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TNPSC துளிகள் 

 மத்திய கப்பற் பபோக்குவரதத்ு அமமசச்கத்தின் பவண்டுபகோளுக்கு இணங்க அடுத்த 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு (2020 வமர) மின் விசோக்கப ோடு (நுமைவு இமசவு) 

இந்தியோவிற்கு கப்பற்சுற்றுலோ வரும் (Cruise tourism) வவ ிநோட்டவருக்கு பபயோவமட்ரிக் 

பதிபவட்டில் பதிவு வசய்வதிலிருந்து மத்திய உ ்துமற அமமசச்கம் விலக்கு 

அ ிதத்ு ் து. நோட்டில் கப்பல் சுற்றுலோமவ பமம்படுதத்ுவதற்கோக இந்நடவடிக்மக 

பமற்வகோ ் ப்படட்ு உ ் து. மும்மப,  மரம்பகோவோ,  புதிய மங்களூர,்  வகோசச்ின்,  

வசன்மன பபோன்ற ஐந்து வபரிய துமறமுகங்க ில் கடற் சுற்றுலோவிற்கு மின்-விசோ 

வைங்கும் வசதி அமலில் உ ் து. 

 விபதத்ுகம  குமறக்கும் முயற்சியோக எவவரஸ்ட் சிகரம் உட்பட நோட்டின் அமனத்து 

மமலக ிலும் தனிநபரோக மமலபயறுதமல தமட வசய்யும்,  மமலபயறுதல் சோரந்்த 

வநறிமுமறகம  (Mountaineering regulation) திருதத்ுவதற்கு பநபோ  பகபிபனட் 

அமமசச்கம் ஒப்புதல் அ ிதத்ு ் து. பமலும் இருமகக ் இைந்தவரக்ளும் (double 

amputee),  போரம்வயிைந்தவரக்ளும் மமலபயறுவதற்கு தமட விதிக்கப்படட்ு ் து. 

 நோட்டின் சுற்றுசச்ூைல் போதுகோப்பு வரிச ் சட்டம் (Environmental Protection Tax Law) 2018 

ஆண்டின் ஜனவரியிலிருந்து வசயல்போடட்ுக்கு வந்தமதத் வதோடரந்்து,  

மோசுபடுத்திக ின் வவ ிபயற்றத்மதத் தடுக்கவும்,  சுற்றுசச்ூைமல போதுகோக்கவும் 

சீனோ சுற்றுசச்ூைல் வரிமய வசூலிக்கத் வதோடங்கியு ் து. 

 இருதரப்பு வரத்்தகம் மற்றும் முதலீடட்ு நடவடிக்மககளுக்கு சீன யுவோமன (சீனோவின் 

நோணயம்) பயன்படுத்த போகிஸ்தோனின் மத்திய வங்கியோன போகிஸ்தோன் ஸ்படட் பபங்க் 

அனுமதிய ிதத்ு ் து. சீன யுவோனின் பயன்போடம்ட ஏற்றுக் வகோண்டதன் மூலம் சீன-

போகிஸ்தோன் வபோரு ோதோர மண்டலத் திட்டத்தின் (China-Pakistan Economic Corridor) கீை் 

பமற்வகோ ் ப்படும் வரத்்தகம் மற்றும் முதலீடட்ு நடவடிக்மககளுக்கு அவமரிக்க 

டோலரக்ளுக்குப் பதிலோக சீன யுவோமன இனி இவ்விரு நோடுகளும் பயன்படுதத்ும்.  

 மத்திய நிதி அமமசச்கத்தின் கீை் வசயல்படும் வருமோன வரிதத்ுமறயோனது 

தன்னுமடய பதசிய இமணயத த்தில் “‘Live Chat Online - ask your query’” எனும் நிமலயோன 

அமடயோ  குறியீடுமடய (icon) ஆன்மலன் பபசச்ுவோரத்்மத பசமவ (on-line chat service) 

த த்மத துவங்கியு ் து. 

o வரிவசலுத்துபவோரின் பநரடி வரிக ் வதோடரப்ோன சந்பதகங்க ்,  அடிப்பமட 

பக ்விகளுக்கு வருமோன வரித்துமறயின் சோரப்ில் இத்த த்தில் பதில் 

வைங்கப்படும். இதன் மூலம் அவரக்ளுமடய குமறக ் தீரக்்கப்படும். 

o “ஆயகோர ்பசது” எனும் மகபபசி வசயலியின் வழிபயயும் இந்த பசமவமய அணுகிட 

இயலும். 

 வடல்லியில் உ ்  பிரவோசி போரதிய பகந்திரோவில் இந்திய பூரவ்ீக குடிக ின் முதல் 

போரோளுமன்ற கருத்தரங்கு (Person of Indian origin parliamentarian Conference) நமடவபற்றது. 

o உலகம் முழுவதும் பல்பவறு நோடுக ில் மக்க ் பிரதிநிதிக ோகவும்,  நகர 

பமயரக் ோகவும்,  உ ்  பல்பவறு இந்திய வம்சோவழியினர ்இக்கருத்தரங்கில் 

பங்பகற்றனர.் 

 சட்டவிபரோதமோக குடிபயறியு ்  ஆயிரக்கணக்கோன ஆப்ரிக்கரக் ் மூன்று 

மோதங்க ில் நோடம்ட விடட்ு வவ ிபயற பவண்டும் எனக் கூறும் 90-நோ ் 

அறிவிக்மகமய இஸ்பரல் அரசு வவ ியிடட்ு ் து. அவ்வோறு வவ ிபயறோவிடின் கோல 

வமரயமறயற்ற சிமறத்தண்டமனமய அனுபவிக்க பநரிடும் எனவும் இஸ்பரல் 

வதரிவிதத்ு ் து.  
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o 90 நோடக் ில் அவரக் ் அவரக்ளுமடய வசோந்த நோட்டிற்பகோ அல்லது பவவறோரு 

நோட்டிற்பகோ திரும்ப பவண்டும் எனவும், அதற்கோக ஒவ்வவோரு புலம்வபயர ்

குடிபயறிகளுக்கும் 3500 டோலர ்வைங்கப்படும் எனவும் வதரிவிதத்ு ் து. 

 ஒடிஸோவிலு ்  13 குறிப்போகப் போதிக்கப்படக்கூடிய பைங்குடியின குழுக்களு ் 

(Particularly Vulnerable Tribal Groups) ஒன்றோன மன்கிடியோ பைங்குடியின குழுவிற்கு (Mankidia 

tribe) வரலோற்றுச ்சிறப்புமடய அடட்வமண பைங்குடியினர ்மற்றும் பிற வனவோசிக ் 

(வனஉரிமம அங்கீகோரத்திற்கோன ) சட்டம் 2006-ன் கீை் [Scheduled Tribes and other Traditional 

Forest dwellers (Recognition of forest Rights) Act-2006] ஒடிஸோவில் உ ்  சிமிலிபோல் புலிக ் 

கோப்பகத்தின் (Similipal Tiger Reserve) உட்பகுதிக ில் வோை்வதற்கோன உரிமம 

நீக்கப்படட்ு ் து. 

o வன விலங்குக ோல் குறிப்போக புலிக ோல் மன்கிடியோ பைங்குடியின மக்க ் 

தோக்கப்படக் கூடும் என்ற கோரணத்தின் அடிப்பமடயில் மோநில வனத்துமற 

இந்த அறிவிப்மப வவ ியிடட்ு ் து. 

 தமலமம நீதி தீபக் மிஸ்ரோ தமலமமயிலோன உசச் நீதிமன்ற அமரவ்ு,  2016-ஆம் 

ஆண்டின் நவம்பர ் 30 ஆம் பததி வைங்கிய தன்னுமடய முந்மதய இமடக்கோலத் 

தீரப்்மப திருத்தியமமதத்ு ஒவ்வவோரு கோட்சிக்கு முன்பும் பதசிய கீதத்மத இமசப்பது 

திமரயரங்கங்க ின் விருப்பத்மதச ்சோரந்்தது என வதரிவித்து ் து. 

o திமரயரங்க ில் பதசிய கீதம் இமசப்பது வதோடரப்ோக B.R.ஷரம்ோவின் 

தமலமமயில் அமமக்கப்படட்ு ்  அமமசச்கங்களுக்கிமடபயயோன குழுவின் 

பரிந்துமரகம  ஏற்று அது வதோடரப்ோக அரசு இறுதி முடிமவ எடுக்கும் 

வமரயில் உசச்நீதி மன்றத்தின் இந்த திருத்த உத்தரவு அமலில் இருக்கும். 

 

 தன்மமறப்பு நிமலயின் (Privacy) போதுகோப்பு வதோடரப்ோன பிரசச்மனகம  கம ய 

வமய்நிகர ்அமடயோ ம் (Virtual ID) மற்றும் வமரயறுக்கப்பட்ட KYC (Limited Know Your 

Customer) எனும் இரு அடுக்கு (two-tier) போதுகோப்பு அம்சங்கம  இந்திய தனிதத்ுவ 

அமடயோ  ஆமணயம் (UIDAI-Unique Identification Authority of India) 

அறிமுகப்படுத்தியு ் து. ஆதோர ்தரவுக ின் தன்மமறப்பு நிமலமயயும்,  அவற்றின் 

போதுகோப்மபயும் வலுப்படுதத்ுவதற்கோக இந்த இரு போதுகோப்பு அம்சங்க ் 

வதோடங்கப்படட்ு ் ன.  

 கோற்று மின்னுற்பத்தியில்,  வடன்மோரக்் புதிய மமல்கல்லிமனத் வதோட்டிருக்கிறது. 2017-

ஆம் ஆண்டு உற்பத்தி வசய்யப்பட்ட மின்சோரத்தில் 43.4 சதவீத மின்சோரம் கோற்று 

வ த்தின் மூலமோக வடன்மோரக்் உற்பத்தி வசய்திருக்கிறது. 

 இமச இயக்குநரும் வயலின் கமலஞருமோன எல். மவத்தியோநதன் அவரக் ின் 75-வது 

பிறந்தநோ ் விைோவிமனக் குறிப்பிடும் வமகயில் வைங்கப்படும் ‘எல்.வி. வோை்நோ ் 

சோதமனயோ ர ்விருதிமன’ பின்னணிப் போடகரும்,  இமசயமமப்போ ருமோன எஸ்.பி. 

போலசுப்பிரமணியன் வபற்றுக் வகோண்டோர.் 

 இந்தியோ,  சீனோவோல் முன்வமோழியப்பட்ட பன்னோடட்ு நிதி நிறுவனமோன ஆசிய 

உ ்கடட்மமப்பு முதலீடட்ு வங்கியிலிருந்து (Asian Infrastructure Investment - AIIB) 1.5 

பில்லியன் அவமரிக்க டோலர ் மதிப்புமடய கடமனயும் குைோய்க ் அமமப்பதற்கோக 

பமலும் மூன்று பில்லியன் அவமரிக்க டோலரக்ம யும் கடனோகப் வபற்றதன் மூலம் அந்த 

வங்கியிலிருந்து அதிகக் கடன் வபறுபவரோக உருவவடுதத்ு ் து. இந்தியோவிற்கு 

அடுத்ததோக 600 மில்லியன் அவமரிக்க டோலரக் ் கடமனப் வபற்று இந்பதோபனஷியோ 

அதிகக் கடன் வபறுபவர ்வரிமசயில் இரண்டோவதோக வவ ிப்படட்ு ் து. 

o அந்த வங்கியில் 26.06 சதவீத வோக்கு பங்கிமனக் (வோக்க ிக்கும் உரிமமமயக்) 

வகோண்டு சீனோ மிகப்வபரிய பங்குதோரரோக உ ் து. இந்தியோவோனது 7.5 

சதவீதத்மதக் வகோண்டு இரண்டோவது மிகப் வபரிய பங்குதோரரோகவும் 

அதமனத் வதோடரந்்து 5.93 சதவீதத்மதக் வகோண்டு ரஷ்யோவும்,  4.5 சதவீதத்மதக் 
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வகோண்டு வஜரம்னியும் பங்குதோரரோக உ ் ன. 

 பஞ்சோப் அரசு அங்கு ்  45 அரசு இரத்த வங்கிக ிலும் ஈ -ரக்ட்பகோஷ் (e-Raktkosh) என்ற 

இமணய தகமவ வவ ியிடட்து. இந்த இமணய தகவோனது வநறிமுமறகம  

வைங்குவபதோடு நோடு முழுவதும் உ ்  இரத்த வங்கி மற்றும் பசமிப்பு மமயங்க ின் 

பணிப்போய்மவ சீரமமக்கிறது. இது அமனதத்ு இரத்த வங்கிகம யும் ஒபர த த்மதக் 

வகோண்டு ஒன்றிமணக்கிறது. 

 திருமண வயமத எட்டிய ஓர ் ஆணும் வபண்ணும் திருமணம் வசய்து வகோ ்வதற்கு 

உரிமம உ ் து என்று உசச்நீதிமன்றம் உத்தரவிடட்ு ் து. பமலும்,  வபற்பறோபரோ,  கோப் 

எனப்படும் கட்டப் பஞ்சோயத்பதோ அல்லது இது பபோன்ற அமமப்புக்கப ோ அவரக்ம  

பக ்வி எழுப்ப முடியோது என்றும் கூறியிருக்கிறது. சோதி மோறி திருமணம் வசய்து 

வகோண்டவரக் ் மீது எந்த விதமோன தோக்குதல்க ் நடத்தினோலும் அது ‘சட்ட 

விபரோதமோனது‘ என்று உசச்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. 

 நடப்போண்டு (2018) முதல் ஹஜ் யோத்திமர வசல்பவோருக்கோன மோனியம் நிறுத்தப்பட 

உ ் தோக மத்திய சிறுபோன்மமயினர ் நலதத்ுமற அமமசச்கம் முடிவவடுதத்ு ் து. 

இந்த முடிவோனது சிறுபோன்மமயினரின் வ ரச்ச்ி மற்றும் கவுரவத்மத 

அடிப்பமடயோகக் வகோண்ட அமமசச்கத்தினுமடய வகோ ்மகயின் ஒரு பகுதியோகும். 

அப்சல் அமோனுல்லோ குழுவின் பரிந்துமரயின் பபரிலும் 2012 ஆம் ஆண்டு பம மோதம் 

உசச்நீதிமன்றம் வைங்கிய உத்தரவின் அடிப்பமடயிலும் இந்த முடிவு 

எடுக்கப்படட்ிருக்கிறது. 

 சி.ஆர.்பி.எஃப் (CRPF) இன் சிறப்பு தமலமம இயக்குனர ்சுதீப் லக்டோகியோமவ (1984 – 

ஐ.பி.எஸ்) பதசிய போதுகோப்புப் பமடயின் (National Security Guard - NSG) புதிய தமலவரோக 

நியமிதத்ு மத்திய அமமசச்ரமவ நியமனக் குழு உத்தரவிட்டது. ஜனவரி 31ம் பததியுடன் 

ஓய்வு வபறும் இந்த பயங்கரவோத எதிரப்்பு பமடப்பிரிவின் தற்பபோமதய தமலவரோன 

எஸ்.பி.சிங்-ஐ வதோடரந்்து லக்டோகியோ வபோறுப்பபற்க உ ் ோர.்  

 ரோஜஸ்தோன் மோநிலத்தின் வஜய்ப்பூரிலு ்  டிக்கி அரண்மமனயில் (Diggi Palace) ஜீ 

வஜய்ப்பூர ்இலக்கியத் திருவிைோவின் 11வது பதிப்பு நடத்தப்படட்ு ் து. 

 பின்லோந்தின் அதிபரோக உ ்  வசௌலி நினிஸ்படோ மீண்டும் அதிபர ் பதவிக்கு  

இரண்டோவது முமறயோக அடுத்த ஆறோண்டு கோலத்திற்கு பதரந்்பதடுக்கப்படட்ு ோர.் 

 2017ஆம் ஆண்டின் இந்தி வோரத்்மதயோக (Hindi Word of the Year) “ஆதோர”் என்ற வசோல் 

பதரந்்வதடுக்கப்படட்ு ் து. இதற்கோன அறிவிப்பு வஜய்ப்பூர ் நகரில் நமடவபற்ற 

வஜய்ப்பூர ்இலக்கியத் திருவிைோவின்   நிகை்சச்ியின் பபோது அறிவிக்கப்படட்து.  

 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மின் ஆளுளக சகாள்ளக - தமிழ்நாடு 

 வபோது மக்க ்,  அரசு பிரிவுக ்,  வணிக நிறுவனங்க ் அமனவரும் அரசினுமடய 

அமனதத்ு பசமவகம யும் டிஜிட்டல் முமறமமயின் (Digital mode) வோயிலோக 

வபறுவதற்கோக பவண்டி தமிைக அரசு “மின் ஆளுமக வகோ ்மக-2017” (e-governance policy 

– 2017) ஒன்மற வவ ியிடட்ு ் து. 

 தமிைக அரசின் டிஜிட்டல் வதோமலபநோக்குத் திட்டம்-2023 (Digital Vision 2023 plan) கீை் 

வபோது பசமவ மூலமோகவும்,  மகபபசி பயன்போடுக ் மூலமோகவும்,  முக்கியமோக 

டிஜிடட்ல் முமறமமயின் மூலமோகவும் அமனதத்ு அரசுத் தரப்பு பசமவகம  

வைங்குவதற்கோக இந்த மின் ஆளுமக வகோ ்மக வவ ியிடப்படட்ு ் து. 

 தமிைக அரசோனது டிஜிட்டல் முன்வனடுப்புத் திட்டங்களுக்கோக நடப்பு நிதிஆண்டின் 
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வமோத்தத் வதோமகயில் 0.5 சதவீதத்மத இதற்வகன ஒதுக்கிடவும்,  இந்த நிதி ஒதுக்கீடம்ட 

அடுத்த 5 ஆண்டுக ில் 3 சதவீதம் எனும் அ வில் உயரத்்திடவும் பவண்டும் என 

வமோழியும் கூறு இந்த மின் ஆளுமக வகோ ்மக 2017-ல் இடம்வபற்று ் து. 

 

171-வது ஆராதளன இளெ திருவிழா 

 ஸ்ரீ தியோக பிரம்மோ மபஹோத்சவோ சபோவினோல் நடத்தப்படும் புகை்வபற்ற 171-வது 

ஆரோதமன இமசத ்திருவிைோ தமிை்நோட்டின் திருமவயோற்றில் வதோடங்கியு ் து. 

 கரந்ோடக இமசயின் மும்மூரத்்திக ில் ஒருவரோன தியோகரோஜோவின் நிமனவோக 

அவருக்கு மரியோமத வசலுத்துவதற்கோக இந்த இமசத் திருவிைோ நடத்தப்படுகின்றது. 

 இத்திருவிைோவில் முக்கிய நிகை்வோக தியோகரோஜரின் ஐந்து கீரத்்தமனக ின் மீது கூடட்ு 

இமசப்போடல் (choral singing) நிகை்சச்ிக ் பமற்வகோ ் ப்படும். 

 

நாட்டின் ஐந்து முன்னணி காவல் நிளலயங்கள் 

 நோட்டின் சிறந்த கோவல் நிமலயங்களு ் ஒன்றோக தமிைகத்மதச ்பசரந்்த இரு கோவல் 

நிமலயங்க ் மத்திய உ ்துமற அமமசச்கத்தோல் அறிவிக்கப்படட்ு ் ன. 

 நோட்டின் சிறந்த கோவல் நிமலயங்க ் (Smart Police Station Category) வமகப்பிரிவில்,  

தமிைகத்தின் பகோமவ மோவட்ட ஆர.்எஸ். புரம் B-2 கோவல் நிமலயம் முதல் இடத்மதப் 

பிடிதத்ு ் து. 

 அமனத்திந்திய அ விலோன இந்த வமகப்போடட்ில்,  நோட்டின் ஐந்தோவது சிறந்த கோவல் 

நிமலயமோக வசன்மனயிலு ்  K-4 அண்ணோ நகர ் கோவல் நிமலயம் 

அறிவிக்கப்படட்ு ் து. 

 மத்திய பிரபதச மோநிலத்தின் படக்கன்பூரில் நமடவபற்ற அமனத்திந்திய கோவல்துமற 

தமலமம இயக்குநரக் ் (டிஜிபிக்க ்) மோநோட்டில் இதற்கோன பரிசிமன மத்திய 

உ ்துமற அமமசச்ரிடம் தமிைக கோவல்துமற அதிகோரிக ் வபற்றனர.் 

 

ொரல்ி 435 - காளரக்கால் 

 நடப்பு வதோழில்நுட்ப வசதிகம க் வகோண்டு (State of Art) புதிதோக தயோரிக்கப்படட்ு ்  

கடல் பரோந்துக் கப்பலோன சோரல்ி – 435 பரோந்துக் கப்பல்,  போண்டிசப்சரி யூனியன் 

பிரபதசத்தின் ஓர ்பகுதியோன கோமரக்கோலில் அமமந்து ்  இந்தியக் கடபலோரக் கோவல் 

பமடயில் இமணக்கப்படட்ு ் து. 

ொரல்ி - 435 

 நவீன வழிகோடட்ு அமமப்பும் (modern navigation) தகவல் வதோடரப்ு அமமப்பும் 

(communication system) சோரல்ி 435 கடபலோரக் கோவல் கப்பலில் வபோருத்தப்படட்ு ் ன. 

 கிைக்குக் கடபலோர மண்டலத்தில்,  வசன்மன மற்றும் கன்னியோகுமரிக்கு 

இமடபயயோன கடபலோர பகுதிக ில் கடபலோர போதுகோப்பு நடவடிக்மகக ் 

பமற்வகோ ்வமத வலுப்படுத்த இக்கப்பல் உதவும். 

 பமோசமோன வோனிமலக ோல் கடலில் போதிப்பிற்கு ் ோகும் மீனவரக்ம  மீட்பதற்கோன 

நடவடிக்மககளுக்கும் இக்கப்பல் வபரும் துமண புரியும். 

 

தமிழ்நாடு மாநில அரசு விருதுகள் 

 தமிைக அரசின் மோநில விருதுக ் திருவ ்ளுவர ் தினமோன சனவரி 15 அன்று 
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பிரபலமோனவரக்ளுக்கு வைங்கப்படட்து. 

 தமிை் வமோழி,  இலக்கிய வ ரச்ச்ி மற்றும் தமிை் சமுதோயதத்ுக்கு வதோண்டோற்றிய 

ஒன்பது பபருக்கு அரசின் விருதுக ் வைங்கப்பட்டன. 

 விருது வபற்ற ஒவ்வவோருவருக்கும் ரூ. 1 லடச்தத்ுக்கோன கோபசோமல,  ஒரு சவரன் 

தங்கப்பதக்கம் மற்றும் விருதுக்கோன தகுதிச ்சோன்றிதை் ஆகியமவயும் வைங்கப்படட்ு 

வபோன்னோமடயும் அணிவிக்கப்படட்து. 

 தமிைக அரசின் ஒன்பது விருதுக ்: 

o திருவ ்ளுவர ் விருது,  தமிை் இலக்கிய வ ரச்ச்ிக்கு பங்க ித்தமமக்கோக 

முமனவர ்பகோ. வபரியண்ணன் அவரக்ளுக்கு வைங்கப்படட்து. 

o தந்மத வபரியோர ் விருது,  சமூக நலதத்ுமற அமமசச்ரோக இருந்த பபோது 

எடுக்கப்படட் நல்முயற்சிகளுக்கோக போ. வ ரம்திக்கு வைங்கப்படட்து. 

o மமலவோை் சமூக மோணவரக்ளுக்கு கல்வித ் வதோண்டோற்றிய டோக்டர.் பக.பஜ. 

ஜோரஜ்ுக்கு அண்ணல் அம்பபத்கர ்விருது வைங்கப்படட்து. 

o அண்ணோ வதோழிற்சங்கத்தின் நிறுவன உறுப்பினரோன அ. சுப்ரமணியதத்ுக்கு 

பபரறிஞர ்அண்ணோ விருது வைங்கப்பட்டது. 

o மகோகவி போரதியோர ்விருது - முமனவர ்க. போலசுப்ரமணியன் (எ) போரதிபோலன் 

o போபவந்தர ்போரதிதோசன் விருது - எழுத்தோ ர ்பக. ஜீவபோரதி 

o தமிை்தவ்தன்றல் திரு.வி.க. விருது – எழுத்தோ ர ்மவ. போலகுமோரன் 

o மத்திய வசம்வமோழித் தமிைோய்வு நிறுவனத்தின் குறிப்பிடத்தக்க கல்வியோ ர ்

பபரோசிரியர ்முமனவர ்போ. மருதநோயகதத்ுக்கு வைங்கப்பட்டது. 

 

ததசிய இளளஞர் விருது 

 நோகரப்கோவிமலச ் பசரந்்த மோஷோ நசீம்,  அறிவியல் மற்றும் வதோழில்நுட்பத்தில் 

அவருமடய சிறந்த பங்க ிப்பிற்கோக வகௌரவம் மிக்க பதசிய இம ஞர ் விருமதப் 

வபற்றோர.் 

 வருடோ வருடம் வைங்கப்படும் இவ்விருதோனது பதசிய இம ஞர ் நலன் மற்றும் 

விம யோடட்ுதத்ுமற அமமசச்கத்தோல் நிறுவப்பட்டது ஆகும். 

 இது இம ஞரக் ின் சிறப்போன பணிமயயும் சோதமனகம யும் 

அங்கீகரிப்பதற்கோகவும் பதசிய பமம்போடு மற்றும் சமூக பசமவத் துமறயில் அவரக் ் 

பமலும் சிறந்து வி ங்குவதற்கோகவும் வைங்கப்படுகிறது. 

 மோஷோ,  தற்பபோது மோநில அரசு அதிகோரிக ோல் பயன்படுத்தப்படட்ு வரும் 

(வநருப்பில்லோ முத்திமர மவப்போன்) மின் சோதனம் மூலம் அரக்மகப் பயன்படுதத்ி சீல் 

மவக்கும் கருவி,  அதிநவீன இரயில் கழிப்பமற அமமப்பு,  எரிவபோரு ் நிரப்பும் 

இயந்திரம் பபோன்றவற்மற கண்டுபிடிதத்ு ் ோர.் 

 மோஷோவின் மூன்று கண்டுபிடிப்புக ் கோப்புரிமம வபறும் நிமலயில் உ ் து. பல்பவறு 

விருதுகம ப் வபற்று ்  மோஷோ 2016 ஆம் ஆண்டிற்கோன தமிை்நோடு மோநில இம ஞர ்

விருமதயும் வபற்று ் ோர ்என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

சென்ளனயில்  ாதுகா ்புத் துளற கண்காட்சி 

 2018ஆம் ஆண்டின் போதுகோப்புத் துமற கண்கோட்சி முதல் முமறயோக தமிை்நோட்டில் 

நமடவபறவு ் து. 

 சரவ்பதச அ விலோன இக்கண்கோட்சியில் இந்தியோ மற்றும் வவ ிநோடட்ு 
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நிறுவனங்க ோல் தயோரிக்கப்படட் தற்கோல நவீன வதோழில்நுட்பங்க ் மற்றும் 

போதுகோப்புக் கருவிக ் கோட்சிக்கு மவக்கப்படும். 

 இக்கண்கோட்சியோனது போதுகோப்புத ் துமற உபகரணங்க ் தயோரிப்பில் தமிை்நோடு 

சிறந்து வி ங்குவமத வவ ிப்படுதத்ும் விதமோக அமமயும். 

 இந்திய போதுகோப்புதத்ுமற கண்கோட்சி (Def Expo) – தமரப்பமட,  கடற்பமட மற்றும் 

உ ்நோடட்ு போதுகோப்பு அமமப்புகம  கோட்சிப்படுத்த இரண்டு வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற நடத்தப்படும் கண்கோட்சி ஆகும். இதற்கு முந்மதய கண்கோட்சி பகோவோவிலும்,  

அதற்கு முன் தில்லியிலும் நமடவபற்றது. 

 தமிை்நோடு போதுகோப்புத் துமற சோரந்்த பல்பவறு வதோழிற்சோமலகம க் வகோண்டு ் து. 

 ஆவடியில் இரோணுவ பீரங்கிக ் தயோரிக்கும் வதோழிற்சோமலயும்,  ஆவடி மற்றும் 

திருசச்ியில் பபோர ்த வோடங்க ் தயோரிக்கும் வதோழிற்சோமலயும் அமமந்து ் ன. 

 இந்திய கப்பற்பமடக்கும்,  கடபலோர கோவல் பமடக்கும் கப்பல்கம  கடட்ும் L & T 

நிறுவனத்தின் கோடட்ுப்ப ் ி கப்பல் கடட்ுந்துமற தமிை்நோட்டில் அமமந்து ் து. 

 இவ்வோறு தமிை்நோட்டில் போதுகோப்புத் துமறக்கு வலுவோன உற்பத்தி சூைலும்,  

கட்டமமப்பும் அமமந்து ் ன. 

 

த ருந்துக் கட்டண உயரவ்ு – தமிழ்நாடு  

 மோநகர மற்றும் புறநகர ் பபருந்துச ் பசமவக ் ஆகியவற்றின் கட்டணங்கம  ஆறு 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிைக அரசு உயரத்்தியிருக்கிறது. 

 2001ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு மோநிலத்தில் நமடவபறும் இரண்டோவது கட்டண உயரவ்ு,  

வமரயமற இதுபவ ஆகும். கமடசியோக 2011 நவம்பரில் அஇஅதிமுக அரசோங்கத்தோல் 

கட்டண உயரவ்ு வமரயமற பமற்வகோ ் ப்பட்டது. 

 

 விபதத்ு இைப்பீடுகம  சட்டப்பூரவ்மோக எதிரவ்கோ ்வதற்கு நிதிய ிக்கும் வபோருடட்ும்,  

விபதத்ு தடுப்பு மற்றும் சுங்கக் கட்டணதத்ுக்கும் ஒருங்கிமணந்த நிதியம் ஒன்றிமன 

மோநில அரசு உருவோக்க முடிவவடுத்து ் து. 

 டீசல் விமலயினுமடய வதோடரச்ச்ியோன விமலபயற்றம்,  புதிய பபருந்துக ் மற்றும் 

உதிரிப் போகங்க ின் விமலபயற்றம்,  வதோழிலோ ரக் ின் ஊதிய உயரவ்ு,  சட்டப்பூரவ் 

இைப்பீடுக ் மற்றும் இன்னபிற கூடுதல் வசலவுகம  அரசுப் பபோக்குவரதத்ுக் 
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கைகங்க ் பமற்வகோண்டிருப்பதோல் தோன் இந்த பபருந்து கட்டண உயரவ்ுக்கு 

முடிவவடுக்கப்படட்து. 

 

உடன்குடி ஆற்றல் திட்டம் 

 நிலக்கரி அடிப்பமடயிலோன உய்ய மிமகநிமல (Super Critical) உடன்குடி அனல்மின் 

உற்பத்தி திட்டம் தமிை்நோட்டின் தூதத்ுக்குடி மோவடட்த்தில் அமமக்கப்பட உ ் து. 

 இத்திட்டத்திற்கோக,  ஏற்கனபவ 2007ஆம் ஆண்டில் போரத ்மிகுமின் நிறுவனத்துடன் (BHEL-

Bharat Heavy Electronic Ltd) தமிை்நோடு மின் வோரியம் (TNEB-Tamil Nadu Electricity Board) ஓர ்

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்மத மகவயழுத்திடட்ு ் து. 

 ஊரக மின் வசதியோக்க கைகமோனது (Rural Electrification Corporation – REC) இத்திட்டத்திற்கு 

நிதியுதவி வைங்க உ ் து. 

 
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பிரதான் மந்திரி உரஜ்ா கங்கா 

 கிைக்கிந்தியப் பகுதிகளுக்கு எரிவபோருடக்ம  வகோண்டு வசல்வதற்கோக,  பிரதோன் 

மந்திரி உரஜ்ோ கங்கோ இயற்மக எரிவோயு குைோய் திட்டத்தின் கீை் மற்றுவமோரு 400 கி.மீ. 

நீ மு ்  எரிவோயு குைோய் ஒன்றிமன அமமக்க அரசு எரிவோயு நிறுவனமோன வகயில் 

இந்தியோ (GAIL India) நிறுவனம் உத்தரவிடட்ு ் து. 

 

 பீகோரின் படோபி (Dobhi) முதல் பமற்கு வங்கத்தின் துரக்ோபூர ்வமர 400 கி.மீ. நீ முமடய 

இயற்மக எரிவோயு குைோய் அமமக்கப்பட உ ் து. 

 இந்த உத்தரவுகளுடன் பசரத்த்ு 2100 கிபலோமீட்டர ்தூரமுமடய ஜகதீஷ்பூர ்– ஹோல்டியோ 

மற்றும் வபோகோபரோ – தம்ரோ இயற்மக எரிவோயு குைோய் திட்டம் ஆகியவற்றுக்கோன 

குைோய் வைங்கும் உத்தரவுக ் அறிவிக்கப்படட்ு ் ன. 
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 பிரதோன் மந்திரி உரஜ்ோ கங்கோ என்றறியப்படும் இந்த மதிப்புமிக்க 2655 கிபலோமீட்டர ்

நீ முமடய JHBDPL (Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline project) திட்டம்,  

தற்பபோது பமற்குக் கடற்கமரயிலிருந்து வரும் முக்கிய நீண்ட குைோய் போமத முடியும் 

இடமோன உத்தரபிரபதசத்தின் ஜகதீஷ்பூரில் ஆரம்பிதத்ு பமற்கு வங்கத்தின் 

ஹோல்டியோவிற்கும் ஒடிசோவின் தம்ரோவிற்கும் வசல்லும். 

 அந்த குைோய் போமதயோனது,  பீகோர,்  ஜோரக்்கண்ட்,  ஒடிசோ,  பமற்கு வங்கம் மற்றும் 

உதத்ிரப் பிரபதசம் ஆகிய மோநிலங்க ின் உ ்நோடட்ு,  வதோழில்,  வரத்்தக மற்றும் 

பபோக்குவரதத்ுத் துமறக ின் பதமவகளுக்கோக இயற்மக எரிவோயுமவ வகோண்டு 

வசல்லும்.  

 

அணுெக்தி நிறுவல்களின்  ட்டியல்  ரிமாற்றம் 

 முப்பதோண்டுக ் பைமமயோன இருதரப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீை்,  அணுசக்தி நிறுவல்க ் 

(Nuclear Installation) மற்றும் வசதிக ின் (Facilities) பட்டியமல புது தில்லி மற்றும் 

இஸ்லோமோபோத்தில் அமமந்து ்  தத்தமது தூதரகங்க ின் வழியோக ஒபர பநரத்தில் 

இந்தியோவும்,  போகிஸ்தோனும் பரிமோறிக் வகோண்டு ் ன. 

 இது இவ்விரு நோடுகளுக்கிமடபய பமற்வகோ ் ப்படட்ு ்  வதோடரச்ச்ியோன 27-வது 

பரிமோற்றமோகும். 

 இரு நோடுகளுக்கிமடபய பமற்வகோ ் ப்படட்ு ்  அணுசக்தி நிறுவல்களுக்கு எதிரோன 

தோக்குதல்க ின் தடுப்பு மீதோன ஒப்பந்தத்தின் (Prohibition of Attacks against Nuclear 

installation) கீை்,  இப்பரிமோற்றம் பமற்வகோ ் ப்படட்ு ் து. 

 1988-ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர ் 31-ல் மகவயழுத்திடப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம்,  1991 ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி 27ல் வசயல்போடட்ுக்கு வந்தது. 

 ஒவ்வவோரு நோடக்ோட்டி ஆண்டுக ின் (Calender Year) ஜனவரி முதல் பததியில் இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் கீை் பட்டியலிடப்பட பவண்டிய அணுசக்தி நிறுவல்க ் மற்றும் 

வசதிகம  இரு நோடுகளும் குறிப்பிடட்ு பரஸ்பரம் பரிமோறித் தகவல் வதரிவிக்க 

பவண்டும். 

 அணுசக்தி உமலக ்,  அணு எரிவபோரு ் தயோரிப்பு மமயங்க ் (Fuel Fabrication),  

யுபரனியம் வசறிவூடட்ு மமயங்க ் (Uranium Enrichment),  ஐபசோபடோப்புக ின் பிரிப்பு 

மமயங்க ்,  அணுசக்தி மறுவசயல்முமற மமயங்க ் (Reprocessing facilities),  பிற புதிய 

அணுசக்தி மமயங்க ் மற்றும் கதிரவ்ீசச்ுக்குட்படோத அணுசக்தி எரிவபோருடக் ் 

(irradiated nuclear fuel) ஆகியமவ இந்த அணுசக்தி நிறுவல் மற்றும் வசதிக ின் 

வோரத்்மதக்கு ் உ ் டங்கும். 

 

PMO 13-சமாழிகள் 

 அஸ்ஸோமி மற்றும் மணிப்பூரி வமோழியிலோன பிரதமர ்அலுவலக இமணயத த்தின் 

பதிப்பு (PMO - Prime Minister’s Website) அண்மமயில் துவங்கப்படட்ு ் து. 

 இரு மோநில மக்க ின் வதோடர ் பவண்டுபகோளுக்கு இணங்க தற்பபோது அஸ்ஸோமி 

மற்றும் மணிப்பூரி வமோழியில் அணுகிடத்தக்க வமகயில் பிரதமர ் அலுவலக 

இமணயத ம் துவங்கப்படட்ு ் து. 

  தமிை்,  அஸ்ஸோமி,  வபங்கோலி,  குஜரோத்தி,  கன்னடோ,  மமலயோ ம்,  மணிப்பூரி,  மரோத்தி,  

ஒடியோ,  பஞ்சோபி,  வதலுங்கு பபோன்ற 11 பிரோந்திய வமோழிக ் உட்பட,  ஆங்கிலம் மற்றும் 

ஹிந்தி வமோழி பதிப்புக ் பசரந்்து வமோத்தம் 13 வமோழிக ின் பதிப்பில் பிரதமர ்

அலுவலக இமணயத ம் இயங்குகின்றது. 
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ஆன்ளலன் இளணயவாயில் ‘நாரி’ (NARI) 

 வபண்க ் வோை்மவ போதிக்கும் விஷயங்கம ப் பற்றிய தகவல்கம  வபண்களுக்கு 

அ ிக்க ‘நோரி’ (NARI - National Repository of Information for Women) எனும் இமணயவோயிமல 

மத்திய வபண்க ் மற்றும் குைந்மதக ் பமம்போடட்ுதத்ுமற அமமசச்கம் 

துவங்கியு ் து. 

 வபண்களுக்கோன அரசின் திட்டங்க ் மற்றும் முன்வனடுப்புக ் பற்றியத் தகவல்கம  

எ ிதில் வபண்க ் அணுகுவதற்கோக இந்த இமணய வோயில் துவங்கப்படட்ு ் து. 

 மத்திய மற்றும் மோநில அரசுக ோல் வபண்களுக்கோக ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கம ப் 

பற்றிய தகவல்க ் இந்த இமணய வோயிலில் இருக்கும். 

 வபண்களுக்கோன திட்டங்கம  நிரவ்கிக்கும் அமமசச்கங்க ்,  மத்திய அரசுத ்

துமறக ் மற்றும் தன்னோட்சி அமமப்புக ் பபோன்றவற்பறோடு வதோடரப்ு வகோ ்ளும் 

வசதி இந்த இமணய வோயிலில் உ ் தோல் வபண்க ் எ ிதோக அக்குறிப்பிட்டத் 

திட்டங்களுக்கு ஆன்மலன் விண்ணப்பங்கம  பமற்வகோ ் வும்,  தங்க ின் 

குமறபோடுகம  நிவரத்்தி வசய்துக் வகோ ் வும் இயலும்.  

 

இ-ெம்வாத் 

 குைந்மதக ் மற்றும் வபண்க ின் பமம்போடு சோரந்்த விஷயங்க ில் அரசு-சோரோ 

வதோண்டு நிறுவனங்க ் மற்றும் சிவில் சமுக அமமப்புக ் (Civil Socities) மத்திய 

வபண்க ் மற்றும் குைந்மதக ் நல பமம்போடட்ு அமமசச்கத்பதோடு வதோடரப்ு 

வகோ ்வதற்கோக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆன்மலன் இமணயவோயிபல இ-சம்வோத ் (e-Samvad) 

ஆகும். 

 குைந்மதக ் மற்றும் வபண்க ின் பமம்போடு சோரந்்த விஷயங்க ில் மத்திய வபண்க ் 

மற்றும் குைந்மதக ் நல பமம்போடட்ு அமமசச்கம் திறனுமடய பயனு ்  

வகோ ்மககம  வகுப்பதற்கு உதவி புரிவதற்கோக,  அரசு-சோரோ வதோண்டு நிறுவனங்க ் 

மற்றும் சிவில் சமூக அமமப்புக ் தங்க ின் கருத்துக்க ்,  ஆபலோசமனக ்,  

கவமலக ்,  மற்றும் அதற்கோன சிறந்த நடவடிக்மகக ் பபோன்றவற்மற இந்த 

இமணயவோயிலின் மூலம் அ ிக்கலோம். 

 

தஜாஜிலா சுரங்கம் 

 ஸ்ரீநகர,்  கோரக்ில் மற்றும் பல ஆகிய பகுதிகளுக்கிமடபய ஆண்டு முழுவதும் 

பபோக்குவரதத்ு இமணப்மப வைங்குவதற்கோக ஜம்மு கோஷ்மீர ் மோநிலத்தில் 

பமற்வகோ ் ப்படவிருக்கும் பஜோஜிலோ சுரங்கப்போமத (Zojila Tunnel) திட்டத்திற்கு 

வபோரு ோதோர விவகோரங்களுக்கோன மத்திய பகபிபனட் ஒப்புதல் வைங்கியு ் து. 

 14.15 கி.மீ. நீ மு ்  இருதிமச இரு வழித்தடமுமடய (Two lane-Bidirectional) ஒற்மற 

சுரங்கப் போமதபயோடு,  அதற்கு இமணயோக 14.2 கி.மீ நீ முமடய வவ ிபயறும் 

சோமலயுமடய சுரங்கமும் இத்திட்டத்தின் கீை் அமமக்கப்பட உ ் து. 

 பஜோஜிலோ சுரங்கப் போமத முடிவுற்றோல் இதுதோன் ஆசியோவின் நீ மோன இருதிமசப் 

பபோக்குவரதத்ுச ்சுரங்கப் போமதயோகும். 

 மத்திய சோமலப் பபோக்குவரதத்ு மற்றும் வநடுஞ்சோமலத் துமற அமமசச்கத்தோல் 

பதசிய வநடுஞ்சோமல மற்றும் உ ்கட்டமமப்பு பமம்போடட்ு கூடட்ுறவு நிறுவனத்தின் 

மூலம் (National Highway & Infrastructure Development Corporation limited) இத்திட்டம் 

வசயல்படுத்தப்படுகின்றது. 
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ஜல் மாரக்் விகாஸ் திடட்ம் 

 நோட்டின் முதல் பதசிய நீரவ்ழிப்போமதயின் (National Inaterway – 1) மீதோன வழிகோடட்ு 

அமமப்பின் திறமன வபருக்குவதற்கோக (Capacity Augmentation of Navigation) 

ஏற்படுத்தப்பட்ட ஜல் மோரக்் விகோஸ் திட்டத்தின் அமலோக்கத்திற்கு வபோரு ோதோர 

விவகோரங்களுக்கோன பகபினட் அமமசச்கம் ஒப்புதல் வைங்கியு ் து. 

 உலக வங்கியின் முதலீடு மற்றும் வதோழில்நுட்ப ஒதத்ுமைப்புடன் இத்திட்டம் 

வசயல்படுத்தப்பட உ ் து. 

 உத்திரப்பிரபதசம்,  பீகோர,்  ஜோரக்்கண்ட்,  பமற்கு வங்கோ ம் பபோன்ற மோநிலங்க ில் 

இத்திட்டம் வசயல்படுத்தப்பட உ ் து. 

முதல் ததசிய நீரவ்ழி ் ாளத 

 கங்கோ-போகிரதி-ஹீக் ி நதி பபோக்குவரதத்ு அமமப்பு என்றமைக்கப்படும் முதல் பதசிய 

நீரவ்ழிப் போமதயோனது (National Waterway – I) கங்கோ,  போகிரதி மற்றும் ஹீக் ி நதி 

அமமப்பின் பமல் ஹோல்தியோவில் வதோடங்கி அலகோபோத் வமர அமமந்து ் து. சுமோர ்

1620 கி.மீ. நீ மு ்  இந்த நீரவ்ழிப்போமத இந்தியோவின் மிகவும் நீ மோன நீரவ்ழிப் 

பபோக்குவரதத்ுப் போமதயோகும். 

 கங்மக நதியின் கடினமோன நீரியல் பதோற்ற அமமப்பின் (Hydro Morphological 

Characteristics) பண்பியல்புக ினோலும்,  கங்மகயின் கிம  நதிக ின் குமறந்த 

அ விலோன நீபரோட்ட வவ ிபயற்றங்க ினோலும் பரோக்கோ அமணக் கட்டமமப்பின் 

பமல்நிமல நீபரோட்டப் பகுதிக ில் (Upstream) குமறந்த ஆைம் கோணப்படுவது 

இத்திட்டத்தின் வணிக ரீதியோன நீடித்த தன்மமக்கும்,  போதுகோப்போன நீரவ்ழிப் 

பயணத்திற்கும் வபரும் பிரசச்ிமனயோக உ ் து. 

 

நமாமி கங்கா திட்டம் 

 கங்மக துப்புரவிற்கோன பதசிய திட்ட அமமப்பு (National Mission for clean Ganga) 

கங்மகயின் தூய்மமக்கோன ஐந்து திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வைங்கியு ் து. 

 கழிவு நீர ்பமலோண்மமபயோடு வதோடரப்ுமடய 3 திட்டங்க ் பமற்கு வங்கத்திலும்,  ஒரு 
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திட்டம் உதத்ரோகண்ட் மோநிலத்திலும் பமற்வகோ ் ப்பட உ ் து. மமலவழிப்போமத 

பமம்போடட்ு பணியோனது வோரணோசியிலும் பமற்வகோ ் ப்பட உ ் து. 

 இந்த ஐந்து திட்டங்களுக்கோன உத்தரவுகப ோடு,  கங்மக நதிப்படுமகக ில் 

அமமந்து ்  நகரங்க ின் உயர ் மோசுபோடுகம  நீக்குவதற்கோன கழிவுநீர ்

பமலோண்மம வதோடரப்ுமடய அமனதத்ுத் திட்டங்களுக்கும் ஒப்புதல் வைங்குவது 

நிமறவமடந்து ் து. 

 

இந்ததா – மியான்மர் ஒ ் ந்தம் 

 இரு நோடட்ு மக்களுக்கிமடபயயோன வபோரு ோதோர வதோடரப்ுகம  

பமம்படுதத்ுவதற்கோக இந்தியோ மற்றும் மியோன்மருக்கிமடபயயோன நில வழி எல்மல 

கடத்தல் (Land border Crossing) திட்டத்திற்கு மத்திய பகபிபனட் ஒப்புதல் வைங்கியு ் து. 

 இந்தியோவின் வடகிைக்கு மோநிலங்க ின் மக்களுக்கும்,  மியோன்மரிய மக்களுக்கும் 

இமடபயயோன வபோரு ோதோர வதோடரம்ப பமம்படுதத்ுவதற்கோகவும்,  இரு 

பகுதிகளுக்கும் இமடபய நிலவழி இமணப்மப ஏற்படுத்துவதற்கும் இந்த ஒப்பந்தம் 

பமற்வகோ ் ப்படட்ு ் து. 

 வசல்லுபடியோன கடவுசச்ீடட்ு மற்றும் நுமைவு இமசமவ மவத்திருப்பதன் 

அடிப்பமடயில் மக்க ் எல்மலமய கடக்க இயலும். இதனோல் இரு 

நோட்டிற்கிமடபயயோன வபோரு ோதோர மற்றும் சமூகத் வதோடரப்ு பமம்படும். 

 

வரத்்தக தமம் ாடு மற்றும் ஊக்குவி ்பு கவுன்சில் 

 வரத்்தக பமம்போடு மற்றும் ஊக்குவிப்பு கவுன்சிலின் (Council for Trade Development & 

Promotion) 3-வது சந்திப்பு அண்மமயில் புது வடல்லியில் நமடவபற்றது. 

o மோநிலங்க ில் சரவ்பதச அ விலோன வரத்்தகங்க ் பமற்வகோ ்வதற்கு 

இமயந்த சூைலமமமவ ஏற்படுதத்ுதல்,  

o இந்தியோவின் ஏற்றுமதிமய ஊக்குவிப்பதில் வசயல்தன்மமயுமடய 

பங்கோ ரக் ோக மோநிலங்கம  உருவோக்குவதற்கோன கட்டமமப்மப 

ஏற்படுதத்ுதல் 

 பபோன்றவற்றிற்குத் பதமவயோன நடவடிக்மககம ப் பற்றி மோநில அரசுக ிடமும்,  

யூனியன் பிரபதசங்க ிடமும் வதோடரச்ச்ியோன பபசச்ுவோரத்்மத வதோடரப்ுகம  

மவதத்ுக் வகோ ்ளுதமல உறுதிபடுதத்ுவதற்கோகபவ இசச்ந்திப்பு 

பமற்வகோ ் ப்படுகின்றது. 

இக்கவுன்சிலின் உறு ்பினரக்ள் 

 மோநிலங்க ் மற்றும் யூனியன் பிரபதசங்க ின் வரத்்தக அமமசச்ரக் ் 

 வமோத்தம் 14 மத்திய அரசுச ் வசயலோ ரக் ் (வரத்்தகம்,  வருவோய்,  கப்பல் 

பபோக்குவரதத்ு,  விமோன பசமவ,  பவ ோண்மம,  உணவுப் பதப்படுதத்ுதல்,  

வபோரு ோதோரம் உட்பட). 

 2015-20ஆம் ஆண்டிற்கோன வவ ிநோடட்ு வரத்்தக வகோ ்மக அறிக்மகயின் கூறுக ின் 

படி, மத்திய வரத்்தகம் மற்றும் வதோழிற்துமற அமமசச்ரின் தமலமமயின் கீை் 2015ல் 

வரத்்தக பமம்போடு மற்றும் ஊக்குவிப்பு கவுன்சில் அமமக்கப்படட்து. 

 

அளனத்திந்திய உயரக்ல்வி ஆய்வு 

 2016-17-ஆம் ஆண்டிற்கோன, நோட்டின் உயரக்ல்வி மீதோன அமனத்திந்திய ஆய்மவ (All 
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India Survey on Higher Education) மத்திய மனிதவ  பமம்போடட்ு அமமசச்கம் 

வவ ியிடட்ு ் து. 

 2016-17-ஆம் ஆண்டில், நோட்டில் உயரக்ல்வியில் (அதோவது இ நிமல, முதுநிமல மற்றும் 

ஆரோய்சச்ி நிமல) பசரும் மோணவரக் ின் எண்ணிக்மக (Student’s Enrolment) 0.7 சதவீதம் 

அதிகரித்து ் து. 

 இந்த ஆய்வின் படி இந்தியோவில்,  2015-16-ல் 24.5 சதவீதம் என்ற அ விலிருந்த உயரக்ல்வி 

மீதோன வமோத்தப் பதிவு விகிதம் (Gross enrolment ratio-GER) தற்பபோது 2016-17-ல் 25.2% என்ற 

அ மவ அமடந்து ் து. 

 இந்தியோவில் 2020-ல் உயரக்ல்வியில் 30 சதவீத வமோத்தப் பதிவு விகிததம்த (GER) 

அமடவதற்கு இலக்கு நிரண்யிக்கப்படட்ு ் து. 

 இந்த கணக்வகடுப்பு ஆய்வின் படி,  நோட்டில் 2015-2016-ல் 799 என்ற எண்ணிக்மகயில் 

இருந்த பல்கமலக்கைகங்க ின் எண்ணிக்மக தற்பபோது 2016-17-ல் 864 என்ற அ வுக்கு 

அதிகரித்து ் து. 

 18 முதல் 23-க்குட்பட்ட வயதுப் பிரிவினரில் உயரக்ல்வி பயில்வதற்கோக பசரும் வமோத்த 

நபரக் ின் பதிவு எண்ணிக்மகபய வமோத்தப் பதிவு விகிதம் (GER) எனப்படும். 

 அதிக GER உமடய மோநிலங்க ின் படட்ியலில் இந்திய மோநிலங்களு ்,  46.9 சதவீதம் 

வமோத்த பதிவு விகிதத்மதக் (GER) வகோண்டு தமிை்நோடு முதலிடத்தில் உ ் து. 

 14.4 GER சதவிகிதத்மதக் வகோண்டு பீகோர ்கமடசி இடத்தில் உ ் து. 

 
 
 

பிரவாசி  ாரதிய திவாஸ் 

 வருடோந்திர ஆசியோன்-இந்திய போரதிய திவோஸ் (ASEAN – India Pravasi Bharathiya Divas) 

அண்மமயில் சிங்கப்பூரில் வகோண்டோடப்படட்து. 

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கோன பிரவோசி போரதிய திவோஸ் நிகை்சச்ியின் கருதத்ுரு  “பண்மடய 

வழித்தடம்,  புதிய பயணம்; ஆற்றல் வோய்ந்த ஆசியோன் – இந்தியோ கூட்டிமணவிலு ்  

புலம் வபயரந்்பதோர“் (Ancient Route,  New Journey; Diaspora in the Dynamic ASEAN – India 

Partnership) 

 இந்தியோவின் வ ரச்ச்ியில் வவ ிநோடு வோை் இந்தியரக் ் ஆற்றும் பங்மக 

முன்வனடுத்துக் கோடட்ுவதற்கோக ஆண்டுபதோறும் ஜனவரி 9ஆம் பததி பிரவோசி போரதிய 

திவோஸ் வகோண்டோடப்படுகிறது. 

 இந்தியோவின் சுதந்திர விடுதமலப் பபோரோட்டத்மத வழி நடத்தியவரும்,  இந்தியரக் ின் 

வோை்மவ மோற்றியமமத்தவருமோன மகோத்மோ கோந்தி,  வதன்னோப்பிரிக்கோவிலிருந்து 
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1915ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 9 அன்று தோன் இந்தியோவிற்கு திரும்பினோர.் அந்த வரலோற்று 

நிகை்மவ பபோற்றும் விதமோக ஆண்டுபதோறும் ஜனவரி 9ல் பிரவோசி போரதிய திவோஸ் 

வகோண்டோடப்படுகின்றது. 

 பமலும் இந்தியோ-ஆசியோன் நோடுக ின் கூட்டிமணவின் 25-வது வருடமோன 

இவ்வோண்படோடு ஒருங்பக அமமயும் வமகயில் இந்நிகை்வும் பநரிடட்ு ் து. 

 

சுவெ ்ெர்தவக்ஸான் - 2018 

 தூய்மம இந்தியோ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியோக,  நோட்டின் சுற்றுப்புறத் தூய்மம 

நிமலமமயின் கணக்வகடுப்பு ஆய்வோன “தி சுவச ் சரப்வக்ஷோன்“ (Swachh Survekshan) 

கணக்வகடுப்பின் 2018-ஆம் ஆண்டிற்கோன பதிப்பு துவங்கப்படட்ு ் வதன மத்திய 

அரசு அறிவிதத்ு ் து. 

 இக்கணக்வகடுப்பின் கீை்,  ஒரு இலடச்த்திற்கும் அதிகமோன மக்கடவ்தோமகயுமடய 500 

நகரங்க ் பதசிய அ வில் தரவரிமசப்படுத்தப்படும். ஒரு இலடச்த்திற்கும் குமறவோன 

மக்கட் வதோமகயுமடய 3541 நகரங்க ் மோநிலம் மற்றும் பிரோந்திய அ வில் 

தரவரிமசயிடப்படும். 

 இந்த ஆண்டு இக்கணக்வகடுப்பு ஜனவரி முதல் மோரச் ்வமர பமற்வகோ ் ப்பட உ ் து. 

 2016-ஆம் ஆண்டிற்கோன நகரப்்புறங்க ின் தூய்மமயுமடமம பற்றிய 

இக்கணக்வகடுப்பின் படி மதிப்பீடு வசய்யப்பட்ட 73 நகரப்்புற உ ் ோட்சி 

அமமப்புகளு ் இந்தியோவின் தூய்மமயோன நகரமோக “மமசூர“்அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அபதபபோல் 2017-ஆம் ஆண்டிற்கோன நகரப்்புறங்க ின் தூய்மமயுமடமம பற்றிய 

இக்கணக்வகடுப்பின்படி,  மதிப்பீடு வசய்யப்படட் 434 நகரப்்புற உ ் ோட்சி 

அமமப்புகளு ் (ULB-Urban Local Body) இந்தியோவின் தூய்மமயோன நகரமோக “இந்தூர“் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

அகில இந்திய கட்சிக் சகாறடா மாநாடு 

 18-வது அகில இந்திய கட்சிக் வகோறடோ கருத்தரங்கம் (All India Whip’s Conference) 

ரோஜஸ்தோன் மோநிலம் உதய்ப்பூரில் நமடவபற்றது. 

 ‘இ-சன்ஷோத்’ (e-Sansad) மற்றும் ‘இ-விதோன்’ (e-Vidhan) பபோன்றவற்றின் பயன்போடட்ின் 

மூலம், கோகித ஆவணப் பயன்போடுக ற்ற நோடோளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற 

வசயல்போடுக ் பமற்வகோ ்ளுதல்” எனும் கருப்வபோருப  இந்நிகை்சச்ியின் நிரலோகக் 

வகோ ் ப்படட்ு அகில இந்திய கட்சிக் வகோறடோ கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட்டது. 

  கோகித ஆவணங்க ின் பயன்போடுக ின்றி நோடோளுமன்றம் மற்றும் மோநில 

சட்டமன்றங்க ின் சட்டமியற்றுச ் வசயல்போடுகம  உருவோக்குவதற்கோக டிஜிட்டல் 

இந்தியோ திட்டத்தின் கீை் ஏற்படுத்தப்படட்க் குறிக்பகோ ் வழிமுமறயிலோன திட்டங்கப  

(Mission mode project) முமறபய இ-ஷன்ஷோத் மற்றும் இ-விதோன் ஆகியமவ ஆகும். 

 இ-சம்ஷோத ் மற்றும் இ-விதோன் ஆகியமவ முமறபய போரோளுமன்றம் மற்றும் 

சட்டமன்றங்க ின் வசயல்போடுகம  கோகிதப் பயன்போடற்றமவயோகவும்,  

வவ ிப்பமடத ்தன்மமயுமடயமவயோகவும்,  (transparent) ஆக்கப்பூரவ்மோனமவயோகவும் 

(productive),  மக்களுக்கு அதிகப் வபோறுப்புமடயமவயோகவும் (Accountable) 

உருவோக்குவபதோடு சட்டமியற்றலின் முழு வசயல்முமறமயயும் சிக்கனப்படுதத்ும் 

(Economise). 

சகாறடா  

 சட்ட அமவக ில் தங்க ் கட்சியின் அமவ உறுப்பினரக் ின் ஒழுங்கு நடத்மதமய 

பரோமரிப்பதற்கோன வபோறுப்புமடமமமயக் வகோண்ட,  அமவயின் உறுப்பினரோகவும் 
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உ ்  அரசியல் கட்சியின் பிரதிநிதிபய வகோறடோ (Whip) ஆவோர.்  

 முக்கியமோன விவகோரங்க ில்,  தங்க ் அரசியல் கட்சியின் நிமலப்போட்படோடு 

ஒன்றிபய நோடோளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்க ில் தம் கட்சியின் அமவ 

உறுப்பினரக் ் தமது வோக்மக வசலுதத்ுகின்றனர ் என்பமத உறுதி வசய்வபத 

வகோறடோவின் முக்கியப் பணியோகும். 

 இந்திய அரசியலமமப்புச ்சடட்த்திலும்,  அமவ நமடமுமறச ்சட்டங்க ிலும் (Rules of 

House) போரோளுமன்ற விதிக ிலும் (Parliament Statute) வகோறோடோமவப் பற்றிய எத்தகு 

குறிப்பும் இல்மல. 

 போரோளுமன்ற அரசோங்க அமமப்பின் வபோது வசதிக்கோன வைக்கத்தின் (Convention of 

Parliamentary Government) அடிப்பமடயிபலபய வகோறடோ ஏற்படுத்தப்படட்ு ் து. 

 

கங்ளகத் தூய்ளம 

 2020-ன் கங்மகத் தூய்மம திட்டத்திற்கோன தன்னுமடய பங்க ிப்பின் ஒரு பகுதியோக,  

கங்மகமய தூய்மம வசய்வதற்கு முன்னோ ் ரோணுவப் பமடவீரரக்ம  வகோண்ட 

பிரோந்திய ரோணுவப்பமடமய (Territorial Army) அமமக்க மத்திய போதுகோப்புதத்ுமற 

அமமசச்கம் உத்தரவிடட்ு ் து. 

 கங்மகயின் தூய்மமக்கோன முதன்மம நிறுவனமோக உ ்  கங்மக தூய்மமக்கோன 

பதசிய நிறுவனத்திற்வகன (National Mission for Clean Ganga -NMCG) ஓர ் பிரோந்திய 

ரோணுவத்தின் கூடட்ு சூைலியல் பணி பமடப்பிரிவோக (Composite Ecological Task Force-CETF) 

முன்னோ ் ரோணுவப் பமடவீரரக்ம  வகோண்ட பணிப்பமட ஒன்று அலகோபோத்தில் 

அமமக்கப்பட உ ் து. 

 இப்பமடப்பிரிவிற்கோன நிதித் பதமவயோனது மத்திய நீர ்வ ம்,  நதி பமம்போடு மற்றும் 

கங்மக புனரமமப்பு அமமசச்கத்தின் படவ்ஜட்டிலிருந்து வபறப்படும். 

 மத்திய போதுகோப்பு அமமசச்கத்தின் கீை் வசயல்படும் பிரோந்திய இரோணுவமோனது 

வைக்கமோன ரோணுவத்திற்கு அடுத்த நிமலயில் உ ்  இரண்டோம் வரிமச போதுகோப்பு 

கட்டமமப்போகும்.  

 சுற்றுசச்ூைல் வதோடரப்ோன குறிப்பிடட் திட்டங்கம  வசயல்படுதத்ுவதற்கோக பிரோந்திய 

இரோணுவத்தின் சூைலியல் பணி பமடப்பிரிவு அமமக்கப்படுகிறது . 

 

தர்மா-தம்மா கருத்தரங்கு 

 பீகோர ்மோநிலத்தின் ரோஜ்கிரில் ஏற்போடு வசய்யப்பட்ட 4-வது சரவ்பதச தரம்ோ -தம்மோ 

(Dharma-Dhamma) மீதோன கருத்தரங்மக இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர ் ரோம் நோத் 

பகோவிந்த் வதோடங்கி மவத்தோர.் 

 மத்திய வவ ியுறவுதத்ுமற அமமசச்கம்,  மதம் மற்றும் சமூகத்திற்கோன ஆய்வு மமயம் 

(Centre for Study of Religion and Society) ஆகியவற்றுடன் கூட்டிமணந்து நோ ோந்தோ 

பல்கமலக்கைகம் இக்கருத்தரங்மக ஏற்போடு வசய்து ் து. 

 சிறந்த நல்லிணக்கமுமடய உலமக உருவோக்குவதற்கு உலக ோவிய கூட்டிமணமவ 

ஏற்படுதத்ுவதற்கும்,  அதற்கு பவண்டிய ஆபலோசமனகம  பகிரந்்து வகோ ்வதற்கும் 

இந்தியோ மற்றும் வவ ிநோடுகம ச ் பசரந்்த வகோ ்மக வகுப்போ ரக் ் மற்றும் 

கல்வியியல் நிறுவனங்களுக்கு வோய்ப்மப வைங்குவதற்கும் இக்கருத்தரங்கு 

நடத்தப்படுகின்றது. 

 இந்தியோ மற்றும் ஆசியோன் கூடட்ுப் பபசச்ுவோரத்்மத உறவுக ் ஏற்படுத்தப்படட்ு 25 

ஆண்டுக ் நிமறவமடந்து ் மதவயோட்டி ஏற்போடு வசய்யப்பட்ட வவ ் ி விைோ 

வகோண்டோட்ட நிகை்சச்ிக ின் ஒரு பகுதியோக இக்கருத்தரங்கு நடத்தப்படட்ு ் து. 
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அந்நிய தநரடி முதலீடட்ுக் சகாள்ளகத் திருத்தங்கள்  

 இந்தியோவின் அந்நிய பநரடி முதலீடட்ுக் வகோ ்மகயில் சில திருத்தங்கம க் 

வகோண்டுவருவதற்கு பிரதமர ் தமலமமயிலோன பகபிவனட் குழு ஒப்புதல் 

வைங்கியு ் து. 

 நோட்டில் எ ிதோக வதோழில் புரிவதற்கோன சூைமல உருவோக்குவதற்கு அந்நிய பநரடி 

முதலீடட்ுக் வகோ ்மகமய எ ிமமப்படுதத்ுவதற்கோகவும் , தோரோ மயப் 

படுதத்ுவதற்கோகவும் இத்திருத்தங்க ் பமற்வகோ ் ப்பட உ ் ன.  

 இதனோல் இந்தியோவில் பமற்வகோ ் ப்படும் அந்நிய பநரடி முதலீடு வபருகுவபதோடு,  

அதன் விம வோக முதலீடு, வருமோனம், பவமலவோய்ப்பு பபோன்றவற்றில் வ ரச்ச்ியும் 

உண்டோகும். 

 நோட்டின் வபோரு ோதோர வ ரச்ச்ிக்கு முக்கிய பங்க ிப்போ ரோக வி ங்கும் அந்நிய 

பநரடி முதலீடோனது ஓர ்கடன் சோரோ நிதியியல் மூலமோகும் (source of non-debt finance).  

 

ததசிய அறக்கட்டளள –  தவிக்காலம் நிரண்யி ்பு 

 பிரதமர ்தமலமமயிலோன பகபிபனட் அமமசச்ரமவ குழு பதசிய அறக்கட்டம யின் 

(National Trust) நிரவ்ோக சமபயின் தமலவர ்மற்றும் உறுப்பினருக்கோன பதவிக் கோலத்மத 

மூன்று ஆண்டுக ோக நிரண்யிப்பதற்கோன முன்வமோழிவிற்கு ஒப்புதல் வைங்கியு ் து. 

 இதற்கோக பவண்டி,  1999 ஆம் ஆண்டின் அதீத வசயல்போடு (Autism) மற்றும் வபருமூம  

வோதம் மன வ ரச்ச்ி குன்றல் மற்றும் பல தரப்பட்ட குமறபோடுமடயவரக் ின் 

நல்வோை்வுச ்சட்டத்தின் (National Trust for the Welfare of Person with Autism,  Cerebral palsy,  Mental 

Retardation and multiple Disabilities Act – 1999) பிரிவு 4 (1) மற்றும் பிரிவு 5 (1)- ல் திருத்தம் 

பமற்வகோ ் ப்பட உ ் து. 

 இசச்ட்டத்தில் பதசிய அறக்கட்டம யின் தமலவர ் மற்றும் அதன் உறுப்பினரக் ் 

பதவிக்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட பதவிக்கோலம் ஏதும் குறிப்பிடப்படோததோல்,  இசச்ட்டத்தின் 

பிரிவு 4 (1) கூற்றின் படி, அவரக் ் தற்பபோது வமோழியப்படட்ு ்  3 ஆண்டுகம த் 

தோண்டி கோல வரம்பற்ற பதவிக்கோலத்தில் (Indefinite Period),  அடுத்த புதிய தமலவர ்

மற்றும் உறுப்பினரக் ் முமறயோக நியமிக்கப்படும் வமர பதவியில் இருப்பர.் 

 இத்தகு முரண்பட்ட நிமலமயக் கம வதற்கோக பதசிய அறக்கட்டம  சட்டத்தின் 

கூறுக ில் திருத்தம் பமற்வகோ ் ப்பட உ ் து. 

ததசிய அறக்கட்டளள 

 சமூக நீதி மற்றும் அதிகோரம ித்தல் அமமசச்கத்தின்,  மோற்றுத் திறனோ ிகளுக்கோன 

அதிகோரம ித்தல் துமறயின் (Department of Empowerment of Person with disability) கீை் 

வசயல்படும் சட்டப்பூரவ் அமமப்பப (Statutory body) பதசிய அறக்கட்டம யோகும். 

 இயலோமம உமடயவரக் ின் பமம்போடு வதோடரப்ோக,  சட்டப்பூரவ் மற்றும் நலவோை்வு 

(Legal & Welfare) நடவடிக்மககம  பமற்வகோ ்வபத இதன் சட்டப்பூரவ்க் கட்டோயப் 

பணியோகும். 

  

‘ஏழு மளல’களள சவன்ற இந்திய விமான ் ளட  

 பகப்டன் ஆர.்சி. திரிபோதி அவரக் ின் தமலமமயிலோன இந்திய விமோனப் 

பமடயினுமடய மமலபயற்ற வல்லுநர ்குழுவோனது அண்டோரட்ிகோவின் மிகவும் உயரந்்த 

சிகரமோன வின்சன் மமலயின் உசச்ியில் இந்தியோவின் மூவரண்க் வகோடியிமனயும் 

இந்திய விமோனப்பமடயின் வகோடியிமனயும் வவற்றிகரமோக பறக்கவிடட்ுத் 
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திரும்பியிருக்கிறது. 

 கடந்த இருபதோண்டுக ில்,  இந்திய விமோனப்பமடயின் வவவ்பவறோன குழுக்க ் 

வின்சன் மமலயின் உசச்ிமய அமடயும் முன்னர ் பல்பவறு மமலக ின் உசச்ிகம  

அமடந்து சோதமன புரிந்து ் து. அமவயோவன : ஆசியோவின் எவவரஸ்ட் மமலச ்சிகரம்,  

ஆஸ்திரபலசியோவில் (Australasia continent) உ ்  இந்பதோபனசியோவின் கோரஸ்்வடன்ஸ் 

பிரமிடு மமலச ் சிகரம்,  ஐபரோப்போவின் ரஷ்யோவில் உ ்  எல்ப்ரஸ் மமலச ் சிகரம்,  

ஆப்ரிக்கோவின் கி ிமஞ்சோபரோ மமல,  வதன் அவமரிக்கோவின் அரவ்ஜன்டினோவில் 

உ ்  அகோன்ககுவோ மமலச ் சிகரம்,  வட அவமரிக்கோவின் அலோஸ்கோவில் உ ்  

வமக்கின்லி/வடனோலி மமலச ்சிகரம் ஆகும். 

 

 உலகின் ஏழு கண்டங்க ிலும் உ ்  அமனதத்ு முக்கியமோன ஏழு மமலச ்சிகரங்க ின் 

உசச்ிமயயும் அமடந்த முதலோவது போதுகோப்பு அமமப்போக இந்திய விமோனப்பமட 

திகை்கிறது. 

 உலகின் அமனதத்ு கண்டங்க ிலும் உ ்  உயரமோன மமலக ின் மீது இந்தியோவின் 

மூவரண் பதசியக் வகோடியிமன பறக்கவிடுவமத பநோக்கமோகக் வகோண்ட இந்திய 

விமோனப்பமடயின் ‘வசவன் சம்மிடஸ்்’ இயக்கம் (IAF Mission Seven Summits) 2008-ஆம் 

ஆண்டு வதோடங்கப்படட்து. 

 

ொக்ஷம் - 2018 

 சோக்ஷம் (சன்ரோஷன் ஷம்தோ மபகோத்சவ்) என்பது மத்திய வபட்பரோலியம் மற்றும் 

இயற்மக எரிவோயு அமமசச்கத்தின் கீை் இயங்கக்கூடிய வபட்பரோலிய போதுகோப்பு 

ஆரோய்சச்ிக் கூட்டமமப்பினுமடய (PCRA - Petroleum Conservation Research Association) 

முதன்மமயோன வருடோந்திர நிகை்வு ஆகும். 

 சோக்ஷம் 2018 பிரசச்ோரமோனது மோதம் முழுவதும் நமடவபறக்கூடிய ஒன்றோகும். இது 

வபட்பரோலியப் வபோருடக்ம  சிறந்த முமறயில் பயன்படுத்தவும் போதுகோத்திடவும் 

உரித்தோன வமகயில் குடிமக்க ிமடபய விழிப்புணரவ்ிமன உருவோக்குகிறது. பமலும் 

அவற்றிமன பயன்படுதத்ுவதில் உ ்  பிரசச்ிமனகம யும் அதற்கோன தீரவ்ுகம க் 

கண்டறிவமதயும் பநோக்கமோகக் வகோண்டிருக்கிறது. 

 

INS நிரக்ட் மற்றும் INS நிர்பிக் 

 இந்தியக் கடற்பமட முமறபய 28 மற்றும் 30 வருடங்க ் பபோற்றத்தக்க வமகயில் 
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நோட்டிற்கு பசமவ வசய்த INS நிரக்ட் மற்றும் INS நிரப்ிக் பபோரக்்கப்பல்கம  

மகோரோஷ்டிரோவில் உ ்  மும்மப கடற்பமட கடட்ுமோனத் த த்தில் தனது 

பமடயிலிருந்து விலக்கி ஓய்வு வகோடுத்தது. 

 இந்தக் கப்பல்க ் தமது முப்பதோண்டு கோல பசமவயில் ஆப்பபரஷன் பரோக்கிரம் 

(Operation  Parakram) மற்றும் ஆப்பபரஷன் விஜய் (Operation Vijay) பபோன்ற எண்ணற்ற 

நடவடிக்மகக ில் ஈடுபடட்ு இருக்கின்றது. 

 முந்மதய USSR அல்லது தற்பபோமதய ரஷ்யோவின் பபோடி (Poti) என்ற இடத்தில் முமறபய 

டிசம்பர ்1987 மற்றும் டிசம்பர ்1989 ஆகிய வருடங்க ில் INS நிரப்ிக் மற்றும் INS நிரக்ோட் 

ஆகியவற்றின் புதிய வடிவங்க ் ஏற்படுத்தப்படட்ு ் ன. 

 1971ல் இந்தியோ-போகிஸ்தோன் யுத்தத்தின் பபோது கரோசச்ித் துமறமுகத்தின் மீது 

தோக்குதல் நடத்த பமற்வகோண்ட கடற்பமட நடவடிக்மகயில் பங்வகடுத்த வபருமமமிகு 

வரலோற்மறக் வகோண்டமவ இந்தக் கப்பல்க ் ஆகும். 

 

விவொயம் மற்றும் வனத்துளற மீதான நான்காவது ஆசியான்-இந்தியா அளமெெ்ரளவக் 

கூட்டம் 

 விவசோயம் மற்றும் வனதத்ுமற மீதோன நோன்கோவது ஆசியோன்-இந்தியோ 

அமமசச்ரமவக் கூடட்ம் புதுதில்லியின் நோஸ்க் வ ோகத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

 இந்தக் கூட்டத்திற்கு இந்தியத் தரப்பில் விவசோயம் மற்றும் விவசோயிக ின் 

நல்வோை்வுத்துமற அமமசச்ர ்ரோதோ பமோகன் சிங்கும் தோய்லோந்தின் சோரப்ில் விவசோயம் 

மற்றும் கூடட்ுறவுச ் சங்கங்க ின் அமமசச்ர ் கிரிசடோ யூன்ரோசச்ும் தமலமம 

தோங்கினர.் 

 கூடட்த்தின் பநோக்கம்: 

o பயிரக் ்,  கோல்நமடக ் மற்றும் மீன்வ த்தின் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித் 

தன்மமமய அதிகரித்தல்,  பதசிய இயற்மக வ  பமலோண்மம 

ஆகியவற்றிற்கோக வதோழில்நுட்பத்மத பமம்படுத்த கூடட்ு ஆரோய்சச்ிமய 

பமம்படுதத்ுதல். 

o இந்தப் பகுதியில் உணவு விநிபயோகத்தில் உ ்  விமலயின் ஏற்ற 

இறக்கங்கம  சரி வசய்வதற்கோக உணவுப் போதுகோப்பில் மறுமலரச்ச்ிமய 

ஏற்படுத்திட நிபுணர ்பரிமோற்றத்தில் ஒதத்ுமைப்மப பமம்படுதத்ுவது  

ஆகியனவோகும். 

 விவசோயம் மற்றும் வனதத்ுமற மீதோன 5வது ஆசியோன்-இந்தியோ அமமசச்ரமவக் 

கூட்டம் 2019ல் புருபன தோருசபலமில் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்படட்து. 

 

நிலக்கரியிலிருந்து எரிவாயு மாற்றும் இந்தியாவின் முதல் சதாழிற்ொளல 

 இயற்மக எரிவோயு பகிரம்ோன மற்றும் விநிபயோக நிறுவனமோன வகயில் இந்தியோ (Gas 

Authority of India Limited - GAIL) நிறுவனம் ஒடிசோவில் நிலக்கரிமய வசயற்மக 

எரிவோயுவிற்கு மோற்றும் இந்தியோவின் முதல் வதோழிற்சோமலமய (coal-to-synthetic gas 

conversion plant) ஆரம்பிக்க உ ் து. 

 இந்த வசயற்மக எரிவோயு,  இயற்மக எரிவோயுமவ விட மலிவோனதோக இருக்கும் என்று 

எதிரப்ோரக்்கப்படுகிறது. 

 வகயில் நிறுவனம் இந்த முயற்சிக்கோக மற்ற வபோதுதத்ுமற நிறுவனங்க ோன பகோல் 

இந்தியோ,  ரோஷ்ட்ரிய வகமிக்கல்ஸ் மற்றும் வபரட்ிமலசரஸ்் மற்றும் வபரட்ிமலசர ்

கோரப்்பபரஷன் ஆஃப் இந்தியோ ஆகியவற்மற இத்திட்டத்தில் இமணதத்ு ் து. இதில் 
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வபரட்ிமலசர ் கோரப்்பபரஷன் ஆஃப் இந்தியோ நிறுவனம் நிலக்கரியிலிருந்து 

அபமோனியோ வோயுமவ தயோரிக்கும். 

 இந்த துமறக்கோக முதலீடுக ்,  ஊக்கத் வதோமகக ் மற்றும் அதிகபடச் உத்தரவோதத் 

வதோமக பபோன்ற விஷயங்களுக்கோக ஒரு புதிய உயிரி எரிவபோரு ் வகோ ்மக 

விமரவில் மத்திய அமமசச்ரமவயின் ஒப்புதலுக்கோக அனுப்பி மவக்கப்படும். 

 

5-வது இருதர ்பு த ெச்ுவாரத்்ளத – இந்தியா மற்றும் மதலசியா 

 இந்தியோ மற்றும் மபலசியோவிற்கிமடபய மரபுசோரந்்த மருதத்ுவ முமறக ் மீதோன 

கூடட்ுறவிற்கோன 5-வது இருதரப்பு பபசச்ுவோரத்ம்த புதுதில்லியில் நடத்தப்படட்து.  

 2010-ல் இந்தியோ மற்றும் மபலசியோவிற்கிமடபய மகவயழுத்தோன ஒப்பந்தத்தின் ஒரு 

பகுதி இந்த பபசச்ுவோரத்்மத ஆகும். 

 இந்தியத் தரப்பில் ஆயுஷ் அமமசச்கத்தின் கூடட்ுச ் வசயலோ ர ் இந்த கூடட்த்திற்கு 

தமலமம தோங்க மபலசிய சுகோதோர அமமசச்கத்தின் துமண வபோது இயக்குனர ்

அந்நோட்டிற்கோக தமலமம தோங்கினோர.் 

 இக்கூடட்தத்ில் விவோதிக்கப்பட்ட முக்கிய அம்சங்க ் : 

o மபலசியோவின் உடோர ் பல்கமலக்கைகத்தில் ஆயுரப்வதப் பிரிவு ஒன்மற 

ஏற்படுதத்ுதல். 

o மபலசிய நிபுணரக்ளுக்கு இந்தியோவில் பஞ்சகரம் சிகிசம்ச முமறயில் 

நிபுணதத்ுவ பயிற்சி அ ித்தல். 

o மருத்துவ ஆய்வு பசோதமனகளுக்கோக ஆயுரப்வத மற்றும் மரபோரந்்த 

வபோருடக் ின் கூட்டிமண மீதோன போதுகோப்பு மற்றும் பயன்போடு குறிதத்ு 

மதிப்பிடல். 

o நல்ல தரமோன ஆய்வுக்கூட முமறக ் (Good Laboratory Practices - GLP) 

அடிப்பமடயில் ஆயுரப்வத வபோருடக் ் மீதோன போதுகோப்பு மதிப்போய்வு. 

 

ளரசினா உளரயாடல் 

 மரசினோ உமரயோடலின் மூன்றோவது பதிப்பு புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டது. 

 இஸ்பரல் பிரதமர ் வபஞ்சமின் வநதன்யோகு இந்த புவி அரசியல் மோநோட்டின் 3வது 

பதிப்பில் வதோடக்க உமரயோற்றினோர.் 

 வவ ிநோடட்ு அரசுத ் தமலவர ் இந்த நிகை்சச்ியில் பங்பகற்பது இதுபவ முதன் 

முமறயோகும். 

 ஜனவரி 16 முதல் 18 வமர நமடவபற்ற இந்த வருட மரசினோ உமரயோடலின் முக்கிய கரு 

“உமடக்கக் கூடிய மோற்றங்கம  நிரவ்கித்தல் ; எண்ணங்க ்,  நிறுவனங்க ்,  மரபுக ்”. 

ளரசினா உளரயாடல் 

 ஆண்டுபதோறும் புது தில்லியில் நடக்கும் இந்த மரசினோ உமரயோடல்,  இந்தியோவின் 

அயல்நோடட்ுக் வகோ ்மகக்கோன வபருமமமிகு மோநோடு ஆகும். 

 இந்த மோநோடு வவ ியுறதத்ுமற அமமசச்கத்தோலும் முதன்மம சிந்தமனக் 

க ஞ்சியமோன அப்சரவ்ர ் ரிசரச் ் பவுண்படஷன் (Observer Research Foundation) என்ற 

அமமப்போலும் இமணந்து நடத்தப்படுகின்றது. 

 இந்த மன்றம் சிங்கப்பூரின் ஷோங்கிரிலோ (Shangri-La) உமரயோடலின் பிரதிமயப் பபோல் 

வடிவமமக்கப்படட்ு ் து. 
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தீன் மூரத்்தி செௌக் 

 தீன் மூரத்்தி சவுக்மக தீன் மூரத்்தி மஹஃபோ சவுக் என்று மறுவபயரிடும் முமறமய 

குறிப்பிட ஒரு மங்கல நிகை்சச்ி புது தில்லியின் தீன் மூரத்்தி நிமனவரங்கில் 

நடத்தப்படட்து. 

 இந்த நிகை்சச்ியில் பிரதமர ் நபரந்திர பமோடியும் இஸ்பரலிய பிரதமர ் வபஞ்சமின் 

வநதன்யோகுவும் கலந்து வகோண்டனர.் 

தீன் மூரத்்தி நிளனவரங்கம்  ற்றி 

 தீன் மூரத்்தி நிமனவரங்கில் உ ்  மூன்று வவண்கலச ்சிமலக ் 15வது இம்பீரியல் 

குதிமரப் பமடப்பிரிமவச ் பசரந்்த மஹதரோபோத்,  பஜோத்பூர ் மற்றும் மமசூர ்

குதிமரப்பமட வீரரக்ம  பிரதிபலிக்கும் விதத்தில் உ ் ன. 

 இந்த பமடப்பிரிவு,  முதல் உலகப் பபோரின் பபோது,  ஒட்டமோன்,  வஜரம்னி மற்றும் 

ஆஸ்திரிய-ஹங்பகரி ஆகிய கூடட்ுப் பமடக ோல் போதுகோக்கப்பட்ட மஹஃபோ 

நகரத்தின் மீது 1918ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்23ம் பததி ஒரு வவற்றிகரமோன தோக்குதமல 

பமற்வகோண்டது. 

 பநச நோடுகளுக்கு கடல் மோரக்்கமோக விநிபயோக போமதமய இந்த நகரத்திற்கு 

ஏற்படுத்திட மஹஃபோமவ விடுவித்தல் வத ிவோக்கியது.  

 முதல் உலகப் பபோரில் இந்த நகரத்மத விடுவிக்கும் பபோது நோற்பத்தி நோன்கு இந்திய 

வீரரக் ் தங்க ் இன்னுயிமரத் தியோகம் வசய்து ் னர.் 

 தற்பபோது வமர 61வது குதிமரப்பிரிவு வசப்டம்பர ்23ம் தினத்மத எழுசச்ி தினம் அல்லது 

மஹஃபோ தினம் என்று அனுசரிக்கின்றது. 

 

வஜ்ர பிரஹார் 

 இந்திய அவமரிக்க ரோணுவக் கூடட்ுப் பயிற்சியோன வஜ்ர பிரஹோர ்அவமரிக்கோவின் 

சியோட்டில் மோகோணத்தில் லீவிஸ் வமக் சோரட்் கூடட்ுத த்தில் நடத்தப்பட உ ் து. 

 வஜ்ர பிரகோர ் என்பது இந்தியோவிலும் அவமரிக்கோவிலும் மோறி மோறி நடத்தப்படும் 

இந்திய அவமரிக்கப் பமடகளுக்கிமடபயயோன சிறப்புப் பயிற்சி ஆகும். 

 இந்த பயிற்சியின் பநோக்கம் இமணந்து வசயலோற்றும் தன்மமமய அதிகரிப்பதன் 

மூலம் இருநோடட்ு இரோணுவங்களுக்கிமடபய ஒதத்ுமைப்மப பமம்படுதத்ுவதும்,  

சிறப்புப் பமடகளுக்கிமடபய பபோரத்்தந்திரங்கம  பரஸ்பரம் பகிரந்்து வகோ ்வதும் 

ஆகும். 

 இந்த பயிற்சி முக்கியமோக நகரப் பகுதிக ில் நடத்தப்படும் சிறப்பு நடவடிக்மகக ் மீது 

கவனம் வசலுத்தும். 

 

ொசரக்ஸ் 18 

 இந்தியக் கடபலோரக் கோவற்பமடயும்,  ஜப்போனியக் கடபலோரக் கோவற்பமடயும் 

வசன்மனக் கடற்கமரயருகில் வங்கோ  விரிகுடோவில் சோவரக்ஸ் – 18 (Sarex-18) என்ற 

கூடட்ு பதடுதல் மற்றும் மீட்புப் பயிற்சி நடவடிக்மகமய பமற்வகோண்டன. 

 இந்தப் பயிற்சி நடவடிக்மகயின் பபோது இந்திய மற்றும் ஜப்போனியக் கடபலோரக் 

கோவற்பமடக ் பபோரக்்கப்பல் ஒன்மற கடத்துவது பபோலவும்,  அதில் பயணிக்கும் 

பயணிகம  மீட்பது பபோலவும் மற்ற இதர மீட்பு நடவடிக்மககம  பமற்வகோ ்வது 

பபோலவும் இந்நிகை்சச்ிமய உருவகப்படுத்தின. 

 இந்தப் பயிற்சிமய 17 நோடுக ிலிருந்து வந்த சில போரம்வயோ ரக் ்,  ஜப்போனிய 

கடபலோரக் கோவற்பமடயின் பிரதிநிதிக் குழு மற்றும் பதசியக் கடல்வழி பதடுதல் 
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மற்றும் மீட்புக்குழு மன்றத்தின் உறுப்பினரக் ் போரம்வயிட்டனர.் 

 இந்தப் பயிற்சியின் முக்கிய பநோக்கம் பதடுதல் மற்றும் மீட்பு,  மோசுப் பிரசச்ிமனக்கோன 

தயோரந்ிமல மற்றும் கடபலோர சட்ட அமலோக்கம் ஆகிய விஷயங்க ில் வசயல்போடட்ு 

அ விலோன ஒதத்ுமைப்மபயும்,  திறன் பமம்போடம்டயும் அதிகப்படுத்தபலயோகும். 

 

ஐ கிரிதயட்  

 இந்தியப் பிரதமரும் இஸ்பரல் பிரதமர ் வபன்ஜமின் வநதன்யோஹூவும் இமணந்து 

அகமதோபோத்தில் ‘ஐ கிரிபயட்‘ மமயத்திமன வதோடங்கி மவத்தனர.் 

 இது வதோழில் முமனவு மற்றும் வதோழில்நுட்பத்திற்கோன சரவ்பதச மமயம் (International 

Centre for Entrepreneurship and Technology – iCreate) என்றமைக்கப்படுகிறது. 

 இந்த மமயமோனது வதோழில்முமனபவோரக்ளுக்கு நிதியுதவி,  வழிகோட்டல் மற்றும் 

வதோழில்நுட்பம் வைங்கல் ஆகியவற்றின் மூலமோக அவரக் ் வ ரச்ச்ி வபறுவமத 

ஊக்கம ிக்கும் வமகயில் வதோடங்கப்படட்ிருக்கிறது. 

 ‘வதோடங்கிடு இந்தியோ‘ (Start-Up India) திட்டத்திமன வ ரச்ச்ியமடயச ்வசய்வதற்கோன 

தனிப்பட்ட ஊக்குவித்தல் மமயமோகவும் இது வி ங்குகிறது. 

 தற்பபோமதய வதோழில் முமனவு உலகத்தில்,  ஒரு தனிநபர ்முமறப்படியோன திறமன 

அமடவதற்கோக 13 வோர கோல போடத ்திட்டத்திமன ‘ஐ கிரிபயட்‘ வைங்குகிறது. 

 போடத்திட்ட கோலத்தின் முடிவில் பயிற்சியோ ரக் ிடம் இருந்து வபறப்படும் சிறந்த 

துணிவோன கருத்தோக்கங்க ின் அடிப்பமடயில் அவரக்ளுக்கு 50000 ரூபோய் 

வமரயிலோன நிதியுதவி அ ிக்கப்படவிருக்கிறது. 

 

திறன் குளறந்த சதாழிலாளரக்ளுக்சகன காவி நிறத்திலான கடவுெ ்சீடட்ு 

 மத்திய வவ ியுறவுதத்ுமற அமமசச்கம் குடிபயற்றத்மத சரிபோரக்்கும் பதமவ 

அவசியமோன (Emigration Check Required Category) கடவுச ்சீடட்ுக ் கோவி நிற உமறயில் 

அ ிக்கப்படும் என அறிவிதத்ு ் து. 

 குடிபயற்றதம்த சரிபோரக்்கத் பதமவப்படோத வமகயிலோன கடவுச ் சீடட்ுக ் நீல நிற 

உமறமயக் வகோண்டதோக வதோடரும். 

 பமலும் கடவுச ்சீடட்ுக ் சட்டம் 1967 மற்றும் கடவுசச்ீடட்ு விதிக ் 1980 ஆகியவற்றின் கீை் 

அ ிக்கப்படட் கடவுசச்ீடட்ின் கமடசி பக்கமும் மற்ற இதர ஆவணங்களும் இனிபமல் 

அசச்ிடப்பட மோட்டோது. 

 குமறந்த படச்த் தகுதியோக பத்தோம் வகுப்பு (எஸ்.எஸ்.எல்.சி) வமர கூட படிக்கோதவரக் ் 

இந்த குடிபயற்றம் சரிபோரக்்கும் வமகப் பட்டியலில் (Emigration Check Required Category) 

அடங்குவர.் 

இந்தியாவில் கடவுெ ்சீடட்ுகளின் வளககள் 

 வைக்கமோன கடவுசச்ீடட்ு – கடல் ஊதோ நிற உமற வகோண்டது. இது விடுமுமற மற்றும் 

வியோபோர பயணங்க ் பபோன்ற சோதோரண பயணங்க ் பமற்வகோ ்ளும் 

குடிமகன்களுக்கோக வைங்கப்படுகிறது. 

 இரோஜ்ஜிய ரீதியோன கடவுசச்ீடட்ு – அரக்கு நிற உமற வகோண்டது. இது இந்திய தூதரக 

அதிகோரிகளுக்கும்,  கூடுதல் வசயலோ ர ்மற்றும் அதற்கும் பமல் பதவி வகிக்கும் அரசு 

அதிகோரிகளுக்கும்,  இரோஜ்ஜிய ரீதியோன அதிகோரிகளுக்கும் வைங்கப்படுவதோகும். 

 அலுவலக கடவுசச்ீடட்ு - வவ ்ம  நிற உமற வகோண்டது. இந்திய அரசு தரப்பில் 

அலுவலகப் பிரயோணம் பமற்வகோ ்ளும் தனிநபரக்ளுக்கு வைங்கப்படுவதோகும். 
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ததசிய குடும்  நல மற்றும் சுகாதாரக் கணக்சகடு ்பு – செல்வக் குறியீடு 

 வசல்வக் குறியீடு ஒன்று மத்திய சுகோதோர மற்றும் குடும்ப நலதத்ுமற அமமசச்கத்தோல் 

பதசிய குடும்ப நல மற்றும் சுகோதோரக் கணக்வகடுப்பு வரிமச நோன்கிலிருந்து 

வபறப்பட்ட தரவுகம  அடிப்பமடயோகக் வகோண்டு வவ ியிடப்பட்டது. 

 இவ்வறிக்மகயின் படி,  தில்லி மிகவும் பண வசதி வபற்ற மோநிலமோகும். அமதத் 

வதோடரந்்து பஞ்சோபும்,  பகோவோவும் உ ் ன. 

 வஜயின் அல்லது சமண சமூகத்தினர ் இந்தியோவின் மிகவும் பண வசதி பமடத்த 

சமூகமோக அறிவிக்கப்படட்ு ் னர.் இந்த வரிமசயில் சீக்கிய மதத்தினர ்இரண்டோவது 

இடத்தில் உ ் னர.் 

 பீகோர ்இந்தியோவின் மிக ஏமை மோநிலமோக உ ் து. 

 உயர ் ஜோதியினர ் வமோத்த மக்க ் வதோமகயில் அதிக வசோதத்ுக்க ் வகோண்ட 

பட்டியலில் மிகப் வபரிய பங்கிமனக் வகோண்டு ் னர.் 

 பைங்குடியின மக்க ் மிகவும் ஏமைக ோக குமறந்த வசோதத்ுக ் வகோண்ட பட்டியலில் 

45.9 சதவிகித அ விற்கு இடம் வபற்று ் னர.் 

செல்வக் குறியீடு 

 பதசிய குடும்பநல மற்றும் சுகோதோர கணக்வகடுப்பு வரிமச நோன்கின் (National Family and 

Health Survey – NFHS 4) ஒரு பகுதியோக நுகரவ்ுப் வபோருடக் ோன வதோமலக்கோட்சி,  

மிதிவண்டிக ்,  வீடட்ு உபபயோகப் வபோருடக்ம க் வகோண்டிருப்பது,  வீடட்ிற்கு 

பதமவயோன மற்றும் அடிப்பமட வசதிகம க் வகோண்டிருப்பது (உதோரணமோக 

சுத்தமோன குடிநீர)் பபோன்ற கோரணிகம  அடிப்பமடயோகக் வகோண்டு வசல்வக் குறியீடு 

தயோரிக்கப்பட்டது.  

ததசிய குடும்  நல மற்றும் சுகாதார கணக்சகடு ்பு 

 பதசிய குடும்பநல மற்றும் சுகோதோர கணக்வகடுப்பு,  இந்தியோ முழுவதும் வசிக்கும் 

குடும்பங்க ் மற்றும் வீடுகம  மோதிரியோக பிரதிபலிக்கும் அடிப்பமடயில் 

எடுக்கப்படும் ஒரு மிகப் வபரிய,  பல சுற்று கணக்வகடுப்புகம க் வகோண்ட ஓர ்

அறிக்மக ஆகும். 

 முதல் கணக்வகடுப்பு 1992-93ஆம் வருடத்தில் நடத்தப்படட்து. அதிலிருந்து தற்பபோது 

வமர மூன்று கட்ட கணக்வகடுப்புக ் நடத்தி முடிக்கப்படட்ு ் ன. 

 இந்த கணக்வகடுப்பிற்கோக ஒதத்ுமைப்பு ஏற்படுதத்ுதல் மற்றும் வதோழில்நுட்ப 

ஆபலோசமன அ ித்தல் ஆகியவற்றுக்கோன வபோறுப்பு ்  நிறுவனமோக மும்மபமயச ்

பசரந்்த சரவ்பதச மக்க ் வதோமக அறிவியல் நிறுவனம் (International Institute of Population 

Studies - IIPS) அங்கீகரிக்கப்படட்ு ் து. 
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அணு ஆயுதங்களள சுமந்து செல்லும் அக்னி-5 ஏவுகளண  

 மிக நீண்ட தூரம் கண்டம் விடட்ு கண்டம் வசன்று தோக்கும் அக்னி-5 ஏவுகமணயிமன 

ஒடிசோவின் அப்துல் கலோம் தீவிலிருந்து விண்ணுக்கு வசலுத்தி வவற்றிகரமோக இந்தியோ 

பரிபசோதித்து ் து. 

 இது 5000 கி.மீ வமர அணு ஆயுதங்கம  சுமந்து வசன்று தோக்கும் கண்டம் விடட்ு 

கண்டம் போயக்கூடிய ஏவுகமணயோகும். இது முழு சீனோமவயும் ஐபரோப்போவின் வபரும் 

பகுதிமயயும் தோக்கக் கூடிய திறன் பமடத்ததோகும். 

 இந்த ஏவுகமணயோனது முப்பமடப்பிரிவுக ிலும் இந்தியோவின் அணு ஆயுதங்கம  

நிரவ்ோகிக்கும் யுக்திசோர ் பமடப்பிரிவிலும் (Strategic Forces Command) இமணக்கப்பட 

இருக்கிறது. 

 அக்னி 5 ஏவுகமணயிமன ஒரு முமற ஏவிவிட்டோல் அதமன தடுதத்ு நிறுத்த இயலோது. 

இமட நிறுத்த ஏவுகமணக ் (Interceptors) மூலமோகபவ இதமன தடுதத்ு நிறுத்த இயலும். 

இவற்றிமன அவமரிக்கோ,  ரஷ்யோ மற்றும் இஸ்பரல் ஆகிய நோடுக ் மடட்ுபம 

மவத்திருக்கின்றன. 

 இந்தச ் பசோதமனயோனது 5வது முமறயோக நடத்தப் வபற்ற பசோதமன ஆகும். பமலும் 

இது நகரும் ஏவுத த்திலிருந்து வதோடரந்்து மூன்றோவது முமறயோக (தற்பபோமதய 

பசோதமனமயயும் பசரத்த்ு ) ஏவப்படட்ு ் து. 
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 நகரும் வமகயிலோன ஏவுகமண ஏவுத மோனது எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் உடனடியோக 

ஏவுவதற்கு உண்டோன வசதியிமன வைங்குகிறது. 

 அக்னி வமக ஏவுகமணக ிபலபய இந்த அக்னி 5வது வமக தோன் மிகவும் அதி நவீன 

ஏவுகமணயோகும். அதற்கு கோரணம் இதனுமடய வழிகோடட்ும் வசதியும்,  வவடிவபோரு ் 

சுமக்கும் திறனும் என்ஜினும் ஆகும். 

 

 இளணய ் த ாரக்்காவல்  ளட 

 இமணய வழி அசச்ுறுதத்ல்க ்,  சிறோர ்ஆபோசப்படங்க ் மற்றும் இமணயத்தில் பின் 

வதோடருதல் (Online Stalking) பபோன்ற இமணயம் வதோடரப்ோன குற்றங்கம  

எதிரவ்கோ ்வதற்கோக இமணயப் பபோரக்்கோவல் பமடயிமன (Cyber Warriors Police Force) 

நிறுவுவதற்கு மத்திய அரசு முடிவவடுதத்ு ் து. 

 இந்தக் கோவல் பமடயோனது,  2017ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் உருவோக்கப்படட் மத்திய 

உ ்துமற அமமசச்த்தின் இமணய மற்றும் தகவல் போதுகோப்பு பிரிவினு ் (Cyber 

Information Security Division) உ ்  பதசிய தகவல் போதுகோப்புக் வகோ ்மக மற்றும் 

வழிகோட்டல் அமமப்பின் (National Information Security Policy and Guidance Wing) கீை் 

இயங்கவிருக்கிறது. 

 இந்த அமமப்பிமன மத்திய ஆயுதக் கோவல் பமடயின் (Central Armed Police Force) வழியில் 

நிறுவப்பட பவண்டும் என்று முன்வமோழியப்படட்ிருக்கிறது. 

 இமணய மற்றும் தகவல் போதுகோப்புப் பிரிவின் இன்ன பிற இரு அமமப்புக ோவன : 

1. இமணயக் குற்றங்க ்  

2. உ ்நோடட்ுப் போதுகோப்பு 

 

மூன்றாவது ஏற்றுமதி கடட்ு ் ாட்டு அளம ்பில் இந்தியா இளணந்தது 

 ரசோயன மற்றும் உயிரியல் ஆயுதங்க ் பரவோமல் தடுப்பதற்குண்டோன 42 நோடுகம  

உறுப்பினரோகக் வகோண்ட ஏற்றுமதிக் கடட்ுப்போடட்ு அமமப்போன ஆஸ்திபரலியக் 
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கூட்டமமப்பில் (Australia Group) இந்தியோ இமணந்து ் து. 

 ஆஸ்திபரலிய கூட்டமமப்பின் முழு பநர உறுப்பினரோக இமணந்து ்  முதலோவது 

வதற்கோசிய நோடு இந்தியோபவ ஆகும். இவ்வமமப்பில் சீனோ உறுப்பினரோக இல்மல. 

 ஆயுதங்க ் பரவோமல் தடுப்பதில் இந்தியோவினுமடய பங்கிற்கும் இந்திய வவ ியுறவுக் 

வகோ ்மகக்கும் கிமடக்கப் வபற்ற அங்கீகோரமோக,  இந்தக் கூட்டமமப்பில் இந்தியோ 

இமணந்து ் து போரக்்கப்படுகிறது. இந்தியோ இதில் 43வது உறுப்பினரோக 

முமறப்படியோக இமணந்து ் து. 

 ஆயுதங்க ் பரவோமல் தடுப்பதற்கோக உ ்  உலகின் நோன்கு ஏற்றுமதி கடட்ுப்போடட்ு 

அமமப்புக ில் மூன்றில் இந்தியோ உறுப்பினரோக இமணந்து ் து. மற்றிரண்டும் 35 

உறுப்பினரக்ம க் வகோண்ட ஏவுகமணத் வதோழில்நுட்பக் கடட்ுப்போடட்ு அமமப்பு 

(Missile Technology Control Regime) மற்றும் 42 உறுப்பினரக்ம க் வகோண்ட வோசினோர ்

கூட்டமமப்பு (Wassenaar Arrangement) ஆகியமவ ஆகும். 

 அணு ஆயுதப் பரவல் தமட ஒப்பந்தத்தில் (Non-Proliferation Treaty) மகவயழுத்திடோமல் 

இருந்தோலும் ஆயுதப் பரவல் தடுப்புத் த த்தில் இந்தியோவின் நிமல உயருவதற்கு இந்த 

அமமப்பினு ் இமணயப் வபற்றது உதவிகரமோக இருக்கும். பமலும் இது முக்கியமோன 

அதிநவீனத ்வதோழில் நுட்பங்கம ப் வபறுவதற்கும் உதவி புரியும். 

ஆஸ்திதரலியக் கூட்டளம ்பு 

 இது முமறப்படி அமமயப் வபறோத பன்னோடட்ு ஏற்றுமதிக் கடட்ுப்போடட்ு அமமப்போக 

1985ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 ஏற்றுமதிக் கடட்ுப்போடுகம  விதிக்கச ் வசய்து அவற்றிற்கு ஒத்திமசவு வபறுவதன் 

மூலம் அரசுக ் அல்லது தீவிரவோதக் குழுக்க ோல் ரசோயன மற்றும் உயிரியல் 

ஆயுதங்கம  உருவோக்கப் பயன்படக் கூடிய வபோரு ்க ்,  சோதனங்க ் மற்றும் 

வதோழில்நுட்பங்க ் ஆகியமவ பரவுவமதத ் தடுப்பதற்கோக இக்கூடட்மமப்பு 

பணியோற்றுகிறது. 

 தற்பபோது இந்த அமமப்பு 43 உறுப்பினரக்ம க் வகோண்டிருக்கிறது. சீனோ,  போகிஸ்தோன்,  

ஈரோன் மற்றும் வட வகோரியோ ஆகிய நோடுக ் இதில் உறுப்பினரோக இல்மல. 

 

பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷித் மாத்ரிவ அபியான் 

 கரப்்பக் கோல பரிபசோதமனத் திட்டமோன பிரதோன் மந்திரி சுரக்ஷித் மோத்ரிவ் அபியோன் 

(Pradhan Mantri Surakshit Matriva Abhiyan – PMSMA) திட்டத்தின் கீை்  கரப்்பகோல உடல் 

பரிபசோதமன வசய்துக்வகோண்ட வபண்க ின் எண்ணிக்மக ஒரு பகோடியிமன 

கடந்திருக்கிறது. 

 இந்த திட்டம் மத்திய சுகோதோர மற்றும் குடும்ப நல அமமசச்கத்தின் கீை் 2016ஆம் 

ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்படட்து. 

 போதுகோப்போன பிரசவத்மத,  ஊரகப்பகுதிக ் மற்றும் நகரப்பகுதிக ில் அரசு சுகோதோர 

மமயங்க ிலும் மருத்துவமமனக ிலும் ஏற்படுதத்ுவமத உறுதி வசய்திட ஒரு 

விரிவோன,  இலவச மற்றும் தரமோன கரப்்ப கோல பரிபசோதமனக ் பிரதி மோதம் 9ம் பததி 

கரப்்பிணிப் வபண்களுக்கு நடத்திட இத்திட்டம் உறுதி பூண்டு ் து.  

 இந்த திட்டம் நோடு முழுவதும் தனியோரத்ுமற மருத்துவரக் ின் பங்க ிப்பபோடு 

நடத்தப்படுகிறது. 

 இந்தத ் திட்டம் கரப்்பிணிப் வபண்க ின் 3 முதல் 6 மோத கோல அ விற்கு மடட்ுபம 

வபோருந்தும். 

 அதிகோரம் அ ிக்கப்படோத மோநிலங்க ின் வசயற்குழு (Non Empowered States Action Group) 

என்ற பிரிவில் மகோரோஷ்டிரோ மோநிலம் அதிக அ விலோன பரிபசோதமனகம  
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பமற்வகோண்டு ் து. 

 அதிகோரம ிக்கப்பட்ட மோநிலங்களுக்கோன பிரிவில் (Empowered States Action Group) 

இரோஜஸ்தோன் மோநிலம் அதிக பரிபசோதமனகம  பமற்வகோண்டு ் து. 

 

 ாரத் கீ வீர ்  

 நோட்டிற்கோக பணியோற்றி இன்னுயிர ்ஈந்த ஆயுதக் கோவற் பமடயிமனச ்பசரந்்த (Central 

Armed Police force) தியோகிக ின் குடும்பத்திற்கு உதவி புரிவதற்கோக யோர ்

பவண்டுமோயினும்  நிதியியல் பங்க ிப்மப வைங்கிடும் வண்ணம்  

ஏற்படுத்தப்படட்ு ்  ஆன்மலன் இமணய வோயிபல “போரத ்கீ வீர“்(Bharat ke Veer) ஆகும். 

 இந்த இமணவோயிலின் வழிபய ஒருவர ் மத்திய ஆயுதக் கோவற்பமடமயச ் பசரந்்த 

தியோகிக ின் தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்கிற்கு 15 லடச்ம் வமர பநரடியோகபவோ அல்லது 

போரத ் கீ வீர ் வதோகுப்பு நிதியத்திற்பகோ  (Bharat Ke Veer Corpus Fund) நன்வகோமட 

வைங்கலோம். 

 மூத்த அரசு அதிகோரிக ் மற்றும் நன்மதிப்புமடய புகை்வபற்ற நபரக்ம  சம 

எண்ணிக்மகயில் வகோண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவோல் இந்த போரத ்கீ வீர ்வதோகுப்பு 

நிதியம் நிரவ்கிக்கப்படும். 

 இக்குழுவோனது வீர மரணம் எய்திய ஆயுதப்பமட வீரரக் ின் குடும்பங்க ினுமடய 

பதமவக ின் அடிப்பமடயில் வதோகுப்பு நிதியிலிருந்து நிதிமய சமமோக 

பகிரந்்த ிப்பது வதோடரப்ோக முடிவு எடுக்கும். 

 மத்திய ஆயுதக் கோவற் பமடயோனது அஸ்ஸோம் மரபி ்ஸ் (Assam Rifles – AC), எல்மலப் 

போதுகோப்பு பமட (Border Security Force - BSF), பதசிய போதுகோப்புப் பமட (National Security 

Guards – NSG), மத்திய வதோழிற்துமற போதுகோப்புப் பமட (Central Industrial Security Force – 

CISF), மத்திய ரிசரவ்் கோவற்பமட (Central Reserve  Police Force – CRPF), இந்பதோ-திவபதத்ிய 

கோவற்பமட (Indo-Tibetan Border Police Force – ITBT), பதசிய பபரிடர ்பதிவலதிரப்்பு பமட 

(National Disaster Response Force – NDRF), சோஷஸ்திரோ சீமோ போல் (Sashastra Seema Bal – SSB) 

பபோன்ற பல்பவறு பமடகம  உ ் டக்கியதோகும். 

 

ளெ ர் சுரக்ஷித்  ாரத்  

 இமணயத் தோக்குதலுக்கு எதிரோன இமணயப் போதுகோப்பு நமடமுமறக ் மற்றும் அதமனப் 

பற்றிய விழிப்புணரம்வ அரசுத் துமறகளுக்கிமடபய வலுப்படுதத்ுவதற்கோக மத்திய 

மின்னணு மற்றும் தகவல் வதோழில்நுட்ப அமமசச்கம் முன்னணி தகவல் வதோழிற்நுட்ப 

நிறுவனங்களுடன் இமணந்து மசபர ் சுரக்ஷித ் போரத ்   (Cyber Surakshit Bharat) எனும் 

திட்டத்மதத் துவங்கியு ் து. 

 மசபர ் குற்றங்களுக்கு எதிரோக விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்தி அவற்மற பரப்புவதும், 

மசபர ்தோக்குதல்களுக்கு எதிரோக மசபர ்  போதுகோப்பு நடவடிக்மககம  பமற்வகோ ்  

அமனதத்ு அரசுத ்துமறக ின் முதல்நிமல ஐ.டி. பணியோ ரக் ் மற்றும் மத்திய தகவல் 

போதுகோப்பு அதிகோரிக ின் திறன்கம  கட்டமமப்பதும் இத்திட்டத்தின் 

பநோக்கங்க ோகும். 

 நோடட்ு மக்க ின் தரவுக ிமன பத்திரமோகவும் போதுகோப்போகவும்  மவத்திருப்பபத 

மசபர ்சுரக்ஷித ்போரத ்திட்டத்தின் முதன்மம பநோக்கமோகும். 

 

சிறு தானியங்களுக்கான ததசிய ஆண்டு 

 இயற்மக பவ ோண்மம மற்றும் சிறுதோனியங்க ் மீதோன சரவ்பதச வரத்்தக கண்கோட்சி 

அண்மமயில் வபங்களூரூவில் நமடவபற்றது. 
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 இக்கண்கோட்சியில் 2018-ஆம் ஆண்மட “சிறு தோனியங்களுக்கோன பதசிய ஆண்டோக“ 

(National year of Millets) அறிவிக்க மத்திய அரசு முடிவவடுதத்ு ் து. 

 2018-ஆம் ஆண்மட சிறுதோனியங்களுக்கோன பதசிய ஆண்டோக அறிவிப்பது 

மக்க ிமடபய சிறுதோனியங்க ோல் உண்டோகும் உடல் நல ஆபரோக்கியத்மதப்   பற்றிய      

விழிப்புணரம்வ மடட்ும் அதிகரிக்கோமல், வறட்சித் தோங்கு தோனிய வமகக ோன 

இமவக ின் பதமவமயயும் அதிகரிப்பதோல் சிறுதோனிய ஏமை மற்றும் சிறுகுறு 

விவசோயிகளுக்கு இலோபகரமோன விம வபோரு ் விமலயும் கிமடக்கும். 

 

ஆம்-ஆத்மி எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் 

 வடல்லி சட்டப் பபரமவமயச ் பசரந்்த  20 ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்.எல்.ஏக்க ் சட்டமன்ற  

உறுப்பினர ்பதவிமயத் தவிரத்த்ு  பிற   ஆதோயம் தரும் பதவிகம  (Office of Profit) வகிதத்ு 

வருவதன் கோரணமோக, அரசியலமமப்புச ் சட்டத்தின் படி அவரக் ் தகுதி நீக்கம் 

வசய்யப்பட பவண்டுவமன இந்தியத் பதரத்ல் ஆமணயம் அ ித்த பரிந்துமரகம  

ஏற்று இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர ்அவரக்ம   தகுதி நீக்கம் வசய்து ் ோர.் 

 இதனோல் வடல்லி சட்டப் பபரமவயில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் எம்.எல்.ஏக்க ின் 

எண்ணிக்மக 66லிருந்து 46ஆக குமறந்து ் து. 

  பமலும், வசப்டம்பர ்2016ல் வடல்லி உயர ்நீதிமன்றமும் போரோளுமன்ற வசயலோ ரக் ோக 

நியமிக்கப்பட்ட இந்த 20 எம்.எல்.ஏக்க ின் நியமனத்மத மறுதத்ு தீரப்்ப ித்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆதாயம் தரும்  தவி  

 மோநில சட்ட மன்ற உறுப்பினபரோ அல்லது நோடோளுமன்ற உறுப்பினபரோ சட்டப்பபரமவ 

அல்லது நோடோளுமன்ற உறுப்பினர ் பதவி அல்லோமல் பிற வமகயில் மற்ற  அரசு 

அலுவலகங்க ில் பங்வகடுதத்ு அதிலிருந்து ஆதோயம் அமடந்தோல் அந்த பதவியோனது  

“ஆதோயம் தரும் பதவி “ (Office of Profit) எனப்படும். 

 நோடோளுமன்றம் அல்லது மோநில சட்டமன்றத்தோல் இயற்றப்படும் சட்டத்தோல் குறிப்பிடட் 

அலுவலகங்க ில் சட்ட அமவ உறுப்பினரக் ் பங்வகடுத்தோல் அவரக் ் தகுதி நீக்கம் 

வசய்யப்பட மோட்டோரக் ் என அறிவிக்கப்படும் அலுவலகங்கம த் தவிர, மற்ற மத்திய 

அல்லது மோநில-அரசின் கீைோன ஆதோயம் வபறக்கூடிய பதவிக ில்  பங்வகடுத்தோல் 

சட்ட மற்றும் நோடோளுமன்ற  உறுப்பினரக் ் பதவி நீக்கம் வசய்யப்படுவர.் 

 இந்திய அரசியலமமப்புச ் சட்டம் பிரிவு 102(ஏ) மற்றும் பிரிவு 191(1)(ஏ) ஆகியமவ 

இரடம்டப் பதவிக ் குறிதத்ு வதரிவிக்கின்றன. மக்க ் பிரதிநிதி ஒருவர ் இரடம்டப் 

பதவி வகிதத்ு 2 ஆதோயம் வபற்றோல் அவரக் ் பதவியிைப்பர ் என்பதுதோன் 

இப்பிரிவுக ின் சோரோம்சம். இதில் ஆதோயம் வபறும் பதவி என்பது குறிதத்ு வத ிவோன 

வி க்கம் இல்மல. எந்வதந்த பதவிக ் இந்த பிரிவின் கீை் வரும் என்ற பட்டியலும் 

இல்மல. 

 மக்க ் பிரதிநிதிதத்ுவச ் சட்டம் 1951 பின்னர ் 1959-ம் ஆண்டு திருத்தப்பட்டதில் 

தனிப்பட்டியல் உருவோக்கப்படட்ு [Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959], அந்த 

பட்டியலில் வரும் பதவிக ் இரடம்டப் பதவி என்ற வமகப்போடட்ில் வரோது என்று 

விலக்க ிக்கப்படட்ு ் து. ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ-க்களுக்கு வைங்கப்படட் 

நோடோளுமன்ற வசயலர ்பதவி விலக்க ிக்கப்பட்ட பட்டியலில் இடம்வபறவில்மல. 

 

புதிய தளலளமத் ததரத்ல் ஆளணயர ்

 பதரத்ல் ஆமணயரோக உ ்  ஓம் பிரகோஷ் ரோவத்மத  இந்தியோவின் புதிய தமலமம 

பதரத்ல் ஆமணயரோக குடியரசுத் தமலவர ்ரோம் நோத ்பகோவிந்த் நியமித்து ் ோர.் 
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 இவர ்நோட்டின் 22வது தமலமமத் பதரத்ல் ஆமணயரோக நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 பமலும் குடியரசுத ்தமலவர ்முன்னோ ் நிதி வசயலோ ரோன அபசோக் லவோசோமவ பதரத்ல் 

ஆமணயரோகவும் நியமிதத்ு ் ோர.் 

 இருவரும் அடுத்த ஆறு ஆண்டு கோலத்திற்கு அல்லது 65 வயது வமர இப்பதவியில் 

இருப்பர.் 

 தமலமமத ் பதரத்ல் அதிகோரியோக இருந்த அசச்ல் குமோர ் பஜோதியின் பதவிக்கோலம் 

முடிவமடந்தமதவயோட்டி ஓம் பிரகோஷ் ரோவத் தற்பபோது புதிய தமலமமத் பதரத்ல் 

அதிகோரியோக  நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 

ருத்ரா – அணி வகு ்பு 

 உ ்நோடட்ுத் வதோழிற்நுட்பத்தில் தயோரிக்கப்படட் ஆயுதங்க ் வபோருத்தப்பட்ட 

ஒருங்கிமணந்த வஹலிகோப்டரோன (வோனுலங்கு ஊரத்ி) ருத்ரோ தன்னுமடய முதல் 

வவ ியுலக அறிமுகத்மத நடப்போண்டு ரோஜபோமதயில் நமடவபற உ ்  குடியரசு தின 

பமட அணிவகுப்பில் பமற்வகோ ்  உ ் து. 

 ALH-WSI என்றும் அமைக்கப்படும் HAL ருத்ரோ வஹலிகோப்டரோனது இரு முக்கிய 

பதிப்புகம  உமடயது. 

 மோரக்் III பதிப்பு (இது ஆயுத வசதியற்ற ருத்ரோ வஹலிகோப்டர ்ஆகும்) 

 மோரக்் IV 

 ருத்ரோ வஹலிகோப்டரக் ் குடியரசு தின அணி வகுப்பில் கோட்சிப்படுத்தப்படுவது 

இதுபவ முதல் முமறயோகும். 

 இந்துஸ்தோன் ஏபரோனோடிகல் நிறுவனத்தோல் உ ்நோடட்ுத் வதோழிற்நுட்பத்தோல் 

தயோரிக்கப்படட்ு ்  இந்த வஹலிகோப்டரோனது முன்பனோக்கு பதடு அகசச்ிவப்பு 

வசதிமயயும் (Forwarding looking infrared – FLIR), பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகோடட்ு ஏவுகமணக ், 

வோனிலிருந்து வோன் இலக்மக பநோக்கி ஏவக்கூடிய ஏவுகமணக ்  பபோன்ற பல்பவறு 

ஆயுத வசதிகம யும் வகோண்டு ் து. 

 இந்திய விமோனப் பமடயோனது இந்திய விமோனப் பமட உ ்நோடட்ுத் 

வதோழிற்நுட்பமயமோக்கமல ஊக்குவித்தல் (IAT – Encouraging indigenisation) என்ற 

கருப்வபோருளுடனும், ரோணுவ முப்பமடக ் கூடட்ோக, “இரோணுவ வீரரக் ் நம் பதசத்தின் 

வசோதத்ு” (Veterans are assets to the Nations) என்ற கருப்வபோருளுடனும் குடியரசுத ்தின 

விைோவில் பமட அணி வகுப்மப நடதத் உ ் ன. 

 

 ாரத் கீ வீர் கீதம் 

 மத்திய உ ்துமற அமமசச்கமோனது போரத ் கீ வீர ் திட்டத்திற்கோன அதிகோரப்பூரவ் 

கீதத்மத (Anthem) வவ ியிடட்ு ் து. 

 பிரபல போடகரோன மகலோஷ் பகர ்இதமன இமசயமமதத்ு போடியு ் ோர.் 

 மத்திய உ ்துமற அமமசச்கத்தோல் வவ ியிடப்படட்ு ்  ஓர ்இமணயவோயில் மற்றும் 

மகபபசி பயன்போபட போரத் கீ வீர ்ஆகும். 

 பதசிய தகவல் மமயத்தின் ஆதரபவோடு இயங்கும் இந்த இமணய வோயிலோனது ஸ்படட் 

பபங்க் ஆஃப் இந்தியோவினோல் வசயல்படுத்தப்படுகின்றது. 

 

விஜயா – கடதலார தராந்து காவற் க ் ல் 

 வசன்மன எண்ணூரின் கோடட்ுப்ப ் ியிலு ்  கப்பல் கடட்ுந்த த்தில் இந்திய 
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கடபலோரக் கோவற்பமடக்கோக லோரச்ன் & டூப்பரோ எனும் தனியோர ் நிறுவனத்தோல் 

உ ்நோடட்ுத் வதோழிற்நுட்பத்பதோடு தயோரிக்கப்பட்ட இரண்டோவது கடபலோர கோவற் 

பரோந்து கப்பலோன “விஜயோ” கப்பல்  கடபலோர கோவற்பமடயில் வசயல்படத் 

துவங்கியு ் து. 

 இக்கப்பலில் உ ்  வழிகோடட்ு மற்றும் வதோமலத் வதோடரப்ு சோதனங்க ோனது வவப்ப 

மண்டல சீபதோஷணங்க ிலும் வசயல்பட வல்லது. 

 நடப்பு நிமல வதோழிற்நுட்ப வசதிக ினோல் தயோரிக்கப்பட்ட பரடோரும், வழிகோடட்ு 

மற்றும் வதோழிற்நுட்ப அமமப்புகளும் வகோண்ட இந்த கப்பலோனது பகல் மற்றும் இரவு 

என அமனத்து பநரத்திலும் பரோந்து மற்றும் கண்கோணிப்பிற்கும், கடபலோர போதுகோப்பு, 

பயங்கரவோத எதிரப்்பு நடவடிக்மக, பபோமத வபோரு ் கடத்தல் எதிரப்்பு நடவடிக்மக   

பபோன்ற பல வசயல்போடுகளுக்கும்  பயன்படுத்தப்பட உ ் து. 

 லோரச்ன் & டூப்பரோ நிறுவனத்தோல் இதற்கு முன் கட்டப்பட்ட முதலோவது கப்பலோன 

“விக்ரம்” எனும்  கடபலோர பரோந்துக் கப்பபல தனியோர ் கப்பல் கடட்ுந்த த்தில் 

கட்டப்பட்ட நோட்டின் முதல் போதுகோப்புக் கப்பலோகும். 

 

ெரவ்ததெ அளண  ாதுகா ்பு கருத்தரங்கு 

 சரவ்பதச அமண போதுகோப்பு குறித்த முதல் கருத்தரங்மக ஜனவரி மோதத்தின் 23 மற்றும் 

24-ஆம் பததிக ில் பகர ோவிலு ்  திருவனந்தபுரத்தில் இந்தியோ நடத்தியு ் து. 

 பகர  மநில அரசின் ஒதத்ுமைப்புடன் மத்திய தண்ணீர ் ஆமணயம் (Central Water 

Commission) இந்த கருத்தரங்மக ஒருங்கிமணத்து ் து. 

 அமண போதுகோப்பு புனரவ்ோை்வு மற்றும் பமம்போடட்ு திட்டத்தின் கீை் (Dam Safety 

Rehabilitation and Improvement Project – DRIP) பங்வகடுதத்ு ்  உறுப்பு நோடுக ில் 

அமணக ின் போதுகோப்பு குறிதத்ு பமற்வகோ ் ப்படவிருக்கும் ஓர ் வருடோந்திர 

கருத்தரங்பக இந்த சரவ்பதச அமண போதுகோப்பு கருத்தரங்கோகும். 

 அமணகளுமடய போதுகோப்பு குறிதத்ு இக்கருத்தரங்கின் விவோதங்க ிலிருந்து 

வபறப்படும் முக்கிய பரிந்துமரக ோனது அவற்றின் அமல்போட்டிற்கோக, DRIP திட்டத்தின் 

உறுப்பு நோடுக ் மற்றும் அவற்றின் வகோ ்மக வகுப்போ ரக்ளுக்கு அனுப்பப்படும். 

தர்மா - செயலி 

 இக்கருத்தரங்கில் அமண ஆபரோக்கியம் மற்றும் புனரவ்ோை்வு கண்கோணிப்பு பயன்போடு 

எனும் விரிவபோரு ் உமடய தரம்ோ எனப்படும்  (DHARMA – Dam Health and Rehabilitation 

Monitoring Application) வசயலி அறிமுகப்படுத்தப்படட்ு ் து. 

 திறன் மிகுந்த முமறயில், அமணகப ோடு வதோடரப்ுமடய அமனதத்ு தரவுகம யும் 

டிஜிடட்ல் மயமோக்குவதற்கோக ஏற்படுத்தப்படட்ு ்  ஓர ் வமலக் கருவிபய (Web Tool) 

தரம்ோ வசயலியோகும். 

 நோட்டிலு ்  அமணக ின் அதிகோரப்பூரவ் வசோதத்ுக்கம  (Authentic Assets) 

ஆவணமிடவும், வபரும் அமணக ின் ஆபரோக்கியத்பதோடு வதோடரப்ுமடய தகவல்கம  

ஆவணமிடவும் இந்த வசயலி உதவிட வல்லதோல், பதமவ அடிப்பமடயிலோன 

புனரவ்ோை்வமமப்மப உறுதி வசய்ய பபோதுமோன வசயற் நடவடிக்மககம  

பமற்வகோ ்  இதனோல் வழியுண்டோகும். 

DRIP 

 இந்தியோவில்,  DRIP திட்டமோனது உலக வங்கியின் ஒதத்ுமைப்புடன் மத்திய 

நீரவ் தத்ுமற அமமசச்கத்தோல் வசயல்படுத்தப்படுகின்றது. 

 மத்திய நீர ் ஆமணயத்தின் (Central Water Commission) மத்திய அமண போதுகோப்பு 

நிறுவனம் (Central Dam Safety Organisation) இத்திட்டத்தின் அமலோக்கத்மத 
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ஒருங்கிமணதத்ு பமற்போரம்வயிடுகின்றது. 

DRIP திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கங்கள் 

 7 வவவ்பவறு இந்திய மோநிலங்க ில் பதரவ்ு வசய்யப்படட்ு ்  223 அமணக ின் 

போதுகோப்பு மற்றும் வசயற்போடம்ட நீடித்த முமறயில் அதிகரித்தல். 

 பதசிய அ விலும், மோநில அ விலும் அமண போதுகோப்பில்  பங்வகடுதத்ு ்  இந்திய 

மோநிலங்க ில் அமண போதுகோப்பிற்கோக ஏற்படுத்தப்படட்ு ்  அமண போதுகோப்பு 

நிறுவன அமமப்மப (Dam Safety Institutional Setup) வலுப்படுதத்ுதல். 

 DRIP திட்டத்தின் ஏழு இந்திய மோநிலங்க ோவன:  

 தமிை்நோடு 

 ஜோரக்்கண்ட் 

 கரந்ோடகோ 

 பகர ோ 

 மத்தியப் பிரபதசம் 

 ஒடிஸோ 

 உத்தரகண்ட் 

 

 ாரத்  ாரவ்் 

❖ குடியரசு தின விைோமவ நிமனவு கூரந்்து வகோண்டோடுவதற்கோக வடல்லியிலு ்  

வசங்பகோடம்டயில் ஆண்டுபதோறும் ஜனவரி 26 முதல் 30 வமர நடத்தப்படும் வருடோந்திர   

கலோசச்ோர நிகை்சச்ிபய “போரத் போரவ்்” ஆகும். 

❖ நோட்டின் வபோது மக்க ிமடபய  பதசப்பற்று உணரவ்ுமடய மனநிமலமய வ ரப்்பதும், 

நோட்டினுமடய  கலோசச்ோரப்  பன்முகதத்ுவத்மத பமம்படுதத்ுவதுபம இந்த  

நிகை்சச்ியின் முக்கிய பநோக்கங்க ோகும். 

❖ மத்திய சுற்றுலோ பமம்போடட்ு அமமசச்கமோனது  இந்த நிகை்சச்ிமய  ஒருங்கிமணக்கும் 

முதன்மம அமமசச்கமோகும். 

 

செக்யூர் - சமன்ச ாருள் 

❖ மத்திய ஊரக பமம்போடட்ுத் துமற அமமசச்கமோனது வசக்யூர ் (Software for Estimate 

Calculation Using Rural Rates for Employment - SECURE) வமன்வபோரு ிமன  பயன்போட்டிற்கு 

ஏற்று ் து. 

❖ பமம்போடட்ு பணிகளுக்கோன வதோழிற்நுட்ப குறிப்புக ், பணிக ், பவமலப்பபோக்கு 

பபோன்றவற்மற விவரிப்பதன் மூலம் ஊரக பமம்போட்டிற்கோன பணிக ின் தரத்திமன 

அதிகரிப்பபத இதன் பநோக்கமோகும். 

❖ 2018-ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் ஒன்றோம் பததி முதல் திட்டங்களுக்கோன பமலோண்மம 

தகவல் அமமப்பிலிருந்து மகோத்மோ கோந்தி பதசிய ஊரக பவமலவோய்ப்புத் திடட்தத்ின் 

கீை் (MGNREGS) ஊரக பமம்போடட்ுத் திட்டத்திற்கோன அமனத்து மதிப்பீடுகளும் வசக்யூர ்

வமன்வபோரு ின் பயன்போட்டின் மூலபம வபறப்படும்.  

 

தராட்டாவாக் தடு ்பூசி 

❖ இந்தியோவின் போரத ்பபயோவடக் நிறுவனத்தினோல் கண்டுபிடிக்கப்படட்ு ்  வயிற்றுப் 

பபோக்கிற்கு எதிரோன தடுப்பூசியோன “பரோட்டோவோக் தடுப்பூசிக்கு“ (Rotovac) உலக 



32 
 

சுகோதோர நிறுவனத்தின் முன் – தகுதிச ்சோன்று (Pre-qualification) கிமடதத்ு ் து. 

❖ பரோட்டோவோக் தடுப்பூசிக்கு  உலக சுகோதோர நிறுவனத்தின் முன் தகுதிச ் சோன்று 

கிமடதத்ு ் தன் மூலம், உலக அ வில் சுகோதோரம் மற்றும் மனிதோபிமோன 

வசயல்போடுகம  பமற்வகோண்டு யுனிவசப் (UNICEF) பபோன்ற   உலக அமமப்புக ்  

உலகம் முழுவதும் தோங்க ் பமற்வகோண்டு ்  வபோது சுகோதோர தடுப்பூசி திறனூட்டல் 

திட்டத்திற்கு  இந்தத் தடுப்பூசிகம  வகோ ்முதல் வசய்து அவற்மற பயன்படுத்த 

இயலும் 

❖ கடுமமயோன வயிற்றுப் பபோக்கோனது   பரோட்டோ மவரஸின் கோரணமோக 

உண்டோகின்றது. ஆண்டுபதோறும் இரண்டு இலடச்த்திற்கும் பமற்பட்ட குைந்மதக ின் 

உயிரிைப்புக்கு கடுமமயோன வயிற்றுப்பபோக்கு (Diarrheic) முக்கிய கோரணமோகும். 

❖ பரோட்டோவோக் தடுப்பூசியோனது உலக ோவிய தடுப்பூசி திறனூட்டல் திட்டத்திலும் 

(Universal Immunisation Programme) இந்தியோவின் பதசிய திறனூட்டல் திடட்த்திலும் (National 

Immunisation Scheme) பசரக்்கப்படட்ு ் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

சடல்லி பிரகடனம் – இந்தியா மற்றும் ஆசியான் 

❖ இரு பிரிவினரிமடபயயோன இரு தரப்பு பபசச்ுவோரத்்மத  (Sectoral Dialogue) துவங்கப்படட்ு 

25 ஆண்டுக ் நிமறவமடந்திருப்பமத  வகோண்டோடுவதற்கோக இந்தியோ மற்றும் 

ஆசியோன் அமமப்பிற்கு இமடபயயோன  நிமனவு மோநோடு வடல்லி நமடவபற்றது. 

❖ இந்தியோ-ஆசியோனுக்கிமடபயயோன பபசச்ுவோரத்்மத உறவுக ின் 25-வது நிமனவு 

ஆண்டின் கருதத்ுரு   “பகிரப்பட்ட மதிப்புக ் ; வபோது இலக்கு“ (Shared Values ; Common 

destiny) என்பதோகும் . 

❖ இரு தரப்பு நிதியியல் ஆதரவு, இரோணுவ ஒதத்ுமைப்பு, போதுகோப்பு, பயங்கரவோத எதிரப்்பு 

பபோன்ற பல்பவறு தமலப்புக ின் மீது கவனம் வசலுத்தப்படட்ு முழுமமயோன 

மோநோடட்ுடன் கூடிய  கருத்தரங்கு நடத்தப்படட்ு இந்தியோ மற்றும் ஆசியோன் ஆகியமவ 

கூட்டிமணந்து “வடல்லி பிரகடனம்“ (Delhi declaration) எனும் கூடட்றிக்மகமய 

வவ ியிட்டன. 

❖ வடல்லி பிரகடனமோனது வநருக்கமோன ஒதத்ுமைப்பின் மூலம் தீவிரவோதத்மத 

எதிரப்்பதற்கோன விரிவோன அணுகுமுமறமய வலியுறுதத்ுவபதோடு, பயங்கரவோத 

எதிரப்்பிற்கு வபோதுவோன அணுகுமுமறமய ஏற்படுதத்ுவதற்கு ஆதரவும் 

வைங்குகின்றது. 

❖ ஆ ்கடத்தல்க ், சடட்விபரோத பபோமத மருந்து கடத்தல், மசபர ்குற்றங்க ் பபோன்றமவ 

உட்பட பல்பவறு  எல்மல தோண்டிய  குற்றங்க ின்  மகயோளுதலில் இந்தியோ மற்றும் 

ஆசியோனிற்கிமடபய உ ்    கூட்டிமணமவயும், ஒதத்ுமைப்மபயும் 

வலுப்படுதத்ுவதற்கு இந்த பிரகடனம் அமைப்பு விடுதத்ு ் து. 

❖ கடல் சோர ் சட்டங்க ் மீதோன ஐ.நோ-வின் உடன்படிக்மகக்கு (UNCLOS-United National 

Convention on Law of Sea) ஏற்ப, இந்தியப் வபருங்கடல் பகுதியில் கடல் சோர ்போதுகோப்பு, 

நிமலத்தன்மம, அமமதி பபோன்றமவ பமம்படுத்தப்படட்ு பரோமரிக்கப்பட்ட 

பவண்டியதற்கோன முக்கியதத்ுவமும் வடல்லி பிரகடனத்தில் மறு 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 

 

ஸ்திரி ஸ்வபிமன் திட்டம் 

❖ வபண்க ின் ஆபரோக்கியம் மற்றும் சுகோதோரத்தின் பபணுதலுக்கோக மத்திய மின்னணு 

மற்றும் தகவல் வதோழில்நுட்ப அமமசச்கமோனது (Ministry of Electronics and Information 

Technology - MEITY) ஸ்திரி ஸ்வபிமன் (Stree Swabhiman)  எனும்   திடட்த்மத 

வதோடங்கியு ் து. 
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❖ இத்திட்டத்திற்கோக டிஜிட்டல் இந்தியோ திட்டத்தின் கீை் வதோடங்கப்படட்ு ்  வபோது 

பசமவ மமயங்களுடன் (Common Service Centre) கூட்டிமணவு ஏற்படுத்தப்படட்ு ் து. 

❖ முழு பயமன ஈடட்ும வு வபோது பசமவ மமயங்கம  வசயல்படுதத்ுவதன் மூலம், 

ஊரக பகுதிக ின் வயது வந்த சிறுமிக ் மற்றும் வபண்களுக்கு  மலிவோன, நம்பத்தகு, 

நவீன, சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த (Eco-friendly) சோனிட்டரி நோப்கின்க ின் அணுகமல 

வைங்கவல்ல நீடித்த மோதிரிமய உருவோக்குவபத இத்திட்டத்தின் பநோக்கமோகும். 

❖ பமலும் இத்திட்டத்தின் கீை் வபண்க ிமடபய சுகோதோரத்மதப் பற்றிய விழிப்புணரவ்ும், 

தோபம வதோழில் வதோடங்கி  சோனிட்டரி நோப்கின்கம   தயோரித்து  சந்மதப்படுத்தி வரும் 

வபண் வதோழில் முமனபவோரக் ், பிற வபண்கம  சந்திதத்ு அவரக்ளுடன் 

கலந்துமரயோடும் (Personalised Outreach) நிகை்சச்ியும் பமற்வகோ ் ப்படும். 

 

ஆட்தெ ளணக்குரிய உள்ளடக்கம் 

❖ மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் வதோழில்நுட்ப அமமசச்கமோனது கடந்த ஆண்டில் 

இந்தியோவின் இமணய வவ ியில் சுமோர ் 1300 சமூக ஊடகங்க ின்  இமணயத  

முகவரிகம  (URL – Uniform Resource Locator)  தமட வசய்து ் தோக     அறிவிதத்ு ் து. 

❖ இந்தியோவின் இமணய வவ ியில் உலவும் ஆட்பசபமணக்குரிய உ ் டக்கங்கம  

(objectionable content) மகயோளுவதற்கோக ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசுக் குழுவின் 

பரிந்துமரயின் அடிப்பமடயில் இந்த நடவடிக்மக பமற்வகோ ் ப்படட்ு ் து. 

❖ இமணய வவ ியில் ஆன்மலனில் பதிவிடப்படும் ஆட்பசபமணக்குரிய 

உ ் டக்கங்கம  அரசு மகயோளுவதற்கு  2000  ஆம் ஆண்டின் தகவல் வதோழில்நுட்ப 

சட்டம் (IT Act, 2000) மற்றும் இந்திய குற்றவியல் தண்டமனச ்சட்டம் (Indian Penal Code – IPC) 

ஆகியமவ  வழி அமமதத்ு தருகின்றன. 

❖ ஆட்பசபமணக்குரிய  உ ் டக்கங்கம  தமட வசய்வது என்பது  (Blocking)  IT சடட்த்தின் 

பிரிவு 69A-ன் கீை் அரசுக்கு வகோடுக்கப்படட்ு ்  ஓர ் இமறயதிகோரமோகும் (sovereign 

power). 

 

AEFI அறிக்ளக  

❖ பநோய் தடுப்புத் திறனூட்டமலத் வதோடரந்்து ஏற்படும்  போதக விம வுக ோல் (Adverse 

Events Following Immunisation - AEFI) உண்டோகும் இறப்புக ் மீது மத்திய சுகோதோர 

பமம்போடட்ு அமமசச்கமோனது அறிக்மக ஒன்மற வவ ியிடட்ு ் து. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, பநோய் தடுப்புத் திறனூட்டப்படும் ஒவ்வவோரு ஒரு இலடச்ம் 

குைந்மதகளு ், (இறப்பு மற்றும் போதிக்கப்படட்ு மருத்துவமமனயில் பசருதல் உட்பட) 

குமறந்தபடச்ம் 10 தீவிர போதக நிகை்வுக ோவது உண்டோகின்றன என 

கணக்கிடப்படட்ு ் து. 

❖ இந்தியோவின் AEFI தரவுக ோனது மோவட்ட சுகோதோர அலுவலரக் ோல் 

வதோகுக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தகு போதக விம வுகம  கம ய, உலக சுகோதோர நிறுவனமோனது  AEFI-ன் 

வசயல்போடம்ட மதிப்பிடுவதற்கு  சுகோதோர வசயல்திறன் அ வுருக்கம  (Health 

Performance Indicators) பயன்படுத்த பவண்டும் என பரிந்துமர வைங்கியு ் து. 

 

மனித  ாபில்தலாமா ளவரஸ் 

❖ உலக ோவிய   பநோய்த்தடுப்புத் திறனூட்டல் திட்டத்தில் (UIP – Universal Immunisation 

Programme) மனித போபில்பலோமோ மவரஸிற்கு எதிரோன (Human Papilloma Virus – HPV) 
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தடுப்பூசிமய அறிமுகப்படுத்த தடுப்பூசி  பநோய்த்தடுப்புத ்திறனூட்டல் மீதோன பதசிய 

வதோழில்நுட்ப ஆபலோசமனக் குழு (National Technical Advisory Group on Immunization – NTAGI) 

பரிந்துமர வைங்கியு ் து. 

❖ மனித போபில்பலோமோ மவரஸோனது 150-க்கும் பமற்பட்ட மவரஸ்க ின்  ஓர ்

குழுமமோகும். இமவ வபோதுவோக தீங்கற்றமவ (Harmless). இமவ தோமோகபவ உடமல 

விடட்ு வவ ிபயறிவிடும்.  

❖ எனினும் இந்த மவரஸின் சில வமகக ், உடலின் போகங்க ில் போபில்பலோமோக்கம   

அல்லது மருக்கம  ஏற்படுதத்ும். 

❖ இது  போலியலுறவு வழியோக பரவும் வபோதுவோன பநோய்தவ்தோற்றோகும். 

❖ வதோடுதலின் வழியோகவும் (Skin to Skin Contact) இவ்மவரஸ் பரவும்.    

❖ மனித போபில்பலோமோ  மவரஸோனது வபோதுவோக கரப்்பப்மப வோய் புற்றுபநோபயோடு 

(Cervical Cancer)  வதோடரப்ுமடயது. 

❖ உலக அ வில் HPV-பயோடு வதோடரப்ுமடய புற்றுபநோய் போதிப்பு  சுமமமய மிக 

அதிக வில் வகோண்ட நோடுக ில் இந்தியோவும் ஒன்றோகும். 

❖ இந்த பநோயினோல், இந்தியோவில் ஆண்டிற்கு சுமோர ்67,000 வபண்க ் உயிரிைக்கின்றனர.்  

❖ தற்பபோது இந்த மவரஸிற்கு எதிரோக தனியோர ் மருத்துவ நிறுவனங்க ினோல் 

வைங்கப்படும் HPV தடுப்பூசிக ோனது பயன்போட்டின் பபோது பக்க விம வுகம  

ஏற்படுதத்ுவதோல் மருத்துவ முன்பசோதமன பிரசச்மனகம  (Clinical Trial) சந்தித்து 

வருகின்றது. 

 

 ல்ஸ் த ாலிதயா தநாய் தடு ்புத் திறனூட்டல்  

 ஆண்டு பதோறும் ஜனவரி 28ஆம் பததி வகோண்டோடப்படும் பதசிய பநோய்த ் தடுப்புத ்

திறனூட்டல் தினத்தின் ஒரு பகுதியோக 2018ஆம் ஆண்டிற்கோன பல்ஸ் பபோலிபயோ 

பநோய்த ்தடுப்புத் திறனூட்டல் திட்டம் (Pulse Polio Immunization – PPI) வதோடங்கப்படட்ு ் து. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீை், நோடு முழுவதும் 5 வயதிற்கு குமறவோன 17 பகோடிக்கும் பமற்பட்ட 

குைந்மதகளுக்கு பபோலிபயோ வசோடட்ு மருந்து வைங்கப்பட உ ் து. 

❖ பபோலிபயோ மவரஸோனது குைந்மதகளுக்கு பக்கவோதத்மத (Paralysis) ஏற்படுத்தவல்லது. 

இந்த பிரசச்மனயோனது கடினமோன வதோடரந்்த பக்கவோதம் (Acute Flacid Paralysis – AFP) 

என்றமைக்கப்படுகின்றது. 

❖ தமசக ின் திடீர ் பலவீனம், ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட இடங்க ில் மூடட்ுக் 

கோய்சச்ல் பபோன்றமவ பபோலிபயோவின் அறிகுறிக ோகும். 

❖ 2014-ஆம் ஆண்டு இந்தியோவோனது மவரஸ் வதோற்றின் போதிப்பற்ற நோடோக உலக 

சுகோதோர நிறுவனத்தோல் அறிவிக்கப்படட்ு ் து. 

❖ பபோலிபயோ மவரஸிற்கு எதிரோக  இந்தியோவில் உபபயோகிக்கப்படும் தடுப்பூசிக ோவன  

o உடவ்சலுத்தத்தக்க வசயல்படுத்தப்படோத பபோலிபயோ தடுப்பூசி (IPV – Injectable 

Inactivated Polio Vaccine). 

o வோய்வமோழி வழிபயயோன  பபோலிபயோ தடுப்பூசி (OPV – Oral Polio Vaccine)  

❖ IPV ஆனது அண்மமயில் உலக ோவிய பநோய்த்தடுப்புத்திறனூட்டல் திட்டத்தில் (UIP – 

Universal Immunisation Programme) அறிமுகப்படுத்தப்படட்ு ் து. 

❖ IPV மவரஸ்க ோனது தனியோகவும் அல்லது வோய்வமோழி பபோலிபயோ தடுப்பூசி பபோன்ற 

பிற தடுப்பூசிகப ோடு கலந்தும் பபோலிபயோவிற்கு எதிரோக பயன்படுத்தத்தக்க 

பபோலிபயோ தடுப்பூசியோகும். 
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இந்திய ளெ ர் குற்றங்கள் ஒருங்கிளண ்பு ளமயம் 

❖ மத்திய உ ்துமற அமமசச்கமோனது இந்திய மசபர ் குற்றங்க ்  ஒருங்கிமணப்பு 

மமயத்மத ( Indian Cyber Crime Coordination Centre - I4C) புது தில்லியில் அமமக்க 

திட்டமிடட்ு ் து. 

❖ நிதி பமோசடிக ், இமணயத த்தில் இனவோத, வகுப்புவோத மற்றும் ஆபோச  

உ ் டக்கங்கம  (Communal and pornographic content) பரப்புதல் பபோன்ற பல்பவறு  மசபர ்

குற்றங்கம  இந்த மமயம் மகயோளும். 

❖ பல்பவறு மசபர ்குற்றங்களுமடய  வைக்குக ின் விசோரமணயின் பபோது வவ ிப்படும்   

சந்பதகதத்ுக்குரிய நபரக் ் மற்றும் குற்றங்களுமடய  வழிநடத்திக ின்   விவரங்க ்  

அடங்கிய  பட்டியமல இம்மமயம் தயோரித்து பரோமரிக்கும். 

❖ மசபர ்குற்றங்கம  தடுப்பதற்கோக,  இந்த விவரப் பட்டியலோனது  போதுகோக்கப்பட்ட 

உட்பிமணயங்க ின் (Secured internal Network) வழிபய பல்பவறு சட்ட அமலோக்க 

நிறுவனங்கப ோடு பகிரந்்து வகோ ் ப்படும். 

❖ ஒவ்வவோரு மோவட்டத்திலும் இபத பபோன்ற பணிமுமறமயக் வகோண்ட மமயங்கம  

உருவோக்க மோநில அரசுகம  மத்திய உ ்துமற அமமசச்கம் பகடட்ுக் வகோண்டு ் து. 

❖ பமலும் ஒவ்வவோரு மோநிலத்திலும் கோவல்துமற அதிகோரிகளுக்கு மசபர ் தடயவியல் 

பயிற்சி ஆய்வகத்பதோடு கூடிய பயிற்சி மமயத்மத அமமக்க மத்திய உ ்துமற 

அமமசச்கம்  நிதி உதவிமயயும்  (Cyber Forensic Training laboratory-Cum-training Centre) 

வைங்க உ ் து. 

 

விளரவு அறிக்ளக அளம ்பு 

❖ மத்திய வபண்க ் மற்றும் குைந்மத நலன் அமமசச்கம் தனது முதல் கட்ட விமரவு 

அறிக்மக அமமப்பிமன (Rapid Reporting System – RRS) வசயல்படுத்தியு ் து. 

❖ இந்த அமமப்போனது வமலத த்மதக் வகோண்டு இ ம் வபண்களுக்கோன அரசு 

திட்டங்க ின் (Scheme for Adolescent Girls – SAG) வசயல்போடம்டக் கண்கோணிக்கின்றது. 

❖ இந்த அமமப்பிமன மத்திய வபண்க ் மற்றும் குைந்மத நலன் அமமசச்கம் (Union 

Ministry of Women and Child Development - WCD) மற்றும் பதசிய தகவல் மமயம் (National 

Informatics Centre - NIC) ஆகியமவ இமணந்து உருவோக்கியு ் ன. 

❖ இந்த அமமப்போனது இ ம்வபண்களுக்கோன திட்டங்கம க் கண்கோணிக்கவும், 

விமரவோக தகவல்கம  பரிமோறிக் வகோ ் வும், சரியோன பயனோ ிகம க் 

கண்டறியவும், திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் வ ங்க ் கசிவமத தடுக்கவும், அவற்மற 

ஒழுங்குபடுத்தவும் வபரிதும் உதவுகின்றது. 

இளம் ச ண்களுக்கான அரசுத் திட்டங்கள் (SAG)  

❖ இ ம் வபண்களுக்கோன அரசுத் திட்டங்க ் மத்திய அரசிடம் இருந்து நிதி உதவி வபற்று 

ஒருங்கிமணந்த குைந்மத பமம்போடட்ு பசமவக ின் (Integrated Child Development Services - 

ICDS) கீை் வசயல்படுத்தப்படும் திட்டங்க ் ஆகும். 

❖ நோடு முழுவதிலும் இருந்து பதரந்்வதடுக்கப்பட்ட 508 மோவட்டங்க ில் இத்திட்டத்திமன 

மத்திய வபண்க ் மற்றும் குைந்மத நலன் அமமசச்கம் வசயல்படுதத்ுகின்றது. 

❖ இத்திட்டத்தின் முக்கிய பநோக்கங்க ், 

o இ ம் வபண்களுக்கு ஊடட்சச்தத்ு கிமடக்க ஆதரவ ிப்பது, இ ம்வபண்க ் 

தங்க ் ப ் ிப் படிப்மபபயோ அல்லது திறன் வ ரக்்கும் பயிற்சித் 

திட்டங்கம பயோ வதோடரும் வமகயில் ஊக்குவிப்பது. 
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o வபண்களுக்கு ஊடட்சச்தத்ு கிமடக்க ஆதரவ ிப்பதுடன் உடல் ஆபரோக்கியம் 

மற்றும் சுகோதோரம் வதோடரப்ோக ஏற்கனபவ நமடமுமறயில் இருக்கும் நலத் 

திட்டங்க ் குறிதத்ு அவரக்ளுக்கு விழிப்புணரவ்ிமன ஏற்படுதத்ுவது. 

ஆகியனவோகும். 

 

அமிலத் தாக்குதலால்  ாதிக்க ் டட்வரக்ளுக்கு இட ஒதுக்கீடு 

 பணியோ ர ்மற்றும் பயிற்சித் துமறயோனது, மதியிறுக்கம், மனபநோய், அறிவுத்திறன் 

குமறபோடு மற்றும் அமிலத் தோக்குதலோல் போதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மத்திய அரசு 

பவமலக ில் ஒதுக்கீடு வைங்குவதற்கோன அறிவிப்மப வவ ியிட்டது. 

 பநரடி பணிச ் பசரக்்மகமய வபோறுத்த வமரயில், வமோத்த கோலிப் பணியிடங்க ில் 

தற்பபோது குரூப் A, B மற்றும் Cல் உ ்  3% இடங்க ிலிருந்து பமலும் 4% பணியிடங்க ்  

அ வீடட்ு குமறபோடு (Benchmark disability) வகோண்ட மக்களுக்கு ஒதுக்கப்படும். 

 அ வீடட்ு குமறபோடு (Benchmark disability) என்பது, ஒரு நபர,் குறிப்பிட்ட 

குமறபோட்டிலிருந்து 40%க்கும் கீை் இல்லோமல் வகோண்டிருப்பதோகும். 

 போரம்வயற்றவரக் ், போரம்வக் குமறபோடு ் வரக் ், கோது பக ோபதோர ் மற்றும் 

பகடக்ும் திறன் குமறந்தவரக் ்; இடப்வபயரச்ச்ி இயலோமம மற்றும் வபருமூம  வோதம் 

வகோண்டவரக் ், வதோழு பநோயிலிருந்து குணமமடந்தவரக் ், வ ரச்ச்ி குன்றிபயோர,் 

அமிலத ்தோக்குதலோல் போதிக்கப்படட்வரக் ் மற்றும் தமசவ க்பகடு பபோன்றவற்மறக் 

வகோண்டவரக்ளுக்கு ஒவ்வவோரு பதவிக்கும் 1% இடம் ஒதுக்கப்படும். 

 இது தவிர, மதியிறுக்கம், அறிவுதத்ிறன் குமறபோடு, குறிப்பிடட் கற்றல் குமறபோடு 

மற்றும் மன(உ ) பநோய் பபோன்றவற்றோல் போதிக்கப்படுபவரக்ளுக்கும் ஒவ்வவோரு 

பதவிக்கும் 1% இடம் ஒதுக்கப்படும். 

 கற்றல் இயலோமம மற்றும் அமிலத ் தோக்குதலோல் போதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கோன இட 

ஒதுக்கீட்டிமன அதிகரிப்பதற்கோன நடவடிக்மகக ், குமறபோடுக ் வகோண்ட 

நபரக் ின் உரிமமக ் சட்டம், 2016 மற்றும் இது வதோடரப்ோன விதிக ின் அறிவிப்புக ் 

வந்ததன் விம வோக எடுக்கப்படுகின்றன. 

 புதிய விதிக ின் கீை் புகோரக்ம  கவனிப்பதற்கோக அமனதத்ு அரசோங்க 

அமமப்புகளும் குமறதீரக்்கும் அதிகோரிகம  நியமனம் வசய்யும்படி பகடட்ுக் 

வகோ ் ப்பட்டிருக்கின்றன.  

 
 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ெவுதி அதரபியா,  ஐக்கிய அரபு எமீரகம் – மதி ்புக் கூட்ட ் டட் வரி 

 சவுதி அபரபியோவும்,  ஐக்கிய அரபு எமீரகமும் முதல் முமறயோக மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட 

வரிமய (VAT-Value Added Tax) அறிமுகம் வசய்திருக்கின்றன. 

 இது வருவோமய ஊக்குவிக்கும் விதத்தில் வபோருடக் ் மற்றும் பசமவக ் மீதோன ஐந்து 

சதவிகித வரியோகும். 

 மருத்துவ சிகிசம்ச,  நிதிசப்சமவக ் மற்றும் வபோதுப் பபோக்குவரதத்ு பபோன்ற சில 

பசமவகளுக்கு வரி விதிப்பிலிருந்து விலக்கு அல்லது பூஜ்ஜிய வரி மதிப்பீடு (zero-tax 

rating) அ ிக்கப்படட்ு ் து. 

 வம குடோ ஒதத்ுமைப்பு குழுவின் (Gulf Cooperation Council) மற்ற நோடுக ோன பக்மரன்,  

குமவத்,  ஓமன் மற்றும் கத்தோர ்ஆகியமவயும் இந்த வரிமய அறிமுகம் வசய்வதற்கு 

முடிவவடுத்து ் ன. 
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 இதில் முக்கியமோன குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்னவவனில் எந்தவவோரு வம குடோ 

நோடுகளும் எந்த விதமோன தனிப்பட்ட வருமோன வரிமயயும் விதிப்பதில்மல. 

 

நீருக்கடியிலான கண்காணி ்பு பிளணயம் - சீனா 

 தனது கப்பற்பமடக்கு நவீன பமலோதிக்கத்மத அ ிப்பதற்கும் ,  அமவ 

எதிரப்்போ ிக ின் கப்பல்கம  இலக்கிடட்ு வதோடரச்ச்ியோக,  துல்லியமோக 

கண்கோணிப்பதற்கும் உதவும் வண்ணம் இந்தியப் வபருங்கடல் மற்றும் வதன் சீனக் 

கடலில் சீனோ ஓர ் நீருக்கடியிலோன கண்கோணிப்பு பிமணயத்மத (Underwater Surveillance 

Network) ஏற்படுத்தியு ் து. 

 கடல் அமடயோ  மிதமவக ்  )Buoy( ,  பமற்பரப்புக் கடற்படகுக ்,  வசயற்மகக்பகோ ின் 

உதவிக ்,  நீருக்கடியிலோன கிம டரக் ் பபோன்ற பல்பவறு வதோழில்நுட்ப த ங்க ின் 

பிமணயத்தினோல் அமமக்கப்படட்ு ்  இந்த அமமப்பின் மூலம் வதன்சீனக் கடல்,  

பமற்கு பசுபிக்,  இந்திய வபருங்கடல் பபோன்றவற்றில் பல்பவறு அம்சங்கம ப் பற்றிய 

தரவுத் திரட்டல்க ் பமற்வகோ ் ப்படும். 

 நீருக்கடியிலோன பகுதிக ின் சூைலமமவு (Under Water Environment),  குறிப்போக 

நீருக்கடியிலோன பகுதிக ின் தட்பவவட்பம்,  அவற்றின் உவரத்ன்மம பபோன்றவற்மறப் 

பற்றியத் தகவல் இப்பிமணயத்தின் மூலம் திரட்டப்படும். 

 இத்தரவுகளுமடய பயன்போட்டின் மூலம் இலக்கிடப்படட் கப்பல்கம  துல்லியமோக 

வதோடரந்்து கண்கோணிக்க முடியும். 

 பமலும் சீன கடற்பமடக்கு அவற்றின் கடற்பயண வழிக்கோட்டல் அமமப்மபயும் 

(Navigation),  அதன் நிமலவகோ ் சுட்டமலயும் (Positioning) இதன் மூலம் பமம்படுத்த 

இயலும். 

 

யுசனஸ்தகா – இஸ்தரல் சவளிதயற்றம் 

 அவமரிக்கோமவ வதோடரந்்து யுவனஸ்பகோ அமமப்பிலிருந்து (UNESCO) 

வவ ிபயறுவதற்கோன அறிவிப்மப இஸ்பரல் அரசு தோக்கல் வசய்து ் து. 

 1949 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இஸ்பரல் யுவனஸ்பகோவில் உறுப்பினரோக உ ் து. 

 மவுண்ட் கோரப்மல்லில் உ ்  மனித பரிணோம வ ரச்ச்ியின் த ங்க ் (Human Evolution 

Sites),  வடல் அவிவ் வவ ்ம  நகரம் உட்பட வமோத்தம் ஒன்பது யுவனஸ்பகோவின் உலகப் 

போரம்பரிய நிமனவுச ்சின்னங்க ் இஸ்பரலில் உ ் ன. 

 அவமரிக்கோ மற்றும் இஸ்பரல் ஆகிய இரண்டு நோடுக ின் உறுப்பினர ் அந்தஸ்து 

டிசம்பர ்31,  2018 அன்று முடிவுக்கு வரும். 

 

சிற ்பு கண்காணி ்பு  ட்டியல் -  ாகிஸ்தான்  

 போகிஸ்தோமன மத சுதந்திரத்தின் “கடுமமயோன மீறலுக்கோன“ (Severe Violation) ‘சிறப்பு 

கண்கோணிப்பு படட்ியலில்’ (Special Watch list) அவமரிக்கோ பசரத்த்ு ் தன் மூலம் புதிதோக 

உருவோக்கப்படட்ு ்  இப்படட்ியலின் கீை் பசரக்்கப்பட்ட ஒபர நோடோக போகிஸ்தோன் 

உருவோகியு ் து. 

 பமலும் அவமரிக்கோ தன்னுமடய சரவ்பதச மதச ் சுதந்திரச ் சட்டத்தின் கீை் 

“குறிப்பிடதத்க்க கவனம் வசலுத்தப்பட பவண்டிய நோடுக ின்“ பட்டியலில் (countries of 

particular concern) 10 நோடுகம  மீண்டும் பட்டியலிடட்ு ் து (Re-designate). 

 அப்பதத்ு நோடுக ோவன:  மியோன்மர,்  சீனோ,  எரித்திரியோ,  ஈரோன்,  வடவகோரியோ,  சூடோன்,  

சவூதி அபரபியோ,  தஜிகிஸ்தோன்,  டரக்்பமனிஸ்தோன் மற்றும் உஸ்வபகிஸ்தோன். 
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 மதச ்சுதந்திரத்தின் மீறலில் ஈடுபடும் அல்லது மதச ்சுதந்திரத்தின் மீறமல சகித்துக் 

வகோ ் க் கூடிய,  இருப்பினும் குறிப்பிடத்தக்க கவனம் வசலுத்தப்பட பவண்டிய 

நோடுக ின் படட்ியலில் (Countries of Particular Concern) இடம் வபறும் அ வுக்கு 

பமோசமமடயோத நோடுக ் சிறப்பு கண்கோணிப்பு படட்ியலில் (Special Watch List) 

பட்டியலிடப்படும். 

 இப்புது வமகப்போடட்ு பிரிவு அவமரிக்கோவின் 2016-ன் சரவ்பதச மதச ் சுதந்திர 

சட்டத்தின் கீை் (International Religious Freedom Act) உருவோக்கப்பட்டது. 

  குறிப்பிடட் நோடுக ில் மதச ் சுதந்திரத்திற்கோன மரியோமதமய அதிகரிப்பதற்கோக 

சிறப்பு கண்கோணிப்பு பட்டியலில் அந்நோடுக ் பட்டியலிடப்படுகின்றன. 

 

 றளவ சமாழி – யுசனஸ்தகா  ட்டியல் 

 ஐக்கிய நோடுக ் சமபயின் கலோசச்ோர நிறுவனமோனது துருக்கியில் அழியத்தகு 

தருவோயில் உ ்  கருங்கடல் (Black Sea) கிரோமத்தினரின் “பறமவக ் வமோழியிமன“ 

அவசரகோல போதுகோப்பு பதமவயுமடய உலக போரம்பரியத்தின் அழியத்தகு 

நிமலயிலு ் மவயோக (Endangered part of world heritage in need of urgent protection) 

அறிவிதத்ு ் து. 

 வதோமலதூர மற்றும் மமலப்போங்கோன வடதுருக்கிப் பகுதிக ில் அப்பகுதியின் கிரோம 

மக்க ோல் தகவல் வதோடரப்ுக்கோக பயன்படுத்தப்படும் அசோதோரண மற்றும் மிகவும் 

திறனுமடய இந்த விசில் வமோழியோனது அண்மமயில் யுவனஸ்பகோவின் வதோடட்ுணர 

முடியோ கலோசச்ோர போரம்பரியப் பட்டியலில் (UNESCO list of Intangible Cultural Heritage) 

பசரக்்கப்படட்ு ் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

  துருக்கியின் கிபரசுன் மோகோணத்தின் கனோக்கி மோவட்டத்தி மனச ் பசரந்்த சுமோர ் 10, 

000 மக்க ் இன்ற விலும் இந்த வமோழிமயப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர.் 

 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு,  துருக்கியின் ஓட்டோமோன் பபரரசின் ஆட்சிக் கோலத்தில் இந்த 

தகவல் வதோடரப்ு வகோ ்ளும் முமற உருவோனது. 

 

ஐ.நா. ாதுகா ்பு கவுன்சில் – 6 உறு ்பு நாடுகள் 

 ஐ.நோ.வின் போதுகோப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லோத உறுப்பினரக் ் தகுதியில் ஆறு 

நோடுக ் முமறயோக பசரக்்கப்படட்ு ் ன. 

 அந்த ஆறு நோடுக ோவன 

 நிலநடுக்பகோட்டில் அமமந்து ்  கினியோ 

 ஐவரி பகோஸ்ட் 

 குமவத் 

 வபரு 

 பபோலந்து 

 வநதரல்ோந்து 

 நிரந்தர உறுப்பினரல்லோத தகுதிக்கோன இடங்களுக்கு சுைற்சி முமறயில் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற நோடுக ் ஐ.நோ.வபோது அமவயோல் 

பதரந்்வதடுக்கப்படுகின்றன. 

 இந்த வமகயில் 2017-ன் டிசம்பர ் 31-ஆம் பததிபயோடு எகிப்து,  இத்தோலி,  ஜப்போன்,  

வசனகல்,  உக்மரன்,  உருகுபவ ஆகிய நோடுக ் சுைற்சி முமறயில் பதவிக் கோலம் 

முடிந்து வவ ிபயறியு ் ன. 
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 ஐ.நோ.போதுகோப்பு கவுன்சிலில் 15 உறுப்பினரக் ் உ ் னர.் 

 அவற்றில் நிரந்தர உறுப்பினரக் ோக,  வீட்படோ அதிகோரத்பதோடு ஐந்து நோடுக ் உ ் ன. 

 அமவயோவன 

 பிரிட்டன் 

 சீனோ 

 பிரோன்ஸ் 

 இரஷ்யோ 

 அவமரிக்கோ 

 பிற 10 நோடுகளும் நிரந்தர உறுப்பினரல்லோத வீட்படோ அதிகோரமில்லோத நோடுக ோகும். 

 

 ணியிட ெம ஊதியம் 

 பணியிடதத்ில் ஆண்,  வபண் இருபோலருக்கும் சம ஊதியம் வைங்குவமத சட்டப் 

பூரவ்மோக்கியு ்  உலகின் முதல் நோடு  ஐஸ்லோந்து ஆகும். 

 ஐஸ்லோந்தில் 2018-ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி-1 ஆம் பததியிலிருந்து நமடமுமறக்கு 

வந்து ்  இது வதோடரப்ோன சட்டத்தின் படி,  அரசு மற்றும் தனியோர ் துமறயின் 

நிறுவனங்க ் அமனதத்ும்,  வபண்களுக்கு போரபடச்மற்ற ஊதிய வைங்கல் 

நமடமுமறமயச ்வசயற்படுத்த பவண்டும். 

 பமலும் அமவ பணியிடத்தில் ஊதிய விவகோரத்தில் வபண்களுக்கு எதிரோக 

போரபடச்மோன அம்சம் எவற்மறயும் பின்பற்றக் கூடோது. 

 இருப்பினும் பணியோ ரக் ின் திறன்,  கல்வித்தகுதி,  பவமலயின் வசயல்திறன் 

வவ ியீடு (Output) ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் மடட்ுபம,  நிறுவனங்க ் இரு 

போலினத்தவரினிமடபயயோன ஊதியத்தில் பவறுபோடம்ட ஏற்படுத்த இயலும். 

 உலக வபோரு ோதோர மன்றத்தின் உலக போலின சமதத்ுவ குறியீடட்ின்படி (Global Gender 

Equality Index),  2017ஆம் ஆண்டிற்கோன குறியீடட்ு பதிப்பு உட்பட ஐஸ்லோந்து 

வதோடரச்ச்ியோக ஒன்பது ஆண்டுக ோக முதலிடத்தில் உ ் து. 

 

ஹஜ் புனித ்  யணம்  

 1995-ஆம் ஆண்டு நிறுத்தப்பட்ட,  ஹஜ் புனித யோத்திமரக்கோன கடல்வழி பயணத்மத 

மீண்டும் துவங்குவதற்கோன இந்தியோவின் திட்டத்திற்கு சவுதி அபரபியோ அரசு ஒப்புதல் 

வதரிவிதத்ு ் து 

 இது வதோடரப்ோக இந்திய அரசும்,  சவூதி அபரபிய அரசும் வமக்கோ நகரில் வருடோந்திர 

ஹஜ் பயண ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திடட்ு ் ன. 

 இந்தியோவின் புதிய ஹஜ் பயணக் வகோ ்மகயின் படி,  45 வயதிற்கு பமற்பட்ட வபண்க ் 

ஆண்க ் துமணயின்றி (Mehram) தனிபய ஹஜ் பயணம் பமற்வகோ ்  முதல் முமறயோக 

அனுமதிக்கப்படட்ு ் து. 

 நோன்கு அல்லது 5 வபண்களுமடய குழுவோக வபண்க ் ஆண்க ் துமணயின்றி ஹஜ் 

புனித யோத்திமரக்கோன பயணத்மத பமற்வகோ ்  அனுமதிக்கப்படட்ு ் து. 

 ஹஜ் புனிதயோத்திமரக்கோக கடல் வழிபய கப்பல்க ் மூலமோக மும்மபயிலிருந்து 

வஜட்டோ நகருக்கு வசல்லும் கடல்வழி பபோக்குவரதத்ோனது 1995ஆம் ஆண்டு 

நிறுத்தப்பட்டது. 

 புனித யோத்திமரக்கோன கடல் வழிப் பயணமோனது கணிசமோன அ வில் பயண 
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வசலமவ குமறக்க உதவும். 

 

ஈகுவடார் குடியுரிளம - ஜூலியன் அொஞ்தெ 

 ’விக்கிலீக்ஸ்’-ன் நிறுவனர ் ஜூலியன் அசோஞ்பசவுக்கு ஈகுவடோர ் தனது நோட்டின் 

குடியுரிமமயிமன வைங்கியிருக்கிறது. இவர ்ஐந்தோண்டுகளுக்கும் பமலோக லண்டனில் 

உ ்  அந்நோட்டின் தூதரகத்தில் தஞ்சமமடந்து வோை்ந்து வருகிறோர.் 

 மத்திய லண்டனின் மநடஸ்்பிரிட்ஜ்ஜில் உ ்  லத்தீன் அவமரிக்க நோட்டின் 

தூதரகத்தினு ் ஐந்தமர ஆண்டுக ோக வநருக்கடியோன சூைலில் வோை்ந்து வரும் 46 

வயதோன இவர ்இயற்மகயோன முமறயில் குடியுரிமமயிமனப் வபற்று ் ோர.் 

 

உலகின் மிக ்ச ரிய சூரிய சவ ்  ஆளல 

 வதன் ஆஸ்திபரலிய அரசோங்கமோனது உலகின் மிகப்வபரிய சூரிய வவப்ப ஆமலமய 

பமம்படுதத்ுவதத்ுவதற்கோன ஒப்புதமல அ ித்து ் து. 

 பயன்போடட்ு அ விலோன சூரிய ஒ ி ஆற்றல் நிறுவனமோன பசோலோர ்ரிசரவ்் (Solar Reserve) 

மூலம் கட்டப்படும் 150 வமகோவோட் அபரோரோ ஆமலயின் மீதோன கடட்ுமோனப் பணிக ் 

509 மில்லியன் டோலர ்மதிப்பீடட்ில் 2018ஆம் ஆண்டு வதோடங்கப்படும். 

 இந்தப் புதிய கடட்ுமோனப் பகுதியோனது வதற்கு ஆஸ்திபரலியோவின் கமடசி நிலக்கரி 

மின் நிமலயத்தின் த மோன பபோரட்் அகஸ்டோவுக்கு அருபக அமமயவு ் து. 

 இது சூரிய வவப்ப வதோழில்நுட்பத்மதயும்,  உருகிய உப்பு பகோபுரத்மதயும் பயன்படுத்தி 

சூரிய ஆற்றமலக் மகப்பற்றி பசமிக்கின்றது. 

 இந்தப் புதிய ஆமலயோனது வதற்கு ஆஸ்திபரலியோவில் உ ்  அமனதத்ு 

குடியிருப்புக்க ில்,  35 சதவீதத்தினருக்கு மின் ஆற்றல் வைங்கும். 

 இது அதிக மின் பதமவமயக் வகோண்ட பகோமடக் கோலத்தின் பபோது மோநில மின்சோர 

விநிபயோகத்தின் பற்றோக்குமறமய பூரத்்தி வசய்வதற்கோக வடஸ்லோ என்ற 

நிறுவனத்தோல் கட்டப்படட் மிகப்வபரிய லித்தியம் அயோன் மின்கலதத்ுடன் (Li-ionBattery) 

பசரந்்து வதற்கு ஆஸ்திபரலியோவின் மற்வறோரு வபரிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 

திட்டமோக இமணய உ ் து. 

 

இரும்புக்ளக (Iron Fist) 

 அவமரிக்க மற்றும் ஜப்போனிய ரோணுவப் பமடக ் இரும்புக்மக (Iron Fist) என்ற வபயரில் 

கூடட்ு இரோணுவப் பயிற்சிமய நடத்தியு ் ன. 

 வருடோந்திர ரோணுவப் பயிற்சியோன 13வது இரும்புக்மக பயிற்சி அவமரிக்கோவின் 

பமற்குப்பகுதி மோநிலமோன கலிபபோரன்ியோவில் நமடவபற்றது. 

 ஜப்போன் தனது நீரிலும் நிலத்திலும் இயங்கக்கூடிய மிகவும் துரிதமோன பமடமய வரும் 

மோரச் ் மோதத்தில் ஆரம்பிக்கும் முன் பங்பகற்கும் கமடசி ரோணுவக் கூடட்ுப்பயிற்சி 

இதுவோகும். 

 

BBIN ஒ ் ந்தம் 

 வங்கபதசம்-பூடோன்-இந்தியோ-பநபோ ம் வோகனப் பபோக்குவரதத்ு ஒப்பந்தத்தின் 

(Bangladesh Bhutan India Nepal Motor Vehicle Agreement – BBIN MVA) கீை் வரும் துமணப் 

பிரோந்தியத்தில் பயணப் பபோக்குவரதத்ு வோகனங்க ் இயக்கும் நமடமுமறகளுக்கு 

இந்தியோ,  வங்கபதசம்,  பூடோன் மற்றும் பநபோ ம் ஆகிய நோடுக ் ஒப்புதல் 
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அ ிதத்ு ் ன. 

 இந்த வோகனப் பபோக்குவரதத்ு ஒப்பந்தம்,  நோன்கு வதற்கோசிய நோடுகளுக்கு இமடபய 

பயணிக ்,  பணியோ ரக் ் மற்றும் சரக்கு வோகனங்களுக்கோன பபோக்குவரதம்த 

முமறப்படுதத்ும் கடட்ுப்போட்டிற்கோக மகவயழுத்திடப்படட்து. 

 ஆசிய பமம்போடட்ு வங்கி (Asian Development Bank),  தனது வதற்கோசிய துமணப் பிரோந்திய 

வபோரு ோதோர ஒதத்ுமைப்புத் திடட்தத்ிற்கு (South Asian Sub-Regional Economic Cooperation - 

SASEC) உதவிய ிக்கும் ஒரு பகுதியோக,  இந்த BBIN வோகனப் பபோக்குவரத்து 

ஒப்பந்தத்திற்கு வதோழில்நுட்ப,  நிதி மற்றும் ஆபலோசமன உதவிகம  ஏற்படுத்தித ்

தருகின்றது. 

 SASEC என்பது BBIN நோடுக ், மோலத்தீவுக ், இலங்மக மற்றும் சமீபத்தில் பசரந்்த 

மியோன்மர ் ஆகிய நோடுகம  ஒருங்கிமணக்கும் வபோரு ோதோர ஒதத்ுமைப்பு 

முன்வனடுத்தல் அடிப்பமடயில் அமமந்த திட்டமோகும். 

 

ஜியான்  னி ்புளக தகாபுரம் 

 நோட்டில் நிலவும் பனிப்புமக (Smog) பிரசச்ிமனயிமன எதிரவ்கோ ்ளும் விதத்தில் 

உலகின் மிகப்வபரிய கோற்று சுத்திகரிப்போமன (world’s largest Air purifier) சீனோ 

நிறுவியு ் து. 

 

 100 மீட்டர ்உயரம் வகோண்ட இந்தக் பகோபுரமோனது,  மத்திய சீனோவில் உ ்  ஷோன்சி 

மோகோணத்தின் (Shaanxi) ஜியோன் (Xian) நகரத்தில் நிறுவப்படட்ு ் து. இதன் மூலமோக ஒரு 

நோம க்கு 10 மில்லியன் கியுபிக் மீடட்ர ்கோற்றிமன சுத்தம் வசய்ய இயலும்.  

 இந்தக் பகோபுரமோனது பல்பவறு பசுமம இல்ல வோயுக்கம  பயன்படுத்தி அதன் 

அடிப்போகதத்ின் அருகில் உ ்  அசுத்தமோன கோற்றிமன உ ் ிழுதத்ு அதமன சூரிய 

ஒ ியின் மூலமோக வவப்பப்படுதத்ுகிறது. பின்னர ் பகோபுரத்தின் கீழிருந்து பமலோக 

பல்பவறு கோற்று தூய்மமப்படுதத்ும் வடிப்போன்க ின் வழியோகச ்வசலுத்தப்படட்ு தூய 

கோற்றோனது வவ ியிடப்படுகிறது. 

 

புதிய ஏவுகளண த ாரக்்க ் ல் 

 மக்க ் விடுதமல ரோணுவத்தின் (The People Liberation Army) கடற்பமட ரிசோபஹோ (Rizhao) 

எனும் வபயர ் வகோண்ட புதிய பபோரக்் கப்பமல சீனோவின் லியோனிங் (Liaoning) 

மோகோணத்தில் உ ்  டோலியன் (Dalian) கடற்பமட துமறமுகத்தில் நிறுவியு ் து. 
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 இது சீனோவில் அதன் உ ்நோட்டிபலபய தயோரோன,  ஷோன்டோங்க் (Shandong) மோகோணத்தில் 

உ ்  ரிசோபஹோ நகரத்தின் வபயரோல் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏவுகமணப் பபோரக்் 

கப்பலோகும். 

 ரிசோபஹோ பமம்படுத்தப்பட்ட ஆயுத முமறகளுடன் தயோரிக்கப்படட்ு இருக்கின்றது. 

 இது எதிரி நோடட்ுக் கப்பல்க ் மற்றும் நீர ்மூை்கிக் கப்பல்கம  மடட்ும் தனியோகபவோ 

அல்லது கப்பற்பமடயின் மற்ற ஆயுதங்கம யும் பசரத்்பதோ தோக்கும் திறன் வகோண்டது. 

 வவடிகுண்டுக் கப்பல்களுக்கும் (Destroyers),  சிறிய ரக பபோரக்் கப்பல்களுக்கும் (Corvettes) 

இமடப்படட் வமகயில் அமமந்திருக்கும் பபோரக்்கப்பல்க ் இமவயோகும். 

 

உலகின் முதல் ஆளில்லாத விமானத்துடன் கூடிய மீட்பு திட்டம் 

 நியூ சவுத ் பவல்ஸின் வபோங்கி எழும் அமலக ில் மோட்டிக் வகோண்ட சில நீசச்ல் 

வீரரக்ம  கோப்போற்ற ஆஸ்திபரலிய போதுகோப்பு நிறுவனத்தோல் ஆ ில்லோ விமோனங்க ் 

பயன்படுத்தப்படட்ு ் ன. 

 மீட்பு நடவடிக்மகக்கோக பயன்படுத்தப்படட் சிறிய கிழிப்புரக ஆ ில்லோ விமோனம் (Little 

Ripper unmanned aerial vehicle) என்று அறியப்படும் இந்த விமோனம் வரும் பகோமடக் 

கோலங்க ில் ஆஸ்திபரலிய கடற்கமரக ில் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கும் சுறோமீன் 

கண்டுணர ்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியோகவும் இருக்கிறது.  

 இது சுறோமீன்கம  தன்னிசம்சயோக கண்டுணர அல்பகோரிதம் (Algorithm) என்ற 

வழிமுமறமயப்  பயன்படுதத்ுகிறது. 

 இந்த சம்பவம் உலகில் முதன்முமறயோக நீரில் உயிரக்ோக்கும் நடவடிக்மகக்கோக 

ஆ ில்லோ விமோனங்கம  பயன்படுத்தியமமமய குறிப்பிடுகின்றது. 

 

ளமத்தர - 2 

 இரு நோடுகளுக்கிமடபயயோன எல்மலக் கடந்த உறவுகளுக்கு ஊக்கம் அ ிக்கும் 

விதமோக, இந்தியோ மற்றும் வங்கபதசத்திற்கு இமடபய டோக்கோ வழிபய அகரத்லோ முதல் 

வகோல்கத்தோ வமரயில் இரண்டோவது பபருந்து பயண பசமவ வதோடங்கப்படட்ு ் து. 

 இப்பபருந்து பசமவக்கு மமத்பர – 2  என வபயரிடப்படட்ு ் து. 

 வங்கபதசத்மத சுற்றி வகோல்கத்தோவிலிருந்து பகோழிக் கழுதத்ு  வழித்தடம்  (Chicken Neck 

Corridor)  வழிபய வசல்ல சுமோர ்1650 கி.மீ. தூரம் உ ் து. 

 ஆனோல் வங்கபதசத்தினு ் டோக்கோ வழிபய இவ்விரு இந்திய நகரங்களுக்கிமடபயயோன 

வதோமலவு 515 கிபலோ மீட்டரக்ப யோகும். 

 இவ்வமகயில் முதல் மமத்பர  பபருந்து பசமவ 2015-ல் துவங்கப்படட்து. 

 

தயாகா வகு ்புகள் - டாதவாஸ் 

 சுவிடச்ரல்ோந்தின் ஆல்ப்ஸ் மமலதவ்தோடர ்பகுதிக ின் உ ்ளூர ்வோசிகளுக்கு பயோகோ 

வகுப்புகம  டோபவோஸின் (Davos) உலக வபோரு ோதோர மன்றத்திற்கோன இந்திய பிரதமர ்

குழு நடத்தியு ் து. 

 கமடசி இருபதோண்டுக ில், 1997ஆம் ஆண்டில் H.D.பதவ வகௌடோவிற்குப் பிறகு உலக 

வபோரு ோதோர மன்றத்தின் டோபவோஸ் மோநோட்டில் பங்பகற்கும் முதல் இந்தியப் பிரதமர ்

பமோடி ஆவோர.் 

 இந்த வகுப்பில் பயோகோ, இந்திய சமமயற்கமல, இந்திய கலோசச்ோரம் பபோன்ற 

இந்தியோவினுமடய   பல்பவறு  வமன் சக்திகம     (Soft Power) இந்தியோ 
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கோட்சிப்படுத்தியது. 

 

 ண தமாெடி – ச ாது  திதவடு 

 பிரிட்டனின் வணிகம், ஆற்றல் மற்றும் வதோழிற்துமற உத்திகளுக்கோன அரசுத ்துமற 

பணபமோசடிக்கு எதிரோன உலகின் முதல் வபோது பதிபவடம்ட (Public register against Money 

laundering) வதோடங்கியு ் து. 

 பிரிட்டனின் வசோதத்ிற்கோன சந்மத வழிபய பண பமோசடி வசய்யும் குற்றவோ ிக ் பமல் 

கடும் நடவடிக்மக எடுப்பதற்கோக பிரிட்டன் அரசு இந்தப் பதிபவடம்ட 

வதோடங்கியு ் து. 

 வஷல் நிறுவனங்கம ப் (Shell Company) பயன்படுத்தி இங்கிலோந்தில் வசோதத்ுகம  

வோங்க முயற்சிக்கும் குற்றவோ ிகளுக்கு சட்ட விபரோதமோக இருக்கக் கூடிய 

வோய்ப்புகம  குமறப்பதற்கோக இப்பதிபவடு வதோடங்கப்படட்ு ் து. 

 இங்கிலோந்தில் வசோதத்ுகம  மவத்திருக்கும் அல்லது வோங்கவிருக்கும் வவ ிநோடட்ு 

நிறுவனங்க ் தங்க து நிறுவனங்க ின் முதன்மம உரிமமயோ மரப் பற்றிய 

தகவல்கம  இந்த பதிபவட்டில் முதலில் வைங்க  பவண்டியு ் தோல்  இதன் மூலம் 

பணபமோசடி நமடவபறுவமத இந்த பதிபவடு தடுக்கும். 

 

இளணய  ாதுகா ்பிற்கான உலகளாவிய ளமயம் 

 வபருகி வரும் இமணய வழியிலோன தரவு திருடட்ுக ், மீறல்க ் மற்றும் பஹக்கரக் ின் 

வசயல்போடுக ் பபோன்றவற்றிலிருந்து இமணய உலகிமன  போதுகோப்பதற்கோக  உலக 

வபோரு ோதோர மன்றம் (World Economic Forum)  இமணய போதுகோப்பிற்கோன உலக ோவிய 

மமயத்மத (Global Centre for Cybersecurity)  வதோடங்கியு ் து. 

 உலக வபோரு ோதோர மன்றத்தின் கீை் தன்னோட்சியுமடய அமமப்போக வசயல்பட உ ்  

இந்த மமயமோனது சுவிடச்ரல்ோந்து நோட்டின் வஜனிவோ நகரில் அமமக்கப்பட உ ் து.  

 இமணய போதுகோப்பிற்கு உ ்  சவோல்களுக்கு எதிரோக  உலக நோடுக ின் அரசுக ், 

வணிக நிறுவனங்க ், இமணய நிபுணரக் ், சட்ட வசயலோக்க நிறுவனங்க ் 

பபோன்றமவ கூடட்ிமணவதற்கு முதல் நிமல   உலக ோவிய  த த்மத  ஏற்படுத்தி 

தருவபத  இம்மமயத்தின் பநோக்கமோகும். 

உலக ச ாருளாதார மன்றம் 

 உலக வபோரு ோதோர மன்றமோனது  சுவிடச்ரல்ோந்து நோட்டின்  வஜனிவோ நகரில் 

அமமந்து ்  ஓர ்இலோப பநோக்கமற்ற அமமப்போகும்.   

 இம்மன்றமோனது  வபோது மற்றும் தனியோர ் ஒதத்ுமைப்பிற்கோன ஓர ் சரவ்பதச 

நிறுவனமோகவும் அங்கீகரிக்கப்படட்ு ் து. 

 உலக வபோரு ோதோர மமயமோனது,   சுவிடச்ரல்ோந்து நோட்டின் கிைக்கு ஆல்ப்ஸ் மமலத் 

வதோடரில் அமமந்து ்  மமல வோழிட நகரமோன டோபவோஸில் நடதத்ும்  புகை்வபற்ற  

வருடோந்திர 5 நோ ் உலக வபோரு ோதோர கு ிரக்ோல மோநோட்டினோல் உலகம் முழுவதும் 

அறியப்படுகின்றது. 

 

உலகளாவிய  திறளமகளுக்கான த ாட்டித்திறன் குறியீடு 

 டோட்டோ கம்யூனிபகஷன், அவடக்பகோ குழுமம் பபோன்றவற்பறோடு இமணந்து இன்ஸீட் 

(Insead) அமமப்போனது உலக ோவிய திறமமகளுக்கோன பபோட்டித்திறன் குறியீடட்ின் 

(Global Talent Competitiveness Index) ஐந்தோவது பதிப்மப வவ ியிடட்ு ் து. 
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 நடப்போண்டிற்கோன இக்குறியீடட்ின்படி, இந்தியோ கடந்த ஆண்மடக் கோட்டிலும் 11 

இடங்க ் முன்பனறி 92வது இடத்திலிருந்து 81-வது இடத்மதப் பிடிதத்ு ் து. 

 இருப்பினும் பிரிக்ஸ் அமமப்பிற்கு ், பின்தங்கிய நிமலயில் (5வது இடம்) இந்தியோ 

உ ் து. 

 குறியீடட்ு தரவரிமசயில் சீனோ 43 வது இடதம்தப் பிடிதத்ு, பிரிக்ஸ் நோடுகளு ் 

முன்னிமல வகிக்கின்றது. 

 இக்குறியீடட்ில் சுவிடச்ரல்ோந்து முதலிடம் பிடிதத்ு ் து. அதமனத் வதோடரந்்து 

சிங்கப்பூர ்மற்றும் அவமரிக்கோ  ஆகிய நோடுக ் உ ் ன. 

குறியீளட ்  ற்றி   

 திறமமயுமடயவரக்ளுக்கோக பபோட்டியிடும் நோடுக ின் திறமன அ விடும் ஓர ்

வருடோந்திர தரவரிமசப்படுதத்ு அறிக்மகபய உலக ோவிய திறமமகளுக்கோன 

பபோட்டித்திறன் குறியீடோகும். 

 இது 2013-ஆம் ஆண்டு முதல் முமறயோக வவ ியிடப்பட்டது. 

 இன்ஸீட் அமமப்பு இதமன வவ ியிடும் பிரதோன அமமப்போகும். 

 எப்படி உலக நோடுக ் வ ருகின்றன, எப்படி அமவ தங்களுமடய வ ரச்ச்ிக்கோக 

திறமமயோனவரக்ம  கவரந்்து தக்கமவதத்ுக் வகோ ்கின்றன பபோன்றவற்மற இந்த 

குறியீடு மதிப்பிடுகின்றது. 

 

VINBAX 

 இந்தியோ மற்றும் வியட்நோமிற்கு இமடபய முதல் முமறயோக  இருதரப்பு இரோணுவ 

கூடட்ுப் பபோர ்பயிற்சி பமற்வகோ ் ப்படட்ு ் து. 

 இக்கூடட்ுப் பபோர ் பயிற்சியோனது மத்தியப்பிரபதச மோநிலத்தின் ஜபல்பூரில் 

பமற்வகோ ் ப்படட்ு ் து. 

 ஐ.நோ.வினுமடய    அமமதி கோப்பு பமடயின் வசயல்போடுக ில் பணியோற்றி வரும் 

வியட்நோம் இரோணுவ அதிகோரிகளுக்கு பயிற்சி அ ிக்கும் வமகயில்  சிறப்போன 

முமறயில் இந்த கூடட்ுப்பபோர ்பயிற்சி வடிவமமக்கப்படட்ு ் து. 

 இரு நோடுகளுக்கிமடபயயோன கலோசச்ோர மற்றும் வரலோற்று உறவுகம  பமலும் 

வலுப்படுதத்ுவதற்கோகவும், இரு தரப்பு இரோணுவங்களும் தங்களுமடய 

அனுபவங்கம  பரஸ்பரம்  பகிரந்்து வகோ ்வதற்கோகவும் இந்த கூடட்ுப்பபோர ்பயிற்சி 

நடத்தப்படட்ு ் து. 

 
 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

7.75% தெமி ்பு ்  த்திரங்கள் திட்டம் 

 மத்திய நிதிதத்ுமற அமமசச்கம் குடிமக்க ் வரி வசலுத்தக் கூடிய பத்திரங்க ில் உசச் 

வரம்பு ஏதுமின்றி முதலீடு வசய்ய 7.75 சதவிகிதம் வட்டி வகோண்ட பசமிப்பு 

(வரிக்குட்படட்து) பத்திரங்க ்- 2018 என்ற திட்டத்மத ஆரம்பிதத்ு ் து. 

 இந்த பத்திரங்க ் 7 வருட முதிரவ்ுக் கோலத்பதோடு 7.75% ஆண்டு வட்டிமய 

அமரயோண்டிற்வகோரு முமற கிமடக்கும் வமகயில் வகோண்டு ் து. 

 இந்த பத்திரங்க ் டீபமட் வடிவத்தில் (Bond Ledger Account - பத்திர பபபரடு கணக்கு) 

அதோவது கோகிதமற்ற மின்னணு வடிவில் மடட்ுபம கிமடக்கும். 
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 இந்த பத்திரங்க ் பிரிக்கப்படோத இந்து குடும்பங்க ் மற்றும் தனிநபரக் ் (கூடட்ு 

மவப்புக ் உட்பட - Joint Holdings) முதலோபனோர ்முதலீடு வசய்யத் தக்கமவயோகும். 

 வவ ிநோடு வோை் இந்தியரக் ் இந்த பத்திரங்க ில் முதலீடு வசய்யத் தகுதியற்றவரக் ் 

ஆவர.் 

 பத்திர உரிமமயோ ரின் வரி நிமலமமமயப் வபோறுதத்ு வருமோன வரிச ்சட்டம்- 1961 

என்ற சட்டத்தின் கீை் இப்பத்திரங்க ின் மீதோன வட்டி வரிக்கு ் ோக்கப்படும். 

 ஆனோல் இந்த பத்திரங்க ் வசோத்துவரிச ் சடட்ம்-1957 என்ற சட்டத்தின் கீை் வசோத்து 

வரியிலிருந்து விலக்கு வபற்று ் து. 

 பமலும் இப்பத்திரங்கம  வங்கி நிறுவனங்க ், வங்கியல்லோத நிறுவனங்க ் மற்றும் 

நிதி நிறுவனங்க ிலிருந்து கடன்கம  வபறுவதற்கோக பிமணயோகப் (collateral) 

பயன்படுத்த முடியோது. 

 இப்பத்திரங்க ் பவறு ஒருவருக்கு மோற்றக் கூடியமவ அல்ல. பமலும் இரண்டோம் நிமல 

சந்மதயில் வரத்்தகப் பரிமோற்றம் வசய்யத்தக்கமவயும் அல்ல. 

 

உடனடி ெரி ார் ்பு நடவடிக்ளக 

 அதிகப்படியோன வோரோக் கடன்கம  வகோண்டு ் தோல், அலகோபோத் வங்கிக்கு எதிரோக 

உடனடி சரிபோரப்்பு நடவடிக்மகமய (Prompt corrective action) இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 

வதோடங்கியு ் து. 

 வதோடரந்்து இரண்டோண்டுக ோக அலகோபோத் வங்கியில் அதிகப்படியோன வோரோக் 

கடன்களும் (NPA – Non Performing Assets) பற்றோக்குமறயோன வபோது சமபங்கு முதல் 

அடுக்கு மூலதனமும் (Insufficient Common equity tier Capital – CET1), அதிகப்படியோன 

வசோதத்ுக ் மீதோன எதிரம்மற வருவோயும் (Negative Return on Assets – ROA) உ ் தோல் 

அலகோபோத் வங்கிக்கு எதிரோக உடனடி சரிபோரப்்பு நடவடிக்மக 

பமற்வகோ ் ப்படட்ு ் து. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோல் பரிந்துமரக்கப்படும் வோரோக்கடன் மீட்பிற்கோன சரிபோரப்்பு 

நடவடிக்மகக ் உட்பட பல்பவறு சரிபோரப்்பு நடவடிக்மககம  உரிய கோலத்தில் உரிய 

முமறயில் பமற்வகோண்டு வங்கிக ின் நிதியியல் ஆபரோக்கியத்மத மீண்டும் நல்ல 

நிமலக்கு வகோண்டு வருவதற்கு வங்கிகளுக்கு உதவிபுரிவபத உடனடி சரிபோரப்்பு 

நடவடிக்மகக் கட்டமமப்பின் பநோக்கமோகும். 

 

ததரத்ல் நிதி ்  த்திரங்கள் 

 பதரத்ல் நிதிப் பத்திரத ் திட்டத்மதப் (Electoral Bond Scheme) பற்றிய வமரயமறகம  

(contours) மத்திய அரசு வவ ியிடட்ு ் து. 

 அரசியல் கட்சிக ் நன்வகோமடகம ப் வபறுவதில் அதிகப்படியோன வவ ிப்பமடத் 

தன்மமமய வகோண்டு வருவதற்கோகவும், முமறபகடுக ் மற்றும் பணபமோசடிக ் 

நமடவபறுவமத தடுப்பதற்கோகவும், கடந்த ஆண்டின் வபோது படவ்ஜட்டில் பதரத்ல் நிதிப் 

பத்திரங்க ் அறிவிக்கப்பட்டன. 

 தனிநபரக் ் அல்லது வதோழில் நிறுவனங்க ் அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்வகோமட 

வைங்குவதில் பயன்படும் ஓர ் இமடப்படட் நிதியியல் கருவிபய பதரத்ல் நிதிப் 

பத்திரங்க ோகும். 

 ரூபோய் 2000 வமர நன்வகோமடயோ ரோல் வரோக்கமோக நன்வகோமடமய பமற்வகோ ்  

இயலும். அதற்கு அதிகமோன மதிப்புமடய நன்வகோமடகம  கண்டிப்போக பத்திர 

வடிவில் மடட்ுபம பமற்வகோ ்  பவண்டும். 
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 மத்திய அரசோல் குறிப்பிடப்பட்ட வங்கியோல் (notified banks), குறிப்பிடட் பண மதிப்பில் 

(specified denomination) வட்டியில்லோ பதரத்ல் நிதிப்பத்திரங்க ் வைங்கப்படும். 

 இதன்படி, தற்பபோது இந்திய குடிமக்க ் மற்றும் இந்தியோவிலு ்  கம்வபனி 

அமமப்புக ் போரத ஸ்படட் வங்கியின் குறிப்பிட்ட கிம க ில் இந்தப் பத்திரங்கம  

வோங்கத் தகுதியோனவரக் ். 

 அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்வகோமட வைங்க முமனபவோர,் டிஜிட்டல் முமறயிபலோ, 

வரோக்கமோகபவோ, அல்லது கோபசோமல மூலபமோ கட்டணம் வசலுத்தி அதற்கு சமமோன 

மதிப்புமடய நிதிப் பத்திரங்கம  அக்குறிப்பிட்ட வங்கியிலிருந்து வபறலோம். 

 ரூ.1000, ரூ.10,000, ரூ 1 லடச்ம், ரூ 10 லடச்ம், ரூ 1 பகோடி பபோன்றவற்றின் வபருக்கல் 

மடங்குக ின் பண மதிப்புகம  வங்கியில் வசலுத்தி அவற்மற பத்திர வடிவில் 

நன்வகோமடயோ ரோல் வோங்க இயலும். 

 இந்திய பதரத்ல் ஆமணயிடத்திடம் பதிவு வசய்யப்பட்ட எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் 

நன்வகோமடயோ ர ்சுதந்திரமோக இப்பத்திரங்கம  பரிச ிக்கலோம். 

 இந்த பதரத்ல் நிதிப் பத்திரங்க ் தோங்குப் பத்திரங்க ் (Bearer Bonds) 

பபோன்றமவயோதலோல் நன்வகோமட வைங்குபவரக்ம ப் (Donor) பற்றிய அமடயோ  

விவரங்க ் பத்திரங்கம ப் வபறும் கட்சிகளுக்கு (Receiver) வதரிய வரோது. 

 அக்குறிப்பிட்ட வங்கியில் மவதத்ு ்  தங்க ின் வங்கிக் கணக்குக ின் மூலம் 15 

நோடக்ளுக்கு ் அரசியல் கட்சிக ் அப்பத்திரங்கம ப் பணமோக மோற்றிக் வகோ ்  

பவண்டும். 

 இந்திய பதரத்ல் ஆமணத்திடம் அரசியல் கட்சிக ் ஏற்கனபவ குறிப்பிடட்ு ்  வங்கிக் 

கணக்குக ் மடட்ுபம இத்திட்டத்தின் கீை் பயன்படுத்தப்பட பவண்டும். 

 இப்பத்திரங்க ் தோங்குக் கோபசோமலக ் (Bearer Cheques) பபோன்றமவயோதலோல் 

வகோமடயோ ி வைங்கிய பத்திரங்கம  அரசியல் கட்சிக ் மீடவ்டடுக்கும் வமர 

(redeems) வங்கிகப  வகோமடயோ ியின் நன்வகோமட நிதிக்கு போதுகோவலனோய் 

வசயல்படும்.  

 பதரத்ல் நிதிப் பத்திரத்தின் கீை் பயன்வபற 

 அந்த அரசியல் கட்சிக ் கண்டிப்போக இந்திய பதரத்ல் ஆமணயத்தில் பதிவு 

வசய்யப்படட்மவயோக இருத்தல் பவண்டும். 

 பமலும் அமவ அண்மமயில் நடந்து முடிந்த மக்க மவ அல்லது மோநில சட்டமன்ற 

பதரத்லில் கண்டிப்போக ஒரு சதவீததத்ுக்கும் குமறவில்லோ வோக்குகம ப் வபற்ற 

அரசியல் கட்சியோக இருத்தல் பவண்டும். 

 

 ண்டக செயல்திறன் குறியீடு அட்டவளண 

 அண்மமயில் வவ ியிடப்பட்ட மதத்ிய வரத்்தக அமமசச்கத்தின் LEADS (Logistics Ease 

Across Different States) அறிக்மகயின் படி, முதல் முமறயோக அறிக்மகயில் 

ஏற்படுத்தப்படட்ு ்  பண்டக வசயல்திறன் குறியீடட்ு அட்டவமணயில் (Logistics 

Performance Index Report) குஜரோத் முதல் இடத்மதப் பிடிதத்ு ் து.  

 இக்குறியீடட்ு அட்டவமணயில், பஞ்சோப் மோநிலம் இரண்டோவது இடதம்தப் 

பிடிதத்ு ் து. 

 யூனியன் பிரபதசங்களு ் மடயூ & டோமன் முதலிடத்மதப் பிடிதத்ு ் து. 

 மமலப்போங்குமடய மோநிலங்க ில் திரிபுரோ முதலிடத்மதப் பிடிதத்ு ் து. 

 “படபலோய்டி“ எனும் ஆபலோசமன நிறுவனத்தின் உதவியுடன் மத்திய வரத்்தகத ்துமற 

அமமசச்கத்தோல் LEADS பண்டக வசயல்திறன் குறியீடட்ு அடட்வமண தயோரிக்கப்படட்ு 
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வவ ியிடப்படுகின்றது. 

 மோநிலங்க ் மற்றும் யூனியன் பிரபதசங்க ில் பமற்வகோ ் ப்படும் சரவ்பதச பண்டக 

வரத்்தகத்மத மதிப்பிடும் பல்பவறு அ வுருக்க ின் வதோகுப்பப LEADS பண்டக 

வசயல்திறன் குறியீடோகும். 

 பண்டக ஏற்றுமதிமய குறிப்போகவும், வபோரு ோதோர வ ரச்ச்ிமய வபோதுவோகவும் 

பமம்படுதத்ுவதற்கு அவசியமோன பண்டகங்க ினுமடய பசமவயின் திறமன 

மதிப்பிடும் அ வுருக்கப  LEADS குறியீடோகும். 

 

 சுளம ்  த்திரங்கள் – IRFC  

 மும்மப பங்குச ்சந்மதயின் இந்திய சரவ்பதச பங்குசச்ந்மத (India International Exchange - 

India INX) இந்திய ரயில்பவ நிதிக் கைகத்தின் (Indian Railway Finance Corporation’s - IRFC) 

பசுமமப் பத்திரங்கம  தனது கடன் பட்டியலிடும் நமடமுமறயோன உலக ோவிய 

பங்குகளுக்கோனச ்சந்மதயில் பட்டியலிடட்ு ் து. 

 சரவ்பதச நிதிச ் பசமவக ் மமயத்தில் (International Financial Services Centre - IFSC) 

பட்டியலிடப்பட்ட முதல் கடன் பங்குப் பத்திரம் IRFCயின் பசுமமப் பத்திரங்க ோகும். 

 இந்தியோவின் முதல் கடன் திரடட்ு நமடமுமறயோன இந்திய சரவ்பதச பங்குச ்

சந்மதகளுக்கோன உலக ோவிய சந்மதப் பிரிவு (Global Securities Market - GSM), உலகம் 

முழுவதும் உ ்  முதலீட்டோ ரக் ிடமிருந்து, இந்திய மற்றும் அந்நிய பங்கு 

வவ ியீடுபவோரக் ின் விருப்பப்படி, எந்த நோடட்ு நோணயத்திலும் நிதிகம  திரட்ட 

அனுமதி அ ிக்கின்றது. 

 

உர உற் த்தித் துளறயில் இந்தியாவின் முதல் அன்னிய தநரடி முதலீடு 

 நோரப்வ நோட்டின் மோவபரும் உரத ்தயோரிப்பு நிறுவனமோன யோரோ சரவ்பதச நிறுவனம் 

(Yara International) உத்தரப்பிரபதசத்தின் போபிரலோவில் உ ்  டோடோ வகமிக்கல்ஸின் உரத ்

வதோழிற்சோமலமய முழுமமயோக மகயகப்படுத்தியமத அறிவிதத்ு ் து. 

 இது இந்தியோவில் அதிகம் கடட்ுப்போட்டில் உ ்  துமறயோன உரத ்தயோரிப்பில் முதல் 

அன்னிய பநரடி முதலீடோகக் கருதப்படுகிறது. 

 சீனோமவயடுதத்ு இந்தியோ உலகின் இரண்டோவது மிகப்வபரிய உரப் வபோருடக்ளுக்கோன 

சந்மத ஆகும். 

 

சமாரிசியஸ் – அந்நிய தநரடி முதலீடு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் 2016-17ஆம் ஆண்டிற்கோன வவ ிநோடட்ு கடன்க ் மற்றும் 

இந்திய பநரடி முதலீடட்ு நிறுவனங்க ின் வசோதத்ுக ் மீதோன கணக்வகடுப்பின் படி  

(Census on foreign Liabilities and Assets of Indian Direct Investments Companies 2016-17) 

இந்தியோவின் அந்நிய பநரடி முதலீட்டின் மிகப்வபரிய மூல ஆதோரமோக வமோரிஸியஸ் 

உ ் து. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி வவ ியிடட்ு ்  இக்கணக்வகடுப்பின் படி, வமோரிஸியமஸ 

வதோடரந்்து அவமரிக்கோ மற்றும் இங்கிலோந்து  ஆகிய நோடுக ் உ ் ன.  அவற்மறத் 

வதோடரந்்து  அடுத்த இரு இடங்க ில்  சிங்கப்பூர ்மற்றும் ஜப்போன்  ஆகிய நோடுக ் 

உ ் ன. 

 இந்தியோவில்  சந்மத விமலயில் வமோத்த அந்நிய பநரடி முதலீட்டில் போதி அ வு 

உற்பத்தி துமறயில் பமற்வகோ ் ப்படுகின்றது. 

 தகவல் வதோழிற்நுட்பம், வதோமலத் வதோடரப்ு பசமவக ், நிதி மற்றும் கோப்பீடு 
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வசயல்போடுக ் பபோன்றமவ அந்நிய பநரடி முதலீடம்டக் கவரும் பிற முக்கிய 

துமறக ோகும். 

 

தரவு இளணய வாயில்கள் 

 மத்திய நிதி அமமசச்கம் மற்றும் மத்திய வபருநிறுவன விவகோரத் துமற 

அமமசச்கமோனது பதசிய வபருநிறுவன சமூக வபோறுப்புணரவ்ு தரவு இமணயவோயில் 

(National Corporate Social Responsibility Data Portal) மற்றும் வபருநிறுவன தரவு 

இமணயவோயிமல (Corporate Data Portal) வதோடங்கியு ் ன. 

 வபரும வில் வபோதுவவ ியில் வபருநிறுவனங்க ின் வசயல்போட்டில் வவ ிப்பமடத ்

தன்மமமயயும் (transparency) மற்றும் வபோறுப்புணரம்வயும் (Accountability) வகோண்டு 

வந்து அவற்மற பமம்படுதத்ுவதற்கோக இவ்விரு இமணயவோயில்க ் 

வதோடங்கப்படட்ு ் ன. 

 வபருநிறுவனங்களுமடய CSR திடட்ங்க ின் சமூக தணிக்மகக்கு (Social Audit of CSR) 

உதவி புரிவபதோடு, CSR-ன் பங்க ிப்போ ரக் ். வசயல்படுத்திக ் மற்றும் 

பயனோ ரக்ம  ஒருங்கிமணக்கவும், பதசத்தின் வ ரச்ச்ி பமம்போடட்ு இலக்குகப ோடு 

(National Development Coals) CSR திட்டங்க ின் வசயல்போடுகம  ஒத்திமசப்பதற்கும் இந்த 

இமணயவோயில்க ் உதவும். 

 

ஆக்ஸ் ாம் அறிக்ளகயும் இந்தியாவும் 

 “பவமலக்கு வவகுமதி ஆனோல் வசோத்தில் அல்ல” (Reward work, not wealth) என்ற தமலப்பில்  

சரவ்பதச உரிமமக ் அமமப்போன (International rights group) ஆக்ஸ்போம் அமமப்பு  

ஆக்ஸ்போம் அறிக்மக ஒன்மற   வவ ியிடப்படட்ு ் து.  

 2017 ஆம் ஆண்டில் நோட்டில் உருவோன வமோத்த  73 சதவீத வ த்தில், அதோவது வசோதத்ுக ் 

அமனதத்ும் 1 சதவீத பணக்கோரரக் ிடம் குவிந்து ் து, 

 2017 ஆண்டில் இந்தியோவில் ஒரு சதவீத பணக்கோரரக் ின் வசோதத்ு மதிப்பு ரூ. 20.9 லடச்ம் 

பகோடியோக உயரந்்து ் து. இதவ்தோமகயோனது மத்திய அரசின் 2017-18 ஆம் நிதி 

ஆண்டிற்கோன வபோது படவ்ஜட்டின் வதோமகக்கு இமணயோனதோகும். 

 இந்திய மக்க ் வதோமகயு ் ஏமைக ின் எண்ணிக்மகயில் போதிமயக் வகோண்ட  67 

பகோடி இந்தியரக் ின் வருமோனம் கடந்த ஆண்டு வவறும் ஒரு சதவீதம் மடட்ும் 

அதிகரித்து ் து. இது வ ரந்்து வரும் வருமோன சமமின்மம (Income Inequality) குறிதத்ு 

வருந்தத்தக்க அம்சமோகும். 

 2017-ல் இந்தியோவில் புதிதோக 17 பகோடீஸ்வரரக் ் உருவோகியு ் னர.் இதன் மூலம் 

நோட்டிலு ்  வபரும் பணக்கோரரக் ின் எண்ணிக்மக 101 ஆக உயரந்்து ் து. 

 உலக வில் 2017 ஆம் ஆண்டு உருவோன 82 சதவீத வ மோனது ஒரு சதவீத உலக 

பணக்கோரரக் ின் மகவசத்தில் உ ் து.  

 இத்தகு வ த்திலிருந்து, உலகின்  வமோத்த ஏமை மக்க ின் மக்க ் வதோமகயில் 

போதிய வு ்  3.7 மில்லியன் மக்க ில் எவரும்  தங்க து வருமோனத்தில் எத்தகு 

அதிகரிப்மபயும் கோணவில்மல என இந்த அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்படட்ு ் து. 

 ஆக்ஸ்போம் அறிக்மகயின் தயோரிப்பு மற்றும் வவ ியிடலுக்கு பயன்பட்ட மூல தரவு 

ஆதோரங்க ோவன: 

o பபோரப்்ஸ் பகோடீஸ்வரரக் ் படட்ியல்- 2017  

o உலக வங்கியின் தரவுக ்,  

o கிவரடிட் சுய்வசஸ்  (Credit Suisse ) உலக ோவிய வ  தரவு புத்தகத்தின்   கடந்த 
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ஆண்டுப் பதிப்பு.   

 

உள்ளடங்கிய வளரெ்ச்ிக் குறியீடு - 2018 

 உலக வபோரு ோதோர மன்றத்தோல் (World Economic Forum) வவ ியிடப்படும் உ ் டங்கிய  

வ ரச்ச்ிக் குறியீடட்ின் (Inclusive Devcelopment Index) 2018 ஆம் ஆண்டின் பதிப்பிற்கோன 

வவ ியீட்டில், வ ரும் வபோரு ோதோரமுமடய 74 நோடுகளு ் இந்தியோ 62வது இடத்மதப் 

பிடிதத்ு ் து.  

 அண்மட நோடுகம  கோட்டிலும் இந்தியோ பின்தங்கிய இடதத்ிலு ் து. 

o சீனோ (26வது இடம்)  

o போகிஸ்தோன் (47வது இடம்) 

o வங்க பதசம் (34வது இடம்) 

 இக்குறியீடட்ின் 2017ஆம் ஆண்டிற்கோன பதிப்பில், வ ரும் வபோரு ோதோரமுமடய 79 

நோடுகளு ் இந்தியோ 60 வது இடத்மத பிடித்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

 2018ஆம் ஆண்டிற்கோன இக்குறியீடட்ின்படி, நோரப்வ மீண்டும் உலகின் மிக உயரந்்த 

உ ் டக்குத் தன்மம வகோண்ட பமம்பட்ட வபோரு ோதோரமுமடய நோடோக 

வதோடரக்ின்றது. 

 இபத பபோல் லிதுபவனியோ மீண்டும் உ ் டக்குத் தன்மம வகோண்ட வ ரும் நோடுக ் 

பட்டியலில் முதலிடம் வபற்று ் து. 

 குமறந்த அ வில் குறியீட்டின் கணக்கீடட்ு அ வுருக்க ின் மதிப்மப வபற்றிருந்தோலும் 

“முன்பனறும் பபோக்கு“  (Advancing trend) வகோண்ட  10 வ ரும் வபோரு ோதோர நோடுகளு ் 

ஒன்றோக இந்தியோ இடம் வபற்று ் து. 

 உலக அ வில்   இரு வ ரந்்த வபோரு ோதோர நோடுக ் மடட்ுபம (Advanced Economics)   

முன்பனறும் பபோக்மக வகோண்டு ் ன. 

 G-7 நோடுகளு ் வஜரம்னி முதல் இடத்தில் உ ் து. 

 இந்தியோ உறுப்பினரோக உ ்  பிரிக்ஸ் வபோரு ோதோர நோடுகளு ் இரஷ்யோ 

முதலிடத்தில் உ ் து. பிரிக்ஸின் 5 நோடுகளு ் இந்தியோ நோன்கோவது இடத்திலு ் து. 

கமடசி இடத்தில் வதன் ஆப்பிரிக்கோ உ ் து. 

உள்ளடங்கிய வளரெ்ச்ி குறியீடு 

 உ ் டங்கிய வ ரச்ச்ிக் குறியீடோனது ஆண்டுபதோறும் உலக வபோரு ோதோர 

மன்றத்தோல் வவ ியிடப்படுகின்றது. 

 GDP க்கு மோற்றோக, உலக நோடுக ின் வபோரு ோதோர வசயல்போடம்ட (National Economic 

Performance) கணக்கிடுவதற்கோக ஏற்படுத்தப்படட் புது கணக்கீடட்ு அ மவபய 

உ ் டங்கிய வ ரச்ச்ிக் குறியீடு ஆகும். 

 மக்க ின் வோை்க்மகத் தரம், சுற்றுசச்ூைலின் நிமலத்தன்மம (Environmental Sustainability), 

சம்பந்தப்பட்ட நோட்டின் அரசு எவ்வோறு தனது எதிரக்ோல தமலமுமறயிமன 

அதிகரிக்கும்  கடன்போட்டிலிருந்து கோக்கிறது (Protection of Future Generation from Further 

indebtedness) பபோன்ற அ வுருக்க ின் அடிப்பமடயில் இந்த குறியீடு 

கணக்கிடப்படுகின்றது. 

 வ ரச்ச்ி மற்றும் பமம்போடு, உ ் டக்குத்தன்மம மற்றும் 

தமலமுமறகளுக்கிமடபயயோன சமநிமல (Inter Generational equity) பபோன்ற மூன்று 

தூண்க ின் அடிப்பமடயில் 103 நோடுக ின் வபோரு ோதோர வ ரச்ச்ி இக்குறியீடட்ின் 

மூலம் கணக்கிடப்படுகின்றது. 
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அடல் ச ன்ஷன் தயாஜனா-விரிவாக்கம்  

 மத்திய நிதி அமமசச்கமோனது சிறு நிதியியல் வங்கிக ்  (Small Financial Banks) மற்றும் 

கட்டண வங்கிக ் (payment banks) அடல் வபன்ஷன் பயோஜனோ திட்டத்மத (Atal Pension 

Yojana-APY)  பமற்வகோ ்வதற்கு  அனுமதி வைங்கியு ் து. 

 அடல் வபன்ஷன் திடட்த்தின் விரிவோக்கத்மத அதிகரிப்பதற்கோக இந்த நடவடிக்மக 

பமற்வகோ ் ப்படட்ு ் து. 

 அடல் வபன்ஷன் திட்டத்தின் கீை், நடப்பில் உ ்  மோதோந்திர ஓய்வூதிய  வதோமகயின் 

விநிபயோகிப்பு வழிமய (APY’s Distribution Channel) வலுப்படுதத்ுவதற்கோகவும் இந்த 

நடவடிக்மக பமற்வகோ ் ப்படட்ு ் து. 

அடல் ச ன்ஷன் தயாஜனா 

 அடல் வபன்ஷன் பயோஜனோவோனது ஓர ்மோதோந்திர ஓய்வூதியத் திட்டமோகும். 

 இத்திட்டத்தின் கீை், தன்னுமடய பணிக்கோலத்தில் சந்தோதோரரோக இமணபவர,் தோன் 

வசலுத்தி வந்த பிரீமியத்தின் அடிப்பமடயில் தன்னுமடய 60-வது வயதிலிருந்து 

குமறந்தபடச் உறுதியோன ஓய்வூதியமோக மோதோ மோதம் ரூ.1000-லிருந்து ரூ.5000 வமர 

வபறுவர.் 

 சந்தோதோரர ் தவறினோல், அவருக்கு அ ிக்கப்பட பவண்டிய அபத வதோமகயோனது, 

அவரின் மமனவிக்கு வைங்கப்படும். 

 இவ்விருவரும் தவறினோல், இவரக் ினோல் ஏற்கனபவ குறிப்பிடப்பட்ட பிரதிவோதிக்கு 

(Nominee) அ ிக்கப்பட பவண்டிய  வதோமகயோனது வமோத்தமோக வைங்கப்படும் 

 அடல் வபன்ஷன் திட்டமோனது 2015-ஆம் ஆண்டின் ஜுன் மோதம் ஒன்றோம் பததி    

வசயல்போடட்ுக்கு வந்தது.  

 18-லிருந்து 40 வயதிற்குடப்ட்ட அமனதத்ு இந்திய குடிமக்களும் இத்திட்டத்தில் பசரலோம். 

 

ச ாருளாதார ஆய்வு அறிக்ளக (2017-18) 

 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்கோன வபோரு ோதோர ஆய்வு அறிக்மகமய (Economic Survey) மத்திய 

நிதி அமமசச்ர ்அருண் வஜடல்ி நோடோளுமன்றத்தில் தோக்கல் வசய்து ் ோர.் 

 இந்த ஆய்வு அறிக்மகயில், 2018-2019 ஆம் நிதி ஆண்டில்  நோட்டினுமடய  வமோத்த 

உ ்நோடட்ு உற்பத்தி (வபோரு ோதோர வ ரச்ச்ி) 7 முதல் 7.5 சதவீதமோக இருக்கும் என 

வதரிவிக்கப்படட்ு ் து. 

 நடப்பு நிதி ஆண்டின் வபோரு ோதோர வ ரச்ச்ி கடந்த நோன்கு ஆண்டுகம க் கோட்டிலும் 

குமறவோக  6.5 சதவீதம் என்ற அ வுக்பக    உ ் து எனவும் குறிப்பிடப்படட்ு ் து.  

 கடந்த ஆண்டின் வபோரு ோதோர வ ரச்ச்ியோன (GDP-வமோத்த உ ்நோடட்ு உற்பத்தி) 7.1 

சதவீதத்மதக் கோட்டிலும் இது குமறவோனதோகும். 

 முதல் நிமல மற்றும் இரண்டோம் நிமல துமறக ோன பவ ோண் மற்றும் 

வதோழிற்துமறக ின் பமோசமோன வசயல்போபட (Poor Performance) வமதுவோன 

வபோரு ோதோர வ ரச்ச்ி விகிதத்திற்கு முக்கிய கோரணம் என  கூறப்படட்ு ் து. 

ஆய்வறிக்ளகளய ்  ற்றி 

 வபோரு ோதோர ஆய்வறிக்மக என்பது,   கடந்து வசன்ற  பன்னிரு மோதங்க ில்  (2016 

ஏப்ரல்-2017 மோரச்)்  நோட்டில் உண்டோன வபோரு ோதோர வ ரச்ச்ிமய மதிப்போய்வு 

வசய்யும் ஓர ்வபோரு ோதோர ஆய்வு  ஆறிக்மகயோகும்.  

 இது  குறுகிய கோல வரம்பிலிருந்து நடுத்தர கோல வரம்பு வமர (Short to Medium Term) 

நோட்டின் வபோரு ோதோர வ ரச்ச்ிக்கு உ ்  வோய்ப்புகம ப் பற்றியும், கடந்து வசன்ற  

பன்னிரு மோதங்க ில்  பமற்வகோ ் ப்படட் முக்கிய வ ரச்ச்ித் திட்டங்க ் மற்றும்  
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அவற்றின் வசயல்போடுகம ப் பற்றியும் ஒரு போரம்வமய தருவபதோடு, அரசினோல் 

பமற்வகோ ் ப்படட் முக்கிய வகோ ்மக முன்வனடுப்புகம யும் அவற்றின் 

வசயல்போடுக ் மற்றும் விம வுகம யும் முன்வனடுதத்ுக் கோடட்ும். 

 ஒவ்வவோரு ஆண்டும் வபோது படவ்ஜட்டிற்கு முன்னர,் மத்திய நிதி அமமசச்கத்தின் கீை் 

வசயல்படும் வபோரு ோதோர விவகோரத ் துமறயோல் (Department of Economic Affairs) 

வபோரு ோதோர ஆய்வறிக்மக தயோர ் வசய்யப்படட்ு நோடோளுமன்றத்தில் 

சமரப்ிக்கப்படுகின்றது. 

 படவ்ஜட் அமரவ்ுக ின் பபோது கூட்டப்படும் நோடோளுமன்றத்தின் இரு அமவக ிலும் 

இந்த வபோரு ோதோர ஆய்வறிக்மக தோக்கல் வசய்யப்படுகின்றது. 

 மத்திய நிதி அமமசச்கத்தின் தமலமம வபோரு ோதோர ஆபலோசகரின் (Chief Economic 

Advisor-CEA)  வழிகோடட்ுதலின் கீை் இந்த ஆய்வறிக்மக தயோர ்வசய்யப்படுகின்றது. 

 தமலமம வபோரு ோதோர ஆபலோசகர ்என்பவர ்இந்திய அரசின்  முதன்மம வபோரு ோதோர 

ஆபலோசகரோவோர.் 

 இவர ் இந்திய வபோரு ோதோர பணிசப்சமவ (Indian Economic Services – IES) பிரிமவ 

கடட்ுப்படுதத்ும் பதவிசோர ்அதிகோரி ஆவோர ்(Ex-Officio Cadre Controlling Authority). 

 தமலமம வபோரு ோதோர ஆபலோசகர ்மத்திய நிதி அமமசச்ரின் பநரடி கடட்ுப்போடட்ின் 

கீை் வசயல்படுவோர.் 

 

 ண் டுத்த ் டாத எஃகு தயாரி ்பு 

 உலக எஃகு சங்கம் (World Steel Association) வவ ியிட்ட சமீபத்திய அறிக்மகயின்படி, 2017-

ஆம் ஆண்டில் எஃகு தயோரிப்பில் அவமரிக்கோமவ பின்த ் ி உலகின் மூன்றோவது 

மிகப்வபரிய எஃகு தயோரிக்கும் நோடு என்ற இடத்மத இந்தியோ பிடிதத்ு ் து. 

 இந்தியோ 2016-ஆம் ஆண்டு 786 மில்லியன் டன்க ் எஃகிமன தயோரித்திருந்தது. 2017-ஆம் 

ஆண்டு 6.2% வ ரச்ச்ி வபற்று வமோத்தம் 831 மில்லியன் டன்க ் எஃகிமன உற்பத்தி 

வசய்து ் து. 

 ஜப்போன் உலகின் இரண்டோவது வபரிய எஃகு உற்பத்தியோ ரோக இடம்பிடிதத்ு ் து. 

கடந்த ஆண்மட விட ஜப்போனில் எஃகு உற்பத்தி 0.1% குமறந்து ் து. 

உலக எஃகு ெங்கம் 

 உலக எஃகு சங்கமோனது (World Steel Association) இலோப பநோக்கமற்ற அமமப்போகும். இது 

உலகின் மிகப் வபரிய வதோழிற்துமற சங்கங்க ில் ஒன்றோகும். 

 இசச்ங்கம் ஜூமல 1967 அன்று நிறுவப்பட்டது. 

 இசச்ங்கத்தின் தமலமமயிடம்  வபல்ஜியத்தின் தமலநகரோன   புருசல்ஸ் நகரில் 

அமமந்து ் து. 

 இசச்ங்கத்தின் உறுப்பினரக் ் உலகின் 85% எஃகிமன உற்பத்தி வசய்கின்றனர.் 

 
 
 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்  செய்திகள் 

 ாரக்ர் தொலார் ஆய்வுகலன் 

 சூரியனினுமடய வவ ிப்புற வ ிமண்டலத்மத ஆய்வு வசய்வதற்கோன போரக்ர ்பசோலோர ்

ஆய்வுகலமன (Parker Solar Probe) 2018-ல் விண்ணில் வசலுத்த நோசோ திட்டமிடட்ு ் து. 
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 ஏைோண்டு கோல அ விலோன தன் பயணத்தில் விண்வவ ியின் ஏழு வழி பயண 

நிமலகம  கடந்து (Fly bys) வவ ் ி பகோ ினுமடய ஈரப்்பு விமசமயப் பயன்படுதத்ி 

படிப்படியோக சூரியனுக்கு அருகில் தன் சுற்றுப் போமதமய அமமதத்ு சூரியனின் 

வவ ியடுக்மக இது ஆய்வு வசய்யும். 

 தீவிரமோன வவப்பமும், சூரியனின் பசோலோர ் கதிர ் வீசச்ும் (Solar radiation) நிமறந்த 

அபோயகரமோன பகுதிக ில் போரக்ர ்ஆய்வுகலனோனது அறிவியல் பூரவ் பசோதமனகம  

பமற்வகோ ்  உ ் து. 

 

 

 சூரியனினுமடய வ ிமண்டலத்தின் வவ ியடுக்கின் (Solar Carona) மூலமோக எவ்வோறு 

ஆற்றலும், வவப்பமும் நகரவ்ுறுகின்றன என்பமதக் கண்டறிவதும், சூரியனின் ஆற்றல் 

துக ்கம யும் (Solar Energentic Particles), மற்றும் சூரியக் கோற்று நிகை்வுகம யும் (Solar 

WindS) எமவ முடுக்குகின்றன (accelerate) என்பமத ஆரோய்வதுபம இத்திட்டத்தின் 

முதன்மம பநோக்கங்க ோகும். 

 

தவகமான இன ்ச ருக்க சதாழில்நுட் ம் 

 பயிரக் ின் உற்பத்திமய மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கும் உலக முதல் “பவகமோன 

இனப்வபருக்க” வதோழிற்நுட்பத்மத ஆஸ்திபரலியோ விஞ்ஞோனிக ் 

கண்டுபிடிதத்ு ் னர.் 

 “DS போரபட” எனும் புதிய பகோதுமம இரகத்மத இதவ்தோழிற்நுட்பத்தின் பயன்போடட்ின் 

மூலம் ஆரோய்சச்ியோ ரக் ் கண்டுபிடிதத்ு ் னர.் 

 நோசோவின் விண்வவ ியில் பகோதுமம வ ரப்்பதற்கோன பசோதமன ஆரோய்சச்ியோல் 

கவரப்படட்ு இதவ்தோழில்நுட்பம் கண்டுபிடிக்கப்படட்ு ் து. 

 வபரிதும் ஆரோய்சச்ிக்கோகபவ பயன்படுத்தப்படட் இதவ்தோழிற்நுட்பம் தற்பபோது உணவு 

வதோழிற்சோமலக ில் பயன்படுத்தப்பட உ ் து. 
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ளட ் ார் TCV 

 மடப்போய்டு கோய்சச்லுக்கு எதிரோன மடப்போர ் TCV என்றமைக்கப்படும் மடப்போய்டு 

இமணத் தடுப்பூசிக்கு (Typhoid Conjugate Vaccine) உலக சுகோதோர நிறுவனத்திடமிருந்து 

முன்தகுதிச ்(Pre-qualification) சோன்று கிமடதத்ு ் து. 

 மஹதரோபோத்திலு ்  போரத உயிர ் வதோழில்நுட்பவியல் நிறுவனத்தோல் இத்தடுப்பூசி 

கண்டுபிடிக்கப்படட்து. 

 மடப்போர ் TCV தடுப்பூசியோனது முதல் மடப்போய்டு தடுப்பூசியோகும். 6 வயது முதலோன 

குைந்மதக ் முதல் வயது வந்பதோர ் வமரயிலோனவரக்ளுக்கு இத்தடுப்பூசிமயப் 

பயன்படுதத்ிட மருத்துவ ரீதியோக நிரூபணம் வசய்யப்படட்ு ் து. இது மடப்போய்டு 

கோய்சச்லுக்கு எதிரோக நீடித்த போதுகோப்மப அ ிக்க வல்லது. 

 WHO விடம் இருந்து முன்-தகுதி சோன்மறப் வபற்று ் தன் மூலம் இத்தடுப்பூசிக ின் 

வகோ ்முதல் மற்றும் விநிபயோகத்மத யுனிவசப், அகில அவமரிக்க ஆபரோக்கிய 

அமமப்பு மற்றும் GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) தடுப்பூசி கூட்டணியோல் 

ஆதரிக்கப்படும் நோடுக ிடம் பமற்வகோ ்  இயலும். 

 சல்பமோவனல்லோ மடபி (Salmonella Typhi) எனும் போக்டீரியத்தோல் மடப்போய்டு கோய்சச்ல் 

உண்டோகின்றது. 

 

பிரதியுஷ் – இந்தியாவின் மீத்திறன் கணினி 

 சூரியன் எனப் வபோரு ்படும் உயர ்வசயல்திறன் கணிமம சோதனமோன (High Performance 

Computing Facility - HPC) பிரதியுஷ் அதிபவகக் கணினிமய புபனவில் உ ்  வவப்ப 

மண்டல வோனியல் இந்திய ஆய்வு நிறுவனத்தில் (Indian Institute of Tropical Meteorology -IITM) 

இந்தியோ நிறுவியு ் து. 

 6.8 வபடோபி ோப்புக ் (Petaflops) எனும் அ விலோன உசச் சக்தியுமடய கணிமம 

பவகத்மத (Computing Speed) பிரதியுஷ் கணினி வரிமசக ் தரவல்லன. 

 வபடோபி ோப்புக ் என்பமவ கணினிக ின் கணிமம பவகத்தின் (Computing Speed) 

அலகோகும். 

 இந்தியோவின் பிரதியுஷ் ஆனது ஜப்போன், அவமரிக்கோ மற்றும் இங்கிலோந்திற்கு அடுத்து 

வோனிமல மற்றும் பருவ நிமல ஆரோய்சச்ிக்கோக அரப்்பணிக்கப்பட்ட உலகின் 

நோன்கோவது அதிபவக சூப்பர ்கணினி ஆகும். 

 இந்தப் புதிய கணிமம அமமப்பின் மூலம் 3 கி.மீ வத ிவுத் திறனில் (Resolution) இந்தியப் 

பகுதிகம யும் 12 கி.மீ வத ிவுத்திறனில் உலமகயும் வமரபடமிடல் என்பது 

சோத்தியமோகும்.  

 சரவ்பதச அ வில் வசயல்படும் அதிபவக கணினிக ின் பட்டியலில் முன்னணி 500 

இடங்க ில் 300 ஆவது இடத்திலு ்  இந்திய அதிபவக கணினிக ், பிரதியுஷ் 

வருமகயின் மூலம் முதல் 30 இடதத்ுக்கு முன்பனறும். 

 இந்த இயந்திரம் இரு இந்திய நிறுவனங்க ில்  

o 4.0 வபடோ பி ோப்புகளுமடய HPC வசதி உ ்  புபனவின் IITM நிறுவனத்திலும், 

o வபடோ பி ோப்புகளுமடய HPC வசதி உ ்  வநோய்டோவின் மத்திய வரம்புமடய 

வோனிமல முன்னறிவிப்பு பதசிய மமயத்திலும் (National Centre for Medium Range 

Weather Forecast)  

நிறுவப்படட்ு ் து. 
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ஸ்ஃபூரத்்தி  

❖ ரயில்பவ அமமசச்கமோனது ஸ்ஃபூரத்்தி (திறமிக்க சரக்கு பபோக்குவரதத்ு இயக்க 

பமம்போடு மற்றும் நிகை்பநர தகவல் வைங்கல் - Smart Freight Operation Optimisation & Real 

Time Information) என்ற வசயலியிமன வவ ியிட்டிருக்கிறது. 

❖ இந்த முக்கியமோன டிஜிடட்ல் முன்முயற்சியோனது, பபோக்குவரதத்ு ஓட்டத்திமன 

திட்டமிடுவதற்கும், சரக்குப் பபோக்குவரதத்ு இயக்கத்திமன பமம்படுதத்ுவதற்கும் 

உதவுகிறது. 

❖ புவித்தகவல் அமமப்பிமனப் (GIS - Geographic Information System) பயன்படுத்தி சரக்குப் 

பபோக்குவரதத்ு வோணிகத்திமன கண்கோணிக்கவும், நிரவ்கிக்கவும் உரித்தோன 

அம்சங்கம  இந்த ஸ்ஃபூரத்்தி வசயலியோனது வகோண்டிருக்கிறது.  

❖ இந்த வசயலியின் மூலமோக மண்டலங்க ்/பகோட்டங்க ்/பிரிவுக ் வழிபய பயணிக ் 

மற்றும் சரக்கு ரயில்க ் கண்கோணிக்கப்பட இருக்கின்றன. 

 

இஸ்தராவின் 100-வது செயற்ளகக்தகாள் 

❖ பி.எஸ்.எல்.வி. சி-40 என்ற வசயற்மகக்பகோ ் ஸ்ரீஹரிபகோட்டோவில் உ ்  சதீஷ் தவோன் 

விண்வவ ி மமயத்தில் இருந்து இஸ்பரோவோல் வவற்றிகரமோக விண்ணுக்கு 

வசலுத்தப்பட்டது. இதமன பி.எஸ்.எல்.வி. ரக ரோக்வகட் வரிமசயின் 42-வது ரோக்வகட் 

விண்ணுக்கு சுமந்துச ்வசன்றது. 

❖ இது 31 வசயற்மகக்பகோ ்கம  இரு பவறு சுற்றுவட்டப் போமதக ின் மீது 

நிமலநிறுத்தியிருக்கிறது. 

❖ முதல்நிமல தோங்குசுமமயுமடய பி.எஸ்.எல்.வி. சி-40 வசயற்மகக்பகோ ோனது, வதோமல 

உணரத்லுக்கோன கோரட்்படோசோட்-2 வரிமசமயச ் பசரந்்த நோட்டின் நோன்கோவது 

வசயற்மகக்பகோ ோகும். இது இந்தியோவின் 100-வது வசயற்மகக்பகோ ் ஆகும். பமலும், 

இது 2018-ஆம் ஆண்டிற்கோன இஸ்பரோவின் முதலோவது வசயற்மகக்பகோளும் ஆகும். 

❖ இந்த வசயற்மகக்பகோ ் தவிரத்த்ு 30 வசயற்மகக்பகோ ்க ் விண்ணில் 

வசலுத்தப்பட்டன. அவற்றினு ் பல்பவறு நோடுக ினுமடய 28 சிறிய 

வசயற்மகக்பகோ ்களும் அடங்கும். இது அவமரிக்கோ, பிரிடட்ன், பிரோன்ஸ், பின்லோந்து, 

வகோரியோ மற்றும் கனடோ ஆகிய நோடுக ினுமடய வசயற்மகக் பகோ ்கம ச ்சுமந்து 

வசன்று ் து. 

❖ கோரட்்படோசோட்-2 வசயற்மகக்பகோ ் எடுதத்ு அனுப்பும் புமகப்படங்க ் பல்பவறு நில 
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மற்றும் புவித ்தகவல் அமமப்பு பயன்போடுகம  உருவோக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்பட 

இருக்கிறது. 

 

இந்தியாவின் முதல் மின்கலத்தில் இயங்கும் ஊடாடும்  ணசெலுத்து அடள்டகள் 

❖ இந்தஸ்இண்ட் வங்கி (IndusInd Bank ) மற்றும் டயனமிக்ஸ் நிறுவனம் 2018 இல் இந்திய 

சந்மதயில் மின்கலத்தோல் இயங்கும் முதல் ஊடோடும் பணவசலுத்து அடம்டகம  

(Battery powered interactive payment card) ஆரம்பிக்கும் திட்டத்மத வவ ியிடட்ு ் து. 

 இந்த புதிய இந்தஸ்இண்ட் வங்கி அடம்ட நுகரப்வோர ் ஒபர அடம்டமயக் வகோண்டு 

பலதரப்படட் வழிக ில் பணம் வசலுத்தும் முமறகளுக்கோன பல்பவறு 

வபோத்தோன்கம க் வகோண்டிருக்கும். 

 

உலகின் முதல் தனியார் செயற்ளகக்தகாள் ஏவுதல் 

❖ அவமரிக்க விண்வவ ி ஸ்டோரட்் அப் நிறுவனமோன ரோக்கர ் ஆய்வகம் (Rocker Lab) 

நியூசிலோந்தில் உ ்  தன்னுமடய தனியோர ் வசயற்மகக்பகோ ் ஏவுத த்திலிருந்து 

விண்வவ ிக்கு மூன்று சிறிய வசயற்மகக்பகோ ்கம  ஏவியு ் து. 

❖ இதன் மூலம் அரசு விண்வவ ி நிறுவனங்க ின் எத்தகு உதவியுமின்றி,வசயற்மகக் 

பகோ ்கம  வவற்றிகரமோக விண்ணில் வசலுத்தியு ்  உலகின் முதல் தனியோர ்

நிறுவனமோக ரோக்கர ்ஆய்வகம் புகை் வபற்று ் து. 

 150 கிபலோகிரோம் வமரயிலோன சிறிய எமடகம  மடட்ும் சுமக்கும் எலக்ட்ரோன் 

இரோக்வகட்டினோல் விண்வவ ியில் வசலுத்தப்படட்ு ்  இம்மூன்று வசயற்மகக் 

பகோ ்களு ் ஒன்று புவியிமன படம் பிடிக்கும். பிற இரு வசயற்மகக்பகோ ்க ்   

வோனிமல ஆய்வு  மற்றும்  கப்பல் வழிப்பயண கண்கோணிப்பு பபோன்ற 

வசயல்போடுக ில் ஈடுபடும். 

 

நாொ – கிதலா வர் திடட்ம் 

❖ அவமரிக்க விண்வவ ி ஆய்வு மமயமோன  நோசோ கிபலோபவர ் (Kilo  Power) எனும் சிறிய 

அணுசக்தி உமலமய கண்டுபிடிதத்ு ் து. இந்த அணுசக்திக் கூடமோனது அணு 

உமலமமய யுவரனியம் 235-ஐ (uranium-235 reactor core) பயன்படுதத்ி நம்பகமோன 

மின்ஆற்றல் அ ிப்மப உற்பத்தி வசய்ய வல்லது. 

❖ குமறந்தபடச்ம் 10 ஆண்டுகளுக்கு சரோசரி மின் பயன்போடுமடய இரு வீடுகளுக்கு 

வதோடரந்்து மின்சோரம் வைங்குவதற்கு பபோதுமோன மின் அ வோன 10 கிபலோவோட் 

மின்சோரத்மத இந்த கிபலோபவர ்அணு உமலயோல் உற்பத்தி வசய்ய இயலும். 

❖ எலக்ரோனிக் உந்துதல் அமமப்பில் இந்த அணுஉமல (electronic propulsion systems) 

பயன்படுத்தப்பட உ ் து. 

❖ இதன் மூலம் நோசோவின் எதிரக்ோல வசவ்வோய் மற்றும் வசவ்வோய் கிரகத்மதத் தோண்டிய 

விண்வவ ிப் பகுதிகளுக்கோன பரோபபோடிக் மற்றும் மனிதரக் ் பங்குவபறும் விண்கலத் 

திட்டங்களுக்கு போதுகோப்போன மற்றும் மிகுதியோன மின் ஆற்றமல வைங்க இயலும். 

 

குதளானிங் - குரங்கு 

❖ பஜோங்  பஜோங் (Zhong Zhong) மற்றும் ஹீவோ ஹீவோ (Hua Hua)  எனும் இரு ஒத்த நீண்ட வோல் 

குரங்குகம  சீன ஆரோய்சச்ியோ ரக் ் வவற்றிகரமோக முதல் முமறயோக குப ோனிங் 

வசய்து ் னர.் 
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❖ உலகின் முதல் குப ோனிங் உயிரினமோன டோலி வசம்மறியோடம்ட உருவோக்குவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படட்  அபத குப ோனிங் வசய்முமறபய குப ோனிங் குரங்குகம  

உருவோக்கவும் பயன்படுத்தப்படட்ு ் து. 

❖ கரு அல்லோ வசல்லிலிருந்து (Non-Emtoryonic Cell) குப ோனிங் வசய்யப்படும் உலகின் 

முதல் குரங்குக ் இந்த  நீண்டவோல் குரங்குகப யோகும். 

❖ குரங்குக ் குப ோனிங் வசய்யப்பட்டது உலக அ வில் அறிவியல் அரங்கில் மிக 

முக்கியமோன ஒன்றோகும். ஏவனனில் கடந்த கோலங்க ில் குரங்குக ் குப ோனிங் 

வதோழிற்நுட்பத்திற்கு எதிரப்்புத் தன்மம (resistant) வகோண்டமவயோக  இருந்து வந்தன. 

❖ வசோபமடிக் வசல் அணுக்கரு பரிமோற்றம்   (Somatic Cell nuclear Transfer) என்ற 

வசயல்முமறயின் மூலம் குரங்குக ் குப ோனிங் வசய்யப்படட்ு ் ன. இந்த வசயல் 

முமறயில் ஏற்கனபவ உடக்ரு (nucleus) நீக்கப்பட்ட கரு முடம்டயினு ் DNA-கூறுகம  

உ ் டக்கிய பவவறோரு வசல்லின் உடக்ரு பரிமோற்றம் வசய்யப்படட்ு குப ோனிங் 

பமற்வகோ ் ப்படும். 

 

ச ருஞ் சிவ ்பு நீல நிலவு  நிகழ்வு 

❖ அரிய பிரபஞ்ச நிகை்வோன “வபருஞ் சிவப்பு நீல நிலவு“ நிகை்வு (Super Blood Blue Moon) 

ஜனவரி 31ஆம் பததி  உலகின்  ஆசியோ, மதத்ிய கிைக்கு நோடுக ், இரஷ்யோ மற்றும் 

ஆஸ்திபரலியோ மற்றும் வடஅவமரிக்கோவின் பமற்குப் பகுதிக ில் கோட்சிப்பட உ ் து. 

❖ ஒரு முழு சந்திர கிரகணம், ஒரு நீல நிலவு (Blue Moon), நிலவின் மிகப்வபரிய   பதோற்றம் 

(Super Moon) பபோன்றமவ  ஒரு பசர நிகை்வது வபருஞ்சிவப்பு நீல நிலவு நிகை்வு (Super Blood 

Blue Moon) எனப்படும். 

ச ரும் நிலவு (Super Moon) 

❖ பூமிக்கோன தன்னுமடய சுற்றுப் போமதயில், பூமிக்கு அருகில், மிகவும் அண்மம 

நிமலயில் (Perigee) நிலவு இருக்கும்பபோது முழு நிலவு நிகை்வு (Full Moon) எனப்படும் 

வபௌரண்மி ஒத்திமசந்தோல் வபரும் நிலவு    (Super Moon) நிகை்வு சம்பவிக்கும். 

❖ வபரும் நிலவு     நிகை்வின் பபோது வைக்கத்மதவிட நிலவு 14% வபரியதோகவும், 30% 

பிரகோசமோகவும் கோட்சி தரும். 

❖ பூமிக்கோன நிலவின் சுற்றுவட்டப்போமதயில்,  நிலவு  பூமிக்கு வதோமலவில் இருப்பது 

நிலவின் பசய்மமத ்வதோமலவு (Apogee) எனப்படும். 

❖ பூமிக்கோன  நிலவின் சுற்றுவட்டப்போமதயில், நிலவு  பூமிக்கு அருகில்   இருப்பது 

நிலவின் அண்மமத் வதோமலவு (Perigee) எனப்படும். 

ெந்திர கிரகணம் (Lunar Eclipse) 

❖ பூமியினுமடய நிைமல நிலவு கடந்து வசல்லும் வண்ணம், சூரியனும், பூமியும், நிலவும் 

அமமந்திருக்கும் பபோது சந்திர கிரகணம் (Lunar Eclipse) உண்டோகும். 

❖ சூரியன் மற்றும் நிலவிற்கு இமடபய பூமி இருக்கும் பபோது, சூரியக் கதிரக் ின் 

பூமியினுமடய  மமறப்போல் ஏற்படக்கூடிய நிைலின் வழிபய சந்திரன் கடக்கும் பபோது 

நிலவு படிப்படியோக ஆரஞ்சு அல்லது சிவப்பு நிறமமடயும். 

❖ இதன் கோரணமோக, முழுமமயோக கிரகணத்திற்குட்படட் நிலவோனது “சிவப்பு நிலவு“ 

(Blood Moon) என்றமைக்கப்படுகின்றது. 

❖ பூமியினுமடய வ ிமண்டலத்தின் வழிபய பூமிமய பநோக்கி வருகின்ற சூரியக் 

கதிரக் ோவனது உமடபடுவதும், உமடபட்ட கதிரக் ின் சிவப்பு பகுதிக ் மடட்ும் 

வ ிமண்டலத்தோல் சிதறடிக்கப்படுவதும், சிதறடிக்கப்பட்ட சிவப்புப் பகுதிக ் நிலவின் 

பமற்பரப்பில் படுவதுபம இந்த சிவப்பு நிற மோற்றத்திற்கு கோரணமோகும். 
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நீல நிலவு 

❖ ஒரு மோதத்தில் நிகை்கின்ற  இரண்டோவது முழு நிலவு (வபௌரண்மி - Full Moon) அல்லது 

இரண்டோவது சந்திர கிரகணம் நீல நிலவு (Blue Moon) எனப்படும். 

❖ இந்த நிகை்வின் பபோது நிலவு நீல நிறம் அமடவதில்மல. 

❖ ஆனோல் வரலோற்றுக் கோலமோக, ஒபர மோதத்தில் நிகழுகின்ற இரண்டோவது முழுநிலவு 

நிகை்வோனது ஆங்கில மோத நோடக்ோட்டியோல்  “நீல நிலவு“ என்றமைக்கப்படுகின்றது. 

❖ நீல நில நிகை்வோனது ஒவ்வவோரு இரு ஆண்டுக ் மற்றும்  எடட்ு மோதத்திற்கு  ஒரு முமற 

நமடவபறும். 

 

ெரஸ் PTIN (SARAS PTIN) 

❖ பதசிய விமோனவியல் ஆய்வகத்தோல் (National Aeronautics Laboratory - NAL) முழுக்க 

உ ்நோட்டிபலபய தயோரிக்கப்படட் SARAS PT1N என்ற பயணிக ் விமோனம் முதல் 

முமறயோக வபங்களூருவில் பறக்கவிடப்படட்ு பசோதமன வசய்யப்படட்து. 

❖ இந்த விமோனம் இந்நிறுவனத்தோல் தயோரிக்கப்பட்ட SARAS ரக விமோனத்தின் 

பமம்படுத்தப்படட் வமகயோகும். 

❖ SARAS PT1N ஆனது 14 பபர ்வமர பயணிக்கக் கூடிய சிறிய விமோனம் ஆகும். 

❖ இந்த விமோனத்மத வடிவமமதத்ு உருவோக்கியது அறிவியல் மற்றும் வதோழில்துமற 

ஆரோய்சச்ி நிறுவனத்தின் பதசிய விமோனவியல் ஆய்வகம் [Council of Scientific & Industrial 

Research - National Aeronautics Laboratory (CSIR – NAL)] ஆகும். 

❖ இந்தியோவில் கோணப்படும் சோரஸ் (Sarus/Saras) வமக நோமரக ின் வபயரில்  இந்த 

விமோனதத்ுக்கு வபயரிடப்படட்ு ் து. 

❖ 1990ஆம் ஆண்டுக ில் குறுகிய தூர விமோனப் பபோக்குவரதத்ிமனக் கருத்தில் வகோண்டு 

இந்த விமோனம் திட்டமிடப்பட்டது. 

 
 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

இரு புதிய இஞ்சி இனங்கள் 

 வடகிைக்கு மோநிலங்க ோன மணிப்பூரின் உக்ருல் (Ukhrul) பகுதியிலும், நோகோலோந்தின் 

டிபயன்சங் (Tuensang) பகுதியிலும் இரு புதிய இஞ்சி இனங்கம  தோவரவியலோ ரக் ் 

கண்டுபிடிதத்ு ் னர.் 

 இவ்விரு இஞ்சி இனங்களும், இவ்விரு மோநிலங்க ின் மியோன்மருடனோன எல்மலயில், 

மிகவும் கிைக்மக ஒட்டி அமமந்து ்  இரு மோவட்டங்க ில் கண்டறியப்படட்ு ் ன. 
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 இவ்விரு இஞ்சி தோவரங்களும் ஜிஞ்ஜிவபபரஸிபய (Zingiberaceae) தோவரக் குடும்பதம்தச ்

பசரந்்தமவ. நம்முமடய பயன்போடட்ு இஞ்சியும் (Zingiber officinale) இக்குடும்பத்மதபயச ்

பசரந்்தமவயோகும். 

 நோகலோந்தில் கண்டறியப்படட்ு ்  இஞ்சி இனமோனது ஓர ்ஒடட்ுண்ணியோகும் (epiphyte). 

இமவ உயரமோன மரங்க ின் பமல் வ ரும். 

 மணிப்பூரில் கண்டறியப்படட்ு ்  இஞ்சி இனமோனது மணிப்பூரின் ஷிருய் மமலக ின் 

(Shirui Hills) வபரும் போமறக ிலும் (Boulders), போமற பி வு வவடிப்புக ிலும் (rock crevices), 

மடக்ு கரிமம் வசறிந்த மண் பகுதிக ிலும் (humus rich soil) கோணப்படுகின்றன. 

 

புதிய இருட ்தவளளகள் 

 பமற்கு வதோடரச்ச்ி மமலப் பகுதிகம  மடட்ுபம வோை்விடங்க ோகக் (endemic) 

வகோண்டு ் , “பமவோ சிங்“ இரு ் தவம க ் (Night Frogs) எனப் வபயரிடப்படட் புதிய 

தவம  இனத்மத பகர ோவின் பகோழிக்பகோட்டின் மலபோர ்வன உயிர ்சரணோலயத்தில் 

விஞ்ஞோனிக ் கண்டறிந்து ் னர.் 

 பபோக்குசோர ்சூைலியல் (Behavioural Ecology) மற்றும் குரங்கினங்க ் பற்றிய ஆய்வுக ில் 

(Primate Studies) வபரும் அ ப்பரியப் பங்க ிப்மப நல்கிய வன உயிர ்

ஆரோய்சச்ியோ ரோன பமவோ சிங் (Mewa Singh) அவரக்ம  கவுரவிப்பதற்கோக புதிதோகக் 

கண்டுபிடிக்கப்படட்ு ்  இந்த இரு ் தவம களுக்கு இவர ் வபயர ் வகோண்டு 

விலங்கியல் வபயர ்சூட்டப்படட்ு ் து. 

 பகர ோவின் மலபோர ்வன உயிர ்சரணோலயத்தின் வபருவன்னோமுழி அமணக்கூட்படோடு 

(Peruvannamuzhi) இமணந்து போய்கின்ற சிறு சிற்பறோமடக ில் இந்த இரு ் தவம க ் 

கோணப்படுகின்றன. 

 மநக்டிபோட்ரோசஸ் (Nyctibatrachus) பபரினத்மதச ்பசரந்்த தவம க ் இரு ் தவம க ் 

(Night Frogs) என்றமைக்கப்படுகின்றன. இமவ பமற்குத் வதோடரச்ச்ி மமலப் 

பிரபதசங்க ில் மடட்ுபம கோணப்படுகின்றன.  

 இவற்பறோடு பசரந்்து தற்பபோது வமோத்தம் 36 இரு ் தவம க ் இனங்க ் இந்தியோவில் 

உ ் ன. 

 

குருட்டு மீன் – தமகாலயக் குளககள் 

 பமகோலயோ மோநிலத்தின் கிைக்கு வஜயிந்தியோ மமலப்பகுதி மோவட்டத்திலு ்  

குமகக ின் உட்பகுதியில் புதிய குருடட்ு மீன் இனம் (Blind Fish) இனம் 

ஆரோய்சச்ியோ ரக் ோல் கண்டுபிடிக்கப்படட்ு ் து. 

 லோரவ்கட் (Larket) எனும் கிரோமத்திலு ்  குமகக ில் இம்மீன் 

கண்டுபிடிக்கப்படட்தோலும், அக்கிரோம மக்க ் இம்மீன்கம ப் போதுகோப்பமத 

ஊக்குவிப்பதற்கோகவும் புதிதோக கண்டுபிடிக்கப்படட் இக்குருடட்ு மீன் இனத்திற்கு 

அக்கிரோமத்தின் வபயர ்வகோண்டு “ஸ்கிஸ்துரோ லரவ்கட்டன்சிஸ்” (Schistura larketensis) என 

விலங்கியல் வபயரிடப்படட்ு ் து. 

 குமகக ின் நிரந்தர இரு ில் வோை்வதோல் இம்மீன்க ் தன்னுமடய போரம்வத் திறமன 

இைந்து விட்டன.  

 இரு ் நிமறந்த இடங்க ிலு ்  நீரப்்பகுதிக ில் தன்னுமடய வோை்விடத்மத இமவ 

அமமக்கும் பபோதும் இமவ தன்னுமடய போரம்வ நிறமிகம  இைப்பதோல் இமவ குருடு 

நிமலமய அமடகின்றன. 
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அருணாெெ்ல ் பிரததெத்தில்  ால்ெம் இனங்கள் கண்டுபிடி ்பு 

 பகர ோவின் க ் ிக்பகோடம்ட பல்கமலக் கைக ஆரோய்சச்ியோ ரக் ் அருணோசச்லப் 

பிரபதசத்தின் பல்பவறு இடங்க ில் நோன்கு புதிய போல்சம் இனங்கம  

கண்டுபிடிதத்ு ் னர.் 

 இந்தியோவில் 230க்கும் பமற்பட்ட போல்சம் தோவர இனங்க ் உ ் ன. 

  வடகிைக்கு மோநிலங்க ின் தோவரவியல் வமகப்போட்டியலுக்கு (Taxonomy) 

வபரும்பங்கோற்றிய அருணோசச்லப் பிரபதசத்தின் மோநில வன ஆரோய்சச்ி நிறுவனத்தின் 

முன்னோ ் ஆரோய்சச்ியோ ரோன ஹரிதோசமன கவுரவிக்கும் வமகயில் இந்நோன்கு 

போல்சம் தோவர இனங்களு ் ஒரு இனத்திற்கு ஹரிதோசனின் வபயர ் வகோண்டு 

இம்போடிபயன்ஸ் ஹரிதோசனி (Impatiens Haridasani) என தோவரவியல் வபயர ்

சூட்டப்படட்ு ் து. 

 

புதிய விட்டில் பூெச்ி உயிரினங்கள் - அருணாெல ் பிரததெம் 

 அருணோசலப் பிரபதசத்தில் சிபரோ என்னுமிடத்தில் உ ்  தல்பல வனவிலங்கு 

சரணோலயத்தில் எல்சிஸ்மோ சிபரோவயன்சிஸ் (Elcysma Ziroensis) என்ற புதிய விட்டில் பூசச்ி 

வமக உயிரினம் கண்டுபிடிக்கப் படட்ு ் து. 

 மஜகோபயனிட் (Zygaenid) விட்டிற்பூசச்ி கண்டுபிடிப்பு சரவ்பதச உயிரினப் போதுகோப்பு 

மற்றும் வதோகுப்புமுமற பத்திரிக்மகயோன அசச்ுறுத்தலுக்கு ் ோன உயிரினப் பட்டியல் 

பத்திரிக்மகயில் (Journal of Threatened Taxa) வவ ியிடப்பட்டது. 

 சிபரோ ப ் த்தோக்கில் வோழும் சமூகத்மத அடிப்பமடயோகக் வகோண்டு இதன் 

வபோதுவோன வபயரோக அபோடனி குப ோரி (Apatani Glory) என்று வபயரிடப்படட்ு ் து. 

 

Road kills - செயலி 

 வனவோை் உயிரிக ின் பமம்போட்டிற்கோக வசயல்படும் அரசுசோரோ வதோண்டு 

நிறுவனமோன (Wildlife NGO) வனஉயிர ்போதுகோப்பு அறக்கட்டம  (Wildlife Conservation Trust) 

Road kills      எனும் மகபபசி வசயலிமய வவ ியிடட்ு ் து. 

 வனவோை் உயிரினங்க ின் இறப்மப, புவிக் குறியிடங்கோட்டிபயோடு பிமணக்கப்பட்ட 

புமகப்படங்க ோய் (Geo-tagged photographs) வபோதுமன்றத்தில் பதிபவற்றம் வசய்து 

அவற்றின் இறப்மப வபோது வவ ியில் அறிவிக்க குடிமக்களுக்கு இந்த வசயலி உதவும்.  

 இந்த வசயலியின் வழிபய வபறப்படும் தகவல்க ோனது,  அதிக வில் 

வனவிலங்குக ின் மரணம் சம்பவிக்கும் சோமல மற்றும் இரயில்பவ போமதக ின் 

முக்கிய பகுதிகம  கண்டறிய உதவுவதோல், அமடயோ ம் கோணப்பட்ட அக்குறிப்பிடட் 

பகுதிக ில் பமற்வகோண்டு  வருங்கோலத்தில்  எவ்வித  அசம்போவிதங்க ் எமவயும் 

ஏற்படோமல் தடுப்பதற்கு பபோதுமோன உடனடி தணிப்பு நடவடிக்மககம  

பமற்வகோ ்வது சோத்தியமோகும். 

 பமலும் இத்தகு தகவல்க ோனது  எந்வதந்த வனஉயிர ் விலங்கினங்க ் குறிப்பிட்ட 

சோமல மற்றும் இரயில்பவ போமதக ில் அதிக வில் ஆபத்திற்கு ் ோகின்றன என 

கண்டறியவும் பயன்படும். 

 

சுற்றுெச்ூழல் தகவல் திறன் குறியீடு - 2018 

 பதத்ு வமகப்பிரிவின் கீை் 24 வசயல்திறன் அ வுருக்க ின் அடிப்பமடயில் 180 

நோடுக ினுமடய  சுற்றுச ் சூைலின் ஆபரோக்கியம் மற்றும் சூைலியலின் 

உயிரத்்தன்மமமய (Eco system Vitality) கணக்கிடும் சுற்றுசச்ூைல் அறிக்மகபய 
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சுற்றுசச்ூைல் வசயல்திறன் குறியீடோகும் (Environment Performance Index). 

 உலக வபோரு ோதோர மன்றத்பதோடு (WEF-World Economic Forum) இமணந்து பயல் மற்றும் 

வகோலம்பியோ பல்கமலக் கைகங்க ினோல் (Yale and Columbia Universitity) ஆண்டிற்கு  இரு 

முமற இந்த அறிக்மக வவ ியிடப்படுகின்றது. 

 நடப்போண்டிற்கோன இக்குறியீடட்ின் பதிப்பில், 180 நோடுகளு ் இந்தியோ 177வது 

இடத்மதப் பிடிதத்ு ் து. 

 நோட்டினுமடய, சுற்றுசச்ூைலின் ஆபரோக்கியத்மதப் போதுகோப்பதற்கோன  வகோ ்மகயின் 

பமோசமோன வசயல்போட்டின் கோரணமோகவும், கோற்று மோசுபோட்டினோல் உண்டோன அதிகப் 

படியோன இறப்புக ் கோரணமோகவும் இந்தியோ இக்குறியீடட்ில்  பின் தங்கிய இடத்மதப் 

பிடிதத்ு ் து. 

 
 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

திறந்தசவளி மலம் கழித்தலற்ற மாநிலம் – அருணாெெ்ல ் பிரததெம் 

 சிக்கிமிற்கு அடுதத்ு வடகிைக்கு இந்தியோவில் திறந்தவவ ி மலம் கழித்தலற்ற மோநிலம் 

(ODF- Open Defecation Free) என்ற தகுதிமய வபறும் இரண்டோவது மோநிலமோக 

அருணோசச்லப் பிரபதச மோநிலம் உருவோகியு ் து. 

 மோநில அரசின் கூடுதல் ஊக்கத் வதோமகயோக ஒரு கழிவமறக்கு 8000 ரூபோய் என்று 

வைங்கப்படட்பதோடு பசரத்த்ு சுவச ்போரத ்திட்டம் (கிரோமின்) என்ற திட்டத்தின் கீை் இந்த 

முயற்சி முழுவதுமோக பமற்வகோ ் ப்படட்து. 

 பமலும் மோநில அரசு அக்படோபர ் 2ம் பததியன்று தவோங் என்ற இடத்தில் சுவச ்போரத் 

(கிரோமின்) திட்டத்தின் கீை் உருவோக்கப்படும் வசோதத்ுக்க ின் நீடித்தத் தன்மமமய 

உறுதி வசய்யும் வபோருடட்ு சுவச ்அருணோசச்லம் என்ற திட்டத்மத ஆரம்பித்தது. 

 

நாகாலாந்து - சதாந்தரவுக்குட் ட்ட  குதி 

 ஆயுதப்பமட சிறப்பு அதிகோரச ்சடட்தத்ின் (AFSPA - Armed Force Special Power Act) கீை் அடுதத் 

ஆறு மோதக் கோலத்திற்கு முழு நோகோலோந்து மோநிலமும் வதோந்தரவுக்குப்படட்ப் பகுதியோக 

(distrubed Area) அறிவிக்கப்படட்ு ் து.  

 இதன் மூலம், எத்தகு முன் அறிவிப்பு ஆமணயும் இன்றி (without any prior notice) எங்கும், 

எவமரயும் மகது வசய்வதற்கோன நடவடிக்மககம  ஆயுதப் போதுகோப்பு பமடக ் 

பமற்வகோ ்வதற்கு அதிகோரம ிக்கப்படட்ு ் து. 

 மோநிலத்தின் பல்பவறு பகுதிக ில் சமூக விபரோத சக்திக ோல் வகோமலக ், 

வகோ ்ம க ் மற்றும் பணம் பறிப்பு பபோன்ற நிகை்வுக ் அதிகரித்து வருவதமனத் 

வதோடரந்்து, அம்மோநிலத்தில் வசயல்படட்ு வரும் ஆயுதப் போதுகோப்பு பமடக ் 

அவற்மறக் கம வதில் பபோதிய தடுப்பு நடவடிக்மககம  பமற்வகோ ்வதற்கோன 

வசதிகம  ஏற்படுதத்ும் வபோருடட்ு முழு நோகோலோந்து மோநிலமும் வதோந்தரவுக்குடப்ட்ட 

பகுதியோக அறிவிக்கப்படட்ு ் து. 

 பல்பவறு ஆண்டுக ோக AFSPA சட்டம் நோகோலோந்து மோநிலத்தில் அமலில் உ ் து.  

 நோகோ கி ரச்ச்ிக் குழுவோன NSCN-IM அமமப்பின் வபோதுச ்வசயலோ ரோன துயிங்கபலன் 

முய்வோ மற்றும் நோகலோந்திற்கோன அரசுப் பிரதிநிதி (Interlocutor) R.N. ரவிக்கு இமடபய 

பிரதமர ்பமோடியின் முன்னிமலயில் நட்புறவு கட்டமமப்பு ஒப்பந்தம் ஆகஸ்ட் 3, 2015-ல் 

பமற்வகோ ் ப்படட் பபோதிலும் நோகோலோந்தில் AFSPA-சட்டம் திரும்ப வபறப்படவில்மல. 
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AFSPA 

 மத்திய உ ்துமற அமமசச்கத்தோல் “வதோந்தரவுக்குட்பட்ட பகுதி” (disturbed area) என்று 

அறிவிக்கப்படும் பகுதிக ில், கி ரச்ச்ியோ ரக் ோல் பயன்படுத்த சோத்தியப்படக்கூடும் 

என்ற அடிப்பமடயில் கண்டறியப்படும் எந்த ஒரு வசோதத்ுகம  அழிக்கவும், 

சந்பதகிக்கப்படும் எவரது வீடட்ிமனயும் முன்னறிவிப்போமண ஏதும் இன்றி பசோதமன 

வசய்யவும், அவரக்ம  மகது வசய்யவும், பமலும் அவரக்ம  வகோன்றிடவும் மோநில 

மற்றும் மத்திய கோவற் பமடகளுக்கும், ஆயுத இரோணுவப் பமடகளுக்கும் 

அதிகோரம ிக்கும் சட்டபம 1958-இல் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆயுதப்பமட சிறப்பு அதிகோரச ்

சட்டமோகும். 

சதாந்தரவுக்குட் ட்ட  குதிகள் 

 மோநிலத்தின் வவவ்வவறு மத, இன, வமோழியிய, பிரோந்திய, சோதிய அல்லது சமுதோய 

குழுக்க ிமடபய பமோதல்களும் அல்லது வன்முமற பவறுபோடுகளும் பதோன்றிடின் 

அப்பகுதியோனது வதோந்தரவுக்கு ் ோன பகுதியோக மோநில அல்லது மத்திய அரசோல் 

கருதப்படும். 

 குறிப்பிடட் அல்லது முழு பகுதிகம யும் வதோந்தரவுக்கு ் ோன பகுதியோக அறிவிக்க, 

AFSPA சட்டத்தின் பிரிவு (3)-ன் கீை் சம்பந்தப்படட் மோநிலத்தின் அல்லது யூனியன் 

பிரபதசத்தின் ஆளுநரோல் இந்திய அரசிதழில் (Gazatte of India) வவ ியிடுவதற்கோக 

வைங்கப்படும் அறிவிப்போமணமய வதோடரந்்து, மத்திய அரசு குடிமம உதவிகளுக்கோக 

(Civilian Aid) ஆயுதப் பமடகம  அக்குறிப்பிடட் பகுதிகளுக்கு அனுப்பும். 

 ஒருமுமற ஒரு குறிப்பிடட் பகுதி வதோந்தரவுக்கு ் ோன பகுதியோக அறிவிக்கப்பட்டோல், 

வதோந்தரவுக்கு ் ோன பகுதிக ் (சிறப்பு நீதிமன்றங்க ்) சட்டம் 1976-ன் கீை் [Distrubed 

Area (Special Court) Act-1976] குமறந்தபடச்ம் மூன்று மோதத்திற்கு இதுவமர நடப்பில் உ ்  

நிமலமம (Status Quo) அங்கு பபணப்பட பவண்டும். 

 

குடிமக்களுக்கான ததசிய ்  திதவடு - அஸ்ஸாம் 

 அஸ்ஸோம் மோநிலத்திற்வகன ஆவணப்படுத்தப்படட் குடிமக்களுக்கோன பதசியப் 

பதிபவட்டின் (National Register of Citizens) முதல் வமரமவ அஸ்ஸோம் மோநில அரசு 

வவ ியிடட்ு ் து. 

 குடிமக்களுக்கோன அங்கீகரிப்புக்கு விண்ணப்பித்த 39.2 மில்லியன் மக்க ில் 19 

மில்லியன் மக்க ் மடட்ுபம சட்டப்பூரவ் இந்திய மக்க ் என இந்த வமரவில் 

பட்டியலிடப்படட்ு ் து. 

 மோநிலத்திற்வகன தனிப்பட்ட பதசியக் குடிமக்க ் பதிபவடம்ட தயோரிதத்ு வவ ியிட்ட 

முதல் மோநிலம் அஸ்ஸோம் ஆகும்.  

 இமத 1951 –ல் அஸ்ஸோம் பமற்வகோண்டது. 

 பமலும், குறிப்பிடட் கோல இமடவவ ியில் அப்பதிபவட்டின் பமம்படுத்தப்பட்ட பதிப்மப 

(updated) வவ ியிடும் ஒபர மோநிலமும் அஸ்ஸோபம ஆகும். 

 வவ ிநோட்டவரிலிருந்து, உண்மமப்பூரவ் பதோற்றச ்சோன்றுமடய (Credential of Bona Fide) 

இந்திய அஸ்ஸோம்வோை் குடிமக்கம  பவறுபடுத்தி அமடயோ ம் கோண இப்பதிபவடு 

முதன் முமறயோக பமற்வகோ ் ப்பட்டது. 

  பின் 1974 ஆம் ஆண்டு மோரச் ் 24-ம் பததிக்குப் பிறகு சட்ட விபரோதமோக அஸ்ஸோமில் 

உட்புகுந்த புலம்வபயர ் குடிபயறிகம  (Migrants) அமடயோ ம் கோண்பதற்கோகவும் 

இப்பதிபவடு பமற்வகோ ் ப்படட்ு வருகின்றது. 

 இந்த வமரயறுப்பு தினமோனது (Cut-off) 1985-ஆம் ஆண்டில் “அஸ்ஸோம் ஒப்பந்தத்தில்” 

(Assam Accord) ஏற்றுக் வகோ ் ப்பட்டது. 
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 1951 இன் NRC ன் பதிப்மப பமம்படுதத்ுவதற்கோன பணிப் வபோறுப்மப அஸ்ஸோம் அரசு 

ஏற்றுக்வகோ ்வதற்கு பமற்வகோ ் ப்படட் ஏற்போபட அஸ்ஸோம் ஒப்பந்தமோகும். 

  அஸ்ஸோமிலிருந்து சட்டவிபரோதக் குடிபயறிகம  வவ ிபயற்ற பவண்டுவமன 

அமனதத்ு அஸ்ஸோமிய மோணவரக் ் யூனியனோல் 1979-ல் நடத்தப்பட்ட 6 ஆண்டு கோல 

பபோரோட்டத்மதத ்வதோடரந்்து 1985-ல் அன்மறய பிரதமர ்ரோஜீவ் கோந்தி முன்னிமலயில், 

1951 ஆம் ஆண்டின் NRC பதிப்மப பமம்படுதத்ுவதற்கோன வபோறுப்மப அஸ்ஸோம் அரசு 

ஏற்றுக் வகோ ்ளும் விதமோக “அஸ்ஸோம் ஒப்பந்தம்” ஏற்படுத்தப்படட்து. 

 

புதிய எய்ம்ஸ் மருத்துவமளன - பிலாஸ்பூர ்

 பிரதோன் மந்திரி சுவஸ்த்ய் சுரக்ஷோ பயோஜனோ (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana - 

PMSSY) என்ற திட்டத்தின் கீை் புதிய எய்ம்ஸ் மருதத்ுவமமனமய இமோசச்லப் 

பிரபதசத்தின் பிலோஸ்பூரில் நிறுவுவதற்கு மத்திய அமமசச்ரமவ ஒப்புதல் 

அ ித்திருக்கிறது. 

 இந்தப் புதிய மருத்துவமமன 48 மோதங்க ில் கட்டி முடிக்கப்படும். 

 20 சிறப்பு /பல்பநோக்கு சிறப்புத் துமறகப ோடு பைங்கோல முமறயில் மவத்தியம ிக்க 

30 படுக்மககளுடன் கூடிய ஆயுஷ் துமறமயயும் இது வகோண்டிருக்கும்.  

 இதன் பநோக்கங்க ் நோடு முழுவதும் தரமோன மருத்துவக் கல்விக்கோன வசதிகம  

ஏற்படுதத்ுவதும், நம்பிக்மகயோன மற்றும் மலிவோன மூன்றோம் நிமல மருத்துவச ்

பசமவக ில் பிரோந்திய ஏற்றத் தோை்வுகம  சரிக்கடட்ுவதும் ஆகும். 

பிரதான் மந்திரி சுவஸ்த்ய சுரக்ஷா தயாஜனா  

  பிரதோன் மந்திரி சுவஸ்த்ய் சுரக்ஷோ பயோஜனோ (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana-

PMSSY) 2003 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்படட்து. இத்திடட்த்தின் முக்கிய பநோக்கம் 

சோதரணமோன அரசு மருத்துவமமனக ிடமிருந்து பவறுபட்ட எய்ம்ஸ் 

மருத்துவமமனகம  இந்தியோவின் பல்பவறு பகுதிக ில் நிறுவுவதோகும். 

 சுகோதோரத்திற்கோன உ ்கட்டமமப்பு வசதிமய ஏற்படுதத்ும் வமகயில் மதத்ிய அரசின் 

ஆதரவுத் திட்டங்க ிலிருந்து இத்திட்டத்திற்கு நிதிய ிக்கப்படுகிறது. 

 

ஸ்டார்ட் அ ் கலாெெ்ாரம்  

 இரோஜஸ்தோன் மோநிலத்தில் ஸ்டோரட்் அப் கலோசச்ோரத்மத வ ரக்்கவும் அதமன 

பமம்படுத்தவும் இரோஜஸ்தோன் மோநில அரசு மற்றும் HDFC வங்கிக்கு இமடபய 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கூட்டிமணவு ஏற்படுத்தப்படட்ு ் து. 

 இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் மூலம், நடப்புக் கணக்குச ்பசமவ, கடன் அடம்டக ் 

பபோன்றவற்பறோடு வதோடரப்ுமடய இரு பயன்போட்டோ ருக்கு இமடபயயோன (end to end) 

தீரம்வயும், இரோஜஸ்தோன் மோநிலத்தின் ஸ்டோரட்் அப் திட்டத்தின் கீை் ஸ்டோரட்் அப்-

க ின் வசயல்போடுக ் சோரந்்த தீரம்வயும் HDFC வங்கி வைங்கும். 

 HDFC வங்கியோனது நோடு முழுவதும் ஸ்டோரட்் அப் நிறுவனங்கம  உருவோக்க உதவும் 

சூைலமமப்மப ஏற்படுதத்ுவதற்குப் வபரிதும் பங்கோற்றி வருகின்றது. 

 பமலும் தன்னுமடய அமனதத்ு முக்கிய வங்கிக் கிம க ிலும் அரப்்பணிக்கப்படட் 

ஸ்டோரட்் அப் மண்டலங்கம  ஏற்படுதத்ுவதற்கோன அறிவிப்மபயும் HDFC வங்கி 

வவ ியிடட்ு ் து. 
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அதிகார ்பூரவ் இலெச்ிளன – தமற்கு வங்கம் 

 மத்திய அரசோல் அண்மமயில் அங்கீகரிக்கப்படட் மோநில அதிகோரப்பூரவ் 

இலசச்ிமனமய பமற்கு வங்க அரசு வவ ியிடட்ு ் து. 

 பமற்கு வங்க முதல்வரோன மம்தோ பபனரஜ்ியோல் இந்த இலசச்ிமன 

வடிவமமக்கப்படட்ு ் து.  

 பமலும் இந்த இலசச்ிமன புகை்வபற்ற கமலஞரோன பஜோகன் வசௌத்ரியின் 

தமலமமயிலோன மோநில அரசினுமடய மதிப்பீடட்ுக் குழுவோல் மதிப்பீடு 

வசய்யப்படட்மத அடுதத்ு மத்திய அரசின் அனுமதிக்கோக அனுப்பி மவக்கப்படட்து. 

 பமற்கு வங்கத்தின் இப்புதிய இலசச்ிமனயோனது பதசிய இலசச்ிமனயோன 

அபசோகதத்ூமணயும் மோநிலத்தின் “பிஸ்வோ மங்க ோ “நிறுவனத்தின் அமடயோ ச ்

சின்னத்மதயும் வகோண்டு ் து. 

 மோநிலத்தின் மகவிமனப் வபோருடக் ் உற்பத்தித் துமறமய பமம்படுதத்ுவதற்கோக 

பமற்கு வங்க அரசோல் ஏற்படுத்தப்பட்ட சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனபம (MSME) பிஸ்வோ 

மங்க ோ ஆகும் 

 

 
 
 

ெரவ்ததெ கரந்ாடக சுற்றுலாக் கண்காட்சி 

 சரவ்பதச கரந்ோடக சுற்றுலோக் கண்கோட்சி இந்த ஆண்டின் பிப்ரவரி மோதம் 28 ஆம் பததி 

நடத்தப்படும் என கரந்ோடக அரசு வதரிவிதத்ு ் து. 

 கரந்ோடகோவிலு ்  வன உயிரக் ், வரலோற்றுப் புரோதனங்க ், யுவனஸ்பகோ உலகப் 

போரம்பரிய நிமனவிடங்க ் பபோன்றவற்றின் மீது முக்கியதத்ுவதம்தச ் வசலுத்தி 

சுற்றுலோப் பயணிகளுக்கோன ஓர ்முதன்மமத் பதரவ்ோகக் கரந்ோடகோமவ உலக அ வில் 

முன்வனடுத்துக் கோடட்ுவதற்கோக இந்நிகை்வு நடத்தப்படுகிறது. 

 இதுபவ இந்தியோவின் மிகப்வபரிய வணிக நிறுவனங்களுக்கிமடபயயோன (B2B-Business 

to Business) நிகை்வோகும். சுற்றுலோ மற்றும் பயணங்க ் வதோடரப்ோன இத்தமகயப் வபரிய 

நிகை்வு இந்தியோவில் நடத்தப்படுவது இதுபவ முதன்முமறயோகும். 

 

பிளமிங்தகா திருவிழா – ஆந்திர ் பிரததெம் 

 மூன்று நோ ்க ் நமடவபறும் வருடோந்திர பி மிங்பகோ திருவிைோ ஆந்திரப்பிரபதசத்தின் 

புலிகோட் ஏரி மற்றும் பநலப்படட்ு பறமவக ் சரணோலயத்தில் நமடவபற்றது. 
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 கடந்த 12 வருடங்க ோக இத்திருவிைோ நடத்தப்படட்ு வருகின்றது. 

 பி மிங்பகோ பறமவக ் உட்பட சுமோர ் 80 பறமவ இனங்க ் வதோமலதூர மசபீரிய 

பிரபதசத்திலிருந்தும், இந்தியோவின் குஜரோத்திய கடச் ் பகுதியிலிருந்தும் புலிகோட் 

ஏரிக்கு வருடந்பதோறும் வருமக புரிகின்றன. 

 

ததசிய விளளயாடட்ு ் த ாட்டிகள் - தமகாலயா 

 39-வது பதசிய விம யோடட்ுப் பபோட்டிகம  2022ல் பமகோலயோவின் நகரங்க ில் 

நடதத்ுவதற்கு பமகோலயோ அரசு, பமகோலயோ மோநில ஒலிம்பிக் சங்கம் மற்றும் இந்திய 

ஒலிம்பிக் சங்கத்திற்கு இமடபய ஒப்பந்தம் மகவயழுத்திடப்படட்ு ் து. 

 பமகலோயோ மோநிலத்தின் 50-வது மோநில தினத்பதோடு ஒருங்பக அமமயும் வமகயில் 

வபரிய அ விலோன இந்தத் பதசிய விம யோடட்ுப் பபோட்டிக ் பமகோலயோவில் 

நடத்தப்பட இருக்கின்றன. 

 

தமடாராம் ஜடாரா 

 சம்மக்கோ சரோக்கோ அல்லது சரலம்மோ ஜடோரோ என்றமைக்கப்படும் பமடோரோம் பகுதியில் 

நமடவபறும் பைங்குடியினத் திருவிைோமவ இந்த ஆண்டு பதசியத் திருவிைோவோக 

மத்திய அரசு அறிவிக்க உ ் து. 

 ஆசியோவின் மிகப்வபரிய பைங்குடியினத் திருவிைோவோன (Tribal Festival) சம்மக்கோ-

சரக்கோ ஜடோரோ திருவிைோவோனது வதலுங்கோனோ மற்றும் வதலுங்கோனோமவச ்சுற்றியு ்  

பிற மோநிலங்க ிலு ்  வனவோை் பைங்குடியினரோன பகோயோ இன (Koya tribe) மக்க ோல் 

வகோண்டோடப்படுகின்றது. 

 ஜடோரோ திருவிைோவோனது பகோயோ பைங்குடியினரின் இரு வபண் கடவு ்க ோன 

சம்மக்கோ மற்றும் அக்கடவு ின் மக ோன சரக்கோவுக்கு மரியோமத வசலுத்தும் விதமோக 

வருடத்திற்கு இரு முமற வகோண்டோடப்படுகின்றது. 

 பதசியத ் திருவிைோவோக ஒருமுமற அறிவிக்கப்படட்ோல் ஜடோரோ திருவிைோமவ 

யுவனஸ்பகோவினுமடய மனித குலத்தின் வதோடட்ுணர முடியோத கலோசச்ோரப் 

போரம்பரியமோகக் (UNESCO’s Intangible Cultural Heritage of Humanity) கருத இயலும்.  

 தக்கோணத்தில் மிகப்வபரிய உயிபரோட்டமு ்  வனப் பகுதியோன தண்டகோரண்யோவின் 

ஒரு பகுதியோக, எடுர ் நோகோரோம் வனவுயிர ் சரணோலயத்தில் உ ்  வதோமலதூரப் 

பகுதிபய (Remote) பமடோரோம் ஆகும். 

 

உயர் ஆ த்து மக ்த று இளணயவாயில் 

 உயர ்ஆபத்தோன மகப்பபறு இமணயவோயிமல (High risk pregnancy portal) நோட்டில் முதன் 

முமறயோக ஹரியோனோ மோநிலம் வதோடங்கியு ் து. 

 ஹரியோனோ மோநிலத்தின் உயர ் ஆபதத்ு மகப்பபறுக்கோன வகோ ்மகயின் ஒரு 

பகுதியோக இந்த இமணயவோயில் வதோடங்கப்படட்ு ் து. 

 தோய்-பசய் இறப்பு விகிதத்மதயும் (Maternal and Infant Mortality Rate) குைந்மதக ் இறந்து 

பிறப்பமத (Still Birth) குமறப்பதற்கும் உதவும் வமகயில் இந்த இமணய வோயில் 

வதோடங்கப்படட்ு ் து. 

 சமூகத்தின் அடித்தடட்ு நிமல வமர நிலவும் உயர ்ஆபதத்ுமடய பிரசவங்கம  முன் 

கூட்டிபய கண்டறிவதற்கும், அத்தகு உயர ்ஆபதத்ு ்  மகப்பபறுமடய மக்கம  உரிய 

கோலத்தில் மருதத்ுவமமனக்கு அனுப்பி மருத்துவ நிபுணரக் ின் மூலம் அவரக் ் உரிய 

சிகிசம்ச மற்றும் பிரசவம் வபறுவதற்கு இந்த இமணய வோயில் உதவும். 
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தானியங்கி தண்ணீர் இயந்திரங்கள் 

 ப ் ிக ில் போக்டீரியோ முற்றிலும் நீக்கப்பட்ட இலவசக் குடிநீமர வைங்குவதற்கோக 

பமற்கு வங்க மோநில அரசோனது தோனியங்கித் தண்ணீர ் இயந்திரத் (Water ATM) 

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியு ் து. 

 பமற்கு வங்க அரசோனது அமனதத்ு நகரங்க ிலும், புறநகர ்பகுதிக ிலும் தோனியங்கித் 

தண்ணீர ்இயந்திரங்கம  அமமதத்ு வருகின்றது.  

 இந்த இயந்திரங்க ் அமனதத்ும் வஜரம்னியில் தயோரிக்கப்பட்டமவயோகும். 

 இதன் மூலம் பமற்கு வங்க மோநிலத்தின் ஏழு மோவட்டங்க ினுமடய 90 மண்டலங்க ில் 

அபோயகர நிமலயில் இருந்த நீரின் ஆரச்னிக் கலப்பு வீதம், தற்பபோது 61 சதவீதமோகக் 

கடட்ுப்படுதத்ப் படட்ு ் து. 

 ஜப்போனின் சரவ்பதச ஒதத்ுமைப்பு நிறுவனம், ஆசிய பமம்போடட்ு வங்கி மற்றும் உலக 

வங்கி பபோன்றவற்றின் உதவியுடன் இந்தப் புதுமமயோன பசோதமனத் திட்டம் சோத்தியப் 

படுத்தப்படட்ு ் து. 

 

மனிதக் கழிவிளன மனிததன அகற்றுவதற்கு முற்று ்புள்ளி ளவத்த தகரளா 

 ’வஜன்பரோபோட்டிக்ஸ்’ எனப்படும் ஸ்டோரட்்அப் நிறுவனத்தினுமடய இ ம் வபோறியோ ர ்

குழுவினரோல் ’பந்திகூட்’ (Bandicoot) என்றமைக்கப்படுகின்ற பரோபபோட ்

உருவோக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 புமத சோக்கமடகம  சுத்தம் வசய்வதற்கு பரோபபோடக்ம  பயன்படுதத்ுவது 

வதோடரப்ோன வதோழில்நுட்பப் பரிமோற்றப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம், பகர  நீர ்ஆமணயம் 

மற்றும் பகர  ஸ்டோரட்் அப் மிஷன் இமடபய பமற்வகோ ் ப்படட்ிருக்கிறது. 

 இந்த பரோபபோட்டோனது, அருகமல (Wi-fi) மற்றும் ஊடமல (Bluetooth) வழியோகத் 

வதோமலதூரத்தில் இருந்து இயக்கப்படக் கூடியதோகும். இது அழுத்தப்படட் கோற்றிமன 

சக்தியோகக் வகோண்டு வசயல்படுகிறது. 

 இந்த பரோபபோட், மிகவும் வவறுக்கத்தக்கதும், சட்டப்படி தமட வசய்யப்படட்துமோன 

மனிதக் கழிவிமன மனிதபன அ ்ளும் நமடமுமறக்கு முற்றுப்பு ் ி 

மவக்கக்கூடியதோய் வி ங்குகிறது. 

 

“தஹ ்பி நாரி” – அளணயாளட வழங்கும் இயந்திரம்  

 நோட்டின் முதல் இரயில் நிமலயமோக பபோபோல் இரயில் நிமலயம் மோதவிடோய்க்கோல 

அமணயோமட (Sanitary napkin) வைங்கும் இயந்திரத்மத நிறுவியு ் து. 

 அமணயோமட வைங்கும் அந்த இயந்திரத்திற்கு “பஹப்பி நோரி” எனப் 

வபயரிடப்படட்ு ் து. இதன் வபோரு ் ‘மகிை்சச்ியோன வபண்மணி’ என்பதோகும். 

 உ ்ளூர ்பசமவ அமமப்போன அருஷி இந்தத் திட்டத்திற்கு வபரும் உதவி புரிந்து ் து. 

 

ராஷ்ட்ரிய ெமஸ்கிருத மதஹாத்ெவ் 

 ஏக் போரத ்ஸ்பரஷ்த போரத ்என்ற திட்டத்தின் கீை் (ஒபர போரதம் சிறந்த போரதம்) ரோஷ்ட்ரிய 

சமஸ்கிருத மபஹோத்சவ்வின் 7வது பதிப்மப மத்திய கலோசச்ோரத் துமற அமமசச்கம் 

கரந்ோடகோவில் நடத்தியது. 

 இந்தியோவின் வலுவோன ஒற்றுமமக்கும் போதுகோப்பிற்கும் நம்பிக்மகய ிக்கும் 
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வமகயில் பல்பவறுபடட் கலோசச்ோரத்மதக் வகோண்ட மக்க ிமடபய பரஸ்பர 

நம்பிக்மகமயயும் புரிதமலயும் வலுவோக்கும் வமகயில் பல்பவறு மோநில மற்றும் 

யூனியன் பிரபதச மக்களுக்கிமடபய ஒதத்ுமைப்மப பமம்படுத்திட ஏக் போரத ்ஸ்பரஷ்த 

போரத ்என்ற திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படட்து. 

 கரந்ோடகோவுடன் பிமணயோக இமணக்கப்பட்ட மோநிலம் உத்தரகோண்ட். 

 இந்த மபஹோத்சவம் இமச, நடனம், நோடகம், இலக்கியம் மற்றும் கோட்சிக் கமலக ் 

ஆகிய கமலக ின் அபரிதமோன வதோகுப்பிமனக் வகோண்டதோகும். 

 

ச ாதுத் திரள் சகாள்ளக - மகாராஷ்டிரா 

 மகோரோஷ்டிரோ அரசு வபோதுத் திர ் வகோ ்மகயிமன (Public Cloud Policy) 

வவ ியிட்டிருக்கிறது. பசகரிதத்ு மவக்கப்படட்ு ்  தனது துமறக ினுமடய தகவல் 

திரடட்ுக்கம  இந்தத ்திரளுக்கு ் மோற்றிட பவண்டும் என்று கிட்டத்தட்ட அமனதத்ுத் 

துமறகளும் கட்டோயப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

 இக்வகோ ்மகயோனது தகவல்கம  வபோது மக்களுக்கு இலவசமோகக் கிமடப்பதற்கு 

வழி வமக வசய்கிறது. 

 இக்வகோ ்மகயின் படி அரசு தகவல்கம  நோட்டிற்கு ் பசமிதத்ு மவப்பமத உறுதி 

வசய்கிறது. 

 எங்வகல்லோம் தகவல் அறியும் உரிமமச ் சட்டம் நமடமுமறயில் உ ் பதோ 

அங்வகல்லோம் இந்தப் வபோதுத் திரம  பயன்படுத்த பவண்டும் என்பபத இதன் பரந்த 

பநோக்கமோகும். பமலும் இந்தத் திரளுக்கு ் பசமிதத்ு மவக்கப் பட்டிருக்கும் தனியோர ்

மற்றும் முக்கியதத்ுவம் வபற்ற தகவல்க ின் போதுகோப்பு அம்சங்கம  

வசப்பனிடுதலும் இதன் முக்கிய பநோக்கமோகும். 

 

ளகவிட ் டத்டாருக்கு 1 ெதவீத இட ஒதுக்கீடு : மகாராஷ்டிரா  

 மகோரோஷ்டிரோ அரசோங்கமோனது மோநிலத்தில் உ ்  மகவிடப்பட்படோரக்ளுக்கோக 1 

சதவீத இட ஒதுக்கீட்டிமன வபோதுப்பிரிவில் வைங்கியு ் து. 

 இது பபோன்ற வகோ ்மகயிமன வகோண்டு வந்த முதலோவது மோநிலம் மகோரோஷ்டிரோபவ 

ஆகும். 

 இந்த இட ஒதுக்கீடோனது இமண இட ஒதுக்கீடு என்றமைக்கப்படுகிறது. இமணயோன 

இடஒதுக்கீடு என்பது, வபோதுப் பிரிவில் உ ்  ஒடட்ு வமோத்த பவமல வோய்ப்பில் 1 

சதவீதம் மடட்ும் மகவிடப்பட்படோருக்கோக ஒதுக்கப்படுவது ஆகும். 

 இந்த நடவடிக்மகயின் மூலமோகத் தங்க து சோதியிமன வவ ிப்படுத்த இயலோத 

மகவிடப்படப்டோர ்பலனமடய உ ் னர.் 

 

ராஜஸ்தானின் முதலாவது எண்சணய் சுத்திகரி ் ாளல -  ார்மீர ்

 ரோஜஸ்தோனின் போரம்ீரில் உ ்  பசப்தர்ோவில் வஹசப்ிசிஎல் ரோஜஸ்தோன் 

சுத்திகரிப்போமல (HPCL Rajasthan Refinery - HRRL) அமமக்கப்படுவதற்கோன பணிகம  

இந்தியப் பிரதமர ்வகோடியமசதத்ு துவக்கி மவத்தோர.் 

 இதுபவ ரோஜஸ்தோனில் அமமயப் வபறும் முதலோவது எண்வணய் சுத்திகரிப்போமல 

ஆகும். 

 இத்திட்டத்திமன இந்துஸ்தோன் வபட்பரோலியம் கோரப்்பபரஷன் நிறுவனமும் (Hindustan 

Petroleum Corporation Ltd) ரோஜஸ்தோன் அரசோங்கமும் இமணந்து வசயல்படுத்த உ ் ன. 
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 போரம்ீர ் சுத்திகரிப்போமலயோனது முதலோவது ஒருங்கிமணந்த சுத்திகரிப்பு வ ோகம் 

ஆகும். இந்த ஆமலயோனது ஆரம்பம் முதபல வபட்பரோ வகமிக்கல் பசரக்்கப்படட் 

ஒன்றோக இருக்கப் பபோகிறது. வபோதுவோக வபடப்ரோ வகமிக்கல்கம  கமடசியோகத் தோன் 

பசரப்்பர.் 

 

முக்கிய மந்திரி கலாகார் ெஹாயதா தயாஜனா 

 ஒடிசோ அரசோங்கம் அம்மோநிலத்தில் உ ்  இலக்கிய மற்றும் கலோசச்ோரக் 

கமலஞரக்ளுக்கு நிதி உதவி அ ிப்பதற்கோக முக்கிய மந்திரி கலோகோர ் சஹோயதோ 

பயோஜனோ என்ற திட்டத்மத ஆரம்பிதத்ு ் து. 

 

இந்தியாவின் முதல் த ரழிவுகளுக்கான கடதலாரத் தானியங்கி எெெ்ரிக்ளக அளம ்பு 

 இந்தியோவின் முதல் தோனியங்கி முன்கூட்டிய எசச்ரிக்மக பரப்புதல் அமமப்பு, 2018ஆம் 

ஆண்டு மோரச் ்மோதத்தில் ஒடிசோவில் நிறுவப்பட இருக்கிறது. 

 முன் கூட்டிய எசச்ரிக்மக பரப்புதல் அமமப்பு, நோட்டில் முதன் முமறயோக தோனியங்கி 

முமறயில் வபோதுமக்களுக்கு எசச்ரிக்மகச ்வசய்திக ் பரப்பும் அமமப்போகும். 

 இந்த அமமப்பு ஒடிசோவின் போலபசோர,் பத்ரக், கட்டோக், ஜகத்சிங்பூர,் பகந்திரப்போரோ 

மற்றும் பூரி ஆகிய மோவட்டங்க ில் நிறுவப்படட்ு பநரடியோக சிறப்பு நிவோரண 

ஆமணயர ்அலுவலகத்தோல் (Special Relief Commissioner) கடட்ுப்படுத்தப்படும். 

 இந்த திட்டம் உலக வங்கியின் உதவியுடன் பதசிய சூறோவ ி ஆபதத்ு தணிக்கும் 

திட்டத்தின் (National Cyclone Risk Mitigation Project) கீை் நிமறபவற்றப்படும். 

 

உத்தரகாண்ட் – மீசயாலி  யன் ாடு 

 மனிதன் மற்றும் வன விலங்குகளுக்கு இமடபயயோன பமோதமலத் தடுப்பதற்கு, 

இனஅபிவிருத்தித்திறன் நீக்குதல் /கருத்தமட திட்டத்தின் ஒரு பகுதியோக மீவயோலிகம  

(Ultra Sound) வனவிலங்குக ின் பமல் பயன்படுதத்ுவதற்கு இந்திய வன உயிர ்

நிறுவனத்திற்கு உத்தரகோண்ட் அரசு சோன்ற ிப்மப வைங்கியு ் து. 

 இதன் மூலம் நோட்டில் முதல் முமறயோக, வன விலங்குக ின் பமல் அபிவிருத்திதிறன் 

கடட்ுப்போடட்ு முமறகம  பமற்வகோ ்வதற்கு முன் அமவ கருவுற்றிருக்கின்றனவோ என 

கண்டறிவதற்கோக வன விலங்குக ின் மீது மீவயோலிக ் (Ultra Sound) பயன்படுத்தப்பட 

உ ் து. 

 இத்தகு முமறயில் இதவ்தோழிற்நுட்பம் தற்பபோது  கோடட்ுப் பன்றிக ், குரங்குக ், 

யோமனக ் பபோன்றவற்றின் கருவுறுதமல கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படும். 

 மத்திய சுற்றுச ்சூைல் வனம் மற்றும் பருவநிமல மோறுபோடு அமமசச்கத்தின் கீை் பதசிய 

பநோய் எதிரப்்பியல் நிறுவனதத்ுடன் (National Institute of Immunology) இமணந்து இந்திய 

வன உயிர ்நிறுவனம் பமற்வகோண்டு வரும் மூன்று வருட திட்டத்தின் ஓர ்பகுதியோக இந்த 

முயற்சி முன்வனடுக்கப்படட்ு ் து. 

 இம்முமறயின் கீை் மீவயோலி பயன்போட்டின் மூலம் வன உயிரியோனது கருவுற்றிருப்பது 

கண்டறியப்பட்டோல் அவற்றின் பமல் கருத்தமட நமடமுமற பமற்வகோ ் ப்படோது. 

அமவ வதோந்தரவுக்கு உட்படுத்தப்படோமல் வனத்தில் விடப்படும். 

 

கடவுெச்ீடட்ு தெவா தகந்திரா - காளரக்கால் 

 புதுசப்சரிக்கோன  முதல் அஞ்சல் அலுவலக கடவுசச்ீடட்ு பசவோ பகந்திரோ மமயத்மத   
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(Post Office Passport Seva Kendra -POPSK) கோமரக்கோலில் மத்திய வவ ியுறவுத் துமற 

அமமசச்ர ்சுஷ்மோ சுவரோஜ் வதோடங்கி மவதத்ு ் ோர.். 

 வபரும வில் கடவுசச்ீடட்ு வதோடரப்ுமடய பசமவகம  வைங்குவதற்கோக மத்திய 

வவ ியுறவு  விவகோரதத்ுமற அமமசச்கமோனது அஞ்சல் துமறபயோடு இமணந்து   நோடு 

முழுவதும் உ ்  தமலமம அஞ்சல் நிமலயங்க ில் அஞ்சல் அலுவலக கடவுசச்ீடட்ு 

பசவோ பகந்திரோ மமயத்மத அமமதத்ு வருகின்றது. 

 2017 ஜனவரியில் இத்திட்டம் வதோடங்கப்படட்திலிருந்து, நோடு முழுவதும் பல்பவறு 

இடங்க ில் அமமக்கப்படட்ு வசயல்படுத்தப்படட்ு வரும் இத்தகு   மமயங்களு ் 

கோமரக்கோலில் அமமக்கப்படட்ு ்  இது 60 வது POPSK மமயமோகும்.  

 இது யூனியன் பிரபதசமோன போண்டிசப்சரியில்   வசயல்போட்டிற்கு வந்து ்   முதல் POPSK 

மமயமோகும். 

 

மின்-மருத்துவமளன தமலாண்ளம தகவல் அளம ்பு 

 வபோதுமக்களுக்கு திறன்பட்ட, தமடயற்ற சுகோதோர ஆபரோக்கிய பசமவகம  

வைங்குவதற்கோக ஒடிஸோ மோநில அரசோனது ஒடிஸோ மின்மருதத்ுவமமன பமலோண்மம 

தகவல் அமமப்மப (Odisha e-Hospital Management Information System – OeHMIS) 

வதோடங்கியு ் து. 

 வநோய்டோவிலு ்  அதிநவீன கணிமம பமம்போடட்ு மமயத்தின் (Centre for development of 

Advanced Computing) வதோழிற்நுட்ப ஒதத்ுமைப்புடன் ஓடிஸோ மோநில அரசு இத்திட்டத்மத 

வதோடங்கியு ் து. 

 இமணய வோயிலின் வழிபய பநோயோ ிகம ப் பற்றிய தகவல்களும் அவரக்ளுமடய 

உடல் ஆபரோக்கிய பிரசச்மனகளும்  இந்த தகவல் அமமப்பில்  பதிபவற்றப்படும். பின் 

அவரக் ் தங்களுமடய மகபபசி பயன்போடட்ின் வழியோகபவோ அல்லது வமலய 

இமணயவோயிலின் வழியோகபவோ தங்க து தனிப்படட் மின்னணு ஆபரோக்கிய 

ஆவணங்கம  (Health records) போரத்்து பதிவிறக்கம் வசய்து வகோ ் லோம்.  

 

24 X 7 சஹல் ்ளலன் எண்  

 மகோரோஷ்டிரோ மோநில அரசோனது “1926” எனும் எண்ணில் அமனதத்ு பநரத்திய  (24 X 7) 

வனப்போதுகோப்பு உதவிமமய  எண் (வஹல்ப் மலன்) பசமவமய வதோடங்கியு ் து. 

 இந்த வஹல்ப் மலன் எண்மணப் பயன்படுத்தி தங்கம ப் பற்றிய தகவல்கம  

வதரிவிக்கோமல் (anonymously) வனங்க ில் மரம் வவடட்ுதல், பவடம்டயோடுதல்  

பபோன்றவற்மறப் புரியும்  பிறருமடய சட்ட விபரோத வசயல்கம ப் பற்றி வைக்கு பதிவு 

வசய்யலோம் அல்லது வனம் மற்றும் வனஉயிரக் ் வதோடரப்ுமடய பல்பவறு 

பிரசச்மனகம ப் பற்றிய தகவல்கம ப் வபறலோம். 

 வனதத்ுமற வதோடரப்ோன தங்க து வபோது மற்றும் அவசரகோல சந்பதகங்க ் மற்றும் 

பக ்விகம  கம வதற்கோக நோட்டில் உருவோக்கப்படட்ு ்  முதல்  24X7 வஹல்ப்மலன் 

பசமவ வசதி இதுபவயோகும். 

 

  ெதகாதரி மாநில ஒ ் ந்தம்   

 பரஸ்பர வ ம் மற்றும் வ ரச்ச்ியிமன பநோக்கமோகக் வகோண்ட ஒப்பந்தத்தில் ஆந்திரப் 

பிரபதச அரசோங்கமும் சுவிடச்ரல்ோந்தின் ஜுரிச ்மோகோணமும் மகவயழுத்திட்டன. 

 இந்த ஒப்பந்தமோனது, ஆந்திர அரசோங்கம் மற்றும் ஜுரிச ் ஆகிய இரு 

தரப்பிற்குமிமடபயயோன பரிமோற்றங்களுக்கு உதவி புரியும் வமகயிலோன 
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கட்டமமப்பிமன உருவோக்கிட உறுதுமண புரிகின்றது. 

 தகவல் மற்றும் வதோடரப்ு வதோழில்நுட்பம், சுற்றுசச்ூைல் வதோழில்நுட்பம், உயிர ்

அறிவியல் மற்றும் நகர / பிரோந்திய வ ரச்ச்ி உ ் ிட்ட துமறக ில் இரு 

அரசுகளுக்குமிமடயிலோன வபோரு ோதோர மற்றும் அறிவியல் உறவுக ிமன இந்த 

ஒப்பந்தம் வலுப்படுத்தவிருக்கிறது. 

 ஜுரிச ் ஆனது வதோழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமமயோக்கலில் சிறந்து வி ங்கும் 

மோகோணமோகும். 

 

மிதக்கும் ெந்ளத - சகால்கத்தா 

 பமற்கு வங்க மோநிலத்தின் படுலி (Patuli) பகுதியில் இந்தியோவின் முதல் மிதக்கும் சந்மத 

துவங்கப்படட்ு ் து. சுமோர ் 200 கமடக ் இந்த மிதமவ சந்மதயில் 

அமமக்கப்படட்ு ் ன. 

 படுலியிலு ்  ஏரியில் முழுவதும் படகுக ின் பமல் இந்தச ் சந்மத அமமக்கப்படட்ு 

கோய்கறிக ், பைங்க ், மீன்க ் பபோன்றமவ விற்பமன வசய்யப்படட்ு வருகின்றன.  

 பமலும் இந்த ஏரியின் பகுதிக ில் பி ோஸ்டிக் வபோருடக் ் வகோடட்ுவதற்கு  அனுமதி 

மறுக்கப்படட்ு உ ் து. 

 

கெெ்ரா மதஹாத்ெவ்- ெத்தீஸ்கர ்

 சத்தீஸ்கர ்மோநிலத்தின் ரோய்ப்பூர ்மோநகர மோநகரோட்சியோனது நோட்டின் முதல் குப்மபத் 

திருவிைோமவ ஒருங்கிமணதத்ு ் து. 

 துப்புரவுமடமமப் பற்றிய விழிப்புணரம்வ மக்க ிமடபய அதிகரிப்பதும், மோநகரில் 

பசரும் குப்மபகம  ஆக்கப்பூரவ் முமறயில் பயன்படுதத்ுவதும், குப்மபக ோக 

அமடயோ மிடப்படுபவற்மற பயன்படத்தக்கமவயோக மோற்றுவதற்கு இருக்கின்ற 

மறுபயன்போட்டிற்கோன பல்பவறு வதோழிற்நுட்பங்கம  கோட்சிப்படுதத்ுவதும்    

இத்திருவிைோவின் முக்கிய பநோக்கங்க ோகும். 

 

திறந்த சவளியில் மலம் கழிக்காத மாவட்டங்கள் – நாகாலாந்து  

 நோகோலோந்தில் உ ்  நோன்கு மோவட்டங்க ் திறந்த வவ ியில் மலம் கழிக்கோத 

மோவட்டங்க ் என்று தூய்மம இந்தியோ (கிரோமின்) இயக்கத்தின் கீை் 

அறிவிக்கப்படட்ு ் து. அமவ – பமோபகோக்சங் (Mokokchung), ஜீன்பஹபபோபடோ 

(Zunheboto), கிமபர ்(Kiphire) மற்றும் பலோன்லோங் (Longleng). 

 பமோபகக்சங் மோவட்டத்தில் உ ்  உங்மோ (Ungma) கிரோமம் வபரும்போலும் அபவோ (Ao) 

பைங்குடியினர ் குடியிருக்கும் பகுதியோகும். தூய்மமயோன மற்றும் ஆபரோக்கியமோன 

வோை்க்மக முமறயிமனத ்பதரந்்வதடுத்திருக்கும் கிரோமங்க ில் இதுவும் ஒன்றோகும். 

 இத்திட்டத்திமன நோகோலோந்தில் நமடமுமறப்படுதத்ும் முகமம நிறுவனம் வபோது 

சுகோதோர வபோறியியல் துமற (Public Health Engineering Department - PHED) ஆகும். 

 

இரண்டாம் உலக ்த ார் நிளனவு அருங்காடச்ியகம் 

 இரண்டோம் உலகப்பபோர ்நிமனவு அருங்கோட்சியகம் அருணோசச்ல பிரபதசத்தில் உ ்  

சங்லோங் (Changlang) மோவட்டத்தில் துவங்கப்படட்து. மியோன்மர ் எல்மலயில் 

அமமந்து ்  இந்த அருங்கோட்சியத்மத அருணோசச்லப் பிரபதச முதலமமசச்ர ்பபமோ 

கந்தூ துவங்கி மவத்தோர.் 
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 பைம்வபரும் வரலோறு வபற்ற ஸ்டில்வவல் சோமலமய அடுதத்ு அமமந்து ்  இந்த 

அருங்கோட்சியகத்மத இரண்டோம் உலகப்பபோரின் பபோது உயிர ் தியோகம் 

வசய்தவரக் ின் நிமனவோக மத்திய கலோசச்ோர அமமசச்கம் கட்டியு ் து.  

 இந்த அருங்கோட்சியகத்தில் இரண்டோம் உலகப் பபோரின் பபோது பயன்படுத்தப்பட்ட 

வபோருடக் ், பமடவீரரக் ின் உமடமமக ் மற்றும் தங்ஸோ (Tangsa) இன மக்க ின் 

பைம்வபரும் வபோருடக் ் பபோன்றமவ கோட்சிக்கோக மவக்கப்படட்ு ் ன. 

 

ஆசியாவின் மிக ்ச ரிய சொடட்ுநீர்  ாெனத் திட்டம் 

 இஸ்பரல் நோடம்டச ்பசரந்்த நீர ்பமலோண்மம நிறுவனத்தின் வதோழில்நுட்ப உதவியுடன் 

கரந்ோடக மோநிலத்தில் ரோம்தோல் மபரோலோ வசோடட்ுநீர ்போசனத்  திட்டம்  (Drip Irrigation 

Project) வசயல்படுத்தப்படட்ு ் து. 

 இதுபவ ஆசியோவின் மிகப்வபரிய வசோடட்ுநீர ்போசனத ்திட்டமோகும். 

 இந்த வசோடட்ுநீர ்போசனத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியோக, ததத்மது பவ ோண் நிலங்க ில் 

நிறுவப்படட்ு ்   நீர ் வைங்கு உரும க ்  (Water Cylinders) மூலம் அமனதத்ு 

விவசோயிகளும் தங்க து  பவ ோண் நிலத்திற்கு பதமவயோன நீமரப் வபறுவர.் 

 இந்த நீர ் வைங்கு உரும யில் பவதியியல் உரங்கம யும் (Fertlizers) பூசச்ிக் 

வகோல்லிகம யும் கலக்க இயலும் என்பதோல் வசோடட்ு நீர ் போசனத்தின் வழிபய 

உரமிடுவதும், பூசச்ிக் வகோல்லி வத ிப்பதும் சோத்தியமோகும். 

 கிருஷ்ணோ ஆற்றின் உப்பங்கழி (Back waters) பகுதிக ில் கலக்கும் கழிவுநீமர 

சுத்திகரிக்கும் வதோழிற் நுட்ப  வசதிகளும்  இந்தத் திட்டத்தில் அமமந்து ் து.  

 

ததரத்ல் புறக்கணி ்பு – நாகாலாந்து 

 நோகோலோந்தில் உ ்  பதிவனோரு அரசியல் கட்சிக ் வரவிருக்கும் சட்டமன்ற பதரத்மல 

புறக்கணிப்பவதன்று ஒருமனதோக முடிவு வசய்து ் ன.  

 வருகின்ற பிப்ரவரி 2018-ல் நமடவபற உ ்   பதரத்லில் அக்கட்சிக ் யோருக்கும் 

பவட்போ ர ் வோய்ப்பு வகோடுப்பதில்மல என்றும், பவட்புமனு தோக்கல் 

வசய்யப்பபோவதில்மல என்றும் முடிவு வசய்து ் ன. 

 70 ஆண்டுக ோக நீடிதத்ு வரும் நோகோ கி ரச்ச்ிக்கு பதரத்லுக்கு முன்போக  தீரவ்ு எட்டப்பட 

பவண்டும் என்பதற்கோக பதரத்ல் புறக்கணிப்பு என்ற முடிவு எடுக்கப்படட்ு ் து. 

 பல்பவறு அரசியல் கட்சித் தமலவரக்ளுடன் நோகோலோந்து பைங்குடியின பஹோபஹோ 

மற்றும் குடிமம  அமமப்பின் (Nagaland Tribal Hoho and Civil Organisation) முக்கியக் குழு 

நடத்திய சந்திப்பில் இந்த முடிவு எடுக்கப்படட்ு ் து. 

 நோகோலோந்தின் பிரிவிமனவோத அமமப்போன ஐசக் முய்வோவின் பதசிய 

நோகலோந்து பசோஷலிசக்குழு  (National Socialist Council of Nagalim – Issac Muivah/ NSCN-IM) 

ஆகஸ்டு 2015-ஆம் ஆண்டில் நோகோ கி ரச்ச்ிக்கு சுமூகமோன முமறயில் தீரவ்ு 

கோண்பதற்கு கட்டமமப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் மகவயழுத்திட்டது. தற்வபோழுது 

அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் சட்டமன்றத் பதரத்லோனது இந்த ஒப்பந்தத்மதயும், அதன் 

நடவடிக்மககம யும் சீரக்ுமலக்கும் வசயவலன்று அவ்வமமப்பு கூறியு ் து. 

 NSCN-IM அமமப்போனது அசோம், மணிப்பூர ்மற்றும் அருணோசச்ல பிரபதச மோநிலங்க ில் 

நோகோ மக்க ் வசிக்கும் பகுதிகம  நோகோலோந்துடன் இமணக்க பவண்டும் என்று 

பகோரிக்மக மவதத்ு வந்தனர.் 

 இது அகன்ற நோகோலோந்து (Greater Nagalim) என்றமைக்கப்படுகின்றது. 

 அரசு விதிக ின்படி திட்டமிடட் பதரத்மல நிறுதத்ுவதற்கு அரசியல் அமமப்பில் 
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திருத்தம் வகோண்டுவர பவண்டும் அல்லது அசோதோரண சூைல் ஏற்பட பவண்டும். 

 

விளலயில்லா இயற்ளக விவொய திட்டம் 

 இயற்மக விவசோயத்மத ஊக்குவிக்கும் விதமோக இமோசச்லப் பிரபதச  அரசோனது 

விமலயில்லோ இயற்மக விவசோய திட்டத்திமன (Zero Budget Natural Farming) அறிமுகம் 

வசய்து ் து. 

 விமலயில்லோ இயற்மக விவசோய முமறயில் தோவரங்கம  விமதப்பது முதல் 

அறுவமட வசய்வது வமரயில் வசலவற்றதோக இருக்கும். 

 இத்திட்டமோனது 2022ஆம் ஆண்டிற்கு ் விவசோய உற்பத்திகம  வபருக்கவும், 

விவசோயிக ின் வருமோனத்மத உயரத்்தவும் முற்படுகின்றது. 

 விமலயில்லோ இயற்மக விவசோயம் என்பது எந்தவவோரு உரங்க ், பூசச்ிக்வகோல்லிக ் 

அல்லது பவறு அந்நிய மூலக்கூறுகளும் பசரக்்கப்படோமல் பயிரக்ம  அதன் இயற்மக 

முமறயில் வ ரக்்கும் முமறயோகும். இது இயற்மக பவ ோண்மம (Organic Farming) 

முமறயிலிருந்து பவறுபட்ட முமற என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 விவசோயிக ் இந்த முமறயில் மண் புழுக்க ், மோடட்ு சோணம் மற்றும் சிறுநீர,் தோவரம் 

மற்றும் மனிதக் கழிவுக ் பபோன்ற உயிரி உரங்கம க் வகோண்டு பயிரக்ம க் 

கோக்கின்றனர.் 

 இந்த முமறயோனது விவசோயிக ின் முதலீடட்ுச ் சுமமகம  குமறப்பதுடன் மண் 

வ ங்கம  போதுகோக்கின்றது.  

 இந்த விவசோய முமறயோனது  பருவநிமல மோற்றத்திற்கு ஏற்ற  ஓர ்தீரவ்ும் ஆகும். 

 

மகாத்மா காந்தி ெர் த் விகாஷ் தயாஜனா திட்டம் 

 பஞ்சோப் அரசோங்கமோனது மோநிலத்தில் உ ்  சமுதோயத்தின் ஒடுக்கப்பட்ட மக்க ின் 

நலனுக்கோக மகோத்மோ கோந்தி சரப்த் விகோஷ் பயோஜனோ என்னும் திட்டத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியு ் து. 

 இது அந்த்பயோதயோ வகோ ்மகக ின் வரிமசயில் (அதோவது கமடசி நபரின் எழுசச்ி) 

இருக்கும். பமலும் இது கிரோமப்புறப் பகுதிக ில் வோழும் 18 ஒதுக்கப்படட் பிரிவினருக்கு 

பயன ிக்கும் விதமோக நமடமுமறப் படுத்தப்படும். 

 சமுதோயத்தில் சமூக, வபோரு ோதோர ரீதியோக அல்லது உ  ரீதியோக உதவுவதன் மூலம் 

சமுதோயத்தில் உ ்  ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினருக்கு உதவுவபத இதன் பநோக்கமோகும். 

 
 

பிர லமானவரக்ள் , விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

புதிய சவளியுறவு செயலாளர ்

 பிரதமர ்தமலயிலோன நியமனங்களுக்கோன அமமசச்ரமவ குழு மூத்த வவ ியுறவுப் 

பணி அதிகோரியோன விஜய் பகசவ் பகோகபல-மவ புதிய வவ ியுறவுத் துமறச ்

வசயலோ ரோக நியமிப்பதற்கு ஒப்புதல் வைங்கியு ் து. 

 1981 ஆண்டின் வவ ியுறவுப் பணி அதிகோரியோன இவர ்இந்திய இரோணுவம் மற்றும் 

சீனோவின் மக்க ் விடுதமல இரோணுவத்திற்கிமடபயயோன 73 நோட்பட்ட படோக்லோம் 

சசச்ரமவ தீரப்்பதற்கோன இந்தியோ-மற்றும் சீனோவின் இரு தரப்பு பபசச்ுவோரத்்மதயில் 

முக்கிய பங்கோற்றியவரோவோர.் 
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  இந்தியோவின் சிக்கிம் மோநிலத்தின் அருகில் இந்தியோ, சீனோ, பூட்டோன் எல்மலக ின் 

முக்கூடல் (Trijunction) பகுதிபய படோக்லோம் பீடபூமியோகும். 

 

ராஜிந்தர் கண்ணா 

 இந்தியோவின் வவ ிநோடட்ுப் புலனோய்வு அமமப்போன, ஆரோய்சச்ி மற்றும் பகுப்போய்வு 

புலனோய்வுப் பிரிவின் (RAW - Research and Analysis Wing- ரோ) முன்னோ ் தமலவரோன 

ரோஜிந்தர ்கண்ணோ புதிய துமண பதசியப் போதுகோப்பு ஆபலோசகரோக (deputy National 

Security Advisor) நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 ரோஜிந்தர ்கண்ணோ 1978-ல் “ரோ” பிரிவில் இமணந்தோர,் 

 ஆரோய்சச்ி மற்றும் பகுப்போய்வு புலனோய்வுப் பணிசப்சமவப் பிரிவின் தமலவரோக 

பநரடியோக நியமிக்கப்படட் முதல் தமலவர ்இவபரயோவோர.் 

 துமண பதசியப் போதுகோப்பு ஆபலோசகர ்எனும் வமகயில், இவர ்யுபரஸியோ (ஐபரோப்போ + 

ஆசியோ), அரபு நோடுக ், வதன்கிைக்கோசிய நோடுக ் பபோன்றவற்றுடனோன இந்தியோவின் 

போதுகோப்புசோர ்பபசச்ுவோரத்்மதகம  முன்னின்று வழிநடதத்ுவோர.் 

 பிரதமர ் தமலமமயிலோன மத்திய நியமனங்களுக்கோன அமமசச்ரமவக் குழு 

இவருமடய நியமனத்திற்கு அனுமதி வைங்கியு ் து. 

 

சிறந்த மத்திய வங்கி ஆளுநர ்

 2018-ஆம் ஆண்டின் ஆசிய-பசுபிக் பிரோந்தியத்தின் சிறந்த மத்திய வங்கி ஆளுநரோக 

சிங்கப்பூர ் மத்திய வங்கியின் ஆளுநர ் மற்றும் இந்திய வம்சத்தவரோன ரவி பமனன் 

பதரந்்வதடுக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 சிங்கப்பூரின் மத்திய வங்கியோன சிங்கப்பூர ் மத்திய வங்கியின் நோணய 

ஆமணயத்தின் (Central Bank Monetary Authority of Singapore – MAS) நிரவ்ோக இயக்குநரோகச ்

வசயல்படும் இவர ் சிங்கப்பூரின் நிதியியல் அமமப்பின் கட்டமமப்பில் அ ப்பரிய 

பங்க ிப்மப வைங்கியு ் தோல், இங்கிலோந்மதச ் பசரந்்த முன்னணி நோ ிதைோன “தி 

பபங்கர“்அவருமடய இசவ்சயமல அங்கீகரித்து இவ்விருமத வைங்கியு ் து. 

 

சிற ்பு அங்கீகார விருது 

 வபரிய அமணக ின் நன்நிமல மற்றும் போதுகோப்புமடமமயின் சிறப்புத் 

தன்மமக்கோன (Excellence in Health and Safety of large Dams) 2018-ஆம் ஆண்டின் நீரப்்போசன 

மற்றும் ஆற்றல் உற்பத்திக்கோன மத்திய வோரியத்தின் சிறப்பு அங்கீகோர விருது (CBIP – 

Central Board of Irrigation and power - special Recognition Award) மத்திய நீர ்ஆமணயத்திற்கு 

(Central water Commission) வைங்கப்படட்ு ் து. 

 உலக வங்கியின் அமண புனரமமப்பு மற்றும் பமம்போடட்ுத் திட்டத்தின் (Dam 

Rehabilitation and Improvement Project – DRIP) ஆதரபவோடு நோட்டிலு ்  வபரிய அமணக ின் 

போதுகோப்பு மற்றும் நன்நிமலமய பமம்படுதத்ுவதற்கோக பதசிய நீர ் ஆமணயம் 

ஆற்றிய பங்மக அங்கீகரிக்கும் வமகயில் இவ்விருது பதசிய நீர ் ஆமணயத்திற்கு 

வைங்கப்படட்ு ் து. 

 உலக வங்கியின் துமணயுடன் மத்திய நீரவ்  பமம்போடட்ு அமமசச்கமோனது, 

ஆறோண்டு கோலத்திட்டமோன அமண புனரமமப்பு மற்றும் பமம்போடட்ு திடட்த்மத 

வசயல்படுத்தி வருகின்றது. 

 இந்பநோக்கத்திற்வகன மத்திய நீர ்ஆமணயத்தில் மத்திய அமண போதுகோப்பு நிறுவனம் 

ஒன்று அமமக்கப்படட்ு ் து. இந்நிறுவனம் இத்திட்டத்தின் அமலோக்கத்மத 
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ஒருங்கிமணதத்ு பமற்போரம்வயிடும்.  

 
 

ெரவ்ததெ தகன்ஸ் திளர ் ட விழா 

 பிரோன்சின் ரிவிபயரோவில் நமடவபற உ ்  2018 ஆம் ஆண்டிற்கோன சரவ்பதச பகன்ஸ் 

திமரப்பட விைோவிற்கோன நடுவர ் குழுவின் தமலவரோக ஆஸ்திபரலியோவின் 

நடிமகயோன பகத் பி ன்வசட் (Cate Blanchett) நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 1998 ஆம் ஆண்டு பசகர ்கபூரின் “எலிசவபத”் திமரப்படத்தில் இங்கிலோந்தின் முதலோம் 

எலிசவபத் மகோரோணியோக நடித்ததன் மூலம் சரவ்பதச அ வில் போரோடட்ுகம ப் வபற்ற 

இவர,் மூன்று பகோல்டன் குப ோப் விருதுகம யும் வவன்று ் ோர.் 

 

ஹர் தகாபிந் தகாரானா 

 பநோபல் பரிசு வபற்ற புகை்வபற்ற இந்தியோமவச ் பசரந்்த அவமரிக்கவோை் உயிரி 

பவதியியலோ ரோன ஹர ்பகோபிந்த் பகோரோனோவின் 96வது பிறந்த நோம  ஒட்டி பிரபல 

இமணய பதடு வபோறியோன கூகு ் டூடும  வடிவமமதத்ு அவருக்கு சிறப்பு 

வசய்து ் து. 

 முந்மதய பிரிட்டிஷ் இந்தியோவின் ரோஜ்பூரில் (தற்பபோது போகிஸ்தோனில் உ ்  

கபிரவ்ோலோவில்) 1922 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்பதோம் பததி ஹரப்கோபிந்த் பகோபரோனோ 

பிறந்தோர.் 

 1970 க ில் டோக்டர ்பகோரோனோ உலகின் முதல் வசயற்மக மரபணுமவ கட்டமமத்தோர.் 

 1978 ஆம் ஆண்டு ரோயல் வசோமசட்டியின் வவ ிநோடட்ு உறுப்பினரோகவும் பகோபரோனோ 

பதரவ்ு வசய்யப்பட்டோர.் 

 இவர ்பத்ம விபூஷண் விருதிமனயும் வபற்று ் ோர.் 

 மரபணுக் குறியீட்டமமமவப் (Genetic codes) பற்றிய வி க்கத்திற்கோகவும், புரதத் 

வதோகுப்பில் அவற்றின் வசயல்போடுகம ப் பற்றி வி க்கியதற்கோகவும் 1968-ஆம் 

ஆண்டு மருதத்ுவத்திற்கோன பநோபல் பரிசிமன பகோபரோபனோ, ரோபரட்் W.பஹோல்பலோ 

மற்றும் மோரஷ்ல் W.நிபரன் பபரக்் ஆகிபயோர ்அடங்கிய குழு வபற்றது. 

 வநோதிக ின் உதவியுடன் பவறுபட்ட RNA சங்கிலிகம  வடிவமமப்பமத மமயமோகக் 

வகோண்டு பகோபரோனோவின் அமனதத்ு ஆரோய்சச்ிகளும் அமமந்தன. 

 இந்த வநோதிகம ப் பயன்படுத்தி அவர ்புரதங்கம  உற்பத்தி வசய்தோர.் 

 தன்னுமடய DNA மீதோன விரிவுப்படுத்தப்படட் ஆரோய்சச்ிக்கோகவும், உலகில் முதன் 

முமறயோக  வசயற்மக மரபணுமவக் கட்டமமத்ததற்கோகவும் உலக அ வில் 

பகோபரோனோ அறியப்படுபவரோக வி ங்குகிறோர.் 
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இமாலய நீரியல் கண்காட்சி 2018 

 பநபோ த்தின் தமலநகர ் கோத்மோண்டுவில் 2018ஆம் ஆண்டின் இமோலய நீரியல் 

கண்கோட்சி (Himalayan Hydro Expo) நமடவபற்றது. 

 பநபோ த்தின் பரந்துபட்ட நீர ்மின் சக்தி உற்பத்தி திறமன கட்டவிை்ப்பதும், இதத்ுமற 

சோர ் பங்வகடுப்போ ரக் ் அமனவமரயும் ஒபர குமடயின் கீை் வகோண்டு வருவதும் 

இக்கண்கோட்சியின் பநோக்கங்க ோகும். 

 

நிலவின் மனிதர ்

 1972-ல் நிலவில் நடந்த அவமரிக்க விண்வவ ி ஆரோய்சச்ியோ ரோன ஜோன் யங் இயற்மக 

எய்தினோர.் 

 அவமரிக்கோவின் விண்வவ ி விண்கலத் திட்டங்க ோன (Space Shuttle Programme) வஜமினி, 

அப்பபோலோ விண்வவ ி ஆய்வுத் திடட்ம் ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியோக விண்வவ ிக்குச ்

வசன்ற உலகின் ஒபர விண்வவ ி ஆரோய்சச்ியோ ர ்ஜோன் யங் மடட்ுபம ஆவோர.் 

 ஆறு முமற பூமிமய விடட்ு வவ ிபய விண்வவ ிக்கு வசன்ற முதல் மனிதர ்

இவபரயோவோர.் 

 அப்பபோலோ 10 விண்கலம் மூலம் நிலோமவச ்சுற்றி வந்த இவர,் அப்பபோபலோ 16 விண்கலம் 

மூலம் நிலவில் தமரயிறங்கினோர.் 

 

A.R.ரஹ்மான் – சிக்கிம் மாநிலத் தூதர ்

 இந்தியோவின் முதல் இயற்மக பவ ோண்மம மோநிலமோன சிக்கிம் மோநிலத்தின் மோநில 

அரசோனது புகை்வபற்ற இமசயமமப்போ ரோன A.R.ரஹ்மோமன மோநில சுற்றுலோத் 

துமறயின் தூதரோக நியமிதத்ு ் து. 

 சிக்கிம் தமலநகரோன பகங்டோக்–கில் உ ்  பல்பஜோர ்அரங்கத்தில் நமடவபற்ற சிவப்பு 

பனிக்கரடி கு ிரக்ோலத் திருவிைோவின் (Red Panda Winter Festival) துவக்க நிகை்சச்ியில் 

சிக்கிம் மோநில அரசு இதமன அறிவிதத்ு ் து. 

 முழுவதும் மமலப்போங்குமடய பிரபதசமோன சிக்கிம் மோநிலத்தின் 

வபோரு ோதோரத்திற்கு வபரும் பங்க ிப்போ ரோக வி ங்கும் மோநில சுற்றுலோத் துமறக்கு 

வபரும் உந்துதல ிப்பதற்கோக மோநில சுற்றுலோத் துமறயின் தூதரோக A.R.ரஹ்மோன் 

நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 
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 மோநிலத்தின் சுற்றுலோத் துமறமய ஊக்குவிக்கபவ சிவப்பு பனிக்கரடி கு ிரக்ோல 

திருவிைோ சிக்கிமில் நடத்தப்படுகிறது. 

 

75வது தகால்டன் குதளா ் விருதுகள் 

 75-வது வருடோந்திர பகோல்டன் குப ோப் விருதுக ் வைங்கும் நிகை்சச்ி அண்மமயில் 

கலிபபோரன்ியோவின் பபபவரல்ி ஹில்ஸ் பகுதியில் நமடவபற்றது. 

 “வநட்பி ிக்ஸ்” நிறுவனத ் தயோரிப்போன “மோஸ்டர ்ஆஃப் நன் “(Master of None) எனும் 

நமகசச்ுமவ – நோடகத் வதோடரில் அமனவமரயும் கவரும் போத்திரத்மத ஏற்று நடித்த 

தமிைகத்மதச ் பசரந்்த இந்திய வம்சோவ ி நடிகரோன அஜிஸ் அன்சோரிக்கு 2018-ஆம் 

ஆண்டின் நமகசச்ுமவக்கோன சிறந்த நடிகருக்கோன பகோல்டன் குப ோப் விருது 

வைங்கப்படட்ு ் து. 

 நமகசச்ுமவ வதோமலக்கோட்சி வதோடருக்கோன வமகப்போட்டில் சிறந்த நடிகருக்கோன 

பகோல்டன் குப ோப் விருமத வபறும் முதல் ஆசிய நடிகர ்இவபர ஆவோர.் 

 சிறந்த நடிகருக்கோன பகோல்டன் குப ோப் விருது “திஸ் இஸ் அஸ்“ (This Is us) எனும் 

வதோமலக்கோட்சித் வதோடரின் நடிகரோன பிரவுனிற்கு (Brown) வைங்கப்படட்ு ் து. 

 சிறந்த நடிகருக்கோன பகோல்டன் குப ோப் விருமதப் வபறும் முதல் ஆப்பரோ-அவமரிக்கர ்

இவபரயோவோர.் 

 முன்வசன்ற ஆண்டின் உ ்நோடட்ு மற்றும் வவ ிநோடுக ின் சிறந்த இயக்கத ்

திமரப்படங்க ் மற்றும் வதோமலக்கோட்சி வதோடரக்ளுக்கு ஹோலிவுட் வவ ிநோடட்ு 

பத்திரிமக சங்கத்தோல் வைங்கப்படும் வருடோந்திர விருதுகப  புகை் வபற்ற பகோல்டன் 

குப ோப் விருதுக ோகும் . 

 1944 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இவ்விருது வைங்கப்படட்ு வருகின்றது. 

 

இஸ்தரா-புதிய தளலவர்  

 தமிைகத்மதச ் பசரந்்த K. சிவன் என்ற ரோக்வகட் விஞ்ஞோனிமய இந்திய விண்வவ ி 

ஆரோய்சச்ி நிறுவனத்தின் (இஸ்பரோ) புதிய தமலவரோகவும், இந்திய விண்வவ ி 

துமறயின் அடுத்த வசயலோ ரோகவும் நியமனங்களுக்கோன அமமசச்ரமவக் குழு 

(Appointments Committee of the Cabinet) நியமிதத்ு ் து. 

 தற்பபோது இஸ்பரோவின் தமலவரோக உ ்  கிரண் குமோரின் பதவிக்கோலம் 

முடிவமடயவு ்  நிமலயில் இஸ்பரோவின் 9 ஆவது தமலவரோக K.சிவன் மூன்று ஆண்டு 

பதவிகோலத்திற்கு நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 நடப்பில், திருவனந்தபுரத்திலு ்  விக்ரம் சோரோபோய் விண்வவ ி மமயத்தின் 

இயக்குநரோக உ ்  K. சிவன், இந்தியோவின் உமர வவப்பநிமல (Cryogenic) எஞ்சின் 

தயோரிப்பில் வபரும் பங்கோற்றிய முக்கிய இரோக்வகட் நிபுணரோவோர.்  

 உ ்நோடட்ுத் வதோழில்நுட்பமுமடய GSLV MK II எனப்படும் புவியிணக்க 

வசயற்மகக்பகோ ் ஏவு அமமப்பு (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) MK II ரக ஏவு 

வோகனத்தின் தயோரிப்பில் முக்கிய பங்கோற்றிய இவர,் மறுபயன்போடட்ு ஏவு அமமப்போன 

(reusable launch vehicle) சுவபதசி விண்வவ ி விண்கலத்திமன (Swadeshi space shuttle) 

உருவோக்குவதற்கு ஆபலோசமன வைங்கிய குழுவின் முக்கிய உறுப்பினருமோவோர.் 

 கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் ஒபர இரோக்வகட் ஏவலில் 104 வசயற்மகக்பகோ ்கம  

பவறுபட்ட சுற்றுப் போமதயில் வசலுத்தி உலக சோதமன புரிந்த இஸ்பரோவின் வவற்றிக்கு 

K. சிவன் அவரக் ின் நிபுணதத்ுவமும் ஓர ்முக்கியக் கோரணமோகும். 
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லிம்கா ொதளன - மாதுங்கா 

 நிரவ்ோகத்தின் அமனதத்ு பணியிடங்க ிலும் வபண் அலுவலரக்ம  மடட்ும் 

பணியமரத்த்ியதற்கோக மத்திய இரயில்பவ மண்டலத்மதச ்பசரந்்த மோதுங்கோ (Matunga) 

புறநகர ் இரயில் நிமலயம் 2018-ஆம் ஆண்டிற்கோன லிம்கோ சோதமனப் புத்தகத்தில் 

இடம்பிடிதத்ு ் து. 

 முழுவதும் வபண் பணியோ ரக் ோல் மடட்ுபம நிரவ்கிக்கப்படும் நோட்டின் முதல் இரயில் 

நிமலயமோக மோதுங்கோ புறநகர ்இரயில் நிமலயம் 6 மோதத்திற்கு முன்பு உருவோனமதத் 

வதோடரந்்து தற்பபோது இந்த ரயில் நிமலயம் லிம்கோ சோதமனப் புத்தகத்தில் 

இடம்வபற்று ் து. 

 2017-ஆம் ஆண்டின் ஜூமல மோதத்திலிருந்து இந்திய இரயில்பவயில் முதன்முமறயோக, 

இந்த இரயில் நிமலயம் பிரத்பயகமோக வபண் அலுவலரக் ோல் மடட்ுபம 

நிரவ்கிக்கப்படுகின்றது. 

 இந்திய இரயில்பவயின் மும்மப பிரோந்தியப் பிரிவு வபண்களுக்கோன அதிகோரம ிப்பில் 

சில முக்கிய சோதமனகம  பமடதத்ு ் து. 

 அமவயோவன, 

o இந்தியோவின் முதல் வபண் இரயில் ஓடட்ுநரோக சுபரகோ பபோஷபல யோதவ் 

1988 ஆண்டு மத்திய இரயில்பவயில் நியமிக்கப்பட்டோர.் 

o உலகின் முதல் வபண்களுக்கோன சிறப்பு புறநகர ் இரயில் பமற்கத்திய 

இரயில்பவ மண்டலத்தில் 1992-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

தநரடி நியமனம் – முதல் ச ண் வழக்குளரஞர ்

 உசச்நீதிமன்ற தமலமம நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரோ தமலமமயிலோன வகோலீஜியம் 

குழுவோனது மூத்த வைக்கறிஞரோன இந்து மல்பஹோத்ரோமவ உசச்நீதிமன்ற நீதிபதியோக 

நியமிக்க அவரது வபயமர ஒரு மனதோக பரிந்துமர வசய்து ் து. 

 இதன் மூலம் இந்தியோவின் உசச் நிமல நீதி அமமப்போன உசச்நீதிமன்றத்திற்கு அதன் 

நீதிபதியோக பநரடியோக நியமிக்கப்பட முன்னிறுத்தப்படட்ு ்  இந்தியோவின் முதல் 

வபண் வைக்குமரஞர ்இந்து மல்பஹோத்ரோபவ ஆவோர.் 

 ஒடட்ு வமோத்த அ வில் அவர ்உசச்நீதிமன்றத்தில் ஏைோவது வபண் நீதிபதியோவோர.்  

 நீதிபதி – போத்திமோ பீவி உசச் நீதிமன்றத்தின் முதல் வபண் நீதிபதியோவோர.்  

 தற்பபோது நடப்பில் வமோத்தம் 25 நீதிபதிகம  வகோண்டு ்  உசச் நீதிமன்றத்தில், 

நீதிபதி போனுமதி மடட்ுபம உசச் நீதிமன்றத்தின் வபண் நீதிபதியோக உ ் ோர.் 

 சுதந்திரத்திற்கு பின்னோன 67 ஆண்டுகோல வரலோறுமடய உசச்நீதிமன்றம், இது வமர 

இரு முமற மடட்ுபம இரு வபண் நீதிபதிகம  ஒபர பநரத்தில் பணியமரத்்தியு ் து.  

 

குளிரக்ால ஒலிம்பிக் – இந்திய தளலவர்  

 வதன் வகோரியோவின் பியோங்சோங் மோகோணத்தில் 23-வது கு ிரக்ோல ஒலிம்பிக் 

பபோட்டிக ் நடக்கவு ் ன. இதில் பங்கு வபறும் இந்திய தடக  வீரரக்ளுக்கு ஹரஜ்ின்தர ்

சிங் தமலமம வபோறுப்பு வகிக்கவு ் ோர.் 

 இந்திய பனிக்கோல வம தடியோட்ட (Ice Hockey) சங்கத்தின் வபோதுச ் வசயலோ ரோக 

பணியோற்றி வரும் ஹரஜ்ின்தர ் சிங்குக்கு இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் இப்வபோறுப்மப 

அ ிதத்ு ் து. 

 வதன் வகோரியோ வபோறுப்பபற்று நடதத்ும் இரண்டோவது ஒலிம்பிக் பபோட்டி இதுவோகும். 
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முன்னதோக 1988-ஆம் ஆண்டின் பகோமடக் கோல ஒலிம்பிக் பபோட்டிக ் வதன் 

வகோரியோவின் சிபயோல் நகரில் நமடவபற்றது. 

 இது ஆசியோவில் நமடவபறும் மூன்றோவது கு ிரக்ோல ஒலிம்பிக் பபோட்டியோகும். இதற்கு 

முன் 1972-ஆம் ஆண்டு ஜப்போன் நோட்டின் சப்பபோபரோ நகரிலும், 1998-ஆம் ஆண்டு 

ஜப்போன் நோட்டின் நகோபனோ நகரிலும் கு ிரக்ோல ஒலிம்பிக் பபோட்டிக ் 

நமடவபற்று ் ன. 

 இதுவமர நமடவபற்ற கு ிரக்ோல ஒலிம்பிக் பபோட்டிக ில் 2014-ஆம் ஆண்டு ரஷ்யோவின் 

பசோசச்ி நகரில் நமடவபற்ற ஒலிம்பிக் பபோட்டிபய அதிக வபோருடவ்சலவில் (51 பில்லியன் 

அவமரிக்க டோலரக் ்) நமடவபற்ற ஒலிம்பிக் ஆகும். 

 

உணவு மற்றும் தவளாண்ளமக்கான ெரவ்ததெ மன்றம் 

 உணவு மற்றும் பவ ோண்மமக்கோன சரவ்பதச மன்றத்தின் (Global Forum for Food & 

Agriculture - GFFA) 10வது கூடுமக வஜரம்னியின் வபரல்ினில் நமடவபற்றது.  

 இந்த ஆண்டிற்கோன கருதத்ுரு : “நிமலத் தன்மமயுடனும் வபோறுப்புடனும் 

திறமிக்கதோகவும் கோல்நமடக ின் எதிரக்ோலத்திமன வடிவமமத்தல்“  

GFFA  ற்றி  

 உணவு மற்றும் பவ ோண்மமக்கோன சரவ்பதச மன்றம் ஆனது ஒரு சரவ்பதச அ விலோன 

மோநோடு ஆகும். இது சரவ்பதச பவ ோண்-உணவு வதோழிலகங்க ின் எதிரக்ோலத்மதப் 

பற்றிய அக்கமறகம  பநோக்கமோகக் வகோண்டதோகும். 

 உலகம் முழுவதிலுமிருந்து இதில் பங்பகற்கும் அரசியல், வணிகம், அறிவியல் மற்றும் 

சிவில் சமூக பிரதிநிதிக ் சமீபத்திய பவ ோண் வகோ ்மககம  நன்கு புரிந்து 

வகோ ் வும் அவரக்ளுமடய கருதத்ுக்கம  பகிரந்்து வகோ ் வும் இந்த மன்றம் 

நல்வோய்ப்பிமன வைங்குகிறது. 

 

நிழல் அளமெெ்ர் – பிரத்ீ சகௌர் கில் 

 பிரிட்டனின் முதல் சீக்கிய வபண் போரோளுமன்ற உறுப்பினரோன பிரீத ்வகௌர ்கில் நிைல் 

அமமசச்ரமவயின் உறுப்பினரோக எதிரக்்கட்சியோன வதோழிலோ ர ்கட்சியின் தமலவர ்

வஜரம்ி கோரம்பனோல் பதவியில் அமரத்்தப்படட்ு ் ோர.் 

 அரசின் அமமசச்ரமவக்கு பிரதிபிம்பம் ஏற்படுத்தும் வமகயில் நிைல் 

அமமசச்ரமவயோனது எதிரக்்கட்சித் தமலவரோல் பதரந்்வதடுக்கப்பட்ட மூத்த 

போரோளுமன்ற உறுப்பினரக்ம  வகோண்டு உருவோக்கப்படும் ஒரு அணியோகும். 

 ஒவ்வவோரு உறுப்பினரும் தங்க ் கட்சியின் குறிப்பிட்ட வகோ ்மக சோரந்்த பகுதியின் 

மீது வழிகோட்டவும் அரசின் அபத துமற அமமசச்மர பக ்வி பகடக்வும் 

நியமிக்கப்படுவர.் 

 சரவ்பதச பமம்போட்டிற்கோன நிைல் அமமசச்ரோக பரீத ் வகௌர ் கில் 

நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 

ெங்கீத நாடக அகாடமி விருதுகள் 

 ரோஷ்டிரபதி பவனில் நமடவபற்ற விைோவில் சிறந்த இமசக்கமலஞரக் ், நோட்டியக் 

கமலஞரக் ் மற்றும் நோடகக் கமலஞரக்ளுக்கு 2016ஆம் ஆண்டிற்கோன சங்கீத நோடக 

அகோடமியின் பதோைமம (Fellowship) மற்றும் சங்கீத நோடக அகோடமி விருதுகம  

குடியரசுத ்தமலவர ்வைங்கினோர.் 
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 அகோடமி ரத்னோ எனப்படும் சங்கீத நோடக அகோடமி பதோைமம விருது புகை்வபற்ற 

நோடகக் கமலஞர ் ரோம் பகோபோல் பஜோஜ் அவரக்ளுக்கும், நோட்டியக் கமலஞரும் 

வரலோற்றோய்வோ ருமோன சுனில் பகோத்தோரி, கரந்ோடக இமசக் கமலஞரோன அரவிந்த் 

பரிக் ஆகிபயோருக்கும் வைங்கப்படட்து. 

 2016ஆம் ஆண்டிற்கோன அகோடமி புரஸ்கோர ் எனப்படும் சங்கீத நோடக அகோடமி 

விருதுகம  ஐந்து பிரிவுக ின் கீை் 43 கமலஞரக்ளுக்கு குடியரசுத ் தமலவர ்

வைங்கினோர.் 

ெங்கீத நாடக அகாடமிளய ்  ற்றி  

 சங்கீத நோடக அகோடமியோனது 1953ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசோங்கத்தோல் 

நிறுவப்படட்தோகும். இது இமச, நோட்டியம் மற்றும் நோடகத்திற்கு என்று ஏற்படுத்தப்பட்ட 

பதசிய அ விலோன நிறுவனமோகும். 

 இந்நிறுவனமோனது நோட்டின் நிகை்த்து கமலகம  (Performing Arts) பரோமரித்தல் மற்றும் 

பமம்படுதத்ுதல் ஆகியவற்றிற்கு வபோறுப்போ ரோகத் திகை்கிறது. 

 பமலும் இந்த இலக்குகம  அமடவதற்கோக பல்பவறு துமறக ில் சிறப்போக 

வடிவமமக்கப்படட் திடட்ங்கப ோடு இது இயங்கி வருகின்றது. 

 

தகரள சுற்றுலாத்துளறயின் நிஷா காந்தி விருது - 2018 

 இந்தியோவின் புகை்வபற்ற நடனத ் தம்பதியரக் ோன தனஞ்வசயன் மற்றும் சோந்தோ 

தனஞ்வசயன் ஆகிபயோர ்2018ம் ஆண்டிற்கோன வபருமமமிகு நிஷோ கோந்தி புரஷ்கோரம் 

என்ற விருதிற்கு பகர ோ அரசோல் பதரந்்வதடுக்கப்படட்ு ் னர.் 

 இந்த விருது இமச மற்றும் நடனதத்ுமறயில் சிறந்து வி ங்கும் கமலஞரக்ம  

வகௌரவிப்பதற்கோக பகர  சுற்றுலோத ்துமறயோல் நிறுவப்பட்ட விருது ஆகும். 

 பரதநோட்டியத்தில் மகபதரந்்தவரக் ோன தனஞ்வசயன் தம்பதியினர ்இந்த விருதிமன 

வபறும் ஆறோவது நபரக் ோவர.் 

 

ஆனந்தி ச ன்  தடல் மத்திய ் பிரததெ மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமனம்  

 குஜரோத் முன்னோ ் முதலமமசச்ர ் ஆனந்திவபன் பபடமல மத்தியப் பிரபதச 

மோநிலத்தின் ஆளுநரோக இந்திய ஜனோதிபதி நியமிதத்ு ் ோர.் 

 தற்பபோது குஜரோத் மோநில ஆளுநர ் பதவிபயோடு மத்தியப் பிரபதச ஆளுநரோகவும் 

கூடுதல் வபோறுப்பு வகிதத்ு வரும் ஓம் பிரகோஷ் பகோலிக்கு பதிலோக ஆனந்திவபன் 

பபடமல மத்தியப் பிரபதச மோநிலத்தின் ஆளுநரோக நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 கரந்ோடோகோவின் தற்பபோமதய ஆளுநரோக இருக்கும் வஜூபோய் வோலோமவ வதோடரந்்து 

குஜரோத்திலிருந்து வரும் போரதிய ஜனதோ கட்சியிமனச ் சோரந்்த இரண்டோம் ஆளுநர ்

இவரோவோர.் 

 குஜரோத்தின் முதல் வபண் முதலமமசச்ரோன பவடல் அம்மோநிலத்தில் இருந்து வரும் 

முதல் வபண் ஆளுநரோகவும் திகை்கிறோர.் 

 இவர ்1994ல் ரோஜ்ய சபோவுக்கு பதரவ்ோனோர.் 1998ல் குஜரோத்தின் கல்வி அமமசச்ரோனோர.் 

2002ல் பதோன் வதோகுதியில் மறுமுமற பதரவ்ு வசய்யப்படட் பிறகு அபத துமறமய 

மகப்பற்றினோர.் பவடல் 2012ல் அகமதோபோத்தில் உ ்  கட்பலோடியோ வதோகுதிக்கு 

மோறினோர.் 
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உலகின் மிகவும்  ாராட்ட ் ட்ட நிறுவனம் 

 மோவபரும் வதோழிற்நுட்ப நிறுவனமோன ஆப்பி ் நிறுவனம் 2018ம் ஆண்டிற்கோன 

போரச்ச்ூயூன் இதழின் உலகின் மிகவும் போரோட்டப்பட்ட நிறுவனங்க ின் பட்டியலில் 

('World's Most Admired Companies' for 2018) முதலிடம் பிடிதத்ு ் து. 

 வதோடரந்்து 11வது ஆண்டோக போரச்ச்ூயூன் இதழின் இத்தகு பட்டியலில் ஆப்பி ் முதல் 

இடத்மதப் வபற்று ் து. 

 வபரும்  மின்-வரத்்தக நிறுவனமோன அபமசோன் வதோடரந்்து இரண்டோவது ஆண்டோக 

இரண்டோவது இடத்மதப் பிடிதத்ு ் து. மூன்றோவது இடத்தில் கூகு ் நிறுவனத்தின் தோய் 

நிறுவனமோன ஆல்போவபட் உ ் து.  

 உலகின் மிகப்வபரிய சமூக ஊடக நிறுவனமோன பபஸ்புக் இவ்வோண்டு இப்பட்டியலில் 

முதல் 10 இடங்க ில் எமதயும் வபறோமல் 12வது இடத்மதப் வபற்று ் து. 

 

விக்ரம் ொரா ாய் விண்சவளி ளமயம் - தொம்நாத் 

 திருவனந்தப்புரத்திலு ்  விக்ரம் சோரோபோய் விண்வவ ி மமயத்தின் புதிய 

இயக்குநரோக புகை்வபற்ற விஞ்ஞோனி எஸ் பசோம்நோத ்நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 இப்பதவியிலிருந்து வந்த  S. சிவன் இஸ்பரோவின் தமலவரோக நியமிக்கப்பட்டமதத் 

வதோடரந்்து அப்பதவிக்கு தற்பபோது எஸ். பசோம்நோத் நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 நடப்பில் திருவனந்தபுரத்தின் வலியமலோவில் உ ்  இஸ்பரோ அமமப்பின் திரவ 

உந்துதல் எஞ்சின் அமமப்பு மமயத்தின் தமலவரோக எஸ் பசோம்நோத் பணியோற்றி 

வருகிறோர.் 

FICCI - திலீ ் செனா  

 வதோழிலக அமமப்போன இந்திய வரத்்தக மற்றும் வதோழிலக சமபயின் 

கூட்டமமப்போனது (FICCI) தனது அமமப்பின் தமலமம இயக்குநரோக திலீப் வசனோமய 

நியமிதத்ு ் து. 

 முன்னதோக இவர ் பதசிய திறன் வ ரச்ச்ிக் கைகத்தின் பமலோண் இயக்குநரோகவும் 

இந்திய ஆட்படோ வமோமபல் உற்பத்தியோ ர ் சங்கத்தின் (Siam) தமலமம 

இயக்குநரோகவும் இந்தியத் வதோழிலக கூடட்மமப்பின் (CII) துமணத ் தமலமம 

இயக்குநரோகவும் பணியோற்றியவர ்ஆவோர.் 

 2015ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் பதசிய திறன் வ ரச்ச்ிக் கைகத்திலிருந்து இவர ்

விலகினோர.் 

 

ஷ்ராம் விருதுகள் 

 2016-ஆம் ஆண்டிற்கோன பிரதம மந்திரியின் ஷ்ரோம் விருதுக ் (Prime Minister’s Shram 

Awards) மத்திய அரசோல் அறிவிக்கப்படட்ு ் து. 

 மத்திய வதோழிலோ ர ் மற்றும் பவமலவோய்ப்பு அமமசச்கத்தோல் ஆண்டுபதோறும் 

இவ்விருதுக ் அறிவிக்கப்படுகின்றன. 

 500 அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட பணியோ ரக்ம க் வகோண்ட தனியோர ் நிறுவனம், 

மத்திய மற்றும் மோநில அரசுக ின் துமறசோர ் நிறுவனம், மற்றும் வபோதுதத்ுமற 

நிறுவனம் பபோன்றவற்றில் பணிபுரியும் வதோழிலோ ரக்ளுக்கு நோன்கு வவவ்பவறு 

வமகப்பிரிவின் கீை் ஷ்ரோம் விருதுக ் வைங்கப்படுகின்றன. 

 உற்பத்தி துமறயில் (Field of productivity) பணிபுரியும் வதோழிலோ ரக் ின் 

தனித்தன்மமயுமடய பணிச ் வசயல்போடு மற்றும் அ ப்பறிய பங்க ிப்மப 
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அங்கீகரிக்கும் விதமோக இந்த விருது வைங்கப்படுகின்றது. 

 

நாட்டின் முதல் ச ண்மணிகள் 

 வோை்க்மகக்கோன தத்தமது  பணிக் க ங்க ில் சிறப்போக வசயலோற்றி சோதமன புரிந்து, 

நோட்டிற்கு வபருமம பசரத்்த 112 தனித்தன்மம வோய்ந்த வபண்களுக்கு வடல்லியிலு ்  

ரோஷ்டிரிய பவனில் குடியரசுத் தமலவர ்ரோம் நோத் பகோவிந்த் போரோடட்ுச ்சோன்றுகம  

அ ித்தோர.் 

 முதல் வபண்மணிக ் (First Ladies) எனும் சிறப்பிப்புத் தமலப்பின் கீை் தத்தமது 

பணிதத்ுமறக ில் சிறந்து வி ங்கிய 112 வபண்க ் மத்திய   வபண்க ் மற்றும் 

குைந்மதக ் நல அமமசச்கத்தினோல் பதரந்்வதடுக்கப்படட்ு அவரக்ளுக்கு போரோடட்ு 

வதரிவிக்கப்பட்டது. 

 வபண்களுக்கு  அதிகோரம ித்தல் மற்றும் அவரக் ின் பமம்போட்டிற்கோக      மத்திய 

வபண்க ் மற்றும் குைந்மதக ் நல அமமசச்கத்தினோல் வசயல்படுத்தப்படட்ு  வரும்  

“100 வபண் சோதமனயோ ரக் ்” பிரசச்ோரத்தின் இரண்டோவது நகரப்வ இந்த “முதல் 

வபண்மணிக ்”  எனும் போரோடட்ு நிகை்சச்ியோகும்.  

 

அதொக் ெக்ரா விருது 

 இந்தியோவின் உயரிய அமமதிக்கோன இரோணுவ விருதோன அபசோக் சக்ரோ விருது வீர 

மரணம் எய்திய இந்திய வோன் பமடயின் கருடோ பிரிவின் கமோண்படோவோன   

கோரப்போரோல் பஜோதி பிரகோஷ் நிரோலோவிற்கு குடியரசுத ்தமலவர ்ரோம் நோத் பகோவிந்த் 

வைங்கியு ் ோர.் 

 மமறவிற்கு பிறகு அபசோக் சக்ரோ விருமதப் வபறும் விமோனப் பமடப்பிரிவின் முதல் 

கமோண்படோ இவபரயோவோர.் 

 ஜம்மு கோஷ்மீர ்மோநிலத்தில் நோட்டின் எல்மலப் பகுதியில் தீவிரவோதிகளுக்வகதிரோன 

தோக்குதலில் இரு தீவிரவோதிகம  சுடட்ுக் வகோன்ற நிரோலோ, சண்மடயின் பபோது 

வீரமரணம் அமடந்தோர ்என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 இந்திய விமோனப் பமடயினுமடய கருடோ சிறப்புப் பமடப் பிரிவின் ஓர ் அங்கமோக 

நிரோலோ பணியோற்றினோர.் 

 ஜம்மு கோஷ்மீர ்மோநிலத்தில் பமற்வகோ ் ப்படட்ு வரும் ‘‘ஆப்பரஷன் ரக்ஷோக்“-ன் கீை் 

கருடோ சிறப்புப் பமடயின் ஓர ் பிரிவோனது   ரோஷ்டிரிய மரபி ் பமடப்பிரிபவோடு 

இமணக்கப்படட்ு  எல்மலப் போதுகோப்பு  நடவடிக்மககம   பமற்வகோண்டு வருகின்றது. 

 

திரவ உந்துதல் அளம ்பு ளமயம்- டாக்டர்.V.நாராயணன் 

 திருவனந்தபுரத்திலு ்  வலியமோலோவில் அமமந்து ்  இஸ்பரோவினுமடய திரவ 

உந்துதல் அமமப்பு மமயத்தின் புதிய இயக்குநரோக (Liquid propulsion System’s Centre) 

டோக்டர.்V.நோரோயணன் நியமிக்கப்படட்ு ் ோர.் 

 திரவ ஆக்ஸிஜன் மற்றும் திரவ மஹட்ரஜன் ஆகியமவ கலந்த  எரிவபோரு ் உந்தியின் 

பயன்போடட்ிமனயுமடய 20 டன் உந்து கிமரபயோவஜனிக் எஞ்சின் மூலம் C25 

கிமரபயோவஜனிக் எரிவபோரு ் நிமலமய  (C25 Cryogenic Stage)  வவற்றிகரமோக இவர ்

தமலமமயிலோன குழு கண்டுபிடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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 த்ம விருதுகள் - 2018 

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கோன 85 பத்ம விருதுக ின் வைங்கலுக்கு இந்திய குடியரசுத ்தமலவர ்

ஒப்புதல் வைங்கியு ் ோர.் 

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கோன பத்ம விருதுக ில் 3 பத்ம விபூஷன் விருதுகளும், 9 பத்ம பூஷன் 

விருதுகளும், 73 பத்ம ஸ்ரீ விருதுகளும் வைங்கப்பட உ ் ன. 

 த்ம விருதுகள் 

 இந்திய அரசோல் வைங்கப்படும் உயரிய குடிமம  விருதுக ோன பத்ம விருதுக ் 1954 ஆம் 

ஆண்டு நிறுவப்பட்டன. 

 கமல, சமூகப் பணி, வபோது விவகோரம், அறிவியல் மற்றும்  வபோறியியல், வரத்்தகம் 

மற்றும் வதோழிற்துமற, மருதத்ுவம், இலக்கியம், கல்வி மற்றும்   குடிமம பணிச ்பசமவ 

பபோன்ற பல்பவறு துமறக ில் அ ப்பறிய பங்க ிதத்ு நோட்டிற்கு வபருமம பசரந்்த 

இந்திய குடிமக்களுக்கு ஆண்டுபதோறும் பத்ம விருதுக ் வைங்கப்படுகின்றன. 

 இந்தியோவின் மிக உயரிய குடிமம விருதோன பத்ம விருதுக ் பத்ம பூஷண், பத்ம 

விபூஷண், பத்ம ஸ்ரீ எனும் 3 வமகப்பிரிவின் கீை் வைங்கப்டுகின்றன. 

 நோட்டின் மிக உயரிய குடிமம விருதோன போரத ரத்னோ விருதுக்கு அடுதத்ு, அடுத்தடுத்த 

உயரந்ிமல மதிப்பில் (High Order) முமறபய பத்ம விபூஷண், பத்ம பூஷண், பத்ம ஸ்ரீ 

ஆகியமவ உ ் ன. 

 ஆண்டுபதோறும் பதசிய குடியரசுத் தினத்தன்று பத்ம விருதுக ் அறிவிக்கப்படும்.  

 

ஆளுளகயில் புத்தாக்கத்திற்கான விருது 

 வடல்லியிலு ்  டோக்டர.்A.P.J.அப்துல் கலோம் மமயத்தின் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கோன 

ஆளுமகயில் புத்தோக்கத்திற்கோன கலோம் விருது (Kalam Innovation in Governance Award) 

மத்திய பஞ்சோயதத்ு ரோஜ்  , ஊரக பமம்போடு மற்றும் தகவல் வதோழிற்நுட்ப அமமசச்ரோன 

N.பலோபகஷ் அவரக்ளுக்கு வைங்கப்படட்ு ் து. 

 டோக்டர ்A.P.J. அப்துல் கலோம் நிமனவு மோநோடு மற்றும் ஆளுமகயில் பமற்வகோ ் ப்படும் 

புத்தோக்கங்க ் மீதோன விருதுக ின் ஓர ்பகுதியோக இந்த விருது வைங்கப்படுகின்றது. 

 ஆந்திரப் பிரபதச மோநிலம் முழுவதும் ஊரக பகுதிக ின் பமம்போடு மற்றும் ஊரக 

பகுதிகளுக்கோன ஆளுமகயில் வதோழில்நுட்பத்மத ஒருங்கிமணப்பதற்கு பதமவயோன 

நடவடிக்மககம    பமற்வகோண்டு வருகிறது.   

 ஆந்திரப் பிரபதச  அரசின் இத்தமகய  வசயல்போடுகம  அங்கீகரிக்கும் விதமோக, 

பஞ்சோயதத்ு ரோஜ் மற்றும் ஊரக பமம்போடு வமகப்பிரிவில் புத்தோக்கத்திற்கோன 

விருதிற்கு ஆந்திரப் பிரபதச அரசு கலோம் மமயத்தினோல் பதரவ்ு வசய்யப்படட்ு ் து. 

 

குடியரசு தின சிற ்பு காட்சி ்  ரிசு  

 நோட்டின் 69-வது குடியரசு தின அணிவகுப்பின் சிறந்த அணிவகுப்புக் கோட்சி    

விருதிமன (Best tableau  Award) மகோரோஷ்டிரோ மோநில கமலஞரக்ளுக்கு வடல்லி 

இரோணுவக் குடியிருப்பிலு ்  (Cantonment) கரியப்போ அணிவகுப்பு மமதோனத்தில் 

மத்திய போதுகோப்பு அமமசச்ர ்வைங்கியு ் ோர.் 

 “மகோரோஜோ   சத்ரபதி சிவோஜியின்  முடிசூடல் விைோ” என்ற தமலப்பில் மகோரோஷ்டிரோ 

கமலஞரக் ் கோட்சி அணிவகுப்மப பமற்வகோண்டனர.் 

 மோநிலத்தின் போரம்பரிய தமலப்போமக, முகமூடிக ் மற்றும் சோஸ்திரங்கம  (Masks and 

Sastras) பிரதிபலிக்கும் வமகயில் அஸ்ஸோம் கமலஞரக் ் பமற்வகோண்ட கோட்சி 

அணிவகுப்பு இரண்டோம் இடத்மதப் பிடித்தது. 
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  முப்பமடகளுக்கிமடபய  சிறந்த அணிவகுப்மப புரியும் பமடப் பிரிவிற்கோன விருது 

(Best Marching Contigent)   பஞ்சோப் வரஜிவமன்டிற்கு வைங்கப்படட்ு ் து. 

 துமண இரோணுவப் பமடகளுக்கிமடபய  சிறந்த அணிவகுப்பு புரியும் பமடப் 

பிரிவிற்கோன விருது இந்பதோ-திவபத்திய எல்மலக் கோவல்பமடக்கு (ITBP – Indo-Tibetan 

Border Police) வைங்கப்படட்ு ் து. 

 மத்திய அமமசச்கங்க ் மற்றும் அரசுத ் துமறக ினுமடய கோட்சி அணிவகுப்பில், 

மத்திய விம யோடட்ு மற்றும் இம பயோர ் விவகோரத்துமற அமமசச்கத்தின் 

விம யோடு இந்தியோவினுமடய (Khelo India – பகபலோ இந்தியோ) கருப்வபோரு ின் 

அடிப்பமடயில் நடத்தப்பட்ட கோட்சி அணிவகுப்பிற்கு முதல் பரிசு வைங்கப்படட்ு ் து. 

மாணவரக்ள் வளக ்பிரிவு விருதுகள் 

 மோணவரக் ் வமகப்பிரிவில், மத்தியப் பிரபதச மோநிலத்தின் நடனமோன பபரடி (Baredi 

Dance) நடனத்மத புரிந்தமமக்கோக, நோக்பூரிலு ்  வதற்கு-மத்திய மண்டல கலோசச்ோர 

மமயத்திற்கு (South Central Zone Cultural Centre) முதல் பரிசு வைங்கப்படட்ு ் து. 

 திரிபுரோ மோநில நடனமோன ஷோங்ரோய் பமோக் (Shangrai mog) நடனத்மதயும், ஷிக் ஷித் 

போரத ் மற்றும் ஷோஷக்த ் போரத் நடனத்மதயும் புரிந்தமமக்கோக ஆறுதல் பரிசுக ் 

முமறபய நோகோலோந்தின் திமோபூரிலு ்  (Dimapur) வடகிைக்கு மண்டல கலோசச்ோர 

மமயத்திற்கும் (The North East Zone Cultural Centre), வடல்லியின் ஆக்ஸ்பபோரட்ு 

பவுண்படஷன் ப ் ிக்கும் வைங்கப்படட்ு ் து. 

 

சிறந்த  ாராளுமன்ற உறு ்பினர் விருது 

 இந்திய நோடோளுமன்றக் குழு (Indian Parliamentary Group) சிறந்த நோடோளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ளுக்கோன விருதிமன அறிவிதத்ு ் து. 

வருடம் விருளத ் ச றும் நாடாளுமன்ற உறு ்பினர ் உறு ்பினரின் அளவ 

2017 பத்ருஹரி மஹ்தோப் (பிஜு ஜனதோத  

தமலவர)் 

மக்க மவ 

2016 திபனஷ் திரிபவதி (திரினோமுல் கோங்கிரஸ் 

உறுப்பினர)் 

மக்க மவ 

2015 குலோம் நபி ஆசோத ்(எதிரக்்கட்சி தமலவர-்

கோங்கிரஸ்)  

மோநிலங்க மவ 

2014 ஹுகும்பதவ் நோரோயண் யோதவ் மக்க மவ 

2013 நஜ்மோ வஹப்துல்லோ மோநிலங்க மவ 

 

 அனுபவம், விவோத திறன், சமூகப் பிரசச்ிமனக ் குறித்த விழிப்புணரவ்ு மற்றும் ஆை்ந்த 

விழிப்புணரவ்ு ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் நோடோளுமன்ற உறுப்பினரக் ் இந்த 

விருதுக்கு பதரந்்வதடுக்கப் படுகின்றனர.் 

விருளத ்  ற்றி 

 சிறந்த நோடோளுமன்ற உறுப்பினருக்கோன விருதோனது இந்திய நோடோளுமன்றக் குழுவோல் 

வைங்கப்படுகிறது. இந்திய நோடோளுமன்றத்தின் சிறப்போன வசயல்போடட்ுக்குப் 

பங்க ிக்கும் தற்கோல உறுப்பினரக்ளுக்கு இவ்விருது வைங்கப்படும். 

 1992ஆம் ஆண்டு சிவரோஜ் போட்டில் மக்க மவயின் சபோநோயகரோக இருந்தவபோழுது 

இந்த விருது நிறுவப்படட்து. சிவரோஜ் போட்டில் 1991 முதல் 1996 வமர நோடோளுமன்ற 

மக்க மவயின் சபோநோயகரோக பதவி வகித்தோர.் 

 இந்திய போரோளுமன்றக் குழு (Indian Parliamentary Group) என்பது நோடோளுமன்றத்தின் 24 

நடப்பு மற்றும் முன்னோ ் உறுப்பினரக்ம க் வகோண்ட தன்னோரவ் அமமப்பு ஆகும்.  
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 இந்தக் குழுவிற்கு மக்க மவயின் சபோநோயகர ்தமலமம வகிக்கின்றோர.் 

 
 

விளளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

மன்னர் ெல்மான் – உலக ொம்பியன் ஷி ் த ாட்டி 

 இந்திய வசஸ் கிரோண்ட் மோஸ்டர ் மற்றும் ஐந்து முமற உலக சோம்பியனோன 

விஸ்வநோதன் ஆனந்த் ரியோத்தில் நடந்த மன்னர ் சல்மோன் உலக சதுரங்க விமரவு 

மற்றும் அதிபவக (Blitz and Rapid) சோம்பியன் ஷிப் பபோட்டியில் வவண்கலம் 

வவன்று ் ோர.் 

 ஆனந்த் பிரோன்ஸ் நோடம்டச ் பமக்சிம் வோசியர ்லோக்பரவ் என்பவருக்கு எதிரோக இந்த 

வவற்றிமயப் வபற்று ் ோர.்  

 இந்தப் பபோட்டியில் ரஷ்யோவின் கிரோண்ட் மோஸ்டரோன இயன் பநபபோம் நியோசிட்சிக்கு 

எதிரோன ஒரு பபோட்டியில் மடட்ுபம விஸ்வநோதன் ஆனந்த் பதோல்விமயத் தழுவினோர.் 

 நடப்பு உலக சோம்பியனோன கிரோண்ட் மோஸ்டர ் பமக்னஸ் கோரல்்வசன் உக்மரனின் 

ஆண்படோன் பகோபரோபபோமவத் பதோற்கடித்து, சோம்பியன் படட்ம் வவன்று ் ோர.் 

 வபண்க ் பட்டம் இறுதிச ் சுற்றில் அரம்ீனியோவின் எலினோ படனிலியனுடன் சமன் 

வசய்த ஜோரஜ்ியோவின் நோனோ ஜோனிங்ஜி என்பவரோல் வவல்லப்படட்து. 

விஸ்வநாதன் ஆனந்த் 

 விஸ்வநோதன் ஆனந்த் இந்தியோவின் முதல் கிரோண்ட் மோஸ்டர ் பட்டத்மத 1988-ல் 

வவன்றோர.் இவர ் 2000 முதல் 2002 வமர FIDE உலக வசஸ் சோம்பியன் ஷிப்மப வவன்ற 

முதல் ஆசியர ்ஆவோர.் 

 இந்தியோவின் விம யோடட்ுத் துமறக்கோன உயரந்்த விருதோன ரோஜீவ் கோந்தி பகல் 

ரத்னோமவ 1991ல் வபற்ற முதல் இந்தியர ்இவபர ஆவோர.் 

 2007-ல் இந்தியோவின் இரண்டோவது உயரிய குடிமக்க ் விருதோன பத்ம விபூசன் விருது 

இவருக்கு வைங்கப்பட்டது. விம யோடட்ு வீரர ்என்ற முமறயில் இவபர இவ்விருதிமன 

முதன் முமறயோகப் வபறுகிறோர.் 

 

 ரஞ்சி தகா ்ள  2017- விதர ்ா அணி 

 இந்தூரின் பஹோல்கர ் மமதோனத்தில் நமடவபற்ற பபோட்டியில் வடல்லி அணிமய 9 

விக்வகட் வித்தியோசத்தில் வீை்த்தி விதரப்ோ அணி இரஞ்சிக் பகோப்மபமய வவன்று ் து. 

 2017 வமர, அதன் 84 வருட கோல இரஞ்சிக் பகோப்மப வரலோற்றில் விதரப்ோ அணி 

இதுவமர ஒரு முமற கூட இதமன வவன்றதில்மல. கடந்த வருடம், இதமன முதன் 

முமறயோக குஜரோத் அணி வவன்றது. 

ரஞ்சி தகா ்ள  

 இரஞ்சிக் பகோப்மப என்பது இந்தியோவிற்கு ் பிரோந்திய மற்றும் மோநில கிரிக்வகட் 

சங்கங்கம  பிரதிநிதித்துவப்படுதத்ும் அணிகளுக்கு இமடபயயோன உ ்நோடட்ு முதல் 

தர கிரிக்வகட் சோம்பியன்ஷிப் பபோட்டியோகும். 

 இந்தப் பபோட்டி, ரஞ்சி என்றும் அறியப்படும் இரஞ்சித் சிங்ஜி என்ற இந்திய கிரிக்வகட் 

வீரர ்முதன் முமறயோக சரவ்பதச அ வில் இங்கிலோந்து அணிக்கோவும், சுசக்ஸ் என்ற 

அணிக்கோகவும்  விம யோடியதற்குப் பின் வபயரிடப்படட்து. 

 1958-59 முதல் 1972-73 வமரயிலோன வதோடரச்ச்ியோன 15 வவற்றிகம  பசரத்த்ு வமோத்தம் 

41 வவற்றிகப ோடு பம்போய் இந்த பபோட்டியில் அதிக முமற வவன்ற முதல் அணியோக 
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உ ் து. 

 

 
 

ராயல் தகால் ் தகா ்ள  - தாய்லாந்து 

 தோய்லோந்தின் பட்டோயோவில் உ ்  பீனிக்ஸ் பகோல்டு பகோல்ப் கி ப்பில் நமடவபற்ற 

ரோயல் பகோல்ப் பகோப்மப பபோட்டியில் இந்திய பகோல்ப் வீரரோன ஷிவ் கபூர ்பகோப்மபமய 

வவன்று ் ோர.் 

 இது ஷிவ் கபூரின் நோன்கோவது ஆசிய பகோல்ப் பயண பகோப்மபயோகும். பமலும் இது 

அவரது 6-வது சரவ்பதச பகோல்ப் பகோப்மப படட்மோகும். 

 இவர ்இதுவமர ஐபரோப்பியன் பசலஞ்ச ்பகோல்ப் படட்த்மத இரு முமற வவன்று ் ோர.்  

 கடந்த வருடத்தில் கண்டங்களுக்கு இமடபயயோன பகோல்ப் பகோப்மப பபோட்டிமய 

மூன்று முமற வவன்ற ஒபர வீரர ்இவபரயோவோர.் 

 

ெரவ்ததெ தடபுள் சடன்னிஸ் ெம்தமளன தரவரிளெ 

 சமீபத்தில் சரவ்பதச படபு ் வடன்னிஸ் சம்பம னத்தின் தரவரிமசப்படி (International 

Table Tennis Federation) இந்தியோவின் உயரத்ர வரிமசயுமடய வீரரோக G.சத்யன் 

உயரந்்து ் ோர.் 

 சரவ்பதச அ வில் ஒப்பிடுமகயில் இத்தரவரிமசப்படி சத்யன் 49வது இடதத்ிலும் 

இந்தியோவின் மற்வறோரு வீரரோன ஷரத ்கமல் 51வது இடத்திலும் உ ் னர.் 

 வபண்க ் வமகப்பிரிவில், இத்தரவரிமசப்படி, இந்திய மக ிரு ் மணிக்கோ பத்ரோ 62 

வது இடத்மதப் பிடிதத்ு ் ோர.் 

 

 னிெெ்றுக்கு தகா ்ள  த ாட்டி  

 துருக்கியிலு ்  பலன்படோவகன் பனிசச்றுக்கு (ஸ்கி-Ski) மமயத்தில் நமடவபற்ற 

சரவ்பதச பனிசச்றுக்கு கூட்டமமப்பின் அல்மபன் எட்ஜர ் 3200 பனிசச்றுக்கு பகோப்மப 

பபோட்டியில் மணோலிமயச ்பசரந்்த இந்திய வீரோங்கமன அன்சோல் தோகூர ்வவண்கலப் 

பதக்கம் வவன்று ் ோர.் 

 சரவ்பதச அ விலோன பனிசச்றுக்கு பபோட்டியில் இந்தியோ வபறும் முதல் பதக்கம் 
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இதுபவயோகும். இதனோல் இவர ் சரவ்பதச பனிசச்றுக்குப் பபோட்டியில் பதக்கம் வபறும் 

முதல் இந்தியர ்என்ற வபருமமயிமனப் வபற்று ் ோர.் 

 ஸ்லோபலோம் பனிசச்றுக்கு பந்தய வமகப்பிரிவில் அஞ்சோல் இப்பதக்கத்மதப் 

வவன்று ் ோர.் 

 

குழந்ளதகளுக்கான ஒலிம்பிக் 

 இரண்டு முதல் நோன்கு வயது வமரயிலோன மைமலகளுக்கு இந்த ஆண்டின் ஏப்ரல் 

மோதத்தில் முதல் முமறயோக ‘குைந்மதகளுக்கோன ஒலிம்பிக்’ (Baby Olympic) பபோட்டிமய 

நடதத்ுவதற்கோன திட்டத்மத பஹ்மரன் அறிவித்து ் து. 

 தடக ம், ஜிம்னோஸ்டிக், கோல்பந்து, கூமடப்பந்து, பளுதூக்குதல் பபோன்ற ஐந்து 

விம யோடட்ு பிரிவுக ில் பபோட்டிக ் நடத்தப்படும். 

 விம யோடம்ட இம பயோரக் ் தம் வோை்வின் ஓர ் அங்கமோக ஏற்றுக் வகோ ்வதற்கு 

அவரக் ிமடபய விழிப்புணரம்வ உருவோக்குவபத இந்த முயற்சியின் பநோக்கமோகும். 

 

ததசிய மகளிர் குத்துெெ்ண்ளட ொம்பியன்ஷி ் 

 ஹரியோனோவின் பரோத்தக்கில் நமடவபற்ற பதசிய மக ிர ் குதத்ுசச்ண்மட 

சோம்பியன்ஷிப் பபோடட்ியில் 48 கிபலோ எமடப்பிரிவில் மணிப்பூர ்சோரப்ில் பபோட்டியிட்ட 

சரவ்பதச அ வில் வவ ் ிப்பதக்கம் வவன்ற முன்னோ ் வீரோங்கமன சரஜ்ூபோலோ 

பதவி, தங்கப்பதக்கத்திமன வவன்று ் ோர.் பமலும், இவர ் சிறந்த குதத்ுசச்ண்மட 

வீரருக்கோன பதக்கத்திமனயும் வவன்று ் ோர.்  

 பதசிய மக ிர ் குதத்ுசச்ண்மட சோம்பியன்ஷிப் பபோட்டியில் ரயில்பவ விம யோடட்ு 

பமம்போடட்ு வோரியமோனது ஒடட்ுவமோத்த சோம்பியனோக வி ங்குகிறது. 

 60 கிபலோ எமடப்பிரிவில், அகில இந்திய கோவல்துமற சோரப்ில் பபோட்டியிட்ட முன்னோ ் 

சரவ்பதச மற்றும் ஆசிய சோம்பியனோன எல். சரிதோ பதவி, ரயில்பவ விம யோடட்ு 

பமம்போடட்ு வோரியத்தின் சோரப்ில் பபோட்டியிடட் பவித்ரோமவ வவன்று தங்கப்பதக்கம் 

வவன்று ் ோர.் 

 

ஐசிசியின் சிறந்த கிரிக்சகட ்வீரர் விருது 

 2017ஆம் ஆண்டுக்கோன ஐசிசியின் சரவ்பதச சிறந்த கிரிக்வகட் வீரருக்கோன விருது 

இந்திய வீரர ்விரோட் பகோலிக்கு வைங்கப்பட இருக்கிறது. இந்த விருதோனது சர ்கோரஃ்பீல்ட் 

பசோபரஸ்் பகோப்மப என்றமைக்கப்படுகிறது. 

 கடந்த ஆண்டுக்கோன சிறந்த கிரிக்வகட் வீரர ் விருது இந்திய சுைற்பந்து வீசச்ோ ர ்

ரவிசச்ந்திரன் அஸ்வினுக்கு வைங்கப்படட்து. 

 2017ஆம் ஆண்டின் ஆண்களுக்கோன ஐசிசி வடஸ்ட் மற்றும் ஒரு நோ ் கிரிக்வகட் 

அணிகளுக்கோன பகப்டனோகவும் விரோட் பகோலி பதரவ்ு வசய்யப்படட்ு ் ோர.் 

 

தமளெ ்  ந்தாட்டம் - தரவரிளெ 

 ஆண்களுக்கோன 18 வயதுக்குடப்ட்படோர ் வமகப்பிரிவினரின் சரவ்பதச பமமசப் 

பந்தோட்ட சம்பம னத்தின் (International Table Tennis Federation) சரவ்பதச தரவரிமசப்படி, 

சரவ்பதச அ வில் இரண்டோம் இடத்மதப் பிடிதத்ு ்  முதல் இந்திய பமமசப் பந்தோட்ட 

வீரரோக மனவ் தோக்கர ்உயரந்்து ் ோர.் 

 இபத வமகப்பிரிவில் சீன மதவபய் முதல் இடத்மதயும், சீனோவின் வோங் சுகுயின் 
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மூன்றோம் இடத்மதயும் வபற்று ் னர.்  

 கடந்த ஆண்டு   ஸ்பலோபவனியோ மற்றும் இந்திய ஓபனில் இரு புபரோ-டூர ் தங்கப் 

பதக்கங்கம யும், தோய்லோந்து ஓபனில் இரண்டோம் இடத்மதயும் மனவ் தோக்கர ்

வபற்று ் ோர ்என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 பமலும் 21 வயதிற்குடப்ட்படோர ் வமகப்பிரிவினருக்கோன தரவரிமசயில் முதல் 15 

இடங்களு ் ஒன்மறயும்  இவர ்வபற்று ் ோர.்  

 சரவ்பதச பமமசப் பந்தோட்ட சம்பம னத்தின் மக ிருக்கோன 15 

வயதுக்குடப்ட்படோருக்கோன வமகப்பிரிவில் சரவ்பதச அ வில் ஐந்தோவது இடத்மத 

இந்தியோவின் தியோ சிடோபல வபற்று ் ோர.் 

 

 ாரள்வயற்தறார் உலக தகா ்ள  கிரிக்சகட் - 2018 

 ஐக்கிய அரபு எமீரகத்தின் ஷோரஜ்ோ கிரிக்வகட் ஸ்படடியத்தில் நமடவபற்ற 

போரம்வயற்பறோருக்கோன உலக பகோப்மப கிரிக்வகட் பபோட்டியின் பரபரப்போன இறுதி 

ஆடட்த்தில்  பரம பபோட்டியோ ரோன போகிஸ்தோமன இரு விக்வகட் வித்தியோசத்தில் 

வீை்த்தி இந்தியோ பகோப்மபமய தக்க மவதத்ுக்  வகோண்டு ் து. 

 வதோடரந்்து இரண்டோவது முமறயோக பகோப்மபமய  வவன்று இந்தியோ   உலகக்  

பகோப்மபமய தக்க மவதத்ு ் து. 

 இந்த வவற்றியின் மூலம் வரட்டி தமலமமயிலோன இந்திய அணி இந்த உலகக் பகோப்மப 

பபோட்டியில் பதோற்கடிக்கப்படோத அணியோக வலம் வந்து ் து. 

 

  ‘மகளிர ்ெரவ்ததெ டி20’ த ாட்டி- தமற்கிந்தியத் தீவுகள்   

 நடப்போண்டின் இறுதியில் (நவம்பர ் 9 முதல் 24 வமர) மக ிருக்கோன தனித்த சரவ்பதச T20 

பபோட்டிகம  ஆண்டிகுவோ & போரப்ுடோ, கயோனோ மற்றும் வசயின்ட் லூசியோ ஆகியமவ 

நடத்தவிருக்கின்றன. 

 வதோடரந்்து ஆறு முமறக ோக ஆண்களுக்கோன சரவ்பதச T20 பபோட்டிகப ோடு பசரத்்பத 

நடத்தப் வபற்ற பின்னர ்தனியோக நடத்தப் வபறும் முதலோவது, ”சரவ்பதச மக ிர ் T20” 

பபோட்டி இதுபவயோகும். 

 2018 ஜூமல மோதத்தில் இப்பபோட்டிக்கோன தகுதிப் பபோட்டியோனது வநதரல்ோந்தில் 

நமடவபற இருக்கிறது. 

 

  சுவீடன்  ஓ ன்   ாட்மின்டன் - சித்தாரத்் சிங்   

 ரோய்ப்பூமரச ் பசரந்்த 19 வயது இ ம் போட்மின்டன் வீரரோன சித்தோரத்் பிரதோப் சிங் 

தன்னுமடய முதலோவது முயற்சியில் சரவ்பதசப் படட்த்திமன வவன்று ் ோர.் 

 ஸ்வீடனின் உப்பசோலோவில், வடன்மோரக்்கின் பமடஸ்் கிரிஸ்படோவபரச்மன பநரடிப் 

பபோட்டியில் வவன்று ஸ்வவதீஷ் ஓபன் ஜூனியர ் சரவ்பதச வரிமசயிமன இவர ்

மகப்பற்றியு ் ோர.் 

 

ஆஸ்திதரலியன் ஓ ன்- தராஜர் ச டரர ்

 வடன்னிஸ் தரவரிமசயில் இரண்டோம் நிமல வகிக்கும் சரவ்பதச முன்னணி வடன்னிஸ் 

வீரரோன சுவிடச்ரல்ோந்து நோட்டின் பரோஜர ் வபடரர ் குபரோசியோ நோட்டிமனச ் பசரந்்த 

ஆறோவது தரவரிமச வீரரோன மரின் சிலிபகோமவ வீை்த்தி தன்னுமடய 6வது 

ஆஸ்திபரலியன் ஓபன் பட்டத்மத தடட்ிச ்வசன்று ் ோர.் 
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 இது இவரது 20வது கிரோண்ட் ஸ்லோம் பட்டமோகும். 

 பரோஜர ்வபடரர ்ஆஸ்திபரலியன் ஓபன் வடன்னிஸ் பபோட்டிமய 6 முமறயும், விம்பி ்டன்  

பபோட்டிமய  8 முமறயும், அவமரிக்கன் ஓபமன 5 முமறயும் வவன்று ் ோர.் 

கிராண்டஸ்்லாம் 

 வடன்னிஸ் வரலோற்றில் கிரோண்ட் ஸ்லோம் என்பது ஒரு வருடத்தில் நமடவபறும் 4 வபரிய 

வடன்னிஸ் பபோட்டிக ின் வதோடரோகும்.  

 இந்த 4 வபரிய பபோட்டிகளும் பமஜரஸ்் (Major) எனவும் அமைக்கப்படும். அமவயோவன 

o ஆஸ்திபரலியன் ஓபன் 

o பிவரஞ்ச ்ஓபன் 

o விம்பி ்டன் 

o அவமரிக்கன் ஓபன் 

 இந்த நோன்கு வபரும் வடன்னிஸ் வதோடரக்ம  வவல்பவருக்கு கிரோண்டஸ்்ஸோம் பட்டம் 

வைங்கப்படும். 

 இந்த நோன்கு பபோட்டிகளும் வவவ்பவறு வமகயோன வடன்னிஸ் தமரக ில் ஆடப்வபறும். 

o பிவரஞ்ச ்ஓபன் பபோட்டியோனது  ஆனது க ிமண் தமரயில் ஆடப்வபறும். 

o விம்பி ்டன் பபோட்டியோனது புல்தமரயில் ஆடப்வபறும். 

o அவமரிக்கன் ஓபன்  மற்றும்  ஆஸ்திபரலியன் ஓபன் பபோட்டிக ோனது கடின 

வடன்னிஸ் தமரக ில்   ஆடப்வபறும். 

 

விளளயாடு இந்தியா-உறுதிசமாழி 

 மத்திய விம யோடட்ு மற்றும் இம ஞரக் ் விவகோரதத்ுமற அமமசச்கமோனது 

வடல்லியில் நமடவபற்ற விம யோடு இந்தியோ ப ் ி விம யோடட்ு திருவிைோவில் (Khelo 

India at the Khelo India School Games Carnival), விம யோடு இந்தியோ (Khelo India) 

திட்டத்திற்கோன உறுதிவமோழிமய வவ ியிடட்ு ் து. 

 விம யோடட்ுப் பபோட்டிக ில்      வவகுஜன   பங்வகடுப்மப கட்டமமக்க, இம ஞரக்ம  

கவருவதும், அதன்மூலம் விம யோடட்ுப் பபோட்டிக ில் புதுமமகம  பமடப்பதும் இந்த 

உறுதிவமோழிவயடுப்பின்  முக்கிய பநோக்கமோகும்.  

   ஒவ்வவோருவரும் தங்களுக்கு ் விம யோடட்ு வீரருக்கோன மனப்போன்மமமய  

(sportsmanship spirit) ஊக்குவிதத்ுக் வகோண்டு விம யோடட்ு பபோட்டிக ில் பங்வகடுக்க  

பவண்டும் என வமோழியும் உறுதிவமோழி இத்திருவிைோவில் பமற்வகோ ் ப்படட்து.   

 
 

முக்கிய தினங்கள் 

ெத்தயந்திர நாத் த ாஸ் – பிறந்த தினம் 

 பபரோசிரியர ்சத்பயந்திர நோத் பபோஸ் அவரக் ின் 125-வது பிறந்த தினத்மத நிமனவு 

கூறும் வமகயில் வகோல்கத்தோவில் அவரது பிறந்தநோ ் நிகை்சச்ிமய அரசு ஏற்போடு 

வசய்து ் து. 

ெத்தயந்திர நாத் த ாஸ் 

 உலகப் புகை்வபற்ற இந்திய இயற்பியலோ ரோன சத்பயந்திரநோத் பபோஸ் கல்கத்தோவில் 

1894-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 அன்று பிறந்தோர.் 
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 பபோசோன் (Boson) துக ்க ் மீதோன அவருமடய அ ப்பரிய ஆரோய்சச்ி கோரணமோக அவர ்

“கடவு ் துக ின் தந்மத“ (Father of God Particle) என அமைக்கப்படுகின்றோர.் 

 சத்பயந்திரநோத் பபோஸ் – ஐன்ஸ்டின் பகோட்போட்டின் அணுவியல் துக ்க ் பற்றிய 

ஆய்வின் பு ் ியியல் விவரங்கப ோடு ஒத்திமசந்து அக்பகோட்போடம்டப் பின்பற்றி 

வசயல்படும் துக ்க ின் வகுப்பப, பபரோசிரியர ்பபோஸ் அவரக் ின் வபயர ்வகோண்டு 

‘‘பபோஸோன்க ்“ (Bosons) என அமைக்கப்படுகின்றன. 

 ஐபரோப்பிய எக்ஸ்பர மற்றும் படிகவியல் ஆய்வகத்தில் பணிபுரியும் பபோது உலகப் 

புகை்வபற்ற விஞ்ஞோனிக ோன ஆல்பரட்் ஐன்ஸ்டின், லூயிஸ் டீ பிபரக் ி மற்றும் பமரி 

க்யூரி பபோன்பறோருடன் இமணந்து பபோஸ் ஆரோய்சச்ிகம  பமற்வகோண்டோர.் 

 1954-ஆம் ஆண்டு நோட்டின் இரண்டோவது உயரிய குடிமம விருதோன பத்ம விபூஷன் 

விருமத இவர ்வபற்றோர.்  

 கல்வியோ ரக்ளுக்கோன நோட்டின் மிக உயரிய கவுரவமோன பதசிய பபரரோசிரியர ்பணி 

இடத்திற்கு 1959-ஆம் ஆண்டு இவர ்நியமிக்கப்பட்டோர.் 

 

குரு தகாபிந்சிங் சஜயந்தி – ஜனவரி 5 

 10-வது மற்றும் கமடசி சீக்கிய குருவோன குரு பகோபிந்த் சிங்-கின் 351 வது பிறந்த நோ ் 

ஜனவரி 5ஆம் பததி வகோண்டோடப்படட்து. 

 10-வது சீக்கிய குருவோன குரு பகோபிந்த ் சிங் சீக்கிய குருவோக தன் 9-வது வயதில் 

முமறயோக வபோறுப்பபற்றோர.் 

  1699-ல் இவர ்கல்சோ (Khalsa) எனும் சீக்கிய பபோரோ ிக ் சமூகத்மத (Sikh warrior Community) 

இவர ்நிறுவினோர.் 

 பமலும் சீக்கியத்தில் ஐந்து அம்ச வநறிமுமறமய (Five K’S/பக – வநறி முமறக ்) இவர ்

அறிமுகப்படுப்படுத்தினோர.் இந்த ஐந்து “பக“ – வநறிமுமறயோனது குரு பகோபிந்த ்சிங்-

கினோல் கல்சோ சீக்கிய சமூகத்தினர ் அமனவரும் பின்வரும் ஐந்து அம்சங்கம  

அமனதத்ு கோலங்க ிலும் அணிய பவண்டி வைங்கப்பட்ட உத்தரவோகும். 

Five K’S 

1 பகஷ் (Kesh) திருத்தோத முடி (Uncut Hair) 

2 கங்கோ (Kangha) மரசச்ீப்பு 

3 கோரோ (Kara) மணிக்கட்டில் அணியும் இரும்பு அல்லது எஃகு மக அட்டிமக 

(Bracelet) 

4 கிரப்ன் (Kirpan) வோ ் அல்லது குதத்ுவோ ் 

5 கசப்சரோ (Kacchera) சிறிய கோல்சடம்ட. 

 

இராணுவத்தின் வான்  ாதுகா ்பு ்  ளட – 25 வது நிறுவன தினம் 

 கடந்த ஜனவரி 10 ஆம் பததி இந்திய இரோணுவத்தின் வோன் போதுகோப்புப் பமடயின் (Army 

Air Defence) 25-வது நிறுவன தினம் வகோண்டோடப்பட்டது. 

 பிரிட்டிஷ் இந்திய ஆட்சிக்கோலத்தில் 1939-ஆம் ஆண்டு முதன் முதலோக ஏற்படுத்தப்படட் 

இரோணுவ வோன் போதுகோப்புப் பமடயோனது இரண்டோம் உலகப் பபோரில் தீவிரமோக 

பங்குவபற்றது. 

 இருப்பினும் 1994 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி 10ஆம் பததியிலிருந்து தன்னதிகோர 
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அங்கீகோரத்பதோடு (Autonomous Status) இரோணுவ வோன் போதுகோப்புப் பமட வசயல்படத் 

வதோடங்கியது. 

 இந்தியோவின் வோன் பரப்மப குறிப்போக 5000 அடிக்கு கீைோன வோன் பரப்பில், எதிரிக ின் 

விமோனங்க ிலிருந்தும், ஏவுகமணக ிலிருந்தும் நோடம்டப் போதுகோப்பமத பணியோகக் 

வகோண்ட இந்திய இரோணுவத்தின் ஒரு துடிப்போன வோன் பமடபய இரோணுவ வோன் 

போதுகோப்புப் பமடயோகும். 

 ‘அகோபஷ ஷத்ருன் ஆஹி’ (AKASHE SHATRUN JAHI- Kill The Enemy in Sky- எதிரிகம  வோன் 

பரப்பிபல அழித்தல்) என்பபத இதன் மந்திரமோகும். 

 

ததசிய இளளஞரக்ள் தினம் – ஜனவரி 12 

 வபரும் சமூக சீரத்ிருத்தவோதியும், ததத்ுவவோதியும், சிந்தமனயோ ரும், மற்றும் இந்திய 

இம ஞரக்ளுக்கோன துடிப்புச ் சின்னமோகவும் வி ங்கும் சுவோமி விபவகோனந்தரின் 

பிறந்த நோ ோன ஜனவரி 12-ஆம் பததி ஆண்டுபதோறும் நோடு முழுவதும் பதசிய இம ஞர ்

தினமோகக் வகோண்டோடப்படுகிறது. 

 சுவோமி விபவகோனந்தரின் 155-வது பிறந்த நோ ் நிமனவு ஆண்டு இவ்வருடம் 

வகோண்டோடப்படுகின்றது. 

 பபோதிப்பமதபய தம் வோை்வோகவும், அவற்மறபய தம் பணியோகவும், வகோண்டு 

வசயல்பட்ட விபவகோனந்தரின் ததத்ுவங்கம யும் வகோ ்மககம யும், 

பபோதமனகம யும் உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கோக பதசிய இம பயோரக் ் தினம் 

வகோண்டோடப்படுகின்றது. 

 1863ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 12ஆம் பததி நபரந்திரநோத் தத்தோ எனும் இயற்வபயருடன் 

பிறந்த சுவோமி விபவகோனந்தர ் 19ஆம் நூற்றோண்டின் முக்கியத் துறவியோன 

ரோமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் தமலமமச ்சீடரோவோர.் இவர ்1902 ஆண்டு ஜீமல 4 அன்று 

மண்ணுலமக விடட்ுப் பிரிந்தோர.் 

 தன்னுமடய சிகோபகோ மோநோட்டின் பபசச்ோல் புகை்வபற்ற விபவகோனந்தர,் பவதோந்தம் 

மற்றும் பயோகோ பபோன்றவற்றிலு ்  இந்தியத் ததத்ுவங்கம  பமற்கத்திய உலகில் 

அறிமுகப்படுத்திய இந்திய வோை்வியல் ஆளுமமக ில் முக்கிய நபருமோவோர.் 

 

70வது இராணுவ தினம் 

 இந்தியோவில் ஒவ்வவோரு ஆண்டும் ஜனவரி 15ஆம் பததியோனது இரோணுவ தினமோகக் 

வகோண்டோடப்படுகிறது. 

 1949ஆம் ஆண்டு இபத நோ ில் தோன், கமடசி பிரிட்டிஷ் தமலமம கமோன்டரோன 

வஜனரல் சர ்பிரோன்ஸிஸ் படச்ரிடம் இருந்து இந்திய ரோணுவத்தின் முதல் தமலமம 

கமோண்டரோக ஃபீல்டு மோரஷ்ல் பகோதண்படரோ எம்.கரியப்போ வபோறுப்பபற்றுக் 

வகோண்டோர.் 

 ரோணுவ தினமோனது நோட்டின் கவுரவத்திமனப் போதுகோக்கும் வபோருடட்ு நோட்டிற்கோக 

சண்மடயிட்ட வீரரக்ளுக்கோக அரப்்பணிக்கப்படுகிறது. 

 

ததசிய வாக்காளரக்ள் தினம் – ஜனவரி 25 

 இந்திய பதரத்ல் ஆமணயத்தோல் 8-வது பதசிய வோக்கோ ரக் ் தினம் (National Voters Day) 

நோடு முழுவதும் ஜனவரி 25 ஆம் பததி வகோண்டோடப்படட்து. 

 பதசிய வோக்கோ ர ்தினத்தின் முக்கிய பநோக்கங்க ் 
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o நோடட்ு மக்க ் அமனவரும்   வசம்மமயோன முமறயில்  பதரத்ல் 

வசயல்போடுக ில் பங்வகடுப்பது வதோடரப்ோக நோடட்ு மக்க ிமடபய  

விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதத்ுதல். 

o நோட்டில் வயதுவந்பதோர ் தங்க ் வபயமர வோக்கோ ர ் பட்டியலில் பதிவு 

வசய்வமத அதிகரித்தல். 

 1950-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 25 அன்று இந்திய பதரத்ல் ஆமணயம் நிறுவப்படட்ு 

வசயல்போட்டிற்கு வந்தது. அன்று முதல் மகத்தோன முமறயில் வசயல்படட்ு வரும் இந்திய 

பதரத்ல் ஆமணயத்தின் நிறுவன தினத்மத வகோண்டோடும் விதமோக 2011ஆம் ஆண்டு 

பதசிய வோக்கோ ரக் ் தினம் நிறுவப்பட்டது. 

 

இந்திய குடியரசுத் தினம் – ஜனவரி 26 

 நோட்டின் 69-வது குடியரசுத் தினம் ஜனவரி 26-ஆம் பததி நோடு முழுவதும்  

வகோண்டோடப்படட்து. 

 இந்திய அரசியலமமப்புச ் சட்டதத்ிற்கு மரியோமத வசலுத்துவதற்கோக, நோட்டில் 

அரசியலமமப்புச ் சடட்ம் நமடமுமறக்கு வந்த நோ ோன ஜனவரி 26, 1950ஆம் பததி 

இந்தியோவின் குடியரசுத ்தினம் வகோண்டோடப்படுகின்றது. 

 நோட்டில் முதல் முமறயோக இவ்வோண்டு குடியரசுத ் தின நிகை்சச்ிகளுக்கு ஆசியோன் 

உறுப்பு நோடுகம ச ் பசரந்்த 10 தமலவரக் ் சிறப்பு விருந்தினரோகக கலந்துக் 

வகோண்டனர.் 

 ஆசியோன் அமமப்பு வதோடங்கப்படட்ு 50 ஆண்டுகளும், ஆசியோன் மற்றும்  

இந்தியோவிற்கு இமடபயயோன  கூடட்ுறவு 25 ஆண்டுகளும் நிமறவுற்றிருக்கும் 

இவ்பவம யில், இந்தியக் குடியரசு தின விைோவில் ஆசியோன் அமமப்பினுமடய 

அமனதத்ு நோடுக ின் தமலவரக்ளும் பங்பகற்றிருப்பது முக்கியம் வோய்ந்ததோக 

கருதப்படுகின்றது. 

 முழு சுயரோஜ்ஜிய முைக்கத்தின் (Purna Suraj Diwas) ஆண்டு நிமறபவோடு ஒருங்கிமணயும் 

வமகயில் முக்கியதத்ுவம ித்தது பதரவ்ு வசய்யப்பட்ட நோ ோன 1950 ஆண்டின் ஜனவரி 

26-ஆம் பததி இந்திய அரசியலமமப்பு நமடமுமறக்கு வந்தது. 

 பமலும் ஜனவரி 26, 1950-ல் தோன் இந்திய சுதந்திரச ் சட்டம் (Indian Independece Act) 

நீக்கப்படட்து. பமலும் இந்த  நோ ில் தோன் பிரிட்டிஷ் பபரரசின் ஓர ்வடோமினியோனோக 

இல்லோமல்  இந்தியோவோனது   ஓர ் ஜனநோயக குடியரசு நோடோக  உருவோக்கப்படட்து 

(Democratic Republic) . 

 1930ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ல் தோன் பூரண் சுயரோஜ்ய திவோஸ் அல்லது கோலணிய 

ஏகோதிபத்தியத்திலிருந்து நோடு முழு விடுதமல அமடந்திட பவண்டும் என்ற தீரம்ோனம் 

இந்திய பதசிய கோங்கிரஸரோல் நிமறபவற்றப்பட்டது. 

ஆசியாளனெ ்தெரந்்த 10 நாடுகளாவன 

 தோய்லோந்து  

 வியட்நோம் 

 இந்பதோபனசியோ 

 மபலசியோ 

 பிலிப்மபன்ஸ் 

 சிங்கப்பூர ்

 கம்பபோடியோ 

 லோபவோஸ் 
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 புருபன. 

 

உலக சதாழுதநாய் தினம் 

 சரவ்பதச அ வில் வதோழுபநோமயப் பற்றி உலக ோவிய விழிப்புணரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்கோக ஆண்டுபதோறும் ஜனவரி மோதத்தின் கமடசி ஞோயிற்றுக்கிைமம 

உலக வதோழுபநோய் தினம் (World Leprosy Day) வகோண்டோடப்படுகின்றது. 

 மமக்பகோ போக்டீரியம் வலப்பர எனும் போக்டீரியோவினோல் வதோழுபநோய் 

உண்டோகின்றது. இமவ மனித உடலில் மிகவும் வமதுவோக வபருகவல்ல 

வதோற்றுபநோயோகும். 

 குைந்மதக ில் வதோழுபநோபயோடு வதோடரப்ுமடய குமறபோடுக ் ஏற்படுவமத 

முற்றிலும் தடுப்பபத இந்த நோ ினுமடய  அனுசரிப்பின் முக்கிய பநோக்கமோகும். 

 வதோழுபநோயோனது ஹோன்வசன் பநோய்  (HANSEN Disease) எனவும் அமைக்கப்படுகின்றது. 

 இது மனித இனத்திற்கு வதரிந்த பைமமயோன பநோய்க ில் ஒன்றோகும். 

 வதோழுபநோமயப் பற்றி உலக ோவிய விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கோக 1954ஆம் 

ஆண்டு பிவரஞ்ச ் நோட்டின் வகோமடயோ ரோன (Philanthropist) ரவூல் வபோல்பலரூ 

என்பவரோல் இத்தினம் நிறுவப்பட்டது. 

 

ததசிய தூய்ளம தினம் – ஜனவரி 30 

 சுற்றுப்புறதம்த தூய்மமயோக மவத்திருக்க பவண்டியதில் குடிமக்களுக்கு உ ்  

வபோறுப்புமடமமமய முன்னிமலப்படுத்திக் கோடட்ுவதற்கோக இந்தியோவில் 

ஆண்டுபதோறும் ஜனவரி 30-ஆம் பததி பதசிய தூய்மம தினம் (National Cleanliness Day) 

வகோண்டோடப்படுகின்றது. 

 வபோது இடங்க ், சோமலக ், வதருக்க ், பணியிடங்க ், வீடுக ் பபோன்றவற்றில் 

உயரந்ிமல தூய்மமமய பபணுவதற்கு இந்த தினமோனது அமைப்பு விடுக்கின்றது. 

 

தியாகிகள் தினம் – ஜனவரி 30 

 இந்தியோவில் பல்பவறு நோடக் ் தியோகிக ் தினமோக அறிவிக்கப்படட்ு 

அனுசரிக்கப்படுகின்றன. 

 பதசிய அ வில் தியோகிக ் தினமோனது (Matyr’s Day) சரப்வோதயோ தினம் 

என்றமைக்கப்படுகின்றது. 

 நோட்டின் தியோகிக ோக அங்கீகரிக்கும் நபரக்ளுக்கு மரியோமத வசலுத்துவதற்கோக 

இத்தினங்க ் வகோண்டோடப்படுகின்றன. 

 1948-ஆம் ஆண்டு, ஜனவரி 30-ஆம் பததி நோதுரோம் பகோட்பசவினோல் பதசத் தந்மதயோன 

மகோத்மோ கோந்தி படுவகோமல வசய்யப்படட்மதக் குறிக்கும் விதமோகவும், அவருக்கு 

மரியோமத வசலுத்துவதற்கோகவும் ஜனவரி 30-ஆம் பததி தியோகிக ் தினம் 

வகோண்டோடப்படுகின்றது. 

 மமறந்த  தியோகிகளுக்கு மரியோமத வசலுத்தும் விதமோக தியோகிக ் தினத்தன்று,  பகல் 

11 மணி அ வில் இரு நிமிட வமௌன அஞ்சலி நோடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படும். 

 
 
 



92 
 

இதரெ ்செய்திகள் 

மீண்டும்  ாரம் ரிய ச யர் சூடல் 

 திருவோங்கூர ் பதவஸ்வம் வோரியம் திருவனந்தபுரத்தில் உ ்  வோரியத்தின் 

தமலமமயகத்தில் நடந்த வோரிய சந்திப்பில் பகர ோவின் புகை்வபற்ற சபரிமமல 

ஐயப்பன் பகோயிலுக்கு அதன் போரம்பரிய வபயரோன “சபரிமமல ஸ்ரீ தரம்சோஸ்தோ 

பகோயில் “ எனும் பமைய வபயமர மீண்டும் சூட்ட முடிவு வசய்து ் து. 

 2016-ல் இக்பகோவிலுக்கு சபரிமலோ ஸ்ரீ ஐயப்பன் சுவோமி பகோயில் என வபயர ்சூட்ட முடிவு 

வசய்யப்படட்து. 

 

பீமா-தகாதரகான் யுத்தம்  

 மரோத்தோ ஆட்சியோ ரோன போஜி ரோவ் பபஷ்வோ II என்பவருக்கும், உ ்ளூர ்மஹர ்(Mahar) 

சமூகத்தவபரோடு கூட்டிமணப்மப வகோண்ட ஆங்கிலக் கிைக்கிந்திய கம்வபனிக்கும் 

கி.பி 1818 ஆம் ஜனவரி மோதம் நமடவபற்ற மூன்றோம் ஆங்கிபலய -மரோத்தோ பபோரின் 

(War) ஒரு யுத்தபம (Battle) பீமோ-பகோபரகோன் யுத்தமோகும். 

 பபோரில் ஆங்கிபலயரக் ் வபற்ற வவற்றியோனது மரோத்திய பபஷ்வோக்க ின் 

ஆதிக்கத்தின் முடிவுக்கு இடட்ுச ்வசன்றது. 

 வரலோற்று ரீதியோக மஹர ் சமூகத்தவர ் தீண்டத்தகோதவரக் ோக (Untouchables) 

நடத்தப்படட்ு வந்தனர.் 

 இருப்பினும் 17 ஆம் நூற்றோண்டில் மரோத்திய சோம்ரோஜ்ஜியத்தின் பபரரசர ் சத்ரபதி 

சிவோஜி, அதிக எண்ணிக்மகயில் மஹர ்சமூகத்தவர ்பலமர தன் மரோத்திய பமடக ில் 

பணியமரத்த்ினோர.் 

  எனினும் பிந்மதய கோலங்க ில், இரண்டோம் போஜி ரோவ் மஹர ்சமூகத்தவர ்மரோத்திய 

ரோணுவத்தில் பணிபுரிய நிரோகரிதத்ு அதன் மூலம் அவரக்ம  

அவமோனப்படுத்தியமதத் வதோடரந்்து, மஹர ் சமூகத்தவருக்கும் பபஷ்வோக்களுக்கும் 

இமடயிலோன உறவில் பி வு உண்டோனது. 

 இதனோல் அவரக் ் பபஷ்வோக்களுக்கு எதிரோக ஆங்கிபலயரக்ளுடன் இமணந்தனர.் 

 மூன்றோம் ஆங்கிபலய -மரோத்தோ பபோரின் வவற்றிமயத் வதோடரந்்து, அதன் நிமனவோக 

ஓர ் நிமனவு வவற்றித் தூமண (Koregaon Ranstambh) 1818-ல் பீமோ-பகோபரகோன் எனும் 

பகுதியில் ஆங்கிபலயரக் ் அமமத்தனர.் 

 இவ்வருடம், இந்த யுத்தத்தின் 200-ஆவது ஆண்டு நிமனவு கமடபிடிக்கப்பட்ட பபோது, 

மகோரோஷ்டிரோவில் இருபிரிவினிற்கிமடபய வன்முமற வவடித்தது. 

 

ச ரிய முதல் எண் 

 மிகப்வபரிய அறியப்படட் முதல் எண்ணோக (largest known Prime number) 23 மில்லியன் 

இலக்க நீட்சியுமடய வபரிய முதல் எண் கணிதவியலோ ரக் ோல் 

கண்டுபிடிக்கப்படட்ு ் து. 

 GIMPS என்றமைக்கப்படும் வமன்வபோரும ப் பயன்படுத்தி இந்தப் வபரும் முதல் எண் 

கண்டுபிடிக்கப்படட்ு ் து. 

 ஒன்றோலும் (ஒன்று) தன்னோலும் மடட்ுபம வகுபடக் கூடிய  எண்க ் முதல் எண்க ் (Prime 

numbers) எனப்படும். எ.கோ 2, 3, 5, 7, 11 பபோன்றமவ  

 இரகசிய எழுதத்ு முமற எனப்படும் கிரிப்படோகிரோபி, (இரகசிய குறியீடுக ் மூலம் 

தகவல்க ் பகிரந்்து வகோ ்ளுதமல பயன்படுதத்ும் இரகசிய தகவல்க ின் ஆய்வு)  
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கடன் அடம்டக ், மகபபசி எண்க ் பபோன்றவற்றில் முதல் எண்க ் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

 

தந ாளத்தில் சீனாவின் இளணயம் 

 பநபோ த்தின் இரண்டோவது இமணயச ்பசமவ வைங்குநரோக சீனோ உருவவடுதத்ு ் து. 

இதன் மூலமோக இமோலய நோடோன பநபோ த்தில் தற்பபோது இமணயச ் பசமவயிமன 

அ ிக்கக்கூடிய இந்தியோவின் ஆதிக்கம் தமடபடட்ு ் து. 

 இதுவமரயில், இந்தியோவின் வதோமலதவ்தோடரப்ு நிறுவனங்க ின் மூலமோகத் தோன், 

பநபோ ம் சரவ்பதச இமணயப் பின்னலமமப்பினு ் இமணந்திருந்தது. 

 புதிய தமரவழி ஒ ியிமைத் திட்டமோனது 2016-ல் சீனோ வடலிகோம் குப ோபல் 

நிறுவனத்தோல் வதோடங்கப்படட்து. இதுபவ தற்பபோது பநபோ ம் மற்றும் சீனோமவ 

ஜிபலோங் (ரோசுவோகோதி) எல்மல வழியோக இமணத்து ் து. 

 
 

உலக உற் த்தி குறியீடு (Global Manufacturing Index) 

 உலக வபோரு ோதோர மன்றம் (The World Economic Forum - WEF) உலக உற்பதத்ிக் குறியீடட்ு 

தரவரிமசயில் இந்தியோமவ 30வது இடத்தில் வரிமசப் படுத்தியு ் து.  

 வஜனீவோமவச ் பசரந்்த இந்த உலகப் வபோரு ோதோர மன்றம் உற்பத்திக்கோன 

எதிரக்ோலத்தின் தயோரந்ிமல அறிக்மகயின் முதல் பதிப்மப வவ ியிடட்ு ் து. 

 உற்பத்திக்கோன சிறந்த உ ்கடட்மமப்மப பமம்படுதத்ுவதன் பின்னணியில் ஜப்போன் 

தரவரிமசயில் முதலிடத்மத பிடிக்கின்றது.  

 பிரிக்ஸ் நோடுக ின் மத்தியில் சீனோவின் 5வது இடத்மத விட இந்தியோ 

பின்தங்கியிருந்தோலும் மற்ற சக பிரிக்ஸ் நோடுக ோன பிபரசில், ரஷ்யோ மற்றும் வதன் 

ஆப்பிரிக்கோமவ விட முன்பனறிய இடத்தில் உ ் து. 

 பிரிக்ஸ் நோடுக ில், ரஷ்யோ 35வது இடத்திலும், பிபரசில் 41வது இடத்திலும், வதன் 

ஆப்பிரிக்கோ 45வது இடதத்ிலும் உ ் ன. 

 இந்தியோ இந்த அறிக்மகயில் மரபு அணி (Legacy group) என்ற பிரிவில் (தற்பபோமதய 

வலுவோன அடிப்பமட, எதிரக்ோலத்தில் அபோயத்தில்) வரிமசப்படுத்தப்படட்ு ் து. 

 
 

சமன்ொ நுண்ணறிவு திறன் த ாடட்ி 

 இங்கிலோந்திலு ்  இந்திய வம்சோவ ி    சிறுவனோன வமஹீல் கோரக்் வமன்சோ 

நுண்ணறிவுத் திறன் பசோதமனப் பபோட்டியில் அதிக மதிப்வபண் வபற்று சோதமன 

பமடதத்ு ் ோர.் 

 வமன்சோ அமமப்பின் உறுப்பினரோவதற்கு இசச்ிறுவன் நுண்ணறிவுத் திறன் 

பபோட்டியில் 162 மதிப்வபண்கம  வபற்று ் ோனர.்  

 உலகின் புகை்வபற்ற ஆரோய்சச்ியோ ரக் ோன ஐன்ஸ்டின் மற்றும் ஹோக்கிங்மஸ 

கோட்டிலும் இசச்ிறுவன்  இரு பு ் ிக ் அதிகம் வபற்று ் ோனர.் 

 வமன்சோ அமமப்போனது உலகின் மிகப்வபரிய மற்றும் பைமமயோன உயரிய 

நுண்ணறிவுத் திறனிற்கோன சங்கமோகும்.    

 1946ஆம் ஆண்டு இங்கிலோந்தின் லின்பகோன்மஷரில் இசச்ங்கம் அமமக்கப்பட்டது. 

 மனித குலத்தின் பயனிற்கோக மனித நுண்ணறிவுத்திறமன அமடயோ ப்படுதத்ுவதும், 
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வ ரப்்பதும் வமன்சோ வசோமசட்டியின் பநோக்கமோகும். 

 

இந்தியாவின் முதல்  த்திரிக்ளகயின் 238-வது ஆண்டு விழா 

 பத்திரிக்மகயோ ரக் ் மற்றும் சமூக ஆரவ்லரக் ் பபோரோட்ட குணம் மிக்க பஜம்ஸ் 

அகஸ்டஸ் ஹிக்கிக்கு மரியோமத வசலுதத்ும் விதமோக ஹிக்கிஸ் தினத்மத 

வகோண்டோடினர.் 

 இது ஜனவரி 29, 1780-ல் பஜம்ஸ் அகஸ்டஸ் ஹிக்கி அவரக் ோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 

(வதோடங்கப்பட்ட) தி வபங்கோல் வகசட் என்ற இந்தியோவின் முதல் வசய்தித்தோ ின் 238-

வது ஆண்டு நிமறவோகும். 

 ஹிக்கியின் வபங்கோல் வகசட் (அசல் கல்கத்தோ வஜனரல் அடவ்ரம்டசர)் என்பது 

பிரிட்டிஷ் இந்தியோவின் அன்மறய தமலநகரோன வகோல்கத்தோவில் (அப்பபோது 

கல்கத்தோ) வவ ியிடப்பட்ட ஒரு ஆங்கில வமோழி வோர இதை் ஆகும். இது ஆசியோவில் 

பிரசுரிக்கப்பட்ட முதல் வசய்தித்தோ ோகும். 

 தன்னுமடய  சமகோலத்தில், வோரன் பஹங்டிஸ்-ன் நிரவ்ோகத்மத கடுமமயோக  

விமரச்ித்த முதல் வசய்தித்தோ ் இதுபவயோகும்.  
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