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TNPSC துளிகள் 

 இந்தியாவின் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் முனாப ாவையும் (Munabao)  ாகிஸ்தானின் 

பகாக்ரா ாவரயும் (Khokhrapar) இவைக்கும் இந்தியா மற்றும்  ாகிஸ்தானிற்கு 

இவைபயயான தார ் லிங்க் எக்ஸ்பிரஸ் (Thar Link Express) பமலும் மூன்று ைருைங்கள் 

செயல் ை  ாகிஸ்தான் அரசு அனுமதி ைழங்கியுள்ளது. 

 மத்திய இரயில்பை அவமெெ்கமானது மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மராத்ைாைா  குதியில் 

மிக ்ச ரிய இரயில்பை கைட்ுமானத் சதாழிற்ொவலவய அவமக்கத் திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மிகவும் பின்தங்கிய  குதிகளில் ஒன்றான மராத்ைாைாவில் 

பைவல ைாய் ்புகவள உருைாக்கவும் ச ாருளாதார பமம் ாைவ்ை சகாை்டு 

ைருைதற்காகவும் இந்த சதாழிற்ொவல அவமக்க ் ை உள்ளது. 

 தமிழ்நாடு இவெ மற்றும் கவின்கவல  ல்கவலக் கழகத்தின் (Tamilnadu Music and Fine Art 

University) புதிய துவைபைந்தராக புகழ்ச ற்ற இவெ ைல்லுநரான பிரமிளா குருமூரத்்தி 

நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

  ாதுகா ்பு உ கரைங்கள் உற் தத்ித் துவறயானது (Department of Defence Production) 

செயற்வக நுை்ைறிவின் (Artificial Intelligence)  யன் ாைவ்ை ஆராய்ைதற்காக 

N.ெந்திரபெகரன் தவலவமயில் ஓர ் ைி ் வை பிரிவை (Task Force) அவமத்துள்ளது. 

 பதரவ்ுகவள எதிரச்காள்ளும் மாைைரக்ளுக்காக இந்திய பிரதமர ்நபரந்திர பமாடி  “Exam 

Warriors’’ என்ற புத்தகத்வத எழுதியுள்ளார.்  

 சூழலியவல ்  ாதுகா ் தற்காக மாநிலத்தின் முதல் ைை்ைதத்ு ்பூெச்ி ் பூங்காவை 

உத்திர ்பிரபதெ அரொனது கான்பூரில் சதாைங்கி வைதத்ுள்ளது. 

 இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் (Indian Olympic Association - IOA) தன்னுவைய இவை செயலாளரான 

விக்ரம் சிங் சிபொடியாவை நவைச றவிருக்கின்ற காமன்சைல்த் ப ாை்டிகளுக்கான 

இந்தியாவின் திை்ை ் ைி தவலைராக (Chef-de-mission) நியமிதத்ுள்ளது. 

o 21ைது காமன்சைல்த் ப ாை்டியானது 2018ஆம் ஆை்டின் ஏ ்ரல் 4 முதல் 15ஆம் பததி 

ைவர ஆஸ்திபரலியா நாை்டின் பகால்டு பகாஸ்ை் நகரில் நவைச றவுள்ளது. 

 ஒடிொவின் மாநில பதரத்ல் ஆவையராக ந ா குமார ்நாயக் நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 மத்திய உள்துவற அவமெெ்ரான ராஜ்நாத் சிங் “பமபர ெ ்பனான் கா  ாரத”் (Mere Sapnon Ka 

Bharat) என்ற நூவல சைளியிைட்ுள்ளார.் தருை் விஜயால் (முன்னாள் நாைாளுமன்ற 

உறு ்பினர)் சதாகுக்க ் ை்ை இந்நூல் முன்னாள் பிரதமர ்ைாஜ் ாயின் பநரக்ாைல்களின் 

சதாகு ்பு ஆகும். 

 விக்சகை் கீ ் ராக 400 கிரிக்சகை் வீரரக்வள ஆை்ைமிழக்கெ ்செய்துள்ள முதல் இந்தியர ்

மற்றும் நான்காைது ெரை்பதெ வீரர ் என்ற ொதவனவய முன்னாள் இந்திய பக ்ைன் 

மபகந்திர சிங் பதானி  வைதத்ுள்ளார.் ெரை்பதெ அளவில் இந்த ொதவன ்  ை்டியலில் 

இலங்வகயின் குமார ்ெங்ககாரா, ஆஸ்திபரலியாவின் ஆைம் கில் கிறிஸ்ை் மற்றும் சதன் 

ஆ ்பிரிக்காவின் மாரக்்  வுெெ்ர ்ஆகிபயார ்முதல் மூன்று இைங்களில் உள்ளனர.் 

 ஆயுத ்  வைகவள நவீனமய ்  டுதத்ுைதற்கான மூலதன வகயக ் டுதத்ுதல் 

திை்ைத்திவன (Capical Acquisition Protect) விவரவு டுத்தவும், கை்காைிக்கவும், வினய் ஷீல் 

ஓ ராய் தவலவமயில் 13 ப ர ் சகாை்ை குழுவை மத்திய  ாதுகா ்புதத்ுவற 

அவமதத்ுள்ளது. 

 குஜராத்  ல்கவலக்கழகம்  ழவமயான சமாழியான ெமஸ்கிருதத்வத 

பிர ல ் டுதத்ுைதற்காக ெமஸ்கிருத ப ெச்ு ் ப ாை்டி ஒன்வற அறிவிதத்ுள்ளது. நாை்டில் 
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ெமஸ்கிருத ப ெச்ு ்  யிற்சிக்கான வமயம் இதுபை முதலாைதாகும். 

 சதற்கு மத்திய ரயில்பை (South Central Railway - SCR) மை்ைலமானது தனது அதிகார 

ச ாறு ்பில் இருக்கும் அவனதத்ு இரயில் நிவலயங்களிலும் 100 ெதவீதம் எல்இடி (LED) 

விளக்குகவள ் ச ாருத்தியுள்ளது. 

o அவனதத்ு இரயில் நிவலயங்களிலும் எல்இடி விளக்குகவள ் ச ாருத்திய நாை்டின் 

முதல் இரயில் மை்ைலம் இதுைாகும்.  

o இந்த நைைடிக்வகயின் விவளைாக நாை்டில் 32 இலைெ்ம் யூனிைட்ுகள் ைவர 

மின்ொரம் மிெெ் ் டுதத் ் டும். இதனால் அரசுக்கு ஆை்டிற்கு 2.7 பகாடி ரூ ாய் 

அளவுக்கு செலவு குவறயும். 

 பீகார ்மாநில அரசு சிகசரை் சில்லவற விற் வனக்குத் தவை விதிதத்ுள்ளது. இதன் மூலம், 

உத்தரகாை்ை், இமாெெ்ல ்பிரபதெம், இராஜஸ்தான்,  ஞ்ொ ், சைல்லி மற்றும் ஏவனய பிற 

மாநிலங்கவளத ்சதாைரந்்து பீகார ்12ஆைது இைத்தில் உள்ளது. 

 பிரதான் மந்திரி உஜ்ைாலா பயாஜனா திை்ைத்தின்  யனாளரக்ள் இலக்வக 5 

பகாடியிலிருந்து 8 பகாடியாக அதிகரிக்க ச ாருளாதார விைகாரங்களுக்கான பகபிபனை் 

அவமெெ்ரவைக் குழு அனுமதி ைழங்கியுள்ளது. திருத்த ் ை்ை இந்த இலக்கிவன 2020 ல் 

அவைய முடிவு செய்ய ் ைட்ுள்ளது. 

 மத்திய ் பிரபதெ மாநிலத்தின் குைாலியர ் மாைை்ைத்வத “மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 

உ பயாகமான” மாைை்ைமாக (Divyang Friendly) குடியரசுத ்தவலைர ்அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 உலகின் முதல் பராப ாை் ஸ்கி ( னிெ ் ெறுக்கு) ப ாை்டி சதன்சகாரியாவில் 

நவைச ற்றுள்ளது. 

 “அக்ரி கான் 2018“மற்றும் “அக்ரி எக்ஸ்ப ா 2018“எனும் பைளாை்வம மீதான ெரை்பதெ 

கருத்தரங்வக உத்திர ் பிரபதெ மாநிலத்தின் கான்பூரில் உள்ள ெந்திர பெகர ஆஸாத் 

பைளாை்வம மற்றும் சதாழில்நுை்   ல்கவலக்கழகத்தில் இந்திய குடியரசுத ் தவலைர ்

துைக்கி வைத்தார.்  

 சதால்ச ாருள் ஆராய்ெச்ியாளர ்மற்றும் ைரலாற்று ஆய்ைாளரான P.ஜம்பகத்கர ்ைரலாற்று 

ஆராய்ெச்ிக்கான இந்திய கவுன்சிலின் (Indian Council of Historical Research ) அடுத்த 

தவலைராக நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 இந்தியாவின் இராணுைம் கைற் வை, விமான ் வை, மற்றும் கைபலாரக் காைல்  வை 

மூன்றும் இவைந்து செயலாற்றும் தன்வமவய (interoperability) கை்ைவம ் தற்காக 

இந்தியாவின் பமற்குக் கைற்கவரயில்  ாஸ்சிம் பலஹர ் (Paschim Lehar) எனும் 

மு ் வைகளுக்கிவைபயயான கைல்ொர ் ப ார ்  யிற்சிவய (Tri-service Maritime Exercise) 

நைதத்ியது. 

 ெதத்ீஸ்கர ்   மாநிலத்தின்  ால்ராம்பூர ் மாைை்ைத்தில் அவமந்துள்ள  ாலு ானி கிராமம் 

நாடு சுதந்திரம் அவைந்ததிலிருந்து தற்ப ாது தான் முதல்முவறயாக மின் இவை ்வ  ்  

ச ற்றுள்ளது. 

  ாகிஸ்தான் கிரிக்சகை் ைாரியத்தின் விளம் ர தூதராகவும்,  ாகிஸ்தான் கிரிக்சகை் 

விைகார ்பிரிவின் தவலைருக்கு ஆபலாெகராகவும்  ாகிஸ்தானின் முன்னாள் பைக ் ந்து 

வீெெ்ாளர ்பொயி ் அக்தர ்நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.்  

 சீனாவின் மாை்ைரின் சமாழிவய  ாகிஸ்தானின் அதிகார ்பூரை் சமாழிகளுள் (Official 

Language) ஒன்றாக அறிவி ் தற்கான தீரம்ானத்திற்கு  ாகிஸ்தானின் செபனை் அவை 

ஒ ்புதல் ைழங்கியுள்ளது. 
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  ாகிஸ்தானிய  ஞ்ொ ் மாகாைத்தின்  ஞ்ொபி சமாழியும்,  ஷ்பதா (Pashto) மற்றும் 

 ல்பைறு பிற பூரவ்ீக சமாழிகளும்  ாகிஸ்தானின்  ல்பைறு  குதிகளில் மிகுதியாக 

ப ெ ் ை்ைாலும் இதுைவர அவை அதிகார ்பூரை் சமாழிகளாக அறிவிக்க ் ைவில்வல 

என் து குறி ்பிைத்தக்கது.  

  ாரதி ஏரச்ைல் மற்றும் சீனாவின் சைலிகாம் ொதன உற் த்தி நிறுைனமான ஹைாய் 

நிறுைனம் (Huawei) இந்தியாவின் முதல் 5G   யன் ாைட்ு பொதவனவய சைற்றிகரமாக 

முடிதத்ுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. வினாடிக்கு 3GB இவைய பைகத்வத இெப்ொதவனயில் 

இைரக்ள் பமற்சகாை்டுள்ளனர.்  

 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஓமந்தூரார்-அரசு விழா 

 சுதந்திர இந்தியாவில், தமிழகத்தின் முதல் முதல்ைரான ஓமந்தூர ் P.ராமொமி 

சரை்டியாரின் பிறந்த நாவள முதல்முவறயாக அரசு விழாைாக சகாை்ைாை தமிழக அரசு 

முடிவு செய்துள்ளது. 

 நாடு சுதந்திரமவைந்த பிறகு, அன்வறய மதராஸ் மாநிலத்தின் முதல்ைராக மாரெ் ்23, 1947 

முதல் ஏ ்ரல் 6, 1949 ைவர ஓமந்தூர ்ராமொமி சரை்டியார ் தவி ைகித்தார.் 

இவருளடய  ங்களி ்புகள்  

 மதராஸ் மாநிலத்தில் பதைதாசி ஒழி ்புெ ்ெைை்த்வதக் சகாை்டு ைந்தார.் 

 சுதந்திரமவைந்த பிறகு, நாை்டிபலபய முதல்முவறயாக அரசு ச ாது ்  ைிகளில் 

பின்தங்கிய மக்களுக்கு இைஒதுக்கீைவ்ை சகாை்டு ைந்தைர ் இைபரயாைார.் பின்தங்கிய 

மக்களுக்கு 14.29 ெதவீதம் இை ஒதுக்கீடு ைழங்க ் ைை்து. 

 பமலும்,  ை்டியலிை ் ைை் ொதிகள் மற்றும்  ை்டியலிை ் ைை்  ழங்குடியினருக்கு 14.29% 

இை ஒதுக்கீடு ைழங்க ் ை்ைது. 

 

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரம் – அரசியலளம ்பு அமரவ்ு 

 அரசியலவம ்புெ ் ெைை்த்தின் விதி 29(1)ன் கீழ் ஜல்லிக்கைவ்ை தங்களுவைய கலாெெ்ார 

 ாரம் ரியமாக தமிழ்நாடு மக்களால்  ாதுகாக்க முடியுமா என் தன் மீது முடிவை எடுக்க 

உெெ்நீதி மன்றமானது ஜல்லிக்கைட்ு விைகாரத்வத உெெ்நீதி மன்றத்தின் அரசியலவம ்பு 

அமரவ்ுக்கு (Constitution Bench) மாற்றியுள்ளது.  

 குடிமக்களுவைய கல்வியியல் மற்றும் கலாெெ்ார உரிவமகவள  ாதுகாக்கும் ஓர ்

அடி ் வை உரிவமபய விதி 29 (1) ஆகும். இது அரசியலவம ்புெ ்ெைை்த்தின்  குதி III-இல் 

கூற ் ைட்ுள்ளது. 

 அரசியலவம ்பு ெைை்தத்ின் விதி 29(1)-ன் கீழ் ஓர ்கூைட்ு கலாெெ்ார உரிவமயாக (collective 

cultural right) ஜல்லிக்கை்டிற்கு அரசியலவம ்பு ்  ாதுகா ்பு (Constitutional Protection) 

ைழங்குைது சதாைர ்ான  பகாரிக்வகவய உெெ்நீதி மன்றமானது முதல் முவறயாக 

கருத்தில் ஏற்றுக்சகாை்டுள்ளது. 
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மின்னணு - தகவல்கள் உருவாக்கம் 

 மின்னணு தகைல்கள் மற்றும் சதாவலக்காை்சி ைழி  யிலும் கல்விக்கான 

 ாைக்குறி ்புகள் உருைாக்கத்தில் சதாைரந்்து இரை்ைாைது முவறயாக அை்ைா 

 ல்கவலக் கழகத்தில் உள்ள கல்விக்கான  ல்துவற ஆய்வு வமயம் (Educational Multi Media 

Research Centre - EMMRC) முதலிைத்வத ் ச ற்றுள்ளது.  

 நாை்டில் சமாத்தமாக இது ப ான்ற 21 ஆய்வு வமயங்கள் உள்ளன. 

 அை்ைா  ல்கவலக் கழகத்தில் அவமந்துள்ள இந்த ஆய்வு வமயம், தகைல் மற்றும் 

சதாவலத் சதாைரப்ு திறன் மூலமான கல்விக்கான பதசியத் திை்ைத்தின் (National Mission on 

Education through Information and Communication Technology - NMEICT) கீழ்  ல்பைறு மின்னணு 

தகைல்கவளயும், சதாவலக்காை்சி ைழி கல்விக்கான  ாைக்குறி ்புகவளயும் தயாரிதத்ு 

ைருகின்றது. 

 

காவிரி நீர ்விவகார தீர ்்பு 

 காவிரியில் இருந்து தமிழகதத்ுக்கு 177.25 டி.எம்.சி. தை்ைீர ் திறக்க உெெ் நீதிமன்றம் 

உத்தரவு பிற ்பிதத்ுள்ளது. உெெ் நீதிமன்ற தவலவம நீதி தி தீ க் மிஸ்ரா தவலவமயில் 

நீதி திகள் ஏ.எம்.கான்வில்கர,் மற்றும் அமிதை ராய் ஆகிபயார ்அைங்கிய அமரவ்ு மிகவும் 

எதிர ்ாரக்்க ் ைை் இந்தத ்தீர ்்வ  ைழங்கியது. 

 காவிரி நடுைர ் மன்றமானது தமிழ்நாை்டின் நிலத்தடி நீர ் இரு ் ான 20 டி.எம்.சி நீவரக் 

கைக்கில் எடுதத்ுக் சகாள்ளவில்வல. அந்த 20 டிஎம்சியில் 10 டிஎம்சிவய மைட்ும் 

கைக்கில் எடுதத்ுக் சகாள்ைதாகக் கூறி இந்தத் தீர ்்வ  உெெ் நீதிமன்றம் ைழங்கியுள்ளது. 

ச ங்களூரின் குடிநீர் ததளவ 

 ச ங்களூருவின் குடிநீர ் பதவை அதிகரித்திரு ் தாலும், அங்கு நிலத்தடி நீரின் அளவு 

மிகமிகக் குவறைான அளவில் இரு ் தாலும், நீர ்பதவைவயக் கருத்தில் சகாை்டு இந்தத் 

தீர ்்பு ைழங்க ் டுைதாக உெெ் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. காவிரி நடுைர ் மன்றம், 

தமிழ்நாை்டின் நிலத்தடி நீரின் அளவைக் கைக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளவில்வல எனவும் 

கூறியுள்ளது. 

 ச ங்களூரு நகரமானது காவிரியாற்றின் சைளியிலவமந்திருந்த ப ாதிலும் 

ச ங்களூருவிற்கு 4.75 டி.எம்.சி நீவர ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. 

 நதிநீர ் சதாைர ்ான இந்த தீர ்்பு அடுத்த 15 ஆை்டுகள் ைவரயில் எை்வித மாற்றமின்றி 

செயல் டுத்த ் டும் என்று சதரிவிதத்ுள்ளது. புதுெப்ெரி (7 டிஎம்சி) மற்றும் பகரளா (30 

டிஎம்சி) ஆகியைற்றிற்கான நீர ்் கிரவ்ில் எந்தசைாரு மாற்றமுமில்வல. 

 மாநிலங்களுக்கிவைபய  ாயும் ஆறுகள் “பதசியெ ்சொதத்ு“ எனவும், அைற்றின் மீது எந்த 

மாநிலமும் உரிவம சகாள்ள அதிகாரம் இல்வல எனவும் உெெ் நீதிமன்றம் 

குறி ்பிைட்ுள்ளது.   

 802 km நீளமுவைய காவிரி ஆற்றில் 70 டிஎம்சி நீர ்ொதாரை நாைக்ளில் இருக்கும். 

 இத்தீர ்்பு இறுதியானசதன்றும் பமல்முவறயீடு செய்ய இயலாசதன்றும் கூறியுள்ளது. 
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எண் மாநிலம் நீரின் அளவு (TMC) 

1 தமிழ்நாடு 404.25 

2 கரந்ாைகா 284.75 

3 பகரளா   30 

4 புதுெப்ெரி 7 

 

தளலளம ததரத்ல் அதிகாரி - தமிழ்நாடு 

 இந்திய ஆைச்ி ்  ைி அதிகாரியான ெத்யபிரத ொஹீ தமிழ்நாை்டின் அடுத்த தவலவம 

பதரத்ல் அதிகாரியாக (Chief Electoral officer - CEO)  நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 தற்ப ாது தவலவம பதரத்ல் அதிகாரியாக உள்ள ராபஜஸ் லக்கானிக்கு  திலாக இைர ் 

நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 1997 ஆம் ஆை்டின் ஐ.ஏ.எஸ்  ைி ்பிரிவைெ ்பெரந்்த இைர ்ஒடிஸா மாநிலத்தைராைார.் 

 நை ்பில் இைர ் சென்வன ் ச ருநகர ் குடிநீர ் ைழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர ் சுத்திகரி ்பு 

ைாரியத்தின் நிரை்ாக இயக்குநராக (Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board-

CMWSSB) உள்ளார.் 

 

தமிழக மரக்களஞ்சியம் 

 மரம், மரம் ைளர ்்பு குறித்த தகைல்கவள உள்ளைக்கிய 'தமிழக மரக்களஞ்சியம்' என்ற 

செல்லிை ்ப சி செயலிவய தமிழக ைனதத்ுவற அறிமுகம் செய்துள்ளது. 

 புதுவம முயற்சி திை்ைத்தின்கீழ் மாநில ைனதத்ுவறயால் இந்தெ ் செயலி 

உருைாக்க ் ைட்ுள்ளது.   

 மர ் ை்வையம் பமற்சகாள்ளத் பதவையான அவனத்து தகைல்களும் தமிழ் மற்றும் 

ஆங்கிலத்தில் சதாகுக்க ் ைட்ு இந்தெ ்செயலியில் இவைக்க ் ைட்ுள்ளன. 

 இெச்ெயலியில் 150 மரங்களுக்கான தகைல்களும், அைற்றின் ைளர ்்பு 

சதாழில்நுை் ங்களும் ைழங்க ் ைட்ுள்ளன .  

 இம்மரங்கள் 19 மர இனங்களாக ைவக ் டுத்த ் ைட்ுள்ளன. பமலும் தமிழகத்தின் மை் 

ைவககளுக்பகற்  ஒை்சைாரு மாைை்ைத்திலும் எை்ைவக மர ைவககவள ைளரக்்க முடியும் 

என் தும், ஊடு யிர ் மற்றும் பைளாை் காடுகளின் மாதிரிகளும், இதன் ஒரு  குதியாக 

இவைக்க ் ைட்ுள்ளன. 

 'மரக் களஞ்சியம்' என்னும் இெச்ெயலிவய ஆன்ை்ராய்டு ரக செல்லிை ்ப சிகள் மற்றும் 

ஆ ்பிள் வகப சிகளிலும்  திவிறக்கம் செய்து சகாள்ளலம் .  
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ததசியெ ்செய்திகள் 

6-வது  ணக்கார நாடு – இந்தியா 

 நியூ பைரல்்டு பைல்த ்எனும் அவம ் ால் சைளியிை ் ைட்ுள்ள உலக  ைக்கார நாடுகள் 

 ை்டியலில் இந்தியா 6-ைது இைத்வத ் பிடிதத்ுள்ளது. 

 உலகின்  ைக்கார நாைாக அசமரிக்கா முதலிைம் ச ற்று விளங்குகின்றது. 

 2-ைது மற்றும் 3-ைது இைத்தில் முவறபய சீனா மற்றும் ஜ ் ான் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

உயர ்நிகர சொத்து மதி ்புளடய தனிந ரக்ள் 

 பமலும் இந்த அறிக்வகயில் இந்தியாவில் 3,30,400 உயர ் நிகர சொதத்ு மதி ்புவைய 

தனிந ரக்ள் (HNWI – High Net Worth Individuals)  உள்ளனர ்எனவும் சதரிவிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்த அம்ெத்தில் இந்தியா 9-ைது இைத்தில் உள்ளது. அசமரிக்கா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

 தங்களுவைய நிகர சொதத்ு மதி ்பில், 1 மில்லியன் அசமரிக்க ைாலரக்ள் (United States Dollar) 

அல்லது அதற்கும் அதிகமாக  ை மதி ்வ க் சகாை்ை தனிந ரக்ள், உயர ்நிகர சொத்து 

மதி ்புவைய தனிந ரக்ள் என்றவழக்க ் டுைர.் 

 
 

ஐ.என்.எஸ். கரன்ஜ் 

 மும்வ யில் உள்ள மஸாகான் க ் ல் கைட்ும் தளத்தில் கை்ை ் ைட்ு ைரும் ஸ்காரப்ீன் 

ைகு ்பு நீரம்ூழ்கிக் க ் ல்களில் மூன்றாைது க ் லான ஐ.என்.எஸ். கரன்ஜ் நீரம்ூழ்கிக் 

க ் வல இந்தியக் கைற் வை சதாைங்கி வைதத்ுள்ளது. 

 1969 முதல் 2003 ைவர இந்திய கைற் வையில் செயல் ாை்டில் இருந்த கல்ைாரி ைகு ்பு 

க ் லான ஐ.என்.எஸ். கரன்ஜ் க ் லினுவைய ச யபர ஸ்காரப்ீன் ைகு ்பின் மூன்றாைது 

க ் லான இதற்கும் சூைை் ் ைட்ுள்ளது. 

 ஸ்காரப்ீன் ைகு ்பு நீரம்ூழ்கிக் க ் ல்கபள இந்தியக் கைற் வையின் முதல் நவீன 

ைழக்கமான நீரம்ூழ்கிக் க ் ல் சதாைராகும். 

 திை்ைம் 75-ன் கீழ் பிசரஞ்ெ ் நிறுைனமான DCSN-ன் சதாழில்நுை்  உதவியுைன் 

மும்வ யிலுள்ள மஸாகான் க ் ல் கைட்ுந்தளத்தில் 6 ஸ்காரப்ீன் நீரம்ூழ்கிக் க ் ல்கள் 

உள்நாை்டிபலபய தயாரிக்க ் ைட்ு ைருகின்றன. 

 இதற்கு முன் இந்தியக் கைற் வையில் இவைக்க ் ைட்ுள்ள முதல் இரு ஸ்காரப்ீன் 

நீரம்ூழ்கிக் க ் ல்களாைன : 

o ஐ.என்.எஸ். கல்ைாரி 

o ஐ.என்.எஸ். கந்பதரி 

 6 ஸ்காரப்ீன் நீரம்ூழ்கிக் க ் ல்களில் இன்னும் சைளியிை ் ை பைை்டிய பிற மூன்று 

நீரம்ூழ்கிக் க ் ல்களாைன: 

o ஐ.என்.எஸ். பைலா (Vela) 

o ஐ.என்.எஸ். ைாகிர ்(Vagir) 

o ஐ.என்.எஸ். ைக்ஸ்ரீ (Vagshree) 

 இவை கை்ைவமக்க ் ைட்ு  டி ் டியாக 2020-ல் செயல் ாை்டிற்கு ைரும். 
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ஸ்காரப்ீன் நீரம்ூழ்கிகளின் அடக்க குறி ்புகள் 

 ஸ்காரப்ீன் ைகு ்பு நீரம்ூழ்கிக் க ் ல்களானது க ் ல் எதிர ்்பு ஏவுகவைகள் (Anti-ship 

missile) ச ாருத்த ் ை்ை டீெல்-எலக்ை்ரிக் எஞ்சினுவைய தாக்குதல் க ் ல்களாகும். 

 எதிரிகளின் பரைாரில் புல ் ைாமல் மவறய ைல்ல சதாழில்நுை் மும் (Stealth technology), 

துல்லிய ைழிகாைட்ு ஆயுதங்களுைன் முைக்குத் தாக்குதல்கவள சதாடுக்கைல்ல திறனும் 

இந்த நீரம்ூழ்கிக் க ் ல்களுக்கு உள்ளது. 

 6 ஸ்காரப்ீன் நீரம்ூழ்கிகளில் முதல் 4 நீரம்ூழ்கிகள் டீெல்-எஞ்சினுவைய ைழக்கமான 

(Conventional) க ் ல்களாகும்.  

 கவைசி இரு க ் ல்கள் காற்று உந்துவிவெ அவம ்வ  (Air Independent Propulsion) 

சகாை்ைவையாகும். இதனால் இவை குறி ்பிைை் நாைக்ள் கழிதத்ு நீரின் பமற் ர ்பிற்கு 

ைந்து ஆக்ஸிஜன் ச ற்று தன் மின்கலன்கவள மீள்நிர ் ம் செய்ய பதவையில்வல. நீடித்த 

நாைக்ளுக்கு மூழ்கிய டிபய இருக்க இயலும். 

 

Gem 3.0 

 மத்திய ைரத்த்கம் மற்றும் சதாழிற்துவற அவமெெ்கமானது அரசு மின் ெந்வதயின் (Gem 3.0 

– Government e-market place) 3-ைது  தி ்வ  சைளியிைட்ுள்ளது. 

 Gem-ன் இந்த புதிய  தி ் ானது தர ் டுத்த ் ை்ை மற்றும் செறிவூை்ை ் ை்ை அைை்ைவை 

பமலாை்வமவயயும் (Standardised and Enriched Catalogue Management), ஆற்றல் ைாய்ந்த 

பதடுச ாறிவயயும்,  யன் ாை்ைாளரக்ளுக்கு மதி ்பீடு மற்றும்  கு ் ாய்வு ைெதிவயயும் 

(User rating) தர ைல்லது. 

Gem 

  ல்பைறு அவமெெ்கங்கள் மற்றும் அரசுத் துவறகளின் ெரக்கு மற்றும் பெவை 

சகாள்முதவல ைெதி ் டுதத்ுைதற்காக ஏற் டுத்த ் ைட்ுள்ள ஆன்வலன் ெந்வத தளபம 

Gem ஆகும். 

 இது இந்தியாவின் பதசிய சகாள்முதல் இவைய ைாயிலாக கருத ் டுகின்றது. 

 மத்திய ைரத்்தகம் மற்றும் சதாழிற்துவற அவமெெ்கத்தில், அளி ்பு மற்றும் 

விநிபயாகித்தலுக்கான ச ாது இயக்குநரகத்தின் (Directorate General of Supplies and Disposal) 

கீழ் இந்த இவைய ைாயில் செயல் டுகின்றது. 

 

உலகின் சிறந்த ஜனநாயக நாடுகள் 

 எகானமிஸ்ை் இன்சைலிசஜன்ஸ் யூனிை் (Economist Intelligence Unit) எனும் இங்கிலாந்வதெ ்

பெரந்்த நிறுைனம் சைளியிைட்ுள்ள 2017ஆம் ஆை்டிற்கான ைருைாந்திர உலகளாவிய 

சிறந்த ஜனநாயக நாடுகள் குறியீைட்ில் (Global Democracy Index) உலகின் 165 சுதந்திர 

நாடுகளுள் இந்தியா 42 ைது இைத்வத ் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இந்த குறியீை்டில் மீை்டும் முதலிைம் ச ற்று சிறந்த ஜனநாயக நாைாக நாரப்ை 

விளங்குகின்றது. 

 2016ஆம் ஆை்டு சைளியிை ் ை்ை இந்த குறியீை்டில் இந்தியா 32ைது இைத்வத ் 

ச ற்றிருந்தது குறி ்பிைத்தக்கது. தற்ப ாது 10 இைங்கள் பின் தங்கி 42ைது இைத்வத ் 

ச ற்று “ெற்று  லவீனமான ஜனநாயக நாைாக“ (Flawed Democracy) ைவக ் டுத்த ் ைட்ு 

உள்ளது. 



 

10 

 

  

 இந்தியாவில் மத அடி ் வைைாத ப ாக்கு அதிகரித்திரு ் தும், சிறு ான்வமயினருக்கு 

எதிரான ைன்முவற அதிகரித்திரு ் தும், தனியாக சில அவம ்புகள் அதிகாரத்வத 

வகயில் எடுதத்ு செயல் டுைதும், இந்தியா இ ் ைட்ியலில் பின் தங்கியதற்கான 

காரைங்களாக கூற ் ைட்ுள்ளன. 

 உலக நாடுகளில் நிலவும் ஜனநாயக ப ாக்வக ் ச ாறுதத்ு, இக்குறியீைட்ில் 4 

ைவக ்பிரிவின் கீழ் உலக நாடுகள் ைவக ் டுத்த ் ைட்ுள்ளன. 

 அந்நான்கு ைவக ் பிரிவுகளாைன  

o முழுவமயான ஜனநாயக நாடுகள்- Full Democracy 

o ெற்று  லவீனமான ஜனநாயக நாடுகள்- Flawed Democracy 

o ஜனநாயகம் – ெரை்திகாரம் கலந்த நாடுகள்- Hybrid Regime 

o முழுவமயான ெரை்திகார நாடுகள்- Authoritarian Regime 

 சுதந்திர பதரத்ல் நவைமுவற, அரசியல் கலாெெ்ாரம், அரசின் செயல் ாடுகள், சிவில் ெமூக 

அவம ்புகளுக்கான சுதந்திரம்,  ன்முகத்தன்வமவய ப ணுதல் ப ான்ற ஐந்து 

அளவுருக்களின் அடி ் வையில் 165 உலக நாடுகள் மதி ்பிை ் ைட்ுள்ளன. 

 

மத்திய ச ாது  டச்ஜட் - 2018 

 2018-19 ஆம் ஆை்டிற்கான மத்திய ச ாது  ைச்ஜைவ்ை நான்காைது முவறயாக மத்திய 

நிதி அவமெெ்ர ்அருை் சஜைல்ி நாைாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார.் 

 இது ஆளும் NDA அரசின் கவைசி முழு  ைச்ஜை்ைாகும். 

 GST-ன் அமலுக்கு ் பிறகு தாக்கல் செய்ய ் ைட்ுள்ள முதல் ைருைாந்திர  ைச்ஜை் 

இதுைாகும். 

மத்திய ச ாது  டச்ஜட ்

 மத்திய ச ாது  ைச்ஜை்ைானது ஓர ் ைருைாந்திர நிதி நிவல அறிக்வக என இந்திய 

அரசியலவம ்பின் விதி 112-ல் விைரிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 2016 ைவர மத்திய  ைச்ஜை்ைானது பி ்ரைரி மாதத்தின் கவைசி அலுைலக தினத்தன்று 

தாக்கல் செய்ய ் ைட்ு ைந்தது.  

 ஆனால் 2017ஆம் ஆை்டு முதல் ச ாது  ைச்ஜை் ஆனது பி ்ரைரி மாதத்தின் முதல் பததி 

அன்று தாக்கல் செய்ய ் ைட்ு ைருகின்றது. 

 புதிய நிதி ஆை்டின் சதாைக்கமான ஏ ்ரல் மாதத்தின் சதாைக்கம் முதபல  ைச்ஜை் 

கூறுகவள செயல் டுதத்ுைதற்காக பைை்டி இந்த மாற்றம் பமற்சகாள்ள ் ை்ைது. 

 சுதந்திர இந்தியாவின் முதல்  ைச்ஜை்ைானது 1947, நைம் ர ் 26 அன்று நாை்டின் முதல் நிதி 

அவமெெ்ரான K.ஷை்முகம் செை்டியாரால் தாக்கல் செய்ய ் ை்ைது. 

 1970-71ல் பிரதமர ்இந்திரா காந்தி  ைச்ஜை் தாக்கல் செய்தார.் நாை்டில்  ைச்ஜை் தாக்கல் 

செய்த முதல் மற்றும் ஒபர ச ை் இைபரயாைார.் 

 இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமரும் நிதி அவமெெ்ருமான சமராரஜ்ி பதொய் இது ைவர 

அதிக ைெ்மாக 10 முவற நாைாளுமன்றத்தில்  ைச்ஜை் தாக்கல் செய்துள்ளார.் 

 பிரிை்டிஷ் ஆை்சி காலத்தில், ச ாது  ைச்ஜைட்ின் ஒரு  குதியாகபை ரயில்பை  ைச்ஜை ்

இருந்தது. 
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 ஆனால், 1924ஆம் ஆை்டு ஆக்பைாரத்் கமிை்டியின் (Acworth Committee)  ரிந்துவரயின் 

அடி ் வையில் முதல் முவறயாக இரயில்பை  ைச்ஜை் ச ாது  ைச்ஜை்டிலிருந்து 

பிரிக்க ் ைை்து. 

 2017ஆம் ஆை்டு இரயில்பை  ைச்ஜை்ைானது பிப க் பத ்ராய் குழுவின் (Bibek Debroy 

Committee)  ரிந்துவரயின் அடி ் வையில் ச ாது  ைச்ஜைட்ுைன் இவைக்க ் ைை்து. 

 

7வது இந்திய ஆற்றல் மாநாடு 

 இந்திய ஆற்றல் மாநாை்டின் (Indian Energy Congress) ஏழாைது  தி ்பு அை்வமயில் புது 

தில்லியில் நவைச ற்றது. 

 இந்த மாநாை்டின் கருதத்ுரு – “ஆற்றல் 4.0 – 2030 பநாக்கிய ஆற்றல் மாற்றம்” (Energy 4.0 – 

Energy Transition towards 2030) 

 இந்திய உலக ஆற்றல் குழு (World Energy Council India) மற்றும் மின், நிலக்கரி, புது மற்றும் 

புது ்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல், ச ை்பராலியம் மற்றும் இயற்வக எரிைாயு, சைளியுறவுத் 

துவற, அணுெக்தி துவற ப ான்ற மத்திய அவமெெ்கங்களின் கூை்டிவைைால் இந்த 

ைருைாந்திர மாநாடு நைத்த ் டுகின்றது. 

 ஆற்றல் சதாழிற்துவறயில் உள்ள பதசிய மற்றும் ெரை்பதெ நிபுைரக்ள் மற்றும் சகாள்வக 

முடிசைடு ் ாளரக்ள் தங்களுவைய அனு ைம், ஆற்றல் துவறொர ் அறிவு, நிபுைதத்ுைம் 

ப ான்றைற்வற  கிரந்்து சகாள்ைதற்கு பதவையான தனிதத்ுை பமவைவய உருைாக்கித் 

தருைபத இந்த ெரை்பதெ ஆற்றல் மாநாை்டின் பநாக்கமாகும். 

 

அலகா ாத் உயர்நீதி மன்ற நீதி தி –  தவி நீக்கம் 

 உெெ்நீதி மன்ற தவலவம நீதி தியால் அவமக்க ் ைை் நீதி திகள் அைங்கிய விொரவைக் 

குழுைானது (In-house Panel) அலகா ாத் உயரநீ்தி மன்ற நீதி தி நாராயைன் சுக்லா மீதான 

குற்றெெ்ாைவ்ை ஆராய்ந்து,  எதிரம்வற அறிக்வக ஒன்வற அளிதத்ுள்ளதன் அடி ் வையில் 

நாராயைன் சுக்லாவை  தவி நீக்கம் (Impeachment) செய்யைதற்கு உெெ்நீதி மன்ற 

தவலவம நீதி தி தீ க் மிஸ்ரா குடியரசுத ்தவலைருக்கு  ரிந்துவர ைழங்கியுள்ளார.் 

 மாைைர ்பெரக்்வகக்கு தவை விதிக்க ் ைை் ஓர ்லக்பனா தனியார ்மருதத்ுை கல்லூரிக்கு 

பெரக்்வகக்கான அனுமதி ைழங்கிய ைழக்கில் இைர ்மீது குற்றெெ்ாைட்ு சதாடுக்க ் ை்ைது 

குறி ்பிைத்தக்கது. 

 1968-ன் நீதி திகள் விொரவைெ ்ெை்ைமானது (Judges Enquiry Act, 1968) நீதி திகளின்  தவி 

நீக்கம் சதாைர ்ான நவைமுவறகவள ஒழுங்கு டுதத்ுகின்றது. 

 நிரூபிக்க ் ை்ை நைத்வதக் பகடு, நிரூபிக்க ் ைை் திறவமயின்வம (Proved misbehaviour and 

incapacity) ஆகிய இரு குற்றெெ்ாைட்ுகளின் அடி ் வையில் நீதி திகள்  தவி நீக்கம் 

செய்ய ் டுகின்றனர.்  

 உெெ்நீதி மன்ற மற்றும் உயரநீ்தி மன்றங்களுவைய நீதி திகளின்  தவி நீக்கம் 

சதாைர ்ான  ாராளுமன்றத்தின் விரிைான  தவி நீக்க நவைமுவறகளின் 

பமற்சகாள்ளலுக்கு ் பிறபக குடியரசுத ் தவலைரால்  தவி நீக்க ஆவைவய ைழங்க 

இயலும். 

 
 

http://www.gktoday.in/blog/acworth-committee-on-indian-railways/
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ெரவ்ததெ கலா தமளா திருவிழா 

 முதல் ெரை்பதெ கலா பமளா திருவிழா (International Kala Mela)  அை்வமயில் புதுதில்லியில் 

நைத்த ் ைை்து. 

 மத்திய கலாெெ்ார அவமெெ்கத்தின் இந்திரா காந்தி பதசிய கவல வமயதத்ுைன் (Indra 

Gandhi National Centre for Arts) இவைந்து லலித ் கலா பமளா அகாைமியானது இந்த 

நிகழ்ெச்ிவய ஒருங்கிவைந்துள்ளது. 

திருவிழாளவ ்  ற்றி 

 கவலஞரக்ளுக்கும் (Artist) கவல ைல்லுநரக்ளுக்கும் இவைபய (Connoisseur) பநரடி 

சதாைரவ்  ஏற் டுதத்ுைதற்காகவும், லலித் கலா அகாைமியின் முக்கிய  ைியான 

கவலகவள ்  ற்றிய விழி ்புைரவ்ைவயயும், கவலகள் குறித்த அறிவூை்ைவலயும் 

மக்களிவைபய பமற்சகாள்ைதற்காகவும் இத்திருவிழா நைத்த ் டுகிறது. 

  ல்பைறு உள்நாைட்ு மற்றும் ெரை்பதெ கவலஞரக்ள் தங்களுவைய கவல 

பைவல ் ாடுகவள காை்சி ் டுத்த ஓர ்பமவைவய இத்திருவிழா ைழங்குகின்றது. 

லலித் கலா தமளா அகாடமி 

 லலித் கலா பமளா அகாைமி (அல்லது) கவலகளுக்கான பதசிய அகாைமியானது 

இந்தியாவின் கவின் கவலகளுக்கான (Fine Arts) பதசிய அகாைமியாகும். 

 உள்நாைட்ு அளவிலும் சைளிநாை்ைளவிலும் இந்தியாவின் கவலகவள ்  ற்றிய புரிதவல 

ஏற் டுதத்ுைதற்காகவும், அைற்வற  ர ்புைதற்காகவும், பமம் டுதத்ுைதற்காகவும் 1954 

ஆம் ஆை்டு புது தில்லியில் ஓர ் தன்னாை்சியுவைய நிறுைனமாக லலித் கலா அகாைமி 

அவமக்க ் ை்ைது. 

 

CSIR சதாழில்நுட்   ரிமாற்றம்  

 அறிவியல் மற்றும் சதாழிலக ஆராய்ெச்ி குழுவின் (Council for Scientific Industrial Research) 

ஆய்வுக் கூைங்களில் கை்ைறிய ் டும் சதாழிற்நுை் ங்கவள ஆய்வுக் கூைங்களிலிருந்து 

சைளிக் சகாை்டு ைந்து அைற்வற சதாழிற்துவறயின் நன்வமக்கு 

சதாழிற் யன் ாடுகளாக  (Realization of Technology) மாற்றுைதற்கு,  சிறு 

சதாழிற்துவறயுைன் (Small-Scale Industry) சதாைரப்ு சகாள்ள மத்திய அறிவியல் மற்றும் 

சதாழிற்நுை்  அவமெெ்கமானது CSIR-ல் ஓர ் சதாைரப்ுசகாள் சதாழிற்முவறவய 

(Communicative Mechanism) அவமத்துள்ளது. 

 சிறு சதாழிற்ொவல துவறயானது நாை்டில் பைளாை்வமக்கு அடுதத்ு அதிகளவில் பைவல 

ைாய் ்பிவன ைழங்கும் துவறயாகும். 

 சிறு சதாழிற்ொவலகள் துவறகளானது நாை்டின் ச ாருளாதாரத்தில் 40 ெதவீதம் சமாத்த 

சதாழிற்துவற மதி ்புகவள (Gross Industrial Value) ைழங்குகின்றது. 

CSIR  ற்றி  

 CSIR ஆனது தன்னாை்சியுவைய, நாை்டின் முன்னைி ஆராய்ெச்ி மற்றும் பமம் ாைட்ு 

(Research & Development) நிறுைனமாகும். 

 இது 1942ஆம் ஆை்டு நிறுை ் ை்ைது. 

 1860ஆம் ஆை்டின் ெங்கங்கள்  திவுெ ் ெை்ைதத்ின் (Societies Registration Act-1860) கீழ் 

அவமக்க ் ை்ை ஓர ்தன்னாை்சியுவைய ஆராய்ெச்ி நிறுைனமாகும். 
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 மத்திய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுை்  அவமெெ்கத்தின் கீழ் இது செயல் டுகின்றது. 

 

சதற்காசிய பிராந்தியத்தின்  ஐந்தாவது  ச ாது சகாள்முதல் மாநாடு  

 சதற்காசிய பிராந்தியத்தின் ஐந்தாைது  ச ாது சகாள்முதல் மாநாடு (South Asian Region 

Public Procurement Conference ) அை்வமயில் புது சைல்லியில் நவைச ற்றது, 

 மத்திய நிதி அவமெெ்கத்தின் ச ாது சகாள்முதல் பிரிவு (Public Procurement Division) மற்றும் 

அவனத்திந்திய பமலாை்வம ெங்கம் மூலமாக இந்த கருத்தரங்வக இந்திய அரசு 

ஒருங்கிவைதத்ுள்ளது. 

 இந்த மாநாை்டின் கருத்துரு - “ச ாது சகாள்முதல் மற்றும் பெவை விநிபயாகி ்பு”. 

 ச ாது சகாள்முதல் சதாைர ்ான அம்ெங்களின் திறனான செயல் ாை்டிற்காக உலக ைங்கி 

(World Bank), ஆசிய ைளரெ்ச்ி ைங்கி (Asian Development Bank), இஸ்லாமிய ைளரெ்ச்ி ைங்கி 

(Islamic Development Bank) ஆகியவையிைமிருந்து நிதியுதவி ச ற்று செயல் டுத்த ் ைட்ு 

ைரும் சதற்காசிய ச ாது சகாள்முதல் பிவையத்தின் [South Asia Region Public Procurement 

Network - SARPPN] கீழ் இந்த மாநாடு நைத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 8 சதற்காசிய நாடுகளின் ச ாது சகாள்முதல் துவறயின் தவலவம அதிகாரிகள் மற்றும் 

முக்கிய  ங்சகடு ் ாளரக்ள் ஒருைவரசயாருைர ் ெந்திக்கவும், ச ாது சகாள்முதலில் 

உள்ள சிறந்த நவைமுவறகள் மற்றும் புத்தாக்கங்கவள தங்களிவைபய  கிரந்்துக் 

சகாள்ளவும் ஒரு பமவைவய ஏற் டுத்தித் தருைபத இந்த மாநாை்டின் முக்கிய 

பநாக்கமாகும்.   

 

குசும் திட்டம்  

 பொலார ் மின் உற் த்திவய (Solar Farming) பமற்சகாள்ைதற்கு விைொயிகவள 

ஊக்குவி ் தற்காக கிொன் உரஜ்ா சுரக்ஷா இைம் உத்தான் மஹாபியான் (Kisan Urja Suraksha 

evam Utthaan Mahaabhiyan-KUSUM) என்ற திை்ைத்வத துைங்க உள்ளதாக மத்திய அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

  ரைலாக்க ் ை்ை பொலார ் மின் உற் த்தி மூலம் ஐந்தாை்டுகளில் 28250 சமகாைாை் 

மின்ொரத்வத உற் த்தி செய்ைபத இந்த திை்ைத்தின் பநாக்கமாகும் . 

 நாடு முழுைதும் விைொயிகளுவைய தரிசு நிலத்தில் 10000 சமகாைாை் பொலார ்

மின்உற் த்தி கை்ைவம ்புகவள நிறுவுைதும், பைளாை்வமக்கான  யன் ாை்டிற்காக 17.5 

லைெ்ம் பொலார ் ம்புகவள ைழங்குைதும் இந்த திை்ைத்தின் முக்கிய பநாக்கங்களாகும் 

 விைொயிகளுவைய  தரிசு நிலத்தில் அவமக்க ் ைட்ுள்ள பொலார ்மின் கை்ைவம ்பினால் 

உற் த்தி செய்ய ் டுகின்ற கூடுதல் மின்ொரத்வத, விைொயிகள் அரசின் மின் ைழங்கல் 

கை்ைவம ்பிற்கு (Power Grid) விற் வன செய்ய ைாய் ்பிவன ைழங்கி, அதன் மூலம் 

விைொயிகளின் ைருமானத்வத ் ச ருக்குைபத இத்திை்ைத்தின் பநாக்கமாகும். 

 இத்திை்ைத்தில் விைொயிகளுக்கு பொலார ்  ம்புகளுக்காக 60 ெதவீதம் மானியம் 

ைழங்க ் டும். இது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால்  கிரந்்து சகாள்ள ் டும். 30 

ெதவீத சதாவகயானது ைங்கிக் கைன் மூலமாக தர ் டும். மீதியுள்ள 10 ெதவீதத்வத 

விைொயிகள் அளிக்க பைை்டும். 
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முன்னணி சிந்தளனெ ்ொவடி – இந்தியா 

 ச ன்சில்பைனியா  ல்கவலக்கழகத்திலுள்ள சலௌைர ் கல்வி நிறுைனத்தின் சிந்தவனெ ்

ொைடி மற்றும் குடிவமெ ் ெங்கங்கள் திை்ைத்தில் (Think Tank and Civil Societies Programme) 

இந்தியாவின் அறிவியல் மற்றும் சுற்றுெச்ூழலுக்கான வமயமானது (Centre for Science and 

Environment) உலக அளவில் 16-ைது முன்னைி சுற்றுெச்ூழல் சகாள்வககளுக்கான 

சிந்தவனெ ் ொைடியாகவும், இந்தியாவின் முதல்நிவல சுற்றுெச்ூழல் சிந்தவன 

ொைடியாகவும் தரைரிவெ ் டுத்த ்  ைட்ுள்ளது. 

 அறிவியல் மற்றும் சுற்றுெச்ூழலுக்கான வமயமானது புது தில்லியில் அவமந்துள்ள ஓர ்

ச ாது நல ஆராய்ெச்ி மற்றும் ஆபலாெவன (Public Interest Research and Advocacy Organisation) 

நிறுைனமாகும். 

 சுற்றுெச்ூழல் ொரந்்த 5 முக்கிய களங்களில் இது தன் செயல் ாடுகவள சகாை்டுள்ளது.  

o சுற்றுெச்ூழல்  ற்றிய விழி ்புைரவ்ுக்கான மக்கவள சதாைரப்ு சகாள்ளுதல்  

o ஆராய்ெச்ி மற்றும் ஆபலாெவன 

o கல்வி மற்றும்  யிற்சி 

o அறிவு இவையைாயில் பெவை 

o மாசு ாடு கை்காைி ்பு 

 அறிவியல் மற்றும் சுற்றுெச்ூழலுக்கான வமயமானது “Down to Earth“  எனும் மாத இதவழ 

சைளியிடுகின்றது. 

 

என்தகார்  யிற்சி 

 என்பகார ் எனும் கிழக்கு கைற் வை ் பிரிவின் செயல் ாைட்ுத் தயாரத்ன்வம பொதவன 

 யிற்சி (Eastern Naval Command Operational Readiness Exercise-ENCORE) அை்வமயில் 

முடிைவைந்துள்ளது. 

 ைங்காள விரிகுைா மற்றும் சதன் இந்திய ் ச ருங்கைலில் நவைச ற்ற இந்த ஒரு மாதகால 

செயல் ாைட்ுத் தயாரத்ன்வம  யிற்சியில் இந்திய கைற் வையின் ப ார ் க ் ல்களும், 

நீரம்ூழ்கிக ் ல்களும் இந்திய விமான ் வையின் ப ாரவ்ிமானங்களும்  ங்கு ச ற்றன. 

 கைற் வை  மற்றும் விமான ் வையின்  தாக்குதல் பிரிவுகளினுவைய ப ாரிடும் திறனின் 

 ல்பைறு அம்ெங்கவள பொதவன செய்ைதற்காக இந்த  யிற்சி நைத்த ் ை்ைது 

குறி ்பிைத்தக்கது. 

 

தனி மாநிலக் சகாடி - கர்நாடகா 

 மாநிலத்திற்கு தனிக் சகாடிவய ஏற் டுதத்ுைது சதாைர ்ாக கரந்ாைகா மாநில அரசினால் 

அவமக்க ் ை்ை 9 ப ர ்குழுைானது மாநிலத்திற்கு தனிக் சகாடிவய ஏற் டுத்த  ரிந்துவர 

ைழங்கியுள்ளது. 

 பமலும் மாநிலத்திற்கு தனிக் சகாடிவய ைடிைவம ் து மற்றும் அதற்கு ெை்ை 

நிவல ் ாைவ்ை (Legal Standing) ைழங்குைது ப ான்றைற்றின் மீதும் 9 ப ர ்குழுைானது தனது 

அறிக்வகவய ைழங்கியுள்ளது. 

 மாநில சின்னமான கை்ைச ருை்ைாவை (Gandaberunda) வமயத்தில் சகாை்ை 
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மூைரை்முவைய சகாடிவய இந்தக் குழு  ரிந்துவர செய்துள்ளது. 

 கை்ைச ருை்ைா என் து இரு தவலயுவைய புராை ்  றவையாகும். 

  

 மூைரை்த்தில் முதலில் மஞ்ெள் நிறமும், இவையில் சைள்வள நிறமும், கீழ் புறத்தில் 

சிை ்பு நிறமும் அவமய பைை்டி இக்குழு  ரிந்துவர ைழங்கியுள்ளது. 

 மாநில அவமெெ்ரவையின் அனுமதி கிவைத்தவுைன், கரந்ாைக மாநில அரொனது தனி 

மாநிலக் சகாடி சதாைர ்ான முவறயான பைை்டுபகாவள மத்திய உள்துவற 

அவமெெ்கத்திைம் ைழங்க உள்ளது.  

 ஏசனனில் தனி மாநிலக் சகாடிவய ஏற் டுதத்ுைதற்கு  2002 ஆம் ஆை்டின் பதசிய சகாடிெ ்

ெை்ைத்தில் (Flag Code 2002) பமற்சகாள்ள பைை்டிய திருத்தத்திற்கு, உரிய திருத்த 

அதிகாரமானது   மத்திய உள்துவற அவமெெ்கத்தின்  ைரம்பின் கீழ் உள்ளது. 

 இந்திய அரசியவம ்புெ ் ெை்ைத்தில் அதிகார ்பூரை் முவறயில் மாநிலங்கள் தனி 

சகாடிவய ஏற் டுத்திக்சகாள்ைது சதாைர ்ாக எந்த கூறும் (No Provision) இல்வல. 

 இரு ்பினும் ஜம்மு காஷ்மீர ் மைட்ுபம தனக்சகன தனிக்  சகாடி வைதத்ுள்ள இந்திய 

மாநிலமாகும். இந்திய அரசியலவம ்புெ ் ெைை்த்தின் விதி 370–ன் கீழ் சிற ்பு அந்தஸ்வத 

ஜம்மு காஷ்மீர ் ச ற்றுள்ளதால் இது ொத்தியமானது. ஜம்மு காஷ்மீர ் 2015 ஆம் ஆை்டு 

தனக்கான தனிக்சகாடிவய அமலுக்குக் சகாை்டுைந்தது. 

 

CriSidEX  

 CRISIL (formerly Credit Rating Information Services of India Limited) மற்றும் இந்திய சிறு சதாழில்கள் 

பமம் ாைட்ு ைங்கியால் (SIDBI- Small Industries Development Bank of India) உருைாக்க ் ை்ை 

CriSidEX என்ற சிறு, குறு, சதாழிற் நிறுைனங்களுக்கான (Micro and Small enterprises-MSEs) 

இந்தியாவின் முதல் சதாழில் உைரவ்ுக் குறியீைவ்ை (Sentiment Index) மத்திய நிதி மற்றும் 

ச ரு நிறுைன விைகாரதத்ுவற அவமெெ்கம் சைளியிைட்ுள்ளது. 

 8 அளவுருக்களின் அடி ் வையில் பூஜ்ஜியம் மற்றும் 200 ைவரயிலான மதி ்பீைை்ளவில் 

சிறு குறு நிறுைனங்களின் ைைிக உைரவ்ுகவள (business sentiment) கைக்கிடும் ஓர ்

கூைட்ுக் குறியீபை CriSidEX ஆகும். 

 இக்குறியீைட்ின் ைழிபய ச ற ் டும் மதி ்பீைானது சிறு, குறு சதாழிற்ொவலகளின் 

ைைிகத்தில் உள்ள முக்கிய சிக்கல்கள் மற்றும் உற் த்தி சுழற்சியில் உள்ள மாற்றங்கவள 

அவையாள ் டுத்த உதவும். 

 இது நிறுைனங்களின் ெந்வத செயல்திறவன (market efficiencies) அதிகரிக்க உதவும். 
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ரயில் தமம் ாட்டு ஆளணயம் 

 மத்திய அரொனது ஒரு தவலைர ் மற்றும் மூன்று உறு ்பினரக்வள உள்ளைக்கிய ரயில் 

பமம் ாைட்ு ஆவையம் (Rail Development Authority -RDA) ஒன்வற அவமக்க 

அனுமதியளிதத்ுள்ளது. 

 ரயில்துவற ொர ் பெவைகளின் விவல நிரை்யி ்பு, ைாடிக்வகயாளர ் நலன், ைருைாய் 

உற் த்தி, பிற ப ாக்குைரதத்ு துவறகளுைன் ப ாை்டியிைல் ப ான்றைற்றின் மீதான 

முடிசைடு ்புகளில் இந்திய ரயில்பை-விற்கு உதவுைதற்காக இந்த ஆவையம் 

அவமக்க ் ை உள்ளது. 

 

ஸ்டாரட்்-அ ் தரவரிளெ கட்டளம ்பு  

 நாை்டிலுள்ள ஸ்ைாரை்் -அ ்கவள தரைரிவெ ் டுதத்ுைதற்கு மத்திய ைரத்்தகம் மற்றும் 

சதாழிற்துவற அவமெெ்கமானது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரபதெங்களுக்காக 

மூன்று புதிய தரைரிவெ ் டுதத்ு கருவிகவள சதாைங்கியுள்ளது. 

 இ ்புதிய மூன்று கருவிகளாைன 

1. மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரபதெங்களின் ஸ்ைாரை்்-அ ் தரைரிவெ கை்ைவம ்பு  

2. ஸ்ைாரை்்-அ ் இந்தியா கிை ்

3. இந்தியாவில் ஸ்ைாரை்் - அ ்கவள பமம் டுதத்ுைதற்கான சிறந்த நவைமுவறகளின் 

சதாகு ்பு. 

 இந்த தரைரிவெ கை்ைவம ் ானது ஒரு விவனயூக்கியாக செயல் ைட்ு, ஸ்ைாரை்் -அ ் 

இந்தியா சதாைக்கமானது இந்தியாவின் ச ாருளாதார ைளரெ்ச்ிவய ஊக்குவிக்க உதவும். 

 இந்த தரைரிவெ கை்ைவம ் ானது உள்ளூர ் அளவில் ைலுைான ஸ்ைாரை்்-அ ் 

சூழலவம ்வ  (Startup Ecosystem) கை்ைவம ் தற்காக பமற்சகாள்ள ் டும் ஒை்சைாரு 

முன்சனடு ்புகளின் தாக்கத்வத அளவிை உதவும். 

 

மினமாட்டா உடன் டிக்ளக – பின்தனற் ளி ்பு 

 மத்திய அவமெெ்ரவையானது சமரக்்குரி மீதான மினமாை்ைா உைன் டிக்வகக்கு (Minamatta 

Convention) பின்பனற் ளி ் தற்கான (ratification) முன்சமாழிவிற்கு அனுமதி 

ைழங்கியுள்ளது. 

 இந்தியா மினமாை்ைா ஒ ் ந்தத்தில் 2014-ஆம் ஆை்டு, செ ்ைம் ர ் 30-ஆம் பததி 

வகசயழுத்திை்ைது. 

 இந்த ஒ ் ந்தமானது இந்தியாவிற்கு புதிய மின்ெக்தி நிவலயங்களிலிருந்து சைளிைரும் 

சமரக்்குரி உமிழ்வுகவள கைட்ு ் டுத்த மற்றும் குவறக்க 5 ைருை  கால அைகாெத்வத 

ைழங்கியுள்ளது. 

 அபதப ால் தற்ப ாது  யன் ாை்டிலுள்ள ஆற்றல் நிவலயங்களிலிருந்து சைளிபயறும் 

சமரக்்குரி உமிழ்வுகவள கைட்ு ் டுத்தி குவறத்திை 10 ைருைம் கால அைகாெத்வத 

ைழங்கியுள்ளது. 

உடன் டிக்ளகளய ்  ற்றி  

 சமரக்்குரி, சமரக்்குரி பெரம் (Mercury compounds) ச ாருைக்ளின் சைளிபயற்றம் மற்றும் 

மனித  யன் ாை்டினால் உை்ைாகும் சமரக்்குரி உமிழ்வு (Anthropogenic emission) 
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ப ான்றைற்றிலிருந்து சுற்று ்புறத்வதயும், மனித ஆபராக்கியத்வதயும் 

 ாதுகா ் தற்காக ஏற் டுத்த ் ை்ை ெரை்பதெ உைன் டிக்வகபய மினமாை்ைா 

உைன் டிக்வகயாகும்.  

 மினமாை்ைா உைன் டிக்வகயானது 2013-ஆம் ஆை்டு, ஜனைரி 19-ஆம் பததி 

செயல் ாை்டிற்கு ைந்தது. 

 சமரக்்குரி மாசு கல ்பினால் (Mercury contamination) 1950-ஆம் ஆை்டிலிருந்து பமாெமான 

சமரக்்குரி நஞ்பெற்றத்வத (Mercury poisoning) ெந்திதத்ு ைரும் ஜ ் ானிய நகரமான 

மினமாை்ைா நகரின் ச யர ் சகாை்டு இந்த உைன் டிக்வகக்கு மினமாை்ைா 

உைன் டிக்வக என ச யரிை ் ைட்ுள்ளது. 

 

ெரவ்ததெ அறிவுொர ்சொத்துரிளம குறியீடு – 2018 

 US Chamber of Commerce அவம ்பினால் சைளியிை ் டும் ெரை்பதெ அறிவுொர ்

சொதத்ுரிவம குறியீைட்ின் 2018-ஆம் ஆை்டிற்கான  தி ்பில் 50 நாடுகளுள் இந்தியா 44-

ைது இைத்வத ் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இை்ைாை்டிற்கான குறியீை்டில் அசமரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து முவறபய முதலிரை்டு 

இைங்கவள ் பிடிதத்ுள்ளன. 

 சஜரம்ன், ஜ ் ான், சுவீைன் ஆகியவை அடுத்த மூன்று இைங்களில் உள்ளன. 

 அறிவுொர ் சொதத்ுரிவம குறியீைானது 50 நாடுகளில் நிலவும் அறிவுொர ் சொதத்ுரிவம 

சூழவல மதி ்பிடுைபதாடு, நாடுகளின் ெரை்பதெ ஒ ் ந்தங்கள்,  தி ்புரிவம, கா ்புரிவம, 

சதாழிற் குறியீடுகள், ைரத்்தக இரகசியங்கள் மற்றும் ஒ ் ந்த அமலாக்கங்கள் 

ஆகியைற்றின் அடி ் வையில் நாடுகவள தரைரிவெ ் டுதத்ுகின்றன. 

 இக்குறியீைட்ின் கைந்த ஆை்டிற்கான  தி ்பில் இந்தியா 43-ைது இைத்வத ் பிடிதத்ு 

இருந்தது. 

 தரைரிவெயில் பின்னவைந்திரு ்பினும், அளவுருக்களின் மீதான மதி ்பீை்டின் 

அடி ் வையில் அவனதத்ு நாடுகளுைன் ஒ ்பிடுவகயில் கைந்த ஆை்வைக் காை்டிலும் 

ெற்று அதிகமான மதி ்ச ை் ெதவீதத்வத இந்தியா ச ற்றுள்ளது. 
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நிதி ஆதயாக்கின் ததசிய ஆதராக்கிய குறியீடு – 2018 

 “ஆபராக்கியமான மாநிலங்கள் முன்பனறும் இந்தியா (Healthy states, progressive India)” என்ற 

தவல ்பில் இந்தியாவின் சிந்தவனெ ்ொைடியான நிதி ஆபயாக் ஓர ்விரிைான ஆபராக்கிய 

குறியீைவ்ை சைளியிைட்ுள்ளது. 

 மத்திய ஆபராக்கியம் மற்றும் குடும்  நலன் அவமெெ்கத்தின் ஆபலாெவனயுைன், உலக 

ைங்கியின் சதாழிற்நுை்  உதவியுைன் நிதி ஆபயாக்கினால் இந்த அறிக்வக 

சைளியிை ் ைட்ுள்ளது. 

 சுகாதாரம் மற்றும் ஆபராக்கிய பமம் ாடு ஆகிய களங்களில் பதெத்தினுவைய 

செயல் ாை்டில் அவமந்துள்ள  ல்ைவகவம (heterogeneity) மற்றும் சிக்கற் ாடு (complexity) 

ப ான்றைற்வற அறிந்து சகாள்ைதற்கும், அதவன அளவிை ஓர ் ைருைாந்திர அவம ்பு 

ரீதியான மதி ்பீைட்ு கருவிவய (Systematic tool) ஏற் டுதத்ுைதற்கும் பமற்சகாள்ள ் ைட்ுள்ள 

ஓர ்முதல் முயற்சிபய நிதி ஆபயாக்கின் இந்த குறியீைாகும். 

 இந்த குறியீை்டின் டி ஆபராக்கியத்திற்கான ஒைட்ுசமாத்த செயல் ாை்டிற்கான 

ைவக ்பிரிவில்  (overall performance) ச ரிய மாநிலங்களில் பகரளா முதலிைம் ச ற்றுள்ளது. 

அதவனத் சதாைரந்்து  ஞ்ொ ் மற்றும் தமிழகம் உள்ளன. 

 ைருைாந்திர செயல்திறன் அதிகரி ்வ  (Annual Incremental Performance) உவைய 

மாநிலங்களில் ஜாரக்்கை்ை், ஜம்மு-காஷ்மீர ்மற்றும் உத்திர ்பிரபதெம் ஆகியவை முதல் 

மூன்று இைங்களில் உள்ளன. 

 இபத ைவக ்பிரிவில் சிறிய மாநிலங்களுள் மிபொரம் மாநிலம் முதலிைத்தில் உள்ளது.  

 பமலும் சிறிய மாநிலங்களுள் ஒைட்ுசமாத்த செயல் ாை்டிற்கான ைவக ்பிரிவில் 

மைி ்பூர ்முதலிைத்தில் உள்ளது. 

 யூனியன் பிரபதெங்களுள் ைருைாந்திர செயல்திறன் அதிகரி ்பு மற்றும் ஒைட்ுசமாத்த 

ஆபராக்கிய செயல் ாடு ஆகிய இரை்டிலும் லைெ்த்தீவு முதலிைத்தில் உள்ளது.  
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ஐ.என்.எஸ் கருடா 

 ஐஎன்எஸ் கருைா, ஒருங்கிவைந்த தானியங்கி ைளிமை்ைலவியல் ைான்  யை 

முவறபயாடு (Integrated Automatic Aviation Meteorological Systems - IAAMS) தரம் 

உயரத்்த ் ைட்ுள்ளது. 

 ஐஎன்எஸ் கருைா என் து பகரள மாநிலம் சகாெச்ியில் அவமந்துள்ள இந்திய கைற் வை 

விமான நிவலயம் ஆகும். 

 IAAMS என் து ஒன் து கைற் வை விமான நிவலயங்களின் ைளிமை்ைலவியல் 

கை்ைவம ்வ  பமம் டுத்திை திை்ைமிடும் இந்திய கைற் வையின் உன்னதமான 

திை்ைமாகும். 

 ஐஎன்எஸ் கருவியில் ஆரம்பிக்க ் ைட்ுள்ள IAAMS திை்ைமானது, தானியங்கி முவறயிலான 

ைானிவல கை்காைி ்பு முவறயின் மூலமாக ைான்  யை ்  ாதுகா ்பிற்கு ஒரு ச ரிய 

ஊக்கத்வத ஏற் டுதத்ும். 

  ாதுகா ் ான  யை நைைடிக்வககவள  ாதிக்கும் அொதாரை ைானிவல மாற்றங்கள் 

 ற்றி  ைியில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு எெெ்ரிக்வகவய சகாடுக்கும் ஒரு சிற ்பு 

எெெ்ரிக்வக ைெதிவய இது சகாை்டுள்ளது. 

 உலக ைளிமை்ைலவியல் அவம ்பின் (World Meteorological Organization – WMO) தரவுகளின் 

அடி ் வையில் கைற் வை விமான நிவலயத்தின் ைழக்கமான ைானிவல அறிக்வககவள 

மற்ற நிவலயங்களுக்கும், ைான் ப ாக்குைரதத்ுக் கைட்ு ் ாடு (Air Traffic Control – ATC) 

பகாபுரங்களுக்கும் மனிதத ்தவலயீடுகள் இன்றி தானியங்கி முவறயில் தகைல்  ர ்பும் 

முவறவயயும் இது சகாை்டுள்ளது. 

 

ஹீனார் ஹாத் 

 ஆறாைது ‘ஹீனார ்ஹாத‘் கை்காை்சி புது தில்லியில் நவைச ற்றது.  

 ‘ஹீனார ்ஹாத‘் என் து சிறு ான்வமயின ெமூகத்வதெ ்ொரந்்த வகவிவனஞரக்ள் தங்கள் 

 வை ்புகவளக் காை்சி ் டுத்தவும், விற் வன செய்யவும் அரொங்கத்தால் துைங்க ் ை்ை 

தளமாகும். 

 சிறு ான்வமயினர ் நலதத்ுவற அவமெெ்கத்தால் நைத்த ் ைை் இந்த ‘ஹீனார ் ஹாத்‘ 

கை்காை்சியின் கருதத்ுரு “கை்ைியதத்ுைன் கூடிய முன்பனற்றம்“ (‘Development with dignity’) 

என் தாகும். 

 இதற்கு முன் ாக ஐந்து முவற ‘ஹீனார ் ஹாத‘் கை்காை்சி  ல்பைறு இைங்களில் 

நவைச ற்றுள்ளது. அவையாைன, 

o 2016 மற்றும் 2017ஆம் ஆை்டில் தில்லியில் உள்ள பிரகதி வமதானத்தில் ெரை்பதெ 

ைரத்்தகக் கை்காை்சியின் ப ாது நைத்த ் ை்ைது. 

o 2017 -  ா ா காரக் சிங் மாரக்்கம், புது தில்லி 

o 2017 - புதுெப்ெரி 

o 2017 - மும்வ  
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குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில்துளற முன்தனற்ற ெட்டத் திருத்தம் 

 2006ஆம் ஆை்டின் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில் துவற முன்பனற்ற ெை்ைத்தில் 

திருத்தங்கவளக் சகாை்டு ைருைதற்கான  ரிந்துவரகளுக்கு மத்திய அவமெெ்ரவை 

ஒ ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இதற்கு முன் ாக குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில் நிறுைனங்கவள சதாழிற்ொவல 

மற்றும் இயந்திரங்களின் முதலீைட்ு செலவின் அடி ் வையில் ைவக ் டுதத்ி ைந்த 

அரொங்கம் இனி சதாழில் நிறுைனங்களின் ஆை்டு ைருமானத்தின் அடி ் வையில் 

ைவக ் டுத்த முக்கியமான ெை்ைத ்திருத்தத்வதக் சகாை்டு ைந்துள்ளது. 

 இெெ்ை்ைத்தின் ஏழாைது பிரிவில் சகாை்டு ைர ் ைட்ுள்ள ெை்ைத ் திருத்தங்கள் ைைிகம் 

செய்ைவத எளிவமயாக்கவும், குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில் நிறுைனங்களின் 

ைவக ் ாைட்ு விதிமுவறகவள ைளரெ்ச்ிக்கு ஏதுைாக மாற்றியவமக்கவும், புதிய ெரக்கு 

மற்றும் பெவை ைரிகளுக்கு ஏற்றைாறு மவறமுக ைரி விதி ்புகவள சீரவமக்கவும் 

முற் டுகிறது. 

 நாை்டில் பைளாை்வமத் துவறக்கு அடுத்ததாக அதிக அளவில் மக்களுக்கு 

பைவலைாய் ் ளிக்கும் துவற MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) என ் டும் குறு சிறு 

மற்றும் நடுத்தர சதாழில்துவற ஆகும். நாை்டின் சமாத்த உள்நாைட்ு உற் த்தியில் MSME 

துவற 31%  ங்களிக்கின்றது. 

 

பிரதம மந்திரி கூட்டு ஆராய்ெச்ித் திட்டம் நிளறதவற்ற ் டுதல் 

 மத்திய அவமெெ்ரவை “பிரதம மந்திரி கூைட்ு ஆராய்ெச்ித ் திை்ைத்வத“ 

நிவறபைற்றுைதற்கு அனுமதியளிதத்ுள்ளது. இத்திை்ைம் 2018-2019ம் நிதியாை்டில் ஏழு 

ஆை்டுகள் என்ற கால அளவில் 1650 பகாடி மதி ்பீைட்ில் நிவறபைற்ற ் டும். 

 இந்தத் திை்ைம் மத்திய நிதி அவமெெ்ர ் அருை் சஜைல்ி மூலம் 2018-19ம் ஆை்டுக்கான 

மத்திய  ைச்ஜை் உவரயில் அறிவிக்க ் ைை்து.  

 இத்திை்ைத்தின் கீழ் Indian Institute of Science (IISc), Indian Institutes of Technology (IITs), National 

Institutes of Technology (NITs), Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs) மற்றும் Indian 

Institutes of Information Technology (IIITs) ப ான்ற கல்லூரிகளிலிருந்து அறிவியல் மற்றும் 

சதாழில்நுை்   ாைத்தில் பி.சைக் அல்லது ஒருங்கிவைந்த எம்.சைக் அல்லது எம்.எஸ்சி 

ப ான்ற  ை்ைங்களில் சிறந்த மாைைரக்ளுக்கு அல்லது அ ் டி ்புகளில்  யிலும் 

இறுதியாை்டு மாைைரக்ளுக்கு IIT மற்றும் IISCயில் பி.எெ.்டி  டி ்பிற்கான பநரடி பெரக்்வக 

அளிக்க ் டும். 

 இந்தத் திை்ைம் அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுை் த் துவறகளில் உள்நாை்டிபலபய ஆராய்ெச்ி 

பமற்சகாள்ைதற்காக நாை்டிலுள்ள திறவமக் களஞ்சியத்வத பதரந்்சதடுக்க உதவும்.  
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இந்தியா மற்றும் சீனாவிற்கு இளடதயயான இரட்ளட வரிவிதி ்பு தவிர் ்பு 

 மத்திய அவமெெ்ரவை இந்தியா மற்றும் சீனாவிற்கு இவைபயயான இரைவ்ை ைரிவிதி ்பு 

தவிர ்்பு முவறவய (Double Taxation Avoidance Agreement - DTAA) திருதத்ும் சநறிமுவறயில் 

வகசயழுத்திைட்ு ஒ ்புதலளிக்க அனுமதி தந்துள்ளது. 

 இரைவ்ை ைரி விதி ்பு தவிர ்்பு முவற 

o ைருமானத்தின் மீதான ைரிகபளாடு சதாைரப்ுவைய முவறயில் இரைவ்ை ைரி 

விதி ்வ  தவிரத்்தவலயும் நிதி ஏய் ்வ  தடுத்தவலயும் பநாக்கமாகக் 

சகாை்ைது. 

o ெமீ த்திய ெரை்பதெ தரவுகளின் அடி ் வையில் இரைவ்ைைரி விதி ்பு தவிர ்்பு 

முவறயின் மீதான தகைல்  ரிமாற்றத்தின் விதிகவள பமம் டுத்திை உதவுகிறது. 

o இந்தியா  ங்பகற்ற அடி ் வை பதய்மான மற்றும் இலா  மாற்றுத ்திை்ைத்தின் (Base 

Erosion and Profit Shifting - BEPS) கீழ் குவறந்த ைெ் தரவுகளுக்கான செயல்திை்ை 

அறிக்வககள் சதாைர ்ான ஒ ் ந்தத்வத அமல் டுத்திைத் பதவையான 

மாற்றங்கவள உள்பெரத்்திை இந்த சநறிமுவற உதவுகிறது. 

 2010ம் ஆை்டில் இந்தியா,  ன்னாைட்ு நிறுைனங்கள் ைரிகவள தவிரத்்திடும் ச ாருைட்ு 

குவறந்த ைரிசகாை்ை நாடுகளுக்கு இலா த்வத இைம் மாற்றுைவத தடுக்கும் ச ாருைட்ு 

செய்ய பைை்டிய நைைடிக்வககவள அமல் டுத்திை ஒரு ெரை்பதெ  ன்னாைட்ு 

ஒ ் ந்தத்தில் வகசயழுத்திை்ைது. 

 இந்த ஒ ் ந்தம் ச ாருளாதார ஒதத்ுவழ ்பு மற்றும் பமம் ாடு (The Organization for Economic 

Co-operation and Development - OECD) மற்றும் G20 ஆகிய அவம ்புகளின் அடி ் வை 

பதய்மானம் மற்றும் இலா  இைமாற்றம் திை்ைத்தின் சைளி ் ாடு ஆகும். 
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ெரவ்ததெ சதாழிலாளர் அளம ்பின்  ரிந்துளரகள் 

 “அவமதி மற்றும் ைளரெ்ச்ிக்கான பைவலைாய் ்பு மற்றும்  ாதுகா ் ான  ைி“ 

சதாைர ்ாக ெரை்பதெ சதாழிலாளர ் அவம ்பின் (International Labor Organization - ILO) 

 ரிந்துவரகள் மூலம் ஏற்றுக் சகாள்ள ் ைை் புதிய திைை்ம் ஒன்வற  ாராளுமன்றத்தில் 

ெமர ்்பிக்க மத்திய அவமெெ்ரவை தனது ஒ ்புதவல அளித்துள்ளது. 

 சஜனீைாவில் 2015 ஜீன் மாதம் நவைச ற்ற 106ைது ெரை்பதெ சதாழிலாளர ் மாநாடு 

ஏற்றுக்சகாை்ை  ரிந்துவர ஒ ்புதலுக்கு இந்தியா ஆதரைளித்தது.  

 இந்த ்  ரிந்துவர ஒ ்புதலுக்கு ஆதரைளி ் தும், இதவன  ாராளுமன்றத்தின் 

தகைலுக்காக ெமர ்்பி ் தும் அந்நாடுகளின் மீது எை்வித உைனடி கை்ைாயத்வதயும் 

ஏற் டுத்தாது. 

 ெரை்பதெ சதாழிலாளர ்நிறுைனத்தின்  ரிந்துவரகளானது பதசியக் சகாள்வக முவறக்கு 

ைழிகாைட்ும் ைை்ைம் செயல் டும் ஒரு கை்ைாயமில்லாத கருவியாகும். 

ெரவ்ததெ சதாழிலாளர் அளம ்பு 

 உலக நாடுகள் குழுவின் ஒரு நிறுைனமான ெரை்பதெ சதாழிலாளர ்அவம ்பு (International 

Labor Organization - ILO) 1919ல் சுவிைெ்ரல்ாந்தின் சஜனீைாவைத ் தவலவமயிைமாகக் 

சகாை்டு நிறுை ் ை்ைது.  

 இந்தியா ெரை்பதெ சதாழிலாளர ் அவம ்பின் அடித்தள (நிறுைன) உறு ்பினர ் ஆகும். 

தற்ெமயம் இது 187 உறு ்பினரக்வளக் சகாை்டுள்ளது. 

 ெரை்பதெ சதாழிலாளர ் அவம ்பு ெரை்பதெ சதாழிலாளர ் தரவுகள், ெமூக ்  ாதுகா ்பு 

மற்றும் அவனைருக்கும் பைவல ைாய் ்பிற்கான ைாய் ்புகள் ப ான்ற சதாழிலாளர ்

விஷயங்கபளாடு ஈடு ாடு சகாை்டுள்ள, ஐக்கிய நாடுகள் ெவ யின் ஒரு நிறுைனமாகும். 

 

அதிகாரிகள்  ரிமாற்ற ஒ ் ந்தம் 

 இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திபரலியா நாடுகளுக்கிவைபய குறி ்பிை்ை காலத்திற்கு 

ச ாருளாதார அலுைலக அதிகாரிகவள ்  ரிமாறிக் சகாள்ளும் புரிந்துைரவ்ு 

ஒ ் ந்தத்திற்கு (Memoranda of Understanding - MoU) மத்திய அவமெெ்ரவை ஒ ்புதல் 

ைழங்கியுள்ளது. 

 இத்திை்ைத்தின் கீழ் ஆஸ்திபரலிய கருவூல அலுைலகத்தில்  ைிபுரியும் அதிகாரி ஒருைர ்

இந்திய மத்திய நிதியவமெெ்கத்தின் கீழ் செயல் டும் ச ாருளாதார 

விைகாரங்களுக்கான துவறயின் (Department of Economic Affairs) அலுைலகத்திலும்; இந்திய 

ச ாருளாதார பெவை ் (Indian Economic Service - IES)  ைி ்பிரிவைெ ்பெரந்்த ஒரு அதிகாரி 

(துவைெ ் செயலாளர/்இயக்குனர ்  ைிநிவல) ஆஸ்திபரலிய அரொங்கத்தின் 

கைட்ு ் ாைட்ில் இயங்கும் ஆஸ்திபரலிய கருவூல அலுைலகத்திலும் மூன்று மாத 

காலத்திற்கு ்  ைியாற்றுைாரக்ள். 

 இத்திை்ைமானது இரை்டு நாடுகளின் நை ்பு ச ாருளாதாரக் சகாள்வககளின் 

சிக்கல்கவள ் புரிந்துக் சகாள்ளவும், பமலும்  ல நிவலகளில் இரு நாடுகளுக்கிவைபய 

ஒதத்ுவழ ்பு நைைடிக்வககவள பமற்சகாள்ளவும் உதவும். 
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அபுதாபியில் முதல் இந்துக் தகாயில் 

 ஐக்கிய அரபு எமீரகத்தின் தவலநகரமான அபுதாபியில், கல்ைாத் ா எனும் நகரில் முதல் 

 ாரம் ரியமான இந்துக் பகாவில் கைட்ுைதற்கான அடிக்கல் நாைட்ும் விழாவை பிரதமர ்

நபரந்திர பமாடி சதாைங்கி வைத்தார.் 

 மத்திய கிழக்கில் அவமயவிருக்கும் முதல்  ாரம் ரியமான இந்து கற்பகாவில் இதுபை 

ஆகும். சைல்லியிலும் மற்ற இைங்களிலும் உள்ள அக்ஷரத்ாம் பகாவிலின் மாதிரிவய ் 

ப ாலபை இந்த பகாவிலின் ைடிைம் மற்றும் கை்ைவம ்பு இருக்கும். 

 ஐக்கிய அரபு அரொங்கம், இந்தக் பகாவில் கைட்ுைதற்கு பதவையான நிலத்வத 2015ல் 

பிரதமர ்பமாடியின் முதல் ைவளகுைா  யைத்தின் ப ாது ஏற் டுத்திக் சகாடுத்தது.  

 இந்தக் பகாவில் 2020ம் ஆை்டுக்குள் கை்டி முடிக்க ் ைட்ு அவனதத்ு மத ் பின்னைி 

உவைய மக்களுக்கும் உள்பள செல்ல அனுமதி அளிக்க ் டும். 

 

 ணக்கார முதலளமெெ்ரக்ள் 

 இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரபதெங்களின் 31 முதலவமெெ்ரக்ளில், 35 

ெதவீததத்ுக்கும் அதிகமானைரக்ள் மீது குற்றவியல் ைழக்குகள் இரு ் தாக ஜனநாயக 

சீரத்ிருத்த ெங்கம் (Association for Democratic Reforms - ADR) சதரிவிதத்ுள்ளது. 

 ஆந்திர ் பிரபதெ முதலவமெெ்ர ் ெந்திர ாபு நாயுடு 177 பகாடி ரூ ாய் மதி ்புள்ள 

சொதத்ுக்களுைன் மிகவும்  ைைெதி ைாய்ந்த முதலவமெெ்ர ் என்ற இைத்வத ் 

ச ற்றுள்ளார.் 129 பகாடி ரூ ாய் மதி ்புள்ள சொதத்ுக்களுைன் அருைாெெ்ல ் பிரபதெ 

முதல்ைர ்பீமா காை்டு இரை்ைாைது இைத்வத ் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 நாை்டில்  ை ைெதி குவறைாக ் ச ற்ற முதலவமெெ்ரக்ளாக திரிபுரா முதலவமெெ்ர ்

மாைிக் ெரக்ார ் (26 இலைெ்ம் ரூ ாய்), பமற்கு ைங்காள முதலவமெெ்ர ்மம்தா  ானரஜ்ி (30 

இலைெ்ம் ரூ ாய்) மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர ் முதலவமெெ்ர ் சமஹ்பூ ா மு ்தி (55 இலைெ்ம் 

ரூ ாய்) ஆகிபயார ்இைம் பிடிதத்ுள்ளனர.்  

  கு ் ாய்வு செய்ய ் ை்ை முதலவமெெ்ரக்ளுள் மூன்று ப ர ் (10 ெதவீதம்) மைட்ுபம 

ச ை்களாைர.்  

 ையது ைாரியாக  குக்கும் ச ாழுது பீமா காை்டு (35 ையது) மிகவும் இவளய ையது 

முதலவமெெ்ர ் ஆைார.் இைவரத் சதாைரந்்து பதபைந்திர  த்னாவிஸ் (44 ையது) மற்றும் 

பயாகி ஆதித்யநாத் (45 ையது) ஆகிபயார ்இளம் ையது முதலவமெெ்ரக்ள் ஆைர.் 

 இந்த அறிக்வகயானது 29 மாநிலங்கள் மற்றும் இரை்டு யூனியன் பிரபதெங்கவளெ ்

ொரந்்த முதலவமெெ்ரக்வள கைக்கில் சகாை்ை  கு ் ாய்வின் அடி ் வையிலானது. 

 இந்த ஆய்விவன ஜனநாயக சீரத்ிருத்தத்திற்கான ெங்கம் (Association for Democratic Reforms - 

ADR) மற்றும் பதசிய பதரத்ல் கை்காைி ்பு (National Election Watch) ஆகிய அவம ்புகள் 

சைளியிைட்ுள்ளன. 

ஜனநாயக சீர்திருத்தத்திற்கான ெங்கம் 

 ஜனநாயக சீரத்ிருத்தத்திற்கான ெங்கம் என் து பதரத்ல் மற்றும் அரசியல் சீரத்ிருத்தங்கள் 

குறிதத்ு  ைியாற்றும் கை்சி மற்றும் அரசு ொர ்ற்ற தன்னாரை் அவம ் ாகும். 

 2002 முதல் பதசிய பதரத்ல் கை்காைி ்பு அவம ்பு மற்றும் ஜனநாயக 

சீரத்ிருத்தத்திற்கான ெங்கம் ஆகியவை இவைந்து நாடு முழுைதும் பதரத்ல் 

கை்காைி ்புகளில் ஈடு ைட்ு ைருகின்றன. 
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 ஜனநாயக சீரத்ிருத்தத்திற்கான ெங்கத்தின் முதல் பதரத்ல் கை்காைி ்பு 2002 ஆம் 

ஆை்டின் குஜராத் ெை்ைமன்றத் பதரத்லின் ச ாழுது துைங்கியது. 

 

இந்தியாவின் முதல் ஆன்ளலன் தரடிதயா நிளலயம் 

 உலக பரடிபயா தினமான பி ்ரைரி 13 அன்று “பரடிபயா உமாங்க்“ எனும் இந்தியாவின் 

முதல் ஆன்வலன் பரடிபயா நிவலயம் சதாைங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 அவமதி, மனித பநயம் மற்றும் நம்பிக்வக (Peace, humanity and hope) ஆகியைற்வற 

கரு ்ச ாருளாகக் சகாை்டு இந்த ஆன்வலன் பரடிபயா நிவலயம் துைங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 இவைய  ை் வல திருத்தம் (web streaming) அல்லது செயலி  திவிறக்கம் மூலம் 

ைாசனாலி பகை் ாளரக்ள் இந்த ஆன்வலன் பரடிபயாவை பகைக் (tune) முடியும். 

 24 மைிபநரம் நிகழ்ெச்ிகளுவைய இந்த ஆன்வலன் பரடிபயாவிற்கு இந்தியாவின் இந்தி 

சமாழி ைழங்கும் பிராந்தியங்களிலும் உலகின் 60 க்கும் பமற் ை்ை நாடுகளிலும் 

ைாடிக்வகயாளரக்ள் உள்ளனர.் 

 

இந்தியாவின் முதல் சநடுஞ்ொளல திறன் ளகதயடு 

 ொவல விரிைாக்கம் சதாைர ்ாக ொவல ் ச ாறியாளரக்ள் மற்றும் சகாள்வக 

ைகு ் ாளரக்ளுக்கு ைழிகாைட்ுைதற்காக மத்திய ொவல ் ப ாக்குைரதத்ு மற்றும் 

சநடுஞ்ொவலத் துவற அவமெெ்கமானது இந்தியாவின் முதல் சநடுஞ்ொவலத் திறன் 

வகபயைவ்ை (Highway capacity Manual - HCM) சைளியிைட்ுள்ளது. 

 இந்தக் வகபயைானது Indo-HCM என்றவழக்க ் டுகின்றது. 

  ல்பைறு ைவகெ ்ொவலகளின் ப ாக்குைரதத்ுத் தன்வம மீதான நாடு தழுவிய விரிைான 

ஆய்வின் அடி ் வையில் அறிவியல் மற்றும் சதாழிற்துவற ஆராய்ெச்ி கவுன்சில் CSIR 

(Council of Scientific and Industrial Research )  மற்றும் மத்திய ொவல ஆராய்ெச்ி நிறுைனத்தால் 

(CRRI-Central Road Research Institute) இந்த வகபயடு தயாரிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

  

டுக்கும் துளறமுகம் – இந்தியாவிற்கு அனுமதி  

 இரு நாடுகளுக்கிவைபயயான இராணுை ஒதத்ுவழ ்பு மீதான புரிந்துைரவ்ு ஒ ் ந்தத்தின் 

பிற்பெரக்்வக ஒன்றில் (annexure) இந்தியாவும் ஓமனும் வகசயழுத்திைட்ுள்ளன.  

 இராணுை  யன் ாடு மற்றும்  ை்ைக ் ப ாக்குைரத்திற்கு உதவுைதற்காக ஓமனின் 

முக்கிய துவறமுகமான டுக்கும் (Duqm port) துவறமுகத்தின் அணுகவல இந்தியா  இதன் 

மூலம் உறுதி செய்து சகாை்டுள்ளது. 

 இது இந்திய ் ச ருங்கைல்  குதிகளில் தன் நிவல ் ாைவ்ை (அல்லது)  சுைைவ்ை (Footprint) 

விரிவு டுதத்ுைதற்காக பமற்சகாள்ள ் ைட்ுள்ள இந்தியாவின்   ாதுகா ்பு முக்கியதத்ுைம் 

ைாய்ந்த முக்கிய நகரை்ாகும். 

 இது இந்திய ் ச ருங்கைல்  குதியில் அதிகரித்து ைரும் சீனாவின் செயல் ாடுகள் மற்றும் 

செல்ைாக்வக எதிர ்் தற்கான இந்தியாவின் கைல்ொர ்உத்திகளின் (Maritime Strategy) ஒரு 

 குதியாகும். 

 டுக்கும் துவறமுகமானது ஈரானின் ொ ஹார ் மற்றும்  ாகிஸ்தானின் குைாதார ்

துவறமுகத்திற்கு அை்வமயில் அவமந்துள்ளது.  
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  ாகிஸ்தானின் குைாதார ் துவறமுகமானது சீனா- ாகிஸ்தான் ச ாருளாதார 

ைழித்தைத்தின் (China Pakistan Economic Corridor) ஒரு  குதியாக  ாகிஸ்தானில் சீனாைால் 

கை்ைவமக்க ் ைட்ு ைருகின்றது. 

 செசெல்ஸ் நாை்டில் இந்தியாவினால் பமம் டுத்த ் ைட்ு ைரும் அஸம்ென் தீவு (Assumption 

Island) மற்றும் சமாரிஸியஸ் நாை்டின் அகாபலகா தீவுைன் (Agalega Island) இவைந்து டுக்கும் 

துவறமுகமும் இந்தியாவின் செயல்திறன் ைாய்ந்த கைல்ொர ்  ாதுகா ்பு ைழித்தைத்தில் 

(proactive maritime security roadmap) அவமந்துள்ளது. 

 பமலும் இதத்ுவறமுகமானது சிற ்பு ச ாருளாதார மை்ைலம் ஒன்வறயும்  

சகாை்டுள்ளது. இதில் இந்திய நிறுைனங்களினால் 1.8 மில்லியன் ைாலர ் அளவிற்கு 

முதலீடுகள் பமற்சகாள்ள ் ைட்ு ைருகின்றது. 

 

 
  

உலகின் வளளமயான நகரங்கள்  

 நியூ பைால்டு சைல்த் (New World Wealth) அவம ் ானது உலகின்  ைக்கார நகரங்கள் 

(World Wealthiest cities) என்ற அறிக்வகவய சைளியிைட்ுள்ளது. 

 இந்த அறிக்வகயில் இந்தியாவின் ச ாருளாதார முவனயமான (Economic Hub) மும்வ  

உலகின் 12-ைது  ைக்கார நகரமாக  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளது. 

 அதிகமான பகாடீஸ்ைரரக்வள (Billionaire) சகாை்ை நகரங்கள்  ைட்ியலில் மும்வ  10-ைது 

இைத்தில் உள்ளது. 

 15 நகரங்களின் ைளத்வத  ை்டியலிைட்ுள்ள இந்த அறிக்வக ் டி சமாத்தம் 3  டிரில்லியன் 

ைளத்வதக் சகாை்டு நியூயாரக்் முதலிைம் பிடிதத்ுள்ளது. 

  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ள 15 நகரங்களுள் கைந்த  த்தாை்டுகளில் ச ற்ற செல்ைங்களின் 

ைளரெ்ச்ியின் அடி ் வையில் பைகமான ைளரெ்ச்ியுவைய நகரங்களாக ொன் 

பிரான்சிஸ்பகா, ச ய்ஜிங், ஷாங்காய், மும்வ  மற்றும் சிைன்ி ஆகிய நகரங்கள் 

 ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளன. 

 

தமளட களலகளுக்கான உலக ஒலிம்பிக் 

 8-ைது பமவைக் கவலகளுக்கான உலக ஒலிம்பிக் (Global Theatre Olympics) புதுதில்லியில் 

நைத்தத் திை்ைமிை ் ைட்ுள்ளது. 

 உலக பமவைக் கவலகளின் (theatrical arts) பிரம்மாை்ை காை்சித் தளமான இது இந்தியாவில் 

முதல் முவறயாக நைத்த ் ை உள்ளது. 
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 மத்திய கலாெெ்ாரதத்ுவற அவமெெ்கத்தின் கீழ் செயல்டும் பதசிய நாைக ் ள்ளி (National 

School of Drama) இந்த நிகழ்ெச்ிவய ஒருங்கிவைக்க இருக்கின்றது. 

 இந்த 8-ைது பமவைக் கவலகளுக்கான உலக ஒலிம்பிக்கின் கருதத்ுரு – “நை்புறவிற்கான 

சகாடி” (Flag of Friendship) . 

 30 நாடுகவளெ ்பெரந்்த சுமார ்25,000 ெரை்பதெக் கவலஞரக்ள் இதில்  ங்பகற்க உள்ளனர.் 

 “ஒபர  ாரதம் சிறந்த  ாரதம்” (EK Bharat Shreshtha Bharat) என் வத கரு ்ச ாருளாக 

சகாை்டு இந்தியா ொர ்ாக சுைாங்க் (Swang), ராஸ்லீலா (Rasleela), நை்தன்கி (Nautanki),  ந்த் 

 ாதர ்(Bhand Pather), ஜை்ரா (Jatra) ப ான்ற கவலகள் காை்சி ் டுத்த ் ை உள்ளன. 

 பமவைக் கவலகளுக்கான உலக ஒலிம்பிக் நிகழ்ெச்ியானது 1993 ஆம் ஆை்டு கிரீஸ் 

நாை்டின் சைல்பியில் (Delphi) சதாைங்க ் ைை்து. 

 பமவைக் கவல (theatrical art) எனும் ஊைகம் மூலம் சைை்பைறு கலாெெ்ாரம், நம்பிக்வக 

,சிந்தவனயுவைய மக்கவள ஒரு இைத்தில் கூைட்ுைதும், எல்வலகளின் இவைசைளிவய 

குவறதத்ு உறவு ் ாலம் அவம ் தும் இதன் பநாக்கங்களாகும். 

ததசிய நாடக ்  ள்ளி 

 பதசிய நாைக ்  ள்ளி மத்திய கலாெெ்ார அவமெெ்கத்தின் கீழ் இயங்கும் பமவை கவல ் 

 யிற்சிக்கான ஓர ்தன்னாை்சி நிறுைனமாகும். 

 இது புதுதில்லியில் அவமந்துள்ளது. 

 1959 ஆம் ஆை்டு ெங்கீத நாைக அகாைமி (Sangeet Natak Akdemi) ஆல் இது 

பதாற்றுவிக்க ் ைை்து. 

 

த ாளத ் ச ாருட்களுக்சகதிரான திட்டம் 

 ப ாவத ் ச ாருைக்ள் மற்றும் மபனாநிவல ் ாைவ்ை ்  ாதிக்கும் ச ாருை்களின் 

(Psychotropic Substances) ெை்ைவிபராத கைத்தவலத் தடு ் தற்காக பதசிய ப ாவத ் 

ச ாருைக்ளுக்சகதிரான தடு ்புத் திை்ைத்தின் (Anti-Narcotics Scheme ) செயல்காலத்வத 

பமலும் 3 ஆை்டுகளுக்கு மத்திய உள்துவற அவமெெ்கம் நீை்டிதத்ுள்ளது. 

 இத்திை்ைம் முதன் முவறயாக 2004ஆம் ஆை்டு ஐந்தாை்டு காலத்திற்கு சதாைங்க ் ை்ைது.  

 எல்வல தாை்டிய மற்றும் மாநிலங்களுக்கிவைபயயான உள்நாைட்ு ப ாவத ்ச ாருள் 

கைத்தவலக் கைட்ு ் டுதத்ுைதற்கு  ங்களிதத்ு ைரும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரபதெங்களுக்கு நிதி உதவி புரிைபத இத்திை்ைத்தின் பநாக்கமாகும். 

 ப ாவத மற்றும் மபனாநிவல ் ாைவ்ை  ாதிக்கும் ச ாருைக்ளின் பதவை மற்றும் அளி ்பு 

(demand and supply) ஆகிய இரை்வையும் குவற ் து இத்திை்ைத்தின் கீழ் உள்ள முக்கிய 

உத்தியாகும். 

 

ஆதார் மற்றும் உமாங் செயலி- ெரவ்ததெ விருதுகள்  

 அை்வமயில் து ாயில் நவைச ற்று முடிந்த 2018-ஆம் ஆை்டின் 6-ைது உலக அரொங்க 

மாநாை்டில் (World Government Summit) இந்தியாவின் ஆதார ் (Aadhaar) மற்றும் உமாங் 

செயலிக்கு (Umang App) சிற ்பு விருதுகள் ைழங்க ் ைட்ுள்ளன. 

 அணுகத்தகு அரொங்க ைவக ்பிரிவிற்கான சிறந்த சமாவ ல் அரொங்க பெவை விருது 

(Best m-Government Service Award for Accessible Government Category) உமாங் செயலிக்கு 
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ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 அரசின் சிறந்த ைளரும் சதாழில் நுை் விருது (Best Government Emerging Technologies Award) 

ஆதாருக்கு ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 

உலக நீடித்த வளரெ்ச்ிக்கான மாநாடு - 2018 

 உலக நீடித்த ைளரெ்ச்ிக்கான மாநாை்டின் (World Sustainable Development Summit) முதல்  தி ்பு 

இை்ைாை்டு புதுதில்லியில் நைத்த ் ை உள்ளது. 

 உலக நீடித்த ைளரெ்ச்ி மாநாைானது ஆற்றல் மற்றும் ைளங்கள் நிறுைனத்தினால் (The Energy 

and Resources Institute-TERI) நைத்த ் டும் முக்கிய மன்றமாகும். 

 2018-ஆம் ஆை்டிற்கான உலக நீடித்த ைளரெ்ச்ி மாநாை்டின் கருதத்ுரு “சநகிழ்திறனுவைய 

கிரகத்திற்காக கூை்டிவைதல் “ (Partnership for Resilient Planet). 

 நீடித்த ைளரெ்ச்ி இலக்குகவள அவைைதற்குத் பதவையான நவீன சதாழில்நுை்  

முன்பனற்றங்கவளக் காை்சி ் டுதத்ுைதற்காக இந்த மாநாை்டில் “Greenovation“ எனும் 

கை்காை்சி நைத்த ் ை உள்ளது. 

 நீடித்த ைளரெ்ச்ி, ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் துவறகளில் பெவையாற்றி ைரும் உலகத் 

தவலைரக்ள் மற்றும் சிந்தவனயாளரக்வள ஒரு ச ாதுைான பமவையில் 

ஒருங்கிவை ் தற்காக இந்த மாநாடு நைத்த ் டுகின்றது. 

 இந்தியா மற்றும் உலகின் சதற்கத்திய நாடுகளின் நீடித்த ைளரெ்ச்ிக்காக ஆராய்ெச்ிவய 

பமற்சகாள்ைதற்காக ஏற் டுத்த ் ை்ை முன்னைி சிந்தவனெ ்ொைடிபய (think tank) ஆற்றல் 

மற்றும் ைளங்கள் நிறுைனமாகும். 

 மாசு உை்ைாக்காத  சுவம ஆற்றல் (Clean Energy), நீர ் பமலாை்வம, மாசு ாடு 

பமலாை்வம, நீடித்த பைளாை்வம மற்றும் காலநிவல சநகிழ்வுத் திறன் (climate resilience) 

ஆகியைற்வற பமம் டுதத்ுைபத ஆற்றல் மற்றும் ைளங்கள் நிறுைனத்தின் முக்கிய 

பநாக்கங்களாகும். 

 

CO2 உட்செலுத்துதல் சதாழில்நுட் ம்- கந்தார் எண்சணய் வயல் 

 மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான எை்சைய் மற்றும் இயற்வக எரிைாயு நிறுைனமான ONGC 

நிறுைனம் (ONGC - Oil and Natural Gas Corporation) குஜராத்தில் உள்ள கந்தார ் எை்சைய் 

ையலில் (Gandhar Oil Field) கார ்ன்-வை-ஆக்வஸடு உைச்ெலுத்தல் சதாழிற்நுை் த்வத (CO2 

Injection technology) அறிமுக ் டுத்த உள்ளது. 

 இதுபை ஆசியாவின் மிக ்ச ரிய அளவிலான முதல் CO2 உைச்ெலுத்தல் திை்ைமாகும். 

 பமம் டுத்த ் ைை் எை்சைய் மீைச்ைடு ்பு திைை்த்தின்(EOR - Enhanced oil recovery programme) 

கீழ் கூடுதலாக 20 மில்லியன் பீ ் ாய் கெெ்ா எை்சைவய எடு ் தற்காக (Barrels of Crude 

Oil) இத்திை்ைம் பமற்சகாள்ள ் ை உள்ளது.  

CO2 உடச்ெலுத்துதல் சதாழில்நுட் ம் 

  வழவமயாகி ைரும்  எை்சைய் ையல்களின் கெெ்ா எை்சைய் உற் த்திவய 

அதிகரிக்கக்கூடிய, உலக அளவில் நிரூ ைம் செய்ய ் ை்ை ஓர ் அறிவியல் 

சதாழில்நுை் பம CO2 உைச்ெலுத்தல் சதாழில்நுை் மாகும்.  

 சமாத்த எை்சைய் உற் த்தி குவறந்து சகாை்பை ைரும்  ழவமயான எை்சைய் 
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ையல்களில் கெெ்ா எை்சைய் மீதங்களுைன் (Residual Oil) பெரத்த்ு கார ்ன்-வை-ஆக்வஸடு 

ைாயு எை்சைய் உறிஞ்சு குழாயின் ைழிபய உைச்ெலுத்த ் டும். 

 இவை  ாவறத் துவளகளில் உள்ள எை்சையின்  ாகியல் தன்வமவயக் குவற ் தால் 

எை்சைய்  ாவறத் துவளகவள விைட்ு சைளிபயறுைது எளிதாகும். 

 பமலும் CO2 ைாயுைானது எை்சைய்வய விரிைவையெ ்செய்ைதால் பிரிதச்தடுத்தலுக்காக 

அவை உற் த்தி கிைறுகவள பநாக்கி தள்ள ் டும். இதன் மூலம் எளிதாக எை்சைய்வய 

உறிஞ்சி உற் த்திவய ் ச ருக்கலாம். 

 

அடல் பூஜல் தயாஜனா 

 நிலத்தடி நீரம்ை்ைக் குவறவை வகயாளுைதற்காக மத்திய அரசு அைல் பூஜல் பயாஜனா 

(Atal Bhujal Yojana) எனும் திை்ைத்வத ைகுதத்ுள்ளது. 

 மத்திய நீரை்ள, நதி பமம் ாடு மற்றும் கங்வக புனரவம ்பு அவமெெ்கத்தின் (Ministry of 

Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation ) கீழ் ஏற் டுத்த ் ை உள்ள 

இத்திை்ைமானது பகபிபனை் குழுவின் இவெவிற்காக காத்திரு ்பில் உள்ளது. 

 நிலத்தடி நீர ் மை்ைத்வத மீள்நிர ்புதலும் (Recharge), பைளாை்ொர ் நைைடிக்வககளுக்கு 

ப ாதிய நீர ்பெமி ்பு அவம ்புகவள உருைாக்குைதும் இதத்ிை்ைத்தின் பநாக்கங்களாகும். 

 புற ் ர ்பு நீர ் நிவல அவம ்புகவள புதத்ுயிரூைட்ுைதன் மூலம் குறி ் ாக ஊரக ் 

 குதிகளில் நிலத்தடி நீர ்மை்ைத்வத உயரத்த்ுைபத இத்திை்ைத்தின் முக்கிய பநாக்கமாகும். 

 இத்திை்ைம் 5 ஆை்டு காலத்திற்கு செயல் டுத்த ் ை உள்ளது. 

 அவமெெ்ரவையின் அனுமதி கிை்டியவுைன், நீர ்  ற்றாக்குவறயுவைய மாநிலங்களான 

குஜராத், மஹாராஷ்டிரா, ஹரியானா, கரந்ாைகா, உத்திர ்பிரபதெம், மத்திய ் பிரபதெம் 

ஆகிய மாநிலங்களில் இத்திை்ைம் துைங்க ் ை உள்ளது. 

 நிலத்தடி நீர ்மீது மத்திய அரசிற்கு எத்தகு அதிகாரமும் கிவையாது. 

 1882ஆம் ஆை்டுெ ்ெை்ைமான இந்திய எளிவம ் ாைட்ுெ ்ெை்ைம் மைட்ுபம (Indian Easement Act 

- 1882) நிலத்தடி நீர ்சதாைர ்ான இந்தியெ ்ெை்ைமாகும். 

 அைல் பூஜல் பயாஜனா நிலத்தடி நீர ்அளி ்பு ொர ்பமலாை்வம (Demand side management) 

மீது கைனம் செலுத்துைதற்காகவும் ஏற் டுத்த ் ைட்ுள்ளது.. 

 குவறந்த ைெ் நீர ்  யன் ாை்டின் மூலம் எ ் டி நீர ் பதவைகவள பூரத்்தி செய்கிபறாம் 

என் பத நீர ்அளி ்பு ொர ்பமலாை்வம என ் டும். 

 

CPA – இந்தியா 

 இந்திய மை்ைலத்திற்கான காமன்சைல்த்  ாராளுமன்ற ெங்கத்தின் 6-ைது கருதத்ரங்வக 

(India region Commonwealth Parliamentary Association) பீகாரிலுள்ள  ாைன்ாவில் மக்களவை 

ெ ாநாயகர ்சுமித்ரா மகாஜன் சதாைங்கி வைதத்ுள்ளார.் 

 ைளரெ்ச்ிக்கான நிரல்களில் (Agenda)  ாராளுமன்றத்தின்  ங்கு. 

 ெை்ைஅவை மற்றும் நீதிமன்ற அவம ்பு - ஜனநாயகத்தின் இரு முக்கிய தூை்கள். 

எனும் இரு தவல ்புகளின் மீது  இக்கருத்தரங்கில் விைாதம் பமற்சகாள்ள ் ை உள்ளது. 

 இந்திய மை்ைல காமன்சைல்த் நாைாளுமன்ற ெங்கத்தின் கருத்தரங்கு இரை்டு 
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ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முவற நைத்த ் டுகின்றது. 

 இதன் 5 ைது கருத்தரங்கு 2015-ல் பகாைாவில் நவைச ற்றது. 

CPA  ற்றி 

 நாைாளுமன்ற ப ரரசுெ ் ெங்கம் (Empire parliamentary Association) என்று இதற்கு முன் 

அவழக்க ் ைட்ு ைந்த காமன்சைல்த் நாைாளுமன்ற ெங்கமானது (Commonwealth 

Parliamentary Association) மனித உரிவமகள், ஜனநாயகம் மற்றும் நல் ஆளுவக 

ஆகியைற்றிற்கு ஆதரைாக செயல் டும் அவம ் ாகும். 

 காமன்சைல்த் நாைாளுமன்ற ெங்கமானது உலகில் ஒன் து பிராந்தியங்களில் 

செயல் டுகின்றது. 

 ஆசியா 

 ஆ ்பிரிக்கா 

 ஆஸ்திபரலியா 

 பிரிை்ைன் ஆளுவகக்குை ்ை்ை தீவுகள் மற்றும் மத்தியத் தவரக்கைல்  குதி 

 அசமரிக்கா மற்றும் அைல்ாை்டிக்  

 இந்தியா  

 கனைா 

  சுபிக் மற்றும் சதன்கிழக்கு ஆசியா 

 கரிபியன் தீவுகள் 

 காமன்சைல்த்  ாராளுமன்ற ெங்கமானது இந்திய யூனியனின் நாைாளுமன்றத்வதயும், 29 

மாநில மற்றும் இரு யூனியன் பிரபதெ ெை்ைமன்றங்கவளயும் உள்ளைக்கியதாகும். 

 

தவளாண்ளம 2022 - விவொயிகளின் வருமானத்ளத இரட்டித்தல் 

 புதுதில்லியில் அவமந்துள்ள பதசிய பைளாை்வம அறிவியல் கழகத்தில் (National Agriculture 

Science Complex-NASC) “பைளாை்வம 2022 - விைொயிகளின் ைருமானத்வத இரை்டித்தல்” 

என்ற தவல ்பிலான பதசிய மாநாடு, பைளாை்வம மற்றும் விைொயிகள் நலன் 

அவமெெ்கத்தால் நைத்த ் ைை்து. 

 பைளாை்துவற ெந்திக்கும் ெைால்கவள ்  ற்றி விைாதிக்கவும், அரசின் இலக்கான 

விைொயிகளின் ைருமானத்வத 2020ல் இரை்டி ் வையெ ் செய்ைதற்கான ஒரு திை்ைத்வத 

ைவரயறுக்கவும்  இந்த மாநாடு நைத்த ் ை்ைது. 

 இந்த மாநாடு விைொயிகள் நலன் ொரந்்த ஏழு முக்கியமான கருதத்ுருக்களில் கைனம் 

செலுத்தும். இந்த மாநாை்டின்  ரிந்துவரகள் அரசின் திை்ைத்பதாடு (e-NAM) 

இவைக்க ் டும். 

 ஏழு முக்கியக் கருதத்ுருக்கள்  

1.  யிர ்உற் தத்ிவய அதிகரித்தல் 

2. ொகு டி செலவுகவளக் குவறத்தல் 

3. அறுைவைக்கு ் பின் ஏற் டும் இழ ்புகவளக் குவறத்தல் 

4. விைொய ெந்வதகள் சீரத்ிருத்தம் 

5. உைவு  த ் டுதத்ுதல் ைழியாக பைளாை் ச ாருைக்ளின் மதி ்வ  அதிகரித்தல். 

6.  யிர ்கா ்பீடு மூலமாக ஆ த்வதக் குவறத்தல் (Risk Mitigation); ப ரிைர ்நிைாரைம். 

7. பதாை்ைக்கவலத் துவற, கால்நவை ைளர ்்பு ப ான்ற இவைந்த நைைடிக்வககவள 

பமம் டுதத்ுைது. 
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ஜதன் & தரஷ்க் 

 அருங்காை்சியக ்  ாரவ்ையிைல் அனு ைத்வத புரை்சிகர ் டுதத்ுைதற்காக ஜதன் (Jatan) 

எனும் சமன்ச ாருவள அதிநவீன கைினி பமம் ாைட்ு வமயம் (Centre for Development 

Advanced Computing = C - DAC)  கை்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 இந்த நவீன சதாழில்நுை் மானது ஆன்வலன் அருங்காை்சியக ்  ாரவ்ையாளரக்ள் 

அருங்காை்சியகத்தில் காை்சி ் டுத்த ் ைட்ுள்ள நூற்றுக்கைக்கான சதால்ச ாருை்கவள 

மு ் ரிமாை முவறயில் (3D) காை உதவும். 

 இந்த சமன்ச ாருளானது அருங்காை்சியகங்களில் சமய்நிகர ்சுற்றுலாவை (Virtual Tourism) 

பமற்சகாள்ள ைழிைகுக்கும். 

 பமலும் இம்வமயமானது மாற்றுத ்திறனாளிகளிவைபய  அருங்காை்சியக ்  ாரவ்ையிைல் 

அனு ைத்வத அதிகரி ் தற்காக “தரஷ்க்“ (Darshak) எனும் வகப சி அடி ் வையிலான 

செயலி ஒன்வறயும் கை்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 இந்த செயலியானது அருங்காை்சியக சதால்ச ாருைக்ளுக்கு அருபக வைக்க ் ைட்ுள்ளது. 

“QR குறியீடுகவள” (Q.R Code) எளிவமயாக ஸ்பகன் செய்ைதன் மூலம் 

அதச்தால்ச ாருைக்ள்  ற்றிய தகைல்கவள அருைக்ாை்சியகத்தின் உை்வம பநர 

 ாரவ்ையாளரக்ள் (Real Time Visitors) அறியவும் உதவும். 

 தகைல் சதாழில்நுை் ம், எலக்ை்ரானிக்ஸ் சதாைர ்ாக ஆராய்ெச்ி மற்றும் பமம் ாைட்ு 

செயல் ாடுகவள பமற்சகாள்ளும் மத்திய மின்னணு மற்றும் தகைல் சதாழில்நுை ் 

அவமெெ்கத்தின் ஓர ்ஆராய்ெச்ி மற்றும் பமம் ாைட்ு நிறுைனபம (Research & Development) C-

DAC ஆகும். 

 

வடன் தகா ஜதனா திட்டம்  

 ைைன் பகா ஜபனா (Watan Ko Jano) எனும் இவளஞர ் ரிமாற்றுத ்திை்ைத்வத (Youth Exchange 

programme) மத்திய உள்துவற அவமெெ்கம் சதாைங்கியுள்ளது. 

 நாை்டின் பிற  குதிகளில் ஏற் ைட்ு ைரும் கலாெெ்ார, ெமூக மற்றும் ச ாருளாதார 

பமம் ாடுகவள ்  ற்றி ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநிலத்தின் இவளஞரக்ள் மற்றும் 

குழந்வதகளுக்கு ஒரு சைளி அனு ைத்வத தருைபத இத்திை்ைத்தின் பநாக்கமாகும். 

 இத்திை்ைத்திற்காக ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநிலத்தில் தீவிரைாதத்தால்  ாதிக்க ் ை்ை 

 குதிகளில் ைசிக்கும் குழந்வதகள் மற்றும் இவளஞரக்ள், ெமூகத்தின் நலிைவைந்த 

பிரிவிவனெ ் பெரந்்த இவளஞரக்ள் மற்றும் குழந்வதகள் ஆகிபயார ்

பதரந்்சதடுக்க ் ைட்ுள்ளனர.் 

 மத்திய உள்துவற அவமெெ்கம், மதத்ிய அரசின் காஷ்மீர ்பிரிவு (Kashmir Cell) மற்றும் ஜம்மு 

காஷ்மீர ்மாநில மறுைாழ்வு கவுன்சில் ஆகியவை இத்திை்ைத்திற்கு நிதி ைழங்குகின்றன. 

 

வடகிழக்கு துணிகர நிதி 

 ைளரும் ஸ்ைாரை்்-அ ் நிறுைனங்களுக்கான விரும் த்தகு வமயமாக ைைகிழக்கு 

இந்தியாவை உருைாக்கும் முயற்சியில் ைைகிழக்கு துைிகர நிதியின் (Northeast Venture 

Fund)  யன்கவள ச றுைதற்காக நாடு முழுைதும் உள்ள ஸ்ைாரை்்-அ ் நிறுைனங்களுக்கு 
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ைைகிழக்கு பிராந்திய பமம் ாைட்ு அவமெெ்கம் (Ministry of Development of Northeast Region – 

DoNER) அவழ ்பு விடுதத்ுள்ளது. 

 ைைகிழக்கு நிதி பமம் ாைட்ுக் கழக நிறுைனத்தினால் (North Eastern Development Finance 

Corporation Ltd - NEDFi) இந்த நிதியம் ஏற் டுத்த ் ை்ைது. 

 ைைகிழக்கு துைிகர நிதியமானது ைைகிழக்கு பிராந்தியத்திற்சகன ஏற் டுத்த ் ை்ை 

முதல் துைிகர மூலதன நிதியாகும். 

 ைைகிழக்கு துைிகர நிதியானது ைைகிழக்கு பிராந்தியத்தில் சதாழில் முவனவுத் 

தன்வமவய (Entrepreneurship) ஊக்குவி ் தற்காகவும், முதல் தவலமுவற 

சதாழில்முவனபைாரக்ளுக்கு நிதியியல் ஆதரவை ைழங்குைதற்காகவும் 

ஏற் டுத்த ் ை்ைது. 

 

கருடெக்தி 

 இந்தியா மற்றும் இந்பதாபனசியாவிற்கு இவைபயயான இராணுை கூைட்ு ்  யிற்சியான 

கருை ெக்தியின் 6ைது  தி ்வ  இந்திய இராணுைத்தின் சிற ்பு  ைி ் பிரிவும் (Special task 

force) இந்பதாபனசிய இராணுைமும் இவைந்து இந்பதாபனசியாவின்  ாை்டுங்கில் 

சதாைங்கியுள்ளன. 

 கருைெக்தி என் து இந்தியா மற்றும் இந்பதாபனசியாவிற்கு இவைபயயான இருதர ்பு 

ராணுை ்  யிற்சியாகும். 

 இந்த கூைட்ு இராணுை ்  யிற்சியானது பி ்ரைரி மாதத்தில் 19ஆம் பததி முதல் மாரெ் ்

மாதத்தின் 4ஆம் பததி ைவர நவைச ற உள்ளது. 

  யங்கரைாத எதிர ்்பு நைைடிக்வகயில் இரு நாைட்ு இராணுைங்களும் தங்களது 

அனு ைத்வத ்  கிரந்்து சகாள்ைதும், கைல்ொர ்  ாதுகா ்பில் இரு நாைட்ு 

இராணுைங்களின் இவைந்து செயலாற்றும் தன்வமவய அதிகரி ் தும், இந்த கருைெக்தி 

ப ார ்் யிற்சியின் முக்கிய பநாக்கங்களாகும். 

 இருநாைட்ு இராணுைங்களுக்கிவைபயயான இராணுை ரீதியிலான இராஜதந்திரத்தின் ஒரு 

 குதியாக (Military Diplomacy) இந்தக் கூைட்ு ் ப ார ்் யிற்சி நைத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 

அக்னி II ஏவுகளண தொதளன  

 ஒடிஸாவின் கைற்கவரயில் அ ்துல்கலாம் வீலர ் தீவில் அவமந்துள்ள ஒருங்கிவைந்த 

பொதவன ைரம்பிலிருந்து உள்நாைட்ுத் சதாழில்நுை் த்தில் தயாரிக்க ் ைை் 

நிலத்திலிருந்து நிலைழி இலக்கிவன பநாக்கி ஏைத்தக்க, (Surface to Surface) அணு 

ஆயுதத்வத சுமந்து செல்லக்கூடிய, இவைநிவல ைரம்புவைய கை்ைங்களுக்கிவைபயயான 

(Intermediate Range Ballistic Missile – IRBM), முழு செயல் ாைட்ு கை்ைவம ்பில் உள்ள (Full 

operational Configuration) அக்னி II ஏவுகவை சைற்றிகரமாக பொதவன செய்ய ் ைட்ுள்ளது. 

 இஸ்பராவின் இராணுை ்  ை்ைக ஒதத்ுவழ ்புைன் (logistic Support) இந்திய இராணுைத்தின் 

 ாதுகா ்பு  வை ் பிரிைால் (Strategic Forces Command-SFC) இந்த பொதவன 

பமற்சகாள்ள ் ைட்ுள்ளது. 

 இது கவைசி ஒரு மாதத்தில் பமற்சகாள்ள ் ைட்ுள்ள அக்னி ஏவுகவை ைரிவெகளின் 

மூன்றாைது சைற்றிகர பொதவனயாகும். இதற்கு முன் 5000 கிபலா மீை்ைர ் ைரம்புவைய 

அக்னி-5 ஏவுகவையும், 700 கி.மீை்ைர ்ைரம்புவைய அக்னி-I ஏவுகவையும் சைற்றிகரமாக 
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பொதவன செய்ய ் ை்ைன. 

 இந்த ஏவுகவைவய இரயில் மற்றும் நகரும் ஏவுகவை ஏவு அவம ்பு 

ப ான்றைற்றிலிருந்து ஏை இயலும். 

 நவீன மற்றும் மிகத் துல்லிய ைழிகாைட்ு அவம ்புகள் ச ாருத்த ் ைட்ுள்ள இந்த 

ஏவுகவைக்கு திை இராக்சகை் உந்துதல் அவம ்பின் மூலம் உந்துதல் 

அளிக்க ் டுகின்றது (Social rocket Propellant System). 

 

உலக தகவல் சதாழில்நுட்  காங்கிரஸ்-2018 

 வீடிபயா கான்பிரன்சிங் மூலம் வஹதரா ாத்தில் தகைல் சதாழில் நுை் ம் மீதான உலக 

கருத்தரங்வக இந்திய ் பிரதமர ்துைங்கி வைதத்ுள்ளார.் 

 சதலுங்கானா மாநில அரசு, நாஸ்காம் அவம ்பு மற்றும் உலக தகைல் சதாழில்நுை்  

பெவை கூை்ைைி (World Information Technology Service Alliance – WITSA) ஆகிைற்றின் 

கூை்டிவைவுைன் இந்தியா முதல் முவறயாக இந்த கருத்தரங்வக நைத்தியுள்ளது. 

 இது ஆசியாவில் இரை்ைாைது முவறயாக நைத்த ் ைட்ுள்ளது.  இதற்கு முன் 2008-ல் 

மபலசியத் தவலநகர ்பகாலாலம்பூரில் இது நைத்த ் ைை்து. 

 இந்த கருத்தரங்கின் கரு ்ச ாருள்- “எதிரக்ால நிறுைனங்கள்” (Future Enterprises). 

 குடியுரிவம ச ற்றுள்ள உலகின் முதல் மனித பரா ாைான ெவூதி அபரபியாவைெ ்பெரந்்த 

பொபியா பராப ா இக்கருத்தரங்கில்  ங்பகற்றுள்ளது. 

உலக தகவல் சதாழில்நுட்  காங்கிரஸ் 

 தகைல் சதாழிற்நுை் ம் மீதான உலகின் மிக ்ச ரிய கருத்தரங்கான இது இரு 

ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுவற நைத்த ் டுகிறது. 

 இதற்கு முன் இக்கருத்தரங்கு “டிஜிை்ைல் உலகம்” என்ற கரு ்ச ாருளின் அடி ் வையில் 

2014 ஆை்டு சமக்சிபகாவில் நைத்த ் ை்ைது. பின் 2016ஆம் ஆை்டிற்கான மாநாடு 

பிபரசிலின் பிபரசிலியாவில் நைத்த ் ை்ைது. 

 

MiG-21 த ார் விமானத்ளதத் தனியாக இயக்கிய முதல் ச ண் விமானி 

 அைனி ெதுரப்ைதி எனும் ச ை் விமானி இந்திய விமான ்  வைக்குெ ் (Indian Airforce - IAF) 

சொந்தமான “மிக்-21“ வ ெர ் ரக ப ார ்விமானத்வத தனியாக இயக்கிய முதன் ச ை் 

விமானி என்ற ொதவனவய ்  வைதத்ுள்ளார.் 

 இரஷ்யாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்ய ் ை்ை (Russia origin) இந்த ் ப ார ் விமானத்வத 

ஜாம்நகர ்விமான தளத்திலிருந்து இைர ்இயக்கினார.் 

 இந்த ்  யைம் அவர மைி பநரம் நீடித்தது. 

 முதன் முதலாக ச ை் விமானி தனியாக இயக்கியதன் மூலமாக, ப ார ்விமானிகளின் 

 யிற்சியில் இது ஒரு வமல்கல் ொதவனயாகக் கருத ் டுகிறது. இதன் மூலம் ச ை் 

பமம் ாை்டிற்கு IAF அளிக்கும் அர ்் ைி ்பு உைரவ்ு சைளி ் டுகிறது.  

 இந்திய விமான ்  வையானது பொதவன அடி ் வையில் (experimental basis) ச ை் 

விமானிகவள ் ப ார ் விமானங்களில் ஈடு டுத்த 5 ஆை்டுகால அளவிற்கு ஒ ்புதல் 

அளித்ததன் ைாயிலாக, ஜூன் 2016 அன்று அைனி ெதுரப்ைதி,  ாைனா காந்த், பமாகனா 

சிங் ஆகிபயார ்பதரந்்சதடுக்க ் ை்ைனர.் 
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  ாகிஸ்தான் 26 ச ை் ப ார ்விமானிகவளக் சகாை்டுள்ளது.  ாகிஸ்தான் விமான ் வை 

2006லிருந்து ச ை்கவள ப ார ்விமானங்களில் ஈடு டுத்தி ைருகிறது. 

 

ஊழல் நிளறந்த நாடுகள்  ட்டியல்  

 ெரை்பதெ சைளி ் வைத ் தன்வமக்கான அவம ் ால் சைளியிை ் டும் (Transparency 

International) 2017ஆம் ஆை்டிற்கான ஊழல் குறித்த  ைட்ியலில் இந்தியா 81-ஆைது 

இைத்வத ் ச ற்றுள்ளது. 

 ஆசிய- சுபிக்  குதியில்  த்திரிக்வக சுதந்திரம் ைழங்காத பமாெமான நாடுகளில் 

இந்தியாவும் இரு ் தாக இந்த அறிக்வக குறி ்பிைட்ுள்ளது. 

 

 2016ஆம் ஆை்டு 176 நாடுகளில் இந்தியா 79ைது இைத்தில் இருந்தது. 

 2017ஆம் ஆை்டிற்கான இந்த ்  ைட்ியல் 180 நாடுகளில் அைற்றின் ச ாதுதத்ுவறயில் 

உள்ள ஊழலின் அடி ் வையில் தயாரிக்க ் ைை்து. 

 இந்த  ை்டியல் 0 முதல் 100 என்ற அளவுகவளக் சகாை்ைது.  

o 0  - அதிகளவு ஊழல் 

o 100 - ஊழலற்ற நிவல 

 2017  ை்டியலில், இந்தியா 40 புள்ளிகள் ச ற்றுள்ளது. 2015ல் இந்தியா 38 புள்ளிகள் 

ச ற்றிருந்தது குறி ்பிைத்தக்கது. 

 நியூஸிலாந்து 89 புள்ளிகளுைன் முதலிைத்வதயும், சைன்மாரக்் 88 புள்ளிகளுைன் 

இரை்ைாைது இைத்வதயும் ச ற்றுள்ளன. 

 மூன்றாைது இைத்வத பின்லாந்து, நாரப்ை, சுவிைெ்ரல்ாந்து ஆகிய மூன்று நாடுகளும் 86 

புள்ளிகளுைன் பிடிதத்ுள்ளன. 
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 பொமாலியா 9 புள்ளிகளுைன் 180ைது இைத்வத ் பிடிதத்ுள்ளது. 

 சதற்காசிய நாடுகவள ் ச ாறுத்தமை்டில், பூைான் 67 புள்ளிகளுைன் 26ைது இைத்திலுள்ளது. 

 

வஜ்ரா  ணி ஓய்வு 

 ஒடிொவின்  ாரதீ ் துவறமுகத்தில் நவைச ற்ற நிகழ்ெச்ியில் 30 ஆை்டுகளாக கைபலார ் 

 ாதுகா ்பு ்  வையில்  ைியாற்றி ைந்த ைஜ்ரா  ாதுகா ்புக் க ் ல்  ைியிலிருந்து 

ஓய்வு ச ற்றுள்ளது. 

 இந்தக் க ் ல் ஒடிொ மற்றும் பமற்கு ைங்க கைபலார ்  குதிகளில்  ாதுகா ்பு  ைியில் 

ஈடு டுத்த ் ை்டிருந்தது. 

 கைவுள் இந்திரனின் ஆயுதமான “ைஜ்ரா” இதற்கு ச யராக சூை்ை ் ைட்ுள்ளது.  

 இது மொகான் கைட்ுமான நிறுைனத்தால் கை்ை ் ைட்ு 1988-ல் கைபலாரக் காைல்  வையில் 

பெரக்்க ் ைை்து. 

 ஏ ்ரல் 11, 2013-ல்  ாரதீ ் கைபலாரக் காைல்  வையில் இவைக்க ் ை்ைது. 

 

தனுஷ் ஏவுகளண தொதளன 

 ைங்கக் கைலில் ஒடிஸா கைற்கவரயில் நிறுத்த ் ை்டிருந்த இந்திய கைற் வை 

க ் லிலிருந்து, அணு ஆயுதங்கவள சுமந்து செல்லக் கூடிய, 350 கி.மீைை்ர ் இலக்கு 

ைரம்புவைய கை்ைங்களுக்கிவைபயயான தனுஷ் ஏவுகவை சைற்றிகரமாக பொதவன 

செய்ய ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் அவனதத்ு அணு ஆயுதங்கள் மற்றும் அைற்பறாடு சதாைரப்ுவைய 

விநிபயாகி ்பு அவம ்புகவள கைட்ு ் டுதத்ுகின்ற இந்திய கைற் வையின்  ாதுகா ்பு 

 வை ்பிரிவு (Strategic Force Command -SFC) இந்த பொதவனவய நைத்தியுள்ளது. 

 தனுஷ் ஏவுகவையானது பிரித்வி-III ஏவுகவை  எனவும் அவழக்க ் டுகின்றது.  

 உள்நாை்டில் தயாரிக்க ் ைை் குறு தூர, கை்ைங்களுக்கிவைபயயான (SRBM-Short Range 

Ballistic Missile) பிரித்வி-II ஏவுகவையின் கைற் வைக்கான மாறு ாைட்ு ைடிைவம ்ப  (Naval 

Variant) தனுஷ்  ஏவுகவையாகும் . 

 ைழக்கமான ஆயுதங்கள் (Conventional weapons) மற்றும் அணு ஆயுதங்கவள சுமந்து 

செல்லக்கூடிய தனுஷ் ஏவுகவையானது ஓர ் குறு தூர, கை்ைங்களுக்கிவைபயயான 

ஏவுகவையாகும். 

 ஒருங்கிவைந்த ைழிகாைட்ு ஏவுகவை தயாரி ்புத் திை்ைத்தின் (Integrated Guided Missile 

Development Programme -IGMDP) ஒரு  குதியாக  ாதுகா ்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் பமம் ாைட்ு 

நிறுைனத்தினால் (DRDO – Defence Research and Development Organisation) தயாரிக்க ் ைட்ு 

ைரும் 5 ஏவுகவைகளுள் தனுஷ் ஏவுகவையும் ஒன்றாகும்.  

 IGMDP கீழ் தயாரிக்க ் ைட்ுள்ள பிற ஏவுகவை ைரிவெகளாைன. 

o அக்னி ஏவுகவை ைரிவெ 

o திரிசூல் ஏவுகவை ைரிவெ 

o ஆகாஷ் ஏவுகவை ைரிவெ 

o நாக் (Nag) ஏவுகவை ைரிவெ 
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 ல்களலக்கழக மானியக் குழு - நிபுணர் குழு 

 உலகின் புகழ்ச ற்ற கல்வி நிறுைனங்களாக இந்தியாவின்  ல்கவலக் கழகங்கவள 

உருைாக்க, முன்னாள் இந்திய தவலவமத் பதரத்ல் ஆவையரான N.பகா ாலசுைாமி 

தவலவமயில் அதிகாரம் ைாய்ந்த நான்கு ப ர ் சகாை்ை நிபுைர ் குழு ஒன்று 

 ல்கவலக்கழக மானியக்குழுைால் அவமக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 20 புகழ்ைாய்ந்த இந்திய ்  ல்கவலக்கழகங்கவள (Institutions of Eminence -IoE) 

 ை்டியலிடுைதற்கு,  ல்கவலக்கழகங்களின் விை்ை ்   டிைங்கவள மதி ்பீடு செய்ய  

இந்த நான்கு ப ர ் சகாை்ை நிபுைர ் குழு   ல்கவலக் கழக மானியக்குழுைால் 

அவமக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 பதரந்்சதடுக்க ் ை்ை 20 கல்வி நிறுைனங்கவள மத்திய அரசு நை ் ாை்டின் ஏ ்ரல் 

மாதத்தில் அறிவிக்க உள்ளது. 

 இக்குழு மதத்ிய அரசிைம் இருந்து ஒ ்புதல் ச ற்று இரை்டு அரொங்க ஒழுங்குமுவறயின் 

அடி ் வையில் அவமக்க ் ைை்து. அவையாைன, 

o UGC ( ல்கவலக் கழகங்களாக கருத ் டும் புகழ்ச ற்ற கல்வி நிறுைனங்கள்) 

ஒழுங்குமுவறகள் விதிகள், 2017 [UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) 

Regulation, 2017] 

o UGC (தவல சிறந்த கல்வி நிறுைனங்களாக அறிவிக்க ் டும் அரசு கல்வி 

நிறுைனங்கள்) ஒழுங்குமுவறகள் ,2017 [UGC (Declaration of Government Educational 

Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017] 

 புகழ்ச ற்ற கல்வி நிறுைனங்களாக அறிவிக்க ் டும் நிறுைனங்கள் (Institutions of Eminence -

IoE) 

o ைழக்கமான அரசு ஒழுங்குமுவற கைட்ு ் ாை்டிலிருந்து விடு ைட்ு உலக ் 

புகழ்ச ற்ற கல்வி நிறுைனமாக மாறுைதற்கு தனக்கான  ாவதவயத் 

பதரந்்சதடுக்கும் சுதந்திரம் உவையவை. 

o 30 ெதவீதம் சைளிநாைட்ு மாைைரக்வள மாைைர ் பெரக்்வகக்கு  திவு செய்து 

சகாள்ளும் சுதந்திரம் உவையவை.. 

 

இளணய  யன் ாட்டுத் தாக்குதல்கள் - இந்தியா 

 அை்வமயில் சைளியிை ் ை்ை “அகாமாய் இவைய ்  ாதுகா ்பு நிவல Q4 

2017”அறிக்வக ் டி (Akamai State of the Internet Security Q4 2017), இவைய  யன் ாைட்ுத் 

தாக்குதல்கள் (Web Application Attacks- WAA) அதிகம் நவைச ற்ற நாடுகளின்  ை்டியலில் 

இந்தியா ஏழாைது நாைாக  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்த அறிக்வக ் டி 2017ஆம் ஆை்டு இந்தியாவில் நவைச ற்ற 53,000 வெ ர ்

தாக்குதல்களில் சுமார ் 40 ெதவீத தாக்குதல்கள் இந்தியாவின் நிதிெ ் பெவை துவறயில் 

நவைச ற்றுள்ளது. 

 இந்த அறிக்வகயானது இந்தியாவில் பைகமாக ைளரும் துவறயான ைங்கி, நிதிெ ்பெவை 

மற்றும் கா ்பீைட்ுத் துவறவய (Banking, Financial Service and Insurance) வமய ் டுத்தி 

பரன்ெம்பைர ் தாக்குதல், சமன்ச ாருள் வைரஸ் தாக்குதல்கள், இவையைழி தகைல் 

திருைல்கள் (Phishing), இவையதள முைக்கம ப ான்ற இவைய தாக்குதல்கள் 
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நைத்த ் டுைதாகக் கூறியுள்ளது. 

 அசமரிக்காவை தவலவமயிைமாகக் சகாை்ை கைிவம  ாதுகா ்பு தீரவ்ை ைழங்குநர ்

(cloud security solutions provider) நிறுைனமான அகாமாய் உலகின் மிக ்ச ரிய மற்றும் 

மிகவும் நம் கத்தகுந்த கைிவம ைழங்குநர ்பமவையாகும். 

 அவல ைரிவெ இவை ்பு மற்றும் கைிவம  ாதுகா ்பு ப ான்றைற்றின் மீது 

காலாை்டுக்கு ஒரு முவற அகாமாய் நிறுைனத்தால் இந்த அறிக்வக 

சைளியிை ் டுகின்றது.  

 இவைய தாக்குதலின் பதாற்றம், அைற்றின் உத்திகள், ைவககள், இலக்குகள், அைற்றின் 

தாக்குதல்கள், அைற்றின் ப ாக்குகள் ப ான்றைற்வற இந்த அறிக்வக விளக்குகின்றது. 

 
 

யுனிசெ ் அறிக்ளக - இந்தியா 

 அை்வமயில் சைளியிை ் ைட்ுள்ள புதிய யுனிசெ ் அறிக்வக ் டி, இந்தியாவில் 

 ெச்ிளங்குழந்வதகள் இற ்பு வீதம் (Neonatal Mortality rate) 1000 உயிர ்பிற ்புகளுக்கு 25.4 

இற ்புகள் (25.4 deaths per 1,000 live births) என்ற அளவில் உள்ளது. 

 1000 உயிர ்பிற ்புகளுக்கு எத்தவன குழந்வதகள் பிறந்த 28 நாைக்ளுக்குள் இறக்கின்றன 

என் வத அளவிடும் முவறபய  ெச்ிளங்குழந்வதகள் இற ்பு வீதம்  ஆகும்.  

 உலக அளவில் 2.6 மில்லியன் குழந்வதகள் பிறந்த 28 நாைக்ளுக்குள் இறந்துள்ளன. 

 இந்தியாவில் 2016-ல் 6 இலைெ்ம் குழந்வதகள் பிறந்த 28 நாைக்ளுக்குள் இறந்துள்ளன.  

 இதனால் குவறைான மத்திய தர ைருமானமுவைய (lower middle-income countries) 52 

நாடுகளுள் இந்தியா 12ைது நாைாக  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் அை்வைநாடுகளான ைங்கபதெம் 54-ைது இைத்திலும், பந ாளம் 50-ைது 

இைத்திலும், இலங்வக 127 ஆைது இைத்திலும் உள்ளன. 

 ைங்கபதெம், பந ாளம், ருைாை்ைா ப ான்ற ைறிய நாடுகவளக் காை்டிலும் இந்தியா பின் 

தங்கிய தரைரிவெவய ் ச ற்றுள்ளது. 

 பமலும் ஆை் குழந்வதகவளக் காை்டிலும் ச ை் குழந்வதகளுள் அதிகம் இற ்பு வீதத்வத 

சகாை்ை உலகின் ஒபர ைளரும் முக்கிய நாைாக இந்தியா  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில் பகாைா மற்றும் பகரளாவில் 1000 உயிர ்பிற ்புகளுக்கு 10 இற ்புகள் என்ற 

அளவில்  ெச்ிளங்குழந்வத இற ்பு வீதம் உள்ளது.  

 இதுபை பீகார ் மற்றும் உத்தரகாை்டில் அதிக ைெ்மாக 1000 உயிர ் பிற ்புகளுக்கு 44 

இற ்புகள் என்ற அளவில் உள்ளது. 

 பமலும் 2030 ஆை்டு எை்ை பைை்டி நிரை்யிக்க ் ை்ை நீடித்த ைளரெ்ச்ிக்கான  

இலக்குகளில் ஆபராக்கியத்திற்கான இலக்கின் டி இந்தியா அவைய நிவனத்த 1000 உயிர ்

பிற ்புகளுக்கு சைறும் 12 இற ்புகள் என்ற இலக்வக எைட்ும் நிவலயில், அதற்கான ைழித ்

தைத்தில் இந்தியா தற்ப ாது இல்வல எனவும் இந்த அறிக்வகயில் கூற ் ைட்ுள்ளது. 

 அதிக ைருைாய் உவைய நாடுகவளக் காை்டிலும் குவறந்த ைருைாயுவைய நாடுகளுள் 

ெராெரி  ெச்ிளங்குழந்வதகள் இற ்பு வீதம்  9 மைங்கு அதிகமாக உள்ளது. 

 குவறந்த ைருமானமுவைய நாடுகளில்  ெச்ிளங்குழந்வதகள் இற ்பு வீதம்  1000 உயிர ்

பிற ்புகளுக்கு 27 இற ்புகள் என்ற அளவில் உள்ளது. 
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யுனிசெ ்  ற்றி 

 ஐக்கிய நாடுகளின் ெரை்பதெ குழந்வதகள் அைெரநிதியமானது (United Nations International 

Children Emergency Fund) ஐ.நா.வின் சிற ்பு திை்ை அவம ் ாகும்.  

 இதன் தவலவமயகம் நியூயாரக்்கில் அவமந்துள்ளது.  

 இது ஐ.நா. பமம் ாைட்ு குழுவின் (UNDG - United Nations Development Group) உறு ்பினராகும். 

 இரை்ைாம் உலக ் ப ாரால்  ாதிக்க ் ைை் நாடுகளில் உள்ள குழந்வதகளுக்கு  உைவு 

மற்றும் மருத்துை ஆபராக்கிய பெவைகவள அளி ் தற்காக 1946ஆம் ஆை்டு ஐ.நா. ச ாது 

அவையால் இந்நிதியம் அவமக்க ் ை்ைது. 

 குழந்வதகளின் ச ாது நல்ைாழ்வு, ஊை்ைெெ்தத்ு, ஆபராக்கியம், கல்வி ப ான்றைற்வற 

அதிகரி ் தற்காக உலக நாடுகளின் பதசிய அளவிலான முயற்சிகளுக்கு உதவி 

புரிைதற்காக இந்நிதியம்  யன் டுத்த ் ைட்ு ைருகிறது. 

 
 

ெரவ்ததெ சூரிய ஆற்றல் கூட்டணி – இந்தியா  

 ெரை்பதெ சூரிய ஆற்றல் கூை்ைைியின் (International Solar Alliance - ISA) முதல் மாநாைவ்ை 

மாரெ் ்11 அன்று புது தில்லியில் இந்தியா நைத்த உள்ளது. 

 மாநாை்டின்ப ாது சூரியெக்தி  யன் ாடு சதாைர ்ாக 121 திை்ைங்கள் இரு கை்ைங்களாக 

சதாைங்க ் ை உள்ளன.  

 மாரெ் ்11 அன்று 50 திை்ைங்களும் ஏ ்ரல் 20 அன்று 11 திை்ைங்களும் சதாைங்க ் ை உள்ளன. 

 பமலும் மாநாை்டின் ப ாது பொலார ்பமற்கூவர  யன் ாடு (Solar Rooftop) மற்றும் பொலார ்

மின்- இயக்கம் மற்றும் பெகரி ்பு (Solar E-Mobility and Storage) ப ான்றைற்வற ் ச ருக்குைது 

சதாைர ்ாக இரு புதிய திை்ைங்கள் சதாைங்க ் ை உள்ளன.  

ISA 

 2015 நைம் ரில்  ாரிஸில் நவைச ற்ற COP21  ருைநிவல மாநாை்டில் பிரஞ்சு அதி ருைன் 

இவைந்து இந்தியாைால் இக்கூை்ைைி ஏற் டுத்த ் ைை்து. 

 ெரை்பதெ சூரிய ஆற்றல் கூை்ைைி ஆனது 121 நாடுகளின் கூை்ைைி ஆகும். 

இக்கூைை்ைியிலுள்ள நாடுகள் சூரிய ஆற்றல் ைளம் நிவறந்தவை. இவை கைக பரவக 
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மற்றும் அைெ்பரவக ஆகியைற்றினுக்கிவைபய முழுவமயாகபைா அல்லது  குதியாகபைா 

அவமந்தவை. 

 புவத  டிமங்கள் அடி ் வையிலான எரிச ாருள்கள் மீதான ொரவ்  குவறதத்ு, திறன்மிகு 

ைவகயில் சூரிய ஆற்றவல  யன் டுதத்ுைதற்கு ஒன்றிவைந்து செயல் டுைபத இதன் 

முதன்வம பநாக்கமாகும். 

 இவைக்கால செயலகத்பதாடு பெரத்த்ு இதன் தவலவமயகம் இந்தியாவின் குரக்ானில் 

உள்ளது.  

 குவறந்த ைெ்ம் 15 நாடுகள் இதவன ஏற்றுக் சகாை்ைால் தான் இது செயல்முவறக்கு 

ைரும். 

 பமலும், இக்கூை்ைைியில் 2030-ல் சூரிய ஆற்றல் திை்ைங்களுக்கு நிதி அளிக்க 1 டிரில்லியன் 

நிதிவய திரை்ைவும் முடிவு பமற்சகாள்ள ் ைட்ுள்ளது. 

 ISA ஆனது அவை, கவுன்சில் மற்றும் செயலகம் என மூன்று நிறுைனக் கை்ைவம ்வ  

சகாை்டுள்ளது. 

 

 ால் ஆதார்  

 5 ையதுக்கு குவறைான குழந்வதகளுக்கு “ ால் ஆதார”் (Baal Aadhar) எனும் ச யரில் நீல நிற 

ஆதார ் அவையாள அைவ்ைவய இந்திய தனிதத்ுை அவையாள ஆவையம் (Unique 

Identification Authority of India - UIDAI) அறிமுக ் டுத்தியுள்ளது.  

 இது குழந்வதயின் ச ற்பறாருள் ஒருைரினுவைய ஆதார ்அைவ்ையுைன்  இவைக்க ் டும். 

இதற்கு குழந்வதயின் எத்தகு  பயாசமை்ரிக் அவையாளத்வதயும் ைழங்கத் 

பதவையில்வல. 

 குழந்வத 5 ையவத எைட்ும்ப ாது குழந்வதயினுவைய  பயாசமை்ரிக் தகைல்கவள 

ெமர ்்பிதத்ு பின்  ைழக்கமான ஆதார ்அைவ்ைவய ் ச றலாம்.  

 இந்த நவைமுவறவய 7 ஆை்டுகளுக்குள் பமற்சகாள்ளத ் தைறும் பைவளயில் 

குழந்வதயின் ஆதார ்அைவ்ை ரதத்ு செய்ய ் டும். 

 

மிலன் - 2018 

 16 நாடுகள்  ங்குச றும் ‘மிலன்’ எனும்  ன்னாைட்ு கூைட்ு ்ப ார ்  யிற்சிவய இந்திய 

கைற் வை, அந்தமான் மற்றும் நிக்பகா ார ் தீவுகளில் அவமந்துள்ள ப ாரை்் பிபளயரில் 

மாரெ் ்6 முதல் 13 ைவர நைத்த உள்ளது. 

 ‘கைல்கவளத் தாை்டிய நை்புறவு’ (Friendship Across Seas) என்ற கரு ்ச ாருளின் 

அடி ் வையில் அந்தமான் மற்றும் நிக்பகா ார ்கைற் வை ் பிரிவின் (Andaman and Nicobar 

Command) கீழ் இந்த கைல்ொர ் ாதுகா ்பு ் ப ார ் யிற்சி நைத்த ் ை உள்ளது. 

 அந்தமான் மற்றும் நிக்பகா ார ்தீவுகளின் அெலான இயற்வக அழகு மற்றும் இயற்வக 

 ாரம் ரிய செறிவை சைளிநாை்டினருக்குக் காை்பி ் தற்காக மிலன் 2018 கூைட்ு ்ப ார ்

 யிற்சி நைத்த ் டுகின்றது. 

 சமாத்தம் 16 நாடுகள் இந்த  ன்னாைட்ு கூைட்ு ்ப ார ் யிற்சியில்  ங்பகற்க உள்ளன. 

 அவையாைன, 

o ஆஸ்திபரலியா, தான்ொனியா, கம்ப ாடியா, சிங்க ்பூர,் நியூசிலாந்து, வியை்நாம், 
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மியான்மர,் ைங்கபதெம், சகன்யா, தாய்லாந்து, இலங்வக, ஓமன், மாலத்தீவுகள், 

சமாரீசியஸ், இந்பதாபனசியா, மபலசியா.  

 அரபிக்கைல், இந்திய ் ச ருங்கைல் மற்றும் ைங்கக் கைலில் அவமந்துள்ள கைபலார 

நாடுகளுவைய (Littoral States) கைற் வையின் கூடுவகயாக  இரு ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முவற 

(biennially) நைத்த ் டும் இந்த கூைட்ு ்ப ார ்  யிற்சியானது 1995 ஆம் ஆை்டு 

முதன்முவறயாக நைத்த ் ைை்து. 

 

மருத்துவ மற்றும் வாெளன ் ச ாருட்கள் மீதான குழு 

 ைைகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கான மருதத்ுை மற்றும் ைாெவன திரவிய தாைரங்கள் (Medical 

and Aromatic Plants - MAPs) மீதான அவமெெ்கங்களுக்கிவைபயயான குழுவின் (Inter-Ministerial 

Committee-IMC) முதல் ெந்தி ்பு மாரெ் ்மாதம் 12 பததி நைத்தத் திை்ைமிை ் ைட்ுள்ளது. 

 ஆயுஷ் (AYUSH) அவமெெ்கம் மற்றும் ைைகிழக்கு பிராந்திய பமம் ாைட்ுதத்ுவற (DoNER - 

Development of North-East Region) ஆகியைற்றினுவைய செயலாளரக்ளின் தவலவமயில் 

இெெ்ந்தி ்பு நைத்த ் ை உள்ளது.  

 ைைகிழக்கு பிராந்திய பமம் ாைட்ுதத்ுவற அவமெெ்கம் இந்த ெந்தி ்வ  ஒருங்கிவைக்க 

உள்ளது. 

 ைைகிழக்கு பிராந்தியத்திலுள்ள மருத்துை மற்றும் ைாெவன திரவிய தாைரங்களின் மூல 

ஆதாரத்வத நீடித்த முவறயில் உற் த்தி மற்றும் பமலாை்வம செய்து அதன் மூலம் 

ைைகிழக்கு இந்திய மக்களின் ச ாருளாதார நிவலவம மற்றும் ைாழ்ைாதாரத்வத 

பமம் டுதத்ுைதற்குத் பதவையான செயல் திை்ைங்கவள  ரிந்துவர செய்ய இெெ்ந்தி ்பு 

நைத்த ் டுகிறது. 

 

மருத்துவ மற்றும் வாெளன ் ச ாருட்கள் மீதான குழு 

 ைைகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கான மருதத்ுை மற்றும் ைாெவன திரவிய தாைரங்கள் (Medical 

and Aromatic Plants - MAPs) மீதான அவமெெ்கங்களுக்கிவைபயயான குழுவின் (Inter-Ministerial 

Committee-IMC) முதல் ெந்தி ்பு மாரெ் ்மாதம் 12 பததி நைத்தத் திை்ைமிை ் ைட்ுள்ளது. 

 ஆயுஷ் (AYUSH) அவமெெ்கம் மற்றும் ைைகிழக்கு பிராந்திய பமம் ாைட்ுதத்ுவற (DoNER - 

Development of North-East Region) ஆகியைற்றினுவைய செயலாளரக்ளின் தவலவமயில் 

இெெ்ந்தி ்பு நைத்த ் ை உள்ளது.  

 ைைகிழக்கு பிராந்திய பமம் ாைட்ுதத்ுவற அவமெெ்கம் இந்த ெந்தி ்வ  ஒருங்கிவைக்க 

உள்ளது. 

 ைைகிழக்கு பிராந்தியத்திலுள்ள மருத்துை மற்றும் ைாெவன திரவிய தாைரங்களின் மூல 

ஆதாரத்வத நீடித்த முவறயில் உற் த்தி மற்றும் பமலாை்வம செய்து அதன் மூலம் 

ைைகிழக்கு இந்திய மக்களின் ச ாருளாதார நிவலவம மற்றும் ைாழ்ைாதாரத்வத 

பமம் டுதத்ுைதற்குத் பதவையான செயல் திை்ைங்கவள  ரிந்துவர செய்ய இெெ்ந்தி ்பு 

நைத்த ் டுகிறது. 

 

வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கான நிதி ஆதயாக் மன்றம் 

 ைைகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கான நிதி ஆபயாக் மன்றம் ஒன்வற அவம ் தற்கு மத்திய 
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அரசு  அனுமதி ைழங்கியுள்ளது. 

 நிதி ஆபயாக்கின் துவைத்தவலைர ் மற்றும் மத்திய ைைகிழக்கு பிராந்திய பமம் ாைட்ு 

அவமெெ்கத்தின் இவை அவமெெ்ர ் (Ministry of Development of Northeast Region)   ஆகிபயார ்

இம்மன்றத்தின் தவலைரக்ளாக நியமிக்க ் ைட்ுள்ளனர.் 

 மத்திய ைைகிழக்கு பிராந்திய பமம் ாைட்ு அவமெெ்கத்தில் இதனுவைய செயலகம் 

அவமய  உள்ளது. 

 ைைகிழக்கு பிராந்தியத்தில் நீடித்த மற்றும் பைகமான ைளரெ்ச்ிவய ஏற் டுதத்ுைதற்குத் 

பதவையான, ச ாருந்தக்கூடிய முன்சனடு ்புகவள  ரிந்துவரக்கவும், அைற்றின் 

ைளரெ்ச்ிக்கு இவையூறாக உள்ளைற்வற அவையாள ் டுத்தவும் இம்மன்றம் 

அவமக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 

மகாநதி நதிநீர் பிரெச்ிளன - தீர் ் ாயம் 

 மகாநதி நதியின் நீவர  கிரந்்து சகாள்ைதில் ஒடிஸா மாநிலத்திற்கும், ெத்தீஸ்கர ்

மாநிலத்திற்கும் இவைபய நிலவும் பிரெச்ிவனவய தீரக்்க நதிநீர ்  ங்கீைட்ு தீர ்் ாயம் 

(Tribunal)  ஒன்வற அவம ் தற்கு மத்திய பகபிபனை்  ஒ ்புதல் ைழங்கியுள்ளது. 

 மகாநதி நதியின் குறுக்பக ெத்தீஸ்கர ் மாநிலம்  ல்பைறு தடு ் வைகள் (Weirs) 

கை்டிைருைவத நிறுத்த பைை்டி, ஒடிஸா மாநிலம் சதாடுத்த ைழக்கில் நதிநீர ் ங்கீைட்ு ் 

பிரெச்ிவனவயத் தீரக்்க தீர ்் ாயம் ஒன்வற அவமக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு 

உெெ்நீதிமன்றம் உத்தரவிை்ைது. இந்த உத்தரவின் அடி ் வையில் தற்ப ாது தீர ்் ாயம் 

அவமக்க ் ை உள்ளது. 

 மாநிலங்களுக்கிவையிலான நதிநீர ்  ங்கீைட்ு ் பிரெச்ிவன ெை்ைம் 1956-ன்  டி 

அவமக்க ் டும் இத்தீர ்் ாயத்தில் ஒரு தவலைர ்மற்றும் இரு உறு ்பினரக்ள் இரு ் ர.் 

 தீர ்் ாயத்தின் தவலைர ் மற்றும் இரு உறு ்பினரக்வள   உெெ்நீதி மன்றம் அல்லது 

நாை்டின் பிற உயரநீ்தி மன்றங்களின் நீதி திகளிலிருந்து,  உெெ்நீதிமன்ற தவலவம 

நீதி தி நியமி ் ார.் 

 மாநிலங்களுக்கிவைபயயான நதிநீர ் ங்கீைட்ு ் பிரெச்ிவன ெை்ைம் 1956-ன்  டி (Inter-State 

River Water Disputes -1956), அவமக்க ் டும் தீர ்் ாயமானது தனது அறிக்வக மற்றும் 

முடிவை 3 ஆை்டுகளுக்குள் ெமர ்்பிக்க பைை்டும்.  

 தவிரக்்க முடியாத காரைங்களால், இந்த ெமர ்்பி ்புக் காலத்வத பமலும் இரு 

ஆை்டுகளுக்கு மிகாத ைை்ைம் நீை்டி ்பு செய்யலாம். 

மகாநதிளய ்  ற்றி 

 மகாநதி நதியானது ெத்தீஸ்கர ் மாநிலத்தின் சிஹாைா (Sihawa) மவலகளில் 

பதான்றுகின்றது.  
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 ெத்தீஸ்கர ்மற்றும் ஒடிஸா ைழிபய  ாய்ந்பதாடி, ைங்கக்கைலில் கலக்கின்றது. 

 மகாநதியின் கிவள நதிகள் (tributaries), 

1.  இைக்கவர  துவைநதிகள் (left Bank Tributaries)  

o சிபயாநாத ்(Seonath)  

o  ஹஸ்திபயா (Hasdeo) 

o  மை்ை் (Mand) 

o  இ ் (Ib) 

2. ைைக்கவர  துவைநதிகள் (Right Bank Tributaries)  

o ஓங் (Ong) 

o  சைல் (Tel) 

o பஜாங்க் (Jonk) 

 

 உலகின் மிகவும் நீளமான அவையான  ஹிராகுை் அவை  மகாநதியின் நதியின்  பமல் 

கை்ை ் ைட்ுள்ளது. 

 

ததசிய நகர் ்புற வீட்டுவெதி நிதியம் (National Urban Housing Fund - NUHF) 

 மத்திய அவமெெ்ரவை , பிரதம மந்திரி அைாஸ் பயாஜனா திை்ைத்திற்கு 
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நிதியளி ் தற்காக 60,000 பகாடி மதி ்பிலான பதசிய நகர ்்புற வீைட்ு ைெதி நிதியத்வத 

(National Urban Housing Fund - NHUF) ஏற் டுத்த ஒ ்புதல் ைழங்கியுள்ளது. 

 பிரதம மந்திரி அைாஸ் பயாஜனா திை்ைமானது 2022-க்குள் 1.2 பகாடி வீடுகள் கை்டி 

முடி ் வத பநாக்கமாகக் சகாை்ைது. 

 NUHF ஆனது மூல ்ச ாருைக்ள் உருைாக்கம் மற்றும் சதாழில்நுை்  பமம் ாைட்ுக் 

கழகத்தின் (Building materials and Technology Promotion Council - BMTP) கீழ் செயல் டும். 

 NUHF ஆனது அடுத்த நான்கு ஆை்டுகளுக்குத் பதவையான நிதி ைெதிவய ஏற் டுத்தித்  

தரும். 

 சைை்பைறு ைவகயில் மத்திய நிதியுதவி பதவை ் டும் நிவலகள் 

o கூைட்ு முயற்சியில் மலிவு விவல வீடுகள் (Affordable Housing in Partnership - AHP) 

o  யனாளிகள் இவைக்க ் ை்ை கைட்ுமானம் (Beneficiary Linked Construction) 

o குடிவெ மறுசீரவம ்பு (Insitu Slum Redevelopment) 

o மானியதத்ுைன் கைனளி ்புத் திைை்ங்கள் (Credit Linked Subsidy Schemes) 

 இதன் மூலம் நகர ்்புறங்களில் உள்ள வீடுள்ளைரக்ள் மற்றும் வீைற்றைரக்ள் ஆகிபயாருக்கு 

இவைபய உள்ள  இவைசைளிவய, இந்தத ்திை்ைத்தின் கீழ் வீடுகள் கை்டித் தர ் டுைதன் 

மூலம்  டி ் டியாகக் குவறக்கலாம். 

 மூல ்ச ாருள் உற் த்தி மற்றும் சதாழில் நுை்  பமம் ாைட்ுக் கழகமானது வீைட்ு ைெதி 

மற்றும் நகர ்்புற விைகாரதத்ுவற அவமெெ்கத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாை்சி 

அவம ் ாகும். 

 இந்த அவம ் ானது ெங்கங்கள்  திவுெெ்ைை்ம் (Societies Registration Act), 1860 –ன் கீழ் 

 திவுசெய்ய ் ைட்ுள்ளது. இதனுவைய முக்கியமான  ைி, புதிய கைட்ுமானத் சதாழில் 

நுை் த்வத அறிமுக ் டுதத்ுைபதயாகும். 

 

வங்கி ொராத நிதி நிறுவனங்களுக்கான குளறதீர் ்பு அளம ்பு 

 இந்திய ரிெரை்் ைங்கி , ைங்கி ொராத நிதி நிறுைனங்களுக்கு எதிரான குவறகவள 

தீர ்் தற்காக குவறதீர ்்புத் திை்ைம் ஒன்வற ஆரம்பிதத்ுள்ளது. 

 ரிெரை்் ைங்கியிவன ் ச ாறுத்தைவர, இந்தத ் திை்ைம் துரிதமாகவும், கை்ைைம் 

ஏதுமின்றியும் ைங்கி ொராத நிதி நிறுைனங்களால் அளிக்க ் டும் பெவைகளில் உள்ள 

குவற ாடுகவள ெரி செய்ய உதவும். 

 நுகரப்ைாரக்ளின் புகாரக்வள ் ச ாறுதத்ு இந்த அவம ்பு மை்ைல ரீதியாக (சென்வன, 

மும்வ , சகால்கத்தா மற்றும் புது தில்லி) செயல் டும். 

 இந்த குவறதீர ்்புத் திைை்ம் புகாரத்ாரருக்கு அதாைது ைாடிக்வகயாளபரா அல்லது ைங்கி 

ொராத நிதி நிறுைனபமா இந்த அவம ்பின் முடிவை எதிரத்த்ு பமல்முவறயீைட்ு 

அதிகாரியிைம் பமல்முவறயீடு செய்யும் நவைமுவறவய ஏற் டுத்தித ்தருகிறது. 

 உள்கைை்வம ்பு நிதி நிறுைனம், வமய முதலீைட்ு நிறுைனம், உள்கைை்வம ்பு கைன் ைெதி 

நிறுைனம் மற்றும் கவல ்பில் உள்ள ைங்கி ொராத நிதி நிறுைனம் ஆகியவை இந்த 

குவறதீர ்்பு அவம ்பின் ைரம்பிலிருந்து விலக்க ் ைட்ுள்ளன. 
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ததசிய ஒருளம ் ாட்டு சுற்று ் யணம் 

 பதசிய ஒருவம ் ாைட்ு சுற்று ் யைம், சிை ்பு கைெ ் பிரிவின் (Red Shield Division) 

உதவியுைன் பகாங் ங்  ை்ைாலியனால் சதாைங்கி வைக்க ் ை்ைது. 

 இந்த சுற்று ் யைம் ைைகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநிலத்தின் 

இவளஞரக்ளுக்கு கல்வியளி ் தற்காகவும், உற்ொகமளி ் தற்காகவும் (to motivate) 

அறிமுக ் டுத்த ் ை்ைது. 

 இந்தியாவின்  ாரம் ரியத்வத ்  ற்றி அறிந்து சகாள்ைதற்காகவும்,  ல்பைறு 

ைளரெ்ச்ிக்கான மற்றும் சதாழில்துவற சதாைக்கங்கவள ் (Developmental and Industrial 

Initiatives)  ற்றியும் அறிந்து சகாள்ள இந்த  யைம் உதவும். 

 இந்த சுற்று ் யைம் மாைைரக்ள்  ல்பைறு ைவகயான சதாழில்துவற 

பைவலைாய் ்புகவள ்  ற்றி அறிந்து சகாள்ளவும்  ல்பைறு புகழ்ச ற்ற பிர லங்களுைன் 

உவரயாைவும் ைாய் ்வ  ஏற் டுத்தித ்தரும். 

 
 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

அஸ்கா ாத் ஒ ் ந்தம்-இந்தியா  

 ெரை்பதெ ப ாக்குைரதத்ு மற்றும் கை ்பு ைழி ் ாவதவய உருைாக்குதல் மீதான 

ஒ ் ந்தத்தில் (Agreement on Establishment of an International Transport and Transit Corridor) இந்தியா 

இவைக்க ் ைட்ுள்ளது.  

 இந்த ஒ ் ந்தம் அஸ்கா ாத் ஒ ் ந்தம் (Ashgabat Agreement) என்றும் அவழக்க ் டுகின்றது. 

 இந்த ஒ ் ந்தத்திற்கான இந்தியாவின் இவைவு 2018 ஆம் ஆை்டின் பி ்ரைரி மூன்றாம் 

பததி முதல் செயல் ாை்டிற்கு ைரும். 

 

 அஸ்கா ாத் ஒ ் ந்தம் 

 மத்திய ஆசிய நாடுகளுக்கும், ஈரானிய ஓமானிய துவறமுகங்களுக்கும் இவைபய மிக 

அருகாவமயில் அவமந்த ைரத்்தக ்  ாவதவய உருைாக்குைபத இந்த ஒ ் ந்தத்தின் 

பநாக்கமாகும். 
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 2011ஆம் ஆை்டு ஓமன், ஈரான், ைரக்்சமனிஸ்தான் மற்றும் உஸ்ச கிஸ்தான் ஆகிய நான்கு 

நாடுகளால் இந்த ஒ ் ந்தம் வகசயழுத்திை ் ை்ைது. இவைபய இந்த ஒ ் ந்தத்தின் 

நிறுைன நாடுகளாகும். (Founding members). 

 பின்னர ்கஜகஸ்தான் மற்றும்  ாகிஸ்தான் ஆகியவை இந்த ஒ ் ந்தத்தில் இவைந்தன. 

 ஈரான்-ைரக்்சமனிஸ்தான்-கஜகஸ்தானிற்கு இவைபயயான இரயில்பை ்  ாவதயானது 

அஸ்கா ாத் ஒ ் ந்தத்தின் முக்கியமான  ாவதயாகும். 

 பமலும் இது இந்தியா நிதியளித்து ைரும் ைைக்கு-சதற்கு ெரை்பதெ ப ாக்குைரதத்ு 

ைழி ் ாவதயின் (International North-South Transport Corridor – INSTC) ஒரு  குதியாகவும் 

இவைக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 அஸ்கா ாத் நகரானது ைரச்மனிஸ்தான் நாை்டின் தவலநகராகும். 

 இது கராகும் (Karkum)  ாவலைனத்திற்கும், பகாச ை் பைக் (Kopet Dag) மவலத ்சதாைருக்கும் 

நடுபை அவமந்துள்ளது. 

 

ஐ.நா. உலக உணவு திட்டம் - சுவீடன் 

 அடுத்த 4 ஆை்டுகளுக்கு உலக உைவு திை்ைத்திற்கு 370 மில்லியன் ைாலரக்வள 

ைழங்குைதற்கு சுவீைன் அரொனது ஐ.நா.வின் உலக உைவு திை்ை அவம ்புைன் (UN World 

Food Programme - WFP) முக்கியத்துை கூைட்ிவைவு ஒ ் ந்தத்வத (Strategic Partnership 

Agreement) பமற்சகாை்டுள்ளது. 

 2018 முதல் 2021 ைவரயிலான நான்காை்டு காலத்திற்கு பமற்சகாள்ள ் ைட்ுள்ள 

சுவீைனின் இந்த நிதி ்  ங்களி ் ானது WFP-ன் முக்கியதத்ுை கூைட்ு ஒ ் ந்தத்தில் இது 

ைவர பமற்சகாள்ள ் ைை் நிதி ்  ங்களி ்புகளில் மிக ்ச ரிய அளவிலான ஒன்றாகும். 

உலக உணவுத் திட்டம் 

 உலக உைவுத் திைை்மானது உைவு மற்றும் பைளாை்வம நிறுைனத்தால் (FAO-Food And 

Agriculture Organisation ) 1961ல் நிறுை ் ை்ைது.  

 இதன் தவலவமயகம் பராமில் உள்ளது. 

 உலக உைவுத் திை்ை நிறுைனமானது  ஐ.நா.வின் உைவு ொரந்்த அம்ெங்களில் 

துவைபுரியும் நிறுைனமாகும். 

 உலகின் மிக ்ச ரிய மனிதாபிமான நிறுைனமான இது உலக அளவில் ைறுவம மற்றும் 

 ை்டினிவய ் ப ாக்குைவதயும், உைவு ்  ாதுகா ்வ  பமம் டுதத்ுைவதயும் முக்கிய ் 

 ைிகளாக சகாை்டுள்ளது. 

 

இந்தியா-ஐ.நா. வளரெ்ச்ி தமம் ாட்டு ஒத்துளழ ்பு நிதியம் 

 சதற்கத்திய நாடுகளிவைபய ஒதத்ுவழ ்வ  (South-South Co-operation) ஏற் டுதத்ுைதற்காக 

அவமக்க ் ை்ை இந்தியா-ஐ.நா பமம் ாைட்ு ஒதத்ுவழ ்பு நிதியத்திற்கு (India – UN 

Development Partnership Fund) இந்தியா கூடுதலாக 1 மில்லியன் ைாலரக்வள ைழங்கியுள்ளது. 

நிதியம்  ற்றி  

 ைளரும் மற்றும் குவறைான ைளரெ்ச்ியுவைய நாடுகளில் ைறுவம மற்றும்  ை்டினிவய 

ஒழி ் தற்கும், சுகாதாரத்வத அதிகரி ் தற்கும், கல்வி மற்றும் ெமதத்ுைத்வத 

பமம் டுதத்ுைதற்கும், தூய்வமயான குடிநீர ் மற்றும் ஆற்றலுக்கு அணுகவல 
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ஏற் டுதத்ுைதற்கும் இந்த நிதி  யன் டுத்த ் ை உள்ளது. 

 இந்தியா மற்றும் சதற்கத்திய நாடுகளின் ஒதத்ுவழ ்பிற்கான ஐ.நா. அலுைலகத்திற்கு 

(United Nations Office for South-South Co-operation) இவைபயயான கூை்டிவைவின் கீழ் இந்த 

நிதியம் அவமக்க ் ைட்ுள்ளது. 

  ைளரும் மற்றும் குவறைான ைளரெ்ச்ியுவைய நாடுகளின்   நீடித்த பமம் ாை்டிற்கான 

திை்ைங்களுக்கு நிதியளிக்க இந்த நிதியம் அவமக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 

இலங்ளகயின் எழு தாவது சுதந்திர தினம்  

 இந்தியாவின் அை்வை நாைான இலங்வக தனது 70ைது சுதந்திர தினத்வத பி ்ரைரி 4ஆம் 

பததி சகாை்ைாடியுள்ளது. 

 1948ஆம் ஆை்டு பி ்ரைரி 4ஆம் பததி பிரிை்டிஷ் காலனியத்திலிருந்து இலங்வக விடுதவல 

அவைந்தது.  

 இலங்வகயின் இை்ைாை்டு சுதந்திர தின சகாை்ைாை்ைத்தின் கருதத்ுரு - “ஒபர பதெம்“ (One 

Nation).  

 பிரிை்டிஷ் அரசியின் ொர ்ாக இங்கிலாந்து இளைரெர ் எைை்ரை்் சுதந்திர தின விழாவில் 

சிற ்பு விருந்தினராக கலந்து சகாை்ைார.் 

 

உலகளாவிய கண்  ராமரி ்பு தெளவ 

 தன்னுவைய குடிமக்களுக்கு உலகளாவிய கை் சிகிெவ்ெ  ராமரி ்பு பெவைவய (Universal 

Eye Care) ைழங்கவுள்ள உலகின் முதல் குவறந்த ைருைாயுவைய நாைாக (Low income Country) 

ருைாை்ைா உருைாகியுள்ளது. 

 இதற்காக நாை்டில் உள்ள 3000 கை் சிகிெவ்ெ செவிலியரக்ளுக்கு  யிற்சி அளிக்க “விஷன் 

ஃ ார ்எ பநஷன்“ (Vision for a Nation) என்ற அவம ்புைன் ருைாை்ைா ஒ ் ந்தம் செய்துள்ளது. 

 சிறு கை்ொர ் ாதி ்புகளின் அறிகுறிகள் முதல் ச ரிய கை்ொர ்அறுவை சிகிெவ்ெ ைவர 

இந்த உலகளாவிய கை் சிகிெவ்ெ பெவையில் ைழங்க ் ை உள்ளது.  

 இதனால் ருைாை்ைாவில் உள்ள 34 ெதவீத மக்கள்  யன் ச ற உள்ளனர.் 

 கிை்ை ்  ாரவ்ையானது ருைாை்ைாவில் நிலவும் ச ாதுைான கை்ொர ்  ாரவ்ை 

குவற ாைாகும். 

 உலக மனித ைளரெ்ச்ிக் குறியீைட்ில் (Human Development Index) ருைாை்ைா 159ைது இைத்தில் 

உள்ளது.   

 ருைாை்ைாவில் சைறும் 19.8 ெதவீத மக்கள் மைட்ும் மின்ொர  யன் ாைவ்ை 

சகாை்டுள்ளனர ்என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 

 

சநருக்கடிநிளல பிரகடனம் - மாலத்தீவு 

 மாலத்தீவு அதி ரான அ ்துல்லா யாமீன் மாலத்தீவில் 15 நாள் பதசிய சநருக்கடி 

நிவலவய ் பிரகைன ் டுத்தியுள்ளார.் 

 தற்ப ாவதய அதி ர ்அ ்துல்லா யாமீன் அரொல் 2015 ஆம் ஆை்டு  முன்னாள் அதி ரான 

நசீத ் மற்றும் அைரது முக்கிய ஆதரைாளரக்ளான 9 ப ர ் தீவிரைாத சதாைரப்ு, ஊழல், 
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சகாவல ெதி ப ான்ற  ல்பைறு குற்றெெ்ாைட்ுகளுக்கு உள்ளாக்க ் ைட்ு 13 ஆை்டு 

காலத்திற்கு சிவற தை்ைவன விதிக்க ் ைை்னர.் 

 வகது செய்ய ் டுைவத தவிர ்் தற்காக நஷீத் சைளிநாடுகளில் புகலிைம் ச ற்று (Exile) 

ைாழ்ந்து ைந்தார.் 

 இந்நிவலயில் முன்னாள் அதி ர ் முகமது நசீர ் உள் ை 9 ப ர ் மீது சுமத்த ் ைை் 

குற்றெெ்ாைட்ுகவள விொரித்த மாலத்தீவு உெெ்நீதிமன்றம், 9 ப வரயும் விடுவிக்க 

பைை்டும் என உத்தரவிைட்ுள்ளது.. 

 விடுதவல செய்ைது சதாைர ்ான உத்தரவை ஏற்க மறுதத்ுள்ள அதி ர ்யாமீன் தற்ப ாது 

சநருக்கடி நிவலவய பிரகைன ்  டுத்தியுள்ளார.் 

 அதுமைட்ுமின்றி சமாத்தம் 85 இைங்கவள சகாை்ை மாலத்தீவு  ாராளுமன்றத்தின் அதி ர ்

யாமீனின் மாலத்தீவு முன்பனற்ற கை்சிவயெ ் பெரந்்த 12 எம்பிக்கள் அதி ருக்கு எதிராக 

ப ாரக்்சகாடி தூக்கியுள்ள நிவலயில், அந்த 12 ப வரயும் யாமீன் அரசு தகுதி நீக்கம் 

செய்தது. 

 அரசின் இந்த செயல் ாைவ்ையும் ெை்ை ்பூரை்மாக செல்லாது என உெெ்நீதிமன்றம் 

தீர ்் ளிதத்ுள்ளது. 

 12 அதிரு ்தி எம்பிக்களும் எதிரத்்தர ்பில் இவைந்தால் அதி ர ்  தவி நீக்கம் 

செய்ய ் டுைது உறுதி என் தால் யாமீன் நாைாளுமன்றம் நவைச றுைவதயும் 

முைக்கியுள்ளார.் 

 பமலும் யாமீன் அரசு இரு உெெ் நீதிமன்ற நீதி திகவளயும் வகது செய்துள்ளது. 

 இதவனத ்சதாைரந்்து தீவு முழுைதும் 15 நாள் அைெர நிவல பிரகைன ் டுத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 பமலும் யாமீனின் ஒன்றுவிை்ை ெபகாதரரும் (Half-Brother) முன்னாள் அதி ருமான மை்மூன் 

அ ்துல் வகயூமும் வகது செய்ய ் ைட்ுள்ளார.் 

 2008 ஆம் ஆை்டு ஜனநாயக முவறயிலான மாலத்தீவு அரசு அவமக்க ் டும் ைவர சுமார ்

30 ஆை்டுகாலம் மை்மூன் அ ்துல் வகயூம் மாலத்தீவின் அதி ராக இருந்து ைந்தார ்

என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 

 முகம்மது நசீத ்ஜனநாயக மாலத்தீவின் முதல் பதரந்்சதடுக்க ் ைை் அதி ராைார.் 

 மாலத்தீவில் தற்ப ாது இரை்ைாைது முவறயாக அைெர நிவல 

பிரகைன ் டுத்த ் ைட்ுள்ளது.  

 இதற்கு முன் 2015-ஆம் ஆை்டு பிரகைன ் டுத்த ் ை்ைது என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 

 

ச டரல் ரிெரவ்் வங்கியின் புதிய தளலவர ்

 அசமரிக்க ச ைரல் ரிெரை்் ைங்கியின் 16 ைது புதிய தவலைராக பஜபராம் எெ.் ப ாசைல் 

நான்காை்டு  தவிக்காலத்திற்கு நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 100 ைருை ைரலாறுவைய அசமரிக்காவின் மத்திய ைங்கியான ச ைரல் ரிெரை்் ைங்கியின் 

முதல் ச ை் தவலைரான ஜபனை் பயல்லவனத் சதாைரந்்து தற்ப ாது ப ாசைல் ச ைரல் 

ரிெரை்் ைங்கியின் தவலைராக நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 ச ைரல் ரிெரை்் ைங்கியின் தவலைர ்  தவிக்கு ப ாசைல் 2017ஆம் ஆை்டு அசமரிக்க 

அதி ர ்பைானால்டு டிரம்பினால்  ரிந்துவர செய்ய ் ைை்ார.் 

 2018 ஆம் ஆை்டின் ஜனைரி மாதம் இைரது நியமனத்திற்கு அசமரிக்க செனை் அவை 
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அனுமதியளிதத்ுள்ளவதத் சதாைரந்்து ப ாசைல் தவலைராக நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 

ெவூதி அதரபியாவின் ததசிய ்  ாரம் ரியத் திருவிழா - ஜனத்ரியா 

 ெவூதி அபரபியாவின் பதசிய ்  ாரம் ரியத் திருவிழாவினுவைய 32ைது  தி ்வ  மன்னர ்

ெல்மான் பின் அ ்துல் அசிஸ் இந்திய சைளியுறவுதத்ுவற அவமெெ்ர ் சுஷ்மா சுைராஜ் 

முன்னிவலயில் ரியாத்தில் உள்ள ஜனத்ரியா என்ற கிராமத்தில் சதாைங்கி வைத்தார.் 

 இந்தியா இந்த ைருைத்திற்கான விழாவின் மதி ்பிற்குரிய (Guest of honor) விருந்தினர ்

ஆகும்.  

 ஜனத்ரியா என் து ெவூதி அபரபியாவின் கலாெெ்ார மற்றும்  ாரம் ரியத ்திருவிழாைாகும். 

இந்த விழாைானது ச ாதுைாக பி ்ரைரி அல்லது மாரெ் ்மாதம் நவைச றும். 

 இது ரியாதத்ுக்கு அருகில் உள்ள ஜனத்ரியா என்று கிராமத்தில் ைருைாைருைம் 

நைத்த ் டும். இது ஒை்சைாரு ைருைமும் பதசியக் காைல்  வையால் (National Guard) 

நைத்த ் டும். இது முதன்முதலில் 1985ஆம் ைருைம் நைத்த ் ை்ைது. இை்விழாைானது 

ஒை்சைாரு ைருைமும்  தத்ு இலைெ்த்திற்கும் பமற் ை்ை  ாரவ்ையாளரக்வள ஈரக்்கிறது. 

 இத்திருவிழாவின் இந்தியக் காை்சிமாைமானது ‘ெவுதியின் நை் ன் இந்தியா‘ (Saudi Ka Dost 

Bharat) என்று கரு ்ச ாருவள அடி ் வையாகக் சகாை்டிருந்தது. இது இந்தியா மற்றும் 

இந்திய கலாெெ்ாரத்தின்  ாரம் ரியம் மற்றும் நவீன அம்ெங்கவள பிரதி லிக்கும் 

விதமாக இருந்தது. 

 துருக்கி, இரஷ்யா, பிரான்ஸ், ஜ ் ான், சதன்சகாரியா, சீனா, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் 

மற்றும் சஜரம்னி ப ான்ற நாடுகள் இை்விழாவின் முந்வதய சிற ்பு விருந்தினரக்ளாைர.் 

 

J-20 புல ் டா த ார் விமானம் 

 புதிய தவலமுவறயின் ப ார ்விமானமாக நான்காம் தவலமுவறவயெ ்பெரந்்த J-20 எனும் 

புல ் ைா ப ார ்விமானத்வத சீனா தனது  ாதுகா ்பு ்  வையில் பெரத்த்ுள்ளது. 

 இந்த ்  குதியின் முதல் புல ் ைா தாக்கும் விமானத்வத சீனா 

அறிமுக ் டுத்தியுள்ளதாலும், அசமரிக்காவிற்கு ் பிறகு உலகின் இரை்ைாைது நாைாக 

உள்நாை்டிபலபய தயாரிக்க ் ை்ை புல ் ைா ப ார ் விமானத்வத 

அறிமுக ் டுத்தியுள்ளதாலும் இந்த ப ார ் விமான அறிமுகம் உலக அரங்கில் 

அதிரை்வலகவள ஏற் டுத்தியுள்ளது. 

 மக்கள் விடுதவல ராணுைத்தின் ைான் வை ் பிரிவிற்காக சீனாவின் செங்குடு 

விை்சைளி நிறுைனத்தால் தயாரிக்க ் ைை் J-20 ப ாரவ்ிமானம் சீனாவின் நான்காைது 

தவலமுவற ைவகவயெ ்பெரந்்த நடுத்தர மற்றும் நீை்ை தூர ப ார ்விமானம் ஆகும். 

 தற்ெமயம் இை்விமானம் ரஷ்யாவின் ொைரன்் AL-31 ரக என்ஜின்களுைன் ச ாருத்த ் ைட்ு 

இயக்க ் டுகின்றது. எதிரக்ாலத்தில் இதில் சீனாவின் உள்நாைட்ுத ் தயாரி ் ான 

வதஹாங் என்ஜின் ச ாருத்த ் டும். 

 தனது முதல்  யைத்வத 2011ல் இை்விமானம் ஆரம்பித்தது. 

 2016ம் ஆை்டு நைம் ர ்மாதம் சீனாவின் குங்ைாங் மாகாைத்தில் உள்ள ஜீஹாய் என்னும் 

நகரில் நவைச ற்ற 11ைது ைான் கை்காைச்ியில் ச ாதுமக்களுக்கு இது அறிமுகம் 

செய்ய ் ைை்து. 
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ஐ.நா. அகதிகள் திட்டம் - தான்ொனியா சவளிதயற்றம் 

 நிதி ்  ற்றாக்குவற மற்றும்  ாதுகா ்பு சதாைர ்ான விைகாரம் காரைமாக ஐ.நா.வின் 

“விரிைான அகதிகள்  தில் நைைடிக்வகக் கைை்வம ்பிலிருந்து” (United Nations Comprehensive 

Refugee Response Framework) சைளிபயற உள்ளதாக தான்ொனியா  அறிவிதத்ுள்ளது. 

 சநடுங்காலமாக தான்ொனியாைானது அகதிகளுக்கு  ாதுகா ் ான இைமாக (Safe haven) 

கருத ் ைட்ு ைருகின்றது. குறி ் ாக காங்பகா ஜனநாயக குடியரசின் மக்களும் (Democratic 

Republic of Congo) புருை்டி நாைட்ு மக்களும் தான்ொனியாவில் அகதிகளாக 

குடிபயறியுள்ளனர.் 

 சில புருை்டி நாைட்ு அகதிகளுக்கு (Burundians) குடியுரிவம (Citizenship) ைழங்குைவத 

நிறுத்தியிரு ் தாகவும், இனி அகதியாக குடிபயறுைதற்கான தஞ்ெ விை்ை ் ங்களுக்கு 

(Asylum Application)  இைமளிக்க ் ப ாைதில்வல எனவும் கைந்த மாதம் தான்ொனியா 

ஐ.நா.வின் அகதிளுக்கான உயர ் ஆவையரிைம் (UN High Commissioner of Refugees) 

சதரிவித்திருந்தது குறி ்பிைத்தக்கது. 

 குடிபயறிய அகதிகவள தன் ெமூகத்பதாடு ஒருங்கிவை ் தில் தான்ொனியாவிற்கு உதை 

ஒ ்புக் சகாள்ள ் ைை் சதாவகவய ெரை்பதெ ெமுதாயம் அளிக்காமல் காலம் தாழ்த்தி 

ைருைதாக ெரை்பதெ (International Community) ெமுதாயத்தின் மீது தான்ொனியா குற்றம் 

ொை்டியுள்ளது. 

 

ஷாங்காய் ஒத்துளழ ்பு அளம ்பு மாநாடு, 2018 

 நை ் ாை்டின் ஜூன் மாதத்தில் கிழக்கு ஷான்பைாங் மாகாைமான குயிங்பைாபைா-

வில்(Qingdao) 2018ஆம் ஆை்டிற்கான ஷாங்காய் ஒதத்ுவழ ்பு அவம ்பின் (Shanghai 

Cooperation Organization -SCO) மாநாைவ்ை சீனா நைத்த உள்ளது. 

 ஷாங்காய் ஒதத்ுவழ ்பு அவம ்பின் 2018ஆம் ஆை்டிற்கான சுழற்சி ைழியிலான 

தவலவமவய (rotating chair) சீனா ஏற்றுள்ளது. 

 இதற்குமுன் 17ைது ஷாங்காய் ெரை்பதெ அவம ்பின் மாநாடு 2017ல் கஜகஸ்தான் 

தவலநகர ்அஸ்தானாவில் (Astana) நைத்த ் ைை்து. 

அளம ்ள  ்  ற்றி  

 சீனாவின் ச ய்ஜிங்-ஐ தவலவமயிைமாகக் சகாை்டு செயல் டும் ஷாங்காய் 

ஒதத்ுவழ ்பு அவம ் ானது யூபரஸிய ் பிராந்தியத்தின் (Eurasian) ஓர ் அரசியல் 

ச ாருளாதார,  ாதுகா ்பு அவம ் ாகும். 

 2001 ஆம் ஆை்டு இது நிறுை ் ை்ைது. 

 இதன் முழு பநர உறு ்பினரக்ளாைன 

o சீனா 

o இரஷ்யா 

o கஜகஸ்தான் 

o உஸ்ச கிஸ்தான் 

o தஜிகிஸ்தான் 
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o கிரக்ிஸ்தான் 

o இந்தியா 

o  ாகிஸ்தான் 

 ஆ ்கானிஸ்தான், ச லாரஸ், ஈரான், மங்பகாலியா ஆகியவை நை ்பில் இந்த அவம ்பின் 

கூரப்நாக்கு நாடுகளாக (Observer) உள்ளன. 

 கூரப்நாக்கு நாடுகளாக இருந்து ைந்த இந்தியா மற்றும்  ாகிஸ்தானிற்கு 2017 ஆம் ஆை்டு 

ஜூன் மாதம் கஜகஸ்தான் தவலநகர ்அஸ்தானாவில் நவைச ற்ற SCO மாநாை்டில் முழு 

உறு ்பினர ்தகுதி ைழங்க ் ைை்து. 

 ஷாங்காய் ஐந்து (Shanghai Five) எனும் ச யரில் 1996 ஆம் ஆை்டு இரஷ்யா, கஜகஸ்தான், 

கிரக்ிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகவள சகாை்டு சீனா-ைால் இந்த அவம ்பு 

சதாைங்க ் ை்ைது. 

 2005 ஆம் ஆை்டு ஏற் டுத்த ் ைை் அஸ்தானா பிரகைனத்தின் மூலம் (Astana Declaration) 

மூலம் SCO ஓர ்பிராந்திய ்  ாதுகா ்பு (Regional Security Organization) அவம ் ாக உருைானது.  

 உறு ்பு நாடுகளிவைபய இராணுை ஒதத்ுவழ ்வ  பமம் டுதத்ுைபத (military cooperation) 

இந்த அவம ்பின் முக்கிய பநாக்கமாகும். 

 

ததசிய ் த ரிடர் - சதன்னா ்பிரிக்கா 

 நாை்டில் நிலவி ைரும் பமாெமான ைறை்சிவய சதன்னா ்பிரிக்க அரொனது பதசிய ் 

ப ரிைராக (National Diasater) அறிவித்துள்ளது. 

 சதன்னா ்பிரிக்கத் தவலநகரில் ஒன்றான பக ் ைவுன் உை் ை பமற்கு மற்றும் சதற்கு 

சதன்னா ்பிரிக்க  குதிகள் பமாெமான ைறை்சி மற்றும் தை்ைீர ்தைட்ு ் ாைவ்ை ெந்தித்து 

ைருகின்றன. 

 ைறை்சி மிகவும் தீவிரமவைந்து ைருைதவனத் சதாைரந்்து நை ் ாை்டின் ஏ ்ரல் மாதம் 16-

ஆம் பததி “பை ஜீபரா“ எனும் பூஜ்ஜிய நாள் நிகழ்வை சதன்னா ்பிரிக்கா ெந்திக்கும் என 

கைிக்க ் ை்ைது. 

 இரு ்பினும் தை்ைீர ் சிக்கன மற்றும் பெமி ்பு நைைடிக்வககள் காரைமாக பை ஜீபரா 

நிகழ்ைானது ஜூன் மாதத்தின் 4-ஆம் பததிக்கு தள்ளி வைக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 எத்தகு  யன் ாை்டிற்கும் தை்ைீர ் முற்றிலுமாக இல்லாத நாபள “பை ஜீபரா“ என்று 

அவழக்க ் டும். 

 எல்-நிபனா (El-Nino) மற்றும் உலக சை ் மயமாதல்,  ருைநிவல மாறு ாடு ஆகியவை  

பமாெமான ைறை்சிக்கான காரைங்களாக கூற ் ைட்ுள்ளது. 

 

குளிரக்ால ஒலிம்பிக் - தநாதரா ளவரஸ் 

 சதன்சகாரிய தவலநகர ் பிபயாங்ொங்கில் (Pyeongchang) நவைச ற்று ைரும் 23 ைது 

ெரை்பதெ குளிரக்ால ஒலிம்பிக் (Winter olympic Games) சதாைர ்பநாபரா வைரஸின் (Norovirus) 

பநாய் தாக்குதலுக்கு பமாெமாக உள்ளாகியுள்ளது. 

 ையிற்று ் ப ாக்வக (diarrhea) உை்ைாக்கும் பராைா வைரவஸ (Rota virus) ஒத்தது இந்த 

பநாபரா வைரஸ். 
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 அவனதத்ு ைவக ையது ் பிரிவினவரயும்  ாதிக்கும் இந்த வைரஸானது மிகவும் சதாற்றுத் 

தன்வம ைாய்ந்தது. 

 தற்ப ாது நை ்பில் இந்த வைரஸிற்கு எதிராக எத்தகு தடு ்பூசியும் இல்வல. 

 திடீர ்ைாந்தி, ையிற்று ் ப ாக்கு, அடிையிற்று ைலி, தவலைலி, காய்ெெ்ல் ஆகியவை இந்த 

வைரஸின் தாக்குதலால் உை்ைாகும்  ாதி ்புகளாகும். 

 இந்த வைரஸ் முதன்வமயாக ைாய் மற்றும் மலக்கழிவு (oral-faecal) ைழியாக   ரைக் 

கூடியது.  

 பநாய் சதாற்று கலந்த (Contaminated) உைவு மற்றும் நீர ்ைழியாகவும் இந்த வைரஸ்  ரைக் 

கூடியது. 

 

புதிய தந ாள பிரதமர் - K.P. ெரம்ா ஒளி 

 பந ாளத்தின் 41ைது பிரதமராக K.P.ஷரம்ா ஒளி  தவிபயற்றுள்ளார.் 

 K.P.ெரம்ா ஒளி இரை்ைாைது முவறயாக பந ாள பிரதமராக  தவிபயற்றுள்ளார.் 

 பந ாள அதி ரான வித்யா பதவி  ை்ைாரி K.P.ஷரம்ா ஒளிக்கு இரகசிய கா ்பு உறுதி 

சமாழிவய (Oath of office and Secrecy) முன்சமாழிந்தார.் 

 வித்யா பதவி  ை்ைாரி பந ாளத்தின் முதல் ச ை் அதி ர ்என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 

 பந ாளத்தில் 2005ல் ஏற்றுக் சகாள்ள ் ைை் அரசியலவம ்புெ ் ெைை்த்தின்  டி பந ாளம் 

கூை்ைாை்சியுவைய (Federal) ஏழு மாநிலங்களாக பிரிக்க ் ைை்து. 

 இைற்றிற்கான ச ாது பதரத்ல் இரை்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நவைச ற்றது. 

 இதில் ஷரம்ா ஒளியின் பந ாள கம்யூனிஸ்ை் மற்றும் ஒருங்கிவைந்த மாரக்்சிஸ்ை்-

சலனினிஸ்ை் கூை்ைைி நாைாளுமன்ற ச ரும் ான்வமவய சைன்றது.  

 
 

இந்திய  ாதுகா ்பு  ட்சஜட் 

  ாதுகா ்பு முக்கியதத்ுை ஆய்வுகளுக்கான ெரை்பதெ நிறுைனம் (International Institute for 

Strategic Studies) சைளியிைட்ுள்ள “இராணுை ெமநிவல - 2018“ (Militry Balance 2018) 

அறிக்வக ் டி, இந்திய இராணுைத்தின்  ைச்ஜை்ைானது உலகின் ஐந்தாைது ச ரிய 

இராணுை  ைச்ஜை்ைாக  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளது. 

 முதல்முவறயாக இங்கிலாந்தின் இராணுை   ைச்ஜைவ்ை இந்திய இராணுை  ைச்ஜை் 

முந்தியுள்ளது. 

 இந்தியாவின் இராணுை  ைச்ஜை் ஒதுக்கீைானது 52.5 பில்லியனாகும். 

 இந்த அறிக்வக ் டி இந்தியாவின்  ைச்ஜைவ்ைக் காை்டிலும் 3 மைங்கு  அதிகமான  ைச்ஜை ்

ஒதுக்கீைாக 150.5 பில்லியன் ைாலர ் மதி ்வ க் சகாை்டு சீனா இரை்ைாைது இைத்தில் 

உள்ளது. 

 602.8 பில்லியன் ைாலர ் மதி ்புைன் அசமரிக்கா இ ் ை்டியலில் சதாைரந்்து  முதலிைம் 

ைகிக்கின்றது. 

 ெவுதி அபரபியா மற்றும் இரஷ்யா ஆகியன முவறபய மூன்றாைது மற்றும் நான்காைது 

இைத்தில் உள்ளன. 
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54வது முனிெ ் ாதுகா ்பு மாநாடு 

 54ைது முனிெ ் ாதுகா ்பு மாநாடு சஜரம்னியின் முனிெ ்நகரத்தில் பி ்ரைரி 16 முதல் 18 

ைவரயிலான பததிகளில் நைத்த ் ை்ைது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெவ யின் ச ாதுெ ் செயலாளர ் அன்பைானிபயா குத்தபரஸ் 

இம்மாநாைவ்ை துைக்கி வைத்தார.் 

 இந்த மாநாடு ைைசகாரியாவின் அணு ெக்தி மற்றும் ஏவுகவைத் திை்ைங்கள் மற்றும் 

சிரியாவின் உள்நாைட்ு ் ப ார ் ஆகிய முக்கியமான  ாதுகா ்பு விஷயங்கள்  ற்றி 

விைாதி ் தற்காக நைத்த ் ைை்து. 

 இந்த மாநாடு 1963 ம் ஆை்டிலிருந்து ைருைாந்திர மாநாைாக நைத்த ் டும் ெரை்பதெ 

 ாதுகா ்புக் சகாள்வக  ற்றிய ஒரு முக்கிய மாநாைாகும். 

 

உலக த ாளத மருந்து எதிர ்்பு நிறுவனம் -ருதமனியா ஆய்வகம் 

 பைை்ைத்தகு தரநிவலகவள சகாை்டிருக்காத காரைத்தினால் ருபமனியா நாை்டின் 

ப ாவத மருந்து  ரிபொதவன  ஆய்ைகத்வத (drug-testing laboratory) உலக ப ாவத மருந்து 

எதிர ்்பு நிறுைனம் (World Anti-Doping Agency) 6 மாத காலத்திற்கு இவைநீக்கம் செய்துள்ளது. 

 உலக ப ாவத மருந்து எதிர ்்பு நிறுைனத்தினுவைய    ல்பைறு ஒழுங்குமுவறகளுக்கு 

உறுதி ் ாைற்ற ைவகயில்  ஒத்திவெந்து செயல் ைாத காரைத்தினால் பராமானியா 

தவலநகர ்புொசரஸ்டில் உள்ள இந்த ஆய்ைகத்திற்கு  தவை விதிக்க ் ைட்ுள்ளது.  

WADA  ற்றி 

 சுவிைெ்ரல்ாந்து நாை்டின் லை்ென்சனவில் 1999ஆம் ஆை்டு சுதந்திரமான ெரை்பதெ ப ாவத 

மருந்து ்  யன் ாைட்ுத் தடு ்பு அவம ் ாக  உலக ப ாவத மருந்து எதிர ்்பு நிறுைனம்  

நிறுை ் ைை்து. 

 உலக அரசுகள் மற்றும் ெரை்பதெ விவளயாைட்ு இயக்கங்களினால் ெமமான முவறயில் 

இந்த அவம ்பிற்கு  நிதியளிக்க ் டுகின்றது. 

 1999ஆம் ஆை்டு சுவிைெ்ரல்ாந்து நாை்டின் லை்ென்பனவில் விவளயாை்டில் ப ாவத ் 

ச ாருள்  யன் ாடு மீதான முதல் உலக கருத்தரங்கு (World Conference on doping Sports) 

நவைச ற்றது. 

 அந்த கருத்தரங்கில் விவளயாை்டில் ப ாவத ் ச ாருள்  யன் ாடு மீதான லை்ென்பன 

பிரகைனம் ஏற்றுக் சகாள்ள ் ைை்து. 

 உலகின் அவனதத்ு நாடுகள் மற்றும்  விவளயாைட்ு ் ப ாை்டி அவம ்புகளில் உள்ள 
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ப ாவத மருந்து எதிர ்்புக் சகாள்வககவள ஒத்திவெக்கும் ஆைைமான உலக ப ாவத 

மருந்து எதிர ்்பு சதாகு ்வ க் (World Anti-doping Code) கை்காைி ் தும், உலக நாடுகளின் 

ப ாவத மருந்து  யன் ாைட்ு எதிர ்்புத் திறவன பமம் டுதத்ுைதும் அைற்றில் அறிவியல் 

ஆராய்ெச்ிகவள பமற்சகாள்ைதும் இந்த நிறுைனத்தின் முக்கிய  ைிகளாகும். 

 

அரபு ஆளட அலங்கார அணிவகு ்பு வாரம் 

 கவல மற்றும் ச ாழுது ப ாக்கு மீதான தன்னுவைய  ழவமயான கடும் சகாள்வக ் 

ப ாக்வக வகவிடுதத்ு முதல்முவறயாக அரபு ஆவை அலங்கார அைிைகு ்பு ைாரத்வத 

ெவூதி அபரபியா முதன் முவறயாக நைத்த உள்ளது. 

 மாரெ் ்மாதத்தின் 26ஆம் பததி முதல் 31ஆம் பததி ைவர ெவூதி தவலநகர ்ரியாத்தில் இந்த 

ஆவை அலங்கார அைிைகு ்பு ைாரத்வத நைத்த உள்ளதாக து ாவய தவலவமயிைமாகக் 

சகாை்ை அரபு ஆவை அலங்கார குழு அறிவித்துள்ளது. 

 பமலும் இதன் இரை்ைாைது  தி ்பு அக்பைா ர ்மாதம் நைத்தத் திை்ைமிை ் ைட்ுள்ளது. 

  ாரிஸ் மற்றும் மிலன் ஆவை அலங்காரக் கை்காை்சி ப ாலபை இதுவும் ெரை்பதெ ப ஷன் 

கை்காை்சி ைாரமாக ்  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளது. 

 இதற்கு முன் அரபு ஆவை அலங்கார ைாரம் து ாய் நாை்டினால் பிரத்திபயகமாக 

நைத்த ் ைட்ு ைந்தது. 

 

சதன்னா ்பிரிக்காவின் புதிய அதி ர்  

 பதசிய காங்கிரஸ் தவலைர ் சிரில் இராம ப ாஷா சதன்னா ்பிரிக்காவின் புதிய 

அதி ராக  தவிபயற்றுள்ளார.் 

 ஊழல் விைகாரம் காரைமாக சதன்னா ்பிரிக்க அதி ராக இருந்த பஜக்க ் ஜீமா  தவி 

விலகியவத அடுதத்ு அபத கை்சிவயெ ் பெரந்்த சிரில் இராமப ாஸா சதன்னா ்பிரிக்க 

பதசிய காங்கிரஸின்  ாராளுமன்ற உறு ்பினரக்ளால் புதிய அதி ராகத் 

பதரந்்சதடுக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 2014ஆம் ஆை்டிலிருந்து துவை அதி ராக  ைியாற்றி ைரும் சிரில் இராமப ாஸா 

பஜக்க ் ஜீமாவின் மீதமுள்ள  தவிக் காலமான ஓராை்டு காலத்திற்கு மைட்ுபம  தவி 

ைகி ் ார.் 

 சதன்னா ்பிரிக்க அதி ரின்  தவிக்காலம் நான்கு ஆை்டுகள் என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 
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கார் ன் வரி விதி ்பு – சிங்க ்பூர்   

  ருைநிவல மாறு ாை்டிற்கு எதிரான தடு ்பு நைைடிக்வககளின் ஓர ்முயற்சியாக  சுவம 

இல்ல ைாயுக்களின் உமிழ்வை (green House Gas Emission) குவற ் தற்கு 2019 ஆம் 

ஆை்டிலிருந்து சிங்க ்பூர ்அரசு “கார ்ன் ைரிவய” (Carbon tax) விதிக்க உள்ளது. 

 2019 முதல் 2023 ஆம் ஆை்டு ைவர ஒரு ைன்  சுவம இல்ல ைாயு உமிழ்விற்கு 5 சிங்க ்பூர ்

ைாலரக்ள் (அதாைது 3.81 அசமரிக்க ைாலர)் விதிக்க ் ை உள்ளது. 

 ஆை்டிற்கு 25,000 ைன் அல்லது அதற்கு பமலான அளவு  சுவம இல்ல ைாயுக்களின் 

உமிழ்வை உை்ைாக்கும் ொதனங்கள் மீது இந்த ைரி விதிக்க ் ை உள்ளது. 

 சிங்க ்பூரின் சிறிய நில ் ர ்பு மற்றும் அதிகமான மக்கள் சதாவக அைரத்்தி காரைமாக 

அை்வமயில் சைளியிை ் ைட்ுள்ள ெரை்பதெ ஆற்றல் நிறுைனத்தின் (International Energy 

Agency) தரவின்  டி,  சுவம இல்ல ைாயுக்களின் தனிமனித சைளியீை்டின் (Per Capita 

Emission) அடி ் வையில் 142 நாடுகளுள் சிங்க ்பூர ்26-ைது இைத்தில் உள்ளது. 
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இந்தியா - பூடான் அரொங்க ரதீியிலான உறவுகள்  

 இந்தியா மற்றும் பூைான் இவைபய அரொங்க ரீதியிலான உறவுகள்  (Diplomatic relationship) 

நிறுை ் ைட்ு 50 ஆை்டுகள் (ச ான்விழா) நிவறவுற்றுள்ளவத அடுத்து  ச ான்விழா  (2018) 

தற்ப ாது சகாை்ைாை ் ைட்ு ைருகிறது. 

 

 இதற்குமுன், இந்த விழாவைக் சகாை்ைாடுைதற்காக இருநாடுகளும்  காசைாளிக்காை்சி 

(Video Conferencing) மூலமாக விழா சின்னத்வத (logo) அறிமுக ் டுத்தின. 

 இந்த சின்னம் (logo) 5, 0 என்ற இரு எை்கவளக் சகாை்ைது. 
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o 5  பூைானின் சின்னம் டிராகவனெ ்சுற்றியது ப ால் உள்ளது 

o 0  இந்திய மூைரை்க் சகாடியின் ெக்கரத்வதக் குறிக்கிறது. 

 இந்தியா தனது தூதரகத்வத திம்புவில் 1968 ஆம் ஆை்டு அவமதத்தன் மூலம் இருநாைட்ு 

உறவுகள் நிறுை ் ை்ைது. 

 இரு நாைட்ு தூதரக உறவுகளின் அடி ் வைக் கை்ைவம ் ானது 1949 ஆம் ஆை்டு இரு 

நாடுகளால் வகசயழுத்திை ் ை்ை நை்புறவு மற்றும் ஒதத்ுவழ ்பு உைன் டிக்வக ஆகும். 

இந்த உைன் டிக்வக பி ்ரைரி 2007 ஆம் ஆை்டு திருத்தியவமக்க ் ை்ைது. 

 

சவள்ள மூழ்கு குளக - சமக்ஸிதகா 

 அை்வமயில் சமக்ஸிபகாவின் யுபகைான் தீ கற் த்தில் (Yucatan Peninsula) உலகின் 

மிக ்ச ரிய சைள்வள மூழ்கு குவக (Flooded Care) ஒன்று ஆழ்கைல் நீரம்ூழ்கு வீரரக்ளால் 

(Scuba Divers) கை்டுபிடிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 

 சமக்ஸிபகாவின் மாயன் இன மக்களின் புராதன நிவனவுெச்ின்ன மீதங்கள் (Monumental 

Relics) யுபகைான் தீ கற் த்தில் மிகுந்த அளவில் காை ் டுகின்றன. 

 சதால்ச ாருள் ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் யுபகைான் தீ கற் த்தில் இக்குவகவயயும், ஸ்லாத் 

(Great Sloth) எனும் விலங்கினம் ஒன்றின் புவத  டிைத்வதயும், மாயன் மக்களின் ைரத்்தக 

கைவுளுக்காக ஏற் டுத்த ் ைை் பகாயிலின் ென்னதிவயயும் கை்டுபிடிதத்ுள்ளனர ்

 

சமய்நிகர ்நாணயம் - சவனிசுலா 

 நிதி சநருக்கடியில் சிக்கியுள்ள சைனிசுலா உலகிபலபய முதன் முதலாக பிைக்ாயிவன 

(Bitcoin) அறிமுக ் டுதத்ியுள்ளது. 

 அசமரிக்காவின் ச ாருளாதாரத் தவைவய எதிரச்காள்ைதற்காக ெங்பகத இவைய ்  ை 

ைவககளில் உலகிபலபய ச ரியதாக ைவக ் டுத்த ் டும் ச ை்பரா (பிைக்ாயின் 
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ப ான்றது) சைனிசுலாவின் எை்சைய் இரு ்புகள் (Oil reserves), எரிைாயு (Gas), தங்கம் 

மற்றும் வைரம் ஆகியைற்றின் இரு ்புகளிலும்  யன் டுத்த ் டுகிறது. 

 இந்த ் ச ை்பராவை (Petro), ைரி செலுத்தவும், கை்ைைங்கள் (fees) செலுத்தவும், 

 ங்களி ்புகள் (contributions) மற்றும் ச ாது பெவைகளில் (Public Services)  யன் டுத்தவும் 

சைனிசுலா நாைட்ு அரசு அனுமதியளிதத்ுள்ளது. 

 அசமரிக்காவின் ச ாருளாதாரத ் தவையால், சைனிசுலாவின் ச ாலிைர ் நாையமதி ்பு 

குவறந்தவதயடுதத்ு, இந்த ச ை்பராவை (petro)  யன் டுத்த அதிகார ்பூரை் அறிவி ்வ  

சைனிசுலா அரசு சைளியிைட்ுள்ளது. 

 சைனிசுலா - OPEC (Organisation for petroleum Exporting Countries) அவம ்பின் உறு ்பினர ்

நாைாகும். 

 உலகிபலபய மிக ்ச ரிய எை்சைய் ைளங்கவளக் (Oil reserves) சகாை்ை நாடுகளுள் 

ஒன்றாகும். 

 சைனிசுலா ஒரு பொெலிெநாடு (Socialist Country) ஆகும். எை்சைய் ஏற்றுமதி மூலம் 95% 

அளவிற்கு அன்னிய செலாைைிவய ் ச றும் சைனிசுலா, அதனுவைய ைரலாற்றிபலபய 

மிக ்ச ரிய ச ாருளாதார சநருக்கடிவய ெந்திதத்ுள்ளது. 

 

தகா ்ரா தகால்டு இராணுவ ் யிற்சி 

 தாய்லாந்தின் பொன்புரி மாகாைத்தில் (Chonburi province) பகா ்ரா பகால்டு (Cobra Gold) 

எனும் குறியீைட்ு ச யருவைய ைருைாந்திர  ன்னாைட்ு (Multi National) இராணுை கூைட்ு ் 

ப ார ் யிற்சி நைத்த ் ைட்ுள்ளது.  

 பகா ்ரா பகால்ை் ராணுை கூைட்ு ்ப ார ் யிற்சியின் இந்த 37 ஆைது  தி ்வ  இை்ைாை்டு 

அசமரிக்காவின் ஆயுத ்  வையும், தாய்லாந்தின் ராயல் ஆயுத ்  வையும் இவைந்து 

நைத்தியுள்ளன.  

 ஏழு முழு பநர உறு ்பு நாடுகள் இை்ைருைத்திற்கான பகா ்ரா பகால்டு கூைட்ு ்  யிற்சியில் 

 ங்பகற்றுள்ளன.  

 அவையாைன 

 தாய்லாந்து  

 அசமரிக்கா  

 ஜ ் ான் 

 மபலசியா 

 இந்பதாபனசியா 

 சதன்சகாரியா  

 சிங்க ்பூர.் 

 இந்த கூைட்ு ்ப ார ் யிற்சியில்  ாரவ்ையாளர ் (observers) நாடுகளாக 10 நாடுகள் கலந்து 

சகாை்டுள்ளன.  

 அவையாைன 

 புருபன 

 லாபைாஸ் 
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  ாகிஸ்தான் 

 கம்ப ாடியா 

 மியான்மர ்

 சஜரம்னி 

 இலங்வக 

 பிபரசில்  

 சுவீைன் 

 வியை்நாம் 

 பகா ்ரா பகால்டு கூைட்ு ்ப ார ்  யிற்சியானது ஒை்பைார ் ஆை்டும் தாய்லாந்தில் 

நவைச றும் ஓர ்ஆசிய- சுபிக் இராணுை கூைட்ு ்ப ார ் யிற்சியாகும். 

 இந்பதா- சுபிக் பிராந்தியத்தில் நவைச றும் மிக ்ச ரிய இராணுை கூைட்ு ் ப ார ்

 யிற்சியாக கருத ் டும் இது முதன் முதலாக 1982-இல் நைத்த ் ை்ைது. 

 மனிதாபிமான குடிவம உதவிகள் (Humanitarian Civic Assistance - HCA), களநிவல ்  யிற்சி 

(Field Training Exercises - FTX), கை்ைவளக்கு பின்னான செயல் ாைட்ு  யிற்சி (Command Post 

Exercise-CPX) ஆகியைற்றின் மீது இந்த கூைட்ு ்ப ார ் யிற்சி நைத்த ் டுகின்றது. 

 
 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

நீண்ட கால மூலதன ஆதாயம் மீதான வரியின் மறு அறிமுகம்  

 முதலீைட்ு ்  ங்குகள் (Equity Shares) மீதான நீை்ை கால மூலதன ஆதாயத்திற்கு (LTCG – Long 

term Capital Gain)  மத்திய அரசு ஆதாய ைரிவய மறு அறிமுக ் டுத்தியுள்ளது.  

 இதனால் முதலீை்ைாளரக்ள், ெம  ங்குகள் மற்றும்  ரஸ் ர நிதிகளில் ஓர ்ஆை்டுக்கு பமல் 

முதலீடு செய்து ஒரு லைெ் ரூ ாய்க்கு பமல் லா ம் ச றும்  ைெ்தத்ில், லா த்தில் 10 

ெதவீதத்வத ைரியாக செலுத்த பைை்டும். 

 தற்ப ாது குறுகிய கால மூலதன ஆதாயத்திற்கு (அதாைது ஓர ்ஆை்டிற்குள் விற்க ் டும் 

மூலதன சொதத்ுக்கள் மீதான ைரி) 15 ெதவீத ைரிவய செலுத்த பைை்டும் என்ற 

நவைமுவற மாற்ற ் ைாமல் சதாைர ் ைட்ுள்ளது.  

  குறுகிய கால மூலதன ஆதாயம் என் து Short Term Capital Gains – STCG.  

 இதனால் ைரும் நிதி ஆை்டில் கூடுதலாக ரூ.20,000 பகாடி கிவைக்க ைாய் ்புள்ளதாக 

கூற ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்த அறிவி ்பின்  டி, ஓர ்ஆை்டுக்கு பமல் முதலீடு செய்து, ஓர ்ஆை்டில் ஒரு லைெ்ம் 

ரூ ாய்க்கு பமல் லா ம் ச று ைர ் விவல குறியீைட்ுைன் இவைக்க ் ை்ை இலா த்தின் 

 யன் இல்லாமல் (Without the benefit of indexation) இலா த்தில் 10 ெதவீத LTCG ைரிவய கை்ை 

பைை்டும்.  

 விவல குறியீைட்ுைன் இவைக்க ் ை்ை இலா ம் என் து உை்வமயான ைரிவிதிக்கத்தக்க 

ஆதாயத்வத கைக்கிடுைதற்காக  ைவீக்கத்திற்கு எதிராக  ங்குகளின் இலா த்வத 

அனுெரி ் தாகும். (Adjusting the profit against inflation to compute the real taxable gains). 

Capital Gain 
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 மூலதன சொதத்ுகளின் விற் வனயில் கிவைக்கும் எந்த ஒரு இலா மும் “மூலதன 

ஆதாயம்“ (Capital Gain) என ் டும். 

LTCG  

  ங்குெ ் ெந்வதயில் 36 மாதங்களுக்கும் அதிகமான காலத்திற்கு வைக்க ் ைை் 

சொதத்ுக்களின் விற் வனயால் ைரக்கூடிய எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஆதாயமும் நீை்ை கால 

மூலதன ஆதாயம் (LTCG – Long term Capital Gain) என ் டும்.  

 STCG 

  ங்குெ ் ெந்வதயில் 36 மாதங்களுக்கும் குவறைான காலத்திற்கு வைக்க ் ைட்ுள்ள 

சொதத்ுகளின் விற் வனயினால் ைரக்கூடிய எந்த ஒரு ஆதாயமும் குறுகிய கால மூலதன 

ஆதாயம் என ் டும்.  

 

நாணய சகாள்ளக அறிக்ளக - இந்திய ரிெரவ்் வங்கி  

 நை ்பு நிதியாை்டிற்கான தன்னுவைய கவைசி இருமாத காலத்திற்கான நாைய 

சகாள்வக (Bi-monthly Monetary) மதி ் ாய்வை இந்திய ரிெரை்் ைங்கியின் நாையக் 

சகாள்வகக் குழு ெமர ்்பிதத்ுள்ளது. 

 மறுசகாள்முதல் வீதம் (Repo rate) மாற்ற ் ைாமல் 6 ெதவீதமாகபை 

நிரை்யிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 சராக்கத் தகைவம ்பு ைெதிக்கு (liquidity adjustment facility)  கீழ் ைரும் பநரம்ாற்று 

மறுசகாள்முதல் வீதம் (Reverse repo rate) மாற்ற ் ைாமல் 5.75 ெதவீதமாகபை 

நிரை்யிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 விளிம்பு நிவல ைெதி (Marginal standing facility) மற்றும் ைங்கி வீதமும் (Bank Rate) 

மாற்ற ் ைாமல் 6.25 ெதவீதமாகபை நிரை்யிக்க ் ைட்ுள்ளது.  

 உலக ச ாருளாதாரத்தின் நிெெ்யமற்ற தன்வம (uncertainty) மற்றும்  ைவீக்கம் (inflation) 

ஆகியைற்றின் அடி ் வையில் நாைய சகாள்வகயில் மாற்றங்கள் முடிவு 

செய்ய ் டுகின்றன. 

நாணய சகாள்ளகக் குழு 

 இந்தியாவில் உள்ள ைங்கிகளின் தினெரி அலுைலில் வகயாள ் டும் ைைட்ி 

விகிதங்களிவன நிரை்யி ் தற்காக ஏற் டுத்த ் ை்ை இந்திய ரிெரை்் ைங்கியின் ஒரு 

குழுபை நாைய சகாள்வகக் குழுைாகும் (Monetary Policy Committee). 

 இக்குழுைானது ஆறு உறு ்பினரக்வள சகாை்ைது. 

 இதில் இந்திய ரிெரை்் ைங்கிவயெ ் பெரந்்த மூன்று அதிகாரிகளும், இந்திய அரொல் 

நியமிக்க ் டும் மூன்று அதிகாரிகளும் அைங்குைர.் 

 ரிெரை்் ைங்கியின் ஆளுநபர இந்தக் குழுவின்  தவி ைழி ொர ் தவலைராைார ் (Ex-officio 

chairperson). 

 பமலும் இைர ்முடிசைடு ்புகளில் ெமநிவல உை்ைாகும்ப ாது  இறுதி ைாக்வக (Casting Vote) 

செலுத்தும் அதிகாரம் சகாை்ைைராைார.் 

 இக்குழு ச ாதுைாக இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முவற கூடும். ஆை்டிற்கு குவறந்த ைெ்ம் 

நான்கு முவறயாைது இக்குழு ெந்திக்க பைை்டுசமன் து கை்ைாயமாகும். 

 ஒை்சைாரு ெந்தி ்பின் பிறகும், ைங்கி ைை்டி விகிதங்கள் சதாைர ்ாக 
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பமற்சகாள்ள ் ைட்ுள்ள மாற்றங்கவள இது சைளியிடும். 

 இந்தியாவின் நாைய சகாள்வககவள நிரை்யி ் தில் சைளி ் வைத்தன்வம மற்றும் 

ச ாறு ்புவைவமவய ஏற் டுதத்ுைதற்காக 2016 ஆம் ஆை்டு இக்குழு ஏற் டுத்த ் ைை்து. 

 நாை்டின்  ைவீக்கத்வத (Inflation) 2021 ைவர  4% (+2% or -2%)  என்ற அளவிபலபய 

கைட்ு ் டுதத்ி  ராமரி ் தற்கான ச ாறு ்பு நாைய சகாள்வகக் குழுவிற்கு 

ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 

குளறந்த ட்ெ ஆதரவு விளல - சகா ் ளர 

 எை்சைய் சகா ் வர பதங்காய்களுக்கு ைழங்க ் டும் குவறந்த ைெ் ஆதரவு 

விவலயிவன (Minimum Support Price - MSP) அதிகரி ் தற்கு ச ாருளாதார 

விைகாரங்களுக்கான அவமெெ்ரவைக் குழு ஒ ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 2018  யிர ் ொகு டி 

ஆை்டில் நியாயமான ெராெரி தரத்தில் (Fair Average Quality - FAQ) பதங்காய்கவள உற் த்தி 

செய்ைதற்காக இந்த முடிவு எடுக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 இை்ைாறு ைழங்க ் டும் குவறந்த ைெ் ஆதரவு விவலயானது பதங்காய் விைொயிகளுக்கு 

ச ாருத்தமான குவறந்த ைெ் விவலயிவன அளி ் பதாடு, பதங்காய் ொகு டிக்கான 

முதலீைவ்ை உயரத்த்ுகிறது. இதன் விவளைாக பதங்காய் உற் த்தியும், நாை்டின் உற் த்தித் 

திறனும் அதிகரிக்கும். 

 விைொய செலவுகள் மற்றும் விவலகளுக்கான ஆவையம் (Commission for Agricultural Costs 

and Prices - CACP) ைழங்கிய  ரிந்துவரகளின் அடி ் வையில் குவறந்த ைெ் ஆதரவு விவல 

(MSP) உயரத்த் ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்திய பதசிய பைளாை் கூைட்ுறவு ெந்வத ் டுத்தல் கூை்ைவம ்பு நிறுைனம் (National 

Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited - NAFED) மற்றும் பதசிய கூைட்ுறவு 

நுகரப்ைார ்இந்திய நிறுைனம் (National Cooperative Consumer Federation of India Limited - NCCF) 

ஆகிய இரை்டு நிறுைனங்களும் பதங்காய் விவளயும் மாநிலங்களில் குவறந்த ைெ் 

ஆதரவு விவலயிவன நிரை்யி ் து ப ான்ற நைைடிக்வககவள பமற்சகாள்ளும் 

முகவமகள் ஆகும். 

விவொய செலவுகள் மற்றும் விளலகளுக்கான ஆளணயம் (CACP) 

 CACP என் து  யிரக்ளுக்கான குவறந்த ைெ் ஆதரவு விவலயிவன அரசுக்கு  ரிந்துவர 

செய்யும் ைல்லுனர ் குழுைாகும். இக்குழுைானது  யிரக்ளின் உற் த்தி செலவு, உள்நாடு 

மற்றும் ெரை்பதெ ெந்வதயில் விைொய ச ாருைக்ளின் விவலகளின் ப ாக்கு 

ப ான்றைற்வறக் கருத்தில் சகாை்டு குவறந்த ைெ் ஆதரவு விவலகவள 

நிரை்யிக்கின்றது. 

 இந்த ஆவையம் ஜனைரி மாதம் 1965ஆம் ஆை்டில் அவமக்க ் ைை்து. மத்திய 

விைொயதத்ுவற அவமெெ்கத்தின் கீழ் இந்த ஆவையம் இயங்குகின்றது. 

 இந்த ஆவையத்தின் உறு ்பினரக்ள்  

 தவலைர ்

 உறு ்பினர ்செயலாளர ்

 ஒரு உறு ்பினர ்(அதிகார ் பூரை்மாக) 

 இரை்டு பிற உறு ்பினரக்ள் (அதிகார ் பூரை்ம் அல்லாத) 

 அதிகாரம் அளிக்க ் ைாத (Non-Official) இரை்டு பிற உறு ்பினரக்ள் ச ாதுைாக விைொய 

ெமூகத்தின் பிரதிநிதிகள் ஆைர.் இைரக்ள் விைொய ெமூகங்களுைன் சநருக்கமான 
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சதாைரப்ில் இரு ் ைரக்ள் ஆைர.் 

 

அடி ் ளட ஆண்டு மாற்றம்  

 நாை்டில் உை்ைாகும் ச ாருளாதார மாற்றங்கவள உள்சளடுதத்ு அைற்வற (Accommodate 

and factor) காரைி ் டுதத்ுைதற்காக பைை்டி நுகரப்ைார ்விவலக் குறியீடு (Consumer Price 

Index-CPI), சதாழில்துவற உற் த்திக் குறியீடு (Index of Industrial Production-IIP) மற்றும் சமாத்த 

உள்நாைட்ு உற் த்தி (Gross domestic product-GDP) ப ான்றைற்றின் கைக்கீை்டிற்கான 

அடி ் வை ஆை்வை (Base year) இந்திய அரசு மாற்றியவமக்க திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

 நாை்டின் ச ாருளாதார சைளியீைவ்ைக் (Economic Output) கைக்கிடுைதற்கு 2011 மற்றும் 

2012-ஆம் ஆை்வை அடி ் வை ஆை்ைாக (Base year) அரசு  யன் டுத்தி ைருகிறது. 

 GDP, IIP ப ான்றைற்றின் கைக்கீை்டிற்கு 2017-2018 ஆம் ஆை்வை புதிய அடி ் வை 

ஆை்ைாகவும், சில்லவற  ைவீக்கம் (Retail Inflation) அல்லது நுகரப்ைார ் விவலக் 

குறியீைட்ின் (CPI) கைக்கீை்டிற்கு 2018 ஆம் ஆை்வை அடி ் வை ஆை்ைாகவும் 

 யன் ாை்டிற்கு எடுத்துக்சகாள்ள மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திை்ை அமலாக்க 

அவமெெ்கம் (Ministry of Statistics and Programme Implementation) முன்சமாழி ைழங்கியுள்ளது. 

 இதுைவர மதி ்பீடு செய்ய ் ைாமல் இருந்து ைந்த காரைியான , ெந்வதயிை ் ைாத ெமூக 

மற்றும் ச ாருளாதார செயல் ாடுகளில் ச ை்களின்  ங்களி ்வ  (non-marketed social and 

economic activities), மதி ்பிடுைதற்காக பநர  யன் ாைட்ு கைக்சகடு ்பு ஒன்வற (Time Use 

Survey) அறிமுகம் செய்யவும் அவமெெ்கம் முன்சமாழிவு ைழங்கியுள்ளது. 

 

வாராக்கடன்  மீட்பு தீர்மான கட்டளம ்பு  

 ச ரிய அளவிலான ைாராக்கைன்கவள மீை் தற்கு காலைவரயவறகவள (Timelines) 

ஏற் டுத்தி உள்ளதன் மூலமும், நை ்பில்  யன் ாை்டிலுள்ள SDR மற்றும் S4A ப ான்ற கைன் 

மறுசீரவம ்புத் திை்ைங்கவளத் திரும்  ் ச ற்றிரு ் தன் மூலம் ைாராக் கைன்களின் (Bad 

loans) மீை்புத் தீரம்ானத்திற்கான விதிகவள இந்திய ரிெரை்் ைங்கி ைலு ் டுத்தியுள்ளது. 

 இதற்காக பைை்டி இந்திய ரிெரை்் ைங்கி 

o ச ருநிறுைன கைன் மறுசீரவம ்பு திை்ைம் (Corporate Debt Restructuring Scheme - CDR) 

o கூைட்ு கைன் ைழங்குநர ்மன்றம் (Joint lender’s Forum - JLF) 

o மூபலா ாய கைன் மறுசீரவம ்புத் திை்ைம் (Strategic Debt Restructuring Scheme - SDR) 

o அழுத்தமுவைய சொதத்ுகளின் நிவலயான கை்ைவம ்பு  (Sustainable structuring of 

Stressed Assets - S4A)  

-ப ான்ற திை்ைங்கவளத் திரும்  ் ச ற்று அைற்வற புதுக்கைன் தீரம்ான கை்ைவம ்பின் (Debt 

resolution)  கீழ் ைவக ் டுத்தியுள்ளது. 

 இ ்புதிய கை்ைவம ்புெ ்ெை்ை ் டி,  

o கைனாளர ்கைவன திரும் ெ ்செலுத்தத் தைறும் (default) ஆரம்  நிகழ்விபலபய 180 

நாைக்ளுக்குள் கைன் மீை்புத் தீரம்ானத் திை்ைம் அமல் டுத்தவில்வல என்றால் 

ரூ.2000 அல்லது அதற்கு பமற் ை்ை கைன் சதாவகயினுவைய திரும்  

செலுத்துதலின் தைறல்களுக்கு (default) எதிராக ைங்கிகள் திைால் நவைமுவறவய 

(Insolvency Procedure) பமற்சகாள்ள பைை்டும். 
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o திரும் ெ ் செலுத்தத் தைறும் கைக்குகள் கைன் மீை்ைலுக்காக திைால் 

நீதிமன்றங்களின் ைரம்புக்கு  ரிசீலவன செய்ய ் டும். 

 திரு ்பி செலுத்தத் தைறிய கைனாளர ் ஐந்து பகாடிக்கும் பமல் ச ற்றிரு ்பின் ைார 

அடி ் வையில் அத்தகு தைறுதல்கவள (defaults) ைங்கிகள் ச ரு கைன்கள் மீதான மத்திய 

தகைல் களஞ்சியத்திைம் (Central Repository of Information on large credits - CRILC) அறிவிக்க 

பைை்டும். 

 திருத்தியவமக்க ் ை்ை ைழிகாைட்ுதல்கள்  டி ஒரு கைனுவைய ைங்கிக் கைக்கு தனியாக 

நிரை்கிக்க ் டும் கைக்காக (Separately Managed Accounts - SMAD) ைவக ் டுத்த ் ை்ை 

உைபனபய ைங்கிகள் கைன் மீை்பு தீரம்ான நவைமுவறவயத் (Resolution Process) சதாைர 

பைை்டும். 

 
 
  

வாராக்கடன்கள், தமாெடி விவகாரங்கள் மற்றும் தணிக்ளகக்கான  RBI குழு 

 ைாராக்கைன்களின்  ைவக ் ாடு, தைிக்வக செய்முவறயின் செயல்திறன் மற்றும் 

அதிகரிக்கும் பமாெடி ெம் ைங்கள் ப ான்றவை சதாைர ்ான  ல்பைறு விைகாரங்கவள 

ஆராய்ைதற்காக இந்திய ரிெரை்் ைங்கி நிபுைர ்குழு ஒன்வற  அவமதத்ுள்ளது. 

 இந்திய ரிெரை்் ைங்கியின் மத்திய இயக்குநர ் குழுவின் முன்னாள் உறு ்பினரான 

Y.H.மபலகாம் (V.H.Malagam) இந்த நிபுைர ்குழுவின் தவலைராக நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 RBI-ன் நிரை்ாக இயக்குநரான A.K.மிஸ்ரா இக்குழுவின் உறு ்பினர ் செயலராக 

நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 நாை்டில் நிதி பமாெடிகவள தவிர ்் தற்கான கை்காைி ்பு கை்ைவம ்பிவன (Supervisory 

Framework) ைலு ் டுதத்ுைதற்கான RBI-ன் ஓர ் முன்சனடு ் ாகவும்,  ஞ்ொ ் பநஷனல் 

ைங்கியில் நவைச ற்ற SWIFT (உலகளாவிய ைங்கிகளுக்கிவைபயயான நிதியியல் சதாவல 

சதாைரப்ுக்கான ெங்கம் - Society for worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT)  

சதாைர ்ான 11,400 பகாடி பமாெடியினால் உை்ைான விழி ் ாலும் இந்தக் குழு 

அவமக்க ் ைட்ுள்ளது.  
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சில்க்யாரா வளளவு -  ர்தகாட் சுரங்க ் ாளத 

 உத்தரகாை்ை் மாநிலத்தில் சில்க்யாரா ைவளவு மற்றும்  ரப்காை்டிற்கு இவைபய 4.531 

கி.மீ. சதாவலவிற்கு இருைழி இருதிவெ சுரங்க ் ாவதவய (2-Lane Bi-Directional Tunnel) 

அவம ் தற்கு ச ாருளாதார விைகாரங்களுக்கான அவமெெ்ரவைக் குழு (Cabinet 

Committee on Economic Affairs -CCEA) ஒ ்புதல் ைழங்கியுள்ளது. 

 ச ாறியியல், சகாள்முதல் மற்றும் கைட்ுமான முவறவமயின் (Engineering, Procurement, 

Construction - EPC)  கீழ்  இந்த சுரங்க ்  ாவதயானது உத்தரகாை்ை் மாநிலத்தின் பதசிய 

சநடுஞ்ொவல NH-139-யுைன் ைழிவயசயாை்டி அவமயுமாறு கை்ை ் ை உள்ளது. 

 ொரத்ம் மஹாமாரக்்  ரிபயாஜனா (Char dham Mahamarg Pariyojana’) திை்ைத்தின் ஒரு 

 குதியாக அவமய உள்ள இத்திை்ைமானது மத்திய ொவல ப ாக்குைரதத்ு மற்றும் 

சநடுஞ்ொவல அவமெெ்கத்தின் திை்ைத்தின் கீழ் நிதி அளிக்க ் ைட்ு பதசிய சநடுஞ்ொவல 

உள்கைை்வம ்பு பமம் ாைட்ு  நிறுைனத்தால் (National Highway Infrastructure Development 

Corporation Ltd - NHIDCL) செயல் டுத்த ் ை உள்ளது. 

 கை்ைவமக்க ் டும் இெச்ுரங்க ் ாவதயானது , 

o நான்கு ொரத்ம் வமயங்களுள் ஒன்றான யமுபனாத்ரிக்கு அவனதத்ுகால  யை 

ைழி ் ாவத இவை ்வ  (all weather connectivity) ஏற் டுத்தி தரும். 

o தராசு மற்றும் யமுபனாத்ரிக்கு இவைபயயான  யை தூரத்வதக் குவறக்கும். 

 இமாலய ்  குதியில், ொரத்ம் புனிதத ்தல வமயங்கள் என்றவழக்க ் டும் கங்பகாத்திரி, 

யமுபனாத்ரி, பகதரந்ாத,்  த்ரிநாத் ஆகியைற்றிற்கிவைபயயான ைழித் சதாைரவ்  

அதிகரித்து, அை்ைழியிலான   யைத்வத  ாதுகா ் ானதாக, மிகவும் உகந்ததாக, 

விவரைானதாக மாற்ற ஏற் டுத்த ் ை்ை திை்ைபம ொரத்ம் மஹாமாரக்் விகாஸ் 

 ரிபயாஜனா ஆகும்.  

 இந்தியாவின் எல்வல மாநிலங்களில் ெரை்பதெ எல்வலகவள ஒை்டி அதனருபக  

அவமந்துள்ள சநடுஞ்ொவலகவள பமம் டுதத்ுைதற்காக 2014 ஆம் ஆை்டு 

ஏற் டுத்த ் ை்ை முழுைதும்  அரொல் உரிவம சகாள்ள ் டும் (fully state owned) ஒரு 

கை்ைவம ்பு நிறுைனபம NHIDCL  ஆகும். 
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கூகுள் சடஸ் 

 கூகுள் தனது கூகுள் சைஸ்-ஐ  ாரத ஸ்பைை் ைங்கியுைன் (State Bank of India - SBI) 

ஒருங்கிவைதத்ுள்ளது. இதன் மூலம் SBI-ன் ைாடிக்வகயாளரக்ள் வகப சி கை்ைை 

செயலியின் (Mobile Payment App) ைழியாக அைரக்ளின் ைங்கிக்கைக்வகக் சகாை்டு 

 ரிைரத்்தவன செய்து சகாள்ளமுடியும். 

 SBI ஆனது கூகுள் சைஸ் உைன் இவையும் முதல் ச ாதுதத்ுவற ைங்கியாகும். 

 எஸ்பிஐ ைாடிக்வகயாளரக்ள்  ரிைரத்்தவனவய பமற்சகாள்ைதற்காக இந்த செயலி மூலம் 

ஒரு தனி ் ை்ை UPI ID வய (Unified Payment Interface - UPI) உருைாக்கிக் சகாள்ளலாம்.  

 தற்ப ாது ைவரயில் கூகுள் நிறுைனமானது, கூகுள் சைஸ் செயலி உ பயாகி ் ாளரக்வள 

அைரக்ளுக்கான ைங்கி ஒருங்கிவைக்க ் ை்ை கை்ைை இவைமுகத்வத (Unified payment 

Interface Handle) உருைாக்குைதற்காக 4 ைங்கிகளுைன் கூை்டிவை ்வ  (Partnership) 

ஏற் டுத்தியுள்ளது.  

 ைாடிக்வகயாளரக்ள் பநரடியாக இந்த செயலிவய  யன் டுத்தி அைரக்ளது ைங்கி 

கைக்கிலிருந்து  ரிைரத்்தவனவய பமற்சகாள்ளலாம். 

 எஸ்பிஐவயத் தவிரத்த்ு இதில் இவைந்துள்ள மற்ற மூன்று ைங்கிகள்  

o எெட்ிஎ ்சி ைங்கி 

o ஆக்ஸிஸ் ைங்கி 

o ஐசிஐசிஐ ைங்கி 

 அரசு,  ை ் ரிைரத்்தவனவயக் குவறக்கவும் (Use of Cash) UPI தளத்தின்  யன் ாைவ்ை 

அதிகரித்து டிஜிை்ைல் (Digital Payment)  ரிைரத்்தவனவய அதிகரிக்கவும் முயற்சி 

பமற்சகாை்டு ைருகிறது. 

 
 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்  செய்திகள் 

மிஹிர ்

 சூரியன் என ் ச ாருள் டும் “மிஹிர”் (Mihir) என்ற உயர ் செயல் ாைட்ு கைினி 

அவம ்வ  (High performance computer system - HPC) மத்திய புவி அவமெெ்கமானது 

சநாய்ைாவிலுள்ள பதசிய மத்திய ைரம்பு ைானிவல முன்னறிவி ்பு வமயத்தில் 

நிறுவியுள்ளது (National centre for medium range weather forecasting). 

 இந்த உயர ் செயல் ாைட்ு கைினி அவம ் ானது, உெெ் செயல்திறன் மற்றும் 

செயல் ாை்ைளவில் இந்தியாவின் மிக ்ச ரிய உயர ்செயல் ாைட்ு கைினி ைெதியாகும். 

 சமாத்தமாக 6.8 ச ைா பிளா ்புகளுவைய HPC ைெதிகள் இரு பிரிைாக மத்திய புவி 

அவமெெ்கத்தின் இரு நிறுைனங்களில் அவமக்க ் ைட்ுள்ளது. 

o ‘பிரத்யுஷ்’ என ் ச யரிை ் ை்ை 4.0 ச ைா பிளா ்புகளுவைய HPC ைெதி 

புபனவிலுள்ள IITM (Indian Institute of Tropical Meteorology) வமயத்தில் 

நிறுை ் ைட்ுள்ளது. 

o 2.8 ச ைா பிளா ்புகளுவைய HPC ைெதி சநாய்ைாவின் NCMRWF வமயத்தில் 
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நிறுை ் ைட்ுள்ளது. 

 ெரை்பதெ அளவில் செயல் டும் அதிபைக கைிைிகளின்  ை்டியலில் முன்னைி 500 

இைங்களில் 368-ைது இைத்திலுள்ள இந்திய அதிபைக கைிைிகள், இைற்றின் ைருவகயின் 

மூலம் முதல் 30 இைதத்ுக்கு முன்பனறும். 

 

இலகு ரகு த ார் விமானம் மற்றும் AFCS 

 உள்நாைட்ுத் சதாழிற்நுை் த்தில் தயாரிக்க ் ை்ை தானியங்கி ைான்  யை கைட்ு ் ாைட்ு 

அவம ்பு (Automatic Flight Control System – AFCS) ச ாருத்த ் ை்ை இலகு ரக ப ார ்

சஹலிகா ்ைரின் முதல்  யைதவ்த ஹிந்துஸ்தான் ஏபரானாை்டிக்கல் நிறுைனம் 

சைற்றிகரமாக பமற்சகாை்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில் அரசின் ைான்சைளி மற்றும்  ாதுகா ்பு நிறுைனத்தால் AFCS சதாழிற்நுை் ம் 

ைடிைவமக்க ் ைட்ு உருைாக்க ் டுைது இதுபை முதல் முவறயாகும். 

 AFCS என் து நான்கு அெச்ு டிஜிைை்ல் ைான்  யை கைட்ு ் ாைட்ு (Digital Four Axis Flight Control 

System) அவம ் ாகும். 

 சஹலிகா ்ைரின் தானியங்கு விமானி முவறவயயும் (Auto-pilot Modes), சஹலிகா ்ைரின் 

 யைக்கைட்ு ் ாடு மற்றும் நிவலத்தன்வம ச ருக்குதல் செயல் ாைவ்ையும் இந்த 

அவம ்பு  பமற்சகாள்ளைல்லது. 

 

உலகின் மிகெச்ிறிய ராக்சகட் - ஜ ் ான் 

 ஜ ் ான் விை்சைளி ஆராய்ெச்ி நிறுைனமான JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) 

மிகெச்ிறிய செயற்வகக் பகாள்கவள சுற்றுைை்ை ்  ாவதயில் நிவல நிறுதத்ும் 

திறனுவைய உலகின் மிகெச்ிறிய இராக்சகைவ்ை ஏவியுள்ளது.  

 இந்த சிறிய ராக்சகை் புவியின் பமற் ர ்வ   ைசமடுக்கக்கூடிய டிவரகாம்-1R (TRICOM-1R) 

என்ற சிறிய செயற்வகக்பகாவள சுமந்து சென்று சுற்று ைை்ை ் ாவதயில் நிவல 

நிறுத்தியுள்ளது. 

 ஜ ் ானின் காபகாஷிமாவில் உள்ள உசினை்ரா விை்சைளி வமயத்திலிருந்து (Uchinoura 

Space Center) இந்த இராக்சகை் ஏை ் ைட்ுள்ளது. 

 

அக்னி I - ஏவுகளண தொதளன 

 ஒடிஸாவில் உள்ள  ஏவுகவை பொதவன ைரம்பிலிருந்து  யன் ாை்ைாளர ்

முன்பனாை்ைத்தின் (User Trial) ஒரு  குதியாக இந்திய இராணுைத்தினால் அணு 

ஆயுதங்கவள சுமந்த செல்லக் கூடிய உள்நாைட்ு சதாழில்நுை் த் தயாரி ் ான  அக்னி I 

ஏவுகவை சைற்றிகரமாக பொதவன செய்ய ் ைட்ுள்ளது. 

 உள்நாைட்ுத் சதாழிற் நுை் த்தில் தயாரிக்க ் ைட்ுள்ள இவைநிவல ைரம்புவைய 

(Intermediate) இந்த ஏவுகவையானது ஒற்வற அடுக்கு எரிச ாருள் நிவலயுவைய (Single 

Stage Missile) தவரயில் இருந்து நில இலக்வக பநாக்கி ஏைக்கூடிய (Surface to Surface) 

ஏவுகவையாகும். 

 இந்த ஏவுகவையானது ஏற்கனபை 2004-ஆம் ஆை்டு ஆயுத ் வையில் 

இவைக்க ் ைட்ுள்ளது.  
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 தற்ப ாது பொதவன செய்ய ் ைட்ுள்ள ஏவுகவையானது அக்னி I ஏவுகவையின் 18ைது 

 தி ் ாகும். 

 அக்னி I ஏவுகவையானது  ாதுகா ்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் பமம் ாைட்ு நிறுைனம் மற்றும் 

இமாரத ் ஆராய்ெச்ி வமயதத்ுைன் இவைந்து Advanced System Labaratory-ஆல் 

கை்டுபிடிக்க ் ைை்து. 

 உயரந்ிவல துல்லியத்பதாடு இலக்கிவன தாக்கி அழி ் வத உறுதி செய்ைதற்கு உதவும் 

சிற ்பு ைழிகாைட்ு அவம ்பும் இந்த ஏவுகவையில் உள்ளது. 

 இந்தியாவின் “முதல் அணுஆயுத  யன் ாடில்லா சகாள்வக”யின் (No first use policy) கீழ் 

இந்தியாவின் குவறந்த ைெ் நம் த்தகு தடு ்பு அவம ்பின் (Minimum Credible Deterrence) ஒரு 

 குதியாக அக்னி I ஏவுகவை உள்ளது. 

 

பிருத்வி - II ஏவுகளண தொதளன 

 ஒடிஸாவிலுள்ள ஏவுகவை பொதவன ைரம்பில்,  யன் ாைை்ாளர ்முன்பனாை்ைத்தின் (User 

Trial) ஒரு  குதியாக, அணு ஆயுதங்கவள சுமந்து செல்லக் கூடிய உள்நாைட்ு சதாழில்நுை்  

தயாரி ் ான பிரித்வி II ஏவுகவை  இராணுைத்தால் சைற்றிகரமாக பொதவன 

செய்ய ் ைட்ுள்ளது. 

 பிரித்வி ஏவுகவையானது 2003-ல் இந்திய இராணுைத்தில் இவைக்க ் ைை்து. ஒற்வற 

திரை எரிச ாருள் நிவலயுவைய (Single Stage Liquid Fuel) பிரித்வி II ஏவுகவையானது 

ஒருங்கிவைக்க ் ை்ை ைழிநைத்த ் டும் ஏவுகவை பமம் ாைட்ு திை்ைத்தின் கீழ் (Integrated 

Guided Missile Development Programme)  ாதுகா ்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் பமம் ாைட்ு 

நிறுைனத்தால்  தயாரிக்க ் ைை் முதல் ஏவுகவையாகும். 

 இது தவரயிலிருந்து தவர இலக்வக பநாக்கி (surface-to-surface) ஏைக்கூடிய 

ஏவுகவையாகும். இந்த ஏவுகவை 350 கி.மீ. இலக்கு ைரம்புவையது.  

 திரை எரிச ாருள் உந்துதவல  யன் டுதத்ும் இரைவ்ை எஞ்சின்களின் மூலம் ஆற்றல் 

ச ற்று பிரித்வி II செயல் டுகின்றது. 

 பிரித்வி  ஏவுகவை உள்நாைட்ுத் சதாழில்நுை் த்தில் தயாரிக்க ் ைை் நாை்டின் முதல் 

கை்ைங்களுக்கிவைபயயான (Ballistic) ஏவுகவையாகும். 

 ஒருங்கிவைக்க ் ை்ை ைழிகாைட்ு ஏவுகவை பமம் ாைட்ுத் திை்ைத்தின் கீழ் நாை்டில் 

சமாத்தம் 5 பிரித்வி ஏவுகவைகள் தயாரிக்க ் ைட்ு ைருகின்றது. 

 

உலகின் மிகவும் ெக்தி வாய்ந்த ராக்சகட் 

 செை்ைாய் கிரகத்திவன பநாக்கி  எலான் மஸ்க் தவலயிலான ஸ்ப ஸ் எக்ஸ் (Space X) 

நிறுைனம் உலகின் மிகவும் ெக்தி ைாய்ந்த  ால்கான் சஹவி (Falcon Heavy) செயல் ாைட்ு 

ராக்சகை் ஒன்வற அசமரிக்காவின் சகன்னடி விை்சைளி ஆய்வு வமயத்திலிருந்து 

ஏவியுள்ளது. 

 பமலும் சைஸ்லா நிறுைனத்தின் Roadster என்ற கார ் ஒன்வறயும் இந்த ராக்சகை் சுமந்து 

சென்றுள்ளது. 

 ஸ்ப ஸ் எக்ஸ் ஆனது அசமரிக்காவின் தனியார ்ஏபராஸ்ப ஸ் தயாரி ்பு நிறுைனமாகும். 

  ால்கான் சஹவி ராக்சகை்ைானது மீை்டும்  யன் டுத்தத்தக்க (Reusable) உலகின் மிகவும் 
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ெக்தி ைாய்ந்த செயல் ாைட்ு ராக்சகை்ைாகும். 

 இதுைவர உலகின் மிகவும் ெக்தி ைாய்ந்த ராக்சகை்ைாக அறிய ் டும் நாொவின் சைல்ைா 4 

ராக்சகைட்ுக்கான செலவின் மூன்றில் ஒரு  ாக செலவை மைட்ுபம உவைய  ால்கான் 

சஹவி ராக்சகை்ைானது தன் எவைவயக் காை்டிலும் இரு மைங்கு அதிக எவைவய சுமந்து 

செல்ல ைல்லது. 

  ால்கான் சஹவி ராக்சகை்டின் மூன்று முதல் நிவல உந்திகளும் (Booster) மீை்டும் 

 யன் டுத்தத்தக்கவை. 

 இந்தியாவில் 2016-ஆம் ஆை்டு இஸ்பராவினால் மீை்டும்  யன் டுத்தத்தக்க 

ராக்சகைட்ுகள் (Reusable launch vehicle – Technology demonstrator) சைற்றிகரமாக பொதவன 

செய்ய ் ைை்ன என் து குறி ்பிைத்தக்கது.  

 

  
 

உலர் ொம் ல் செயலி 

 புதிய மற்றும் புது ்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி (New & Renewable Energy) அவமெெ்கத்தின் இவை 

அவமெெ்ர ் (தனி ் ச ாறு ்பு) உலர ் ொம் ல் வியா ாரம் சதாைர ்ான இவைய 

கை்காைி ்பு அவம ்பு மற்றும் வகப சி செயலிவய அறிமுகம் செய்து வைத்தார.் இந்த 

செயலிக்கு ‘Ash Track’ என ் ச யரிை ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்த இவையதளமானது அனல் மின் நிவலயங்களில் உற் த்தியாகும் உலர ் ொம் ல் 

வியா ாரத்வத சிறந்த முவறயில் நிரை்கிக்க உதவும். உலர ் ொம் ல் 

உற் த்தியாளரக்ளுக்கும் அதன் ச ரும்  யன் ாை்ைாளரக்ளுக்கும் (ொவல 

ஒ ் ந்ததாரரக்ள், சிசமை்ை் உற் த்தியாளரக்ள் ப ான்பறார)் இவைபய ஒரு ஊைாடும் 

தளமாக இந்த செயலி அவமயும். 
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 அனல்மின் நிவலயங்களில் நிலக்கரி எரிக்க ் ைட்ு மின்ொரம் உற் த்திெ ்

செய்ய ் டுகின்றது. இை்ைாறு நிலக்கரி எரிக்க ் டும் ச ாழுது கிவைக்கும் இறுதி 

விவள ்ச ாருைக்ளில் உலர ்ொம் லும் ஒன்றாகும். 

 இந்த உலர ் ொம் லானது கைட்ுமான ்  ைியில்  யன் டுதத்ுைதற்கு சிறந்த 

ஆதாரமாகும். 

 உலர ்ொம் லானது ப ாரத்்லாை்ை் சிசமை்ை், கைட்ுமானக் கற்கள், ஓடுகள், ொவலபயார 

நவைபமவை ப ான்றைற்வறக் கை்ைவமக்க  யன் டுத்த ் டுகிறது. 

 அனல் மின் நிவலயங்களில் உருைாகும் உலர ் ொம் ல்கள் ச ரும் நில ் குதிவய 

ஆக்கிரமி ் தாலும், சுற்றுெ ்சூழலுக்கு பகடு விவளவிக்கக் கூடும் என் தாலும் அைற்வற 

ெரியான முவறயில் வகயாள்ைது முக்கியமாகும். 

 

100 சவளிக்தகாள்கள் 

 நாொவின் விை்சைளி ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் சூரிய குடும் த்திற்கு சைளிபய 100 புதிய 

கிரகங்கள் உள்ளன என் வத உறுதி செய்துள்ளனர.் 

 இதன் மூலம், நாொவின் K2 விை்சைளித் திை்ைத்தின் ைழியாக கை்ைறிய ் ைட்ுள்ள 

சைளிக்பகாள்களின் சமாத்த எை்ைிக்வக 300 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 சூரியக் குடும் த்திற்கு சைளிபய ஒரு நைெ்த்திரத்வத வமயமாக சகாை்டு சுற்றி ைரும் 

பகாள்கபள சைளிக்பகாள்கள் என ் டும். 

 பமலும் இந்த ஆய்வில் HD 212657 எனும் சைளிக்பகாள் ஒன்று சக ்ளர ் விை்சைளிக் 

கலனால் கை்டுபிடிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 HD 212657 மிகவும் பிரகாெமான நைெ்த்திரமாகும். 

 சைளிக்பகாள்கவள கை்டுபிடி ் தற்காக 2009ஆம் ஆை்டு சக ்ளர ் விை்சைளி 

ஆய்வுக்கலம் அசமரிக்காவின் நாொ நிறுைனத்தால் விை்ைில் செலுத்த ் ை்ைது. 

 சைன்மாரக்் சதாழில்நுை்   ல்கவலக்கழகத்தில் அவமந்துள்ள பதசிய விை்சைளி 

ஆராய்ெச்ி நிறுைனத்திலிருந்து இந்த கை்டுபிடி ்பு பமற்சகாள்ள ் ைட்ுள்ளது. 

 

மாலாசிடின்ஸ் – புதிய ஆன்டி யாடிக்  

 மாலாசிடின்ஸ் (Malacidins) எனும் புதிய ஆன்டி யாடிக் ைகு ்வ  கை்டுபிடித்திரு ் தாக 

நியூயாரக்்வக பெரந்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் சதரிவிதத்ுள்ளனர.்  

  ல்பைறு மை் ைவககளில் இருக்கின்ற மூலக்கூறுகளிலிருந்து இந்த புதிய ஆன்டி யாடிக் 

ைகு ்பு கை்டுபிடிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 மை் மற்றும் மாசுக்களில் ைாழும் நுை்ணுயிரிகளால் உற் த்தி செய்ய ் டும் இந்த 

ஆன்டி யாடிக் ஆனது  ல்பைறு பநாய் எதிர ்்புத் திறனுவைய பநாய்க்கிருமிகவள 

அழிக்கும் திறன் ைாய்ந்தது. 

 பிபளக், நிபமானியா, காலரா ப ான்றைற்வற ஏற் டுதத்ும் கிராம் சநகடிை் 

 ாக்டீரியாக்களுக்கு எதிராக இவை செயல்தன்வமயற்றவை. 

 மிகவும் தடித்த செல் சுைருவைய கிராம்  ாசிடிை்  ாக்டீரியாக்கவள மைட்ுபம இவை 

எதிரக்்கைல்லன. 



 

68 

 

  

 மாலாசிடின் தனிதத்ுை ஆன்டி யாடிக் ைவகயாகும். இவை ச ாதுைாக மை் நுை் 

உயிரக்்கைட்ுகளில் (Soil Micro biomes) குறியீை்ைாக்கம் (Encode) செய்ய ் டுகின்றன. 

 

பிரித்வி II - தொதளன 

 இந்தியாவின் உள்நாைட்ுத் சதாழில்நுை்  தயாரி ் ான, அணு ஆயுதத்வத சுமந்து 

செல்லத்தக்க பிரித்வி II ஏவுகவை இரவு பநர பொதவனயின் ப ாது சைற்றிகரமாக 

ஏை ் ைட்ு பொதவன செய்ய ் ைட்ுள்ளது. 

 நிலத்திலிருந்து நிலைழி இலக்குகவள (Surface to Surface) தாக்கி அழிக்கைல்ல இந்த 

ஏவுகவை ஓடிஸாவின் ெந்தி ்பூரில் உள்ள ஒருங்கிவைந்த பொதவன ைரம்பிலிருந்து 

நகரும் ஏவுகவை ஏவு அவம ்பின் மூலம் ஏை ் ைட்ு சைற்றிகரமாக பொதவன 

செய்ய ் ைட்ுள்ளது. 

பிரித்வி II ஏவுகளணளய ்  ற்றி  

 பிரித்வி II ஏவுகவை 500 முதல் 1000 கிபலா ைவரயிலான ஆயுதங்கவள சுமந்து செல்ல 

ைல்லது. 

 பிரித்வி ஏவுகவையானது 2003-ல் இந்திய இராணுைத்தில் இவைக்க ் ைை்து. ஒற்வற 

திரை எரிச ாருள் நிவலயுவைய (Single Stage Liquid Fuel) பிரித்வி-II ஏவுகவையானது 

ஒருங்கிவைக்க ் ை்ை ஏவுகவை பமம் ாைட்ுத் திை்ைத்தின் கீழ் (Integrated Guided Missile 

Development Programme - IGMP)  ாதுகா ்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் பமம் ாைட்ு நிறுைனத்தால் 

தயாரிக்க ் ை்ை முதல் ஏவுகவையாகும். 

 இது தவரயிலிருந்து தவர இலக்வக பநாக்கி (surface-to-surface) ஏைக்கூடிய 

ஏவுகவையாகும்.  

 இந்த ஏவுகவை 350 கி.மீ. இலக்கு ைரம்புவையது.  

 திரை எரிச ாருள் உந்துதவல  யன் டுதத்ும் இரைவ்ை எஞ்சின்களின் மூலம் ஆற்றல் 

ச ற்று பிரித்வி-II செயல் டுகின்றது. 

 பிரித்வி ஏவுகவை உள்நாைட்ுத் சதாழில்நுை் த்தில் தயாரிக்க ் ைை் நாை்டின் முதல் 

கை்ைங்களுக்கிவைபயயான (Ballistic) ஏவுகவையாகும். 

 ஒருங்கிவைக்க ் ை்ை ைழிகாைட்ு ஏவுகவை பமம் ாைட்ுத் திை்ைத்தின் கீழ்நாை்டில் 

சமாத்தம் 5 பிரித்வி ஏவுகவைகள் தயாரிக்க ் ைட்ு ைருகின்றது. 

 

e-NAM தரவு தளத்தின் ஆறு புதிய  யனாளர் நட்பு அம்ெங்கள்  

 மிக அதிகளவில்  யன் ாை்ைாளரக்ளுக்கு உதவிடுைவத பநாக்கமாகக் சகாை்டு ஆறு 

 யனாளர ்நைப்ு அம்ெங்கவள (User friendly features) பைளாை் மற்றும் விைொயிகள் நலன் 

அவமெெ்கம் அறிமுக ் டுத்தியுள்ளது. 

 அவைகளாைன  

1. MIS Dashboard - சிற ் ான  கு ் ாய்வுக்கு 

2. BHIM - ைைிகரக்ள்  ைம் செலுத்துைதற்கான ைெதி. 

3. வகப சி ைழியாக ைைிகரக்ளுக்கான  ைம் செலுத்தும் ைெதி. 

4. பமம் டுத்த ் ைை் வகப சி செயலிகள் :  Gate entry மற்றும் வகப சி ைழியாக  ைம் 
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செலுத்தல் 

5. விைொயிகளின் தரவுகவள ஒருங்கிவைத்தல் 

6. மின்னணு ைழியில் கற்றல் அவம ்பு (e-learning module)  

7. e-NAM இவைய தளமானது தற்ப ாது இந்தி & ஆங்கிலம் ஆகியைற்றுைன் குஜராத்தி, 

தமிழ், சதலுங்கு, ச ங்காளி மற்றும் ஒடியா ஆகிய சமாழிகளில் உள்ளது. 

8. e-NAM ைைிக ைெதியானது (trading facility) 6 சமாழிகளில் உள்ளது. 

9. e-NAM ஆனது, Online ஏலத்தின் மூலமாக விைொயிகளின் விவளச ாருைக்ளுக்கு 

ப ாை்டிகரமான, லா கரமான விவலவய அளி ் வத பநாக்கமாகக் சகாை்டு 

2016ஆம் ஆை்டு சதாைங்க ் ைை்து. 

10. தற்ப ாது, இதன் கீழ் 479 மை்டிகள், 14 மாநிலங்கள் மற்றும் 1 யூனியன் பிரபதெம் 

ஆகிய இைங்களில் உள்ளன. 

 

கூகுள் த  

 ச ரும் சதாழில்நுை்  நிறுைனமான கூகுள்  நிறுைனம் கை்ைை செலுத்து செயலி ஒன்வற 

அறிமுக ் டுத்தியுள்ளது. 

 இதற்கு Google Pay என ச யரிை ் ைட்ுள்ளது. 

 இது APPLE PAY செயலிக்கு ் ப ாை்டியாக அறிமுக ் டுத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 கூகுள் தனது கைை்ை செலுத்து செயலிகளான, ஆை்டிராய்டு ப  (Android Pay) மற்றும் 

கூகுள்  ை ்வ  (Google Wallet) ஆகியைற்வற இவைதத்ு இந்த செயலிவய 

உருைாக்கியுள்ளது. 

 இந்த செயலியானது ச ாது ப ாக்குைரத்திற்காக  ைம் செலுத்தக்கூடிய (Pay for Public 

Transportation) அல்லது ஸ்மாரை்்ப ான்கள் மூலமாக  ைம் செலுத்தக் கூடிய  

அம்ெங்கவளக் சகாை்டுள்ளது. 

 

இ-ொத்தி 

 உத்திர ் பிரபதெ மாநிலத்தில் நவைச ற்ற உலக முதலீை்ைாளரக்ள் மாநாை்டின் 

இரை்ைாைது மற்றும் கவைசி நாள் நிகழ்ெச்ியில் இ- ொத்தி (e-Saathi) எனும் வகப சி 

செயலி சதாைங்கி வைக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்த செயலி மூலமாக ச ாதுமக்கள் வீைட்ிலிருந்த  டிபய ச ாதுெ ் பெவைகவள ் (Public 

Services) ச ற முடியும். 

 இந்த மாநாடு பிரதமரால் சதாைங்கி வைக்க ் ை்ைது. ைளரெ்ச்ிக்கான 4-P மந்திரமும் இந்த 

மாநாை்டில் கூற ் ைட்ுள்ளது. 

o Planning - திை்ைமிடுதல் 

o Potential - திறவம ைளம் 

o Policy - சகாள்வக 

o Performance - செயல்திறன் 
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உய்ய மிளகநிளல Co2  - பிதரடான் சுழற்சி வெதி 

 மத்திய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுை்  அவமெெ்கமானது ச ங்களூருவில் அவமந்துள்ள 

இந்திய பதசிய அறிவியல் ஆராய்ெச்ி நிறுைனத்தில் (Indian Institute of Science-IISc) 

இந்தியாவின் முதல் உய்யமிவக  நிவல Co2  பிபரைன் சுழற்சி பொதவன ைவள 

தை ் ாவத  (Super Critical Co2     Brayton Cycle test Loop Facility)  ைெதிவய நிறுவியுள்ளது. 

 மின் ஆற்றல் உற் த்தி நிவலயங்களிலிருந்து பொலார ்சை ்  ஆற்றல் உள் ை  ல்பைறு 

 சுவம ஆற்றல்கவள உற் த்தி செய்யக்கூடிய, பொலார ் சை ்  மூலதத்ுைன் 

இவைக்க ் ை்ை உலகின் முதல் பொதவன ைவள தை ் ாவத (loop) சதாழில்நுை் ம் 

இதுைாகும். 

 இந்பதா - அசமரிக்க கூைட்ு  சுவம ஆற்றல் ஆராய்ெச்ி மற்றும் பமம் ாைட்ு வமய 

திை்ைத்தின் (Indo-US Joint Clean Energy Research and Development Centre programme) கீழ் மத்திய 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுை் த் துவறயால் இதற்கு நிதியளிக்க ் டுகிறது.  

 இந்தியா மற்றும் அசமரிக்காவிற்கான பொலார ் ஆற்றல் ஆராய்ெச்ி நிறுைனம் 

என்றவழக்க ் டும் இந்பதா-அசமரிக்க கூை்ைவம ்பின் ஓர ் குதியாக இதச்தாழிற்நுை்  

ைெதி பமம் டுத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 உய்ய மிவகநிவல கார ்ன்-வை-ஆக்வஸடு அடி ் வையிலான ஆற்றல் உற் த்தியானது, 

ைழக்கமான நீராவி அடி ் வையிலான மின் ஆற்றல் உற் த்தி நிவலயங்களுக்கு 

திறனான மாற்வற ைழங்க ைல்லதால் இது  கைிெமான அளவு கார ்ன் அடிெச்ுைைவ்ை 

குவறக்கும். 

 
 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

தொளலவனங்கள் – நீலகிரி மாரச்டன் 

 ெமீ த்திய ஆய்வு ஒன்றில், பமற்குத ்சதாைரெ்ச்ி மவலயின் சதன்  குதியில் அவமந்துள்ள 

 ாம் ாடும் பொவலைன பதசிய ் பூங்காைானது அரியைவக விலங்கான நீலகிரி 

மாரச்ைன் (Nilgiri Marten) விலங்கினத்தின்  ாதுகா ் ான இைமாக 

கை்டுபிடிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 புனுகு ் பூவனகவள (Civet) ப ான்று காை்சியளிக்கும் நீலகிரி மாரச்ைனானது பமற்குத் 

சதாைரெ்ச்ி மவல ்  குதியில் மைட்ுபம (Endemic) ைாழக்கூடியவை. 

 உயரம்ை்ை இைங்கவளபய (Higher altitudes) நீலகிரி மாரட்ின்கள் ச ரும் ாலும் ைசிக்க 

பதரந்்சதடுக்கும். 

 IUCN-ன் சிை ்பு  ை்டியலில் நீலகிரி மாரச்ைனானது  ாதிக்க ் ைக்கூடிய விலங்கினமாக 

(vulnerable) ைவக ் டுத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 பமலும் 1972-ன் இந்திய ைனஉயிர ்  ாதுகா ்பு ெை்ைத்தின்  குதி 2-ன் அை்ைைவை 

இரை்டின் கீழ் (Schedule II, Part 2 of the Indian Wildlife (Protection) Act 1972) நீலகிரி மாரச்ைன் 

அை்ைைவை ்  டுத்த ் ைட்ுள்ளது. 

  ாம் ாடும் பொவலைன பதசிய ் பூங்காைானது பகரளாவின் மிகெச்ிறிய பதசிய ் 

பூங்காைாகும். 
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புதிய வன உயிர் ெரணாலயம் - தகாதாஜாரி 

 மஹாராஷ்டிரா மாநில அரொனது ெந்திராபூர ்மாைை்ைத்திலுள்ள பகாதாஜாரி (Ghoda zari) 

என்ற இைத்வத  மாநிலத்தின் புதிய ைன உயிர ்ெரைாலயமாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 செறிந்த தாைர மற்றும் விலங்கின ைளத்வதக் சகாை்டுள்ள இ ் குதியானது 

ொை் ாஹினி மவலகவளயும், பகாைாஜாரி ஏரிவயயும், சில நீர ் வீழ்ெச்ிகவளயும் 

சகாை்டுள்ளது. 

 பிராஹமபுரி ைனத்தின் 159 ெதுர கிபலா மீை்ைர ் ர ் ளவை உள்ளைக்கியதாக இந்த புதிய 

ெரைாலயம் அவமந்துள்ளது. 

 

 சுளம நற்செயல்கள் பிரெெ்ாரம் – சுற்றுெச்ூழல் அளமெெ்கம் 

 மத்திய சுற்றுெச்ூழல், ைனம் மற்றும்  ருைநிவல மாறு ாடு அவமெெ்கமானது  சுவம 

நற்செயல்கள் (Green Good Deeds Campaign) என்ற பிரெெ்ாரத்வத துைங்கியுள்ளது. 

 உலக சை ் மயமாதல்,  ருைநிவல மாறு ாடு சதாைர ்ாக மாைைரக்ள் மற்றும் ச ாது 

மக்களிவைபய விழி ்புைரவ்ை ஏற் டுத்துைபத இந்த ச ாதுமக்கள் ொரந்்த 

பிரெெ்ாரத்தின் பநாக்கமாகும். 

 தூய்வமயான மற்றும்  சுவமயான சுற்று ்புறத்வத அடுத்த தவலமுவறயினருக்கு 

அளி ் தும், அைரக்ளுக்காக சுற்று ்புறத்வத  ாதுகா ் தும் இந்த பிரெெ்ாரத்தின் 

பநாக்கங்களாகும். 

 

கூளழக்கடா  றளவகள் திருவிழா - 2018 

 ஆந்திர ் பிரபதெத்தின் சகால்பலறு ஏரியில் அவமந்துள்ள அை கா  றவைகள் 

ெரைாலயத்தில் (Atapaka Bird Sanctuary) முதல் முவறயாக கூவழக்கைா (Pelican)  றவைகள் 

திருவிழா - 2018 நைத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 ஆந்திர ் பிரபதெத்தின் சுற்றுலா ஆவையம் கிருஷ்ைா மாைை்ை நிரை்ாகதத்ுைன் 

இவனந்து இத்திருவிழாவை நைத்தியுள்ளது. 

 அை்வமயில் அைா ாகா  றவைகள் ெரைாலயமானது உலகின் மிக ்ச ரிய 

ச லிகான்ரிகளில் (Pelicanry) ஒன்றாக அங்கீகரிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 ொம் ல் நிற கூவழக்கைா  றவைகள் ைவளயவமதத்ு, இன ்ச ருக்கம் செய்யும் இைபம 

ச லகான்ரி (Pelicanry) என ் டும். 

 Spot Billed Pelican என்றும் அவழக்க ் டுகின்ற ொம் ல் கூவழக்கைாக்களானது 1972-ஆம் 

ஆை்டின் இந்திய ைன உயிர ்  ாதுகா ்புெ ் ெை்ைத்தின் (Wildlife Protection Act 1972)  

அை்ைைவை I-ல்  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளது.  

  பமலும்  ன்னாைட்ு இயற்வக  ாதுகா ்புெ ்ெங்கத்தின் (International Union for Conservation of 

Nature) சிை ்புத் தரவு புத்தகத்தின் (Red Data Book) கீழ் இ ் றவையானது “அெச்ுறு நிவல 

அை்மித்த இனமாக“ (Near Threatened) ைவக ் டுத்த ் ைட்ுள்ளது. 

சகால்தலறு ஏரி 

 சகால்பலறு ஏரியானது நாை்டின் மிக ்ச ரிய நன்னீர ் ஏரிகளுள் ஒன்றாகும். இது 
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கிருஷ்ைா மற்றும் பகாதாைரி சைல்ைாவிற்கு இவைபய அவமந்துள்ளது. 

 1972ன் இந்திய ைன உயிர ் ாதுகா ்புெ ்ெைை்த்தின் கீழ் இது ைன உயிர ்ெரைாலயமாக 1999 

ஆம் ஆை்டு நைம் ர ்மாதம் அறிவிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 பமலும் இது நைம் ர ் 2002ல் ராம்ொர ் உைன் டிக்வகயின் டி ெரை்பதெ முக்கியத்துைம் 

ைாய்ந்த ஈரநிலமாக (Wetlands of International Importance)  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளது. 

 

மிதக்கும் சுத்திகரி ்பு தீவு – சநக்நம்பூர் ஏரி 

 உலக ஈர நிலங்கள் தினத்தன்று (World Wetlands day) மிதக்கும் சுத்திகரி ்பு ஈர நிலம் ஒன்று 

(Floating Treatment Wetland-FTW) மாெவைந்த நீரந்ிவலயிவன தூய்வம ் டுத்தி 

சுத்திகரி ் தற்காக வஹதரா ாத்திலுள்ள சநக்னம்பூர ்ஏரியில் அவமக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 ஏரி நீரிலுள்ள அதிக ் டியான வநை்பரை் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் மாசு டுத்திகவள உறிஞ்சி 

நீரிவன சுத்திகரிக்கைல்ல தாைரங்கள் இந்த ெது ்பு நிலங்களில் நைவு 

செய்ய ் ைட்ுள்ளன. 

 வஹதரா ாத் மாநகர பமம் ாைட்ு ஆவையம் மற்றும் ரங்கா சரை்டி மாை்ை நிரை்ாகத்தின் 

முயற்சியால் இந்த மிதக்கும் சுத்திகரி ்பு ஈரநிலம் அவமக்க ் ைட்ுள்ளது . 

 மை்  யன் ாைற்ற வஹை்பராப ானிக்ஸ் முவறயின் அடி ் வையில் இந்த மிதக்கும் 

சுத்திகரி ்பு ஈரநிலம் அவமக்க ் ைட்ுள்ளது . 

 இந்த மிதக்கும் ெது ்பு நிலமானது நாை்டின் மிக ்ச ரிய மிதவை சுத்திகரி ்பு 

ெது ்புநிலமாக இந்தியன் புக் ஆஃ ் சரக்காரை்ஸ்ினால் அங்கீகரிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 சைை்டிபைர,் செம் ருத்தி, சிை்பராசனல்லா, துளசி, அஷ்ைகந்தா, பூக்கும் மூலிவககள் 

ப ான்ற  ல்பைறு மாசுக்கவள உறிஞ்சி ஏரிவய தூய்வம ் டுத்தைல்ல தாைரங்கள் இந்த 

மிதக்கும் ெது ்பு நிலத்தில் நைவு செய்ய ் ைட்ுள்ளன. 

 

 

மாசு கட்டு ் ாட்டுத் திட்டம் - ொல் நதி 

 பகாைாவில் உள்ள ொல் நதியின் மாசு ாைவ்ை நீக்கி நீவர சுத்திகரிக்க புதிய மாசு 

கைட்ு ் ாைட்ு திை்ைம் ஒன்வற பதசிய நதிநீர ்  ாதுகா ்பு திை்ைத்தின் கீழ் (National River 
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Conservation Plan - NRCP) மத்திய சுற்றுெ ் சூழல், ைனம் மற்றும்  ருைநிவல மாறு ாடு 

அவமெெ்கமானது அனுமதிதத்ுள்ளது.  

 உயிரி பைதியியல் ஆக்ஸிஜன் பதவையின் அளவின் (Bio-Chemical Oxygen Demand) 

அடி ் வையில் அவையாளம் காை ் ைட்ுள்ள நாை்டின் 302 மாசு ைை் நதி ்  டுவககளுள் 

பகாைாவின் ொல் நதி ் டுவகயும் ஒன்று என 2015 இல் மத்திய மாசு கைட்ு ் ாைட்ு 

ைாரியம் (Central Pollution Control Board) சதரிவிதத்ுள்ளது. 

 பதசிய நதி  ாதுகா ்புத் திை்ைமானது 14 இந்திய மாநிலங்களில் கங்வக நதி மற்றும் 

அதனுவைய கிவள நதிகள் அல்லாத 31க்கும் பமற் ை்ை பிற நதிகளின் 

தூய்வம ் டுதத்லுக்காக  மத்திய அரசினால் முழுைதும் நிதியளிக்க ் ைட்ு 

செயல் டுத்த ் டும் ஓர ்திை்ைமாகும். 

 ொல் நதியின் மாசு ாைை்ளவை குவறக்கவும், நீரின் தரத்வத அதிகரிக்கவும் இந்த திை்ைம் 

பமற்சகாள்ள ் ைவுள்ளது. 

 ொல் நதி மாசு ாடு சுத்திகரி ்புத் திை்ைமானது 2021ல் நிவறைவையெ ் செய்ய முடிவுெ ்

செய்ய ் ைட்ுள்ளது. 

 NRPC திை்ைத்திற்கு 100% மத்திய அரசின் நிதியுதவி அளிக்க ் டுகிறது. 

 

தவாங்கில் தராதடாசடன்ட்ரான் பூங்கா 

 அருைாெெ்ல ் பிரபதெதத்ிலுள்ள தைாங் மாைை்ைத்தில், ெரிந்து ைரும் பராபைாசைன்ை்ரான் 

இனங்கவளக் கா ் ாற்றும் முயற்சியாக பராபைாசைன்ரான் பூங்கா ஒன்று 

அம்மாநிலத்தில் உருைாக்க ் ைட்ு ைருகிறது. 

 இதில் 30க்கும் பமற் ை்ை பராபைாசைன்ரான் இன ் பூக்கள் நை ் ைட்ு  ாதுகாக்க ் ை 

உள்ளது. 

 பராசைாசைன்ரான் என் து பூக்கும் தாைரங்களின் மிக ்ச ரிய இனமாகும். இது 

ச ரும் ாலும் நீலகிரி, கிழக்கு மற்றும் பமற்கு இமயமவலகளில் காை ் டுகிறது. 

 இந்த ைவக இனங்கள் மிதசை ்  மை்ைலக் காடுகளிலிருந்து  னி மை்ைல ் புதரக்ள் 

(Alpine Shrubs) ைவர  ல்பைறு இைங்களில் காை ் டுகிறது. பராபைாசைன்ை்ரான்கள் 

குறும்புற்கள் முதல் ச ரிய மரங்கள் ைவரயிலான ைவககவளக் சகாை்ைதாகும். 

 கிழக்கு இமய மவலயின் குளிரத்ன்வம, ஈரமான ெரிவு ்  குதிகள் மற்றும் ஆழமான 

 ள்ளத்தாக்குகள் ப ான்றவை பராபைாசைன்ை்ரான் இனங்களின் அ ரிமிதமான 

ைளரெ்ச்ிக்கும், ைை கிழக்கு மாநிலங்களின் ைளமான  ல்ைவக இனங்களுக்கும் உகந்த 

இைமாகத் திகழ்கிறது. 

 இந்த இனமானது உத்தரகை்ை் மாநிலத்தின் மாநில மரமாக (State Tree) 

அறிவிக்க ் ைட்ுள்ளது. கரை்ால் இமயமவலயில் இந்த இனத்தின் பூக்கும் நிகழ்வை 

மலரக்ளின் திருவிழா என்றறிய ் டும் ‘பூல் ெங்கிராந்தி‘ (Phool Sankranti) என்ற ச யரில் 

சகாை்ைாை ் ைட்ு ைருகிறது. 

 

மூன்று புதிய விலாங்கு இனங்கள் வங்காள விரிகுடாவில் கண்டுபிடி ்பு 

 கைந்த சில மாதங்களில், ைங்கக் கைற்கவரயின் ைைக்கு விரிகுைா ்  குதியில் மூன்று 

புதிய ைவக விலாங்கு இனங்கவள விஞ்ஞானிகள் கை்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 
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 ைங்காள விரிகுைாவின் டிகா (Digha) கைற்கவரயில் (பமற்கு ைங்கம்) ஜிம்பனாசதாராக்ஸ் 

சூபைாவைல் (Gymnothorax Pscudotile) என்ற இனம் கை்டுபிடிக்க ் ைட்ுள்ளது. (பின்புறத்தில் 

சைை் புள்ளிகவளக் சகாை்ை இருை்ை  ழு ்பு நிறம் உவையது) 

 மற்ற இரை்டு இனங்களான ஜிம்பனாபதாராக்ஸ் விொபகன்சிஸ் (சீரான  ழு ்பு நிறம்) 

மற்றும் என்செலிக்பகார ்புபராபின்குைா (சீரற்ற  ால் சைள்வள ் புள்ளிகவளக் சகாை்ை 

செம் ழு ்பு நிறம்) ைங்காள விரிகுைாவின் விொக ் ைட்ினக் கைற்கவரயில் 

கை்டுபிடிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 விலாங்குகளானது நீளமான மீன்களாகும். இது ச ரும் ாலும் அங்கில்லிப ாம்ஸ் 

(Anguilliformes) ைவகவயெ ் பெரந்்த சகான்றுன்னிகளாகும். இவை ச ரும் ாலும் ஆறுகள் 

மற்றும் கைலுக்கு அடியில் காை ் டுகின்றன. 

 உலகம் முழுைதும் சுமார ் 1000 இனங்கள் அவையாளம் காை ் ைட்ுள்ளன. இந்தியாவில் 

இந்த எை்ைிக்வக 125 ஆகும். 

 

இந்திய மாநில வன அறிக்ளக 

 மத்திய சுற்றுெச்ூழல், ைனம் மற்றும்  ருைநிவல மாறு ாடு அவமெெ்கத்தின் கீழ் உள்ள 

இந்திய ைன ஆய்வு நிறுைனம் (Forest Survey of India) இந்திய மாநில ைன அறிக்வகவய (India 

State of Forest Report)  சைளியிைட்ுள்ளது.  

 இது இரு ஆை்டிற்கு ஒரு முவற (Biennial) சைளியிை ் டும் அறிக்வகயாகும்.  

 இந்த அறிக்வகயின்  டி, 2015 முதல் 2017க்கு இவை ் ை்ை காலத்தில் இந்தியாவில் 

ைனங்களுக்கு கீழான  ர ்பு ெற்பற 0.21% என்ற அளவிற்கு அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 பமலும் இந்த அறிக்வக ் டி, இந்தியாவின் சமாத்த புவியியற் நில ் ர ்பில் (Geographic 

area) 21.53 ெதவீத ்  ர ்பு ைனமாகும். அதாைது 7,08,273 ெதுர கி.மீ ைன ் ர ்வ  இந்தியா 

சகாை்டுள்ளது.  

 இந்தியாவின் சமாத்த புவியியற் நில ் ர ்பு 32, 87, 569 ெதுர கி.மீ. ஆகும். 

 ஆந்திர ் பிரபதெம், கரந்ாைகா, பகரளா, ஓடிஸா மற்றும் சதலுங்கானா ஆகிய 5 

மாநிலங்களில் அதிக ைெ் அளவில் ைன ர ்பு (Forest Cover) அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 ைைகிழக்கு இந்தியாவில் ைன ் ர ்பு குவறந்துள்ளது. அதாைது மிபொரம், நாகாலாந்து, 

அருைாெெ்ல ்பிரபதெம், திரிபுரா, பமகாலயா ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் ைன ் ர ்பு 

குவறந்துள்ளது. 

 ைன ் ர ்பின் (Forest Cover) அடி ் வையில் மத்திய ் பிரபதெமானது அதிக ைன ் ர ்பு 

உவைய மாநிலமாக விளங்குகின்றது. 

 சமாத்த புவியியற்  ர ்ப ாடு (Total Geographical Area) ஒ ்பிடுவகயில் அதிக ைன  ர ்பு 

ெதவீதத்வத (Percentage of Forest Cover)  சகாை்ை இந்திய  குதிகளுக்கான பிரிவில், அதிக 

ைன ர ்பு உவையதாக லைெ்த்தீவு உள்ளது. அதவனத ் சதாைரந்்து மிபொரம், அந்தமான் 

மற்றும் நிக்பகா ர ்தீவுகள் உள்ளன. 

 இைமாற்றுெ ்ொகு டி (shifting cultivation), பிற உயிரியற் அழுத்தங்கள் (biotic pressures), சுழற்சி 

முவறயிலான மரம் சைை்ைல்கள், ைளரெ்ச்ி ்  ைிகளுக்காக ைன ்  குதிகவள 

திருதத்ுதல், ைன ் ர ்பு நீரில் மூழ்குதல், இயற்வக ப ரிைர ்மற்றும் பைளாை் விரிைாக்கம் 

ஆகியவை ைன ் ர ்பின் குவறவிற்கு முக்கிய காரைங்களாக கூற ் ைட்ுள்ளன. 

 உலகளவில் அதிகளவு ைன ் ர ்பு உவைய நாடுகளில் இந்தியா  த்தாைது இைத்தில் 
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உள்ளது. உலகளவில் ஒ ்பிடுவகயில் இந்தியாவின் 24.4 ெதவீத நில ் ர ் ானது 

ைன ் குதியாகும். 

 இந்த ைனக் கைக்காய்ைானது செயற்வகபகாள் ைவர ைமிைல் (Satellite Mapping) மூலம் 

இந்தியாவின் 633 மாைை்ைங்களில் பமற்சகாள்ள ் ைட்ுள்ளது. 

 

 
 

BSI and NHM 

 உயிரின மற்றும் ைாழிை ்  ாதுகா ்பு மதி ்பீடு உை் ை இந்தியாவில் மரபியல், தாைரவியல் 

ஆய்வுகள், தாைர இனங்களின் ஆராய்ெச்ி,  யிற்சி மற்றும்  ாதுகா ்பிற்காக இந்திய 

தாைரவியற் கைக்சகடு ்பு ஆய்ைகம் (Botanical Survey of India - BSI) இங்கிலாந்தின் பதசிய 

ைரலாற்று அருைக்ாை்சியகதத்ுைன் (Natural History Museum) ஓர ் புரிந்துைரவ்ு ஒ ் ந்தத்தில் 

வகசயழுத்திைட்ுள்ளது. 

 இந்த ் புரிந்துைரவ்ு ஒ ் ந்தத்தின் பநாக்கங்களாைன 

o நபகாயா ஒ ் ந்தம், CITES உைன் டிக்வக மற்றும் உயிரியல்  ல்ைவகத்தன்வம 

மீதான உைன் டிக்வககளின் இலக்குகளுக்கு ஆதரவை ைழங்க அறிவியற் 

ொன்றுகவள ்  யன் டுதத்ுைதற்கு இருநாடுகளுக்கும் உதவிபுரிதல் 

o உயிர ் இன ்  ாதுகா ்பு சதாைர ்ாக இருநாைட்ு ஆராய்ெச்ியாளரக்ளின் 

திறன்கவளக் கைை்வமத்தல், இருநாடுகளிவைபய ஆராய்ெச்ியாளரக்வள ் 

 ரிமாற்றிக் சகாள்ளுதல், இருொரரும் அைரைரிவைபய  ரஸ் ரம் கற்றுக் 

சகாள்ளுதல், தாைரவியற் மூல ஆதாரத்வத  ாதுகா ் தில் 

இருநாடுகளிவைபயயும் இவைந்து செயலாற்றும் தன்வமவய அதிகரித்தல்.  

இந்திய தாவரவியற் கணக்காய்வு நிறுவனம் 

 நாை்டின் ைனவியற் தாைர ைளங்கள் மீது தாைரவியற் ைவக ் ாைட்ு ஆய்வுகவள 

பமற்சகாள்ளும் மத்திய சுற்றுெச்ூழல், ைனம் மற்றும்  ருைநிவல மாறு ாடு 

அவமெெ்கத்தின் கீழ் செயல் டும் உெெ் ஆராய்ெச்ி நிறுைனபம இந்திய தாைரவியற் 

கைக்காய்வு நிறுைனமாகும். 

 1890ஆம் ஆை்டு நிறுை ் ைை் இந்த நிறுைனத்தின் முக்கிய பநாக்கம் நாை்டின் தாைரவியற் 

மூல ைளங்கவள ஆராய்ந்து கை்ைறிைபத ஆகும். 

 இந்திய தாைரவியற் கைக்சகடு ்பு ஆய்வு நிறுைனத்தின் கீழ் 9 மை்ைல ைைை்ங்கள் 

உள்ளன. 
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உலக சுற்றுெ ்சூழல் தினம்  

 ஜூன் 5 அன்று சகாை்ைாை ் டும் உலக சுற்றுெச்ூழல் தினத்வத இை்ைாை்டு உலக 

ஒருங்கிவை ் ாளராக (Global Host) இந்தியா நைத்த உள்ளது. 

 இதற்கான பநாக்க கடிதம் ஒன்றில் (Letter Of Intent-LOI) இந்தியாவும், ஐ.நா சுற்றுெ ் சூழல் 

அவம ்பும் (UN Environment) வகசயழுத்திைட்ுள்ளன. 

 “பிளாஸ்டிக் மாசு ாடுகவள சைல்லுதல்” (Beat Plastic Pollution) என் து இை்ைாை்டிற்கான 

உலக சுற்றுெச்ூழல் தினத்தின் கருத்துருைாகும். 

 2018-ஆம் ஆை்டின் உலக சுற்றுெச்ூழல் தினம் நாை்டின் அவனதத்ு மாநிலங்கள், யூனியன் 

பிரபதெங்கள், மாைைை்ங்கள் உள்ளாை்சி அவம ்புகள் என அவனதத்ு அரசு 

அவம ்புகளிலும் சகாை்ைாை ் ை உள்ளது. 

 இதபனாடு சைல்லி மற்றும் நாை்டின் பிற  குதிகளில் ஒரு ைார கால சுற்றுெ ் சூழல் 

விழி ்புைரவ்ு பிரெெ்ாரமும், மாசு ாடு தைி ்பு நைைடிக்வககளும் பமற்சகாள்ள 

திை்ைமிை ் ைட்ுள்ளது. 

 1972 ஆம் ஆை்டு மனித சுற்றுெச்ூழல் மீதான ஐ.நா மாநாை்டின் சதாைக்கத்திவன 

குறிக்கும் விதமாக ஐ.நா ச ாது அவையால் உலக சுற்றுெச்ூழல் தினம் நிறுை ் ைை்து. 

 

தவளாண் பிராந்திய ளமயம் - மிதொரம் 

 இஸ்பரல் நாைட்ுைனான கூைட்ு முயற்சியில், ைைகிழக்கு மாநிலங்களின் முதல் பைளாை் 

பிராந்திய வமயம் ைரும் மாரெ் ்2018-ல் மிபொரத்தில் சதாைங்க ் ை உள்ளது. 

 இதுபை இஸ்பரலுைன் பெரந்்து உருைாக்க ் ை்ை முதல் ைைகிழக்கு பிராந்திய வமயமாகும். 

 ஹரியானா, குஜராத், மத்திய ் பிரபதெம், இராஜஸ்தான்,  ஞ்ொ ் உை் ை 22 செயல் ாைட்ு 

வமயங்கள் இஸ்பரலுைனான ஒதத்ுவழ ் ால் ஏற் டுத்த ் ைட்ுள்ளன. 

 முதல் வமயம் 2008-ஆம் ஆை்டு ஹரியானாவில் அவமக்க ் ை்ைது 

 இந்த ைைகிழக்கு பிராந்திய வமயம் சிை்ரஸ்  ழங்கவள  த ் டுதத்ுைதற்காக 

அவமக்க ் ை உள்ளது. இம்வமயம் ைைகிழக்கு ்  குதிகளின் சமாத்த பைளாை் 

பதவைகவள ் பூரத்்தி செய்யும். 

 இம்வமயமானது பைளாை் மற்றும் விைொயிகள் நலனுக்கான மத்திய அவமெெ்கம், 

இஸ்பரல் அரசு மற்றும் மிபொரம் மாநில அரசு ஆகியைற்றின் கூை்டிவைைால் 

ஏற் டுத்த ் ை உள்ளது. 

 

புதிய தாவர இனம் – தமற்குவங்கம் 

 இந்திய தாைரவியல் கைக்காய்வு நிறுைனத்வதெ ் (Botanical Survey of India) பெரந்்த 

தாைரவியலாளரக்ள் பமற்கு ைங்க மாநிலத்தில் அவமந்துள்ள ஜல்த ாரா பதசிய ் பூங்கா 

(Jaldepara National Park)  மற்றும்  க்ஸா பதசிய ் பூங்காவில் (Buxa National Park) ஒரு புதிய 

தாைர இனத்வதக் கை்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 மவறந்த முன்னாள் குடியரசுத ்தவலைரான ஏ.பி.பஜ. அ ்துல் கலாம் அைரக்ளின் ச யர ்

சகாை்டு புதிதாக கை்டுபிடிக்க ் ைட்ுள்ள இந்த தாைர இனத்திற்கு டிவரப சைஸ் கலாமி 
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(Drypetes kalamii) என தாைரவியல் ச யர ்சூை்ை ் ைட்ுள்ளது. 

 இது ஒரு சிறிய புதர ்ைவக (Shurb) தாைரமாகும். 

 மிதசை ்  ஈர- குதி- சுவம மாறாக் காடுகளின் (subtropical moist semi-evergreen forests) 

நிழற் ாங்குவைய  குதிகளிலும், ஈர நில ் குதிகளிலும் இந்த தாைரங்கள் 

காை ் டுகின்றன. 

 புத்ராஜீைா என ் டும் மருத்துை தாைரங்கபளாடு சநருங்கிய சதாைரப்ுவைய இவை ஓர ்

ஓர ்ால் (Unisexual) தாைர இனமாகும். அதாைது தனித்தனி ஆை், ச ை் தாைரங்கவள 

சகாை்ைவை. 

 சைளிர ் மஞ்ெள் நிற பூக்கவள சகாதத்ு சகாத்தாக ் பூக்கும் இத்தாைரம் அைர ் ஆரஞ்சு 

நிறத்திலிருந்து சிை ்பு நிறம் ைவரயிலான  ழங்கவளத் தரைல்லவை. 

 இவை பிரதத்ிபயகமாக இை்விரு பதசிய பூங்காக்களில் மைட்ுபம காை ் டுகின்றன. 

 ெரை்பதெ  ன்னாைட்ு  ாதுகா ்பு ெங்க விதிமுவறகளின்  டி, ஆராய்ெச்ியாளரக்ள்  

இத்தாைரத்வத “மிகவும் அெச்ுறுத்தல்” (Critically Endangered) நிவலயில் உள்ள  தாைர 

இனமாக மதி ்பிைட்ுள்ளனர.் 

 

துங்க த்ரா - நீர்நாய்  ாதுகா ்பு கா ் கம்  

  ல்லாரி மாைைை்த்தில் முத்லாபூர ் கிராமம் முதல் காம்பிளி ைவர 39 கி.மீ தூரத்திற்கு 

துங்க த்ரா நதி சநடுகிலும் அவமயுமாறு கரந்ாைகா மாநிலம் தன்னுவைய முதல் நீரந்ாய் 

 ாதுகா ்பு கா ் கம் (first otter conservation reserve) ஒன்வற ஏற் டுத்தியுள்ளது. 

 யுசனஸ்பகாவின் புராதன  ாரம் ரிய இைமான ஹம்பியின் ைழிபயயும் இந்த நீரந்ாய் 

 ாதுகா ்பு இரு ்பு அவமந்துள்ளது. 

 மஷீர ்மீன்கள் (Masheer Fish), நன்னீர ்முதவலகள் மற்றும்  ச ரிய சமன் ஓைட்ு ஆவமகள் 

(giant soft shelled turtles), ஆற்று நீரந்ாய்கள் (Smooth Coated otters), காைட்ு நீரந்ாய்கள் (Smooth 

Clawed Otters) ஆகியவை இந்த  ாதுகா ்பு கா ் கத்தில் அதிக எை்ைிக்வகயில் 

அவமந்துள்ளன. 

 ஆற்று நீரந்ாய்களானது இந்தியாவில் நாடு முழுைதும் இமாலயம் முதல் சதன்னிந்தியா 

ைவர காை ் டுகின்றன. 

  ன்னாைட்ு இயற்வக ்  ாதுகா ்பு ெங்கத்தின் (IUCN - International Union for Conservation of 

Nature) சிை ்பு  ை்டியல்  டி, ஆற்று நீரந்ாய்கள்  ாதிக்க ் ைக்கூடிய (Vulnerable) 

விலங்கினமாகும். 

 பமலும் நீர ் நாய்களின்  ாதுகா ்பிற்காக காைட்ு நீர ் நாய் மற்றும் ஆற்று நீர ் நாய் 

ஆகியவை முவறபய  இந்திய ைனவிலங்கு  ாதுகா ்புெ ் ெை்ைம் 1972-ன் அை்ைைவை I 

மற்றும் அை்ைைவை II-ன் கீழ்  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளன. 

 ைாழிை இழ ்பு, இழுவை ைவல மூலமாக மிதமிஞ்சிய மீன் பிடி ்பு (overfishing by trawlers), 

பைைவ்ையாடுதல், வைனவமை் மீன்பிடி ்பு (dynamite fishing) ஆகியவை காரைமாக 

நீரந்ாய்கள் ச ரும் அெச்ுறுத்தவல ெந்திதத்ு ைருகின்றன. 

 பமலும் நீரந்ிவலகளில் ஆகாயத்தாமவரகளின் ச ருக்கமும் இைற்றிற்கு ச ரும் 

அெச்ுறுத்தலாக உள்ளன. 
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ஆலிவ் சரட்லி ஆளமகள் - ருசிகுல்யா 

 ஒடிஸா மாநிலத்தில் கன்ஜம் மாைைை்த்தின் ருசிகுல்யா நதியின் முகைாயிலில் (River Mouth), 

அரிய  உயிரினமாக  கருத ் டும் ஆலிை் சரைல்ி ஆவமகள் முைவ்ையிடுைதற்காக 

சைகுஜன அளவில் ைவளயவமதத்ு (Mass Nesting) ைருகின்றன. 

 ஆலிை் சரைல்ி ஆவமகளின் சைகுஜன முைவ்ையிைல்  ருைமானது ஒரு தனிதத்ுைமான 

நிகழ்ைாகும். இந்நிகழ்வின்ப ாது ஒை்சைாரு ச ை் ஆவமயும் சுமார ் 100 முதல் 150 

முைவ்ைகவள  இடும். 

 ருசிகுல்யா கைற்கவரயானது உலகின் மிக முக்கிய  ஆலிை் சரைல்ி ஆவமகளின் சைகுஜன 

ைவளயவம ்பு இைமாக கருத ் டுகின்றது. 

ஆலிவ் சரடல்ி ஆளமகள்    ற்றி  

 ஆலிை் சரைல்ி ஆவமகள்  கைல் ஆவமகளிபலபய மிகெ ்சிறிய ஆவமகளாகும். இவை ஓர ்

அவனதத்ுை்ைிகளாகும் (omnivorous). 

 சதன் அைல்ாை்டிக்,  சுபிக் ச ருங்கைல், இந்திய ச ருங்கைல் ப ான்ற சை ்  மை்ைல  

கைல்களில் மைட்ுபம இவை ைாழக் கூடியவை. 

 இந்த ஆவமகள் அரி ைாஸ் (Aribadas) என ் டும் ஒபர பநரத்திய ஒத்திவெைான, சைகுஜன 

எை்ைிக்வகயில் முைவ்ையிடுதலுக்காக ைவளயவமக்கும் செயலுக்கு ச யர ்ச ற்றவை. 

 இவை ஆை்டிற்கு இரை்டு அல்லது மூன்று முவற முைவ்ையிை ைவளயவமக்கும். 

 இந்த ஆவமகள்   ன்னாைட்ு இயற்வக ்  ாதுகா ்பு ெங்கத்தின் (IUCN – International Union for 

Conservation of Nature) சிை ்பு  ை்டியலின் (Red List) கா ்பு நிவலயில் (Conservation Status) 

’அழிைாய் ்பு இனம்‘  (Vulnerable) என  ை்டியலிை ் ைட்ுள்ளன. 

 பமலும் இவை ைன விலங்குகள் மற்றும் தாைரங்களின் அருகி ைரும் இனங்கள் மீதான 

ெரை்பதெ ைரத்்தக உைன் டிக்வகயின் (Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora) பிற்பெரக்்வக 1-ல் (Appendix – I) ல் பெரக்்க ் ைட்ுள்ளன. 

 CITES உைன் டிக்வக ைாஷிங்ைன் உைன் டிக்வக (Washington Convention) என்றும் 

அவழக்க ் டும். 

 
 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

பூெச்ிக் சகால்லிகளுக்கு தளட –  ஞ்ொ ் 

 சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் மனித ஆபராக்கியத்திற்கு உைனடி தீங்கு விவளவிக்கக்கூடிய 

இரு து பூெச்ிக் சகால்லிகளின் விற் வனக்கு  ஞ்ொ ் மாநில அரசு தவை விதிதத்ுள்ளது. 

 பமாபனாகுபராபைாப ாஸ், டிவரகுபளாபரா ான், ச ன்புராகார ்் உை் ை முக்கியமான 

தீங்கு  விவளவிக்கக்கூடிய இரு து பூெச்ிக் சகால்லிகள்  மாநிலம் முழுைதும் தவை 

செய்ய ் ைட்ுள்ளன. 

 உலக சுகாதார நிறுைனத்தால் இந்த பூெச்ிக் சகால்லிகளானது சுகாதாரம் மற்றும் மனித 

ஆபராக்கியத்திற்கு தீங்கு விவளவிக்கக்கூடிய முதல் ைகு ்பு (Class – I) பூெச்ிக் 

சகால்லிகளாக  ைவக ்  டுத்த ் ைட்ுள்ளன. 

 



 

79 

 

  

புவியியல்  ர ்பிற்கான உலகின் சிற ்பு விருது 

 வஹதரா ாத்தில் நவைச ற்ற உலக புவியியல்  ர ்பு மன்றத்தின் (Geospatial world Forum) 

ெந்தி ்பில் ஒடிஸா மாநிலத்திற்கு 2018ஆம் ஆை்டிற்கான புவியியல்  ர ்பின் உலக 

சிற ்பு விருது (Geospatial World Excellence Award) ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 i3MS என்ற இவையதள அடி ் வையிலான சமன்ச ாருளின் மூலம் உை்வம பநர 

அளவில் தனிமங்களின் உற் த்தி, அனு ்புவக மற்றும் அைற்றின் ெந்வத மதி ்வ  

கை்காைி ் தற்கு சைற்றிகரமான தகைல் சதாழிற்நுை்   யன் ாைவ்ை 

ஏற் டுத்தியதற்காக ஒடிஸாவிற்கு இந்த விருது ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 புைபனஸ்ைரில் உள்ள விை்சைளி  யன் ாைட்ு வமயத்தால் கை்டுபிடிக்க ் ை்ை GPS 

ைெதி இவைக்க ் ை்ை இவையதளத்தின் அடி ் வையிலான சமன்ச ாருபள i3MS 

(Integrated Mines and Mineral Management System) ஆகும். 

 கனிம துவறயில், ச ரிய அளவில் கனிமங்கவள சகாை்டு செல்லும் நகரவ்ுவைய 

ப ாக்குைரதத்ு ைெதிகளின் மீது GPS ொதனங்கவள ச ாருத்தி அைற்வற கை்காைி ் து 

இதுபை முதல் முவறயாகும்.  

 

இரு ச ரிய சூரிய ஆற்றல் பூங்காக்கள் 

 மத்திய ் பிரபதெ மாநிலத்தில் இரு ச ரிய சூரிய ஆற்றல் பூங்காக்கவள அவமக்கத் 

பதவையான உள்கைை்வம ்பு ைெதிகளுக்கு நிதியளிக்க இந்தியாவின் புது ்பிக்கக்கூடிய 

ஆற்றல் பமம் ாைட்ு நிறுைனமானது (Indian Renewable Energy Development Agency Limited – 

IREDA) பரைா அல்ை்ரா பொலார ்நிறுைனதத்ுைன் ஒ ் ந்தம் செய்துள்ளது. 

IREDA 

 மத்திய புது மற்றும் புது ்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அவமெெ்கத்தின் நிரை்ாகக் 

கைட்ு ் ாைட்ின் கீழ் இயங்கும் ஓர ்மினி ரத்னா நிறுைனபம IREDA ஆகும். 

 இந்த நிறுைனத்தின் குறிக்பகாள் ’‘என்சறன்றும் ஆற்றல்“ (Energy Forever) என் தாகும். 

 நாை்டில் புது மற்றும் புது ்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் மூலங்கபளாடு சதாைரப்ுவைய 

திை்ைங்கவள ஊக்குவி ் தும், பமம் டுதத்ுைதும், அைற்வற அவம ் தற்கு நிதியுதவி 

ைழங்குைதும் இதன் பநாக்கங்களாகும். 

 

அஸ்ஸாமின் முதல் உலக முதலீட்டாளரக்ள் மாநாடு 

 “அஸ்ஸாமின் நன்வம“ என்ற தவல ்பில் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் முதல் உலக 

முதலீை்ைாளரக்ள் மாநாடு அை்வமயில் கவுகாத்தியில் நைத்த ் ை்ைது. 

 மாநிலத்தின் உற் த்தித் துவறயில் உள்ள ைாய் ்புகவளயும், புவியிைைவம ்பு 

நன்வமவயயும் (geostrategic advantages) சைளிநாைட்ு மற்றும் உள்நாைட்ு 

முதலீை்ைாளரக்ளுக்கு காை்சி ் டுதத்ுைதற்காக இந்த இரை்டு நாள் மாநாடு 

நைத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 அஸ்ஸாம் மாநில அரபொடு இவைந்து இந்தியாவின் சதாழிற்ெங்க அவம ் ான பிக்கி 

(FICCI – Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) இந்த மாநாைவ்ை நைத்தியுள்ளது. 

 ஆசியான் நாடுகளுக்கான இந்தியாவின் எக்ஸ்பிரஸ் ைழித்தைமாக அஸ்ஸாம் 

மாநிலத்வத நிவல ் டுதத்ுைபத இந்த மாநாை்டின் பநாக்கமாகும். 
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திருநங்ளககளுக்கான நல்வாழ்வு ஆளணயம் - மஹாராஷ்டிரா 

 திருநங்வககளின் அரசியலவம ்பு மற்றும் மனித உரிவமகவள  ாதுகா ் தற்காக 

திருநங்வககள் நல்ைாழ்வு ஆவையத்வத (Transgenders Welfare Board) அவமக்க 

மஹாராஷ்டிரா அரசு முடிவு செய்துள்ளது. 

 இதன் மூலம் திருநங்வககளின் நல்ைாழ்விற்காக இத்தகு நல்ைாழ்வு ஆவையத்வத 

அவமக்கும் முதல் இந்திய மாநிலம் மஹாராஷ்டிரமாகும். 

  

32-வது சுரஜ்குண்ட் ெரவ்ததெ களல தமளா 

 32ைது ைருைாந்திர சுரஜ்குந் ெரை்பதெ கவல ச ாருைக்ள் பமளா ஹரியானா மாநிலத்தின் 

சுரஜ்குை்ை்-ல் நைத்த ் ை்ைது. 

 இந்தியாவின் கலாெெ்ார  ாரம் ரியம் மற்றும் வகவிவன ் ச ாருைக்ளின்  ல்ைவகத் 

தன்வம மற்றும் செறிவிவன காை்சி ் டுதத்ுைதற்காக 1987ஆம் ஆை்டிலிருந்து இந்த 

ைருைாந்திர திருவிழாைானது நைத்த ் டுகின்றது. 

 இை்ைாை்டு இதத்ிருவிழாைானது கிரக்ிஸ்தான் நாைட்ுைன் இவைந்து சுரஜ்குந் பமளா 

ஆவையம், மத்திய கலாெெ்ாரம், சுற்றுலா பமம் ாடு, சைளியுறவுத் துவற, ஜவுளிதத்ுவற 

அவமெெ்கம் ஆகியைற்றால் நைத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 

88-வது மஹாமஸ்தகபிதஷகா திருவிழா 

 கரந்ாைகா மாநிலத்தின் ெரைைச லபகாலாவில்  ாகு லி சதய்ைத்தின் ஒற்வறக் கல் 

சிவலக்கான (Monolithic Statue) 88-ைது மஹாமஸ்தகபிஷகா திருவிழா சதாைங்கியுள்ளது.  

 

திருவிழாளவ ்  ற்றி 

 மஹாமஸ்தகபிபஷகா திருவிழாைானது 12 ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முவற 

நைத்த ் டுகின்றது. 
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 ெமை ெமூகத்தைரின் முக்கிய திருவிழாக்களில் ஒன்றாக இது ெமை ெமயத்தின் முக்கிய 

அவையாளமான  ாகு லி சதய்ைத்வத சகௌரவி ் தற்காக நைத்த ் டுகின்றது. 

 ெமை ெமய நூல்களின்  டி  ாகு லி வகலாய மவலயில் இற ்பு மற்றும் பிற ்பு 

சுழற்சியிலிருந்து விடு ைட்ு பமாைெ்த்வத அவைந்தார.் 

 பகாமபதஷ்ைரா சிவலயானது இைருக்கு அர ்் ைிக்க ் ை்ைதால் இைர ் பகாமபதஷ்ைரா 

என்றும் அவழக்க ் டுகின்றார.் 

 பகாமபதஸ்ைரர ்சிவலயானது கங்கா ைம்ெத்தின் ஆை்சிக் காலத்தில் கை்ை ் ை்ைது. 57 அடி 

உயர ஒற்வறக் கல் சிற் மான இது கரந்ாைக மாநிலத்தின் ஹென் மாைை்ைத்தின் 

ெரைைச லபகாலாவின் மவலகளில் உள்ளது.  

 இது உலகின் மிக ்ச ரிய தனிதத்ு நிற்கின்ற (Free-Standing Statue) சிவலகளில் ஒன்றாகும். 

 

தஸ்தக் பிரெெ்ாரம் 

 உத்தர ்பிரபதெ மாநில அரொனது யுனிசெ ் (United Nations Children’s Emergency Fund-UNICEF) 

அவம ்புைன் இவைந்து தஸ்தக் (Dastak) எனும் பிரெெ்ாரத்வத துைங்கியுள்ளது. 

 மாநிலத்தில் உள்ள உயிரக்்சகால்லி பநாய்களான ஜ ் ான் மூவளக் காய்ெெ்ல் (Japanese 

Encephalitis -JE) மற்றும் கடின மூவள வீக்க குவற ாடு (Acute Encephalitis -AE) ப ான்றைற்வற 

முழுைதும் ஒழி ் தற்காக ஏற் டுத்த ் ை்ை ஓர ் வீடுைாரியான பிரெெ்ாரபம (door to door 

campaign) தஸ்தக் (Dastak) ஆகும். 

 இந்த தஸ்தக் பிரெெ்ாரத்தின் முழக்கம் (tagline)- “Darwaja Khatkhatao AES aur JE Ko bhagao” 

 இந்த பிரெெ்ாரமானது உத்தர ்பிரபதெ மாநிலத்தின் 38 JE மற்றும் AE  ாதி ்புள்ள 

மாைை்ைங்களில் வீடு ைாரியாக பமற்சகாள்ள ் ை உள்ளது. 

 உத்திர ்பிரபதெ மாநிலத்தில் JE மற்றும் AE   ாதி ்புவைய  குதிகளானது ச ரும் ாலும் 

பந ாள நாைட்ுைன் ஒைட்ி அவமந்துள்ள உதத்ிர ்பிரபதெத்தின் தராய் (Tarai Region) 

 குதிகளிபலபய உள்ளது. 

 இ ் குதியானது நாை்டின் ஒைட்ு சமாத்த AE சுவமயில் 60 ெதவீதத்வதக் சகாை்டுள்ளது. 

 

ெமூக ஊடகம் - மஹாமித்ரா 

 ெமூக ஊைகம் மூலமாக இவளஞரக்பளாடு சதாைரப்ு சகாள்ள மகாராஷ்டிரா அரொங்கம் 

‘ெமூக ஊைகம் - மஹாமித்ரா‘ எனும் திை்ைத்வத ஆரம்பிதத்ுள்ளது. 

 இவளஞரக்ள் தங்கள் சைற்றிக் கவதகவள மற்றைரக்பளாடு  கிரந்்து சகாள்ளவும், 

ெமூகத்தின் நல்சலை்ைத்திற்காக  ாடு டு ைரக்வள ெமூக ஊைகத் தவலைரக்ளாக 

அங்கீகரிக்கவும் அரொங்கம் எை்ணுகிறது. 

 இந்த திை்ைத்தில்  ங்சகடுக்க விரு ் முள்ளளைரக்ள் இதில்  திவு செய்யும் ைை்ைம் அரசு 

ஒரு வகப சி செயலிவய சைளியிைட்ுள்ளது.  

 இந்த முயற்சியின் முக்கிய பநாக்கம் ஆனது இவளஞரக்ள் ஒரு ைலுைான மற்றும் 

ஆபராக்கியமான ெமூகத்வத உருைாக்கிை எை்ைாறு ெமூக ஊைகதவ்த  யன் டுத்திை 

பைை்டும் என் வத உைர பைை்டும் என் தாகும். 
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21வது இந்திய ்  றளவகள் கண்காட்சி சஜய் ்பூர ்

 இந்திய சுற்றுலாத்துவற மற்றும் ைனவிலங்கு ெமூகம் (The Tourism and Wildlife Society of India), 

இராஜஸ்தானின் சஜய் ்பூரில் உள்ள மான் ொகர ் ஏரியில் 21ைது இந்திய ்  றவைகள் 

கை்காை்சிவய ஏற் ாடு செய்தது. 

 இந்த ைருைம், இந்தக் கை்காை்சியானது சஜய் ்பூரில் அரிதாகவும் அழியுந்தருைாயிலும் 

உள்ள சைை்கழுதத்ு ்  ை்ைாைிக் குருவிகளுக்கு (White napped tit bird) ெமர ்்பிக்க ் ை்ைது. 

சவண்கழுத்து ்  ட்டாணிக் குருவிகள் (White Napped tit - Machlolophus nuchalis) 

 இந்த சைை்கழுதத்ு ்  றவையானது உறுதித்தன்வம உவைய, ைலுைான அவம ்வ க் 

சகாை்ை முக்கியமாக  க்கைாைட்ிலும் மார ்கங்களிலும் மஞ்ெள் நிறத்வதக் சகாை்ை 

கரு ்பு-சைள்வள நிற  றவையாகும். 

 சைை்கழுதத்ு ்  ை்ைாைிக் குருவியானது (White napped tit - மெப்ைாபலா ஸ் நூெெ்ாலிஸ் - 

Machlolophus nuchalis) இந்தியாவை ் பூரவ்ீகமாகக் சகாை்ைது. இது, பமற்கு இந்தியா மற்றும் 

சதன்னிந்தியா என்று இரு பிரிவுகளாக ் பிரிந்து கிைக்கும் உலரந்்த முள் புதர ்காடுகளில் 

காை ் டுகிறது. 

 இந்த ்  றவையானது உதய் ்பூரிலும் கைெ்-்ன் சில  குதிகளிலும் காை ் டுகிறது.  

 இந்த ்  றவைவய ச ாருத்தமான ைாழ்விை ்  ற்றாக்குவறயின் காரைமாக அழிவின் 

விளிம்பில் உள்ள  றவையாக இயற்வக  ாதுகா ்பிற்கான ெரை்பதெ ஒன்றியம் 

(International Union for Conservation of Nature - IUCN) ைவக ் டுதத்ியுள்ளது. 

 

மணி ்பூரின் முதல் ச ண் தளலளம நீதி தி  

 நீதி தி அபிலாஷா குமாரி மைி ்பூர ் உயரநீ்திமன்றத்தின் முதல் ச ை் தவலவம 

நீதி தியாக  தவிபயற்றுள்ளார.் 

 அம்மாநில ஆளுநர ் நஜ்மா-சஹ ்துல்லா, இம் ாலிலுள்ள ஆளுநர ் மாளிவகயில் 

நீதி திக்கு  தவி ் பிரமாைம் செய்து வைத்தார.் 

 இதன் மூலம் இைர ்மைி ்பூர ்உயரநீ்திமன்றத்தின் முதல் ச ை் மற்றும் மூன்றாைது முழு 

பநர தவலவம நீதி தியாைார.் 

 இதற்கு முன்னர,் இைர ் குஜராத் உயரநீ்திமன்ற நீதி தியாக  ைியாற்றினார.் இைர,் 

ஹிமாெெ்ல ் பிரபதெ முன்னாள் முதல்ைர ் திரு.வீர த்திரசிங்கின் மகள் என் து 

குறி ்பிைத்தக்கது. 

 மைி ்பூர ்மாநில உயரநீ்திமன்றத்தின் முதல் தவலவம நீதி தி அ ய்மபனாகர ்ொ ்பர 

ஆைார.் இம்மாநிலத்தில் உயரநீ்திமன்றம் ஏற் டுத்த ் டுைதற்கு முன் இது சகௌஹாத்தி 

உயரநீ்திமன்றத்தின் கைட்ு ் ாைட்ில் இருந்தது என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 

 

இந்தியாவின் மிக ்ச ரிய உலக மருந்து ச ாருட்கள் கருத்தரங்கு 

 “இந்திய மருந்து ச ாருைக்ள் மற்றும் இந்திய மருதத்ுை ொதனங்கள் 2018“ - எனும் மருந்து ் 

ச ாருைக்ள் மற்றும் மருத்துை ொதனங்கள் மீதான ெரை்பதெ கை்காை்சி மற்றும் 

கருத்தரங்கு ச ங்களூருவில் நவைச ற்றுள்ளது. 

 மருந்து ் ச ாருைக்ள் மற்றும் மருத்துை ொதனங்கள் மீதான இந்த மூன்றாைது ெரை்பதெ 

கை்காை்சி மற்றும் கருத்தரங்கின் கரு ்ச ாருள் - “மலிைான மற்றும் தரமான சுகாதாரம்” 
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(Affordable and Quality Healthcare) 

 சதாழிற்ெங்க அவம ் ான பிக்கி (FICCI - Federation of Indian Chamber of Commerce Industry) 

உைன் இவைந்து மதத்ிய இராெயனம் மற்றும் உரதத்ுவற அவமெெ்கத்தின் மருந்து ் 

ச ாருைக்ள் துவற (Department of Pharmaceuticals) இந்த நிகழ்ெச்ிவய நைத்தியுள்ளது. 

 இந்த மருந்து ் ச ாருைக்ள் மற்றும் மருத்துை ொதனங்கள் மீதான கை்காை்சி மற்றும் 

கருத்தரங்கின் முக்கிய நிகழ்ைாக உலக சுகாதார நிறுைனத்தினால் “ஒழுங்குமுவற 

அவம ்புகவள ைலு ் டுதத்ுதல் மற்றும் அைற்றின் முன்தகுதி” (Regulatory System 

Strengthening and Prequalification) எனும் தவல ்பின் மீது  யிற்சி ்  ை்ைவற 

நைத்த ் ைட்ுள்ளது.  

 

தமாடிதகர-் தமற்கு வங்கம் சவளிதயற்றம்  

 2018-19 ஆம் நிதி ஆை்டிற்கான ச ாது  ைச்ஜை்டில் மத்திய அரொல் அறிவிக்க ் ைை் 

சுகாதார மருதத்ுை கா ்பீைட்ு திைை்மான (Health Care Insurance Plan) “பமாடி பகர“் (Modi Care) 

திை்ைத்திலிருந்து நாை்டின் முதல் மாநிலமாக பமற்கு ைங்கம்  சைளிபயறியுள்ளது.. 

 தன்னுவைய மருத்துை கா ்பீடு திை்ைமான சுைஸ்தய ெதி திை்ைத்தில் (Swasthya Sathi 

programme) ஏற்கனபை மாநிலத்தில் 50 லைெ்ம் மக்கள்  திவு செய்துள்ளனர ்என காரைம் 

சுை்டி பமற்கு ைங்கம் பமாடி பகர ்திை்ைத்திலிருந்து சைளிபயறியுள்ளது. 

 மத்திய நிதி அவமெெ்ரால் பி ்ரைரி 1 அன்று ச ாது  ைச்ஜை்டில் பதசிய சுகாதார 

 ாதுகா ்புத் திை்ைம் (National Health Protection Scheme- NHPS) அறிவிக்க ் ைை்து. 

 பிரான்ஸ், அசமரிக்கா, இங்கிலாந்து, சஜரம்னி ஆகிய நாடுகளின் கூைட்ு மக்கை் 

சதாவககவளக் காை்டிலும் அதிகமான மக்கை் சதாவகக்கு தரமான சுகாதார 

பெவைகவள ைழங்கைல்ல உலகின் மிக ்ச ரிய சுகாதாரத் திை்ைம் இதுபையாகும். 

 

நட்புறவுக் கதவுகள் 

 இந்தியா- ாகிஸ்தான் ெரை்பதெ எல்வலயில் அவமந்துள்ள எல்வலெ ்ொைடியான ைாகா-

வில் (Wagah) நவைச றுைவத ் ப ால இந்திய-ைங்கபதெ எல்வலயில் இருநாைட்ு எல்வலக் 

காைல்  வைகளுக்குமிவைபய பதெ முழக்கதத்ுைன் கூடிய ஆரைார சகாடியிறக்க (beating 

retreat ceremony) சகாை்ைாை்ைத்வத ஏற் டுதத்ுைதற்காக பமகாலயாவில் இந்தியா மற்றும் 

ைங்கபதெத்திற்கு இவைபய  “நை்புறவுக் கதவுகள்” (Friendship gates) திறக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்திய-ைங்கபதெ எல்வலயில் பமகாலயா தவலநகர ் ஷில்லாங்கிற்கு அருபக 

அவமந்துள்ள ஒருங்கிவைந்த பொதவனெ ்ொைடியில் இந்த எல்வல நை்புறவுக் கதவுகள் 

திறக்க ் ைட்ுள்ளன. 

 பமலும் எல்வல ்  ாதுகா ்பு ்  வைக்கான சைளிெெ்ாைடி ஒன்றும் (Outpost) உம்சிபயம் 

(Umsyiem) எனும் இைத்தில் திறந்து வைக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 

முதல் வண்ணத்து ்பூெச்ி பூங்கா- மத்திய ் பிரததெம் 

 மத்திய ் பிரபதெ மாநிலத்தின் முதல் ைை்ைதத்ு ்பூெச்ி பூங்கா வரசென் 

மாைை்ைத்திலுள்ள பகா ால்பூர ்என்னுமிைத்தில் திறக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்த ் பூங்கா 3 சஹக்பைர ்நில ் ர ்வ க் சகாை்ைது. 



 

84 

 

  

 65 ைவகயான ைை்ைதத்ு ்பூெச்ியினங்கள் மற்றும் ஏறக்குவறய 137 தாைர ைவககளும் 

இங்கு இைம் ச ற்றிருக்கின்றன. 

 இந்த ் பூங்கா சூழலியல் சுற்றுலாவிற்கு (Eco-Tourism) ைழி ைகுக்கும் என கருத ் டுகிறது. 

 ைை்ைதத்ு ்பூெச்ி பூங்காக்கள் மாசு ாைற்ற இைங்களாகவும், பைதி ் ச ாருைக்ளின் 

 யன் ாைற்ற இைங்களாகவும் திகழ்கின்றன. அபதாடு, இவை ைை்ைதத்ு ்பூெச்ிகவள ் 

 ாதுகாக்கவும் அைற்றின் இனங்கவள ் ச ருக்கவும் உதவி புரிகிறது. 

 

இந்தியாவின் முதல் செயற்ளக நுண்ணறிவு ளமயம்-மும்ள   

 இந்தியாவின் முதல் செயற்வக நுை்ைறிவு (Artificial Intelligence-AI) வமயத்வத  

மகாராஷ்டிரா அரசு மும்வ யில் அவமக்க உள்ளது. 

 இந்த வமயமானது நான்காம் சதாழிற்புரை்சிவய ஏற் டுத்துைதற்கான முக்கிய வமயமாக 

இரு ் து மைட்ுமில்லாமல் தரவு ்  கு ் ாய்வு மற்றும் கை்டுபிடி ்புகளில் மும்வ வய 

முதலீை்டிற்கான இைமாகவும் பமம் டுதத்ும். 

 இதற்கு முன் ாக மஹாராஷ்டிரா அரசு செயற்வக நுை்ைறிவை  சுகாதாரத ்துவறயில் 

 யன் டுதத்ியுள்ளது என் து குறி ்பிைத்தக்கது.  

 அபதாடு மைட்ுமல்லாமல் மஹாராஷ்டிரா அரசு, கனைா அரசுைன் கூைட்ு ்  ைிக்குழு (joint 

working group) ஒன்வறயும் ஏற் டுத்தியுள்ளது. இந்தக் கூைட்ு ்  ைிக்குழு AI 

ஒதத்ுவழ ்பிற்காக ஏற் டுத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 

ததசிய வாளழ ் ழத் திருவிழா 

 பகரளாவின் திருைனந்த ்புரத்திலுள்ள கள்ளியூரில் பி ்ரைரி 17 ஆம் பததி முதல் 21 பததி 

ைவர பதசிய ைாவழ ் ழ திருவிழா நைத்த ் ை்ைது. 

 நாை்டில் உள்ள  ல்பைறு ைாவழ ் ழ ைவககவள காை்சி ் டுதத்ுைதற்காகவும் 

ைாவழ ் ழம் மற்றும் ைாவழ மரத்தினுவைய பிற  குதிகளின்  லதர ் ைை்  யன்கவளக் 

காை்சி ் டுதத்ுைதற்காகவும் இந்தத் திருவிழா நைத்த ் டுகின்றது. 

 பதசிய ைாவழ ் ழத ் திருவிழாவின் கரு ்ச ாருள் “ ல்ைவகவமவய ்  ாதுகாத்தல், 

அதன் அவையாளத்வத  ராமரித்தல், மதி ்புக் கூை்ைவல பமம் டுத்துதல் (Conserving 

Diversity, Preserving identity and promoting value addition) ஆகியனைாகும். 

 கள்ளியூர ்கிராம  ஞ்ொயதத்ுைன் இவைந்து அறிவியல் மற்றும் ெமூக நைைடிக்வககளில் 

புதுவமக்கான வமயம் (Centre for innovation in Science & Social Action) இத்திருவிழாவை 

ஒருங்கிவைதத்ுள்ளது. 

 உலகின் மிக ்ச ரிய ைாவழ ் ழ உற் த்தியாளர ்இந்தியா என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 

  

தமக்னடிக் மகாராஷ்டிரா 

 பமக்னடிக் மஹாராஷ்டிரா கூடுவக மாநாடு - 2018 (Magnetic Maharashtra Convergence Summit) 

என்ற மாநாைவ்ை மும்வ யில் பிரதமர ்சதாைங்கி வைதத்ுள்ளார.் 

 “இந்தியாவில் தயாரி ்ப ாம்“ (Make in India) திை்ைத்தின் ைழியிலான மகாராஷ்டிராவின் 

முதல் உலக முதலீை்ைாளரக்ள் மாநாடு இதுைாகும். 
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 மாநிலத்திற்கு  தத்ு இலைெ்ம் பகாடி முதலீடுகவள சகாை்டு ைருைதற்காக இந்த 

கருத்தரங்கு நைத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 பமலும் இம்மாநாை்டில் மகாராஷ்டிராவில் நான்காைது சதாழிற்புரை்சிக்காக (Industrial 

Revolution) இந்தியாவின் முதல் ஒருங்கிவைந்த சதாழிற்துவற  குதிவய ரிவலயன்ஸ் 

நிறுைனம் ஏற் டுத்த உள்ளதாக அறிவி ்பு சைளியிை ் ைட்ுள்ளது. 

 பைவல ைாய் ்பு, நீடித்த தன்வம, உள்கைை்வம ்பு, எதிரக்ால சதாழிற்துவற ஆகிய 4 

முக்கிய தூை்களிவன கருதத்ுருைாகக் சகாை்டு இந்த மாநாடு நைத்த ் ைட்ுள்ளது. 

 நாை்டின் சமாத்த அந்நிய பநரடி முதலீை்டில் (FDI - Foreign direct Investment) 51% ெதவீதம் 

மகாராஷ்டிராவில் பமற்சகாள்ள ் டுகிறது என் து குறி ்பிைத்தக்கது.  

 

நான்காவது ெரக்கு ் ச ட்டக முளனயம் 

 மகாராஷ்டிராவின் மும்வ யில் உள்ள ஜைஹைரல்ால் பநரு துவறமுகக் கழகத்தின் 

நான்காைது ெரக்கு ் ச ை்ைக முவனயத்வத பிரதமர ்துைக்கி வைத்தார.் 

 இதபனாடு பெரத்த்ு இந்த துவறமுகத்தின் ெரக்குகவளக் வகயாளும் திறன் இரை்டு 

மைங்காக அதிகரிக்கும். 

 இந்தியாவின் மிக ்ச ரிய ெரக்கு ் ச ை்ைக முவனயம் இதுபையாகும். 

 இந்த முவனயம் தாய்க்க ் ல் என ் டும் நீை்ைதூரம் செல்லும் க ் ல்கவளயும் 

மிக ்ச ரிய ெரக்குக் க ் ல்கவளயும் ஒரு கிபலாமீை்ைர ் ஓைந்துவறயில் வைதத்ு 

வகயாளும் திறன் சகாை்ைது. 

 நான்காைது ெரக்கு ் ச ை்ைக முவனயம் ைடிைவம ்பு, கைட்ுமானம், நிதியுதவி, இயக்கம் 

மற்றும்  ரிமாற்றம் என்ற அடி ் வையில் 30 ைருை காலத்திற்கான ெலுவகக் கால அளவில் 

7915 பகாடி ரூ ாய் மதி ்பீைட்ில் கைை் ் ைட்ு இருக்கின்றது. 

 இந்தத் திை்ைம் இரை்டு கை்ைங்களாக நிவறபைற்ற ் ைை்து. 

 இந்த முவனயம் தனி ைழியான ெரக்கு இரயில்  ாவதபயாடும் இவைக்க ் ைட்ுள்ளது. 

பமலும் ஒபர தைத்தில் ( ாவதயில்) 350 ச ை்ைகங்கவள நிறுதத்ும் ைெதியும் சகாை்ைது. 

 

ளஹ ் ரல்ூ ் திட்டம்  

 ரிெெ்ரை்் பிரான்ென் தவலவமயிலான விரஜ்ின் குழுமம் மும்வ  மற்றும் புபன 

நகரங்களுக்கு இவைபய ஒரு வஹ ் ரல்ூ ் (மீசயாலி பைக) ப ாக்குைரதத்ு அவம ்வ  

கை்ைவம ் தற்கான ஒ ் ந்தத்தில் வகசயழுத்திைட்ுள்ளது. 

 இந்தத ் திை்ைத்தின் மூலமாக இரை்டு நகரங்களுக்கு இவைபயயான  யை பநரம் 

தற்ப ாவதய மூன்று மைி பநரத்திலிருந்து சைறும் 25 நிமிைங்களாக குவறயும். 

 முன்சமாழிய ் ைட்ுள்ள இந்த வஹ ் ரல்ூ ் ப ாக்குைரதத்ு அவம ் ானது மத்திய 

புபனவை மும்வ  ெரை்பதெ விமான நிவலயதத்ுைன் இவைக்கும். 

 முழுைதும் மின்  யன் ாைட்ுவைய அவம ் ான இது மைிக்கு 1000 கி.மீ. பைகத்தில் 

 யைிக்கும் திறனுவையது. 
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 வஹ ் ரல்ூ ் சதாழில்நுை் மானது ஐந்தாம் ைவக ப ாக்குைரதத்ு அவம ் ாக 

அறிய ் டுகின்றது.  

 எத்தகு உராய்வும் இன்றி  யைிக்கைல்ல இது ஓர ்நீள் குழல்  யைைவக அவம ் ாகும். 

 

இருெக்கர வாகன மருத்துவ ஊர்தி தெளவ 

 பகாைா அரொங்கமானது தனது கைபலார மாநிலத்தில் மருதத்ுை உதவி பதவை ் டும் 

பநாயாளிகளுக்கு விவரந்து பெவைவய அளி ் தற்காக இருெக்கர ைாகன மருதத்ுை 

ஊரத்ி பெவைவய அறிமுக ் டுதத்ியுள்ளது. 

 பகாைா முதல்ைர ்  ாரிக்கர,் சுகாதார அவமெெ்ர ் விஸ்ைஜித் ராபன 

முன்னிவலயில், கைபலார ்  குதிகள் ப ான்ற உயர ் ஆ தத்ு சகாை்ை இைங்களில் 

ஈடு டுத்த உள்ள 20 இரு ெக்கர ைாகன மருத்துை ஊரத்ிகவள சதாைங்கி வைத்தார.் 

 இந்த இருெக்கர ைாகனங்களானது பிராை ைாயு சிலிை்ைரக்ள் உை் ை மருதத்ுை 

ைெதிகளுைன் ச ாருத்த ் ைட்ு இருக்கும். 

 

வன உயிர ் ாதுகா ்பு விளரவு தீர ்்பு நீதிமன்றங்கள்  

 ைன உயிர ்  ாதுகா ்பிற்கான முக்கிய முன்சனடு ் ாக்க, புலிகள், காை்ைாமிருகங்கள் 

மற்றும் பிற ைன உயிரக்ளின் பைைவ்ையாைவல கைட்ு ் டுதத்ுைதற்கு அஸ்ஸாம் மாநில 

அரசு மாநில ைன ்  ாதுகாைலரக்ளுக்கு சுய-குை்பைற்று து ் ாக்கிகள்   (self-loading rifles -

SLRs)  ப ான்ற நவீன ஆயுதங்கவள ைழங்கியுள்ளது. 
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 புலிகள், காை்ைாமிருகங்கள் மற்றும் பிற ைன உயிரக்ளின்  ாதுகா ்பு, மீை்பு, மற்றும் 

மறுைாழ்விற்காக ஆயுதங்கள் மற்றும் உ கரைங்கவள நவீன ் டுதத்ுதல் என்ற புதிய 

திை்ைத்வத அஸ்ஸாம் அரசு சதாைங்கியுள்ளது. 

 ைன விலங்குகளின் பைைவ்ையாைல் மற்றும் அவை சதாைர ்ான பிற குற்றங்கவள 

பிரதத்ிபயகமாக வகயாளுைதற்காக நாை்டில் முதல் முவறயாக 10 ைன உயிர ்விவரவுத ்

தீர ்்பு நீதி மன்றங்கள் அஸ்ஸாம் அரசினால் அவமக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 ைைகிழக்கு மாநிலமான அஸ்ஸாமில் ஐந்து பதசிய ் பூங்காக்கள், 19 ைன உயிர ்

ெரைாலயங்கள் உள்ளன. 91 ெதவீத இந்திய காை்ைாமிருகங்களுக்கு அஸ்ஸாம் மாநிலம் 

ைாழிைமாக உள்ளது. 

 அஸ்ஸாமில் உள்ள ஐந்து பதசிய பூங்காக்களாைன  

 காஸிரங்கா 

 மனாஸ் 

 நபமரி 

 ராஜீை் காந்தி ஒராங் 

 தி ்ரு வெக்பகாைா  

 மனாஸ் மற்றும் தி ்ரு வெக்பகாைா ஆகியவை அஸ்ஸாமில் உள்ள உயிரக்்பகாள 

இரு ்புகளாகும் (Biosphere reserve). 

 

ஹரியானா - மானிய விளலயில் உணவகங்கள் 

  ரிதா ாத,் குருகிராம், கிஸர,் யமுனாநகர ் மாைை்ைங்களில் ஹரியானா அரசு, 

அந்திபயாதயா ஆஹார ்பயாஜனா (Antyodaya Aahaar Yojana) திை்ைத்தின் கீழ் மானிய விவல 

உைைகங்கவளத ்திறந்துள்ளது. 

 இந்த உைைகங்கள்  தத்ு ரூ ாய் விவலயில் ஏவழகளுக்கு உைவு ைழங்கும். 

 இந்தத ் திை்ைம், ஹரியானாவிலுள்ள  ஞ்ெக்ுலா என்னுமிைத்தில் நவைச ற்ற குடியரசு 

தினவிழாவில் சதாைங்க ் ைை்து. 

 அதிகார ் பூரை்மாக ைறுவமக் பகாை்டிற்குக் கீழாக ைவக ் டுத்த ் ை்ை ஏவழகள் 

மற்றும் வீடில்லாதைரக்ளுக்கு குவறந்த மற்றும் மலிைான விவலயில் நல்ல தரமான, 

ஆபராக்கியமான உைைளி ் வத பநாக்கமாகக் சகாை்ைது. 

 

குஜராத் ெட்டெள  - புதிய ெ ாநாயகர ்

 ைபதாதரா சதாகுதிவயெ ் பெரந்்த  ாஜக ெை்ைமன்ற உறு ்பினர ் ராபஜந்திர திரிபைதி, 

14ைது குஜராத் ெை்ைமன்றத்தின் ெ ாநாயகராக  ைச்ஜை் சதாைரின் முதல் நாளிபலபய ஒரு 

மனதாகத் பதரந்்சதடுக்க ் ைை்ார.் 

 குஜராத் ெை்ைெவ  அல்லது குஜராத் விதான் ெ ா ஓரவைவய (கீழவை) சகாை்ை இந்திய 

மாநில ெை்ைெவ யாகும். இதன் தவலவமயகம் காந்திநகரில் அவமந்துள்ளது. 

 நை ்பில், 182 உறு ்பினரக்வளக் சகாை்ைது இந்த ெை்ைமன்றம். இதில் ஒருைர ்

 ரிந்துவரக்க ் ைை்ைர ் (Nominated). மற்றைரக்ள் பநரடியாக மக்களால் 

பதரந்்சதடுக்க ் ை்ைைரக்ள் ஆைர.் 

 



 

88 

 

  

கஜீரதஹா நடனத் திருவிழா 

 மத்திய ் பிரபதெ மாநிலத்தின் ெத்தரப்ூர ்மாைை்ைத்திலுள்ள கஜீரபஹா பகாவில் நகரில் 44- 

ஆைது கஜீரபஹா நைனத் திருவிழா (Khajuraho Dance Festival) துைங்கியுள்ளது. 

 மத்திய பிரபதெ அரசின் மாநில கலாெெ்ார துவறயினால் இத்திருவிழா நைத்த ் டுகிறது. 

 6 நாைக்ள் நவைச ற உள்ள இத்திருவிழாவில் கதக் (Kathak), ஒடிஸி (Odissi),  ரதநாை்டியம் 

(Bharathanatyam), குெச்ு ்புடி (Kuchipudi), கதக்களி (Kathakali) மற்றும் பமாகினியாை்ைம் 

(Mohiniattam) உை் ை  ல்பைறு நைனங்கள் காை்சி ்  டுத்த ் ை உள்ளன. 

 பமலும் இை்ைருைம் இத்திருவிழாவின் ஒரு  குதியாக சஜரம்னி, பிரான்ஸ், சீனா மற்றும் 

 ல்பைறு நாடுகளிவனெ ் பெரந்்த ெரை்பதெ கவலஞரக்ளின் ஓவியங்கவள 

காை்சி ் டுதத்ுைதற்காக கவலெ ்ெந்வத (Art Mart) ஒன்றும் நைத்த ் ை உள்ளது. 

 ைழக்கமாக, இத்திருவிழாவின் ப ாது சிைனுக்கு அர ்் ைிக்க ் ைை் விஷ்ை நாதா 

ஆலயம் (Vishwanatha Temple) மற்றும் சூரியக் கைவுளுக்கு அர ்் ைிக்க ் ை்ை சித்ரகு ்தா 

ஆலயம் (Chitragupta Temple) ஆகிய ஆலயங்களின் முன்பு திறந்தசைளி அரங்பகற்ற 

பமவைகளில் நைனங்கள் இயற்ற ் டும்.  

 கி.பி. 950 – கி.பி. 1050 க்கு இவை ் ைை் காலத்தில் ெை்பைலா (Chandela) ைம்ெ 

ஆை்சியாளரக்ளால் கஜீரபஹாவில் இக்பகாயில்கள் கை்ை ் ைை்ன.  

 இக்பகாவிலில் உள்ள  ாலுைரவ்ு  சைளி ் டுதத்ுக் கற்சிவலகள் (Erotic Sculptures) உலகம் 

முழுைதும் அறிய ் டு வையாக உள்ளன. 

 

தடு ்பூசி அட்ளட கட்டாயம் 

 பகரள மாநில அரொனது தனது புதிய சுகாதாரக் சகாள்வகயில், மாநிலத்தில் முதலாம் 

ைகு ்பிற்கான  ள்ளிெ ்பெரக்்வகக்கு குழந்வதயின் தடு ்பூசி அைவ்ைவய (Vaccination Card) 

கை்ைாயம் ெமர ்்பிக்க பைை்டும்  என முன்சமாழிந்துள்ளது. 

 ஐந்து ையதிற்கு குவறைான அவனத்து குழந்வதகளும் தடு ்பூசி திறனூை்ை ் ைட்ுள்ளவத 

உறுதி செய்ைதற்காக ஏற் டுத்த ் ைட்ுள்ள இந்த   ைவரவு மருத்துை சகாள்வகக்கு மாநில 

பகபிபனை் ஒ ்புதல் ைழங்கியுள்ளது. 

 முதலாம் ைகு ்பு  ள்ளி பெரக்்வகக்கு தடு ்பூசி அைவ்ைெ ் ொன்றிதழ்களின் கை்ைாய 

ெமர ்்பித்தல் அடுத்த கல்வி ஆை்டிலிருந்து   நவைமுவற ் டுத்த ் ை உள்ளது. 

 பமலும் இந்த ைவரவு சகாள்வக ் டி,  திருநங்வககவள மாநில சுகாதார  கை்ைவம ்பின் 

கீழ் சகாை்டுைர, திருநங்வககளுக்சகன மருத்துை வமயங்கள் அவனதத்ு மாைை்ை 

மருத்துைமவனகளிலும் அவமக்க ் ை உள்ளது.  

 

 ரிவரத்ன் திட்டம் 

 ஹரியானா அரசு சுகாதாரம் உை் ை 10 பிரெச்ிவனகவளக் குறி ்பிைட்ுக் காைட்ுைதற்காக 

 ரிைரத்ன் திை்ைத்வத மாநிலத்தின் 46 ைை்ைாரங்களில் அறிமுக ் டுத்தியுள்ளது. 

 இந்தத ்திை்ைத்தின் கீழ், ஹரியானா மாநில அரசு, ஊழியரக்ளுக்கு (Workers) செய்முவற ் 

 யிற்சி அளிக்கும். இதன் மூலமாக ைலுைான பைவலயாைக்வள மாநிலத்தில் உருைாக்க 

முடியும். 

 10 பிரெெ்வனகள்  
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1. நிதியளித்தல் 

2. சுகாதார பெவைகவள பமம் டுதத்ுதல் 

3. ெந்வத ் குதிகளில் சநரிெவலக் குவறத்தல் 

4. காற்று மாசு ாைவ்ை பொதித்தல் 

5. திறம் ைாய்ந்த கை்காைி ்பு (Effective Policing)  

6. பைளாை்வமவய நிவலயானதாகவும், இலா கரமானதாகவும் ஏற் டுத்துதல் 

7. தூய்வம இந்தியா திை்ைத்வத செயல் டுதத்ுதல் 

8. இவளஞரக்வள ஈடு டுத்தல் 

9. அவையாளம் சதாைர ்ான பெவைகள் (identity related services) கிவை ் வத உறுதி 

செய்தல். 

10. ொவல விதிகள் மற்றும் நைத்வதகவள உறுதி செய்தல், 

 இந்த திை்ைம் அவனத்து வித அரசின் திை்ைங்களின்  யன்களும் ச ாதுமக்கவள 

சென்றவைைதற்கான தனித்துைம் ைாய்ந்த திை்ைமாகும். 

 

காண்டாமிருகங்கள் தினம் - செ ்டம் ர் 22 

 ஒற்வறக் சகாம்பு காை்ைாமிருகங்களின்  ாதுகா ்பு  ற்றி மக்களிவைபய ச ாது 

விழி ்புைரவ்ை ஏற் டுதத்ுைதற்காக அஸ்ஸாம் மாநிலம் செ ்ைம் ர ் 22 ஆம் பததிவய  

வரபனா தினமாக (Rhino Day) சகாை்ைாை உள்ளது. 

 பமலும் காை்ைாமிருகங்களின்  ாதுகா ்பு மற்றும் ப ணுதலுக்காக பதசிய வரபனா 

திை்ைத்தின் (National Rhino Project) ைரிவெயில் மாநில வரபனா திை்ைம் (State Rhino Project) 

ஒன்வறயும் அஸ்ஸாம் மாநிலம் சதாைங்க உள்ளது. 

 உலகம் முழுைதும் அறிய ் டு வையாக உள்ள ஒற்வறக் சகாம்பு காை்ைாமிருகங்கள்  

இந்தியாவில் அஸ்ஸாமின் மனாஸ் (Manas) மற்றும் காஸிரங்கா பதசிய ்பூங்காவில் 

மைட்ுபம அதிகளவில் காை ் டுகின்றன . 

 

டிஜிட்டல் முளறயிலான  திட்ட அனுமதிகள்  

 உத்திர ்பிரபதெ மாநிலத்தின் முதல் முதலீை்ைாளர ் மாநாை்டின்ப ாது “நிபைஷ் மித்ரா” 

(Nivesh Mitra) எனும் டிஜிைை்ல் தளம் சதாைங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்த டிஜிை்ைல் தளம் மூலம் முதலீை்ைாளரக்ள் ஆன்வலன் ைழிபய தங்களுவைய 

திை்ைங்களுக்கான அனுமதிகளுக்கு (Project Clearance) விை்ை ் ங்கவள 

விை்ை ்பிக்கலாம்.  

 இதனால் ஒ ்பீைை்ளவில் ஊழல் நவைச றுைதற்கான ைாய் ்புகள் மிகவும் குவறவு என் து 

குறி ்பிைத்தக்கது. 

 நிபைஷ் மித்ரா திை்ைத்வதத ்சதாைங்கியுள்ளதன் மூலம் எத்தகு மனித ஆை் ைலும் இன்றி 

திை்ைங்களுக்கு முழுைதும் டிஜிைை்ல் முவறயிபலபய அனுமதி ைழங்கும் பெவைவய 

ஏற் டுத்தியுள்ள முதல் இந்திய மாநிலமாக உத்திர ்பிரபதெம் உருைாகியுள்ளது. 
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மாநிலங்களளவத் ததரத்ல் 

 ைரும் ஏ ்ரல் மாதத்தில் காலியாகவுள்ள 58 மாநிலங்களவை இைங்களுக்கான பதரத்வல 

பதரத்ல் ஆவையம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 மாரெ் ்23-ஆம் பததி இத்பதரத்ல் நவைச றவுள்ளது. 

 16 மாநிலங்களிலிருந்து பதரந்்சதடுக்க ் ைை் 58 மாநிலங்களவை உறு ்பினரக்ளின் 

 தவிக்காலம் ைரும் ஏ ்ரல்-பம 2018-உைன் முடிைவைகிறது. 

 இதில் அதிக ைெ்மாக உத்திர ்பிரபதெ மாநிலத்தில் 10 இைங்களுக்கு பதரத்ல் நவைச ற 

உள்ளது. 

 

IHGF சடல்லி கண்காட்சி (வெந்தகாலம்) 2018 

 ஜவுளிதத்ுவற செயலாளர,் திரு. அனந்த்குமார ்சிங் சைல்லியில் நைந்த இந்திய வகவிவன 

மற்றும்  ரிசுக் கை்காை்சியின் (Indian Handicraft and Gift Fair - IHGF) 45ைது  தி ்வ  

சைளியிை்ைார.் 

 இந்நிகழ்ெச்ி கிபரை்ைர ் சநாய்ைாவில் உள்ள இந்திய கை்காை்சி வமயத்தில் (India Expo-

Centre and Mart) நைந்தது. 

 வகவிவன ் ச ாருைக்ள் துவறயானது இந்திய ் ச ாருளாதாரத்தில் முக்கிய ்  ங்கு 

ைகி ் பதாடு, கிராம ்புறம் மற்றும்  குதியளவு நகரமாக (Semi-Urban) ைளரெ்ச்ியவைந்த 

இைங்களில் அதிகளவில் வகவிவன கவலஞரக்ளுக்கு பைவல ைாய் ்வ  உருைாக்குகிறது. 

 இது கலாெெ்ார ்  ை் ாைவ்ை  ாதுகா ் பதாடு, கைிெமான அளவில் அந்நியெ ்

செலாைைிவய உருைாக்குகிறது. 

 IHGF ஆனது ஆை்டுக்கு இருமுவற நவைச றும் (ைெந்தகாலம் மற்றும் இவலயுதிர ்கால ் 

 தி ்புகள்) ஆசியாவின் மிக ்ச ரிய வகவிவனக் கை்காைச்ியாகும். 

 இந்தக் கை்காை்சி வகவிவன ் ச ாருைக்ளுக்கான ஏற்றுமதி பமம் ாைட்ு வமயத்தால் 

(Export Promotion Council for Handi Crafts - EPCH) நைத்த ் ைை்து. 

 

‘ஒரு மாவட்டம் ஒரு உற் த்தி ச ாருள்’ திட்டம் 

 மாநிலத்தின் அவனத்து மாைை்ைங்களிலும் உள்நாைட்ு ச ாருைக்ளின் (Indigenous Products) 

உற் த்திவய பமம் டுதத்ுைதற்காக ஏற் டுத்த ் ைை் “ஒரு மாைை்ைம்: ஒரு   ஒரு உற் த்தி 

ச ாருள்” (One district one product) திை்ைத்திற்கு உத்திரபிரபதெ பகபிபனை் ஒ ்புதல் 

ைழங்கியுள்ளது. 

 இத்திை்ைத்தின் கீழ், மாநிலத்தின் ஒை்சைாரு மாைை்ைங்களிலும்  அவமந்துள்ள 

 ாரம் ரியத் சதாழிற்ொவலகளுக்கு அைற்றின் ைளரெ்ச்ிக்கு பைை்டிய உந்துதல் 

ைழங்க ் டும். 

 பமலும் இத்திை்ைத்தின் கீழ் மாநிலத்தில் 3 நாைக்ள் நவைச ற உள்ள UP திைாஸ் 

நிகழ்ெச்ியில், ஒை்சைாரு மாைை்ைத்தினுவைய ஓர ் உள்ளூர ் உற் த்தி ் ச ாருள் 

காை்சி ் டுத்த ் டும். 

 “ஒரு மாைை்ைம் ஒரு  உற் த்தி ் ச ாருள்”  திை்ைமானது அடி ் வையில் ஒரு ஜ ் ானிய 

ைைிக பமம் ாைட்ு கருதத்ுருைாக்கமாகும். 
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பிர லமானவரக்ள் , விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இஹ்ொன் தடாக்ராமாசி  ரிசு 

 குடும்  சுகாதாரம் ொரந்்த துவறயில் மிகெச்ிறந்த பெவையாற்றியவமக்காக உலக 

சுகாதார நிறுைனத்தின் சகௌரைமிக்க  ரிொன இஹ்ொன் பைாக்ராமாசி குடும்  சுகாதார 

 வுை்பைஷன்  ரிசிற்கு (Ihsan Dogramaci Family Health Foundation Prize) நிதி ஆபயாக் 

உறு ்பினரான விபனாத்  வுல் பதரவ்ு செய்ய ் ைட்ுள்ளார.் 

 இை்விருவத ் ச ற உள்ள முதல் இந்தியர ்இைபரயாைார.் 

 சஜனிைாவில் உள்ள உலக சுகாதார வமயத்தின் தவலவமயகத்தில் ைருகின்ற பம 

மாதத்தில் இ ் ரிசு இைருக்கு ைழங்க ் ை உள்ளது. 

 உலகளவில், குறி ் ாக ைளரும் நாடுகளின் ெமூகங்களில் அவமந்துள்ள 

குடும் ங்களினுவைய நல்ைாழ்வு மற்றும் ஆபராக்கியத்வத அதிகரி ் தற்காக பைை்டி 

இைர ்ஆற்றிய தனிதத்ுைமிக்க  ங்களி ்பின் காரைமாக உலக சுகாதார நிறுைனத்தின் 

நிரை்ாக ைாரியத்தால் விபனாத ் வுல் ஒருமனதாக பதரவ்ு செய்ய ் ைட்ுள்ளார.் 

 ரிளெ ்  ற்றி 

 குடும்  சுகாதார களத்தில் பமற்சகாள்ள ் டும் தனிதத்ுை பெவைகளுக்கு 

அங்கீகாரமளி ் தற்காக உலக சுகாதார நிறுைனத்தால் ைழங்க ் டும் ஓர ்உலகளாவிய 

சகௌரைபம இஹ்ொன் பைாக்ராமாசி குடும்  சுகாதார  வுை்பைஷன்  ரிொகும். 

 இை்விருதானது 1980-ஆம் ஆை்டு, இஹ்ொன் பைாக்ராமாசி எனும் குழந்வத நல 

மருத்துைரால் நிறுை ் ை்ைது. 

 

SAI இயக்குநர் - நீலம் கபூர ்

 நியமனங்களுக்கான மத்திய அவமெெ்ரவை குழு இந்திய விவளயாைட்ு ஆவையத்தின் 

(Sports Authority of India – SAI) புதிய இயக்குநர ்சஜனரலாக நீலம் கபூவர நியமிதத்ுள்ளது. 

 1982ஆம் ஆை்டின் இந்திய தகைல் பெவை  ைி ்பிரிவைெ ் பெரந்்த இைர,்  த்திரிக்வக 

தகைல் ஆவையத்தின் (PIB-Public Information Bureau) முதன்வம இயக்குநராகவும் 

 ைியாற்றியுள்ளார.் 

இந்திய விளளயாடட்ு ஆளணயம் 

 நாை்டில் விவளயாைட்ுத் துவறவய பமம் டுதத்ுைதற்காக 1984ஆம் ஆை்டு மத்திய 

விவளயாைட்ு மற்றும் இவளஞர ்விைகாரதத்ுவற அவமெெ்கத்தால் அவமக்க ் ை்ை பதசிய 

உெெ் விவளயாைட்ு அவம ்ப  இந்திய விவளயாைட்ு ஆவையம் (SAI – Sports Authority of 

India) ஆகும். 

 இதன் தவலவமயகம் சைல்லியிலுள்ள ஜைஹரல்ால் பநரு விவளயாை்ைரங்கம் ஆகும் . 

 

அணுெக்தி எரிச ாருள் ஆய்வகம் - திதனஷ் ஸ்ரீவஸ்தவா 

 அணுெக்தி எரிச ாருள் ஆய்ைகத்தின் (Nuclear Fuel Complex) தவலவம செயல் நிரை்ாகியாக 
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புகழ்ச ற்ற விஞ்ஞானியான திபனஷ் ஸ்ரீைஸ்தைா நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

அணுெக்தி எரிச ாருள் ஆய்வகம் 

 பிரதமர ் அலுைலகத்தின் கீழ் செயல் டும் அணுெக்தித் துவறயின் (Department of Atomic 

Energy) முக்கிய சதாழிற் பிரிபை பதசிய எரிச ாருள் ஆய்வுக் கூைமாகும். 

 1971ஆம் ஆை்டு பதாற்றுவிக்க ் ைை் இதன் தவலவமயகம் வஹதரா ாத்தில் உள்ளது. 

 
 

ொகித்ய அகாடமியின்  ாஷா ெம்மன் விருது 2018 

 மாகாஹி சமாழி எழுத்தாளரான பஷஷ் ஆனந் மதுகருக்கு ொகித்ய அகாைமியின் 2018ஆம் 

ஆை்டிற்கான  ாஷா ெம்மன் (Basha Samman) விருது ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்த விருவத ் ச றும் இரை்ைாைது மாகாஹி சமாழி எழுத்தாளர ்இைபரயாைார.் 

 மாகாஹி சமாழியின் “எக்லாை்யா“ மற்றும் “மகாஹி புலாெல் பஹ“ ப ான்றவை இைரின் 

புகழ் ச ற்ற  வை ்புகளாகும். 

 ாஷா ெம்மன் விருது 

 நை ்பில் ச ாதுைாக ொகித்ய அகாைமி விருதானது இந்தியாவின் 24 பிராந்திய 

சமாழிகளுக்கு ைழங்க ் டுகின்றது.  

 ஆனால்  ாஷா ெம்மன் விருதானது ொகித்ய அகாைமியின் 24 சமாழிகளுள் அல்லாது 

ஆனால் அைற்றிற்கு ெமமாக நாை்டின் சைை்பைறு  குதிகளில் ப ெ ் டும் பிற 

சமாழிகளுக்கு ைழங்க ் டுகின்றது. 

 ெமைவகயில் தங்களுக்கும் முக்கியதத்ுைம் ைழங்க ் டுகிறது என் வத பிற சமாழி 

எழுத்தாளரக்ளும் (அதாைது ொகித்ய அகாைமியின் 24 சமாழி தவிரத்்த பிற கவிஞரக்ள்) 

உைரை்தற்காக பைை்டி  ாஷா ெம்மன் விருது ஆை்டுபதாறும் ைழங்க ் டுகிறது. 

 

ஆசிய  ல்களலக் கழகங்களுக்கான ளடம்ஸ் தரவரிளெ 2018 

 ஆசியாவில் உள்ள உயர ் கல்வி நிறுைனங்களுக்கான தரைரிவெவய வைம்ஸ் உயர ்

கல்விக்கான உலக  ல்கவலக்கழகங்கள் தரைரிவெ அவம ்பு சைளியிைட்ுள்ளது. 

 இதில் முன்னைி 50 ஆசிய  ல்கவலக்கழகங்களில் இரு இந்திய உயரக்ல்வி நிறுைனங்கள் 

மைட்ுபம இைம் ச ற்றுள்ளன. 

 முதல் 50 இைங்களில், இந்தியாவின் இந்திய அறிவியல் நிறுைனம் (Indian Institute of Science) 

29-ைது இைதத்ிலும், மும்வ யின் இந்திய சதாழில்நுை்  கல்வி நிறுைனம் (Indian Institute of 

Technology-IIT) 44-ைது இைத்திலும் உள்ளன. 

 கைந்த ஆை்வை ஒ ்பிடுவகயில் இை்ைாை்டு சமாத்தம் 17 இந்திய உயரக்ல்வி 

நிறுைனங்கள் முதல் 200 இைங்களில் உள்ளன. 

 கைந்த ஆை்டிற்கான  ை்டியலில் 41-ைது இைத்திலிருந்த சென்வனயின் இந்திய 

சதாழில்நுை்  கழகமானது (Indian Institute of Technology-IIT) ச ரிதளவு  பின்தங்கி 

நை ் ாை்டிற்கான  ை்டியலில் 103 ைது இைத்வத ் பிடிதத்ுள்ளது. 

 கைந்த ஆை்வைக் காை்டிலும் இை்ைாை்டிற்கான தரைரிவெ  ை்டியலில் ெற்று அதிகமான 

இந்திய உயரக்ல்வி நிறுைனங்கள் இைம் ச ற்றுள்ளன என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 
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ICC-ன் முதல் தனி ச ண் இயக்குநர ்

 ச  ்சிபகா நிறுைனத்தின் தவலைர ் மற்றும் தவலவம செயல் அதிகாரியான இந்திரா 

நூயி ெரை்பதெ கிரிக்சகை் கவுன்சிலின் (International Cricket Council - ICC) முதல் தனி ச ை் 

இயக்குநராக நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 இரை்ைாை்டு காலத்திற்கு தனி இயக்குநராக (Independent Director) இந்திரா நூயி 

நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 இரை்ைாை்டு  தவி காலமுவைய ஒரு நியமன காலத்திற்கு இைர ் பமலும் இருமுவற 

நியமிக்க ் ைலாம் என் தும் குறி ்பிைத்தக்கது. 

 அதிக ைெ்மாக ஒருைவர 6 ஆை்டுகள் ைவர தவலைராக நியமிக்கலாம் என் து ICC-யின் 

நியமன விதியாகும். 

 ெரை்பதெ அளவில் கிரிக்சகை் சதாைர ்ான நிரை்ாக ஆளுவகவய பமம் டுதத்ுைதற்காக 

பமற்சகாள்ள ் ைட்ு ைரும் கிரிக்சகை் ெை்ை திருத்தங்களின் ஒரு  குதியாக 2017-ஆம் 

ஆை்டு ICC-ஆல் தனி இயக்குநர ்என்ற புதிய ச ாறு ்பு ஏற் டுத்த ் ை்ைது. 

 

AICFB - விளம் ரத் தூதர ்

 கிராை்ை் மாஸ்ைர ்விதித ்குஜராத்தி அகில இந்திய  ாரவ்ையிழந்பதாரக்ளுக்கான செஸ் 

கூை்ைவம ்பின் (All India Chess Federation for the Blind - AICFB) விளம் ரத் தூதராக 

நியமிக்க ் ைட்ு உள்ளார.் 

 

 விதித ்குஜராதி இந்தியாவின் நான்காைது கிராை்ை் மாஸ்ைர ்ஆைார.்  
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 இந்தியாவின் மற்ற மூன்று கிராை்ை் மாஸ்ைரக்ள்  

1. விஸ்ைநாதன் ஆனந்த் 

2. கிருஷ்ைன் ெசிகிரை் 

3. ச ந்தலா ஹரிகிருஷ்ைா 

  ாரவ்ையற்றைரக்ளுக்கான பதசிய முதல் தர ெதுரங்க ொம்பியன்ஷி ் மும்வ யில் 

நைத்த ் ைை்து. 

 இதில்  ங்பகற்கும் முன்னைி வீரரக்ள்  ல்பகரியாவில் ஜூவல மாதத்தில் நைக்கவிருக்கும் 

உலக அைி ொம்பியன் ஷி ் ப ாை்டிகளுக்கும் (World Team Championship) ப ாலந்தில் 

நைக்கவிருக்கும் உலக  ாரவ்ையற்பறார ் ஜுனியர ் ொம்பியன் ஷி ் ப ாை்டிகளுக்கும் 

(World Junior for Blind) இந்திய அைிக்கான குழுவில் பெரக்்க ் டுைர.் 

 

ொகித்ய அகாடமியின் புதிய தளலவர் - ெந்திர தெகர கம் ர ்

 கன்னை இலக்கியைாதியும் (litterateur) ஞான பீை விருது ச ற்றைருமான ெந்திர பெகர ்கம் ர ்

ொகித்ய அகாைமியின் புதிய தவலைராக நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.்  

 அடுத்த ஐந்து ஆை்டுகளுக்கு இைர ் ொகித்ய அகாைமியின் தவலைராக  தவி ைகிக்க 

உள்ளார.் 

 ஹிந்தி கவிஞர ் மாதை் சகௌசிக் ொகித்ய அகாைமியின் துவைத ் தவலைராக 

நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 இலக்கியத்திற்கான நாை்டின் உயரிய அவம ் ான ொகித்ய அகாைமியின் தவலைராக 

நியமிக்க ் ைட்ுள்ள மூன்றாைது கன்னை எழுத்தாளர ்இைராைார.் 

 பமலும் இைர ் ஞானபீை விருது, ொகித்ய அகாைமி விருது,  த்ம ஸ்ரீ, காளிதாஸ் ெம்மன் 

ப ான்ற  ல விருதுகவளயும் ச ற்றுள்ளார.் 

ொகித்ய அகாடமி விருது 

 இலக்கியத்திற்கான இந்தியாவின் பதசிய அகாைமியான (National Academy of letters)  

ொகித்ய அகாைமி 1954 ஆம் ஆை்டு மாரெ் ்மாதம் நிறுை ் ை்ைது. 

 இதன் தவலவமயகம் சைல்லியின் இரபிந்திர  ைனில் உள்ளது. 

 இது இந்திய சமாழிகளின் இலக்கியங்கவள பமம் டுதத்ுைதற்சகன அவமக்க ் ை்ை ஓர ்

நிறுைனமாகும். 

 ஆங்கிலம் உை் ை சமாத்தம் 24 இந்திய சமாழிகளில் இலக்கிய ்  ைிகவள 

பமற்சகாள்ளும் ஒபர அவம ்பு ொகித்ய அகாைமியாகும். 

 பமலும் இது இந்திய சமாழி இலக்கியங்களின் ஆய்வு, பிரசுரி ்பு மற்றும் பமம் ாடு 

ப ான்றைற்வற பமற்சகாள்ளும் மத்திய இலக்கிய ஆராய்ெச்ி நிறுைனமாகும். 

 

பிதரசிலுக்கான இந்திய தூதர ்

 1987 ஆை்டின் இந்திய அயலுறவு  ைி அதிகாரியான அபொக் தாஸ் பிபரசிலுக்கான 

இந்தியாவின் புதிய தூதராக நியமிக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 நை ்பில் மத்திய சைளியுறவு விைகாரதத்ுவற அவமெெ்கத்தில் கூடுதல் செயலாளராக 

 ைியாற்றி ைரும் இைர ் இதற்கு முன் ஐஸ்லாந்திற்கான இந்திய தூதராகவும் 
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 ைியாற்றியுள்ளார.் 

 பிரிக்ஸ் ச ாருளாதார குழுவில் உறு ்பினரக்ளாக உள்ள இந்தியா மற்றும் பிபரசிலானது 

சஜரம்னி மற்றும் ஜ ் ானுைன் இவைந்து ஜி-4 குழுவின் உறு ்பினரக்ளாகவும் உள்ளது. 

 இந்தியா மற்றும் பிபரசில் சதன் ஆ ்பிரிக்காவுைன் இவைந்து இ ்ொ ப ெச்ுைாரத்்வத 

மன்றத்திவனயும் (IBSA) ஏற் டுத்தியுள்ளது. 

 சதற்கத்திய நாடுகளிவைபய ஒதத்ுவழ ்வ  பமம் டுதத்ுைதும் (South-South Cooperation), 

ஆசிய-ஆ ்பிரிக்க-சதன் அசமரிக்க நாடுகளிவைபய ச ரிய அளவிலான புரிதவல 

ஏற் டுதத்ுைதும் இ ்ொவின் பநாக்கமாகும். 

 

இ ்ராஹிம்  ரிசு - எல்லன் ஜான்ென் ெரல்ீ ்   

 முன்னாள் வலபீரிய அதி ரான எல்லன் ஜான்ென் ெரல்ீ ்–பிற்கு 2018 ஆம் ஆை்டிற்கான 

ஆ ்பிரிக்கத் தவலவமதத்ுைத்தில் ொதவன புரிந்தவமக்கான இ ்ராஹிம்  ரிசு (Ibrahim 

Prize for Achievement in African Leadership) ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 

 
 

 

 எல்லன் ஜான்ென் ெரல்ீ ் ஜனநாயக முவறயில் பதரந்்சதடுக்க ் ை்ை  முதல் ஆ ்பிரிக்க 

நாைட்ு ் ச ை் தவலைராைார ்(first elected female head of state in Africa). 

 பமலும் எல்லன் ஜான்ென் ெரல்ீ ் இை்விருவத ் ச றும் முதல் ச ை் தவலைருமாைார.் 

 ஜனநாயக முவறயில் பதரந்்சதடுக்க ் ைட்ு,  தவிக்காலத்தில் சமெெ்த்தகுந்த முவறயில் 

சிற ் ாக தவலவமயாற்றிய தவலைரக்ளுக்கு ஆ ்பிரிக்காவில் ைழங்க ் டும் உயரிய 

விருபத ஆ ்பிரிக்கத் தவலவமதத்ுைத்தில் ொதவன புரிந்தவமக்கான இ ்ராஹிம்  ரிசு 

ஆகும். 

  ரிசுக்குத் தகுதியானைர ் கவைசி மூன்றாை்டுகளில் தன்னுவைய  தவிக்காலத்வத 

முடித்திருக்க பைை்டும் 

 எல்லன் ஜான்ென் ெரல்ீ ் ஆ ்பிரிக்க நாைான வலபீரியாவில் 12 ஆை்டுகள் அதி ராக 

 ைியாற்றினார ்என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 

 இைரது  தவிக்காலம் இை்ைாை்டின் ஜனைரி 22ஆம் பததியுைன் முடிைவைந்தது. 
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யாஷ் தொ ்ரா நிளனவு விருது 

 பிர ல புகழ்ச ற்ற  ாைகி ஆஷா ப ாஸ்பல-விற்கு ஐந்தாைது யாஷ் பொ ்ரா நிவனவு 

விருது ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 2012ஆம் ஆை்டு மவறந்த முன்னைி  ை இயக்குநரான யாஷ் பொ ்ராவின் நிவனைாக 

யாஷ் பொ ்ரா நிவனவு விருது எம்.பி. T.சு ் ராமி சரை்டி அைரக்ளால் நிறுை ் ை்ைது. 

 இந்தி சினிமாதத்ுவறக்கு சிற ் ாக  ங்காற்றியவமக்காக ஆஷா ப ாஸ்பல-விற்கு 

இை்விருது ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின்  ழம்ச ரும்  ாைகி லதாமங்பகஸ்கர,் அமிதா ்  ெெ்ன் ப ான்பறார ்

இை்விருதிவன ் ச ற்றுள்ள முக்கிய பிர லங்களாைர.் 

 

அறிவியல் மற்றும் ச ாறியியல் அகாடமி விருது 

 இந்தியாவைெ ் ொரந்்த  திகைினியல் ச ாறியாளர ் விகாஸ் ெத்பயவிற்கு அறிவியல் 

மற்றும் ச ாறியியல் அகாைமி விருது ைழங்க ் ைட்ுள்ளது.  

 அசமரிக்காவின் கலிப ாரன்ியா மாகாைத்தில் நவைச ற்ற ஆஸ்கார ்அறிவியல் மற்றும் 

சதாழில்நுை்  விருதுகள் 2018 விழாவின் ச ாழுது இை்விருது ைழங்க ் ை்ைது. 

 இந்த அறிவியல் மற்றும் ச ாறியியல் அகாைமி விருதானது திவர ் ை சதாழில்துவறயில் 

தாக்கத்வத ஏற் டுத்தும் அறிவியல் முன்பனற்றங்கவளயும் ொதவனகவளயும் 

அங்கீகரிக்கும் ைவகயில் ைழங்க ் டுகிறது. 

 ெத்பயவின் குழுைானது “ஷாை் ஓைர ் K1 காமிரா“ அவம ்பு எனும்  ைக்கருவியிவன 

கருதத்ுருைாக்கம் செய்து, ைடிைவமதத்ு அதவன செயல் டுத்தியதற்காக இந்த விருது 

அக்குழுவிற்கு ைழங்க ் ை்ைது. 

 ஷாை் ஓைர ் K1  ைக்கருவி அவம ் ானது பமற் ர ்பிலிருந்து உயரமான இைத்தில் 

உ பயாகிக்க ் டும்  ைக்கருவி அவம ் ாகும். 

 இந்த அவம ் ானது சஹலிகா ்ைரின் அடி ் குதியில் ச ாருதத்ும் ைவகயில்  ைக்கருவி 

மற்றும் ஒளி வில்வல அவம ்வ  உவையது ஆகும். 

 இந்த  ைக்கருவி அவம ்பின் முக்கிய  ைியானது சஹலிகா ்ைரின் அதிரவ்ுகள் 

 ைக்கருவியின் நிவலவய அதிரெ ் செய்யாது நிவலயான காை்சிகவள ்  திவு செய்ய 

உதவுைது ஆகும். 

 இந்த  ைக்கருவி அவம ்பிவன ைடிைவமத்த குழுவினர,் 

1. விகாஸ் ெத்பய 

2. ஜான் காயல் 

3. பிராை் ஹரன்்மசைல் 

4. ஷான்  க்கிங்ஹாம் 

 

2017ஆம் “வருடத்திற்கான சதாடக்க நிறுவனம்” (‘Start Up of the year’ 2017) 

 இந்தியாவின் முதல் மற்றும் மிக ்ச ரிய குறுவிநிபயாகத் தளமான (Micro-delivery platform) 
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மில்க் ப ஷ்கை் (Milk basket) ஆனது 2017ஆம் 'ைருைத்திற்கான சதாைக்க நிறுைனம்' என்று 

7ைது சிறு ைைிக விருதுகளில் அங்கீகரிக்க ் ைை்து. 

 ைருைத்திற்கான சதாைக்க நிறுைனங்கள் என்ற விருதானது உள்நாைட்ு மற்றும் ெரை்பதெ 

ெந்வதகளில் ச ரியதாக ைளரக்கூடிய சிறந்த ஆற்றவலக் சகாை்டிருக்கும் 7 ைருைம் 

அல்லது அதற்கும் குவறைான ையவதக் சகாை்ை இளம், சிறிய மற்றும் நடுத்தர 

நிறுைனங்களுக்கு ைழங்க ் டுகிறது. 

 மிகவும் விரும் த்தக்க விருதுகள் நிகழ்ெச்ியாகக் கருத ் டும் சிறு ைைிக விருதுகள் 2018 

(Small business awards 2018) பிரான்வெஸ் இந்தியா குழுமத்தால் ஏற் ாடு 

செய்ய ் ைை்து. இந்த விருது ைழங்கும் விழா புது தில்லியில் நவைச ற்றது. 

 

கிருஷ்ண குமாரி தகாலி 

 இஸ்லாமிய ச ரும் ான்வம நாைான  ாகிஸ்தானின் செனை் அவைக்கு இரை்ைாைது 

ச ை் செனை் உறு ்பினராக  ாகிஸ்தானின் சிந்து மாகாைத்வதெ ் பெரந்்த கிருஷ்ை 

குமாரி பகாலி பதரந்்சதடுக்க ் ைட்ுள்ளார.் 

 இதுைவர  ாகிஸ்தான் மக்கள் கைச்ிவயெ ் (PPP-Pakistan People’s Party) பெரந்்த ரத்னா 

 கைன்தாஸ் ொை்லா  மைட்ுபம  ாகிஸ்தான் செனை்டின் ஒபர இந்து ச ை் உறு ்பினராக 

இருந்து ைருகிறார.் 

  ாகிஸ்தானின் செனை் அவைக்கு உறு ்பினராக பதரந்்சதடுக்க ் ைட்ுள்ள முதல் 

 ாகிஸ்தானிய தலித் ெமூக ் ச ை் கிருஷ்ைா குமாரி பகாலி ஆைார.் 

 சிந்து ெை்ைமன்ற ் ப ரவையிலிருந்து செனை் அவைக்கான சிறு ான்வமயினர ்  இைத்தில் 

ஆளும் கை்சியான PPPஆல் நியமிக்க ் ைட்ுள்ள கிருஷ்ைகுமாரியின் ஆைைங்கவள 

 ாகிஸ்தான் பதரத்ல் ஆவையம் ஏற்றுக் சகாை்டுள்ளது. 

  ாகிஸ்தான் அை்ைைவை ொதிகள் அைெரெ ் ெை்ைம் 1957-ன் அை்ைைவை எை்-23ல் 

கிருஷ்ை குமாரி பகாலியின் ொதி குறி ்பிை ் ைட்ுள்ளது. 

 

நடிளக ஸ்ரீததவி மளறவு 

 புகழ்ச ற்ற நடிவக ஸ்ரீபதவி து ாயில் காலமானார.் 

 1969-ஆம் ஆை்டு “துவைைன்” எனும் தமிழ் திவர ் ைத்தில் குழந்வத நைெ்த்திரமாக 

திவரத ்துவறயில் ஸ்ரீபதவி அறிமுகமானார.்  

  1978 ஆம் ஆை்டு “சொல்ை ெைான்” (Solva Sawan) எனும் திவர ் ைம் மூலம் இைர ்ஹிந்தி 

திவரதத்ுவறயில் அறிமுகமானார.் 

 இந்திய சினிமாவில் தமிழ், சதலுங்கு, ஹிந்தி, மவலயாளம், கன்னைம் ப ான்ற  ல்பைறு 

சமாழிகளில் இைர ்நடிதத்ுள்ளார.் 

 நாை்டின் நான்காைது குடிவம விருதான  த்மஸ்ரீ விருது 2013-ஆம் ஆை்டு இைருக்கு 

ைழங்க ் ைை்து குறி ்பிைத்தக்கது. 

 

குன்வர்  ாய் 

 தூய்வம இந்தியா திை்ைத்தின் நல்சலை்ைத் தூதர,் குன்ைர ்  ாய் மரைமவைந்தார.் 
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அைருக்கு ையது 106. 

 தூய்வம இந்தியா திை்ைத்தால் ஈரக்்க ் ை்ை குன்ைர ்ாய் அைருவைய சொத்தாக இருந்த 

ஆடுகவள விற்று, ரூ. 22,000 நிதிவய ் ச ருக்கினார.் இந்த ்  ைத்வத, ெத்தீஸ்கர ்

மாநிலத்தின், தாம்தரி மாைை்ைத்தில் அவமந்துள்ள பகாத்த ாரி கிராமத்தில் 

கழி ் வறவயக் கைட்ுைதற்கு  யன் டுத்தினார.் 

 குன்ைர ்  ாய், தன்னுவைய இந்த முயற்சிக்காக (Open Defecation Free) பிரதமரால் 

கவுரவிக்க ் ை்ைார.் 2016-ஆம் ஆை்டு தூய்வம இந்தியா திைை்த்தின் நல்சலை்ைத் 

தூதராக அைர ்அறிவிக்க ் ைை்ார.் 

 குன்ைர ்  ாயின் முயற்சியால், தாம்தரி மாைை்ைம் இந்தியாவின் முதல் திறந்த சைளிக் 

கழி ் வறயில்லா மாைை்ைமாக உருசைடுத்தது. 

 

முன்னாள் மத்திய அளமெெ்ரளவ செயலாளர் TSR சு ்பிரமணியன் மளறவு 

 முன்னாள் மத்திய அவமெெ்ரவை செயலர ்TSR சு ்பிரமைியன் சைல்லியில் காலமானார.் 

 இைர ் 1961-ஆம் ஆை்டு உத்திர ்பிரபதெ மாநில ் பிரிவைெ ் பெரந்்த ஐ.ஏ.எஸ். 

அதிகாரியாைார.் 

 குடிவம ் ைி அதிகாரிகளின்  ைிகளில் அரசியல் தவலயீைவ்ைத ் தடுக்க 

உெெ்நீதிமன்றத்தில் ச ாது நல ைழக்வகத் தாக்கல் செய்தார.் இவத விொரித்த 

உெெ்நீதிமன்றம் குடிவம ் ைி அதிகாரிகளுக்கு தனிைாரியம் அவமக்க மத்திய, மாநில 

அரசுகளுக்கு 2013-ஆம் ஆை்டு உத்தரவு பிற ்பித்தது. 

 மத்திய ஜவுளிதத்ுவற அவமெெ்கத்தின் செயலாளராக  ைியாற்றியுள்ள இைர,் கல்வி 

மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் சதாைர ்ாக மத்திய அரொல் அவமக்க ் ை்ை குழுக்களின் 

தவலைராகவும் செயல் ைட்ுள்ளார.் 

 இைர ்இந்திய ஆை்சி அவம ்பு முவற (Indian Polity), ஆை்சிமுவற (Governance) சதாைர ்ாக 

மூன்று புத்தகங்கவள எழுதியுள்ளார.் அவை, 

1. Journeys Through Babudom and Netaland - Government of India. 

2. Government in India: An Inside View 

3. India at Turning Point: The Road to Good Governance. 

 
 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

தடபுள் சடன்னிஸ் ததசிய த ாட்டிகள் 

 2018 ஆம் ஆை்டிற்கான 11 ஈைன் பதசிய சீனியர ் பைபுள் சைன்னிஸ் ொம்பியன் ஷி ் 

ப ாை்டியில் தமிழ்நாடு சைன்னிஸ் வீரர ்அஜந்தா ஷரத ்கமல் சைற்றி ச ற்றுள்ளார.் இது 

இ ்ப ாை்டியின் 79 ஆைது  தி ் ாகும். 

 இதபனாடு பெரந்்து இைர ் இதுைவர 8 முவற ஆை்களுக்கான ஒற்வறயர ் பதசிய 

ொம்பியன் ஷி ்  ைை்தவ்த சைன்று கமபலஷ் பமத்தாவுைன் ெமநிவல ைகிக்கிறார.் 

 பமலும் ச ை்கள் பிரிவில் பமற்கு ைங்கத்தின் சுதிரத்ா முகரஜ்ி ொம்பியன்  ை்ைம் 

சைன்றுள்ளார.் 
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U-19 கிரிக்சகட் உலகக்தகா ்ள  

 நியூசிலாந்தின் மவுை்ை் மவுை்கனுய்–யில் நவைச ற்ற இறுதி ் ப ாை்டியில் 

ஆஸ்திபரலியா அைிவய வீழ்த்தி இந்திய U-19 அைி 19 ையதுக்குை் ை்பைாருக்கான 

கிரிக்சகை் உலகக் பகா ்வ வய  சைன்றுள்ளது. 

 இந்த சைற்றிபயாடு பெரத்த்ு சமாத்தம் நான்கு முவற U-19 உலகக் பகா ்வ  சைன்ற 

உலகின் முதல் நாைாக இந்தியா உருைாகியுள்ளது. 

 பமலும் இ ்ப ாை்டியின் ஆைை் நாயகன் விருது மற்றும் சதாைர ்நாயகன் விருது முவறபய 

இந்திய அைி வீரரக்ளான மன்பஜாத் கல்ராவுக்கும்,  சு ்மன் கில்-லுக்கும் 

ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் அனுகுல் ராய் சமாத்தம் 14 விக்சகைட்ுகவள வீழ்த்தித் சதாைரின் முன்னைி 

விக்சகை் ொய் ் ாளராக உருைாகியுள்ளார.் 

 இது ைவர ஆஸ்திபரயா அைி மூன்று முவற U-19 உலகக் பகா ்வ வய சைன்றுள்ளது. 

 இது ைவர ஆறு முவற இந்திய அைி U-19 உலகக் பகா ்வ யில் இறுதி ் ப ாைட்ியில் 

விவளயாடியுள்ளது என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 

 அைியின்  யிற்சியாளர ்ராகுல் டிராவிை் ஆைார.் 

 

இந்திய ஓ ன் 2018 

 BWF பைாரல்்டு டூர ்சூ ் ர ் 500  ாை்மின்ைன் ப ாை்டியின் இறுதி ஆை்ைதத்ில் சீனாவின் ஷி 

யுகி வதைான் வீரர ் பொை் டியன் செனிவன வீழ்த்தி இந்திய  ாை்மிை்ைன் ஓ னின் 

ஆை்கள் ஒற்வறயர ் ாை்மிை்ைன்  ைை்த்வத சைன்றுள்ளார.் 

 இந்திய  ாை்மிை்ைன்  ஓ னின்  ஆை்கள் ஒற்வறயர ் ை்ைத்வத சைல்லும் முதல் சீனர ்

இைபரயாைார.் 

 ச ை்கள் ஒற்வறயர ்பிரிவில் சீனாவின் ச ய்பைன் ஜாங் இந்தியாவின் சிந்துவை வீழ்த்தி 

இந்திய ஓ ன் ச ை்கள் ஒற்வறயர ் ை்ைத்வத சைன்றுள்ளார.் 

 இது ச ய்ைான் ஜாங்-கின் முதல் ெரை்பதெ  ை்ைமாகும். 

 

முதல் ச ண் கிரிக்சகட்டர் – 200 ODI விக்சகட்டுகள் 

 இந்திய மகளிர ் கிரிக்சகை் அைியின் பைக ் ந்து வீெெ்ாளரான ஜீலன் பகாஸ்ைாமி 

ஒருநாள் ப ாை்டியில் 200 விக்சகைட்ுகவள வீழ்த்தியுள்ள முதல் ச ை் கிரிக்சகை்ைராக 

ொதவன  வைதத்ுள்ளார.் 

 சதன் ஆ ்பிரிக்க நாை்டின் கிம் ரல்ி நகரில் சதன் ஆ ்பிரிக்க மகளிர ்கிரிக்சகை் அைிக்கு 

எதிரான இரை்ைாைது ஒருநாள் ஆைை்த்தில் சதாைக்க வீராங்கவனயான சலௌரா 

பைால்ைாரட்ின் விக்சகைவ்ை ொய்தத்ு ஜீலன் தன்னுவைய 200 ஆைது விக்சகைவ்ை 

வக ் ற்றினார.் 

 அபத ப ால், ஆை்களுக்கான ஒருநாள் ப ாை்டியில் 200 விக்சகைட்ுகவள வீழ்த்தியைரும் 

இந்தியபர ஆைார ்என் து குறி ்பிைத்தக்கது. இந்தியாவின் கபில்பதை் இெெ்ாதவனவய ் 

 வைத்தைராைார.் 



 

100 

 

  

 பமலும் ஜீலன் பகாஸ்ைாமி ெரை்பதெ கிரிக்சகை் கவுன்சிலின் (ICC – International Cricket Council) 

2007-ஆம் ஆை்டின் சிறந்த வீரருக்கான விருவதயும் ச ற்றைர ்என் து குறி ்பிைத்தக்கது. 

 

தகதலா இந்தியா விளளயாட்டுகள் 

 பகபலா இந்தியா  ள்ளிகளுக்கான விவளயாைட்ுகளின் (Khelo India School Games - KISG) 

முதல் மற்றும் துைக்க ்  தி ்பு புது தில்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள்விவளயாைட்ு 

அரங்கில் ஜனைரி 31, 2018 முதல் பி ்ரைரி 08, 2018 ைவர நவைச ற்றது. 

 பிரதமர ் நபரந்திர பமாடி இ ்ப ாை்டிகவள துைங்கி வைத்தார.் பகபலா இந்தியா 

திை்ைத்தின் கீழ் இ ்ப ாை்டிகள் நைதத் ் ை்ைன. 

 

 102  தக்கங்கவள ் ச ற்று (38 தங்கம், 26 சைள்ளி, 38 சைை்கலம்) ஹரியானா மாநிலம் 

ஒைட்ுசமாத்த ொம்பியன்  ை்ைத்வத சைன்றது. 

 111  தக்கங்கவள ் ச ற்ற (36 தங்கம், 32 சைள்ளி, 43 சைை்கலம்) மகாராஷ்டிரா மாநிலம் 

இரை்ைாைது இைத்வதயும், சைல்லி மூன்றாைது இைத்வதயும் பிடித்தன. 

 

ததசிய கால் ந்து ் த ாட்டி - தமிழகம் 

 ஒடிஸா மாநிலத்தின் கை்ைாக் நகரில் உள்ள  ரா தி விவளயாை்ைரங்கில் நவைச ற்ற 

பதசிய மகளிர ் சீனியர ் கால் ந்து ொம்பியன்ஷி ் ப ாை்டியின் இறுதி ஆைை்த்தில் 

மைி ்பூர ்அைிவய 2-1 என்ற பகால் கைக்கில் வீழ்த்தி தமிழக மகளிர ்கால் ந்து அைி 

முதன் முவறயாக ொம்பியன்  ைை்த்வத சைன்றுள்ளது. 

 பதசிய கால் ந்து ொம்பியன்ஷி ் சதாைரில் முதல் முவறயாக தமிழக அைி இறுதி 

ஆைை்த்தில் விவளயாடியுள்ளது. 

 தமிழக மகளிர ் கால் ந்து அைி ொர ்ாக அைி பக ்ைன் இந்துமதி ஒருபகாலும் 

இந்திராைி ஒருபகாலும் அடித்தனர.் மைி ்பூர ்ொர ்ாக ரதன்  ாலா ஒருபகால் அடித்தார.் 

 

 யிற்சியாளரக்ளுக்கு  யிற்சி அளித்தல் 

  ாை்மிை்ைன்  யிற்சியாளர ்மற்றும் அவனதத்ு இங்கிலாந்து  ாை்மிை்ைன் ொம்பியனான 

(All England Champion) பகாபி ெந்த் இந்தியாவின் மிக ்ச ரிய, உைற்கல்வி 
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 யிற்சியாளரக்ளுக்கு  யிற்சி அளிக்கக் கூடிய திைை்த்வத (Train the Trainers) 

சதாைங்கியுள்ளார.் 

 இத்திை்ைத்தின் மூலம் குஜராத்தில் உள்ள 1500 உைற்கல்வி ஆசிரியரக்ளுக்கு உைற்கல்வி 

சதாைர ்ான நவீன  யிற்சிகள் ைழங்க ் ை உள்ளது. 

 உைற்கல்வி ஆசிரியரக்ளின் திறன்கவள ைளர ்் து இதன் முக்கிய பநாக்கமாகும். 

  அதன் மூலம் அைரக்ளால் விவளயாை்டில் உயரபைை்டுசமன ஆரை்ம் சகாை்டிருக்கும் 

குழந்வதகளுக்கு ெரியான விவளயாைட்ு சதாழில்நுை் த்வத  ைழங்க இயலும். 

 இது  ELMS ஸ்ப ாரை்ஸ்்  வுை்பைஷனின் இலா  பநாக்கமற்ற திை்ைமாகும். 

 இந்தியாவின் ஒலிம்பிக்  தக்க வீரரான அபினை் பிந்த்ராவும், பகாபிெந்தத்ும் 

இத்திை்ைத்திற்கான அறிவுவரயாளர ் (Mentor) மற்றும் பமற் ாரவ்ையாளராக 

நியமிக்க ் ைட்ுள்ளனர.் 

 

ATP சடன்னிஸ் தரவரிளெ - தராஜர ்ச டரர ்

 பராை்ைரப்ைம் ஓ வன சைன்றவதத ் சதாைரந்்து ஆை்கள் ஒற்வறயருக்கான ATP 

தரைரிவெயில் உலகின் மிகவும் ையதான உலக நம் ர ்1 வீரராக சுவிைெ்ரல்ாந்தின் பராஜர ்

ச ைரர ்உருைாகியுள்ளார.் 

 20 முவற கிராை்ைஸ்்லாம் சைன்றுள்ள வீரரான பராஜர ் ச ைரர ் பராை்ைர ் பைமில் 

நவைச ற்ற ப ாை்டியில் கிரிபகார ்டிமிை்பராவிவன வீழ்த்தி தன்னுவைய 97ைது  ைை்த்வத 

சைன்றார.் 

 இதற்கு முன் ATP தரைரிவெயின்  மிகவும் ையதான நைம் ர ் 1 வீரர ்என்ற ொதவனவய 

சகாை்டிருந்த அசமரிக்காவின் ஆை்ை்பர அகாசிவய காை்டிலும் ச ைரர ் 3 மாதம் 

ச ரியைராைார.் 

  

 
 
 

புவதனஸ்வர் குமார் ொதளன  

 ெரை்பதெ கிரிக்சகை்டின் மூன்று ைடிைங்களிலும் 5 விக்சகைட்ுகவள (Five Wicket haul) 

வீழ்த்தியுள்ள முதல் இந்திய  ந்து வீெெ்ாளர ் என்ற ொதவனவய புைபனஸ்ைர ் குமார ்

 வைதத்ுள்ளார.் 
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 இதற்கு முன் இத்தகு ொதவனவய ்  வைதத்ுள்ள பிற ெரை்பதெ  ந்து வீெெ்ாளரக்ள் 

உமரக்ுல், டிம் செௌதி, அஜந்தா சமை்டிஸ், லசித் மலிங்கா, இம்ரான் தாஹீர.் 

 

விராட்தகாலியின் ொதளனகள் 

 ெரை்பதெ அளவில் 17,000 ரன்கவள அதிபைகமாக குவித்த ப ைஸ்்பமன் என்ற ொதவனவய 

விராை்பகாலி  வைதத்ுள்ளார.் 

 சதன்னா ்பிரிக்காவிற்கு எதிரான ஆறாைது ஒரு நாள் ப ாை்டியின் ப ாது, தன்னுவைய 

363-ைது ப ாை்டியில் பகாலி இெெ்ாதவனவய ்  வைதத்ுள்ளார.் 

 கைந்த ஆை்டு 381 ப ாை்டிகளில் இெெ்ாதவனவய  வைத்த சதன்னா ்பிரிக்காவின் 

ஹசிம் அம்லாவின் ொதவனவய பகாலி முறியடித்துள்ளார.் 

 பமலும்,  ஒபர பநரத்தில் நை ் ாை்டிற்கான சைஸ்ை் மற்றும் ஒருநாள் ப ாை்டிகளுக்கான 

ஐசிசி தரைரிவெயில் 900 புள்ளிகவள ் ச ற்றுள்ள உலகின் இரை்ைாைது வீரர ் என்ற 

ொதவனவயயும் பகாலி  வைதத்ுள்ளார.் முதலாைதாக சதன்னா ்பிரிக்காவின் 

ஏ.பி.டிவில்லியரஸ்் இெெ்ாதவனவய ்  வைத்திருந்தார.்  

 பமலும் சைஸ்ை் மற்றும் ஒரு நாள் என இரு ைடிைங்களிலும் ஒபர பநரத்தில் 900 புள்ளிகவள 

சைன்ற உலகின் 5 வீரரக்ளுள் தற்ப ாது பகாலியும் ஒருைராைார.்   

 

காமன்சவல்த் நாடுகளுக்கான பிரிட்ஜ் ொம்பியன்ஷி ் 

 பி ்ரைரி 14 முதல் 18 ைவர ஆஸ்திபரலியாவின் பகால்டுபகாஸ்ை்  குதியில் நவைச ற்ற 

5ைது காமன்-சைல்த் நாடுகளுக்கான பிரிை்ஜ் ொம்பியன்ஷி ் ப ாை்டியில் இந்தியாவின் “A” 

அைி தங்கம் சைன்றுள்ளது. 

 கிரை்குமார ் நாைார ்தவலவமயிலான இந்தியாவின் “A” அைி ஆஸ்திபரலிய அைிவய 

சைன்றுள்ளது. 

 இந்த காமன்சைல்த் பிரிை்ஜ் ொம்பியன்ஷி ் ப ாை்டிகள் காமன்சைல்த் 

நாடுகளுக்கிவைபய நவைச றும். 

 இதன் முதல் ப ாை்டி இங்கிலாந்தின் மான்செஸ்ைர ்நகரில் நவைச ற்றது. 

 இதன் நான்காைது ப ாை்டி ஸ்காைல்ாந்தின் கிலாஸ்கை் நகரில் 2014 ஆம் ஆை்டு 

நவைச ற்றது. 

 

ஷிவ் ெத்ர தி மாநில விளளயாட்டு விருதுகள் 

 இந்திய கிரிக்சகை் அைியின் உறு ்பினரக்ளான அஜிங்க்ய ரஹாபன, பராஹித் ெரம்ா 

ஆகிபயாருக்கு ஷிை் ெதர் தி மாநில விவளயாைட்ு விருதுகள் மகாராஷ்டிரா அரொல் 

ைழங்க ் ைட்ுள்ளது. 

 பராஹித் (2015-2016) மற்றும் ரஹாபன (2016-2017) ஆகிபயார ் ெரை்பதெ கிரிக்சகை ்

ப ாை்டிகளில் சிற ் ாக விவளயாடியவமக்காக (Outstanding Performance) 

பதரந்்சதடுக்க ் ை்ைனர.் 

 மும்வ யில் நவைச ற்ற நிகழ்ெச்ியில் இை்விருைருக்கும்  தக்கம், ொன்றிதழ், ரூ ாய் 3 

லைெ்ம் ைழங்க ் ைை்து. 
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 முன்னாள் இந்திய கிரிக்சகை் வீரர ் பிரவீன் ஆம்பர 2016-2017 ஆை்டிற்கான 

 யிற்சியாளருக்கான விருதுக்காகத் பதரந்்சதடுக்க ் ைட்ுள்ளார.் இைருக்கு  தக்கம், 

ொன்றிதழ், ரூ ாய் ஒரு லைெ்ம் ைழங்க ் டும். 

 

உலகக்தகா ்ள  ஜிம்னாஸ்டிக்  

 சமல் ரன்ில் நவைச ற்ற ஜிம்னாஸ்டிக் உலகக் பகா ்வ  ப ாை்டியில் அருைா புத்தா 

சரை்டி தனி ந ர ்  தக்கத்வத சைன்று உலகக் பகா ்வ  ஜிம்னாஸ்டிக் ப ாை்டியில் 

 தக்கம் சைன்ற முதல் இந்திய ஜிம்னாஸ்டிக் வீரர ்என்ற ைரலாற்வற  வைதத்ுள்ளார.் 

 அருைா சரை்டி, 13.649 புள்ளிகள் ச ற்று சைை்கல ்  தக்கத்வத சைன்றுள்ளார.் 

சுபலாபைனியாவின் ஜாஸா வகஸ்பல ் தங்க ் தக்கத்வதயும், ஆஸ்திபரலியாவின் எமிலி 

ஒயிை் சஹை ்சைள்ளி ்  தக்கத்வதயும் சைன்றுள்ளனர.் 

 சரை்டி தன்னுவைய முதல் பதசிய  தக்கத்வத 2005-இல் சைன்றார.் 22 ையதாகும் சரை்டி, 

ஆஸ்திபரலியாவில் நவைச றவிருக்கும் காமன்சைல்த் ப ாை்டிகளில்  ங்பகற்கும் இந்திய 

அைியின் குழுவில் இைம்ச றுகிறார.் 

 
 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக ெது ்பு நிலங்கள் தினம் 

 பூமிக்கும், மனித குலத்திற்கும் இவைபய ெது ்பு நிலங்களின் (Wet lands) மதி ்வ  ்  ற்றிய 

விழி ்புைரவ்ை ஏற் டுதத்ுைதற்காக ஆை்டுபதாறும் பி ்ரைரி இரை்ைாம் பததி உலக 

ெது ்பு நிலங்கள் தினம் (World Wetlands Day – WWD) சகாை்ைாை ் டுகின்றது. 

 நகரங்கவள ைாழத்தகு இைங்களாக உருைாக்குைதில் ெது ்புநிலங்கள் ஆற்றும் 

ப ாற்றத்தகு  ங்களி ்வ  முன்சனடுதத்ு காைட்ுைதற்காக “நீடித்த நகர ்்புற 

எதிரக்ாலத்திற்கான ெது ்பு நிலங்கள்“ (Wetlands for a sustainable Urban Future) என்ற 

கரு ்ச ாருளில் 2018ஆம் ஆை்டு உலக ெது ்பு நில தினம் சகாை்ைாை ் டுகின்றது. 

 ராம்ொர ் (Ramsar) என்ற ஈரானிய நகரில் 1971 ஆம் ஆை்டு பி ்ரைரி இரை்ைாம் பததி 

உலகிலுள்ள ெது ்புநிலங்கவள  ாதுகா ் தற்காக ஓர ் உலகளாவிய உைன் டிக்வக 

பமற்சகாள்ள ் ைை்வத குறிக்கும் விதமாக ஆை்டுபதாறும் பி ்ரைரி 2ஆம் பததி  உலக 

ெது ்பு நிலங்கள் தினம் சகாை்ைாை ் டுகின்றது. 

 1982 ஆம் ஆை்டிலிருந்து இந்தியா ராம்ொர ் உைன் டிக்வகயின் (Ramsar Convention) 

உறு ்பினராக இருந்து ைருகின்றது. 

 1997ஆம் ஆை்டு முதல் முவறயாக உலக ெது ்புநிலங்கள் தினம் சகாை்ைாை ் ைை்து. 

 மத்திய சுற்றுெச்ூழல், ைனம் மற்றும்  ருைநிவல மாறு ாை்டிற்கான அவமெெ்கமானது 

ெது ்புநில  ாதுகா ்பிற்கான இந்தியாவின் முதன்வம அவமெெ்கமாகும். 

 

உலக புற்று தநாய் தினம் – பி ்ரவரி 4 

 உலக மக்களிவைபய புற்றுபநாவய ்  ற்றி விழி ்புைரவ்ை ஏற் டுதத்ுைதற்கும், 

அைற்றின் தடு ்பு, கை்ைறிதல் மற்றும் சிகிெவ்ெ ப ான்றைற்வற ஊக்குவி ் தற்கும் 
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உலகம் முழுைதும் ஆை்டுபதாறும் ஜனைரி 4ஆம் பததி உலக புற்றுபநாய் தினம் 

கவைபிடிக்க ் டுகின்றது. 

 2018-ஆம் ஆை்டிற்கான உலக புற்றுபநாய் தினத்தின் கருதத்ுரு “நம்மால் முடியும் 

என்னால் முடியும்“ (We Can I Can). 

 “We Can I Can” என் து 2016 முதல் 2018 ைவரயிலான 3 ஆை்டு காலத்திற்கு உலக 

புற்றுபநாய் தினத்தின் பநாக்கத்வத  ர ்புைதற்காக ஏற் டுத்த ் ை்ை சிற ்பு 

பிரெெ்ாரமாகும். 

 ெரை்பதெ புற்றுபநாய் கைட்ு ் ாைட்ுெ ்ெரை்பதெ ெங்கத்தினால் (Union for International Cancer 

Control – UICC) 2008 ஆம் ஆை்டு உலக புற்று பநாய் தினம் நிறுை ் ை்ைது. 

 2020-ல் புற்றுபநாயினால் உை்ைாகும் உைல்நலக்குவறவு மற்றும் இற ்புகவள குவற ் பத 

இத்தின அனுெரி ்பின் பநாக்கமாகும். 

 

மராத்திய காலாட்  ளட தினம் - 250வது  ளட ்பிரிவு தினம் 

 மராத்திய காலாை்  வை (Maratha light infantry) தன்னுவைய 250ைது  வை ்பிரிவு தினத்வத 

பி ்ரைரி 4 ஆம் பததி சகாை்ைாடியுள்ளது. 

 இந்திய ராணுைத்தின் மிக ்  ழவமயான மற்றும்  ல்பைறு இராணுை ்  தக்க 

சகௌரைங்கவள உவைய காலாை்  வைகளில் மராத்திய காலாை்  வையும் ஒன்றாகும். 

 1768 ஆம் ஆை்டு மராத்திய காலாை்  வை உருைாக்க ் ைை்து. இது பின்னாளில் 

ஜன்கி ால்ைன் (jangipaltan) என்றவழக்க ் ைை்து. 

 மராத்திய காலாை் வை பிரிவு தினமாக பி ்ரைரி 4 ஆனது ச ரும் ைரலாற்று 

முக்கியதத்ுைம் ைாய்ந்தது. ஏசனனில் 1670ஆம் ஆை்டு இந்நாளில் தான் மராத்திய 

ெத்ர தி சிைாஜி சகான்ைானா பகாைவ்ைவய வக ் ற்றினார.்  

 இக்பகாைவ்ையானது சின்கர ்(Sinhgarh) எனவும் பிர லமாக அவழக்க ் டுகின்றது. 

 

ததசிய யுனானி தினம் 

 ஒை்சைாரு ைருைமும் பி ்ரைரி மாதம் 11ம் பததி, மிகெ ் சிறந்த யுனானி ஆய்ைாளரான 

ஹக்கிம் அஜ்மல்கானின் பிறந்த தினத்வத குறி ்பிடும் ைவகயில் பதசிய யுனானி தினம் 

சகாை்ைாை ் டுகின்றது. 

 சிறந்த கல்வியாளரும், சுதந்திர ் ப ாராை்ை வீரருமான ஹக்கிம் அஜ்மல் கான் சிறந்த 

இந்திய யுனானி மருதத்ுைரும், யுனானி மருத்துைத்தில் அறிவியல் ஆராய்ெச்ிக்கான 

அடித்தளமிை்ைைரும் ஆைார.்  

 மத்திய ஆயுஷ் அவமெெ்கத்தின் கீழ் உள்ள யுனானி மருத்துைத்திற்கான மத்திய 

ஆராய்ெச்ி வமயம், பதசிய யுனானி தினக் சகாை்ைாை்ைத்தின் ஒரு  குதியாக ெரை்பதெ 

யுனானி மருதத்ுைத்திற்கான மாநாடு என்று இரை்டு நாள் கருத்தரங்வக நைதத்ுகின்றது. 

 இந்த மாநாை்டின் கருதத்ுரு - பிரதான சுகாதார முவறயுைன் யுனானி மருதத்ுை முவறவய 

ஒருங்கிவைத்தல். 
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ததசிய குடற்புழு நீக்க தினம் 

 1 முதல் 19 ையது ைவரயிலான அவனதத்ு குழந்வதகளிைதத்ும் குைற்புழுத் சதாற்றுகவள 

குை ் டுதத் ஒரு ஒற்வற நிவலயான அணுகுமுவற சகாை்ை தினபம பதசிய குைற்புழு 

நீக்க தினமாகும். 

 இந்த தினம் ஒை்சைாரு ைருைமும் பி ்ரைரி 10ம் பததியும் ஆகஸ்டு 10ம் பததியும் 

அனுெரிக்க ் டுகிறது. 

 குழந்வதகளில் உை்ைாகும் நாடு தழுவிய ச ாதுசுகாதார அெச்ுறுத்தலான குைற்புழுத் 

சதாற்று மற்றும் அது சதாைர ்ான குவற ாைவ்ை வகயாளுைபத இத்தின அனுெரி ்பின் 

பநாக்கமாகும். 

  மிகவும் ச ாதுைான பநாய் சதாற்றுகளில் ஒன்றான மை்  ரவு குைற்புழுவின் (Soil 

Transmitted Helminth-STH) கைட்ு ் டுதத்ுதலில் சுகாதார முதலீடுகவள பமற்சகாள்ைதற்கு 

முன்னுரிவம அளி ் தற்காக மருத்துை ைல்லுனரக்ள், மாநில அரசு மற்றும் பிற 

 ங்சகடு ் ாளரக்வள ஒருங்கிவை ் தற்காக இத்தினம் அனுெரிக்க ்  டுகிறது.  

 

ததசிய உற் த்தித்திறன் தினம்  

 இந்தியாவில் ஆை்டுபதாறும் பி ்ரைரி 12ஆம் பததி அன்று பதசிய உற் த்தித்திறன் 

(Productivity) தினமும், பி ்ரைரி 12 முதல் 18 ஆம் பததி ைவர பதசிய உற் த்தி திறன் ைாரமும் 

பதசிய உற் த்தித்திறன் குழுைால் (National Productivity Council) சகாை்ைாை ் டுகின்றது. 

 2018ஆம் ஆை்டிற்கான பதசிய உற் த்தித்திறன் ைாரத்தின் கருதத்ுரு “சதாழிற்ொவல 4.0 

இந்தியாவிற்கான முன்பனறும் ைாய் ்புகள்“ (Industry 4.0 Leap Frog opportunity for India). 

 சதாழிற்துவறயின் உற் த்தி ் ச ாருைக்ள், மதி ்புக் கூைட்ு ெங்கிலிகள் (Value Chains) 

மற்றும் ைைிக மாதிரிகள் ப ான்றைற்றினுவைய உைச்தாைரவ்  அதிகரி ் தும், 

அைற்றின் டிஜிைை்ல் மயமாக்கவல அதிகரி ் தும் இந்த ‘சதாழிற்ொவலகள் 4.0’ 

சதாைக்கத்தின் பநாக்கமாகும். 

ததசிய உற் த்தித்திறன் குழு 

 பதசிய உற் த்தித்திறன் குழுைானது (National Productivity Council-NPC) இலா  பநாக்கற்ற, 

திை்ை ்  ைி ொரந்்த (Mission Oriented) ஓர ்உெெ், தன்னாை்சியுவைய அவம ் ாகும். 

 இது 1958 ஆம் ஆை்டு மத்திய சதாழிற்துவற அவமெெ்கத்தால் உருைாக்க ் ைை்து. 

 இை்ைாை்டு இக்குழு தன்னுவைய 60ைது நிவறவு ஆை்வை சகாை்ைாடி ைருகின்றது. 

 இந்திய ் ச ாருளாதாரத்தின் அவனதத்ு துவறகளின் உற் த்தித் திறன்களுக்கான 

காரைிகவள (Causes of Productivity) பமம் டுதத்ுைபத இக்குழுவின் பநாக்கமாகும். 

 பைாக்கிபயாவை தவலவமயிைமாகக் சகாை்ை, அரசுகளுக்கிவைபயயான அவம ் ான 

ஆசிய உற் த்தித்திறன் அவம ்பின் (Asian Productivity Organization) ஓர ்உள்ளைக்க ் பிரிபை 

பதசிய உற் த்தித்திறன் குழுைாகும்.  

 இந்தியா இந்த அவம ்பின் நிறுைன உறு ்பினராகும். 

 

உலக வாசனாலி தினம் - 13 பி ்ரவரி 

 ச ாழுதுப ாக்கு, தகைல் அளி ்பு மற்றும் சதாவலத்சதாைரப்ு ப ான்றைற்றிற்கான 

 யன் டு ஊைகமாக பரடிபயாவைக் சகாை்ைாை உலகம் முழுைதும் ஆை்டுபதாறும் 
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பி ்ரைரி 13ஆம் பததி உலக பரடிபயா தினம் சகாை்ைாை ் டுகின்றது. 

 2018 ஆம் ஆை்டிற்கான உலக பரடிபயா தினத்தின் கருதத்ுரு - “பரடிபயா மற்றும் 

விவளயாைட்ு“  (Radio and sports). 

 தன்னுவைய 36 ைது ச ாது அவை கூைலில் யுசனஸ்பகா பி ்ரைரி 13ஆம் பததிவய பதசிய 

ைாசனாலி தினமாக அறிவித்தது. 

 பின்னர ் ஐ.நா. ச ாது அவையால் பி ்ரைரி 13 ஆனது உலக ைாசனாலி தினமாக ஏற்றுக் 

சகாள்ள ் ை்ைது. 

 2012ஆம் ஆை்டு முதல் உலக பரடிபயா தினம் சகாை்ைாை ் ைட்ு ைருகின்றது. 

 

ராமகிருஷ்ண  ரமஹம்ெரின் பிறந்த நாள் விழா 

 இராமகிருஷ்ை  ரமஹம்ெரின் 182-ைது பிறந்த நாள் விழா பி ்ரைரி 18, 2018 அன்று 

சகாை்ைாை ் ைை்து. 

 பி ்ரைரி 18, 1836 அன்று கைாதர ்ெை்பைா ாத்யாய் (Gadadhar Chattopadhyay) என்ற இயற்ச யர ்

ச ற்ற இைர,் பமற்கு ைங்க மாநிலத்தின் ஹீக்ளி மாைை்ைத்திலுள்ள கமரப்ுகுர ் (Kamarpukur) 

என்ற இைத்தில் பிறந்தார.் 

 இைருவைய ஆன்மீக இயக்கமானது மத  ாகு ாடு மற்றும் ொதி பைறு ாடு ஆகியைற்வற 

நிராகரித்ததன் மூலம் மவறமுகமாக பதசியைாதத்திற்கு உதவி புரிந்தது,. 

 இராமகிருஷ்ைரின் மத மற்றும் ஆன்மீக ததத்ுைமான ஷாக்பைா (Shakto), அத்வைதம், 

பைதாந்தம் , உலகளாவிய ெகி ்புத் தன்வம ஆகியைற்வற வமயமாகக் சகாை்ைது. 

 இராமகிருஷ்ைரின் சீைரக்ளில் முதன்வமயானைர ் விபைகானந்தர.் இராமகிருஷ்ைரின் 

ததத்ுைங்கவள உலக அரங்கில் நிறுவியதில் (in establishing) விபைகானந்தர ்ஒரு கருவியாக 

செயல் ை்ைார.் 

 இராமகிருஷ்ைரின் கருதத்ுக்கவள முன்சனடுத்துெ ் செல்ைதற்காக, 1897ல் 

விபைகானந்தர,் இராமகிருஷ்ை இயக்கத்வத ஆரம்பித்தார.் 

 

உலக ெமூகநீதி நாள் – பி ்ரவரி 20 

 ைறுவம, ெமூக புறக்கைி ்பு மற்றும் பைவல ைாய் ்பின்வம ப ான்ற ெமூக ் 

பிரெெ்வனகவள வகயாளுைதற்சகன பமற்சகாள்ள ் டும் முயற்சிகவள 

ஊக்குவி ் தற்காக ஆை்டு பதாறும் உலகம் முழுைதும் பி ்ரைரி 20 ஆம் பததி உலக ெமூக 

நீதிநாள் (World Social Justice Day) சகாை்ைாை ் டுகிறது. 

 2018 ஆம் ஆை்டிற்கான ெமூக நீதி நாளின் கருதத்ுரு  “முன்பனற்றத்திலுள்ள 

சதாழிலாளரக்ள்; ெமூக நீதிக்கான பதைல்” (Workers on the Move: The Quest for Social Justice) 

 நைம் ர ் 26, 2007 அன்று ஐ.நா. ச ாது அவை தன்னுவைய 63-ைது ச ாது அவை 

கூடுவகயிலிருந்து பி ்ரைரி 20 ஆம் பததியானது ஆை்டுபதாறும் உலக ெமூக நீதி தினமாக 

சகாை்ைாை ் டும் என அறிவித்தது. 

 

ெரவ்ததெ தாய்சமாழி தினம் – பி ்ரவரி 21 

 சமாழியியல் (Linguistic),  ன்சமாழிதத்ுைம் (multilingualism) மற்றும் கலாெெ்ார 
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 ன்முகதத்ுைத்வத ்  ற்றி விழி ்புைரவ்ை அதிகரி ் தற்காக உலகம் முழுைதும் ஆை்டு 

பதாறும் பி ்ரைரி 21 ஆம் பததி ெரை்பதெ தாய்சமாழி (Mother Language) தினம் 

சகாை்ைாை ் டுகிறது. 

 2018 ஆம் ஆை்டிற்கான உலக தாய்சமாழி தினத்தின் கருதத்ுரு = “சமாழியியல் 

 ன்முகதத்ுைம் மற்றும் நீடித்த ைளரெ்ச்ியில்  ன்சமாழிதத்ுைத்வத கைக்கில் 

சகாள்ளுதல்” (Linguistic Diversity and Multilingualism Count for Sustainable development). 

 சமாழியியல்,  ன்சமாழிதத்ுைம், கலாெெ்ார  ன்முகதத்ுைத்வத ஊக்குவி ் தற்காக 1999 

ஆம் ஆை்டு யுசனஸ்பகா அவம ்பினால் இத்தினம் முதன் முதலாக 

பிரகைன ் டுத்த ் ை்ைது. 

 
 

இதரெ ்செய்திகள் 

கூகுளின் இளணய  ாதுகா ்பு ் பிரெெ்ாரம் 

 இவைய  ாதுகா ்பு சதாைர ்ான விழி ்புைரவ்ை இந்திய மக்களிவைபய 

ஏற் டுதத்ுைதற்காக ெரை்பதெ இவைய பதடுச ாறி நிறுைனமான கூகுள் “ ாதுகா ்பு 

பொதவன செய்தாயா?“ (Security Check Kiya) என்ற பிரெெ்ாரத்வத சதாைங்கியுள்ளது. 

 இவைய ைழியில் ைங்கி கைக்குகள் திருை ் டுைதிலிருந்து (Account Hijacking) 

இவையத்வத முதல் முவறயாக  யன் டுதத்ும்  யன் ாை்ைாளரக்வள கா ் தும், 

தீங்கிவழக்கும் செயலிகளிலிருந்து (Malicious Apps) ஆன்ை்ராய்டு வகப சிகவள 

 ாதுகா ் தும், வகப சி சதாவலந்தால் அதிலிருந்து ெம் ந்த ் ை்ைைரின் தனி ் ைை் 

அவனதத்ு தரவுகளும் கசிந்து விைாமல்   ாதுகா ் தும் இந்த பிரெெ்ாரத்தின் முக்கிய 

பநாக்கங்களாகும். 

 இந்த பிரெெ்ாரமானது ஆை்டுபதாறும் பி ்ரைரி 6 ஆம் பததி சகாை்ைாை ் டுகின்ற 

 ாதுகா ் ான இவைய தினத்தின் (Safer Internet Day) அனுெரி ்பின்  ப ாது 

சைளியிை ் ைட்ுள்ளது. 

 கூகுள்  ்பள புபராசைக்ை் (Google Play Protect) என்ற கூகுள் பெவையானது தீங்கிவழக்கும் 

செயலிகளிலிருந்து ஆன்ை்ராய்டு வகப சிகவள ஸ்பகன் செய்து  ாதுகாக்க உதவும். 

 கூகுளின் மற்சறாரு பெவையான “Find my Device“ ஆனது சதாவலந்த ஆன்ை்ராய்டு 

வகப சிகவள  யனாளரக்ள் எளிதாக இைம் கை்ைறிய (locate) உதவும். 

 

உலகின்  ர ர ் ான ெரவ்ததெ விமானநிளலயம் 

 ஏரப் ாரை்் கவுன்சில் இன்ைரப்நஷனல் (Airport Council international) எனும் நிறுைனத்தினால் 

2017 ஆம் ஆை்டிற்கான உலகின்  ர ர ் ான விமான நிவலயங்களின் (World’s Busiest 

Airport)  ை்டியல் சைளியிை ் ைட்ுள்ளது.  

 ெரை்பதெ ைான்  யைத்திற்கான ைவக ்பிரிவில் உலகின் மிகவும்  ர ர ் ான விமான 

நிவலயமாக து ாய் ெரை்பதெ விமான நிவலயம் அறிவிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 லை்ைனின் ஹீத்பரா விமான நிவலயம் இரை்ைாம் இைத்வத ் பிடிதத்ுள்ளது. 

 ஒைட்ுசமாத்த விமான பெவைகள் ைவக ் பிரிவில், உலகின் மிகவும்  ர ர ் ான ெரை்பதெ 

விமான நிவலயமாக ஜாரஜ்ியாவில் உள்ள ஹாைஸ்்பீல்டு-ஜாக்ென் அைல்ாை்ைா ெரை்பதெ 
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விமான நிவலயம் அறிவிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 ஒற்வற ஓடுதள  யன் ாைட்ு ைெதியுவைய விமான நிவலயங்களுள் உலகின் மிகவும் 

 ர ர ் ான விமான நிவலயமாக, மும்வ யின் ெத்ர தி சிைாஜி மஹாராஜ் ெரை்பதெ 

விமான நிவலயம் அறிவிக்க ் ைட்ுள்ளது. 

 மும்வ  ெத்ர தி சிைாஜி விமான நிவலயம் நாசளான்றுக்கு சுமார ் 837 விமான ் 

ப ாக்குைரத்வத வகயாளுகிறது. 

 

தூய்ளம இந்தியா து ்புரவு பூங்கா - புது தில்லி  

 மத்திய குடிநீர ்மற்றும் சுகாதார அவமெெ்கம், சுற்றுெச்ூழல் சுகாதார நிவலயம் மற்றும் 

ைாைா அறக்கை்ைவள ஆகியவை இவைந்து புது தில்லியில் ஒரு து ்புரவு பூங்காவை 

அவமதத்ுள்ளன. 

 சுகாதாரத ் துவறயில் உள்ள  ல்பைறு சதாழில்நுை் ங்கவள ்  ற்றி விழி ்புைரவ்ை 

ஏற் டுதத்ும் பநாக்கில் இந்த பூங்காைானது அவமக்க ் ைட்ுள்ளது.  

 இந்த ் பூங்காைானது கழி ் வற சதாழில்நுை் ங்கள், திை மற்றும் திரைக் கழிவு 

பமலாை்வம சதாழில்நுை் ங்கள் ப ான்றைற்வற சுருக்கமான விளக்கங்களுைன் காை்சி ் 

 டுதத்ுகின்றது. 

 

இந்தியாவிற்கான கல்வியின் தாக்கத்திலான  த்திரம் 

 இந்தியாவில் இரை்டு லைெ்த்திற்கும் பமற் ை்ை குழந்வதகளின் கல்விவய பமம் டுத்த ஒரு 

புதிய 10 மில்லியன் ைாலர ்மதி ்பிலான ைளரெ்ச்ியின் தாக்கத்திலான  த்திரம் ஒன்வற 

பிரிை்ைனின் இளைரெர ்ொரல்ஸ் சைளியிைட்ுள்ளார.் 

 சதற்காசியாவில் நிலவி ைரும் ைறுவமவய ஒழி ் தற்காக 10 ைருைங்களுக்கு முன்பு 

இங்கிலாந்து அரெ குடும் த்தின் மூலம் ஏற் டுத்த ் ை்ை சதற்காசியாவின் மிக ்ச ரிய 

ைவகவயெ ் பெரந்்த இ ் த்திரத்தின் ெமீ த்திய சைளியீடு பிரிை்டிஷ் ஆசியன் 

அறக்கை்ைவளயால் (British Asian Trust) ஏற் டுத்த ் ை்ை ெமீ த்திய நிதி திரைட்ும் 

முயற்சியாகும். 

 பிரிை்டிஷ் ஆசியன் அறக்கை்ைவளயின் 10ம் ஆை்டு துைக்கவிழாவை சகாை்ைாை 

நைத்த ் ை்ை விழாவில் இ ் த்திரம் அறிமுகம் செய்ய ் ைை்து. 

 இந்த புதிய  த்திரம் இங்கிலாந்தின் ெரை்பதெ ைளரெ்ச்ிக்கான துவறயுைன் (Department for 

International Development DfID) இவைந்து காமிக் நிைாரை அவம ்பு, மிை்ைல் நிறுைனம் 

மற்றும் யுபிஎஸ் ஆல்டிமஸ் நிறுைனம் ஆகியைற்றின் உதவியுைன் பிரிை்டிஷ் ஆசியன் 

அறக்கை்ைவளயால் சைளியிை ் ைட்ுள்ளது. 

 இந்த ்  த்திரம் சதற்காசியாவில் உள்ள விளிம்பு நிவலெ ் ெமூகத்தில் இருந்து ைரும் 

ஆரம்  ்  ள்ளி குழந்வதகளின் எை்ைியல்  யிலும் திறவனயும், எழுத்தறிவையும் 

பமம் டுதத்ும் எை்ைத்துைன் சைளியிை ் ைட்ுள்ளது. 

 

கூகுள் நிறுவனத்திற்கு அ ராதம் 

 ஆன்வலன் இவைய பதைல் சதாைர ்ான விைகாரத்தில் இந்திய இவைய ெந்வதயில் 

நியாயமற்ற ைைிக நவைமுவறகவள (Unfair Business Practices) பமற்சகாை்ைவமக்காக 
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உலகின் பிர ல பதடுச ாறி நிறுைனமான கூகுள் மீது இந்திய ப ாை்டி ஒழுங்குமுவற 

ஆவையம் (CCI - Competition Commission of India) 136 பகாடி ரூ ாவய அ ராதமாக 

விதிதத்ுள்ளது. 

இந்திய த ாட்டி ஒழுங்குமுளற ஆளணயம் 

 சதாழிற் ப ாை்டிெ ் ெை்ைம் 2002-ன் கீழ் (Competition Act 2002) ஏற் டுத்த ் ைை் ஓர ்  குதி 

நீதிதத்ுவற மற்றும் ெை்ை ்பூரை் (Quasi-Judicial and Statutory Body) அவம ்ப  இந்திய ப ாை்டி 

ஒழுங்குமுவற ஆவையமாகும். 

 மத்திய அரொல் நியமிக்க ் டும் ஒரு தவலைர ் மற்றும் 6 உறு ்பினரக்வள இந்த 

ஆவையம் சகாை்டுள்ளது. 

 சதாழிற் ப ாை்டித ் தன்வம (Competition) மீது  ாதக விவளவுகவள ஏற் டுதத்ும் ைைிக 

நவைமுவறகவள (Business Practices) ஒழி ் தும், ைைிக ெந்வதயில் சதாழிற் 

நிறுைனங்களிவைபய ப ாை்டித்தன்வமவய பமம் டுதத்ுைதும் அதவன நீடிக்கெ ்

செய்ைதும், ைாடிக்வகயாளரக்ளின் நலவன கா ் தும், இந்திய ெந்வதயில் 

அவனைருக்கும் ைரத்்தக சுதந்திரத்வத உறுதி செய்ைதும் இதன் கை்ைாய ்  ைிகளாகும். 

 இது மத்திய ச ரு நிறுைன விைகாரதத்ுவற (Ministry of Corporate Affairs) அவமெெ்கத்தின் கீழ் 

செயல் டுகின்றது. 

 

இந்தியாவின் முதல் தரடிதயா திருவிழா 

 உலக பரடிபயா தினத்வத (பி ்ரைரி 13) முன்னிைட்ு இந்தியாவின் முதல் பரடிபயா திருவிழா 

யுசனஸ்பகா அவம ்புைன் இவைந்து பரடிபயா மற்றும் சதாவலக்காை்சியில்  ைிபுரியும் 

ச ை்களுக்கான ெரை்பதெ ெங்கத்தால் (International Association of Women in Radio and 

Television) புதுதில்லியில் ஒருங்கிவைக்க ் ை்ைது. 

 உலக பரடிபயா தினத்தின் கருத்துருைான பரடிபயா மற்றும் விவளயாைட்ு எனும் 

கருதத்ுருவைத் தாை்டி ெமூக மாற்றத்திற்கான பமவையாக பரடிபயா ஊைகத்திற்கு உள்ள 

ஆற்றவல ஆராய இத்திருவிழா நைத்த ் ைட்ுள்ளது. 
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