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1. னர ங்ஶகஸ்கர் வெௌயர  
 ஷநந் திதன தரடகற னர ங்ஶகஸ்கரின் தரடல்கபரல் ரவடங்கும் வ 

ரரம் ெறநப்தரக திது ன்று, அஶரத்றில் ஷடவதற்ந னர 

ங்ஶகஸ்கர் வ ௌக் றநப்ன ிரவுக்கு வரிித் ரழ்த்து வ ய்றில் 

திர் ஶரடி குநறப்திட்டுள்பரர்.  

 ஷநந் திதன தரடகற னர ங்ஶகஸ்கரின் றஷணரக அஶரத்றில் 

அது வதரில் ெனைற கஷில் என  ந்றப்தில் னர ங்ஶகஸ்கர் 

வ ௌரயர ன்ந வதரில் 7.9 னொதரய் ஶகரடி வ னில் றஷணவு  றன்ணம் 

அஷக்கப்தட்டுள்பது.  

 இஷண த்ற சுற்றுனர துஷந அஷச் ர் ஜற. கறன் வட்டி  

னன்ணிஷனில், உத்றதிஶ  னல்ர் ஶரகற ஆறத்ரத் றநந்து 

ஷத்ரர். 
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1. கஶெஶெ ினது  
 ஆ றரின் ஶரதல் தரிசு ன்று அஷக்கப்தடும் தினறப்ஷதன்ஸ் கஶெஶெ 

ினதுக்கரக கம்ஶதரடிரில் அ றன் அடக்குனஷநரல் 

தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு  உி ணன னத்துர் வெரறரர ெறம் , 
ன்வகரடுஷக்குள்பரண ஆிக்கக்கரண  றறுர்கலக்கு உி 

தினறப்தின்ஸ் னத்துர் வதர்ணவடட் ஶட்ரிக் ஆகறஶரர் 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பணர் .  
 

2. வதரிரர் அண்ர ினதுகள் அநறிப்ன  
 வதரிரர் ினது:  

 ஶகரதி வரகுற னன்ணரள் ம்.தி தி..ெரறரணின் ஷணி 
ெம்னத்துக்கு வதரிரர் ினது ங்கப்தடுகறநது.  

 அண்ர ினது:  

 ஶகரஷ வரகுற னன்ணரள் ம்.தி இர.ஶரகனுக்கு அண்ர ினது 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  
 இந்ற றர்ப்ன ஶதரரட்ட கரனத்றலும் ற ர  ட்டத்றன் கலழ்  றஷந 

வ ன்நரர்.  
 கஷனஞர் ினது:  

 றனக ரடரலன்ந குல ஷனனம் கட் றின் வதரனபரபனரண  

டி.ஆர்.தரலுவுக்கு கஷனஞர் ினது அபிக்கப்தடுகறநது.  
 இந்ற றர்ப்ன ஶதரரட்டம் அ றஷன கரனம் ண தல்ஶறு 

னங்கபில்  றஷந வ ன்நர்.  
 தரஶந்ர் ினது:  

 னதுச்ஶ ரிஷச் ஶ ர்ந் ெற.தி.றனரவுக்கசுக்கு தரஶந்ர் ினது 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  
 ஶதரெறரிர் ினது:  

 ினதுகர் ரட்டம் குன்னூர் கறரத்ஷச் ஶ ர்ந், குன்னூர் 

ெலணிரென் ஶதர றரிர் ினதுக்கு ஶர்வு வ ய்ப்தட்டுள்பரர்.  
 

3. கஶெஶெ ினது வதந ஶகப னன்ணரள் அஷச்ெர் றுப்ன  

 தினறப்ஷதன்ஸ் னன்ணரள் அறதரின் வதரில் ங்கப்தடும் ம்ஶரன் 

கஶ ஶ  ினஷ வதந ரர்க்  றஸ்ட் கம்னைணிஸ்ட் கட் றின் த்ற குல 

உறுப்திணனம் ஶகபர னன்ணரள் சுகரரத்துஷந அஷச் ர் ஶக.ஶக.ஷெனஜர 

றுப்ன வரிித்துள்பரர்.  
 தினறப்தின்ஸ் கடந் 1950கபில் அறதரக தி கறத்ரண இர் 

அந்ரட்டின் த்ற லூென் தகுறில் ி ரிகபரல் உனரக்கப்தட்ட 

கம்னைணிஸ்ட் வகரரில்னர இக்கத்துக்கு றரக ரக்குல் டத்ற 
கம்னைணிஸ்டுகபின் ீது அடக்கு னஷநஷ ஷகரண்டரர்.  

 தின்ணர் கடந் 1957ஆம் ஆண்டு ரர்ச் ரம் ஷடவதற்ந ிரண ிதத்றல் 

ஶரன் கஶெஶெ உிரிந்ரர்.  
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 அது றஷணரக ரக்ஃவதல்னர் திர்ஸ் ஃதண்டு (ஆர்திஃப்) ன்ந 

வதரில் அநக்கட்டஷப வரடங்கப்தட்டு ஆண்டுஶரறும் ஶரன் கஶ ஶ  

ினது ங்கப்தடுகறநது.  
 தினறப்ஷதன் றலும் ற்ந ஆ ற ரடுகபிலும் அசு தி வதரது ஶ ஷ, 

தத்றரிக்ஷக, இனக்கறம்,  னர ஶ ஷகபில்  றநப்தரக தங்கபிக்கும் 

தர்கலக்கு இந் ினது ங்கப்தடுகறநது.  
 றகரண்டு இந் ினதுக்கு ஶகப னன்ணரல் சுகரரத்துஷந அஷச் ர் 

ஶக.ஶக.ஷ னஜர ஶர்வு வ ய்ப்தட்டரர்.  

 ஶகபத்றல் கஶரணர வதனந்வரற்ஷந றநம்தட கட்டுப்தடுத்றற்கரக அர் 

ஶர்ரணரர்.  
 இந்றஷனில், கம்னைணிஸ்டுகலக்கு றரண  றத்ரந்த்ஷ வகரண்ட ஶரன் 

கஶ ஶ  வதரில் ங்கப்தடும் ினஷ ன்ணரல் ற்க இனரது ண 

ஷனஜர அநறித்துள்பரர்.  
 

4. ஶெற ல்னரெறரிர் ினது  

 றல்னறில் ஷடவதற்ந ஶ ற ல்னர றரிர் ினது ங்கும் ிரில் 

குடிசு ஷனர் றவௌதற னர்னிடம் இனந்து ினது வதறும்,  
 ரரனம் கலம்வதல் ஊரட்ெற என்நற வரடக்கப்தள்பி 

ஆ றரிர் ஶக.ரச்ெந்றன்,  
 னதுச்ஶெரி னனறரர் ஶதட்ஷட அசு உர்றஷனப் தள்பி ஆ றரிர் 

டி.அிந்ரஜர  

 
5. றக னல்ரின் ரறன ிஷபரட்டு ினஷ றக அசு      
   அநறித்துள்பது 

 றக அசு 2018-19 ற்றும் 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கரண 8  றநந் ிஷபரட்டு 

ீர்கலக்கரண னல்ரின் ரறன ிஷபரட்டு ினஷ அநறித்துள்பது.  

 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கரண வடன்ணிஸ் ீர்கள் ஸ்.தினத்ி ஶெகர் ற்றும் 

ஜீன் வடுஞ்வெறன் ஆகறஶரர்  றநந் ிஷபரட்டு ீர்கபரக 

(ஆண்கள்) வதரிடப்தட்டுள்பணர்.  

 வ றஶர (தடப்திடிப்ன) ற்றும்  

 சுணர ெரர குனில்னர (ஸ்க்ரஷ்) ஆகறஶரர்  றநந் ிஷபரட்டு 

ீர்கபரக (வதண்கள்) வதரிடப்தட்டுள்பணர்.  

 ெத்குர்ரஸ் (துப்தரக்கற சுடுல்) ற்றும் 

  ஜற.ஶகரகறனர ( டகபம்)  றநந் திற் றரபர்கபரக ெற.ரஶஜஷ் 

கண்ர (கரல் தந்து) ற்றும்  

 ம்.தி. னபி ( தசீ் ரனற தரல்/ ஷகப்தந்து)  றநந் உடற்கல்ி 
இக்குர்கள்/உடற்கல்ி ஆ றரிர்கபரகப் வதரிடப்தட்டுள்பணர்.  

 அஶ  ம் ி.தி. ணதரல் ( கூஷடப்தந்து)  றநந் டுரகவும், 

றழ்ரடு கூஷடப்தந்து  ங்கம்  றநந் அஷப்தரபரகவும் ஶர்வு 

வ ய்ப்தட்டுள்பணர்.  
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 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கரண னல்வபி வடன்ணிஸ் ீர் திஜ்ஶணஷ் 

குஶஸ்ன் ற்றும்  

 டகப ீர் ஆர்.ஶரகன் குரர் ஆகறஶரர்  றநந் ிஷபரட்டு 

ீர்கபரக (ஆண்கள்) வதரிடப்தட்டுள்பணர் .  

 ஶலும் தி.அனுறர திரிர்றணி (ஶடக்ரண்ஶடர) ற்றும்  

 ஸ்.வெனறணர பீ்ற ( ஶடதிள் வடன்ணிஸ்) ஆகறஶரர்  றநந்து 

ிபங்குகறன்நணர்.  

  றநந் திற் றரபர்கபரக ஶக.ஸ்.னகது றஜரனனீ் (டகபம்),  

 ஸ்.ஶகரகறனர ( உவு தந்து) ஆகறஶரர்  றநந் திற் றரபர்கபரக 
ஶர்வு வ ய்ப்தட்டுள்பணர்.   

 ஆர்.ரசுப்ின் (தரல் ஶதட்றண்டன்) ற்றும்  

  றநந் உடற்கல்ி ஆ றரிர்கபரக அ.ஆஶரக்கறர வர்ெற (ரனறதரல்) 

ஆகறஶரர் ஶர்வு வ ய்ப்தட்டுள்பணர்.  

  றநந் டுரக டி.சுந்ரஜ் (கதடி) ஶர்வு வ ய்ப்தட்டுள்பரர்  

 
6. ினது  

 வதரிரர் ினது ெம்னர்ம் ெரறரனுக்கும்,  
 அண்ர ினது ஶகரஷ இர.ஶரகனுக்கும்,  
 கஷனஞர் ினது றனக வதரனபரபர் டி.ஆர்.தரலுவுக்கும்,  
 தரஶந்ர் தரறரென் ினது னதுச்ஶ ரி ெற.தி.றனரவுக்கசுக்கும்,  
 ஶதரெறரிர் ினது குன்னூர் ெலணிரெனுக்கும் ங்கப்தட்டது.  

 
7. கற.ர ினது  

 ஶகரஷ ிஜர ரெகர் ட்டம்  ரர்தில் ஆண்டுஶரறும்  றநந் 

லத்ரபனக்கு னொதரய் 5 னட்ெம் வரக்க தரிசுடன் கற.ர ினது ங்கப்தட்டு 

னகறநது.  
 ெக்ற ெரனர றறுணம் ங்கும் ிஜர ர கர் ட்டத்றல் 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கரண கற.ர ினதுக்கு கணடரில்  றக்கும் லத்ரபர் 

அ.னத்துனறங்கம்  ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர்.  
 

8. வயர்ன் வகஸ்டன் ினது. 
 வ ன்ஷணில் திநந்  ரற றர்ப்னப் ஶதரரபி, ரனர றரிர் ற்றும் 

கிஞரண ீணர கந்ெரற,  ரற, தரனறணம் ற்றும் இண எடுக்குனஷநக் 

கனப்வதரனபில் அர் ஆற்நற திஷ அங்கலகரிக்கும் ஷகில் இந் 

ஆண்டுக்கரண வயர்ன் வகஸ்டன் ினது வதற்றுள்பரர்.  

 அர் கிஷ ற்றும் உஷஷட இண்ஷடனேம் தன்தடுத்றனேள்பரர்  ற்றும் 

இந்து இனக்கற தரிசு ற்றும் னஷணகஷக்கரண வதண்கள் தரிசு ஶதரன்ந 

தல்ஶறு இனக்கற ினதுகலக்கு ஶர்வு வ ய்ப்தட்டுள்பரர்.  

 கந் ரறின் கிஷப் னத்கம் Ms.Militancy, வஜர்ன் PEN ஷத்றன் 

துஷத் ஷனர், அஷ "ஜணரகம் ற்றும் ணி உரிஷகலக்கரண 



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page9 

 

 

அஞ்ெர ஶதரரபி" ன்று அஷத்து, அஷ 'Ms.Miliant' ஆக்கறணரர்.  

 றனற கந் ரறின் இண்டு கிஷ தல்கலம் வஜர்ன் வரறில் 

வரறவதர்க்கப்தட்டுள்பண. 

 
9. வெல்ஶனர ஶர  

 ஆஸ்கரர் ினதுக்கரண இந்றரின் அறகரப்னர் தரிந்துஷரக 

குஜரத்ற வரறின் 'வெல்ஶனர ஶர' றஷப்தடம் 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பது .  

 95து ஆஸ்கரர் ிர 2023 ஆம் ஆண்டு ரர்ச் 12ஆம் ஶற அவரிக்கரில் 

னரஸ்  ஞ்ெல்ஸ் கரில் ஷடவதந உள்பது.  

 அந் ிரவுக்கரக இந்றர  ரர்தில் அனுப்தப்தடும் றஷப்தடத்ஷ 

ஶர்ந்வடுக்கும் டடிக்ஷககஷப இந்ற றஷப்தட கூட்டஷப்ன 

(ஃப்ஃப்) ஶற்வகரண்டு ந்து.  

 அக்கூட்டஷப்தின் 17 உறுப்திணர்கஷபக் வகரண்ட குல இந்டடிக்ஷகில் 

ஈடுதட்டது.  

 ஃப்ஃப் ஷனர் டி.தி.அகர்ரல். 
 
10. உனகறன் ெறநந் தள்பி தரிசுக்கரண இறுறப்ஶதரட்டிில் கரரஷ்டிர  
   கறர தள்பி  

 உனகறன்  றநந் தள்பி தரிசுக்கரண இறுறப் ஶதரட்டிில் கரரஷ்டிர 

ரறனத்ஷச் ஶ ர்ந் கறர தள்பி இடம்திடித்துள்பது.  

 திரிட்டஷணச் ஶ ர்ந் 'டி 4 ஜளஶகன்' அஷப்ன ந்து ஷனப்னகபில் உனகறன் 

 றநந் தள்பிகஷப ஶர்ந்வடுத்து தரிசு ங்கற னகறநது.  

 இந் ஆண்டுக்கரண ஶதரட்டிில்  னெக எத்துஷப்ன திரிில் கரரஷ்டிர 

ரறனம் னஶணஷ அடுத் ஶதரப்ஶகல் கறரத்றல் உள்ப திெறம்ெற ஆங்கறன 

ீடிம் தள்பி இறுற ஶதரட்டிில் இடம் திடித்துள்பது.  

 தி றம் ற தள்பி, றற ஶஷில் உள்ப வதற்ஶநரனக்கு உவுற்கரக 

உள்லர் னத்துர்கள், கஷடக்கரர்கள்,  ஷனர்கள் ஆகறஶரனடன் 

இஷந்து திரற்றுகறநது.  

 இந் தள்பி னத்து தரிஶ ரஷண றட்டத்ஷ வரடங்கறனேள்பது. 

ஆஶரக்கறரண  ரிிகற உஷ குடும்தங்கள் வதறுற்கரக ரஸ்டர் 

வெஃப் ணப்தடும்  ஷல் குப்னகஷபனேம் டத்ற னகறநது.  

 இப்தள்பிில் றண ரி தங்கஷப  ரப்திடும் றட்டத்றல் ரர்கள் 

இஷக்கப்தட்டுள்பணர்.  

 எவ்வரன ரனம் அர்கலக்கு ெத்துவு ங்கப்தடுகறநது.  

 இப்தள்பி அநறனகம் வ ய்  த்துவு றட்டத்ஷ வதற்ஶநரர்கள் ங்கள் 

டீுகபில் வரடங்கறனேள்பணர் ன்று டி 4 ஜளஶகன் அஷப்ன கூநறனேள்பது.  

 இந் அஷப்ன ெனெக எத்துஷப்ன, சுற்றுச்சூல் டடிக்ஷக, னத்ரக்கம், 

றர்ப்னகஷப ெரபிப்தது, ஆஶரக்கற ரழ்ஷ ஆரித்ல் ஆகற ந்து 

ஷனப்னகபில்  றநந் தள்பிகஷப ஶர்வு வ ய்து தரி பித்து னகறநது.  
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 னெக எத்துஷப்னக்கரண ஶதரட்டி திரிில் இறுறப் ஶதரட்டிில் னென்று 
தள்பிகபில் என்நரக தி றம் ற தள்பி இடம் திடித்துள்பது. 

 
11. ரர ெரஶகப் தரல்ஶக ினது  

 இந்ற றஷத்துஷநில்  றநந்து ிபங்குஶரனக்கு ங்கப்தடும் றக 

உரி ினரண ரர  ரஶக தரல்ஶக ினது யறந்ற றஷனேனகம் 

னதுவதனம் டிஷக ஆர தஶக்குக்கு அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  
 இந் ினது 2020 ஆம் ஆண்டுக்கரண ரகம் 68து ஶ ற றஷப்தட 

ினதுகள் ங்கும் றகழ்ச் ற ஷடவதந உள்பது.  
 யறந்ற றஷ உனகறல் வ ல்ரக்கு றக்க டிஷககபில் எனரண ஆர தஶக், 

கடந் 1952 இல் ணது தத்து றல் குந்ஷ ட் த்றரக றஷப்தட தண 

றஷப்தத்ஷ வரடங்கறணரர்.  
 தின்ணர் 1959 ‘றல் ஶஶக ஶஶகர’ யறந்ற தடத்றல் ம்ற கனனக்கு ஶஜரடிரக 

கரரகறரக அநறனகரணரர்.  
 அன் திநகு, ‘ஶகன்’, திரர்கர வௌெம்’, ‘ஸீ்ரி ன்மறல் ’ உள்தட 

95க்கும் ஶற்தட்ட தடங்கபில் டித்து 50 ஆண்டுகபரக னக்கற டிஷகரக 

னம் ந்ரர்.  
 அத்துடன் இக்குணர் ற்றும் ரரிப்தரபரகவும் டம் தறத்ரர்.  
 கடந் 1990கபில் இர் இக்கற ‘ஶகரர ககரஸ்’ வரஷனக்கரட் ற ரடகம் 

வதனம் ஶற்ன வதற்நது.  
 கடந் 1998 னல் 2001 ஷ த்ற றஷப்தட ிக்ஷக ரரித்றன் 

னல் வதண் ஷனரக ஆர தஶக் திரற்நறணரர்.  
 கடந் 1992ல் இனனக்கு தத்வ ினது ங்கப்தட்டது.  
 இந்ற றஷ உனகறன் ந்ஷ ண ஶதரற்நப்தடும் ரர  ரஶகப் தரல்ஶகின் 

வதரில் ங்கப்தடும் இந் ினது கடந் 2019 டிகர் ஜறணிகரந்துக்கு 

ங்கப்தட்டது குநறப்திடத்க்கது.  
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1. தநக்கும் தஷட ஆம்னனன்ஸ் குநறத் னத்கம் அநறனகம் 
 1978 ஆம் ஆண்டில், PRMM  ரந்குரர் ணது 18 றல் எஶ என 

ஆம்னனன்ஸ் னெனம் தநக்கும் தஷட ஆம்னனன்ஸ் ஶ ஷஷத் 

வரடங்கறணரர்.  

 இன்று, 36 அறணீ ரகணங்கலடன், அர் னட் க்கக்கரண ஶரனேற்ந 

ஶரரபிகஷப ரறனம் ற்றும் ரடு னலதும் ற்நறச் வ ன்றுள்பரர் 

ற்றும் ஶகரிட்-19 கரனத்றல் இஷடிடரல் திரற்நறனேள்பரர். 

 டரக்டர்.ெரந்குரர் ணது ரன்கு  ரப்ங்கலக்கும் ஶனரண 

அனுதங்கஷப ிரிக்கும் ‘Inadia’s ambulance man’ ன்ந னத்கம் கரில் 

வபிிடப்தட்டது. 

 
2. அம்ஶதத்கனம் ஶரடினேம்  

 ‘அம்ஶதத்கனம் ஶரடினேம்’ னத்கத்ஷ வடல்னறில் னன்ணரள் குடிசுத் 

ஷனர் ரம்ரத் ஶகரிந்த் வபிிடுகறநரர்.  
  ட்டஶஷ தி.ஆர்.அம்ஶதத்கரின் ரழ்க்ஷக அர் ஶற்வகரண்ட திகள் 

ற்றும்  ரஷணகஷப அநறரர்ந் கண்ஶரட்டத்றல்  அம்ஶதத்கனம் 

ஶரடினேம் தல் ஆரய்ந்துள்பது.  
 ப்லகறரஃப்ட் டிஜறட்டல் தவுண்ஶடன் வரகுத்துள்ப இந் தனறல், 

அம்ஶதத்கரின் னட் றங்கலக்கும் னற இந்றரின் பர்ச் ற தத்றற்கும் 

இஷடினரண றுக்க னடிர திஷப்ன, இந்றர குநறத் அரின் 

வரஷனஶரக்கு தரர்ஷஷ அந் தல் ிரிக்கறநது.  
 அம்ஶதத்கரின் வரஷனஶரக்கு தரர்ஷ றநம்தட அலுக்கு 

வகரண்டுப்தட்டஷ டுத்துக்கரட்ட திர் ஶரடி ஷனஷில் 

றகழ்த்ப்தட்ட  ரஷணகள் தனறல் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பண.  
 ‘அம்ஶதத்கனம் ஶரடினேம்’ தலுக்கு இஷ ஷப்தரபனம் ரறனங்கபஷ 

றண உறுப்திணனரண இஷபரஜர அிந்துஷ லறனேள்பது 

குநறப்திடத்க்கது.  
 

3. தல் வபிீடு  

 ிஷன றனள்லர் றழ்  ங்கம்  ரர்தில் றக ஆலர் ரபிஷகில் 

ஷடவதற்ந ‘ணம் றஷநந் க்கள் ஶெஷ’ ன்ந தல் வபிடீ்டு 

றகழ்ச் றில் தனர றரினம், எடி ர ரறன னன்ணரள் ஆலனரண 

ம்.ம்.ரஶஜந்றன் தங்ஶகற்நரர்.  
 

4. 'எஶ ரடு, எஶ இஷெ' தல் வபிீடு  
 திதன னறன் இஷ  கஷனஞர்கள் டரக்டர்.ம்.னனறர, ம்.ந்றணி, 

யறந்துஸ்ரணி இஷெ தரடகர் தண்டிட் இரன் ரஸ் இஷந்து 'எஶ ரடு, 

எஶ இஷ ' ன்ந தஷன லறனேள்பணர்.  

 'ரீ இஶஜறணிங் என் ஶன், என் றனைெறக்' ன்ந ஷனப்தில் இர்கள் 

லறனேள்ப தல் னனறல் வகரல்கத்ரிலும்,  ீதத்றல் வதங்கலனிலும் 
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வபிிடப்தட்டது.  

 ீதி தப்பிஶகன் வபிீடரண இந் தஷன ரட்டின் னக்கற கங்கபில் 

வபிிட்டு அநறனகம் வ ய்னேம் னற் றில் னென்று கஷனஞர்கலம் 

ஈடுதட்டுள்பணர்.  
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1. தள்பிக் குந்ஷகலக்கு கரஷன உவு வெனற னெனம் கண்கரிப்ன  
 தள்பி குந்ஷகலக்கு கரஷன உவு னஷநரக ிறஶரகறக்கப்தடுகறநர 

ன்தது குநறத்து வ னற னெனம் அறகரரிகள் கண்கரித்து னகறன்நணர்.  

 ெறம் 13 ப்ஸ் ன்ந வ னற னெனம் அறகரரிகள் கண்கரிக்கறநரர்கள்.  

 அறகரஷனில்  ஷல் வ ய்த் வரடங்கும் ஶம், னடினேம் ஶம், 

அங்கறனந்து ரகணத்றல் வகரண்டு வ ல்லும் ஶம், தள்பிில் 

ிறஶரகறக்கும் ஶம், குந்ஷகலக்கு உவு ங்கும் ஶம் 

ஶதரன்நற்ஷந இந் வ னற னெனம் உடனுக்குடன் கரணும் ஷகில் 

ற்தரடு வ ய்ப்தட்டுள்பது. 

 
2. தனந்து வெனற  

 குற்ந வ ல்கஷப னன்ணஶ கண்டநறந்து டுக்கும் ஷகிலும், வுடிகபின் 

டடிக்ஷககஷப கண்கரிக்கும் ஷகில் றக கரல்துஷநில் 

'தனந்து' ன்ந வ னற ிஷில் அநறனகம் வ ய்ப்தட உள்பது.  

 
3. றனத்டி ீர் றஷனகள் குநறத் கல்கஷபப் தறவு வெய் அசு வெனற 

 ஜல் ஜீன் ன்ந வெனற  னெனம் அந்ந் ஊக தஞ் ரத்துகள் னெனம் 
ிங்கள் ஶ கரித்து வபிிடப்தட்டுள்பது .  

 இந் ித்ஷ வபிிட்டர்கள் த்ற றனத்டி ீர் ரரிம். 
 இறல் கறற்று றனத்டி ீர்ட்டத்ஷ அபந்து வபிிடப்தட்டுள்பது .  
 2011 னல் 2020 ஷ உள்ப கரனகட்டங்கபில் அபந்து  ர ரி அபவு 

ற்ஶதரது வபிிடப்தட்டுள்பது . 
 கறறுகபில் ீர்ட்டம் அறகரித் னல் 3 னக்கற ரறனங்கள். 

 றழ்ரடு 86% 

 கர்ரடகர 85% 

 வலுங்கரணர 84%. 

 கறறுகபில் ீர்ட்டம் குஷநந்துள்ப 3 னக்கற ரறனங்கள். 

 தஞ்ெரப் 69% 

 ரஜஸ்ரன் 59% 

 யரிரணர 56% 
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1. ஃப்ஃப் வதரதுச்வெனரபர்  
 அகறன இந்ற கரல்தந்து  ம்ஶபணத்றன் வதரதுச்வ னரபரக ரஜற 

திதரகன் றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  

 னற ஷனரக னன்ணரள் இந்ற ீர் கல்ரண் வெௌஶத ஶர்வு 

வ ய்ப்தட்டரர்.  

 னற றர்ரகக் குலவும் ஶர்வு வ ய்ப்தட்டது.  
 இந்றஷனில் னற வதரதுச் வ னரபரக ரஜற திதரகன் 

றறக்கப்தட்டரர்.  
 துஷ வதரதுச்வ னரபரக சுணந்ஶர ர் றறக்கப்தட்டரர்.  
 ஃப்ஃப் னரற்நறல் னன்னனரக ீர் எனர் ஷனரகற உள்பரர்.  
 ஶலும் 6 னன்ணரல் ீர்கலம் கரல் தந்து கூட்டஷப்ன றர்ரகத்றல் 

தங்ஶகற்றுள்பணர்.  
 ம் ிஜன், ெதீர் அனற ஆகறஶரனம் இறல் அடங்குர் 

 
2. ெட்டப்திகள் ஆஷத்றன் னற ஷனர்  

 ஶ ற  ட்டப்திகள்  ஆஷத்றன் னற ஷனரக உச்  ீறன்ந 

ீறதற டி.எய்.ெந்ற சூட் றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  
 ஶ ற  ட்ட ஷதகள் ஆஷத்றன் ஷனரக ீறதற னை.னை.னனறத் தி 

கறத்து ந்ரர்.  

 அர் உச்  ீறன்நத்றன் 49து ஷனஷ ீறதறரக கடந் ர 

இறுறில் வதரறுப்ஶதற்ந திநகு ஶ ற  ட்டப் திகள் ஆஷ ஷனர் 

தி கரனறரணது.  
 அப்தி உச் ீறன்நத்றன் இண்டரது னெத் ீறதறரண டி.எய். ந்ற 

சூட் றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  
 அற்கரண உத்வு குடிசு ஷனர் றவௌதற னர்ன ஷகவரப்தம் 

வதற்றுள்பரர்.  
  னெகத்றல் உள்ப ிபிம்ன றஷன க்கலக்கு இன   ட்ட ஶ ஷகஷப 

ங்கும் ஶரக்கறல் ஶ ற  ட்டப் திகள் ஆஷம் கடந் 1987 ஆம் 

ஆண்டில் ரடரலன்ந   ட்டத்றன் னெனரக றறுப்தட்டது.  
 
3. வென்ஷண உர்ீறன்ந வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதற றணம்  

 வ ன்ஷண உர்ீறன்ந வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக ம்.துஷெரற 
றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  

 கடந் திப்ரி 10ஆம் ஶற வ ன்ஷண உர்ீறன்ந ஷனஷ ீறதறரக 

னணஸீ்ரத் தண்டரி றறக்கப்தட்டரர்.  
 அர் னம் வ ப்டம்தர் 12ஆம் ஶற ஏய்வு வதறுகறநரர்.  
 இஷடுத்து உர்ீறன்ந வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக ம்.துஷ ரற 

றறக்கப்தட்டுள்பரக த்ற  ட்டத்துஷந அஷச் கம் வரிித்துள்பது.  
 

4. உச்ெீறன்நத்றல் த்ற அெறன் க்குஷஞர்  றணம்  
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 உச்  ீறன்நத்றல் த்ற அ றன் ப்தில் க்குஷஞரக ஆஜரக 

ரஜதரஷபத்ஷ ஶ ர்ந் ரம்ெங்கர் ரஜர றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  
 இறல் அது திக்கரனம் னென்நரண்டுகள் ன்று குநறப்திடப்தட்டுள்பது.  

 இர் குற்நில் துஷநில் னதுறஷன தட்டனம், உச்  ீறன்ந ீறதறகள் 

றணம் வகரனறஜறம் ண வ ரல்னப்தடும் அஷப்ன குநறத் ஆய்ில் டரக்டர் 

தட்டனம் வதற்நர்.  

 ஶெற தசுஷ ரீ்ப்தரத்றன் வடல்னற னன்ஷ அர்ில் அெறன் 

ெரர்தில் தல்ஶறு க்குகபில் ஆஜரகற ரறட்டுள்பரர்.  
 சுற்றுச்சூல் ற்றும் ரசு கட்டுப்தரட்டு ரரித்றன்  ரர்தில்  றநப்ன 

க்குஷஞரக னக்கற க்குகபில் ரரடினேள்பரர்.  
 
5. இந்ற ம்ெரபிஷச் ஶெர்ந்ஷ அவரிக்க ரட்ட ீறதறரக  

      றறக்க தரிந்துஷ  

 அவரிக்க ரட்ட ீறதறரக இந்ற ம் ரபிஷச் ஶ ர்ந் அனண் 

சுப்திிஷண றறக்க அந்ரட்ட அறதர் ஶஜரஷதடன் 

தரிந்துஷத்துள்பரர்.  
 அந்ரட்டில் உள்ப றனைரர்க் வற்கு ரட்ட ீறதறரக றறக்க அவரிக்க 

அறதர் ஶஜரஷதடன் தரிந்துஷத்துள்பரர்.  
 றனைரர்க் வற்கு ரட்ட ீறன்நத்றல் திரற்ந உள்ப னல் 

வற்கரெற ீறதற ன்ந வதனஷஷ அனண் சுப்திின் வதறுரர்.  
 

6. றனைெறனரந்துக்கரண னற இந்ற தூர் றணம்  

 றனை றனரந்து ரட்டுக்கரண னற இந்ற தூரக வபினேவு தி னெத் 

அறகரரி ீத்ரனன் றறக்கப்தட்டரர்.  
 றனை றனரந்துக்கரண இந்ற தூரக இனந் னக்ஶஷ் தர்ஶெறக்கு தி 

உர்வு ங்கப்தட்டு ஜற 20 கூட்டஷப்னக்கரண இந்ற வெனகத்றன் 

ஷனஷ வதரறுப்தில் றறக்கப்தட்டரர்.  
 

7. கடத்ல், அந்ற வெனரி ரீ்ப்தரத்றன் ஷனர்  
 கடத்ல் அந்ற வ னரி ஶர டி க்குகபின் ஶல்னஷநடீ்டு 

ீர்ப்தரத் ஷனரக உர்ீறன்ந ஷனஷ ீறதற னணிஸ்ர்ரத் 

தண்டரரி  றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  
 வ ன்ஷண உர்ீறன்ந ஷனஷ ீறதறரண னணிஸ்ர்ரத் தண்டரரி 

னம் 12-ம் ஶற ஏய்வு வதந உள்பரர்.  
 இந்றஷனில் அஷ கடத்ல், அந்ற வெனரி ஶரெடி க்குகபின் 

ஶல்னஷநீட்டு ரீ்ப்தரத் ஷனரக றறத்து குடிசு ஷனர் 

றவௌதற னம்ன உத்ிட்டுள்பரர்.  
 இர் ரன்கு ஆண்டுகலக்கு இப்திில் இனப்தரர்.  

 
8. ர ணி உரிஷ ஆஷரக ஆஸ்றஶனற அறகரரி றணம்  
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 ர ணி உரிஷ ஆஷரக ஆஸ்றஶனற ஶ ர்ந் தூக உர் அறகரரி 

ஶரல்கர் டர்க் றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  
 இதுஷ அந் வதரறுப்ஷத குத்து ந்  றனறஷச் ஶ ர்ந் றவல் 

தரஶனின்  திக்கரனம் றஷநஷடந்ஷ வரடர்ந்து அந் வதரறுப்னக்கு 

ஶரல்கர் டர்க்கறன் வதஷ .ர வதரதுச் வ னர் அன்ஶடரணிர குட்ஶடஸ் 

தரிந்துஷத்ரர்.  
 அற்கு 193 உறுப்திணர்கஷபக் வகரண்ட .ர வதரதுச்  ஷத எப்னல் அபித்து.  
 அஷ அடுத்து ந்ரம் ணி உரிஷ ஆஷரக அர் 

வதரறுப்ஶதற்கறநரர். 
 

9. வென்ஷண உர் ீறன்ந வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக வதரறுப்ஶதற்ன  

 வ ன்ஷண உர்ீறன்நத்றன் வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக ம்.துஷெரற 
வதரறுப்ஶதற்றுக் வகரண்டரர்.  

 வ ன்ஷண உர்ீறன்ந ஷனஷ ீறதறரக தி கறத்து ந் 

னணஸீ்ன்ரத் தண்டரரி ஏய்வு வதற்நரர்.  
 இஷத் வரடர்ந்து உர்ீறன்நத்றன் னெத் ீறதறரண ம்.துஷ ரறஷ 

வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக றறத்து த்ற அசு உத்ிட்டினந்து.  
 அன்தடி உர் ீறன்நத்றன் வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக ம்.துஷ ரற 

வதரறுப்ஶதற்றுக் வகரண்டரர்.  
 னம் வெப்டம்தர் 21ஆம் ஶற உடன் ீறதற ம்.துஷ ரற ஏய்வு வதந 

உள்பது குநறப்திடத்க்கது.  
 

10. வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதற றணம்  
 வ ன்ஷண உர்ீறன்ந வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக னெத் ீறதற 

டி.ரஜரஷ றறத்து குடிசுத் ஷனர் உத்ிட்டுள்பரர்.  

 வ ன்ஷண உர்ீறன்ந ஷனஷ ீறதறரக தி கறத் 
னணிஸ்ரத் தண்டரரி கடந் வ ப்டம்தர் 12ஆம் ஶற ஏய்வு வதற்நரர். 

 அஷடுத்து உர் ீறன்ந வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக ம் 
துஷ ரற றறக்கப்தட்டரர் இர் வ ப்டம்தர் 21இல் தி ஏய்வு வதந 
உள்பரர்.  

 
11. யரக்கற அஷப்தின் ஷனர்  

 இந்ற யரக்கற அஷப்தின் ஷனரக, ஶ ற அி னன்ணரள் ஶகப்டன் 

றலீப் றர்கற ஶதரட்டி இன்நற ஶர்வு வ ய்ப்தட்டரர்.  

 
12. னப்தஷட ஷனஷ பதற  

 ரட்டின் னல் னப்தஷட ஷனஷ பதறரண ிதின் ரத், கடந் 

ஆண்டு டி ம்தர் 8-ஆம் ஶற குன்னுர் அனஶக றகழ்ந் வயனறகரப்டர் ிதத்றல் 

உிரிந்ரர்.  

 அந் தி 9 ரங்கலக்கும் ஶனரக றப்தப்தடரல் இனந்து.  
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 இந்றஷனில், னற னப்தஷட ஷனஷ பதறரக ஏய்வு வதற்ந 
னஃட்டிவணன்ட் வஜணல் அில் வெௌயரன் றறக்கப்தட்டரர்.  

 அர் வதரறுப்ஶதற்கும் ரள்னல் ரட ிகரங்கள் துஷந 
வ னரபரகவும் வ ல்தடுரர் ன்று தரதுகரப்ன அஷச் கம் 
வரிித்துள்பது.  

 கரரஷ்டிர ரறனம் , னஶணில் உள்ப ஶ ற தரதுகரப்ன அகரற , 

உத்கரண்ட் ரறனம் , ஶடரடூணில் உள்ப இந்ற ரட அகரற 
ஆகறற்நறல் திற் ற வதற்ந அில் வ ௌயரன் , கடந் 1981, ஆம் 
ஆண்டு இந்ற ரணுத்றன் கூர்கரஷதிள்ஸ்  தஷட திரிில் 
ஶ ர்க்கப்தட்டரர்.  

 சுரர் 40 ஆண்டுகள் ரடத்றல் திரற்நற அர் , ஜம்ன- கரஸ்ீர் 
ற்றும் டகறக்கு இந்றரில் தங்கரத்துக்கு றரண 
டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரண்டறல் தந் அனுதம் வகரண்டர்.   

 அரின் ன்ணிகரில்னர ஶ ஷஷ தரரட்டி ஶ ஷண தக்கம் , உத்ம் 
னேத் ஶெஷ தக்கம் உள்பிட்ட ினதுகள் ங்கப்தட்டுள்பண. 

 
13. னற அட்டர்ணி வஜணல்  

 ற்ஶதரஷ அட்டர்ணி வஜணல் ஶக.ஶக.ஶணுஶகரதரனறன்  திக்கரனம் 

னம் 30-ஆம் ஶற றஷநஷட உள்ப றஷனில், னற அட்டர்ணி 
வஜவணனரக ஆர்.வங்கடிஷ றறத்து குடிசு ஷனர் றவௌதற 
னர்ன உத்ிட்டரர்.  

 இர் திஶற்கும் ரபினறனந்து 3 ஆண்டுகலக்கு தி கறப்தரர்.  

 உச் ீறன்நத்றல் த்ற அசு  னெத் க்குஷஞர்கள் குலில் 

இடம்வதற்நறந் ஆர்.வங்கட்ரி, வதனம்தரலும் ஷநனக ரி 

வரடர்தரண ஆஜரகற ரரடிர்.  

 இந்ற  ட்ட ஆஷத்றன் உறுப்திணரக கடந் 2010 னல் 2013 ஆம் 

ஆண்டு திரற்நறனேள்பரர்.  

 ஆந்ற ரறன அசுகலக்கரண  றநப்ன னெத் க்குஷஞரக க்குகபில், 

ஆஜரகற ரரடினேள்பரர்.  

 ெறம்தம் டரஜர் ஶகரில், ெதரிஷன, அஶரத்ற க்குகபில் ஆஜரகற 
ரரடினேள்பரர்.  

 னதுச்ஶ ரிில் 1950 ஆம் ஆண்டு ப்ல் 13 ஆம் ஶற திநந் வங்கட்ரி, 
1977 ஆம் ஆண்டு றக க்குஷஞர்   ங்கத்றல் ( தரர் கவுன் றல்) 

க்குஷணரக தறவு வதற்நரர்.  

 1979 ஆம் ஆண்டு னல் உச் ீறன்ந க்குஷஞரக திஷ வரடர்ந் 

இஷ, உச்ெீறன்நம் னெத் க்குஷஞரக 1997 ஆம் ஆண்டு 

றறத்து. 

 
14. வென்ஷண உர்ீறன்ந ஷனஷ ீறதற  

 எடி ர உர்ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக உள்ப ஸ்.னபீஷ 
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வ ன்ஷண உர்ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக றறக்க 

உச் ீறன்நம் தரிந்துஷத்துள்பரக கல்கள் வரிிக்கறன்நண.  

 1961 ஆகஸ்ட் ட்டரம் ஶற திநந் ீறதற ஸ்.னபிர் வென்ஷண ெட்டக் 

கல்லூரிில் தின்று க்குஷஞரக 1984 வ ப்டம்தர் 12ல் தறவு 

வ ய்ரர்.  

 தின்ணர் வ ன்ஷண  றில் ீறன்நங்கபில் க்குஷஞரக திரற்நறர் 

றல்னற உர்ீறன்நம், உச் ீறன்நத்றலும் க்குஷஞரக 

தினரிந்துள்பரர்.  

 கடந் 2006 ஶ 29ஆம் ஶற றல்னற உர்ீறன்நத்றன் கூடுல் ீறதறரக 

றறக்கப்தட்டரர்.  

 தின்ணர் 2007 ஆகஸ்ட் 29 இல் றந் ீறதறரணரர்.  

 2020 ரர்ச் 6-ல் தஞ்ெரப், யரிரணர உர்ீறன்நத்றற்கு ரற்நப்தட்டரர்.  

 தின்ணர் எடி ர உர் ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக திிட 

ரற்நப்தட்டு 2021 ஜணரி 4-ல் திஶற்நரர்.  

 ற்ஶதரது அங்கறனந்து வ ன்ஷண உர்ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக 

திிட ரற்நம் வதறுகறநரர்.  

 வ ன்ஷண உர் ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக இனந் ெஞ்ெலவ் 

தரணர்ஜற ஶகரனர உர்ீறன்நத்றற்கு ரற்நப்தட்டஷடுத்து 

அனகரதரத் உர்ீறன்நத்றன் னெத் றறதறரண னணிஸ்ர்ரத் 

தண்டரரி வ ன்ஷண உர் ீறன்நத்றன் வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக 

கடந் திப்ரி ரம் றறக்கப்தட்டரர்.  

 அது திக்கரனம் னடிஷடந்ஷ அடுத்து னெத் ீறதற ம்.துஷெரற 
வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக றறக்கப்தட்டரர்.  

 வ ப்டம்தர் 21ஆம் ஶற அர் ஏய்வு வதற்நரல் னெத் ீறதற டி.ரஜர 

வதரறுப்ன ஷனஷ ீறதறரக வதரறுப்ன கறத்து னகறநரர். 
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1. ரஸ்டரக் 
 கடந் வ ப்டம்தர் என்நரம் ஶற ஷ்ரில் ரஸ்டரக் ன்ந வதரினரண 

ரட கூட்டு திற் ற வரடங்கறது.  
 ஷ்ரின் வரஷனதூக் கறக்கு தகுறிலும், ஜப்தரன் கடல் தகுறிலும் 

இந் திற் ற ஷடவதறுகறநது.  
 இறல் இந்றர, ெலணர, னரஶரஸ், ங்ஶகரனறர உள்பிட்ட 13 ரடுகள் 

தங்ஶகற்றுள்பண.  
 ம்தரித்துக்கும் ஶற்தட்ட ீர்கள் திற் றில் ஈடுதட்டுள்பணர்.  

 
2. ரணு கூட்டு திற்ெற அறகரிக்க எப்னல்  

 இந்றர ஜப்தரன் இஷடினரண தரதுகரப்ன எத்துஷப்ஷத ஶலும் 

லுப்தடுத்வும் ரடக் கூட்டு திற் றஷ அறகரிக்கவும் இன ரடுகலம் 

எப்னக்வகரண்டணது.  
 டப்ன ஆண்டரணது  இந்றர  ஜப்தரன் இஷடினரண தூக ல்லுநின் 

70ஆது ஆண்ஷட குநறக்கறநது.  
 இந்ற கடற்தஷடின் றனன் கூட்டு திற்ெறில் ஜப்தரன் இஷந்ற்கும் 

தஸ்த ிறஶரகம் ற்றும் ஶ ஷகள் எப்தந்ம் 

வ ல்தடுத்ப்தட்டற்கும்  இக்கூட்டத்றல் ஶற்ன வரிிக்கப்தட்டது.  
 

3. அவரிக்க கடஶனர கரல் தஷட கப்தல் கூட்டுப் திற்ெற  
 கூட்டு திற் றில் ஈடுதடுற்கரக அவரிக்க ரட்டின் கடஶனர கரல்தஷட 

கப்தனரண றட்வஜட் 757 வ ன்ஷண துஷநனகத்றற்கு ந்ஷடந்து.  
 வ ன்ஷணக்கு அனஶக டுகடனறல் கூட்டு திற் ற ஷடவதறும் ன்றும் 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  
 அவரிக்க கடஶனர கரல் தஷடகள் திரற்நற ஷநந் துஷ 

பதறரண ஜரன் ஆனன் றட்வஜட்டின் றஷணரக றட்வஜட் 757 ண 

வதரிடப்தட்ட கப்தல் இந்ற கடஶனர கரல் தஷடிணனடன் 

கூட்டுப்திற் றில் ஈடுதடவும் ல்வனண் தரகவும் வ ன்ஷண 

துஷநனகம் ந்ஷடந்து. 
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1. கரத்ர கரந்ற ஶெற ஊக ஶஷன உறுற றட்டம்  
 கரத்ர கரந்ற ஶ ற ஊக ஶஷன உறுறத் றட்டத்றன் கலழ் 

வலுங்கரணரவுக்கு கடந் ட்டு ஆண்டுகபில் னொதரய் 20000 ஶகரடி கறஷடக்க 

வதற்றுள்பது.  

 இந் கரனகட்டத்றல் ரடு னலதும் த்ற அசு னொதரய் 5 னட்ெம் ஶகரடி 

வ னிட்டுள்பது.  
 
2. உண்டு உஷநிட தள்பி றட்டம்  

 அசு தள்பி ர ரினக்கு உர்கல்ி குநறத் றகரட்டுஷன 

ங்கும் ஷகில் உண்டு உஷநிட தள்பி னும் னற றட்டம் 

ரட்டிஶனஶ னன்னஷநரக றகத்றல் 14 ரட்டங்கபில் 

வரடங்கப்தடுரக அறகரரிகள் வரிித்ணர்.  
 ரறன அபில் கடந் 2021 - 22 ஆம் ஆண்டு ஶ ரஷண அடிப்தஷடில் 

வதரனபரரத்றல் றகவும் தின்ங்கற திரிிணர் அறகம் ரலம்  

 ிலப்னம்  

 கடலூர்  

 அரிலூர்  

 வதம்தலூர்  

 றனச்ெற  
 ஶெனம்  

 கறனஷ்கறரி  

 ர்னரி  

 றனண்ரஷன  

 கள்பக்குநறச்ெற ஆகற ரட்டங்கபில் இத்றட்டம் 

வ ல்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  
 
3. னதுஷ வதண் றட்டம்  

 றகத்றல் னொதரய் 150 ஶகரடிில் அடுத் ரன்கு ஆண்டுகபில் எவ்வரன 

தள்பிிலும் ஸ்ரர்ட் குப்தஷந உனரக்கப்தடும் ண னல்ர் 

ன.க.ஸ்டரனறன் னதுஷப்வதண் றட்ட வரடக்க ிரில் வரிித்ரர்.  
 ஶதரெறரிர் அன்தகன் வதரினரண தள்பி ஶம்தரட்டு றட்டத்றன் னெனம் 

னொதரய் 7500 ஶகரடிில் தள்பிகபின் உள்கட்டஷப்ன  றகள் 

ஶம்தடுத்ப்தடும் ன்றும் னல்ர் கூநறணரர்.  

 ஷப் வதண்கபின் றனத்துக்கு ரனறக்கு ங்கம் ற்றும் றற உி 
ங்கும் ஷகில் றக அ றன்  ரர்தில் னெலூர் ரரறர்ம் 

அம்ஷரர் றன உித்றட்டம் வ ல்தடுத்ப்தட்டு ந்து.  
 அண்ஷில் இத்றட்டம் னெலூர் ரரறர்ம் அம்ஷரர் உர்கல்ி 

உறுற றட்டரக ரற்நப்தட்டது.  
 இந் றட்டத்றன் தடி ஆறு னல் + 2 குப்ன ஷ அசு தள்பிகபில் னடித்து 

உர்கல்ிக்கு வ ல்லும் ரிகலக்கு ரம் னொதரய் ஆிம் 
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ங்கப்தடும் ன்று அநறிக்கப்தட்டது.  
 இந் றட்டத்துக்கரக னொதரய் 698 ஶகரடிஷ எதுக்கறதுடன் 

றகரட்டுல்கலம் வபிிடப்தட்டண.  
 ரிகலக்கு ரம் இத்றட்டத்றன் கலழ் தட்டம், தட்டம், வரறற்தடிப்ன 

ஆகறற்நறல் இஷடறற்நல் றன்று னடிக்கும் ஷ ரிகலக்கு ரம் 

அர்கபது ங்கற கக்கறல் ஶடிரக வ லுத்ப்தடும் னல் கட்டரக இந் 

றட்டத்றன் கலழ் என னட்ெம் ரிகள் தன் வதந உள்பணர்.  
 
4. ீண்டும் ெறிங்கற னனற றட்டம்  

 இந்ற கரடுகபில் ீண்டும் ெறிங்கற னனறஷ ( லட்டர) அநறனகப்தடுத்தும் 

றட்டத்ஷ த்ற திஶ த்றன் குஶணர ஶ ற னங்கரில் திர் ஶந்ற 

ஶரடி வ ப்டம்தர் 17 இல் வரடக்கற ஷக்க உள்பரக ரறன னல்ர் 

ெறரஜ் ெறங் ெவுகரன் வரிித்ரர்.  
 றட்டத்துக்கரக வன்ஆப்திரிக்கரினறனந்து  வகரண்டுப்தடும்  றிங்கறப் 

னனறகள் அன்ஷந றணம் ஶ ற னங்கரில் ிடப்தட உள்பண ன்றும் அர் 

கூநறணரர்.  
 வெப்டம்தர் 17ஆம் ஶற திர் ஶரடிின் திநந் ரள் ஆகும்.  
 உனகறஶனஶ ஶகரக ஏடக்கூடி உிரிணரண  றிங்கற னனறகள் என 

கரனத்றல் இந்றரில் அறக ண்ிக்ஷகில் கரப்தட்டது.  
 ரட்டில் கஷட றரக கரப்தட்ட  றிங்கறப்னனற இன்ஷந  த்ீஸ்கர் 

தகுறில் கடந் 1947 இல் கண்டநறப்தட்டது.  
 இந்றரில் இந் இணம் னற்நறலும் அறந்துிட்டரக கடந் 1952 இல் 

அநறிக்கப்தட்டது ற்ஶதரது உனகம் னலதும் சுரர் 7000  றிங்கறப் 

னள்பிகஷப கரப்தடுகறன்நண.  
 அற்நறல் வதனம்தரனரணஷ ஆப்ரிக்க கரடுகபில் உள்பண.  

 
5. கரஷன ெறற்றுண்டி றட்டம் 

 கரஷன  றற்றுண்டி றட்டம் துஷில் வ ப்டம்தர் 15-ம் ஶற வரடங்கப்தட 

உள்பது.  
 றகத்றல் ரறன அ றன் னலஷரண றறஷ வகரண்டு கரஷன உவு 

றட்டம் வ ல்தடுத்ப்தட உள்பது.  
 1545 அசு வரடக்கப் தள்பிகஷப ஶ ர்ந் என னட் த்து 14 ஆித்து 95 

ர ரிகலக்கு  கரஷன  றற்றுண்டி ங்கப்தட உள்பது.  
 இந் றட்டத்துக்கரக னொதரய் 33.56 ஶகரடி ற்கணஶ எதுக்கலடு 

வ ய்ப்தட்டுள்பது.  
 ன்வணன்ண உவுகள்?  

 அரிெற உப்னர  

 ர உப்னர  

 ஶெறர உப்னர  

 ஶகரதுஷ ர உப்னர  



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page27 

 

 

 ர கறச்ெடி  

 ஶெறர கறச்ெடி  

 ஶெரப கரய்கநற கறச்ெடி  

 ஶகரதுஷ ர கறச்ெடி  

 வண்வதரங்கல்  

 ர வதரங்கல் ஶதரன்ந உவு ஷககள் றங்கள்கறஷ னல் 

வள்பிக்கறஷ ஷ ரநற ரநற ங்கப்தட உள்பண.  
 ரத்றல் குஷநந்து இண்டு ரட்கள் உள்லர்  றறுரணிங்கஷப வகரண்டு 

கரஷன  றற்றுண்டி ரர் வ ய்ப்தட்டு ங்கப்தடும்.  
 அன்று வென்ஷண இன்று துஷ  

 தள்பிில் உபிக்கும் றட்டம் வ ன்ஷணில் என தற்நரண்டுக்கு 

னன்ஶத னன்வரறதட்டு ரகரட் ற றர்ரகத்ரல் 

றஷநஶற்நப்தட்டது.  
 அப்ஶதரஷ ரன்நத்றன் ஷனரக இனந் ெர். திட்டி 

றரகரர் ஷனஷில் 1920 ஆம் ஆண்டு வ ப்டம்தர்-16 

றஷநஶற்நப்தட்ட ீர்ரணத்றன் அடிப்தஷடில் இந்றரிஶனஶ 

னல்னஷநரக வென்ஷண ஆிம் ிபக்கு ரகரட்ெற 
தள்பிில் ற உவுத் றட்டம் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டது .  

 இப்ஶதரது 100 ஆண்டுகலக்குப் திநகு அஶ வ ப்டம்தர் ரத்றல் 

கரஷன  றற்றுண்டி றட்டம் துஷில் வரடங்கப்தட உள்பது.  
 
6. 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் கரெஶரஷ எறக்க னற்ெற 

 கர  ஶரரபிகலக்கு உவுற்கரக ‘றக்ஷய் 2.0’ ன்ந இஷபத்ஷ 

த்ற அசு டத்ற னகறநது.  
 இன் னெனம் கர  ஶரரபிகஷப ணிதர்கள் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட  

திறறறகள் அல்னது அஷப்னகள் த்வடுத்து அக்கஷந வ லுத் னடினேம்.  
 இந்றஷனில் கர ஶரய் எறப்ன வரடர்தரக வடல்னறில் ஷடவதற்ந 

றகழ்ச் றில் குடிசு ஷனர் றவௌதற னம்ன ஶத றரது:  
 கர ஶரஷ எறப்தற்கு அசு டுத்து னம் னற் றகள் 

தரரட்டுக்குரிஷ.  
 றச் ம் தி ரத்ஷ க்கள் இக்கரக ரற்ந எவ்வரனனம் 

திரற்ந ஶண்டும்.  
 கர  ஶரய்க்கு  றகறச்ஷ  வதற்று னஶரனக்கு கூடுல் ஶரய் குநற 

அநறல், ஊட்டச் த்து உள்பிட்டற்ஷந ங்கும் ‘றக்ஷய் றத்ர ’ 
றட்டத்ஷ அர் வரடங்கற ஷத்ரர்.  

 
7. ககன்ரன் றட்டம்  

 ிண்வபிக்கு ணிர்கஷப அனுப்னம் ககன்ரன் றட்டத்றன் என தகுறரக 

னனரது ஶ ரஷண ிண்கனம் றகரண்டு ிண்வபிக்கு வ லுத்ப்தடும் 

ன்நரர் த்ற அஷச் ர் ஜறஶந்ற ெறங்.  
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 னம் 2024 ககன்ரன் ிண்கனம் ிண்வபிக்கு வ லுத்ப்தடும் அடுத் 

ஆண்டு ிண்வபிக்கு அனுப்தப்தட உள்ப ிஶரம் றத்ர ன்ந வதண் 

உனம் வகரண்ட ஶரஶதர கண்கரிக்கும் ககன்ரன் றட்டத்ஷ 

வ ல்தடுத்துற்கரக 4 ிரணங்கஷப இந்ற ிரணப்தஷட அஷடரபம் 

கண்டுள்பது.  
 அர்கலக்கு ஷ்ரில் அடிப்தஷட திற்ெற அபிக்கப்தட்டது.  
 ிண்வபிின் சுற்று ட்ட தரஷில் றஷனறறுத்ப்தடும் ஶ ரஷண 

ிண்கனத்றன் வ ல்தரடுகஷப கனத்றல் வகரண்டு 2024 இல் னிின் 

சுற்றுட்ட தரஷக்கு இண்டு ிண்வபி ீர்கஷப றனவுக்கு ெந்றரன் 3 

ிண்கனத்ஷ அடுத் ஆண்டில் வ லுத் இஸ்ஶர றட்டறட்டுள்பது.  
 
8. தள்பிகபில் கரஷன உவு றட்டம்  

 அசு வரடக்கப் தள்பிகபில் என்று னல் ந்ரம் குப்ன ஷ திலும் 

ர ரிகலக்கு  கரஷன உவு ங்கும் றட்டத்ஷ றக அசு 

அநறித்துள்பது.  
 னல் கட்டரக ரகரட் ற, கரட் ற ற்றும் கறரங்கபில் உள்ப 1545 

தள்பிகபில் இத்றட்டம் வ ல்தடுத்ப்தடுகறநது.  
 னன்ணரள் னல்ர் அண்ர திநந் ரபரண வெப்டம்தர் 15 இத்றட்டத்ஷ 

னல்ர் துஷில் வரடங்கற ஷக்கறநரர்.  
 
9. ெறற்தி றட்டம்  

 கரல்துஷந  ரர்தில் தள்பி ரர்கஷப ல்றப்தடுத்தும்  றற்தி றட்டத் 

வரடக்க ிர வென்ஷணில் ஷடவதற்நது.  
 ெறற்தி றட்டத்றன் ெறநப்ன அம்ெங்கள்:  

 தள்பி குந்ஷகஷப ல்றில் வ ல்ன ஷக வ ய்னேம்  றற்தி 
றட்டத்றல் தங்ஶகற்கும் ரர்கலக்கு ணி  லனஷட ங்கப்தட 

உள்பது.  
 வ ன்ஷண வதனக கரல் துஷநின்  ரர்தில் தள்பி 

ரர்கலக்வகண தித்றஶகரக  றற்தி றட்டம் 

டிஷக்கப்தட்டுள்பது.  
 இந் றட்டரணது னொதரய் 4.25 ஶகரடி றப்தில் வ ல்தடுத் னடிவு 

வ ய்ப்தட்டுள்பது.  
 வ ன்ஷணில் 100 தள்பிகபில் இனந்து னர 50 ர ரிகள் 

ஶர்வு வ ய்ப்தட்டு அர்கலக்கு ல்வனரலக்கம் குநறத் திற் றகள் 

அபிக்கப்தட உள்பண.  
 இந் திற் ற குப்னகள் எவ்வரன னன்கறஷனேம் 

ரர்கலக்கு அபிக்கப்தடும் கரல்துஷந அறகரரிகலம் துஷந  ரர் 

றனத்தும் வதற்நர்கலம் திற் ற குப்னகஷப டத்துர்.  
 இற்வகண தித்றஶகரக னத்கம் ங்கப்தடும்.  
 ெத்ரண உவு:  
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  றற்தி றட்டத்றன் கலழ் ஆண்டுக்கு 5000 ரர்கலக்கு திற் ற 
அபிக்கப்தடும்.  

 அறல் ரர்கள் ண்ிக்ஷக 2764, ரிகள் 2236, 

வரத்ம் 5000 ஶதர் இந் றட்டத்றன் ஶரக்கரக  றன தண்ன 

னன்கள் டித்வடுக்கப்தட்டுள்பண .  
 குப்னரம், ஶதரஷப்தக்கம் ற்றும் துப்தக்கத்றற்கு 

றரக ரர்கஷப உனரக்குல் ஆகறண றட்டத்றன் 

ஶரக்கங்கள் ஆகும்.  
 தரட ஶஷனின் ஶதரது னஷபகட்டி திர் ஷககள், இணிப்ன 

வகரலக்கட்ஷட, தங்கள் ஆகறண  றற்றுண்டிகபரக 

ங்கப்தடும்.  
 ஶதரக்குத்து ிறகள், குந்ஷகலக்கரண தரதுகரப்ன 

றனஷநகள், ஶதரிடர் கரனம் னன்வணச்ெரிக்ஷக குநறத்தும் 

ங்கப்தடும்.  
 ஶலும் ர ரிகள் வ ன்ஷணில் னகழ்வதற்ந ட்டு 

இடங்கலக்கு சுற்றுனரரக அஷத்துச் வ ல்னப்தடுர். 
 
10. கரஷன உவு றட்டம்  

 அசு தள்பிகபில் என்று னல் ந்ரம் குப்ன ஷ திலும் 

ரர்கலக்கரண கரஷன உவு ங்கும் றட்டத்ஷ துஷ ெறம்க்கல் 

தகுறில் உள்ப ரகரட் ற வரடக்கப்தள்பிில்  னல்ர் வரடக்கற 
ஷத்ரர்.  

 அவரிக்கரின் தன ரறனங்கபில் ஶரப்தி ரடுகபில் உவு ங்கும் 

றட்டம் அனறல் உள்பது.  
 திரன்ஸ் ரட்டில் னென்று ஆண்டுகலக்கு னன்ணர் கரஷன உவு றட்டம் 

வரடங்கப்தட்டுள்பது.  
 1920ல் ீற கட் ற ஆட் றின் ஶதரது வென்ஷண ஶரக இனந் ெர்திட்டி 

றரகரர் வ ன்ஷண ஆிம் ிபக்கு ரகரட் ற தள்பிில் ற 

உவுத் றட்டத்ஷ வரடக்கற ஷத்ரர்.  

 இது ஆங்கறஶனர் ஆட் றின்ஶதரது றறுத்ப்தட்டு 1956 னல்ர் 

கரரஜரல் ற உவுத் றட்டம் வரடங்கப்தட்டது.  
 தற்நரண்டில் தெறப்திி ஶதரக்கற தரஷ:  

 1922: வ ன்ஷண ரகரட் றில் ஆிம் ிபக்கு தகுறில் உள்ப 

ஆம்தப் தள்பிில் ஶ ரஷண னற் றரக ற உவு றட்டம் 

வரடக்கம்.  
 1925: வ ன்ஷண ரகரட் ற வரறக்கும் ிரிரக்கம் வ ய்ப்தட்டது.  
 1956: றழ்ரட்டில் றழ்ரட்டின் அஷணத்து ரட்டங்கபிலும் ற 

உவுத் றட்டம் துக்கப்தட்டது.  
 1962: வரடக்கப்தள்பி ரர்கலக்கு ட்டுல்னரல் ட்டரம் 

குப்ன ஷ திலும் ரர்கலம் ற உவு றட்ட 

தணரபர்கபரக ஶ ர்க்கப்தட்டண.  
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 1984: ஆநரம் குப்ன னல் தத்ரம் குப்ன ஷ திலும் 

குந்ஷகலக்கு இந் றட்டம் ிரிவுதடுத்ப்தட்டது.  
 1989: தள்பி வ ல்லும் அஷணத்து குந்ஷகலக்கும் இன ரங்கலக்கு 

என னஷந னட்ஷட ங்கும் றட்டம் அநறனகம் வ ய்ப்தட்டது.  
 1998: இண்டு து னல் 14 து ஷினரண குந்ஷகலக்கு 

ரம் என னஷந னட்ஷட ங்கும் றட்டம் அநறனகம்.  
 2006: இண்டு து னல் 15 ஷினரண 15 து ஷினரண 

குந்ஷகலக்கு ரம் இனனஷந னட்ஷட றட்டம் வரடக்கம்.  
 2007: 2 னல் 15 து ஷினரண குந்ஷகலக்கு ரம் னென்று 

னஷந னட்ஷட றட்டம் அநறனகம்.  
 2010: என்நரம் குப்ன னல் தத்ரம் குப்ன ஷ திலும் ர 

ரிகலக்கு அஷணத்து தள்பி ஶஷன ரள்கபிலும் னட்ஷட 

ங்கும் றட்டம் துக்கம்.  
 2014: தணரபிகலக்கு தல்ஷக உர் கனஷ  ரம்  ரனர 

னட்ஷடனேடன் ங்கும் றட்டம் ஷடனஷந.  
 2022: தள்பி ரர்கலக்கு கரஶனஜ்  றற்றுண்டி றட்டம் வரடக்கம்.  

 
11. தள்பிப் னத்கம் ஶம்தரட்டு றட்டம்  

 தள்பி தனத்றஶனஶ ரர்கபின்  றந்ஷண உஷடர்கபரக 

உனரக்கும் தள்பி னத்ரக்க  ஶம்தரட்டு றட்டத்ஷ றக னல்ர் 

ன.க.ஸ்டரனறன் வரடக்கற ஷத்ரர்.  
 தள்பி னத்ரக்கம் ஶம்தரட்டு றட்டம்:  

 றழ்ரடு வரறல் னஷணஶரர் ஶம்தரடு ற்றும் னத்ரக்க 

றறுணனம் தள்பி கல்ித்துஷநனேம் னேணிவெப் றறுணத்துடன் 

இஷந்து இத்றட்டத்ஷ வ ல்தடுத் உள்பண.  
 றகரண்டில் னல் கட்டரக அசு ற்றும் அசு உி வதறும் 

அஷணத்து ஶல்றஷனப் தள்பிகபில் என்தது னல் 12 ஆம் குப்ன 

ஷில் திலும் 1.56 னட்ெம் ரர்கலக்கும், 1320 

ஆெறரிர்கலக்கும் வரறல் னஷணல் தற்நற ிறப்னர்வு 

அபிக்கப்தடும்.  
 ரர்கபிஷடஶ னத்ரக்க  றந்ஷணஷ ஊக்குிக்கும் ஷகில் 

 றநந் 40 னத்ரக்க  றந்ஷணகலக்கு னொதரய் 25 ஆிம் னல் என 

னட்ெம் ஷ வரக்கப் தரிசு ங்கப்தடும்.  
 வரறல் னஷணஶரனக்கு ினதுகள் 2021 - 22 ஆம் ஆண்டிற்கரண 

ரறன அபினரண  றநந் வரறல் னஷணஶரனக்கரண ினதுகஷப 

னல்ர் ஸ்டரனறன் ங்கறணரர்.  
 ெறநந் வரறல் னஷணஶரர் ினது (தூத்துக்குடி கல்தகர 

வகறக்கல்ஸ்)  
 ஶபரண் ெரர்ந் வரறல் ினது (றனப்தத்தூர் ரட்டம் 

ப்வஸ்ர திக்கறல்ஸ்)  
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 ம் ற்றும் ற்றுற ினது (தூத்துக்குடி ஶஷ் 

ஃதிபர்ஸ்)  
 ெறநந் கபிர் வரறல் னஷணஶரர் ினது (வெங்கல்தட்டு 

ரட்டம் ெற ஸ்வதரனறட்டி)  
 ெறநப்ன திரிிணனக்கரண ினது (னதுக்ஶகரட்ஷட ரட்டம் 

தின இண்டஸ்ட்ரில்) ஆகற ினதுகள் ங்கப்தட்டண.  
 குறு,  றறு ற்றும் டுத் வரறல் றறுணங்கலக்கு அறக கடன் 

ங்கற னல் னென்று ங்கறகபரண னஷநஷ இந்றன் ங்கற, 
இந்றன் ஏர்ெலஸ் ங்கற, தஶரடர ங்கற ஆகற ங்கறகலக்கு 

ினதுகள் ங்கப்தட்டண.  
 
12. ஶெற ெக்கு ஷகரலஷக வகரள்ஷக  

 ரடு னலதும்  க்குகஷப ஷடின்நற டுத்துச் வ ல்ன றகுக்கும் 

ஶ ற  க்கு ஷகரலஷக (னரஜறஸ்டிக்ஸ்) வகரள்ஷகஷ திர் ஶந்ற 

ஶரடி வபிிட்டரர்.  
 இக்வகரள்ஷகரணது  க்கு ஶதரக்குத்துக்கரண வ னஷ 13 - 14 ெீம் 

வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற (ஜறடிதி) றப்தினறனந்து எற்ஷந இனக்கத்றற்கு 

வகரண்டுனம்.  
 ரட்டின் வரஷனதூ தகுறகலக்கு  க்குகஷப டுத்துச் வ ல்ற்கரண 

 றக்கல்கஷப இக்வகரள்ஷக ஶதரக்கும்.  
  க்குகஷப டுத்துச் வ ல்ற்கு ஆகும் ஶத்ஷனேம், வ னஷனேம் 

குஷநக்க வரறல் றறுணங்கலக்கு இக்வகரள்ஷக உவும்.  
 ஶதரக்குத்து துஷந றர்வகரண்டு னம்  ரல்கலக்கு ீர்வு கரண்தஶரடு 

ட்டுல்னரல் திம் துரி ெக்ற றட்டத்ஷனேம் இக்வகரள்ஷக 

ஊக்குிக்கும்.  
 ிகத் துஷநிலும் இ-ஶ  லதுகஷப வ லுத்தும் இடங்கபிலும் 

வரஷனவரடர்ன ஆய்வு னஷந அல்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

 அன் கரரக  லதுகபின் ஆய்ின்ஶதரது ரடிக்ஷகரபர்கள் ஶரில் 

வ ல்ன ஶண்டி அ றம் இல்ஷன.  
 சுங்க கட்டத்ஷ வ லுத் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப  ஃதரஸ்ஶடக் 

னஷநரணது ஶதரக்குத்து துஷநின் றநஷண ஶம்தடுத்ற உள்பது.  
  ரகர்ரனர றட்டரணது னக்கற துஷநனகங்கஷப எனங்கறஷப்தஶரடு 

ட்டுல்னரல் அடிப்தஷட கட்டஷப்னகஷப ஶம்தடுத்வும் ரய்ப்னள்பது.  
 அணரல் ர்த்க றடங்கலடணரண வரடர்ன லுஷடந்து 

ஶதரக்குத்து  றகலம் ஶம்தட்டு உள்பண.  
 ஊக்கத்வரஷக றட்டம்:  

 உனகறன் ந்ரது றகப்வதரி வதரனபரர ரடரக இந்றர 

உர்ந்துள்பது.  
 
13. இற்ஷக ஶபரண்ஷ வகரள்ஷக னல்ர் ஸ்டரனறன் வபிிடுகறநரர்  
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 றகத்றல் இற்ஷக ஶபரண்ஷக்கரண ரய்ப்னகள் அறகரித்து 

னகறன்நண.  
 இஷ கனத்றல் வகரண்டு இற்ஷக ஶபரண்ஷஷ பப்தடுத் ணித் 

வகரள்ஷக வபிிடப்தடும் ன்று றக அசு அநறித்துள்பது.  
 திந ரறனங்கள் இந்றரில் ெறக்கறம், ஆந்றம் உள்பிட்ட ரறனங்கபில் 

இற்ஷக ஶபரண்ஷக்கரண ணித் வகரள்ஷககள் உள்பண.  
 ந் ரறனங்கபில் உள்ப வகரள்ஷககள் றகத்துடன் வ்ரறு எத்துப் 

ஶதரகறன்நண ன்தது குநறத்து ஶபரண்ஷ துஷந அறகரரிகள் ஆய்வு 

வ ய்துள்பணர்.  
 ி ரிகள் ரங்கபரக னன்ந்து இற்ஷக ஶபரண்ஷில் 

ஈடுதடுற்கு உகந் சூஷன ற்தடுத்துறல் அந் வகரள்ஷகின் னக்கற 

ஶரக்கரக இனக்க ஶண்டும் ணவும் ஶபரண்ஷ துஷநக்கு 

அநறவுறுத்ப்தட்டுள்பது.  
 
14. னல்ர் கரப்தீட்டு றட்டத்றல்  1.19 ஶகரடி ஶதர்  தன்  

 னல்ரின் ிரிரண னத்து கரப்தடீ்டு றட்டத்றன் கலழ் இதுஷ 1.19 

ஶகரடி ஶதர் தணஷடந்துள்பரக க்கள் னரழ்வுத்துஷந அஷச் ர் 

ர.சுப்திின் வரிித்ரர்.  

 அர்கலக்கு னொதரய் 10,835 ஶகரடி றப்தினரண  றகறச்ஷ  

அபிக்கப்தட்டுள்பரகவும்  அர் கூநறணரர்.  

 இந் கரப்தீட்டு றட்டம் 2009 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன 23ஆம் ஶற 
வரடங்கப்தட்டது.  

 இத்றட்டத்றல் 1,513  றகறச்ஷ  னஷநகள் அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பண. இறல் ட்டு 

 றநப்ன உர்  றகறச்ஷ  னஷநகலம், 52 னலஷரண தரிஶ ரஷண 

னஷநகலம், 11 வரடர்  றகறச்ஷ  னஷநகலம் அடங்கும்.  

 இத்றட்டத்றன் கலழ் 937 ணிரர் ற்றும் 796 அசு னத்துஷணகள் ண 

வரத்ம் 1,733 னத்துஷணகள் அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பண. 

 
15. ெப் ஶகரெற அஷ றட்டம்  

 வள்ப டுப்ன, ீர்றன் உற்தத்ற உள்பிட்டற்றுக்கு றகுக்கும்  ப் ஶகர ற 
அஷ றட்டப்திகஷப னன்வணடுப்தற்கு இந்றரவும் ஶதரபனம் 

னடிவடுத்துள்பண.  

 இந்றர-ஶதரபம் இஷடஶரண ீர் பங்கள் கூட்டுக் குலின் 

என்தரது கூட்டம் ஶதரப ஷனகர் கரத்ண்டு கரில் ஷடவதற்நது.  

 கூட்டத்றல் ஜல் க்ற அஷச் கத்றன் ீர்பத்துஷந வ னர் தங்கஜ்குரர் 

ஷனஷினரண இந்ற குல தங்ஶகற்நது.  

 இன ரடுகலக்கு இஷடஶரண ீர் தகறர்வு குநறத்து இந்ற கூட்டத்றல் 

ிரிரக ிரறக்கப்தட்டது.  

 னக்கறரக, யரகரபி றீர் எப்தந்த்ஷ ஷடனஷநப்தடுத்துது 

வரடர்தரகவும்,  ப் ஶகர ற அஷ றட்டத்ஷ ிஷந்து னன்வணடுப்தது 
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வரடர்தரகவும் ிரறக்கப்தட்டரக இந்ற வபினேநவு அஷச் கம் 

வபிிட்ட அநறக்ஷகில் குநறப்திடப்தட்டினந்து.  

 யரகரபி றீர் எப்தந்ம் இந்றர-ஶதரபம் இஷடஶ கடந் 1996 ஆம் 

ஆண்டில் ஷகவரப்தரணது.  

 அந் எப்தந்த்றன் கலழ் யரகரபி ற, அன் கறஷப றகள் 

உள்பிட்டற்ஷந ஶம்தடுத்துற்கு எப்னக்வகரள்பப்தட்டது.  

 
16. ஆப்ஶன் ஶக ெக்ர  

  றநரர்கள் இடம் வதறும் தரனறல் டீிஶர ற்றும் னஷகப்தடங்கஷப 

இஷபத்றல் தறஶற்றுல் வரடர்தரக 21 ரறனங்கள் ற்றும் 

னைணின் திஶ ங்கபில் உள்ப 59 இடங்கபில்  றதி ஶ ரஷண 

ஶற்வகரண்டது.  

 றனை றனரந்து கரல்துஷநிடறனந்து  ர்ஶ  குற்நங்கஷப ி ரரிக்கும் 

அஷப்தின் ( இன்டர் ஶதரல்) திரிரண,  றங்கப்னஷ ஷரகக் வகரண்ட, 

'ெறநரர்கலக்கு றரண குற்நங்கஷப ிெரரிக்கும் திரிவு'  றநரர்கலக்கு 

இஷக்கப்தடும் தரனறல் குற்நங்கள் குநறத்ரண கஷன வதற்நது.  

 இப்திரிவு  றதி ங்கற கனறன் அடிப்தஷடில், கல் வரறல்தட்த 

 ட்டத்றன் கலழ் இண்டு க்குகள் தறவு வ ய்ப்தட்டண.  

 இஷத்வரடர்ந்து 'ஆதஶன் ஶக ெக்ர' ண வதரிடப்தட்டுள்ப  

இச்ஶ ரஷண டடிக்ஷக யரிரணர, உத்கரண்ட், குஜரத், 

உத்றதிஶ ம், ஶற்குங்கம், கரரஷ்டிம், ஜரர்கண்ட், கர்ரடகம், 

ஶகபம்,  த்ீஸ்கர் உள்பிட்ட ரறனங்கபில் ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது.  

 இந்றரில் னல் னஷநரக இஷற குற்நங்கஷப ி ரரிக்கும் 

திரிஷ  றதி ற்தடுத்ற உள்பது.  

  றதிின்  ீதத்ற உனகபரி குற்நச்வ ல் டுப்ன டடிக்ஷகில் 

'ஆதஶன் ஶக ெக்ரவும்' என்று.  

 கடந் ஆண்டு ம்தர் ரத்றலும் 'ஆதஶன் கரர்தன்' ன்ந வதரில் 

இத்ஷக குற்ந வ ல்தரடுகலக்கு றரக, 14 ரறனங்கள் ற்றும் 

னைணின் திஶ ங்கபில்  றதி ஶ ரஷண ஶற்வகரண்டது.  

 இச்ஶ ரஷணில் 80க்கும் ஶற்தட்டர்கள் ீது  றதி க்கு தறவு வ ய்து.  

 
17. 'ஆனேஷ்ரன் தரத்' னத்து கரப்தீடு றட்டம்  

 த்ற அசு  ரர்தில் கடந் 2018 ஆம் ஆண்டு வ ப்டம்தர் 23ஆம் ஶற 
'ஆனேஷ்ரன் தரத்' னத்து கரப்தடீு றட்டம் வரடங்கப்தட்டது.  

 இன்தடி ஷ குடும்தங்கலக்கு ஆண்டுக்கு னொதரய் 5 னட் ம் ஷ கரப்தடீு 

ங்கப்தடுகறநது.  

 வதரதுக்கபின் உடல்றஷன வரடர்தரண அஷணத்து ிங்கலம் எஶ 

டிஜறட்டல் அட்ஷடில் ஶ றத்து ஷக்கப்தடும்.  

 னத்துஷ  ந்றத்து ஆஶனர ஷண ஶகட்கும் ஶரரபி இணி கரகற 

ஆங்கஷப டுத்துச் வ ல்ன ஶஷ இல்ஷன.  
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 டிஜறட்டல் அட்ஷட னெனம் ஶரரபிின் உடல்றஷன வரடர்தரண அஷணத்து 

ிங்கஷபனேம் னத்துர் பிரக அநறந்து வகரள்ப னடினேம்.  

 னல் கட்டரக ஆறு னைணின் திஶ ங்கபில் ஶ ரஷண அடிப்தஷடில் 

இந் றட்டம் வ ல்தடுத்ப்தட்டது.  

 தின்ணர் கடந் 2021 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்தர் 27ஆம் ஶற ஶ ற அபில் 

'ஆனேஷ்ரன் தரத் டிஜறட்டல் இக்கம்' ன்ந வதரில் ஶ ற டிஜறட்டல் 

சுகரரம் றட்டம் அறகரப்னர்ரக வரடங்கப்தட்டது.  

 றணனம் 10 னட் ம் அட்ஷடகஷப ங்க இனக்கு றர்ிக்கப்தட்டினக்கறநது .  

 இதுஷ 19 ஶகரடி ஶதனக்கு னத்து கரப்தடீு அட்ஷடகள் 

ங்கப்தட்டுள்பண.  

 ரடு னலதும் சுகரர துஷநஷ ஶம்தடுத் த்ற அசு தல்ஶறு 

டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரண்டு னகறநது.  

 இன் என தகுறரக ஆனேஷ்ரன் தரத் றட்டத்றல் என ரட்டத்றற்கு 

னொதரய் 100 ஶகரடி வ னிடப்தடும்.  

 ஆனேஷ்ரன் தரத் னத்து கரப்தடீு றட்டத்றல் தணரபிகலக்கு 14 

இனக்கங்கள் வகரண்ட அஷடரப ண் ங்கப்தடுகறநது.  

 இன் அடிப்தஷடில் வதரது ஶ ஷ ஷங்கள் னெனம் இன ரக 

டிஜறட்டல் அட்ஷடகள் ிணிஶரகம் வ ய்ப்தடுகறன்நண.  

 
18. குஜரத் ரறனத்றல் னொதரய் 8500 ஶகரடி றப்தினரண றட்டம்  

 குஜரத் ரறனத்றல் னொதரய் 8600 ஶகரடி றப்தினரண பர்ச் றத் றட்டங்கஷப 

திர் ஶந்ற ஶரடி வரடக்கற ஷத்ரர்.  

 சூத் கரில் ஷ ஆரய்ச்ெற ற்றும் ிக றட்டம் ( ட்ரீம் ெறட்டி) 

வரடங்கற ஷக்கப்தட்டது.  

 தரவ்கர் துஷநனகம் அனஶக உனகறன் னல் இற்ஷக ரிரனே 

னஷணத்துக்கு அர் அடிக்கல் ரட்டிணரர்.  

 இது அசு ற்றும் ணிரர் துஷந னெனம் னொதரய் 4000 ஶகரடி றப்தில் 

வரடங்கப்தடுகறநது.  

 குஜரத் தரவ்கர் துஷநனகம் ஆண்டுக்கு 15 னட்ெம் டன் ெக்குகஷப 

ஷகரள்கறநது ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 
19. னல்ரின் னத்ரய்வு றட்டம்  

 றழ்ரடு னல்ரின் னத்ரய்வு றட்டத்ஷ றக அசு 

அநறனகப்தடுத்றனேள்பது.  

 றநன்றகு இஷபஞர்கபின் ஆற்நல்  றநஷஷ தன்தடுத்ற றர்ரக 

வெல் றநஷண ஶம்தடுத்துஶ இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம்.  

 னென்று கட்டங்கபரக ஶர்வு டத்ப்தட்டு 30 ஶதர் ஶர்வு வ ய்ப்தட்டுள்பணர். 

இர்கலக்கு 30 ரள் குப்தஷந திற் ற றனச்ெற தரறரென் ஶனரண்ஷ 

கல்ி றறுணத்துடன் எனங்கறஷந்து வ ன்ஷண அண்ர றர்ரக 

திரபர் கல்லூரிில் ங்கப்தடுகறநது.  
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 து இஷபஞர்கபின் ஆற்நஷன தன்தடுத்ற அசு றர்ரகத்றன் 

வ ல்தரட்ஷட ஶம்தடுத்துஶ இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம்.  

 அ றன் றட்டங்கள், அற்நறன் குநறக்ஶகரள்கஷப னலஷரக அஷடவும், 

குக்கறரம் ஷ அன் தன் க்கஷப வ ன்று ஶ வும் இது உவும்.  

 ீர்றஷனகஷப ஶம்தடுத்துல், ஶபரண்ஷ பர்ச் ற, அஷணனக்கும் டீு, 

கல்ி த்ஷ உர்த்துல், அஷணத்து  னெகங்கஷபனேம் உள்படக்கற 

பர்ச் ற, உட்கட்டஷப்ன ற்றும் வரறல் பர்ச் ற றநன் ஶம்தரடு ற்றும் 

வரறல் னஷணஶரர்கஷப பர்த்வடுத்ல் னனற 12 னக்கற 

துஷநகபில் ஶர்வு வ ய்ப்தட்ட இஷபஞர்கள் கணம் வ லுத்வுள்பணர்.  
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1. ணறன் குல்  
 ரட்டின் சுந்றத்றற்கரக ஶதரரடி தகத்ெறங்கறன் திநந் றணம் வெப்டம்தர் 

28ஆம் ஶற வகரண்டரடப்தட உள்பது.  

 அது றரகத்ஷ ஶதரற்றும் ஷகில் னக்கற னடிவு டுக்கப்தட்டுள்பது.  

 அது வதர்  ண்டிகர் ிரண றஷனத்துக்கு சூட்டப்தட உள்பது.  

 றல்னறில் உள்ப கடஷ தரஷில் ஶரஜற சுதரஷ் ெந்ற ஶதரமறன் 

ெறஷன  றன ரட்கலக்கு னன் றநந்து ஷக்கப்தட்டது.  
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1. உனகறன் ந்ரது வதரி வதரனபரர ரடு இந்றர  
 திரிட்டஷண தின்னுக்கு ள்பி உனகறன் ந்ரது றகப் வதரி வதரனபரர 

ரடரக இந்றர உனவடுத்துள்பது.  
  ர்ஶ  றறத்றன் (ம்ஃப்) வுகபின் அடிப்தஷடில் ‘ப்லம்வதர்க்’ 

ஊடக றறுணம் இஷண கூநறனேள்பது.  
 கடந் ரர்ச் ரம் ஷினரண கக்கலட்டின்தடி  இந்றரின் வதரனபரர 

றப்ன 85,470 ஶகரடி அவரிக்க டரனரக இனந்து.  
 அஶ கரனகட்டத்றல் திரிட்டணின் வதரனபரர றப்ன 81,600 ஶகரடி அவரிக்க 

டரனரக இனந்து.  
 டப்ன 2022 - 23 றறரண்டின் ப்ல் னல் ஜழன் ஷினரண னனரது 

கரனரண்டில் இந்ற வதரனபரரம் 13.5% பர்ச்ெற கண்டினந்து.  
 னல் 10 ரடுகள்  

 அவரிக்கர 

 ெலணர  

 ஜப்தரன்  

 வஜர்ணி  
 இந்றர  

 திரிட்டன்  

 திரன்ஸ்  

 இத்ரனற  
 திஶெறல்  

 கணடர  

 
2. 2021-ல் னெத்ஶரர் வகரஷனில் னனறடம் 

  ீதத்றல் ஶ ற குற்நப்தறவுகள் ரிஷ ரக வபிிடப்தட்ட 
இந்றரின் குற்ந அநறக்ஷகின்தடி , 2021 ஆம் ஆண்டில் ரட்டிஶனஶ 
அறக ண்ிக்ஷகினரண னறஶரர் வகரஷனகள் றகத்றல் 
டந்துள்பண.  

 2021ஆம் ஆண்டுக்கரண ஶ ற குற்நப் தறவுப் திகத்றன் இந்றக் 
குற்நத்றன்  ந்ஶகத்றற்கறடரண ஶறுதரடு , வகரஷனரல் 
தரறக்கப்தட்டர்கபில் னறஶரர் ண்ிக்ஷகில் றகம் 
னனறடத்றல் உள்பது ன்தஷக் கரட்டுகறநது.  

 னறஶரர் வகரஷனகள் ிகறத்றலும் றகம் னனறடத்றல் உள்பது.  

 1 னட் ம் னறஶரர் க்கள்வரஷகக்கு னறர்கள்  ம்தந்ப்தட்ட 
வகரஷனகபின் ண்ிக்ஷகஷ ஷதடம் கரட்டுகறநது.  

 அறக னறஶரர் க்கள்வரஷக வகரண்ட னல் 15 ரறனங்கபின் 
வுகஷபக் கரட்டுகறநது.  

 றழ்ரடு 1.83  

 த்றப் திஶெம் 1.69  

 வலுங்கரணர 1.35  
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 கரரஷ்டிர 1.24  

 கர்ரடகர 1.11  

 ஶகபர 0.99  

 ஆந்றப் திஶெம் 0.9  

 குஜரத் 0.87  

 உத்ப்திஶெம் 0.54  

 தீகரர் 0.26  

 ஜரர்கண்ட் 0.18  

 ரஜஸ்ரன் 0.15 

 எடிெர 0.13 

 ஶற்கு ங்கரபம் 0.04  

 191 வகரஷன க்குகபில், 60 துக்கு ஶற்தட்ட 202 ஶதர் வகரல்னப்தட்டணர்.  

 இது ரறனத்றல் தறரண 1686 வகரஷன க்குகபில் 11.3% ஆகும்.  

 இறல் 1,741 ஶதர் வகரல்னப்தட்டுள்பணர்.  

 னறர்கள்  ம்தந்ப்தட்ட வகரஷனகபில் இண்டரது அறக 

ண்ிக்ஷகினரண வகரஷனகள் கரரஷ்டிரில் தறரகறனேள்பண.  

 அங்கு தறரண 2,142 வகரஷன க்குகபில் 181 னெத் குடிக்கள் 

தரறக்கப்தட்டுள்பணர்.  

 வரத் வகரஷன க்குகபின் ண்ிக்ஷகில் றழ்ரடு 7து இடத்றல் 

இனந்ரலும், னறஶரர்  ம்தந்ப்தட்ட க்குகபில் றழ்ரடு 

னனறடத்றல் உள்பது.  

 கலஶ உள்ப ஷதடம், அறக வகரஷன க்குகள் உள்ப னல் 7 

ரறனங்கஷபனேம் னறர்கள்  ம்தந்ப்தட்ட க்குகபின்  ீத்ஷனேம் 

கரட்டுகறநது.  

 
 
 

ரறனங்கள் க்கபின் ண்ிக்ஷக ெீம் 
உத்ப்திஶெம் 3717 2.7% 

தீகரர் 2799 0.9% 

கரரஷ்டிர 2330 7.8% 

த்றப் திஶெம் 2034 5.9 % 

ஶற்கு ங்கரபம் 1884 0.2% 

ரஜஸ்ரன் 1786 0.6% 

றழ்ரடு 1686 11.3% 

 

 
3. னேவணஸ்ஶகர கல்ி கங்கள் தட்டில்  

 தனப்தட்ட க்கபிஷடஶ கல்ிஷ வகரண்டு ஶ ர்ப்தறல்  றநப்தரக 

வ ல்தட்டற்கரக ஶகபத்றன் றனச்சூர், ீனம்னர் ஆகற கங்கலம் 

வலுங்கரணரின், ரங்கல் கனம் னேவணஸ்ஶகரின் கல்ி கங்கள் 



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page41 

 

 

தட்டினறல் இஷக்கப்தட்டுள்பண .  
  ர்ஶ  அபில் க்கலக்கு  றநப்தரண கல்ி  றகஷப அபித்து னம் 

கங்கஷப னேவணஸ்ஶகர வகௌவுித்து னகறநது.  
 அந் தட்டினறல் 44 ரடுகஷபச் ஶ ர்ந் 77 கங்கள் னறரக 

இஷக்கப்தட்டுள்பண.  
 இந்றரில் இனந்து னென்று கங்கள் தட்டினறல் ஶ ர்க்கப்தட்டுள்பண.  
 ரங்கனறல் உள்ப ரப்தர ஶகரிஷன உனக தரம்தரி  றன்ணங்கபில் 

என்நரக  னேவணஸ்ஶகர கடந் ஆண்டு அநறித்து.  
 ற்ஶதரது ரங்கல் கம் கல்ி கங்கள் தட்டினறல் 

இஷக்கப்தட்டுள்பது.  
 ற்ஶதரது 76 ரடுகஷபச் ஶ ர்ந் 294 கங்கள் இடம் வதற்றுள்பண.  

 
4. ஶஷனரய்ப்ன றநன் ரிஷெ கறென்ட் 19 ஆது இடம்  

 அகறன இந்ற அபில் ஶஷன ரய்ப்ன றநனுக்கரண ரிஷ  தட்டினறல் 

கற ன்ட் உர் வரறல்தட்த கல்ி றறுணத்துக்கு 19 ஆது இடம் 

கறஷடத்துள்பது.  
 கல்ி றறுணங்கபின் கட்டஷப்ன, கற்திக்கும் றநன், ஆய்த்றநன் 

ஆரய்ச் ற கட்டுஷகள் வபிடீு ண்ிக்ஷக, வபிரட்டு தரிந்துர்வு 

எப்தந்ங்கள், ரர்கள் தரிரற்நம், னத்வரறல் ஊக்குிப்ன, தன்ணரட்டு, 
உள்ரட்டு ஶஷனரய்ப்ன வதனம் ரர்கள் ண்ிக்ஷக, ஊறம் 

உள்பிட்ட தல்ஶறு வுகஷப தன்தடுத்ற ‘ஶடட்டர வகரஸ்ட்’ தத்றரிக்ஷக 

வபிிடப்தட்டுள்ப ரிஷ  தட்டிஷன ரர் வ ய்து.  
 ஷயரதரத் டி கல்லூரி னல் இடத்ஷனேம்,  
 வென்ஷண ண்டலூர் கறன் உர் வரறல்தட்த கல்ி றறுணம் 

19து இடத்ஷனேம் வதற்றுள்பண.  
 ணிரர் கல்ி றறுணங்கபில் அகறன இந்ற அபில் கற ன்ட் 

தன்ணிவண்டரது இடத்ஷனேம்,  
 றக அபில் னென்நரது இடத்ஷனேம் வதற்றுள்பது.  

 
5. உனக னத்ரக்க குநறீடு  

 உனக னத்க குநறடீ்டில் கடந் 2015 ஆம் ஆண்டில் 81 து இடத்றல் இனந் 

இந்றர இப்ஶதரது 46து இடத்துக்கு னன்ஶணநறனேள்பது.  
 த்ற அ றன் னற் றகஶப இற்கு கரம்.  

 
6. ஶகரடீஸ்ர்கள் அறகம் ெறக்கும் கங்கபில் னம்ஷதக்கு 25து இடம்  

 உனக அபில் அறக ஶகரடீஸ்ர்கஷபக் வகரண்ட கங்கபின் தட்டினறல் 

னம்ஷத 25ஆம் இடத்றல் உள்பது.  

 ிஷில் னல் 20 இடங்கலக்குள் னம்ஷத னன்ஶணறும் ன்று னண்டஷண 

ஷனஷ இடரகக் வகரண்ட னலீட்டு றறுணரண 'வயன்னற &  
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தரர்ட்ணர்ஸ்' வரிித்துள்பது.  

 அஶ ம், வ ரந்ரடு திடிக்கரல் ரட்ஷட ிட்டு வபிஶறும் 

ஶகரடீஸ்ர்கபின் ண்ிக்ஷகில் இந்றர உனக அபில் னென்நரம் 

இடத்றல் இனப்தரக றறுணம் குநறப்திட்டுள்பது.  

 இந்றறுணம் வபிிட்டுள்ப தட்டினறல் 10 னட்ெம் டரனனக்கு ( னொதரய் 

ட்டு ஶகரடி) ஶல் வ ரத்து றப்ஷத வகரண்டர்கபின் ண்ிக்ஷகில் 

றனைரர்க் னல் இடத்றல் உள்பது.  

 அங்கு 3.45 னட் ம் ஶதர் 10 னட் ம் டரனனக்கு ஶல் வ ரத்து றப்ஷதக் 

வகரண்டுள்பணர்.  

 இண்டரது இடத்றல் ஜப்தரன் ஷனகர் ஶடரக்கறஶர,  

 னென்நரது இடத்றல் ெரன் திரன்ெறஸ்ஶகர,  

 ரன்கரது இடத்றல் னண்டன்,  

 ந்ரது இடத்றல் ெறங்கப்னர் இடம் வதற்றுள்பண.  

 வ ரந் ரடு திடிக்கரல் வபிஶறுதர்கபின் ண்ிக்ஷகில்  ஷ்ர, 

 லணர னல் இண்டு இடங்கபில் இனப்தரகவும் வயன்னற & தரர்ட்ணர்ஸ் 

வரிித்துள்பது. 

 
7. ஶகரடீஸ் இந்றர்கள்  

 இந்றரில் ஶகரடீஸ்ர்கபின் ண்ிக்ஷக ஆண்டுக்கு ஆண்டு 

அறகரித்தடி வ ல்கறநது.  

 2021 றனப்தடி இந்றரில் னொதரய் 8 ஶகரடிக்கு ஶல் வ ரத்து றப்ஷத 

வகரண்டர்கபின் ண்ிக்ஷக 7.96 னட்ெரக உள்பது.  

 இந் ண்ிக்ஷக அடுத் ரன்கு ஆண்டுகபில் 2 டங்கு உர்ந்து 16.23 

னட்ெரக இனக்கும் ன்று கக்கறடப்தட்டுள்பது.  

  ீதத்றல் ஃப்ல் 12 ஶகரடிக்கு ஶல் வ ரத்து றப்ன வகரண்ட 

இந்றர்கபின் தட்டிஷன வபிிட்டது. இந் தட்டினறல் 113 ஶதர் இடம் 

வதற்றுள்பண.  

 வ ன்ந ஆண்ஷட ிட கூடுனரக 96 ஶதர் இந் தட்டினறல் இஷந்துள்பணர். 

ரில் ஸ்ஶடட், னந்து ரரிப்ன, வதட்ஶர வகறக்கல், வன்வதரனள் ஆகற 

துஷநகள் அறக ண்ிக்ஷகில் ஶகரடீஸ்ர்கஷப உனரக்கறனேள்பது.  

 டரப் 5 ஶகரடிஸ்ர்கள்  

 
வதர்கள் னொதரய் னட்ெம் ஶகரடிில் 

வகௌம் அரணி  10.94 
னஶகஷ் அம்தரணி  7.94 

ஷெஸ் னணரரனர  2.05 
றவ் ரடரர்  1.85 

ரரகறரன் ணி  1.75 
 

 இந்றரின் தக்கர வதண் தரல்குணி ரர் னொதரய் 38 ஆிம் ஶகரடி.  
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 இபம் து ஶகரடீஸ் ஆண் ஷகல்ர னொதரய் ஆிம் ஶகரடி .  
 இபம் து ஶகரடீஸ் வதண் ஶகர ர்கஶட னொதரய் 4700 ஶகரடி . 
 அறக வ ரத்து வகரண்ட வபிரடு ரழ் இந்றர் ிஶணரத் ெரந்றனரல் 

அரணி னொதரய் 1.69 னட் ம் ஶகரடி . 
 வகௌம் அரணிின்   ஶகரரண இது என ரள் னரய் னொதரய் 

102 ஶகரடி.  

 ஆிம் ஶகரடிக்கு ஶல் வ ரத்து வகரண்டர்கள் உள்ப டரப் 5 கங்கள்  

 

கங்கள் ண்ிக்ஷக 
னம்ஷத  280 

வடல்னற  185 
வதங்கலன  89 

ஷயரதரத்  64 
வென்ஷண  51 

 இந்றர்கபின் வ ரத்து றப்ன உர்வு தற்நற உனக ற்நத்ரழ்வு அநறக்ஷக 

2022 ன்ண வ ரல்கறநது?  

 வதரனபரர ரீறரக ஶல் றஷனில் உள்ப 10  ீத்றணரிடம் 
ரட்டின் வரத் னரில் 57 ெீம் வ ல்கறநது.  

 வதரனபரர ரீறரக கலழ் றஷனில் உள்ப 50  ீ க்கபிடம் 
ரட்டின் வரத் னரில் 13 ெீம் ட்டுஶ வ ல்கறநது.  

 அந் ஷகில் உனகறன் றக ஶர ரண ற்நத்ரழ்வு றனவும் 
ரடுகபில் என்நரக இந்றர உள்பது.  

 
8. ஷடம் இறன் இபம் வரறனறதனக்கரண 100 ஶகரடீஸ்ர் தட்டில்  

 ஷடம் இழ் வபிிட்டுள்ப பனம் இபம் வரறனறதனக்கரண உனக 100 

ஶகரடீஸ்ர் தட்டினறல் இந்றரினறனந்து ரிஷனன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

றறுணத்றன் ஷனர் னஶகஷ் அம்தரணிின் னெத் கன் ஆகரஷ் 

அம்தரணிக்கு ட்டுஶ இடம் கறஷடத்துள்பது.  

 உனகம் னலறலும் உள்ப இபம் ஷனனஷநஷ ஶ ர்ந் னல் 100 

ஶகரடீஸ்ர்கள் தட்டிஷன ஷடம் இழ் ஆண்டுஶரறும் வபிிட்டு 

னகறநது.  
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எப்தந்ங்கள் 
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1. னரிந்துர்வு எப்தந்ம்  

 ரட்டின் றர்கரன ஶதரக்குத்துக்கரண ீர்ஷ கண்டநறனேம் ஷகில் 

வ ன்ஷண டி இன்குஶதன் திரிவு ற்றும் வடய்ம்னர் இந்றர ிக 

பரக றறுணம் இஷடஶ னரிந்துர்வு எப்தந்ம் ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது .  
 து ஶதரக்குத்ஷ திச் றஷண இன்நற வகரண்டு வ ல்ற்கு 

ற்கரனறகரகவும், றந்ரகவும் ீர்வு கரண்தஶ இந் ஷத்றன் 

ஶரக்கம்.  
 இன் னெனம் றர்கரன ஶதரக்குத்துக்கு வரறல்தட்த ரீறரக ீர்வு கர 

ினப்தம் உள்ஶபரனக்கு ஆஶனர ஷண ரய்ப்ன ஆகறற்ஷந ங்கற 
அர்கஷப ஊக்கப்தடுத் உள்பணர்.  

 
2. திர் ஶரடி ஶக் யெலணர ஶதச்சுரர்த்ஷ 7 எப்தந்ங்கள் ஷகவலத்து  

 ங்கரபஶ  திர் ஶக் யெலணர ரன்கு ரள் தரக ஶற்று 

னன்றணம் வடல்னற ந்ரர்.  
 7 எப்தந்ங்கள்  

 தின்ணர் இன ஷனர்கபின் னன்ணிஷனில் 7 எப்தந்ங்கள் 

ஷகவலத்றடப்தட்டண.  
 அற்நறல் இன ரடுகபின் னன்ஷரண அநறில் ற்றும் 

வரறல் ஆரய்ச் ற அஷப்னகள் இஷடஶ அநறில் ற்றும் 

வரறல்தட்த எத்துஷப்ன ஶற்வகரள்ற்கரண எப்தந்னம் 

அடங்கும்.  
 ற்வநரன எப்தந்ம் ங்கரபஶ  ில்ஶில் கல் வரறல்தட்த 

வ னறகள் ற்றும் கல் வரறல்தட்த ஶ ஷகபில் எத்துஷப்ன 

வரடர்தரணது ஆகும்.  
 ல்ஷனில் உள்ப வதரதுரண ஆநரண குெறரரில் இனந்து 

ண்ஷீ றநந்து ிடுது வரடர்தரண என எப்தந்னம் உள்பது.  
 இன் னெனம் வற்கு அெரனம் ங்கரபஶெத்றல் ஷெல்கட் 

தகுறனேம் தனன் அஷடனேம்.  
 ங்கரபஶ  ில்ஶ ஊறர்கலக்கு,  

 இந்ற ில்ஶ றறுணங்கபில் திற் ற அபிப்தது,  
 ங்கரபஶ ம் ீறத்துஷந அறகரரிகலக்கு இந்றரில் 

திற் ற அபிப்தது,  
 இந்றரின் தி ரர் தரறக்கும் ங்கரபஶ  

வடனறினுக்கும் இஷடஶ எத்துஷப்ன,  
 ிண்வபி வரறல்தட்தத்றல் எத்துஷப்ன ஆகற 

எப்தந்ங்கலம் அடங்கும். 
 

3. றகம் ஶகரனம் எப்தந்ம்  
 னத்து ெறகறச்ஷெ னஷநகஷப தஸ்தம் தரிரநறக் வகரள்ற்கரண 

னரிந்துர்வு எப்தந்ம் றகம் ஶகரனம் இஷடஶ வ ன்ஷணில் 
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ஷகவரப்தரணது.  

 எனங்கறஷந் கப்ஶதறு ற்றும் குந்ஷகள் ன அெ ெறகறச்ஷெ 

திற்ெற, உிர்கரக்கும் க்கில் றநன் திற்ெற ற்றும் ீவரனற 
கனி ஆகற திற்ெறகள் வரடர்தரண னரிந்துர்வு எப்தந்ம் ஷகவரப்தம் 

ஆணது. 
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1. ஜறடிதி 13.5% உர்வு  
 றகழ் றறரண்டின் ப்ல் னல் ஜழன் ஷினரண னல் கரனரண்டில் 

ரட்டின் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற (ஜறடிதி)  13.5% அறகரித்துள்பது.  
 கடந் 2021-22 றறரண்டின் கஷட ற னென்று கரனரண்டுகபில் தறரண 

ிகறத்ஷ கரட்டிலும் றகரண்டின் னல் கரனரண்டில் ஜறடிதி 13.5% 

அறகரக தறரகறனேள்பரக ஶ ற னள்பிில் அலுனகம் (ன்ஸ்ஏ) 
வரிித்துள்பது.  

 2023 ரட்டின் வதரனபரர பர்ச் ற 7 னல் 7.5 ெீரக அறகரிக்கும்.  

 
2. ஆகஸ்ட் ஜறஸ்டி சூல் னொதரய் 1.43 னட்ெம் ஶகரடி  

 கடந் ஆகஸ்ட் ரத்றல் ரடு னலதும் னொதரய் 1,43,612 ஶகரடி ஜறஸ்டி 

சூனரகறனேள்பரக த்ற றறஷச் கம் வரிித்துள்பது.  
 இது கடந்ரண்டு ஆகஸ்ட் ரத்ஷ எப்திடுஷகில் 28  ீம் அறகரகும்.  
 ரடு னலதும் ஆகஸ்ட் ரத்றல் னொதரய் 1,43,612 ஶகரடி ஜறஸ்டி னரய் 

சூல் ஆகறனேள்பது.  
 இறல் த்ற ஜறஸ்டி னொதரய் 24,710 ஶகரடி, ரறன ஜறஸ்டி னொதரய் 30,951 

ஶகரடி, எனங்கறஷந் ஜறஸ்டி (இநக்குற வதரனள்கள் னெனம் 

சூனறக்கப்தட்ட னொதரய் 42,067 ஶகரடி உள்தட) னொதரய் 77,782 ஶகரடி, கூடுல் ரி 

(வ ஸ்) னொதரய் 10,168 ஶகரடி (இநக்குற வதரனள்கள் னெனம் சூனறக்கப்தட்ட 

னொதரய் 1,018 ஶகரடி உள்தட).  
 ஜறஸ்டி னரய் னொதரய் ஶகரடிில் 

 

ரம் 2021 2022 

ப்ல் 1,39,708 1,67,540 

ஶ 97,821 1,40,885 

ஜழன் 92,800 1,44,616 

ஜழஷன 1,16,393 1,48,995 

ஆகஸ்ட் 1,12,020 1,43,612 

 
3. ற்றுறில் 9.25 ெீம் றகத்றன் தங்கபிப்ன  

 இந்றரின் எட்டு வரத் ற்றுறில் றகத்றன் தங்கபிப்ன 9.25 

ெீம் ன்நரர் குறு,  றறு ற்றும் டுத் வரறல் றறுணங்கள் துஷந 

அஷச் ர்  ர.ஶர.அன்த ன்.  
 கனொரில் ஷடவதற்ந இந்ற வரறல் கூட்டஷப்தின் 13 ஆது குறு,  றறு 

ற்றும் டுத் வரறல் றறுணங்கபின் ரரட்ஷட அஷச் ர்கள் 

ர.ஶர.அன்தென், ி.வெந்றல் தரனரஜற வரடக்கற ஷத்ணர்.  
 றகம் இந்ற அபில் வரறல் பர்ச் றில் னென்நரது இடத்றல் 

உள்பது.  
 றழ்ரடு வரறல் னலீட்டு ககத்றன் னெனம் ங்கப்தட்ட னொதரய் 2,113 

ஶகரடி கடனுிில் 86 ெீ கடனுிஷ குறு,  றறு, டுத் வரறல் 
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றறுணங்கலக்கு ங்கறனேள்பரர்.  
 வரறல் னஷணஶரர்கள் ங்கற கடன் வதறுறல் உள்ப  றங்கஷப 

குஷநக்க இந்றரில் னல் னஷநரக னொதரய் 100 ஶகரடிில் றழ்ரடு 

கடன் உத்ர றட்டத்ஷ றக னல்ர் அண்ஷில் வரடங்கற 
ஷத்ரர்.  

 குறு,  றறு, டுத் வரறல் துஷநின் னெனம் ீட்ஸ், இஷபஶரர்  சு 

ஶஷனரய்ப்ன றட்டம் திம்இஜறதி ஆகற னென்று ஷகரண சு ஶஷன 

ரய்ப்ன றட்டங்கள் வ ல்தடுத்ப்தடுகறன்நண .  
 

4. திண்ரக்கு ற்றுற 71% அறகரிப்ன  
 இந்றரின் திண்ரக்கு ற்றுற ஆகஸ்ட் ரத்றல் 71% உர்ந்துள்பது.  
 இது குநறத்து இந்ற வெக்கு உரிஷரபர்கள் ெங்கம் ஸ்இ 

வபிிட்டுள்ப அநறக்ஷகில் வரிிக்கப்தட்டுள்பரது :  
 கடந் ஆகஸ்ட் ரத்றல் ரட்டின் திண்ரக்கு ற்றுற 2,82,498 

டன்ணரக உள்பது.  
 இது கடந் ஆண்டின் இஶ ர ற்றுறரண 1,64,831 டன்னுடன் 

எப்திடுஷகில் 71% அறகரகும்.  
 ரப் ெலட் திண்ரக்கு ற்றுற  

 கடந் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் ரத்றன் 5,42,630 டன்கலடன் 

எப்திடும்ஶதரது இந் ஆகஸ்டில் 10,80,172 டன் ண 

இட்டிப்தரகறனேள்பது.  
 ஶெரர திண்ரக்கு ற்றுற  

 இந் றறரண்டின் னல் ந்து ரங்கபில் 1,55,757ல் 

இனந்து 1,08,258 டன் ஆக குஷநந்துள்பது.  
 ஆக்கு திண்ரக்கு ற்றுற  

 1,27,371 டன்ணினறனந்து 1,29,350 டன்ணரக உர்ந்துள்பது 

ன்று இந் அநறக்ஷக குநறப்திடப்தட்டுள்பது.  
 

5. த்ற ஶடி ரி னரய் னொதரய் ல னட்ெம் ஶகரடி  
 டப்ன 2022 - 23 றறரண்டின் னல் அஷரண்டில் வரத் ஶடி ரி 

னரய் 30  ீம் ஷ அறகரித்துள்பது.  
 டப்ன றறரண்டின் வ ப்டம்தர் 14ஆம் ஶற ஷினரண கரனம் ஷ 

வரத் ஶடி னரய் னொதரய் 8,36,225 ஶகரடிரக உள்பது.  
 இது கடந் றறரண்டின் இஶ கரனத்துடன் எப்திடுஷகில் 30 ெீம் 

அறகம்.  

 வதனறறுண ரிரக னொதரய் 4.36 னட் ம் ஶகரடினேம், ணிதர் னரண 

ரிரக னொதரய் 3.98 னட் ம் ஶகரடினேம் சூல் ஆணது.  
 அறல் சுரர் 1.35 னட் ம் ஶகரடிரணது ‘ரீஃதன்ட்டரக’ றனம்த வ லுத்ப்தட்டு 

ிட்டது.  
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6. டரனனக்கு றகரண னொதரய் றப்ன 81 ஆக ெரிவு  
 அந்ற வ னரி  ந்ஷில் வ ப்டம்தர் 22-இல் ஷடவதற்ந ர்த்கத்றல் 

அவரிக்க டரனனக்கு றகரண னொதரின் றப்ன னரறு கரர அபில் 81 

ஷ ழீ்ச்ெற கண்டது.  

 அவரிக்கரில் தகீ்கம் வரடர்ந்து அறகரித்து னது அந்ரட்டுப் 

வதரனபரரத்றல் கடும் தரறப்ஷத உனரக்கறனேள்பது.  

 த கீ்கத்ஷ குஷநக்க அவரிக்க த்ற ங்கற றற  ரர்ந் தல்ஶறு 

கட்டுப்தரட்டு டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரண்டு னகறநது.  

 ணினும், தகீ்கம் கட்டுக்குள் ரல் வரடர்ந்து அறகரித்ஶ 

கரப்தடுகறநது.  

 ர்த்கத்றன் வரடக்கத்றல் அவரிக்க டரனனக்கு றகரண னொதரின் றப்ன 

80.28 ஆக இனந்து.  

  ர்ஶ   ந்ஷில் டரனனக்கரண ஶஷ றகவும் அறகரித்ஷடுத்து  

னொதரய் றப்ன 81 ஷ ழீ்ச் ற அஷடந்து.  

 வ ப்டம்தர் 21ஆம் ஶற ர்த்கத்றல் னொதரய் றப்ன னொதரய் 79.96 ல் றஷன 

வதற்நது குநறப்திடத்க்கது. 
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1. கட்டரம் ரற்ந ஷடச் ெட்ட ஶெரர : கர்ரடக ஶனஷில்   
   றஷநஶற்நம்  

 ரற்ந ஷட  ட்டம் ரனஷட  சுந்றத்ஷனேம் தநறக்க 

னற்தடில்ஷன.  
 ரநரக கட்டரப்தடுத்ற  ஆஷ  ரர்த்ஷகஷப கூநற ரற்நம் வ ய்ஷ 

டுக்கஶ னற்தடுகறநது.  
 கட்டரப்தடுத்ற ம் ரற்நம் வெய் னடிரது ன்று உச்ெ ீறன்நம் 

ற்கணஶ கூநறனேள்பது.  
 ரற்நம் வ ய்து வகரள்றல் வ்ி ஷடனேம் இல்ஷன.  
 ஆணரல் ஆஷ  கரட்டி கட்டரப்தடுத்ற ரற்நம் வ ய்ஷ டுக்கஶ 

 ட்ட ஶ ரர வகரண்டுப்தடுகறன்நது.  
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1. ரணினக்ஷக ரக்கற அறக்கும் னற வுகஷ ஶெரஷண வற்நற  
 ஷில் இனந்து வ லுத்ற அறஶகத்றல் ரணினக்ஷக ரக்கற அறக்கும் 

க்னைஆர்ஸ்ம் வுகஷ ஶ ரஷண வற்நற வதற்றுள்பரக தரதுகரப்ன 

ஆரய்ச் ற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்ன (டிஆர்டிஏ) வரிித்து.  
 இனக்ஷக அறஶகத்றல் ஶடிச்வ ன்று துல்னறரக ரக்கற அறப்தது இந் 

வுகஷ வரறல்தட்தத்றன்  றநப்ன அம் ம்.  
 ரடத்றன் னெனரக ஆறு னஷந ஶற்வகரள்பப்தட்ட இந் ஶ ரஷணகள் 

வற்நற வதற்நன் னெனரக இந் வுகஷ ற்ஶதரது ரடத்றல் 

ஶ ர்க்கப்தட ரரக உள்பது ன்று டிஆர்டிஏ வரிித்துள்பது.  
 

2. ஜறஸ்ல்ி ரர்க்-3 ரக்வகட்  
 இங்கறனரந்றன் என் வப் றறுணத்றன் 36 வெற்ஷக ஶகரள்கஷப 

ஜறஸ்ல்ி ரர்க்-3 ரக்வகட் னெனம் அக்ஶடரதர் 22ஆம் ஶற இஸ்ஶர 

ிண்ில் வ லுத்துகறநது.  

 திஸ்ல்ி ரக்வகட் னெனம் அறகதட் ம் 1750 கறஶனர ஷ ட்டுஶ 

வ ற்ஷகக்ஶகரள்கஷப வ லுத் னடினேம் ஜறஸ்ல்ி ரக்வகட் னெனம் 4000 

கறஶனர ஷ வ லுத்னரம்.  

 இந்றஷனில் இங்கறனரந்ஷச் ஶெர்ந் என்வப் றறுணத்துடன் 

இஸ்ஶரின் ன்ஸ்ல் (New Space India Limited) றறுணம் 2 ரக்வகட் 

வுலுக்கு னரிந்துர்வு எப்தந்ம் வ ய்துள்பது. 
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3. ஜற-20 கூட்டஷப்ன ரடு  
 தனறஷன ரறுதரடு திச் ஷணக்கு ீர்வு கரடம் ஶரக்கத்துடன் இந்றர 

உறுறரக வ ல்தடுகறநது ன்று த்ற சுற்றுச்சூல் துஷந அஷச் ர் 

னஶதந்ர் ரவ் வரிித்ரர்.  
 இந்ஶரஶணறரின் தரனறீில் ஜற-20 கூட்டஷப்ன ரடுகபின் 

சுற்றுச்சூல் ற்றும் தனறஷன துஷந அஷச் ர்கபின் கூட்டம் 

வரடங்கறது.  
 கூட்டம் அஷப்தில் ஆர்வஜன்டிணர, ஆஸ்றஶனறர, திஶ றல், கணடர,  லணர, 

திரன்ஸ், வஜர்ணி, இந்றர, இந்ஶரஶணறர, இத்ரனற, ஜப்தரன், 

வன்வகரரிர, வக்மறஶகர, ஷ்ர,  வுற அஶதிர, வன்ணரப்திரிக்கர  

துனக்கற, திரிட்டன், அவரிக்கர, ஶரப்தி னைணின் ஆகறஷ இடம் 

வதற்றுள்பண.  
 

4. ெர்ஶெ வதனங்குடல் அறுஷ ெறகறச்ஷெ ரரடு வரடக்கம்  
  ர்ஶ  வதனங்குடல் அறுஷ  றகறச்ஷ  ரரடு வென்ஷணில் 

வரடங்கறது.  
 தற்றுக்கும் ஶற்தட்ட  ர்ஶ  னத்து ல்லுர்கள் தங்ஶகற்று  கரன 

னத்து வரறல்தட்தம்  றகறச்ஷ  னஷநகள் தரிஶ ரஷண ற்றும் னத்து 

டடிக்ஷககள் குநறத்து ிரிரக கனந்துஷரட உள்பணர்.  
 

5. உனக றனக்குநள் ரரடு   

 ிஜறதி உனக றழ்ச்  ங்கம், தன்ணரட்டு றழ் டும், அங்ஶகரர் றழ்ச் 

 ங்கம், கம்ஶதரடிர றழ்ரடு வரண்டு றறுணம் ற்றும் கனரச் ர 

தண்கஷன அஷச் கம் இஷந்து ‘உனக றனக்குநள் ரரடு-2022’ 

கம்ஶதரடிரிலுள்ப அங்ஶகரர் றழ்ச் ெங்கத்றல் டத்துகறநது.  
 னகறந வெப்டம்தர் 28ஆம் ஶற வரடங்கும் இந் ரரடு அடுத் ரம் 

அக்ஶடரதர் 3 ஆம் ஶற ஷ டக்கவுள்பது 

 

6. ஸ்இஏ ரரடு  

 ரங்கரய் எத்துஷப்ன அஷப்தின் ஸ் றஏ ரரட்டில் தங்ஶகற்க திர் 

ஶரடி உஸ்வதகறஸ்ரன் வ ல்ன உள்பரர்.  
 ரரட்டின் ஶதரது கடந் 20 ஆண்டுகபரக ஸ் றஏ அஷப்தின் வ ல்தரடு 

குநறத்து ஷனர்கள் ஆய்வு ஶற்வகரள்ர் ணவும், றர்கரனத்றல் தனப்ன 

எத்துஷப்னக்கரண ரய்ப்னகள் குநறத்து ஆஶனர றப்தர் ன்றும் 

றர்தரர்க்கப்தடுகறநது. 
 

7. ெர்ஶெ தரல் வதரனள்கள் கூட்டஷப்ன  

  ர்ஶ  தரல் வதரனள்கள் கூட்டஷப்தின் உனக ரரட்ஷட 

உத்றதிஶ த்றன் வரய்டர கரில் திர் ஶரடி வரடக்கற ஷத்ரர்.  
 ரட்டில் உள்ப அஷணத்து கரல்ஷடகலக்கும் 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

ஶகரரரி ஶரய்க்கரண டுப்னெறஷ வ லுத் அசு இனக்கு 
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றர்ித்துள்பது.  
 கரல்ஷடகலக்கரண ிங்கஷப ண்ரக்கும் ‘தசு ஆரர்’ 

டடிக்ஷகஷனேம் த்ற அசு ஶற்வகரண்டு னகறநது.  
 அன் னெனரக கரல்ஷடகபின் உடல் னஷண வரடர்ந்து 

கண்கரிப்தஶரடு ட்டுல்னரல் கரல்ஷட தரரிப்ன துஷநின் 

பர்ச் றஷனேம் ஊக்குிக்க னடினேம்.  
 தரல் உற்தத்றஷ வதனக்குற்கரண டடிக்ஷககஷபனேம் த்ற அசு 

வரடர்ந்து ஶற்வகரண்டு னகறநது.  
 

8. ெரங்கரய் எத்துஷப்ன ரரடு  
 உஸ்வதகறஸ்ரணின் ெரர்ட்கண்ட் கரில் இன ரட்கள் ரங்கரய் 

எத்துஷப்ன அஷப்தின் 22-து ரரடு ஷடவதந உள்பது.  
 இறல் னறன் ஶரடி உள்பிட்ட உறுப்ன ரடுகபின்  ஷனர்கலம், ரரட்டின் 

தரர்ஷரபர்கபரக ஆப்கரணிஸ்ரன், வதனரஸ், ங்ஶகரனறர ரடுகபின் 

ஷனர்கலம் ற்றும் கம்ஶதரடிர, ஶதரபம், இனங்ஷக, துனக்கற, 
ஆர்ீணிர, அஜர்ஷதஜரன் ஆகற ரடுகபின் ஷனர்கலம் தங்ஶகற்க 

உள்பண.  
 னம் டி ம்தரில் ர தரதுகரப்ன கவுன் றலுக்கு இந்றர ஷனஷ கறக்க 

உள்பது.  
 ஶலும் 2023 ஆம் ஆண்டு  ரங்கரய் எத்துஷப்ன அஷப்னக்கு ட்டும் இன்நற 

ஜற-20 ரடுகள் அஷப்னக்கும் இந்றர ஷனஷ வதரறுப்ஷத கறக்க உள்பது.  
 

9. இந்ற ரகண ரரிப்ன றறுணங்கள் ெங்கத்றன் ஆண்டு கூட்டம்  
 ரகண ரரிப்தில் இந்ற ரகண ரரிப்ன றறுணங்கள்  ங்கத்றன் ஆண்டு 

கூட்டம் வடல்னறில் ஷடவதற்நது.  
 ரகண ரரிப்தில்  ர்ஶ  அபில் இந்றர ரன்கரது இடத்ஷ 

வதற்றுள்பது.  
 ெறநப்ன றட்டங்கள்  

 ‘இந்றரில் ரரிப்ஶதரம்’ றட்டத்றன் ரினரக உள்ரட்டு ரகண 

உற்தத்ற றறுணங்கபின் ரரிப்ன அறகரித்துள்பது.  

 றன் ரகணங்கபின் உற்தத்றக்கும் னக்கறத்தும் அபிக்கப்தட்டு 

னதுடன் ட்டுல்னரல் வதட்ஶரனறல் த்ணரஷன 

கனப்தற்கரண டடிக்ஷககலம் ீி தடுத்ப்தட்டு னகறன்நண.  
 2021-2022 த்ற தட்வஜட்டில் அநறிக்கப்தட்ட தஷ ரகணங்கள் 

எறப்னக் வகரள்ஷக கடந் ப்ல் என்நரம் ஶற னல் அலுக்கு 

ந்து.  
 இன்தடி 20 ஆண்டுகலக்கும் ஶனரண ணிரர் ரகணங்கலக்கும், 15 

ஆண்டுகலக்கு ஶனரண ர்த்க ரகணங்கலக்கும் குறச் 

ஶ ரஷண கட்டரரகும்.  
 இச்ஶ ரஷணஷ னர்த்ற வ ய்ர ரகணங்கள் எறக்கப்தடும் ன்தது 

குநறப்திடத்க்கது.  
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10. ஸ்ெறஏ ரரடு கூட்டநறக்ஷக  
 இந்றர,  லணர, ஷ்ர, தரகறஸ்ரன், உஸ்வதகறஸ்ரன், கஜகஸ்ரன் 

ஜறகறஸ்ரன், கறர்கஸ் குடிசு ஆகற ட்டு ரடுகஷபக் வகரண்ட ஸ் றஏ 

(ரங்கரய் எத்துஷப்ன கூட்டஷப்ன) ரரட்டின் னடிில் வபிிடப்தட்ட 

கூட்டநறக்ஷக:  
 தங்கரம், திரிிஷணரத்றன் அஷணத்து டிங்கபரலும் 

ற்தடும் தரதுகரப்ன அச்சுறுத்ல் குநறத்து ஸ்ெறஏ உறுப்ன 

ரடுகபின் ஷனர்கள் கஷன வரிித்ணர்.  
 அந் ரடுகபில் ஷட வெய்ப்தட்டுள்ப தங்கரறகள், 

திரிிஷணரறகள் ிம் அடங்கற எஶ தட்டிஷன ரரிக்க 

ஸ்ெறஏ அஷப்ன றட்டறட்டுள்பது.  
 ஸ்ெறஏ உறுப்ன ரடுகள் அஷந்துள்ப திரந்றத்றற்கு 

தங்கரறகள், திரிிஷணரறகபரல் ற்தடும் அச்சுறுத்ஷன 

றர்வகரள்லம் ஶரக்கறல் இந் தட்டிஷன ரரிக்க 

ரீ்ரணிக்கப்தட்டு இனப்தரக வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  
 

11. உனகத் தூய்ஷ ரிெக்ற வெனஷப்ன கூட்டம்  
 உனகத் தூய்ஷ ரி க்ற வ னஷப்தின் 13 து தூய்ஷ ரி க்ற 

அஷச் ர்கள் றஷன ற்றும் ரது னதுனஷந கரலுக்கரண அஷச் ர்கள் 

தங்ஶகற்கும் கூட்டரக இந் ரரடு அவரிக்கரின் திட்ஸ்தர்க் க்கற 

ரடுகள் ஆவுடன் ஷடவதறுகறநது.  

 தல்ஶறு ரடுகஷபச் ஶ ர்ந் 31 அஷச் ர்கள், ிஞ்ஞரணிகள், 

கல்ிரபர்கள், தற்றுக்கக்கரண ஷனஷ றர்ரக அறகரரிகள், ணிரர் 

றறுண ஷனர்கள் உள்பிட்ஶடரர் இந் அஷப்தில் இடம்வதற்றுள்பணர்.  

 வ ப்டம்தர் 21 னல் 23ஆம் ஶற ஷ ஷடவதறும் இந்க் கூட்டத்றல் 

த்ற அ றன் தல்ஶறு அம் ங்கபின் கூட்டு உர்றஷனக் குலின் 

ஷனரக 5 ரள் அசு னஷந தத்ஷ அவரிக்கரில் டரக்டர் 

ஜறஶந்ற ெறங் ஶற்வகரள்கறநரர்.  

 கடந் ரம் திர் ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண த்ற 

அஷச் ஷ தனறஷன ரற்நம் வரடர்தரண க்கற ரடுகபின் 

கட்டஷப்ன ரரட்டில் (னைன்ப்ெறெறெற) வரிிக்கப்தட்ட ீர்ரணத்றன் தடி 

இந்றரின் னதுப்திக்கப்தட்ட ஶ ற அபில் றர்ிக்கப்தட்ட 

தங்கபிப்னக்கு எப்னல் அபித்து.  

 ஶலும் இந்றரின் 75 ஆது சுந்ற றணத்ன்று ( ஆகஸ்ட் 15 2022) 

ஶ ற ஷயட்ஜன் இக்கத்ஷ திர் ஶரடி வரடக்கற ஷத்ரர்.  

 இந் இக்கம், அ றன் தனறஷன இனக்குகஷப ட்டுல், இந்றரஷ 

தசுஷ ஷயட்ஜன் குி ஷரக ரற்றுல் ஆகறற்றுக்கு உி 
வ ய்ஶ ஶரக்கரகக் வகரண்டது.  

 இது 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 5 றல்னறன் டன் தசுஷ ஷயட்ஜன் உற்தத்ற 
ன்ந இனக்ஷக ட்ட உவும்.  

 கடந் 2021 ம்தரில் ஷடவதற்ந க்கற ரடுகபின் தனறஷன 
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ரற்நத்றற்கரண கூட்டம் கட்டஷப்ன ரடுகபின் ரரட்டில் 26 ஆது 

அர்ில், 5 அறர்க் கூறுகஷப ( தஞ்ெரறர்ம்) உனகறற்கு  ங்கற 
தனறஷன டடிக்ஷககஷப ீி தடுத் இந்றர ஶகட்டுக் வகரண்டது. 

 

12. உனக றனக்குநள் ரரடு  
 கம்ஶதரடிர ரட்டில் ிஜறதி உனக றழ்ச் ெங்கம் கம்ஶதரடிர றழ்ரடு 

வரண்டு றறுணம், அங்ஶகரர் றழ் ெங்கம் ஆகறஷ இஷந்து 

வ ப்டம்தர் 28 னல் அக்ஶடரதர் னென்நரம் ஶற ஷ உனக றனக்குநள் 

ரரட்ஷட டத்ற இனக்கறன்நண.  

 இந் ரரட்ஷட எட்டி வெப்டம்தர் 29ஆம் ஶற அங்ஶகரர் கரில் 

றனள்லர்  றஷன றநக்கப்தடுகறநது. 

 

13. ஜற4 ரடுகள்  
 .ர அஷப்னகபின் வ ல்தரடுகபில் வபிப்தஷட ன்ஷ இல்னரது 

அற்நறன்  லர்றனத்த்துக்கு ஷடரக இனப்தரக இந்றர, திஶெறல், 

வஜர்ணி, ஜப்தரன் ஆகற ரடுகஷபக் வகரண்ட ஜ ீ 4 கூட்டஷப்ன குற்நம் 

 ரட்டினேள்பது.  

 ரன்கு கூட்டஷப்தின் வபினேநவு அஷச் ர்கள் தங்ஶகற்ந கூட்டம் 

அவரிக்கரில் ஷடவதற்நது.  

 இந்க் கூட்டத்றல் வபிிடப்தட்ட கூட்டநறக்ஷகில் .ர தரதுகரப்ன 

கவுன் றனறன் றந்ற்ந உறுப்ன ரடுகபரக இந்றரவும் (2021-22) 

திஶெறலும் (2022-23)  றநப்தரக வ ல்தட்டு னகறன்நண.  

 .ர தரதுகரப்ன கவுன் றனறல் திரிக்ஸ் கூட்டஷப்ஷதச் ஶ ர்ந் 4 ரடுகள் 

(ஷ்ர, ெலணர ற்ந ரடுகள்) எஶ  த்றல் இடம்வதற்று இனப்தது 

 ர்ஶ  அஷற  ரர்ந் டடிக்ஷககபில்  எனங்கறஷந்து னடிவுகஷப 

ஶற்வகரள்ற்கு றகுக்கறநது.  

 

24. ஶெற ினது  
 றல்னற குடிசுத் ஷனர் ரபிஷகில் ஷடவதற்ந 2020-21 ஆம் 

ஆண்டுக்கரண ரட்டு னப்தித் றட்டத்துக்கரண (ன்ஸ்ஸ்) ஶ ற 

ினது ங்கும் றகழ்ச் றில் வ ன்ஷண அண்ர தல்கஷனக்ககத்றன் 

துஷஶந்ர் டரக்டர்.ஆர்.ஶல்ரஜ் ரட்டு னப்தி றட்ட 

எனங்கறஷப்தரபர் ஆர்.ஶஷ் ஆகறஶரனக்கு குடிசு ஷனர் றவௌதற 
னர்ன ினது ங்கறணரர். 
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1. கலடி அகரய்வு  

 ெறகங்ஷக ரட்டம் கலடிில் ஷடவதற்று னம் ட்டரம் கட்ட 

அகரய்ில் ந்த்ரல் ஆண வதரி ி கண்வடடுக்கப்தட்டது.  
 கலடி வகரந்ஷக, அகம் ஆகற னென்று இடங்கபில் றக வரல்னறல் 

துஷந  ரர்தில் ட்டரம் கட்ட அகரய்வு தி டந்து னகறநது.  
 ற்கணஶ கலடிில் 10 குறகள் ஶரண்டப்தட்டு சுடுண்ரல் ஆண ணி 

ஷன உனம், ந்ரல் ஆண தகஷட, கரி, கண்ரடி ிகள் 

உள்பிட்ட வதரனள்கள் கண்டநறப்தட்டண.  
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1. றகீல் ஶகரர்தஶெவ் ஷநவு 
 ஶ ரித் னைணின் கஷட ற அறதனம் தணிப்ஶதரஷ னடிவுக்கு வகரண்டு 

ந்னரண றகீல் ஶகரர்தஶெவ் உடல் னக்குஷநரல் ணது 91 து 

றல் கரனரணரர்.  
 ஶ ரித் னைணின் ஆட் றரபரக கடந் 1988 ஆம் ஆண்டு னல் 1991 ஆம் 

ஆண்டு ஷ வதரறுப்ன கறத் அர் தணிப்ஶதரஷ னடிவுக்கு  வகரண்டு 

னற்கு  ர்ஶ  அபில் ஶதரற்நப்தட்டரர்.  
 அது கடுஷரண உஷப்ன கரரக 17 றஶனஶ றக அனர்ரண 

னஷநில் அனக்கு உஷப்தரபனக்கரண ெறப்ன தட்ஷட ினது 

ங்கப்தட்டது.  
 தணிப்ஶதரஷ னடிவுக்கு வகரண்டு ந்ற்கரக ஶகரர்தஸ் ஶ வுக்கு கடந் 1990 

ஆம் ஆண்டின் அஷறக்கரண ஶரதல் தரிசு ங்கப்தட்டது 

 

2. தரடகர் தம்தர தரக்கறர கரனரணரர்  
 திதன தின்ணி தரடகர் தம்தர தரக்ர ரஷடப்ன கரரக வ ன்ஷணில் 

ள்பிவு கரனரணரர்.  
 தம்தர தரக்ர .ஆர்.குரன் இஷ ில் ரன் தடத்றல் தரடகர் ஆக 

அநறனகரணரர். 
 

3. திரிட்டன் அெற னறெவதத் ஷநவு  
 திரிட்டணின் ீண்ட கரன அ ற னற வதத் உடல் னக்குஷநரல் கரனரணரர்.  
 ணது ந்ஷ ஆநரம்  ரர்ஜ் ஷநஷத் வரடர்ந்து 1952 இல் அரிஷ நற 

இண்டரம் னற வதத்  ரஷண அபரக 70 ஆண்டுகள் அெறரக இனந்ரர். 
 அது ஆட் ற கரனத்றல் 15 திரிட்டன் திர்கஷப அர் றர்கறத்துள்பரர்.  
 னற அெர் ெரர்னஸ்: 

 னற வதத்றன் ஷநஷ அடுத்து தட்டத்து இப ர் ஆண  ரர்னஸ் 

திரிட்டணின் அடுத் அ ர் ஆணரர்.  
 திரிட்டன் அ  ம்   ட்டத்றன்தடி னெத் கனும், இப னரண 

 ரர்னஸ் உடணடிரக அடுத் அ ர் ஆணரர்.  
 அர் னென்நரது ெரர்னஸ் ண அஷக்கப்தடுரர் ன்று 

அறகரப்னர்ரக அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  
 திரிட்டன் னரற்நறல் ரண அ ரக  ரர்னஸ் உள்பரர்.  

 

4. னதுவதனம் வரல்வதரனள் ஆய்ரபர் கரனரணரர்  
 இந்றரின் னல் வதனம் வரல்வதரனள் ஆய்ரபர் தி.தி.னரல் 

கரனரணரர். 

 1968 ஆம் ஆண்டு னல் 1972 ஆம் ஆண்டு ஷ இந்ற வரல்னறல் 

துஷநின் ஷனஷ இக்குணரக வதரறுப்ன கறத்ரர்.  
 யப்தர ரகரிகம் ற்றும் கரதரத்துடன் வரடர்னள்ப வரல்வதரனள் 

பங்கபில் ிரிரக திரற்நறணரர்.  
 வரல்னறல் துஷநக்கு அபித் தங்கபிப்னக்கரக அனக்கு கடந் 2000 ஆம் 
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ஆண்டு தத்னன் ினதும், கடந் ஆண்டு தத் ினன் ினதும் 

அபிக்கப்தட்டது.  
 

5. டத்ஶர ெரறஶலு ஷநவு  
 டத்ஶர ஸ். ரறஶலு 1974 னல் 2008 ஷ வரடர்ச் றரக ரடரலன்ந 

உறுப்திணரக இனந் அர் சுரர் 29 ஆண்டுகள் வதரதுப்தித்துஷந 

உள்பிட்ட தல்ஶறு துஷநகபில் ஶகதிணட் அஷச்ெரகவும், வதரறுப்ன 

கறத்ர்.  
 ஶன றர இந்ற கரங்கறஸ் கட் றின் ரது ஷனரக வதரறுப்ஶதற்ந 

டத்ஶர ஸ். ரறஶலு வரடர்ந்து 31 ஆண்டுகள் அப்த திஷ கறத்ரர்.  
 து னெப்ன கரரக கடந் 2019 அ றனறல் இனந்து ஏய்வு வதற்ந அர் 

வரடர்ந்து ஶன றரிஶனஶ  றத்து ந்ரர்.  

 இந்ற அ றன்  ரர்தில் வபிரடு ரழ் இந்றர்கலக்கரண ‘தரற 

திரெற ெம்ரன்’  ினதும் வதற்நர்.  
 

6. னன்ணரள் ஶதஷத் ஷனர் ஶெடப்தட்டி னத்ஷர கரனரணரர்  
 இர் கடந் 1991 னல் 1996 ஆம் ஆண்டு ஷ அறனக ஆட் ற கரனத்றல் 

வஜனனறர னல்ரக இனந்ஶதரது றக  ட்டப்ஶதஷ ஷனரக 

தி கறத்ரர்.  

 கடந் 1977, 1980, 1984, 1991 ஆகற ஆண்டுகபில் ரன்கு னஷந ஶ டப்தட்டி 

 ட்டப்ஶதஷ வரகுறில் அறனக  ரர்தில் ஶதரட்டிிட்டு வற்நற 
வதற்றுள்பரர்.  

 கடந் 1999 ஆம் ஆண்டு அப்ஶதரஷ திர் ரஜ்தரய் ஷனஷினரண 

அஷச்ெஷில் த்ற ஷற ஶதரக்குத்து துஷந 

அஷச் ரகவும் இனந்துள்பரர். 

 

7. ஆங்கறன ரனரெறரிஷ யறனரரி ரண்ட்டல் ஷநவு  
 னகழ்வதற்ந ஆங்கறன லத்ரபனம், இன னஷந னக்கர் தரிஷ  வன்ந னல் 

வதண்டரண யறனரரி ரண்ட்டல் கரனரணரர்.   

 'உல்ஃப் யரல்' ன்ந னறணம் கடந் 2009 ஆம் ஆண்டும் 'திரிங் ஆஃப் ற 
தரடிஸ்' ன்ந அரின் ற்வநரன ரல் கடந் 2012 ஆம் ஆண்டும் னக்கர் தரிசு 

வதற்நண.  

 அனஷட உல்ஃப் யரல் இதுஷ 41 வரறகபில் வரறவதர்க்கப்தட்டு 

50 னட்ெத்றற்கும் அறகரண திறகள் உனக அபில் ிற்தஷணரகறனேள்பது.  

 வரஷனக்கரட் ற வரடரக ரரிக்கப்தட்டு வதனம் தரரட்ஷட வதற்நது.  

 

8. ஸ்.ி.ன் கரனரணரர்  
 எனற - எபிப்தப்னத்துஷநில் னகழ்வதற்று ிபங்கற ஸ்.ி.ன் 

கரனரணரர்.  
 வன்ணிந்ற ரவணரனற ற்றும் வரஷனக்கரட் ற துஷநின் னெத் 

ஜரம்தரணரக றக்கப்தடும் இர் வஜவ திக்ெர்ஸ் ன்ந றறுணத்ஷ 
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றறுின் னெனம் குறும்தடங்கள் ற்றும் வரடர்கள் ி 

ஆிக்கக்கரண ரவணரனற ற்றும் வரஷனக்கரட் ற ிபம்தங்கஷபனேம் 

ரரித்துள்பரர்.  
 ‘ங்ஶக அள்’ ன்தது அது னல் வரஷனக்கரட் ற தடரகும் தன னர 

 ரித்ற வரடர்கஷப ரரித்து இக்கறனேள்பரர்.  

 றனஷன றனப்தற ிபக்கப்தடும்,  கரிற, வடி ெரய் தரதர 

ஶதரன்ந ஆன்ீக றகழ்ச் றகஷப ரரித்து றகப்வதரி அபில் 

தரர்ஷரபர்கஷப ஈர்த்துள்பரர். 
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ஶரய்கள் 
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1. கனப்ஷத ரய் னற்றுஶரய் டுப்ன ெற குஷநந் ிஷனில் கறஷடக்கும்  

 இந்றரில் 15 னல் 44 து ஷினரண வதண்கலக்கு ற்தடும் னற்று 

ஶரய்கபில் கனப்ஷத ரய் னற்றுஶரய் இண்டரம் இடத்றல் உள்பது.  
 இந் னற்று ஶரய்க்கரண னக்கற கரிரண ‘யறனைன் தரப்திஶனரர’ 

ீதண்றக்கு றரக டுப்தரற்நஷன அபிக்கும் டுப்ன றஷ  லம் இந்றர 

உனரக்கறனேள்பது.  
 ‘ற் ரர்ன இந்றர’ ன்ந திர் ஶரடிின் வரஷனஶரக்கு றட்டத்றற்கு 

லு ஶ ர்க்கும் ஷகில் ‘வெர்ரஶக்’ டுப்ன ற உனரக்கம் 

அஷந்துள்பது. 
 க்கலக்கு குஷநந் ிஷனில் இந் டுப்ன ற கறஷடப்தது உறுற 

வ ய்ப்தடும் ன்று த்ற அஷச் ர் ஜறஶந்ற  றங் வரிித்ரர். 
 அரர் னணரரனர கூறுஷகில், ‘னொ. 200 னல் னொதரய் 400 ிஷனில் 

அடுத்  றன ரங்கபில் டுப்ன ற கறஷடக்கும்.  
 அசுடன் ஆஶனர றத் திநகு இறுற ிஷன றர்ிக்கப்தடும் ன்நரர் த்ற 

அஷச் ர் ஜறஶந்ற  றங். 
 
2. னெக்கு ற கஶரணர டுப்ன னந்துக்கு அனுற  

 தரத் தஶரவடக் றறுணத்ரல் ரரிக்கப்தட்டுள்ப னெக்கு றரக 

வ லுத்தும் கஶரணர டுப்ன னந்றன் அ கரன தன்தரட்டுக்கு இந்ற 

னத்து வதரனள்கள் கட்டுப்தரட்டு இக்குணரகம் (டி றஜற) அனுற 
ங்கறனேள்பது.  

 சுர  தரஷின் ஶற்தப்தில் கஶரணர வரற்று தரறப்ன ற்தடுஷ 

கஶரணர டுப்ன ற டுப்தறல்ஷன ணக் கூநற தரத் தஶரவடக் றறுணம் 

அற்கு ீர்வு கரடம் ஶரக்கறல் திதிி 154 ன்ந னெக்கு றரக வ லுத்தும் 

டுப்ன னந்ஷ ரரித்து அந் னந்ஷ சுரர் 4000 ன்ணரர்னர்கபிடம் 

தரத் தஶரவடக் றறுணம் தரிஶ ரஷண வ ய்து.  
 அறல் னக்கும் ீி தரறப்னகள் துவும் ற்தடில்ஷன ண றறுணம் 

வரிித்துள்பது.  
 
3. ெறடரக்னறப்டின் 

  ர்க்கஷ ஶரய்  றகறச்ஷ க்கரண றகக் குஷநந் ிஷனினரண ெறடரக்னறப்டின் 

தரஸ்ஶதட் கூட்டு னந்து க்கள் னந்கங்கபில் கறஷடக்கும் ண த்ற 

அசு வரிித்துள்பது.  
 
4. டுப்னெறகள்  

 கடந் இண்டஷ ஆண்டுகபரக ஏர் அநறில் னஷண கஷஷ 

றர்வகரண்டது ஶதரன்ந சூஷன ணிகுனம்  ந்றத்து.  
 கஶரணர வரற்நரல் ற்தட்ட அந் தரறப்தின் னெனம் றகப்வதரி 

அனுதத்ஷனேம், தரடத்ஷனேம் கற்றுக் வகரண்ஶடரம்.  
 ‘ெலம் இன்ஸ்டிட்னைட் ஆஃப் இந்றர’ றறுணரணது துபினேம் 
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ஶ ரர்ஷடரல் 200 ஶகரடிக்கும் ஶற்தட்ட டுப்ன றகஷப உற்தத்ற வ ய்து.  
 இது உனக க்கள் வரஷகில் னென்நறல் என தகுற க்கலக்கு டுப்ன ற 

ங்கறற்கு றகரண ண்ிக்ஷக ன்தது குநறப்திடத்க்கது.  
 டுப்ன ற வ லுத்துற்கும் அஷ னஷநப்தடுத்துற்கும் ஶகரிட் 

வெனறில் றகப்வதரி உறுதுஷரக அஷந்து.  
 க்கள் வரஷகில் உனகறஶனஶ இண்டரது வதரி ரடரக றகலம் 

இந்றரில் 96.7 ெீ வதரதுக்கலக்கு னல் ஷ டுப்த டுப்ன ற 
வ லுத்ப்தட்டினக்கறநது.  

 89.2 ெீம் ஶதர் இண்டரம் ஷ டுப்ன றஷ வ லுத்றனேள்பணர்.  
 இதுஷ 18.7 ஶகரடி னன்வணச் ரிக்ஷக ஷகள் ங்கப்தட்டு 

இனக்கறன்நண.  
 உனக அபில் கஶரணர வரற்றுக்கு றரண டுப்ன ற றட்டங்கபரல் சுரர் 2 

ஶகரடி ங்கள் டுக்கப்தட்டுள்பண.  
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1. ஶரன னல்  
 டகறக்கு தகுறஷ  க்ற ரய்ந் ஶரன னல் ரக்கறது. வதரனறஶனர ீின் 

கறனைமரன் ரகரத்றன் தர்டிஶரஸ் கத்ஷ னல் ரக்கறது.  

அப்ஶதரது ிக்கு 195 கறஶனர ீட்டர் ஶகத்றல் கரற்று  ீறது. 
 
2. இரன் னல்  

 அவரிக்கின் ஃனஶபரரிடர ரகரத்றல்  ீற 'இரன்' னல் அந் 

தகுறில் கடுஷரண தரறப்ஷத ற்தடுத்றரல் 25 னட் த்துக்கு 

ஶற்தட்டர்கள் ிர்த்து னகறன்நணர்.  
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1. அஷணத்து வதண்கலக்கும் தரதுகரப்தரண கனகஷனப்ன உரிஷ  
 வதண்கள் கனகஷனப்ன வ ய்து வகரள்ப அவரிக்க உச்ெீறன்நம் 

அண்ஷில் ஷட ிறத்து ீர்ப்தபித்றனந் றஷனில் வதண்கபின் 

உரிஷகஷப கரக்கும் ஷகினரண னரற்றுச்  றநப்னறக்க ீர்ப்ஷத இந்ற 

உச்  ீறன்நம் ங்கறனேள்பது.  

 றனரண வதண்கள் 24 ரம் ஷினரண கனஷ தரதுகரப்தரண 

னஷநில் கஷனத்துக் வகரள்ற்கு கனக்கஷனப்னச்  ட்டம் அனுற 
ங்குகறநது.  

 தரனறல் ன்வகரடுஷரல் தரறக்கப்தட்ட வதண்கள், ெறறுறகலக்கும் 

இந்  ட்டிற வதரனந்தும்.  
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ெர்ஶெ வெய்றகள் 
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1. யறன்ணம்ஶணரர் னல்  

 லுரண யறன்ணம்ஶணரர் னல் ரக்கும் அதரம் உள்பஷடுத்து ெலணர, 
ஜப்தரன் ஆகற ரடுகபில் னன்வணச் ரிக்ஷக டடிக்ஷககள் 

ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பண.  
 றகரண்டின் வதரி னனரக யறன்ணம்ஶணரர் னல் உனவடுத்துள்பது. 

 
2. திரிட்டன் திர் ஆகறநரர்  னறஸ் டிஸ்  

 திரிட்டன் திரக இனக்க ஶதரரிஸ் ஜரன்ெனுக்கு உள்கட் றஶனஶ அறக 

றர்ப்ன லந்ஷ அடுத்து அர் திஷ ரஜறணரர வ ய்ரர்.  
 அஷத்வரடர்ந்து கன் ர்ஶட்டிவ் கட் றின் னற ஷனஷ ஶர்ந்வடுக்க 

தல்ஶறு கட்டங்கபரக ஶர்ல் டத்ப்தட்டது.  
 இறுறில் னறஸ் டிஸ்மளக்கும், ரிற  சுணக்குக்கும் இஷடஶ ஶடி 

ஶதரட்டி றனிது. 

 கன் ர்ஶட்டிவ் கட் றின் னற ஷனரக 47 ரண னறஸ் டிஸ் 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர்.  
 திரிட்டணின் னற திரகவும் அர் வதரறுப்ன ற்க உள்பரர்.  
 அப்திஷ கறக்க உள்ப னென்நரது வதண் ன்று வதனஷஷனேம் னறஸ் 

டிஸ் வதற்றுள்பரர்.  
 ற்கணஶ ரர்கஶட் ரட்ெர், வெர ஶ ஆகறஶரர் திரிட்டன் திரக 

தி கறத்துள்பண.  
 
3. ங்கஶெ திர் இந்றர னஷக  

 ங்கஶ  திர் ஶக் யெலணர றல்னற ந்ரர்.  
 இந்றர ங்கஶ ம் இஷடஶ தரனேம் குறரர றீஷ ற்கரனறகரக 

தகறர்ந்து வகரள்லம் எப்தந் டித்ஷ கடந் ரம் இன ரடுகலம் இறுற 
வ ய்ண.  

 அந் எப்தந்ம் ஷகவரப்தரக உள்பது.  
 இது ி தரதுகரப்ன ர்த்கம் உள்பிட்ட துஷநகள் வரடர்தரண 

எப்தந்ங்கலம் ஷகவரப்தரகும் ன்று றர்தரர்க்கப்தடுகறநது.  
 
4. இங்கறனரந்து ஶெற கலம், கன்ெற, தரஸ்ஶதரர்ட் ரறுகறநது  

 இங்கறனரந்து ரி இண்டரம் னற வதத் ஷநந்து னற ன்ணரக  ரர்னஸ் 

திஶற்ந இனப்தரல் அந் ரட்டின் ஶ ற கலம், கன் ற, தரஸ்ஶதரர்ட் 

உள்பிட்டஷ ரறுகறன்நண.  
 கடந் 1952 ஆம் ஆண்டில் இங்கறனரந்து ரிரக இண்டரம் இண்டரம் 

னற வதத் தி ற்நரர்.  
 அப்ஶதரது னல் அந் ரட்டின் ஶ ற கலத்றல் ‘கரட் ஶெவ் ற குின்’ ன்ந 

ரிகள் தரடப்தட்டது.  
 ற்ஶதரது  ரர்னஸ் ன்ணரக இனப்தரல் ‘கரட் ெறவ் ற கறங்’ ன்று ஶ ற 

கலம் ரற்நப்தடுகறநது.  
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 இங்கறனரந்றல் ரங்கள் கன் றில் தவுண்ட் ற்ஶதரது ரி இண்டரம் 

னற வதத்றன் தடம் இடம் வதற்று இனக்கறநது.  
 இஶ ஶதரன தரஸ்ஶதரர்ட், அஞ்ெல் ஷன, அஞ்ெல் வதட்டிகள் 

ஆகறற்நறலும்  ரர்னஷம னன்ணிறுத்ற ரற்நங்கள் வ ய்ப்தட உள்பண.  
 
5. திரிட்டன் னற அெர் ெரர்னஸ்  

 திரிட்டன் அ ற இண்டரம் னற தத் ஷநந்ஷ அடுத்து னற அ ரக 

னென்நரம் ெரர்னஸ் அறகரப்னர்ரக அநறிக்கப்தட்டரர்.  
 னண்டணில் உள்ப னணி ஶஜம்ஸ் ரபிஷகில் ஷடவதற்ந ிரில் 

திரிட்டணின் னற அ ரக னென்நரம்  ரர்னஸ் அறகரப்னர்ரக 

அநறிக்கப்தட்டரர்.  
 திரிட்டணின் னற அ ரக னென்நரம்  ரர்னஸ் அநறிக்கப்தட்டவுடன் 

அனக்கு ரிரஷ வ லுத்தும் ஷகில் ரபிஷகக்கு வபிஶ 41 

குண்டுகள் னங்கப்தட்டண. 
 
6. வகன்ர அறதர் ஆணரர் ில்னறம் னொட்ஶடர  

 வகன்ரின் னற அறதரக ில்னறம் னொட்ஶடர வதரறுப்ஶதற்றுக் 

வகரண்டரர். 
 கடந் ரம் ஷடவதற்ந ஶர்னறல் 50.5% ரக்குகலடன் அர் வற்நற 

வதற்நரக அநறிக்கப்தட்டரலும் அந் னடிஷ றர்த் ீறன்நத்றல் 

றர்க்கட் றத் ஷனர் ய்னர எடிங்கர னு ரக்கல் வ ய்ரர்.  
 ணினும் ய்னரின் னுஷ ீறன்நம் ள்லதடி வ ய்ஷ அடுத்து, 

அறதரக னொட்ஶடர ற்ஶதரது திஶற்றுள்பரர்.  
 
7. ‘அஸ்டரணர’ ரகறநது கஜகஸ்ரன் ஷனகர்  

 கஜகஸ்ரன் ஷனகரின் வதஷ ீண்டும் அஸ்டரணரரக ரற்ந அறதர் 

கரமறம் வஜரரர்ட் ஶடரகஶவ் எப்னக்வகரண்டரர்.  
 கடந் 2019 -ஆம் ஆண்டில் அர்  திஶற்ந ஶதரது அனக்கு னந்ஷ 

அறதரன் தல் சுல்ரன் ரமர் தஶஷ கவுிக்கும் ஷகில் 

ஷனகனக்கு தர் சுல்ரன் ன்று ஶடரகஶவ் வதர் ரற்நம் வ ய்றனந்ரர்.  
 இந் றஷனில் னென்று ஆண்டுகலக்குப் திநகு அந் கர் ீண்டும் 

அஸ்டரணர ன்று அஷக்கப்தட உள்பது. 
 
8. இத்ரனறின் னல் வதண் திர்  

 இத்ரனறின் னல் வதண் திரக இத்ரனறின் ெஶகரர்கள் கட் றின் 

ஷனர் ஜறரர்ஜறர வஶனரணி ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர் .  

 ீி னது ரரி வகரள்ஷககஷப வகரண்ட அந் கட் றின் ஷனஷில் 
அஷினக்கும் அசு ரன் இண்டரம் உனகப் ஶதரனக்கு  திந்ஷஷ 
இத்ரனறின் னல் னதுெரரி அசு ன்தது குநறப்திடத்க்கது .  

 தர ற  வகரள்ஷககஶபரடு வரடர்னஷட ஜறரர்ஜறர வஶனரணி  
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இத்ரனறின் னற திரக வதரறுப்ஶதற்கினப்தது ஶரப்தி 
அ றனறல் ரக்கத்ஷ ற்தடுத்தும் ண றர்தரர்க்கப்தடுகறநது .  

 
9. ிண்கல்னறல் வெற்ஷகஶகரஷப ஶரற ரெர ஶெரஷண  

 னறில் றகப்வதரி வண்கற்கள் ஶரற றகப்வதரி அறஷ 

ற்தடுத்துற்கரண அதரத்ஷ ிர்ப்தற்கரக ர ர ிஞ்ஞரணிகள் ீண்ட 

கரனரக ஆய்வுகஷப ஶற்வகரண்டு னகறன்நணர்.  
 அன் என தகுறரக னறஷ ஶரக்கற க்கூடி ிண்கற்கஷப றஷ  

ரற்றுற்கரண றனஷநகஷபனேம் ிஞ்ஞரணிகள் ஶடி னகறன்நணர்.  
 இந் றஷனில் என வதரனஷப ிண்கல்னறன் ீது தனரக ஶர வ ய்ன் 

னெனம் அன் சுற்றுட்ட தரஷஷ ரற்நற அஷக்க னடினேர ன்தஷ 

வரிந்து வகரள்ற்கரக ‘ற டனள் ஆஸ்டிரய்ட்ரிஷடக்ஷன் வடஸ்ட் டரர்ட் ’ 
ன்ந ஶ ரஷணஷ ர ர ஶற்வகரண்டது.  

 அந் ஶ ரஷண றட்டத்றன் கலழ் 160 ீட்டர் ிட்டம் வகரண்ட டிரர்க் ஶதரஸ் 

ன்ந ிண்கல் ீது வ ற்ஷகக்ஶகரஷப ஶர வ ய் னடிவு வ ய்ப்தட்டது.  
 அந் ிண்கல் ன்ந 780 ீட்டர் ிட்டம் வகரண்ட றகப்வதரி றன்கலக்கு 

றனரக சுற்நற னகறநது.  
 இந் றஷனில் டிரர்ஃஶதரஸ் ீது ஶரதுற்கரக ர ர அனுப்தி 

வ ற்ஷகக்ஶகரள் 10 ரங்கலக்கு திநகு அந் ிண்கல் ீது 

ஶரறச் றநறது.  
 இந் ஶரஷனனேம் அஷண வரடர்ந்து ற்தட்ட ரற்நத்ஷனேம் ஆய்வு 

வ ய்ற்கரக, இத்ரனற ிண்வபி ஆய்வு றறுணம் ரரித்  

ல்ெற கறனைப் வெற்ஷகக்ஶகரள், டரர்ட் வெற்ஷகக்ஶகரலடன் 

இஷக்கப்தட்டினந்து .  

 அது டரர்ட்னறல் இனந்து கடந் 11ம் ஶற ணிரக திரிந்து அஷண 

தின்வரடர்ந்து டிரர்ஃஶதரஸ் ிண்கனம்  ீது டரர்ட் வ ற்ஷகக்ஶகரள் 

ஶரதுஷனேம், அணரல் லந் தூ ற ண்டனத்றன் ன்ஷனம் ல் ற 
க்னைப் வ ற்ஷகக்ஶகரள் தறவு வ ய்து னறக்கு ஶடிரக அனுப்தி னகறநது.  

 
10. ெவூற திர்  

  வூற அஶதி தட்டத்து இப ர் னகது தின்  ல்ரஷண, அந் ரட்டின் 

திரக ன்ணர்  ல்ரன் தின் அப்துனஜஸீ் றறத்துள்பரர். 
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1. ஃப்ஃப் ஷனர்  
 இந்ற கரல்தந்து  ம்ஶபணத்றன் (ஃப்ஃப்) னற ஷனரக கல்ரண் 

வெபஶத ஶர்வு வ ய்ப்தட்டரர்.  

 இந்ற கரல்தந்றன் 85 ஆண்டுகரன னரற்நறல் னன்ணரள் ீர் எனர் 

 ம்ஶபணத் ஷனரக இனப்தது இதுஶ னல் னஷந.  
 ஷனர் ஶர்லுக்கரண ஶதரட்டிில் கல்ரண் வ பஶத 33-1 ன்ந ரக்குகள் 

கக்கறல் னன்ணரள் ட் த்ற ீரண தரய்ச்ெங் னட்டிரஷ 

ஶரற்கடித்ரர்.  
 
2. டனள்னேடி 250 ஶதரட்டி  

 வ ன்ஷணில் இதுஷ  ர்ஶ  கபிர் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிஶ 

டந்றல்ஷன.  
 அக்குஷநஷ ஶதரக்கும் ஷகில் றக னல்ர் ஸ்டரனறன் னற் றரல் 

டனள்னேடி 250 வடன்ணிஸ் ஶதரட்டி னன்னனரக வ ன்ஷண 

தங்கம்தரக்கம் ஸ்டிடி வடன்ணிஸ் ஷரணத்றல் னம் 12 னல் 18ஆம் 

ஶற ஷ டக்கறநது.  
 
3. னேஸ் ஏதன் 

 5.15 னற ெரஷண:  
 அல்கரஸ் - ெறன்ணர் ஶரற ஆட்டம் நத்ர இறுற சுற்று ஶதரல் 

ததப்னடன் 5 ி ஶம் 15 றறடங்கள் ீடித்து.  
 இந்ற ஶப்தடி னன்கறஷ இவு 9 ி 35 றறடத்துக்கு வரடங்கற 

ஆட்டம் ிரக்கறஷ ள்பிவு 2 ி 50 றறடத்துக்கு றஷநஷடந்து.  
 ஆட்டம் றஷநஷடந் ஶம் அடிப்தஷடில் னை ஸ் ஏதன் னரற்நறஶனஶ 

றகத் ரரக றஷநஷடந் ஆட்டம் இற்கு னன் ள்பிவு 2 ி 26 

றறடங்கலக்கு றஷநஷடந்ஶ அறகதட் ரக இனந்து.  
 அந் ஶத்ஷ னென்று ஆட்டங்கள் இதுஷ ட்டி உள்பண.  

 
4. னரறு தஷடத்ரர் ீஜ் ஶெரப்ர  

 ஸ்ிட் ர்னரந்றல் ஷடவதற்ந ஷடண்ட் லீக் ஷதணல்ஸ் ஶதரட்டிில் 

இந்ற ஈட்டிவநறல் ீர் ீஜ் ஶ ரப்ர   ரம்தின் தட்டம் ன்று  ரஷண 

தஷடத்ரர்.  
 இந் ஶதரட்டிகள்  ரம்தின் ஆகற னல் இந்றர் ன்ந வதனஷஷ அர் 

வதற்நறனக்கறநரர்.  
 
5. ெர்ஶெ கபிர் ஏதன் வடன்ணிஸ்  

 னன்ணி ீரங்கஷணகள் தங்ஶகற்கும்  ர்ஶ  கபிர் ஏதன் வடன்ணிஸ் 

ஶதரட்டி வ ன்ஷணில் ஷடவதந உள்பது.  
 1997 ஆம் ஆண்டு னல் 2017 ஆம் ஆண்டு ஷ வ ன்ஷணில் ஆண்கள் 

தங்ஶகற்கும் டிதி வென்ஷண வடன்ணிஸ் ஶதரட்டி ஷடவதற்று ந்து.  
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 அன் தின்ணர் தல்ஶறு கரங்கபரல் அந் ஶதரட்டி 2018 ஆம் ஆண்டு 

கரஷ்டிரவுக்கு ரற்நப்தட்டது.  
 
6. ஆெற ஶெம்தின் இனங்ஷக  

 துதரில் ஷடவதற்ந டி20 கறரிக்வகட் ஆ ற ஶகரப்ஷத இறுற ஆட்டத்றல் 

தரகறஸ்ரஷண 23 ன்கள் ித்றர த்றல் ழீ்த்ற  ரம்தின் தட்டத்ஷ 

ஆநரது னஷநரக இனங்ஷக அி ஷகப்தற்நறது.  
 
7. னைஸ் ஏதன் ெரம்தின் ஸ்ிர வடக்  

 றனைரர்க்கறல் ஷடவதற்ந னைஸ் ஏதன் கபிர் எற்ஷநர் திரிவு இறுற 
ஆட்டத்றல்  ரம்தின் தட்டம் வன்ந ஶதரனந்றன் இகர ஸ்ிரவடக்.  

 உனகறன் ம்தர் என் ீரங்கஷண ஆண ஸ்ிர வடக் 6-2, 7-6 ன்று ஶர் 

வ ட்டுகபில் துணிெறரின் ஆன்ஸ் ஜரதினைஷ ழீ்த்றணரர்.  
 இது அது னென்நரது கறரண்ட்ஸ்னரம் தட்டம் ஆகும்.  

 
8. ஆடுகபம்  

 ஆடுகபம் ன்ந ஷனப்தில் ிஷபரட்டு ீர்கலக்கரண தித்றஶக 

கல் ஷம் உனரக்கப்தட்டுள்பது .  
 இது ிஷபரட்டு ீர்கலக்கரண ஶகரரிக்ஷககள், ஆஶனரெஷணகள், 

னகரர்கள் உள்பிட்டற்ஷந ஶகட்டநறந்து அற்றுக்கரண 

டடிக்ஷககஷபனேம், ீர்வுகஷபனேம் ிஷரக ங்க துஷ னரினேம்.  
 
9. னேஸ் ஏதன் வடன்ணஸ்  

 அவரிக்கரில் ஷடவதற்ந னேஸ் ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில்  ரம்தின் 

தட்டம் வதற்ந ஸ்வதிணின் கரர்ஶனரஸ் அல்கரஸ் கரர்ஃதிர.  
 கறரண்ட்ஸ்னரம் ஶதரட்டிகபில் னென்நரது இபம்  ரம்தின் உனகறன் ம்தர் 

என் இடத்ஷ திடித் னல் தறன் து ீர் ஆகற  ரஷணகஷப அர் 

ட்டிினக்கறநரர்.  
 
10. கபிர் இட்ஷடர்  

 கபிர் இட்ஷடர் திரிில், ஶதரட்டி ரிஷ ில் னென்நரம் 

இடத்றனறனந்து வ க் குடி றன் கரவடரிணர ெறணிரஶகரர/ தரர்தர 

கறவஜ்ெறஶகரர கூட்டி ரஷக சூடிது.  
 இறுறச்சுற்நறல் அந் இஷ 3-6, 7-5, 6-1 ண அவரிக்கரின் ஶகட்டி 

வக்ணனற வடய்னர்/ வடௌன்வென்ட் ஶஜரடிஷ ழீ்த்றது. 
 
11. திெறெற றர்ரகறகள் வரடர்ச்ெறரக 12 ஆண்டுகள் தி கறக்க அனுற  

 இந்ற கறரிக்வகட் ரரித்றல் தி ற ற றனத்ப்தட்ட னற ிறனஷநக்கு 

உச்  ீறன்நம் எப்னல் அபித்து.  
 ரறனம் ற்றும் ஶ ற கறரிக்வகட் ரரிங்கபில் வரடர்ச் றரக 12 
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ஆண்டுகள் தினரி னற ிறனஷந ற குக்கறநது.  
 இஷடுத்து இந்ற கறரிக்வகட் ரரித்றன் ற்ஶதரஷ ஷனர் 

வெௌவ் கங்குனற ற்றும் வெனர் வஜய் ர ஆகறஶரர் 7 ஆண்டுகள் 

கட்டர இஷடவபி இன்நற திஷ வரட ற ற்தட்டுள்பது.  
 கறரிக்வகட் ரரி றர்ரகறகள் திக்கரனம் வரடர்தரக ீறதற 

ஆர்.ம்.ஶனரர ஷனஷினரண கறட்டி அபித் தரிந்துஷின் 

அடிப்தஷடில் தி ற ற ிறனஷநகள் ரற்நம் வ ய்ப்தட்டண.  
 கறரிக்வகட் ரரி றர்ரகறகள் குநறப்திட்ட திில் ரறன கறரிக்வகட் 

ரரித்றல் ஆறு ஆண்டுகள், ஶ ற கறரிக்வகட் ரரித்றல் ஆறு ஆண்டுகள் 

ண இண்டு ரரிங்கலம் ஶ ர்ந்து வரடர்ச் றரக 12 ஆண்டுகள் 

தினரினரம்.  
 அன் திநகு னென்று ஆண்டுகள் கட்டர இஷடவபிின் அடிப்தஷடில் 

அர்கலக்கு ஏய்வு அபிக்கப்தடனரம்.  
 ினம்தத்கர  கஶதரக டடிக்ஷககஷப அனுறக்க கூடரது ன்தஶ 

இந் னென்று ஆண்டுகள் கட்டர இஷடவபிின் ஶரக்கம் ன்று ீறதறகள் 

வரிித்ணர். 
 
12. ஏய்ஷ அநறித்ரர் ஶரஜர் ஃவதடர்  

 வடன்ணிஸ் ிஷபரட்டில் ல்னர கரனத்றலுரக  றநந் ஶதரட்டிரபரக 

கனப்தடுவதரனள் எனனம் சுிட்மர்னரந்து ட்ெத்றரண ஶரஜர் 

ஃவதடர் வரறல்னஷந வடன்ணிமறனறனந்து ஏய்வு வதந ஶதரரக 

அநறித்ரர்.  
 வடன்ணிஸ் ரழ்க்ஷகில் 20 கறரம்ஸ் கறரண்ட்ஸ்னரம் தட்டங்கள் 

வன்நதுடன் 5  ல ன்கஷப உனகறன் ம்தர் என் ீரக றஷநவு வ ய்து 

அ த்றர் ஶரஜர்.  
 103 - டிதி டூர் றஷனில் ஃவதடர் வன்றுள்ப தட்டங்கள்.   
 24 - வரறல் னஷந வடன்ணிமறல் ஃவதடர் கபத்றல் இனந் 

ஆண்டுகள்.  
 36 - கடந் 2018ல் ணது 36 றல் உனகறன் ம்தர் என் றஷனஷ ட்டி 

டிதி ரிஷ  னரற்நறல் னல் இடத்துக்கு ந் றக ரண 

ீர் ன்று  ரஷண தஷடத்ரர்.  
 20 - ஃவதடர் வன்ந கறரண்ட்ஸ்னரம் தட்டங்கள்.  
 1251 - வடன்ணிஸ் ரழ்க்ஷகில் ஃவதடர் தறவு வ ய்துள்ப வரத் 

வற்நறகள்.  
 வதடர் வன்ந கறரன்ஸ்னரம் தட்டங்கள்  

 ஆஸ்றஶனற ஏதன் 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018  

 திஞ்சு ஏதன் 2009  

 ிம்திள்டன் 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017  

 னேஸ் ஏதன் 2004, 2005, 2006, 2007, 2008  
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13. 76 ஆது கறரண்ட் ரஸ்டர்  
 கர்ரடக ரறனம் வதங்கலஷ ஶ ர்ந் இபம் வ ஸ் ஶதரட்டிரபர் திவ் 

ஆணந்த்.  

 இந்றரில் 76 து கறரண்ட் ரஸ்டர் ஆணரர்.  
 னஶணிரில் ற்ஶதரது ஷடவதற்று னம் உனக னைத் வ ஸ்  ரம்தின்றப் 

ஶதரட்டிின் னெனம் 2500 ஈஶனர ரர்க்ஷக அர் ட்டிஷ அடுத்து கறரண்ட் 

ரஸ்டர் ஆகும் குறஷ னர்த்ற வ ய்ரர்.  
 என வ ஸ்ீர் கறரண்ட் ரஸ்டர் தட்டம் வதறுற்கு 2500 ஈஶனர 

னள்பிகஷப ட்டுதுடன், னர என்தது சுற்றுகள் வகரண்ட னென்று 

ஶதரட்டிகபில், இன னஷந ெரகரண னடிவுகஷப (ரர்ம்) வதற்நறனக்க 

ஶண்டும்.  
 
14. வென்ஷண ஏதன் டதிள்னைடி 250 வடன்ணிஸ் ஶதரட்டி  

 வ ன்ஷண ஏதன் டதிள்னைடி 250 வடன்ணிஸ் ஶதரட்டி எற்ஷநர் திரிில், வ க் 

குடிஷ ச் ஶ ர்ந் 17 து இபம் ீரங்கஷண னறண்டர 

ஃனனிர்ஶடரரவும், இட்ஷடர் திரிில் ஶகப்ரினர (கணடர) 
ஸ்வடஃதரணி (திஶ றல்) இஷனேம்  ரம்தின் தட்டத்ஷ ஷகப்தற்நறணர்.  

 றக அசு டின்டி, டதிள்னைடி இஷந்து டத்தும் இப்ஶதரட்டிின் என 

தகுறரக தங்கம்தரக்கம் ஸ்டிடி வடன்ணிஸ் ஷரணத்றல் இட்ஷடர், 
எற்ஷநர் இறுற ஆட்டங்கள் ஷடவதற்நண.  

 
15. உனக ல்னேத்ம்  

 வெர்திரில் ஷடவதற்ந உனக ல்னேத்  ரம்தின்றப்தில் இந்றரின் 

தஜ்ங் னணிர வண்கன தக்கம் வன்நரர்.  

 இன் னெனம் உனக  ரம்தின்றப்தில் ரன்கு னஷந தக்கம் வன்ந னல் 

இந்றர் ன்று வதனஷஷ அர் வதற்நரர்.  

 உனக  ரம்தின்றப்தில் இது தஜ்ங்கறன் னென்நரது வண்கன தக்கம் 

ஆகும்.  

 இற்கு னன் அர் 2013ல் வண்கனம், 2018 இல் வள்பி, 2019-ல் 

வண்கனம் வன்நறனக்கறநரர். 

 
16. னரறு தஷடத் இந்ற ீச்ெல் ீர்கள்  

 இந்றரஷச் ஶ ர்ந் ீண்ட தூ ீச் ல் ீர்கபரண ல்ிஸ் அனற 
யமரரிகர, ரிஶர ெரயர ஆகறஶரர் ரிஶன ீச்ெல் னெனரக ரர்த் ஶ ணல் 

ீரிஷஷ கடந்து னரறு தஷடத்ணர்.  

 ஶரப்தி கண்டத்றல் உள்ப அந் ீரிஷ தகுறஷ ீந்றக் கடந், இந்றர 

ற்றும் ஆ றரஷ ஶ ர்ந் னல் ரிஶன அி ன்ந  ரஷணஷ அர்கள் 

ட்டினேள்பணர்.  

 இறல் ல்ிஸ் அஸ்மரஷனேம், ரிஶர ஶற்கு ங்கத்ஷனேம் 

ஶ ர்ந்ர்கபரர்.  
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 ரர்த் ஶ ணனரணது, டக்கு அர்னரந்ஷனேம், ஸ்கரட்னரந்ஷனேம் 

இஷக்கும் 42 கறஶனரீட்டர் தூம் உள்ப ீரிஷ தகுறரகும். இஷ 

அர்கள் 14 ி ஶம் 38 றறடங்கபில் டந்துள்பணர்.  

 டக்கு அர்னரந்றன் ஶடரணரகரடி தகுறில் வரடங்கற, ஸ்கரட்னரந்றல் 

உள்ப ஶதரர்ஶடப்ட்ரிக் ன்ந இடத்றல் இந் ரிஶனஷ இனனம் றஷநவு 

வ ய்துள்பணர். 

 
17. ஜரம்தரன் ஜனீன்  ஶகரெஸ்ரற ஏய்வு  

 இந்ற அிக்கு 20 ஆண்டுகபரக ஆடிர் ஜளனன் ஶகரஸ்ரற, 203 என 

ரள் ஆட்டங்கபில் 253 ிக்வகட்டுகள் உள்தட வரத்ம் 353 ெர்ஶெ 

ிக்வகட்டுகஷப ழீ்த்றனேள்பரர்.  

 ஶகரஸ்ரற என ரள் ஆட்டங்கபில் தத்ரிம் தந்துகஷப  ீற 

வதனஷஷ வதற்நர்.  

 
18. ிஷட வதற்நரர் ஶரஜர் வதடர்  

 கடந் 20 ஆண்டுகபரக வடன்ணிஸ் ிஷபரட்டின் திக் 3 ண ஶரஜர் வதடர், 

ஶதல் டரல், ஶஜரஶகரிச் அஷக்கப்தட்டு னகறன்நணர்.  

 இர்கள் னெனம் இஷந்து 20 னஷநக்கு ஶல் கறரண்ட் ஸ்னரம்  ரம்தின் 

தட்டங்கஷப ஷகப்தற்நறனேள்பணர்.  

 சுிட்ெர்னரந்றன் ஶதமல் கஷ ஶ ர்ந் வதடர் றகவும் பிணரண 

ஆட்டத்துக்கும், னல்ஷ ஷரணத்றன் னனற ணவும் அஷக்கப்தடுரர்.  

 20 னஷந கறரண்ட் ஸ்னரம்  ரம்தின் தட்டம் வதற்நறனக்கறநரர்.  

 8 ிம்திள்டன் தட்டங்கள்:  

 னன்னஷநரக 2003ல் ிம்திள்டணில்  ரம்தின் தட்டம் வன்ந 
வதடரின் 20 கறரண்ட்ஸ்னரம்  தட்டங்கபில் , 8 ிம்திள்டன் 
தட்டங்கலம் அடங்கும்.  

 எட்டுவரத்ரக 103 தட்டங்கள்  வரத்ம் 15 ஶகரடி  
தரிசுத்வரஷகனேம் அடங்கும்.  

 
19. ஶெற ிஷபரட்டு ஶதரட்டிகள்  

 குஜரத் ரறனம் அகரதரத்றல் 36 ஆது ஶ ற ிஷபரட்டு 

ஶதரட்டிகஷப திர் ஶந்ற ஶரடி வ ப்டம்தர் 29 இல்  வரடங்கறணரர். 

 
20. இந்ற கரல்தந்து ஶகப்டன் சுணில் ஶெத்ரீக்கு திதர வகபம்  

  ர்ஶ  கரல்தந்து அங்கறல் ஶதரர்ச்சுக்கல் ஶகப்டன் கறநறஸ்டிரஶணர 
வரணரல்ஶடர 117 ஶகரல்கலடன் னனறடத்றலும் , ஆர்வஜன்டிணர ஶகப்டன் 
னஶரணல் வஸ்மற 90 ஶகரல்கலடன் இண்டரம் இடத்றலும் , 84 

ஶகரனடித் சுணில் ஶ த்ரி னென்நரம் இடத்றலும்  அறக ஶகரல்கஷப அடித் 
ீர்கள் ன்ந  ரஷணனேடன் உள்பணர்.  

 வரணரல்ஶடர, வஸ்மற ஆகறஶரர்  ர்ஶ  அபில் அறகம் 
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அநறப்தட்ட ட் த்றங்கபரக றகழ்கறன்நணர்.  

 இந்றஷனில் 37 ரண இந்ற ஶகப்டன் சுணில் ஶெத்ரினேம்  
அர்கலக்கு அடுத்து அறக ஶகரல்கஷப அடித் ீர் ன்ந  றநப்ஷத 
வதற்றுள்பரர்.  

 அஷ வகௌிக்கும் ஷகில் திஃதர ஶகப்டன் வதன்டரஸ்டிக் ன்ந 3 
திஶ ரடுகள் அடங்கற வரடஷ வபிிடுகறநது.  

 இந்ற அி இதுஷ திஃதர உனக ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிில் குற 
வதநரிட்டரலும், சுணில் ஶ த்ரிின்  றநப்தரண வ ல்தரடுகலக்கரக இந் 
கவும் கறஷடத்துள்பது.  
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1. 05.09.2022  
 ஆெறரிர் றணம்  

 ரட்டின் னல் துஷக் குடிசுத் ஷனனம், 2 து குடிசு 

ஷனனரண னஷணர். ரரகறனஷ்ன் (1888) திநந் றணம். 

 இன்று  உனக கனஷ றணம். (னணி அன்ஷண வஶ ர றஷணவு றணத்ஷ 

(1997) உனக கனஷ றணரக .ர. அநறித்து).  

 

2. றஷணவு றணம் 
 இன்று (11.09.2022)  கரகி தரற 101து றஷணவு றணம்.  
 அவரிக்கரின்  றக்கரஶகர கரில் சுரற ிஶகரணந்ர் உஷரற்நற ரள் 

1893.  
 

3. 14.09.22  
 இன்று ெர்ஶெ கனரச்ெர எற்றுஷ றணம்.  

 யறந்ற வரற றணம். 

  ( 1949 ல் இந்ரபில் இந்ற ஆட் ற வரறரக யறந்ற ற்கப்தட்டது.)  

 ஷ்ர அறகரப்னர் குடிசு (1917) ரடரணது. 

 
4. 14.09.22  

 இன்று ெர்ஶெ கனரச்ெர எற்றுஷ றணம்.  

 யறந்ற வரற றணம். 

  ( 1949 ல் இந்ரபில் இந்ற ஆட் ற வரறரக யறந்ற ற்கப்தட்டது.)  

 ஷ்ர அறகரப்னர் குடிசு (1917) ரடரணது. 

 

5. 15.09.22  
 இன்று உனக னறம்ஶதரர  றணம் (எனஷக இத் னற்றுஶரய்).  

 ெர்ஶெ க்கபரட்ெற றணம் (2007 னல்).  

 வதரநறரபர்கள் றணம். 

 உனகப் னகழ்வதற்ந இந்ற வதரநறரபர் M. ிஸ்ஶஸ்ய்ர (1860),  

 றக னன்ணரள் னனஷச் னம், ற.ன.க ஷ உனரக்கற னரண C.N. 

அண்ரதுஷ (1909) ஆகறஶரரின் திநந் றணம்.  

 ணித்றழ் இக்கத்ஷ ஶரற்றுித் ஷநஷன அடிகள் (1950) றஷணவு 

றணம். 

 

6. 16.09.2022   
 உனக ஏஶெரன் றணம் 

 
7. 17.09.2022   

 ெனெக ீற ரள் 

 ந்ஷ வதரிர் திநந் றணம் 
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8. 19.09.22  
 இன்று க்கற அவரிக்கர றனத்துக்கடிில் னனரது அடகுண்டு (1957) 

ஶ ரஷணஷ டத்றது.  

 இந்ற ம் ரபிஷச் ஶ ர்ந் அவரிக்க ிண்வபி ீரங்கஷண சுணிர 

ில்னறம்ஸ் (1965),  

 இனக்கறத்றற்கரண ஶரதல் தரிசு வதற்ந ரல் ஆ றரினம் கிஞனரண 

ெர்ில்னறம் வஜரல்டு ஶகரல்டிங் (1911) ஆகறஶரரின் திநந் றணம். 

 
9. 21.09.2022 

 ெர்ஶெ அஷற றணம் ஆண்டுஶரறும் வ ப்டம்தர் 21 அன்று 

அனு ரிக்கப்தடுகறநது 

 
10. 23.09.2022  

 இன்று ஶெற றஷப்தட றணம்.  

 ெவுற அஶதிரின் ஶெற (1932) றணம்.  

 வப்டினைன் ஶகரள் திவஞ்சு ரணிினரபர் உர்ஷதன் ஶன வரிர் ற்றும் 

திரிட்டிஷ் ரணிினரபர் ஶஜரயன் ஶகரட்ஃதிரீட் ஆகறஶரரல் (1846) 

கண்டுதிடிக்கப்தட்டது.  

 Mozilla Firefox Web browser (2002) வபிிடப்தட்டது.   

 வன்ணரப்திரிக்கரஷச்  ஶ ர்ந் னன்ணரள் ீறதறனேம், .ர ின் னன்ணரள் 

ணி உரிஷ ஆஷரபனரண ீம் திள்ஷப (1941), ணீ இந்ற 

இனக்கறத்றன் னக்கறத் தூண்கபில் எனனம், ஶ ற கி ணப் 

ஶதரற்நப்தட்ட ரம்ரரி ெறங் றன்கர் (1908) ஆகறஶரரின் திநந் றணம். 

 

11. 27.09.22  
 இன்று உனக சுற்றுனர றணம் (1980 னல்).  

 ஆல்தர்ட் ன்ஸ்ஷடன் னல்னஷநரக ஆற்நலுக்கரண  ன்தரட்ஷட  

(E=mc² ) (1905) அநறனகப்தடுத்றணரர். 
 
12. 28.09.2022 

 உனக ஶதிஸ் றணம் 

 


