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 OCTOBER 01  : உலக �திேயா� தின� (International Day of Older Persons). 
ம���வ வசதி ம��� க�வ� அறிவா� மன�தன�� சராச� ஆ��கால� 
அதிக����ெகா�ேட ெச�கிற�. இதனா� உலகளவ�� �திேயா�கள�� 
எ�ண��ைக அதிக��கிற�. �திேயா�கள�� அதிக��பா� ஏ�ப�� சவா�கைள 
கவன�தி� எ����ெகா�� பல தி�ட�கைள உ�வா�க ேவ����ள�. 
�திேயா�கள��ம�� கவன� ெச��த உலக �திேயா� தின� 1991ஆ� ஆ�� 
�த� ெகா�டாட�ப�கிற�. 
 

 OCTOBER 01  : உலக ைசவ தின� (World Vegetarian Day). தாவர�கள�� இ��� 
ெபற�ப�� உண�� ெபா��கைள ைசவ உண� எ�கிேறா�. வட அெம��க� 
ைசவ� கழக� 1977ஆ� ஆ��� இ�தின�ைத அறிவ��த�. இதைன 1978ஆ� 
ஆ��� ச�வேதச ைசவ ஒ�றிய� அ�கீக��த�. மகி��சி, க�ைண ம��� 
ைசவ வா�ைவ ேம�ப���� ேநா�கி� இ�தின� ெகா�டாட�ப�கிற�. 

 
 OCTOBER 02  :  ச�வேதச அகி�ைச தின� (International Non - Violence Day). 
கா�திய�க� �ஜரா� மாநில�தி� ேபா�ப�த� எ��மிட�தி� 1869ஆ� ஆ�� 
அ�ேடாப� 2ஆ� நா� ப�ற�தா�. இ�திய �த�திர� ேபாரா�ட�தி� த�வ�ரமாக 
ஈ�ப�டா�. இவ� ச�திய�, அகி�ைச எ��� இர�� ெகா�ைககைள� 
கைட�ப���தா�. கா�திய�� அகி�ைச த��வ� இ�ைற��� ெபா���� என 
ஐ.நா. சைப அறிவ��த�. அத� அ��பைடய�� கா�தி ப�ற�த தின�ைத ச�வேதச 
அகி�ைச தினமாக 2007இ� அறிவ��த�. 

 
 OCTOBER 02 to 08 :  இ�தியாவ�� வனவ�ல��க� வார� (Wildlife Week) 
ெகா�டாட�ப�கிற�. 

 
 OCTOBER 02  : 2017� ஆ���கான உலகவசி�ப�ட தின� அ�ேடாப� 2 அ�� 
அ�ச��க�ப�ட�. அ�ேடாப� மாத�தி� �த� தி�க� அ�� உலக வசி�ப�ட 

தினமாக அ�ச��க�ப�கிற� . 
Theme 2017 : Housing Policies: Affordable Homes. 
 

 OCTOBER 04 to 10  : உலக வ��ெவள� வார�(World Space Week).  
Theme 2017 : “Exploring New Worlds In Space”. 
 

 OCTOBER 04  : உலக வ�ல��க� தின�. 
 

 OCTOBER 05  :  உலக ஆசி�ய�க� தின� (World Teacher’s Day). ஒ� சிற�த 
ச�க�ைத திறைமயான ஆசி�யரா� உ�வா�க ����. உலக� ��வ�� உ�ள 
ஆசி�ய�க��காக ச�வேதச ஆசி�ய� ��டைம�� ெசய�ப�� வ�கிற�. இ�த 
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அைம�ப�� ேவ��ேகா��� இண�க �ென�ேகா 1994ஆ� ஆ��� 
அ�ேடாப� 5 ஐ உலக ஆசி�ய� தினமாக அறிவ��த�. ஒ� ந�ல ச�க�ைத 
பைட�க ேவ��� எ�ற இல�சிய��ட� இ�தின� ெகா�டாட�ப�கிற�. 
Theme 2017 : TEACHING IN FREEDOM,  EMPOWERING TEACHERS. 

 
 OCTOBER 08  :  இ�திய வ�மான�பைட தின� (Indian Air Force Day). இ�தியாவ�� 
��பைடக�� ஒ�றான வ�மான�பைட, 1932 அ�ேடாப� 8� உ�வா�க�ப�ட�. 
இதைன நிைன�ப���� வ�தமாக��, வ�மான�பைடய�ன�� தியாக�கைள 
ேபா��� வ�தமாக�� அ�ேடாப� 8ஆ� ேததி. இ�திய வ�மான�பைட தின� 
ெகா�டாட�ப�கிற�. OCTOBER 8 – 2017 :  85th Indian Air Force Day . 
 

 OCTOBER 09  :  உலக அ�ச� தின�. "ச�வேதச அ�ச� ஒ�றிய�" 
�வ��ச�லா�தி� 1874-� ஆ�� அ�ேடாப� 9-� ேததி ெதாட�க� ப�ட�. அைத 
��ன��� "உலக அ�ச� தின�" இ�� ெகா�டாட� ப�கிற�. 

 
 OCTOBER 10 :  உலக மனநல தின� (World Mental Health Day). இ�தியாவ�� 15 
சதவ �த� ேப� மனேநாயா� பாதி�க�ப���ளன� என இ�திய மன நல 
ம���வ�கழக� ெத�வ��கிற�. மன�தன�� மன ஆேரா�கிய� ம��� உலக 
ந�ெல�ண�தி�காகேவ உலக மனநல தின� ெகா�டாட�ப�கிற�. மனநல�தி� 
ஏ�ப�� பாதி��கைள ம�கள�ட� வ�ள��த�, �ைறயாக ம���வ ஆேலாசைன 
எ����ெகா�ள ேவ��� ேபா�ற வ�ழி��ண�� ஏ�ப��தேவ இ�தின� 
ெகா�டாட�ப�கிற�. 
Theme 2017: " Mental health in the workplace ". 
 

 OCTOBER 11 : ச�வேதச ெப� �ழ�ைதக� தின� (International Day of the Girl 
Child). ெப� �ழ�ைதக� உலக� ��வ�� பாலின பா�பா�டா�, சம��வம�ற 
நிைலய�� வா��� வ�கி�றன�. க�வ�, ம���வ�, ச�ட உ�ைம ஆகியைவ 
ம��க�ப�கிற�. அ� தவ�ர �ழ�ைத தி�மண�, வ�ெகா�ைம ேபா�றவ�றா� 
ெப� �ழ�ைதக� அதிக� பாதி�க�ப�கி�றன�. ெப� �ழ�ைதக��� சம��வ� 
ம��� வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��த அ�ேடாப� 11 ஐ ச�வேதச �ழ�ைதக� தினமாக 
ஐ.நா. சைப 2011இ� அறிவ��த�. 
Theme 2017: " EMPOWER girls - Before, during and after conflict ". 
 

 OCTOBER 11 : உலக உட� ப�ம� தின�. 
 Theme 2017: " இ�ேபா� உட� ப�ம� சிகி�ைச ம��� ப��ன� வ�ைள�கைள 
தவ���த� ". 
 

 OCTOBER 12 :  உலக� க�பா�ைவ தின� (World Sight Day). உலகளவ�� �மா� 
37 மி�லிய� ம�க� க�பா�ைவய��றி வா�கி�றன�. ேம�� �மா� 124 
மி�லிய� ம�க� �ைற�த பா�ைவ�டேன வா�கி�றன�. �ழ�ைதக��� 
ைவ�டமி� ஏ ப�றா��ைறய�னா� பா�ைவ� ேகாளா� ஏ�ப�கிற�. �றி�பாக 75 
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சதவ �தமான பா�ைவ��ைறபா�கைள ச�ெச�� வ�ட ����. க� சா��த 
வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��தேவ ஒ�ெவா� ஆ��� அ�ேடாப� இர�டாவ� 
வ�யாழ� இ�தின� ெகா�டாட�ப�கிற�. 
 

 OCTOBER 12 :  உலக ஆ��ைர�� தின� (World ArthritisDay). ஆ��ைர�� 
என�ப�வ� ��� வலியா��. இ� ஆ�, ெப�, �ழ�ைதக�, சி� வயதின� என 
எ�லா தர�ப�னைர�� தா��� ேநா�. ��ேனா�கள�டமி��� பர�பைர 
ேநாயாக�� பர��. கீ�வாத ேநாயா� வ�� ெப��பாலான ஆ�தைர��க� 
உடலி� ெப��பாலான ப�திகைள� தா��கிற�. இ�த ேநாைய� ப�றிய 
வ�ழி��ண�� ஏ�ப��த இ�தின� கைட�ப���க�ப�கிற�. 

 
 OCTOBER 13 :  ேபரழி� �ைற���கான ச�வேதச தின� (international day for 

disaster reduction). இட� வ�ழி��ண�� ம��� ேபரழி� �ைற�� உலகளாவ�ய 
கலா�சார� ஊ��வ��க ஒ� நா� ஐ�கிய நா�க� ெபா� சைப ஒ� அைழ�� ப��ன� 
ேபரழி� �ைற�� ச�வேதச நா�, 1989 இ� ெதாட�கிய�. ஒ�ெவா� 13 
அ�ேடாபைர�� நட�திய�, உலெக�கி�� உ�ள ம�க� ம��� ச�க�க� 
அவ�றி� எதி�கால�ைத எ�ப� எதி�ெகா�கி�றன, அைவ எதி�ெகா��� 
அபாய�கள�� ��கிய��வ� ப�றி வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���கி�றன. 

 
 OCTOBER 14 :  உலக�தர நி�ணய தின� (World Standards Day). உ�ப�தி ெச���  
ெபா��க� ச�வேதச அளவ�� தரமானதாக இ��க ேவ��� எ�பத�காக 1946ஆ� 
ஆ��, அ�ேடாப� 14 இ� ச�வேதச தர நி�ணய அைம�� (ISO) உ�வா�க�ப�ட�. 
உலக� தர நி�ணய தின� 1970ஆ� ஆ���த� ெகா�டாட�ப�கிற�. 
�க�ேவா��� தரமான ெபா��கைள வழ�க ேவ���. தரமான ெபா��கேள 
உலைக� கா��� என தர நி�ணய அைம�� ��கிற�. 
Theme 2017: “Standards Make Cities. Smarter” 
 

 OCTOBER 15 :  உலக ைகக��� தின� (Global Handwash Day). �த��தலாக 
உலக ைகக��� தின� 2008ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� 15 அ�� 
ெகா�டாட�ப�ட�. ந�ைம�� அறியாம� ைககள�� அ��த�க� இ��கி�றன. 
இதி� ப�ேவ� ேநா��கி�மிக� இ��கி�றன. ைககைள ந�றாக க�வாம� 
சா�ப��வதா� வய����ேபா��, ஜலேதாச�, வா�தி, மய�க�, �ட��� ேபா�ற 
பல ேநா�க� ஏ�ப��. ஆகேவ ைககைள ேசா�� ேபா�� 30 வ�னா�யாவ� க�வ 
ேவ���. 
Theme 2017: “ Our Hands , Our Future ! ” 
 

 OCTOBER 15 : ச�வேதச கிராம��ற ெப�க� தின� (International Day of Rural 
Women). வ�வசாய� �ைறய�� ��ெக��பாக வ�ள��பவ�க� கிராம��ற 
ெப�களாவ�. உலகி� வள��சி��, கிராம��ற ெப�கள�� ப�கள��ைப மற�க 
��யா�. இவ�க� கிராம வள��சி���, உண� பா�கா�ப����, வ�ைமைய 
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ஒழி�பத��� பா�ப�கி�றன�. அ�தவ�ர ேநா�வா��ப�ட �தியவ�க� ம��� 
�ழ�ைதகைள�� பா�கா�கி�றன�. ஐ.நா.சைபயான� 2008ஆ� ஆ��லி��� 
இ�தின�ைத� ெகா�டா�கிற�. 
Theme 2017: “ Challenges and opportunities in climate-resilient agriculture for 
gender equality and the empowerment of rural women and girls ”. 
 

 OCTOBER 16 :  உலக உண� நா� (World Food Day). ஆ�� ேதா�� அ�ேடாப� 
16 ஆ� நாள�� உலக நா�கள�� ெகா�டாட�ப�கிற�. 1945 ஆ� ஆ��� இேத 
நாள�� ஐ�கிய நா�க� நி�வன�தி� ஐ�கிய நா�கள�� உண� ம��� 
ேவளா�ைம அைம�� ஆர�ப��க�ப�டைத நிைன� �ர ஐநா இ�நாைள� சிற�� 
நாளாக அறிவ��த�. நவ�ப� 1979 ஆ� ஆ��� இ�வைம�ப�� 20வ� ெபா� 
மாநா��� இத�கான அறிவ��� ெவள�ய�ட�ப�ட�. ஹ�ேக�ய�� ��னா� 
ெவள�நா�டைம�ச� பா� ெராமான� எ�பவ�� ���ய�சிய�னா� இ�த��மான� 
ஏகமனதாக ஏ�க�ப�� த�ேபா� 150��� அதிகமான நா�கள�� இ�நா� 
ெகா�டாட�ப�கிற�. 
Theme 2017: “Change the future of migration. Invest in food security and rural 
development ” 
 

 OCTOBER 17 :  உலக வ�ைம ஒழி�� தின� (World Poverty Eradication Day). 
உலகி� மிக�ெப�ய 3 பண�கார�கள�� ஆ�� வ�மான�ைதவ�ட 46 ஏைழ 
நா�கள�� வ�மான� �ைறவாகேவ இ��கிற�. உலகி� வா�� ம�கள�� பாதி 
ேப� ஒ� நாைள�� 2 டால���� �ைறவான பண�தி� தா� உய�� வா�கி�றன�. 
தின�� வ�ைமய�� காரணமாக 30,000 �ழ�ைதக� இற��வ��வதாக �ன�ெசஃ� 
��கிற�. இ�த வ�ைமய�ைன ஒழி�க அ�ேடாப� 17இ� இ�தின� 
கைட�ப���க�ப�கிற�. 
Theme 2017: “Answering the Call of October 17 to end poverty: A path toward 
peaceful and inclusive societies” 
 

 OCTOBER 17 :  ேதசிய ஆ��ேவத தின� (National Ayurveda Day) ேதசிய 
ஆ��ேவத தின�ைத ��ன��� இ�தியாவ�� �த� அைன�தி�திய ஆ��ேவத 
நி�வன� (AIIA) ெட�லிய�� ப�ரதம� ேமா� தைலைமய�� திற�க�பட உ�ள�. 
Theme 2017: “Run for Ayurveda”. 
 

 OCTOBER 20 :  உலக எ�����ைர தின� (World Osteoporosis Day). மாதவ�டா� 
நி�ற���� ப�ற� எ�����ைர ேநா� ெப�க��� அதிகமாக ஏ�ப�கிற�. 
எ�����ைர எ�ப� அதிகமாக எ��� �றி� ஆப�ைத ஏ�ப���� ஒ� எ��� 
ச�ப�த�ப�ட ேநா�. உலக எ�����ைர அைம�� 1996ஆ� ஆ��� அ�ேடாப� 
20 ஐ உலக எ�����ைர தினமாக அறிவ��த�. உலக �காதார அைம�பா� 
அ�கீக��க�ப�� இ�தின� கைட�ப���க�ப�கிற�. 
 

 OCTOBER 20 :  உலக� ��ள�ய�ய� தின� (World Statistics Day). ஏைழ, எள�ய 
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ம�க��காக அரசா� வைரய��க�ப�� தி�ட�க� அைன��� 
��ள�வ�வர�கைள� சா��ேத உ�ளன. ப�ேவ� அர���ைறகள���, ப�ேவ� 
வைகயான இைடநிைல� ��ள�வ�வர�க� ேசக��க�ப�� வ�கி�றன. ஐ�கிய 
நா�க� சைப அ�ேடாப� 20ஆ� ேததிைய உலக���ள�ய�ய� தினமாக 2010ஆ� 
ஆ��� அறிவ��த�. ��ள�வ�பர�கள�� ெவ�றி ம��� ேசைவைய� 
ெகா�டா�வேத இ�தின�தி� ேநா�க�. 

 
 OCTOBER 21 :  உலக அேயா�� தின� (Global Iodine Day). ஆ��ேதா�� உலக 
அேயா�� தின� அ�ேடாப� 21ஆ� நா� ெகா�டாட�ப�கிற�. அேயா�� 
ப�றா��ைற �றி�� அைனவ���� வ�ழி��ண�� ஏ�ப���� வைகய�� 
இ�தின� ெகா�டாட�ப�கிற�. அேயா�� ச��� �ைறபா�டா� இன� 
வயதின�� அறி��திற� பாதி�க�ப��. ெப�யவ��� நர��� தள��சி ஏ�ப��. 
எனேவ தின�� அேயா�� கல�த உ�ப�ைன� பய�ப��த ேவ���. 

 
 OCTOBER 24 :  உலக ேபாலிேயா தின� (World Polio Day). இள�ப��ைள வாத� 
எ�ற ேபாலிேயா��� �த��ைறயாக� த��� ம��ைத 1952-� க��ப���த 
ேஜான� சா�� அவ�கள�� நிைனவாக உலக ேபாலிேயா தின� ஒ�ெவா� 
ஆ��� அ�ேடாப�  24-ஆ� ேததி கைடப���க�ப�கிற�. அவ�, தா� 
க��ப���த உய��கா��� த���சி��� கா���ைம ேவ�டா� என 
ம���வ��டா�. "என� க��ப����, ��ய��� ஒ�பான�. அைனவ���� 
பயனள��க ேவ��ய�. ��ய��� கா���ைம ேக�க ���மா" எ�� அைத 
ம��தவ� சா��. 1957� ஆ��� ஆ�ப�� சாப�� இேத ேநா���� த�ேபா� 
வழ��� த���� ெசா�� ம��ைத� க��ப���தா�. 
 

 OCTOBER 24 :  ஐ�கிய நா�க� தின� (United Nations Day). உலக நா�கள�� 
அைமதிைய நிைல நி���த�, ந��றைவ வள��ப�, ஏைழ ம�கள�� வா��ைக 
நிைலைய ேம�ப��த�, வ�ைம, ேநா�, எ��தறிவ��ைம ேபா�றவ�ைற 
ஒழி�ப� ஆகியைவ ஐ�கிய நா� சைபய�� பண�களாக உ�ளன. இ�த அைம�� 
இர�டா� உலக� ேபா� ����� வ�த�ட�, 1945 அ�ேடாப�  24� 
உ�வா�க�ப�ட�. உலகி� சமாதான� ம��� மன�த உ�ைமக��காக ஐ�கிய 
நா� சைபய�� அள�ப�ய ேசைவைய அ�கீக���� வ�தமாக ஆ��ேதா�� 
அ�ேடாப�  24�, ஐ�கிய நா� சைப தின� கைடப���க�ப�கிற�. ஐ.நா.வ�� 
ெகா�ைகக� ம��� பண�கைள வ�ள��வேத இத� ேநா�க�. உ��ப�ன�க�. 
ஐ�கிய நா�சைப உ�வா�க�ப�டேபா� 51 நா�க� உ��ப�ன�களாக இ��தன. 
இ�� 193 நா�க� உ��ப�ன�களாக உ�ளன. இத� தைலைமயக� அெம��காவ�� 
நி�யா��கி� உ�ள�. த�ேபாைதய தைலவராக அ�ேடான�யா க�டா�� 
உ�ளா�. 

 
 OCTOBER 24 :  உலக தகவ� வள��சி தின� (World Development Inforamtion 

Day). உலகளவ�� ��ேன�ற� ம��� ப�ர�சிைனகைள� க�டறி�� அதைன 
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உலக தகவ� வள��சிய�� த���க ேவ��� என ஐ.நா.சைப ��� ெச�த�. 
1972ஆ� ஆ��� உலக தகவ� வள��சி தினமாக அ�ேடாப� 24ஐ ஐ.நா. சைப 
அறிவ��த�. 1973ஆ� ஆ��லி��� இ�தின� ெகா�டாட�ப�கிற�. 
தகவ�கைள� ெப�மளவ�� இைளஞ�க� ம�திய�� வ�ழி��ண�� ஏ�ப��த 
ேவ��� என ஐ.நா. சைப ��கிற�. 
 

 OCTOBER 27 :  உலக ஆ�ேயா பார�ப�ய தின� (World Day for Audiovisual 
Heritage). �ென�ேகா அைம�பான� இ�தின�ைத 2005ஆ� ஆ��� 
அ�கீக��த�. ஆ�ேயா ஆவண�கைள பா�கா�பத� அவசிய� �றி�� 
வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���வேத இ�தின� ெகா�டா�வத� ேநா�க�. ேதசிய 
திைர�பட ஆவண� கா�பக�, ஆ�ேயா ச�க�க�, ெதாைல�கா�சி, வாெனாலி 
நிைலய�க� ம��� அரசா�க�க��� இைடேய ��� �ய�சி ஏ�ப��த 
இ�தின� �த��தலாக 2007இ� ெகா�டாட�ப�ட�. 
Theme 2017: Discover, Remember and share. 
  

 OCTOBER 27 :  காலா�பைட தின� (Infantry Day). 1947 ஆ� ஆ�� ஜ�� 
ம��� கா�ம��� பா�கி�தா��� எதிராக� ேபாரா�ய காலா�பைடயா� 
ெச�ய�ப�ட தியாக�கைள நிைன���� வைகய��, அ�ேடாப� 27, அ�� இ�தியா 
��வ�� காலா�பைட தின� அ�ச��க�ப�ட�. இ� �த�திர� ெப�ற ப�ற� 
இ�திய இரா�வ�தி� �த� கால�பைட நடவ��ைக ஆ��. 
 

 

 �பாய�� ெச�வா� கிரக� ேபா�ற அைம�ப�� ஒ� மாதி� உலக� 
உ�வா�க�ப�கிற�. அத�காக 19 ல�ச� ச�ர அ� பர�பளவ�� ரா�சத ��� 
அைம�க�ப�கிற�. இ� �.879 ேகா� (100 மி�லிய� டால�) ெசலவ�� �பாய�� 
ைமய� ப�திய�� பாைலவன�தி� உ�வா�க�ப�கிற�. இத�� ெச�வா� கிரக 
அறிவ�ய� நகர� என ெபய�ட�ப���ள�. 
 

 ேநபாள நா��� �மா� கட�ளாக ���னா ஷா�யா எ�ற 3 வய� ெப� �ழ�ைத 
ேத�� ெச�ய�ப���ளா�. இவைர அ�நா��� வரலா�� சிற��மி�க 
அர�மைனய�� த�கைவ���ளன�. �மா� கட�� ஆ���� 13 �ைற ம��ேம 
அர�மைனைய வ��� ெவள�ேய வர ����. 

 
 �த� �ைறயாக இ�லாமிய ெப� ��திக�� சமய க�டைளகைள(Fatwas) 
வழ�க ச�தி அேரப�யா அர� அ�மதியள����ள�. இ�த உ�தரவ�� �ல� 45 
ஆ��களாக ஆ�க� ம��ேம சமய க�டைளகைள வழ��� �ைற ����� 
வ���ள�. 

 
 உட� நல�தி�� த��� வ�ைளவ���� �ைகய�ைல ெபா��க�, ச�தி அள���� 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com



                  

 

 
 P a g e  9  

பான�க�(energy drinks) 100% ம��� கா�பேனட� பான�க��� 50% (SIN TAX) 
கலா� வ�ைய வ�தி�� ஐ�கிய அர� நா�க�(UAE) உ�தரவ����ள�. இ�த 
நைட�ைற (01-10-2017) �த� நைட�ைற�� வ���ள�. 

 
 ேரடா�லி��� த�ப� ெச��� �த� J-20 ேபா� வ�மான�கைள சீனா தன� 
இரா�வ பைடய�� ேச����ள�. 

 
 Burkhas அ�ல� niqabs ேபா�ற �க�தி� ��திைரகளாக பய�ப���� 
உைடக���  தைட ெச���  ச�டமான� ஆ�தி�ய நா���  நைட�ைற�� 
வ���ள�. ஆ�தி�யவ�� ேகா�பா�கைள� பா�கா��� வ�தமாக, தைல��ய�� 
இ���, தாைட வைர �க� ��ைமயாக ெத�ய ேவ��� என இ�ச�ட� 
��கிற�. 

 
 மியா�ம� ம��� ப�களாேத� ஆகிய இ� எ�ைலகள�� இ�தியா ��ேய�ற 
ேசாதைன�சாவ�கைள திற���ள� இ�தியா. ம�திய அரசி� சா�ப�� மிேசார� 
மாநில�தி�. மியா�ம� எ�ைல அ�ேக உ�ள Zorinpui எ�ற ப�திய�� �திதாக 
��ேய�ற ேசாதைன சாவ� ( Immigration Check Post ) ஏ�ப��த�ப���ள�. இேத 
ேபா�� ப�களாேத� எ�ைல அ�ேக Kawrpuichhuah எ�ற ப�திய�� �திதாக 
��ேய�ற ேசாதைன சாவ� ஏ�ப��த�ப���ள�. 

 
 சீனா தன� 68 வ� ேதசிய தினமான அ�ேடாப� 01 � ெப�ஜி�கி� உ�ள Tian'anmen 
எ�ற இட�தி� ேதசிய ெகா� ஏ�றி ெகா�டா�ன�. 

 
 கனடாவ�� ெப�ய க�சிைய வழிநட��� �த� இ�திய வ�சாவள� சீ�கிய� 

அரசிய�வாதி. 38 வயதான சீ�கிய வழ�கறிஞான ஜ�மி� சி� ஞாய�ற�� 
கனடாவ�� �திய ஜனநாயக� க�சிய�� தைலவராக ேத��ெத��க�ப�டா�, இத� 
�ல� நா��� ஒ� ெப�ய அரசிய� க�சிைய� தைலைமேய�ற �த� ச�ீகிய� 
அரசிய�வாதியாக இவ� திக�கிறா�. 

 
 ஜ�பா�, ெஜ�மன�, கனடா ம��� ெத� ஆ���கா ஆகிய நா�கள���, ேசாவ�ய� 
�ன�யன�� இட� ெப�றி��த நா�கள��� ஒலி பர�� ேசைவைய ெதாட�க அகில 
இ�திய வாெனாலி(All India Radio) தி�டமி�� வ�கிற�. த�ேபா� 150 நா�கள�� 
27 ெமாழிகள�� வாெனாலி� ேசைவைய AIR வழ�கி வ�கிற�. 

 
 SAARC ��டைம�� நா�கள�� நாட�ம�ற தைலவ�க� மாநா�(SAARC Speaker, 

Parliamentarians conference) அ�ேடாப� 4 அ�� இல�ைக தைலநக� 
"ெகா��ப��" ெதாட�க�பட உ�ள�. இதி� இ�தியாவ�� சா�ப�� ம�களைவ� 
தைலவ� "�மி�ரா மஹாஜ�" '2030��� நிைல�க�த�க வள��சி ெப�வத�� 
ஒ�றிைண�� ெசய�பட ேவ��ய அவசிய�' எ�ற தைல�ப�� 
உைரயா�ற��ளா�. 
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 மி� இ�தியா ஆ�திேரலியா ேத��. ஆ�திேரலியாவ�� நட�த மி� இ�தியா 

ஆ�திேரலியாவாக ம�லிகாரா� ேத�� ெச�ய�ப�டா�. ப�ேவ� ப���கள�� 
நட�த�ப�ட இ�த ேபா��ய�� அைன�� ப���கள�� ஆ��சி� �தலாவதாக�� , 
இர�டாவதாக ம�லிகா ராஜ��� ேத�� ெச�ய�ப�டன�. ெவ�றி ெப�ற அழகி 
அெம��காவ�� நட�கவ����� உலக அழகி ேபா��ய�� ப�ேக�பா�. அவ��� 
பல�� வா��� ெத�வ��தன�. 

 
 ேதசிய ��கா�க�,கா�க� ம��� பா�கா�க�ப�ட ப�திகள�� இ�தியா�� 
ேநபாள�� இைண�� �த��ைறயாக �லிக� கண�ெக��� பண�ைய வ�ைரவ�� 
�வ�க உ�ள�. 

 
 ஐேரா�ப�ய நா�கள�� ஒ�றான �ெபய�� நா��� த�னா�சி ெப�ற மாகாணமாக 
கா�டேலான�யா திக�கிற�. அ�� கட�த 5 ஆ��களாக தன� நா� ேகா��ைகக� 
வ����ள நிைலய��, �ெபய�ன�� இ��� ப���� தன� நாடாக ேவ��மா 
அ�ல� �ெபய��ட� இைண�ேத இ��கலாமா எ�ப� ப�றி ெபா�ம�கள�� 
க��தறி�� வைகய�� அ�ேடாப� 01 அ�� ெபா� வா�ெக��� நட�த�ப���ள�. 
�ெபய�� அர��, அரசியலைம�� ந�திம�ற�� இ�த வா�ெக��ைப ச�ட 
வ�ேராதமான� என ஏ�க ம����ளன. 

 
 2018� ஆ���கான உலக அரசா�க ��ைக(World Government Summit)ப��ரவ� 
மாத� �பாய�� நட�க உ�ள�. இதி� இ�தியா ெகௗரவா நாடாக ஆறாவ� 
�ைறயாக கல�� ெகா�ள இ��கிற�. 

 
 ர�யா 'உலகி� மிக�ெப�ய ம��� ச�திவா��த அ� ச�தியா� இய��� 
பன��க�� உைட��� க�பைல தயா����ள�. இ� ர�யாவ�� ஆ���� 
நில�பர�ப�� வ�ட�ப���ள�. க�பலி� ெபய� - சிப�� (ைசப��யா) Sibir (Siberia). 

 
 ேராஹி�யாவ�வகார�தி�அதி��தி மியா�ம�� நைட�ைற தைலவ� � கி �� 
இ�கிலா�தி� ஆ��ேபா�� ப�கைல�கழக�, மியா�ம�� ஜனநாயக 
உ�ைமக��காக அவ� நட�திய ேபாரா�ட�ைத அ�கீக��� "ப��ட� ஆ� 
ஆ��ேபா�� " எ�ற உ�னத க�ரவ� வழ�கிய���த�. த�ேபா� ஏ�ப�ட 
அதி��தியா� அ�த க�ரவ�ைத பறி�� த��மான� இய�றி��ள�. 

 
 ெஜ�மன�ய�� ஓ�ன ஆ�வல�க� தி�மண� ச�ட���வ� ஆ�க�ப���ள�. 

 
 மேலசிய அர�, ேபா� பத�ற� நிலவ� வ�வதா� த� நா�� ம�க� வடெகா�யா 
ெச�வத�� தைட வ�தி���ள�. 

 
 காவல�கள�� உ�தர� இ�லாம� வ ��கள�� ேசாதைன ம��� ேதட�கைள நட�த 
வைகய�லான. �திய பய�கரவாத எதி��� ச�ட� (ANTI TERROR LAW) ப�ர�� 
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நாடா�ம�ற� நிைறேவ�றி��ள�. 
 

 ம�ேகாலிய நா��� �திய ப�ரதமராக உ�ஹானா �ேர�ஷூ�ைக (Ukhnaa 
Khurelsukh) ேத�� ெச�ய�ப���ளா�. Khurelsukh ��� இரா�வ�தி� 
பண�யா�றினா�. இவ� ம�ேகாலியாவ�� 30 வ� ப�ரதம ம�தி� ஆவா�. 

 
 ஓ�ன ேச��ைக மரண த�டைன�� உ�ப�ட� அ�ல எ�ற த��மான� ஐ.நாவ�� 
த��மான� ெவ�றி ெப�ற�. இய�ைக�� மாறான� ஓ�ன�ேச��ைக எ�பதா� அைத 
தைட ெச�ய ேவ��� எ��� ஓ�ன�ேச��ைககள�� ஈ�ப�பவ�க��� மரண 
த�டைன அள��க ேவ��� எ��� இ�தியா, சீனா உ�பட பல நா�க� 
வலி���தி வ�கி�றன. இ�த நிைலய�� இ��றி�த வா�ெக��� ஒ�� ஐநாவ�� 
சம�ப�தி� நைடெப�ற�. 47 நா�கைள� ேச��த ப�ரதிநிதிக� இதி� வா�கள��தன�. 
ஓ�ன ேச��ைக மரண த�டைன�� உ�ப�ட� அ�ல எ�ற த��மான�தி�� 
ஆதரவாக 27 நா���, எதிராக இ�தியா, சனீா, அெம��கா, 13 நா�க� 
வா�கள��தன. ஆனா� இ�தியாவ�� �ய�சி வ �� ஆன�. அதிகப�ச வா��க� 
அ��பைடய�� ஓ�ன ேச��ைக மரண த�டைன�� உ�ப�ட� அ�ல என 
த��மான� ஐ. நா. வ�� ெவ�றி ெப�ற�. 

 
 த�காலிகமாக நி��தி ைவ�க�ப����த H1B வ�சா வழ��� நைட�ைறைய 

"அெம��கா" ம���� ெதாட�கி��ள�. அெம��காவ�� ெவள�நா��ன� த�கி 
பண���ய "H1B" வ�சா �ல� வ��ணப���, வ��ண�ப��த 15 நா�கள�� இ�த வ�சா 
வழ�க�ப��. இ�த வ�சா��கான வ��ண�ப�க� அள��� அதிகமாக �வ��ததா�, 
H1B வ�சா வழ��� �ைறைய ��ேய�ற அதிகா�க� கட�த ஏ�ர� மாத� 
த�காலிகமாக நி��தி ைவ�தி��தன�. 
 

 1st ASEAN - India Music Festival. ஆசியா� அைம�� ம��� இ�தியா 
இைடய�லான ந��ற� ேப��வா��ைதய�� 25� ஆ�� ெவ�ள� வ�ழாைவ 
��ன���, இ�திய ெவள��ற���ைற அைம�சக� �த��ைறயாக ஆசியா� - 
இ�தியா இைச நிக��சிைய அ�ேடாப� 06 - 08 வைர ��ெட�லிய�� ஏ�பா� 
ெச���ள�. 
Theme  - Shared Values, Common Destiny 
 

 வ�காளேதச�தி� ேம�பா���காக 4.5 ப��லிய� டால� கட� வழ��� ��கிய 
ஒ�ப�த� ைகெய��தான�. அ�� ெஜ�லி ம��� ஏ.எ�.ஏ.�கி� ஆகிேயா� 
��ன�ைலய�� இ�த ஒ�ப�த� ைகெய��தான�. இ�த கடைன ஆ���� 1 
சதவ �த� வ�� எ�ற வ �த�தி� 20 ஆ��க���� தி��ப� ெச��த ேவ���. 
ேம��, அ�த ஒ�ப�த�தி� அ��பைடய�� வ�காளேதச அர� 65-75 சதவ �த� 
இ�தியாவ�� தயா��க�ப�ட ெபா��கைள இற��மதி ெச�ய ேவ���. 
த�ேபாைதய வ�காளேதச நிதி ம�தி� ஏ.எ�.ஏ.�கி� ஆவா�. 

 த�ேபாைதய வ�காள ேதச�தி� ப�ரதம� ேச� அசனீா. 
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 த�ேபாைதய ��யர� தைலவ� ஜு�� இர�மா�. 
 வ�காள ேதச� தைலநகர� தா�கா (Dhaka). 

 
 கஜ� இைச பா�வதி� தன�ெக�� தன� இட�ப���த ேபக� அ�த�� 103வ� 
ப�ற�த நாைள ெகா�டா�� வைகய�� ��� நி�வன� தன� �க�ப�க�தி� 
��ைல ெவள�ய����ள� . ��னதாக 100� & 5� நாணய�கைள ம�திய அர� 
ெவள�ய����ள� �றி�ப�ட�த�க�. 
 

 ம�திய அெம��க நா�களான ேகா�டா �கா, நிகர�வா, ேஹா��ரா� நா�கள�� 
ேந� �ய� தா�கி��ள�. 

 
 BIMSTEC நா�க��கிைடேயயான �த� ேப�ட� ம��� ேமலா�ைம 
பய��சி(Disaster Management Exercise) " ெட�லிய�� " அ�ேடாப� 10 �த� 13 
வைர நைடெபற உ�ள�. 

 
 �வ��ட�� அதிகமான ம�க� ப��ெதாட��(Followers) தைலவ�கள�� 

"ெடானா�� �ர��" �தலிட�தி� உ�ளா�, இ�ப��யலி� இ�திய ப�ரதம� ேமா� 
இர�டா� இட�தி� உ�ளா�. ெப� தைலவ�க� ப��யலி� ெவள��ற�� �ைற 
அைம�ச� "��மா �வரா�" �தலிட�தி� உ�ளா�. 

 
 வ�கேதச�தி� அைம�க�ப�� உலகி� மிக�ெப�ய அகதிக� �கா� ஆப�தான 
தி�ட� என ஐ.நா. அதிகா� எ�ச��ைக. வ�கேதச�தி� த�சமைட���ள எ�� 
ல�ச�தி��� ேம�ப�ட ேராஹி�கியா அகதிகைள த�கைவ�க மிக�ெப�ய 
அகதிக� �காமிைன அைம�க வ�கேதச அர� தி�டமி���ள�. கா�� பஜா� 
அ�ேக உ�ள ���பலா� அகதிக� �காைம வ��த��� �வாய�ர� ஏ�க� 
நில�பர�ப�� அைன�� ேராஹி�கியா அகதிகைள�� த�க ைவ�க வ�கேதச� 
�ய�சி எ��� வ�கி�ற�. இ�தி�ட� உலகி� மிக�ெப�ய அகதிக� �கா� எ�ற 
அைடயாள�ைத� ெப�றா�� சன ெந��க�யா� க�ைமயான ேபராப��கைள�� 
�காதார சீ�ேக�கைள�� ச�தி��� ஆப�தி��பதாக டா�காவ�� உ�ள 
ஐ.நா.ஒ��கிைண�பாள� ராப�� வ�கி�� எ�ச����ளா�. 
 

 ெவள�நா�கள�� இ��� ெசா�த நா���� அதிகள� பண� அ���ேவா� 
ப��யலி� உலகளவ�� இ�திய�க� �தலிட� ப�����ளதாக உலக வ�கி 
ெத�வ����ள�. இ�திய�க� ப�ேவ� நா�கள�� த�காலிகமாக த�கி பண����� 
வ�கி�றன�. அ�வா� ேவைல ெச�பவ�க�� ெவள�நா� வா� இ�திய�க�� 
இ�தியாவ�� உ�ள உறவ�ன�க��� பண� அ���வ� வழ�க�தி� உ�ள�. உலக 
வ�கி ெவள�ய����ள தகவலி�, ெவள�நா�கள�� வசி��� இ�திய�க� நட�பா�� 
ம��� இ�தியாவ��� 4 ல�ச�� 25 ஆய�ர� ேகா� �பா� அ��ப�ய���பதாக 
ெத�வ��க�ப���ள�. வ�� நா�கள�� இ�த ெதாைக ேம�� அதிக���� என�� 
உலக வ�கி ��கிற�. உலக வ�கி ெவள�ய����ள ப��யலி� இ�தியா��� 
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அ��தப�யாக சனீா, ப�லி�ைப��, ெம�சிேகா உ�ள��ட நா�க� உ�ளன. 
 

 வ�ட�ேதா�� "அ�ேடாப� " மாத�திைன மா�பக ���ேநா� வ�ழி��ண�� 
மாதமாக (Breast Cancer Awareness Month) உலக� ��வ�� 
கைடப���க�ப�கிற�. இ�தியாவ�� 100000 ெப�க��� 32 ெப�க� மா�பக 
���ேநாயா� அவதி��கிறா�க� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 கட�த 13 ஆ��களாக ைஹதி நா��� ெசய�ப�� வ�த ஐ.நா. அைமதி�பைட 
அ�ேடாப� 15 �த� தன� ெசய�பா�கைள ��றி�� வ�ல�க��ளதாக 
அறிவ��க�ப���ள�. 

 
 19 நா�கைள ேச��த 24 மா�� திறனாள� ெப�க� கல�� ெகா�ட �த� "ச��கர 
நா�காலி உலக அழகி ேபா��" ேபால�� தைலநக� வா�சாவ�� நைடெப�ற�. 
இ�த ேபா��ய�� ெபலார� நா�� மாணவ� அெல��சா��ரா சிசிேகாவா 
�தலிட�ைத ப���தா�. ெத�னா�ப���காைவ ேச��த ேலேபா ஹ� மன�யா�ஸி 
இர�டாவ� இட�ைத��, ேபால�� நா�ைட ேச��த எ��யானா ஜவா� சி��கா 
��றாவ� இட�ைத�� ப���தன�. 

 
 ப�ரா�� நா��� �க�ெப�ற கைலஇர��தி�வ�ழா பா�சி� ெதாட�கி��ள�. 
பா�� நக�� பழ�ெப�ைமைய� ெகா�டா��வைகய��, 2002-ஆ� ஆ�� 
�த�, இ�த தி�வ�ழா ெகா�டாட� ப�கிற�. ��ள� இைச, ெகா�பள���� 
உ�சாக� என அ�ேடாப� மாத�தி� இ�த தி�வ�ழா ஒ� வார� நைடெப��. இத� 
ெதாட�க நிக��சியாக ெபா� இட�தி� திர�ட இைளஞ�க��, இள�ெப�க�� 
���ேபா� நடனமா�ன�. 
 

 வ�கேதச தைலநக� " டா�கா "வ�� நவ�ப� 1 �த� 8� ேததி வைர காம�ெவ�� 
நாட�ம�ற மாநா� (Commonwealth Parliamen-tary Association Summit) 
நைடெபற உ�ள�. Theme : " Continuing to enhance the high standards of 
performance of Parliamentarians " (நாட�ம�ற உ��ப�ன�கள�� ெசய�பா�கள�� 
தர�ைத ெதாட��� உய���த�). இ�த மாநா��� இ�திய நாட�ம�ற�தி� 
ம�களைவ, மாநில�களைவ ம��� ச�ட�ேபரைவ தைலவ�க�� ப�ேக�க 
உ�ளன�, இதி� தமிழக ச�ட�ேபரைவ� தைலவ� " ப�.தனபா� " உ�ள��ேடா�� 
ப�ேக�க உ�ளா�. 
 

 வடெகா�யா க�ப�க� உலக நா�கள�� எ�த �ைற�க����� ெச�ல அ�மதி 
இ�ைல: ஐ.நா பா�கா�� க��சி�. வடெகா�யாவ�� 4 க�ப�க� உலக நா�கள�� 
எ�த �ைற�க����� ெச�ல� �டா� எ�� (10-10-17) �திதாக ஐ.நா. பா�கா�� 
க��சி� தைட வ�தி���ள�. 

 
 பாகி�தா� கா�ப�� ��டைம�ப�� ேதைவய�ற ��றா� தர�� ���கீ� 
இ���� காரண�தா� ��டைம�ைப இைடந��க� ெச�வதாக உலக� கா�ப�� 

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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��டைம�� (ஃப�ஃபா) அறிவ����ள�. இ�ெதாட�பாக ஃப�ஃபா ெவள�ய����ள 
ெச�தி��றி�� ஒ�றி�, கட�த 10 ஆ� ேததி ஃப�ஃபா ஆேலாசைன �� ��ட� 
நைடெப�றதாக��, அதி� எ��க�ப�ட ��ைவ அ��பைடயாக ெகா�� 
பாகி�தா� கா�ப�� ��டைம�ைப உடன�யாக இைடந��க� ெச�வதாக�� 
�ற�ப���ள�. 

 
 "International Conference on Dialogue of Civilizations – IV". இ�திய 
ெதா�ெபா�� ஆ����ைற(ASI), ம�திய கலா�சார� �ைற அைம�சக� ம��� 
"National Geographic Society" இைண�� 'நாக�க�க� ெதாட�பான ச�வேதச 
மாநா��� வ�ைசய�� 4வ� கல��ைரயாடைல' (International Conference on 
Dialogue of Civilizations – IV) ெட�லி, கா�திநக� ம��� ேதாலாவ�ரா 
(Dholavira)வ�� அ�ேடாப� 8 �த� 15 வைர நட�த உ�ள�. இ�த 
கல��ைரயாடலி� ப��வ�� பைழய நாக�க�க� எ�வா� த�ேபாைதய �ழ��� 
ஒ�� ேபாகி�றன எ�பைத ப�றி வ�வாதி�க உ�ளன�. 

 எகி�� நாக�க� 
 ெமாசபேடாமியா 
 ெத�� ஆசியா 
 சனீ நாக�க� 
 ம�ேசாஅெம��கா 

    இ�த மாநா�க� 2013� ஆ�� �த� நட�த�ப�� வ�கிற�. 
1. �த� மாநா� - Guatemala (2013) 
2. இர�டா� மாநா� - ���கி (2014) 
3. ��றா� மாநா� - சீனா (2015) 
4. நா�கா� மாநா� - இ�தியா (2017) 
5. ஐ�தாவ� ம��� கைடசி மாநா� - எகி��. 
 

 மியா�ம�� ஆ��ேதா�� நைடெப�� ச� �ய�� ஒள� வ�ழா நைடெப�� 
வ�கிற�. த��ைக� தி�வ�ழா, ைல��� தி�வ�ழா என�� அைழ�க�ப�� இ�த 
தி�வ�ழா மியா�ம�� இர�டாவ� மிக ப�ரபலமான தி�வ�ழா ஆ��. ��த� �� 
நில� நாள�� ெசா��க�தி� இ��� இற��வதாக�� அவைர வரேவ��� 
வ�த�தி� இ�த தி�வ�ழா ெகா�டாட�ப�வதாக�� �ற�ப�கிற�. தி�வ�ழா 
நா�கள��, ��த�க� வழ�கமாக மடாலய�க��� ெச�� �றவ�க��� ம�யாைத 
ெச���வ�. இ�த வ�ழாவ�� ேபா� பட� ேபா��, கலா�சார நடன�க� 
உ�ள��டைவ நைடெப�ற�. வ�ழாவ�� இ�திநாள�� மியா�ம�� யா��� 
எ�ற இட�தி� இ��� 183 கிம� �ர�தி� மித��� சிறிய ெம��வ��தி �ல� 
காகித வ�ள�� ெச�� பற�கவ�ட�ப�ட�. இ�த வ�டா�த ஒள� வ�ழாவ��ேபா� 
அதி��ட�க� கிைட��� எ�� ந�ப�ப�கிற�. 
 

 BRICS Themed Train . சீனாவ�� ஜியாெம� நகர �ர�க ரய�� ெப��க� ப���� 
நா�கள�� சிற��கைள க��ெபா�ளாக ெகா�� வ�வைம�க�ப���ள�.  
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 ப�ேரசி� - கா�ப��, கா�ப�� ைமதான� ம��� கா�ப�� வ �ர�க�  
 ர�யா - �க�ெப�ற பாேல நடன ெபா�ைமக� ( ballet and matryoshka dolls) 
 இ�தியா - யாைனக� ம��� ேயாகா  
 சனீா - சனீ� ெப���வ� ம��� தியானெம� ச��க�  
 ெத�னா�ப���கா – ைவர�க�. 

 

 SPS - Smart Police Station. ேபா�சாேர இ�லாம� ��றி�� இைணய வழிய�� 
இய�க���ய உலகி� �த� �மா�� ேபா�� நிைலய� �பாய�� 
ெசய�பா���� வ�� உ�ள�. 
 

 ெஜ�மன�ய�� ச�வேதச �க�ெப�ற 69வ� ப�ரா��ப�� ��தக� க�கா�சி 

ெதாட�கிய�. இைதெயா�� க�கா�சி நட��� ேராெம� ட�� ஹா� 

மி�னல�கார�தி� ெஜாலி�கிற�. இ�த ப�ரா��ப�� ��தக� க�கா�சிைய ேஜ�ம� 

அதிப� அ�ேகலா ேம��ெக� ம��� ப�ர�� அதிப� இமா�ேவ� ேம�ேரா� 

ஆகிேயா� இைண�� ெதாட�கி ைவ�தன�. 

 
 இ�தியா ம��� ெமாரா�ேகா இைடேய OCTOBER 11 ந�� வள�க� ஒ��ைழ�� 

����ண�� உட�ப��ைக ைகெயழ�தான�. ைஹ�ராலி� உ�க�டைம��, 

�றி�பாக ெப�ய அைணக� ம��� ந�� ப�மா�ற தி�ட�கள�� க���ண�த� 

ம��� அைவகள�� பராம��� ஆ��. 

 

 உலக வ��தக நி�வன�தி� 11வ� அைம�ச�க��கான மாநா� "11th WTO 

Ministerial Conference". "அ�ெஜ��னா" நா��� "Buenos Aires" நக�� நைடெபற 

உ�ள�. 

 
 இ�தியா – ஐேரா�ப�ய �ன�ய� 14ஆவ� உ�சி மாநா� ��ெட�லிய�� 

நைடெப���ள�. ப�ரதம� ேமா� , ஐேரா�ப�ய க��சி� தைலவ� ெடானா�� 

ப�ரா�சி�ஜ� ட��, ஐேரா�ப�ய கமிஷ� தைலவ� ஜு� கிளா� ஜ�க� ஆகிேயா� 

கல��ெகா���ளன�. 

 
 �ென�ேகாவ�� இ��� வ�லக�ேபாவதாக �ர�� நி�வாக� அறிவ����ள�. 

இ�த வ�லக� �ச�ப� 2018 இ�திய�� நைட�ைற�� வ�� எ���, அ�வைர 

�ென�ேகாவ�� அெம��கா �� உ��ப�னராக இ���� எ��� 

ெத�வ��க�ப���ள�. இ�த ��� ம�ப�சீலைன ெச�ய�படலா� எ��� 

�ற�ப�கிற�. ஆ� ஆ��க��� ���, �ென�ேகா பால�த�ன�ைத 

உ��ப�னராக ேச����ெகா�டைத அ��� அெம��கா, �ென�ேகா��� 
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வழ�கிவ�த நிதிைய� �ைற�த�. என��� அெம��கா ெச��தேவ��ய 

ப�கள��� நி�ைவ ���ெகா�ேட வ�த�. �ென�ேகாவ�� இ��� வ�ல�வத�� 

இைத�� ஒ� காரணமாக அெம��கா �றி��ள�. 

�ென�ேகாவ�� இ��� அெம��கா வ�ல�வதாக அறிவ��தைதய��� 

இ�ேர�� வ�லக� ேபாவதாக அறிவ��த�. அெம��காவ�� இ�த ��ைவ 

�ண��சலான, அற� சா��த ��� எ�� இ�ேர� ப�ரதம� ெப�சமி� 

ேநத�யா� ெத�வ����ளா�. அெம��கா வ�ல��ேபா� அ�த சமய�தி� 

இ�ேர�� வ�ல�வத�கான ஏ�பா�கைள ெச���ப� ெவள��ற�� �ைற�� 

அறி���திய���பதாக ெப�சமி� ேநத�யா� �வ��ட�� �றி�ப����ளா�. 

அெம��காவ�� இ�த ��� �றி�� �ென�ேகா கவைல ெத�வ����ள�. 

ப��க� த�ைம ம��� ஐ.நா. ���ப�தி�� இழ�� எ��� �ென�ேகா 

�றி��ள�. 

 
 இ�திய கட�பைட க�ப�க� ச���ரா ம��� க�ம� ஆகிய க�ப�க� ஜ�பான�ய 

கட�பைட�ட� ேச��� Passage Exercise (PASSEX) இ� OCT 12 �த� 15 வைர 

கல��ெகா�� உ�ள�. இ�பய���சி ஜ�பான�� Sasebo நக�� நைடெப�கிற�. 

 
 அெம��காவ��� கனடாவ��� வசி��� தமிழ�க� ெகா�டா�� வ�ழாவான 

ெப�னா மாநா� 2018, ெட�சா� மாநில�தி� உ�ள ட�லா� மாநகர�தி� 

நைடெபற உ�ள�. 

 
 இ�கிலா��, ெஜ�மன� உ�ள��ட பல ஐேரா�ப�ய நா�கள�� வ�கிற 2020-� 

ஆ��� இ��� ெப�ேரா�, ம��� �ச� கா�க� தயா��க��, பய�ப��த�� 

தைட வ�தி�க�ப���ள�. இ�கிலா�� தைலநக� ல�டன�� வ�கிற 2020-� 

ஆ��� இ��� கியா� �ல� இய��� கா�கைள இய�க ��� 

ெச�ய�ப���ள�. அத�காக ஒ��ைழ�� அள���� வைகய�� ல�டன�� உ�ள 

ஆ��ேபா�� ப�கைல�கழக� வ�கிற 2020-� ஆ�� �த� ெப�ேரா� 

ம��� �ச� கா�கைள பய�ப��த தைட வ�தி���ள�. இத�கிைடேய 

ப�ரா�� தைலநக� பா�சி� கா�� மா�ப�வைத த��க 2030-� ஆ�� �த� 

கியா� �ல� இய��� கா�கைள பய�ப��த ��� ெச�ய�ப���ள�. 

அத�கான அறிவ��ைப பா�� ேமய� ஆ�ன� �ஹிடா�ேகா ேந�� ெவள�ய��டா�. 

அத�� வசதியாக வ�கிற 2024-� ஆ�� �த� அைன�� �ச� கா�க���� 

தைட வ�தி�க�ப�� எ�றா�. 

 
 இ�தியா - இல�ைக 5 வ� ��� ரா�வ பய��சி  மி�ரச�தி (MitraShakti2017) 

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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�ேனவ��  நட�த�ப�ட�. 

 
 ஐ�கி�� தயா��ப�� சனீா �தலிட�. சீனாவ��, �யா�சி� நக��, சீன ேப�க� 

ம��� இன��� தயா��� நி�வன�கள�� ��டைம�� சா�ப��, ெதாழி� க�கா�சி 

நட�த�. ��டைம�ப�� தைலவ� ஜூ நியா�லி� �றியதாவ�. கட�த, 2016�, 

சீனாவ��, ��கிய நி�வன�க�, 3,000 கிேலா ஐ�கி�� தயா���, வ��பைன 

ெச���ளன. இவ��ட� உ��� தயா���கைள�� ேச��தா�, ஐ�கி�� 

தயா��ப�� �தலிட�தி� உ�ள, அெம��காைவ, சீனாைவ ��தி��ள� 

ெத�யவ���ள�. இ�� ஒ� தன� நப�, தின��, 3 லி�ட� ஐ�கி�� 

உ�ெகா�கிறா�. இதனா�, சீனாவ�� ஐ�கி�� தயா��� ெதாழி�, ேம�� வள��சி 

அைட��. இ�வா� அவ� �றினா�. 

 

 வட ெகா�யாவ�� அ� ��� ேசாதைனக� நட�த�ப�ட ப�திய�� 13.10.2017 

நிலந��க� ஏ�ப�ட�. கிழ�காசிய நாடான வட ெகா�யா சம�ப�தி� ஆறாவ� 

�ைறயாக அ���� ேசாதைன நட�திய�. 

 

 ெம�சிேகாவ�� ெத�� ப�திய�� மிதமான நிலந��க� ஏ�ப�ட�. ��ட� அளவ�� 

5.4ஆக பதிவான இ�நிலந��க�தா� ஏ�ப�ட பாதி��க� �றி�த வ�வர�க� 

ெவள�யாகவ��ைல. 

 
 'அ� ஆ�த� அ�ற உ��� நாடாக எ�.ப�.�., என�ப��. அ� ஆ�த� பரவ� 

த��� ஒ�ப�த�தி� ேச�வத�கான வா��� இ�ைல' என இ�தியா தி�டவ�டமாக 

�றி��ள�. 

அெம��காவ�� நி�யா�� நக�� நட�த, ஐ.நா., ெபா��சைபய��, ஆ�த�க� 

ஒழி�� மாநா���கான இ�திய ப�ரதிநிதி அம�த�� சி�கி�, ேபசியதாவ� அ� 

ஆ�த� பரவ� த��� ஒ�ப�த� ெதாட�பாக, இ�தியாவ�� நிைல�பா� 

அைனவ���� ஏ�கனேவ ெத��த ஒ��. இ�த வ�ஷய�தி�, இ�தியாைவ ம���� 

வ����த ேவ��ய அவசிய� இ�ைல. அேதசமய�, உலகளாவ�ய, அ� ஆ�த� 

பரவ� த��� நடவ��ைகக� ேம�ப��த ேவ��� எ�பைத, இ�தியா 

ஆத��கிற�. 

அ� ஆ�த பரவ� த��� ஒ�ப�த�தி�, உ��ப�னராக இ�லாதேபா��, அத� 

ெகா�ைகக�, ேநா�க�கைள, இ�தியா, சிற�பாக ப��ப�றி வ�கிற�. அ� ஆ�த� 

பரவ� த��� ெகா�ைககைள வலிைம�ப���வதி�, இ�தியா உ�தியாக உ�ள�. 

இ�த ஒ�ப�த� ெதாட�பாக, இ�தியாவ�� க����கைள ��ைவ���ேளா� 

அேதேபா�, ப�ற ந�ப�க��, அ� ஆ�த�பரவ� த��� ஒ�ப�த�தி� உ�ள 
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�ைறபா�கைள தவ���ப� ெதாட�பாக, த�க� க����கைள ��ைவ�ப� என 

ந��கிேறா�. 

அ� ஆ�த�க� இ�லாத நா�க��� எதிராக, அ� ஆ�த�கைள பய�ப��த� 

�டா� எ�ற ெகா�ைகய�� உ�தியாக உ�ேளா�. அேதேபா�, அ� ஆ�த�கைள, 

�தலி� பய�ப��த��டா� எ�பதி�� உ�தியாக உ�ேளா�. அ� ஆ�த� 

பரவ� த��� ஒ�ப�த� ெதாட�பான ேப���கள��, இ�தியா ப�ேக�கவ��ைல. 

எனேவ, அ�த ஒ�ப�த�தி� அ�கமாக இ�தியா இ��க இயலா�. எனேவ, இ�த 

ஒ�ப�த���� க���ப�� நட�க ேவ��ய அவசிய�, இ�தியா��� கிைடயா�. 

இ�வா� அவ� ேபசினா�. 

 
 ஈரா�டனான அ� ச�தி ஒ�ப�த�ைத �றி���ெகா�வதாக அெம��க அதிப� 

ெடனா���ர�� ெத�வ��தா�. 

 
 வாஷி�ட� D.C. ய�� நைடெப�ற G-20 நிதி ம�தி�க� ம��� ம�திய வ�கி 

ஆ�ந�க� G-20 (Finance Ministers and Central Bank Governors(FMCBG)) 

��ட�தி� அ�� ெஜ�லி ப�ேக�றா�. 

 
 அெம��கா ம��� ெத�ெகா�ய கட�பைடக� இைண�� நட��� மாெப�� ேபா�� 

பய��சி அக16� ேததி ெதாட�கி 26� ேததி வைர நைடெப�கிற�. அெம��க 

ெரானா�� �க� வ�மான� தா�கி க�ப� உ�ள��ட ேபா�க�ப�க� ெத�ெகா�ய 

கட�பைட க�ப�க�ட� இைண�� ேபா� பய��சிய�� ஈ�பட��ளன. 

 
 ச�தி அேரப�யா வ�ைளயா�� ச�ேமளன�தி� �த� ெப� தைலவராக அ�நா��� 

இளவரசி �மா ப�� ப�டா� ப�� ��தா� (Princess Rima bint Bandar bin Sultan) 

ேத�� ெச�யப���ளா�. ஆ�க� ம��� ெப�க��கான வ�ைளயா�� 

நடவ��ைககைள வழிநட��� �த� ெப� எ�ற ெப�ைமைய இளவரசி �மா ப�� 

ப�டா� ப�� ��தா� ெப�கிறா�. 

 
 ஜ�பா� தைலநக� ேடா�கிேயா பா�கா�பான நகர�க� ப��யலி� �த� 

இட�தி��, 2-வ� இட�தி� சி�க���, 3-வ� இட�தி� ஒசாகா, 4-வ� இட�தி� 

ெடா�டா, 5-வ� இட�தி� ெம�ேபா�� ஆகிய நகர�க� இட�ெப���ள�. 

இ�த ப��யலி� இ�தியாவ�� ��ெட�லி ம��� ��ைப நகர�க� ம��ேம 

இட�ெப���ள�. இதி� ��ெட�லி�� 43-வ� இட�தி�� ��ைப 45-வ� 

இட�தி�� உ�ள�. ெபா�ளாதார உள��ப��� அைம��, உலகி� பா�கா�பான 

நகர�க� �றி�� ஆ�� நட�திய�. இதி� �ஜி�ட�, �காதார�, உ�க�டைம��, 
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தன�நப� பா�கா�� உ�ள��டைவ �றி�� ஆ�� நட�த�ப�ட�.  

 
 ேடா�லா� வ�வகார�ைத ெதாட��� இ�திய-திெப� எ�ைல� பா�கா�� 

பைடய��(ITBP) �த� �ைறயாக கவச வாகன�க�(Mechanised wing) 

ேச��க�ப���ளன. 

 

 19வ� உலக இைளஞ�க� ம��� மாணவ�க� தி�வ�ழா "19th World Festival of 

Youth and Students" ர�யா நா��� "Sochi" நக�� ெதாட�கி��ள�. 

 
 ஐ.நா.வ�� க�வ�, அறிவ�ய�, ப�பா�� அைம�பான �ென�ேகா, ெதாட��� 

பால�த�ன�தி�� ஆதர� அள��� வ�வத�� எதி��� ெத�வ��� �ென�ேகா 

அைம�ப�� இ��� வ�ல�வதாக அெம��கா அறிவ����ள�. �ென�ேகாவ�� 

இ��� அெம��கா வ�ல�வதாக அறிவ��தைதய��� இ�ேர�� வ�லக� 

ேபாவதாக அறிவ����ள�. இ�த வ�லக� �ச�ப� 2018 இ�திய�� நைட�ைற�� 

வ�� எ���, அ�வைர �ென�ேகாவ�� அெம��கா �� உ��ப�னராக இ���� 

எ��� ெத�வ��க�ப���ள�. 

 
 ஐ.நா. தைடைய ம�றி வடெகா�யா��� ெபா��கைள ஏ�றி� ெச�ற ெப�ெர� 8, 

ேஹா ேப� 6, டா� ச� 2, ஜி ைச� ( Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 and Jie Shun ) 

ஆகிய 4 க�ப�கைள எ�தெவா� நா�� த�கள� �ைற�க�கள�� �ைழய 

அ�மதி�க��டா� எ�� ஐ.நா. சைப உ�தரவ����ள�. 

 
 ேரா�� பண��காக 'பற��� ைப�' வா�கிய �பா� ேபா�சா� ேரா�� ம��� அவசர 

உதவ�க��காக ேஹாவ� ைப�ைக �பா� ேபா�சா� வா�கி இ��கி�றன�. 

இ�த ேஹாவ� ைப�ைக ர�யாைவ ேச��த ேஹாவ�ச�ஃ� நி�வன� தயா��� 

வழ�கி இ��கிற�. பா��பத�� ேத� ேபா�� இ��பதாேலா எ�னேவா, இதைன 

�கா��ப�யா� எ�� �றி�ப��கி�றன�. ெமா�த�தி� உலகிேலேய �த� 

�மா�� நகரமாக �பாைய மா��வத�கான �� வ ��சிலான �ய�சிகைள��, 

பண�கைள�� �பா� நி�வாக� ேம�ெகா�� வ�கிற�. 

 
 உலகிேலேய ெப�க� மி��த பா�கா��ட� வா�வத�கான மாநகர�கள�� 

ப��யலி� ல�ட� �தலிட� ப�����ள�. ெப�க��� எதிரான பாலிய� 

வ��ைறக�, த��� வ�ைளவ���� கலா�சார நைட�ைறக� இ�லாத நகர�க� 

�றி�� ரா��ட�� நி�வன� அ�ைமய�� க��� கண��� நட�திய�. ெப�க� 

�யமாக வா�வத�ேக�ற வைகய�� சிற�த �காதார�, க�வ�, சம உ�ைம ஆகியைவ 
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அவ�க��� எள�தாக கிைட�கிறதா எ�ற ஆ��� ேம�ெகா�ள�ப�ட�. அதி� 

ெப�க� பா�கா��ட� வா�வத�ேக�ற நகர�கள�� ல�ட� �தலிட� 

ப�����ள�. அத�� அ��த��த இட�கள�� ஜ�பான�� ேடா�கிேயா, 

ப�ரா�ஸி� பா�� நகர�க� இட� ெப���ளன.  

 
 ஜநா சைபயா� �றி�ப�ட�ப���ள 10 மி�லிய� ம�க��� ேம� உ�ள  �த� 19 

நகர�கள�� ப��யைல எ���� ெகா��,  உலகி� உ�ள ��கிய நகர�கள�� 

எ�த நகர�க� எ�லா� ெப�க� வாழ த�திய�ற நகர�க� எ�பைத 

ஆரா�வத�கான ஆ�� ஒ�ைற தா�ச� ���ட�� ப��ேடஷ� எ�ற 

தன�யா� நி�வன� நட�திய�. �த� இட�தி� எகி�தி� தைலநக�  

ெக�ேரா��, அ��� ெம�சிேகா நக� தகா�� உ�ள�. ��றா� இட�தி� 

கா�ேகா நா��� தைலநக� கி�ஷாஷா��, இ�திய தைலநக�  ��ெட�லி 

4வ� இட�தி�� உ�ளன. பாகி�தா� தைலநக� கரா�சி 9வ� இட�தி� 

உ�ள�. 

 
 ஜ�பா� நா��� பசிப�� கட�ப�திய�� ஒகினாவா எ�ற ப�திய�� ெச�� 

ெகா����த எமரா�� �டா� எ�ற 33 ஆய�ர� ட� எைட ெகா�ட சர�� க�ப� 

ஒ�� ��கி வ�ப�தி���ளான�. இ�த க�பலி� இ��த 16 இ�திய�க� ம��க�ப�� 

உ�ளன�. இதைன ெதாட��� இ�திய ம��� �� அவ�கைள ம���� பண�ய�� 

ஜ�பா��� ெச���ள�. அவ�க�ட� ப�லி�ைப�� ம��� சனீா�� 

இைண�� ேத�த� பண�ய�� ஈ�ப���ளன.  

 
 ஆ�தி�யா நா��� நட�த ெபா��ேத�தலி� 31 வயதான ெசபா��ய� ��� 

ெவ�றி ெப��, உலகி� இள� ப�ரதம� எ�ற ெப�ைமைய ெப���ளா�. ஆ�தி�யா 

நா��� ெபா��ேத�தலி� ெசபா��ய� ��ஸி� தைலைமய�லான 

க�ச�ேவ�� ம�க� க�சி அதிக இட�கள�� ெவ�றி ெப���ள�. க�ச�ேவ�� 

க�சிய�� இைளஞ� அண�� தைலவராக தன� அரசிய� வா��ைகைய ெதாட��த 

���, கட�த ேம மாத� க�சிய�� தைலவ� ெபா����� வ�தா�. அத�� �� தம� 

27வ� வயதி�, நா��� ெவள��ற�� �ைற அைம�சராக�� ��� பதவ� 

வகி���ளா�. ‘உ�ெட�உ�சி” என ம�களா� ெச�லமாக அைழ�க�ப�� ���, 

கனடாவ�� ஜ��� ��ேடா, ப�ரா�ஸி� ேம�ேரா� ஆகிேயா��� இைணயான 

இள� தைலவராக ஒ�ப�ட�ப�கிறா�. 

 
 Ophelia �ய� (Hurricane Ophelia) "அய�லா�� ம��� ேம�� UK" ப�திகைள 

தா�க உ�ள�. 
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 "Global Power City Index 2017". உலகி� ச�தி வா��த நகர�க� ப��யலி� 

இ�தியாவ�� ��ைப நகர� 44வ� இட� ப�����ள�. இ�ப��யலி� "ல�ட�" 

நகர� �தலிட�ைத ப�����ள�. இ�ப��யைல "The Mori Memorial Foundation’s 

Institute" நி�வன� ெவள�ய����ள�. 

 
 PR DREE [ Asia Pacific Resilience (PR) Disaster Response Exercise and Exchange 

(DREE) ] .அெம��கா�ட� இைண�� ப�களாேதஷி� ரா�வ� ம��� 130��� 

ேம�ப�ட ப�ேவ� �ைறக� ம��� த�னா�வ ெதா�� நி�வன�க�  டா�காவ�� 

ேப�ட� தண���  பய��சிய�� வைர ஈ�ப���ளன. 

 
 இ�கிலா�� தைலநக� ல�டைன ேச��தவ� அ�ஷ� �பேரலியா. 19 வயதான 

இவ� இ�திய வ�சாவள�ைய ேச��தவ�. ப�ள�ய�� ப��� வ�கிறா�.இவர� தா� 

ம��� த�ைத�� கா� ேகளாதவ�க�. அவ�க� த�கள� மக� �றி�� 

ெப�ைம�ப�கி�றன�. ெபா�ளாதார� ம��� கண�� பாட� பய�ல ஆ��ேபா�� 

ப�கைல�கழக� இவ��� இட� வழ�க ��� ெச���ள�. ஆனா� அதி� 

ேச��� ப��ப� �றி�� அவ� ��� ெச�யவ��ைல. தன� வ�யாபார�ைத ேம�� 

வள��க வ����கிறா�. த�ேபா� இவ� இ�கிலா�தி� உ�ள இள� வய� 

ேகா��வர�கள�� ஒ�வ� ஆகி��ளா�. இவ� ப�ள�ய�� ப���� ெகா�ேட 

‘ஆ�ைல�’ �ல� �ய� எ�ேட� வ�யாபார� ெச�கிறா�. அவ� ஒ� வ�ட�தி� 

�.1000 ேகா��� வ�யாபார� ெச���ளா�. அத� �ல� �.120 ேகா� லாப� 

ஈ����ளா�. த�ேபா� இவர� �ய� எ�ேட� நி�வன� இ�கிலா�தி� உ�ள 

ெப�ய க�ெபன�கள�� 18-வ� இட� வகி�கிற�. இவ� கட�த 16 மாத�க��� ��� 

தா� தன� வ�யாபார�ைத ெதாட�கினா�. அ�ேபா� தன� உறவ�ன�கள�ட� �.7 

ல�ச� கடனாக ெப�� ஆர�ப��தா�. இவ�ட� த�ேபா� 12 ேப� ேவைல 

ெச�கி�றன�. 

 

 ஐ.நா. சைபய�� மன�த உ�ைமக� க��சிலி� உ��ப�னராக பாகி�தா� உ�ள��ட 

15 நா�க� ேத�வாகி��ள�. நி�யா��கி� உ�ள ஐநா ெபா��சைபய�� இத�கான 

ேத�த� நைடெப�ற�. வ�கிற ஜனவ� 1 ஆ� ேததிய�லி��� 2020 ஆ� ஆ�� 

வைரய�லான உ��ப�ன� பதவ��கான ேத�த� ஆ��. தி�கள�� நைடெப�ற இ�த 

ேத�தலி�, மன�த உ�ைமக� க��சிலி� பாகி�தா�� ேத�வாகி��ள�. ேம��, 

ஆ�கான��தா�, அ�ேகாலா, ஆ�திேரலியா, சிலி, கா�ேகா, ெம�சிேகா, ேநபாள�, 

ைநஜ��யா, ெப�, க�தா�, ெசனக�, �ேலாேவகியா, �ெபய�� ம��� உ�ைர� 

ஆகிய நா�க�� இ�த க��சிலி� இட�ெப��ள�. 
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 பனாமா ேக�. ஊழைல மா�டா நா�ைட ேச��த ெப� நி�ப� த�ேன க�வானா 

கலிஜியா உல��� அ�பல�ப��தினா�. இ�த நிைலய�� அவ� அைடயாள� 

ெத�யாத ம�ம நப�களா�  ப�ெகாைல ெச�ய�ப�டா�. மா�டாவ�� உ�ள ப��ன�ஜா 

கிராம�தி� தன� கா�� ெச�� ெகா����தா�. அ�ேபா�  அவ� கா� ம�� ��� 

வ �ச�ப�ட��� . இதி� அவ�  சிதறி  ப�தாபமாக இற�தா�. 

 
 வ�வா�� (Vanuatu) நா� ����ைம�கான ப�வ��தைனய�� ப��காய�ைன ஏ�ற 

உலகி� �த� நா�. அவ�க� பண�தி� ெபய� - Vanuatu vatu. 

 

 அெம��க அதிப� ெடானா�� �ர�� கட�த 1995-� ஆ�� நைடெப�ற ெதா�� 

நி�வன ஏல�தி�காக 12-9 அ��ல��ள எ�பய� �ேட� க��ட வைரபட�ைத 

க���-வ�ண�தி� வைர�தா�. இ� அ�ேபா� நட�த ஏல�தி� 100 டால�க��� 

ஏல� ேபா��ள�. இ�நிைலய��, அேத ஓவ�ய� ம�ப��� ஏல�தி� வ��பைன 

ெச���ளன�. அ�ேபா� அைத ஒ� நப� 16 ஆய�ர� டால�க��� ஏல�தி� 

எ����ளா�. இ� இ�திய மதி�ப�� �மா� 10 ல�ச �பாயா��. இைத லா� 

ஏ�ச�ஸி� ஜூலிய� ஏல�� எ�ற நி�வன� ஏல�தி� வ��பைன ெச���ள�. 

 
 LNG Producer - Consumer Conference 2017 ஜ�பான�� அ�ேடாப� 

நைடெப���ள�. இ�தியா சா�ப�� ம�திய ெப�ேராலிய��ைற அைம�ச� 

த�ேம�திர ப�ரதா� கல�� ெகா���ளா�. 

 
 IBSA - India, Brazil, South Africa. இ�தியா, ப�ேரசி�, ெத�னா�ப���கா இைண�த 

8வ� IBSA ��தர�� அைம�ச�க� ��ைக ட�ப� நக�� நைடெப���ள�. 

இ�தியா சா�ப�� ெவள��ற���ைற இைணயைம�ச� V.K. சி� கல�� 

ெகா���ளா�. இ�த ��ட�தி�, வள���வ�� நா�கள�� வ�ைமைய ஒழி�க  

IBSA அற�க�டைள நிதிய� ( IBSA Trust Fund ) ஏ�ப��த ��� நா�க�� 

ஒ�ப�த� ெச���ளன. இ�த நிதிய�தி�� ��� நா�க�� ஒ�ெவா� ஆ��� 

தலா ஒ� மி�லிய� அெம��க டால� நிதி�தவ� வழ�க ஒ���ெகா���ளன. 

 
 ப�லி�ைப�� அ�ேக ப�ப�� ெப��கடலி�  எ�.வ�. எமரா�� �டா� எ�ற சர��� 

க�ப�  கடலி� கவ���த�. இ�த� க�பலி� 26 ேப� இ��தன�. க�பலி� இ��த 26 

ேப�� ெப��பாலாேனா� தமிழ�க�. மாயமானவ�கைள  ேத�� பண�ய�� இ�திய 

கட�பைட��� ெசா�தமான ப�-81 க�ப�� ஜ�பான�ய கடேலார காவ�பைட� 

க�ப�� ஈ�ப���ளன. 
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 ஐ�கிய நா�க� சி�வ�க� நிதிய� (�ன�ெச�), உலக �காதார நி�வன�, உலக வ�கி 

ஆகியைவ இைண�� எ��த ��ள�வ�வர அறி�ைக ெவள�ய�ட�ப���ள�.  அதி� 

த��க� ��ய ேநாயா� 5 வய����ப�ட 15 ஆய�ர� �ழ�ைதக� தின�� 

இற�கி�றன� என ெத�வ��க�ப���ள�. இ�த நிைல ெதாட��தா� 2017 �த� 

2030-� ஆ����� 60 மி�லிய� �ழ�ைதக� இற�க ேந���. கட�த 2016-� 

ஆ�� நிலவர�ப� 1000 �ழ�ைதகள�� 79 �ழ�ைதக� இற��ட� சகாரா 

பாைலவன� ப�திய�� அைம���ள ஆ�ப���கா �தலிட� வகி�கிற�. 

அேதேபா� இ�தியா, ைநஜ��யா, பாகி�தா�, கா�ேகா, எ�திேயாப�யா, சீனா, ைநஜ� 

ேபா�ற நா�கள��� 5 வய����ப�ட �ழ�ைதக� இற�� எ�ண��ைக அதிகமாக 

உ�ள�. 

 

 ெத�னா�ப���காவ�� ட�ப� நக�� நவ�ப� 16-� ேததி நா�கா� உலக� தமிழ� 

ெபா�ளாதார மாநா� ெதாட��கிற�. 

 
 இ�தியாைவ ேச��த வான�ய�� வ��ஞான� ��ப�ரமண�ய� ச�திரேசக� அவ�கள�� 

107 வ� ப�ற�த நாைள ெகா�டா�� வைகய�� ��� ��� ெவள�ய����ள�. 

ச�திரேசக� வைரயைற (Chandrasekhar limit) எ�ப� ஒ� இற��ப�ட வ��ம�ன�� 

அதிக ப�ச திண�� (Mass) அளவா��. இ� ஏற�தாழ ��யன�� நிைறைய�ேபா� 

1.44 மட�கா��. இத��� ��தலான நிைறய���ப�� அ�வ��ம�� தன� 

நிைல�த�ைமைய இழ���. இதைன ைமயமாக ெகா�ேட இ�ைறய ��� ��� 

ெவள�ய�ட�ப���ள�. 

 
 ஈரா� தைலநக� பா�தா�தி�� 27 ஆ��க��� ப�ற� ேநர� வ�மான 

ேசைவைய ச�தி அேரப�யா ெதாட�கி��ள�. ஈரா� அதிப� சதா� உைச� கட�த 

1990� ஆ�� �ைவ� ம�� பைடெய��தா�. அ�ேபா� ஏ�ப�ட வைள�டா ேபா�� 

இ��� இ� நா�க���� இைடேய ேநர� வ�மான ேசைவ நி��த�ப�ட�. 

த�ேபா� அர� ப�ரா�திய�தி� ஈரா�கி� ெச�வா�� அதிக��� வ�� நிைலய��, 

ஈரா��ட� ெந��கிய ெதாட��க� ைவ���ெகா�ள ச�தி அேரப�யா வ���ப�ய�. 

இதைன அ��� ச�தி அேரப�யாவ�� உய� தைலவ�க� சில� ஈரா�கி�� பயண� 

ேம�ெகா�டன�. 

 
 ெத�னா�ப���காவ�� மாகா�மா கா�திய�� ெசா�த இட�தி� அவ��� 

அ��கா�சியக� அைம�க�ப���ள�. மகா�மா கா�தி தன� இளைம ப�வ�தி� 

ெத�னா�ப���காவ�� ட�ப� நக�� வசி�� வ�தா�. ெதாழி� நிமி�தமாக அ�� 

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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வசி�� வ�த அவ� 1987� வ�ட� ெசா�தமாக அ�� ஒ� இட�ைத வ�ைல�� 

வா�கினா�. ேம�� அ�� தா� தன� ெபா� ச�தி��கைள மாகா�மா நட�தி 

வ�தா�. இத�ப�� இ�தியா வ�த அவ� �த�திர ேபாரா�ட�தி� த�வ�ரமாக 

ப�ேக�றா�. என��� இ�தியா வ�வத�� ��� ெத�னா�ப���காவ�� தன� 

ெசா�த இட�ைத ேநடா� இ�திய கா�கிர��� ெகா��� வ��டா�. 

 
 ெம�சிேகாவ�� நைடெப�ற 22-வ� ச�வேதச ேகாமாள�க� மாநா��� நிைற� 

வ�ழா அண� வ��ப�� ேகாமாள�க� ேவடமி�� ஏராளமாேனா� கல�� ெகா�ட� 

பா�ைவயாள�கைள ெவ�வாக கவ��த�. ெம�சிேகாவ�� கி�� ஆ� லாஃ�ட� 

எ��� தைல�ப�� ேகாமாள�க� மாநா���� லா��� கிள��� எ�ற 

அைம�� ஏ�பா� ெச�தி��த�. தைலநக� ெம�சிேகாவ�� நைடெப�ற இ�த 

மாநா��� ெப�, ேகா�டா�கா உ�ள��ட ப�ேவ� நா�கள�� இ��� �ழ�ைதக�, 

ெப�யவ�க�, என ஏராளமாேனா� வ�ண உைட அண��� ப�ேவ� வ�தமான 

ேகாமாள� ேவடமண��� ஊ�வலமாக ெச�� இைச�ேக�றவா� நடனமா� 

பா�ைவயாள�கைள ெவ�வாக கவ��தன�. சி��க ைவ�ப� �ழ�ைதகைள கவ�வ�, 

ப�ேவ� வ�த�கள�� ஒ�பைன ெச�வ� �றி��� மாயாஜால�ைத நிக���வ� 

�றி�த ெசய� வ�ள�க�� கா�ட�ப�ட�. இ�மாநா��� ப�ேக�ற� 

உ�சாகமள��பதாக ேகாமாள� ேவடமி�டவ�க� ெத�வ��தன�. 

 
 உலகி� தைலசிற�த கா�ப�� வ �ரரான ெந�ம� வ� ஏ��� ெச�ததாக ப�ேரசி� 

ேகா��� 1.5 மி�லிய� அெம��க டால� அபராதமாக வ�தி���ள�. ப�ேரசி� 

நா��� தைலசிற�த கா�ப�� வ �ர� ெந�ம�. இ�த தைல�ைறய�� சிற�த 

வ �ர�களான ெம�சி, ெரானா�ேடா�ட� இைண�� க�த�ப�� ெந�ம� ச�பள� 

�ல� ேகா��கண�கி� ச�பாதி�கிறா�. ேம��, வ�ள�பர�க�, தன� பட�கைள 

பய�ப���த��கான உ�ைம ேபா�றவ�றி� �லமாக�� ச�பாதி�கிறா�. இ�ப� 

ச�பாதி�ததி� 62 மி�லிய� அெம��க டால� அள�வ��� வ�ஏ��� ெச���ளதாக 

��ற�சா�ட�ப���ள�. இதனா� ப�ேரசி� ந�திம�ற� ெந�ம��� 2 சதவ �த� 

எ�ற அ��பைடய�� 1.19 மி�லிய� அெம��க டால� அபராதமாக வ�தி���ள�. 

 
 Valuable nation brands 2017. Brand finance எ�ற நி�வன� மதி�� மி�க ேதசிய 

ப�ரா��க� 2017 ப��யைல ெவள�ய����ள�. 100 நா�க� ெகா�ட இ�த 

ப��யலி� இ�தியா 8 வ� இட�தி� உ�ள�. ( கட�த ஆ��� 7 வ� இட� )  

1) அெம��கா  

2) சீனா  

3) ெஜ�மன� 



 
 நி�சிலா�� நா��� ப�ரதமராக ெதாழிலாள� க�சிைய ேச��த "ெஜசி�தா 

ஆ�ட��(37) " பதவ�ேய�க உ�ளா�. இதைனய��� அவ� நி�சிலா�தி� 

��றாவ� ெப� ப�ரதமராகிறா�. �ைண� ப�ரதமராக ப�ைம� க�சிய�� தைலவ� 

வ���ட� ப��ட�� ெசய�பட��ளா�. 

 

 G 20 நா�கள�� நிதியைம�ச�க� ம��� ம�திய வ�கி கவ�ன�க� மாநா� 

வாஷி�டன�� நைடெப�� �����ள�. இ�தியா சா�ப�� நிதியைம�ச� அ�� 

ேஜ�லி கல��ெகா���ளா�. 

 

 உலகி� �தலாவ� எதி�மைற உமி� மி���ப�தி நிைலய� ( world’s first 

‘negative emissions’ power plant ) ஐ�லா�தி� நி�வ�ப���ள�. 

 
 கி�� நா��� நைடெப�ற 12 வய����ேளா��கான அழகி� ேபா�� Little Miss 

World 2017� இ�தியா சா�ப�� கல�� ெகா�ட  G.B. ��வ� Best Performer ப�ட� 

ெவ���ளா�. 

 
 வட ெகா�யாவ�� 1069 ேராேபா�க� ஒ�றாக ேச��� ஒேர மாதி� நடனமா� 

கி�ன� சாதைன பைட���ள�. ஆ��ப�சிய� இ�டலிெஜ�� எ�ற 

ெதாழி��ப� �ல� உ�வா�க�ப���ள இ�த ேராேபா�க� ெதாட��சியாக 

ஒலிபர�பான பாட�க��� ஒேர மாதி� நடன� ஆ�ய� அைனவைர�� வ�ய�ப�� 

ஆ��திய�. 

 

 இ�தியா, ப�ேரசி�, ெத� ஆ�ப���கா (IBSA) நா�க� இைண�� ந�ப��ைக நிதி 

ஒ�ப�த�தி� ைகெயழ�தி���ளன�. வள�� நா�கள�� வ�ைம�� எதிராக 

ேபாராட இ� உத��. 

 
 ஐேரா�பாவ�� 9.7 மி�லிய� ஆ��க� பழைமவா��த இர�� ப�க� 

க�ெட��க�ப���ளன. இத�� ��னதாக 3.2 ஆ��க� பழைமயான 

எ������ எ�திேயா�ப�யாவ�� க�ெட��க�ப�ட�. எனேவ மன�த இன� 

ஆ�ப���காவ�� ேதா�றியதாக ந�ப�ப�� வ�தத�. இ�நிைலய�� இ�தைன 

ஆ��க� பழைமயான ப�க� க�ெட��க�ப���ளதா� மன�த இன� எ�ப� 

�தலி� ஐேரா�பாவ�� ேதா�றியதா எ�ற ச�ேதக� ெதா�ெபா�� ஆரா��சியாள� 

இைடேய எ����ள�. 

 
 இமயமைல ஆரா��சியாள� ைந� சி� ராவ�தி� 187 வ� ப�ற�த தின�ைத 

ெகா�டா�� வைகய�� அவ� மைலக��� ந�வ�� நி�� ஆரா��சிய�� 



                       

 

 
 P a g e  2 6  

ஈ�ப����ப� ேபா�ற ஓவ�ய�ைத ��� நி�வன� தன� �க�� ப�க�தி� 

ெவள�ய��� ெகளரவ����ள�. ஆ�கிேலய�க��காக வட இ�தியாைவ ஆ�� 

ெச�தவ�கள�� இவ�� ஒ�வ�. திெப�ைத �த� �தலி� ஆ�� ெச�தவ� 

எ�ற ெப�ைம���யவ�. 

 
 ஐேரா�பா க�ட�தி� உ�ள ெச���யர� நா��� பாரா�ம�ற ேத�த� நட�த�. 

200 இட�க��� நட�த ேமாதலி� ஏஎ�ஓ (ெய�) க�சி��, சிவ�� ெடமா�ர�� 

ம��� தி ெச� ைபேர� க�சி உ�ள��ட க�சிக� ேபா��ய��டன. வா�� பதி� 

���த�� ஓ�� எ�ண��ைக நைட ெப�ற�. அைத ெதாட��� ���க� 

அறிவ��க�ப�ட நிைலய�� ஏஎ�ஓ (ெய�) க�சி அேமாக ெவ�றி ெப�ற�. 

இ�க�சிய�� தைலவராக ஆ��ெர� ேபப�� (63). இ�க�சி�� 30 சதவ �த� 

வா��க� கிைட�தன. அத�� அ��த�ப�யாக சிவ�� ெடமா�ர�� க�சி 2-வ� 

இட�ைத��, தி ெச� ைபேர� க�சி 3-வ� இட�ைத�� ப���தன. ேத�தலி� ஏஎ�ஓ 

(ெய�) க�சி ஆ�சி அைம�க ேதைவயான 78 இட�கைள ெப���ள�. எனேவ 

இ�க�சி ஆ�சி அைம�கிற� ேகா��வர� ஆ��ெர� ேபப�� ப�ரதமராகிறா�. 

 
 ப�ப�சிய�� ப�ரபலமான, வ��� ெப�ற '' 100 ெப�க� '' ெதாட�� இ�த ஆ�� 

ப��யலி� இ�திய ெப�க� ப�� ேப� இட�ெப���ளன�. 

 
 ெநத�லா�தி� 3D ப����� ெதாழி���ப� �ல� பால� உ�வா�க�ப���ள�. 

அ� �மா�� எ�ற இட�தி� திற�� ைவ�க�ப���ள�. 

 
 ஜ�பாைன மிர��� ேல� �ய� கனமைழயா� ம�கள�� இய�� வா��ைக பாதி��. 

 
 �க� ெப�ற ப�ேளபா� (Play boy ) இதழி� 64 ஆ�� கால வரலா�றி� 

�த��ைறயாக ப�ரா�ைஸ ேச��த Ines Rau எ�ற தி�ந�ைக ந��ப�க அ�ைட� 

பட�தி� இட� ெப���ளா�. 

 
 Exercise INDRA - 2017. �த��ைறயாக இ�தியா ர�யா ��பைடகள�� பய��சி 

இ�திரா 2017, அ�ேடாப� 19 - 27 வைர வ�ளா�ேவா�� நக�� நைடெப�கிற�. 

 
 International AYUSH Conference and Exhibition 2017. இ�தியா சா�ப�� 

�த��ைறயாக �பாய�� , ச�வேதச ஆ�� மாநா� ம��� க�கா�சி  நவ�ப� 9 

-11 நைடெப�கிற�. மாநா��� க��ெபா�� :  Lifestyle diseases : Prevention and 

management through AYUSH. 
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 Regional Conference on Consumer Protection ' வ��தக� ம��� 

��ேன�ற�தி�கான ஐ.நா. மாநா� ' ( United Nations Conference on Trade and 

Development - UNCTAD )  ேவ��ேகாைள ஏ�� " ச�வேதச �க�ேவா� பா�கா�� 

மாநா� "  அ�ேடாப� 26 ம��� 27-� ேததிகள�� இ�தியாவ�� நைடெபற உ�ள�. 

�மா� 23 நா�க� கல��ெகா��� இ�த மாநா�ைட ெட�லிய�� ப�ரதம� ேமா� 

ெதாட�கி ைவ�கிறா�. இ�த மாநா��� கல�� ெகா�� பாகி�தா� ம��� 

வடெகா�யா ஆகிய நா�க� அைழ�க�படவ��ைல. 

Theme : Empowering Consumers in New Markets. 
 

 ேநபாள�தி� கட�த ஆ�� வ�ப�����ளான வ�மான�ைத ைபல� ஒ�வ� 

அ��கா�சியகமாக மா�றி ெபா�ம�கள�� பா�ைவ�� ைவ�க உ�ளா�. கட�த 

2015-� ஆ�� மா�� மாத� ���கி ஏ�ைல�� நி�வன�தி� ‘ஏ�ப� ஏ 330’ ரக 

வ�மான� ேநபாள தைலநக� கா�ம�� வ�மான நிைலய�தி� தைர இற�கியேபா� 

ஓ�தள�ைதவ��� வ�லகி தா�மாறாக ஓ� வ�ப�����ளான�.அதி� 224 ேப� 

பயண� ெச�தன�. அவ�கள�� யா���� காய� ஏ�படவ��ைல. த�ேபா� அ�த 

வ�மான� கா�ம��வ�� அ��கா�சியக� (மி�சிய�) ஆக மா�ற�ப���ள�. 

அத�கான �ய�சிைய வ�ப�����ளான வ�மான�தி� வ�மான� ெப� அ�ெர� 

ேம�ெகா�டா�. த�ேபா� இ�ேவ ேநபாள�தி� �த� வ�மான அ��கா�சியக� 

ஆ��. 

 

 கிள��சியாள�கள�� ப��ய�லி��த மராவ� நகர� வ��தைல 148 நா�க� ேபாரா�ட� 

����� வ�த�. ப���ைப�சி�, கிள��சியாள�கள�� ப��ய�லி��த மராவ� நகர�, 

த�வ�ரவாதிக�ட� நட�த க�ைமயான ��பா�கி� ����� ப�� 

வ��வ��க�ப���ளதாக பா�கா�� ெசயலாள� ெட�ப�� ேலாெர�சானா 

அறிவ����ளா�. 148 நா�க� ந���த ���ைகய�� ஆய�ர�கண�காேனா� 

மா�டன� எ��� நகர�தி� பல ப�திக� நாச�ப��த�ப�டதாக�� 

ெத�வ��க�ப�ட�. �மா� 5 மாத�க� நட�த ேபாரா�ட� த�ேபா� ����� 

வ���ளதாக��, மராவ� நக���� எ�தெவா� த�வ�ரவாதி�� இ�ைல எ��� 

அவ� ெத�வ����ளா�. 

 
 �கா�லா�� ப�கைல�கழக�தி� �ைர தி�வ�ழா: மாணவ�க� உ�சாக 

ெகா�டா�ட�. �கா�லா�தி� உ�ள ெசய��� ஆ���� 

ப�கைல�கழக�தி� �ைர தி�வ�ழா ெகா�டாட�ப�ட�. இ�த வ�ழாைவ 

��ன���, �தலா� ஆ�� மாணவ�க� த�க� உட� ��வ�� ேஷவ�� ��� 

�ைரைய �சி�ெகா�� உ�சாகமாக ெகா�டா�ன�. 
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 ப�ேரசிலி� உ�ள 30 அ� உயர பால�தி� 245 ேப� ஒேர ேநர�தி� ஊ�சலா� 

கி�ன� சாதைன பைட���ளன�. 

 

 2nd World Congress on Marxism. இர�டாவ� உலக மா��சிய� மாநா� , ப�ஜி�கி� 

ேம 2018�  நைடெபற இ��கிற�. Theme 2017:   - Marxism and the current world 

and China. 
 

 ர�ய நா��� ைசப��யாவ�� அைம�தி���� உலகி� ஆழமான ஏ�யான ‘ைபகா�’ 

(Baikal) ஏ�, மிக ேமாசமான ெந��க�ைய� ச�தி���ெகா����பதாக� 

�����ழ� நி�ண�க� ெத�வ����ளன�. உலகி� ஐ�தி� ஒ� ப�� ந�ன�ைர� 

ேத�கிைவ�தி���� இ�த ஏ�, உலக� பார�ப�ய சி�னமாக �ென�ேகாவா� 

அறிவ��க�ப����கிற�. 3,600 தாவர, வ�ல�கின�க�ட� இ�த ஏ� சிற�த 

உய��ன� ப�ைம�கான இடமாக வ�ள��கிற�. கட�த சில ஆ��களாக, ச�வேதச� 

���லா� பயண�க� இ�த ஏ��� வ�வ� அதிக��தி��த நிைலய��, த�ேபா� 

அ�கிய பாசிய�� ெப��க� காரணமாக ‘ஒ��’ எ�ற ம�� வைக 

மைறய�ெதாட�கிவ��ட�. இதனா�, ர�ய அர� இ�த ஏ�ய�� ம�� ப���க� 

தைடவ�தி�தி��கிற�. ப�வநிைல மா�ற�தா� ஏ�ப�� அ��த��, 

க���பா��லாத ம�� ப��� ெதாழி��தா� இ�த நிைல��� காரண� எ�� 

�����ழ� நி�ண�க� ெத�வ����ளன�. 

 

 மிய�மா�� ேராஹி�சா ��லி� சி�பா�ைமய�ன��� எதிரான வ��ைறய�� 

ஈ�ப�� அ�நா�� இரா�வ ப���க��கான த� உதவ�கைள நி��த�ேபாவதாக 

அெம��கா அறிவ����ள�. 

 

 வ�ய�நா� ேபா� வ �ரரான ஓ��ெப�ற இரா�வ ேக�ட� ேக� எ�. ேரா�ஸி�� 

ெகௗரவ பத�க�ைத அெம��கா அதிப� ெடாணா�� �ர�� வழ�கினா�. ெவ�ைள 

மாள�ைகய�� நட�த இ�வ�ழாவ�� வ�ய�நா� ேபா�� ேபா� ேராஸி� 

நடவ��ைக�� பாரா�� ெத�வ��த �ர��, அவைர ெகளரவ��� பத�க� அள��தா�. 

 
 world's first floating wind farm உலகி� �த� மித��� கா�றாைல 

�கா�லா�தி� இய�க� ெதாட�கிய�. 

 
 ஆசிய பா�கா�� �ைற அைம�ச�கள�� மாநா�. ெத�காசிய பா�கா��� �ைற 

அைம�ச�கள�� மாநா���(ப�லி�ைப��) இ�திய பா�கா��� �ைற அைம�ச� 

நி�மலா சீதாராம� கல��ெகா�டா�. இ�மாநா��� சி�க���, வ�ய�நா�, 
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தா�லா��, மேலசியா, இ�ேதாேனசியா உ�ள��ட நா�கள�� பா�கா�� 

அைம�ச�க� ப�ேக�றன�. கட�த ெச�ட�ப� 7-� ேததி பா�கா��� �ைற 

அைம�சராக நி�மலா ெபா��ேப�ற ப�ற� ேம�ெகா��� �த� ெவள�நா�� 

பயண� இ�வா��. 

 
 ேட ஆஃ� தி ெட� தி�வ�ழா ெம�சிேகாவ�� இற�த ந�ப�க� ம��� ���ப 

உ��ப�ன�கைள நிைன� ��� வைகய�� ஆ��ேதா�� நைடெப�� ேட ஆஃ� தி 

ெட� எ�� வ�ேனாத தி�வ�ழா ெதாட�கி��ள�. 

 
 �ய�களா� பாதி�த ம�க��� நிதி திர��� த�வத�காக அெம��காவ�� " தி ஒ� 

அெம��கா அ�ப�� "  எ�ற  இைச நிக��சி நட�த�ப�� வ�கிற�. ெட�சா� 

மாகாண�தி� நட�த இைச நிக��சிய�� அெம��காவ�� ��னா� ஜனாதிபதிகளான 

ஒபாமா, ஜா�� டப��� ��, ப�� கிள��ட�, ஜா�� எ�.டப���. ��, ஜி�மி கா��ட� 

ஆகிய 5 ேப�� ேமைடய�� ஒ�றாக ேதா�றின�.  இவ�கள�� ஜா�� டப��� ��, 

ஜா�� எ�.டப���. �� ஆகிய இ�வ�� ��யர� க�சிய�ன�. ம�ற 3 ேப�� 

ஜனநாயக க�சிய�ன�. 

 
 ஒ� சில தின�களாக MeToo எ��� ஹா�ேட� �வ��ட� ம��� ேப��� ஆகிய 

ச�க வைலதள�கள�� உலகெம��� ைவரலாகி வ�கிற�. ஆ�களா� 

ஏேதாெவா� வைகய�� பாலிய� �தியாக பாதி�க�ப�ட ெப�க� MeToo எ��� 

ஹா�ேடைக பதிவ����, அத�ட� த�க�ைடய அ�பவ�கைள பகி���� 

வ�கிறா�க�. ஹாலி�� ந�ைகக� �த� சாமான�ய ம�க� வைர என ப�ேவ� 

தர�ப�ன� த�க�ைடய அ�பவ�க�ட� MeToo எ�ற ஹா�ேடைக�� பதிவ��� 

வ�கிறா�க�. 

 
 ம�திய வ��தக��ைற சா�ப�� �வ �ட� நா��� Make in India : Sweden 2017 எ�ற 

நிக��சி நட�த�ப���ள�. இதி� ம�திய வ��தக அைம�ச� �ேர� ப�ர� 

கல��ெகா���ளா�. 

 

 சீனாவ�� ஹுனா� மாகாண�தி� த�டவாளேம இ�லாம� இய��� �மா�� 

ரய�லி� ேசாதைன ஓ�ட� ெவ�றிகரமாக நட�த�ப���ள�. 

 
 உலகலாவ�ய ச�தி வா��த பா�ேபா��-2017 (worldpassportindex2017). உலக 

நிதி ஆேலாசைன அைம�பான Arton Capital ஆ��ேதா�� உலகி� மிக�� ச�தி 

வா��த பா�ேபா��கள�� ப��யைல ெவள�ய��� வ�கிற�. த�ேபா� இ�த 
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அைம�� ‘உலகலாவ�ய ச�தி வா��த பா�ேபா��2017’ ப��யைல 

ெவள�ய����ள�. இ�ப��யலி� �த� �ைறயாக சி�க��� �த� இட�ைத 

ெப���ள�. இ�வைர ெவள�ய�ட�ப�ட உலகலாவ�ய ச�தி வா��த பா�ேபா�� 

ப��யலி� �த� 10 இட�கள�� ெப��பா�� ஐேரா�பாைவ� ேச��த நா�கேள 

இட�ப���� வ�த நிைலய�� ஆசியாைவ� ேச��த ஒ� நா� இ�ப��யலி� �த� 

இட� ப�����ள� இ�ேவ �த� �ைற ஆ��. கட�த ஆ�� 78வ� 

இட�திலி��த இ�தியா 3 இட�க� ��ேனறி, 51 தர ��ள�க�ட� 75வ� 

இட� ப�����ள�. ப�ரதம� ேமா� உலக நா�க�ட� ந��ற� ெகா���ளேத 

இத�� ��கிய காரணமாக பா��க�ப�கிற�. 

 
 �யா� ச�தி அேரப�யாவ�� 6 வய� சி�வ� ஒ�நா� வ�மான�யாக பண�யா�றிய 

ச�பவ� வ�ய�ப�� ஆ��தி��ள�. ஆத� எ�ற சி�வ� எதிகா� வ�மான�ைத 

இய�கிய வ�த�ைத பா��த அைனவ�� ஆ�ச�ய� அைட�தன�. 

 

 இ�திய கட�பைட ம��� இ�ேதாேனசியா கட�பைட இைடேய CORPAT EXCERCISE 

(ஒ��கிைண�த ேரா��) 3 வ� �ைறயாக 2017 அ�ேடாப� 24 �த� நவ��ர - 5 

வைர இ�ேதாேனசியா ெபலாவா� எ�ற இட�தி� நைடெப�கி�ற�. 

 

 அெம��கா���� ெம�சிேகா���� இைடய�லான எ�ைல� ப�திய�� ெப���வ� 

க�ட�ப�வத�கான அைடயாள�க� ெவள�வர� ெதாட�கி��ளன.க�ள� 

��ேயறிக� �ைழ�� ப�ர�சிைன��� த��வாக�, ெப���வ� ஒ�ைற 

எ��ப�ேபாவதாக அதிப� ேடான�� �ர�� வா���தி அள��தி��தா�.�வ��ெகன 

எ�� மாதி� வ�வ�க� இ�ேபா� தயா��க�ப�� வ�கி�றன. அவ�றி� ஒ��, 

ெப���வ��கான வ�வமாக� ேத��ெத��க�படலா�. அ�த மாதி�-வ�வ�கைள� 

தயா���� பண�ய�� ஆ� நி�வன�க� ஈ�ப����ப� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 இய�ைகயான ந�� நா�களான இ�தியா��, அெம��கா��, ஒ��ப�� 

த�வ�ரவாத�ைத எதி��� ேபாராட ேவ��� என அெம��க ெவள��ற�� �ைற 

அைம�ச� ெர�� ��ல�ஸ� �றினா�. அெம��க ெவள��ற� அைம�ச� ெர�� 

��ல�ஸ� பாகி�தான�� இ��� இ�� ெட�லி வ�தா�. அ�� அவ� 

ெவள��ற���ைற அைம�ச� ��மா �வராைஜ ச�தி�� ேபசிய அவ� பா�கா��, 

ஒ��ைழ�ைப உ�ள��ட �ைறகள�� இைண�� பண�யா��வ� ெதாட�பாக, 

இ�வ�� ஆேலாசைன நட�தின�. 

 
 2016� ஆ�� அ�ேடாப� மாத� 13-� ேததி மரண� அைட�த தா�லா�� நா���  
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ம�ன� �மிபா� அ��யேத� எ�ற 9-� ராம�� உட�  ��த மத சட��கள�� ப� 

2017 அ�ேடாப�  26-� ேததி தகன� ெச�ய�ப���ள�. �திய ம�னராக 

வஜிரேலா�ேகா�  �� ��ட�ப�கிறா�. அவ� ப�தா� ராம� எ�� 

அைழ�க�ப�வா�. 

 
 “ேசாப�யா” எ�ற  ெப� ேராேபா��� ச�திஅேரப�ய அர� ����ைம வழ�கி 

உ�ள�. இைத ஹா�கா� க�ெபன�யான “ஹ�ச� ேராேபா��” நி�வன�ைத 

ேச��த ேடவ�� ஹ�ச� வ�வைம���ளா�. 

 
 "World's first hybrid electric tram powered by hydrogen fuel". ைஹ�ரஜ� 

எ�வா�ைவ பய�ப��தி உலகி� �த�, ெபா� வ �திகள�� த�டவாள�தி� ம�� 

இய��� எல���� ஊ�திக� "சனீாவ��" அறி�க�ப��த�ப���ளன. 

 
 �ெபய�ன�� இ��� ப����வ��டதாக ேக�டாேலான�யா (Catalonia) 

பாரா�ம�ற� அறிவ���. �ெபய�� நா��லி��� ப���� தன�நா� ேகா� 

வா�ெக��� நட�திய ேக�டாேலான�யா அதிகார���வமாக தன� நாடாகி வ��டதாக 

அறிவ����ள�. 

 
 "World’s oldest astrolabe". கட� வழி ேபா��வர�� ம��� திைச அறித��� 

பய�ப�� உலகி� மிக�� பழைமயான ��கால உய��மான� "ஓம�" நா��� 

கட�கைர ப�திகள�� க��ப���க�ப���ள�. 

 
 "14th SAARCLAW Conference". SAARC அைம�� நா�கள�� ந�தி��ைற 

தைலவ�கள�� 14வ� மாநா� ம��� தைலைம ந�திபதிகள�� 11வ� மாநா� 

இல�ைக நா��� "ெகா���வ��" ெதாட�கி��ள�. 

 
 ஆ���க நா��� இ�திய வ�சாவள�ைய� ேச��த ஜினா மி�ல�, இ�கிலா�தி� 

மிக�� ெச�வா�� உைடய க��� நபராக இ�த ஆ�� ேத�� ெச�யப���ளா�. 

 
 உலக அளவ��, கட�த ஆ��� �திதாக உ�வான ேகா��வர�கள�� 

எ�ண��ைகைய� ெபா��தவைரய��, அெம��காைவ வ�ட��, ஆசிய நா�களான 

சீனா ம��� இ�தியாவ�� அதிக����ள�. �வ��ச�லா�ைத ேச��த �ப�எ� 

வ�கி ம��� ஆ��ட�க� அைம��, 2016-� ஆ��� �திதாக உ�வாகி��ள 

ேகா��வர�க� ப�றிய ��ள� வ�பர�கைள ஆ�� ெச�� ெவள�ய����ள�. 

அத�ப�, 2016-� ஆ��� உலக� ��வ��, �திதாக 1550 ேகா��வர�க� 
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உ�வாகி��ளன�. அவ�கள�� 637 ேப� ஆசியாைவ��, 563 ேப� அெம��க 

க�ட�ைத��, 342 ேப� ஐேரா�பாைவ�� ேச��தவ�க�. இ�த�ைற, இ�வைர 

இ�லாத அள� அெம��க க�ட�ைத, ஆசியா ��தி��ள�. ஆசியாவ�� �திதாக 

உ�வான ேகா��வர�கள�� 75 சதவ �த� ேப� இ�தியா ம��� சீனாைவ� 

ேச��தவ�க� ஆவ�. இத� �ல�, இ� நா�கள�� ெமா�த ேகா��வர�கள�� 

எ�ண��ைக இ�த�ைற அெம��காைவவ�ட அதிக����ள�. இ�த �திய 

ேகா��வர�கள�� ப��யலி� இ�திய�க� 100 ேப� இட� ப�����ளன�. 

 
 �பாய�� ெசா���கைள வா��� ெவள�நா��ன� ப��யலி� இ�திய�க� 

�தலிட�தி� உ�ளன� எ�� அ�நா�� அர� ெத�வ����ள�. இ��றி�� 

�பா� அர� ெவள�ய����ள தகவலி�ப�, கட�த 2014-� ஆ�� �பாய�� 

இ�திய�க� 30 ஆய�ர� ேகா� �பா� அள��� ெசா���கைள வா�கி��ளன� 

எ�� �றி�ப����ள�. 

 

 சீனாவ�� 1000 ம��ட� ந�ள�தி� ெதா�� பால� அைம�க�ப���ள�. சீனாவ�� 

ேபா��வர�� ெந�ச� மிக அதிகமாக உ�ள�. இதைன க���ப���� வ�தமாக சீன 

அர� பல இட�கள�� ேம�பால�க� க�� வ�கிற�. இதைனய��� ஜியா�கி-

ஹுனா� மாகாண�கள�� உ�ள இ� நகர�கைள இைண��� வைகய��  1000 

ம��ட� ந�ள�தி� ெதா�� பால� அைம���ள�. ஐசா� எ�� ெபய�ட�ப���ள 

இ�த பால� சி� � எ�ற ஆ���� ேமேல தைரம�ட�தி� இ��� 1,854 அ� 

உயர�தி� இர�� மைலகைள இைண�� க�ட�ப���ள�. உலகிேலேய 

உயரமானதாக க�த�ப�� இ�த பால�ைத க�� ���க �மா� �.1000 ேகா�ைய 

சீன அர� ெசல� ெச���ள�. 

 

 Lonely Planet (travel guide company) அறி�ைகய�� ப� 2018 ஆ� ஆ��� ��றி 

பா��பத�கான சிற�த நா� ப��யலி� சிலி �தலிட��, ெத� ெகா�யா இர�டா� 

இட��, ேபா����க� ��றாவ� இட�� ெப���ள�. 

 
 நி�சிலா�தி� ஆ��ேதா�� 10 ேகா� மர�கைள நட அ�நா�� அர� 

தி�டமி���ள�. 

 

 சி�க���� ேபா��வர�� ெந�சைல �ைற��� வைகய�� 2018� ஆ�� �த� 

கா� வ��பைன�� ப�ேவ� க���பா�கைள வ�தி�க அ�நா�� அர� ��� 

ெச���ள�. 
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 அெம��காவ�� மி�சார கா� உறப�தியாளரான ெட�லா நி�வன� தன� கிைளைய 

�த� �ைறயாக அெம��கா��� ெவள�ய�� சீனாநா��� ஷா�கா� நக�� 

�வ�க உ�ள�. 

 
 ம�திய அெம��க நாடான நிகார�வா பா�� காலநிைல மா�ற ஒ�ப�த�தி� 

ைகெயழ�தி���ள�. 

 
 ஒ�ெவா� ஆ��� அ�ேடாப�  24 � ேததி �த� 30 வைர ஆ�த� �ைற�� வார� 

ஐநாவா� அ�ச��க�ப�கி�ற�. 

 

 30th CORPAT (Coordinated Patrol) & 3rd Bilateral exercise. இ�தியா ம��� 

இ�ேதாேனஷியா கட�பைடக� இைண�த 30வ�  ஒ��கிைண�த ேரா��  ம��� 

3வ�  இ�தர�� பய��சிக� இ�ேதாேனசியாவ��  ெபேலாவா� ப�திய�� 

அ�ேடாப� 24 �த�  நவ�ப� 05 வைர நைடெப�கிற�. 

 
 இல�ைகய�� கட�கைர நகரமான "Hambantota"வ�� 1200 வ ��கைள க���தர 

இ�தியா ம��� இல�ைகய�ைடேய ����ண�� ஒ�ப�த� ெச�ய�ப���ள�. 

 
 வட கிழ�� ப�வமைழ கால� �வ�கி��ள நிைலய��, ெத� சீன கடலி� 

ஏ�ப���ள, 'ஸ�லா' �யலா�, இ�திய ப�திய��, மைழய�� த�வ�ர� தாமதமாகி 

உ�ளைத, 'நாசா' க�டறி�� உ�ள�. இ�தியாவ��� கிழ�ேக, ெத� சீன கடலி�, 

ப�லி�ைப�� அ�ேக, 'ஸ�லா' எ�ற �ய� �ழ�கிற�. நவ., 1�, ஜ�பாைன 

தா��� என, கண��க�ப���ள இ�த� �ய�, இ�திய ெப��கடலி� ஈர�பத�ைத 

ஈ���, த�வ�ர� அைடகிற�. அதனா�, கிழ�� திைசய�லி���, தமிழக�தி�� 

ஈர�பத� எ��� வ�� கா�றி� ேவக� �ைற��, மைழய�� த�வ�ர� 

அதிக��கவ��ைல. 

 

 "11th India US Trade Policy Forum". அெம��கா இ�தியா இைடய�லான இ�தர�� 

வ��தக ெகா�ைக மாநா� "வாஷி�டன��" நைடெப�ற�. இ�மாநா��� 'ேவளா� 

ெபா�� வ��தக�' ம��� 'ெதாழி� �ைற வ��தக�' ேபா�றவ�றி� அெம��க 

ஏ��மதியாள�க��� தராளமயமா�க ேவ��ெம�� ேக��� ெகா�ள�ப�ட�. 

அறி� சா� ெசா���ைம பா�கா�� ெக�ப��கைள தள��த�, H1B1 வ�சா ப�றி�� 

வ�வாதி�க�ப�ட�. 

 
 இர�ைட ����ைம வ�வகார� ெதாட�பாக ஆ�திேரலியாவ�� �ைண� ப�ரதம� 
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"பா�னப� ஜா�ைஸ" த�தி ந��க� ெச�� அ�த நா�� உ�ச ந�திம�ற� 

உ�தரவ����ள�. 

 
 அெம��க ��னா� அதிப� "ஜா� ெக�ன�" ப�ெகாைல ெதாட�பான 3000 ரகசிய 

ஆவண�கைள அ�நா�� அர� ெவள�ய����ள�. 

 

 "Burundi becomes first country to leave International Criminal Court" ெநத�லா�� 

நா��� "தி ெஹ�" (The Hague) நக�� உ�ள ப�னா�� ந�திம�ற�தி�(ICC) 

இ��� " Burundi" எ�ற நா� அ�த அைம�ப�லி��� �த� நாடாக 

ெவள�ேயறி��ள�. 

 
 "WTO's Ministerial Conference 2017" 2017� ஆ���கான உலக வ��தக 

ைமய�தி� அைம�சரைவ ��ட� அ�ெஜ��னா நா��� " Buenos Aires" நக�� 

நைடெபற உ�ள�. இ�மாநா��� 'ம��ப�� �ைற�� வழ��� மான�ய�ைத 

ந���த�' ( Removal of fishing subsidies) வ�வகார� மாநா��� ��கிய க�வாக 

இ����. 

 
 ெநத�லா�� நா��� தி ேஹ� நக�� அைம���ள ச�வேதச  ��றவ�ய� 

ந�திம�ற�தி�( International Criminal Court )  இ��� உலகி� �த� நாடாக,   

���� வ�லகி��ள�. 

 

 ந����, நில�தி�� இய�கவ�ல அதிநவ �ன� பயண�க� வ�மான�ைத இ�தியா��� 

வழ�க "ஜ�பா�" ம��� "ர�யா" நி�வன�க� ஆ�வ� ெத�வ����ளதாக 

ம�திய சாைல� ேபா��வர�� அைம�ச� ெத�வ����ள�. 

 

 "India-UAE Partnership summit" இ�தியா ம��� ஐ�கிய அர� 

நா�க��கிைடேயயான ந��ற� மாநா� "�பா�"� ெதாட�கி��ள�. Theme 2017: 

" Investment-Implementation". 
 

 ஈரான�� "சபஹ�" �ைற�க� வழியாக ஆ�கான��தா���, �த��ைறயாக 

சர�� க�பலி� ேகா�ைம அ��ப�ய�ள� இ�தியா. ஏ�கனேவ இ�தியா, ஈரா�. 

ஆ�கான��தா� இைடேய சபஹ� �ைற�க� ச�ப�தமாக ��தர�� ஒ�ப�த� 

ேபாட�ப�� உ�ள�. 

 
 வடெகா�யாவ�� �த� �ைறயாக இைல�தி� கால ச�வேதச மரா�தா� 

ேபா��க� நட�த�ப�டன. வடெகா�யாவ�� �த� �ைறயாக நட�த இைல�தி� 
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கால மரா�தா� ேபா��ய�� ெநத�லா��, �வ �ட�, ெச� ��யர�, ப���ட� 

உ�ள��ட ப�ேவ� நா�கள�� இ��� வ�தி��த 240 ேபா��யாள�க� ப�ேக�� 

ஆ�வ�ட� ஓ�ன�. 10 கிேலா ம��ட� ம��� 5 கிேலா ம��ட� என இ� ப���களாக 

நட�த�ப�ட இ�ேபா��ய�� ெவ�றி� ெப�றவ�க��� ப��க� வழ�க�ப�டன. 

வழ�கமாக ேகாைட கால�தி� ம��ேம வடெகா�யா மரா�தா� ேபா��கைள 

நட���. த�ேபா� �த� �ைறயாக இைல�தி� கால�ைத ��ன��� 

இ�ேபா��ைய நட�தி��ள�. 

 
 �ழ�� பால�ைத வ�வைம�� சனீ ெபாறியாள�க� சாதைன பைட���ளன�. 

சீனாவ�� ஹூேப மாகாண� �ஹா� நக�� ேபா��வர�ைத ெந�சைல �ைற��� 

வைகய�� பால� அைம�க தி�டமிட�ப�� பால� அைம��� பண�க� நைடெப�� 

வ�த�. அ�ேபா� பால� அைம��� பண� ���� த�வாய�� ரய�� பாைத 

இைட�றாக இ��த�. என��� ரய�� ேசைவைய ர�� ெச�ய ��யாத நிைல 

உ�வான�. இைதய���  வ��தியாசமாக ேயாசி�த சீன ெபாறியாள�க� �திய 

�ைறய�� இத�� த��� க���ளன�. அத�ப�  இ�த பால�தி� ைமய�ப�திைய 

�ழ�� வைகய�� வ�வைம�� ெபாறியாள�க� சாதைன பைட���ளன�. �மா� 

119 ம��ட� ந�ள�தி� �வாய�ர� ட����� அதிகமான எைட ெகா�ட அ�த� ப�தி 

க�கார �� ேபால �ழ�கிற�. இ��ற�� க�� ���க�ப�ட பால�தி�, இ�த 

�ழ�� பால� இைண�க�ப��, ேபா��வர�� வழ�க�ேபால ெதாட�க உ�ள�. 

 

 இல�ைக தைலநக� ெகா���வ��  27 -29 oct 2017 � 14 வ� சா�� ச�ட நி�ன�க� 

மாநா� ம��� 11 வ� சா�� தைலைம ந�திபதிக� மாநா� நைடெப���ள�. 

 
 �யலா� பல�த ேசத� ஏ�ப�� எ�ப� அைனவ���� ெத��த ஒ�றாக��. 

ஆனா� அய�லா�தி� ஒப�லியா �யலா� வ�வவசாய�க��� ந�ைம 

அைட���ளன�. இ�த �ய� அ�� மிக ேமாசமான ேசத�ைத உ�வா�கிய���கிற�. 

க��ட�க�, வ ��கள�� ேம��ைரக� இதனா� ேசத� அைட���ளன. ஆனா� 

��ெபய� ப�தி ஆ�ப�� ேதா�ட வ�வசாய�க��� ம��� உதவ� ெச�தி��கிற�. 

இ�த சீச��� ஆ�ப��க� அதிகமாக ேதா�ட�தி� வ�ைள�தி��தன. இதைன 

பறி�ப� எ�ப� பல வார�க��� ெச�ய ேவ��ய க�னமான பண� எ�� அவ�க� 

நிைன�தி��தன�. ஆனா� ஒப�லியா �ய� ஒேர இரவ�� அைன�� ஆ�ப��கைள�� 

நில�தி� த�ள�வ��ட�. மைழய�� ஆ�ப��க� அ���� ெச�ல�படவ��ைல. 

ேபா�ைவ வ���த�ேபா� நிலேம ெத�யாதப� ஆ�ப��களா� ேதா�ட� 

�ட�ப����த�. ேம�� இ�த �யலா� பழ�க� எ�தவ�த�தி�� 

ேசதமைடயவ��ைல எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 
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 சீனாவ�� �வா���வ��  உ�ள இ�திய �ைண �தரக� சாப��,  இ�தியா 

���லாைவ ெப���வத�கான மாநா� Sanya நக�� நைடெப���ள�. 

 

 International Peace Conference. ச�வேதச அைமதி மாநா�, மண����� இ�பா� 

நக�� நைடெப���ள�.  இதி� தலா� லாமா சிற�� வ���தினராக 

கல��ெகா���ளா�. 

 

 இ�தியா ஜ�பா�ட� இைண�� த�வ�ர ந����கி� க�ப� ேபா� பய��சி நட�திய�. 

 

 

 அ�ணா�சல� ப�ரேதச� மாநில எ�ைலேயார� திெப�தி� 409 கி ம� ந�ள��ள �திய 
அதிவ�ைர��சாைலைய சீன அர�  வாகன� ேபா��வர���� திற�த��ள�. 
சீனா���� இ�தியா���� இைடய�லான �மா� 3500 கிேலாம��ட� ந�ள�ெகா�ட 
எ�ைல�ப�தி அ�ணா�சல� ப�ரேதச� மாநில�தி� அட�கி��ள�. அ�ணா�சல� 
ப�ரேதச� மாநில�ைத தன� அதிகார�����ப�ட திெப� நா��� ெத�ப�தி 
எ�� சனீா உ�ைம ேகா� வ�கிற�. இ�நிைலய��, திெப� நா��� லாசா 
ப�திைய நி���சி நக�ட� இைண��� 409கிேலாம��ட� ந�ள� ெகா�ட 
அதிவ�ைர� ெந��சாைலைய சனீா அைம�� வ�த�. �மா� 580 ேகா� 
அெம��க டால� ெசலவ�� அைம�க�ப�ட இ�த ெந��சாைலைய வாகன� 
ேபா��வர���� சீன அர� திற�� ைவ���ள�. �ைழ�� க�டண� இ�லாத இ�த 
�திய சாைலய�� வழியாக ெச�வத� �ல� லாசா���� நி���சி��� 
இைடய�லான பயணேநர� ��� மண�ேநர� �ைற�� என ெத�கிற�. �றி�பாக, 
ரா�வ�பைடகைள வ�ைரவாக இ�ப�தி�� அ��ப� ைவ��� ேநா�க�தி�தா� சீன 
அர� இ�த சாைலைய அைம���ளதாக க�த�ப�கிற�. 

 க�நாடக மாநில காவ��ைறய�ன�, 5 வ�ட� பண� நிைறவைடவத�� ��ேப பதவ� 
வ�ல�� காவல�க��� அபாரத� வ�தி�க அ�மாநில அர� ��ெவ����ள�. 
இத�ப� பதவ� வ�ல�� காவ��ைற �ைண ஆ�வாள�க���(sub-inspector) 2 
இல�ச� அபராத��, காவல�க���(Constables) 1 இல�ச� அபராத� வ�தி�க�� 
உ�தரவ����ள�. 

 
 "ச��� நில (பா�கா�� நி�வாக�) வ�திக� 2017". ம�திய �����ழ�, கா�க� 
ம��� ப�வநிைல மா�பா�� அைம�சக� ச��� நில�க� ெதாட�பான வ�திகைள 
மா�றியைம���ள�. இ�த வ�திக� ச��� நில (பா�கா��, நி�வாக�) வ�திக� 2010’ 
எ�பதி� மா�ற�கைள� ெச��, ‘ச��� நில (பா�கா��, நி�வாக�) வ�திக� 2017' 
என  உ�வா�க�படவ���கிற�. 

"�திய வ�திய�� சிற�ப�ய��க�". எ�த வைக ச��� நில�கைள� பா�கா�ப�, 
எ�தவ�தமான ெசய�கைள� ச��� நில�கள�� அ�மதி�ப� எ�ற ���கைள இன� 
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மாநில அர�கேள எ����ெகா�ளலா�. இத�காக மாநில �����ழ� அைம�சைர 
தைலவராக ெகா�ட "மாநில ச���நில ஆைணய�"(State Wetland Authority) 
அைம�க�ப��. இய�ைக வள�கள�� ��றா வள��சி, இய�ைக� சமநிைல ேசைவ 
ேபா�றவ����� பாதி�� இ�லாம�, இ�த ���கைள மாநில அர�க� 
ேம�ெகா�ள �திய வ�திக� அ�மதி�க�பட இ��கி�றன. 
 

 இ�திய வ�மான�பைட 85 வ� ஆ�� நிைறைவெயா��  இர�� நா� நிக��சி 
ஈ�ட� ஏ� கமா�� தைலைமயக� ஷி�லா�கி� ெதாட�க�ப�ட�.( Air force day 
: october - 8). 
 

 Single Click Pension Delivery தி�ட�திைன ம�திய ப�ரேதச மாநில� 
அறி�க�ப��தி��ள�. 

 
 ‘இன� வ�� நாடா�ம�ற, ச�ட�ேபரைவ� ேத�த�கள��, யா��� வா�கள��ேதா� 
எ�பைத வா�காள�க� அறிய ஒ��ைக சீ�� இய�திர� (வ�வ�பா�) 
பய�ப��த�ப�� எ�� தைலைம ேத�த� ஆைணய� அதிகார���வமாக 
அறிவ����ள�. நாடா�ம�ற, ச�ட�ேபரைவ� ேத�த�கள�� மி�ன� வா��� 
பதி� இய�திர� பய�ப��த�ப�கிற�. இ�த இய�திர�தி� �ைறேக�க� 
நட�பதாக��, எ�த� க�சி�� வா�கள��தா��, �றி�ப��ட ஒ� க�சி�� வா��க� 
பதிவாவதாக�� ப�ஜ� சமா�, ஆ� ஆ�மி, கா�கிர� க�சிக� �கா� ெத�வ��தன. 
இ�ெதாட�பாக கட�த மா�� மாத� அ�ேபாைதய தைலைம ேத�த� ஆைணய� நஜ�� 
ைஜதி, அரசிய� க�சி ப�ரதிநிதிக�ட� ஆேலாசைன நட�தினா�. அ�ேபா�, யா��� 
வா�கள��ேதா� எ�பைத அறிய வ�வ�பா� இய�திர� ேத�தலி� ேபா� 
பய�ப��த�ப�� எ�� ெத�வ��தா�. 

 
 மகாரா��ர மாநில�, ஷ�ர�ய�� �திதாக அைம�க�ப���ள வ�மான நிைலய�ைத 
��யர�� தைலவ� ரா�நா� ேகாவ��� ஞாய����கிழைம திற�� ைவ�தா�. 

 
 தி�ந�ைகக��� தன��கழிவைற கிராம� : ம�திய�ப�ரேதச �த�வ� சிவரா� 
சி� அறிவ���. தி�ந�ைகக��கான தன��கழிவைற ேபாபா� நகரா�சிய�� 
உதவ��ட� �த�க�டமாக இ�� அைம�க�ப�கிற�. தி�ந�ைகக� ச�தாய� 
��ேன�� வைகய�� வ�ைரவ�� அவ�க��ெகன தன� கிராம� ஏ�ப��தி� 
தர�ப��. �.1 ல�ச�� 50 ஆய�ர� ெசலவ�ல அைனவ���� வ ��க� அைம��� 
தர�ப��. ேம�� அவ�கள�� �ைறகைள� ேபா��� வைகய�� வா�ய� 
அைம�க�ப��. இத��ல� தி�ந�ைகக���� ேதைவயான அைன�� 
உதவ�க�� ெச�� தர�ப��. 

 
 ஆ�கான��தான�� வ�மான ேசைவ நி�வனமான கா� ஏ� நி�வன� 
ஆ�கான��தான�� இர�டாவ� மிக�ெப�ய நி�வனமான மஷா�-இ-ஷா�� �த� 
ெட�லி வைர தன� �த� வ�மான ேசைவைய �வ�கி��ள�. 
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 "New Haj Policy 2017". இ�லாமிய�க� ேம�ெகா��� �ன�த யா�திைரயான 
ஹ� யா�திைர ெதாட�பான �திய ெகா�ைகைய ம�திய அர� இ�த வார�தி� 
ெவள�ய�ட உ�ள�. 

"�திய ெகா�ைகய�� சிற��க�". வ�மான க�டண���கான மான�ய� 
அதிக��� வ�வதா� ��ைப �த� ெஜ�டா நக� வைர (Mumbai-Jeddah sea 
route) க�ப� வழியாக யா�தி�க�கைள அ��ப� ைவ�க ம�திய அர� 
��ெவ����ள�. ஹ� யா�தி�க�கள�� எ�ண��ைகைய �ைற��� வைகய�� 
ஒ� யா�தி�க��� ஒ� �ைற ம��ேம மான�ய� வழ�க�ப�� என ��� 
ெச�ய�ப���ள�. த�ேபா� 5 ஆ��க��� ஒ� �ைற ஹ� யா�திைர 
ேம�ெகா�பவ�க��� மான�ய� வழ�க�ப�வ� �றி�ப�ட�த�க�. 
 

 "National Institute of Nutrition(NIN) Report". நக���ற�கள�� வா�� 
ெப�கைள வ�ட ஆ�க� மன அ��த�தி�(Hypertension) அதிக அளவ�� 
பாதி�க�ப�வதாக ைஹதராபா�தி� உ�ள "ேதசிய ஊ�ட�ச�� க�வ� 
நி�வன�"(NIN) ஆ�வறி�ைக ெவள�ய����ள�. 
நக���ற�கள�� வா�� ஆ�க� 31 சதவ �த� ேப� மன அ��த�தா� 
பாதி�க�ப���ளன�. ெப�கள�� 26 சதவ �த� ேப� பாதி�க�ப���ளன�. 
ேகரளாவ�� இ�த பாதி�� அதிகமாக உ�ள�, அதாவ� 31 �த� 39 சதவ �தமாக 
இ��கிற�. ப�கா�� மன அ��த பாதி�� �ைறவாக உ�ள�(16-22 சதவ �த� வைர). 
நா��� 16 சதவ �த� ேப� �ைகய�ைல ெபா��களான ப��, சிகெர� உ�ள��டவ�ைற 
ப���கி�றன�. 30 சதவ �த� ேப� ம� அ���கி�றன�. ஆ�கள�� 22 சதவ �த� ேப� 
ந��ழி� ேநாயா� பாதி�க�ப���ளன�. ெப�கள�� 19 சதவ �த� ேப� 
பாதி�க�ப���ளன�. 
 

 மகாரா��ரா ��னா� �த�வ� நாராயண ராேன " மகாரா��ரா �வாப�மா� 
ப��" எ�ற ெபய�� �திய க�சிைய ெதாட�கி உ�ளா�. 
 

 இ�தியாவ�� �த� �ைறயாக ெச�ைன தரமண�ய�� ஜ�பா� ெதாழி���ப 
உதவ��ட� 6 ல�ச� லி�ட� ெகா�ளள��ள கீ�நிைல ெதா�� அைம�� அதி� 
வா�ட� ஏ�எ� வ�� நவ�ப� மாத� அைமய உ�ள�. 

 
 ��ெட�லிய�� NOVEMBER: 1 �த� 5 வைர இ�திய உண� க�கா�சி நைடெபற 
உ�ள�. 

 
 "அ��தவ��� ெகா��� உத�ேவா�" எ�ற க���ட� OCTOBER 2 �த� 8 � 
ேததி வைர "தான உ�ச�" வார� ெகா�டாட�ப�கிற�. 
 

 ம�திய �����ழ� அைம�சக�, உலக வ�கி ம��� UN ேம�பா�� 
அைம��(UNDP) ஆகியைவ இைண�� நட��� உலகளாவ�ய வனவ�ல�� தி�ட 
மாநா�(Global Wildlife Program) 'ெட�லிய��' (02-10-2017) ெதாட�கி��ள�. 
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ேம�� இ�மாநா��� ேபா� ேதசிய வனவ�ல�� உய��வா� தி�ட� 2017-2031� 
ெவள�ய�ட�ப���ள�. 
 

 ஆ�திர மாநில அர� NTR வ �� தி�ட�ைத(NTR Housing Scheme) ெதாட�கி��ள�. 
இ�தி�ட�தி�ப� 12 ல�ச�  வ ��க� கிராம��ற�தி��, 5.40 ல�ச� வ ��க� 
நக���ற�தி�� க���தர தி�டமிட�ப���ள�. 

 
 ஜனாதிபதி ரா�நா� ேகாவ��� மஹாரா��ரா, மாநில�தி� நக���ற ப�திக� திற�த 
ெவள� கழி�ப�ட� இ�லா ப�தியாக அறிவ����ளா�. இர�� ஆ��க��� ���, 
மஹாரா��ரா �தலைம�ச� ேதேவ�திர ப�னாவ�� �வா�� பார� 
அப�யா�ட� �வா�� மகாரா��ரா அப�ஹாைன அறிவ��தி��த� 
�றி�ப�ட�த�க�. அரசி� நக���ற ேம�பா��� �ழ மாநில�தி� 384 
நக���ற�கள��� கழி�பைறகைள உ�ள� என உ�தி ெச��� பண�ைய 
ேம�ெகா���ள�. 

 
 ெபா�ளாதார வள��சி�கான ெசய� தி�ட�கைள வ��� த�மா� NITI 

Aayogகி�� ப�ரதம� ேமா� உ�தரவ����ளா�. இதைன ெதாட��� NITI Aayog 
ப�ேவ� ���கைள நியமி���ள�. 

 
"ெதாழி� �ைற �றி�த ��" 
NITI Aayog தைலைம ஆேலாசக� "ர�த� வ�ட�"(Ratan Watal) தைலைமய�லான 
�� நா��� ெதாழி� �ைற �றி�� ம�கள�� மனதி� சிற�பான ந�ப��ைகைய 
ஏ�ப���வ�, தன�யா� �ைற �த��ைட ேம�ப���வத�கான வழி�ைறக� 
�றி�� ப���ைர�க உ�ள�. 
 
"ேவளா�ைம சா��த ��" 
NITI Aayog� ம�ெறா� ஆேலாசகரான "தா��� ஹ�"(Tajamul Haque) 
ேவளா�ைம, அ� சா��த �ைறகள�� ேம�ெகா�ள ேவ��ய ேம�பா�� 
நடவ��ைகக� �றி�� ஆ�� ெச�� ப���ைர�க உ�ளா�. 
 
"ெபா�ளாதார வ�வகார�க� ெதாட�பான ��" 
��னதாக நா��� ெபா�ளாதார� உ�ள��ட வ�வகார�க� �றி�� ஆ�� நட�த 
"வ�ேவ� ேத�ரா�" தைலைமய�லான ��ைவ ேமா� அைம�தா� எ�ப� 
�றி�ப�ட�த�க�. 
 

 ம�திய உ��ைற அைம�சக� ெவள�ய����ள சம�ப�திய அறி�ைகய�� 'உ�ம� 
ெப�ற ��பா�கிக�'(Gun Licences) ைவ�� இ���� மாநில�க� ப��யலி� 
"உ�திர ப�ரேதச�" மாநில� �தலிட�தி� உ�ள�. உ�திர ப�ரேதச�தி� ம��� 
12.77 ல�ச� உ�ம� ெப�ற ��பா�கிக� உ�ளன. அ��ததாக ஜ��&கா�ம��� 
3.69 ல�ச ம�க� ��பா�கி உ�ம� ெப���ளன�. மாநில�கள�� 
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�ைற�தப�சமாக ேகரளாவ�� 9459 நப�க� உ�ம� ெப���ளன�. தமிழக�தி� 
22,532 நப�க� உ�ம� ெப���ளன� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. இ�த ப��யலி� 
தமி�நா� 18வ� இட�தி� உ�ள�. 
 

 ஓ.ப�.சி(OBC) என�ப�� இதர ப��ப��த� ப�ேடா� ப��வ�ன��கான ம�திய� 
ப��யலி� ேச��க�படாத ஜாதிகைள�� ேச��ப� �றி�� ஆரா�வத��, ந�திபதி 
"G.Rohini" தைலைமய�� �� ஒ�ைற �� ஒ�ைற ��யர�� தைலவ� 'ரா�நா� 
ேகாவ���' அரசியலைம�� வ�தி 340� ப� அைம���ளா�. ம�திய�ப��யலி� 
ேசராத ஜாதிகைள�� ேச��ப� �றி��, கமிஷ� ஆரா��. கமிஷ� தைலவ� 
நியமன�தி� இ���,12 வார� க���� அறி�ைக கிைட���. அவ� �றினா�. 
இத� �ல� ம�திய�� ேச��க�படாத உ�ப���கைள ேச��பத� �ல� அர� 
ேவைல ம��� க�வ� நி�வன�கள�� இடஒ��கீ� கிைட���. ��வ�� 
உ��ப�னராக ேஜ.ேக.பஜா� நியமன� ெச�ய�ப���ளா�.  
அ�வ� சா��த உ��ப�ன�களாக  
1) இய��ந�, இ�திய மா�டவ�ய� ஆ��  
2) பதிவாள� ெஜனர�  
3) இைண ெசயலாள�, ம�திய ச�கந�தி ம��� அமலா�க��ைற அைம�சக� 
ஆகிேயா� நியமி�க�ப���ளன�. 

 
 2018� நட�க உ�ள ப�ைர� வ�மான க�கா�சிய�� இ�தியா கல�� ெகா�ள 
உ�ள�. இதி� இ�திய� தயா��� ேதஜ�,எ�சிஎ�, ��� வா��தி,HTT-40 
ேபா�றைவ கா�சி�ப��த�பட உ�ளன. 

 
 கா�ம��� பய�கரவாதி ����ெகாைல. �நக� & ஜ�� கா�ம�� மாநில� �நக�� 
ப�.எ�.எ�., �கா� ம�� தா��த� நட�திய பய�கரவாதி ����ெகா�ல�ப�டா�. 
ெதாட��� அ�ப�திய�� பா�கா�� பல�ப��த�ப���ள�. த�வ�ர ேத�த� ேவ�ைட 
நட�� வ�கிற�. � நக� வ�மான நிைலய� த�காலிகமாக �ட�ப���ள�. 

 
 இ�தியா-வ�கேதச� ேப��வா��ைத. ேராஹி�கியா வ�வகார� ெதாட�பாக இ�தியா-
வ�கேதச� (அ�.,3) ேப��வா��ைத நட��கி�றன. ��லிய���ள ப�.எ�.எ�., 
அ�வலக�தி� இ� நா�� எ�ைல பா�கா�� பைட தைலவ�கள�ைடேய இ�� 
�த� 3 நா�க��� ேப��வா��ைத நைடெப�கிற�. மியா�ம�லி��� 
ெவள�ேய�� ேராஹி�கியா ����க�, இ�தியா, வ�கேதச நா�கள�� 
அகதிகளாக த�ச� ���� வ�வ� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 GIFT (Gujarat International Finance Tec-City )நகர� (International Financial 

Services Centre) ச�வேதச நிதி ைமய �றிய���� 10 வ� இட� ப�����ள�. 
ல�ட� உலகளாவ�ய நிதி ைமய �றிய��� (GFCI - Global Financial Centres Index ) 
சம�ப�திய கண�ெக��ப�� 10 வ� இட� ெப���ள�. 
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 ஆ�திர மாநில �த�வ� ச�திரபா� நா�� கா�தி ெஜய�தி நிக��சிய�� �வா� ஆ�திர 
மிஷ� (Swachh Andhra Mission) தி�ட�ைத ெதாட�கிைவ�தா�. �வ�� 
ஆ�திராவ�� ந�ெல�ண �தராக ப�.வ�. சி�� ேத��ெத��க�ப���ளா�. 
ஆ�திர� ப�ரேதச ஆ�ந� ஈ��� சீன�வாச� ல��மி நரசி�ம�. 

 
 உ�தரப�ரேதச�தி� 100 அ� ப�ரமா�ட சிைல�ட� ேமா��� ேகாவ��. இ�த 
ேகாவ�� உ�தர ப�ரேதச மாநில� ம�ர� அ�ேக க�ட�பட உ�ள�. இைத ேஜ.ப�.சி� 
எ�பவ� க��கிறா�. இவ�, உ�தரப�ரேதச மாநில ெபா��பண���ைற ந���பாசன 
ேகா�ட�தி� எ�ஜின �யராக பண�யா�றி கட�த 29-� ேததிதா� ஓ�� ெப�றா�. 
ஆர�ப�தி� இ��ேத ேஜ.ப�.சி� ப�ரதம� ேமா�ய�� த�வ�ர ஆதரவாளராக இ��� 
வ�தா�. ேமா�ய�� ஒ�ெவா� நடவ��ைகக�� அவைர மிக�� கவ��த�. ேம�� 
ேமா� ெகா�� வ���ள வள��சி தி�ட�க� அவ�ட� ஈ��ைப ஏ�ப��திய�. 

 
 லா� ஓ��ந�க� ம��� உதவ�யாள�க��� இலவச க� பா�ைவ ப�ேசாதைன 
ம��� க� க�ணா�க� வழ��� நிக��சி இ�திய ேதசிய ெந��சாைல 
ஆைணய�தா�(NHAI) ெதாட�க�ப���ள�. ெதள�வான க� பா�ைவ ம��� 
சாைல பா�கா�ைப ேநா�கமாக ெகா�� இ�நிக��சி ெதாட�க�ப���ள�. 

 
 ெகா�ய நி�வனமான "POSCO FIASCO" நி�வன� ஒ�சாைவ வ��� 
ெவள�ேயறியைத ெதாட���, ெதாழி�சாைலக��ெகன 1.2 ல�ச� ஏ�க� அளவ�� 

மாநில� ��வ�� "நில வ�கிைய"(Land Bank) ெதாட�க "ஒ�சா" மாநில அர� 
��ெவ����ள�. இ�த நில வ�கிய�� �ல� ெதாழி�சாைலக��காக நில� 
ைகயக�ப���த� ப�ர�சிைனக� �ைற��. 

 
 பா�கா�� பைட வ �ர�கள�� தன��ப�ட தகவ�க� ம��� ��ேன�ற� ெதாட�பான 
ேகா��கைள பதிேவ�ற� ெச�வத�� "ARPAN 3.0" ெம�ெபா�� இ�திய 
இரா�வ�தா� ெவள�ய�ட�ப���ள�. இரா�வ ெம�ெபா�� ேம�பா�� 
ைமய�(ASDC) ம��� "Tech Mahindra" நி�வன�� இைண�� இ�த 
ெம�ெபா�ைள உ�வா�கி��ள�. இத� �ல� 12 ல�ச� இரா� வ �ர�க� த�க� 
ஊதிய�, ெவள�ேய�� கால அள�, ம�ற வ �ர�க�ட� பதவ���� ஒ�ப�� 
ஆகியவ�ைற அறிய ����. 

 
 ப�ரதம� ேமா� ஹிமா�சல ப�ரேதச�தி�, ப�லா���� எ��� ம���வமைன         

( AIIMS ) அைம�க அ��க� நா����ளா�. ேம�� காெணாள� கா�சி �ல� உனா ( 
UNA ) நக�� IIT அைம�பத�கான அ��க��� , Kangra மாவ�ட�தி� Khandrori 
நக�� அைம�க�ப���ள இ��� எஃ� ெசயலா�க ஆைலைய �வ�கி�� 
ைவ���ளா�. 

 
 2017� ஆ���கான உலகளாவ�ய ெதாழி� �ைனேவா��கான உ�சி மாநா� 
ைஹதராபா�தி� நவ�ப� மாத� நட�க உ�ள�. க�ெபா�� : Women First, 
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Prosperity for All. 
 

 கா�திஜிய�� சமாதி அைம���ள ரா�ேகா��� �த��ைறயாக கா�திஜிய�� 
உ�வசிைல திற�� ைவ�க�ப���ள�. இ�சிைலைய ரா� �ட� எ�ற சிைல 
வ�வைம�பாள� வ�வைம���ளா�. 

 
 க�நாடகா அர� கிராம��ற க��ப�ண� ம��� பா���� ெப�க��� இலவச ம�திய 
உண�� தி�ட�ைத (mid-day Meals) அறி�க�ப��தி��ள�. Mathru Poorna 
scheme, ம�� ��ணா தி�ட�திைன. இ� அ�க�வா� ைமய�கள�� வழ�க�ப�� 
என�� இதி� உண�, ஒ� ��ைட, அ�சி, ப��� வைகக�, கா�கறிக�, பா� 
ஆகியைவ அட���. �ழ�ைதக��� ஊ�ட�ச�� �ைற�� ம��� �ழ�ைத 
இற��கைள க���ப���வேத இத� ேநா�க�. க�நாடக �த�வ� சீ�தாராைமயா. 

 
 ஜனாதிபதி ரா�நா� ேகாவ��� தன� �த� அர��ைற� பயணமாக �ஜிப��� எ�ற 
ஆ�ப���க நா���� ெச���ளா�. ( இ�த நா��� தா� சீனா சம�ப�தி� தன� 
பைட�தள�ைத நி�வ���ள� ).  

 
 உ�திர�ப�ரேதச அர� ெவள�ய��ட ��கிய ���லா தல�கள�� ப��யலி� இ��� 
தா�மகா� ந��க� ெச�ய�ப���ள�. 

 
 அ�ணா�சல ப�ரேதச �தலைம�ச� ெபமா க��, �ச�ப� 31, 2017 � ஆ����� 
அ�ணா�சல ப�ரேதச� திற�த ெவள� கழி�ப�டமி�லா மாநிலமாக. 
உ�வா�கவ���பதாக அறிவ��தா�. இ�த இல�ைக அைடய மாநில அர� த�வ�ரமாக 
�ய�சி ெச�� வ�கி�ற� எ�றா�. 

 
 ப��� த��தயா� உப�யாயாவ�� ��றா�� ப�ற�த நாைள ெகா�டா�� 
வைகய�� ம�திய ஜ�ள���ைற அைம�சக� "Hastakala Sahyog Shivirs" எ�ற 
ேதசிய அளவ��, ைக�தறி ெநசவாள�க��கான �கா�கைள அ�ேடாப� 7 �த� 17 
வைர(Oct 7-17) நட�த தி�டமி���ள�. இ�த �கா�க� �ல� 1.2 ல�ச� 
ெநசவாள�க� 421 ைக�தறி ெநசவாள�க� ெதா�திகள�� இ��� பயனைடவ�. 

 
 ெட�லிய�� உ�ள ேமட� �ச� அ��கா�சியக�தி�(Madame Tussauds museum) 
ப�ரபல பாடகி "ஆஷா ேபா�ேலவ��" (Asha Bhosle) ெம�� சிைல திற�� 
ைவ�க�ப���ள�. 

 
 உ�திர ப�ரேதச மாநில�தி� ெப��திர� தி�மண�தி��(Mass Marriage) உத�� 

"Mukhyamantri Samoohik Vivaah Yojana" தி�ட�தி�� அ�மாநில அர� ஒ��த� 
அள����ள�. இ�தி�ட�தி� �ல� தி�மணமா�� த�ப�திக��� �.35000 
வழ�க�ப��. 

 
 "SECURE Himalaya Project". இமயமைலய�� �ழ� அைம�ைப பா�கா��� 
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ேநா�கி� "SECURE Himalaya Project" எ��� 6 ஆ�� தி�ட�ைத ம�திய அர� 
ெதாட�கி��ள�. இ�தி�ட�ைத ம�திய �����ழ� அைம�சக� ம��� ஐ�கிய 
நா�க� சைபய�� ேம�பா�� தி�ட��(UNDP) இைண�� ெதாட�கி��ளன. 
இமயமைல பரவ���ள மாநில�கள�� உ�ள உய��ன�கைள பா�கா�க��, 
வள�கைள ேபண��, வள�கைள ந���த உபேயாக�தி���, இமயமைலய�� �ழ� 
அைம�ைப தி��ப ெப�� ேநா�கி�� இ�த தி�ட� ெதாட�க�ப���ள�. 

 
 ஆர�ப ப�ள�கள�� பண����� பய��சி ெபறாத ஆசி�ய�க��� பய��சி அள���� 
வைகய�� ம�திய மன�தவள ேம�பா�� �ைற அைம�சக� ஆர�ப�க�வ� 
பய��சி�கான ப�ட�ப��ைப(D.EI.ED) ெதாட�கி��ள�. இத� �ல� அர� 
ப�ள�க�, அர� உதவ��ெப�� ஆர�ப� ப�ள�கள�� பய��சி ெபறாத ஆசி�ய�க� 15 
ல�ச� ஆசி�ய�க� பயனைடவ�. ேம�� இ�த நிக��சிய�� ேபா� ஆ�ைல� 
�ல� க�வ� ெப�� "SWAYAM" வைல�தள� ெதாட�கி ஓரா�� 
நிைற��றைத�� ப�ரகா� ஜவேட�க� நிைன� ���தா�. 
D.EI.ED- Diploma in Elementary Education. 
 

 2017-2031 ஆ� ஆ���கான ��றாவ� ேதசிய வனவ�ல�� நடவ��ைக 
தி�ட�ைத இ�தியா தி�க� கிழைம ெவள�ய��ட�. �த� 1983 ஆ� ஆ��� �த� 
தி�ட�. 2002 �த� 2016 வைர இர�டாவ� தி�ட�. தி�கள�� உலக 
வனவ�ல�� தி�ட�.(GWP- Global Wildlife Programme ) மாநா��� ெதாட�க நாள�� 
�����ழ� அைம�ச� டா�ட� ஹ�� வ�த� இ�த தி�ட� ெவள�ய��டா�. 2015 � 
ெதாட�க�ப�ட� GWP. 
 

 கட�த 2016� ஆ�� ெச�ட�ப� மாத�, இ�தியா ம��� �ரா�� 
நா�க��கிைடேய ைகெய��தான ஒ�ப�த�தி�ப� ர�ேப� ரக வ�மான�க�(Rafale 
fighter Jets) வ�� 2019� ஆ�� ெச�ட�ப� �த� இ�திய வ�மான�பைடய�� 
ேச��க�பட உ�ளன. இ�த ஒ�ப�த�தி�ப� 36 வ�மான�க� இற��மதி ெச�ய�பட 
உ�ளன, இதி� பாதி வ�மான�க� ஹ�யானா மாநில�தி� உ�ள 'அ�பலா'(Ambala) 
வ�மான�பைட தள�தி��� ம�த� உ�ள வ�மான�க� ேம�� வ�க�தி� உ�ள 
'ஹஷிமாரா'(Hasimara) வ�மான�பைட தள�தி��� வழ�க�பட உ�ளன. 

 
 மா��திறனாள�க��கான �த� ெதாழி� பய��சி நி�வன� ஐ�ஐ அைமவத�� 
அ�ஸா� மாநில� தி��க�� அ��க� நா�ட�ப���ள�. 

 
 இ�தியாவ�� பலவ�த�கள��� பாதி���� ஆளாகி��ள �ழ�ைதகள�� க�வ��காக 

"ப�ரதா�" எ�ற இ�திய த�னா�வ நி�வன� 4 மி�லிய� (26 ேகா�) நிதி 
திர����ள�. 

 
 நமாமி க�ைக தி�ட�தி� கீ� அலகாப�தி� தி�ேவண� ச�கம� ( க�ைக, ய�ைன , 
சர�வதி ச�கமி��� இட� ) ப�திய�� ஆைமக� சரணாலய� அைம�க அ�மதி 
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வழ�க�ப���ள�. 
 

 �த� �ைறயாக இ�திய உதி� பாக�கைள ெகா�� ரய�� ெப��க� தயா���. 
ெச�ைன ேம� இ� இ�தியா தி�ட�தி� கீ� நா��ேலேய �த� �ைறயாக 
ெச�ைன ஐ.சி.எஃ� ரய�� ெப�� ெதாழி�சாைலய�� இ�திய உதி� பாக�கைள 
ெகா�� ரய�� ெப��க� தயா��க�ப���ளன. 1995-� ஆ�� �த� ெஜ�ம� 
நா��டனான ஒ�ப�த அ��பைடய�� ெச�ைன, �ேன, ப�சா� உ�ள��ட 
இட�கள�� ரய�� ெப��க� தயா��க�ப�� வ�கி�றன. இ�நிைலய�� ேம� 
இ� இ�தியா தி�ட�தி� கீ� �.9 ேகா� ெசலவ�� ஐ.சி.எஃ� ரய�� ெப�� 
ெதாழி�சாைலய�� இ�திய உதி�பாக�கைள ெகா�� இர�� �ள��சாதன வசதி 
ரய��க� தயா��க�ப���ளன. இ�த ரய�� எ�ேபா� பய�பா���� வ�� எ�ப� 
�றி�த தகவ�க� அள��கவ��ைல. 
 

 இ�தியாவ�� இர�டா� �கா��ப�� வைக ந����கி� க�ப� "ஐ.எ�.எ�. 
க�ேத�"(INS Khanderi) தன� கட�பயண ேசாதைனகைள(Sea Trails) 
ெதாட�கி��ள�. ேம�� இ�தியவ�� ��றாவ� �கா�ப�ய� வைக ந����கி 
க�பலான "INS Karanj" இ�த வ�ட இ�தி��� க�� ���க�ப��. கட�த 
ெச�ட�ப� 21 அ�� "INS Kalvari" ��ைபய�� உ�ள மசாக� க�ப� க��� 
நி�வன� ம��� �ரா�சி� "DCNS" நி�வன�தி� உதவ��ட� இ�திய 
க�ப�பைடய�ட� ஒ�பைட�க�ப�ட� �றி�ப�ட�த�கத.  Project 75 தி�ட�தி� கீ� 
6 ந����கி க�ப�க� ெச�� இ�திய க�ப�பைட�� தர ஒ�ப�த� ெச�ய�ப���ள�, 
ம�த��ள 3 ந����கி க�ப�க� 2020-21��� இ�திய க�ப�பைடய�� ேச��க�ப��. 

 
 இ�தியாவ�� 10� 8 நப�க� இைணய வழி ெதா�தர���(online harassment) 
ஆளாகி�றன� என��, ச�க வைல�தள�கள�� 41 சதவ �த ெப�க� பாலிய� 
���������(sexual harassment) உ�ளாகிறா�க� என�� "Symantec" 
நி�வன� தன� ஆ�வ�� ெத�வ����ள�. 

 
 ம�திய நிதியைம�ச� அ�� ெஜ�லிய�� ப�களாேத� பயண�தி� ேபா� 
அ�நா��� உ�க�டைம�� ம��� ச�க��ைற ேம�பா�க� ெதாட�பாக $4.5 
ப��லிய� மதி�ப�லான 3வ� கட�சா��� ெதாட�(Line of Credit-LoC) ஒ�ப�த�தி� 
ைகெய��திட உ�ளா�. �த� LoC ஆக�� 2010��, இர�டாவ� Loc மா�� 
2016�� ைகெய��தான� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 வடகிழ�� மாநில�கள�� உ�ள ந�� ஆதார�கைள திற�பட ேமலா�ைம ெச�வ� 
ெதாட�பாக.  NITI Aayog �ைண� தைலவ� "ராஜ�� �மா�" தைலைமய�� உய�ம�ட 
�� ஒ�ைற ம�திய அர� அைம���ள�. இ��� 2018 ஜ����� தன� 
அறி�ைகைய சம�ப����. 

 
 வ�� 2022ஆ� ஆ����� இ�தியாவ�� மர�சாரா எ�ச�தி� திற�(Renewable 
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energy) இ� மட�ைக வ�ட அதிகமாக இ���� என ச�வேதச மர�சாரா எ�ச�தி 
�கைம(International Energy Agency) ெத�வ����ள�. இ� ெதாட�பாக IEA� 
சம�ப�திய அறி�ைகய��ப� த�ேபா� இ�தியாவ�� திற� 58.30 ஜிகா 
வா�டாக(GW) உ�ள� வ�� 2022ஆ� ஆ����� 175GW உய���வத�� 
இல�� நி�ணய��கய��க�ப���ள�. இத� �ல� �த� �ைறயாக மர�சாரா 
எ�ச�தி திறன�� இ�தியா ஐேரா�ப�ய �ன�யைன ��த இ��கிற�. அேத சமய� 
இ�த கால�க�ட�தி� சனீா 360GW மி�சார�ைத உ�ப�தி ெச��� எ�ப� 
�றி�ப�ட�த�க�. 

 
 இ�திய ரா�வ�தி� ேபா��� திறைன அதிக��பத�� எ��க ேவ��ய 
நடவ��ைகக� �றி�� ப���ைரக� அள��த "�ப� ெஷகா�க�"(DB Shekatkar) 
��வ�� ப���ைரகைள அம�ப���வ� ப�றி பா�கா��� �ைற அைம�ச� 
நி�மலா சீ�தாராம� ஆ�� ெச�தா�. 

"DB Shekatkar ��" 
இ�திய இரா�வ�தி� சீ��தி��த�(Army Reforms) ஏ�ப��த ம�திய அர� 2016� 
ஆ�� "DB Shekatkar" தைலைமய�� �� ஒ�ைற அைம�த�. இ�த �� �ச�ப� 
2016� தன� ப���ைரகைள ம�திய அரசிட� சம�ப��த�. இ���வ�� 65 
ப���ைரகைள ம�திய அர� ஏ��� ெகா�ட�, 34 ப���ைரக� ம�� எ�த வ�த 
���� ம�திய அர� எ��கவ��ைல. 
"34 ப���ைரகைள அம�ப���வதி� உ�ள நைட�ைற சி�க�க�" 
 DB Shekatkar  ��வ�� ப���ைரய��ப� ��பைடக���� ெபா�வான 
தைலைம� தளபதிைய நியமி�க ேவ��� என ப���ைர���ள�, இதனா� 
��பைடக�� பாதி�க�ப�� என ம�திய அர� க�தியேத காரணமா��. 

"DB Shekatkar �� ��கிய ப���ைரக�" 
��பைடக���� ெபா�வான தைலைம� தளபதி. 
இ�திய இரா�வ�தி� ேபா��� �ைற அ�லா� அ�வலக �திய�� அ�கா�க�, 
இளநிைல அதிகா�க� ேபா�ற பதவ�கள�� 57000 ேப� பண�யா��கி�றன�, 
அவ�கைள ேபா��� கள�தி� தயா�ப���வ�. 
 இரா�வ வ �ர�கள�� ஓ�� ெப�� வயைத இர�டா�� அதிக��ப� ேபா�றைவ. 
 

 ஆ�திர ப�ரேதச�தி�, ேபாலாவர� ந���பாசன� தி�ட� வ�� 2019ஆ� ஆ�� 
ம�களைவ ேத�த��� �� பய�பா���� வ�� எ�� ம�திய ந��வள� �ைற 
அைம�ச� நிதி� க�க� ெத�வ����ளா�. இ�த ந���பாசன தி�ட�ைத 2018ஆ� 
ஆ�� �ச�ப���� ஆ�திர �த�வ� ����மா� ேகா��ைக வ���� 
இ��த� �றி�ப�ட�த�க�. 
"Polavaram Project" 
ேகாதாவ�ய�� வ �ணா�� த�ண�ைர ேசமி�� கி��ணா நதி�ட� இைண�க ஆ�திர 
அர���� ெச�த�, இத�காக ேகாதாவ� நதிய�� 'ேபாலாவர�' எ�ற இட� அ�ேக 
ந���ேத�க� க�� அ�கி��� 174 கி.ம��� கா�வா� அைம�� கி��ணா மாவ�ட� 
வ�ஜயவாடா அ��த ெப�� கிராம� அ�ேக கி��ணா நதி�ட� இைண�க 
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இ�தி�ட� ெகா�� வர�ப�ட�. 
 

 நா��� ேவ�ப�ட கலா�சார� ம��� பரா�ப�ய�ைத எ���ைற��� வைகய��, 
"Tourism For all"  எ�ற தைல�ப�� "Prayatan Parv 2017" எ�ற நிக��சிைய,  
ம�திய ���லா��ைற அைம�சக� ேதசிய அளவ�� இ�� �த�(05-10-2017) 
இ�மாத� 25� ேததி வைர நட�த உ�ள�. 
 

 "The Future We Need Campaign". �திய ேதசிய கன�ம ெகா�ைகைய(New National 
Mineral Policy) ப�ரபலப��த��, தைல�ைறக��கிைடேய உ�ள இைடெவள�ைய 
�ைற�� கன�ம வள�கைள பா�கா�ப� ப�றிய வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��த�� சில 
ெதா�� நி�வன�க� ஒ�றிைண�� "The Future We Need Campaign" இய�க�ைத 
ெதாட�கி��ள�. �திய ேதசிய கன�ம� ெகா�ைகைய வ��க அைம�க�ப�ட 
"K.R.Rao" �� தன� அறி�ைகைய அ�ேடாப� 31 அ�� ம�திய அரசிட� 
சம�ப��க�பட உ�ள�. 

 
 2017� ஆ���கான "ேதசிய சம�கி�த தி�வ�ழா" (Rashtriya Sanskriti Mahotsav) 
அ�ேடாப� 7 �த� 9 வைர �ஜரா� மாநில� "அகமதாபா�" நக�� ம�திய கலா�சார 
�ைற அைம�சக�தி� சா�ப�� நைடெபற உ�ள�. 

 
 ��கிராமி� அைம���ள VVDN நி�வன� , உலகி� �த� Block Chain 
ெதாழி���ப�திலான அைலேபசி BitVault ஐ உ�வா�கி��ள�. 

 
 இ�திய வ�மான�பைடய�� �த� ெப� ேபா� வ�மான வ�மான�களாக ேத�� 
ெச�ய�ப�ட "பாவனா கா��, ேமாகனா சி� ம��� அவான� ச��ேவதி" ஆகிய 
�வ��, �ச�ப� மாத� �ைற�ப� பண� நியமன� ெப�� பண�ைய� ெதாட�க� 
ேபாவதாக வ�மான�பைட தளபதி ப�.எ�. தேனாயா ெத�வ����ளா�. இர�டாவ� 
3 ெப� வ�மான�க� த�ேபா� பய��சி ெப�� வ�வதாக��, அவ�க�  அ��த 
ஆ�� இ�திய வ�மான�பைடய�� ேச��க�பட உ�ளதாக�� அவ� 
ெத�வ����ளா�. 

 
 இ�தியாவ�� �த� "வ�ல�கிய� ��கா�க��கான �தி�ேபா��" (Zoo Hackathon) 

(Oct-7) ��ெட�லிய�� நைடெபற உ�ள�. இதைன 'இ�திய-உலக வனவ�ல�� 
நிதிய�'(WWF India) நட�த உ�ளன. 

 
 நா��� �����ழ� ப�றிய வள�கைள, மாணவ�க� ம��� ஆசி�ய�க� அறிய 

'இ�திய உலக வனவ�ல�� நிதிய�'(WWF India) ம��� "Capgemini" நி�வன� 
இைண�� "One Planet Academy" எ�ற �ஜி�ட� அறி�சா� வைல�தள�ைத 
ெதாட�கி��ள�. 

 
 GST க��சிலி� 22வ� ��ட�ெதாட� ெட�லிய�� நைடெப�� ���த�. 3 
��ட�ெதாட�க� தவ�ர ம�ற அைன�� ��ட�க�� ெட�லிய�� நைடெப�ற� 
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�றி�ப�ட�த�க�. 
 

 இ�திய வ�மான�பைட ெஹலிகா�ட� ெநா��கி வ���தி� அதி� பயண��த 7 
வ �ர�க� ப�தாபமாக பலியாய�ன�. இ�திய வ�மான�பைட�� ெசா�தமான மி-17 
வ�5 ெஹலிகா�ட�, அ�ணா�சல ப�ரேதச�தி� இ�� அதிகாைல 
ெச��ெகா����த�. அதி� 7 வ�மான�பைட அதிகா�க� இ��தன�. சீன 
எ�ைலய�� அ�கி��ள, தவா� ப�திய�� பற��ெகா����த ேபா� தி�ெர�� 
ெஹலிகா�ட� வ���� ெநா��கிய�. இ�த தி�� வ�ப�தி� அதி� இ��த 7 ேப�� 
பலியாய�ன�. இவ�க� அைனவ�� வ�மான� பராம��� ப��� அதிகா�க� எ�� 
�ற�ப�கிற�. வ�ப���கான காரண� உடன�யாக� ெத�யவ��ைல. இ�ப�றி 
வ�சாரைண�� உ�தரவ�ட�ப���ள�. 

 
 NOVEMBER -  28� ச�வேதச ெதாழி��ைனேவா� மாநா� ஹ�ராப�தி� 
நைடெபற��ள�. 

 
 ஆ�திரா மாநில �வ�ணல ெச�� ஆ�றி� ெரா�ேடல ப��கா எ�ற வ�டா�திர 
ெரா�� தி�வ�ழா நைடெப�ற�. 

 
 Incredible India 2.0 Campaign , Adopt a Heritage . ெச�ட�ப� 27 உலக ���லா 
தின�ைத ��ன��� ஜனாதிபதி ரா�நா� ேகாவ��� Incredible India 2.0 Campaign & 
Adopt a Heritage Project என இர�� தி�ட�கைள �வ�கி ைவ���ளா�. வ�ய�த� 
இ�தியா 2.0 ப�ர�சார� ( Incredible India 2.0 Campaign ) ���லாைவ ஊ��வ��க 
ச�க வைல�தள�கள�� ப�ர�சார� ெச�வ�.  பார�ப�ய த�ெத��� தி�ட� ( Adopt 
a Heritage Project ) ெபா���ைற ம��� தன�யா� �ைற ெப� நி�வன�க� 
பார�ப�ய ���லா தல�கைள த�ெத���, அ�� வ�� ���லா பயண�க��� 
பய�பட���ய ப�ேவ� வசதிகைள ஏ�ப���த�. 

 
 ப� ம���வ�தி� உ�ள ப�ேவ� �திய  ெதாழி���ப�கைள எ���ைர��� 
உலக ப� ம���வ���கான க�கா�சி (World Dental Show) "��ைபய��" 
ெதாட�க உ�ள�. 
 

 �ஜரா� மாநில���� 2 நா� பயணமாக ப�ரதம� நேர�திர ேமா� ெச���ளா�. 
இ�நிைலய�� கா�திநக� ஐஐ��கான �திய க��ட�ைத திற�� 
ைவ�தா�. ேம�� �வாரகா நக�� �.962.43 ேகா� ெசலவ�லான ேகப�� 
பால���� அவ� அ��க� நா��னா�. �வாரகா நக�� �க�ெப�ற �வாரகாத�� 
ேகாய�� இ���� த��� ப�திைய இைண��� வைகய�� 2.32 கி.ம�. ந�ள���� 
4 வழி ேகப�� பால� அைம�க�பட உ�ள�. �வாரகா - ேபா�ப�த� இைடய�லான 
94 கி.ம�. ேதசிய ெந��சாைலைய 4 வழி� சாைலயாக மா��� தி�ட����� 
ப�ரதம� அ��க� நா��னா�. 
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 " PRAVEG-2017 ". �ஜரா� மாநில� "அகமதாபா�" நக�� " உ�க� 
வ�மான�பைடைய அறி�� ெகா���க�" (Know Your Air Force) எ�� தைல�ப�� 
"PRAVEG-2017" எ�ற வ�மான�பைடய�� க�கா�சி நைடெப�� �����ள�. 

இதைன ம�திய பா�கா��� �ைற அைம�ச� நி�மலா சீ�தாராம� ெதாட�கி 
ைவ���ளா�. 

 
 �த� �ைறயாக உ�ச ந�திம�ற, உய� ந�திம�ற ந�திபதிகள�� நியமன�, பதவ� 
உய��, பண�ய�ட மா�ற� ெதாட�பாக தா�க� ேம�ெகா��� ���க� 
அைன�ைத�� உ�ச ந�திம�ற இைணய�தள�தி� பதிேவ�ற� ெச�வத�� 
ெகா�ஜிய� ��(Supreme Court Collegium) ��� ெச���ள�. இத�ப� �த� 
�தலாக " ெச�ைன ம��� ேகரளா " உய� ந�திம�ற நிதிபதிக� நியமன�க� 
ெதாட�பாக ெகா�ஜிய� ேம�ெகா�ட ���க� உ�ச ந�திம�ற இைணயதள�தி� 
ெவள�ய�ட�ப���ளன. 

 
 அதி ேவகமாக வள��� வ��,ெப�ேராலிய ெபா��க� உ�ப�திெச��� ஆசிய நா�
கள�ல சீனாைவ ப����� த�ள� 2018�இ�தியா �தலிட�ைத ப����� என 

"Moody's �த��டாள�க� ேசைவ"நி�வன� தன� அறி�ைகய��ெத�வ����ள�. 
 

 தபா� நிைலய� ம��� பல அர� தி�ட�கள�� ேசமி�� கண�� ெதாட��வத�� 
ஆதா� க�டாய� என ம�திய அர� அறிவ����ள�. ‘‘தபா� நிைலய�, ேதசிய 
ேசமி�� சா�றித� தி�ட�, கிஷா� வ�கா� ப�ரா ம��� ப�ள�� ப�ேராவ�ட�� 
ஃப�ட ேபா�றவ�றி� ேசமி�� கண�ைக ெதாட��வத�� ஆதா� எ� 
க�டாய� ேவ���. 

 
 ஊடக�கள�� ச��ைச���ய க��� ெத�வ��தா� ைக� எ�ற ம�திய அரசி� 
தகவ� ெதாழி���ப ச�ட�ப��� - 66(A) ெச�லா� என உ�சந�திம�ற� அதிர� 
த���� வழ�கி��ள�. ேதசிய பா�கா��, த�வ�ரவாத அ����த� ேபா�ற 
வ�ஷய�க��� ம��ேம தகவ� ெதாழி���ப ச�ட� பய�ப��த ����. ச�க 
வைலதள�கள�� மா�� க���க�, வ�ம�சன�கைள ெவள�ய��வ� ��றம�ல. 
இ�திய ��மக� தன� அ��பைட ேப���ைமைய பய�ப���வைத த��க 
��யா� என �றி��ள�. 

 
 ஜிஎ�� ��ட�தி� 27 ெபா��க��கான வ�க� �ைற�க�ப���ளன. ஆ��ேவத 
ம���க��கான வ� 12 சதவ �த�தி� இ��� 5 சதவ �தமாக �ைற�க�ப���ள�. 
ைக�தறி ���� வ� 18 சதவ �த�தி� இ��� 12 சதவ �தமாக �ைற�க�ப���ள�. 
கா� அ��� 28%� இ��� �ைற�த வ�ப��வ�� ேச��க�ப���ள�. அ��த 
ஆ�� ஏ�ர� �த� இ-ேவ ப�� ஜிஎ�� வ� வ�தி�ப�� �.50,000�� ேம� 
மதி�ப�லான சர�� ேபா��வர���� இ-ேவ ப�� க�டாயமாக உ�ள�.ெபா��கள�� 
தயா���, வ�நிேயாக�, வ��பைன உ�ள��ட வ�வர�கைள க����ட�� பதிேவறற� 
ெச�� இ-ேவ ப�� தயா��கலா�.  
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 ைக�ெப�கைள தி�மண� ெச�தா� Rs: 200000 ப�� எ��� �திய தி�ட�ைத 
ம�தியப�ரேதச அர� வ�ைரவ�� அம�ப��த உ�ள�. 

 
 நா��� மிக� ெப�ய, மித��� ��ய ஒள� மி� உ�ப�தி தி�ட�க� அ��த 
ஆ��� �வ�க�பட உ�ள இ� மாநில�க� - ஆ�திரா ம��� ேகரளா. ஏ�, 
ஆ� ஆகிய ந��நிைலகள�� ம��, 'ேபன�' கைள மித�கவ���, ��யஒள�ய�லி��� 
மி�சார� தயா��ப�. ' �ேளா��� ேசாலா� ' மி� தி�ட� என�ப��.  நா���, 
�த� '�ேளா��� ேசாலா�' என�ப��. மித��� ��ய ச�தி மி� உ�ப�தி தி�ட�, 
ேம�� வ�க�தி�, 2014� �வ�க�ப�ட�. தலா, 10 ெமகாவா� மி� உ�ப�தி 
திற� உைடய மித��� ��ய ச�தி மி� உ�ப�தி தி�ட�க� ஆ�திரா, ேகரள 
மாநில�கள��. அ��த ஆ�� �வ�க�பட��ளன. இைவ நா��� மிக� ெப�ய 
'�ேளா��� ேசாலா�' தி�ட�க�. உலக வ�கி நிதி�தவ��ட� தலா 70 ேகா� �பா� 
மதி�ப���� இர�� தி�ட�க� ெசய�ப��த�பட��ளன. அ�த�த மாநில அர� 
அ�ல� இ�திய ��ய மி�ச�தி கழக�, இ�தி�ட�ைத ெசய�ப����. ஆ�திராவ�� 
அ��த ஆ�� தி�ட� �வ��கிற�. ேகரளாவ�� தி�ட���கான இட� இ��� 
இ�தி ெச�ய�படவ��ைல. 

 
 5th India Water Weak. அ�ேடாப� 10 அ�� 5வ� இ�திய ந�� வார� எ�ற ச�வேதச 
நிக��சிைய ��ெட�லிய�� ஜனாதிபதி �வ�கி ைவ�கிறா�. இ�த நிக��சிய�� 
உலகெம��� இ��� 1500 ப�ரதிநிதிக� கல�� ெகா�கி�றன�. Theme : Water and 
Energy for Inclusive Growth. இதைன ��ன��� India Water Expo 2017 எ�ற 
க�கா�சி அ�ேடாப� 11 - 14 நைடெப�கிற�. 

 
 அ�ேடாப� 11� ேததி ெகா�டாட�ப�� ச�வேதச ெப� �ழ�ைதக� தின�ைத 

(International Girl Child Day) ��ன��� 'ம�திய ெப�க� ம��� �ழ�ைதக� 
ேம�பா�� அைம�சக�' அ�ேடாப� 9 �த� 14 வைர " Beti Bachao Beti Padhao " 
வாரமாக ெகா�டாட உ�ள�. நா� ��வ�� ெப� �ழ�ைதக��� 
அதிகாரமள��த� ம��� பாலின சம��வ�ைத ேம�ப��த�� இ�த வார� 
கைடப���க�ப�கிற�. Theme : "The Daughter of New India" 
"Beti Bachao Beti Padhao" தி�ட� 2015� ஆ�� ஜனவ� 22 அ�� ஹ�யானா 
மாநில�தி� ெதாட�கி ைவ�க�ப�ட� �றி�ப�ட�த�க�. 
 

 ஜ�� கா�ம��, உ�ரகா��, இமா�சல ப�ரேதச�, வட கிழ�� மாநில�க� ஆகிய 
மைல�ப�தி மாநில�க��� ப�ெஜ� �ல� "சிற�� நிதி�தவ� அள���� 
தி�ட�தி��" ம�திய அர� ஒ��த� அள��தைத ெதாட��� மைல�ப�தி மாநில 
ெதாழிலக�க��� சிற�� நிதி�தவ� வழ�க�ப�� என ம�திய வ��தக� �ைற 
அைம�ச� "�ேர� ப�ர�" ெத�வ����ளா�. "மைல�ப�தி மாநில�க��� சிற�� 
நிதி�தவ� அள��க காரண�". GST வ� வ�தி�� அமலா�க�தா� ��ைதய வ� 
வ�ல��க� ர�தாகி வ��டைத க��தி� ெகா�� இ�த நடவ��ைகைய ம�திய அர� 



                       

 

 
 P a g e  5 0  

எ��க உ�ள�. 
 

 "ேகாவா" மாநில�தி� உ�ள ப�ள�கள�� ��யர�� தைலவ� "ரா�நா� ேகாவ���" 
ம��� "ப�ரதம� ேமா�" ஆகிேயா�� பட�கைள ைவ��மா�  அ�மாநில 
க�வ���ைற உ�தர� ப�ற�ப����ள�. 

 
 ஜ�� கா�ம��� வ��ைறைய� க���ப��தவத�� ெப��ட ���க���( 

Pellet shotguns) பதிலாக 21000 ���க� ெகா�ட "ப�ளா��� ���கைள" 
ம�திய �ச�� ேபா�� பைட(CRPF) அ��ப���ள�. இ�த காய� ஏ�ப��தாத 
���கைள "பா�கா�� ஆரா��சி ம��� ேம�பா�� அைம��"(DRDO) 
தயா����ள�. 

 
 கா�திய�கள�� 148 வ� ப�ற�த தின�ைத ��ன��� ப�கா� �த�வ�, வரத�சைண 
ம��� �ழ�ைத தி�மண�க��� எதிரான வ�ழி��ண�� ப�ர�சார�ைத �வ�கி 
ைவ���ளா�. ம� ஒழி�ப��� எதிராக ஜனவ� 21 / 2017 � நைடெப�ற ந��ட 
மன�த�ச�கிலி ேபா�� வரத�சைண ம��� �ழ�ைத தி�மண�க��� 
எதிரான மன�த�ச�கிலி ஜனவ� 21 / 2018 � நைடெப�� என அறிவ����ளா�. 

 
 ேகரளாவ�� தி�வா��� ேதவ�வ� வா�ய�தி� க���பா��� உ�ள 
ேகாய��கள�� அ��சக�களாக நியமி�க 62 ேபைர ேகரள ேதவ�வ� ஆ�ேச��� 
வா�ய� ப���ைர ெச���ள�. இவ�கள�� 26 ேப� ��ேனறிய வ��ப�ன�. ம�தி 
உ�ள 36 ேப�� 6 ேப� தலி��க�. அ��சக�களாக நியமி�க தலி��கள�� ெபய� 
ப���ைர�க�ப����ப� இ�ேவ �த��ைற. 

 
  நா� ��வ�� ேத�தைலதிற�பட நட��வத�காக"வா�காள� பதி� அதிகா�ஒ��

கிைண��" எ�றஇைணயதள ெசயலிையெட�லிய�� ேத�த� கமிஷ�அறி�க�  
ெச���ள�. 

 
 ெத�கிழ�� ஆசியாவ�� மிேசார�தி� அதிகமான எ�ண��ைகய�லான 
பன��சி��ைதக� உைடய இடமாக அறிவ��க�ப���ள�. மிேசாரமி� த�பா ைடக� 
�ச�� ப�திய�� ெத�கிழ�� ஆசியாவ�� மிக அதிகமான பன��சி��ைதகைள 
ெகா����பதாக� கண�ெக��ப���ள�. இ� மிேசார�-ப�களாேத�-தி��ராவ�� 
அைம�தி���� ப�தியாக உ�ள�. அ�� வாழ� ம�களா� பன��சி��ைதக� 

'ெகா�ரா�' என அைழ�க�ப�� வ�கி�ற�. 
 

 அ�ணா�சல ப�ரேதச மாநில�தி� " Thembang " ப�திய�� �த� �ைறயாக "பன� 
சி��ைதக�"(Snow Leopard) நடமா�வைத இ�திய - உலக வனவ�ல�� 
நிதிய�(WWF India) நட�திய ஆ�வ�� �ல� உ�தி ெச���ள�. அரசா� 
பா�கா�க�ப�� இட�தி� இ�லமா� �த� �ைறயாக 'உ��� வாசிகளா� 
பா�கா�க�ப�� இட�தி� (Community Conserved Areas) பன� சி��ைதக� 
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நடமா���ள� �ைக�பட�தி� �ல� உ�தியாகி��ள�. சம�ப�தி� பன� 
சி��ைதக� அழி�� வ�� இன�திலி���, பாதி�பைடய���ய இன�தி�� 
IUCN� மா�ற�ப�ட� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 ஆக�� 2018�� ேம� ேவளா���ைறய�� ப�டய� சா�றித� (Diploma) 
ெப�றவ�க� ம��ேம ��சி�ெகா�லி (Pesticides) ம���க� வ��க உ�ம� 
வழ�க�ப�� என "ராஜ�தா�" மாநில அர� ெத�வ����ள�. 
 

 ப�ேவ� அைம�சக� ம��� மாநில�கள�� இ��� உ��ப�ன�கைள ெகா�ட �� 
ஒ�ைற NITI Aayog அைம���ள�. ேதசிய திறைம வா��த ேபா��வர�� அைம�� 
(Intelligent Transporatation System) ெகா�ைகைய ேதசிய அளவ�� 
நைட�ைறப���வ� ெதாட�பாக இ�த �� ஆரா��. இ�த ITS ெகா�ைக 
நகர��ற�கள�� ேபா��வர�� ெந��சைல (Traffic) �ைற�பைத ப�றி��, சாைல 
பா�கா�� (Road Safety) ப�றி��, நக���ற�கள�� வாகன�கைள நி��தி 
ைவ�பத�கான (Parking) வழி�ைறகைள இ�த ெகா�ைக வ�ள���. 

 
 ஒ�ப�த ஊழிய�க� (ஒ���ப���த� ம��� ஒழி�த�) ச�ட� 1970� ம�திய 
அர� சில தி��த�கைள ெகா�� வ���ள�. �திய தி��த�க�ப� 
ஒ�ப�தகார�க��� (Contractors) 3 ஆ��க��� உ�ம� (License) வழ�க�ப��. 
இத�� ��ன� ஒ�ெவா� �திய நி�வன�கள�� ேவைலக� வ��ேபா� உ�ம� 
ெப��ப� இ��த�. இ�த �திய வ�திக� ப� ஒ�ப�தகார�க� தன� ேவைல�கான 
�றி�ப��ட இட�ைத ம�திய அரசிட� ெத�வ��க ேவ���. �திய பண�க� 
வ��ேபா� ஒ�ப�தகார�க� அரசிட� ெத�வ��க ேவ���, ெத�வ��க 
தவ�பவ�கள�� உ�ம� ர�� ெச�ய�ப�� என �திய வ�திகள�� �ற�ப���ள�. 

 
 த�வ�ர�ப��த�ப�ட மிஷ� இ�திராத�� தி�ட�ைத (Intensified Mission 

Indradhanush) ப�ரதம� ேமா� தன� ெசா�த ஊரான �ஜரா� மாநில� 
வா�நக��(Vadnagar) ெதாட�கி ைவ���ளா�. �ச�ப� 2018��� �றி�ப��ட 
மாவ�ட�கள�� 90 சதவ �த� ம���க� �ல� ேநா� த��ைப (Immunization) உ�தி 
ெச�வேத இ�த தி�ட�தி� ேநா�கமா��. இ�திராத�� தி�ட�தி� (Mission 
Indradhanush) கீ� ேநா� த��ைப 90 சதவ �த� வழ�க �ச�ப� 2020  இல�� 
நி�ணய��க�ப�� இ��த�, த�ேபா� த�வ�ர�ப��த�ப�ட மிஷ� இ�திராத�� 
தி�ட�தி� �ல� இ�த இல�� ��னதாகேவ நி�ணய��க�ப���ள�. 

 
 ச�வேதச ம���வ மாநா� IMTechCon – 2017 ஹ�யானாவ�� ��கிராமி� 
நைடெப���ள�. 

 
 மாதா அமி�தான�தமய� மட�தி� சா�ப��, நா� ��வ�� 5,000 கிராம�க��� 
��திக��க�ப�ட ��ந�� வழ��� ஜ�வாமி�த� தி�ட�ைத ஜனாதிபதி �வ�கி 
ைவ���ளா�. 
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 உ�தரகா�� மாநில�தி� ஹ��வா�� ச�க-மத அைம�பான ‘உைமயா 
சன�தா�’ சா�ப�� ‘மா உைமயா த�’ எ�ற ஆசிரம� அைம�க�ப�� உ�ள�. 
இ�த ஆசிரம�ைத ப�ரதம� நேர�திர ேமா� ேந�� காெணாலி கா�சி �ல� திற�� 
ைவ�தா�. 

 
 �ஜரா� மாநில�, ஹிராசா� நக�� �திதாக ப�ைம வ�மான நிைலய� அைம�க 
ப�ரதம� ேமா� அ��க� நா����ளா�. இ�த வ�மான நிைலய� வ�� 2021-� 
ஆ�� ெசய�பட ெதாட���. 

 
 ெட�லிய�� ைமய�ப�தியான ஜ�த� ம�த�� நைடெப�� அைன�� 
ேபாரா�ட�கைள�� நி��த ேவ��� எ�� ஆ�.எ�. ரேதா� தைலைமய�லான 
ேதசிய ப�ைம த���பாய� உ�தரவ����ள�. 

 
 இ�தியாவ�� பண�கார�க� ப��ய� 2017 எ�ற தைல�ப�� ப�ரபலமான ேபா��� 
நாள�த� இ�தியாவ�� உ�ள 100 ��னண� பண�கார�க� அட�கிய வ�டா�திர 
ப��ய� ஒ�ைற ெவள�ய����ள�. இ�த ப��யலி� இ�தியாவ�� �ேக� 
அ�பான� ெதாட��� 10-வ� வ�டமாக �தலிட�தி� ந���கிறா�. அவர� ெசா�� 
மதி�� 2 ல�ச�� 47 ஆய�ர�� 304 ேகா� �பா� ஆ��. இ�ப��யலி� ஏ� 
ெப�க� உ�ளன�. 

 
 வ�வசாய�தி�காக மான�ய வ�ைலய�� வழ�க�ப�� ��யாைவ ேவ� 
பய�பா�க��� உபேயாகி�பைத த��க , ��யா�ட� ேவ�ப எ�ெண� 
கல�க�ப�� என ப�ரதம� அறிவ����ளா�. 

 
 ம�திய ப�ரேதச�தி�, வ�தைவகைள தி�மண� ெச�தா� 2 ல�ச� �பா� 
அள��க�ப�� என அ�மாநில அர� அறிவ����ள�. ஆனா� 45 வயதி���ப�ட 
வ�தைவகைள தி�மண� ெச�தா� தா� நிதி�தவ� அள��க�ப�� என�� வர�� 
நி�ணய����ள�. வ�தைவகள�� ம�வா�ைவ ஊ��வ���� வைகய�� அர� இ�த 
நடவ��ைகைய எ����ள�. இத� �ல� ஆ��ேதா�� 1000 வ�தைவக� 
ம�வா�� ெப�வா�க� என அர� ந�ப��ைக ெத�வ����ள�. 

 
 "India's First Marine Police Training and Research Institute". இ�தியாவ�� �த� 
கட�சா� காவ� பய��சி ம��� ஆரா��சி நி�வன�, �ஜரா� மாநில� 'ேத��மி 
த�காவ��' (Devbhoomi Dwarka) அைமய உ�ள�. 

 
 ஜ�� & கா�ம�� மாநில�தி� ச�வேதச எ�ைல ம��� எ�ைல க���பா� ேகா� 
அ�ேக வசி��� ம�க� எதி�ெகா��� ப�ர�சைனகைள ஆராய உ��ைற சிற�� 
ெசயலாள� �னா மி�ரா தைலைமய�லான ��ைவ ம�திய அர� நியமி���ள�. 

 
 ஹ�யானா மாநில அர� PVC ைபகைள ��றி�மாக தைட . தயா��க, வ��க, இ��� 
ைவ�க, ஏ��மதி  தைட ெச���ள�. PVC -- Polyvinyl Chloride. 
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 ISRO தன� �திய ஆரா��சி ைமய�ைத அ�ஸாமி� க�ஹா�திய�� 
அைம�க��ள�. இ�ேரா சா�ப�� ஏ�கனேவ தி�வன�த�ர�, அகமதாபா�, 
ச��க�� ஆரா��சி ைமய�க� அைம�க�ப���ளன.  

 
 ெட�லி ம��� ���வ�டார� ப�திய�� த�பாவள�ய�� ப�டா� ெவ��க கட�த 
ஆ�� உ�சந�திம�ற� தைடவ�தி�தி��த�. த�பாவள�ய�� ெவ��க�ப�� 
ப�டா�க� காரணமாக �����ழ� மி��த அள� பாதி�க�ப�கிற�. அதிலி��� 
ெவள��ப�� �ைகயான� கா�ைற மா��ப���கிற�. ேம��, நவ�ப� 1 வைர 
ெட�லிய�� ப�டா� வ��பைன�� தைட வ�தி���ள�. 

 
 த�ேபா� சி.ப�.எ�.இ. ப�ள�கள�� தா� ெமாழி அ�ல� இ�தி, ஆ�கில� ம��� 
ப�ெர�� அ�ல� ெஜ�ம� ேபா�ற ஏதாவ� 3 ெமாழிகள�� பாட�க� 
நட�த�ப�கி�றன. �திய ேதசிய க�வ� ெகா�ைகய��ப� இ�தி ேப�� மாநில�கள�� 
இ�தி, நவ �ன இ�திய ெமாழி, ம��� ஆ�கில� ஆகிய ெமாழிகள���, இ�தி ேபசாத 
மாநில�கள�� மாநில ெமாழி, ஆ�கில� ஆகியவ��ட� இ�தி ெமாழி எ��� 
அ��பைடய�� ��ெமாழிய�� பாட�க� க���தர�படேவ���. எனேவ ப�ெர��, 
ெஜ�ம�, மா�ட�� ேபா�ற ெவள�நா�� ெமாழிக� இன� 4-வ� ம��� 5-வ� 
ெமாழிகளாக�தா� இ���� எ���, இைவ ��ெமாழிய�� கீ� வரா� என�� 
அறிவ��க�ப�� உ�ள�. இ��றி�� ம�திய மன�தவள ேம�பா�� அைம�சக� 
அ�ைமய�� சி.ப�.எ�.இ. நி�வாக��ட� கல�� ஆேலாசி�த�. அ�ேபா� அ��த 
க�வ� ஆ�� (2018-19) �த� இ�த நைட�ைறைய அறி�க� ெச��மா� 
உ�தரவ��ட�.  

 
 இ�திய வ�மான� பைடய�� மிக�� ஆ�ற�மி�கைவயாக� க�த�ப�� "மி�-21 
ைபச�" (MiG-21 Bison squadron) ரக ேபா� வ�மான�கைள, இ�தியாவ�� �த� 
ெப� ேபா� வ�மான�களான பாவனா கா��, அவான� ச��ேவதி ம��� ேமாகனா 
சி� ஆகிேயா� அ��த �த� இய�கி வரலா� பைட�க உ�ளன�. 

 
 உலக அ�சல தின�ைத (Oct-9) ��ன��� ஆசிய பசிப�� ப�ரா�திய�தி�கான  

"ச�வேதச தட�காண� அைம��" (International Tracked Packet) ம��� e-IPO 
எ��� இ�திய அ�சலக�தி� இைணய வழி அைம�ைப ம�திய அைம�ச� 
"மேனா� சி�ஹா" ெதாட�கி ைவ���ளா�. 

 
 அ�ச� அமா��லா தைலைமய�லான �� �ஷலி�கள�� ஹ� ய�திைரகான 
வைர� ெகா�ைகய (2018-2022) ம�திய சி�பா�ைம நல��ைற அைம�ச� 
��த� அ�பா� ந�வ�ய�ட� சம��ப��தா�. 

 
 கணவ� நல�ட� இ��க ேவ�� வட இ�தியாவ�� க�வா ச�� எ��� வ�ரத�ைத 
தி�மணமான ெப�க� கைடப���� வ�கி�றன�. 
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 உலக அ�சலக தின�ைத (Oct-9) ��ன��� இ�திய அ�சலக��ைற அ�ேடாப� 9 
�த� 15 வைர (Oct 9-15) "ேதசிய அ�சலக வாரமாக"(National Postal Week) 
கைட�ப���கிற�. 

 
 ம�திய AYUSH அைம�சக�தா� நட�த�ப�� 3வ� ச�வேதச ேயாகா மாநா� 

(International Yoga Conference), ெட�லிய�� �ைண ��யர�� தைலவ� 
ெவ�க�யா நா��வா� நாைள (Oct -10) ெதாட�கி ைவ�க�பட உ�ள�. Theme : 
"Yoga for Wellness". 

 
 ெப�க�� இ�தியாவ�� �த� �ைறயாக ஆதா� கா�� �ல� உ��ைழ�� 
வசதிைய ஏ�ப��தி��ள� ெப�க�� ஏ�ேபா��. இத�ப� ஆதா� கா�ைட 
�ேக� ெச�� அத��ல� ேபா��� பண�கைள எள�தாக ����� ெகா�ளலா� 
என ெப�க�� ச�வேதச வ�மான நிைலய� �ைற ெத�வ����ள�. இத� �ல� 
ெவள�நா� ெச��� வ�மான�கள��� ேபா��� ெச�ய ���� எ�ப� ��த� 
சிற��. ெப�க��� இ���� ெக�பெகௗடா ச�வேதச வ�மான நிைலய�தி� 
இ��� சில நா�கள�� ஆதா� கா�� �ல� ேபா���� பண�கைள ����� வசதி 
ஏ�ப��த�பட இ��கிற�. இ�தியாவ�ேலேய இ�� ம��� தா� �த� �ைறயாக 
இ�த வசதி ஏ�ப��த� பட��ள�. இத�ப� ஆதா� கா�� உ�ளவ�க� த�கள� 
க�கைள ேபா���கி� ேபா� �ேக� ெச�ேதா இ�ைல வ�ர� ேரைககைள 
பதி�ேதா எள�தாக உ�ேள �ைழயலா� என� �ற�ப���ள�. 
 

 இ�த கி��ஃப��� வ�மான நிைலய� 2021 ஆ� ஆ��லி��� வ�மான ேசைவ 
ெதாட��� என அறிவ��தன�. 

 
 வடகிழ�� மாநில�கள�� ெதாழிலாள� நல��ைற அைம�ச�க� ம��� உய� 
அ�வல�க� மாநா� , மண����� இ�பா� நக�� நைடெப���ள�. இதைன 
மண���� �த�வ� ைபேர� சி� �வ�கி ைவ���ளா�. 
 

 ெபா�ளாதார ஆேலாசைன� �� Economic Advisory Council (EAC). EAC ஒ� 
அரசியலைம�� சாராத (non-constitutional) நிர�தரமி�லாத (non-permanent) ம��� 
�த�திரமான(independent body) அைம��. நா��� ெபா�ளாதார வ�வகார�கள�� 
ப�ரதம��� இ��� ஆேலாசைன வழ���. �த� ��ட�: 11-10-2017.  
தைலவ�: Dr. Bibek Debroy, Member, NITI Aayog 
ெசய� உ��ப�ன�: Ratan P. Watal, Principal Adviser, NITI Aayog 
ப�தி ேநர உ��ப�ன�க�:  
1) Dr. Surjit Bhalla 
2) Dr. Rathin Roy and  
3) Dr. Ashima Goyal. 
 

 இ�திய ெதாழிலக�க� ��டைம��(CII) சா�ப�� நட�த�ப�� 2வ� ேதசிய IOT 
மாநா� ெட�லிய�� நைடெப�� �����ள�. 
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IOT- Internet of Things. 
 

 அேயா�திய�� உ�ள சரா� நதி�கைரய��(Saryu River) ராம ப�ரா��� 100ம� உயர� 
ெகா�ட சிைலைய அைம�க உ�திர ப�ரேதச�ைத ஆ�� ேயாகி ஆதி�யநா� 
தைலைமய�லான பாஜக அர� தி�டமி���ள�. 
 

 5வ� இ�தியா ந�� வார�ைத(India Water Week) ��யர�� தைலவ� 'ரா�நா� 
ேகாவ���' ெட�லிய�� ேந��(10-10-2017) ெதாட�கி ைவ���ளா�. அ�ேடாப� 10 
�த� 14� ேததி வைர இ�தியா ந�� வார� நா� ��வ�� கைடப���க�ப�� 
Theme : "Water and Energy for Inclusive Growth". 
 

 இ�திய ெதாழி� ம��� வண�க நி�வன�கள�� ��டைம��(FICCI) சா�ப�� 
நட�த�ப�� "இ�திய �காகார பராம��� ேம�பா� மாநா� 2017" (Advantage Health 
Care India 2017) "ெப�க���" (12-10-2017) ெதாட��கிற�. 73 நா�கள�லி��� 
இ�மாநா��� ப�ேக�க உ�ளன�. 
 

 ப�வநிைல மா�பா���� எ�றா� ேபா� தகவைம��� ெகா��� 
ெகா�ைக��(Climate Change Adaptation Policy) "மஹாரா��ரா" மாநில 
அைம�சரைவ ஒ��த� வழ�கி��ள�. 

 
 அரசா�க ேவைலக� ம��� க�வ� நி�வன�கள�� மா��திறான�க��� இட 
ஒ��கீ� அள��க ப�கா� அர� ஒ��த� அள����ள�. 

 
 �ஜி�ட� டா� ச�க�� தி�ட�தி�கான (Digital Dhan Sankalp project) ஆ�திர 
ப�ரேதச அரசா�க��ட� வ�சா(visa) இைண���ள�.இ� இ�தியாவ�� �த�  'cash 
less' நகரமாக வ�சாக�ப��ன�ைத உ�வா��� �ய�சியா��. வ�சா� �ஜி�ட� 
டா� ச�க�� (Vizag Digital Dhan Sankalp (VDDS)) தி�ட�தி� கீ� மாநில�தி� 
அர���� ெசா�தமான ேசைவ �ஜி�ட� �ைறய�� மி� மா��த�.              

(e-transformation) �ல� வழ�க தி�டமிட�ப�����. 
 

 நா��� �த� மாநிலமாக ராஜ�தா� உய� க�வ�ய�� திறைம ேம�பா��� 
தி�ட�ைத இைண�க (skill development)உ�ள�. 

 
 மஹாரா��ரா மாநில அர� 10.10.2017� ேததி �����ழலி� ந�பாக கிராம�க� 
ம��� நகர�கைள  வள��பதி� கவன� ெச���� வைகய��,காலநிைல மா�ற� 
த�வ� ெகா�ைக�� (climate change adaptation policy) ஒ��த� அள����ள�. 

 
 ேகரளாவ�� ���லா வள��சிைய வ���ப��த, இ�த ஆ�� �த� ��� வ�ட 
ந�ளமான �����ழ� ஆ�� (CTS -Continuous Tourist Survey), ���லா �ைறய�ன� 
ெதாட�க�ப���ள�. இத�காக 2017-2020 மாதி� கண�ெக��� எ��க உ�ளன�. 
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 சி�கி� மாநில�ைத ஒ����ள எ�ைலயான "நா� லா" ப�திய�� பா�கா��� 
�ைற அைம�ச� நி�மலா சீதாராம� ஆ�� ேம�ெகா�� அ�நா�� 
ரா�வ�தின�ட� ந��ண��ட� கல��ைரயா�யைத அ���, "1890 ஆ�� 
ப���ட�-சனீா எ�ைல வைரயைர" உட�ப��ைகைய ஏ�� ெசய�பட சீனா 
உ�தியள����ள�."1890 UK-China Treaty". 1890� ஆ�� ப���ட�-சீனா 
இைடேய சி�கி� ம��� திெப� எ�ைலக� வைரய��க�ப�� ஒ�ப�த� 
க�க�தாவ�� ைகெய��தான�. இ�த ஒ�ப�த�ைத திெப� ஏ��� ெகா�ளாத 
நிைலய�� 1904� ஆ�� ப���ட�-திெப� இைடேய ஒ�ப�த� ைகெய��தாகி 1890 
ஒ�ப�த�ைத திெப� ஏ��� ெகா�ட�. இ�திய �த�திர�தி�� �� 1890� 
ைகெய��தான இ�த ஒ�ப�த� இ�தியாவ�� ேப�� ப���டனா� ைக��தான�, 
ஆக�� 14,1947 அ�� ெகா�� வர�ப�ட இ�திய �த�திர அறிவ��ப��ப� "1890 
ப���ட�-சீனா ஒ�ப�த�" இ�திய வர����� ெகா�� வர�ப�ட�. 

 
 "Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA)". கிராம��ற�கள�� 
உ�ள 6 ேகா� ம�க��� �ஜி�ட� அறிைவ� த�� "ப�ரதா� ம�தி� கிராமி� 
�ஜி�ட� ச�சா�தா அப�யா�"(PMGDISHA) தி�ட�ைத ப�ரதம� ேமா� �ஜரா� 
மாநில� "கா�தி நக��" ெதாட�கி ைவ���ளா�. 

"தி�ட�தி� �றி�ேகா�க�" 
PMGDISHA தி�ட�தி�� ம�திய அைம�சரைவ ப��ரவ� 2017� ஒ��த� வழ�கிய�. 
இ�தி�ட�தி� கீ� மா�� 31,2019��� நா��� உ�ள 40% கிராம��ற வ ��கள�� 
உ�ள ஒ� நப��காவ� �ஜி�ட� அறிைவ �க��வேத இத� ��கிய 
ேநா�கமா��. இத� கீ� 250000 கிராம ப�சாய���க� இ�த தி�ட�தி� கீ� பதி� 
ெச�� சராச�யாக 200-300 நப�க� ஒ� ப�சாய�திலி��� பயனைடவ� என 
எதி�பா��க�ப�கிற�. 14 �த� 60 வய� வைர உ�ளவ�க� இ�த தி�ட�தி� கீ� 
பயனைடய த�தியைடயவ�க�. இ�தி�ட�திைன ம�திய மி�ன�ய� ம��� தகவ� 
ெதாழி���ப அைம�சக� நா� ��வ�� நைட�ைற�ப����. இ�தி�ட�தி� கீ� 
2016-2017 நிதியா��� 25 ல�ச� ேப��, 2017-2018 நிதியா��� 275 ல�ச� 
ேப��, 2018-2019 நிதியா��� 300 ல�ச� ேப�� பயனைடய இல�� 
நி�ணய����ள�. இ�தி�ட� கிராம��ற�க��� ம��ேம ெபா���� எ�ப� 
�றி�ப�ட�த�க�. 
 

 உ�தரக�� மாநில அர� ம��� �வா� கலா�சார ைமய அற�க�டைள எ�ற நிதி 
நி�வன� இைண�� ேகதா�நா� ேடமி� (Kedarnath Dham) 'ேசாலா� ப��ஃ�ேக�' 
(Solar Briefcase) எ�ற தி�ட� �வ�கி உ�ளன�. மைலய�வார�தி� உ�ள 
ெதாைல�ர ப�திக��� மி�சார� வழ��வத�காக ஒ� ���ய�சி 
ேம�ெகா�ள�ப���ள�. 
 

 ஜ�� கா�ம�� மாநில�தி� பாகி�தா� ரா�வ வ �ர�களா� நட�த�ப�� எ�ைல� 
தா��ய ��பா�கி ���னா� பாதி�பைட�� அ�ப�தி ம�க� ப�றி ஆராய��, 
எ�ைல� ப�திய��(LOC) உ�ள ப�ர�சைனக� ப�றி ஆராய�� ம�திய அர�, 
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உ��ைற சிற�� ெசயல� "Rina Mitra" தைலைமய�� �� ஒ�ைற அைம���ள�. 
 

 ேதசிய மன�த உ�ைம ஆைணய�தி�(NHRC) நியமன�க� �றி�த தி��த�கைள 
ம�திய உ��ைற அைம�சக� பாரா�ம�ற ஒ��த��காக அ��ப� ைவ���ள�. 
ேதசிய மன�த உ�ைம ஆைணய�தி� தைலவராக த�ேபா� ஒ� ஓ�� ெப�ற உ�ச 
ந�திம�ற தைலைம ந�திபதிைய ேத��ெத��ப�, இ�த தி��த�க� நைட�ைற�� 
வ�த ப��ன� உ�ச ந�திம�ற ந�திபதி�� NHRC தைலவ� பதவ��� த�தியானவராக 
க�த�ப�வா�. 

 
 ஹிமா�சல ப�ரேதச அர� ��த ��ம�க��கான �காதார கா�ப��� தி�ட�ைத 

Senior Citizen Health Insurance Scheme (SCHIS) ெசய�ப��த இ��கி�ற�. இ� 
��தலாக ம���வ நல���வத��� ம��� பராம��� ேசைவகைள எள�தி� 
அ�க ����. இ�த� தி�ட�, த�ேபா��ள அைன�� Rashtriya Swasthya Bima 
Yojna (RSBY) �மா�� கா�� ைவ�தி��பவ�க���� ம��� ��த 
��ம�க���� 30,000 �பா� வைர வழ�க�ப�� என அறிவ����ளன�. 

 
 மஹாரா��ரா மாநில� ��ைப �றநகரான எ�ப���ட� சாைல ரய�� நிைலய� 

(Elphinstone Road station) அ�ேக நைட ேம�பால�தி� ஏ�ப�ட ��ட ெந�சலி� 
சி�கி 23 ேப� உய��ழ�தைத ெதாட���, அ�ப�திய�� 18 மாதமாக க�� ���காத 
�திய ரய�� நைட ேம�பால�ைத ப�றி வ�சா��க ��னா� ஊழ� க�காண��� 
ஆைணய�(CVC) "Pratyush Sinha" தைலைமய�� வ�சாரைண �� ஒ�ைற ம�திய 
இரய��ேவ �ைற அைம���ள�. இ��� 3 மாத�தி��� தன� அறி�ைகைய 
ம�திய அர��� சம�ப����. 

 
 மகாரா��ரா �தலைம�ச� ேதேவ�திர ப�னாவ��, 'மகாலாபார�' (MahaLabharthi) 

எ�ற வைலதள� ேபா�ட� அறி�க�ப��தி��ளா�, இ� அரசி� அைன�� 

தி�ட�கைள ப�றிய தகவைல� ெபற உத�� என��, இ�த இைணய வைல� 

தள�ைத ம�ற வைல�தள�க�ட� இைண�� ம�க��� நல��� தி�ட�க��� 

வ��ண�ப��க எள�தாக இ���� என�� அறிவ����ளன�. 

 
 தடய அறிவ�ய� ப�கைல�கழக� (Forensic Science University ) �ஜரா�தி� 

உலகிேலேய �த� �ைறயாக தடய அறிவ�ய� ப�கைல�கழக� அைம�க�பட 

உ�ள�. 

 

 18 வய���� �ைறவான மைனவ��ட� கணவ� தா�ப�ய உற� ைவ��� 

ெகா�வ� பாலிய� பலா�கார� ம��� த�டைன���ய கி�மின� ��ற� எ�� 

உ�ச ந�திம�ற� த���பள����ள�. இ�திய த�டைனய�ய� ச�ட�தி� 375வ� 

ப��வ�� (IPC 375) இ���� வ�திவ�ல�கி� 15 வய���� �ைறவ��லாத 
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மைனவ��ட� அவர� கணவ� தா�ப�ய� ைவ�ப� பாலிய� பலா�கார� அ�ல 

எ�� ெத�வ��க�ப���ள�. இ�த வ�திவ�ல�கான� வா�வத�� அள��க�ப�ட 

அ��பைட உ�ைமக�, சிறா�கைள ச��� நிகராக நட�த ேவ��� எ�ற வ�தி, 

அரசியலைம�� ச�ட�தி� 14,15 ம��� 21 ஆகிய ப���க��� எதிரான� என 

ெத�வ��� 15 �த� 18 வய� வைரய�லான மைனவ��ட� கணவ� தா�ப�ய உற� 

ெகா�வ� பாலிய� பலா�கார� ம��� த�டைன���ய ��ற� என த���� 

வழ�கி��ள�. 

 
 நா��� ஒ�� ெமா�த வள��சிைய ஊ�கிவ��க, ஒ� ல�ச� இ�திய இைளஞ�கைள 

ெதாழி���ப பய��சி ெபற "  ஜ�பா� " நா���� அ���வத�கான ஒ�ப�த�தி�� 

ம�திய அைம�சரைவ �� ஒ��த� வழ�கி��ள�. திற� ேம�பா�ைட 

ஊ��வ���� வைகய�� அ��ப�ப�� இ�திய இைளஞ�க� 3 �த� 5 ஆ��க� 

வைர ஜ�பான�� பய��சி ெப�வ�. 

 

 "SIT on black money under the RTI Act : CIC". க��� பண� ெதாட�பாக 

வ�சா��பத�� உ�ச ந�திம�ற�தா� "எ�.ப�.ஷா"(MB Shah) தைலைமய�� 

நியமி�க�ப�ட சிற�� �லனா��� ��(SIT), தகவ� அறி�� உ�ைம ச�ட(RTI) 

வர�����ப�ட� எ�� ம�திய தகவ� ஆைணய�(CIC) ெத�வ����ள�. 

ெவள�நா�� வ�கிகள�� ப��கி ைவ�க�ப������ இ�திய�கள�� க���� பண� 

ெதாட�பாக வ�சாரைண நட��வத�� உ�ச ந�திம�ற உ�தரவ�� அ��பைடய�� 

2014� ஆ�� "எ�.ப�.ஷா" தைலைமய�� சிற�� �லனா�� �� அைம�க�ப�ட�. 

 

 நா��� ெபா�ளாதார வ�வகார�கள�� ப�ரதம��� ஆேலாசைன வழ��� ��வ�� 

�த� ��ட� "First meeting of Economic Advisory Council". �� ெட�லிய�� 

நைடெப�ற�.  

�த� ��ட�தி� ப���ைரக� 

ெதாழி� �ைறைய ேம�ப��த நடவ��ைக எ��க ேவ��ெம�� ப�ரதம��� 

ஆேலாசைன� �� ஆேலாசைன வழ�கி��ள�. 

அேத ேநர�தி� நிதி� ப�றா��ைறைய �ைற�பத�கான நடவ��ைககள�� இ��� 

ப�� வா�க �டா� எ��� ப���ைர���ள�. 

 
 "Vachan Prerna Divas’ (Inspire to Read Day)"டா�ட� ஏ.ப�.ெஜ. அ��� கலாமி� 

ப�ற�த தினமான "அ�ேடாப� 15" அ�� மாணவ�கள�ைடேய ��தக� ப���� 

ஆ�வ�ைத ஊ��வ��க� வைகய�� அ�நாைள "ப��க ஊ��வ���� நா�"ஆக 

ம�திய அர� அ�ச��க உ�ள�. 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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 இ�தியாவ�� �த� கல�� மான�ய ஆ��� ச�தா �ல� அைம�� கழி� ந�� 

��திக��� ஆைலக� "India’s first Sewage Treatment Plant under Hybrid Annuity 

Mode". "ஹ���வா� ம��� வாரணாசிய��" அைமய உ�ள�. 

 
 "�ஜரா�" மாநில அர� �திய ஜ�ள� ம��� ஆைட ெகா�ைகைய"Gujarat Garments 

& Apparel Policy 2017" ெவள�ய����ள�. 

 

 கிராம ப�சாய��கள�� உ�ள கிராம�கள�� வள��சி ப�றிய தகவ�கைள அறி�� 

ெகா�ள "Gram Samvaad" எ�ற �திய ெமாைப� ெசயலிைய ப�ரதம� ேமா� 

ெவள�ய����ளா�. "தகவ�க� �ல� ஆதாரமள��த�" (Empowerment through 

Information) எ�ற க�வ�ைன ெகா�� இ�த ெசயலி வ�வைம�க�ப���ள�. 

 
 An Insignificant Man. ச�க� ேபாராள�யாக இ��� ெட�லி �த�வராக மாறிய 

அ�வ��� ேக��வா� ப�றிய ஆவண�பட� நவ�ப� 17-� இ�தியாவ�� 

ெவள�யாகிற�. இ�பட� An Insignificant Man எ�ற ெபய�� ெவள�வர உ�ள�. 

இதைன ��� ர�கா ம��� வ�ன� ��லா ஆகிேயா� இய�கி��ளன�. 

 
 நானாஜி ேத���கி� ��றா�� ப�ற�த நா� வ�ழாைவ ��ன��� �.5 

மதி�ப�லான நிைன� தபா�தைலைய ப�ரதம� ேமா� ெவள�ய����ளா�. 

ெதாழி���ப� ம��� ஊரக வா��ைக எ�ற தைல�ப�� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட 

க�கா�சிைய ப�ரதம� பா�ைவய����ளா�. கிரா� ச�வா� எ�ற ெசயலிைய�� 

ப�ரதம� ெவள�ய����ளா�. 

 
  8வ� கவ�ன�க� மாநா�, அ�ேடாப� 12 &13 ரா��ரபதி பவன�� நைடெப�கிற�. 

27 மாநில கவ�ன�க� ம��� 3 �ைணநிைல ஆ�ந�க� கல�� ெகா�கி�றன�. 

Theme - �திய இ�தியா 2022 ( New India 2022 ). இ�த மாநா��� Infrastructure for 

New India 2022 & Public Services for New India 2022 எ�ற தைல��கள�� 

க��தர�க� நைடெப�கிற�. 

 
 வள��� வ�� உலக நா�கள�� உ�ள ப��ன� வ�கித�தி� அ��பைடய�� �திய 

அ�டவைண ஒ�� ெவள�ய�ட�ப���ள�. 119 நா�க� இட�ெப���ள இ�த 

ப��யலி� இ�தியா 100 வ� இட�தி� உ�ள�. இ�த ப��யலி� இ�தியாைவ 

ெதாட��� வடெகா�யா, வ�கேதச�, ஈரா� உ�ள��ட நா�க� இட�ெப���ளன. 

கட�த ஆ�� இ�த ப��யலி� இ�தியா 97 வ� இட�தி� இ��த�. ச�வேதச 
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உண� ெகா�ைக ஆ�� கழக� ெவள�ய����ள அறி�ைகய��ப�, இ�தியாவ�� பசி, 

ப��ன� ப�ர�ைனயா� அதிக அளவ�லான �ழ�ைதக� ஊ�ட�ச�� �ைறபா�டா� 

பாதி�க�ப���ளன�. ப��ன�ய�� அதிக� வா�ேவா� உ�ள ஆசிய நா�கள�� 

ப��யலி� இ�தியா 3வ� இட�தி� உ�ள�. இ�த ப��யலி� �த� இட�தி� 

ஆ�கான��தா��, 2வ� இட�தி� பாகி�தா�� உ�ளன. 

 
 ம�தியப�ரேதச அர� ெப�ேரா��� 5% ��,�ச��� 3% ��  value added tax 

(வா�) வ�ைய �ைற���ள�. 

 
 உலக ��ைட தின�ைத(13/10) ��ன��� மகாரா��ர மாநில�தி� தாேன ம��� 

ப�கா� மாவ�ட�கள�� 2.5 ல�ச� �ழ�ைதக��� ��ைட வழ�க�ப�ட�. 

 

 இ�திய வ�மான�பைடய�� 85 வ� ஆ�� தின�ைத ��ன��� MedWatch எ��� 

ெமாைப� ஆ�ைப இ�திய வ�மான பைட அறி�க�ப��தி��ள�. 

 
 உ�தர ப�ரேதச மாநில� அேயா�திய�� சர� நதி� கைரய�� 100 ம��ட� (328 அ�) 

உயர� உ�ள ப�ர�மா�டமான ராம� சிைல அைம�க மாநில அரசி� ���லா� 

�ைற ��� ெச���ள�. 

 

 இ�தியாவ�� இ��� பா�மதி அ�சிைய ெகா��த� ெச��� நா�க�, அ�சிைய 

ஆ�� ெச��, மன�த�க��� ேக� வ�ைளவ���� வ�ஷமாக மாறி��ளதாக ��ற� 

சா��யதா� பா�மதி பய���� வ�த, ஆ�திரா, ேம�� வ�க�, அசா�, ப�ஹா�, 

ஒ�சா, ேகரளா, க�நாடகா, �ஜரா�, தமிழக�, ெத��கானா உ�ள��ட, 22 

மாநில�கள�� பா�மதி பய��ட, இ�திய வ�வசாய ஆரா��சி க��சி� தைட 

வ�தி���ள�. உ.ப�., உ�தரக��, ��லி, ப�சா�, ஹ�யானா, ஹிமா�சல ப�ரேதச� 

ம��� ஜ�� - கா�ம�� ஆகிய மாநில�கள�� ம��ேம பா�மதி பய��ட அ�மதி 

வழ�க�ப���ள�. 

 
 உ�தர�ப�ரேதச �த�வ� ேயாகி ஆதி�யநா� ல�ேனாவ�� 'ச�க�� ேசவா' ேசைவ 

�ல� 50 �திய ேப���கைள �வ�கிைவ�தா�, இ�த ேப���க� 6,000 

கிராம�கைள இைண��� என �றிப�ட�ப���ள�.தன� ம�க��� சிற�த ேப��� 

ேசைவகைள வழ��வத�� மாநில அர� அைன�� வைகயான �ய�சிகைள�� 

ேம�ெகா�� வ�வதாக அவ� ெத�வ��தா�. இ�த நிக�வ�� தியாகிகள�� 

தியாக�கைள� ெகௗரவ��பத�காக மாநில அர� 'ெகௗர� மா�� பா�'( Gaurav Marg 

Path ) அைம��� எ��� அறிவ��தா�. 
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 ெத��கானா அர� �திய இர�� ெகா�ைககைள ெவள�ய����ள�. 

1.மி� கழி� ேமலா�ைம ெகா�ைக. 

2.இைணய ெபா��க� ம�தான ெகா�ைக. (internet of things) இைணய 

ெதாழி���ப��ட� ��ய அைன�தி��� உக�த �����ழைல உ�வா�க இ�த 

ெகா�ைக. 

 
 கிராம��ற�கள�� பண���ய ம��த 4,548 டா�ட�கள�� பதி� ர�� ெச���ள� 

மகாரா��ரா அர�. 

 
 ம���வ�தியான க��கைல�� ச�ட� 1971-� ப�, தாய�� வய��றி� 20 வார� 

வைர வள��த க�ைவ ம��ேம கைல�க அ�மதி உ��. பாலிய� 

வ�ெகா�ைம�� ஆளான ��ைப இள� ெப�ண�� வய��றி� வள�� �ைள 

வள��சி பாதி�க�ப�ட 24 வார க�ைவ� கைல�க, உ�ச ந�திம�ற� சம�ப�தி� 

அ�மதி அள����ள�. இ�நிைலய�� க��கைல�� ச�ட�தி� தி��த� ேவ��� 

எ�� க�நாடகாைவ� ேச��த அ�ஷா ரவ ��திரா எ�பவ� எ�� ெபா�நல ம� 

ஒ�ைற� தா�க� ெச�தி��தா�. இ�த ம�ைவ வ�சா��த உ�சந�திம�ற�, 

ம���வ �திய�� க��கைல�� ெச��� ச�ட�தி� தி��த� ெச�ய ��யா� என 

தி�டவ�டமாக� �றி��ள�. என��� தவ���க ��யாத சில ப�ர�ைனகள�� 

ம��� 20 வார�தி�� ேம�ப�ட க��கைள கைல�பத�� வ�தி�ைறகைள ம�திய 

அர� வ��க ேவ��� என ந�திபதிக� ேக���ெகா�டன�. 

 
 Access India Programme (AIP).  இ�தியாைவ அ��ேவா� தி�ட� ப���டன�� சி� 

ம��� �� �த��டாள�கைள இ�தியாவ�� �த�� ெச�வைத ஊ��வ��க, 

இ�தியா சா�ப�� ப���டன�� Access India Programme (AIP) – இ�தியாைவ 

அ��ேவா� தி�ட� ெசய�ப��த�ப���ள�. 

 
 உ�தர�ப�ரேதச� மாநில� வாரணாசி அ�கி� உ�ள �க�சரா� ெரய�� 

நிைலய�தி� ெபய� ப��� த�னதயா� உபா�யா� என ெபய� மா�ற� 

ெச�ய�ப���ள�. 

 
 ஆ�ஷி� �த� ச�வேதச மாநா�, ம��� க�கா�சி �பாய�� நவ�ப�  

நைடெபற உ�ள� என அ�நா���கான இ�திய �த� ந�த�� �� அறிவ����ளா�. 

 
 ஹ�யானா �தலைம�ச� மேனாக� லா� க�தா� நாேடா� பழ���ய�ன��� 

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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���ப அ�டகைள அள����ளா�. 

 
 ச�த��க� மாநில Raigarh மாவ�ட அர� ம���வமைனய�� ப�ற��� ெப� 

�ழ�ைதகைள வரேவ��� வ�தமாக "Save and educate girl child''எ��� வா��� 

அ�ைட வழ�க�ப�கிற�. 

 

 ச�வேதச �ேப� தி�வ�ழா “International Puppet festival” வ�� அ�ேடாப� 26� ேததி 

க�க�தாவ�� நைடெபற��ள�. 

 
 � ராமா�ஜ�� 1000மாவ� ஆ�� வ�ழாைவ ��ன���. �ராமா�ஜ� அவதா� 

தி�வ�ழாைவ சிற��ட� நட�த ம�திய அர� ரா�நா�சி� தைலைமய�� 7 ேப� 

ெகா�ட ��ைவ அைம���ள�. 

 
 மைற�த ��னா� ��யர� தைலவ� ஏ.ப�.ேஜ. அ���கலா� ப�ற�த நாளான 

அ�ேடாப� 15� ேததி ெட�லிய�� “��ைம – ப�ைம ஓ�ட�ைத” �ைண ��யர� 

தைலவ� ெவ�க�யா நா�� ெதாட�கி ைவ�கிறா�. 

 

 இ�திய கட�பைட�� ெசா�தமான ம��� உ�நா��� தயா��க�ப�ட ந����கி� 

க�ப� INSKiltan வ�சாக�ப��ன�தி� இைண�க�ப�ட�. 

 
 உலகி� மிக�ெப�ய B2B � 44 வ� ைகவ�ைன�ெபா��க� ம��� ப��(gift) 

க�கா�சி Smriti Irani ெநா�டாவ�� ெதாட�கிைவ�தா�. 4 நா� ந��ட க�கா�சி 

ஆ��. உலக� ச�ைதய�� இ�திய ைகவ�ைன� தயா���கைள ஊ��வ��பத�காக 

ம��� ��� நி�வன�கைள உ�வா��வத�கான ���ய�சியா��. 

 
 வற�சிய�� இ��� ஒ� நிர�தர த��ைவ வழ�க ப�ரதா� ம�தி� கி�ஷி சி�சா� 

ேயாஜனா Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) ெதாட�க�ப���ள�. 

�� ந���பாசன வழ�க� ச�கிலி, ந�� ஆதார�க�, வ�நிேயாக வைல�ப��ன� 

ம��� ப�ைண அளவ�லான பய�பா�� த���கைள அைடய ஐ�� ஆ��க��� 

�பா� 50,000 ேகா� �த�� ஒ�ெவா� ப�ைண��� ந�� வழ��வத�கான 

இல�� ஆ��. 

 

 ச�டம�ற த��மான�கைள ஆ�ைலன�� ெகா�� வ�� நா��� �த� மாநிலமாக 

"இராஜ�தா�" உ�ள�. கவன ஈ��� த��மான� (Call attention Motion) ம��� 

ஒ�திைவ�� த��மான� (Adjournment Motion) ேபா�ற ச�டம�ற த��மான�கைள 

ஆ�ைலன�� நைட�ைற�ப��த அ�மாநில அர� தி�டமி���ள�. 
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 ஆவ�ய�� உ�ள "ேபா� ஊ�தி ஆரா��சி ம��� வள��சி நி�வன�தி��" 

(CVRDE) வ�ைக த�த பா�கா��� �ைற அைம�ச� நி�மலா சீ�தாராம� அ�ஜ�� 

மா��-1 ஏ�கைணய�� சிற��க� ப�றி அட�கிய "Arjun MBT – an Indian Success 

Story" எ�ற ��தக�ைத ெவள�ய����ளா�. ேம�� இ�திய பா�கா�� பைடய�� 

ஆவ� ேபா� ஊ�தி ஆரா��சி ம��� வள��சி நி�வன�தி� ப�ைக வ�வ���� 

"Achievements Of CVRDE" எ�ற ��தக�ைத�� ெவள�ய����ளா�. ேம�� நா��� 

உ�ள இள� தைல�ைறய�ன� DRDO ச�தி��� சவா�கைள சமாள���� வைகய�� 

�திய தகவ�க� ம��� ப���ைரக� வழ�க "DRDO ேராேபா & ஆள��லா அைம�� 

வ�ள�க�" (DRDO Robotics & Unmanned Systems Exposition) எ�ற �திய 

வைல�தள�ைத�� ெவள�ய����ளா�. 

 CVRDE- Combat Vehicles Research & Development Establishment 
 

 நா� ��வ�� "Run for Clean Air Campaign" �ய கா�றி� அவசிய� ப�றி 

�ழ�ைதக� �ல� வ�ழி��ண�� ெச��� "Run for Clean Air" இய�க�ைத ம�திய 

�����ழ� அைம�சக� ெதாட�கி��ள�. 

 
 வடகிழ�� மாநில�க��கான 2 நா� "மா��� வடகிழ�� இ�தியா 2017" 

(Transforming North East India) மாநா� ெட�லிய�� நைடெப�� ���த�. 

 
 ேவளா�� �ைறய�� ெப� வ�வசாய�கள�� ப�ைக ெகா�டா�� வைகய�� ம�திய 

அர� "அ�ேடாப� 15�" நாைள �த� ேதசிய ெப� வ�வசாய�க� தினமாக 

(Rashtriya Mahila Kisan Diwas) ெகா�டா� உ�ள�. 

 
 “��த வழ�கறிஞ�” அ�த�� வழ�க தன�� ெசயலக� உ�வா�க�ப��. உ�ச 

ந�திம�ற வழ�கறிஞ�களாக இ��தா� தைலைம ந�திபதி, ��த ந�திபதி ஒ�வ�, 

வழ�கறிஞ�க� ச�க�ைத� ேச��த ப�ரதிநிதி ம��� அ�ட�ன� ெஜனர� அட�கிய 

�� த�தி�ைடயவ�கைள ேத�� ெச���. உய� ந�திம�ற வழ�கறிஞ�களாக 

இ��தா�, இ���வ�� உய� ந�திம�ற தைலைம ந�திபதி ம��� அ�ட�ன� 

ெஜனர��� பதிலாக அ�வேக� ெஜனர� இட�ெப�வா�. அவ�க� த�தி�ைடய 

வழ�கறிஞ�க� ப��யைல தயா��� இைணயதள�தி� ெவள�ய��வா�க�. அதி� 

ஆ�ேசபைண ெத�வ��கலா�. 100 மதி�ெப�க� அ��பைடய�� இ�த ேத�� 

நைடெப��. வழ�கறிஞராக பண�யா�றிய ஆ��க� - 20 மதி�ெப�, ெபா�நல 

வழ�� உ�ள��ட வழ��கள�� ஆஜராகி த���� ெப�ற� - 40 மதி�ெப�, ச�ட 

ப�ர�ர�க� - 15 மதி�ெப�, ��த வழ�கறிஞ� அ�த���கான த�தி, 
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ேந�காண� - 25 மதி�ெப� ஆகியவ�ைற கண�கி� ெகா�� ‘��த 

வழ�கறிஞ�’ அ�த���� ப���ைர ெச�ய�ப�வ�. இ�த ப���ைர அைன�� 

ந�திபதிக� அட�கிய அம�� ��பாக ைவ�க�ப��. ரகசிய வா�ெக��� �ல� 

ஒ�மனதாக அ�ல� ெப��பா�ைம அ��பைடய�� ந�திபதிக� ��� எ��பா�க�. 

ப��ன�, ‘��த வழ�கறிஞ�’ அ�த�� வழ�க�ப��. 

 
 நா� ��வ�� ��னண�ய�� உ�ள 20 ப�கைல�கழக�கைள உலக� தர���� 

உய��த �.10 ஆய�ர� ேகா� நிதி ஒ��க�ப�� எ�� ப�ரதம� நேர�திர ேமா� 

ெத�வ����ளா�. பா�னாவ�� உ�ள பா�னா ப�கைல�கழக�தி� ��றா�� வ�ழா 

ேந�� நைடெப�ற�. இ�நிக��சிய�� ப�ரதம� நேர�திர ேமா�, �த�வ� நிதி� 

�மா�, ஆ�ந� ச�யபா� மாலி�, ம�திய அைம�ச�க� உ�ள��ேடா� ப�ேக�றன�. 

இதி� ெதாட�க உைரயா�றிய நிதி� �மா� ேப��ேபா�, “பா�னா 

ப�கைல�கழக���� ‘ம�திய ப�கைல.’ அ�த�� வழ�க ேவ���” என 

ேகா��ைக ைவ�தா�. 

 
 "Bureau of Indian standards (BIS) Act 2016". தி��த�ப�� பல அ�ச�க� 

ேச��க�ப�ட, மிக�� எதி�பா��க�ப�ட இ�திய தர ஆைணய� ச�ட� 2016 (BIS ACT 

2016) அ�ேடாப� 12� ேததி �த� நைட�ைற�� வ���ளதாக ம�திய அர� 

அறிவ����ள�.1986� ஆ�� ெகா��வர�ப�ட BIS ச�ட� மா�ற�ப�� அத�� 

பதிலாக �திய இ�திய  தர அைம��� ச�ட� கட�த 2016� ஆ�� மா�� மாத� 

நாடா�ம�ற�தி� நிைறேவறிய�. இ�த ச�ட�தி� உ�ள வ�தி�ைறக� 

அைன�ைத�� இ�தி ெச��, நைட�ைற�� வ���ளதாக ம�திய �க�ேவா� 

�ைற அைம�சக� ெத�வ����ள�. இ�த �திய இ�திய தர�ச�ட� நா��� இ��� 

எள�தாக ெதாழி� ெச�ய��, Make in India தி�ட�ைத ஊ��வ���� வைகய�� 

அைம���ளதாக ெத�வ��க�ப���ள�. இ�த  �திய ச�ட�தி�ப�, எ�தவ�தமான 

ெபா��க�, ேசைவகைள �க�ேவா��� அள��தா��, அதி� க���பாக இ�திய 

தர� சா�றித� அவசிய� இட� ெபற ேவ���. 

 

 10 � வ���வைர க�டாய� க�னட� க�ப��க/க�க ேவ��� க�நாடக �த�வ� 

சீதாராைமயா உ�தர�. 

 
 ஆ�திராவ�� ேரஷ� கைடக� வ��ேல� மா� எ�ற ெபய�� வ��வா�க� 

ெச�ய�பட��ள� என அ�மாநில �த�வ� ச�திரபா� நா�� 

ெத�வ����ளா�. �ைலய�� ��ெடய�� ம��� ஃ���ச� ��� ஆகிய 

நி�வன�க�ட� இைண�� ஆ�திர மாநில ேரஷ� கைடகைள வ��ேல� 
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மா�களாக மா�ற அ�மாநில அர� ஒ�ப�த� ெச���ள�. மா�களாக மா�ற� 

ெச�ய�ப�� இ�த ேரஷ� கைடகள�� அ�சி, ப���, சைமய� எ�ெண� உ�ள��ட 

ெபா��க�ட� மகள�� �ய உதவ�� ���கள�� தயா���க�, வ�வசாய�கள�டமி��� 

ேநர�யாக ெகா��த� ெச�ய�ப�ட ெபா��க� ஆகியைவ�� வ��பைன 

ெச�ய�பட��ளன. ேம�� �த� க�டமாக 6500 வ��ேல� மா�க� 

அைம�க�ப�� என�� இ�தி�ட�தி� �ல� ெபா��கைள வ����� 

வ�யாபா�க��� �த���� 25 சதவ �த�ைத மாநில அர��, அ��ததாக 25 

சதவ �த� ம�திய அரசி� ��ரா ேயாஜனா தி�ட�தி� கீ� கடனாக வழ�க�பட 

உ�ள� என�� ஆ�திர �த�வ� ச�திரபா� நா�� அறிவ����ளா�. மகள�� �ய 

உதவ�����க� தயா���� ெபா��க�, ேநர�யாக வ�வசாய�கள�டமி��� 

வ�வசாய ெபா��க� ம��� ஆ�திர மாநில�தி� கி�ஜ� ���ற� தி�ட�தி� கீ� 

பழ��� ம�க� தயா���� ெபா��கைள�� ெகா��த� ெச�ய�பட உ�ளன.  

 
 இ�தியாவ�� �த��ைறயாக கல�ப�ன �ைறய�லானா கழி� ந�� ��திக��� 

நிைலய� ( Sewage Treatment Plant (STP) under Hybrid Annuity Mode ) 

உ�திரப�ரேதச�தி� ஹ��வா� ம��� வாரணாசிய�� அைம�க�பட உ�ள�. 

 
 ெபா�ளாதார வ�வகார�க��கான ேகப�ன� கமி��, திற� இ�தியா தி�ட�ைத 

ேம�ப���வத�காக  SANKALP ம��� STRIVE தி�ட�க��� அ�மதி 

வழ�கி��ள�. 

 SANKALP  - Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood 
Promotion  

 STRIVE  - Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement   
ச�க�� தி�ட� 4455 ேகா�  �பா� ெசலவ��� ( இதி�  3300 ேகா�  �பா� உலக 

வ�கிய�� கட� ெதாைக ).  ��ைர� தி�ட� 2200 ேகா�  �பா� ெசலவ��� ( 

இதி�  1100 ேகா�  �பா� உலக வ�கிய�� கட� ெதாைக )  நிைறேவ�ற 

அ�மதி வழ�க�ப���ள�. 

 
 நா��லிேய �த� �ைறயாக ேரப�� ேநா� த��� ம���கைள �யமாக� தயா��க 

"ேகரள அர�" தி�டமி���ள�. இத�காக �.150 ேகா� ெசலவ�� ஆரா��சி 

நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�பட உ�ளன. 

 
 இ�தியாவ�� தயா��ேபா� (Make in India) தி�ட�தி� கீ�,���க ���க 

உ�நா��லிேய வ�வைம�க�ப�ட ந����கி க�பைல தா��� திற� ெகா�ட ேபா� 

க�பலான(Anti-Submarine Warship) "INS Kiltan" ம�திய பா�கா��� �ைற அைம�ச� 
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நி�மலா சீ�தாராமனா� வ�சாக�ப��ன�தி� இ��� இ�திய க�ப�பைடய�� 

இைண�க�ப���ள�. அதிக எைட ெகா�ட ஆ�த�க�, ஏஎ�டப��� ரா�ெக�, 

76 மி.ம�., காலிப� ந��தர திற� ெகா�ட ��பா�கிக�, சிஐடப���எ� திற� 

ெகா�ட தா��த� க���பா�� அைம���க� உ�பட பல நவ �ன வசதிகைள இ�த 

கி�ட� ேபா��க�ப� ெகா���ள�. ��ைதய ேபா� க�ப�கைள வ�ட �மா� 100 

ட� �ைறவான எைடய�� தயா��க�ப���ள� இ�த கி�ட�. இத� ந�ள� 109 

ம��ட�, அகல� 14 ம��ட�� ஆ��. கட��� அ�ய�� ந��ட ெதாைலவ�� வ�� 

ச�த�ைத�� எள�தி� க�� ப����� அதிநவ �ன க�வ�க� இ�த க�பலி� 

ெபா��த�ப���ளன. இ�த கி�ட� ேபா��க�ப� ஏ�கைணைய த���� 

ரா�ெக�கைள�� ஏவ� ��ய திற� பைட�த�. கா�ப� ைபப� ���� 

ெபா��கைள� ெகா�� தயா��க�ப�ட நா��� �த� ேபா��ப� இ� எ�ற 

ெப�ைமை�� ெப���ள�. �ைற�த எைட ம��� �ைற�த பராம��� ெசல� 

ெகா�ட�. இ�த கி�ட� ேபா��க�ப� ��றி�� இ�திய கட�பைட இய��னரக� 

ம��� ஆரா��சி ெபாறியாள�களா� வ�வைம�க�ப�ட�. இ�க�பலி� 13 

அதிகா�க� 178 வ �ர�க� பண���ய உ�ளன�. 

 
 உலகி� பழைமயான ந�ராவ� ரய�� எ�ஜினான ஃேப� �ய�� ம���� பயண���� 

தயாராகி��ள�. 162 ஆ��க� பழைமயான இ�த ஃேப� �ய�� எ�ஜி� 

மாத�தி�� ஒ� �ைற ெட�லிய�� இ��� ேரவ� வழியாக ஆ�வா� வைர 

இய�க�ப�கிற�. இ�த இய�கமான� வ�� 2018 ஏ�ர� மாத� வைர ெதாட�� 

எ��� அறிவ��க�ப���ள�. இ�த ரய�லி� 60 பயண�க� பயண��கலா�. இத�கான 

��ெக� ஐஆ�சி�சி �ல� �� ெச�யலா� என ெத�வ��க�ப���ள�. 

 
 ��னா� ரா�வ வ �ர�க��கான �காதார ப�கள��� தி�ட� (ECHS) "Project 

SPARSH" எ�ற �திய தி�ட�ைத ெதாட�கி��ள�. இ�தி�டதி� கீ� ��னா� 

பைட வ �ர�க� ம��� அவ�கைள சா��தவ�க� த�ேபா� உ�ள பைட வ �ர�க� 

ம��� அவ�கைள சா��தவ�க��� ேசைவ ெச�ய த�னா�வளா�கைள 

(Volunteers) ேத��ெத��கேவ இ�தி�ட� ெதாட�க�பட உ�ள�. 

ேநா�க�: ECHS ப��ைற ம���வமைனய�� உ�ள பைட வ �ர�க��� 

அறவைண�ைப ந����கேவ இ�தி�ட�தி� ��கிய ேநா�கமா��. 

 ECHS- Ex-Servicemen Contributory Health Scheme 
 

 "Project CHAMAN". ேதா�ட�கைல ெதாழி� �ைறைய (horticulture sector) 

ேம�ப���வ� ெதாட�பான உ�திக� ம��� ேதா�ட�கைல ஊழிய�கள�� 

வ�மான�ைத உய��வ� ெதாட�பாக 2014� ஆ�� ெதாட�க�ப�ட "Project 
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CHAMAN" தி�ட� 2018� ஆ�� மா�� மாத�தி��� ���� என ம�திய 

ேவளா���ைற அைம�ச� ராஜா ேமாக� சி� ெத�வ����ளா�. 

நைட�ைறப���� நி�வன� மஹலேநாப�� ேதசிய பய�� ��னறிவ��� 

ைமய�(MNCFC). பய�ப���� ெதாழி���ப� ெதாைல உண�� ெதாழி���ப� 

(Remote Sensing Technology). 
 CHAMAN - 'Coordinated Horticulture Assessment & Management' 

 
 "First Ever International Tri Service Exercise - INDRA 2017". இ�தியா ர�யா 

��பைடக�� இைண�� நட��� �த� ச�வேதச ேபா�பய��சி "INDRA 2017" 

அ�ேடாப� 19 �த� 29� ேததி வைர ர�யாவ�� நைடெபற உ�ள�. இரா�வ�, 

க�ப�பைட ம��� வ�மான�பைட என ��பைட வ �ர�க�� இ�திய ர�யா 

ேபா�பய��சிகள�� கல�� ெகா�வ� இ�ேவ �த� �ைறயா��. 

 
 நா� ��வ�� 9 வழி�தட�கள�� அதிேவக ரய��கைள இய�க ரய��ேவ 

அைம�சக� தி�டமி���ள�. இதி� ெச�ைன - ெப�க�� - ைம�� இைடேய 

அதிேவக ரய�ைல இய��வ� �றி�� சனீாவ�� சிஆ�இஇசி நி�வன� ஆ�� 

ேம�ெகா�ட�. 492 கி.ம�. ெதாைல� ெகா�ட இ�த வழி�தட�தி� 2014 �த� 

2016 வைர ஆ�� நட�திய சீன� �� கட�த ஆ�� நவ�ப�� இ�தி அறி�ைகைய 

சம��ப��த�. அத�ப�ற� ேந��� ேந� ஆேலாசைன நட�த தி�டமிட�ப����த�. 

ஆனா� ேடா�லா� எ�ைல� ப�ர�சிைன��� ப�ற� சீன ��வ�ன� எ�வ�த 

ஆ�வ�� கா�டவ��ைல. இதனா� ெச�ைன-ெப�க�� - ைம�� அதிேவக ரய�� 

தி�ட� தாமதமாகி வ�கிற� எ�� ரய��ேவ அதிகா�க� வ��த� ெத�வ�� 

��ளன�. ெச�ைன - ெப�க�� இைடேய மண��� 80 கி.ம�. ேவக�தி� 

இய�க�ப�� ரய��கைள 160 கி.ம�. ஆக அதிக��க ரய��ேவ தி�டமி���ள�. 

 
 "APPICON 2017- National Conference of Association of Physiologists and 

Pharmacologists of India". இ�திய உளவ�ய� நி�ண�க� ம��� ம��திய� 

நி�ண�க� ��டைம�ப�� 63வ� ேதசிய மாநா� "APPICON 2017" பா���ேச� 

JIPMER ம���வமைனய�� நட�� �����ள�. 

 
 ேநபாள நா��� ேரா�லா மாவ�ட�ைத ����லி�ட� இைண��� வாரா�திர 

ேநர� ப� ேசைவ �வ�கிய�. ேநபாள நா��� தைலநகரான கா�மா��வ�� 

இ��� �மா� 280 கிேலாம��ட� ேம�ேக��ள ேரா�லா மாவ�ட�ைத ேச��த 

ேபா��வர�� நி�வன� இ�திய தைலநக� ��லிைய ேரா�லா மாவ�ட��ட� 

இைண��� ப� ேசைவைய ெதாட�க தி�டமி�ட�. 
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 ��காலா�� (Gorkhaland) தன� மாநில ேகா��ைக ேபாரா�ட�க��� ப�� 3 

மாத�க� கழி�� டா�ஜிலி� எ�ேட�கள�� பண�க� ெதாட�கி��ளன. 3 மாத பண� 

பாதி�ைப ெதாட��� டா�ஜிலி� எ�ேட��க��� � 100 ேகா� நிதி�தவ� வழ�க 

ம�திய � வா�ய�(The Tea Board) ��� ெச���ள�. 

 
 "Kalam Sandesh Vahini: Vision 2020". டா�ட� அ��� கலாமி� 86வ� ப�ற�த 

நாைளெயா�� அவர� வா��ைக வரலா� ம��� அவ�� க���க� அட�கிய 

நடமா�� "Kalam Sandesh Vahini: Vision 2020" க�கா�சி வாகன� ெட�லிைய 

வ�� அைட���ள�. இ�த வாகன� ஜ�ைல 2017� ப�ரதம� ேமா�யா� 

ராேம�வர�தி� ெதாட�கி ைவ�க�ப�ட�. நா� ��வ�� தன� பயண�ைத 

����� ெகா�� த�ேபா� ெட�லிைய வ�� அைட���ள�. 

 
 ந�க� வ�� தவா� ஹா�கா�கி� உ�ள ேமட� �ஷா�ஸி� ெம�� சிைல ெபற 

உ�ளா�. ல�ட�, சி�க���, ஹா�கா�, பா�கா� ஆகிய நகர�கள�� இ�த 

அ��கா�சியக�க� உ�ளன. ேமட� �ஷா��  ெம�� அ��கா�சியக� 1835 

இ�  ேம� �ஷா� எ�ற ஒ� ெம�� சி�ப�யா�  நி�வ�ப�ட�. 

 
 ச���ண  ஜ�வ� ப�மா கிரா� ேயாஜனா. இ�திய அ�ச� �ைற சா�ப�� ‛கிராமிய 

அ�சலக ஆ�� கா�ப��' தி�ட� நைட�ைற�ப��த�ப�� வ�கிற�. இத� 

வ���ப��த�ப�ட தி�டமாக ச���ண  ஜ�வ� ப�மா கிரா� ேயாஜனா எ�ற ஆ�� 

கா�ப�� தி�ட� அறி�க� ெச�ய�ப���ள�. �த� க�டமாக இ�த தி�ட�தி�ப� , 

நா� ��வ��  ஒ� வ�வா� மாவ�ட�தி�� ஒ� கிராம� ேத�� ெச�ய�ப�� 

அ�� உ�ள ���ப�க��� ஒ�வ� வ �த� ஆ�� கா�ப�� வழ��வேத ஆ��. 

 
 அழகிய ந���பர��க� ���த ���லா ைமயமாக ம�திய ப�ரேதச� வ�ைரவ�� 

உ�ெவ���� எ�� மாநில �த�வ� சி�ரா� சி� ெசளகா� ெத�வ����ளா�. 

 

 இ�தியாவ�� �த� ஒலி�ப�� ந��ச� வ �ர� ஷா�ஷ� கா� (Shamsher Khan) ஆ�திர� 

ப�ரேதச�தி� ���� மாவ�ட�தி� காலமானா�. 1956 ஆ� ஆ�� ெம�ேபா�� 

ஒலி�ப��கி� கல��ெகா�டா�.  ெம�ேபா�� ேபா��கள�� 200 ம��ட� ப�டா���சி 

ம��� மா�பக ெசய�கள�� (butterfly and breaststroke) நா�காவ� இட�ைத� 

ப���தா�. ப�டா���சி நி�சலி� ேதசிய சாதைனைய உ�வா�கியவ� கா�, 1946 

இ� இரா�வ�தி� ேச��த ப�ற� ந��ச� க���ெகா�டவ� எ�ப� 

�றி�ப�ட�த�க�. 
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 ரய���� �� நி�� 'ெச�ப�' எ��பவ�க� இன� 2,000 �பா� அபராத� 

ெச���வ�ட� ஆ� மாத சிைற� த�டைனைய�� அ�பவ��க ேந��� என 

வட�� ரய��ேவ எ�ச����ள�. 

 
 ரய�� வ�ப��கைள த���� வைகய�� பைழய ரய�� த�டவாள�கைள மா��� 

நட�� நிதியா���கான இல��, 2,000 கி.ம�.,ய�லி���, 3,600 கி.ம�.,யாக 

உய��த�ப���ள�. ரய�� த�டவாள�கள��, 85 சதவ �த� வைர அர� நி�வனமான 

'ெசய��' என�ப�� இ�திய உ��� ஆைணய� நி�வனமி��� வா�க�ப�கிற�. 

 
 நா��ேலேய �த� �ைறயாக க�நாடகாவ�� வாகன�க��� ��த� பா�கா�� 

அ�ச�க�ட� ��ய ஒேர மாதி�யான �திய ந�ப� ப�ேள��க� அறி�கமாக 

உ�ள�. ந�ப� ப�ேள��கள�� உ�ள எ�க� வழ�க�திைன வ�ட ெப�ய அளவ�� 

இ����.இரவ�� பயண� ெச�ேவா��� உத�� வைகய�� ப�ேள��கள�� 

பய�ப��த�ப�� வ�ண�கள�� ேர�ய� �ச�ப������.தன�யா� வாகன�க�, 

வாடைக வாகன�க� ம��� ேப���க��� என தன��தன� எ�����க� 

பய�ப��த�ப��. ப�ேள��கள�� பய�ப��த�ப�� எ����க� 45 �கி� 

சா�வான ேகாண�தி�� பா���� வைகய��� வ�வைம�க�ப������. 

ேம�ப�ட பா�கா���த�ைம�� என �ேராமிய� ஹாேலாகிரா� இதி� இைண�� 

பய�ப��த�ப������. 

 

 அ�ேடாப� 31, 2017 அ��, ச�தா� வ�லபா� ப�ேட� ப�ற�த நா� நா� ��வ��   

RUN FOR UNITY எ�� ெகா�டாட உ�ள�.    

 
 ப�சா� ேபாலி� ப�சா�ப�� அைன�� மாவ�ட�கள��� கா�களா� ேரா�� 

பண�ைய ேம�ெகா��� தி�ட� ெதாட�கி��ளன�. இ� தி�ட�தி� ேநா�க� 

ெப�க�, �ழ�ைதக� ம��� ��த ��ம�கள�� பா�கா�� உ�தி ெச���, 

ம��� ம�க� ந��ற� ெகா�ைகய�� ஒ� பாலமாக�� இ���� என அதிகா�க� 

�றினா�. 

 
 ைக�தறி� ெதாழி��ைற ேம�பா����� Myntra உட� ஜ�ள� அைம�சக� 

ஒ�ப�தமி���ள�. ெநசவாள�க� ேநர�யாக பண���ய�� ம��� அவ�கள�� 

ெபா�ளாதார நிைலைமைய உய��த�� இ� ஒ� ���ய�சியாக இ����. 

 

 மஹி�திரா & மஹி�திரா மகள�� வ�வசாய�க��கான '�ெர�னா' (Prerna) தி�ட�ைத 

ஆர�ப����ள�. மஹி�திரா & மஹி�திரா ேவளா� �ைறய�� ேவைல ெச��� 
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ெப�க��� அதிகார� அள��பத�கான  Prerna  எ�ற தி�ட�ைத 

அறி�க�ப��தி��ள�. 

 
 வ ���� பண�யாள�க���� ப�ற ெதாழிளால�கைள� ேபாலேவ ச�க� பா�கா�� 

உ�ள��ட அைன�� வைகயான உ�ைமகைள�� அள��பத�கான ேதசிய வைர� 

ெகா�ைகைய ம�திய அர� தயா����ள�. 

 
 மரா��ய கிராம ப�சாய�� ேத�த� வரலா�றி� �த� �ைறயாக தி�ந�ைக 

ஒ�வ�� ெவ�றி ெப�றி��கிறா�. அவர� ெபய� தியானேத� ச�க� கா�ப�ேள. 

ேசாலா��� மாவ�ட� ம�சிரா� தா�கா தார��பா� கிராம ப�சாய�� 

தைலவராக அவ� ேத�வாகி இ��கிறா�. 

 

 இ�தியாவ�� �த� ச�வேதச ெச�� �ளாச� வ�ழா ஷி�லா�கி� நைடெபற உ�ள�. 

நவ�ப� 8 �த� 11 வைர. 

 
 இ�தியா - சனீா ம��� இ�தியா - பாகி�தா� எ�ைலகள�� பா�கா�� பண�ய�� 

ம�திய �ைண ரா�வ�தின�, எ�ைல பா�கா�� பைடய�ன�இ�திய - திெப� எ�ைல 

பா�கா�� பைடய�ன� ஆகிேயா�  ஈ�ப���ளன�. மிக�� ெதாைல�ர ப�திகள�� 

பண�யா��� இவ�க� ���ப�தா�ட� அ�வ�ேபா� ெதாட��ெகா�� ேபச 

ைகேபசி சி�ன� கிட�காததா� ம�திய அர��� ெசா�தமான ப�.எ�.எ�.எ�. 

நி�வன� அள���வ�� DSPT என�ப�� ெசய�ேகா� (ேச��ைல�) அைழ�ப�� 

வழியாக ேபசி வ�கி�றன�. இ�த ேசைவைய ெப�வத�� மாத வாடைகயாக 500 

�பா��, அைழ�� க�டணமாக நிமிட� ஒ���� 5 �பா�� ெச��த 

ேவ����ள�. இ�நிைலய��, மாத வாடைக க�டண� ஏ�மி�றி, நிமிட���� 

ஒ� �பா� க�டண�தி� த�கள� ���ப�தா�ட� ேப�� ச�ைகைய ம�திய 

ெதாைல�ெதாட�� �ைற அள����ள�. 

 

 Birsa Munda Tribal University. �ஜரா�தி� ந�மதா மாவ�ட�தி� ரா�ப��லா நக��  

பழ���ய�ன��கான ப�ர�ேயாக ப�கைல�கழக� அைம�க�ப���ள�. அத� 

ெபய�  ப��சா ��டா பழ���ய�ன� ப�கைல�கழக�. 

 

 ம�திய �ழ�ைதக� ம��� ெப�க� நல��ைற அைம�சக�,  பாலின 

சம��வ�ைத வலி���தி, ச�க வைல�தள�கள�� women for women  :  I am 

That Woman  எ�ற ப�ர�சார�ைத �வ�கி��ள�. 
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 TU142M Aircraft Museum. இ�திய  வ�மான�பைடய�� ேசைவய�� இ��� 

வ��வ��க�ப�ட  ேபா� வ�மான� TU142M ஐ  அ��கா�சியமாக மா�ற  

வ�சாக�ப��ன�தி�  ச�திரபா� நா�� அ��க� நா����ளா�. 

 
 ச�ச� தி�ட�தி� ( Saksham Yojna ) �ல�  மகள�� �ய உதவ� ��வ�ன��� 

வழ�க�ப�� கட��கான வ�� வ�கித� 6.5 % லி���  5 % ஆக 

�ைற�க�ப�வதாக ச���க� மாநில அர� அறிவ����ள�. 

 
 த�ம ப�ர�சார தி�ட�. தி�மைல தி��பதி ேதவ�தான� சா�ப�� த�ம ப�ர�சார 

தி�ட� ெசய�ப��த�ப�� வ�கிற�. இத�கீ�, ந� ேகாய�� தி�ட�, இலவச இ�� 

தி�மண தி�ட�, �வாமி தி��க�யாண நிக��சிக�, தலி� காலன�கள�� ேகாய�� 

க��� தி�ட� உ�ள��டைவ ெசய�ப��த�ப�� வ�கி�றன. இத� 

அ��பைடய��, தலி�, பழ���ய�ன� ம��� ம�னவ மாணவ�க��� 15 நா� 

அ��சக� பய��சி அள��க�ப�கிற�. ஆ�திரா ம��� ெதல�கானாவ�� தலி��க�, 

ம�னவ�க� ம��� பழ���ய�ன� அதிக� வசி��� 500 கிராம�கள�� 

ஏ�மைலயா� ேகாய�� க��� பண� நைடெப�கிற�, அ�த ேகாய��கள�� இவ�க� 

அ��சக�களாக நியமி�க�பட உ�ளா�க�. 

 
 ேதசிய அளவ�லான மா�ப�ட நகர�க� ப��யலி�, ராஜ�தான�� ப�வா� 

�தலிட�தி��, தமிழக�தி� ெச�ைன ஒ�பதாவ� இட�தி�� உ�ளன. 

சம�ப�தி� நா� ��வ�� த�பாவள� ெகா�டாட�ப�ட�. அ�ேபா� ப�டா�க� 

ெவ��ததா� ஏ�ப�ட கா�� மாைச க�காண��� ேதசிய அளவ�� மா�ப�ட 

நகர�க� ப��யைல ம�திய மா� க���பா�� வா�ய� ெவள�ய��ட�. இ�த 

ப��யலி� ராஜ�தா� மாநில�தி� ப�வா� �தலிட�ைத ெப���ள�. 

இர�டாமிட�தி� ேம�� வ�க�தி� ேகா�க�டா, ��றாமிட�தி�, உ.ப�.,ய��, 

ஆ�ரா உ�ளன. உ.ப�.,ய�� காஜியாபா� - 4, ��லி - 5, உ.ப�.,ய�� கா��� - 6, 

ஹ�யானாவ�� ப�தாபா� - 8, தமிழக�தி� ெச�ைன- 9, உ.ப�.,ய�� ல�ேனா- 10 

ஆகிய இட�கைள ெப���ளன.  

 
 ம�திய� ப�ரேதச�தி� ெப�க� அதிக அளவ�� ஓ��ந� உ�ம� ெப�வைத 

ஊ��வ���� வைகய�� இலவச ஓ��ந� உ�ம� வழ��� தி�ட�ைத அ�த 

மாநில அர� அறி�க�ப��த��ள�. எதி�கால�தி� அர�� ேபா��வர��� கழக� 

உ�ள��டவ�றி� ெப�கைள� பண�யம��த�� அ�த மாநில அர� தி�டமி���ள�. 

 
 நி�யா��ைக� ேச��த சி அ�� டப��� நி�வன� நட�திய ஆ�வ��  இ�தியாவ�� 
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மதி�� மி�க ப�ரா��கள�� ��� �த� இட�தி� இ��கிற�. ைம�ேராசா��, 

அேமசா�, மா�தி ��கி, ஆ�ப��, ேசான�, � ���, ப�எ�டப���, ெம�சிெட� 

ெப�� ம��� ப����� ஏ�ேவ� ஆகிய நி�வன�க� �த� 10 இட�கள�� 

இ��கி�றன. ச�வேதச அளவ�� அேமசா� �த� இட�தி� இ��கிற�. 

இதைன� ெதாட��� ஆ�ப��, ைம�ேராசா��, ��� ம��� ேபபா� ஆகிய 

நி�வன�க� இட� ப���தி��கி�றன. 

 
 ��ைபய�� �த��ைறயாக ������ ெபா�இட�தி� நி�வ�ப���ள 

தி�வ��வ� ��உ�வ�சிைலைய ம�திய ம�தி� ரா�தா� அ�வாேல ேந�� 

திற�� ைவ�தா�. 

 
 காத��� ஜாதி, மத� என எ��� தைடயாக இ��க ��யா� என ேகரள ஐேகா�� 

ெத�வ����ள�. 

 
 GSTய�� ெதா��� �ைற தி�ட�ைத ம�ஆ�� ெச�ய அசா� மாநில 

நிதியைம�ச� ஹிம�� ப��வ ச�மா தைலைமய�லான அைம�ச�க� �� 

அைம�க�ப���ள�. ப�கா� �ைண �த�வ� �சி��மா� ேமா� , ஜ�� கா�ம�� 

நிதியம�ச� ஹசீ� திரா� , ப�சா� நிதியைம�ச�  ம�ப��� சி� பாத� ம���  

ச�த��க�  மாநில வ� வ�க� �ைற அைம�ச� அம� அக�வா� ஆகிேயா�  �� 

உ��ப�ன�களாக நியமி�க�ப���ளன�. 

 
 60 வய��� ேம�ப�ட ��த ��ம�க���ன ம���வ கா�ப��� தி�ட�ைத 

ஹிமா�சல ப�ரேதச அர� அறி�க� ெச���ள�. இ�தி�ட�தி� கீ� ��பதாய�ர� 

�பா� வைர ம���வ சிகி�ைச ெபறலா�. 

 

 நா��� உ�ள 21,000 கீழைம ந�திபதிகள�� ஊதிய வ�கித�ைத மா�றி அைம�க, 

ம�திய ச�ட அைம�சக� ��னா� உ�சந�திம�ற ந�திபதி P. ெவ�க�ராம ெர��  

தைலைமய��  இர�டாவ� ேதசிய ந�திபதிக� ச�பள கமிச� அைம�க ஒ��த� 

வழ�கி��ள�. 

 
 ச�வேதச ெத����� கைலவ�ழா ( international Puppet festival ) ெகா�க�தாவ�� 

அ�ேடாப� 26 – 31 வைர நைடெப�கிற�.  இ�தி�வ�ழாவ���  PUN (Puppets Unite 

Neighbours) என ெபய�ட�ப���ள�. 

 
 இ�திய கட�பைட சா�ப�லான வ�டா�திர Dilli  க��தர�க�  ேகரளாவ�� Ezhimala 
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கட�பைட தள�தி�, India and South East Asia Maritime Trade, Expedition and 

Civilisation Linkages’ எ�ற தைல�ப�� நைடெப�� �����ள�. 

 
 ேம��வ�க மாநில அர� ப��ய� இன ஆேலாசைன ��ைவ ( scheduled caste 

advisory council ) ஏ�ப��தி��ள�. இ� ேபா�ற ஆேலாசைன �� 

இ�தியாவ�ேலேய �த��ைறயாக ேம�� வ�க�தி� ஏ�ப��த�ப���ள�. 

 
 நா��ேலேய �தலாவதாக கவன ஈ��� ம��� ஒ�திைவ�� த��மான�கைள 

இைணய� �லமாக தா�க� ெச��� வசதிைய ராஜ�தா� மாநில ச�டசைப 

சபாநாயக� ஏ�ப��தி��ளா�. ராஜ�தா� சபாநாயக�  - ைகலா� ேம�வா�. 

 
 க�யாண ம��. ேகாய�� அ��சைர தி�மண� ெச��ெகா��� ெப���� �.3 

ல�ச� நிதி உதவ� வழ��� க�யாண ம�� தி�ட�ைத அம�ப��த ெதல�கானா 

அர� ��� ெச���ள�. 

 
 ஆ�திரா மாநில அர� வாைழ உ�ப�திைய அதிக��பத�காக ெதாழி���ப�தியாக 

ேதசிய ஆரா��சி ைமய��ட� ஒ�ப�த� ெச���ள�. 

 
 வ�மான வ���ைற வ� ெச���ேவா��� ‘ Online Chat ’ எ�� ேசைவைய 

ெதாட�கி��ள�. இத� �ல� ேநர� வ� வ�வகார�க� ெதாட�பான அ��பைட 

ேக�வ�க���� ச�ேதக�க���� பதி� எள�தி� ெபறலா�. 

 
 ஒ�சாவ�� �த� (PNG-Piped Natural Gas) �ழா� இய�ைக எ�வா� தி�ட� 

�வேன�வ�� �வ�க�ப�ட�. ெப�ேரா� ம��� இய�ைக எ�வா� �ைற 

அைம�ச� த�ேம�திர ப�ரதா� ெதாட�கிைவ�தா�. ப�ரதம ம�தி� உ�ஜா க�ைக 

தி�ட�தி� ஒ� ப�தியான �ழா� இய�ைக எ�வா� தி�ட� ஆ� மாத�கள�� 

2018 மா�� மாத இ�தி��� ெதாட�க�ப��. தி�ட�தி� இல�� 2020 ஆ� 

ஆ��� மாநில�தி� ஒ� ேகா� PNG இைண��கைள வழ��வதா��. 2019 ஆ� 

ஆ��� இ�திய�� இ�த நக�� அைன�� ப�திய��� அள��க ���. 

 
 2018 � ஆ�� ப��ரவ� மாத� ெகா�சிய�� ச�வேதச ஆ��ேவத க��தர�� 

மாநா� ேகரளா அர� சா�ப�� ஏ�பா� ெச�ய�ப�� எ�� �காதார அைம�ச� ேக ேக 

ைஷலஜா(KK Shailaja) அறிவ����ளா�. ஆ��ேவத ஆரா��சி�கான ச�வேதச 

ஆரா��சி நி�வன� அைம�பத�கான தி�ட�ைத மாநில அர� ��ென��� 

வ�கிற� எ��� அறிவ��தா�. 
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 ெகா�க�தா ஐஇஎ� இ�ஜின �ய�� க���ய�� இ�தியா�� ப���� நில�ஞ� 

டா, ேதவப��யா பா� ம��� ஐஐஇஎ�� ேபராசி�ய�க� இைண�� �.10 ெசலவ�� 

ப�ேத நிமிட�கள�� மேல�யா கா��சைல க�� ப����� ெமாைப� ெசயலிைய 

க��ப�����ளன�. ஐஐஇஎ�� ேபராசி�ய� அ��த� �றியதாவ�. எ�கள� 

க��ப������ ‘ெச�டா�’ எ�� ெபய����ேளா�. ஒ� ��ேணா�கிைய 

தயா��க �.80 ெசலவா��. என��� ம�க��காக �.10 வ�ைலய�� வழ�க ��� 

ெச���ேளா�. அத�ப� �.10 ெசலவ�� ப�ேத நிமிட�கள�� மேல�யா கா��சைல 

க�� ப����வ�ட ����. ர�த ப�ேசாதைன ��� 90 சதவ �த� ��லியமாக 

இ����. 

 
 அரப�� கடேலார� ேக�ேப வைள�டா ப�திய�� பட� ேசைவைய ப�ரதம� ெதாட�கி 

ைவ�கிறா�. பா�நக� மாவ�ட� ேகாஹா எ�ற இட�தி� இ��� ேக�ேப 

வைள�டா ப�திய�� ப�� ப�திய�� உ�ள தேஹ� எ�ற இட����� ெச�ல 

சாைலய�� �மா� 352 கி.ம�. �ர� ��றி� ெகா�� ெச�ல ேவ���. இத�� 6 மண� 

ேநர���� ேமலா��. இைத தவ���க �.615 ேகா�ய�� ‘ேரா� ஆ�, ேரா� ஆ�’ 

(ேரா ேரா) எ�ற பட� ேசைவ தி�ட� ெகா�� வர�ப���ள�. �ஜரா� மாநில 

�த�வராக இ��தேபா� கட�த 2012-� ஆ�� ஜனவ� மாத� இ�த� தி�ட���� 

ேமா� அ��க� நா��னா�. அ�ேபா� அவ� ேப��ேபா�, ‘‘இ�த� தி�ட� என� 

கன�� தி�ட�’’ எ�� �றி�ப�����தா�. 

 
 க�நாடக�தி�, 100 சி.சி.�� �ைறவான எ�ஜி� ெகா�ட இ�ச�கர வாகன�கள�� 

ப�� இ��ைகய�� அம��� பயண��க தைட வ�ைரவ�� அம��� வர உ�ள�. 

 
 தன��ப�ட தகவ�க� தி�ட�ப�� அபாய� உ�ளதா� ெபா�ெவள�ய�� கிைட��� 

ைவஃைப இைண��கைள பய�ப���வைத தவ����மா� ம�திய அரசி� கீ� 

இய��� இ�திய கண�ன� அவசரநிைல எதி�வ�ைன �� (CERT in) ம�க��� 

அறி���தி��ள�. 

 
 ெத�காசிய பா�கா��� �ைற அைம�ச�கள�� மாநா��� ப�ேக�பத�காக 

பா�கா��� �ைற அைம�ச� நி�மலா சீதாராம� ப�லி�ைப�� ெச�கிறா�. கட�த 

ெச�ட�ப� 7-� ேததி பா�கா��� �ைற அைம�சராக நி�மலா ெபா��ேப�றப�ற� 

ேம�ெகா��� �த� ெவள�நா�� பயண� இ�வா��. 

 
 �ஜரா� மாநில� ரா�ேகா��� �திதாக வ�மான நிைலய� அைம�க ம�திய அர� 

அ�மதி அள����ள�. 1025 ெஹ�ேட� பர�பளவ�� �.1400 ேகா� �த���� 
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இ�த வ�மான நிைலய� உ�வா�க�பட உ�ள�. இ�த வ�மான நிைலய�தி� சி ரக 

வ�மான�க� வ�� ெச�ல ����. இ�த வ�மான நிைலய� அைம�க�ப�வதா� 

1000  ேப��� ேநர� ம��� மைற�க ேவைலவா���க� கிைட���.  

 
 திைரயர��கள�� ேதசிய கீத� ம�க� எ��� நி�� த�க� ேதச�ப�ைற நி�ப��க 

ேவ��� எ�� க�டாயமி�ைல. உ�ச ந�திம�ற தைலைம ந�திபதி த�ப� மி�ரா, 

ந�திபதிக� ஏ.எ�.க�வ��க�, �.ஒ�. ச�திர�� ஆகிேயா� ெகா�ட ெப�� �� 

வ�சாரைண�� வ�த�. ேம�� திைரயர��கள�� ேதசியகீத� இைச�க�பட 

ேவ��� எ�� கட�த ஆ�� உ�ச ந�திம�ற� ப�ற�ப��த உ�தரவ�� ‘இைச�க�பட 

ேவ���’ எ�ற வா��ைதைய ‘இைச�க�படலா�’ என ந�திம�ற� மா�ற ���� 

எ��� ந�திபதிக� ெத�வ��தன�. திைரயர�க�கள�� ேதசிய கீத� இைச�க�ப�� 

ேபா� அைனவ�� எ��� நி�க ேவ��� எ�ற ம�திய அரசி� நவ�ப� 30, 2016 

உ�தரைவ உ�ச ந�திம�ற ந�திபதி ச�திரா�� வ�ம�சி���ளா�. கைடசிய�� 

திைரயர��கள�� ேதசிய கீத� இைச�பைத �ைற�ப���வத�காக ேதசிய� ெகா� 

வ�திகள�� தி��த� ெச�வ� �றி�� ப�சீலி��மா� ம�திய அரைச உ�ச 

ந�திம�ற� அறி���தி��ள�. 

 
 "India’s First Pradhan Mantri Kaushal Kendra for Skilling in Smart Cities". "ப�ரதம 

ம�தி� க�ச� ேக�திரா". ெபாலி��� நகர�க��கான இ�தியாவ�� �த� ப�ரதா� 

ம�தி� திற� ேம�பா��  ைமய� ெட�லிய�� SKILL INDIA தி�ட�தி� கீ� 

உ��ைற அைம�சக�தா� ெதாட�கி ைவ�க�ப�ட�. 

 

 இ�திய கட�பைடய�� கடேலார க�காண����� உத�� வைகய�� ஆ�த�க� 

ெபா��த�படாத 22 கா��ய� ரக அதிநவ �ன ஆள��லாத வ�மான�கைள வழ�க 

அெம��கா ஒ��த� அள����ள�. 

 
 " வ�தான ச�தா "  எ�றைழ�க�ப�� க�நாடக மாநில ச�டசைபய�� 60-வ� ஆ�� 

வ�ழாவ�� ( அ�ேடாப� 24 )  ஜனாதிபதி  ரா�நா� ேகாவ��� கல��ெகா�ள உ�ளா�. 

 
 ேகரள �யஉதவ���� ெப�க��� திற� ேம�பா�� பய��சி அள��க " ���ப � 

ப�ள� " எ�ற தி�ட�ைத அ�மாநில �த�வ� �வ�கி ைவ���ளா�. 

 
 ம�திய ��ந�� ம��� ��பர���ைற , ��ைம இ�தியா தி�ட�ைத ெவ�றிகரமாக 

நிைறேவ��� ெபா��� , ஊரக� ப�திகள��  கழிவைறக� அைம��� வ ��கைள  

ஹி�தி ேப�� மாநில�கள�� Izat Ghar என��, ஹி�தி ேபசாத மாநில�க� House 
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Of Dignity - க�ண�யமான / ம�யாைதயான ���ப� என ெபா��ப��ப�யாக 

ெபய�ட ேவ�� மாநில அர�க��� க�த� அ��ப���ள�. 

 
 பண�ய�� ேபா� உய��ழ��� காவ��ைறய�ன� ���ப�க��� வழ�க�ப�� 

உதவ��ெதாைகைய 20 ல�ச�திலி��� 40 ல�சமாக உய��தி உ.ப�. �த�வ� 

அறிவ����ளா�. 

 
 ரா�யசாபா ெதாைல�கா�சிய�� தைலைம ெச�தி ஆசி�யைர  ( Editor in Chief ) 

ேத�� ெச�ய, ப�ரசா� பாரதி தைலவ� A. ��யப�ரகா� தைலைமய�� கமி�� 

அைம�� ரா�யசாபா ெசயலக� உ�தரவ����ள�. 

 
 கிழ�� ெதாட��சி மைலய�� அைம���ள ச���க� Kanger Ghati ேதசிய 

��காவ��, உய��ய� ஆ�வாள�க� �திய வைக ப�லி இன�ைத 

க�டறி���ளன�.  இத�� Kanger valley rock gecko என ெபய����ளன�. இத� 

உய��ய� ெபய�  -  Hemidactylus  kangerensis. 

 
 ரா�வ  வ �ர�க� ெபா�ம�க� இைடேய ந��றைவ வள��க ரா���ய ைரப�� 

பைட�ப��வ�� சா�ப�� Jashn - e - Breng எ�ற நிக��சி கா�ம��� அன��நா� 

மாவ�ட�தி� நைடெப���ள�. இ�த நிக��சிய�� �ழ�க� - Jawan aur Awaam 

Amun Hai Muqam  ( Army and Locals together, peace will prevail ). 
 

 அ�ணா�சல ப�ரேதச�தி� 23வ� மாவ�டமாக கா�ேல ( Kamle ) உ�வா�க 

அ�மாநில ச�ட�ேபரைவ ஒ��த� வழ�கி��ள�. 

 
 AYUSH Festival of Stamps 2017 .ஆய�ேவத�, ேயாகா , �னான�, சி�தா ம��� 

ேஹாமிேயாபதி ப�றி  ெவள�ய�ட�ப���ள தபா� தைலக�  க�கா�சி AYUSH 

Festival of Stamps 2017 ேகாவாவ�� அ�ேடாப� 17 - 18 � நைடெப���ள�. 

 

 23rd Technology Summit 2017. இ�தியாவ�� சா�ப�� மிக�ெப�ய அறி� ம��� 

ெதாழி���ப மாநா� ம��� க�கா�சி  ��ெட�லிய�� நவ�ப� 14 - 15�  

நைடெப�கிற�. இ�த மாநா��� இைண ப��தார� நாடாக கனடா 

இைண���ள�. 

 
 Paika Bidro (Paika Rebellion) ஒ�சாைவ� ேச��த, ைபகா வ�வசாய�க� பைடய�ன�, 

1817�, ப����� ஆதி�க�ைத எதி��� நட�திய ேபாரா�ட�, நா��� 

வ��தைல�காக நிக��த�ப�ட �த� �த�திர ேபாரா�டமாக ( First War Of 
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Independence) அறிவ��க�பட உ�ளதாக ம�திய மன�த வள ேம�பா��� �ைற 

அைம�ச�, ப�ரகா� ஜாவேடக� �றி��ளா�. ஒ�சாவ�� ஆ�சி ெச�� வ�த, கஜபதி 

ம�ன�கள�� கீ�, ைபகா வ�வசாய�க� பைட இ��� வ�த�. இவ�க�, 1817�, 

ெவ�ைளய� ஆ�சி�� எதிராக ேபா�கைள நட�தின�. இ�த ேபா�, ைபகா �ர�சி 

எ�ற ெபய��, ெவ�ைளய�க��� எதிரான, �த� �த�திர ேபாராக 

க�த�ப�கிற�. இ�த வரலா�� உ�ைம, நா� ��வ��, வரலா�� 

��தகக�கள��   அ��த க�வ�யா��  �த� இட�ெப�� என அவ� �றினா�. 

"க��� ர�க� ��". நா��� �திய க�வ�� ெகா�ைகைய தயா�� பத�காக, 

ஒ�ப� ேப� அட�கிய ��, ப�ரபல வ��ஞான�, க��ா� ர�க� தைலைமய�� 

சம�ப�தி� அைம�க�ப�ட�. 

 
 நா��� ப�ேவ� கிராம�க� இ��� அ��பைட வசதிக� இ�றி இ��கி�றன என 

உலக �காதார அைம�ப�� இைண இய��நராக நியமி�க�ப�ட ச�மியா 

�றி��ளா�. இ�திய ம���வ ஆரா��சி க��சிலி� இய��நராக உ�ளவ� 

ேவளா� வ��ஞான� எ�.எ�. �வாமிநாத� மக� ச�மியா. இவ� உலக �காதார 

அைம�ப�� இைண இய��நராக நியமி�க�ப�டா�. அவ��� ெச�ைனய�� பாரா�� 

வ�ழா நட�த�. இதி� கல�� ெகா�ட ப��ன� அவ� ேப��ெபா��, நம� நா��� 

ப�ேவ� கிராம�க� இ��� அ��பைட வசதிக� இ�றி இ��கி�றன. 

உலகளவ�� இ�தியாவ�� 3� ஒ� ப�கின� காசேநா� பாதி�� அைட�தவ�களாக 

உ�ளன�. தமிழ�கேள அதிகளவ�� த�ெகாைல ெச�� ெகா�பவ�களாக 

இ��கி�றன� எ�� ேபசி��ளா�. 

 

 ம�திய ெவள��ற�� �ைற அைம�ச� ��மா �வரா� இர�� நா� அர� �ைற 

பயணமாக வ�கேதச� ெச���ளா�. இ�தர�� உற�கைள வலிைம� ப���� 

ேநா�கி� அ�ைட நாடான வ�க ேதச� ெச���ள ��மா �வராைஜ டா�கா 

வ�மான நிைலய�தி� அ�நா�� ெவள��ற� அைம�ச� �கம� அலி வரேவ�றா�. 

ப��ன� டா�காவ�� நட�த நிக�வ�� கல�� ெகா�ட அவ� �திய இ�திய 

ெச�சி�ைவ ச�க� ஒ�ைற திற�� ைவ�தா�. 

 
 வற�சிைய த��க �பா� 50,000 ேகா� ெசலவ�� அ��த ஐ�� ஆ��கள�� 

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) எ�ற தி�ட�ைத ெசய�ப��த 

ம�திய அர� ��� ெச���ள�. 

 
 க�நாடக மாநில ச�டசைபய�� 60வ� ஆ�� வ�ழாவ�� ப�ேக�க ��யர�� 

தைலவ� ரா�நா� ேகாவ��� 24/10/17 ெப�க�� ெச�கிறா�. 25/10/2017 க�நாடக 
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மாநில ச�டசைபய�� 60வ� ஆ�� வ�ழாவ�� ப�ேக��� அவ�, இ� அைவகைள 

ேச��த உ��ப�ன�கள�ைடேய உைரயா�ற உ�ளா�. 

 
 ெட�லி ெபேராஷா ேகா�லா ைமதான�தி� �ைழ� வாய���� வ �ேர�திர ேசவா� 

ெபய� ைவ�க�பட இ��கிற�. 

 

 த�பாவள�ய�� நா��ேலேய அதிக� மா�ப�ட நகர� ப�வா�� மா�� க���பா�� 

வா�ய� த�பாவள� ப��ைக அ�� நா��ேலேய அதிக� மா�ப�ட நகர� எ�ற 

ெபயைர ராஜ�தா� மாநில�தி� ப�வா�� ெப���ள�. த�பாவள� ப��ைகய�� 

ப�டா�க� ெவ��பதா� கா�� மா� அதிக��� வ�கிற�. 

 
 ரய�லி� ஓசி பயண� ெச�தா� ேபா�சா��� அபராத� ெத��ரய��ேவ நி�வாக� 

எ�ச��ைக. 

 
 இ�தியாவ�� அதிகள� ேக�ச� ேநாயாள�க� உ�ள மாநில�கள�� ஹ�யானா 

�தலிட� வகி�கிற�. 

 
 ெச�ல�ப�ராண�க� ம��� கா�நைடக���� வ� ெச��த ேவ��� எ�� 

ப�சா� அர� உ�தரவ����ள�. வ ��கள�� வள��க�ப�� ெச�ல� ப�ராண�க�, 

கா�நைடக� ம��� வ�ல��க��� வ� ெச��த ேவ��� எ�� அ�மாநில 

அரசி� உ�தரவ�� �ற�ப���ள�. அத�ப�, நா�, �ைன, ப�றி, ஆ�, மா� 

ஆகியவ���� வ�ட� ஒ���� 250 �பா� வ�யாக ெச��த ேவ��� எ�� 

அறிவ��க�ப����கிற�. எ�ைம, எ��, ஒ�டக�, �திைர, ப�, யாைன 

ஆகியவ�றி�� வ�ட� ஒ���� 500 �பா�� வ� ெச��த ேவ��� எ�� 

ப�சா� அர� �றிய���கிற�. 

 
 ைட� நாள�த� ெவள�ய����ள அ��த தைல�ைற தைலவ�க� - 2017 ப��யலி� 

ெட�லி ப�கைலகழக மாணவ� ��ேமக� க�� இட�ெப���ளா�. 

 
 ைப��� ப��ைக ராஜ�தா� மாநில� ெஜ����� ெகா�டாட�ப�ட�. 

 
 நவ�ப� 10 தி�� ெஜய�தி க�நாடகா மாநில�தி� ெகா�டாட உ�ள�. 

 
 இ�தியாவ�� சாைல வ�ப���க� ப��யலி� தமிழக� �தலிட� வகி�கிற�. 

இர�டா� ��றா� இட�க� �ைறேய மகாரா��ரா,உ�திரப�ரேதச� 

ெப���ள�. சாைல வ�ப��கள�� அதிக� உய��ழ�ேபா� ப��யலி�� தமிழக� 
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�தலிட� வகி�கிற�. 

 
 1973-� ஆ�� ��றவ�ய� நைட�ைற ச�ட�தி� ெகா�� வர�ப���ள 

தி��த�தி�ப�, ராஜ�தா� அர� �திதாக ‘2017-� ஆ�� ��றவ�ய� 

ச�ட�க� (ராஜ�தா� மாநில தி��த�) அவசர ச�ட�’ எ�ற ஒ� ச�ட 

மேசாதாைவ   தன� ச�ட�ேபரைவய�� தா�க� ெச���ள�. இத�ப�, 

��ற�சா���� உ�ளா�� பண�ய�� உ�ள அ�ல� ஓ�� ெப�ற ந�திபதிக�, 

��றவ�ய� ந�வ�க� ம��� அர� ஊழிய�க� ம�� அரசி� �� அ�மதிய��றி 

எ�தெவா� வ�சாரைண�� ெச�ய ��யா�. �றி�்பாக ஊடக�கள�� ெச�தி 

ெவள�ய�ட��டா�. 180 நா�க� அவகாச�தி� அ�மதி ெதாட�பாக அர� ��� 

எ��கவ��ைல எ�றா� அத�ப�ற� அ�மதி அள��க�ப�டதாக க��தி� 

ெகா�ளலா� என �ற�ப���ள�. 

 
 20th International Children’s Film Festival (ICFFI). 20வ� ச�வேதச  �ழ�ைதக� 

திைர�பட வ�ழா ைஹதராபா�தி� நவ�ப� 8 -14 வைர நைடெப�கிற�. Theme 

2017:  �திய இ�தியா ( New India ). 

 
 ெசய�ைக ��ணறி� (Artificial Intelligence) ெதாட�பான ெகா�ைககைள 

உ�வா�க, அர��� ஆேலாசைன வழ�க நி�ண� �� ஒ�ைற நியமி�தி��கிற� 

ம�திய� தகவ� ெதாழி���ப அைம�சக�. இ�த நி�ண� ��, இ�தியா���� 

ெபா��த���ய ெதாழி���ப�கைள� தகவ� ெதாழி���ப அைம�சக����� 

ப���ைர ெச�யவ���கிற�. இத��ல�, நா��� ெசய�ைக ��ணறிைவ� 

பய�ப��தி நைடெப�� இைணய� தா��த�கைள� �ைற�பத��� 

தி�டமி����கிற�. இ�த நி�ண� �� அள���� ப���ைரகைள ைவ��, ெசய�ைக 

��ணறிைவ� பய�ப���வ� ெதாட�பான ெகா�ைகக� வ��க�ப�� எ�� 

அறிவ��தி��கிற� ம�திய� தகவ� ெதாழி���ப அைம�சக�. 2020-� 

ஆ�����, உலகி� ெசய�ைக ��ணறி� ச�ைத 15 ஆய�ர�� 300 ேகா� 

அெம��க டாலராக உய�� எ�� கண��க�ப���ள�. 

 
 உய� மதி�ப�லான 500 �பா�, 1000 �பா� ேநா�� ெச�லா� எ�� அறிவ��� 

ஓரா�� நிைற� ெப�வைதெயா�� நவ�ப� 8-�ேததிைய க���தினமாக 

கைடப���க எதி��க�சிக� ��� ெச���ளன�. 

 

 ல�ேனா-ஆ�ரா வ�ைர�ெந��சாைலய�� இ�திய வ�மான�பைடய�ன� ேபா� 

வ�மான�கைள தைரய�ற�க� ெச�� ேசாதைன நைடெப�� வ�கிற�. அவசர 
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கால�கள�� ெந��சாைலகள�� ேபா� வ�மான�கைள தைரய�ற�க� ெச�வ� 

�றி�� ேசாதைன நைடெப�� வ�கிற�. ேசாதைனய�� �த� க�டமாக 16 இ�திய 

வ�மான�பைடய�ன� ேபா� வ�மான�க� தைரய�ற�க� ெச�ய�ப�ட�. 

 
 ேகரளா அரசி� சா�ப�� அ��த ஆ�� ப��ரவ� மாத� ெகா�சிய��  ஆ��ேவத 

மாநா� ம��� க�கா�சி நட�த ��ெவ��க�ப���ள�. 

 
 அ�ஸா� மாநில அரசி� சா�ப�� �த��ைறயாக உலக �த��டள�க� மாநா� 

அ��த ஆ�� ப��ரவ� மாத� நட�த ஏ�பா�க� ெச�ய�ப���ள�. 

 

 உ�தர ப�ரேதச மாநில�, தா�னா சிைற வளாக�தி� உ�ள ப� ம���வமைன��,  

2008� ெகாைல ெச�ய�ப�ட ெநா�டாைவ ேச��த 14 வய� மாணவ� ஆ�ஷிய�� 

ெபயைர ��ட அ�மாநில அர� ��� ெச���ள�.   

 
 ச�தா� வ�லபா� ப�ேட� ப�ற�தநாைள ( அ�ேடாப� 31 )  நா��� ஒ��ைம, 

அ��பண��� ம��� பா�கா�� மி��த நாளாக ெகா�டாட ேவ���’’ என ம�திய 

உ��ைற ம�தி� ரா�நா� சி�, மாநில �த�–ம�தி�க� ம��� ம�திய 

ம�தி�க��� க�த�  எ�தி உ�ளா�. 

 

 2018 ஏ�ரலி� அெம��காவ�� நைடெபற��ள NASA Human Exploration Rover 

Challenge ��  ெத��கானா மாநில SR ெபாறிய�ய� க��� மாணவ�க� 5 ேப� 

ேத�� ெப���ளன�. 

 

 வ�வசாய�க��� உ�ய வ�ைல கிைட�காத ெபா��, �ைற�தப�ச ஆதார 

வ�ைல��� வ��பைன வ�ைல��� உ�ள வ��தியாச ெதாைகைய வ�வசாய�க��� 

வழ�கிட ம�திய ப�ரேதச அர� Bhavantar Bhugtan Yojna எ�ற தி�ட�ைத 

�வ�கி��ள�.   

 
 த�வ�ரவாத�தா� உய��ழ�த அர� ஊழிய�கள�� மைனவ�ய��� ���ப ஊதிய� 

வழ�க�ப�� என ப�சா� �த�வ� அறிவ����ளா�. 

 
 ஆ�கிேலய� ஆ�சி�� எதிராக , 1817 மா�� 29� ஓ�ஷாவ��  நைடெப�ற " ைப�கா 

கிள��சி "ேய  இ�தியாவ��  �த� வ��தைல�  ேபாரா�ட கிள��சி எ�� இன�வ�� 

ஆ��கள�� பாட���தக�கள�� �றி�ப�ட�ப�� என ம�திய மன�தவள ேம�பா�� 

�ைற அைம�ச� அறிவ����ளா�. த�ேபா� 1857� நைடெப�ற  சி�பா� கலகேம 

�த� வ��தைல� ேபாரா�ட கிள��சி என �றி�ப�ட�ப�� வ�கி�ற�. 
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 உ�தரப�ரேதச ேயாகி ஆதி�யநா� அைம�சரைவ ம�க� ப�ர�சிைனகைள ச�ெச�ய 

24 மண�ேநர CCHelpline ேசைவ அைம�க ��� ெச�ய�ப���ள�. 

 
 Coeus Age Consulting அறி�ைகய�� ப� �ஜி�ட� ���ய�சிகள�� ம�திய� 

ப�ரேதச� �தலிட��, மகாரா��ரா இர�டாவ� இட��, ஆ�திரா 

��றாவ� இட�� ெப���ள�. 

 

 2017 ஆ� ஆ��� ஆ�� க�கா�சிய�� நிக���சி பானாஜிய�� இர�� நா�க� 

நட�த� ���த�. 

 
 �ஜரா� ச�டசைப ேத�த� �ச�ப� 9 ம��� 14 ஆகிய ேததிகள�� 2 க�ட�களாக 

நட�த�ப�� என ேத�த� கமிஷ� அறிவ����ள�. தைலைம ேத�த� கமிஷன� 

ஏ.ேக.ேஜாதி ��லிய�� 24/10/2017 ெச�தியாள�கைள ச�தி� ேபசினா�. 

 

 வ�மான�கள�� ல�ேக� ப�திய�� ேல�டா� ேபா�ற தன��ப�ட உபேயாக�தி�கான 

எல��ரான�� ெபா��கைள எ���� ெச�ல வ�ைரவ�� இ�தியா தைட வ�தி�க 

உ�ள�. 

 

 ப��� ம��� ேகா�ைம�கான �ைற�தப�ச ஆதார வ�ைலைய ம�திய அர� 

உய��தி��ள�.  ேகா�ைம�கான �ைற�தப�ச ஆதார வ�ைல ஒ� �வ��டா��� 

�.110 உய��தி �.1,735 ஆக நி�ணய��க�ப���ள�.  (கட�த ஆ��� ஒ� 

�வ��டா� ேகா�ைம�� �.1,625 என வ�ைல நி�ணய� ெச�ய�ப����த�). 

ெகா�ைடகடைல ம��� ம�� ப��� வைககள�� மக�ைல அதிக��க�� 

�ைற�தப�ச ஆதார வ�ைல ஒ� �வ��டா��� �.200 உய��த�ப�� �ைறேய 

�.4,200, �.4,150 ஆக�� நி�ணய��க�ப���ள�. 

 
 இ�தியாவ��� உதயமாகிய� ேமட� �ஸா�� மி�சி�. அ��� கால�, ச�சி� 

ஆகிேயா�� ெம�� சிைலக� கா�சி�� ைவ��. உலகி� தைலசிற�த 

மி�சிய�கள�� ஒ�றான ேமட� �ஸா�� ெம�� மி�சிய�தி� கிைள, இ�திய 

தைலநக� ெட�லிய�� வ�கி�ற �ச�ப� மாத� திற�க�ப�கிற�. இ� ேமட� 

�ஸா�� மி�சிய�தி� 23-வ� கிைளயா��.பாலி�� ந�ச�திர�க� ஐ�வ�யா 

ரா�, க�னா க��, ஷா��கா�, ஹி��தி�ேராஷ�, ச�மா� கா� ம��� ப�ரதம� 

நேர�திர ேமா� ஆகிேயா��� ேமட� �ஸா�� மி�சிய�தி� சிைல உ�ள� 

�றி�ப�ட�த�க�.  

 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com 
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 ராஜ�தா� மாநில� ��க�� நட��� ச�வேதச ஒ�டக� தி�வ�ழாவ�� ப�ேக�க  

�வ��தி���� ஒ�டக�க�. 

 
 ���ேச�ய�� தன�யா� ப�ள�க��கான க�டண�கைள ஓ�� ெப�ற ந�திபதி அ�ப� 

அலி தைலைமய�லான க�டண நி�ணய �� நி�ணய����ள�. 

 
 ஜூராசி� கால�தி� வா��த ஊ�வன வைகைய� ேச��த ம��ப�லிய�� 

��ைமயான �ைதப�வ� �ஜரா�தி� (க�� ப�திய��) க��ப���க�ப���ள�. 

 
 இ�தியாவ�� �த� ��ல� ரய���கான ேலாேகா. ��ைப-அகமதாபா� இைடேய 

இய�க�பட உ�ள, �த� ��ல� ரய�லி� ((logo)) ேலாேகா இத�கான வ�வைம�� 

ேபா��ய�� 100 ேப� ப�� ெகா�டன�. க��ட வ�வைம�பாள�� ஓவ�ய�மான 

சத�� ��ரா� உ�ள��ட �வ� �� சிற�த வ�வைம��கைள� ப�சீலி�த�. இதி� 

அகமதாபா�தி� உ�ள ேதசிய வ�வைம�� பய��சி நி�வன மாணவ� வ�வைம�த 

சி��ைத உ�வ� ெகா�ட ேலாேகா ேத��ெத��க�ப���ள�. ேவக�தி��� 

ெபய�ெப�ற சி��ைத உ�வ� அதிேவக ��ல� ரய���� ெபா��தமான 

ேலாேகாவாக இ���� என ேத��� ��வ�ன� ெத�வ����ளன�. 

 
 ெத��கானா �த�வ�( Chandrasekhara Rao) வார�க� மாவ�ட�தி� 'Kakatiya 

Mega Textile Park (Warangal Textile Park)' �� அ��க� நா��னா�. இ� நா��� 

மிக�ெப�ய ஜ�ள� ��காவாக இ���� எ�� �றி��ளா�. 

 
 ேமகாைலயா மாநில�தி� உ�ள இள� வா�காள�கைள (ேத�த� �ைற)உ�ளட�கிய 

மிக�ெப�ய மன�த ேலாேகாைவ உ�வா�கியத�காக லி�கா ��தக�தி� இட� 

ப�����ள�. அத� அள� - 120*75 அ�க�. 

 
 இல�ைக கடேலார காவ��ைற க�ப� '�ர�ா' கட�த ெச�ட�ப� மாத� இ�திய 

கடேலார� க�ப�பைடயா� வழ�க�ப�ட கட�சா� ேரா�� க�பைல பய�பா���� 

வ�ட�ப���ள�. இைத இ�தியா வழ��� ெபாழ� வ�ணா எ�ற ெபய�� 

வழ�கிய�. 

 
 World Food India – 2017. ச�வேதச உண� க�கா�சி  நவ�ப� 3 �த� 5 வைர �� 

ெட�லிய�� நைடெப�கிற� அைத ��ன��� ஒ�சா மாநில� க�காண��� 

மாநிலமாக இ���� எ�� அறிவ��க�ப���ள�. 

 
 இ�திய அரசியலைம��� ச�ட�தி� மாநில� ப��யலி� உ�ள வ�வசாய�ைத 
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ம�திய� ப��ய��ேகா, ெபா�� ப��ய��ேகா மா�ற ேவ��� எ�� நிதி 

ஆேயா� அைம�ப�� உ��ப�ன� ரேம�ச�� ப���ைர ெச���ளா�. 

 
 �ஜரா� ச�ட�ேபரைவ� ேத�த�  �ச�ப� 9 ம��� 14 ேததிகள�� நைடெப�� என 

ேத�த� ஆைணய� அறிவ����ள�. பதிவான வா��க� �ச�ப� 18� ேததி 

எ�ண�ப�கிற�. �ஜரா� ேத�தலி� ��ைமயாக, ம�க� யா��� வா�கள��ேதா� 

எ�பைத ெத��� ெகா�ள ஏ�வாக, ஒ��ைக� சீ��ட� ��ய மி�ன� 

வா���பதி� இய�திர� பய�ப��த�ப�கிற�. 

 
 மஹாரா��ரா மாநில� ��ைபய�� , ஒேர ேநர�தி� 600 ெப�க� தைலய�� 

மசா� ெச�� கி�ன� சாதைன பைட�தன�. 

 
 "ம�திய அரசி� ெந��சாைல தி�ட�க�". 'பார� மாலா' தி�ட� உ�பட �.7 

ல�ச� ேகா� ெசலவ�� 83,677km ெதாைலவ��� ெந��சாைல� பண�கைள 

ேம�ெகா�வத�� ம�திய அைம�சரைவ �� ஒ��த� அள����ள�. �த� 

க�டமாக 20000km ந�ள ெந��சாைலகைள அைம�பத�கான பார� மாலா தி�ட�ைத 

2018 இ�தி��� ெதாட�க�ப�� வ���.  

ேநா�க�: சர��கைள ேவகமாக ெகா�� ெச�த�வைத ேநா�கமாக ெகா�ட 

ெபா�ளாதார ெப�வழி�தட�ைள(Economic cooridor) அைம�த�. 10 ேகா� மன�த 

ேவைல நா�க��� ேவைல வா��� வழ��த� 

"பார� மாலா தி�ட�" 

�ஜரா� மாநில�தி� ெதாட�கி, ராஜ�தா�,ப�சா�,ஜ�� கா�ம��, உ�திர 

ப�ரேதச�, உ�ரகா�� வழியாக வடகிழ�� மாநில�கைள இைண�த� 

ேநா�க�: எ�ைல��ற� ம��� இதர ப�திகள�� சாைல இைண�� வசதிகைள 

ேம�ப��த.  இ�தி�ட�தி� கீ� 550 மாவ�ட�க� ெந��சாைல�ட� 

இைண�க�ப��. 44 �திய ெபா�ளாதார வழி�தட�க� இ�தி�டதி� கீ� 

உ�வா�க�ப��. 

 
 "Karnataka State Policy for Transgenders". தி�ந�ைகக��கான மாநில 

ெகா�ைக�� க�நாடக மாநில அைம�சரைவ ஒ��த� வழ�கி��ள�. 

 

 "Vigilance Awareness Week". அ�ேடாப� 30 �த� நவ�ப� 4� ேததி வைர ஊழ� 

த��� வ�ழி��ண�� வார� கைடப���க�ப�கிற�. 

Theme : “My Vision-Corruption Free India” . 
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 "3rd Global Investors’ India Forum". 3வ� உலக �த��டாள�க� இ�திய 

க��தர�� ெட�லிய�� நைடெப�� �����ள�. 

 
 ேம�இ� இ�தியா தி�ட�தி� கீ� வ�வைம�க�ப�ட வ��ர� ேரா�� க�ப� 

நா���� அ��பண���. ேம�இ� இ�தியா தி�ட�தி� கீ� வ�வைம�க�ப�ட 

ேரா�� க�ப� இ�திய கடேலார காவ� பைடய�ன�ட� ஒ�பைட�க�ப�ட�. 186 

ேகா�ேய 50 ல�ச� �பா� ெசலவ�� L&T தன�யா� க�ப� க��� நி�வன� 

வ�வைம���ள வ��ர� ேரா�� க�ப� ஒ�பைட�க�ப�ட�. 

 
 சாகி�ய அகாடமி வ��� ��த மைலயாள எ��தாள� �ன�தி� ��ஞ���லா 

தன� 77வ� வயதி� காலமானா�. 

 

 இ�திய கி��ெக� வா�ய�தி� (ப�.சி.சி.ஐ.) இைண உ��ப�னராக ���ேச�ைய 

நி�வாகிக� �� ேத��ெத����ள�. 

 
 "FICCI- Realise the Vision of Self-Reliance in the Defence Sector". இ�திய ெதாழி� 

வ��தக சைபகள�� ��டைம��(FICCI) சா�ப�� பா�கா��� �ைறைய 

நவ �னமயமா��வ� ெதாட�பான க��த�� ெட�லிய�� நைடெப�ற�. 

 
 "International conference on Consumer Protection for East, South, Southeast and 

Asian nations". கிழ��, ெத�� ம��� ெத� கிழ�� ஆசிய நா�கள�� ச�வேதச 

�க�ேவா� பா�கா�� மாநா� ெட�லிய�� ெதாட�கி��ள�. 

 
 ெப�க��� வ�ைம� ேகா���� கீ� உ�ள வ ���லா ம��� வ ��� மைனய��லா 

���ப�க��� ஒ� ல�ச� வ ��க� க�� தர க�நாடக அர� தி�டமி���ள�. 

 

 இ�தியா�ட� ப�களாேத� எ�வா� எ�ெண� ஒ�ப�த� ெச��ெகா���ள�. 

ப�களாேத� ந��டகால வ��பைன ம��� வா��த��கான உட�ப��ைகய�� 

ைகெய��தி���ள�. 

 
 �ஜி�ட� ப�றிய ���ய�சிகள�� இ�தியளவ�� ம�திய� ப�ரேதச� �தலிட�. 

ம�திய ப�ரேதச மாநில� அதிகப�சமாக 100.1��ள�க�, மகாரா��ரா 99.9 ம��� 

ஆ�திர மாநில�கள�� 99.8 ��ள�க� ெப���ளன.ச�த��க� (97.4), க�நாடகா (95.3) 

நா�காவ� ம��� ஐ�தாவ� இட�கைள ப��யலி� இட�ப�����ளன . 

 
 ப�ரதம� நேர�திர ேமா� �� தி�லிய�� �க�ேவா� பா�கா�ப�� உலகளாவ�ய மாநா� 
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�வ�கி ைவ�தா�. இ�ேவ இ�தியாவ�� �க�ேவா� பா�கா�� �றி�த �த� 

ச�வேதச மாநா� ஆ��. 

 
 ���ேச�ய�� தன�யா� ப�ள�க��கான க�டண�கைள ஓ�� ெப�ற ந�திபதி அ�ப� 

அலி தைலைமய�லான க�டண நி�ணய �� நி�ணய����ள�. 

 

 ேமகாலயா மாநில ேத�த� கமிச� சா�ப��, வா�கள� ேச��தைல ப�ரபல�ப��த 

2870 மாணவ�கைள ெகா�� Unite (U and I towards Enrolment) எ�ற மன�த 

இல�சிைன உ�வா�கி சாதைன பைட���ளன�. இ� லி�கா சாதைன ��தக�தி� 

இட�ெப���ள�. 

 
 ��ைப- ஆமதாபா� ��ல� ரய�� தி�ட�ைத ெதாட���, அ��ததாக ெச�ைன- 

ெப�க�� இைடய�� ��ல� ரய�� வ��வத�கான தி�ட�ைத ைகய�� எ��க 

ரய��ேவ �ைற ��� ெச���ளதாக தகவ�க� ெவள�யாகி உ�ளன. 

 
 ப�ள� வ���ைற நா�கள��� மாணவ மாணவ�ய��� மதிய உண� அள��ப� 

�றி�� ப�சீலி�க இ��பதாக ம�திய �ன�தவள ேம�பா��� �ைற அைம�சக� 

ெத�வ����ள�. 

 

 ேகரள ஐேகா���� ைவர வ�ழாெகா�டா�ட�கைள ெதாட�கி ைவ�த ஜனாதிபதி 

ரா� நா� ேகாவ���. ஐேகா���� த����கள�� ெமாழிமா�ற� ெச�யப�ட ப�ரதிகைள 

த����வழ�கிய 24 ம��� 36 மண�ேநர�கள�� வழ�கலா�. ம�க��� ந�தி 

வழ��வ� ம��� ��கிய� அ�ல, அவ�க� அறி�த ஒ� ெமாழிய�� வழ�� 

ெதா��பவ� அதைன ���� ெகா�ள ேவ��� . நா��� ந�தி வழ�க� தாமதமாவ� 

மிக�ெப�ய கவைல அள��பதாக உ�ள�. வ�ழாவ�� இ�திய தைலைம ந�திபதி த�ப� 

மி�ரா,ேகரள கவரன� ப�.சதாசிவ�, �த� ம�தி� ப�னரா� வ�ஜய�, ேகரள ஐேகா�� 

தைலைம ந�திபதி நவநிதி ப�ரசா� சி�, ம�திய ச�ட��ைற அைம�ச� ரவ� ச�க� 

ப�ரசா� ஆகிேயா� வ�ழாவ�� கல�� ெகா�டன�. 

 

 ேகரளாவ�� ெபா� �காதார அைம�� மிக�� சிற�பாக ெசய�ப�வதாக ��யர�� 

தைலவ� ரா�நா� ேகாவ��� பாரா�� ெத�வ����ளா�. ��யர� தைலவராக 

ெபா��ேப�ற ப�ற� இர�டாவ� �ைறயாக ேகரளாவ�� பயண� ேம�ெகா�ட 

ரா�நா� ேகாவ��� தி�வனத�ர�தி� நைடெப�ற இர�� நிக��சிகள�� கல�� 

ெகா�டா�. நிக��சிகள�� ேபசிய ரா�நா� க�வ�, �காதார �ைறகள�� நா��� இதர 

மாநில�க��� ேகரளா ���தாரணமாக திக�வதாக �றினா�. அேதேபா�, 
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ேகரளாவ�� கழி�ந�� பாராம��� ம��� ெதாழி���ப �ைறய�� �றி�ப�ட�த�க 

��ேன�ற� அைட���ளதாக பாரா��னா�. 

 
 "INS Chakra". இ�தியாவ�� �த� அ� ஆ�த�கைள தா�கி ெச��� ந����கி 

க�பலான "INS Chakra" ர�யாவ�ட� இ��� 10 ஆ��க��� ��தைகய�� 

இ�தியாவ��� வா�க�ப�ட�. சம�ப�தி� இ�த க�பலி� ஏ�ப�ட வ�ப�ைத 

ெதாட��� அதைன ஆராய ர�ய அதிகா�க� 'வ�சாக�ப��ன�' வ���ளன�. 

 

 இதர ப��ப��த�ப�ேடா��கான(OBC) இட ஒ��கி�ைட 21 சதவ �த�திலி��� 26 

சதவ �தமாக உய���வ� ெதாட�பான மேசாதாைவ "ராஜ�தா�" மாநில 

ச�ட�ேபரைவ நிைறேவ�றி��ள�. 

 

 அ�ணா�சல ப�ரேதச �த�வ� Pema Khandu Tawang (தவா�) தி�வ�ழாைவ 

ெதாட�கி ைவ�தா�. 

 
 International puppet festival - ச�வேதச ைக�பாைவ தி�வ�ழா ெகா�க�தாவ�� 

நைடெப�கிற�. 

 
 நவ�ப�� ெட�லிய�� நைடெபற��ள உலக உண�� தி�வ�ழாவ�� 

��ன���த� மாநிலமாக ( Focus State ) ஒ�ஷா இட�ெப�கிற�. 

 

 ம�திய மி��ைற ம��� ஜ�ள���ைற இைண�� SAATHI (Sustainable and 

Accelerated Adoption of efficient Textile technologies to Help small Industries) 
எ�ற தி�ட�ைத அறி�க� ெச���ளன. மி��ைற அைம�சக�தி� க���பா��� 

உ�ள Energy Efficiency Services Limited (EESL) சா�ப�� மி�சி�கன��ட� ��ய 

வ�ைச�தறிக�,  ேமா�ட�க� ம��� உதி��பாக�க� ஆகியைவ சி� ம��� 

ந��தர வ�ைச�தறி �ட�க��� வழ�க�ப��. இத�கான ெதாைகைய நா�� 

�த� ஐ�� ஆ��கள�� தி��ப� ெச��த ேவ���. 

 
 தவா� தி�வ�ழாவ�� 5 வ� பதி�� அ�ணா�ச� ப�ரேதச�தி� �த�வ� ெபமா க�� 

ெதாட�கிைவ�தா�. 

 

 க�நாடக மாநில� த�ம�தலாவ�� � ேஷ�ர த�ம�தலா ஊரகவள��சி� 

தி�ட�தி� �மி�தா� தி�ட�ைத ெதாட�கி ைவ�க ப�ரதம� ேமா� இ�� வ�ைக 

த���ளா�, ேம�� இ�த அைம����� �ேட� வ�கி��� இைடேயயான 

����ண�� ஒ�ப�த� ைகெய��திட�ப�வைத�� அவ� பா�ைவய��கிறா�. 
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ெஹ�கேட மகள�� �ய உதவ����ைவ� ேச��த 12 ல�ச� ெப�கைள �ஜி�ட� 

ப�வ��தைன��� தயா� ெச�� வ�ம�சக�க��� பதி� அள����ளா�. 

 
 உலக உண� இ�தியா -2017 ெட�லிய�� நவ�ப� 3 அ�றி� நட�க இ��கி�ற�. 

இதி� ஒ�சா மாநில�ைத  'ைமயமாக' ைவ�க இ��கி�ற�. 

 

 "Measles vaccine Report" நா��� 29 ல�ச� �ழ�ைதக��� த�ட�ைம த��� 

ம���க� ெச�றைடயவ��ைல எ�� �திய ஆ�� அறி�ைகய�� 

ெத�வ��க�ப���ள�. த��� ம���கைள அைனவ���� ெகா�� ேச��காத 

நா�கள�� இ�தியா இர�டாவ� இட�ைத ப�����ள�. ைநஜி�யா 33 ல�ச� 

�ழ�ைதக��� த��� ம��� வழ�க�படா� �தலிட�ைத ப�����ள�. இ�த 

அறி�ைகைய 'ராப�� லி�கி��' எ�ற த�னா�வ நி�வன� ெவள�ய����ள�. 

 
 "Bidar-Kalaburagi railway line" கட�த10 ஆ��களாக நைடெப�� வ�த க�நாடக 

மாநில� "ப�த�-க���கி" இைடய�லான �ைக இ���� பாைத பண�க� 

��வைட�ததா�, அ�பாைதைய ப�ரதம� ேமா� (29 Oct 2017) நா���� 

அ��பண��கிறா�. 1994� ஆ�� அ�ைறய ரய��ேவ அைம�ச� "சி.ேக.ஜாப� 

ெஷ��" அவ�களா� இ�தி�ட� ெதாட�கி ைவ�க�ப�ட�. 

 
 "150th birth anniversary celebrations of Sister Nivedita" சேகா�� நிேவதிதாவ�� 

150� ஆ�� ப�ற�த நா� (28 அ�ேடாப�) ெகா�டாட�திைன ��யர� தைலவ� 

ரா�நா� ேகாவ��த ெட�லிய�� உ�ள ராமகி��ண மட�தி� ெதாட�கி ைவ�தா�. 

 
 "Adopt a Heritage Scheme" ம�திய கலா�சார� �ைறய�� "பார�ப�ய 

சி�ன�கைள த�ெத��த�" தி�ட�தி� கீ� 7 நி�வன�க� 14 பரா�ப�ய 

சி�ன�கைள த�ெத��� பராம��க �� வ���ளதாக ம�திய அர� 

ெத�வ����ள�. உலக அதிசய�க�� ஒ�றான தா�மஹாைல பராம��க எ�த 

நி�வன�� �� வரவ��ைல எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 

 

 " Railways' first set of solar plants". ெட�லிய�� ெதாட�கி��ள 'ச�வேதச 

இரய��ேவ �ைறைய ப�ைமயா�க� ம��� இரய��ேவ மி�மயமாத�' ( 

International Conference on Green Initiatives & Railway Electrification) மாநா��� 

ேபா� ரய��ேவ �ைறய�� �த� ேசாலா� மி� உ�ப�தி நிைலய�கைள (5MWp) 

ெட�லிய�� 'அ�ர� நிஜா�தி�' ம��� 'அன�� வ�கா�' ரய�� நிைலய�கள�� 

ரய��ேவ �ைற அைம�ச� ப��� ேகாய� ெதாட�கி ைவ�தா�. 
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 "Technocity project" ��யர�� தைலவ� ரா�நா� ேகாவ��தி� ேகரள பயண�தி� 

ேபா� தி�வன�த�ர�தி� உ�ள ெதாழி���ப நகர�தி�(Technocity) அ�மாநில 

அரசி� �த� அர� க��ட�ைத ெதாட�கி ைவ���ளா�. 

 
 AsktheSpokesperson. இ�தியாவ�� ெவள��ற� ெகா�ைகக� ப�றி சாமான�ய 

ம�க�� ேக�� அறி��ெகா��� வ�தமாக,  இ�திய ெவள��ற���ைற சா�ப�� 

�வ��ட� ச�க வைல�தள� வாய�லாக  ம�க�ட� உைரயாட AsktheSpokesperson 

எ�ற நிக��சி �வ�க�ப���ள�. 

 

 தி�வன�த�ர�தி� ப�மநாப�வாமி ேகாவ�� ஆரா�� ஊ�வல� நைடெப�வத�காக 

ஊ�வல� ெச��� வழிய�� உ�ள ச�வேதச வ�மான நிைலய� 5 மண� ேநர� 

�ட�ப���ள�. 

 
 இ�தியாவ�� ைடேனாச� கால�தி� வா��த  18 அ� ந�ள� ெகா�ட  இ�திேயாச�  

எ�ற உய��ன�தி� �� ப�ம�ைத �ஜரா�தி� உ�ள க�� ப�திய�� இ�தியா 

வ��ஞான�க� �த��ைறயாக க��ப�����ளன�. " இ�திேயாச� "  எ�பத�� 

கிேர�க�தி� " கட� ப�லி " எ�� ெபா��. ஊ�வன வைகைய ேச��த இைவ, 

கடலி� மிக�� ஆழ�தி� வா����ளன. இ� இ�ேபாைதய ‘டா�ப��’ ேபா�ற 

உ�வ�ைத ெகா�டதாக இ��கலா� என �ற�ப�கிற�. ஆனா� இ� பல ட� 

எைட�ட� ப�ரமா�ட உ�வ� ெகா�ட� என��, ேவ�ைடயா�� வைகைய 

ேச��த இத� வா� மிக�� ந�ளமாக ந����, ப�க� மிக�� ேகாரமாக�� 

காண�ப�� என�� வ��ஞான�க� ெத�வ����ளன�. ெட�லி ப�கைலகழக�தி� 

�வ�ய�ய� ப��ைவ ேச��த ேபராசி�ய� ���ப�ள� வ�ஆ� ப�ரசா� தைலைமய�� 

க�� ப�திய�� நட�த ஆ�வ��, இத� ப�ம� க��ப���க�ப���ள�. இ�த 

ஆ�வ�� ெஜ�மன�ைய ேச��த ஆ�வாள�க�� இட� ெப���ளன�. 

 
 கா�ம�� ெபா��ெசா�� (ேசத� தவ����) (தி��த�) அவசர ச�ட� 2017. 

கா�ம��� நைடெப��  ேபாரா�ட�கள�� ேபா� ெபா��ெசா��க��� ேசத� 

ஏ�ப�டா�, அ�த ேபாரா�ட���� அைழ�� வ���தவ�க��� 2 �த� 5 

ஆ��க� வைர சிைற�த�டைன வ�தி�க�ப��. ேம�� ேசத� ஏ�ப�ட 

ெபா��கள�� ச�ைத மதி���� ஈடான ெதாைக அபராதமாக�� வ�லி�க�ப�� என  

அவசர ச�ட�தி�  �றிப�ட�ப���ள�. 

 
 பார�மாலா ப�ேயாஜனா தி�ட�. நா� ���க சாைலகைள சீரைம�க பார�மாலா 
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ப�ேயாஜனா தி�ட� ெசய�ப��த�பட இ��கிற�. இ�த தி�ட�தி� கீ� �பா� ஏ� 

ல�ச� ேகா� ெசலவ�� 83,677 கிேலாம��ட� சாைலகைள ��றி�மாக 

சீரைம�க�பட இ��கி�றன. இ�த தி�ட� இர�� க�ட�களாக ெசய�ப��த�பட 

இ��கிற�. தி�ட�தி� �த�க�டமாக �.5,35,000 ேகா� ெசலவ�� �மா� 34,800 

கிேலாம��ட� ெந��சாைலக� ��ைமயாக சீரைம�க�பட இ��கிற�. பார�மாலா 

ப�ேயாஜனா தி�ட� 2018-� ஆ��� �வ�க�பட இ��கிற�. 2022-� 

ஆ����� இ�த தி�ட�ைத ���க தி�டமிட�ப���ள�. 

 
 Special Centre for Disaster Research at Jawaharlal Nehru University. ேப�ட� 

ஆரா��சி�கான  சிற��  ைமய�ைத,  ஜவஹ�லா� ேந� ப�கைல�கழக�தி�  

ம�திய உ��ைற இைணயைம�ச� �வ�கி ைவ���ளா�. 

 
 "India sends first wheat shipment to Afghanistan via Chabahar port". 
இ�தியாவ�லி��� ஆ�கான��தா��� "சபாஹ� �ைற�க�" வழியாக �த� 

ேகா�ைம சர�� (29-10-2017) அ��ப� ைவ�க�ப�ட�. �ஜரா� கா��லா 

�ைற�க�திலி���, ஈரா� நா��� இ�தியாவா� ேம�ப��த�ப�ட சபாஹ� 

�ைற�க�ைத அைட�� ப��ன� தைரவழியாக ஆ�காைன அைட��. 

 
 இ�தாலிய ப�ரதம� பாேலா ெக��ேலான� இர�� நா� ����பயண�தி�காக 

இ�தியா வ�தைட�தா�. ப�ரதம� நேர�திர ேமா� ம��� இ�திய ெவள��ற���ைற 

அைம�ச� ஆகிேயாைர ச�தி�� பல ஒ�ப�த�கள�� ைகெய��திட உ�ளா�. இ�த 

ச�தி�பா� இ� நா�� உற�� ேம�� ேம�ப���� என எதி�பா��க�ப�கிற�. 

 

 "11th World Congress on Adolescent Health" வள� இள� ப�வ�தின�� உட�நல� 

�றி�த 11வ� உலக மாநா� "ெட�லி"� நைடெப�� �����ள�. Theme 2017: 

"Investing in Adolescent Health: the Future is Now". 
 

 அசா� மாநில�தி� ேவளா� வண�க� ம��� ஊரக மா�ற� தி�ட�க��� உத�� 

வைகய�� $200 மி�லிய� டால� நிதி�தவ� வழ�க உலக வ�கி ம��� இ�திய 

அர��கிைடேய ஒ�ப�த� ைகெய��தாகி��ள�. 

 
 "Goa Maritime Conclave-2017" ேகாவா மாநில�தி� �த� கட�சா� க�கா�சி 

நவ�ப� மாத� 1 ம��� 2 ேததிகள�� "INS Mandovi" க�பலி� நைடெபற உ�ள�. 

 

 இ�திய இரய��ேவய�� �த� ��ய� �ல� தாவர�க� வள��க  தி�ட� - �� 

தி�லிய�� �வ�க�ப�ட�. 

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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 அசா� �தலைம�ச� ச�பான�தா ேசானவா� அசா� த�ப� ( Assam Darpan)  

வைல� ேபா�ட� ஒ�ைற அறி�க�ப��தினா�. இதி� ம�திய அர� ம��� 

அசாமி� அரசா�க தி�ட�க� ம��� தி�ட�கள�� வ�வர�க� ம�க��� எள�தி� 

கிைட��� வைகய�� அைம�க�ப���ள�. 

 

 �ன�த யா�திைர தல�க� -  Pavitra Teerth Sthals ( பவ��ர த��� �த�� - Sacred 

Pilgrimage Sites). ம�ரா  மாவ�ட�தி� அைம���ள வ���தாவ� ம��� ப�சானா 

( Vrindavan & Barsana )  நகர�கைள  �ன�த யா�திைர தல�க� என உ.ப�. அர� 

அறிவ����ள�. 

 
 1st Guwahati International Film Festival அ�ஸா� மாநில �த�வ� Sarbananda 

Sonowal ெதாட�கி ைவ�தா�. 

 
 ல�ச ஒழி�� / க�கான��� (Vigilance) வ�ழி��ண�� வார�. அ�ேடாப� 30 �த� 

நவ�ப� 4, கைடப���க ப�கிற�. Theme 2017: “My Vision-Corruption Free India”. 

 

 ஆ�திர மாநில அர� வ�மான� தா�கி ேபா� க�பலான INS Viraat ைய 

அ��கா�சியக� ஆக மா�ற தி�டமி���ள�. 

 

 

 ெத�ன��தியாவ�� �த� �ைறயாக ேவ�� மாவ�ட� தி�ப��� வ�ட� க�திலி 
ேதா�கிய� கிராம�தி� காளா� பாைறக� க��ப���க�ப���ள�. 
 

 ���ேகா�ைட கவ�நா� க�மாய�� மர�வழி நைடபயண�தி� ெபா� சமண� சிைல 
க��ப���க�ப���ள�. 

 
 தமிழக� ம��� ��ைவய�� கட�த 26 ஆ��காளாக இ�லாத அளவ�� 
ெத�ேம�� ப�வமைழ 41 ெச ம� ெப���ள�. வழ�கமான ெத�ேம�� ப�வமைழ 
32 ெச ம�. 

 
 ஈேரா� மாவ�ட� "ச�தியம�கல� �லிக�" கா�பக�தி� உ�ள சி��ைதகள�� 
எ�ண��ைக 111-ஐ தா����ளதாக வன��ைறய�ன� ெத�வ����ளன�. 
வன�தி� வசி��� சி��ைத, �லி ஆகியவ�றி� நடமா�ட�ைத க�காண��க��, 
இன�ெப��க�ைத ��லியமாக கண�கிட�� 350 இட�கள�� தான�ய�கி ேகமரா 
ைவ�� கண�ெக��� ேம�ெகா�டன�. 
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 ஒ�ெவா� வ�யாழ�கிழைம�� ெட�� ஒழி�� நாளாக கைடப���க ���  
அைம�ச� வ�ஜயபா�க� தகவ�. தமிழக�தி� ெட��ைவ ஒழி�ப� ெதாட�பாக 
�த�வ� பழன�சாமி தைலைமய�� ஆேலாசைன ��ட� நைடெப�ற�. இ�த 
��ட�தி� ப�ேக�ற ப��ன� ெச�தியாள�கள�ட� ேபசிய �காதார �ைற அைம�ச� 
வ�ஜயபா�க�, ெட�� ஒழி�� ெதாட�பாக எ��க ேவ��ய நடவ��ைகக� �றி�� 
�த�வ� அறி�ைர வழ�கியதாக �றி�ப��டா�. ேம�� ஒ�ெவா� 
வ�யாழ�கிழைம�� ெட�� ஒழி�� நாளாக கைடப���க�பட��ளாத ���. 
 

 தமிழக�தி� அதிகள� வா�கள�கைள ெகா�ட ெதா�தியாக "ேசாழி�கந���" 
ெதா�தி உ�ள�, அதி� 6.24 ல�ச� வா�கள�க� உ�ளன�. மாநில�திலிேய 

�ைற�தள� வா�கள�கைள� ெகா�ட ெதா�தியாக நாைக மாவ�ட� "கீ�ேவ��" 
ெதா�தி உ�ள�, அ�� 1.68 ல�ச� வா�கள�க� உ�ளன� என தமிழக தைலைம� 
ேத�த� அதிகா� "ராேஜ� ல�கான�" ெத�வ����ளா�. 

 
 தி��ப��� அ�ேக 1300 ஆ��க� பழைம வா��த, சி�ப ேவைல�பா� நிைற�த 
ந�க� ேகா�ட� க�ெட��க�ப���ள�. ேவ�� மாவ�ட�, தி��ப��� �ய 
ெந�ச�க��� தமி���ைற ேபராசி�ய�க� ப�ர�,  சிவச�திர�மா� ம��� 
ெதா�லிய� ஆ�வல� ��தமி� ஆகிேயா� ேந�� ��தின� தி��ப��� அ��த 
ச�திர�ர� ஊரா�சி ப�திய�� கள�பண�ய�� ஈ�ப����தன�. அ�ேபா� ச�திர�ர� 
ஏ�ய�� அ�ேக ெத��ற� ஏ��ேகா� எ�ற இட�தி� ெஜ��மா� எ�பவ��� 
ெசா�தமான வ�வசாய நில�தி� மிக�ெப�ய ந�க� ேகா�ட� இ��பைத 
க�டறி�தன�. 

 
 ேசாழ� கால�ைத� ேச��த ெதா�ெபா��க� உ����ேப�ைடைய அ��த 
வட����� எ�ற கிராம�தி� க��ப���க�ப���ள�. �மா� 2 ஆய�ர� 
ஆ��க� பழைமயான க���, சிவ�� ஓ�க�, ப�ைச சிவ��, ந�ல� உ�ள��ட பல 
வ�ண�கள�� உ��க�ப�ட மண�க� ஆகியைவ க��ப���க�ப���ளன. ேம�� 
இ�த ப�திய�� �மா� 800 ஆ��க� பழைமயான ேசாழ ம�ன� கால�� தமி� 
எ����க� ெபாறி�க�ப�ட க�ெவ��க�� க��ப���க�ப���ள�. 

 
 தமிழக ெபா��� ஆ�ந� வ��யாசாக� ரா� ( 5/10/17) வ�ைடெப�றா�. ெச�ைன 
வ�மான நிைலய�தி� ப���பசார வ�ழா நைடெப�றெபாழ�. 
 

 "��ைம� ப�ள�� தி�ட�". ெச�ைனய�� ��தா�கமான ப�ள�கைள உ�வா�கிட, 
ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா�சி ம��� ப����� க��சி� இைண�� 
ெசய�ப���� "��ைம� ப�ள�� தி�ட�" ெசய�பா�கைள ப���ட� ெவள��ற�� 
�ைற அைம�ச� ம��� காம�ெவ�� அ�வலக�தி�கான இைண அைம�ச� 
"மா�� ஃப���" பா�ைவய����ளா�. ப����� க��சிலி� "ெம� ஆ�த�" 
அற�க�டைளய�� சா�ப�� ெச�ைனய�� ெமா�த� 70 ப�ள�கள�� இ�தி�ட� 
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ெசய�ப��த�ப�� வ�கிற�. 
 

 "ெதா�வான� தி�ட�". ம���வ� ப����கான, 'ந��' ேத��; ஐ.ஐ.�., என�ப��, 
உய� ெதாழி���ப க�வ� நி�வன�தி� ேசர, ேஜ.இ.இ., ேத��; ம�திய ச�ட� 
க��ா�கள�� ேசர, 'கிளா�' ேத�� என, பல வைக �ைழ�� ேத��க� 
நட�த�ப�கி�றன. ேம�க�ட அைன�� ேபா��� ேத��கைள�� எதி�ெகா��� 
வைகய�� அர� ம��� அர� உதவ� ெப�� ப�ள�கள�� பய��� மாணவ�க��� 
தமிழக அரசி� சா�ப�� நட�த�பட உ�ள பய��சி� தி�ட���� ெதா�வான� எ�� 
ெபய�ட�ப���ள�. 

 
 ெச�ைனய�� வ�� 13-� ேததி �த� 16-� ேததி வைர ' இ�திய உலக அறிவ�ய� 
தி�வ�ழா ' நைடெபற உ�ள�. இ�த நிக�ைவ ப�ரபல�ப���� வைகய��� 
ெபா�ம�க�, மாணவ�க�, இைளஞ�க� ம�திய�� அறிவ�ய� �றி�த வ�ழி�� 
உண�ைவ ஏ�ப��த��, கிராம ம�க�, வ�வசாய�க��� அ��களா� ஏ�ப�� 

ந�ைமக� �றி�� வ�ள�க  கலா� யா�திரா எ�ற ப�ரசார� பயண� 
ராேம�வர�திலி��� ெதாட�கி��ள�. 

 
 தமிழக�தி� 25-வ� ஆ�நராக ப�வா�லா� �ேராஹி� (06/10/2017) பதவ�ேய�� 
ெகா�டா�. ெச�ைன உய�ந�திம�ற தைலைம ந�திபதி இ�திரா பான�ஜி பதவ�� 
ப�ரமாண� ெச�� ைவ�தா�. 

 
 ேகாய���� வன�ப�திகள�� �த� �ைறயாக "Sarcogyps Calvus" எ�ற 
அறிவ�ய� ெபய� ெகா�ட சிக�� நிற தைல� ெகா�ட 2 க��க�(Red-headed 
Vulture) க��ப���க�ப���ளன. பவான� சாகா� ந���ேத�க�தி�� அ�ேக உ�ள 
சி��ைக மைலய�� இைவ க�டறிய�ப���ளன. க��கள�� அழிைவ� த��க 
ம�திய அர� "Diclofenac" எ�ற ம��ைத��, தமிழக அர� "Ketoprofen" எ�ற 
ம��ைத�� தைட ெச�த� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 ������ய�� இ��� �மா� 10 ஆ��க��� ப�ற� ெத�ெகா�ய��� 32500 ட� 
உ�� ஏ��மதி ெச�ய ப���ள�. 

 
 H1N1 எ�ற ைவர� கி�மியா� ஏ�ப�� ப�றி கா��ச� ெதாட�பான ��ள� 
வ�வர�கைள ம�திய �காதார �ைற ெவள�ய��ட�.அவ�றி� தமிழக� 4 � இட� 
ப�����ள�. �தலிட�ைத �ஜரா��,இர�டா� இட�ைத மகாரா��ரா�� 
ெப���ளன. 

 
 மாநில�களைவ உ��ப�ன��கான ஓ��திய� ெதாைக �.20,000 ெப�� வ�த 
சர��மா� அதைன ேவ�டா� என வ���� ெகா����ளா�. ஓ��திய�ைத 
வ����ெகா��த �த� ��னா� மாநில�களைவ உ��ப�ன� எ�ற ெப�ைமைய 
ந�க� சர��மா� ெப���ளா�. த�ேபா� 1952 �த� ஓ��ெப�ற மாநில�களைவ 
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உ��ப�ன� ம��� அவ�கள� ���ப�தா� என ெமா�த� 1,766 ேப� ஓ��திய� 
ெப�� வ�கி�றன�. 

 
 கா�தி நிைனவாக தமிழக ேகாஆ� ெட�� நி�வன� அறி�க�ெச���ள ப�� 
அகி�சா. 
 

 ெபா�ேன� அ�ேக உ�ள ப�ெச�� ேவல�மா� ெதாழி���ப� க���ய�� 
இேனாேவ�-2017 ம��� ெராபா���(இய�திரவ�ய�) 2017 க�கா�சி, ேபா��க� 
வ�� அ�ேடாப� மாத� 12, 13 ஆகிய ேததிய�� நைடெபற உ�ள�. ஒ�ெவா� 
ஆ��� க��� மாணவ�கள�� ெசய� தி�ட மாதி�கைள பா�ைவ�� ெகா�� 
வ�வத�காக ‘இேனாேவ�’ நட�த�ப�கிற�. ேம�� ‘ெராபா���’ ேபா��கள�� 
தமிழக�தி� இ��� ம��மி�லாம� ேகரள�, ஆ�திர�, ெதல�கானா ம��� 
க�நாடக மாநில�கள�� இ���� ப�ள� மாணவ, மாணவ�ய� கல��ெகா�ள 
உ�ளன�. 

 
 ெட�� ஒழி�� நடவ��ைககள�� ஒ� ப�தியாக தமிழக �காதார� �ைற 
அைம�ச� வ�ஜய பா�க� "ெகா� இ�லா இ�ல�" எ�ற தி�ட�ைத ெச�ைனய�� 
ெதாட�கி ைவ���ளா�. 

 
 தமிழக�தி� �த� �ைறயாக "ராமநாத�ர�" மாவ�ட�தி� உ�ள அைன��� 
காவ� நிைலய�கள��� சா�� ஆ�வாள� தைலைமய�� "சிற��� �ழ�ைதக� 
நல�ப���" ெதாட�க�ப���ள�. 
 

 திைரயர��கள�� க�டண�கைள 25 % உய��த தமிழக அர� அ�மதி 
அள����ள�. 
 

 காச ேநா� இ�லா ெச�ைன  �திய தி�ட�ைத �தலைம�ச� �வ�கி ைவ�தா�. 
 

 2014, 2015, 2016 என ெதாட��� 3 ஆ��களாக தமிழக� உ�நா� ம��� 
ெவள�நா� ���லா பயண�க� வ�ைகய�� �தலிட�தி� உ�ள�. 

 
 தமிழக அரசி� 'தமி�நா� திற� ேம�பா�� நி�வன�' ம��� 'ம�க�யா� 
ெதாழி���ப� ெதாழிலாள�க� ���ற�� ச�க�' ஆகியைவ இைண�� ப��� 
ேவைலய��லாத இைளஞ�க��� இலவச ேம�பா�� பய��சிைய வழ�க உ�ள�. 

 

 ஆ�திர மாநில�, க��லி� பழ�க� பதன��� ெதாழி�சாைலைய �த�வ� 

ச�திரபா� நா�� ெதாட�கி ைவ�தா�. அ�ேபா� அவ� ேப��ேபா�, ராயலசீமா 

ப�திய�� அதிகமாக பழ�க� உ�ப�தி ெச�ய�ப�கிற�. இதனா� ெவள�நா�க��� 

பழ�க� ஏ��மதிைய அதிக��க ெச�ேவா�. வ�ைதக� ந�றாக இ��தா� ம��ேம 

பழ�கள�� தர� ந�றாக இ����. வ�ைதக� உ�ப�திய�� தமிழக� நா��ேலேய 
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�தலிட� வகி�கிற�.  

 
 தமிழக�தி� �த��ைறயாக நடமா�� அ�சலக� ெச�ைனய�� அறி�க� 

ெச�ய�ப�ட�ள�. 

 
 அ�கீகார� இ�லாத மைனகைள வர��ைற ப���� தி�ட� 2018 ேம 3ஆ� ேததி 

வைர ந����� தமிழக அர� அறிவ���. 

 

 ெச�ைனய�� �����ழைல பா�கா��� வைகய���, ம�க��� பய��ள 

வைகய��� இலவச ைச�கி� தி�ட� ெம�ேரா ரய�� நிைலய�கள�� 

அறி�க�ப��த�ப���ள�. �த� க�டமாக ப��சா��த �ைறய�� 

ெதாட�க�ப���ள இ�த ைச�கி� ேசைவய��, ஒ�ெவா� மாத�� �த� 100 

மண� ேநர� இலவசமாக பயண� ெச�யலா�. 

 
 உலக பா�ைவய�ேறா� தின�ைத ��ன��� ெச�ைன ேச�பா�க�தி��ள 

மக�ேப� ம���வமைன டா�ட�க� ம��� ெசவ�லிய�க�ட� ெபா�ம�க�� 

ப�ேக�� க�ைண க���ெகா�� நைட�பயணமாக, ம���வமைனைய ��றி 

வ�தன�. உலக பா�ைவய�ேறா� தின�ைத ��ன��� ப�ைள�� வா� 

நைட�பயண� அைடயாறி� 12/10/2017 � நட�த�. இதி� ஏராளமான மாணவ 

மாணவ�க� க�கைள க���ெகா�� பாதைதக� ஏ�தி வ�ழி��ண�வ�� 

ஈ��ப�டன�. 

 
 தமி�நா��� உலகி� மிக�ெப�ய எ�மைல ஆரா��சி ைமய� IIT ெம�ராசி� 

ெதாட�க�ப���ள�. 

 
 நா��ேலேய �த��ைறயாக ப�ள� மாணவ�க��கான வ�ப��� கா�ப�� 

தமிழக�தி� வ�ைரவ�� ெகா��வர�ப�� என ப�ள��க�வ���ைற அைம�ச� 

ெச�ேகா�ைடய� ெத�வ����ளா�. தமிழக�தி� 3,000 ப�ள�கள�� தலா 2 ல�ச 

�பா� ெசலவ�� �மா�� கிளா� �� என�ப�� மாதி� வ��பைறகைள �ச�ப� 

2017 இ�தி��� ெகா��வர அர� தி�டமி���ள�. �தலைம�ச� கா�ப���� 

தி�ட�ைத�ேபால ப�ள�� க�வ���ைறய��� மாணவ�க��� வ�ப��� கா�ப���� 

தி�ட�ைத� ெகா��வர அர� நடவ��ைக எ��� வ�கிற�. அ�த தி�ட� 

�தலைம�ச�� ப�சீலைனய�� இ��கிற�. நா��ேலேய �த��ைறயாக எ�த 

மாநில�தி�� இ�லாத வைகய�� தமிழக�தி� ப�ள� மாணவ�க��� 

வ�ப��� கா�ப�� தி�ட� வ�ைரவ�� ெகா��வர�பட இ��கிற�’ எ�� 



                       

 

 
 P a g e  9 5  

ெத�வ��தா�. 

 
 தி�ெந�ேவலி மாவ�ட�தி� ந���றவ�க� ம��� மைலவா� ம�கள�� 

வா��ைக தர�திைன உய���� "Project Spark-Inspire & Ignite"எ��� 

தி�ட�திைன மாவ�ட ஆ�சிய� ச�தி� ந��� அவ�க� ெதாட�கி ைவ�தா�. 

 

 தமி�நா� க��ட மைன வ��பைன ஒ����ைற ��ம�தி� www.tnrera.in எ�ற 

இைணயதள� தமிழக �த�வ� பழன��சாமி அவ�களா� ெதாட�கி ைவ�க�ப�ட�. 

 
 தமி� இைணயக�வ� கழக�தா� அர��ைறகைள ஆவண�ப��திய�தி� ெதா��� 

இைணயதளமான www.tamilvu.org ம��� தமிழிைணய�ெம�ெபா��ெதா��� 2 

ஆகியைவ தமிழக �த�வ� பழன��சாமி ெதாட�கி ைவ�தா�. 

 
 தமி�நா� மி�னா�ைம �கைமயா� தமி� &ஆ�கில�தி� மாத� இ��ைற 

ெவள�வர உ�ள இ மட� இதைழ �த�வ� எட�பா� ெதாட�கி ைவ�தா�. 

 
 ெட�� கா��ச� பாதி�� �றி�� ஆ�� ெச�ய ஆ�ேதா� ப�ஷவா� 

தைலைமய�� ம�திய �� தமிழக�தி� ஆ�� ேம�ெகா�� உ�ள�. 

 

 தமிழக வ�கியாள�க� ��டைம�� சா�ப�� ��ரா கட� தி�ட ஊ��வ��� �கா� 

ம��� கட� வழ��� வ�ழா ெச�ைன கைலவாண� அர�க�தி� 14/10/2017 � 

நட�த�. தமிழக அைம�ச� எ�.ப�.ேவ�மண� தைலைம தா�கினா�. ம�திய ரா�வ 

ம�தி� நி�மலா சீதாராம� ���வ�ள�� ஏ�றி வ�ழாைவ ெதாட�கி ைவ�தா�. ��ரா 

தி�ட� ெதாட�க�ப��, கட�த ஒ�றைர ஆ��கள�� கட� ெப�றவ�கள�� 75 

சதவ �த� ேப� ெப�க�. 

 
 ந�ராவ� எ�சி� �ல� இய��� பார�ப�யமி�க உதைக மைல ரய�� ேசைவயான�, 

ஆ�கிேலய�க� கால�தி� 1908-ஆ� ஆ��  ெதாட�க�ப�ட�. வன�ப�தி 

வழியாக�� 10-��� ேம�ப�ட �ைகக� வழியாக��, 250 பால�க� வழியாக�� 

ெச��� இ�த மைல ரய�லி� பயண� ெச�ய, ���லா பயண�க� அதிக ஆ�வ� 

கா�� வ�கி�றன�. இ�நிைலய�� 109-வ� மைல ரய�� தின� (15/10/2017) 

ெகா�டாடப�ட�. 

 
 தமிழக அரசி� நிதி ேமலா�ைம பண�கைள எள�ைம�ப��த��, 9 ல�ச� அர� 

ஊழிய�க�, 7.39 ல�ச� ஓ��திய�க��கான நிதி ேசைவகைள �ஜி�ட� 

ைமயமா�க�� "ஒ��கிைண�த நிதி ம��� மன�தவள ேமலா�ைம� தி�ட�" 
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(Integrated Financial and Human Resource Management System) ெசய�ப��த�பட 

உ�ள�. இ� 2018 ஜனவ� �த� நைட�ைற�� வர உ�ள�. 

 
 ம�கைள கவ�� வைகய��� �����ழைல பா�கா��� வைகய��� இலவச 

ைச�கி� தி�ட�. ஈ�கா���தா�க�, ேந� ��கா, தி�ம�கல�, அ�ணாநக� வட 

பழன�, ெஷனா�நக� ெம�ேரா ரய�� நிைலய�கள�� ெதாட�க�ப���ள�. 

 
 நிலஅளைவ ம��� நிலவ��தி�ட� �ைறய�� 150 ஆ��க���� ேமலாக, நில 

அளைவ� பண�கள�� ச�கிலி, ேந��ேகாண�க�ைட ம��� ேகாணமான� ேபா�ற 

பைழய க�வ�க� பய�ப��த�ப�� வ�கிற�. தமிழக�திேலேய �த� �ைறயாக 

ஓ�� அ��த ெச�னச�திர� கிராம�தி� நவ �ன நில அளைவ� க�வ�க� �ல� 

(�ஜிப�எ�-ஆ��ேக)  ம�நில அளைவ� பண�க� ெதாட�க�ப���ளன. 

 
 ெச�ைனய�� நைடெப�� 'இ�தியா ச�வேதச அறிவ�ய� தி�வ�ழாவ��' (IISF 

2017) ஒ� ப�தியாக உய�� ெதாழி���ப�க��கான �திய க��ப���� 

ைமய(Biotech Innovation Center) ெதாட�க வ�ழாவ�� ேபா� "Genesis of Biotech 

Park" எ�ற ��தக�ைத ம�திய அைம�ச� ஹ�ஷவ�த� ெவள�ய����ளா�. 

 
 தமிழக ஆ�ந� மாள�ைகயான ரா� பவன�� 400 கிேலாவா� ப��(KWp) திற� 

ெகா�ட ேசாலா� மி� உ�ப�தி நிைலய�ைத �ைண ��யர�� �ைண தைலவ� 

ெவ�க�யா நா�� ெதாட�கி ைவ���ளா�. 

 
 மகா�மா கா�தி ேதசிய ஊரக ேவைல உ�தி� தி�ட�தி� தமிழக�தி� 

ெசய�பா�கைள ப��ப�றி, க�ைகைய ��ைம�ப���� தி�ட�ைத ெசய�ப��த 

ம�திய அர� ��� ெச���ள�. ேம��, 16 மாநில�கைள� ேச��த அதிகா�க� 

தமிழக�தி� பய��சி ெப�� ெச���ளதாக ஊரக வள��சி��ைற அதிகா� ஒ�வ� 

ெத�வ��தா�. 

 
 ������ மாநகரா�சிய�� “அ�ேபா� ������” எ�ற தி�ட�தி� ஒ� ப�தியாக 

“ அ�சய பா�திர� ” தி�ட�ைத மாநகரா�சி ஆைணயாள� ஆ�ப� ஜா� வ��கீ� 

ெதாட�கி ைவ�தா�.  ������ மாநகரா�சி� ப�திகள�� வசி��� ஆதரவ�ற, 

உைழ�க இயலாத ஏ�ைம நிைலய���ள ம�கள�� பசிைய� ேபா�கி�� வைகய�� 

இ�தி�ட� ெதாட�க�ப���ள�. 

 
 ேம�� அர� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� மாணவ�க� மாதி� ெசய�ைக�ேகா� 
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ஒ�ைற வ�வைம���ளன�. 10 மாணவ�க� �ல� தயா��க�ப�ட இ�த மாதி� 

ெசய�ைக�ேகா� திரவ எ�ெபா�� ெகா�� பற�கவ�ட�ப�ட�. 

 
 ெச�ைன���, ெத��கானா மாநில� காசிேப����� இைடய�லான 643 கி.ம�. 

�ர�ைத 3 மண� 15 நிமிட ேநர�தி� அைட��வைகய��, ெரய��கள�� ேவக�ைத 

அதிக��க ஆ�� நட�த�பட உ�ள�. இத�காக ெரய��ேவ �ைற���, 

ெஜ�மன���� இைடேய  ஒ�ப�த� ைகெய��தாகி��ள�. 

 

 ெச�ைனய��  மைற�த க�னாடக இைச� பாடகி எ�.எ�.���ல��மி ப�ற�தநா� 

��றா�� வ�ழா க�கா�சிைய  �ைண ஜனாதிபதி �வ�கி ைவ���ளா�. இ�த 

நிக��சிய�� எ�.எ�.���ல��மிய�� இைச வா��ைகைய� ப�றிய 

‘�ைறெயா��� இ�ைல’ எ�� �ைல  �ைண ஜனாதிபதி ெவள�ய����ளா�. 

 
 ஈேரா��� உ�ள தாளவா� �மி�டா�ர� ப�ேர�வர� ேகாவ�லி� மைலவா� 

ம�கள�� சாண�ய� தி�வ�ழா நைடெப�ற�. 

 
 BRICS Film Festival In Chennai. இ�திய திைர�பட திறனா�� கழக�, ெச�ைனய�� 

உ�ள ர�ய அறிவ�ய� ம��� கலா�சார ைமய��ட� இைண�� நட���  " 

ப����  திைர�பட தி�வ�ழா "  ஆ�வா��ேப�ைடய�� உ�ள ர�ய கலா�சார 

ைமய�தி� அ�ேடாப�  25, 26 ம��� 27 ஆகிய ேததிகள�� நைடெப�கிற�. 

 

 ேபா��வர�தி�� இைட�ராக க� அ��, ேபன� ைவ�பத�� க���பா�க��, 

உய�ேரா� இ��பவ�க��� க� அ�� ேபன� ைவ�க தைட வ�தி��� ெச�ைன 

ஐேகா��� பரபர�� த���பள����ள�. ெச�ைன அ��பா�க�ைத� ேச��த 

தி�ேலா�ஷனா �மா� எ�பவ� ெச�ைன ஐேகா���� ெதாட��த வழ�� 

ந�திபதி ைவ�திய நாத� ��ன�ைலய�� இ�� வ�சாரைண�� வ�த�. 

அ�ேபா�, ேபா��வர�தி�� இைட�றாக க� அ�� ம��� ேபன� ைவ�ப� 

க�காண��க�பட ேவ��� என ந�திபதி �றினா�. ேம��, உய�ேரா� 

இ��பவ�க��� க� அ��, ேபன� ைவ�பத�� தைட வ�தி��� அவ� 

உ�தரவ��டா�. 1959-� ஆ�� இய�ற�ப�ட ச�ட�ைத அ�வ�ேபா� தி��த�� 

தமிழக தைலைம� ெசயலாள��� அவ� உ�தரவ����ளா�. க�டட�க�, 

��ய���� ப�திகள�� ேபன� ைவ�க அ�மதி�க �டா� என��, உ�ளா�சி 

அைம��க� �காதாரமான  ��நிைலைய ேம�ப��த ேவ��� என�� அவ� தன� 

உ�தரவ�� ெத�வ����ளா�. 
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 வ�ட�� உய��ய� ��காவ�� உ�ள 7 மாத ஆ� சி�க� ����� வ��� எ�� 

தமிழக �த�வ� அவ�க� ெபய� �����ளா�. 

 
 ெச�ைனய��  நைடெப�ற 3வ� ச�வேதச - இ�திய அறிவ�ய� தி�வ�ழாவ�� 

ேபா�  அ�ேடாப� 14 அ��, 21 ப�ள�கள�� இ��� வ�த 1,049 மாணவ�க��� 

ல��மி ப�ர� எ�ற உய��ய� ஆசி�ய� ஒ�றைர மண� ேநர� வ��� எ��தா�. இ� 

கி�ன� சாதைனயாக அ�கீக��க�ப���ள�. இத�� ��� 2015ஆ� ஆ�� 

ெட�லிய�� நட�த�ப�ட 2வ� ேதசிய அறிவ�ய� மாநா��� 550 மாணவ�க� 

ப��ெகா�ட ேவதிய�ய� பாட� நட�தி கி�ன� சாதைன ஏ�ப��த�ப�� 

இ��த� . த�ேபா� இ� �றிய��க�ப���ள�. 

 
 �ெப������ வ�மான உதி�பாக�க� தயா���� ெதாழி���கா அைமய 

இ��கிற�. 

 
 தமிழக�தி� 13வ� மாநகரா�சியாக சிவகாசிைய தர� உய��த ப�� என �த�வ� 

எட�பா� பழன��சாமி அறிவ����ளா�. 

 
 ப�ற�� ம��� இற�� சா�றித�கைள ெப�வத��, தமிழக� ��வ�� ஆ�-ைல� 

வசதி ஏ�ப���வத�கான அரசாைண ெவள�ய�ட�ப���ள�. 

 
 "Global Investors Meet 2018". தமிழக�தி� வ�� 2018� ஆ�� உலக 

�தலி�டாள�க� மாநா� நைடெப�� என ெதாழி� �ைற அைம�ச� 

ெத�வ����ளா�. �த� மாநா� 2015� ஆ�� நைடெப�ற� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 தமி�நா� மாநில ர�த தான ெகா�ைக. இ�தியாவ�லிேய �த� �ைறயாக ர�த 

தான�தி�ெகன தன� ெகௗ�ைக தமிழக�தி� இய�ற�பட உ�ள�. ர�த� வழ��த� 

தான� ெப�த� உ�ள��டவ�றி� ஏ�ப�� நைட�ைற� சி�க��� த��� கா�� 

வைகய�� இ�த ெகா�ைக அைம�க�ப���ள�. மாநில��தி� எ�த ப�திய�� 

ர�த���கான  ேதைவ இ��தா�� �றி�த கால�தி� தரமான, ேதைவயன அள� 

கிைட�க இைவ வழிவ����. 

 
 Fire Proof Paint. க�ேகா�� ைஹெட� கா��� & ெபய���� நி�வன� 

த��ப���காத ெபய���ைட ெச�ைனய�� அறி�க� ெச���ள�. 

 

 உ�தம� எ��� உலக� தமி�� தகவ� ெதாழி���ப ம�ற�தி� சா�ப��  17வ� 

உலக� தமி� இைணய மாநா� ேகாைவய�� ஜூ� 2018�  நைடெபற��ள�. 
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Theme  -  ைகயட�க�க�வ�கள��  தமி� . இேதேபா��  உலக� தமி� இைணய 

மாநா� ஒ��  2017 ஆக���  மேலசியாவ��  நைடெப���ள�. 

 
 இ�தியாவ�� 2015-2016-� நிதியா��� அதிக ந�ெகாைட ெப�ற மாநில� 

க�சிகள�� ப��யலி� தி�க �தலிட�ைத� ப�����ள�. ஜனநாயக சீ�தி��த� 

எ�ற அைம�� ெவள�ய����ள ஆ�வறி�ைகய�� இ�த தகவ� ெவள�யாகி��ள�. 

ேம�� அ�த அறி�ைகய��, 2015-2016-� நிதியா��� தி�க �.77.63 ேகா�  

ந�ெகாைடயாக ெப�றதாக ெத�வ��க�ப���ள�. 

 
 ஓ��திய�, ���ப ஓ��திய� ெப�ேவா��� �ைற�தப�ச ஓ��திய ெதாைக 

�.7850 ஆக நி�ணய��� தமிழக அர� உ�தர�. 

 

 தமிழக�தி�, அர� ம��� அர� உதவ� ெப�� ப�ள�கள�� பய���, மாணவ - 

மாணவ�ய��, 10� வ��� ம��� ப�ள� 2, மதி�ெப� சா�றித�கைள, '�ஜி 

லா�க�' தி�ட�தி� கீ�, பா�கா��� தி�ட� �வ�க�ப�� உ�ள�. இ� ெதாட�பாக, 

தமிழக தகவ� ெதாழி���ப �ைற அதிகா�க� �றியதாவ�: ம�திய அரசி�, 

'�ஜி�ட� இ�தியா' தி�ட�தி� கீ�, www.digilocker.gov.in எ�ற இைணயதள�தி�, 

��கிய ஆவண�கைள, '�ஜி�ட�' வ�வ�� ேசமி�� ைவ��� தி�ட� அமலி� 

உ�ள�. அதி�, ஆதா� எ� வழியாக, ஒ�வ�� வாகன உ�ம�, வாகன 

பதி��சா�� ேபா�ற அச� ஆவண�கைள பதிேவ�றி, பா�கா�பாக ைவ��� வசதி 

உ�ள�. 

 
 கா�சீ�ர� மாவ�ட� �ெப����� அ�ேக உ�ள வ�ல� – வடகா� சி�கா� 

ெதாழி� ��கா வளாக�தி� வ�மான (வா��தி) உதி� பாக�க� தயா���� 

ெதாழி� ��கா அைம�க  தமிழக �த�வரா� அ��க� நா�ட�ப���ள�. 

 
 தி���க� மாவ�ட� பா���� 2500 ஆ��க� பழைமயான ேகா�ைட 

க��ப���க�ப���ள�. தி���க� மாவ�ட� பா��� எ�ற ஊ�� ந�ேவ உ�ள 

ேகா�ைடேம� எ�ற இட�ைத ெதா�லிய� �ைற ஆ�வாள� நாராயண���தி 

தைலைமய�லான ��வ�ன� 3 க�ட�களாக ஆ�� ேம�ெகா�டன�. இதி� 3 ஏ�க� 

பர�பளவ�� பாறா�க�களா� ேகா�ைட எ��ப�ப���ள� ெத�யவ�த�. 

��ம�க� தாழிக�, க��சிவ�� பாைன ஓ�க�, ெப�கள�� காதண�க�, 

ம�பா�ட�க� ஆகியைவ க��ப���க�ப���ளன. 

 
 பார�ப�ய ரய��ேவ அ��கா�சியக� ந�லகி� மைலய�� �வ�க�ப�� என 
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அறிவ���. 

 
 ப�ற�� ம��� இற��கைள ஒ� வ�ட�தி�� ப�ற� தாமதாக பதி� ெச��� 

நப�க��கான அபராத ெதாைக �.10லி��� �.500 ஆக உய��தி தமிழக  அர� 

உ�தரவ����ள�. 

 

 வ�ப��கைள �ைற��� ேநா�கி� தமி�நா� ��வ�� ேபா��வர�� 

சி�ன�கள�� வ�ள�பர ேபன�க� ைவ�க ெச�ைன உய�ந�திம�ற� தைட 

வ�தி���ள�. 

 
 சாகி�ய அகாடமி வ��� ெப�ற எ��தாள� ேமலா�ைம ெபா��சாமி 

காலமானா�. 2007ஆ� ஆ�� அவ� எ�திய  மி�சார�� எ�ற சி�கைத 

ெதா����காக சாகி�ய அகாடமி வ��� கிைட�த�. 

 

 

 Red bull அண�ய�� "Max Verstappen" மேலசியா கிரா��ப����(Malaysia GP) F1 

கா�ப�தய ேபா��கள��  ப�ட� ெவ���ளா�. 

 

 இ�தியாவ�� இ�மாத� ெதாட�க��ள 17வய��� உ�ப�ேடா��கான(U-17) 

உலக�ேகா�ைப கா�ப�� ேபா��ய�� ெப� உதவ� ந�வ�க� பண�யா�ற உ�ளன�. 

FIFA ஆடவ� ேபா��ய�� ெப� ந�வ� ஈ�ப���வ� இ�ேவ �த� �ைறயா��. 

 
 ச�வேதச ப����த� ச�ேமளன�தி�(IWF) இ� �ைண� ���கள�� தைலவராக 

இ�திய ப����த� ச�ேமளன� தைலவ� "ப�ேர�திர ப�ரசா� பா�ஷியா"(Birendra 

Prasad Baishya) ேத�� ெச�ய�ப���ளா�. 

 
 தா�க�� ஓப� ெட�ன�� ேபா��ய�� மகள�� ஒ�ைறய� ப��வ��, 5 வய� 

�ழ�ைத�� தாயான உ�ைர� வ �ரா�கைன Kateryna Bondarenko ப�ட� 

ெவ���ளா�. இத�� �� 2011 ஆ�திேரலியா ஓபன�� ஒ� �ழ�ைத�� தாயான 

கி� கிலி�ட�� ெவ���ளா�. 

 

 ச�வேதச ப����த� ச�ேமள� ர�யா சீனா உ�ள��ட 9நா�க��� அ��த 

ஓரா���� ச�வேதச ப����த� ேபா��ய�� ப�ேக�க தைட வ�தி���ள�. 

 
 ெட�� கி��ெக� ேபா��ய�� 400 வ��ெக��ைள எ��த �த� இட� ைக 



                       

 

 
 P a g e  1 0 1  

�ழ�ப�� வ ��சாள� எ�ற சாதைனைய இல�ைக கி��ெக� வ �ர� ர�கனா ெஹரா� 

பைட���ளா�. 

 
 ரஷியாவ�� நைடெப��வ�� ச�வேதச உஷூ சா�ப�ய�ஷி� ேபா��ய�� �ஜா 

க�ய� இ�தியாவ��� �த��ைறயாக த�க�பத�க� ெப�� த�தா�. உஷூ 

மரபா��த சீன� ச�ைட� கைலகைள அ��பைடயாக� ெகா�ட ஒ�வேராெடா�வ� 

ேமா�� உட� திற� வ�ைளயா�� ஆ��. ப�னா�� உஷூ ��டைம�� 

இர�டா��க��� ஒ��ைற ச�வேதச அளவ�� உஷூ ேபா��கைள 

நட��கி�ற�. �த� ச�வேதச ேபா��க� சீன தைலநக� ப�ஜி�கி� 1991-� ஆ�� 

நைடெப�றன. 14-வ� ச�வேதச உஷூ ேபா��க� ரஷியாவ�� கஸா� நக�� கட�த 

மாத� 29-� ேததி ெதாட�கிய�. இ�ேபா��ய�� 75 கிேலா எைட�ப��வ�� இ�� 

இ�தியாவ�� �ஜா க�ய�, ரஷியாவ�� எ�ெஜன�யா �ெட�பேனாவாைவ 

எதி�ெகா�டா�. இதி� எ�ெஜன�யா �ெட�பேனாவாைவ வ ���தி �ஜா க�ய� 

இ�தியா��� �த��ைறயாக த�க�பத�க�ைத ெவ�� த���ளா�. 

 
 ஆ�க� கி��ெக� ேபா���� �த��ைறயாக ெப� ஒ�வ� அ�பயராக 

நியமி�க�ப���ளா�. ஆ�திேரலியாவ�� உ��� அண�க� ப�ேக��� கி��ெக� 

ெதாட� நட�கிற�. இதி� ஆ�திேரலிய ெலவ� அண��ட� உ��� அண�க� 

ேமா�கி�றன. இதி� ஆ�திேரலியா ெலவ�, நி�ச�� ேவ�� அண�க� வ�� 

ஞாய����கிழைம ேமாத உ�ளன. இ�த� ேபா��ய�� கிைள� ேபாேலாசா� எ�ற 

ெப�, அ�பயராக களமிற��கிறா�. இவ� ப�ரபல ந�வ� பா� வ��ச�ட� 

இைண�� இதி� ந�வராக ெசய�பட உ�ளா�. 29 வயதான கிைள�, 

இ�கிலா�தி� நட�த ெப�க� உலக�ேகா�ைப கி��ெக� ெதாட�� நா�� 

ேபா��க��� ந�வராக ெசய�ப���ளா�.  

 
 பா�வயாள�கைள கவ�� வைகய�� �த� �10 கி��ெக� ேபா��க� ஐ�கிய அர� 

எமிரக�தி� நட�க உ�ள�. 

 
 மஹாவ �� ர�நாத� இ�தாலிய�� இேமாலாவ� எ�ற இட�தி� நைடெப�ற 

ஐேரா�ப�ய கா� ப�தய சா�ப�ய�ஷி�ைப ெவ�ற �த� இ�திய வ �ர� ஆவா�. 

 

 இ�கிலா��, அய�லா�� நா�கள�� இைடய�� உ�ள� ஐ� ஆ� ேம� த�வ�� (மா� 

த��) நட�த ச�வேதச ெச� ெதாட�� 'மா�ட�' ப��வ�� இ�தியாவ�� 

வ��வநாத� ஆன��, அெம��காவ�� நக�ரா இ�வ�� 2 வ� இட�ைத 

பகி��� ெகா���ளன�. நா�ேவய�� ேம�ன� கா��ச� �தலிட� 
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ெப���ளா�. இ�தியாவ�� வ�தி� ச�ேதா�, �வ�ன�� உ�ள��ட 9 ேப� 4வ� 

இட�ைத பகி��� ெகா�டன�. 

 
 சீனாவ�� நட�� ���த 20-வ� ஆசிய ��ேதா� தடகள� ேபா��ய�� இ�தியா 

சா�ப�� ப�ேக�ற தி���க� மாவ�ட� கதிரனப��ைய� ேச��த எ�.ஏ.��ைபயா, 

��� எறிதலி� த�க�, ந�ள� தா��தலி� ெவ�ள�, வ�� எறிதலி� ெவ�கல� 

என ��� பத�க�கைள ெவ���ளா�. 

 

 பாரா வ�ைளயா�� வ �ர�கள�� வா��ைக ம���, ேம�ெகா�ட பய���சிக� ம��� 

வ�ழி��ண�வ��காக இைணய தள� �ல� அறிய �த��ைறயாக 

thenationspride.com எ�ற வைலயைம�� ெதாட�க�ப���ள�. ��ைபைய� 

ேச��த Saachi Munot எ�ற ��ைபைய� ேச��த மாணவ� இ�த இைணயதள�ைத 

வ�வைம���ளா�. 

 

 ஜ�பா� கிரா�� ப����(Japanese GP) பா��லா 1 கா�ப�தய ேபா��கள�� "Lewis 

Hamilton"(Mercedes) ப�ட� ெவ���ளா�. 

 
 சீனாவ�� ெப�ஜி� நக�� நைடெப�ற "China Open" ெட�ன�� ேபா��கள�� 

ஆடவ� ஒ�ைறய� ப��வ�� �ெபய�� நா��� "Rafael Nadal" ப�ட� 

ெவ���ளா�. இ�த ப�ட� அவ� வா�நாள�� ெப�� 75வ� ப�டமா��. 

 

 ஹிமா�சல ப�ரேதச�ைத ேச��த ப�ரசா�� ேசா�ரா, ப�சா� அண��� எதிரான ர�சி 

ேபா��ய�� தன� ப�ற�த நாள�� ��சத� அ��� சாதைன பைட���ளா�. 

இத�� �� �த�தர ேபா��கள�� ேகாலி� க��ேர ம��� ராம� ல�பா 

ஆகிேயா� த�க� ப�ற�த நாள�� ��சத� அ����ளன�. 

 
 FIFA U 17 கா�ப�� ேபா��ைய வ�ள�பர�ப���� ேநா�கி� ேம��வ�காள 

�த�வ� ம�தா பான�ஜி பாட� எ�தி��ளா� . 

 
 இ�தியாவ�� FIFA U17 உலக ேகா�ைப கா�ப�� ேபா�� நைடெப�வைத 

��ன��� Adidas நி�வன� . HereToCreate எ�ற ப�ர�சார ���பட�ைத 

ெவள�ய����ள�. 

 
 இ�தாலி நா��� நைடெப�ற பா� கிரா�� ப�� ஐேரா�ப�ய கா� ப�தய�தி�, 

ெச�ைன வ �ர� மகாவ �� ர�நாத� சா�ப�ய� ப�ட� ெவ���ளா�. ச�வேதச 

அளவ�� 20 வ �ர�க� ப�ேக�ற இ�த ப�தய�தி�, ெமா�த� 7 ��றி� ப�எ� ேரசி� 
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அண� சா�ப�� களமிற�கிய மகாவ �� (19 வய�) 263 ��ள�கைள� �வ��� �தலிட� 

ப���தா�. இ�த ெதாட�� சா�ப�ய� ப�ட� ெவ�ற �த� இ�திய வ �ர� எ�ற 

ெப�ைம அவ��� கிைட���ள�. இத�� �� இ�திய வ �ர� நேர� 

கா��திேகய� 1994-� ஆ�� ப����� பா��லா ேபா�� ப�தய�தி��, பா��லா 

ஆசிய சீ�ய� ேபா��ய�� 1996� ஆ��� ெவ�றி ெப���ளா�. இவ��� அ��� 

இ�திய வ �ர� க�� ச�ேதா� பா��லா கா� ப�தய�தி� ெவ�றி ெப���ளா�. 

 
 2018� ஆ�� ர�யாவ�� நைடெப�� உலக ேகா�ைப கா�ப�� ேபா��க��� 

த�தி� ெப�� �த� ஆ���க நா� எ�ற ெப�ைமைய "ைநஜ��யா" ெப���ள�. 

 

 ர�யாவ�� ெசய��� ப��ட��ப��கி� நைட�ெப�ற World Open Under-16 

���க� ேபா��ய�� சா�ப�ய�ஷி� ப�ட�ைத இ�தியாவ�� அ�பமா 

ராம�ச�திர� ைக�ப�றி��ளா�. 

 

 அ�ெஜ��னாவ�� ேராசாேராவ�� நைட�ெப�ற உலக இைளஞ� சா�ப�ய�ஷி� 

ேபா��ய�� த�க�, ெவ�ள�, ெவ�கல� உ�ள��ட 3 பத�க�கைள இ�தியா 

ெவ�ற���� . 

 
 பாரா வ�ைளயா�� ப�றி வ�ழி��ண�ைவ உ�வா��வத�காக�� ம��� 

அவ�கள�� ெவ�றி, அவ�கள�� கைதகைள வ�ள��வத�� பாரா 

வ�ைளயா���க��காக ஒ� தள�ைத உ�வா�கி��ளன�."thenationspride.com". 

நா��� பாரா-வ�ைளயா���� வ �ர�க��காக உ�வா�க�ப�ட �த� ேபா�ட� 

இ�ேவ ஆ��. thenationspride.com  இதைன உ�வா�கியவ� 17 வய� 

��ைபைய�சா��த மாணவ� ம��� வ�ைளயா�� ஆ�வல� Saachi Munot. 

 

 ைதவான�� நைடெப�ற Asian Tour’s Yeangder Tournament Players Championship 

ேகா�� ேபா��ய�� இ�திய வ �ர� அஜ�ேத� ச�� தன� �த� ஆசிய ப�ட�ைத 

ெவ���ளா�. 

 
 2019 FIFA ெப�க� உலக ேகா�ைப கா�ப�� ேபா��க� "ப�ரா��" நா��� 

நைடெபற உ�ள�. 

 
 2018 ர�ய உலக�ேகா�ைப கா�ப���� த�தி ெப�ற ஐ�லா�� எ�� சிறிய 

நா�. த�தி����� ேபா��ய�� ெகாசாேவா அண�ைய 2-0 எ�� வ ���திய� 

ஐ�லா��. ஐ�லா�� ம�க� ெதாைக �மா� 3,50,000 எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 
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இத�� ��னதாக உலக�ேகா�ைப� கா�ப����� த�தி ெப�ற சிறிய நா� 

��ன�டா� ெடாபாேகாவா�� இ�த நா��� ம�க� ெதாைக �மா� 1.3 

மி�லியனா��. 2006-� ஆ�� ��ன�டா� அண� த�தி ெப�ற�, இ�ேபா� 

ஐ�லா�� த�தி ெப�� வைர உலகி� மிக�� சிறிய நா� ஒ�� 

உலக�ேகா�ைப��� த�தி ெப�� ப��யலி� ��ன�டா� ம��ேம இ��த� 

�றி�ப�ட�த�க�. ஐ�லா�� அண�ய�� ஜி�ஃப� சிக��ச� ம��� ெஜாஹா� 

��ம��ச� ஆகிேயா� இர�� ேகா�கைள ேகாசாவா அண��� எதிராக 

அ��� 2018 உலக�ேகா�ைப�� அண�ைய த�தி ெபற� ெச�தன�. 

 
 உலக ெட�� ேபா�� நட��வ� �றி�� வ�ைரவ�� ஐசிசி ��� எ��க உ�ளதாக 

தகவ� ெவள�யாகி��ள�. நி�சிலா�தி� இ�த வார� நட�க��ள ஐசிசி ��ட�தி� 

இத�கான ஒ��த� வழ�க�ப�� என ெத�கிற�. இத�கான அறிவ��� வ�ைரவ�� 

ெவள�யா�� என ெத�வ��க�ப���ள�. 

 

 FIFA கா�ப�தா�ட ேபா��கள�� ேகா� அ��த �த� இ�திய வ �ர� எ�ற 

ெப�ைமைய "Jeakson Singh" ெப���ளா�. ெகால�ப�யாவ��� எதிரான U-17 உலக 

ேகா�ைப ேபா��கள�� இ�த வரலா�ைற பைட���ளா�. 

 
 ஆஷி� ெந�ரா ச�வேதச கி��ெக� ேபா��கள�� இ��� ஓ�� ெப�கிறா�. 

 
 ப�ேக�ய ச�வேதச எதி�கால ெதாட� (International Future Series tournament) 

ேபா��ய�� ஆ�க� ஒ�ைறய� சா�ப�ய� ப�ட�ைத ெவ���ளா�. �கம� அலி 

க�� (Muhammed Ali Kurt) ���கிைய�ேச��தவைர ேதா�க��தா�. Gurusaidutt 

காம�ெவ�� வ�ைளயா��� ெவ�கல� பத�க�ைத ெவ�றவ�. 

 

 2017 ஆ� ஆ���கான உலக ேசாலா� கா� ப�ைதய� ெநத�லா�ைத ேச��த அண� 

ெவ�றி. ��ய ஒள�ய�� இய��� கா�க��கான உலக ேசாலா� ேசல�� கா� 

ப�தய� ஆ�திேரலியாவ�� நைடெப�ற�. 

 

 2019 ஆ� ஆ�� UAE � நட�க இ���� ஆசிய ேகா�ைப��(U-17)கா�ப�� 

ேபா���� இ�தியா த�தி ெப���ள�. மகா� அண�ய�ைன 4-1 எ�ற கண�கி� 

ெவ�றிெப�றத� �ல� இ�த த�தி ெப���ள�. 

 
 10-வ� ஆசிய ேகா�ைப ஆ�க� ஆ�கி ேபா�� வ�காளேதச தைலநக� 

டா�காவ�� ெதாட�கிய�. 
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 ச�வேதச அைல�ச���� ப�தய�தி� ��றாவ� ��றி� ஹவா� த�ைவ� ேச��த 

அெம��க வ �ர� ஜா� �ேளாெர�� ெவ�றி ெப�றா�. ப�ரா�சி� நட�த ேபா��ய��, 

அைலகள�� சாகச� ெச�� வ �ர�க� அச�தின�. உயரமாக எ��ப�ய அைலகள��, 

ஜா� �ேளாெர�� லாவகமாக ெசய�ப�� 19.16 ��ள�க� ெப�றா�. இத��ல� 

ஆ�திேரலியாவ�� ஈத� எவ��கி� சவாைல அவ� �றி�ய�தா�. ேம��, 2017-� 

ஆ���கான உலக ச�வேதச அைல�ச��� ப�ட�ைத அவ� ெவ�வ� 

உ�தியாகி��ளதாக �ற�ப�கிற�. 

 
 ேதசிய அளவ�லான ஜூன�ய� ெட�ன�� ேபா�� ��லிய�� நட�த�. இத� 

ெப�க��கான (16 வய�) ஒ�ைறய� ப��� ைபனலி�, ��லிய�� தன�ஷா, 15, 

ப���கிைள (ஜ�� அ�� கா�ம��), 6-1, 6-4 எ�ற ேந� ெச�கள�� ெவ�� ேகா�ைப 

ைக�ப�றினா�. 

ஆ�க��கான (16 வய�) ைபனலி� �ஜரா�தி� மா� மாலி�, சக வ �ர� ெகவ�� 

��ேக� பேடைல 6-2, 6-2 என எள�தாக ெவ�ற சா�ப�ய� ப�ட� ெவ�றா�. 

14 வய����ப�ேடா��கான ேபா��கள�� ஆ�க� ப��வ�� அஜ� மாலி� 

(ஹ�யானா), ெப�க� ப��வ�� ச�த��தி (��லி) ைக�ப�றின�. 

 
 அ�தாப�ய�� �வ�கிய உலக திற�க� சா�ப�ய�ஷி� வ�ழாவ�� இ�திய ெதாழி� 

திறைமக� அண� கல��ெகா�ட�. 

 

 ேராஜ� ஃெபடர�  - ரபா நாடைல 6-4 / 6-3 எ�ற ெச� கண�கி� ேதா�க��� ஷா�கா� 

ேரால�� (Shanghai Rolex Masters) மா�ட�� சா�ப�ய� ப�ட� ெவ�றா� ேராஜ� 

ஃெபடர�. இவ� இ�த ேகா�ைபைய 2 வ� �ைறயாக ெப�கிறா�. 

 
 �யா�ஜி� ஓப� ச�வேதச ெட�ன�� ேபா�� சனீாவ�� நட�த�. ��னா� 

‘ந�ப� ஒ�’ வ �ரா�கைன ம�ய ஷரேபாவா (ரஷியா) 7-6, 7-6 (10-8) எ�ற ேந� 

ெச��� அ�னா சபெல�காைவ (ெபலார�) வ ���தி சா�ப�ய� ப�ட�ைத 

ைக�ப�றினா�. இர�� ெச���� ெதாட�க�தி� 1-4 எ�ற ��ள� கண�கி� 

ப��த�கினா�� அத� ப�ற� ச�ைவ சமாள��� ம��ட ஷரேபாவா இ�த 

ெவ�றி�காக 2 மண� 5 நிமிட�க� ேபாராட ேவ�� இ��த�. ஊ�கம��� 

பய�ப��தியதா� 15 மாத�க� தைடைய அ�பவ��� கட�த ஏ�ர� மாத� 

ம�ப��� கள� தி��ப�ய ஷரேபாவா அத� ப�ற�  �த� ப�ட� இ�வா��. 

ெமா�த�தி� அவ��� இ� 36-வ� ச�வேதச ப�டமா��. 30 வயதான ஷரேபாவா 

அ��� ெசா�த ம�ண�� நட��� கிர�ள�� ேகா�ைப ெட�ன�சி� ப�ேக�க 

உ�ளா�. 



                       

 

 
 P a g e  1 0 6  

 
 சீனாவ�� ஷா�கா� நக�� நைடெப�ற ஷா�கா� மா�ட�� ெட�ன�� 

ேபா��ய�� "Roger Federer" இர�டாவ� �ைறயாக சா�ப�ய� ப�ட� 

ெவ���ளா�. இ�தி� ��றி� ரேப� நடாைல வ ���தினா� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 இ�திய கி��ெக� அண��� ேத�� ெப�� வ �ர�க� ேயா ேயா எ�ற உட�த�தி 

ேத�வ��  க�டாய� ேத�� ெபற ேவ��� என இ�திய கி��ெக� வா�ய�  �திய 

வ�தி�ைற வ����ள�. ஒ� வ �ர� ஒ� �றி�ப��ட அள� �ர�ைத எ�வள� 

ேநர�தி� கட�கிறா� எ�பேத ேயா ேயா ேத�� ஆ��.  இதி� 20 ம��ட� �ர�ைத 

அ��பைடயாக ெகா�� 20 மதி�ெப�க��� பலநிைல ேத�� நைடெப��. அதி� 

16.1 மதி�ெப�க� ெப�பவ�க� ம��ேம இ�திய அண�ய�� இட�ப���க ����. 

 
 ஆசிய அளவ�லான ைச�கி� ேபா��ய��, ேகாைவைய� ேச��த அ�வ�� 

த�க�பத�க� ெவ�� அச�தி��ளா�. 

 
 வ�கேதச அண��� எதிரான �த� ஒ� நா� ேபா��ய�� �ய��ட�, ஆ�லா சத� 

வ�ளாச, ெத� ஆ���கா 10 வ��ெக� வ��தியாச�தி� சாதைன ெவ�றி ெப�ற�. 

வ�கேதச அண��� ரபாடா �வ�க�திேலேய அதி��சி த�தா�. இவர� 'ேவக�தி�' 

இ��� ெக�� (31), லி�ட� தா� (21) சி�கின�. சாகி� 29 ர�கள�� 

ஆ�டமிழ�தா�. ��ப��� ரகி� சத� வ�ளாசினா�. மக���லா (26), சப�� ர�மா� 

(19) ஏமா�ற, வ�கேதச அண� 50 ஓவ�� 7 வ��ெக���� 278 ர�க� எ��த�. 

��ப��� ரகி� (110) அ��டாகாம� இ��தா�.  ெத� ஆ���க அண� 42.5 ஓவ�� 

வ��ெக� இழ�ப��றி 282 ர�க� எ��� ெவ�றி ெப�ற�. �ய��ட� (168), ஆ�லா 

(11௦) அ��டாகாம� இ��தன�. ஆ�ட நாயக� வ��ைத �ய��ட� ெவ�றா�.  ஒ� 

நா� அர�கி� வ��ெக� இழ�ப��றி அதிக ர�கைள (279) 'ேச�' ெச�� ெவ�ற 

அண� எ�ற சாதைனைய ெத� ஆ��்�கா எ��ய�. இத�� ��, இ�கிலா�� அண� 

255 ர�கைள (எதி�- இல�ைக, ப�மி�கா�, ஜூ� 2016) ெவ�றிகரமாக 'ேச�' 

ெச�தேத அதிகமாக இ��த�. 15.10.2017 சிற�பான ஆ�ட�ைத ெவள��ப��திய 

��ப��� ரகி� சத� அ��தா�. இத� �ல�, ெத� ஆ���கா��� எதிராக 

���வ�தமான ேபா��ய��� சத� வ�ளாசிய �த� வ�கேதச வ �ர� எ�ற ெப�ைம 

ெப�றா�. வ�கேதச�தி� சாகி� 17 ர�க� எ��த ேபா�, ஒ� நா� அர�கி� 5000 

ர�கைள எ��னா�. இத� �ல�, ஒ� நா� அர�கி� அதிேவகமாக 5000 ர� ம��� 

200 வ��ெக� வ ���திய வ �ர� எ�ற சாதைன பைட�தா�. இ�வைர, 178 ேபா��ய�� 

5012 ர� ம��� 224 வ��ெக� எ����ளா�. 
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 10வ� ஆசியா ேகா�ைப ஹா�கி ேபா��க� ப�களாேத� தைலநக� டா�காவ�� 

நைடெப�கி�றன. 8 அண�க� கல�� ெகா�கி�றன. 

 
 ேஜாஹா� ேகா�ைப ஹா�கி ேபா��க� மேலசியாவ�� ேஜாஹா� பா�  நக�� 

நைடெபற உ�ளன. 

 
 �வ��ச�லா�� நா��� Esther Staubli , ெகா�க�தாவ�� நைடெப�ற ஜ�பா� - நி� 

ேகலேடான�யா அண��� எதிரான FIFA U17 ஆ�க� கா�ப�� ேபா��ய�� 

ந�வராக பண������ளா�.  ஆ�க� கா�ப�� ேபா��ய�� ந�வராக பண����த 

�த� ெப� எ�ற ெப�ைமைய Esther Staubli ெப���ளா�. 

 
 ச�வேதச கா�ப�� (FIFA) தரவ�ைசய�� இ�திய அண� இ� இட�க� ��ேனறி 

105வ� இட�தி� உ�ள�. கட�த வார� நைடெப�ற ஆசிய ேகா�ைப த�தி� ��றி� 

சிற�பாக ஆ�யத� �ல� இ�திய அண� தரவ�ைசய�� ��ேன�ற� க���ள�. 

 
 மகள�� ஆசிய ேகா�ைப ஹா�கி Asia Cup hockey ேபா��� ெதாட��கான இ�திய 

அண� அறிவ��க�ப���ள�. ராண� ரா�பா�(Rani Rampal) ேக�டனாக  

நியமி�க�ப���ளா�. ஜ�பான�� காகாமிகஹரா நக�� வ�� 28� ேததி ெதாட�கி 

நவ�ப� 5� ேததி வைர நைடெபற உ�ள�. 

 
 எகி�தி� நைடெப�� பைட�ப��� பய��சி மாணவ�க� ம��� ஜ�ன�ய� ஓப� 

ேடப�� ெட�ன�� ேபா��கள��(Junior and Cadet Open Table Tennis 

Championship) இ�தியாவ�� ெசலினா ெச�வ�மா� "Selena Selvakumar" 3 த�க� 

பத�க�கைள ெவ���ளா�. Selena selvakumar ெச�ைனைய� ேச��த 

வ �ரா�கைன எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 ெம�ப�� கி��ெக� கிள�ப��(MCC) உலக கி��ெக� ��வ�� ேச��க�ப�� �த� 

ப�களாேத� வ �ர� எ�ற ெப�ைமைய "Shakib Al Hasan" ெப���ளா�. 

 
 இ�ேதாேனசியா கா�ப�� �� ேபா��ய�� ெசம� படா� அண��� எதிராக ெப�ெசலா 

அண� ஆ�ட�தி� ேபா�  சக வ �ர�ட�  ேமாதி�ெகா�டதி� இ�ேதாேனசிய ேகா� 

கீ�ப� ெசா��� ஹூடா மரணமைட�தா�. 

 
 கிர�ள�� ேகா�ைப ெட�ன�� ஒ�ைறய� ப��� 2வ� ��றி� இ�திய வ �ர� �கி 

பா���, ேதா�வ�யைட�தா�. ர�ய தைலநக� மா�ேகாவ��, கிர�ள�� ேகா�ைப 

ெட�ன�� ெதாட� நட�கிற�. இத� ஆ�க� ஒ�ைறய� ப��� 2வ� ��றி� 
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இ�தியாவ�� �கி பா���, ேபா�ன�யாவ�� டமி� ���ஹ� ேமாதின�. �த� 

ெச�ைட 6-4 என� ைக�ப�றிய பா���, 2வ� ெச�ைட 5-7 என ேபாரா� இழ�தா�. 

ெவ�றியாளைர நி�ணய���� ��றாவ� ெச��� ம���� ஏமா�றிய இவ�, 4-6 

என� ேகா�ைடவ��டா�. ��வ�� �கி பா��� 6-4, 5-7, 4-6 எ�ற கண�கி� 

ேதா�வ�யைட�� ெவள�ேயறினா�. 

 
 பா�சிேலானா கா�ப�� வ �ர� ெம�சி ஐேரா�ப�ய அர�கி� 100வ� ேகாைல 

பதி� ெச�தா�. பா�சிேலானாவ�� நட�த �� ேபா��ய�� பா�சிேலானா, 

ஒலி�ப�யாக� அண�க� ேமாதின. இ�ேபா��ய�� அச�திய ெம�சி, ஒ��ெமா�த 

ஐேரா�ப�ய கிள� கா�ப�� அர�கி� 100வ� ேகாைல பதி� ெச�தா�. இ�வைர, 

இவ� சா�ப�ய�� ��கி� 97, ��ப� ேகா�ைபய�� 3 ேகா� அ����ளா�. இ�த 

இல�ைக எ��ய 2வ� வ �ரரானா� ெம�சி. ஏ�கனேவ, �ய� மா��� அண�ய�� 

கிறி��யாேனா ெரானா�ேடா (113 ேகா�) இ�த ெப�ைமைய ெப���ளா�. 

 

 World Wrestling Entertainment ( WWE ) உலக ெர�லி� ெபா��ேபா��� 

ேபா��ய�� கல�� ெகா�ள �த� இ�திய வ �ரா�கைனயாக கவ�தா ேதவ� தலா� 

ஒ�ப�த� ெச�ய�ப���ளா�. கவ�தா ேதவ� தலா� ஹ�யானா மாநில�தி� ம�வ� 

(Malvi) எ�ற ��கிராம�தி� ப�ற�தவ�. இவ� இ�தியா - �டா� ம��� இ�தியா - 

ேநபாள� எ�ைல� ப�திகைள� கா���, சாஷா�ரா சீமா பா� (Sashastra Seema 

Bal) எ�ற எ�ைல ரா�வ�தி� பண������ளா�. 

 
 ம�ேகாலியாவ�� நைடெப�ற உலக பா�ப���� ம��� உட��� வ�ைளயா��� 

ேபா��ய��  தமி�நா�ைட ேச��த வ�.ெஜயப�ரகா�, 75 கிேலா ப��வ�� த�க� 

ெவ���ளா�. 

 
 ப�களாேதஷி� நைடெப�ற 10வ� ஆசிய ேகா�ைப ஆ�க� ஆ�கி ேபா��ய�� , 

இ�தியா மேலசியா இைடேய நைடெப�ற  இ�தியா�ட�தி� மேலசிய அண�ைய 2-1 

எ�ற ேகா� கண�கி� இ�திய அண� வ ���தி 3 வ� �ைறயாக  சா�ப�ய� ப�ட� 

ெவ���ள�. ஏ�ெகனேவ  2003, 2007-� ஆ��கள�� ஆசியேகா�ைப 

ஆ�கிய�� இ�திய அண� சா�ப�ய� ப�ட� ெவ���ள�. 

 

 ெட�மா�� ஓப� ேப�மி�ட� ெதாட� இ�தியா�ட�தி� ெத�  ெகா�ய வ �ர� � 

ஹி�ைன வ ���தி  இ�திய வ �ர� கிடா�ப� �கா�� சா�ப�ய� ப�ட�  ெவ���ளா�. 

2017� �கா�� ெவ��� 3-வ� ��ப� சீ�� ப�ட� இ�வா��, ஒ��ெமா�தமாக 

5-வ� ப�டமா��. 



                       

 

 
 P a g e  1 0 9  

 
 உலக ேகா�ைப ஹா�கி ேபா���� �த� �ைறயாக த�தி ெப�� வரலா� 

பைட�த� சனீா. 1998 ஆ� ஆ���� ப�ற� ெத�ெகா�யா �த� �ைறயாக 

உலக� ேகா�ைப ஹா�கி ேபா�� வா��ைப இழ���ள�. 14 வ� உலக ேகா�ைப 

ஹா�கி ேபா�� ஒ�சா மாநில� �வேன�வர�தி� அ��த ஆ�� (2018) 

நவ�ப� 28 �த� �ச�ப� 16 ஆ� ேததி வைரய�� நைடெபற��ள�. 

 
 "Macao Open Golf 2017". இ�தியாவ�� "Gaganjeet pullar" 2வ� �ைறயாக macao 

open ேகா�� ேபா��கள�� சா�ப�ய� ப�ட� ெவ���ளா�. 

 

 "ISSF World Cup Finals". ச�வேதச ��பாககி ��த� ச�ேமளன�தா� நட�த�ப�� 

உலக ேகா�ைப இ�தி ேபா��க� ெட�லிய�� ெதாட��பட உ�ளன. �த� 

�ைறயாக கல�� இர�ைடய� ேபா��க� இதி� அறி�க�ப��த�பட உ�ளன, இ�த 

கல�� இர�ைடய� ேபா��க� 2020� ஆ�� நைடெப�� TOKYO ஒலி�ப��கி� 

இைண�க�பட உ�ள� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 எ�ைல பா�கா�� பைட சா�ப�� Run For Martyrs - தியாகிக��காக ஓ�ட� எ�ற 

பாதி மரா�தா� ( Half Marathon ) ேபா�� அ�ேடாப� 22� ��ெட�லிய��  

நைடெப���ள�. (Full Marathon -  42. 195 KM, Half Marathon - 21. 098 KM ). 

 
 ச�வேதச கி��ெக� பய��சியாள�கள�� அதிக ச�பள� வா��� பய��சியாளராக,   

இ�திய பய��சியாளராக உ�ள ரவ� சா�தி� உ�ளா�. ரவ� சா�தி� ஒ� ஆ���� 

�. 7 ேகா�ேய 61 ல�ச� ச�பள� வா��கிறா�. சா�தி��� அ��தப�யாக 

ஆ�திேரலிய பய��சியாள� �ேம� (�.3 ேகா�ேய 57 ல�ச�) அதிக ச�பள� 

வா��கிறா�. 

 
 திவ�� சர� ேஜா� சா�ப�ய�. ஐேரா�ப�ய ஓப� ெட�ன�� இர�ைடய� ப��வ�� 

இ�தியாவ�� திவ�� சர�, அெம��காவ�� �கா� லி��கி ேஜா� சா�ப�ய� ப�ட� 

ெவ�ற�. 

 
 ப�கா� ����ச�ைட ேபா��ய�� இ�திய 'ஜூன�ய� எைல�' ப��� ெப�க� 13 

பத�க�க� ெவ�றன�. இ�தியாவ�� க�கா�திய��, ெப�க��கான உலக �� 

����ச�ைட சா�ப�ய�ஷி� ேபா�� வ�� நவ. 19 �த� 26 வைர நட�க��ள�. 

இத��� தயாரா�� வைகய�� இ�திய 'ஜூன�ய�' ெப�க� அண� சா�ப�� 10 ேப�, 

ப�ேக�யாவ�� நட�த ப�கா� ச�வேதச ����ச�ைட ேபா��ய�� (13 நா�க�, 49 
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ந�ச�திர�க�) ப�ேக�றன�. இத� 48 கி.கி., எைட�ப��� ைபனலி� இ�தியாவ�� 

ேந��, 5-0 என, ப�ேக�யாவ�� எமி-ம�ைய ெவ��, த�க� ைக�ப�றினா�. 54 

கி.கி., ப��வ�� சா� ஷி, ஜியா��தனாைவ (இ�தாலி) வ ���தி, த�க� ெவ�றா�. +81 

கி.கி., ப��வ�� இ�தியாவ�� ரா�ேட, உ�ைரன�� ஐ�னாைவ 5-0 என,சா��� த�க� 

ைக�ப�றினா�. இ�ெதாட�� இ�திய 'ஜூன�ய�' ெப�க� 8, 'எைல�' ப��வ�� 5 என, 

ெமா�த� 13 பத�க�க� ெவ�றன�. 

 
 ெட�லிய�� நட�� வ�� உலக ேகா�ைப ��பா�கி ��த� ேபா�� 10 ம�  கல�� 

இர�ைடய� ப��வ�� இ�தியாவ�� ஜி�� ரா� & ஹ�னாசி�� த�க�பத�க� 

ெவ���ளன�. 

 
 கா�ம�� வ�ைளயா�� வ �ர� ஹம�� அஜி�, �நக�� இ��� ப�டா� வைர ஒ� 

நாள�� 110 கி.ம�. ெதாட��� ஓ���ளா�. 

 

 ம�கா� ஓப� ேகா�� ேபா��ய�� இ�திய வ �ர� கக�ஜ�� ��லா� சா�ப�ய� 

ேகா�ைபைய ெவ���ளா�.  இ� இவர� எ�டாவ� ஆசிய  ப�ட� ஆ��. 

 
 ெட�லிய�� நைடெப�� வ�� உலக�ேகா�ைப ��பா�கி ��த� ேபா��ய��, 10 

ம��ட� கல�� இர�ைடய� ப��வ�� இ�திய ேஜா� த�க� ெவ���ள�. 

 
 இள� வ �ர�கைள ேத�� �ய�சிய�� இற�கி��ள ைநஜ��யா. இ�தியாவ�� 

நைடெப�� பதிேன� வய�����ப�ேடா��கான ஃப�பா ச�வேதச ேகா�ைப�கான 

கா�ப�� ேபா��ய�� ஐ�� ஆஃ���க நா�க� ப�ேக���ளன. ஆனா� நட�� 

சா�ப�யனான ைநஜ��யா அதி� இட�ெபறவ��ைல. 

 

 உலகி� வ�ைல மதி�� மி�க வ�ைளயா�� வ �ர�க� ப��யலி� ெம�சிைய 

��தினா� வ�ரா� ேகாலி. 

 
 உலக அைல�ச��� சா�ப�ய�ஷி� ேபா�� (worldsurfleague). ேபா���க� நா��� 

உ�ள ��ப��பா� கட�கைரய�� உலக அைல�ச��� சா�ப�ய�ஷி� இ�தி� 

ேபா�� நைடெப�ற�. இதி� ப�ேரசி� நா�ைட� ேச��த அைல�ச��� வ �ர� 

ேக��ய� ெம�னா சா�ப�ய� ப�ட� ெவ�றா�. ஆ�திேரலிய வ �ர� ஜூலிய� 

வ��ச� இர�டா� இட� ப���தா�. 

 

 U-17 உலக�ேகா�ைப கா�ப��: �த��ைறயாக இ�தி�ேபா����� �ைழ�த� 

இ�கிலா��. 
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 �ய�� ஹாமி�ட� அெம��கா கிரா�� ப���� கா� சா�ப�ய� ப�ட� 

ெவ���ளா�. இவ� இ��ட� 62 பத�க� ெவ���ளா�. 

 

 இ�தியாவ�� �வ�� ஷர�(Divij Sharan) ம��� அெம��காவ�� �கா� லி��கி 

(Scott Lipsky) இர�ைடய� ப��வ�� ஐேரா�ப�ய ATP ெட�ன�� ஓப� சா�ப�ய� 

ப�ட� ெப���ளன�.ேதாலிவ� அைட�தவ�க� - Santiago Gonzalez and Julio 

Peralta. 
 

 வ�ைளயா�� வ �ர�க��� கிைட��� ச�பள� ேபான� தவ�ர வ�ள�பர 

ஒ�ப�த�தி� �ல� கிைட��� அதிக வ�வாய�� அ��பைடய�� வ �ர�கைள 

மதி�ப�� ெச�� ேபா��� ப�தி�ைக வ�ைச�ப��தி வ�கிற�. ெட�ன�� வ �ர� 

ேராஜ� ெபடர� (�வ��ச�லா��) �த� இட�தி� உ�ளா�. அவர� வ�ள�பர வ�வா� 

மதி�� �.240 ேகா�யா��. வ�ரா� ேகாலி 7-வ� இட�தி� உ�ளா�. 

 
 ெட�லிய�� நைடெப�� ISSF உலக ேகா�ைப இ�தி ேபா��கள�� Double Trap 

ப��வ�� இ�தியாவ�� "Sangram Dahiya" ெவ�ள� பத�க� ெவ���ளா�. 

 
 ெட�லிய�� நைடெப�� ISSF உலக ேகா�ைப இ�தி ேபா��கள�� 50m pistol 

ப��வ��   Amanpreet singh ெவ�கல பத�க�  ெவ���ளா�. 

 
 17  வய��� உ�ப�ேடா��கான(U17)  உலக� ேகா�ைப ேபா��ய�� இ�தி ம��� 

3� இட�தி�கான ஆ�ட� ெகா�க�தாவ�� நைடெபற உ�ள�, அத� ��வ�� 

அதிகமாேனா� ேந�� ரசி�த உலக� ேகா�ைப ெதாட�, அதிக ேகா�க� அ��க�ப�ட 

உலக� ேகா�ைப ெதாட� என இர�� வரலா�� சாதைனக� இ�தியா வசமா��. 

 

 தமி�நா� கி��ெக� ச�க�தி� 4-வ� �வ�ச� கி��ெக� ேபா���கான �� ெதாட� 

நைடெப�� வ�கிற�. இதி�, எ�.சி.சி. ம��� ச��த� சி.சி. அண�க��� 

இைடேயயான ேபா�� சம�ப�தி� ெச�ைன அைடயாறி� உ�ள கா�தி நக� கி��ெக� 

ம��� �ேபா��� கிள� ைமதான�தி� நைடெப�ற�. இ�த ேபா���� எ�.ஜனன� 

ம��� ஏ.ஆ��தி ஆகிய 2 ெப�க� ந�வ�களாக கள� இற�கி திற�பட ெசய�ப�� 

அச�தினா�க�. 

 
 ேகா�� நேடச�, இர�டாவ� இ�திய வ �ர� NBA - National Basketball Association 

league. ��கி� ைகெய��தி���ளா�. ெக�ட� சா�� அண��� 

ேத��ெத��க�ப���ள இர�டாவ� இ�திய-ஆசிய வ �ர� எ�ற ெப�ைம ேகா�� 
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நேடச� ெப�கிறா�. 

 
 அெம��காவ�� ெக�டகி மாகாண�தி� உ�ள �ய��வ��ேல கி��ெக�  கிள�ப�� 

ைமதான���� 'லி��� மா�ட�' �ன��  கவா�க� ெபய� ைவ�க�ப���ள�. 

இ�திய வ�ைளயா�� வ �ர� ஒ�வ�� ெபய� ெவள�நா��� உ�ள ைமதான�தி�� 

ைவ�க�ப�வ� இ�ேவ �த��ைற. 

 
 ச�வேதச ேடப�� ெட�ன�� ��டைம�ப�� உலக ஜூன�ய� தரவ�ைச ப��ய�லி� 

இ�திய வ �ர� மான� தா�க� �தலிட� ப�����ளா�. 

 

 �ேரா கப� 5 வ� ெதாட�� பா�னா ைபேர�� (Patna Pirates) அண� �ஜரா� 

பா���� ஜிய��� (Gujarat Fortunegiants) அண�ைய 55 - 38 எ�ற கண�கி� 

ேதா�க��� ெதாட��� 3 வ� �ைறயாக சா�ப�ய� ப�ட� ெவ���ள�. இ�த 

இ�தி ேபா��யான� ெச�ைனய�� உ�ள ேந� அர�கி� நட�த� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 ச�வேதச ெட�ன�� ேபா��ய�லி��� ஓ�� ெப�வதாக �வ��ச�லா�ைத ேச��த 

��னண� ெட�ன�� வ �ரா�கைன மா���னா ஹி�கி� அறிவ����ளா�. 

 
 �ெர�� ஒப� ��ப� சீ�ய� ேப�மி�ட� ேபா��கள�� இ�தியாவ�� "Srikanth 

Kadambi"  ஜ�பா� நா��� "Kenta Nishimoto"ஐ வ ���தி சா�ப�ய� ப�ட� 

ெவ���ளா�. இ�த ஆ��� இவ� ெப�� 4வ� ��ப� சி�ய� ப�ட� இ�வா��. 

அைரய��திய�� இ�தியாவ�� "H S Prannoy"ஐ வ ���தினா� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 

இ�த ெவ�றிய�� �ல� தரவ�ைசய�� இர�டா� இட� ப���க  உ�ளா�. இ�த 

ஆ�� அவ� ெவ�ற ��ப� சீ�ய� ப�ட�க� 

 Indonesia open 
 Australia Open 
 Denamark Open 
 French Open 

 கா��ஃ� நக�� நைடெப�ற உலக ெஹவ�ெவய�� ����ச�ைட சா�ப�ய� 

ப�ட�தி�கான ேபா��ய�� ப�ரா�� வ �ர� ப�ரா�� வ �ர� கா�ேலா� ட�காைம 

எதி��� ப���ட� வ �ர� ஆ�டன� ேஜா�வா வ�ைளயா�னா�. ேபா��ய�� 10-வ� 

��றி� ேபா� ேஜா�வா வ��ட ��தி� டா�கா��� காய� ஏ�ப�ட�. 

இதைனய��� ேபா��ைய நி��திய ந�வ�க� ஆ�டன� ேஜா�வா ெவ�றி 

ெப�றதாக அறிவ��தன�. இதைனய��� ஐப�எஃ�, டப���ப�ஏ, ஐப�ஓ ப�ட�கைள 

ேஜா�வா த�கைவ��� ெகா�டா�. 
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 இ�தியாவ�� நைடெப�ற பதிேன� வய��� உ�ப�ேடா��கான உலக�ேகா�ைப 

கா�ப�� ேபா�� பா�ைவயாள�க� எ�ண��ைகய�� �திய சாதைன பைட�த�. 

பதிேன� வய��� உ�ப�ேடா��கான உலக�ேகா�ைப கா�ப�� ேபா�� 

இ�தியாவ�� நைட�ெப�� வ�த�. ப�ேரசி�-மாலி அண�க��� இைடேயயான 

��றாவ� இட���கான ேபா��ய�� ேபா� இ�த�சாதைன நிக��த�ப�ட�.  

ெகா�க�தாவ�� நைடெப�ற இ�த ேபா��ைய 56 ஆய�ர�� 432 ேப� ேந�� 

க��ரசி�தன�.இத�� �� சீனாவ�� 1985-ஆ� ஆ�� நைடெப�ற இைளேயா� 

உலக�ேகா�ைப ேபா��ைய 12 ல�ச�� 30 ஆய�ர�� 976 ேப� க��கள��தன�. 

அ�த�சாதைனைய இ�தியாவ�� நைடெப�ற உலக�ேகா�ைப ேபா�� 

�றிய����ள�. 

 
 ஜ�பா� தைலநக� ேடா�கிேயாவ�� 2020 -ஆ� ஆ�� நட�க��ள ஒலி�ப�� 

ேபா���� 1000 தின�க� உ�ள நிைலய�� க��� ட�� ெதாட�கிய�. 

 

 U-17 உலக�ேகா�ைப கா�ப�� �ெபய�ைன 5-2 என வ ���தி இ�கிலா�� சா�ப�ய�. 

ெகா�க�தாவ�� நைடெப�ற 17 வயதி�� உ�ப�ேடா��கான கா�ப�� இ�தி� 

ேபா��ய�� �ெபய�ைன வ ���தி இ�கிலா�� சா�ப�ய� ப�ட� ெவ�ற�. 

ப�ேரசி� - மாலி அண�க��� இைடய�லான 3-வ� ம��� 4-வ� இட�தி�கான 

ேபா��ய�� ப�ேரசி� ெவ�றி ெப�� 3-வ� இட�ைத ப���த�. 

 
 வ�காள ேதச�தி�� எதிரான �20 கி��ெக� ேபா��ய�� ெத�ஆ�ப���க வ �ர� 

ேடவ�� மி�ல� 35 ப�தி� சத� அ��� உலக சாதைன� பைட���ளா�. 

ெத�ஆ�ப���கா - வ�காள ேதச அண�க��� இைடய�லான 2-வ� �20 கி��ெக� 

ேபா�� ேபா�ெசஃ����� ெச�வா� பா�� ைமதான�தி� நைடெப�ற�. 35 

ப�தி� 7 ப��ட�, 9 சி�ச�ட� சத� அ��� ச�வேதச �20 கி��ெக� ேபா��ய�� 

�ைற�த ப�தி� சத� அ��த வ �ர� எ�ற சாதைனைய பைட�தா�. இத�� �� 

ெத�ஆ�ப���காவ�� ெலவ� 45 ப�தி��, � ப�ள�சி�, இ�தியாவ�� ேக.எ�. ரா�� 

ஆகிேயா� 46 ப�தி��, ஆரா� ப���, கிறி� ெக�� 47 ப�தி�� சத� 

அ����ளன�. 

 
 சி�க����  நைடெப�ற உலக ெட�ன�� தரவ�ைசய�� �த� 8 இட�கள�� 

இ���� வ �ரா�கைனக��� இைடய�லான உலக ெட�ன�� சா�ப�ய�ஷி�  

ெதாட�� இ�தி� ேபா��ய�� ெட�மா��கி� கேராலி� ேவா�ன�யா�கி , 

அெம��காவ�� வ �ன� வ��லிய��ஐ வ ���தி  சா�ப�ய� ப�ட� ெவ���ளா�. 
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 பா�சி� நைடெப�ற ப�ெர�� ஓப� ேப�மி�ட� ெதாட� ஆ�க� ஒ�ைறய� 

ப��வ�� இ�தி ேபா��ய�� இ�திய வ �ர� கிடா�ப�  �கா�� ஜ�பான�� ெக�டா  

நிஷிேமா�டாைவ  வ ���தி  சா�ப�ய� ப�ட� ெவ���ளா�. கிடா�ப� �கா�� இ�த 

ஆ��� ெமா�த� நா��  ப�ட�கைள ெவ���ளா�. 

 இ�ேதாேனஷியா ஓப�  

 ஆ�திேரலியா ஓப�  

 ெட�மா�� ஓப�  

 ப�ெர�� ஓப�   

( சி�க��� ஒபன��  இர�டா� இட� ெப���ளா� )  இத�� �� 2010�  சா�னா 

ேநவ�  ஒேர ஆ���  ��� ப�ட�கைள ெவ���ளேத சாதைனயாக இ��த�. 

த�ேபா� �கா�� நா�� ப�ட�கைள ஒேர ஆ��� ெவ�ற �த� இ�திய 

பா�மி�ட� வ �ர� எ�ற சாதைனைய பைட���ளா�. ெப�க� ஒ�ைறய� ப��வ�� 

அைரய��தி ேபா��ய�� இ�தியாவ�� ப�.வ�.சி��, ஜ�பா� வ�ரா�கைன அேன� 

யம��சிய�ட� ேதா�வ�ைய த�வ���ளா�. 

 
 ICC ஒ� நா� ேபா��கள�� ேப��� தரவ�ைசய�� ஆ�க� அண�ய�� ேக�ட� 

"வ�ரா� ேகாலி" ம��� மகள�� அண�ய�� ேக�ட� "மி�தாலி ரா�" இ�வ�� ஒேர 

சமய�தி� �தலிட� ப���� சாதைன. 

 
 2018- ஆ� ஆ�� �த� வ�ைளயா�� ைமதான�க��� பா�ைவயாள�களாக 

ெப�கைள அ�மதி�க ச�தி அேரப�யா அர� ��� ெச���ள�. 

 

 ஃெபடர� 8 வ� �ைறயாக ேபச�(Basel) ேபா��ய�� ெவ�றி ெப���ளா�. இ� 

இவ�� 95 ேகா�ைபய�� வ� ெவ�றி. ஜூவா� மா���� ெட� ேபா�ேராைவ 6-7 

(5), 6-4, 6-3 எ�ற கண�கி� �வ��ச�லா�தி� ��ப�-�டா� தன� எ�டாவ� பாஸ� 

ப�ட�ைத ெவ�றா�. 

 
 "Commonwealth Shooting Championships, Brisbane" ஆ�திேரலியாவ�� 

ப���ெப�  நக�� நைடெப�� காம�ெவ�� ��பா�கி ��த� சா�ப�ய�சி� 

ேபா��கள�� இ�தியாவ�� "Heena Sidhu" ெப�க��கான 10m air pistol ப��வ�� 

த�க�பத�க� ெவ���ளா�. 

 
 36 வ� ேதசிய வ�ைளயா��� ேபா��க� 2018 � ஆ��� ேகாவாவ�� நைடெபற 

உ�ள�. 
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 பா��லா1 கா�ப�தய�தி� இ�கிலா�� வ �ர� �வ�� ஹாமி�ட� 4–வ� �ைறயாக 

சா�ப�ய� ப�ட�ைத ைக�ப�றினா�. 

 

 ��னண� தகவ� ெதாழி���ப நி�வனமான TCS நி�வன���� �.2,740 ேகா� 

(42 ேகா� டால�) அபராத� வ�தி�� அெம��க ந�திம�ற� உ�தரவ����ள�. எப�� 

சி�ட�� நி�வன� ெதாட��த வழ�கி� இ�த த���� வழ�க�ப���ள�. வண�க 

ரகசிய�க�, தகவ�கைள� தி��யதாக �றி கட�த 2014-� ஆ�� �சிஎ� ம��� 

டாடா அெம��கா இ�ட� ேநஷன� நி�வன�தி� ம�� எப�� சி�ட�� நி�வன� 

வழ�� ெதாட��த�. ப�ற� இ�த வழ�கி� கட�த 2016-� ஆ�� ஏ�ர� மாத� 

அெம��க ந�திம�ற� டாடா க�ச�ட�சி நி�வன� ம��� டாடா அெம��கா 

இ�ட�ேநஷன� கா��பேரஷ� ஆகிய நி�வன�கைள க�ைமயாக சா� 94 ேகா� 

டால� அபராத� வ�தி�தி��த� �றி�ப�ட�த�க�. 

 

 ெதாைல�ெதாட�� நி�வன�களான "IDEA" ம��� "Vodafone" இைண�� 2018 

மா�� மாத�தி��� ��வைட�� என அ�த நி�வாக�க� ெத�வ����ள�. 

 
 வ�கி வ�� வ�கித� (4.10.2017 ) அறிவ���. வ�கிக��கான, 'ெர�ேபா' வ��ைய 

�ைற��, நா��� ெபா�ளாதார ம�த நிைலைய சமாள��க, �ச�� வ�கிய�� 

உதவ�ைய, ம�திய அர� எதி�ேநா�கி உ�ள�. பண மதி�ப�ழ�� நடவ��ைக ம��� 

ஜி.எ�.�., அறி�க� காரணமாக, ப�ேவ� �ைறகள�� வள��சிய��, �ண�க� 

ஏ�ப���ள�.இத� எதிெராலியாக, ��� ஆ��கள�� இ�லாத வைகய��, 

நா��� ஒ��ெமா�த ெபா�ளாதார வள��சி, ஏ�., - ஜூ� வைரய�லான காலா���, 

5.7 சதவ �தமாக �ைற���ள�. 

அேத சமய�, கா�கறிக�, பழ�க� ஆகியவ�றி� வ�ைல உய�வா�, ஆக���, 

நா��� பணவ ��க�, ஐ�� மாத�கள�� இ�லாத அளவ���, 3.36 சதவ �தமாக 

அதிக����ள�; இ�, ஜூைலய��, 2.36 சதவ �தமாக இ��த�. இ�தைகய �ழலி�, 

ெபா�ளாதார� ேம�� �ண�க� அைடவைத த��� நி��திட, �ச�� வ�கிய�� 

உதவ�ைய, ம�திய அர� எதி�ேநா�கி உ�ள�. 

 
 அெம��காவ�� இ��� இ�தியாவ��� �த� க�சா எ�ெண� இற��மதி �ஜரா� 

மாநில�தி� உ�ள "பாரத�� �ைற�க�ைத"(Paradip Port) வ�� அைட���ள�. 1.6 

மி�லிய� ேபர� க�சா எ�ெண� இ�திய� ஆய�� கா��பேரஷ�(IOC), பார� 

ெப�ேராலிய� கா��பேரஷ� லிமிெட�(BPCL) ம��� இ���தா� ெப�ேராலிய� 
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கா��பேரஷ� லிமிெட�(HPCL) நி�வன�தி�காக இற��தி ெச�ய�ப���ளன. 

இத� �ல� க�சா எ�ெணைய இற��மதி ெச��� ��றாவ� இட�தி� உ�ள 

நா�கள�� இ�தியா�� இைண���ள�. 

 
 இ�திய �ச�� வ�கிய�� கிைள வ�கி உ�ரகா�� மாநில� ேடரா�ன�� 

ஆர�ப��க�ப���ள�. 

 
 Access India Programme (AIP). ப���டன�� சி� ம��� �� �த��டாள�கைள 

இ�தியாவ�� �த�� ெச�வைத ஊ��வ��க, இ�தியா சா�ப�� ப���டன�� Access 

India Programme (AIP) - இ�தியாைவ அ��ேவா� தி�ட� 

ெசய�ப��த�ப���ள�. 

 

 இ�தியாவ�� த�ேபாைதய நிலவர�ப� ெப�ேராலி� உ�ப�தி வ�  21.48 என��, 

�சலி� உ�ப�தி வ� 17.33 என�� உ�ள�. 

 
 ெப�க�� ெம�ேரா ரய�� ேசைவய�� இர�டா� க�ட தி�ட�தி��(Phase-2) 

ஐேரா�ப�ய �த��� வ�கி(Europian Investment Bank) €300 மி�லிய� 

�ேராவ�ைன, இ�திய அர��� கட�தவ� வழ�க உ�ள�. 

 

 இ�தியாவ�� ம���� பர�பைர ெசா�� வ�ைய (Inheritance Tax) ெகா�� வர 

ம�திய அர� தி�டமி���ள�. பர�பைர வ� என அைழ�க�ப�� (inheritance tax), 

தன�நப�க� ���ப வழியாக� ெபற�ப�� ெசா���க� ம��� பண�தி� ம�� 

வ�தி�க�ப�� ஒ� வ�. இ�தியாவ�� உய�� வழியாகேவா அ�ல� ஒ� இற�த ப�� 

வ�� ெசா�� அ�ல� பண�தி� ம�� வ� கிைடயா�. ஆனா� கிைட��� 

ெசா���க� �ல� வ�மான� கிைட�தா� அத�� வ�மான வ� 

வ�தி�க�ப��.இ�தியாவ�� பர�பைர ெசா�� வ� 1953 �த� 1985 வைர 

நைட�ைறய�லி��த�, 1985� ஆ�� ராஜ�� கா�தி ஆ�சி� கால�தி� 

நிதியைம�சராக இ��த "வ�.ப�.சி�" பர�பைர ெசா�� வ� ச�க சமன��ைமைய 

ஏ�ப���வதாக �றி அதைன நி��த ப���ைர ெச�� நி��த�ப�ட�. 

 
 HDFC ஆ�� கா�ப��� நி�வன�, தன� வா��ைகயாள�கள�� �ைறகைள நிவ��தி 

ெச�ய ெசய�ைக ��ணறிவா�(Artificial Intelligence) இய��� "NEO" எ�ற �திய 

ேராேபா ேசைவைய �வ��ட�� ெதாட�கி��ள�. 

 
 கட�த ஆ��கள�� இ�லாத அள��� ெபா� ப�� ெவள�ய�� இ�த ஆ�� 
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ெவள�ய�ட�ப���ள�. இ�திய அளவ�� ம��ம�லாம� ச�வேதச அளவ��� 

நிைறய நி�வன�க� ெபா� ப�� ெவள�ய�� �ல� நிதி திர����ளன. ெபா� 

ப�� ெவள�ய�� �ல� அதிக� நிதி திர��ய நி�வன�க� ப��ய� ெவள�யான�. 

இ�த ப��யலி�  ெஜனர� இ�ஷி�ர�� கா�பேரஷ� ஆ� இ�தியா நி�வன� 

11,372 ேகா� �பா� நிதி திர�� �தலிட�தி� உ�ள�. இர�டாவ� இட�தி� 

எ�ப�ஐ ைல� இ�ஷி�ர�� நி�வன� உ�ள�. 

ெபா� ப�� ெவள�ய��: ஒ� நி�வன� தன� ெபா� ப��ப�திர� ம��� 

ப��கைள �த� �ைறயாக ெவள�ய��வைத �றி�பதா��. இ� ெபா�வாக சிறிய, 

இள� நி�வன�க� தம� நி�வன�ைத வ��வா��� ெபா��� 

அத�கான �த��ைட ஈ��வத���, ெப���வத��� ஏ�பா� ெச��� 

�ைறயா��, ஆனா� ெப�ய தன�யா� நி�வன�க�� இ� ேபா�� ெபா� 

வ��தக� ெச�வத�� �ைனயலா�. 

 
 2017-� உலக ெபா�ளாதார வள��சி 3.6சதவ �த�: ஐ.எ�.எ�. தகவ�. 2017-� 

ஆ��� உலக ெபா�ளாதார வள��சி 3.6 சதவ �தமாக இ���� என ப�னா�� 

நிதிய� ெத�வ����ள�. இ� �றி�� அைவ ெவள�ய����ள ெச�தி�றி�ப�� �றி 

இ��பதாவ�. அெம��காவ�� 2017-�ஆ��� ெபா�ளாதார வள��சி 2.2 ஆக��, 

2018-� ஆ��� அைவ 2.3 சதவ �தமாக�� இ����. சீனாவ�� ெபா�ளாதார 

வள��சி 2017-� ஆ��� 6.8 சதவ �தமாக இ���� என ெத�வ����ள�. 

 

 இ�திய �ச�� வ�கி 9 மாநில�கள�� 80 ெதா�திக� ஒ� நிதிய�ய� எ��தறி� 

இய�க� (financial literacy drive) ஒ�ைற �வ�க ��� ெச���ள�. இ� pilot 

தி�ட� எ��� ெபய�� மி�-ப�வ��தைனக�, �ைறயான கட� ம��� கா�ப��� 

ெகா��த� ஆகியவ�றி� ம�க��� க�வ� க�ப��பத�காக ெதாட�க உ�ள�. 

மகாரா��ரா, ச�த��க�, ப�கா�, ஒ�சா, க�நாடகா, ெத��கானா, ஆ�திரா, 

ஹ�யானா, உ�திர�ப�ரேதச� உ�ள��ட 9 மாநில�கள�� ைபல� தி�ட� (pilot 

project)அம�ப��த�ப�� என அறிவ����ளன�. 

 

 இ�தியா ம��� ஜ�பா� இைடேய  உலகளாவ�ய திரவ இய�ைக எ�வா� (LNG-

Liquefied Natural Gas) ச�ைத நி�வ ஒ��ைழ�ப�� ைகெய��� அள��த��ளன�. 

 
 திற� இ�தியா தி�ட�ைத ேம�ப���� வைகய�� உலக வ�கிய�� 6655 ேகா� 

�பா� உதவ�ய�� " SANKALP " ம��� " STRIVE " எ�ற இர�� �திய 

தி�ட�க��� ம�திய அைம�சரைவ �� ஒ��த� வழ�கி��ள�. 

SANKALP- Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion 
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STRIVE- Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement 
 

 இ�தியாவ�� ெபா�ளாதார வள��சி வ�கித� நிகழா��� 7 சதவ �தமாக �ைற�� 

எ�� உலக வ�கி கண����ள�. ��னதாக இ�திய ெபா�ளாதார வள��சி வ�கித� 

நிகழா��� 6.7 சதவ �தமாக �ைற�� எ�� ச�வேதச ெசலவாண� நிதிய� (IMF) 

கண��தி��த� �றி�ப�ட�த�க�. 

 
 �ைலய�� இ�ட���� (ஆ�ஐஎ�) நி�வன�தி� 2-வ� காலா�� நிகர லாப� 

12.5 சதவ �த� அதிக��� �.8,109 ேகா�யாக உ�ள�. கட�த ஆ�� இேத கால�தி� 

நி�வன�தி� நிகர லாப� �.7,209 ேகா�யாக இ��த�. ெப�ேராெகமி�க� ம��� 

��திக��� ெதாழி�கள�� லாப� அதிக����ளத� காரணமாக இர�டாவ� 

காலா��� நிகர லாப� உய����ள� எ�� நி�வன�தி� தைலவ� �ேக� 

அ�பான� �றி��ளா�. ��ம நி�வனமான �ைலய�� ஜிேயா இ�ேபா கா� 

நி�வன�தி� ந�ட� ெச�ட�ப� காலா��� �.271 ேகா�யாக உ�ள� எ��� 

நி�வன� ெத�வ����ள�. 

 
 SBI வ�கி தன� சி� �� ெதாழிலாள� (MSME) வா��ைகயாள�க��� கட�தவ� 

வழ�க "SME Assist" எ�ற �திய தி�ட�ைத ெதாட�கி��ள�. 

 

 இ�திய ெபா�ளாதார� வ�வான பாைதய�� பயண��� வ�வதாக IMF தைலவ� 

'கிறி��ய� லகா��' ெத�வ��தைத ெதாட��� ப��� ச�ைதகள�� ெச�ெச�� 

(SENSEX), நிஃ�� (NIFTY) (16-10-2017) �திய உ�ச�ைத ெதா�� சாதைன 

பைட���ள�. ��ைப ப��� ச�ைதய��(BSE) நைடெப�ற வ��தக�தி� SENSEX 

200 ��ள�க� ஏ�ற� க�� ��ென�ேபா�� க��ராத வைகய�� 32,633 

��ள�கைள� ெதா�ட�. ேதசிய ப��� ச�ைதய�� ேந�� நைடெப�ற வ��தக�தி� 

NIFTY 63 ��ள�க� உய��� �திய வரலா�� உ�சமாக 10,230 ��ள�கைள 

எ����ள�. 

 
 இ�திய� ெபா�ளாதார� வ�வான பாைதய�� பயண��� வ�வதாக ச�வேதச 

ெசலாவண� நிதிய�தி� (IMF) தைலவ� கிறி��� லகா�� ெத�வ����ளா�. ஐ. எ�. 

எஃ� கட�த வார� ெவள�ய��ட அறி�ைகய��.   

 2018 ஆ� ஆ��� - 6.7% 

 2018 ஆ� ஆ��� - 7.4 % 

கட�த ஏ�ர� மாத� ெவள�ய��ட அறி�ைகய��.  

 2017 ஆ� ஆ��� - 7.1% 
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 2018 ஆ� ஆ��� - 7.7 % 

 
 �பா� ேநா�� வாப� நடவ��ைக��� (Demonetisation) ப�ற� வ�கிகள�� 

ெச��த�ப�ட பைழய �.500, �.1000 ேநா��கைள ச� ெச�� ச�பா���� 

பண�ய�� 66 அத�நவ�ன இய�திர�க� (CVPS) பய�ப��த�ப�� வ�கி�றன எ�� 

RBI தகவ� அறி�� உ�ைம� ச�ட�தி� (RTI) ெத�வ����ள�. 

 CVPS- Currency Verification and Processing 
 

 திவா� ச�ட வா�ய�தி� (IBBI) வ�கி திவா� வழ��க��கான �த� தகவ� 

பய�பா�� நி�வனமாக, ேதசிய மி� ஆ�ைம ேசைவக� லிமிெட� 

நி�வன�(NeSL) வ���ள�. 

 NeSL- National e-Governance Services Ltd 
 

 �ச�� வ�கிய�� ஆேலாசைன�ட�  த�க� கட� ப�திர�கைள ம���� ம�திய 

அர� அறி�க�ப��தி  உ�ள�. இ�த ப�திர�கள�� �த�� ெச�யலா�. 2017-18 

நிதியா��� இர�டாவ� �ைறயாக த�க கட� ப�திர�கைள அர� ெகா�� 

வ�கிற�. இ�த தி�ட�தி� கீ�, த�க� கட� ப�திர�கள�� ஒ� கிரா� ம��� 

அத� மட��கள�� �த�� ெச�யலா�. அதிகப�சமாக ஒ� நப� ஆ���� 500 

கிரா� வைர �த�� ெச�யலா�. இ�� ���� ���ப உ��ப�ன�க� 

அதிகப�சமாக 4 கிேலா வைரய�� வா�கலா�. �ர��க� 20 கிேலா வைரய�� 

�த�� ெச�ய அ�மதி�க�ப��. த�க� கட� ப�திர�க� �த� �தலி� 

அறி�க�ப��த�ப�ட ப��ன� இ�வைர 9 �ைற ெவள�ய�ட�ப���ள�. 

 

 ஹி���தா� ெப�ேராலிய� கா�பேரச� மிய�மா��  ���க��� ( ஆய��, 

கி�� ேபா�ற உ�� ெபா��க� ) வ��பைனைய �வ�கி��ள�. 

 
 130 ஆ��க� பழைமயான ��ைப ச�ரபதி சிவாஜி மகாரா� ரய�� நிைலய�ைத 

பா�கா�க�� �னரைம�� பண�கைள ேம�ெகா�ள பாரத �ேட� வ�கி SBI-Project 

Swachh Iconic CSMT தி�ட�தி� கீ� � 10 ேகா� வழ�கி��ள�. 

 

 வ�கி� கண��ட� ஆதா� எ� இைண�ப� க�டாய� என �ச�� வ�கி வ�ள�க� 

அள����ள�.அதி� �ற�ப���ளதாவ� ச�டவ�ேராத பண ப�மா�ற த���� 

ச�ட�தி� ப�, வ�கி� கண��ட� ஆதா� எ�ைண இைண�ப� க�டாயமா��. 

ச�டவ�ேராத பண ப�மா�ற த��� ச�ட�தி� ெகா�� வர�ப�ட தி��த�க�, 2017 

ஜூ� 1 �த� அம��� வ���ள�. இதி� எ�த மா�ற�� ெச�ய�பட வ��ைல. 

அ�த வ�தி�ைறக� அ�ப�ேய அமலி� உ�ளன. எனேவ, வ�கி� கண��ட� ஆதா� 

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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எ� இைண�� க�டாயமா�க�ப���ள�. 

 
 உலக வ�கிய�� ‘வள��சி தி�ட�கைள க�டறித�’ எ�ற அைம�� சம�ப�தி� 

ச�வேதச நா�கள�� ஆ�� ேம�ெகா�டேபா�, அதி� 110 ேகா� ேப� க� பா�ைவ 

இ�றி அவதி�ப�வ�� அைடயாள� இ�றி தவ��ப�� க�டறிய�ப���ள�. 

இத�� காரண� உலக ம�கள�� ெப��பாலாேனா��� �காதார� ம��� க�வ� 

அறி� இ�லாதேத என க�டறிய�ப���ள�. ஆ�ப���கா ம��� ஆசியா 

க�ட�கள�� க� பா�ைவய�றவ�க� அதிக� உ�ளதாக �ற�ப���ள�. ேம�� 

பா�ைவய�றவ�கள�� ��றி� ஒ� ப�� ேப� �ழ�ைதக� ஆவ�. இ���ள 

ெப��பாலான நா�கள�� வ�ைம, வ��ைற, ஆ�த கலாசார� ம��� 

வள��சிய��ைம நில�வதா� �ழ�ைதக����, க��ப�ண�க���� ேபா�மான 

ஊ�ட�ச�� கிைட�பதி�ைல. அதனா� �ழ�ைதக��, ெப�யவ�க�� பா�ைவ 

இழ�பதாக ஆ�வ�� �ற�ப���ள�. சீனா உ�ள��ட பல நா�கள��, �ழ�ைதகள�� 

ப�ற�ைப பதி� ெச�யாத காரண�தா� �ழ�ைதகள�� உட�நல� �றி�த �� 

தகவ�� அறிய ��வதி�ைல என உலக வ�கி ெத�வ����ள�. 

 

 வ ��ேயா, �ேமா� க��ேரா� உதவ��ட� இய��� �மா�� ����கைள 

அறி�கப��திய� அேமசா� நி�வன�. 

 
 "ெபா���ைற நி�வன�கள�� ப��க� வ��பைன". ெபா���ைற நி�வனமான 

ெந�ேவலி ப��� நில�க� நி�வன�தி�(NLC) 5 சதவ �த� ப��கைள வ��க ம�திய 

அர� ��ெவ����ள�. ஒ� ப�கி� வ�ைல �.94 எ�� நி�ணய�க�ப�� வ���, 

�.800 ேகா� வைர ம�திய அர��� இத� �ல� வ�வா� கிைட���. 

"ப��கைள வ��க காரண�".  நட�� நிதியா��� ப��ைள வ�ல�கி ெகா�டத� 

�ல� ம�திய அர��� �.19000 ேகா� வ�வா� கிைட���ள�. ெபா���ைற 

நி�வன�கள�� ப�கைள வ��பத� �ல� �. 72500 ேகா� வ�வா� ஈ�ட ம�திய 

அர� இல�� நி�ணய����ள� 

"ம�திய அரசி� ெகா�ைக". ெபா�� �ைற நி�வன�தி� 75% �� அதிகமாக 

ப��கைள ைவ�தி��க �டா� என ம�திய அர� ெகா�ைக ��ைவ ைவ���ள�. 

NLC� ப��க� 89.32% ம�திய அரசிட� உ�ள� �றி�ப�ட�த�க�. 

"�த��டாள�கள�� வரேவ��".  NLC� ப�� வ��பைன�� சி�லைற 

�த��டாள�க� இைடேய ெப�� வரேவ�� காண�ப�கிற�. 

 
 நா� ��வ���ள இ�திய ெதாழி���ப நி�வன�கள��(IIT)  தர�ைத ேம�ப��த 

உலக வ�கிய��(World Bank) ஒ��ைழ��ட� �.6000 ேகா�ைய ஒ���வத�� 
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ம�திய அர� தி�டமி���ள�. 

 
 உலகி�, 'ந�ப� - 1' பண�கார� எ�ற ெப�ைமைய, 'அேமசா�' நி�வன�, ெஜ� 

ப�ேசா� ெப���ளா�. இ� �றி��, 'ேபா���' வைலதள இத� ெவள�ய����ள 

ெச�தி. 
 

 நா��� உ�ள 21 ெபா���ைற வ�கிகைள(PSU) இைண�ப� ெதாட�பாக 

நிதியைம�ச� "அ�� ெஜ�லி" தைலைமய�� அைம�ச�க� ��ைவ ம�திய அர� 

நியமி���ள�. இ���வ�� பா�கா��� �ைற அைம�ச� நி�மலா சீ�தாராம�, 

ரய��ேவ அைம�ச� ப��� ேகாய� ஆகிேயா� உ��ப�ன�களாக உ�ளன�. 2014� 

ஆ�� அைம�க�ப�ட "P.J.Nayak" �� ெபா���ைற வ�கிகைள இைண�கமா� 

வ��வ� அ�ல� தன�யா�மயமா�கலா� என ப���ைர�த� �றி�ப�ட�த�க�. 

 

 MAREA ைம�ேராசா�� ம��� �க�� இைண�� அெம��காவ�� வ��ஜ�ன�யா 

மாநில�தி� இ��� �ெபய�ன�� ப��பா� ( Bilbao ) நக��� 6,600 கிேலாம��ட� 

�ர�தி�� அ�லா��� கட� வழியாக அதிவ�ைர� இைணய இைண�� வழ��� 

Marea தி�ட� நிைற� ெப���ளதாக அறிவ����ளன. Marea எ�றா� �பான�ய 

ெமாழிய�� அைல (tide) என ெபா��ப��. Marea அதிேவக இைணய இைண�� 

160 ெடராைப�� / வ�நா� ேவக�தி� ெசய�ப��. இத�கான க�ப� வட� ( cable ) 

அ�லா��� கடலி� 17,000 அ� ஆழ�தி� �ைத�க�ப���ளன. 

 
 4வ� ஈ��� அைலகைள அெம��காவ�� LIGO ஆ����ட� ம��� இ�தாலிய�� 

VIRGO ஆ����ட உதவ��ட� க�டறி���ளன�. இ�த அைலக� ஆக�� 14, 

2017 அ�� க�டறி���ளன�.  

ஈ��� அைலக�(Gravitational Waves) எ�ப� எ�ன? 

அ�டெவள�ய�� இ� க�� �ைளக� ஒ�ைறெயா�� ��றி ப�ைண�� ேபா� 

ஏ�ப�� அைலகேள ஈ��� அைலக� என�ப��. 

�த� ஈ��� அைல ெச�ட�ப� 2015��, இர�டாவ� ஈ��� அைல �ச�ப� 

2015��, ��றாவ� ஈ��� அைல ஜனவ� 2017� க�டறிய�ப�ட�. 

    LIGO- Laser Interferometer Gravitational Observatory. 
 

 ஆ�ச�யமள���� வைகய�� ச�தி வா��த �றாவள�(Storm) ெச�வா�(Mars) 

கிரக�ைத தா�கியைதெயா��, "ஒ�திற�ெபா�"(Aurora) எ�� அைழ�க�ப�� 

வ�ணமயமான கா�சியைம�� உ�வாகி��ள�. �றாவள� தா�கியைதய��� 
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கதி�ய�க நிைல இர��பானைத ெதாட��� இ�த Aurora உ�வாகி��ள�. இதைன 

NASAைவ� ேச��த MAVEN வ��கல� க�டறி��ள�. 2014� ஆ�� �த� 

ெச�வாய�� கதி�ய�க ஆரா��சிகள�� MAVEN ஈ�ப�� வ�கிற�, இ�வைர 

ேதா�றிய 25��� ேம�ப�ட Aurora�கள�� இ� மிக�� ப�ரகாசமானதா�� 

�றி��: Aurora�க� ப�றிய அறிய 7� இர�டா� ப�வ� வ��� வான�ைல�� 

காலநிைல��(Weather and Climate) பாட�ைத பா��க��. 

 
 வ� ஏ��� ெச�பவ�கைள க��ப���க அதிநவ �ன கண�ன� ெதாழி���ப�ைத�� 

இைணய�ைத�� பய�ப��த ம�திய அர� தி�ட�. இத�காக எ� அ�� � 

இ�ேபாெட� எ�ற தன�யா� நி�வன��ட� 650 ேகா�ய�� (100 மி�லிய�) 

ஒ�ப�த� ெச���ள� ம�திய அர�. 

 

 இ�தியாவ�� �த� �வா�ட� வைக ெசய�ைகேகாள�ைன ISRO ம��� 

ெப�க��� உ�ள 'ராம� ஆரா��சி நி�வன��'(RRI) இைண�� உ�வா�க 

உ�ளன. 

"�வா�ட� ெசய�ைகேகா�". இ�த ெசய�ைகேகா� �ல� அ��ப�ப�� 

தகவ�க� யாரா�� ேஹ� ெச�ய இயலாத அளவ��� பா�கா�பானைவ. நவ �ன 

ெதாழி���ப�ைத ைவ�� ஒள�ைய வ�ட அதிக ேவக�தி� தகவ�க� அ��ப� 

ப�வதா� தகவ� ப�மாறி ெகா��� இ�வரா� ம��ேம இைத ப��க ����. 

இதைன ேவ� யாேர�� ப��க ��ப�டா� ச�ப�த ப�டவ�க��� உடேன தகவ� 

அ��ப� வ��� வைகய�� வ�வைம�க�ப��. 

 
 ெத�ெகா�யவ�� LG நி�வன� �த� ெகா� வ�ர�� �மா��ேபாைன LGK7i 

அறி�க� ெச���ள�. 

 
 அ�ஸா� மாநில� "�வாஹா��" நக�� இ�திய வ��ெவள� ஆரா��சி 

ைமய�(ISRO) சா�ப�� ப�ர�ேயக ஆரா��சி ைமய� ஒ�ைற அைம�க��ள�. 

GPS,GIS உ�ள��ட அறிவ�ய� ெதாழி���ப�க� அ�ஸாமி� வள��சி�காக 

பய�ப���வ� �றி�� இ�த ைமய�தி� ஆ�� ேம�ெகா�ள�ப���. ெவ�ள� 

ஏ�ப�வைத �����ேய அறி�� ெகா�ள��, ம� அ���, நில�ச�� அபாய�ைத 

�����ேய அறி�� ெகௗ�ள��, ெதாைல உண� ெதாழி���ப�(Remote 

Sensing) இ�த ைமய�தி� பய�ப��த�பட உ�ள�. 

 
 ���கி IIT ஆரா��சியாள�க� ைப�பரைஜ�( Piperazine )எ�ற ம��ைத 

சி�க��ன�யா வ�யாதிைய �ணமா�க பய�ப��தி ெவ�றியைட���ளன�. 
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ைப�பரைஜ� கி�மி ெதா��கைள �ண�ப���வத�� பய�ப��த� ப�கிற�. 

ைப�பரைஜன�� உ�ள �ல��றி� கி�மி எதி��� நடவ��ைக ேநா��கி�மி 

ெப��வைத த��கிற�. 

 
 இைணயதள சமவா��� (ெந� நி��ரலி��) ெதாட�பான ெகா�ைகக� இ�த மாத 

இ�திய�� அறிவ��க�ப�� என இ�திய ெதாைலெதாட�� ஒ����ைற ஆைணய� 

(�ரா�) ெத�வ����ள�. இைணய சம வா��� எ�ப�, இைணய தள� 

பய�ப���ைகய�� எ�த வ�தமான தைடக��, இ�லாம� இய�க ேவ���. 

�றி�பாக பண� ம��� ேட�டா ேசைவகள�� பாரப�ச� கா�ட��டா�. இ�த 

வ�வகார� ப�ேவ� வைககள�� ெதாைல� ெதாட�� நி�வன�க����, 

இைணயதள நி�வன�க�� மிக� ெப�ய சி�கலாக ெதாட��� ெகா����கிற�. 

த�ேபாைதய �ரா� தைலவராக ஆ�.எ�.ச�மா. 

 
 இ�கிலா�தி� வ�ைத வ�ைத�த�, ந�� பா���த�, உரமி�த�, கைளெய��த�, 

அ�வைட ெச�த� என அைன�� வ�வசாய பண�கைள�� ‘ேராேபா’ேவ 

ெச���ள�. இத�கான சாதைனைய இ�கிலா�தி� ஹா�ப� ஆட�� 

ப�கைல�கழக வ��ஞான� ேஜானாத�கி� தைலைமய�லான ��வ�ன� 

பைட���ளன�. இ�த ‘ேராேபா’�க� பா�லிைய வ�ைத�� சம�ப�தி� அ�வைட 

ெச�த�. இைவ ‘ப��’ தயா��க பய�ப��த�ப�� என அறிவ��க�ப���ள�. 

 
 MeTro Glue. ஆழமான ெவ��� காய�க� உ�ள��ட பய�கர காய�கைள ைதய� 

ேபாடாமா� �ண�ப���� பைச ேபா�ற ெபா�ைள சி�ன� ம��� அெம��க 

ம���வ ஆரா��சியாள�க� உ�வா�கி��ளன�. ம��ேரா என 

ெபய�ட�ப���ள இ�த பைசைய எலி ம��� ப�றிகள�� காய�க��� 

பய�ப��தி ெவ�றி க���ளன�. வ����, ����� எலா���� ேபா�ற 

த�ைம��ள இ�த பைச, கள��� ேபால தி��க�ட� ப���, உ�காய�ைத ஆ��� 

ம��தாக�� ெசய�ப�� ஆ�ற� ெகா�ட� ஆ��. 

 
 அெம��க வ��ெவள� ஆ�� நி�வனமான நாஸா நில��� ம���� 

வ��ெவள� வ �ர�கைள அ��ப �ர�� அர� ��� ெச���ள�. ெச�வா� 

கிரக����� அத�� அ�பா�� மன�தைன அ���� தி�ட�ைத நாஸா த�வ�ரமாக� 

த��� வ�கிற�. ஆனா� அத�� ��பாக நில��� வ��ெவள� வ �ர�கைள ம���� 

ஒ� �ைற அ��ப நாஸா ��� ெச���ள�. அெம��கா வ��ெவள��� 

மன�த�கைள அ��ப� நா�ப� ஆ��க��� ேம� ஆகி வ��ட�. கட�த 1969-ஆ� 

ஆ�� ஜூைலய�� வ��ெவள�ய�� ெச��த�ப�ட அெம��க வ��கலமான 
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அ�ேபாேலா-11, ந�� ஆ����ரா�, ப� ஆ����, ைம�ேக� காலி�� ஆகிய 

��� வ��ெவள� வ �ர�கைள ஏ�றி� ெச�� ெவ�றிகரமாக நிலவ�� 

இற�கிய�. நிலவ�� மன�த� கால� ைவ�த� அ�த� பயண�தி�ேபா�தா� 

எ�ப� நிைன��ர�த�க�. 

 
 இ�திய வ�மான�பைட கமா�ட�க� ��� நா� மாநா� ெட�லிய�� (10-10-2017) 

ெதாட�கிய�. இ�மாநா��� ேபா� ம�திய அரசி� �ஜி�ட� இ�தியா தி�ட�தி� 

ப�கள���� ேநா�கி� வ�மான�பைட ெச�லிட�ேபசி ேசைவய�� 

பய�ப��த���ய "MEDWATCH" ம��� "AFCHAT" எ�ற இ� ெமாைப� 

ெசயலிகைள ம�திய பா�கா��� �ைற அைம�ச� நி�மலா சீ�தாராம�  

அறி�க�ப��தி��ளா�. 

 

 அ��த�ப�ட இய�ைக வா� என�ப�� CNG வா�ைவ ப��ெப�� �ைறய�� 

ெப�வத�காக "IGL Smart Card" தி�ட�ைத ம�திய ெப�ேராலிய �ைற அைம�ச� 

த�ேம�திர ப�ரதா� ெட�லிய�� ெதாட�கி ைவ���ளா�. இ�த �மா�� கா�� 

�ல� IGL வா� ைமய�கள�� பண� ெச��தாமேல இய�ைக வா�வ�ைன 

ெபறலா�. இ�த �மா�� கா�� சி�லைற வண�க�க�(Retail) ம��� ெமா�த 

வண�க�க���� (Fleet Customers) ெபா����. IGL- Indraprashtha Gas Limited. 

IGL நி�வன� 1998� ஆ�� நி�வ�ப�ட�. 1999� ஆ�� GAIL நி�வன�தா� 

ைகயகப��த�ப�ட�. 

 
 ப��யலிட�ப�ட நி�வன�கள�� நி�வாக�ைத ேம�ப���வத�காக, ப���ச�ைத 

ஒ����ைற ஆைணய� (ெசப�) சா�ப�� அைம�க�ப�ட உத� ேகாட� ( ேகாட� 

மஹி�திரா வ�கிய�� தைலவ� ) தைலைமய�லான �� த��ைடய 

ப���ைரகைள சம��ப����ள�. 

 
 2023 � ஆ��� ெவ�ள�� ேகாள�� ஆ�� ெச�ய� தி�டமிட�ப���ள� என 

இ�திய வ��ெவள� ஆ�� ைமய�தி� திரவ உ��ைக வளாக (மேக�திரகி�) 

இய��ன� எ�. பா��ய� �றி��ளா�. 

 
 "IIT-Roorkee" ேச��த  ஆரா��சியாள�க� சி�க� �ன�யாவ��� எதிரான 

"Piperazine" எ�ற �திய ம��திைன க�டறி���ளன�. 

 

 வ��ெவள�ய�� வல� வ�� ெகா�� இ���� "TC4" எ�ற வ��க�(Asteroid) 

�மிைய (12-10-2017)  கட�� ெச�ல இ��பதாக வ��ஞான�க� ெத�வ����ளன�. 
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�மிய�லி��� �மா� 42000 கிம� ெதாைல� வைர வ�� ெச�லவ����� இ�த 

வ��க�லா� �மி�� எ�த பாதி��� இ�ைல என ெத�வ��க�ப���ள�. இ�த 

வ��க� 15 �த� 20ம� வைர அகல� ெகா�ட�. TC4 வ��க� 2012� ஆ�� 

அ�ேடாப� 12� ேததி "அ�டா��கா" க�ட�தி�� மிக அ�கி� கட�� ெச�ற� 

�றி�ப�ட�த�க�. 

 
 Allostreptomyces Indica YIM 75704T. க�நாடகாவ�� ��ப�கா ப�கைல�கழக�, 

ெசௗதி அேரப�யாவ�� கி�ட� ப�கைல�கழக�, சீனாவ�� யா� - ெச� 

ப�கைல�கழக� ஆகியவ�றி� அறிவ�யலாள�க� இைண�� க�நாடகாவ��, 

��ப�கா மாவ�ட�தி� அைம���ள ��ணா�� பாைற �வா�கள��/ 

�ர�க�கள�� ( Lime stone quary ) �திய வைக ���ய�� எதி�க� ( antibiotics ) 

க��ப�����ளன�. அத�� Allostreptomyces Indica YIM 75704T என 

ெபய����ளன�. இ� Streptomycetaceae ���ப வைகைய� சா��த�. 

 

 ��ப�ேசான�� ெஜ��� �த� ேசாதைன ஓ�ட� ெவ�றிகரமாக நைடெப�ற�. 

நி�யா��கி� இ��� ல�ட��� ��� மண�ேநர�கள�� பற�க���ய சிற�� 

இ�த ெஜ���� உ�ள�. இ�த ெஜ��� உ�ப�க �வ�க� ஜ�ன�கைள� 

ெகா����பத��� பதிலாக ெம�லிய திைர ெகா�� �ட�ப������. 

 
 சீனாவ�� வ��ெவள� ஆ�� நி�வனமான �யா�கா�-1 வ��ெவள� ஆ�� 

நிைலய� அ��த சில மாத�கள�� ெநா��கி �மிய�� ம�� வ�ழ வா����ளதாக 

வ��ன�க� ெத�வ����ளன�. �யா�கா�-1 எ�ற வ��ெவள� ஆ�� 

நிைலய�ைத சனீா 2011-� ஆ�� அ�ேடாப� �த� வ��ெவள�ய�� பராம��� 

வ�த�. 

 

 cAd3-EBOZ &  rVSV-ZEBOV. எேபாலா ேநா��காக  �திதாக  இர�� த��� 

ம��� cAd3-EBOZ  &  rVSV-ZEBOV  �றி�ப�ட�த�க அளவ�லான ப�ேசாதைன 

���கைள அள����ள�. 

 
 நிலவ�� 50கி.ம� ந�ள �ைக ஒ�� இ��பைத ஜ�பா� வ��ஞான�க� க��ப���� 

உ�ளன�. நிலவ��� �த� �தலாக அெம��கா மன�த�கைள அ��ப� சாதைன 

பைட�த�. ெதாட��� ர�யா, இ�தியா, சீனா, நா�க� நிலவ�� ஆ��கைள 

ேம�ெகா�� வ�கி�றன. ேம�� ஜ�பா� நா�� நில� �றி�� ஆரா��சிய�� 

ஈ�ப�� வ�கிற�. இதி� நிலவ�� 50 கி.ம� ந�ள�தி�� �ைக ஒ�� இ��பைத 

க��ப�����ள�. ஜ�பான�� ெச�� வ��கல� அ��ப�ய இதைன க�� 
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ப���� உ�ளதாக ெத�வ����ள�. இ�த �ைக �மா� 31 ைம� ந�ள��, 100 

ம��ட� அகல�� உ�ளதாக�� �ற�ப���ள�. நிலவ�� உ�ள மா�ய� எ�ற 

எ�மைல ெவ��ததா� �ைக ேபா�� ேதா�றி உ�ளதாக �ற�ப���ள�. 

 
 உலகி� �த�  ெசய�ைக ��ணறி� திற�ெகா�ட ( Artificial Intelligence )   

ேராேபா டா�சிைய NVIDIA எ�ற நி�வன� தயா����ள� . அத�� Pegasus எ�� 

ெபய����ளன�. 

 

 வ�� 2019� ஆ����� அைன�� கிராம ப�சாய���கள��� ைவ-ைப வசதி 

ஏ�ப��த வ�ைரவ�� �.3,700 ேகா��� ெட�ட� ெவள�ய��வத�� ம�திய அரசி� 

ெதாைல�ெதாட�� �ைற ��� ெச���ள�. இ�த தி�ட�தி� கீ� ஒ� ல�ச� 

கிராம ப�சாய���கள�� ஒ� ஜிப� ேவக�தி� ைவைப வசதிைய இ�த ஆ�� 

இ�தி��� ஏ�ப��த ��� ெச�ய�ப���ள�. ெட�ட� வ�வர�க� ஒ� 

வார�தி� ��� ெச�ய�ப�� உடன�யாக ெவள�ய��பப�� என என 

ெதாைல�ெதாட�� �ைற அதிகா� ஒ�வ� ெத�வ��தா�. இ�த ேவக�தி�ப�, ஒ� 

திைர�பட�ைத இர�� ெநா���� பதிவ�ற�க� ெச�ய ���� எ�ப� 

�றி�ப�ட�த�க�. 

 

 "NASA's DAWN Mission". நாசாவ�� டா� வ��கல�, ெச�வா� ம��� வ�யாழ� 

கிரக�தி�� இைடேய��ள ெசர�(Ceres) ��ள ேகாைள(Dwarf planet) 

ஆரா�வத�காக இர�டா� க�ட பண�ைய ெதாட�கி��ள�. �த�க�ட  ஆ��க� 

மா�� 2015� நட�த�ப�ட� �றி�ப�ட�த�க�. வ��ெவள�� க�கள�ேலேய ெப�தான 

ெசர�-� ��றள� 950 கிேலாம��ட�களா��. 1801� ஆ�� ஜனவ� மாத� 

க�டறிய�ப�ட இ�த� கிரக�தி�� ேராமான�ய வ�வசாய ேதவைதய�� ெபய� 

��ட�ப�ட�. வ��ெவள�� க�கள�ேலேய �த� �ைறயாக� க��ப���க�ப�ட� 

எ�ற ெப�ைமைய�� ெகா�ட�. 

 
 இ�தியாவ�� இைணய�தி� �ைற�தப�ச ேவக� த�ேபா��ள 512 ேகப�ப�எ� 

எ��� அளவ�� இ��� 2 எ�ப�ப�எ� அள��� வ�ைரவ�� உயர� ேபாவதாக 

ெதாைல ெதாட��� �ைற ெசயலாள� அ�ணா ��தரராஜ� ெத�வ����ளா�. 

 
 ��ய� ���ப�தி� ‘ஒ�பதாவ� ேகா�’ இ��பதாக� ெத�வ��தி��கி�றன� நாசா 

வ��ஞான�க�. இ�த ‘ஒ�பதாவ� ேகா�’ �மிையவ�ட 10 மட�� அதிக அளவ�� 

இ��பதாக��, ெந���ைனவ�ட ��யன�லி��� 20 மட�� த�ள�ய���பதாக�� 

வ��ஞான�க� ெத�வ��தி��கிறா�க�. இ�த ‘ஒ�பதாவ� ேகா�’, ��ய� 
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���ப�தி� ‘��ப� எ��’ ேகாளாக�� இ��கலா� எ�� வ��ஞான�க� 

கண��கிறா�க�. �மிய�� பர�பளைவவ�ட அதிகமான பர�பளைவ��, 

பன��ேகா�களான �ேரன�, ெந���ைனவ�ட �ைறவான பர�பளைவ�� இ�த� 

ேகா� ெகா����கலா� எ�� அவ�க� ெத�வ��கிறா�க�. ‘ஒ�பதாவ� ேகா�’ 

இ��பத�� ஐ�� ெவ�ேவ� ஆதார�க� கிைட�தி��பதாக வான�ய�ப�யலாள� 

ேகா��டா��� ெப�கி� ெத�வ��தி��கிறா�. 

 
 பாய��� ந�ேமா (Point Nemo) . �மிய�� இ��� வ��ண��� ரா�ெக� �ல� 

ப�ேவ� ெசய�ைகேகா�க� அ��ப�ப�கி�றன. அ�வா� அ��ப�ப�� 

ரா�ெக��கள�� பாக�க� வ��ண�� இ��� கீேழ வ��� ேபா� காணாம� 

ேபா�வ��கி�றன. இவ�றி�� காரண� வ��ெவள�ய�� உ�ள ெவ�றிட� என 

க��ப�����ளன�. இ�த ம�ம ெவ�றிடமான� �மிய�� வா�� மன�த�க��� 

ெத�படா�. இைவ மன�த�களா� ெந��க ��யாத இட�தி� இ��பதாக�� 

ஆப�� நிைற�த இ�றாக�� க�த�ப�கிற�. இ�த வ��ெவள� ெவ�றிட�தி�� 

பாய��� ந�ேமா என  நாசா வ��ஞான�க� ெபய����ளன�. 1971-� இ��� 2016 

ஆ� ஆ�� வைர பல ெசய�ேகா�கள�� பாக�க� ம��� வ��கல�க� இ�ேக 

வ����வ��டதாக �ற�ப�கிற�. இ� �றி�த ஆ�ைவ ெம�ெகா�ள சீன பல 

�ய�சிக� எ���� அைவ ேதா�வ�ய�ேலேய �����ள�. 

 
 அ��தா�� 2018 மா�� மாத� ச�திராய�2 வ��கல�ைத அ��ப இ�ேரா 

தி�ட�. ச�திராய�-2 வ��கல�ைத மா�� மாத� வ��ண�� ஏவ 

தி�டமி���ளதா�, அத�கான ஆ�� பண�க� த�வ�ரமாக நட�� வ�வதாக இ�ேரா 

தைலவ� கிர� �மா� ெத�வ����ளா�. 

 

 31 ஆ��க��� ��பாக ெதாழி���ப� வளராத கால�க�ட�தி� �ெபய�ன�� 

17 வய� இள� வான�யலாள� �வா� வா�டரமா அ��லா� எ�பவ� ��யன�� 

ெவ��த ெந���� ப�ழ�ைப தன� ெதாைலேநா�கி �ல� க��ப���� பதி� 

ெச���ளதாக வ��ஞான�க� த�ேபா� ெத�வ����ளன�. ெச�ட�ப� 10, 1886-� 

ஆ�� ��யன�� ேதா�றிய இ�த� தி�� ெந���� ப�ழ�ப�� பட� ஒ�� 

அ�ேபாைதய ப�ெர�� இதழான L’Astronomie-ய�� ெவள�யான� ெத�யவ���ள�. 

 
 ெதாைல�ெதாட�� �ைறய�னா� ெவள�ய�ட�ப�� கா�பன�� சதவ �த�ைத �ைற�க 

'இ�திய ெதாைல�ெதாட�� ஒ����ைற ஆைணய�'(TRAI) இல�� 

நி�ணய����ள�. 2019-20 ஆ��கள�� 30 சதவ �த� �ைற�க��. 2022-23� 

ஆ����� 40 சதவ �த� �ைற�க�� இல�� நி�ணய����ள�. இத�கான 
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அ��பைட ஆ�டாக(Base year) 2011-12 ஆ�ைட ைவ���ள�. 

 
 இ�திய ப�வ கால�கள�� ெதாட�க� ம��� ��வ�ைன அறி�� ெகா�ள �திய 

க�வ� ஒ�றிைன �ேளா�டா மாகாண ப�கைல�கழக (Florida State University). 

ஆரா��சியாள�க� க�டறி���ளன�. 

 
 "Kala Azar" காலா அச� எ�ற ேநா� "��ேமன�யா ேடானாவான�" எ��� 

ஒ���ண� �ேரா�ேடாேசாவா� உ�வா�க�ப�கிற�. இ�ேநா� க��� கா��ச� 

ம��� ட� ட�(Dumdum) கா��ச� என�� அைழ�க�ப��. "ெல�ேடாேமான� 

ெச�ேமா�" (Leptomonas seymouri) எ��� ஒ���ண� பர��� "ெல�ேச NLV1" 

(Lepsey NLV1) எ�ற ைவர� �ல�� இ�ேநா� உ�வா�க�ப�� என 

வ��ஞான�க� க�டறி���ளன�. 

 
 "GSAT 6 Satellite" ேடா�லா� வ�வகார�ைத ெதாட���, இ�ேதா திெப� எ�ைல 

பா�கா�� பைட��(ITBP) உதவ��, இமாலய எ�ைலகைள பா�கா�க�� ISROவ�� 

GSAT-6 தகவ� ெதாழி���ப ெசய�ைகேகா� உதவ உ�ள�. GSAT-6 

ெசய�ைகேகா� 2015� ஆ�� ஆக�� 27� நா� " GSLV Mk.II D6" ரா�ெக��� 

இ��� வ��ண�� ஏவ�ப�ட�. "GSAT 6 ேத��ெத��க காரண�". இ�த ெசய�ைக� 

ேகாள�� மிக�ெப�ய 'ஆ�டனா' ெபா��த�ப���ளதா�, மிக� சிறிய ெதாைல ேபசி 

�லமாக�� ேநர�யாக ெசய�ைக�ேகாைள, எ�த இட�தி� இ��� 

ேவ��மானா�� ெதாட�� ெகா�ள ����. இ�த ஆ�டனா��� அதிகளவ�லான 

சி�னைல ஈ���� ஆ�ற� உ��, எனேவ இ�த ெசய�ைகேகா� 

பய�ப��த�ப�கிற�. 

 
 ஆக�� 31,2017 அ��  PSLV C39 ரா�ெக��லி��� அ��ப�ப�ட IRNSS-1H 

ேதா�வ�ைய ெதாட���, �ச�ப� மாத�தி� 30 ெசய�ைகேகா�கைள PSLV C40 

ரா�ெக��லி��� அ��� ISRO தி�டமி���ள�. இதி� 25 ேநேனா 

ெசய�ைகேகா�க�, 3 ைம�ேரா ெசய�ைகேகா�க�, ஒ� ப�கைல�கழக 

ெசய�ைகேகா� ம��� ஒ� �த�ைமயான "CARTOSAT-2" வ�ைச 

ெசய�ைகேகா�� ஏவ�பட உ�ள�. 

 

 "Valve annuloplasty" �ழ�ைதய�� வள��சி�� ஏ�றா� ேபா� இதய� ���கி 

வ��வைடய���ய " Valve annuloplasty" எ�ற �திய இ�தய மா�� அ�ைவ� 

சிகி�ைசைய ஆரா��சியாள�க� உ�வா�கி��ளன�. 
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 மகா�தமா கா�திய�� �யச�ைதயான THE STORY OF MY EXPERIMENT WITH 

TRUTH ��தக�ைத ேநபாள� ெமாழிய��. � ேசக� கி� எ�பவ� 

ெமாழிெபய����ளா�. 

 

 "Tidings of Troubled Times" எ�ற ��தக�ைத எ�தியவ� "Manish Tiwari". 

 
 "ஹ�ேராகா�ப� அபாய�" எ��� ��தக�ைத எ�தியவ� கா.அ�யநாத�. 

 
 "Kranti Nation: India and the Fourth Industrial Revolution" எ�ற ��தக�ைத 

எ�தியவ� "Pranjal Sharma". 

 

 டா�ட� "C.பழன�ேவ�" எ�திய "Minimally Invasive GI Cancer Surgery" எ�ற 

��தக�ைத��, டா�ட� "P.ப�ரவ�� ரா�" எ�திய "Bariatric Surgical Practice Guide" 

எ�ற ��தக�ைத�� �ைண ��யர�� தைலவ� ெவ�க�யா நா�� 

ெவள�ய����ளா�. 

 
 தி�. ப�ரணா� �க�ஜி அவ�க� ஜனாதிபதியாக பதவ� வகி�த கால�தி� , ப�ேவ� 

ப�கைல�கழக ப�டமள��� வ�ழாவ�� ப�ேக�� ஆ�றிய உைரகள�� ெதா��� Guru 

- Sangraha ெபய�� எ�ற ��தகமாக National Book Trust சா�ப�� 

ெவள�ய�ட�ப���ள�. 

 
 ��னா� ப�ரதம� ேதெவ ெகௗடா “தா� கட�த வ�த அரசிய� பாைத” �றி�� 

�� எ�தி��ளா�. நவ�ப� மாத� இ��� ெவள�வர��ள�.  

 
 ஆ�ஜி� எ�ற �ைல எ�தியவ� டா�ப�ர��. 

 

 "M.Ramachandran" எ�திய "The Mavericks of Mussoorie" எ�ற ��தக�ைத �ைண 

��யர�� தைலவ� ெவ�க�யா நா�� ெவள�ய����ளா�. 

 
 ��னா� ஜனாதிபதி ப�ரணா� �க�ஜி த� அரசிய� கால�கள�� நைடெப�ற 

நிக��க� ப�றி எ�திய 3 �யச�ைத ��க�.   

 The Dramatic Decade : The Indira Gandhi Years  
 The Turbulent Years   : 1980  – 1996   
 The Coalition Years    : 1996 – 2012 
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 தமிழக�தி� ெபா��� ஆ�நராக இ��த "வ��யாசக� ரா�" தா� பண�யா�றிய 

கால�தி� ஏ�ப�ட அ�பவ�கைள "Those Eventful Days". "அ�த நிக��க� 

நட�த நா�க�"  எ�ற தைல�ப�� எ�தி��ள �ைல �ைண ��யர�� தைலவ� 

ெவ�க�யா நா�� ேந�� ெவள�ய����ளா�. 

 

 அ��� கலாமி� ப�ற�தநாைள ��ன���, ‘கன� இ�தியா’ ��தக�ைத இ�திய 

மகள�� கி��ெக� அண� ேக�ட� மி�தாலி ெவள�ய��டா�. மைற�த ��னா� 

ஜனாதிபதி அ��� கலாமி� 86வ� ப�ற�தநா� ேந�� ெகா�டாட�ப�ட�. இைத 

��ன���, நா�ைட �றி�த த�கள�� கன� வாசக�கைள தபா� அ�ைடய�� 

த�க� ைக�பட எ�தி ம�க� ஏ�கனேவ அ��ப� இ��தன�. சில� �ழ�ைத 

ெதாழிலாள� �ைறைய ஒழி�த�, ெப�க��� அதிகார� அள��த�, வரத�சைண 

ஒழி�� உ�ள��ட ப�ேவ� தைல��கள�� எ�தி இ��தன�. இ�த தபா� 

அ�ைடகள�� வாசக�கைள ெதா���, ‘கன� இ�தியா’ எ�ற ��தக� 

எ�த�ப���ள�. இைத சஜி மா��, ஜூப� ஜா� ஆகிேயா� எ�தி உ�ளன�. இ�த 

��தக�தி�� ���ேச� ஆ�ந� கிர�ேப� �க�ைர எ�தி��ளா�. கலா� 

க�ட கன�கள�� அ��பைடய��, த��ெபாறி, ம��� திற�, ���, ேமெல�த� என 

4 ப���களாக ��தக� ப���க�ப���ள�. ��தக�ைத இ�திய மகள�� கி��ெக� 

அண� ேக�ட� மி�தாலி ரா�, �வ��ட�� ெவள�ய��� ெதாட�கி ைவ�தா�. 

 

 இ�தி ந�கரான ேஹமா மாலின�ய�� �யச�ைத 'Beyond the Dream Girl' இைத த�ப�கா 

ப�ேகா� ெவள�ய��டா�.இதி� ப�தி�ைக ம��� எ��தாள� ரா�கம� �க�ஜி 

எ�திய வா��ைக வரலா� ம��� ப�ரதம� நேர�திர ேமா� எ�திய ���ைர�� 

ெகா���ள�. 

 
 மைற�த ��னா� �த�வ� ெஜயலலிதாவ�� வா��ைக வரலா� ெதாட�பான " 

The Empress: The Dramatic Life of a Powerful and Enigmatic Leader " எ�ற 

��தக�ைத எ�தியவ� "Kalyani Shankar". 

 

 "Gandhi's Dharma" எ�ற ��தக�ைத எ�தியவ� "Ramakrishna Rao Koneru". 

 
 "Ants Among Elephants: An Untouchable Family and the Making of Modern India" 
எ�ற ��தக�ைத எ�தியவ� " Sujatha Gidla". 

 

 இ�தியா ம��� UKவ�� உ�ள ந�தி��ைறைய ஒ�ப��� "Balanced 

Constitutionalism: Courts and Legislatures in India and the United Kingdom" எ�ற 
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��தக�ைத எ�தியவ� " Chintan Chandrachud". 

 
 "Water Colours" எ�ற ��தக�ைத எ�தியவ� "Lidia Ostałowska". 

 

 "In the Land of Buried Tongues" எ�ற ��தக�ைத எ�தியவ� "Chaity Das". 

 
 "India @ 70, Modi @ 3.5 : Capturing India's Transformation Under Narendra Modi" 
எ�தியவ�   -  ப�ேப� ேதா�ரா� ம���  அேசா� மாலி�. 

 
 Dreamnation : Uniting a Country with Handwritten Dreams எ�தியவ�க�  - ஷஜி 

ேம�� & ஜூப� ஜா�. 

 
 இ�தியாவ�� த�ேபாைதய Comptroller and Auditor General of India (CAG) Rajiv 

Mehrishi ஆ� ெதா��க�ப�ட ' India 2017 year book  ' எ�ற தைல�ப�� e- book 

ஒ�ைற ராஜ�தா� மாநில �த�வ� வ��தரா ராேஜ ெவள�ய����ளா�. இ-

��தக�தி� ��கிய ப�ர�க�க�, மாநில� ெகா�ைக, ெபா�� தி�ட�க� ம��� 

ம�க�ெதாைக, வ��தக�, ெபா�ளாதார� ம��� பல ப�ற தைல��க� ப�றிய 

��கிய தகவ�க� மி�தியாக� ெகா���ள�. 

 
 "B.P.Singh" எ�திய "The 21st Century Geopolitics, Democracy and Peace" எ�ற 

��தக�ைத ெட�லிய�� �ைண ��யர�� தைலவ� ெவ�க�ய நா�� 

ெவள�ய����ளா�. 

 

 

 ஆ���க நாடான கானாவ�� உ�ள இ�திய ெதாழி� அதிபரான ப�ேர�திர 

ச�மா��� இ�த ஆ���கான ச�வேதச ெதாழி� அதிப� வ��� கிைட���ள� . 

ல�டன�� நட�த ஆசிய சாதைனயாள� வ��� வ�ழாவ�� இ�வ��� 

வழ�க�ப�ட�. 

 
 2017� ஆ���கான ம���வ ேநாப� ப�� 3 நப�க��� அறிவ��க�ப���ள�. 

 Jeffrey C.Hall 
 Michael Rosbash 
 Michael W.Young 

�ல���கள�� ெசய�பா� ப�றிய க��ப�����காக இ��வ���� ேநாப� ப�� 

��டாக அறிவ��க�ப���ள�. 
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 ��ைமயான க��ப�����கான  IT Solutions UK வ��தக வ���. கானாைவ ேச��த 

இ�திய வ�சாவள�   ப�ேர�திரா சா�ம� (Birendra Sasmal, CEO of Subah) 

ெதாழிலதிப� ஆ�ப���காவ���� ��ைமயான IT த��ைவ� ெகா��வ�த 

�ய�சிக��� ப���டன�� மதி��மி�க வ��தக (or) வண�க வ��ைத ெப���ளா�. 

�பாவ�� தைலைம நி�வாக அதிகா�யான இவ� ல�டன�� உ�ள ஆசிய 

சாதைனயாள� வ���க� வழ��� வ�ழாவ�� ச�வேதச வ��தக வ��� இவ��� 

வழ�க�ப�ட�. 

 
 2017� ஆ���கான இய�ப�ய� ப��வ�� ேநாப� ப�� அெம��காைவ� ேச��த 3 

நப�க��� அறிவ��க�ப���ள� 

 Rainer Weiss 
 Barry C. Barish 
 Kip S. Thorne 

LIGO ஆ����ட�தி� ஈ��� அைலக� க��ப���� ெதாட�பான ஆரா��சிக��� 

அறிவ��க�ப���ள�. 

Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).  

ேநாப� ப��� ��� தைலவ� தாம� ெப��ம�. 

 
 2017� ஆ���கான ப��ஷ� ேஷாஜி வ��� மாண�� ப�ேதவ��� Manik Bhide  

வழ�க�ப���ள�. 

 
 �காதார அைம�சக� சிற�த �ைற�கான வ��ைத '���தா ப�வாடா'  (Swachhta 

Pakhwada) வ��� வழ�கி��ள�. �காதார ம��� ���ப நல��ைற அைம�சக�  

( HFW ) �வ�� ப�வாடாவ�� ப�கள��ப��கான சிற�த �ைறயாக ேத�� 

ெச�ய�ப�� , இ� ��ந�� ம��� �காதார �ைற அைம�சக�தி� �வ�� பார� 

மிஷன�� ���ய�சி�காக�� இ�த வ��� அள��க�ப�ட�. அ�ேடாப� 2 � ேததி 

�வா� பார� மிஷன�� ��றாவ� ஆ�� வ�ழாவ�� இ�த வ��� சி.சி. மி�ரா, 

ெசயலாள� (HFW - Health and Family Welfare) ெப�றா�. 

 
 அெம��க நா��னரா� வழ�க�ப�� NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC 

ADMINISTRATION எ�ற ெகௗரவ  வ��திைன ெபற உ�ள �த� இ�திய� எ�ற 

ெப�ைய �ராஜா� தி�ேவதி ெபற உ�ளா�. 

 
 கா�திய�க�காவல�வ��� S.க�ண� (த�சா��), K.ராமகி��ண� (ேசல�), 

K.நாராயண� (ேவ��), E.ேஜாச� (வ����ர�), K.நாராயண� (ெச�ைன) 
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ஆகிேயா�க��� 2018 � ஆ�� ��யர� தினவ�ழாவ�� வ���க� 

வழ�க�ப�கிற�. தமிழக அரசி� ��த� தைலைம� ெசயலாள� நிர�ச� மா�� 

அறிவ���. 

 

 2017� ஆ���கான ேவதிய�ய� ப��வ�� ேநாப� ப�� 3 நப�க��� 

அறிவ��க�ப���ள� 

 Jacques Dubochet(Switzerland) 
 Joachim Frank (USA) 
 Richard Henderson (United Kingdom) 

cryo-electron microscopy �ல� உய�� �ல���கள�� உய�-த��மானமான 

க�டைம�� உ�தி�பா��தியத�காக அறிவ��க�ப���ள�. 

 
 Swachhta Pakhwada Award .��ைம இ�தியா தி�ட� ப�றிய 15 நா�க� 

வ�ழி��ண�� ப�ர�சார�ைத அைன�� ம�திய அைம�சக�க�� ேம�ெகா�ள 

ேவ��� என ம�திய ��ந�� ம��� �காதார �ைற அைம�சக� அறிவ��� 

இ��த�. இத�ப� ப��ரவ� வைர ��ைம இ�தியா வ�ழி��ண�� ப�ர�சார�ைத 

சிற�பான �ைறய�� ேம�ெகா�டத�காக ம�திய ���ப நல��ைற 

அைம�சக�தி�� ( Ministry of Health & Family Welfare ) Swachhta Pakhwada 

வ��� வழ�க�ப���ள�. 

 
 2017 ஆ� ஆ�� இல�கிய�தி�கான ேநாப� ப�� ப���டைன ேச��த ஆ�கில 

எ��தாள� "Kazuo Ishiguro"க�ேவா இஷி�ேரா��� அறிவ��க�ப���ள�. இவ� 

ஜ�பாைன ��வ �கமாக ெகா�டவ�. இ�வைர 8 ��தக�க� எ�தி��ளா�. 1989� 

The Remains of the Day �காக ��க� ப�� ெப���ளா� .இஷி�ேராவ�� சம�ப�திய 

நாவ� - The Buried Giant (2015). இவ�� �த� நாவ� - A Pale View of Hills 

(1982). 
 

 Special Best Tour Guide Award. ேதசிய ���லா வ���க� வழ��� வ�ழாவ��, 

சிற�� சிற�த ���லா வழிகா�� வ��� 91 வயதான தி�மதி. ரமா 

க�ேடவலா��� ( Rama Khandwala) வழ�க�ப���ள�. 

 
 ெகௗ� ல�ேக� (Anna Politkovskaya Award )அ�ணா ெபாலி�ேகா��காயா 

வ��ைத ெப�� �த� இ�திய ப�தி�ைகயாள� மைற�த ெகௗ� ல�ேக� அவ�க� 

ஆவா�. மன�த உ�ைமக� பா�கா�க ெப�க��காக ஆ��ேதா�� அள��க�ப�� 

அ�ணாெபாலி�ேகா��யா வ���. ெகௗ�ல�ேக��ட� இைண��, 
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இ�லாமிய த�வ�ரவாத�தி�� எதிராக� ேபாரா�� ஒ� �ண��சலான பா�கி�தான�ய 

ெப�மண�யான(Gulalai Ismail )�லாலா�இ�மாய�� ஆகிேயா��� வழ�க 

உ�ளன�. 

 
 2017� ஆ��� அைமதி�கான ேநாப� ப��"அ� ஆ�த�கைள அக��வத�கான 

ச�வேதச அைம�ப���" International Campaig to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) 

அறிவ��க�ப���ள�. 

 

 அெம��காவ�� ���ேநா� ஆரா��சிய�� ஈ�ப���ள இ�திய வ�சவாள� 

வ��ஞான�யான "நிஷா �சி�வா���"(Nisha D'silva) அ�நா��� �க� ெப�ற 

ேதசிய ப� ம��� �க எ��� ம���வ� க�வ�யக�(NITCR) வழ��� ெகௗரவ� 

மி�க சாதைனயாள� வ��� வழ�க�ப���ள�. 

 
 இ�திய மன�த உ�ைம க��சி� சா�ப�� வழ�க�ப�� 2017 ஆ� ஆ���கான 

மன�த சாதைனயாள� வ��� ச�க ஆ�வல� �.எ�.ச�� அகமதி��  

வழ�க�ப���ள�. 

 
 ��த ��ம�க��கான ேதசிய வ��தான "Vayoshreshtha Sammans" வ��திைன 

��யர�� தைலவ� ரா�நா� ேகாவ��த இ�� ெட�லிய�� வழ�க உ�ளா�. 

 
 மைலயாள ெமாழிய�� எ�த�ப�� சிற�த பைட��க��கான "வயலா� ராமவ�மா 

சாகி�யா வ���"�� (Vayalar Ramavarma Sahithya Award) ப�ரபல எ��தாள� 

�.�.ராதாகி��ன�� (T.D.Radhakrishnan) "�க�தி எ�ன ஆ�டா� ேதவநாயகி" 

எ�ற நாவ� ேத�� ெச�ய�ப���ள�. 

 
 VDMA இ�தியாவ�� நி�வாக இய��னரான ராேஜ� நா� அவ��� - கிரா� ஆஃ� 

தி ஆ�ட� ஆஃ� ெம�� (Cross of the Order of Merit) வ��� வழ�க�ப�ட��ள�. 

இ�த வ��தான� ெஜ�மன�ய�� ேசைவக��காக தன�நப�க��� வழ�க�ப�� மிக 

உய��த சிவ�� ெகௗரவ வ��� ஆ��. இத�கான ம�ெறா� ெபய� -  

(Bundesverdienstkreuz) அ�ல� ஃெபடர� கிரா� ஆ� ேம��( Federal Cross of 

Merit ). இ�த வ��� 1951 �த� ெபா�ளாதார, ச�க, அரசிய� அ�ல� அறிவா��த 

ப�திய���ள ப�ேவ� சாதைனக� ��பவ�க��� அள��க�ப�கி�ற�, இ� 

ேஜ�மன�ய�க� ம��� ெவள�நா�டவ�க���� வழ�க�ப�� வ�கி�ற�. 

 
 2017� ஆ���கான ெபா�ளாதார�தி�கான ேநாப� ப�� அெம��காைவ� ேச��த   

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                  http://kalviamuthu.blogspot.com
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" Richard H. Thaler "��  அறிவ��க�ப���ள�. ெபா�ளாதார�தி� உளவ�ய� 

�தியாக ��� எ��ப� ெதாட�பான ஆ�வ�� ��ேனா�யாக திக��தவ� ��ச� 

ெஹ�.தால�. ெபா�ளாதார ���கைள எ���� ேபா� ம�க� எ�வா� நட�� 

ெகா�கிறா�க� எ�ப� ப�றி�� ஆ�� ெச�தி��கிறா�. 

 
 "Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence in Public Administration, 

Academics and Management". ெபா� நி�வாக� ம��� ேமலா�ைமய�� சிற�� 

வ�ள��ேவா��� வழ�க�ப�� லா� பக�� சா�தி� ேதசிய வ��� "Bindeshwar 

Pathak"�� இ�த ஆ�� வழ�க�ப���ள�. 

 

 ��னா� அெம��க ஜனாதிபதி ஒபாமா அைம�சரைவய�� ��கிய பதவ� வகி�த 

"Nisha Desai Biswal" அெம��கா-இ�தியா வ�யாபார� ��வ��(USIBC) �திய 

தைலவராக நியமி�க�ப���ளா�. 

 USIBC- US India Business Council. 
 

 மைலயாள ெமாழிய�� சிற�த இல�கிய� பண��கான வ��� ெவள�ய�ட�ப���ள� 
இ�த வ����� 2017 ஆ� ஆ�� நாவலாசி�ய�.  �.�. ராதாகி��ணன�� 
பைட�பான. '�க�தி எ�னா ஆ�ட� ேதவானாய�கி'(Sugandhi Enna Andal 
Devanayaki) ேத�� ெச�ய�ப���ள�. வயலா� நிைனவாக வயலா� ராமவ�மா 
நிைன� அற�க�டைள 1977 ஆ� ஆ�� �த� மைலயாள ெமாழிய�� சிற�த 
இல�கிய� பண��கான வ��� வழ�க�ப�� வ�கிற�. 
 

 க�நாடகாவ�� �க�ெப�ற ஞானப�ட வ��� க�னட எ��தாள� ஷிவரா� கார�� 

ெபய�லான வ���, ந�க� ப�ரகா� ராஜு�� வழ�க�ப���ள�. 

 

 ��யர� தைலவ� ரா�நா� ேகாவ��� அவ�க� இ�தா���கான 

லா�பக��சா�தி� வ��ைத ப��ேத�வ�பாத� அவ�க��� வழ�கினா�. 

 
 ப�தி�ைகயாள� க���� ப���ட� அைம�� வ���. ெப�க�� ம�ம நப�களா� 

���� ெகா�ல�ப�ட, ப�தி�ைகயாள�, க�� ல�ேக�, இ�த ஆ���கான, 

‘அ�னா ெபாலிேகாவ�கயா’ வ����� ேத�� ெச�ய�ப���ளா�. ஐேரா�ப�ய 

நாடான ப���ட� தைலநக� ல�டைன ேச��த, ‘ரா இ� வா�’ எ�ற அைம��, 

ெப�க� ம��� �ழ�ைதக� உ�ைம�காக ேபாரா�� ெப�க���, அ�னா 

ெபாலிேகாவ�கயா வ��� வழ�கி க�ரவ��கிற�. ர�ய தைலநக� மா�ேகாவ��, 

2006� ெகா�ல�ப�ட, ப�தி�ைகயாள�, அ�னா ெபாலிேகாவ�கயா நிைனவாக, 

இ�த வ��ைத வழ�கி வ�கிற�. 
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 உ�நா��� ேபா� நைடெப�� வ�� ெத�� �டான��, ம�கைள பா�கா��� 

பண�ய�� ஈ�ப���ள ஐ.நா. அைமதி�பைடய�� இ�திய வ �ர�க�� 

பண�யா��கி�றன�. அவ�க� நா��� அைமதிைய நிைலநா�ட மிக�� 

பா�ப��வ�கி�றன�. அவ�கைள பாரா��� வைகய�� ஐ.நா. வ���க� 

வழ�கி��ள�. 

�.எ�.எ�.ஐ.எ�.எ�. பைடய�� தளபதி ப�ரா� ��ேயா காம�சி ெத�� 

�டான�� ேஜா�கிேல ப�திய�� சிற�பாக பா�கா�� ெகா��த இ�திய 

பைடைய� ேச��த 50 வ �ர�க��� வ���க� வழ�கினா�. அவ�க� அ�ப�திய�� 

உ�ள 2,500 ம�கைள பா�கா�க �� அ��பண���ட� பண�யா��கி�றன�. 

வ �ர��ட��, ைத�ய��ட�� பண�யா�றிய இ�திய பைட�� தன� ந�றிகைள 

ெத�வ��தா� . 

ெத�� �டான��கான இ�திய �த� ��மா� ேமன� வ��� வழ��� 

நிக��சிய�� கல�� ெகா�டா�. அ�ேபா� ேபசிய அவ� 'இ�திய வ �ர�க��� 

ந�றிைய ெத�வ��தா�. ேம�� இ�திய பைடக� ஐ.நா.�ட� இைண�� உலக� 

��வ�� அைமதிைய நிைலநா��� பண�ய�� ஈ�ப�� வ�கிற�' என அவ� 

�றினா�. 

 
 மைலயாள இல�கிய�தி� ப�கள��ைப அ�கீக��� 2016 ஆ� ஆ���கான 

ம���மிஇல�கிய வ����� எ�ேகசா� ேத�� ெச�ய�ப�டா�. 

 
 இ�தியாவ�� எ�.ேஜ.எ�. எ�ற ெபாறிய�ய� நி�வன�தி�� �����ழ� 

�ைறய��  'ப� இ��ப�ய��' வ��� அள��க�ப���ள�. எ�.ேஜ.எ�. 

ெபாறிய�ய� நி�வனமான� க�ைக ஆ�றி� உ�ள கழி�கைள அக��� ெபா��ைப 

ஏ���ள�. இ�தி�டமான� அ��த ஆ�� ஜூைல மாத� ��வைட�� என 

எதி�பா��க�ப�கிற�. 

 
 தமி�நா�ைட ேச��தவ�, ப�ரபல க�னாடக இைச பாடக� �.எ�. கி��ணா (வய� 

41). இவ��� 2015-2016 ஆ���கான இ�திரா கா�தி ேதசிய ஒ�ைம�பா� 

வ��� வழ�க�ப�கிற�. இத�கான �ைறயான அறிவ��ைப வ��� 

ஆேலாசைன���வ�� உ��ப�ன� ெசயலாள� ேமாதிலா� ேவாரா, ெட�லிய��  

ெவள�ய��டா�. 

 
 இல�கிய�தி�கான �த� ��றா�� ேதசிய வ��� எ��தாள� நமிதா ேகாகேல 

(Namita Gokhale) அவ�க��� ப���ைர�க�ப���ளா�. இ�த வ��� அ�ஸா� 

மாநில�தி� உ�ள சாஹி�தா சபாவா� வழ�க�ப�� வ�கி�ற� , இ� 
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இ�தியாவ�� மிக�� மதி��மி�க இல�கிய வ��தி� ஒ�றாக� க�த�ப�கிற�. 

இவ�ைடய ��க�: 

“Paro: Dreams of Passion,”  1984. � ெவள�ய�ட�ப�ட�. 

“A Himalayan Love Story,” “The Book of Shadows” and “Things to Leave Behind”. 
 

 கலா ப�ரத�சின� க�டசாலா �ர�க� வ���. 

 ப��னண� பாடக� எ�. ப�. பால��ப�ரமண�ய� . 

 நடன கைலஞ� ப�மா ��ப�ரமண�ய�.  

 ெதாழிலதிப� ந�லி ���சாமி. 

 
 தமிழக வ��ஞான� வ���. பாரதிதாச� ெதாழி���ப ெபாறிய�ய� க��� 

ம��தா�கவ�ய� �ைற ேபராசி�ய� ��மண��� ம���வ��ைற ஆரா��சி�காக 

2014 � ஆ���கான தமிழக வ��ஞான� வ��� வழ�க�ப�ட�. இவ� 

தமிழக�தி� ம��திய� �ைறய�� �தலி� �ைனவ� ப�ட� ெப�ற ெப� 

எ�ற ெப�ைம���யவ�. 

 
 இ�த ஆ���கான ச�வேதச �ழ�ைதக��கான அைமதி வ����� 

தமிழக�ைத� ேச��த "ச�தி" எ�ற ந���றவ� இன�ைத� ேச��த 12 வய� சி�வ� 

வ��� ெப�ேவா��கான ெபய� ப��யலி� இட� ெப���ளா�. 

 
 �க�ெப�ற NRI ெதாழிலதிப�� ம��� ேகபேரா ��� (Caparo Group) 

தைலவ�மான. �வரா� லா�� பா� (Swraj Lord Paul) அவ�க��� இர�டா� 

ப����� வா�நா� சாதைனயாள� வ��� (2nd British Asian Achievers 

Awards)வழ�க�ப���ள�. 

 
 ப�ரபல கவ�ஞ�, பாடலாசி�ய� ம��� ப�தி�ைகயாள� ப�ரபா வ�மா இ�த ஆ�� 

ப�ம ப�ரபா �ர�கார� வ����� ேத�� ெச�ய�ப���ளா�. 

 
 ம�� ேசாபா� (Mandd Sobhann)  நி�வன�தா� வழ�க�ப�� கால�க� �ர�கா� 

2017 (Kalakar Puraskar 2017) வ��� �க�ெப�ற ெகா�கன� நா����ற கைலஞரான 

ேகாபா� க�டா ேத�� ெச�யப���ளா�. 

 

 அெம��க எ��தாள� ஜா�� ச��த�� (George Saunders) 2017 �கான ேம� ��க� 

ப�� ெவ���ளா�. நாவலி� ெபய� - லி�க� இ� தி பா�ேடா (Lincoln in the Bardo). 

 
 ப�ரபல ஹி�தி பாட� ஆசி�ய� ம��� கதாசி�ய� ஜாேவ� அ�த���,  
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ஹி�தயநா� ம�ேக�க� வ��� வழ�க�ப���ள�. ( ஹி�தயநா� ம�ேக�க� 

ப�ரபல திைரய�ைச பாடகி லதா ம�ேக�க�� உட� ப�ற�த சேகாதர� ஆவா� ). 

 
 2016� ஆ���கான  மா���மி இல�கிய வ����� M. K. சா�  ேத�� 

ெப���ளா�. 

 

 Blue Planet Prize  2017 . �����ழ� ப�றி ஆரா��சி ம��� ��தா�க�கள�� 

ஈ�ப�ேவா��காக வழ�க�ப�� Blue Planet Prize , அெம��க ேபராசி�ய� C. 

Daily ம��� ெஜ�மன� ேபராசி�ய�  Hans J. Schellnhuber  ஆகிேயா��� 

வழ�க�ப���ள�. இத�கான ப���ெதாைக தலா 50 மி�லிய� ெய� 

வழ�க�ப���ள�. 

 

 'இ�திய ெப��கவ�' ப�ட�. ஓம� ம�க��� நைடெப�ற கைல வ�ழாவ�� கவ�ஞ� 

ைவர����� ' இ�திய ெப��கவ� ' ப�ட� வழ�கி ெகளரவ����ள�. 

 
 Airport Council International (ACI)- Airport Service Quality (ASQ) Survey வழ��� 2 

- 5 மி�லிய� பயண�க� ப��வ�� மிக�சிற�த வ�மான நிைலய�க� வ���கைள 

ெஜ���� ம��� �நக� வ�மான நிைலய�க� ெப���ளன. ஏ�ெகனேவ 2016�� 

ெஜ���� வ�மான நிைலய� �தலிட� ெப�றி��த�. 

 
 ம�திய ப�ரேதச மாநில அரசி� சா�ப�� வழ�க�ப�� 2017� ஆ���கான  லதா 

ம�ேக�க� வ���  திைர�பட இைசயைம�பாள�க� ப�ப� லஹ�, உஷா க�ணா, 

அ� மாலி� ம��� ப��னண� பாடக�க� அ�கா யா�ன�� ம��� உதி� நாராய� 

ஆகிேயா��� வழ�க�ப�வதாக அறிவ��க�ப���ள�.  

 
 2017� ஆ��� சிற�த வ �ர��கான ‛ப�பா' வ��திைன, ேபா����கலி� 

கிறி��யாேனா ெரானா�ேடா ெவ�றா�. ச�வேதச கா�ப�� ச�க�கள�� 

��டைம�� 'ப�பா' சா�ப�� ஆ��ேதா�� தைலசிற�த வ �ர� ேத�� ெச�ய�ப�� 

க�ரவ��க�ப�� வ�கிற�. இ�நிைலய�� நட�� ஆ��� சிற�த வ �ரராக 

ேபா���கலி� கிறி��யாேனா ெரானா�ேடா ேத�� ெச�ய�ப�� வ��� வழ�கி 

க�ரவ��க�ப�டா�. ல�டன�� நைடெப�ற வ�ணமயமான வ�ழாவ��, ந�ச�திர 

வ �ர� லிேயான� ெம�ஸிைய(அ�ெஜ��னா) ��தி, சிற�த வ �ர� வ��திைன 

ெரானா�ேடா ைகப�றினா�. கட�த 5 ஆ��கள�� 4வ� �ைறயாக ப�பா வ��ைத 

ெரானா�ேடா த��� ெச���ள� �றி�ப�ட�த�க�. 
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 இ�திய ம���வ ஆ�� ம�ற வ���. 2014 ஆ� ஆ���கான உய�� ம���வ 

ஆ���கான வ��� ேபராசி�ய� �ைனவ� �. ப�ேர��மா� அவ�க��� ம�திய 

அரசி� இ�திய ம���வ ஆ�� ம�ற� வழ�கி��ள�. ���ேநா��கான 

எதி�வ�ைள�கள�ற ம���வ க���ப�����காக இ�வ��� வழ�க�ப���ள�. 

 
 அெம��காவ�� வா�� இ�திய வ�சாவள�ைய� ேச��த 11 வய� சி�மியான 

கீதா�சலி ரா� 2017� ஆ���கான சிற�த இள� வ��ஞான�யாக� 

ேத��ெத��க�ப���ளா�. த�ண��� கா�ய� (lead) கல�தி��பைத� க�டறிய 

அவ� உ�வா�கி��ள �திய க�வ�யான ெட�ஸி�காக (Tethys) இ�த வ��ைத அவ� 

ெவ�றி��கிறா�. அெம��காவ���ள 5 �த� 8� வ��� மாணவ�க� 

கல��ெகா�ட இ�த� ேபா��ைய, 3எ� நி�வன� நட�திய�. இதி�, ந��� 

கல���ள கா�ய�தி� அளைவ� க�டறி��, ���� �ல� ைகேபசி��� தகவ� 

அ��ப���ய கீதா�சலிய�� க�வ���, �த�ப�� கிைட���ள�. ெட�� 

எ�ப�, �ய ந���கான கிேர�க ேதவைதய�� ெபய�.   

 
 மகார��ரா மாநில�, Palghar மாவ�ட�தி� உ�ள ேகாவ�த� �����ழ� 

கிராம�தி�� ( Govardhan Eco Village ) ப�ைம ப�ளா��ன� வ��� 

வழ�க�ப���ள�. 

 
 ப�னராய� வ�ஜய��� ‘ேகரள ெப�யா�’ வ��� வழ�கிய தமிழக அைம��. 

 
 சி� வயதி� ேபாலிேயாவா� பாதி�க�ப�ட மா���திற� ெகா�ட அர� ெதாட�க� 

ப�ள� ஆசி�ைய�� "டா�ட� ராதாகி��ண� வ���' க�வ�� �ைற 

அ�வல�களா� ேத� வ�� வழ�க�ப���ள�. ராசி�ர� ெச�மைல ெத�வ�� 

உ�ள அர� ெதாட�க� ப�ள�ய�� 2000-ஆ� ஆ�� �த� ஆசி�ையயாக� 

பண�யா�றி வ�பவ� �. ெச�வ�மா�.  இைடநிைல ஆசி�ைய தன�� 

வழ�க�ப�ட வ��ைத� ெப�வத�� ெச�ைன ெச�ல ��யாத நிைலய��, அரசிட� 

தன� நிைல �றி�� ெத�வ��தா�. இத�ேப��, அர� நாம�க� மாவ�ட �த�ைம� 

க�வ� அ�வல� �ல� வ��ைத வழ�க அறி���திய���த�. இைதய���, 

மாவ�ட �த�ைம� க�வ� அ�வல� உஷாேதவ� இ�த வ��ைத 

�.ெச�வ�மா��� அ�ைமய�� வழ�கி� பாரா��னா�. இவ��� ெவ�ள� வ���, 

அர� சா�றித�, �.10 ஆய�ர� ெரா�க� ேபா�றைவ வழ�க�ப�டன. 

 
 ெநத�லா�தி� ேல�ேக மா�ெட�� (Lieke Martens) சிற�த FIFA மகள�� 

வ�ைளயா�� வ �ரா�கைன�கான வ��ைத ெவ�றா�. 
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 ஜூவ�ட� 'இ�தாலிய ேகா�கீ�ப� ஜிய��கி பஃ�பா� (Gianluigi Buffon ) இ�த 

ஆ��� சிற�த ேகா�கீ�பாராக ேத��ெத��க�ப�டா�. 

 

 HIV ய�� 19 வ� ச�வேதச எ��� ஆரா��சியாளா�க� ��ைகய�� எ��� ப�றி 

ஆரா��சி�கான இ�திய- த�பதிய��� அெம��காவ�� வ��� அள��க�ப�ட�. 

எ�.ஐ.வ� / எ��� �ைறய�� த�கள�� ப�கள��ப��காக இ�திய-ெத�னா���க 

ஆரா��சியாள�க��� ெகௗரவ வ��� ெகா��க�ப���ள�. AIDS.Professors 

Salim Abdool Karim and Quarraisha Abdool இ�த வ��� வழ��� institute for 

Human Virology (IHV) in Baltimore, US. � நைடெப�ற�. 

 
 ல�டன�� நைடெப�ற 17 வ� உலகளாவ�ய மாநா���, ஆ�திர� ப�ரேதச 

�தலைம�ச� ச�திரபா� நா�� Golden Peacock வ��ைத� ெப�றா�. 

 
 "2017 Hridaynath Mangeshkar Award" 2017� ஆ���கான இ�தநயா� ம�ேக�க� 

வ��� �க�ெப�ற பாடலாசி�ய� "Javed akthar" அவ�க��� அறிவ��க�ப���ள�. 

 

 "Jamnalal Bajaj International Award 2017" கா�திய ெகா�ைககைள ஊ��வ���� 

வைகய�� ஆ��ேதா�� வழ�க�ப�� ஜம�லா� பஜா� ச�வேதச வ��தி��, 

இ�த ஆ�� பால�த�ன நா�ைட� ேச��த "Ziad Medoukh" 

ேத��ெத��க�ப���ளா�. 

 
 ம�திய ப�ரேதச மாநில�தா� வழ�க�ப�� காள�தா� ச�ம� வ��� இ�த ஆ�� 

ரா� ேகாபா� பஜா� அவ�க��� வழ�கபட உ�ள�. 

 
 ஷ�மிளா தா�� வா�நா� சாதைனயாள� வ��� ெப�றா�. ��த ந�க� ஷ�மிளா 

தா�� வா�நா� சாதைனயாள� வ��� ெப�றா�. 72 வயதான ந�க� சின�மா 

�ைறய�� தன� ப�கள��ப��காக �� தி�லிய�� PHD ேச�ப� வ��தக ம��� 

ெதாழி� அ�கீகார� இவ��� இ�த வ��� அள��த� . 
 

 

 இ�திய-ேநபா� ம��� இ�திய-�டா� எ�ைல� ப�திகைள பா�கா��� எ�ைல� 

பா�கா�� பைடயான SSB� �திய தைலவராக "Rajni Kant Mishra" 

பதவ�ேய���ெகா�டா�. 
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 தமிழக� இனய� �ைற�க தி�ட�தி� சிற�� பண� அ�வலராக ஐ.ஏ.எ� அதிகா� 

வ��� நியமி�க�ப���ளா�. 

 
 இ�கிலா�� நா��� �த� ெப� உ�ச ந�திம�ற தைலவராக first female president 

ப�ர�டா ஹாேல ேத��ெத��க�ப���ளா�. 

 
 இ�திய ம���வ ஆரா��சி ைமய�தி� (ICMR) இய��நரான ெசௗ�யா 

�வாமிநாத� , உலக �காதார அைம�ப�� தி�ட�க��கான இைண ெபா� 

இய��நராக ( Deputy Director General , Programmes of WHO ) 

நியமி�க�ப���ளா�. இவ� ேவளா� வ��ஞான� M.S. �வாமிநாத� மகளாவா�. 

இவ� ஏ�கனேவ ஐ நாவா� அைம�க�ப���ள ப�னா�� ம��� எதி��� ச�திைய� 

ெகா�ட ���ய��க� ப�றிய ஆ�வ�� ��வ�� தைலவராக 

நியமி�க�ப���ளா�. 

 அெம��காவ�� இ�திய வ�சாவள�ைய� ேச�நத அஜி� வரதரா� பாைய ம�திய 

தகவ� ெதாட�� ஆைணய�தி� தைலவராக ெதாட��� 2வ� �ைறயாக நியமி�க 

ெசன� சைப ஒ��த� அள����ள�. 

 
 பாரத �ேட� வ�கிய�� தைலவராக ர�ன���மா� நியமன� ெச�ய�ப���ள�. 3 

ஆ��க� பதவ�ய�� இ��பா�. 

 
 பனார� இ�� ப�கைல�கழக�தி� தா�காலிக �ைண ேவ�தராக ந�ர� தி�பாதி 

நியமி�க�ப���ளா�. ஏ�கனேவ �ைண ேவ�தராக பண�ய�� இ��த கி�� ச�திர 

தி�பாதி வ���ைறய�� ெச���ளதா� இவ� நியமி�க�ப���ளா�. 

 
 பர� ஷா (Param Shah) வ��தக� ம��� ெதாழி��ைற இ�திய அற�க�டைள 

��டைம�� (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 

இ�கிலா���கான இய��னராக நியமி�க�ப���ளா�. இ�திய ெதாழி� ��ப� 

ம��� ெதாழி��ைற ஆகியவ�றி� ��டைம�� இ�த அறிவ��ைப ெவள�ய��ட�. 

 

 2018� ஆ�� நி�சிலா�தி� நைடெப�� 19 வய��� உ�ப�ேடா��கான(ICC U-

19) உலக�ேகா�ைப கி��ெக� ேபா��க��காக நி�சிலா�� வ �ர� "Corey 

Anderson"ஐ �தராக ICC நியமி���ள�. 

 
 ேவா�ேவா ஆ�ேடா இ�தியா நி�வன�தி� நி�வாக இய��நராக சா�ல� ப�ர�� 

நியமி�க�ப���ளா�. இ�வைரய�� இ�ெபா��ப�� இ��த டா� வா� 
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பா��ேடா�� ஓ�� ெப�றைத� ெதாட��� �திய நி�வாக இய��நராக சா�ல� 

நியமி�க�ப���ளா�. 

 
 ப�ரபல ெபா�ளாதார நி�ண� இராம.ச�ீவாச� ெச�ைன ப�கைல�கழக�தி� 

பதிவாளராக� ெபா��ேப���ளா�. 

 
 பாகி�தா� ��லி� �� -நவா� க�சி� தைலவராக ��னா� ப�ரதம� 

நவா� ெஷ�ஃ� ம���� ேத�� ெச�ய�ப�டா�. தைலநக� இ�லாமாபாதி� 

அ�த� க�சிய�� ெபா���� ��ட� நைடெப�ற�. அதி� அவ� அ�க�சிய�� 

தைலவராக ஒ�மனதாக� ேத��ெத��க�ப�டா�. 

 
 Indian Super League கா�ப�� ேபா��ய�� ப�� ெப�� Delhi Dynamos அண�ய�� 

ந�ெல�ண �தராக ஹி�தி ந�ைக ஜா��லி� ெப�ணா�ட� 

நியமி�க�ப���ளா�. 

 
 மகா�மா கா�தி ெகாைல வழ�ைக ம�வ�சாரைண ெச�ய�ேகா� ெதாடர�ப�ட 

வழ�கி� உ�ச ந�திம�ற�தி�� உதவ ( Amicus Curiae ) ��த வழ�கறிஞ� 

அமேர�த� சர� நியமி�க�ப���ளா�. இ�வழ�� ந�திபதிக� எ�.ஏ.பா�ேத, 

எ�.நாேக�வர ரா� ஆகியா� ெகா�ட அம�� ��� வ�சாரைண�� வ�த��ள�. 

 
 The Film and Television Institute of Indiaவ�� �திய தைலவராக ஹி�தி ந�க� 

அ�ப� ேக� நியமி�க�ப���ளா�. இ�வைர இ�த பதவ�ய�� இ��தவ� 

கேஜ�திர ெசௗகா�.  அ�ப� ேக� ஏ�கனேவ ெச�சா� ேபா�� தைலவ� ம��� 

ேதசிய நாடக ப�ள� ஆகியவ�றி� தைலவராக பதவ� வகி�� வ�கி�றா�. 

 

 ெமானா�ேகாவ��கான அ��த இ�திய �தராக. V M Kwatra (Vinay Mohan Kwatra) 

நியமி�க�ப���ளா�. V M Kwatra த�ேபா� ப�ரா�� நா��� இ�திய �தராக 

உ�ளா�. 

 
 சீனா��கான இ�திய நா��� �தராக ெகௗத� ப�பேவைல ம�திய அர� 

நியமி���ள�. 

 

 2017 - �ென�ேகா (UNESCO) அைம�ப�� �திய தைலவராக ப�ரா�� நா��� 

��னா� கலாசார� �ைற அைம�ச� - அ�ேர அெஜௗேல ேத�ெத��க�ப���ளா�. 

அவ�, த�ைம எதி���� ேபா��ய��ட க�தாைர� ேச��த -  அ��� அஜ�� 

கவா�ைய� கா��ய��� (2) இ� வா��க� அதிகமாக� ெப�� ெவ�றி ெப�றா�. 
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 ெச��ர� ேப�� ஆ� இ�தியாவ�� ெசய� இய��னராக ப�.எ�.ேஷகாவ� 

நியமி�க�ப���ளா�. 

 
 ஆ�திேரலிய கி��ெக� அண�ய�� ��னா� ேப��ேம� �� ேஜா�� , 

ஆ�கான��தா� அண�ய�� தைலைம பய��சியாளராக நியமி�க�ப���ளா�. 

 
 டாடா ��ம� ம��� சி�க��� ஏ�ைல�ஸி� ��� நி�வனமான வ��தாரா 

வ�மான ேசைவ நி�வன�தி� தைலைம� ெசய� அதிகா�யாக ெல�லி ட� 

ெபா��ேப���ளா�. 

 
 சப�மைல ஐய�ப� ேகாய�� �திய ேம�சா�தியாக தி���ைர� ேச��த உ�ன� 

கி��ண� ந��தி� ேத�� ெச�ய�ப���ளா�. மாள�ைக�ர� ேகாய�� 

ேம�சா�தியாக அன�� ந��தி� ேத�� ெச�ய�ப���ளா�. 

 
 ெவள��ற���ைற�கான பாரா�ம�ற நிைல���வ�� தைலவராக சசி தா�� M.P. 

ேத�� ெச�ய�ப���ளா�. 

 
 �வ��ச�லா�தி�கான இ�திய �தராக சிப� ஜா�� நியமன�. சிப� 

�வ��ச�லா�தி�கான இ�திய �தராக நியமி�க�ப���ளா�. த�சமய� �மிதா 

��ேஷா�தம� �தராக உ�ளா�. அவ�� இட�தி� சிப� நியமி�க�ப���ளா�. 

இத�� �� சிப� ஜா��, ச�தி அேரப�யாவ�� உ�ள இ�திய �தரக�தி� �ைண 

தைலவராக பண�யா�றி உ�ளா�. 2014 � ஆ�� ெவள��ற���ைற �தராக 

சிற�பாக ெசய�ப�டத�காக அவ��� எ�.ேக.சி� வ��� வழ�க�ப�ட� 

�றி�ப�ட�த�க�. 

 
 கா�ம�� வ�வகார�தி� த��� காண ம�திய அர� சா�ப�� சிற�� அதிகா� நியமன� 

ெச�ய�ப���ளதாக ரா�நா� சி� ெத�வ����ளா�. ''கா�ம�� வ�வகார� 

ெதாட�பாக ஆர�பக�ட ேப��வா��ைதைய நட�த ம�திய அர� தி�டமி���ள�. 

ம�திய உள���ைறய�� ��னா� இய��ந� திேன�வ� ச�மா இத�கான சிற�� 

அதிகா�யாக நியமி�க�ப���ளா�. 1979-வ� ேப�� ஐப�எ� அதிகா�யான ச�மா, 

2014- 16 வைர உள���ைற இய��நராக� பண�யா�றியவ�. கா�ம�� தைலவ�க� 

யா�டென�லா� ேப��வா��ைத நட�த ேவ��� எ�பைத அவேர ��� 

ெச�வா�” இ�வா� ரா�நா� சி� �றினா�. 

 
 சிப�ஐ சிற�� இய��நராக ராேக� அ�தனா நியமன� ��கிய �ைற ஐப�எ� 
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அதிகா�க� அதிர� மா�ற�. ம�திய உ��ைற அைம�சக�தி� கீ� ெசய�ப�� 

சிப�ஐ உ�ள��ட ��கிய �ைறகள�� தைலைம அதிகா�கைள மா�ற� ெச�� 

ம�திய பண�யாள� நல��ைற உ�தர� ப�ற�ப����ள�. அத�ப�, �ஜரா� மாநில 

காவ��ைற ஆைணய� ராேக� அ�தானா, சிப�ஐ சிற�� இய��நராக 

நியமி�க�ப���ளா�. சிஎ�ஐ இய��ந� அேலா� வ�மா��� ப�ற� அ�தானா 

இர�டாவ� ��த அதிகா�யாக க�த�ப�கிறா�. அ�தானா த�ேபா� 

நி�வன�கள�� ��த� இய��நராக�� ம��� அ��டாெவ��லா�� ஆ�� 

உ�பட பல ��கியமான வ�சாரைணகைள ைகயா�� வ�கிறா�. 

 
 IPPB இ� MD & CEO ஆக 'Suresh Sethi' நியமி�க�ப���ளா�. IPPB - India Post 

Payments Bank (IPPB). 
 

 இல�ைக கட�பைட 22 வ� தளபதியாக சிறிெமவ� ரணசி�ேக ெபா��ேப�றா�. 

 
 Central Industrial Security Force (CISF) ��த� இய��ந� ெஜனரலாக � அேலா� 

�மா� ேப���யா (Alok Kumar Pateria) ஐப�எ� நியமன� ெச�ய அைம�சரைவ 

�� ஒ��த� அள����ள�. இவ� ேம 2020 வைரய�� அவ� ப�வ�ய�� இ��பா�. 

 
 ஜா�ப�யா ��யர� நா��� உய� ஆைணயராக N.J.Gangte நியமி�க�ப���ளா�. 

 
 �ச�ப� 2017-� நைடெபற உ�ள தி�லி ஒலி�ப�� ச�க ேபா��ய�� �தராகா 

ம���த வ �ர� ேயாேக�வ� த� ேத�� ெச�ய ப���ளா�. 

 
 அெம��க �காதார அைம�ச� டா� ப�ைர� (62) ஊழ� �கா� காரணமாக பதவ� 

வ�லகி உ�ளா�. இைதய��� அ�த� பதவ��� ப�சீலி�க�ப�� நப�க� ப��யலி� 2 

இ�திய�க� இட�ெப���ளதாக தகவ� ெவள�யாகி உ�ள�. இ�திய 

வ�சாவள�ைய� ேச��த சமீா வ�மா �தலிட�தி� இ��கிறா�. இவ� இ�ேபா� 

‘ெச�ட� பா� ெம�ேக� அ�� ெம�ெக�� ச�வ �ச�’ நி�வாகியாக உ�ளா�. இவ� 

��னா� அதிப� ஒபாமாவ�� ம���வ கா�ப��� (ஒபாமாேக�) தி�ட���� மா�� 

தி�ட�ைத� ெகா��வர ��கிய காரணமாக இ��� வ�கிறா�. இ�ேபால 

ம�ெறா� இ�திய-அெம��க�� �சியானா மாகாண ��னா� ஆ�ந�மான பாப� 

ஜி�டா� உ�பட ேம�� சில� இ�த� ப��யலி� இட� ப�����ளன�. 

 
 ேப��� நி�வன�தி� இ�திய தைலைம ெசய� அதிகா� உம� ேப� பதவ� வ�லக�. 
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��ைப ேப��� நி�வன�தி� இ�தியா��கான தைலைம ெசய� அதிகா�யாக 

ஜூ� 2016 இ� ெபா��ேப��� ெகா�ட உம� ேப� தம� பதவ�ைய த�ேபா� 

ராஜினாமா ெச���ளா�. 

 
 அ�ெஜ� ராெப� ஓ��ஆ��ட�ட� உலக ேகா�ைப (2018)  ெதாட��� த�தி ெபற 

��யாத ேசாக�தி� ெநத�லா�� கா�ப�� அண� ேக�ட� அ�ெஜ� ராெப� ஓ�� 

ெப�றா�. 

 
 கா�கிர� க�சிய�� ச�க வைலதள ��வ�� தைலவராக ந�ைக ர�யாைவ 

கா�கிர� �ைண�தைலவ� ரா�� கா�தி நியமி���ளா�. 

 
 சா�ச� எல��ரான��சி� ��� இைண தைலைம நி�வாக அதிகா�கள��              

ஓ-��� �வா� மிக ��கியமானவ�. இவ� கட�த 32 ஆ��களாக 

இ�நி�வன�தி� பண�யா�றி வ�கிறா�. இவ� த�ேபா� ராஜினாமா ெச���ளா�. 

2018-� ஆ�� மா�� மாத� வைர ஓ-��� �வா� சா�ச� எல��ரான��சி� 

நி�வாக ��வ�� இ��பா� என �ற�ப�கிற�.  

�றி�� - கட�த ஆக�� மாத� சா�ச� ��ம�தி� வா�� � ெஜ-ேயா�, ல�ச� 

ம��� ஊழ� ��ற�சா���கள�� 5 ஆ��க� சிைற த�டைன ெப�றா� எ�ப� 

�றி�ப�ட�த�க�. 

 
 ம�திய அரசி� ெசாலிசி�ட� ெஜனர�, இ�தியாவ�� இர�டாவ� ��த ச�ட 

அதிகா� ர�சி� �மா� த��ைடய பதவ�ைய ராஜினாமா ெச�தா�. 

 

 ��னா� ைநஜி�ய ேவளா� அைம�ச� டா�ட� அகி�மி அ�ஸினா (Akinwumi 

Adesina) 2017 � ஆ���கான உலக உண� வ��� (WFP) அெம��காவ�� 

ெப���ளா�. 

 
 இ�தியா��கான ேநபாள �தராக பண�யா�றி வ�த த�� �மா� உபா�யா( Deep 

Kumar Upadhyay) பாரா�ம�ற ேத�தலி� ேபா��ய�ட இ��பதா� தன� 

பதவ�ைய ராஜினாமா ெச���ளா�. 
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