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GF-7 சசயற்ககக் ககோள் 

பெய்ஜிங் நேரெ்ெடி ேவம்ெர ்3ஆம் ோள் 11 மணி 22 ேிமிடத்தில் சீனாவின் ததயூவான் 

பெயற்தை ஏவு தமயத்திலிருே்து GF-7 பெயற்தைை் நைாள் லாங்மாரெ்-்4பி ஏவூரத்ி 

மூலம் விண்ணில் பவற்றிைரமாை பெலுத்தெ்ெட்டது. 

GF-7பெயற்தைை் நைாள், சீனாவில் குடிமுதற ெயன்ொடட்ுை்ைான முதலாவது துதண 

மீட்டர ்ேிதல ஒளி ெரெ்பு ரை முெ்ெரிமான வதரெடெ ்பெயற்தைை் நைாளாகும். நதசிய 

ேிலெ்ெரெ்பு அளவீடு மற்றும் வதரெ்ெடம், ேைர மற்றும் கிராமை் ைடட்ுமானம், 

புள்ளிவிவரம் மற்றும் ஆய்வு உள்ளிட்ட துதறைளில் இெப்ெயற்தைை் நைாள் முை்கிய 

ெங்கிதன அளித்து, ேைரங்ைளின் வளரெ்ச்ி திட்ட வதரவு, நவளாண்தம மற்றும் 

கிராமெ்புறை் ைடட்ுமானம் ஆகியவற்றுை்கு வலிதமமிை்ை உத்தரவாததத்த வழங்கும். 

மலிவுவிகை மருந்தகங்கள் கண்டறிய சசை்கபோன் சசயலி 

மை்ைளுை்கு குதறவான விதலயில் மருே்துைள் கிதடை்ை நவண்டும் என்ெதத 

நோை்ைமாைை் பைாண்டு, ோடு முழுவதும் 'மை்ைள் ேல மருே்தைங்ைள்' எனும் மலிவு 

விதல மருே்தைங்ைதள மத்திய அரசு திறே்துள்ளது. 

மை்ைள் தங்ைள் ெகுதிை்கு அருகில் உள்ள மலிவுவிதல மருே்தைங்ைளின் 

விவரத்ததயும், அங்குள்ள மருே்துைள் விவரத்ததயும் அறிே்துபைாள்ள Jan Aushadhi 

Sugam என்ற பெல்நொன் பெயலிதய மத்திய அரசு அறிமுைெ்ெடுத்தியுள்ளது. 
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அம்மோ இகளஞர் விகளயோட்டு திட்டம் 

ெட்டெ்நெரதவயில் ைடே்த ஜூதல 9-ம் நததி முதல்வர ்ெழனி ொமி 110-விதியின் கீழ், 

கிராமங் ைளில் உள்ள இதளஞரை்ளின் ஆநராை்கியம் மற்றும் மன வளதத்த 

நமம்ெடுத்தவும், கூடட்ு மனெ்ொன்தமதய உருவாை்ைவும், இதளஞரை்ளின் 

விதளயாடட்ுத் திறதன ஊை்குவிை்ைவும், அதத பவளிை்பைாணரவும் 2019-20 

ஆண்டில் தமிழைதத்ில் உள்ள அதனத்து 12,524 கிராம ஊராட்சிைள் மற்றும் 528 

நெரூராட்சிைளில் ரூ.64 நைாடிநய 35 லட்ெம் மதிெ்பில் ’அம்மா இதளஞர ்

விதளயாடட்ுத் திட்டம்’ பெயல்ெடுத்தெ்ெடும் என அறிவித்தார.் 

கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக் கபோட்டி 

அடுத்த ஆண்டு நடாை்கிநயாவில் ேதடபெறும் ஒலிம்பிை் நொட்டிைளுை்கு இே்திய 

மைளிர ்ஹாை்கி அணி தகுதி பெற்றுள்ளது. 

எஃெ்.ஐ.எெ ்நொட்டிைள் புவநனஷ்வரில் ேதடபெற்றது, இதில் யு.எஸ்.ஏ. அணிை்கு 

எதிராை இே்திய மைளிர ்அணி பமாதத்மாை 6-5 என்ற நைால்ைளில் முன்னிதல 

பெற்றதால் நடாை்கிநயா ஒலிம்பிை் நொட்டிைளுை்குத் தகுதி பெற்றதாை 

அறிவிை்ைெ்ெட்டது. 

இே்திய மைளிர ்அணி இதற்கு முன்னால் 1980-ல் மாஸ்நைா ஒலிம்பிை்கிலும் பிறகு 

பிநரசில் ரிநயா ஒலிம்பிை்கிற்கு 36 ஆண்டுைள் ைழித்து 2016-லும் தகுதி பெற்றது. 

இே்ேிதலயில் 2வது முதறயாை ஒலிம்பிை் நொட்டிைளுை்கு இே்திய மைளிர ்ஹாை்கி 

அணி தகுதி பெற்றது குறிெ்பிடத்தை்ைது. 

ஒலிம்பிக் கசோதகன கபோட்டி 

ஜெ்ொனின் ததலேைர ்நடாை்கிநயாவில் ஒலிம்பிை் நொததன நொட்டி 

ேதடபெற்றது.ஒலிம்பிை் நொததன குத்துெெ்ண்தட நொட்டியில் இே்தியாவின் ஷிவ 

தாொ, பூஜா ராணி ஆகிநயார ்தங்ைம் பவன்றனர.் 

ஆடவர ்63 கிநலா பிரிவில் ஷிவ தாொ 5-0 என்ற புள்ளிைள் ைணை்கில் ைஜைஸ்தான் 

வீரர ்ெனதாலி நடால்தநயதவ பவன்றார.் 
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 மைளிர ்75 கிநலா பிரிவில் இே்திய வீராங்ைதன பூஜா ராணி சிறெ்ொை விதளயாடி, 

ஆஸ்திநரலியாவின் நைய்டல்ின் ொரை்்ைதர பவன்றார.் 

இந்தியோ – தோய்ைோந்து இகடகய போதுகோப்புத் துகற ஒத்துகழப்பு ஒப்பந்தம் 

பிரதமர ்நமாடி – தாய்லாே்து பிரதமர ்பிரயூத் ொன்-ஓ-ொ ெே்திெ்பின்நொது 

இே்தியாவும் தாய்லாே்தும் ொதுைாெ்புத்துதறயில் ஒத்துதழெ்புடன் இயங்குவது என 

முடிவு பெய்யெ்ெடட்ுள்ளது. 

‘ககன்யோன்’ திட்டம் 

விண்பவளிை்கு மனிதரை்தள அனுெ்பும் இஸ்நராவின் ைைன்யான் திட்டத்திற்கு 

உதவும் வதையில் 4 விண்பவளி வீரரை்ளுை்கு ரஷ்யா ெயிற்சி அளிை்ை உள்ளது. 

மாஸ்நைா-யூரி ைாைரின் ைாஸ்நமானாட் ெயிற்சி தமயத்தில் 4 நெருை்கும் 

ெயிற்சியளிை்ைெ்ெட உள்ளது.இே்திய-ரஷ்யா கூடட்ுறவால் இத்திட்டம் வரும் 2022ம் 

ஆண்டு ேிதறநவற்றெ்ெடும். 
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