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1. இஷ சூரட்டத்துக்கு ஷட  
 றகத்றல் இஷ சூரட்டங்கலக்கு ஷட ிறக்கும் அச சட்டத்துக்கு 

ஆலர் ஆர்.ன்.ி எப்னல் அபித்துள்பரர்.  

 இந் சட்டம் றக  அசறறல் கடந் அக்ஶடரதர் னென்நரம் ஶற 
வபிிடப்தட்டு அப்ஶதரது னல் ஷடனஷநக்கு ந்துள்பது.  

 றகத்றல் இஷ சூரட்டங்கலக்கு ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பது.  

 தம் றப்தினரண வதரனட்கஷபக் வகரண்டு இஷவபிில் 

ிஷபரடப்தடும் சூரட்டங்கலக்கு ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பது.  

 இஶஶதரன்று இஷ சூரட்டங்கள் ஷனேம் வதரதுக்கபின் 

தன்தரட்டுக்கரக அபிக்கவும் ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பது.  

 இஷ சூரட்டங்கஷப ஆடிணரல்  

 ிஷபரடுஶரனக்கு னென்று ரங்கள் ெறஷந னொதரய் 5000 

அதரம்,  

 ிபம்தம் வெய்தனக்கு ஏர் ஆண்டு ெறஷந னொதரய் 5 னட்ெம் ஷ 

அதம்,  

 ிஷபரட்டுகஷப அபிப்ஶதரனக்கு னென்று ஆண்டுகள் ெறஷந 

னொதரய் 10 னட்ெம் ஷ அதரம்.  

 
2. னுஷ்ஶகரடிில் 30 ஜறகரரட் றன் உற்தத்றக்கரண கரற்று பம் கடனறல்  
   கரற்நரஷன அஷக்க இடம் ஶர்வு: த்ற ரிெக்ற துஷந கல்  

 றன் உற்தத்றக்கரண கரற்று பம் உள்பரல் ரட்டில் னன்னஷநரக 

கடனறல் கரற்நரஷன அஷக்க னுஷ்ஶகரடி கடற்தகுறஷ த்ற ரிசக்ற 
துஷந ஶர்வு வசய்துள்பது.  

 இந்றரில் கடனறல் கரற்நரஷன அஷத்து றன்சரம் ரரிக்கும் 

றட்டத்ஷ, த்ற அசு கடந் 09.09.2015 அன்று வபிிட்டது.  

 இன்தடி த்ற ரிசக்ற துஷநின் சரர்தில் இந் றட்டத்ஷ ிரிவுதடுத்தும் 

ஶரக்கத்றல் ரட்டில் உள்ப 7600 km ீப கடற்தப்தில் கரற்நறன் ஶகத்ஷ 

அபிட்டு ஆய்வு ஶற்வகரள்பப்தட்டது.  

 இன் னடிவுகள் அறக கரற்று சீும் கடற்கஷ உள்ப ரறனங்கபரக றகம் 

ற்றும் குஜரத் ஶர்வு வசய்ப்தட்டணர்.  

 இறல் ன்ணரர் ஷபகுடர னுஷ்ஶகரடி கடற்தகுறில் ிக்கு 29 

கறஶனரீட்டர் ஶகத்றலும், குஜரத் ரறனத்றல் உள்ப கட்ச் ஷபகுடர 

தகுறில் ிக்கு 24.5 km ஶகத்றலும் கரற்று சீுது வரிந்து.  

 இற்கரக ரஶஸ்ம் அனஶக ன்ணரர் ஷபகுடர னுஷ்ஶகரடி அரிச்சல் 

னஷண கடல் தகுறில் உர் ஶகரனம் அஷத்து அறணீ கனிஷ 

வதரனத்ற கரற்நறன் ஶகம் குநறத் ஆய்வு திகள் 2015ல் இனந்து 2020 ஆம் 

ஆண்டு ஷிலும் ஷடவதற்நது.   

 இந்ற கடஶனரப் தகுறில் 70 ஜறகரரட் றன் உற்தத்றக்கரண கரற்று பம் 

உள்பது.  

 இறல் றகத்றலும், குஜரத்றலும் னர 35 ஜறகரரட் கரற்று பம் உள்பது.  
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 குநறப்தரக னுஷ்ஶகரடிில் சுரர் 30 ஜறகரரட் கரற்று பம் உள்பது.  

 இங்கு இண்டு கரற்நரஷன டர்ஷதன்கஷப றறு உள்பணர். 

 
3. தள்பிகபில் 'ற வட் தலூன்' குறும்தடம்  

 ரத்றன் எவ்வரன இண்டரது ரனம் அஷணத்து அசு டுறஷன, 

உர்றஷன ற்றும் ஶல்றஷனப் தள்பிகபிலும் ஆறு னல் என்தரம் 

குப்ன ஷில் திலும் ரர்கலக்கு அற்றுக்கரக எதுக்கப்தட்டுள்ப 

தரட ஶஷனகபில் சறநரர் றஷப்தடங்கள் றஷிட ற்கணஶ 

உத்ிடப்தட்டுள்பது.  

 அந் ஷகில் அக்ஶடரதர் 13ஆம் ஶற 'ற வட் தலூன்' றஷப்தடம் 

றஷிடப்தடும் இந் தடம் திவஞ்சு வரறில் ஆஸ்கரர் ினது வதற்ந 

குறும்தடம் ஆகும். 

 
4. ஶரங்கு ெரனம்  

 இந்றரின் னல் ஶரங்கு சரனங்கள் றண்டுக்கல், கனொர் 

ரட்டங்கபில் 11,806 வயக்ஶடர் தப்தில் அஷக்கப்தடுகறநது ண றக 

அசு அநறித்துள்பது.  

 ஶரங்கு இவுஶ தரலூட்டி ஷகஷச் ஶசர்ந்து. இஷ திர்கலக்கு 

ஶசம் உண்டரக்கும் னச்சறகஷப ஶட்ஷடரடி ிசரிகலக்கு  ன்ஷ 

வசய்கறநது.  

 இணரல் சுற்றுச்சூல் ற்றும் றனப்தப்ன சுற்றுச்சூல் அஷப்தில் 

ஶரங்குகள் னக்கற தங்கு கறக்கறன்நண.  

 இற்ஷக தரதுகரப்னக்கரண சர்ஶச ஷரணது ஶரங்கு அறந்து னம் 

இணங்கபின் தட்டினறல் இஷத்துள்பது.  

 ஶரங்ஷகப் ஶதரன்று ஶறு தன அறந்து னம் உிரிணங்கஷப கரக்கவும் 

றக அசு டடிக்ஷக டுத்துள்பது.  

 அன்தடி கடல் தசு தரதுகரப்தகம், கலஶனற தநஷகள் சரனம், 

அகத்றர் ஷன, ரஷணகள் தரதுகரப்தகம், றனப்னர் சரனம், 13 ஈறன 

தகுறகஷப ரம் சரர் சரசணப் தகுறகபில் இடம்வதந வசய்து ஶதரன்ந 

டடிக்ஷககஷப டுத்துள்பரக சுற்றுச்சூல் கரனறஷன ரற்நம் ற்றும் 

ணத்துஷந வரிித்துள்பது. 

 
5. 1913 ன்ந உி ண்  

 ஷ ீர் டிகரல் ற்றும் திந ஶெஷ துஷநகபின் சரர்தில் சரஷன ற்றும் 

வனக்கபில் திகள் ஷடவதற்று னம் இடங்கபில் டுப்னகள் இல்னர 

இடங்கள் குநறத்து வதரதுக்கள் வதனக வசன்ஷண ரகரட்சறின் 1913 

ன்ந உி ண்ில் வரிிக்கனரம் ண வரிிக்கப்தட்டுள்பது .  

 
6. வட்ஶர ில் ஷனஷ அலுனகம்   

 வசன்ஷண ந்ணத்றல் னொதரய் 365 ஶகரடிில் 12 ரடிகலடன் கட்டப்தட்ட 
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வசன்ஷண வட்ஶர ில் றறுணத்றன் ஷனஷ அலுனகத்ஷ 

னனஷச்சர் ன.க.ஸ்டரனறன் றநந்து ஷக்கறநரர்.  

 'வென்ஷண வட்ஶர ில் ஷனஷகம்' ன்ந வதரில் இக்கட்டிடம் 12 

ரடிகலடன் கட்டப்தட்டு உள்பது.  

 இறல் ஆறு ரடிகள் வட்ஶர ில் றறுணத்துக்கும், ீனள்ப ஆறு 

ரடிகள் ணிரர் ற்றும் அசு துஷநகலக்கு ரடஷகக்கு ிடப்தட உள்பது. 

இன் அனகறஶனஶ வட்ஶர ில் அறகரரிகலக்கரண குடிினப்னகலம்  

உள்பது.  

 
7. றகத்றல் ரனூர்ற-ரணு பரட வரறல் ரய்ப்னகள்  

 றகத்றல் ரனூர்ற ற்றும் ரணு பரடங்கள் உற்தத்றக்கரண 

வரறல் ரய்ப்னகஷப ற்க ஆறு னரிந்துர்வு எப்தந்ங்கள் 

ஶற்வகரள்பப்தட்டண.  

 றழ்ரடு வரறல் பர்ச்சற றறுணத்துக்கும், றகப்வதரி வதரதுத்துஷந 

றறுணங்கலக்கும் இஷடஶ இந் எப்தந்ங்கள் ஷகப்தரகறண.  

 குஜரத் ரறனம் கரந்றகரில் அண்ஷில் ஷடவதற்று னடிந் ரணு 

கண்கரட்சறில் றகம் சரர்தில் றழ்ரடு வரறல் பர்ச்சறக் ககம் 

(டிட்ஶகர) தங்ஶகற்நது.  

 றகத்ஷச் ஶசர்ந் 20 ரனூர்ற ற்றும் ரணு பரட உற்தத்ற 
றறுணங்கபின் வசல்தரடுகலம் கரட்சறப்தடுத்ப்தட்டினந்ண .  

 இந் கண்கரட்சறில் றகம் ஆறு னரிந்துர்வு எப்தந்ங்கஷப வசய்து 

வகரண்டரக வபிிட்ட  வசய்ற குநறப்தில் வரிிக்கப்தட்டுள்பது .  

 அன்தடி ரனூர்ற ற்றும் ரணு பரட வதரனள்கள் உற்தத்றஷ 

ஊக்கப்தடுத் யறந்துஸ்ரன் ஶரரட்டிக்கல் றறுணம், ின்ல், 

டதள்னைஇல், டிெறல், றரணி, றனைடிணிரஸ் உள்பிட்ட 

றறுணங்கலடன் டிட்ஶகர னரிந்துர்வு எப்தந்ங்கஷப ஶற்வகரண்டது. 

 
8. ெட்டப்ஶதஷ: 10 ஆண்டு ிரங்கள் இஷபத்றல் தறஶற்நம்  

 றக சட்டப்ஶதஷக்கரண இஷபத்றல் இதுஷ 10 

ஆண்டுகலக்கரண ிர குநறப்னகள் தறஶற்நம் வசய்ப்தட்டுள்பண.  

 ஶலும் 1921 ஆம் ஆண்டினறனந்து ஶதஷில் ஷடவதற்ந ிரங்கள் 

தறஶற்நம் வசய் னர்ரங்கப் திகள் வரடங்கப்தட்டுள்பண.  

 றக சட்டப்ஶதஷ னலஷரக கரகறம் இல்னர அஷரக ரற்நம் 

வசய்ப்தட்டுள்பது. ஶதஷக்குள் வரடுறஷ சறனேடன் கிணி 
அபிக்கப்தட்டுள்பதுடன், கரகறங்கள் தன்தரடு குஷநக்கப்தட்டுள்பது.  

 இந் றஷனில் சட்டப்ஶதஷில் இஷபத்ஷனேம்  

(www.tnassembly.tn.gov.in) இஷப சனரத்றணர் அறகம் தன்தடுத்தும் 

ஷகில் டடிக்ஷககள் டுக்கப்தட்டுள்பண.  

 குநறப்தரக ஶதஷில் ஷடவதறும் டடிக்ஷக குநறப்னகள் அஷணத்தும் 

தறஶற்நம் வசய்ப்தட்டு னகறன்நண.  
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 கடந் 2011 ஆம் ஆண்டு ஶ 23ஆம் ஶற னல் இப்ஶதரது ஷினரண 

ஶதஷ டடிக்ஷக குநறப்னகள் அடங்கற னத்கங்கள் ஶதஷ 

இஷபத்றல் தறஶற்நம் வசய்ப்தட்டுள்பண.  
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1. ரறன அசுகள் வரஷனக்கரட்ெற எபிதப்ன வெல்தரடுகபில் ஈடுதட  
   ஶண்டரம்: த்ற அசு  

 ரறன ற்றும் னைணின் திஶச அசுகள் வரஷனக்கரட்சற எபிதப்ன 

வசல்தரடுகபில் ஶடிரக ஈடுதட ஶண்டரம் ன்று த்ற அசு 

வரிித்துள்பது.  

 அந் டடிக்ஷககபில் த்ற அஷச்சகங்கலம் ஈடுதட ஶண்டரம் ன்று 

அநறவுறுத்ப்தட்டுள்பது.  

 இந் அநறவுறுத்னரல் றக அசு டத்றனம் கல்ி வரஷனக்கரட்சறக்கு 

தரறப்ன ற்தட ரய்ப்னள்பரக கனப்தடுகறநது.  

 அஞ்ெல், ந்ற, வரஷனஶதெற எபிதப்ன உள்பிட்டஷ த்ற தட்டினறல் 

உள்பண.  

 அஷ வரடர்தரக சட்டம் இற்ந அெஷப்னச் ெட்டப்திரிவு 246 இன் தடி 

த்ற அசுக்கு ட்டும்ரன் அறகரம் உள்பது.  

 அஶ ஶஷனில் த்ற ரறன அசுகள் அற்றுடன் வரடர்னள்ப 

றறுணங்கள், அசுகள் றற உி அபிக்கும் றறுணங்கள் உள்பிட்டஷ 

எபிதப்ன சரர்ந் வரறனறல் கரல் தறக்க அனுறக்க கூடரது ன்று கடந் 

2012 ஆம் ஆண்டு இந்ற வரஷனத்வரடர்ன எலங்கரற்று ஆஷம் 

தரிந்துஷத்து .   

 ற்கணஶ எபிதப்ன வசல்தரடுகபில் ஈடுதட்டு னம் அசுகள் ங்கள் 

றகழ்ச்சறகஷப திெரர் தரற ரினரக எபிதப்தனரம். 

 
2. யறந்ற வரற கற்ஶநரர் 100 ெீம்: இனக்ஷக ஶரக்கற திக்கும்  
   ஶகப கறரம்  

 ஶகபத்றன் ஶகரறக்ஶகரடு ரட்டத்றல் உள்ப ஶெரபன்னூர் கறரம் 

யறந்ற வரற அநறில் 100 சீத்ஷ அஷடஷ இனக்கரகக் வகரண்டு 

கறர க்கள் அஷணனக்கும் யறந்ற வரற கற்திக்கும் டடிக்ஷகஷ 

கறர தஞ்சரத்து ஶற்வகரண்டு னகறநது.  

 அடுத் ஆண்டு குடிசு றணத்றற்குள் ஶகபத்றன் குநறப்தரக 

வன்ணிந்றரின் னல் யறந்ற கற்நநறந் தஞ்ெரத்ரக 

ஶெரபன்னூஷ அநறிக்கும் ஷகில் இந் னற்சற ஶற்வகரள்பப்தட்டு 

னகறநது.  

 ட இந்றரில் ஶசர்ந் அறக அபினரண னனம்வதர் வரறனரபர்கள் 

இப்தஞ்சரத்றல் சறத்து னரல் அர்கலடன் வரடர்ன வகரள்லம் 

ஷகில் இந் னன்வணடுப்ன வரடங்கப்தட்டுள்பது.  

 20-70 து ஷினரண அஷணனக்கும் யறந்ற வரறஷ தடிக்க ஶதச 

ற்றும் ல வரிந்றனப்தஷ இனக்கரகக் வகரண்டு இத்றட்டம் 

வரடங்கப்தட்டது.  

 ஶகப ரறன கல்ிநறவு றட்டத்துக்கரண ஆஷம் ெர் ெறக்க்ஷர 

அதிரன், க்ஷறண தரத் யறந்ற திெர ெஷத உள்பிட்ட அஷப்னகள் 

தஞ்சரத்து னெனம் ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்ப இத்றட்டத்றற்கு அஷணத்து 
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ஆஷனேம் உிகஷபனேம் ங்கற னகறன்நண.  

 கடந் 1991 ஆம் ஆண்டில் ஶகப ரறனம் னல கல்ிநறஷ 

அஷடந்ஶதரது ஶகரறக்ஶகரடு ரட்டத்றல் னல கல்ிநறவு வதற்ந னல் 

தஞ்சரத்து ன்ந அந்ஸ்ஷ ஶசரபன்னூர் தஞ்சரத்து வதற்நது ன்தது 

குநறப்திடத்க்கது.  

 
3. இந்றரில் தனறஷன ஶதரிடர், றுஷ ரக்கத்றல் 22 ஶகரடி  
   குந்ஷகள்  

 இந்றரில் தனறஷன ரீறினரண ஶதரிடர்கள் ற்றும் றுஷின் 

ரக்கத்றல் சுரர் 22.2 ஶகரடி அரது 51 சீ குந்ஷகள் ரழ்ரக 

ஆய்வு அநறக்ஷக என்நறல் வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 குந்ஷகள் உரிஷ தரதுகரப்னக்கரண 'ஶெவ் ற ெறல்ட்ன்' ன்ணரர் அஷப்ன 

ற்றும் வதல்ஜறத்றன் திஸ்மல்ஸ் தல்கஷனக்ககத்றன் தனறஷன 

ஆரய்ச்சறரபர்கள் ஆய்வு ஶற்வகரண்டு, இந் அநறக்ஷகஷ 

ரரித்துள்பணர்.  

 அன்தடி, ஆசற ரடுகபிஶனஶ கம்ஶதரடிரில் 72% குந்ஷகள் 

தனறஷன ரீறினரண ஶதரிடர்கள் ற்றும் றுஷரல் 

தரறக்கப்தட்டுள்பணர்.  

 அடுத்டுத் இடங்கபில் றரன்ர் 64 ெீம், ஆப்கரணிஸ்ரன் 57 

ெீம் ஆகற ரடுகள் உள்பண. உனகபில் 77.4 ஶகரடி குந்ஷகலம் 

இந்றரில் சுரர் 22.2 ஶகரடி குந்ஷகலம் தரறக்கப்தட்டுள்பணர்.  

 ண்ிக்ஷக அடிப்தஷடில் உனகறஶனஶ இந்றரில் ரன் அறக 

குந்ஷகள் ஶற்கண்ட அச்சுறுத்ல்கபரல் தரறப்ஷத றர்வகரண்டினப்தரக  

அநறக்ஷகில் கூநப்தட்டுள்பது.  

 அெரம், ஶகபம், எடிெரில் றக ஶரசரண வள்ப தரறப்னகபரல் 

ிபிம்னறஷன க்கள் கடுஷரக தரறக்கப்தட்டணர்.  

 ஜற-20 கூட்டஷப்தின் உச்சறரரடு இந்றரில் அடுத் ஆண்டு 

ஷடவதநினக்கறநது.  

 
4. ரஜஸ்ரணில் உனகறன் றக உரண ெறன் ெறஷன  

 ரஜஸ்ரணின் ரஜ்ெந்த் ரட்டத்றல் அஷக்கப்தட்டுள்ப 369 அடி உ 

சறவதனரன் சறஷன தக்ர்கபின் ரிசணத்றற்கரக றநக்கப்தட உள்பது.  

 த் தரம் ென்ஸ்ரன் ன்ந அநக்கட்டஷபரல் றறுப்தட்டினக்கும் 

இச்சறஷன உனகறஶனஶ றக உரண சறன் சறஷன ன்று 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 னல்ர் அஶசரக் வகனரட், ஶதஷ ஷனர் ெற.தி.ஶஜரற உள்பிட்ஶடரர் 

னன்ணிஷனில் இந் திம்ரண்ட சறன் சறஷன தக்ர்கபின் ரிசணத்றற்கரக 

றநக்கப்தட உள்பது.  

 ரஜ்சந்த் ரட்டத்றன் ரத்ரர கரில் ஷனீது சறவதனரன் றரண 

டிில் சறஷன றறுப்தட்டுள்பது.  
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 உனகறஶனஶ றக உரண இந் சறன் சறஷனில் றன்தூக்கறகள், 

தடிக்கட்டுகள், தக்ர்கலக்கரண அங்கம் ஆகறஷ உள்பண.  

 கட்டுரணத்துக்கரக 3,000 டன்கள் இனம்ன ற்றும் உனக்கு, 2.5 னட்ெம் கறனைதிக் 

டன் கரன்கறரீட் ஆகறஷ தன்தடுத்ப்தட்டுள்பண. சுரர் தத்து ஆண்டுகள் 

கட்டுரண தி ஷடவதற்றுள்பது.  

 250 ஆண்டுகலக்கு ரங்கற றற்கும் ஷகில் கட்டஷக்கப்தட்டுள்பது. 

அஶஶதரல் ிக்கு 250 கறஶனர ீட்டர் ஶகத்றல் ஆண கரற்ஷநனேம் 

இச்சறஷன ரங்கும்.  

 
5. வல் ஈப்த அபஷ 19 ெீரக உர்த் த்ற அசு அனுற  

 வடல்டர ரட்டங்கபில் வகரள்னல் வசய்ப்தடும் வல்னறல் ஈப்த 

அபஷ 17 ெீத்றனறனந்து 19 ெீரக உர்த்றக்வகரள்ப 

அனுறக்கப்தடுகறநது.  

 சரர வல்லுக்கரண குஷநந்தட்ச ஆவு ிஷன குிண்டரலுக்கு னொதரய் 

2040 ஆகவும் ென்ணக வல்லுக்கு குிண்டரலுக்கு னொதரய் 2060 ஆகவும் 

றர்ிக்கப்தட்டுள்பது .   

 
6. ன்ஸ் ிக்ரந்த்  

 ரட்டின் னல் ிரணம் ரங்கற ஶதரர்க்கப்தனரண ன்ஸ் ிக்ரந்த் 

னற்நறலும் உள்ரட்டில் கட்டப்தட்டது.  

 இந்ற ஃகு உற்தத்ற துஷநின் ஆற்நலுக்கு சரட்சறரக ிபங்கற னரக 

திர் ஶந்ற ஶரடி வரிித்துள்பரர்.  

 குஜரத்றன் சூத் ரட்டத்றல் ஆர்ெனர்றட்டல் றப்தரன் ஃகு 

றறுணத்றன் ிரிரக்க திகலக்கரண அடிக்கல் ரட்டு ிரில் திர் 

ஶரடி கரவரனற ரினரக தங்ஶகற்நரர்.  

 
7. எஶ ரடு-எஶ கரல் ெலனஷட  

 ரடு னலதும் கரனர்கள் அஷணனக்கும் எஶ சலனஷட அநறனகப்தடுத்தும் 

ஷகில் 'எஶ ரடு-எஶ கரல் சலனஷட' ன்ந ஶரசஷணஷ திர் 

ஶந்ற ஶரடி னன்ஷத்ரர்.  

 ரறன உள்துஷந அஷச்சர்கள் தங்ஶகற்கும் சறந்ஷண அர்வு கூட்டம் 

யரிரணரின் சூஜ்குண்ட் கரில் வரடங்கறது.  

 குற்நச்வசல்கஷப டுப்தறலும் குற்நரபிகஷப கண்டநறறலும் 

ரறனங்கலஷட எத்துஷப்ன றன ஶண்டிது அசறம்.  

 எத்துஷப்ன றக்க கூட்டரட்சற ன்தது அசஷப்னச் சட்டத்றன் வகரள்ஷக 

ட்டுல்ன. அது த்ற, ரறன அசுகபின் கூட்டுப் வதரறுப்தரகும். 

 
8. கரப்தீடு ெரர்ந்து ஶெஷகலக்கு எஶ ஷனபம்  

 கரப்தடீு சரர்ந் ஶசஷகஷப 'தீர சுகம்' ன்ந எஶ ஷனபத்றல் 

ங்குற்கரண டடிக்ஷககள் வரடர்ந்து ஶற்வகரள்பப்தட்டு னரக 
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கரப்தடீ்டு எலங்குனஷந ற்றும் ஶம்தரட்டு ஆஷம் ( ஆர்டி) 

ஷனர் வதரெறஷ் தரண்டர வரிித்துள்பரர்.  

 இஷற த தரிர்த்ஷணில் னேதி வரறல்தட்தம் தல்ஶறு 

ரக்கங்கஷப ற்தடுத்றஷ ஶதரன கரப்தடீ்டு துஷநில் 'தீர சுகம்' 

ஷனபம் தன ரற்நங்கஷப ற்தடுத்தும்.  

 அந் ஷனபத்றன் னெனரக கரப்தடீ்டு ிற்தஷண, னதுப்தித்ல், 

கரப்தீட்டுத் வரஷகஷ ங்குல், உள்பிட்ட அஷணத்து ஶசஷகஷபனேம் 

வதந னடினேம்.  

 
9. ிதத்துக்குள்பரண வரங்கு தரனம்  

 குஜரத்றல் ஆற்நறன் குறுக்ஶக அஷக்கப்தட்டினந்  தநரண்டு தஷ 

ரய்ந் வரங்கு தரனம் அறுந்து ற்தட்ட ிதத்றல் 60 ஶதர் உிரிந்ணர்.  

 கடந் 19ஆம் தற்நரண்டில் ஆங்கறஶனர் ஆட்சற கரனத்றன் ஶதரது குஜரத் 

ரறனம் ஶரர்தி கரில் உள்ப ச்சு ற ீது 233 ீட்டர் ீப வரங்கு தரனம் 

அஷக்கப்தட்டது.  

 
10. ெக்கு ிரண உற்தத்ற ஆஷன  

 இந்ற ிரணப்தஷடக்கு சற295 க சக்கு ிரணங்கஷப ரங்குற்கு 

ஶரப்தி றறுணரண ர்தஸ் தரதுகரப்ன ிண்வபி றறுணத்துடன் சுரர் 

₹21,935 ஶகரடி றப்தினரண எப்தந்ம் கடந் ஆண்டு ஶற்வகரள்பப்தட்டது.  

 அந் எப்தந்த்றன் தடி சற295 கத்ஷச் ஶசர்ந் 16 சக்கு ிரணங்கஷப 

ஸ்வதிணில் ரரித்து ரன்கு ஆண்டுகலக்குள் ர்தஸ் றறுணம் 

இந்றரிற்கு ங்க உள்பது.  

 கூடுனரக 40 சக்கு ிரணங்கஷப டரடர றறுணத்துடன் இஷந்து 

உள்ரட்டிஶனஶ ர்தஸ் றறுணம் ரரிக்க உள்பது.  

 சக்கு ிரண உற்தத்ற ஆஷன குஜரத்றன் ஶரர கரில் அஷக்கப்தட 

உள்ப றஷனில் அற்கரண அடிக்கல் ரட்டு ிர ஷடவதற்நது.  

 ரட்டின் ரணுத்துக்கு னறஷ அபிப்தஶரடு ட்டுல்னரல் ிரண 

ரரிப்ன சூஷனனேம் ரட்டில் உனரக்கும் 'இந்றரில் ரரிப்ஶதரம்', 

'உனகறற்கரக ரரிப்ஶதரம்' ன்ந வகரள்ஷககஷப இந்றர கஷடப்திடித்து 

னகறநது.  

 னல் னஷந:  

 ரணு தன்தரட்டுக்கரண  ிரணம் ஆணது ணிரர் றறுணத்ரல் 

இந்றரில் ரரிக்கப்தட உள்பது இதுஶ னல் னஷநரகும்.  

 சற295 சக்கு ிரணம் ஆணது ஶரப்தி ரடுகலக்கு வபிஶ 

ரரிக்கப்தடவுள்பதும்  இதுஶ னல் னஷந ன்தது 

குநறப்திடத்க்கது.  

 இந்றரவுக்கரண 56 ெக்கு ிரணங்கஷப ங்கற திநகு 

ஶரர ஆஷனில் ரரிக்கப்தடும் சக்கு ிரணங்கள் இந்ற 

அசறன் அனுற உடன் வபிரடுகலக்கு ற்றுற வசய்ப்தட 
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1. 68து ஶெற றஷப்தட ினதுகள்  
 68 ஆது ஶசற றஷப்தட ினதுகள் ங்கும் ிர றல்னறில் ிஞ்ஞரன் 

தணில் ஷடவதற்நது.  

 அப்ஶதரது 2020-ஆம் ஆண்டுக்கரண 'ரர ெரஶகப் தரல்ஶக' ினஷ ஆர 

தஶக்குக்கு குடிசு ஷனர் றவௌதற னர்ன ங்கறணரர். 

 டிகர்,டிஷககலக்கு ினது:  

 2020 ஆம் ஆண்டுக்கரண ஶசற ினது அநறிக்கப்தட்ட 

டிகர்,டிஷககலக்கும் குடிசு ஷனர் ினதுகஷப ங்கறணரர்.  

 சறநந் டிகனக்கரண ினஷ சூஷ ஶதரற்று றஷப்தடத்துக்கரக 

டிகர் சூர்ர வதற்றுக்வகரண்டரர்.  

 'ரணரஜற:ற அன்ெங் ரரிர்' தடத்துக்கரக சறநந் டிகர் ினஷ 

அஜய் ஶவ்கன் வதற்றுக்வகரண்டரர்.  

 சறநந் டிஷகக்கரண ினஷ அதர்ர தரனனபினேம் 

றஷப்தடத்துக்கரண ினஷ சூஷ ஶதரற்று ரரிப்தரபரண 

ஶஜரறகரவும் வதற்றுக்வகரண்டணர்.  

 சறநந் றஷக்கஷக்கரண ினஷ சூஷ ஶதரற்று இக்குணர் சுர 

வகரங்கரவும், இஷசஷப்தரபனக்கரண ினஷ ஜற.ி.திகரஷ் 

குரனம் வதற்றுக் வகரண்டணர்.  

 சறநந் தின்ணி தரடகறக்கரண ினஷ தங்குடிிணத்ஷ ஶசர்ந் 

ஞ்ெர வதற்றுக்வகரண்டரர். 
 
2. ஊகப் தகுறகபில் தரதுகரப்தரண கறப்தஷந ெற  

 தூய்ஷ இந்றர இக்கத்றன் கலழ் ஊக தகுறகபில் தரதுகரப்தரண கறப்தஷந 

சற உறுற வசய்ப்தட்டு றநந்வபி கறப்திடங்கள் இல்னர றஷன 

உனரக்கப்தட்ட சுகரர றப்தடீ்டில் றகம் னென்நரது இடத்ஷ 

வதற்றுள்பது.  

 ஆண்டுஶரறும் த்ற ஜல் சக்ற அஷச்சகத்றன் குடிீர் தூய்ஷ 

தித்துஷந ரடு னலதும் ஊக தகுறகபில் உள்ப தூய்ஷ திிகபில் 

ம் ற்றும் சுகரர உள்கட்டஷப்தில் அஷடந் னன்ஶணற்நத்றன் 

அபடீுகஷப அநறந்து ரறனங்கள் ரரிரக ரிஷச தடுத்ற கரந்ற 
வஜந்ற றணத்றல் ினதுகஷப ங்குகறநது.  

 2021-22-ஆம் ஆண்டு ஶற்வகரள்பப்தட்ட சுகரரத்துக்கரண றப்தடீ்டில் 

ஶசற அபில் அறக க்கள் வரஷக வகரண்ட ரறனங்கபில் 

வலுங்கரணரவும், யரிரணரவும் னஷநஶ னல் இன இடங்கஷப 

வதற்றுள்பணர்.  

 றகம் னென்நரம் இடத்ஷ வதற்றுள்பது.  

 இந் ினதுகஷபனேம் த்ற ஜல் ெக்ற துஷந அஷச்ெர் கஶஜந்ற ெறங் 

வகரத் ஊகத்துஷந அஷச்ெர் கறரி ரஜ் ெறங் ஆகறஶரர் 

னன்ணிஷனில் குடிசுத் ஷனர் றவௌதற னம்ன ங்கறணரர்.  

 டீ்டுத்ஶரட்டம், கறவுீர் ஶனரண்ஷ திகலக்கரண த்ற அசறன் 
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'சுஜனரம்' ன்கறந 100 ரள் ீர் ஶனரண்ஷ இக்கத்றல், ஶற்வகரள்பப்தட்ட 

தல்ஶறு திகலக்கு ஶசற அபில் றகம் 'ந்ரம்' இடம் 

வதற்றுள்பது.  

 றகத்றல், தூய்ஷ இந்றர இக்கத்றன் கலழ், னல் கட்டத்றல் 

க்கபிஷடஶ திச்சரங்கஷப ஶற்வகரண்டு சுரர் 50 னட்சம் 

குடிினப்னகலக்கு கறப்தஷநகள் கட்டி வகரடுக்கப்தட்டண.  

 ஶலும், இட சற இல்னர டீுகள் தன்வதறும் ஷகில், 413 ெனர 

சுகரர பரகங்கலம் கட்டப்தட்டண.  

 இன் னெனம், 12,525 ஊரட்ெறகபில் உள்ப கறரங்கபில் றநந்வபி 
கறப்திடங்கள் இல்னர றஷன உனரக்கப்தட்டது.  

 
3. றக அசுக்கு த்ற அசு ினது  

 ஜல் ஜீன் றட்டத்றன்தடி, றக கறரப்னநங்கபில் 55 ெீ 

குடிினப்னகலக்கு குரய் னெனம் குடிீர் ங்கப்தட்டுள்பது.  

 ரட்டிஶனஶ வதனபில் இந் திகஷப ஶற்வகரண்டற்கரக னல் 

தரிஷச றக அசு வதற்றுள்பது.  

 இறல் இண்டரது தரிஷச ஶகரனத்றற்கு ங்கப்தட்டுள்பது.  

 சறநற ரறனங்கள் ரிஷசில் னல் இன இடங்கபில் னதுச்ஶெரினேம், 

ஶகரரவும் இடம்வதற்றுள்பண.  

 றக ஊகப்தகுறகபில் உள்ப 1.25 ஶகரடி குடிினப்னகபில் இதுஷ 69.14 

னட்ெம் குடிினப்னகலக்கும் ( 55 சீம்) குடிீர் குரய் இஷப்னகள் 

ங்கப்தட்டுள்பண.  

 ீனள்ப 55.79 னட்சம் குடிினப்னகலக்கு தல்ஶறு றட்டங்கள் ரினரக 

குடிீர் குரய் இஷப்னகள் ங்கும் திகள் ஷடவதற்று னரக 

றக அசு ப்தில் வரிிக்கப்தட்டது.  

 ஜல்ஜீன் றட்டத்றன் கலழ் வதரி கூட்டுக் குடிீர் றட்டங்கள் 

வசல்தடுத்ப்தட்டு னகறன்நண.  

 இணரல், ஶதரதுரண கரன அகரசத்றற்கு ஜல்ஜீன் றட்டத்ஷ ஶலும் 2 

ஆண்டுகள் ீட்டிக்க அஷச்சர் ஶக.ன்.ஶன ஶகரரிக்ஷக ிடுத்ரர். 

றகத்றல் கரிரி, வகரள்பிடம், வள்பரறு ஆகற ஆறுகபின் குறுக்ஶக 

ந்து இடங்கபில் டுப்தஷகள்  கட்டுற்கு ஜல்ஜீன் றட்டத்றல், னொதரய் 

2,400 ஶகரடி சறநப்ன றற எதுக்க ஶண்டும் ன்று கூநறணரர்.  

 
4. ஸ்டீன் ிஞ்ஞரணிக்கு ஶரதல் தரிசு  

 ணி சனெகத்றன் தரிரம் வரடர்தரண ஆரய்ச்சறக்கரக ஸ்டீன் 

ிஞ்ஞரணி ஸ்ரன்ஶட தரஶதரவுக்கு ஶரதல் தரிசு அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  

 டப்தரண்டு னத்துத்துக்கரண ஶரதல் தரிசு வரடர்தரண அநறிப்ஷத ஶர்வு 

குல வசனரபர் ரஸ் வதர்ல்ரன் ஸ்டீணின் ஸ்டரக் ஶயரம் கரில் 

அநறித்ரர்.  

 ணிர்கபின் தரிரம் வரடர்தரக ஆய்வுகஷப ஶற்வகரண்டற்கரக 
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ஸ்டீன் ிஞ்ஞரணிரண ஸ்ரண்ஶட தரஶதரவுக்கு ஶரதல் தரிசு ங்கப்தட 

உள்பரக அர் வரிித்ரர்.  

 ணிர்கபின் தரிரம் குநறத்து ீி ஆய்வுகஷப ஶற்வகரண்ட தரஶதர, 

ணீ ணிர்கபின் தணுக்கபின் வரகுறஷ (ஜஶீணரம்), ணிர்கபின் 

னந்ஷ தரிரரண றரண்டர்ரல், வடணிஶசரன் ஆகறற்நறன் 

தணு வரகுறகலடன் எப்திட்டு தல்ஶறு ஆரய்ச்சறகஷப ஶற்வகரண்டரர்.  

 றரண்டர்ரல், வடணிஶெரன் ஆகற இணக்குலக்கள் இஷந்ஶ ணி 

இணம் உனரணரக ணது ஆய்ின் னெனரக அர் கண்டநறந்து 

வரிித்ரர்.  

 னந்ஷ இண குலக்கபில் இனந்து ணிர்கபின் இணக்குல ணித்துரணது 

ன்ந அரின் கண்டுதிடிப்தரல் ணிர்கபின் ஶரய் றர்ப்ன ண்டனம் 

குநறத்து அறக கல்கள் வரி ந்ரக ஶரதல் ஶர்வு குல 

வரிித்துள்பது.  

 குலிணரின் கண்டுதிடிப்தரணது கஶரணர உள்பிட்ட ஶரய் வரற்றுகலக்கு 

றரக ணிர்கபின் தணு வ்ரறு வெல்தடுகறநது ன்தஷ அநறந்து 

வகரள்ப உிரக குல வரிித்து.  

 
5. ஶறில் னெனக்கு ஶரதல்  

 னந்துகஷப ரரிக்க உிரக னெனக்கூறுகஷப என்நறஷக்கும் 

றஷ உனரக்கறற்கரக கஶரனறன் ஆர்.வதர்ஶடரமற, ஶரர்வடன் 

வல்டன் ற்றும் தரரி ரர்ப்வனஸ் ஆகற னெனக்கு ஶறலுக்கரண 

ஶரதல் தரிசு தகறர்ந்து அபிக்கப்தட்டுள்பது.  

 னற்று ஶரய்க்கரண னந்ஷ உனரக்கவும் டின் ஷதடரக்கல் ற்றும் 

என குநறப்திட்ட ஶரக்கத்துக்கரண றகவும் வதரனத்ரண வதரனள்கஷப 

உனரக்குற்கும் தன்தடும் 'க்பிக் வகறஸ்ட்ரி' ற்றும் உிரி 

ஆர்த்ஶரகணல் றர்ிஷணகள் வரடர்தரண ஆரய்ச்சறில் ஈடுதட்டற்கரக 

இந் ஶரதல் தரிசு அர்கலக்கு தகறர்ந்து அபிக்கப்தட்டுள்பது.  

 இர்கபில் ரர்ப்வனஸ் ற்கணஶ டந் 2001 ஆம் ஆண்டும் ஶரதல் 

தரிஷச வன்றுள்பரர்.  

 இன் னெனம் ஶரதல் தரிசு இண்டு னஷந வன்ந ந்ரது தர் ன்று 

வதனஷஷனேம் அர் வதற்றுள்பரர்.  

 
6. இற்தலுக்கரண ஶரதல் தரிசு 

 குரண்டம் கல் அநறில் வரடர்தரண ஆரய்ச்சறஷ ஶற்வகரண்ட 

திரன்ஷம ஶசர்ந் அஷனன் ஆஸ்வதக்ட், அவரிக்கரஷ ஶசர்ந் ஜரன் 

கறபரவெர், ஆஸ்றரிரஷ ஶசர்ந் ஆன்டன் ெலனறங்வகர் ஆகற னெனக்கு 

இற்திலுக்கரண ஶரதல் தரிசு தகறர்ந்து அபிக்கப்தடுரக 

அநறிக்கப்தட்டது.  
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7. திவஞ்சு லத்ரபனக்கு ஶரதல் தரிசு.  
 திவஞ்சு லத்ரபர் ஆன்ணி ர்ணரக்ஸ்க்கு டப்தரண்டுக்குரி 

இனக்கறத்துக்கரண ஶரதல் தரிசு அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  

 லத்ரபர் ஆன்ணி ர்ணரக்ஸ் வரடக்கத்றல்  சுசரிஷகள் சரர்ந் னஷணக் 

கஷகஷப திஞ்சு வரறில் லற ந்ரர்.  

 தின்ணர் னஷணஷ ஷகிட்டு ன் ரழ்க்ஷகில் றகழ்ந் னக்கற 

சம்தங்கபின் னெனரக வதற்ந அனுதங்கஷப இல்தரண லத்து 

ஷடில் னத்கங்கபரக வபிிட வரடங்கறணரர்.  

 அஷ க்கபிஷடஶ றகவும் திதனரகறண. 

  ' ஶன்ஸ் திஶபஸ்', 'ற இர்ஸ்' உள்பிட்ட  20 க்கும் ஶற்தட்ட 

னத்கங்கஷப இதுஷ அர் லறனேள்பரர்.  

 தரனறல் சரர்ந் உர்வுகள், கனக்கஷனப்னகள், ஶரய்ரய்ப்தடுல் 

வதற்ஶநரரின் இநப்ன உள்பிட்ட தனி உர்வுகஷப அர் தறவு 

வசய்துள்பரர்.  

 சனெகம் குடும்தம் சரர்ந் ிங்கஷபனேம் ணது னத்கங்கபில் அர் தறவு 

வசய்துள்பரர்.  

 இனக்கற ஶரதல் தரிசு வதறும் னல் திவஞ்சு வதண் லத்ரபர் இர் 

ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 
8. இஷ சூரட்டத்துக்கு ஷட  

 றகத்றல் இஷ சூரட்டங்கலக்கு ஷட ிறக்கும் அச சட்டத்துக்கு 

ஆலர் ஆர்.ன்.ி எப்னல் அபித்துள்பரர்.  

 இந் சட்டம் றக  அசறறல் கடந் அக்ஶடரதர் னென்நரம் ஶற 
வபிிடப்தட்டு அப்ஶதரது னல் ஷடனஷநக்கு ந்துள்பது.  

 றகத்றல் இஷ சூரட்டங்கலக்கு ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பது.  

 தம் றப்தினரண வதரனட்கஷபக் வகரண்டு இஷவபிில் 

ிஷபரடப்தடும் சூரட்டங்கலக்கு ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பது.  

 இஶஶதரன்று இஷ சூரட்டங்கள் ஷனேம் வதரதுக்கபின் 

தன்தரட்டுக்கரக அபிக்கவும் ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பது.  

 இஷ சூரட்டங்கஷப ஆடிணரல்  

 ிஷபரடுஶரனக்கு னென்று ரங்கள் ெறஷந னொதரய் 5000 

அதரம்,  

 ிபம்தம் வெய்தனக்கு ஏர் ஆண்டு ெறஷந னொதரய் 5 னட்ெம் ஷ 

அதம்,  

 ிஷபரட்டுகஷப அபிப்ஶதரனக்கு னென்று ஆண்டுகள் ெறஷந 

னொதரய் 10 னட்ெம் ஷ அதரம்.  

 
9. வதரனபரரம்: னென்று அவரிக்கர்கலக்கு ஶரதல்  

 ங்கறகள் குநறத்தும் றற வனக்கடி வரடர்தரகவும் ிரிரண ஆய்வுகஷப 

ஶற்வகரண்டற்கரக அவரிக்கரஷ ஶசர்ந் றனர்கள் னெனக்கு 
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டப்தரண்டுக்கரண வதரனபரரத்துக்குரி ஶரதல் தரிசு தகறர்ந்து 

அபிக்கப்தட்டுள்பது.  

 அவரிக்க த்ற ங்கறின் ஷனரக 2006 னல் 2014 ஷ 

திரற்நற வதன் வதர்ணன்ஶக, றனர்கள் டக்பஸ் டதிள்னை.ஷடண்ட், 

தினறப் ச்.டிப்ிக் ஆகறஶரனக்கு வதரனபரரத்துக்கரண ஶரதல் தரிசு 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  

 உனக ரடுகள் 2008 ஆம் ஆண்டில் வதரனபரர வனக்கடிஷ சந்றத்ஶதரது 

அறனறனந்து ீள்ற்கு னெரின் ஆரய்ச்சறகலம் னக்கற தங்கு கறத்ண 

ன்நணர்.  

 னக்கற ஆரய்ச்ெற:  
 1930 ஆம் ஆண்டில் உனக ரடுகள் சந்றத் வதரனபரர வனக்கடிக்கு 

ங்கறகபின் ஶரல்ிஶ னக்கற கரம் ண ணது 1983 ஆம் 

ஆண்டு ஆய்வு அநறக்ஷகில் வதர்ணன்ஶக வபிப்தடுத்றணரர். 

 
10. ஸ்.ஆர்.ம் றழ் ஶதரம் ினது  

 ஸ்.ஆர்.ம் றழ் ஶதரம் சரர்தில் 'தரரிஶந்ர் ஷதந்றழ் ினது' 

கிஞனம், றரிஞரண ஶதரசறரிர் ெறற்தி தரனசுப்திித்துக்கு 

ங்கப்தடும் ன்று றழ் ஶதரம் றறுணர் டி.ஆர்.தரரிஶந்ர் கூநறணரர்.  

 னன்ணரள் ீறதற க.ஞரணதிகரெம் ஷனஷினரண குலிணர் ஆய்வு 

வசய்து ினரபர்கஷப ஶர்வு வசய்துள்பணர்.  

 னதுஷப்தித்ன் தஷடப்தினக்கற ினதுக்கு றஶறர லூிஸ் லற 

'டவென்ஷண' னெனம் தரறரர் கிஷ ினதுக்கு வௌணன் ரத்ரிக்கர 

லற 'ஶட்டும் தறு' தலும், அ.ள்பிப்தர குந்ஷ இனக்கற 

ினதுக்கு .ஆர்.னனஶகென் லற 'உஷ தந்து', ிறன் லற 

'ஷப்ன' ஆகற இன தல்கலம், ஜற.னே.ஶதரப் வரறவதர்ப்ன ினதுக்கு 

ெறத்ரர்த்ன் லற 'ரதும் ஊஶ' தலும் ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பண.  

 .தி.ஶஜ.அப்துல் கனரம் அநறில் றழ் ற்றும் வரறல்தட்த ினதுக்கு 

தரன.ெறகடரட்ெம் லற 'றர் னத்தும்' தலும், தரிறரற் 

கஷனஞர் றழ் ஆய்நறஞர் ினதுக்கு இர.குனரன் லற 'கிஷ 

னம் வரல்கரப்தினம்' தலும், னத்றநறஞர் கஷனஞர் சனெக ீற 
ினதுக்கு கனொவூர் கர்ணல் லற 'றரின் சுற்றுட்ட தரஷில் 

ந்ஷ வதரிரர்', குடந்ஷ தரலு லற 'உனக ஷனர் அண்ல் 

அம்ஶதத்கர்' ஆகற இன தல்கலம் ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பண.  

 சுஶசறத்றன் றழ் இழ் ினதுக்கு ன.அரிகறனஷ்ன் லற 'ல் 

டீு' தலும், வரல்கரப்திர் றழ்ச் சங்கம் ினதுக்கு ி.னத்து லற 

'னதுஷ றழ் ெங்கம்' தலும் ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 
11. றறக்க ினது  

 றறக்கத்றன் ினது வதந றநறஞர் த.அனபி ஶர்வு 

வசய்ப்தட்டுள்பரர். றநறஞர் அனபி னதுச்ஶெரிில் திநந்து ரழ்ந்து 
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னதர்.  

 இர் ிகில், சட்டம் தின்நர்.  

 தரரர், வதனஞ்ெறத்றணரர் ஆகறஶரரின் வகரள்ஷகில் ஆழ்ந் ஈடுதரடு 

வகரண்டர்.  

 றழ் ஶர்ச்வெரல் ஆய்வுகபில் னனஷ வதற்நர்.  

 தூ றறல் உஷரற்றுரல் றகத்றலும், அல்ரடுகபிலும் 

னகழ்வதற்ந ஶதச்சரபரக ிபங்குதர்.  

 றறணத் வரண்டிக்கம் றறுி, சனெகத் வரண்டரற்நற னதர்.  

 ஞ்ஷச றழ் தல்கஷனக்ககத்றன் தூ றழ்-வசரல்னரக்க அக னன 

துஷநின் ஷனரக திரற்நறனேள்பரர்.  

 இர் சுரர் 30 தல்கஷபனேம், 250க்கும் ஶற்தட்ட கட்டுஷகஷபனேம் 

தஷடத்துள்பரர். 

  தல்கஷனக்ககங்கபில் ஆய்வுஷகஷப ங்கறனேள்பரர்.  

 
12. இனங்ஷக லத்ரபனக்கு னக்கர் தரிசு  

 இங்கறனரந்றல் சர்ஶச அபில் ஷனசறநந் னறணத்துக்கு ( ரலுக்கு) 

ங்கப்தடுகறந உர்ந் தரிசு னக்கர் தரிசு ஆகும்.  

 இந் தரிசு வல்கறநர்கள் தஷடப்ன சர்ஶச அபில் அங்கலகரம் 

கறஷடப்தஶரடு, அன் ிற்தஷணனேம் அறகரிக்கும்.  

 இந் தரிசு உனகம் ங்கும் உள்ப லத்ரபர்கள் த்றில் றகுந் 

ஶற்ஷத வதற்றுள்பது.  

 இந் ஆண்டு இனங்ஷகின் னன்ணி லத்ரபர் வகரன், கனறனகர 

லற 'ற வென் னென்ஸ் ஆப் ரனற அல்வய்டர' ன்ந னறணத்துக்கு னக்கர் 

தரிசு கறஷடத்துள்பது.  

 இந் னறணம் அர் லற இண்டரது னறணம் ஆகும்.  

 இந் தரிசு 50,000 தவுண்ட் (சுரர் ₹ 50 னட்ெம்) வரக்கத்துடன் கூடிது.  

 இந் னறணம் இனங்ஷக ஶதரரிணரல் தரறக்கப்தட்ட க்கபின் ரழ்ஷ ஷ 

இஷரகக் வகரண்டரகும்.  

 உனகம் ங்கும் இனந்து அனுப்தி ஷக்கப்தட்டினந் 170 னறணங்கஷப டுர் 

குலிணர் ரசறத்து தரிசுக்குரி னறணத்ஷ ஶர்வு வசய்துள்பணர்.  

 
13. 'ஶதஶனரன் ஶரர்' ினது  

 கரல்தந்து ிஷபரட்டு உனகறல் றப்ன றக்கரக இனக்கும் ஶதஶனரன் ஶரர் 

ினஷ 2022 ஆம் ஆண்டில் ஆடர் திரிில் திரன்மறன் கரீம் 

வதன்மறரவும், கபிர் திரிில் ஸ்வதிணின் அவனக்மறர னவடனரஸீம் 

வன்நணர்.  

 இறல் வதன்மறர னல்னஷநரக இந் ினஷ வன்நறனக்கும் 

றஷனில் னவடனரஸ் வரடர்ந்து இண்டரது னஷநரக அஷ ஷகப்தற்நற 
இனக்கறநரர்.  

 கபிர் திரிில் இண்டு னஷந இந் ினஷ வன்ந னல் ீரங்கஷண 
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னவடனரஸ் ன்தது குநறப்திடத்க்கது.  

 
14. இந்ற-அவரிக்க ெனெக ஆர்னர் ஸ்ஶஷ் ெட்டர்ஜறக்கு உரி ினது  

 இந்ற-அவரிக்க வரறல் அறதனம், சனெக ஆர்னனரண ஸ்ஶஷ் 

சட்டர்ஜறக்கு அவரிக்கரில் உள்ப டக்கு கஶரனறணர ரகரத்றன் 

உரி ினது ங்கப்தட்டுள்பது.  

 ஶகரி கத்றல் ஷடவதற்ந றகழ்ில் ஆலர் ரய் கூப்தர் ரகரத்றன் 

உரி ினரண 'ற ஆர்டர் ஆஃப் னரங் லீஃப் ஷதன்' ன்ந ினறஷண 

ஸ்ஶஷ் சட்டர்ஜறக்கு ங்கறணரர்.  

 டக்கு கஶரனறணர ரகரம் ட்டுல்னரல் இந்ற-அவரிக்க 

உநவுகஷப ஶம்தடுத்துறல் அனஷட தங்கபிப்ன குநறத்து ஆலர் ரய் 

கூப்தர் தரரட்டிணரர்.  

 கடந் 2000-ல் அவரிக்கரின் அப்ஶதரஷ அறதர் தில் கறபிண்டணின் 

இந்ற தத்றன் ஶதரது இனரட்டு உநவுகலக்கு இஷடஶ னற 

ம்திக்ஷகஷனேம் ரற்நத்ஷனேம் வகரண்டு னறல் னக்கற தங்கு 

கறத்ர்.  

 ஶலும் 2005 ஆம் ஆண்டில் ற்தட்ட இந்ற-அவரிக்க அணுசக்ற 
எப்தந்த்றலும் அனஷட தங்கு குநறப்திடத்க்கது.  

 இனக்கு கடந் 2001 இல் த்ற அசு தத்னண் ினது ங்கற 
வகௌித்து.  

 
15. இந்ற-அவரிக்க ெனெக ஆர்னர் ஸ்ஶஷ் ெட்டர்ஜறக்கு உரி ினது  

 இந்ற-அவரிக்க வரறல் அறதனம், சனெக ஆர்னனரண ஸ்ஶஷ் 

சட்டர்ஜறக்கு அவரிக்கரில் உள்ப டக்கு கஶரனறணர ரகரத்றன் 

உரி ினது ங்கப்தட்டுள்பது.  

 ஶகரி கத்றல் ஷடவதற்ந றகழ்ில் ஆலர் ரய் கூப்தர் ரகரத்றன் 

உரி ினரண 'ற ஆர்டர் ஆஃப் னரங் லீஃப் ஷதன்' ன்ந ினறஷண 

ஸ்ஶஷ் சட்டர்ஜறக்கு ங்கறணரர்.  

 டக்கு கஶரனறணர ரகரம் ட்டுல்னரல் இந்ற-அவரிக்க 

உநவுகஷப ஶம்தடுத்துறல் அனஷட தங்கபிப்ன குநறத்து ஆலர் ரய் 

கூப்தர் தரரட்டிணரர்.  

 கடந் 2000-ல் அவரிக்கரின் அப்ஶதரஷ அறதர் தில் கறபிண்டணின் 

இந்ற தத்றன் ஶதரது இனரட்டு உநவுகலக்கு இஷடஶ னற 

ம்திக்ஷகஷனேம் ரற்நத்ஷனேம் வகரண்டு னறல் னக்கற தங்கு 

கறத்ர்.  

 ஶலும் 2005 ஆம் ஆண்டில் ற்தட்ட இந்ற-அவரிக்க அணுசக்ற 
எப்தந்த்றலும் அனஷட தங்கு குநறப்திடத்க்கது.  

 இனக்கு கடந் 2001 இல் த்ற அசு தத்னண் ினது ங்கற 
வகௌித்து.  
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16. இந்றர ஶகட் திரண்டுக்கு அங்கலகரம்  
 றும், ணித்துறக்க சுஷ உள்பிட்ட சறநப்தம்சங்கலக்கரக இந்றர 

ஶகட் திரண்ட் தரசுற அரிசறக்கு உனகறன் ம்தர் என் அந்ஸ்து 

ங்கப்தட்டுள்பது.  

 அவரிக்கர, ஶரப்தர, ஆெற-தெறதிக், த்ற கறக்கு & அவரிக்கர 

கண்டங்கபில் வள்ஷப ற்றும் தலப்ன றந தரசுற அரிசற ஷககபில் 

ஆய்வுகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண.  

 இறல், இந்றரின் ஶகஆர்தில் றறுணத்றன் இந்றர ஶகட் உனகறன் 

ம்தர் என் தரசுற அரிசற திரண்டரக அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பது .  
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1. த்க்வகரஷடரபர்கள் ிம் தறிட ணிச் வெனற  
 த்க்வகரஷடரபர்கபின் ிங்கஷப தறிட னொதரய் 10 னட்ெத்றல் ணி 

ஷகப்ஶதசற வசனறனேம் கிணி ரக்கப்தட்ட தறஶடும் உனரக்கப்தடும் 

ன்று னல்ர் ன.க.ஸ்டரனறன் அநறித்ரர்.  

 எவ்வரன ஆண்டும் அக்ஶடரதர் னல் ரள் ஶெற ன்ணரர் த்ரண 

றணரக கஷடதிடிக்கப்தடுகறநது.  

 இந் ஆண்டுக்கரண ஶசற ன்ணரர் த்ரண றணத்றன் கனப்வதரனள் 

எற்றுஷனேடன் த்ரணம் வசய்ஶரம்.  

 எனங்கறஷந் னற்சறனேடன் உிர்கஷப கரப்ஶதரம் ன்தரகும்.  

 20 றறடங்கள் ஶதரதும்:  

 த் ரணத்றன் ஶதரது 350 றல்னற னறட்டர் த்ம் ட்டுஶ 

டுக்கப்தடுகறநது.  

 இற்கு 20 றறடங்கஶப ஆகும்.  

 இந் பத்றல் த்ரண னகரம் ற்றும் த்க்வகரஷடரபர்கஷப  

தறவு வசய்து வகரள்பனரம்.  

 த் ஷககபின் இனப்ஷத வரிந்து வகரள்லம் சறகள் 

வசய்ப்தட்டுள்பண.  

 த் ஷங்கபின் வசல்தரடுகஷப கண்கரிக்க e-RaktKosh ன்ந 

இஷபம் வசல்தரட்டில் உள்பது.  

 இந் பத்றல் த்ரண னகரம் ற்றும் த்க்வகரஷடரபர்கஷப  

தறவு வசய்து வகரள்பனரம்.  

 த் ஷககபின் இனப்ஷத வரிந்து வகரள்லம் சறகள் 

வசய்ப்தட்டுள்பண.  

 
2. ரர்கலக்கு னற 'வெனற'  

 தள்பி கல்ித்துஷநில் னற றட்டங்கள் ீட்டுற்கு டிஜறட்டல் 

வரறல்தட்தம் னகுத்ப்தட்ட ணீரக்கப்தட்டு னரல் ரபரண 

றட்டங்கள் வரடங்கப்தட்டுள்பண.  

 ஶலும் ரர்கள் தரடத்ஷ னரிந்து தடிக்க ஷக வசய்னேம் னற வெனற 
(ஆப்) வரடங்கப்தட உள்பது.  

 னனஷச்சரின் கரஷன உவு றட்டத்றற்கு றகரட்டிரக அஷந்து 

டிஜறட்டல் னஷநினரண னள்பி ிங்கஶப.  

 கண்ரடி ங்கும் றட்டனம் டிஜறட்டல் னஷநரல் ஶற்வகரள்பப்தட்ட 

னள்பி ிங்கபின் னெனஶ அனரணது. 

 
3. 'ஸ்ரர்ட் கரனர்' னற வெனற அநறனகம்  

 றக கரல்துஷநில் ஸ்ரர்ட் கரனர் ன்ந னற வசனற னெனம் 

றன்ணணு ஶரந்து தி ன்ந றட்டம் அநறனகம் வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 குற்ந ஆங்கஷப துல்னறரக தறவு வசய்வும், அஷண தரரிக்கவும், 

வுகஷப னஷநரகவும், சறநப்தரகவும் ஷகரலம் ஷகில் ஸ்ரர்ட் 
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கரனர் ன்ந னற இஷ ற வசனறஷ றக கரல்துஷந ற்ஶதரது 

அநறனகம் வசய்துள்பது.  

 இந் ஸ்ரர்ட் கரனர் வசனற, கரல்துஷநில் கபப்தி ஆற்றும் 

அலுனர்கபின் வசல்தரடுகஷப கண்கரிக்கவும், அர்கபது 

கபப்திகபின் ஶதரது றகலம் சம்தங்கஷப உடனுக்குடன் இந் வசனற 
னெனம் தறவு வசய்ற்கும் கப அலுனர்கலக்கு ஶனும் திச்ெறஷண 

ற்தட்டரஶனர அல்னது உடணடி உிகள் ஶஷப்தட்டரல் அது குநறத் 

கஷன உடணடிரக உர் அலுனர்கலக்கு அர்கள் வரிிக்க துரக 

இந் வசனற அஷனேம். 

 
4. ஷகப்ஶதெற வெனற அநறனகம்  

 வென்ஷணில் ற்ஶதரது ஷடவதறும் வட்ஶர ில் றத்ட தி, ஷ 

ீர் டிகரல்ரய் ஶதரன்ந குடிரத்து திகள் ஷடவதறுரல், தன 

சரஷனகள் குறுகனரகறனேள்பண.  

 சறன இடங்கபில் ஶதரக்குத்து ரற்நங்கள் வசய்ப்தட்டுள்பண. இணரல் 

வதரதுக்கலக்கு ற்தடும் சறங்கஷப டுக்க, ணிரர் றறுணத்துடன் 

இஷந்து வசன்ஷண ஶதரக்குத்து ஶதரலீசரர்  'roadEase'  (ெரஷன பிஷ) 

ன்ந வசனறஷ உனரக்கறனேள்பணர்.  

 
5. ம் வென்ஷண வெனற 

 வதரதுக்கள் தன்வதறும் ஷகில் வரறல் ரி வெலுத்துல், ர்த்க 

உரிம் னதுப்தித்ல் ற்றும் றகழ் றஷனில் கட்டிட றட்ட 

ிண்ப்தத்றன் றஷன அநறல் ஶதரன்ந ஶசஷகலம் 'ம் வசன்ஷண' 

வசனறில் தன்தடுத் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

 
6. கறர ெஷதஷ கண்கரிக்க னற வன்வதரனள்  

 கறர சஷத கூட்ட றகழ்வுகஷப கண்கரிக்க  'ம் கறர ெஷத' ன்ந 
வதரில் வன்வதரனள் உனரக்கப்தட்டுள்பது. 

 எவ்வரன ஆண்டும் ம்தர் என்நரம் ஶற உள்பரட்சறகள் றணரக 
வகரண்டரடப்தடும் ண அநறிக்கப்தட்டது. 

 இன்தடி னம்  ம்தர் என்நரம் ஶற உள்பரட்ெறகள் றணம் 
வகரண்டரடப்தட உள்பது. 

 சறநப்தரக வசல்தடும் கபிர் சு உி குலக்கஷப வகௌித்ல் , 
அஷணத்து கறர அண்ர றுனர்ச்ெற றட்டம், கஷனஞர் டீு 
ங்கும் றட்டம், ஜல்ஜீன் இக்கம் ஶதரன்நஷ குநறத்தும் 
கூட்டத்றல் ிரறக்கப்தட உள்பண. 
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1. உனக சுகரர றறுணத்றல் இந்ற ம்ெரபி ிஶக் னெர்த்றக்கு   
   தி  

 டரக்டர் ிஶக் னெர்த்ற ரன் அவரிக்கரின் சர்ஜன் வஜணல் ( ஷனஷ 

அறுஷ னத்துர் றனர்) திஷனேம் கறக்கறநரர்.  

 இந் தினேடன் அர் உனக சுகரர றறுணத்றன் இக்குணர் குலில் 

அவரிக்க திறறறரகவும் இனப்தரர் ண ரறங்டன் வள்ஷப ரபிஷக 

அநறித்துள்பது.  

 
2. உச்ெீறன்நத்றன் அடுத் ஷனஷ ீறதற டி.எய்.ெந்ற சூட்  

 உச்சீறன்நத்றன் அடுத் ஷனஷ ீறதறரக றறக்க னெத் ீறதற 
டி.எய்.ெந்ற சூட்டின் வதஷ ற்ஶதரஷ ஷனஷ ீறதற னே.னே.னனறத் 

த்ற அசுக்கு தரிந்துஷத்ரர்.  

 இந் தரிந்துஷ கடித்றன் கஷன உச்ச ீறன்நத்றன் ம்தரது 

ீறதறரக திஶற்க உள்ப ீறதற டி.எய்.சந்ற சூட்டிடம் ஷனஷ 

ீறதற னே.னே.னனறத் அபித்ரர்.  

 உச்சீறன்ந ஷனஷ ீறதற ட்டரம் ஶற ஏய்வு வதறுகறநரர்.  

 ம்தர் 9ஆம் ஶற ஷனஷ ீறதறரக வதரறுப்ஶதற்கும் டி.எய்.சந்ற சூட் 

2024 ம்தர் 10ஆம் ஶற ஷில் இண்டு ஆண்டுகள் அந் திஷ 

கறக்க உள்பரர்.  

 உச்சீறன்ந ீறதறகபின் தி ஏய்வு து 65 ஆக 

றர்ிக்கப்தட்டுள்பது .  

 2016 ஶ 13ஆம் ஶற உச்சீறன்ந ீறதறரக டி.எய்.சந்ற சூட் தி உர்வு 

வதற்நரர்.  

 அற்கு னன்ன அனகரதரத் உர்ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக 2013 

அக்ஶடரதர் 31ம் ஶற னல் அர் திரற்நற ந்ரர்.  

 2000 ரர்ச் 29 னல் னம்ஷத உர்ீறன்ந ீறதறரகவும் அர் 

திரற்நறனேள்பரர்.  

 1998ல் னம்ஷத உர்ீறன்நத்றல் னெத் க்குஷஞரண அர் அஶ 

ஆண்டில் கூடுல் வெரனறெறட்டர் வஜணனரகவும் தி உர்வு வதற்நரர்.  

 உச்ச ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக 1978 திப்ரி 22 னல் 1985 

ஜழஷன 11 ஷில் ீண்ட கரனம் திரற்நற ீறதற சந்ற சூட்டின் கன் 

ீறதற டி.எய்.சந்ற சூட் ஆரர். 

 
3. குஷத்துக்கரண னற இந்ற தூர் றணம்  

 ஷபகுடர ரடுகபில் என்நரண குஷத் ரட்டுக்கரண னற இந்ற தூரக 

வபினேநவு தி னெத் அறகரரி ஆர்ஷ் ஸ்ஷகர றறக்கப்தட்டரர்.  

 
 
4. ெர்ெீஸ் ெரம்தின்; றகம் ந்ரம் இடம்  

 குஜரத்றல் ஷடவதற்று ந் 36 ஆது ஶெற ிஷபரட்டு ஶதரட்டிகள் 



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page28 

 

 

றஷநஷடந்ண.  

 இப்ஶதரட்டிில் வரடர்ந்து ரன்கரது னஷநரக சர்சீஸ் அி 
எட்டுவரத் சரம்தின் தட்டம் வன்நது.  

 றகம் ந்ரம் இடம் திடித்து.  

 ரண்டுகலக்கு திநந் திநகு டத்ப்தட்ட இந் ஶதரட்டிகபில் சுரர் 8000 

ஶதர் தங்ஶகற்நணர்.  

 ஶகபத்ஷச் ஶசர்ந் ீச்சல் ீர் ெஜன் திகரஷ் ஶதரட்டிில் 5 ங்கம், 

இண்டு வள்பி, 1 வண்கனம் ண வரத்ரக ட்டு தக்கங்கள் வன்று 

சறநந் ீரக ஶர்ரணரர்.  

 கர்ரடக ீச்சல் ீரங்கஷண ஆறகர ரச்ெந்றர ஆறு ங்கம், 1 

வண்கனத்துடன் ஶதரட்டிிஶனஶ சறநந் ீரங்கஷணரக ஶர்வு 

வசய்ப்தட்டரர். 

 வண்கனம் வன்ந குஜரத்ஷ ஶசர்ந் வெௌவுரிஜறத் கரய்ஶ  
ஶதரட்டிில் தக்கம் வன்ந றக இபம் ீர் ஆணரர்.  
 

 

தக்க தட்டில் அி 
 

ங்கம் 

 

வள்பி 
 

வண்கனம் 

 

வரத்ம் 

ெர்ெீஸ் 61 35 32 128 

கரரஷ்டிம் 39 38 63 140 
யரிரணர 38 38 40 116 
கர்ரடகர 27 23 38 88 
றகம் 25 22 27 74 
ஶகபம் 23 18 13 54 

த்ற திஶெம் 20 25 21 66 
உத்றதிஶெம் 20 18 18 56 

ிப்னர் 20 10 20 50 
தஞ்ெரப் 19 32 25 76 

 
 
5. உச்ெீறன்ந ஷனஷ ீறதறரக டி.எய்.ெந்ற சூட் றணம்  

 உச்சீறன்நத்றன் ம்தரது ஷனஷ ீறதறரக டி.எய்.சந்ற சூட் 

றறக்கப்தட்டரர்.  

 அசஷப்னச் சட்டம் அபித்துள்ப அறகரத்றன் அடிப்தஷடில் குடிசு 

ஷனர் றவௌதற னர்ன உச்சீறன்நத்றன் அடுத் ஷனஷ ீறதறரக 

டி.எய்.சந்ற சூட்ஷட றறத்துள்பரர்.  

 ம்தர் என்தரம் ஶற சந்ற சூட் தி ற்தரர் ன்று வரிித்ரர்.  

 உச்ச ீறன்நத்றன் ற்ஶதரஷ ஷனஷ ீறதற ட்டரம் ஶற ஏய்வு வதந 
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உள்பரர்.  

 அர் ஷனஷ ீறதறரக 74 ரட்கள் ட்டுஶ தி கறக்க உள்ப 

றஷனில் டி.எய்.சந்ற சூட் ஷனஷ ீறதறரக இண்டு ஆண்டுகள் தி 
கறப்தரர்.  

 2024 ஆம் ஆண்டு ம்தர் 10ஆம் ஶற சந்ற சூட் ஏய்வு வதறுரர். 

 
6. திெறெற ஷனர் ஆணரர் ஶரஜர் தின்ணி  

 இந்ற கறரிக்வகட் கட்டுப்தரட்டு ரரித்றன் திசறசற 36து ஷனரக 

ஶரஜர் தின்ணி ஶதரட்டி இன்நற ஶர்வு வசய்ப்தட்டரர்.  

 ஷனர் திக்கரனத்ஷ றஷநவு வசய் வெௌவ் கங்குனறக்கு தறனரக 

ஶரஜர் தின்ணி னம்ஷதில் ஷடவதற்ந திசறசற ஆண்டு வதரதுக்கூட்டத்றல் 

அந் வதரறுப்னக்கு ஶர்வு வசய்ப்தட்டரர்.  

 ரரித்றன் வசனரபரக வஜய் ர, வதரனபரபரக ஆறஷ் வெனரர், 

துஷத்ஷனரக ரஜழவ் சுக்னர, இஷச் வசனரபரக ஶவ்ஜறத் 

கரய்கறர ஆகறஶரனம் ஶதரட்டிின்நற ஶர்வு வசய்ப்தட்டணர்.  

 1983இல் உனகக்ஶகரப்ஷத வன்ந இந்ற அிஷ ஶசர்ந் ஶரஜர் தின்ணி 
அடுத் ஆண்டு 50 ஏர் உனகக்ஶகரப்ஷத ஶதரட்டி இந்றரில் 

ஷடவதநினக்கும் றஷனில் திசறசற ஷனரகற இனக்கறநரர்.  

 
7. கரங்கறஸ் னற ஷனர்   

 கரங்கறஸ் ஷனர் திக்கரண ஶர்னறல் னெத் ஷனர் ல்னறகரர்ஜளண 

கரர்ஶக 7,897 ரக்குகள் வதற்று வற்நற வதற்நரர்.  

 அஷ றர்த்து ஶதரட்டிிட்ட ற்வநரன னெத் ஷனர் சசறனொனக்கு 1,072 

ரக்குகஶப கறஷடத்ண.  

 இஷடுத்து கரங்கறமறன் னற ஷனரக ல்னறகரர்ஜளண கரர்ஶக 

ஶர்ரகற இனப்தரக கட்சறின் த்ற ஶர்ல் குல ஷனர் துசூன் 

றஸ்த்ரி அறகரப்னர்ரக அநறித்ரர். 
 தறரண ரக்குகபில் கரர்ஶக வதற்ந ரக்கு ிகறம் சுரர் 84 சீம் 

ஆகும்.  

 கரங்கறமறன் 137 ஆண்டு கரன  னரற்நறல் ஷனர் திக்கு 
ஷடவதற்ந ஆநரது ஶர்ல் இதுரகும்.  

 கஷடசறரக கடந் 2000-ல் ஷடவதற்ந ஶர்னறல் ஜறஶந்ற திசர 
திசரரஷ ஶரற்கடித்து ஶசரணிர கரந்ற வற்நற வதற்நரர்.  

 கடந் 24 ஆண்டுகலக்குப் திநகு கட்சறின் ஷனர் திில் அனம் 
ஶசரணிர கரந்ற குடும்தத்ஷ சரர தர் கரர்ஶக ஆரர்.  

 இற்கு னன் ஶசரணிர கரந்ற குடும்தத்ஷ சரர ஷனரக ெலரரம் 
ஶகெரி 1998ல் தி கறத்ரர். 

 
8. இத்ரனற திர் ஆணரர் ஜறரர்ஜறர  

 இத்ரனறில் னல் வதண் திரக ீி னதுசரரி வகரள்ஷகஷ 



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page30 

 

 

வகரண்ட ஜரர்ஜறர வஶனரணி தி ற்நரர்.  

 கடந் ரம் ஷடவதற்ந வதரதுத்ஶர்னறல் அது கட்சற னன்ணிஷன 

வதற்நஷ வரடர்ந்து அர் ற்ஶதரது திஶற்று வகரண்டுள்பரர்.  

 
9. னென்நரது னஷநரக தி ீட்டிப்ன வதறுகறநரர் ெலணர அறதர் ற  
   ஜறன்திங்  

 சலண கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் சக்ற ரய்ந் த்ற குலவுக்கு அறதர் ற 
ஜறன்திங் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டஷ  வரடர்ந்து ரட்டில் அறதரக அர் 

னென்நரது னஷநரக ஶர்ந்வடுக்கப்தடுற்கரண  றஷக 

வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 ந்து ஆண்டுகலக்கு எனனஷந ஷடவதறும் சலண கம்னைணிஸ்ட் கட்சறில் 

இனதரது கூட்டம் ஷனகர் வதய்ஜறங்கறல் கடந் ரம் வரடங்கறது.  

 னென்நரது னஷநரக அறதரக வரடர்ற்கு இக்கூட்டத்றல் எப்னல் 

அபிக்கப்தடும் ன்று அப்ஶதரது றர்தரர்க்கப்தட்டது.  

 ற்கணஶ சலணரின் அறதரக ஜறன்திங் இண்டரது னஷநரக தி 
கறத்து னகறநரர்.  

 அது 10 ஆண்டு திக்கரனம் றஷநவு வதறும் றஷனில் னென்நரது 

னஷநரக அது தி கரனம் ஶலும் ந்து ஆண்டுகலக்கு 

ீட்டிக்கப்தடுற்கு றஷகச் வசய்னேம் ஷகில் கம்னைணிஸ்ட் கட்ெறின் 

ெக்ற ரய்ந் த்ற குலவுக்கு அர் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர்.  

 
10. ஏய்வூற றற ஆஷ உறுப்திணர் றணம்  

 ஏய்வூற றற எலங்குனஷந ற்றும் பர்ச்சற ஆஷ ( திஃப்ஆர்டி) 

உறுப்திணரக த்ற சட்டம் ற்றும் ீறத்துஷந கூடுல் வசனர் ரர 

ரவ் தட்டு றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  

 கடந் 23ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் திஃப்ஆர்டி-ஷ த்ற அசு 

றறுிது. ஏய்வூற றறஷ உனரக்குல் றறஷ ஶம்தடுத்துல், 

எலங்கரற்றுல் னெனம் னறஶரனக்கரண னரய் தரதுகரப்ஷத 

உறுறப்தடுத்தும் ஶரக்கறல் அந் ஆஷம் றறுப்தட்டது.  

 இந் ஆஷத்றல் என ஷனர் ஆறு ஶதனக்கும் றகரல் உறுப்திணர்கள் 

இனக்க ஶண்டும். உறுப்திணர்கபில் னெர் னலஶ உறுப்திணர்கபரக இனக்க 

ஶண்டும்.  

 இந்றஷனில் அந் ஆஷத்றன் னல ஶ சட்ட உறுப்திணரக ரர 

ரவ் தட்டுஷ த்ற அசு றறத்துள்பது.  

 அர் 62 ஷ ட்டும் ஷ அல்னது அடுத் உத்வு திநப்திக்கப்தடும் 

ஷ ஆஷ உறுப்திணரக இனப்தரர்.  

 
11. குடிசு ஷனரிடம் றணச் ெரன்றுகஷப ங்கற ந்து ரட்டு  
   தூர்கள்  

 இந்றரவுக்கரண ந்து ரட்டு தூர்கள் ங்கள் றணச் சரன்றுகஷப 
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குடிசு ஷனர் றவௌதற னர்னிடம் ங்கறணர்.  

 இது வரடர்தரக குடிசு ஷனர் ரபிஷக வபிிட்ட வசய்ற குநறப்தில் 

'இந்றரவுக்கரண ஈரன் தூரக றறக்கப்தட்டுள்ப ஈஜ் னரயற, 
ஸ்டீன் தூர் ஶஜன் வஸ்வனஃப், உகரண்டர தூர் ஜரய்ஸ் ககுரட்மற, 
ிட்ரம் தூர் தவன்ரன்  ஷய, வதல்ஜறம் தூர் டிடிஶர் ஶன்டர் 

ஶய ெல்ட் ஆகறஶரர் ங்கள் றணச் சரன்றுகஷப குடிசு ஷனர் 

றவௌதற னர்னிடம் ங்கறணர்' ன்று வரிிக்கப்தட்டது.  
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ிண்வபி றட்டம் 
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1. ங்கள்ரன்  
 வசவ்ரய் கறக ஆரய்ச்சறக்கரக இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற ஷத்ரல் 

(இஸ்ஶர) அனுப்தப்தட்ட ஆய்வுக்கனரண 'ங்கள்ரன்' ஶதட்டரி ீர்ந்து 

ிஷச இந்து ணது தத்ஷ னடித்துக் வகரண்டது.  

 னொதரய் 450 ஶகரடி வசனில் இந்றரில் ரரிக்கப்தட்ட 'ங்கள்ரன்' 

திஸ்ல்ி-ெற25 வூர்ற னெனம் கடந் 2013 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ந்ரம் 

ஶற ிண்ில் வசலுத்ப்தட்டது.  

 கடந் 2014 வசப்டம்தர் 24ஆம் ஶற னல் னற்சறிஶனஶ வசவ்ரய் 

கறகத்றன் சுற்றுட்ட தரஷில் ஆய்வு கபம் றஷன றறுத்ப்தட்டது.  

 ஆறு ரங்கள் வசல்தடும் ஷகில் டிஷக்கப்தட்ட ங்கள்ரன் 

கறட்டத்ட்ட 8 ஆண்டுகபரக ஆரய்ச்சற திஷ ஶற்வகரண்டு ந்து.  

 அநறில் ஆரய்ச்சறக்கரக வசவ்ரய் கறகத்றன் ஶற்தப்ன றனில், 

தரஷந அஷப்ன, பிண்டன வசல்னஷநகள், ஶற்தப்ன வப்தறஷன 

உள்பிட்டற்ஷந குநறத்து அநற ந்து அநறில் சரஷணகஷப ங்கள்ரன் 

வகரண்டினந்து.  

 வசவ்ரய் கறகத்றற்கு இண்டரது ஆய்வுக்கனம் அனுப்னது குநறத்து 2016 

ஆம் ஆண்டு இஸ்ஶர கல் வரிித்து இனந்ஶதரறலும், ணிர்கஷப 

ிண்வபிக்கு அனுப்னம் ெந்றரன்-3 ற்றும் சூரிணின் ஶற்தப்ன 

ஆரய்ச்சறக்கரண ஆறத்ர-ல் 1 உள்பிட்ட றட்டங்கஶப இஸ்ஶரின் 

ற்ஶதரஷ ிண்வபி ஆரய்ச்சற தட்டினறல் னன்னுரிஷ வதற்றுள்பண.  

 

2. வெவ்ரய் கறகத்றல் ண்ரீ்  
 2018 ஆம் ஆண்டு ரர்ஸ் க்ஸ்திஸ் ன்ந ஆர்திட்டர் வசவ்ரய் கறகத்றன் 

வன்னத்றல் தணிக்கட்டிின் ( னெடுதணி) ஶற்தப்ன ரழ்ஷனேம், 

உர்ஷனேம் கண்டநறந்து அன் அடிில் ற டிில் ண்ரீ் 

இனக்கனரம் ண கூநறது.  

 ஆணரல் அஷ அந் கரனகட்டத்றல் ிஞ்ஞரணிகள் ம்தில்ஷன.  

 அஶ ஶத்றல் ரர்ஸ் க்ஸ்திஸ் ஆர்திட்டர் கண்டுதிடித் ஶத்றல் 

ிண்கனம் அபிட்ட ிசறத்றரண ஶடரர் ெறக்ஷஞஷ அர்கள் 

னெடுதணிின் கலஶ உனர்ந் வதரனள் இனக்கனரம் ண கனறணர்.  

 ஆணரல் சீதத்றல் இங்கறனரந்து ரட்டின் ஶகம்திரிட்ஜ் தல்கஷனக்கக 

ஆரய்ச்சறரபர்கள் ஷனஷினரண சர்ஶச ிஞ்ஞரணிகள் குல 

வசவ்ரில் அல்டிறஸ் ஸ்கரதினற ன்று அநறப்தடுகறந தணிதடனத்ரல் 

னெடப்தட்ட தகுறஷ ஶறு வரறல்தட்தத்ஷ தன்தடுத்ற ஆய்வு வசய்ணர்.  

 அறல்ரன் அர்கள் வசவ்ரய் கறகத்றல் ற டிினரண ண்ரீ் 

இனப்தற்கு சரத்றம் உண்டு ன்று கண்டநறந்ண.   

 

3. 36 வெற்ஷகக்ஶகரள்கஷப ிண்ில் வெலுத்துகறநது இஸ்ஶர  
 திரிட்டணின் 36 வசற்ஷக ஶகரள்கஷப ஜறஸ்ல்ி ம்-3 கணக ரக்வகட் 

னெனம் இந் ர இறுறக்குள் ிண்ில் வசலுத் இந்ற ிண்வபி 
ஆரய்ச்சற அஷப்ன (இஸ்ஶர) றட்டறட்டுள்பது.  
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 ிக தன்தரட்டுக்கரக வசல்தடுத்ப்தட உள்ப றட்டரணது இஸ்ஶரின் 

'றனை ஸ்ஶதஸ் இந்றர' றறுணம் ற்றும் திரிட்டணின் 'என் வப்' 

றறுணம் இஷடஶ ஶற்வகரள்பப்தட்ட னரிந்துர்வு எப்தந்ங்கபின் 

அடிப்தஷடில் னன்வணடுக்கப்தடுகறநது.  

 ிண்ில் ப்தட உள்பண ஆந்ற ரறனம் வயரிஶகரட்டரில் உள்ப 

ெஷீ் ரன் இண்டரம் வுபத்றல் இனந்து இந் ரம் னென்று அல்னது 

ரன்கரம் ரத்றல் 36 வெற்ஷகக்ஶகரள்கள் வசலுத்ப்தடினக்கறன்நண. 

 

4. 7100 எபி ஆண்டு தூத்றல் உள்ப கண் கனம் குறழ் னெடி வனனர  
 னறினறனந்து ிண்ில் 7,100 எபி ஆண்டுகள் தூத்றல் உள்ப கண் கனம் 

குறழ்னெடி வனனர னஷகப்தடத்ஷ அவரிக்க ிண்வபி ஆய்வு 

றறுணம் ரசர வபிிட்டுள்பது.  

 ிண்ில் உள்ப தன ர்ங்கஷப கண்டநற உனக ரடுகள் தன 

வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷபனேம் , வரஷனஶரக்குகஷபனேம் அனுப்தி 

கல்கஷப வதற்று னகறன்நண.  

 அந் ரிஷசில் அவரிக்கரின் ிண்வபி ஆய்வு றறுணம் ரசர, கடந் 

1990 ஆம் ஆண்டு ப்ல் 24ஆம் ஶற யப்திள் வரஷனஶரக்கறஷ 

ிண்ில் றஷன றறுத்றது.  

 ற்ஶதரது னறினறனந்து 7,100 எபி ஆண்டுகள் தூத்றல் உள்ப தனல் 

வனனரஷ ரசரின் யப்திள் வரஷனஶரக்கற தடம் டுத்து 

அனுப்தினேள்பது.  

 ிண்ீன்கள் கூட்டத்றற்குள் உள்ப அந் 'தனள் வனனர' கண் கனம் 

ஷகில் ண்ரக உள்பது.  
 வனனரக்கள் ன்தது ிண்வபிில் கரப்தடும் ட்ெத்றங்கள், தூெற 

ற்றும் ஷயட்ஜன், யனீறம் ஶதரன்ந ரனேக்கபரல் உனரகும் வதரி 

ஶகத்ஷ குநறக்கும்.  

 இன்னும் என்று னல் இண்டு ஶகரடி ஆண்டுகலக்குள் சூப்தர் ஶரரரக 

ரநறிடும் ன்று ரசர வரிித்துள்பது. 

 

5. ஜறஸ்ல்ி ம்-3  
 திரிட்டணின் 36 வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப ஜறஸ்ல்ி ம்-3 கணக ரக்வகட் 

னெனம் னம் 23ஆம் ஶற ிண்ில் வசலுத் இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற 
அஷப்ன (இஸ்ஶர) றட்டறட்டுள்பது.  

 ிக தன்தரட்டுக்கரக வசல்தடுத்ப்தட உள்ப இத்றட்டம் இஸ்ஶரின் 

'றனை ஸ்ஶதஸ் இந்றர றறுணம்' ற்றும் திரிட்டணின் 'என் வப்' 

றறுணம் இஷடஶ ஶற்வகரள்பப்தட்ட திரிந்துர்வு எப்தந்ங்கபின் 

அடிப்தஷடில் னன்வணடுக்கப்தடுகறநது.  

 43.5 ீட்டர் உனம் 640 டன் ஷடனேம் வகரண்டது.  

 உனகறன் னன்ணி வரஷனத்வரடர்ன றறுணங்கபில் என்நரண என் வப் 

றறுணம் அசு, ர்த்கம், கல்ி தன்தரட்டுக்கரண  வரஷனவரடர்ன 

ஶசஷக்கரக இந் வசற்ஷக ஶகரள்கஷப அனுப்தவுள்பது.  
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 இந்றரின் தரர்ற வரஷனவரடர்ன ஶசஷ றறுணம், என் வப் 

றறுணத்றன் னக்கற தங்குரரகவும், னலீட்டரபரகவும் இனப்தது 

குநறப்திடத்க்கது.  

 
6. 'இஸ்ஶர'ில் னல் னஷநரக ரஷணின் ஷடில் ரக்வகட்  

 இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற றறுணம் இஸ்ஶர இங்கறனரந்து ரட்ஷடச் 

ஶசர்ந் 'வட்வரர்க் அக்ெஸ் அஶெரெறஶட்ஸ் னறறவடட்' (என்வப்) ன்ந 

றறுணத்றற்கு வசரந்ரண 36 திரட்ஶதண்ட் கல் வரடர்ன 

வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப னறின் குஷநந் சுற்றுப்தரஷில் வுகறநது.  

 அற்கரக இங்கறனரந்து றறுணத்துடன் 'றனைஸ்ஶதஸ் இந்றர னறறவடட்'  

(ன்.ஸ்..ல்) ன்ந ிண்வபி வஜன்சறின் ிகப்திரிவு  ற்றும் 

ிண்வபி துஷநின் கலழ் உள்ப த்ற வதரதுத்துஷந றறுணரண 

சற.தி.ஸ்.இ ஆகறஷ எப்தந்ம் வசய்துள்பண.  

 இற்கரக இஸ்ஶர னரற்நறல் இல்னர ஷகில் னல் னஷநரக 6 டன் 

அரது சரசரிரக என இந்ற ரஷணின் ஷடில் றகப்வதரி 

ரக்வகட்டரண ல்.ி.ம் 3 ன்ந ரக்வகட்ஷட டிஷத்து உள்பது.  

 இன் னந்ஷ வதர் ஜற.ஸ்.ல்.ி ரர்க்-3 ஆகும்.  

 ல்.ி.ம்.3 ரக்வகட்:  

 இஸ்ஶரஷ வதரறுத்ஷில் ல்.ி.ம்.3 ரக்வகட்ஷட 

தன்தடுத்ற ிண்ில் ஶற்வகரள்பப்தடும் னல் ிக ல் 

இதுரகும்.  

 னகறந அக்ஶடரதர் 23ஆம் ஶற ள்பிவு 12.07 ிக்கு ஆந்ற 

ரறனம் வயரிஶகரட்டரில்  உள்ப சீஷ் ரன் ிண்வபி ஆய்வு 

ஷத்றல் உள்ப இண்டரது வுபத்றல் இனந்து 

வசற்ஷகக்ஶகரள்கள் ிண்ில் ப்தடுகறன்நண.  

 குஷநந்தட்ச தூத்துக்கு ல்.ி.ம்.3 ன்ந ஷக ரக்வகட் கஷப 

தன்தடுத்ற னிசரர் சுற்றுப் தரஷில் ஶசர்க்ஷக ஶகரள்கஷப 

வுகறநது.  

 ற்ஶதரது னென்று றஷனகஷபக் வகரண்டு ல்.ி.ம்.3 ரக்வகட்டில் 

கறஷஶரவஜணிக் றஷன, ற ரிவதரனபரல் இங்கும் ஷ 

றஷன ற்றும் இந் றட ஶரட்டரர்கள் வகரண்ட இண்டு றஷனகள் 

வகரண்ட ரக்வகட்டில் வசற்ஷக ஶகரள்கள் வதரனத்ப்தட்டு 

ப்தடுகறன்நண.  

 

7. ரஷப ிண்ில் தரய்கறநது ஜறஸ்ல்ி ம்-3  
 திரிட்டணின் 36 வசற்ஷக ஶகரள்கலடன் ஜறஸ்ல்ி ம்-3 கணக 

ரக்வகட்ஷட ிண்ில் வசலுத்துற்கரண திகள் றஷநஷடந்துள்பரக 

இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற அஷப்ன இஸ்ஶர வரிித்துள்பது.  

 ிக தன்தரட்டுக்கரக வசல்தடுத்ப்தட உள்ப றட்டரணது இஸ்ஶரின் 

'றனை ஸ்ஶதஸ் இந்றர றறுணம்' ற்றும் திரிட்டணின் 'என் வப்' றறுணம் 

இஷடஶ ஶற்வகரள்பப்தட்ட னரிந்துர்வு எப்தந்ங்கபின் அடிப்தஷடில் 
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னன்வணடுக்கப்தடுகறநது.  

 ஜறஸ்ல்ி ரர்க்-3 ரக்வகட் 43.5 ீட்டர் உனம், 640 டன் ஷடனேம் 

வகரண்டது.  

 அஷண டிஷக்கும் திகலம், வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப றறுவும் 

திகலம் றஷநஷடந்துள்பண.  

 உனகறன் னன்ணி வரஷனத்வரடர்ன றறுணங்கபில் என்நரண என் வப் 

றறுணரணது அசு, ர்த்கம், கல்ி தன்தரட்டுக்கரண  வரஷனத்வரடர்ன 

ஶசஷக்கரக இந் வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப அனுப்தினக்கறநது.  

 இந்றரின் தரர்ற வரஷனவரடர்ன ஶெஷ றறுணரணது என் வப் 

றறுணத்றன் னக்கற தங்குரரகவும், னலீட்டரபரகவும் இனப்தது 

குநறப்திடத்க்கது.  

 

8. வற்நறகரக ிண்ில் தரய்ந்து ஜறஸ்ல்ி ரக்வகட்  
 திரிட்டணின் 36 வசற்ஷக ஶகரள்கலடன் இந்ற ிண்வபி ஆய்வு 

றறுணம் ( இஸ்ஶர) சரர்தில் வசலுத்ப்தட்ட ஜறஸ்ல்ி ம்-3 ரக்வகட் 

வற்நறகரக ிண்ில் தரய்ந்து.  

 ஆந்ற ரறனம் வயரிஶகரட்டரில் உள்ப ெஷீ் ரன் ரக்வகட் வு 

பத்றன் இண்டரது வுபத்றல் இனந்து அறகரஷன 12.07 ிக்கு 

ரக்வகட் ப்தட்டது.  

 இஸ்ஶரின் 'றனை ஸ்ஶதஸ் இந்றர' றறுணம் ற்றும் திரிட்டணின் 'என் 

வப்' றறுணம் இஷடஶ ஶற்வகரள்பப்தட்ட னரிந்துர்வு எப்தந்த்றன் 

அடிப்தஷடில் ிக ரீறில் வசல்தடுத்ப்தட்ட இந் ரக்வகட் 

வற்நறகரக வசலுத்ப்தட்டினப்தது  னக்கறத்தும் ரய்ந்ரக 

தரர்க்கப்தடுகறநது.  

 இந் றட்டம் வற்நற வதற்நன் னெனரக 5,796 கறஶனர ஷடஷ சுந்து 

வசன்ந இந்றரின் னல் ரக்வகட் ன்ந வதனஷஷனேம் ஜறஸ்ல்ி 
ம்-3 ரக்வகட் வதற்றுள்பது.  

 இந் ரக்வகட் 8000 கறஶனர ஷடினரண வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப தூக்கறச் 

வசல்லும் றநனுஷடது. 

 
9. வற்நறகரக ிண்ில் தரய்ந்து ஜறஸ்ல்ி ரக்வகட்  

 திரிட்டணின் 36 வசற்ஷக ஶகரள்கலடன் இந்ற ிண்வபி ஆய்வு 

றறுணம் ( இஸ்ஶர) சரர்தில் வசலுத்ப்தட்ட ஜறஸ்ல்ி ம்-3 ரக்வகட் 

வற்நறகரக ிண்ில் தரய்ந்து.  

 ஆந்ற ரறனம் வயரிஶகரட்டரில் உள்ப ெஷீ் ரன் ரக்வகட் வு 

பத்றன் இண்டரது வுபத்றல் இனந்து அறகரஷன 12.07 ிக்கு 

ரக்வகட் ப்தட்டது.  

 இஸ்ஶரின் 'றனை ஸ்ஶதஸ் இந்றர' றறுணம் ற்றும் திரிட்டணின் 'என் 

வப்' றறுணம் இஷடஶ ஶற்வகரள்பப்தட்ட னரிந்துர்வு எப்தந்த்றன் 

அடிப்தஷடில் ிக ரீறில் வசல்தடுத்ப்தட்ட இந் ரக்வகட் 

வற்நறகரக வசலுத்ப்தட்டினப்தது  னக்கறத்தும் ரய்ந்ரக 
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தரர்க்கப்தடுகறநது.  

 இந் றட்டம் வற்நற வதற்நன் னெனரக 5,796 கறஶனர ஷடஷ சுந்து 

வசன்ந இந்றரின் னல் ரக்வகட் ன்ந வதனஷஷனேம் ஜறஸ்ல்ி 
ம்-3 ரக்வகட் வதற்றுள்பது.  

 இந் ரக்வகட் 8000 கறஶனர ஷடினரண வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப தூக்கறச் 

வசல்லும் றநனுஷடது. 

 
10. ஜறஸ்ல்ி ரக்-3 ரக்வகட் ல்ிம்-3 ண வதர் ரற்நம்  

 ிண்ணுக்கு றக அறக ஷடஷ ரங்கறச் வசல்லும் றநன் வகரண்ட னி 
எத்றஷசவு வசற்ஷகக்ஶகரள் வசலுத்து ரகணரண ஜறஸ்ல்ி ரக்-3 

ரக்வகட் இன் வதஷ ல்ிம்-3 (வசலுத்து ரகணம் ரக்-3) ண இந்ற 

ிண்வபி ஆய்வு ஷம் (இஸ்ஶர) வதர் ரற்நம் வசய்துள்பது.  

 இந்றரில் ிண்ணுக்கு ணிர்கஷப அனுப்னம் ிண்வபி றட்டத்றலும் 

இந் ல்ிம்-3 ரக்வகட் ரன் தன்தடுத்ப்தட உள்பது.  

 ிண்ில் துன வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப வசலுத் தன்தடும் ரக்வகட் 

திஸ்ல்ி ணவும், னி எத்றஷசவு வசற்ஷகக்ஶகரள் வசலுத்து 

ரகணத்ஷ ஜறஸ்ல்ி ணவும் வதர் ஷக்கப்தட்டது.  

 னி எத்றஷெவு னி ட்டப் தரஷ ( ஜறஇஏ), னிறஷன சுற்றுப்தரஷ 

(ம்இஏ), ரழ்னி சுற்றுப்தரஷ ( ல்இஏ) ஆகற சுற்றுப்தரஷகபிலும் 

வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப ற்ஶதரது வசலுத் னடினேம்.  

 அந் ஷகில் சுற்றுப்தரஷஷ அஷடரபம் கரண்தறல் குப்தம் 

ற்தடுஷ ிர்க்க ஶண்டும் ன்ந ஶரக்கத்றஶனஶ இந் வதர் 

ரற்நத்ஷ இஸ்ஶர ஶற்வகரண்டுள்பது.  

 ம்இஏ, ல்இஏ ஆகற சுற்றுப்தரஷகபில் வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப 

வசலுத்தும் திிலும் றனவு ற்றும் சூரிஷண ஆய்வு வசய் 

வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப அனுப்னம் றட்டத்றலும் ல்ிம்-3 ரக்வகட் 

தன்தடுத்ப்தட உள்பது ன்று அநறிக்கப்தட்டது.  

 
11. கறஷஶரவஜணிக் ன்ஜறன் ஶெரஷண வற்நற 

 றனவல்ஶனற ரட்டம் கரல்கறறு அனஶக ஶகந்றகறரி 
இஸ்ஶர ிண்வபி ஆரய்ச்ெற றறுணத்றல் ஷடவதற்ந 
கறஷஶரவஜணிக் ன்ஜறன் ஶசரஷண வற்நறகரக னடிந்து. 

 இஸ்ஶர ிண்வபி ஆரய்ச்சற றறுணம் அண்ஷில் 36 வசற்ஷக 
ஶகரள்கஷப ல்ிம்-3 ம்-3 ன்ந ரக்வகட் னெனம் டுத்துச் வசன்று 
ிண்ில் வசலுத்ற சரஷண தஷடத்துள்பது. 

 இந் ரக்வகட்டில்  ெறஇ-20 ஞ்சறன் ரன் வதரனத்ப்தட்டு வற்நறகரக 
ிண்ில் வசலுத்ப்தட்டது. 
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1. தி ந்றரி டீு கட்டும் றட்டம்: னொதரய் 912 ஶகரடி எதுக்கலடு  
 தி ந்றரிின் டீு கட்டும் றட்டத்துக்கரக னொதரய் 912 ஶகரடி எதுக்கலடு 

வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 த்ற அசு சரர்தில் னொதரய் 547 ஶகரடினேம் ரறன அசறன் தங்கரக னொதரய் 365 

ஶகரடினேம் னொதரனேம் எதுக்கப்தட்டுள்பரக அசரஷில் 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 ரடு னலதும் குடிஷசகஷப அகற்நறிட்டு அஷணனக்கும் கரன்கறரீட் 

டீுகள் கட்டிக் வகரடுக்கும் ஷகில் தி ந்றரி டீு கட்டும் றட்டம் 

2015 ஆம் ஆண்டு வரடங்கப்தட்டது.  

 இந் றட்டத்றன் கலழ் குறரண தணரபிகஷப ஶர்வு வசய்து கரன்கறரீட் 

டீுகள் கட்டுற்கரக த்ற ரறன அசுகள் சரர்தில் றற எதுக்கப்தடுகறநது.  

 தி ந்றரி டீு கட்டும் றட்டத்றன் கலழ் ிண்ப்திக்கும் தணரபிகலக்கு 

டீு கட்டுற்கரக எவ்வரன டீ்டுக்கும் னர ₹2.75 னட்ெம் ரணிம் 

ங்கப்தடுகறநது.  

 த்ற அசு அறுதது ெீம் றறஷ எதுக்கும் றஷனில் ீனள்ப 40 

ெீத்ஷ ரறன அசு ங்கற னகறநது. 

 
2. 'குட்டி கரனர்' ெரஷன தரதுகரப்ன ிறப்னர்வு றட்டம்  

 'குட்டி கரனர்' னும் ரர்கலக்கரண சரஷன தரதுகரப்ன ிறப்னர்வு 

றட்டத்ஷ னல்ர் ன.க.ஸ்டரனறன் வரடக்கற ஷத்ரர்.  

 றழ்ரடு அசும், ஶகரஷில் உிர் அநக்கட்டஷபனேம் இஷந்து இந் 

சரஷன தரதுகரப்ன ிறப்னர்வு றட்டத்ஷ டிஷத்துள்பண.  

 இபம் தள்பி குந்ஷகலக்கு சரஷன தரதுகரப்ன ிறப்னர்வு தற்நற 
டிஷக்கப்தட்ட தரடத் றட்டம் னெனம் ிறப்னர்வு ற்தடுத்துதும், 

அன் னெனரக அர்கஷப ெரஷன தரதுகரப்தின் தூதுர்கபரக 

ரற்றுஶ 'குட்டி கரனர்' றட்டத்றன் ஶரக்கம் ஆகும்.  

 ஆெற ெரஷண னத்கம்:  

 சரஷன தரதுகரப்ன குநறத்து ிறப்னர்வு ற்தடுத் ஶகரஷில் அறக 

ரர்கள் தங்ஶகற்நணர்.  

 ரர்கள் தங்ஶகற்ந இந் றகழ்ச்சறஷ ஆசற சரஷண னத்கத்றல் 

இடம் வதற்நது.  

 
3. திர் ிெரிகள் றற உி றட்டம்  

 ஆண்டுக்கு னொதரய் 6000 றற:  
 குறனேள்ப ிசரிகலக்கு றற உி ங்கும் தி ந்றரி 

ிெரிகள் றறனேி றட்டம் கடந் 2019 ஆம் ஆண்டு திப்ரி 

ரம் வரடங்கப்தட்டது.  

 ிசரிகலக்கு ரன்கு ரங்கலக்கு என டஷ னொதரய் 2000 

ீம் ஆண்டுக்கு னொதரய் 6000 றற உி அபிக்கப்தட்டு னகறநது.  

 இந்ப் தம் சம்தந்ப்தட்ட ிசரிின் ங்கற கக்கறல் ஶடிரக 



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page40 

 

 

வசலுத்ப்தடுகறநது.  

 இந் றஷனில் இத்றட்டத்றன் 12 து ஷத்வரஷக 

ிடுிக்கும் றகழ்ச்சற வடல்னறில் திர் ிசரிகள் வகௌ 

ரரட்டில் ஷடவதற்நது.  

 னொதரய் 16 ஆிம் ஶகரடி ிடுிப்ன:  

 திர் ஶரடி  இந்றகழ்ச்சறில் கனந்து வகரண்டரர்.  

 அர் 11 ஶகரடிக்கு ஶற்தட்ட ிசரிகலக்கு 12து ஷ றற 
உிஷ ிடுித்ரர்.  

 வரத்ம் 16 ஆிம் ஶகரடி றறஷ அர் ிடுித்ரர்.  

 
4. ிெரிகள் ப ஷம் றநப்ன  

 த்ற அசறன் 'எஶ ரடு, எஶ உம்' ன்ந றட்டத்றன் கலழ் அஷணத்து 

ரணி உங்கலம் 'தரத்' ன்ந எஶ வதரில் ிற்தஷண வசய்ப்தட 

உள்பது. அஷண திர் ஶரடி  அநறனகப்தடுத்றணரர்.  

 இணி ரடு னலதும் 'தரத்' ன்ந எஶ வதரில், எஶ த்துடன் உம் 

ிற்தஷண வசய்ப்தடும்.  

 இது உ றறுணங்கலக்கு இஷடினரண ஶதரட்டிஷ குஷநக்கும். அத்துடன் 

ரடு னலதும் ஶதரற அபில் உங்கள் ிறஶரகம் வசய்ப்தடுஷ 

உறுற வசய்னேம் ன்நரர்.  

 ிெரிகள் ப ஷம் றநப்ன:   

 'திரின் ிெரிகள் ப ஷங்கள்' றநக்கப்தட்டண. வரத்ம் 

600 ஷங்கஷப திர் ஶரடி றநந்து ஷத்ரர்.  

 திரின் ிசரிகள் ப ஷங்கள் தல்ஶறு ஶசஷகஷப 

ிசரிகலக்கு ங்கும்.  

 இந் ஷங்கள் ிஷகள், உங்கள் உள்பிட்டற்ஷந 

ிறஶரகறக்கும் ஷரக ட்டுறன்நற ண் பம்,  ிஷகள் ற்றும் 

உங்கஷப தரிஶசரறக்கும் ஷரகவும் இனக்கும். அத்துடன் அசு 

றட்டங்கள் குநறத் கஷனனேம் இந் ஷங்கபில் வதநனரம்.  

 ஶலும் ரட்டில் உள்ப சுரர் 3.30 னட்ெம் சறல்னஷந ிற்தஷண 

கஷடகள் திரின் ிசரிகள் ப ஷங்கபரக ரற்நப்தடும்.  

 ிசரிகலக்கு குஷநந் ிஷனில் உங்கள் கறஷடப்தற்கு 

சர்ஶச சந்ஷில் என கறஶனர னைரிரஷ னொதரய் 75 னல் னொதரய் 

80 க்கு ரங்கும் த்ற அசு, அஷண கறஶனர னொதரய் ந்து னல் 

னொதரய் ஆறு ன்ந ிஷனில் ிசரிகலக்கு ிற்தஷண வசய்கறநது. 

 
5. 3-8 து குந்ஷகபின் கல்ிக்கரண ஶெற கல்ித் றட்டம்: த்ற  
   அசு அநறனகம்  

 த்ற அெறன் ஶெற கல்ி (ன்ெறஃப் 2022) றட்டத்றல் குந்ஷகள் னன் 

தன தரரிப்ன, கல்ி ஆகறற்றுக்கு னக்கறத்தும் அபிக்கப்தட்டுள்பது.  

 அநறனக றகழ்ச்சறில் த்ற அஷச்சர் ர்ஶந்ற திரன் கூறுஷகில், 
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'ஶெற கல்ிக் வகரள்ஷக 2020’  ஷடனஷநப்தடுத்துறல் ற்ஶதரது 

அநறனகம் வசய்ப்தட்டுள்ப குந்ஷகபின் அடித்ப றஷன கல்ிக்கரண 

ஶசற கல்ித் றட்டம் னக்கற தடிறஷன ஆகும்.  

 இந் ன்சறஃப் கல்ி றட்டத்றன் அடிப்தஷடில் அடுத் சஸ்ற 
னஷஜக்குள் (ெந் தஞ்ெற) னலஷரண தரடப்தகுறகள், தரடத்றட்டம் 

ற்றும் தரட னத்கங்கஷப ஶசற கல்ி ஆரய்ச்சற ற்றும் திற்சற கவுன்சறல் 

(ன்சறஇஆர்டி) ரரித்து னடிக்க ஶண்டும் ண ஶகட்டுக்வகரள்கறஶநன் 

ன்நரர்.  

 இந் கல்ித் றட்டம் வரடர்தரக த்ற கல்ி அஷச்சகம் வபிிட்ட 

வசய்ற குநறப்தில், ன்சறஃப்-2022 கல்ித் றட்டத்றல் தள்பி கல்ிக்கரண 

ஶெற கல்ித் றட்டம், குந்ஷகள் னன் தன தரரிப்ன ற்றும் 

கல்ிக்கரண ஶெற கல்ித் றட்டம், ஆெறரிர் கல்ிக்கரண ஶெற 

கல்ித் றட்டம், னறஶரர் கல்ிக்கரண ஶெற கல்ி றட்டம் ஆகற 

ரன்கு தகுறகள் இடம் வதற்றுள்பண.  

 
6. ஷனஃப் றட்டம்  

 ெர்ஶெ சுற்றுச்சூல் ரரடு கறப்றல் அடுத் ரம் ஷடவதந உள்பது.  

 இந்றஷனில், சுற்றுச்சூலுக்கரண ரழ்க்ஷக னஷந ஷனஃப் ன்ந றட்டத்ஷ 

.ர. வதரதுச் வசனரபர் அந்ஶரணிர குட்வடவெஸீடன் இஷந்து 

திர் ஶரடி குஜரத்றன் வகனரடிர கரில் வரடங்கற ஷத்ரர்.  

 சுற்றுச்சூஷன தரதுகரக்கும் ஷகில் க்கள் ங்கள் ரழ்க்ஷக னஷநஷ 

ரற்நறக் வகரள்லம் ஶரக்கறல் இத்றட்டம் ீட்டப்தட்டுள்பது.  

 வறும் றட்டங்கஷப குப்தரல் ட்டுஶ தனறஷன ரற்நத்ஷ டுத்து 

றறுத் னடிரது.  

 தனறஷன ரற்நத்ஷ றர்வகரள்றல் க்கபின் தங்கபிப்னம் றக 

அசறம். 'தன்தரட்டு குநறப்ன, று தன்தரடு, றுசுற்ெற' ன்ந 

வகரள்ஷகக்கு க்கள் னக்கறத்தும் அபிக்க ஶண்டும்.  

 இந்றரின் சரசரி கரிறன ரனே வபிஶற்ந அபவு ஆண்டுக்கு சுரர் 1.5 

டன்ணரக உள்பது.  

 உனகறன் சரசரி அபவு ஆண்டுக்கு ரன்கு டன்ணரக உள்பது.  

 இனப்தினும் தனறஷன ரற்நம் உள்பிட்ட திச்சஷணகஷப 

றர்வகரள்ற்கரண டடிக்ஷககஷப இந்றர னன் றன்று ஶற்வகரண்டு 

னகறநது.  

 னன்ணிஷனில் இந்றர:  

 கரற்நரஷன றன் உற்தத்றில் இந்றர ரன்கரது இடனம், சூரி 

றன் உற்தத்றில் ந்ரது இடனம் கறக்கறநது.  

 கடந் ட்டு ஆண்டுகபில் இந்றரின் னதுப்திக்கத்க்க ரிசக்ற 
றநன் சுரர் 290% அறகரித்துள்பது.  

 வதட்ஶரலுடன் 10% த்ணரஷன கனக்கும் இனக்ஷகனேம் ந்து 

ரங்கலக்கு னன்ஶத இந்றர ட்டினேள்பது.  
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 ஶசற ஷயட்ஜன் றட்டத்றன் ரினரக இந்றர சுற்றுச்சூலுக்கு 

உகந் ரிசக்றஷ தன்தடுத்தும் ரடரக ரநற னகறநது.  

 
7. றகத்றன் தரம்தரி வல் கங்கஷப ீட்கும் னற்ெறில் 'வ'  

 கனரச்சர ரீறரக பரண அநறவு சரர்ந் இந்ற தரம்தரி வதரனள்கஷப 

கண்டநறந்து ீட்க த்ற அசறன் அநறில் ற்றும் வரறல்தட்தத்துஷந, 

'அநறில் தரம்தரி ஆய்வு னன்னற்ெற றட்டம்' (வ) னெனம் னஷணந்து 

னகறநது.  

 இன் அடிப்தஷடில் றகத்றல் உள்ப தரம்தரி வல் கங்கள் ீட்தறல் 

னற்சற ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது.  

 தரம்தரி வல் ஷககள் அநறில் னர்ரக ஆப்தடுத்ற 
ஷக்கப்தடில்ஷன.  

 ிஷகஷபனேம் னஷநரக ஶசறத்து ஷக்கில்ஷன. இந் இண்ஷடனேம் 

ீட்வடடுக்க ஞ்ஷெில் உள்ப ெரஸ்றர தல்கஷனக்ககத்றன் ஶறல் 

ற்றும் உிரி வரறல்தட்தத் துஷந னஷணர்கள் னற்சறகஷப 

வரடங்கறணரர்.  

 இந் ிஷகள் குநறத்து ல ஆண்டுகபரக ஆய்வு டத்ற சரஸ்றர 

னஷணர்கள் ஆய்நறக்ஷகஷ சர்ப்தித்ணர்.  

 இந் ஆய்வுஶரடு த்ற அசறன் 'வ' றட்டனம் இர்கபது னற்சறகலக்கு 

உிது. றகத்றல் கறட்டத்ட்ட 400 தரம்தரி வல் கங்கள் 

இனந்துள்பண.  

 இந் னற்சறகபின் ஶதரது 100 கங்கஷப இர்கபரல் அநற னடிந்து.  

 20 கங்கஷபக் வகரண்டு 2019 இல் னனறல் ஞ்ஷச ரட்டம் குனரடி தட்டி 

கறரத்றல் அன்னச்வெல்ன் ன்கறந ிசரி னறல் தன்தடுத்ற 
ஆரப்தட்டது.  

 2020 ஆம் ஆண்டிலும் வரடர்ந்து தரம்தரி வல்கள் திரிடப்தட்டஶதரது  

ிசரிகலக்கு ல்வபி தள்பிஷ டத்றணர்.  

 இந் திர்கஷப ப்தடி ஷகரப ஶண்டும் கண்கரிக்க ஶண்டும் 

ஶதரன்நஷ குநறத்து திற்சற அபிக்கப்தட்டு அர்கலடன் இந் கங்கபின் 

பர்ச்சற அறுஷட ஷினரண அனுதங்கள் தகறர்ந்து வகரள்பப்தட்டண.  

 
8. ஶரஜ்கர் ஶபர  

 'ஶரஜ்கர் ஶபர' றட்டத்றன் கலழ் 250 ஶதனக்கு தி றண ஆஷகஷப 

த்ற றறஷச்சர் றர்னர சலரரன் ங்கறணரர்.  

 த்ற அசறன் அஷணத்து துஷநகள் ற்றும் அஷச்சகங்கபில் அடுத் 

என்நஷ ஆண்டில் 10 னட்ெம் ஶதனக்கு தி றணம் ங்கப்தடும். 

 'ஶரஜ்கர் ஶபர' ன்ந ஶஷனரய்ப்ன றட்டத்ஷ திர் ஶந்ற ஶரடி 

வரடக்கற ஷத்ரர்.  
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9. 10 னட்ெம் ஶதனக்கு ஶஷன ங்கும் றட்டம்  
 த்ற அஷச்சகங்கள் ற்றும் தல்ஶறு துஷநகபில் அடுத் என்நஷ 

ஆண்டில் 10 னட்சம் ஶதஷ திணம் வசய்னேம் றட்டத்ஷ திர் ஶரடி 

கரவரபி னஷநில் வரடக்கற ஷத்ரர்.  

 னல் கட்டரக ரடு னலதும் 75 ஆித்றற்கும் ஶற்தட்ஶடரனக்கு தி 
றண கடிங்கள் ங்கப்தட்டண.  

 கடந் ட்டு ஆண்டுகபில் அசு துஷநகபில் றநன்றக்க வசல்தரடுகபிணரல் 

உனகறன் வதரி வதரனபரர ரடுகபில் தத்ரது இடத்றல் இனந்து ந்ரம் 

இடத்றற்கு இந்றர னன்ஶணநறனேள்பது.  

 பனம் வரறல் னஷணஶரனக்கு உவும் 'னத்ர' றட்டத்றன் கலழ் கனஷ 

கரனகட்டத்றல் னொதரய் 3 னட்ெம் ஶகரடிக்கும் அறகரண கடன்கள் 

ங்கப்தட்டண.  

 இணரல் குறு, சறறு ற்றும் டுத் வரறல் துஷநில் சுரர் என்நஷ ஶகரடி 

ஶஷன ரய்ப்னகள் தரதுகரக்கப்தட்டண.  

 'றநன் இந்றர' றட்டத்றன் கலழ் 1.25 ஶகரடிக்கு அறகரஶணரனக்கு திற்சற 
ங்கப்தட்டுள்பது.  

 கரற வரறனறல் ரன்கு ஶகரடி ஶஷனரய்ப்ன:  

 ரட்டில் னல் னஷநரக கரற ற்றும் கறர வரறல்கபின் றப்ன 

னொதரய் 4 னட்சம் ஶகரடி ரண்டி உள்பது.  

 கரற ற்றும் கறர வரறல்கபில் ரன்கு ஶகரடிக்கும் அறகரண 

ஶஷன ரய்ப்னகள் உனரக்கப்தட்டுள்பண.  

 'னத்ரக்க இந்றர' (ஸ்டரர்ட் அப் இந்றர) றட்டம் து இஷபஞர்கபின் 

றநஷண வபிக்வகரர்ந்துள்பது.  

 கரத்ர கரந்ற ஊக ஶஷன உறுற றட்டத்றன் னெனம் ரடு னலதும் 7 

ஶகரடி ஶதர் தனணஷடந்து னகறன்நணர்.  

 இந் 21ஆம் தற்நரண்டில் 'இந்றரில் ரரிப்ஶதரம்' ற்றும் 'ற்ெரர்ன 

இந்றர' இண்டும் ஶசத்றன் றகப்வதரி னட்சற றட்டங்கள் ஆகும்.  

 திரின் டீ்டு சற றட்டத்றன் கலழ் 3.5 ஶகரடி டீுகள் கட்டப்தட்டுள்பண.  

 உள்கட்டஷப்ன துஷநில் னொதரய் 3 னட்ெம் ஶகரடி வசனிடுது 

இந்றரின் இனக்கரகும்.  

 
10. றகத்றன் தரம்தரி வல் கங்கஷப ீட்கும் னற்ெறில் 'வ'  

 கனரச்சர ரீறரக பரண அநறவு சரர்ந் இந்ற தரம்தரி வதரனள்கஷப 

கண்டநறந்து ீட்க த்ற அசறன் அநறில் ற்றும் வரறல்தட்தத்துஷந, 

'அநறில் தரம்தரி ஆய்வு னன்னற்ெற றட்டம்' (வ) னெனம் னஷணந்து 

னகறநது.  

 இன் அடிப்தஷடில் றகத்றல் உள்ப தரம்தரி வல் கங்கள் ீட்தறல் 

னற்சற ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது.  

 தரம்தரி வல் ஷககள் அநறில் னர்ரக ஆப்தடுத்ற 
ஷக்கப்தடில்ஷன.  
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 ிஷகஷபனேம் னஷநரக ஶசறத்து ஷக்கில்ஷன. இந் இண்ஷடனேம் 

ீட்வடடுக்க ஞ்ஷெில் உள்ப ெரஸ்றர தல்கஷனக்ககத்றன் ஶறல் 

ற்றும் உிரி வரறல்தட்தத் துஷந னஷணர்கள் னற்சறகஷப 

வரடங்கறணரர்.  

 இந் ிஷகள் குநறத்து ல ஆண்டுகபரக ஆய்வு டத்ற சரஸ்றர 

னஷணர்கள் ஆய்நறக்ஷகஷ சர்ப்தித்ணர்.  

 இந் ஆய்வுஶரடு த்ற அசறன் 'வ' றட்டனம் இர்கபது னற்சறகலக்கு 

உிது. றகத்றல் கறட்டத்ட்ட 400 தரம்தரி வல் கங்கள் 

இனந்துள்பண.  

 இந் னற்சறகபின் ஶதரது 100 கங்கஷப இர்கபரல் அநற னடிந்து.  

 20 கங்கஷபக் வகரண்டு 2019 இல் னனறல் ஞ்ஷச ரட்டம் குனரடி தட்டி 

கறரத்றல் அன்னச்வெல்ன் ன்கறந ிசரி னறல் தன்தடுத்ற 
ஆரப்தட்டது.  

 2020 ஆம் ஆண்டிலும் வரடர்ந்து தரம்தரி வல்கள் திரிடப்தட்டஶதரது  

ிசரிகலக்கு ல்வபி தள்பிஷ டத்றணர்.  

 இந் திர்கஷப ப்தடி ஷகரப ஶண்டும் கண்கரிக்க ஶண்டும் 

ஶதரன்நஷ குநறத்து திற்சற அபிக்கப்தட்டு அர்கலடன் இந் கங்கபின் 

பர்ச்சற அறுஷட ஷினரண அனுதங்கள் தகறர்ந்து வகரள்பப்தட்டண.  

 
11. ஶரஜ்கர் ஶபர  

 'ஶரஜ்கர் ஶபர' றட்டத்றன் கலழ் 250 ஶதனக்கு தி றண ஆஷகஷப 

த்ற றறஷச்சர் றர்னர சலரரன் ங்கறணரர்.  

 த்ற அசறன் அஷணத்து துஷநகள் ற்றும் அஷச்சகங்கபில் அடுத் 

என்நஷ ஆண்டில் 10 னட்ெம் ஶதனக்கு தி றணம் ங்கப்தடும். 

 'ஶரஜ்கர் ஶபர' ன்ந ஶஷனரய்ப்ன றட்டத்ஷ திர் ஶந்ற ஶரடி 

வரடக்கற ஷத்ரர்.  

 
12. 10 னட்ெம் ஶதனக்கு ஶஷன ங்கும் றட்டம்  

 த்ற அஷச்சகங்கள் ற்றும் தல்ஶறு துஷநகபில் அடுத் என்நஷ 

ஆண்டில் 10 னட்சம் ஶதஷ திணம் வசய்னேம் றட்டத்ஷ திர் ஶரடி 

கரவரபி னஷநில் வரடக்கற ஷத்ரர்.  

 னல் கட்டரக ரடு னலதும் 75 ஆித்றற்கும் ஶற்தட்ஶடரனக்கு தி 
றண கடிங்கள் ங்கப்தட்டண.  

 கடந் ட்டு ஆண்டுகபில் அசு துஷநகபில் றநன்றக்க வசல்தரடுகபிணரல் 

உனகறன் வதரி வதரனபரர ரடுகபில் தத்ரது இடத்றல் இனந்து ந்ரம் 

இடத்றற்கு இந்றர னன்ஶணநறனேள்பது.  

 பனம் வரறல் னஷணஶரனக்கு உவும் 'னத்ர' றட்டத்றன் கலழ் கனஷ 

கரனகட்டத்றல் னொதரய் 3 னட்ெம் ஶகரடிக்கும் அறகரண கடன்கள் 

ங்கப்தட்டண.  

 இணரல் குறு, சறறு ற்றும் டுத் வரறல் துஷநில் சுரர் என்நஷ ஶகரடி 
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ஶஷன ரய்ப்னகள் தரதுகரக்கப்தட்டண.  

 'றநன் இந்றர' றட்டத்றன் கலழ் 1.25 ஶகரடிக்கு அறகரஶணரனக்கு திற்சற 
ங்கப்தட்டுள்பது.  

 கரற வரறனறல் ரன்கு ஶகரடி ஶஷனரய்ப்ன:  

 ரட்டில் னல் னஷநரக கரற ற்றும் கறர வரறல்கபின் றப்ன 

னொதரய் 4 னட்சம் ஶகரடி ரண்டி உள்பது.  

 கரற ற்றும் கறர வரறல்கபில் ரன்கு ஶகரடிக்கும் அறகரண 

ஶஷன ரய்ப்னகள் உனரக்கப்தட்டுள்பண.  

 'னத்ரக்க இந்றர' (ஸ்டரர்ட் அப் இந்றர) றட்டம் து இஷபஞர்கபின் 

றநஷண வபிக்வகரர்ந்துள்பது.  

 கரத்ர கரந்ற ஊக ஶஷன உறுற றட்டத்றன் னெனம் ரடு னலதும் 7 

ஶகரடி ஶதர் தனணஷடந்து னகறன்நணர்.  

 இந் 21ஆம் தற்நரண்டில் 'இந்றரில் ரரிப்ஶதரம்' ற்றும் 'ற்ெரர்ன 

இந்றர' இண்டும் ஶசத்றன் றகப்வதரி னட்சற றட்டங்கள் ஆகும்.  

 திரின் டீ்டு சற றட்டத்றன் கலழ் 3.5 ஶகரடி டீுகள் கட்டப்தட்டுள்பண.  

 உள்கட்டஷப்ன துஷநில் னொதரய் 3 னட்ெம் ஶகரடி வசனிடுது 

இந்றரின் இனக்கரகும்.  

 
13. ெந்றரன்-3: அடுத் ஆண்டு ஜழணில் வெல்தடுத் றட்டம்  

 றனஷ ஆய்வு வசய்னேம் சந்றரன்-3 றட்டத்ஷ அடுத் ஆண்டு ஜழன் 

ரத்றல் வசல்தடுத் உத்ஶசறத்துள்பரக இந்ற ிண்வபி ஆய்வு 

ஷம் (இஸ்ஶர) ஷனர் ஶெரம்ரத் வரிித்ரர்.  

 திரிட்டணின் 36 வசற்ஷக ஶகரள்கலடன் ல்ிம்-3 (ஜறஸ்ல்ி ரக்-3) 

கணக ரக்வகட் அக்ஶடரதர் 23 அன்று வயரிஶகரட்டரில்  உள்ப சீஷ் 

ரன் வு பத்றனறனந்து ள்பிவு 12.07 ிக்கு வற்நறகரக ிண்ில் 

வசலுத்ப்தட்டது.  

 ிகப் தன்தரட்டுக்கரக வசல்தடுத்ப்தட்ட இந் றட்டரணது 

இஸ்ஶரின் 'றனைஸ்ஶதஸ் இந்றர றறுணம்' ற்றும் திரிட்டணின் 'என் 

வப்' றறுணம் இஷடஶ ஶற்வகரள்பப்தட்ட னரிந்துர்வு எப்தந்ங்கபின் 

அடிப்தஷடில் னன்வணடுக்கப்தட்டது.  

 வரத்ம் 43.5 ீட்டர் உம், 640 டன் ஷடனேம் வகரண்ட ல்ிம்-3 ரக்வகட் 

ஆணது வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப வற்நறகரக றஷன றறுத்ப்தட்டது.  

 அடுத் ஆண்டு திப்ரி அல்னது ஜழன் ரத்றல் சந்றன்-3 றட்டத்ஷ 

னன்வணடுக்க றட்டறட்டுள்பரக இஸ்ஶர ஷனர் ஶசரம்ரத் கூநறணரர்.  

 
14. 'ரர் ணசு வதட்டி' றட்டம்  

 கடந் 2019 ஆம் ஆண்டு வதண் குந்ஷ தரனறல் துன்னறுத்ல் க்கு 

என்நறல் ீர்ப்ன ங்கற கறபர ஶகரர்ட் ீறதற சறன கனத்துக்கஷப னன் 

ஷத்ரர்.  

 அறல் தரனறல் குற்நங்கள் வரடர்தரக தள்பிக்கூடங்கபில்  ர 
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ரிகள் ங்கள் னகரர்கஷப வரிிக்க னகரர் வதட்டி ஷக்க ஶண்டும் 

ன்று வரிித்து இனந்ரர்.  

 அஷண வசல்தடுத்தும் ிரகவும் சீதத்றல் தள்பி ரிகலக்கு 

றகழ்ந் தரனறல் வரந்வுகஷப டுக்கும் ிரகவும் 

தள்பிக்கல்ித்துஷந வகரண்டு ந்து ரன் இந் 'ரர் ணசு வதட்டி'.  

 அது ட்டுல்ன, தள்பிகபில் உள்ப றஷநகுஷநகள் கல்ி தரஷில் 

ர ரிகபின் ணறல் உள்ப ண்ங்கள் ஶஷகஷப னர்த்ற 
வசய்ற்கு துரகவும் இது ற்தடுத்ப்தட்டது.  

 இந் குல 'ரர் ணசு வதட்டிில்' ிலம் னகரர்கஷப 15 ரட்கலக்கு 

என னஷநஶர அல்னது ரத்துக்கு என னஷநஶர திரித்துப் தரர்த்து 

அறல் ர ரிகள் வரிித்து இனப்தஷ தள்பி அபில் றர்த்ற 
வசய் னடிந்ஷ உடனுக்குடன் ீர்வு கரண்கறன்நணர்.  

 சறநற னகரஷ கூட ட்டிக் கறக்கரல் அஷணத்ஷனேம் சரி வசய்கறன்நணர்.  

 
15. 'ட்னடன் உங்கஶபரடு-ணன ஶெஷ ' றட்டம் வரடக்கம்  

 றகத்றல் அஷணத்து னத்து ஷங்கபிலும் ணன ஆஶனரசஷண 

வதனம் ஷகினரண 'ட்னடன் உங்கஶபரடு-ணன ஶெஷ' றட்டம் 

வரடங்கப்தட்டது.  

 றகத்றல் னொதரய் 2.6 ஶகரடி றப்தில் 'ட்னடன் உங்கஶபரடு-ணன ஶசஷ' 

ன்ந னற றட்டம் வரடங்கப்தட்டுள்பது.  

 இறல் தல்ஶறு திச்சஷணகபரல் ண அலத்த்துக்கு ஆபரணர் ங்கபது 

திச்சறஷணகலக்கு ீர்வு கரனரம்.  

 இண்டு ணன னத்துர்கள்:  

 ரன்கு உபினரபர்கள் ற்றும் 20 ஆற்றுப்தடுத்துணர் ரினரக 

ணன ஆஶனரசஷணகள் ங்கப்தடும்.  

 ஆம்த சுகரர றஷனம் னல் னத்து கல்லூரி னத்துஷண 

ஷ எனங்கறஷத்து வசல்தடுத்ப்தடும்.  

 
16. னற வதட்ஶரல்-டீெல் கரர்கலக்கு 2035 னல் ஷட: ஶரப்தர னடிவு  

 வதட்ஶரல், டீசல் ஶதரன்ந ரிவதரனள்கபில் இங்கும் னற உள்வபரி 

(இன்டர்ணல் கம்தின்) ன்ஜறன் கரர்கபின் ிற்தஷணக்கு னம் 2035 ஆம் 

ஆண்டு னல் ஷட ிறக்க ஶரப்தி னைணின் னடிவு வசய்துள்பது.  

 இது வரடர்தரக, '55 இனக்குக்கரண றட்டம்' ன்ந ஷனப்தில் என 

உடன்தடிக்ஷகஷ உறுப்ன ரடுகள் ஶற்வகரண்டண.  

 னி வப்தரல் ற்றும் தனறஷன ரற்நத்துக்கு கரரண 

தசுஷ குடில் ரனேக்கபின் வபிஶற்நத்ஷ 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 55 

சீம் குஷநக்க ஶரப்தி னைணின் இனக்கு றர்ித்துள்பது.  

 அந் இனக்ஷக அஷடற்கரண டடிக்ஷககபின் என தகுறரக இந் 

உள்வபரி ஞ்ெறன் கரர் ஷட எப்தந்ம் ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது.  

 இந் எப்தந்த்றன் கலழ் கரற்நறல் கனக்கும் தசுஷ குடில் ரனேக்கபின் அபஷ 



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page47 

 

 

2030க்குள் 55 சீனம் ந்து ஆண்டுகள் கறத்து னலஷரகவும் ரகண 

ரரிப்தரபர்கள் குஷநக்க உறுப்ன ரடுகள் உத்ிட ஶண்டும்.  

 
17. ஶெரனரர் தம்ப் வெட் அஷத் கரஞ்ெறனம் ிெரிக்கு திர் ஶரடி  
   தரரட்டு  

 றகத்றன் கரஞ்சறனத்ஷ ஶசர்ந் றனன் ன்ந ிசரி திரின் 

'குீம் ஶரஜணர' றட்டத்றன் தஷண அஷடந்துள்பரர்.  

 அது தண்ஷில் 10 குறஷ றநன் வகரண்ட ஶெரனரர் தம்ப்வெட்ஷட 

அஷத்துள்பரர். இன் னெனம் அது தண்ஷில் தரசணத்துக்கு ண 

ணிஶ வசனவு வசய்து கறஷடரது.  

 ஶபரண் றனத்றல் தரசணம் வசய் அசறன் றன்ிறஶரகத்ஷ அர் 

ம்திினக்கில்ஷன. அனக்கு றன் கட்ட வசனஶ கறஷடரது.  
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1. ணறன் குல்  
 ிண்வபி, சூரி ரிசக்ற உற்தத்ற துஷநகபில் இந்றர றகழ்த்ற னம் 

அறசங்கஷப கண்டு உனக ரடுகள் ிப்தஷடந்து னரக ணறன் குல் 

றகழ்ச்சறில் திர் ஶந்ற ஶரடி வதனறம் வரிித்துள்பரர்.  

 சுற்றுச்சூலுக்கு உகந் வதரனள்கஷப தன்தடுத்துற்கரண ிறப்னர்வு 

க்கபிஷடஶ அறகரித்துள்பது.  

 றகத்றன் ஶகரஷில் உள்ப ஆஷண கட்டிில் தங்குடிிண 

வதண்கபின் குல சுற்றுச்சூலுக்கு உகந் ண்ரனரண தத்ரிம் ஶீர் 

ஶகரப்ஷதகஷப ற்றுற வசய்துள்பது.  

 ஶீர் ஶகரப்ஷதகஷப ரரிப்தற்கரண கபிண் கனஷ வரடங்கற, இறுற 
கட்ட ஶதக்ஶகஜறங் ஷ அஷணத்து ஶஷனகஷபனேம் அப்வதண்கஶப 

ஶற்வகரண்டணர்.  

 இந் அற்னரண னற்சறஷ வ்பவு தரரட்டிணரலும் கும் ன்நரர். 

இற்ஷகஷனேம் சூரிஷணனேம் றதடும் ிரரக 'ெத்' 

வகரண்டரடப்தடுகறநது.  

 சூரி ஆற்நல் னெனரக ரிசக்ற உற்தத்ற வசய்றல் இந்றர னன்ணிஷன 

குத்து னகறநது. ரட்டின் னல் னல ஶ சூரி ரிசக்ற கறரரக 

குஜரத்றன் வரஶர அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  
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1. ெறநந் தூய்ஷ கம்  
 த்ற டீ்டு சற கப்னந சற அஷச்சகத்றன் சரர்தில் 50,000க்கும் கலழ் 

க்கள் வரஷக வகரண்ட கங்கபில் தூய்ஷரண கரக 

இரஶஸ்ம் கரட்ெறக்கு றல்னறில் ஷடவதற்ந றகழ்ச்சறில் ினது 

ங்கப்தட்டது.  

 குப்ஷத இல்னர கங்கஷப உனரக்கும் ஶரக்கத்துடன் திரல் 

வரடக்கற ஷக்கப்தட்ட தூய்ஷ இந்றர கர்னந இக்கம் 2.0 தறப்தின் 

னனரம் ஆண்டு றஷநஷ னன்ஶணற்ந இந் றகழ்வு ஷடவதற்நது.  

 இறல் தூய்ஷரண சறறு வதன கங்கள் ஶர்வு வசய்ப்தட்டண.  

 வதன கங்கலக்கரண ினதுகஷப குடிசு ஷனர் றவௌதற னர்ன 

ங்கற வகௌித்ரர்.  

 சறறுகங்கலக்கரண 70 தூய்ஷ ினதுகஷப த்ற டீ்டு சற ற்றும் 

கர்ப்னந ிகரங்கள் துஷந இஷ அஷச்சர் வகௌெல் கறஶரர் 

ங்கறணரர்.  

 
2. ெர்ஶெ னத்ரக்க குநறீடு  

 ணீ வரறல்தட்தங்கள் வரடர்ந்து பர்ந்து னம் றஷனில் னத்ரக்கம் 

னக்கற இடத்ஷ வதற்று னகறநது.  

 னத்ரக்கத்றல் ரடுகள் வ்ரறு வசல்தட்டு னகறன்நண ன்தற்கரண 

ஆய்ஷ உனக அநறவுசரர் வசரத்துரிஷ அஷப்ன (டனள்னேதிஏ) 
ஆண்டுஶரறும் டத்ற னகறநது.  

 டப்தரண்டுக்கரண ஆய்ின் அடிப்தஷடில் சர்ஶச னத்ரக்க குநறடீ்ஷட 

அந் அஷப்ன வபிிட்டுள்பது.  

 கடந் ஆண்டுடன் எப்திடுஷகில் இந்றர 6 இடங்கள் னன்ஶணநற 
னன்ஶணற்நம் கண்டுள்பது.  

 ற்ஶதரது 40ஆது இடத்றல் உள்ப இந்றர இந் குநறடீ்டில் ஷனசறநந் 40 

ரடுகள் தட்டிலுக்குள் னது இதுஶ னல் னஷநரகும்.   

 அதுவும் குநறப்தரக கடந் 2015 ஆம் ஆண்டில் ெர்ஶெ னத்ரக்க குநறீட்டில் 

இந்றர 81 து இடத்றல் இனந்து.  

 திரந்ற அடிப்தஷடில் னல் னென்று ரடுகள்  

 வன் அவரிக்கர 

 ெறனற 
 திஶெறல் 

 வக்ெறஶகர 

 ஆப்திரிக்கர  

 வன்ணரப்திரிக்கர  

 ஶதரட்ஸ்ஷெணர 

 வகன்ர  

 ஶற்கு ஆெறர  

 இஸ்ஶல்  
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 க்கற அன அீகம்  

 துனக்கற 
 வன்கறக்கு ஆெறர  

 வன்வகரரிர  

 ெறங்கப்னர்  

 ெலணர  

 ட அவரிக்கர  

 அவரிக்கர  

 கணடர  

 ஶரப்தர  

 சுிட்ெர்னரந்து  

 ஸ்டீன்  

 திரிட்டன்  

 த்ற வற்கு ஆெறர  

 இந்றர  

 ஈரன் 

 உஸ்வதகறஸ்ரன்  

 னரணம் அடிப்தஷடில் னல் னென்று ரடுகள் அறக னரணம்  

 சுிட்ெர்னரந்து  

 அவரிக்கர 

 ஸ்டீன்  

 அறக டுத் னரணம்  

 ெலணர  

 தல்ஶகரிர  

 தஶரிர  

 குஷநந் டுத் னரணம்  

 இந்றர  

 ிட்ரம்  

 ஈரன்  

 குஷநந் னரணம்  

 குரண்டர  

 டகரஸ்கர்  

 த்றஶரப்திர  

 
3. த்ற திஶெத்றன் இந்தூர் ரட்டில் தூய்ஷரண கம்  

 த்ற அசறன் னடரந்ற தூய்ஷ றப்தடீ்டில் ரட்டின் றக தூய்ஷரண 

கத்துக்கரண ினது த்ற திஶசத்றன் இந்தூர் கனக்கு 

ங்கப்தட்டது.  

 என னட்சத்துக்கும் ஶற்தட்ட க்கள் வரஷக வகரண்ட கங்கபில் 

தூய்ஷரண கரக த்ற திஶசத்றன் இந்தூர் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டு 

ினது ங்கப்தட்டது.  



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page53 

 

 

 வரடர்ந்து ஆநரது னஷநரக இந் ஊனக்கு ங்கப்தட்டுள்பது.  

 இந் ஊரின் க்கள் வரஷக சுரர் 35 னட்ெம் ஆகும்.  

 ஆசறரின் றகப்வதரி உிரி இற்ஷக ரிரனே இந் ஊரில் உள்பது.  

 கரில் 850 ரகணங்கள் னெனம் ஶசர்க்கப்தடும் கறவுகள் இந் ஆஷனில் 

ரிக்கப்தட்டு வதநப்தடும் உிரி இற்ஷக ரிரனேரல் கரின் அசு 

ஶதனந்துகள் இக்கப்தடுகறன்நண.  

 ஶலும் இற்ஷக ரிரனே ிற்தஷண உள்பிட்ட டடிக்ஷககள் னெனம் 

இந்தூர் ரகரட்சற கடந் ஆண்டு னொதரய் 14.45 ஶகரடி னரய் ஈட்டிது.  

 தூய்ஷரண கங்கள் திரிில் இண்டரது இடத்ஷ குஜரத்றல் உள்ப 

சூத்றல் க்க ஷத்துக் வகரண்டது.  

 கரரஷ்டி ரறனம், ி னம்ஷத னென்நரது இடம் திடித்து.  

 என னட்சத்துக்கும் ஶற்தட்ட க்கள் வரஷக வகரண்ட தூய்ஷரண கங்ஷக 

கங்கள் திரிரல் திரிில் உத்கரண்ட் ரறனம் யரித்துரர் 

னனறடம் திடித்து.  

 அந் திரிில் உத் திஶெ ரறனம் ரரெற இண்டரது 

இடத்ஷனேம், உத்கரண்ட் ரறனம் ரிறஶகஷ் னென்நரது இடத்ஷனேம் 

திடித்ண.  

 
4. குந்ஷகள் றனம் ஜரர்க்கண்ட் னனறடம்  

 குந்ஷ றனங்கள் குநறத்து என்நற உள்துஷந அஷச்ெகத்றன் 

தறரபர் வஜணல் ற்றும் க்கள் வரஷக கக்வகடுப்ன ஆஷர் 

அலுனகம் ஆய்வு டத்றது.  

 இறல் ரட்டில் அறக குந்ஷ றனம் டக்கும் ரறனரக ஜரர்கண்ட் 

உள்பது.  

 இம்ரறனத்றல் குந்ஷ றனம் வசய்து வகரள்லம் வதண்கபின் ெீம் 

5.8 ஆக உர்ந்துள்பது.  

 ஶசற அபில் குந்ஷ றனங்கள் வசய்து வகரள்லம் வதண்கபின் 

ெீம் 1.9% ஆகும்.  

 ஜரர்கண்டில் குந்ஷ றனங்கள் கறரப்னநங்கபில் 7.3 ெீரகவும், 

கர்ப்னநங்கபில் னென்று சீரகவும் உள்பண.  

 ஜரர்க்கண்ட் ற்றும் ஶற்குங்கம் ஆகற இண்டு ரறனங்கபில் ட்டுஶ 

தரறக்கும் ஶற்தட்ட வதண்கள் 21 துக்கு னன்ஶத றனம் வசய்து 

வகரள்கறன்நணர்.  

 ஶற்கு ங்கத்றல் 54.9% வதண்கள் 21 ஷ அஷடற்கு னன்ஶத 

றனம் வசய்து வகரள்கறநரர்கள்.  

 ஜரர்கண்டில் இந் ண்ிக்ஷக 54.6 ெீரக உள்பது. இன் ஶசற 

சரசரி 29.5 ெீரக உள்பது. 

 
5. அகறன இந்ற ரிஷெில் றல்னற அசு தள்பிகள் னனறடம்  

 ரட்டில் ரறன அசு தகல் ஶ தள்பிகலக்கரண ரிஷசில் றல்னறில் 
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உள்ப 2 தள்பிகள் னனறடத்ஷ வதற்றுள்பரக றல்னற னல்ர் அிந்த் 

வகஜ்ரிரல் வதனறத்துடன் குநறப்திட்டுள்பரர்.  

 இற்கரக கல்ி குலஷ அர் தரரட்டிணரர்.  

 கல்ிரபர்கள், ஆசறரிர்கள் ற்றும் வதற்ஶநரர்கலக்கரண 'உனக கல்ி' 
இஷபம் எவ்வரன ஆண்டும் தள்பிகலக்கரண ரிஷசஷ 

வபிிட்டு னகறநது.  

 இன் சீதத்ற ரிஷசில் றல்னற அசு டத்தும் துரகர வெக்டரர் 10-

ல் உள்ப ரஜ்கறர திறதர ிகரஸ் ித்ரனர தள்பி னனறடத்ஷனேம், 

னணர ியரரில் உள்ப ரஜ்கறர திறதர ிகரஸ் ித்ரனர 

இண்டரம் இடத்ஷனேம் வதற்றுள்பணர்.  

 ரிஷசில் னல் 10 இடங்கபில் உள்ப ந்து தள்பிகள் றல்னறஷ 

ஶசர்ந்ஷ ஆகும்.  

 
6. 5ஜற ஶகத்றல் ஜறஶர னனறடம்  

 இந்றரில் ந்ரம் ஷனனஷந கல் வரடர்ன வரறல்தட்தரண 5ஜற-
ின் தறிநக்க ஶகத்றல் ரிஷனன்ஸ் ஜறஶர னனறடம் கறப்தரக 

இஷப ஶக ஶசரஷண றறுணரண ஊக்னர வரிித்துள்பது.  

 'ஸ்தீடு வடஸ்ட் இன்டனறவஜன்ஸ்' வரறல்தட்தம் னெனம் ரட்டின் 5ஜற 
இஷப இஷப்தின் ஶகம் குநறத்து ஶசரறக்கப்தட்டது.  

 றல்னறில் டத்ப்தட்ட இந் ஶசரஷணில் ர்வடல் றறுணம் 5ஜற 
தறிநக்க ஶகம் 197.98 ம்திதிஸ் ஷ இனந்து.  

 அஶஶம் ஜறஶர 5ஜற இஷப்தின் தறிநக்க ஶகம் 598.58 ம்திதிஸ் 

ஷ இனந்து.  

 தரர்ற ர்வடல் றறுணம் ணது  5ஜற ஶசஷஷ வென்ஷண, றல்னற, னம்ஷத, 

வதங்கலன, ஷயரதரத், ெறனறகுரி, ரகனரி, ரரெற ஆகற 

கங்கபில் அநறனகப்தடுத்றனேள்பது.  

 ஜறஶர றறுணனம், வடல்னற, னம்ஷத, வகரல்கத்ர, ரரெற 
கங்கபில் ஶசரஷண னஷநில் ணது  5ஜற ஶசஷ ங்கற னகறநது. 

 
7. ெர்ஶெ தட்டிணி குநறீடு  

 சர்ஶச தட்டிணி குநறடீு அநறக்ஷகஷ வபிிடப்தட்டுள்பது. சர்ஶச 

திரந்ற, ஶசற அபில் தசறரல் ரடும் க்கபின் றஷன குநறத்து 

கண்டநறற்கு இந் அநறக்ஷக வதரிதும் உவுகறநது.  

 வுகள் றட்டப்தட்ட 121 ரடுகலக்கரண அநறக்ஷக வபிிடப்தட்டுள்பது.  

 அறல் இந்றர 107து இடத்றல் உள்பது. கடந் 2020ல் இந்றர 94-து 

இடத்றல் இனந்து.  

 தசற ிகரத்றல் இந்றர 'ீி அதரம்' வகரண்ட ரடரக 

ஷகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது . 

 தட்டினறல் னல் 20 ரடுகள்  

1. வதல்னரஸ்  



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page55 

 

 

2. ஶதரஸ்ணிர  

3. ெறனற  

4. ெலணர  

5. குஶரறர  

6. ஸ்ஶடரணிர  

7. யங்ஶகரி  

8. குஷத்  

9. னரத்ிர  

10. னறதுஶணிர  

11. ரணரடிீக்ஶர  

12. டக்கு ரெறஶடரணிர  

13. னஶணிர  

14. வெர்திர  

15. ஸ்ஶனரஶகறர  

16. துனக்கற  

17. உனகுஶ  

18. ஶகரஸ்டரரிகர  

19. க்கற அன அீகம்  

20. திஶெறல்  

 

 னக்கற ரடுகபின் றஷன  

 
ரடுகள் திடித்துள்ப இடம் 
ஷ்ர 28 

ெவூற அஶதிர 30 
உக்கறஷன் 36 
ரய்னரந்து 56 

கறப்து 57 
ஶனெறர 58 

வன் ஆப்திரிக்கர 59 
தினறப்ஷதன்ஸ் 69 

இந்ஶரஶணெறர 77 
வன் வகரரிர 97 

 
 இந்ற அண்ஷட ரடுகபின் றஷன  

 
ரடுகள் திடித்துள்ப இடம் 

இனங்ஷக 64 
றரன்ர் 71 
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ஶதரபம் 81 
ங்கரபஶெம் 84 
தரகறஸ்ரன் 99 

ஆப்கரணிஸ்ரன் 100 
 

 தசற வகரடுஷ றக ீிரக உள்ப ரடுகள்  

 
ரடுகள் திடித்துள்ப இடம் 
ன் 121 

த்ற ஆப்திரிக்க குடிசு 120 
டகரஸ்கர் 119 

கரங்ஶகர ஜணரக குடிசு 118 
ெரட் 117 

 
 குநறடீுக்கரண கக்கலடுகள்  

 ஊட்டச்ெத்து குஷநதரடு  

 குந்ஷகள் இநப்ன ிகறம்  

 உத்துக்கு ற்ந ஷட இல்னர குந்ஷகபின் ிகறம்  

 துக்கு ற்ந உம் இல்னர குந்ஷகபின் ிகறம்  

 இந்றரின் றஷன  

 2022-107 (121 ரடுகள்)  

 2021-101 (116 ரடுகள்)  

 2020-94 (107 ரடுகள்)  

 துக்கு ற்ந உம் இல்னர குந்ஷகபின் ிகறம் (2017-2021)  

 
 

ரடுகள் திடித்துள்ப இடம் 
ன் 55.5 

ஷனெர் வனஸ்ஶ 46.7 
ஷஜர் 44.4 

கரங்ஶகர 41.8 
த்ற ஆப்திரிக்க குடிசு 40.0 

டகரஸ்கர் 39.8 
தப்னர றனைகறணிர 39.6 
ஆப்கரணிஸ்ரன் 38.2 

வகௌரனர 38.2 
 

 உத்துக்கு ற்ந ஷட இல்னர குந்ஷகபின் ிகறம் (2017-2021) 
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ரடுகள் திடித்துள்ப இடம் 
இந்றர 19.3 
சூடரன் 16.9 
ன் 16.1 

இனங்ஷக 15.0 
ஶதரபம் 12.0 

ஶரரீெறஸ் 11.5 
ஷஜர் 11.5 

ஶகரஶரரஸ் 10.4 
ெரட் 10.2 

இந்ஶரஶணெறர 10.2 
 

 ஊட்டச்சத்து குஷநதரடு ிகறம் (2019-2021)  

 
ரடுகள் திடித்துள்ப இடம் 

த்ற ஆப்திரிக்க குடிசு 52.2 
டகரஸ்கர் 48.5 
ஷயட்டி 47.2 

வன்வகரரிர 41.6 
ன் 41.4 

கரங்ஶகர 39.8 
ஷனதீரிர 38.3 
னரண்டர 35.8 
வனஶெரர 34.7 

ெரட் 32.7 
 
 குந்ஷ இநப்ன ிகறம் (2020)  

 
ரடுகள் திடித்துள்ப இடம் 

ஶெரரனறர 11.5 
ஷஜரீிர 11.4 

ெரட் 11.0 
ெறரர னறஶரன் 10.8 

த்ற ஆப்திரிக்க குடிசு 10.3 
வற்கு சூடரன் 9.8 

கறணிர 9.6 
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ரனற 9.1 
வனஶெரஶர 9.0 

வதணின் 8.6 
 
8. இந்றரில் 41 ஶகரடி ஶதர் ழ்ஷினறனந்து ிடுதட்டணர்  

 தன்னக ழ்ஷ குநறடீ்ஷட .ர. பர்ச்ெற றட்டம் ( னேன்டிதி) 
ஆக்ஸ்ஶதரர்டு தல்கஷனக்ககத்துடன் இஷந்து வபிிட்டது.  

 டப்தரண்டுக்கரண அநறக்ஷக வபிிடப்தட்டது.  

 இந்றரில் கடந் 2005-06 னல் 2019-21 ஷினரண கரனகட்டத்றல் 

சுரர் 41.5 ஶகரடி ஶதர் ழ்ஷ றஷனில் இனந்து ிடுதட்டுள்பரக  அந் 

அநறக்ஷகில் குநறப்திட்டுள்பது.  

 15 ஆண்டுகபில் இவ்பவு அறக ண்ிக்ஷகினரண  தர்கள் ழ்ஷ 

றஷனில் இனந்து ிடுதட்டுள்பது னரற்றுச் சறநப்னறக்க ரற்நம் ண 

.ர. குநறப்திட்டுள்பது.  

 2005-06 னல் 2015-16 ஷினரண கரனகட்டத்றல் சுரர் 27.5 ஶகரடி ஶதனம், 

2015-16 னல் 2019-2021 ஷினரண கரனகட்டத்றல் சுரர் 14 ஶகரடி ஶதனம் 

ழ்ஷ றஷனில் இனந்து ிடுதட்டணர்.  

 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் உனகறல் உள்ப ஷ க்கபின் ண்ிக்ஷகஷ 

குஷநந் தட்சம் தரற அபவு குஷநக்க ஶண்டும் ன்ந ீடித் பர்ச்சறக்கரண 

இனக்ஷக பிறல் ட்டி ிட னடினேம் ண .ர. ம்திக்ஷக வரிித்துள்பது.  

 சர்ஶச அபில் 111 ரடுகபில் ெரக 120 ஶகரடி ஶதர் ழ்ஷ றஷனில் 

உள்பரக அநறக்ஷகில் குநறப்திடப்தட்டுள்பது.  

 அர்கபில் சுரர் 59.3 ஶகரடி ஶதர் 18 துக்கு குஷநரண ெறநரர்கள் ண 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 2020 ஆம் ஆண்டு க்கள் வரஷக ண்ிக்ஷகின்  அடிப்தஷடில் இந் 

அநறக்ஷக ரரிக்கப்தட்டுள்பது .  

 உனகறஶனஶ இந்றரில் ரன் அறக ண்ிக்ஷகினரண  ஷகள் 22.89 

ஶகரடி உள்பரக அநறக்ஷகில் குநறப்திடப்தட்டுள்பது.  

 அர்கபில் 9.7 ஶகரடி ஶதர் சறநரர்கள் ண வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 அற்கு அடுத்து ஷஜரீிரில் 9.67 ஶகரடி ஷகள் உள்பணர்.  

 திகரர், ஜரர்கண்ட், உத் திஶெம் ஆகற ரறனங்கபில் ழ்ஷ றஷனில் 

உள்ப க்கபின் ண்ிக்ஷக ஶகரக குஷநந்து னரக அநறக்ஷகில் 

குநறப்திடப்தட்டுள்பது.  

 
9. இந்ற அபில் அஷணனக்கும் டீு றட்டத்றல் னென்நரது இடம்  
   திடித் றகம்  

 திரின் அஷணனக்கும் டீ்டு சற றட்டத்ஷ கர்ப்னநம் சறநப்தரக 

வசல்தடுத்தும்.  

 ரறனங்கள், னைணின் திஶசங்கள், உள்பரட்சற அஷப்னகள் ற்றும் 

தணரபிகள் அங்கலகரிப்ன ஆகறற்றுக்கரக த்ற அசறன் டீ்டு சற 



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page59 

 

 

ற்றும் கர்ப்னந துஷநரல் "தி ந்றரி ஆரஸ் ஶரஜணர ினதுகள் - 

2021 ற்றும் 150 ரட்கள் ெரல்கள்" ன்ந அடிப்தஷடில், ரறனம், 

ரகரட்சற, கரட்சற ற்றும் ஶதனொரட்சறகலக்கரண ினதுகலம், சறநப்ன 

திரிவு ினதுகலம், தணரபிகலக்கரண ினதுகள் ண னென்று திரிவுகபில் 

ினதுகள் ங்கப்தடும் ண அநறிக்கப்தட்டது.  

 அற்நறல், சறநப்தரக வசல்தட்ட ரறனம் ன்ந திரிில் றகம் 

னென்நரது இடத்ஷனேம், ரகரட்ெறகபில் துஷ ரகரட்ெற 
னென்நரது இடத்ஷனேம், ஶதனொரட்ெறகள் திரிில் ஶகரஷ ரட்டம் 

வதரி வகம் ஶதனொரட்ெற ந்ரது இடத்ஷனேம் திடித்து ினதுகள் 

வதற்றுள்பண.  

 ினது ங்கும் றகழ்ச்சற குஜரத் ரறனம் ரஜ்ஶகரட்டில் ஷடவதற்நது.  

 
10. ன்வகரஷட ங்குஶரர் தட்டில்: ெற ரடரர் னனறடம்  

 இந்றரில் அறக அபில் ன்வகரஷட ங்குஶரரின் தட்டிஷன 

யனீன் இந்றர றறுணம் வபிிட்டுள்பது.  

 அப்தட்டினறல் ஆண்டுக்கு னொதரய் 1161 ஶகரடிஷ ன்வகரஷடரக ங்கற 
வயச்சறல் றறுணர் சற ரடரர் னனறடத்றல் உள்பரர்.  

 இன் னெனரக ரட்டின் 'றகவும் ரரப ணப்தரன்ஷ வகரண்டர்' ன்ந 

வதனஷஷ அர் வதற்றுள்பரர்.  

 அந் தட்டத்ஷ கடந் இண்டு ஆண்டுகபரக ஷத்றனந் ிப்ஶர 

றறுணர் அமறம் திஶம்ஜறிடம் இனந்து ற்ஶதரது சற ரடரர் 

ஷகப்தற்நறனேள்பரர்.  

 தட்டினறல் இடம் வதற்றுள்ப கூடுல் ிங்கள்:  

 அறக ன்வகரஷட ங்கறர்கள் 

 
வதர் றறுணம் வரஷக 

ெற ரடரர் வயச்ெறல் னொதரய் 1161 ஶகரடி 
அமறம் திஶம்ஜற ிப்ஶர னொதரய் 484 ஶகரடி 
னஶகஷ் அம்தரணி ரிஷனன்ஸ் னொதரய் 411 ஶகரடி 

குரங்கனம் திர்னர ஆறத்ர திர்னர னொதரய் 242 ஶகரடி 
சுஷ்றர சுப்ர தரக்மற ஷண்ட் ட்ரீ னொதரய் 213 ஶகரடி 

ரர-ன்.ஸ்.தரர்த்ெரற ஷண்ட் ட்ரீ னொதரய் 213 ஶகரடி 
வகௌம் அரணி அரணி னொதரய் 190 ஶகரடி 
அணில் அகர்ரல் ஶரந்ர னொதரய் 165 ஶகரடி 
ந்ன் றனஶகி இன்ஃஶதரெறஸ் னொதரய் 159 ஶகரடி 

.ம்.ரக் ல் அண்ட் டி னொதரய் 142 ஶகரடி 
 

 அறக ன்வகரஷட ங்கற வதண்கள்  
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வதர் வரஷக 

ஶரகறி னொதரய் 120 ஶகரடி 
லீணர கரந்ற றரரி னொதரய் 21 ஶகரடி 

அணு ஆகர னொதரய் 20 ஶகரடி 
 

 ன்வகரஷடரபர்கள் ெறக்கும் கங்கள்  

 னம்ஷத 33 ெீம்  

 னதுடில்னற 16 ெீம்  

 வதங்கலன 13 ெீம்  

 இபம் து அறக ன்வகரஷடரபர்  

 றகறல் கரத் , வஜஶரர தங்கு ர்த்க றறுணம் னொதரய் 100 
ஶகரடி  

 அறக ன்வகரஷடரபர்கஷப ெரர்ந் துஷந  

 னந்து வதரனள்கள் துஷந  

 அறக ன்வகரஷடகஷப ஈர்த்துஷந  

 கல்ித்துஷந  

 
11. ெக்கு ஷகரலஷக குநறீடு  

 ரட்டின் பர்ச்சறில் சக்கு ஷகரலஷக ( னரஜறஸ்டிக்ஸ்) றகவும் 

னக்கறரணது.  

 வரறற்சரஷனகலக்கு ஶஷரண னெனப்வதரனட்கள் ஶபரண் 

றனங்கபில் இனந்தும், ணப்தகுறகபினறனந்தும் வகரண்டு 

வசல்னப்தடுகறன்நண.  

 வரறற்சரஷனில் ரரிக்கப்தட்ட வதரனபரணது ிற்தஷணக்கரக 

சந்ஷகலக்கு டுத்துச் வசல்னப்தடுகறநது.  

 னெனப்வதரனபரணது றப்ன கூட்டப்தட்ட வதரனபரக ரநற 
ரடிக்ஷகரபர்கபின்  ஷககபில் ஶசர்றல் ஶதரக்குத்து றக னக்கற தங்கு 

கறக்கறநது.  

 ணஶரன் சக்கு ஷகரலஷகக்கு அசுகள் னக்கறத்தும் அபித்து 

ஶதரக்குத்து சரர்ந் றட்டங்கஷப துரிரக வசல்தடுத்ற னகறன்நண.  

 ெரகர்ரனர றட்டம், தரத் ரர றட்டம், ங்க ரற்கச் ெரஷன றட்டம், 

ெக்கு ில்கலக்கரண ணி றத்ட றட்டம் உள்பிட்ட தனவும் 

சக்குகஷப வகரண்டு வசல்லும் ஶத்ஷ குஷநக்கஶ 

அல்தடுத்ப்தடுகறன்நண.  

 சக்குகஷப ஷகரள்றல் ரறனங்கள் வ்ரறு வசல்தடுகறன்நண 

ன்தஷ ஆண்டுஶரறும் ஆரய்ந்து த்ற ர்த்கம் ற்றும் வரறல்துஷந 

அஷச்சகம் அநறக்ஷக வபிிட்டு னகறநது.  

 டதரண்டுக்கரண அநறக்ஷகில் குநறப்திடப்தட்டுள்ப னக்கற கல்கள்:  

 சக்கு ஷகரலஷகில் ரறனங்கபின் றஷன  
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திரிவுகள் ெரஷணரபர்கள் ஶகரக 

பர்தர்கள் 
பர்தர்கள் 

றனத்ரல் 

சூப்தட்ட 

ரறனங்கள் 

யரிரணர 

இரச்ெல் 
 தஞ்ெரப் 

வலுங்கரணர  

உத் திஶெம் 

உத்கரண்ட் 
 

த்ற திஶெம் 
ரஜஸ்ரன் 

தீகரர்  
ெத்ஸீ்கர்  
ஜரர்கண்ட் 

 

கடற்கஷஶர 
ரறனங்கள் 

றகம்  
ஆந்றம்  
குஜரத்  

கர்ரடகம் 
கரரஷ்டிம் 

எடிெர 

ஶகபம் 
 

ஶகரர  
ஶற்குங்கம் 

 

டகறக்கு 
ரறனங்கள் 

அெரம் 
 

ெறக்கறம்  
றரினர 

 

அனரச்ெல் 
ிப்னர்  

ஶகரனம்  
றஶெரம்  

ரகரனரந்து 
 

னைணின் 
திஶெங்கள் 

ெண்டிகர்  
டில்னற 

னதுச்ஶெரி அந்ரன்-
றக்ஶகரதரர் 

வீுகள்  
டரன்-ஷடனை  
ரத்ர-கர் 

யஶனற ஜம்ன-
கரஷ்ீர்  
னடரக்  

னட்ெத்வீுகள் 
 
12. கரற்று ரசு க தட்டினறல் னனறடம் திடித்து வென்ஷண  

 அக்ஶடரதர் 24ஆம் ஶற கரஷன 8:30 ி றனப்தடி உனகறஶனஶ அறகம் 

கரற்று ரசஷடந்துள்ப கங்கபின் தட்டினறல் னனறடத்றல் உள்ப 

றல்னறஷ தின்னுக்குக்கு ள்பி வசன்ஷண னனறடத்ஷ திடித்றனக்கறநது.  

 ல்ன ஆஶரக்கறரண கரற்று ன்நரல் கரற்நறன்  குநறீட்டில் 50 

அபவுஶகரல் இனக்க ஶண்டும்.  

 வதரதுரக வன் வசன்ஷணில் இந் அபவு 50 னல் 60 ஷ இனக்கும். 

ஆணரல் ீதரபி அன்று இவு வென்ஷணில் கரற்நறன் ம் 786 அபவு ஷ 
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தறரகறனேள்பரக ரசு கட்டுப்தரட்டு ரரிம் வரிித்துள்பது.  

 
13. உனகறன் ததப்தரண ிரண றஷனங்கள்  

 உனகறன் றகப் ததப்தரண ிரண றஷனங்கபின் தட்டினறல் வடல்னற 
இந்றர கரந்ற ெர்ஶெ ிரண றஷனம் தத்ரது இடம் திடித்துள்பது.  

 ிரணத்துஷந ஆய்வு றறுணரண எஜற, உனகறன் றகவும் ததப்தரண 

ிரண றஷனங்கபின் தட்டிஷன வபிிட்டுள்பது.  

 2019 அக்ஶடரதர் ற்றும் 2022 அக்ஶடரதர் ரங்கபில் உள்ரட்டு ற்றும் 

வபிரட்டு ிரண ஶசஷ றனங்கஷப எப்திட்டு இந் தட்டில் 

ரரிக்கப்தட்டுள்பது.  

 இந் தட்டினறல் னனறடத்றல் அட்னரண்டர ிரண றஷனம் உள்பது. 

துதரய் ிரண றஷனம் இண்டரது இடத்றலும், ஶடரக்கறஶர 

யஶணடர ிரண றஷனம் னென்நரது இடத்றலும் உள்பண.  

 இந் தட்டினறல் 2019 ஆம் ஆண்டு அக்ஶடரதர் ரம் வடல்னற இந்றர கரந்ற 
சர்ஶச ிரண றஷனம் 14 து இடத்றல் இனந்து.  

 இந்றஷனில் டப்ன ஆண்டு அக்ஶடரதரில் தத்ரது இடத்றற்கு 

னன்ஶணநறனேள்பது.  

 ததப்தரண றத்டங்கபின் தட்டினறல் னம்ஷத-துதரய், வடல்னற-துதரய் 

றத்டங்கள் இடம் திடித்துள்பண.  
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எப்தந்ங்கள் 
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1. னரிந்துர்வு எப்தந்ம்  
 னத்து ஆரய்ச்சற வரறல் தட்த தகறர்வு, ஶஷன ரய்ப்னகள் வரடர்தரக 

ரல்டர ரட்டின் னத்து தல்கஷனக்ககம் ற்றும் றழ்ரடு டரக்டர் 

ம்ஜறஆர் னத்துப் தல்கஷனக்ககம் இஷடஶ ிஷில் னரிந்துர்வு 

எப்தந்ம் ஶற்வகரள்பப்தடினக்கறநது .  

 ரல்டர னத்துத்துஷநில் தல்ஶறு ஶஷன ரய்ப்னகள் உள்பண. இன 

ரடுகலக்கும் இஷடஶரண னத்து தனம் அறகரிக்கும்.  

 
2. வனதணனுடன் 'னரற்று' எப்தந்ம்: இஸ்ஶல்  

 கடல் ல்ஷன திச்சஷணக்கு ீர்வு கரண்தற்கரண னரற்று சறநப்னறக்க 

எப்தந்த்ஷ அண்ஷட ரடரண வனதணரனுடன் ஶற்வகரண்டுள்பரக  

திர் ரிர் னதீட் அநறித்துள்பரர்.  

 த்ற ஷ கடனறல் சுரர் 860 ெது கறஶனரீட்டர் தப்தபவு இஸ்ஶலும் 

வனதணரனும் உரிஷ ஶகரரி னகறன்நண.  

 இந் றஷனில் அவரிக்கரின் ீண்ட கரன னற்சறக்குப் திநகு இந் 

ிகரத்றல் இன ரடுகலக்கும் இஷடஶ எப்தந்ம் உனரணது.  

 அந் எப்தந்த்றன் கலழ் சர்ச்ஷசக்குரி ல்ஷனக்குள் கடனடி ரிவதரனஷப 

டுத்துக் வகரள்ப வனதணரஷண இஸ்ஶல் அனுறக்கும். 

 
3. ண்வய்-ரிரனே : இந்றர, அவரிக்கர இஷடஶ ரன்கு எப்தந்ங்கள்  
   ஷகவரப்தம்  

 தனறஷன டடிக்ஷககள் ற்றும் ரிசக்ற தரதுகரப்ன திச்சறஷணகலக்கு 

ீர்வு கர இந்றரவும், அவரிக்கரவும் ணிரர் துஷநகபின் தனத்ஷ 

ந் அபவுக்கு தன்தடுத் னடினேம் ன்தஷ வபிப்தடுத்தும் ிரக 

இனரடுகலக்கு இஷடஶ ண்வய் ற்றும் ரிரனே துஷநகபில் ரன்கு 

வதரி எப்தந்ங்கள் ஷகவரப்தம் ஆகறண.  

 இறல் இந்றன் ஆில் றறுணத்றற்கும், ரிரனே வரறப்ன 

வரறல்தட்தத்றல் சர்ஶச அபில் னன்ணிஷனில் இனக்கும் 

அவரிக்கரஷச் ஶசர்ந் உிரி வரறல்தட்தம் றறுணரண னரன்ெர வடக் 

றறுணத்துக்கும் இஷடஶ எப்தந்ம் ஷகப்தரணது.  

 னரன்ெர வஜட் றறுணம் கரப்தரிஷ வதற்ந வரறல்தட்தத்றன் னெனரக 

ீடித் ிரண ரிரனே உற்தத்ற வசய்ற்கு இந் எப்தந்ம் 

ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது.  

 ரகண னஷக உறழ்வு அபடீு ற்றும் குஷநப்னக்கு ீர்வு கரண்தது 

வரடர்தரக வகய்வ் றறுணத்றன் கூட்டு றறுணரண அந்த்றகர ரிரனே 

றறுணத்துக்கும் இஷடஶ எப்தந்ம் ஶற்வகரள்பப்தட்டது.  

 அதுஶதரன இன்ஜறணிர் இந்ற றறுணத்துக்கும் அவரிக்கரின் னேஏதி 
றறுணத்றற்கும் இஷடஶ னரிந்துர்வு எப்தந்ம் 

ஷகவரப்தறடப்தட்டுள்பது.  

 ரன்கரரக திதிசறல் றறுணத்றன் கூட்டு றறுணரண இந்ற திஸ்ர 
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ரிரனே றறுணத்றற்கும், தக்வகர் யவுஸ் றறுணத்துக்கும் இஷடஶ 

எப்தந்ம் ஷகவரப்தம் ஆணது ன்று வரிிக்கப்தட்டுள்பது.   
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1. ங்கற ட்டி ிகறங்கஷப 0.5% உர்த்றது  
 ஆர்தி ரட்டில் தகீ்கம் வரடர்ந்து அறகரகஶ உள்ப றஷனில் அஷ 

கட்டுக்குள் வகரண்டுனம் ஷகில் ங்கறகலக்கு ங்கும் குறுகற கரன 

கடன்கலக்கரண ட்டி ிகறத்ஷ வப்ஶதர ஶட் இந்ற ரிசர்வ் ங்கற ஆர்தி 

0.5 ெீம் உர்த்ற உள்பது.  

 அன் கரரக டீ்டுக் கடன், ரகணக்கடன், ரரந்ற ஷ வரஷக 

உள்பிட்டற்றுக்கரண ட்டிஷ ங்கறகள் உர்த் உள்பண.  

 ற்ஶதரது 5.90 ெீரக றர்ிக்கப்தட்டுள்பது.  

 இது கடந் னென்று ஆண்டுகபில் இல்னர அபவுக்கு அறகதட்சரகும்.  

 தகீ்கம்: 

 தகீ்கரணது டப்ன 2022-2023 ஆம் றற ஆண்டில் 6.7 ெீரக 

இனக்கும் ண ஆர்திஷ கித்துள்பது.  

 அடுத் ஆண்டு ஜணரி னல் தகீ்கம் கட்டுக்குள் னம் ணவும் 

ஆர்தி ம்திக்ஷக வரிித்துள்பது.  

 ரட்டின் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற ( ஜறடிதி) டப்னறறரண்டில் 7.2 

ெீரக இனக்கும் ன்று ஆர்தி னன்ன கித்றனந் றஷனில் 

அந் கிப்ஷத ல ெீம் ண ற்ஶதரது குஷநத்துள்பது.  

 
2. றகத்றற்கு னொதரய் 3500 ஶகரடி ட்டி இல்னர கடன் ிடுிப்ன  

 றகத்றன் தல்ஶறு னெனண வசனிணங்கலக்கு த்ற அசு னொதரய் 3500 

ஶகரடிஷ ட்டி இல்னர கடணரக ிடுித்துள்பரக றக றற அஷச்சர் 

தணிஶல் றரகரஜன் வரிித்ரர்.  

 கஷடசறரக ஜறஸ்டி கூட்டம் ெண்டிகரில் ஷடவதற்நது.  

 இன் அடுத் கூட்டம் ஆகஸ்டில் துஷில் டத்துரக 

அநறிக்கப்தட்டினந்து.  

 னென்று ரங்கலக்கு என னஷந ஜறஸ்டி கவுன்சறல் கூட்டம் டத்ப்தட 

ஶண்டும்.  

 கடந் றறறஷன அநறக்ஷகில் அஷணத்து ரறனங்கலக்கும் னெனண 

னலீடரக 50 ஆண்டுகலக்கு னொதரய் என னட்ெம் ஶகரடி ட்டி இல்னர 

கடணரக அபிக்கப்தடும் ண அநறிக்கப்தட்டது.  

 இந் சறநப்ன றற உிக்கு றக அசு ற்கணஶ ிண்ப்தித்றனந்  

றஷனில் னொதரய் 3500 ஶகரடி ட்டி இல்னர கடஷண றகத்றற்கு த்ற 

அசு ிடுித்து இனக்கறநது.  

 தன ஆண்டுகலக்கு னன்ன  'வப்தர்' ன்கறந ஶசற னந்றல் கல்ி ற்றும் 

ஆரய்ச்சற றறுணம் துஷில் அஷக்கப்தடும் ண அநறிக்கப்தட்டும் 

அற்கரண றற எதுக்கலடு எதுக்கப்தடரல் இனந்து.  

 இற்கு  தறனரக 'ஷர்' ன்கறந ஶசற னத்து சரண ஆரய்ச்சற 
றறுணத்ஷ துஷக்கு ங்குரறு ஶகட்கப்தட்டுள்பது.  

 ய்ம்ஸ் றறுணனம் துஷக்கு  இனப்தரல் வயச்ெறல் யணிவனன் 

ஶதரன்ந னத்து வதரநறில் றறுணங்கள் துஷில் ஆய்வுகஷப 
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ஶற்வகரள்கறன்ந றஷனில் 'ஷர்' துஷில் அஷந்ரல் சறநப்தரக 

இனக்கும் ன்நரர் தணிஶல் றரகரஜன்.  

 
3. ஶடி ரி சூல் 23.8% அறகரிப்ன  

 த்ற அசறன் ஶடி ரி னரய் றகரண்டில் றஷனரண பர்ச்சறனேடன் 

அக்ஶடரதர் ட்டரம் ஶற ஷ வரத்ம் னொதரய் 8.98 னட்ெம் ஶகரடி சூனரகற 
உள்பரக த்ற அஷச்சகம் வரிித்து.  

 இது கடந் றறரண்டின் இஶ கரனகட்டத்துடன் எப்திடுஷகில் 23.8% 

பர்ச்ெற ணவும் றகரண்டு சூல் இனக்கறல் 52 ெீம் னர்த்ற அஷடந்து 

ிட்டது ணவும், வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 ணிதர் னரண ரிில் ( தங்கு தரிர்த்ஷண ரி உள்தட) 32 ெீ 

பர்ச்சறனேம் வதன றறுண ரி னரய் 16.73 ெீனம் 

அறகரித்துள்பரக த்ற றறஷச்சகத்றன் னரய் துஷந 

வரிித்துள்பது.  

 ஶடி ரிில் கூடுனரக வசலுத்றர்கலக்கு ₹ 1.53 னட்சம் ஶகரடி றனம்த 

வசலுத்ப்தட்ட ரி ஶதரக றகரண்டின் ப்ல் 1 னல் அக்ஶடரதர் ட்டு 

ஷ றக ஶடி ரி சூல் னொதரய் 7.45 னட்சம் ஶகரடி ஆகும்.  

 இது கடந்ரண்டில் இஶ கரனகட்டத்ஷ ிட 16.3% கூடுனரகும்.  

 ணிதர் சூனறலும் வதனறறுண ஶடி னரய் ரி சூஷனனேம் 

ணித்ணிரக எப்திட்டரல் னஷநஶ 16.25%, 16.29% அறகரித்துள்பது.  

 ஶலும் 2022-23ஆம் ஆண்டில் றறறஷன அநறக்ஷக றப்தின்தடி னல ஆண்டு 

ரி சூல் இனக்கறல் 52.46 சீம் ற்ஶதரது னர்த்றரகற உள்பது ணவும், 

வரிித்துள்பது.  

 2021-22 றறரண்டில் னொதரய் 14.10 னட்ெம் ஶகரடி ஶடி ரி சூனரணது.  

 இந் றற ஆண்டில் ஶடி ரி சூல் னொதரய் 14.20 னட்சம் ஶகரடிரக இனக்கும் 

ண றக றறறஷன அநறக்ஷகில் றப்திடப்தட்டுள்பது. 

 
4. இந்றரின் வதரனபரர பர்ச்ெற றப்தீட்ஷட 6.8 ெீரக  
   குஷநத்து ம்ஃப்  

 2022-23 ஆம் றற ஆண்டில் இந்றரின் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற பர்ச்சற 
8.2 சீரக இனக்கும் ன்று கடந் ஜணரிில் ம்ஃப் கித்றனந்து.  

 தின்ணர் இது 7.4 ெீரக கடந் ஜணரிில்  குஷநக்கப்தட்டது.   

 உனகங்கற ற்றும் ம்ஃப் அறகரரிகபின் னடரந்ற கூட்டத்றற்கு தின் 

வபிிடப்தட்ட இந் அநறக்ஷகில் டப்ன றறரண்டுக்கரண இந்றரின் 

வதரனபரர பர்ச்சற றப்தடீு 6.8 ெீரக குஷநக்கப்தட்டுள்பது.  

 கடந் ஜழஷன கிப்னடன் எப்திடுஷகில் இது 0.6 ெீம் குஷநரகும்.  

 2021-22 ஆம் றற ஆண்டில் இந்றரின் வதரனபரர பர்ச்சற 8.7 

ெீரக இனந்து.  

 உனக வதரனபரரம் பர்ச்ெற றப்தீடு குஷநப்ன:  

 உனக வதரனபரர பர்ச்சற 2021ல் 6.0 சீரக இனந் 
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றஷனில் 2022ல் 3.2% ஆகவும் 2023 ல் 2.7 சீரகவும் 
குஷநனேம் ன்று ம்ஃப் அநறக்ஷக வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 இக்கிப்னகள், வதனம் வதரனபரர ரடுகபின் (அவரிக்கர, 

ஶரப்தி என்நறம் , ெலணர) குநறப்திடத்க்க அபினரண 
ந்றஷனஷ றவரனறப்தரக ம்ஃப் வரிித்துள்பது.  

 உக்ஷன் ீரண ஷ்ரின் தஷடவடுப்ன உனக 
வதரனபரரத்றன் ஸ்றத்ன்ஷஷ வரடர்ந்து தரறத்து 
னகறநது.  

 தகீ்க அலத்ம் ீட்டிப்ன ற்றும் அறகரிப்தரல் ற்தட்டுள்ப 
ரழ்க்ஷக வசனவுகள் திச்சஷண , கஶரணர தல் ற்றும் வரடர் 
னடக்கங்கபரல் சலணரில் றனவும் ந்றஷன ஆகறற்நறன் 
ரக்கங்கபரல் இந் சரல்கள் லந்துள்பண.  

 கடந் 2021ல் 8.1 ெீரக இனந் சலணரின் வதரனபரர 
பர்ச்சற இந் ஆண்டு 3.2% ன்று ம்ஃப் அநறக்ஷகில் 
கூநப்தட்டுள்பது. 

 
5. றழ்ரட்டின் றற தற்நரக்குஷந குஷநப்ன  

 றழ்ரட்டின் றற தற்நரக்குஷந 3.38 ெீரக குஷநக்கப்தட்டுள்பது.  

 இணரல் ஆண்டுக்கு னொதரய் 1,240 ஶகரடி ட்டி கட்டுது குஷநனேம் ன்று 

சட்டசஷதில் றறஷச்சர் தணிஶல் றரகரஜன் கூநறணரர்.  

 2022-2023 ஆம் றற ஆண்டின் கூடுல் வசனிணங்கலக்கரக ₹3,796 ஶகரடிக்கு 

துஷ தட்வஜட் ரக்கல் வசய்ப்தட்டது.  

 
6. றக அசுக்கு னரய் இப்ன  

 றக சட்டசஷதில் இந்ற கக்கரய்வு ற்றும் ிக்ஷக துஷந 

ஷனரின் ரன்கு அநறக்ஷககள் சர்ப்திக்கப்தட்டண.  

 அந் ிக்ஷக அநறக்ஷககள் 2021 ஆம் ஆண்டு ரர்ச் ரம் ஷனேள்பஷ 

ஆகும்.  

 சக்கு ற்றும் ஶசஷ ரி, ிகரி, னத்றஷ ீர்ஷ, தறவு கட்டம், றன 

னரய் ஆகறற்நறல் 1,403 இணங்கபில் குஷநரண ரி றப்தடீுகள் 

வசய்ப்தட்டு குஷநரக ரி ிறக்கப்தட்டு னொதரய் 236 ஶகரடி அபிற்கு 

னரய் இப்ன ற்தட்டு உள்பது.  

 ினதுகர் ட்டத்றல் 2020 ஆம் ஆண்டு திப்ரிில் 14 னகர்கள் றப்ன 

கூட்டு ரி சட்டத்றன்தடி வகரள்னல் ரி கட்டரல் னொதரய் 235.14 ஶகரடி 

றப்னள்ப தனப்ன ஷககஷப வகரள்னல் வசய்துள்பணர்.  

 அறல் னொதரய் 176.83 ஶகரடி றப்னள்ப சக்குகஷப ஶறு ரறனங்கபில் 

இனப்ன ஷத்ணர். அந் ஷகில் னொதரய் 5.48 ஶகரடி ரி ரல் ஶதரணது.  

 கிெரண குஷநவு:  

 னந்ஷ ஆண்டுடன் எப்திடும்ஶதரது 2020-21 ஆம் ஆண்டில் னரய் 

ில் 0.26 ெீம் ன்ந றகக் குஷநந் உர்வு ரன் கரப்தட்டது.  
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 ரிில்னர னரில் கிசரண குஷநவு இனந்து.  

 றன உி, கப்ஶதறு உி, இனச டிக்கிணி, சலனஷட 

ங்குல் ஶதரன்ந ஷநனக ரணிங்கள் னந்ஷ ஆண்ஷட ிட 

₹6.746 ஶகரடி உர்ந்து.  

 
7. ஆர்தி கடன் ெறகள்: அறகரக தன்தடுத்தும் ஆந்றம் , வலுங்கரணர  

 ரறனங்கபின் றறறஷனஷ சரி வசய்ற்கரக இந்ற ரிசர்வ் ங்கற 
(ஆர்தி) ங்கற னம் குறுகற கரன கடன் சறகஷப ஆந்றம், 

வலுங்கரணர, தஞ்ெரப் உள்பிட்ட ரறனங்கள் அறகரக தன்தடுத்ற 
னரக அநறக்ஷகில் வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 றறறஷனஷ சரிில்னர ரறனங்கள் சந்ஷில் இனந்து கடன் ரங்கற 
வசனவு வசய்து னகறன்நண.  

 அந் ரறனங்கலக்கரக இந்ற ரிசர்வ் ங்கறனேம் குறுகற கரன கடன் 

றட்டங்கஷப வசல்தடுத்ற னகறநது.  

 ஸ்டிஃப், டதிள்னைம், ஏடி ஆகற குறுகற கரன கடன் சறகஷப ஆர்தி 

வசல்தடுத்ற னகறநது. வசனிணத்ஷ ிட னரய் குஷநரக உள்ப 

ரறனங்கள் அந் சறகஷப தன்தடுத்ற கடன் வதற்று னகறன்நண.  

 ஆந்றம், வலுங்கரணர, ரஜஸ்ரன், தஞ்ெரப், ிப்னர், றஶெரம், 

ரகரனரந்து ஆகற ரறனங்கள் ரிசர்வ் ங்கறின் கடன் சறகஷப 

அறகரக தன்தடுத்ற னரக ஆர்தி வபிிட்டுள்ப அநறக்ஷகில் 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 கடந் ஆகஸ்ட் றனப்தடி கரரஷ்டிம், அெரம், கர்ரடகர ஆகற 

ரறனங்கள் ஸ்டிஃப் சறஷ அறகரக தன்தடுத்றனேள்பண.  

 ஶகபம் டனள்னைம் சறின் கலலம், வதனம்தரனரண டகறக்கு 

ரறனங்கள் ஏடி சறின் கலலம் கடன்கஷப வதற்றுள்பணர்.  

 டப்ன 2022-23 றறரண்டில் ட்டும் ஸ்டிஃப் ெறின் கலழ் ஆந்றம் 

னொதரய் 712 ஶகரடிஷனேம், வலுங்கரணர னொதரய் 735 ஶகரடிஷனேம் 

வதற்றுள்பண.  

 டதிள்னைம் ெறின் கலழ் ஆந்றம் னொதரய் 1673 ஶகரடிஷனேம், 

வலுங்கரணர னொதரய் 1206 ஶகரடிஷனேம் வதற்றுள்பண.  

 ரறனங்கபின் கடன் உள் ரறன உற்தத்ற (ஜறஸ்டிதி) ிகறரணது தீகரர், 

ஶகபம், தஞ்ெரப், ரஜஸ்ரன், ஶற்குங்கம் ஆகற ரறனங்கபில் றக 

ஶரசரக உள்பரக குநறப்திடப்தட்டுள்பது.  

 கடந் 2020-21 ஆம் றறரண்டில் ஆந்றம், தீகரர், ரஜஸ்ரன், தஞ்ெரப் 

ஆகற ரறனங்கள் கடன் இனக்கு, றற தற்நரக்குஷந இனக்கு ஆகறற்ஷநக் 

கடந்து வசல்தட்டரகவும் ஆர்தி அநறக்ஷகில் வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 
8. கறவு வதரனட்கள் ிற்தஷண னெனம் னொதரய் 254 ஶகரடி னரய்  

 த்ற அசறன் அஷணத்து துஷநகபிலும் கடந் 2ஆம் ஶற னல் னகறந 

31ஆம் ஶற ஷ இண்டரம் கட்ட தூய்ஷ இக்கம் டத்ப்தடுகறநது.  
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 இறல் னக்கறரக, கறவுப்வதரனட்கள் ிற்தஷண டந்து னகறநது. 

அத்துடன் கறவு வதரனட்கள் ிற்தஷண னெனம் னொதரய் 254.21 ஶகரடி னரய் 

கறஷடத்து இனக்கறநது.  

 ஶலும் 588 ிறனஷநகள் பிரக்கப்தட்டுள்பண . இஷப்ஶதரன 3,20,152 

க்கள் குஷநகள் றர்த்ற வசய்ப்தட்டுள்பண.  

 இந் கல்கஷப த்ற திரபர் னத்துஷந ந்றரி ஜறஶந்ற ெறங் 

வசய்றரபர்கபிடம் வரிித்ரர்.  

 
9. திம்ஶரஸ் ற்றுறரல் னொதரய் 41 ஆிம் ஶகரடி னரய் ஈட்ட  
   ரய்ப்ன  

 உனகறல் ந் ரட்டிலும் திம்ஶரஸ் ஶதரன்ந வுகஷ இல்ஷன. ஶதரட்டிஶ 

இல்னர ர்த்கம் ன்தரல் ற்றுற ரய்ப்னகள் அறகம்.  

 இஷ ரங்க 14 ரடுகள் ஆர்ரக உள்பரல் சுரர் 41 ஆிம் ஶகரடிக்கு 

ஶல் னரய் ஈட்ட ரய்ப்ன உள்பது ன்று ிஞ்ஞரணி ஆ.ெறரணு 

திள்ஷப வரிித்துள்பரர்.  

 திம்ஶரஸ் வுகஷின் ெறநப்ன ன்ண?  

 கண்டம் ிட்டு கண்டம் தரனேம் அக்ணி, திரித்ி ஶதரன்ந 
வுகஷகள் ம்றடம் உள்பண.  

 இஷ அறக உத்றல் தநப்தரல் ஶடரர் , வசற்ஷகக்ஶகரள் 
ஶதரன்ந ஶதரன்நஷ னெனம் அன் கர்ஷ றரி ரடுகள் 
கண்கரிக்க னடினேம்.  

 ரழ்ரண உத்றல் வசன்று றரிகபின் றஷனகஷப ரக்கற 
அபிக்கும் ஷகில் திம்ஶரஸ் உனர உனரக்கப்தட்டுள்பது. 
இது எனறஷ ிட 3 டங்கு ஶகத்றல் தரனேம்.   

 சூப்தர் சரணிக் வுகஷ அவரிக்கர ஶதரன்ந ரடுகபில் உள்பஷ 
ிட என்தது டங்கு அறக ஶகம் வகரண்டது.  

 அடுத் ஷனனஷந திம்ஶரஸ், ஷயப்தர்சரணிக் திம்ஶரஸ் உனரக்கும் 

திகள் வரடங்கப்தட்டுள்பண.  

 இது எனறஷ ிட ல டங்கு ஶகரக வசல்னக்கூடிது. ற்ஶதரஷ 

திஶரஸ் னென்று டன் ஷட வகரண்டது.  

 அஷ 1.5 டன்ணரக குஷநக்க றட்டறடப்தட்டுள்பது. அன் னெனம், 

ிரணத்றல் அறக ண்ிக்ஷகில் வகரண்டு வசல்ன னடினேம். ஷ்ர 

உடன் கூட்டு ஶசர்ந்து இப்திகள் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண.  

 ஷ்ரவுடன் இஷந்து னர 150 றல்னறன் டரனர் ண வரத்ம் 300 

றல்னறன் டரனர் னலீடு வசய்து இந் வுகஷ றட்டம் 

வசல்தடுத்ப்தட்டது.  

 ஆணரல் 7 தில்னறன் டரனர் ர்த்கம் வசய்ப்தட்டுள்பது. இஷ ரங்க 14 

ரடுகள் ஆர்ரக உள்பண.  

 அப்ஶதரது ற்றுற ந்து தில்னறன் டரனஷ ( சுரர் னொதரய் 41 ஆிம் 

ஶகரடி) ரண்டி ிடும். த்ற தரதுகரப்னத்துஷந அஷச்சரின் அநறில் 

ஆஶனரசகரகவும், தரதுகரப்ன ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு றறுணத்றன் 
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ஷனஷ (DRDO) வதரறுப்திலும் அப்துல் கனரம் இனந்ஶதரதுரன், 

திம்ஶரஸ் ரரிப்னக்கரக இந்றர-ஷ்ர இஷடஶ எப்தந்ம் 

ஷகவலத்ரணது.  

 அது ஆஶனரசஷணஷ ஶகட்கக்கூடி அசரகவும் அன்ஷந அசு 

இனந்து. அன்று திரக இனந் ெறம்ரிடம் கனரனம், ரனும் 

ஶசர்ந்து ரன் திம்ஶரஸ் றட்டம் குநறத்து ிரித்ஶரம்.  

 கனரம் னது சறந்ஷணஷ ஆரிப்தர், வரஷனஶரக்கு தரர்ஷரபர். 

அணரல் இவல்னரம் சரத்றரணது. இந் வுகஷ கடந் 2001ல் 

தரிஶசரறக்கப்தட்டது.  
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ஶெரரக்கள்  
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2. கல் வரறல்தட்த ெட்டப்திரிவு 66  ின் கலழ் க்குப் தற னடிரது  
 2000 ஆம் ஆண்டின் கல் வரறல்தட்தச் ெட்டம் 66  திரிின் தடி கிணி 

அல்னது வரஷனத் வரடர்ன சரணம் னெனம் ஆட்சறதத்துக்குரி கஷன 

வபிிடும் தனக்கு னென்நரண்டுகள் ஷ சறஷந ண்டஷண ற்றும் 

அதரம் ிறக்க னடினேம்.  

 ணினும் கனத்து சுந்றத்றன் னக்கறத்துத்ஷ சுட்டிக்கரட்டி ஷனேம் 

வரிந்து வகரள்லம் வதரது க்கபின் உரிஷஷ 66  திரிவு ஶடிரக 

தரறக்கறநது ண கூநற உச்சீறன்நம் கடந் 2015 ஆம் ஆண்டு அந் 

திரிஷ த்து வசய்து.  

 ஆணரல் அந் திரிின் கலழ் வரடர்ந்து க்குகள் தறவு வசய்ப்தடுரக 

ன்ணரர் அஷப்ன என்நறன் சரர்தில் உச்சீறன்நத்றல் னு ரக்கல் 

வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 அந் னு உச்ச ீறன்ந ஷனஷ ீறதற னே.னே.னனறத் ஷனஷினரண 

அர்வு னன்தரக ிசரஷக்கு ந்து.  

 அப்ஶதரது ீறதறகள் கூறுஷகில் கல் வரறல்தட்தச் ெட்டத்றன் த்து 

வெய்ப்தட்ட 66  திரிின் கலழ் ந் என தர் ீது க்கு தறவு வசய் 

னடிரது.  

 அந் திரிஷ ீநற உள்பரக கூநப்தடும் குற்நச்சரட்டின் கலழ் ந்வரன 

னகரஷனேம் தறவு வசய் ஶண்டரம் ன்று எட்டுவரத் கரல்துஷநக்கும் 

அநறவுறுத் ஶண்டும் ன்று அஷணத்து ரறனங்கபின் ஷனஷச் 

வெனரபர்கள், டிஜறதிக்கள் ற்றும் னைணின் திஶெங்கபில் உள்ப 

சம்தந்ப்தட்ட அறகரரிகலக்கு உத்ிடப்தடுகறநது.  

  
3. கல் வரறல்தட்த றனத் ிறனஷநகள்-2022 

 சனெக ஊடகங்கபில் சட்டிஶர கனத்துக்கள் ற்றும் வதரய்ரண 
தறவுகஷப டுப்தறல் னற கல் வரறல்தட்த ிறகபின் ரினரக 
அந்றறுணங்கலக்கு கூடுல் வதரறுப்ன ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது ன்று 
த்ற கல் வரறல்தட்தத்துஷந இஷ அஷச்சர்  ரஜவீ் 
ெந்றஶெகர் வரிித்ரர். 

 சனெக ஊடக தணரபர்கள் அபிக்கும் னகரர்கலக்கு ீர்வு கர அசு 
ப்தில் ஶல்னஷநடீ்டு ீர்ப்தரம் குலக்கள் அஷக்க ிறகபில் 
றஷக வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 தணரபர்கள் அபிக்கும் னகரஷ 24 ி ஶத்துக்குள் தறவு வெய்து 15 
ரட்கலக்குள் இக்குலக்கள் ீர்வு கர ஶண்டும். 

 னகரனக்கு உள்பரண டீிஶர கல்கள் ஆகறஷ  னகரர் ரீ்க்கப்தட்ட 72 
ி ஶத்துக்குள் சனெக ஊடகத்றனறனந்து ீக்கப்தட ஶண்டும் ன்று 
கூநப்தட்டுள்பது. 
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1. ன்ஸ் அரியந்த்  
 இந்றரின் ன்ஸ் அரியந்த் அணுசக்ற ீர்னெழ்கற கப்தல், வுகஷ 

ஷககபில் என்நரண தரனறஸ்டிக் வுகஷஷ கடலுக்கு அடிில் இனந்து 

வற்நறகரக ிண்ில் வசலுத்றது.   

 ங்க கடல் தகுறில் ஷடவதற்ந இந் ஶசரஷணகள் ிண்ில் ப்தட்ட 

வுகஷ இனக்ஷக துல்னறரக ரக்கறது.  
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1. திரிட்டன் ரல் கல்லூரி னத்து ரரடு வரடக்கம்  
 திரிட்டன் ரல் கரஶனஜ் ஆஃப் ெர்ஜன்ஸ் டின்தஶர கல்ி றறுணத்றன் 

சர்ஶச னத்து றனர்கள் ற்றும் அறுஷ சறகறச்ஷச ல்லுர்கள் 

ரரடு வசன்ஷணில் வரடங்கறது.  

 60க்கும் ஶற்தட்ட ரடுகபில் இனந்து ஆித்துக்கும் அறகரண ல்லுர்கள் 

அறல் தங்ஶகற்று உள்பணர்.  

 அறுஷ சறகறச்ஷச னத்துக் கல்லூரிகபில் உனகறஶனஶ 

வரன்ஷரணரகவும் , னன்ஷரணரகவும் கனப்தடுது ரல் 

கரஶனஜ் ஆப் சர்ஜன்ஸ், நத்ர  500 ஆண்டுகள் தஷரண 

அக்கல்லூரிின் ரரடு திட்டஷண ரண்டி வபிரட்டில் ஷடவதறுதும் 

அறலும் குநறப்தரக வசன்ஷணில் ஷடவதறுதும் இதுஶ னன்னஷந.  

 றர்கரன ஷனனஷநக்கு ரண ஆரய்ச்சற ற்றும் வரறல்தட்தம் சரர்ந் 

னத்து கல்ிஷ ரல் கரஶனஜ் ங்கற னகறநது.  

 ஶரஶதரட்டிக் தட்தம், தல் னத்து அறுஷ சறகறச்ஷச, அற தட்த அறுஷ 

சறகறச்ஷச ண ல ஷகரண துஷநகஷப வகரண்டு கல்ி றறுணம் 

இங்கற னகறநது.  

 

2. ரறன உள்துஷந ந்றரிகள், ஶதரலீஸ் டிஜறதிகள் ரரடு  
 யரிரணர ரறனம் சூஜ்குண்டில் ரறன உள்துஷந ந்றரிகள் ற்றும் 

ஶதரலீஸ் டிஜறதிக்கள் ரரடு டக்கறநது.  

 சறந்ஷண அர்வு ன்ந வதரில் ரரடு டக்கறநது. ஶதரலீஸ் தஷடகஷப 

ணீப்தடுத்துல், இஷ குற்நங்கள், குற்நில் ீற னஷநில் கல் 

வரறல்தட்தத்றன் தன்தரட்ஷட அறகரித்ல், றன ல்ஷன றர்ரகம், 

கடஶனர தரதுகரப்ன, வதண்கள் தரதுகரப்ன, ஶதரஷப்வதரனள் கடத்ல் 

உள்பிட்ட திச்சஷணகள் தற்நறனேம் ிரறக்கப்தடுகறநது.  

 

3. ஜற-20 உச்ெற ரரடு  
 இந்றரில் அடுத் ஆண்டு ஜற-20 உச்சற ரரடு ஷடவதந உள்ப றஷனில் 

அந் கூட்டஷப்தின் வதரது சனெக குலின் ( சற 20) ஷனரக ரர 

அறர்ரணந்ிஷ த்ற அசு றறத்துள்பது.  

 ஜற-20 கூட்டஷப்தின் அறகரப்னர் வரடர்ன குலக்கபில் என்நரண சற20, அசு 

சரர ற்றும் ர்த்கம் சரர அஷப்னகபின் கனத்துக்கஷப உறுப்ன 

ரடுகபின் ஷனர்கபிடம் டுத்து வசல்ற்கரண பரகும்.  

 உனகறல் பர்ந் ற்றும் பர்ந்து னம் ரடுகஷப உள்படக்கற ஜற-20 

கூட்டஷப்தின் ஷனஷ வதரறுப்ஷத னம் டிசம்தர் என்நரம் ஶற னல் 

அடுத் ஆண்டு ம்தர் 30ம் ஶற ஷ ஏரண்டுக்கு இந்றர கறக்க 

உள்பது.  

 சறக றகழ்ரண ஜற-20 உச்சற ரரடு, வடல்னறில் அடுத் ஆண்டு வெப்டம்தர் 9-

10 ஶறகபில் ஷடவதந உள்பது.  

 ஜற-20 கூட்டஷப்தரணது, 19 ரடுகள் ற்றும் ஶரப்தி னைணின் 

உள்படக்கறரகும்.  
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 கடந் 1999இல் இந் கூட்டஷப்ன உனரக்கப்தட்டது  னல் இந்றர 

உறுப்திணரக உள்பது.  

 உனக அபினரண எட்டுவரத் உற்தத்றில் ( ஜறடதிள்னேதி) 80 ெீத்ஷ 

ஜற-20 ரடுகள் வகரண்டுள்பண.  

 அத்துடன் உனக க்கள் வரஷகில் னென்நறல் இன தங்கும், 77 ெீம் 

ஷினரண சர்ஶச ர்த்கத்ஷனேம் ன் ரடுகள் வகரண்டினக்கறன்நண.  

 ஜற-20 கூட்டஷப்தின் அறகரப்னர் வரடர்ன குலக்கபில் என்நரக சற20 கடந் 

2013-ல் வரடங்கப்தட்டது.  

 இறல் உறுப்ன ரடுகபின் வதரது சனெக அஷப்னகள் உள்தட 800க்கும் ஶற்தட்ட 

அஷப்னகள், திறறறகள் இடம்வதற்றுள்பணர் ன்தது குநறப்திடத்க்கது.  

 
4. ர தங்கர டுப்ன ரரடு  

 .ர.  தரதுகரப்ன கவுன்சறனறன் தங்கர டுப்ன ரரடு னம்ஷதில் 

வரடங்குகறநது.  

 .ர. தரதுகரப்ன கவுன்சறனறன் றந் உறுப்திணர்கபரக அவரிக்கர, திரிட்டன், 

ஷ்ர, ெலணர, திரன்ஸ் ஆகற ரடுகள் உள்பண.  

 அந் கவுன்சறனறன் 10 றந்ற்ந உறுப்ன ரடுகபில் என்நரக இந்றர 

உள்பது.  

 இந்றரின் திக்கரனம் னம் டிசம்தனடன் றஷநஷடகறநது. .ர. 

தரதுகரப்ன கவுன்சறனறன் தங்கர டுப்ன குலின் ஷனஷ 

வதரறுப்ஷதனேம் இந்றரில் கறத்து னகறநது.  

 அக்குலின் சறநப்ன ரரடு னல் னஷநரக இந்றரில் ஷடவதந 

உள்பது. அந் ரரடு னம்ஷதில் வரடங்க உள்பது.  

 

5. ர ெறநப்ன ரரடு 
 தங்கரத்ஷ எனஶதரதும் சகறத்துக் வகரள்பரல் அற்கு றரக 

உறுறரண டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ப ஶண்டும் ண .ர. 
தங்கர டுப்னக் குலின் சறநப்ன ரரட்டில் ீர்ரணம் 
றஷநஶற்நப்தட்டது. 

 .ர. தரதுகரப்ன கவுன்சறனறன் றந் உறுப்ன ரடுகபரக  அவரிக்கர, 
திரிட்டன், ஷ்ர, ெலணர, திரன்ஸ் ஆகறஷ உள்பண. அந் 
கவுன்சறனறன் தத்து றந்ற்ந உறுப்ன ரடுகபில் என்நரக இந்றர 
உள்பது. 

 இந்றரின் திக்கரனம் னம் டிசம்தனடன் றஷநஷடகறநது. .ர. 
தரதுகரப்ன கவுன்சறனறன் தங்கர டுப்னக் குலின் ஷனஷ 
வதரறுப்ஷதனேம் இந்றர குத்து னகறநது. 

 அக்குலின் சறநப்ன ரரடு னல் னஷநரக இந்றரில் 
ஷடவதற்நது. ரரட்டில் 'றல்னற ரீ்ரணம்' றஷநஶற்நப்தட்டது. 

 அந் ரீ்ரணத்றல் கூநப்தட்டுள்பரது:  
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 தங்கரத்ஷனேம், தங்கரத்துக்கு றற 
றட்டப்தடுஷனேம் டுப்தற்கு ரடுகள் னக்கறத்தும் 
அபித்து வெல்தட ஶண்டும்.  

 தங்கரத்ஷ எனஶதரதும் ெகறத்துக் வகரள்பரல் அற்கு 
றரக உறுறரண டடிக்ஷககஷப ரடுகள் ஶற்வகரள்ப 
ஶண்டும்.  
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1. னனரம் ெறங் ரவ் ஷநவு  
 உத்திஶச னல்ர், தரதுகரப்ன துஷந அஷச்சர் ண தல்ஶறு 

திகஷப கறத்னம் ெரஜரற கட்ெற றறுணனரண னனரம் சறங் 

ரவ் உடல் னக்குஷநரல் கரனரணரர்.  

 ஃஷெதி கறரத்றல் 1939 ஆம் ஆண்டு ம்தர் 22ஆம் ஶற திநந் 

னனரம், ரறனத்றன் வதனம் அசறல் வசல்ரக்கு வதற்ந கட்சறரண 

சரஜரறஷ றறுி வதனஷஷ வதற்நர்.  

 தறன்தனத்றல் இனந்ஶ அசறனறல் கணம் வசலுத்றர்.  

 1967 ஆம் ஆண்டு னல் னஷநரக சட்டப்ஶதஷ உறுப்திணர் ஆணரர்.  

 உத்ற திஶசத்றன் னல்ரக 1989-91, 1993-95, 2003-07 ஆகற 

கரனகட்டங்கபில் தி கறத்துள்பரர்.  

 தரதுகரப்ன துஷந அஷச்ெரக 1996 னல் 1998 ஷ வசல்தட்டுள்பரர்.  

 ரறன சட்டப்ஶதஷ உறுப்திணரக 10 னஷநனேம், க்கபஷ உறுப்திணரக 

ல னஷநனேம் னனரம் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர் . 

 

2. திதன னத்துர் யரனஶணரதிஸ் கரனரணரர்  
 உப்ன ெர்க்கஷ கஷெனறன் ந்ஷ ண னகழ் வதற்நர்.  

 ஏ.ஆர்.ஸ் ண தனரக அநறப்தடும் உப்ன சர்க்கஷ கஷசஷன 

கண்டநறந்றல் னக்கற தங்கு கறத் னத்துர் றலீப் யரனஶணரதிஸ் 

உடல்னக் குஷநரல் வகரல்கத்ரில் கரனரணரர்.  

 கரனர உள்பிட்ட ஶரய்கபரல் ிற்றுப்ஶதரக்கு அறகரிக்கும் ஶதரது உடனறல் 

அறகப்தடிரண ீரிப்ன ற்தடும் அன் கரரக ஶரரபிகள் 

உிரிப்தற்கும் ரய்ப்னள்பது.  

 கரனர தனறன் ஶதரது அறக அபில் ஶரரபிகபின் உிர் இப்னக்கும் 

இதுஶ கரரக அஷந்து.  

 அஷ டுப்தற்கரண ஆரய்ச்சறில் ஈடுதட்டரர் றலீப் யரனஶணரதிஸ், 

ஜரன்ஸ் யரப்கறன்ஸ் னத்து ஆரய்ச்சற றறுணத்துடன் இஷந்து 

ஆரய்ச்சறில் ஈடுதட்டர்.  

 அர் உப்ன சர்க்கஷ கஷசஷன கண்டநறந்ரர். 1971 ஆம் ஆண்டு ங்கஶெ 

ஶதரர் கரனகட்டத்றல் தனர் கரனர ஶரரல் தரறக்கப்தட்ட ஶதரது உப்ன 

சர்க்கஷ கஷசஷன ங்கற தனரின் உிஷ கரப்தரற்நறணரர்.  

 றலீப் யரனஶணரதிஸ் அற்கரக தன ரடுகபின் ினதுகஷபனேம் அர் 

வதற்றுள்பரர்.  

 கரனச்ெக்கம்:  

 1959 - வகரல்கத்ர னத்து கல்லூரி கல்லூரிில் தட்டம் 

வதற்நரர்.  

 1960கள் - னண்டணில் உள்ப ரி னறெவதத் ெறநரர் 

னத்துஷணில் திற்ெற வதற்நரர்.  

 1966 - உப்ன ெர்க்கஷ கஷெல் ஆரய்ச்ெறஷ வரடக்கறணரர்.  

 1971 - ங்கஶெ ஶதரர் ன்தது உப்ன ெர்க்கஷ கஷெஷன 

ஶரரபிகலக்கு ங்கற தரிஶெரறத்ரர்.  
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 2002 - வகரனம்திர கரர்ணல் தல்கஷனக்ககத்ரல் 'ஶதர னறன் 

ினது' ங்கற வகௌிக்கப்தட்டரர்.  

 2006 - ரய்னரந்து அெறன் உரி ினரண 'திரின்ஸ் யறஶடரல்' 

ினஷப் வதற்நரர்.  

 உப்ன சர்க்கஷ கஷசல் உடனறல் ற்தடும் அறகப்தடிரண ீர் இப்ஷத 

டுப்தற்கரண னந்து.  

 ஶெரடிம் குஶபரஷடு, வதரட்டரெறம் குஶபரஷடு, ஶெரடிம் ெறட்ஶட் 

உப்னகஷபக் வகரண்டு கஷசல் ரரிக்கப்தடுகறநது. கரனர, டஶரிர 

உள்பிட்ட ஶரய்கபரல் ிற்றுப்ஶதரக்கு ற்தடும்ஶதரது இக்கஷசல் 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது.  

 வில் கரனங்கபில் உடனறல் அறகரக ீரிப்ன ற்தடுஷ டுக்கவும் 

இக்கஷசல் தன்தடுத்ப்தடுகறநது.  

 தூள் டிிலும், ஜழஸ் டிிலும் உப்ன சர்க்கஷ கஷசல் னந்து 

கஷடகபில் கறஷடக்கறநது.  

 ெறறுீக தரறப்ன உள்ஶபரர், ீறவு ஶரரல் தரறக்க தட்ஶடரர், இம் 

ெரர்ந் ஶரரல் தரறக்கப்தட்டர் உள்பிட்ஶடரர் உப்ன சர்க்கஷ கஷசஷன 

ிர்க்க ஶண்டும்.  

 

3. கர்ரடக ெட்டப்ஶதஷ துஷத்ஷனர் கரனரணரர்  
 கர்ரடக தரஜக ம்ல்வும் அந் ரறன சட்டப்ஶதஷ 

துஷத்ஷனனரண ிஸ்ரத் ெந்றஶெகர் ரணி ன்ந ஆணந்த் 

ரணி  உடல் னக்குஷநரல் கரனரணரர்.  

 கர்ரடகத்றன் வதனகரி ரட்டம் வெௌவுண்டரட்டி ல்னம்ர 

வரகுறில் இனந்து ம்ல்ரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட  அர் கல்லீல் 

சரர்ந் திச்சஷணரல் தரறக்கப்தட்டினந்ரர்.  

 வதங்கலன னத்துஷணில் அனுறக்கப்தட்டினந்  அர் சறகறச்ஷச 

தனணின்நற உிரிந்ரர்.  

 அசறல் ரீறரக வசல்ரக்கு றகுந் னறங்கரத்து ெனெகத்ஷச் ஶசர்ந் 

ரணி ஆரர். 
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1. 'ெறத்ங்' னல்  
 இந் னல், எடிெரஷ ரக்கும் ன்று றர்தரர்க்கப்தட்டது.  

 ஆணரல் எடிசரஷ ிர்த்து ிட்டு ஶற்கு ங்கரபத்ஷ ஶரக்கற கனம் 

ன்று வரிகறநது.   

 

2. ரல்ஶக னல்  
 தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்டின் வற்கு தகுறகஷப 'ரல்ஶக' ன்கறந சக்ற ரய்ந் 

னல் தந்ரடிது.  

 இறல் 31 ஶதர் தனறரகறணர். தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்டின் வற்கு தகுறில் 

அஷந்துள்ப ரகரங்கஷப ரல்ஶக ன்கறந சக்ற ரய்ந் னல் ரக்கறது.  

 குநறப்தரக இந் னல் அங்குள்ப குிண்டணரவ் ரகரத்ஷ தந்ரடிது.  
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1. தூத்துக்குடி துப்தரக்கறச் சூடு  
 தூத்துக்குடிில் டந் துப்தரக்கற சூடு ிகரத்றல் கரல்துஷநிணர் 

ம்ஷத ீநற வசல்தட்டரக ீறதற அனண் வஜகெீன் ணது ிசரஷ 

அநறக்ஷகில் வரிித்துள்பரர்.  

 இஷத்வரடர்ந்து 17 ஶதர் ீது டடிக்ஷக டுக்கும் திகஷப றக அசு 

வரடங்கறனேள்பது.  

 இற்கரண உத்ஷ ஷனஷச் வசனரபர் வ.இஷநன்ன 

திநப்தித்துள்பரர்.  

 தூத்துக்குடி துப்தரக்கற சூடு சம்தத்ஷ வதரறுத்ஷில் கரல்துஷநிணர் 

ம்ன ீநற வசல்தட்டு இனக்கறன்நணர் ன்தது ஆஷத்றன் ீர்க்கரண 

னடிரகும்.  

 
2. ீறதற ஆறுனகெரற ஆஷம்  

 னன்ணரள் னல்ர் வஜனனறர ம் வரடர்தரக ிசரரிப்தற்கரக 

ீறதற ஆறுனகசரற ஷனஷில் ிசரஷ ஆஷம் அஷக்கப்தட்டு 

இனந்து.  

 அந் ஆஷத்றன் ிசரஷ அநறக்ஷக சட்டப்ஶதஷில் 

ஷக்கப்தட்டது.  

 அந் ிசரஷ அநறக்ஷக வரத்ம் 68 தக்கங்கள் வகரண்டது. 

 
3. ஜற.ம்.அக்தர் அனற ஷனஷில் வரிிக்குல அஷக்கப்தட்டது  

 கல் வதறும் உரிஷச் ெட்டம் 2005 தடி றகத்றல் கல் ஆஷம் 

அஷக்கப்தட்டுள்பது.  

 கல் ஆஷத்றன் ஷனஷ கல் ஆஷரக ஏய்வு வதற்ந ஸ் 

அறகரரி ஆர்.ரஜஶகரதரல் வசல்தட்டு ந்ரர்.  

 அர் ற்றும் ரன்கு கல் ஆஷர்கபின் திக்கரனம் னடிவுக்கு ந் 

றஷனில் னறரக கல் ஆஷர்கபின் றறக்க னடிவு 

வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 இற்கரக ஏய்வு வதற்ந ீறதற ஜற.ம்.அக்தர் அனற ஷனஷில் வரிிக் குல 

அஷக்கப்தட்டது. இந் குலில் கரட்சற றர்ரக துஷந கூடுல் ஷனஷச் 

வசனரபர் ெறரஸ் ீணர, ஏய்வு வதற்ந ஸ் அறகரரி ஶக.அனரவுனீ் 

ஆகறஶரர் இடம் வதற்றுள்பணர்.  

 தத்றரிக்ஷக ெனெக-ஶெகர்கள்:  

 வதரதுரழ்ில் தந்துதட்ட அநறஷனேம் , அனுதத்ஷனேம் 
வகரண்டினக்கக் கூடிர்கள் கல் ஆஷர்கள் திக்கு 
ிண்ப்திக்கனரம் ண வரிிக்குல ஶகட்டுக் வகரண்டுள்பது.  

 சட்டம், அநறில் ற்றும் வரறல்தட்தம் , சனெக ஶசஷ , 

ஶனரண்ஷ, இறல், வகுஜண ஊடகம் , றர்ரகம் ஆகற 
திரிவுகபில் சறநப்தரண தங்கபிப்ஷத வசய்ர்கள் கல் வதறும் 
உரிஷ சட்டத்றன் தடி ஷனஷ கல் ஆஷர் ற்றும் 
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கல் ஆஷரக றணம் வசய்ப்தடுது ண வரிவு குல 
கூநறனேள்பது.  

 அெறல்ரறகலக்கு இடறல்ஷன:  

 கல் வதறும் உரிஷச் ெட்டப்திரிவு 15(6)-ன் தடி, ரடரலன்ந 

உறுப்திணஶர, சட்டப்ஶதஷ உறுப்திணஶர கல் ஆஷரக 

வதரறுப்ன கறக்க னடிரது.  

 ஊறரக க்கூடி திகபில் இனப்ஶதரர், அசறல் கட்சறகபில் 

இஷந்து வசல்தடுஶரர், ிக டடிக்ஷககபில் ஈடுதடுஶரர் 

ஆகறஶரனம் ிண்ப்தம் வசய் னடிரது.  

 ஷனஷ கல் ஆஷர் ற்றும் கல் ஆஷர்கலக்கரண 

திக்கரனம் னென்று ஆண்டுகபரகும். 60 ஷ கடந்ர்கபரக 

இனந்ரல் 65 து ஷில் திஷ கறக்க னடினேம்.  

 
4. ஏய்வு வதற்ந ீறதற ெத்ரரன் ஷனஷில் கறட்டி  

 ஶல்சஷத ம்.தி. சுெறல் குரர் ஶரடி ஷனஷில் சட்டம் ற்றும் 
ீறத்துஷந ரடரலன்ந றஷனக்குல அஷக்கப்தட்டுள்பது. 

 இந் குல  இந்து ரரிசு உரிஷச் ெட்டம், கறநறஸ்ர்கள் ற்றும் 
இஸ்னரறர்கள் ெட்டங்கள் உள்பிட்ட ணிதர் சட்டங்கஷப ஆய்வு 
வசய்து அநறக்ஷக அனுப்னம்தடி அஷணத்து ரறன அசுகலக்கும் கடிம் 
அனுப்தி உள்பது. 

 அறல் ம்.ல்..க்கள் , அறகரரிகள், வதரதுக்கள் உள்பிட்ஶடரரின் 
கனத்ஷ ஶகட்டநற ஶண்டும் ன்றும் கூநப்தட்டுள்பது. 

 இஷடுத்து ணிதர் சட்டங்கஷப ஆய்வு வசய் ஶகரர்ட் ஏய்வு வதற்ந 
ீறதற ம்.சத்ரரன் ஷனஷில் கறட்டிஷ அஷத்து 
றழ்ரடு அசு உத்ிட்டுள்பது. 
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1. ஷகிடப்தடும் குண்டர் ெட்டம்   
 றகத்றல் குண்டர் டுப்னச் சட்டம் சுஷரக ரநற னரல் 

கரல்துஷநிணர் அஷ தன்தடுத்துஷ குஷநத்து குற்நில் 

ஷடனஷந சட்டத்ஷ அறகரக தன்தடுத் வரடங்கறனேள்பணர்.  

 றகத்றல் கடந் ரன்கஷ ஆண்டுகபில் குண்டர் டுப்ன சட்டத்றன் கலழ் 

11,233 ஶதர் ஷகது வசய்ப்தட்டுள்பணர்.  

 அஶ ஶஷபில் குற்நில் ஷடனஷந சட்டப்திரிவுகள் 107, 109, 110 

ஆகறற்நறன் கலழ் 1,27,924 ஶதர் ீது டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது.  

 இறல் குற்நில் ஷடனஷந ெட்டப்திரிவு 110-ன் கலழ் ட்டும் 76,578 ஶதர் 

ீது டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது.  

 குண்டர் டுப்னச் ெட்டம்:  

 1923 திரிட்டிஷ் ஆட்சற கரனத்றல் ஶற்கு ங்கரபத்றல் குற்நம் 

வசய்ஷஶ க்கரகக் வகரண்டர்கலக்கு ீறன்நத்றல் 

அர்கலக்கு அர்கலஷட ப்ஷத டுத்துச் வசரல்லும் ரய்ப்ஷத 

அபிக்கரல் ஏரண்டு ஜரறணில் வபிஶ  னடிர ஷகில் 

சறஷநில் அஷடக்கும் உரிஷஷ கரல்துஷநக்கு குண்டர் டுப்ன 

சட்டம் ங்கறது.  

 றகத்றல் கடந் 1982 ஆம் ஆண்டு வகரண்டுப்தட்ட இந் சட்டம் 

'றழ்ரடு கள்பச்ெரரம் கரய்ச்சுஶரர், ஶதரஷப் வதரனள் 

குற்நரபிகள், குண்டர்கள், தரனறல் வரறல் குற்நரபிகள், குடிஷெ 

தகுற றனங்கஷப தநறப்ஶதரர், ல் றனட்டு குற்நரபிகள் உள்பிட்ட 

அதரக வெல்கள் டுப்னச் ெட்டம்' ன்ந வதரில் ஷடனஷநக்கு ந்து.  

 இன் தின்ணர் தல்ஶறு றனத்ங்கள் வசய்ப்தட்ட இந் சட்டம் 2014 ஆம் 

ஆண்டு னல் னஷநரக குற்நங்கபில் ஈடுதடுதர்கஷபனேம் ஷகது வசய் 

னடினேம் ன்று றனத்ப்தட்டு கடும் ிர்சணத்றற்கு உள்பரணது.  

 ீநறணரல் ஷகது:  

 குற்நில் ஷடனஷந ெட்டப்திரிவு 107 இன் தடி எனர் வதரது 

அஷறக்கு ஊறு ிஷபிப்தர் ன்று கனதும் சூனறல் அர் 

அவ்ரறு வசய்றனக்க உரி ஜரறஷணஶர அல்னது 

உத்ரத்ஷஶர ஶகரனம் அறகரம் றர்ரக டுனக்கு 

ங்கப்தட்டுள்பது.  

 அஶஶதரன 109 தடி என தர் றர்கரனத்றல் என வதனம் குற்நத்ஷ னரிரர் 

(கரக்ணிஷமதில் அஃதணஸ்) ன்று றர்ரக டுர் கனதும் ஶதரது 

ஏரண்டுக்கு அதுஶதரன்ந டடிக்ஷகில் ஈடுதடரட்ஶடன் ண ஜரறன் 

தத்றம் லற ரங்கப்தடுகறநது.  

 திரிவு 110 ன் தடி வரடர் குற்நம் னரிதர்கள், றனடுதர்கள், றனட்டுப் 

வதரனள்கஷப ரங்கற ிற்தர்கள், வதண்கலக்கு றரண குற்நம் னரிதர்கள், 

வதரது அஷறக்கு தங்கம் ிஷபிப்தர்கள், உவு கனப்தடம் வசய்தர்கள், 

அந்ற வசனரி ஶரசடிில் ஈடுதடுதர்கள் ஆகறஶரரிடம் றர்ரக 

டுர் னெனம் ஜரீன் தத்றம் வதநப்தடுகறநது.   

 ஆணரல் 110 திரிின்தடி எனரிடம் னென்று ஆண்டுகலக்கு ஜரீன் தத்றம் 
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வதந னடினேம் ன்தது குநறப்திடத்க்கது.  
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1. துதரில் திம்ரண்ட ஶகரில் றநப்ன  
 க்கற அன அீகத்றல் (னேஇ) துதரய் கரில் திம்ரண்டரண இந்து 

ஶகரில் றநக்கப்தட்டது.  

 ஶகரில் அஷந்துள்ப தகுறக்கு றதரட்டு கம் ண வதரிடப்தட்டுள்பது.  

 துதரில் வஜதல் அனற தகுறில் அஷந்றனக்கும் குன ரணக் ர்தரர் ன்ந 

சலக்கற குனத்ரரவுக்கு அனஶக இந் ஶகரில் கட்டப்தட்டுள்பது.  

 இந் ஶகரிஷன துஷத அஷச்சர் ஶக் ரன் தின் னதரக் அல் ரன் 

றநந்து ஷத்ரர்.  

 
2. தங்கர அஷப்னகள் தட்டினறல் வட்டர 

 தங்கர அஷப்னகள் தட்டினறல் வட்டர றறுணத்ஷ இஷத்து 

ஷ்ர டடிக்ஷக ஶற்வகரண்டுள்பது.  

 facebook, இன்ஸ்டரகறரறன் ரய் றறுணம் வட்டர அவரிக்கரஷ 

ஷனஷ இடரகக் வகரண்ட இந் றறுணம் உக்கறஷனுக்கு றரண 

ஶதரரில் ஷ் தஷடவடுப்தரபர்கலக்கு  ம் ஶதரன்ந சர்ச்ஷசக்குரி 

தறவுகஷப ஶதஸ்னக் ற்றும் இன்ஸ்டரகறரறல் வபிிட னடினேம் ன்று 

அநறித்து.  

 இந் அநறிப்ஷத வரடர்ந்து ஷ்ரில் ஶதஸ்னக் ற்றும் இன்ஸ்டரகறரஷ 

ஷட வசய்து அந்ரட்டில் உள்ப ரஸ்ஶகர ீறன்நம் உத்ிட்டது.  

 இந் சூனறல் ீிரம் ற்றும் தங்கரத்றல் ஈடுதடும் 

அஷப்னகபின் தட்டினறல் வட்டரஷ இஷத்து ஷ்ரின் றற 
கண்கரிப்ன அஷப்தரண 'ரஸ்ஃதின் ரணிட்டரிங்' டடிக்ஷக 

ஶற்வகரண்டுள்பது.  

 இந் டடிக்ஷகஷ வரடர்ந்து ரனறதன் உள்பிட்ட வபிரட்டு 

தங்கர அஷப்னகள் னது சரரி ஶசறர குலக்கள், ஷ் 

றர்க்கட்சறிணர் உள்ப தட்டினறல் வட்டர இஷந்துள்பது. 

 
3. ீண்டும் அறதர் ஆகறநரர் ஜற ஜறன்திங்  

 சலண கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் இனதரது ஶசற ரரடு ஷனகர் 

வதய்ஜறங்கறல் வரடங்கறது.  

 இறல் ற்ஶதரஷ அறதர் ஜற ஜறன்திங் னென்நரது னஷநரக அறதரக 

ஶர்வு வசய்ப்தட உள்பரர்.  

 சலண கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் ஶசற ரரடு ந்து ஆண்டுகலக்கு எனனஷந 

ஷடவதறுகறநது. இந் ஷடனஷநப்தடி 2013 ரர்ச் 14ஆம் ஶற சலண அறதரக 

ஜற ஜறன்திங் திஶற்நரர்.  

 2017-ல் இண்டரது னஷநரக அர் அறதரக ஶர்வு வசய்ப்தட்டரர்.  

 அது திக்கரனம் னம் 22ஆம் ஶறனேடன் றஷநஷடகறநது.  

 னற அறதஷ ஶர்வு வசய்ற்கரக சலண கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் 20து 

ஶசற ரரடு ஷனகர் வதய்ஜறங்கறல் வரடங்கறது.  

 இறல் கட்சற றர்ரகறகள் 2,296 ஶதர் தங்ஶகற்றுள்பணர்.  
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 னம் 22 ஆம் ஶற ஷ ஷடவதறும் இந் ரரட்டில் கட்சறின் த்ற 

குலவுக்கு 200 உறுப்திணர்கலம், ஆட்சற ன்ந குலவுக்கு 25 உறுப்திணர்கலம் 

ஶர்வு வசய்ப்தட உள்பணர்.  

 இறுறரக கட்சறின் வதரது வசனரபர் ஶர்வு வசய்ப்தட உள்பணர்.   

 சட்டத்றன்தடி எனர் தத்ரண்டுகள் ட்டுஶ அறதரக ீடிக்க னடினேம் ன்ந 

ம்ன 2018 ரர்ச் ரம் ஷடவதற்ந சலண ரடரலன்ந கூட்டத்றல் அறதர் 

திக்கரண தத்ரண்டுகள் ம்ன சட்டனர்ரக ீக்கப்தட்டது.  

 இன்தடி ற்ஶதரது ஷடவதறும் சலண கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் 20 ஆது ஶசற 

ரரட்டில் சலண அறதர் ஜற ஜறன்திங் னென்நரது னஷநரக கட்சறின் 

வதரதுச்வசனரபரக ஶர்வு வசய்ப்தட்டு அறதரக தி ற்க உள்பரர்.  

 இது வரடர்தரண அறகரப்னர் அநறிப்ன னம் 23ஆம் ஶற வபிிடப்தட 

உள்பது. 

 
4. திரிட்டன் திர் னறஸ் டிஸ் ரஜறணரர  

 திரிட்டன் திர் னறஸ் டிஸ் ணது திஷ ரஜறணரர வசய்ரர் 

ரிக்குஷநப்ன உள்பிட்ட நரண வதரனபரரக் வகரள்ஷக கரரக 

ற்தட்ட குப்தத்ஷ வரடர்ந்து, ஆலம் கட்சறிஶனஶ கடும் றர்ப்ன லந் 

றஷனில் தி ற்ந 45 ரள்கபில் ஆலம் கன்சர்ஶட்டின் கட்சறத் ஷனர் 

திில் இனந்து னறஸ் டிஸ் ினகறனேள்பரர்.  

 திரிட்டன் அசறனஷப்னச் சட்டப்தடி ஆலம் கட்சறத் ஷனஶ திரக 

இனப்தரர் ன்ந ஷகில் அர் திர் திில் இனந்தும் ினகறனேள்பரர்.  

 ரிக்குஷநப்ன டடிக்ஷக:  

 னறஸ் டிஸ் சர்ச்ஷசக்குரி றணி தட்வஜட் என்ஷந கடந் ரம் 

23ஆம் ஶற அநறனகப்தடுத்றினந்ரர்.  

 அறல் றறுணங்கலக்கரண ரிஷ 19 ெீத்றனறனந்து 25 

ெீரக னந்ஷ அசு உர்த்ற இனந்ஷ த்து வசய்றனந்ரர்.  

 அன் னெனம் றறுணங்கள் ட்டும் னரதத்றன் ீரண ரி வரடர்ந்து 

19 சீரகஶ இனக்க றஷக வசய்ப்தட்டது.  

 அத்துடன் அறக னரய் உஷடர்கலக்கு 45 ெீ உர்ரிஷ 

அந் றணி தட்வஜட்டில் னறஸ் டிஸ் ீக்கற இனந்ரர்.  

 ஶலும், குஷநந்து னரய் உஷடர்கலக்கரண னரண ரிஷ 

20 ெீத்றனறனந்து 19 ெீரக குஷநப்தது, தத்றப்தறவு 

கட்டங்கலக்கரண குஷநந்தட்ச வசரத்து றப்ஷத அறகரிப்தது 

உள்பிட்ட சலுஷக அம்சங்கள் அந் றணி தட்வஜட்டில் இடம்வதற்று 

இனந்ண.  

 றஷனக்குஷனந் வதரனபரரம்:  

 இந் அநறிப்ன ரட்டின் வதரனபரர பர்ச்சறக்கு ித்றடும் ன்று 

னறஸ் டிஸ் றர்தரர்த்ற்கு ரநரக வதரனபரரம் றஷன 

குஷனந்து. டரனனக்கு றகரண திரிட்டன் தவுண்டின் றப்ன 

அதுஷ இல்னர அபவுக்கு ழீ்ச்ெற அஷடந்து.  

 றகக் குறுகற கரனப்திர்:  
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 திஶற்ந 45 ரள்கபில் ரஜறணரர வசய்றனப்தன் னெனரக 

திரிட்டன் னரற்நறஶனஶ றகக் குறுகற கரனம் திர் தி 
கறத்ர் ன்ந றஷனஷ னறஸ் டிஸ் அஷடந்துள்பரர்.  

 இனக்கு னன்தரக ஜரர்ஜ் கன்ணிங் 1827 இல் உிர் இப்தற்கு 

னன்தரக 119 ரள்கள் ட்டும் திரிட்டன் திரக தி கறத்ரர். 

 
5. கனப்ன தட்டினறல் இனந்து தரகறஸ்ரன் ீக்கம்  

 தங்கரத்துக்கு றறனேி அபிப்தது ற்றும் த தரிர்த்ஷண ஶரசடி 

வரடர்தரக கண்கரிக்க சர்ஶச அபில் அஷக்கப்தட்டுள்ப றற 
டடிக்ஷக தி குலின் (ஃப்டிஃப்) கனப்ன தட்டினறல் இனந்து 

தரகறஸ்ரன் ீக்கப்தட்டுள்பது.  

 தங்கரத்துக்கு றற உி கறஷடப்தஷ டுக்க ஶதரற டடிக்ஷக 

டுக்கரன் அடிப்தஷடில் கடந் ரன்கு ஆண்டுகபரக கனப்ன தட்டினறல் 

தரகறஸ்ரன் ஷக்கப்தட்டு இனந் றஷனில், ற்ஶதரது அந் தட்டினறல் 

இனந்து ீக்கப்தட்டுள்பது.  

 அதுஶதரன, றகரகுரவும் கனப்ன தட்டினறல் இனந்து ீக்கப்தட்டுள்பது.  

 அஶ ஶம், இந் கனப்ன தட்டினறல் றரன்ர் னல் னஷநரக 

ஷக்கப்தட்டுள்பது.  

 கரங்ஶகர, ரன்ெரணிர, வரமரம்திக் ஆகற ரடுகலம் கனப்ன தட்டினறல் 

ஶசர்க்கப்தட்டுள்பண.  

 ரணு டடிக்ஷகஷ ஶற்வகரண்டு னம் ஷ்ர, ஃப்டிஃப் 

அஷப்தின் னங்கரன ஆய்வுத் றட்டங்கபில் தங்ஶகற்க ஷட 

ிறக்கப்தட்டுள்பது.  

 கனப்ன தட்டினறல் இனந்து ீக்கப்தட்டினப்தன்  னெனரக ெர்ஶெ றறம் 

(ம்ஃப்) உனக ங்கற, ஆெற பர்ச்ெற ங்கற, ஶரப்தி என்நறம் 

உள்பிட்டஷகபிடறனந்து றற உிஷ வதறுற்கரண னற்சறஷ 

தரகறஸ்ரன் ஶற்வகரள்ப ரய்ப்னள்பது.  

 
6. இத்ரனற திர் ஆணரர் ஜறரர்ஜறர  

 இத்ரனறில் னல் வதண் திரக ீி னதுசரரி வகரள்ஷகஷ 

வகரண்ட ஜரர்ஜறர வஶனரணி தி ற்நரர்.  

 கடந் ரம் ஷடவதற்ந வதரதுத்ஶர்னறல் அது கட்சற னன்ணிஷன 

வதற்நஷ வரடர்ந்து அர் ற்ஶதரது திஶற்று வகரண்டுள்பரர்.  

 
7. னென்நரது னஷநரக தி ீட்டிப்ன வதறுகறநரர் ெலணர அறதர் ற  
   ஜறன்திங்  

 சலண கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் சக்ற ரய்ந் த்ற குலவுக்கு அறதர் ற 
ஜறன்திங் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டஷ  வரடர்ந்து ரட்டில் அறதரக அர் 

னென்நரது னஷநரக ஶர்ந்வடுக்கப்தடுற்கரண  றஷக 

வசய்ப்தட்டுள்பது.  
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 ந்து ஆண்டுகலக்கு எனனஷந ஷடவதறும் சலண கம்னைணிஸ்ட் கட்சறில் 

இனதரது கூட்டம் ஷனகர் வதய்ஜறங்கறல் கடந் ரம் வரடங்கறது.  

 னென்நரது னஷநரக அறதரக வரடர்ற்கு இக்கூட்டத்றல் எப்னல் 

அபிக்கப்தடும் ன்று அப்ஶதரது றர்தரர்க்கப்தட்டது.  

 ற்கணஶ சலணரின் அறதரக ஜறன்திங் இண்டரது னஷநரக தி 
கறத்து னகறநரர்.  

 அது 10 ஆண்டு திக்கரனம் றஷநவு வதறும் றஷனில் னென்நரது 

னஷநரக அது தி கரனம் ஶலும் ந்து ஆண்டுகலக்கு 

ீட்டிக்கப்தடுற்கு றஷகச் வசய்னேம் ஷகில் கம்னைணிஸ்ட் கட்ெறின் 

ெக்ற ரய்ந் த்ற குலவுக்கு அர் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர்.  

 
8. றர்ப்தின்நற திரிட்டன் திர் ஆணரர்  

 திரிட்டணின் திரகறனேள்பன் னெனம் இந்ற ம்சரபிஷச் ஶசர்ந் 

னன்ணரள் றறஷச்சர் ரிற சுணக் தன னரற்று சரஷணகஷப 

தஷடத்துள்பரர்.  

 அந் ரட்டின் னல் இந்ற ம்சரபி திர் ன்ததுடன் வள்ஷப 

இணத்ஷச் ஶசர னல் திர், னல் இந்து திர் ன்ந 

வதனஷகஷபனேம் ரிற சுணக் வதற்றுள்பரர்.  

 அதுட்டுறன்நற திரிட்டன் னரற்நறல் 210 ஆண்டுகலக்குப் திநகு றக 

இஷப றல் திரக வதரறுப்ஶதற்தர் ன்ந சரஷணஷனேம் ரிற 
சுணக் தறவு வசய்துள்பரர்.  

 கட்சற ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடுற்கு குஷநந்தட்சம் 100 ம்திக்கபின் ஆவு 

ஶஷ ன்ந றஷனில் ஶதரற ஆவு இல்னர ஶதரரிஸ் ஜரன்சன் 

ஶதரட்டிில் தங்ஶகற்க ஶதரறல்ஷன ன்று அநறித்ரர்.  

 ஶதரட்டிில் ஞ்சற இனந் வதன்ணி ரர்டன்டுக்கும் 100 ம்திக்கபின் ஆவு 

கறஷடக்கில்ஷன ன்ந றஷனில் ஶதரட்டிரபர் இல்னரரல் 

கன்ெர்ஶட்டிவ் கட்ெறின் ஷனரக ரிற சுணக் றர்ப்தின்நற 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர்.  

 அன் வரடர்ச்சறரக திரிட்டணின் னற திரக ரிற சுணக்ஷக ன்ணர் 

சரர்னஸ் றறத்ரர். திரக ஶர்ரணஷ வரடர்ந்து னற 

அஷச்சஷஷ அநறித்ரர்.  

 இறல் றர்தரர்த் தடிஶ வஜரிற யண்ட் றற அஷச்சரக வரடர்ரர். 

இந்ற ம்சரபிஷச் ஶசர்ந் சூவல்னர திஶர்ன் உள்துஷந 

அஷச்சரக றறக்கப்தட்டரர். 

 
9. டிிட்டர் உரிஷரபர் னரன் ஸ்க்  

 சர்ஶச அபில் னகழ்வதற்ந சனெக ஷனத்ப றறுணரண ட்ிட்டஷ 

சுரர் ₹3,52,000 ஶகரடிக்கு ரங்கும் எப்தந்த்ஷ வடஸ்னர றறுண 

உரிஷரபர் னரன் ஸ்க் இறுற வசய்துள்பரர்.  

 டிிட்டர் உரிஷரபரண னல் ரபிஶனஶ றறுணத்றன் ஷனஷச் 
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வசல் அறகரரிரண ( சறஇஏ) தரக் அகர்ரல் றறுணத்றன் சட்ட 

அறகரரினேம் இந்றனரண ிஜர கட்ஶட உள்பிட்ட ரன்கு னெத் 

அறகரரிகஷப திினறனந்து னரன் ஸ்க் ீக்கறனேள்பரர் 
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1. இந்றரில் 2023 ஶரட்ஶடர ஜறதி தந்ம்  
 உனக அபில் திரண ஶரட்டரர் ஷசக்கறள் தந்ரண ஶரட்ஶடர ஜறதி ஶஸ் 

இந்றரில் னல் னஷநரக அடுத் ஆண்டு டத்துது உறுற 
வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 அந் ஆண்டு வெப்டம்தர் 22-24 கரனகட்டத்றல் அஷ டத் 

றட்டறடப்தட்டுள்பது.  

 இன் னெனம் சர்ஶச அபினரண ஶரட்டரர் தந்ம் என்தது 

ஆண்டுகலக்குப் திநகு இந்றரவுக்கு றனம்னகறநது.  

 கஷடசறரக உத்திஶசத்றன் வரய்டர தகுறில் இனக்கும் னத் ெர்ஶெ 

ெர்க்னைட்டில் 2011-2013 கரனகட்டத்றல் ஃப் 1 கரர் தந்ம் ஷடவதற்நது 

றஷநவு கூநத்க்கது.  

 ற்ஶதரது ஶரட்ஶடர ஜறதி தந்த்ஷ டத்தும் ரடுகள் தட்டினறல் இந்றர 

31 து கபரக இஷகறநது.  

 வரத்ம் 21 தந்ங்கள் டத்ப்தடும். அடுத் கரனண்டரில், இந்றரில் 

2023 வெப்டம்தரில் 14து சுற்ஷந டத் தட்டினறடப்தட்டுள்பது.  

 னன்ணரக, ஶரட்ஶடர ஜறதி தந்த்ஷ இந்றரில் 7 ஆண்டுகலக்கு டத் 

னரிந்துர்வு எப்தந்ம் ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது குநறப்திடத்க்கது.  

 
2. 2026 ஆம் ஆண்டு கரன்வல்த் ஶதரட்டிில் துப்தரக்கற சுடுல் ஶெர்ப்ன  
   ல்னேத்ம் ீக்கம்  

 1930 ஆம் ஆண்டு னல் கரன்வல்த் ிஷபரட்டு ஶதரட்டி ரன்கு 

ஆண்டுகலக்கு எனனஷந டத்ப்தட்டு னகறநது.  

 கஷடசறரக 22 ஆது கரன்வல்த் ிஷபரட்டு இங்கறனரந்றல் உள்ப 

தர்றங்யரர்றல் கடந் ஜழஷன ற்றும் ஆகஸ்ட் ரங்கபில் டந்து.  

 அடுத்து 23து கரன்வல்த் ிஷபரட்டு ஶதரட்டி ஆஸ்றஶனறரின் 

ிக்ஶடரரிர ரகரத்றல் உள்ப வல்ஶதரர்ன் உள்தட ரன்கு 

கங்கபில் 2026 ஆம் ஆண்டு ரர்ச் 17ஆம் ஶற னல் 29ஆம் ஶற ஷ 

டக்கறநது.   

 சீதத்றல் தர்றங்யரறல்  டந் கரன்வல்த் ிஷபரட்டு ஶதரட்டிில் 

இனந்து ீக்கப்தட்ட துப்தரக்கற சுடுல் ீண்டும் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பது.  

 
3. னே-17 கபிர் உனகக் ஶகரப்ஷத கரல்தந்து  

 17 துக்கு உள்தட்ட கபினக்கரண ஃதிஃதர உனகக்ஶகரப்ஷத கரல்தந்து 

ஶதரட்டி எடிெர ரறனம், னஶணஸ்த்றல் வரடங்குகறநது. 

 
 
4. ஆெற கபிர் டி20 ெரம்தின் இந்றர  

 ஆசற கபிர் டி20 கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் இந்றர ரது னஷநரக 

சரம்தின் தட்டத்ஷ ஷகப்தற்நறது.   

 ங்கஶசத்றன் ஷசனன்ட் கரில் ஆசற கபிர் டி20 ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிகள் 
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ஷடவதற்நண.  

 ஆட்டத்வரடர் ரகற:  
 ஶணுகர ெறங் ஆட்டரகறரகவும், பீ்ற ர்ர வரடர் 

ரகறரகவும் ஶர்வு வசய்ப்தட்டணர்.  

 ரது னஷநரக ெரம்தின்:  

 இதுஷ ட்டு னஷந ஷடவதற்ந ஆசற டி20 உனகக்ஶகரப்ஷத 

ஶதரட்டிகபில் இந்றர ரது னஷநரக சரம்தின் தட்டத்ஷ 

வன்றுள்பது.  

 
5. கறரிக்வகட்டில் ீர்கலக்கு இஷரக ீரங்கஷணகலக்கும் ஊறம்  

 இந்ற கறரிக்வகட்டில் தரனறண ெத்துத்ஷ ஊக்குிக்கும் ஷகில், 

ீர்கலக்கு இஷரக ீரங்கஷணகலக்கும் ஆட்ட ஊறம் ங்கப்தடும் 

ன்று திசறசற அநறித்து.  

 ீரங்கஷணகலக்கு என ஆட்டத்றற்கரண ஊறம், வடஸ்ட் கறரிக்வகட்டில் 

னொதரய் 4 னட்சத்றனறனந்து னொதரய் 15 னட்சம் ஆகவும் என் ஶட கறரிக்வகட்டில் 

னொதரய் என னட்சத்றனறனந்து னொதரய் 6 னட்சம் ஆகவும், டி 20 கறரிக்வகட்டில் 

னொதரய் என னட்சத்றனறனந்து னொதரய் னென்று னட்சரகவும் 

உர்த்ப்தடுகறநது.  

 சர்ஶச கறரிக்வகட்டில் இன தரனறண கறரிவகட்டர்கலக்கும் ச ஊறம் 

ங்கும் ரடுகபின் ரிஷசில் இண்டரரக இஷகறநது.  

 இந்றர, அத்ஷக னல் ரடரக றனைெறனரந்து இந் ஆண்டில் ற்கணஶ 

னந்ற வகரண்டது.  

 ஆஸ்றஶனறரவும் ச ஊற னஷநஷ அல்தடுத் தரிசலனறத்து னகறநது. 
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1. 31.10.2022 
 ஶெற எற்றுஷ றணம்.  

 இந்றரின் இனம்ன ணிர் ெர்ரர் ல்னதரய் தட்ஶடனறன் திநந்ரபில் 

ஶசம் அனக்கு னகஞ்சனற வசலுத்துகறநது.  

 


