
ALL IS WELL GROUPS, PALANI.

*03-03-2017*

1. *"Project 75"* வ�ைசைய� ேசர�்த �ர�்ழ�் க�பல "்INS Kalvari" ���க��லானா ஏ�கைணைய ெச���ெவற�்கரமாக
இல�ைகஅைட��ளள்�.

2. *ஹ�யானா* மா�ல��ல �்�ெவ� �ர�கைன "கலப்னா சா�லா" மற�்� "�ன த்யாள உ்ப�யா" ெபய�ல இ்ர��
ம���வ��வன�கைள ��வஉளள்தாகஅ�மா�ல�தலவ்ர "்மேனாகர ல்ால"் அ����ளள்ார்

3 *ெடல�் மா�ல* அர� ெப�க���வழ�க�ப�� "ம��ய உண�"(Mid day meals) ��ட�ைத 12�வ��� வைர
உயர�்��ளள்�

4. நா��ல �்ல� ெபயர�்� வ�பவரக்ைள(Migrants) பற�்ஆராய��,அவரக்���ச�ட��யான ெகாளை்ககைள
வ��க��அைம�க�ப�ட *"Partha Muhopadhay"* தைலைம�லான �� தன� அ��ைகைய ம��ய அர�ட�
சமர�்���ளள்�

5. *த�ழந்ா�* ைக�ைன�ெதா�ல ே்ம�பா�� கழக�(���கார)், *ைஹதராபா��ல*் உளள் ேத�ய ஆைட வ�வைம��
��வன��டன(்NIFT) தறக்ால வ�வைம��கைள உ�வா�கஇைண�� ெசயலப்ட உளள்�

6. *ஆ��ர மா�ல��ல*் "Kondaveetivagu flood water pumping" ��ட��றக்ான அ��கல ந்ா�ட�ப�ட�

7. ஒ��ெபறற் த�ழ ஆ்��யர "்G Poornachandran" ம� ேஜாச� எ��ய *"Serious men"* நாவைல த��ல "்
ெபா�����கம�தரக்ள"் எனற் ெபய�ல ெ்மா��ெபயர�்தைத அ���அவ���சா��யஅகாத����
அ���க�ப��ளள்�

8.2017�ஆ��றக்ான *"Harvard Humanitarian"* ��� பாட� "Rihanna"�ற�்வழ�க�ப��ளள்�

9. *YOUTUBE TV* அெம��க ச�ைத�ல (்US Market) அ��க�ப��த�பட உளள்�

10.ெப�கள ம்ற�்� �ழ�ைதக�ைடேய *"��ைம இ��யா"* ��ட�ைத பற�்ய ����ணரை்வ ஏறப்��த "Swachhta
Pakhwada" �கழ�்�ைய மார�் 1 �தல ம்ார�் 15 வைர "ம��ய ெப�கள ம்ற�்� �ழ�ைதகள ந்லஅைம�சக�" நட�த
உளள்�

11.நா��ேல�தன�்ைறயாக *ம��ய�ரேதசமா�ல���ஷா* ம�களைவ ெதா���ல உ்ளள் தலைம தபால்
�ைலய��ல க்ட�� ���ைமய��வ�க�ப��ளள்� 12.2017�ஆ��றக்ான பலக்ைல�கழக�க��கான *"Annual
Visitors Award"* ெடல�்�ல உ்ளள் "ஜவஹரல்ால ே்ந� பலக்ைல�கழக��ற�்"(JNU) வழ�க�ப��ளள்�

13.2016�ஆ��றக்ான *"Raksha Mantri's trophy"* �ற�த ம���வ ப�க��ைப வழ��ய "Armed forces medical
service"��வழ�க�ப��ளள்�

*04.03.2017* *(உலக வனஉ��கள �்னம)*

1. *ஹமா� தாேராஹர*் ��ட�(Hamari Dharohar Scheme) - ம��ய ��பானை்ம�னர �்வகார அைம�சக��னால்
�வ�க�ப��ளள் இ���ட��ன ே்நா�க� ��பானை்ம�ன ம�க�ன க்லா�சார� மற�்� ப�பா�ைட பா�கா�பதா��

2.இ�த ஆ��றக்ான *ஆ��ர அர�ன ந்�� ���* *எ�ேடாெவள�்�ேபா��� மன� பட��ல ை்சயைம�த
இைளயராஜா����ற�த இைசயைம�பாளர*் ��� வழ�க�ப��ளள்�. அ�ல ந்��த *நா����ற�த ந�கர*் ����
வழ�க�ப��ளள்�. ஈகா �ற�த படமாக ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்�. *1964-ல இ்��� ஆ��ர அரசால ந்�� ���*
வழ�க�ப��வ��ற�.

3. *"Deendayal Rasoi Yojana"* *ம��ய �ரேதச மா�ல�* நகர�்�ற ப��க�ல உ்ளள் *ஏைழ ம�க���மா�ய �ைல�ல்
உண�* வழ�����ட� - ேம�� 2017�ஆ��ல �்ன த்யாள உ்ப��யா�ன �்றற்ா���ழாைவெயா��இ�த
ஆ�ைட *"Garib kalyan varsh"* ஆ�டாகஅ�ச��கஅ�மா�ல���ெவ���ளள்�

4. *ெட�� ேநாைய* தா��� ��ய வைக பா���யாவான *உல◌்ஃபா�யா எ�� பா���யாைவ* *இ��ய ம���வ
ஆரா��� கழக�� & ஆ��ேர�யா�ன ே்மானா�* பலக்ைல�கழக�இைண�� க������ளள்னர்

5.�ர�ம���ரா ஆறற்�கைர�ல �்தன�்ைறயாக *நமா��ர�ம���ரா* எ�� ெபய�ல *்அசா�* மா�ல�
ஆற�்����ழாைவ நட���ளள்�.

6. *ஹமா� தாேராஹர �்�ட�* = ��பானை்ம�ன ம்�க�ன க்லா�சார�& ப�பா�ைட பா�கா�கம��ய
��பானை்ம�னர அ்ைம�சக�தால ெ்கா��வர�ப�ட��ட�

7. *�னா ேஹம�ச��ரா ��* �சர�் வ���னால அ்ைம�க�ப��ளள், ைசபர ப்ா�கா��றக்ாகஅைம�க�ப�ட��

8.அ��தஐ�� வ�ட�க���இ��ய ��கள க்ா�பக�க�ல �்ைக�பட� & ��ேயா எ��க��� ெதாைல�கா��
��வன��ற�் ேத�ய ��கள ப்ா�கா�� ஆைணய� தைட ����ளள்�
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9. *Foal Eagle* *ெதன ெ்கா�யா��அெம��கா��* இைண�� நட������ ரா�வப�ற�்�

10.ம��ய ���ர ம்ற�்� க���ரே்மலா�ைமவா�ய� ��ன �்�ைம�கான *Swachh Shakti Saptah* ����ணர�்
�கா�ைன ஹ�யானா மா�ல����ரா�ல அ்ைம�சர ந்ேர��ர �� தாேமார �்வ�� ைவ��ளள்ார.்

11.2017�ஆ��றக்ான ஆ�யன த்டகள ேபா��கள *்ஜாரக்ன�் மா�ல� ரா���ல*் வ��ஜ�ன ம்ாத� 1-�தல 4்� ேத�
வைர நட�கஉளள்�

12. *ெசனை்ன �மான �ைலய��ல*் பய�கள -்அ�கா�கள இ்ைடேயமார�் 1 �தல 7் வைர *"�னன்ைக வார �ழா"*
ெகா�டாட�பட உளள்�.

13.நா��ன �்�சார �்��� உ�ம� ேபானற்வழ��கைள �சா����,ெசனை்ன�ல உ்ளள் அ�� சார ெ்சா���ைம
ேமல�்ைற���வா�ய� http/www.ipabindia.org எனற் ��ய இைணயதள ப�க� மற�்� *'IPAB'* எனற் ெமாைபல்
அ��ேகசன �்வ���ளள்�.

14.ஐ.நா �ன அ்க�கள அ்ைம��ன (்United Nations High Commissioner for Refugees *(UNHCR))* நலெ்ல�ண�தராக
�கழெ்பறற் எ��தாளர *்�ல ை்ஹமான*் �ய��க�ப��ளள்ார.்

15.ெடல�் ெம�ேராஅதன க்��மான ப��ல ஒ்� மாத��ல �்மார 2்00 �ல�கைள அைம�� சாதைன பைட��ளள்�.
இதன �்ல� ெடல�் ெம�ேரா *��கா �� ஆ◌ஃ� ெர�கார�்�-ல இ்ட� ெபற�்ளள்�*

*05,06.03.2017*

1.நா��ன �்க உயரமான ேத�ய ெகா�! *ப�சா�* மா�ல�அ�ரத்சர�ல *்இ��யா�ன �்க உயரமான ேத�ய ெகா�*
அ�டா� எலை்ல�ல ப்ற�க�ட�ப��ளள்�. நா��ன �்க உயரமான இ�த ேத�ய ெகா��ன உ்யர� *360* அ� ஆ��.
ேம�� ெகா��ன �்ள� 120 அ� என தகவலக்ள ெ்த����னற்னர.்

2.5� ெதா�ல�்�ப�ைத *ஹ�வா�* ��வன�இ��யா�ல �்ைர�ல அ்��க�ப��த�பட உளள்�. 5� ெதா�ல்
��ப��ன அ்�க� = MIMO ( Multiple In Multiple Out. ).

3. *1000 ���க���எ�தைன ���கள இ்ற��னற்னர எ்ன� கண��ட�ப�� IMR* அ��ைக�ல ே்கரளா மா�ல��ன்
ஐஎ�ஆர அ்��ைக *6ஆக* �ைற��ளள்� .. (த�ழக� :21)

4.ெசனை்ன உயர�்�மனற் தலைம ��ப�யாக கலக்�தைவ�ேசர�்த *இ��ரா பானர�்* �ைர�ல �்ய��க�பட உளள்ார.்

5.17வய�ற�்உ�ப�ட *�பா* உலகேகா�ைப காலப்�� ேபா��கள இ்��யா�ல ந்ைடெபற உளள்�.

6.�மா�சல �்ரேதச மா�ல��ன இ்ர�டாவ� தைலநகரமாக *"தர�சாலா"* (Dharamshala) அ�கார��ரவ்மாக
அ���க�ப��ளள்�

7.���ப� �மான �ைலய��ற�் *"�� ெவ�கேட�வரா �மான �ைலய�"* என ெபயர ம்ாறற்� ெச�ய ஆ��ர மா�ல
அர� ஒ��தல அ்���ளள்�.

8.�வ��சரல்ா�� நா�ைட� ேசர�்த "Elias Ambuhi" �னே்னா�� ச����ைளயா��(Skiing backwards) ப��ச���
ேபா���ல அ்�க ேவக��ல ச்���உலக� சாதைன�ப����ளள்ார.்

9. ரா� ந��கைர�ல க்�ட�ப��வ�� *"Shalpur Kandi* அைண ��ட��றக்ாக" ப�சா� மற�்� ஜ�� & கா��ர்
இைடேய��ய ஒ�ப�தர ை்கெய��தா��ளள்�.

10.அ�ணா�சல மா�ல��ன �்தல இ்ரா�வ�அலல்ாதஅரசா�க உத�க���பயனப்�� "Civilain airport" ேத�(TEZU)
பயனப்ா��ற�் தயார �்ைல�ல உ்ளள்�.

11. *அ�ணா�சல* �ரேதச மா�ல��ல க்�ட�ப��வ�த *"Dhola-Sadiya ghat"* பால� பயனப்ா��ற�்வர தயார்
�ைல�ல உ்ளள்�

- இ�பால� *"ேலா��"* (Lohit) ஆற�்னை்டேய க�ட�ப��ளள்�

- இ�ேவ *இ��யா�ன �்ளமான பாலமாக இ��கஉளள்�.*

12. *இைணய வச�ைய ெப�� உ�ைம ேகரள மா�ல��ல த்றே்பா� "��ம�க�ன உ்�ைமயாக"(Citizen's right)
அ���க�ப��ளள்�*.

13.மஹாரா��ரா மா�ல� �ேன�ல அ்ைமய உளள் ��ய �மான �ைலய�ைத ேம�ப��த��அதைன பற�்அ��ைக
சமர�்ர�்க�� ெஜரம்� நா�ைட� ேசர�்த "Dorsch" ��வன��டன ஒ்�ப�த� ெச�ய�ப��ளள்�
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- ேம��இ��மான �ைலய��ற�் *"ச�ரப� ச�ேபா� ராேஜ"*(Chhatrapati Sambhaji Raje) ெபயர �்�ட�ப��ளள்�

14.ேமற�்வ�க மா�ல ச�ட�ேபரைவ " ம���வசார �்�வன�கள �்�வதல ெ்தாடரப்ான ஒ����ைற"{Clinical
Establishments (Registration, Regulation and Transparency) Bill} மேசாதாைவ ெகா��வ��ளள்�

15.ம��ய �ற�்��ழல ம்ற�்� கா�கள அ்ைம�சக��ன "்வன�ல��கள �்றற் த��� ���வா�ய�"(Wildlife Crime
Control Bureau-WCCB) ச�ட��ற�் �ர�பாக�ல��கள வ்ர�்தக�ைத எ�ர�்� " Operation Thundee bird மற�்�
Operation Save Kurma" எனற் �கழ�்ச◌ிைய ெதாட���ளள்�

- இதைன INTERPOL உடன இ்ைண�� ெசயலப்��தஉளள்�

16. *"Destination North East 2017"* மாநா� *ச��க�ல*் நைடெபற உளள்� - வட�ழ��மா�ல�க�ன வ்ர�்தக �த���
த��ைய எ����கா����தமாக இ�மாநா� நைடெபற உளள்�

17.ம��ய அர��தன �்ைறயாக க�ைக ந� கண�ெக��ைப ேமறெ்காளள் உளள்� - இ�கண�ெக���ல �்ரவ்ாழ்
உ��க�ன வ்ாழந்ாள ம்ற�்�அ��வ�� க�ைக ந� டால�்ன ஆ்�யைவ கண��ட�பட உளள்ன - ேம��இ�வா��
க�ைக ந� ��ன த்ர�ைத �ரண்��கஇ�வா�� ���ய��வ�வா��ததாக க�த�ப��ற�

18.நா��ன �்க�ெப�ய �வரண் ெகா�(Tri colour) ப�சா� மா�ல�அ�டா��ல அ்ைம�க�ப��ளள்�.

19. *"Swachh Shakthi Saptah 2017" மாநா� �ஜரா� மா�ல�* கா��நக�ல ந்ட�� ����ளள்�

20. *ேமற�்வ�க மா�லஅர� "���"* (Kurukh) ெமா���அ�கார��ரவ் அ�த��(Official status) வழ���ளள்�

- இ�ெமா� அ��வ��(Endangered) ெமா�கள ப்��ய�ல ஏ்றக்னேவ UNESCOஆல ே்சர�்க�ப��ளள்�
����ட�த�கத.

21. *�ற�்�� மக�ரால*் இய��� காவல�்ைலய� நா��ல *்�தன�்ைறயாக ராஜ�தான*் மா�ல� ெஜ����ல்
அைமயஉளள்�.

*மார�்8 ெப�கள�்ன�தன�்* இ��ைலய��ற���கழ�்� நட�கஉளள்�

22. *ஏ�� ெம��ககன ஒ்பன ெ்டன�்� ேபா���ல அ்ெம��கெடன�்� �ரர ச்ா� ெகர�்* , ரேபல ந்டாைல �ழ�்�
சா��யன ப்�ட�ைத ெவன�்ளள்ார .்

23.2016�ஆ�� �ற�த ெமா�ெபயர�்��கான சா��யஅகாட����, ��யன ெ்மன எ்னற் ம� ேஜாச◌ஃ� எ��ய
ஆ��ல நாவைல த��ல ெ்பா�����கம�தரக்ள எ்னற் ெபய�ல ெ்மா�யா�க� ெச�ததறக்ாக எ��தாளர்
�ரண்ச��ர���வழ�க�ப��ளள்�.

24.��ைபைய� ேசர�்த ஆரா���யாளரக்ள ம்�த உட�ல உ்ளள் *���ெசல�்ல #்HSP90* [ Heat Shock Protein 90 ]
எனற் ��வைக �ரத வைக�ைன க�ட���ளள்னர்

25.ேமற�்வ�களா��ல ே்பச�ப�� ��� ெமா��ைன பா�கா�க�ப�ட ெமா�� ப��ய�ல �்ன�ேகா ேசர�்�ளள்�

26. *அசாம*◌ ம்ா�லஅர� 8�வ��� வைர ப��� பள�் மாணவமாண�யரக்���சம���த ெமா��ைன ப��க
க�டாயமா���ளள்�

27.ேத�ய அள�ளான *Jal Kranti Abhiyan* ��ட�ெதாடர ெ்டல�்�ல ந்ைடெபறற்�.

28.�ைற ைக�க�ன அ்�பவ�ைத 500� ெச��� சாதாரணம�க�� ெப�� �ைற �ற�்லா ��ட�ைத *மஹாரா��ர
�ைற� �ைற* �வ���ளள்� �தறக்�டமாக தாேன, *ர�ன�� மற�்� சாவ��வா�* �ைறக�ல இ்���ட�
அமலப்��த�ப��ற�. �னன்தாக ெத��கானா�ல உ்ளள் சா�காெர�� �ைற �ைற�ற�்லா ��ட�ைத
அ��கப����ளள்�.

29.*ெத��கானா மா�ல�ைத �ற�்�� ���டல ம்ா�லமாக மாறற்அ�மா�ல���ள �்�வன��டன �்���ணர�்
ஒ�ப�த� ேமறெ்கா��ளள்�*

30. *உல�ல �்தன�்ைறயாக cyber crime university course ைன ஆ��ேர�யா நா�அ��க�ப����ளள்�.*

31. *உ�வான எ்னற் ������ ��வன�*Paison Ki ABCD எனற்���பட�ைத தயா���ளள்�..

�� மற�் கல�்ய�� & ெபா�ளாதாரா கல�்ய�� சார�்த ���படமா��.

32. *Most Popular Tourism Destination ���ைன இல�ைக நா��ற�்வழ�க�ப��ளள்�*

33. *13-வ� Economic Cooperation Organisation* மாநா�இ�லாமாபா��ல ந்ட�கஉளள்�.
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1."Financial Times"ன ச்�ப��ய அ��ைக�னப்� �னா�ன வ்�� அைம�� ெசா���க�ன அ்��பைட�ல உ்ல�ன்
�க�ெப�ய வ�� அைம�பாக உளள்�

2.ஜ�� & கா��ர ம்ா�ல��ன �்தல ெ்பா��� பழ����னர �்ராம�(Smart Tribal Village)- "Habbi"

"Great Backyard Bird Count"(GBBC-2017) அ��ைக�னப்� இ��யா�ல உ்ளள் ெமா�த பறைவ இன�க�ல 4்5%
இமா�சல �ரேதச மா�ல��ல உ்ளள்தாக ெத���க�ப��ளள்� - இ��யா�ல உ்ளள் 1263 இன�க�ல 5்64 பறைவ
இன�கள இ்�மாசல��ரேதச��ல உ்ளள்தாக ெத���க�ப��ளள்�.

3.NASA�ன "்HUbble Space Telescope" �க�ெப�ய அ�ட�(Galaxy) ஒனை்ற க�ட���ளள்�

- இதற�் "UGC12591" என� ெபய�ட�ப��ளள்�

- இ�த அ�ட�������� 400�ல�்யன ஒ்� ஆ��க���அ�பால உ்ளள்�

4.இ��யா�ன �்தல ஆ்�ள க்ா���� chatbot ேராேபா� "HDFC LIFE" ��வன�தால ெ்தாட�க�ப��ளள்�

- ஆ�ள க்ா���(Life Insurance) ெதாடரப்ான வா��ைகயாளரக்�ன ச்�ேதக�கைள �ர�்க இைவ உத��

- இதைன "Haptik" எனற் chatbot ��வன��டன இ்ைண�� ெதாட���ளள்�

5.�தலாவ� இ��ய ெப��கடல �்�அேசா�ேயசன ந்ா��அைம�சரக்�ன ம்ாநா�(Indian Ocean RIM Association
Summit) இ�ேதாேன�யா தைலநகர� ஜஹரட்ா�ல ந்ைடெபறற்�

- இ�மாநா��ன க்� "Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean"

- IORA(Indian Ocean RIM Association) ெதாட�க�ப�� 20 ஆ��கள ஆ்னைதெயா��அைத ெகா�டா��வைக�ல்
இ�மாநா� நைடெபறற்�

- IORA ெதாட�க�ப�டஆ��-1997

ஓலா ��வன� ம��ய� �ரேதச� மா�ல�டன �்றன ே்ம�பா��இய�க��ல� ஒ� ����ணர�் உடனப்��ைக
ைகெய�����ளள்�.

6.இ��யா-ஓமன இ்ரா�வ� ப�ற�் 'Al-Nagah-II "�மா�சல ெத◌ாட��ய�

7.இ��யா மற�்� ேநபால "்�ரய்ா �ரான-்XI எ�����இரா�வப�ற�்ைய உ�தரக����ேத◌ாராகர ப்���ல்
ெத◌ாட���ளள்�.

8.ெகா��க�ன �்ல� பர�� ேநா�கைள த���� ேநா��ல “் Smart Mosquito Density System” எ����ட�அ��க�
ெச��ளள் மா�ல� = ஆ��ர� �ரேதச�

9.ேத�ய பா�கா�� வார� = மார�் 4 �தல 7் வைர நைடெபறற்� .

இ�வா��ேநா�க� "ஒ�வைரெயா�வர ப்ா�கா�பா� ைவ����ேபா�".

10.மைலவாழ ம்�கள ே்ப�� ெமா�யான "��� ெமா�" ��அ�வலக ெமா� அ�த�� வழ���ளள் மா�ல� = ேமற�்
வ�க� ( ��� ெமா� ஒ�வட�ரா�ட ெமா�யா�� ).

11.கரந்ாடகா�ல �்ேமாகா மாநக ரா���ன ே்மயராக மத�சாரப்றற் ஜனதா தள� க��ைய ேசர�்த த�ழர ஏ்�மைல
எனப்வர ே்தர�்ெத��க�ப��ளள்ார.்

12.உல�ன "்�ற�த நா�க�ல"் ���சரல்ா�� இர�டாவ� ஆ�டகா �தல இ்ட�����ளள்�.

"�ற�த நா�கள"் U.S. ��� அ��ேவரல்�் ��ேப◌ார�், ெபன�்லே்வ�யா பலக்ைல�கழக��ன W்harton School மற�்�
உலக �ரா����ணரக்ள B்AV ஆேல◌ாசைன இ��� வ�ைச ப�, ேமல ந்ா��ன ம்�யாைதகள எ்����. ெவ�� ���
�னன்ால க்னடா மற�்� ���டன,் �ைறேயஇர�டாவ� மற�்��னற்ாவ�, உளள்ன.

13.Al-Nagah-II 2017= இ��யா மற�்� ஓமன இ்ைண�� நட������ரா�வ�ப�ற�்�

�மா�சல �ரேதச��ல �்வ�க�.

14.ஆ��ேர�யா�ல ந்ட�த சரவ்ேதச �ைர�பட �ழா�ல �்ற�த ந�ைக�கான ��� Sarbjit �ைர�பட��ல ந்��த
ஐ�வரய்ாரா� அவரக்���வழ�க�ப��ளள்�.

15.2017 �ர�்� ேத� ��� =மைலயாள ெமா� எ��தர எ்�.� �ேர��ர �மார.்
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16.A Piece of Tenth Lok Sabha எனற் ��தக��ன ஆ்��யர=் ய�ந� ய�மா ��,( ம���ர அ்ர�யலவ்ா� ).

17.2017�ஆ��றக்ான இ��யன ெ்மாைபல ே்வரல்�் கா��ர� மாநா� ெடல�்�ல வ்�� ெச�ட�பர 2்7அனன�்
நைடெபற�ளள்�.

18.#�ைடெப��ற�_ஐஎனஎ்��ரா�

இ��யா�ன இ்ர�டாவ� �மான� தா�� ேபார�்க�பல ஐ்எனஎ்� �ரா�இன�்டன �்ைடெப��ற�

ஐஎனஎ்� �ரா� ேபார�்க�பைல ���டனத்ான க்��ய�.

1959ல-் ���டன க்டறப்ைட�ல,் ெஹ�.எ�. எ�. ெஹரம்� எனற் ெபய�டன இ்�த� க�பல இ்ைண�த�.

1984�ஆ�����டன க்டறப்ைட ெஹரம்� க�ப���ஓ�வ��த�. அ�த� க�பைல ப��பார�்� இ��யா
வா��ய�. ஐ.என.்எ�. �ரா� என ெபயர �்�ட�ப��1987�ஆ��ேம 12� ேத�, இ��ய கடறப்ைட�ல்
இைண�க�ப�ட�.

இ��ய கடறப்ைட�ல ப்�யாற�் ஓ�� ெப�� கைட����டன த்யா��� க�பல இ்�ேவ

உல�ன �்க� பழைமயான �மான தா��� க�பல எ்னற்வைக��� கடறப்ைட�ல �்�டகால� ேசைவ ���த க�பல்
எனற்வைக���ஐ.என.்எ�. �ரா� �னன்� ��தக��ல இ்ட� ெபற உளள்�

இ�த க�பைல வா�� ���யமாக மாறற்ஆ��ர அர��யற�்��ளள்�

ஐஎ�எ� �ரா��ன ெ்சலல்� ெபயர =் Grand old lady

நட�� �கழ�்கள 0்9.03.2017*

1.சரவ்ேதச மக�ர �்ன�ைத �ன�்��பா�னா-ப�சார �்தல ப்ய�கைள *இய��ய ெப� ர�ல ஓ்��னர =்
����மார.்*

2.ெப�களால உ்�வா�க�ப�ட மற�்� ெப�களால ந்ட�த�ப�� start up ��வன�கைள ஊ������வைக�ல்
ேப��� ��வன� *SheLeadsTech* எனற் ��ய �கழ�்�ைய ெதாட���ளள்�.

3.வட�ழ��மா�லமான *"���ரா"* ����� ேம�� 60MW �னச்ார�ைத ப�களாேத���வழ�க இ��யா ���
ெச��ளள்�.

4. *மஹாரா��ரா* மா�லஅர� டா��ேசைவகைள இைணய வ��ல ெ்கா��வர *மஹாரா��ரா* நகர டா��
க���பா����க�ல ே்ம�பா� ெச�ய உளள்�.

5."Financial Times"ன ச்�ப��ய அ��ைக�னப்� �னா�ன வ்�� அைம�� ெசா���க�ன அ்��பைட�ல உ்ல�ன்
�க�ெப�ய வ�� அைம�பாக உளள்�

6. *ஜ�� & கா��ர*் மா�ல��ன �்தல ெ்பா��� பழ����னர �்ராம�(Smart Tribal Village)- *"Habbi"*

7. *"Financial Times"* ன ச்�ப��ய அ��ைக�னப்� �னா�ன வ்�� அைம�� ெசா���க�ன அ்��பைட�ல உ்ல�ன்
�க�ெப�ய வ�� அைம�பாக உளள்�

8. *"Great Backyard Bird Count"(GBBC-2017)* அ��ைக�னப்� இ��யா�ல உ்ளள் ெமா�த பறைவ இன�க�ல 4்5%
இமா�சல �ரேதச மா�ல��ல உ்ளள்தாக ெத���க�ப��ளள்�

- இ��யா�ல உ்ளள் 1263 இன�க�ல 5்64 பறைவ இன�கள இ்�மாசல��ரேதச��ல உ்ளள்தாக ெத���க�ப��ளள்�.

9.NASA�ன "்HUbble Space Telescope" �க�ெப�ய அ�ட�(Galaxy) ஒனை்ற க�ட���ளள்�

- இதற�் *"UGC12591"* என� ெபய�ட�ப��ளள்�

- இ�த அ�ட�������� 400�ல�்யன ஒ்� ஆ��க���அ�பால உ்ளள்�.

*நட�� �கழ�்கள*் *09,10.03.2017*

1.எ�� ெசா�� ச�ட� �ைறேவறற்�

இ��யா����� பா��தான ம்ற�்� �னா�����ெபயர�்தவரக்ள �்��� ெசனற் ெசா���கள �்� உ�ைம
ேகா�வதற�்எ�ராக எ�� ெசா�� ச�ட� கட�த *1968*�ஆ��ெகா��வர�ப�ட�.

�ரல வ்ா�ெக��� �ல� எ�� ெசா�� ச�ட� �ைறேவறற்�ப�ட�.
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2. *ச��ன ெ்ட��லக்ர*் ஐ�� மக�ர உ்லக ேக◌ா�ைப�காண (2017) �தராக �ய��க�ப�டார்

3.இர��நாள வ்ட-�ழ��வ�கஉ�� மாநா� (NEBS) �� �ல�் ெத◌ாட���ய�.

4.மக�ர ப்ா�கா��றக்ாகஅ�மா�னஅ்றன எ்னற் ெபய�ல ெ்மாைபல ெ்சய�ைய த�ழக�அ��க�ப����ளள்�

5.�ேரா� ��ய�ன த்ைலவராக இர�டாவ� �ைறயாக ெடானால�் ட�� �யமன�

6.2017 IEEE அைல�கறை்ற ெதா�ல �்�ப���ைன ஐஐ� ெசனை்ன ெவன�்ள�்

7.�ற�� ��ரக்ால ஒ���� �ைளயா�� ேபா��கள ஆ்���யா�ல ம்ார�் மாத� �வ�க உளள்�.

8.BCCI சார�்ல �்��கள வ்ழ����ழா ெப�க��ல ந்ைடெபறற்�.

*இ�ல �்ரா� ேகா��� *"பா� உ��கர"்* ����, *அ����� "�.ேக.நா��" ����வழ�க�ப�ட�.*

*இ�ல ப்ா� உ��கர �்�ைத *3-வ�* �ைறயாக ெப���தல இ்��ய �ரர �்ரா� ேகா�.

9.மன உைள�ச���ஆளான ெப�க��ெகன *ஒ�ஷா மா�ல� 181* எ��உத� எ�ைணெதாட���ளள்�.

10. *'India by the nile'* எ�� கலா�சார� ���ழா எ���ல ெ்தாட��ய�.

11.ெகா�க�எ��தாளர *்மஹாபேல�வர ெ்ச�ல எ்னப்வ��� 2016-ஆ�ஆ��ன ச்ர�வ� ச�மன �்��*
வழ�க�ப�ட�.

12. *INS Tillanchang* எ�� க�பைல �ைண கடறப்ைட� தளப� ��� ��ரா, கரவ்ார(்கரந்ாடகா) எ��ட��ல இ்��ய
க�பறப்ைட��அர�ப��தார்

13. *�மா�சல �்ரேதச�* மா�லஅர� ேவைல ேத�ேவார�்ெகன *MeraHunar HP* எ�� ெமாைபல அ்��ேகசைன
அ��க� ெச�த�.

15.Enawo எ��வ�ைமயான �றாவ� மடகா�க�ன வ்ட�ழ��ப��கைள தா��ய�.

16. *ப�சா� ேவளா�பலக்ைல� கழக�* இ��யா�ல �்தன�்ைறயாக மரப� மாறற்�ப�ட 3 ப���வைககைள
க�ட���ளள்�. அதற�் *PAU Bt 1, F1861 & RS 2013* என ெபய���ளள்னர்

17. *Solar DC inverter system* க�ட��ததறக்ாக IIT, Chennai-�� 2017 IEEE spectrum tech in the service of society
��� வழ�க�ப�ட�.

18. *ஹ�யானா* மா�ல��ன ெ்ப��ழ�ைதக�ன �்�த� 1000 ஆ��ழ�ைதக��� 938 ெப��ழ�ைதகள்
உளள்தாகஅ���த�.

19.ஜ����ைற அைம�சர ெ்ப�ெநசவாளரக்ள ம்ற�்� ெப�ைக�ைனஞரக்���

*"கமலாேத� Chattopadhya"* ேத�ய ���கள வ்ழ�க�பட�ளள்�.

20.அ��ன,் ஜேடஜா ��டாக ஐ�� ெட�� தரவ�ைச�ல �்தலா�இட�ைத ����ளள்னர.்

21.ம��ய �ரேதச மா�ல��தைவகைள ( widows ) எனற்வார�்ைதக���ப�லாக இ�அவரக்ைள *கலய்ா�* எனற்
வார�்ைதைய பயனப்��தஅ�மா�லஅர�அ����ளள்�.

13,14, நட�� �கழ�்கள.்

1.�ல��ர��ைய எ���வைக�ல �்.52,000 இல�ச� ெசல�ல M்ission fingerling எ����ட�ைத இ��ய அர�
அ��க� ெச�த�.

2.�ஹார ம்ா�ல�ைவசா��ல வ்ாைழ ஆரா��� ைமய� ��வ�ப�ட�.

3.மேனாகர ப்��கர ே்காவா மா�ல��ன �்தலவ்ராக பத�ேயறற்ார.்

4.ம����ல �்.ேஜ.� க��ெவற�் ெபறற்ைத ெதாடர�்� �ேரன �்� அ�மா�ல�தலவ்ராக பத�ேயறக் உளள்ார.்
�னன்ால �்தலவ்ர இ்ேபா� �� பத� �ல�னார.்

5.��ஞா�கள உ்ல�ன �்தல ஔ்◌ி�� தவைள இன�கைள அரெ்ஜ��னா�ல க்�ட��தனர.் ேம��அவற�்�ளள்
hyloin-L1, hyloin-L2 and hyloin-G1 எ���ன�்வைக �ல���கேளஅைவ ஔ◌ி�� தனை்ம��காரண� என��
க�ட��தனர.்

6.மார�் 13-ல க்ாெமனெ்வல�் �ன� ெகா�டாட�ப�ட�.



ALL IS WELL GROUPS, PALANI.

7.ெத��கானா மா�லஅர� �ற����ழ�ைதக���பயன��க���ய KCR kit எ��வச�ைய அ��க� ெச�த�.

8.தா�லா�� மார�் 13-ல ே்த�ய யாைனகள �்ன�ைத ெகா�டா�ய�.

9.19 ஆ��க����ற� பா��தா�ல ம்�கள ெ்தாைக கண�ெக��� ெதாட���ளள்�

- கைட�யாக 1998ல ம்�களெ்தாைக கண�ெக��� நைடெபற�்ளள்�

- பா��தான 6்வ� அ�க ம�களெ்தாைக உளள் நாடா��

10.2022ல ெ்தன ஆ்���கா டரப்�ல(்Durban) நைடெபறஇ��த காமனெ்வல�் ேபா��கள ே்பா�ய ���த� இலல்ாத
காரண�தால அ்�� நைடெபறா� என அ���க�ப��ளள்�

11. “The Book of Indian Dogs” எனற் ��தக�ைத எ��யவர "்S. Theodore Baskaran"

12. ��ய வாைழ�பழ ஆரா��� ைமய�ைத �கார ம்ா�ல�ைவசா��ல ம்��ய அர� ெதாட�� ைவ��ளள்�

13."Mercer's 19th quality living survey"ன ப்� ஆ���யா�ன த்ைலநகர "்�யனன்ா" அ�க தர� வா��த(higheat quality)
நகரமாக 8வ� ஆ�டாக ேதர�்ெத��க�ப��ளள்�

- பா�தா� ேமாசமான நகரமாக ேதர�்ெத��க�ப��ளள்�

- இ��� நகர�க�ல "்ைஹதரபா�" �த�ட��ல உ்ளள்�

- இ�ப��ய�ல 2்30 நகர�கள இ்ட� ெபற�்ளள்ன

14.ம��ய �ரேதச மா�ல��ல அ்ைமய�ளள் "Rewa Solar Plant"ற�்உலக வ�� ���த� வழ�க உளள்�

15.உல�ன �்தல ஒ்��� தவைள அரெ்ஜன�்னா�ல ஆ்ரா���யாளரக்ளால க்�ட�ய�ப��ளள்�

- சாதாரணஒ��ல ம்�சள,்�வ�� மற�்� இள�ப�ைச �ற��ல ஒ்���

- �ல� மற�்� ப�ைச �ற��ல இ்��ல ஒ்���

16."The court of Arbitration for Sport" இர�ய நா��ன �்னன்ாள த்டகள ம்���வ ச�ேமளன��ன(்Swimming) �னன்ாள்
தைலவர "்Sergei Portugalov" வாழந்ாள த்ைட(lifetime ban) ����ளள்�

- இர�யா தடகள �ரரக்ள ஊ்�கம��� பயனப்��தஉத�யதறக்ாக இ�தைட ���க�ப��ளள்�

17.March-13 காமனெ்வல�் �ன�

- Theme 2017- "A Peace Building Commonwealth"

18.MISSION FINGERLING

- �ல� �ர��ைய(Blue Reveloution) சா��கம��ய ேவளா�ைம மற�்��வசா�கள ந்ல��ைற அைம�சக�தால்
ெகா��வர�ப�ட�கழ�்�யா��

- �ன வ்ளர�்�ல �்�ைமயான வளர�்� மற�்� ேமலா�ைமைய ஊ����கஇ��கழ�்�ெதாட�க�ப��ளள்�

- 2014-2015�ஆ��ல �்ன�்���ைற�ன உ்றப்�� 10.79metric megatone(mmt) ஆகஉளள்� இைத 2020-2021�
ஆ��ற�்ள 1்5mmt ஆகஉயர�்�வேதஇ��கழ�்��ன ே்நா�க�.

19.MARCH 15- World Consumer Rights Day-WCRD (உலக �கரே்வார உ்�ைமகள �்ன�)

20.One India plus ��வன��ன �்�ய �தரகஅ�தா� ப�சன �்யமன� ெச�ய�ப��ளள்ார்

21.மார�் 25 � நாள "்இன ப�ெகாைல" நாளாக வ�காளேதச�அ����ளள்�.

22.�ராம�கைள ேம�ப��த "Adarsh Gram Yojana for Rural Poor" எ����ட�ைத அ�ணா�சல�ரேதச அர�
அ��க�ப����ளள்�.

15,16 March நட�� �கழ�்கள.்..

1) பா�கா��� �ைற அைம�சர ப்த�ைய மேனாகர ப்ா��கர ர்ா�னாமா ெச�தைத அ���, அ�த� பத�, ம��ய
��யைம�சர அ்��ேஜ���ட���தலாக ஒ�பைட�க�ப��ளள்�.

2) ��ைப�ன �்தல �்த��� ஓ�டைல  ப��ரா- ெவார�் கடறப்��ைய இைண��� பால��ன �்னன்��ல ் “ஏ�
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ெச���யல”் என�்ற �த��� ஓ�டல ெ்தாட�க�ப��ளள்�.இ�த �த��� ஓ�டைல மஹாரா��ர �தலவ்ர்
ேதேவ��ர ப�னா�� �ற�� ைவ��ளள்ார.்

3) ெக�ன ே்கர �்�வன������ �ைர ேவ� ஈ������வன மான ைசர�

ேக�டல �்�வன� ெவ�ேய��ளள்�.

4) March --15 உலக �கரே்வார �்ன� (World Consumer's Rights day)

2017 Theme: "Building a Digital World Consumers Can Trust"....

5) �ழ�ைத ���ைட த��கெசனை்ன �ழப்ா�க�அர� ம���வமைன�ல ப்ேயா ெம��� �ைற அ��க�

6) ேந�ரா அைம�� -- ர�ல ப்யண��ல ஏ்றப்��அச�பா�த�கைள த�ர�்க.. அக��வ�� க�ர,்ேரடார �்ல�இ�த
அைம�� ெசயலப்��

7) �சர�் வ���ன (்RBI) ��ய �ைண ஆ�நராக B.P. க��ேகா ( B.P. Kanungo ) �ய��க�ப��ளள்ார.்இவர� பத�
கால� 3 ஆ��களா��.தறே்பா� �ைண ஆ�நராக பத� வ���வ�� R. கா��, ஏ�ரல 0்3ல ஓ்�� ெப��றார.்...

8) MY STORY --- An Autobiography Written by Australian cricket player --- Micheal Clarke

9) NTPC -- National Thermal power corporation... இ��யா�ன �்க�ெப�ய �த�����ய ஒ� �னன்ாறற்ல உ்றப்��
�ைலய�ைத ேகரளா�ன க்ாய��ள� ப���ல �்�� உளள்�...

10) MARCH 16 -- ேத�ய த���� �ன�

11) ேதரத்ல �்னன்�கள ஒ்���� (ம) வழ�கல 1்968 �ஆ��வழ�க�ப�ட�.

12) �. 50 �� ATM card -- தபால �்ைற அ����... ேச��� கண���� 4% வ��

13) ���� கார�் ைச�ல ஈ்.�.� ெம�ைன ெட� ஈ.�.� (ம) ��ைப பாபா அ� ஆரா��� ைமய�அ��க�ப���
உளள்�.

14) ஆ��ேர�யா�ல ந்ைடெபறற் சரவ்ேதச �ைர�பட [ International Film Festival and Awards of Australia ] �ழா�ல ,்
SARBJIT பட��ல ந்��தஐ�வரய்ாரா��� �ற�த ந�ைக�கான ��� வழ�க�ப��ளள�.

15) The Wrong Turn : Love and Betrayal in the Time of Netaji எனற் ��தக�ைத ச�ச� ேசா�ரா & ந�தா ரா� ேகா�
ஆ�ேயார எ்����ளள்னர.்

16) From Inside the Steel Frame : The Memoirs of an Administrator எனற் ��தக�ைத அேசா� பா�ேடஎ���ளள்ார.்

17) ம�த உ�ைமக��கான ஐநா அைம�ைப உ�வா��வதற�்ஐநா�ன ெ்பா��சைப ஆதரவாக வா�க��த நாள 1்6
மார�் 2006.

18) இ��ய �ைளயா��ஆைணய��ன (்சா�) �ரவ்ாக �� உ���னராக இ��யா�ன �்னன்� ேப���டன்
�ரா�கைன ஜ�வாலா க�டா�யமன�.

19) ஜ�ன 2்017-ல இ்��லா��ல ந்ைடெபற����� ICC ெப�கள உ்லக ேகா�ைப ���ெக� ேபா���ன ந்லெ்ல�ண
�தராக ச��ன ெ்ட��லக்ைர சரவ்ேதச ���ெக� க����ய���ளள்�

20) �மார 2்,500 ஆ��கள ப்ழைமயான ��ம�கள த்ா�, ேபா� அ�ேக�ைரராஜ�ர� கால�, மர�காமைல மைல
அ�வார��ல க்�����க�ப��ளள்�.

 தா�க�ல அ்ைலகள ே்பானற் �னன்�க��, � எனற்�����இ��த� ����ட�த�க�. 

21) மா�லஹா��: இ��யன வ்�� சா��யன்

ெசனை்ன�ல ந்ைடெபறற்இ��யன வ்�� ேகா�ைப�கான மா�லஅள�லான அைழ�� ஹா��� ேபா���ல இ்��யன்
வ�� சா��யன ப்�ட� ெவனற்�.

17,18 நட�� �கழ�்கள.்..

1) �யரா �ேயான ந்ா��ன �்ழ��ப���ல 7்06 கார� ைவர� ேதா��ெய��க�ப��ளள்�. உலகள�ல உ்ளள் ெப�ய
ைவர�க�ல 1்0வ� ெப�ய ைவர�இ�.�யரா �ேயா�ல,் ைவர����த ேகானா ப���ல,் இ�த ைவர�ைத
இமா�ேவல ே்மாேமா� எனப்வர ே்தா��ெய��தார.்

அ�பர எ்ரன்�� ப� ெகாேராேமாபாரை்வ��ட�ன ை்வர� ம��ய வ���ல ப்ா�கா�பாக ைவ�க�ப��ளள்�.
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2) அெம��க �காதார கா����ஆைணய��ன த்ைலவராக இ��ய ெப� �மாவரம்ா �ய��க�ப��ளள்ார.்

3) அெம��கா�ல ந்ைடெபறற்அ��யல �்றைம ேபா���ல இ்��ய வ�சாவ�ைய ேசர�்த மாண� இ��ரா� தா�
�ற�த ஆரா����கான ��ைத�� �மார �்.1.65 ேகா� ம���லான ப�� ெதாைக�� ெபறற்ார.்.

3) ����� ெக◌ால��யா பலக்ைல�கழக� உட�ன அ்ைச�கைள ைவ��இர�தஅ��த� க�ட�ய ஒ� ��ய
ெசனச்ாைர உ�வா���ளள்னர்

4) இ��ய-ர�ய இ�நா��வர�்தக�ைத �.2 ல�ச� ேகா�யாக உயர�்த இல���ரண்��க�ப��ளள்� என�் ம��ய
வர�்தக மற�்� ெதா�ல �்ைற அைம�சர �்ரம்லா �தாராமன ெ்த���தார.்

5) ��� இனெ்வ��ெமன�்�ஆ◌ஃ� இ��யா�ன �்�ய �ரவ்ாக இய��நராக ெவளை்ளயன �்�ைபயா
�ய��க�ப��ளள்ார.்

6) ஹ�யானா மா�லஅர�, 60 வய���ேமறப்�ட��த��ம�கள �்�த யா��ைர ெசலவ்தற�் ஏ�வாக �ர�்த த�சன
யா��ைர எ����ட�ைத அ��க�ப����ளள்�.

7) �ஜரா��ல ந்ரம்ைத ஆற�்ன �்��ேக , ப�� (Bharuch) மற�்�அ��ேல�வர (்Ankleshwar) நகைர இைண���
வைக�ல 1்344 ��டர �்ள�ளள் ஆ�யா�ன �்க �ளமான க��வட பால�ைத [Cable Bridge] �ரதமர ே்மா� �ற��
ைவ��ளள்ார.்

8) ப�சா�ன 2்6வ� �தலவ்ராக கா��ர� க���ன ே்க�டன அ்���தர �்� பத�ேயற�்�ெகா�டார.்

9) ஒ�ெவா�ஆ���உலக��க�ன� மார�் மாத��ல வ்���னற்ாவ� ெவள�்��ழைம (மார�்
17)கைட����க�ப��ற�

10) 2017-- National Theatre

Festival -- ��வன�த�ர��ல ந்ைடெபற உளள்�...

11) "So You Want to Know About the Environment" எ����னஆ்��யர -்- �ஜால வ்�சரஜ�. ...

12) 'When Breath Becomes Air‛ எனற்��ன ஆ்��யர -்- பால க்லா��

13) Women in Politics Map 2017 எ�� ப��ய�ல இ்��யா 148

வ� இட��ல உ்ளள்�....

14) “Indica: A Deep Natural History of the Indian Subcontinent” எ�� ��தக��ன ஆ்��யர -்-- Pranay Lal

15) 1965ஆ�ஆ��மார�் 18-ஆ�ேத� ேசா�ய� ��ெவ� �ரர அ்ெல���ேயாெனா� வ�ேகா�, 2 ��கல��ல்
ெசன�்��ெவ��ல 1்2 ��ட�கள ந்டமா�ய �தல ம்�தர ஆ்வார.்

16) அ.�.�.க. சார�்ல “்அ�மா�ன அ்ர�” எனற்அைலேப� ெசய� ெவ��ட�ப��ளள்�.ெப�க��ெகன பலே்வ�
பா�கா�� அ�ச�கள இ்�த ெசய��ல இ்ட�ெபற�்ளள்�...

17) SAI -- Sports Authority Of India

18) ஆ��ர மா�ல� , �ஜயவாடா�ல அ்ைம��ளள் ஞானவர��மான �ைலய�ைத – ந�த�� தாரக ராமாரா� –
அமராவ� �மான �ைலய�  என��,���ப� �மான �ைலய�ைத  –  �� ெவ�கேட�வரா �மான �ைலய�  என
ெபயர ம்ாறற்� ெச�ய ஆ��ர மா�லஅைம�சரைவ ஒ��தல வ்ழ���ளள்த◌ு.

19) ம���ர ம்ா�ல�தலவ்ராக �ேரன �்� கட�த மார�் 16-ஆ�ேத� பத�ேயற�்�ெகா�டார.் �ைண �தலவ்ராக ஜா�
�மா�� மற�்� 7 அைம�சரக்ள ் பத�ேயற�்�ெகா�டனரஆ்�நர ந்�மா ெஹ��லல்ா இவரக்���பத�
�ரமாண��, ரக�ய கா���� �ரமாண�� ெச�� ைவ�தார◌.்

20) ேகாலட்ா ெமயர -்- இ�ரேவ�ன �்தலாவ� ெப��ரதமரான நாள 1்7 மார�் 1969.

19,20 MARCH நட�� �கழ�்கள்

1) வய� ��ர�்த ��த��ம�கள த்�கள,் அனற்ாட கடைமகைள �ைறேவறற்உத� ����வைக�லான CHINTU என
ெபய�ட�ப�டஇய��ர ம�தைன,�ேனைவ ேசர�்த Maharashtra Institute of Technology (MIT), IBM ��வன��டன்
இைண�� உ�வா���ளள்னர.்

2.�கா�ன ர்ா��ர ந்க�ல (் நாள�தா மாவ�ட� ) சரவ்ேதச ��த மத மாநா� மார�் 17 �தல ம்ார�் 19 வைர
நைடெப��ற�.இ�த மாநா�ைட ��த மத தைலவர த்லா� லாமா ெதாட�� ைவ�தார.்

3) உல�ன 1்0வ� ெப�ய ைவர�, �யரா �ேயான ந்ா��ன �்ழ�ேகேகானா ப���ல ே்தா��ெய��க�ப��ளள்�. இ�
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706 கார� ம��� ெகா�ட�.இ�த ைவர�ைத இமா�ேவல ே்மாேமா� எனப்வர ே்தா��ெய���, அ�நா��அர�ட�
ஒ�பைட��ளள்ார.்

4) ஆ��ேர�ய ���ெக��ரர ை்ம�ேகல �்ளார�் MY STORY எனற் ��தக�ைத எ���ளள்ார.்

5) இைணயதள வச�ைய ம�த�ன அ்��பைட உ�ைமயா��ய �தலம்ா�ல� ேகரளா

6) ஜ�பா�ல ந்ைடெபறற்ஆ�ய சா��யன�்� நைட� ேபா���ல இ்��ய �ரர ே்க.�.இர◌்ஃபான ெ்வ�கல� பத�க�
ெவனற்ார.்

7) இ��ய ����ச�ைட �ரரக்��கான ப�ற�்யாளராக, சரவ்ேதச ����ச�ைட ச�க��ன ப்�ற�்யாளர �்� �ைண�
தைலவ��, ��டன ந்ா�ைட� ேசர�்தவ�மான சான�்யாேகா �வா ெபா��ேபறக் உளள்ார.்

8) சரவ்ேதச கப� இ��� ேபா���ல இ்��யா��இ��லா��� ேமா�ன.ெமா��ய�ல ந்ட�த இ��� ேபா���ல்
அ�ேதா�ய�மாள த்�க�பத�க� ெவனற்ார.் இவர �்���ர� மாவ�ட� ���ேகா��ர ே்சாழபா���ர�ைத�
ேசர�்தவர ஆ்வார.்

9)�ழ�ைதக����மான ெத◌ா�ல�்�ப�ைத கற�் த�� ெசனை்னைய ேசர�்த டா�டர �்�ம� ேகச���� ��க���ல்
தைல�ற�த மக�ர �்�� வழ�க�ப�ட�.

இ��ய ரா�வ��ல ப்லஆ��கள ே்சைவயாற�்ய வ�தனா சரம்ா���� தைல�ற�த மக�ர �்�� வழ�� க�ரவ�
அ��க�ப�ட�.

 தைல�ற�த மக�ர �்��

ேரவ� ��தாரே்த ரா� எனப்வ���இ���� வழ�க�ப�ட�.இவர 2்007-ல ஆ்�யா�ன �்தல ம்க�ர ட்ா��
ேசைவைய ெத◌ாட��னார.் 

10) �ல�க���� தர� சான�்வழ��� நைட�ைற �ைர�ல வ்ர உளள்�. �ல�க���ைற க���பா�டாளர அ்�ச�
�மார.்..

11) ெடல�்�ல ந்ைடெபறற்�ஜ� ஹசாேர ேகா�ைப ஒ�நாள ெ்தாடர இ்��� ேபா���ல ெ்ப�கால அ்�ைய 37 ரனக்ள்
���யாச��ல �்ழ�்�த�ழகஅ� சா��யன ப்�ட� ெவனற்�.

12) உலக��◌ா�கர ச்ா��யன�்� ெதாட�ல இ்��ய �ரா�கைன ��யா �ளை்ள ெவள�்� பத�க� ெவனற்ார.்

13)பா��தான ெ்வ��ற���ைற ெசயலாளராக ஐ.நா. சைப�ன �்ர�தர �ர���யாக ப�யாற�்வ�� ெத�னா
ஜனஜ்�வா �ய��க�ப��ளள்ார.்ெத�னாஜனஜ்�வா பா��தா�ன �்தல ெ்ப�ெவ��ற� ெசயலாளர ஆ்வார.்

14) கா�க��கான அ�ைவ ���ைசைய ேராேபா�ைட ைவ��ெச����ைறைய ���சரல்ா�� நா��ல ெ்ப�ன்
பலக்ைலகழக�ைத ேசர�்த ேபரா��யர S்tefan Weber எனப்வர அ்��க� ெச��ளள்ார.்

15) சரவ்ேதச ம�ழ�்��ன� ஒ�ெவா�ஆ���மார�் 20ஆ�ேத� ெகா�டாட�ப��ற�.

16) ஒ�ெவா�ஆ���உலக �������கள �்ன� மார�் 20ஆ�ேத� கைட����க�ப��ற�.

17) �ஹார ம்ா�ல��ல உ்ளள் நாள�தா �ற�த�ைல� பலக்ைல�கழக��ல 9்7 வய�ல எ்�ஏ ப������யவர ர்ா��மார்
ைவ�யா, நா��ேலேய�க வயதான மாணவர எ்ன�்��கா சாதைன ��தக��ல இ்ட�����ளள்ார.்

18) அெம��கா�ன ஹ்��டன ந்க�ன ெ்பா��ப� மற�்� ெபா��யல �்ைற�ன �்�ய இய��நராக இ��ய
ெபா�யாளர க்����ராமா�ய��க�ப��ளள்ார.்..

****மாரப்க �ற�்ேநா� அ���கைள அ��� ெகாளள் உத�� ABC of Breast Health App எனற்அைலேப� ெசய�ைய 12
இ��ய ெமா�க�ல உ்�வா�க�ப��ளள்�.இதைன அ�தா�ப�சன ெ்வ����ளள்ார.்

�ராம��ற வா��ைகயாளரக்�ன வ்ச��காக ICICI வ�� Mera i Mobile App எனற்அைலேப� ெசய�ைய
ெவ����ளள்�.

இ��ய ெதாைல�ெதாடர�் �ைற�ல இ்��லா�ைத� ேசர�்த ேவாடேபான �்�வன��, ஆ��ய�ரல்ா ��ம��ன ஐ்�யா
��வன��ஒனற்ாக இைண��ளள்ன.இதன �்�ய தைலவராக �மாரம�கல��ரல்ா ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்ார.்

சரவ்ேதச க���, ���� த��ஆரா��� ச�க��ன (்Cervical, Spine Research Society) தைலவராக த�ழக�ைத�
ேசர�்த டா�டர எ்�.ராஜேசகரன ே்தர�்ெத��க�ப��ளள்ார.்இ�த ச�க����இ��யர ஒ்�வர ே்தர�் ெச�ய�ப�வ�
இ�ேவ�தல�்ைறயா��.

உலகஅள�ல �்க �ரபலமான ��ந�ைகக��காக நட�த�ப�� மாெப��அழ�� ேபா�� தா�லா��ன ப்�டாயா
நக�ல ந்ைடெபறற்�.இ�ல 2்7 ேபைர ெவன�் 24 வயதா�� தா�லா��ன �்ரா�சயா ��ேமா�ெகாலாவா எனப்வர்
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சரவ்ேதச அழ�யாக�� ���ளள்ார.்இவர ப்ல ம்���வ��ல ப்�ட� ெபறற்வர ஆ்வார.்

அெம��கா�ன இ்��யனெ்வல�் நக�ல ந்ைடெபறற்இ��யனெ்வல�் மா�டர�் ெடன�்� ேபா���ல ஆ்�கள்
ஒறை்றயர �்��ல �்��சரல்ா��ன ே்ராஜர ெ்படரர ச்க நா���ரரான வா���காைவ ேதாறக்��� 5வ� �ைறயாக
ப�ட� ெவன�்ளள்ார.்இதற�்�ன ெ்சர�்யா�ன ே்ஜாேகா���� 5 �ைற ப�ட� ெவன�்ளள்ார.்ெப�கள ஒ்றை்றயர்
���ல ர்�யா�ன எ்�னா ெவ��னா சக நா���ரா�கைன �ெவ�லனா��ந�ேசாைவ �ழ�்�சா��யன ப்�ட�
ெவன�்ளள்ார.்

உ�தரக��: க�ைக ந� ��ைம ெதாடரப்ான ெபா� நலவழ��ல க்�ைக , ய�ைன ெவ�� ந�கள அ்லல் அைவ
உ��ளள் ம�தரக்ள எ்ன உ�தரக��உயர �்�மனற்� �ர�்ப���ளள்�. இ��யா�ன �்�த ந�களாக க�ைக , ய�ைன
ந�கள க்�த�ப��னற்ன. க�ைக�ல த்ைல ���னால ப்ாவ�கள அ்ைன��� ��� என ம�க�ைடேயபரவலான
ந���ைக உளள்�. எ���உல�ன ம்ாசைட�த 10 ந�கள ப்��ய�ல க்�ைக��இட� ெபற�்ளள்�. இதனால்
க�ைகைய ��ைம�ப��த பலேகா� �பா�கைள ம��ய அர� ஒ����ள◌ள்�.

இ��ைல�ல,் க�ைக��, ய�ைன�� ந�கள அ்லல் அைவ உ��ளள் ம�தரக்ள எ்ன உ�தரக��உயர �்�மனற்�
�ர�்� வழ���ளள்�. க�ைக ந� ��ைம ெதாடரப்ான ெபா� நலவழ�ெகான�்ல உ்�தரகா����மனற்� ேநற�் �ர�்�
வழ��ய�. அ�ல,் ��த ந�களான க�ைக , ய�ைன இர�ைட�� உ��ளள் ம�தரக்ளா� க�த ேவ���. க�ைக
ந�ைய ��ைம�ப���, �னரைம��� நமா� க�கா ��ட��ன �்தனை்ம ெசயலாளர ம்ற�்� தைலைம வழ�க�ஞர்
இ�வ��இ�த ந�க�ன ச்�ட ��யான ெபறே்றாரக்ளாக ெசயலப்ட◌�் அவறை்ற� பா�கா�க ேவ���என அ�ல்
�ற�ப��ளள்�.

***�ராம��ற�க�ல �்�தமான ���ர வ்ச� இலல்ாதவரக்ள ப்��ய�ல இ்��யா �த�ட��ல உ்ளள்�. இ��யா�ல்
�மார 6்.3 ேகா� ேபர �்�தமான ���ர வ்ச� இலல்ாதவரக்ள ஆ்வர.் இ� ��ட�த�டஇ��லா��, �ரான�் நா�க�ன்
ம�கள ெ்தாைக�ன அ்ள� ஆ��. உல�ல ச்◌ு�தமான ���ர இ்ன�் த��பவரக்�ல 1்0% ேபர இ்��ய �ராம��ற�க�ல்
வ���னற்னர.்

2050 உல�ன ம்�கள ெ்தாைக�ல 4்0% ேபர �்�தமான ���ர இ்ன�் த��கலா� என�்அ�ச�ப��ற�. உலகள�ல்
ஆ���� 315,000 �ழ�ைதகள த்��ர �்ர�சைனயால உ்��ழ��னற்னர.்��தமான ���ர இ்லல்ாத காரண�தால்
ஊ�ட�ச��னை்ம �ைறபா��யா�கள 5்0% ேமல அ்�க���ளள்�.

*****அேயா���ல �்.154 ேகா� ெசல�ல ர்ாமாயணஅ��கா��யக�: ேயா� ஆ��யநா� ஒ��தல்

உ��ர��ரேதச �தலைம�சர ே்யா� ஆ��யநா� அேயா���ல ர்ாமாயணஅ��கா��யக�அைம�கஒ��தல்
அ���ளள்ார.் இதறக்ாக 20 ஏ�கர �்ல� ஒ���உ�தர���ளள்ார.் இ� ெதாடரப்ான அைன�� ச��ரதாய�க��
இன�்� 7-10 நா�க���ள �்��� ��� என�்�, க��ம◌ான� ப�கைள 18 மாத�க�ல �்���ட உ.� அர�
��ட���ளள்தாக���ற�ப��ற�. �.154 ேகா� ெசல�ல இ்�த அ��கா��யக�அைம�க�ப��ற�. எ���,
இ����தஅ�கார��ரவ் தகவலக்ள எ்ைத�� ேயா� ஆ��யநா� தர��லான அர�இ�வைர ெவ��ட�லை்ல.

ராமாயணஅ��கா��யக�அைம�ப� ெதாடரப்ாக கட�த வ�ட�அேயா��யா ப����ெசன�் ம��ய கலா�சார
ம��� மேக� சரம்ாஆ�� நட��இட�ைத ேதர�் ெச�தார.் ஆ����� �ன ந்�ன ெதா�ல �்�ப�கைள பயனப்���
ராமாயணஅ��கா��யக�அைம�க�ப�� என�்�இதனால◌ �்ற�்லா பய�க�ன எ்���ைகஅ�க���� என��
அவர க்���� ெத������தார.் ராமாயணஅ��கா��யக�அைம�����ட��ற�்ம��ய அர� �� ஒ�����,
அ�ேல� தைலைம�லான ��ைதய அர�, அ�த ��ட�ைத ����ைவ����த� ����ட�த�க�.

****ஒ�ப�த���வ� எனன் : இ��யா - பா�., இைடேயஓ�� ந� �ைர ப����� ெகாளவ்� ெதாடரப்ாக, 1960ல,்
அ�ேபாைதய இ��ய� �ரதமர ஜ்வகரல்ால ே்ந���, அ�ேபாைதய, பா�., �ரதமர அ்�� கா��, ��� ந� �ர ஒ்�ப�த�
ெச�� ெகா�டனர.் பா�.,�ல,் உளள் கரா�ச◌ி நக�ல ை்கெய��தான இ�த ஒ�ப�த�, உலக வ�� நட��ய ேப��
அ��பைட�ல உ்�வான�.��� ந� �ர ஒ்�ப�த�ப�, ��� ந� ப�ைக�ல,் �ழ�ேகபா��, ��, ரா�, ச�ெல�ஆ�ய
ந�க�ன க்���பா�, இ��யா�ட�இ�க◌�்�.ேமறே்கபா��, ���, ெசனா�, �ல��க�ன க்���பா�, பா�., வச�
இ����. ஆனால,் ந� �ைர ப����� ெகாளவ்� ெதாடரப்ாக, ஒ�ப�த��ல இ்ட�ெபறற்ஷர���கள்
சர�்ைச���யைவயாக உளள்ன.சர�்ைச���ய ந�கள,் �த�ல இ்��யா���ள ப்ா�வதால,் ந� �ைர, �வசாய�,
ேபா��வர��, �ன உ்றப்����ட�க���, இ��யா பயனப்���� ெகாளள், ஒ�ப�த�அ�ம���ற�.அேதசமய�,
ந�கைள ஒ��, இ��யா, க��மான� ��ட�கைள ேமறெ்காளள், க���பா�கள �்��க�ப��உளள்ன. ந� �ர்
ெதாடரப்ாக, இ� நா�கள இ்ைடேயஎ���ர�ைனக���, ��� ந� �ர ஒ்�ப�த அ��பைட�ல,் ச�ட ���லான
நைட�ைறகள �்ல� �ர�்கள க்ாண�ப��வ��னற்ன.உலகள�ல,் ெவற�்கரமான ந� �ர ஒ்�ப�த�க�ல ஒ்னற்ாக, ���
ந� �ர ஒ்�ப�த� க�த�ப��ற�. இ�த ஒ�ப�த�ப�, ��� ந� ��ல,் 20 சத�த�ைத ம��ேம, இ��யா பயனப்����
ெகாளள் ����.

***ஐேரா��ய ��ய����� ���டன �்�வதறக்ான மேசாதா அ�நா�� நாடா�மனற்��ல,் கட�த வார�
�ைறேவறற்�ப�டைத ெதாடர�்� அ�கார��ரவ் ேப��வார�்ைத அ��தவார� 29-� ேத� ெதாட�க�ளள்�.
இைதய���இ�த மேசாதா அ�நா�� ச�டமா��ளள்�. இதனால,் �ைர�ல◌ ஐ்ேரா��ய ��ய�ல இ்���
அ�கார��ரவ்மாக ���டன �்�ய இ���ற�.

***�ரபலஇயற�்யல �்�ஞா���பன ஹ்ா��� இ�வ�ட���ெவ���ெசலல்�ளள்ார.் இவர ல்�டன்
ேக����ைஜ ேசர�்தவர ஆ்வார.் ெவர�்ன �்�வன��ன க்ல��� ��கல�இ�த ஆ��இ���ல �்�ெவ���
பயண� ேமறெ்காள�்ற�. அ�ல 1்0 ேபர ம்��ேமபயண�ெச�ய உளள்னர.்
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இவரக்�ல �்�ஞா���பன ஹ்ா����� ஒ�வர ஆ்வார.் இ�தகவைல ஐ.�.� ெதாைல�கா����அ��த
ேப���னே்பா� இைத அவர ெ்த����ளள்ார.் அ�ேபா� ேப�ய அவர,் இ�த அ�ய வா��� என���ைட��� என
நான �்ைன�க�லை்ல, ��ெவ���ெசலல் ேவ���எனற் என� ஆைசைய �ர�்� ைவ�பவர ய்ார எ்னற் த����,
எ�ரப்ார�்��இ��த�. ெவர�்ன �்�வன தைலவர �்�சர�் �ரானச்ன எ்ன��அ�த வா��ைப வழ���ளள்ார எ்ன
அவர �்��ளள்ார.்

***ேச� ெத��மா? - �த�����ய �ன �்ைலய� 

இ��யா�ன �்க� ெப�ய �த�����ய �ன�்ைலய� ேகரள மா�ல� காய��ள��ல அ்ைம�க�ப��ளள்�. ரா��
கா�� ���� �ழல �்னஉ்றப்��ஆைல�ல (்Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Plant) 100 �ேலா வா� �� (kilowatt
peak) ஆறற்ல அ்ள�ெகா�ட��ய �னத்க�கள ப்��க�ப��ளள்ன. ேத�ய அனல �்ன க்ழக� (NTPC - National
Thermal Power Corporation Limited) இ�த� தக�கைள ����ளள்�. ேம� இன இ்��யா ��ட��ன �்ழ �்��க
உளந்ா��� ெதா�ல�்�ப�தால இ்�த �ன �்ைலய�அமை◌�க�ப��ளள்�.

த�����ள �்�ய �ன �்ைலய�அைம�பதால �்�ய �ன உ்றப்���ைலய��ன ெ்வ�ப� �ைற�க�ப��ற�.
இதனால �்ன ஆ்றற்ல உ்றப்��இழ����ைற��. ேம��இ�த� தக�கைள ேமேல����வதன �்ல���ய
ெவ�ப�தால �்ர ஆ்�யாவ���ைற��. அதனால �்த�����ய �ன �்ைலய�இ�ேபா� உலக���வ��
பரவலா�வ��ற�. உல�ன �்தல �்த�����ய �ன �்ைலய� ெதனெ்கா�யா�ன அ்ன�்ேயா� நகர��ல்
��வ�ப�ட�.

��ய ேத�ய �காதார ெகாளை்க 

�லஆ��களாக ஒ��தல வ்ழ�க�படாமல இ்��த ேத�ய �காதார ெகாளை்க��ம��ய அைம�சரைவ அ�ம�
வழ���ளள்�. 15 ஆ��க����னன்தான �காதார ெகாளை்கதான இ்�வைர நைட�ைற�ல இ்��த�. ஆர�ப
�காதார �ைலய�க�ன ம்க�ேப�, ேநா�� த��� ேபானற் �ல ேசைவகைள ம��ேமஇ� வழ�� வ��ற�. ����, ர�த
அ��த� ேபானற் ேநா�க���� ���ைச அ���� ெபா���ஒ���ைமயான ேசைவ அ����வைக�லான
��ட�க��மாவ�ட ம���வமைனக�ன த்ர�ைத உயர�்�ம◌ �்�ட�க��இ�த� ��ய ெகாளை்க�ல உ்ளள்ன என�
ெசாலல்�ப��ற�. ெமா�த உளந்ா��உறப்������� 2.5 சத�த� �காதார����� ெசல�ட��இ�த� ��ய
ெகாளை்க வ�வைக ெச���. இ� கட�த ெகாளை்க�ல 1்.4 சத�தமாக இ��த�.

160 ேகா� ஆ��� பழைமயான பா� 

இ��யா�ல 1்60 ேகா� ஆ��கள ப்ழைமயான பா� க�����க�ப��ளள்�. உ�தர� �ரேதச��ல �்��ர��
ப���ல க்�����க�ப��ளள் இ�த� பா�தான,் ���ன �்க� பழைமயான தாவரமாக இ��க���� என�
ெசாலல்�ப��ற�. இதற�்�ன�் க�����க�ப�ட� 120 ேகா� ஆ��கள ப்ழைமயான பா�. இ�த� க������ன்
�ல� மர�கள உ்�டான வரலாறை்ற� க�ட�ய ���� என ��ஞா�கள ந்���ைக ெத����னற்னர.் இ�த�
க������ ‘PLOS Biology’ இத�ல ெ்வ�யா��ளள்த◌ு.         

�ர�ேமா� ��பரே்சா�� ஏ�கைண 

450 �ேலா ��டர �்ர����ெசன�் தா��� �றன ெ்கா�ட�ர�ேமா� ��பரே்சா��-ஐ இ��யா ெவற�்கரமாக�
ப�ேசா���ளள்�. மார�் 11-� ேத� ஒ�சா�ல உ்ளள் சா���ர க்டல ப்���ல இ்�த� ேசாதைன �கழ�்த�ப�ட�.
இ��யா - ர�யா ��� தயா��பான ‘�ர�ேமாஸ◌ �்�பரே்சா��’ ஏ�கைண �மார 2் ஆ�ர��ேலா எைட
ெகா�டதா��. 200 �ேலா ெவ��ெபா��டன 2்90 �ேலா ��டர �்ர�வைர பற�� ெசன�் தா���ஆறற்ல ெ்கா�ட�.
இ�ேபா� அதன ே்வக�ைத 450 �ேலா ��டராகஅ�க�ப����ளள்னர.் இதன ே்வக�ைத 800 �ேலா ��டராக மாற�்�
ஆ�� இ�ேபா� நைடெபற�்வ��ற�. இ��யா�ன �்ர�ம���ரா, ர�யா�ன ே்மா��வ (Moskva) ஆ�ய இ�
ந�க�ன ெ்பயைர இைண��இ�த ஏ�கைண��� ெபயர �்�ட�பட◌ட்�
����ட�த�க�.               

ஒ��� தவைள 

உல�ன �்தல ஒ்��� தவைள அரெ்ஜ��னா�ல ச்ா�ட◌ஃேபஎன�்�இட��ல க்�����க�ப��ளள்�. காைல
ெவ��ச��ல ப்�ைச, ம�சள,் �வ�� �ற��ல இ்����இ�த� தவைளகள இ்ர�ல �்ல�, ப�ைச �ற�கைள
ெவ��ப���பைவயாக உளள்ன. ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ என�்�இத�ல இ்� ���த
ஆ�� ெவ�யா��ளள்�. �ைற�த அைல�ள��ல ஒ்�ைய �ர���, ��டஅைல �ள��ல ஒ்�ைய�
�ர�ப��பதனாலத்ான இ்�த ஒ��� தனை்ம ஏறப்��ற�.

த�ழந்ா� ���ைல அ��ைக

த�ழந்ா�அர�ன 2்017-18-� ��யா���கான ���ைல அ��ைக மார�் 16-� ேத� ச�ட�ேபரைவ�ல த்ா�கல்
ெச�ய�ப�ட�. ��யைம�சர ெ்ஜய��மார இ்ைத� தா�கல ெ்ச�� ேப�னார.் இ�த ஆ��ன ெ்மா�த���ைல�
பறற்ா��ைற �. 41, 977 ேகா�யாக���லதன� ெசல� �. 27, 789 ேகா�யாக��இ���� என� ெசாலல்�ப��ளள்�.
��ட�கைள� ெசயலப்��த�. 41,925 ேகா� கடன வ்ா�க� ��ட�ட�ப��ளள்�.

ேபா��வர��� �ைற��ெமா�த� �. 2192 ேகா�, �காதார� �ைற���. 10158 ேகா�, பள�்� கல�்��ைற���.
26932 ேகா�, உயர க்ல�்��ைற���. 3680 ேகா�, த�ழ வ்ளர�்����. 48 ேகா�, காவல�்ைற���. 6483 ேகா�,
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�யைண����ைற���.253 ேகா�, �ைற��ைற���. 282 ேகா�, ேவளா��ைற���. 1680.73 ேகா�,
�னவ்ள��ைற���. 768 ேகா�, ெதா�லாளர ந்ல��ைற���. 1010 ேகா�, ஆ� �ரா�டர ந்ல��ைற���. 3,009
ேகா�, �ர வ்ள��ைற���. 4791 ேகா�, �றப்��த�ப�ேடார ந்ல��ைற���. 988 ேகா�, �னச்ார�- எ�ச��� �ைற��
�. 16998 ேகா�, வ�வா� பறற்ா��ைற �. 15931 ேகா�.

ேம�� த�ழந்ா� உளக்�டைம�� வச�க����. 6000 ேகா�; ஒ���ைண�த சாைல� க�டைம�� ேம�பா��
��ட�����.3100 ேகா�; சாைல பா�கா�����.100 ேகா�; �ற�்லா��ைற�ல உ்�க�டைம��கைள ேம�ப��த�.
403 ேகா�; நான�்வ��சாைலகள த்ர� உயர�்த ர◌ூ.1508 ேகா�; �ரதம ம��� �ராம��ற சாைல� ��ட�����. 758
ேகா�; ெசனை்ன �றநகர ச்ாைல ேம�பா��தறக்�ட� ப�க����. 232 ேகா�; �றன�்� நகர�கள �்�ட����
�.1200 ேகா�; அடல ந்கர�்�ற ���ணர�்� ��ட�����.1400 ேகா�; சம��ர வ்ளர�்�� ��ட�����. 282.22 ேகா�;
ஒ�ல�ச�இைளஞரக்���ெதா�ல�்றன ப்�ற�்ய��க�.150 ேகா�; நகரா���ரவ்ாக� �ைற���.13996 ேகா�
ஒ���� ெச�ய�ப��ளள்�..

***5 மா�ல ��ய �தலைம�சரக்ள&்ஆ�நரக்ள:்

ேகாவா - மேனாகர ப்ா��கர(்10). ( ஆ�நர-் ���ளா �னஹ்ா)

ம���ர-் �ெர���(12) ( ஆ�நர -்ந�மா ெஹ��லல்ா)

உ�தரக��- ��ெவனர் �� ராவ�(9) (ஆ�நர-்டா�டர �்�ஷன க்ா�� பால)்

ப�சா�- அம��தர �்�(26). (ஆ�நர-்VP �� ப�ேநா�)

உ�தர�ரேதச� - ஆ��யநா�(32). (ஆ�நர-்ரா� நாய�)

# "Mallikarjun kharge" ெபா�� கண�����ன(்PAC) தைலவராக �ய��க�ப��ளள்ார்

# கரந்ாடகா மா�லஅர� ெப�க��ல உ்ளள் "ந�ம ேகன�்னக்���" 100 ேகா� �பாைய ப�ெஜ��ல ஒ்����ளள்�

- ேம�� ம�ய உண� 5�பா����இர� உண� 10 �பா����அ��க��ெவ���ளள்�

# கரந்ாடகஅர� ப�ெஜ���ட�ெதாட�ல ம்�பான ெபா�ளக்������க�ப�� கலால வ்�ைய ����ளள்�

# ம��ய அைம�சரைவ� �� "Indian Institutes of Information Technology(Public Private Partnership) 2017
மேசாதா�ற�்ஒ��தல அ்���ளள்�

# ஆ��ர மா�ல��ன ெ்வ���ற க�டைம�� மற�்� ேபாலாவர� �ர இ்ைற�� ��ட��ற�்�ற�� உத�கைள ெச�ய
ம��ய அைம�சரைவ ஒ��தல வ்ழ���ளள்�

# இ��யா-ப�களாேத� எலை்ல� ப��கைள ��வ� ெதாடரப்ான ����ணர�் ஒ�ப�த��ற�்ம��ய அைம�சரைவ
�� ஒ��தல அ்���ளள்�

# ேத�ய �தாதார ெகாளை்க��ம��ய அைம�சரைவ ஒ��தல வ்ழ���ளள்�.

# 19 ஆ��க����ற� பா��தா�ல ம்�கள ெ்தாைக கண�ெக��� ெதாட���ளள்�

- கைட�யாக 1998ல ம்�களெ்தாைக கண�ெக��� நைடெபற�்ளள்�

- பா��தான 6்வ� அ�க ம�களெ்தாைக உளள் நாடா��

# 2022ல ெ்தன ஆ்���கா டரப்�ல(்Durban) நைடெபறஇ��த காமனெ்வல�் ேபா��கள ே்பா�ய ���த� இலல்ாத
காரண�தால அ்�� நைடெபறா� என அ���க�ப��ளள்�

# “The Book of Indian Dogs” எனற் ��தக�ைத எ��யவர "்S. Theodore Baskaran"

# ��ய வாைழ�பழ ஆரா��� ைமய�ைத �கார ம்ா�ல�ைவசா��ல ம்��ய அர� ெதாட�� ைவ��ளள்�

# "Mercer's 19th quality living survey"ன ப்� ஆ���யா�ன த்ைலநகர "்�யனன்ா" அ�க தர� வா��த(higheat quality)
நகரமாக 8வ� ஆ�டாக ேதர�்ெத��க�ப��ளள்�

- பா�தா� ேமாசமான நகரமாக ேதர�்ெத��க�ப��ளள்�

- இ��� நகர�க�ல "்ைஹதரபா�" �த�ட��ல உ்ளள்�

- இ�ப��ய�ல 2்30 நகர�கள இ்ட� ெபற�்ளள்ன

# ம��ய �ரேதச மா�ல��ல அ்ைமய�ளள் "Rewa Solar Plant"ற�்உலக வ�� ���த� வழ�க உளள்�
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# உல�ன �்தல ஒ்��� தவைள அரெ்ஜன�்னா�ல ஆ்ரா���யாளரக்ளால க்�ட�ய�ப��ளள்�

- சாதாரணஒ��ல ம்�சள,்�வ�� மற�்� இள�ப�ைச �ற��ல ஒ்���

- �ல� மற�்� ப�ைச �ற��ல இ்��ல ஒ்���

# "The court of Arbitration for Sport" இர�ய நா��ன �்னன்ாள த்டகள ம்���வ ச�ேமளன��ன(்Swimming) �னன்ாள்
தைலவர "்Sergei Portugalov" வாழந்ாள த்ைட(lifetime ban) ����ளள்�

- இர�யா தடகள �ரரக்ள ஊ்�கம��� பயனப்��தஉத�யதறக்ாக இ�தைட ���க�ப��ளள்�

# March-13 காமனெ்வல�் �ன�

- Theme 2017- "A Peace Building Commonwealth"

***ஏரெ்டல ே்பெமன�்�வ��, நா��ல ெ்தாட�க�ப�ட�தல ே்பெமன�்வ��யா��. இதறக்ாக, �.3,000 ேகா�ைய
�த�� ெச�ய ஏரெ்டல உ்�����ளள்�. ேம��, 50 ல�ச� வ�கரக்ள �்ல� நா���வ�� ���டல்
பண�ப�மாறற்�ைத ���ப��தஏரெ்டல வ்�� ��ட���ளள்�.

த� நபர வ்�� கண���ல�அ�கப�சமாக �. 1 ல�ச� வைர�ல ெ்டபா�� ெபற ேபெமன�்வ��க���அ�ம�
அ��க�ப��ளள்�.

***ேச� ெத��மா? -

��ய�ல ந்ாசா 

அெம��கா�ன ‘்நாசா’ ைமய���ய�����கல�ைத அ��ப�ளள்�. ���ல இ்��� 14.96 ேகா� �.�.
ெதாைல�ல �்�யன உ்ளள்�. இதன ெ்வ�ப� மறற்� �ரக�கைள�ட அ�கமான�. அதனால �்�ய�ல ஆ்ரா����ல்
ஈ�ப�வ� எ�தான கா�யமலல். அதன ெ்வ�ப�ைத� தா��மள�க◌�் �ேசஷ ��கல� தயா���� ப��ல்
அெம��க��ஞா�கள ஈ்�ப��வ��றாரக்ள.் இ� ‘நாசா’ ��ஞா�க�ன �்தல �்யற�்என ேகா�டார�் ��ெவ�
ைமய ��ஞா�எ�� ����யன ெ்த����ளள்ார.் ��ய�ன உ்ள�்ற ெவ�ப �ைல 20 ல�ச� ��� ெசல�்ய�.

ஆனால அ்தன �்ற�்��ற ெவ�ப �ைல 5,500 ��� ெசல�்ய�. அதனால �்�ய�ன ே்மறப்ர��ல ஆ்�� நட�த�
��ட���ளள்ாரக்ள.் 11.4 ெசன�் ��டர க்ன அள� உளள் காரப்ன க்ா�ேபா�� த��பால �்�கல�
உ�வா�க�பட�ளள்�. அ��தஆ�� 2018-ல இ்�த� ��ய ��கல���ய���அ��ப�ப�� என
எ�ரப்ார�்க�ப��ற�.

�னப்�� இலல்ாத ர�ல ்

�னப்��ெச�ய�படாத பய�க��கான �ேசஷ ர�ல ே்சைவ அ��ேயாதயா எ���ர� (Antyodaya Express) தன�
ேசைவைய� ெதாட���ளள்�. அ���ய� கா�ேபா���ல அ்தன உ்ளள்ைற வ�வைம�க�ப��ளள்�. ������காத
இ��பால க்த�கள த்யா��க�ப��ளள்ன. �ர �்��க��ப◌ுசாதன�கள,் ப�ைம� க�வைற, ெசல◌்ஃேபான ச்ார�் ெச���
வச�, எல.்இ.�. �ள��, ���ைட� த����வச�, ��ப�ைத� த����வச� ேபானற் பல வச�க�டன ந்�ன
�ைற�ல இ்�த ர�ல த்யா��க�ப��ளள்�.

ெவ��ர� ெசல�்� ர��ல �்தல�்ைறயாக இ� ப�க�� என�்னக்ள ெ்பா��த�ப��ளள்ன. இ�த அ��ேயாதயா
எ���ர�ல �்தல ர்�ல �்�ைப��� டாடா நக����இைட���, இர�டா� ர�ல ெ்கா�����ஹ�ரா����
இைட���இய�க�ப��ற�.

�தல ெ்ஹ�கா�டர �்ைலய� 

நா��ன �்தல ஒ்���ைண�த ெஹ�கா�டர �்ைலய� ெடல�்�ல ே்ரா�� ப���ல ெ்தாட�க�ப��ளள்�. 25
ஏ�க�ல அ்ைம��ளள் இ�த �ைலய��ல 1்6 ெஹ�கா�டரக்ைள ����ைவ���ெகாள�்� வச� உளள்�.
ெஹ�கா�டரக்ைள� ப�� ����வச���இ�த �ைலய��ல ஏ்றப்ட◌ு�த�ப��ளள்�. 150 பய�கைள�
ைகயாள���ய வச��� உளள்�. ெபா�� �ைற ��வனமான ‘பவன ஹ்ான�்' ��வன�தால அ்ைம�க�ப��ளள் இ�த
�ைலய�ைத ம��ய �மான� ேபா��வர���ைற அைம�சர அ்ேசா� கஜப� ராஜ��ற�� ைவ�தார.்

7 ��ய தவைளகள ்

ேகரள மா�ல��ல ே்மற�்� ெதாடர�்� மைல� ப���ல 7் ��ய �� தவைளகள க்�����க�ப��ளள்ன. ஐ�தா��
ஆரா������ �ற� இ�த� ��ய இன� க�����க�ப��ளள்தாக� ெசாலல்�ப��ற�. இைவ இர�� தவைளகள்
ஆ��. இ�த� தவைள இன�கள அ்ைன����ழ�ைதக�ன ந்க� க�க�ல அ்மர�்�ெகாள�்�அள�ல �்க�
��யைவ. �மார 0்.7 அ��ல�அள� ெகா�டைவ.

அவற�்ள ந்ான�் தவைளகள 0்.5 அ��ல�அள����க� ��யைவ. உல�ன �்க� ��ய தவைள இன�கள இ்ைவ.
�யரெ்ஜ (PeerJ) என�்�ஆரா��� இத�ல �்�ரவ� 21-ல இ்�த ஆரா��� ���கள ெ்வ�வ��ளள்ன. ேகரள மா�ல
வன� �ைற�டன இ்ைண�� ெடல�் பலக்ைல�கழகஆரா���யாளரக்ள இ்�த ஆ��ல ஈ்�ப�டனர.்
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�ைம� க�ேவல�ைத அ��கஉ�தர� 

�ைம� க�ேவல மர�களால �்ல�த� �ர �்ைறவதா���ைள �ல�கள ப்ா��க�ப�வதா��அவறை்றஅகறற்� ேகா�
ெபா� நலவழ��ெதா��க�ப�ட�. அ�த வழ��ல உ்யர �்�மனற் ம�ைர �ைள இ�மாத�க���ள க்�ேவல
மர�கைள அகறற்உ�தர���ளள்�. �ைம� க�ேவல� (prosopis juliflora) ேமற�்ஆ����காைவ� ேசர�்த தாவர இன�.
இ� 1960-�ஆ��த�ழந்ா����எ�ெபா���காக� ெகா��வர�ப�ட�.

��பா�� ��த�ல உ்லக சாதைன 

ெடல�்�ல ந்ட�த உலக� ேகா�ைப ��பா��� ��தல (்International Shooting Sport Federation-ISSF) ஆ�கள 5்0 ��டர்
ஏர �்�டல �்��ல,் இ��ய �ரர �்�� ரா� த�க� பத�க� ெவனற்ார.் மறெ்றா�இ��ய �ரர அ்மன�்�� ���ற�்
ெவள�்� பத�க� �ைட��ளள்�. ��� ரா� ெமா�த� 230.1 �ள�்க�டன �்த�ட������ ��ய உலக� சாதைன��
பைட��ளள்ார.்

ல�ேனாைவ� ேசர�்த ரா�, இ��ய ரா�வ��ன �்ரக்ா பைட� ���ல (்11-வ� ப�டா�யன)் ப�யாற�்வ��றார.் 2014
-ல ந்ட�த இர��உலக� ேகா�ைப ேபா��� ெதாடரக்�ல 2் ெவள�் பத�க�கைள��, ஒ� த�க� பத�க�ைத��அவர்
ெவன�்ளள்ார.் 

***ேச� ெத��மா? - இயறை்க எ�வா�� ��ட����எ�ர�்� 

ஓஎன�்� ��வன��ல� ���ேகா�ைட மாவ�ட� ெந�வாச�ல �்ல வ�ட�க����ன�்��ட�த�டஇர�டா�ர�
அ���ஆழ�்ைள� �ண� ேதா���ல�த��ல எ்�ெபா�ள இ்��ப� ����ஆ�� ேமறெ்காளள்�ப�ட�. அதைன
அ���, இ��ய அள�ல இ்யறை்க எ�வா� எ��கைஹ�ேரா காரப்ன �்�ட�ைத ம��ய அர��னை்வ�த�.
இ���ட���காக ஒ�ப�த��ல� எ�ெண� ��வன�கைள ம��ய அர� ேதர�்ெச�த�. ெந�வாசல உ்�பட இ��யா
��வ�� 31 இட�க�ல இ்யறை்க எ�வா� எ��கஅ���வன�க���� ��ரவ� 15 அன�்ஒ��தல அ்��த�.
ஆனால இ்யறை்க எ�வா� எ��பதால ஏ்றப்�� �ைமகள �்�������ணர�் ஏறப்�����தமாக இயறை்க
ஆரவ்லரக்ளால ெ்ந�வாச�ல ப்தாைககள ை்வ�க�ப�டன, ��டற◌ி�ைககள �்�ேயா��க�ப�டன. இ���ட�����
தைட ���க ேவ��ெமன ெந�வாசல ம்�கள �்�ரவ� 16 அன�்ஆர�்பா�ட��ல ஈ்�ப�டனர.்

அ��த�ன��ற�்��� ேமறப்�ட�வசா�கள �்��ேகா�ைட ஆ��யைர� ச����� ��ட����� தைட ���க�
ேகா� ம� அ��தனர.் ேம�� 26 அன�்உ�ணா�ரத� ேபாரா�ட��ல இ்ற��ேவா� என உ�ைம ���� ��
அ���த�. “ைஹ�ேரா காரப்ன �்�ட�தால �்�ட�த�ட 5 ல�ச� ம�கள ப்ா��க�ப�வாரக்ள.் �ல�த� �ைர�
பயனப்��த��யாமல ே்பா����. ஆைகயால இ்���ட�ைத அமலப்��தஅ�ம��கமா�ேடா�” என அ�லஇ��ய
�வசா�கள ச்�க��ன �்ைண� தைலவர ே்க. வரதராஜன 2்4 ��ரவ�அன�் ேப��அ��தார.் ெந�வாச�ல்
ம��மலல்ாமல �்ரம�கல�, வடகா�, வாண�கன க்ா�, ேகா�ைட�கா� உள�்�ட�ராம�கைள� ேசர�்த ம�கைள
இயறை்கஆரவ்லரக்�� பலே்வ� க���ன�� ச����இ����ைத அமலப்���வ� ����அவரக்�ைடய
க��ைத� ேக��வ��றாரக்ள.்

ேசாயா������ �ரா◌ஃ�� 

உல�ன �்க உ��யான�� ெமல�்ய�மான ெபா�ளான �ரா◌ஃ�� (grapheme) ேசாயா������
க�����க�ப��ளள்�. ஆ��ேர�யா��ளள் காமனெ்வல�் அ��யல ம்ற�்� ெதா�றச்ாைல ஆரா���
அைம�ைப (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation- CSIRO) ேசர�்த ��ஞா�கள இ்ைத�
க������ளள்னர.் இ�த� க������ன �்ல� ேசாயா������ தரமான �ரா◌ஃ�� �ைட�ப�
உ���ப��த�ப��ளள்�.

ேசாயா������ �ரா◌ஃ�� ெபா�ைள உ�வா�க� �ரா◌ஃ�ஏர (்GraphAir) என�்� ெதா�ல�்�ப�ைத ��ஞா�கள்
உ�வா���ளள்னர.் இதன �்ல� ஒேர ெசயல�்ைற�ல ே்சாயா������ �ரா◌ஃ�ன எ்��க���� என�
ெத����ளள்னர.் கார◌்ஃ������ உ�வான இ�த� ெபா�ள,் அ�ைவ� ேபானற் ேதாறற்� ெகா�ட�. இ� �க�
�ற�த �ன க்ட��. அதனால ம்���வ� �ைற�ல ப்யனப்��த�ப���க ���ய �னன்��யல ச்ாதன�க�ல்
கட��யாக� பயனப்��த�ப��ற�.

�. 250 ேகா��ல ெ்சயறை்க மைழ 

2017-�ஆ���கான ெசயறை்க மைழ�காக �. 250 ேகா���மகாரா��ரா அர�அ�ம� அ���ளள்�.
மகாரா��ரா�ன ம்ைழ மைற�� �ரேதசமான ேசாலா��ர ம்ாவ�ட��ல இ்�த� ெசயறை்க மைழ
ெப�யைவ�க�பட�ளள்�. இ��ய வான இயல ஆ்�� ��வன� (Indian Institute of Tropical Meteorology) இ�த�
��ட�ைத ஒ���ைண�க�ளள்�. இ�ல 1்00 ேமக�கள ர்டார �்ல� ேதர�்ெத��க�ப��அவற�்ன �்� �லவ்ர்
அேயாைட� ெத��க�ப��. �டேவஉலர ப்��க���� ெத��க�ப��. இதற�்ெஜ� ரா�ெக� பயனப்��த�ப��.
உல�ன �்தல ெ்சயறை்க மைழ 1946-�ஆ��அெம��கா�ல �்�யார�்�ல ெ்ப���க�ப�ட�. இ��யா�ல �்தல்
ெசயறை்க மைழ 1983-�ஆ��த�ழந்ா��ல ெ்ப�வ◌ி�க�ப�ட�.

��ய க�ட� க������ 

ெதன ே்மற�் ப��� கடறப்���ல �்லா��யா என�்� க�ட� �ைத�����பைத� ���யல ஆ்ரா���யாளரக்ள்
க������ளள்னர.் ஆ��ேர�யா க�ட��ல �்ன�்ல இ்� ப�� பர�பள� ெகா�ட� இ�. 45 ல�ச� ச�ர �ேலா
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��டர ப்ர�பள� ெகா�டஇ�த� க�ட��ல 9்4 சத�த� கட���அ��ல �்ைத��ளள்�. அவற�்ல �்த� கடல்
ம�ட����ேமல க்ாண�ப�� ப��களத்ான �்��லா��� �� கால�ேடா�யா ���. ஆ��ேர�யா��இ�த�
க�ட��ன ஒ்� ப��யாக இ��ததாக�� ெசாலல்�பட◌ு�ற�. 8 ேகா� ஆ��க����ன�்இ�த� க�ட�
ஆ��ேர�யா����� ���த�. இ�த இர��க�ட�� 10 ேகா� ஆ��க����ன�்அ�டார�்�கா�ல இ்���
���� வ�ததாக� ெசாலல்�ப��ற�. �ேயாலா��கல ெ்சாைச��ஆ◌ஃ� அெம��கா (Geological Society of America)
இ�த� க�����ைப ெவ����ளள்�.

�.எ�.�. வ�: இழ������அ�ம� 

சர��மற�்� ேசைவ வ�ைய (Goods and Service Tax - GST) அமலப்���வதன �்ல� மா�லஅர�க���ஏறப்��
வ�வா� இழ�ைப ஈ� ெச�வதறக்ான ச�ட�����.எ�.�. க�ன�்ல ஒ்��தல அ்���ளள்�. ம��ய ��யைம�சர்
அ��ெஜ��தைலைம�ல உ்த����ல ந்ட�த இ�த� ��ட��ல ம்ா�லஅர�க�ன �்ர���கள க்ல��ெகா�டனர.்
�.எ�.�. க�ன�்ல இ்��ய அர�யல ச்ாசன� ச�ட� ��� 279A-னப்� உ�வா�க�ப�ட�. இ�த� ச�டவைர� மார�் 9-�
ேத� ெதாட�க�ளள் நாடா�மனற்� ��ட� ெதாட�ல த்ா�கல ெ்ச�ய�பட�ளள்�.

ெச�வா�ல �்தல ந்கர� 

ஐ��ய அர� நா�கள ெ்ச�வா� �ரக��ல ந்கர� ஒனை்ற இன�்� 100 ஆ��க�ல உ்�வா�க�ளள்�. இதறக்ான
அ���ைப அ�நா��ன �்ைண அ�பர ே்ஷ� �க�ம� �ன ர்ா�� அல ம்���, அ�தா� இளவரசர ே்ஷ� �க�ம�
�ன ஜ்ா�� அல ந்�யான ஆ்�ேயார ெ்வ���டனர.் இதறக்ான ஆ��கள ெ்தாட�க�ப�� என�� ெத����ளள்னர.்
இ�த� ��ட���காக� ெசயறை்க�ேகாள ஒ்னை்ற (Hope) 2020-�ஆ��ஜ�பான �்�ெவ� ஆரா��� ைமய��ன்
�ல�ஐ��ய அர� நா�கள �்��ல ெ்ச��த�ளள்�.

***�ேட� பா�� ஆ� இ��யா�ன �்ைண வ��களான �ேட� ேப�� ஆ��கா�ர ம்ற�்� ெஜ���ர,் �ேட� ேப��
ஆ� ைஹதராபா�, �ேட� ேப�� ஆ� ைம�ர,் �ேட� ேப�� ஆ� பா��யாலா மற�்��ேட� ேப�� ஆ� ��வா��ர்
ஆ�யைவ வ�� ஏ�ரல 1்� ேத� �தல �்ேட� பா�� ஆ� இ��யா�ன �்ைளகளாக ெசயலப்�� எ��ஐ வ��
அ����ளள்�.

***மார�் 13- உல�ன ம்� கள ெ்தாைக�ல �்த�ட�ைத தறே்பா� �னாவ���வ��னற்�. 135 ேகா� ம�கள அ்��
வாழ�்� வ��னற்னர.் ஒ�இைணயர ஒ்� �ழ�ைத ம��ேமெபற�்� ெகாள�்� ச�ட� �னா�ல ந்ைட�ைற �ல்
இ���வ�த�. இ�ச�ட� தால வ்�� கால��ல இ்ைள ஞரக்ள ப்ல� �ைற�� என� க��ய அர� �லஆ��க���
�னன்ர அ்�ச�ட�ைத ���ய�.இ��ைல�ல,் 2016ஆ-�ஆ��ல 1்.84 ல�ச� �ழ� ைதகள �்�தாக �ற��ளள்ன. இேத
��த� ���தால வ்�� 2030-ஆ�ஆ��ல ம்�கள ெ்தாைக 145 ேகா�யாகஅ�க ���� என அ�நா�� ேத�ய �காதார
மற�்� ���ப� க���பா�இய��நரக��ன �்ைண� தைலவர வ்ா� ேப�ன ெ்த����ளள்ார.் ஒ��ெமா�த ம�கள்
ெதாைக�ல 7்5 சத����னர 1்5 �தல 6்5 வய �ைடயவராக இ��பாரக்ள எ்ன��அவர ெ்த����உளள்ார.்
இர�டாவ� �ழ�ைத ெபற�்� ெகாளள் தைட இலை்ல எனற் ேபா� ��, 28 சத��த�இைணயர ம்��ேமஇர�டாவ�
�ழ�ைத ெபற�்ளள்னர எ்ன �்�அவர �்��ளள்ார.்

***இ��ய , பா��தான எ்லை்ல�ல ந்ா��ன �்கஅ� உயர க�ப��ல (் 360 அ�) ேத�ய ெகா� பற�க�ட�ப��ளள்�.
இ�த ெகா��க�ப� ப�சா� மா�லஅர�ன �்ல� உ�வா�க�ப��ளள்�. 55 டன எ்ைட ெகா�டஇதன ெ்மா�த ெசல�
�.3.50 ேகா� ஆ��. இதற�்�னன்தாக ஜாரக்��மா�ல�, ரா���ல 2்93 அ� உயர�க�ப��ல ெ்கா� பற�க
�ட�ப�ட�.

***30 ஆ��க���� ேமலாக இ��ய� கடறப்ைட�ல ே்சைவயாற�்ய ஐ.என.்எ� �ரா�, இன�்டன ஓ்��ெப��ற�.
�ரா� பற�்ய �ல �ைன�கள.்..

�க� பைழைமயான �மான�தா�� க�பலக்�ல ஒ்ன�் ஐ.என.்எ� �ரா�. இ�,1944-ல இ்��லா�� நா��ல க்�ட
ஆர���க�ப�ட�. ெஹ�.எ�.எ�.ெஹர�்� (ஆர-்12) என�் ெபய�ட�ப�டஇ�த �மான�தா�� க�பல,்1959-�
ஆ��இ��லா�� கடறப்ைட�ல ே்சர�்க�ப�ட�. 1984-ல அ்�த நா�� க�பறப்ைட����� ஓ��ெபறற்அ�த�
க�பைல இ��யா வா��, ஐ.என.்எ� �ரா� என�் ெபய����ல மாறற்�கைள� ெச�த�. அதற�்� �னன்ர அ்�, 1987-
ல இ்��ய� கடறப்ைட�ல ே்சர�்க�ப�ட�. அன�்�தல இ்ன�்வைர, பா��ய�மாவாக (�ரா��ஓல�் ேல�) இ��ய�
கடறப்��ைய� பா�கா��� ப��ல ஈ்�ப��வ�த�. 28,700 டன எ்ைடெகா�டஇ�த� க�ப�ன �்ள� 226.5 ��டர,்
அகல� 48.78 ��டர.் ம��� 52 �ேலா ��டர ே்வக��ல ப்ய��க� ��ய�. அ�கப�சமாக இ�த� க�ப�ல 2்,100
ேபார �்ரரக்ள ம்ற�்��மான� ப�யாளரக்ள ப்ய��க����. 1989-�ஆ��இல�ைக��, இ��ய அைம��பைட
ெசனற்ேபா��, 2001-ல இ்��ய நாடா�மனற்� தாக◌�்தைல� ெதாடர�்� ஏறப்�ட பதறற்��னே்பா�� ஐ.என.்எ� �ரா�
�மான�தா�� க�பல,் இ��ய� கடறப்ைட�ன ெ்சயலப்ா��ல �்��ய� ப�காற�்ய�.

இ��யா�ட� ஐ.என.்ஐ ��ரா��, ஐ.என.்எ� �ரா� என�்இர���மான�தா�� ேபார க்�பலக்ள இ்��தன.
�னற்ாவதாக ர�யா�ட���� வா��ய �மான�தா�� க�பல ஐ்.என.்எ� ��ரமா��யா ப��ல ே்சர�்த�. தறே்பா�,
��ரமா��யா ம��ேமஇ��யா�ட� உளள்�. இனெ்னா� க�பல ெ்கா��, க�பல க்��� தள��ல க்�ட�ப��
வ��ற�. இ�த� ��ய க�பல 2்018-ல இ்��ய� கடறப்ைட�ல ே்சர�்க�ப�� என�் எ�ரப்ார�்க�ப��ற�. இதற�்�
'��ரா��' என�் ெபய�ட�ப��ளள்�. �லஆ��க����ன�்ஐ.என.்எ� ��ரா�� ஓ��ெபறற்�. அ�த� க�ப�ல்
இ��� ெவ��எ��க�ப�டஇ��ைப� பயனப்���வாகன� தயா��பதாக ஒ� ேமா�டார ை்ச��ள �்�வன�
�ள�பர� ெச�வ� ����ட�த�க�. ஓ��ெப��அ�த �மான�தா�� க�பைல, ஆ��ர அர� வா�க�
ேப��வார�்ைத நட��வ��ற�. ஆ��ர அர�இைத வா��, அைத�ெகா���சாக�ப��ன�அ��ல ே்பார�்க�பல்
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அ��கா��யகமாக��, ெசா�����யாக�� மாறற்� ��ட���ளள்�. இதன ெ்சல� 1,000 ேகா� �பா� என�்
ெத���க�ப��ளள்�.

****ேச� ெத��மா? -

�தல ப்�ைம க�பல்

ஐ.என.்எ�. சரெ்வ�� இ��ய� ேபார�் க�ப�ல ே்மற�்ற��ல க்ட�த ஆ�மாதமாக ேமறெ்காளள்�ப�ட��ய� தக�கள்
(Solar cell) ெபா���� ப� �ைறவைட��ளள்�. இ�த� ப� ேகரள��ன ெ்கா���ல ந்ட�த�. இ��யா�ல ே்பார�்
க�பல ஒ்ன�்ல ே்சாலார த்க�கள ெ்பா��த�ப�வ� இ�ேவ�தல �்ைற. ெபா�வாக �சல ெ்ஜனேர�டர ெ்கா��தான்
க�ப�ல �்னச்ார� உறப்��ெச�ய�ப��. அ� நாள ஒ்ன�்�� 165 �ேலா காரப்ைன ெவ����� �ற�்��ழைல
மா�ப����.

ஆனால �்�ய�ன ெ்வ�ப ஆறற்ைல� ��ய� தக�கள �்ல��னன்ாறற்லாக மாற�்� இ�த �ைற �ற�்��ழ���
உக�த�. ஆைகயால இ்� ப�ைம� ெதா�ல �்�பமாக� க�த�ப��ற�. அ�த வைக�ல இ்��யா�ன �்தல ப்�ைம
க�பல இ்�ேவ. இ�த� க�ப�ல 1்8 ேசாலார த்க�கள ப்��க�ப��ளள்ன. இதன �்ல� 5.4 �ேலாவா��னச்ார�
உறப்��ெச�யலா�. இ�த �னச்ார�, ேபார�் க�ப�ல உ்ளள் �ள��கைள����ர ச்ாதன எ��ர�கைள��இய�க�
பயனப்�� என� �ற�ப��ற�.

�த��� ெதாட�க�பள�்

ேலா�த� ஏ�இ��யா�ன �்க� ெப�ய நன�்ர ஏ்�. இ� ம����ல உ்ளள்�. இ�த ஏ� ப��� (phumdis) என�்� ��
�� ��களால ஆ்ன�. இவற�்ல ந்ானக்ா�ர� ம�கள இ்�த நன�்ர ஏ்��ன �்ன வ்ள�ைத ந��வ���றாரக்ள.் இ�த�
��ய ������ �ல� ப���ல இ்���� பள�்க���� �ழ�ைதகைள அ��ப� �ரமமாக இ��பதால,் இ�த
ஏ��ேலேயபள�் ெதாட�க ��ெவ��க�ப��� ெசயலப்��த�ப��ளள்�. ேலா�த� ஏ� �னவ� ச�க� ஒ�
தனன்ாரவ்� ெதா����வன��டன இ்ைண�� இ�த� பள�்ைய� ெதாட���ளள்�. இ�த� பள�் �ல� ப��ப��
இலல்ாத ெபறே்றாரக்���� கல�் ப�ற�்������ட�� உளள்�. ெதாட�க� க�டமாக இ�த� பள�்�ல 2்5
மாணவரக்ள ே்சர�்க�ப��ளள்னர.் ஆ��யரக்ள இ்�வர ப்��லமர�்த�ப��ளள்னர.் இ��யா�ேலேய�தல்
�ைறயாக இ�த� ப���ல �்த��� ெதாட�க�பள�் ெதாட�க�ப�����ற�. உல�ன ஒ்ேர�த��� ேத�ய�
��காவான ெக��ல ல்ா�ேசாேத�ய� ��கா இ�த ஏ��லத்ான◌ அ்ைம��ளள்�.

த�யார வ்��க���� சவால!்

பாரத �ேட�வ���டன,் �ேட� ேப�� ஆ◌ஃ� ��வா��ர ,் �ேட� ேப�� ஆ◌ஃ� ப��யாலா, �ேட� ேப��
ஆ◌ஃ� ைம�ர,் �ேட� பா� ஆ◌ஃ� ஐதராபா�, �ேட� ேப�� ஆ◌ஃ� ெஜ��ர ஆ்�ய ஐ�� வ��கைள இைண�க
ம��ய அைம�சரைவ ஒ��தல அ்���ளள்�. இதன �்ல� ெசல�ன�ஆ���� 1000 ேகா� �பா� அள����
�ைற�� என� ெத�யவ��ளள்�. ேம�� பாரத �ேட�வ���ன ெ்சா��ம��� �மார �். 37 ல�ச� ேகா�யா�� என
ம���ட�ப��ளள்�. 50 ேகா����அ�கமான வா�க◌ை்கயாளரக்�டன 2்2,500 �ைளகள,் 58 ஆ�ர� ஏ�எ�கள்
ெகா�டவ��யாக� பாரத �ேட�வ�� உ�ெவ����. ெபா���ைற வ��கைள� த�யார வ்��கேளா�
ேபா�����வைக�ல ே்ம�ப���வதறக்ான இ��ர� த�� ��ட��ன◌ ஒ்� ப��தான இ்�த இைண��� ��ட� என
ம��ய அர� ெத����ளள்�.

�ரா��ய� ெபா��க���� கா���ைம

��சார �்��� (Geographical Indications) ப��ய�ல ந்ா��ர ஆ்ர��, ம�ைர மல�், கா���ர� ப��, ஆள��ழா
க��, பாலராம�ர� ேசைல உள�்�ட 25-��� ேமறப்�டஇ��ய� ெபா��கள ே்சர�்க�ப��ளள்ன. ��சார �்���
�லமாக� �ரா��ய அள�ல உ்றப்�த◌ியா�� ெபா��க���அ��சார ெ்சா��� கா���ைம ச�ட��ன �்ழ்
பா�கா���, சரவ்ேதச அள�லான அ��கார��வழ�க�ப��ற�. ேகரள மா�ல� �ல��ர ே்த����� ��சார �்���
இ�ேபா� �ைட��ளள்�. �ல��ர க்ா��� ப���ல உ்ளள் ேத��மர�கள த்���வ�வா��தைவ. ����� ஆ���
கால��ல ம்லபார ஆ்��யர எ்�.�.கனா� எனப்வரால இ்�� மர�கள ந்ட�ப�டன. அவர� ெபயராேலேய கனா� �ளா�
என இ�த� கா�அைழ�க�ப��ற�. இ�� உல�ன �்தல ே்த�� கா��யக� உளள்�.

��ய �தலவ்ர்

எட�பா� பழ��சா� த�ழக��ன 1்3-வ� �தலவ்ராக� ��ரவ� 16 அன�்பத�ேயறற்ார.் அவ�டன 3்0 ேபர்
அைம�சரக்ளாக� ெபா��ேபற�்�ெகா�டனர.் ஆ�நர ம்ா�ைகயான ரா� பவ�ல ந்ட�த �ழா�ல ஆ்�நர்
��யாசாகர ர்ா� �தலவ்����அைம�சரக்���� பத�ேயற�், ரக�ய� கா�� �ரமாண� ெச��ைவ�தார.் அ��க
இ����களாக� ����ளள் �ைல�ல �்�ய அைம�சரைவ 15 நாளக்���ள த்�கள ெ்ப��பானை்மைய
������ப� ஆ�நர உ்�தர���ளள்ார.்

�ைர�ல க்�பலா ேபா��

த�ழந்ா��ல ஜ்ல�்�க����ஆதரவாக நட�த ேபாரா�ட� ெவற�்ெபறற்தைத� ெதாடர�்� கரந்ாடகா�ன ப்ார�ப�ய�
காைள� ப�தயமான க�பலா����ஆதரவாக� ேபாரா�ட� ெவ��த�. அ�மா�ல�தலைம�சர �்�தராைம�யா,
ேதைவ�ப�டால அ்வசர� ச�ட� ெகா��வர�ப�� என�்� ச◌ி�தராைம�யா ெத���தார.் ��டாஅைம�� ெதாடர�்த
வழ�கால 2்016-�ஆ��க�பலா���கரந்ாடக உயர �்�மனற்� தைட ���த�. இ�ேபா� ேபாரா�ட�
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நட�த�ப�டைத� ெதாடர�்� க�பலா ேபா����அ�ம� அ���� ச�ட� கரந்ாடக� ச�டசைப�ல �்ைறேவறற்�ப��
ஜனா�ப� ஒ��த���அ��ப�ப��ளள்�.

****�கார ம்ா�ல��ல உ்ளள் கல�்�க�ல இ்லவச ைவைப ேசைவ ��ட�ைத �வ��ைவ�தார ம்ா�ல�தலவ்ர்
����மார .்கல�்�க�ல இ்லவச ைவைப:- �கார �்ன �ழாைவ �ன�்��மா�ல தைலநகர ப்ா�னா�ல ந்ைடெபறற்
�கழ�்�ஒன�்ல 2்73 கல�்�கள ,் 16 பலக்ைலகழக�கள ம்ற�்� 30 கல�் ��வன�க�ல இ்லவச ைவைப ேசைவைய
�வ��ைவ�தார.்

--->உலக ேகா��வரரக்�ன �்�ய ப��யைல ேபார�்� ப���ைக ெவ����ளள்�. இ�ல அ்�க ேகா��வரரக்ைள�
ெகா�டநா�க�ல இ்��யா��� 4-வ� இட� �ைட��ளள்�.

இ�ப��ய�ல ெ்வ��ட�ப��ளள் 101 இ��ய ேகா��வரரக்�ல �்ேக� அ�பா��தல இ்ட��ல உ்ளள்ார.்

'உலக ேகா��வரரக்ள'் 2017 ப��ய��ளள் 2,043 நபரக்�ன ெ்பயைர ேபார�்� ப���ைக ெவ����ளள்�.

ேபார�்� ெவ���ட��ய பண�காரரக்ள ப்��ய�ல இ்��யா�ல 1்01 ேகா��வரரக்ள உ்ளள்னர.் இ�ல �்�தல �்ற��
எனன்ெவனற்ால �்தல �்ைறயாக இ��யா�ல 1்00��� ேமறப்�ட த� நபரக்ள ெ்ப�� பண�காரரக்ள ப்��ய�ல்
உளள்னர.்

ேம�� ேபார�்� ெவ���டஉலக ேகா��வரரக்ள ப்��ய�ல,் இ��யாைவ �ர�்கமாக� ெகா�டெவ�நா�வாழ்
இ��யரக்ளான இ��ஜா சேகாதரரக்ள 6்4வ� இட���� (ெசா��ம��� 15.4 �ல�்யன ட்ாலர )், இ��யா�ல �்ற�த
ெவ�நா� வாழ ெ்தா�ல�பரான பலே்லான�்���� 77வ� இட���� (ெசா��ம��� 14.3 �ல�்யன ட்ாலர)்
உளள்னர.்

இ�ேடாரமா�ைண ��வனர �்� �ரகா� ேலா�யா 288- வ� இட��ல உ்ளள்ார (்இவ�ன ெ்சா��ம��� 5.4 �ல�்யன்
டாலர )்

இ�த� ப��ய�ல இ்��ய ெப�� பண�காரர �்ேக� அ�பா��� 33-வ� இட� (ெசா��ம��� 23.2 �ல�்யன ட்ாலர)்
�ைட��ளள்�. அவர� சேகாதரர அ்�ல அ்�பா� 745- வ� (ெசா��ம��� 2.7 �ல�்யன ட்ாலர)் இட��ல உ்ளள்ார.்

இ�த� ப��ய�ல �்�ல �்�ம தைலவர ல்�����டல 5்6-வ� இட��ல உ்ளள்ார.்

ப��ய�ல இ்ட�ெபறற் 4 இ��ய ெப�கள்

ேபார�்� ெவ���ட ேகா���வரரக்ள ப்��ய�ல ந்ான�்இ��ய ெப�கள இ்ட�ெபற�்ளள்னர.்

ஓ.�. ��டால �்�வன� தைலவர ச்ா�����டால 3்03-வ� இட��ல உ்ளள்ார இ்வ�ன ெ்சா��ம��� 5.2 �ல�்யன்
டாலர ஆ்��.

இவ���அ���ேகா�ெர� ��வன��ன �்�தா ���னா 814-வ� இட����, பேயாகான �்�வனர �்ர�மஜ��தார்
ஷா 973-வ� இட����, �எ�� ��வன��ன த்ைலவர �்னா�வா� 1030-வ� இட���� உளள்னர.்

இ�த�ப��ய�ல �்�ேரா ��வன��ன த்ைலவர அ்���ேர��, அதா���ம��வனர க்�த�அதா�, ேபைட�
��வனர �்ஜ� ேசகர ச்ரம்ாஆ�ேயா�� உலக ேகா��வரரக்ள ப்��ய�ல இ்ட�ெபற�்ளள்னர.்

ேபைட�இ�ப��ய�ல இ்ட�ெபற�்��ப� ���� ேபார�்� ப���ைக தர��ல "்இ��ய அர� பணம��� ��க�ைத
அமலப்���யேபா� ேபைட� ��வன��க�ெப�ய அள�ல ப்லனைட��ளள்�" என�்������ளள்�.

ப��ய��ளள் �தல 3் நபரக்ள:்

ேபார�்�ன உ்லக ேகா��வரரக்ள ப்��ய�ல,் ைம�ேராசா◌ஃ�� ��வனர �்லே்க��ெதாடர�்� 4வ� �ைறயாக
�த�ட��ல உ்ளள்ார.் கட�த 23 ஆ��க�ல 1்8 ஆ��களாக உலக ேகா��வரரக்ள ப்��ய�ல �்லே்க��
�த�ட��ல உ்ளள்ார.்

�லே்க���ன ெ்சா��ம��� 86 �ல�்யன ட்ாலர.் கட�த ஆ��ல �்லே்க��ன ெ்சா��ம��� 75 �ல�்யன்
டாலராக இ��த�.

�லே்க�ஸ���அ��ததாக 2-வ� இட��ல �்�� �ர ஹ்ா�ேவ��வனர வ்ாரன ப்◌ஃேபஇ���றார இ்வ�ன ெ்சா��
ம��� 75.6 �ல�்யன ட்ாலர ஆ்��.

�னற்ாவ� இட��ல,் அேமசான �்�வன��ன த்ைலவர ெ்ஜ◌ஃ� ெபசா� உளள்ார.் இவ�ன ெ்சா��ம��� 72.8
�ல�்யன ட்ாலர.்

அெம��கஅ�பர ெ்டானால�் �ர��இ�த� ப��ய�ல 5்44வ� இட��ல உ்ளள்ார.் அவ�ன ெ்சா��ம��� 3.5
�ல�்யன ட்ாலர ஆ்��. ◌ஃேப��� ��வனர ம்ார�் ஸ�கரெ்பர�் �தல �்ைறயாக 5-வ� இட�ைத ����ளள்ார.்
அவ�ன ெ்சா��ம��� கட�த 12 மாத�க�ல 1்1.4 �ல�்யன டாலர அ்�க���ளள்�.
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ேபார◌்ஃ�� ெவ���ட ப��ய�ல அ்�க ேகா��வரரக்ள ெ்கா�டநா�க�ல,் 565 ேகா��வரரக்ைள� ெகா��
அெம��கா ெதாடர�்� �த�ட����, �னா (319), ெஜரம்� (114) �ைறேய 2-வ� மற�்� 3-வ� இட���� உளள்ன.

&-->வழ�க����மாறான, ��ர த�பெவ�ப �ைல��, ஆர�்�� ‘ெவ�ப அைலகள’் ��ர தா�க� ஏறப்���� என�் உலக
வா�ைல ஆ�� அைம�� அ��ைக ஒன�்ல எ்�ச���ளள்�.

கட�த ஆ���னெ்ன�ேபா��இலல்ாதஅள�ல ெ்வ�ப அள� உலெக���� ப�வானைதய���இ�த ஆ���
��ர த�பெவ�ப �ைலேய ����� என�்� கட�ல ப்��பாைறக�ன அ்ள� �ைற�� கடல ெ்வ�ப� த�யா�
அ�க���� என�்�இ�த அ��ைக எ�ச���ளள்�.

ெதா�ற�்ர������ைதய கால�க�ட�ைத� கா���� உலக ெவ�ப அள� 1.1பாைக அ�க��த�, கடல �்ரம்�ட�
இ�வைர�லல்ாதஅள� அ�க���ளள்�, கடல ப்��பாைற 40 ல�ச� ச�ர �� பர�பள���உ���கைர��ளள்�.

“வானெவ��ல ெ்ச��த�ப�� க�ய�லவா��ன அ்ள� �ராக ��ய உ�ச�ைத எ��� ெகா�ேட���பதால ம்ா�ட
உறப்��ெசயலப்ா�க�ன த்ா�க� வா�ைல அைம�ல க்�� தா�க�கைள ஏறப்����ளள்� தறே்பா� ஆதார�ரவ்மாக
உ��யா��ளள்�” என�்இ�த அைம��ன ெ்சயலர த்லா� எனப்வர எ்�ச���ளள்ார.்

ேம��, “2017-ல வ்�வான எல �்ேனா�ைள� இலை்லெயனற்ா�� ��ல�ல ஏ்றப்�� மாறற்�கள வ்ா�ைல
அைம��ன ெ்சயலப்ா�கைள� ���� ெகாளவ்தற�் ந�அ��ன எ்லை்லக���சவால அ்���ற�” என�் உலக
வா�ைல ஆ�� ��டஇய��நர ே்ட�� காரல்ச்ன ெ்த����ளள்ார.் அதாவ�, நா� இ�ேபா� ஆ�� ெச�ய ��யாத
ஒ� �ைல�ல உ்ளே்ளா�, �ைள�கைள க��க��யாத �ரேதச��ல இ்���ேறா� எனற்ார.்

--->ஜ��கா��ர ம்ா�ல��ல க்�ட�ப��ளள் இ��யா�ேலேய�க �ளமான �ர�க� பாைதைய வ�� ஏ�ரல 2்-� ேத�
�ரதமர ே்மா� நா����அர�்ப���றார.்

ஜ�� - நகர ே்த�ய ெந��சாைல�ல 2்86 �.�. �ர����நான�்வ�� பாைத அைம��� ப� கட�த 2011-�ஆ��
ேமமாத� 23-� ேத� ெதாட��ய�. இ�த� ��ட�����.3,720 ேகா� ெசல�ட�ப��ளள்�. இ�த நான�்வ�� சாைல
ப�கள �்��� த�வா�ல உ்ளள்ன. இ�த� சாைல�ன ஒ்� ப��யாக நா��ேலேய�க �ளமான �ர�க� பாைத க��
���க�ப��ளள்�. இ�த �ர�க� பாைதயால ஜ்������ நக����இைட�ல 3்0 �.�. �ர��ைற��. ெமா�த� 9.2
�.�. �ள����இ�வ� �ர�க� ப◌ாைத அைம�க�ப��ளள்�.

இ������ரதமர அ்�வலகஇைண அைம�சர �்ேத��ர �� ேநற�் ெச��யாளரக்�ட����ேபா�, ‘‘கா��ர்
மா�ல��ல ெ்சனா� ந�� இைடேய க�ட�ப��ளள் �ர�க� பாைதைய ஏ�ரல 2்-� ேத� �ரதமர ந்ேர��ர ேமா�
நா����அர�்ப��கஉளள்ார’்’ எனற்ார.் அனை்றய �ன� நட��� ெபா�� ��ட���� ேமா� உைரயாற�்�றார.்

இ�த� �ர�க� பாைத 1200 ��டர உ்யர��ல அ்ைம��ளள்�. �ர�க� பாைத�ல க்ாறே்றா�ட�, � த���, ��னலக்ள,்
தகவல ெ்தாடர�் மற�்� �னச்ாதன�கள அ்ைன��� தானாக இய���வைக�ல இ்��யா�ேலேய�தலாவதாக உலக�
தர��டன க்�ட�ப��ளள்�.

--->ஐ��ய நா�கள ச்ைப ெவ����ளள் 2016-�ஆ���கான ம�தவள ேம�பா������ தரவ�ைச�ல இ்��யா
131-வ� இட��ல உ்ளள்�. கட�த 2014-�ஆ���இ��யா 131-வ� இட��ல இ்��த� ����ட�த�க�.

ஐ��ய நா�கள ச்ைப�ன �்�வான ஐ��ய நா�கள ே்ம�பா����டஅைம�� (�என�்�) வ�ட�ேதா�� ம�தவள
ேம�பா������� தரவ�ைசைய ெவ����வ��ற�. 2016-�ஆ���கான தரவ�ைச ப��யைல ேநற�்�ன�்ன�
ெவ����ளள்�. இ�த தரவ�ைச ப��யல 2்015-�ஆ��தகவலக்�ன அ்��பைட�ல ெ்வ��ட�ப��ளள்�. 188
நா�கள அ்ட��ய இ�த� ப��ய�ல ந்ாரே்வ நா��த�ட�ைத ����ளள்�. ஆ��ேர�யா இர�டாவ� இட�ைத��
���சரல்ா�� �னற்ாவ� இட�ைத������ளள்த◌ு. இ��யா 131-வ� இட�ைத ����ளள்�. 2015-�ஆ��
அ��ய ேநர� �த��கள ச்ாதகமாக இ��த ேபா���இ��யா�ன ம்�தவள ேம�பா������� தரவ�ைச�ல்
ெப�தாக �னே்னறற்� ஏறப்ட�லை்ல.

இ����� 2014-15-�ஆ��தகவ�னப்� இ��யா�ல 6்3 சத�த� ேபர த்றே்பாைதய வாழ�்ைக�ைற ����கரமாக
இ��பதாக �ைன��னற்னர எ்ன�் ம�தவள ேம�பா��அ��ைக�ல �்ற�ப�����ற�.

ஐ��ய நா�கள ே்ம�பா����டஅைம�� இ�த தரவ�ைச ப��ய�ல இ்��யாைவ ந��தர ம�தவள ேம�பா��
நா�கள �்��ல ை்வ��ளள்�. பா��தான,் ��டான,் வ�க ேதச�, ெகனய்ா, �யானம்ர,் ேநபாள� ேபானற் நா�க��
இ�த� ���ல உ்ளள்ன.

தறே்பா� ெவ��ட�ப��ளள் தரவ�ைச ப��ய�ல இ்��யா�ன ம்�தவள ேம�பா�������எ� 0.624-ஆக
அ�க���ளள்�. 2010-�ஆ��இ��யா�ன ம்�தவள ேம�பா�������எ� 0.580-ஆகஇ��த�
����ட�த�க�. ேம�� தறே்பாைதய அ��ைக�ன ப்� இ��யரக்ள◌ின வ்ாழ�் கால� 68.3 வ�டமாக உளள்�.
அ�ம��மலல்ாமல �்கர ேத�ய வ�மான��ல த்�நபர வ்�மான� 5,663 டாலராக உளள்�.

69 சத�த� ேபர இ்��யா�ல ப்ா�கா�பாக வாழவ்தாக��யதாக இ�த அ��ைக�ல �்ற�ப��ளள்�. இ�ல 7்2 சத�த
ெப�க�� 78 சத�தஆ�க�� பா�கா�பாக வாழவ்தாக இ�த அ��ைக�ல �்ற�ப��ளள்�. ஒ��ெமா�தமான
வாழ�்ைக���� �������இ��யா��� 10 மத◌ி�ெப���� 4.3 ம��ெப�கள �்ைட��ளள்ன. அரசா�க�ைத
�����ைக�ல 6்9 சத�த� ேபர இ்��யா�ல ம்��ய அரைச ந��வதாக ெத����ளள்னர.் 74 சத�த� ேபர இ்��ய
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��மனற்அைம�ைப ந��வதாக ெத����ளள்னர.் ேம�� �����க�த�கஎ�ச���ைற�ல இ்��யா�ன �்த��
அ�க���ளள்�. ெமா�த உளந்ா��உறப்���ல 1்.5 சத�த�ைத �����க�த�கஎ�ச�� �த�� ெச�� வ��ற�.
அ��த 20 ஆ��க���இ�த �த�� ெதாட�� ப�ச��ல �்கர ேவைலவா��� 1 ேகா�யாகஅ�க���� என�்
�ற�ப��ளள்�.

1990-�ஆ������ சரவ்ேதச அள�ல ம்�தவள ேம�பா� க�சமாகஅ�க���வ��ற�. ஆனால வ்ளர�்�
ச�சமமாக இ��க�லை்ல. ���யமாக ெப�கள,் பழ��� ம�க�ல ம்�தவள ���� ேம�பா�அைடய�லை்ல.
தறே்பா� �ைறய ம�க���எ�தாக கல�், ம���வ�, �காதார வச�கள �்ைட��ற�. ஆனால �்ல �����ட
ம�க����ைட�க�லை்ல. அதறக்ான காரண�கைள���ைட�பதற�்வ� கைள��ஆராய ேவ���. ���யமாக
ெப�க���ெபா�ளாதார, அர�யல,் ச�க, கலாசார தைடகைள ப��ப�யாக கைளய ேவ���. ஆ�கேளா�
ஒ���ைக�ல ெ்ப�கள �்ைற�த ஊ�யேம�ைட��ற�. ேம�� ேவைலவா���க���ைற�த எ���ைக�ேலேய
ெப�க����ைட��ற� என�் ம�தவள ேம�பா��அ��ைக�ல �்ற�ப��ளள்�.

��டமற�்�ஆேரா��யமான வாழ�்ைக, தகவலக்ள எ்�தாக �ைட�ப�, வாழவ்தற�்�ய வச�கள எ்�தாக �ைட�ப�
ஆ�ய �ன�்அ��பைடயான ம����கைள ைவ��ம�தவள ேம�பா������ கண��ட�ப��ற�.

Ø இ��யா�ல த்யா��ேபா� ��ட��ன �்ழ �்தலாவதாக இ��யா�ேலெயதயா��க�ப�டஇர�ல ே்மதா ��ைப தாதர்
ர�ல �்ைலய��ல �்வ��ைவ�க�ப�ட�.

Ø �ன�் நாள ச்ரவ்ேதச ��தமத மானா��கா�ன ர்ாஜ��த��ல �்ைடெபறற்�. ராஜ��த��ல �்தல �்�தசமய மாநா�
நைடெபறற்� ����ட�த�க�.

Ø �மா�சல �ரேதச��ல உ்ளள் ச��� காவல �்ைலய��றற் மற�்� �றற்வா�கள வ்ைலயைம�ைப� ெகா�ட
இ��யா�ன �்தல க்ாவல �்ைலய�ஆ��.

Ø இ��யா உலகஆறற்ல க்�டைம�� ெசயலப்ா�������ல 8்7 வ� இட� ெபற�்ளள்�,

Ø வா�ைல ஆரா���யாளர �்�கா காலமா�னார.் �தல �்ைறயாக எல �்ேனா�ற�்�இ��யா�ன ப்�வமைழ���
ெதாடர�் உளள்� எனப்ைத� க�ட��தவர ஆ்வார.்

Ø ம��ய இ��ய ம���வ� க�ன�்ைல ம��ரா�� ெச�வதறக்ாகஅர��த பனகா�யா தைலைம�ல உ்யர �்ைல���
ஒன�்அைம�க�ப��ளள்�.

Ø ஆ��யாளரக்ைள அரவைண��� ேபாவ� ஊடக தரம்�ஆகா� என�் ப���ைக க�ன�்ல த்ைலவர �்�ப�
�.ேக.�ரசா� ெத����ளள்ார.்

Ø த�ழக��ல அ்�மாஉணவக� ெசயலப்�வ� ேபால ெப�க��ல 1்98 வார�்க��� ’நம� உணவக�' ெதாட�க�ப��
என கரந்ாடக ப�ெஜ��ல அ்���க�ப��ளள்�.

Ø ேமஜர ே்ரா�� ச������ர�்� ச�ரா��� வழ�க�ப��ளள்�.

Ø நா��ன �்க�ெப�ய த�யார �்ைற வ��யான ஐ.�.ஐ.�.ஐ., �ராம��ற வா��ைகயாளரக்��கான ’ேமரா ஐெமாைபல'்
எனற் ��ய ெசல�்ட�ேப� ெசய�ைய அ��க�ப����ளள்�.

Ø இ��யா�ன �்தல த்�யார ந்கரமான �ஜரா��ல உ்ளள் ஹா�ரா பண�லல் த�யார ந்கரமாக மா��ளள்�.

Ø ம���வ பா�கா��ல �்ப��லல்ா ம���வ� ெதாடரப்ாக சரவ்ேதச ��ய மாநா� ெடல�்�ல ந்ைடெபறற்�.

Ø வாைழ ஆரா��� ைமய��கா�ல உ்ளள் ைவசா��ல ம்��ய அரசால ஆ்ர���க�ப��ளள்�.

Ø ம� என�ப�� பழ�காலைம அ�ஸா� மா�ல��ல �்றக்ால��ல ப்யனப்���ய� க�����க�ப��ளள்�.

Ø ஆ�யா�ேலேய�தல�்ைறயாக�மா�கள ப்�ற�்ைமய�ைத ஏரப்� ��வன� ேத�ய தைலநகர �்ல�்�ல்
அைம�கஉளள்�.

Ø இ��ய கடறப்ைட� தளப� ��ல ல்ா�பாைவ, ர�ய கடறப்ைட� தளப� �ளா��ர ே்காேரால�் �ல�்�ல ச்�����
ேப�னார.்

Ø அெம��கா�ல ே்மல�்ைற��� ��மனற் ��ப�யாக இ��ய வ�சாவ�ைய� ேசர�்த அ�ல த்ா�பைர �ய���
அ�பர ெ்டானால�் �ர�� உ�தர��டார.்

Ø அெம��கஅர�ன ம்���வ �காதார� �ைற�ல,் ���ய��வ�வா��த� ���ன த்ைலவராக, இ��ய
வ�சாவ�ைய� ேசர�்த �மாவரம்ா �ய��க�ப��ளள்ார.்

Ø இர�த� ப�ேசாதைன�ன �்லமஆ��ச� ேநாைய க������� க��ைய அெம��க��சா�கள்
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க������ளள்னர.்

Ø ��க���ன ச்ா�� �மான �ைலய� உல�ன �்க��ற�த �மான �ைலயாமாகஅ���க�ப��ளள்�.

Ø �னா, இ�ேபா� உல�ன �்க�ெப�ய கா��� க�ர க்�கா��� ைமய� க��வதறக்ான ப�ைய� ெதாட�� உளள்�.
ெதனே்மற�் �னா�ன �்�� வான ம்ாகாண��ல க்டல ம்�ட� ����� 4,410 ��டர உ்யர��ல உ்ளள் மைல�பா�கான
ப���ல,் ‘லார�் ைஹ ஆல�்��� ஏர ஷ்வர ஆ்�சரே்வ�ட�’ எனற் ெபய�ல இ்�த ைமய� க�ட�ப��வ��ற�

Ø 155 நா�க�ல ந்ட�த�ப�டஇ�த க����க���னப்� நாரே்வஅர� தன� ம�கைள ம�ழ�்யாக ைவ���ெகாளவ்�ல்
அ�கைற ெச���யதால,் நானக்ா� இட������ �தல இ்ட�����னே்ன��ளள்�. இ�த வ�ைச�ல இ்��யா 122-
வ� இட����தளள்�ப��ளள்�. பா��தான 8்0-வ� இட�ைத��, ேநபாள� 99-வ� இட�ைத��, இல�ைக 110-வ�
இட�ைத�� ெபற�்ளள்�

Ø ���ேடாைவ �����ரகமாகஅ���கேவ���எனற் ேகா��ைக எ���ளள்�. ��தல த்கவல்

கட�த 1930-ஆ�ஆ��க�ட�ய�ப�ட�ற�, ��ய ���ப��ல ஒ்னப்தாவ� �ரகமாக ���ேடாக�த�ப��
வ�த�. இ�த �ைல�ல,் அைத�ட 27 சத�தஅள� ெப�ய ேகாளான எ��, ��ய ���ப�ைதய���ளள் ப���ல்
இ��பைத 1992-இல �்�ஞா�கள க்�ட��தனர.் இைதய���, �ரக� எனற்ால எ்னன் எனப்தற�்� ��ய �ள�க�ைத
சரவ்ேதச ��ெவ� ��ஞா�கள அ்ைம�� ெவ���ட�. �ரக�ைத� �ற�்வ���ைண�ேகாள,் �ரக���யைன�
�ற�்வ�� பாைத உள�்�டைவ ெதாடரப்ான �ள�க�� ெவ��ட�ப�ட�. அதனப்� ���ேடா�� அள�லான
�ரக�அலல் என�்��ஞா�கள 2்006-இல அ்���தனர.்

Ø இ��யனெ்வல�் மா�டர�் ெடன�்� ேபா���ல ஆ்டவர ஒ்றை்றயர �்��ல �்��சரல்ா��ன ே்ராஜர ◌்ஃெபடரர்
ப�ட� ெவனற்ார.் இ�, இ��யனெ்வல�் மா�டர�் ேபா���ல அ்வர ெ்ப�� 5-ஆவ� ப�டமா��.

Ø �னன்ாள ஆ்��ேர�ய ���ெக�அ��தைலவர ை்ம�ேகல �்ளார�் தன� கைத எ�� �யச�ைதைய
ெவ����ளள்ார.்

Ø 2022-ஆ�ஆ��காமனெ்வல�் ேபா��கைள நட��வதறக்ான ஏல��ல ஏ்றெ்கனேவஅ�கப�யான நா�கள க்ள�
க��ளள்தால,் அ�ல இ்��யா ப�ேகறப்�ல ப்ல�லை்ல என�்இ��ய ஒ���� ச�க� (ஐஓஏ) தைலவர ர்ாம�ச��ரன்
���ளள்ார

Ø சரவ்ேதச ���ெக� க�ன�்�ன (்ஐ��) ெட�� ப����சாளரக்��கான தரவ�ைச�ல இ்��ய �ழறப்����சாளர்
ர���ர ஜேடஜா, சக நா�டவரான அ��ைன �ன�்���தள�் �த�ட�����ளள்ார.்அேதேபால,் இ��ய �ரர்
�ஜாரா, ேப��ேமனக்��கான ப��ய�ல 2்-ஆவ� இட�����தல �்ைறயாக�னே்ன��ளள்ார.்

Ø சரவ்ேதச ���ெக� க�ன�்ல (்ஐ��) ேசரம்ன ச்ஷா�� மேனாகர த்ன� பத�ைய ரா�நாமா ெச�தார.்

Ø �ஜ� ஹசாேர �ரா� ���ெக� ேபா���ன இ்�� ஆ�ட��ல ெ்ப�கால அ்�ைய 37 ரனக்ள �்��யாச��ல �்ழ�்�
த�ழகஅ� சா��யன ஆ்ன�.

Ø உலக வா�ைல �ன� – மார�் -23

மார�் - 24 உலக காசேநா� �ன�

க��ெபா�ள -்- Unite to End TB

.காசேநா� ஒ���றக்ாக ம��ய �காதார அைம�சக� #India vs TB, TB- Free India என இ��ர�சார இய�க�கைள
�வ���ளள்�.

.India vs TB �ர�சார இய�க��ன �்ழ�க� -- #India vs TB symbolizes India’s fight against TB

TB - Free India �ர�சார இய�க��ன �்ழ�க� -- TB Harega, Desh Jeetega

TB - Free India �ர�சார இய�க��ன �்�வராகஅ�தா�ப�சன �்யமன� ெச�ய�ப��ளள்ார.்

# ச�தாய மற�்� கல�்தர��ல �்னத்��ய வ���ன��கான ேத�ய ஆைணய�(National Conmission for Socially and
Educationally Backward Classes- NSEBC) அைம�கம��ய அைம�சரைவ� �� ஒ��தல வ்ழ���ளள்�

- இ�த ஆைணய�ம��ய ச�க�� மற�்�அ�காரம��தல(்Ministry of Social justice and Empowerment) �ைற�ன �்ழ்
உளள் �னத்��ய வ���ன��கான ஆைணய��ற�்(National Commission for Backward Classes) மாறற்ாக வர உளள்�

- ேம�� ��தாக வர உளள் NSEBC ஆைணய�அர�யைலைம�� சார�்த அைம�பாக(Constitutional Body) உ�வா�க
சர�� 338B எனற் ��ய சர��உ�வா�க�பட உளள்�

����: Art-338- National Commission For SC
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- Art 338A- National Commission for ST

# 6வ� ேத�ய ேபா�ேடா�ரா� ���க�ல "்Raghu Rai" எனப்வ���வாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்��
வழ�க�ப��ளள்�

# 2017�ஆ��றக்ான "Earth hour" ேநற�்(மார�் 25) இர� 8.30ம� �தல 9்.30 வைர கைட���க�ப��

- ஒ�ெவா�ஆ���மார�் மாத��ன க்ைட� ச���ழைம "Earth hour" �� ெவ�பமயமாதைல த��கஅ�ச��க�ப��

# அ�டார�்கா�ல உ்ளள் ப�பாைறக�ன ே்மற�்ற �ைசேவக�ைத(Surface Velocity) அ�ய அ�� ெபா��த�ப��ளள்
DGPSல �்னத்ர�கைள(Stakes) ெபா��த ISRO 4 ���கைள அ����ளள்�

- இ�த ���கள அ்�டார�்கா�ல உ்ளள் இ��ய ஆரா��� ைமய�களான "Bharathi மற�்� Maitri"ல இ்�த ��ய
�னத்ர�கள ெபா����

- DGPS- Differential Global Positioning System

# 2017�ஆ��றக்ான " Abel Prize" �ெரன�் க�த ேமைத "Yves Meyer" ��வழ�க�ப��ளள்�

# பா��தான �்ன�ைத �ன�்���தன �்ைறயாக �னா,ச�� மற�்� ����பைடகள இ்எலாமாபா��ல ந்ைடெப��
அ�வ���ல ப்�ேகறக் உளள்ன

# எவெர�� ெசல�்� Indian Navyன இ்ர�டாவ� பயண�ெதாட��ய�

# ேத�ய பாலப்�ைணேம�பா��வா�ய��ன(்National Dairy Development Board) 50வ� ஆ���ழாைவ �ன�்��
"50 years- The great Indian Milk Reveloution" எனற் ��தக�ைத ம��ய ேவளா��ைற அைம�சர ர்ாதா ேமாகன �்�
ெவ����ளள்ார்

# உல�ன �்க�ெப�ய ெசயறை்க ��ய அைம��(Artificial sun set) ெஜரம்��ன C்ologneல உ்�வா�க�ப��ளள்�

- காரப்ன ப்யனப்ா�(Carbon-Neutral) இலல்ாமல ை்ஹ�ரஜன த்யா��கஇ�த ெசயறை்க ��ய அைம�� பயனப்��

# 67% �ற�பட ெசயலப்�� ��ய வைக ேரா�ேடாைவர� ம���ைன ஆ���க நாடானா "Niger"ல ே்சாதைன �ைற�ல்
அ��க�ப����ளள்னர்

- இ�த ம���ற�் "BRV-PV" என ெபய���ளள்னர்

- இதைன "Serum Institute of India" ��வன� உ�வா���ளள்�

# ஜ��கா��ர ம்ா�ல���நக�ல உ்ளள் "Bakshi காலப்�� ைமதான�" FIFA ���ைறக���உ�ப����தாக
ேம�ப��த�பட உளள்�

# கரந்ாடக�ன வ்ற�� பா��க�ப�ட ப��க�ல த்��ைர ேச��தல ம்ற�்�அதைன �ற�பட ெசலவ��தல்
ெதாடரப்ான �ைற�த �ைல ெதா�ல�்�ப�க��� "NABARD" வ�� ���த� வழ�க�ளள்�

# "Rashtriya Vasoshri Yojana"

- வ�ைம ேகா��ற�் �ழ உ்ளள் ��த��மகனக்���வாழவ்தற�் ேதைவயான உபகரண�கள உ்டறச்ார�்த
உத��ெபா��கள ல்ழ��� ம��ய அர�ன �்�ட� எ�ரல 1்,2017 �தல ெ்தாட�க�பட உளள்�

- ஆ��ர மா�ல� ெநல�்�ல இ்���ட� ெதாட�க�பட உளள்�

# �ல� ெபயர�்ேதா���அெம��கா�ல வ்ழ�க�ப�� உய�ய ��மகன �்�தான "Ellis Island Medal of Honour" ற�்
இ��யா�ல இ்��� 6 நபரக்ள ே்தர�் ெச�ய�ப��ளள்னர்

# �மான�தா�� க�பலான "INS Vikramaditya" க�ப�ல இ்��� பார� ஏ�கைண ெவற�்கரமாக ேசாதைன
ெச�ய�ப��ளள்�

- Barak ஏ�கைண ஒ� தைர����� வானெ்வ��ல(்Surface-to-air) தா��� ஏ�கைணயா��

# ஆ�ய வளர�்� ஆரா��� ��வன��ன(்Asian Development Research Institute) ெவள�் �ழா ெகா�டா�ட��ன ஒ்�
ப��யாக "�கார ம்ற�்� ஜாரக்��மாநா�"(Conference on Bihar and Jharkhand) பா�னா�ல ந்ைடெபறற்�

- இதைன ��யர�� �ைலவர �்ராண� �கர�் ெதாட�� ைவ��ேப�னார்

- இ�மாநா��ன க்�(Theme): "Shared History to Shared Vision"

# ம��ய �ற�்��ழல ம்ற�்� ப�வ�ைல மா�பா� �ைற�ன(்Ministry of Environment and Climate Change-MoEF) �ழ்
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ெசயலப்�� ச�ட��ரவ் அ�த�� ெபறற் "இ��ய �ல��கள ந்ல வா�ய�" (AWBI)தறே்பா� ஜல�்�க��
ேபார�ட�க����ன �்�த MoEF அ�கா��ன �்ழ ெ்சயலப்ட உளள்�

- AWBI- Animal Welfare Board Of India

# The National Helicopter Operator Pawn ��வன� "DELHI DARSHAN RIDES" எனற் ��ய ேசைவைய ெதாட���ளள்�

- இ�ல 2்500 �பா����� ேசைவகள ெ்தாட�க�ப��

# ஆ��ரா: Jan dhan வ�� கண��கைள ஆதார அ்�ைட�டன அ்�கமாக இைண�தமா�லமாக உளள்�

# ப���வன�கைள காற�் �காமல ப்ா�கா��� 10MT(Megaton) அள�லான அைம��கைள(Silos) 2019-20 இ����ள்
அைம�கம��ய அைம�சரைவ ஒ��தல வ்ழ���ளள்�

# "Tanushree Pareek": 51 ஆ�� BSF வரலாற�்ல �்தல ெ்ப� ேபார அ்�கா�(Combat Officier) எனற் ெப�ைமைய
ெபற�்ளள்ார்

# March 25- International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade

# MARCH 25- International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members

# MARCH 26- Independence Day and National Day of Bangladesh

***ராயல�மா மாவ�ட�க�ல வ்ற��ைய� ேபா�க ேகாதாவ� ந��ன �்� 173 நா�க�ல க்�ட�ப�ட ப���மா
அைண�க����கா சாதைன ��தக��ல இ்ட� ெபற�்ளள்�.

ேகாதாவ� ந�ைய��, ���ணா ந�ைய��இைண����யற�்�ல ெ்வற�் க�டவர ஆ்��ர �தலவ்ர ச்��ரபா�
நா��. ேகாதாவ� ந������ �மார 3் ஆ�ர� கன அ� த��ர க்ட�ல க்ல�� �ணா�ற�. இைத� த��க��
ராயல�மா ப���ன வ்ற��ைய� ேபா�க�� ேமற�் ேகாதாவ� மாவ�ட��ல ‘்ப���மா’ அைண�க�ைட க�டஆ��ர
அர���� ெச�த�. இதனப்� கட�த 2015-�ஆ��ெதாட��ய இ�த அைண�ன க்��மான� ப�, ெவ�� 173
நா�க�ல �்��க�ப�ட�. இதன �்ல� ேபாலாவர�அைண க�����க�ப�ட�னன்ர ஆ்��ரா�ேலேய�க��
வற�டப��யாக� க�த�ப�� ராயல�மா���த��ர �்�ேயா க� ெச�ய�பட உளள்�. இத�ைடேய, �க��ைற
வான கால��ல க்�����க� ப�டஅைணயாக, ப���மா��கா சாதைன ��தக��ல இ்ட� ெபற�்ளள்�. இ�த தகவைல
ஆ��ர �தலவ்ர ச்��ரபா� நா�� ச�க வைலதள�த◌ில ே்நற�் ெத���தார.்   

***இ��ய ெட�� அ��ல 2்88-வ� �ரராக ேநற�் நைடெபறற்ஆ��ேர�யா அ�க���இைட�லான நானக்ாவ�
மற�்� கைட� ெட�� ேபா���ல �்ல�்� யாத� அ��கமானார.் இவர ே்நற�் நைடெபறற்ஆ��ேர�ய அ��ன்
�தல இ்ன�்��ல 4் ��ெக��கைள �ழ�்�னார.் ேம�� சர◌வ்ேதச� ேபா���ல �்ைளயா���தல இ்��ய
ைசனாேமன வ்ைக ப����சாளர எ்ன�்ற ெப�ைமைய இவர ெ்பற�்ளள்ார.்

�பா�ல ந்ைடெபறற் சரவ்ேதச மாற�்� �றனா�க��கான தடகள� ேபா���ல இ்��யா 5 த�க� உள�்�ட 13
பத�க�கைள ைக�ப��ளள்�.இ��யா�ன �்�தர �்� �ரஜ்ார ,் ���எ�தல,் வ��எ�தல,் ஈ�� எ�தல ஆ்�யவற�்ல்
3 த�க�பத�க�கைள ெவன�்ளள்ார.்மக�ர�்கான ச�கர நாறக்ா� ���எ�த�ல இ்��யா�ன க்ர�ேஜா�
த�க�பத�க� ெவன�்ளள்ார.்

***எலை்ல பா�கா�� பைட�ன (் BSF) �தல ெ்ப�அ�கா�யாக ெபா��ேபறற் த��� பா�� , தறே்பா� BSFன த்ா��தல்
பைட ���ன �்தல ெ்ப�அ�கா�யாக ெபா��ேபற�்ளள்ார.்

����ேனா��ட� எனற்ால எ்னன்?:

உலக���வ������ேனா (அ���கள)் ச��பர� உளள்�. �மார �்றா�ர� ேகா� ����ேனா�கள ஒ்�ெவா�
�நா��� நம� உட���ள �்��� ெவ�ேய�ய வ�ண�உளள்ன. இ�த அ�� �கைள ஆ�� ெச�தால �்�யன்
���த ரக�ய�கைள��, ��ெவ��ன ஆ்றற்ல ப்ற�்�� ���ன �்ற�� ����� ெத��� ெகாளள்லா� எனற்
ேநா�க��டன �்���ேனாஆ�� �யற�் 1930க�ல இ்��� ெதாட��ய�.

இேதேபால, இ��யா�ல �்தல �்தலாக கா��� க�ரக்�ல இ்��� உ�டா�� ����ேனா�கள,் ேகாலார த்�க வயல்
�ர�க��ல,் 1965-இல க்�����க�ப�டன. ஆனால,் அ��ர�க�கள 1்5 ஆ��க����ன�்�ட�ப�டன. எனேவ,
இ�த ஆரா���ைய ���� நட��வதறக்ாக இ�த◌ிய ����ேனாஅ��யல �்ட� எனற்��ட�
உ�வா�க�ப��ளள்�.

இ�த ஆ�� ைமய�, த�ழந்ா��ல ே்த�மாவ�ட� ேதவார�அ�ேக�ளள் ெபா���ர� எ��ஊ��ளள் ேமற�்�
ெதாடர�்� மைல�ன உ்ளே்ளஅைம�க�ப��ற�. மைல�ன உ்���ல இ்��� 1.3 �.�. �ேழ, மைல�ன அ்�வார��ல்
2.5 �.�., ெதாைல����ர�க� பாைத ேதா�ட�ப��. அைதய���, ெப�ய ஆ��� �ட�அைம�க�ப��. அ�� 50
டன எ்ைட�ளள் இ���னாலான ����ேனாகா�� க�� (�ெட�டர)் அைம�க�ப��. இைத� �ற�், நான�்
�ைசக��� ேமேல�� �ேழ���ைற�தப�ச� ஒ��.�. ப�மாண�ளள் பாைற இ��தாலத்ான,் ஆரா��� நட�த
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����. இ�வள� ெப�ய பாைறயாலத்ான,் வானெவ��ல இ்��� வ�� கா��� க�ரக்ைள த���, ���த����.
அதன �்ற�தான,் ����ேனாைவ காண����. �தலக்�டமாக ஐ.என.்ஓ. �ட��ல,் கா��� க�ரக்ள உ்�டா���
����ேனா�கைள� பற�்ஆரா���கள ந்ட�த�ப��.

Ø தா�ைம அைட�த ெப�க���ஆ�மாத� ேப�கால���ைற அ��கவைக ெச��� ேப�கால� பலனக்ள்
மேசாதா ம�களைவ�ல �்ைறேவறற்�ப�ட�.

மேசாதா�ன �்��ய அ�ச�கள்

ü 1961-ஆ�ஆ��ன ே்ப�கால நலனக்ள ச்�ட��ல �்��த�கைள ேமறெ்காளள் இ�த மேசாதா வ�வைக ெச��ற�

ü ெப�க��கான ேப�கால����� கால�ைத 12 மாத�க�ல இ்��� 26 மாத�களாகஅ�க��கமேசாதா வைக
ெச��ற�.

Ø நா� �த��ர�அைட�த �ற� ஏறப்�ட ேபாரக்�னே்பா� பா��தான,் �னாஆ�ய நா�க���ெசனற்வரக்ள �்���
ெசனற் ெசா��கைள வா��கள உ்�ைம ெகா�டாட ��யாத வைக�ல �்ல��தல �்��த�க�டன ந்ாடா�மனற்��ல்
எ�� ெசா�� ச�ட� ���த மேசாதா �ைறேவறற்�ப�ட�.

Ø ம��ய �� அைம�சர அ்��ேஜ��, ��தல ெ்பா��பாக பா�கா��� �ைற அைம�சர ப்த�ைய ஏற�்� ெகா�டார.்

Ø பார�்தா �காபா�யா �� உளந்ா��ல இ்ட�ெபயர�்தவரக்���நல��டட�கள ே்பானற்வறை்ற வழ��வதற�்
ஏ�வாக ச�ட�வ��க ேவ���என�் ம��ய அரைச� ேக���ெகா�����ற�.

Ø இ��யா�ன �்க�ெப�ய க������ �னச்ார� தயா���� �ைலய� ெடல�்�ல ெ்வ�ைகயா நா��வால �்ற��
ைவ�க�ப�ட�.

Ø அசா�அரசா�க� 8 வைர அைன��மாணவரக்���� சம���த� க�டாயமாக கற�்�க� படேவ��ெமன
அ�மா�லஅைம�சரைவ ஒ��தல���ளள்ா�.

Ø ேகாவா�ன �்�ய �தலவ்ராக மேனாகர ப்ா��கர ப்த�ேயற�்ளள்ார.்

��தல த்கவல்

ü தைல நகர� – பான�

ü 1961 ல ஆ்பேரசன �்�� �ல� ேபார�்����ய�ட���� ெபற�ப�ட�

ü ெகா�க�, மரா��ஆ�யைவ �ராதான ெமா�கள.்

Ø இ��யா�ேலேய�தல�்ைறயாக �த�����ய ச���ன �்ைலய� ேகரளா�ல க்ாய��ள��ல்
அைம�க�ப��ளள்�.

Ø ேமற�்வ�க அரசா�க� ��� என�ப�� பழ����ன ம�க�ன ெ்மா�ைய அ�மா�லஅர�அ�வல ெ்மா�க�ல்
ஒனற்ாக ேசர�்�ளள்�.

��தல த்கவல்

ü ��� ெமா� �ரா�ட ெமா������ப�ைத சார�்த ெமா�யா��.

ü ஒரான எ்�� பழ����ன ம�கள �்�� ெமா�ைய ேப��னற்னர.்

ü இ�ெமா� 16 ல�ச� ம�களால ே்பச�ப��ற�.

ü �ென�ேகா�னால அ்���வ�� ெமா�க�ல ஒ்னற்ாக ��� அ���க�ப�ட� ����ட�த�க�.

Ø ஒ�ைய�ட ேவகமாக பாய���ய �ர�ேமா� ஏ�கைண, ஒ�ஸா�ன ப்ாலாேசார ே்சாதைன� தள��ல ெ்வற�்கரமாக
ேசா���� பார�்க�ப�ட�.

��தல்

1. இ��யா��, ர�யா����டாக உ�வா��ய �ர�ேமா� ஏ�கைண, ஒ��ன ே்வக�ைத� ேபால 2்.8 மட�� அ�க
ேவக��ல ப்ா��� ெசன�், இல��கைள அ��கவலல்�. தாழவ்ாக� பற�� ெசல�்� ’���' வைகைய� ேசர�்த உல�ன்
�க ேவகமான ஏ�கைணயான இ�, 300 �ேலா எைட ெகாண◌ட் ெவ�ெபா�ைள �ம�� ெசன�்���ய ெதாைல�
இல��கைள� �ல�்யமாக� தா�க� ��ய�.

2. 450 �ேலா��டர ெ்தாைல� ெசன�்இல�ைக� தா��அ�����ரேமா� ஏ�கைண
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3. �ரேமா� ஏ�கைணைய இ��யா �லஆ��க����ன�் ெவற�்கரமாக ேசாதைன ெச�த�. �னன்ர '்ஏ�கைண
ெதா�ல�்�ப க���பா����ம��ல'் இ��யா ஜ�ன 2்016-ல உ்���னரான�.

Ø ��மனற்அவம��� வழ��ல ெ்காலக்�தா உயர �்�மனற் ��ப� �.எ�. கரண்���ஜா��ல வ்ர���ய ��
ஆைணைய உ�ச ��மனற்� �ற���த�.��மனற்அவம��� வழ��ல,் ப��ல இ்���� உயர �்�மனற் ��ப�
ஒ�வ���உ�ச ��மனற்� ��ஆைண �ற����ளள்� இ��ய ��� �ைற வரலாற�்ேலேயஇ� �தல �்ைறயா��.

Ø ஐ�� மா�ல ச�ட� ேபரைவ� ேதரத்லக்�ல,் ேகாவா�லத்ான அ்�க� ேபர ’்ேநா�டாைவ' (எ�த ேவ�பாள����
வா�க��க���ப�லை்ல) ேதர�் ெச��ளள்னர்

Ø உ���ெதா���ப ��தா�கைமய� ெப�க���ல அ்ைம�க�பட உளள்�.

Ø ஆபேரசன ே்சவா கரம்ா எனப்� ஆைமகைள பா�கா�பதறக்ாக எ��க�ப�ட நடவ��ைகஆ��

Ø எ�க��ெபா�ெசால�்� எ����ைன �னன்ாள �்��ெக��ரர ஆ்கா� ேசா�ரா எ���ளள்ார.்

Ø ���ப� �மான �ைலய��ற�்�� ெவ�கேட�வரா �ைலய� என ��ய ெபயைர அ�மா�லஅரசா�க�
����ளள்�.

Ø �ேர��ர�மார 3்0வ� �ர�்� ேத� ���ைன� ெபற�்ளள்ார.்

Ø ெம�ேரா வ��தட�அைம��� ப��ல ஒ்ேர மாத��ல "்�' வ��லான 200 கரட்ரக்ைள ���யதன �்ல���கா
சாதைன� ��தக��ல �்ல�் ெம�ேரா ர�ல �்�வன� (�எ�ஆர�்) இட�����ளள்�

Ø ர�ல �்ைலய�க�ல உ்ணவக�கள ந்ட��வதற�்மக���� 33 சத�த உளஒ்����வழ��� ��ய ெகாளை்க மார�் 8
�தல அ்மலப்��த�ப��ளள்�.

Ø ர◌ஃேபல ே்பார �்மான�கள வ்��ற 2019-ஆ�ஆ��ல இ்��ய �மான� பைட�ல ே்சர�்க�ப�� என �மான�
பைட� தளப� �.எ�.தேனாவா��னார.்

Ø சரவ்ேதச மக�ர �்ன�ைதெயா��, பலே்வ��ைறக�ல ச்ாதைன பைட�தெப�க���, "ெப� ச��' ���கைள
��யர��தைலவர வ்ழ��னார.்

��தல த்கவல்

ü த�ழக�ைத� ேசர�்த 98 வய� ேயாகாசன கைலஞர ந்ாண�மாள உ்ளப்ட 31 ெப�க������கைள வழ��னார்

ü ேகரள��ல க்ட�த 1975-ஆ�ஆ��ல இ்��� ���க���கெப�களால ந்ட��வர�ப�� கதக� நடன�
���ன����� ெபறற்னர.்

ü இ�ேரா�ன ச்��ரயான,் ம�களய்ான ம்ற�்� ஒேர ரா�ெக��ல 1்04 ெசயறை்க ேகாளக்ள ஏ்வ�ப�ட� உள�்�ட
சாதைன� ��ட�க�ல ப்�காற�்ய �பா வா�யர,் �.ேகாடாநானய்க�, அன�டாேசானே்னஆ�ய 3 ெப�
��ஞா�க������ வழ�க�ப�ட�.

Ø உளள்ா���ரவ்ாக��ல ெ்ப�க���சமவா��� அ���� ேநா��டன ஐ்.நா. மக�ர ச்ைப�டன இ்��யா
ேமறெ்கா�ட����ணர�் ஒ�ப�த����ம��ய அைம�சரைவ ஒ��தல அ்��த�.

Ø ைவேகா��ஜயல��� ெதாடர�்� 5 ம� ேநர� �ைன இைச����ய சாதைன பைட�தார.்

Ø தன�்ர �்ர���ர�சார� ெடல�்�ல ந்ைடெபறற்�.

Ø இ��யா ேநபாள����இரா�வ� ப�ற�்�ரய்ா �ர�உ�தரகா��ல �்வ��ய�.

Ø இ��யா�ன �்தல இ்ைணய��ன �்ல�வா��ைகயாளரக்�டன உ்ைரயா�� ��ய வச�ைய எ�.�.எ�.�வ��
அ��க��ப����ளள்�.

Ø �மாசல� �ரேதச��ல இ்��யா-ஓமன ந்ா�க�ன �்�� ரா�வ� ப�ற�்அல ந்ாகா� -2 நைடெபறற்�

Ø கரன்ாடாகஅர� �ர��பா எ��இைனயதள�ேசைவைய ெதாட���ளள்�.இ� அர�ன ச்ாதைனகைள ம�க�ட�
எ���� ெசல�்�.

Ø ெகா�க�எ��தாளார ம்ாகபேல��ரர ச்ா� 2016 ஆ�ஆ��றக்ான சர�வ� ச�மான �்��ைன� ெபற�்ளள்ார.்
ஹ�தான எ்னற் நாவ��காக இ���� �ைட��ளள்�.

Ø இ��யா�ேலேய�தல �்ைறயாக ஐ�எ�� வ�� ஆதாைர அைடயாளமாக� ெகா��ஊ�ய�வழ�����ட�ைத
�வ���ளள்�.

Ø உல�ன வ்யதான �மான� தா�� க�பலான இ��யா�ன ஐ்எனஎ்� �ரா�இன�் மார�் 6� ேத� ஒ��ெபறற்�.
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��தல த்கவல்

ü ஐ.என.்எ�. �ரா�இ��யா�ன �்தல �்மான� தா�� ேபார�்க�பல எ்�� ெப�ைமைய� ெபறற்தா��.

ü இ�க�பல 1்943ஆ�ஆ��இர�டா� உலக� ேபா�ன ே்பா� இ��லா��னால உ்�வா�க�ப�ட�. 30 ஆ��களாக
இ��ய�கடறப்ைட பா�கா��� ப�க���பயனப்��வ�த�.

ü கட�த 1959-ஆ�ஆ������ 1984 வைர ����� கடறப்ைட�ல ’்ெஹ�எ�எ� ெஹர�்�' எனற் ெபய�ல்
இ��த ’ஐஎனஎ்� �ரா�', அரெ்ஜன�்னா�டன �்��டன ே்மறெ்கா�டேபா�ல ெ்வற�்ெபற ப�கபலமாக�ள��ய�.

ü உல�ன �்க� �ற�த �மான� தா�� க�பலக்�ல ஒ்னற்ாக� க�த�ப��ற�. 23 ஆ�ர�� 900 டன எ்ைட ெகா�ட
இ�த க�பல 2்26.5 ��டர �்ள��, 49 ��டர அ்கல�� ெகா�ட�. இ�த �மான� �ல இ்��� ஒேர ேநர��ல 1்8
�மான�கள ெ்ச��த���� எனப்� ����ட�த�க�.

ü ஆ��ர மா�லஅர� �ரா� க�பைல வா�� �சாக�ப��ன��ல �்��� ���யமாக மாற�்� ��ட�னை்ற
அ����ளள்�.

Ø ப�சா� மா�ல�, அ�டா�அ�ேகஉளள் இ��ய-பா��தான எ்லை்ல�ல,் நா��ேலேய�க� ெப�யதாக� க�த�ப��
�வரண்� ெகா�, �க உயரமான க�ப��ல ஏ்ற�்ைவ�க�ப��ளள்�.

Ø ம��ய �ர ஆ்ைணய��ன த்ைலவராக நேர��ர �மார �்ய��க�ப��ளள்ார.்

Ø இ�ேதாேன�ய� தைலநகர ஜ்கார�்தா�ல ம்ார�் 7 நைடெபறற்இ��ய� ெப��கடல ம்�டல நா�கள ச்�க��ன்
மாநா��ல இ்��யா�ன ச்ார�்ல �்�யர� �ைண� தைலவர ஹ்�� அனச்ா� ப�ேகறற்ார.் இ��ய�
ெப��கடைலெயா��ய இ��யா, வ�கேதச�, இல�ைக , மேல�யா, ��க��ர,் தா�லா�� உள�்�ட 21 நா�கள அ்�க�
வ���� சரவ்ேதச அைம��தான இ்��ய� ெப��கடல ம்�டல நா�கள ச்�க� (ஐஓஆரஏ்).

Ø "நாகா அைம� ஒ�ப�த�தால அ்�ஸா� மா�ல����எ��த பா���� ஏறப்டா� என ம��ய அர� உ��ய��க
ேவ���'' என அ�த மா�ல�னன்ாள �்தலவ்��, கா��ர� ��த தைலவ�மான த��ேகாேகா� ேக��� ெகா�டார.்

��தல த்கவலக்ள்

நாகாலா��ல �்ல�வ�த �ளர�்�ைய ������ ெகா��வ�வதறக்ாக, ம��ய அர����, நாகாலா�� ேத�ய ேசாஷ�ச
க�ன�்����இைடேய கட�த 2015-ஆ�ஆ��ஆக�� மாத�அைம� ஒ�ப�த�ைகெய��தான�.

Ø வ�கேதச� �ரதமர ே்ஷ� ஹ�னா, இ��யா���வ�� ஏ�ரல ம்ாத� 7ஆ�ேத� அர��ைற �ற�்�பயணமாக வ�ைக
தர�ளள்ார.்

Ø ஐேரா��ய ��யைன������டன ெ்வ�ேய���ெர��� மேசாதா�ல ந்ாடா�மனற் ேமலைவ ெச�த
���த�கைள �ராக��� �ழைவ ஒ��தல அ்��த�

Ø ஊழல �்றற்�சா����ஆளான ெதன ெ்கா�ய அ�பர ப்ார�் ��ன-்ைஹைய பத� ��க� ெச�த நாடா�மனற்
நடவ��ைகைய அ�நா��ன அ்ர�யல ச்ாசன �ற�� ��மனற்� உ�� ெச�த�.இவர அ்�த நா��ன �்தல ெ்ப�அ�பர்
எனப்� ����ட�த�க�.

Ø எனேவாஎ�� �யல ம்டகா�கார �்�ைன� தா���ளள்�.

Ø ����கள �்�மண�ெதாடரப்ான ���த�ப�ட மேசாதா பா��தான ந்ாடா�மனற்��ல ஒ்�மனதாக
�ைறேவறற்�ப�ட�.

Ø இல�ைக�ல �்�தைல� ��கள அ்ைம�ைப� ேசர�்த �னன்ாள உ்���னரக்ள �்லர ஒ்ன�்ைண��
"ம��ரைம�க�ப�டஐ��ய ��தைல� ��கள �்னன்�' எ�� ��ய அர�யல க்��ைய� ெதாட���ளள்னர.்

Ø சரவ்ேதச அழ�ன ர்ா� -2016 ஆகதா�லா�� நா�ைட� சார�்த �ர�ைஜயா ��மா�ெகல�்ன்
ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார.்

Ø �ைப ஓபன ெ்டன�்� ேபா���ல உ்ல�ன �்தல �்ைல �ரரான ���ட�ன ஆ்ன�்�ரே்ர சா��யன ப்�ட�
ெவனற்ார.்

இதன�்ல�அவர த்ன� ெடன�்� வாழ�்ைக�ல 4்5-ஆவ� ப�ட�ைத� ைக�பற�்�ளள்ார.் �ைப ஓப�ல ப்�ட�
ெவனற்�தல �்��டன �்ரர எ்னற் ெப�ைமைய� ெபற�்ளள் �ரர �்ரே்ர

Ø இ��ய ���ெக� க���பா��வா�ய��ல (்���ஐ) ேலாதா க����ன ப்���ைரகள அ்ைன���அ��த 4
அலல்� 5 மாத�க�ல �்�ைமயாகஅமலப்��த�ப����� என ���ஐ �ரவ்ாக� �� தைலவ��, �னன்ாள �்ஏ�
தைலவ�மான �ேனா� ரா� ெத����ளள்ார.்

Ø இ��யா�ல அ்�ேவக 200 ெட�� ��ெக��கள அ்��ன ச்ாதைன
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Ø அயரல்ா�� நா��ல ந்ைடெபற உளள் சரவ்ேதச கரா�ேதேபா���ல க்ல�� ெகாளள்� ெசல�்றார,் �வகா��ல உ்ளள்
த�யார ப்ள�்�ல 9்ஆ�வ��� ப���� மாணவர �்.அேசா��மார.் இவர ஒ்�வர ம்��ேமஇ�ேபா���ல க்ல��
ெகாளள் த�ழக������ ெசல�்றார.்

Ø 2017 ஆ�ஆ��ெப�கள உ்லக� ேகா�ைப ���ெக� ேபா���ன �்�வராக ச��ன ெ்ட��ல�ர �்யமன�
ெச�ய�ப��ளள்ார.்

Ø ஐ�� ெட�� ���ெக� ப����சாளரக்ள த்ரவ�ைச�ல இ்��யா�ன அ்��ன,் ர���ர ஜேடஜா ஆ�ேயார்
�த�ட�ைத� ����ளள்னர.்

Ø ெஜ�வா சரவ்ேதச ேமா�டார வ்ாகன க�கா���ல ட்ாடா ேமா�டார�் தன� ��ய �ேபார�்� ரக காைர கா���ப��த
தயாரா��ளள்�.

Ø வற��ைய எ�ரெ்காளவ்தற�் �ரவ்ள ஆதார�கைள ேம�ப����வைக�ல த்�ழக���வ����மராம���
��ட� ப�கைள �தலவ்ர எ்ட�பா� பழ�சா� (மார�் 13) கா���ர� மாவ�ட� ம�ம�கல��ல ெ்தாட�� ைவ�தார்

Ø �வா��ேவகான�தர எ்��� உைரயாற�்ய ��பேகாண��ல ர்�லே்வஅ��கா��யக�அைம�க�ப�� என
ர�லே்வஅைம�சர �்ேர� �ரபாகர �்ர� ெத���தார.்

��தல த்கவலக்ள்

�வா��ேவகான�தர �்காேகா நக���� ெசன�்����வ�த �ன�்��பேகாண� ர�ல �்ைலய��ல அ்வர �்ழ��ய
�க���ய எ����� உைரயான "எ��ன,் ���ன எ்னற் உைரைய �ைன����வைக�ல இ்�� அ��கா��யக�
அைம�க�ப��.

Ø �னன்ாள �்தலவ்ர ெ்ஜயல�தா�ன ம்ைறைவ� ெதாடர�்� ஆர.்ேக. நகர ச்�ட�ேபரைவ� ெதா����வ�� ஏ�ரல்
12� ேத� இைட�ேதரத்ல ந்ைடெபற உளள்�. ஆர.்ேக. நகர ெ்தா�� ேதரத்ல ந்ட���அ�வலராக ப�மஜா ேத�
�ய��க�ப��ளள்ார.் எ�.�. ேசகர,் மதன�்ர�ஆ�ேயார உ்த� ேதரத்ல அ்�கா�களாக �ய��க�ப��ளள்னர.்

Ø ��மனற்அவம��� வழ���சாரைண��ஆஜராகாததால,் ெசனை்னைய ேசர�்த ��ப� கரண்���உ�ச ��மனற்�
வார���ற����ளள்�.

Ø ��ைவைய அ��தஆேரா�ல�்ல ச்ரவ்ேதச ��ைரேயறற் ேபா��கள ந்ைடெபறற்ன.

Ø அ��க�ைன�ெபா��ெசயலாளர ெ்ப�கள �்ன�ைத �ன�்��அ�மா�ன அ்ரன எ்�� ெசய�ைய
ெவ����ளள்ார,்

Ø உளந்ா�� �ற�்லா பய�கைள கவ�� மா�லமாக த�ழக� 3வ� �ைறயாக ெதாடர�்� �த�ட�����ளள்�.

Ø ஜல�்�க��� ேபாரா�ட�ைத� ெதாடர�்� நைடெபறற்வன�்ைற� ச�பவ�கள �்��த�வர�கைள அ�����தால்
அவறை்ற� ெத���கலா� என �சாரைண ஆைணய�அைழ�� ����ளள்�.

Ø த�ழக��ல 1்.4 ேகா� �ழ�ைதகள ம்ற�்� ��வரக்���த�ட�ைம �ெபலல்ா த����வழ�க�ப��ளள்�.

��தல த்கவலக்ள்

த�ழக�, கரந்ாடக�, ���ேச� உள�்�டஆ�ய 5 மா�ல�க�ல �்தறக்�டமாக த�ட�ைம �ெபலல்ா த���� ��ட�
அ��க�ப��த�ப�ட�. த�ழக��ல இ்�த� த�����கா� ��ரவ� மாத� 6 -ஆ�ேத� �தல 2்8 -ஆ�ேத� வைர
நைடெப�� என அ���க�ப�ட�. இ�ல,் 9 மாத��தல 1்5 வய� வைர�ளள் ��வரக்���த����வழ�க�ப�ட�.

Ø நாைகைய அ��த நா��ல உ்ளள் பா�ஷா சா��ஆ�டவர த்ரக்ா�ன 4்60 -ஆ�ஆ��க����ழா ச�தன���
ஊரவ்ல�, நைடெபறற்�.

Ø ெசனை்ன �ைற�க����அ�ேக 2 க�பலக்ள ே்மா�� ெகா�டதால ஏ்றப்�ட எ�ெண� க�� �க ேமாசமான
(��ரமான) �ைள�கைள ஏறப்���� என�் ெசனை்ன ஐஐ� அ��ைக ெத����ற�. டா��� பா� அேராமா��
ைஹ�ேராகாரப்ன எ்னற்�ஷ� தனை்ம ெகா�டஎ�ெண� கட�ல,் கடறக்ைர�ல◌,் �னக்�ல,் கடல ஆ்ழ��ல்
கல��ளள்�.

Ø உலக மக�ர �்ன�இன�் ெகா�டாட�ப��ற�. �ன�்��ெசனை்ன����� 2 ஏர இ்��யா �மான�கைள
�ற�்�� ெப�கள ம்��ேமெக◌ா�ட�� இய��ய�. ஒ��மான� ெசனை்ன����� �ல�்���, மறெ்றா�
�மான� ெசனை்ன����� ��க������இய�க�ப�ட�.

Ø ெசனை்ன�ல இ்��� மானாம�ைர வ�யாகஅ����ேகா�ைட வைர இய�க�ப�ட �ல���ைர� ர�ல்
ெச�ேகா�ைட வைர இய�க�ப��ற�.

Ø த�ழக உள�்ைற� ெசயலாளராக �ர�சன ம்ார�் �����ய��க�ப�டார.் கட�த 2013-ஆ�ஆ��அவர்
ஏறெ்கனேவஅ�த� �ைற�ன ெ்சயலாளராக� ெபா��� வ��தவர எ்னப்� ����ட�த�க�.
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Ø கா���ர��ல ே்பர�ஞர அ்�ணாப��� ��கா��காகஅ��கலை்ல �தலவ்ர எ்ட�பா� ேக.பழ�சா� நா��னார.்

Ø த�ழகஅர�ன �்ல�் �ற�� �ர���யாக�னன்ாள அ்ைம�சர த்ளவா� ��தர� �யமன� ெச�ய�ப��ளள்ார.்

Ø ��வா�ர ே்சாம��தர� ��கா�ல அ்ைம�க�ப����த ம���� ேசாழன �்ைன� ம�டப� �ற�� ைவ�க�ப�ட�.

ம���� ேசாழன ப்ற�்ய தகவலக்ள்

ேசாழ� ெப�மனன்ரக்�ன �்ற�����ய� �லகமா� �ள�� ம�ெந��ப� வாழ�்� கா��ய மனன்ன ம்����ேசாழன.்
ப��ன க்னை்ற� ெகானற் மகன �்��ட�கைன, ேதர�்கா�ல இ்��ெகான�் ப������ வழ��யதாக
ம����ேசாழைன� பற�்இல��ய�கள ய்ா���வ���னற்ன. ��வா�ர �்யாகராஜர ே்கா��ன 2்-��ரகார��ன்
ெதன �்ற��வ�ல �்.�.1123-�ஆ��ெவ�ட�ப�ட கலெ்வ��ல இ்ல��ய�கள ம்���� ேசாழ�ன வ்ரலாறை்ற
ெசால�்�னற்ன.

***உள�்ர �்மான ேபா��வர�� ச�ைத�ல இ்��யா �னற்ா�ட� ெபற�்ளள்�.உள�்ர �்மான�ேசைவைய ம�கள்
அ�க� பயனப்���வ�வதால உ்லகள�ல இ்��யா 3�இட� ெபற�்ளள்�. ஆ�ய ப��� �மான ேபா��வர��
ைமய� ெவௗ◌ி���ளள் ப��ய�ல 2்016�ஆ���கான ச�ைத�ல◌ இ்��யா 100 �ல�்யன ப்ய�க�டன 3்�
இட��, �னா 490 �ல�்யன ப்ய�க�டன 2்�இட��, அெம��கா 815 �ல�்யன ப்ய�க�டன �்த�ட��
ெபற�்ளள்�. ஜ�பாைன �ன�்��தள�் இ��யா 3�இட�����ளள்� எனப்� ����ட�த�க�.

***ெத��கானா ெதால�்யல �்ைற நட��ய அகழவ்ா��ல உ்ல�ன �்க�ெப�ய ‘ெப���வர�் கல’் �ைட��ளள்�.
ெதால�்யல ஆ்��க�ல �்ழ���அ��த சாதைனயாக இ�த� க������ அைம��ளள்தாக வரலாற�்ஆ�வாளரக்ள்
���னற்னர.் ெத��கானா மா�ல��ல �்���ெப� மாவ�ட��ன ந்ரம்தா என�்� �ராம��ல ந்ட�த ெதால�்யல்
அகழவ்ா��ல உ்ல�ன �்க�ெப�ய 40 டன எ்ைட�ளள் ’ெப���வர�் கல’் ஒன�் க�ெட��க�ப��ளள்�. �க��
ெதானை்மயான ம�த நாக�க� உளள்தாக �கழ�்த�ப�ட ஆ��ல ஓ்ர வ்ரலாற�் உலக சாதைன �கழ�்�ளள்தாகேவ
வரலாற�்ஆ�வாளரக்ள �்��னற்னர.் க�ெட��க�ப�ட கல ம்ற�்� ெதால�்யல ஆ்��ல �்ைட�க�ெபறற்
பழைமயான ெதாலெ்பா�ளக்�ன �்.என.்ஏ. ஆ�� நட�த�ப�ட� �னன்ர அ்�ப���ன ப்ழைம, பர�பைர, உண�
�ைறகள,் வாழ�்ைக�ைற, அ�� வாழ�்த ம�களெ்தாைக என� பலவரலாறற்◌ு� ����கள �்ைட�க�ப�� என
ெதால�்யல ஆ்�வாளரக்ள �்��னற்னர.்

***ஒ� நா��ன வ்ளர�்���உளக்�டைம�� எனப்� �க���ய�. சாைல வச�, ர�ல ே்பா��வர��வச�, �ைற�க
வச�, �னச்ார�, த��ர எ்ன அைன��உளக்�டைம�� வச�க���ற�பாக இ��தாலத்ான ெ்தா�ல�்�வதற�்எ�தாக
இ����. அ��ய �த���அ�கமாக வ�ம◌.் ஆ�யா�ல உ்ளக்�டைம����அ�க �� ஒ���� ெச��� நா�கள்
ப��யல ச்�ப��ல ெ்வ�யான�. இ�ல �்னா�த�ட�ைத ����ளள்�. ஆ�யா�ன �்க� ��ய ெபா�ளாதார�ைத
ெகா�டநாடான �ய�நா�இர�டாவ� இட�ைத ��த◌�்ளள்�. ெமா�த����ல 6்.8 சத�த�ைத உளக்�டைம����
�னா ெசல���ற�. ெமா�த����ல உ்ளக்�டைம����ஒ��க�ப�� �� (சத�த��ல)் 1. �னா - 6.8 %. 2. �ய�நா�-
5.7 % 3. இ��யா- 5.4 % 4. இ�ேதாேன�யா- 2.6 % 5. �யானம்ர-் 2.5 % 6. ��க��ர-் 2.3 % 7. ���ைபன�்- 2.1% 8.
மேல�யா- 1.9 %. 9. தா�லா��- 1.7%

****ேச� ெத��மா? - த�ழக�����ஜ� ஹசாேர ேகா�ைப 

த�ழந்ா� ���ெக�அ� 2017-�ஆ���கான �ஜ� ஹசாேர ேகா�ைபைய� ைக�பற�்ய�. இ�த� ேகா�ைபைய
ஐ�தாவ� �ைறயாக� த�ழக�ைக�பற�்����ற�. இதற�்�னன்ர 2்002-03, 2004-05, 2008-09, 2009-10 ஆ�ய
ஆ��க��� த�ழகஅ�ேய�ஜ� ஹசாேர ேகா�ைபைய� த��� ெசனற்�. இ��� ேபா��, ெடல�்�ல உ்ளள்
◌ஃெபேரா� ஷா ேகா�லா �ைளயா�டர��ல ந்ைடெபறற்�. இ�த� ேபா���ல வ்�காள அ�ைய 37 ரனக்ள்
���யாச��ல ெ்வன�் த�ழந்ா� ேகா�ைபைய� தனவ்சமா������ற�. �த�ல க்ள�ற��ய த�ழந்ா�அ� 217
ரனக்ைள எ�����த�. 218 ரனக்ைள எ��தால ெ்வற�்ெபறலா� எனற் �ைல�ல ஆ்�ட�ைத ஆர���தவ�காள
அ�ைய த�ழகஅ� 180 ரனக்�ேலேய ������ட�. இ�த ஆ�ட��ன ந்ாயகனாக த�ழக �ரர க்ார�்�� ேதர�்
ெச�ய�ப�டார.்

இ��யா��� 122-�இட� 

உலக ம�ழ�்�அ��ைக 2017 என�்� ஓர அ்��ைகைய ஐ��ய நா�க�ன ச்ைப அைம��, சரவ்ேதச ம�ழ�்��னமாக�
ெகா�டாட�ப�� மார�் 20 அன�்ெவ�������ற�. இ�த அ��ைகைய� தயா��பதறக்ாக 157 நா�க�ல ஆ்��
ேமறெ்காளள்�ப�ட�. ம�க�ைடேயயான சம��வ�, ஆய◌ுள க்ால�, த�நபர வ்�மான�, வர�்தக����அர�ய���
ஊழலறற் தனை்ம ேபானற்வற�்ன அ்��பைட�ல எ்�த நா� ம�ழ�்�யாக இ���ற� எனப்ைத� க��பதறக்ாக இ�த
ஆ�� நட�த�ப�ட�.

இ�த ஆ��னப்� உல�ன ம்�ழ�்�யான நா�கள ப்��ய�ல இ்��யா 122-�இட�ைதேய�������ற�. �த�ட�ைத
நாரே்வ����ளள்�. ெப��பாலான ெதறக்ா�ய நா�க�டன ஒ்���ைக�ல இ்��யா�ன �்ைலைம ேமாசமாகேவ
உளள்�. பா��தான (்80), ேநபாள� (99), �டான (்97), வ�க ேதச� (117), இல�ைக (120) ேபானற் நா�கள்
இ��யாைவ�ட ேம�ப�ட�ைல�ல உ்ளள்ன. இதற�்��ைதய ஆ��னே்பா�, 118-�இட�����த இ��யா
இ�ேபா� 122-�இட����� தளள்�ப�����ற�.

ைசைக ெமா���ஓர அ்கரா� 
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கா� ேகளாேதார,் வா� ேபச இயலாேதார ஆ்�ேயா��கான அகரா� ஒனை்ற உ�வா����யற�்�ல இ்��யா
ஈ�ப��வ��ற�. கா� ேக����றனறற், வா� ேபச ��யாதவரக்�ைடேய தகவல ெ்தாடரை்ப� ேப�வதறக்ாக இ��யா
��வ�� ஒேர�தமான ைசைக ெமா�ைய உ�வா��� எ�ண��டன இ்�த அகரா� தயா���� ப�
�னெ்ன��க�ப��ளள்�. இ�த அகரா�யான� அ��வ�வ����, ��ேயா வ�வ���� தயாரா�ற�. இ��ய ைசைக
ெமா��கான ஆ�� மற�்� ப�ற�்ைமய�இ�த அகரா�ைய உ�வா��வ�க◌ிற�.

ெச�� �றன �்ைறபா�ளள் 50 ல�ச� ேப����, ேப��� �ைறபா�ளள் 20 ல�ச� ேப����இ�த அகரா�
பயன���� என�் எ�ரப்ார�்�றாரக்ள.் �ைர�ல இ்�த அகரா� பயனப்ா����வ�� என� ெத��ற�. இ�வைர 6,000
-����� ேமறப்�டஇ��, ஆ��ல� ெசாறக்�க◌க்ான ைசைக� ����கைள �ள��� ���ர�கள்
உ�வா�க�ப�����னற்ன.

# ைஹதராபா��ல உ்ளள் "Osamania University" அ��தஆ��நைடெப�� 105வ� இ��ய அ��யல்
மாநா�ைட(Indian Science Congress) நட�தஉளள்�

# "Baruni ���ழா": ���ரா மா�ல��ல ந்ட�� ����ளள்�

# Hong kongன �்தல ெ்ப� தைலவராக "Carrie Lam" ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்ார்

# 3வ� G20 க�டைம�� ஒ���ைண�� மாநா� வாரணா��ல ந்ைடெபற உளள்�

- இ�மாநா� ெஜரம்ன த்ைலைம���, ம��ய ெவ��ற���ைற அைம�சக� �ைண ெதா��பாளராரக��(Co host)
இைண�� இ�மாநா�ைட நட���ற�

# 32வ� ச�ேதா� ேகா�ைப காலப்�� இ���ேபா���ல ே்மற�்வ�காள அ� ெவற�் ேபாற�் ேகா�ைபைய
ைக�பற�்�ளள்�

# உளந்ா��லாேய தயா��க�ப�ட advanced light helicopterஆன "DHRUV"ைவ இல�ைக மற�்� �ல ெதன�்ழ��ஆ�ய
நா�க���வழ�க இ��யா ேப�� வார�்ைத நட��வ��ற�

# இ��யா�ன எ்�ர �்ர�்ழ�் ேபார�்க�பலான(Anti- submarine warfare) "Tupolev- 142M" மார�் 29 அன�்ஒ�� ெபற
உளள்�

# இ��யா�ல ந்ைடெப�� ம�கள ே்பாரா�ட�க�ல த்�ழக��த�ட� ெபற�்ளள்�

- த�ழக�ைத ெதாடர�்� ப�சா� இர�டாவ� இட��ல உ்ளள்�

# உ�ச ��மனற்�:ச�க நல���ட�க���(Social welfare Schemes) ஆதார அ்�ைடைய க�டாய�ப��த�டா� என
அர���அ��ைர

# CBFCஐ �ரைம�கஅைம�க�ப�ட "Sham Benegal" ���ன ப்���ைரகைள நைட�ைற�ப��தஅர� ப�����
வ�வதா� ம��ய அைம�சர ெ்வ�கயா நா�� ெத����ளள்ார்

- CBFC- Central Board of Film Certification

# ���� ச�டமனற்��ற�் ேம�� 5 பழ����னர இ்ட�கைள ஒ��கபழ����ன��கான ேத�ய ஆைணய�(National
Commission for ST) ஒ��தல வ்ழ���ளள்�

# சரவ்ேதச ேசாலார �்�டைம��ன(்ISA) இைட�கால தைலைம இய��நராக "Upendra Tripathy" �ய��க�ப��ளள்ார்

- ISA- International Solar Alliance

# மா�ல ெதா�லாளர க்ா���� கழக��ன (்ESIC) �தல ெ்மாைபல ம்���வ ேசைவ ஆ��ரா மற�்� ெத��கானா�ல்
ெதாட�க�ப��ளள்�

- ESIC- Employee's State Insurance Corporation

# உ��ர �ரேதச��ன 4் நகர�கள(்வாரணா�,அேயா��யா,ம�ரா மற�்� ேகார��ர)் 24*7 �னச்ார வச� ெபற உளள்ன.

- ேம�� பள�்கள,்கல�்�கள ம்���வமைனகள ம்ற�்�அர� க��ட�க�ல �்ைக�ைல ெபா��கள உ்பேயா��க
அ�மா�லஅர� தைட ����ளள்�

# இ��யா����� ேநபாள��ற�்அ��த 5 ஆ��க���ெப�ேரால வ்ழ��வதறக்ான ��ய ஒ�ப�த�
ைகெய��தா��ளள்�

# ஆ���யா�ல ந்ைடெபறற் "World Winter Games"ல இ்��யா 37 த�க�,10 ெவள�் மற�்� 26 ெவ�கல பத�க�கைள
ெவன�்ளள்� ெமா�த� 73 பத�க� ெவன�்ளள்னர்
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# உளந்ா���மான ேபா��வர��ல(்Domestic Air Traffic) ஜ�பாைன �ன�்��தள�் இ��யா �னற்ாவ� இட�ைத
����ளள்�

# FIFA U-17 இ�� ேபா��ைய ெகாலக்�தா�ல உ்ளள் "Salt Lake Stadium"��ல ந்ட�கஉளள்�

- அைர��� ேபா��கள �்ஹா���ல உ்ளள் இ��ரா கா�� ைமதான� மற�்� ேந� ��ைப�ல உ்ளள் D Y Patil
ைமதான���� நைடெப��

- இ��யா�ல ெ்மா�த� 6 நகர�க�ல F்IFA U-17 ேபா��கள ந்ைடெபற உளள்ன

# ஆ�க��கான World League Final 2017(Hockey) மற�்� World Cup Hockey 2018 இர���ஒ�சா மா�ல�
�வேன�வ�ல ந்ைடெபற உளள்�

# ெத��கானா மா�ல��ல உ்ளள் "Gangadevipalli" �ராம� 100% கல�்ய��, 100% ம� ஒ���,100% ���வ�
ெச���தல,் 100% பள�் ெசல�்� �ழ�ைதகள,்100% க��பைற வச�கள ெ்பற�் சாதைன பைட��ளள்�

- ேம��இ��ராம��ல உ்ளள் அைன��ெத��ள��க�� "��ய ஒ��ல"்(Solar power) இய�க ��யதா��

# 2020ல உ்ல�ன இ்ளைமயான நாடாக இ��யா(India Will be the World's Youngest Country by 2020) 29 சராச� வய�டன்
இ���� என ஒ�அ��ைக�ல ெ்த���க�ப��ளள்�

- இ�வ��ைக�ைன "IRIS Knowledge Foundation ��வன� "UN-HABITAT" உடன இ்ைண�� ெவ����ளள்�

# ��ைபைய� ேசர�்த "ெகௗ� ��" 36�� �ள�ளள் கடல இ்ைண������ இ��ய �ைழ�வா�ல(்Sea Link to
Gateway of India) வைர ��� கட�த இ��யா�ன �்தல ெ்ப�ம�எனற் ெப�ைமைய ெபற�்ளள்ார்

# AIIBல �்�தாக 13 நா�கைள ேசர�்கஅ�வைம�� அ�ம� வழ���ளள்�

- கட�த ஆ��ெதாட�க�ப�டஇ�வைம��ல 5்7 நா�கள இ்��தன

- தறே்பா� ��தாக ேசர�்க�பட உளள் 13 நா�க�டன ே்சர�்� ெமா�த� 70 நா�கள இ்�வைம��ல உ்ளள்ன

- AIIB- Asian Infrastructure InvDayment Bank

# ம��ய மைற�கவ�கள வ்ா�யமான CBEC �ைல 1 �தல C்BIC என ெபயர ம்ாறற்� ெச�ய�பட உளள்�

- GST ெகா��வ�வதன க்ாரணமாக இ�மாறற்�கள ெ்கா��வர�ப��ற�

- CBEC- Central Board of Excise and Customs

- CBIC- Central Board of Indirect Taxes & Customs

# ம�தஆளக்ட�த�ல(்Human Trafficking) ேமற�்வ�க மா�ல��த�ட��ல உ்ளள்�

- இராஜ�தான இ்ர�டாவ� இட��ல உ்ளள்�

# MARCH 27- World Theatre Day

***�ெப��ல ’் பா�யல அ்ைம�சராக’ ெப��யமன�!

�ெப�ன ந்ா��ல ம்�க�ன இ்ற����ஏறப்�ழ�ைதகள �்ற��ல ச்ம�ைல இலை்ல. இதனால,் ம�கள ெ்தாைக�ன்
எ���ைகைய அ�க���� ேநா�க��ல ப்ா�யல அ்ைம�சராக, எெடல�்ரா பெர�ரா எனற் ஒ� ெப�
�ய��க�ப��ளள்ார.் இைத, அ�நா���ரதமர ம்�யாேனா ரஜா� அ����ளள்ார.்

***# Cyclone Debbie: ச�ப��ல ஆ்��ேர�யாைவ தா��ய �யல்

# �தல "்Unity for Security" எனற் INTERPOL மாநா�ைட ஐ��ய அர� நா�கள(்UAE) அ�தா��ல ந்ட�த உளள்�

- ேம�� "50mn Euros" INTERPOL��அ��கஉளள்�

# ெத��கானா மா�லஅர� "Go Live" என�ப���றற்வா�கள க்�ட��� ெதாடர அ்ைம�ைப(Crime and Criminal
Tracking Networking System) ெதாட���ளள்�

# இ��ய வ�சவா�ைய ேசர�்த "Vanita Gupta" அெம��கா�ல உ்ளள் "The Leadership Conference on Civil and Human
Rights"ன �்தல ெ்ப��தல த்ைலைம அ�வலராக(CEO) �ய��க�ப��ளள்ார்

# இ�த வ�ட Formula1 �ச�ன �்தல ே்பா��யானாஆ��ேர�யன �்ரா������ல "்Sebastian Vettel" (Ferrari)
ெவற�் ெபற�்ளள்ார.்
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***ெத��கான மா�ல��ன வ்ார�கல ம்ாவ�ட��ல 3்60 ���கள,் 1400 ம�கல ெ்தாைக ெகா�ட

#க�கேத�பள�் என�்� ��ய �ராம�

● 100 % liquor prohibition, ● 100% house tax collection,

● 100% literacy, ● 100% school-going children, ● 100 % construction of toilets,

● 100% in small savings etc. வச�கைள ெபற�்ளள்�.

அ� மட��அலல்ா� அைண��ெத��ழ��க�� ேசாலார ை்மயமா�க�ப�டள�.

ேகமர ைவ�� க�கா��கப��ர�.

Any time water - ATM machine வ�யாக 20 litter water �.1 ��வழ�க�ப��ற�..

****#Gauri Singh : First Girl to Swim From Sea Link to Gateway of India

Gauri Singh, 14-year-old girl became the first girl to explore the route from Sea Link near Worli Koliwada to the Gateway of
India. The 36 km long distance route, which she started on Sunday morning was completed in 6 hours and 30 minutes.

***India won 37 gold, 10 silver and 26 bronze medals and secured 5th position in the overall medal tally in the World
Winter Games (held in Austria)

***ESIC launched India's first mobile clinic services in Andhra Pradesh and Telangana

****#பாஜக ச�டமனற் உ���னர ை்ம�ேகல ே்ல◌ாேப◌ா ேக◌ாவா ச�டசைப �ைண சபாநாயகராக
ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார.்

#ேத�ய ெஹ�கா�டர ஆ்பேர�டர �்�வன� பவன ஹ்ன�், 1 ஏ�ரல 2்017 �தல "்�ல�் தரஷ்ன R்ide's "எ�� ��ய
ேசைவைய �வ�கஉளள்�.

#�ென�ேக◌ா உலக பார�ப�ய தள�கள த்றக்ா�க ப��ய�ல இ்��ய
நகர�களா�ய( அகமதாபா�,�ல�்,ெஜ���ர,்�வேன�வர,்��ைப)ேசர�்க�ப��ளள்�.

# ச�தாய மற�்� கல�்தர��ல �்னத்��ய வ���ன��கான ேத�ய ஆைணய�(National Conmission for Socially and
Educationally Backward Classes- NSEBC) அைம�கம��ய அைம�சரைவ� �� ஒ��தல வ்ழ���ளள்�

- இ�த ஆைணய�ம��ய ச�க�� மற�்�அ�காரம��தல(்Ministry of Social justice and Empowerment) �ைற�ன �்ழ்
உளள் �னத்��ய வ���ன��கான ஆைணய��ற�்(National Commission for Backward Classes) மாறற்ாக வர உளள்�

- ேம�� ��தாக வர உளள் NSEBC ஆைணய�அர�யைலைம�� சார�்த அைம�பாக(Constitutional Body) உ�வா�க
சர�� 338B எனற் ��ய சர��உ�வா�க�பட உளள்�

����: Art-338- National Commission For SC

- Art 338A- National Commission for ST

# 6வ� ேத�ய ேபா�ேடா�ரா� ���க�ல "்Raghu Rai" எனப்வ���வாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்��
வழ�க�ப��ளள்�

# 2017�ஆ��றக்ான "Earth hour" ேநற�்(மார�் 25) இர� 8.30ம� �தல 9்.30 வைர கைட���க�ப��

- ஒ�ெவா�ஆ���மார�் மாத��ன க்ைட� ச���ழைம "Earth hour" �� ெவ�பமயமாதைல த��கஅ�ச��க�ப��

# அ�டார�்கா�ல உ்ளள் ப�பாைறக�ன ே்மற�்ற �ைசேவக�ைத(Surface Velocity) அ�ய அ�� ெபா��த�ப��ளள்
DGPSல �்னத்ர�கைள(Stakes) ெபா��த ISRO 4 ���கைள அ����ளள்�

- இ�த ���கள அ்�டார�்கா�ல உ்ளள் இ��ய ஆரா��� ைமய�களான "Bharathi மற�்� Maitri"ல இ்�த ��ய
�னத்ர�கள ெபா����

- DGPS- Differential Global Positioning System

# 2017�ஆ��றக்ான " Abel Prize" �ெரன�் க�த ேமைத "Yves Meyer" ��வழ�க�ப��ளள்�

# பா��தான �்ன�ைத �ன�்���தன �்ைறயாக �னா,ச�� மற�்� ����பைடகள இ்எலாமாபா��ல ந்ைடெப��
அ�வ���ல ப்�ேகறக் உளள்ன
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# எவெர�� ெசல�்� Indian Navyன இ்ர�டாவ� பயண�ெதாட��ய�

# ேத�ய பாலப்�ைணேம�பா��வா�ய��ன(்National Dairy Development Board) 50வ� ஆ���ழாைவ �ன�்��
"50 years- The great Indian Milk Reveloution" எனற் ��தக�ைத ம��ய ேவளா��ைற அைம�சர ர்ாதா ேமாகன �்�
ெவ����ளள்ார்

# உல�ன �்க�ெப�ய ெசயறை்க ��ய அைம��(Artificial sun set) ெஜரம்��ன C்ologneல உ்�வா�க�ப��ளள்�

- காரப்ன ப்யனப்ா�(Carbon-Neutral) இலல்ாமல ை்ஹ�ரஜன த்யா��கஇ�த ெசயறை்க ��ய அைம�� பயனப்��

# 67% �ற�பட ெசயலப்�� ��ய வைக ேரா�ேடாைவர� ம���ைன ஆ���க நாடானா "Niger"ல ே்சாதைன �ைற�ல்
அ��க�ப����ளள்னர்

- இ�த ம���ற�் "BRV-PV" என ெபய���ளள்னர்

- இதைன "Serum Institute of India" ��வன� உ�வா���ளள்�

# ஜ��கா��ர ம்ா�ல���நக�ல உ்ளள் "Bakshi காலப்�� ைமதான�" FIFA ���ைறக���உ�ப����தாக
ேம�ப��த�பட உளள்�

# கரந்ாடக�ன வ்ற�� பா��க�ப�ட ப��க�ல த்��ைர ேச��தல ம்ற�்�அதைன �ற�பட ெசலவ��தல்
ெதாடரப்ான �ைற�த �ைல ெதா�ல�்�ப�க��� "NABARD" வ�� ���த� வழ�க�ளள்�

# "Rashtriya Vasoshri Yojana"

- வ�ைம ேகா��ற�் �ழ உ்ளள் ��த��மகனக்���வாழவ்தற�் ேதைவயான உபகரண�கள உ்டறச்ார�்த
உத��ெபா��கள ல்ழ��� ம��ய அர�ன �்�ட� எ�ரல 1்,2017 �தல ெ்தாட�க�பட உளள்�

- ஆ��ர மா�ல� ெநல�்�ல இ்���ட� ெதாட�க�பட உளள்�

# �ல� ெபயர�்ேதா���அெம��கா�ல வ்ழ�க�ப�� உய�ய ��மகன �்�தான "Ellis Island Medal of Honour" ற�்
இ��யா�ல இ்��� 6 நபரக்ள ே்தர�் ெச�ய�ப��ளள்னர்

# �மான�தா�� க�பலான "INS Vikramaditya" க�ப�ல இ்��� பார� ஏ�கைண ெவற�்கரமாக ேசாதைன
ெச�ய�ப��ளள்�

- Barak ஏ�கைண ஒ� தைர����� வானெ்வ��ல(்Surface-to-air) தா��� ஏ�கைணயா��

# ஆ�ய வளர�்� ஆரா��� ��வன��ன(்Asian Development Research Institute) ெவள�் �ழா ெகா�டா�ட��ன ஒ்�
ப��யாக "�கார ம்ற�்� ஜாரக்��மாநா�"(Conference on Bihar and Jharkhand) பா�னா�ல ந்ைடெபறற்�

- இதைன ��யர�� �ைலவர �்ராண� �கர�் ெதாட�� ைவ��ேப�னார்

- இ�மாநா��ன க்�(Theme): "Shared History to Shared Vision"

# ம��ய �ற�்��ழல ம்ற�்� ப�வ�ைல மா�பா� �ைற�ன(்Ministry of Environment and Climate Change-MoEF) �ழ்
ெசயலப்�� ச�ட��ரவ் அ�த�� ெபறற் "இ��ய �ல��கள ந்ல வா�ய�" (AWBI)தறே்பா� ஜல�்�க��
ேபார�ட�க����ன �்�த MoEF அ�கா��ன �்ழ ெ்சயலப்ட உளள்�

- AWBI- Animal Welfare Board Of India

# The National Helicopter Operator Pawn ��வன� "DELHI DARSHAN RIDES" எனற் ��ய ேசைவைய ெதாட���ளள்�

- இ�ல 2்500 �பா����� ேசைவகள ெ்தாட�க�ப��

# ஆ��ரா: Jan dhan வ�� கண��கைள ஆதார அ்�ைட�டன அ்�கமாக இைண�தமா�லமாக உளள்�

# ப���வன�கைள காற�் �காமல ப்ா�கா��� 10MT(Megaton) அள�லான அைம��கைள(Silos) 2019-20 இ����ள்
அைம�கம��ய அைம�சரைவ ஒ��தல வ்ழ���ளள்�

# "Tanushree Pareek": 51 ஆ�� BSF வரலாற�்ல �்தல ெ்ப� ேபார அ்�கா�(Combat Officier) எனற் ெப�ைமைய
ெபற�்ளள்ார்

# March 25- International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade

# MARCH 25- International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members

# MARCH 26- Independence Day and National Day of BangladeshBangladesh
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***“மன அ��த��ல த்றெ்காைல���யனற்ால �்றற்�ஆகா�” எனப்� ����பாரா�மனற்��ல ம்னநல �காதார
பா�கா�� மேசாதா �ைறேவ��ளள்�.

ஹா�கா��ன த்ைலைம �ரவ்ா�யாக �ன ஆதரவாளர ே்க� லா� ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார.்ஹா�கா��ன த்ைலைம
�ரவ்ா�யாக ஒ� ெப�ெபா��ேபறப்� இ�ேவ�தல �்ைறயா��.

ெட�� அ�க��கான சரவ்ேதச ���ெக� தரவ�ைச� ப��ய�ல ஒ்�ெவா�ஆ���ஏ�ரல ம்ாத� எ�த அ�
�த�ட��ல இ்���றேதா, அ�த அ���ஐ.�.� ெட�� சா��யன எ்��அ�த�� மற�்� கதா�த� ப�சாக
வழ�க�ப��

.அ�வைக�ல இ்�த ஆ���கான ஐ�� ெட�� தரவ�ைச�ல �்த�ட����தஇ��ய அ��� 1 �ல�்யன்
டாலரக்��கான காேசாைல மற�்� கதா�த�ைத கவ�கரால,் ேக�டன �்ரா� ேகா��ட�வழ�க�ப��ளள்�.

ந�வைர அவம����வைக�ல ே்ப�யதறக்ாக, பார�்ேலானா�ரர ெ்ம����உலக� ேகா�ைப த����ற�்ன 4்
ேபா��க�ல �்ைளயாட தைட ���க�ப��ளள்�. இவர த்றே்பா� அரெ்ஜன�்னாஅ��காக உலக� ேகா�ைப
த����ற�்ஆ�ட�க�ல �்ைளயா� வ�வ� ����ட�த�க�.

***ேத�ெப� ��வனமான ��ள த்ன� அ��சார வ்ைரபட��ல (் Google Knowledge Graph) ��தாக ெப�கா�
ெமா��ல ே்த��வச�ைய ��தாகஅ��க�ப����ளள்�

நாள�தா பலக்ைலகழக��ன �்�ய �ைணேவ�தராக �ைனனா�� �யமன�

��பன உ்டனப்��ைக�� எ� 50ன ப்� ஐேரா��ய ஒன�்ய��ய��ல இ்��� ���டன ெ்வ�ேய�வைத அ�நா�
உ��ப����ளள்�.

ேம���� எ� 50ஐ �தன�்தலாக பயனப்���� நா� ���டன்

இ��யா�ல அ்�ேவகஇைணய ேசைவைய ெப���தல ந்கர� ைஹதராபா� ஆ��

இ��யா�ல �்தன�்ைறயாகஅ�ைவ����ைச�ல ஏ்றப்�� �ைறபா�கைள த�ர�்க ேராேபா��� எ��ரக�ள்
பயனப்���� உபகரண�கள வ்�யான ம���வ���ைச �ைற ��மரம்���வமைன�ல �்�வ�ப��ளள்�

மெட�ரா ��ல அ்ைம�������மான �ைலய��ற�் காலப்�� �ரர �்���யன ெ்ரானாலே்டா�ன ெ்பயர்
��ட�ப��ளள்�

உலக �காதார ��வன��ன ச்ரவ்ேதச ம���வ மாநா� �ல�்�ல �்வ�க உளள்�.

உலக �காதார �ன� = ஏ�ரல 7். ைமய�க���=மன அ��த�

# "Sarhul": பழ����னர �்��ழாஜாரக்��மா�ல��ல ெ்தாட���ளள்�

# அெம��க��ெவ� �ர�காைன "Peggy Whiston" ��ெவ��ல அ்�க நைடபயண�(Space walks) ேமறெ்கா�ட
ெப�ம� எனற் ெப�ைமைய ெபற�்ளள்ார்

# Netherland நா��ன உ்த��டன "்��க��கான �ற�� ைமய�"(Centre of Excellence for flowers) ஹ�யானா மா�ல�
"Jhajjar"ல ெ்தாட�க�பட உளள்�

- �வசா�கைள �வளர�்�ல (்Floriculture) ஊ����கஇ�ைமய�அைம�க�ப��ற�

# "Six Time Thinner" எனற் ��தக�ைத "Babar Afzal" எ���ளள்ார்

- இதைன ஜ��கா��ர ம்ா�லஆ�நர "்NN Vohra" ெவ����ளள்ார.்

# இ��ய க�பறப்ைட�ல ப்�வ�ைல க�கா���� ��ய வா�ைல�யல ஆ்�� ைமய� "IAAMS" அர�ேகாண��ல்
உளள் "INS Rajali" கடறப்ைட �மான தள��ல அ்ைம�க�ப��ளள்�

- IAAMS- Integrated Automatic Aviation Meteorological Systems

# UNைவ� ேசர�்த உலக உண� ��டஅைம��ன(்WFP) ��ய ெசயல இ்ய��நராக "David Beasley" �ய��க�ப��ளள்ார்

- WFP- World Food Programme

# இ��ய வ�சாவ�ைய� ேசர�்த ����� அைம�சர "்Priti Patel" இ�த ஆ��றக்ான "Pravasi Bharathiya Samman
Award"ற�் ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்ார்

# ம��ய அர� சணல ம்ற�்� ப��� வைகக���(Wheat and Turdal) 10% ஏற�்ம� வ�ைய ����ளள்�

# "Montenegro": NATO அைம��ல ே்சர உளள் 29வ� நா�
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# இ��ய இரா�வ��ல உ்ளள் "Rashtriya Rifles" பைட���ைவ� பற�் "Home of The Brave" எனற் ��தக�ைத "Nitin A
Gokhale" எ�� ெவ����ளள்ார்

# இ��ய �ள�பரப���தல �்ைல ���ன(்ASCI) ஒேரஉ���னராக "Paytm" ��வன� ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்�

- ASCI- Advertising Standards Council of India

# உ�ரகா��மா�ல��ல 4் மாத�க����ர�க� ெதா����(Mining) �ற�்�� தைட ����அ�மா�ல உயர்
��மனற்� �ர�்� வழ���ளள்�

# "Odisha": வ��கள இ்லல்ாத இட�க����ய உத�� ���கள(்Self Help Groups) �ல�வ��� ேசைவைய வழ���
இ��யா�ன �்தல ம்ா�லமாக உளள்�

# 2014,2015 மற�்� 2016�ஆ��றக்ான "Dr.B.C.Roy National Award" மற�்� 2008,2009,2010,2014,2015 மற�்� 2016�
ஆ��றக்ான "Hari Om Ashram Alembic Research Award"கைள ��யர�� தைலவர �்ரணா� �கர�் வழ��னார்

- இ��ர�����க�� "ம���வ�ைற�ல"்(Medical Field) �ற�� �ள��பரக்���வழ�����தா��

# National Tribal and North East Comclave 2017 ��ெடல�்�ல ந்ட�� ���த�

- இதைன ம��ய கலா�சார� �ைற அைம�சக��ன �்ழ ெ்சயலப்�� "ல�� கலா அகாதா�"(Lalit Kala Akademi)ல்
நட�த�ப�ட�

# இ�த ஆ��அ�ேடாபர ம்ாத� இ��யா�ல ந்ைடெபற உளள் "FIFA U-17" ேபா��க��காக இ��யா�ல க்ாலப்�ைத
�ரபல�ப��த ெதாட�க�ப�ட "Mission XI Million Programme" ��ட�ைத ஊ�������தமாக பார�மனற்
உ���னரக்ள க்ாலப்�� �ைளயா�� �கழ�்�ைய சபாநாயகர "்Sumitra Mahajan" ெதாட�� ைவ�தார்

# த�ழந்ா� ���ெக�அ� "Deodhar Trophy"ஐ ெவன�்ளள்�

- இதன �்ல� உள�்�ல ந்ட��� ர��, இரா�, �ஜ� ஹசாேர, சய� ��டா� , �ேயாதர ஆ்�ய ேகா�ைபகைள
ெவன�்ளள் �தல ம்ா�லஅ� எனற் ெப�ைம த�ழக��ற�்�ைட��ளள்�..

# ேகரள மா�லஅர�ன �்�ய தைலைம ெசயலராக(Chief Secretary) "Nalini Netto" �ய��க�ப��ளள்ார்

- இவர த்�ழக தைலைம ெசயலர "்Girija Vaidyanathan"ன உ்ற�னர எ்னப்� ����ட�த�க�

# INS Rajaliன ெ்வள�் �ழாஆ���கழ�்�அர�ேகாண��ல உ்ளள் க�பறப்ைட �மான தள��ல ெ்கா�டாட�ப�ட�

# �ன உ்றப்���ல �்கர இற��ம�யளாராக இ��த இ��யா �தன �்ைறயாக �கர ஏற�்ம�யளாரா��ளள்�(1st time
India has turned around from a net importer of electricity to Net Exporter of electricity)

- இதைன ம��ய �னச்ார வா�ய�அ����ளள்�

# எ�ரல 1் �தல B்S-III(Bharath Stage-3) வாகன�கைள �றக்உ�ச ��மனற்� தைட ����ளள்�

- ேம�� கனரக ெதா�றச்ாைல ��வனைள �ட ம�கள ந்லேன���ய� என ���ளள்�

# இ��ய இரா�வ��ன த்ைலைம தளப� "Bipin Rawat" ேநபாள நா��ன உ்ய�ய இரா�வெகௗரவமான "Honorary
General Of Nepalese Army" எனற் ெகௗரவ�ைத ெபற�்ளள்ார்

# இ��ய வ�சாவ�ைய� ேசர�்த "Gurinder Chandha" 2017�ஆ��றக்ான "Sikh Jewel Award"ற�் ேதர�்
ெச�ய�ப��ளள்ார்

# �ர�் �ைற�ல இ்ைண�� ெசயலப்ட ஏ�வான இட�கைள க�ட�ய இ��யா மற�்� "Bavaria"�இைண�� ��
ஒனை்ற அைம��ளள்னர்

# �ரபலஇ�� ந�கர "்Anupam Kher" இ�த ஆ��றக்ான கலா ர�தன �்�ைத(Kala Ratan Award) ெபற�்ளள்ார்

# ஒ���ைண�த க�டண�கைள ெச���வைத எ�ைமயா�க ICICI வ�� "Truecaller" உடன இ்ைண�� ெசயலப்ட
உளள்�

# உல�ன �்தல "்Nanocar Race" �ரான�்ல அ்��தமாத� ெதாட�க உளள்�

# அெம��கைவ� ேசர�்த "The Atlantic Council"ன ஆ்ேலாசைன ���ல "்Anil Ambani" ேசர�்க�ப��ளள்ார்

# "Sima Kamil": பா��தா�ல வ்����தைலைம ஏற�்��தல ெ்ப�ம�

- பா��தா�ல உ்ளள் "United Bank Limited"ன த்ைலவராக இவர �்ய��க�ப��ளள்ார.்இதன �்ல� பா��தா�ல உ்ளள்
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வ�கவ����தைலைமயற�்��தல ெ்ப�ம� எனற் ெப�ைமைய ெபற�்ளள்ார்

# "Brazil": 2018�ஆ��ர�யா�ல ந்ைடெப�� உலக ேகா�ைப காலப்�� ேபா��க���த�� ெபறற்�தல ந்ா�

- ேம�� ந�ச��ர �ரர "்Lionel Messi"�� 4 ேபா��க�ல �்ைளயாட தைட ���க�ப��ளள்தால அ்ரெ்ஜன�்னாஅ�
த�� ெப�வ� ேகள�்� ��யா��ளள்�

# 2000 ஆ��க���ேமலான பழைம வா��த அர�மைன "Mexico"�ல க்�ட�ய�ப��ளள்�.

***ஏைழக�����கள க்��� த�வ�ல த்�ழக� 4�இட�: ெவ�ைகயா!

ெவ�ைகயா நா����யதாவ�:

நகர�்�ற ஏைழ ம�க�����கள க்��� த�வ�ல த்�ழக� 4-வ� இட� ெபற�்ளள்�.

�ஜரா�, ராஜ�தான,் கரந்ாடகா மா�ல�கள �்தல 3் இட�கைள ����ளள்�.

ேம�� நகர�்�ற ஏைழ ம�க���த�ழகஅர�இ�வைர 6,940 ��கள க்��� த��ளள்�.

***ேகா��� "ப�ம��" ��� வழ��னார �்ரணா�!

ெடல�்�ல ப்�ம���கள வ்ழ����ழா நைடெபறற்�.

��யர� தைலவர �்ரணா� �கர�் ���கைள வழ���றார.்

���ெக��ரர �்ரா� ேகா���ப�ம�� ��ைத �ரணா� வழ��னார.்

ேசகர ந்ாய� மற�்� �பா மா�� ஆ�ேயா���� ப�ம�� ��� வழ�க�ப�ட�.

***ேரஷன க்ைடக�ல அ்��யாவ�ய� ெபா�ளக்ள �்�ேயா��ப�ல ந்ைடெப���ைறேக�கைள� த��க. �மார�்
ேரஷன க்ார�் �ைறைய ெசயலப்��த த�ழகஅர���� ெச��ளள்�. �தறக்�டமாக ��வள�்ர ம்ாவ�ட�
ெகார���ல இ்��ைற அ��க�ப��த�பட உளள்�.

***Shanti Prayas-II. அெம��கா�� ேநபா��இைண�� நட������ ரா�வப�ற�்�

*****அெம��கா�ல உ்ளள் ��மகாணமான EL SALVADOR எனற் ப�� த�ம�& �ர�க�ெதா�����ற�்��
தைட����ள�்

�னன்தாக இ��யா�ல உ்�ரகா��மா�லஅர� 4மா�ல�க����ர�க ெதா����தைட ����ளள்�

���ப� ேகா��ன வ்ரலா�, �ழா�கள ே்பானற் �ற��கைள�� ெதா��� Inside Tirumala Tirupati எனற்
ஆவண�பட�ைத ேநஷனல �்யா�ர◌ஃ� ெதாைல�கா�� ெவ����ளள்�

ேம�� உகா� ��நா�ல ே்கா��தா ��மைல ேதவ�தான� எனற் ��ய ெமாைபல ெ்சய�ைய அ��க�ப����ளள்�

ப�ைவ� ெகாலப்வரக்���ஆ�ள த்�டைன வழ���வைக�ல �்ஜரா� ச�டமனற்��ல ச்�ட����த�
ெகா��வர�ப��ளள்�.

20 ஆ�ர������ைறவான ம�கள ெ்தாைக ெகா�டப���ல இ்�த 220 ��ட���ள உ்ளள் ம�கைடகைள ���ப�
��ய உ�தரைவ� உ�ச��மனற்� �ற����ளள்�(�னன்தாக 500�)

�வா�யர ம்காரா� �ஜய ராேஜ���யா�ன வ்ாழ�்ைகவரலாறை்ற ைமயமாக ைவ�� ேகாவா கவரன்ர �்��ளா
�னஹ்ா எ��ய �ல =் ராஜபாைத�ல இ்��� ம�கள ம்னற்� ேநா�� ( Rajpath Se Lok PathPar )

**ெசனை்ன உயர�்�மனற் ��ய தைலைம ��ப�யாக "இ��ரா பானர�்" �யமன�.

- இ��ரா பானர�் தறே்பா� ெடல�் உயர�்�மனற் ��ப�யாக ப�யாற�்வ��றார.்

- ெசனை்ன உயர�்�மனற் தைலைம ��ப�யாக பத� வ��க�ளள் 2-வ� ெப� ��ப� இ��ரா பானர�்..

****கரந்ாடக மா�ல��ல உ்ளள் உணவக��ன ெ்பயரான ந�மஉணவக� என�்� ெபயைர இ��ரா உணவக� என
அ�மா�லஅர� ெபயர ம்ாறற்� ெச�ய���ளள்�

ம��ய �ரேதச மா�லஅர�ன ச்ாைல ேபா��வர��ைன ேம�ப��தஇ��யா ��ய வளர�்� வ���டன (் $350 million )
ஒ�ப�த� ெச��ெகா��ளள்�.

****�ஜரா� மா�ல��ல ப்�வைத ெச�பவரக்ள,் மா��ைற���றப்வரக்ள,் இைற���காக மா�கைள ஓ�ட������
இனெ்னா�இட����ெகா��ெசலப்வரக்���க�ைமயான த�டைன வழ�க வ� ெச��� ச�ட மேசாதா
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�ைறேவறற்�ப�ட�. இதறக்ாக �ஜரா� காலந்ைடகள ப்ா�கா��� ச�ட��ல �்��த� ெகா��வர�ப��ளள்�.
���த�ப�ட ச�ட��னப்�, ப�வைத ெச�பவ��� 7 ஆ��வைர �ைற� த�டைன வழ�க�ப�� என�
ெத���க�ப��ளள்�. அ�த ச�டமேசாதா�ல,் "ப�வைத ெச�பவரக்ள,் மா��ைற���றப்வரக்ள,் இைற���காக
மா�கைள ஓ�ட������ இனெ்னா�இட����ெகா��ெசலப்வரக்��� 7 �தல 1்0 ஆ��கள வ்ைர �ைற�
த�டைன வழ�க�ப��. �.1 ல�ச�அபராத����க�ப��" என அரசா�க� ������ளள்�. இேதேபால,்
இைற���காக மா�கைள ஓ�ட������ இனெ்னா�இட����ெகா��ெசல�்� வாகன�கைள அர� ப��தல்
ெச�ய�� ச�ட��ல வ்�வைக ெச�ய�ப��ளள்�.

***"டா�டர �்� ரா� ���கள_்2017

1] �தால��� 2] பழ� ேவ� 3] ஆன�� ேக�ஹர்

2017_ப�ம��ஷன �்��

1]. �ர�மேனாகர ே்ஜா� 2]. ேத��ரசா� �ேவ�

ப�ம�� ���கள்

1]. �ரா� ேகா�� 2]. �பா மா�� 3]. �பா கரம்ாகர 4்]. சா� ம�� 5]. ேசகர ந்ாய� 6]. அ�ராதா ப�வால்

****'�சார'் எ�����ைள ேரடார ெ்சயறை்க�ேகாைள உ�வா��வ��ற� இ��ய ��ெவ� ஆ�� ��வனமான
இ�ேரா.

அெம��கா�ன ந்ாசா��ெவ� ��வன��டன இ்ைத இ�ேரா உ�வா��வ��ற�.

ேவளா�ைம, கால�ைல மாறற்� உள�்�டஆரா���க��காக� தயா��க�ப��வ��ற� '�சார'்!

****பா��தா�ன �்தல ே்நாபல ப்�� ெவனற்��ஞா�ஆ�த� சலா�ன உ்ற�னர ல்ா��ல �்��� ெகாலல்�ப�ட�
பரபர�ைப ஏறப்����ளள்�. �ரபலவழ�க�ஞரான மா�� ச�� ல���, இவர� மக��வழ�க�ஞ�மான ◌ஃபரஹ்ான்
ஆ�ேயார ந்னக்னா சா�� ��மனற்��ற�்� ெசன�் ெகா����த ேபா� அைடயாள� ெத�யாத நபர இ்�வர �்��
க����தனமாக ��பா��� �� நட��ய�ல ம்ா�� ச�� ல��� அ�த இட��ேலேயப�யானார,் மகன ◌்ஃபரஹ்ான்
பல�த��பா�� காய�க�டன ம்���வமைன�ல ஆ்ப��� க�ட�ைத தா�டாத �ைல�ல �்��ைச அ��க�ப��
வ��ற�. அகம� ��பானை்ம�னர �்ர��ைன இ��ய-பா��தான �்��ைன கால�����ேத பா��தா�ல �்���
வ�� ஒ��ர��ைனயாக இ��� வ��ளள்� ����ட�த�க�.

****பய�கர� �யல ெ்ட��ன ே்கார�தா�டவ��னால வ்ட��ஆ��ேர�யா�ன ந்கரக்ள �்ற�்��
����க�ப��ளள்ன. ��ன�்லா�� கடறக்ைர� ப��கைள �ர��� ேபா������ ெசனற் ெட� �யல க்ாறற்ால்
அ�ப�� ேபார�்கள� ேபால க்ா��ய��பதாக ஏ.எ◌ஃ�.�. ெச�� ��வன� ெத����ளள்�. ��ன�்லா��
மாகாண��ன ே்பாெவன ம்ற�்� ஏர�் ப����இைடேயேநற�் ெட� �யல க்ைரைய� கட�த�. இதனால ம்��� 270
�� காற�், கனமைழ தா��ய�, காற�்ல க்��ட� �ைரகள �்���� ெகா��பற�தன. இ�வைர இலல்ாத, வரலா�
காணாதஅள��� 48 ம� ேநர��ல 1்,000�� மைழ (39 இ��) இ�ப��கைள �ழக்���ளள்�, அதாவ� 6
மாத�க�ல ெ்ப�ய ேவ��ய மைழ 48 ம� ேநர��ல ெ்கா����ர�்�ளள்�.

****ஐேரா��ய ��ய����� �ைற�ப� ���டன ெ்வ�ேய�வ� (�ெர���) ெதாடரப்ான அ���ைக�ல்
அ�நா���ரதமர ெ்தரசா ேமைகெய����டார.் இ�த� க�த�ைத �ர�ஸல�் நக�ல உ்ளள் ஐேரா��ய ��யன்
க�ன�்ல த்ைலவர ெ்டானால�் ட���ட����டன �்தர ச்ர ட்◌ி� பேரா வழ��னார.்

ஐேரா��ய ��ய�ல 2்8 நா�கள உ்���னராக உளள்ன. இ�த உ��� நா�கள �்�டாக இைண�� ெசயலப்�வதறக்ாக
��பன உ்டனப்��ைக ஏறப்��த�ப�ட�. இ�த உடனப்��ைக�ன 5்0-வ� ���ன �்ழ,் மறற் உ��� நா�க���
���டன இ்�த அ���ைகைய வழ�� உளள்�.

இதனப்�, அ��த 2 ஆ��க���ேப��வார�்ைத நைடெப��. அ�ேபா�, வ�� கால��ல �்�ய�டன உ்���னர்
அலல்ாத நா� எனற்வைக�ல �்��டன எ்�தைகய உறைவ கைட���ப� எனப்� ����ஆேலா��க�ப��. இதனப்�
வ�� 2019-�ஆ��மார�் 29-� ேத� ���டன �்ைற�ப� ெவ�ேய��. ஐேரா��ய ��ய�ல அ்�க�வ��பதால்
���ட�ல உ்ளந்ா��ம�க���வர�்தக� மற�்� ேவைல வா���கள ப்ா��க�ப�வதாக �கார எ்��த�. இைதய���,
��ய����� ெவ�ேயற��� ெச�த ���டன ெ்பா�ம�க�ட� கட�த ஆ��ஜ�ன ம்ாத� வா�ெக���
நட��ய�. இ�ல ெ்ப��பாலான ம�கள ெ்வ�ேயற வ◌ி��ப� ெத���தனர.் இதனப்�, ��ய����� ெவ�ேயற
���டன �்�� ெச�த�. இதற�்அ�நா�� நாடா�மனற்� ச�ப��ல ஒ்��தல வ்ழ��ய�.

****அேமசான �்�வன��ன �்�வனர ெ்ஜ� �ேயா� சரவ்ேதச பண� காரரக்ள ப்��ய�ல இ்ர�டா�இட����
�னே்ன� இ���றார.் இர�டாவ� இட�����த வாரன ப்ெப��னற்ா� இட����தளள்�ப�����றார.்

�பாைய ேசர�்த இ-காமர�் ��வனமான Souq.com. ��வன�ைத வா��வதாகஅேமசான அ்�������ற�.
எ�வள� ெதாைக��வா��ய� என�்� தகவல ெ்வ��ட�பட�லை்ல. ஆ��ள �்�வன�����ற� ஐ��ய
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அ�ரக����ெசல�்�இர�டாவ� அெம��க��வன�அேமசான ஆ்��. இதனால அ்ேமசான ப்��கள 1்8.32 டாலர்
உயர�்த�. இதனால ஒ்ேர நா�ல �்ேயா� ெசா��ம��� 150 ேகா� டாலர உ்யர�்����ற�. ���ெபர�் �����னப்�
இவர� தறே்பாைதய ெசா��ம��� 7,560 ேகா� டாலர ஆ்��. இ�த ஆ��ல ம்��� 1,070 ேகா� டாலர அ்ள���
இவர� ெசா��ம��� உயர�்����ற�. ைம�ேராசா�� ��வனர �்லே்க��ெதாடர�்� �தல இ்ட��ல இ்���றார.்
இவர� ெசா��ம��� 8,600 ேகா� டாலரக்ள.் 7,490 ேகா� டாலர ெ்சா��க�டன ெ்பர�் ஷயர �்�வன��ன வ்ாரன்
பெப��னற்ாவ� இட��ல இ்���றார.் �ைப�ன ந்ா�ைட ேசர�்த அமான�்ேயா ஒரே்டகா 7,420 ேகா� டாலர்
ெசா��க�டன ந்ானக்ாவ� இட����, ேப��� ��வன��ன �்�வனர ம்ார�் ஜ�கரெ்பர�் 6,140 ேகா� டாலர்
ெசா��க�டன ஐ்�தாவ� இட����இ���னற்னர.் 

****இைணய ேசைவ வழ�����வன மான ஏ�� ஒ����எ� ேவக� �லான இைணய ேசைவைய ேநற�்
ைஹதரபா��ல அ்��க� ெச�த�. இ��யா�ல இ்�த ேசைவைய அ��க� ெச����தலாவ� ��வன� ஏ��
ஆ��. ேம���ைர �ல 1்1 இ��ய நகர�க�ல இ்�த ேசைவ அ��க� ெச�ய�பட◌ு� என ஏ�� ��வன��ன �்இஓ
பாலா மலல்ா� ெத���தார.் உலக��ல ெ்வ� �ல நகர�க�ல ம்��ேம���எ� ேவக�இ���ற�. ெபன �்ைர �ல்
இ��� தகவல ம்ா�வதற�்ஆ�� ேநர�ைத �ட இைணய��ல ே்வகமான தர�ற�க� ெச�ய ����. இ��யா�ன்
சராச� இைணய ேவக� 2 எ���எ� ஆ��. சராச�ைய �ட 400 மட�� ேவக��ல ஏ்�� இய��� என ��னார.் 

****ெச�ல �்�வன��ன �்ன�்�ைண ��வன�க�ன ப்�� கைள த�யா����றப்ைன ெச�வதற�்ம��ய அர�
ஒ��தல அ்���ளள்�. இ� ெதாடரப்ாக ேநற�் ம��ய அர� ெவ����ளள் ெச�� ����ல,் ெச�ல �்�வன��ன்
�ைண ��வன�களான �ரக்ா��ல உ்ளள் அலா� எ◌ஃக◌ுஉ��காைல, ேசல� மற�்� ப�ராவ� எ◌ஃ�
உ��காைலக�ன ப்��கைள த�யா����றப்தற�் ம��ய அர� ெகாளை்க அள�ல ஒ்��தல அ்���ளள்�. இ�த
�ைண ��வன�கள ெ்தாடர�்� ந�ட��ல இ்ய�� வ��னற்ன என�்���ளள்�. ெச�ன �்�வன��ன ஐ்�� ெப�ய
ஆைலகளான �லா�, ெபா�காேரா, �ரே்கலா, �ரக்ா�ர ம்ற�்� பரன�்ர ஆ்ைலகள,் ேசல��ல உ்ளள் �ற�� எ◌ஃ�
உ��காைல ஆ�யவற�்ல ஒ்ேர சமய��ல �்க� ெப�ய அள�ல �்�வா�க� ��ட��ைன ேமற ெ்காளள் இ��பதாக
�ற�ப� �ளள்�. 

****நா���வ�� 80 ஆ�ர��ராமப�சாய���க����ரா�ேப��வச� ஏறப்���ெகா��கம��ய அர����
ெச��ளள்�. இ�த வச� பார� ெந� ��ட��ன ப்� ெசயலப்��த�ப��ற�. ஒ�ல�ச� �ராம ப�சாய���க���
இல�காக �ரண்��க�ப���த�ல 8்0 ஆ�ர��ராம ப�சாய����க���இ�வச� ஏறப்��� தர�பட உளள்தாக
ம��ய தகவல ெ்தாடர�் �ைற அைம�சர ம்ேனா� �னஹ்ா ரா�யசபா�ல இ்ன�் (மார�்-31) ெத���தார.்

****அலகாபா� ஐேகார�் �ழா�ல �்ரதமர ே்மா� ப�ேகற�்உைரயாற�்�றார.் உ��ர�ரேதச மா�ல�அலகாபா�
ஐேகார�்�ன 1்50வ� ஆ���ழா ெகா�டாட ஏறப்ா� ெச�ய�ப��ளள்�. ஏ�. 2-� ேத� நட�கஉளள் �ழா�ல்
�ரதமர ே்மா� ப�ேகற�்றார.்

****சரவ்ேதச_ஆ��கள்

1968 - சரவ்ேதச ம�த உ�ைம ஆ��. 1970 - சரவ்ேதச கல�் ஆ��.

1974 - சரவ்ேதச ம�களெ்தாைக ஆ��. 1978 - சரவ்ேதச ெப�கள ஆ்��.

1979 - சரவ்ேதச �ழ�ைதகள ஆ்��. 1985 - சரவ்ேதச இைளஞர ஆ்��.

1986 - சரவ்ேதச அைம� ஆ��. 1994 - சரவ்ேதச ���பஆ��.

1996 - சரவ்ேதச ஏழை்ம ஒ��� ஆ��. 2003 - சரவ்ேதச நன�்ர ஆ்��.

2004 - சரவ்ேதச அ��ஆ��. 2005 - சரவ்ேதச இயற�்யல ஆ்��.

2006 - சரவ்ேதச பாைலவன ஆ��. 2007 - சரவ்ேதச ��வஆ��.

2008 - சரவ்ேதச �காதார�/உ�ைள��ழ��/ெமா�கள ஆ்��.

2009 - சரவ்ேதச வா�யல ஆ்��.

2010 - சரவ்ேதச �ைர�ரல/் உ��ன�ஆ��./ 2010-2011 - அைன��லகஇைளஞர ஆ்��

2013 - சரவ்ேதச த��ர ஒ்��ைழ�� ஆ��, சரவ்ேதச �ைன ஆ��.

2014 - சரவ்ேதச ���ப�வசாய ஆ��.

2015 - சரவ்ேதச ஒ�வ�ட� (Year of Light) , சரவ்ேதச ம�வ�ட� (Year of Soil)

2016 - சரவ்ேதச ப��� ஆ��.


