி பதலீட்ைளல் 5000 ஹபேக்கு ஹய ழைக்கும்.  
 ஶரரரிின் ஸ்இம்ஸ் குலம் ஹதளல் அல்ளத ளணி உற்த்தழ 

துனில் ஸசய்ன உள் பைளய் 300 ஹளடி பதலீட்ைளல் 10000 ஹபேக்கு 

ஹயயளய்ப்பு ழைக்கும்.  
 ஶன் குலரணது ஹதளல் அணின் நற்றும் ரிசு அணின்ின் 

உபண உற்த்தழனில் ஈடுை உள்து.  
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 இதற்ள ஸசய்ன உள் பைளய் 150 ஹளடி பதலீட்ைளல் 1200 ஹபேக்கு ஹய 

ழைக்கும்.  
 ரக்ன றறுணம்  ஹதளல் அல்ளத ளணி உற்த்தழ துனில் பைளய் 

100 ஹளடி ஸசய்ன உள் பதலீட்ைளல் 1250 ஹபேக்கு ஹய ழைக்கும்.  
 
8. ரங்ரய் எத்துஷப்ன அஷப்ன 

 உஸ்ஸழஸ்தளன் தர் தளஷ்ன்டில் ைஸற் ரங்ரய் 

எத்துஷப்ன அஷப்ன ரரட்டில் ளதுளப்பு து அநச்சர் பளஜ்குநளர் 

சழங் ங்ஹற்ளர்.  
 
9. வென்ஷணில் ெர்ஶெ சுரரத் வு ரரடு  

 ெங் ஶத்ரனர ற்றும் ெர்ஶெ வயல்த் ஶர் ஶடட்டர 

அணவனட்டிக்ல் ெங்ம் ஆழனய சளர்ில் ஸசன்னில் சர்யஹதச 

சுளதளப தபவு ஆய்வு நளளடு அண்நனில் ைஸற்து.  

 ‘ஶடட்டர ரன் – 2022’ ன் ஸனரில் ைஸற் அந்த நளளட்டில் 
உம் பலயதும் ல்ஹயறு ளடுச் ஹசர்ந்த நபேத்துயர்ள் 
ஹபடினளவும், ஆன்ன் யளனிளவும் ந்து ஸளண்ைதள சங்ப 
ஹத்பளனள ழர்யளழள் ஸதரியித்தர் .  

 
10. தனறஷன ரரடு  

 ழப்தழல் ைப்ளண்டு இறுதழனில் ைஸ உள் பேயழ நளளட்டில் 

‘சுற்றுச்சூலுக்ரண ரழ்க்ஷ னஷந ’ (ஃப்) ன் பேப்ஸளபேின் 
அடிப்ைனில் ளட்சழனபங் இந்தழனள அநக்  உள்து.  

 ைந்த ஆண்டுக்ள கூட்ைம் க்ளஸ்ஹளயில் ைஸற்து. கூட்ைத்தழல் 
ஹசழன ிபதநர் ஹபந்தழப  ஹநளடி ‘சுற்றுச் சூமலுக்ள யளழ்க் ப ’  

ன் சர்யஹதச தழட்ைத்த அழபப்டுத்தழளர்.  
 27ஆது தனறஷன ரரடு  றப்றன் ம்-ல்-ஶக் ரில்   யம்ர் 

6 பதல் 18ஆம் ஹததழ யப ைஸ உள்து.  
 

11. ஶபரண் ற்றுற 31%: அறரிப்ன  

 நத்தழன அபசு இந்தழனளயின் ஹயளண் நற்றும் தப்டுத்தப்ட்ை  உணவுப் 

ஸளபேள்ின் ற்றுநதழ ைப்பு ழதழனளண்டின் பதல் பன்று நளதங்ில்  31 
ெீம் (7408 றல்னறன் டரனர்) அதழரித்துள்து.  

 புதழன மங்ள் நற்றும் ளய்ழள் ற்றுநதழ   ரன்கு ெீ   யர்ச்சழன 
தழவு ஸசய்துள்து. 

 அஹத சநனம் தப்டுத்தப்ட்ை மங்ள் நற்றும் ளய்ழள்  

ற்றுநதழபம் 59.71% யர்ச்சழனைந்துள்து. 
 ைப்பு ழதழனளண்டின் பதல் ளளண்டில் இச்சழ ளல் நற்றும் ஹளமழப் 

ஸளபேள்ின் ற்றுநதழ   9.5 ெீம் அதழரித்துள்து. ி தளினங்ின் 
ற்றுநதழ  29 ெீர யர்ச்சழன தழவு ஸசய்துள்து. 
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1. வரந்ஷ அரய்ில் 74 சூது தபிள் ண்வடடுப்ன 

 அமளய்யில் பதுநக்ள் தளமழக்குள் 74 சூது யநணிள் 

ண்ஸைடுக்ப்ட்டுள்.  

 சழயங் நளயட்ைம் தழபேப்புயம் அபேஹ லடி, அம், வரந்ஷ, 

லூர் ஆழன குதழில் ட்ைளம் ட்ை அமளய்வு ணிள் ைஸற்று 

யபேழன்.  

 ஸளந்தனில் ைஸற்று யபேம் அமளய்வு ணினில் இதுயப 55 

னதுக்ள் ரறள் டுக்ப்ட்டுள்.  

 அயற்ழல் எபே தளமழனினுள் அைர் சழயப்பு ழபைன 74 சூது ய நணிள் 

உள்.  

 மங்ளத்தழல் இந்த இந்த ர் தளமழனினுள் யத்து புதக்கும் ஹளது 

அயர்ள் னன்டுத்தழன ஸளபேள்பம் யத்து புதப்து யமக்ம்.  

 அந்த யனில் தற்ஹளது ண்ஸைடுக்ப்ட்டுள் சூது யம் நணிலம்  

யக்ப்ட்டு இபேக்ளம். இய அத்தும் 3 வென்டிீட்டர் ீபள்  

யநணிள்.  

 இத இந்தயர் நளனள அணிந்தழபேக்ளம்   

ஸதளல்ழனளர்ள் ஸதரியித்தர்.  
 

2. வம்தக்ஶரட்ஷட அரய்வு  

 ஸயம்க்ஹளட்ைனில்  ைஸற்று யபேம் அமளய்யில் சுடுநண்ணளள 

ற்ள ளள் ண்ஸைடுக்ப்ட்டுள்.  
 ினதுர் ரட்டம் ெரத்தூர் அனஶ வம்தக்ஶரட்ஷடில் உள் 

யப்ளற்ங் யிஜன ரிசல்கும் ஊபளட்சழக்குள்ட்ை யைப உச்சழ 
ஹநட்டில் 25 க்ர் பப்யிள ஸதளல்ழனல் ஹநட்டில் ைந்த நளர்ச் 16ஆம் 

ஹததழ பதல் அழ்யளபளய்ச்சழ ணிள் ைஸற்று யபேழன்.  
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1. அறனின் னல் ம்தி ஷநவு  

 அதழபயின் பதல் நக்ய உறுப்ிபள ரத்ஶர் உைல்ழ 
குயளல் ளநளளர். 

 ம்ஜழஆபளல் ‘றஸ்டர் ஶர்’  அன்ஹளடு அமக்ப்ட்ையர் . 

 
 

2. ெஶரஜ் ரரெரற ரனரணரர் 
 அழ  இந்தழன  யளஸளழனின்  பதல்  ஸண்  ஸசய்தழ  யளசழப்ளபள ெஶரஜ் 

ரர சுரற யனது பதழர்வு ளபணநள பம்னில் ளநளளர். 

 தஞ்சளவூபச்  ஹசர்ந்த  இயர்  இந்தழன  யளஸளழனில்  சுநளர்  35 ஆண்டு  ளம்  

தநழழ் ஸசய்தழ யளசழப்ளபள ணினளற்ழளர்.  

 தநழம அபசு அயபேக்கு ஷனரி ட்ைம் அித்து ஸௌபயித்தது. 

 

3. ரஶஷ் ெழன்ெழன் ரனர ஷநவு  
 ங்குச்சந்தனில்  சழந்த  பதலீட்ைளர்ில்  எபேயபேம்,  ளட்டின்  

ணக்ளபர்ள்  ட்டினழல்  36- து  இைத்தழல்  இபேப்யபேநள  ரஶஷ்  

ெழன்ெழன் ரனர நளபைப்ளல் ளநளளர்.  
 இந்றரின்  ரன்  தஃவதட்  ணவும்,  இந்ற  தங்குச்  ெந்ஷின்  வதனம்  

ரஷப ணவும் அயர் அழனப்டுழளர். 
 ஃஶதரர்ப்ஸ் இழ்  2021 ஆம்  ஆண்டில்  ஸயினிட்ை  இந்தழனளயின்  ஸரின  

ணக்ளபர்ள் ட்டினழல்  36- யது இைத்தழல் இபேந்தளர்  

 
4. ரனரணரர் றநறஞர் வல்ஷன ண்ன்  

 தநழமழஞர்,  இக்ழன  ஹச்சளர்,  ட்டிநன்  ஹச்சளர்,  டுயர்,  ஆன்நீ  

ஸசளற்ஸளமழயளர், அபசழனல்யளதழ  ன்பத்தழந ஸளண்ையர்.  
 குறுக்குத்து  பசழனங்ள்  1 ,  குறுக்குத்து  பசழனங்ள்  2 ,  ஆழன  

தல்பம்  யடிவுை  ளந்தழநதழஹன,  ளதல்  ஸசய்னளதயர்ள்  

ல்ஸழபங்ள்,  தழக்ணத்தும்  சையசீழ,  மம்  ளைல்  உள்ிட்ை  யித  

தல்பம் லதழபள்ளர் . 
 இயபேக்கு  2022 ஆம்  ஆண்டுக்ள  தநழம  அபசழன்  இபங்ஶரடிள்  ினது  

யமங்ப்ட்ைது. 
 
5. அதிெறத் வென் ரனரணரர்  

 ிப ஸளபேளதளப ழபுணபேம், தழட்ைக்குல பன்ளள் உறுப்ிபேநள 

அிஜழத் ளநளளர்.  
 நன்ஹநளன் சழங் ிபதநபள இபேந்தஹளது 2004 னல் 2014 ஷ றட்டக்குல 

உறுப்திணர அிஜழத் ஸசன் தயி யழத்தளர்.  
 இயபேைன சழந்த ஸளதுச் ஹசயன ளபளட்டி 2019 அயபேக்கு தத்னன் 

யிபேது யமங்ப்ட்ைது.  
 2014 ஆம் ஆண்டு ஹதசழன ஜளன கூட்ைணி அபசு ஆட்சழனில், ீண்ை ள 

தளின ஸளள்ன யடியநப்தற்ள அநக்ப்ட்ை உனர்ழ 
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ணிலக்கு ஸசன் தந ஸளறுப் யழத்தளர்.  
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1. ஶரர்திஶக்ஸ்  
 ஹளயளக்றழன்,  ஹளயிட்ரீல்ட்  ஹபளள  தடுப்பூசழ  ஸசலுத்தழனயர்லக்கு  

பன்ஸச்சரிக்  தயணனள  (பூஸ்ைர்) ‘தரனெறக்ல்  இ’  ழறுயத்தழன்  

ஹளர்ிஹயக்ஸ் தடுப்பூசழன ஸசலுத்த நத்தழன அபசு அனுநதழ அித்தது.  

 பன்ஸச்சரிக்  தயணனில்  நளறுட்ை  தடுப்பூசழன  ஸசலுத்த  

அனுநதழப்து இந்தழனளயில் இதுஹய பதல் பனளகும்.  
 ஹளர்ியளக்ஸ்  தடுப்பூசழ  தற்ஹளது  ஶரணர  டுப்னெற  றட்டத்றன்  லழ்  12 

னல்  14 து ஷ உஷட ெறநரர்லக்கு ஸசலுத்தப்ட்டு யபேழது. 

 
2. ெலணரில் னற ‘ஷஸ்’  

 ஸளஹபளளய  ஹளஹய  நழபேங்ிைநழபேந்து  நிதர்ின்  உைல்ில்   

உபேநளழத்  தளயின  ‘னரங்ர  வயணிதர  ஷஸ்’  ன்  புதழன  தீதண்நழ  

சவளயில்  பயி  யபேயதள  தயளன்  ஹளய்ள்  ட்டுப்ளட்டு  நனம்  

ஸதரியித்துள்து.  

 அந்த  ளட்டில்  இதுயப  35 ஹபேக்கு  அந்த  தீதண்நழ  பயிபள்து  உறுதழ  

ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

 
3. வதர் ரற்நம் வதற்நண குங்கு அம்ஷ ங்ள்  

 குபங்கு அம்ந தீதண்நழனின் துண பங்லக்கு 'ரங்ஶர தடுஷ, 

வன்ஆப்திரிக் றஶபட்' ன்ழபேந்த ஸனர் 'ழஹட் 1, ழஹட் 2'  

உ சுளதளப அநப்பு நளற்ழபள்து. 

 
4. ரெஶரய் இல்னர றம் 2025  

 தநழமத்தழல் 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் ரெஶரஷ எறக் டடிக்ஷ 

டுக்ப்ை உள்தள நக்ள் ல்யளழ்வுத் து அநச்சர் 

நள.சுப்ிபநணினன் ஸதரியித்தளர்.  
 ஸசன்னில் ைஸற் ஹதசழன ளசஹளய் ஆபளய்ச்சழ ழறுயத்தழன் 65 

ஆயது ஆண்டு யிமளயில் ளசஹளய் தடுப்பு ையடிக்ள் குழத்த 

யிமழப்புணர்வு குறுந்தட்ை அநச்சர் நள.சுப்ிபநணினன் ஸயினிட்ைளர்.  
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1. குஷநந்தட்ெ ஆவு ிஷன: ரன்கு துஷக் குலக்ள் அஷப்ன  
 ஹயளண் யிப் ஸளபேள்லக்ள குந்தட்ச ஆதபவு யி 

ைப ஸதளைர்ள 4 துண குலக்ள் அநக்ப்ட்ை.  
 நத்தழன அபசழன் பன்று புதழன ஹயளண் சட்ைங்லக்கு தழபள யியசளனிள் 

ைத்தழன ஸதளைர் ஹளபளட்ைங் அடுத்து அந்த சட்ைங்ள் ைந்த ஆண்டு 

யம்ரில் தழபேம்ப் ஸப்ட்ை.  
 இந்ழனில் குந்தட்ச ஆதபவு யி ஸதளைர்ள குலயின் பதல் 

கூட்ைம் டில்ழனில் ைஸற்து.  
 கூட்ைத்தழல் ஹநற்ஸளள்ப்ட்ை ஆஹளசின் டி ஸயவ்ஹயறு 

ணி ஹநற்ஸளள்லம் யனில் ளன்கு துணக் குலக்ள் 

அநக்ப்ட்டுள்.  
 னல் குலரணது இஷனஷ எட்டி ரறனங்பில் திர் ெரகுதடி 

னஷநள் னற திர்ள் அநறனம் குநறத்தும், இம்ரறனங்பில் 

குஷநந்தட்ெ ஆவு ிஷனஷ உறுற வெய்து குநறத்தும் ஆரனேம்.  
 சுக்தரல் ெறங் தநனில் ஸசனல்ையிபேக்கும் இண்டரது குல 

தண்ரீ் தரெண னஷநஷ ிெரிஷப ஷரக் வரண்டர 

ரற்றுது, இற்ரண ரணி ஶஷள் குநறத்து ஆஶனரெறக்கும்.  
 னென்நரது குல ஶெற ஶபரண் ிரிரக்ம் ஶனரண்ஷ 

றறுணத்றன் திறறற ஷனஷில் வெல்தடும்.  
 இது இனற் யியசளன ைபள் குழத்து யியசளனிிைஹன 

யிமழப்புணர்ய ற்டுத்துயதற்ள யமழ ண்ைழபம்.  
 இந்தழன ஹயளண் ஆபளய்ச்சழ வுன்சழல் உள்ை சழ உனர் ஆபளய்ச்சழ 

ழறுயங்ள் தநனில் ஸசனல்ையிபேக்கும் ரன்ரது குல னற 

வதர்ள் அநறனம், ெரகுதடி னஷநள் குழத்து ஆய்வு ஸசய்து அழக் 

அிக்கும்.  
 
2. ஆறுனெரற ஆஷம்  

 பன்ளள் பதல்யர் ஸஜனழதள நபணம் ஸதளைர்ள ீதழதழ ஆறுனெரற 
ஆஷத்றன் அநறக்ஷ பதல்யர் ப..ஸ்ைளழன் இைம் அிக்ப்ட்ைது.  

 2017 ஆம் ஆண்டு ஸசப்ைம்ர் நளதம் பந்தன தழப ஆட்சழனில் 

அநக்ப்ட்ை இந்த ஆணனம் சுநளர் ந்து ஆண்டு ளத்துக்கு ின்ர் 500 

க் அழக்ன தளக்ல் ஸசய்துள்து.  
 
3. ஆன்ஷனன் ம்றக்கு ஷட 

 ஆன்ன்  பம்நழன  தை  ஸசய்யது  ஸதளைர்ள  அதழளரிலைன்  பதல்யர்  

ப..ஸ்ைளழன் ஆஹளச ைத்தழளர்.  
 ஆன்ன்  யினளட்டுள்  ஸதளைர்ள  புதழன  அயசப  சட்ைம்  

இனற்றுயதற்ள  தநழம  அபசுக்கு  ரிந்துபள்  யமங்  ஸசன்  உனர்  

ீதழநன்த்தழன்  ஏய்வு  ஸற்  ீதழதழ  ஶ.ெந்துன  தநனில்  எபே  குல  

அநத்தது. 
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 அக்குலயின் அழக் அபசழன் தீயிப ரிசவனில் உள்து.  
 இதிைனில்  ஆன்ன்  யினளட்டு  தை  ஸசய்யது,  

எலங்குடுத்துயது  ஸதளைர்ள  பேத்துக்  ஸதரியிக்ளம்    தநழம  

அபசு ஹட்டுக் ஸளண்ைது. 
 
4. வதரனறவுறு ம் றட்டம் னஷநஶடு னரர்: ிெரஷ அநறக்ஷ  

ரக்ல்  
 ைந்த தழப ஆட்சழனில் ஸளழவுறு ப தழட்ைங் ஸசனல்டுத்துயதழல் 

லந்த பஹடு ஸதளைர்ள புளர்ள் குழத்து யிசளரித்த ஏய்வு ஸற் 

ஸ் அறரரி தி.டதள்னே.ெற.ஶடிரர் தது அழக்ன பதல்யர் 

ப..ஸ்ைளழன் இைம் தளக்ல் ஸசய்தளர்.  
 ைந்த 2015 ஆம் ஆண்டு நத்தழன அபசு சளர்ள ஸளழவுறு பத் தழட்ைம் 

(ஸ்நளர்ட் சழட்டி) அழபப்டுத்தப்ட்ைது.  
 இதன் அடிப்ைனில் ளடு பலயதும் தறு பங் ஹதர்வு ஸசய்து 

ஸளழவுறு பங்ள நளற் தழட்ைநழைப்ட்ைது.  
 பதல் ட்ைநள தநழமத்தழல் 11 பங்ள் ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்ை.  
 அதற்ள அபசு உத்தபவும் ிப்ிக்ப்ட்ைது.  
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1. திணரற ெட்டத்றல் ெறஷந ண்டஷண வெல்னரது  
 ிளநழ ரியர்த்தனில் ஈடுடுயர்லக்கு  பன்று ஆண்டுள் யப சழ 

தண்ை அல்து அபளதம் அல்து இபண்டும் ஹசர்த்து யிதழக்கும் ிரிவு 3 
(2)  ஸசல்ளது.  

 அந்த ிரிவு அபசழனல் சளசத்துக்கு தழபளது ன்று உச்ச ீதழநன்ம் 

தீர்ப்ித்தது.  
 திணரற தரிர்த்ஷண ஷடச் ெட்டம் 1988 நத்தழன அபசு ைந்த 2016 ஆம் 

ஆண்டு தழபேத்தம் என்க் ஸளண்டு யந்தது.  
 அந்த தழபேத்தச் சட்ைம் ளைளலநன்த்தழலும் ழஹயற்ப்ட்டு 2016 ஆம் 

ஆண்டு யம்ர் என்ளம் ஹததழ பதல் அநலுக்கு யந்தது.  

 அதன்டி ிளநழ ரியர்த்தனில் ஈடுடுயர்லக்கு பன்று ஆண்டுள் 

யப சழ தண்ை அல்து அபளதம் அல்து இபண்டும் ஹசர்த்து யிதழக் 

யமழய ஸசய்னப்டுழது.  
 இத தழர்த்து ஸளல்த்தள உனர்ீதழநன்த்தழல் யமக்கு ஸதளைபப்ட்ைது.  
 யமக் யிசளரித்த ஸளல்த்தள உனர்ீதழநன்ம் ிளநழ ரியர்த்த 

தைச் சட்ைத்தழல் ஹநற்ஸளள்ப்ட்ை தழபேத்த சட்ை ைபள் 2016 ஆம் 

ஆண்டு யம்ர் என்ளம் ஹததழக்கு பன் ஹததழனிட்டு ஸசனல்டுத்த படினளது.  
 தழர்ள ையடிக்லக்கு நட்டுஹந அது ஸளபேந்தும் ன்று தீர்ப்ித்தது 

இந்த தீர்ப் தழர்த்து நத்தழன அபசு சளர்ில் உச்ச ீதழநன்த்தழல் பனடீு 

ஸசய்னப்ட்ைது.  
 நனுய யிசளரித்த ீதழதழள் ‘திணரற தரிர்த்ஷண ஷடச் ெட்டம் 1988 3 

(2) ன்ந திரிவு அெறல் ெரெணத்றற்கு றரணது அது வெல்னத்க்து 

அல்ன’ ன்று தீர்ப்பு அித்தர்.  
 
2. ஶதரனற ஆப்தறவு த்துெட்டத்றனத்ம் : குடிசுத் ஷனர் எப்னல்  

 ஹநளசடினள ஆயண தழவு  பத்து  ஸசய்ன  தழவுத்துக்கு  அதழளபம்  

அிக்கும் சட்ை தழபேத்தத்தழற்கு குடினபசு தயர் எப்புதல் அித்துள்ளர்.  

 ஹநளசடி,  ஆள்நளளட்ைம்  ஹளன்  ளபணங்லக்ள  தழவு  ஸசய்னப்ட்ை  

ஆயணத்த பத்து ஸசய்ன அதழளபம் அிக்கும் யனில் சட்ைப்ஹபயனில், 

2021 ஆம் னடம் வெப்டம்தர் நளதத்தழல் நஹசளதள ழஹயற்ப்ட்ைது. 

 தழபேத்தப்ட்ை  இந்த  தழவு  சட்ைத்தழல்  புதழதள  ஹசர்க்ப்ட்ை  திரிவு  22 தி  

திரிரணது ஹளழ ஆயணங்ள்  நற்றும்  சட்ைத்தளல்  தை  ஸசய்னப்ட்ை  

ஆயணங்ில் தழயி  நறுக்  தழவு  அலுயர்லக்கு  அதழளபம்  

அிக்ழது.  

 ஹநலும்  திரிவு  77   திரிரணது  ழ  அரிப்பு  ஸசய்து  ஹநளசடினள 
ஆயணப்தழவு  ஸசய்னப்ட்ைது    நளயட்ை  தழயளர்ளல்  புளர்  நனுக்ள்  

ஸப்ட்ைளல்  நனுதளபர்  நற்றும்  தழர்நனுதளபர்  யிசளரித்து  ஹநளசடி  

ஆயணம்    ண்ைழனப்ட்ைளல்  அந்த  ஆயணத்த  பத்து  ஸசய்ன  அதழளபம்  

யமங்ப்ட்டுள்து. 
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1. இந்றர அவரிக் றறத்துஷந எத்துஷப்ன  
 இந்தழனளயில் சுற்றுப்னணம் ஹநற்ஸளண்டுள் அஸநரிக் ழதழத்து இண 

அநச்சர் யளழ அடிஹனஹநள, நத்தழன ழதழனநச்சர் ழர்நள சவதளபளநன் 

ஸைல்ழனில் சந்தழத்தளர்.  

 இந்த சந்தழப்ின்ஹளது  சர்யஹதச ஸளபேளதளப சூமல் நற்றும் இந்தழன 

அஸநரிக் ழதழத்து எத்துமப்பு ஸதளைர்ள இபே தயர்லம் 

ஆஹளசழத்தர்.  

 ழதழ அநச்ச Twitter க்த்தழல் ஸயினிைப்ட்ை தழயில் 2022 ஆம் ஆண்டு 

டிெம்தர் 1 னல் 2023 ஆம் ஆண்டு ம்தர் இறுறஷ ெற 20 ரடுள் 

கூட்டஷப்தின் ஷனஷ வதரறுப்ஷத இந்றர யழக் இபேக்ழது.  
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ெர்ஶெ வெய்றள் 
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1. இனங்ஷ ந்து ெலண உபவு ப்தல்  
 சவ உவு ப்ல் இங் துபத்துக்கு யந்து ஹசர்ந்தது.  
 சவளயிைம்  பளடயம்  நற்றும்  யிண்ஸயி  ஆய்வுக்ள  7 உவு  ப்ல்ள்  

உள்.  
 அயற்ழல் ‘னேரன் ரங் -5’ ன் உவு ப்லும் அைங்கும்.  
 அது  212 நீட்ைர் ீபம்  28 நீட்ைர் அபம் ஸளண்ைது.  

 அதழல் யிண்ஸயி ஆய்வு பேயிள் உள். 
 யிண்ஸயினில்  இனங்கும்  ஸசனற்  ஹளள்பம், யளில்  

ஸசலுத்தப்டும் வுணபம் இந்த ப்ளல் ஆய்வு ஸசய்ன படிபம்.  
 இபேக்கும்  இைத்தழழபேந்து  750 ழஹளநீட்ைர்  ஸதளயில்  உள்  இைங்  

ண்ளணிக் படிபம். 
 அந்த உவு ப்ல் அம்ளந்ஹதளட்ை  துபத்துக்குள்  யந்து  ங்கூபம்  

இட்டு ழறுத்தப்ட்ைது. 
 
2. அன்ஷண ரற 

 பஷ்னளயில்  சரிந்து  யபேம்  நக்ள்  ஸதளன  நீண்டும்  அதழரிக்  த்து  

குமந்தலக்கு  ஹநல்  ஸற்றுக்ஸளள்லம்  ஸண்லக்கு  10 னட்ெம்  னொதில்  

(பைளய்  13.30 ட்சம்) ஸயகுநதழபைன் கூடின ‘அன்ஷண ரற’ ன் யிபேத 

அிக் இபேப்தள அறதர் ிபரறீர் அழயித்துள்ளர்.  

 இபண்ைளம்  உப்  ஹளரின்ஹளது  ஸ்ைளழன்  அழபப்டுத்தழன  இந்த  யிபேது  

தற்ஹளது நீண்டும் அழயிக்ப்ட்டுள்து. 

 
3. ரய்னரந்து திர் இஷட ீக்ம்  

 தளய்ளந்து ிபதநர் தினேத் ெரன் ஏச்ெர தது தயிக்ள யபம் நீழ 
ஆட்சழ ஸசலுத்தழ யபேழளபள ன்து குழத்து படிவு ஸசய்பம் யப அயர் 

தயினில் இபேந்து யிழ இபேக் ஹயண்டும் ன்று அந்த ளட்டு அபசழனல் 

சளச ீதழநன்ம் அதழபடினள உத்தபயிட்டுள்து.  
 
4. ‘ப்லப்ஶபக்’ அந்ஸ்து  

 சுதந்தழபப்  ஹளபளட்ை  யபீபேம்  ஸளபேளதளப  ழபுணபேநள 
ரரதரய்வௌஶரெற ஸதற்கு ண்ைில்  யளழ்ந்த  இல்த்துக்கு 
‘ீத்தடு’ (ப்ல ிஹக்) அந்தஸ்து யமங்ப்ட்டுள்து. 

 ிரிட்ைில்  உள்  ‘இங்றலீஷ்  வயரிஶடஜ்ெரரிடி’ (ஆங்ழ  ளபம்ரின  

அக்ட்ை)  ன்  அநப்ளது ண்ைில்  உள்  யபளற்று  

பக்ழனத்துயம்  யளய்ந்த  ட்டிைங்லக்கு ‘ீத்தடு’  ன்  அந்தஸ்த  

யமங்ழ யபேழது. 

 அத்தன ட்டிைங்ின்  பக்ழனத்துயம்  குழத்தும்  ,அதழல்  யளழ்ந்த  

ர்ின்  யியபங்ள்  குழத்தும், ீத்தடில் ஸளழக்ப்ட்டு 
ஸளதுநக்ின் ளர்ய டும்டி ட்ைைத்தழல் ஸளபேத்தப்டும்.  

 அயபேைன  சழப்புநழக்  புத்தநள ‘தரர்ட்டி அட் அன்-திரிட்டிஷ் 
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னொல் இன் இந்றர’ (1901) இந்த யடீ்டில் இபேந்தஹளஹத ஸயினளது. 

 ிரிட்ைன் ளைளலநன்த்தழற்கு  ஹதர்ந்ஸதடுக்ப்ட்ை  பதல்  இந்தழனர்  ன்  

ஸபேந தளதளளய்ஸௌஹபளஜழனஹன  ஹசபேம். 

 ஶெத்ந்ஷ  ரத்ர  ரந்றடிள்,  இந்ற  அெஷப்னச் ெட்டத்றன்  

ந்ஷ  தி.ஆர்.அம்ஶதத்ர்  ஆழஹனளர்  ண்ைில் யசழத்த இல்ங்லக்கு  

ற்ஹய ‘ப்லிஹக்’ அந்தஸ்து யமங்ப்ட்டுள்து குழப்ிைத்தக்து. 

 
5. ீண்டும் ஷன தூக்ற ற்வரஷன தஷடிணர் 

 ஜம்ப-ளஷ்நீரின் பளஸஜௌரி  நளயட்ைத்தழல்  பளடய  பளம்  நீது  அதழள  

தற்ஸளப் ைனச்  ஹசர்ந்த  இபண்டு  னங்பயளதழள் ைத்தழன 
தளக்குத  ளதுளப்பு ைனிர் (பளஹஜந்தழப  ிபசளத் ,நஹளஜ்குநளர், 

ட்சுநணன், ழரளந்த் நளழக்) பழனடித்தர். 

 ளஷ்நீரின் புல்யளநள  நளயட்ைத்தழல்  ைந்த  2019 திப்ரி  14 ஆம்  ஶற  

ைத்தப்ட்ை  தற்ஸள  தளக்குதழல் சழஆர்ிஃப்  யபீர்ள்  40 ஹர்  

உனிரிமந்தர்.  

 பன்று  ஆண்டுலக்கு  ிகு  தற்ஸள  ை  னங்பயளதழள்  நீண்டும்  

த தூக்ழ உள்ர். 

 
6. ம்க்னை- 9 தி ஷ ட்ஶரன்ள்  

 அஸநரிக்ளயிைநழபேந்து  ஆபதங் சுநந்து ஸசல்லும் ம்ழபெ 9-ி ய 

ட்ஹபளன் இந்தழனள ஸளள்பதல் ஸசய்ன உள்து ஸதளைர்ள 

ஹச்சுயளர்த்தனில் பன்ஹற்ம் ற்ட்டுள்து.  
 அவரிக்ரின் ெரன்டிரஶர குதழன தநனநளக் ஸளண்ை 

வெணல் அட்டரறக்ஸ் குஶபரதல் ரர்ப்தஶன் ன் தினளர் ழறுயம் 

அந்த ட்ஹபளன் தனளரிக்ழது.  
 
7. தரகுஶில் ரத்ர ரந்ற ெறஷன  

 பளகுஹய தர் அசுன்சழனளில் நளத்நள ளந்தழ சழன ஸயிபவு 

து அநச்சர் ஸ்.வெெங்ர்  தழந்து  யத்தளர்.  

 
8. உனறன் னல் ஷயட்ென் ில் ஶெஷ 

 உழஹஹன பதல்பனள லட்பஜ ரிஸளபேள ஸளண்டு 

இனங்கும் பனில்ின் ஹசய வெர்ணிில் ஸதளைங்ப்ட்ைது.  
 ஹளனர் சளக்ஹசளி நளளணத்துக்கு யமங்ப்ட்டுள் 14 லட்பஜன் 

பனில்ள் பம் ளன்கு பங் இணக்கும் 100 ழஹளநீட்ைர் பனில் 

ளதனில் இந்த ஹசய யமங்ப்டுழது.  
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1. ரன்வல்த் ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டி 

 இங்ழளந்தழல் ைஸறும் ளநன்ஸயல்த் யினளட்டுப் ஹளட்டிில் 
லதூக்குதல் ிரியில்  இந்தழனளவுக்கு ஹநலும் இபண்டு தக்ங்ள் 
ழைத்தது.  

 இதனடுத்து ஹளட்டினில் இந்றர 5 தக்ங்லடன் ஆநரது 
இடத்றல் இபேக்ழது.  

 தற்ஹளது வெரிறனரல் ரிடங்ர ங்னம், ிந்றர ரி ஶி 
வள்பினேம் ஸயன்று அசத்தழனிபேக்ழன்ர்.  

 ெரஷணனேடன் ங்ம் - வெரிறனரல் ரிடங்ர 

 ஆையபேக்ள 67 றஶனர  ிரியில் ங்ஹற் வெர்ற ஸ்ணரட்ச்  

ிரியில் 140 றஶனர  றபனீ் & வெர்க் ிரியில் 160 றஶனர   
ஸநளத்தநள 300 றஶனர ைன தூக்ழ இபண்டு ஹளட்டி 
சளதலைன் தங்த்த  ததளக்ழளர்.  

 ிந்றரவுக்கு வள்பி:  
 நிர் ளண 55 றஶனர இைப்ிரியில் இந்தழனளயின் ிந்றர 

ரி ஶி  ஸநளத்தநள  202 றஶனர ைன தூக்ழ இண்டரம் 
இடம் ிடித்தளர். 

 இது அயர் ங்ஹற்கும்  ளநன்ஸயல்த் ஹளட்டி ன்து  

குழப்ிைத்தக்து. 

 ளநன்ஸயல்த்  யினளட்டுப்  ஹளட்டிில்  இந்தழனளவுக்கு  எஹப  ளில்  

இபண்டு தங்ம் எபே ஸயள்ி  பன்று தக்ங்ள் ழைத்த. 

 னரங் வதௌல்  

 ளன் ஸௌல் ஸதன்ளப்ிரிக்ளய  யழீ்த்தழனது. 
 இதன் பம் ளநன்ஸயல்த்  ளன் ஸௌல் யபளற்ழல் இந்தழனள பதல் 

தக்த்தஹன தங்நள ஸயன்று அசத்தழனிபேக்ழது.  
 னவ்னற  வெௌஶத  (லீடு)  திங்ற  (வெண்ட்) ன்ஶரணி  ெரய்றர  

(ஶர்டு)னொதரரி  றர்ற(ஸ்றப்)  ஆழஹனளர்  அைங்ழன  அணி  இந்த  

சளதன ைத்தழபேக்ழது. 

 ஶடதிள் வடன்ணிஸ்  

 இந்தழனள 3-1 ன் ணக்ழல் சழங்ப்பூப சளய்த்து யள சூடினது. 
 தலதூக்குல்  

 ிரஸ்  ரகூர்  ஸயன்  ஸயள்ிபம்  யர்ெறந்ர்  வௌர்  ஸற்  

ஸயண்பம்  அந்த  ிரியில்  இந்தழனளயின்  தக்  ண்ணிக்ன  

ட்ைள அதழரித்துள். 
 ளநன்ஸயல்த் ளட்நழன்ைில் ப்பு அணிள் ிரியில் இந்றரவுக்கு 

வள்பிப் தக்ம் ழைத்தது.  

 ைப்பு சளம்ினள ஹளட்டிக்கு யந்த இந்தழனள இறுதழச்சுற்று 1-3 ன் 
ணக்ழல் நஹசழனளயிைம் ஹதளல்யி ண்ைது.  

 னவ் திரீத்துக்கு வண்னம்:  
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 ல தூக்குதழல் ஆையபேக்ள 109 ழஹள  ை ிரியில் 
இந்தழனளயின் வ் ிரீத் சழங் ஸயண் தக்ம் ஸயன்ளர்.  

 ளநன்ஸயல்த் யினளட்டுப் ஹளட்டிில் இந்தழனளயின் தை யபீர் 

ஹதஜஸ்யின் சங்ர் ஸ்குயளஷ் யபீர் ஸசௌவுபவ் ஹளரல் ஆழஹனளர் 

வண்னப்தக்ம் ஸயன்ர்.  

 இதன் பம் ளநன்ஸயல்த் ஹளட்டினின் உம் ரண்டுனறல் தக்ம் 

ஸயன் பதல் இந்தழனர் ன் ஸபேநன ஶெஸ்ினும், ஸ்குரஷ் 

யினளட்டில் எற்னர் ிரியில் தக்ம் ப்ற்ழன பதல் இந்தழனர் 

ன் ஸனப வெௌவுவும் ஸற்று யபளறு ைத்துள்ர். 

 ர்நழங்லளம் ளநன்ஸயல்த் ஹளட்டினில் நல்பத்தத்தழல் இந்தழனளயின் 

யிஹஷ் ஹளத்,  பயி தளலழனள, யனீ் ஆழஹனளர் தங்ம் ஸயன்ர் . 

 பிர் ல்னேத்ம்  

 53 ழஹள ை ிரியில் தங்ம் ஸயன்ளர்  ிஶணஷ் ஶதரத்.  

 னெர வனரட் ஸயண்ம் ஸயன்ளர்  

 னெர ெறயரக் ஸயண்ம் ஸயன்ளர். 

 3000 ீட்டர் ஸ்டீதில் ஶெஸ்:  

 அிணரஷ் ெரப்ஶன ஸயள்ி ஸயன்ளர்.  

 தத்ரிம் ீட்டர் ஷட ஏட்டம்  

 திரிங்ர ஶரஸ்ரற  ஸயள்ி ஸயன்ளர்.  

 ஸளம்ினளயின் ளி ரில் ைஸற் 20 யனதுக்கு உட்ட்ஹைளர் உ 
தை சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டி பம்ப தளண்டுதழல் 16.15 தூபம் 
தளண்டி ஸயள்ி தக்ம் ஸயன் இந்தழன யபீர் வெல் தின றனரநன்.  

 குத்துச்சண்ைனில் பன்று தங்ம், பம்ப தளண்டுதழல் எபே தங்ம் , 

எபே ஸயள்ி , ஹைிள் ஸைன்ிறழல் எபே ஸயள்ி , ைந்தனம், ஈட்டி 
ழதல், லளக்ழ, ஸ்குயளரழல் தள எபே ஸயண்ம்  த்து 
தக்ங்ள் எஹப ளில் ழைத்த. 

 குத்துச்ெண்ஷட: 
 ஆையபேக்ள 51 ழஹள ை ிரியில் அறத் தங்ரல் , 

நிர்க்ள 48 ழஹள ிரியில் ீது ங்ரஸ், 50 ழஹள ிரியில் 
றரத் ெரீன் ஆழஹனளர் தங்ப்தக்ம் ஸயன்ர்.  

 னம்னஷந ரண்டுல்: 

 இந்தழனளயின் ல்ஶரஸ் தரல்  தங்பம் , அப்துல்னர அனதக்ர்  
ஸயள்ிபம் ஸயன்று அசத்தழபள்ர். 

 ஈட்டி நறல்: 

 ளநன்ஸயல்த் ஈட்டி ழதழல் தக்ம் ஸயன் பதல் இந்தழன 
யபீளங் ன் ஸபேநன  ஸற்ழபேக்ழளர் அன்னு ரி. 

 ஷடப்தந்ம்: 

 ஆையபேக்ள த்தளனிபம் நீட்ைர் ைப்ந்தனத்தழல் இந்தழனளயின் 
ெந்பீ்குரர் ஸயண் தக்ம் ஸயன்றுள்ளர். 

 ஶடதிள் வடன்ணிஸ்: 

 ஆையர் இபட்ைனர் ிரிவு இறுதழச்சுற்ழல் ெத்றன் / ெத் ல்  
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கூட்ைணி ஸயள்ி தக்ம்  ஸற்ர். 
 ஸ்குரஷ்: 

 ப்பு இபட்ைனர் ிரியில் இந்தழனளயின் ெவுவ் ஶரல் / தீிர 
தனறக்ல் கூட்ைணி ஸயண் தக்ம் ஸயன்து. 

 ளநன்ஸயல்த் யினளட்டுப் ஹளட்டிில் ளட்நழன்ைில் நிர் 

எற்னர் ிரியில் தி.ி.ெறந்து, ஆையர் எற்னர் ிரியில் னக்ஷர வென் 

ஆழஹனளர் சளம்ினன் ட்ைம் ஸயன்ர். 

 இபட்ைனரிலும் தங்ம்: ளட்நழன்ைில் ஆையர் இபட்ைனர் ிரிவு 
இறுதழ ஆட்ைத்தழல் இந்தழனளயின் ெரத்ிக் ெரய்ரஜ்/ெறக் வக்ஷஷ்டி  
கூட்ைணி தங்த்த ஸயன்ர்.  

 ஸயண் தக்த்துக்ள ஆட்ைங்ில் ஆையர்  எற்னர் ிரியில் 
றடரம்தி வரந்த் ஸயன்ளர்.  

 ஶடதிள் வடன்ணிஸ்: 
 பத்தயபீபள ெத் ல் தங்ம் ஸயன்ளர்.  

 ெத்றனுக்கு வண்னம்: 

 ஆையர் எற்னரில் ஸயண் தக்ம் ஸயன்ளர்.  

 யரக்ற:  
 இந்தழனளவுக்கு ஸயள்ி.  

 ழரிக்ஸட் நிர்க்கு இபண்ைளம் இைம். 

  குத்துச்ெண்ஷட:  

 சளபேக்கு ஸயள்ி. 
 இங்ழளந்தழல்  ைஸறும்  ளநன்ஸயல்த்  ரள்  சீ்சு  சளம்ினன்ரழப்  

ஹளட்டினில்  இந்தழன  யபீளங்  யளி  ஹதயி  தங்ப்தக்ம்  ஸயன்று  

அசத்தழனிபேக்ழளர். 

 இங்ழளந்தழன் ர்நழங்லளம்  ரில்  ைஸற்  22 யது  ளநன்ஸயல்த்  

ஹளட்டிில், இந்தழனள  22 தங்ப்தக்ங்ள்ஸயன்து.  

 சழப்பு  ன்ஸயன்ளல், இதுயபனிள  ளநன்ஸயல்த்  யினளட்டுப்  

ஹளட்டிில்  இந்தழனள  எட்டுஸநளத்தநள  ஸயன்ழபேக்கும் தங்ப் 
தக்ங்ின் ண்ணிக் தற்ஹளது  200 ைந்தழபேக்ழது. 

 ஹளட்டினில் ளட்நழன்ைன் யபீளங்  தி.ி.ெறந்து  ணிதர் திரிில்  

வன்ந  ங்ஶ  ளநன்ஸயல்த்  ஹளட்டிில்  இந்தழனளயின்  200 யது  தங்ம்  

ஆகும். 

 இங்ழளந்தழல் ைஸறும் ளநன்ஸயல்த் யளள் யசீ்சு சளம்ினன்ரழப் இந்தழன 

ஆையர்  ீஅணி தங்ப்தக்ம் ஸயன்து.  
 உய்ரீ் ெறங், சுணில் குரர், வெட்னற ெறங், ஸ்.ன்.ெறர ஆழஹனளர் தக்ம் 

ஸயன்ர்.  
 ஹளட்டினில் இந்தழனள 22 தங்ம், 16 ஸயள்ி, 23 ஸயண்ம்  61 

தக்ங்லடன் ரன்ரம் இடம் ிடித்து ழவு ஸசய்தது.  

 ஆஸ்றஶனறர (67/57/54-178),  

 இங்றனரந்து (57/66/53-176),  
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 ணடர (26/32/34-92) ஆழனய பஹன பதல் பன்று இைங் 
ிடித்த. 

 

2. ெர்ஶெ டபப் ஶதரட்டிில் தக்ங்ள்  

 சர்யஹதச தைப் ஹளட்டி வர்னரந்து ளட்டின் ஶரட்டர் ஶடம் ரில் 

ஜஷ 22-ல் ஸதளைங்ழ 31ம் ஹததழ யப ைந்தது.  

 இந்த ஹளட்டினில் ளயல் துனச் ஹசர்ந்த ஸ்.தி..ில்ரணன் 

தநனில் 13 ஹர் குலயிர் ங்ஹற்ர்.  

 ஹளட்டினில் ளயல்துனிர் 16 தங்ம்,14 ஸயள்ி,3 ஸயண்ம்  33 

தக்ங் ஸயன்ர்.  

 

3. வெஸ் எனறம்திரட்டு  

 நளநல்புபத்தழல் ைஸற் 44ஆயது ஸசஸ் எழம்ினளட் ஹளட்டினில் 
வரத்ம் 17 இந்தழனர்ள் தக்ம் ஸயன்றுள்ர்.   

 இதழல் இபண்டு ஹபேக்கு தி ர் தங்ம் , எபே ஸயள்ி , தள ளன்கு  

ஸயண்ம், அணிள் சளர்ில் 10 ஹபேக்கு ஸயண்ம்  17 தக்ங்ள் 

அைங்கும்.  

 ஸநளத்தம் 11 சுற்று ஆட்ைங்ள் ைஸற்.  

 ஏன் ிரியில்  உஸ்வதறஸ்ரன் ஆர்ீணிர , இந்ற தி அிள்  
பஹன தங்ம், ஸயள்ி, ஸயண்ம் ஸயன்ர்.  

 நிர் ிரியில் உக்ஷன், ெரர்ெறர, இந்றர  அிள்  பஹன  

தங்ம், ஸயள்ி, ஸயண்ம் ஸயன்ர்.  
 இந்றர தி,  அிலக்கு வண்னம்:  

 இந்தழன அணினில் அறதன், குஶஷ், திக்ஞரணந்ர இைம்ஸற்று 
இபேந்தர்.  

 இந்தழன நிர்  அணினில்  ழநளத ர்ப்ிணி லரிள 
துஹபளணயல்ழ, ஸளஹபே லம்ி , ஆர்.யரளழ, க்தழ குல்ர்ி , 

தளன்னள சச்ஹதவ் இைம் ஸற்று இபேந்தர்.   
 குஶஷ், றயரல் ெரீனுக்கு ங்ம்:  

 திர் தக்ங்ில் இந்தழன இம் யபீர்ள் டி.குஶஷ், றயரல் 

ெரீன் ஆழஹனளர் தங்ம் ஸயன்ர்.  

  அணி யபீர் அர்ெளன் ரிஷெற ஸயள்ிபம் ி அணி திக்ஞரணந்ர 

ஸயண்பம் ஸயன்ர்.  

 நிர் ிரியில் ரன்ர ெச்ஶவ், றவ்ர ஶஷ்னக், ஆர்.ஷரனற 
ஸயண்ம் ஸயன்ர். 

 2026 இல் எழம்ினளட் ஹளட்டிள் உஸ்ஸழஸ்தளில் ைஸறும்  
சர்யஹதச ஸசஸ் கூட்ைநப்பு (ஃிஹை) ஸளதுக்குல கூட்ைத்தழல் படிவு  

ஸசய்னப்ட்ைது.  

 இபண்டு ஆண்டுலக்கு எபேப ைஸறும்  பலநனள ஹளட்டிள் 
2024 யங்ஶரி ஷனர் னடரவதஸ்டில் ைஸ உள்து.  

 2026 ஸசஸ் எழம்ினளட் உஸ்ஸழஸ்தளின் ரஷ்ண்ட் அல்னது  
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ெரர்க்ண்ட் ரில் ைஸறும்  ஸதரியிக்ப்ட்டுள்து.  

 ஏன் ிரியில் உஸ்வதறஸ்ரன் அணிபம், நிர் ிரியில் உக்ஷன் 

அணிபம் ங்ப்தக்ம் ஸயன்.  

 ஏன் ிரியில் இந்ற தி அணிபம், நிர் ிரியில் இந்ற  அணிபம் 
ஸயண்ம் ஸயன். 

 
 

4. எனறம்திக் ங் ஶட்ஷட றட்டம்  

 எழம்ிக் ஹளட்டிில் தக்ம் ஸயல்லும் யனில் யினளட்டு 
யபீர் உபேயளக் னொதரய் 25 ஶரடிில்  எழம்ிக் தங் ஹயட்ை 
தழட்ைம் ஸசனல்டுத்தப்டும் ன்று பதல்யர்  ப..ஸ்ைளழன் அழயித்தளர்.  

 இதன்டி 50 ிஷபரட்டு ீர்ள்  ஹதர்வு  ஸசய்னப்ட்டு ளன்கு 
ஆண்டுில் அயர்ின் தழன் ஹநம்டுத்த  பைளய் 60 ஹளடி 
ஸசவு ஸசய்னப்டும்.  

 ஸசஸ் எழம்ினளட் ழவு  யிமளயில் இந்தழனளயின் பதல் ஸசஸ் 
சர்யஹதச நளஸ்ைர் ரனுல் ஆஶரன் ஸௌபயிக்ப்ட்ைளர். 

 
5. ெர்ஶெ வுள: இந்றரவுக்கு ங்ம்  

 ெரர்ெறரில் ைஸற் சர்யஹதச வுரஶ ஹளட்டினில்  18 யனதுக்கு உட்ட்ை 

சழறுநழள்  ிரியில்  இந்தழனளயின்  திரிங்ர  வரட்  தங்ப்தக்ம்  

ஸயன்ழபேக்ழளர்.  

 சவ  தற்ளப்பு    யடியநள  வுரஶ  யினளட்டு,  ஆசழன  யினளட்டுப்  

ஹளட்டிள்,  ஸதற்ளசழன  யினளட்டுப்  ஹளட்டிள்  உள்ிட்ையற்ழல்  

இைம்ஸறுழது. 

 

6.  தரர ஶதரட்டி 
 ரஶந்றர ஸயள்ி தக்ம் ஸயல், அஹத ிரியில் ஶஶந்ற குரர் 

ஸயண் தக்ம் ஸற்ளர்.  
 ஸதன்  ஸளரினளயில்  ைஸறும்  ளபள  உக்  ஹளப்  துப்ளக்ழ  சுடுதல்  

ஹளட்டினில் பதல் ளில் இந்தழனள  1 ங்ம், 1 வள்பி, 1 வண்னம்  

பன்று தக்ங்ள் ஸயன்.  
 இதழல்  ப்பு  ி  325 நீட்ைர்  ிஸ்ைல்  ஸ்ஸலச்  1 ிரியில்  இந்தழனளயின்  

ரகுல்  ெரக்ர்  20 புள்ிள்  உைன்  தங்ம்  ஸயல்  அஹத  ிரியில்  இந்தழன  

யபீளங் னெர அர்ரல்  14 புள்ிலைன் ஸயண் தக்ம் ஸற்ளர். 
 தளய்ளந்தழல் ைஸற் சர்யஹதச ளபள ளட்நண்ைன் ஹளட்டினில் இந்றர 

4 ங்ம், 5 வள்பி, 8 வண்னம்  17 தக்ங்ள் ஸயன்து.  
 ஸதன்ஸளரினளயில் ைஸற் ளபள உக்ஹளப் துப்ளக்ழ சுடுதல் 

ஹளட்டினில் இந்தழனள 1 ங்ம், 4 வள்பி, 5 வண்னம்  த்து 

தக்ங்ள் ஸயன்று ழவு ஸசய்துள்து.  
 ளபள ளநன்ஸயல்த் யினளட்டுப் ஹளட்டிில் ஹைிள் ஸைன்ிறழல் 

இந்தழனளயின் திணர தஶடல் தங்ப்தக்ம் ஸயன்ளர்.  
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7. இந்ற ரல்தந்து ெம்ஶபணத்துக்கு ஷட  
 யிதழ  நீழ  ஸசனல்ட்ைதளல்  இந்தழன  ளல்ந்து  சம்ஹநத்துக்கு ‘ிள’  

தழடீஸப தை யிதழத்துள்து.  
 ரல்தந்து அஷப்தில் திச்ெஷண:  

 இந்தழன  ளல்ந்து  சம்ஹநத்தழன்  தயபள  பன்ளள்  நத்தழன  

நந்தழரி தினல் தட்ஶடல்  2009 ஆம் ஆண்டு பதல் ீண்ை ளநள தயி 
யழத்து யந்தளர்.  

 இந்தழன  ளல்ந்து  சம்ஹந  ழர்யளழள்  ஹதர்தல்  ைந்த  2020 ஆம்  

ஆண்டு டிசம்ர் நளதத்தழற்குள் ைத்தப்ட்டிபேக் ஹயண்டும்.  
 ஆளல்  ஹதர்த  ைத்தளநல்  இலத்தடித்ததளல்  தயர்  தயினில்  

இபேந்து  ிபபுல் ட்ஹை ைந்த  ஹந  18 ஆம்  ஹததழ  சுப்ரீம்  ஹளர்ட்  

அதழபடினள ீக்ழ உள்து.  
 ஹநலும்  இந்தழன  ளல்ந்து  சம்ஹநத்த  ழர்யளழக்  ஹளர்ட்  

உத்தபவுப்டி  பன்ளள்  ீதழதழ  .ஆர்.ஶவ்  தநனில்  பன்று  

ஹர் ஸளண்ை நழட்டி அநக்ப்ட்ைது.  
 ஹதசழன  யினளட்டுக்  ஸளள்க்கு  உட்ட்டு  இந்தழன  ளல்ந்து  

சம்ஹநத்தழன்  ழர்யளழ  யிதழபனில்  தழபேத்தம்  ஹநற்ஸளள்வும்  

ஹளர்ட்டு உத்தபயிட்டிபேந்தது.  
 இதன்  ஸதளைர்ச்சழனள  இந்தழன  ளல்ந்து  சம்ஹநத்தழன்  ழர்யளழள்  

ஹதர்த  யபேழ  28 ஆம்  ஹததழ  ைத்த  ழர்யள  நழட்டி  ற்ளடு  

ஸசய்து யபேழது.  
 தசழந்த  பன்ளள்  யபீர்ள்,  நளழ  ளல்ந்து  சங்  ழர்யளழள்  

  ஸநளத்தம்  67 ஹர்  யளக்ிக்  தகுதழ  ைத்தயர்ள  பதற்ட்ை  

ட்டினல் ஸயினிைப்ட்ைது.  
 இந்தழன  ளல்ந்து  சம்ஹந  ழர்யளத்தழல்  பன்ளம்  தபப்ிரின்  

ஹதயனற் தனடீு இபேக்ழது. 

 இந்த தனைீளது  ‘ிள’  அநப்ின்  யிதழப  நீழன  தீயிப  

ஸசனள பேதப்டுழது.  
 இதன்  ளபணநள  இந்தழன  ளல்ந்து  சம்ஹநத்த  உைடினள  

இைீக்ம்  ஸசய்யது  ன்று  ‘ிள’  வுன்சழல்  எபே  நதள  படிவு  

ஸசய்துள்து. 
 

8. னை-20  உன ல்னேத்ம்: அன்டிம் தங்ரல் அெத்ல் ெரஷண  

 ல்ஹரினளயில் ைஸற் 20 யனதுக்கு உள்ட்ஹைளபேக்ள உ 

நல்பத்தம் சளம்ினன்ரழப்ில்  இந்தழனளயின் அன்டிம் தங்ரல் 

தங்ப்தக்ம் ஸயன்ளர்.  
 இதன்பம் இப்ஹளட்டினில் தங்ம் ஸயன் பதல் இந்தழன யபீளங் ன் 

சளதன அயர் ைத்தளர்.  
 இந்றர இண்டரம் இடம்:   

 இப்ஹளட்டினில் இந்தழன அணி ஸநளத்தநள 1 தங்ம் 3 ஸயள்ி 3 
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ஸயண்ம்  7 தக்ங்லைன் 160 புள்ிஹளடு இண்டரம் இடம் 

ிடித்தது.  
 

9. உன ஶதட்றண்டன் ெரம்தின்றப்  

 27 ஆயது உ ஹட்நழண்ைன் சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டி ெப்தரன் ஷனர் 

ஶடரக்றஶரில்  ஆஸ்ட் 22 ஆம் ஸதளைங்ழ 28ஆம் ஹததழ யப ைக்ழது.  
 உ ளட்நழன்ைன் சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டி ஆையர் இபட்ைனர் ிரியில் 

பதல் ஸயண் தக்ம் ஸயன்று யபளற்று சளத ைத்துள்ர் 

இந்தழனளயின் ெரத்ிக் ங்றவட்டி-ெறரக் வட்டி.  

 ஜப்ளன் தர் ஹைளக்ழஹனளயில் ைஸற்று யபேம் இப்ஹளட்டினின் 

இபட்ைனர் ிரிவு அப இறுதழ ஆட்ைம் ைஸற்து.  
 இதழல் நஹசழனளயின் ஆஹபளன் சழனள -ஹசள வூய் னிக்  இணபைன் ஹநளதழர் 

இந்தழனளயின் சளத்யிக்-சழபளக்.  
 உ தபயரிசனில் மளயது இைத்தழல் உள் சழபளக்-சளத்யிக் இண ஆளம் 

ழனில் உள் நஹசழன இணபம் சரிக்கு சநநள ஆடிளன்.  
 ெறரக் வட்டி-ெரத்ிக் இண ஸயண் தக்த்த ப்ற்ழனது.  
 உ சளம்ினன்ரழப் இபட்ைனர் ிரியில் இந்தழனள ஸயல்லும் பதல் தக்ம் 

இதுயளகும்.  
 ஹநலும் 13 யது உ சளம்ினன்ரழப் தக்ம் ஆகும். 

 

10. னேஇஃப்: ெறநந் ீர் ீரங்ஷண  

 ஹபளப்ின ளல்ந்து சங்ங்ள் கூட்ைநப்ின் (பெஇஃப்) இந்த 

ஆண்டுக்ள சழந்த ளல்ந்து யபீர் யிபேது ஸயன் ரிம் வதன்மறர  

(ிபளன்ஸ்/ரினல் நளட்ரிட்).  
 சழந்த யபீளங் யிபேது ஸற் அவனக்மறர னஶடனரஸ் 

(ஸ்ஸனின்/ளர்சழஹளள).  
 துபேக்ழ தர் இஸ்தளன்புல்ழல் ைஸற் ழழ்ச்சழனில் சழந்த ஆையர் 

னிற்சழனளர்ள ரர்ஶனர அன்வெஶனரட்டி சழந்த நிர் னிற்சழனளபள 

ெரிர கீ்ஶன்  ஹதர்யளழர். 
 

11. ஷடண்ட் லீக் டபம்  
 ஸௌபயநழக் ைநண்ட் லீக் தை ஹளட்டினில் பதழைம் ஸயன் பதல் 

இந்தழன யபீர் ன் சழப் ஸற்ளர் எழம்ிக் சளம்ினன் ீஜ் ஶெரப்ர.  
 

12. எனறம்திக் அனங்ரட்ெறம்  
 இந்தழன ஈட்டிஸனழதல் யபீர் ீபஜ் ஹசளப்பள , ஹைளக்ழஹனள எழம்ிக்ழல் தங்ம் 

ஸயன்று தந்த தது ஈட்டின எழம்ிக் அபேங்ளட்சழனத்தழற்கு ரிசித்தளர்.  

 அந்த அபேங்ளட்சழனத்தழல் இைம் ிடிக்கும் இண்டரது இந்ற ீரின் 

யினளட்டு உபணம் இதுயளகும்.  
 பதழல், 2008 ஸய்ஜழங் எழம்ிக்ழல் துப்ளக்ழ சுடுதழல் தங்ம் ஸயன் 
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இந்தழனளயின் அிவ் ிந்த்பள தது துப்ளக்ழன இவ்யளறு 

அபேங்ளட்சழனத்துக்கு யமங்ழ இபேக்ழளர்.  
 ைந்த 2020 ஹைளக்ழஹனள எழம்ிக்ழல் ீபஜ் ஹசளப்பள 87.58 ீட்டர் தூபம் ஈட்டி 

ழந்து தங்ப்தக்ம் ஸயன்ளர்.  
 இதன் பம் எழம்ிக் தைத்தழல் இந்தழனளவுக்கு பதல் தங்ம் ஸயன்று 

தந்தயர்; எழம்ிக்ழல் திர் தங்ம் ஸயன் இபண்ைளயது இந்தழனர் 

(னனறல் அதிணவ் திந்த்ர) ஆழன சளத ைத்தளர்.  
 இந்ழனில் ைனநண்ட் லீக் ஹளட்டினில் ங்ஹற்தற்ள 

சுிட்ெர்னரந்றன் வனௌஶென் பேக்கு ஸசன்ழபேக்கும் ீபஜ், அங்குள் 

சர்யஹதச எழம்ிக் நழட்டினின் அபேங்ளட்சழனத்துக்கு தங்ம் ஸயன்று தந்த 

தது ஈட்டின ரிசள யமங்ழளர்.  
 அந்த ழழ்ச்சழனின் ஹளது இந்தழன பன்ளள் துப்ளக்ழ சுடுதல் யபீபேம் 

சர்யஹதச எழம்ிக் நழட்டி தை குலயின் உறுப்ிபேநள அிய் 

ிந்த்பளவும் உைன் இபேந்தளர்.  
 எழம்ிக்ழன் 120 ஆண்டு ள யபளற்ழல் பக்ழனத்துயம் யளய்ந்த 90 

ஆனிபம் ஸளபேள்ள், 6.50 ட்சம் புப்ைங்ள், 45 ஆனிபம் ழநழரம் 

ஏைக்கூடின ளஸணளிள் உள்ிட்ைய எழம்ிக் அபேங்ளட்சழனத்தழல்  

பளநரிக்ப்ட்டு யபேழன். 
 

13. னே- 20 பிர் ரல்தந்து  

 ஶரஸ்டரரிரில் ைஸற் 20 யனதுக்கு உட்ட்ை நிபேக்ளண ப-20 

உக்ஹளப் ளல்ந்து ஹளட்டினில் ஸ்ஸனின் யள சூடினது.  
 ஸ்ஸனின் 3-1 ன் ஹளல்ணக்ழல் ஜப்ள யழீ்த்தழனது.  
 இதன் பம் ைந்த 2018 உக்ஹளப் ஹளட்டினின் இறுதழ ஆட்ைத்தழல் 

ஜப்ளிைம் ண்ை ஹதளல்யிக்கு தழடி ஸளடுத்துள்து ஸ்ஸனின்.  
 ெறநப்ன ினது:  

 இப்ஹளட்டினில் சழப்ள ஹளல்ள் அடித்ததற்ள  

 ங்ப்தந்து ினது ெப்தரணின் ரய்ர யரஶணரவுக்கும், 
 வள்பிப்தந்து ினது ஸ்வதின் இன்ர தரஶரவுக்கும்,  
 வண்னப்தந்து ினது திஶெறனறன் டரர்ெறஶனுக்கும் 

ங்ப்தட்டண.  
 அற ஶரல்ள் அடித்ஶரரில் ஸ்வதிணின் இன்ர 

தரரவுக்கு (ட்டு ஶரல்ள்) ‘ங் னட்’ ினதும்,  
 ெப்தரணின் ரய்ர யரஶணரவுக்கும் (ரன்கு ஶரல்ள்) 

‘வள்பி னட்’ ினதும், 
 னேமழற ரஶரஶடரவுக்கு (னென்று ஶரல்ள்) ‘வண்ன 

னட்’ ினதும் ங்ப்தட்டண.  
 ெறநந் ஶரல் லப்தர் ினது ஸ்வதிணின் வரிட்வமல் 

ஃதரட்ன்டுக்கு றஷடத்து. 
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1. 01.08.2022   

 உன ெரர் றணம் 

 உன ரய்ப்தரல் ரம்  

 உன ரற றணம்    

 சுந்ற ஶதரரட்ட ீர் தரனங்ர றனர் (1920) றஷணவு றணம் . 

 
 

2. 05.08.22  

 இன்று ழளயில் பதன்பதழல் ளல்தைம் தழத்த யிண்ஸயி ீர் ீல் 

ஆல்டன் ஆம்ஸ்ட்ரங் (1930). ஏர் அஸநரிக் யிண்ஸயி யபீபேம் சந்தழபில் 

தபனிங்ழன பதல் நிதபேம் ஆயளர். 

 1969, ெழஷன  20 இல் அவரிக்ரின் அப்ஶதரஶனர - 11 யிண்த்தழல் 

ட்யின் ஆல்ட்ரின், நக்ஹல் ஸளழன்ஸ் ஆழஹனளபேைன் னணித்த 

ஆம்ஸ்ட்ஹளங் பதழல் சந்தழபில் ளடி யத்தளர். 
 
3. 09.08.2022 

 உன தங்குடிிணர் ெர்ஶெ றணம். 

 சர்யஹதச மங்குடிள் தழம் 1982 ஆம் ஆண்டு பதல் 39 ஆம் ஆண்டர  

ஆஸ்ட் என்தரம் ஶற ஸளண்ைளைப்டுழது. 
 
4. 12.08.2022 

 ெர்ஶெ இஷபஞர் றணம் ஆஸ்ட் 12 அன்று க்ழன ளடுின் ஸளதுச் 

சனளல் ழனநழக்ப்ட்ை ின்ர் ஸளண்ைளைப்டுழது. 

 
5. 15.08.2022 

 இந்ற சுந்ற றணம் 

 இந்தழனள சுதந்தழபம் அைந்ததன் 75து ஆண்டு ஸளண்ைளட்ைம்  
ைஸ உள்து. 

 'ஆமரற ர அம்னத் ஶயரத்மவ்' னும் ஸனரில் இந்த சுதந்தழப தழம் 

ைந்த ஏபளண்ைள ஸளண்ைளைப்ட்டு யபேம் ழனில் ல்ஹயறு தழட்ைங்ள் 

அழயிப்பு ஸசய்னப்ட்ை. 

 

6. 12.08.2022 
 ெர்ஶெ  ரஷணள் றணத்ஷ  பன்ிட்டு  னள ளதுளக்கும்  

பனற்சழக்கு  ளபளட்டு  ஸதரியித்த  ிபதநர்  ஹநளடி  ஆசழனளயில்  60 ெீ 

னளள் இந்தழனளயில் தளன் இபேப்தள நழழ்ச்சழ ஸதரியித்தளர். 

 னளின்  பக்ழனத்துயத்த  ஸயிப்டுத்த  2012 ஆஸ்ட்  12 னல்  

ெர்ஶெ ரஷணள் றணர ஸளண்ைளைப்டுழது. 

 ரய்னரந்றல் இந்த தழம்பதல்பனள ஸதளைங்ப்ட்ைது. 

 
7. 19.08.2022  

 உன னஷப்தட றணம் 
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 2022 உ புப்ை தழத்தழன் பேத்துபே "வனன்ஸ் னெனம் 
வரற்றுஶரய் னட்டுல்" ன்தளகும். 

 
8. 20.08.2022 

 ெத்தவ்ணர றரஸ் அல்து ல்னறக் றணம்.  

 இந்தழன நக்ள் நற்றும் அத்து நதங்லக்ழைனில் ஹதசழன 
எபேநப்ளடு, அநதழ, ளசம் நற்றும் ல்ழணக்த்த ஊக்குயிக்கும் 
ஹளக்த்துைன் இந்த ளள் அனுசரிக்ப்டுழது  

 
9. 23.08.2022 

 அன்ள நளணி  (23 ஆஸ்ட் 1918 - 16 ஆஸ்ட் 2001) ஏர்  இந்தழன 

இனற்ினளர் நற்றும் யளி ஆய்யளர். 

 அயர் இந்தழன யளி ஆபளய்ச்சழ துனின் துண இனக்குபள ணி 
புரிந்தளர்.  

 அயர் யிநண்ையினல் பேயிநனநளக்ல் துனில் குழப்ிைத்தக் 
ங்ிப்பு அித்தளர்.  

 அயர் சூரின நற்றும் ளற்று ஆற்ல் அயடீுள் , ஏஹசளன் அயடீுள் 
ஆழனயற் ஆய்வு ைத்தழ பளநள ஆய்ஹயடுப் ஸயினிட்ைளர்.  

 அயர் 1976 ஆம் ஆண்டில் இந்தழன யளி ஆபளய்ச்சழ து துண 
இனக்குபள ஏய்வு ஸற்ளர்.  

 அயர் இபண்டு புத்தங் லதழபள்ளர். அய - 1980 ல் 'The Handbook 

for Solar Radiation data for India ற்றும் 1981 ல் Solar Radiation over India.  

 அயர் 1987ல் KR பளநளதன் தக்ம் ஸயன்ளர்.  
 


