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ஏப்ரல்  – 09 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

அம்மா இலவச ைவ-ைப மண்டலங்கள்  

 த�ழக அர� இலவச அம்மா Wi-Fi மண்டலங்கைள மாநிலத்�ன் 5 நகரங்களில் 
�வங்��ள்ள�. 

 இந்த Wi-Fi வச�யான� �னசரி பயன்பாட்�ன் �தல் 20 நி�டங்க�க்� 
இலவசமா�ம்.  அதன் �ன் ஒவ்ெவா� ஒ� மணி ேநர பயன்பாட்�ற்�ம் 10 �பாய் 
கட்டணம் வ��க்கப்ப�ம். 

 மாநில அர� நி�வனமான த�ழ்நா� அர� ேக�ள் �� காரப்்பேரஷன் 
நி�வனத்தால்  (Tamil Nadu Arasu Cable TV Corporation-TACTV) ெமாத்தம் 8.50 ேகா� �பாய் 
ெசல�ல் இந்த வச� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ெசன்ைன ெமரினா ெதா�லாளர ் �ைல, ��ச�் மற்�ம் ேசலம் மாவட்டங்களின்  
மத்�ய ேப�ந்� நிைலயம், ேகாைவ�ன் காந்��ரம் மற்�ம் ம�ைர�ன் 
மாட�்த்தாவணி ேப�ந்� நிைலயம் ஆ�ய 5 இடங்களில் இந்த அம்மா இலவச ைவ-
ைப மண்டலம் ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

Size India 

 மத்�ய ஜ�ளித்�ைற (Ministry of Textiles)  அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம்  ேத�ய   
ஆைட அலங்கார ெதா�ற்�ட்ப நி�வனம் (National Institute of Fashion Technology-NIFT) Size 
India எ�ம்  ேத�ய  அள�ட�் கணக்ெக�ப்ைப  (National Sizing Survey)  ேமற்ெகாள்ள 
உள்ள�. 

 Size India �ட்டமான� ஓர ்அ��யல் �ரவ் �யற்�யா�ம் (Scientific Exercise). 6 �க்�ய 
இந்�ய நகரங்களில் 15 �தல் 65 வைர�லான வய�ைடய 25,000 ஆண்கள் மற்�ம் 
ெபண்களிட��ந்� உைட ��த்த மனித அள�ட�்த் தர�கள் (Anthropometric data) 
ேசகரிக்கப்ப�ம். 

 இந்�ய மக்கள் ெதாைக��ைடய உடல் அள�களின் (body measurements)  
அ�ப்பைட�ல் தயார ் நிைல�ல் உ�த்த வல்ல ஆைடத் தயாரிப்� 
ெதா�ற்சாைலக�க்� (Ready-to-Wear Industry) �ரிவான ஆைட அள� அட்டவைணைய 
(Comprehensive size chart) உ�வாக்�வதற்� இக்கணக்ெக�ப்� ேமற்ெகாள்ளப்பட 
உள்ள�. 

 இ�வைர 14 நா�கள் ெவற்�கரமாக ேத�ய அள�ட�்க் கணக்ெக�ப்ைப 
ேமற்ெகாண்�ள்ளன. 

 கணக்ெக�ப்� ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள ஆ�  இந்�ய நகரங்களாவன  

o ெகால்கத்தா  

o �ம்ைப 

o ���ல்�  
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o ெபங்க��  

o ைஹதராபாத் 

o �ல்லாங் 

 

உல�ன் �கப்ெபரிய இரண்டாவ� ைகேப� உற்பத்�யாளர்  

 �னா�ற்� அ�த்தப�யாக, �யட்நாைம �ன்�க்�த் தள்ளி உல�ன் இரண்டாவ� 
ெபரிய ைகேப� (Mobile Phones) உற்பத்�யாளர ்நாடாக இந்�யா உ�வா��ள்ள�. 

 இந்�ய ெசல்�லார ் அேசா�ேயஷன் (Indian Cellular Association-ICA) அைமப்�னால்  
வழங்கப்படட் தர�களின் அ�ப்பைட�ல் இந்தத் தகவைல மத்�ய அர� 
ப�ரந்்�ள்ள�. 

 இந்தத் தகவ�ன் ப� இந்�யா�ல் வ�டாந்�ர ைகேப� உற்பத்��ன் அள�   
அ�கரித்�ள்ள�. 2014 ஆம் ஆண்� 3 �ல்�யன் �னிட�்கள் என்��ந்த உற்பத்� 
அளவான� 2017ல் 11 �ல்�யன் �னிடக்ளாக அ�கரித்�ள்ள�. 

 இந்�ய ெசல்�லார ் அேசா�ேயஷனால் ப�ரப்பட�்ள்ள தர�களின் ப� 2014 ஆம் 
ஆண்�ன் 3 சத�தத்ைத ஒப்��ைக�ல் 2017 ஆம் ஆண்�ல் உலக ைகேப�  
உற்பத்��ல் 11 சத�தத்ைத இந்�யா ெகாண்�ள்ள�. 

 �னா, இந்�யா, �யட்நாம் ஆ�ய நா�கள் உல�ன் �தல் �ன்� ைகேப�  
உற்பத்�யாளர ்நா�களா�ம். 

 மத்�ய �ன்ன�  மற்�ம் தகவல் ெதா�ற்�ட்ப   (Ministry of Electronics and IT)   
அைமசச்கத்�ன் �ழ் அர� Fast Track Task Force (FTTF) என்ற அைமப்ைபத் �வங்��ள்ள�. 

 இ� 2019 ஆம் ஆண்� இந்�யா�ல் 500 �ல்�யன் ைகேப�களின் உற்பத்��ைன 
அைடய இலக்�ைன நிரண்�த்�ள்ள�. 

 

சாஹ்ேயாக் இேயா�ைள�ேயாக்  2018 

 சாஹ்ேயாக் இேயா�ைள�ேயாக்    (Sahyog-Hyeoblyeog 2018’) எ�ம் 2018  ஆண்�ற்கான 
இந்�யா மற்�ம் ெதன்ெகாரியா�ற்� இைடேயயான கடற்ெகாள்ைள எ�ரப்்� (Anti-
piracy), �ட்� மற்�ம் ேதடல் �ட�்ப் ேபாரப்்ப�ற்� வங்காள  �ரி�டாக் கட�ல் 
த�ழ்நாட்�ன் ெசன்ைன கடற்கைர�ல் நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�யப் ெப�ங்கடல் ப���ல் (Indian Ocean Region-IOR) கடல்சார ் பா�காப்ைப 
அ�கரிக்க (Maritime Security) இந்�யா மற்�ம் ெதன் ெகாரியா�ற்� இைடேய 
ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தத்�ன்  (memorandum of understanding -
MoU) ஒ� ப��யாக இந்�யா�ன் கடேலாரப் பா�காப்� பைடக்�ம் (Indian Coast Guard-
ICG) ெகாரியக் கடேலாரப் பா�காப்� பைடக்�ம் (Korean Coast Guard-KCG) இைடேய இந்த  
�ட�்ப் ேபாரப்்ப�ற்� நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 இந்த கடற்�ட�்ப் ேபாரப்்ப�ற்��ல், இந்�யக் கடற்பைட�ன் டாரன்ியர ்
�மான�ம் (Dornier aircraft), ICG ச�ரியா (ICG Shaurya), ராணி அப்பக்கா (Rani Abbakka), C-
423, C-431 ஆ�ய கப்பல்க�ம் பங்� ெபற்றன. 

 ெகாரியா�ன் சார�்��ந்� ெகாரியக் கடேலாரப் பா�காப்�ப் பைட�ன்    BADARO 
எ�ம் கப்பல் பங்�ெபற்ற�. 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

Desert Tiger 5  

 ஐக்�ய அர� எ�ரகம் (United Arab Emirates-UAE) மற்�ம் மேல�யா ஆ�ய நா�கள் 
இைணந்� �பா�ல் “Desert Tiger 5’’ எ�ம் இரா�வ �ட�்ப் ேபாரப்்ப�ற்�ைய 
நடத்��ள்ளன. 

 இ� நா�க�க்��ைட�ல் பரஸ்பரம் அ�பவங்கைள ப�ரந்்� ெகாள்வ�ம், �ட�் 
இரா�வ ெசயல்பா�கைள ேமம்ப�த்�வ�ம் இந்த �ட�்ப் ேபாரப்்ப�ற்��ன் 
ேநாக்கங்களா�ம். 

 

மனித உரிைமகள் �தான சரவ்ேதச மாநா� 

 ெதற்� ஆ�யா�ல் உள்ள   தண்டைனகள், �லக்கல்கள் (Impunity)  மற்�ம் மனித 
உரிைமகள் ெதாடரப்ான �ரசச்ைனகைளக் கைளவதற்� மனித உரிைமகள் �தான 
சரவ்ேதச க�த்தரங்ைக  (International Conference on Human Rights)  ேநபாளம் �ைர�ல் 
நடத்த உள்ள�. 

 பா�ஸ்தான், இந்�யா, ஆப்கானிஸ்தான், மேல�யா, ��ப்ைபன்ஸ், இலங்ைக, 
வங்கேதசம் உட்பட 20 நா�கைளச ் ேசரந்்த 50 �ர�நி�கள் இந்த மாநாட்�ல் பங்� 
ெபற உள்ளனர.்  

 ”சவால்கைள அைடயாளம் காணல் மற்�ம் �ன்ேனற்றத்ைத ம�ப்�டல்; ெதற்� 
ஆ�யா�ல் தண்டைன �லக்�கள் மற்�ம் மனித உரிைமகள் �ரச�்ைனகைள 
கைளதல்” ('Identifying challenges and assessing progress: addressing impunity and human rights in 
South Asia) என்பைத க�ப்ெபா�ளாகக் ெகாண்� ேநபாளத்�ன் ேத�ய மனித 
உரிைமகள் ஆைணயம் (National Human Rights Commission-NHRC) இந்த 3 நாள் சரவ்ேதச 
மாநாடை்ட நடத்த உள்ள�. 

 தண்டைன �லக்கல்கள் மற்�ம் மனித உரிைமகள் ெதாடரப்ான பல்ேவ� 
�வகாரங்கள் �தான ��ர �வாதங்களின் �லம் இம்மாநாட்�ன் இ���ல் 
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“காத்மண்� �ரகடனம்” (Kathmandu Declaration) ஒன்�ம்  இம்மாநாட்�ல்  ெவளி�டப்பட 
உள்ள�. 

 

�யான்காங் - 1 

 �னாைவச ் ேசரந்்த கட�்ப்பாடை்ட இழந்த �யான்காங் – 1 �ண்ெவளி ஆய்வகம் 
���ன் வளிமண்டலப் ப���ல் �ண்�ம் �ைழந்� உல�ன் �ண்கல இ�காட�்ப் 
ப��க்� அ��ல்  ெதன் ப��க் ெப�ங்கட�ன் மத்�யப் ப���ல்  
தைர�றங்��ள்ள�. 

 �யான்காங் – 1 (ெசாரக்்கேலாக அரண்மைன அல்ல� பால்வ� அரண்மைன – 1) 
ஆன� �னா�ன் �தல் �ல �ன்மா�ரி �ண்ெவளி நிைலயம் அல்ல� �ண்ெவளி 
ஆய்வகம் ஆ�ம். 

 

 �ண்ெவளி�ல் ஆராய்ச�்�ல் ஈ�பட�்ள்ள மற்ற �ற நா�க�டன் 
இைணயா��க்�ம் வைக�ல் தன்னிசை்சயான (Independent) ெசாந்த �ண்ெவளி 
நிைலயத்ைத அைமக்�ம் �னா�ன் �யற்��ன் ஒ� ப��யான இ� ெசப்டம்பர ்
2011ல் �� �ற்�வட்டப் பாைத�ல் நிைல நி�த்தப்படட்�. 

 �யான்காங் – 1 தன் வாழ்நாளில், �� �ற்�வட்டப் பாைத�ல் ��சார�்யக்கத் 
தன்ைம (சந்�த்தல்) மற்�ம் அத�ைடய தைர�றங்�ம் தன்ைம ஆ�யவற்ைற 
நி��ப்பதற்காக, �ண்ெவளி �ரரக்ள் ெகாண்ட ஆய்வகமாக�ம், ேசாதைனத் 
தளமாக�ம் ெசயல்பட்��க்�ற�. 

 �யான்காங்-1 ஆன� ெபரிய, அ�கப்ப�யான �ண்ெவளி ைமயங்கைள �ற்�வட்டப் 
பாைத�ல் 2023ல் நிைல நி�த்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட �னா�ன் �யான்காங் 
�ட்டத்�ன் �தல் �� ஆ�ம். அெமரிக்கா�ன் தைலைம�லான சரவ்ேதச 
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�ண்ெவளி ைமயம் 2023ல் தன்�ைடய பணி���ந்� �ைடெப�ம். 

 �யான்காங் – 1 ஐ 2013 ஆம் ஆண்� ���க்க �னாவால் �ட்ட�டப்பட்ட�. இதன் 
ெசயல்பா� ெதாடரந்்� நீட்�க்கப்பட�்க் ெகாண்ேட வந்த�. தற்ேபா� 2016ல் 
�யான்காங் – 1 பணி���ந்� ஒய்�ெபற்ற� (decommissioned). 

 �னா, தன்�ைடய இரண்டாவ� �ண்ெவளி ஆய்� ைமயமான �யான்காங் – 2ஐ 
2017ஆம் ஆண்� �ண்ணில் ெச�த்�ய�. இ� தற்ேபா� ெசயல்பாட்�ல் உள்ள�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

சாம்�யன் ேசைவத்�ைற 

 அைடயாளம் காணப்பட�்ள்ள 12 சாம்�யன் ேசைவத் �ைறக�க்�  (Champion Services 
Sectors-CSS) அவற்��ைடய வளரச்�்ைய ேமம்ப�த்த�ம் அவற்��ைடய 
ெசயல்பாட�் ஆற்றைல ��வ�ம் பயன்பாட்�ற்�க் ெகாண்�வர�ம் அவற்�ன் �� 
ைமய கவனத்ைத (focused attention) வழங்க ேவண்�ெமன்ற மத்�ய வரத்்தக மற்�ம் 
ெதா�ற்�ைற அைமசச்கத்�ன் (Ministry of Commerce and Industry) �ன்ெமா��ற்� 
மத்�ய ேக�ெனட ்அ�ம� வழங்��ள்ள�.  

 அைடயாளம் காணப்பட�்ள்ள 12 சாம்�யன் ேசைவத் �ைறகள்  

o தகவல் ெதா�ற்�ட்பம் மற்�ம் தகவல் ெதா�ற்�ட்ப வச� உைடய ேசைவகள் 
(Information Technology enabled Services- ITeS) . 

o ம�த்�வ ம�ப்� பயணம், ேபாக்�வரத்� மற்�ம் பண்டகச ் ேசைவகள், 
�ற்�லா �ைற மற்�ம் ெபா��ேபாக்� ேசைவகள்.  

o கணக்�த் தணிக்ைக  மற்�ம் நி�ச ் ேசைவ, காெணாளி – ேகடெ்பா� 
ேசைவகள், ெதாைலத்ெதாடர�் ேசைவகள், சடட் ேசைவகள். 

o கட�்மானம் மற்�ம் அ�சார ்ெபா��யல் ேசைவகள், �ற்�ச�்ழல் ேசைவகள் 
மற்�ம் கல்�யல் ேசைவகள்,  நி��யல் ேசைவகள். 

 இந்�யா�ல் தயாரிப்ேபாம் (Make in India) என்ற  �ட்டத்�ற்� �தன்ைம வ�நடத்�த் 
�ைறயான ெதா�ல்�ைற ெகாள்ைக மற்�ம் ேமம்பாட�்த் �ைறயான�  (Department 
of Industrial Policy and Promotion -DIPP) ெதா�ல் உற்பத்�த் �ைற�ல் சாம்�யன் 
�ைறக�க்கான ெதாடக்கங்களிைன வ� நடத்�ம்.. 

 உலக ேசைவத் �ைற  ஏற்�ம��ல் (global services exports) 2015 ஆம் ஆண்�ல் இந்�ய 
ேசைவத் �ைற�ன்  பங்� 3.3 சத�தமா�ம். இ�, 2014 ஆம் ஆண்�  3.1% ஆக இ�ந்த�. 
�ன்ெமா�யப்பட�்ள்ள சாம்�யன் �ைற  ெதாடக்கத்�ன் �ழ் 2022 ஆம் ஆண்� 
உலக ேசைவத் �ைற  ஏற்�ம��ல் இந்�யா�ன் ேசைவத் �ைற��ைடய பங்ைக 
4.2% ஆக அ�கரிக்க இலக்�  நிரண்�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 அைடயாளம் காணப்பட�்ள்ள சாம்�யன் �ைறகள் ஒவ்ெவான்�க்�ம் 2022 ஆம் 
ஆண்�ல்   �ட்ட ேநாக்கத்ைத  (vision) ஏற்ப�த்த  ெசயல்�ட்டம் ஒன்� 
ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 இசெ்சயல்�ட்டம் �டட்ேநாக்கத்ைத அைடவதற்காக எ�க்க ேவண்�ய 
நடவ�க்ைககைள �ளக்��ற�.   

 மத்�ய வரத்்தகத் �ைறயான� சாம்�யன் ேசைவத்  �ைறக�க்� 
�ன்ெமா�யப்பட�்ள்ள ெதாடக்கங்கைள ஒ�ங்�ைணக்�ம். 
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மாநிலச ்ெசய்�கள் 

பன்மா�ரி பண்டகப் �ங்கா - ேகாவா 

 பன்மா�ரி பண்டகப் �ங்கா (Multi Modal Logistics Park) ேகாவா மாநிலத்�ல்   மடெ்கான் 
(Madgaon)  என்ற இடத்�ற்� அ��ல் உள்ள பள்ளி இர�ல் நிைலயத்�ல் (Balli Station) 
அண்ைம�ல் அைமக்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்தப் �ங்காவான� ெகாங்கன் இர�ல்ேவ வ�த்தடத்�ல் (Konkan Railway route) 
அைமந்�ள்ள�.  

 ெகாங்கன் இர�ல்ேவ மற்�ம் இந்�ய கண்ெடய்னர ் காரப்்பேரஷன் நி�வனம் 
(Container Corporation of India Ltd-CONCOR) ஆ�யவற்�ற்� இைடேயயான �ரிந்�ணர�் 
ஒப்பந்தத்�ன் ப� இந்த �ங்கா அைமக்கப்பட�்ள்ள�. 

 இப்�ங்கா தன� ெபா�ளாதார ேபாக்�வரத்�த் �ர�்கள் (Economic transport solutions) 
மற்�ம் நடப்� நிைல ெதா�ற்�ட்ப வச�கள் (State of the art facilities) ஆ�யவற்�ன் 
�லம் ேகாவா�ன் வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ற்�ைறக்� நன்ைமைய பயக்�ம். 

 

BS – VI எரிெபா�ள் �நிேயாகம் – �தல் நகரம் 

 ெபட்ேரால் மற்�ம் �சல் என இரண்��ம்  பாரத் நிைல-VI (Bharat Stage -BS  VI) தரநிைல 
எரிெபா�டக்ைள (Grade fuel) �நிேயா�க்�ம் இந்�யா�ன் �தல் நகரமாக ெடல்� 
உ�வா��ள்ள�. 

 ெடல்�-ேத�யத் தைலநகர ் ப��களில் (Delhi-NCR region)  அ�கரித்� வ�ம் காற்� 
மா�பாட�் அளைவ �ைறப்பதைன ேநாக்கமாகக் ெகாண்� இந்நடவ�க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. 

 

 ெநாய்டாைவப் ேபான்� ேத�யத் தைலநகர ் ப��களில்   உள்ள நகரங்களான 
���ராம், கா�யாபாத், பரிதாபாத் ஆ�ய நகரங்க�ம், �ம்ைப, ெசன்ைன, 



•   
•    
 
 
 
 

  

ெபங்க��, ைஹதராபாத், �ேன உள்ளிட்ட �ற 13 �க்�ய இந்�ய நகரங்க�ம் 2019 
ஆண்�ன் ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் ேத� �தல் �ற்�ச ்�ழ�க்� ேக� �ைள�க்காத 
�ய பாரத் நிைல-VI தரநிைல எரிெபா�ைள  அமல்பாட்�ற்� ெகாண்� வர உள்ளன. 

 பாரத் நிைல-VI தரநிைல எரிெபா�ள்  பயன்பாடை்டக் ெகாண்� வ�வதன் �லம் 
இந்�யா �ேரா நிைல VI (Euro stage VI) வா� உ�ழ்� ��கைள �ன்பற்� வ�ம்  
அெமரிக்கா, ஜப்பான், ஐேராப்�ய  �னியன் ஆ�ய நா�கள்  அடங்�ய ���ல் 
இைண�ம். 

 நடப்�ல் உள்ள பாரத் நிைல-IV மற்�ம் ��ய பாரத் நிைல-VI  ஆ�ய  வாகன 
எரிெபா�ள் ���ைறக�க்� இைடேய உள்ள தரநிைலகளில் உள்ள �க்�ய 
�த்�யாசங்களாவன. 

o பாரத் நிைல-IV எரிெபா�டக்ள் 50 ppm (parts per million) சல்பைரக் ெகாண்�ள்ளன. 

o அேதேவைள�ல், பாரத் நிைல-V மற்�ம் பாரத் நிைல– VI எரிெபா�டக்ள் 10 ppm 
மட�்ேம சல்பைரக் ெகாண்�ள்ளன.  

 இவ்வா� ��தாக அ��கப்ப�த்தப்பட�்ள்ள பாரத் நிைல-VI எரிெபா�ளான� 
எரிெபா�ள் பயன்பாட�்ன் ேபா� 80 சத�தம்   அள�ற்�   ெவளி�டப்ப�ம் சல்பரின் 
அளைவக் �ைறக்�ம் என ம�ப்�டப்பட�்ள்ள�. 

 

�ரபலமானவரக்ள் , ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

NPPA தைலவர்  

 மத்�ய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்ப நல அைமசச்கத்�ன் (Ministry of Health and Family 
Welfare)  ��தல் ெசயலாளராக பணி�ரிந்� வ�ம்  ராேகஷ் �மார ் வாடஸ்் 
அவரக்�க்� ம�ந்�ப் ெபா�ள்களின் �ைல ஒ�ங்� �ைறப்ப�த்� அைமப்பான  
ேத�ய ம�ந்�ப் ெபா�டக்ள் �ைல நிரண்ய ஆைணயத்�ன் (National Pharmaceutical 
Pricing Authority - NPPA)   தைலவராக ��தல் ெபா�ப்பளிக்கப்பட�்ள்ள�. 

  ேத�ய ம�ந்�ப் ெபா�டக்ள் �ைல நிரண்ய ஆைணயத்�ன்   தைலவராக 
பணியாற்� வந்த  �ேபந்�ர�ங்  ேக�ேனட் ெசயலகத்�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம்  
ேவ��யல் இரசாயன  ஆ�தங்கள் உடன்ப�க்ைகக்கான ேத�ய ஆைணயத்�ன் 
தைலவராக (National Authority for Chemical Weapons Convention) நிய�க்கப்பட�்ள்ளதால் 
அப்பத�க்� தற்ேபா� ராேகஷ் �மார ்வாடஸ்் நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

ேத� ய ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் �ைல நிரண்ய ஆைணயம்-NPPA 

 ேத�ய ம�ந்�ப் ெபா�டக்ள் �ைல நிரண்ய ஆைணயமான� மத்�ய இரசாயனம் 
மற்�ம் உரங்கள் அைமசச்கத்�ன் ம�ந்�ப் ெபா�டக்ள் �ைற�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம் 
�தந்�ரமான அைமப்பா�ம். 

 இ� 1997ல் அைமக்கப்பட்ட�. 

 ம�ந்�ப் ெபா�டக்ளின் �ைலைய நிரண்யம் ெசய்ய�ம், அவற்�ன் �ைலைய 
ம�ஆய்� ெசய்ய�ம், மத்�ய ம�ந்�ப் ெபா�டக்ள் �ைற�ன் ெந��ைறகைள 
ெசயல்ப�த்த�ம், கட�்ப்ப�த்தப்பட்ட மற்�ம் கட�்ப்ப�த்தப்படாத ம�ந்�களின் 
�ைல நிலவரங்கைள கண்காணித்�ட�ம் இந்த ஆைணயம் அைமக்கப்படட்�.  
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இதரச ்ெசய்�கள் 

ஊக்லா�ன் உலகளா�ய �ைர� ேசாதைனக் ���� 

 ஊக்லா�ன் உலகளா�ய �ைர� ேசாதைனக் ���ட்�ல், நிைலயான  கம்�வ� 
அகலக் கற்ைற (�ராட்ேபண்ட்) ேவகத்�ன் அ�ப்பைட�ல் இந்�யா 67வ� இடத்��ம் 
ைகேப� இைணய (ெமாைபல் இண்டரெ்நட)் ேவகத்�ல் இந்�யா 109வ� இடத்��ம் 
உள்ள�. 

 

 கடந்த ஆண்� இந்�யா நிைலயான கம்�வ� �ராட்ேபண்ட் ப��றக்க 
ேவகத்�ல் 76வ� இடத்ைதப் ��த்��ந்த�. 
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 இந்த அ�க்ைக,  இந்�யா�ன் நிைலயான கம்�வ� �ராட்ேபண்ட் ப��றக்க 
ேவகத்�ல் �ன்ேனற்றம் ஏற்பட�்ள்ளைதக் ��ப்���ற� அதாவ�, 
நவம்பர ்2017ல் 18.82 Mbps  ஆக இ�ந்த சராசரி ேவகம் �ப்ரவரி 2018ல் 20.72  Mbps ஆக 
அ�கரித்�ள்ள�.  

 சராசரி ைகேப� �ராட்ேபண்ட் ப��றக்கத்�ல் �னா -26 (33.96 Mbps), இலங்ைக – 82, 
பா�ஸ்தான் – 92, வங்கேதசம் – 115,ேநபாளம் -118 ஆ�ய இடங்கைளப் ��த்�ள்ளன. 

 நிைலயான கம்�வ� �ராட்ேபண்ட் ப��றக்க ேவகத்�ல் �னா – 20, �லங்கா – 76, 
வங்கேதசம் – 86, ேநபாளம் – 89, பா�ஸ்தான் -112  ஆ�ய இடங்கைளப் ��த்�ள்ளன.  

 �ப்ரவரி�ல் ெவளி�டப்பட்ட உலகளா�ய �ைர� ேசாதைனக் ���ட்�ன்ப�, 62.07 
Mbps  சராசரி ப��றக்க ேவகத்ைதக் ெகாண்� ெமாைபல் இண்டரெ்நட் 
வச��ல்  உலகள�ல் நாரே்வ �த�டத்�ல் உள்ள�. 

 161.53 Mbps சராசரி ப��றக்க ேவகத்ைதக் ெகாண்� நிைலயான கம்�வ� 
�ராட்ேபண்ட் ேசைவ�ல் �ங்கப்�ர ்�த�டத்��ள்ள�. 

 ஊக்லா�ன் உலகளா�ய �ைர� ேசாதைனக் ���� 7,021 சரவ்ரக்ளின் வ�யாக 
உலகம் ��வ�ம் இைணய ேவகத்�ன் தர�கைள (Internet Speed Data) 
ேவ�ப�த்��ற�. இந்த 7,021 சரவ்ரக்ளில் 439 சரவ்ரக்ள் இந்�யாைவச ்ேசரந்்தைவ. 
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