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மாரச் ்– 27 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

�ச�் அ�ங்காட்�யகம் 

 த�ழ்நா� ேவளாண் பல்கைலக்கழகத்�ல் �ச�் அ�ங்காட்�யகத்ைத த�ழ்நா� 
�தலைமசச்ர ்�றந்�ைவத்தார.் 

 இ� த�ழ்நா� ேவளாண் பல்கைலக்கழகத்�ன் ேவளாண் �ச�்�யல் �ைற�ல் 
நி�வப்பட�்ள்ள�. 

 இந்த அ�ங்காட்�யகத்�ல் 50 இனங்கைளச ் ேசரந்்த 20,000 �ச�்கள் இடம் 
ெபற்�ள்ளன. 

 

 இந்த அ�ங்காட்�யகத்�ல் பயன்த�பைவ மற்�ம் இடரத்�பைவ ஆ�ய இ� 
வைகையச ்ேசரந்்த �ச�்�னங்கள் காட்�க்� ைவக்கப்பட�்ள்ளன. 

 இ� இந்�யா�ன் �தல் �ச�்ப் �ங்கா என்ற ெப�ைமையப் ெபற்�ள்ள�. 

 6,691 ச�ர அ� பரப்�ல் இந்த அ�ங்காட்�யகமான� கட்டப்பட�்ள்ள�. 
�ச�்�னங்களின் பல்வைகத் தன்ைம, �ச�் உ�ரினங்கள், பய�ள்ள 
�ச�்�னங்கள், �ச�்�னங்கள் மற்�ம் தாவரங்கள் மற்�ம் கலாசச்ார �ச�்�யல் 
(Cultural entomology) ஆ�ய க�த்��க்களின் அ�ப்பைட�ல் 
காட்�ப்ப�த்�வதற்கானத் �ைரக�டன் ��ய ஏ� ேர�யல் �வரக்ள் (Radial walls) 
இவ்வ�ங்காட்�யகத்�ன் கண்காட்�ப் ப���ல் உள்ளன. 

 27 �ச�்களின் வரிைசகளின் ேதரெ்த�க்கப்படட் மா�ரிகள் (Curated specimen) 
இக்கண்காட்��ல் இடம் ெபற்�ள்ளன. 

 இவ்வ�ங்காட்�யகத்�ல், �ச�்கள் ெதாடரப்ான ெசய்�கைள அளிப்பதற்காக 
ெதாைலக்காட்�த் �ைரகள், �ப்பரிமாண வ��லான �ச�்களின் வ�வங்கள் 
மற்�ம் பரி�ப் ெபா�டக்ள் கைடக�ம் (Souvenir shop) இடம் ெபற்�ள்ளன. 
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ேத�யச ்ெசய்�கள் 

அச�்  இந்�யா 2018 

 �தல் வைரகைல அச�்களின் சரவ்ேதசக் கண்காட்�யான, இரண்� ஆண்�க�க்� 
ஒ��ைற நடத்தப்ப�ம் ‘அச�் இந்�யா 2018’, ல�த் கலா அகாட��ல் நைடெபற்ற�. 
இ�ல் 17 நா�கள் பங்ேகற்றன.  

 ெமாத்தம் 988 �ன்ப��கள் ெசய்யப்பட�்�ந்த நிைல�ல், அவற்�ன் 127 அச�்கள் 
மட�்ம் கண்காட்��ல் இடம் ெபறத் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்டன. 

 அெமரிக்கா, இங்�லாந்�, �லங்கா, இத்தா�, ெமக்�ேகா, �னா, இஸ்ேரல், ��டன், 
�த்�ேவனியா, ேபாலந்�, அரெ்ஜன்�னா,  �ரீஸ், ேநபாளம், வங்கேதசம் மற்�ம் 
ெமாரீ�யஸ் ஆ�ய நா�கள் இக்கண்காட்��ல் பங்ேகற்றன. இந்த மாநா� உலக 
நா�களின் ஆரவ்த்ைத ெவளிக் ெகாண்� வந்�ள்ள�. 

 

�ன்றாவ� �கப்ெபரிய �ன்சார உற்பத்�யாளர ்

 2016 ம் நி�யாண்�ல் இந்�யா 1,423 �ல்�யன் �னிடக்ள் �ன்சாரத்ைத உற்பத்� 
ெசய்� �ன்றாவ� �கப்ெபரிய �ன்சார உற்பத்�யாளராக உ�வா��ள்ள� 
மற்�ம் �ன்றாவ� �கப்ெபரிய �ன்சார �கரே்வாராக�ம் உள்ள�. 

                      
 �னா (6,015 �ல்�யன் �னிடக்ள்), அெமரிக்கா (4,327 �ல்�யன் �னிடக்ள்) 

ஆ�யவற்ைறத் ெதாடரந்்� இந்�யா �ன்றாவ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 கடந்த ஏ� ஆண்�களில் 2017 ஆம் ஆண்� வைர�ல், இந்�யா�ன் �ன்சார 
உற்பத்� 34% ஆக அ�கரித்�ள்ள�. 
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 இந்�யா தற்ேபா� ஜப்பான் மற்�ம் இரஷ்யாைவக் காட்��ம் அ�க ஆற்றைல 
உற்பத்� ெசய்�ற�. 

 

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

அ��யல் ஆேலாசகர ்

 ��ஷ்ணசா� �ஜய் ராகவன், இந்�ய அர�ன் �தன்ைம அ��யல் ஆேலாசகராக 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 2001 ஆம் ஆண்� நிய�க்கப்படட், 81 வயதா�ம் அ� இயற்�யலாளர ் R. 
�தம்பரத்ைதத் ெதாடரந்்� ��ஷ்ணசா� �ஜய் ராகவன் இப்ெபா�ப்ைப வ�க்க 
உள்ளார.் R. �தம்பரம் 16 ஆண்�க�க்� ேமலாக �தன்ைம அ��யல் 
ஆேலாசகராகப் பத� வ�த்தார.் 

 உ�ரியல் அ��ய�க்கான ேத�ய ைமயத்�ன் இயக்�நராகப் பணியாற்�ய �ஜய் 
ராகவன், 2013 ஆம் ஆண்� உ�ரித் ெதா�ல்�ட்பத் �ைற ெசயலாளராக 
நிய�க்கப்பட்டார.் 

  
�தன்ைம அ��யல் ஆேலாசகர  ்

 �தன்ைம அ��யல் ஆேலாசகர ் எ�ம் பத�, 1999 ஆம் ஆண்� அடல் �காரி 
வாஜ்பா� அர�னால் உ�வாக்கப்பட்ட�. இ� அ��யல் ெகாள்ைக ெதாடரப்ாக 
அைனத்� ெசயல்களி�ம் அர�ற்� ஆேலாசைன வழங்�ம் �க உயரந்்த 
பத�யா�ம். 

 அ��யல் ெதாடரப்ான ெசயல்பா�களில் அர�ற்� ஆேலாசைன வழங்�ம் �ன்� 
அ��யல் அங்கங்களில் ஒன்றான �தன்ைம அ��யல் ஆேலாசகர ் பத�யான� 
அர� மற்�ம் அ��யல் கழகங்க�க்�ைடேயயான இைட�கமாக ெசயல்ப��ற�. 

 மற்ற இரண்� அங்கங்களாவன, 

 �ரதம�க்கான அ��யல் ஆேலாசைனக் �� 

 ேக�ேனட்�ற்கான அ��யல் ஆேலாசைனக் �� 

 ேமற்கண்ட இரண்�ம் அர�ன் ெசயல்பாட்�ன் �ழ் இல்ைல. 
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 பா�காப்�த்�ைற அைமசச்ர,் அவ�க்ெகன்�த் தனியாக  ஒ� அ��யல் 
ஆேலாசகைரக் ெகாண்�ள்ளார.் 

 

UNESCO நிரவ்ாக மன்றம் 

 UNESCO நிரவ்ாக மன்றத்�ன் இந்�யா�ற்கானப் �ர�நி�யாக �ன்னாள் NCERT 
(National Council of Educational Research and Training) இயக்�நர ் JS. ரஜ்�த்ைத மத்�ய 
மனிதவள ேமம்பாட�் அைமசச்கம் நிய�த்�ள்ள�. 

 58 இடங்கள் ெகாண்ட UNESCO நிரவ்ாக மன்றத்�ன் உ�ப்�னரக்ளின் பத�க்காலம் 4 
ஆண்�களா�ம். UNESCO�ன் அர�யலைமப்� அங்கமான நிரவ்ாக மன்றம், ெபா� 
மாநாட�் அமர�்னால் ேதரந்்ெத�க்கப்ப��ற�. 

 இந்த மன்றம் படெ்ஜட் ெதாடரப்ான ம�ப்��கள் மற்�ம் நி�வனங்களின் ேவைல 
ஆ�யவற்ைற ஆராய்�ற�. நைட�ைற�ல், இம்மன்றேம UNESCO�ன் அைனத்�க்  
ெகாள்ைககள் (Policies) மற்�ம் �ட்டங்கள் ஆ�யவற்�ற்�ப் ெபா�ப்பா�ம். 

 

JS ராஜ்�த் ெபற்ற � றப்�கள் 

 2014ஆம் ஆண்� இவ�க்� பத்ம � ��� வழங்கப்படட்�. 

 கல்�த்�ைற�ல் இவர�ப் பங்களிப்�ற்காக மத்�யப் �ரேதச அரசால் இவ�க்� 
மகரி� ேவத �யாசர ்��� வழங்கப்படட்�. 

 ஜூன் 15, 2015 அன்� �ரதமரால் ெவளி�டப்பட்ட ‘இந்�யா�ல் இஸ்லா�யரக்ளின் 
கல்�’ என்ற �த்தகத்ைத இவர ்எ���ள்ளார.் 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

100 ODI �க்ெகட்�கள் 

 ஆப்கானிஸ்தான் ெலக் ஸ்�ன்னர ் ர�த்கான் ODI (One Day International) ேபாட்�களில்  
100 �க்ெகட�்கள் �ழ்த்�ய ேவகப்பந்� �சச்ாளராக உ�வா��ள்ளார.் 

 ர�த்கான் 44 �ைளயாட�்களில் இந்த சாதைனையப் பைடத்�ள்ளார.் இதற்� 
�ன்னர ் இசச்ாதைனையப் பைடத்த ஆஸ்�ேர�யா�ன் �டெ்சல் ஸ்டாரக்்ைக  �ட 



•   
•    
 
 
 
 

  

இ� 8 ஆடட்ங்கள்  �ைறவானதா�ம். 

 ேமற்� இந்�யத் ��களின் சாய் ேஹாப் என்ற �ரைர LBW �ைற�ல்  �ழ்த்� இர�த் 
தன்�ைடய 100வ�  �க்ெகடை்ட  �ழ்த்�னார.் 

 

   
 

ஜாக்�  இைளஞர ்ேகாப்ைப 

 ஜாக்�  இைளஞர ் ேகாப்ைப ெதாடக்கக் கால்பந்� ேபாட�்�ன் இ��ச ் �ற்�ல் 
ஹாங்காங்ைக 4-2 என்ற ��தத்�ல் இந்�யா�ன் U-16 அணி ெவன்� சாம்�யன் 
படட்த்ைத ெவன்�ள்ள�. 

 

 ெபேக ஓரம், ேரா�த் த� மற்�ம் லால் ேரா�மா ஆ�ேயார ்ேகால் அ�த்தனர.் 

 இ� இவ்வணி�ன் �ன்றாவ� ெதாடர ் ெவற்�யா�ம். இதற்� �ன்னர ் இவ்வணி 
�னா�ன் ெடய்�ைய 4-0 என்ற �த்�யாசத்��ம், �ங்கப்�ைர 3-1 என்ற 
�த்�யாசத்��ம் ெவன்�ள்ள�. 

 ��யேனா ெபரன்ான்டஸால் ப�ற்�யளிக்கப்ப�ம் இவ்வணி இ�வைர 22 
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ேபாட்�களில் ெவற்� வாைக ���ள்ள�. இ�ல் ேத�ய இைளஞர ் அணி, சரவ்ேதச 
�ளப் மற்�ம் அகடா� அணி ஆ�ய அணிக�டன் �ைளயா�ய நட்� ஆட்டங்க�ம் 
அடங்�ம்.  

 

ஆ�ய �ல்�யாரட்்ஸ் 

 பங்கஜ் அத்வானி, தன� ப�ற்� நண்பரான B.பாஸ்கைர 6-1 என்ற �த்�யாசத்�ல் 
ெவன்� தன� ஆ�ய �ல்�யாரட்ஸ்் ேகாப்ைபையத் தக்க ைவத்�க் 
ெகாண்�ள்ளார.் 

 இந்த ெவற்��டன் இவர,் �ல்�யாரட்ஸ் ேபாட்��ல் 2017-2018க்கான காலக் 
கட்டத்�ல் இந்�ய, ஆ�ய, உலக சாம்�யனாக ெவற்�வாைக ��ய இந்�யராக 
ெதாடர�்ன்றார.் 

 இ� ஆ�ய அள�லான ேகால்ப் �ைளயாட்�ல், அத்வானி�ன் 11வ� 
தங்கப்பதக்கமா�ம். 

 ெபண்க�க்கான ஆ�ய ஸ்�க்கர ் ேபாட்��ல், தாய்லாந்�ன் �ரிபாப்ேபாரன்் 
�வான்தகம்ஜைன ெவன்� இந்�யா�ன் அ� காேமனி சாதைன பைடத்�ள்ளார.் 

             
 

CWG 2018 

 ஆஸ்�ேர�யா�ன் ேகால்�ேகாஸ்ட ் நகரில் நடக்க உள்ள காமன்ெவல்த் ெதாடக்க 
�ழா�ல் P.V �ந்� இந்�ய அணிக்காக இந்�யக் ெகா�ையத் தாங்�ப் ��த்� 
ெசல்ல�ள்ளார.் 



•   
•    
 
 
 
 

  

            
 �ளாஸ்ேகா�ல் 2014 ஆம் ஆண்� நடந்த காமன்ெவல்த் ேபாட்�களில் 

ெபண்க�க்கான ஒற்ைறயர ் ேபாட்��ல் P.V �ந்� ெவண்கலப் பதக்கத்ைத 
ெவன்�ள்ளார.் 

 கடந்த �ன்� காமன்ெவல்த் ேபாட்�களில், ெகா�தாங்�ச ் ெசல்�ம் க�ரவப் 
ெபா�ப்�, ��தல் �ைளயாட�்ப் �ரி� உ�ப்�னரக்�க்� வழங்கப்படட்�. 

 2006 ஆம் ஆண்� ெமல்பரன்ில் நடந்த காமன் ெவல்த் ேபாட்�களில் பங்ேகற்ற 
இரடை்ட �ராப் �ப்பாக்� ��தல் �ர�ம் (Double Trap Shooter) தற்ேபாைதய மத்�ய 
�ைளயாட�்த் �ைற அைமசச்�மான ராஜ்ய வரதன் �ங் ரத்ேதார ் இந்�யக் 
ெகா�ையத் தாங்�ச ்ெசல்�ம் ெபா�ப்ைபப் ெபற்றார.் 

 2010ல் இந்�யா�ல் நடந்த ேபாட்�களின் ேபா� இப்ெபா�ப்ைப 2008 ஆம் ஆண்�ன் 
ஒ�ம்�க் சாம்�யனான அ�னவ் �ந்த்ரா ெபற்றார.் 

 �ப்பாக்�ச ்��தல்  �ரர ்�ஜய் �மார ்இவ்வாய்ப்ைப 2014ல் ெபற்றார.் 
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