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ஏப்ரல்-19   

TNPSC �ளிகள் 

 ெவவ்ேவ� ெதாைலத் ெதாடர�் ேசைவ வழங்�நரக்ள் (TSPs-Telecom service providers) 
மற்�ம் ெவவ்ேவ� உரிமம் ெபற்ற  ேசைவப் ப��களின் (Licensed Service Areas-LSAs)  
கட்டணங்கைள ஒேர இடத்�ல்  வா�க்ைகயாளரக்ள் காண வைக ெசய்வதற்காக   
ெதாைலத் ெதாடர�் ஒ�ங்��ைற ஆைணயமான�  (Telecom Regulatory Authority of India-
TRAI) www.tariff.trai.gov.in எ�ம் ேமம்பாட�்ப் ப�ப்�  (beta version)  நிைல�லான 
இைணயவா�ல் ஒன்ைறத்  ெதாடங்��ள்ள�.  

 �த்த அர� அ�காரியான ��.சந்�ர �ஷன் �மார ் அவரக்ைள மத்�ய அர� �ைண 
ேதரத்ல் ஆைணயராக நிய�த்�ள்ள�. இவர ்ஐந்� ஆண்�கள் இப்பத����ப்பார.் 

 

சரவ்ேதசச ் ெசய்�கள்  

ஹங்ேகரி – �க்டர் ஆரப்ன் 

 அண்ைம�ல் நைடெபற்ற ெபா�த் ேதரத்�ல் ஹங்ேகரி நாட்�ன் �ரதமரான �க்டர ்
ஆரப்ன் (Viktor Orban)  ெதாடரந்்� �ன்றாவ� �ைறயாக மாெப�ம் ெவற்�ையப்   
ெபற்�ள்ளார.் 

 199 இடங்கைளக் ெகாண்ட ஹங்ேகரி பாரா�மன்றத்�ல் அவ�ைடய வல� சாரி 
�ெடஸ் கட�் (Fidesz party) 134 இடங்கைள ெவன்�ள்ள�. 

 அண்ைம�ல் நடந்� ��ந்த ஹங்ேகரி ேதரத்�ல், �ற ேத�யக் கட்�களான  ேஜா�க் 
கட்� (Jobbik Party) 25 இடங்கைள�ம், ேசா�ய�ஸ்ட ் கட்� மற்�ம் அதன் �ட்டணிக் 
கட்�கள் 20 இடங்கைள�ம் ெவன்�ள்ளன. 

 இந்த மாெப�ம் ெவற்��ன் �லம் �ன்றாவ� �ைறயாக �க்டர ் ஆரப்ன்  
நாடா�மன்றத்�ல் �ன்�ல் இ�பங்� ெப�ம்பான்ைமையக் ெகாண்�ள்ளார.் 

 அதாவ� அர�யலைமப்� சட்ட ��கைள மாற்�ம் அ�காரத்ைதக் ெகாண்�ள்ளார.் 

 ஒட�்ெமாத்தமாக �க்டர ் ஆரப்ன்  நான்காவ� �ைறயாக �ரதமராக 
பத�ேயற்�ள்ளார.் 

 1989-ஆம் ஆண்� ஹங்ேகரி�ல் கம்�னிஸம் �ழ்ந்த���ந்�, ஹங்ேகரி நாட்��ைடய 
நீண்ட காலம் ஆட்� �ரிந்� வ�ம் தைலவர ்�க்டர ்ஆரப்ன் ஆவார.் 

http://www.tariff.trai.gov.in/
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�யான்மர ்– இந்�யா எல்ைல ஒப்பந்தம் 

 �யான்மர ் – இந்�யா ஆ�ய இ� நா�க�க்�ைடேயயான 16 �.� ெதாைல�லான 
�றந்தெவளி எல்ைல�ல் இ� நாட�் மக்களின் கட்டற்ற இடம் ெபயரை்வ / 
ேபாக்�வரத்ைதத் ெதாடரவ்தற்கான இந்�யா-�யான்மர ் எல்ைல ஒப்பந்தத்�ல் 
ைகெய�த்��வைத �யான்மர ்கால வைரயைற�ன்� தள்ளி ைவத்�ள்ள�. 

 

 இந்�யா மற்�ம் �யான்மர ் ஆ�ய நா�கள், 1,643 �.� ெதாைல�லான �றந்தெவளி 
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எல்ைலையப் ப�ரந்்� ெகாள்�ன்றன. இந்த எல்ைலயான� அ�ணாசச்லப் �ரேதசம், 
நாகாலாந்�, மணிப்�ர ் மற்�ம் �ேசாரம் ஆ�ய மாநிலங்களில் அைமந்�ள்ள�. இந்த 
எல்ைலப் ப���ல் 16 �ேலா �ட்டர ்அள�ற்� தைட�ல்லா  இடம்ெபயர�்ப் ப��ைய 
ஏற்ப�த்த இந்த ஒப்பந்தம் அ�ம�க்�ற�. 

 இ� நாட�் மக்க�க்�ைடேயயான ெபா�ளாதாரத் ெதாடரை்ப ேமம்ப�த்�ம் 
ேநாக்ேகா� தைரவ�யாக எல்ைலையக் கடக்க வைகெசய்�ம் இந்�யா-�யான்மர ்
இைடேயயான �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தத்�ற்� மத்�ய ேக�ேனட ் ஜனவரி 2018ல் ஒப்�தல் 
அளித்த�. 

 இதற்� வ�வம் த�ம் ேநாக்ேகா�, எல்ைல���ந்� 16 �.� ெதாைல�ற்�ள் வா�ம் 
மக்க�க்� எல்ைலச ் �டை்ட வழங்�வதற்� மத்�ய அர�, �யான்ம�டன் தன� 
எல்ைலையக் ெகாண்ட நான்� மாநிலங்கைள�ம்  ேகட�்க் ெகாண்�ள்ள�. 

 கடந்த ஏ� மாதங்களில் இந்த ஒப்பந்தம் ைகெய�த்��வ���ந்� இ� �ைற தள்ளிப் 
ேபாடப்படட்�. 

 இந்த ஒப்பந்தம், ெசல்�ப�யா�ம் கட�ச ் �ட�் மற்�ம் இைச�ச ் �ட�் ஆ�யவற்�ன் 
அ�ப்பைட�ல் மக்கள் எல்ைல�ல் ஓரிடத்���ந்� மற்ெறா� இடத்�ற்�ச ் ெசல்வைத 
எளிதாக்��ற�. அேதா�, இ� நாட�் மக்க�க்�ைடேயயான ெபா�ளாதார மற்�ம் 
ச�கத் ெதாடர�்கைள�ம் ேமம்ப�த்��ற�. 

தைட�ல்லா  இடம்ெபயர�்ப் ப��  (Free Movement Regime) 

 தைட�ல்லா  இடம்ெபயர�்க் ெகாள்ைக என்ப� இந்�யா மற்�ம் �யான்மர ் மக்கைள 
எல்ைல�ன் உட்ப���ல் 16 �ேலா �ட்டர ் அள�ற்�  72 மணி ேநரத்�ற்� �சா 
கட�்ப்பா�களின்� அ�ம�க்�ம் இ� தரப்� ஒப்பந்தமா�ம். 

 தற்ேபா�வைர இந்�யா-�யான்மர ் எல்ைலக்� அப்பால் வ�க்�ம் தங்க�ைடய 
உற�க�டன் ெதாடர�்கைளத் ெதாடரவ்தால் இந்த எல்ைலப் ப���ல் வா�ம் 
பழங்���னரின் பா�காப்பற்ற தன்ைமையப் ேபாக்�தைல இந்த ஒப்பந்தம் 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

ஜனா �� நி��யல் வங்� 

 ஜனா �� நி��யல் வங்� 2019 ஆம் ஆண்�ல் 500க்�ம் ேமற்பட்ட வங்��யல் 
ேசைவகைள அைமப்ப� மற்�ம் வங்�களற்ற �ராமப்�றப் ப��களி�ம் வங்� 
ேசைவகைள �ரிவாக்கம் ெசய்வ� ஆ�யவற்�ற்கான தன்�ைடய வங்��யல் 
ெசயல்பாட�்த் �ட்டங்கைளத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 இ�, இதற்� �ன்னர ்ஜனலட�்� நி��யல் ேசைவகள் என அைழக்கப்படட்�. 

 ெசப்டம்பர ் 2015-ல் இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யான�, ஜனலட�்� நி��யல் ேசைவகள் 
உட்பட 10 ம�தாரரக்�க்� �� நி��யல் வங்� உரிமத்�ற்கான 
ெகாள்ைகயள�லான �ன்ெமா�ைவ (in-principle approval) வழங்�ய�. 

 ஜனா ��மம் எண்ணியல் �ைற�லான ேசைவைய வழங்�வ�டன் நி��யல் 
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உள்ேசரப்்ைப�ம் தன்�ைடய �தன்ைம ேநாக்கமாகத் ெகாண்�ள்ள�. 

� �  நி��யல் வங்�  

 �� நி��யல் வங்�யான� பணம் ெச�த்�தல் (deposits), கடன் வழங்கல் உள்ளிட்டட 
நி��யல் உள்ேசரப்்� ெசயல்பா�கைள ேமற்ெகாள்�ம். 

 உயர ் ெதா�ல்�ட்பம் ெகாண்ட �ைறந்த ெசல�லான ெசயல்பா�களின் �லம், �� 
வணிகப்ப��கள், �� �வசா�கள் மற்�ம் அைமப்� சாரா �ைற நி�வனங்கள் 
ஆ�யவற்ைற இவ்வங்�  இலக்காகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள்  

RH300 MKII 

 ேகரள மாநிலத்�ன் ��வனந்த�ரத்�ல் உள்ள �ம்பா நிலந�க்ேகாட�் இராக்ெகட் 
ஏ�தள ைமயத்���ந்� (Thumba Equatorial Rocket Launching Station) இஸ்ேரா அைமப்�ன் 
�க்ரம் சாராபாய் �ண்ெவளி ைமயத்தால்  (Vikram Sarabhai Space Centre-VSSC) 
உ�வாக்கப்பட்ட RH300 MKII எ�ம் ஆய்� இராக்ெகட்  (sounding rocket) ெவற்�கரமாக 
�ண்ணில் ெச�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 

 வளிமண்டலத்��ைடய �ழ் நிைல அயனி மண்டலப் ப��கள் (lower ionosphere regions)  
மற்�ம் நிலந�க்ேகாட�் E ப�� ஆ�யவற்ைற ஆய்� ெசய்வதற்� RH 3000 MKII என்ற 
ஆய்�  இராக்ெகட�்கைள பயன்ப�த்�ம் ஆய்�  இராக்ெகட ் ேசாதைன �ட்டத்�ன் 
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(Sounding Rocket Experiment-SOUREX programme) �ழ் �க்ரம் சாராபாய் �ண்ெவளி  ைமயம் 
ேமற்ெகாண்�ள்ள ஆய்�ன் ஒ� ப��யாக இந்த இராக்ெகட் ெச�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 உள்நாட�்த் ெதா�ல்�ட்பத்�ல் உ�வாக்கப்பட்ட  எலக்டர்ான் அடரத்்� மற்�ம் �� 
காந்தப்�ல காற்� ஆய்�க் க���ைனப் பயன்ப�த்� நிலந�க்ேகாட�் அயனி 
மண்டலத்�ன் �ன்னாக்�ப் ப���ல் (dynamo region-80-120 km) உள்ள �� காந்தப்�ல 
காற்�ைன (neutral wind)  அள��வேத இந்த ேசாதைன�ன் �க்�ய ேநாக்கமா�ம். 

 

உலகளா�ய இைணப்� அைமப்� 

 மத்�ய வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ல்�ைற அைமசச்கமான� (Ministry of Commerce and 
Industry)  FIEO உலகளா�ய இைணப்� அைமப்�  (FIEO Global Linker) எ�ம் ��ட்டல் 
இைணய ேமைடையத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 ��, �� மற்�ம் ந�த்தர ெதா�ற்�ைற (MSME)  ஏற்�ம�யாளரக்ள் தங்க�ைடய 
வணிகத்ெதா�ைல ��ட்டல்மயப்ப�த்த�ம், வள�ம் வணிகத் ெதா�ல்களின் உலக 
ச�தாயத்�ல் இைணய�ம் ��, �� மற்�ம் ந�த்தர ெதா�ல்�ைற 
ஏற்�ம�யாளரக்�க்காக FIEO (Federation of Indian Export Organisations-FIEO) உலகளா�ய  
இைணப்� அைமப்�   ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�ய ஏற்�ம� நி�வனங்கள் �ட்டைமப்�னால் இந்த (Federation of Indian Export 
Organisations-FIEO) FIEO உலக இைணப்� அைமப்�   ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 FIEO உலகளா�ய இைணப்� அைமப்பான�,    

o ேமம்ப�த்தப்படட் சங்�� ேமலாண்ைம (chain management) மற்�ம் ேநர� 
�ற்பைனக்�த் தைடயற்ற �ன்-வரத்்தகத்ைத உ�வாக்�வதற்�  உத��ரி�ம். 

o MSME ஏற்�ம�யாளரக்�க்� இன்ைறய ேத� வைர�லான வணிகத் ெதா�ல் 
சாரந்்த   தகவல்கைள வழங்�ம். 

இந்�ய ஏற்�ம�  நி�வனங்கள் �ட்டைமப்� 

 இந்�ய ஏற்�ம� நி�வனங்கள் �ட்டைமப்பான� இந்�யா�ன்   உசச்நிைல ஏற்�ம� 
ேமம்பாட�் நி�வனமா�ம். 

 மத்�ய வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ல்�ைற  அைமசச்கம், தனியார ் வரத்்தகம் மற்�ம் 
ெதா�ல்�ைறகள் ஆ�யவற்�னால் 1965 ஆம் ஆண்� இந்�ய ஏற்�ம� நி�வனங்கள் 
�ட்டைமப்�   ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 சரவ்ேதச வரத்்தக சந்ைதகளில் இந்�யாைவப் �ர�நி�த்�வப் ப�த்�வதற்�ம், இந்�ய 
ெதா�ல்�ைனேவாரக்ள் மற்�ம் ஏற்�ம�யாளரக்�க்� உத� �ரிவதற்�ம்  இந்�ய 
ஏற்�ம� நி�வனங்கள் �ட்டைமப்�    ெபா�ப்�ைடயதா�ம். 

 இத�டய தைலைமயகம் ���ல்��ல் அைமந்�ள்ள�. 

 

��யவைக – ேநாய் �ண்��ர் எ�ரிகள்  - ஒ�ேலாரஹ்ாப்�ன்ஸ் 

 ம�ந்� எ�ரப்்�த் தன்ைமைய (drug resistance)  எ�ரக்்�ம் �ற�ைடய 
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ஒ�ேலாரஹ்ாப்�ன்ஸ் (odilorhabdins) அல்ல� ODLs என்றைழக்கப்ப�ம் ��ய 
ஆண்�பயா�க்  (�ண்��ரக்்ெகால்�கள்) வைகைய ஆராய்ச�்யாளரக்ள் 
கண்���த்�ள்ளனர.்  

 உண�க்காக �ச�்கைளத் ெதாற்� வாழ்�ன்ற மண்வாழ் �ற்��க்களில் 
காணப்ப��ன்ற இைணந்� வா�ம் பாக்�யாக்களினால் (symbiotic bacteria) இந்த ��ய 
வைக ஆண்�பயா�க்�கள் உற்பத்� ெசய்யப்ப��ன்றன. 

 �ற்���ல் உள்ள  பாக்�ரியாவான� �ச�்கைளக் ெகால்வதற்� �ற்���ற்� 
உத��ன்ற�. தனக்கான ேபாட்� பாக்�ரியங்கைள �லக்� ைவப்பதற்காக 
ஆன்�பயா�க்�கைள இந்த பாக்�ரியங்கள் �ரக்�ன்றன. 

 பல்ேவ� பய�ள்ள ம�த்�வ �ண்��ரிகள் ேபால ODL �ண்��ரிகள் 
ைரேபாேசாம்கைள இலக்�ட�் ெசயல்ப��ன்றன. 

 ேவ� எந்த எ�ர ்�ண்��ரிக�ம் பயன்ப�த்தாத  ைரேபாேசாம்களின் ப���ல் ODL 
எ�ர ் �ண்��ரிகள் �ைணந்� ெசயல்ப��ன்றன. இந்த வைக�ல் ODL எ�ர ்
�ண்��ரிகள் தனித்�வம் வாய்ந்தைவ ஆ�ம். 

 

தரப்ன்- PCI ெசய� 

 மத்�ய ெதாைலத் ெதாடர�் அைமசச்கமான� (Minister of Communications) தரப்ன் -அஞ்சல் 
ஆ�ள் காப்�� (DARPAN-PLI)  எ�ம் ெசய�ைய அண்ைம�ல் ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 ��ய இந்�யா�ற்கான ஊரக அஞ்சல் அ�வலகங்களின் ��ட்டல் �ன்ேனற்றம் எ�ம் 
�ட்டத்ைத  (Digital Advancement of Rural Post Office for a New India-DARPAN) மத்�ய அஞ்சல் 
�ைறயான� (Department of Posts) �வங்��ள்ள�. 

 இந்த ெசய�யான� இந்�யா�ல் எந்தெவா�  ப��களி�ம் உள்ள அஞ்சல் அ�வலகக் 
�ைளகளில்  அஞ்சல் ஆ�ள் காப்�� (Postal Life Insurance) மற்�ம் ஊரக அஞ்சல் ஆ�ள் 
காப்��  பா��க�க்கான (Rural Postal Life Insurance policies) சந்தாக்களின்  (Premium)   
வ��ப்�ல் உத�ம். 

 ஊரக  அஞ்சல் அ�வலகங்கைள ஆன்ைலனில் அஞ்சலக மற்�ம் நி��யல் 
பரிவரத்்தைனகைள (Postal and  Financial Transactions) ேமற்ெகாள்ள ெசய்வதற்� நாட்�ல் 
உள்ள 1.29 லடச்ம் ஊரக அஞ்சல் அ�வலகக் �ைளகைள (Rural Branch Post Offices) 
இைணப்பேத இந்தத் �ட்டத்�ன் ேநாக்கமா�ம் 

 ெதாைல�ர (Remote) ஊரகப் ப��களில் வழங்கப்பட�் வ�ம் அஞ்சலக ேசைவகளின் 
தரத்�ன்  �ன்ேனற்றத்�ைன  இத்�ட்டம் உ�� ெசய்�ம். 

 அஞ்சல் ஆ�ள் காப்�ட�்த் �ட்டமான�  (Postal Life Insurance) நாட்�ன்  �க�ம் 
பழைமயான ஆ�ள் காப்�ட�்த் ெதாடக்கமா�ம். 

 

�க்ஹாத் யாத்ரா-ெசய�  

 ெந�ஞ்சாைல பயன்பாட்டாளரக்�க்காக மத்�ய சாைலப் ேபாக்�வரத்� மற்�ம் 
ெந�ஞ்சாைல அைமசச்கமான� (Ministry of Road Transport & Highways-MoRTH) �க்ஹாத் 
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யாத்ரா (Sukhad Yatra)  எ�ம் ைகேப� ெசய�ைய�ம், 1033 எ�ம் இலவச அவசரகால 
உத� அைழப்� எண்ைண�ம்  (Toll-free Emergency number)  ெதாடங்��ள்ள�. 

 ெந�ஞ்சாைல பயன்பாட்டாளரக்�க்� (highway users)  அ�காரம் (To empower) 
அளிப்பதற்காக இந்�ய ேத�ய ெந�ஞ்சாைல ஆைணயத்தால் (National Highways Authority 
of India-NHAI) இந்த ெசய� கண்���க்கப்பட�்ள்ள�. 

 ெந�ஞ்சாைலகளில் உள்ள ��கள், ெந�ஞ்சாைலகளில் ஏற்ப��ன்ற �பத்�கள் 
மற்�ம்  �ற அசம்பா�தங்கைளப் பற்� தகவல் ெதரி�க்க�ம், சாைலகளின் தரம் 
ெதாடரப்ான தகவல்கைளப் பற்� ெந�ஞ்சாைல பயன்பாட்டாளரக்ள் அ�ந்� 
ெகாள்ள�ம்  உத��ன்ற வச�கள்  உட்பட பல்ேவ� வச�கள் இந்த ெசய��ன் �க்�ய 
அம்சங்கள் ஆ�ம். 

 இந்த ெசய��ைனப் பயன்ப�த்� ெந�ஞ்சாைல பயன்பாட்டாளரக்ள் FASTag  
�ட�்க்கைள வாங்க�ம் இய�ம். 

 இந்த ெசய�யான� ெந�ஞ்சாைல பயன்பாட்டாளரக்�க்� ெந�ஞ்சாைலகளில் உள்ள 
�ங்கச ் சாவ�களில் கடட்ணம் ெச�த்த எ�ரப்ாரக்்கப்ப�ம் காத்��ப்� ேநரம் (waiting 
time expected at toll Plazas) ெதாடரப்ான உண்ைம ேநரத் தர�கைள  (real-time data)  வழங்�ம்.  

 ஓட�்நரக்ளிைடேய பழக்கவழக்க  மாற்றங்கள் (behavioural changes)   மற்�ம் 
மனப்பான்ைம மாற்றங்கள் (attitudinal changes)  ேபான்ற பழக்கங்கைள (Habit) கற்�ப்ப�ம் 
இந்த ெசய��ன் ேநாக்கமா�ம். 

 அபாயகரமாக மற்�ம்  ஆபத்தான ெபா�டக்ைளக் ெகாண்� ெசல்�ம் ஓட�்நரக்�க்�ப் 
ப�ற்� வ�ப்�க�ம் நடத்தப்ப�ம். 

 

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

�ேஷார ்ஷா� நிைன� ேத�ய ��� 

 சத்�ஸ்கர ்மாநில அர� �ேஷார ்ஷா� நிைன� ேத�ய ��ைத பழம்ெப�ம் �ைரப்பட 
இயக்�ந�ம் �ைரக்கைதயாள�மான �யாம் ெபேனக�க்� வழங்��ள்ள�. 

 இவ்���, �ேஷார ் ஷா� நிைனவாக கலாசச்ாரத்�ைற சாரப்ாக இந்த ஆண்� 
நி�வப்படட்�. 

 �ைரப்பட ந�கர,் இயக்�நர ் மற்�ம் தயாரிப்பாளரான, ஷா� 1937 �தல் 1980 
வைர�லான காலகட்டங்களில் 22 �ைரப்படங்களில் ந�த்�ள்ளேதா� 20-க்�ம் 
ேமற்பட்ட �ைரப்படங்கைள�ம் இயக்��ள்ளார.்  

 இந்த ��� இந்� மற்�ம் சத்�ஸ்கரி �னிமா�ல் ��ைம பைடக்�ம் எ�த்தாளரக்ள், 
இயக்�நரக்ள், ந�கரக்ள் மற்�ம் வசனகரத்்தாக்கள் ஆ�ேயா�க்� வழங்கப்ப��ற�. 
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�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

பந்ைத ேசதப்ப�த்�ய �வகாரம் 

 ேகப்ட�னில் நைடெபற்ற ெதன்னாப்�ரிக்கா�ற்ெக�ரான �ன்றாவ� ெடஸ்ட் 
�ரிக்ெகட ்ேபாட்��ன் �ன்றாவ� நாளில் ஆஸ்�ேர�யா�ன் ேகம�ன் ேபன்�ராஃப்ட், 
பந்�ன் தன்ைமைய மாற்�வதற்காக மணல் கா�தத்ைதப் (Sand paper) பயன்ப�த்�ய 
காட்�யால் ��பட்டார.் 

 

 ஸ்�வ் ஸ்�த் ேட�ட ் வாரன்ர ் மற்�ம் ேபன்�ராஃப்ட ் �வ�ம் �ைளயாட்�ற்� ெகட்ட 
ெபயைர ஏற்ப�த்த �யற்�ப்பதாக �ற்றம் சாட்டப்பட்டனர.் 

 ஸ்�த் மற்�ம் வாரன்ர ் ஆஸ்�ேர�யா�ன் எல்லா �தமான உள்நாட�் �ரிக்ெகட் 
ேபாட்�களி�ம்  எல்லா சரவ்ேதச ேபாட்�களி�ம் 12 மாத கால அள�ற்�ம், 
ேபன்�ராஃப்ட் 9 மாத கால அள�ற்�ம் �ைளயா�வதற்� தைட ��க்கப்பட�்ள்ளனர.் 

 இந்த வைக�ல் அணி�ன் ப�ற்�யாளர ் ேடரன் �மன் தம� பத����ந்� 
�ல��ள்ளார.் 
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பந்ைத ேசதப்ப�த்�தல் 

 பந்� �சச்ாளரக்�க்� உத��ம் வைக�ல், பந்�ன் காற்�யக்க �ைச�ல் ெசல்�ம் 
தன்ைம�ல் ��க்�� ெசய்வதற்காக �ரிக்ெகட் ேபாட்��ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
பந்�ன் தன்ைமைய மாற்�யைமக்�ம் ெசயேல பந்ைத ேசதப்ப�த்�தல் ஆ�ம். 

 இந்த ெசயலான� பந்�ன் �றப்பரப்ைப மணல்கா�தத்ைதக் (அல்ல� ேவ� 
ஏதாவெதா� ெபா�ள் ெகாண்�) ெகாண்� ேதய்மானம் அைடயச ் ெசய்வ� அல்ல�, 
பந்�ன் �றப்பரப்ைப நகத்தால் உராய்ப்ப� அல்ல� தைர�ல் ேதய்த்தல் ஆ�யவற்ைற 
உள்ளடக்�ம். 

 ெமல்பரன்் �ரிக்ெகட ் கழகத்�ன் �ரிக்ெகட ் சட்டத்�ன், ஷரத்� 41, �ைணப்�ரி� 3-ன் 
ப� �ரிக்ெகட ் �ரரக்ள் ேவ� எந்தெவா� �றப் ெபா�ள்கைள�ம் பயன்ப�த்தாமல் 
பந்�ன் ேமற்பரப்ைப ெம�ேகற்ற அ�ம�க்கப்ப�வர.்  
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