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மாரச் ்– 17 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

அெமரிக்கா�ட��ந்� �ரவ இயற்ைக எரிவா� 

 இந்�யா �தல் �ைறயாக அெமரிக்கா���ந்� �ரவ இயற்ைக எரிவா�ைவ  (Liquid 
Natural Gas-LNG) இறக்�ம� ெசய்வதற்கான ெசயல்�ைறகைளத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 இந்�ய அர� நி�வனமான ெக�ல் (Gas Authority of India Limited - GAIL) நி�வனத்தால் 
�தல் �ைறயாக அெமரிக்கா���ந்� �ரவ இயற்ைக எரிவா� சரக்� இந்�யா�ல் 
இறக்�ம� ெசய்யப்படட்�. 

 அெமரிக்கா���ந்� �ரவ இயற்ைக எரிவா�ைவ  இந்�யா�ற்�  இறக்�ம� 
ெசய்வதற்காக ெக�ல் நி�வனமான� 2011-ஆம் ஆண்�  �சம்பர ்மாதம் அந்நாட்�ன்  
இயற்ைக எரிவா� ஏற்�ம�யாளரக்ள் ெசனீர ்ஆற்றல் நி�வனம்  (US’ natural gas exporter 
- Cheniere Energy) எ�ம் நி�வனத்�டன் 20  ஆண்�கால �ற்பைன ெகாள்�தல் 
ஒப்பந்தத்�ல் (Sale Purchase Agreement) ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 இந்�யா ெப�ம்பா�ம் நீண்ட கால ஒப்பந்தங்களின் �ழ் (long-term contracts) கத்தார,் 
ஆஸ்�ேர�யா ஆ�ய நா�களி��ந்�  �ரவ இயற்ைக எரிவா�ைவ     இறக்�ம� 
ெசய்�ன்ற�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

�ன்ஜால் ஏ�கைண 

 உயர ் �ல்�யத் தன்ைம�ைடய கண்டங்க�க்�ைடேயயான ைஹப்பர ் ேசானிக் 
ஏ�கைணயான �ன்ஜால் ஏ�கைணைய (Kinzhal  missile) MiG-31 �ெயா�ேவக 
இைடம�ப்� ெஜட ் �மானத்���ந்�  ஏ� ரஷ்யா  ெவற்�கரமாக  ேசாதைன 
ெசய்�ள்ள�. 

 ரஷ்யாவால் கண்���க்கப்பட்ட ��ய ஆ�தங்களின் வரிைச�ல் �ன்ஜ்ஹால் 
ஏ�கைண�ம் ஒன்றா�ம். 

 ஒ�ையக் காட்��ம் 10 மடங்� ேவகமாக ெசல்லக்��ய� இந்த ஏ�கைண. 

 இதன் இலக்� வரம்� 2000 �ேலா �ட்டரக்ளா�ம். 

 �ன்ஜால் ஏ�கைண அைமப்� ெபா�த்தப்பட்ட �தல் வான் பைடயான� ரஷ்யா�ன் 
ெதற்� இரா�வ மாவட்டத்�ல் 2017-ஆம் ஆண்� �சம்பர ் மாதம் 
பணியமரத்்தப்படட்�. 

தகவல் �ளிகள் 

 ஒ��ன் ேவக  அல� - மாக் (Mach) 

 ைஹப்ெபரெ்சானிக்  ேவகம் (Hyper Sonic) - ஐந்� மாக்-ஐ �ட அ�கமான அல�ைடய  
எவ்ேவக�ம் அ��ேயா� ேவகம் எனப்ப�ம். 

 �ைறெயா� ேவகம் (Sub Sonic) - ஒ��ன் ேவகத்ைத �ட �ைறவான எவ்ேவக�ம் 
�ைறெயா� ேவகம் (Sub-sonic) எனப்ப�ம். 
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 �ெயா� ேவகம் - �ப்பரெ்சானிக்  (super Sonic) - ஒ� மாக்-ஐ �ட அ�கமான 
அல�ைடய  எவ்ேவக�ம் �ெயா� ேவகம் எனப்ப�ம்.  

 �ரே்வக ஏ�கைண (Cruise Missile) - வான் வ�ப்பயணத்�ன் ெப�ம் ப��ைய 
வளிமண்டலத்��ள்ேள ெகாண்� ஒேர �ரான ேவகத்�ல் பயணிக்�ம் ஓர ்வ�காட�் 
அைமப்�ைடய ஏ�கைணேய �ரே்வக ஏ�கைண எனப்ப�ம். 

 கண்டம் �ட�் கண்டம் பா�ம் ஏ�கைண (Ballistic Missile) - வான் வ�ப்பயணத்�ன் 
ெப�ம்ப��ைய வளிமண்டலத்�ற்� ெவளிேய ெகாண்ட, ெப�ந்ெதாைல�ப்  
பயணப்பாைத உைடய,  கண்டங்க�க்� இைடேய வ�காட�்ம் அைமப்�ைடய 
ஏ�கைண கண்டம் �ட�் கண்டம் பா�ம் ஏ�கைண எனப்ப�ம். 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள் 

ெபண் ெதா�ல்�ைன�த்தன்ைம இைணய வா�ல் 

 சரவ்ேதச மகளிர ் �னமான மாரச் ் 8 அன்� நி� ஆேயாக் அைமப்பான�  ெபண் 
ெதா�ல்�ைனேவார ் இைணயவா�ைல  (Women Entrepreneurship Platform - WEP) 
ெதாடங்��ள்ள�. 

 �கழ்ெபற்ற பாடகரான ைகலாஷ் ெகர ்என்பவரால் இைசயைமத்� பாடப்பட்ட ‘நாரி 
சக்�’ எ�ம் ெபண் ெதா�ற்�ைனேவார ் இைணயவா��க்கான க�ப்ெபா�ள் 
பாடல் (Theme song) ஒன்�ம் இந்நிகழ்ச�்�ல் ெவளி�டப்பட்ட�. 

 �ன்� �ண்களின் ேமல் இந்த இைணயவா�ல் கட்டைமக்கப்பட�்ள்ள�, 
அைவயாவன, 

o இக்ஹா சக்� (Ichha Shakti) - தங்க�ைடய �ய ெதா�ல் நி�வனங்கைள 
ெதாடங்�வதற்� ெபண் ெதா�ல் �ைனேவாரக்ைள ஊக்��த்தல் 

o �யான் சக்� (Gyaan Shakti) - ெதா�ல்�ைன�த் தன்ைமைய வளரத்்�க் ெகாள்ள   
ெபண் ெதா�ல்�ைனேவாரக்�க்�  ெதா�ல்�ைன� ெதாடரப்ான அ�� 
மற்�ம் �ழ�யல் ஆதர�கைள வழங்�தல். 

o கரம் சக்� (Karma Shakti) - வணிக ெதா�ல்கைள ெதாடங்�வ��ம், அவற்ைற 
ெப�க்�வ��ம் ெபண் ெதா�ற் �ைனேவாரக்�க்� ஆதர� அளித்தல். 

 ம�ப்�ட�் நி�வனமான CRISIL நி�வனம் �லம் ெபண்கள் நடத்�ம் ஸ்டாரட்்-அப்  
நி�வனங்களி�ைடய கடன்கைள ம�ப்�� (Credit Evaluation) ெசய்தல் ேபான்ற 
பல்ேவ� தனித்�வ ேசைவகைள ெபண் ெதா�ற்�ைனேவாரக்�க்�  இந்த ெபண் 
ெதா�ல்�ைன�த்தன்ைம  இைணயவா�ல் வழங்கவல்ல�. 

 

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

ஸ்�பன் ஹாக்�ங்ஸ் - மைற� 

 உலகப் �கழ்ெபற்ற ேகாட்பாட்�யல் இயற்�யலாளர ் (theoretical physicist) மற்�ம் 
�ரபஞ்ச�யலாளரான (cosmologist) ஸ்�பன்  ஹாக்�ங்ஸ் தன்�ைடய 76 வய�ல் 
இயற்ைக எய்��ள்ளார.் 

 �ணப்ப�த்த ��யாத �ைத� ேநாயான ஆம்ேயாட்ராஃ�க் ேலெடரல் ஸ்��ரா�ஸ் 
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(amyotrophic lateral sclerosis-ALS) எ�ம் தைச உ�க்� ேநாயால் பா�ப்�ற்றதால் உடல் 
இயக்கம் ஏ�ம் இன்�    21-வ� வய�ல் ஹாக்�ங்ஸ் �டங்�னார.் 

 இந்ேநாய்  Lou Gehrig’s ேநாய் என்�ம்   அைழக்கப்ப��ன்ற�. 

 

 க�ந்�ைளகள் (Black holes) மற்�ம் சார�்யல் (relativity) ெதாடரப்ான ஆராய்ச�்ப் 
பணிகளால் உலகப் �கழ்ெபற்ற ஸ்�பன் ஹாக்�ன்ஸ் உலகம் ��வ�ம் அ�க 
�ற்பைன ெசய்யப்பட்ட “காலத்�ன் ��க்கமான வரலா�” (A Brief History of time) எ�ம் 
�த்தகம் உடப்ட பல �கழ்ெபற்ற அ��யல் �த்தகங்கைள எ���ள்ளார.் 

 1974, ஆம் ஆண்� இங்�லாந்�ன் �க�ம் �கழ்ெபற்ற அ��யல் அைமப்பான 
“இராயல் ெசாைசட்��ன்” �க�ம் இைளய உ�ப்�னரக்ளில் (Fellow) ஒ�வராக 
ஹாக்�ங்ஸ் ேதர�் ெசய்யப்பட்டார.் 

 1979-ஆம் ஆண்� ேகம்�ரிட்ஜ் பல்கைலக்கழகத்�ன் கணிதத்�க்கான 
“�க்கா�யன் ேபரா�ரியர”் (Lucasian Professor of Mathematics) இ�க்ைகக்� ஹாக்�ங்ஸ் 
நிய�க்கப்பட்டார.் 

 இவர� ஆரம்பகால வாழ்� 2014 ஆம் ஆண்� “The Theory of Everything” என்ற படத்�ல் 
காட்�ப் ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 

பத்�ரிைக தகவல் ஆைணயம் - ெபா� இயக்�நர ்

 பத்�ரிைக தகவல் ஆைணயத்�ன் (Press Information Bureau-PIB) �தன்ைம ெபா� 
இயக்�நராக �தன் �கார ் நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் இ� இந்�ய அர�ன் �தன்ைம  
ெசய்�த் ெதாடரப்ாளர ்பணியா�ம். 

 �த்த இந்�ய தகவல் ேசைவ அ�காரியான (Indian Information Service-IIS) �தன் �கார ்
தற்ேபா� அ�ல இந்�ய வாெனா��ன் (All India Radio) ெசய்�கள் ேசைவப் �ரி�ன் 
ெபா� இயக்�நராக உள்ளார.் 

 இதற்��ன் இவர ் மத்�யப் பா�காப்� அைமசச்கத்�ன் ெசய்�த் ெதாடரப்ாளராக 
பணியாற்�னார.் 

 2014 ஆம் ஆண்� இப்பத�க்� நிய�க்கப்பட்ட �ராங்க் ேநாேரான்ஹா இந்த ஆண்� 
ஏப்ரல் மாதம் ஓய்� ெபற உள்ளைதத் ெதாடரந்்� �தன் �கார ்தற்ேபா�   இப்பத�க்� 
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நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

நாரி சக்� �ரஷ்கார ்2017 

 சரவ்ேதச ெபண்கள் �னமான மாரச் ் 8 அன்�  ெடல்���ள்ள ராஷ்�ரப� பவனில் 
நைடெபற்ற �றப்� நிகழ்ச�்�ல் 9 �கழ்ெபற்ற நி�வனங்கள், மற்�ம் 30 �றந்த 
தனிநபரக்�க்� 2017 ஆம் ஆண்�ற்கான நாரி சக்� �ரஷ்கார ் ��ைத இந்�ய 
��யர�த் தைலவர ்வழங்��ள்ளார.் 

 ெபண்களின் ேமம்பாட்�ற்காக, ��ப்பாக பா�க்கப்படக் ��ய (vulnerable) 
ந�வைடந்த ெபண்களின்  (marginalized women) �ன்ேனற்றத்�ற்காக தனித்�வ ேசைவ 
�ரிந்தைமக்காக அதைன அங்�கரிக்�ம் வைக�ல் இவ்��� இவரக்�க்� 
வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

��ைதப் பற்�  

 1991 ஆம் ஆண்� நாரி சக்� �ரஷ்கார ்���   நி�வப்பட்ட�. 

 அதைனத் ெதாடரந்்� ஆண்�ேதா�ம் சரவ்ேதச ெபண்கள் �னமான மாரச் ் 8 அன்� 
இவ்��� ��யர�த் தைலவரால் வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 ேதரந்்ெத�க்கப்ப�ம் தனி நபரக்ள் மற்�ம் நி�வனங்க�க்� பரிசாக ஒ� லட்சம் 
�பா�ம்,   சான்�த�ம் இவ்���ல் வழங்கப்ப�ம். 

 ெபண்களின் �ன்ேனற்றத்�ற்� ��ப்�டத்த�ப்  பங்�ைன வழங்�ம்  நி�வனங்கள், 
அைமப்�கள் மற்�ம் �கழ்ெபற்ற நபரக்�க்�   இந்த ேத�ய அள�லான ���ைன 
ஆண்�ேதா�ம்  மத்�ய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட�் அைமசச்கம் 
அ��க்�ன்ற�.  

 

�க்�ய �னங்கள் 

உலக �கர்ேவார் உரிைமகள் �னம் - மாரச் ்15 

 �கரே்வாரக்ளின் அ�ப்பைட உரிைமகைள ேமம்ப�த்�வதற்காக�ம், 
�கரே்வாரக்�க்� உள்ள அ�ப்பைட உரிைமகைளப் பற்�ய  ��ப்�ணரை்வ 
ஏற்ப�த்�வதற்காக�ம் ஆண்�ேதா�ம் மாரச் ் 15 ஆம் ேத� உலக �கரே்வார ்
உரிைமகள் �னம் (World Consumer Rights Day – WCRD) ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான உலக �கரே்வார ்உரிைமகள் �னத்�ன் க�த்�� “��ட்டல் 
சந்ைதகைள கவரச்�்�ைடயதாக உ�வாக்�தல்” 

 �தல் உலக �கரே்வார ் உரிைமகள் �னமான�    1983 ஆம் ஆண்� 
ெகாண்டாடப்படட்�. 

 உலக �கரே்வார ் உரிைமகள் �னமான�  1962 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 15 ஆம் ேத� 
அெமரிக்க நாடா�மன்றத்�ல் (Congress) �கரே்வார ் பா�காப்� பற்� ஜான்.எப். 
ெகன்ன� ஆற்�ய வரலாற்�ச ் �றப்� �க்க உைரைய நிைன� ��வதற்காக   
ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 “�கரே்வார ் உரிைமகள்” பற்� �ைறயாக �ளக்�ய �தல் உலகத் தைலவர ்
இவேரயாவார.் 



•   
•    
 
 
 
 

  

 

 இந்�யா�ல் �சம்பர ் 24-ஆம் ேத� ேத�ய �கரே்வார ் �னம் (National Consumer Day) 
ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. ஏெனனில் இந்நாளில்தான் 1986 ஆம் ஆண்� �கரே்வார ்
பா�காப்�ச ் சட்டமான�  (Consumer Protection Act, 1986) ��யர�த் தைலவரின் 
ஒப்�தைல ெபற்ற�.   
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