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மாரச் ்- 12 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

சம்ேவத்னா 

 சம்ேவத்னா எனப் ெபயரிடப்படட் பலதரப்� �மானப்பைடப் ப�ற்�ைய இந்�யா 
நடத்��ள்ள�. 

 இந்�ய �மானப்பைட�ம், ெதற்� �மானப்�ரி�ம் (South Airforce Command)  இந்த 
�மானப்பைடப் ப�ற்�க்�த் தைலைம தாங்��ள்ளன. 

 சம்ேவத்னா என்றால் இரக்கம் (Empathy) எனப்ெபா�ள். இ�ேவ ெதற்கா�ய 
�ராந்�யத்�ன் �தல் உயர ் இ�ப்� ேபரிடர ் �ட்� (HADR- High Availability Disaster 
Recovery) �மானப்பைடப் ப�ற்� ஆ�ம். 

 இந்தப் ப�ற்��ல் இலங்ைக, வங்கேதசம், ேநபாளம், ஐக்�ய அர� அ�ரகம் ஆ�ய 
நா�களின் �மானப்பைடக�ம் பங்ேகற்றன. 

 சரவ்ேதச நா�களின் �ட�்றேவா� ��ய ேபரிடர ் ேமலாண்ைம�ல் 
�மானப்பைடையத் தைலைமயாகக் ெகாண்� HADR �ர�்கைள ெசயல்ப�த்�த�ல் 
இப்ப�ற்� கவனம் ெச�த்��ற�. 

 இந்தப் ப�ற்�யான� நட்� நா�க�க்�ைடேய �றந்த �ரிதல் மற்�ம் ேமலாண்ைம 
ெசயல்�ைறைய ப�ரத்ல் ஆ�யவற்ைற உ�� ெசய்வதற்காக நடத்தப்பட்ட�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

�னா-அ�பர் பத�க்காலம்  நீட்�ப்�  

 2023-ஆம் ஆண்�ற்�ப் �ற�ம் �னா�ன் அ�பராக � �ன்�ங் ெதாடர வ�வைக 
ெசய்�ம் �தமாக, அ�பர ்பத��ல் உள்ள வரம்ைப நீக்க நாட்�ன் அர�யலைமப்�ச ்
சட்டத்�ல் �னா வரலாற்� சட்டத் ��த்தத்ைதக் ெகாண்� வந்�ள்ள�.  

 இதற்காக '��ய காலகட்டத்�க்கான �ன பாணி ேசாஷ�சம் ��த்த � �ன்�ங்�ன் 
�ந்தைனகள்' ('Socialism with Chinese Characteristics for a New Era')  �னா�ன் 
அர�யலைமப்�  ெகாள்ைக சாசனத்�ல் இைணக்கப்பட�்ள்ள�. 

 �னா�ல் அ�பரின்  பத�க் காலம் ஐந்� ஆண்�களா�ம்.  

 �ன்னாள் �ன அ�பரான ெடங் �ேயா�ங்�னால் 1982 ஆம் ஆண்� பத� வரம்� 
ெகாண்� வரப்படட்�. அதன்ப� ஒ�வர ் 10 ஆண்�கள் மட�்ேம  அதாவ� 2 �ைற 
மட�்ேம   அ�பராக இ�க்க  ���ம். 

 ேம�ம் ேத�ய கண்காணிப்� ஆைணயம் (National Supervisory Commission)  எ�ம் ��ய 
ஊழல் ஒ�ப்� அ�கார நி�வனம்  (anti-graft super agency)  ஒன்ைற ஏற்ப�த்த�ம்    
��� ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

 அைனத்� அர� ெபா�ப்  பணியாளரக்ள், அர� அ�காரிகள், ேமலாளரக்ள் �தல் 
ஆ�ரியரக்ள், இதழாளரக்ள், மற்�ம் ம�த்�வரக்ள் வைர அைனவைர�ம்  �ன 
ேத�யக் கட்��ன் ஊழல் கண்காணிப்�ப் �ரி� கண்காணிக்�ம் வைக�ல் 
அத�ைடய அ�காரத்ைத இந்த ஆைணயம் �ரி�ப�த்�ம்.  
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இனப்ப�ெகாைல �னம் 

 1971 ஆம் ஆண்� ��தைலப் ேபாரின்ேபா� பா�ஸ்தான் பைடகளால் 
ெகால்லப்பட்ட 3 �ல்�யன் மக்கைள நிைன� ேகார இனப்ப�ெகாைல �னம் 
கைட��க்கப்ப��ற�. 

 மாரச் ் 25 அன்� ஒ� நி�டம் �ளக்�கைள அைணத்� இத்�னம் 
கைட��க்கப்ப��ற�. 

 வங்கேதசம் இத்�னத்ைத (மாரச் ் 25ஐ) இனப்ப�ெகாைல �னமாக 2017ம் ஆண்� 
�தல் கைட��க்க ஆரம்�த்த�. 

 

 �ற்றம் இல்லாத ப�� 

 8.3 �.� ெதாைல�லான இந்�ய-வங்கேதச எல்ைலைய இந்�ய எல்ைலப் 
பா�காப்�ப் பைட மற்�ம் வங்கேதச எல்ைலப் பா�காப்�ப்பைட ஆ�யவற்�ன் 
தைலவரக்ள் �ற்றம் இல்லாத ப��களாக அ��த்�ள்ளனர.் 

 இந்த எல்ைலயான� இந்�ய எல்ைலப் பா�காப்�ப் பைட�ன் �னரம்த் மற்�ம் 
கல்யாணி, வங்கேதச பா�காப்�ப் பைட�ன் �த்கா� மற்�ம் ெதௗலாத்�ர ் ஆ�ய 
இடங்களில் அைமந்�ள்ள�. 

 இ� நாட�் பா�காப்�ப் பைடக�ம் இ�நாட�் அர�கள், அர�சாரா நி�வனங்கள் 
(NGOs) மற்�ம் உள்�ர ்மக்களின் உத�ேயா�, இப்ப���ல் �ற்றங்கள் நைடெபறா 
வண்ணம் பா�காக்�ம். 

  
 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

MGNREGA தரவரிைச 

 ேத�ய ஊரக ேவைலவாய்ப்� உ��த் �ட்டத்�ல் பணிகள் ஒ�க்��, நி�கைள 
�றம்பட பயன்ப�த்தல் ஆ�யவற்�ல் �றப்பாக ெசயல்பட�் ேமற்� வங்க மாநிலம் 
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�த�டத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 த�ழ்நா� இரண்டாம் இடத்��ள்ள�. 

 

 இப்பட�்ய�ல் ேகாவா கைட� இடத்�ல் உள்ள�. 

 

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

ITB - ெபர�்ன் 

 ெஜரம்ன் தைலநகர ் ெபர�்னின் நைடெபற்ற சரவ்ேதச �ற்�லாக் கண்காட்��ல் 
(ITB-Berlin) �றந்த கண்காட�் பங்ேகற்பாளர ்��� (Best exhibitor Award) இந்�யா�ற்� 
வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ITB (Internationale Tourismus - Börse) ெபர�்ன் கண்காட�் உல�ன் �கப்ெபரிய �ற்�லா 
வரத்்தக கண்காட்�யா�ம். 

 இக்கண்காட்��ல் மத்�யச ் �ற்�லா ேமம்பாட�்த்�ைற  அைமசச்ர ்  K.J. 
அல்ேபான்ஸ் மற்�ம் �ற்�லா ேமம்பாட�் அைமசச்ரக அ�காரிகள் 
இந்�யா�ற்கானப்  �ர�நி�களாக பங்ேகற்றனர.் 

 இந்�யா�ன் “�ர�க்கத்த� இந்�யா” (Incredible India) அைமப்� “Yogi of the Race tract” 
எ�ம் ��ம்படத்ைத இக்கண்காட�்�ல் �ைர�ட்ட�. 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

�ல்தான் அஸ்லான்ஷா ஹாக்� ேகாப்ைப 

 இங்�லாந்� 2 – 1 என்ற ேகால்கணக்�ல் ஆஸ்�ேர�யாைவ ெவன்� 10வ� �ல்தான் 
அஸ்லான்ஷா ஹாக்� உலகக் ேகாப்ைபைய ைகப்பற்�ய�. 
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 அரெ்ஜன்�னா 3-2 என்றேகால் கணக்�ல் மேல�யாைவ �ழ்த்� ெவண்கலப் 
பதக்கத்ைத ெவன்�ள்ள�. 

 ஆ�ய ேசம்�யனான இந்�ய அணி 4–1 என்ற ேகால் கணக்�ல் அயரல்ாந்ைத 
ெவன்� ஐந்தாவ� இடத்ைதப் ��த்த�. 

�ல்தான்  அஸ்லான்ஷா ேகாப்ைப 

 �ல்தான் அஸ்லான் ஷா ேகாப்ைப, 1983 ஆம் ஆண்� ெதாடங்கப்படட் வ�டாந்�ர 
சரவ்ேதச ஆண்கள் ஹாக்� ேபாட்�யா�ம். இ� மேல�யா�ல் நடத்தப்ப��ற�. 

 இந்தப் ேபாட்�க்� ஹாக்� �ைளயாட்�ன் ��ர ர�கரான மேல�ய அரசர ்�ல்தான் 
அஸ்லான்  ஷா�ன் ெபயர ்�ட்டப்பட�்ள்ள�. 

 

�ேரா இந்�யன் ஓபன் 

 $1.75 �ல்�யன் ம�ப்�ள்ள �ேரா இந்�யன் ஓபன் படட்த்ைத ெவன்ற �தல் 
ஆங்�ேலய �ரர ்என்ற ெப�ைமைய மத்வாலஸ் ெபற்�ள்ளார.் 

 இந்�யா�ன் �பங்கர ்சரம்ா 7வ� இடத்ைதப் ��த்�ள்ளார.் 
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 2015ல் அனிர ் பன்ல�ரி�ம், 2016 & 2017 ல் SSP ெசௗரா�யா�ம் ெவன்ற �ற�, 
இந்�யா கடந்த நான்� ஆண்�களில் �தல் �ைறயாக இக்ேகாப்ைபைய 
ந�வ�ட�்ள்ள�. 
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