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மாரச் ்– 18 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

த�ழ்நா� �ற்�லா ���கள் 

 ெசன்ைன சரவ்ேதச �மான நிைலயத்�ற்� த�ழ்நா� �ற்�லாத்�ைற ��� 
வழங்கப்பட�்ள்ள�.  

 ெதாடரந்்� �ன்றாவ� �ைறயாக ெசன்ைன சரவ்ேதச �மான நிைலயம் இந்த 
��ைதப் ெபற்�ள்ள�. 

 த�ழ்நாட்�ல் �ற்�லாத் �ைற�ல் �றந்த மற்�ம் நட்�றவான ேசைவைய வழங்�ம் 
அைமப்�கைள க�ர�ப்பதற்காக இந்த ��� ஆண்�ேதா�ம் வழங்கப்பட�் 
வ��ன்ற�. 

 மத்�ய �ற்�லா ேமம்பாட�் அைமசச்கத்�டன் இைணந்�, �ற்�லா வ�காட�் 
நி�வனமான ‘ம�ரா ெவல்கம்’ என்ற நி�வனத்தால் இந்த ��� 
வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 

6 நபர் நி�ணர் �� 

 ெசன்ைன உயரநீ்�மன்றத்�ன்  ம�ைரக் �ைளயான�  மாணவரக்ள் 
எ�ரெ்காள்�ன்ற சவால்கள் மற்�ம் மாநிலத்�ல் பயன்பாட்�ல் உள்ள ேதர�் 
�ைறகள் ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் தற்ேபா� மாநிலத்�ல் நில��ன்ற நடப்�க் 
கல்��யல் �ழ்நிைலகைள (Educational Scenario) கண்ட�ந்� அவற்ைற 
ப�த்தாய்வதற்காக 6 ேபர ்ெகாண்ட நி�ணர ்��ைவ அைமத்�ள்ள�. 

 ெதா�ல்�ட்பக் கல்�  இயக்�நர,் பள்ளிக் கல்� இயக்�நர ்  மற்�ம் உயரந்ிைலக் 
கல்� இயக்�நர,் காைரக்�� அழகப்பா பல்கைலக்கழக �ைணேவந்தர,் 
மேனாநிைல ம�த்�வரான C. ராம�ப்ரமணியன், மன நல ஆேராக்�யம் மற்�ம் 
நரம்�யல் அ��ய�க்கான ேத�ய நி�வனத்�ன் ப�வாளர ் K.ேசகர ்  ஆ�ேயார ்   
ெகாண்� இந்த   6 ேபர ்ெகாண்ட   நி�ணர ்�� அைமக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

காசேநாய் மாநா� 

 �� ெடல்��ல் “ெடல்� TB ஒ�ப்� மாநாட்�ைன” (Delhi End-TB Summit) ெதாடங்� 
ைவத்த �ன் காசேநாய் இல்லாத இந்�யா என்ற �ரசச்ாரத்ைத (TB Free India Campaign) 
�ரதமர ்ெதாடங்� ைவத்�ள்ளார.் 

 காசேநாய் ஒ�ப்�ற்கான ேத�ய காசேநாய் ஒ�ப்� உத்� �ட்டத்�ன் (National 
Strategic Plan   for TB elimination) ெசயல்பா�கைள �ட்டப் பணி�ைற வைக�ல் (Mission 
mode) �ன்ென�த்�ச ்ெசல்வேத இந்தப் �ரசச்ாரத்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 காசேநாய் ஒ�ப்�ற்கான ேத�ய காசேநாய் ஒ�ப்� உத்�த்  �ட்டமான� 2025-ல் 
இந்�யா���ந்� காசேநாைய �ற்��ம் ஒ�க்க கால இலக்� வரம்ைப 
நிரண்�த்�ள்ள�. 
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 உலக �காதார நி�வனத்�ன் (World Health Organisation-WHO) ெதன்�ழக்� 
ஆ�யா�ற்கான �ராந்�ய நி�வனம், மத்�ய �காதார அைமசச்கம் மற்�ம் Stop TB 
Partnership அைமப்� ஆ�யைவ     இைணந்� இந்த மாநாடை்ட நடத்��ள்ளன. 

 இ� நீ�த்த வளரச்�் இலக்�களில் (Sustainable Development Goals) காசேநாைய 
உலகள�ல் ஒ�க்க இலக்�ைனக் ெகாண்ட SDG 3-�ைடய கால வரம்பான 2030-ஐக் 
காட்��ம் 5 ஆண்�கள் �ன்�ட்�ய கால இலக்கா�ம். 

 இந்த மாநாடான� 2018-ஆம் ஆண்�, ெசப்டம்பர ்மாதம் நைடெபற உள்ள காசேநாய் 
�தான ஐ.நா.�ன்  உயரம்ட்ட  அள�லான    சந்�ப்�ற்கான   ���டத்ைத 
நிரண்�க்க உள்ள�. இவ்�டத்�ல் தான் ஐ.நா. ெபா� அைவ�ல்   நா�களின் 
தைலவரக்ள் அள�ல் காசேநாய் பற்� �தல் �ைறயாக  �வாதம்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள�. 

 

#YesIBleed �ரசச்ாரம் 

 சரவ்ேதச மகளிர ் �னமான மாரச் ் 8 அன்� மத்�ய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்பநல  
அைமசச்கமான� #YesIBleed எ�ம் மாத�டாய் �ய்ைமப் �ரசச்ாரத்ைத (Menstrual 
Hygiene Campaign) ெதாடங்��ள்ள�. 

 மாத�டாய் (Menstruation) ெதாடரப்ான �வகாரங்க�க்� ஓர ் ��ைமயான 
அ���ைறைய (holistic approach) உ�வாக்�வேத இந்த #YesIBleed �ரசச்ாரத்�ன் 
இரண்டாவ� ப�ப்��ைடய ேநாக்கமா�ம்.  

 �ய்ைமப் பா�காப்� : அைனத்�ப் ெபண்களி�ைடய �காதார  உரிைம  (“Sanitary 
Protection: Every Woman’s Health Right”) என்ற ஆய்�ன் ���களின் ப� ெவ�ம் 12 சத�த 
இந்�யப் ெபண்கள் மட�்ேம சானிட்டரி நாப்�ன்களின் அ�கைல ெபற்�ள்ளனர.் 
�தம்  88 சத�த இந்�ய ெபண்கள் சானிட்டரி நாப்�ன்களின் �ைல ம�வற்ற 
தன்ைம�ன் (Unaffordable) காரணமாக அவற்�ற்கான அ�கைல ெபறாமல் 
உள்ளனர.் 

 ஐக்�ய நா�கள் சைபயான� மாத�டாய் �ய்ைமைய (Menstrual Hygiene) 
உலகளா�ய ெபா� ஆேராக்�யம் மற்�ம் மனித உரிைமப் �ரசச்ைனயாக 
அங்�கரித்�ள்ள�. 

 மாத�டாய் பற்�  ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�, அதைன பரப்�வதற்காக �க�ல், 
���ப் உட்பட அைனத்� பல்-ஊடக (Multi-media) ச�க தளங்கள் ��வ�ம் 
�ைறயாக இந்த #YesIBleed �ரசச்ாரம் ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

உலக ம�ழ்ச�் அ�க்ைக – 2018 

 ஐ.நா-�ன் நீ�த்த ேமம்பாட�்த் �ரை்வப் �ைணய (United Nations Sustainable 
Development Solutions Network – UN SDSN) அைமப்பால் அண்ைம�ல் ெவளி�டப்பட்ட 
2018-ஆம் ஆண்�ற்கான உலக ம�ழ்ச�் அ�க்ைக�ல் 156 நா�க�ள் இந்�யா 133-
வ� இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 2012-ஆம் ஆண்� �தன் �தலாக ெவளி�டப்படட் உலக ம�ழ்ச�் அ�க்ைக�ன் 6-
வ� ப�ப்� இவ்வாண்� ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 
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 சாரக்் நா�க�ள் 145-வ� இடத்�ல் உள்ள ஆப்கானிஸ்தாைனத் த�ர �ற அைனத்� 
சாரக்் உ�ப்� நா�க�ம் இந்�யாைவக் காட்��ம் �ன்னிடத்�ல் தரவரிைசையப் 
ெபற்�ள்ளன.  

 இந்�யா�ன் அண்ைட நா�களான �டான் 97-வ� இடத்��ம், வங்கேதசம் 115-வ� 
இடத்��ம், ேநபாளம் 101-வ� இடத்��ம், இலங்ைக 116-வ� இடத்��ம், 
பா�ஸ்தான் 75-வ� இடத்��ம் உள்ளன. 

 சமத்�வ�ன்ைம (Inequality) ஆ�ள் எ�ரப்ாரப்்� (life expectancy) தனிநபர ் ெமாத்த 
உள்நாட�் உற்பத்�, ச�க �தந்�ரம், ெபா� நம்�க்ைக, ச�க ஆதர�, உயர ்
பண்�ைடைம (generosity) ேபான்ற பல்ேவ� அள��க்களின் அ�ப்பைட�ல் 156 
நா�கள் உலக ம�ழ்ச�் அ�க்ைக�ல் ம�ப்�டப்பட�்ள்ளன. 

 �ன்லாந்�, நாரே்வ, ெடன்மாரக்், ஐஸ்லாந்�, ��டச்ரல்ாந்�, ெநதரல்ாந்�, கனடா, 
நி��லாந்�, ��டன், ஆஸ்�ேர�யா ஆ�ய நா�கள் �தல் 10 இடங்களில் உள்ளன. 

 இந்த அ�க்ைக�ல் ம�ழ்ச�்யான ��ேய�கள் (Happiest immigrants) உைடய நா�கள், 
ெபா�வாக ம�ழ்ச�்யான மக்கள்ெதாைக உைடய நா�கள் எ�ம் இ�வைகப் 
�ரி�ன் தரவரிைச��ம், �ன்லாந்� �தல் இடத்�ல் உள்ள�. 

 இந்த அள��க்களின் பயன்பாடை்டக் ெகாண்� 1 �தல் 10 வைர�லான ம�ப்ெபண் 
அள�ட்�ன் �� உலக நா�களின் ம�ழ்ச�் ம�ப்ெபண்கள்  (Happy Scores) 
கணக்�டப்பட�்ள்ளன. 

 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான உலக ம�ழ்ச�் அ�க்ைக�ல் �தல் �ைறயாக 117 
நா�களில் உள்ள அயல்நாட்�ல் �றந்த ��ேய�களின் ம�ழ்ச�் 
கணக்�டப்பட�்ள்ள�. 

 உலக நா�களின் ம�ழ்ச�் நிைல ��த்த  ஒட�்ெமாத்த தரவரிைசயான�,  உலக 
அள�லான மாற்றம் மற்�ம் நிைலத்தன்ைமைய  ெவளிக்காட�்�ன்ற 2015 �தல் 
2017-ஆம் ஆண்� வைர�லான Gallup World Poll Survey-�ன் �ட�் ���களின் 
அ�ப்பைட�ல் கணக்�டப்பட�்ள்ள�. 
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�த்யா ேத� பண்டாரி- ேநபாள அ�பர ்

 ேநபாளத்�ன் �தல் ெபண் அ�பரான �த்யா ேத� பண்டாரி (Bidya Devi Bhandari) 
இரண்டாவ� �ைறயாக �ண்�ம்  ேநபாளத்�ன் அ�பராக ேதர�் 
ெசய்யப்பட�்ள்ளார.் 

 அண்ைம�ல் நைடெபற்ற அ�பர ்  பத�க்கான ேதரத்�ல் ேநபாள காங்�ரஸ் 
தைலவரான �மாரி லட�்� ராைய �ழ்த்�  அ��ப் ெப�ம்பான்ைமப் ெபற்� 
�த்யா ேத� பண்டாரி  �ண்�ம் ேநபாளத்�ன்  அ�பரா� உள்ளார.் 

 ேநபாள அ�பர ் பத�யான�, ேநபாளத்�ன் ��ய ��யர�க் �ட�்ற� 
அர�யலைமப்�ன் �ழ், ஓர ்சடங்� �ைற�லான நாட்�ன் தைலவர ் (ceremonial  Head 
of the State) பத�யா�ம். 

 ேநபாளத்�ல் அ�பர ் ேதரத்�க்கான ேதரந்்ெத�ப்�க் ��வான�  (electoral college)   
நாடா�மன்றம் மற்�ம்  மாகாண சட்ட அைவகளின் உ�ப்�னரக்ைளக் 
ெகாண்டதா�ம். 

 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

நி�ட்டன் பாபா நி�யம் 

 இந்�யா மற்�ம் இங்�லாந்ைதச ் ேசரந்்த ஆராய்ச�்யாளரக்ைளக் ெகாண்ட �ட�் 
அணியான� (Joint Team) “கங்ைக ந�ப் ப�ைக�ல் நிலத்த� நீர ் ஆரச்னிக் 
ஆராய்ச�்” (Ground Water Arsenic Research in Ganga Basin)   �ட்டத்�ற்காக நி�ட்டன்-பாபா 
நி�யத்ைத (Newton Bhabha Fund) ெவன்�ள்ள�. 

 இங்�லாந்�ன் ேத�ய �ற்�ச�்ழல் ஆராய்ச�்க் ���டன்  இைணந்� இந்�யா�ன் 
மத்�ய அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத் �ைறயான� இத்�ட்டத்�ைன �ட்டாக 
ேமற்ெகாண்�ள்ள�. 
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 பரவலாக ஆரச்னிக் கலப்பால் பா�க்கப்பட்ட கங்ைக ந�ப் ப�ைக�ல் 
எ�ரெ்காள்ளப்ப�ம் நீர ் பயன்பா� ெதாடரப்ான சவால்க�க்� �ர�் காண்பேத 
இந்த ஆராய்ச�்�ன் �க்�ய ேநாக்கமா�ம். 

 ெமாத்தம் �ன்� இடங்களில், அதாவ� உத்�ரப் �ரேதசத்��ள்ள �ஜ்ேனார ் (Bijnor)  
மற்�ம் வாரணா���ம், ேமற்� வங்கத்��ள்ள நா�யா (Nadia)-��ம் இத்�ட்டம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள�. 

 ஆரச்னிக் நஞ்சாதலால் (arsenic poisoning) ஏற்ப�ம் �ரசச்ைனகைள ம�ப்�டல், 
ஆரச்னிக் நஞ்சாதலால் அ�த்த 25 �தல் 30 ஆண்�களில் ஏற்பட உள்ள  �ைமகைளப் 
பற்� �ரிந்� ெகாள்�தல், ேம�ம் நிலத்த� நீர ் ேமலாண்ைம நைட�ைற�ன் �� 
அவற்��ைடய தாக்கம், மற்�ம் நஞ்�க் கலப்ைப நீக்கத் ேதைவயான நீர ்
�த்�கரிப்� ெதா�ற்�ட்பங்கைள பரிந்�ைரத்தல் ஆ�யைவ இத்�ட்டத்�ன் 
ேநாக்கங்களா�ம். 

 இந்த நி�யான�  �ரிட்�ஷ் ��வால் வழங்கப்ப��ன்ற�.. 

 இங்�லாந்� மற்�ம் வள�ம் சக்� வாய்ந்த நா�க�க்�ைடேயயான அ��யல் 
மற்�ம் �த்தாக்கக் �ட்�ைண�ற்� ஆதர� வழங்�வதற்காக ஏற்ப�த்தப்பட்ட 
இங்�லாந்�ன் 375 �ல்�யன் �ேரா நி�ட்டன் நி�யத்�ன் ஒ� ப��ேய 
இத்�ட்டமா�ம். 

 

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

2017 ேகாேசான் பரி�  

 காசேநாய்க்கான ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பாட்�ல் தனிச�்றப்� வாய்ந்த 
பாரம்பரியத்ைத கட்டைமத்ததற்காக (tradition of excellence) ���ல்��ல் உள்ள 
ம�த்�வ ஆராய்ச�்க்கான இந்�யக் ���ற்� 2017-ஆம் ஆண்�ற்கான ேகாேசான் 
பரி� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�யா�ல்  காசேநாய் ெதாடரப்ான ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பாட�் பணிகைள 
��க்�வதற்காக இந்�ய காசேநாய் ஆராய்ச�் �ட்டைமப்ைப உ�வாக்�யதற்காக  
ம�த்�வ ஆராய்ச�்க்கான இந்�யக் ���ற்� இப்பரி� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

ேகாேசான் பரி�  

 காசேநாய் ஒ�ப்�ற்கான �யற்��ல் ��ப்�டத்த�ப் பங்களிப்�ைன ஆற்�ம் 
தனிநபரக்ள் மற்�ம் நி�வனங்கைள க�ர�ப்பதற்காக Stop-TB Partnership 
அைமப்பால்  ஆண்�ேதா�ம் ேகாேசான் பரி� வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 ெதன்ெகாரியா�ல் ப�� ெசய்யப்பட�்ள்ள ஓர ் இலாப ேநாக்கமற்ற  
அறக்கட்டைளயான ேகாேசான் அறக்கட்டைளயால் (Kochon Foundation) இந்த பரி� 
வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 இப்பரிசான� 65,000 அெமரிக்க டாலரக்ள் பரி�த் ெதாைகைய ெகாண்ட�. 

 ேசாங்-�ன் டங் ம�த்�வப் ெபா�டக்ள் நி�வனம் மற்�ம் ேகாேசான் 
அறக்கட்டைள�ன் நி�வனரான மைறந்த ேசாங் �ன் �-�ைன ெகௗர�ப்பதற்காக 
2006-ஆம் ஆண்� இப்பரி� நி�வப்பட்ட�. 

ICMR  

 ம�த்�வ ஆராய்ச�்க்கான இந்�யக் ��வான� (Indian Council for Medical Research)  



•   
•    
 
 
 
 

  

இந்�ய ஆராய்ச�் நி� சங்கம் (Indian Research Fund Association -IRFA) என்ற ெபயரில்  
1911-ஆம் ஆண்�    நி�வப்படட்�. 

 இ� உல�ன் �க�ம் பழைமயான மற்�ம் �கப்ெபரிய ம�த்�வ ஆராய்ச�் 
அைமப்பா�ம். 

 உயர ் ம�த்�வ ஆராய்ச�்�ன் ேமம்பா�, ஒ�ங்�ைணப்� மற்�ம் ம�ந்� 
ெபா�டக்ளின் உள்ளடக்கக் ��களின் கலப்� உ�வாக்கம் (Formulation) 
ஆ�யவற்�க்கான இந்�யா�ன் உசச் அ��யல் அைமப்ேப   ம�த்�வ 
ஆராய்ச�்க்கான இந்�யக் ��   ஆ�ம். 

 �� �ல்��ல் தைலைமயகத்ைதக் ெகாண்�ள்ள இந்தக் ��வான�   மத்�ய 
�காதாரம்  மற்�ம் ��ம்பநல அைமசச்கத்�ன் �காதார ஆராய்ச�்த் �ைற�ன் �ழ் 
ெசயல்ப��ன்ற�.  

 மத்�ய �காதார அைமசச்ர ் ம�த்�வ ஆராய்ச�்க்கான இந்�யக் ����ைடய 
நிரவ்ாக அைமப்�ன் (Governing body) தைலவராவார.்  

 

   �க்�ய �னங்கள்  

ேத�ய �ற்ற ஆவணக் காப்பகம் - ேதாற்��த்த �னம் 

 ேத�ய �ற்ற ஆவணக் காப்பகமான�  (National Crime Records Bureau -NCRB) 2018-ஆம் 
ஆண்� மாரச் ்11 அன்� தன� 33-வ� நி�வன �னத்ைதக் ெகாண்டா��ள்ள�. 

 இத்�னத்தன்�, ேத�ய �ற்ற ஆவணக்  காப்பகத்தால் கண்���க்கப்படட் “Citizen 
Service” எ�ம் ைகேப� ெசய� ஒன்�ம் ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 

  இந்�யக் �ற்ற�யல் சட்டத்தால் வைரய�க்கப்பட்டவா�  �ற்ற�யல் தர�கைள 
ேசகரித்� அதைனப் ப�ப்பாய்� ெசய்�ம்   ஒ�  இந்�ய  அர� நி�வனேம    ேத�ய 
�ற்ற ஆவணக் காப்பகம் ஆ�ம்.  

 ேத�ய �ற்ற ஆவணக் காப்பகமான� மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கத்�ன் �ழ் 
ெசயல்ப��ன்ற�. 

 மத்�ய காவல் நி�வனமாக 1986 ஆம் ஆண்� மாரச் ்11 அன்� ேத�ய �ற்ற ஆவணக் 
காப்பகம் நி�வப்பட்ட�. இதன் தைலைமயகம் ��ெடல்��ல் அைமந்�ள்ள�. 

 ேத�ய �ற்ற ஆவணக் காப்பகமான�  இந்�ய அரசாங்கத்�ன் ேத�ய �ன் ஆ�ைக 
�ட்டத்�ன் �ழ் உள்ள பணி ேநாக்கம் உைடய �ட்டமான (Mission Mode Project)  �ற்றம் 
மற்�ம் �ற்ற�யல் கண்காணிப்� �ைணய  அைமப்ைப  (Crime and Criminal Tracking 
Network System)     அமல்ப�த்�ம் மற்�ம் கண்காணிக்�ம் �தன்ைம நி�வனமா�ம். 

 இந்த �ைணய அைமப்பான�   நாட்�ல் உள்ள 28000 காவல் நிைலயங்கைள 
இைணப்பதால், இதன் �லம்   ேத�ய �ற்ற�யல் தர�த் தளத்���ந்�  (National data 
base)  �ற்றவாளிகைள அல்ல� சந்ேதகப்ப�ம் நபரக்ைளப்   பற்�த் ேதட இய�ம். 

 ேத�ய �ற்ற ஆவணக் காப்பகமான�  �ற்றங்கள், �ைற �ள்ளி�வரங்கள், �பத்� 
மரணங்கள் & தற்ெகாைலகள் மற்�ம் �ரல் ேரைககள் ஆ�யவற்�ன் ேமல் 4 
வ�டாந்�ர அ�க்ைககைள ெவளி���ன்ற�. 
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