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ஏப்ரல் – 12 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

ேகாபரத்ான் ேயாஜனா 

 மத்�ய அர� 2018ம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதத்�ன் இ���ல் ஹரியானா மாநிலத்�ன் 
கரன்ால் மாவடட்த்���ந்� ேத�ய அள�ல் ேகாபரத்ான் அல்ல� �வசாயத்�ன் 
கரிம-உ�ரி �லங்கைளத் �ண்�தல் (Galvanising Organic Bio Agro Resources)  எனப் 
ெபா�ள்ப�ம் மத்�ய அர�த் �ட்டத்ைத ஆரம்�க்க இ�க்�ற�. 

 

 அர� இந்த நி�யாண்�ல் (2018-2019) ஏறக்�ைறய 700 மாவட்டங்கைள இந்தத் 
�ட்டத்�ன் �ழ் ெகாண்�வர �ட்டம் �ட�்�ற�.  

 இந்தத் �ட்டம் �வசாயப் பண்ைணகள் மற்�ம் நிலங்களில் இ�ந்� �டக்க��கள் 
மற்�ம் ப� சாணங்கைள உபேயாக�ள்ள உரம், உ�ரி எரிவா� (Bio Gas) மற்�ம் 
அ�த்தப்படட் உ�ரி எரிவா� (Bio - CNG) ேபான்ற ெபா�டக்ளாக மாற்�வதற்� கவனம் 
ெச�த்��ன்ற�. 

 மத்�ய மற்�ம் மாநில அர�கள் �ராமங்களில் உள்ள ��களின் எண்ணிக்ைகையப் 
ெபா�த்� 60: 40 என்ற ��த அள�ல் நி��ைன ஒ�க்�ம். 

 இந்�யாைவப் ேபான்ற 3 �ல்�யன் டன்னிற்�ம் அ�கமான சாணத்ைத 
வழங்��ன்ற, ஏறக்�ைறய 300 �ல்�யன்கள் என்ற எண்ணிக்ைக�ல், உல�ேலேய 
அ�க அள� மா�கைளக் ெகாண்�ள்ள நாட்�ற்� இந்தத் �ட்டம் �க�ம் 
பயனளிக்�ம் �ட்டமா�ம். 



•   
•    
 
 
 
 

  

 

காத்மாண்� மற்�ம் ரக்�ல் இைடேய ர�ல்ேவ இைணப்� 

 மக்களிைடேய ெந�ங்�ய ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்த�ம், ெபா�டக்ைள கணிசமான 
அள� இடம் மாற்ற�ம் ேவண்� �காரின் ரக்�ல் மற்�ம் ேநபாளத்�ன் காத்மண்� 
ஆ�ய ப��க�க்� இைடேய �க்�சார ் இ�ப்�ப் பாைத இைணப்� ஒன்ைற 
ஏற்ப�த்த இந்�யா ஒப்�தல் ெதரி�த்�ள்ள�. 

 

 �ன்சாரத்தால் இயக்கப்ப�ம் இந்த ��ய இ�ப்�ப் பாைதக்� நி� வச� இந்�யாவால் 
வழங்கப்ப�ம். 

 ஏற்கனேவ, இந்த இரண்� நா�க�க்�ம் இைடேய உள்ள மற்ற ர�ல்ேவ �ட்டங்கள் 
ந�தான்வா - பா�ரஹாவா, நி� ஜல்ைப�ரி - ககர�்ட்டா மற்�ம் ேநபாள்கன்ஜ் 
சாைல - ேநபாள்கன்ஜ் ஆ�யனவா�ம். 

 �ன்ெமா�யப்பட�்ள்ள இந்த இர�ல் பாைதத் �ட்டமான� 2016ம் ஆண்� மாரச் ்
மாதம் �னா �ெபத் வ�யாக ேநபாளத்�ற்� �க்� வாய்ந்த ஒ� இ�ப்�ப் பாைத 
இைணப்ைப கட்ட ஒப்�க் ெகாண்ட இரண்� ஆண்� காலத்�ற்�ப் �ன் 
�ட்ட�டப்பட�்ள்ள�.  

 ெபா�டக்ளின் இடமாற்றம் மற்�ம் இைணப்�ற்காக ேநபாளம் இந்�யாைவ அ�கள� 
நம்���க்�ம் நிைலைய �ைறக்க �னா �ட்ட���ற�. 

 �னா�ம், ேநபாள�ம் நீண்ட காலமாக நில� வந்த நம்�க்ைக�ன்ைமக்�ப் �ற� 
ச�பத்�ல் சரக்� பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் ஒன்�ல் ைகெய�த்�ட�் உள்ளன. 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ெவளி�ற�த் �ைற அைமசச்ரின் அஸரே்பஜான் பயணம்  

 அணி ேசரா இயக்கத்�ன் (Non-Aligned Movement) அைமசச்ரைவ மாநாட்�ல் கலந்� 
ெகாள்வதற்காக அஸரே்பஜானின் தைலநகரமான பா� நகரத்�ற்� 3 நாடக்ள் 
அ�வல்�ரவ் சந்�ப்ைப ெவளி�ற�த் �ைற அைமசச்ர ் �ஷ்மா �வராஜ் 
ெதாடங்��ள்ளார.் 

 அணி ேசரா இயக்கத்�ன் இைடக்கால அைமசச்ரைவ மாநா� ஏப்ரல் 5-6 ேத�களில் 
பா� நகரத்�ல் “நீ�த்த வளரச்�்க்கான பா�காப்� மற்�ம் சரவ்ேதச அைம�ைய 
ஊக்��த்தல்” என்ற க�த்���ன் அ�ப்பைட�ல் நைடெபற்ற�. 

 அணி ேசரா இயக்கம் என்ப� எந்த ஒ� சக்� வாய்ந்த ெபரிய ����ம் �ைறயாக 
ேசராமல் உள்ள நா�களின் �� ஆ�ம். 2012ம் ஆண்� வைர இ�ல் 120 நா�கள் 
உ�ப்�னரக்ளாக உள்ளன. 

 17 நா�கள் மற்�ம் 10 சரவ்ேதச அைமப்�கள் இ�ல் பாரை்வயாளரக்ளாக உள்ளன. 
இந்த அைமப்� சரவ்ேதச அைம� மற்�ம் பா�காப்ைப நிைலப்ப�த்�வ�ல் �க்�ய 
பங்� ஆற்� வ��ற�. 

 2011ம் ஆண்� பா��ல் (இந்ேதாேன�யா) 16வ� அைமசச்ரைவ மாநாட்�ல் 
அஸரே்பஜான் ��யர� இந்த அைமப்�ல் ேசரந்்� ெகாண்ட�. 

 2019ம் ஆண்� அஸரே்பஜான் ��யர� அணி ேசரா இயக்கத்�ன் 18வ� மாநாடை்ட 
நடத்�வேதா� 2019 �தல் 2022 வைர�லான கால கட்டத்�ற்� இந்த அைமப்�ன் 
தைலவராக�ம் இ�க்�ம். 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

ைவ-ைப (Wi-Fi) �நிேயாக அைமப்� - �ராய் 

 இந்�ய ெதாைலத் ெதாடர�் ஒ�ங்��ைற ஆைணயம் (Telecom Regulatory Authority of 
India - TRAI), இைணயத்�ன் ெசலைவ 90 சத��தம் �ைறக்�ம் வைக�ல் 
�றந்தெவளிக் கட்டைமப்ைபக் ெகாண்ட ைவ-ைப �நிேயாக அைமப்� ஒன்ைற 
உ�வாக்க �ன்ெமா�ைவ அளித்�ள்ள�. 

 இந்த �ன்ெமா�யப்பட்ட �றந்தெவளிக் கட்டைமப்�, இைணயக் கட்டண 
��தங்களில் தற்ேபாைதய நிைலைம�ல் இ�ந்� பத்�ல் ஒ� பங்� �ைலையக் 
�ைறத்�ட உத�ம்.  

 எண் �ைற இந்�யா அல்ல� ��ட்டல் இந்�யா என்ற �ட்டத்�ற்கான அ�ப்பைடத் 
ேதைவ என்ப� அகலக் கற்ைற (�ராட்ேபண்ட)் இைணயதள ேசைவகள் �ைறந்த 
ெசல�ல் �ைடப்பதா�ம். 

 எந்த ஒ� நி�வனேமா, ஒ�ங்��ைறப் ப�த்தப்படாத �யாபாரேமா, சங்கேமா 
எளி�ல் ஒ� ெபா� ைவ-ைப அ���ைனைய ஏற்ப�த்�ட ேவண்�ம் என �ராய் 
பரிந்�ைரத்�ள்ள�.  

 இந்த �ைற�ன் �ழ் 

o ேமகக் கணினி ேசைவகளின் �லம் கணக்�ப் ப��கள், பணம் 
ெச�த்�ைககள், ேசைவ த�பவர ் மற்�ம் ேசைவ ேவண்�ேவார ் ஆ�ேயார� 
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அங்�காரம்,  ஒப்�தல் அளிக்கப்ப�தல் ஆ�யைவ நிைறேவற்றப்ப�ம். 

o பயன்பாட்டாளரக்ள் ஒேர சமயத்�ல் ஒன்�க்� ேமற்பட்ட க��கைள 
பயன்ப�த்�வ�, ஒேர ெசா�க்�ல் பணம் ெச�த்�வ� மற்�ம் எளி�ல் 
கணினிைய அ��வ� ஆ�யவற்ைற ெசய்ய ���ம். 

 நா� ��வ�ம் �ராமப் பஞ்சாயத்�களில் ைவ-ைப ேசைவகைள ஏற்ப�த்தத் 
�ட்ட�ட�், மத்�ய அரசால் நைட�ைறப் ப�த்தப்பட�் ெகாண்��க்�ம் பாரத் ெநட் 
(Bharat Net) �ட்டத்ைத �ரா�ன் ச�பத்�ய பரிந்�ைரகள் ேமற்ெகாண்� இ�க்�ன்றன. 

 அர� இந்த பாரத் ெநட் �ட்டத்�ன் �தல் கட்டத்ைத நிைறேவற்� உள்ள�. ேம�ம் 
2019ம் ஆண்�ற்�ள் இந்தத் �ட்டம் ��ைமயைட�ம் என்� எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ன்ற�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள்  

ெசய்�  இைணய வா�ல்கைள ஒ�ங்�ப�த்�ம் �� 

 தகவல் மற்�ம் ஒளிபரப்� அைமசச்கம் ெசய்� இைணய தளங்கள், ெபா��ேபாக்� 
இைணய தளங்கள் மற்�ம் ஊடகத் ெதா�ப்பாளரக்ள் உடப்ட ேநர�யான இைணய 
வா�ல்கைள (Online Portals) ஒ�ங்�ப்ப�த்த 10 ேபர ் ெகாண்ட �� ஒன்ைற 
நிய�த்�ள்ள�. 

 

 இந்தக் ��வான� உள்�ைற, �ன்ன��யல் மற்�ம் தகவல் ெதா�ல் �ட்பம், சட்ட 
�வகாரங்கள், ெதா�ற்ெகாள்ைக மற்�ம் ேமம்பா� ஆ�ய �ைறகளின் 
ெசயலாளரக்ைள�ம் உள்ளடக்�யதாக இ�க்�ம். 

 My Gov என்ற இைணய தளத்�ன் தைலைம ெசயல் அ�காரி, இந்�ய பத்�ரிக்ைகக் 
���ன் �ர�நி� மற்�ம் ேத�ய ஒளிபரப்� சங்கத்�ன் �ர�நி� ஆ�ேயா�ம் 
இந்தக் ���ன் உ�ப்�னரக்ளாக இ�ப்பர.் 

 இந்தக் �� ேநர� (இைணயதள) தகவல் பரப்� �ைறகைள ஒ�ங்��ைறக்�ள் 
ெகாண்� வரத் �ட்டம் �ட�்�ற�. 
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 தற்சமயம் அச�் மற்�ம் �ன்ன� ஊடகம் இரண்�ம் �ைறப்ப�த்தப்ப��ன்றன. 
ஆனால் இைணயதள ஊடகம் (ெபா��ேபாக்� இைணயதளங்கள் உள்பட) எந்த ஒ� 
ஒ�ங்��ைற அைமப்�ன் ��ம் ெகாண்� வரப்பட�ல்ைல. 

 ெதாைலக்காட்� ேசனல்களில் ஒளிபரப்பப்ப�ம் நிகழ்ச�்கள், 1994ம் ஆண்� ேக�ள் 
�� வைலயைமப்� ���ைறகளின் �ழ் (Cable Television Rules - 1964) நிகழ்ச�்கள் 
மற்�ம் �ளம்பரங்க�க்கான ��களின் �ழ் கட�்ப்ப�த்தப்ப��ன்றன. 

 அேத ேபால் தனிச ்  �தந்�ர அைமப்பான இந்�யப் பத்�ரிக்ைகக் ��வான� அச�் 
ஊடகத்ைத �ைறப்ப�த்��ற�. 

�ைறப்ப�த்�வதற்கான  ேதைவ   

 ேநர�யாக அல்ல� இைணயம் வ�யாக தகவல்கைள பரப்�வதற்� ெப�மள�ல் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ச�க ஊடக நைட�ைறகள் ெதாைலத் ெதாடர�் மற்�ம் தகவல் 
ெதா�ல்�ட்ப அைமசச்கத்�ன் �ழ் உள்ள ெதாைலத் ெதாடர�் �ைற�ன் 
ேமற்பாரை்வ�ன் �ழ் வ��ன்ற�. 

 ெசய்�கள், ெபா��ேபாக்�, �ைரப்படங்கள், இைச ஆ�யவற்ைறக் கட�்ப்ப�த்�ம் 
மத்�ய தகவல் மற்�ம் ஒளிபரப்� அைமசச்கத்�ன் அ�காரத்�ன் �ழ் இைவ (ச�க 
ஊடகங்கள்) வ�வ�ல்ைல. 

 இைணய தளத்�ல் ேபா�யான தகவல்கள் அல்ல� ெசய்�கள் பர�தைலத் த�க்க 
ஒ� வ��ைறையக் ெகாள்ள ேவண்�ெமன அர� க��வதால், ேநர� இைணயதள 
ெசய்�கைள கட�்ப்ப�த்�ம் �ைற ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 

உத்தம் ெசய� 

 நிலக்கரி�ன் தரத்ைதக் கண்காணிப்பதற்காக மத்�ய இர�ல்ேவ மற்�ம் நிலக்கரி 
அைமசச்ரான ��ஸ் ேகாயல் உத்தம் என்ற ெசய�ைய ெவளி�ட�்ள்ளார.் 

 உத்தம் என்ற வாரத்்ைத “ெவட்�ெய�க்கப்பட்ட நிலக்கரிைய �ன்றாம் தரப்� 
ம�ப்��வ�ல் ெவளிப்பைடத் தன்ைமைய ெகாணரத்ல்” என்ற அரத்்தத்�ல் (Unlocking 
Transparency by Third Party Assessment of Mined Coal) �ரிவாக நீள்வ� ஆ�ம். 

 இந்த ெசய� மத்�ய நிலக்கரி அைமசச்கம் மற்�ம் நிலக்கரி இந்�யா (Coal India) 
நி�வனத்தால் இைணந்� தயாரிக்கப்படட்�. 

 இந்த ெசய� நிலக்கரி�ன் தரத்ைத கண்காணிப்ப�ல் ெவளிப்பைடத் தன்ைம 
மற்�ம் ெசயலாக்கத்ைத உ�� ெசய்ய�ம், நிலக்கரி நிரவ்ாகத்ைத மக்களிடம் 
ெகாண்� ெசல்ல�ம் எண்��ற�. 

 இந்த ெசய�, நிலக்கரி �ற்�ச�்ழ�ல் ��மக்கைள அதன் பங்�தாரரக்ளாக மாற்�ம் 
எண்ணத்�டன் வ�வைமக்கப்பட�்ள்ள�.  
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ஆக்�ேடா�ன் ஹாரே்மான் இறக்�ம�க்�த் தைட 

 மத்�ய அர� கால்நைடத் �ைற�ல் ஆக்�ேடா�ன் (oxytocin) என்ற ஹாரே்மானின் 
தவறான பயன்பாடை்டத் த�ப்பதற்காக அதன் இறக்�ம� ��  தைட ��த்�ள்ள�. 
ச�க ஆரவ்லரக்ள், இந்த ஹாரே்மான் �லம் கறைவ ��கங்களின் வாழ்நாள் 
�ைறவேதா� அவற்�ல் ஹாரே்மான் �ைறபா�கள் ஏற்ப�வதாக�ம் �ற்றம் 
சாட�்�ன்றனர.்  

 அர�, ஹாரே்மான் ேதைவகைளப் �ரத்்� ெசய்வதற்காக உள்நாட�் தயாரிப்ைபேய 
உபேயா�க்கலாம் என்ற ���க்� வந்�ள்ள�. 

 2018, �ப்ரவரி�ல் ம�ந்�த் ெதா�ல்�ட்ப ஆேலாசைன மன்றம் (Drug Technical Advisory 
Board - DTAB) ஆக்�ேடா�ன் இறக்�ம�க்�த் தைட ��க்க பரிந்�ைர ெசய்�ள்ள�. 

 ேம�ம் இந்த அைமப்� ஆக்�ேடா�ன் �ற்பைன ஒ� �ல ப�� ெசய்யப்படட் அர� 
ம�த்�வமைனக�க்� மட�்ேம என்ற அள�ல் கட�்ப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம் என்�ம், 
அந்த ம�ந்�ன் எல்லா வைககளின் ��ம் அதன் கண்காணிப்� மற்�ம் அதைனத் 
தவறாகப் பயன்ப�த்தைலத் த�ப்ப� ஆ�ய காரணங்க�க்காக பாரே்கா� (Bar Code) 
�ைறையப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம் என்�ம் பரிந்�ைர ெசய்�ள்ள�. 

 இந்த ம�ந்� பால் உற்பத்�ையப் ெப�க்�வதற்காக பால் பண்ைண 
உரிைமயாளரக்ளா�ம், காய்க�கள் ெபரிதாக�ம் �த்�ணரவ்ாக�ம் 
ேதாற்றமளிப்பதற்காக �வசா�களா�ம் பயன்ப�த்தப்ப��ற�. 

 ஆனால் கறைவ ��கங்களி�ம் �வசா�களா�ம் பயன்ப�த்தப்பட�்க் ெகாண்� 
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இ�க்�ம் ஆக்�ேடா�னின் வைர�ைறயற்ற பயன்பா� சரி ெசய்ய ��யாத 
ஹாரே்மான் �ைறபா�கைள ஏற்ப�த்�வதாக கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. 

     

ஆக்� ேடா� ன்  

 ஆக்�ேடா�ன் ஹாரே்மான் கட்�த் த�வத் �ண்�ம் ஹாரே்மான், அரவைணக்கத் 
�ண்�ம் ரசாயனம், தார�்க �லக்�� மற்�ம் ேபரின்ப ஹாரே்மான் என�ம் 
அ�யப்ப��ற�. ஏெனனில் இைவ இன்பத்�ல் ெகாண்��க்�ம் அதன் 
பங்�ற்காக�ம், ம� உற்பத்��ல் ெபண்களின் உ�ரியல் ம� உற்பத்� 
�வகாரங்களில் ெகாண்��க்�ம் அதன் பங்�ற்காக�ம் (female reproductive biological 
functions in reproduction) அவ்வா� அ�யப்ப��ற�. 

 இைவ ஹாரே்மான் ஆக�ம் �ைளையத் �ண்���ம் பாகமாக�ம் (neurotransmitter)  
ெசயல்ப��ற�. 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

4 �ங்�ஷர் உ�ரினங்களின் கண்���ப்� 

 ஆந்�ரப் �ரேதசத்�ன் ��ஷ்ணா வன �லங்� சரணாலயத்�ல் உ�ர ் வாழ்ந்�க் 
ெகாண்��க்�ம் நான்� �ங்�ஷர ் (�ன் ெகாத்�) பறைவ வைககள் ச�பத்�ல் 
கண்���க்கப்பட�்ள்ளன. 

 இந்�யா�ல் 12 வைகயான �ன்ெகாத்�ப் பறைவ வைககைளக் காண ���ம். 
அவ்வா� காணப்பட�்ள்ள பறைவ வைககளாவன  
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o பல வண்ண �ன்ெகாத்�ப் பறைவ (ெசரில் ��ஸ் - Ceryle rudis) 

o ெவள்ைளத் ெதாண்ைட ெகாண்ட �ன்ெகாத்�ப் பறைவ (ஹால்�யான் 
ஸ்ைம�ரெ்நன்�ஸ் - Halcyon smyrnensis) 

o க�ப்�த் தைலைய�ைடய �ன் ெகாத்�ப் பறைவ (ஹால்�யான் 
ைப�ேயட் - Halcyon pileate) 

o ெபா�வான �ன் ெகாத்�ப் பறைவ (அல்�ேடா அ�ஸ் - Alcedo atthis) 

 சரணாலயத்�ல் கண்ட�யப்பட்ட இந்த நான்� வைகக�ம் ஈரநில �ற்�ச�்ழ�ன் 
�� �தன்ைமயாக ஈரப்்� ெகாண்ட வைக�ல் ஈர நிலத்ைத நம்��ள்ள 
உ�ரினங்களா�ம். 

 இந்த நான்� உ�ரினங்களின் பா�காக்கப்பட்ட நிைலயான� �ைறந்தபடச் கவைல 
(Least Concern) என்ற நிைலையக் ெகாண்டா�ம். 

 �ன்ெகாத்�ப் பறைவ, ேகாரா�பாரம்் (Coraciiform) வைகையச ் ேசரந்்த �ரகாசமான 
வண்ணங்களால் ஆன ��ய-ந�த்தர அள�லான வைகையச ் ேசரந்்த 
பறைவகளா�ம். 

��ஷ்ணா வன�லங்� சரணாலயம் 

 ��ஷ்ணா வன �லங்� சரணாலயம் இந்�யா�ல் ஆந்�ரப் �ரேதசத்�ல் 
அைமந்�ள்ள வன�லங்� சரணாலயம் மற்�ம் உவரந்ிலம் ஆ�ம். 

 அசலான அைலயாத்�க் கா�கைள ���யாகக் ெகாண்��ப்பதால் இந்த 
சரணாலயம் உல�ன் �க அரிதான ஒ� உ�ரச்�்ழல் ைமயமா�ம். 

 ெதன்னிந்�யா�ல் கைட�யாக எஞ்���க்�ம் அடரத்்�யான �தன்ைம 
அைலயாத்�க் கா�களின் ப�� இ�வாக இ�க்�ம் என்� நம்பப்ப��ற�. இ� 
ஆந்�ரப் �ரேதசத்�ன ��ஷ்ணா மற்�ம் �ண்�ர ் மாவட்டங்களில் பர�க் 
காணப்ப��ற�. 

 ��ஷ்ணா ந��ன் �கத்�வாரம் இதன் வ�யாக ெசல்�ற�. இந்த ப�� உல�ல் ஒ� 
�க்�ய உ�ரினமான �ன்��ப் �ைனகைள (fishing cats) ெகாண்��க்�ம் �றன் 
உைடய ப�� என்� நம்பப்ப��ற�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

அ�யப்படாத இரண்� ெமா�கள் கண்���ப்� 

 ஒ�சா�ன் ெதாைல�ரப் ப��களில் �தன்ைமயாக ேபசப்ப�ம் வால்�� மற்�ம் 
மல்ஹர ் என்ற இரண்� அ��வ�ம் ெமா�கைள ைஹதராபாத் பல்கைலக் 
கழகத்ைதச ்ேசரந்்த ெமா��யலாளர ்கண்ட�ந்�ள்ளார.் 

 இந்த ைமயத்�ன் அ�� வ�ம் ெமா�கள் மற்�ம் தாய்ெமா� ஆய்�கள் என்ற 
�ட்டத்�ன் ஒ� ப��யாக இந்த ெமா�கள், ேபரா�ரியர ் பஞ்சனன் ெமாகந்�யால் 
கண்���க்கப்படட்ன. 

 வால்�� ெமா� ஒ�சா�ன் ேகாரா�ட் மாவடட்த்��ம் அதன் அ��ல் உள்ள ஆந்�ரப் 
�ரேதச மாநிலத்�ன் மாவட்டங்களி�ம் ேபசப்ப��ன்ற�. இ� ஒ� தனித்த, எந்த ஒ� 
ெமா�க் ��ம்பத்��ம் ேசராத ெமா�யா�ம். 
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 மல்ஹர ் ெமா� ஒ�சா�ன் �வேனஸ்வர ் நகரத்�ல் இ�ந்� 165 �ேலா�ட்டர ்
ெதாைல�ல் உள்ள தனித்த �க்�ராமப் ப��களில் ேபசப்ப��ன்ற�. 

 மல்ஹர ்�ரா�ட ெமா�க் ��ம்பத்�ன் வடக்� �ைணப் ப��ையச ்ேசரந்்ததா�ம். 

 இ� வடக்�  �ரா�ட ெமா�களான, ஜாரக்்கண்ட,் ேமற்� வங்கம் மற்�ம் �கார ்ஆ�ய 
ப��களில் ேபசப்ப�ம் மால்ேடா மற்�ம் ��க்ஸ் ேபான்றவற்ேறா� ெந�ங்�ய 
ெதாடர�்கைள ெகாண்� இ�க்�ன்ற�. 
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