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TNPSC துளிகள் 

 நடப்பிை், சபரு நாட்டிற்கான இந்திய தூதராகப் பணியாற்றி வரும் 1994 ஆண்டின் இந்திய 

அயலுறவுப் பணி அதிகாரியான M.சுப்பாராயுடு அப்பணிசயாடு சசரத்த்ு கூடுதைாக, 

சபாலிவியா நாட்டிற்கான அடுத்த இந்திய தூதராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 மாநிைத்தின் அதிகாரப்பூரவ் சமாழியான உருதுலவ (Official Language of the State) 

சமம்படுதத்ுவதற்கான முயற்சியாக ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநிைம் உருது சமாழி 

சமம்பாட்டிற்காக முதை் முலறயாக மாநிைக் குழுலவ அலமதத்ுள்ளது. 

 இந்திய சதாழிை் கூட்டலமப்பின் மூன்றாவது கூடட்ிலணவு மாநாடு (Third Partnership Summit) 

விசாகப்பட்டினத்திை் நடத்தப்பட்டது. இந்த மாநாடு இந்திய சதாழிை் கூட்டலமப்பாை், 

சதாழிை்துலற சகாள்லக மற்றும் சமம்பாடட்ுதத்ுலற (Department of Industrial Policy and 

Promotion), இந்திய அரசு மற்றும் ஆந்திரப் பிரசதச மாநிை அரசு ஆகியவற்றின் 

கூட்டிலணசவாடு (Partnership) நடத்தப்பட்டது. 

 லமக்சகை் சமக்காரம்க் (Michael McCormack) ஆஸ்திசரலியாவின் புதிய துலணப் 

பிரதமராகத் சதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ் முன்னாள் துலணப்பிரதமர ் பாரச்நபி 

ஜாய்ஸ்க்குப் பதிைாக (Burnaby Joyce) நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 மூத்த பத்திரிக்லகயாளர ்இராகுை் மகாஜன் மாநிைங்களலவ சதாலைக்காட்சியின் புதிய 

தலைலம சசய்தி ஆசிரியராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் மாநிைங்களலவ 

சதாலைக்காட்சியானது மாநிைங்களலவயாை் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. 

o பிரசார ்பாரத்ி குழுமத்தின் தலைவர ்திரு.சூரய்ப்பிரகாஷ் அவரக்ளின் தலைலமயிை் 

அலமக்கப்பட்ட ஆய்வுக்குழுவின் பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயிை் இராகுை் ம ாஜன் 

புதிய தலைலம சசய்தி ஆசிரியராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 புதிய இந்தியாலவ உருவாக்குவலத சநாக்கமாகக் சகாண்டு “புதிய இந்தியாவிற்கான 

ஓட்டம்“ (Run for New India) மாரத்தாலன குஜராத் மாநிைத்தின் சூரத ் நகரிை் பிரதமர ்

சதாடங்கி லவத்தார.் 

 HIV/AIDSஆை் பாதிக்கப்பட்ட 1.2மிை்லியன் மக்கள் குலறந்தபடச்ம் ஆண்டிற்கு ஒரு 

முலறயாவது இைவசமாக பரிசசாதலன சசய்து சகாள்வதற்கான திட்டத்லத அரசு 

சதாடங்கியுள்ளது. 

o இந்த சசாதலன ரத்தத்திை் RNAவின் அளலவ அளவிடுவசதாடு, லவரஸ் 

சபருக்கத்லதயும் கண்டறியும். லவரஸ் சபருக்கமானது எதிர ் சரட்சராலவரஸ் 

சிகிசல்சயின் தரத்லத கண்காணிப்பதற்கு உதவும். 

 சவளியுறவுதத்ுலற அலமசச்கத்திை் இலணச ் சசயைாளராக பணியாற்றி வரும் 

திரு.வினய்குமார ்(IFS : 1992) ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின்  இந்தியாவுக்கான அடுத்த தூதராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் தற்சபாது மன்பிரீத் சவாரா ஆப்கானிஸ்தானுக்கான இந்தியத ்

தூதராக உள்ளார.் 

 மகாராஷ்டிரா மாநிைத்தின் முதை் உணவுப்பூங்கா (சாத்தாரா  சமகா உணவுப் பூங்கா 

தனியார ் நிறுவனம்) சாத்தாரா மாவட்டத்தின் சதகான் (Degaon) கிராமத்திை் 

சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. இந்தியாவிை் இது 12 வது  உணவுப்பூங்கா ஆகும். 



   
    
 
 
 
 

  

 ஆந்திரப்பிரசதசத்திலுள்ள பிரஞ்சிபுரம் ரயிை்நிலையம் அலனதத்ு மகளிர ் ரயிை் 

நிலையமாக உருசவடுத்துள்ளது. நாட்டின் மிகப்சபரிய  சபாதுதத்ுலற நிறுவனமான  

ரயிை்சவயிை்  பாலின சமதத்ுவத்லத ஏற்படுதத்ுவலத சநாக்கமாகக் சகாண்டு இந்த 

நடவடிக்லக சமற்சகாள்ளப்படட்ுள்ளது. சஜய்ப்பூரின் காந்திநகர ்ரயிை்நிலையம் மற்றும் 

மும்லபயின் மாதத்ுங்கா ரயிை்நிலையம் ஆகியவற்லறத் சதாடரந்்து பிரஞ்சிபுரம் 

மூன்றாவது இடத்திை் உள்ளது. 

 எவசரஸ்ட் சிகரத்திை் ஏறிய முதை் பாகிஸ்தான் சபண் சமீனா சபய்க்  (Samina Baig) ஐ.நா. 

வளரச்ச்ித் திட்டத்திற்கான (UN Development Programme) நை்சைண்ணத் தூதராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ்நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான உைக இைக்குகலள அலடவதற்கான 

சதசிய விழிப்புணரவ்ு மற்றும் பங்களிப்லப சமற்சகாள்வர.் 

 1985-ஆம் ஆண்டின் ஐஏஎஸ் பிரிலவச ்சசரந்்த மூத்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி திரு. சுதிர ்

திரிபாதி  ஜாரக்்கண்ட் மாநிைத்தின் அடுத்த தலைலமச ் சசயைாளராக நியமிக்கப்பட 

உள்ளார.் ஜாரக்்கண்ட ் மாநிைத்திை் தற்சபாது இராஜ்பாைா வரம்ா தலைலமச ்

சசயைாளராக உள்ளார.்  திரு. சுதிர ் திரிபாதி தற்சபாது சுகாதாரதத்ுலற கூடுதை் 

சசயைாளராக உள்ளார.் 

 அருணாசச்ை் எக்ஸ்பிரஸ் எனப் சபயரிடப்படுள்ள புதிய இரயிை் அருணாசச்ைப் 

பிரசதசத்தின் நாகரை்குன் (Nagarlagun) மற்றும் சடை்லியின் ஆனந்த்விகார ் முலனயம் 

ஆகியவற்றுக்கிலடசய சதாடங்கி லவக்கப்படட்ுள்ளது. இது சதசிய தலைநகரிை்  மத்திய 

அலமசச்ரக்ள் கிரண் ரிஜிஜு மற்றும் ராஜன் சகால னாை் சதாடங்கி லவக்கப்படட்து. 

o இது அருணாசச்ைப் பிரசதசத்திலிருந்து சநரடியாக சடை்லிலய இலணக்கும் 2வது   

இரயிை் பாலதயாகும். அசத சபான்று வடகிழக்குப் பகுதியிலிருந்து சடை்லிலய 

இலணக்கும் 14வது இரயிை் பாலதயாகும். 

 வடகிழக்கு மாநிைங்களின் சமம்பாடட்ு அலமசச்கத்தின் இலணயலமசச்ர ்Dr.ஜிசதந்திர 

சிங் இந்தியா-இஸ்சரை் உறவுகளுக்கான “நமஸ்சத ஸசைாம்“ என்ற பத்திரிக்லகலய 

(Magazine) சதாடங்கி லவத்தார.் இந்த பத்திரிக்லக முன்னாள் MP தருண் விஜய்யாை் 

சதாகுக்கப்படுகிறது. 

 இந்திய வம்சாவளிலயச ்சசரந்்த ஸ்காடை்ாந்து யாரட்ு காவை் அதிகாரியான நீை்பாசு (Neil 

Basu), ஸ்காடை்ாந்தின் பயங்கரவாத எதிரப்்பு  அலமப்பின் தலைவராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ள ஆசிய பாரம்பரியத்லதச ்சசரந்்த முதை் நபர ்என்ற சபருலமலயப் 

சபற்றுள்ளார.் 

 மகாராஷ்டிரா மாநிைத்தின் கடச்ச்ராலி மாவட்டத்திை் புசனலவச ்சசரந்்த ஆதரஷ்் மித்ரா 

மண்டை் அலமப்பு சாரப்ிை் புத்தக வாசிப்பு நிகழ்சச்ி நலடசபற்றது. 

o இந்த நிகழ்சச்ிக்காக ஒசர இடத்திை் 7 ஆயிரம் சபர ் ஒன்று கூடினர.் இந்த 

நிகழ்சச்ியிை் காந்திய சிந்தலனகள் மற்றும் அலமதி என்ற மராத்திய சமாழிப் 

புத்தகத்லத அலனவரும் வாசித்தனர.் இந்த புத்தக வாசிப்லப புதிய உைக 

சாதலனயாக கின்னஸ் சாதலன புத்தகம் பதிவு சசய்துள்ளது. 

o ஏற்கனசவ, துருக்கி நாட்டிை் கடந்த ஆண்டு சம மாதம் 18-ம் சததி 5 ஆயிரதத்ு 754 

சபர ்ஒசர இடத்திை் கூடி புத்தகம் வாசித்தசத சாதலனயாக இருந்தது. 

 ஆன்லைன் சபாக்குவரத்திை் உள்ள சபாருளடக்கங்கலள (contents) தடுப்பதிலிருந்து   

இலணய வழங்குநரக்லள தலட சசய்த முன்னாள் அதிபர ்ஓபாமா காைத்திய விதிகலள 



   
    
 
 
 
 

  

அசமரிக்க ஒழுங்கு முலறயாளரக்ள்  நீக்கியலதத் சதாடரந்்து தனக்சகன ஓர ்இலணய 

சமதத்ுவ சதலவகலள (net-neutrality requirements)  வகுதத்ுக் சகாண்ட முதை் அசமரிக்க 

மாநிைமாக வாஷிங்டன் உருவாகியுள்ளது.  

 “பாபுவின் கனவுகலள நிலறசவற்றுதை் : காந்திஜிக்கு  பிரதமர ் சமாடியின் அஞ்சலி” 

(‘Fulfilling Bapu’s Dreams – Prime Minister Modi’s Tribute to Gandhiji’) என்ற புத்தகத்தின் முதை் 

பிரதியிலன குடியரசுத ் தலைவர ்ஸ்ரீராம் நாத ் சகாவிந்த் சத்குரு ஜாக்கி வாசுசதவிடம் 

இருந்து சபற்றுக் சகாண்டார.் 

 இந்தியா மற்றும் இரஷ்யாவிற்கு இலடசயயான இருதரப்பு அரசாங்க ரீதியிைான உறவு  

சவற்றிகரமாக 70 ஆண்டுகலள நிலறவு சசய்துள்ளது. இதற்கான சகாண்டாட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக இந்சதா-இரஷ்யா இலளசயார ்குழுவானது (International Federation of Indo-Russian 

Youth Clubs) பிரிக்ஸ் சரவ்சதச மன்றதத்ுடன் (BRICS International Forum) இலணந்து “Vision for 

Future” எனும் நிகழ்சச்ிலய புதுதிை்லியிை் உள்ள பிரவாஸி பாரதி சகந்திரிய லமயத்திை் 

நடத்தியுள்ளது. 

 சரவ்சதச மகளிர ்தினமான  மாரச் ்8 அன்று மத்தியப் பிரசதச அரசானது அம்மாநிைத்திை் 

50 வயதிற்கு சமற்பட்ட துலணயற்ற தனிப் சபண்கள் மற்றும் லகம்சபண்களுக்காக ஓர ்

மாதாந்திர ஓய்வுதியத் திட்டத்லத அறிவிதத்ுள்ளது. இத்தகு வலகயிை் நாட்டிை் மிகத் 

தனிதத்ுவமிக்க மாதாந்திர ஓய்வூதிய திட்டம் இதுசவயாகும். 

 நடப்பிை் மத்திய சவளியுறவுத் துலற அலமசச்கத்திை் இலண சசயைாளராக உள்ள 

திரு.ரவி தப்பார,் சைபனானுக்கான  அடுத்த இந்தியத் தூதராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

சநங்சச்ா  L. முசகாபாத்யா தற்சபாது சைபனானுக்கான   இந்தியத் தூதராக உள்ளார.் 

 நாட்டின் சதாழிற்துலற பயிற்சித் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூரவ்த் தூதராக இந்திய 

வம்சாவளி எஃகுதத்ுலற சதாழிைதிபரான சஞ்சீவ் குப்தாலவ  பிரிட்டன் இளவரசர ்

சாரை்ஸ்  நியமிதத்ுள்ளார.் இத்திட்டம் 9 முதை் 21 வயது வலரயிைான   இலளஞரக்ளின் 

திறன்கலள வளரக்்கவும், அவரக்ள் சதாழிைக உற்பத்தியிை் ஓர ் உட்பாரல்வலயப் 

சபறவும்   உதவும். 

 மத்திய நீர ் வளம், நதி சமம்பாடு மற்றும் கங்லகப் புனரலமப்பு அலமசச்கம்  

உசச்நீதிமன்ற நீதிபதி A.M. கான்விை்கர ் தலைலமயிை் மகாநதி நதிநீர ் பகிரவ்ு 

தீரப்்பாயத்லத அலமத்துள்ளது.  

o சடை்லி உயர ்நீதிமன்ற நீதிபதி  இந்தச்வரம்ீட் கவுர ்சகாசச்ர ்மற்றும் பாடன்ா உயர ்

நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி ரவி ரஞ்சன் ஆகிசயார ் இத்தீரப்்பாயத்தின் பிற இரு 

உறுப்பினரக்ள் ஆவர.் 

 ஜாரக்்கண்ட ்மாநிைத்தின் முதை் “மது இை்ைா கிராமமாக” (Alcohol Free) பன்சைாடவ்ா எனும் 

கிராமம் உருவாகியுள்ளது. 

 மாநிை வனதத்ுலறயாை் சமற்சகாள்ளப்படட் கணக்சகடுப்பிை் அஸ்ஸாமிை் உள்ள 

சபாபிசதாரா வன விைங்கு சரணாையத்திை் (Pobitora Wildlife Sanctuary)  சமாத்தம் 102 

காண்டாமிருகங்கள் உள்ளதாக கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. சமலும், இந்த சரணாையத்திை் 

ஆறு ஆண்டுகள் கழிதத்ு ஒற்லறக் சகாம்பு காண்டாமிருகங்களின் கணக்சகடுப்பு 

சமற்சகாள்ளப்படட்ுள்ளது.  

o சபாபிசதாரா வன விைங்கு சரணாையமானது உைகிை்   ஒற்லறக் சகாம்பு 

காண்டாமிருகங்களின் அடரத்்தியான  வாழிடத்லதக் சகாண்ட  (densest habitat of one 



   
    
 
 
 
 

  

horned rhinos in the world) சரணாையமாகும்.  

 நடப்பிை் மத்திய சவளியுறவுத் துலற அலமசச்கத்திை் கூடுதை் சசயைாளராக உள்ள 

சங்கீதா பகதூர ் சபைாரஸ் குடியரசிற்கான இந்தியாவின் அடுத்தத் தூதராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 மத்திய சதாழிை் பாதுகாப்புப் பலட, நாடு முழுவதும் உள்ள 59 விமான நிலையங்களிை் 

விமானப் பயணிகளுக்காக lost and Found எனும்  லகசபசி சசயலிலய சதாடங்கியுள்ளது. 

மத்திய தகவை் மற்றும் சதாழிற்நுட்ப அலமசச்கத்தின் இலணயதளத்திலிருந்து 

இக்லகசயடு சசயலிலய பதிவிறக்கம் சசய்து சகாள்ளைாம். 

o இந்த சசயலி மூன்று விதமான வசதிகலள வழங்குகிறது -  விமான நிலையத்திை் 

காணாமை் சபான  மற்றும் சதாலைந்து சபான சபாருடக்ள், பாதுகாப்பு சதாடரப்ான 

புகாரக்லள அை்ைது சகாரிக்லக நிலைகலள கண்காணித்தை் மற்றும் 

சதாழிை்நுட்ப வசதிகலள கண்காணித்தை் மற்றும் தீயலணப்பு சசலவகள். 

 பிறசமாழிகளிை் உள்ள சசாற்களுக்கு நிகரான தமிழ் சசாற்கலள சபாதுமக்கள் அறியும் 

வலகயிை் அரசின் சாரப்ிை் இைவச சதாலைசபசி எண் தமிழக அரசாை்  விலரவிை் 

அறிமுகப் படுத்தப்படவுள்ளது. 

o இந்த எண்ணிை் எந்த சமாழிலயச ்சசரந்்த சசாை்ைாக இருந்தாலும் அதற்கு நிகரான 

தமிழ் சசாை் என்ன என்பலதத் சதரிந்து சகாள்ளைாம். அசதசபான்று 

தமிழறிஞரக்ள், சபாதுமக்கள் தாங்கள் கண்டறிந்த கலைசச்சாற்கலள இந்த 

எண்ணிை் சதாடரப்ு சகாண்டு பதிவு சசய்யைாம். 

 சிறு குறு நடுத்தரத் சதாழிை் நிறுவனங்களுக்கு (MSMEs)  “InstaOD’’ எனும்  இந்தியாவின் 

முதை் இலணயதள மிலகப்பற்று (Over Draft) வசதிலய ஐசிஐசிஐ (ICICI) வங்கி 

சதாடங்கியுள்ளது. 

 கரந்ாடகா மாநிைம்   சபைகாவியிை் உள்ள  இந்தியாவின் மிக உயரமான சகாடிக் 

கம்பத்திை் சதசியக் சகாடி  பறக்க விடப்படட்ுள்ளது.  வரைாற்றுப் புகழ்சபற்ற சபைகாவிக் 

சகாடல்டயின் அருகிை் உள்ள சகாசட சகசரவிை் அலமந்துள்ள  இந்த 110 மீட்டர ்உயர 

சகாடிக் கம்பமானது   புசனவிை் உள்ள 107 மீடட்ர ்சகாடிக்  கம்பம் மற்றும் பஞ்சாபிை் 

இந்தியா பாகிஸ்தான் எை்லையிை் அலமந்துள்ள அட்டாரியிை் (Attari)  உள்ள 105 மீட்டர ்

சகாடிக் கம்பம் ஆகியவற்லறக் காட்டிலும் உயரமானதாகும்.  

 தலைலம இராணுவத் தளபதி சஜனரை் பிபின் ராவத் பரம்வீர ்பரச்வன் எனும் பரம்வீர ்

சக்ரா விருது சபற்றவரக்லளப் பற்றியப் புத்தகத்லத சவளியிட்டார.் இப்புத்தகம் 1947 – 

1965 காைகட்டத்திை் பரம்வீர ் சக்ரா விருது சபற்றவரக்ளின் வீரச ் சசயை்கலள 

விளக்குகிறது. சமதா புததக  நிறுவனத்தாை் சவளியிடப்படட்  இப்புத்தகத்லத Dr. 

பிரபாகிரண் சஜயின் எழுதியுள்ளார.் 

 இந்திய அறிவியை் மாநாட்டின் 106வது பதிப்பு வரும் ஜனவரி 2019ை் மத்தியப் பிரசதச 

மாநிைம் சபாபாலிை் உள்ள பரக்துை்ைா பை்கலைக்கழகத்திை் நலடசபறும் என இந்திய 

அறிவியை் கழகத்தின் தலைவராகத் சதரவ்ு  சசய்யப்படட்ுள்ள மசனாஜ்குமார ்சக்ரபரத்்தி 

சதரிவிதத்ுள்ளார.் ”எதிரக்ாை இந்தியா: அறிவியை் & சதாழிை்நுட்பம்” என்பது 

இம்மாநாட்டின் கருதத்ுரு ஆகும். 

 இந்தியாவின் முதை் லசலக சமாழி அகராதி 3000 வாரத்்லதகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப் 

படட்ுள்ளது. மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தை் அலமசச்கத்தாை் 



   
    
 
 
 
 

  

மாற்றுத்திறனாளிகள் சமம்பாடட்ுதத்ுலறயின் கீழ் சசயை்படும் இந்திய லசலக சமாழி 

ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி லமயத்தாை் இந்த அகராதி உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த 

அகராதி அசச்ு மற்றும் காசணாளி (Video) ஆகிய இரு வடிவங்களிலும் கிலடக்கப் சபறும். 

 டாடா பவர ்நிறுனத்தின் தலைலம சசயை் அதிகாரி மற்றும் சமைாண்லம இயக்குநராக  

பிரவீர ்சின் ா சம 1 முதை் சசயை்படுவார ் என டாடா பவர ்நிறுவனம் சதரிவிதத்ுள்ளது. 

 சபஸ்புக் தரவு ஊழை் பிரசச்லனகளுக்கு மத்தியிை் தலைலமத் சதரத்ை் ஆலணயர ்

O.P.ராவத், கரந்ாடக சட்டப்சபரலவத் சதரத்லிை் சதரத்ை் ஆலணயம் சமூக 

வலைதளங்களுடன் கூடட்ிலணவிை் இருக்கும் என சதரிவித்துள்ளார.் 

 நாட்டிை் முற்றிலும் சூரிய  ஒளியினாை் மின்சாரம் சபறும் ஆரம்ப சுகாதார 

நிலையங்கலளக் சகாண்ட முதை் மாவட்டமாக சூரத் உருவாகியுள்ளது. சூரத் 

மாவட்டத்திை் சமாத்தம் 52 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் உள்ளன. இலவயலனதத்ும் 

சூரிய ஒளியின் மூைம் மின்சாரத்லதப் சபறுகின்றன. 

 இலளஞரக்ள் வாக்களிப்பலத ஊக்குவிப்பதற்காக வரவிருக்கும் கரந்ாடக சட்டப் 

சபரலவத் சதரத்லுக்கானத்  தூதராக முன்னாள் இந்திய கிரிக்சகட் அணியின் சகப்டன் 

ராகுை் டிராவிட் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இதற்கிலடயிை் இலசயலமப்பாளரும், திலரப்பட 

இயக்குநருமான சயாக்ராஜ் பாத் கரந்ாடக சதரத்லுக்கானப் பாடலை இயற்ற உள்ளார.் 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மானிய விளலயிலான அம்மா இருெக்கர வாகனத் திட்டம் 

 மலறந்த தமிழக  முன்னாள் முதை்வரான சசை்வி சஜ. சஜயைலிதா அவரக்ளின் 70-வது 

பிறந்தநாள் சகாண்டாட்டத்திற்கான நிகழ்சச்ியின்சபாது , சவலைக்குச ் சசை்லும்  

சபண்களுக்கு மானிய விலையிை் இருசக்கர வாகனம் வழங்கும்  திட்டத்லத இந்தியப் 

பிரதமர ்துவங்கி லவத்தார.் 

 இத்திட்டத்தின் ஓர ் பகுதியாக, ஒவ்சவாரு பயனாளரும் இரு சக்கர வாகனத்தின் 

விலையிை் 50 சதவீதத்லத மானியமாகப் சபறுவர ் அை்ைது ரூபாய்  இருபதத்ு 

ஐந்தாயிரத்லத    மானியமாகப் சபறுவர.் 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டும், சவலைக்குச ்சசை்லும் சுமார ்ஒரு ைடச்ம் மகளிர ்இத்திட்டத்தின் 

வாயிைாக  பயன்சபற உள்ளனர.் 

 கடந்த சட்டசலபத் சதரத்லுக்கான  பிரசச்ாரத்தின் சபாது சஜ. சஜயைலிதா அவரக்ளாை் 

இந்த மானிய விலையிைான  “அம்மா இரு சக்கர வாகனத ் திட்டம்” சதரத்ை்  

அறிவிக்லகயாக  அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

மாநில உணவுக்குழு - தமிழ்நாடு 

 இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியான R.வாசுகி தலைலமயிை்  6 சபர ்சகாண்ட மாநிை 

உணவுக்குழுலவ (state Food Commission) தமிழக அரசு அலமத்துள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

  

 மாநிைத்திை்  சதசிய உணவு பாதுகாப்புச ் சட்டத்லத (National Food Security Act-NFSA) 

அமை்படுத்த முடிவு சசய்து ஓராண்டிற்குப் பிறகு தற்சபாது இக்குழு 

அலமக்கப்படட்ுள்ளது.  

 2013 ஆம் ஆண்டின் சதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டதத்ின் பிரிவு 16-ன் படி, சதசிய 

உணவுப் பாதுகாப்புச ் சடட்த்தின் அமைாக்கத்லதக் கண்காணிப்பதற்கும், 

மதிப்பிடுவதற்கும் மாநிை அரசுகள் கண்டிப்பாக மாநிை உணவுக் குழுலவ அலமக்க 

சவண்டும். 

 சதசிய உணவு பாதுகாப்புச ்சட்டம் 2013-ன் படி, இக்குழுவானது-  

 உணவு மற்றும் ஊடட்சச்தத்ு சதாடரப்ான திட்டங்களின் திறன்பட்ட 

அமைாக்கத்திற்காக  மாநிை அரசிற்கு  அறிவுலர வழங்கும். 

 மாநிைங்களின் சதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ்சடட்த்தின் அமைாக்கத்திலன மதிப்பீடு 

மற்றும் கண்காணிப்பு சசய்யும். 

 திட்டத்தினுலடய அமைாக்கத்தின் சபாது ஏற்படும் விதிமுலற மீறை்களாை் 

உண்டாகும் குற்றசச்ாடட்ுகலள விசாரிக்கும். 

 இதத்ிட்டத்தினுலடய அமைாக்கத்தின் சபாது எழுகின்ற விதிமீறை்கலள தானாக முன் 

வந்து விசாரிக்கசவா (Suo moto) அை்ைது புகாரின் சபயரிை் விசாரிக்கசவா இக்குழுவிற்கு 

அதிகாரமளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 ஓர ்சிவிை் நீதிமன்றத்திற்கு உள்ள அத்தலன  அதிகாரங்களும் இக்குழுவிற்கு உள்ளது.  

 மாநிைத்தின் சமாத்த 7.2 சகாடி நுகரச்வாருள், 3.6 சகாடி மக்கள் அதாவது 50.55 

சதவீதத்தினர ் சதசிய உணவு பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் கீழ் பயன்கலளப் சபறத் 

தகுதியுலடசயாராவர.் 

 

தமிழ்நாடு சுற்றுலா விருதுகள் 

 சசன்லன சரவ்சதச விமான நிலையத்திற்கு தமிழ்நாடு சுற்றுைாதத்ுலற விருது 

வழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 சதாடரந்்து மூன்றாவது முலறயாக சசன்லன சரவ்சதச விமான நிலையம் இந்த 

விருலதப் சபற்றுள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டிை் சுற்றுைாத ்துலறயிை் சிறந்த மற்றும் நட்புறவான சசலவலய வழங்கும் 

அலமப்புகலள கவுரவிப்பதற்காக இந்த விருது ஆண்டுசதாறும் வழங்கப்படட்ு 

வருகின்றது. 

 மத்திய சுற்றுைா சமம்பாடட்ு அலமசச்கதத்ுடன் இலணந்து, சுற்றுைா வழிகாடட்ு 

நிறுவனமான ‘மதுரா சவை்கம்’ என்ற நிறுவனத்தாை் இந்த விருது வழங்கப்படுகின்றது. 

 

6 ந ர் நிபுணர ்குழு 

 சசன்லன உயரநீ்திமன்றத்தின்  மதுலரக் கிலளயானது  மாணவரக்ள் எதிரச்காள்கின்ற 

சவாை்கள் மற்றும் மாநிைத்திை் பயன்பாட்டிை் உள்ள சதரவ்ு முலறகள் ஆகியவற்றின் 



   
    
 
 
 
 

  

அடிப்பலடயிை் தற்சபாது மாநிைத்திை் நிைவுகின்ற நடப்புக் கை்வியியை் சூழ்நிலைகலள 

(Educational Scenario) கண்டறிந்து அவற்லற பகுத்தாய்வதற்காக 6 சபர ்சகாண்ட நிபுணர ்

குழுலவ அலமதத்ுள்ளது. 

 சதாழிை்நுட்பக் கை்வி  இயக்குநர,் பள்ளிக் கை்வி இயக்குநர ் மற்றும் உயரந்ிலைக் கை்வி 

இயக்குநர,் காலரக்குடி அழகப்பா பை்கலைக்கழக துலணசவந்தர,் மசனாநிலை 

மருத்துவரான C. ராமசுப்ரமணியன், மன நை ஆசராக்கியம் மற்றும் நரம்பியை் 

அறிவியலுக்கான சதசிய நிறுவனத்தின் பதிவாளர ்K.சசகர ் ஆகிசயார ்   சகாண்டு இந்த   

6 சபர ்சகாண்ட   நிபுணர ்குழு அலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

பூமிதான வாரியம் மறு நியமனம் 

 பூமிதான வாரியத்தின் பதவிக்காைம் முடிந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பின், மாநிை அரசு 

அதிை் ஒரு தலைவர ் மற்றும் 12 உறுப்பினரக்லளக் சகாண்டு அலத மறுநியமனம் 

சசய்துள்ளது. 

 கிராமத் சதாழிை்துலற மற்றும் காதித் துலறயின் அலமசச்ர ்ஜி.பாஸ்கரன் பூமிதான 

மன்றத்தின் தலைவர ் மற்றும் நிைச ் சீரத்ிருத்தங்களின் இயக்குநர ் (மன்றத்தின் 

உறுப்பினர ்சசயைாளலரப் சபான்று) ஆவார.் 

 வருவாய் மற்றும் சபரிடர ்சமைாண்லம துலற, நிைச ்சீரத்ிருத்தங்களுக்கான ஆலணயர,் 

விவசாயத ் துலறயின் ஆலணயர,் சதாட்டக்கலை மற்றும் சதாட்டப் பயிரக்ளுக்கான 

இயக்குநர ்ஆகிசயார ்இந்த மன்றத்தின் மற்ற அலுவை் உறுப்பினரக்ள் ஆவார.் 

பூமிதான இயக்கத்தின் வரலாற்று ் பின்னணி   

 ஆசச்ாரய்ா விசனாபா பாசவ ஆரம்பித்த பூமிதான யக்ஞ இயக்கத்திற்கு நன்சகாலடயாக 

வழங்கப்படட் நிைங்கலள ஒழுங்கு முலறப்படுதத்ுவதற்காக 1958 தமிழ்நாடு பூமிதான 

யக்ஞ சட்டம் இயற்றப்படட்து. 

 இந்த மன்றத்தின் முக்கிய நடவடிக்லக பூமிதான இயக்கத்திற்கு நிைங்கலள 

முலறப்படுத்தி அதன் உரிலமகலள பூமிதான இயக்கத்திற்கு மாற்றுவதும், நிைமற்ற 

ஏலழகளுக்கு அந்த நிைங்கலளப் பகிரந்்தளிப்பதுசம ஆகும். 

 2006ை், இந்த மன்றத்தின் மீதான கடட்ுப்பாடு ஊரக வளரச்ச்ி மற்றும் பஞ்சாயதத்ு ராஜ் 

துலறயிடமிருந்து நிைச ்சீரத்ிருத்தங்கள் துலறக்கு மாற்றப்பட்டது. 

 ஆரம்பத்திை் 6 உறுப்பினரக்ள் சகாண்ட அலமப்பாக இருந்தாலும் பின்னாளிை் 2000 

ஆண்டிை் அது 12 சபர ்சகாண்ட அலமப்பாக மாற்றப்படட்து. 

 2009ம் ஆண்டு, அந்த மன்றம் 14 உறுப்பினரக்ள் சகாண்டதாக மாற்றப்படட்து. சமீபத்திை் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட மன்றம் 13 உறுப்பினரக்லளக் சகாண்டது. 

 

ஐசிஎஃ ் -கரியமில வாயு  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தி, புவி சவப்பமயமாதலுக்கு மூைகாரணமாக இருக்கும் 

கரியமிைவாயு )காரப்லன (சவளிசயற்றத்லத முற்றிலும் குலறதத்ு , சசன்லன ஐசிஎஃப் 

(Integral Coach Factory – ICF) நிறுவனம் சாதலன பலடதத்ுள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

  

 சதாழிற்சாலைகளிை் இருந்து அதிக அளவிை் சவளிசயற்றப்படும் காரப்னாை், புவி 

சவப்பமலடந்து பருவநிலையிை் மாறுபாடு ஏற்படுகிறது . 

  சபாதுதத்ுலற நிறுவனமான சசன்லன ஐசிஎஃப் , காரப்லன சவளிசயற்றும் அளலவ 

முற்றிலும் குலறதத்ுள்ளது. 

 ஐசிஎஃப் நிறுவனதத்ுக்குத் சதலவப்படும் மின்சாரம் காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மூைம் 

தயாரிக்கப்படுகிறது  

 அதாவது 10.5 சமகாவாட் மின்சாரத்லத காற்றாலை மூைமும், 2.4 சமகாவாட் மின்சாரம் 

சூரிய ஒளி மூைமும் தயாரிக்கத் சதலவயான நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படட்ுள்ளன . 

 சமலும் அலுவைகம், வளாகதத்ுக்குத் சதலவயான மின்விளக்குகள் LED விளக்குகளாக 

மாற்றப்படட்ுள்ளன.  

 இதத்ுடன், சதாழிை் நிறுவனதத்ுக்கு பயன்படுதத்ும் எண்சணய் (லூப்ரிசகஷன்) 

சபருமளவு குலறக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இதனாை் இந்த நிறுவனத்திை் இருந்து சவளியாகும் காரப்னின் அளவு மிகவும் 

குலறந்துள்ளது . 

 அதத்ுடன் அதிக எண்ணிக்லகயிைான மரக்கன்றுகள் நடப்படட்ு பராமரிக்கப்படுவதாை் 

அதிக அளவிைான மாசு மற்றும் சவப்பம் கடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 இவற்றின் பயனாக, நாட்டிசைசய ரயிை்சவத் துலறயிை் முதன்முலறயாக, சசன்லன 

சபரம்பூரிை் உள்ள ஐசிஎஃப் நிறுவனம் காரப்லன முற்றிலும் குலறத்த நிறுவனம் என்ற 

சபயலரப் சபற்றுள்ளது. 

 

ொகர் கவாெ ்

 தீவிரவாதத் தாக்குதை் நிகழ்வின் சபாது காவை் துலற மற்றும் பிற பாதுகாப்பு 

அலமப்புகளின் தயாரந்ிலைலய சசாதிப்பதற்காக சாகர ் கவாச ் எனும் விரிவான 

கடசைாரப் பாதுகாப்புப் பயிற்சி சதாடங்கியது. 

 கடற்கலரப் பகுதிகள் முதை் 12 நாட்டிக்கை் லமை் சதாலைவு வலர உள்ள பிராந்தியக் 

கடை்பகுதி வலர அலனத்துப் பாதுகாப்பு அலமப்புகளின் ஒன்றிலணந்த 

சசயை்பாட்சடாடுக் கூடிய தலடயற்ற  கடற்கலர & கடை் பாதுகாப்லப அளிப்பலத இது 

சநாக்கமாகக் சகாண்டது. 

 தமிழ்நாடு, ஆந்திரப்பிரசதசம் மற்றும் புதுசச்சரி ஒன்றியம் இலணந்து இந்தப் பயிற்சிலய 

நடத்தின. 

 அலரயாண்டுக்கு ஒருமுலற நடத்தப்படும் இந்தப் பயிற்சி கடசைாரப் பாதுகாப்புத் 

சதாழிை்நுட்பத்லத சரிபாரப்்பலதயும் தரமான இயக்க நலடமுலறலய மதிப்பீடு 

சசய்வலதயும் சநாக்கமாகக் சகாண்டது. 

 இந்த இரண்டு நாள் பயிற்சி தமிழ்நாடு மாநிைக் காவை்துலற,  இந்தியக் கடசைாரக் 

காவை்பலட மற்றும் இந்தியக் கடற்பலடயாை் நடத்தப் பட்டது.  

 



   
    
 
 
 
 

  

பூெச்ி அருங்காட்சியகம் 

 தமிழ்நாடு சவளாண் பை்கலைக்கழகத்திை் பூசச்ி அருங்காட்சியகத்லத தமிழ்நாடு 

முதைலமசச்ர ்திறந்துலவத்தார.் 

 இது தமிழ்நாடு சவளாண் பை்கலைக்கழகத்தின் சவளாண் பூசச்ியியை் துலறயிை் 

நிறுவப்படட்ுள்ளது. 

 இந்த அருங்காட்சியகத்திை் 50 இனங்கலளச ்சசரந்்த 20,000 பூசச்ிகள் இடம் சபற்றுள்ளன. 

 

 இந்த அருங்காட்சியகத்திை் பயன்தருபலவ மற்றும் இடரத்ருபலவ ஆகிய இரு வலகலயச ்

சசரந்்த பூசச்ியினங்கள் காட்சிக்கு லவக்கப்படட்ுள்ளன. 

 இது இந்தியாவின் முதை் பூசச்ிப் பூங்கா என்ற சபருலமலயப் சபற்றுள்ளது. 

 6,691 சதுர அடி பரப்பிை் இந்த அருங்காட்சியகமானது கட்டப்படட்ுள்ளது. 

பூசச்ியினங்களின் பை்வலகத் தன்லம, பூசச்ி உயிரினங்கள், பயனுள்ள பூசச்ியினங்கள், 

பூசச்ியினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் கைாசச்ார பூசச்ியியை் (Cultural entomology) 

ஆகிய கருதத்ுருக்களின் அடிப்பலடயிை் காட்சிப்படுதத்ுவதற்கானத் திலரகளுடன் கூடிய 

ஏழு சரடியை் சுவரக்ள் (Radial walls) இவ்வருங்காட்சியகத்தின் கண்காட்சிப் பகுதியிை் 

உள்ளன. 

 27 பூசச்ிகளின் வரிலசகளின் சதரச்தடுக்கப்பட்ட மாதிரிகள் (Curated specimen) 

இக்கண்காட்சியிை் இடம் சபற்றுள்ளன. 

 இவ்வருங்காட்சியகத்திை், பூசச்ிகள் சதாடரப்ான சசய்திகலள அளிப்பதற்காக 

சதாலைக்காட்சித் திலரகள், முப்பரிமாண வடிவிைான பூசச்ிகளின் வடிவங்கள் மற்றும் 

பரிசுப் சபாருடக்ள் கலடகளும் (Souvenir shop) இடம் சபற்றுள்ளன. 

 

சென்ளன - தெலம் விமான ் த ாக்குவரத்து 

 மண்டை இலணப்புகள் (Regional Connectivity) வழங்குதை் வரிலசயிை், 7 ஆண்டுகளுக்குப் 



   
    
 
 
 
 

  

பிறகு, மீண்டும் சசன்லன - சசைம் விமானப் சபாக்குவரத்லத முதைலமசச்ர ்

சகாடியலசதத்ுத் சதாடங்கி லவத்தார.் 

 உடான் திட்டத்தின் மண்டை இலணப்புத் திடட்த்தின் கீழ் இந்த விமான சசலவ சதாடரும். 

 டர்ுசஜட்  (ல தராபாத்லதச ் சசரந்்த டரச்பா சமகா ஏரச்வஸ் நிறுவனம்), 

இவ்வழித்தடத்திை் விமான சசலவலய வழங்கும். 72 இருக்லககள் சகாண்ட 

இவ்விமானத்திை் 50% இருக்லககள் உடான் திட்டத்தின் கீழ் பயணிகளுக்கு ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 சசைத்திை் 1993ை் விமானப் சபாக்குவரதத்ு சதாடங்கப்பட்ட சபாது தனியார ் விமான 

நிறுவனமான NEPC, சசைம் வழியாக சசன்லன – சகாயம்புதத்ூர ்விமான சபாக்குவரதத்ு 

சசலவலய  வழங்கியது. 

 இவ்விமானப் சபாக்குவரதத்ு சசலவ சபாதிய ஆதரவிை்ைாத காரணத்தாை் குறுகிய 

காைகட்டதத்ிசைசய லகவிடப்படட்து. 

 மீண்டும் 2009ை் சசைம் விமான நிலையம், விமானப் சபாக்குவரத்லதத் சதாடங்கிய சபாது 

தற்சபாது சசயை்பாட்டிலிை்ைாத கிங் பிஷர ் விமான நிறுவனம் விமானங்கலள 

இயக்கியது. 

 இந்த சசலவயும், தீடீசரன 2011ை் நிறுத்தப்பட்டது அசதாடு சசைம் விமான நிலையமும் 

மூடப்படட்து. 

 

 ார ்கவுன்சில் ததரத்ல் 

 ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசச்சரி பார ் கவுன்சிலுக்கான  (Bar 

Council of Tamil Nadu and Puducherry - BCTNP) சதரத்ை் நலடசபற்றுள்ளது.  

 இதற்குமுன் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசச்சரி  பார ்கவுன்சிலுக்கான சதரத்ை் 2011 ஆம் ஆண்டு  

நலடசபற்றது. 

 இத்சதரத்ை் இந்திய பார ் கவுன்சிலினாை் (Bar Council of India)  நியமிக்கப்படட் சதரத்ை் 

அதிகாரிகள் (Returning Officers)  மற்றும் முன்னாள் சசன்லன உயரநீ்திமன்ற நீதிபதிகளான 

G.M. அக்பர ்அலி மற்றும் T. மதிவாணன்  ஆகிசயாராை் சமற்பாரல்வ சசய்யப் பட்டது. 

 வழக்கறிஞரக்ளாகத் சதாடரந்்து 10 ஆண்டு காைமாகப் பணிபுரிந்தவரக்ள் பார ்கவுன்சிை் 

சதரத்லிை் சபாட்டியிடத் தகுதி உலடசயாராவர.் 

 தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசச்சரி   பார ் கவுன்சிலினுலடய 25 உறுப்பினர ் இடங்களுக்கு  

சமாத்தம் 192 சபர ் சபாட்டியிடுகின்றனர.் இத்சதரத்லிை் சமாத்த வாக்காளரக்ளின் 

எண்ணிக்லக   53,620 ஆகும். 

 முந்லதய தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசச்சரி   பார ்கவுன்சிலின்  ஐந்தாண்டு பதவிக் காைம் 

நிலறவலடந்தலதத ் சதாடரந்்து, தற்சபாதுவலர  தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசச்சரி பார ்

கவுன்சிைானது இந்திய பார ் கவுன்சிைாை் நியமிக்கப்பட்ட,  மாநிை அரசுத் தலைலம 

வழக்கறிஞரான விஜய் நாரயணின் தலைலமயிை் உள்ள சிறப்புக் குழுவின் தற்காலிக 

நிரவ்கிப்பின் (temporary administration) கீழ் உள்ளது.   

 



   
    
 
 
 
 

  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

மின்னணு ஆளுளக ஆட்சி (e-Governance) மீதான 21வது ததசிய மாநாடு 

 மின்னணு ஆளுலக ஆட்சி மீதான 21வது சதசிய மாநாடு ல தராபாத்திை் 

(சதலுங்கானா) நலடசபற்றது. 

 இந்த மாநாடு, நிரவ்ாக சீரத்ிருத்தம் மற்றும் சபாது குலறதீரப்்புத் துலற (Department of 

Administrative reforms and Public grievances – DARPG), மின்னணு மற்றும் தகவை் சதாழிை்நுட்ப 

அலமசச்கம், மற்றும் சதலுங்கானா அரசு ஆகியவற்றின் கூட்டிலணப்பாை் 

நடத்தப்படட்து. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்த மாநாட்டின் கருதத்ுரு சமம்பாடல்ட முடுக்கிவிடுவதற்கான 

சதாழிை்நுட்பம் (Technology for Accelerating Development) ஆகும். 

 e-Governance என்பது, பணி ஒதுக்கீடட்ு விதிமுலறகள் (Allocation of Business Rules) 1961 ன் 

இரண்டாவது அட்டவலணயின் கீழ் DARPGக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பணியாகும். DARPG 

ஆனது பணியாளர,் சபாது குலறதீரப்்பு மற்றும் ஓய்வூதிய அலமசச்கத்தின் (Ministry of 

Personnel, Public Grievances and Pensions) கீழ் சசயை்படுகிறது.   

 நாட்டின் இைக்குகள் மற்றும் முன்னுரிலமகளுடன் இலசந்து   சசயை்படட்ு e-Governance-ஐ 

ஊக்குவிப்பதற்கான பங்கு (Role) DARPG வசம் ஒப்பலடக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

8 வது இந்ததா - செசெல்ஸ் இராணுவ கூட்டு ்த ார்  யிற்சி (February 24-March 4) 

 இந்திய இராணுவம் மற்றும் சசசசை்ஸ் நாடட்ு  மக்கள் பாதுகாப்புப் பலடக்கு 

இலடசயயான 8-வது இராணுவ கூடட்ுப்சபார ் பயிற்சி சசசசை்ஸ் (Seychelles) நாட்டின் 

மாச  தீவிை்  நலடசபற்று  வருகின்றது. 

 கிளரச்ச்ித்தடுப்பு மற்றும் பயங்கரவாத எதிரப்்பு மீதான இந்தியா  மற்றும்  சசசசை்ஸ் 

நாட்டிற்கிலடசயயான இந்தக்  கூடட்ுப்சபார ் பயிற்சியின் சபயர ் “ைமிட்சய” (Lamitye) 

ஆகும். இதன் சபாருள்   நட்புறவு  (Friendship) என்பதாகும். 

 2001 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியா மற்றும் சசசசை்ஸ் நாட்டிற்கிலடசய இந்த இருதரப்புக் 

கூடட்ுப்சபார ்பயிற்சி நடத்தப்படட்ு வருகின்றது. 

 இரு வருடங்களுக்கு ஒருமுலற (Biennial) நடத்தப்படும் இக்கூடட்ுப் சபார ் பயிற்சியின் 

சநாக்கம் பயங்கரவாத எதிரப்்பு மற்றும் கிளரச்ச்ித் தடுப்பு நடவடிக்லககளிை் இரு 

நாடுகளுக்கிலடசயயான  இராணுவ ஒதத்ுலழப்பு மற்றும் இலணந்து சசயைாற்றும் 

தன்லமலய  (Interoperability) சமம்படுதத்ுவதாகும். 

 ஐ.நா. சாசனத்திற்கு உடப்டட்ு பகுதி-நகரப்்புற (Semi-urban) சூழலிை் பயங்கரவாத எதிரப்்பு 

மற்றும் கிளரச்ச்ித் தடுப்பு நடவடிக்லககலள சமற்சகாள்வதற்காக தற்சபாது இந்தக்   

கூடட்ுப்சபார ்பயிற்சி நடத்தப்படட்ு வருகிறது. 

 



   
    
 
 
 
 

  

நீடித்த உயிரி எரிச ாருள் மீதான ெரவ்ததெ கருத்தரங்கு 2018 

 புதுதிை்லியிை் நீடித்த உயிரி எரிசபாருள் (Biofuel)  மீதான இரு நாள் சரவ்சதச கருத்தரங்கு 

நடத்தப்படட்ுள்ளது.  

 மத்திய உயிரி சதாழிை்நுட்பத்துலற மற்றும் உயிர ்எதிரக்ாை சமலட (Bio Future Platform) 

அலமப்பு ஆகியலவ கூடட்ாக இலணந்து இக்கருத்தரங்லக நடத்தியுள்ளன. 

 நவீன உயிரி எரிசபாருடக்லள சமம்படுதத்ுவதற்கும், வணிகமயப்படுதத்ுவதற்கும்  

(Commercialization) உைகின் பை்சவறு நாடுகலளச ் சசரந்்த  உயிரி எரிசபாருள் துலறசார ்

நிபுணரக்ள் தங்களது அனுபவம் மற்றும் சிறந்த நலடமுலறகலள பகிரந்்து 

சகாள்வதற்காக இம்மாநாடு நடத்தப்படுகின்றது. 

 மத்திய அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்ப அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படும் மத்திய உயிரி 

சதாழிை்நுட்பத் துலற இந்தியாவிை் “புத்தாக்கத்  திட்டத்தின்” (Mission Innovation – MI) 

சசயை்பாடுகலள வழிநடதத்ும் மற்றும் ஒருங்கிலணக்கும் முதன்லம நிறுவனமாகும்.  

 புதுதிை்லியிை் உள்ள மரபுப்சபாறியியை் மற்றும் உயிரி சதாழிை்நுட்பவியலுக்கான 

சரவ்சதச லமயத்திை் (ICGEB – International Center For Genetic Engineering and Biotechnology) உயிரி 

சதாழிை்நுட்பத்துலறயாை்  2014 ஆம் ஆண்டு “புத்தாக்க  இந்தியா  திட்டத்திற்கான” 

நிறுவன அலமப்புகள்  அலமக்கப்பட்டன. 

 நவீன உயிரி எரிசபாருள் துலறயிை் ஆராய்சச்ி, சமம்பாடு  மற்றும் குலறந்த 

விலையிைான புதுலமக் கண்டுபிடிப்புகலள ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த அலமப்பு  

ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 

15வது  தயா ஆசியா 2018 

 சதலுங்கானா அரசாங்கத்தின் வருடாந்திர நிகழ்சச்ியான பசயா ஆசியா (Bio Asia) மாநாடு 

இந்தியாவின் உயிர ்அறிவியை் முலனயமான (Life Science hub of India) ல ராபாத்திை்  

அண்லமயிை் நலடசபற்றது.  

 2018ஆம் ஆண்டிற்கான பசயா ஆசியா மாநாட்டின் கருதத்ுரு “சரியான சநரம், 

இப்சபாழுசத” (Right Time; Right Now) என்பதாகும். 

 மருத்துவப் சபாருடக்ள் ஏற்றுமதி சமம்பாடட்ுக் கழகம் (Pharmaceutical Export Promotion 

Council- Pharmexcil) மற்றும் ஆசிய பசயாசடக் சங்கக் கூட்டலமப்பு (FABA – Federation of  Asian 

Biotech Association), ஆகியவற்றுடன் இலணந்து சதாழிற்சாலை மற்றும் வரத்்தகத் 

துலறயானது இந்த 15வது பசயா ஆசியா மாநாடல்ட ஒருங்கிலணதத்ுள்ளது. 

 அயரை்ாந்து, சநதரை்ாந்து, சதன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகள்  இந்த 15வது பசயா ஆசியா 

மாநாட்டின் சரவ்சதச பங்களிப்பாளரக்ளாகும் (Partners). 

 குஜராத், அஸ்ஸாம், இராஜஸ்தான் ஆகியலவ இம்மாநாட்டிற்கான இந்தியாவின் மாநிை  

பங்களிப்பாளரக்ளாகும் (Partners). 

 உயிர ்அறிவியலின் மதிப்புச ்சங்கிலியிை் தற்சபாது உள்ள வாய்ப்புகள்,   சுகாதார சசலவ 

அளிப்பிற்கு   (healthcare delivery)    புதிய சசயை்மாதிரிகலள கண்டுபிடிப்பதற்கான  

புத்தாக்க வழிகள், சவகமான மாற்றத்லதக் லகயாளுவதற்கான உத்திகள் 



   
    
 
 
 
 

  

சபான்றவற்றின் மீது பசயா ஆசியா 2018 மாநாடு நடத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

உலகின் மிக ்ச ரிய சூரியெக்தி பூங்கா 

 கரந்ாடக மாநிைத்தின் தும்கூர ் மாவடட்த்திலுள்ள பவகடா தாலுக்காவிை் அலமந்துள்ள 

சக்தி ஸ்தைம் உைகின் மிகப்சபரிய சூரியசக்தி பூங்காவாக உருசவடுத்துள்ளது. இப்பூங்கா, 

கரந்ாடக முதைலமசச்ராை் சதாடங்கி லவக்கப்பட்டது. 

 முதை் கட்டமாக இந்தப் பூங்காவிை் 600MW மின் உற்பத்தி சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. டிசம்பர ்

2019ை் இரண்டாவது கட்டமாக 1400 MW மின் உற்பத்தி இதிை் சதாடங்கப்படும். 

 முழுவதுமாக சசயை்பாடட்ுக்கு வந்த பின்னர,் இந்த சூரியசக்தி பூங்கா 2000 MW மின் 

உற்பத்தி சசய்யும். தற்சபாது வலர உைகின் மிகப் சபரிய சூரியசக்தி பூங்காவாக 

சீனாவிலுள்ள சடன்கர ்பாலைவன சூரியசக்தி பூங்கா இருந்து வந்தது. 

 

 இந்த கரந்ாடக சூரியசக்தி பூங்காவின் தனிச ் சிறப்பு என்பது, இந்த பூங்கா 

அலமப்பதற்கான நிைம் உள்ளூர ் மக்களிடமிருந்து 25 ஆண்டுகளுக்கு குத்தலகயாகப் 

சபறப்படட்து. ஆனாை் சபாதுவாக நிைம் லகயகப்படுத்தசை நலடமுலறயிை் உள்ளது.  

 கரந்ாடக புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றை் சமம்பாடட்ு நிறுவனம் மற்றும் இந்திய சூரியசக்தி 

ஆற்றை் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் கூடட்ிலணப்பாை் உருவாக்கப்படட் கரந்ாடக ஆற்றை் 

சமம்பாடட்ு நிறுவனத்தின் சதாடக்கசம (initiative) இந்தப் பூங்கா அலமப்பாகும்.  

 இந்த சூரியசக்தித் திடட்மானது கரந்ாடக சூரியசக்திக் சகாள்லக 2014 – 2021ன் ஒரு 

பகுதியாகும். 

 கரந்ாடகா, இந்தியாவிை் மூன்றாவது மிகப்சபரிய புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றை் 

தயாரிப்பாளராக உருசவடுதத்ுள்ளது.  

 

 



   
    
 
 
 
 

  

இந்தியாவின் முதல் விமான த ாக்குவரத்து ்  ன்திறன் தமம் ாட்டு ளமயம் 

 மத்திய விமானப் சபாக்குவரதத்ு அலமசச்கமானது சண்டிகர ் விமான நிலையத்தின் 

பலழய முலனயத்திை் இந்தியாவின் முதை் விமான சபாக்குவரதத்ுப் பன்திறன் 

சமம்பாடட்ு லமயத்லத சதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்திய விமான நிலைய ஆலணயத்தின் (Airport Authority of India) சபரு நிறுவன சமூக 

சபாறுப்புலடலமயின் (Corporate Social Responsibility) வழியிைான    இதச்தாடக்கத்தின் கீழ் 

அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளிை் சதாடக்க கடட்மாக சுமார ் 2360 மாணவரக்ளுக்கு எவ்வித 

கட்டணமின்றி திறன் சமம்பாடட்ு பயிற்சி வழங்கப்படும். 

 சதசிய திறன் சமம்பாடட்ு நிறுவனதத்ுடனான கூடட்ிலணவாை் (National Skill Development 

Corporation-NSDC) சதாடங்கப்படட்ுள்ள இம்லமயத்திற்கு ஏசராஸ்சபஸ் மற்றும் விமானப் 

சபாக்குவரதத்ு துலறசார ்திறன் குழு (AASSC- Aerospace and Aviation Sector Skill Council- AASSC) 

ஆதரவு வழங்குகின்றது. 

 பயணம் மற்றும் சுற்றுைாவிற்கான சபரட்் (Bird) கை்வி கூடட்ுறவுச ்சங்கம் இத்திட்டத்திலன 

சசயை்படுதத்ுகின்றது. 

 சதசிய திறன் தகுதியுலடலம கடட்லமப்பிலன (National Skill Qualification Framework- NSQF) 

ஒதத்ு AASSC- ஆை் வகுத்தளிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு மற்றும் பாடத்திட்டத்தின் அடிப்பலடயிை் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் சதரந்்சதடுக்கப்பட்ட மாணவரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

 

 ஸ்சிம் சலசகர் (XPL - 18) 

 அரபிக்கடலிை் நலடசபற்று வந்த இந்திய கடற்பலடயின், சமற்குக் கடற்பலடத் 

சதாகுதியின் முப்பலட கடற்பயிற்சி (Tri-service maritime exercise), பஸ்சிம் சைசகர ்நிலறவு 

சபற்றது. 

 இக்கடற் பயிற்சியின் சநாக்கமானது, இந்திய கடற்பலட, இந்திய தலரப் பலட, இந்திய 

விமானப்பலட மற்றும் கடசைாரக் காவை்பலட ஆகியவற்றுக்கிலடசயயான 

இயங்குதன்லமலய ஏற்படுதத்ுவசதயாகும். 

 மூன்று வாரமாக நலடசபற்ற இந்தப் பயிற்சியானது, இந்தியக் கடற்பலடயின் சமற்குக் 

கடற்பலடயின் தயாரந்ிலைலய சசாதலன சசய்வதற்காகவும், சசயை்பாடட்ு 

விமானங்கள் (Operational Planes), தளவாடங்கள், நிரவ்ாக விமானங்கள் ஆகியவற்றின் 

சசயை்பாடல்ட சசாதலன சசய்வதற்காகவும் நடத்தப்பட்டது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 

உலக டிஜிட்டல் மருத்துவ கூட்டு ்  ங்களி ்பு மாநாடு 

 உைக டிஜிடட்ை் மருத்துவ கூடட்ுப் பங்களிப்பு மாநாடு (World Digital Health Partnership Summit) 

ஆஸ்திசரலியாவிலுள்ள கான்சபரர்ாவிை் நலடசபற்றது. 

 இதிை் இந்தியா சாரப்ாக மத்திய சுகாதாரத்துலற அலமசச்ர ் JP நட்டா கைந்து சகாண்டு 

“சுகாதார மறுசீரலமப்பிை் டிஜிட்டை் மருத்துவ சசலவக்கு முன்னுரிலம அளிப்பது“ என்ற 

தலைப்பிை் உலரயாற்றினார.் 

 சுகாதார சசலவகள் வழங்குதலை சமம்படுதத்ுவதற்கான ஆற்றை் வளம் தகவை் மற்றும் 

சதாலைத ்சதாடரப்ு நுட்பத்திடம் (Information and Communication Technology- ICT) உள்ளது. 

 டிஜிடட்ை் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ICTஐ பயன்படுத்தி சுகாதார சசலவகளிை் 

சீரத்ிருத்தங்கலள சமற்சகாள்ள இந்தியா உறுதிசயற்றுள்ளது. 

 

C-162 – கடதலாரக் காவல் ளட 

 கரந்ாடக மாநிைத்தின் மங்களூருவிை் உள்ள பாரதி பாதுகாப்பு மற்றும் உள்கடட்லமப்பு 

நிறுவனத்தின் (BDIC – Bharati Defense and Infrastructure Limited) படகுத் துலறயிை்  இந்திய 

கடசைாரக் காவை் பலடக்கு BDIC நிறுவனமானது ICG C-162 என்ற அதிசவக இலடமறிப்புப் 

படலக  விநிசயாகித்துள்ளது.  

 இந்திய கடசைாரக் காவை் பலடயிை் சகாள்முதை் சசய்யப்பட்ட 15 அதிசவக 

இலடமறிப்புப் படகுகள் வரிலசயிை் (Series of 15 High speed Interceptor boats series)    C-162 

ஆறாவது படகாகும். 



   
    
 
 
 
 

  

 தனித்தனிசய 1650 கிசைா வாட் திறனுலடய இரடல்ட என்ஜின்களின் உந்துதைாை் 

சசயை்படும் இப்படகானது புதிய தலைமுலற அரச்னசன் புறப்பரப்பு  ஓட்ட உந்துதை் 

அலமப்லபயும்  (Arneson Surface Drive propulsion system) சகாண்டுள்ளது. 

 கடசைார சராந்துப் பணிக்காக இக்கப்பை் சகாசச்ி கடசைார காவற் பலடயிை் 

பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

இந்திய விலங்குகள் நல வாரியம்  தளலளமயகம் மாற்றம் 

 இந்திய விைங்குகள் நை வாரிய (Animal Welfare Board of India - AWBI)  தலைலமயகத்லத 

சசன்லனயிலிருந்து  ரியானாவின் பரிதாபாத் மாவடட்த்தின் பை்ைாம்கருக்கு 

(Ballabhgarh)  இந்திய அரசு மாற்றியுள்ளது. 

 விைங்குகள் நை்வாழ்வு நடவடிக்லககலள  சமற்சகாள்வதற்காகவும்  மத்திய சுற்றுசச்ூழை் 

அலமசச்கம் மற்றும் AWBI-க்கு இலடசய சிறந்த ஒருங்கிலணலவ ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் 

AWBI உடனான கைந்தாசைாசலனக்குப் பிறகு தற்சபாது இந்திய விைங்குகள் நை 

வாரியத்தின்   தலைலமயகம் மாற்றப்படட்ுள்ளது. 

 விைங்குகள் நை வாரியமானது 1960 ஆம் ஆண்டின் விைங்குகள் வலத தடுப்புச ்சடட்தத்ின் 

(Prevention of Animal Cruelty Act 1960) பிரிவு 4ன் கீழ் 1962ம் ஆண்டு உருவாக்கப்படட்  ஓர ்

ஆசைாசலன வழங்குகின்ற சட்டப்பூரவ்  அலமப்பாகும். 

 இந்த வாரியத்திை் 28 உறுப்பினரக்ள் உள்ளனர.் உறுப்பினரக்ளின் பதவிக்காைம் 3 

ஆண்டுகளாகும். தற்சபாது இதன் தலைவராக S.P.குப்தா உள்ளார.் 

 சதாடக்கத்திை் இந்த ஆலணயமானது மத்திய உணவு மற்றும் சவளாண்  (Ministry of Food 

and Agriculture) அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படட்ு வந்தது. 

 1990-ஆம் ஆண்டு விைங்குகள் வலதத ்தடுப்புப் பிரிவானது (Subject of Prevention of Cruelty to 

Animals) மத்திய சுற்றுச ்சூழை் அலமசச்கத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. 

 

குழந்ளத திருமணங்களின் ெரிவு 

 குறிப்பிடும் விதமாக, கலடசி பத்தாண்டுகளிை் இந்தியாவிை் குழந்லதத் திருமணங்கள் 20 

சதவீதம் குலறந்துள்ளதாக யுனிசசப் அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தியாவிை் பத்தாண்டுகளுக்கு முன் 47 சதவீதம் என்ற நிலையிலிருந்த 18 வயதுக்கும் 

குலறவான சபண் குழந்லதகளின் குழந்லதத் திருமணம் தற்சபாது 27 சதவீதமாக 

குலறந்துள்ளதாக யுனிசசப் சதரிவிதத்ுள்ளது. 

 சமலும் உைகளவிை் குழந்லதகள் வயதிை் திருமணம் சசய்து லவக்கப்படும் சபண் 

குழந்லதகள் வீதம் கலடசி பத்தாண்டுகளிை் 15 சதவீதம் குலறந்துள்ளது. 4ை் ஒரு சபண் 

குழந்லதக்கு குழந்லத திருமணம் நடத்தபடுகின்றது என்ற விகிதமானது தற்சபாது 5ை் 

ஒரு சபண் குழந்லதக்கு என மாறியுள்ளது. 

 2005-06 முதை் 2015-16 வலரயிைான பத்தாண்டுகளிை் உைகம் முழுவதும் சுமார ்  25 

மிை்லியன் குழந்லதத ்திருமணங்கள் தடுதத்ு நிறுத்தப்படட்ுள்ளன. 



   
    
 
 
 
 

  

 சபருவாரியான  குழந்லதத் திருமண தடுப்புகள் சதற்காசியாவிை் 

சமற்சகாள்ளப்படட்ுள்ளன. இதிை்  இந்தியா    முன்வரிலசயிை் உள்ளது. 

o சபண் கை்வி விகிதம் அதிகரிப்பும் 

o வளரிளம் சபண்கள் மீதான அரசின் சசயற்பூரவ் முதலீடும் 

o குழந்லத  திருமணங்களாை் உண்டாகும்  தீலமகள் மற்றும் அவற்றின் சட்ட 

விசராதத்தன்லம பற்றிய மக்களிலடசயயான வலுவான சபாது விழிப்புணரவ்ும்  

-குழந்லதத் திருமணங்களின் சரிவிற்கு முக்கிய காரணங்கள் என ஐ.நா.குழந்லதகள் 

நிறுவனம் கூறியுள்ளது. 

 

M777-அதி நவீன இலகு ரக ச ௌவிட்ெர் து ் ாக்கி  

 ராஜஸ்தானிை் உள்ள சபாக்ரான் சுடுதை் சசாதலன வரம்பிை் இந்திய மற்றும் அசமரிக்க 

இராணுவ அதிகாரிகள் M777 அதிநவீன இைகுரக ச ௌவிடச்ர ் என்ற பீரங்கித் 

துப்பாக்கிகலள   (M777 Ultra-light Howitzer)    சசாதலன சசய்துள்ளனர.் 

 

 2016ஆம் ஆண்டு சமற்சகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 

அசமரிக்காவின் BAE நிறுவனத்திடமிருந்து இரு M777 துப்பாக்கிகலள இந்திய இராணுவம் 

சபற்றது. 

 இருப்பினும்  சசப்டம்பர ்2017-ை் சமற்சகாள்ளப்பட்ட சசாதலனயின் சபாது இவற்றிை் 

ஏற்பட்ட பழுது மற்றும் விபத்தின் காரணமாக தற்சபாது மீண்டும் சசாதலன 

சசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 M777 அதிநவீன இைகுரக ச ௌவிடச்ர ் பீரங்கி துப்பாக்கிகலள அசமரிக்காவின் BAE 

நிறுவனத்தின் சபார ்அலமப்புப் பிரிவு (Combat system division) தயாரித்துள்ளது. 

 இந்திய இராணுவமானது இத்தகு பீரங்கித் துப்பாக்கிகலள சீன எை்லையிை் அலமந்துள்ள 



   
    
 
 
 
 

  

அருணாசச்ைப் பிரசதசம் மற்றும் ைடாக்கிை் அலமக்க உள்ளது. 

 

வடகிழக்கு ததரத்ல்கள் 

 வடகிழக்கு மாநிைங்களான திரிபுராவிை் பிப்ரவரி 18  அன்றும்  நாகைாந்து மற்றும் 

சமகாையாவிை் பிப்ரவரி 27 அன்றும் சட்டப்சபரலவ சதரத்ை் நலடசபற்றது. 

 சமகாையா, நாகைாந்து மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மாநிைங்களிை் தற்சபாது ஆட்சி நடத்தி 

வரும் சதரந்்சதடுக்கப்பட்ட அரசுகளின் பதவிக் காைம் முலறசய மாரச் ் 6, 13, 14 ஆம் 

சததிகளிை் முடிவலடய  உள்ளது. 

 இம்மூன்று வடகிழக்கு மாநிைங்கள் ஒவ்சவான்றிலும் 60 சட்டப் சபரலவ சதாகுதிகள் 

உள்ளன. 

தமகாலயா 

 சதசிய மக்கள் கட்சியின் (National People’s Party-NPP) தலைவர ் கன்ராட் சங்மா 

சமகாையாவிை் முதைலமசச்ராக பதவிசயற்றுள்ளார.் 

 தலைநகர ்ஷிை்ைாங்கிை் சமகாையா ஆளுநர ்கங்கா பிரசாத ்கன்ராட் சங்மாவிற்கு பதவிப் 

பிரமாணம் சசய்து லவத்தார.் 

 சதசிய மக்கள் கட்சி, பாரதிய ஜனதா கட்சி, ஐக்கிய ஜனநாயக கட்சி மற்றும் மலை மாநிை 

மக்கள் ஜனநாயக கட்சி (Hill State People’s Democratic Party -HSPDP) மற்றும் பிற கட்சிகளின் 

கூட்டணிலய கன்ராட் சங்மா தலைலமசயற்று நடத்த உள்ளார.் 

 

நாகலாந்து 

 நாகாைாந்து சதசிய ஜனநாயக முன்சனற்றக் கட்சியின்  தலைவர ் சநய்பியூ ரிசயா 

நாகாைாந்து மாநிைத்தின் முதைலமசச்ராக பதவிசயற்றுள்ளார.் 

 நாகாைாந்து மாநிை ஆளுநர ் P.B ஆசச்ாரய்ா இவருக்கு பதவிப் பிரமாணம் சசய்து 

லவத்தார.் 

 பாரதிய ஜனதாக் கட்சியின் Y.பட்டான் துலண முதை்வராக பதவிசயற்றுள்ளார.் சநய்பியூ 



   
    
 
 
 
 

  

ரிசயா 2003 முதை் 2014 வலரயிைான காைகட்டத்திை் 3 முலற  நாகைாந்தின் 

முதைலமசச்ராக பதவி வகித்தார.்  

 சதாடரந்்து 3 முலற நாகைாந்தின் முதைலமசச்ராக பதவி வகித்த ஒசர நபர ் ரிசயா 

மடட்ுசம ஆவார.் 

  4வது முலறயாக சநய்பியூ ரிசயா நாகைாந்தின் முதைலமசச்ராக பதவிசயற்றுள்ளார.் 

 பாரதிய ஜனதாக் கட்சியுடனான மக்கள் ஜனநாயகக் கூடட்ணி அரலச சநய்பியூ ரிசயா 

தலைலம ஏற்று நடத்த உள்ளார.்   

 

திரிபுரா 

 இடதுசாரிக் கட்சிகளின் சகாடல்டயான திரிபுராவிை், திரிபுரா  சுசதச மக்கள் கட்சி [IPFT – 

Indigenous People’s Front of Tripura] மற்றும் பாரதிய ஜனதாக் கூடட்ணி 43 சட்டமன்ற 

சதாகுதிகலள   சவன்று   ஆட்சிலயக் லகப்பற்றியுள்ளது. 

 திரிபுராவிை் பைம் வாய்ந்த கட்சியான மாரக்்ஸிஸ்ட் கட்சி 16 இடங்கலள மடட்ுசம 

சவன்றுள்ளது. 

 திரிபுராவிை் பாரதிய ஜனதாக் கட்சியின்  தலைவரான பிப்ைப் குமார ்சதப் திரிபுராவின் 

10-வது முதைலமசச்ராக பதவிசயற்றுள்ளார.் 

 1998 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மாணிக் சரக்ார ் திரிபுராவின் முதை்வராக சசலவ புரிந்து 

வந்தார.் இவர ் சதாடரந்்து 4 முலற  திரிபுராவின் முதைலமசச்ராக இருந்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

                 

                 



   
    
 
 
 
 

  

 

 

குதளா ல் ஃ யர்  வர் குறியீடு - 2017 

 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான குசளாபை் ஃபயர ்பவர ்குறியீடட்ின்படி (Global Fire Power Index-2017) 

உைகின் வலிலமயான ராணுவங்கள் தரவரிலசப் பட்டியலிை் 133 நாடுகளுள் இந்தியா 

4வது இடத்திை் உள்ளது. 

 இந்தியாவின் பரம சபாட்டியாளரான   பாகிஸ்தான் இப்பட்டியலிை்  13வது இடத்திை் 

உள்ளது. 

 முதை் மூன்று இடங்களிை் அசமரிக்கா, இரஷ்யா, மற்றும் சீனா உள்ளது. 

 சமலும் இந்த அறிக்லகயின் படி, பிசரஞ்ச,் சஜரம்ன், இங்கிைாந்து, ஜப்பான், இஸ்சரை் 

ஆகியலவ முதை் 15 இடங்களிை், இந்தியாவிற்கு பின் நிலையிை் உள்ளன. 

 ராணுவ ஆதாரங்கள் (Military resources), பலட வீரரக்ள் எண்ணிக்லக, படச்ஜட ் நிதி 

ஒதுக்கீடு, இயற்லக வளங்கள், புவியியை் அம்சங்கள் உள்ளிட்ட 50 காரணிகளின் 

அடிப்பலடயிை் இப்படட்ியை் சவளியிடப்படட்ுள்ளது. 

 இக்குறியீடட்ிற்கான கணக்கீட்டிை் அணு ஆயுதங்கள் எண்ணிக்லக கணக்கிை் 

சகாள்ளப்படவிை்லை. இருப்பினும் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ள அை்ைது சந்சதகத்திற்குரிய 

அணு ஆயுதங்களுக்கு மதிப்பீடட்ு புள்ளிகள் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 

தகாடீஸ்வரரக்ள் எண்ணிக்ளக - இந்தியா 

 ஹீருன்ஸ் உைக பணக்காரரக்ள் பட்டியை் 2018-ை் சீனா மற்றும் அசமரிக்காவிற்கு அடுதத்ு 

31 புதிய பணக்காரரக்லளக் சகாண்டு   இந்தியா  3-வது இடத்திை் உள்ளது. 

 2,157 நிறுவனங்கள் மற்றும 68 நாடுகலளச ் சசரந்்த 2694 சகாடீஸ்வரரக்ள் ஹீருன்ஸ் 

பணக்காரரக்ள் படட்ியலிை் தரவரிலசப் படுத்தப்படட்ுள்ளனர.் 

 இந்தியாவின் சபரும் பணக்காரராக முதலிடத்திை் சதாடரந்்து முசகஷ் அம்பானி 

நீடிப்பினும், சசாதத்ு வளத்திை்  மிகப் சபரிய வளரச்ச்ிலய கண்ட இந்தியராக சகௌதம் 

அம்பானி திகழ்கிறார.் 

 அவருலடய சசாதத்ு வளம் 14 பிை்லியன் அசமரிக்க டாைர ்என்ற அளவுக்கு 109 சதவீதம் 

சபருகியுள்ளது.  

 சமலும் இந்தியாவின் 3 இளம் சகாடீஸ்வரரக்ளாக ஷரதா அகரவ்ாை் 32-வது இடத்திலும், 

திவ்யங்க் துராக்ஹியா 35-வது இடத்திலும், சபடிஎம்  நிறுவனர ்  விஜய் சசகர ் 39-வது 

இடத்திலும் விஜய் சசகர ்ஷரம்ா 39-வது இடத்திலும்  உள்ளனர.் 

 உைகின் மிகப் சபரிய பணக்காரராக அசமசான் நிறுவன உரிலமயாளர ்சஜப் சபசஷாஸ் 

முதலிடத்திை் உள்ளார.் அவலரத் சதாடரந்்து சபரக்்லசயர ் தாசவ (Berkshire Hathaway) 

நிறுவனத்தின் வாரன் பப்சபடட்ும், லமக்சராசாப்ட்டின் பிை் சகடச்ும், சபஸ்புக்கின் மாரக்் 



   
    
 
 
 
 

  

சூகரச்பரக்்கும் அடுத்தடுத்த இடங்களிை் உள்ளனர.் 

 

                     

 

ராஜ்ய ெ ா-வழிநடத்துதல்  குழு 

 ராஜ்ய சபாவின் அன்றாட அலுவை்கலள வழி நடதத்ுவதற்கு ஏற்படுத்தப்படும் 

வழிநடதத்ுதை்  குழுவிற்கு (presiding officers) பீ ாலரச ்சசரந்்த ஜனதா தள மாநிைங்களலவ 

உறுப்பினர ் காகஷான் பரவ்ீலன மாநிைங்களலவத ் தலைவர ் சவங்லகய நாயுடு 

நியமிதத்ுள்ளார.் 

 அண்லமய காைத்திை், இக்குழுவின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்படட்ுள்ள முதை் சபண் 

இவசரயாவார.்  

 மாநிைங்களலவ விதிகளின் படி, மாநிைங்களலவத் தலைவர ்அை்ைது மாநிைங்களலவத் 

துலணத் தலைவர ்இை்ைாத காைங்களிை் அலவக்குத் தலைலம வகிக்க மாநிைங்களலவ 

உறுப்பினரக்ளிலிருந்து  6 துலணத் தலைவரக்ள் அை்ைது தலைலமசயற்பாளரக்ள் 

சகாண்ட வழிநடதத்ுதை்  குழுலவ    மாநிைங்களலவத் தலைவர ்நியமிக்க சவண்டும். 

 சத்ய நாராயண ஜதியா (பா.ஜ.க), திருசச்ி சிவா (தி.மு.க), T.K. ரங்கராஜன் (CPM), 

புவசனஷ்வர ்கலிட்டா (காங்கிரஸ்), பசவராஜ் பாட்டிை் (பாஜக), சுசகந்து சசகரர்ாய் (TMC) 

ஆகிய   6 சபர ்  தற்சபாது  வழிநடதத்ுதை்   குழுவிை் உள்ள மாநிைங்களலவ 

உறுப்பினரக்ளாவர.் 

 



   
    
 
 
 
 

  

EBRD – இந்தியா  

 மறுகட்டலமப்பு மற்றும் சமம்பாட்டிற்கான ஐசராப்பிய வங்கியின் (European Bank for 

Reconstruction and Development-EBRD) 69வது உறுப்பினராக இந்தியா உருவாகியுள்ளது. 

 சரவ்சதச நிதி நிறுவனமான EBRD-ை் இந்தியா உறுப்பினராவதற்கு EBRD-ன் பங்குதாரரக்ள் 

அனுமதி வழங்கியுள்ளனர.் 

 EBRD-ன் 69வது உறுப்பினராக இந்தியா உருவாகியுள்ளதாை், இனி EBRD வங்கியின் 

சமம்பாடு மற்றும் மறுகட்டலமப்பு பணிகள் சமற்சகாள்ளப்படும் பிராந்தியங்களிை் 

இந்திய நிறுவனங்களாை் கூடட்ு முதலீடட்ு நடவடிக்லககலள சமற்சகாள்ள இயலும். 

 2017ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர ் மாதம் EBRD-ை் உறுப்பினராவதற்கு இந்திய அரசு 

விண்ணப்பித்திருந்த நிலையிை் தற்சபாது இந்தியாலவ உறுப்பினராக்குவதற்கான முடிவு 

சமற்சகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

EBRD 

 EBRD ஓர ்சரவ்சதச நிதி நிறுவனமாகும். 

 இது 1991ை் சதாற்றுவிக்கப்படட்து. 

 இதன் தலைலமயகம் – இைண்டன் 

 65 நாடுகளாலும், இரு ஐசராப்பிய யூனியன் நிறுவனங்களாலும் இவ்வங்கி 

நடத்தப்படுகிறது.  

 இவ்வங்கியிை் அசமரிக்கா சபரும் பங்குதாரராக உள்ளது. 

 EBRD-ை் ஐசராப்பிய நாடுகலளத் தவிர பிற கண்டத்லதச ் சாரந்்த நாடுகளும் 

உறுப்பினராக உள்ளன.  

 அலவயாவன: 

o வட அசமரிக்கா― கனடா, அசமரிக்கா 

o ஆப்பிரிக்கா        ― சமாராக்சகா 

o ஆசியா      ―  ஜப்பான், சீனா, சதன் சகாரியா, ஆஸ்திசரலியா 

 உறுப்பு நாடுகளிை் சசயை்படும் தனியார ்துலறகலள சமம்படுதத்ுவசத EBRD வங்கியின் 

முக்கிய சசயை்பாடாகும். 

 EBRD வங்கியிை் உறுப்பினராவதற்கு குலறந்தபடச்ம் ஆரம்பகட்ட முதலீடாக ஒரு 

மிை்லியன் யூசராக்கலள முதலீடு சசய்ய சவண்டும். 

 EBRD வங்கியும் ஐசராப்பிய முதலீடட்ு வங்கியும் (European Investment Bank - EIB) ஒன்றை்ை, 

சவவ்சவறானலவ.  

 முழுவதும் ஐசராப்பிய யூனியன் உறுப்பினரக்ளாை் ஐசராப்பிய யூனியனின் 

சகாள்லககளுக்கு ஆதரவு அளிப்பதற்காக நடத்தப்படுகிறது. 

 

சடல்லி விமான நிளலயம் 

 அண்லமயிை், விமான நிலையங்களின் பன்னாடட்ுக் குழுவாை் சவளியிடப்படட்ுள்ள 



   
    
 
 
 
 

  

2017ஆம் ஆண்டின் விமான நிலைய சசலவக்கானத் தர வரிலசப் பட்டியலிை் (Airport Service 

Quality-ASQ), பயணிகளின் அனுபவத்தின் (Passengers Experience) அடிப்பலடயிை் உைகின் 

சிறந்த விமான நிலையமாக சடை்லியின் இந்திரா காந்தி விமான நிலையம் (Indira Gandhi 

International   Airport) பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. 

 பயணிகளுலடய வருலக அதிகரிப்பின் அடிப்பலடயிை் ஷாங்காய் விமானம் நிலையம் 

மற்றும்  பாங்காக் விமான நிலையம் ஆகியவற்லறப் பின்னுக்குத் தள்ளி, 2017   ஆம் 

ஆண்டு  63.5 மிை்லியன் பயணிகலள சடை்லி விமானம் நிலையம் லகயாண்டுள்ளது. 

 உைகின் 20 முன்னணி பரபரப்பான விமான நிலையங்களுள் ஒன்றாகவும், ஆசியாவின் 

ஏழாவது பரபரப்பான விமான நிலையமாகவும் சடை்லி இந்திரா காந்தி விமான நிலையம் 

உள்ளது. 

 ASQ கணக்சகடுப்பானது விமான நிலையங்களின் தனிச ்சிறப்புலடலமயிலன அளவிடும் 

உைகின் முக்கிய தர வரிலச அளவீடாகும்.  

 சமலும் இது விமான நிலையங்களிை் பயணிகளின் விமான பயணத்  தினத்தன்சற 

சமற்சகாள்ளப்படும் உைகின் ஒசர  கணக்சகடுப்பு முலறயாகும். 

 இந்த கணக்சகடுப்பானது 34 முக்கிய சசயை்பாடட்ு அளவுருக்களின் மீது  

பயணிகளுலடய பாரல்வலய கணக்கிடுகின்றது. 

 

ெரவ்ததெ சூரிய ெக்திக் கூட்டளம ்பு 

 சரவ்சதச சூரிய சக்திக் கூட்டலமப்பின்  (International Solar Alliance - ISA)  முதை் மாநாடல்ட 

புதுதிை்லியிை் இந்தியா நடத்தியுள்ளது. 

 “சடை்லி சூரியசக்தி நிரை்கள்” (Delhi Solar Agenda) எனும் மூன்று பக்க அறிக்லக    ஒன்றும் 

இம்மாநாட்டின் இறுதியிை் சவளியிடப்படட்ுள்ளது. 

 



   
    
 
 
 
 

  

 இந்த அறிக்லக  மூைம்    2030 ஆம் ஆண்டின் நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான ஐ.நாவினுலடய  

நிரை்களின் அலடவிற்கு  சரவ்சதச சூரிய சக்திக் கூட்டலமப்பு     தன்னுலடய  சபாறுப்லப 

வலியுறுத்தியுள்ளது. 

 உைகளாவியப் பிரசச்லனயான  பருவநிலை மாற்றத்லதக் லகயாள தத்தமது சதசிய   

ஆற்றை் கைலவயின் (National Energy Mix) இறுதியான ஆற்றை் நுகரவ்ிை் சூரிய 

மின்னாற்றலின் பங்களிப்லப அதிகரிக்கும் வலகயிை் உறுப்பு  நாடுகள் சசயை்படும் 

எனவும்  இந்நிரலிை் கூறப்படட்ுள்ளது. 

 சமலும் இம்மாநாட்டிை் இந்தியா 15 நாடுகளிை் 27 சூரிய மின்சக்தித் திட்டங்கலள 

சமற்சகாள்வதற்கு  1.4 மிை்லியன் டாைர ் நிதியுதவிலய வழங்க  உள்ளதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 சமலும் இந்நிரலிை் சதாலைதூர இடங்களிை் அலமந்துள்ள, வசதியற்ற ஏழ்லமயான  

சமுதாயங்களின் ஆற்றை் சதலவகலளப் பூரத்்தி சசய்வதற்கு உறுப்பு நாடுகள்   மின் 

இலணவுக் கட்டலமப்பு இை்ைாத  சூரியசக்தியின் பயன்பாடுகலள (off-grid solar applications) 

தங்கள் கருத்திை் சகாள்ளும் எனவும் கூறப்படட்ுள்ளது.  

ISA 

 2015 நவம்பரிை் பாரிஸிை் நலடசபற்ற COP21 ஐ.நா பருவநிலை மாநாட்டிை் பிசரஞ்ச ்

அதிபருடன் இலணந்து இந்தியாவாை் இக்கூட்டணி ஏற்படுத்தப்படட்து. 

 சரவ்சதச சூரிய ஆற்றை் கூட்டணி ஆனது 121 நாடுகளின் கூட்டணி ஆகும். 

சபரும்பான்லமயான இந்நாடுகள் சூரிய ஆற்றை் வளம் நிலறந்தலவ. இலவ கடக சரலக 

மற்றும் மகரசரலக ஆகியவற்றினுக்கிலடசய முழுலமயாகசவா அை்ைது பகுதியாகசவா 

அலமந்தலவ. 

 புலத படிமங்கள் அடிப்பலடயிைான எரிசபாருள்கள் மீதான  சாரல்பக் குலறதத்ு, 

திறன்மிகு வலகயிை் சூரிய ஆற்றலைப் பயன்படுதத்ுவதற்கு கூட்டிலணந்து 

சசயை்படுவசத இதன் முதன்லம சநாக்கமாகும். 

 இலடக்காை சசயைகத்சதாடு இலணந்து இதன் தலைலமயகம் இந்தியாவின் குரக்ானிை் 

உள்ளது.  

 குலறந்தபடச்ம் 15 நாடுகள் இதலன ஏற்றுக் சகாண்டாை் தான்  இது சசயை்முலறக்கு 

வரும். 

 சமலும், இக்கூட்டணியிை் 2030-ை் சூரிய ஆற்றை் திட்டங்களுக்கு நிதி அளிக்க 1 டிரிை்லியன்  

டாைர ் நிதிலய திரட்டவும் முடிவு சமற்சகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 ISA ஆனது அலவ, கவுன்சிை் மற்றும் சசயைகம் என மூன்று நிறுவனக் கட்டலமப்லப 

சகாண்டுள்ளது. 

 

தமம் ாட்டிற்காக நாம்  

 புதுதிை்லியிை் இரு நாள் சதசிய  சட்ட அலவயாளரக்ள் மாநாடல்ட பிரதமர ்  நசரந்திர 

சமாடி  சதாடங்கி லவத்துள்ளார.் 

 மக்களலவ சபாநாயகர ்சுமித்ரா மகாஜன் தலைலமயிை் நடத்தப்சபறும் இந்த இருநாள் 



   
    
 
 
 
 

  

மாநாட்டின் கருதத்ுரு “சமம்பாட்டிற்காக நாம்” (We for development). 

 வளரச்ச்ிக்கான தங்களது திட்டங்கள் மற்றும் சயாசலனகலள நாடாளுமன்ற மற்றும் 

சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ள் தங்களிலடசய   பரிமாறிக் சகாள்ள அவரக்லள  ஒற்லற 

சமலடயிை்  ஒன்று சசரப்்பதற்காக  இம்மாநாடு நடத்தப்படுகிறது.. 

  115 மாவடட்ங்கள் மிகவும் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் என அரசாை் அலடயாளம் 

காணப்படட்ு அலவ “உயர ் ைட்சிய மாவட்டங்கள்” (Aspirational districts) என 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

 சமலும் இந்த  உயர ்ைட்சிய  மாவட்டங்களிை் மாவட்ட அதிகாரிகளாக   இளம் ஐ.ஏ.எஸ் 

அதிகாரிகலள பணியமரத்்த பிரதமர ்அலழப்பு விடுதத்ுள்ளார.் 

 வளரச்ச்ியிை் மக்கள் பிரதிநிதிகளின் பங்கு (Role of public representatives in development) 

மற்றும் உகந்த வலகயிை் மூை ஆதாரங்களின் பயன்பாடு  (optimum use of resources were the 

subjects on agenda for discussions) ஆகியலவ இம்மாநாட்டின் கைந்துலரயாடலுக்கான  

நிரை்களாகும்.  

 

ெம்தவத்னா 

 சம்சவத்னா எனப் சபயரிடப்பட்ட பைதரப்பு விமானப்பலடப் பயிற்சிலய இந்தியா 

நடத்தியுள்ளது. 

 இந்திய விமானப்பலடயும், சதற்கு விமானப்பிரிவும் (South Airforce Command)  இந்த 

விமானப்பலடப் பயிற்சிக்குத் தலைலம தாங்கியுள்ளன. 

 சம்சவத்னா என்றாை் இரக்கம் (Empathy) எனப்சபாருள். இதுசவ சதற்காசிய 

பிராந்தியத்தின் முதை் உயர ்இருப்பு சபரிடர ்மீட்பு (HADR- High Availability Disaster Recovery) 

விமானப்பலடப் பயிற்சி ஆகும். 

 இந்தப் பயிற்சியிை் இைங்லக, வங்கசதசம், சநபாளம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய 

நாடுகளின் விமானப்பலடகளும் பங்சகற்றன. 

 சரவ்சதச நாடுகளின் கூடட்ுறசவாடு கூடிய சபரிடர ் சமைாண்லமயிை் 

விமானப்பலடலயத் தலைலமயாகக் சகாண்டு HADR தீரவ்ுகலள சசயை்படுதத்ுதலிை் 

இப்பயிற்சி கவனம் சசலுத்துகிறது. 

 இந்தப் பயிற்சியானது நட்பு நாடுகளுக்கிலடசய சிறந்த புரிதை் மற்றும் சமைாண்லம 

சசயை்முலறலய பகிரத்ை் ஆகியவற்லற உறுதி சசய்வதற்காக நடத்தப்பட்டது. 

 

சுவிதா 

 மத்திய இரசாயனம் மற்றும் உரத்துலற அலமசச்கமானது  பிரதம  மந்திரி பாரதிய 

ஜனவ்ஷதி பரிசயாஜனா (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana - PMBJP) திட்டத்தின் கீழ், 

சபண்களுக்கு 100 சதவீத ஆக்சஸா-உயிரம்டக்ு சானிட்டரி நாப்கின்கலள 

வழங்குவதற்காக    ‘சுவிதா’   (Suvidha) என்ற திட்டத்லதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 சம 28, 2018 அன்று  உைக மாதவிடாய் தூய்லம தினம்  (World Menstrual Hygiene Day) முதை் 



   
    
 
 
 
 

  

நாட்டிை் உள்ள அலனதத்ு ஜனவ்ஷதி சகந்திரா லமயங்களிலும் இந்த  சுவிதா சானிட்டரி 

நாப்கின்கள் விற்பலனக்கு கிலடக்கும். 

 சுவிதா சானிட்டரி  நாப்கின்களிை் சிறப்பு சவதியியை் சசரப்்பான்கள் (additive) 

சசரக்்கப்படட்ுள்ளன. அதனாை் இவற்லறப் பயன்படுத்தி அப்புறப்படுத்தியவுடன் 

காற்றிலுள்ள ஆக்ஸிஜனுடன் இலவ  விலனபடட்ு உயிரிமடக்லுக்கு (Biodegradable) 

உள்ளாகிடும். 

 அலனவருக்கும் மலிவான, தரமான சுகாதார சசலவலய  வழங்க சவண்டுசமன்ற அரசின் 

சதாலைசநாக்குத் திட்டத்தின் கீழ் இத்திட்டம் சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 சுவிதா சானிட்டரி  நாப்கின்கள்கள் நலிவலடந்த சமூகப் சபண்களுக்கு (underprivileged 

women)  தூய்லம, ஆசராக்கியம், நைன்    ஆகியவற்லற (சுவசச்தா, சுவஸ்தியா மற்றும் 

சுவிதா - Swachhta, Swasthya and Suvidha)    உறுதி சசய்யும். 

 பிரதம  மந்திரி பாரதிய ஜனவ்ஷதி பரிசயாஜனா திட்டமானது மத்திய இரசாயனம் 

மற்றும் உரங்கள் அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படும் மத்திய மருந்துப் சபாருடக்ள் 

துலறயாை் (department of Pharmaceuticals) நாட்டின் சவகுஜன மக்களுக்கு மலிவான 

விலையிை் தரமான மருந்துப்  சபாருடக்லள சிறப்பு சகந்திரா லமயங்கள் மூைம் 

வழங்குவதற்காக   சதாடங்கப்படட்து. 

 

மும்ள  – 16 வது செலவுமிகு நகரம்  

 அண்லமயிை் சவளியிடப்படட் லநட் பிராங்க் வள அறிக்லக 2018-ன் படி (Knight Frank Wealth 

Report 2018),  உைகின் 20 முன்னணி  சசைவுமிகு நகரங்கள் (costliest cities)  பட்டியலிை் 

மும்லப 16வது சசைவுமிகு நகரமாக பட்டியலிப்படட்ுள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு இப்படட்ியலிை் மும்லப 15-வது இடத்திை் இருந்தது. 

 உைகின் முன்னணி சசைவுமிகு நகரங்களுள் சமற்கு ஐசராப்பாவிலுள்ள 

இலறயாண்லமயுலடய சதச நகரமான  (sovereign city-state)  சமானாக்சகா  (Monaco)  

முதலிடத்திை் உள்ளது. அதலனத் சதாடரந்்து  ாங்காங்  நகரம் இரண்டாம் இடத்திை் 

உள்ளது. 

 அசமரிக்காவின் நியூயாரக்் மற்றும் இங்கிைாந்தின் ைண்டன் ஆகியலவ முலறசய 3 வது 

மற்றும் 4வது இடத்திை் உள்ளன. 

 நகரத்தினுலடய சசை்வ வளம், முதலீடு, வாழ்க்லக முலற, நகரின் எதிரக்ாைம் ஆகிய 

நான்கு முக்கிய அளவுருக்களின் அடிப்பலடயிை் இந்தக் குறியீடு கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் பிற முக்கிய நகரங்களான சடை்லி, சசன்லன மற்றும் சபங்களூரு 

ஆகியலவ இப்படட்ியலிை் முதை் 100 இடங்களிை் இடம் பிடிதத்ுள்ளன. 

     



   
    
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சூரிய ஒளி  ஆற்றல் – முதல் ஒன்றிய ் பிரததெம்  

 முழுவதும் சூரிய ஒளி  மின்னாற்றை் பயன்பாடல்டக் சகாண்டு இயங்கும் நாட்டின் முதை் 

மற்றும் ஒசர ஒன்றியப் பிரசதசமாக லடயூ (Diu) உருவாகியுள்ளது. 

 ஒன்றியப் பிரசதசமான லடயூ 42 சதுர கிசைா மீட்டர ் நிைப்பரப்புலடயதாகும். இதன்  

மக்கள் சதாலக 56,000 ஆகும். 

 தண்ணீர ்மற்றும் மின்சாரத்திற்கு லடயூ முழுவதும் குஜராத் அரலசச ்சாரந்்சத உள்ளது. 

 நாள் ஒன்றுக்கு லடயூ தனது சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி சாதன வசதிகளிலிருந்து சமாத்தம் 

13 சமகாவாட் மின்சாரத்லத உற்பத்தி சசய்கிறது. 

 இவற்றுள் 3 சமகாவாட் மின்சாரம் சூரிய சமற்கூலர சசாைார ் தகடுகளிலிருந்தும், 10 

சமகா வாட் மின்சாரம் பிற சசாைார ் மின் நிலையங்களிலிருந்தும் உற்பத்தி 

சசய்யப்படுகின்றது.  

 

களளக்சகால்லி தாங்கு திறனுளடய  ருத்தி 

 ஆந்திரப் பிரசதசம், சதலுங்கானா, குஜராத் மற்றும்  மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிைங்களிை் 

சமற்சகாள்ளப்படும் கலளக்சகாை்லி தாங்குத் திறனுலடய பருத்தியான (Herbicide tolerant 

– HT) BG-III பருத்தியின் சட்ட விசராத மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத சாகுபடிலய 



   
    
 
 
 
 

  

விசாரிப்பதற்காக மத்திய அரசு ஓர ்விசாரலணக் குழுலவ அலமதத்ுள்ளது. 

 இதற்காக மத்திய அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்ப அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படும் 

உயிரி சதாழிை்நுட்பத்  துலற (Department of Biotechnology) கள ஆய்வு மற்றும் 

அறிவியை்பூரவ் மதிப்பீடட்ுக்  குழுலவ (Field Inspection and Scientific Evaluation Committee -FISEC) 

அலமதத்ுள்ளது.  

 மத்திய சுற்றுசச்ூழை் அலமசச்கத்தின் மரபுப் சபாறியியை் மதிப்பீடட்ுக் குழுவாை் (Genetic 

Engineering Approval Committee - GEAC) இதுவலர HT பருத்தியின் சாகுபடிக்கு அனுமதி 

வழங்கப்படவிை்லை. 

 அனுமதிக்கப்படாத HT பருத்தியின் வணிக ரீதியிைான உற்பத்தி, விற்பலன, சாகுபடி, 

மற்றும் அதன் விலத உற்பத்தி ஆகியலவ 1968 ஆம் ஆண்டின் விலத விதிகள் (Seed Rules 

1968)  மற்றும் 1966-ன் விலதகள் சட்டம் (Seed Act 1966),  1983-ன் விலதகள் கடட்ுப்பாடட்ு 

உத்தரவு, 1986-ன் சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு சட்டம், 1989ன் சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு விதிகள், 

ஆகியவற்றின் கீழ் தண்டலனக்குரியக் குற்றமாகும். 

 HT பருத்தியானது BG-III பருத்தி எனவும் அலழக்கப்படுகின்றது. 

 BT பருத்தியிை் (Bt Cotton) சமற்சகாள்ளப்படட் ஓர ்பலடப்பாக்கசம BG-III பருத்தியாகும். இது 

Roundup Ready மற்றும் Roundup Flex (RRF) ஜீன்கலளக் சகாண்டுள்ளது. 

   

கள்ள தநாட்டுகள் மீதான ததசிய மாநாடு & அமலாக்க நிறுவனங்களின்  ங்கு 

 அமைாக்க நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் கள்ளசநாடட்ுகள் மீதான சதசிய மாநாடு 

அண்லமயிை் புது சடை்லியிை் நலடசபற்றது. 

 அறிவுசார ்சசாதத்ுரிலமயின் சமம்பாடு மற்றும் சமைாண்லமக்கானப்   பிரிவு (CIPAM - Cell 

for IPR Promotion and Management) ஐசராப்பிய யூனியனுடன் (European Union-EU) இலணந்து 

இம்மாநாடல்ட நடத்தியுள்ளது. 

 இன்னும் சமம்பட்ட வலகயிை் அறிவுசார ்சசாதத்ுரிலமயின்   பாதுகாப்பு சூழைலமலவ 

வலுப்படுத்த, புதிய சயாசலனகலள வழங்கவும், அதன் மீது   சபசச்ுவாரத்்லதலய 

நடத்தவும் அறிவுசார ் சசாதத்ுரிலம களத்திை் உள்ள   சதசிய மற்றும் சரவ்சதச 

நிபுணரக்லள ஓசர சமலடயிை் ஒருங்கிலணப்பதற்காக இம்மாநாடு நடத்தப்படுகின்றது. 

CIPAM 

 மத்திய வரத்்தகம் மற்றும் சதாழிை்துலற அலமசச்கத்தின் (Ministry of commerce and Industry) 

சதாழிை்துலற சகாள்லக மற்றும் ஊக்குவிப்புத் துலறயின் (DIPP- Department of Industrial 

Policy & Promotion) கீழ் சசயை்படும் சதாழிை்முலற அலமப்சப (Professional body) CIPAM 

ஆகும். 

 “பலடப்பாக்க இந்தியா; புத்தாக்க இந்தியா” (Creative India; Innovative India) என்ற 

முழக்கத்சதாடு (slogan) 2016 ஆம் ஆண்டு சம மாதம் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படட் சதசிய 

அறிவுசார ்சசாதத்ுரிலம சகாள்லகலய (IPR Policy) திறம்பட  அமை்படுதத்ுவசத CIPAM-ன் 

முக்கிய பணியாகும். 

 



   
    
 
 
 
 

  

மரண தண்டளனளய ஒழி ் தற்கான முன்சமாழிவு 

 2013 ஆம் ஆண்டு உசச் நீதிமன்றமானது இந்திய சட்ட ஆலணயத்லத (Law Commission of 

India) மரண தண்டலனயானது ஓர ் குற்றத்தடுப்பு தண்டலனயா (deterrent punishment) 

அை்ைது குற்றவியை் சசயை்களுக்கான   ஓர ்தண்டிப்பு நீதியா (retributive justice) அை்ைது அது 

திறனற்றதாக்குகிற அை்ைது பயனற்றதாக்குகிற இைக்லக வழங்குகின்ற ஒன்றா 

(incapacitate goal) என ஆராயுமாறு சகடட்ுக் சகாண்டது.   

 நீதிபதி ஏ.பி. ஷா (A.P.Shah) தலைலமயிைான முந்லதய  இந்திய சட்ட ஆலணயம் 2015-ை் 

தன்னுலடய அறிக்லகயிை் தீவிரவாததத்ுடன் சதாடரப்ிை்ைா   வழக்குகளுக்கு  (non-

terrorism cases) மரண தண்டலன வழங்குவலத ரதத்ு சசய்யசவண்டுசமன  

முன்சமாழிந்தது. 

 இதலனத ் சதாடரந்்து மத்திய உள்துலற அலமசச்கம் இது குறிதத்ு தங்களுலடய 

கருத்லதத் சதரிவிக்குமாறு மாநிைங்கலள சகாரியது. 

 மரண தண்டலனலய ஒழிப்பதற்கான முன்சமாழிவின் மீது மத்திய உள்துலற 

அலமசச்கத்திடம் தங்களுலடய நிலைப்பாடல்ட சதரிவித்த 14 மாநிைங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரசதசங்களுள் கரந்ாடகா மற்றும் திரிபுரா ஆகிய இரு மாநிைங்கள் மடட்ுசம 

மரண தண்டலன நலடமுலறலய ரதத்ு சசய்யுமாறு சவண்டியுள்ளன. 

 மரண தண்டலனலய ஒழிப்பதற்கு குஜராத், சத்தீஸ்கர,் மத்தியப் பிரசதசம், ராஜஸ்தான், 

ஜாரக்ண்ட், பீ ார,் தமிழ்நாடு, சடை்லி ஆகிய மாநிைங்கள் எதிரப்்பு (vetoed) 

சதரிவிதத்ுள்ளன.   

 

கருளணக் சகாளல 

 குணப்படுதத் முடியாத நிலைக்கு சசன்றுவிட்ட சநாயாளிகலள அவரக்ள் சம்மதத்துடன் 

கருலணக் சகாலை சசய்வதற்கு அனுமதி அளிதத்ு உசச் நீதிமன்றம் வரைாற்று 

முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த தீரப்்லப வழங்கியுள்ளது. 

 இந்திய உசச்நீதிமன்றம் கருலணக் சகாலைக்கும், உயிர ்சாசனம் (living wills) அை்ைது முன் 

கூட்டிய மருதத்ுவ வழிமுலறகலள (Advance medical directives) வழங்கும் உரிலமக்கும் 

அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 இந்திய உசச்நீதிமன்ற தலைலம நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைலமயிைான 5 சபர ்சகாண்ட 

அரசியைலமப்பு அமரவ்ு இந்த தீரப்்லப வழங்கியுள்ளது. 

 கண்ணியமாக வாழ்வதற்கான உரிலம என்பது கண்ணியமாக இறப்பலதயும் 

உள்ளடக்கியது என்ற கருத்தின் அடிப்பலடயிை் 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியைலமப்பு 

அமரவ்ு இந்த தீரப்்லப அளிதத்ுள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 மிகவும் சமாசமாக சநாய் பாதிப்புற்ற நிலையிை் தாம் சபற்றுவரும் மருதத்ுவ 

சிகிசல்சலய ஒருவர ்மறுப்பதற்கான உரிலமலய நலடமுலறப்படுத்த வலக சசய்யும் 

உயிர ்சாசனத்லத (living will) அங்கீகரிக்குமாறு சகாரி “காமன் காஸ்” (Common Cause) எனும் 

அரசு சாரா சதாண்டு நிறுவனத்தின் சாரப்ாக பிரசாந்த் பூஷன் 2005 ஆம் ஆண்டு 

சதாடரந்்த வழக்கின் மீது உசச் நீதிமன்றம் இந்த தீரப்்லப வழங்கியுள்ளது. 

 குணப்படுதத்ுவதற்கும் அை்ைது உயிர ் பிலழப்பதற்கும் எத்தகு நிசச்யமும் இை்லை 

எனும்சபாது துன்புறும் சநாயாளிக்கு கண்ணியமான இறப்லப வழங்க அவருக்கு 

வழங்கப்படட்ு வரும் உயிரக்ாப்பு மருதத்ுவ ஆதரலவ நிறுத்துவதும் அை்ைது திரும்பப் 

சபறுவதும் கருலணக் சகாலை அை்ைது passive Euthanasia எனப்படும்.    

 குணப்படுதத் முடியாத நிலைலமக்குச ் சசன்றுவிட்ட சநாயாளிலய ஊசி மூைம் 

உயிரிழக்கச ்சசய்யும் நலடமுலற ஆக்டிவ் யுதசனசியா (Active euthanasia) எனப்படும். இந்த 

முலறக்கு அனுமதி இை்லை என உசச்நீதிமன்றம் ஏற்கனசவ திட்ட வட்டமாகக்  

கூறியுள்ளது. 

 

ததசிய ஊட்டெெ்த்து திட்டம் 

 சரவ்சதச மகளிர ் தினமான மாரச் ் 8 அன்று ராஜஸ்தானிை் ஜின்ஜீனு என்ற இடத்திை் 

நலடசபற்ற நிகழ்சச்ியிை் சதசிய ஊட்டசச்தத்ுத் திட்டத்லத (National Nutrition Mission-NMM) 

பிரதமர ்துவக்கி லவத்தார.் 

 ஊடட்சச்தத்ுத் சதாடரப்ாக பை்சவறு அலமசச்கங்களிை் சமற்சகாள்ளப்படும் 

திட்டங்களுக்கு வழிகாட்டவும், அவற்றிற்கு இைக்குகலள நிரண்யிக்கவும், அவற்லற 

கண்காணிக்கவும் மத்திய சபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் சமம்பாடட்ு அலமசச்கத்தின் 

கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்ட  ஓர ்உசச் அலமப்சப   சதசிய ஊடட்சச்தத்ுத் திட்ட அலமப்பாகும்.  



   
    
 
 
 
 

  

 

 நாட்டிை் ஊடட்சச்தத்ுத் குலறலவ கலளவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட பை்சவறுத் 

திட்டங்கலள இந்த அலமப்பு கண்காணிக்கும். 

 38.4 சதவீதம் என்ற நிலையிலுள்ள குழந்லதகளுக்கிலடசயயான வளரச்ச்ிக் குன்றலின் 

தற்சபாலதய நிலைலய 2022-இை் 25 சதவீதமாகக் குலறப்பசத இத்திட்டத்தின் முக்கிய 

சநாக்கமாகும். 

 நிதி ஆசயாக் அலமப்சபாடு இலணந்து மத்திய சபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் 

சமம்பாடட்ு அலமசச்கம், மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநை அலமசச்கம் 

ஆகியவற்றின் கூட்டிலணவாை் இத்திட்டம் சதாடங்கப்படவுள்ளது. 

 

இந்தியாளவ அறிக திட்டம் 

 மத்திய சவளியுறவுத் துலற  அலமசச்கமானது இந்தியாலவ அறிக திடட்த்தின் (Know India 

Programme - KIP) 41   முதை்  46  வலரயிைான  நிகழ்சச்ிப் பதிப்லப துவங்கியுள்ளது.   

 9 நாடுகளிலிருந்து 40 இந்திய வம்சாவழியினர ் (Persons of Indian Origin -PIO) தற்சபாது 

நலடசபற்ற “இந்தியாலவ அறிக” திட்டத்தின்   46வது பதிப்பிை் பங்கு சபற்றனர.்  



   
    
 
 
 
 

  

 இந்தியாலவ அறிக திட்டத்தினுலடய 46-வது பதிப்பின் பங்களிப்பு மாநிைம் மத்தியப் 

பிரசதசம்  ஆகும்.  

 இதுவலர இதத்ிட்டத்திை் 40 நிகழ்சச்ிப் பதிப்புகள் நடத்தப்படட்ுள்ளன. 

 இந்தியாலவப் பற்றி இந்திய வம்சாவளியினர ்அறிந்துக்சகாள்ள,  18 முதை் 30 வயதினிற்கு 

இலடசயயான இந்திய வம்சாவளி நபரக்ளுக்காக மத்திய சவளியுறவுத்துலற 

அலமசச்கத்தாை் 2004  ஆம் ஆண்டு   “இந்தியாலவ அறிக ”   திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 

இந்தியாவின் முதல் கடதலாரக் காவல் கல்விெெ்ாளல  

 மத்திய உள்துலற அலமசச்கமானது கடசைாரக் காவலுக்கான சதசிய கை்விசச்ாலைலய 

(National Academy of Coastal Policing-NACP) சதாடங்குவதற்கு  அண்லமயிை் அனுமதி 

வழங்கியுள்ளது.  

 இது திறம் வாய்ந்த முலறயிை் இந்தியாவின் கடற்கலரகலளப் பாதுகாப்பதிை்  கடசைாரக் 

காவை் பலடகளுக்கு   பயிற்சி   அளிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ள நாட்டின் முதை் 

சதசிய கடசைாரக் காவை் கை்விசச்ாலை ஆகும். 

 இது குஜராத் மாநிைத்தின் சதவ்பூமி துவாரகா மாவட்டத்திை் 2018 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரை் 

மாதம் முதை் சசயை்படத் துவங்கும். 

 குஜராத்திை் உள்ள கடசைாரப் பகுதியான சதவ்பூமி துவாரகா மாவட்டத்தின் ஒக் ாவிை் 

(Okha) அலமந்துள்ள குஜராத் மீன்வள ஆராய்சச்ி லமயத்திை் (Gujarat's Fisheries Research 

Centre)  இந்த கை்விசச்ாலை  அலமயவுள்ளது. 

 மத்திய உள்துலற அலமசச்கத்தின் சிந்தலனயாளர ் குழு, காவை் ஆராய்சச்ி  மற்றும் 

சமம்பாடட்ு ஆலணயம் (Bureau of Police Research and Development- BPRD)   இந்த 

கை்விசச்ாலையின் நிறுவை் மற்றும்  சசயை்பாடல்ட ஒருங்கிலணக்கும். 

 கடசைாரக் காவலுக்காக முதை் முலறயாக   உருவாக்கப்படட்ுள்ள இத்தகு சதசிய 

கை்விசச்ாலையானது பாதுகாப்புப் பலடகள் மற்றும் பாரா மிலிட்டரி பலடயின் 

அணிகளாை் உருவாக்கப்படட்ு நடத்தப்படும். 

 கடசைார மாநிைங்களின் கடற் பாதுகாப்பு பலடகளின் (Marine forces) திறன்கலள 

கூரல்மப்படுதத்ுவதற்காக இந்த கை்விசச்ாலை ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 எை்லைப் பாதுகாப்புப் பலடயானது (Border Security Force - BSF) இந்த கை்விசச்ாலை 

வளாகத்திற்கு பாதுகாப்லப வழங்கும். 

 இந்திய கடற்பலட, கடசைாரக் காவை் பலட மற்றும் எை்லைப் பாதுகாப்புப் பலடலயச ் 

சசரந்்த திறன் பயிற்றுவிப்பாளரக்ள் (Faculty) இந்த கை்விசச்ாலையிை் பணிபுரிவர.் 

 எை்லைப் பாதுகாப்புப் பலட, இந்திய கடற்பலட மற்றும் இந்திய கடசைாரக் காவற்பலட 

ஆகியலவ இலணந்து இந்த கை்விசச்ாலைலய நடதத்ும். 

 

அசமரிக்காவிடமிருந்து திரவ இயற்ளக எரிவாயு 

 இந்தியா முதை் முலறயாக அசமரிக்காவிலிருந்து திரவ இயற்லக எரிவாயுலவ  (Liquid 



   
    
 
 
 
 

  

Natural Gas-LNG) இறக்குமதி சசய்வதற்கான சசயை்முலறகலளத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்திய அரசு நிறுவனமான சகயிை் (Gas Authority of India Limited - GAIL) நிறுவனத்தாை் முதை் 

முலறயாக அசமரிக்காவிலிருந்து திரவ இயற்லக எரிவாயு சரக்கு இந்தியாவிை் 

இறக்குமதி சசய்யப்படட்து. 

 அசமரிக்காவிலிருந்து திரவ இயற்லக எரிவாயுலவ  இந்தியாவிற்கு  இறக்குமதி 

சசய்வதற்காக சகயிை் நிறுவனமானது 2011-ஆம் ஆண்டு  டிசம்பர ்மாதம் அந்நாட்டின்  

இயற்லக எரிவாயு ஏற்றுமதியாளரக்ள் சசனீர ்ஆற்றை் நிறுவனம்  (US’ natural gas exporter - 

Cheniere Energy) எனும் நிறுவனத்துடன் 20  ஆண்டுகாை விற்பலன சகாள்முதை் 

ஒப்பந்ததத்ிை் (Sale Purchase Agreement) லகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

 இந்தியா சபரும்பாலும் நீண்ட காை ஒப்பந்தங்களின் கீழ் (long-term contracts) கத்தார,் 

ஆஸ்திசரலியா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து  திரவ இயற்லக எரிவாயுலவ     இறக்குமதி 

சசய்கின்றது. 

 

காெதநாய் மாநாடு 

 புது சடை்லியிை் “சடை்லி TB ஒழிப்பு மாநாட்டிலன” (Delhi End-TB Summit) சதாடங்கி லவத்த 

பின் காசசநாய் இை்ைாத இந்தியா என்ற பிரசச்ாரத்லத (TB Free India Campaign) பிரதமர ்

சதாடங்கி லவதத்ுள்ளார.் 

 காசசநாய் ஒழிப்பிற்கான சதசிய காசசநாய் ஒழிப்பு உத்தி திடட்த்தின் (National Strategic Plan   

for TB elimination) சசயை்பாடுகலள திட்டப் பணிமுலற வலகயிை் (Mission mode) 

முன்சனடுத்துச ்சசை்வசத இந்தப் பிரசச்ாரத்தின் சநாக்கமாகும். 

 காசசநாய் ஒழிப்பிற்கான சதசிய காசசநாய் ஒழிப்பு உதத்ித்  திட்டமானது 2025-ை் 

இந்தியாவிலிருந்து காசசநாலய முற்றிலும் ஒழிக்க காை இைக்கு வரம்லப 

நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

 உைக சுகாதார நிறுவனத்தின் (World Health Organisation-WHO) சதன்கிழக்கு 

ஆசியாவிற்கான பிராந்திய நிறுவனம், மத்திய சுகாதார அலமசச்கம் மற்றும் Stop TB 

Partnership அலமப்பு ஆகியலவ     இலணந்து இந்த மாநாடல்ட நடத்தியுள்ளன. 

 இது நீடித்த வளரச்ச்ி இைக்குகளிை் (Sustainable Development Goals) காசசநாலய உைகளவிை் 

ஒழிக்க இைக்கிலனக் சகாண்ட SDG 3-னுலடய காை வரம்பான 2030-ஐக் காட்டிலும் 5 

ஆண்டுகள் முன்கூட்டிய காை இைக்காகும். 

 இந்த மாநாடானது 2018-ஆம் ஆண்டு, சசப்டம்பர ் மாதம் நலடசபற உள்ள காசசநாய் 

மீதான ஐ.நா.வின்  உயரம்ட்ட  அளவிைான    சந்திப்பிற்கான   கூடுமிடத்லத நிரண்யிக்க 

உள்ளது. இவ்விடத்திை் தான் ஐ.நா. சபாது அலவயிை்   நாடுகளின் தலைவரக்ள் அளவிை் 

காசசநாய் பற்றி முதை் முலறயாக  விவாதம்  சமற்சகாள்ளப்பட உள்ளது. 

 

#YesIBleed பிரெெ்ாரம் 

 சரவ்சதச மகளிர ் தினமான மாரச் ் 8 அன்று மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநை  

அலமசச்கமானது #YesIBleed எனும் மாதவிடாய் தூய்லமப் பிரசச்ாரத்லத (Menstrual 



   
    
 
 
 
 

  

Hygiene Campaign) சதாடங்கியுள்ளது. 

 மாதவிடாய் (Menstruation) சதாடரப்ான விவகாரங்களுக்கு ஓர ் முழுலமயான 

அணுகுமுலறலய (holistic approach) உருவாக்குவசத இந்த #YesIBleed பிரசச்ாரத்தின் 

இரண்டாவது பதிப்பினுலடய சநாக்கமாகும்.  

 தூய்லமப் பாதுகாப்பு : அலனதத்ுப் சபண்களினுலடய சுகாதார  உரிலம  (“Sanitary 

Protection: Every Woman’s Health Right”) என்ற ஆய்வின் முடிவுகளின் படி சவறும் 12 சதவீத 

இந்தியப் சபண்கள் மடட்ுசம சானிட்டரி நாப்கின்களின் அணுகலை சபற்றுள்ளனர.் மீதம்  

88 சதவீத இந்திய சபண்கள் சானிட்டரி நாப்கின்களின் விலை மலிவற்ற தன்லமயின் 

(Unaffordable) காரணமாக அவற்றிற்கான அணுகலை சபறாமை் உள்ளனர.் 

 ஐக்கிய நாடுகள் சலபயானது மாதவிடாய் தூய்லமலய (Menstrual Hygiene) உைகளாவிய 

சபாது ஆசராக்கியம் மற்றும் மனித உரிலமப் பிரசச்லனயாக அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 மாதவிடாய் பற்றி  விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தி, அதலன பரப்புவதற்காக முகநூை், யூடியூப் 

உட்பட அலனதத்ு பை்-ஊடக (Multi-media) சமூக தளங்கள் முழுவதும் முலறயாக இந்த 

#YesIBleed பிரசச்ாரம் சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

இளடமறி ்பு  டகு - ICG 

 கடசைாரப் பாதுகாப்பிலன வலுப்படுதத்ுவதற்கான தன்னுலடய முயற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக  இந்தியக் கடசைாரக் காவை் பலடயானது (Indian Coast Guard - ICG) ICGS C – 437 

எனும் இலடமறிப்புப் படலக  குஜராத்தின் சபாரப்ந்தரிை் கடசைாரக் காவை் பலடயிை் 

இலணதத்ுள்ளது. 

 ICGS C – 437 இலடமறிப்புப் படகானது வட சமற்கு கடசைாரப் பாதுகாப்புப் பலடத் 

தளபதியின் நிரவ்ாகம் மற்றும் சசயற்கடட்ுப்பாட்டின் கீழ் குஜராத்தின் ஜக்ச ௌவிை்   

நிலை நிறுத்தப்படும். 

 எத்தகு கடை்சார ் நிைவரங்களுக்கும் பதிை்விலன புரியத்தகுத் திறனுலடய நவீன 

வழிகாடட்ு மற்றும் சதாலைத் சதாடரப்ு சாதனங்கள் இப்படகிை் சபாருத்தப்படட்ுள்ளன. 

 சபரிடரக்ளின் சபாது கடலிை் சிக்கித் தவிக்கின்ற படகுகள் மற்றும் கைன்களுக்கு 

உதவிகலள வழங்குதை், சராந்து கண்காணிப்பு, சதடுதை், மற்றும் மீட்பு  சபான்ற பை்சவறு 

பணிகலள சமற்சகாள்ளத்தகுத ்திறலன  இப்படகு சகாண்டுள்ளது. 

 

வருடாந்திர இந்தியாவின் நகர அளம ்புகள் கணக்சகடு ்பு (ASICS) 

 குடியுரிலம மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான ஜனக்கிர ா லமயத்தின் (Janaagraha Centre for 

Citizenship and Democracy) இந்தியாவின் நகர அலமப்புகளுக்கான வருடாந்திர 

கணக்சகடுப்பின் 5-வது  அறிக்லக (Annual Survey of India’s City Systems-ASICS ) அண்லமயிை் 

சவளியிடப்பட்டது. 

 நகர அலமப்புகலள மதிப்பிடுவதன் மூைம், நீண்ட காை அடிப்பலடயிை் உயர ்தரமான 

உள்கடட்லமப்பு மற்றும் சசலவகலள வழங்குவதிை் நகரங்களினுலடய 

தயாரத்ன்லமலய (Preparedness) அளவிடுவசத இந்த கணக்சகடுப்பின் சநாக்கமாகும். 

http://janaagraha.org/asics/report/ASICS-report-2017-fin.pdf


   
    
 
 
 
 

  

 

 நகரப்்புற ஆளுலமயின் (Urban Governance) அடிப்பலடயிை் புசன, சகாை்கத்தா, 

திருவனந்தபுரம் ஆகிய நகரங்கள் முன்னணி இடத்திை் உள்ளன. 

 சடை்லி மற்றும் மும்லப ஆகியலவ முலறசய 6வது மற்றும் 9 இடத்திை் உள்ளன. 

 நடுத்தர நகரங்களுள் அதாவது ஒரு மிை்லியன் வலரயிை் மக்கள்சதாலக சகாண்ட 

நகரங்களின் முதை் 10 இடங்களுள் ராஞ்சி உள்ளது. 

 இப்படட்ியலிை் திட்டமிடட் நகரங்களாகக் (Planned Cities) கருதப்படும் சபங்களூரு மற்றும் 

சண்டிகர ்ஆகியலவ  கலடசி இடத்திை் உள்ளன. 

 ஆளுலமயினுலடய 4 முக்கியக் கூறுகளின் மீது சமாத்தம் 1 முதை் 10 வலரயிைான 

மதிப்சபண் வரம்பிை், அரசினுலடய சபாலிவுறு நகரங்கள் திட்டத்திை் பங்கு வகிக்கின்ற 

சபரும்பாைான நகரங்கள் உட்பட சமாத்தம் 23 நகரங்கள்  இப்படட்ியலிை் 3 முதை் 5.1 

மதிப்சபண்ணிற்கு இலடப்பட்ட மதிப்புகலளசயப் சபற்றுள்ளன. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 

 ணிநிளல தமலாண்ளம 

 தமிழ் நாடு ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் சங்கத்தின் காவை்துலறப் சபாது இயக்குநருமான 

சக.பி.மசகந்திரன் உள்துலற சசயைாளருக்கு கடுலமயான கண்டனத்சதாடுக் கூடிய 

கடிதம் ஒன்லற அனுப்பியுள்ளார.் 

 சநரடி இளவயது ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக் கூடிய வலகயிை், 

பாராளுமன்றம் சகடர ் (Cadre) அதிகாரிகலள நியமிக்கும் விவகாரத்திை் ஏற்படுத்திய 

விதிகள் மீறப்படுவதாக அவர ்அக்கடிதத்திை் கூறியுள்ளார.் 

 இக்கடிதம் தமிழ்நாடு அரசின் நடவடிக்லகயான ஐபிஎஸ் வலகலயச ் சாராத 



   
    
 
 
 
 

  

அதிகாரிகலள ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் பதவிகளிை் நியமிக்கும் தருணத்திை் 

அனுப்பப்படட்ுள்ளது. 

 பாராளுமன்றம் ஏற்படுத்திய விதிகளின்படி, தமிழ்நாட்டிை் காவை் துலறக் 

கண்காணிப்பாளர,் துலண ஆலணயர ்சபான்ற 76 பதவிகளிை் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகலளக் 

சகாண்சட அவற்லற நிரப்ப சவண்டும். ஆனாை் தமிழ்நாட்டிை் அவற்றிை் 54 சதவீதப் 

பணியிடங்களிை் ஐபிஎஸ் தகுதியிை்ைாத அதிகாரிகள் சகாண்டு நிரப்பப் படுகின்றது. 

 மாநிை அரசு, மத்திய அரசிடம் முன்கூட்டிசய அனுமதி சபறாத படச்த்திை், ஐபிஎஸ் 

தகுதியிை்ைாத அதிகாரி 3 மாதங்களுக்கு சமை் அப்பதவிகளிை் நீடிக்கக் கூடாது. 

 மத்திய உள்துலற அலமசச்கம், ஒரு சதளிவான வழிமுலறலய வகுதத்ுள்ளது. அது 

என்னசவனிை், 1954 - இந்திய காவை்பணி [சகடர]் விதிகள், 9வது விதியின் கீழ் ஐபிஎஸ் 

தகுதி சபறாத அதிகாரி ஐபிஎஸ் தகுதிநிலை சகாண்ட அதிகாரிகள் கிலடக்கும் படச்த்திை் 

அப்பதவிகளிை் அத்தகுதி இை்ைாதவரக்ள் நியமிக்கப்படக் கூடாது. 

 தவிர உசச்நீதிமன்ற ஆலணயும் அப்பதவிகளுக்கு தகுதியான ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 

மடட்ுசம நியமிக்கப்பட சவண்டுசமன்று என்று சதளிவாக எடுதத்ுலரக்கிறது. 

 சமலும் இவ்விஷயத்திை் பஞ்சாப் மற்றும்  ரியானா மாநிை உயரநீ்திமன்றமும் ஐபிஎஸ் 

தகுதிசபறாத அலுவைரக்ள் ஐபிஎஸ் பதவிகளிை் நியமிக்கப் படுவலத ரதத்ு சசய்துள்ளது. 

 

கிரிஷி உன்னதி தமளா 

 விவசாயிகளினுலடய வருமானத்லத   இரட்டிப்பாக்குவலத சநாக்கமாகக் சகாண்டு 

புதுதிை்லியிை் 3 நாள் வருடாந்திர கிரிஷி உன்னதி சமளா நலடசபற்றுள்ளது. 

 2022-ை் விவசாயிகளின் வருமானத்லத இரட்டிப்பாக்குவசத இக்கண்காட்சியின் கருப் 

சபாருளாகும். 

 விவசாயிகளிலடசய சவளாண்லம மற்றும் சவளாண்சார ் துலறகளிை் 

ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ள நவீன சமீபத்திய சதாழிை்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகலள பற்றி 

விவசாயிகளிலடசய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவசத கிரிஷி சன்னதி சமளாவின் 

சநாக்கமாகும். 

 சமலும் இக்கண்காட்சியின் சபாது பிரதமர ்இயற்லக சவளாண்லமக்கான   இலணய 

வாயிை் ஒன்லற சதாடங்கி லவத்தார.் சமலும் 25 கிரிஷி விக்யான் சகந்த்ரா 

லமயங்களுக்கு அடிக்கை்லையும்  நாட்டினார.் 

 சமலும் இந்நிகழ்சச்ியின் சபாது சவளாண்லமயிை் முன்சனற்றம் கண்டு வரும் 

மாநிைங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு கிரிஷி கரம்ான் விருலதயும் (Krishi Karman Award),  

பண்டித தீன் தயாள் உபத்யா கிரிஷி விக்யான் புசராத்ச ான் புரஸ்கர ்விருதிலனயும்  

(Pandit Deen Dayal Upadhaya Krishi Vigyan Protsahan Puraskar) பிரதமர ்வழங்கினார.் 

 

105-வது இந்திய அறிவியல் மாநாடு 

 மணிப்பூர ் தலைநகர ் இம்பாலிை் உள்ள மணிப்பூர ் மத்தியப் பை்கலைக்கழகத்திை் 

பிரதமர ் 105-வது இந்திய அறிவியை் மாநாட்டிலன (Indian Science Congress - ISC) சதாடங்கி 



   
    
 
 
 
 

  

லவதத்ுள்ளார.் 

 5 நாடக்ள் நலடசபறும் இம்மாநாட்டின் கருதத்ுரு “அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பம் 

மூைம்   சசன்றலடயாதலதச ் சசன்றலடதை்”. (Reaching the Unreached Through Science & 

Technology)  

 இந்தியாவின் முன்னணி அறிவியை் அலமப்பான இந்திய அறிவியை் காங்கிரஸ் 

சங்கத்தாை் (ISCA – Indian Science Congress Association) இம்மாநாடு நடத்தப்படட்ுள்ளது.  

 வடகிழக்குப் பிராந்தியத்திை் இரண்டாவது முலறயாக  சதசிய அறிவியை் மாநாடு 

நடத்தப்படட்ுள்ளது. இதற்குமுன் 2009 ஆம் ஆண்டு சமகாையா  தலைநகர ்ஷிை்ைாங்கிை் 

இம்மாநாடு நடத்தப்படட்து. 

இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் ெங்கம் 

 இந்திய அறிவியை் காங்கிரஸ் சங்கம் 1914-ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்படட்து. இதன் 

தலைலமயகம் சகாை்கத்தாவிை் உள்ளது. 

  இந்திய அறிவியை் காங்கிரஸ் சங்கம்  ஆண்டுசதாறும் ஜனவரி மாதத்தின் முதை் 

வாரத்திை் இந்திய அறிவியை் மாநாடல்ட நடதத்ுகின்றது. 

 1914 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சகாை்கத்தாவிை் உள்ள ஆசிய சங்கத்திை் (Asiatic Society) 

இந்திய சதசிய மாநாட்டின் முதை் மாநாடு நடத்தப்படட்து. 

 

ச ாது  ட்சஜட்   

 2018-19-ம் நிதியாண்டுக்கான படச்ஜட் மக்களலவயிை் எந்தவிதமான விவாதமும் இன்றி 

குரை் வாக்சகடுப்பின் மூைம் நிலறசவறியது. 

 நாடாளுமன்ற மக்களலவயிலும், மாநிைங்களலவயிலும் பை்சவறு சகாரிக்லககலள 

வலியுறுத்தி எதிரக்்கட்சிகள் சதாடரந்்து அமளி சசய்து முடக்கி வந்த நிலையிை், குரை் 

வாக்சகடுப்பின் மூைம் படச்ஜட் எவ்வித விவாதமின்றி நிலறசவற்றப்பட்டது. 

 நாடாளுமன்ற அலுவலிை் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சசயற்முலறக் கருவிசய கிை்ைட்டின் 

(Guillotine) ஆகும்.    

 சபாது படச்ஜட் நாடாளுமன்றத்திை் தாக்கை் சசய்தபின் நாடாளுமன்றம் அடுத்த மூன்று 

வாரங்களுக்கு இலடக்காை ஓய்வு (Recess) நிலையிை் இருக்கும். 

 இந்த இலடசவளி காைத்திை் நாடாளுமன்ற  நிலைக்குழுவானது (House Standing Committees) 

பை்சவறு அலமசச்கங்களினுலடய மானியங்களுக்கான சகாரிக்லகலய (Demand of 

Grants) ஆராய்ந்து அதன் மீது அறிக்லகலயத் (Report) தயார ்சசய்யும். 

 3 வாரத்திற்குப் பின் நாடாளுமன்றம் மீண்டும் கூடியவுடன் (Reassemble) நாடாளுமன்ற 

அலுவை் ஆசைாசலனக் குழுவானது (BAC - Business Advisory council) அலமசச்கங்களினுலடய 

மானியங்களுக்கான சகாரிக்லக மீது சலப உறுப்பினரக்ள் விவாதம் சமற்சகாள்ள காை 

அட்டவலணலயத் தயாரிக்கும். 

 அளிக்கப்படட் குறிப்பிடட் சநரத்திை் அலனத்து அலமசச்கங்களினுலடய சசைவுக் 

சகாரிக்லககள் (Expenditure demand) அலனத்லதயும் விவாதிக்க இயைாது. 

 எனசவ நாடாளுமன்ற அலுவை்  ஆசைாசலனக் குழுவானது  சிை முக்கிய 



   
    
 
 
 
 

  

அலமசச்கங்களுலடய சசைவு சகாரிக்லககலள (expenditure demands) மடட்ுசம அலவயின் 

விவாதத்திற்குத் சதரந்்சதடுக்கும். 

 மத்திய உள்துலற அலமசச்கம், மத்திய பாதுகாப்புத் துலற அலமசச்கம், மத்திய 

சவளியுறவுதத்ுலற அலமசச்கம், மத்திய சவளாண்  அலமசச்கம், மத்திய ஊரக 

சமம்பாடட்ு அலமசச்கம், மத்திய மனிதவள சமம்பாடட்ு அலமசச்கம் 

ஆகியவற்றினுலடய மானியங்களுக்கான சகாரிக்லக விவாதத்திற்குத் 

சதரந்்சதடுக்கப்படும். 

 பின்னர ் இந்த அலமசச்கங்களுலடய சசயை்பாடு மற்றும் சகாள்லககலள அலவ 

உறுப்பினரக்ள் விவாதிப்பர.் 

 சதரந்்சதடுக்கப்பட்ட அலமசச்கங்களின் மானியக் சகாரிக்லக மீதான விவாதங்கள் 

முடிந்த பின் அலவ சபாநாயகர ்“கிை்ைட்டின்“ நலடமுலறலயப் பயன்படுதத்ுவார.் 

 இந்நிகழ்வானது சபாதுவாக படச்ஜட் மீதான விவாதங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தினங்களின் 

கலடசி நாளன்று சமற்சகாள்ளப்படும். 

 கிை்ைட்டின் பயன்பாடு சமற்சகாள்ளப்படட் பின், விவாதம் சமற்சகாள்ளப்படட் மானியக் 

சகாரிக்லககசளாடு சசரத்த்ு  காைம் சபாதாலமயாை் விவாதிக்கப்படாது உள்ள பிற  

அலனதத்ு மானியக் சகாரிக்லககளும் (outstanding demands) விவாதிக்கப்பட்டதாக 

கருதப்படட்ு ஒன்றாக குரை் வாக்சகடுப்பிற்கு (Voice Vote) முன்சனடுதத்ுச ்சசை்ைப்படும்.  

  உரிய காைத்திை் நிதி மசசாதாக்கலள நிலறசவற்றுவலத உறுதி சசய்வசத  இத்தகு 

நலடமுலறலய சமற்சகாள்வதன் சநாக்கமாகும். 

 

SATH-E வளர டம்  

 நிதி ஆசயாக்  (NITI Aayog) அலமப்பானது தன்னுலடய “கை்வியிை் மனித மூைதனத்லத 

மாற்றுவதற்கான நீடித்த சசயை்பாடட்ுத் திட்டத்திற்கு” (Sustainable Action for Transforming 

Human Capital in Education -SATH-E)  விரிவான திட்ட  விளக்க வலரபடம் (comprehensive roadmaps) 

மற்றும் விளக்கமான காை சநர வலரயலறகலள (detailed timelines) சவளியிடட்ுள்ளது. 

 பள்ளிக் கை்வியிை் அலமப்பு அளவிைான ஆளுலம மாற்றத்லத அறிமுகப்படுதத்ுவசத 

(System-Wide Governance Transformation) SATH-E திடட்த்தின் சநாக்கமாகும். 

 நிதி ஆசயாக் சவளியிடட்ுள்ள வலரபடமானது (Roadmaps) 2018 முதை் 2020 வலர 

சசயை்படும். இது பள்ளிக் கை்வியிை் அரசின் சதளிவான தலையீடுகலள (detailed 

interventions) விவரிக்கும்.   

 பள்ளிக் கை்வியிை் “முன் மாதிரி மாநிைங்களாக“ (Role Model States) உருவாக சநாக்கம்  

சகாண்டுள்ள மூன்று முக்கிய மாநிைங்களான ஜாரக்்கண்ட,் மத்தியப் பிரசதசம் மற்றும் 

ஒடிஸா ஆகியலவ இந்த வலரயறுக்கப்படட் அரசுத் தலையீடுகலள சமற்சகாள்ளும். 

 SATH-E திடட்த்தின் கூடட்ு அறிவாற்றை் பங்சகடுப்பாளரக்ள், பாஸ்டன் ஆசைாசலனக் குழு 

(Boston Consulting Group-BCG), கை்வி தலைலமதத்ுவத்திற்கான பிராமை் அறக்கட்டலள 

(Piramal Foundation for Education Leadership - PFEL) ஆகியவற்றுடன் இலணந்து சமற்கண்ட 

மூன்று மாநிைங்கள் மற்றும் நிதி ஆசயாக் அலமப்பினாை் இந்த திட்ட வலரபடமானது 

கூட்டாகத் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது.  



   
    
 
 
 
 

  

 இந்த திட்ட விளக்க வலரபடமானது  தனிப்படட் அளவிை், மாவட்டங்கள் மற்றும் 

மாநிைங்கள் அளவிை் பள்ளிக் கை்வியின் சமம்பாட்டிற்கு அரசு எடுக்க சவண்டிய 

தலையீடுகலள (interventions) வலரயறுப்பசதாடு, தனிப் பயனாக்கப்படட், சசயை் சாரந்்த 

திட்டங்கலளயும் (customized, action-oriented programmes) அளிக்கின்றது. 

 மூன்று மாநிைங்களின் தலைலமச ் சசயைாளரக்லள உள்ளடக்கிய, நிதி ஆசயாக்கின் 

தலைலமச ்சசயைதிகாரியின் (CEO-Chief Executive Officer) தலைலமயிை் அலமந்த சதசிய 

வழிகாடட்ுக் குழுவின் (National Steering Group-NSG) வழிகாட்டலின் படி இத்திடட்ம் 

சசயை்படுத்தப்படும்.   

 

வட கிழக்கு சுற்றுலா தமம் ாடு 

 வடகிழக்கு இந்தியாவிை் சுற்றுைாலவ ஊக்குவிப்பதற்காக இலணய தளம் மூைமாக 

தங்குமிட வசதிகலள ஏற்படுத்தித ் தரும் இலணய சமலடயான Airbnb நிறுவனம்  4 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ிை் அரசு அலமப்புகளுடன் லகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

 வட கிழக்கு குழு (North Eastern Council - NEC), வடகிழக்கு சுற்றுைா சமம்பாடட்ுக் குழு (North 

East Tourism Development Council - NETDC) ஆகியவற்றுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்களிை் 

இந்நிறுவனம் லகசயழுத்திடட்ுள்ளது.   

 வடகிழக்கு ஊரக வாழ்வாதாரத ் திட்டம் (North East Rural Livelihood Project - NERLP), 

வடகிழக்குப் பிராந்திய சமூக ஆதார சமைாண்லம சங்கம் (North Eastern Region Community 

Resource Management Society -NERCRMS) என்ற இரு முக்கிய வாழ்வாதாரத் திட்டங்களிலும் 

லகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

 வட கிழக்கு இந்தியாவின்  சுற்றுைாத ்துலறயிை், சிறு சதாழிை் முலனசவாரக்ளுக்கு (Micro 

- entrepreneurs)  உகந்த சதாழிை் சதாடங்குச ்சூழலை (hospitality) ஏற்படுத்தித ்தருவசத இந்த 

MoUவின் சநாக்கமாகும். 

 இந்த ஒப்பந்தத்திை் ‘Airbnb’ அலமப்பினுலடய  உைகளாவிய இலணய சமலட மூைம் 

வடகிழக்கு இந்தியாவிை் சுற்றுைாத் துலறலய விரிவுபடுத்த  Airbnb நிறுவனம், வட கிழக்கு 

குழு, வட கிழக்கு சுற்றுைா சமம்பாடட்ுக் குழு  ஆகியலவ உறுதிசயற்றுள்ளன. 

 

வருணா - 18 

 வருணா எனும் இந்சதா-பிசரஞ்ச ்கடற்பலட கூடட்ுப்சபார ்பயிற்சி இவ்வாண்டு அரபிக் 

கடலிை் சகாவா கடற்கலரயிை் நலடசபற்றது. 

 வருணா-18 கடற்பலட கூடட்ுப் பயிற்சியானது அரபிக் கடை், வங்கக்கடை், சதன் சமற்கு 

இந்தியப் சபருங்கடை் என மூன்று கடற்பகுதியிை் நடத்தப்படட்ுள்ளது. 

 2017-ஆம் ஆண்டிற்கான வருணா கூடட்ுப்சபார ் பயிற்சியானது ஐசராப்பாவின் மூன்று 

கடற்பகுதியிை் நடத்தப்பட்டது. 

 மூன்று கட்டங்களாக இக்கூடட்ுப் சபார ்பயிற்சி நடத்தப்படுகிறது. 

 1993-ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியக் கடற்பலடயும் பிசரஞ்ச ்கடற்பலடயும் இந்த இருதரப்பு 

கடற்சார ்கூடட்ுப்சபார ்பயிற்சிலய நடத்தி வருகின்றன. 



   
    
 
 
 
 

  

 இந்தியா மற்றும் பிசரஞ்ச ் நாட்டிற்கிலடசயயான   இரு தரப்பு கூடட்ுப் பயிற்சியானது 

2001-ஆம் ஆண்டிலிருந்து  வருணா எனப் சபயரிடப்படட்ு அலழக்கப்படுகின்றது. 

 இதுவலர வருணா கூடட்ுப் பயிற்சியிை் 15 பதிப்புகள் நடத்தப்படட்ுள்ளன. 

 

ஆற்றல் மாற்றக் குறியீடு 

 உைகப் சபாருளாதார மன்றம்  (World Economic Forum- WEF) சவளியிடட்ுள்ள ஆற்றை் மாற்றக் 

குறியீடட்ிை் (Energy Transition Index-ETI)   114  நாடுகளுள் இந்தியா 78 வது இடத்லதப் 

பிடிதத்ுள்ளது.    

 திறன் வாய்ந்த ஆற்றை் மாற்றத்லத வளரத்்தை் (Fostering Effective Energy Transition) என்ற 

அறிக்லகயின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆற்றை் மாற்றக் குறியீடு சவளியிடப்படட்ுள்ளது. 

 எவ்வளவு நன்றாக நாடுகளாை் ஆற்றை் பாதுகாப்லப சமநிலைப்படுத்த இயலும் 

என்பதலன அடிப்பலடயாகக்  சகாண்டும், எந்த அளவுக்கு சுற்றுச ் சூழை் நீடித்தத் 

தன்லமக்கு நாடுகள் அணுகுதலைக் சகாண்டுள்ளன  என்பதலன அடிப்பலடயாகக் 

சகாண்டும்    உைக நாடுகள் இக்குறியீட்டிை் தரவரிலசப் படுத்தப்படட்ுள்ளன.  

 இந்த ஆற்றை் மாற்றக் குறியீடட்ிை் சுவீடன் முதலிடத்திை் உள்ளது. சுவீடலனத ்சதாடரந்்து 

இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடத்திை் முலறசய நாரச்வ மற்றும் சுவிடச்ரை்ாந்து 

ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

 முதை் 10 இடங்களிை் 4 முதை் 10 வலரயிைான தரவரிலசயிை்   முலறசய பின்ைாந்து, 

சடன்மாரக்், சநதரை்ாந்து, இங்கிைாந்து, ஆஸ்திரியா, பிரான்ஸ் மற்றும் ஐஸ்ைாந்து ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளன. 

 இந்தியாவின் சக வளரும் சபாருளாதார  நாடுகளுள்  (India's emerging market peers)  பிசரஸிை் 

38-வது இடதத்ிலும், சீனா 76-வது இடதத்ிலும் உள்ளன.  

 இக்குறியீடட்ிை் இரஷ்யா 70-வது இடத்திை் உள்ளது. 

 இந்தியா, 2022-ை் 175 ஜிகாவாட் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றலை உற்பத்தி சசய்வதற்கான 

இைக்கிலனக் சகாண்ட மிகப்சபரிய, அரசினாை் நலடமுலறப் படுத்தப்படும் 

புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றை் உற்பத்தித் திட்டமான சதசிய சூரிய மின்சக்தித் 

திட்டத்லத  (National Solar Mission -NSM)  அமை்படுத்தி வருகின்றது. 

 சதசிய சூரிய மின்சக்தித் திட்டத்தின் கீழ்   175 ஜிகாவாட் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றலிை் 100 

ஜிகாவாட் மின் ஆற்றைானது சூரிய மின் (solar) உற்பத்தி  மூைமும், 60 ஜிகாவாட் மின் 

ஆற்றைானது காற்றாலை மின் உற்பத்தி மூைமும், 10 ஜிகாவாட் ஆற்றைானது உயிரி 

ஆற்றை் மூைமும், 5  ஜிகாவாட் ஆற்றைானது சிறிய நீரம்ின் திட்டங்கள் மூைமும் உற்பத்தி 

சசய்யப்படும். 



   
    
 
 
 
 

  

 

 

ஆயுஷ்மான்  ாரத் 

 படச்ஜட்டிை் அறிவிக்கப்பட்ட சதசிய சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டமான ஆயுஷ்மான் 

பாரத ்திட்டத்லத (Ayushman Bharat — National Health Protection Mission : AB-NHPM) சதாடங்க 

மத்திய சகபிசனட் அனுமதியளிதத்ுள்ளது. 

 தற்சபாது நலடமுலறயிலிருக்கும் ராஷ்டிரிய சுவஸ்தய பீம சயாஜனா மற்றும் மூத்த 

குடிமக்கள் சுகாதார காப்பீடட்ுத் திட்டம் ஆகியலவ இத்திட்டத்தின் கீழ் சகாண்டு 

வரப்படும். 



   
    
 
 
 
 

  

 

 இத்திட்டம் 2011ஆம் ஆண்டு சதசிய சமூக சாதி வாரி கணக்சகடுப்புத் தரவுகளின் 

அடிப்பலடயிை், ஏலழ மற்றும் அடிமட்ட நிலையிலுள்ள 10 சகாடிக்கும் சமைான 

குடும்பங்கள் பயன்சபறுவலத சநாக்கமாகக் சகாண்டது. 

 மாநிைங்கள் இத்திட்டத்லத சசயைாக்கத்திற்கு சகாண்டு வருவதற்காக மாநிை சுகாதார 

நிறுவனம் ஒன்லற அலமக்கவும் சகடட்ுக் சகாள்ளப்படட்ுள்ளன. மாவட்ட அளவிலும் 

சுகாதார அலமப்லப அலமக்கவும் அலவ சகடட்ுக் சகாள்ளப்படட்ுள்ளன. இத்திட்டத்லத 

சசயை்படுதத்ுவதற்கான அலமப்பு வரும் நாடக்ளிை் அலமக்கப்படும். 

 வலுவான, மடட்ுப்படுத்தக் கூடிய மற்றும் இலணந்து பயன்படுத்தப்படும் (Robust, Modular, 

Interoperable) தகவை் சதாழிை்நுட்பத் தளத்லத சசயை்படுத்த நிதி ஆசயாக்குடன் 

இத்திட்டம் இலணந்து சசயை்படுத்தப்படும். இந்த IT தளம் காகிதமற்ற மற்றும் 

நாணயமற்றப் பரிவரத்்தலனகளுக்கு உதவி புரியும். 



   
    
 
 
 
 

  

  மத்திய மற்றும் மாநிை அரசுகளுக்கிலடசய ஒதத்ுலழப்லப ஏற்படுதத்ுவதற்கும் 

சகாள்லக வழிகாடட்ுதை்கலள அளிப்பதற்கும் ஆயுஷ்மான் பாரத ் சதசிய சுகாதாரப் 

பாதுகாப்புத ்திட்டக் குழு உசச் படச் அலமப்பாக அலமக்கப்படும். இதன் தலைவராக 

மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைதத்ுலற அலமசச்ர ்சசயை்படுவார.் 

 

OBCக்களின் துளண வளக ் ாட்டுக் குழு 

 மத்தியப் பட்டியலிலுள்ள இதர பிற்படுத்தப்பட்டப் பிரிவின் (Other Backward Class – OBC) 

துலண வலகப்பாட்டிலுள்ள பிரசச்ிலனகலள ஆராய அலமக்கப்படட் குழுவின் 

இரண்டாவது மற்றும் இறுதி நீட்டிப்புக்கு மத்திய சகபிசனட் அனுமதியளிதத்ுள்ளது. இந்த 

நீட்டிப்பு 12 வார காைம் அதாவது ஜூன் 2018 வலர சசை்ைத் தக்கதாகும். 

 

 இந்திய அரசியைலமப்பின் ஷரதத்ு 340ன் அடிப்பலடயிை் குடியரசுத்    தலைவரின் 

ஒப்புதசைாடு இக்குழு அக்சடாபர ்2, 2017 அன்று அலமக்கப்பட்டது. 



   
    
 
 
 
 

  

 இதன் தலைவர ்ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி சராகிணி ஆவார.் இக்குழு அக்சடாபர ்11, 2017 அன்று 

முதை் சசயை்படத் சதாடங்கியது. தற்சபாது இவ்வாலணயம் OBC பிரிவினலரத் துலண 

வலகப்படுதத்ும் மாநிைங்கள், ஒன்றியப் பிரசதசங்கள் மற்றும் மாநிை பிற்படுத்தப்பட்ட 

நைவாரியங்கள் ஆகியவற்றுடன்  சதாடரப்ிலுள்ளது. 

 இவ்வாலணயத்தின் பணிகள் 

o பரந்த அளவிை் OBC பிரிவிலும், குறிப்பாக மத்தியப் பட்டியலிை் 

இலணக்கப்படட்ுள்ள OBC பிரிவிலும் இலணக்கப்படட்ுள்ள சாதிகளுக்கான 

இடஒதுக்கீடுகளின் நியாயமற்ற விநிசயாகத்தின் (Inequitable Distribution of Benefits of 

Reservation) பயன்களின் அளலவ ஆராய்தை். 

o மத்தியப் பட்டியலிை் உள்ளபடி, OBC பிரிவினரின் சாதி, துலண சாதி, வகுப்பு 

ஆகியவற்லற அலடயாளம் காண்தை் மற்றும் அவரக்லள முலறயான துலண-

வலகப்பாடட்ிை் வலகப்படுதத்ுதை். 

 

உலகின் முதல் நம் கமான டிஜிட்டல் களஞ்சியம் 

 ISO 16363: 2012 தரத்தின்படி மத்தியக் கைாசச்ார அலமசச்கத்தின் சதசியக் கைாசச்ார ஒலி-

ஒளி ஆவணக் காப்பகத் திட்டம் உைகின் முதை் நம்பகமான டிஜிடட்ை் களஞ்சியம் எனும் 

சபருலமலயப் சபற்றுள்ளது. 

 இந்த சான்று இங்கிைாந்லதச ் சசரந்்த முதன்லமயான நம்பகமான டிஜிட்டை் களஞ்சிய 

அங்கீகார அலமப்பாை் (Primary Trustworthy Digital Repository Authorization Body Ltd - PTAB) 

வழங்கப்படட்து. 

ததசிய கலாெெ்ார ஒலி-ஒளி ஆவணக் கா ் கம் 

 சதசிய கைாசச்ார ஒலி-ஒளி ஆவணக் காப்பகம், கலைகளுக்கான இந்திரா காந்தி சதசிய 

லமயத்தாை் சசயை்படுத்தப்படட்து. 

 ஒலி-ஒளி வடிவிை் கிலடக்கும் இந்தியக் கைாசச்ாரப் பாரம்பரியத்லத டிஜிட்டை் 

மயமாக்குதை் மூைம் அலடயாளப்படுதத்ுதை் மற்றும் அலத பாதுகாத்தை் ஆகியவற்லற 

சநாக்கமாகக் சகாண்டது. சமலும், இவற்லற மக்களுக்கு அணுகக் கூடிய வலகயிை் 

ஏற்படுத்தித ்தருவலதயும் சநாக்கமாகக் சகாண்டது. 

 இத்திட்டத்தாை் பின்பற்றப்படும் டிஜிட்டை் மயமாக்கை் மற்றும் சமட்டா சடட்டாத் தர 

நிலைகள், திறந்தநிலை காப்பகத் தகவை் அலமப்பு (Open Archival Information System – OAIS) 

மாதிரியின் ஒடட்ுசமாத்தக் கட்டலமப்புக்கு உட்படட்  சரவ்சதசத் தரநிலைகளுடன் 

சமநிலையிை் இருக்கும். 

 டிஜிடட்ை் மயமாக்கை் தரநிலைகள், ஒலி- ஒளி காப்பகங்களுக்கான சரவ்சதச -சங்கத்தின் 

வலரயலறகளின் படி அலமந்துள்ளன. 

 சமட்டாசடட்டாத ் திட்டமானது டப்ளின் சகார,் கலைக்காட்சிக் கூடங்கள், நூைகங்கள், 

அருங்காட்சியகங்கள் ஆகியவற்றிற்கு உைகளவிை் விரிவுபடுத்தப் படட்ுள்ளன. 

களலகளுக்கான இந்திராகாந்தி ததசிய ளமயம்  

 இது கலை, மனிதசநயம் மற்றும் கைாசச்ாரப் பண்பாடு ஆகியவற்லற சசமிதத்ு லவக்கும் 



   
    
 
 
 
 

  

தரவு வங்கிக்கான முதன்லம  நிறுவனம். 

 சதற்கு மற்றும் சதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கலை, கைாசச்ாரம் மற்றும் 

வாழ்க்லகமுலற சதாடரப்ான மண்டை தரவுத்தளத்தின் சமம்பாட்டிற்கான முதன்லம 

நிறுவனமாகவும் யுசனஸ்சகாவினாை் அலடயாளப்  படுத்தப்படட்ுள்ளது.  

 



   
    
 
 
 
 

  

 

 ணிக்சகாளட (திருத்த) மதொதா 2017 

 நிரவ்ாக உத்தரவின் அடிப்பலடயிை் சபறுகாை விடுப்பிற்கான காை அளவு  மற்றும் 

வரியற்றப் பணிக்சகாலட  ஆகியவற்லற நிரண்யிக்க அரசுக்கு அதிகாரமளிக்கும் 

வலகயிை் இந்த மசசாதா பாராளுமன்றத்திை் நிலறசவற்றப்படட்ுள்ளது. 

 இந்த மசசாதா, ஊழியரக்ளுக்கானப் பணிக்சகாலட  உசச் வரம்பு & சபறுகாை விடுப்பு 

சதாடரப்ான இரு விசயங்களிை் 1972ஆம் ஆண்டின் பணிக்சகாலட சட்டத்லதத ்(Payment of 

Gratuity Act)  திருதத்ுவதற்கு தாக்கை் சசய்யப்படட்து. 

 பணிக்சகாலட (ஊதியம்), ஒவ்சவாரு வருடமும் 15 நாடக்ள் என்ற  காை அளவிைான 

சதாடரச்ச்ியான மற்றும் முழுலமயான சசலவகளுக்கான அந்த வருட ஊதியத்தின் 

அடிப்பலடயிை் கணக்கிடப்படுகிறது. ஊதியம் உசச்வரம்புக்கு உட்பட்டது. 

 இந்த மசசாதா, பணியிை் சதாடரந்்து இருப்பதாகக் கருதப்படும் சபண்களுக்கான 

மகப்சபறு விடுப்லப தற்சபாதுள்ள 12 வாரங்களிலிருந்து மாற்றியலமக்க அரலச 

அனுமதிக்கிறது. 

 பணிக்சகாலட சட்டத்தின் கீழ் வரும் ஊழியரக்ளுக்கு தற்சபாதுள்ள உசச்படச் அளவான  

ரூ.10 ைடச்தல்த ரூ.20 ைடச்மாக மாற்றியலமக்கவும் அரசுக்கு இந்த சட்டத் திருத்தம் 

உதவுகிறது. 

 மகப்சபறு காை விடுப்லப 26 வாரங்கள் வலர அதிகரிக்கும் மகப்சபறு பயன் சட்டத் 

திருத்தம் (Maternity Benefit (Amendment) Act) 2017ன் பின்னணியிை்  இந்த பணிக்சகாலட 

சட்டத் திருத்த மசசாதா அமைாகிறது. 

 

சிறு தானியங்களுக்கான ததசிய ஆண்டு 

 மத்திய அரசு, ஊடட்சச்தத்ுப் பாதுகாப்லப அலடவதற்காக திட்ட முலறயிை் (Mission Mode) 

சகழ்வரகு, சசாளம் சபான்ற சிறு தானிய வலககலள சாகுபடி சசய்வலத 

ஊக்குவிக்கிறது.  

 ஊடட்சச்தத்ு தானியங்கள் எனவும் அலழக்கப்படும் சிறு தானியங்கள், ஆதரவு விலையிை் 

சகாள்முதை் சசய்யப்படுவதுடன் மதிய உணவுத்திட்டம் மற்றும் சபாது விநிசயாகத் 

திட்டம் ஆகியவற்றிலும் இலணக்கப்படட்ுள்ளன. 

 நுகரவ்ு முலற, உணவுப் பழக்கங்கள், சிறு தானியங்களின் பற்றாக்குலற, குலறந்த 

மகசூை், குலறவான சதலவ மற்றும் அரிசி & சகாதுலம சாகுபடிக்காக பாசன பரப்பு 

(irrigated area) மாற்றப்படுதை் ஆகிய காரணங்களாை் சிறு தானியங்களின்  சாகுபடி 

குலறந்துள்ளது. 

 இதன் விலளவாக புரதம், லவடட்மின் – A, இரும்புசச்தத்ு மற்றும் அசயாடின் சபான்ற 

ஊடட்சச்தத்ுகளின் அளவுகள் சபண்கள் மற்றும் குழந்லதகளிை் குலறந்துள்ளன. 

 இது  சிறு தானியங்களின் மீது சிறப்பு கவனம் சசலுத்துவதற்கு வழிசகாலியது.   இசச்ிறு 

தானியங்கள் நிதி ஆசயாக் உறுப்பினர ் இரசமஷ் சந்தின் தலைலமயிைான குழுவின் 

பரிந்துலரகளின் அடிப்பலடயிை் சதசிய உணவு பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 



   
    
 
 
 
 

  

ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன.   

சிறு தானியங்கள் – புவியியற் பின்புலம் 

 வறட்சிலயத் தாங்கும் தன்லம சகாண்டலவகளான சிறு தானியங்கள், ஒளியினாை் 

மாறுபாடு அலடயாத, பருவநிலை மாற்றத்லத எதிரத்த்ு நிற்கும் 

தன்லமயுலடயலவயாகும்.  

 அரிசி மற்றும் சகாதுலமயுடன் ஒப்பிடுலகயிை் இவற்றின் சாகுபடிக்கான நீரத்்சதலவ 

குலறவாகும். 

 ஆந்திரப் பிரசதசம், சத்தீஸ்கர,் குஜராத,்  ரியானா, மத்தியப் பிரசதசம், இராஜஸ்தான், 

ம ாராஷ்டிரா, உதத்ிரப் பிரசதசம், தமிழ்நாடு மற்றும் சதலுங்கானா ஆகிய 

மாநிைங்களிை் உள்ள வளம் குலறந்த நிைப்பகுதிகள், மலைப்பாங்கானப் பகுதிகள், 

பழங்குடியினப் பகுதிகள் மற்றும் மானாவாரிப் (Rain fed) பகுதிகளிை் சிறு தானியங்கள் 

சாகுபடி சசய்யப்படுகின்றன. 

 

த ாளத மருந்து ெட்ட அமலாக்கத்தின் மீதான ததசிய மாநாடு 

 2 நாடக்ள் நடத்தப்படும் சபாலத மருந்து சட்ட அமைாக்கத்தின் மீதான சதசிய மாநாடல்ட 

மத்திய உள்துலற அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படும் சபாலத மருந்து தடுப்புப் பிரிவு 

நடத்தியுள்ளது. 

 சமற்கிை் தங்க பிலற (Golden crescent), கிழக்கிை்  தங்க முக்சகாணம் (Golden Triangle) ஆகிய 

உைகின் மிகப்சபரிய ஓப்பியம் (சபாலதப்சபாருள்) உற்பத்தி சசய்யும் மண்டைங்கலள 

அருகிை்  சகாண்டுள்ளதாை் சபாலதப் சபாருள் கடத்தலிை் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

நிலையிை் இந்தியா உள்ளது. 

 இம்மாநாடு இந்தியாவிை் சபாலதப் சபாருள் கடத்தலின் பரந்த சூழை் (Wider Context of drug 

trafficking in India), நிதியியை் புைனாய்வுகள் மற்றும் சவளிநாடு & லசபர ்புைனாய்வுகள் 

ஆகியவற்றிை் கவனம் சசலுத்தியது. 

அரசின் நடவடிக்ளககள் 

 சபாலதப் சபாருள் ஒருங்கிலணப்பு லமயத்லத நவம்பர ் 2016ை் அரசு அலமத்தசதாடு, 

சபாலதப் சபாருடக்லள கடட்ுப்படுதத்ுவதற்காக மாநிைங்களுக்கு நிதியியை் 

உதவியளிக்கும் திட்டத்திற்குப் புதத்ுயிர ்அளிதத்ுள்ளது. 

 2017-ை் ஏழு புதியப் சபாருடக்லள சபாலதப் சபாருடக்ள் பட்டியலிை் மத்திய அரசு 

பட்டியலிடட்ுள்ளது. 

 கடந்த 4 ஆண்டுகளிை் இந்தியா சபாலதப் சபாருடக்ள் சதாடரப்ாக ஆஸ்திசரலியா, 

சிங்கப்பூர,் சமாசாம்பிக், தாய்ைாந்து மற்றும் சநபாளம்  ஆகிய நாடுகளுடன் 5 

அரசுகளுக்கிலடசயயான ஒப்பந்தங்கள் / புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்கலள  சசய்துள்ளது. 

 சபாலதப் சபாருள் தடுப்பு நிறுவனம், புதிய சமன்சபாருடக்லளத் தயாரிப்பதற்காக 

நிதியளிக்கிறது. அதாவது பறிமுதை் சசய்யப்படட் சபாருடக்ளின் தகவை்கள் சமம்பாடட்ு 

அலமப்லப உருவாக்குதை். இவ்வலமப்பு சபாலதப் சபாருள் குற்றங்கள் மற்றும் 

குற்றவாளிகள் பற்றிய முழு சநரடியான இலணயதள தரவுத்தளத்லத உருவாக்கும். 



   
    
 
 
 
 

  

 சட்டவிசராத சபாலதப் சபாருள் கடத்தை் மற்றும் உளவியை் சம்பந்தமான சபாருட்கள் 

கடத்தை் ஆகியவற்லறத் தடுப்பதற்காக  ஏற்படும் சசைவுகலள சந்திப்பதற்காக, 

சபாலதப் சபாருள் குற்றங்கலளக் கடட்ுப்படுதத்ுவதற்கான சதசிய நிதியம் ஒன்லற அரசு 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

இந்தியா – எகி ்து கூட்டுக்குழு ெந்தி ்பு 

 7வது இந்தியா – எகிப்து கூடட்ுக்குழு சந்திப்பு சவளியுறவுதத்ுலற அலமசச்ர ் சுஷ்மா 

சுவராஜ் மற்றும் எகிப்து சவளியுறவுதத்ுலற அலமசச்ர ் சசமஷ் ஷவ்கிரி ஆகிசயாரின் 

தலைலமயிை் நலடசபற்றது. 

 இருதரப்பும் அரசியை், வரத்்தகம் & முதலீடு, அறிவியை் & சதாழிை் நுட்பம், லசபர ்

பாதுகாப்பு, திறன் உருவாக்கம் (Capacity Building), பாதுகாப்பு, விண்சவளி மற்றும் 

கைாசச்ாரம் ஆகிய துலறகளிை் வளரச்ச்ிலய மதிப்பாய்வு சசய்தன. 

 

INS கங்கா  ணி ஓய்வு 

 உள்நாட்டிசைசய தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியக் கடற்பலடயின் சபார ்கப்பைான INS கங்கா, 

முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் சமைான சசலவக்குப் பிறகு கடற் பலடயிலிருந்து விைக்கிக் 

சகாள்ளப்பட்டது (decommissioned). 

          

 மசாகான் கப்பை் கடட்ும் நிறுவனத்தாை் உருவாக்கப்பட்ட இக்கப்பை் இந்தியக் 

கடற்பலடயின் சகாதாவரி – வகுப்பு வழிகாடட்ு ஏவுகலணப் சபார ்கப்பைாகும். 

 டிசம்பர ்30, 1995 அன்று இது கடற்பலடயிை் இலணக்கப்பட்டது (Commissioned). 

 சகாதாவரி வகுப்பானது இந்தியக் கடற்பலடயின் முதை் முக்கியமான, உள்நாட்டிசைசய 

தயாரிக்கப்பட்ட சபார ்கப்பை் மற்றும் சமம்பாடட்ுத் சதாடக்கமாகும். (Development initiative) 



   
    
 
 
 
 

  

 கடற்பலடப் சபாரின் மூன்று விதமான பரிமாணங்களிலும் INS கங்கா, தன்னுலடய 

திறன்கலள சவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

 

அெச்ு  இந்தியா 2018 

 முதை் வலரகலை அசச்ுகளின் சரவ்சதசக் கண்காட்சியான, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுலற நடத்தப்படும் ‘அசச்ு இந்தியா 2018’, ைலித் கைா அகாடமியிை் நலடசபற்றது. 

இதிை் 17 நாடுகள் பங்சகற்றன.  

 சமாத்தம் 988 முன்பதிவுகள் சசய்யப்பட்டிருந்த நிலையிை், அவற்றின் 127 அசச்ுகள் 

மடட்ும் கண்காட்சியிை் இடம் சபறத் சதரந்்சதடுக்கப்பட்டன. 

 அசமரிக்கா, இங்கிைாந்து, ஸ்ரீைங்கா, இத்தாலி, சமக்ஸிசகா, சீனா, இஸ்சரை், சுவீடன், 

லிதத்ுசவனியா, சபாைந்து, அரச்ஜன்டினா,  கீரீஸ், சநபாளம், வங்கசதசம் மற்றும் 

சமாரீசியஸ் ஆகிய நாடுகள் இக்கண்காட்சியிை் பங்சகற்றன. இந்த மாநாடு உைக 

நாடுகளின் ஆரவ்த்லத சவளிக் சகாண்டு வந்துள்ளது. 

 

மூன்றாவது மிக ்ச ரிய மின்ொர உற் த்தியாளர ்

 2016 ம் நிதியாண்டிை் இந்தியா 1,423 பிை்லியன் யூனிடக்ள் மின்சாரத்லத உற்பத்தி சசய்து 

மூன்றாவது மிகப்சபரிய மின்சார உற்பத்தியாளராக உருவாகியுள்ளது மற்றும் 

மூன்றாவது மிகப்சபரிய மின்சார நுகரச்வாராகவும் உள்ளது. 

                      



   
    
 
 
 
 

  

 சீனா (6,015 பிை்லியன் யூனிடக்ள்), அசமரிக்கா (4,327 பிை்லியன் யூனிடக்ள்) 

ஆகியவற்லறத் சதாடரந்்து இந்தியா மூன்றாவது இடத்திை் உள்ளது. 

 கடந்த ஏழு ஆண்டுகளிை் 2017 ஆம் ஆண்டு வலரயிை், இந்தியாவின் மின்சார உற்பத்தி 34% 

ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 இந்தியா தற்சபாது ஜப்பான் மற்றும் இரஷ்யாலவக் காட்டிலும் அதிக ஆற்றலை உற்பத்தி 

சசய்கிறது. 

 

COMCASA 

 இந்தியா, அசமரிக்காவுடன் இரண்டாவது பாதுகாப்பு அடிப்பலட உடன்படிக்லகயான 

COMCASA உடன்படிக்லகயிை் லகசயழுத்திட உள்ளது. COMCASA என்பது 

சதாலைதச்தாடரப்ுகள், இணக்கத் தன்லம, பாதுகாப்பு ஒப்பந்தமாகும் (The Communications, 

Compatibility, Security Agreement - COMCASA). 

 

 COMCASA ஒப்பந்தம் திறனாய்வு சதாடரப்ான பாதுகாப்பான, மலறகுறியாக்கப்படட் 

(Critical, Secure, Encrypted) பாதுகாப்புத் சதாழிை்நுட்பங்கலள இந்திய ராணுவம் மற்ற 

நாடுகளிலிருந்து சபறுவதற்கு உதவும். 

 COMCASA இதற்கு முன்னர ் CISMOA (Communications & Information on Security Memorandum of 

Agreement – CISMOA) - சதாலைதச்தாடரப்ுகள் & தகவை் சதாடரப்ான பாதுகாப்பு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் என அறியப்பட்டது. 

 அசமரிக்காவின் முக்கியப் பாதுகாப்பு கூடட்ாளியாக இருக்கின்ற சபாதிலும், மூன்று 

அதிகாரம் சாரந்்த (Mandatory) ஒப்பந்தங்களிை் லகசயழுத்திடுவசதன்பது இந்தியாவிற்கு 



   
    
 
 
 
 

  

முக்கியமானதாகும். 

 இதுவலர அசமரிக்காவுடன் தளவாடங்கள் பரிமாற்றத்திற்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

என்ற அடிப்பலட ஒப்பந்தத்திை் (LEMOA - Logistics Exchange Memorandum of Agreement) மடட்ுசம 

இந்தியா லகசயழுத்திடட்ுள்ளது. பை ஆண்டுகள் சபசச்ுவாரத்்லதக்குப் பின்னசர இந்த 

ஒப்பந்தம் 2016ை் லகசயழுத்தானது. 

 இந்தியாவின் மீது கவனம் சசலுத்தும் LEMOA  என்பது, தளவாட ஆதரவு ஒப்பந்தத்தின் 

(Logistics Support Agreement - LSA) திருத்தப்பட்ட பதிப்பாகும். இது எரிசபாருள் நிரப்புதை் 

சதாடரப்ாக இரு நாடுகளும் (இந்தியா & அசமரிக்கா) ஒன்றுக்சகான்று இராணுவ 

வசதிகலளப்  பரிமாற்றிக் சகாள்வதற்கு வலக சசய்யும். 

 COMCASA & அடிப்பலட பரிமாற்றம் மற்றும் நிைப்பரப்புப் கூடட்ுறவிற்கான ஒதத்ுலழப்பு 

ஒப்பந்தம் (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geospatial Cooperation - BECA) ஆகிய 

இரண்டும் லகசயழுத்திடப்படாத மற்ற உடன் படிக்லககளாகும். 

 

செௌ ாக்யா -  திறன்  யிற்சி  

 சசௌபாக்யா திட்டத்தின் (SAUBHAGYA scheme) சவகமான அமை்பாட்டிற்காக ஆறு இந்திய 

மாநிைங்களிை்   மனித வளங்களுக்குப் பயிற்சியளிப்பதற்காக மத்திய ஆற்றை் 

அலமசச்கமானது (Ministry of Power),  மத்திய திறன் சமம்பாடு மற்றும் சதாழிை் முலனவு 

அலமசச்கதத்ுடன் (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship)  கூட்டிலணந்துள்ளது.  

 இதற்கான ஆறு இந்திய மாநிைங்களாவன  

o அஸ்ஸாம்  

o பீகார ்

o மத்தியப் பிரசதசம் 

o ஜாரக்ண்ட ்

o ஒடிஸா 

o உத்திரப் பிரசதசம் 

 இந்த கூட்டிலணவின் கீழ்   சசௌபாக்கியா திடட்த்தின் கீழான மின்துலற திட்டங்களின் 

சதலவகலள சந்திக்க 47,000 மின் விநிசயாகிப்பு லைன்சமன்கள் மற்றும்   8,500  

சதாழிை்நுட்ப உதவியாளரக்ளுக்குப் பயிற்சி வழங்கப்படும். 

செௌ ாக்யா (பிரதம மந்திரி ெ ஜ் பிஜ்லி  ரக்ர் தயாஜனா) 

 நாட்டின் கலடக்சகாடி வலர அலனதத்ு நகரப்்புற மற்றும் கிராமப்புற வீடுகளுக்கும் மின் 

இலணப்லப வழங்குவசத இத்திட்டத்தின் சநாக்கமாகும். 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் மின் இலணப்பு சாதனங்களான மின் மாற்றிகள் (transformers), மீடட்ர ்

கருவிகள், மின் கம்பிகள் (Wire) சபான்றவற்றிற்கு மானியம் வழங்கப்படும். 

 இதன் மூைம் அரசு 2019ை் அலனவருக்கும் 24×7 மின் சசலவலய வழங்க இைக்கிடட்ுள்ளது. 

 



   
    
 
 
 
 

  

அடல் புத்தாக்கத் திட்டம்  

 இந்தியா முழுவதும் உள்ள 100 அடை் சமம்படுதத்ு ஆய்வகங்களிை் (Atal Tinkering Labs)  

புத்தாக்கம் மற்றும் சதாழிை்முலனவு கைாசச்ாரத்லத சமம்படுதத்ுவதற்காக சஜரம்ன் 

நாட்டின் சதாழிை்நுட்ப நிறுவனமான  SAP உடன் சநாக்க அறிக்லக (Statement of Intent)  

ஒன்லற நிதி ஆசயாக்கின் அடை் புத்தாக்க திட்ட அலமப்பு லகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

 இந்தியா முழுவதும் உயரந்ிலைப் பள்ளிக் குழந்லதகளிலடசய அறிவியை், சதாழிை் 

நுட்பம், சபாறியியை் மற்றும் கணிதம் (Science, Technology, Engineering and Mathematics - STEM) 

ஆகியவற்றின்  கற்றலை வளரப்்பதற்காக 100 அடை்  சமம்படுதத்ு ஆய்வகங்கலள  

ஐந்தாண்டுக் காைத்திற்கு     SAP சபணி சசயை்படுதத்ும். 

அடல் புத்தாக்க திட்டத்ளத ்  ற்றி  

 நிதி ஆசயாக்கின் அடை் புத்தாக்கத் திட்டமானது (Atal Innovation Mission) நாட்டிை் புத்தாக்கம் 

(Innovation) மற்றும் சதாழிை்முலனவு  (Entrepreneurship) கைாசச்ாரத்லத ஊக்குவிப்பதற்காக 

சகாண்டு வரப்பட்ட அரசினுலடய முக்கியமானத் திட்டங்களிை் ஒன்றாகும்.   

 புத்தாக்க  சூழைலமப்லப (Innovation eco-system) புரட்சிகரப்படுதத்ுவதும், நாட்டினுலடய 

புத்தாக்க சூழைலமலவ சமற்பாரல்வயிடுவதற்கு ஓர ் சமற்குலட அலமப்லப 

ஏற்படுதத்ுவதும் இதன் கட்டாயப் பணிகளாகும். 

 இதற்காக நாடு முழுவதும் அடை் சமம்படுதத்ு ஆய்வகங்கள் (Atal Tinkering Labs) 

அலமக்கப்படட்ுள்ளன. 

 நாட்டிை் சதாழிை்முலனவுப் சபாக்கின் ஊக்குவிப்பிற்கு ஓர ் விலனயூக்கியாகவும், 

புத்தாக்க சூழலுக்கு  கணிசமான ஊக்கம் அளிப்பதற்காகவும் இத்திட்டம் 

சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 ஒவ்சவாரு மாவட்டங்களிலும், முன்சமாழியப்படட்ுள்ள இந்திய சபாலிவுறு நகரங்களிலும் 

(Smart City)  குலறந்தபடச்ம் ஒரு அடை் சமம்படுதத்ு ஆய்வகம் அலமக்க இைக்கு 

நிரண்யிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

இந்தியாவில்  யில் திட்டம் 

 இந்தியாவிை் உயரக்ை்வி   பயிை, சவளிநாடட்ு மாணவரக்லள கவரவ்தற்காக மத்திய 

மனிதவள சமம்பாடட்ு அலமசச்கமானது (Ministry of Human Resources Development) 

“இந்தியாவிை் பயிை்” (Study in India) என்ற  திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 இந்தியாவிை் பயிை் திட்டத்தின் முதன்லம சநாக்கங்களாவன, 

 கவரச்ச்ிகரமான கை்வி இைக்காக (attractive education destination) இந்தியாலவ 

அலடயாளம் காடட்ுவதன் மூைம் சவளிநாடட்ு மாணவரக்லள இைக்கிடை். 

 கை்வி கற்பதற்காக இந்தியாவிற்கு வருகின்ற சரவ்சதச மாணவரக்ளுக்கும்  

இந்தியாவிலிருந்து சசை்கின்ற  மாணவரக்ளுக்கும் எண்ணிக்லகயிை் உள்ள 

சமநிலையின்லமலய குலறத்தை் . 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான லடம்ஸ் உயரக்ை்வி தரவரிலசயிை் (Times Higher Education Ranking) 

ஆக்ஸ்சபாரட்ு பை்கலைக்கழகம் முதலிடத்திை் உள்ளது. இப்பை்கலைக்கழகத்திை் உள்ள 



   
    
 
 
 
 

  

38 சதவீததத்ினர ்இந்திய மாணவரக்ளாவர.்  

 இதன் சநரம்ாறாக சபங்களூருவிை் உள்ள இந்திய அறிவியை் நிறுவனத்திை் (Indian Institute 

of Science - IISc) சவறும் ஒரு  சதவீதம் மடட்ும் சவளிநாடட்ு மாணவரக்ள் உள்ளனர.்    

 2016-17 ஆம் ஆண்டிற்கான உயரக்ை்வி மீதான அலனத்திந்திய கணக்சகடுப்பு (All India 

Survey on Higher Education) அண்லமயிை் சவளியிடப்படட்து.  இது இந்தியப் 

பை்கலைக்கழகங்களிை் சவறும் 47,575 சவளிநாடட்ு மாணவரக்ள் மடட்ுசம பயிை்வதாக 

சதரிவிதத்ுள்ளது. 

 

சகாலிஜியம் முளறளய தமம் டுத்த நடவடிக்ளககள்  

 உசச் நீதிமன்றம் தனது ஒரு தீரப்்பிை் நீதிபதிகலள நியமிக்கும் முலறயான 

சகாலிஜியத்லத சமம்படுத்திட தனிச ் சசயைகம் அலமப்பது உள்பட விலரவான 

முடிவுகள் எடுக்கப்பட சவண்டுசமன்று சுடட்ிக் காட்டியுள்ளது. 

 சமலும் பதவியிலிருக்கும் நீதிபதிகள் - பதவிக்கு வந்தபின் சநறி தவழ்வது அை்ைது 

சபாதிய திறலமயின்லமலயக் சகாண்டிருப்பது அை்ைது சநரல்மயான நடத்லதலய  

கலடபிடிக்கத்  தவறுவது சபான்ற விஷயங்கலள சரி சசய்யும் நடவடிக்லககள் 

சதலவப்படுகின்றன எனக் கூறியுள்ளது. 

 டிசம்பர,் 2015ம் ஆண்டு சதசிய நீதிபதிகள் நியமன ஆலணத்திற்கான  5 நீதிபதிகள் 

சகாண்ட அமரவ்ு சகாலிஜீயம் முலறயிை் சசயை்படுத்த சவண்டுசமன்று சதரிவித்த 

கருதத்ுக்கள் இன்றளவும் நலடமுலறப் படுத்தப்படாமை் உள்ளதாக நீதிபதிகள் 

A.K.சகாயை் மற்றும் சராஹின்டன் F.நாரிமன் அடங்கிய அமரவ்ு கூறியுள்ளது. 

 மத்திய அரசு, சதசிய நீதிபதிகள் நியமன அமரவ்ு பரிந்துலரத்த முன்சனற்ற 

நடவடிக்லககள் உள்ளடங்கியிருக்கும் புதிய நலடமுலறலய ஏற்படுத்த உறுதி சசய்ய 

சவண்டும் என்றும் கூறியுள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 உசச் நீதிமன்றம், தற்சபாது தனித்த நீதிதத்ுலறசயாடு ஒத்துப்சபாகும் வலகயிை் முழு 

உறுப்பினர ்அலமப்பு (full-time body) ஒன்று சகாலிஜீயம் முலறக்கு முக்கியத்  சதலவயாக 

உள்ளது என வலியுறுத்தியது. 

 

 ட்டியலிட்ட ொதியினர் மற்றும்  ழங்குடியினருக்கு  ளெயடுக்கு (Creamy Layer) 

முளற - மத்திய அரசு எதிர ்்பு 

 மத்திய அரசு, பட்டியலிடப்படட் சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினர ் பிரிவுகளிை் 

பலசயடுக்கு (Creamy Layer) முலறலயக்  சகாண்டு வரும் சயாசலனலய எதிரத்த்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் தலைலம நீதிபதி தலைலமயிைான அமரவ்ு முன் பட்டியலிடப்படட் 



   
    
 
 
 
 

  

சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினர ் பிரிவினருக்கு இட ஒதுக்கீடட்ுக்கான குடியரசுத் 

தலைவர ்ஆலணக்கு பலசயடுக்கு முலற சபாருந்தாது என உசச் நீதி மன்றத்திை் மத்திய 

அரசு சதரிவிதத்ுள்ளது.  

 உசச் நீதிமன்றம், பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினப் பிரிவினரிை் 

பலசயடுக்கு பிரிவினர ் அை்ைது மிகுந்த வசதியுள்ள நபரக்ள் இட ஒதுக்கீடட்ுப் 

பயன்கலளப் சபறுவதிை் இருந்து விைக்கப்பட சவண்டும் என்ற வழக்லக விசாரிதத்ு 

வருகிறது.  

 பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு பலசயடுக்கு முலறலயப் 

புகுத்த சவண்டும் என்று  உத்தரவிடக் சகாரி உசச் நீதிமன்றத்திை்  வழக்குப் பதியப்பட்டது  

இதுசவ முதை்  முலறயாகும். 

 1992ம் ஆண்டிை், இந்திரா ச ானி வழக்கு அை்ைது பிரபைமான மண்டை வழக்கு என்று 

அறியப்படும் வழக்கிை் 9 நீதிபதிகள் சகாண்ட உசச்நீதிமன்ற அமரவ்ு இதர 

பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு சாதி ரீதியான இட ஒதுக்கீடு சசை்லுபடியாகும் எனத் 

தீரப்்பளித்தது. 

 மண்டை் தீரப்்பு பலசயடுக்கு முலறலய விைக்கி லவப்பது இதர பிற்படுத்தப்பட்டப் 

பிரிவினருக்கு மடட்ுசம சபாருந்தும் என்றும் எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு சபாருந்தாது 

என்றும் சதரிவித்திருந்தது. 

 தற்சபாது இந்த மனு எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினரிை் உள்ள பலசயடுக்கு மக்களுக்கும் இட 

ஒதுக்கீடட்ுப் பைன்களிலிருந்து அசத மாதிரியான விைக்கு ஏற்படுத்தப்பட சவண்டும் என 

சவண்டுகிறது. 

 இந்த மனு, 1965ை் அலமக்கப்பட்ட, சைாகூர ்குழு என்றும் அறியப்படும், பட்டியலிடப்பட்ட 

சாதியினர ்மற்றும் பழங்குடியினர ்வரிலசலய திருத்தம் சசய்யும் மத்திய ஆசைாசலனக் 

குழுவின் அறிக்லகலய குறிப்பிடுகின்றது. 

 இந்த மனு, பின்தங்கிய நிலைலம என்பது தன்லன அந்த நிலையிசைசய நீடித்திருக்கச ்

சசய்யும் சபாக்லகக் சகாண்டது என்றும், யார ் பிற்படுத்தப்பட்டவரக்ள் என்று 

வலகப்படுத்தப்பட்டனசரா அவரக்ள் தங்களுக்கு அவ்வாறு சலுலககலளயும் 

பைன்கலளயும் சதாடரந்்து சபறுவதற்காக சவண்டி பிற்படுத்தப்பட்சடார ்பட்டியலிசைசய 

இருக்க விரும்புவதாகவும் கூறுகிறது. எனசவ பிற்படுதத்ப்பட்டவர ் என்ற நிலைலம 

என்பது ஒரு சுயநைனுலடய விஷயமாகசவ உள்ளது. 

 

விொரளண மீதான தளட ஆறுமாத கால அளவிற்கு மட்டுதம ச ாருந்தும்  

 குற்றவியை் வழக்கு, ஊழை் வழக்கு அை்ைது உரிலமயியை் வழக்குகளிை் சபறப்படும் 

விசாரலணத ்தலட சவறும் ஆறு மாதங்கள் வலர மடட்ுசம சசை்லுபடியாகும் என உசச் 

நீதிமன்றம் சதரிவிதத்ு உள்ளது. 

 உயர ் நீதிமன்றம் தலடலயக் சகாடுதத்ு தீரப்்பளிதத்ுவிட்ட காரணத்தினாசைசய 

விசாரலணகள் குறிப்பிடப்படாத நீண்ட எை்லையற்ற காைம் வலர தடுதத்ு நிறுத்தப்படக் 

கூடாது என இத்தீரப்்பு சதரிவிக்கிறது.. 

 ஆதரஷ்் குமார ்சகாயை் மற்றும் சராஹின்டன் F. பாரிமன் ஆகிய நீதிபதிகள் அடங்கிய 



   
    
 
 
 
 

  

அமரவ்ு தலட வாங்கப்படட் காரணத்தினாை் வழக்காடும் நடவடிக்லககள் காைம் 

குறிப்பிடப்படாமை் ஒத்தி லவக்கப்படுவதாக கருதுகிறது. 

 ஆனாை் தலட விைக்கப்படட் பிறகும் கூட, அந்த தகவை் சரியாக சபறப்படாமை், 

விசாரலணகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படாமை், தாமதத்திற்கு வழி வகுதத்ு, இறுதியிை் 

அடிப்பலட உரிலமயான விலரவான நீதிசபறும் உரிலம மறுக்கப்படுகின்றது. 

 விசாரலணக் காைத்திற்கானத் தலட ஆறு மாத காைத்திற்கு சமை் விைக்களிக்கப்படுவது 

ஒரு சிை விதிவிைக்கான வழக்குகளிை் மடட்ுசம என்றும், அதுவும் நீதிமன்ற ஆலணயிை் 

அந்த நீட்டிப்பிற்கான காரணங்கள் சதளிவாக முழுவதும் விளக்கப்பட சவண்டும் எனவும் 

உசச் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.  

 

ெரவ்ததெ சூரிய ஆற்றல்  கூட்டணி- இந்தியா  

 சரவ்சதச சூரிய ஆற்றை்  கூட்டணி (International Solar Alliance-ISA) மற்றும் மத்திய 

சவளியுறவுதத்ுலற அலமசச்கம் (Ministry of External Affairs-MEA)   ஒரு ஒருங்கிலணப்பாளர ்  

ஒப்பந்ததத்ிை் (Host Country Agreement) புதுதிை்லியிை் லகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 

 இந்த ஒப்பந்தமானது சரவ்சதச சூரிய ஆற்றை் கூட்டணிக்கு சட்ட ஆளுலமதத்ுவத்லத 

(juridical personality) வழங்கும். சமலும் ஒப்பந்தங்கலள சமற்சகாள்வதற்கும், அலசயும் 

மற்றும் அலசயா சசாதத்ுகலள வாங்குவதற்கும், அவற்லற அப்புறப்படுதத்ுவதற்கும், 

சட்ட நடவடிக்லககலள (legal proceedings)  சதாடங்குவதற்கும், தன்நிலை வாதிடுவதற்கும்  

சரவ்சதச சூரிய ஆற்றை் கூட்டணிக்கு  சக்தியிலன வழங்கும்.  

 சரவ்சதச சூரிய ஆற்றை் கூட்டணியின் கட்டலமப்பு ஒப்பந்தத்தின் பத்தாவது கூற்றின்படி  

ISA தனது அந்தஸ்து நிலை (status), முன்னுரிலமச ் சலுலககள் (privileges) மற்றும் சட்ட 

விைக்களிப்புகலள (immunities) சபறைாம். 

 
ISA 

 2015 நவம்பரிை் பாரிஸிை் நலடசபற்ற COP21 பருவநிலை மாநாட்டிை் பிசரஞ்ச ்அதிபருடன் 

இலணந்து இந்தியாவாை் இக்கூட்டணி ஏற்படுத்தப்படட்து. 

 சரவ்சதச சூரிய ஆற்றை் கூட்டணி ஆனது 121 நாடுகளின் கூட்டணி ஆகும். 

இக்கூடட்ணியிலுள்ள சபரும்பான்லமயான நாடுகள் சூரிய ஆற்றை் வளம் நிலறந்தலவ. 



   
    
 
 
 
 

  

இலவ கடகசரலக மற்றும் மகரசரலக ஆகியவற்றினுக்கிலடசய முழுலமயாகசவா 

அை்ைது பகுதியாகசவா அலமந்தலவ. 

 புலதபடிமங்கள் அடிப்பலடயிைான எரிசபாருள்கள் மீதான  சாரல்ப குலறதத்ு, திறன்மிகு 

வலகயிை் சூரிய ஆற்றலைப் பயன்படுதத்ுவதற்கு கூட்டிலணந்து சசயை்படுவசத இதன் 

முதன்லம சநாக்கமாகும். 

 இலடக்காைச ் சசயைகத்சதாடு இலணந்து இதன் தலைலமயகம் இந்தியாவின் 

குரக்ானிை் உள்ளது.  

 குலறந்தபடச்ம் 15 நாடுகள் இதலன ஏற்றுக் சகாண்டாை் தான்  இது சசயை்முலறக்கு 

வரும். 

 சமலும், இக்கூட்டணியிை் 2030-ை் சூரிய ஆற்றை் திட்டங்களுக்கு நிதி அளிக்க 1 டிரிை்லியன் 

நிதிலய திரட்டவும் முடிவு எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 ISA ஆனது அலவ, மன்றம் மற்றும் சசயைகம் என மூன்று நிறுவனக் கட்டலமப்லப 

சகாண்டுள்ளது. 

 

 ாதுகா ்பு உற் த்தி மீதான வளரவுக் சகாள்ளக 

 சபாது மற்றும் தனியார ் துலறயின் சசயற்பூரவ் பங்களிப்சபாடு உைகின் முதை் 5 

பாதுகாப்பு சாதன  உற்பத்தியாளரக்ளுள் ஒன்றாக இந்தியாலவ உருவாக்குவலத 

சநாக்கமாகக் சகாண்ட பாதுகாப்பு சாதனங்களின்  உற்பத்தி மீதான வலரவுக் 

சகாள்லகலய (draft policy on defence production) மத்திய பாதுகாப்பு அலமசச்கம் 

சவளியிடட்ுள்ளது. 

 தற்சபாது இந்தியா  உைகின் மிகப்சபரிய இராணுவ சாதனங்கள் மற்றும் ஆயுதங்களின் 

இறக்குமதியாளரக்ளிை் ஒன்றாக உள்ளது. 

 பாதுகாப்பு சாதனங்களின் உற்பத்தி மீதான வலரவு சகாள்லகயின் சநாக்கம் 

o பாதுகாப்பு சாதனங்களின்  உற்பத்தியிை் இந்தியாலவ சுய சாரப்ுலடயதாக (self-reliant)  

உருவாக்குதை் மற்றும் நட்பு நாடுகளின் இராணுவத் சதலவகலளப் பூரத்்தி சசய்தை். 

o சபாது மற்றும் தனியார ் துலறயின் சசயற்பூரவ் பங்களிப்சபாடு உைகின் முதை் 5 

பாதுகாப்பு சாதன உற்பத்தியாளரக்ளுள் ஒன்றாக இந்தியாலவ உருவாக்குதை். 

o உள்நாடட்ு இராணுவ சாதன சதாழிற்சாலைகலள சமம்படுத்தி 2025ை் இராணுவப் 

சபாருடக்ள் மற்றும், சசலவகளிை் 1,70,000 சகாடி வருவாலய அலடதை். 

 இந்த வலரவுக் சகாள்லகயிை் கூறப்படட்ுள்ளலவ 

o இராணுவப் பாதுகாப்பு சதாழிற்சாலைகளுக்கான உரிமம் வழங்கை் சசயை்முலறகள் 

தளரத்்தப்படும். 

o உரிமம் வழங்குவதற்குத் சதலவயான ஆவணங்களின் பட்டியை் மதிப்பாய்வு 

சசய்யப்படும் மற்றும் அலவ குலறக்கப்படும். 

o இராணுவப் பாதுகாப்பு சதாழிற்சாலைகளின் உரிமங்களுக்கான அலனதத்ு 

விண்ணப்பங்களும் 30 நாடக்ளுக்குள் பரிசீலிக்கப்படும். 

 



   
    
 
 
 
 

  

E-Tribes India 

 மின் வரத்்தகத் தளங்களின்   மீது E-Tribes இந்தியா பதாலகலய (E-Tribes India banners) 

மத்திய பழங்குடியினர ் விவகாரதத்ுலற அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படும்  இந்திய 

பழங்குடியினர ்கூடட்ுறவு சந்லதப்படுதத்ுதை் சமம்பாடட்ுக் கூட்டலமப்பு  நிறுவனம்  (Tribal 

Cooperative Marketing Development Federation of India –TRIFED)   சதாடங்கியுள்ளது. 

 சமலும் TRIFED  நிறுவனமானது பழங்குடியினரின் உற்பத்திப்  சபாருடக்ளுலடய சிை்ைலர 

வரத்்தகத்திற்கான TRIFED லகசயடு ஒன்லறயும் (TRIFED’s Handbook for Retail Trade of tribal 

products), “Tribes Hat” எனும் காைாண்டு இதழ் (Quarterly Magazine) ஒன்லறயும்  

சவளியிடட்ுள்ளது. 

 இந்திய பழங்குடியினர ் கூடட்ுறவு சந்லதப்படுதத்ுதை் சமம்பாடட்ுக் கூட்டலமப்பு  

நிறுவனமானது டிஜிடட்ை் இந்தியா சதாடக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக  www.trifed.in,  

www.tribesindia.com எனும்   இரு இலணய தளங்கலளயும்,     லகசபசி வரத்்தக 

சசயலிலயயும் (M-commerce app), சிை்ைலர சரக்கு சமன்சபாருள் ஒன்லறயும் (Retail 

Inventory Software)  சதாடங்கியுள்ளது. 

 அலனதத்ுப் பகுதிகளிலும் பழங்குடியினர ்தயாரிப்புப் சபாருடக்ள் கிலடப்பலத உறுதி 

சசய்வதற்காக  TRIFED அலமப்பானது அசமசான், ஸ்நாப்டீை், பிளிப்காரட்், சப-டிஎம், 

சபான்ற பை்சவறு மின்வரத்்தக இலணயசமலடகளுடன் பை்சவறு ஒப்பந்தங்கலள 

சமற்சகாண்டு வருகின்றது. 

 மத்தியப் பழங்குடியினர ் விவகாரதத்ுலற அலமசச்கத்தின் சகாரிக்லகயிலனத் 

சதாடரந்்து மத்திய வரத்்தகதத்ுலற அலமசச்கமானது அரசு மின்-சந்லதயிடத்திை் 

(Government e-Marketplace - GeM) TRIFED நிறுவனம் மூைம் பழங்குடியின உற்பத்திப் 

சபாருடக்லள விற்க முன்சனற்பாடுகலள சமற்சகாண்டுள்ளது. 

TRIFED 

 இந்திய பழங்குடியினர ் கூடட்ுறவு சந்லதப்படுதத்ுதை் சமம்பாடட்ுக் கூட்டலமப்பு  

நிறுவனமானது மத்திய பழங்குடியினர ் விவகாரதத்ுலற அலமசச்கத்தின் கீழ் 

சசயை்படுகின்ற ஓர ்பன் – மாநிை கூடட்ுறவுச ்சங்கமாகும் (multi-State Cooperative Society) .  

 இதன் தலைலமயகம் புது திை்லியிை் அலமந்துள்ளது. 

 TRIFED ஆனது, பன்மாநிை கூடட்ுறவுச ்சங்கங்கள் சட்டம் 1984-ன் (தற்சபாழுது பன்-மாநிை 

கூடட்ுறவு சங்கங்கள் சட்டம், 2002- Multi-State Cooperative Societies Act, 2002) கீழ் அப்சபாலதய 

நை்வாழ்வுத்துலற அலமசச்கத்தாை் (Ministry of Welfare) ஆகஸ்ட் 1987 அன்று 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

  

http://www.trifed.in/
http://www.tribesindia.com/


   
    
 
 
 
 

  

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

EPG 

 சநபாளத ்தலைநகர ்காதம்ாண்டுவிை் இந்தியா – சநபாள உறவுகள் மீதான புகழ்சபற்ற 

நபரக்ளுலடய குழுவின் (Eminent persons Group- EPG) ஏழாவது சந்திப்பு அண்லமயிை் 

நடந்தது. 

 இரு நாடுகளுக்கிலடசயயான 1950 ஆம் ஆண்டின் அலமதி மற்றும் நட்புறவு ஒப்பந்தம்  

மீதும், வரத்த்கம், எை்லைப்பிரசச்லன, சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் அவற்றிலன தீரப்்பதற்கான 

வழிமுலறகள் மீதும் இந்த இரு நாள் சந்திப்பு நடத்தப்பட்டது. 

 இந்தக்குழு இந்தியா மற்றும் சநபாளத்திலனச ்சசரந்்த அறிவு ஜீவிகள் (Intellectuals) மற்றும் 

நிபுணரக்ள் அடங்கிய ஓர ்கூடட்ுப் சபசச்ுவாரத்ல்தக்கான  புகழ்சபற்ற நபரக்ளுலடய 

குழுவாகும். 

 நடப்பிை் இரு நாடுகளுக்கிலடசய உள்ள  அலனதத்ு இரு தரப்பு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் 

ஏற்பாடுகலள சமம்படுதத்ுவதற்கு பரிந்துலரகலள வழங்குவதற்காக 2016 ஆம் ஆண்டு 

இக்குழு அலமக்கப்படட்து.  

 இக்குழுவின்  அடுத்த சந்திப்பு புதுதிை்லியிை் நடத்த திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 

 

 

20 ஆவது காமன்சவல்த் கல்வி அளமெெ்ரக்ள் மாநாடு  

 அண்லமயிை்   பிஜி (FIJI) நாட்டிை் நடி (Nadi) எனும் இடத்திை் 20 ஆவது காமன்சவை்த் கை்வி 

அலமசச்ரக்ள் மாநாடு  நலடசபற்றது. 

 இந்த 20வது காமன்சவை்த் கை்வி அலமசச்ரக்ள் மாநாட்டின்  கருதத்ுரு “நீடித்த தன்லம 

மற்றும் மீள்திறன் ஆகியவற்லற கை்வியாை் வழங்க முடியுமா? (Sustainability and Resilience: 

Can Education Deliver?) 

 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் எட்ட சவண்டி இைக்கிடப்படட் நீடித்த வளரச்ச்ி இைக்குகள் 

(Sustainable Development Goal – SDG) உைகளவிை் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படட் பின் நடத்தப்படும் 

முதை் காமன்சவை்த் கை்வி அலமசச்ரக்ள் மாநாடு   இதுசவயாகும். 

 காமன்சவை்த் நாடுகளின் தலைவரக்ள் சந்திப்லபத் சதாடரந்்து (Commonwealth heads of 

Government Meeting)  காமன்சவை்த் சசயைகத்தாை்  (Commonwealth Secretariat) 

ஒருங்கிலணக்கப்படும் காமன்சவை்த் நாடுகளுக்கான  இரண்டாவது சபரிய மாநாடு 

இதுவாகும்.  

 இந்த 20வது காமன்சவை்த் கை்வி அலமசச்கரக்ள்    மாநாட்டிை்  நீடித்த வளரச்ச்ி 

இைக்குகலள அலடவதற்கு  கை்வி அத்தியாவசியமான, தவிரக்்க முடியாத ஒரு அம்சம் 

எனவும், கை்வி ஒவ்சவாருலடய அடிப்பலட மனித  உரிலம (fundamental human right) எனவும் 

மறுஉறுதி  சசய்யப்படட்து.  

 காமன்சவை்த் கை்வி அலமசச்ரக்ள் மாநாட்சடாடு  சசரத்்து    ஒருங்கிலணந்த 

கூட்டளிப்பாளரக்ள் மன்றத்தின் சந்திப்பும் (Integrated Partners Forum – IPF) பிஜியிை்  

நலடசபற்றது. 



   
    
 
 
 
 

  

 அடுத்த 21வது காமன்சவை்த் கை்வி அலமசச்ரக்ள் மாநாடல்ட 2021 ஆம் ஆண்டிை்  

சகன்யா நடத்த உள்ளது 

 1959 ஆண்டு முதை் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற காமன்சவை்த் கை்வி அலமசச்ரக்ள் 

மாநாடு நடத்தப்படட்ு வருகிறது. 

 இதன் முதை் மாநாடு 1959-ை் இங்கிைாந்தின் ஆக்ஸ்சபாரட்ிை் நடத்தப்படட்து. 

 

ெவுதி அதரபியா – இராணுவம்  

 சவுதி அசரபியா அரசு முதன் முலறயாக இராணுவத்திை் சபண்கள் சசர 

அனுமதியளிதத்ுள்ளது. 

 சபண்கள் ரியாத,் சமக்கா, அை்-காசிம் மற்றும் சமதினா ஆகிய மண்டைங்களிை் 

பலடவீரரக்ள் பணிக்காக விண்ணப்பிக்கைாம். 

 சபண் விண்ணப்பத்தாரரக்ள் 25-35 வயதுக்குட்படட்வரக்ளாக இருக்க சவண்டும். 

உயரந்ிலைக் கை்வி முடித்தவரக்ளாகவும், கடட்ாய மருத்துவப் பரிசசாதலனயிை் சதரச்ச்ி 

சபற்றவரக்ளாகவும் இருக்க சவண்டும். 

 இவரக்ள் சபார/்சண்லடயின் சபாது ஈடுபடுத்தப்பட மாட்டாரக்ள். அசதசமயம், 

பாதுகாப்புத ்துலறயிை் இலணந்து சசயை்பட அவரக்ளுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். 

 சவுதி இளவரசர ்முகம்மது பின் சை்மானாை் சதாடங்கி லவக்கப்பட்ட சதாலைசநாக்குத் 

திட்டம் 2030ன் கீழ் இந்த வாய்ப்பு சபண்களுக்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

FATF 

 பிரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகர ்பாரிஸிை் நலடசபற்ற சபாதுக்குழு கூடட்த்திை் நிதியியை் 

சசயற்பலடப் பிரிவின் (Financial Action Task Force - FATF) துலணத் தலைவராக  சீனா 

சதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 பணசமாசடி (Money Laundering)  மற்றும்   பயங்கரவாத நிதியளிப்பு (Terror financing) 

சபான்றவற்லற தடுப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்படட் உைகளாவிய அலமப்சப FATF ஆகும். 

 பாரிஸிை் நலடசபற்ற FATF-ன் சபாதுக்குழு கூட்டத்திை் பணசமாசடி எதிரப்்பு மற்றும் 

பயங்கரவாத நிதியளிப்பு தடுப்பு ஒழுங்குமுலறகளுடன் ஒத்திலசவதற்காக 2018 ஆம் 

ஆண்டின் ஜூன் மாதம் வலர பாகிஸ்தானின் சசயை்பாடுகலள சரவ்சதச ஒதத்ுலழப்பு 

மதிப்பீடட்ுக் குழுவின் மூைம் கண்காணிக்க பாகிஸ்தான் FATF-ன் “Grey list”-ை் 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. 

 இருப்பினும் “grey list” படட்ியலிை் பாகிஸ்தாலன சசரப்்பதற்கு சவூதி அசரபியா, துருக்கி, 

சீனா ஆகியலவ ஓர ்அணியாக இலணந்து எதிரப்்பு சதரிவிதத்ுள்ளன. 

 FATF பிரிவினுலடய விதிகளின்படி ஒரு நாடல்ட “grey list” -இை் பட்டியலிடாமை் தடுப்பதற்கு 

FATF-ன் 37 உறுப்பினரக்ளிை் மூவருலடய வாக்குகள் சதலவ. 

நிதியியல் செயற் ளட பிரிவு (Financial Action Task Force - FATF)  

 1989 ஆம் ஆண்டு அரசுகளுக்கிலடசயயான அலமப்பாக  (Inter-governmental body) FATF 



   
    
 
 
 
 

  

சதாற்றுவிக்கப்படட்து. 

 பாரிஸிை் உள்ள சபாருளாதார ஒதத்ுலழப்பு மற்றும் சமம்பாடட்ு நிறுவனத்தின் 

தலைலமச ்சசயைகத்திை் (OECD - Organisation for Economic Co-operation and development)   FATF-

ன் சசயைகம் அலமந்துள்ளது. 

 FATF-ை் இந்தியா உட்பட சமாத்தம் 37 உறுப்பினரக்ள் உள்ளனர.் 

 FATF-ன் சபாதுக்குழு   அலவயானது (FATE Plenary Session) FATF-ன் முடிசவடுக்கும் 

அலமப்பாகும். 

 ஆண்டுசதாறும் பிப்ரவரி, ஜூன் மற்றும் அக்சடாபர ் மாதங்களிை் FATF-ன் சபாதுக்குழு 

சந்திப்பு நலடசபறும். 

 சபருகி வரும் பண சமாசடி பிரசச்ிலனகலள எதிரப்்பதற்காகவும், 

பயங்கரவாத  நிதியளிப்பு மற்றும் பண சமாசடிக்கு எதிரான தடுப்பு நடவடிக்லககளுக்கு 

சரவ்சதச தரநிலைகலள உருவாக்குவதற்காகவும் 1989 ஆம் ஆண்டு பாரிஸிை் 

நலடசபற்ற G-7 மாநாட்டின் சபாது FATF சதாற்றுவிக்கப்படட்து. 

 

2020 ஒலிம்பிக் மற்றும்  ாரா ஒலிம்பிக்கிற்கான சின்னங்கள் 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஜப்பானின் சடாக்கிசயா நகரிை் நலடசபற உள்ள ஒலிம்பிக் (Olympic) 

மற்றும் பாரா ஒலிம்பிக்ஸ் (Paralympic) சபாட்டிகளுக்கான சின்னங்களாக (Mascots) 

அசாத்திய சக்திகளுலடய இரு எதிரக்ாைத்திய நரி சபாைான பலடப்புகலள (Futuristic Fox-

like features with Supernatural Power) ஜப்பான் சதரந்்சதடுதத்ுள்ளது. 

 சுமார ் 16,769 பள்ளிகலளச ் சசரந்்த மாணவரக்ள் சமாத்தம் 3 சின்ன சஜாடிகளிலிருந்து 

ஒன்லற சதரந்்சதடுக்க வாக்களித்தனர.் அதிலிருந்து தற்சபாது இந்த ஒரு சஜாடி சின்னம் 

சதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

 காரட்ட்ூன் கதாபாத்திர வடிவலமப்பாளரான ரிசயா டானிகுசச்ி (Ryo Taniguchi) என்பவராை் 

வடிவலமக்கப்படட்ுள்ள இந்த சின்னங்களுக்கு இவ்வாண்டின் இறுதியிை் சபயர ்

சூட்டப்பட உள்ளது. 

 ஜப்பான் நாட்டினுலடய  “Yoi Don!” எனும் சடாக்கிசயாவின்  2020 ஆண்டிற்கான சதசிய 

கை்வி திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக இந்த சின்னத்தின் சதரந்்சதடுப்பிற்காக வாக்சகடுப்பு 

நடத்தப்படட்து.  



   
    
 
 
 
 

  

 Yoi Don என்பதன் சபாருள் ‘Get Set’ என்பதாகும். 

 சடாக்கிசயா ஒலிம்பிக்ஸ் ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 24 முதை் ஆகஸ்டு 9 வலர 

நலடசபற உள்ளது. பாராலிம்பிக்ஸ் சபாட்டிகள் ஆகஸ்ட் 25 முதை் சசப்டம்பர ் 6 வலர 

நலடசபறஉள்ளது. 

 

ரஷ்யா ஒலிம்பிக் த ாட்டிகள் 

 அண்லமயிை் சதன்சகாரியாவின் பியான்சாங் நகரிை்   நலடசபற்று முடிந்த 2018-ஆம் 

ஆண்டின் குளிரக்ாை ஒலிம்பிக் சபாட்டியிை் பங்சகடுக்க தலட விதிக்கப்படட்ிருந்தலதத் 

சதாடரந்்து, தற்சபாது ரஷ்ய ஒலிம்பிக் சங்கத்திற்கு மீண்டும்  உறுப்பினர ்அந்தஸ்லத  

சரவ்சதச ஒலிம்பிக் சங்கம்   (International Olympic Committee-IOC) வழங்கியுள்ளது. 

 2014ஆம் ஆண்டு இரஷ்யாவின் சசாசச்ி நகரிை் நலடசபற்ற குளிரக்ாை ஒலிம்பிக் 

சபாட்டியின் சபாது அரசு ஆதரவுடன் இரஷ்ய வீரரக்ளுக்கு சபாலத மருந்து 

வழங்கப்படட்து உறுதி சசய்யப்பட்டதலனத் சதாடரந்்து பியான்சாங் குளிரக்ாை 

ஒலிம்பிக் சபாட்டியிை் பங்சகடுக்க கடந்த ஆண்டு டிசம்பர ்மாதம், இரஷ்யாவிற்கு தலட 

விதிக்கப்படட்து. 

 இரஷ்யா ஒலிம்பிக் கமிடட்ிக்கு தலட விதிக்கப்படட் சபாதும்,  சதன் சகாரியாவிை் 

நலடசபற்ற பியான்சாங் ஒலிம்பிக் சபாட்டியிை் 168 ரஷ்ய வீரரக்ள் நடுநிலை வீரரக்ளாக  

(Neutrals) ஒலிம்பிக் சங்கக் சகாடியின் கீழ் சபாட்டிகளிை் பங்சகடுத்தனர.் 

 இரு தங்கம் உட்பட சமாத்தம் 17 பதக்கங்கலளப் சபற்று பதக்கப் பட்டியலிை் 

இரஷ்யாவின் ஒலிம்பிக் தடகள வீரரக்ள் (OAR - Olympic Athletes from Russia) மூன்றாவது 

இடத்லதப் பிடித்தனர.் 

 2018 ஆம் ஆண்டின் குளிரக்ாை பாராலிம்பிக்ஸ் சபாட்டியிை் பங்சகற்கவும்    இரஷ்யாவிற்கு    

தலட விதிக்கப்படட்ுள்ளது.  இருப்பினும் இரஷ்ய வீரரக்ள்  நடுநிலை வீரரக்ளாக (Neutrals) 

பங்சகற்க உள்ளனர.் 

 

அணுெக்தி விமானம் தாங்கி க ் ல் - சீனா 

 லைசயானிங் [Liaoning] எனும் நாட்டின் முதை் அணுசக்தி (Nuclear Powered) விமானம் தாங்கி 

சபார ் கப்பலை கட்டலமக்க  உள்ளதாக சீன சதசியக் கப்பை் கடட்ும் நிறுவனம் 

சதரிவிதத்ுள்ளது. 

 சீனா தனது முதை் விமானம் தாங்கி கப்பைான லைசயானிங்லக உக்லரனிடமிருந்து 

2012ை் வாங்கியது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 சீனாவின் இரண்டாவது மற்றும் உள்நாட்டிசைசய தயாரிக்கப்படட் முதை் விமானம் 

தாங்கி கப்பைான  Type 001A என்ற விமானம் தாங்கி கப்பை் கடந்த ஆண்டு சீனக் 

கடற்பலடயிை் இலணக்கப்படட்து. 

 தற்சபாது சீனக் கடற்பலடயானது வழக்கமான எரிசபாருள் எண்சணய்யிை் இயங்கும் 

இரு விமானம் தாங்கி கப்பை்கலளக் சகாண்டுள்ளது. 

 அசமரிக்க கடற்பலடயின் நிமிட்ஜ் வகுப்பு (Nimitz Class)  மற்றும் சபாரட்் வகுப்பு (Ford Class) 

விமானம் தாங்கி கப்பை்கள் அணுசக்தி ஆற்றலிை் இயங்குகின்றன.  

 பிசரஞ்ச ்கடற்பலடயின் சாரை்ஸ்-டி-சகௌை்சை (Charless de Gaulle) விமானம் தாங்கி கப்பை் 

மடட்ுசம அணுசக்தி ஆற்றலிை் இயங்குகின்ற  அசமரிக்காலவச ்சசராத விமானம் தாங்கி 

கப்பைாகும். 

 

தரா ்பூர் அணு மின்நிளலயம் 

 வங்கசதசத்தின் சராப்பூர ்  என்னுமிடத்திை் அணுமின் நிலையத்லதக்  கடட்ு வதற்கு 

இந்தியா, வங்கசதசம் மற்றும் இரஷ்யாவிற்கு இலடசய ஓர ் முத்தரப்பு (tripartite) 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் லகசயழுத்திடப்படட்ுள்ளது. 

 இது இந்தியா-ரஷ்யா அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மூன்றாவது நாட்டிை் 

சமற்சகாள்ளப்படும் முதை் அணுசக்தி திட்டம் ஆகும். 

 சமலும் இது இந்தியாவின் முதை் சவளிநாடட்ு அணுசக்தி கட்டலமப்பு முலனவாகும்.    

 சராப்பூர ்அணு உலைத் திட்டமானது வங்கசதசத்தின் முதை் அணுசக்தி திட்டம் ஆகும். இது 

ரஷ்யாவின் உதவிசயாடு வங்கசதசத் தலைநகர ்டாக்காவிற்கு அருசக கட்டப்படவுள்ளது. 

 சராப்பூர ் அணுமின் நிலையத்தின் இரண்டு உலைகளும் பயன்பாட்டிற்கு வந்தாை் 



   
    
 
 
 
 

  

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தாலன அடுதத்ு சதற்காசிய நாடுகளிை் அணுசக்திலய ஆற்றை் 

உற்பத்திக்காக பயன்படுதத்ும் மூன்றாவது நாடாக வங்கசதசம் உருவாகும் . 

 சராப்பூர ்அணுமின் நிலையத்தின்  ஒவ்சவாரு உலைகளின் திறனும்   1200 சமகா வாடக்ள் 

(Mega Watts) ஆகும். 

 இரஷ்யாவானது இந்த அணுமின் நிலையத்லத Turnkey சசயை்முலறயின் அடிப்பலடயிை் 

கட்டலமக்க உள்ளது. Turnkey சசயை்முலறயிை் முழு கடட்ுமானத் திட்டத்லதயும் 

ஒப்பந்ததாரரக்சள சமற்சகாள்வர.் சமலும் கட்டலமக்கப்படும் அணுமின் நிலையத்திை் 

ஏற்படும் எத்தகு எதிரக்ாைத்திய அசாம்பாவிதங்கள் மற்றும் பிரசச்லனகளுக்கு 

ஒப்பந்ததாரரக்சள சபாறுப்புலடயவரக்ளாவர.் 

 அணுசக்தி விநிசயாக குழுவிை் (Nuclear Suppliers Group) இந்தியா உறுப்பினரை்ைாததாை், பிற 

நாடுகளின் அணு உலைகள் கட்டலமப்பிை் இந்தியா சநரடியாக பங்கு சபற இயைாது. 

 

மாரஷ்ல் தீவுகள்  

 SOV அை்ைது சாவரின் (sovereign) எனும் டிஜிடட்ை் பணத்லத உருவாக்க மாரஷ்ை் நாடட்ு 

நாடாளுமன்றம் ஓர ்   சட்டத்லத இயற்றியுள்ளதன் மூைம்  பசுபிக் தீவுப் பிராந்திய   நாடான 

(Pacific Island Nation) மாரஷ்ை் தீவு (Marshall Island) சங்சகத இலணயப் பணத்லத (Crypto 

Currency) அை்ைது டிஜிடட்ை் பணத்லத தன்னுலடய அதிகாரப் பூரவ்மான பணமாக [Legal 

tender] அங்கீகரிதத்ுள்ள உைகின் முதை் நாடாக உருவாகியுள்ளது.   

 பின்சடக் ஸ்டாரட்்-அப் நீமா  (fintech startup Neema) எனும் இஸ்சரலிய நிறுவனதத்ுடன் 

இலணந்து மாரஷ்ை் தீவு SOV – ஐ சவளியிடட்ுள்ளது. 

 

 ஆரம்ப நாணய விடுப்புகளிை்  (Initial Currency Offering-ICO) சுமார ் 24 மிை்லியன் SOV-க்கலள 

மாரஷ்ை் குடியரசு சவளியிட  உள்ளது 

 பரிவரத்்தலன மற்றும்  கட்டண சசலுதத்ுலகயிை் அசமரிக்காவின் டாைரக்ளுக்கு 

இலணயான அந்தஸ்லத மாரஷ்ை் தீவின் இப்புதிய டிஜிட்டை் பணம் சகாண்டுள்ளது. 

தற்சபாது  அசமரிக்க டாைரக்சள மாரஷ்ை் தீவின் சட்டப் பூரவ் பணமாக இருந்து 

வருகின்றது. 



   
    
 
 
 
 

  

 இதற்குமுன் ‘Petro’ என்ற சபயரிை் தனக்சகன ஓர ் சங்சகத இலணயப் பணத்லத 

சவளியிட்ட  உைகின் முதை் நாடாக சவனிசூைா உருவானது. இருப்பினும் இதனுலடய  

சட்டப்பூரவ் சசை்லுபடித்தன்லம இதுவலர அறியப்பட விை்லை. 

 பசுபிக் சபருங்கடலிை் அலமந்துள்ள ஓர ்தீவு நாசட மாரஷ்ை் குடியரசாகும். 

 லமக்சராசனசியா (Micronesia) தீவுக் குழுவிை் மிகப் சபரிய தீவுகளிை் ஒன்று மாரஷ்ை் 

தீவாகும். 

 மாரஷ்ை் குடியரசினுலடய கவாசஜசைய்ன் (Kwajalein) எனும் தீவிை் அசமரிக்கா ஓர ்

இராணுவ தளத்லதக் சகாண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

இந்தியாவின் முன்னணி எண்சணய் வழங்குநர ்

 நடப்பு நிதியாண்டிை் இந்தியாவின்     கசச்ா எண்சணய் சதலவயிை் ஐந்திை் ஒரு 

பங்கிற்கும் அதிகமான அளவு எண்சணய்லய இந்தியாவிற்கு  ஏற்றுமதி சசய்துள்ளதன் 

மூைம் சவூதி அசரபியாலவ பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தியாவிற்கான முன்னணி எண்சணய் 

ஏற்றுமதியாளர ்என்ற இடத்லத ஈராக் அலடந்துள்ளது. 

 சதாடரந்்து இரண்டாவது ஆண்டாக ஈரான் இந்தியாவிற்கு அதிகளவு எண்சணய் 

விநிசயாகிக்கும் மூன்றாவது நாடாக உள்ளது. சவனிசுைாவானது இந்தியாவிற்கு 

அதிகளவு எண்சணய் வழங்கும் 4வது நாடாகும்.  

 அதற்கடுத்த இடத்திை் லநஜீரியா உள்ளது. 

 இந்தியா தன்னுலடய கசச்ா எண்சணய் சதலவயிை் 80 சதவீதத்லத இறக்குமதி மூைம் 

அலடகின்றது. 

 சநடுங்காைமாக சவூதி அசரபியா இந்தியாவிற்கு முதன்லம எண்சணய் வழங்குநராக 

இருந்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரை் முதை் ஜனவரி வலரயிைான காைத்திை் 

சமற்காசியாவிலிருந்தான இந்தியாவின் எண்சணய் இறக்குமதி சாரப்ு நிலை 58 

சதவீதத்திலிருந்து (2014-15) 63.7 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. 

 

த ார் க ் ற்  ளட - ஜ ் ான் 

 ஜப்பான் கடற்பலட, தனது ஜப்பான் கடற் பலடயின் சுய-பாதுகாப்புப் பிரிவின் (Japan 

Maritime Self-Defence Force)  முதை் தலைவராக (First Escort Division) ரிசயாசகா அஜீமா-லவ 

(Ryoko Azuma) நியமிதத்ுள்ளது. 

 இதன் மூைம் இஜீசமா-ச லிகாப்டர ் தாங்கிக் கப்பை் உட்பட சிை சபாரக்்கப்பை் 

பலடகளுக்கு தலைலமசயற்கும் முதை் சபண் என்ற சபருலமலய ரிசயாசகா அஜீமா 

அலடந்துள்ளார.் 

 ஜப்பான் கடை் பலடயின் சுய பாதுகாப்புப் பிரிவிை் உள்ள 1,000 கடற்பாதுகாப்புப் பலட 

வீரரக்லள சகாண்ட 4 கப்பை்களுக்கு  ரிசயாசகா அஜீமா தலைலமசயற்க உள்ளார.் 

 



   
    
 
 
 
 

  

ளநல் திருவிழாவின் 6வது இந்திய  தி ்பு 

 எகிப்து நாட்டின் தலைநகர ்சகய்சராவிை் 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான லநை் திருவிழாவின் 

6வது இந்திய பதிப்பு  மாரச் ் 6 முதை் 17 வலரயிை்  பை்சவறு கலை மற்றும் 

கைாசச்ாரங்கலள சவளிப்படுதத்ுவதற்காக நடத்தப்படட்ு வருகின்றது. 

 எகிப்திை் நலடசபறும் மிகப்சபரிய சவளிநாடட்ு திருவிழாவான இது,  இந்தியா மற்றும் 

எகிப்திற்கு இலடசய  கலைப் பலடப்புகளின்  கூட்டிலணலவ ஊக்குவிக்கிறது. 

 இவ்வாண்டு நடத்தப்சபற்று வரும் இத்திருவிழாவிை் அைங்கார அணிவகுப்பு மற்றும் 

இந்தியத் திலரப்படங்கலள திலரயிடை் என இரு புதிய நிகழ்வுகளும் சமற்சகாள்ளப்பட 

உள்ளது. 

 சபாழுதுசபாக்கு சகளிக்லக நிறுவனமான டீம்சவாரக்் ஆரட்ஸ்் எனும் நிறுவனதத்ுடன் 

இலணந்து, இந்திய கைாசச்ாரத்திற்கான சமௌைானா ஆஸாத ்லமயம் (Maulana Azad Centre 

for Indian Culture)  மற்றும் எகிப்திை் உள்ள இந்தியத்  தூதரகம் இத்திருவிழாலவ 

ஒருங்கிலணதத்ுள்ளது. 

 

 

இத்தாலியின் முதல் கறு ்பின செனட் உறு ்பினர ்

 லநஜீரியாலவ பூரவ்ீகமாகக்  சகாண்ட இத்தாலியரான சடானி ஐசவாபி   இத்தாலி 

நாட்டின் முதை் கறுப்பின சசனட்டராக   சதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 இவர ்தற்சபாது இத்தாலியின் வைதுசாரி  கட்சியின் குடிசயற்ற விவகாரத்தின் தலைலம  

சசய்தித ்சதாடரப்ாளராக உள்ளார.் 

 இத்தாலியின் முக்கிய குடிசயற்ற முலனயமான (Immigration hub) வட இத்தாலியிலுள்ள 

பிசரஸ்சியா சதாழிை் நகரத்திலிருந்து இவர ் சசனட் அலவக்கு 

சதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 2013-ஆம் ஆண்டு முதை் வட ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இத்தாலியிை் குடிசயறிய 6,90,000-க்கும் 

அதிகமாக குடிசயறியவரக்ளுக்காக #Stop invasion என்ற முழக்கப் பிரசச்ாரத்லத சடானி 

ஐசவாபி    சதாடங்கினார.் 



   
    
 
 
 
 

  

 இத்தாலியிை் நலடசபற்று முடிந்த சபாதுத் சதரத்லிை் எந்த ஒரு தனிக் கட்சிக்கும், 

கூட்டணிக் கட்சிக்கும் தனிப் சபரும்பான்லம கிலடக்காததாை் சதாங்கு பாராளுமன்றம் 

(Hung Parliament) ஏற்படும் நிலைலம உருவாகியுள்ளது. 

 மட்சடசயா சாை்வானி தலைலமயிைான வைதுசாரி லீக் கட்சி, வைதுசாரி கூட்டணியிை் 

சபரும் வாக்குகள் சபற்று சபரிய கட்சியாக உருவாகியிருப்பினும், ஆட்சியலமப்பதற்கு  

தனிப்சபரும்பான்லமயின்றி காணப்படுகின்றது. 

 

ஜீனி ர் தகா ்ரா 

 ஜீனிபர ் சகாப்ரா  என்பது  அசமரிக்க மற்றும் ஐசராப்பிய  ராணுவப் பலடகளுக்கு  

இலடசயயான இருதரப்பு கூடட்ுப் சபார ்பயிற்சியாகும். 

 வழக்கமான சபார ்பயிற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக நடத்தப்படும் இக்கூடட்ுப் சபார ்பயிற்சி, 

அசமரிக்க மற்றும் இஸ்சரலிய பாதுகாப்புப் பலடகளுக்கு இலடசயயான 

ஒருங்கிலணலவ அதிகரிக்கும் வண்ணம் வடிவலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 பிராந்திய அசச்ுறுத்தை்கலள எதிரப்்பதற்கு ஒருங்கிலணந்த 

கண்டங்களுக்கிலடசயயான ஏவுகலண பாதுகாப்லப  (integrated ballistic missile defense) 

இஸ்சரலுக்கு வழங்குவதும், இஸ்சரலுலடய இராணுவ சசயை்பாடுகளுக்கு அசமரிக்க 

ஆதரலவப் பராமரிப்பதும் இக்கூடட்ுப் சபார ்பயிற்சியின் முக்கிய சநாக்கங்களாகும். 

 

எல்லி சவய்ஸல் விருது 

 2012 ஆம் ஆண்டு மியான்மரின் ஆங் சாங் சூகிக்குத் தான் வழங்கிய  எை்லி சவய்ஸை்  (Elie 

Wiesel Award) எனும் உயரிய விருதிலன ரத்து சசய்துள்ளதாக   அசமரிக்காவின் 

ச ாசைாகாஸ்ட் நிலனவு அருங்காட்சியகம் (Holocaust Memorial Museum) அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

 சநாபை் பரிசுசபற்ற மியான்மரின் சதசிய ஆசைாசகரான ஆங்சான் சூகிக்கு 

வழங்கப்படட் இவ்விருது திரும்பப் சபறப்படுதலுக்கு மியான்மரிை் சராஹிங்கியா 

சமூகத்தினருக்கு எதிராக மியான்மர ்இராணுவத்தார ் நடத்திய  இனப்படுசகாலைலய 

எதிரத்த்ு ஏதும் எதிரவ்ிலன ஆற்றாமை் மவுனம் காத்தலமசய காரணம் என இந்த 



   
    
 
 
 
 

  

அருங்காட்சியம் கூறியுள்ளது. 

 சிறுபான்லமயினச ்சமூகமான   சராஹிங்கியரக்ளுக்கு எதிராக மியான்மர ்  இராணுவம் 

நிகழ்த்திய அராஜகத்திலிருந்து தங்கலள காப்பாற்றிக் சகாள்ள மியான்மரிலிருந்து 

7,00,000 சராஹிங்கியரக்ள் இதுவலர  நாடல்ட விடட்ு சவளிசயறியுள்ளதாகக் 

கூறப்படுகிறது. 

 

சீனா அதி ர்  தவிக்காலம்  நீட்டி ்பு  

 2023-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகும் சீனாவின் அதிபராக ஜீ ஜின்பிங் சதாடர வழிவலக 

சசய்யும் விதமாக, அதிபர ் பதவியிை் உள்ள வரம்லப நீக்க நாட்டின் அரசியைலமப்புச ்

சட்டத்திை் சீனா வரைாற்று சட்டத ்திருத்தத்லதக் சகாண்டு வந்துள்ளது.  

 இதற்காக 'புதிய காைகட்டதத்ுக்கான சீன பாணி சசாஷலிசம் குறித்த ஜீ ஜின்பிங்கின் 

சிந்தலனகள்' ('Socialism with Chinese Characteristics for a New Era')  சீனாவின் அரசியைலமப்பு  

சகாள்லக சாசனத்திை் இலணக்கப்படட்ுள்ளது. 

 சீனாவிை் அதிபரின்  பதவிக் காைம் ஐந்து ஆண்டுகளாகும்.  

 முன்னாள் சீன அதிபரான சடங் ஜிசயாபிங்கினாை் 1982 ஆம் ஆண்டு பதவி வரம்பு 

சகாண்டு வரப்படட்து. அதன்படி ஒருவர ் 10 ஆண்டுகள் மடட்ுசம  அதாவது 2 முலற 

மடட்ுசம   அதிபராக இருக்க  முடியும். 

 சமலும் சதசிய கண்காணிப்பு ஆலணயம் (National Supervisory Commission)  எனும் புதிய 

ஊழை் ஒழிப்பு அதிகார நிறுவனம்  (anti-graft super agency)  ஒன்லற ஏற்படுத்தவும்    முடிவு 

சசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 அலனதத்ு அரசு சபாதுப்  பணியாளரக்ள், அரசு அதிகாரிகள், சமைாளரக்ள் முதை் 

ஆசிரியரக்ள், இதழாளரக்ள், மற்றும் மருத்துவரக்ள் வலர அலனவலரயும்  சீன சதசியக் 

கட்சியின் ஊழை் கண்காணிப்புப் பிரிவு கண்காணிக்கும் வலகயிை் அதனுலடய 

அதிகாரத்லத இந்த ஆலணயம் விரிவுபடுதத்ும்.  

 

இன ் டுசகாளல தினம் 

 1971 ஆம் ஆண்டு விடுதலைப் சபாரின்சபாது பாகிஸ்தான் பலடகளாை் சகாை்ைப்பட்ட 3 

மிை்லியன் மக்கலள நிலனவு சகார இனப்படுசகாலை தினம் கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 மாரச் ்25 அன்று ஒரு நிமிடம் விளக்குகலள அலணதத்ு இத்தினம் கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 வங்கசதசம் இத்தினத்லத (மாரச் ்25ஐ) இனப்படுசகாலை தினமாக 2017ம் ஆண்டு முதை் 

கலடபிடிக்க ஆரம்பித்தது. 

 

 குற்றம் இல்லாத  குதி 

 8.3 கி.மீ சதாலைவிைான இந்திய-வங்கசதச எை்லைலய இந்திய எை்லைப் பாதுகாப்புப் 

பலட மற்றும் வங்கசதச எை்லைப் பாதுகாப்புப்பலட ஆகியவற்றின் தலைவரக்ள் குற்றம் 



   
    
 
 
 
 

  

இை்ைாத பகுதிகளாக அறிவிதத்ுள்ளனர.் 

 இந்த எை்லையானது இந்திய எை்லைப் பாதுகாப்புப் பலடயின் குனரம்த் மற்றும் 

கை்யாணி, வங்கசதச பாதுகாப்புப் பலடயின் புத்காலி மற்றும் சதௌைாத்பூர ் ஆகிய 

இடங்களிை் அலமந்துள்ளது. 

 இரு நாடட்ு பாதுகாப்புப் பலடகளும் இருநாடட்ு அரசுகள், அரசுசாரா நிறுவனங்கள் (NGOs) 

மற்றும் உள்ளூர ்மக்களின் உதவிசயாடு, இப்பகுதியிை் குற்றங்கள் நலடசபறா வண்ணம் 

பாதுகாக்கும். 

  

 

உலக ATM மாநாடு 

 ஸ்சபயின் நாட்டின் சபரியா டீ மாட்ரிட் நகரிை் மாரச் ்6 முதை் 8 வலர உைக ATM மாநாடு ( 

World ATM Congress / WATMC – 2018)  நலடசபற்றது. 

 ஆறாவது ஆண்டிை் அடிசயடுதத்ு  லவக்கும் இம்மாநாடானது, உைகின் மிகப்சபரிய 

சரவ்சதச விமானப் சபாக்குவரதத்ு சமைாண்லமக் கண்காட்சி (ATM – Air traffic Management)  

மற்றும் மாநாடாகும். ஆண்டுசதாறும் பை்சவறு  விமானத் துலறசார ்பிரதிநிதிகள் இதிை் 

பங்சகற்கின்றனர.் 

 இந்தியாவிலிருந்து  இந்திய விமான நிலைய ஆலணயம் (Airports Authority of India-AAI)    இந்த 

மாநாட்டிை்  பங்சகடுத்து தன்னுலடய சதாடக்கங்கள் (initiatives) மற்றும் சாதலனகலள 

காட்சிப்படுத்தியது. 

 விமானப் சபாக்குவரதத்ு சசலவக் கழகமும் (Civil Air Navigation Services Organization-CANSO) 

விமானப்  சபாக்குவரதத்ுக்  கடட்ுப்பாடட்ுச ் (Air Traffic Control Association -ATCA)  சங்கமும் 

இலணந்து இம்மாநாடல்ட நடதத்ுகின்றன. 

 விமானப் சபாக்குவரதத்ுத்  துலறயிை் உள்ள  உைகின் முன்னணி  விமான உதிரிபாக 

தயாரிப்பாளரக்ள், நிபுணரக்ள், பங்குதாரரக்ள் விமானப் சபாக்குவரதத்ு சமைாண்லமயிை் 

தங்களுக்குள்ள அனுபவம் மற்றும்  சிறந்த நலடமுலறகலள பகிரந்்து சகாள்வதற்கு 

அவரக்லள  ஒசர  தளத்திை் ஒங்கிலணப்பதற்காக இம்மாநாடு நடத்தப்படுகின்றது.  



   
    
 
 
 
 

  

 

TPP-க்கான விரிவான மற்றும் வளரெ்ச்ி ஒ ் ந்தம் 

 சிலி நாட்டிை் உள்ள சாண்டியாசகாவிை் 11  பசுபிக் கலர நாடுகள் CP TPP or TPP11  

என்றலழக்கப்படும் டிரான்ஸ் பசிபிக் கூடட்ுப் பங்களிப்பிற்கான    விரிவான மற்றும் 

வளரச்ச்ி ஒப்பந்தத்திை்   (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CP 

TPP)  முலறயாக நுலழந்துள்ளன. 

 அசமரிக்காவாை் முன்சமாழியப்பட்ட டிரான்ஸ் பசிபிக் கூடட்ுப் பங்களிப்பின்    

திருத்தப்பட்டப் பதிப்சப (revised version) இந்த CP TPP ஆகும். TPP யிலிருந்து அசமரிக்கா 

சவளிசயறிய பிறகு இது இறுதி சசய்யப்பட்டது. 

 

 TPP 11-ை் ஆஸ்திசரலியா, புருசன, கனடா, சிலி, மசைசியா, ஜப்பான், சமக்ஸிசகா, 

நியூசிைாந்து, சபரு, சிங்கப்பூர,் வியடந்ாம் ஆகிய 11 நாடுகள் உள்ளன.  

 வட அசமரிக்க தலடயற்ற வரத்்தக ஒப்பந்தம் (NAFTA - North American Free Trade Agreement) 

மற்றும் ஐசராப்பிய யூனியன் (European Union-EU) ஆகியவற்லறத் சதாடரந்்து உைகின் 

மூன்றாவது சபரிய வரத்்தக மண்டைம் (Trade Bloc) இதுவாகும். 

 இந்த 11 நாடுகளுள் 6 நாடுகள் தங்களுலடய உள்நாட்டளவிை் இந்த ஒப்பந்தத்திலன 

உறுதி சசய்த (Ratify) 60 நாடக்ள் கழிதத்ு இந்த ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வரும்.   



   
    
 
 
 
 

  

 மருந்துப் சபாருடக்ளுலடய அறிவுசார ் சசாதத்ுரிலமயின் பாதுகாப்லபப்  

சபருக்குவதற்கான விதிகள் உட்பட TPP உடன்படிக்லகயிை் அசமரிக்கா சவண்டிய சிை 

சதலவகள் இப்புதிய ஒப்பந்தத்திை் நீக்கப்படட்ுள்ளன. 

 12 உறுப்பு நாடுகலளக் சகாண்ட TPP-யிலிருந்து 2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 

அசமரிக்கா சவளிசயறியது. 

 அசமரிக்கா TPP-யிலிருந்து   சவளிசயறிய பிறகு, அதலனக் குறிதத்ு கருதாது TPPலய    

முன்சனடுத்துச ்சசை்ை பிற 11 நாடுகள் முடிவு சசய்தன. இத்தகு வலகயிை் இந்த ஒப்பந்தம் 

2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இறுதி சசய்யப்படட்து. 

 

நிதியியல்   கூட்டுறவிற்கான கூட்டு ் பிரகடனம்  

 சரவ்சதச சூரிய ஆற்றை் கூட்டணி (ISA- International Solar Alliance), ஆப்பிரிக்க சமம்பாடட்ு 

வங்கி (AfDb- African Development Bank), ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கி (ADB- Asian Development Bank), 

ஆசிய உள்கட்டலமப்பு முதலீடட்ு வங்கி (AIIB- Asian Infrastructure Investment Bank,) பசுலமப் 

பருவநிலை நிதியம் (GCF- Green climate fund) மற்றும் புதிய வளரச்ச்ி வங்கி (New Development 

Bank NDB) ஆகியலவ புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றலை சமம்படுதத்ுவதற்காக  ஒரு கூடட்ு 

நிதியியை் கூட்டிலணவுப்  பிரகடனத்திை் (Joint financial partnership Declarations)  

லகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 

 புதுப்பிக்கக்கூடிய எரிசக்திக்கான ஆதரவிை் தங்களுலடய ஒதத்ுலழப்லப சமலும் 

தீவிரப்படுத்த சரவ்சதச ஆற்றை் நிறுவனம்  (The International Energy Agency-IEA), புதுப்பிக்கக் 

கூடிய ஆற்றலுக்கான சரவ்சதச நிறுவனம் ஆகியலவ  சரவ்சதச சூரிய ஆற்றை் 

கூட்டணியுடன் (ISA) ஓர ்  கூடட்ு கூடட்ிலணவுப்  பிரகடனத்திை் (Joint partnership Declarations)  

லகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 

 

MILES - 18 

 கடலிை் நலடசபறும்  முதை் பன்னாடட்ு கூடட்ுப்சபார ்பயிற்சியான  “MILES 18”    என்ற 

கூடட்ுப்சபார ்பயிற்சி அந்தமான் கடலிை் நலடசபற்றது. 

 ஆஸ்திசரலியா, வங்காளசதசம், இந்சதாசனசியா, மசைசியா, மியான்மர,் சிங்கப்பூர,் 

இைங்லக, மற்றும் தாய்ைாந்து ஆகிய  8 நாடுகலளச ்சசரந்்த 11 கடற்பலடக் கப்பை்களும் 

இந்திய கடற்பலடயின் 9 கப்பை்களும் MILES-18 கூடட்ுப்பயிற்சியிை் பங்குசபற்றன. 

 மிைன்  2018 (MILAN 2018) கூடட்ுப் பயிற்சியினுலடய பத்தாவது பதிப்பின் ஒரு பகுதியாக 

இந்த மூன்று நாள் MILES-18 கூடட்ுப்பயிற்சி நடத்தப்படட்ுள்ளது.  

 முக்கிய கடை் வழித்தடங்களிை் (Critical Sea Lanes) சட்ட விசராத நடவடிக்லககலள 

எதிரப்்பதற்கும்,  கூடட்ுப்பயிற்சியிை் பங்குசபற்ற  நாடுகளிலடசயயான பிராந்திய 

ஒதத்ுலழப்லப விரிவுபடுதத்ுவதற்கும் அந்தமான் நிக்சகாபார ் கடற்பலடப் பிரிவாை் 

நடத்தப்பட்ட இந்த பன்னாடட்ு சமகா கடற் கூடட்ுப்பயிற்சியின் முக்கிய கருதத்ுரு 

“கடை்கலளத் தாண்டிய நட்புறவு ” (Friendship across seas) என்பதாகும். 

 மிைன்  (MILAN) கூடட்ுப் பயிற்சியானது 5 நாடுகளின் பங்சகற்சபாடு முதலிை் 1995 ஆம் 



   
    
 
 
 
 

  

ஆண்டு சதாடங்கப்படட்து. 

 அந்தமான் மற்றும் நிசகாபார ் கடற்பலடப் பிரிவின் கீழ் இந்திய கடற்பலடயாை் இரு 

ஆண்டிற்கு ஒரு முலற இந்த கூடட்ுப்பயிற்சி நடத்தப்படுகின்றது.  

 

முதல் இந்ததா-பிசரஞ்ெ ்அறிவாற்றல் மாநாடு 

 பை்கலைக்கழகங்கள், அறிவியை் மற்றும் சதாழிற்நுட்பம் சதாடரப்ான 

ஒதத்ுலழப்பிற்கான முதை் இந்சதா-பிசரஞ்ச ் அறிவாற்றை்  மாநாடு அண்லமயிை் 

புதுதிை்லியிை் நலடசபற்றது. 

 இந்த இருநாள் மாநாடல்ட மத்திய மனிதவள சமம்பாடட்ு அலமசச்கத்சதாடு இலணந்து, 

இந்தியாவிை் உள்ள பிசரஞ்ச ்தூதரகம் நடத்தியுள்ளது. 

 இரு நாடுகளிலும் உள்ள நிறுவனங்கசளாடு கூட்டிலணந்து, அடுத்த ஐந்தாண்டு 

காைத்திற்கான இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸிற்கு இலடசயயான ஒதத்ுலழப்பின் 

வலரபடத்லத வடிவலமப்பசத இந்த மாநாட்டின் சநாக்கமாகும். 

 

இந்தியா பிரான்ஸ்  ாதுகா ்பு ஒ ் ந்தம் 

 இரு நாடுகளுலடய சபார ் கப்பை்களுக்கு பரஸ்பரம் தங்களுலடய  கடற்தளதல்த 

பயன்படுத்த அனுமதியளிப்பது உட்பட தங்களுலடய பிற இராணுவ வசதிகலள 

இருநாடுகளும்  மாறிமாறி  பயன்படுத்திக் சகாள்ள இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் ஓர ்

பாதுகாப்பு ஒப்பந்ததத்ிை் லகசயழுத்திடட்ுள்ளன.  

 பிரான்ஸ் உடனான இந்த ஒப்பந்தமானது, இருநாடுகளும்  தங்களது  வான், நிை, 

கடற்தளங்கலள பரஸ்பரம் மாறிமாறி பயன்படுத்திக் சகாள்ள, இந்தியா  

அசமரிக்காவுடன் சமற்சகாண்ட  இராணுவ பண்டக ஆதரவு ஒப்பந்தமான LEMOA (Logistics 

Exchange Memorandum Of Agreement)  ஒப்பந்தத்லத  ஒத்ததாகும். 

 இந்தியப் சபருங்கடை் மற்றும் பசுபிக் சபருங்கடலிை் நிலைத்தன்லம மற்றும் அலமதிலய 

உறுதி சசய்ய முன்சனப்சபாதுமிை்ைாத அளவிைான வலுவான ஒப்பந்தத்லத இரு 

நாடுகளும் கடை்சார ்பாதுகாப்பு களத்திை் சமற்சகாள்ள உள்ளன. 

 

கின்ஜால் ஏவுகளண 

 உயர ் துை்லியத் தன்லமயுலடய கண்டங்களுக்கிலடசயயான ல ப்பர ் சசானிக் 

ஏவுகலணயான கின்ஜாை் ஏவுகலணலய (Kinzhal  missile) MiG-31 மீசயாலிசவக இலடமறிப்பு 

சஜட் விமானத்திலிருந்து  ஏவி ரஷ்யா  சவற்றிகரமாக  சசாதலன சசய்துள்ளது. 

 ரஷ்யாவாை் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய ஆயுதங்களின் வரிலசயிை் கின்ஜ் ாை் 

ஏவுகலணயும் ஒன்றாகும். 

 ஒலிலயக் காட்டிலும் 10 மடங்கு சவகமாக சசை்ைக்கூடியது இந்த ஏவுகலண. 

 இதன் இைக்கு வரம்பு 2000 கிசைா மீட்டரக்ளாகும். 



   
    
 
 
 
 

  

 கின்ஜாை் ஏவுகலண அலமப்பு சபாருத்தப்பட்ட முதை் வான் பலடயானது ரஷ்யாவின் 

சதற்கு இராணுவ மாவட்டத்திை் 2017-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதம் பணியமரத்்தப்பட்டது. 

தகவல் துளிகள் 

 ஒலியின் சவக  அைகு - மாக் (Mach) 

 ல ப்சபரச்சானிக்  சவகம் (Hyper Sonic) - ஐந்து மாக்-ஐ விட அதிகமான அைகுலடய  

எவ்சவகமும் அதிமீசயாலி சவகம் எனப்படும். 

 குலறசயாலி சவகம் (Sub Sonic) - ஒலியின் சவகத்லத விட குலறவான எவ்சவகமும் 

குலறசயாலி சவகம் (Sub-sonic) எனப்படும். 

 மீசயாலி சவகம் - சூப்பரச்சானிக்  (super Sonic) - ஒரு மாக்-ஐ விட அதிகமான அைகுலடய  

எவ்சவகமும் மீசயாலி சவகம் எனப்படும்.  

 சீரச்வக ஏவுகலண (Cruise Missile) - வான் வழிப்பயணத்தின் சபரும் பகுதிலய 

வளிமண்டைத்தினுள்சள சகாண்டு ஒசர சீரான சவகத்திை் பயணிக்கும் ஓர ் வழிகாடட்ு 

அலமப்புலடய ஏவுகலணசய சீரச்வக ஏவுகலண எனப்படும். 

 கண்டம் விடட்ு கண்டம் பாயும் ஏவுகலண (Ballistic Missile) - வான் வழிப்பயணத்தின் 

சபரும்பகுதிலய வளிமண்டைத்திற்கு சவளிசய சகாண்ட, சபருந்சதாலைவுப்  

பயணப்பாலத உலடய,  கண்டங்களுக்கு இலடசய வழிகாடட்ும் அலமப்புலடய 

ஏவுகலண கண்டம் விடட்ு கண்டம் பாயும் ஏவுகலண எனப்படும். 

 

உலக மகிழ்ெச்ி அறிக்ளக – 2018 

 ஐ.நா-வின் நீடித்த சமம்பாடட்ுத் தீரல்வப் பிலணய (United Nations Sustainable Development 

Solutions Network – UN SDSN) அலமப்பாை் அண்லமயிை் சவளியிடப்படட் 2018-ஆம் 

ஆண்டிற்கான உைக மகிழ்சச்ி அறிக்லகயிை் 156 நாடுகளுள் இந்தியா 133-வது இடதல்தப் 

பிடிதத்ுள்ளது. 

 2012-ஆம் ஆண்டு முதன் முதைாக சவளியிடப்பட்ட உைக மகிழ்சச்ி அறிக்லகயின் 6-வது 

பதிப்பு இவ்வாண்டு சவளியிடப்படட்ுள்ளது. 

 சாரக்் நாடுகளுள் 145-வது இடத்திை் உள்ள ஆப்கானிஸ்தாலனத் தவிர பிற அலனதத்ு 

சாரக்் உறுப்பு நாடுகளும் இந்தியாலவக் காட்டிலும் முன்னிடத்திை் தரவரிலசலயப் 

சபற்றுள்ளன.  

 இந்தியாவின் அண்லட நாடுகளான பூடான் 97-வது இடத்திலும், வங்கசதசம் 115-வது 

இடத்திலும், சநபாளம் 101-வது இடத்திலும், இைங்லக 116-வது இடத்திலும், பாகிஸ்தான் 75-

வது இடத்திலும் உள்ளன. 

 சமதத்ுவமின்லம (Inequality) ஆயுள் எதிரப்ாரப்்பு (life expectancy) தனிநபர ் சமாத்த 

உள்நாடட்ு உற்பத்தி, சமூக சுதந்திரம், சபாது நம்பிக்லக, சமூக ஆதரவு, உயர ்

பண்புலடலம (generosity) சபான்ற பை்சவறு அளவுருக்களின் அடிப்பலடயிை் 156 நாடுகள் 

உைக மகிழ்சச்ி அறிக்லகயிை் மதிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

 பின்ைாந்து, நாரச்வ, சடன்மாரக்், ஐஸ்ைாந்து, சுவிடச்ரை்ாந்து, சநதரை்ாந்து, கனடா, 

நியூசிைாந்து, சுவீடன், ஆஸ்திசரலியா ஆகிய நாடுகள் முதை் 10 இடங்களிை் உள்ளன. 



   
    
 
 
 
 

  

 இந்த அறிக்லகயிை் மகிழ்சச்ியான குடிசயறிகள் (Happiest immigrants) உலடய நாடுகள், 

சபாதுவாக மகிழ்சச்ியான மக்கள்சதாலக உலடய நாடுகள் எனும் இருவலகப் பிரிவின் 

தரவரிலசயிலும், பின்ைாந்து முதை் இடத்திை் உள்ளது. 

 இந்த அளவுருக்களின் பயன்பாடல்டக் சகாண்டு 1 முதை் 10 வலரயிைான மதிப்சபண் 

அளவீட்டின் மீது உைக நாடுகளின் மகிழ்சச்ி மதிப்சபண்கள்  (Happy Scores) 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளன. 

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான உைக மகிழ்சச்ி அறிக்லகயிை் முதை் முலறயாக 117 நாடுகளிை் 

உள்ள அயை்நாட்டிை் பிறந்த குடிசயறிகளின் மகிழ்சச்ி கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 

 உைக நாடுகளின் மகிழ்சச்ி நிலை குறித்த  ஒடட்ுசமாத்த தரவரிலசயானது,  உைக 

அளவிைான மாற்றம் மற்றும் நிலைத்தன்லமலய  சவளிக்காடட்ுகின்ற 2015 முதை் 2017-

ஆம் ஆண்டு வலரயிைான Gallup World Poll Survey-வின் கூடட்ு முடிவுகளின் அடிப்பலடயிை் 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 

 

 

பித்யா ததவி  ண்டாரி - தந ாள அதி ர ்

 சநபாளத்தின் முதை் சபண் அதிபரான பித்யா சதவி பண்டாரி (Bidya Devi Bhandari) 

இரண்டாவது முலறயாக மீண்டும்  சநபாளத்தின் அதிபராக சதரவ்ு சசய்யப்படட்ுள்ளார.் 

 அண்லமயிை் நலடசபற்ற அதிபர ்  பதவிக்கான சதரத்லிை் சநபாள காங்கிரஸ் 

தலைவரான குமாரி ைடச்ுமி ராலய வீழ்த்தி  அறுதிப் சபரும்பான்லமப் சபற்று பித்யா 

சதவி பண்டாரி  மீண்டும் சநபாளத்தின்  அதிபராகி உள்ளார.் 

 சநபாள அதிபர ் பதவியானது, சநபாளத்தின் புதிய குடியரசுக் கூடட்ுறவு 

அரசியைலமப்பின் கீழ், ஓர ்சடங்கு முலறயிைான நாட்டின் தலைவர ்(ceremonial  Head of the 



   
    
 
 
 
 

  

State) பதவியாகும். 

 சநபாளத்திை் அதிபர ் சதரத்லுக்கான சதரந்்சதடுப்புக் குழுவானது  (electoral college)   

நாடாளுமன்றம் மற்றும்  மாகாண சட்ட அலவகளின் உறுப்பினரக்லளக் சகாண்டதாகும். 

 

 

ஏஞ்ெலா சமரக்்சகல் நான்காவது முளறயாக அதி ர ்  

 சஜரம்னியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ள் ஏஞ்சைா சமரக்்சகை்லை நான்காவது 

முலறயாகவும் அசநகமாக  இறுதி தடலவயாகவும் சஜரம்னியின் அதிபராக  

சதரந்்சதடுதத்ுள்ளனர.் 

 பண்சடஸ்டாகிை் சபரும்பான்லம ஓடட்ுக்கள் கிறித்தவ ஜனநாயக ஒன்றியக் கட்சித் 

தலைவருக்கு கிலடத்திருப்பது அவரது நான்காவது பதவிக்காைத்லத ஆரம்பிக்க 

உதவுகிறது. 

 சஜரம்ன் சமாழியிை் சவடிக்லகயாக குசராசகா என்று கூறப்படும் மிகப்சபரிய 

கூட்டணிலய சமூக ஜனநாயகக் கட்சிசயாடு சசரந்்து கட்டலமப்பதிை் 

சபசச்ுவாரத்்லதகள் உசச்கட்ட நிலையிை் இருந்த சமயத்லதத் சதாடரந்்து வந்த  

சஜரம்னியின் அரசியை் சூழ்நிலையிை் அவர ்தலைவராகத் சதரந்்து எடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 ரகசிய வாக்சகடுப்பு முலறயிை் – பண்சடஸ்டாகின் 709 உறுப்பினரக்ளிை் 364 

உறுப்பினரக்ள், அதாவது சதலவப்படும் 50 சதவீதத்லத விட 9 சதவிகிதம் கூடுதைாக 

அவருக்கு சாதகமாக வாக்கு சசலுத்தியுள்ளனர.் 

 பதவிப் பிரமாணம் எடுப்பதற்கு முன்பாக சஜரம்னியின் தலைவர ் பிராங்க்-வாை்டர ்

ஸ்சடயின்மீயர ்மூைம் முலறயாக சமரக்்கை் அதிபராக நியமிக்கப்படுவார.் 



   
    
 
 
 
 

  

ICC – பிலி ்ள ன்ஸ் சவளிதயற்றம் 

 சரவ்சதசக் குற்றவியை் நீதிமன்றத்தின் (International Criminal Court -ICC) சராம் சட்ட 

சாசனத்திலிருந்து  (Rome Statute)  சவளிசயறுவதற்கான  கடிதத்லத (Letter of Withdrawal) 

பிலிப்லபன்ஸ் அரசு  முலறயாக சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

 இதன் மூைம் இதற்கு முன் 2017-ை்  சரவ்சதசக் குற்றவியை் நீதிமன்றத்திலிருந்து   

சவளிசயறிய புரூண்டிலயத் சதாடரந்்து,  இந்நீதிமன்றத்திலிருந்து சவளிசயறும் 

இரண்டாவது நாடாக பிலிப்லபன்ஸ் உருவாகியுள்ளது. 

 சநதரை்ாந்து நாட்டின் தி ச க் நகரிை் அலமந்துள்ள சரவ்சதச குற்றவியை் நீதிமன்றம்  

சதாடரப்ான சராம் சாசனத்லத பிலிப்லபன்ஸ் அரசு 2011-ஆம் ஆண்டு  பின்சனற்றது 

(ratified).  

ெரவ்ததெக் குற்றவியல் நீதிமன்றம் 

 சபாரக்்குற்றங்கள்  மற்றும் இனப் படுசகாலை  மற்றும் மனித சநயத்திற்கு எதிரான  

குற்றங்கள்   புரிகின்ற தனி நபரக்ள் மற்றும் அரசுகலள தண்டிப்பதற்கு நிரந்தர சரவ்சதச 

அதிகாரமுலடய உைகின் முதை் நாடுகளுக்கிலடசயயான சட்ட அலமப்பு (intergovernmental 

legal body) சரவ்சதசக் குற்றவியை் நீதிமன்றமாகும். 

 இது சநதரை்ாந்து நாட்டின் தி ச க் (The Hague) நகரிை் அலமந்துள்ளது. 

 இது 2002 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 1 ஆம் சததி முதை் சசயை்படட்ு வருகின்றது. 

அத்தினத்தன்றுதான் சராம் சட்ட சாசனம் (Rome Statute) சசயை்பாட்டிற்கு வந்தது. 

 123 நாடுகள் இந்த நீதிமன்றத்திை் உறுப்பினரக்ளாக உள்ளனர.் 

 இந்தியா இந்நீதிமன்றத்திை் உறுப்பினராக இை்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 சரவ்சதச குற்றவியை் நீதிமன்றத்தின் நிறுவன அடித்தளமாகவும், நிரவ்கிப்பு 

ஆவணமாகவும் சசயை்படுகின்ற சராம் சட்ட சாசனமானது ஓர ்பை தரப்பு ஒப்பந்தமாகும் 

(multilateral treaty).  

 இந்தியா இதுவலர சராம் சட்ட சாசனத்திை் லகசயழுத்திடவிை்லை. 

 குற்றங்கள் புரிகின்ற தனிநபரக்லள தண்டிக்கும் அதிகாரமுலடய இந்நீதிமன்றமானது 

ஐநா வின் ஓர ்உறுப்பை்ை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

 ஐ.நா பாதுகாப்புக் கவுன்சிை் அை்ைது தனி நாடுகள் தனிப்பட்ட வலகயிை் 

இந்நீதிமன்றத்திை் புகாரக்லள அளிக்கைாம். 

 

Gulf Shield – 1   இராணுவ கூட்டு ்த ார்  யிற்சி  

 அரபு ஒதத்ுலழப்புக் குழுவின் (Gulf Cooperation Council-GCC) உறுப்பு நாடுகள் உட்பட  

சமாத்தம் 23 நாடுகள் பங்கு சபறும் Gulf Shield – 1  எனும் இராணுவ கூடட்ுப்சபார ்பயிற்சி 

அண்லமயிை் சவூதி அசரபியாவின் கிழக்குப் பிராந்தியத்திை் நலடசபற்றுள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 அரபு   பிராந்தியத்திை் நலடசபறும் மிகப்சபரிய ராணுவ கூடட்ுப்சபார ் பயிற்சியான 

இப்பயிற்சியிை்  பங்சகடுப்பு நாடுகளின் தலரப்பலட, விமானப்பலட மற்றும் கடற்பலட 

என அலனத்துப் ஆயுதப்பலடகளும்   பங்சகற்றுள்ளன. 

 இக்கூடட்ுப் சபார ் பயிற்சியிை் பங்சகடுக்கும் நாடுகளிலடசய ஒத்துலழப்பு மற்றும் 

ஒருங்கிலணப்லப சமம்படுதத்ுவதும், கூடட்ுப்சபார ் பயிற்சி சசயை்முலறயிலன (joint 

exercise mechanisms)  நவீனப்படுதத்ுவதும், பங்சகற்கும் நாடுகளினுலடய இராணுவ 

தயாரத்ன்லமலய (military readiness)  அதிகரிப்பதும் இக்கூடட்ுப்சபார ் பயிற்சியின் 

சநாக்கங்களாகும். 

 இந்த பை்தரப்பு கூடட்ுப்சபார ் பயிற்சியிலன சவூதி அசரபியாவின் பாதுகாப்பு 

அலமசச்கம் நடத்தியுள்ளது. 

 

விளாடிமிர் புதின் - ரஷ்யா 

 ரஷ்யாவிை் அண்லமயிை் நலடசபற்ற அதிபர ் சதரத்லிை் விளாடிமிர ் புதின் சவற்றி 

சபற்றுள்ளார.் 

 நான்காவது  முலறயாக இரஷ்ய அதிபராக பதவிசயற்க உள்ள விளாடிமிர ்புதின் அடுத்த 

6 ஆண்டுகளுக்கு இரஷ்யாலவ வழி நடத்த உள்ளார.்  

 இரஷ்யாவின் மத்தியத் சதரத்ை் ஆலணயத்தினுலடயத் தரவுகளின் படி எண்ணப்பட்ட 99.8 

சதவீத வாக்குகளிை் விளாதிமிர ் புதின் 76.67 சதவீத ஓடட்ுகலளப் சபற்றுள்ளார.் 

 2012-ஆம் ஆண்டு சதரத்லிை் சவற்றி சபற்ற புதின் 64 சதவீத வாக்குகலளக் 

லகப்பற்றினார.் தற்சபாது புதின் அலதக் காட்டிலும் அதிகளவிை்  வாக்குகலளப் 

சபற்றுள்ளார.் 

 நடப்பு இரஷ்ய அரசியைலமப்புச ்சட்டத்தின் படி, இதுசவ விளாதிமிர ் புதினுலடய கலடசி 



   
    
 
 
 
 

  

ஆறு வருடப் பதவிக் காைமாகும். 

 இரஷ்யாவின் அரசியைலமப்புச ் சட்டத்தின்படி ஒருவர ்  4 முலற மடட்ுசம அதிபராக 

முடியும். 

 இரஷ்யாவின் முன்னாள் அதிபரான ஸ்டாலினுக்குப் பிறகு நீண்ட காைம் இரஷ்யாவின்  

அதிபராக ஆட்சி புரிந்தவர ்  விளாடிமிர ்புதிசன ஆவார.் 

 விளாடிமிர ் புதின்  2024 வலர இரஷ்ய அதிபராக பதவி வகிக்க உள்ளார.் 

 

 

ஆ ்பிரிக்க கண்டத்தின் இலவெ வரத்்தக ்  குதி 

 உைகின் மிகப்சபரிய இைவச வரத்்தக வட்டாரங்களிை் ஒன்றாக ஆப்பிரிக்க கண்டதத்ின் 

இைவச வரத்்தகப் பகுதிலய உருவாக்குவதற்காக ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தின் 55 

உறுப்பினரக்ளிை் 44 நாடுகள் ஒப்பந்தத்திை் லகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 

 ருவாண்டாவின் கிகாலியின் நலடசபற்ற மாநாட்டிை் இந்த ஒப்பந்தம் லகசயழுத்தானது. 

இந்த லகசயழுத்தான ஒப்பந்தம் இைவச வரத்்தகப் பகுதிக்கான சட்டப்படியானக்  

கட்டலமப்லபக் சகாண்டுள்ளது. 

 தனிப்பட்ட நாடுகள் இந்த ஒப்பந்தத்திை் அலவகளின் உள்நாடட்ு நலடமுலறகளின் படி 

உறுதி சசய்த (ratification) பின்னர ்இந்த ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வரும். 

 மிகவும் அதிக மக்கள் சதாலக சகாண்டதும் ஆப்பிரிக்காவின் மிகப்சபரியப் 

சபாருளாதார நாடுமான லநஜீரியா உட்பட சமாத்தம் 10 நாடுகள் இவ்சவாப்பந்தத்திை் 

லகசயழுத்திடவிை்லை. 

 இந்த ஒப்பந்தம் நலடமுலறக்கு வந்தாை், உைக வரத்்தக நிறுவனம் 

அலமக்கப்பட்டதிலிருந்து பங்களிப்பு நாடுகளின் (Participatory Countries) அடிப்பலடயிை் 

மிகப்சபரிய இைவச வரத்்த பகுதி என்ற நிலைலய ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் இைவச 

வரத்்தகப் பகுதி  சபறும். 

 ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் அரசுத் தலைலமகள் கண்ட இைவச வரத்்தக பகுதிலய (Continental 



   
    
 
 
 
 

  

Free Trade Area) ஏற்படுதத்ுவதற்காக 2012ை் ஒப்புக் சகாண்டதுடன்  ஆப்பிரிக்க 

நாடுகளுக்கிலடசயயான வரத்்தகத்திலன அதிகரிக்க 2015ை் சபசச்ுவாரத்்லதலயத் 

சதாடங்கின. 

 

 

 ாகிஸ்தானின் முதல் ச ண் செசனட் எதிரக்்கட்சித் தளலவர ்

 பாகிஸ்தானின் முக்கிய சட்ட அலவ உறுப்பினரான (Eminent Lawmaker) சஷரர்ி ர ்மான் 

பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தின் சமைலவயான சசசனட்டின் முதை் சபண் எதிரக்்கட்சித் 

தலைராக உருவாகி வரைாறு பலடதத்ுள்ளார.் 

 

 பிைாவை் பூட்சடா ஷரத்ாரி தலைலமயிைான பாகிஸ்தான் மக்கள் கடச்ிலயச ் சசரந்்தவர ்

சஷரர்ி ர ்மான். 



   
    
 
 
 
 

  

 2011 முதை் 2013 வலர அசமரிக்காவுக்கான பாகிஸ்தான் தூதராகப் பணியாற்றிய இவர ்

2015 ஆம் ஆண்டு சசசனடட்ுக்குத் சதரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் 

 

ச ரு – புதிய ஜனாதி தி 

 சபரு நாட்டின் முதை் துலணக் குடியரசுத் தலைவராகவும், கனடா நாட்டிற்கான சபரு 

நாட்டின் தூதராகவும் பணியாற்றிய மாரட்ின் விஷ்கரர்ா சபரு நாட்டின் புதிய 

ஜனாதிபதியாகப் பதவிசயற்றுள்ளார.் 

 

 இவருக்கு முன் பதவி வகித்த சபட்சரா பாப்சைா குஷின்கி ஊழை் சமாசடி காரணங்களாை் 

ராஜினாமா சசய்தலத அடுதத்ு மாரட்ின் விஷ்கரர்ா பதவிசயற்றுள்ளார.் 

 

மிதக்கும் தீவு 

 மனிதரக்ள் வாழாத மற்றும் சசறாக உள்ள வங்காள விரிகுடாவிை் உள்ள  தீவு, இராணுவ 

ஒடுக்கு முலறகள் காரணமாக மியான்மலர விடட்ு சவளிசயறிய 1,00,000 சராகிங்கியா 

இஸ்ைாமியரக்ளுக்கு இருப்பிடமாக மாறுகிறது. 

 பசன் சார ் (சபாருள் - மிதக்கும் தீவு) என்ற சபயரிடப்படட்ுள்ள வங்காள விரிகுடாவிை் 

உள்ள இந்தத் தீவிை் சராஹிங்யா இஸ்ைாமியரக்ள் தங்குவதற்கு வங்கசதச அரசாை் 

தற்காலிக ஏற்பாடுகள் சசய்யப்படட்ுள்ளன.  

 இந்த மிதக்கும் தீவு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ் வண்டை் படிவுகளினாை் உருவான  

பகுதியாகும் (Emerged from the Silt). இது நிைப்பரப்பிலிருந்து 30 கி.மீ (21 லமை்கள்) 

சதாலைவிை் அலமந்துள்ளது. 

 சராஹிங்கியரக்லள தாழ்வான பகுதியிை் அலமந்துள்ள இந்தத ் தீவிை் குடிசயற்றுவது 

என்பது தற்காலிக ஏற்பாடுதான் என வங்கசதச பிரதமர ் சஷக்  சீனா 

சதளிவுபடுத்தியுள்ளார.் 

 இந்த தற்காலிக ஏற்பாடு வங்கசதசத்தின் காக்ஸ் பஸாரிை் உள்ள முகாமிை் சநரிசலைக் 



   
    
 
 
 
 

  

குலறக்க உதவும். காக் பஸார ் முகாமிை் ஆகஸ்ட் 2017லிருந்து, மியான்மரிலிருந்து 

சவளிசயறி வந்த 7,00,000 சராஹிங்கியரக்ள் உள்ளனர.் 

 

எகி ்து குடியரசுத் தளலவர் மீண்டும் ததர்ந்சதடுக்க ் டுதல்  

 எகிப்து குடியரசுத ் தலைவர ் அப்துை் பதா அை்-சீசி 92 சதவிகித சபரும்பான்லம 

வாக்குகலளப் சபற்று இரண்டாவது முலறயாக மீண்டும் ஒருமுலற  நான்கு வருட பதவிக் 

காைத்திற்குத் சதரந்்சதடுக்கப்படட்ு உள்ளார.் 

 

 சீசி  தன்னுலடய ஒசர சபாட்டியாளரான அை்கத் கட்சித ்தலைவர ்மூசா முஸ்தபா மூசா 

என்பவலர எதிரத்த்ு 90 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகலள சபற்று மிகப்சபரிய 

சவற்றிலய அலடந்துள்ளார.் 

 2011 புரட்சிக்குப் பிறகு, முதன் முலறயாக 2013ை் ஜனநாயக ரீதியிை் சதரந்்சதடுக்கப்படட் 

எகிப்திய அதிபர ் முகமது மாரச்ிலய, அவரது ஆட்சிக்கு எதிராக மக்கள் நடத்திய 



   
    
 
 
 
 

  

சபாராட்டங்கள் காரணமாக அவலரத் தூக்கிசயறிய இராணுவம் நடத்திய புரட்சிக்கு சீசி 

தலைலம தாங்கினார.் அவர ்2014ம் ஆண்டு நான்கு வருட குடியரசுத ்தலைவர ்பதவிக்குத் 

சதரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் 

 

தூதரக்ளள சவளிதயற்றுதல்  

 ரஷ்யா சசயின்ட் பீட்டரஸ்்சபரக்்கிை் உள்ள அசமரிக்கத் தூதரகத்லத மூடப் 

சபாவதாகவும், 60 அசமரிக்கத் தூதரக்லள சவளிசயற்றப் சபாவதாகவும் கூறியுள்ளது. 

 ஐக்கியப் சபரரசிை் (U.K.) முன்னாள் உளவாளிக்கு விஷம் சகாடுக்கப்பட்டதாக கூறிய 

விவகாரத்தாை் சசன்ற வாரம் அசமரிக்காவும் மற்ற நாடுகளும் சசரந்்து டஜன் கணக்கிை் 

ரஷ்யத ் தூதரக்லள சவளிசயற்றி உத்தரவிட்ட ஆலணக்குப் பழிக்குப் பழி வாங்கும் 

விதமாக ரஷ்யா இதலன சசய்துள்ளது. 

 ரஷ்யாவின் சவளியுறவுதத்ுலற அலமசச்கம் மாஸ்சகாவிை் உள்ள அசமரிக்கத ்

தூதரகத்திை் இருக்கும் 58 அலுவைரக்ளும், ஏகடரீன்சபரக்ிை் உள்ள அசமரிக்கத் 

தூதரகத்திை் இருக்கும் 2 பணியாளரக்ளும் அலழயா அரசியை் பிரதிநிதிகள் (persona non-

grata) என்றும் அவரக்ள் ஏப்ரை் 5ஆம் சததிக்கு முன்பாக ரஷ்யாலவ விடட்ு சவளிசயற 

சவண்டும் என்றும் கூறியுள்ளது. 

 

 ஐக்கியப் சபரரசிை் (U.K.) முன்னாள் ரஷ்ய உளவாளி சசரஜ்ி ஸ்கிரிவாை் மற்றும் அவரது 

மகள் யூலியா ஆகிசயாருக்கு  நரம்பு மண்டைதல்தப் பாதிக்கும் நசச்ுப் சபாருள் லவத்த 



   
    
 
 
 
 

  

காரணத்தின் சபரிை், உளவாளிகளாக இருக்கைாம் என்று சந்சதகிக்கப்படும் 60 

ரஷ்யாவின் தூதரக்லள நாடல்ட விடட்ு சவளிசயற சவண்டும் என்றும், சியாட்டிலிை் உள்ள 

ரஷ்யாவின் தூதரகத்லத மூட சவண்டும் என்றும் அசமரிக்க ஜனாதிபதி 

உத்தரவிடட்ுள்ளார.் 

 சதாடரச்ச்ியாக, 14 ஐசராப்பிய ஒன்றிய நாடுகள், ஒரு ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட சரவ்சதச 

பதிைடி நடவடிக்லகயாக சமாத்தம் 30 ரஷ்யத் தூதரக்லள சவளிசயற்றப் சபாவதாக 

அறிவிதத்ுள்ளன. 

 பனிப்சபாருக்குப் (Cold War) பிறகு இதுசவ மிகப்சபரிய அளவிை் ரஷ்யாவின் தூதரக்லள 

சவளிசயற்றும் சமற்கத்திய நாடுகளின் நடவடிக்லகயாகும். 

 ஆஸ்திசரலியாவும், பிரிட்டனிை்  நடந்த உளவாளியின் மீதான தாக்குதை் காரணமாக, 

தமது நாட்டிலிருந்து இரண்டு ரஷ்யத் தூதரக்லள சவளிசயற்றப் சபாவதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 ஐக்கியப் சபரரசு (U.K.) ஏற்கனசவ ரசாயன ஆயுதங்கலளத் தடுக்கும் அலமப்பிற்கு விஷ 

தாக்குதலிை் பயன்படுதத்ப்பட்ட நரம்பு மண்டைத்லதப் பாதிக்கும்  நசச்ுப்  சபாருலள 

(nerve agent) (சநாவிசசாக் வலக நரம்பு சபாருள் என்று அலழக்கப்படுகிறது) ஆய்வு சசய்ய 

அலழப்பு விடுதத்ுள்ளது. 

 

தம தினம்  

 சவஷாக் புத்தத் திருவிழாசவாடு (Buddhist festival of Vesak) சம தின நிகழ்சச்ிகள்  

இலடப்படுவலதத்  தவிரப்்பதற்காக, சம 1 ஆம் சததியின்  சரவ்சதச சதாழிைாளர ்தின 

நிகழ்சச்ிகலள (International Workers’ Day events) காைந்தள்ளி (Postpone) சம 7 அன்று 

சகாண்டாட இைங்லக அரசு முடிவு சசய்துள்ளது.  

 இைங்லகயிை் உள்ள புத்த பிக்குகளின் (Buddhist clergy) சசை்வாக்குலடய   அலமப்பான 

ம ா சங்கா (Maha Sangha)  அலமப்பினுலடய  சகாரிக்லகயிலனக் கருத்திை் சகாண்டு 

இம்முடிவு எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 புத்த பூரண்ிமா (Buddha Purnima’) அை்ைது புத்த சஜயந்தி (Buddha Jayanti) எனப்படும் சவஷாக் 

திருவிழா தினமானது புத்தரின் பிறப்பு, அறிசவாளி சபறை் (enlightenment)  மற்றும் 

இறப்லப நிலனவு கூரவ்தற்காக   சகாண்டாடப்படுகின்றது.  

 சிங்களரக்ளின் நாடக்ாட்டியின்படி (Sinhalese calendar), சபரும்பாலும் சம மாதத்திை் 

சவஷாக் வாரம் அலமயும். ஆனாை் இவ்வாண்டு இவ்வாரமானது ஏப்ரை்- 29 மற்றும் 30-ஆம் 

சததிகளிை் சதாடங்குகிறது. 

 

கிம் தஜாங் உன் - சீன ்  யணம் 

 சீன அதிபர ்ஜீ ஜின்பிங் (Xi Jinping) உடனான வரைாற்றுச ்சிறப்புமிக்க   சந்திப்பிற்குப் பிறகு 

வடசகாரிய அதிபரான கிம் சஜாங் உன் (Kim Jong-un)  தன்னுலடய அணு ஆயுதத் 

சதாடரலை லகவிடுவதாகவும் (Denuclearise), அசமரிக்க அதிகாரிகலள சந்திப்பதாகவும் 

உறுதியளிதத்ுள்ளார.் 



   
    
 
 
 
 

  

 இந்தப் பயணமானது 2011 ஆம் ஆண்டு  கிம் சஜாங்-உன் அதிபராக பதவிசயற்றதிலிருந்து  

வடசகாரியாவிற்கு சவளிசய அவர ்சமற்சகாள்ளும்  முதை் அறியப்பட்ட பயணமாகும். 

 சீனா பாரம்பரியமாக  வடசகாரியாவின் இரகசிய சநருங்கிய நட்பு நாடாக இருந்து 

வருகின்றது. ஆனாை் இந்த நட்புறவானது வட சகாரியாவினுலடய  அணு ஆயுத 

சமம்படுதத்ு சசயை்பாடுகளின் சதாடரைாை் சதய்ந்தது. 

 வட சகாரியாவினுலடய  இசச்சயை்களுக்கு  பதிசைதிரப்்பாக ஐ.நா.வினுலடய வட 

சகாரியா மீதான  தலடகலள (UN sanctions)  சீனா ஆசமாதித்தது. 

 கிம் சஜாங் உன்-னிற்கு முந்லதய ஆட்சியாளரக்ளான, முலறசய  கிம்சஜாங் உன்-னின் 

தாத்தா மற்றும் தந்லதயான கிம் இை்-சுங்  (Kim Il-sung)  மற்றும் கிம் சஜாங்-இை் (Kim Jong-il) 

ஆகிய  இருவரும் அணு ஆயுதங்கலள சதாடரப் சபாவதிை்லை என வாக்குறுதி 

அளித்தனர.் ஆனாை் இருவரும் இரகசியமாக அணு ஆயுதங்கலள தயாரிப்பதற்கானத் 

திட்டங்கலளத் சதாடரந்்தனர.் இது 2006  ஆம் ஆண்டு  கிம் சஜாங்-இை் தலைலமயின் 

கீழான  வட சகாரியாவின்  முதை் அணு சசாதலனயாக  உசச்த்லத அலடந்தது. 

 

மியான்மரின்  புதிய அதி ர் – வின் ளமயிண்ட் 

 மியான்மர ்நாடாளுமன்றமானது  நாட்டின் பதவி-வழி உண்லமத் தலைவரான (de facto 

leader)  ஆங் சாங் சூகிக்கு சநருக்கமான வின் லமயிண்டல்ட மியான்மருலடய புதிய 

அதிபராகத் சதரந்்சதடுதத்ுள்ளது. 

 மியான்மரிை் அதிபர ் பதவியானது நாட்டினுலடய தலைவர ் (Head of state) மற்றும் 

அரசினுலடய தலைவர ் (Head of government) பதவியாகும். சமலும் அதிபர ் பதவியானது 

மியான்மரிய அரசியைலமப்புச ் சட்டத்தின் கீழ் மாசபரும் அதிகாரத்லதக் 

சகாண்டதாகும். 

 

 எனினும் 2016  ஆண்டு ஏப்ரை்  மாதம் முதை் மியான்மரின் உண்லமயான தலைவராக 



   
    
 
 
 
 

  

ஆங்சாங் சூகி இருந்து வருவதாை்    சவளி சசை்கின்ற டின் கியாவினுலடய 

சசயற்பாத்திரமானது மிகவும் சடங்கு முலறயிைானதாகசவ (ceremonial) இருந்தது.   

 உடை் நைக் குலறவு காரணமாக அண்லமயிை் டின் கியாவ் அதிபர ்பதவிலய ராஜிநாமா 

சசய்தார.் இதலனத் சதாடரந்்து கீழலவ  சபாநாயகராக தனது பதவிலய கடந்த வாரம் 

துறந்த வின் லமயிண்ட்  ஆங் சாங் சூ கியினுலடய ஆளும் ஜனநாயகத்திற்கான சதசிய 

லீக் (National League for Democracy-NLD) கட்சி சபரும்பான்லமலயக் சகாண்டுள்ள 

நாடாளுமன்றத்தின் இரு அலவயாலும் புதிய அதிபராகத ்சதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 சபரும் சபாராட்டத்திற்கு பின் 2015 ஆம் ஆண்டு நலடசபற்ற   சபாதுத ்சதரத்லிை் ஆங் 

சாங்  சூகியின் கட்சி அசமாக சவற்றி சபற்றது. இருப்பினும் அவருலடய மகன்கள் 

சவளிநாடட்ு குடியுரிலம சபற்றிருப்பதாை் அதிபர ்   பதவிலய ஆங் சாங்  சூ கியாை்  ஏற்க 

முடியவிை்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதனாை் நாட்டின் தலைலம ஆசைாசகராகப் 

சபாறுப்சபற்றார.் இலதத ் சதாடரந்்து சூ கிக்கு  சநருக்கமான டின் கியா அதிபர ்

பதவிசயற்றார.் 

 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ததசிய நிதிெ ்செயல் ாடுகள் கண்காணி ்பு ஆளணயம்  

 சதசிய நிதிசச்சயை்பாடுகள் கண்காணிப்பு ஆலணயத்லத (NFRA – National Financial 

Reporting Authority) அலமப்பதற்கான முன்சமாழிவிற்கு  மத்திய அலமசச்ரலவ ஒப்புதை் 

வழங்கியுள்ளது. 

  இது 2013 ஆம் ஆண்டின் நிறுவனங்கள் சட்டத்திை் சகாண்டுவரப்பட்ட  (Companies Act – 2013)   

முக்கியமான மாற்றங்களுள் ஒன்றாகும். 

 கணக்குத ் தணிக்லகயாளரக்லள (Auditing Professionals) கண்காணிப்பதற்காக 

சுதந்திரமான ஒழுங்குமுலற (independent regulator)  அலமப்பாக NFRA-லவ ஏற்படுத்துவசத 

இம்முடிவின்  சநாக்கமாகும். 

 நிதி  மீதான நாடாளுமன்ற  நிலைக்குழுவின் பிரத்திசயக பரிந்துலரயின் சபயரிை்    NFRA 

லவ ஏற்படுத்த 2013 நிறுவனங்கள் சட்டத்திை் மாற்றங்கள் சகாண்டுவரப்படட்ன. 

 சதசிய நிதிச ்சசயை்பாடுகள் கண்காணிப்பு ஆலணயமானது ஒரு தலைவர,் ஒரு சசயைர ்

மற்றும் மூன்று முழு சநர உறுப்பினரக்ள்  உட்பட சமாத்தம்  15 சபலரக் சகாண்ட 

குழுவாகும். 

 சதசிய நிதிச ்சசயை்பாடுகள் கண்காணிப்பு ஆலணயத்தின் அதிகார  வரம்புகள் : 

o சபாது நைன்கள் சம்பந்தப்படட்ுள்ள சவலளயிை் பிற நிறுவனங்கலளயும் 

விசாரிக்குமாறு சதசிய நிதிச ்சசயை்பாடுகள் கண்காணிப்பு ஆலணயத்லத       

அரசு சகாரைாம். 

o பங்குச ்சந்லதயிை் பட்டியலிடப்படட்ுள்ள அை்ைது படட்ியலிடப்படாத சபரிய 

சபாது நிறுவனங்களிை் தணிக்லகலய சமற்சகாள்ளும்  கணக்குத ்

தணிக்லகயாளரக்ள் மற்றும் தணிக்லக  நிறுவனங்கலளயும் விசாரிக்கும் 



   
    
 
 
 
 

  

அதிகாரம் இதற்கு உண்டு. 

 நிதியியை் கணக்குத் தணிக்லகயாளரக்லள கண்காணிக்கும் சமற்பாரல்வயாளராக 

சசயை்பட உள்ள சதசிய நிதிச ் சசயை்பாடுகள் கண்காணிப்பு ஆலணயதத்ிடம் 

தவறிலழக்கும் கணக்குத் தணிக்லகயாளரக்ளுக்கு (Chartered Accountants) எதிராக சட்டப் 

பூரவ் நடவடிக்லககலள சமற்சகாள்ள  இந்திய கணக்குத் தணிக்லகயாளர ்நிறுவனத்தின் 

(Institute of Chartered Accounts of India-ICAI)  அதிகாரமும் வழங்கப்படும். 

 

அசமரிக்க நிதி ் த்திரங்கள் - இந்தியா 

 அசமரிக்க கருவூைத் துலறயாை் சதாகுக்கப்படட்ு சவளியிடப்படட்ுள்ள சமீபத்திய 

அறிக்லகயின்படி, அசமரிக்க நிதிப்பத்திரங்கலள அதிகளவிை் லவத்திருக்கும் உைகின் 

12-வது மிகப்சபரிய அயை் நாடு (Overseas Holder) இந்தியாவாகும். 

 டிசம்பர ் மாதக் கணக்கீட்டின் படி இந்தியா சுமார ் 144.7 மிை்லியன் அசமரிக்க டாைர ்

மதிப்புலடய அசமரிக்க  நிதிப்பத்திரங்கலள சகாண்டுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு கணக்கீட்டின் படி, 1.18 டிரிை்லியன் அசமரிக்க டாைரக்லள சகாண்டு 

அதிக மதிப்பிைான அசமரிக்க நிதிப்பத்திரங்கலள சகாண்ட   நாடாக சீனா உள்ளது. 

இதலனத ் சதாடரந்்து 1.06 டிரிை்லியன் அசமரிக்க  டாைர ் மதிப்புலடய அசமரிக்க 

நிதிப்பத்திரங்கலள சகாண்டுள்ள நாடாக ஜப்பான்    இரண்டாவது இடதத்ிை் உள்ளது.  

 பிரிக் (BRIC) நாடுகளுள் இந்தியா அசமரிக்க நிதிப்பத்திரங்கலள அதிகளவு சகாண்டுள்ள 

3-வது நாடாக உள்ளது. இரஷ்யா BRIC நாடுகளுள் கலடசி  இடத்திை் உள்ளது. 

 

FIN-Tech 

 இந்தியாவிை் நிதியியை் சதாழிற்நுட்பத்தின் (Fintech-Financial Technology) ஒழுங்குமுலறகள் 

மற்றும்   அவற்றினுலடய   சமம்பாடு ஆகியவற்லற   ஆராய்வதற்காக மத்திய அரசு 8 சபர ்

சகாண்ட வழிகாடட்ுதை் குழுலவ (steering committee)  அலமதத்ுள்ளது. 

 சபாருளாதார விவகாரங்கள் துலற (Department of Economic Affairs) சசயைாளர ் சுபாஷ் 

சந்திர காரக்் இக்குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.்  

o MSME துலறக்கு நிதியளிப்பதற்கு பயன்பாடுகலள (applications) உருவாக்க  சரக்கு 

மற்றும் சசலவ வரி சநடச்வாரக்்கிை் (GSTN - Goods and Service Tax Network) உள்ள 

தரவுகள் மற்றும் கடன் தகவை் நிறுவனங்கள் (credit information companies)  சபான்ற 

தகவை் பயன்பாடுகளிை்   உள்ள தரவுகலள     பயன்படுதத்ும் முலறகள்.      

o சபாருளாதாரத்தின் பை்சவறு முக்கிய துலறகளிை் அவற்றினுலடய 

பயன்பாட்டிற்காக எவ்வாறு நிதியியை் சதாழிற்நுட்பத்லதப் பயன்படுதத்ுதை். 

சபான்றவலவ சதாடரப்ான விவகாரங்கலள ஆராய்வது இக்குழுவின் சநாக்கமாகும். 

 சதாழிை் நிறுவனங்களுக்கு தனிப்பட்ட நிறுவன அலடயாள எண்லண (unique enterprise 

identification number)  உருவாக்கவும்  அவற்லற பயன்படுத்தவும் இந்திய தனிதத்ுவ 

அலடயாள ஆலணயம் (UIDAI) சபான்ற நிறுவனங்களுடன் இக்குழு இலணந்து 

சசயை்படும். 



   
    
 
 
 
 

  

 

“ஆ ்தலாொக்ஸின்“ இறக்குமதி 

 மத்திய நிதி அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படுகின்ற வருவாய் துலறயானது  (Revenue 

Department)  சீனாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு இறக்குமதி சசய்யப்படும் “ஆப்சைாசாக்ஸின்“  

(Ofloxacin) எனும் மருந்துப் சபாருளின் மீது  சபாருள் குவிப்பு தடுப்பு வரிலய (Anti-dumping 

duty)  விதித்துள்ளது.  

 சிை சநாய் சதாற்றுகளின் சிகிசல்சயிை் இந்த ஆப்சைாசாக்ஸின்   எனும்   மருந்துப் 

சபாருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 சபாருள் குவிப்பு தடுப்பு மற்றும்   வரி விதிப்பு  சபாது இயக்குநரின்  (Directorate General of 

Anti-Dumping and Allied Duties -DGAD) பரிந்துலரலயத் சதாடரந்்து சீனாவிலிருந்தான       

“ஆப்சைாசாக்ஸின்”   இறக்குமதியின் மீது அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் சபாருள் 

குவிப்புத் தடுப்பு வரி விதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 ஆப்சைாசாக்ஸினின் உண்லமயான விலைமதிப்லபக் (normal value) காட்டிலும் மிகவும் 

குலறந்த விலையிை் சீனா இந்தியாவிற்கு ஏற்றுமதி சசய்ததன் காரணமாக  இந்தியாவிை் 

சபாருள் குவிப்பு நிலை (dumping) உண்டானது. 

 புளுசவாராகுயிசனாசைாசனஸ் (fluoroquinolones) எனும் ஆன்டிபயாடிக் குடும்பதத்ிை்  

ஆப்சைாசாக்ஸின் உள்ளது. சநாய் சதாற்றுகலள உண்டாக்கக் கூடிய பாக்டீரியாக்கலள 

சகான்று இது சசயை்படக்கூடியது. 

 இறக்குமதி சபாருடக்ள் மீதான சபாருள் குவிப்பு எதிரப்்பு வரி விதிப்பு இந்தியாவிை் 

மத்திய வரத்்ததக அலமசச்கத்தின் DGAD-ஆை்  பரிந்துலரக்கப்படுகின்றது. மத்திய நிதி 

அலமசச்கம் இதலன அமை்படுதத்ுகின்றது. 

 நியாயமான வரத்்தக நலடமுலறலய உறுதி சசய்வதும், சவளிநாடட்ு உற்பத்தியாளரக்ள் 

மற்றும் ஏற்றுமதியாளரக்ளுக்கு  இலணயாக   உள்நாடட்ுத்   தயாரிப்பாளரக்ளுக்கு   

சந்லதயிை் உரிய சபாடட்ிச ்சூழலை உருவாக்கித் தருவதும் இந்த  சபாருள் குவிப்பு  தடுப்பு 

வரி விதிப்பின் சநாக்கமாகும். 

 

இரட்ளட வரிவிதி ்புத் தவிர் ்பு ஒ ் ந்தம் 

 வரி ஏய்ப்லபத் தடுப்பதற்கும்  (Curbing Tax Evasion), இரு நாடுகளுக்குமிலடசய   முதலீடட்ுப் 

சபாக்லக  (Flow of investment) ஊக்குவிப்பதற்கும் இந்தியா மற்றும்  ாங்காங் ஓர ்

இருதரப்பு இரடல்ட வரிவிதிப்புத் தவிரப்்பு ஒப்பந்ததத்ிை் (Bilateral double taxation avoidance 

treaty) லகசயழுத்திடட்ுள்ளன.  

  ாங்காங்கானது இந்தியாவின் முக்கிய நிதியியை் மற்றும் வரத்்தக கூடட்ுப் 

பங்களிப்பாளராகும். 

 முன்னாள் பிரிட்டிஷ் காைனியான  ாங்காங் சீனாவின் சிறப்பு நிரவ்கிப்புப் 

பிராந்தியமாகும் (Special Administrative Region). இது உயரந்ிலை தன்னாட்சிலய (High degree of 

autonomy) அனுபவிதத்ு வருகின்றது. 

 இதன் மூைம்  ாங்காங் தன்னிசல்சயான வரிவிதிப்பு முலறலயக் (Independent Taxation 



   
    
 
 
 
 

  

System) சகாண்டுள்ளது. 

 நிதி ஏய்ப்புத் தடுப்பு  (Prevention of Fiscal Evasion) மற்றும் இரடல்ட வரிவிதிப்புத் தவிரப்்பு 

ஒப்பந்தமானது  ாங்காங் சிறப்பு நிரவ்ாகப் பகுதிக்கும் (Hong Kong Special Administrative 

Region - HKSAR), இந்தியாவிற்கும் இலடசய முதலீடட்ுப் சபாக்லக அதிகரிப்பசதாடு 

இவ்விரண்டிற்குமிலடசய சதாழிை்நுட்பம் மற்றும் சதாழிை் வை்லுநரக்ளின்  

பரிமாற்றத்லத அதிகரிக்கும். 

 சமலும் இது தனிப்பட்ட வரி விதிப்பு அலமப்லபயும் (Independent taxation system) 

சகாண்டுள்ளது. 

 

வாழ்ளகெ ் செலவுக் குறியீடு 2018 

 சபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவின் (Economist Intelligence Unit’s)   “உைகளாவிய 

வாழ்க்லகச ் சசைவு 2018; எந்த உைக நகரங்கள் அதிகபடச் வாழ்க்லகச ் சசைலவக் 

சகாண்டுள்ளன” (“Worldwide cost of living 2018; Which global cities have the highest cost of living”) 

என்ற அறிக்லகப்படி, 133 உைக நகரங்களுள் உைகின்  ஐந்தாவது மலிவான நகரமாக 

(cheapest city)  சபங்களூர ்உள்ளது.  

 

 சசன்லன மற்றும் புதுதிை்லி ஆகியலவ   முலறசய 8-வது மற்றும் 10-வது இடங்களிை்  

உள்ளன. இலவ வாழ்வதற்கு மிகவும் மலிவான முதை் 10 நகரங்களுள் ஒன்றாகும் (Cheapest 

Cities). 



   
    
 
 
 
 

  

 சபார ்சூழை்களாை் சிதிைமலடந்த சிரியாவின் தலைநகரமான டமாஸ்கஸ்  (Damascus)   

மலிவான நகரங்கள் பட்டியலிை் முதலிடத்திை் உள்ளது. அதலனத ்சதாடரந்்த  இடத்திை் 

சதன் அசமரிக்காவிை் உள்ள சவனிசூைா நாட்டின்  தலைநகரமான கராகஸ்  (Caracas) 

உள்ளது.  

 சதாடரந்்து ஐந்தாவது ஆண்டாக உைகின் மிகவும்  சசைவு மிக்க (Most expensive City)  

நகரமாக சிங்கப்பூர ்சதாடரக்ின்றது. 

 மிகவும் விலைச ்சசைவு மிக்க நகரங்களுள் முதலிடத்திலுள்ள சிங்கப்பூலரத் சதாடரந்்து 

இரண்டாவது, மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது இடங்களிை்  முலறசய பிரான்சின் பாரிஸ் 

நகரமும், சுவிடச்ரை்ாந்து நாட்டின் ஜீரிச ்நகரமும், சீனாவின்  ாங்காங் நகரமும் உள்ளன. 

 உைகளாவிய வாழ்க்லகச ்சசைவு (Worldwide Cost of Living) அறிக்லகயானது ஆண்டிற்கு 

இருமுலற சவளியிடப்படும் சபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவின் கணக்சகடுப்பாகும். 

 இந்த அறிக்லகயானது பை்சவறு உைக நகரங்களிை் நிைவுகின்ற 160 சபாருடக்ள் மற்றும் 

சசலவகளின் 400-க்கும் சமற்பட்ட தனிப்பட்ட விலைகலள ஒப்பிடட்ு 

சவளியிடப்படுகின்றது. 

 உணவு, குடிபானம், உலடகள், வீடட்ு உபசயாகப் சபாருடக்ள், வீடட்ு வாடலககள், 

சபாக்குவரதத்ு, தனியார ் பள்ளிகள், சகளிக்லக சசைவுகள்,   சபான்றவற்றினுலடய  

பை்சவறு விலை அம்சங்கலள ஒப்பிடட்ு அதனடிப்பலடயிை் உைக நகரங்களின்  

அந்தஸ்லத இந்த அறிக்லக சவளியிடுகின்றது.  

 

உலகின் முதல் பித்தளள ஒ ் ந்த ்  த்திரங்கள்  

 நாட்டின் மிகப்சபரிய இந்திய பை்சபாருள் வரத்்தகச ்சந்லதயான    இந்திய பை்சபாருள் 

வரத்்தகச ் சந்லத (Multi Commodity Exchange of India - MCX) உைகிை் முதன் முலறயாக 

பித்தலளயிை் ஒப்பந்த வரத்்தகத்லத (Futures Trading In Brass) சதாடங்கியுள்ளது. இது 

பித்தலள பங்குதாரரக்ளுக்கு அவரக்ளுலடய விலைப் பிரசச்ிலனலிருந்து (Price risk) 

அவரக்லளப் பாதுகாதத்ுக் சகாள்ள (to hedge)  வழிவலக சசய்யும். 

 இது பங்குதாரரக்ளுக்கு அலமப்பு சாரந்்த மற்றும் வலுவான விலை மீட்பு தளத்லத (Price 

recovery Platform) வழங்கும். 

 இந்திய பை்சபாருள் வரத்்தகச ்    சந்லதயின்  பித்தலள ஒப்பந்தமானது முதை் 

இரும்பை்ைாத கட்டாய விநிசயாகத் சதரவ்ுடன் கூடிய ஒப்பந்தமாகும்.  

 ஜாம் நகரிலுள்ள ஒரு உசைாகக் கிடங்கின் (விநிசயாக லமயம்) விதிகளின்படி GSTலயத ்

தவிரத்த்ு, வரிகலள (Taxes, Duties) உள்ளடக்கிய அடிப்பலடயிை் விலை நிரண்யம் 

சசய்யப்படுகிறது. 

 ல்ச ாருள் வரத்்தகெ ்ெந்ளத    

 பை்சபாருள் வரத்்தகச ் சந்லத   நவம்பர ் 2003ை் சதாடங்கப்படட்து. இது SEBIயின் கீழ் 

முன்சனடுப்பு ஒப்பந்தங்கள் ஒழுங்குமுலறச ் சட்டம் 1952ன் ஒழுங்குமுலறக் 

கட்டலமப்பிை் சசயை்படுகிறது. 

 பை்சபாருள் வரத்்தகச ்சந்லதயானது நாட்டின் முதை் பட்டியலிடப்படட் பை் சபாருடக்ளின் 

ஒப்பந்தங்கலள  (Futures) வரத்்தகம் சசய்யும் சந்லத ஆகும். இது சநரடி (Online) வரத்்தகம், 



   
    
 
 
 
 

  

சபாருடக்ளின் ஒப்பந்தங்களின் பரிவரத்்தலனயிை் தீரவ்ு காண்பது ஆகிய வசதிகலள 

ஏற்படுத்தித ்தரும். அதன் மூைம் பிரசச்ிலன சமைாண்லமக்கான  வசதிலய அளிக்கிறது. 

 உைகளவிை் பை்சபாருள் வரத்்தகச ் சந்லத சவள்ளியிை் முதலிடத்திலும், இயற்லக 

எரிவாயுவிை் 2ஆம் இடத்திலும், கசச்ா எண்சணய் மற்றும்  தங்கம் ஆகியவற்றிை் 3ம் 

இடத்திலும் ஒப்பந்தப் பரிவரத்்தலனயிை் உள்ளது. 

 பை்சபாருள் வரத்்தகச ் சந்லத தங்கம், இரும்பு, இரும்பிை்ைாதலவ, ஆற்றை் மற்றும் 

பைதரப்படட் சவளாண் சபாருடக்ள் ஆகியவற்றிை் ஒப்பந்த காை  வரத்்தகத்லத 

அளிக்கிறது. 

 

மஞ்ெள் இராணுவ தெமி ்புக் கணக்கு 

 ஈக்யூடாஸ் சிறு நிதியியை் வங்கி, மஞ்சள் இராணுவ சசமிப்புக் கணக்கு ஒன்லறத் 

சதாடங்கியுள்ளது. இந்தியன் பிரீமியர ்லீக்கின் பகுதியான சசன்லன சூப்பர ்கிங்ஸ் உடன் 

இலணந்து சசயை்படுவதன் மூைம் தன்னுலடய வாடிக்லகயாளரக்ளின்  

எண்ணிக்லகலய அதிகரிப்பதற்காக இந்தக் கணக்லகத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 

 இந்த மஞ்சள் இராணுவ சசமிப்புக் கணக்கு ரூ. 10 ைடச்த்திற்குக் குலறவாக இருப்பு 

லவத்திருக்கும் கணக்குகளுக்கு ஆண்டிற்கு 6% வட்டியும், ரூ. 10 ைடச்த்திற்கும் அதிகமாக 

இருப்பு லவத்திருக்கும் கணக்குகளுக்கு ஆண்டிற்கு 6.5% வடட்ியும் வழங்கும். 

ஈக்யூடாஸ் 

 ஈக்யூடாஸ் சிறுநிதி வங்கிசயன்று ஒரு நுண்நிதி கடனளிக்கும் வங்கியாக (Micro finance 

lender) 2007 ஆம் ஆண்டு ஈக்யூடாஸாை் நிறுவப்பட்டது. 

 இதன் தலைலமயகம் சசன்லனயிலுள்ளது. 

 ஈக்யூடாஸ் சிறுநிதி வங்கியானது சுதந்திரத்திற்குப் பிறகான தமிழ்நாடல்டச ் சசரந்்த 

முதை் தனியார ்துலற வங்கியாகும். 

 பிப்ரவரி 4, 2017 முதை் இவ்வங்கி பட்டியலிடப்பட்ட வங்கியாக சசயை்படட்ு வருகிறது. 



   
    
 
 
 
 

  

இந்தியாவிை்  படட்ியலிடப்படட் வங்கி என்பது, RBI சட்டம் 1934ன் பட்டியை்  - IIை் 

வலகப்படுத்தப்பட்ட வங்கிகளாகும். 

 

கடன் வெதி 

 ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கியான எக்ஸிம் வங்கி (Export-Import Bank - Exim Bank) சமற்கு சதன் 

ஆப்பிரிக்காவிை் பை்சவறு வளரச்ச்ித் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க முதலீடு மற்றும் 

சமம்பாட்டிற்கான ECOWAS  வங்கிக்கு (ECOWAS Bank for Investment and Development - EBID) 500 

மிை்லியன் அசமரிக்க டாைர ்மதிப்பிைான கடன் வசதிலய (credit facility) அளிக்க உள்ளதாக 

கூறியுள்ளது.  

 இந்த  கடன் சாரப்ுத் சதாடர ்  (Line of Credit - LoC) ஒப்பந்தத்திலன  லகசயழுத்திடட்தன் 

மூைம் எக்ஸிம் வங்கியானது அரசினுலடய ஆதரசவாடு  இதுவலர முதலீடு மற்றும் 

சமம்பாட்டிற்கான ECOWAS  வங்கிக்கு  4 கடன் சாரப்ுத் சதாடரக்லள அளிதத்ுள்ளது. இதன் 

மூைம் சமாத்த கடன் சாரப்ுத் சதாடரினுலடய மதிப்பு 1,000 மிை்லியன் அசமரிக்க 

டாைரக்ளாகும்.  

தமற்கு ஆ ்பிரிக்க நாடுகளின் ச ாருளாதார ெமூகம் – ECOWAS 

 15 சமற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் ஓர ்பிராந்தியக் குழுசவ (regional group) சமற்கு ஆப்பிரிக்க 

நாடுகளின் சபாருளாதார சமூகமாகும்.   

 ைாசகாஸ்  ஒப்பந்ததத்ிை் (Treaty of Lagos) லகசயழுத்திட்டதன் மூைம் 1975 ஆம் ஆண்டு சம 

மாதம் இப்பிராந்தியக்  குழு சதாற்றுவிக்கப்படட்து.  

 இசச்மூகத்தின் உறுப்பினர ் நாடுகளினுலடய அலனதத்ு சசயை்பாடட்ு களங்களிலும் 

சபாருளாதார ஒருங்கிலணப்லப (economic integration) சமம்படுதத்ுவசத இதன் முக்கிய 

சநாக்கமாகும்.  

 இசச்மூகத்திலுள்ள 15 உறுப்பு நாடுகளாவன, 

 சபனின் 

 சகப் சவரட்ீ 

 பரக்ினா பசசா 

 காம்பியா 

 சகாட் டி ஐசவாரி 

 கானா 

 கினியா பிசவ் 

 கினியா 

 லைபீரியா 

 மாலி 

 லநஜர ்

 லநஜீரியா 



   
    
 
 
 
 

  

 சசனகை் 

 சியரர்ா லிசயான் 

 சடாசகா 

 

 

வரத்்தக ெமநிளலயின்ளம 

 சபாருளாதார உறவுகள், வரத்்தகம், அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பம் மீதான சீன - 

இந்திய கூடட்ுக் குழுவின் (China-India joint-group on Economic Relations, Trade, Science & 

Technology) 11-வது சந்திப்பு அண்லமயிை் புதுதிை்லியிை் நலடசபற்றது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 மத்திய வரத்்தகம் மற்றும் சதாழிை்துலற அலமசச்ர ்சுசரஷ் பிரபு மற்றும் சீன மக்கள் 

குடியரசின் வரத்்தக அலமசச்ர ்சஜாங்ஷான் இந்த சந்திப்பிற்குத் தலைலமத ்தாங்கினர.் 

 இந்த சந்திப்பிை் இரு நாடுகளும் 2014 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பரிை் லகசயழுத்திட்ட 5 

வருடத்திற்கான சபாருளாதாரம் மற்றும் வரத்்தக ஒதத்ுலழப்பிற்கான சமம்பாடட்ுத் 

திட்டங்களிை் (5 Year Development Programme for Economic and Trade Cooperation - DPETC) 

அலடயாளம் காணப்பட்ட சதாடக்கங்கலள (Initiatives) முன்சனடுதத்ுச ் சசை்வலதத் 

சதாடர ஒப்புக் சகாண்டுள்ளன. 

 சீனப் சபாருடக்ளுக்கு ஏழாவது மிகப்சபரிய ஏற்றுமதி இைக்காக (Export Destination) 

இந்தியா உருவாகியுள்ளது. சமலும் இந்தியா சீனாவுக்கு 24-வது சபரிய ஏற்றுமதியாளர ்

நாடாகும். 

 இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய இரு நாடுகளும்  உைகின் மிகப்சபரிய வளரும் 

சபாருளாதார நாடுகளாகும். இலவ இரண்டும் உைக உள்நாடட்ு உற்பத்தியிை் 

ஏறக்குலறய  20 சதவீதத்திலனயும், உைக மக்கட் சதாலகயிை் 35 சதவீதத்திலனயும் 

சகாண்டுள்ளன. 

 ஆனாை் இவற்றினுலடய இருதரப்பு வரத்்தகத்தின் ஒப்பீடட்ு அளவானது உைக 

வரத்்தகத்தின் 1 சதவீதத்லதக் காட்டிலும் குலறவானதாகும். 

 



   
    
 
 
 
 

  

SEBI விதிகள் 

 சபரு நிறுவன ஆளுலக (Corporate Governance) சதாடரப்ாக அலமக்கப்பட்ட உதய் சகாட்டக் 

குழுவின்  (Uday Kotak Committee) சபரும்பாைான பரிந்துலரகளிலன ஏற்றதன் மூைம் 

இந்தியப் பங்குசச்ந்லத ஒழுங்குமுலற ஆலணயமான  (Securities and Exchange Board of India - 

SEBI)  சசபி,   பங்குச ் சந்லதயிை் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் சபரு நிறுவன 

ஆளுலக விதிமுலறகலள  இறுக்கியுள்ளது. 

 சசபி அலமப்பானது இயக்குநராவதற்குரிய  தகுதி வரன்முலறகலள (Eligibility Criteria) 

விரிவுபடுத்தியுள்ள சவலளயிை்,  ஒருவர ் அதிகபடச்ம் இயக்குநராவதற்குரிய 

எண்ணிக்லக   வரம்சபை்லைலய படிப்படியாக  பத்திலிருந்து 7 ஆக குலறக்க முடிவு 

சசய்துள்ளது.   

 

 சந்லத மதிப்பிை் முதை் 500 இடங்களிை் இருக்கும் நிறுவனங்களிை் வரும் 2020-ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ரை் 1 ஆம் சததி முதை் தலைவர ் (Chairman) மற்றும் நிரவ்ாக இயக்குநர ் (Administrative  

Director) மற்றும் தலைலமச ்சசயைதிகாரி  (CEO-Chief Executive Officer) ஆகிய பதவிகலள 

பிரிக்க சவண்டும் என சசபி கூறியுள்ளது. 

 சமலும் சசபியானது தலைவர ்(Chairman) மற்றும் நிரவ்ாக இயக்குநர ்(Administrative  Director) 

மற்றும் தலைலமச ்சசயைதிகாரி  ஆகிசயாரது பணிகலளயும் பிரிக்க சவண்டுசமன்றும் 



   
    
 
 
 
 

  

கூறியுள்ளது. 

 பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்திை் அதிக படச்ம் இயக்குனரக்ளாக 8 சபர ் வலர 

இருக்கைாம் என்று சதரிவிதத்ுள்ளது. 

 சசபி அலமப்பானது நிறுவனங்களிை் உள்ள தணிக்லகக் குழுவினுலடய (audit committee)  

சசயை்பாத்திரங்கலளயும் (Roles), நியமனம் மற்றும் ஊதியக் குழு  (Nomination and 

remuneration committee), மற்றும் இடர ் சமைாண்லமக் குழுவினுலடய (risk management 

committee) சசயை் பாத்திரங்கலளயும்   சமம்படுத்தியுள்ளது. 

 சசபி அலமப்பானது பங்குகள் (stocks)  வருவிப்புப் பிரிவுகளிை்   (derivatives segment) 

சசரக்்கப்படுவதற்கான தகுதி வரன்முலறகலள திருத்தியலமதத்ுள்ளது. இத்தகு 

வலகயிை் கலடசி திருத்தம் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 நிறுவனங்களின் அலமப்லப சமம்படுதத்ுவதற்காக 2017-ம் ஆண்டு சகாட்டக் வங்கி 

தலைவர ் உதய் சகாட்டக் தலைலமயிை் இந்த குழு அலமக்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு 

அக்சடாபர ்மாதம் தன்னுலடய பரிந்துலரலய வழங்கியது.  

 ரஸ் ர நிதிகள்  

 பரஸ்பர நிதிகளிை் (Mutual funds - MFs) சசபி அலமப்பானது ஒவ்சவாரு பரஸ்பர நிதியின் 

மீது விதிக்கப்படட் சசைவுகளுக்கான உசச் வரம்லப (Cap for expenses charged for each scheme) 

குலறதத்ுள்ளது. 

 



   
    
 
 
 
 

  

 பரஸ்பர நிதிகளினுலடய தினசரி நிகர சசாத்து மதிப்புகளின் (Daily net asset value) 

அதிகபடச் வரம்பானது 20 புள்ளிகளிலிருந்து 5 புள்ளிகளாக குலறக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இந்நடவடிக்லகயானது பரஸ்பர நிதிகளிை் நிகர சசாதத்ு மதிப்புகள் (Marginally higher net 

asset value - NAV) சற்று அதிகம்  லவதத்ுள்ள  முதலீட்டாளரக்ளுக்கு நன்லம பயக்கும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

ருஷ்டம் - 2 

 கரந்ாடகா மாநிைத்தின் சித்ரதுரக்ா மாவட்டத்தின் சை்ைசகரிை் உள்ள ஏசரானாட்டிக்கை் 

சசாதலன லமயத்திை் இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் சமம்பாடட்ு நிறுவனம் 

(DRDO- Defense Research and Development Organization) தன்னுலடய ருஷ்டம் 2 எனும் ஆளிை்ைா 

வானியை்  வானூரத்ி (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) சசாதலனலய சவற்றிகரமாக 

சசய்துள்ளது. 

 

 TAPAS – BH – 201 என்றும் அலழக்கப்படுகின்ற ருஷ்டம் 2 ஆனது அசமரிக்காவின் 

பிரிசடட்டர ் டிசரான்களிலனப் (American Predator Drones) சபான்று இந்தியாவாை் 

தயாரிக்கப்பட்ட நடுத்தர உயரத்திை் நீண்ட சநரம் பறக்கும் (Medium Altitude and Long 

Endurance) திறனுலடய ஆளிை்ைா வான்வழி வானூரத்ியாகும். 

 இதற்கு முந்லதய ருஷ்டம் I ஆளிை்ைா வான்வழி விமான ஊரத்ியானது  2009 ஆம் ஆண்டு 

தமிழ்நாட்டின் ஒசூர ் நகரிற்கு அருகிை் அலமந்துள்ள தசனஜா ஏசரா ஸ்சபஸ் விமான 

தளத்திை் முதன் முலறயாக சசாதலன சசய்யப்பட்டது. 

 ஒற்லறப் பயணதத்ிை் 24 மணிசநரம் பறக்கும் திறனுலடய இலவ கண்காணிப்பு 

உபகரணங்களுடன் ஆயுதங்கலளயும் தாங்கிச ்சசை்ைக் கூடிய, நீடிதத்  கண்காணிப்பு 

(Sustained Surveillance) சசயை்பாடுகலள சமற்சகாள்ளவை்ை தாக்குதை் வானியை் 

வானூரத்ிகளாகும் (Combat aerial vehicle). 



   
    
 
 
 
 

  

ஸ்த ஸ் எக்ஸ் 

 கலிசபாரன்ியாவின் வான்சடன்சபரக்் விமானப்பலடத் தளத்திை் உள்ள 4E விண்சவளி 

ஏவுதள வளாகத்திலிருந்து ஸ்சபஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் (Space x) டின்டின் A (Tintin A / 

லமக்சராசாட் -2a) மற்றும் டின்டின் B (Tintin B / லமக்சராசாட் 2b) எனும் இரு சசாதலன 

சசயற்லகக் சகாள்களுடன் பாஸ் விண்சவளி திட்ட (Paz Mission) சசயற்லகக் சகாள்கலள 

விண்ணிை் சசலுத்தியுள்ளது. 

 பாை்கான் 9 (Falcon 9) எனும் மறுசுழற்சிப் பயன்பாடட்ு இராக்சகட் (Recycled) மூைம் ஸ்சபஸ் 

எக்ஸ் நிறுவனம்  (Space x) இந்தத் திட்டத்திற்கான சசயற்லகக்சகாள்கலள விண்ணிை் 

ஏவியுள்ளது. 

 இவ்விரு சசயற்லகக்சகாள்களும் சவற்றிகரமாக சரியான இடத்திை் நிலை 

நிறுத்தப்பட்டாை் இலவ நடச்த்திரக் கூட்டிலணவு (Star Link) அலமப்லப  ஏற்படுதத்ுவதற்கு 

வழி வகுக்கும். 

  உைகம் முழுவதும் மலிவான, அதிசவகமான  இண்டரச்நட் இலணப்பு வசதிலய  

உண்டாக்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட சசயற்லகக்சகாள்களின் திரசள (Satellite 

constellation) Star link  ஆகும். 

 

 Star link அலமப்பானது கீழான புவிச ்சுற்றுப்பாலத (Low Earth orbit-LEO) மற்றும் மிகவும் 

கீழான புவிசச்ுற்றுப்பாலத (Very Low Earth orbit-VLEO) என இரு விண்சவளி அடுக்குகளிை் 

சுமார ்12,000 சிறிய சசயற்லகக்சகாள்கலளக் சகாண்டுள்ளது. 

 எை்லைக் கடட்ுப்பாடு, புைனாய்வு  சவலைகள், இராணுவ சசயை்பாடுகள், சுற்றுசச்ூழை் 

கண்காணிப்பு சபான்ற பை்சவறு பயன்பாடுகலளக் சகாண்ட  ஸ்பானிய சரடார ்இசமஜிங் 

சசயற்லகக் சகாலளக் சகாண்டது பாஸ் திட்டமாகும் (Paz mission). 



   
    
 
 
 
 

  

 கீழான புவி சுற்றுப்பாலதயிை்  உள்ள சசயற்லகக்சகாள் திரளானது உைகம் முழுவதும் 

அதிசவக பிராட்சபண்ட் சசலவலய வழங்க வை்ைது. 

 மிகவும் கீழான புவிசச்ுற்றுப் பாலதயிை்  உள்ள சசயற்லகக்சகாள் திரளானது  இலணய 

சவகத்தின் திறலன (capacity)  அதிகரிக்க உதவும். 

 2016 -ஆம் ஆண்டின் நீடித்த சமம்பாட்டிற்கான ஐ.நா. பிராட்சபண்ட் கமிஷன் 

அறிக்லகப்படி (UN Broadband Commission for Sustainable Development) உைகின் சமாத்த மக்கள் 

சதாலகயிை் 51 சதவீதத்தினர ்இலணயப் பயன்பாடிை்ைாது (Offline) உள்ளனர.் 

 கீழான புவி சுற்றுப்பாலதயிை்   உள்ள சசயற்லகக்சகாள்களானது ka,Ku,V  சபான்ற 

அதிரச்வண் படல்டகளிை் சசயை்படுகின்றன.  

 மிகவும் கீழான புவிச ்சுற்றுப்பாலதயிை்   உள்ள சசயற்லகக்சகாள்கள் V அதிரச்வண் 

படல்டகளிை் (V band) சசயை்படுகின்றன. 

 கீழான புவிச ்சுற்றுப்பாலதயானது பூமிக்கு சமற்புறத்திை்  1110 முதை் 1325 கிசைா மீட்டர ்

உயரத்திை் உள்ள சசயற்லகக்சகாள் சுற்று வடட்ப் பாலதயாகும்.  

 மிகவும் கீழான புவிச ்சுற்று பாலதயானது  பூமிக்கு சமற்புறத்திை்  335 – 346 கிசைா மீட்டர ் 

உயரத்திை் உள்ள சசயற்லகக்சகாள் சுற்றுவடட்ப்பாலத ஆகும்.   

 

அளனத்து அரசு ் ணிகளுக்குமான ஒருங்கிளணக்க ் ட்ட செயலி 

 சதலுங்கானா அரசு “T APP Folio” என்ற m-Governance லகசபசி சசயலிலய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சசயலி மாநிைத்தின் அதிகாரப்பூரவ் டிஜிடட்ை் 

சசயலியாகும் (Digital Application). 

 மீ சசவா சசலவகள், RTA சசலவகள், கட்டணம் சசலுத்தை் மற்றும் சசலுத்துதை் சசலவகள் 

(Payment Services) ஆகியனவற்லற ஒரு முலனயிை் மக்கள் சபறுவதற்கான (One point access) 

வசதி இந்த சசயலியிை் உள்ளது. 

 கரந்ாடகாவுக்குப் பிறகு, இந்த டிஜிட்டை் சசயலிலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதன் மூைமாக 

சதலுங்கானா இரண்டாவது இடதத்ிை் உள்ளது. கரந்ாடகா, “அரசு முதை் மக்கள் 

வலர”(Government to Citizen) என்ற சசலவலய வழங்கி வருகிறது. 

 “T APP Folio” ஆனது T wallet, my GHMC, RTA மற்றும் Hawk Eye ஆகியவற்றுடன் 

ஒருங்கிலணக்கப்படட்ுள்ளது. 

 “T APP Folio”விை் உள்நுலழவதன் (Sign in) மூைம் அலனதத்ு விதமான சசலவகளுக்கான 

சசயலிகளின் சசயை்பாடல்ட/சசலவகலள அறிய/சபற முடியும். 

 இந்த சசயலி மக்களின் வசதிக்காக சதலுங்கு மற்றும் ஆங்கிை சமாழிகளிை் 

வழங்கப்படுகிறது. 

 இந்திய அரசின் “e-TaaL” வலைத்தளத்திை் ஜூன் 2, 2014 முதை் டிசம்பர ்31, 2017 வலரயிைான 

காைகட்டதத்ிை் டிஜிடட்ை் பரிவரத்்தலனயிை், 1000 மக்கள் சதாலகயிை் எவ்வளவு 

மின்னணு பரிவரத்்தலன நடந்துள்ளது என்பதனடிப்பலடயிை் சதலுங்கானா மாநிைம் 

முதலிடம் பிடிதத்ுள்ளது. 

   



   
    
 
 
 
 

  

மீனவரக்ளுக்கான மின்-வரத்்தக இளணயவாயில்   

 மீனவரக்ள் மற்றும் மீன் பண்லணயாளரக்ள் தங்களது மீன்கள் மற்றும் பிற கடை்சார ்

பிடிப்புகலள (Marine catch) சநரடியாக நுகரச்வாரக்ளுக்கு விற்பலன சசய்வதற்கு 

உதவுவதற்காக மத்திய கடை் மீன்வள ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (CMFRI- Central Marine Fisheries 

Research Institute) ஒரு பை் விற்பலனயாளர ்மின் வரத்்தக இலணயவாயிை் ஒன்லறயும் 

(Multi-vendor e-commerce website), லகசபசி சசயலி ஒன்லறயும் கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 www.marinefishsales.com என்ற இலணயவாயிலையும், marine fish sales என்ற லகசபசி 

சசயலிலயயும் கடசைார மீன்பிடி சமூகத்தின் வருவாலய அதிகரிப்பதற்கான ஒரு 

பகுதியாக பருவநிலை மீள்திறனுலடய சவளாண்லம மீதான சதசிய புதுலமயாக்கை் 

திட்டத்தின் கீழ் (National Innovations on Climate Resilient Agriculture -NICRA)   இலவ இரண்லடயும் 

CMFRI  வடிவலமதத்ுள்ளது. 

 ஆன்லைன் வழிசய தங்களது மீன்கலளயும், கடை்சார ்பிடிப்புகலளயும் விற்க விரும்பும் 

மீனவரக்ள் மற்றும் மீன் வளரப்்பு பண்லணயாளரக்ள் ஒரு சுயஉதவிக் குழுலவ ஏற்படுத்தி 

இந்த இலணயவாயிலிை் பதிவு சசய்து சகாள்ள சவண்டும். 

 மத்திய கடை் மீன்வள ஆராய்சச்ி நிறுவனம்  இவற்றின் வழியிைான விற்பலனலயயும், 

விற்பலனயாளர ்தரவுகலளயும் கண்காணிக்கும். 

 

ATGM - நாக் 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் சமம்பாடட்ு நிறுவனத்தாை் (DRDO) தயாரிக்கப்படட் பீரங்கி 

எதிரப்்பு வழிகாடட்ு ஏவுகலணயான (Anti-tank Guided Missile - ATGM) நாக் (Nag) 

ஏவுகலணலய இந்தியா சவற்றிகரமாக சசாதலன சசய்துள்ளது. 

 இராஜஸ்தான் மாநிைத்தின் சஜய்சை்மர ் மாவட்டத்திை் உள்ள சபாக்ரான் சசாதலன 

வரம்பிலிருந்து சவவ்சவறு தூர வரம்பிை் அலமக்கப்பட்ட இரு பீரங்கிகளுக்கு எதிராக 

நாக் ஏவுகலண ஏவப்படட்ு  சவற்றிகரமாக சசாதலன சசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட வழிகாடட்ு ஏவுகலணகள் சமம்பாடட்ு திட்டத்தின் (IGMDP- Integrated 

Guided Missile Development Programme)  கீழ்  DRDO-வினாை்  உள்நாட்டிசைசய தயாரிக்கப்படும் 

5 ஏவுகலணகளுள் நாக் ஏவுகலணயும் ஒன்றாகும். 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் பிற  4  ஏவுகலணகளாவன. 

o திரிசூை் 

o ஆகாஷ் 

o பிரித்வி 

o அக்னி 

நாக் ஏவுகளணளய ்  ற்றி 

 மூன்றாம் தலைமுலற பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாடட்ு ஏவுகலணயான நாக் ஏவுகலண “Fire 

and Forget”  எனும் சகாட்பாட்டின்படி சசயை்படுகிறது. 

 ஒருங்கிலணந்த வான்பயண மின்னணுவியை் (Integrated Avionics) சாதனங்கசளாடு மிகவும் 

http://www.marinefishsales.com/


   
    
 
 
 
 

  

அதிநவீன இசமஜிங் அகசச்ிவப்பு சரடார ்சதடை் கருவியும் (IRR - Imaging Infrared Radar Seeker)  

இந்த ஏவுகலணயிை் சபாருத்தப்படட்ுள்ளது. 

 உைக அளவிை் ஒரு சிை நாடுகள் மடட்ுசம இத்தகு சதாழிை்நுட்பத்லதக் சகாண்டுள்ளன  

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 ச லிகாப்டர ்மூைம் ஏவத்தகு நாக் ஏவுகலண வடிவலமப்புப் பதிவானது ச லினா 

(HELINA) என்றலழக்கப்படுகிறது. 

 இதன் ஆங்கிை விரிவாக்கம் Helicopter - launched NAG என்பதாகும். 

 இந்த வலக நாக் ஏவுகலணலய இந்தியாவின் தாக்குதை் ச லிகாப்டரக்ளான HAL ருத்ரா 

மற்றும் துருவ் நவீன இைகுரக ச லிகாப்டரக்ள் மூைம் ஏவைாம். 

 

சவ ்  – மின் கலளவ 

 நை் மின்கடதத்ு திறலனயும் (electrical conductivity), 24OC முதை்  425OC  சவப்பநிலையிை் 

குலறவான சவப்ப கடத்து திறலனயும் (thermal conductivity)  சவளிக்காட்டவை்ை  சிை்வர ்

காப்பர ் சடை்லூலரட் (AgCuTe) கூடட்ுசச்சரம்த்லத (Compound) ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.்  

 சபங்களூரிலுள்ள நவீன அறிவியை் ஆராய்சச்ிக்கான ஜவ ரை்ாை் சநரு லமயத்லதச ்

(Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research -JNCASR) சசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

இக்கூடட்ுச ்சசரம்த்லத  கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 சவப்ப-மின்னாற்றை் பண்புகளுலடய (Thermo-electric Properties) இந்த புதிய  கூடட்ுச ்

சசரம்ம்  சவள்ளி, தாமிரம்  மற்றும் சடை்லூரியம் ஆகியவற்றாை் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 வீணான சவதியியை், சவப்ப  அை்ைது எஃகு மின் ஆலை சவப்ப ஆற்றலை மின்சாரமாக 

மாற்றக்கூடிய சவப்ப-மின்னாற்றை் சபாருளாக (thermo-electric material)   இக்கூடட்ுச ்

சசரம்ம் பயன்படுகின்றது. 

 

தமரி இ-புஷ்தக் 

  ரியானா மாநிைக் கை்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக் கழகமானதுனது  (State Council of 

Educational Research and Training)  சமரி இ-புஷ்தக் (Meri-e-Pustak) எனும் புதிய லகசபசி சசயலி 

ஒன்லற  உருவாக்கியுள்ளது. 

 ஆன்லைன் வகுப்புகள் மூைம் ஆசிரியரக்ளுக்கு பயிற்சியளிக்க digi-LEP (learning 

enhancement programme -கற்றை் சமம்பாடட்ுத் திட்டம்) எனும் டிஜிடட்ை் சசலவயின் 

சசாதலன பதிலவயும் (Test version)  இக்கழகம் சதாடங்கியுள்ளது. 

  ரியானா மாநிைக் கை்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக் கழகத்தின் “Meri-e-Pustak” 

லகசபசி சசயலிலய  NCERT அலமப்பு அங்கீகரிதத்ுள்ளதனாை்,     தனது மாநிைக்  

கை்விதத்ுலறயின் மூை ஆதாரங்கள் மற்றும்   NCERT-ன் ஆதரவுடன் தனக்சகன ஓர ்

டிஜிடட்ை் புத்தக அலமப்லப உருவாக்கியுள்ள முதை் இந்திய மாநிைமாக  ரியானா 

உருவாகியுள்ளது .  



   
    
 
 
 
 

  

 

உத்யம் ெகி இளணயவாயில் 

 சரவ்சதச மகளிர ்தினமான  மாரச் ் 8 அன்று  மத்திய சிறு,குறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் 

அலமசச்கமானது (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) சபண் சதாழிை் 

முலனசவாரக்ளுக்காக  (women entrepreneurs) உத்யம் சகி (Udyam sakhi) எனும் 

இலணயவாயிலை (www.udyamsakhi.org)  சதாடங்கியுள்ளது. 

 சபண்களுக்கு அதிகாரமளிக்கவும், அவரக்லள சுய சாரப்ுலடசயாராகவும்   (self-reliant), 

தன்னிலறவுலடசயாராகவும் (self-sufficient) உருவாக்குவதற்காக   குலறந்த விலையிைான 

சபாருடக்ள் மற்றும் சசலவகளுக்கு வணிக மாதிரிகலள உருவாக்கவும், 

சதாழிை்முலனவுத் தன்லமலய ஊக்குவிக்கவும் ஏற்படுத்தப்படட் ஓர ்பிலணயசம இந்த 

இலணயவாயிைாகும். 

 

ச ண் சதாழில்முளனவுத்தன்ளம இளணய வாயில் 

 சரவ்சதச மகளிர ் தினமான மாரச் ் 8 அன்று நிதி ஆசயாக் அலமப்பானது  சபண் 

சதாழிை்முலனசவார ் இலணயவாயிலை  (Women Entrepreneurship Platform - WEP) 

சதாடங்கியுள்ளது. 

 புகழ்சபற்ற பாடகரான லகைாஷ் சகர ் என்பவராை் இலசயலமதத்ு பாடப்பட்ட ‘நாரி 

சக்தி’ எனும் சபண் சதாழிற்முலனசவார ்இலணயவாயிலுக்கான கருப்சபாருள் பாடை் 

(Theme song) ஒன்றும் இந்நிகழ்சச்ியிை் சவளியிடப்படட்து. 

 மூன்று தூண்களின் சமை் இந்த இலணயவாயிை் கட்டலமக்கப்படட்ுள்ளது, அலவயாவன, 

o இக் ா சக்தி (Ichha Shakti) - தங்களுலடய சுய சதாழிை் நிறுவனங்கலள 

சதாடங்குவதற்கு சபண் சதாழிை் முலனசவாரக்லள ஊக்குவித்தை் 

o கியான் சக்தி (Gyaan Shakti) - சதாழிை்முலனவுத் தன்லமலய வளரத்த்ுக் சகாள்ள   

சபண் சதாழிை்முலனசவாரக்ளுக்கு  சதாழிை்முலனவு சதாடரப்ான அறிவு மற்றும் 

சூழலியை் ஆதரவுகலள வழங்குதை். 

o கரம் சக்தி (Karma Shakti) - வணிக சதாழிை்கலள சதாடங்குவதிலும், அவற்லற 

சபருக்குவதிலும் சபண் சதாழிற் முலனசவாரக்ளுக்கு ஆதரவு அளித்தை். 

 மதிப்பீடட்ு நிறுவனமான CRISIL நிறுவனம் மூைம் சபண்கள் நடதத்ும் ஸ்டாரட்்-அப்  

நிறுவனங்களினுலடய கடன்கலள மதிப்பீடு (Credit Evaluation) சசய்தை் சபான்ற பை்சவறு 

தனிதத்ுவ சசலவகலள சபண் சதாழிற்முலனசவாரக்ளுக்கு  இந்த சபண் 

சதாழிை்முலனவுத்தன்லம  இலணயவாயிை் வழங்கவை்ைது. 

 

இந்தியாவின் முதல் குதளானிங் அஸ்ஸாமிய எருது 

 மத்திய எருதுகள் ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது (Central Institute for Research on Buffaloes-CIRB)  

இந்தியாவிை் முதை் முலறயாக குசளானிங் முலற மூைம் அஸ்ஸாமிய ஆண் எருதுக் கன்று 

(Assamese buffalo male calf) ஒன்று பிறந்துள்ளதாகத் சதரிவிதத்ுள்ளது.  



   
    
 
 
 
 

  

 ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழுவானது தனிதத்ுவ முலறகலளப் பயன்படுதத்ி சாதாரணப் 

பிரசவத்தின் மூைம் “சச ்கவுரவ்” (Such Gaurav) எனும் அஸ்ஸாமிய எருலமகளின்  முதை் 

குசளானிங் கன்லற (Clone Calf) உருவாக்கியுள்ளனர.்  

 P.S யாதவ் தலைலமயிைான மத்திய எருதுகள் ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் குசளானிங் குழு 

இந்த சாதலனலயப் புரிந்துள்ளது. 

 அஸ்ஸாமிை் உள்ள ல -சடக் சச ்சடய்ரி பண்லணயிை் (Hi Tech Sach Dairy Farm)  முரர்ா 

வலக எருலமக்கு  இந்த குசளானிங் கன்று பிறந்துள்ளது; பண்லணக் களத்திை் பிறந்த 

முதை் குசளானிங் கன்று இதுசவயாகும். 

 இந்திய சவளாண்லம ஆராய்சச்ிக் குழுவின் (ICAR- Indian Council of Agricultural Research) - 

மத்திய எருதுகள் ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தாை் குசளானிங் முலற மூைம் இந்தியாவிை் 

உருவாக்கப்படட்ுள்ள இரண்டாவது குசளானிங் ஆண் எருது இதுவாகும். 

 இதற்கு முன்  2015- ை் கவுரவ் எனும் ஹிசார ்வலக  ஆண் எருது குசளானிங் முலற மூைம் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 குசளானிங் மூைம் உருவாக்கப்படட்ுள்ள இக்கன்றின் மரபியை் சதாற்றமானது  சபற்சறார ்

சந்ததி சரிபாரப்்பிற்கான (Parentage verification)   லமக்சரா சாட்டிலைட் பகுப்பாய்வு (Micro 

satellite analysis) மூைமும் குசராசமாசசாம் பகுப்பாய்வு (chromosome analysis) மூைமும் உறுதி 

சசய்யப்படட்ுள்ளது.   

 

  

 

BIRAC 

 உயிரித் சதாழிை்நுட்ப சதாழிை் ஆராய்சச்ி உதவிக் கழகம் (The Biotechnology Industry Research 

Assistance Council - BIRAC) தன்னுலடய 6வது நிறுவன தினத்லத 20 மாரச் ் 2018 அன்று 

சகாண்டாடியது. 

 இந்தாண்டிற்கான கருத்துரு: “நீடித்த புதுலம -  சந்லதயாை்  உந்தப்படும் பாலத”. 

 இது யுக்திசாரந்்த ஆராய்சச்ி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகலள சமற்சகாள்ள வளரும் உயிரித் 

சதாழிற்சாலைகளுக்கு அதிகாரமளிக்க (to empower) அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்ப 

அலமசச்கத்தின் உயிரித் சதாழிை்நுட்பத் துலறயாை் அலமக்கப்பட்ட ைாப சநாக்கமற்ற 



   
    
 
 
 
 

  

சபாதுதத்ுலற நிறுவனமாகும். இது அடிப்பலடயிை் ஒரு சதாழிைக கை்விமுலற 

இலடமுகம் (Industry Academia Interface) ஆகும். 

 சமூக சுகாதாரத்திற்கானத் தீரவ்ுகள் என்ற விருதிற்கான முதை்நிலை சவற்றியாளரக்ள் 

இந்நிகழ்சச்ியிை் அறிவிக்கப்பட்டனர.் 

 சமூக சுகாதாரத்திற்கானத் தீரவ்ுகள் விருது, சசப்டம்பர ் 2017ை் My Gov. தளத்திை் 

சதாடங்கப்பட்டப்  புதுலமக்கான சவாை் விருது ஆகும். 

 

பிரம்தமாஸ் 

 ஒலிலய விட சவகமாக சசன்று தாக்கும் மீசயாலி  ஏவுகலணயான (Supersonic cruise missile) 

பிரம்சமாஸ், உள்நாட்டிசைசயத் தயாரிக்கப்பட்டத் சதடியுடன் (Seeker) இலணதத்ு 

ராஜஸ்தானின் சபாக்ரான் சசாதலனத் தளத்திலிருந்து சவற்றிகரமாக சசாதலன 

சசய்யப்படட்து. 

 திறனாய்வு பற்றியத் சதாழிை்நுட்பமானது (Critical Technology) இது வலர ரஷ்யாவிலிருந்து 

இறக்குமதி சசய்யப்படட்ு வந்தது. 

 இந்த சசாதலனயின் சபாது, உள்நாட்டிசைசய தயாரிக்கப்படட்த் சதடியுடன் கூடிய இந்த 

ஏவுகலண துை்லிய இைக்குகளுடன் அதன் பயணப்பாலதயிை் சரியாக பயணித்தது. 

 இந்தத ் சதடி, DRDO (Defence Research and Development Organisation) ஆய்வகங்களின் 

உதவியுடன், ல தராபாத்திலுள்ள இம்ராத் ஆராய்சச்ி லமயத்தாை் உருவாக்கப்படட்து. 

 சதடி சதாழிை்நுட்பம் (Seeker Technology) ஏவுகலணயின் துை்லியத் தன்லமலய 

நிரண்யிக்கிறது. 

 இந்தியா & ரஷ்யாவின் கூடட்ுப் பங்களிப்பான பிரம்சமாஸ் ஏவுகலண தலர, கடை் சாரந்்த 

இைக்குகலள சநாக்கி தலர, கடை், கடைடி, வான் ஆகிய  பகுதிகளிலிருந்தும்  

ஏவப்படக்கூடியது.  

 இராணுவம்  & கடற்பலட ஏற்கனசவ இந்த ஏவுகலணலயத் தன்னுலடய பலடகளிை் 

இலணதத்ுள்ள நிலையிை் வான்வழி வலகயிைான (Air-launched Version) ஏவுகலண, 

மாற்றியலமக்கப்பட்ட Su-30MKI வானூரத்ியிலிருந்து முதன்முலறயாக 2017ை் சசாதலன 

சசய்யப்படட்து. 

 

ெந்திரயான் - 2 

 வை்லுநரக்ளின் ஆசைாசலனப்படி, இந்தியாவின் 2-வது நிைவுக்குரிய திடட்மான 

சந்திராயன் – 2 அக்சடாபர ்(2018) மாதத்திற்குத் தள்ளி லவக்கப்படட்ுள்ளது. 

ெந்திரயான் – 2 ளவ ்  ற்றி 

 800 சகாடி ரூபாய் மதிப்பிைான சந்திரயான் – 2 திட்டமானது முழுவதுமாக உள்நாடட்ுத் 

திட்டமாகும் (Totally indigenous mission). 



   
    
 
 
 
 

  

 

 ISRO-வானது சந்திராயன் – 2 உடன் ஆரப்ிட்டர,் சராவர,் சைண்டர ்ஆகியவற்லற முதன் 

முலறயாக சசாதலன சசய்கிறது.  

 (சராவர-் சகாள்களின் பரப்பின் மீது நகரும் விண்சவளி ஆய்வு வாகனம்) (ஆரப்ிட்டர ்–இது 

புவியின் சுற்றுவட்டப் பாலதயிை் நிலை நிறுத்தப்படும் விண்சவளிவாகனம்) (சைண்டர ்–

நிைவு, சகாள்கள் ஆகியவற்றிை் தலரயிரங்கும் விண்சவளி வாகனம்). 

 170 கி.மீ   12000 கி.மீ நீள்வட்டப் பாலதயிை் GSLV – F10 இலணக்கப்பட்டவுடன், உந்து 

சாதனத்தாை் (Thruster – a propulsive device) ஆரப்ிட்டர ் 100 கி.மீ நிைவின் வட்டப் பாலதலய 

சநாக்கித் திட்டமிடப்படட்படி நகரத்்தப்படும். பின்னர,் இந்த சைண்டர ்ஆரப்ிட்டரிலிருந்து 

சராவலரப் பிரிதத்ு நிலைநிறுதத்ும். 

 கடட்ுப்படுதத்ப்பட்ட தலரயிறக்கத்திற்குப் பிறகு, சைண்டர ் ஆனது நிைவின் 

சதன்துருவத்திை் சமதுவாக இறங்குவதுடன் சராவலர நிலை நிறுதத்ுகிறது. 



   
    
 
 
 
 

  

 நிைவுப் பரப்பிை் சமதுவாகத் தலரயிறங்குதை் (Soft – Landing) என்பது சந்திரயான் – 2 

திட்டத்தின் சவாை் நிலறந்த பகுதியாகும். 

 தற்சபாதுவலர, அசமரிக்கா, இரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் மடட்ுசம நிைவுப் 

பகுதியிை் விண்கைத்லத சமதுவாகத் தலரயிறக்கியுள்ளன. 

 14 புவி நாடக்ளின் சபாது, (14 Earth days) ஆறு சக்கரங்கலளக் சகாண்ட சராவர ் 100 – 200 

மீட்டரக்ள் சுற்றளவிை் நகரும் தன்லமலயப் சபறும். 

 சராவரிலுள்ள அதிக ஆற்றலுலடய சகமரா உள்ளிட்ட கருவிகள் நிைவுப் பரப்லபக் 

கண்காணிப்பதுடன் நிைவின் புலகப்படத்லதயும் எடுக்கின்றன. 

        

 புலகப்படம் எடுத்த 15 நிமிடங்களிை், ஆரப்ிட்டர ் வழியாக சராவர ் பூமிக்கு 

இப்புலகப்படங்கலள அனுப்புகிறது. இப்புலகப்படங்கள் நிைவின் மண்லணப் பற்றி 

ஆராய உதவி புரியும். 

 3,290 கி.கி எலடயுள்ள சந்திரயான் – 2 விண்கைம், நிை இடவியை் தன்லமகள் (Lunar 

Topography), கனிமவியை், மிகுதியான எளிய மூைக்கூறுகள், நிைவின் புறசவளியடுக்கு 

மற்றும் ல ட்ராக்சிை் (OH சதாகுதி) மற்றும் நீர ்பனிக்கட்டி இருப்பதற்கான தடயங்கள் 

ஆகிய அறிவியை் பூரவ்மான தகவை்கலள அளிக்கிறது. 

 

ஸ்மாரட்் இந்தியா த கத்தான் 2018 

 மத்திய மனித வள சமம்பாடட்ு அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படும் சதாழிை்நுட்பக் 



   
    
 
 
 
 

  

கை்விக்கான அலனதத்ு இந்திய கழகம் (All India Council for Technical Education - AICTE) ஸ்மாரட்் 

இந்தியா ச கத்தான் 2018-ஐ ஏற்பாடு சசய்துள்ளது. 

 ஸ்மாரட்் இந்தியா ச கத்தான் 2018 என்பது ஒரு நிறுத்தமிை்ைா டிஜிட்டை் சபாருடக்ள் 

உருவாக்கப் சபாட்டியாகும். இது சதாழிை்நுட்பம்  சதரிந்த மாணவரக்ளுக்கு 

சதாழிை்நுட்பப் பிரசச்ிலனகளுக்கான புதுலமயான தீரவ்ுகலளக் கண்டறிவதற்கான ஒரு 

நிகழ்சச்ியாகும். 

 மாணவரக்ளின் பலடப்பாற்றை் மற்றும் நிபுணதத்ுவத்லத சமம்படுதத்ுவதற்காக 

இந்நிகழ்சச்ி கை்வி நிறுவன அளவிலும் ச கத்தான்கலள நடத்த தூண்டுகிறது. 

 இது ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா பிரசச்ாரத்திற்கு வழிசயற்படுத்திக் சகாடுப்பதுடன், ஆட்சி 

முலறலய சமம்படுதத்ுவதற்காகவும், தரமான வாழ்க்லகக்காகவும் பைதரப்பட்ட 

தீரவ்ுகலள வழங்குகிறது. 

 இது இந்தியாலவ அசச்ுறுதத்ும் பிரசச்ிலனகளுக்குத் தீரவ்ுகலளக் காண  குடிமக்களுக்கு 

ஒரு வாய்ப்லப வழங்குகிறது. 

 ஸ்மாரட்் இந்தியா ச கத்தான் 2018 ஆனது ஸ்மாரட்் இந்தியா ச கத்தான் 2017ஐத் 

சதாடரந்்தான இரண்டாவது மிகப்சபரிய அளவிைான ச கத்தான் நிகழ்சச்ியாகும்.  

 

NASA 

 இடம் சபயரை் முலறயிலனப் (Transit method)  பயன்படுத்தி சவளிக் சகாள்களின்  

(Exoplanets) சதடலுக்காக  இடம்சபயரும் சவளிக்சகாள் கணக்காய்வு சசயற்லகக் சகாலள 

(Transiting Exoplanet Survey Satellite -TESS) ஏவுவதற்கு அசமரிக்காவின் தனியார ்விண்சவளி 

ஏவு நிறுவனமான ஸ்சபஸ் எக்ஸ்  (SpaceX)  நிறுவனதத்ுடன் நாசா  (NASA) 

கூட்டிலணந்துள்ளது. 

 இந்த சசயற்லகக் சகாளானது சகப் கனாசவரை் விமானப்பலட நிலையத்திலிருந்து (Cape 

Canaveral Air Force Station)  ஸ்சபஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்திை் பாை்கான் 9 (Falcon 9)  இராக்சகட ்

மூைம் 2018 ஆண்டு ஏப்ரை் மாதம் விண்ணிை் சசலுத்தப்படும். 

 இந்த சசயற்லகக்சகாள் ஆய்வானது சவளிக்சகாள்கள் நம் பூமிலயப் சபான்று 

பாலறயினாை் ஆனதா அை்ைது வியாழலனப் சபாை் வாயுக்களாை் ஆனதா அை்ைது 

வழக்கத்திற்கு மாறான பிற சபாருட்களாை் ஆனதா என்ற உண்லமலய 

சவளிக்சகாணரும். 

 இடம்சபயரத்ை் சவளிக்சகாள் கணக்காய்வு   சசயற்லகக்சகாளானது பூமிக்கு சமை் 

உயரத்திை் அலமந்துள்ள முன்சனப்சபாதும் பயன்படுத்தப்படாத சுற்றுவட்டப் பாலதலய 

(Never-before-used orbit) ஆக்கிரமிதத்ு அங்கிருந்து சசயை்படும்.  

 இடம் சபயரத்ை் சவளிக்சகாள் கணக்காய்வு சசயற்லகக் சகாளின் முதன்லம சநாக்கம், 

பூமிக்கு அருகிை் உள்ள பிரகாசமான நடச்த்திரங்கலள (Brightest Stars) கணக்காய்வதாகும். 

 இந்த சசயற்லகக்சகாளிை் 4  பரந்த சகாண சதாலைசநாக்கிகள்  (wide-angle telescopes)  

சபாருத்தப்படட்ுள்ளன.   

 



   
    
 
 
 
 

  

புதிய தகாள் K2 – 229b 

 சகப்ளர ் 2  சதாலைசநாக்கியிலனப்  (Kepler 2 telescope) பயன்படுத்தி பூமியிலிருந்து 260 

மிை்லியன் ஒளியாண்டுகள் சதாலைவிை் அலமந்துள்ள ஓர ்குடல்டயான நடச்த்திரத்லதச ்

சுற்றிவருகின்ற, சூடான, உசைாக, பூமி அளவிைான K2-229b எனும் புதிய சகாலள 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 சதாலைதூரத்திை் உள்ள அந்தக் சகாளிலன கண்டுபிடிப்பதற்காகவும் அதன் 

பண்பியை்புகலள வலகப்படுதத்ுவதற்காகவும் ”Wobble” முலற என்றலழக்கப்படும் 

டாப்ளர ் ஸ்சபக்ட்சராஸ்சகாபி சதாழிற்நுட்பத்லத (Doppler spectroscopy technique ) 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் பயன்படுத்தியுள்ளனர.் 

 இக்சகாள் பூமிலய விட 20 சதவீதம் சபரியதானதாகும். சமலும் பூமியின் நிலறலயக் 

காட்டிலும் இரண்டலர  மடங்கு நிலற  அதிகம் சகாண்டுள்ளது. இக்சகாளானது 2000 டிகிரி 

சசை்சியஸ் வலர  பகை் சபாழுது சவப்பநிலைலய அலடகின்றது.  

 K2-229b சகாளானது ஒவ்சவாரு 14 மணி சநரத்திற்கும் தன் குறு நடச்த்திரத்லதச ்சுற்றி 

வருகின்றது. புதன் சபான்ற சகாள்கலள ஒத்த உயர ் அடரத்்திலய இக்சகாள் 

சகாண்டுள்ளது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

நியூட்டன்  ா ா நிதியம் 

 இந்தியா மற்றும் இங்கிைாந்லதச ் சசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்லளக் சகாண்ட கூடட்ு 

அணியானது (Joint Team) “கங்லக நதிப் படுலகயிை் நிைத்தடி நீர ்ஆரச்னிக் ஆராய்சச்ி” 

(Ground Water Arsenic Research in Ganga Basin)   திடட்த்திற்காக நியூட்டன்-பாபா நிதியத்லத 

(Newton Bhabha Fund) சவன்றுள்ளது. 

 இங்கிைாந்தின் சதசிய சுற்றுசச்ூழை் ஆராய்சச்ிக் குழுவுடன்  இலணந்து இந்தியாவின் 

மத்திய அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பத் துலறயானது இத்திடட்த்திலன கூட்டாக 

சமற்சகாண்டுள்ளது. 

 பரவைாக ஆரச்னிக் கைப்பாை் பாதிக்கப்பட்ட கங்லக நதிப் படுலகயிை் 

எதிரச்காள்ளப்படும் நீர ்பயன்பாடு சதாடரப்ான சவாை்களுக்கு தீரவ்ு காண்பசத இந்த 

ஆராய்சச்ியின் முக்கிய சநாக்கமாகும். 

 சமாத்தம் மூன்று இடங்களிை், அதாவது உத்திரப் பிரசதசத்திலுள்ள பிஜ்சனார ் (Bijnor)  

மற்றும் வாரணாசியிலும், சமற்கு வங்கத்திலுள்ள நாதியா (Nadia)-விலும் இத்திட்டம் 

சமற்சகாள்ளப்பட உள்ளது. 

 ஆரச்னிக் நஞ்சாதைாை் (arsenic poisoning) ஏற்படும் பிரசச்லனகலள மதிப்பிடை், ஆரச்னிக் 

நஞ்சாதைாை் அடுத்த 25 முதை் 30 ஆண்டுகளிை் ஏற்பட உள்ள  தீலமகலளப் பற்றி புரிந்து 

சகாள்ளுதை், சமலும் நிைத்தடி நீர ் சமைாண்லம நலடமுலறயின் மீது அவற்றினுலடய 

தாக்கம், மற்றும் நஞ்சுக் கைப்லப நீக்கத் சதலவயான நீர ் சுத்திகரிப்பு 

சதாழிற்நுட்பங்கலள பரிந்துலரத்தை் ஆகியலவ இத்திட்டத்தின் சநாக்கங்களாகும். 



   
    
 
 
 
 

  

 இந்த நிதியானது  பிரிட்டிஷ் குழுவாை் வழங்கப்படுகின்றது.. 

 இங்கிைாந்து மற்றும் வளரும் சக்தி வாய்ந்த நாடுகளுக்கிலடசயயான அறிவியை் மற்றும் 

புத்தாக்கக் கூட்டிலணவிற்கு ஆதரவு வழங்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்படட் இங்கிைாந்தின் 

375 மிை்லியன் யூசரா நியூட்டன் நிதியத்தின் ஒரு பகுதிசய இத்திட்டமாகும். 

 

நீர் ஸ்டிளரடர் என்ற புதிய வளக உயிரினங்கள் 

 இந்திய விைங்கியை் ஆராய்சச்ியலமப்லபச ்சசரந்்த அறிவியைாளரக்ள் நாகைாந்திை் நீர ்

ஸ்டிலரடர ்(Water Strider) என்ற புதிய வலக உயிரினங்கலளக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 டிசைாசமராநாகாைந்தா சஜ மைர ் (Ptilomeranagalanda jehamalar) மற்றும் சந்திரா (Chandra) 

என்று சபயரிடப்பட்ட இந்த உயிரினங்கள் சபரன் மாவட்டம் இந்தாங்கி நதியிை் 

கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 முதுகுப்புறத்திை் உள்ள கறுப்பு நிறக் சகாடுகள், இவற்லற இந்த வலகயின் துலணப் 

பிரிவான டிசைாசமரா (Ptilomera) என்ற துலணயின வலகயிலிருந்து 

வித்தியாசப்படுதத்ுகிறது. 

 இந்தியாவிை் டிசைாசமராவின் உட்பிரிவாக 5 வலக நீர ் ஸ்டிலரடர ் உயிரினங்கள் 

கண்டறியப்படட்ுள்ளன. அவற்றிை் பின்வருபலவ உள்ளடங்கும். 

 

1. டிசைாசமராகிரிசயாடஸ்்  தீபகற்ப இந்தியா 

2. டிசைாசமராஆசசமன்சிஸ் வடகிழக்கு இந்தியா 

3. டிசைாசமராைடிலகவுதாதா வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியா 

4. டிசைாசமராக்சிசடன்டாலிஸ் உத்தராகண்ட் 

5. டிசைாசமராடிக்ரினா அந்தமான் தீவுகள் 

 டிசைாசமராநாகாைந்தா கண்டுபிடிப்சபாடு சசரத்த்ு இந்தியாவிை் டிசைாசமரா 

உட்பிரிலவச ்சசரந்்த உயிரினங்கள் ஆறாக உயரந்்துள்ளது. 

 நீர ் ஸ்டிலரடரஸ்் நீரின் சமற்பரப்பின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற வலகயிை் வாழ்க்லகலய 

தகவலமதத்ுக் சகாள்ளும் வலகலயச ் சசரந்்த பூசச்ியினங்கள் ஆகும். இத்தலகய 

ஆதாயத்திற்காக அலவ தலரயின் இறுக்கத்லத பயன்படுதத்ிக் சகாள்ளும். இதனுலடய 

இருப்பு நீரின் தரத்லத உறுதி சசய்யும். 

 சமலும் இலவ நீரின் தரத்லத உறுதி சசய்வசதாடு மடட்ுமை்ைாமை், சகாசுவின் 

ைாரவ்ாக்கலள உணவாகக் சகாண்டு உணவுச ்சங்கிலியிலும் முக்கிய இடத்லத இந்த நீர ்

ஸ்டிலரடரக்ள் வகிக்கின்றன. 



   
    
 
 
 
 

  

 

RIMES - ஒடிஸா 

 மாநிைத்தின் சபரிடர ்காை சமைாண்லமக்கான தயாரத்ன்லமலய சமம்படுதத்ுவதற்கும், 

தன்னுலடய முன்சனசச்ரிக்லக சசலவ அலமப்லப வலுப்படுதத்ுவதற்கும்   பிராந்திய 

ஒருங்கிலணந்த பை் – ஆபதத்ு   முன்சனசச்ரிக்லக அலமப்புடன் (Regional Integrated Multi-

Hazard Early Warning System -RIMES) ஒடிஸா மாநிை அரசு கூட்டிலணந்து சசயை்பட உள்ளது. 

 ஒடிஸா மாநிை சபரிடர ்தணிப்பு ஆலணயம் (Odisha State Disaster Mitigation Authority - OSDMA) 

மற்றும் பிராந்திய ஒருங்கிலணந்த பை் – ஆபதத்ு  முன்சனசச்ரிக்லக   அலமப்பு 

இலணந்து வறட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் பை்சவறுபட்ட இயற்லகப் சபரிடரக்ளுக்கான 

முன்கூட்டிய எசச்ரிக்லக ஆகியவற்றிை் கூட்டிலணலவ ஏற்படுத்த உள்ளன. 

  பிராந்திய ஒருங்கிலணந்த பை் – ஆபதத்ு  முன் எசச்ரிக்லக     அலமப்பானது ஏற்கனசவ 

தமிழ்நாடு மாநிை சபரிடர ் சமைாண்லம ஆலணயதத்ுடன் (TamilNadu State Disaster 

Management Authority) இலணந்து சசயை்படட்ு வருகின்றது.  

பிராந்திய ஒருங்கிளணந்த  ல் – ஆ த்து  முன் எெெ்ரிக்ளக   அளம ்பு   

 RIMES அலமப்பானது ஐநா சலபயின் கீழ் பதிவு சசய்யப்படட்ுள்ள ஓர ் உைக 

அரசுகளுக்கிலடசயயான அலமப்பாகும். 

 இந்தியா இந்த அலமப்பின் தலைவராக (Chairman) ஆக உள்ளது. 2009 ஆம் ஆண்டு 

சதாற்றுவிக்கப்படட் இவ்வலமப்பானது, ஜூலை 2009ை் ஐ.நா.விை் பதிவு சசய்யப்பட்டது.  

 ஆசிய பசுபிக் மற்றும் ஆப்பிரிக்கப் பிராந்தியத்திை் உள்ள 45 நாடுகளின் கூட்டிலணவாை் 

இந்த அலமப்பு நிரவ்கிக்கப்படுகின்றது.  

 இந்த அலமப்பானது தாய்ைாந்து நாட்டின் பதும்தானியிை் (Pathumthani) அலமந்துள்ள 

ஆசிய சதாழிை்நுட்ப நிறுவனத்தின் (Asian Institute of Technology) வளாகத்திை் அலமந்துள்ள  

பிராந்திய முன்கூட்டிய எசச்ரிக்லக லமயத்திலிருந்து (regional early warning centre) 

சசயை்படுகின்றது. 

  

உலகளாவிய கார் ன் சவளியீடு 

 சரவ்சதச ஆற்றை் நிறுவனத்தின் கருதத்ுப்படி, உைகளவிை் ஆற்றை் சதாடரப்ான CO2 

சவளியீடுகள் 32.5 கிகா (Giga) டன்கள் என்ற அளவிற்கு  2017ை் அதிகரித்துள்ளது. 

 மூன்று ஆண்டுகளிலிை்ைாத அளவிற்கு உைகளவிை் ஆற்றை் சதாடரப்ான CO2 

சவளியீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. அதிகப்படியான ஆற்றை் சதலவ மற்றும் ஆற்றை் திறன் 

சமம்பாடட்ுக் குலறபாடு ஆகியலவ இந்த அதிகரிப்பிற்குக் காரணங்களாகக் 

கருதப்படுகின்றன. 

 சரவ்சதச ஆற்றை் நிறுவனத்தின் முதை்நிலை தரவுகளின்படி உைக ஆற்றை் சதலவ கடந்த 

ஆண்டு 2.1% ஆக உயரந்்துள்ளது. இந்த உயரவ்ு 14050 மிை்லியன் டன்கள் எண்சணய்க்குச ்

சமம். இது கடந்த ஆண்டின் விகிதத்லத விட இரண்டு மடங்குக்கும் அதிகமானது ஆகும். 

வலுவான  சபாருளாதார வளரச்ச்ியாை் இது அதிகரித்துள்ளது. 

 



   
    
 
 
 
 

  

ெரவ்ததெஆற்றல் நிறுவனம்  

 சரவ்சதச ஆற்றை் நிறுவனமானது சபாருளாதாரக் கூடட்ுறவு மற்றும் சமம்பாடட்ு 

நிறுவனத்தின் (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) கட்டலமப்பின் 

படி, 1974ை் நிறுவப்பட்ட அரசுகளுக்கிலடசயயான நிறுவனமாகும். 

 தற்சபாது, இந்தியாலவயும் சசரத்த்ு 30 உறுப்பினர ் நாடுகள் உள்ளன. இதன் 

தலைலமயகம் பிரான்சின் பாரீஸிை் உள்ளது. 

 சரவ்சதச ஆற்றை் நிறுவனம் 1973-ன் எண்சணய் சநருக்கடிலயத் சதாடரந்்து 

நிறுவப்படட்து. 

 சரவ்சதச ஆற்றை் நிறுவனம் 29 உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கும், சீனா & ரஷ்யா சபான்ற 

உறுப்பினரை்ைாத நாடுகளுக்கும் ஆற்றை் சகாள்லக ஆசைாசகராக சசயை்படுகிறது. 

 இது மூன்று முக்கியப் பகுதிகளிை் கவனம் சசலுத்துகிறது. பயனுள்ள ஆற்றை் சகாள்லக ; 

ஆற்றை் பாதுகாப்பு, சபாருளாதார முன்சனற்றம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு. (“3Es” - 

Effectual energy policy; Energy security; Economic development and environmental protection). 

 

பூமி தநரம் 

 12வது பூமிசநரம் மாரச் ்24 அன்று 8.30 pm to 9.30 pm வலர கலடபிடிக்கப்படட்து. 

 பூமி சநரம், சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் வனவிைங்குகலளப் பாதுகாப்பதற்கான 

முக்கியதத்ுவத்லதப் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவலத சநாக்கமாகக் சகாண்டது. 

 

 அத்தியாவசியமற்ற விளக்குகலள ஒருமணி சநரம் அலணதத்ு லவப்பதன் மூைம் 

பருவநிலை மாற்றத்திற்கு எதிராக ஒரு நிலைப்பாடல்ட எடுப்பதற்காக உைகம் 

முழுவதிலும் உள்ள மக்கள் ஒன்று சசரும் சுற்றுச ்சூழலுக்கான உைகின் மிகப்சபரிய 

அடிமட்ட அளவிைான இயக்கசம, பூமி சநரமாகும். 



   
    
 
 
 
 

  

 இது உைகின் 178 நாடுகள் பங்சகற்கும் இயற்லகக்கான உைக நிதியத்தின் உைகளாவிய 

சதாடக்கமாகும். (Global initiative)  

 சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் மனிதரக்ளின் மீது அதிக சுலம ஏற்றும் சிை பழக்க வழக்கங்கள், 

நலடமுலறகள், வாழ்க்லக முலறகலளக் லகவிடுவதற்கான வாய்ப்லப 

உருவாக்குவதற்கு அலமப்புகள்,  நிறுவனங்கள், தனிமனிதரக்லள ஊக்குவிப்பதற்காக 

2018 ஆம் ஆண்டின் பூமிசநரத்தின் சபாது இந்தியா “Give up to Give Back” என்ற 

சதாடக்கத்லதத் (initiative) சதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தப் பிரசச்ாரம்  ஒரு முலற பயன்பாடு சகாண்ட பிளாஸ்டிக்குகள் (Single-use Plastics), 

புலத படிவ எரிசபாருடக்ள், தனிசயாரு பணியாளருக்கான கார ்பயணம், எைக்ட்ரானிக் 

கழிவுகள் ஆகியவற்லறக் குலறத்தலுக்கான நடவடிக்லககள் சமற்சகாள்வலதத் 

சதளிவுபடுதத்ுகிறது . 

 

நியூட்ரிதனா ஆய்வகம் 

 தமிழ்நாட்டிலுள்ள சபாடியிை் இந்திய நியூட்ரிசனா ஆய்வகம் அலமப்பதற்கான 

சுற்றுசச்ூழை் அனுமதிலய, மத்திய சுற்றுசச்ுழை் மற்றும் வனதத்ுலற அலமசச்கம் 

வழங்கியுள்ளது. 

     

 மத்திய சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் வனதத்ுலற அலமசச்கத்தின் வை்லுநர ்மதிப்பீடட்ுக் குழு 

இந்திய நியூட்ரிசனா ஆய்வகப் பிரசச்ிலனலய சிறப்பு வழக்காக எடுதத்ு ஆராய்ந்த 

பிறசக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

  

 இந்தத ் திட்டம் தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் சதசிய வன விைங்குகள் ஆலணயம் 

ஆகியவற்றின் அனுமதிக்காக அனுப்பப்படும். மதிசகட்டான் சசாலை சதசியப்பூங்கா 

முன்சமாழியப்படட்ுள்ள இப்பகுதியிலிருந்து சுமார ்4.9 கி.மீ தூரத்திை் சகரளாவின் இடுக்கி 

மாவட்டத்திை் உள்ளதாை் இவ்வாலணயத்தின் அனுமதியும் சதலவயானது ஆகும். 

 கதிரியக்கக் கூறுகள் (Radio Active Elements) சிலதவினாை் உண்டாகும் துலண 

அணுதத்ுகள்களான நியூட்ரிசனாக்கள் மின்னூட்டத்லத இழக்கும் ஒரு அடிப்பலடத ்

துகள்களாகும். (Elementary Particles). 

 பிரபஞ்சத்தின் பரிணாம வளரச்ச்ி, சூரியன் மற்றும் பிற நடச்த்திரங்களிை் ஆற்றை் 

உற்பத்தி ஆகியவற்லறப்  பற்றி அறிந்து சகாள்வதற்கான அடிப்பலடக் கூசற 

நியூட்ரிசனாக்கள் ஆகும். 

 இத்திட்டம் அணு ஆற்றை் துலற, அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பதத்ுலற ஆகியவற்றின் 

உதவிசயாடு சசயை்படுத்தப்படுகிறது. இதிை் அணு ஆற்றை் துலறயானது இத்திடட்த்லத 

சசயைாக்கம் சசய்யும் அலமப்பாக (Nodal Agency) சசயை்படும். 

 ஏறத்தாழ 1200 மீட்டர ்  அளவிற்கு பாலறயினாை், சூழப்பட்ட உைகத்தரத்திைான, 

பூமிக்கடியிைான ஆய்வகத்லதக் கடட்ுவசத இத்திட்டத்தின் சநாக்கமாகும். 

 அடிப்பலடத ் துகள்களான நியூட்ரிசனாக்களின் மீது அடிப்பலட ஆராய்சச்ிலய 

சமற்சகாள்வலத  இத்திட்டம் சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 அண்டசவளியின் கதிர ் வீசச்ுகளிலிருந்து நியூட்ரிசனாலவ கண்டறியும் கருவிக்கு 

சபாதிய பாதுகாப்பு வழங்குவதற்காக பூமிக்கடியிை் இந்த ஆய்வகம் நிறுவப்பட உள்ளது. 

 

ததசிய வருடாந்திர ஊரக தூய்ளம கணக்சகடு ்பு 2017-18 

 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கான சதசிய வருடாந்திர ஊரகத் தூய்லமக் கணக்சகடுப்பின் படி 

(National Annual Rural Sanitation Survey - NARSS), கிராமப்புறங்களிை் கழிப்பலறகளுக்கு 

அணுகுதலைக் சகாண்டுள்ள (have access to toilets) 93 சதவீத வீடுகள் கழிவலறகலளப் 

பயன்படுதத்ுகின்றன. ஊரகப் பகுதிகளிை் 77 சதவீத வீடுகள் கழிவலறகலளக் 

சகாண்டுள்ளன. 

 ஊரகப் பகுதிக்கான தூய்லம இந்தியா திடட்த்திற்கான (Swachh Bharat Mission Gramin - SBM-

G) உைக வங்கியின் ஆதரவுத் திடட்த்தின் கீழ் (World Bank support project) Independent Verification 

Agency எனும் நிறுவனத்தாை் இந்த கணக்சகடுப்பு சமற்சகாள்ளப்படட்து. 

 2017 ஆம் ஆண்டின் நவம்பர ்மாதம் முதை் 2018 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ்மாதம் வலரயிைான 

இலடப்படட் காைத்திை் நாடு முழுவதும் 6,136 கிராமங்களிை் உள்ள 92,040 வீடுகளிை்   

இக்கணக்சகடுப்பு சமற்சகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 இக்கணக்சகடுப்பிை் அளவுக்கான நிகழ்தகவு விகிதம்  எனும் (PPS-Probability proportion to 

Size) மாதிரி முலறலம (sampling methodology) பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது.  

 இக்கணக்சகடுப்பின் தரவுகளானது,  கணிணி உதவியுலடய தனிப்படட் சநரக்ாணை் 

(Computer Assisted Personal Interviewing - CAPI) எனும் இலணயசமலடயின் பயன்பாடட்ின் 

மூைம்   சசகரிக்கப்படட்ுள்ளன. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 

பிராஜ்ஜாவில்லி பிரகடனம் 

 உைகின் மிகப்சபரிய சவப்ப மண்டை சதுப்பு நிைப்பகுதியான காங்சகா வடிநிைப் 

பகுதியிை் அலமந்துள்ள குசவட்சட சசன்ட்ரசை பிராந்தியத்தின் (Cuvette Centrale region) 

சிறந்த பாதுகாப்பு மற்றும் சமைாண்லமயிலன சமம்படுதத்ுவதற்காக இந்சதாசனசியா, 

காங்சகா குடியரசு மற்றும் ஜனநாயக காங்சகா குடியரசு (Democratic Republic of Congo-DRC) 

ஆகிய நாடுகள் கூடட்ிலணந்து பிரஜ்ஜாவிை்லி பிரகடனத்திை்  (Brazzaville declaration)  

லகசயழுத்திடட்ுள்ளன. 

 

 ஒழுங்குமுலறப் படுதத்ப்படாத நிைப் பயன்பாடுகளிலிருந்து இப்பகுதிலய 

பாதுகாப்பதற்காகவும், இப்பகுதியின் நீரவ்டிவு மற்றும்  சீரச்கட்டிலன தடுப்பதற்காகவும் 

இந்தப் பிரகடனம் லகசயழுத்திடப்படட்ுள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

  

 காங்சகா குடியரசிை் உள்ள பிராஜ்ஜாவிை்சை பகுதியிை் நலடசபற்ற உைக பீட்நிைத் 

சதாடக்கங்களின் மூன்றாவது கூடட்ளிப்பாளரக்ள் சந்திப்பின்  (Third Partners Meeting 

of Global Peatlands Initiative ) ஒரு பகுதியாக இந்தப் பிரகடனம் லகசயழுத்திடப்படட்ுள்ளது. 

 பீட் நிைங்களானது உைகளாவிய முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த காரப்ன் பண்டகமாகும் (Carbon 

store). 

 பன் நூற்றாண்டு காைமாக தன்னுள் உட்பூட்டப்படட்ுள்ள காரப்லன சதுப்பு நிைங்கள் 

உமிழவை்ைதாை் இந்நிைங்களின் ஒழுங்குமுலறப்படுத்தப்படாத சுரண்டைானது 

சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் காைநிலைக்குத் தீங்களிப்பானாக அலமய இயலும். 

 பீட்நிைங்களானது மடக்ிய கரிமப் சபாருடக்ளின் கைலவலய சகாண்டுள்ள, பகுதியளவு 

நீரிை் மூழ்கிய, ஆக்ஸிஜன் பற்றாக் குலறவுலடய ஓர ்ஈர நிைமாகும்  (wetlands). 

 

 பீட் நிைத்தினுலடய உயர ் காரப்ன் உள்ளடக்கமானது அலவ நீரின்றி வடியும் சபாது 

அவற்லற எரிசச்ிலதவிற்கு தனித்துவ பாதிப்பலடயும் பகுதியாக (uniquely vulnerable to 

incineration) மாற்றுகின்றது.   

 காங்சகா வடிநிைத்திை் உள்ள  குசவட்சட சசன்ட்ரசை  பகுதியானது உைகின் மிகப்சபரிய 

இயற்லகயான  சவப்பமண்டை பீட் நிைமாகும் (Natural tropical peatlands). இப்பகுதியானது 

உைகினுலடய பசுலம இை்ை வாயுக்களின் 3 ஆண்டுச ்சமமான    உமிழ்வு  அளலவ சசகரம் 

சசய்கின்றது 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஆடி மத ாத்ெவம் 

 அசாம் மாநிைம் நாட்டின் பழங்குடி இனமக்களின் கைாசச்ாரத்லதக் சகாண்டாட (to 

celebrate) “ஆடி மச ாத்சவம்” எனும் விழாலவ, சகௌ ாத்தியிை் உள்ள காந்தி மந்திர ்



   
    
 
 
 
 

  

உள்விலளயாடட்ு அரங்கிை் நடத்தியது. 

 10 நாடக்ள் சகாண்டாடப்படும் இந்த விழாலவ இந்திய பழங்குடி கூடட்ுறவு விற்பலன 

சமம்பாடட்ுக் கூடட்லமப்பு (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India – TRIFED), 

பழங்குடியினர ்விவகாரங்கள் துலற அலமசச்கத்சதாடு இலணந்து நடத்தியது. 

 இந்த விழா, பழங்குடி மக்களின் அரிய கலை மற்றும் கைாசச்ாரத்லதக் 

சகாண்டாடுவதற்காக நடத்தப்பட்டது. 

 TRIFED ஆனது, பை மாநிை கூடட்ுறவு சங்கங்கள் சட்டம் 1984ன் (தற்சபாழுது பை மாநிை 

கூடட்ுறவு சங்கங்கள் சட்டம், 2002) கீழ் அப்சபாலதய நைதத்ுலற அலமசச்கத்தாை் (Ministry 

of Welfare) ஆகஸ்ட் 1987 அன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 

இளளஞர் திருவிழா 2018 

 சடை்லியிலுள்ள மத்திய பூங்காவிை் இலளஞர ்திருவிழாவின் 7வது பதிப்பு “விரும்புசவாம் 

வாழ்சவாம்” (Let Live Love) என்பலதக் கருதத்ுருவாகக் சகாண்டு பிப்ரவரி 22, 2018 அன்று 

சதாடங்கியது. 

 சாகித்யா கைா பரிஷத,் கலை, பண்பாடு, சமாழிதத்ுலற (Department of Art, Culture, Language), 

சடை்லி அரசு ஆகியவற்றாை் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட இந்நிகழ்சச்ி 6 நாடக்ள் நடக்கும். 

 இளம் கலைஞரக்லள ஊக்குவிப்பசத இந்நிகழ்சச்ியின் முக்கிய சநாக்கமாகும். 

 இந்த ஆண்டுக்கான இந்நிகழ்சச்ி, சநயமுறுவதற்கான விடுதலைலயக் (Freedom to Love) 

சகாண்டாடுவலத சநாக்கமாகக் சகாண்டது. 

 இந்த விழாவிை் நடத்தப்படும் கலைநிகழ்சச்ிகள், சடை்லியிலுள்ள இலளஞரக்ளுக்கு 

“சநயமுறுவதற்கான விடுதலை” (Freedom to Love) என்ற சசய்திலயக் சகாண்டு சசரக்்கும். 

 

விவொயிகளுக்கான மருத்துவ மற்றும் ஆயுள் கா ்பீட்டுத் திட்டம் 

 கரீம் நகரிை் நலடசபற்ற விவசாயிகள் ஒருங்கிலணப்புக் குழு மண்டை மாநாட்டிை் ரூ.5 

ைடச்ம் மதிப்பிைான விவசாயிகளுக்கான மருதத்ுவ மற்றும் ஆயுள் காப்பீடட்ுத் திட்டத்லத 

சதலுங்கானா முதை்வர ்அறிவித்தார.் 

 விவசாயிகள் ஒருங்கிலணப்புக்குழுவின் பணியானது, கிராமங்களிலுள்ள ஒவ்சவாரு 

விவசாயியும் இத்திட்டத்தின் பயலனப் சபற்றுள்ளாரா என்பதலன உறுதி 

சசய்வசதயாகும். 

 இத்திட்டத்திற்கான சமாத்த நிதியும் மாநிை அரசாங்கத்தாை், விவசாயிகளுக்கு 

மருத்துவச ்சசைவு ஏற்படும் சபாது வழங்கப்படும். 

 

நிதி ஆண்டு 2017 - பீகார ்

 பீகார ்சட்டமன்றத்திை் தாக்கை் சசய்யப்படட் சபாருளாதார ஆய்வறிக்லகயிை் (Economic 

survey)  அம்மாநிைத்திை்  2016-17 ஆம் ஆண்டின் வளரச்ச்ி விகிதம்  10.3 % ஆக உள்ளது. 2015-



   
    
 
 
 
 

  

2016 ஆம் ஆண்டிை் வளரச்ச்ி 7.5 % ஆகஇருந்தது. 

 12வது பீகார ் சபாருளாதார ஆய்வறிக்லகயின்படி அம்மாநிைத்தின் வளரச்ச்ி 

விகிதமானது ஒடட்ுசமாத்த இந்தியாவின் வளரச்ச்ி விகிதத்லத (7.0%) விட அதிகம். 

 பீகார ் மாநிைத்தின் வருவாய் சதாடரச்ச்ியாக அதிகரித்துக்சகாண்டிருக்கிறது. (2012-

2013ை் - ரூ. 5101 சகாடி2016 – 2017ை் - ரூ. 10,819 சகாடி). 

 

குஷி திட்டம் - ஒடிஸா 

 மாநிைம் முழுவதும் 17 ைடச்ம் பள்ளி சபண் குழந்லதகளுக்கு சுகாதார சபணுலகக்கான 

இைவச சானிட்டரி நாப்கின்கலள வழங்குவதற்கு ஒடிஸா மாநிை அரசு “குஷி“ (Khushi) 

எனும் திட்டத்லத சதாடங்கியுள்ளது. 

 அரசு மற்றும் அரசு உதவி சபறும் பள்ளிகளிை் உள்ள 6 முதை் 12ஆம் வகுப்பு வலரயிைான 

சபண் குழந்லதகளுக்கு இைவச சானிட்டரி நாப்கின்கலள வழங்கும் இத்திட்டத்லத 

மாநிை சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைத்துலற அலமசச்கம் சசயை்படுத்த உள்ளது. 

 இதற்கு முன் மாநிை அரசானது சபண்களின் சமம்பாட்டிற்சகன பிரத்சயகமாக பை 

திட்டங்கலள உருவாக்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அவற்றுள் சிை: 

o மிஷன் சக்தி - சபண்களின் சபாருளாதார சமம்பாட்டிற்காக 

o MAMATA - மகளிருக்கான சபறுகாை பயனளிப்புத் திட்டம் (Maternity benefit Scheme). 

 

அமா கதவான் அமா விகாஸ் திட்டம் 

 கிராமப்புறங்களிை் உள்ள மக்களுக்கு அரசின் திட்டங்கள் சசன்றலடயவும், அவரக்லள 

வளரச்ச்ிப் பணிகளிை் ஈடுபடுத்தவும்  ஒடிஸா மாநிை அரசானது “Ama Gaon, Ama Vikas’’ 

(அமாகசவான் அமாவிகாஸ் - நமது கிராமம், நமது வளரச்ச்ி) எனும் திட்டத்லத 

சதாடங்கியுள்ளது. 

 Wi-Fi வசதி உலடய அதிநவீன சதாழிை்நுட்ப வீடிசயா திலர சபாருத்தப்பட்ட சவன்கள் 

மூைமாக, புவசனஸ்வரின் தலைலமச ் சசயைகத்திை் அலமந்துள்ள முதைலமசச்ர ்

அலுவைகத்திற்கு இத்திட்டத்தின் வழிசய கிராம மக்கள் தங்கள் குலறகலள சநரடியாக 

சதரிவிக்கைாம். 

 

இந்தியாவின் முதல் ச லிகா ்டர் தடக்ஸி தெளவ 

 இந்தியாவின் முதை் ச லிகாப்டர ்சடக்ஸி சசலவ சபங்களூர ்நகரிை் சகம்சப சகௌடா 

சரவ்சதச விமான நிலையம் மற்றும் எசைக்ட்ரானிக் சிட்டி ஆகிய இடங்களுக்கிலடசய  

சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 சகாசச்ிலயச ் சசரந்்த தம்லப (Thumby) ஏவிசயஷன் பிலரசவட் லிமிசடட் எனும் 

நிறுவனத்தாை் இசச்சலவ சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. இந்நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள 

ச லிசடக்ஸி (Heli taxi ) எனும் சசயலி வழிசய பயணிகள் இந்த ச லிகாப்டர ்சசலவக்கு 



   
    
 
 
 
 

  

முன்பதிவு சசய்துசகாள்ளைாம். 

 

ஷிக்தமாத்ெவ் 2018 

 ஷிக்சமாத்சவ் திருவிழா சபரும் உற்சாகதத்ுடன் சகாவாவிை் நடத்தப்படட்து. இந்த 

கடசைார மாநிைத்தின் பை்சவறு கைாசச்ார திருவிழாக்களிை் ஷிக்சமாத்சவ் அை்ைது 

ஷிக்சமா (Shigmotsav (or) Shigmo) திருவிழாவும் ஒன்றாகும். 

 வண்ணங்கள், இலச, நடனம், அணிவகுப்பு, ஆலடகள் சபான்றலவ சகாண்டு 

இத்திருவிழா உற்சாகமாகக் சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 ஹிக்சமா திருவிழாவின் அணிவகுப்பானது சகாவன்களின் (சகாவா மக்கள் – Goan) 

வாழ்க்லகலய நாடட்ுப்புற நடனங்கள் (Folk dance) மற்றும் உள்ளூர ் மக்களின் இலச 

நிகழ்சச்ிகள் மூைம் சவளிப்படுதத்ும். 

 

சுகாதாரத் திட்டம் - கர்நாடகா 

 மாநிைத்தின் 1.43 சகாடி குடும்பங்களுக்கு  மருத்துவப் பயன்கலள வழங்குவதற்காக 

“ஆசராக்ய கரந்ாடகா” (Arogya Karnataka) எனும் சுகாதாரத் திட்டத்லத கரந்ாடகா 

முதைலமசச்ர ்சதாடங்கி லவதத்ுள்ளார.் 

 இத்திட்டமானது மாநிைத்திை் வறுலமக் சகாட்டிற்கு கீழ் (BPL – Below Poverty Line) மற்றும் 

வறுலமக் சகாட்டிற்கு சமை் (APC – Above Poverty Line) உள்ள இரு வலகலயச ் சசரந்்த 

குடும்பங்களுக்கும் தரம் வாய்ந்த முதை் நிலை, இரண்டாம் நிலை மற்றும்  மூன்றாம் 

நிலை சிகிசல்சக்கான சசலவகலள வழங்குவதற்காக   சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின் மூைம் BPL பிரிலவச ் சசரந்்த அலனதத்ு குடும்பதாரரக்ளும் அரசு 

மருத்துவமலனகளிை் முழுவதும் இைவசமாக சிகிசல்சலயப் சபறைாம். APL பிரிலவச ்

சாரந்்த குடும்பதாரரக்ளின் சிகிசல்ச சசைவிை் 30 சதவீததல்த மாநிை அரசு ஏற்றுக் 

சகாள்ளும். 

 

ெரவ்ததெ தயாகா திருவிழா - 2018 

 உைகப் பிரபைமான, வருடாந்திர  ஒரு வார காை  29-வது சரவ்சதச சயாகா திருவிழாலவ  

உத்தரகாண்ட் மாநிைத்தின் ரிஷிசகஷிை் உள்ள பரமாரத்் நிசகதனிை் உத்தரகாண்ட் 

முதைலமசச்ர ்திரிசவந்தரா சிங் ராவத் சதாடங்கி லவதத்ுள்ளார.் 

 1999-ஆம் ஆண்டு ரிஷிசகஷிை் உள்ள பரமாரத்் நிசகதன் ஆசிரமத்திை் சரவ்சதச சயாகா 

திருவிழா சதாடங்கப்பட்டது. 

 அதலனத ்சதாடரந்்து ஆண்டுசதாறும் சயாகா திருவிழா சகாண்டாடப்படட்ு வருகிறது. 

 மிகவும் அதிக எண்ணிக்லகயிை் பங்சகடுப்பாளரக்ள் பங்கு சபற்ற 2010ஆம் ஆண்டின் 

சயாகா திருவிழாவானது மிகவும் சவற்றிகரமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது. 

 



   
    
 
 
 
 

  

பிங்க் மின்னாற்றல் மண்டலம் 

 உைக சபண்கள் தினமான மாரச் ் 8 அன்று மத்தியப் பிரசதச சமற்கு மின் பகிரம்ான 

நிறுவனம்  (Madhya Pradesh West Power Distribution Company (MPWPDC) சபண் மின்துலற 

பணியாளரக்ளாை் நிரவ்கிக்கப்படும் “பிங்க் மின்  மண்டைத்லத” (Pink Electricity zone)  

சதாடங்கியுள்ளது. 

 இதுசவ இந்தியாவின்  முதை் இளஞ்சிவப்பு மின் மண்டைமாகும். 

 இந்த இளஞ்சிவப்பு மின் மண்டைத்திை் உதவி மின்துலற சபாறியாளரக்ள், இளநிலை 

மின்துலற  சபாறியாளர,் லைன் சமற்பாரல்வயாளர,் லைன் சமன்கள், மீட்டர ்

கணக்கீட்டாளரக்ள், கணக்காளரக்ள், கம்யூடட்ர ் ஆப்பசரட்டரக்ள் என அலனவரும் 

சபண்கசளயாவர.் 

 இந்த இளஞ்சிவப்பு மின் மண்டைம், 25 சபண் மின்துலறப் பணியாளரக்லள  

சகாண்டுள்ளது. இவரக்ள் 13,000 மின் இலணப்புகளின் ஆற்றை் பராமரிப்புப் பணிலய 

சமற்சகாள்வர.் 

 

WE Hub 

 சபண் சதாழிை்முலனசவாரக்லள ஊக்குவிப்பதற்காக உைக மகளிர ் தினத்தன்று 

சதலுங்கானா மாநிை அரசு சபண் சதாழிை்முலனசவாரக்ள் முலனயத்லத (Women 

Entrepreneurship Hub-WE Hub) சதாடங்கியுள்ளது. 

 சபண் சதாழிை்முலனசவாருக்காகப் பிரத்சயகமாக  ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ள,   மாநிை 

அரசாை் வழி நடத்தப்படும் இந்தியாவின் முதை் சதாழிற்முலனவுக் காப்பகம் (Incubator)  

இதுசவயாகும். 

 சபண் சதாழிை் முலனசவாரக்ள் எளிதிை்  சதாழிை் சதாடங்குவதற்கு  உகந்த சூழ்நிலை 

(enabling environment), வழிகாடட்ுதை்கள் (mentorship) மூைதனம்   (capital) சபான்றவற்றிற்கு 

இம்முலனயம்  ஒரு அணுகுதலை வழங்கும். 

 We Hub சதாடக்க நிகழ்வின் சபாது 6 புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்கள் 

லகசயழுத்திடப்படட்ுள்ளன. இலவ ஆறும் சமூக புத்தாக்கத் திட்டங்கள், பணியரங்குகள், 

கூடட்ுத் சதாழிை்முலனவு காப்பகத் திட்டங்கள் மூைம் சபண் சதாழிை் முலனலவ (women 

entrepreneurship)    சமம்படுத்த உதவும். 

 

மிதக்கும் ஆய்வகம் – தலாக்டக் ஏரி 

 மணிப்பூர ் தலைநகர ் இம்பாலிை் அலமந்துள்ள உயிர ் ஆதாரங்கள் மற்றும் நீடித்த 

ஆய்வகம் (IBSD- Bio resources and Sustainable Laboratory) வடகிழக்கு இந்தியாவின் மிகப் சபரிய 

நன்னீர ்ஏரியான சைாக்டக் ஏரியிை் (Loktak)   ஏரியினுலடய நீரின் தரத்லத சதாடரந்்து 

கண்காணிப்பதற்கும், நீரின் தரத்லத அதிகரிக்கவும்  மிதக்கும் ஆய்வகம் (floating 

laboratory) ஒன்லற அலமத்துள்ளது.   

 இந்த ஆய்வகம் மூைம் ஏரியிை் உள்ள நீரத்்தாவரங்கலள இயற்லக உரங்களாக 

மாற்றுவதற்கு ஆய்வுகள் சமற்சகாள்ளப்படும். சமலும் ஏரியின் கலரகளிை் 



   
    
 
 
 
 

  

வசிப்பவரக்ளுலடய வாழ்க்லகத் தரத்லத அதிகரிக்க ஆய்வுகள்  சமற்சகாள்ளப்படட்ு  

அதற்கான பரிந்துலரகளும் வழங்கப்படும். 

 இந்த முயற்சியானது ஏரியினுலடய பாதுகாப்பிற்கும், நீடிதத் சமம்பாட்டிற்கும் உதவியாக 

அலமயும். சமலும் இதன் மூைம் ஏரியின் கலரகளிை் வசிப்பவரக்ளின் வாழ்க்லகலய 

சமம்படுத்த  இயலும். 

           

 

MGNREGA தரவரிளெ 

 சதசிய ஊரக சவலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்திை் பணிகள் ஒதுக்கீடு, நிதிகலள திறம்பட 

பயன்படுத்தை் ஆகியவற்றிை் சிறப்பாக சசயை்படட்ு சமற்கு வங்க மாநிைம் 

முதலிடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 தமிழ்நாடு இரண்டாம் இடத்திலுள்ளது. 

 

 இப்படட்ியலிை் சகாவா கலடசி இடத்திை் உள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

MSME ெரவ்ததெ வரத்்தக கண்காட்சி 2018 

 மாரச் ் 5 முதை் 10 வலர ஒடிஸா தலைநகர ் புவசனஸ்வரிலுள்ள IDCO கண்காட்சி 

லமதானத்திை் ஒடிஸா MSME  சரவ்சதச வரத்்தகக் கண்காடச்ி-2018    நலடசபற்றது. 

 உணவு பதப்படுத்தை் துலறலய சமம்படுதத்ுவலத சநாக்கமாகக்  சகாண்டு ஒடிஸா 

மாநிை MSME துலறயாை் 6 நாடக்ள் நடத்தப்பட்ட இந்த சரவ்சதச வரத்்தக கண்காட்சியின் 

5வது பதிப்லப  மாநிை முதைலமசச்ர ்நவீன் பட்நாயக் சதாடங்கி லவத்தார.் 

 அங்காடி (Pavilion) என்ற கருதத்ுரு உணவுப் பதப்படுதத்ுதை் துலறக்கு 

அரப்்பணிக்கப்படட்து. 350க்கும் சமற்பட்ட ஸ்தாபனங்கள் இந்த கண்காட்சியிை் 

அலமக்கப்பட்டன. 

 

சுவெ ்ெக்தி - 2018 

 சரவ்சதச மகளிர ்தினமான  மாரச் ்8 அன்று  ைக்சனாவிை் சுவச ்சக்தி 2018 எனும் சபண்கள் 

மாநாடல்ட உத்திரப் பிரசதச மாநிை  அரசுடன் இலணந்து மத்திய குடிநீர ் மற்றும் 

சுகாதாரதத்ுலற அலமசச்கம் நடத்தியுள்ளது. 

 இவ்வாண்டு உத்திரப்பிரசதச மாநிைமானது சுவச ்சக்தி மாநாடல்ட நடத்தியுள்ளது.   

 மிகப்சபரிய ஊரக மக்கள் சதாலகலய சகாண்டுள்ள உத்திரப் பிரசதச மாநிைமானது 

மக்கள் சதாலக அடிப்பலடயிை்   மிகப்சபரிய  மாநிைமாகும்.   

 

தலாொர் திருவிழாவின் சவள்ளிவிழா 

 அருணாசச்ைப் பிரசதச   தலைநகர ்  இட்டா நகரிை் உள்ள நிசயாகும் ைபாங்க் 

லமதானத்திை் இட்டா நகரின் புத்த சமூகத்தவர ் சைாசார ் திருவிழாவின் சவள்ளி 

விழாலவ சகாண்டாடியுள்ளனர.் 

 மாரச் ்2 முதை் மாரச் ்4 வலர இட்டா நகர ்புத்தக் கைாசச்ார கூடட்ுறவுச ்சங்கத்தாை் இந்த 3 

நாள் சைாசார ்திருவிழா சகாண்டாடப்படட்ுள்ளது. 

 புத்த சமூகத்தவராை் புத்தாண்டுத் தினமாக சகாண்டாடப்படும் சைாசார ்

திருவிழாவானது புத்த நாடக்ாட்டியின் படி தற்சபாது 2145 பூமியின் நாய் வருடத்திை்  

காைடி எடுத்து லவதத்ுள்ளது. 

 

ெவு ாக்யா தயாஜனா – உத்தரகாண்ட் 

 ஆற்றலுக்கான மத்திய இலண அலமசச்ர ் R.K. சிங் மற்றும் மாநிை முதைலமசச்ர ்  

திரிசவந்திர சிங் ராவத் உத்தரகாண்ட் மாநிைத்தின் சடராடூனிை் சவுபாக்கியா  

திட்டத்லதத் சதாடங்கி லவதத்ுள்ளனர.் 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் உத்தரகாண்ட் மாநிைத்திை் இரண்டு இைடச்தத்ு ஐம்பதாயிரதத்ுக்கும் 



   
    
 
 
 
 

  

சமற்பட்ட வீடுகளுக்கு மின் இலணப்பு வழங்கப்படும். 

 2019-ை் அலனவருக்கும் மின் இலணப்லப வழங்க சவண்டும் என்ற இைக்லக மத்திய 

அரசு நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

ெவு ாக்கியா  திட்டம்  

 நாட்டின் கலடக்சகாடி வலர அலனதத்ு நகரப்்புற மற்றம் கிராமப்புற வீடுகளுக்கும் மின் 

இலணப்லப வழங்குவசத சவுபாக்கியா திட்டத்தின் (பிரதம மந்திரி ச ாஜ் ஹிஜ்லி  ர ் 

கார ்சயாஜனா ) சநாக்கமாகும். 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் மின் இலணப்பு சாதனங்களான மின்மாற்றிகள் (transformers), மீட்டர ்

கருவிகள், மின்கம்பிகள் (Wire) சபான்றவற்றிற்கு மானியம் வழங்கப்படும். 

 இதன் மூைம் அரசு 2019ை்  அலனவருக்கும் 24×7 மின்சசலவலய வழங்க இைக்கிடட்ுள்ளது. 

 

முதல் இளணய காவல் நிளலயம்  

 டிஜிடட்ை் தடயவியை் ஆய்வக வசதிகள்  சகாண்ட  முதை் இலணய காவை் நிலையம்  

 ரியானாவின் குருகிராமிை் சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 இந்த காவை் நிலையத்திற்கு ஓர ்தனி மாஜிஸ்ட்சரட் நியமிக்கப்பட உள்ளார ்அலனதத்ு 

வித ஆன்லைன் மற்றும் சதாழிை்நுட்பம்  சாரந்்தக் குற்றங்கலள கண்காணிக்கும் 

லமயப்படுத்தப்பட்ட கண்காணிப்பு நிலையமாக  (centralised monitoring station)  இக்காவை் 

நிலையம் சசயை்படும். 

 லசபர ் உைகிை் உள்ள குற்றங்கலள லகயாளுவதற்கு நவீன சாதனங்கள் மற்றும் 

பயிற்சியளிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த காவை் நிலையத்திை் பணியமரத்்தப்படுவர.் 

 

மகளிர் தராந்துக் காவற் ளட 

 சரவ்சதச மகளிர ்தினமான மாரச் ் 8 அன்று சடை்லியின் சதன் மாவட்ட காவை் துலற 

“அலனதத்ு மகளிர ்சராந்துக் காவை் பலடலய” சதாடங்கியுள்ளது. 

 சபாது இடங்களிை் சபண்களின் பாதுகாப்லப உறுதி சசய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ள 

இந்தப் பலடக்கு “லநட்டிங்சகை்” (Nightingale’) எனப் சபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

 ஆயுதங்கள் அற்ற தாக்குதை் மற்றும் ஓடட்ுநர ்  பயிற்சியளிக்கப்படட் கான்ஸ்டபுள் மற்றும் 

சப்-இன்ஸ்சபக்டர ் தகுதியுலடய 20 முதை் 35 வயதிற்குடப்ட்ட 16 சபண் காவைரக்லள 

இப்பலட சகாண்டுள்ளது. 

 

குற்றவியல் ெட்டங்கள் (ராஜஸ்தான் திருத்தெ ்ெட்டம்) மதொதா, 2018 

 12 வயதுக்கு கீழான சிறாரக்லள பாலியை் பைாத்காரம் அை்ைது கூடட்ு பைாத்காரம் 

சசய்யும் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டலன வழங்க வழி சசய்யும் மசசாதாலவ 

{சட்டங்கள் (ராஜஸ்தான் திருத்தம்) மசசாதா, 2018} ராஜஸ்தான்   மாநிை சட்டமன்றம் 

இயற்றியுள்ளது.  



   
    
 
 
 
 

  

 இதன் மூைம், மத்தியப் பிரசதசத்திலனத் சதாடரந்்து சிறார ்   பைாத்காரத்திை் 

ஈடுபட்டவரக்ளுக்கு ஆயுள் தண்டலன அை்ைது மரண தண்டலன விதிக்கும் நாட்டின் 

இரண்டாவது இந்திய  மாநிைமாக இராஜஸ்தான் உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்த குற்றவியை் சட்டங்கள் (ராஜஸ்தான் திருத்தம்) மசசாதா, 2018 ஆனது 1860-ன் 

ஆண்டின் இந்திய குற்றவியை் சட்டத்திை் (IPC – Indian Penal Code) பிரிவு 376-AA, பிரிவு  376-DD 

என இரு பிரிவுகலள சசரக்்கிறது.  

 இதற்கு முன் 2017-ை் மத்தியப் பிரசதச மாநிைமானது “குற்றவியை் சட்டம் (மத்தியப் 

பிரசதச திருத்த ) மசசாதா   2017” {The Penal law (Madhya Pradesh Amendment) Bill 2017} எனும் 

மசசாதாலவ நிலறசவற்றியது. இது சிறார ் பைாத்காரத்திை் ஈடுபடுபவரக்ளுக்கு மரண 

தண்டலன வழங்க வழிசகாலுகின்றது. 

 

பிளாஸ்டிக்  யன் ாட்டின் தளட - மகாராஷ்டிரா 

 சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சபாது சுகாதாரப் பிரசச்லனகலள காரணமாகக் காட்டி 

மகாராஷ்டிரா மாநிை அரசானது காை வரம்புலடய முலறயிை் பிளாஸ்டிக் 

பயன்பாட்டிற்குத் தலட விதிதத்ுள்ளது. 

 மருந்துப் சபாருடக்ள், வனம் மற்றும் சதாட்டக்கலை உற்பத்திப் சபாருடக்ள், 

திடக்கழிவுகள், மரக்கன்றுகள் சபான்றவற்லற உலறயிடப் பயன்படும் 

பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு  இத்தலடயிை் விதிவிைக்கு அளிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 ஏற்றுமதி சசயை்பாட்டிற்காக (export purposes)  சிறப்புப் சபாருளாதார மண்டைத்திை் (Special 

Economic Zones - SEZ)  பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளின் உபசயாகத்திற்கும்  

விதிவிைக்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 சதாழிற்சாலை தயாரிப்புப் சபாருடக்ள்      மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்டப் சபாருடக்ளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும்  பிளாஸ்டிக் கவரக்ள் மற்றும் உலறகளுக்கும்  விதிவிைக்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 மகாராஷ்டிராவின் ஊரகம் மற்றும் நகரப்்புறம் என அலனதத்ுப் பகுதிகளிலும் இந்த 

உத்தரவு அமை்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

லிங்காயத்துகள் – ெமய சிறு ான்ளமயினர் அந்தஸ்து  

 கரந்ாடக மாநிை சகபிசனட் லிங்காயதத்ுகலள  சமய சிறுபான்லமயினராக 

அங்கீகரித்துள்ளது. அசதாடு பசவன்னாலவ பின்பற்றும் வீரலசவரக்லள லிங்காயத் 

சமூகத்தின் ஒரு பிரிவினர ் எனவும் அறிவிதத்ுள்ளது. இதன் மூைம் HN நாகசமாகன் 

குழுவின் பரிந்துலரகளுக்கு ஒப்புதை் வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த முன்சமாழிவு, இறுதி ஒப்புதலுக்காக மத்திய அரசுக்கு அனுப்பிலவக்கப்படும். 

லிங்காயத்துகள்  –  வீரளெவரக்ள் 

 லிங்காயத் ஒரு தனிதத்ுவமான லசவ மதப் பாரம்பரியம் ஆகும். லிங்காயதத்ுகள்  12ஆம் 

நூற்றாண்டு புைவர ் – சமூகசீரத்ிருத்தவாதி - ததத்ுவியைாளர,் என பன்முகத்தன்லம 

சகாண்ட பசசவஷ்வராலவ பின்பற்றுபவரக்ளாவர.் பசசவஷ்வரா, சாதி அலமப்பு மற்றும் 



   
    
 
 
 
 

  

சவதச ்சடங்குகலள எதிரத்த்ு இந்து மதத்திற்கு எதிராக கிளசச்ியிை் ஈடுபட்டவராவார.் 

 இந்த சமூகத்திலுள்ள மக்கள் கண்டிப்பான ஏக ததத்ுவவாதிகளாவர ் (Strict Monotheist). 

இவரக்ள் இஸ்தலிங்கம் வடிவிைான லிங்கத்லத (சிவலன) மடட்ுசம வழிபடுபவரக்ளாவர.் 

 சவதத்லதக் கலடப்பிடிக்கும் மற்ற சாதி அலமப்புகளுக்கு ஆதரவு நை்கும் லசவ 

சமயமான வீரலசவத்திலிருந்து தங்கலள லிங்காயதத்ுகள் சவறுபடட்வரக்ளாக 

கருதுகின்றனர.் 

 வீரலசவரக்ள், தங்களுலடய சமயம் (வீரலசவம்) சிவனாை் ஏற்படுத்தப்பட்ட பண்லடய 

காை சமயம் எனவும், பசவன்னா தங்களது சமயத்தின் ஒரு துறவிசயனவும் 

கருதுகின்றனர.்  

 இந்த சமூகத்லதச ்சசரந்்தவரக்ளின் (லிங்காயதத்ுகள்)  மக்கள் சதாலக கரந்ாடகாவிை் 

17% ஆக இருப்பினும், இவரக்ள் சபரும்பாலும் வடக்கு கரந்ாடகாவிை் 224 சட்டமன்ற 

சதாகுதிகளுக்கான இடங்களிை் 100 இடங்களிை் ஆதிக்கம்  சசலுத்துகின்றனர.்  

 இந்த சமூகத்திலிருந்து ஒன்பது முதைலமசச்ரக்ள் இருந்துள்ளனர.் 

 

வரலாற்று ் பின்புலம் 

 லிங்காயதத்ுகளுக்கானத் தனிப்பட்ட சமய அலடயாளத்திற்கான இயக்கம் 1942க்கு 

சதாடங்கியிருந்தாலும் 2017ை் கரந்ாடக முதைலமசச்ர ்சித்தராலமயாவாை் இது புதத்ுயிர ்



   
    
 
 
 
 

  

சபற்றது. 

 டிசம்பர ்2017ை், HN-நாகசமாகன் தாஸ் தலைலமயிை் ஏழு நபரக்ள்  சகாண்ட ஒரு வை்லுநர ்

குழு ஐந்து தனிப்பட்டக் சகாரிக்லககலள ஆராய்வதற்காக கரந்ாடக அரசாை் 

அலமக்கப்பட்டது. இந்த ஐந்து சகாரிக்லககளிை்  மூன்று சகாரிக்லககள் 

லிங்காயதத்ுகளுக்கான தனிப்பட்ட சமய சிறுபான்லம அந்தஸ்து சதாடரப்ானது. 

 இக்குழுவிை் ஒரு தரப்பினர ்  வீரலசவம் மற்றும் லிங்காயதத்ுகள்  ஆகிய இரண்டு 

பிரிவினரும் ஒன்று என்ற அடிப்பலடயிை் இரு பிரிவினருக்கும் சிறுபான்லமயின 

அந்தஸ்து  என்ற சகாரிக்லகலய லவத்தனர.் மற்சறாரு தரப்பினர ் வீரலசவரக்ள் 

இந்துகளாகக் கருதப்படுவதாை் லிங்காயதத்ுகளுக்கு மடட்ும் சிறுபான்லம அந்தஸ்து 

வழங்கப்பட சவண்டும் என்ற சகாரிக்லகலய லவத்தனர.்  

 HN நாகசமாகன்தாஸ் குழு மாரச் ் 2, 2018 அன்று தன்னுலடய அறிக்லகலய சமரப்்பிதத்ு 

அவ்வறிக்லகயிை் லிங்காயத் சமூகத்திற்கு சிறுபான்லம அந்தஸ்து வழங்க பரிந்துலர 

சசய்தது. 

 லிங்காயத் சமயத்லத இந்து சமயத்திலிருந்து சவறுபடுத்திக் காட்ட  சபாதிய ஆதாரங்கள் 

உள்ளன என்றும், மற்சறாருப் பிரிவான,  சிறுபான்லமயின அந்தஸ்லதப் சபறுவலத 

சநாக்கமாகக் சகாண்ட வீரலசவரக்ளும்  லிங்காயத் சமயம் என்ற மிகப்சபரிய குலடயின் 

கீழ் ஒரு பகுதியாக  இருக்க முடியும் எனவும் இந்தக் குழு தனது  அறிக்லகயிை் 

சதரிவிதத்ுள்ளது. 

 

 

சநய்புன்ய ரதம் – ஆந்திர ் பிரததெம் 

 பை்பயன்பாடட்ு வாகனமான சநய்புன்ய ரதம் – ஆந்திரப் பிரசதச முதைலமசச்ராை் 

சதாடங்கி லவக்கப்படட்ுள்ளது. இதன் சநாக்கமானது சதாலைதூரப் பகுதிகளிலும் 

சதாழிை்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கம் (Innovation) ஆகியவற்லறக் சகாண்டு வருதைாகும். 



   
    
 
 
 
 

  

    

 அரசு, சம மாதத்திை் சமலும் 12 சநய்புன்ய ரதங்கலள சசயை்பாடட்ுக்குக் சகாண்டு வரும். 

 இத்திட்டமானது இந்திய சதாழிை் சமம்பாடட்ுக் கழகம் மற்றும் சமம்பாட்டிற்கான 

வழிகாடட்ு அறக்கட்டலளயான, ஹியூசைட் சபக்காரட்ுடன் இலணந்து 

சசயை்படுத்தப்படும். இது  முதை் கட்டமாக 13 மாவட்டங்கள் மற்றும் 28 ஸ்மாரட்் 

கிராமங்களிை் சசயை்படுத்தப்படும். 

 டிஜிடட்ை் கை்வியறிவு மற்றும் டிஜிட்டை் திறன்கலள ஊக்குவிக்கும் வலகயிை்  இந்த 

சநய்புன்ய ரதங்கள், ‘ஸ்மாரட்் கிராமங்கள் ஸ்மாரட்் வாரட்ு திட்டத்தின்’ ஒரு பகுதியாகும். 

 பள்ளிக் குழந்லதகள் சதாழிை்நுட்ப மற்றும் கை்வி சதாடரப்ான தகவை்கலள சபறவும், 

இலளஞரக்ள் அவரக்ளுக்கான திறன் சமம்பாடட்ு சநாக்கங்களுக்காகவும் இந்த 

வாகனத்லதப் பயன்படுத்த முடியும். அசதாடு, ஒரு சிறப்பம்சமாக இவ்வாகனம் 

சபாழுதுசபாக்கு அலமப்லபயும் சகாண்டுள்ளது. 

 

கிசரம் புரி 

 கிசரம் புரி எனப் சபயரிடப்படட்ுள்ள உைகின் மிகப்சபரிய மணற்கை் குலக 

சமகாையாவிை் கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 காசி சமாழியிை் கிசரம் என்றாை் குலக எனப் சபாருள். 

 சமகாையாவின் கிழக்கு காசி குன்றுகள் மாவட்டத்திலுள்ள மாசின்ராம் பகுதியிை் 

அலமந்துள்ள சைய்ட்சசா ம் என்ற கிராமத்திற்கருசக 24,583 மீட்டரக்ள் நீளமுலடய இந்த 

குலக அலமப்பு கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இதன் நீளம் 24.5 கி.மீ. இது ஏறக்குலறய ஏவசரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்லத விட மூன்று 

மடங்கு. 66 – 76 மிை்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்லதய லடசனாசரஸ் புலத படிவங்கள் இந்த 

குலகயிை் காணப்படுகின்றன. 

 இதற்கு முன்னர,் சவனிசுைா நாட்டின் எசடா சுலியா பகுதியிை் அலமந்துள்ள கியூவா சடை் 



   
    
 
 
 
 

  

சமான் குலகயானது உைகின் மிக நீளமான மணற்கை் குலக என்ற சபருலமலயப் 

சபற்றிருந்தது. 18,200 மீட்டரக்ள் (18.2 கி.மீ) நீளமுலடய இக்குலக குவாடல்சட் மணற்கற் 

குலகயாகும். 

 லடசனாசரஸ் புலத படிவங்கள் காணப்படும் உைகின் நீளமான மணற்கை் குலககளிை் 

சமாசாசவ்ரஸின் புலத படிவங்களும் அடங்கும். 

 சமாசாசவ்ரஸ் என்பது . 66 – 70 மிை்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்பூமியிை் வாழ்ந்து 

அழிந்து சபான நீரவ்ாழ் ஊன் உண்ணி பை்லிகளாகும் 

 சபாதுவாக சமகாையா இந்தியாவின் மிக நீளமான குலககளின் இருப்பிடமாகவும் 

திகழ்கிறது. கிசரம் லியாட் பிரா – உமிம் – ைபிட் சுண்ணாம்புக்கை் குலக அலமப்பு 

சஜயிந்தியா குன்றுகளிை் அலமந்துள்ளது. இதன் நீளம் 31. கி.மீட்டருக்கும் சமைானதாகும். 

 

கர்நாடகா ெட்ட ்த ரளவத் ததரத்ல்   

 இந்தியத் சதரத்ை் ஆலணயம், 224 சட்டப் சபரலவத் சதாகுதிகலளக் சகாண்ட கரந்ாடக 

மாநிைத்திற்கு ஒசர கட்டமாக சம 12 அன்று சதரத்லை அறிவிதத்ுள்ளது. இதற்கான 

முடிவுகள் சம 15 அன்று சவளியிடப்படும். 

 சவட்பாளரக்ள், கட்சிகள் மற்றும் தற்சபாலதய அரசு ஆகிய அலனவரும் பிரசச்ாரத்திை் 

பின்பற்ற சவண்டிய நலடமுலறகளான சதரத்ை் நடத்லத விதிமுலறகள் (The Model Code of 

Conduct) கரந்ாடகாவிை் அமலுக்கு வந்துள்ளன. 

 இந்த சதரத்ை் நடத்லத விதிமுலறகள் மத்திய மற்றும் மாநிை அரசுகள் ஆகிய 

இருவருக்கும் சபாருந்தும். 

 கரந்ாடக சட்டப்சபரலவத ்சதரத்ை் சதாடரப்ான அறிவிப்பு ஏப்ரை் 17 அன்று அரசிதழிை் 

சவளியிடப்படும். 

 சவட்புமனு தாக்கை் சசய்வதற்கான கலடசி சததி ஏப்ரை் 24 மற்றும் சவட்புமனுக்கலள 

திரும்பப் சபறுவதற்கான கலடசி சததி ஏப்ரை் 27 ஆகும். அலனதத்ு சதரத்ை் 

நலடமுலறகளும் சம 18 உடன் முடிவுக்கு வரும். 

 சதரத்ை் ஆலணயம் கரந்ாடகாவிை் அலனவரும் வாக்களிப்பதற்கு ஏதுவான 

லமயங்கலள (Accessible Polls) அலமக்கக் சகடட்ுக் சகாண்டுள்ளது. சதரத்ை் 

நடதத்ுவதற்காக  அலனதத்ு சவட்பாளரக்ளின் புலகப்படங்களுடன் கூடிய VVPAT (Voter 

Verifiable Paper Audit Trail Systems) இயந்திரங்கள் அலனதத்ு வாக்குசச்ாவடி லமயங்களுக்கும் 

வழங்கப்படும். 

 முதன்முலறயாக, கரந்ாடக சட்டப்சபரலவத் சதரத்லிை் சமாத்தமுள்ள 56, 696 

வாக்குசச்ாவடிகளிை் 450 வாக்குசச்ாவடிகலள முழுவதும் சபண்கசள நிரவ்கிக்க 

உள்ளனர.் 

 திருதத்ப்பட்ட அளவின்படி, சடட்ப்சபரலவத் சதாகுதிகளிை் ஒரு சவட்பாளருக்கான 

அதிகபடச் சதரத்ை் சசைவு ரூ.28 ைடச்ம் ஆகும்.  

 



   
    
 
 
 
 

  

இந்திய விமானநிளலய ஆளணயம் - அஸ்ஸாம் 

 கம்ருப்  மாவட்டத்தின் கிராமங்களிை் உள்ள  மனித குடிசயற்றங்களின் நீடித்த 

வளரச்ச்ிக்காக அஸ்ஸாம் மாநிை அரசுடன் ஓர ் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ிை் இந்திய 

விமான நிலைய ஆலணயம் (Airport Authority of India -AAI) லகசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

 இந்த புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் படி, இந்திய விமான நிலைய ஆலணயமானது 

தன்னுலடய சபருநிறுவன சமூகப்  சபாறுப்புலடலம சதாடக்கத்தின் (Corporate Social 

Responsibilities - CSR) கீழ் 4.58 சகாடி ரூபாய் நிதியுதவிலய கம்ருப் மாவட்டதத்ிற்கு வழங்கும். 

 நிதியியை் உதவிக்கான மதிப்பீடுகள் கவுகாத்தி விமான நிலையத்லதச ் சுற்றியுள்ள  

சமுதாயங்களின் சநகிழ்திறலன அதிகரிப்பதற்காக ஐ.நா. வளரச்ச்ி திட்டத்தாை் (United 

Nations Development Programme - UNDP) தயார ்சசய்யப்படட்ுள்ளது. 

  இந்திய விமான நிலைய ஆலணயமானது மத்திய விமானப் சபாக்குவரதத்ு 

அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படும் சட்டப் பூரவ் அலமப்பாகும். 1995 ஆம் ஆண்டு 

நிறுவப்பட்ட இந்த ஆலணயத்தின் தலைலமயகம் புதுதிை்லியிை் உள்ளது. 

 

மாதவ்பூர் தமளா - குஜராத் 

 ஒசர பாரதம் சிறந்த பாரதம் (Ek Bharat Shrestha Bharat-ஏக் பாரத் ஸ்சரஸ்தா பாரத்) எனும் 

சதாடக்கத்தின்   சபயர ் பாதலகயின் கீழ் குஜராத் மாநிைத்தின் சபார ் பந்தர ்

மாவட்டத்திலுள்ள மாதவ்பூரிை் மத்திய கைாசச்ார அலமசச்கமானது   முதன் முலறயாக 

மாதவ்பூர ்சமளாலவ  ஒருங்கிலணதத்ுள்ளது. 

 நாட்டின் பை்சவறு பகுதிகலள குறிப்பாக வடகிழக்குப் பகுதிகலள   பிற  பகுதிகளுடன்  

கைாசச்ார ரீதியாக  ஒன்றுக்சகான்று சநருக்கமாக்குவசத   இதன் சநாக்கமாகும்.  

 இந்த வலகயிை் குஜராத ் மாநிைத்தின் மாதவ்பூர ் சமளாவானது அருணாசச்ைப் 

பிரசதசத்தின் மிஷ்மி பழங்குடியினருடன் (Mishmi Tribe)  தன் சதாடரல்ப பகிரந்்து 

சகாள்கின்றது.   

 மாதவ்பூர ் சமளாவானது கைாசச்ாரக் கண்காட்சியின்  மூைம் ஆண்டுசதாறும் 

சகாண்டாடப்படுகின்றது. வழக்கமாக  இம்சமளாவானது  ராம நவமி (Ram Navami) அன்று 

சதாடங்குகின்றது.   

 

 

பிர லமானவரக்ள் , விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

முன்னாள் உெெ்நீதிமன்ற நீதி தி ரத்தின தவல்  ாண்டியன் மளறவு 

 முன்னாள் உசச்நீதிமன்ற நீதிபதி ரத்தினசவை் பாண்டியன் காைமானார.்  

 இவர ்1988 முதை் 1994 வலர உசச்நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றினார.் 

 ஓய்வு சபற்ற பிறகு 2006 முதை் 2009 வலர சதசிய பிற்படுத்தப்பட்சடார ் வாரியத்தின் 

தலைவராகப் பணியாற்றினார.் 



   
    
 
 
 
 

  

 ஆகஸ்ட் 1971ை், இவர ்சசன்லன உயரநீ்தி மன்றத்தின் மாநிை அரசு வழக்கறிஞராக (State 

Public Prosecutor) நியமிக்கப்பட்டார.் 1974 ஆம் ஆண்டு சசன்லன உயரநீ்திமன்ற 

நீதிபதியாக பணி உயரவ்ு சபறும் வலரயிை் வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றினார.் 

 1988 ஆம் ஆண்டு சசன்லன உயர ் நீதிமன்றத்தின் சபாறுப்பு தலைலம நீதிபதியாக 

இருமுலற பணியாற்றியுள்ளார.் 

 

 இவர ்வரைாற்றுச ்சிறப்பு வாய்ந்த முக்கியத் தீரப்்புகலளயும் வழங்கியுள்ளார.் 

 அலவகளுள் சிை: 

1.  ரியானா மாநிை வழக்கு 

2. ஓரஸ்் – Ch. பஜன்ைாை் வழக்கு 

3. SR சபாம்லம – இந்திய அரசு வழக்கு 

4. உசச்நீதிமன்ற வழக்கறிஞரக்ள் பதிவு சங்க வழக்கு (Supreme Court Advocates-on-Record 

Association) 

 சட்டம் மற்றும் மனித உரிலம ஆகியவற்றிை் இவரின் சமசச்த்தகுந்த பங்களிப்புக்காக, 

நீதிபதி V.S.கிருஷ்ண அய்யர ்விருது 2016 ஆம் ஆண்டு இவருக்கு வழங்கப்படட்து. 

 பிற்படுத்தப்பட்சடாருக்கு அரசியைலமப்பு ரீதியான இடஒதுக்கீடல்ட உறுதி சசய்த  

பிரபைமான இந்திரா  ச ாசன  வழக்லக (1992) விசாரித்த உசச் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 

குழுவிை் இவர ் இடம் சபற்றிருந்தார1்994 ை் ஓய்வு சபற்ற பின்னர ் ஐந்தாவது மத்திய 

ஊதியக்குழுவின் தலைவராக சசயை்பட்டார.் 

 

லாரியஸ் விருதுகள் 2018  

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ைாரியஸ் உைக விலளயாடட்ு வீரர ்விருலத 20 முலற சடன்னிஸ் 

கிராண்ட் ஸ்ைாம் பட்டம் சவன்றுள்ள சராஜர ்சபடரர ்சவன்றுள்ளார.் 

 சுவிடச்ரை்ாந்து சடன்னிஸ் வீரர ் சராஜர ் ஃசபடரர ் இந்த விருதுகலள  அதிகமுலறப்  

சபற்றவராவர ்(ஆறு விருதுகள்).  



   
    
 
 
 
 

  

 

 சசரீனா விை்லியம்ஸ், 23-வது கிராண்டஸ்்ைாம்-ஐ சவன்ற பிறகு தான் உைக                   

விலளயாடட்ு வீரருக்கான விருலத 2017-இை் சபற்றார.் 

 பாரம்ுைா 1  கன்ஸ்ட்ரக்டாரஸ்் சாம்பியன் சமரச்சடிஸ் இந்த ஆண்டுக்கான அணி 

படட்த்லதயும் (Team of the year accolade), சக்கர நாற்காலி தடகள வீரர ் மாரச்சை்  க் (Marcel 

Hug) இந்த ஆண்டின் மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவிற்கான விலளயாடட்ு வீரர ்

படட்த்லதயும் சவன்றுள்ளனர.் 

 இந்த ஆண்டிற்கான திருப்புமுலன விருது  (Breaking through of the year) – சசரஜ்ிசயா 

காரச்ிசயா (சகாை்ஃப்). 

 ைாரியஸ் கழக விதிவிைக்கு சாதலன விருது - பிரான்சசஸ்சகா சடாட்டி. 

 பிசரசிை் காை்பந்தாட்ட சங்கம் சசப்காயின்ஸ் (Chapecoense) இந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த 

விலளயாடட்ு கணத்திற்கான (Best Sporting moment of the year) விருலதப் சபற்றுள்ளது. 

 இந்த ைாரியஸ் உைக விலளயாடட்ு விருதுகள், 1999-இை் நிறுவப்படட்ு விலளயாடட்ுத் 

துலறயிை் சாதலன புரிந்த தனிநபர ்மற்றும் குழுக்களுக்கு ஆண்டுசதாறும் விருதுகலள 

வழங்கிவருகிறது. 

 ைாரியஸ் எனும் சபயர,் ைாரை் எனும் கிசரக்க வாரத்்லதயிலிருந்து எடுக்கப்படட்து.  ைாரை் 

என்பது தடகளத்திை் சவற்றியின் சின்னமாகும். 

 

அரசியல் மற்றும் ச ாது வாழ்க்ளக விருதுகள் 

 இங்கிைாந்து பாராளுமன்ற வளாகத்திை் நலடசபற்ற விழாவிை் நடிகரும் 

அரசியை்வாதியுமான திரு.சத்ருகன் சின் ாவிற்கு, கலை மற்றும் அரசியை் துலறயிை் 



   
    
 
 
 
 

  

அவருலடய பங்களிப்பிற்காக வாழ்நாள் சாதலனயாளர ்விருது வழங்கப்படட்து. 

 

 ஆண்டுசதாறும் வழங்கப்படும் இவ்விருது இங்கிைாந்தின் ஆசியன் வாய்ஸ் வார 

சசய்தித்தாளாை் வழங்கப்படுகிறது. இத்சதாடு 13வது ஆண்டாக இவ்விருது 

வழங்கப்படுகிறது. 

 இவ்விருது உள்ளூர ்சமூகத்திசைா, சபாது வாழ்விசைா முக்கியமான மாற்றத்லத ஏற்படும் 

தனிநபலர அங்கீகரிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இவ்விருலத பாகிஸ்தாலன பூரவ்ீகமாகக் சகாண்ட இங்கிைாந்திை் 

அலமசச்ராக இருக்கும் சஜித ்ஜவித் சபற்றுள்ளார.் 

 சதாலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கான விருலத இந்தியா வண்ணத ் சதாலைக்காட்சியும், 

வான்வழிக்கான விருலத சஜட் ஏரச்வஸ் நிறுவனமும் சபற்றுள்ளன. 

 சிறிய சகாை்கத்தாவிலிருந்து U.K. (Little Kolkata to U.K.) என்ற வங்க உணவு விருந்து 

சங்கத்லத (Bengali Cuisine Supper Clubs) ஆரம்பிதத் சதாழிைதிபர ்பிரபிர ்சட்சடாபாத்யாய் 

இந்த ஆண்டிற்கான புதிய சதாழிை் முலனசவாருக்கான விருலதப் சபற்றுள்ளார.் 

 

90வது அகாடமி விருதுகள் (ஆஸ்கார)் 

 அசமரிக்காவின் ைாஸ் ஏஞ்சை்ஸ் நகரிை் உள்ள டாை்பி திசயட்டரிை் 90-வது ஆஸ்கர ்விருது 

வழங்கும் விழா சகாைாகைமாக நடத்தப் பட்டது.  

 முன்னதாக சகாடாக்  திசயட்டர ்என்று அறியப்பட்ட இந்த சநரலை கலையரங்கம் 2002 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து ஒவ்சவாரு அகாடமி விருதுகள் நிகழ்சச்ிலயயும் சதாகுதத்ு வழங்கி  

வருகிறது. 

 இந்நிகழ்சச்ிலய நடிகர ்ஜிம்மி கிம்சமை் சதாகுத்து வழங்கினார.் 



   
    
 
 
 
 

  

விருது ச ற்ற  டங்களின் முழு விவரம் 

1) சிறந்த படம் : தி சஷப் ஆப் வாட்டர ்

2) சிறந்த இயக்குநர ்: கிை்ைரச்மா சடை் சடாரா (தி சஷப் ஆப் வாட்டர)் 

 

3) சிறந்த நடிலக : பிரான்சஸ் சமக்டாரம்ண்ட் (த்ரீ பிை் சபாரட்ஸ்் அவுடல்சட் எப்பிங், மிசசாரி) 

4) சிறந்த நடிகர ்: சகரி ஓை்டுசமன் (டாரக்்கஸ்ட்  வர)் 

5) சிறந்த துலண நடிலக : அலிசன் சஜனி (ஐ,சடான்யா) 

6) சிறந்த துலண நடிகர ்: சாம் ராக்சவை் (த்ரீ பிை்சபாரட்ஸ்் அவுடல்சட் எப்பிங், மிசசாரி). 

7) சிறந்த திலரக்கலத : சகட் அவுட் (சஜாரட்ன் பீை்). 

8) சிறந்த தழுவை் திலரக்கலத : காை் மீ லப யுவர ்சநம் (சஜம்ஸ் இசவாரி) 

9) சிறந்த அனிசமஷன் படம் : சகாசகா (லீ அன்கிரச்,் டாரை்ா சக. ஆன்டரச்ன்). 

10) சிறந்த சவளிநாடட்ு சமாழித் திலரப்படம் : தி பன்டாஸ்டிக் உமன் (சிலி நாடட்ு படம்). 

11) சிறந்த இலச : தி சஷப் ஆப் வாட்டர ்(அசைக்சாண்ட்சர சடஸ்ப்சைட்) 

12) சிறந்த பாடை்  : ரிமம்பர ்மீ (சகாசகா) 

13) சிறந்த ஆவணத ்திலரப்படம் : இகாரஸ் (பிலரயன் சபாகை், சடன் சகாகன்). 

14) சிறந்த ஆவணக் குறும்படம் : ச வன் இஸ் ஏ டிராபிக் ஜாம் ஆன் தி 405 (ப்ராங்க் 

ஸ்டிப்சபை்). 

15) சிறந்த லைவ் ஆக்க்ஷன் குறும் படம் : த லசைன்ட் லசை்ட் (கிறிஸ் ஓவரட்ன், ராசச்ை் 

சஷன்டன்). 

16) சிறந்த அனிசமஷன் குறும்படம் : டியர ்பாஸ்கட் பாை் (கிசளன் கீன், சகாப் பிரயண்ட்) 

17) சிறந்த ஒலிதச்தாகுப்பு : டங் கிரக்் (ரிசச்ரட்் கிங், அசைக்ஸ் கிப்சன்). 

18) சிறந்த ஒலி இலணப்பு : டங் கிரக்் (மாரக்் சவய்ங்கரட்ன், கிசரக் ைண்டகர,் சகரி ஏ. ரிசஸா). 



   
    
 
 
 
 

  

19) சிறந்த தயாரிப்பு வடிவலமப்பு : தி சஷப் ஆப் வாட்டர.் 

20) சிறந்த ஒளிப்பதிவு : பிசளட் ரன்னர ்2049  (சராஜர ்ஏ.சடக்கின்ஸ்) 

21) ஒப்பலன மற்றும் சிலக அைங்காரம் - டாரக்்கஸ்ட்  வர ் (கசுரிசயா சுஜி, சடவிட் 

மலிசனாஸ்கி, ைக்கி சிபிக்). 

22) ஆலட வடிவலமப்பு : பாண்டம் தச்ரட் (மாரக்் பிரிட்ஜஸ்) 

23) சிறந்த படதச்தாகுப்பு : டங்கிரக்் 

24) சிறந்த விஷுவை் எஃசபக்டஸ்் - பிசளட் ரன்னர ்2049 (ஜான் சநை்சன், சகரட்ு சநஃப்சர,் பாை் 

ைாம் பரட்், ரிசச்ரட்் ஆர.் ுவர)். 

 

பிளரட்ஸ்கர்  ரிசு-  ால்கிருஷ்ண வித்தல்தாஸ் ததாஷி 

 கட்டிடக்கலையின் சநாபை் பரிசு (Architecture Nobel) என்றலழக்கப்படும் பிலரடஸ்்கர ்

பரிசிலன  (Pritzker Prize) சவன்றுள்ள முதை் இந்தியர ்என்ற சபருலமலய கட்டிடக்கலை 

வை்லுனரான பாை்கிருஷ்ண வித்தை்தாஸ்  சதாஷி அலடந்துள்ளார.் 

 

 குறிப்பிடத்தகு சாதலன புரிந்தலமக்காக  ஆண்டுசதாறும், உயிருடன் இருக்கும் கடட்ிடக் 

கலைஞரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் ஓர ்சரவ்சதசப் பரிசச பிலரடஸ்்கர ்பரிசாகும். 

 இந்தப் பரிலச 1979-ஆம் ஆண்டு தங்களுலடய ல யாட் பவுண்சடஷன் (Hyaat Foundation) 

மூைம் சிகாசகாவின் பிலரடஸ்்சகர ்குடும்பம் சதாற்றுவித்தது. 

 இப்பரிசிலன சவை்பவருக்கு ஒரு இைடச்ம் அசமரிக்க டாைருடன் சவண்கைப் பதக்கம் 

வழங்கப்படும். 

 குலறந்த விலையிைான வீடுகள் வடிவலமப்பிை் முன்சனாடியான பாை்கிருஷ்ண 

வித்தை்தாஸ்   சதாஷி, பாரம்பரிய கட்டிடக் கலையிை் சவரூன்றி நிற்கும் நம் நாட்டிற்கு 



   
    
 
 
 
 

  

நவீன வடிவலமப்லபக் சகாண்டு வந்து  நீடித்த கடட்ிடக்கலைக்காக பணியாற்றி 

வருகிறார.் 

 அ மதாபாத்திை் உள்ள லைஃப் இன்சூரன்ஸ் காரப்்பசரஷன் ச ௌசிங், 

சஜய்ப்பூரிலுள்ள வித்யாதர ் நகர,் இந்தூரிலுள்ள ஆரண்யா குலறந்த விலையிைான 

வீடுகள் (Aranya Low Cost Housing)   ஆகியலவ இவரின் குறிப்பிடத்தக்கப் பணிகளாகும். 

  

பிரம்ிங் ாம் புகழ் விருது 

 பிரம்ிங் ாமிை் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளியினரான  ாரி அத்வாை் நடப்பாண்டின் 

“மிகசச்ிறந்த துணிசச்ை்மிகு  சசயலுக்கான பிரம்ிங் ாம் புகழ்“ விருதுக்கு (Pride of 

Birmingham’s Outstanding Bravery Award) சதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

 2017ஆம் ஆண்டு நலடசபற்ற பாரச்ிசைானா தீவிரவாதத் தாக்குதலிை் மிகவும் சமாசமாக 

காயமுற்ற சிறுவனுக்கு உதவுவதற்கு தம் இன்னுயிலரயும் பணயம் லவத்தலமக்காக 

 ாரி அத்வாலுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 பரம்ிங் ாம் பை்கலைக்கழகத்திை்   விருது வழங்கும் நிகழ்சச்ி நலடசபற்றது.  

 இவ்விருதுக்குத் சதரந்்சதடுக்கப்படட் 11 நபரக்ளுள்  ாரியும் ஒருவராவர.் 

 பிரம்ிங் ாம் சமயிை் பத்திரிக்லக (Birmingham Mail newspaper) மற்றும் TSB நிறுவனத்தாை் 

வழங்கப்படும் இந்த வருடாந்திர விருது மக்களின் துணிகர வீரசச்சயை், இரக்கம், பரிவு 

மற்றும் சமூகப் சபாறுப்புணரல்வ அங்கீகரிப்பதற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

  

ITB - ச ரல்ின் 

 சஜரம்ன் தலைநகர ் சபரல்ினின் நலடசபற்ற சரவ்சதச சுற்றுைாக் கண்காட்சியிை் (ITB-

Berlin) சிறந்த கண்காடச்ி பங்சகற்பாளர ் விருது (Best exhibitor Award) இந்தியாவிற்கு 



   
    
 
 
 
 

  

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 ITB (Internationale Tourismus - Börse) சபரல்ின் கண்காட்சி உைகின் மிகப்சபரிய சுற்றுைா 

வரத்்தக கண்காட்சியாகும். 

 இக்கண்காட்சியிை் மத்தியச ்சுற்றுைா சமம்பாடட்ுதத்ுலற  அலமசச்ர ்  K.J. அை்சபான்ஸ் 

மற்றும் சுற்றுைா சமம்பாடட்ு அலமசச்ரக அதிகாரிகள் இந்தியாவிற்கானப்  

பிரதிநிதிகளாக பங்சகற்றனர.் 

 இந்தியாவின் “பிரமிக்கத்தகு இந்தியா” (Incredible India) அலமப்பு “Yogi of the Race tract” எனும் 

குறும்படத்லத இக்கண்காட்சியிை் திலரயிட்டது. 

 

புதிய சிற ்பு இயக்குநர ்

 அமைாக்க இயக்குநரகத்திை் (Enforcement Directorate - ED) புதிய சிறப்பு இயக்குநராக  விசவக் 

R. வசடகலர (1991 IRS)   நியமிக்க  நியமனங்களுக்கான  மத்திய சகபிசனட்   அனுமதி 

வழங்கியுள்ளது. 

 அமைாக்க இயக்குநரகத்திை் (Enforcement Directorate-ED) புதிய சிறப்பு இயக்குநராக   இவர ்5 

ஆண்டுகள் என்ற  பதவிக் காைத்திற்கு   நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 மத்திய நிதி அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படும் மத்திய புைனாய்வு நிறுவனமான  

அமைாக்க இயக்குநரகமானது  பணசமாசடித் தடுப்புச ்சட்டம்  (PMLA- Prevention of Money 

Laundering Act) மற்றும்  அந்நியச ் சசைாவணி சமைாண்லம சட்டம்  (Foreign Exchange 

Management Act -FEMA)  சபான்ற சட்டங்கலள  நாட்டிை் அமை்படுதத்ும் நிறுவனமாகும். 

 

எல்ளல ்  ாதுகா ்பு ்  ளட – முதல் ச ண் அதிகாரி  

 மீண்டும் முதை் சபண் என்ற வரிலசயிை் எை்லைப் பாதுகாப்புப் பலடயான   இந்சதா-

திசபத ்  எை்லைக் காவை் பலடயிை் சநரடி  முலறயிை்  சபார ் பிரிவின் (combat officer)   முதை் 

சபண் அதிகாரியாக  25 வயதான பிரகிரிதி  நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.்  



   
    
 
 
 
 

  

      

 2016 ஆம் ஆண்டு சபண் அதிகாரிகலள சபார ் பிரிவிை் சநரடியாக பணியமரத்்த அரசு 

அனுமதி அளித்தலத அடுதத்ு, மத்திய ஆயுதக் காவை் பலடயின் (Central Armed Police Force - 

CAPF) பை்சவறு   பலடகளுள் சபண் அதிகாரிகலள சநரடியாக பணியமரத்த்ும் கலடசிப் 

பலட இந்சதா-திசபத் எை்லைக் காவை்பலட   ஆகும். 

 ஏற்கனசவ இந்சதா-திசபத்   எை்லைக் காவை் பலடயிை்  தாக்குதை் எதிரப்்பு பணிகளிை் 

சபண்கள் பணியமரத்த்ப்படட்ுள்ளனர.் ஆனாலும் அவரக்ள் கான்ஸ்டபிள் தகுதியிை் 

மடட்ும் பணியமரத்்தப்படட்ுள்ளனர.்  

 இந்சதா-திசபத்   எை்லைக் காவை் பலடயானது  இந்தியா மற்றும் சீனாவிற்கு இலடசய 

3488 கி.மீ. நீளமுள்ள உண்லமயான கடட்ுப்பாடட்ுக் சகாடல்ட (Line of Actual Control – LAC) 

பாதுகாக்கும் ஓர ்மத்திய ஆயுதப்பலடயாகும். 

 இந்தியாவின்  மீதான சீன ஆக்கிரமிப்பிலனத் சதாடரந்்து 1962ை் இது  

சதாற்றுவிக்கப்படட்து. 

 இதற்கு முன் நாட்டின் இரு ஆயுதப் பலடகளான எை்லை பாதுகாப்புப்  பலட (BSF – Border 

Security Force) மற்றும் சாஸ்திர சீமாபாை் (SSB – Sashastra Seema Bal) ஆகியலவ முலறசய 2013 

மற்றும் 2014 ஆண்டுகளிை் சபண் அதிகாரிகலள சநரடியாக பணியமரத்்த அனுமதி 

வழங்கியது. 

இந்ததா-திச த்   எல்ளலக் காவல்  ளட 

 ைடாக்கின் காரசகாரம் கணவாயிலிருந்து அருணாசச்ைப் பிரசதசத்திை் ஜாசசப் ைா 

வலரயிைான 3488 கி.மீ நீளமுலடய இந்சதா-சீன சரவ்சதச எை்லைலய பாதுகாப்பதற்காக 

1962 ஆம் ஆண்டு அக்சடாபர ்24ஆம் சததி இந்சதா-திசபத்திய எை்லைக் காவை் பலட (Indo-

Tibetan Border Police  - ITBP) சதாற்றுவிக்கப்படட்து. 

 1962ஆம் ஆண்டு நலடசபற்ற இந்சதா-சீனப் சபாரின் விலளவாக மத்திய ரிசரவ்் காவை் 

பலடச ்சடட்த்தின் கீழ் 1962ை் அக்சடாபர ் 24ஆம் சததி ஐந்து ஆயுதக் காவை் பலடகளிை் 

ஒன்றாக ITBP சதாற்றுவிக்கப்படட்து. 



   
    
 
 
 
 

  

 1992ை் இந்சதா-திசபத்தியன் எை்லைக் காவை் பலடச ் சட்டம் பாராளுமன்றத்தாை் 

இயற்றப்படட்ு முழு தன்னாட்சி அதிகாரம் ITBPக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த காவை்பலட 

மத்திய உள்துலற அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படுகிறது. 

மத்திய ஆயுதக் காவல்  ளட 

 சவளிப்புற அசச்ுறுத்தை்கலள எதிரப்்பதிை் இந்திய ராணுவத்திற்கு  உதவவும் 

முக்கியமாக உள்நாடட்ு பாதுகாப்பு விவகாரங்கலள நிரவ்கிக்கவும்  ஏற்படுத்தப்பட்ட 

பாதுகாப்புப்  பலடசய மத்திய ஆயுதக் காவை்பலட  ஆகும். 

 மத்திய உள்துலற அலமசச்கம் இப்பலடலய நிரவ்கிக்கிறது. 

 மத்திய ஆயுதக்காவை் பலடயானது அஸ்ஸாம் லரபிை்ஸ் (Assam Rifles – AR), எை்லைப் 

பாதுகாப்புப் பலட (Border Security Force - BSF), சதசிய பாதுகாப்புப் பலட (National Security 

Guards – NSG), மத்திய சதாழிை் பாதுகாப்புப் பலட (Central Industrial Security Force – CISF), மத்திய 

ரிசரவ்் காவை்பலட (Central Reserve Police Force – CRPF), இந்சதா-திசபத்திய எை்லைக் 

காவை்பலட (Indo-Tibetan Border Police Force – ITBP), சதசிய சபரிடர ் பதிசைதிரப்்புப் பலட 

(National Disaster Response Force – NDRF),           சாஸ்திரா சீமாபாை் (Sashastra Seema Bal – SSB) 

சபான்ற பை்சவறு பலடகலள உள்ளடக்கியதாகும்.  

Wings India 2018 

 குடிலம விமானப் சபாக்குவரதத்ு மற்றும் ஏசரா ஸ்சபஸ் மீது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

முலற நடத்தப்படும் “wings India” எனும் விமானக் கண்காட்சி இந்த ஆண்டு 

ல தராபாத்திை் உள்ள சபகம்சபட்  விமான நிலையத்திை் நலடசபற்றது. 

 பிராந்திய அளவிை் விமான சசலவ இலணப்லப   சமம்படுதத்ுவசத   wings India 2018  

விமானக் கண்காட்சியின் சநாக்கமாகும்.  

 இந்த wings India 2018 - விமானக் கண்காட்சியின்   கருதத்ுரு “இந்தியா  ஓர ்உைக  விமானப் 

சபாக்குவரதத்ு முலனயம்” (India-Global Aviation Hub) என்பதாகும். 

 

 பிக்கி (FICCI), இந்திய விமான நிலைய ஆலணயம் (Airport Authority of India), மத்திய விமானப் 

சபாக்குவரதத்ு துலற அலமசச்கம் (Ministry of Civil Aviation)  ஆகியலவ  இலணந்து இந்த 

விமானக்  கண்காட்சிலய   நடத்தியுள்ளன. 



   
    
 
 
 
 

  

 

ஸ்டீ ன்  ாக்கிங்ஸ் - மளறவு 

 உைகப் புகழ்சபற்ற சகாட்பாட்டியை் இயற்பியைாளர ் (theoretical physicist) மற்றும் 

பிரபஞ்சவியைாளரான (cosmologist) ஸ்டீபன்   ாக்கிங்ஸ் தன்னுலடய 76 வயதிை் 

இயற்லக எய்தியுள்ளார.் 

 குணப்படுதத் முடியாத சிலதவு சநாயான ஆம்சயாட்ராஃபிக் சைசடரை் ஸ்கிலிராசிஸ் 

(amyotrophic lateral sclerosis-ALS) எனும் தலச உருக்கி சநாயாை் பாதிப்புற்றதாை் உடை் 

இயக்கம் ஏதும் இன்றி    21-வது வயதிை்  ாக்கிங்ஸ் முடங்கினார.் 

 இந்சநாய்  Lou Gehrig’s சநாய் என்றும்   அலழக்கப்படுகின்றது. 

 

 கருந்துலளகள் (Black holes) மற்றும் சாரப்ியை் (relativity) சதாடரப்ான ஆராய்சச்ிப் 

பணிகளாை் உைகப் புகழ்சபற்ற ஸ்டீபன்  ாக்கின்ஸ் உைகம் முழுவதும் அதிக 

விற்பலன சசய்யப்படட் “காைத்தின் சுருக்கமான வரைாறு” (A Brief History of time) எனும் 

புத்தகம் உடப்ட பை புகழ்சபற்ற அறிவியை் புத்தகங்கலள எழுதியுள்ளார.் 

 1974, ஆம் ஆண்டு இங்கிைாந்தின் மிகவும் புகழ்சபற்ற அறிவியை் அலமப்பான “இராயை் 

சசாலசட்டியின்” மிகவும் இலளய உறுப்பினரக்ளிை் (Fellow) ஒருவராக  ாக்கிங்ஸ் சதரவ்ு 

சசய்யப்படட்ார.் 

 1979-ஆம் ஆண்டு சகம்பிரிட்ஜ் பை்கலைக்கழகத்தின் கணிததத்ுக்கான “லூக்காஸியன் 

சபராசிரியர”் (Lucasian Professor of Mathematics) இருக்லகக்கு  ாக்கிங்ஸ் நியமிக்கப்பட்டார.் 

 இவரது ஆரம்பகாை வாழ்வு 2014 ஆம் ஆண்டு “The Theory of Everything” என்ற படத்திை் 

காட்சிப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 



   
    
 
 
 
 

  

 த்திரிளக தகவல் ஆளணயம் - ச ாது இயக்குநர ்

 பத்திரிலக தகவை் ஆலணயத்தின் (Press Information Bureau-PIB) முதன்லம சபாது 

இயக்குநராக சிதன் சுகார ் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இது இந்திய அரசின் முதன்லம  

சசய்தித ்சதாடரப்ாளர ்பணியாகும். 

 மூத்த இந்திய தகவை் சசலவ அதிகாரியான (Indian Information Service-IIS) சிதன் சுகார ்

தற்சபாது அகிை இந்திய வாசனாலியின் (All India Radio) சசய்திகள் சசலவப் பிரிவின் 

சபாது இயக்குநராக உள்ளார.் 

 இதற்குமுன் இவர ் மத்தியப் பாதுகாப்பு அலமசச்கத்தின் சசய்தித ் சதாடரப்ாளராக 

பணியாற்றினார.் 

 2014 ஆம் ஆண்டு இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்படட் பிராங்க் சநாசரான் ா இந்த ஆண்டு 

ஏப்ரை் மாதம் ஓய்வு சபற உள்ளலதத் சதாடரந்்து சிதன் சுகார ்தற்சபாது   இப்பதவிக்கு 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

நாரி ெக்தி புரஷ்கார் 2017 

 சரவ்சதச சபண்கள் தினமான மாரச் ் 8 அன்று  சடை்லியிலுள்ள ராஷ்டிரபதி பவனிை் 

நலடசபற்ற சிறப்பு நிகழ்சச்ியிை் 9 புகழ்சபற்ற நிறுவனங்கள், மற்றும் 30 சிறந்த 

தனிநபரக்ளுக்கு 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான நாரி சக்தி புரஷ்கார ்விருலத இந்திய குடியரசுத ்

தலைவர ்வழங்கியுள்ளார.் 

 சபண்களின் சமம்பாட்டிற்காக, குறிப்பாக பாதிக்கப்படக் கூடிய (vulnerable) நலிவலடந்த 

சபண்களின்  (marginalized women) முன்சனற்றத்திற்காக தனிதத்ுவ சசலவ 

புரிந்தலமக்காக அதலன அங்கீகரிக்கும் வலகயிை் இவ்விருது இவரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

விருளத ்  ற்றி 

 1991 ஆம் ஆண்டு நாரி சக்தி புரஷ்கார ்விருது   நிறுவப்பட்டது. 

 அதலனத ் சதாடரந்்து ஆண்டுசதாறும் சரவ்சதச சபண்கள் தினமான மாரச் ் 8 அன்று 

இவ்விருது குடியரசுத ்தலைவராை் வழங்கப்படுகின்றது. 

 சதரந்்சதடுக்கப்படும் தனி நபரக்ள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு பரிசாக ஒரு ைடச்ம் 

ரூபாயும்,   சான்றிதழும் இவ்விருதிை் வழங்கப்படும். 

 சபண்களின் முன்சனற்றத்திற்கு குறிப்பிடத்தகுப்  பங்கிலன வழங்கும்  நிறுவனங்கள், 

அலமப்புகள் மற்றும் புகழ்சபற்ற நபரக்ளுக்கு   இந்த சதசிய அளவிைான விருதிலன 

ஆண்டுசதாறும்  மத்திய சபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் சமம்பாடட்ு அலமசச்கம் 

அறிவிக்கின்றது.  

 

2017 தகாதொன்  ரிசு  

 காசசநாய்க்கான ஆராய்சச்ி மற்றும் சமம்பாட்டிை் தனிசச்ிறப்பு வாய்ந்த 

பாரம்பரியத்லத கட்டலமத்ததற்காக (tradition of excellence) புதுதிை்லியிை் உள்ள மருத்துவ 



   
    
 
 
 
 

  

ஆராய்சச்ிக்கான இந்தியக் குழுவிற்கு 2017-ஆம் ஆண்டிற்கான சகாசசான் பரிசு 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவிை்  காசசநாய் சதாடரப்ான ஆராய்சச்ி மற்றும் சமம்பாடட்ு பணிகலள 

முடுக்குவதற்காக இந்திய காசசநாய் ஆராய்சச்ி கூட்டலமப்லப உருவாக்கியதற்காக  

மருத்துவ ஆராய்சச்ிக்கான இந்தியக் குழுவிற்கு இப்பரிசு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

தகாதொன்  ரிசு  

 காசசநாய் ஒழிப்பிற்கான முயற்சியிை் குறிப்பிடத்தகுப் பங்களிப்பிலன ஆற்றும் 

தனிநபரக்ள் மற்றும் நிறுவனங்கலள கவுரவிப்பதற்காக Stop-TB Partnership அலமப்பாை்  

ஆண்டுசதாறும் சகாசசான் பரிசு வழங்கப்படுகின்றது. 

 சதன்சகாரியாவிை் பதிவு சசய்யப்படட்ுள்ள ஓர ்இைாப சநாக்கமற்ற  அறக்கட்டலளயான 

சகாசசான் அறக்கட்டலளயாை் (Kochon Foundation) இந்த பரிசு வழங்கப்படுகின்றது. 

 இப்பரிசானது 65,000 அசமரிக்க டாைரக்ள் பரிசுத் சதாலகலய சகாண்டது. 

 சசாங்-குன் டங் மருத்துவப் சபாருடக்ள் நிறுவனம் மற்றும் சகாசசான் அறக்கட்டலளயின் 

நிறுவனரான மலறந்த சசாங் டுன் லீ-யிலன சகௌரவிப்பதற்காக 2006-ஆம் ஆண்டு 

இப்பரிசு நிறுவப்பட்டது. 

ICMR  

 மருத்துவ ஆராய்சச்ிக்கான இந்தியக் குழுவானது (Indian Council for Medical Research)  இந்திய 

ஆராய்சச்ி நிதி சங்கம் (Indian Research Fund Association -IRFA) என்ற சபயரிை்  1911-ஆம் 

ஆண்டு    நிறுவப்பட்டது. 

 இது உைகின் மிகவும் பழலமயான மற்றும் மிகப்சபரிய மருத்துவ ஆராய்சச்ி 

அலமப்பாகும். 

 உயர ்மருத்துவ ஆராய்சச்ியின் சமம்பாடு, ஒருங்கிலணப்பு மற்றும் மருந்து சபாருடக்ளின் 

உள்ளடக்கக் கூறுகளின் கைப்பு உருவாக்கம் (Formulation) ஆகியவற்றுக்கான இந்தியாவின் 

உசச் அறிவியை் அலமப்சப   மருத்துவ ஆராய்சச்ிக்கான இந்தியக் குழு   ஆகும். 

 புது திை்லியிை் தலைலமயகத்லதக் சகாண்டுள்ள இந்தக் குழுவானது   மத்திய சுகாதாரம்  

மற்றும் குடும்பநை அலமசச்கத்தின் சுகாதார ஆராய்சச்ித் துலறயின் கீழ் 

சசயை்படுகின்றது.  

 மத்திய சுகாதார அலமசச்ர ்மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக்கான இந்தியக் குழுவினுலடய நிரவ்ாக 

அலமப்பின் (Governing body) தலைவராவார.்  

ஜி.தக சரட்டி நிளனவு ததசிய விருது 

 பத்திரிக்லகத் துலறயிை் சிறப்பாகப் பணியாற்றியதற்காக, 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ஜி.சக. சரடட்ி நிலனவு சதசிய விருது சிறந்த பத்திரிக்லகயாளர ்மற்றும் சதாலைக்காட்சி 

அறிவிப்பாளரான (TV anchor) கரண் தாபருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 G.K. நிலனவு அறக்கடட்லள, சமன்லமமிக்க, புகழ்சபற்ற பத்திரிக்லகயாளர ் அமரர.் 

குனுபதி சகசவ சரட்டியின் நிலனவாக இந்த விருலத நிறுவியது. 



   
    
 
 
 
 

  

ஏச ல்  ரிசு 

 கனடாலவச ் சசரந்்த கணிதவியை் அறிஞர ் இராபரட்் ைாங்கிைாண்டஸ் மதிப்புமிக்க 

ஏசபை் பரிலச சவன்றுள்ளார.் 

 பிரதிநிதித்துவ சகாட்பாடல்ட எண் சகாட்பாடட்ுடன் இலணக்கும் கணினி நிரலை 

உருவாக்கியதற்காக இவருக்கு இப்பரிசு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

           

இ ் ரிளெ ்  ற்றி 

 ஏசபை் பரிசு ஒன்று அை்ைது அதற்கு சமற்பட்ட கணித அறிஞரக்ளுக்கு நாரச்வ அரசாை் 

வருடந்சதாறும் வழங்கப்படுகிறது. 

 இப்பரிசிற்கு நாரச்வலயச ் சசரந்்த கணிதவியை் அறிஞரான நீை் ச ன்றிக் ஏசபலின் 

சபயர ்சூட்டப்படட்து. 

 நாரச்வ அரசாை் 2001 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இப்பரிசு,  ச ாை்சபரக்் பரிசு எனும் 

மனிதவியை் பரிசிற்கு இலணயானது ஆகும். 

 இப்பரிசு, கணிதத்திை் மதிப்புமிக்க சரவ்சதச கை்வி விருது ஆகும். 

 இதற்கு முன்னர,் இந்திய வம்சாவளி அசமரிக்க கணிதவியை் அறிஞரான S.R.ஸ்ரீனிவாச 

வரதனுக்கு 2007 ஆம் ஆண்டு, அவருலடய நிகழ்தகவு சகாட்பாட்டிற்கான 

ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட சகாட்பாடல்ட உருவாக்கியதற்காக இப்பரிசு வழங்கப்படட்து. 

அறிவியல் ஆதலாெகர ்

 கிருஷ்ணசாமி விஜய் ராகவன், இந்திய அரசின் முதன்லம அறிவியை் ஆசைாசகராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 2001 ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்ட, 81 வயதாகும் அணு இயற்பியைாளர ்R. சிதம்பரத்லதத் 

சதாடரந்்து கிருஷ்ணசாமி விஜய் ராகவன் இப்சபாறுப்லப வகிக்க உள்ளார.் R. சிதம்பரம் 

16 ஆண்டுகளுக்கு சமைாக முதன்லம அறிவியை் ஆசைாசகராகப் பதவி வகித்தார.் 

 உயிரியை் அறிவியலுக்கான சதசிய லமயத்தின் இயக்குநராகப் பணியாற்றிய விஜய் 



   
    
 
 
 
 

  

ராகவன், 2013 ஆம் ஆண்டு உயிரித் சதாழிை்நுட்பத் துலற சசயைாளராக 

நியமிக்கப்பட்டார.் 

  

முதன்ளம அறிவியல் ஆதலாெகர் 

 முதன்லம அறிவியை் ஆசைாசகர ்எனும் பதவி, 1999 ஆம் ஆண்டு அடை் பிகாரி வாஜ்பாயி 

அரசினாை் உருவாக்கப்பட்டது. இது அறிவியை் சகாள்லக சதாடரப்ாக அலனத்து 

சசயை்களிலும் அரசிற்கு ஆசைாசலன வழங்கும் மிக உயரந்்த பதவியாகும். 

 அறிவியை் சதாடரப்ான சசயை்பாடுகளிை் அரசிற்கு ஆசைாசலன வழங்கும் மூன்று 

அறிவியை் அங்கங்களிை் ஒன்றான முதன்லம அறிவியை் ஆசைாசகர ்பதவியானது அரசு 

மற்றும் அறிவியை் கழகங்களுக்கிலடசயயான இலடமுகமாக சசயை்படுகிறது. 

 மற்ற இரண்டு அங்கங்களாவன, 

 பிரதமருக்கான அறிவியை் ஆசைாசலனக் குழு 

 சகபிசனட்டிற்கான அறிவியை் ஆசைாசலனக் குழு 

 சமற்கண்ட இரண்டும் அரசின் சசயை்பாட்டின் கீழ் இை்லை. 

 பாதுகாப்புதத்ுலற அலமசச்ர,் அவருக்சகன்றுத் தனியாக  ஒரு அறிவியை் ஆசைாசகலரக் 

சகாண்டுள்ளார.் 

 

UNESCO நிரவ்ாக மன்றம் 

 UNESCO நிரவ்ாக மன்றத்தின் இந்தியாவிற்கானப் பிரதிநிதியாக முன்னாள் NCERT (National 

Council of Educational Research and Training) இயக்குநர ் JS. ரஜ்புத்லத மத்திய மனிதவள 

சமம்பாடட்ு அலமசச்கம் நியமிதத்ுள்ளது. 

 58 இடங்கள் சகாண்ட UNESCO நிரவ்ாக மன்றத்தின் உறுப்பினரக்ளின் பதவிக்காைம் 4 

ஆண்டுகளாகும். UNESCOவின் அரசியைலமப்பு அங்கமான நிரவ்ாக மன்றம், சபாது 

மாநாடட்ு அமரவ்ினாை் சதரந்்சதடுக்கப்படுகிறது. 



   
    
 
 
 
 

  

 இந்த மன்றம் படச்ஜட ் சதாடரப்ான மதிப்பீடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் சவலை 

ஆகியவற்லற ஆராய்கிறது. நலடமுலறயிை், இம்மன்றசம UNESCOவின் அலனத்துக்  

சகாள்லககள் (Policies) மற்றும் திட்டங்கள் ஆகியவற்றிற்குப் சபாறுப்பாகும். 

 

JS ராஜ்புத் ச ற்ற சிற ்புகள் 

 2014ஆம் ஆண்டு இவருக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருது வழங்கப்படட்து. 

 கை்விதத்ுலறயிை் இவரதுப் பங்களிப்பிற்காக மத்தியப் பிரசதச அரசாை் இவருக்கு 

மகரிஷி சவத வியாசர ்விருது வழங்கப்படட்து. 

 ஜூன் 15, 2015 அன்று பிரதமராை் சவளியிடப்படட் ‘இந்தியாவிை் இஸ்ைாமியரக்ளின் கை்வி’ 

என்ற புத்தகத்லத இவர ்எழுதியுள்ளார.் 

 

யூரி காகரினின் 50வது நிளனவு தினம் 

 விண்சவளியிை் சசாவியத்தின் முதை் நபரான சசாவியத்தின் சதசிய ஹீசராவாகக் 

சகாண்டாடப்படும் யூரி காகரின் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட விமான விபத்திை் 

உயிரிழந்தார.் 

 சசாவியத ் வரைாற்றிை் முதன் முலறயாக அரசின் தலைவரை்ைாசதாருக்காக துக்கம் 

அனுசரிக்கப்படுவது இதுசவ முதன் முலறயாகும். 

 விண்சவளிக்கு பயணம் சசய்த முதை் மனிதரான சசாவியத் விண்சவளி வீரர ் யூரி 

காகரின் 12 ஏப்ரை் 1961ை் பயணம் சமற்சகாண்டார.் 

 காகரினின் ராக்சகட் என்பது  R-7 or சசம்சயாரக்ா என அலழக்கப்படும் ஒரு வலக 

ஏவுகலணலய அடிப்பலடயாகக் சகாண்டது. கிழக்கு என்று ரஷ்ய சமாழியிை் 

சபாருள்படும் இந்த  சவாஸ்டக் விண்கைத்லத அந்த ராக்சகட் ஏந்திச ்சசன்றது.. 

 காகரினின் முதை் பயணத்தின் ஆண்டு விழா விண்சவளி வீரர ் தினமாக ரஷ்யாவிை் 

விடுமுலறயுடன் 12 ஏப்ரை் 1961 முதை் சகாண்டாடப்படட்ு வருகிறது. 

 1967, ஏப்ரை் 24 அன்று சசதமலடந்த சசாயூஷ் 1 ஏவுகலணத ் திட்டத்தின் கமாண்டர ்

சபாறுப்லபயும் யூரி காகரின் ஏற்றார.் அலதத் சதாடரந்்த ஆண்டிசைசய Mig-15 பயிற்சி  



   
    
 
 
 
 

  

விமானத்தின் பயணத்தின் சபாது மரணமலடந்தார.் 

J.C. தடனியல் விருது 

 மலையாளத் திலரதத்ுலறக்கு வாழ்நாள் பங்களிப்பு அளித்தலமக்காக  சகரள அரசின் 

உயரிய கவுரவ விருதான J.C. சடனியை் விருதிற்கு பாடைாசிரியரும் (Lyricist)   

இயக்குநருமான ஸ்ரீகுமாரன் தம்பி சதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

 ரூபாய் 5 ைடச்ம் மற்றும் சான்றிதழ் சகாண்ட இந்த விருது சகாை்ைத்திை் நலடசபறும் 

சகரள மாநிை திலரப்பட விருது வழங்கும் விழாவிை் தம்பிரானுக்கு வழங்கப்படும். 

 மலையாளத் திலரதத்ுலறயிை் காடட்ுமை்லிகா எனும் திலரப்படம் மூைம் 1966-ை் 

ஸ்ரீகுமாரன் தம்பி அறிமுகமானார.் இது வலர 1000க்கும் சமற்பட்ட இன்னிலசப் 

பாடை்கலள இவர ்எழுதியுள்ளார.் 

 இம்மாதத்தின் சதாடக்கத்திை் சிறந்த இலசயலமப்பாளருக்கான மாநிை விருலத  

சவன்ற பயானகம் திலரப்படதத்ிற்கு இவர ் பாடை்கலள எழுதியுள்ளார.் இதன் 

இலசயலமப்பாளர ்MK அரஜ்ீனன் ஆவார.் 

 சமலட இலச  மற்றும் நாடகப் பாடை்களுக்கு வாழ்நாள் பங்களிப்பிற்கான சகரள சங்கீத 

நாடக  அகாடமி விருலத ஸ்ரீகுமாரன் தம்பி 2015-ை் சவன்றிருந்தார ் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது.   

 

 

விளளயாடட்ுெ ்செய்திகள்  

ஆஸ்திரிய ஒ ன் 

 வியன்னாவிை் நலடசபற்ற ஆஸ்திரிய பாட்மின்டன் ஓபன் சபாட்டியின் இறுதி ஆட்டத்திை் 

ஆண்கள் ஒற்லறயர ்பிரிவிை் மசைசியாவின் ஜீன் சவய் சீம் – லம வீழ்த்தி இந்தியாவின் நடப்பு 



   
    
 
 
 
 

  

காமன்சவை்த் பாட்மின்டன் சாம்பியனான பருபள்ளி கஷ்யப் சாம்பியன் பட்டத்லத 

சவன்றுள்ளார.் 

 கலடசி மூன்று ஆண்டுகளிை் கஷ்யப் சபற்றுள்ள முதை் சரவ்சதச பதக்கம் இதுசவயாகும். 

இதற்குமுன் கஷ்யப்  2015ன் லசயத் சமாடி சரவ்சதச பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்  படட்த்லத 

சவன்றிருந்தார ்என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

69வது ஸ்டிதரன்ட்ஜா நிளனவு குத்துெ ்ெண்ளட த ாட்டி 

 பை்சகரியாவின் சசாபியா நகரிை் நலடசபற்ற ஸ்டிசரன்ட்ஜா நிலனவு குதத்ுச ்சண்லடப் 

சபாட்டியின் 75 கிசைா எலடப்பிரிவிை் விகாஸ் கிருஷ்ணன், இதற்கு முன்னர ்சவண்கைப் 

பதக்கம் சவன்ற உைக சாம்பியன் டிராய் ஐஸ்சைலவ சவன்று சாதலன பலடதத்ுள்ளார.் 

 கடந்த ஆண்டு (ஏப்ரை் – சம 2017ை்) நலடசபற்ற ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் சவண்கைப் 

பதக்கத்திற்கான சபாட்டியிலிருந்து விகாஸ் கிருஷ்ணன் சபற்ற முதை் பதக்கம் 

இதுசவயாகும். 

 சிறந்த குத்துசச்ண்லட வீரருக்கானப் படட்த்லதயும்  விகாஸ் கிருஷ்ணன் சவன்றுள்ளார.் 

 அமித ்பங்காை் (49 கிசைா) தங்கப்பதக்கத்லத சவன்றுள்ளார.் 

 இந்தியா சமாத்தம் 2 தங்கம், 3 சவள்ளி மற்றும் 6 சவண்கை பதக்கங்கலளச ்சசரத்்து 11 

பதங்கங்கலள (5 ஆண்கள், 6 சபண்கள்) சவன்றுள்ளது.  

 சமலும் இப்சபாட்டியிை் இந்தியாவின் சமரி சகாம், சீமா பூனியா ஆகிசயார ்

சவள்ளிப்பதக்கம் சவன்றனர.் 

 

ஆசிய குத்துெ ்ெண்ளட ொம்பியன்ஷி ் 

 கிரக்ிஸ்தான் நாட்டின்  தலைநகர ் பிஷ்சகக்கிை் (Bishkek) நலடசபற்று  வரும் ஆசிய 

குதத்ுசச்ண்லட சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியிை் இந்திய குதத்ுச ்சண்லட வீராங்கலனயான 

விசனஷ் சபாகாட் சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்றுள்ளார.் 

 50 கிசைா ஃப்ரீஸ்லடை் பிரிவிை் சீனாவின் சுன் சைய்  (Chun Lei)  உடனான இறுதிப் 

சபாட்டியிை் சவற்றிலயத் தவறவிட்டதனாை்  விசனஷ் சபாகாட் சவள்ளிப் பதக்கம் 

சவன்றுள்ளார.் 

 இது விசனஷ் சபாகாட்டின் சதாடரச்ச்ியான இரண்டாவது சவள்ளிப் பதக்கமாகும். இவர ்

இதற்கு முன் 2017 ஆம் ஆண்டு சடை்லியிை் நலடசபற்ற குதத்ுசச்ண்லட சாம்பியன்ஷிப் 

சபாட்டியிை்   சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்றிருந்தார ்என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 

IBSF ஸ்நூக்கர் உலகக்தகா ்ள  

 சதாகாவிை் நலடசபற்ற IBSF  (International Billiards & Snooker Federation - IBSF) ஸ்நூக்கர ்உைகக் 

சகாப்லபப் சபாட்டியிை் இந்தியா, பாகிஸ்தாலன வீழ்த்தியுள்ளது. 

 இந்திய வீரரக்ளான பங்கஜ் அத்வானி மற்றும் மனன் சந்திரா 0-2 என்ற அளவிலிருந்து 3-2 

என்ற விகிதத்லதப் சபற்று பாகிஸ்தாலன சவன்றனர.் 



   
    
 
 
 
 

  

 

 

கிரிக்சகட் விளளயாட்டில் ெரவ்ததெ அளவில் இளம் தக ்டன் 

 ஆப்கானிஸ்தானின் சுழற்பந்து வீசச்ாளர ் இஷீத்கான் சரவ்சதச அளவிை் கிரிக்சகட் 

விலளயாட்டிை் இளம் சகப்டனாக உருவாகியுள்ளார.் 

 இவருக்கு முன், வங்கசதச சகப்டன் இரஜின் சாசை 2004-ஆம் ஆண்டிை் நலடசபற்ற 

சசம்பியன் டிராபியிை் (Men’s International Cricket) 20-வது வயதிை் இளம்வயது சகப்டனாக 

இருந்தார.் 

 ஒருநாள் சபாட்டியிை் பந்து வீசச்ாளராக இருந்த சபாது, இரஷீத ்மிகவும் இளலமயான வீரர ்

என்ற சபருலமலயப் சபற்றார.் 

 ICC தரவரிலசயிை் முன்னணியிலிருந்த சபாது இரஷீதத்ுக்கு வயது 19 (19 years 152 days). 

அப்சபாழுது, இரஷீத ் பாகிஸ்தானின் வைதுலக சுழற்பந்து வீசச்ாளர ் (Off Spinner) 

சாக்லைலன (21 வயது, 13 நாடக்ள்) விஞ்சி முன்னணியிை் இடம் சபற்றார.் 

 

ISSF உலக தகா ்ள  

 சமக்ஸிசகா நாட்டின் குவாடாைஜாராவிை் நலடசபற்ற  ISSF (International Shooting Sport 

Federation) உைக சகாப்லப துப்பாக்கிச ்சுடுதை் சபாட்டியிை் இந்தியாவின் ஷாஜர ்ரிஜ்வி 

தன்னுலடய முதை் அறிமுக ISSF உைக  துப்பாக்கிச ் சுடுதை் சபாட்டியிை் தங்கப் 

பதக்கத்லத சவன்று உைக சாதலனலயப் பலடதத்ுள்ளார.் 



   
    
 
 
 
 

  

 

 சமலும் இப்சபாட்டியிை் இந்தியாவின் துராய் மற்றும் சமஹீலி சகாஷ் ஆகிசயார ் 

சவண்கைப் பதக்கத்லத சவன்றுள்ளனர.் 

 ஒலிம்பிக் சாம்பியனான சஜரம்னின் கிறிஸ்டியன் சரய்டல்ஷ வீழ்த்தி ஷாஜர ் ரிஸ்வி  

தங்கப் பதக்கத்லத சவன்றுள்ளார.்  

 

ததசிய  சடன்னிஸ் ொம்பியன்ஷி ் 

 சத்தீஸ்கர ்மாநிைத்திை் நலடசபற்ற 2018 ஆம் ஆண்டின் மாநிைங்களுக்கிலடசயயான 

சதசிய சடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியிை் மகாராஷ்டிரா சபண்கள் அணி 

சாம்பியன்ஷிப் படட்தல்த சவன்றுள்ளது. 

 பிப்ரவரி 26 முதை் மாரச் ் 3 ஆம் சததி வலர நலடசபற்ற இப்சபாட்டிலய அலனத்திந்திய 

சடன்னிஸ் சங்கத்தின்  (All India Tennis Association-AITA) ஆதரசவாடு சத்தீஸ்கர ் மாநிை 

சடன்னிஸ் சங்கம் நடத்தியுள்ளது. 

 

ஆசிய மல்யுத்த ொம்பியன்ஷி ் 

 கிரக்ிஸ்தான் நாட்டின் தலைநகர ்பிஷ்சகக் (Bishkek) நகரிை் நலடசபற்ற ஆசிய சீனியர ்

குதத்ுச ் சண்லட சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியின் 65 கிசைா ஃப்ரீ ஸ்லடை் பிரிவிை் இந்திய 

குதத்ுச ் சண்லட வீராங்கலன நவ்சஜாத் சகௌர ்ஜப்பானின் மியா இமாய்-லய வீழ்த்தி 

தங்கம் சவன்றுள்ளார.் 

 இதன் மூைம் ஆசிய சீனியர ்குதத்ுசச்ண்லட சாம்பியன்ஷிப்   சபாட்டியிை் தங்கம்  சவன்ற 

முதை் இந்திய குதத்ுச ் சண்லட வீராங்கலன என்ற சாதலனலய நவ்சஜாத் சகௌர ்

பலடதத்ுள்ளார.் 



   
    
 
 
 
 

  

 

 தற்சபாது பிஷ்சகக்கிை் நடந்து வரும் ஆசிய சீனியர ்குதத்ுச ் சண்லட சாம்பியன்ஷிப்    

சபாட்டியிை் 65 கிசைா ஃப்ரீ ஸ்லடை் பிரிவிை் இந்தியாவின்  முதை் தங்கம் இதுசவயாகும். 

 ரிசயா ஒலிம்பிக்கிை் குதத்ுச ்சண்லடயிை் சவண்கைம் சவன்ற வீரங்கலனயான சாக்ஷி 

மாலிக் 62 கிசைா ஃப்ரீ  ஸ்லடை் எலடப் பிரிவிை் சவண்கைம் சவன்றுள்ளார.்  

 இந்தியா தற்சபாது ஒரு தங்கம், ஒரு சவள்ளி, 4 சவண்கைம் என சமாத்தம் 6 

பதக்கங்கலளப் சபற்றுள்ளது. 

 

தால் நிளனவு விளரவு ெதுரங்க ் த ாட்டி 

 மாஸ்சகாவிை் நலடசபற்ற 11வது தாை் நிலனவு விலரவு சதுரங்கப் சபாட்டியிை் (11th  Tal 

Memorial rapid chess) இஸ்சரலின் சபாரிஸ் சகை்பான்டுடனான இறுதிச ்சுற்லற சமன் சசய்து 

உைக விலரவு சதுரங்க சாம்பியனான விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சாம்பியன் படட்த்லத 

சவன்றுள்ளார.் 

 மூன்றாவது சுற்றிை் அஜரல்பஜானின் ஷக்ரியார ்மசமலடயசராவ்விடம் சுற்றிலன இழந்த 

விஸ்வநாதன் ஆனந்த், அதன் பின் நான்கு எதிர ் சபாட்டியாளரக்லள வீழ்த்தி இறுதிச ்

சுற்லற அலடந்து   படட்த்லத சவன்றுள்ளார.் 

 

ISSF உலகக் தகா ்ள  

 சமக்ஸிசகாவின் குவாடைஜாராவிை் நலடசபற்ற ISSF (International Shooting Sport Federation) 

துப்பாக்கிச ் சுடுதை்  உைகக் சகாப்லபயிை் சபண்களுக்கான 10 மீட்டர ் ஏர ் பிஸ்டை் 

பிரிவின்  இறுதிச ்சுற்றிை் பங்சகற்ற இந்திய வீராங்கலன  மனு பாசகர ் தனது முதை் 

சரவ்சதச அறிமுக  உைக சகாப்லபயிை்  தங்கம் சவன்றுள்ளார.்  

 சமலும் இப்சபாட்டியிை் ஓம் பிரகாஷ் மிதரவ்ாை் உடனான 10 மீட்டர ்ஏர ்பிஸ்டை்  கைப்பு 

அணி இரடல்டயர ்பிரிவிை் மனு பாகர ்இரு தங்கப் பதக்கங்கலள இந்தியாவிற்கு சவன்று 

தந்துள்ளார.் 

 16 வயதான மனு பாசகர ்   சபண்களுக்கான 10 மீட்டர ்ஏர ்பிஸ்டை் இறுதிப் சபாட்டியிை் 



   
    
 
 
 
 

  

சமக்ஸிசகாவின் அசைஜான்ட்ரா ஜவாைா வஜ்குசவஜ்லஜ வீழ்த்தி இந்தியாவிற்கு 

இரண்டாவது தங்கப் பதக்கத்லத சவன்று தந்துள்ளார.் 

 சமாத்தம் இந்தியா ஏழு பதக்கங்கலளப் சபற்று தற்சபாது ISSF உைகக்  சகாப்லப 

துப்பாக்கிச ்சுடுதை் சபாட்டியின் பதக்கப் பட்டியலிை் முன்னிலையிை் உள்ளது. 

 

சுல்தான் அஸ்லான்ஷா  ாக்கி தகா ்ள  

 இங்கிைாந்து 2 – 1 என்ற சகாை்கணக்கிை் ஆஸ்திசரலியாலவ சவன்று 10வது சுை்தான் 

அஸ்ைான்ஷா  ாக்கி உைகக் சகாப்லபலய லகப்பற்றியது. 

 

 அரச்ஜன்டினா 3-2 என்றசகாை் கணக்கிை் மசைசியாலவ வீழ்த்தி சவண்கைப் பதக்கத்லத 

சவன்றுள்ளது. 

 ஆசிய சசம்பியனான இந்திய அணி 4–1 என்ற சகாை் கணக்கிை் அயரை்ாந்லத சவன்று 

ஐந்தாவது இடத்லதப் பிடித்தது. 

சுல்தான் அஸ்லான்ஷா தகா ்ள  

 சுை்தான் அஸ்ைான் ஷா சகாப்லப, 1983 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்ட வருடாந்திர 

சரவ்சதச ஆண்கள்  ாக்கி சபாட்டியாகும். இது மசைசியாவிை் நடத்தப்படுகிறது. 

 இந்தப் சபாட்டிக்கு  ாக்கி விலளயாட்டின் தீவிர ரசிகரான மசைசிய அரசர ் சுை்தான் 

அஸ்ைான்  ஷாவின் சபயர ்சூட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

ஹீதரா இந்தியன் ஓ ன் 

 $1.75 மிை்லியன் மதிப்புள்ள ஹீசரா இந்தியன் ஓபன் பட்டதல்த சவன்ற முதை் ஆங்கிசைய 

வீரர ்என்ற சபருலமலய மத்வாைஸ் சபற்றுள்ளார.் 

 இந்தியாவின் சுபங்கர ்சரம்ா 7வது இடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 



   
    
 
 
 
 

  

    

 2015ை் அனிர ்பன்ைகிரியும், 2016 & 2017 ை் SSP சசௌராசியாவும் சவன்ற பிறகு, இந்தியா 

கடந்த நான்கு ஆண்டுகளிை் முதை் முலறயாக இக்சகாப்லபலய நழுவவிடட்ுள்ளது. 

 

ISSF – உலக தகா ்ள  

 சமக்ஸிசகா நாட்டின் குவாடாைஜாராவிை் நலடசபற்ற ISSF (International Shooting Sport 

Federation - ISSF) உைகக் சகாப்லப துப்பாக்கி சுடுதை் சபாட்டியிை் அகிை் ஷிசயாரான் 

ஆண்களுக்கான 50 மீட்டர ்லரபிள் 3-Position சபாட்டியின் இறுதி ஆடட்த்திை் சவற்றி சபற்று  

இந்தியாவிற்கு  4-வது தங்கத்லதப்  சபற்றுத் தந்துள்ளார.் 

 



   
    
 
 
 
 

  

 சபண்களுக்கான 50m லரபிள் 3-positions சபாட்டியிை் இந்தியாவின் அன்ஜீம் மவுடக்ிை் 

சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்றுள்ளார.் இது இவரின் முதை் உைகக் சகாப்லபப் பதக்கமாகும் . 

 4 தங்கம், ஒரு சவள்ளி, 4 சவண்கைம் என சமாத்தம் ஒன்பது பதக்கங்கலளப் சபற்று 

இந்தியா முதை் முலறயாக ISSF உைகக் சகாப்லபப் சபாடட்ியின் பதக்கப் படட்ியலிை் 

முதலிடம் பிடிதத்ுள்ளது. 

 

திதயாதர் டிராபி 2018 

 தரம்சாைாவிை் உள்ள இமாசச்ைப் பிரசதச  மாநிை    கிரிக்சகட் சங்க லமதானத்திை் 

நலடசபற்ற     45-வது திசயாதர ்டிராபி-2018  கிரிக்சகட் சபாட்டியின் இறுதி  ஆட்டத்திை் 

கரந்ாடக அணிலய  6 விக்சகட் வித்தியாசத்திை் வீழ்த்தி இந்தியா-பி அணி திசயாதர ்

டிராபிலய சவன்றுள்ளது.    

திதயாதர் டிராபி 

 இந்தியாவின் உள்நாடட்ு கிரிக்சகட்டிை் அட்டவலண A வலக கிரிக்சகட் சபாட்டிசய (List A 

cricket competition) திசயாதர ்டிராபி ஆகும். 

 இந்திய கிரிக்சகட்டின் முதுசபரும் மனிதர ் (Grand Old man of Indian Cricket) 

என்றலழக்கப்படும் D.B.திசயாதர ்சபயர ்சகாண்டு இப்சபாட்டிக்கு திசயாதர ் டிராபி எனப் 

சபயரிடப்பட்டது. 

 வட மண்டைம், சதன் மண்டைம், கிழக்கு மண்டைம், சமற்கு மண்டைம், மத்திய மண்டைம் 

என நாட்டின் 5 மண்டை அணிகளுக்கு இலடசய இந்த 50 ஓவர ் நாக் அவுட் (knockout) 

கிரிக்சகட் சபாட்டி ஆண்டுசதாறும் நடத்தப்படுகின்றது.  

 2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கான சீசனிை் திசயாதார ்டிராபியிை் மாற்றம் சமற்சகாள்ளப்பட்டது.  

 BCCI-ஐ ஆை்    சதரந்்சதடுக்கப்படும் விஜய்  சாசர சகாப்லபயின் இரு சவற்றியாளர ்

அணிகளான இந்தியா ஏ மற்றும் இந்தியா பி அணிகள் திசயாதர ் சகாப்லபயிை் 

பங்சகற்குமாறு மாற்றியலமக்கப்படட்து. 

 வடக்கு மண்டை அணி இதுவலர 13 முலற திசயாதர ்டிராபிலய சவன்று அதிகமுலற 

திசயாதர ்டிராபிலய சவன்ற அணியாக சாதலன புரிந்துள்ளது. 

 

நிடா ாஸ் தகா ்ள  

 இைங்லகயின் சகாழும்புவிை் உள்ள R.பிசரமதாஸா கிரிக்சகட் லமதானத்திை் 

நலடசபற்ற  முத்தரப்பு கிரிக்சகட் சபாட்டியின்  இறுதி ஆட்டத்திை்  வங்கசதச அணிலய 

வீழ்த்தி இந்தியா நிடா ாஸ் சகாப்லபலய சவன்றுள்ளது. 

நிடா ாஸ் தகா ்ள  ்  ற்றி 

 இைங்லகயினுலடய 50வது சுதந்திர வருடத்லதக் சகாண்டாடுவதற்காக 1998 ஆம் ஆண்டு 

முதை் முலறயாக நிடா ாஸ் சகாப்லப நடத்தப்படட்து. 

 இந்தத் சதாடரானது இைங்லக, இந்தியா மற்றும் நியூஸிைாந்து கிரிக்சகட் அணிகளுக்கு 

இலடசய விலளயாடப்பட்டது. 



   
    
 
 
 
 

  

 1998 ஆம் ஆண்டு முகம்மது அஸாருதீன் தலைலமயிைான இந்திய அணி இதச்தாடலர 

சவன்றிருந்தது. 

 இந்த ஆண்டு இைங்லகயின் 70 வது சுதந்திர  வருடத்லதக் சகாண்டாடுவதற்காக 

நிடா ாஸ் சகாப்லப நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆண்டு இந்தியா, இைங்லக மற்றும் 

வங்கசதச கிரிக்சகட் அணிகளிலடசய இதச்தாடர ்நடத்தப்பட்டது. 

 

ஆசிய நாடுகளிளடதயயான ொம்பியன்ஷி ் 

 சீனாவின் குய்யாங் (Guiyang) நகரிை் நலடசபற்ற 14வது ஆசிய நாடுகளிலடசயயான (Asian 

cross  country Championship) சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியின் தடகள ஓட்டத்திை் இந்தியாவின் 

சஞ்சீவனி ஜாதவ் சவண்கைம் சவன்றுள்ளார.் 

 

 சஞ்சீவனி, சுவாதி காதவ், ஜீமா காதுன் மற்றும் ைலிதா பாபர ் ஆகிசயார ் அடங்கிய  

இந்தியப் சபண்கள் ஓடட்  அணியும் இப்சபாட்டியிை் சவண்கைம் சவன்றுள்ளது.  

 

2019 பி ா U-20 உலகக் தகா ்ள  

 2019 ஆம் ஆண்டின் 20-வயதுக்குடப்ட்சடாருக்கான பிபா உைகக் சகாப்லப காை்பந்துப் 

சபாட்டிலய சபாைாந்து நடத்த உள்ளது. 

 இந்த உைகக் சகாப்லபப் சபாட்டிலய நடதத்ுவதற்கான ஏைத்திை் இந்திய காை்பந்து 

சங்கம் சபரிதளவு முயன்றது. இருப்பினும் பிபா கவுன்சிை் உறுப்பினரக்ள் சபாைந்திற்கு 

ஆதரவளித்ததாை்  இந்தியாவின் முயற்சிக்குப் பைன் கிலடக்கவிை்லை. 

 அண்லமயிை், இந்தியா  2017 ஆம் ஆண்டு  17-வயதுக்குடப்ட்சடாருக்கான பிபா உைகக் 

சகாப்லப காை்பந்துப் சபாட்டிலய   (U-17 World Cup) நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 



   
    
 
 
 
 

  

தீ ா மாலிக்-ஆசிய தரவரிளெ   

 துபாயிை் நலடசபற்ற உைக பாரா தடகள கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சதாடரிை்  F-53/54  

வலகப்பிரிவிற்கான ஈட்டி எறிதை் சபாட்டியிை் இந்தியாவின் பாரா தடகள 

வீராங்கலனயான தீபா மாலிக் தங்கப் பதக்கம் சவன்றுள்ளார.் 

 

 இதன் மூைம், F-53 வலகப்பிரிவிற்கான தரவரிலசயிை் முதலிடம் பிடிதத்ுள்ள ஆசியராக 

தீபா மாலிக் உருவாகியுள்ளார.் 

 இந்த சபாட்டியிை் சபற்ற சவற்றியின் மூைம் 2018 ஆண்டு அக்சடாபர ் மாதம் 

இந்சதாசனசியாவிை் நடத்தத் திட்டமிடப்படட்ுள்ள 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய பாரா 

விலளயாடட்ுப் சபாட்டிகளிை் பங்குசபற தீபா மாலிக் தகுதி சபற்றுள்ளார.் 

 

அனின்தித் சரட்டி- தமாட்டார் ஸ்த ார்டஸ்் விருது  

 ல தராபாத்லதச ் சசரந்்த அனின்தித் சரட்டிக்கு சமாட்டார ் ஸ்சபாரட்ஸ்்  கிளப் 

கூட்டலமப்பின்  (Federation of Motor Sports Clubs of India-FMSCI) 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான   

சதசிய சமாட்டார ் ஸ்சபாரட்ஸ்் நபர ் விருது  (National Motor Sports Person of the Year') 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

  

 இந்தியாவின் இரு பிரீமியர ்ஒற்லற இருக்லக சமாட்டார ்சாம்பியன்ஷிப் சதாடரக்ளான 

MRF F1600 மற்றும் JK டயரக்ளின் யூசரா JK சாம்பியன்ஷிப்  ஆகியவற்லற சவன்றலமக்காக 

இந்தியாவின் சமாட்டார ் ஸ்சபாரட்ஸ்் அலமப்பான FMSCI-ஆை் அனின்தித் சரட்டி இந்த 

உயரிய விருதுக்குத் சதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 இந்தியாவிை் சமாட்டார ்ஸ்சபாரட்ஸ்ிற்கு மிகப்சபரியப் பங்களிப்லப வழங்கியலமக்காக 

FMSCI-ன் முன்னாள் தலைவர ் மற்றும் K1000 சாம்பியனுமான KD மதனுக்கு வாழ்நாள் 

சாதலனயாளர ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

இரானிக் தகா ்ள - விதர ்ா அணி 

 நாக்பூரிை் உள்ள விதரப்ா கிரிக்சகட் சங்க லமதானத்திை் நலடசபற்ற இறுதிப் 

சபாட்டியிை் சரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணிலய (Rest of India) வீழ்த்தி நடப்பாண்டிை் ரஞ்சிக் 

சகாப்லபலய சவன்ற அணியான விதரப்ா அணி இரானிக் சகாப்லபலய சவன்று 

உள்நாடட்ுக் கிரிக்சகட் சீசனிை் இரண்டாவது பட்டத்லதச ்சூடியுள்ளது. 

 

இரானிக் தகா ்ள  

 ரஞ்சிக் சகாப்லப சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியின் சவள்ளி விழா நிலறலவக் குறிக்கும் 

விதமாக  1959–60 ஆண்டிற்கான கிரிக்சகட் சீசனின் சபாது Z.R. இரானி  கிரிக்சகட் சதாடர ்

நடத்தப்படட்து. 

 1928 முதை் 1970 வலர இந்தியக் கிரிக்சகட் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திை் (Board of Control for 

Cricket in India -BCCI) தன்லன இலணதத்ுக் சகாண்டு சசயைாற்றிய 

மலறந்த Z.R. இரானியின் சபயர ் சகாண்டு இதச்தாடர ் இரானிக் சகாப்லப என 

அலழக்கப்பட்டது. 

 இதச்தாடரானது, நடப்பாண்டு கிரிக்சகட் சீசனின் இரஞ்சிக் சகாப்லபலய சவன்ற 

அணிக்கும், சரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணிக்கும் இலடசய ஆண்டுசதாறும் 



   
    
 
 
 
 

  

நடத்தப்படுகின்றது. 

 

ஒடிஸாவில் தடபுள் சடன்னிஸ் 

 ஒடிஸா மாநிைம் 80-வது சதசிய சீனியர ்சடபுள் சடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டிலய 

நடத்த உள்ளது. 

 12 வருட இலடசவளிக்குப் பிறகு ஒடிஸா சடபுள் சடன்னிஸ் சபாட்டிலய நடத்த உள்ளது. 

 2001 முதை் 2006 வலரயிைான காைத்திை் ஒடிஸா சடபுள் சடன்னிஸ் சபாட்டிலய நடதத்ியது. 

 குருகிராமிை் நலடசபற்ற இந்திய சடபுள் சடன்னிஸ் கூட்டலமப்பின்  (Table Tennis Federation 

of India -TTFI) 81வது வருடாந்திரப் சபாது சந்திப்பிை் (AGM - Annual General Meeting) ஒடிஸாவிை் 

சதசிய சடபுள் சடன்னிஸ் சபாட்டிலய  நடதத்ும்  முடிவு எடுக்கப்பட்டது.  

 

ஜூனியர் ISSF உலகக் தகா ்ள  

 இந்திய துப்பாக்கிச ் சுடுதை் வீரர ் இளசவனிை் வளரிவான் சிடன்ியிை் நலடசபற்ற 

ஜூனியர ் ISSF (International Shooting Sports Federation) உைகக் சகாப்லபப் சபண்களுக்கான 

10மீ  துப்பாக்கி சுடுதை் பிரிவிை் தங்கம் சவன்று  சாதலன பலடதத்ுள்ளார.் 

 இந்தப் சபாட்டி 18 வயதாகும் இவரின் 2வது உைகக் சகாப்லப மற்றும் முதை் இறுதிச ்

சுற்றுப் சபாட்டியாகும். சபண்களுக்கான இறுதிச ்சுற்றிை் முதை் தனிப் சபருலமலயப் (Top 

Individual honor) சபறுவதற்கு 249.8 புள்ளிகலளப் சபற சவண்டும்.  இந்த தகுதிச ்சுற்றிை் 

இவர ்சபற்ற 631.4 புள்ளிகள் புதிய உைக சாதலனயாகும். 

 இது தவிர இளசவனிை், ஸ்சரயா அகரவ்ாை் மற்றும் ஜீனா கிட்டா  ஆகிசயாருடன் 

இலணந்து அணிகளுக்கான  தங்கப் பதக்கத்லதயும் (Team Gold Medal) சவன்றுள்ளார.் 

 அரஜ்ுன் பாபுதா, ஆண்களுக்கான 10மீ துப்பாக்கிச ் சுடுதை் சபாட்டியிை் சவண்கைப் 

பதக்கம் சவன்று, தன்னுலடய இரண்டாவது ஜுனியர ்உைகக் சகாப்லபப் பதக்கதல்த 

சவன்றுள்ளார.் 

 

ISSF ஜீனியர் உலகக்தகா ்ள  

 சிடன்ி நகரிை் நலடசபற்ற ISSF ஜீனியர ் உைகக் சகாப்லபப் சபாட்டியிை்  (International 

Shooting Sport Federation - ISSF) மகளிருக்கான 10 மீ ஏரப்ிஸ்டை் பிரிவிை் மனு பக்சகர ்தங்கம் 

சவன்றுள்ளார.் 



   
    
 
 
 
 

  

 

 10 மீ ஏர ்பிஸ்டை் அணிகள் பிரிவிை் மனு பாக்கர,் சதவன்ஷி மற்றும் மஹிமா ஆகிசயாலர 

உள்ளடக்கிய இந்திய அணி தங்கப் பதக்கம் சவன்றது. 

 இதற்கு முன்னர,் சமக்ஸிசகாவின் குவாடைஜராவிை் நலடசபற்ற உைகக்சகாப்லப 

சதாடக்கப் சபாட்டிகளிை் மகளிருக்கானப் பிரிவிை் மனு பக்சகர ்தங்கம் சவன்றுள்ளார.் 

  தனிநபருக்கானப் பிரிவிை் கவுரவ் ரானா சவள்ளிப் பதக்கமும், அன்சமாை் சஜயின் 

சவண்கைப் பதக்கமும் சவன்றிருந்தனர.் 

 

ISSF ஜீனியர் உலகக்தகா ்ள  – சவண்கலம் 

 16 வயதாகும் இந்தியரான விவான் கபூர ் ISSF (International Shooting Sport Federation - ISSF) 

ஜீனியர ்உைகக் சகாப்லப துப்பாக்கிச ்சுடுதை் சபாட்டியிை் தன்னுலடய முதை் உைகக் 

சகாப்லபப் பதக்கத்லத சவன்றுள்ளார.் 

 இவர ் உைகக் சகாப்லப துப்பாக்கி சுடுதலிை் டிராப் பிரிவிை் 30 புள்ளிகள் சபற்று 

சவண்கைப் பதக்கத்லத சவன்றுள்ளார.் 

 இசத பிரிவிை், அணிகளுக்கான சபாட்டியிை் விவான் கபூர,் ைக்சய், அலி அமான் இைாகி 

ஆகிசயாலர உள்ளடக்கிய இந்திய அணி இத்தாலிலய விட 4 புள்ளிகள் கூடுதைாகப் 

சபற்று சவண்கைப் பதக்கம் சவன்றுள்ளது. 

 

100 ODI விக்சகட்டுகள் 

 ஆப்கானிஸ்தான் சைக் ஸ்பின்னர ்ரஷீத்கான் ODI (One Day International) சபாட்டிகளிை்  100 

விக்சகடட்ுகள் வீழ்த்திய சவகப்பந்து வீசச்ாளராக உருவாகியுள்ளார.் 



   
    
 
 
 
 

  

 

 ரஷீத்கான் 44 விலளயாடட்ுகளிை் இந்த சாதலனலயப் பலடதத்ுள்ளார.் இதற்கு முன்னர ்

இசச்ாதலனலயப் பலடத்த ஆஸ்திசரலியாவின் மிடச்சை் ஸ்டாரக்்லக  விட இது 8 

ஆட்டங்கள்  குலறவானதாகும். 

 சமற்கு இந்தியத் தீவுகளின் சாய் ச ாப் என்ற வீரலர LBW முலறயிை்  வீழ்த்தி இரஷீத் 

தன்னுலடய 100வது  விக்சகடல்ட  வீழ்த்தினார.் 

 

ஜாக்கி  இளளஞர் தகா ்ள  

 ஜாக்கி  இலளஞர ் சகாப்லப சதாடக்கக் காை்பந்து சபாட்டியின் இறுதிச ் சுற்றிை் 

 ாங்காங்லக 4-2 என்ற விகிதத்திை் இந்தியாவின் U-16 அணி சவன்று சாம்பியன் 

படட்த்லத சவன்றுள்ளது. 

 

 சபசக ஓரம், சராகித ்தணு மற்றும் ைாை் சராகிமா ஆகிசயார ்சகாை் அடித்தனர.் 

 இது இவ்வணியின் மூன்றாவது சதாடர ் சவற்றியாகும். இதற்கு முன்னர ் இவ்வணி 



   
    
 
 
 
 

  

சீனாவின் சடய்பிலய 4-0 என்ற வித்தியாசத்திலும், சிங்கப்பூலர 3-1 என்ற 

வித்தியாசத்திலும் சவன்றுள்ளது. 

 பிபியசனா சபரன்ான்டஸாை் பயிற்சியளிக்கப்படும் இவ்வணி இதுவலர 22 சபாட்டிகளிை் 

சவற்றி வாலக சூடியுள்ளது. இதிை் சதசிய இலளஞர ் அணி, சரவ்சதச கிளப் மற்றும் 

அகடாமி அணி ஆகிய அணிகளுடன் விலளயாடிய நட்பு ஆட்டங்களும் அடங்கும்.  

 

ஆசிய பில்லியாரட்்ஸ் 

 பங்கஜ் அத்வானி, தனது பயிற்சி நண்பரான B.பாஸ்கலர 6-1 என்ற வித்தியாசத்திை் 

சவன்று தனது ஆசிய பிை்லியாரட்ஸ்் சகாப்லபலயத் தக்க லவதத்ுக் சகாண்டுள்ளார.் 

 இந்த சவற்றியுடன் இவர,் பிை்லியாரட்ஸ் சபாட்டியிை் 2017-2018க்கான காைக் கட்டத்திை் 

இந்திய, ஆசிய, உைக சாம்பியனாக சவற்றிவாலக சூடிய இந்தியராக சதாடரக்ின்றார.் 

 இது ஆசிய அளவிைான சகாை்ப் விலளயாட்டிை், அத்வானியின் 11வது 

தங்கப்பதக்கமாகும். 

 சபண்களுக்கான ஆசிய ஸ்நூக்கர ் சபாட்டியிை், தாய்ைாந்தின் சிரிபாப்சபாரன்் 

நுவான்தகம்ஜலன சவன்று இந்தியாவின் அமீ காசமனி சாதலன பலடதத்ுள்ளார.் 

             

 



   
    
 
 
 
 

  

CWG 2018 

 ஆஸ்திசரலியாவின் சகாை்டுசகாஸ்ட் நகரிை் நடக்க உள்ள காமன்சவை்த் சதாடக்க 

விழாவிை் P.V சிந்து இந்திய அணிக்காக இந்தியக் சகாடிலயத் தாங்கிப் பிடிதத்ு 

சசை்ைவுள்ளார.் 

            

 கிளாஸ்சகாவிை் 2014 ஆம் ஆண்டு நடந்த காமன்சவை்த் சபாட்டிகளிை் சபண்களுக்கான 

ஒற்லறயர ்சபாட்டியிை் P.V சிந்து சவண்கைப் பதக்கத்லத சவன்றுள்ளார.் 

 கடந்த மூன்று காமன்சவை்த் சபாட்டிகளிை், சகாடிதாங்கிச ்சசை்லும் கவுரவப் சபாறுப்பு, 

சுடுதை் விலளயாடட்ுப் பிரிவு உறுப்பினரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 2006 ஆம் ஆண்டு சமை்பரன்ிை் நடந்த காமன் சவை்த் சபாட்டிகளிை் பங்சகற்ற இரடல்ட 

டிராப் துப்பாக்கி சுடுதை் வீரரும் (Double Trap Shooter) தற்சபாலதய மத்திய விலளயாடட்ுத் 

துலற அலமசச்ருமான ராஜ்ய வரதன் சிங் ரத்சதார ் இந்தியக் சகாடிலயத் தாங்கிச ்

சசை்லும் சபாறுப்லபப் சபற்றார.் 

 2010ை் இந்தியாவிை் நடந்த சபாட்டிகளின் சபாது இப்சபாறுப்லப 2008 ஆம் ஆண்டின் 

ஒலிம்பிக் சாம்பியனான அபினவ் பிந்த்ரா சபற்றார.் 

 துப்பாக்கிச ்சுடுதை்  வீரர ்விஜய் குமார ்இவ்வாய்ப்லப 2014ை் சபற்றார.் 

 

ெரவ்ததெ து ் ாக்கிெ ்சுடுதல்  ஜீனியர் உலகக் தகா ்ள  

 ஆஸ்திசரலியாவின் சிடன்ி நகரிை்  நலடசபற்று வரும் சரவ்சதச துப்பாக்கிச ் சுடுதை் 

விலளயாடட்ுக் கூட்டலமப்பின் (International Shooting Sport Federation-ISSF) ஜீனியர ்உைகக் 

சகாப்லப சபாட்டியிை் 25 மீட்டர ் பிஸ்டை் பிரிவிை் இந்தியாவின் முஷ்கான் பன்வாைா 

தங்கம் சவன்றுள்ளதன் மூைம்   சீனாலவப் பின்னுக்குத ் தள்ளி பதக்கப் பட்டியலிை் 

இந்தியா முன்னிலை சபற்றுள்ளது. 

 இறுதிப் சபாட்டியிை் சீனாவின் குய்ன் ஷி ாங் மற்றும் தாய்ைாந்தின் கன்யசகாரன்் 



   
    
 
 
 
 

  

ஆகிசயாலர வீழ்த்தி  இந்தியாவின் முஷ்கான் பன்வாைா தங்கம் சவன்றுள்ளார.் அவரக்ள் 

முலறசய சவள்ளி மற்றும் சவண்கைப் பதக்கங்கலள சபற்றுள்ளனர.்  

 சமலும் இந்தத் சதாடரிை் இந்தியாவின் முஷ்கான், மனு பசகர,் சதவன் ஷிரானா 

ஆகிசயார ் அடங்கிய இந்திய அணி அணிகளுக்கான சபாட்டிப் பிரிவிை்  தங்கப் 

பதக்கத்லத சவன்றுள்ளது. 

 இதுசவ இந்தியாவின் முஷ்கான் பன்வாைா மற்றும் சீனாவின் குய்ன் ஷி ாங் 

ஆகிசயாருக்கு முதை் ISSF பதக்கமாகும். 

 முஷ்கான் சபற்றுள்ள இத்தங்கப் பதக்கமானது வரைாற்றுப் புகழ்சபற்ற இந்த உைகக் 

சகாப்லபப் சபாட்டியிை் இந்தியாவினுலடய நான்காவது தனிநபர ்தங்கமாகும். 

 சமலும் இப்சபாட்டியிை் இந்தியத் துப்பாக்கிச ் சுடும் வீரரும் முஷ்கான் 

பன்வாைாவினுலடய சசகாதரருமான அனிஷ் இரு தங்கங்கலள சவன்றுள்ளார.் இதன் 

மூைம் ISSF ஜீனியர ் உைகக் சகாப்லபயின் ஒசர பதிப்பிை் தங்கப் பதக்கங்கலள 

சவன்றுள்ள உைகின் ஒசர உடன்பிறப்புகள் (Siblings) என்ற சபருலமலய முஷ்கான் மற்றும் 

அனிஷ் சபற்றுள்ளனர.் 

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

அரிதான தநாய்கள் தினம் – பி ்ரவரி 28 

 11 ஆவது அரிதான சநாய்கள் தினம் EYRORDIS ஆை் பிப்ரவரி 28 அன்று 

ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது. (EURORDIS – European Organization for Rare Disease). 

 அரிதான சநாய்கள் சதாடரப்ான விழிப்புணரல்வ சபாதுமக்கள் மற்றும் 

முடிசவடுப்பாளரக்ளுக்கு (Decision Makers) ஏற்படுதத்ும் வலகயிை் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

பிப்ரவரி கலடசி நாளிை் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்த அரிதான சநாய்கள் தினம் முதன் முதலிை் EURORDIS மற்றும் இதன் சதசியக் 

கூட்டணிக் குழுவாை் 2008 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்படட்து. முதை் அரிதான சநாய்கள் 

தினம் பிப்ரவரி 28, 2008 அன்று சகாண்டாடப்படட்து. 

 

ெரவ்ததெ பூஜ்ஜிய  ாகு ாடு தினம் – மாரெ் ்1 

 ஐ.நா. அலவயின் அலனதத்ு உறுப்பு நாடுகளிலும் அலனவரிடதத்ும் சடட்த்தின் முன்னான 

சமதத்ுவத்லத சமம்படுதத்ுவதற்காக ஆண்டுசதாறும் மாரச் ் 1 ஆம் சததி  உைகம் 

முழுவதும் சரவ்சதச பூஜ்ஜிய பாகுபாடு தினம் (Zero discrimination Day) சகாண்டாடப் 

படுகின்றது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 சமூக பரிமாற்றத்தின் அலடயாளமாக உைக அளவிை் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ள 

அலடயாளமான “வண்ணதத்ுப்பூசச்ி” குறியீடு பூஜ்ஜிய பாகுபாட்டிற்கான சின்னமாக 

பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

 பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக அலனவரும் ஒன்றிலணய அலழப்பு விடுக்கும் இத்தினமானது, 

கண்ணியத்சதாடு ஓர ்முழுலமயான ஆக்கப்பூரவ் வாழ்லவ வாழ்வதற்கு அலனவருக்கும் 

உள்ள உரிலமலய சகாண்டாடுவதற்காக ஆண்டுசதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ஐ.நா. அலவ 2014 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 1 அன்று முதன்முலறயாக பூஜ்ஜிய பாகுபாடு 

தினத்லதக் சகாண்டாடியது. 

 ஐ.நா. எய்டஸ்் (UN AIDS)  அலமப்பு  2013 ஆண்டு டிசம்பர ்மாதம் உைக எய்டஸ்் தினத்தன்று 

பூஜ்ஜிய பாகுபாடு பிரசச்ாரத்லத (Zero discrimination Campaign) சதாடங்கியதிலிருந்து 

இத்தினம் சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 

உலக வன உயிர் தினம் - மாரெ் ்3  

 நமது புவியினுலடய தாவரவியை் மற்றும் விைங்கியை் வளங்கலளப் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக ஆண்டுசதாறும் மாரச் ்3 ஆம் சததி உைக வன உயிர ்

தினம் (World Wildlife day) உைகம் முழுவதும் சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக வனஉயிர ் தினத்தின் கருதத்ுரு “சபரிய பூலனகள் - 

சவடல்ட விைங்குகள் அசச்ுறுத்தலிை் உள்ளன”. (“Big cats - Predators under threat”) 

 மாரச் ்3 ஆம் சததி தான் CITES உடன்படிக்லக இறுதி சசய்யப்பட்டது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 2014-ஆம் ஆண்டிலிருந்து உைக வன உயிர ்தினம் சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 வன விைங்குகள் மற்றும் தாவரங்கலள பாதுகாப்பதற்காகவும் அவற்றின் உயிர ்வாழ்லவ 

உறுதி சசய்வதற்காகவும் சரவ்சதச அளவிை் 183 நாடுகளின் அரசுகளாை் ஏற்படுத்தப்பட்ட 

சரவ்சதச உடன்படிக்லகசய வனவிைங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் அருகி வரும் 

இனங்கள் மீதான சரவ்சதச வரத்்தக உடன்படிக்லக CITES ஆகும் (Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, also known as the Washington Convention - CITES). 

 உைக அளவிை் தற்சபாது வன விைங்குகளானது வாழிட இழப்பு, சவடல்டயாடுதை், மனித - 

வனவிைங்கு சமாதை்கள், பருவநிலை மாற்றம் சபான்ற பை்சவறு   சபரும் 

அசச்ுறுத்தை்கலள சந்திதத்ு வருகின்றன. 

 

உலக அரசு ொரா நிறுவனங்கள் (NGOs) தினம் - 27 பி ்ரவரி 

 உைக NGO தினம் பிப்ரவரி 27-ஆம் சததி ஒவ்சவார ்ஆண்டும் கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த தினம், பாை்டிக் கடை் நாடுகளின் கழகத்தினுலடய 9-வது பாை்டிக் கடை் கருதத்ுக் 

களத்தின் 12 உறுப்பினர ்நாடுகளாை் அதிகாரப்பூரவ்மாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்படட்ு 2010-இை் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 முதன் முதலிை் 2014-ஆம் ஆண்டு ஐ.நா (EU-European Union) தலைவரக்ள், சரவ்சதச 

அலமப்புகளினாை் இத்தினம் குறிக்கப்படட்து.  பின்னர ்பின்ைாந்தின் சவளியுறவுதத்ுலற 

அலமசச்கத்தாை் இது சதாடங்கி லவக்கப்படட்து. 

 NGO தினமானது, NGO துலறயிை் தீவிரமாக ஈடுபடுவலத ஊக்குவிக்கவும் NGO, சபாது 

மற்றும் தனியார ் துலறகள் மூன்றும் ஒன்றிலணந்து சசயை்படுவலத ஊக்குவிக்கவும் 

கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 

ததசிய  ாதுகா ்பு தினம் - மாரெ் ்4 

 பாதுகாப்பு சதாடரப்ான விழிப்புணரல்வ நாடட்ு மக்களிலடசய ஏற்படுதத்ுவதற்காக 



   
    
 
 
 
 

  

ஆண்டுசதாறும்  சதசிய பாதுகாப்பு குழுவாை் (National Safety Council of India-NSC)   மாரச் ்4ஆம் 

சததி சதசிய பாதுகாப்பு தினம் (National Safety Day) சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 இவ்வாண்டு 47வது சதசியப் பாதுகாப்புத் தினம் சகாண்டாடப்படட்து. 

 சதசியப் பாதுகாப்பு குழுவின் நிறுவன தினத்லத   (மாரச் ்4) சகாண்டாடுவதற்காக, முதை் 

சதசியப் பாதுகாப்புத் தினப் பிரசச்ாரம்  1972 ஆம் ஆண்டு துவங்கப்படட்து 

 சபாது சசலவக்கான இைாப சநாக்கமற்ற அரசு சாரா நிறுவனமான சதசியப் பாதுகாப்புக் 

குழுவானது சுய நிரவ்கிப்புலடய அலமப்பாக 1966ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 4-ஆம் சததி 

சங்கங்கள் சட்டத்தின்  (Societies Act) கீழ் மும்லபயிை் சதாடங்கப்படட்து. 

 சமலும் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக 2018ஆம் ஆண்டு மாரச் ்4 

முதை் மாரச் ் 10 வலர சதசியப் பாதுகாப்பு வாரத்லத (National Security Week – NSC) 

சகாண்டாட உள்ளது. 

 

ெரவ்ததெ மகளிர் தினம் - மாரெ் ்8 

 வரைாறு முழுவதும் சபண்கள் சமற்சகாண்ட சாதலனகலள சகாண்டாடுவதற்காக 

ஆண்டுசதாறும் உைகம் முழுவதும் மாரச் ் 8 ஆம் சததி சரவ்சதச மகளிர ் தினம் 

சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்சதச மகளிர ்தினத்தின் ஐ.நா. அலமப்பினுலடய கருதத்ுரு 

“இதுசவ சநரம்; சபண்களின் வாழ்லவ மாற்றுவதற்கான ஊரக மற்றும் நகரப்்புற 

சசயை்பாடுகள்“ (“Time is Now: Rural and urban activists transforming women’s lives”). 

 சரவ்சதச மகளிர ்ஆண்டான 1975-ஆம் ஆண்டின் மாரச் ் 8 அன்று ஐ.நா. அலவ முதன் 

முதைாக தனது அதிகாரப் பூரவ் சரவ்சதச மகளிர ்தினத்லத சகாண்டாடியது. 

 

CISFன் 49வது நிறுவன தினம் – மாரெ் ்10 

 மாரச் ்10 அன்று நாடு முழுவதும் மதத்ிய சதாழிற்சாலைப் பாதுகாப்புப் பலடயின் (Central 

Industrial Security Force -CISF) 49-வது நிறுவன தினம் சகாண்டாடப்படட்து. 

 புதுதிை்லியிை் தன்னுலடய தலைலமயகத்லதக் சகாண்டுள்ள மத்திய சதாழிற்சாலைப் 

பாதுகாப்புப் பலடயானது மத்திய உள்துலற அலமசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படும்  ஓர ் 

மதத்ிய ஆயுத காவற் பலடயாகும் (CAPF- central armed police force). 

  மத்திய சதாழிற்சாலைப் பாதுகாப்புப் பலடயானது  சதாடக்கத்திை் நாட்டின் 

சபாதுதத்ுலற நிறுவனங்கலள பாதுகாப்பதற்காக (PSUs-Public sector Undertakings) 1968-ஆம் 

ஆண்டு மத்திய சதாழிற்சாலைப் பாதுகாப்புப் பலட சடட்த்தின் கீழ்  (Central Industrial 

Security Force Act, 1968) உருவாக்கப்படட்து. 

 எனினும் 1983-ஆம் ஆண்டு இசச்ட்டதத்ிை் சமற்சகாள்ளப்படட் திருத்தத்தின் (Amendment)  

மூைம், மத்திய சதாழிற்சாலைப் பாதுகாப்புப் பலடயானது   சபரிய அதிகார பணி 

வரம்புலடய ஓர ்ஆயுதப் பலடயாக (armed force)  மாற்றப்பட்டது. 

 தீ விபதத்ுகலள எதிரச்காள்ள இப்பலடயிை் தீ தடுப்புப் பிரிவு (Fire wing) ஒன்றும் உள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

  

 தற்சபாது இதன் சபாது இயக்குநராக ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியான O.P. சிங் உள்ளார.் 

 இலவ நாட்டின் சபாதுத்துலற நிறுவனங்கள், அரசு அலமப்புகள் மற்றும்  வி.ஐ.பிகளுக்கு 

பாதுகாப்பு வழங்குகின்றன. சமலும்  மத்திய சதாழிற்சாலைப் பாதுகாப்புப் பலடயானது      

சபரிடர ்சமைாண்லம பணிகளிலும் ஈடுபடுகின்றது. 

 

உலக நுகர்தவார் உரிளமகள் தினம் - மாரெ் ்15 

 நுகரச்வாரக்ளின் அடிப்பலட உரிலமகலள சமம்படுதத்ுவதற்காகவும், 

நுகரச்வாரக்ளுக்கு உள்ள அடிப்பலட உரிலமகலளப் பற்றிய  விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் ஆண்டுசதாறும் மாரச் ்15 ஆம் சததி உைக நுகரச்வார ்உரிலமகள் 

தினம் (World Consumer Rights Day – WCRD) சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக நுகரச்வார ்உரிலமகள் தினத்தின் கருதத்ுரு “டிஜிட்டை் 

சந்லதகலள கவரச்ச்ியுலடயதாக உருவாக்குதை்” 

 முதை் உைக நுகரச்வார ்உரிலமகள் தினமானது    1983 ஆம் ஆண்டு சகாண்டாடப்படட்து. 

 உைக நுகரச்வார ்உரிலமகள் தினமானது  1962 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்15 ஆம் சததி அசமரிக்க 

நாடாளுமன்றத்திை் (Congress) நுகரச்வார ்பாதுகாப்பு பற்றி ஜான்.எப். சகன்னடி ஆற்றிய 

வரைாற்றுச ்சிறப்பு மிக்க உலரலய நிலனவு கூறுவதற்காக   சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 “நுகரச்வார ் உரிலமகள்” பற்றி முலறயாக விளக்கிய முதை் உைகத் தலைவர ்

இவசரயாவார.் 

 

 இந்தியாவிை் டிசம்பர ் 24-ஆம் சததி சதசிய நுகரச்வார ் தினம் (National Consumer Day) 

சகாண்டாடப்படுகின்றது. ஏசனனிை் இந்நாளிை்தான் 1986 ஆம் ஆண்டு நுகரச்வார ்

பாதுகாப்புச ்சட்டமானது  (Consumer Protection Act, 1986) குடியரசுத ்தலைவரின் ஒப்புதலை 

சபற்றது.   

 



   
    
 
 
 
 

  

ததசிய குற்ற ஆவணக் கா ் கம் - ததாற்றுவித்த தினம் 

 சதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகமானது  (National Crime Records Bureau -NCRB) 2018-ஆம் ஆண்டு 

மாரச் ்11 அன்று தனது 33-வது நிறுவன தினத்லதக் சகாண்டாடியுள்ளது. 

 இத்தினத்தன்று, சதசிய குற்ற ஆவணக்  காப்பகத்தாை் கண்டுபிடிக்கப்படட் “Citizen Service” 

எனும் லகசபசி சசயலி ஒன்றும் சவளியிடப்படட்ுள்ளது. 

  இந்தியக் குற்றவியை் சட்டத்தாை் வலரயறுக்கப்பட்டவாறு  குற்றவியை் தரவுகலள 

சசகரிதத்ு அதலனப் பகுப்பாய்வு சசய்யும்   ஒரு  இந்திய  அரசு நிறுவனசம    சதசிய குற்ற 

ஆவணக் காப்பகம் ஆகும்.  

 சதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகமானது மத்திய உள்துலற அலமசச்கத்தின் கீழ் 

சசயை்படுகின்றது. 

 மத்திய காவை் நிறுவனமாக 1986 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 11 அன்று சதசிய குற்ற ஆவணக் 

காப்பகம் நிறுவப்பட்டது. இதன் தலைலமயகம் புதுசடை்லியிை் அலமந்துள்ளது. 

 சதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகமானது  இந்திய அரசாங்கத்தின் சதசிய மின் ஆளுலக 

திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பணி சநாக்கம் உலடய திட்டமான (Mission Mode Project)  குற்றம் 

மற்றும் குற்றவியை் கண்காணிப்பு பிலணய  அலமப்லப  (Crime and Criminal Tracking Network 

System)     அமை்படுதத்ும் மற்றும் கண்காணிக்கும் முதன்லம நிறுவனமாகும். 

 இந்த பிலணய அலமப்பானது   நாட்டிை் உள்ள 28000 காவை் நிலையங்கலள 

இலணப்பதாை், இதன் மூைம்   சதசிய குற்றவியை் தரவுத் தளத்திலிருந்து  (National data base)  

குற்றவாளிகலள அை்ைது சந்சதகப்படும் நபரக்லளப்   பற்றித் சதட இயலும். 

 சதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகமானது  குற்றங்கள், சிலற புள்ளிவிவரங்கள், விபதத்ு 

மரணங்கள் & தற்சகாலைகள் மற்றும் விரை் சரலககள் ஆகியவற்றின் சமை் 4 வருடாந்திர 

அறிக்லககலள சவளியிடுகின்றது. 

 

உலக உறக்க தினம் – மாரெ் ்16 

 ஆண்டுசதாறும் வசந்தகாை சம இரவுப் பகலுக்கு (Spring Vernal Equinox)  முன்பான 

சவள்ளிக்கிழலமயிை் (மாரச் ்16) உைக உறக்க தினம் சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 உைக உறக்க  சசாலசட்டியின் (World Sleep Day Committee) உைக உறக்க  தினக் குழுவாை் 

(World Sleep Society)  இத்தினம் 2008 ஆண்டு முதை் ஒருங்கிலணக்கப்படட்ு வருகின்றது.  

 ஓர ் வருடாந்திர அனுசரிப்பு நிகழ்வான உைகக் உறக்க  தினமானது, உறக்கதல்த 

சகாண்டாடுவதற்காகவும், தூக்கம், மருந்து, கை்வி, சமூக அம்சங்கள்   சதாடரப்ான 

முக்கியப் பிரசச்லனகள் சமை் சசயை் நடவடிக்லககலள சமற்சகாள்ள அலழப்பு 

விடுப்பதற்காகவும் சகாண்டாடப் படுகின்றது. 

 எதிர ்வருகின்ற 2019-ஆம் ஆண்டின் மாரச் ் 15 ஆம் சததியும்  மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டின் 

மாரச் ்14  ஆம் சததியும் உைக உறக்க  தினங்களாகும்.  

 



   
    
 
 
 
 

  

உலக சிட்டுக்குருவி தினம் - மாரெ் ்20 

 நகரப்்புற சுற்றுசச்ூழலிை் உள்ள   வீடட்ுக் குருவிகள் மற்றும் பிற சபாதுவான 

பறலவகளிலனப் பற்றியும், அவற்றிற்கு உள்ள அசச்ுறுத்தை்கலளப் பற்றியும்  

மக்களிலடசய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக  ஆண்டுசதாறும் மாரச்-்20 ஆம் சததி 

உைக சிடட்ுக்குருவி தினம்  (World Sparrow Day - WSD) சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

  பிரான்ஸ் நாட்டினுலடய Eco-Sys ஆக்சன் பவுண்சடஷன் மற்றும் உைகம் முழுவதும் உள்ள  

பிற    சதசிய மற்றும் சரவ்சதச அலமப்புகளுடனானக் கூட்டிலணசவாடு  சநசச்ர ்ஃபார ்

எவர ் சசாலசட்டி ஆஃப் இந்தியா  அலமப்பாை் (Nature Forever Society of India-NFSI) 

சதாடங்கப்பட்ட ஓர ்சரவ்சதசத் சதாடக்கசம  உைக சிடட்ுக்குருவி தினமாகும்.   

 குருவிகள்  மற்றும் நகரப்்புறத்தினுலடய   பை்வலகத் தன்லமலய     பாதுகாக்க 

சவண்டியத்  சதலவலய  முக்கியதத்ுவம் சகாடுதத்ு அடிக்சகாடிடட்ுக் காடட்ுவதற்கு ஓர ்

சரவ்சதச சமலடயாக இத்தினத்லதப் பயன்படுதத்ுவசத, உைகச ்சிடட்ுக்குருவிகள் தினம் 

சகாண்டாடப்படுவதின்  சநாக்கமாகும். 

 2010-ஆம் ஆண்டு உைகின் பை்சவறு பகுதிகளிை் முதை்   உைக சிடட்ுக்குருவி தினம்   

சகாண்டாடப்படட்து. 

 



   
    
 
 
 
 

  

 பறலவகளிை் முக்கியமாக வீடட்ுக்குருவிகலள  பாதுகாப்பலத சநாக்கமாகக் சகாண்டு 

2012ஆம் ஆண்டு சடை்லி மாநிை அரசானது “குருவிகளின் எழுசச்ி” (Rise of Sparrows) எனும் 

பிரசச்ாரத்லதத் சதாடங்கியது. 

 குருவிகளின் பாதுகாப்பிற்காக முந்லதய சடை்லி அரசானது குருவிகலள “மாநிைப் 

பறலவயாக” அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

உலக நீரத்ினம் – 22 மாரெ் ்

 உைக நீர ் தினம் நீரப்ாதுகாப்பு மற்றும் பகிரந்்து நுகரத்ை் என்ற சசய்திலயப் 

பரப்புவதற்காக ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ்22 அன்று கலடபிடிக்கப்படுகின்றது. 

 இந்த ஆண்டிற்கானக் கருதத்ுரு : “நீருக்காக இயற்லக”. இது 21ஆம் நூற்றாண்டின் 

நீருக்கான சவாலை சவை்வதற்கு இயற்லக எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பலத 

ஆராய்கிறது. 

 இது வளரும் நாடுகளிை் சுத்தமான நீர,் சுகாதாரம் மற்றும் ஆசராக்கியமான       

வசதிகளின் (clean water, sanitation and hygiene - WASH) உைகளாவிய அணுகலின்  

முக்கியதத்ுவத்திை் கவனம் சசலுத்துகிறது. 

 முதை் உைக நீரத்ினம் 22 மாரச் ்1993 அன்று கலடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

 1992ஆம் ஆண்டு ரிசயாடி சஜனிசராவிை் நலடசபற்ற சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் 

சமம்பாட்டிற்கான சரவ்சதச மாநாட்டின் (United Nations Conference on Environment and 

Development - UNCED) நிகழ்சச்ி நிரை் 21ை் (Agenda 21) முதன் முலறயாக உைக நீரத்ினம் 

முன்சமாழியப்பட்டது. 

 பின்னர,் ஐ.நா. சபாது அலவ சுற்றுசச்ூழை் சமம்பாட்டிற்கான ஐ.நா. மாநாட்டின் 

பரிந்துலரகலள ஏற்றுக் சகாண்டதுடன் டிசம்பர ்1992ை் ஒரு தீரம்ானத்லத ஏற்றதன் மூைம் 

இத்தினத்லத நிறுவியது. 

 

ெரவ்ததெ வன தினம் – 21 மாரெ் ்

 ஐ.நா சபாது அலவ 21 டிசம்பர ் 2012ை் ஒரு தீரம்ானத்லத (A / RES /67 / 200) ஏற்றது. 

இத்தீரம்ானம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 21ம் சததி  சரவ்சதச வன தினமாக 

கலடபிடிக்கப்பட சவண்டுசமன அறிவித்தது. 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு வன கூடட்ுப்பங்களிப்பு மூைம் (Collaborative Partnership 

on Forests) சதரவ்ு சசய்யப்பட சவண்டும். இந்தாண்டுக்கான  கருதத்ுரு “வனங்கள் மற்றும் 

நீடித்த நகரங்கள்”. 

 இந்த உைகளாவிய வனக் சகாண்டாட்டம், அலனதத்ு வலகயான காடுகள் மற்றும் 

மரங்களின் முக்கியதத்ுவத்திலனப் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த ஒரு தளத்லத 

வழங்குகிறது. 

 சமலும் இவற்றின் நிலைத்தன்லம மற்றும் இலவ நம்லம பாதுகாக்கும் விதம் பற்றிய  

வழிகலளக் சகாண்டாடவும்  இத்தினம் ஒரு தளத்லத வழங்குகிறது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

உலக கவிளத தினம் – 21 மாரெ் ்

 உைக கவிலத தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 21 அன்று சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

இத்தினம் மனிதரக்ளின் மிகவும் மதிக்கத்தக்க கைாசச்ாரம், சமாழி மற்றும் அலடயாளம்  

ஆகியவற்லறயும்  சகாண்டாடுகிறது. 

 மாரச் ் 21-ஐ உைக கவிலத தினமாக அறிவிப்பதற்கான தீரம்ானம் 1999ை் பாரீஸிை் 

நலடசபற்ற யுசனஸ்சகாவின் 30வது மாநாட்டின் சபாது ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டது. 

 இத்தினம் கவிலத சவளிப்பாடட்ின் மூைம் சமாழியியை் பை்வலகத் தன்லமக்கு 

ஆதரவளிப்பலதயும் அருகி வரும் சமாழிகளுக்கு (Endangered Languages) அலவ சபசப்படும் 

சமூகங்களுக்குள் சதாடரந்்து சபசப்படுவதற்கு வாய்ப்பளிப்பலதயும் சநாக்கமாகக் 

சகாண்டது. 

 

சவற்றியாளரக்ளுக்கான ெரவ்ததெ தினம் - 24 மாரெ் ்

 சவற்றியாளரக்ளுக்கான சரவ்சதச தினம் மாரச் ்24 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 சவற்றியாளரக்ளுக்கான சரவ்சதச தினம் அலனதத்ுத் துலறகளிலும் 

சவற்றியாளரக்ளின் சிறந்த சசயை்பாட்டிற்குப் (Outstanding Performance)  பாராடட்ுத் 

சதரிவிப்பதற்காக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

உலக காெதநாய் தினம் - 24 மாரெ் ்

 உைக காச சநாய் தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 24 அன்று சபரழிவுக்குள்ளாக்கும் 

காசசநாயின் ஆசராக்கியம், சமூக & சபாருளாதார விலளவுகலள பற்றிப் சபாது 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் உைகளவிை் காசசநாய் பரவலைத் 

தடுப்பதற்கான முயற்சிகள் எடுப்பதற்காகவும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2018ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு: “சவண்டுதை்: காசசநாய் இை்ைா உைகிற்கான 

தலைவரக்ள்”. 

 

தியாகிகள் தினம் – மாரெ் ்23 

 மாரச் ் 23 ஷஹீத் திவாஸ் அை்ைது தியாகிகள் தினம் பிரிட்டிஷாராை் தூக்கிலிடப்பட்ட 

மூன்று துணிசச்ை் மிக்க வீரரக்லள நிலனவுகூற கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 



   
    
 
 
 
 

  

      

 மாரச் ்23, 1931 அன்று, பகத்சிங், அவருலடய கூட்டாளிகளான சுக்சதவ், ஷிவ்ராம் ராஜ்குரு 

ஆகிசயார,் 21 வயது பிரிட்டிஷ் சபாலீஸ் அதிகாரியான ஜான் சண்சடரல்சப் படுசகாலை 

சசய்ததற்காகத் தூக்கிலிடப்படட்னர.் 

 அவரக்ள் தூக்கிலிடப்பட்ட இந்த நாள் நாடு முழுவதும் தியாகிகள் தினமாகக் 

கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்சகதிராக சமூகப் புரட்சியாளர ்மற்றும் விடுதலைப் சபாராட்ட வீரரான 

பகத்சிங்கின் சவளிப்பலடயான வன்முலறயாை் (Dramatic Violence) தனது 23வது  வயதிை் 

தூக்கிலிடப்பட்டார.் 

 தன்லனப் பின்பற்றுபவரக்ளுடன் லசமன் குழுவிற்கு எதிராக கிளரச்ச்ியிை் ஈடுபட்ட 

ைாைா ைஜபதிராயின் மீது தடியடி நடதத்ிய காவை்துலற கண்காணிப்பாளர ்

சஜம்ஸ்காடல்ட பழிவாங்கத் துடித்த இம்மூவர ்தவறுதைாக சண்சடரல்சப் படுசகாலை 

சசய்தனர.் 

 சிை நாடக்ள் கழிதத்ு ைாைா ைஜபதிராய் காயங்களின் தீவிரத ்தன்லமயாை் காைமானார.் 

 சண்சடரஸ்் சகாலை வழக்கிை், திட்டமிடப்பட்ட சநரத்திற்கு 11 மணி சநரத்திற்கு முன்னசர 

இம்மூவரும் தூக்கிலிடப்பட்டனர.்  

 

உலக வானிளல ஆராய்ெச்ி தினம் – மாரெ் ்23 

 உைக வானிலை ஆராய்சச்ி நிறுவனத்லத மாரச் ் 23, 1950 அன்று அலமத்தலத நிலனவு 

கூறுவதற்காக உைக வானிலை ஆராய்சச்ி தினம் மாரச் ் 23ம் சததி  

கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 இந்தாண்டுக்கான கருதத்ுரு : “வானிலை - தயார,் விறுவிறுப்பான காைநிலை  (Weather – 

Ready, Climate smart).”  

 இந்த கருத்துரு, நீண்ட காை பருவநிலை மாறுபாடு, இயற்லகயாக ஏற்படும் காைநிலை 

சவறுபாடு மற்றும் சவள்ளம் சபான்ற இடரக்ள் மற்றும் ஒவ்சவாரு நாளுக்குமான 

தகவைளிக்கப்படட் திட்டமிடுதை் ஆகியவற்றிற்கான சதலவலய சிறப்பிதத்ுக் 

காண்பிக்கிறது. 

உலக வானிளல ஆராய்ெச்ி நிறுவனம் 

 நாடுகளுக்கிலடசயயான ஆராய்சச்ி நிறுவனமான இது 191 உறுப்பினரக்லளக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 உைக ஆராய்சச்ி  நிறுவனம் (The World Meteorological Organization-WMO) சரவ்சதச ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்திலிருந்து உருவாக்கப்படட்து. 1873ை் இது சதாற்றுவிக்கப்படட்து. 

 23 மாரச் ் 1950 அன்று WMO மாநாடல்ட ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டதின் (Ratification) மூைம் 

நிறுவப்பட்ட WMO வானிலை (காைநிலை, வானிலை), சசயை்பாடட்ு நீரியை், புவி -

இயற்பியை், அறிவியை் சதாடரப்ானலவகளுக்கான ஐ.நா. வின் சிறப்பு அலமப்பாக 

உருவாகியுள்ளது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 



   
    
 
 
 
 

  

“ஸ்ரீஜன்” - My Gov. இளணயதளம் 

 மத்திய  இரயிை்சவ  அலமசச்கமானது நாட்டிை் உள்ள 635  இரயிை்சவ நிலையங்கலள 

சமம்படுதத்ுவதற்காக, “ஸ்ரீஜன்” (SRIJAN) எனும் திட்டத்லத சதாடங்கியுள்ளது. 

 SRIJAN என்பதன் விரிவாக்கம் ஆங்கிைத்திை் Station Rejuvenation through Joint Action 

என்பதாகும். 

 இது தமிழிை், கூடட்ு  சசயற் நடவடிக்லக மூைம் இரயிை்சவ நிலையங்கலள புனரலமத்தை் 

என சபாருள்படும். 

 இந்திய இரயிை் நிலைய சமம்பாடட்ு காரப்்பசரஷன்  நிறுவனத்தினாை்  (Indian Railway Station 

Development Corporation Limited - IRSDC) ” My Government” இலணய வாயிலிை் இத்திட்டம் 

சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 இந்திய இரயிை் நிலைய சமம்பாடட்ுக் கழக  நிறுவமானது நாடு முழுவதும் சுமார ் 600 

சபரிய இரயிை் நிலையங்கலள புனரலமப்பதற்கு மிகப்சபரிய மறு சமம்பாடட்ுத் 

(Redevelopment) திட்டம்  ஒன்லற  துவங்கியுள்ளது. 

My Gov Portal 

 நாட்டின் ஆளுலக  (Governance) மற்றும் சமம்பாட்டிை் குடிமக்களின் சசயற் தன்லமயுலடய 

பங்சகடுப்லப சமம்படுதத்ுவதற்காக 2014 –ஆம் ஆண்டு குடிமக்கள்  பங்சகடுப்பு  தளமாக  

இந்த இந்த இலணயவாயிை் மத்திய அரசாை் உருவாக்கப்படட்து. 

 சதசிய தகவலியை் லமயத்தாை் (National Informatics Centre - NIC) இந்த இலணய வாயிை் 

நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. 

 

4-வது இந்திய- ஐதரா ்பிய 29 வணிக மன்றம் 

 4வது இந்திய – ஐசராப்பிய 29 வணிக மன்றம் (India-Europe 29 Business Forum - IE29BF) 

அண்லமயிை் மாரச் ்5 முதை் 6 வலர புது திை்லியிை் நலடசபற்றது.  

 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான IE29BF மாநாட்டின் கருத்துரு “விரிவுபடுத்தப்பட்ட 

உறவுகளுக்கான சபாருளாதார பாரல்வலய ஒருங்கிலணத்தை்” (Synergising Economic Vision 

for Expanded Relations). சசக் குடியரலச லமயமாகக் சகாண்டு IE29BF மாநாடு நடத்தப்படட்து.  

 மத்திய சவளியுறவுத் துலற அலமசச்கம் மற்றும் பிக்கி (Federation of Indian Chambers and 

Commerce -  FICCI) அலமப்பாை் 2014- ஆம் ஆண்டு முதை் முலறயாக இம்மன்றம் 

சதாற்றுவிக்கப்படட்து. 

 வணிகம் – வணிகம் மாதிரியிைான சந்திப்லப (Business to Business Meeting) 

சமம்படுதத்ுவசத இம்மன்றத்தின் முதன்லம சநாக்கமாகும். 

 இந்தியா மற்றும் மத்திய ஐசராப்பியப் பிராந்தியத்தின் 29 நாடுகளுக்கிலடசய   வணிகப் 

பரிமாற்றத்திலன சமம்படுதத்ுவதற்காக ஓர ்நிறுவன சமலடலய (institutionalized platform)  

ஏற்படுதத்ுவசத இம்மன்றத்தின் சநாக்கமாகும். 

 



   
    
 
 
 
 

  

தவகமாக வளரும் IT தெளவ நிறுவனம் - 2018 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான பிராண்ட் லபனான்ஸ் IT – சரவ்ீஸ் 15 வருடாந்திர அறிக்லகப்படி 

(Brand Finance IT Services 15 annual report for 2018) உைகின் சவகமாக வளரும் IT சசலவ 

நிறுவனமாக டாட்டா கன்சை்டன்சி சரவ்ீசஸ் நிறுவனம் (Tata Consultancy Services - TCS) 

அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 டாட்டா கன்சை்டன்சி சரவ்ீசஸ் நிறுவனம்  தற்சபாது  சமாத்தம் 10.391 பிை்லியன் 

அசமரிக்க டாைர ் என்ற அளவுக்கு  நிறுவன மதிப்லபக் (Brand Value)   சகாண்டுள்ளது. 

கடந்த ஆண்டின் நிறுவன மதிப்பான 9.081 பிை்லியன் அசமரிக்க டாைரிலிருந்து 14.4 

சதவீதம் அதிகரிப்பிலனக் சகாண்டு தற்சபாது இந்நிறுவனத்தின் நிறுவன மதிப்பு   1.309 

பிை்லியன் அசமரிக்க டாைரக்ள் என்ற அளவிை்   உள்ளது. 

 உைகின் முன்னணி நிறுவன மதிப்பீடட்ு (Brand Valuation) அலமப்பான  பிராண்ட் பினான்ஸ் 

நிறுவனம் 1996 ஆம் ஆண்டு சடவிட் ல க் (David Haigh) என்பவராை் சதாற்றுவிக்கப்படட்து. 

 

மாஸ்டரக்ாரட்ு ச ண் சதாழில்முளனதவாரக்ள்  குறியீடு 

 அண்லமயிை் சவளியிடப்பட்ட மாஸ்டரக்ாரட்ு சபண் சதாழிை்முலனசவாரக்ள் 

குறியீடட்ின் இரண்டாவது பதிப்பிை், 57 நாடுகளுள் இந்தியா 52வது இடதல்தப் 

சபற்றுள்ளது. 

 வங்கசதசம், எகிப்து, அை்ஜீரியா, சவூதி அசரபியா, ஈரான் ஆகிய நாடுகலள முந்திய 

நிலையிை் மடட்ுசம இந்தியா உள்ளது. 

 தரவரிலசயிை் எத்தகு மாற்றமும் சபறாமை் கடந்தாண்லடப் சபாைசவ இவ்வாண்டும் 

இந்தியா 52வது இடத்திை் உள்ளது. 

 



   
    
 
 
 
 

  

 இந்த அறிக்லகப்படி, கைாசச்ாரச ்சாரப்ுகளின் (Cultural Bias) காரணமாக இந்திய சபண் 

வணிக உரிலமயாளரக்ள், தலைவரக்ள் மற்றும் சதாழிை்முலற வை்லுநரக்ள் வணிக 

உரிலமயாளர ் முலறலய (business ownership) சநாக்கி குலறந்த அளவு விருப்பத்லதசய 

சவளிப்படுதத்ுகின்றனர.் 

 

 பை்சவறு வணிக ஆதரவு நிலைகளின் (supporting conditions) மூைம் தங்களுக்கு 

வழங்கப்படட் வாய்ப்புகலள தங்களுலடய உள்ளூர ் வணிக சூழலுக்குள்   சபருக்கிக் 

சகாள்வதற்கு சபண் சதாழிை்முலனசவாரக்ளுக்கு உள்ள திறலன அளவிடும் குறியீசட 

மாஸ்டரக்ாரட்ு குறியீடாகும். 

 

சதாழில் முளனவு மற்றும் புத்தாக்கத்திற்கான திருவிழா 

 சதாழிை் முலனவு  மற்றும் புத்தாக்கத்திற்கானத் திருவிழாலவ (Festival of Innovation and 

Entrepreneurship -FINE) குடியரசுத ்தலைவர ் ராம்நாத் சகாவிந்த ்புது திை்லியிை் சதாடங்கி 

லவதத்ுள்ளார.் 



   
    
 
 
 
 

  

 

 இந்திய சதசியப் புத்தாக்க அறக்கட்டலள (National Innovation Foundation-India-NIFI) மற்றும் 

மத்திய அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பத் துலறசயாடு (Department of Science and Technology 

- DST) இலணந்து ராஷ்டிரபதி பவன் இந்த 5 நாள் திருவிழாலவ நடத்தியுள்ளது. 

 இத்திருவிழாவின் சபாது இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர ்ராம்நாத் சகாவிந்த் காந்திய இளம் 

சதாழிை்நுட்பப் புத்தாக்க விருதுகலள (Gandhian Young Technological Innovation Awards)  

வழங்கினார.் 

 புத்தாக்கவியைாளரக்ளுக்கு (innovators)  ஓர ்ஆதரவு சூழைலமப்லப உருவாக்கி அதலன 

வளரப்்பதற்காகவும்  அவரக்ளுலடய புத்தாக்கங்கலள  (Innovation) 

அங்கீகரிப்பதற்காகவும்,  அவற்றிற்கு மரியாலத வழங்குவதற்காகவும், அவற்றிலனக் 

காட்சிப்படுத்தி அவற்றிற்கு சவகுமதியளிப்பதற்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஓர ்

சதாடக்கசம  சதாழிை் முலனவு  மற்றும் புத்தாக்கத்திற்கான திருவிழாவாகும். 

 

சி ்தகா இயக்கத்தின் 45வது ஆண்டு தினம் 

 கூகுள், வனப் பாதுகாப்பு சதாடக்கமான (initiative) சிப்சகா இயக்கத்தின் 45வது ஆண்டு 

தினத்தின் நிலனவாக டூடுள் ஒன்லற சவளியிடட்ுள்ளது. 

 காடுகலள  பாதுகாப்பது மற்றும் காடுகலள  அழிக்கப்படுவதிலிருந்து தடுப்பது 

ஆகியலவ சிப்சகா இயக்கத்தின் சநாக்கங்களாகும். அலணகள் / சதாழிற்சாலைகள் / 

சாலைகள் ஆகியவற்றிற்காக காடுகள் அதிகளவிை் அழிக்கப்படுவலதத ்தடுப்பதற்காக  

இவ்வியக்கம் சதாடங்கப்படட்து. 



   
    
 
 
 
 

  

 

 சிப்சகா என்பதன் சபாருள் கட்டியலணத்தை் என்பதாகும். இதுசவ இவ்வியக்கத்திற்கான 

சபயராய் அலமந்தது.  

 நவீன இந்தியாவிை், உத்திரப் பிரசதச மாநிைத்தின் மண்டை் கிராமத்திலுள்ள சமை் 

அைக்கநந்தா பள்ளத்தாக்கிை் (Upper Alakananda Valley) ஏப்ரை் 1973ை் சிப்சகா இயக்கம் 

சதாடங்கியது. விலரவிசைசய, இவ்வியக்கம் உத்திரப் பிரசதச மாநிைத்தின் மற்ற பிற 

இமாைய மாவட்டங்களுக்கும்  (Himalayan District) பரவியது. 

 காந்தியவாதியும், ததத்ுவவியைாளருமான சுந்தரை்ாை் பகுகுணா அப்சபாலதய இந்தியப் 

பிரதமர ் இந்திரா காந்தியிடம், மரங்கள் சவட்டப்படுவதற்குத் தலட விதிக்க 

சவண்டுசமன முலறயிட்டார.் 

 இருப்பினும், இந்தியாவிை் முதன்முலறயாக சிப்சகா இயக்கம், 18 ஆம் நூற்றாண்டிசைசய  

இராஜஸ்தான் மாநிைத்திை்  சதாடங்கியது. அம்மாநிைத்திை் பிஷ்சனாய் சமூகத்லதச ்

சசரந்்த மக்கள் மரங்கலள கட்டியலணதத்ு அலவகள் சவட்டப்படுவலதத்  தடுத்தனர.் 

இவற்லற  சஜாத்பூர ்மகாராஜா சவட்ட ஆலணயிட்டார.் 
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