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மாரச் ்– 16 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

ேத�ய ஊட்டசச்த்� �ட்டம் 

 சரவ்ேதச மகளிர ் �னமான மாரச் ் 8 அன்� ராஜஸ்தானில் �ன்�� என்ற இடத்�ல் 
நைடெபற்ற நிகழ்ச�்�ல் ேத�ய ஊடட்சச்த்�த் �ட்டத்ைத (National Nutrition Mission-
NMM) �ரதமர ்�வக்� ைவத்தார.் 

 ஊடட்சச்த்�த் ெதாடரப்ாக பல்ேவ� அைமசச்கங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 
�ட்டங்க�க்� வ�காட்ட�ம், அவற்�ற்� இலக்�கைள நிரண்�க்க�ம், அவற்ைற 
கண்காணிக்க�ம் மத்�ய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட�் 
அைமசச்கத்�ன் �ழ் ஏற்ப�த்தப்படட்  ஓர ் உசச் அைமப்ேப   ேத�ய ஊட்டசச்த்�த் 
�ட்ட அைமப்பா�ம்.  

 

 நாட்�ல் ஊடட்சச்த்�த் �ைறைவ கைளவதற்காக ஏற்ப�த்தப்பட்ட பல்ேவ�த் 
�ட்டங்கைள இந்த அைமப்� கண்காணிக்�ம். 

 38.4 சத�தம் என்ற நிைல��ள்ள �ழந்ைதக�க்�ைடேயயான வளரச்�்க் 
�ன்ற�ன் தற்ேபாைதய நிைலைய 2022-இல் 25 சத�தமாகக் �ைறப்பேத 
இத்�ட்டத்�ன் �க்�ய ேநாக்கமா�ம். 



•   
•    
 
 
 
 

  

 நி� ஆேயாக் அைமப்ேபா� இைணந்� மத்�ய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் 
ேமம்பாட�் அைமசச்கம், மத்�ய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்பநல அைமசச்கம் 
ஆ�யவற்�ன் �ட்�ைணவால் இத்�ட்டம் ெதாடங்கப்பட�ள்ள�. 

 

இந்�யாைவ அ�க �ட்டம் 

 மத்�ய ெவளி�ற�த் �ைற  அைமசச்கமான� இந்�யாைவ அ�க �டட்த்�ன் (Know 
India Programme - KIP) 41   �தல்  46  வைர�லான  நிகழ்ச�்ப் ப�ப்ைப �வங்��ள்ள�.   

 9 நா�களி��ந்� 40 இந்�ய வம்சாவ��னர ் (Persons of Indian Origin -PIO) தற்ேபா� 
நைடெபற்ற “இந்�யாைவ அ�க” �ட்டத்�ன்   46வ� ப�ப்�ல் பங்� ெபற்றனர.்  

 இந்�யாைவ அ�க �ட்டத்��ைடய 46-வ� ப�ப்�ன் பங்களிப்� மாநிலம் மத்�யப் 
�ரேதசம்  ஆ�ம்.  

 இ�வைர இத்�ட்டத்�ல் 40 நிகழ்ச�்ப் ப�ப்�கள் நடத்தப்பட�்ள்ளன. 

 இந்�யாைவப் பற்� இந்�ய வம்சாவளி�னர ் அ�ந்�க்ெகாள்ள,  18 �தல் 30 
வய�னிற்� இைடேயயான இந்�ய வம்சாவளி நபரக்�க்காக மத்�ய 
ெவளி�ற�த்�ைற அைமசச்கத்தால் 2004  ஆம் ஆண்�   “இந்�யாைவ அ�க ”   
�ட்டம் ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. 

 

இந்�யா�ன் �தல் கடேலாரக் காவல் கல்�சச்ாைல  

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கமான� கடேலாரக் காவ�க்கான ேத�ய 
கல்�சச்ாைலைய (National Academy of Coastal Policing-NACP) ெதாடங்�வதற்�  
அண்ைம�ல் அ�ம� வழங்��ள்ள�.  

 இ� �றம் வாய்ந்த �ைற�ல் இந்�யா�ன் கடற்கைரகைளப் பா�காப்ப�ல்  
கடேலாரக் காவல் பைடக�க்�   ப�ற்�   அளிப்பதற்காக ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள 
நாட்�ன் �தல் ேத�ய கடேலாரக் காவல் கல்�சச்ாைல ஆ�ம். 

 இ� �ஜராத் மாநிலத்�ன் ேதவ்�� �வாரகா மாவட்டத்�ல் 2018 ஆம் ஆண்�ன் 
ஏப்ரல் மாதம் �தல் ெசயல்படத் �வங்�ம். 

 �ஜராத்�ல் உள்ள கடேலாரப் ப��யான ேதவ்�� �வாரகா மாவட்டத்�ன் 
ஒக்ஹா�ல் (Okha) அைமந்�ள்ள �ஜராத் �ன்வள ஆராய்ச�் ைமயத்�ல் (Gujarat's 
Fisheries Research Centre)  இந்த கல்�சச்ாைல  அைமய�ள்ள�. 

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கத்�ன் �ந்தைனயாளர ்��, காவல் ஆராய்ச�்  மற்�ம் 
ேமம்பாட�் ஆைணயம் (Bureau of Police Research and Development- BPRD)   இந்த 
கல்�சச்ாைல�ன் நி�வல் மற்�ம்  ெசயல்பாடை்ட ஒ�ங்�ைணக்�ம். 

 கடேலாரக் காவ�க்காக �தல் �ைறயாக   உ�வாக்கப்பட�்ள்ள இத்த� ேத�ய 
கல்�சச்ாைலயான� பா�காப்�ப் பைடகள் மற்�ம் பாரா ��ட்டரி பைட�ன் 
அணிகளால் உ�வாக்கப்பட�் நடத்தப்ப�ம். 

 கடேலார மாநிலங்களின் கடற் பா�காப்� பைடகளின் (Marine forces) �றன்கைள 
�ரை்மப்ப�த்�வதற்காக இந்த கல்�சச்ாைல ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 எல்ைலப் பா�காப்�ப் பைடயான� (Border Security Force - BSF) இந்த கல்�சச்ாைல 
வளாகத்�ற்� பா�காப்ைப வழங்�ம். 
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 இந்�ய கடற்பைட, கடேலாரக் காவல் பைட மற்�ம் எல்ைலப் பா�காப்�ப் 
பைடையச ்  ேசரந்்த �றன் ப�ற்��ப்பாளரக்ள் (Faculty) இந்த கல்�சச்ாைல�ல் 
பணி�ரிவர.் 

 எல்ைலப் பா�காப்�ப் பைட, இந்�ய கடற்பைட மற்�ம் இந்�ய கடேலாரக் 
காவற்பைட ஆ�யைவ இைணந்� இந்த கல்�சச்ாைலைய நடத்�ம். 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

MILES - 18 

 கட�ல் நைடெப�ம்  �தல் பன்னாட�் �ட�்ப்ேபார ்ப�ற்�யான  “MILES 18”    என்ற 
�ட�்ப்ேபார ்ப�ற்� அந்தமான் கட�ல் நைடெபற்ற�. 

 ஆஸ்�ேர�யா, வங்காளேதசம், இந்ேதாேன�யா, மேல�யா, �யான்மர,் �ங்கப்�ர,் 
இலங்ைக, மற்�ம் தாய்லாந்� ஆ�ய  8 நா�கைளச ் ேசரந்்த 11 கடற்பைடக் 
கப்பல்க�ம் இந்�ய கடற்பைட�ன் 9 கப்பல்க�ம் MILES-18 �ட�்ப்ப�ற்��ல் 
பங்�ெபற்றன. 

 �லன்  2018 (MILAN 2018) �ட�்ப் ப�ற்���ைடய பத்தாவ� ப�ப்�ன் ஒ� 
ப��யாக இந்த �ன்� நாள் MILES-18 �ட�்ப்ப�ற்� நடத்தப்பட�்ள்ள�.  

 �க்�ய கடல் வ�த்தடங்களில் (Critical Sea Lanes) சடட் �ேராத நடவ�க்ைககைள 
எ�ரப்்பதற்�ம்,  �ட�்ப்ப�ற்��ல் பங்�ெபற்ற  நா�களிைடேயயான �ராந்�ய 
ஒத்�ைழப்ைப �ரி�ப�த்�வதற்�ம் அந்தமான் நிக்ேகாபார ் கடற்பைடப் �ரிவால் 
நடத்தப்பட்ட இந்த பன்னாட�் ெமகா கடற் �ட�்ப்ப�ற்��ன் �க்�ய க�த்�� 
“கடல்கைளத் தாண்�ய நட்�ற� ” (Friendship across seas) என்பதா�ம். 

 �லன்  (MILAN) �ட�்ப் ப�ற்�யான� 5 நா�களின் பங்ேகற்ேபா� �த�ல் 1995 ஆம் 
ஆண்� ெதாடங்கப்படட்�. 

 அந்தமான் மற்�ம் நிேகாபார ்கடற்பைடப் �ரி�ன் �ழ் இந்�ய கடற்பைடயால் இ� 
ஆண்�ற்� ஒ� �ைற இந்த �ட�்ப்ப�ற்� நடத்தப்ப��ன்ற�.  

 

�தல் இந்ேதா-�ெரஞ்ச ்அ�வாற்றல் மாநா� 

 பல்கைலக்கழகங்கள், அ��யல் மற்�ம் ெதா�ற்�ட்பம் ெதாடரப்ான 
ஒத்�ைழப்�ற்கான �தல் இந்ேதா-�ெரஞ்ச ் அ�வாற்றல்  மாநா� அண்ைம�ல் 
���ல்��ல் நைடெபற்ற�. 

 இந்த இ�நாள் மாநாடை்ட மத்�ய மனிதவள ேமம்பாட�் அைமசச்கத்ேதா� 
இைணந்�, இந்�யா�ல் உள்ள �ெரஞ்ச ்�தரகம் நடத்��ள்ள�. 

 இ� நா�களி�ம் உள்ள நி�வனங்கேளா� �ட்�ைணந்�, அ�த்த ஐந்தாண்� 
காலத்�ற்கான இந்�யா மற்�ம் �ரான்�ற்� இைடேயயான ஒத்�ைழப்�ன் 
வைரபடத்ைத வ�வைமப்பேத இந்த மாநாட்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 

இந்�யா �ரான்ஸ் பா�காப்� ஒப்பந்தம் 

 இ� நா�க�ைடய ேபார ் கப்பல்க�க்� பரஸ்பரம் தங்க�ைடய  கடற்தளத்ைத 
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பயன்ப�த்த அ�ம�யளிப்ப� உட்பட தங்க�ைடய �ற இரா�வ வச�கைள 
இ�நா�க�ம்  மா�மா�  பயன்ப�த்�க் ெகாள்ள இந்�யா மற்�ம் �ரான்ஸ் ஓர ்
பா�காப்� ஒப்பந்தத்�ல் ைகெய�த்�ட�்ள்ளன.  

 �ரான்ஸ் உடனான இந்த ஒப்பந்தமான�, இ�நா�க�ம்  தங்கள�  வான், நில, 
கடற்தளங்கைள பரஸ்பரம் மா�மா� பயன்ப�த்�க் ெகாள்ள, இந்�யா  
அெமரிக்கா�டன் ேமற்ெகாண்ட  இரா�வ பண்டக ஆதர� ஒப்பந்தமான LEMOA 
(Logistics Exchange Memorandum Of Agreement)  ஒப்பந்தத்ைத  ஒத்ததா�ம். 

 இந்�யப் ெப�ங்கடல் மற்�ம் ப��க் ெப�ங்கட�ல் நிைலத்தன்ைம மற்�ம் 
அைம�ைய உ�� ெசய்ய �ன்ெனப்ேபா��ல்லாத அள�லான வ�வான 
ஒப்பந்தத்ைத இ� நா�க�ம் கடல்சார ்பா�காப்� களத்�ல் ேமற்ெகாள்ள உள்ளன. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�ற்ற�யல் சட்டங்கள் (ராஜஸ்தான் ��த்தச ்சட்டம்) மேசாதா, 2018 

 12 வய�க்� �ழான �றாரக்ைள பா�யல் பலாத்காரம் அல்ல� �ட�் பலாத்காரம் 
ெசய்�ம் �ற்றவாளிக�க்� மரண தண்டைன வழங்க வ� ெசய்�ம் மேசாதாைவ 
{சட்டங்கள் (ராஜஸ்தான் ��த்தம்) மேசாதா, 2018} ராஜஸ்தான்   மாநில சட்டமன்றம் 
இயற்��ள்ள�.  

 இதன் �லம், மத்�யப் �ரேதசத்�ைனத் ெதாடரந்்� �றார ்   பலாத்காரத்�ல் 
ஈ�பட்டவரக்�க்� ஆ�ள் தண்டைன அல்ல� மரண தண்டைன ��க்�ம் நாட்�ன் 
இரண்டாவ� இந்�ய  மாநிலமாக இராஜஸ்தான் உ�வாக்��ள்ள�. 

 இந்த �ற்ற�யல் சட்டங்கள் (ராஜஸ்தான் ��த்தம்) மேசாதா, 2018 ஆன� 1860-ன் 
ஆண்�ன் இந்�ய �ற்ற�யல் சட்டத்�ல் (IPC – Indian Penal Code) �ரி� 376-AA, �ரி�  
376-DD என இ� �ரி�கைள ேசரக்்�ற�.  

 இதற்� �ன் 2017-ல் மத்�யப் �ரேதச மாநிலமான� “�ற்ற�யல் சட்டம் (மத்�யப் 
�ரேதச ��த்த ) மேசாதா   2017” {The Penal law (Madhya Pradesh Amendment) Bill 2017} 
எ�ம் மேசாதாைவ நிைறேவற்�ய�. இ� �றார ் பலாத்காரத்�ல் 
ஈ�ப�பவரக்�க்� மரண தண்டைன வழங்க வ�ேகா��ன்ற�. 

 

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

Wings India 2018 

 ��ைம �மானப் ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ஏேரா ஸ்ேபஸ் �� இரண்� ஆண்�க�க்� 
ஒ� �ைற நடத்தப்ப�ம் “wings India” எ�ம் �மானக் கண்காட்� இந்த ஆண்� 
ைஹதராபாத்�ல் உள்ள ேபகம்ேபட்  �மான நிைலயத்�ல் நைடெபற்ற�. 

 �ராந்�ய அள�ல் �மான ேசைவ இைணப்ைப   ேமம்ப�த்�வேத   wings India 2018  
�மானக் கண்காட்��ன் ேநாக்கமா�ம்.  

 இந்த wings India 2018 - �மானக் கண்காட�்�ன்   க�த்�� “இந்�யா  ஓர ் உலக  
�மானப் ேபாக்�வரத்� �ைனயம்” (India-Global Aviation Hub) என்பதா�ம். 



•   
•    
 
 
 
 

  

 

 �க்� (FICCI), இந்�ய �மான நிைலய ஆைணயம் (Airport Authority of India), மத்�ய 
�மானப் ேபாக்�வரத்� �ைற அைமசச்கம் (Ministry of Civil Aviation)  ஆ�யைவ  
இைணந்� இந்த �மானக்  கண்காட்�ைய   நடத்��ள்ளன. 

 

�க்�ய �னங்கள்  

CISFன் 49வ� நி�வன �னம் – மாரச் ்10 

 மாரச் ் 10 அன்� நா� ��வ�ம் மத்�ய ெதா�ற்சாைலப் பா�காப்�ப் பைட�ன் 
(Central Industrial Security Force -CISF) 49-வ� நி�வன �னம் ெகாண்டாடப்படட்�. 

 ���ல்��ல் தன்�ைடய தைலைமயகத்ைதக் ெகாண்�ள்ள மத்�ய 
ெதா�ற்சாைலப் பா�காப்�ப் பைடயான� மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கத்�ன் �ழ் 
ெசயல்ப�ம்  ஓர ் மத்�ய ஆ�த காவற் பைடயா�ம் (CAPF- central armed police force). 

  மத்�ய ெதா�ற்சாைலப் பா�காப்�ப் பைடயான�  ெதாடக்கத்�ல் நாட்�ன் 
ெபா�த்�ைற நி�வனங்கைள பா�காப்பதற்காக (PSUs-Public sector Undertakings) 1968-
ஆம் ஆண்� மத்�ய ெதா�ற்சாைலப் பா�காப்�ப் பைட சட்டத்�ன் �ழ்  (Central 
Industrial Security Force Act, 1968) உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 எனி�ம் 1983-ஆம் ஆண்� இசச்ட்டத்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்படட் ��த்தத்�ன் 
(Amendment)  �லம், மத்�ய ெதா�ற்சாைலப் பா�காப்�ப் பைடயான�   ெபரிய 
அ�கார பணி வரம்�ைடய ஓர ்ஆ�தப் பைடயாக (armed force)  மாற்றப்படட்�. 

 � �பத்�கைள எ�ரெ்காள்ள இப்பைட�ல் � த�ப்�ப் �ரி� (Fire wing) ஒன்�ம் 
உள்ள�. 

 தற்ேபா� இதன் ெபா� இயக்�நராக ஐ.�.எஸ் அ�காரியான O.P. �ங் உள்ளார.் 

 இைவ நாட்�ன் ெபா�த்�ைற நி�வனங்கள், அர� அைமப்�கள் மற்�ம்  
�.ஐ.�க�க்� பா�காப்� வழங்��ன்றன. ேம�ம்  மத்�ய ெதா�ற்சாைலப் 
பா�காப்�ப் பைடயான�      ேபரிடர ்ேமலாண்ைம பணிகளி�ம் ஈ�ப��ன்ற�. 
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