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மாரச் ்– 08 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

இந்�ய �லங்�கள் நல வாரியம்  தைலைமயகம் மாற்றம் 

 இந்�ய �லங்�கள் நல வாரிய (Animal Welfare Board of India - AWBI)  தைலைமயகத்ைத 
ெசன்ைன���ந்� ஹரியானா�ன் பரிதாபாத் மாவட்டத்�ன் பல்லாம்க�க்� 
(Ballabhgarh)  இந்�ய அர� மாற்��ள்ள�. 

 �லங்�கள் நல்வாழ்� நடவ�க்ைககைள  ேமற்ெகாள்வதற்காக�ம்  மத்�ய 
�ற்�ச�்ழல் அைமசச்கம் மற்�ம் AWBI-க்� இைடேய �றந்த ஒ�ங்�ைணைவ 
ஏற்ப�த்�வதற்காக�ம் AWBI உடனான கலந்தாேலாசைனக்�ப் �ற� தற்ேபா� 
இந்�ய �லங்�கள் நல வாரியத்�ன்   தைலைமயகம் மாற்றப்பட�்ள்ள�. 

 �லங்�கள் நல வாரியமான� 1960 ஆம் ஆண்�ன் �லங்�கள் வைத த�ப்�ச ்
சட்டத்�ன் (Prevention of Animal Cruelty Act 1960) �ரி� 4ன் �ழ் 1962ம் ஆண்� 
உ�வாக்கப்பட்ட  ஓர ்ஆேலாசைன வழங்��ன்ற சட்டப்�ரவ்  அைமப்பா�ம். 

 இந்த வாரியத்�ல் 28 உ�ப்�னரக்ள் உள்ளனர.் உ�ப்�னரக்ளின் பத�க்காலம் 3 
ஆண்�களா�ம். தற்ேபா� இதன் தைலவராக S.P.�ப்தா உள்ளார.் 

 ெதாடக்கத்�ல் இந்த ஆைணயமான� மத்�ய உண� மற்�ம் ேவளாண்  (Ministry of 
Food and Agriculture) அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்பட�் வந்த�. 

 1990-ஆம் ஆண்� �லங்�கள் வைதத் த�ப்�ப் �ரிவான� (Subject of Prevention of 
Cruelty to Animals) மத்�ய �ற்�ச ்�ழல் அைமசச்கத்�ற்� மாற்றப்படட்�. 

 

�ழந்ைத ��மணங்களின் சரி� 

 ��ப்��ம் �தமாக, கைட� பத்தாண்�களில் இந்�யா�ல் �ழந்ைதத் 
��மணங்கள் 20 சத�தம் �ைறந்�ள்ளதாக �னிெசப் அ��த்�ள்ள�. 

 இந்�யா�ல் பத்தாண்�க�க்� �ன் 47 சத�தம் என்ற நிைல���ந்த 18 
வய�க்�ம் �ைறவான ெபண் �ழந்ைதகளின் �ழந்ைதத் ��மணம் தற்ேபா� 27 
சத�தமாக �ைறந்�ள்ளதாக �னிெசப் ெதரி�த்�ள்ள�. 

 ேம�ம் உலகள�ல் �ழந்ைதகள் வய�ல் ��மணம் ெசய்� ைவக்கப்ப�ம் ெபண் 
�ழந்ைதகள் �தம் கைட� பத்தாண்�களில் 15 சத�தம் �ைறந்�ள்ள�. 4ல் ஒ� 
ெபண் �ழந்ைதக்� �ழந்ைத ��மணம் நடத்தப��ன்ற� என்ற ��தமான� 
தற்ேபா� 5ல் ஒ� ெபண் �ழந்ைதக்� என மா��ள்ள�. 

 2005-06 �தல் 2015-16 வைர�லான பத்தாண்�களில் உலகம் ��வ�ம் �மார ்  25 
�ல்�யன் �ழந்ைதத் ��மணங்கள் த�த்� நி�த்தப்பட�்ள்ளன. 

 ெப�வாரியான  �ழந்ைதத் ��மண த�ப்�கள் ெதற்கா�யா�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ளன. இ�ல்  இந்�யா    �ன்வரிைச�ல் உள்ள�. 

o ெபண் கல்� ��தம் அ�கரிப்�ம் 

o வளரிளம் ெபண்கள் �தான அர�ன் ெசயற்�ரவ் �த��ம் 

o �ழந்ைத  ��மணங்களால் உண்டா�ம்  �ைமகள் மற்�ம் அவற்�ன் சட்ட 
�ேராதத்தன்ைம பற்�ய மக்களிைடேயயான வ�வான ெபா� 
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��ப்�ணர�்ம்  

-�ழந்ைதத் ��மணங்களின் சரி�ற்� �க்�ய காரணங்கள் என ஐ.நா.�ழந்ைதகள் 
நி�வனம் ���ள்ள�. 

 

M777-அ� ந�ன இல� ரக ெஹௗ�ட்சர் �ப்பாக்�  

 ராஜஸ்தானில் உள்ள ெபாக்ரான் ��தல் ேசாதைன வரம்�ல் இந்�ய மற்�ம் 
அெமரிக்க இரா�வ அ�காரிகள் M777 அ�ந�ன இல�ரக ெஹௗ�டச்ர ் என்ற 
�ரங்�த் �ப்பாக்�கைள   (M777 Ultra-light Howitzer)    ேசாதைன ெசய்�ள்ளனர.் 

 2016ஆம் ஆண்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்�ன் �ழ் 
அெமரிக்கா�ன் BAE நி�வனத்�ட��ந்� இ� M777 �ப்பாக்�கைள இந்�ய 
இரா�வம் ெபற்ற�. 

 இ�ப்��ம்  ெசப்டம்பர ்2017-ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேசாதைன�ன் ேபா� இவற்�ல் 
ஏற்பட்ட ப�� மற்�ம் �பத்�ன் காரணமாக தற்ேபா� �ண்�ம் ேசாதைன 
ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

 M777 அ�ந�ன இல�ரக ெஹௗ�டச்ர ் �ரங்� �ப்பாக்�கைள அெமரிக்கா�ன் BAE 
நி�வனத்�ன் ேபார ்அைமப்�ப் �ரி� (Combat system division) தயாரித்�ள்ள�. 

 இந்�ய இரா�வமான� இத்த� �ரங்�த் �ப்பாக்�கைள �ன எல்ைல�ல் 
அைமந்�ள்ள அ�ணாசச்லப் �ரேதசம் மற்�ம் லடாக்�ல் அைமக்க உள்ள�. 

 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

இந்�யா�ன் �ன்னணி எண்ெணய் வழங்�நர ்

 நடப்� நி�யாண்�ல் இந்�யா�ன்     கசச்ா எண்ெணய் ேதைவ�ல் ஐந்�ல் ஒ� 
பங்�ற்�ம் அ�கமான அள� எண்ெணய்ைய இந்�யா�ற்�  ஏற்�ம� 



•   
•    
 
 
 
 

  

ெசய்�ள்ளதன் �லம் ச�� அேர�யாைவ �ன்�க்�த் தள்ளி இந்�யா�ற்கான 
�ன்னணி எண்ெணய் ஏற்�ம�யாளர ்என்ற இடத்ைத ஈராக் அைடந்�ள்ள�. 

 ெதாடரந்்� இரண்டாவ� ஆண்டாக ஈரான் இந்�யா�ற்� அ�கள� எண்ெணய் 
�நிேயா�க்�ம் �ன்றாவ� நாடாக உள்ள�. ெவனி�லாவான� இந்�யா�ற்� 
அ�கள� எண்ெணய் வழங்�ம் 4வ� நாடா�ம்.  

 அதற்க�த்த இடத்�ல் ைந�ரியா உள்ள�. 

 இந்�யா தன்�ைடய கசச்ா எண்ெணய் ேதைவ�ல் 80 சத�தத்ைத இறக்�ம� 
�லம் அைட�ன்ற�. 

 ெந�ங்காலமாக ச�� அேர�யா இந்�யா�ற்� �தன்ைம எண்ெணய் 
வழங்�நராக இ�ந்� வந்த� ��ப்�டத்தக்க�. 

 நடப்� நி�யாண்�ன் ஏப்ரல் �தல் ஜனவரி வைர�லான காலத்�ல் 
ேமற்கா�யா���ந்தான இந்�யா�ன் எண்ெணய் இறக்�ம� சார�் நிைல 58 
சத�தத்���ந்� (2014-15) 63.7 சத�தமாக அ�கரித்�ள்ள�. 

 

ேபார் கப்பற் பைட - ஜப்பான் 

 ஜப்பான் கடற்பைட, தன� ஜப்பான் கடற் பைட�ன் �ய-பா�காப்�ப் �ரி�ன் (Japan 
Maritime Self-Defence Force)  �தல் தைலவராக (First Escort Division) ரிேயாேகா அ�மா-ைவ 
(Ryoko Azuma) நிய�த்�ள்ள�. 

 இதன் �லம் இ�ேமா-ெஹ�காப்டர ் தாங்�க் கப்பல் உட்பட �ல ேபாரக்்கப்பல் 
பைடக�க்� தைலைமேயற்�ம் �தல் ெபண் என்ற ெப�ைமைய ரிேயாேகா அ�மா 
அைடந்�ள்ளார.் 

 ஜப்பான் கடல் பைட�ன் �ய பா�காப்�ப் �ரி�ல் உள்ள 1,000 கடற்பா�காப்�ப் 
பைட �ரரக்ைள ெகாண்ட 4 கப்பல்க�க்�  ரிேயாேகா அ�மா தைலைமேயற்க 
உள்ளார.் 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

FIN-Tech 

 இந்�யா�ல் நி��யல் ெதா�ற்�ட்பத்�ன் (Fintech-Financial Technology) 
ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம்   அவற்��ைடய   ேமம்பா� ஆ�யவற்ைற   
ஆராய்வதற்காக மத்�ய அர� 8 ேபர ் ெகாண்ட வ�காட�்தல் ��ைவ (steering 
committee)  அைமத்�ள்ள�. 

 ெபா�ளாதார �வகாரங்கள் �ைற (Department of Economic Affairs) ெசயலாளர ் �பாஷ் 
சந்�ர காரக்் இக்���ன் தைலவராக நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.்  

o MSME �ைறக்� நி�யளிப்பதற்� பயன்பா�கைள (applications) உ�வாக்க  
சரக்� மற்�ம் ேசைவ வரி ெநடெ்வாரக்்�ல் (GSTN - Goods and Service Tax Network) 
உள்ள தர�கள் மற்�ம் கடன் தகவல் நி�வனங்கள் (credit information companies)  
ேபான்ற தகவல் பயன்பா�களில்   உள்ள தர�கைள     பயன்ப�த்�ம் 
�ைறகள்.      

o ெபா�ளாதாரத்�ன் பல்ேவ� �க்�ய �ைறகளில் அவற்��ைடய 
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பயன்பாட்�ற்காக எவ்வா� நி��யல் ெதா�ற்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்�தல். 

ேபான்றவைவ ெதாடரப்ான �வகாரங்கைள ஆராய்வ� இக்���ன் 
ேநாக்கமா�ம். 

 ெதா�ல் நி�வனங்க�க்� தனிப்பட்ட நி�வன அைடயாள எண்ைண (unique 
enterprise identification number)  உ�வாக்க�ம்  அவற்ைற பயன்ப�த்த�ம் இந்�ய 
தனித்�வ அைடயாள ஆைணயம் (UIDAI) ேபான்ற நி�வனங்க�டன் இக்�� 
இைணந்� ெசயல்ப�ம். 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

 ெவப்ப – �ன் கலைவ 

 நல் �ன்கடத்� �றைன�ம் (electrical conductivity), 24OC �தல்  425OC  ெவப்பநிைல�ல் 
�ைறவான ெவப்ப கடத்� �றைன�ம் (thermal conductivity)  ெவளிக்காட்டவல்ல  
�ல்வர ் காப்பர ் ெடல்�ைரட ் (AgCuTe) �ட�்சே்சரம்த்ைத (Compound) 
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கண்���த்�ள்ளனர.்  

 ெபங்க�ரி�ள்ள ந�ன அ��யல் ஆராய்ச�்க்கான ஜவஹரல்ால் ேந� 
ைமயத்ைதச ் (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research -JNCASR) ேசரந்்த 
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் இக்�ட�்ச ்ேசரம்த்ைத  கண்���த்�ள்ளனர.் 

 ெவப்ப-�ன்னாற்றல் பண்�க�ைடய (Thermo-electric Properties) இந்த ��ய  �ட�்ச ்
ேசரம்ம்  ெவள்ளி, தா�ரம்  மற்�ம் ெடல்�ரியம் ஆ�யவற்றால் 
தயாரிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 �ணான ேவ��யல், ெவப்ப  அல்ல� எஃ� �ன் ஆைல ெவப்ப ஆற்றைல 
�ன்சாரமாக மாற்றக்��ய ெவப்ப-�ன்னாற்றல் ெபா�ளாக (thermo-electric material)   
இக்�ட�்ச ்ேசரம்ம் பயன்ப��ன்ற�. 

 

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

�ைரட்ஸ்கர் பரி�- பால்��ஷ்ண �த்தல்தாஸ் ேதா� 

 கட்�டக்கைல�ன் ேநாபல் பரி� (Architecture Nobel) என்றைழக்கப்ப�ம் �ைரடஸ்்கர ்
பரி�ைன  (Pritzker Prize) ெவன்�ள்ள �தல் இந்�யர ் என்ற ெப�ைமைய 
கட்�டக்கைல வல்�னரான பால்��ஷ்ண �த்தல்தாஸ்  ேதா� அைடந்�ள்ளார.் 

 ��ப்�டத்த� சாதைன �ரிந்தைமக்காக  ஆண்�ேதா�ம், உ��டன் இ�க்�ம் 
கட்�டக் கைலஞரக்�க்� வழங்கப்ப�ம் ஓர ் சரவ்ேதசப் பரிேச �ைரடஸ்்கர ்
பரிசா�ம். 

 இந்தப் பரிைச 1979-ஆம் ஆண்� தங்க�ைடய ைஹயாட் ப�ண்ேடஷன் (Hyaat 
Foundation) �லம் �காேகா�ன் �ைரடஸ்்ெகர ்��ம்பம் ேதாற்��த்த�. 

 இப்பரி�ைன ெவல்பவ�க்� ஒ� இலடச்ம் அெமரிக்க டால�டன் ெவண்கலப் 
பதக்கம் வழங்கப்ப�ம். 

 �ைறந்த �ைல�லான ��கள் வ�வைமப்�ல் �ன்ேனா�யான பால்��ஷ்ண 



•   
•    
 
 
 
 

  

�த்தல்தாஸ்   ேதா�, பாரம்பரிய கட்�டக் கைல�ல் ேவ�ன்� நிற்�ம் நம் 
நாட்�ற்� ந�ன வ�வைமப்ைபக் ெகாண்� வந்�  நீ�த்த கட்�டக்கைலக்காக 
பணியாற்� வ��றார.் 

 அஹமதாபாத்�ல் உள்ள ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் காரப்்பேரஷன் ெஹௗ�ங், 
ெஜய்ப்�ரி�ள்ள �த்யாதர ் நகர,் இந்�ரி�ள்ள ஆரண்யா �ைறந்த �ைல�லான 
��கள் (Aranya Low Cost Housing)   ஆ�யைவ இவரின் ��ப்�டத்தக்கப் பணிகளா�ம். 
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