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மாரச் ்– 29 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

பார ்க�ன்�ல் ேதரத்ல் 

 ஏ� ஆண்�க�க்�ப் �ற� த�ழ்நா� மற்�ம் ��சே்சரி பார ்க�ன்��க்கான  (Bar 
Council of Tamil Nadu and Puducherry - BCTNP) ேதரத்ல் நைடெபற்�ள்ள�.  

 இதற்��ன் த�ழ்நா� மற்�ம் ��சே்சரி  பார ் க�ன்��க்கான ேதரத்ல் 2011 ஆம் 
ஆண்�  நைடெபற்ற�. 

 இத்ேதரத்ல் இந்�ய பார ்க�ன்��னால் (Bar Council of India)  நிய�க்கப்பட்ட ேதரத்ல் 
அ�காரிகள் (Returning Officers)  மற்�ம் �ன்னாள் ெசன்ைன உயரநீ்�மன்ற 
நீ�ப�களான G.M. அக்பர ் அ� மற்�ம் T. ம�வாணன்  ஆ�ேயாரால் ேமற்பாரை்வ 
ெசய்யப் படட்�. 

 வழக்க�ஞரக்ளாகத் ெதாடரந்்� 10 ஆண்� காலமாகப் பணி�ரிந்தவரக்ள் பார ்
க�ன்�ல் ேதரத்�ல் ேபாட்��டத் த�� உைடேயாராவர.் 

 த�ழ்நா� மற்�ம் ��சே்சரி   பார ் க�ன்���ைடய 25 உ�ப்�னர ் இடங்க�க்�  
ெமாத்தம் 192 ேபர ் ேபாட்����ன்றனர.் இத்ேதரத்�ல் ெமாத்த வாக்காளரக்ளின் 
எண்ணிக்ைக   53,620 ஆ�ம். 

 �ந்ைதய த�ழ்நா� மற்�ம் ��சே்சரி   பார ்க�ன்��ன்  ஐந்தாண்� பத�க் காலம் 
நிைறவைடந்தைதத் ெதாடரந்்�, தற்ேபா�வைர  த�ழ்நா� மற்�ம் ��சே்சரி பார ்
க�ன்�லான� இந்�ய பார ்க�ன்�லால் நிய�க்கப்பட்ட,  மாநில அர�த் தைலைம 
வழக்க�ஞரான �ஜய் நாரயணின் தைலைம�ல் உள்ள �றப்�க் ���ன் 
தற்கா�க நிரவ்�ப்�ன் (temporary administration) �ழ் உள்ள�.   

 

ேத�யச ்ெசய்�கள்  

ெசௗபாக்யா -  �றன் ப�ற்�  

 ெசௗபாக்யா �ட்டத்�ன் (SAUBHAGYA scheme) ேவகமான அமல்பாட்�ற்காக ஆ� 
இந்�ய மாநிலங்களில்   மனித வளங்க�க்�ப் ப�ற்�யளிப்பதற்காக மத்�ய 
ஆற்றல் அைமசச்கமான� (Ministry of Power),  மத்�ய �றன் ேமம்பா� மற்�ம் 
ெதா�ல் �ைன� அைமசச்கத்�டன் (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship)  
�ட்�ைணந்�ள்ள�.  

 இதற்கான ஆ� இந்�ய மாநிலங்களாவன  

o அஸ்ஸாம்  

o �கார ்

o மத்�யப் �ரேதசம் 

o ஜாரக்ண்ட ்

o ஒ�ஸா 

o உத்�ரப் �ரேதசம் 
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 இந்த �ட்�ைண�ன் �ழ்   ெசௗபாக்�யா �ட்டத்�ன் �ழான �ன்�ைற 
�ட்டங்களின் ேதைவகைள சந்�க்க 47,000 �ன் �நிேயா�ப்� ைலன்ேமன்கள் 
மற்�ம்   8,500  ெதா�ல்�ட்ப உத�யாளரக்�க்�ப் ப�ற்� வழங்கப்ப�ம். 

ெசௗபாக்யா (�ரதம மந்�ரி சஹஜ் �ஜ்� ஹரக்ர் ேயாஜனா) 

 நாட்�ன் கைடக்ேகா� வைர அைனத்� நகரப்்�ற மற்�ம் �ராமப்�ற ��க�க்�ம் 
�ன் இைணப்ைப வழங்�வேத இத்�ட்டத்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 இத்�ட்டத்�ன் �ழ் �ன் இைணப்� சாதனங்களான �ன் மாற்�கள் (transformers), 
�ட்டர ்க��கள், �ன் கம்�கள் (Wire) ேபான்றவற்�ற்� மானியம் வழங்கப்ப�ம். 

 இதன் �லம் அர� 2019ல் அைனவ�க்�ம் 24×7 �ன் ேசைவைய வழங்க 
இலக்�ட�்ள்ள�. 

 

அடல் �த்தாக்கத் �ட்டம்  

 இந்�யா ��வ�ம் உள்ள 100 அடல் ேமம்ப�த்� ஆய்வகங்களில் (Atal Tinkering Labs)  
�த்தாக்கம் மற்�ம் ெதா�ல்�ைன� கலாசச்ாரத்ைத ேமம்ப�த்�வதற்காக 
ெஜரம்ன் நாட்�ன் ெதா�ல்�ட்ப நி�வனமான  SAP உடன் ேநாக்க அ�க்ைக 
(Statement of Intent)  ஒன்ைற நி� ஆேயாக்�ன் அடல் �த்தாக்க �ட்ட அைமப்� 
ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 இந்�யா ��வ�ம் உயரந்ிைலப் பள்ளிக் �ழந்ைதகளிைடேய அ��யல், ெதா�ல் 
�ட்பம், ெபா��யல் மற்�ம் கணிதம் (Science, Technology, Engineering and Mathematics - 
STEM) ஆ�யவற்�ன்  கற்றைல வளரப்்பதற்காக 100 அடல்  ேமம்ப�த்� 
ஆய்வகங்கைள  ஐந்தாண்�க் காலத்�ற்�     SAP ேபணி ெசயல்ப�த்�ம். 

அடல் �த்தாக்க �ட்டத்ைதப் பற்�  

 நி� ஆேயாக்�ன் அடல் �த்தாக்கத் �ட்டமான� (Atal Innovation Mission) நாட்�ல் 
�த்தாக்கம் (Innovation) மற்�ம் ெதா�ல்�ைன�  (Entrepreneurship) கலாசச்ாரத்ைத 
ஊக்��ப்பதற்காக ெகாண்� வரப்பட்ட அர��ைடய �க்�யமானத் �ட்டங்களில் 
ஒன்றா�ம்.   

 �த்தாக்க  �ழலைமப்ைப (Innovation eco-system) �ரட்�கரப்ப�த்�வ�ம், 
நாட்��ைடய �த்தாக்க �ழலைமைவ ேமற்பாரை்வ��வதற்� ஓர ் ேமற்�ைட 
அைமப்ைப ஏற்ப�த்�வ�ம் இதன் கட்டாயப் பணிகளா�ம். 

 இதற்காக நா� ��வ�ம் அடல் ேமம்ப�த்� ஆய்வகங்கள் (Atal Tinkering Labs) 
அைமக்கப்பட�்ள்ளன. 

 நாட்�ல் ெதா�ல்�ைன�ப் ேபாக்�ன் ஊக்��ப்�ற்� ஓர ் �ைன�க்�யாக�ம், 
�த்தாக்க �ழ�க்�  கணிசமான ஊக்கம் அளிப்பதற்காக�ம் இத்�ட்டம் 
ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ஒவ்ெவா� மாவட்டங்களி�ம், �ன்ெமா�யப்பட�்ள்ள இந்�ய ெபா��� 
நகரங்களி�ம் (Smart City)  �ைறந்தபடச்ம் ஒ� அடல் ேமம்ப�த்� ஆய்வகம் அைமக்க 
இலக்� நிரண்�க்கப்பட�்ள்ள�. 
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இந்�யா�ல் ப�ல் �ட்டம் 

 இந்�யா�ல் உயரக்ல்�   ப�ல, ெவளிநாட�் மாணவரக்ைள கவரவ்தற்காக மத்�ய 
மனிதவள ேமம்பாட�் அைமசச்கமான� (Ministry of Human Resources Development) 
“இந்�யா�ல் ப�ல்” (Study in India) என்ற  �ட்டத்�ற்� அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

 இந்�யா�ல் ப�ல் �ட்டத்�ன் �தன்ைம ேநாக்கங்களாவன, 

o கவரச்�்கரமான கல்� இலக்காக (attractive education destination) இந்�யாைவ 
அைடயாளம் காட�்வதன் �லம் ெவளிநாட�் மாணவரக்ைள இலக்�டல். 

o கல்� கற்பதற்காக இந்�யா�ற்� வ��ன்ற சரவ்ேதச மாணவரக்�க்�ம்  
இந்�யா���ந்� ெசல்�ன்ற  மாணவரக்�க்�ம் எண்ணிக்ைக�ல் உள்ள 
சமநிைல�ன்ைமைய �ைறத்தல் . 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான ைடம்ஸ் உயரக்ல்� தரவரிைச�ல் (Times Higher Education 
Ranking) ஆக்ஸ்ேபார�் பல்கைலக்கழகம் �த�டத்�ல் உள்ள�. 
இப்பல்கைலக்கழகத்�ல் உள்ள 38 சத�தத்�னர ்இந்�ய மாணவரக்ளாவர.்  

 இதன் ேநரம்ாறாக ெபங்க���ல் உள்ள இந்�ய அ��யல் நி�வனத்�ல் (Indian 
Institute of Science - IISc) ெவ�ம் ஒ�  சத�தம் மட�்ம் ெவளிநாட�் மாணவரக்ள் 
உள்ளனர.்    

 2016-17 ஆம் ஆண்�ற்கான உயரக்ல்� �தான அைனத்�ந்�ய கணக்ெக�ப்� (All India 
Survey on Higher Education) அண்ைம�ல் ெவளி�டப்படட்�.  இ� இந்�யப் 
பல்கைலக்கழகங்களில் ெவ�ம் 47,575 ெவளிநாட�் மாணவரக்ள் மட�்ேம 
ப�ல்வதாக ெதரி�த்�ள்ள�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

கடன் வச� 

 ஏற்�ம� இறக்�ம� வங்�யான எக்�ம் வங்� (Export-Import Bank - Exim Bank) ேமற்� 
ெதன் ஆப்�ரிக்கா�ல் பல்ேவ� வளரச்�்த் �ட்டங்க�க்� நி�யளிக்க �த�� 
மற்�ம் ேமம்பாட்�ற்கான ECOWAS  வங்�க்� (ECOWAS Bank for Investment and 
Development - EBID) 500 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலர ்ம�ப்�லான கடன் வச�ைய (credit 
facility) அளிக்க உள்ளதாக ���ள்ள�.  

 இந்த  கடன் சார�்த் ெதாடர ் (Line of Credit - LoC) ஒப்பந்தத்�ைன  ைகெய�த்�ட்டதன் 
�லம் எக்�ம் வங்�யான� அர��ைடய ஆதரேவா�  இ�வைர �த�� மற்�ம் 
ேமம்பாட்�ற்கான ECOWAS  வங்�க்�  4 கடன் சார�்த் ெதாடரக்ைள அளித்�ள்ள�. 
இதன் �லம் ெமாத்த கடன் சார�்த் ெதாடரி�ைடய ம�ப்� 1,000 �ல்�யன் 
அெமரிக்க டாலரக்ளா�ம்.  

ேமற்� ஆப்�ரிக்க நா�களின்  ெபா�ளாதார ச�கம் – ECOWAS 

 15 ேமற்� ஆப்�ரிக்க நா�களின் ஓர ் �ராந்�யக் ��ேவ (regional group) ேமற்� 
ஆப்�ரிக்க நா�களின் ெபா�ளாதார ச�கமா�ம்.   

 லாேகாஸ்  ஒப்பந்தத்�ல் (Treaty of Lagos) ைகெய�த்�ட்டதன் �லம் 1975 ஆம் ஆண்� 
ேம மாதம் இப்�ராந்�யக்  �� ேதாற்��க்கப்பட்ட�.  

 இசச்�கத்�ன் உ�ப்�னர ்நா�களி�ைடய அைனத்� ெசயல்பாட�் களங்களி�ம் 
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ெபா�ளாதார ஒ�ங்�ைணப்ைப (economic integration) ேமம்ப�த்�வேத இதன் 
�க்�ய ேநாக்கமா�ம்.  

 இசச்�கத்��ள்ள 15 உ�ப்� நா�களாவன, 

 ெபனின் 

 ேகப் ெவர�் 

 பர�்னா பேசா 

 காம்�யா 

 ேகாட் � ஐேவாரி 

 கானா 

 �னியா �சவ் 

 �னியா 

 ைல�ரியா 

 மா� 

 ைநஜர ்

 ைந�ரியா 

 ெசனகல் 

 �யரர்ா �ேயான் 

 ேடாேகா 

 

 

வரத்்தக சமநிைல�ன்ைம 

 ெபா�ளாதார உற�கள், வரத்்தகம், அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பம் �தான �ன - 
இந்�ய �ட�்க் ���ன் (China-India joint-group on Economic Relations, Trade, Science & 
Technology) 11-வ� சந்�ப்� அண்ைம�ல் ���ல்��ல் நைடெபற்ற�. 
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 மத்�ய வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ல்�ைற அைமசச்ர ்�ேரஷ் �ர� மற்�ம் �ன மக்கள் 

��யர�ன் வரத்்தக அைமசச்ர ் ேஜாங்ஷான் இந்த சந்�ப்�ற்�த் தைலைமத் 
தாங்�னர.் 

 இந்த சந்�ப்�ல் இ� நா�க�ம் 2014 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பரில் ைகெய�த்�ட்ட 5 
வ�டத்�ற்கான ெபா�ளாதாரம் மற்�ம் வரத்்தக ஒத்�ைழப்�ற்கான ேமம்பாட�்த் 
�ட்டங்களில் (5 Year Development Programme for Economic and Trade Cooperation - DPETC) 
அைடயாளம் காணப்பட்ட ெதாடக்கங்கைள (Initiatives) �ன்ென�த்�ச ் ெசல்வைதத் 
ெதாடர ஒப்�க் ெகாண்�ள்ளன. 

 �னப் ெபா�டக்�க்� ஏழாவ� �கப்ெபரிய ஏற்�ம� இலக்காக (Export Destination) 
இந்�யா உ�வா��ள்ள�. ேம�ம் இந்�யா �னா�க்� 24-வ� ெபரிய 
ஏற்�ம�யாளர ்நாடா�ம். 

 இந்�யா மற்�ம் �னா ஆ�ய இ� நா�க�ம்  உல�ன் �கப்ெபரிய வள�ம் 
ெபா�ளாதார நா�களா�ம். இைவ இரண்�ம் உலக உள்நாட�் உற்பத்��ல் 
ஏறக்�ைறய  20 சத�தத்�ைன�ம், உலக மக்கட் ெதாைக�ல் 35 சத�தத்�ைன�ம் 
ெகாண்�ள்ளன. 

 ஆனால் இவற்��ைடய இ�தரப்� வரத்்தகத்�ன் ஒப்�ட�் அளவான� உலக 
வரத்்தகத்�ன் 1 சத�தத்ைதக் காட்��ம் �ைறவானதா�ம். 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

ேத�ய வ�டாந்�ர ஊரக �ய்ைம கணக்ெக�ப்� 2017-18 

 2017-18 ஆம் ஆண்�ற்கான ேத�ய வ�டாந்�ர ஊரகத் �ய்ைமக் கணக்ெக�ப்�ன் 
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ப� (National Annual Rural Sanitation Survey - NARSS), �ராமப்�றங்களில் 
க�ப்பைறக�க்� அ��தைலக் ெகாண்�ள்ள (have access to toilets) 93 சத�த 
��கள் க�வைறகைளப் பயன்ப�த்��ன்றன. ஊரகப் ப��களில் 77 சத�த 
��கள் க�வைறகைளக் ெகாண்�ள்ளன. 

 ஊரகப் ப��க்கான �ய்ைம இந்�யா �ட்டத்�ற்கான (Swachh Bharat Mission Gramin - 
SBM-G) உலக வங்��ன் ஆதர�த் �ட்டத்�ன் �ழ் (World Bank support project) Independent 
Verification Agency எ�ம் நி�வனத்தால் இந்த கணக்ெக�ப்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�. 

 2017 ஆம் ஆண்�ன் நவம்பர ் மாதம் �தல் 2018 ஆம் ஆண்�ன் மாரச் ் மாதம் 
வைர�லான இைடப்பட்ட காலத்�ல் நா� ��வ�ம் 6,136 �ராமங்களில் உள்ள 
92,040 ��களில்   இக்கணக்ெக�ப்� ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. 

 இக்கணக்ெக�ப்�ல் அள�க்கான நிகழ்தக� ��தம்  எ�ம் (PPS-Probability proportion 
to Size) மா�ரி �ைறைம (sampling methodology) பயன்ப�த்தப்பட�்ள்ள�.  

 இக்கணக்ெக�ப்�ன் தர�களான�,  கணிணி உத��ைடய தனிப்படட் ேநரக்ாணல் 
(Computer Assisted Personal Interviewing - CAPI) எ�ம் இைணயேமைட�ன் பயன்பாட்�ன் 
�லம்   ேசகரிக்கப்பட�்ள்ளன. 

 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

 இந்�ய �மானநிைலய ஆைணயம் - அஸ்ஸாம் 

 கம்�ப்  மாவட்டத்�ன் �ராமங்களில் உள்ள  மனித ��ேயற்றங்களின் நீ�த்த 
வளரச்�்க்காக அஸ்ஸாம் மாநில அர�டன் ஓர ் �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தத்�ல் இந்�ய 
�மான நிைலய ஆைணயம் (Airport Authority of India -AAI) ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 இந்த �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தத்�ன் ப�, இந்�ய �மான நிைலய ஆைணயமான� 
தன்�ைடய ெப�நி�வன ச�கப்  ெபா�ப்�ைடைம ெதாடக்கத்�ன் (Corporate Social 
Responsibilities - CSR) �ழ் 4.58 ேகா� �பாய் நி��த�ைய கம்�ப் மாவடட்த்�ற்� 
வழங்�ம். 

 நி��யல் உத�க்கான ம�ப்��கள் க�காத்� �மான நிைலயத்ைதச ் �ற்��ள்ள  
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ச�தாயங்களின் ெந�ழ்�றைன அ�கரிப்பதற்காக ஐ.நா. வளரச்�் �ட்டத்தால் 
(United Nations Development Programme - UNDP) தயார ்ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

  இந்�ய �மான நிைலய ஆைணயமான� மத்�ய �மானப் ேபாக்�வரத்� 
அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம் சட்டப் �ரவ் அைமப்பா�ம். 1995 ஆம் ஆண்� 
நி�வப்பட்ட இந்த ஆைணயத்�ன் தைலைமயகம் ���ல்��ல் உள்ள�. 

     

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

J.C. ேடனியல் ��� 

 மைலயாளத் �ைரத்�ைறக்� வாழ்நாள் பங்களிப்� அளித்தைமக்காக  ேகரள 
அர�ன் உயரிய க�ரவ ��தான J.C. ேடனியல் ���ற்� பாடலா�ரிய�ம் (Lyricist)   
இயக்�ந�மான ��மாரன் தம்� ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

 �பாய் 5 லடச்ம் மற்�ம் சான்�தழ் ெகாண்ட இந்த ��� ெகால்லத்�ல் நைடெப�ம் 
ேகரள மாநில �ைரப்பட ��� வழங்�ம் �ழா�ல் தம்�ரா�க்� வழங்கப்ப�ம். 

 மைலயாளத் �ைரத்�ைற�ல் காட�்மல்�கா எ�ம் �ைரப்படம் �லம் 1966-ல் 
��மாரன் தம்� அ��கமானார.் இ� வைர 1000க்�ம் ேமற்பட்ட இன்னிைசப் 
பாடல்கைள இவர ்எ���ள்ளார.் 

 இம்மாதத்�ன் ெதாடக்கத்�ல் �றந்த இைசயைமப்பாள�க்கான மாநில ��ைத  
ெவன்ற பயானகம் �ைரப்படத்�ற்� இவர ் பாடல்கைள எ���ள்ளார.் இதன் 
இைசயைமப்பாளர ்MK அர�்னன் ஆவார.் 

 ேமைட இைச  மற்�ம் நாடகப் பாடல்க�க்� வாழ்நாள் பங்களிப்�ற்கான ேகரள 
சங்�த நாடக  அகாட� ��ைத ��மாரன் தம்� 2015-ல் ெவன்��ந்தார ் என்ப� 
��ப்�டத்தக்க�.   
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