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டப்பு நிகழ்வுகள்  செப்டம்ர் 1 நற்றும் 2 , உக யர்த்தக அமநப்பின் 

வயாண் எப்ந்தம் விக்கநாக 

 ஆந்திப நாநிம் ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள் ெதீஷ் தயண் விண்சயளி ஆய்வு 

மநனத்தில் இருந்து கடந்த வினாமக்கிமமந .ஆர்.ன்.ஸ்ர.ஸ்ர. 1ச் 

செனற்மகக்வகாம விண்ணுக்கு அனுப்பும் முனற்சி 24 ஆண்டுகளுக்குப்பின் 

இஸ்ரவபாவுக்குத் வதால்வினாக அமநந்தது. 

கூடுதல் தகயல்கள் 

o 1993-ஆம் ஆண்டு முதல் பிஸ்ரல்வி பாக்சகட் மூம் 

செனற்மகக்வகாள்கள் விண்ணுக்கு அனுப்ப்டுகின். 

o ஆக. 31-ஆம் வததி இபவு 7 நணிக்கு .ஆர்.ன்.ஸ்ர.ஸ்ர. 1 ச் 

செனற்மகக்வகாம பிஸ்ரல்வி சி39 பாக்சகட் சுநந்து சென்து 

o சயற்றி சற்றிருந்தால் யழிகாட்டி செனற்மகக்வகாள்கம 

விண்ணுக்கு அனுப்பும் திட்டம் நிமயமடந்திருக்கும். 

o .ஆர்.ன்.ஸ்ர.ஸ்ர. 1ச் செனற்மகக்வகாம சங்களூரு 'ஆல்ஃா 

டிமென் சடக்ாஜிஸ்ர' னும் பாணுயத்துக்கு உகபணம் 

தனாரிக்கும் நிறுயம் 8 நாதக் கா உமமப்பில் தனாரித்துள்து. 

ருபிடினம் அணு கடிகாபம்:  

துல்லினநாக இடத்மதக் கண்டறின வயண்டுநாால் செனற்மகவகாள்களில் 

மிகச்ெரினா வபம் பின்ற்ப்ட வயண்டும். இதால் அணுக்கதிர் வீச்சு நற்றும் 

நுண்ணம வான்யற்ம கணக்கிட்டு ெரினா வபத்மதக் கண்டறின 

வயண்டும். இதால் அணுக்கதிர் வீச்சு நற்றும் நுண்ணமகம 

சயளிப்டுத்தும் சயள்ளி வான் வதாற்ம் சகாண்ட ருபிடியும் தனிநம் அணு 

கடிகாபங்களில் னன்டுத்தப்டுகிது. 

.ஆர்.ன்.ஸ்ர.ஸ்ர.  னன்ாடு  

 செனற்மகக்வகாள்கள் கடல் யழி ஆபாய்ச்சிக்காக அனுப்ப்டுகிது.  

 இனற்மக வரிடர் காங்களில் கடல் னணத்திற்கும் இந்த 

செனற்மகக்வகாள்கள் மிகவும் னனுள்தாக இருக்கும்.  

 வநலும் 1,500 கி. மீ. சுற்வு பப்வுக்கு கடல் யழிகமயும், கடல் 

ல்மகமயும் துல்லினநாகக் கண்காணிக்க முடியும். வநலும்  

 தமபயிலும், யான்சயளியிலும் செல்லும் அமத்து யாகங்கமயும் 

கண்காணிக்க முடியும். 
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 இந்த செனற்மகக்வகாள் கார்கள், ெபக்கு யாகங்கள், விநாங்கள், 

கப்ல்கள், நீர்மூழ்கிக் கப்ல்கள் இருப்மத துல்லினநாக சதரிவிப்துடன், 

னண வபம் குறித்து ெரினா தகயல்கமயும் அளிக்கும்.  

 வரிடர் வநாண்மந, செல்லிடப்வசிகள் எருங்கிமணப்பு, புவியினல் 

யமபடங்கம கண்காணித்தல், கார், கபக யாக (டிபக்ஸ்ர) 

ஏட்டுர்களுக்கு குபல்யழி மூம் முமனாக ஏட்டச்சொல்லி 

யாகங்கம இனக்க யழிகாட்டும்.  

 இந்தினாவுக்கா பிபத்வனக யழிகாட்டி செனற்மகக்வகாள். அசநரிக்காவின் 

ஜிபிஸ்ர வா இந்தினாவுக்கா ஸ்ரபிஸ்ர யழிகாட்டினாக இந்தச் 

செனற்மகக்வகாள்கள் அமநயும். 

 நத்தின உள்தும செனபாக பாஜீவ் சகா சாறுப்வற்பு 

 இந்தினாவிவவன முதல்முமனாக நத்தினப் பிபவதெ நாநித்தில் உள் 90 

ட்ெம் நாடுகளுக்கு தனித்த அமடனா ண் யமங்கப்ட்டுள்து  

 சுனில் அவபாபா வதர்தல் ஆமணனபாக நினமிக்கப்ட்டுள்ார்.  

கூடுதல் தகயல்கள்  

 இந்தினத் வதர்தல் ஆமணனம் ஜயரி 25 , 1950 முதல் மடமுமக்கு 

யந்தது. நிர்யாென் ெதன்  அமமக்கப்டுகிது. 

 வதர்தல் ஆமணனர் இந்தினக் குடினபசுத்தமயபால் நினநம் 

செய்னப்டுகிார். 

 வதர்தல் ஆமணனர்களின் தவிக்காம் 6 ஆண்டுகள் அல்து 65 

யனது யமப 

 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் மூன்று உறுப்பிர்கமக் சகாண்ட 

அமநப்ாக செனல்டுகிது. முடிவுகள் சரும்ான்மநயின் 

அடிப்மடயில் டுக்கப்டுகிது. 

 நிதி ஆவனாக் (நத்தின சகாள்மகக் குழு) அமநப்பின் துமணத் தமயபாக 

சாருாதாப நிபுணர் பாஜீவ் குநார் சாறுப்வற்றுக் சகாண்டார்.  

 

கூடுதல் தகயல்கள் 

நிதி ஆவனாக் திட்டக்குழுவுக்கு நாற்ாக 1.1.2015 ஆம் ஆண்டு 

உருயாக்கப்ட்டது. இதன் தமயபாக பிபதநர்  இருப்ார். இதன் அமத்து 

டயடிக்மககமயும் வநற்ார்மய செய்யது துமத்தமயரின் ணினாகும். 

 நத்தின இமடநிமக் கல்வி யாரினத்தின் (சிபிஸ்ரஇ) புதின தமயபாக 

அனிதா கர்யாம நினமித்து நத்தின அபசு உத்தபவிட்டுள்து. 
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 கருப்புப் ண எழிப்பிலும், யரி ய்ப்பு தடுப்பு டயடிக்மககளில் இரு 

ாடுகளிமடவன எத்துமமப்பு சதாடரும் ன்று பிபதநர் வபந்திப வநாடி, 

சுவிட்ெர்ாந்து அதிர் வடாரிஸ்ர லூதர்ட் ஆகிவனார் கூட்டாக அறிவித்தர். 

கூடுதல் தகயல்கள் 

 பயில்வய துமயில் எத்துமமப்து சதாடர்ாக இருாடுகளிமடவன 

இரு எப்ந்தங்கள் மகசனழுத்தாகியுள் 

 இதற்கு முன்ர், கடந்த 1998, 2003, 2007 ஆகின ஆண்டுகளில் சுவிஸ்ர 

அதிர் இந்தினாவுக்கு யந்துள்ார். கடந்த ஆண்டு ஜூன் நாதம் 

பிபதநர் வநாடி, சுவிட்ெர்ாந்துக்கு சென்ார். 

 சீாவின் ஃபுஜினான் நாகாணம், ஜினாசநன் கரில் மடசறும் பிரிக்ஸ்ர 

நாாட்டில் பிபதநர் வபந்திப வநாடி ங்வகற்கவுள்ார்.  சீ அதிர் ஜீ 

ஜின்பிங்கின் அமமப்பின் வரில் அயர் அந்த நாாட்டுக்குச் செல்கிார். 

 இங்மகயில் உள் சகாழும்புவில் மடசற் இந்தின சருங்கடல் 

நாாட்டில் சயளியுவு அமநச்ெர்  சுஷ்நா சுயபாஜ் கந்து சகாண்டார், 

 யர்ந்த ாடுகள் தங்கள் ாட்டு வியொயிகளுக்கு அளிக்கும் நானினத்மதக் 

குமக்க வயண்டுசநன்று உக யர்த்தக அமநப்பில் (டிபிள்யூ.டி.ஏ.) 

இந்தினாவும், சீாவும் கூட்டாக யலியுறுத்தியுள். யரும் டிெம்ர் நாதம் 

ஆர்சஜண்டீாவின் பியுஸ்ர அனர்ஸ்ர கரில் மடசவுள் உக 

யர்த்தக அமநப்பின் நாாட்டில் இந்தினாவும், சீாவும் இது சதாடர்ாக 

வபடினாக யலியுறுத்த உள். 

உக யர்த்தக அமநப்பின் எப்ந்தம் ன்?  

வயாண்மந நானினம் விரனத்தில், 1986-88ம் ஆண்டு உற்த்தியின்  

அடிப்மடயில் வயாண்மந நானினத்மத  10 ெதவீதத்துக்கு உள் கணக்கிட்டு 

யமங்க வயண்டும் ன்று உக யர்த்தக அமநப்பின் உடன்ாட்டில் 

யலியுறுத்தப்டுகிது. வியொயிகளின் மப் ாதிக்கும் இதுவான் 

காாயதினா விதி மும யில் திருத்தம் செய்ன வயண்டும் ன்று இந்தினா 

யலியுறுத்தி யருகிது 

உக யர்த்தக அமநப்பின் வயாண்மந எப்ந்தம் ன்ால் ன்? 

1995 ஆம் ஆண்டு காட் அமநப்பு  ாடுகளுக்கிமடவன யர்த்தக ம 

ாதுகாக்க உக யர்த்தக அமநப்ாக நாறின பின் செய்து சகாள்ப்ட்ட 

எப்ந்தம். இவ்சயாப்ந்தம் 1995 ஜயரி முதல் மடமுமக்கு யந்தது. 
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இந்த எப்ந்தத்தின் மூன்று அம்ெங்கள் 

1. ெந்மத அனுகுமும 

2. ற்றுநதி நானினம்  

3. உள்ாட்டு நானினம்  

ெந்மத அனுகும  

ெந்மத அனுகும ன்து ல்வயறு ாடுகளுக்கிமடவன ெந்மதமன 

விரிவுடுத்துயதில் உள் பிபச்ெமகம தீர்ப்து. அதாயது வகாட்டா மும 

இக்குநதி , உள்ாட்டு சாருட்களுக்கு குமந்த விம நிர்ணயிப்து,உரிநம் 

தப நறுப்து வான்யற்ம கமந்து அமயருக்கும் ெநநாக ெந்மத 

அனுகுமமன நாற்றுயது 

ற்றுநதி நானினம்  

இது உறுப்பு ாடுகள் ற்றுநதிக்கு அளிக்கும் நானினத்மத குமத்துக்சகாள் 

வயண்டும்  யலியுறுத்துகிது. சனில் யர்ந்த ாடுகள் அதிக அவில் 

நானினம் சகாடுக்க இனலும் ஆால் யரும் ாடுகள் நானினம் குமக்க 

இனாது. வய யர்ந்த ாடுகள் நற்றும் யரும் ாடுகள் எரு குறிப்பிட்ட 

ெதவீத அவு ற்றுநதி நானினத்மத குமத்துக் சகாள் வயண்டும்  

யலியுறுத்துகிது. 

உள்ாட்டு நானினம்  

உள்ாட்டு நானினத்மத மூன்று சட்டிகாக  பிரிக்கிது, அமய  

ச்மெப்சட்டி  

இதடிப்மடயில் அபசு சகாடுக்கக்கூடின நானினம் வபடினாக வியொயிகளுக்கு 

விமனாக  இருக்கக்கூடாது. அதாயது  ஆபாய்ச்சி நற்றும்  வநம்ாடு , பூச்சி 

நற்றும் வாய்க் கட்டுப்ாடு , ெந்மத உருயாக்குயதல், அடிப்மட 

கட்டமநப்புகம வநம்டுத்துதல் வான்யற்றிற்காக அபசு சகாடுக்கக்கூடின 

நானினம் செவிங்கள் இதில் அடங்கும். 

ஊதாப் சட்டி  

உற்த்தியின் அமய யமபனமக்குள் மயப்தற்காக வபடினாக  

சகாடுக்கப்டும் நானினம். ஆால் இதம குமக்க வயண்டும் ன் கட்டானம் 

இல்ம  
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செந்நிம் 

நானினங்கள் உள்ாட்டு உற்த்திமன கட்டுக்குள் மயத்திருக்க வயண்டும் 

ன்றும் அமய ாடுகளிமடவனனா யர்த்தகத்மத ாதிக்க கூடாது ன்தம 

யலியுறுத்துகிது. இதடிப்மடயில் தான் யர்ந்த ாடுகள் உள்ாட்டு 

உற்த்திக்கு 5 ெதவீத நானினமும் யர்ந்த ாடுகள் 10 ெதவீத நானினமும் 1986-88 

ஆம் ஆண்மட அடிப்மடனாக மயத்து நானினம் யமங்க வயண்டும்  

யலியுறுத்துகிது.   

 அசநரிக்காவில் 'ஹார்வி' புனால் 5,800 வகாடி டார் (சுநார் ரூ.3.77 ட்ெம் 

வகாடி) அவுக்கு சாருாதாப இமப்பு ற்ட்டுள்தாக 

நதிப்பிடப்ட்டுள்து 

 இந்தின யம்ொயளிமனச் ொர்ந்த வஜ.எய் பிள்ம சிங்கப்பூரின் இமடக்கா 

செனல்டும் குடினபசுத் தமயபாக சாறுப்வற்றுள்ார். 

 வாவகா ஹபாம் னங்கபயாதிகளுக்கு திபா டயடிக்மககளுக்காக 

மஜீரினாவுக்கு முதல் கட்டநாக 20 வகாடி வுண்டு (சுநார் ரூ. 1,640 வகாடி) 

நிதி உதவி யமங்கவிருப்தாக பிரிட்டன் சயளியுவுத் தும அமநச்ெர் 

வாரிஸ்ர ஜான்ென் சதரிவித்தார் 

சிசி தபயரிமெ  

 சிசி சடஸ்ரட் கிரிக்சகட் தபயரிமெயில் இந்தின வீபர்கள் வெவதஷ்யர் 

புஜாபா, விபாட் வகாலி ஆகிவனார் முமவன 4 நற்றும் 5-ஆயது இடங்கம 

தக்கமயத்துக் சகாண்டர். 

 ந்துவீச்ொர்கள் தபயரிமெமனப் சாறுத்தயமபயில் இந்தினாவின் 

பவீந்திப ஜவடஜா சதாடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ார். இங்கிாந்தின் 

வஜம்ஸ்ர ஆண்டர்ென் 2-ஆயது இடத்திலும், இந்தினாவின் அஸ்ரவின் 3-

ஆயது இடத்திலும் உள்ர்.  

 ஆல்பவுண்டர் தபயரிமெமனப் சாறுத்தயமபயில் யங்கவதெத்தின் ரகிப் 

அல்ஹென் சதாடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ார். ஜவடஜா 2-ஆயது 

இடத்திலும், அஸ்ரவின் 3-ஆயது இடத்திலும் உள்ர்.  

 2020 வடாக்கிவனா எலிம்பிக் உள்ளிட்ட ெர்யவதெ வாட்டிகளுக்கு 

இந்தினாமய தனார்டுத்தும் யமகயிா 13 வர் சகாண்ட 

அதிகாபநளித்தல் குழுமய ற்டுத்த நத்தின விமனாட்டு அமநச்ெகம் 

எப்புதல் அளித்தது. 
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 உக குத்துச்ெண்மட ொம்பினன்ஷிப் வாட்டியில் இந்தினாவின் சகபவ் 

பிதுரி அமபயிறுதியில் வதால்வி கண்டு சயண்கப் தக்கத்துடன் 

சயளிவனறிார். 


