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மாரச் ்– 09 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

வட�ழக்� ேதரத்ல்கள் 

 வட�ழக்� மாநிலங்களான �ரி�ரா�ல் �ப்ரவரி 18  அன்�ம்  நாகலாந்� மற்�ம் 
ேமகாலயா�ல் �ப்ரவரி 27 அன்�ம் சட்டப்ேபரைவ ேதரத்ல் நைடெபற்ற�. 

 ேமகாலயா, நாகலாந்� மற்�ம் �ரி�ரா ஆ�ய மாநிலங்களில் தற்ேபா� ஆட்� நடத்� 
வ�ம் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட அர�களின் பத�க் காலம் �ைறேய மாரச் ் 6, 13, 14 ஆம் 
ேத�களில் ��வைடய  உள்ள�. 

 இம்�ன்� வட�ழக்� மாநிலங்கள் ஒவ்ெவான்��ம் 60 சட்டப் ேபரைவ ெதா��கள் 
உள்ளன. 

ேமகாலயா 

 ேத�ய மக்கள் கட்��ன் (National People’s Party-NPP) தைலவர ் கன்ராட் சங்மா 
ேமகாலயா�ல் �தலைமசச்ராக பத�ேயற்�ள்ளார.் 

 தைலநகர ் �ல்லாங்�ல் ேமகாலயா ஆ�நர ் கங்கா �ரசாத் கன்ராட் சங்மா�ற்� 
பத�ப் �ரமாணம் ெசய்� ைவத்தார.் 

 ேத�ய மக்கள் கட்�, பார�ய ஜனதா கட்�, ஐக்�ய ஜனநாயக கட்� மற்�ம் மைல 
மாநில மக்கள் ஜனநாயக கட்� (Hill State People’s Democratic Party -HSPDP) மற்�ம் �ற 
கட்�களின் �ட்டணிைய கன்ராட் சங்மா தைலைமேயற்� நடத்த உள்ளார.் 

 

நாகலாந்�  

 நாகாலாந்� ேத�ய ஜனநாயக �ன்ேனற்றக் கட்��ன்  தைலவர ் ெநய்�� ரிேயா 
நாகாலாந்� மாநிலத்�ன் �தலைமசச்ராக பத�ேயற்�ள்ளார.் 

 நாகாலாந்� மாநில ஆ�நர ் P.B ஆசச்ாரய்ா இவ�க்� பத�ப் �ரமாணம் ெசய்� 
ைவத்தார.் 

 பார�ய ஜனதாக் கட்��ன் Y.பட்டான் �ைண �தல்வராக பத�ேயற்�ள்ளார.் 
ெநய்�� ரிேயா 2003 �தல் 2014 வைர�லான காலகட்டத்�ல் 3 �ைற  நாகலாந்�ன் 
�தலைமசச்ராக பத� வ�த்தார.்  
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 ெதாடரந்்� 3 �ைற நாகலாந்�ன் �தலைமசச்ராக பத� வ�த்த ஒேர நபர ் ரிேயா 
மட�்ேம ஆவார.் 

  4வ� �ைறயாக ெநய்�� ரிேயா நாகலாந்�ன் �தலைமசச்ராக பத�ேயற்�ள்ளார.் 

 பார�ய ஜனதாக் கட்��டனான மக்கள் ஜனநாயகக் �ட்டணி அரைச ெநய்�� 
ரிேயா தைலைம ஏற்� நடத்த உள்ளார.்   

 

�ரி�ரா 

 இட�சாரிக் கட்�களின் ேகாடை்டயான �ரி�ரா�ல், �ரி�ரா  �ேதச மக்கள் கட்� 
[IPFT – Indigenous People’s Front of Tripura] மற்�ம் பார�ய ஜனதாக் �ட்டணி 43 சட்டமன்ற 
ெதா��கைள   ெவன்�   ஆட்�ையக் ைகப்பற்��ள்ள�. 

 �ரி�ரா�ல் பலம் வாய்ந்த கட்�யான மாரக்்�ஸ்ட ் கட்� 16 இடங்கைள மட�்ேம 
ெவன்�ள்ள�. 

 �ரி�ரா�ல் பார�ய ஜனதாக் கட்��ன்  தைலவரான �ப்லப் �மார ் ேதப் 
�ரி�ரா�ன் 10-வ� �தலைமசச்ராக பத�ேயற்�ள்ளார.் 

 1998 ஆம் ஆண்���ந்� மாணிக் சரக்ார ் �ரி�ரா�ன் �தல்வராக ேசைவ �ரிந்� 
வந்தார.் இவர ் ெதாடரந்்� 4 �ைற  �ரி�ரா�ன் �தலைமசச்ராக இ�ந்த� 
��ப்�டத்தக்க�. 
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உல�ன் வ�ைமயான ரா�வங்கள் தரவரிைசப் பட்�யல் 2017 

 2017 ஆம் ஆண்�ற்கான �ேளாபல் ஃபயர ்பவர ்���ட�்ன்ப� (Global Fire Power Index-
2017) உல�ன் வ�ைமயான ரா�வங்கள் தரவரிைசப் பட்�ய�ல் 133 நா�க�ள் 
இந்�யா 4வ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 

 இந்�யா�ன் பரம ேபாட்�யாளரான   பா�ஸ்தான் இப்பட்�ய�ல்  13வ� இடத்�ல் 
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உள்ள�. 

 �தல் �ன்� இடங்களில் அெமரிக்கா, இரஷ்யா, மற்�ம் �னா உள்ள�. 

 ேம�ம் இந்த அ�க்ைக�ன் ப�, �ெரஞ்ச,் ெஜரம்ன், இங்�லாந்�, ஜப்பான், இஸ்ேரல் 
ஆ�யைவ �தல் 15 இடங்களில், இந்�யா�ற்� �ன் நிைல�ல் உள்ளன. 

 ரா�வ ஆதாரங்கள் (Military resources), பைட �ரரக்ள் எண்ணிக்ைக, படெ்ஜட் நி� 
ஒ�க்��, இயற்ைக வளங்கள், ���யல் அம்சங்கள் உள்ளிட்ட 50 காரணிகளின் 
அ�ப்பைட�ல் இப்பட�்யல் ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 

 இக்���ட�்ற்கான கணக்�ட்�ல் அ� ஆ�தங்கள் எண்ணிக்ைக கணக்�ல் 
ெகாள்ளப்பட�ல்ைல. இ�ப்��ம் அங்�கரிக்கப்பட�்ள்ள அல்ல� 
சந்ேதகத்�ற்�ரிய அ� ஆ�தங்க�க்� ம�ப்�ட�் �ள்ளிகள் வழங்கப்பட�்ள்ளன. 

 

ேகா�ஸ்வரரக்ள் எண்ணிக்ைக - இந்�யா 

 ��ன்ஸ் உலக பணக்காரரக்ள் பட்�யல் 2018-ல் �னா மற்�ம் அெமரிக்கா�ற்� 
அ�த்� 31 ��ய பணக்காரரக்ைளக் ெகாண்�   இந்�யா  3-வ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 2,157 நி�வனங்கள் மற்�ம 68 நா�கைளச ் ேசரந்்த 2694 ேகா�ஸ்வரரக்ள் ��ன்ஸ் 
பணக்காரரக்ள் பட�்ய�ல் தரவரிைசப் ப�த்தப்பட�்ள்ளனர.் 

 இந்�யா�ன் ெப�ம் பணக்காரராக �த�டத்�ல் ெதாடரந்்� �ேகஷ் அம்பானி 
நீ�ப்��ம், ெசாத்� வளத்�ல்  �கப் ெபரிய வளரச்�்ைய கண்ட இந்�யராக ெகௗதம் 
அம்பானி �கழ்�றார.் 

 அவ�ைடய ெசாத்� வளம் 14 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலர ் என்ற அள�க்� 109 
சத�தம் ெப���ள்ள�.  

 ேம�ம் இந்�யா�ன் 3 இளம் ேகா�ஸ்வரரக்ளாக ஷரதா அகரவ்ால் 32-வ� 
இடத்��ம், �வ்யங்க் �ராக்�யா 35-வ� இடத்��ம், ேப�எம்  நி�வனர ்  �ஜய் 
ேசகர ்39-வ� இடத்��ம் �ஜய் ேசகர ்ஷரம்ா 39-வ� இடத்��ம்  உள்ளனர.் 

 உல�ன் �கப் ெபரிய பணக்காரராக அேமசான் நி�வன உரிைமயாளர ் ெஜப் 
ெபேஷாஸ் �த�டத்�ல் உள்ளார.் அவைரத் ெதாடரந்்� ெபரக்்ைசயர ் ஹதாேவ 
(Berkshire Hathaway) நி�வனத்�ன் வாரன் பப்ெபட�்ம், ைமக்ேராசாப்ட்�ன் �ல் 
ேகட�்ம், ேபஸ்�க்�ன் மாரக்் �கரெ்பரக்்�ம் அ�த்த�த்த இடங்களில் உள்ளனர.் 
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அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

 ேமரி இ-�ஷ்தக் 

 ஹரியானா மாநிலக் கல்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ப�ற்�க் கழகமான�ன�  (State Council 
of Educational Research and Training)  ேமரி இ-�ஷ்தக் (Meri-e-Pustak) எ�ம் ��ய ைகேப� 
ெசய� ஒன்ைற  உ�வாக்��ள்ள�. 

 ஆன்ைலன் வ�ப்�கள் �லம் ஆ�ரியரக்�க்� ப�ற்�யளிக்க digi-LEP (learning 
enhancement programme -கற்றல் ேமம்பாட�்த் �ட்டம்) எ�ம் ��டட்ல் ேசைவ�ன் 
ேசாதைன ப�ைவ�ம் (Test version)  இக்கழகம் ெதாடங்��ள்ள�. 

 ஹரியானா மாநிலக் கல்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ப�ற்�க் கழகத்�ன் “Meri-e-Pustak” 
ைகேப� ெசய�ைய  NCERT அைமப்� அங்�கரித்�ள்ளதனால்,     தன� மாநிலக்  
கல்�த்�ைற�ன் �ல ஆதாரங்கள் மற்�ம்   NCERT-ன் ஆதர�டன் தனக்ெகன ஓர ்
��டட்ல் �த்தக அைமப்ைப உ�வாக்��ள்ள �தல் இந்�ய மாநிலமாக ஹரியானா 
உ�வா��ள்ள� .  

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�க்ேமாத்சவ் 2018 

 �க்ேமாத்சவ் ���ழா ெப�ம் உற்சாகத்�டன் ேகாவா�ல் நடத்தப்படட்�. இந்த 
கடேலார மாநிலத்�ன் பல்ேவ� கலாசச்ார ���ழாக்களில் �க்ேமாத்சவ் அல்ல� 
�க்ேமா (Shigmotsav (or) Shigmo) ���ழா�ம் ஒன்றா�ம். 

 வண்ணங்கள், இைச, நடனம், அணிவ�ப்�, ஆைடகள் ேபான்றைவ ெகாண்� 
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இத்���ழா உற்சாகமாகக் ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 �க்ேமா ���ழா�ன் அணிவ�ப்பான� ேகாவன்களின் (ேகாவா மக்கள் – Goan) 
வாழ்க்ைகைய நாட�்ப்�ற நடனங்கள் (Folk dance) மற்�ம் உள்�ர ் மக்களின் இைச 
நிகழ்ச�்கள் �லம் ெவளிப்ப�த்�ம். 

 

�காதாரத் �ட்டம் - கர்நாடகா 

 மாநிலத்�ன் 1.43 ேகா� ��ம்பங்க�க்�  ம�த்�வப் பயன்கைள வழங்�வதற்காக 
“ஆேராக்ய கரந்ாடகா” (Arogya Karnataka) எ�ம் �காதாரத் �ட்டத்ைத கரந்ாடகா 
�தலைமசச்ர ்ெதாடங்� ைவத்�ள்ளார.் 

 இத்�ட்டமான� மாநிலத்�ல் வ�ைமக் ேகாட்�ற்� �ழ் (BPL – Below Poverty Line) மற்�ம் 
வ�ைமக் ேகாட்�ற்� ேமல் (APC – Above Poverty Line) உள்ள இ� வைகையச ் ேசரந்்த 
��ம்பங்க�க்�ம் தரம் வாய்ந்த �தல் நிைல, இரண்டாம் நிைல மற்�ம்  �ன்றாம் 
நிைல ��சை்சக்கான ேசைவகைள வழங்�வதற்காக   ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இத்�ட்டத்�ன் �லம் BPL �ரிைவச ் ேசரந்்த அைனத்� ��ம்பதாரரக்�ம் அர� 
ம�த்�வமைனகளில் ��வ�ம் இலவசமாக ��சை்சையப் ெபறலாம். APL �ரிைவச ்
சாரந்்த ��ம்பதாரரக்ளின் ��சை்ச ெசல�ல் 30 சத�தத்ைத மாநில அர� ஏற்�க் 
ெகாள்�ம். 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

தால் நிைன� �ைர� ச�ரங்கப் ேபாட்� 

 மாஸ்ேகா�ல் நைடெபற்ற 11வ� தால் நிைன� �ைர� ச�ரங்கப் ேபாட்��ல் (11th  
Tal Memorial rapid chess) இஸ்ேர�ன் ேபாரிஸ் ெகல்பான்�டனான இ��ச ்�ற்ைற சமன் 
ெசய்� உலக �ைர� ச�ரங்க சாம்�யனான �ஸ்வநாதன் ஆனந்த் சாம்�யன் 
படட்த்ைத ெவன்�ள்ளார.் 

 �ன்றாவ� �ற்�ல் அஜரை்பஜானின் ஷக்ரியார ் மேமைடயேராவ்�டம் �ற்�ைன 
இழந்த �ஸ்வநாதன் ஆனந்த், அதன் �ன் நான்� எ�ர ் ேபாட்�யாளரக்ைள �ழ்த்� 
இ��ச ்�ற்ைற அைடந்�   படட்த்ைத ெவன்�ள்ளார.் 

 

ISSF உலகக் ேகாப்ைப 

 ெமக்�ேகா�ன் �வாடலஜாரா�ல் நைடெபற்ற ISSF (International Shooting Sport 
Federation) �ப்பாக்�ச ்��தல்  உலகக் ேகாப்ைப�ல் ெபண்க�க்கான 10 �ட்டர ்ஏர ்
�ஸ்டல் �ரி�ன்  இ��ச ்�ற்�ல் பங்ேகற்ற இந்�ய �ராங்கைன  ம� பாெகர ்தன� 
�தல் சரவ்ேதச அ��க  உலக ேகாப்ைப�ல்  தங்கம் ெவன்�ள்ளார.்  

 ேம�ம் இப்ேபாட்��ல் ஓம் �ரகாஷ் �தரவ்ால் உடனான 10 �ட்டர ்ஏர ்�ஸ்டல்  கலப்� 
அணி இரடை்டயர ் �ரி�ல் ம� பாகர ் இ� தங்கப் பதக்கங்கைள இந்�யா�ற்� 
ெவன்� தந்�ள்ளார.் 

 16 வயதான ம� பாெகர ்  ெபண்க�க்கான 10 �ட்டர ்ஏர ்�ஸ்டல் இ��ப் ேபாட்��ல் 
ெமக்�ேகா�ன் அேலஜான்ட்ரா ஜவாலா வஜ்�ெவஜ்ைஜ �ழ்த்� இந்�யா�ற்� 



•   
•    
 
 
 
 

  

இரண்டாவ� தங்கப் பதக்கத்ைத ெவன்� தந்�ள்ளார.் 

 ெமாத்தம் இந்�யா ஏ� பதக்கங்கைளப் ெபற்� தற்ேபா� ISSF உலகக்  ேகாப்ைப 
�ப்பாக்�ச ்��தல் ேபாட்��ன் பதக்கப் பட்�ய�ல் �ன்னிைல�ல் உள்ள�. 
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