
•   
•    
 
 
 
 

  

மாரச் ்– 30 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

ெகா��யம் �ைறைய ேமம்ப�த்த நடவ�க்ைககள்  

 உசச் நீ�மன்றம் தன� ஒ� �ரப்்�ல் நீ�ப�கைள நிய�க்�ம் �ைறயான 
ெகா��யத்ைத ேமம்ப�த்�ட தனிச ் ெசயலகம் அைமப்ப� உள்பட �ைரவான 
���கள் எ�க்கப்பட ேவண்�ெமன்� �ட�்க் காட்��ள்ள�. 

    

 

 

 ேம�ம் பத����க்�ம் நீ�ப�கள் - பத�க்� வந்த�ன் ெந� தவழ்வ� அல்ல� 
ேபா�ய �றைம�ன்ைமையக் ெகாண்��ப்ப� அல்ல� ேநரை்மயான நடத்ைதைய  
கைட��க்கத்  தவ�வ� ேபான்ற �ஷயங்கைள சரி ெசய்�ம் நடவ�க்ைககள் 
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ேதைவப்ப��ன்றன எனக் ���ள்ள�. 

 �சம்பர,் 2015ம் ஆண்� ேத�ய நீ�ப�கள் நியமன ஆைணத்�ற்கான  5 நீ�ப�கள் 
ெகாண்ட அமர�் ெகா��யம் �ைற�ல் ெசயல்ப�த்த ேவண்�ெமன்� ெதரி�த்த 
க�த்�க்கள் இன்றள�ம் நைட�ைறப் ப�த்தப்படாமல் உள்ளதாக நீ�ப�கள் 
A.K.ேகாயல் மற்�ம் ேரா�ன்டன் F.நாரிமன் அடங்�ய அமர�் ���ள்ள�. 

 மத்�ய அர�, ேத�ய நீ�ப�கள் நியமன அமர�் பரிந்�ைரத்த �ன்ேனற்ற 
நடவ�க்ைககள் உள்ளடங்���க்�ம் ��ய நைட�ைறைய ஏற்ப�த்த உ�� 
ெசய்ய ேவண்�ம் என்�ம் ���ள்ள� 

 உசச் நீ�மன்றம், தற்ேபா� தனித்த நீ�த்�ைறேயா� ஒத்�ப்ேபா�ம் வைக�ல் �� 
உ�ப்�னர ் அைமப்� (full-time body) ஒன்� ெகா��யம் �ைறக்� �க்�யத்  
ேதைவயாக உள்ள� என வ���த்�ய�. 

 

பட்�ய�ட்ட சா��னர் மற்�ம் பழங்���ன�க்� பைசய�க்� (Creamy Layer) 
�ைற - மத்�ய அர� எ�ரப்்� 

 மத்�ய அர�, பட�்ய�டப்படட் சா��னர ் மற்�ம் பழங்���னர ் �ரி�களில் 
பைசய�க்� (Creamy Layer) �ைறையக்  ெகாண்� வ�ம் ேயாசைனைய 
எ�ரத்்�ள்ள�.  

 இந்�யா�ன் தைலைம நீ�ப� தைலைம�லான அமர�் �ன் பட�்ய�டப்படட் 
சா��னர ் மற்�ம் பழங்���னர ் �ரி�ன�க்� இட ஒ�க்�ட�்க்கான ��யர�த் 
தைலவர ் ஆைணக்� பைசய�க்� �ைற ெபா�ந்தா� என உசச் நீ� மன்றத்�ல் 
மத்�ய அர� ெதரி�த்�ள்ள�.  

 உசச் நீ�மன்றம், பட்�ய�டப்பட்ட சா��னர ் மற்�ம் பழங்���னப் �ரி�னரில் 
பைசய�க்� �ரி�னர ் அல்ல� ��ந்த வச��ள்ள நபரக்ள் இட ஒ�க்�ட�்ப் 
பயன்கைளப் ெப�வ�ல் இ�ந்� �லக்கப்பட ேவண்�ம் என்ற வழக்ைக �சாரித்� 
வ��ற�.  

 பட்�ய�டப்பட்ட சா��னர ் மற்�ம் பழங்���ன�க்� பைசய�க்� �ைறையப் 
��த்த ேவண்�ம் என்�  உத்தர�டக் ேகாரி உசச் நீ�மன்றத்�ல்  வழக்�ப் 
ப�யப்படட்�  இ�ேவ �தல்  �ைறயா�ம். 

 1992ம் ஆண்�ல், இந்�ரா சஹானி வழக்� அல்ல� �ரபலமான மண்டல வழக்� 
என்� அ�யப்ப�ம் வழக்�ல் 9 நீ�ப�கள் ெகாண்ட உசச்நீ�மன்ற அமர�் இதர 
�ற்ப�த்தப்பட்ட �ரி�ன�க்� சா� ரீ�யான இட ஒ�க்�� ெசல்�ப�யா�ம் எனத் 
�ரப்்பளித்த�. 

 மண்டல் �ரப்்� பைசய�க்� �ைறைய �லக்� ைவப்ப� இதர �ற்ப�த்தப்பட்டப் 
�ரி�ன�க்� மட�்ேம ெபா�ந்�ம் என்�ம் எஸ்�/எஸ்� �ரி�ன�க்� ெபா�ந்தா� 
என்�ம் ெதரி�த்��ந்த�. 

 தற்ேபா� இந்த ம� எஸ்�/எஸ்� �ரி�னரில் உள்ள பைசய�க்� மக்க�க்�ம் இட 
ஒ�க்�ட�்ப் பலன்களி��ந்� அேத மா�ரியான �லக்� ஏற்ப�த்தப்பட ேவண்�ம் 
என ேவண்��ற�. 

 இந்த ம�, 1965ல் அைமக்கப்பட்ட, ேலா�ர ் �� என்�ம் அ�யப்ப�ம், 
பட்�ய�டப்பட்ட சா��னர ் மற்�ம் பழங்���னர ் வரிைசைய ��த்தம் ெசய்�ம் 
மத்�ய ஆேலாசைனக் ���ன் அ�க்ைகைய ��ப்���ன்ற�. 
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 இந்த ம�, �ன்தங்�ய நிைலைம என்ப� தன்ைன அந்த நிைல�ேலேய 
நீ�த்��க்கச ்ெசய்�ம் ேபாக்ைகக் ெகாண்ட� என்�ம், யார ்�ற்ப�த்தப்படட்வரக்ள் 
என்� வைகப்ப�த்தப்பட்டனேரா அவரக்ள் தங்க�க்� அவ்வா� ச�ைககைள�ம் 
பலன்கைள�ம் ெதாடரந்்� ெப�வதற்காக ேவண்� �ற்ப�த்தப்பட்ேடார ்
பட்�ய�ேலேய இ�க்க ��ம்�வதாக�ம் ���ற�. எனேவ �ற்ப�த்தப்பட்டவர ்
என்ற நிைலைம என்ப� ஒ� �யநல�ைடய �ஷயமாகேவ உள்ள�. 

 

�சாரைண �தான தைட ஆ�மாத கால அள�ற்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம்  

 �ற்ற�யல் வழக்�, ஊழல் வழக்� அல்ல� உரிைம�யல் வழக்�களில் ெபறப்ப�ம் 
�சாரைணத் தைட ெவ�ம் ஆ� மாதங்கள் வைர மட�்ேம ெசல்�ப�யா�ம் என 
உசச் நீ�மன்றம் ெதரி�த்� உள்ள�. 

 உயர ் நீ�மன்றம் தைடையக் ெகா�த்� �ரப்்பளித்��ட்ட காரணத்�னாேலேய 
�சாரைணகள் ��ப்�டப்படாத நீண்ட எல்ைலயற்ற காலம் வைர த�த்� 
நி�த்தப்படக் �டா� என இத்�ரப்்� ெதரி�க்�ற�.. 

 ஆதரஷ்் �மார ் ேகாயல் மற்�ம் ேரா�ன்டன் F. பாரிமன் ஆ�ய நீ�ப�கள் 
அடங்�ய அமர�் தைட வாங்கப்படட் காரணத்�னால் வழக்கா�ம் நடவ�க்ைககள் 
காலம் ��ப்�டப்படாமல் ஒத்� ைவக்கப்ப�வதாக க���ற�. 

 ஆனால் தைட �லக்கப்படட் �ற�ம் �ட, அந்த தகவல் சரியாக ெபறப்படாமல், 
�சாரைணகள் �ண்�ம் ஆரம்�க்கப்படாமல், தாமதத்�ற்� வ� வ�த்�, இ���ல் 
அ�ப்பைட உரிைமயான �ைரவான நீ�ெப�ம் உரிைம ம�க்கப்ப��ன்ற�. 

 �சாரைணக் காலத்�ற்கானத் தைட ஆ� மாத காலத்�ற்� ேமல் 
�லக்களிக்கப்ப�வ� ஒ� �ல ���லக்கான வழக்�களில் மட�்ேம என்�ம், 
அ��ம் நீ�மன்ற ஆைண�ல் அந்த நீட்�ப்�ற்கான காரணங்கள் ெதளிவாக 
��வ�ம் �ளக்கப்பட ேவண்�ம் என�ம் உசச் நீ�மன்றம் ���ள்ள�.  

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

எ�ப்� ��யர�த் தைலவர் �ண்�ம் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�தல்  

 எ�ப்� ��யர�த் தைலவர ் அப்�ல் பதா அல்-�� 92 சத��த ெப�ம்பான்ைம 
வாக்�கைளப் ெபற்� இரண்டாவ� �ைறயாக �ண்�ம் ஒ��ைற  நான்� வ�ட 
பத�க் காலத்�ற்�த் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�் உள்ளார.் 

 ��  தன்�ைடய ஒேர ேபாட்�யாளரான அல்கத் கட்�த் தைலவர ் �சா �ஸ்தபா 
�சா என்பவைர எ�ரத்்� 90 சத��தத்�ற்�ம் அ�கமான வாக்�கைள ெபற்� 
�கப்ெபரிய ெவற்�ைய அைடந்�ள்ளார.் 

 2011 �ரட�்க்�ப் �ற�, �தன் �ைறயாக 2013ல் ஜனநாயக ரீ��ல் 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட எ�ப்�ய அ�பர ்�கம� மார�்ைய, அவர� ஆட�்க்� எ�ராக 
மக்கள் நடத்�ய ேபாராட்டங்கள் காரணமாக அவைரத் �க்�ெய�ய இரா�வம் 
நடத்�ய �ரட்�க்� �� தைலைம தாங்�னார.் அவர ் 2014ம் ஆண்� நான்� வ�ட 
��யர�த் தைலவர ்பத�க்�த் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்டார.் 
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�தரக்ைள ெவளிேயற்�தல்  

 ரஷ்யா ெச�ன்ட ் �டட்ரஸ்்ெபரக்்�ல் உள்ள அெமரிக்கத் �தரகத்ைத �டப் 
ேபாவதாக�ம், 60 அெமரிக்கத் �தரக்ைள ெவளிேயற்றப் ேபாவதாக�ம் ���ள்ள�. 

 ஐக்�யப் ேபரர�ல் (U.K.) �ன்னாள் உளவாளிக்� �ஷம் ெகா�க்கப்பட்டதாக ��ய 
�வகாரத்தால் ெசன்ற வாரம் அெமரிக்கா�ம் மற்ற நா�க�ம் ேசரந்்� டஜன் 
கணக்�ல் ரஷ்யத் �தரக்ைள ெவளிேயற்� உத்தர�ட்ட ஆைணக்�ப் ப�க்�ப் ப� 
வாங்�ம் �தமாக ரஷ்யா இதைன ெசய்�ள்ள�. 

 ரஷ்யா�ன் ெவளி�ற�த்�ைற அைமசச்கம் மாஸ்ேகா�ல் உள்ள அெமரிக்கத் 
�தரகத்�ல் இ�க்�ம் 58 அ�வலரக்�ம், ஏகடரீன்ெபர�்ல் உள்ள அெமரிக்கத் 
�தரகத்�ல் இ�க்�ம் 2 பணியாளரக்�ம் அைழயா அர�யல் �ர�நி�கள் (persona 
non-grata) என்�ம் அவரக்ள் ஏப்ரல் 5ஆம் ேத�க்� �ன்பாக ரஷ்யாைவ �ட�் 
ெவளிேயற ேவண்�ம் என்�ம் ���ள்ள�. 
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 ஐக்�யப் ேபரர�ல் (U.K.) �ன்னாள் ரஷ்ய உளவாளி ெசர�் ஸ்�ரிவால் மற்�ம் 
அவர� மகள் ��யா ஆ�ேயா�க்�  நரம்� மண்டலத்ைதப் பா�க்�ம் நச�்ப் 
ெபா�ள் ைவத்த காரணத்�ன் ேபரில், உளவாளிகளாக இ�க்கலாம் என்� 
சந்ேத�க்கப்ப�ம் 60 ரஷ்யா�ன் �தரக்ைள நாடை்ட �ட�் ெவளிேயற ேவண்�ம் 
என்�ம், �யாட்��ல் உள்ள ரஷ்யா�ன் �தரகத்ைத �ட ேவண்�ம் என்�ம் 
அெமரிக்க ஜனா�ப� உத்தர�ட�்ள்ளார.் 

 ெதாடரச்�்யாக, 14 ஐேராப்�ய ஒன்�ய நா�கள், ஒ� ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட 
சரவ்ேதச ப�ல� நடவ�க்ைகயாக ெமாத்தம் 30 ரஷ்யத் �தரக்ைள ெவளிேயற்றப் 
ேபாவதாக அ��த்�ள்ளன. 

 பனிப்ேபா�க்�ப் (Cold War) �ற� இ�ேவ �கப்ெபரிய அள�ல் ரஷ்யா�ன் 
�தரக்ைள ெவளிேயற்�ம் ேமற்கத்�ய நா�களின் நடவ�க்ைகயா�ம். 

 ஆஸ்�ேர�யா�ம், �ரிட்டனில்  நடந்த உளவாளி�ன் �தான தாக்�தல் காரணமாக, 
தம� நாட்���ந்� இரண்� ரஷ்யத் �தரக்ைள ெவளிேயற்றப் ேபாவதாக 
அ��த்�ள்ள�. 

 ஐக்�யப் ேபரர� (U.K.) ஏற்கனேவ ரசாயன ஆ�தங்கைளத் த�க்�ம் அைமப்�ற்� 
�ஷ தாக்�த�ல் பயன்ப�த்தப்பட்ட நரம்� மண்டலத்ைதப் பா�க்�ம்  நச�்ப்  
ெபா�ைள (nerve agent) (ேநா�ேசாக் வைக நரம்� ெபா�ள் என்� 
அைழக்கப்ப��ற�) ஆய்� ெசய்ய அைழப்� ��த்�ள்ள�. 

 

ேம �னம்  

 ேவஷாக் �த்தத் ���ழாேவா� (Buddhist festival of Vesak) ேம �ன நிகழ்ச�்கள்  
இைடப்ப�வைதத்  த�ரப்்பதற்காக, ேம 1 ஆம் ேத��ன்  சரவ்ேதச ெதா�லாளர ்
�ன நிகழ்ச�்கைள (International Workers’ Day events) காலந்தள்ளி (Postpone) ேம 7 அன்� 
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ெகாண்டாட இலங்ைக அர� ��� ெசய்�ள்ள�.  

 இலங்ைக�ல் உள்ள �த்த �க்�களின் (Buddhist clergy) ெசல்வாக்�ைடய   
அைமப்பான மஹா சங்கா (Maha Sangha)  அைமப்��ைடய  ேகாரிக்ைக�ைனக் 
க�த்�ல் ெகாண்� இம்��� எ�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 �த்த �ரண்ிமா (Buddha Purnima’) அல்ல� �த்த ெஜயந்� (Buddha Jayanti) எனப்ப�ம் 
ேவஷாக் ���ழா �னமான� �த்தரின் �றப்�, அ�ெவாளி ெபறல் (enlightenment)  
மற்�ம் இறப்ைப நிைன� �ரவ்தற்காக   ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�.  

 �ங்களரக்ளின் நாடக்ாட்��ன்ப� (Sinhalese calendar), ெப�ம்பா�ம் ேம மாதத்�ல் 
ேவஷாக் வாரம் அைம�ம். ஆனால் இவ்வாண்� இவ்வாரமான� ஏப்ரல்- 29 மற்�ம் 
30-ஆம் ேத�களில் ெதாடங்��ற�. 

 

�ம் ேஜாங் உன் - �னப் பயணம் 

 �ன அ�பர ்� �ன்�ங் (Xi Jinping) உடனான வரலாற்�ச ்�றப்��க்க   சந்�ப்�ற்�ப் 
�ற� வடெகாரிய அ�பரான �ம் ேஜாங் உன் (Kim Jong-un)  தன்�ைடய அ� ஆ�தத் 
ெதாடரைல ைக��வதாக�ம் (Denuclearise), அெமரிக்க அ�காரிகைள 
சந்�ப்பதாக�ம் உ��யளித்�ள்ளார.் 

 இந்தப் பயணமான� 2011 ஆம் ஆண்�  �ம் ேஜாங்-உன் அ�பராக 
பத�ேயற்ற���ந்�  வடெகாரியா�ற்� ெவளிேய அவர ் ேமற்ெகாள்�ம்  �தல் 
அ�யப்பட்ட பயணமா�ம். 

 �னா பாரம்பரியமாக  வடெகாரியா�ன் இரக�ய ெந�ங்�ய நட்� நாடாக இ�ந்� 
வ��ன்ற�. ஆனால் இந்த நட்�றவான� வட ெகாரியா��ைடய  அ� ஆ�த 
ேமம்ப�த்� ெசயல்பா�களின் ெதாடரலால் ேதய்ந்த�. 

 வட ெகாரியா��ைடய  இசெ்சயல்க�க்�  ப�ெல�ரப்்பாக ஐ.நா.��ைடய வட 
ெகாரியா �தான  தைடகைள (UN sanctions)  �னா ஆேமா�த்த�. 

 �ம் ேஜாங் உன்-னிற்� �ந்ைதய ஆட்�யாளரக்ளான, �ைறேய  �ம்ேஜாங் உன்-
னின் தாத்தா மற்�ம் தந்ைதயான �ம் இல்-�ங்  (Kim Il-sung)  மற்�ம் �ம் ேஜாங்-இல் 
(Kim Jong-il) ஆ�ய  இ�வ�ம் அ� ஆ�தங்கைள ெதாடரப் ேபாவ�ல்ைல என 
வாக்��� அளித்தனர.் ஆனால் இ�வ�ம் இரக�யமாக அ� ஆ�தங்கைள 
தயாரிப்பதற்கானத் �ட்டங்கைளத் ெதாடரந்்தனர.் இ� 2006  ஆம் ஆண்�  �ம் 
ேஜாங்-இல் தைலைம�ன் �ழான  வட ெகாரியா�ன்  �தல் அ� ேசாதைனயாக  
உசச்த்ைத அைடந்த�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

SEBI ��கள் 

 ெப� நி�வன ஆ�ைக (Corporate Governance) ெதாடரப்ாக அைமக்கப்பட்ட உதய் 
ேகாட்டக் ���ன்  (Uday Kotak Committee) ெப�ம்பாலான பரிந்�ைரகளிைன ஏற்றதன் 
�லம் இந்�யப் பங்�சச்ந்ைத ஒ�ங்��ைற ஆைணயமான  (Securities and Exchange 
Board of India - SEBI)  ெச�,   பங்�ச ் சந்ைத�ல் பட்�ய�டப்படட் நி�வனங்களின் 
ெப� நி�வன ஆ�ைக ���ைறகைள  இ�க்��ள்ள�. 
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 ெச� அைமப்பான� இயக்�நராவதற்�ரிய  த�� வரன்�ைறகைள (Eligibility Criteria) 
�ரி�ப�த்��ள்ள ேவைள�ல்,  ஒ�வர ் அ�கபடச்ம் இயக்�நராவதற்�ரிய 
எண்ணிக்ைக   வரம்ெபல்ைலைய ப�ப்ப�யாக  பத்���ந்� 7 ஆக �ைறக்க ��� 
ெசய்�ள்ள�.   

 

 சந்ைத ம�ப்�ல் �தல் 500 இடங்களில் இ�க்�ம் நி�வனங்களில் வ�ம் 2020-ஆம் 
ஆண்� ஏப்ரல் 1 ஆம் ேத� �தல் தைலவர ் (Chairman) மற்�ம் நிரவ்ாக இயக்�நர ்
(Administrative  Director) மற்�ம் தைலைமச ் ெசயல�காரி  (CEO-Chief Executive Officer) 
ஆ�ய பத�கைள �ரிக்க ேவண்�ம் என ெச� ���ள்ள�. 

 ேம�ம் ெச�யான� தைலவர ் (Chairman) மற்�ம் நிரவ்ாக இயக்�நர ் (Administrative  
Director) மற்�ம் தைலைமச ் ெசயல�காரி  ஆ�ேயார� பணிகைள�ம் �ரிக்க 
ேவண்�ெமன்�ம் ���ள்ள�. 

 பட்�ய�டப்பட்ட ஒ� நி�வனத்�ல் அ�க படச்ம் இயக்�னரக்ளாக 8 ேபர ் வைர 
இ�க்கலாம் என்� ெதரி�த்�ள்ள�. 

 ெச� அைமப்பான� நி�வனங்களில் உள்ள தணிக்ைகக் ����ைடய (audit 
committee)  ெசயல்பாத்�ரங்கைள�ம் (Roles), நியமனம் மற்�ம் ஊ�யக் ��  
(Nomination and remuneration committee), மற்�ம் இடர ்ேமலாண்ைமக் ����ைடய (risk 
management committee) ெசயல் பாத்�ரங்கைள�ம்   ேமம்ப�த்��ள்ள�. 

 ெச� அைமப்பான� பங்�கள் (stocks)  வ��ப்�ப் �ரி�களில்   (derivatives segment) 
ேசரக்்கப்ப�வதற்கான த�� வரன்�ைறகைள ��த்�யைமத்�ள்ள�. இத்த� 
வைக�ல் கைட� ��த்தம் ஆ� ஆண்�க�க்� �ன்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�. 

 நி�வனங்களின் அைமப்ைப ேமம்ப�த்�வதற்காக 2017-ம் ஆண்� ேகாட்டக் வங்� 
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தைலவர ் உதய் ேகாடட்க் தைலைம�ல் இந்த �� அைமக்கப்பட்ட�. கடந்த ஆண்� 
அக்ேடாபர ்மாதம் தன்�ைடய பரிந்�ைரைய வழங்�ய�.  

பரஸ்பர நி�கள்  

 பரஸ்பர நி�களில் (Mutual funds - MFs) ெச� அைமப்பான� ஒவ்ெவா� பரஸ்பர 
நி��ன் �� ��க்கப்பட்ட ெசல�க�க்கான உசச் வரம்ைப (Cap for expenses charged 
for each scheme) �ைறத்�ள்ள�. 

 

 பரஸ்பர நி�களி�ைடய �னசரி நிகர ெசாத்� ம�ப்�களின் (Daily net asset value) 
அ�கபடச் வரம்பான� 20 �ள்ளிகளி��ந்� 5 �ள்ளிகளாக �ைறக்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்நடவ�க்ைகயான� பரஸ்பர நி�களில் நிகர ெசாத்� ம�ப்�கள் (Marginally higher 
net asset value - NAV) சற்� அ�கம்  ைவத்�ள்ள  �த�ட்டாளரக்�க்� நன்ைம 
பயக்�ம். 

       

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

NASA 

 இடம் ெபயரல் �ைற�ைனப் (Transit method)  பயன்ப�த்� ெவளிக் ேகாள்களின்  
(Exoplanets) ேதட�க்காக  இடம்ெபய�ம் ெவளிக்ேகாள் கணக்காய்� ெசயற்ைகக் 
ேகாைள (Transiting Exoplanet Survey Satellite -TESS) ஏ�வதற்� அெமரிக்கா�ன் தனியார ்
�ண்ெவளி ஏ� நி�வனமான ஸ்ேபஸ் எக்ஸ்  (SpaceX)  நி�வனத்�டன் நாசா  (NASA) 
�ட்�ைணந்�ள்ள�. 
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 இந்த ெசயற்ைகக் ேகாளான� ேகப் கனாெவரல் �மானப்பைட நிைலயத்���ந்� 
(Cape Canaveral Air Force Station)  ஸ்ேபஸ் எக்ஸ் நி�வனத்�ல் பால்கான் 9 (Falcon 9)  
இராக்ெகட ்�லம் 2018 ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் �ண்ணில் ெச�த்தப்ப�ம். 

 இந்த ெசயற்ைகக்ேகாள் ஆய்வான� ெவளிக்ேகாள்கள் நம் ��ையப் ேபான்� 
பாைற�னால் ஆனதா அல்ல� �யாழைனப் ேபால் வா�க்களால் ஆனதா அல்ல� 
வழக்கத்�ற்� மாறான �ற ெபா�டக்ளால் ஆனதா என்ற உண்ைமைய 
ெவளிக்ெகாண�ம். 

 இடம்ெபயரத்ல் ெவளிக்ேகாள் கணக்காய்�   ெசயற்ைகக்ேகாளான� ��க்� ேமல் 
உயரத்�ல் அைமந்�ள்ள �ன்ெனப்ேபா�ம் பயன்ப�த்தப்படாத �ற்�வடட்ப் 
பாைதைய (Never-before-used orbit) ஆக்�ர�த்� அங்��ந்� ெசயல்ப�ம்.  

 இடம் ெபயரத்ல் ெவளிக்ேகாள் கணக்காய்� ெசயற்ைகக் ேகாளின் �தன்ைம 
ேநாக்கம், ��க்� அ��ல் உள்ள �ரகாசமான நடச்த்�ரங்கைள (Brightest Stars) 
கணக்காய்வதா�ம். 

 இந்த ெசயற்ைகக்ேகாளில் 4  பரந்த ேகாண ெதாைலேநாக்�கள்  (wide-angle telescopes)  
ெபா�த்தப்பட�்ள்ளன.   
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