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UAV மோழிற்நுடை்ம் மசயற்-ைணிை்ைவட ..................................................................................................................................................................... 37 

இராணுவே் ேளைதிகள் மாநாடு .......................................................................................................................................................................................... 37 

இந்திய வகதைசி மாநாடு - 2018 .......................................................................................................................................................................................... 37 

e-FRRO திடட்ம் ..................................................................................................................................................................................................................................... 38 

இந்தியா – விதயஸ்ைதடன் மாநாடு - 2018 ..................................................................................................................................................................... 39 
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ைாைர ்ஏவுகவண - ைாகிஸ்ோன் .......................................................................................................................................................................................... 68 

வங்கதேசம் - இடஒதுக்கீடு ...................................................................................................................................................................................................... 68 

எடட்ாவது பிராந்திய 3R மன்றம் .......................................................................................................................................................................................... 68 

அரபு கூடட்வமை்பு மாநாடு 2018 .......................................................................................................................................................................................... 69 

ஹங்தகரி – விக்டர ்ஆரை்ன் ..................................................................................................................................................................................................... 70 

மியான்மர ்– இந்தியா எல்வல ஒை்ைந்ேம் ..................................................................................................................................................................... 70 

துருக்கியின் முேல் அணுசக்தி நிவலயம் .................................................................................................................................................................... 71 

இரண்டாம் உலகை் தைாருக்குை் பிறகான ஜை்ைானின் முேல் கடற்ைவடை் பிரிவு ......................................................................... 72 
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மைாருளாோர சுேந்திரே்திற்கான குறியீடு-2018 .................................................................................................................................................... 92 

ஜனா சிறு நிதியியல் வங்கி .................................................................................................................................................................................................... 94 

இந்தியா அஞ்சல் அலுவலக கடட்ண வங்கி ............................................................................................................................................................... 95 

சமூக ஊடக ைணம் மசலுே்து அவமை்பு ....................................................................................................................................................................... 95 
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TNPSC துளிகள் 

 மே்திய உணவு ைேை்ைடுேத்ுேல் துவற அவமசச்ர ்ஹரச்ிம்ராே் கவுர ்ைாேல் ைசுவமே் 

மோழில்நுட்ை மைரிய உணவுை் பூங்கா பிவரதவட் லிமிமடட்-ஐ இராஜஸ்ோனின் 

அஜ்மீரில் உள்ள ரூை்நகரில் மோடங்கி வவேே்ார.் இது ராஜஸ்ோன் மாநிலே்தின் முேல் 

மைரிய உணவுை் பூங்காவாகும். 

 ைழம்மைரும் இயக்குநர ் தசகர ் கபூர,் 65வது தேசிய திவரை்ைட விருதுகளின் மே்தியக் 

குழுவின் ேவலவராக நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் இந்ே மே்தியக் குழுவில் ஒரு ேவலவர,் 10 

பிற உறுை்பினரக்ள் மற்றும் 5 மண்டலக் குழுக்களின் ேவலவரக்ள் இடம் மைறுவர.் 

 கடக்வாஸ்லாவில் அவமந்துள்ள தேசிய ைாதுகாை்புை் ையிற்சி நிறுவனே்தின் 

முன்னாள் மாணவரான மலை்டினன்ட் மஜனரல் ஹரை்ால் சிங் எல்வல சாவலகள் 

துவறே் ேவலவராக (Direct General Border Roads) நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 1982ஆம் ஆண்டு 

மைாறியாளரக்ள் ைவடை் பிரிவில் இவணந்ே இவர ் பின்னர,் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ்

ைள்ளே்ோக்கில் எல்வல சாவலை் ைணிகள் ைவடயின் (Border Road Task Force) ேவலவராக 

நியமிக்கை்ைட்டார.் 

 கிரிக்மகட் வீரர ் சசச்ின் மடண்டுல்கர,் Skill Next எனும் BMWவின் திறன் தமம்ைாடட்ுே் 

மோடக்கே்வே (Initiative), BMW கார ் நிறுவனே்தின் மசன்வனக் கிவளயில் மோடங்கி 

வவே்ோர.் இந்நிகழ்சச்ியில் கிண்டி மைாறியியல் கல்லூரி (College of Engineering, Guindy) 

மாணவரக்ளும் கலந்து மகாண்டனர.் 

 ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியும், இந்திய அரசும் இமாசச்லை் பிரதேசே்தில் மோழில்நுட்ை 

மற்றும் திறனறிவுக் கல்வி அளிக்கும் ையிற்சி நிவலயங்கள் மற்றும் அேற்கான 

சுற்றுசச்ூழவலை் புதுவமை்ைடுே்தி தமம்ைடுே்திட 80 மில்லியன் அமமரிக்க டாலர ்

அளவிற்கு கடன் ஒை்ைந்ேம் ஒன்றில் வகமயழுே்திடட்ுள்ளன. 

 தசாளே்தின் ஆற்றல் மற்றும் புே்ோக்கங்கள் ஆகியவற்வற தமம்ைடுேத்ுவேற்காக 

தசாளே்தின் மீோன 5வது இந்திய மாநாடு புது தில்லியில் உள்ள FICCI வளாகே்தில் 

நவடமைற்றது. தவளாண் சந்வேயிடலில் வாய்ை்புகவள ஏற்ைடுேத்ுவேன் மூலம் 

உற்ைே்தியாளரக்ளின் ஒருங்கிவணை்வை தமம்ைடுேத்ுவது மற்றும் 

விவசாயிகளுக்கிவடதயயான இவணை்வை ஏற்ைடுேத்ுவது ஆகியவவ இம்மாநாட்டின் 

தநாக்கங்கள் ஆகும். 

 குருகிராமில் அவமந்து தஹாட்டல் வசதி ஏற்ைாடட்ு நிறுவனமான ஓதயா நிறுவனம் 

“ஓதயா ஸ்மாரட்் நாணயம்” எனும் ேனது மசாந்ே இவணய சங்தகே ைணே்வே 

(Cryptocurrency) மவளியிடட்ுள்ளது.  

 இந்தியாவில் முேல்முவறயாக நவடமைற இருக்கும் மிகை்மைரிய சரவ்தேச நாடக 

விழாவான 8வது நாடகங்களின் ஒலிம்பிக் தைாட்டிவய மஜய்ை்பூர ் இவணந்து நடே்ே 

உள்ளது. இந்ே நாடக விழாவின் மஜய்ை்பூர ் அேத்ியாயம் ராஜஸ்ோன் அரசின் கவல 

மற்றும் கலாசச்ாரே் துவறவயச ் தசரந்்ே ரவீந்திர மஞ்ச ் சங்கே்தோடு இவணந்து, 

மே்திய கலாசச்ார அவமசச்கே்தின் கடட்ுை்ைாட்டில் இயங்கும் தேசிய நாடகை் 

ைள்ளியால் நடே்ேை்ைடுகின்றது. 

 இந்தியக் குடியரசுே ்ேவலவர ்ராம்நாே ்தகாவிந்ே் உலக இந்திச ்மசயலகே்தின் (World 

Hindi Secretariat) கட்டிடேவ்ே மமாரிஸியஸ் நாட்டின் தைாரட்் லூயிசிஸில் (Port Louis) 

மோடங்கி வவேத்ுள்ளார.் முழுவதும் இந்திய அரசின் நிதியால் இந்ேச ் மசயலகம் 

கட்டை்ைடட்ுள்ளது. இேற்காக இந்தியா 33 தகாடி ரூைாவய வழங்கியது. மமாரிஸியஸ் 

அரசு இேற்கான நிலே்வே வழங்கியது. 
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 இந்தியாவின் மிகை்மைரிய ேனியார ் வங்கியான ஐசிஐசிஐ வங்கி தமம்ைடுே்ேை்ைடட் 

எல்வல ோண்டிய ைணமளிை்பு தசவவயான SWIFT (Society for World Interbank Financial 

Telecommunication System) அவமை்பின், உலகளாவிய புதுவமயான ைணமளிை்பு 

முவறயில் (Global Payment Innovation -GPI) முேல் இந்திய வங்கியாக தநரவலயில் 

இவணய இருக்கின்றது. 

 மதுைாணி ரயில் நிவலயம் மிதிலா ஓவியங்கள் மூலம் முழுவமயாக 

அலங்கரிக்கை்ைடட்ுள்ளது. இந்ே அலங்கரிை்பு இந்திய ரயில்துவறயின் புதுவமயான 

முயற்சி ஆகும். மிதிலா ஓவியம் என்ைது இந்தியாவின் மிதிலா ைகுதியிலும் (குறிை்ைாக 

பீகாரில்) தநைாளே்திலும் கவடபிடிக்கை்ைடும் நாடட்ுை்புற ஓவியக் கவல ஆகும். இது 

காடட்ுே ் தேன் எனை் மைாருள்ைடும் மதுைாணி ஓவியங்கள் என்றும் அவழக்கை்ைடும். 

இது ைழவமயான இந்திய நூலான ராமாயணே்திலும் குறிை்பிடை்ைடட்ுள்ளது. 

o மிதிலா ஓவியங்கள் மைருவமமிகு புவிசார ் குறியீடு என்ற ேகுதிவயை் 

மைற்றுள்ளது. 

 ஆை்பிரிக்க நாடான சுவாஜிலாந்தின் தேசிய தைரிடர ் தமலாண்வம நிறுவனே்திற்கு 

(National Disaster Management Agency) ஆேரவளிக்கவும், உணவு ோனிய 

உற்ைே்திக்காகவும் இந்தியா ஒரு மில்லியன் அமமரிக்க டாலரக்வள நன்மகாவடயாக 

வழங்கியுள்ளது. 

 மோழிலாளர ்துவற மசயலாளரான M. சேய்வதி அவரக்ள் மே்திய அரசுை் ைணியாளர ்

தேரவ்ாவணயே்தின் உறுை்பினராக மைாறுை்தைற்றுள்ளார.் மே்திய அரசுை் ைணியாளர ்

தேரவ்ாவணயே்தின் ேவலவரான வினய் மிட்டல் இவருக்கு ைேவி மற்றும் இரகசிய 

காை்பு உறுதி மமாழிவய (oath of office and secrecy) முன்மமாழிந்ோர.்  

 மே்திய சுகாோர அவமசச்கே்தில் சுகாோர தசவவ மைாது இயக்குநராக (மைாறுை்பு) 

(Director General Health Services) டாக்டர ் புதராமிலா குை்ோ நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

சுகாோர தசவவ மைாது இயக்குநரகே்தில் ேற்தைாது சுகாோர தசவவ மைாது 

இயக்குநர ் மைாறுை்பிலுள்ள டாக்டர ் D.B அோனிக்கு அடுே்து ேற்தைாது புதராமிலா 

குை்ோ நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

 காவல்துவற தமலாண்வமே் ேவலவர ் (Inspector General) K.R. நாட்டியால் கூடுேல் 

காவல்துவற தமலாண்வமே் ேவலவர ்நிவலக்கு ைேவி உயரவ்ு மைற்று ேற்தைாது புதிய 

கடதலாரக் காவல்ைவடே ் ேவலவராக (கிழக்குக் கடல்ைகுதி) நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

இவர ் முந்வேய காவல்துவற தமலாண்வமே ் ேவலவர ் KS ஷிதயாரன் அவரக்வளே் 

மோடரந்்து ஏை்ரல் 12, 2018 அன்று ைேவிதயற்றுக் மகாண்டார.்  

 ஐ.நா. உலக சுற்றுலா நிறுவனம் அரம்ஜன்டினாவின் நடச்ே்திர கால்ைந்து வீரரான 

ைாரச்ிதலானாவவச ் தசரந்்ே லதயானல் மமஸ்ஸிவய சுற்றுலாவவ 

ஊக்குவிை்ைேற்கான மைாறுை்புவடவமயுவடய தூேராக நியமிேத்ுள்ளது. 

 உே்திரை்பிரதேச மாநிலே்தின் அதமதி மாவட்டே்தில் உள்ள கேவ்ராவில் 

உே்திரை்பிரதேசம் நீம் என்ற திட்டே்வே மே்திய ஜவுளிே் துவற மற்றும் ேகவல் & 

ஒளிைரை்புேத்ுவற அவமசச்ர ் ஸ்மிரிதி இராணி துவங்கி வவேத்ுள்ளார.் குஜராே் 

நரம்ோ ைள்ளே்ோக்கு உரங்கள் மற்றும் ரசாயனங்கள் நிறுவனே்ோல் இே்திட்டம் 

மோடங்கை்ைட்டது . 

 கிறிஸ்டியன் சீவிங் (Christian Sewing) மடயூடஷ்் வங்கியின் (Deutsche Bank) புதிய ேவலவம 

மசயல் அதிகாரியாக (chief executive Officer) நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

 மவவ்தவறு மோவலே் மோடரப்ு தசவவ வழங்குநரக்ள் (TSPs-Telecom service providers) 

மற்றும் மவவ்தவறு உரிமம் மைற்ற தசவவை் ைகுதிகளின் (Licensed Service Areas-LSAs) 
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கட்டணங்கவள ஒதர இடே்தில் வாடிக்வகயாளரக்ள் காண வவக மசய்வேற்காக 

மோவலே் மோடரப்ு ஒழுங்குமுவற ஆவணயமானது (Telecom Regulatory Authority of India-

TRAI) www.tariff.trai.gov.in எனும் தமம்ைாடட்ுை் ைதிை்பு (beta version) நிவலயிலான 

இவணயவாயில் ஒன்வறே் மோடங்கியுள்ளது.  

 மூே்ே அரசு அதிகாரியான திரு.சந்திர பூஷன் குமார ்அவரக்வள மே்திய அரசு துவண 

தேரே்ல் ஆவணயராக நியமிேத்ுள்ளது. இவர ்ஐந்து ஆண்டுகள் இை்ைேவியிலிருை்ைார.் 

 SBI உயிர ் காை்பீடட்ு நிறுவனே்தின் புதிய தமலாண் இயக்குநர ் மற்றும் ேவலவம 

மசயல் அதிகாரியாக சஞ்சீவ் நவுட்டியால் நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் SBI குழுமே்தில் 

முக்கியை் மைாறுை்பு வகிே்ே அரிஜிே் ைாசு இேற்கு முன்னர ் தமலாண் இயக்குநர ்

மற்றும் ேவலவம மசயல் அதிகாரியாக ைணியாற்றினார.் திரு.நாட்டியால் வங்கிை் 

ைணியாளரக்ளுக்கான இந்தியக் கழகே்தின் சான்றளிக்கை்ைட்ட கூட்டிவணவாளர ்

ஆவார ்(Certified Associate). 

 இமாசச்லை் பிரதேச மாநில சுகாோரேத்ுவற அவமசச்ர,் குழந்வேகளுக்கு ோய்ை்ைால் 

மகாடுை்ைவே ஊக்குவிை்ைவே தநாக்கமாகக் மகாண்ட ோய்மாரக்ளின் முழுவமயான 

அன்பு என்ற திட்டே்வேே ்மோடங்கி வவே்ோர.் 

 திரிபுரா முேலவமசச்ர ்பிை்லை் குமார ்தேை் பிரேம மந்திரி கவுசல் விகாஸ் தயாஜனா 

திட்டே்வே அகரே்லாவில் மோடங்கி வவே்ோர.் 1,16,000-க்கும் தமற்ைடட் 

இவளஞரக்ளுக்கு 2020ல் ையிற்சி வழங்கும் இலக்வக அவடவேற்கான உறுதிவய அவர ்

அளிேத்ுள்ளார.் 

o திறன் தமம்ைாடட்ு இயக்குநரகே்தின் மூலமாக PMKVY திட்டே்வேச ்மசயலாக்கும் 

மசய்யும் முேல் வடகிழக்கு மாநிலம் திரிபுரா ஆகும். 

 மூன்றாம் ைாலினே்ேவரக்ள் ேங்களுவடய வரி மோடரை்ான ைரிவரே்்ேவனகளுக்காக 

நிரந்ேர கணக்கு எண்வண (Permanent Account Number - PAN) மைறுவேற்காக அவரக்வள 

ேனிநைர ்வவக விண்ணை்ைோரராக அங்கீகரிக்கும் வவகயில் மே்திய அரசு வருமான 

வரி விதிகவள (வருமான வரிச ்சட்டே்தின் பிரிவுகள் 139A மற்றும் 295 ஆகியவற்றின் 

கீழ்) திருே்தியுள்ளது. 

 இயக்குனர ் மஜனரல் (Inspector General - IG) விஜய் சாஃதைகர,் இந்திய கடதலாரக் 

காவல்ைவடயின் (தமற்கு மண்டலம்) ேவலவராக நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் இேற்கு 

முன்னர ் இை்ைணியிருந்ே K R நவுட்டியால் கூடுேல் மைாது தமலாளர ் மற்றும் இந்திய 

கடதலாரக் காவல் ைவடே் ேவலவராக (கிழக்குக் கடல் ைகுதி, விசாகை்ைடட்ினம்) 

நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

o இந்தியக் கடதலாரக் காவல்ைவட (தமற்கு மண்டலம்) ஆனது மஹாராஷ்டிரா, 

தகாவா, கரந்ாடகா, தகரளா, டாமன் மற்றும் வடயு மற்றும் இலடச்ே் தீவுகள் 

ஆகிய ைகுதிகளில் கடற்கவரை் ைகுதிகளில் இருந்து பிரே்திதயக மைாருளாோர 

மண்டலே்தின் எல்வலை் ைகுதிகள் வவர ைரந்து காணை்ைடும் சிக்கலான 

ைகுதிகவளக் மகாண்டது. 

 ேற்தைாது, மே்திய மவளியுறவுேத்ுவற அவமசச்கே்தில் இவண மசயலாளராகை் 

ைணியாற்றி வரும் திருமதி ஸ்ரீபிரியா ரங்கநாேன் (IFS : 1994) மகாரியக் குடியரசிற்கான 

இந்தியாவின் தூேராக நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

 கனிம ஆய்வுகவள ஊக்குவிை்ைேற்காக இந்தியாவும் மமாராக்தகாவும் ஐந்து ஆண்டு 

காலே்திற்கு சுரங்கம் மற்றும் நிலவியல் துவறகளில் புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேம் ஒன்றில் 

வகமயழுே்திடட்ுள்ளன. 

 தைார ் வானூரத்ியான F/A – 18 சூை்ைர ் ஹாரம்னட் வானூரத்ிவய இந்தியாவிதலதய 

http://www.tariff.trai.gov.in/
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ேயாரிை்ைேற்காக அமமரிக்க வானூரத்ி உற்ைே்தியாளரான தைாயிங் நிறுவனே்தின் 

(Boeing) தைாயிங் இந்தியா கிவள இந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிமிமடட் (Hindustan 

Aeronautics Ltd-HAL) மற்றும் மதகந்திரா ைாதுகாை்பு அவமை்பு (Mahindra Defence Systems) 

ஆகியவவ ஓர ் ஒை்ைந்ேே்தில் வகமயழுே்திடட்ுள்ளன. இந்ே சூை்ைர ் ஹாரம்னட் 

வானூரத்ி ஆனது, அமமரிக்க கடற்ைவடயின் முக்கிய விமானந்ோங்கி கை்ைலின் தைார ்

வானூரத்ி ஆகும். 

 இலண்டனில் நவடமைற்ற காமன்மவல்ே் நாடுகளின் அரசுே் ேவலவரக்ள் சந்திை்பின் 

(Commonwealth Heads of Government Meeting-CHOGM) இறுதியில் காமன்மவல்ே் நாடுகள் 

2020-ல் இவணய ைாதுகாை்பு மீது மசயல் நடவடிக்வககவள தமற்மகாள்ள 

காமன்மவல்ே் வசைர ் பிரகடனே்வே (Commonwealth Cyber Declaration) இயற்றியுள்ளன. 

இந்ேை் பிரகடனமானது வசைர ் ைாதுகாை்பு ஒேத்ுவழை்பின் மீோன உலகின் 

மிகை்மைரிய மற்றும் புவியியல் ரீதியில் மிகவும் ைன்வமேத்ுவமுவடய உலகின் 

ைல்தவறு அரசுகளுக்கிவடதயயான அரை்்ைணிை்ைாக (inter-governmental commitment) 

கருேை்ைடுகின்றது. 

 சீனாவின் சிசச்ுவான் மாகாணே்தில் (Sichuan province) ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 11.15 மச.மீ. 

அளவில் இறக்வகவயக் (wingspan) மகாண்ட மிகை்மைரிய மகாசுவவ 

கண்டுபிடிேத்ுள்ளனர.் இது உலகின் மிகை்மைரிய மகாசு இனமான 

தஹாதலாருசியாமிகதடா (Holorusiamikado) இனே்வேச ் தசரந்்ேது. இந்ே மகாசு 

இனமானது முேன்முேலில் ஜை்ைானில் கண்டறியை்ைட்டது. மைாதுவாக இவவ 8 மச.மீ. 

வவர இறக்வக அளவவ மகாண்டவவ. இந்ே மகாசுக்கள் ோவரங்களின் தேன்கவள 

(nectar) முக்கிய உணவாக உடம்காள்ைவவ. இவவ இரே்ேே்வே உறிஞ்சுவன அல்ல. 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கூட்டுறவுெ ்ெங்கங்களுக்கான ததரத்ல் 

 ேமிழ்நாடு மாநில கூடட்ுறவுச ் சங்கங்களுக்கான தேரே்ல் ஆவணயம் மாநிலம் 

முழுவதும் உள்ள கூடட்ுறவுச ் சங்கங்களுக்கான உறுை்பினரக்வளே் 

தேரந்்மேடுை்ைேற்கான தேரே்வல அறிவிேத்ுள்ளது. 

 கூடட்ுறவுச ் சங்கங்களுக்கான தேரே்ல் ஆவணயே்தின் ேவலவர ் M. ராதஜந்திரன் 

இந்ேே ்தேரே்ல்கள் 5 கடட்ங்களாக நவடமைறும் என அறிவிே்துள்ளார.் 

 கூடட்ுறவுச ்சங்கங்களுக்கான தேரே்ல் கடந்ே 2013-ம் ஆண்டு நடந்ேது. நிரவ்ாகக்குழு 

உறுை்பினரக்ளின் 5 ஆண்டு ைேவிக்காலம் இந்ே மாேம் (ஏை்ரல்) முடிவவடய உள்ளது.  

 எனதவ உறுை்பினரக்ள் தேரவ்ு மசய்யை்ைடட்ு ைேவி ஏற்ைவே உறுதி மசய்ய ஏதுவாக, 

நிரவ்ாகக்குழு உறுை்பினரக்ளுக்கான தேரே்ல்கவள கூடட்ுறவு தேரே்ல் ஆவணயம் 

நடே்ே உள்ளது. 

 கூடட்ுறவுேத்ுவற, ைால் உற்ைே்தி மற்றும் ைால் ைண்வண தமம்ைாடட்ுேத்ுவற, மீன் 

வளேத்ுவற, வகே்ேறி மற்றும் துணிநூல் துவற உள்ளிட்ட 15 அரசுே் துவறகளின் 

கடட்ுை்ைாடட்ின் கீழ் வரும் 18 ஆயிரேத்ு 775 சங்கங்களின் நிரவ்ாகக்குழு 

உறுை்பினரக்ளுக்கான தேரே்ல்கவள கூடட்ுறவு தேரே்ல் ஆவணயம் நடே்ே 

இருக்கிறது. 

 மோடக்க சங்கங்கள், மே்திய சங்கங்கள், மாநில சங்கங்கள் என்ற 3 அடுக்கு 
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முவறயில் கூடட்ுறவு சங்கங்கள் ேமிழ்நாட்டில் மசயல்ைடட்ு வருவோல் அவற்றிற்கான 

தேரே்ல்கவள 5 கட்டங்களாக நடே்ேே் திட்டமிடை்ைடட்ு உள்ளது. 

 கூடட்ுறவுச ் சங்கங்களின் கூடுேல் ைதிவாளர,் மசன்வன மற்றும் கூடட்ுறவுச ்

சங்கங்களின் மண்டல இவணை் ைதிவாளரக்ள் மாவட்ட தேரே்ல் ைாரவ்வயாளரக்ளாக 

நியமனம் மசய்யை்ைடட்ு உள்ளனர.் 

 

அம்மா இலவெ ளவ-ள  மண்டலங்கள்  

 ேமிழக அரசு இலவச அம்மா Wi-Fi மண்டலங்கவள மாநிலே்தின் 5 நகரங்களில் 

துவங்கியுள்ளது. 

 இந்ே Wi-Fi வசதியானது தினசரி ையன்ைாட்டின் முேல் 20 நிமிடங்களுக்கு 

இலவசமாகும். அேன் பின் ஒவ்மவாரு ஒரு மணி தநர ையன்ைாட்டிற்கும் 10 ரூைாய் 

கட்டணம் வசூலிக்கை்ைடும். 

 மாநில அரசு நிறுவனமான ேமிழ்நாடு அரசு தகபிள் டிவி காரை்்ைதரஷன் 

நிறுவனே்ோல் (Tamil Nadu Arasu Cable TV Corporation-TACTV) மமாே்ேம் 8.50 தகாடி ரூைாய் 

மசலவில் இந்ே வசதி வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 மசன்வன மமரினா மோழிலாளர ் சிவல, திருசச்ி மற்றும் தசலம் மாவட்டங்களின் 

மே்திய தைருந்து நிவலயம், தகாவவயின் காந்திபுரம் மற்றும் மதுவரயின் 

மாடட்ுே்ோவணி தைருந்து நிவலயம் ஆகிய 5 இடங்களில் இந்ே அம்மா இலவச வவ-

வை மண்டலம் மோடங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 

உழவன் – இருசமாழி ளகத சி செயலி 

 உழவரக்ளின் நன்வமக்காக மோழில்நுட்ைே்திவன ையன்ைடுேத்ும் ஓர ் முயற்சியாக 

ேமிழக அரசானது உழவன் (Uzhavan) எனும் இரு 

மமாழியிலான (bi-lingual) வகதைசி மசயலி 

ஒன்வற மவளியிடட்ுள்ளது.  

 ேமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் என இரு மமாழிகளில் 

இசம்சயலி மவளியிடை்ைடட்ுள்ளது. ேங்களுவடய 

ையிர ் காை்பீடு (crop insurance) ைற்றிய ேகவல்கள் 

உட்ைட ஒன்ைது வவகயான தசவவகவள 

இசம்சயலி மூலம் உழவரக்ள் அணுக இயலும். 

 இந்ே மசயலியின் மூலம் உழவரக்ள் பின்வரும் 

தசவவகவள மைறலாம். 

o ைண்வண மானியங்கள் மீோன ேகவல்கள். 

o ேங்களுவடய ையிர ் காை்பீடு மோடரை்ான 

ேகவல்கள்  

o அடுே்ே நான்கு நாடக்ளுக்கான வானிவல 

முன்னறிவிக்வக 

 தமலும் இசம்சயலியானது உள்ளூர ்அரசு மற்றும் 

ேனியார ் தவளாண் அங்காடிகளில் உள்ள 

விவேகள் மற்றும் உரங்களின் இருை்பு (stocks) 
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ைற்றிய ேகவல்கவளயும் உழவரக்ளுக்கு வழங்கும். 

 தமலும் இயற்வக தவளாண்வமயின் சிறந்ே தமலாண்வமக்காகவும் மண்வளே்வே 

தமம்ைடுே்ேவும் அேவனை் தைணிை் ைராமரிக்கவும் ேமிழக அரசானது “அம்மா உயிரி – 

உரங்கள் திட்டே்வே” (Amma Bio-Fertiliser scheme) மோடங்கியுள்ளது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

கல்வி சீரத்ிருத்தங்கள் - அளமெெ்ரளவ அனுமதி 

 நாட்டில் ைள்ளிக் கல்வியில் ைல்தவறு சீரத்ிருே்ேங்கவள தமற்மகாள்ள மே்திய 

தகபிமனட் அனுமதியளிேத்ுள்ளது. இசச்ீரத்ிருே்ேங்கள், சரவ் சிக்ஸா அபியான் - 2 

திட்டே்தில் மசய்யை்ைடட் உள்ளன. 

 1 முேல் 12ஆம் வகுை்பு வவர, அவனவருக்கும் கல்வி இயக்கம் (SSA), தேசிய 

இவடநிவலக் கல்வி இயக்கம் (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan) மற்றும் ஆசிரியர ்

ையிற்சி ஆகிய அவனேத்ும் ஒதர திட்டே்தின் கீழ் ஒருங்கிவணக்கை்ைடும். 

 இந்ே ஒருங்கிவணக்கை்ைடட்ே் திட்டம் ஏை்ரல் 1, 2018 முேல் மாரச் ்31, 2020 வவர அமலில் 

இருக்கும். இே்திட்டே்திற்கான ஒதுக்கீடு ரூ.75,000 தகாடி (ேற்தைாவேய அளவவ விட 

20% கூடுேலாகும்) ஆகும். 

 அரசு, கல்வியில் பின்ேங்கிய மாவட்டங்கள், மாற்றுே்திறனாளி மாணவரக்ள் மற்றும் 

மைண்கள் மீது கவனம் மசலுே்தும். 

 திறன் ையிற்சி, ேற்தைாது 9 முேல் 12ம் வகுை்பு வவர மசயல்ைாட்டில் உள்ளது. வரும் 

நாடக்ளில் இை்ையிற்சி 6ஆம் வகுை்பு முேல் மசயல்ைடுே்ேை்ைடும். இே்திறன் ையிற்சி 

மாணவரக்ளின் தவவலவாய்ை்புே் திறவன தமம்ைடுேத்ுவவே தநாக்கமாகக் 

மகாண்டது. 

 அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் ைல்கவலக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் ையிலும் 

மாணவரக்ளுக்கு சாோரண நிதி அளவுகளுடன் (Modest Financial means) வடட்ியில்லா 

கல்விக் கடன்கள் வழங்குேவல அதிகரிை்ைேற்கும் தகபிதனட் அனுமதியளிேத்ுள்ளது. 

 

நிரந்தர சிந்து ஆளணயத்தின் 114வது ெந்தி ்பு 

 ைல்தவறு பிரசச்வனகள் மீது மோழிற்நுட்ை விவாேங்கவள நடேத்ுவேற்கு புது 

தில்லியில் இந்தியா மற்றும் ைாகிஸ்ோனிற்கு இவடதயயான நிரந்ேர சிந்து நதி 

ஆவணயே்தின் (Permanent Indus Commission - PIC) 114-வது சந்திை்பு அண்வமயில் 

மோடங்கியது. 

 சிந்து நதிநீர ் ஒை்ைந்ேே்தின் (Indus Waters Treaty-IWT) அமல்ைாட்டிற்கான ஒேத்ுவழை்பு 

ஏற்ைாடவ்ட (Cooperative Arrangements) ஏற்ைடுேத்ுவதும், அேவன தைணிை் ைராமரிை்ைதும் 

நிரந்ேர சிந்து நதி ஆவணயே்தின் கட்டாயை் ைணியாகும். 

 தமலும் சிந்து நதிநீர ் அவமை்பின் தமம்ைாட்டில் இரு ேரை்பினருக்கும் இவடதய 

ஒேத்ுவழை்வை தமம்ைடுேத்ுவதும் நிரந்ேர சிந்து நதி ஆவணயே்தின் முக்கியை் 

ைணியாகும். 

 சிந்து நதிநீர ் ஒை்ைந்ேே்தில் குறிை்பிடை்ைடட்ுள்ளைடி, நிரந்ேர சிந்து ஆவணயே்தின் 
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சந்திை்ைானது ஒவ்மவாரு ஆண்டும் குவறந்ே ைடச்ம் ஒரு முவறயாவது இந்தியா 

மற்றும் ைாகிஸ்ோனில் மாறிமாறி நடே்ேை்ைடுகின்றது. 

 இந்ே வருடாந்திர சந்திை்பில் இந்தியை் பிரதிநிதிகளின் ஒரு அங்கமாக மே்திய 

மவளியுறவுேத்ுவற அவமசச்கே்தின் 

அதிகாரிகளும் இந்தியாவின் சிந்து நதிநீர ்

ஆவணயரான (India’s Indus water commissioner) 

PK சக்தசனாவும் ைங்தகற்றுள்ளனர.் 

 சிந்து நதி மற்றும் அேன் கிவள நதிகளின் 

நீர ் ைங்கீடு மோடரை்ாக சிந்து நதி நீர ்

ஒை்ைந்ேமானது உலக வங்கியின் 

மே்தியஸ்ேே்தோடு 1960 ஆம் ஆண்டு 

இந்தியா மற்றும் ைாகிஸ்ோனிற்கு இவடதய 

வகமயழுே்ோனது. இந்ே ஒை்ைந்ேமானது 

ராவி (Ravi), பியாஸ் (Beas), சடம்ஜட் (Sutlej), 

சிந்து (Indus), மசனாை் (Chenab), ஜீலம் (Jhelum) 

ஆகிய ஆறு நதிகவள உள்ளடக்கியது 

 சிந்து நதி நீர ் ஒை்ைந்ேமானது அன்வறய 

இந்தியை் பிரேமர ் ஜவஹரல்ால் தநரு 

மற்றும் ைாகிஸ்ோன் அதிைர ் அயூை்கான் 

(Ayub Khan) ஆகிதயாரால் 1960ம் ஆண்டு வகமயழுே்திடை்ைட்டது. இது உலக வங்கியால் 

மே்தியஸ்ேம் மசய்யை் ைட்டது. 

 இந்ே சிந்து நதி மற்றும் அேன் 5 கிவள நதிகதளாடு மோடரப்ுவடய சிந்துநதி நீர ்

ஒை்ைந்ேே்தில் இந்நதிகள் இருவவககளாக வவகை்ைடுே்ேை்ைடட்ுள்ளன.  

 

 இந்ே ஒை்ைந்ேே்தின் ைடி சடம்லஜ், பியாஸ், ராவி ஆகிய நதிகள் கிழக்கே்திய (Eastern 

rivers) நதிகளாகும்.  

 ஒை்ைந்ேே்தின்ைடி கிழக்கே்திய நதிகளின் அவனே்து நீரும் கடட்ுை்ைாடற்ற 

ையன்ைாட்தடாடு இந்தியாவிற்கு கிவடக்கும். 

 இந்ே ஒை்ைந்ேே்தின் ைடி ஜீலம், மசனாை், சிந்து நதி ஆகியவவ தமற்கேத்ிய நதிகள் 

(Western rivers) ஆகும். 
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 இந்நதிகளினுவடய நீரை்்தைாக்வக எே்ேகு ேவடயும் மசய்யாமல் இந்தியா 

ைாகிஸ்ோனிற்கு வழங்க தவண்டும். 

 

வாகனெ ்ெந்ளதயில் இந்தியா 4வது இடம் 

 இந்தியா, வாகனச ் சந்வேயில் 4.5 சேவிகிே வளரச்ச்ியுடன் நான்காவது இடே்திற்கு 

முன்தனறியுள்ளது. இது மசன்ற ஆண்டில் 

மஜரம்னியின் வாகனச ் சந்வே 2.8 

சேவிகிேே்தில் 3.8 மில்லியன் வாகன 

விற்ைவனதயாடு வளரச்ச்ி 

அவடந்ேவேக் காட்டிலும் அதிகமாகும். 

 இந்திய வாகன உற்ைே்தியாளரக்ள் 

சங்கம் மவளியிடட்ுள்ள ேரவுகளின் ைடி, 

டிசம்ைரில் விற்ைவனயான புதிய 

வாகனங்களின் எண்ணிக்வக 14 

சேவிகிே வளரச்ச்ிதயாடு 3, 22, 074 ஆகும். 

 முழு ஆண்டு அளவிலான விற்ைவன 

புதிய உசச்ே்தில் 4.01 மில்லியன் 

வாகனங்களின் விற்ைவனதயாடு 10 

சேவிகிே வளரச்ச்ியில் உயரந்்துள்ளது. 

 இந்தியா, வாகன உற்ைே்தியில் 

அமமரிக்கா, சீனா மற்றும் ஜை்ைான் 

ஆகிய நாடுகளுக்கு பின் வரிவசயில் 

உள்ளது. 

 மாருதி சுஜீகி இந்திய நிறுவனம் 80 சேவிகிே சந்வேை் ைங்களிை்தைாடு ையணிகள் 

வாகன உற்ைே்தியில் ேனது முன்னிவலவய உறுதிை்ைடுேத்ியுள்ளது. 

 ஐஎசஎ்ஸ் மாரக்ிட் (IHS-Markit) மகாடுே்ே ேகவல்களின் ைடி 2010ம் ஆண்டுக்குை் பிறகு 

முேன் முவறயாக வளரும் நாடுகள் ஒடட்ு மமாே்ே உற்ைே்தியில் ைாதிவய உற்ைே்தி 

மசய்கின்றன. 2009ம் ஆண்டில் இருந்து சீனா உலகின் மிகை்மைரியச ் சந்வேயாக 

விளங்கி வருகிறது. 

 இந்தியா சமீை ஆண்டுகளாக சிறந்ே ைங்களிை்வை ஆற்றி வருகிறது. இேன் வாகனச ்

சந்வே கடந்ே ைே்ோண்டில் இரட்டிை்ைாகியுள்ளது. 

 உலக வங்கியின் ேரவுகள், ேனிநைர ் வருமான அடிை்ைவடயில் 2007 முேல் 2016 ஆம் 

ஆண்டு வவரயில் 70 சேவிகிே வளரச்ச்ியில் 1700 டாலரக்ள் என்ற அளவிற்கு 

வளரந்்துள்ளவேக் காடட்ுகிறது. 

 

அசமரிக்க – இந்தியக் கடற் ளட ்  யிற்சி 

 இந்தியக் கடற்ைவடயின் ேல்வார ் வவகவயச ் தசரந்்ே தைாரக்்கை்ைலான ஐ.என்.எஸ். 

ேரக்ாஷ் அமமரிக்கக் கடற்ைவடயின் திதயாடர ் ரூஸ்மவல்ட் ோக்குேல் வவகக் 

கை்ைதலாடு இவணந்து வரதவற்பு மற்றும் ையிற்சி என்ற மையரிலான கடற்ைவடை் 

ையிற்சியில் ஈடுைடட்ுள்ளது. 

 அமமரிக்கக் கை்ைலான திதயாடர ் ரூஸ்மவல்ட் ேற்தைாது அதரபிய வவளகுடாை் 
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ைகுதியில் இஸ்லாமிய அரசு (Islamic State) எனும் குழுவிற்கு எதிரான நடவடிக்வககளில் 

ஈடுைடட்ுள்ளது. 

 இந்ேை் ையிற்சியின் ஒரு ைகுதியாக, அமமரிக்க வானூரத்ிக் கை்ைல் திதயாடர ்

ரூஸ்மவல்ட், அமமரிக்க ஏவுகவண அழிை்புக் கை்ைலான பிதரைல் ஆகியவற்றுடன் ஐ. 

என்.எஸ் ேரக்ாஷ் ையிற்சி தமற்மகாண்டது. 

 

இந்தியா மற்றும் ஜாம்பியாவிற்கு இளடதய புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தம் 

 நீதிேத்ுவற ஒேத்ுவழை்பில் இந்தியா மற்றும் ஜாம்பியாவிற்கு இவடதய புரிந்துணரவ்ு 

ஒை்ைந்ேம் ஒன்வறக் வகமயழுே்திட மே்திய அவமசச்ரவவ ஒை்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

 சமீைே்திய வருடங்களில், இந்தியா மற்றும் ஜாம்பியாவிற்கு இவடதயயான சமூக, 

கலாசச்ார மற்றும் வரே்்ேகே் மோடரப்ுகள் நம்பிக்வகயளிக்கும் வவகயில் வளரந்்து 

வருகின்றன. 

 நீதிேத்ுவற சம்ைந்ேமான விஷயங்களில் புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேம் வகமயழுே்திடுவது 

இரு நாடட்ுக்கும் இவடதய நட்புறவவ அதிகரிை்ைதோடு, நீதிேத்ுவற சீரத்ிருே்ேங்களில் 

புதிய ைரிணாமங்கவள ஏற்ைடுேத்ும். 

 

இந்தியா மற்றும் கனடாவிற்கு இளடதய அறிவுொர் சொத்துரிளம சதாடர் ான 

புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தம் 

 அறிவுசார ் மசாேத்ுரிவம மோடரை்ான விஷயங்களில் இருேரை்பு ஒேத்ுவழை்வை 

ஏற்ைடுே்ே இந்தியா மற்றும் கனடாவிற்கு இவடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேே்திற்கு 

மே்திய அவமசச்ரவவ ஒை்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

 கடந்ே பிை்ரவரி 2018-ல் புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேம் வகமயழுே்திடை்ைட்டது. இந்ே 

ஒை்ைந்ேம் இரு ேரை்பிலும் புே்ோக்கம், புதுவம மற்றும் மைாருளாோர வளரச்ச்ி 

ஆகியவற்வற தமம்ைடுே்திட வழிவவக மசய்கிறது.  

 இந்ே ஒை்ைந்ேம் இரு நாடுகளிலும் உள்ள அரசு, வியாைார மற்றும் கல்வி 

நிறுவனங்களில் அறிவுசார ் மசாே்துரிவமை் ைற்றிய விழிை்புணரவ்வ அதிகரிை்ைது 

மோடரை்ான சிறந்ே ையிற்சி முவறகள், அனுைவங்கள் மற்றும் மோழில்நுட்ை அறிவு 

ஆகியவற்வறை் ைகிரந்்து மகாள்ள உேவும். 

 

SC/ST (வன்சகாடுளம தடு ்பு) ெட்டம் 

 ST/SC (வன்மகாடுவம ேடுை்பு) சட்டம் 1989-ஐ ேவறாக ையன்ைடுே்ேை்ைடுேவலே் 

ேடுக்கவும், தநரவ்மயான அதிகாரிகவளக் காக்கவும் உசச் நீதிமன்றம் பின்வரும் 

தீரை்்புகவள வழங்கியுள்ளது. 

o SC/ST சட்டேத்ின் கீழ் வகது நடவடிக்வக என்ைது கட்டாயமல்ல மற்றும் உடனடிக் 

வகது (Automatic arrest) என்ைது நீக்கை்ைடுகிறது. 

o இது, அரசு அதிகாரிகள், ேனிநைரக்ள் ஆகிதயாவர இசச்ட்டே்தின் கீழான 

நியாயமற்ற வகதிலிருந்து ைாதுகாக்கிறது. 

o அரசு அதிகாரிவய இசச்ட்டே்தின் கீழ் வகது மசய்வேற்கு காவல் துவற 

துவணக் கண்காணிை்ைாளர ் (DSP) மற்றும் அேற்கு தமலான நிவலயில் 
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உள்ளவவரக் மகாண்டு முேல்நிவல விசாரவண நடே்ே தவண்டும் எனவும் உசச் 

நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

 SC/ST (வன்மகாடுவம ேடுை்பு) சட்டம் 1989ன் கீழ், வழக்குகளில் உடனடிக் வகவேே் 

ேடுக்கும் உசச் நீதிமன்றே்தின் தீரை்்பிற்கு எதிராக சீராய்வு மனு ோக்கல் 

மசய்வேற்கான அறிக்வகவய மே்திய சட்ட அவமசச்கம் ேயாரிேத்ு வருகிறது. 

 SC / ST வன்மகாடுவம ேடுை்புச ்சட்டம் 1989 ஆம் ஆண்டு இயற்றை்ைடட்து. 

SC / ST வன்சகாடுளம தடு ்புெ ்ெட்டம் 

 இசச்ட்டம், SC/ST பிரிவினருக்கு எதிரான வன்முவறகவள மடட்ும் வவரயறுக்காமல் 

அடிமட்ட நிவலயில் உள்ள இை்பிரிவிவன ைாதுகாக்க ைல்தவறு விதிகள், 

வவரமுவறகள் ஆகியவற்வற உள்ளடக்கிய விரிவான சட்டமாகும். 

 இசச்ட்டே்தின் கூறுகளுள் ஒன்று, SCs / STs மோடரை்ான நடவடிக்வககவள எடுக்க 

மறுக்கும் அரசு அதிகாரிகள் (SC/ST அல்லாதோர)் 6 மாேம் முேல் 1 வருடம் வவரயிலான 

சிவற ேண்டவன விதிக்கை்ைடுவர ்என கூறுகிறது. 

 இசச்ட்டே்வே மசயலாக்கம் மைறச ்மசய்யும் அவமை்பு சமூக நீதி அவமசச்கம் ஆகும். 

 

வாழ்க்ளகத் தரத்திற்கான சமரெ்ர் தரவரிளெ 2018 

 20-வது வாழ்க்வகே் ேரே்திற்கான மமரச்ர ் ேரவரிவச 2018ன் ைடி உலகம் முழுவதும் 

உள்ள 450 நகரங்களில் எடுக்கை்ைடட் கணக்காய்வுகளில், இந்தியாவின் வஹேராைாே் 

மற்றும் பூனா ஆகிய இரு நகரங்களும் 142வது இடே்வேை் மைற்று வாழ்வேற்கான 

சிறந்ே இந்திய நகரங்களாகே் திகழ்கின்றன. 

 இவற்வறே் மோடரந்்து மைங்களூரு (149), மசன்வன (151), மும்வை (154), மகால்கே்ோ 

(160) ஆகிய நகரங்கள் உள்ளன. மடல்லி 162 ஆவது இடே்வேை் பிடிேத்ு 

இவ்வறிக்வகயின் ைடி இந்திய நகரங்களில் கவடசி இடே்தில் உள்ளது. 

 மோடரந்்து ஒன்ைோவது ஆண்டாக வியன்னா முேலிடே்வேை் பிடிேத்ுள்ளது, சுரிச ்

இரண்டாவது இடே்திலும், ஆக்லாண்டு மற்றும் முனிச ் ஆகியவவ மூன்றாவது 

இடே்திலும் உள்ளன. 

 வான்குமவர ் நகரம் 5-வது இடே்வேை் பிடிேத்ு, ேரவரிவசயில் வட அமமரிக்காவின் 

முேலிடே்வேை் பிடிே்ே நகரமாக (Highest – Ranked city) விளங்குகிறது. 

 சிங்கை்பூர ் (25), மான்டிவீடிதயா (77) ஆகியவவ முவறதய ஆசியா மற்றும் இலே்தீன் 

அமமரிக்காவில் முேலிடே்திலுள்ளன. 

 இந்ே ஆண்டு மமரச்ர,் நகரங்களின் சுகாோரே்திற்மகன ேனி ேரவரிவசவய 

அளிேத்ுள்ளது. இே்ேரவரிவச, கழிவுகவள அகற்றுேல், கழிவு நீர ் உடக்டட்வமை்பு 

வசதிகள், மோற்று தநாய்களின் அளவுகள், காற்று மாசுைாடு, நீர ் இருை்பு மற்றும் 

நகரங்களின் ேரம் ஆகியவற்வற ஆராய்ந்ேது. 

 நகர சுகாோர ேரவரிவசயில் மஹாதனாலுலு முேலிடே்திலும், மஹல்சின்கி மற்றும் 

ஒட்தடாவா ஆகிய இரு நகரங்கள் இரண்டாம் இடே்திலும் உள்ளன. 

 வங்கதேச ேவலநகர ்டாக்கா (230) மற்றும் மஹய்ட்டி ேவலநகர ்தைாரட்் ஆை் பிரின்ஸ் 

(231) ஆகியவவ இே்ேரவரிவசயில் அடிநிவலயில் உள்ளன. 

 மைங்களூரு 194வது இடே்வேை் பிடிேத்ு இந்திய நகரங்களில் முேலிடே்தில் உள்ளது. 

அவேே ்மோடரந்்து மசன்வன (199) மற்றும் பூனா (206) ஆகிய நகரங்கள் உள்ளன. 
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 மகால்கே்ோ மற்றும் புதுதில்லி ஆகிய இரண்டும் முவறதய 227 மற்றும் 228 ஆகிய 

இடங்கவளை் பிடிேத்ு உலக அளவில் கவடசி 5 நகரங்கள் ைடட்ியலில் உள்ளன.  

 

 லதாரமணம் மற்றும் நிக்கா–ஹலாலாவிற்கான அரசியலளம ்பு 

செல்லு டித்தன்ளம 

 இஸ்லாமில் ேற்தைாது நவடமுவறயில் உள்ள ைலோரமணம் மற்றும் நிக்கா–

ஹலாலாவிற்கான அரசியலவமை்பு மசல்லுைடிே்ேன்வம குறிேத்ு ஆராய உசச் 

நீதிமன்றம் ஒை்புேல் மேரிவிேத்ுள்ளது. தமலும், மே்திய மற்றும் மாநில சட்ட 

ஆவணயங்கள் ேமது கருேத்ுக்கவள மேரிவிக்குமாறு தகடட்ுக் மகாண்டுள்ளது. 

 முே்ேலாக் முவற அரசியலவமை்புக்கு விதராேமானது எனே ் தீரை்்ைளிே்ே ஏழு 

மாேங்களுக்குை் பிறகு உசச் நீதிமன்றம் இஸ்லாமில் பின்ைற்றை்ைடும் ைலோர மணம், 

நிக்கா-ஹலாலா ஆகியவற்வறை் ைற்றி விசாரிக்க அரசியல் சாசன அமரவ்வ 

ஏற்ைடுேத்ுவேற்கான முடிவவ எடுே்துள்ளது. 

 முஸ்லீம் ேனிநைர ் சட்டே்தின் கீழ், நவடமுவறயிலுள்ள ைலோரமணம், நிக்கா-

ஹலாலா ஆகியவற்றின் அரசியலவமை்பு மசல்லுைடிே்ேன்வமவய (Constitutional 

Validity) ஆராய தவண்டி உசச் நீதிமன்றே்தில் ஒரு மைாதுநல மனு ோக்கல் 

மசய்யை்ைடட்து. 

 இம்மனுவில், முஸ்லீம் ேனிநைர ்சட்டம் (ஹரியாே)் 1937-ன் கூறுகள் ேற்தைாது வவரயில் 

நிக்கா ஹலாலா மற்றும் ைலோரமணம் தைான்ற ைாவச ்மசயல்கவள அங்கீகரிக்கிறது 

எனே் மேரிவிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 இது திருமணமான முஸ்லீம் 

மைண்களின் அடிை்ைவட 

உரிவமகளுக்குே் தீங்கு 

விவளவிை்ைதோடு (மைாது 

ஒழுங்கு, அறமநறி மற்றும் 

ஆதராக்கியம் ஆகியவற்றிற்கு 

எதிராக இருக்கிறது), இந்திய 

அரசியலவமை்புச ் சடட்ே்தின் 

ஷரேத்ு 14 (சமேத்ுவேத்ுக்கான 

உரிவம), ஷரேத்ு 15 (இனம், 

சாதி, ைால் அல்லது பிறை்பிடம் 

ஆகியவற்றின் அடிை்ைவடயில் 

ைாகுைாடு காண்ைவேே் ேவட 

மசய்ேல்), ஷரேத்ு 21 (வாழ்வேற்கான உரிவம) ஆகியவற்வற அவமதிக்கிறது. 

 லதாரமணம் மற்றும் நிக்கா ஹலாலா 

 இஸ்லாமிய மேே்வேச ் தசரந்்ே நைர ் ஒன்றுக்கும் தமற்ைட்ட மவனவிகவளக் 

மகாண்டிருக்கலாம். 

 நிக்கா ஹலாலாவின் கீழ், இஸ்லாமியை் மைண் மும்முவற மவவ்தவறு ேருணங்களில் 

விவாகரேத்ு கூறி ேனது கணவரிடமிருந்து விவாகரேத்ு மைற்ற பின் மீண்டும் அதே 

நைவர அை்மைண் திருமணம் மசய்ய விரும்பினால், அவர ்மற்மறாருவவர திருமணம் 

மசய்து அவவரயும் விவாகரேத்ு மசய்ே பின்னதர ேன்னுவடய முேல் கணவவர 

மீண்டும் திருமணம் மசய்து மகாள்ள முடியும். 
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 ரிவாரா மற்றும் தலாவாரா 

 நாயகா சமூகே்ேவர ் (Nayaka) என்ற மைாருளில் ைரிவாரா (Parivara) மற்றும் ேலாவாரா 

(Talawara) சமூகே்வே கரந்ாடகா மாநிலே்தின் அட்டவவணை் ைழங்குடியினர ்

ைட்டியலில் (list of Scheduled Tribes-STs) தசரக்்க மே்திய அவமசச்ரவவ ஒை்புேல் 

வழங்கியுள்ளது.  

 இே்ேகு தசரை்்பின் மூலம் இந்ே சமூகங்கவளச ் தசரந்்ே நைரக்ள் கரந்ாடகா 

அரசிடமிருந்து அட்டவவணை் ைழங்குடியினர ் என்ற சான்றிேவழை் (Scheduled Tribes 

certificate) மைறே் ேகுதியுவடயவரக்ளாவார.் தமலும் மாநிலே்தில் அட்டவவணை் 

ைழங்குடியினரின் நலனுக்காக ஏற்ைடுே்ேை்ைட்ட அவனேத்ுே் திட்டங்களிலும் 

ையன்மைற ேகுதியுவடயவரக்ளாவர.்  

 அரசியலவமை்புச ்சடட்ே்தின் ஷரே்து 342 ன் (Article 342) கீழ் ைட்டியல் ைழங்குடியினர ்

குறிை்பிடை்ைடட்ுள்ளனர.் 

 அட்டவவணை் ைழங்குடியினருக்கானை் ைட்டியலில் எே்ேகு மோடரச்ச்ியான தசரை்்பும், 

நீக்கமும், பிற திருே்ேங்களும் சட்டே் திருே்ே மதசாோ மூலம் மடட்ுதம தமற்மகாள்ள 

முடியும் என்ைது குறிை்பிடே்ேக்கது. 

 இந்ே நடவடிக்வகயானது நீண்ட காலமாக கரந்ாடகா மாநிலே்தில் அட்டவவணை் 

ைழங்குடியினர ் அந்ேஸ்வே வழங்குமாறு தவண்டுதகாள் விடுேத்ு வரும் ைரிவாரா 

மற்றும் ேலாவாரா சமூகே்தினரின் நீண்ட கால தகாரிக்வகவய நிவறவு மசய்யும். 

 

மணற் சுரங்க கட்டளம ்பு 

 தேவவ அளிை்புை் ைற்றாக்குவற (demand supply deficit) மற்றும் சட்டவிதராே மணல் 

பிரிேம்ேடுை்பு (illegal extraction) உட்ைட ைல்தவறு மணல் சுரங்கை் பிரசச்வனகவளக் 

வகயாளும் (Sand mining issues) மாநிலங்களுக்கு உேவி புரிவேற்காக மணற் சுரங்க 

கட்டவமை்பு (Sand Mining Framework) ஒன்வற மே்திய சுரங்க அவமசச்கம் (Union Ministry 

of Mines) மவளியிடட்ுள்ளது. 

 புது மடல்லியில் நவடமைற்ற சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள் மீோன மூன்றாவது தேசிய 

கூடுவகயின் (Third National Conclave on Mines & Minerals) தைாது இந்ே மணற் சுரங்க 

கட்டவமை்பு மவளியிடை்ைட்டது. 

 

பிரதம மந்திரி தராஜ்கர் புதராத்ெகன் தயாஜனா 

 மைாருளாோர விவகாரங்களுக்கான அவமசச்ரவவக் குழு பிரேம மந்திரி தராஜ்கர ்

புதராேச்கன் தயாஜனாவின் தநாக்கே்வே தமம்ைடுேத்ுவேற்கான முன்மமாழிவிற்கு 

ஒை்புேல் அளிேத்ுள்ளது. 

 மே்திய அரசு, ைணியாளரக்ளுக்கு அவரக்ள் ைணியில் தசரந்்ே முேல் மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு ேன்னுவடய முழு ைங்களிை்வை அளிக்கும். அதோடு ஏற்கனதவ 

ைணியிலுள்ள ைணியாளரக்ளுக்கும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ேன்னுவடய ைங்களிை்வை 

தமற்மகாள்ளும். 

 பிரேம மந்திரி தராஜ்கர ்புதராே்சகன் தயாஜனா ஆகஸ்ட் 2016ல் இருந்து மசயல்ைாட்டில் 

உள்ளது. 
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 இே்திட்டே்தின் கீழ், உலகளாவிய கணக்கு எண் மகாண்ட (Universal Account Number - UAN) 

மாேம் ரூ. 15000 வவர சம்ைளம் மைறும் புதிய ஊழியரக்ளின் (1 ஏை்ரல் 2016 மற்றும் 

அேற்குை் பிறகு ைணியில் தசரந்்ேவரக்ளுக்கு) மோழிலாளர ் ஓய்வூதியே் திட்டே்திற்கு 

அவரக்ளுவடய 8.33% ைங்களிை்வை அரசு தமற்மகாள்ளும். 

 

தகாளடக்கால சுவெ ் ாரத் வகு ்பு 

 வருகின்ற தகாவடக்கால விடுமுவறயில் கல்லூரி இவளஞரக்வள கிராமை்புறங்களில் 

தூய்வமை்ைடுேத்ும் ைணிகளில் ஈடுைடுே்திட அரசு சுவச ் ைாரே் தகாவடக்கால 

வகுை்பிவன (2018) நடே்ேே் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 

 இந்ே முயற்சி மே்திய மனிேவளேத்ுவற தமம்ைாடட்ு அவமசச்கே்தின் 

கூட்டிவணதவாடு சுவச ் ைாரே் திட்டே்வே ஒருங்கிவணந்து மசயல்ைடுேத்ும் 

அவமசச்கமான குடிநீர ்மற்றும் துை்புரவு அவமசச்கே்ோல் மவளியிடை்ைட உள்ளது. 

 இந்ே தகாவடக்காலை் ையிற்சி வகுை்பிவன நிவறவு மசய்யும் ஒவ்மவாரு 

ையிற்சியாளரும் சுவச ் ைாரே் திட்டே்ோல் ையிற்சி வகுை்புச ் சான்றிேழ் வழங்கை் 

மைறுவர.் 

 இந்ேை் ையிற்சியில் ைங்மகடுேத்ு நிவறவு மசய்யும் மாணவரக்ளுக்கு உயரக்ல்வி 

நிறுவனங்களில் விருை்ை அடிை்ைவடயிலான ேரமதிை்பு முவறயில் 2 ேரமதிை்புை் 

புள்ளிகள் வழங்கை்ைடும். 

 

ததசிய திறன் தமம் ாட்டுக் கழகம் மற்றும் ததசிய திறன் தமம் ாட்டு நிதி - 

மறுகட்டளமத்தல் 

 மே்திய அவமசச்ரவவ தேசிய திறன் தமம்ைாடட்ுக் கழகம் மற்றும் தேசிய திறன் 

தமம்ைாடட்ு நிதி ஆகியவற்வற முவறயாக அமல்ைடுே்தி கண்காணிேத்ு, நிரவ்கிக்க 

அேவன மறுகட்டவமேத்ிடுவேற்கான முன்மமாழிவு ஒன்வற வழங்கியுள்ளது. 

 இந்ே மறுகட்டவமேலுக்கான தநாக்கம், தேசிய திறன் தமம்ைாடட்ுக் கழகே்தின் 

மவளிை்ைவடே்ேன்வம, மைாறுை்புவடவம மற்றும் சிறந்ே மைரு நிறுவன நிரவ்ாகே் 

திறன் ஆகியவற்வற உறுதி மசய்வோகும். தமலும் இது தேசிய திறன் தமம்ைாடட்ு 

நிதியின் தமற்ைாரவ்வை் ைணியிவனயும் தமம்ைடுே்திடும். 

 தமலும் இே்திட்டம் தேசிய திறன் தமம்ைாடட்ு நிதி மற்றும் தேசிய திறன் தமம்ைாடட்ுக் 

கழகம் ஆகிய அவமை்புகளின் மன்ற உள்ளடக்குேவலயும் மறுகட்டவமை்பு மசய்திட 
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உேவும். 

 தேசிய திறன் தமம்ைாடட்ு நிதி மற்றும் தேசிய திறன் தமம்ைாடட்ுக் கழகம் ஆகியவவ 

மே்திய நிதி அவமசச்கே்ோல் 2008 ஜூவல மாேம் உருவாக்கை்ைடட்ு, ஜனவரி 2009ம் 

ஆண்டு ைதிவு மசய்யை்ைட்டது. இது திறன் தமம்ைாடட்ுே் திட்டே்வே மசம்வமயான 

முவறயில் நவடமுவறை்ைடுே்திட ஆரம்பிக்கை்ைட்டது. 

 தேசிய திறன் தமம்ைாடட்ு நிதி, நாட்டில் திறன் தமம்ைாடவ்ட ஊக்கை்ைடுே்தி தேசிய 

திறன் தமம்ைாடட்ுே் திட்டே்தின் குறிை்பிடை்ைடட் இலக்குகவள அவடவேற்காக, ேனது 

நிதியின் கீழ் ஒதுக்கை்ைட்ட மோவகயிவன முழுவமயாக உைதயாகிே்திட தேசிய 

திறன் தமம்ைாடட்ுக் கழகேத்ுடன் முேலீடட்ு தமலாண்வம ஒை்ைந்ேம் ஒன்றில் 

வகமயழுே்திடட்ு உள்ளது. 

 

திட்டமிட்ட குற்றங்கள் மீது இந்தியா, ஐக்கிய ் த ரரசு மற்றும் அயரல்ாந்து – 

புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தம் 

 மே்திய அவமசச்ரவவ திட்டமிடட் குற்றங்கள் மோடரை்ான, ஒேத்ுவழை்பு 

விவகாரே்தில் இந்தியா, ஐக்கிய தைரரசு மற்றும் வடக்கு அயரல்ாந்து 

ஆகியவற்றுக்கிவடதய புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேம் ஒன்றில் வகமயழுே்திட ஒை்புேல் 

அளிேத்ுள்ளது. 

 அைாயகரமான திட்டமிட்ட குற்றங்கவள சமாளிக்கவும், சரவ்தேச 

குற்றே்ேன்வமவயக் கடட்ுை்ைடுே்ேவும் ேகவல்கவள ைரிமாறவும் இே்திட்டம் உேவும். 

 இந்தியாவும் ஐக்கியை் தைரரசும் ஏற்மகனதவ குற்றங்கள் மோடரை்ான விசாரவண 

மற்றும் வழக்கு மோடுே்ேல், குற்றங்கள் மோடரை்ான சாட்சியங்கள் மற்றும் 

நடவடிக்வககவள ைறிமுேல் மசய்ேல், அவடயாளம் காணுேல் ஆகிய விவகாரங்கள் 

மோடரை்ாக 1995ல் வகமயழுே்திட்ட ஒை்ைந்ேம் ஒன்வறக் மகாண்டுள்ளது. 

 

 ாதுகாக்க ் ட்ட  குதிகளுக்கான அனுமதி விதிகள் 

 மே்திய உள்துவற அவமசச்கம், மவளிநாடட்ு சுற்றுலாை் ையணிகள் எல்வலை் 

ைகுதிகவள எளிதில் கடந்து வரும் வவகயில் ைாதுகாக்கை்ைடட் ைகுதிகளுக்கான 

அனுமதி விதிகவள இலகுவாக்கிட திட்டம் தீட்டி வருகின்றது. 

 இந்ே முயற்சி மாநிலங்களுக்கு வருவாவயை் மைருக்கிடவும், உள்ளூரவ்ாசிகளுக்கு 

தவவல வாய்ை்புகவள உருவாக்கி சுற்றுலாே ்துவறவய தமம்ைடுே்திடவும் உேவும். 

 மே்திய உள்துவற அவமசச்கம், ைாதுகாக்கை்ைடட் ைகுதிகளுக்கான அனுமதி 

விதிமுவறகவள ேளரே்்திட அேற்கு ஏதுவான ேளங்கவள அவடயாளம் காண மாநில 

அரசுகளுடனும் மற்ற நிறுவனங்களுடனும் இவணந்து மசயல்ைடும். 

 ஆனாலும், ைாகிஸ்ோன் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் குடிமக்களுக்கு இந்ே 

விதிமுவறே் ேளரவ்ுகள் அளிக்கை்ைட மாட்டாது. 

 1958 மவளிநாட்டவரக்ள் [ைாதுகாக்கை்ைடட் ைகுதிகள்] ஆவணயின்ைடி, சில 

மாநிலங்களில் உட்புற எல்வலக்கும், சரவ்தேச எல்வலக்கும் இவடயில் இருக்கும் 

அவனேத்ு ைகுதிகளும் ைாதுகாக்கை்ைட்ட ைகுதிகளாக அறிவிக்கை்ைடட்ுள்ளன. 

 ேற்சமயம் ைாதுகாக்கை்ைட்ட ைகுதிகள் அருணாசச்லை் பிரதேசம், மிதசாரம், மணிை்பூர,் 

நாகாலாந்து மற்றும் சிக்கிம் ஆகிய மாநிலங்கள் முழுவமயாகவும், இமாசச்லை் 
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பிரதேசம், உே்ேரகாண்ட், ராஜஸ்ோன், மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர ்ஆகிய மாநிலங்களில் 

சில ைகுதிகளிலும் உள்ளன. 

 சிக்கிமின் சில ைகுதிகள் ைாதுகாக்கை்ைட்ட ைகுதி விதிமுவறயின் கீழும் சில ைகுதிகள் 

ேவடமசய்யை்ைடட் ைகுதி விதிமுவறயின் கீழும் வருகின்றன. 

 டிசம்ைர,் 2010ம் ஆண்டின் மே்திய உள்துவற அவமசச்கே்தின் அறிக்வகயின்ைடி, சில 

நிைந்ேவனகளுக்கு உட்ைடட்ு ஜனவரி 2011ம் ஆண்டிலிருந்து ஒரு வருட காலே்திற்கு 

மணிை்பூர,் மிதசாரம் மற்றும் நாகாலாந்து மாநிலங்கள் ைாதுகாக்கை்ைடட் ைகுதி 

விதிமுவறகளில் இருந்து விலக்கி வவக்கை்ைட்டன. 

 ஆை்கானிஸ்ோன், சீனா மற்றும் ைாகிஸ்ோன் மற்றும் ைாகிஸ்ோவனை் பூரவ்ீகமாகக் 

மகாண்ட குடிமக்கள் இந்ே ைகுதிகளில் உள்தள நுவழவேற்கு அனுமதி கிவடயாது. 

 

உயர் லட்சிய மாவட்டங்கள் - நிதி ஆதயாக் 

 ைல்தவறு துவறகளிலுள்ள 49 குறியீடுகவள அடிை்ைவடயாகக் மகாண்டு 101 உயர ்

லட்சிய மாவட்டங்களுக்கான அடிை்ைவடே ் ேரவரிவசவய (Base line Ranking) நிதி 

ஆதயாக் அறிவிேத்ுள்ளது.  

 இந்ே குறியீடுகள், சுகாோரம் மற்றும் ஊட்டசச்ேத்ு, கல்வி, தவளாண்வம மற்றும் 

நீரவ்ளங்கள், நிதியியல் தசரை்்பு 

(Financial Inclusion) திறன் தமம்ைாடு 

மற்றும் அடிை்ைவட உடக்ட்டவமை்பு 

ஆகியவற்வற உள்ளடக்கியது. 

 இந்ேே் மோடக்கம் மாநிலம், 

மாவட்டம் மற்றும் வட்டார அளவிலும் 

தைாட்டிே்ேன்வமவய ஏற்ைடுேத்ுவவே 

தநாக்கமாகக் மகாண்டது. 

 உயர ் லட்சிய மாவட்டங்களுக்கான 

திட்டே்திற்காக தேரந்்மேடுக்கை்ைடட் 

மாவட்டங்கள் அவற்றின் அதிகை்ைடியான வளரச்ச்ியின் அடிை்ைவடயில் ேரவரிவசை் 

ைடுே்ேை்ைடுகின்றன. இே்ேரவரிவச தைாட்டிேத்ுவ கூடட்ாட்சி முவறயின் தூய்வமே ்

ேன்வமவய ஊக்குவிக்கவும் அவே ஒரு எடுேத்ுக்காட்டாக விளக்கவும் உேவுகிறது. 

 இே்ேரவரிவசயின் அடிை்ைவடயில், ஆந்திரை்பிரதேசே்தின் விஷிய நகரம் 48.13% 

மதிை்புகதளாடு முேலிடே்திலுள்ளது. 

 இே்ேரவரிவசயின் ைடி, தமாசமான மசயல்ைாடவ்டக் மகாண்டுள்ள மாவட்டங்களாக 

ஹரியானாவின் தமவாட், மேலுங்கானாவின் ஆசிைாைாே் மற்றும் மே்தியை் 

பிரதேசே்தின் சிங்கிரவுலி ஆகியவவ உள்ளன. 

 ‘மாற்றே்தில் முேன்வமயானவரக்ள்’ (Champions of Change) என்ற ேரவுை் ைலவக 

மாவட்டங்களின் உண்வம தநர வளரச்ச்ிவய (Real Time Progress) கண்காணிக்க நிதி 

ஆதயாக்கினால் ஆந்திரை் பிரதேச அரதசாடு கூட்டிவணந்து உருவாக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

உயர் லட்சிய மாவட்டத் திட்டத்திற்கான மாற்றம் 

 இே்திட்டம் ஜனவரி 2018ல் பிரேமரால் மோடங்கி வவக்கை்ைட்டது.  

 இே்திட்டம் மிகவும் வளரச்ச்ியவடயாே மாவட்டங்கவள விவரவாகவும் திறம்ைடவும் 

மாற்றுவவே தநாக்கமாகக் மகாண்டது. 
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C-17- குதளா ் மாஸ்டர ்

❖ இந்திய விமானை் ைவடயானது (Indian Air Force- IAF) முேல் முவறயாக C-17 குதளாை் 

மாஸ்டர ் எனும் அமமரிக்காவினால் ேயாரிக்கை்ைடட் மிகை்மைரியை் தைாக்குவரேத்ு 

விமானே்வே எே்ேகு ேவறுகளின் தநரவ்ின்றியும் (flawlessly) மவற்றிகரமாக 

ேவரயிறக்கியுள்ளது.  

❖ இந்திய விமானை் ைவடயானது C-17 குதளாை் மாஸ்டர ் விமானே்வே சீன எல்வலக்கு 

மிக அருகாவமயில் அருணாசச்லை் பிரதேசே்தில் அவமந்துள்ள ைாதுகாை்பு 

முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே நவீன ேவரயிறங்கு ஓடுேளே்தில் (strategic Tuting Advanced 

Landing Ground -ALG) ேவரயிறக்கியுள்ளது. 

❖ இந்ே விமானே்தின் ேவரயிறக்கமானது ைாதுகாை்பு முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே முக்கிய 

எல்வல மாநிலங்களில் (strategically-key border state) இந்திய விமானை்ைவடயின் 

ஒடட்ுமமாே்ே ைாதுகாை்பு மசயல்ைாடுகவள வலுை்ைடுேத்ுவேற்கான ஓர ் நகரவ்ாக 

கருேை்ைடுகின்றது. 

C-17 குதளா ் மாஸ்டர ்

❖ அமமரிக்காவினால் ேயாரிக்கை்ைட்டை் தைாக்குவரேத்ு விமானமான C-17 குதளாை் 

மாஸ்டர ் ைவடகவள அவழேத்ுச ் மசல்லுேல் (transporting troops), மருே்துவ மீட்பு 

மவளிதயற்ற உேவிகள் (medical evacuation), சரக்குகவள உலகம் முழுவதும் மகாண்டு 

மசல்லுேல், அவசரகால 

உேவிகள், ைாதுகாை்பு 

முக்கியேத்ுவ வான்ையண 

திட்டங்கள் (strategic airlift 

missions) தைான்ற ைல்தவறு 

மசயல்களுக்கு மைாதுவாக 

ையன்ைடுே்ேை்ைடுகின்றது.  

❖ C-17 குதளாை் மாஸ்டர ்

அதிகாரை் பூரவ்மாக இந்திய 

விமானை்ைவடயால் 2013 ஆம் ஆண்டு ைணிச ்தசவவயில் தசரே்த்ு மகாள்ளை்ைடட்து. 

❖ 13,000 மீட்டர ்உயரே்தில் வட இந்தியாவில் அவமந்துள்ள இமாலய வான்ைவடேளங்கள் 

முேல் மேன் இந்தியாவில் அவமந்துள்ள இந்தியை் மைருங்கடல் வான் ேளம் (Indian Ocean 

bases) வவர ைல்தவறுைட்ட நிலை் ைரை்புகளிலும் இந்ே விமானே்வே மசயல்ைடுே்ே 

முடியும். 

 

I - Metros 

❖ புதுதில்லியில் உள்ள மமட்தரா ைவனில் நவடமைற்ற “இந்தியன் மமட்தராக்கள்: 

சிறை்பிற்காக கூட்டிவணேல்” (Indian Metros: Collaborating for Excellence) மீோன மாநாட்டின் 

தைாது மே்திய வீடட்ுவசதி மற்றும் நகரை்்புற அவமசச்கமானது ஐ-மமட்தராஸ் (I-Metros) 

அவமை்வைே் துவக்கி வவேத்ுள்ளது.  

❖ ஐ-மமட்தராஸ் என்ைது அவனேத்ு இந்திய மமட்தரா இரயில் நிறுவனங்களின் (all Indian 

Metro Rail companies) சங்கமாகும். 

❖ ேங்களுவடய நிறுவன மசயல்ைாட்டில் சிறை்புேத்ுவே்வே வளரை்்ைேற்கு மமட்தரா 
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இரயில் மோழில்நுட்ைம் மோடரை்ான தயாசவனகள் மற்றும் அனுைவங்கவள இந்திய 

மமட்தரா இரயில் நிறுவனங்கள் ேங்களிவடதய ைரஸ்ைரம் ைகிரந்்து மகாள்வேற்காக 

ஏற்ைடுே்ேை்ைட்ட சங்கதம ஐ-மமட்தராஸ் ஆகும். 

❖ “எவவ மமட்தராக்கவள மவற்றிகரமாக மாற்றுகின்றன” (What makes Metros successful) 

என்ற ேவலை்பின் மீோன ஆராய்சச்ியின் கண்டுபிடிை்புகள் மீது உலக வங்கி, ரயில்தவ 

மற்றும் தைாக்குவரேத்ு வியூக வமயம் (Railway and Transport Strategy Centre-RTSC) மற்றும் 

லண்டன் இம்பீரியல் கல்லூரி (Imperial College London) ஆகியவற்றால் மவளியிடை்ைடும் 

The Operator’s Story எனும் அறிக்வகயும் இந்ேக் கருே்ேரங்கின் தைாது மவளியிடை்ைட்டது. 

 

இடம்ச யரவ்ு மற்றும் இயக்கக் கூட்டு ஒ ் ந்தம் 

❖ இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு இவடதயயான இடம்மையரவ்ு மற்றும் இயக்கக் 

கூடட்ு ஒை்ைந்ேே்தில் (Migration and Mobility Partnership Agreement) வகமயழுே்திட மே்திய 

அவமசச்ரவவ அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

❖ இரு நாடுகளுக்கிவடதய மக்களுக்கிவடதயயான மோடரவ்ை தமம்ைடுேத்ுவதில் 

(people-to-people -P2P) முக்கியமான வமல்கல்லாக இந்ே ஒை்ைந்ேம் கருேை்ைடுகின்றது. 

❖ இந்ே ஒை்ைந்ேம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மசல்லுைடிே் ேன்வமயுவடயது (valid). கூடட்ுை் 

ைணிக்குழு (Joint Working Group-JWG) மூலம் ஒை்ைந்ேே்தின் மசயல்ைாடவ்டக் 

கண்காணிக்கும் இயங்குமுவறயும் (Monitoring Mechanism) ோனியங்கு புதுை்பிை்பு 

(Automatic renewal) வசதிக்கான கூவறயும் இந்ே ஒை்ைந்ேம் மகாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியா-சஹல்சலனிக் ஒ ் ந்தம் 

❖ இந்தியா மற்றும் மஹல்தலனிக் (Hellenic) நாடுகளுக்கு இவடதய புதுை்பிக்கக் கூடிய 

ஆற்றல் துவறயில் ஒேத்ுவழை்வை ஏற்ைடுே்துவேற்காக புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேம் 

(Memorandum of Understanding-MoU) ஒன்று வகமயழுே்திடை்ைடட்ுள்ளது. 

❖ ஒேத்ுவழை்பிற்கான களங்கதளாடு (areas of cooperation) மோடரப்ுவடய விஷயங்கவள 

விவாதிை்ைேற்கும், மதிை்பிடுவேற்கும், கண்காணிை்ைேற்கும் ஓர ்கூடட்ுை் ைணிக் குழு 

(Joint Working Group -JWG) இந்ே ஒை்ைந்ேே்தின் ைடி ஏற்ைடுே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

❖ ைரஸ்ைர நன்வமச ் சமநிவல (mutual benefit equality) அடிை்ைவடயில் புதிய மற்றும் 

புதுபிக்கே்ேக்க ஆற்றல் மோடரை்ான விவகாரங்கள் மீது மோழில்நுட்ை ரீதியான 

இருேரை்பு ஒேத்ுவழை்வை தமம்ைடுே்ேவும் அவற்வற ஊக்குவிக்கவும் நிறுவன 

வவகயிலான ஒேத்ுவழை்புக் கூடட்ுறவிற்கு (Cooperative institutional relationship) 

அடிை்ைவடவய ஏற்ைடுேத்ுவதுதம இந்ே ஒை்ைந்ேே்தின் தநாக்கங்களாகும். 

 

மனநிளல  ாதி ்பு, குழந்ளதகள்  ாதுகா ்பு மற்றும் மனதநாய் மீதான முதல் 

ததசியக் கருத்தரங்கம் 

❖ மனநிவல ைாதிை்பு, குழந்வேகள் ைாதுகாை்பு மற்றும் மனதநாய் மீோன முேல் தேசியக் 

கருே்ேரங்கம் புதுதில்லியில் நவடமைற்றது. 

❖ இரு நாள் நடக்கும் கருே்ேரங்வக உளவியல் துவற (Department of psychiatry) மற்றும் 

எய்ம்ஸ் உடன் மைண்கள் மற்றும் குழந்வேகள் நல தமம்ைாடட்ு அவமசச்கம் 

கூட்டிவணந்து நடே்தியது. 
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❖ இந்தியக் குழந்வேகள் மற்றும் இவளஞரக்ளிடே்தில் உளவியல் ைாதிை்பு மற்றும் 

மனதநாய் ஆகியவற்வறக் குறிை்பிடுவேற்காக, ஆராய்சச்ிக்கான விரிவான 

மோகுை்புை் ைணிக்கான கூறுகள் மற்றும் மருே்துவ மசயல்முவறகள் ஆகியவற்வற 

வழங்குவவே இக்கருே்ேரங்கு தநாக்கமாகக் மகாண்டது. 

 

IMPRINT - II 

 நாட்டில் ஆராய்சச்ி மற்றும் புே்ோக்கே்வே (Innovation) ஊக்குவிை்ைேற்காக, ோக்கம் 

உண்டாக்கும் ஆராய்சச்ி, புே்ோக்கம் மற்றும் மோழில்நுட்ைே் திடட்ே்தின் (IMPRINT- 

Impacting Research Innovation and Technology) 

இரண்டாவது கடட்ேத்ிற்கு 1000 தகாடி 

ரூைாவய மே்திய மனிே வள தமம்ைாடட்ு 

அவமசச்கம் (Ministry of Human Resource 

Development) ஒதுக்கியுள்ளது.  

 Imprint II திட்டே்தின் கீழ் மே்திய மனிேவள 

தமம்ைாடட்ு அவமசச்கம் மற்றும் மே்திய 

அறிவியல் மற்றும் மோழிற்நுட்ை 

அவமசச்கே்தின் கீழ் மசயல்ைடுகின்ற 

அறிவியல் மற்றும் மோழிற்நுட்ைே் துவற ஆகியவவ இவணந்து (Department of Science 

and Technology-DST) நிதியம் ஒன்வற ஏற்ைடுே்தி வருகின்றன. 

 ஆரவ்முவடய பிற அவமசச்கங்கள் மற்றும் மோழிற்துவறகள் இே்திட்டே்தில் 

ைங்மகடுக்கலாம். மே்திய அறிவியல் மற்றும் மோழிற்நுட்ைே்துவற உடனான 

ஒருங்கிவணதவாடு ஓர ்ேனி மசயல்ைாடுவடய அவமை்ைாக (separate vertical) இே்திட்டம் 

மசயல்ைடும். 

 இம்பிரின்ட்-இந்தியா திட்டமானது (IMPRINT India Programme) இந்திய மோழில்நுட்ைக் 

கழகம் (Indian Institutes of Technology-IITs) மற்றும் இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (Indian 

Institute of Science -IISc) ஆகியவற்றின் கூடட்ுே் மோடக்கமாகும்.  

 நாட்டிதனாடு மோடரப்ுவடய 10 மோழிற்நுட்ைக் களங்களில் (10 technology domains) 

காணை்ைடுகின்ற மோழில்நுட்ை மற்றும் முக்கிய மைாறியியல் சவால்கவள (engineering 

and technology challenges) தீரை்்ைேற்கு ஆராய்சச்ிகளுக்கான ஓர ்திட்ட வவரைடே்வே (road 

map) உருவாக்குவதே இே்திட்டே்தின் தநாக்கமாகும். 

 

Size India 

 மே்திய ஜவுளிேத்ுவற (Ministry of Textiles) அவமசச்கே்தின் கீழ் மசயல்ைடும் தேசிய 

ஆவட அலங்கார மோழிற்நுட்ை நிறுவனம் (National Institute of Fashion Technology-NIFT) Size 

India எனும் தேசிய அளவீடட்ு கணக்மகடுை்வை (National Sizing Survey) தமற்மகாள்ள 

உள்ளது. 

 Size India திட்டமானது ஓர ்அறிவியல் பூரவ் முயற்சியாகும் (Scientific Exercise). 6 முக்கிய 

இந்திய நகரங்களில் 15 முேல் 65 வவரயிலான வயதுவடய 25,000 ஆண்கள் மற்றும் 

மைண்களிடமிருந்து உவட குறிே்ே மனிே அளவீடட்ுே் ேரவுகள் (Anthropometric data) 

தசகரிக்கை்ைடும். 

 இந்திய மக்கள் மோவகயினுவடய உடல் அளவுகளின் (body measurements) 
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அடிை்ைவடயில் ேயார ் நிவலயில் உடுே்ே வல்ல ஆவடே் ேயாரிை்பு 

மோழிற்சாவலகளுக்கு (Ready-to-Wear Industry) விரிவான ஆவட அளவு அட்டவவணவய 

(Comprehensive size chart) உருவாக்குவேற்கு இக்கணக்மகடுை்பு தமற்மகாள்ளை்ைட 

உள்ளது. 

 இதுவவர 14 நாடுகள் மவற்றிகரமாக தேசிய அளவீடட்ுக் கணக்மகடுை்வை 

தமற்மகாண்டுள்ளன. 

 கணக்மகடுை்பு தமற்மகாள்ளை்ைட உள்ள ஆறு இந்திய நகரங்களாவன  

o மகால்கே்ோ  

o மும்வை 

o புதுதில்லி  

o மைங்களூரு  

o வஹேராைாே் 

o ஷில்லாங் 

 

உலகின் மிக ்ச ரிய இரண்டாவது ளகத சி உற் த்தியாளர்  

 சீனாவிற்கு அடுே்ேைடியாக, வியட்நாவம பின்னுக்குே் ேள்ளி உலகின் இரண்டாவது 

மைரிய வகதைசி (Mobile Phones) உற்ைே்தியாளர ்நாடாக இந்தியா உருவாகியுள்ளது. 

 இந்திய மசல்லுலார ் அதசாசிதயஷன் (Indian Cellular Association-ICA) அவமை்பினால் 

வழங்கை்ைடட் ேரவுகளின் அடிை்ைவடயில் இந்ேே ் ேகவவல மே்திய அரசு 

ைகிரந்்துள்ளது. 

 இந்ேே ் ேகவலின் ைடி இந்தியாவில் வருடாந்திர வகதைசி உற்ைே்தியின் அளவு 

அதிகரிே்துள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டு 3 மில்லியன் யூனிடட்ுகள் என்றிருந்ே உற்ைே்தி 

அளவானது 2017ல் 11 மில்லியன் யூனிடக்ளாக அதிகரிே்துள்ளது. 

 இந்திய மசல்லுலார ் அதசாசிதயஷனால் ைகிரை்ைடட்ுள்ள ேரவுகளின் ைடி 2014 ஆம் 

ஆண்டின் 3 சேவீேே்வே ஒை்பிடுவகயில் 2017 ஆம் ஆண்டில் உலக வகதைசி 

உற்ைே்தியில் 11 சேவீேே்வே இந்தியா மகாண்டுள்ளது. 

 சீனா, இந்தியா, வியட்நாம் ஆகிய நாடுகள் உலகின் முேல் மூன்று வகதைசி 

உற்ைே்தியாளர ்நாடுகளாகும். 

 மே்திய மின்னணு மற்றும் ேகவல் மோழிற்நுட்ை (Ministry of Electronics and IT) 

அவமசச்கே்தின் கீழ் அரசு Fast Track Task Force (FTTF) என்ற அவமை்வைே் துவங்கியுள்ளது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் 500 மில்லியன் வகதைசிகளின் உற்ைே்தியிவன 

அவடய இலக்கிவன நிரண்யிேத்ுள்ளது. 

 

ொஹ்தயாக் இதயாபிளளயிதயாக் 2018 

 சாஹ்தயாக் இதயாபிவளயிதயாக் (Sahyog-Hyeoblyeog 2018’) எனும் 2018 ஆண்டிற்கான 

இந்தியா மற்றும் மேன்மகாரியாவிற்கு இவடதயயான கடற்மகாள்வள எதிரை்்பு (Anti-

piracy), மீட்பு மற்றும் தேடல் கூடட்ுை் தைாரை்்ையிற்சி வங்காள விரிகுடாக் கடலில் 

ேமிழ்நாட்டின் மசன்வன கடற்கவரயில் நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 
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 இந்தியை் மைருங்கடல் ைகுதியில் (Indian Ocean Region-IOR) கடல்சார ் ைாதுகாை்வை 

அதிகரிக்க (Maritime Security) 

இந்தியா மற்றும் மேன் 

மகாரியாவிற்கு இவடதய 

தமற்மகாள்ளை்ைடட்ுள்ள 

புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேே்தின் 

(memorandum of understanding -

MoU) ஒரு ைகுதியாக 

இந்தியாவின் கடதலாரை் 

ைாதுகாை்பு ைவடக்கும் (Indian 

Coast Guard-ICG) மகாரியக் 

கடதலாரை் ைாதுகாை்பு 

ைவடக்கும் (Korean Coast Guard-

KCG) இவடதய இந்ே கூடட்ுை் 

தைாரை்்ையிற்சி நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்ே கடற்கூடட்ுை் தைாரை்்ையிற்சியில், இந்தியக் கடற்ைவடயின் டாரன்ியர ்

விமானமும் (Dornier aircraft), ICG சவுரியா (ICG Shaurya), ராணி அை்ைக்கா (Rani Abbakka), C-

423, C-431 ஆகிய கை்ைல்களும் ைங்கு மைற்றன. 

 மகாரியாவின் சாரப்ிலிருந்து மகாரியக் கடதலாரை் ைாதுகாை்புை் ைவடயின் BADARO 

எனும் கை்ைல் ைங்குமைற்றது. 

 

குடியரசுத்தளலவரின் அரசு முளற ்  யணம்  

 ஏை்ரல் 7 ஆம் தேதி முேல் 12 தேதி வவரயிலான காலே்திற்கு சுவாஜிலாந்து, ஜாம்பியா, 

நிலநடுக்தகாட்டில் அவமந்துள்ள கினியா (Equatorial Guinea) ஆகிய மூன்று ஆை்பிரிக்க 

நாடுகளுக்கு அரசு முவறை் ையணே்வே இந்திய குடியரசுே் ேவலவர ் ராம் நாே் 

தகாவிந்ே் தமற்மகாண்டுள்ளார.் 

 நிலநடுக்தகாடட்ு கினியா மற்றும் சுவாஜிலாந்து ஆகிய ஆை்பிரிக்க நாடுகளுக்கு 

இந்தியாவின் குடியரசுே் ேவலவர ் ஒருவர ் ையணம் தமற்மகாள்வது இதுதவ முேல் 

முவறயாகும். 

 29 ஆண்டுகளுக்குை் பிறகு ஜாம்பியாவிற்கு இந்திய குடியரசுே ்ேவலவருவடய ையணம் 

ேற்தைாது தமற்மகாள்ளை்ைடட்ுள்ளது. 

 இது ராம்நாே் தகாவிந்ே் அவரக்ளின் ஆை்பிரிக்க கண்டே்திற்கான மூன்றாவது 

ையணமாகும்.  

 2017 ஆம் ஆண்டு டிஜிதைாட்டி நாட்டிற்கு முேல் அரசு முவறை் ையணே்வே 

தமற்மகாண்டார.் அேன் பின் நடை்ைாண்டின் மாரச் ் மாேம் மமாரிசியஸ் மற்றும் 

மடகாஸ்கர ் ஆகிய இரு நாடுகளுக்கு இரண்டாவது அரசு முவறை் ையணே்வே 

தமற்மகாண்டார.்  

 

ெக்ராவத் HADR  யிற்சி  

 சூறாவளி (Cyclone) என்று மைாருள்ைடும் சக்ராவே் (Chakravat) எனை் மையரிடை்ைட்ட ைன்-

நிறுவன மனிோபிமான உேவி மற்றும் தைரிடர ்மீட்புை் (Multi-agency humanitarian assistance 
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and disaster relief-HADR) ையிற்சிவய இந்திய கடற்ைவட (Indian Navy) மகாசச்ி 

கடற்கவரயில் நடே்தியுள்ளது. 

 தகரள அரசுடனான ஒே்துவழை்பிதனாடு மேற்கே்திய கடற்ைவடை் பிரிவானது (Southern 

Naval Command) மகாசச்ியினுவடய BTP கை்ைற் ைடகுே் துவறயில் (Jetty) இை்ையிற்சிவய 

நடே்தியுள்ளது. 

 ைருவகால சூறாவளிே் (Cyclonic storm) ோக்குேல் நிகழ்வுகளின் தைாது 

தமற்மகாள்ளை்ைடும் ைதிமலதிரை்்பு இயங்குமுவறவய (Response mechanism) மதிை்ைாய்வு 

மசய்வதே இந்ே ையிற்சியின் தநாக்கமாகும்.  

 தகரள மாநில தைரிடர ் தமலாண்வம ஆவணயம் (State Disaster Management Authority), 

தேசிய தைரிடர ் ைதிமலதிரை்்புை் ைவட (National Disaster Response Force-NDRF), மாநில 

கடதலாரக் காவல்ைவட மற்றும் இந்திய கடதலாரக் காவல்ைவட ஆகியவவ இந்ே 

ையிற்சியில் ைங்கு மைற்றன. 

 

உலக  ண்டக மாநாடு 2018 

 ைண்டகை் (Logistic) தைாக்குவரேத்ு மற்றும் தைாக்குவரேத்ு இவணை்வை 

அதிகரிை்ைேற்காக உலக ைண்டக மாநாடு (Global Logistics Summit-GLS) 2018 ஆம் ஆண்டு 

ஏை்ரல் மாேம் 5 மற்றும் 6 ஆம் தேதியில் புது தில்லியில் நவடமைற்றது. 

 உலக வங்கி குழு (World Bank Group) மற்றும் வரே்்ேகம் மற்றும் மோழிற்துவறக்கான 

இந்தியக் கூட்டவமை்பு (FICCI- Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) ஆகிய 

அவமை்புகளுடன் இவணந்து மே்திய வரே்்ேக மற்றும் மோழிற்துவற அவமசச்கே்தின் 

(Ministry of Commerce & Industry) கீழ் இயங்கும் வரே்்ேகே் துவற இந்ே மாநாடவ்ட 

நடே்தியுள்ளது.  

 ைண்டகங்கள் மற்றும் ைண்டகை் தைாக்குவரேத்ு ஆகியவற்வற அதிகரிை்ைது என்ைது 

மாநிலங்களுக்குள்ளான (intra-state) வரே்்ேகை் தைாக்கு மற்றும் சரவ்தேச வரே்்ேகை் 

தைாக்கு (international trade flows) ஆகியவற்றிவன அதிகரிை்ைேற்கு மிகவும் முக்கியமான 

ஒன்றாகும்.  

 இந்தியா ேன்னுவடய ஜி.டி.பி-யில் 14.4 சேவீேே்வே சரக்குை் ைண்டகம் மற்றும் 

தைாக்குவரேத்ுே் துவற மீது மசலவிடுகின்றது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்ைர ் மாேம் ைண்டகே் (ேளவாடே)் துவறக்கு உள்கட்டவமை்பு 

அந்ேஸ்து வழங்கை்ைட்டது குறிை்பிடே்ேக்கது. 

 

ககன்ெக்தி த ார்  யிற்சி 2018 

 இந்திய விமானை் ைவடயானது (Indian Air Force-IAF) 2018-ஆம் ஆண்டின் ஏை்ரல் 10 முேல் 

23 ஆம் தேதிக்கு இவடை்ைட்ட காலே்தில் இந்தியாவின் ைாகிஸ்ோன் மற்றும் சீன 

எல்வலகளில் ககன்சக்தி (Gaganshakti) எனும் மிகை்மைரிய விமான ோக்குேல் 

ையிற்சிவய (Air combat exercise) நடே்ே உள்ளது. 
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 உண்வம தநர ஒருங்கிவணை்பு (Real time coordination), குறுகிய மற்றும் தீவிரமான 

தைாரக்்கள சூழ்நிவலகளில் விமானை் ைவடயின் சக்திவய ஈடுைடுேத்ுேல் மற்றும் 

ையன்ைாட்டிற்கு ைணியமரே்த்ுேல் ஆகியவவ இை்தைார ் ையிற்சியின் 

தநாக்கங்களாகும். 

 இந்திய விமானை் ைவடயின் தைார ்

மோடுக்கும் திறவன (War waging 

capabilities) மதிை்பிடுவேற்கு இரு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முவற 

நடே்ேை்ைடும் தைார ் ையிற்சிதய 

ககன்சக்தி ஆகும். இை்தைார ்

ையிற்சியின் தைாது இந்திய 

விமானை் ைவடயில் முழு மசயல் 

அவமை்பும் மசயல்ைடுே்ேை்ைடும்.  

 முேல்முவறயாக உள்நாடட்ுே் மோழில் நுட்ைேத்ில் ேயார ் மசய்யை்ைடட் இலகு ரக 

ோக்குேல் (Light Combat Aircraft-LCA) மஜட் விமானமான தேஜாஸ் விமானம் இை்தைார ்

ையிற்சியில் ைங்கு மைற உள்ளது. 

 இந்திய விமானை் ைவடயிவன வமயமாகக் மகாண்டோக (IAF centric exercise) இந்ேை் 

தைார ் ையிற்சி இருை்பினும் “கூடட்ு மசயல்ைாடட்ுக் மகாள்வகவய” (Joint Operational 

Doctrine) நிவனவில் மகாண்தட இை்ையிற்சி தமற்மகாள்ளை்ைடும். இேனால் பிற 

இராணுவ தசவவ அவமை்புகளினுவடய தேவவகளும் நிவறதவற்றை்ைடும். 

 2018-ஆம் ஆண்டின் ககன்சக்தி தைார ்ையிற்சியானது இரு கட்டமாக தமற்மகாள்ளை்ைட 

உள்ளது. முேல் கட்டமானது இந்தியாவின் தமற்கு எல்வலயிலும், இரண்டாவது 

கட்டமானது ைாகிஸ்ோனுடனான வடக்கு எல்வலயிலும் தமற்மகாள்ளை்ைடும். 

 

இளணய  ாதுகா ்பு அெச்ுறுத்தல் அறிக்ளக 

 சமீைே்தில் மவளியிடை்ைட்ட 2017ஆம் ஆண்டிற்கான இவணய ைாதுகாை்பு அசச்ுறுே்ேல் 

அறிக்வகயின் ைடி, இவணய அசச்ுறுே்ேல்களான தீம் மைாருள் (Malware), ஸ்ைாம்கள் 

(Spams), ரான்சம்தவரக்ள் (Ransom wares) ஆகியவற்றின் அடிை்ைவடயில் இந்தியா உலக 

அளவில் மூன்றாவது மிகுந்ே ைாதிக்கை்ைடக் கூடிய நாடாக உள்ளது.  

 இந்ே அறிக்வக இவணய 

ைாதுகாை்புே ் தீரவ்ுகள் அளிக்கும் 

நிறுவனமான வசமன்மடக் - ஆல் 

மவளியிடை்ைட்டது. 

 கடந்ே ஆண்வடக் காட்டிலும் 

இந்தியா இந்ே ஆண்டு ஒரு இடம் 

முன்தனறியுள்ளது. 

 2017ல் இந்ே வவகயான 

ோக்குேல்களுக்கு ைாதிக்கை்ைடக் 

கூடும் முேல் நாடாக 

அமமரிக்காவும் (26.61 சேவிகிே 

உலகளாவிய அசச்ுறுே்ேல்களுடன்) 

அேவனே ் மோடரந்்து சீனாவும் 

உள்ளன. 
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 இந்தியா, 2016ம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கை்ைடட் 5.11 சேவிகிே உலகளாவிய 

அசச்ுறுே்ேல்கவளக் காட்டிலும் சற்று குவறவாக 5.09 சேவிகிே அசச்ுறுே்ேல்கவளக் 

கடந்ே ஆண்டு (2017) மைற்றுள்ளது. 

 இந்தியா, தைாட் (Bots) மற்றும் ஸ்ைாம் ோக்குேல்களில் இரண்டாவது இடே்திலும், 

பிவணய வவக ோக்குேல்களில் மூன்றாவது இடே்திலும், ரான்சம்தவர ்

ோக்குேல்களில் நான்காவது இடே்திலும் உள்ளது. 

 இந்ே உலகளாவிய அசச்ுறுே்ேல் ேரவரிவச மால்தவர,் ஸ்ைாம், தைாட,் பிஷிங்க் 

(Phishing), வவலேள ோக்குேல்கள் (Network Attacks), இவணயேள ோக்குேல்கள் (Web 

Attacks), ரான்சம்தவர ்மற்றும், கிரிை்தடாவமனர ் (Crypto miners) ஆகிய 8 அளவீடுகளின் 

அடிை்ைவடயில் ேயாரிக்கை்ைட்டது. 

  

தகா ரத்ான் தயாஜனா 

 மே்திய அரசு 2018ம் ஆண்டு ஏை்ரல் மாேே்தின் இறுதியில் ஹரியானா மாநிலே்தின் 

கரன்ால் மாவடட்ே்திலிருந்து தேசிய அளவில் தகாைரே்ான் அல்லது விவசாயே்தின் 

கரிம-உயிரி மூலங்கவளே் தூண்டுேல் (Galvanising Organic Bio Agro Resources) எனை் 

மைாருள்ைடும் மே்திய அரசுே் திட்டே்வே ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. 

 

 அரசு இந்ே நிதியாண்டில் (2018-2019) ஏறக்குவறய 700 மாவட்டங்கவள இந்ேே் 

திட்டே்தின் கீழ் மகாண்டுவர திட்டம் தீடட்ுகிறது.  

 இந்ேே ் திட்டம் விவசாயை் ைண்வணகள் மற்றும் நிலங்களில் இருந்து திடக்கழிவுகள் 

மற்றும் ைசு சாணங்கவள உைதயாகமுள்ள உரம், உயிரி எரிவாயு (Bio Gas) மற்றும் 

அழுே்ேை்ைடட் உயிரி எரிவாயு (Bio - CNG) தைான்ற மைாருடக்ளாக மாற்றுவேற்கு 

கவனம் மசலுே்துகின்றது. 

 மே்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் கிராமங்களில் உள்ள வீடுகளின் எண்ணிக்வகவயை் 

மைாறுேத்ு 60: 40 என்ற விகிே அளவில் நிதியிவன ஒதுக்கும். 

 இந்தியாவவை் தைான்ற 3 மில்லியன் டன்னிற்கும் அதிகமான சாணே்வே 

வழங்குகின்ற, ஏறக்குவறய 300 மில்லியன்கள் என்ற எண்ணிக்வகயில், உலகிதலதய 
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அதிக அளவு மாடுகவளக் மகாண்டுள்ள நாட்டிற்கு இந்ேே் திட்டம் மிகவும் 

ையனளிக்கும் திட்டமாகும். 

 

காத்மாண்டு மற்றும் ரக்சூல் இளடதய ரயில்தவ இளண ்பு 

 மக்களிவடதய மநருங்கிய மோடரவ்ை ஏற்ைடுே்ேவும், மைாருடக்வள கணிசமான 

அளவு இடம் மாற்றவும் தவண்டி பீகாரின் 

ரக்சூல் மற்றும் தநைாளே்தின் காே்மண்டு 

ஆகிய ைகுதிகளுக்கு இவடதய யுக்திசார ்

இருை்புை் ைாவே இவணை்பு ஒன்வற ஏற்ைடுே்ே 

இந்தியா ஒை்புேல் மேரிவிேத்ுள்ளது. 

 மின்சாரே்ோல் இயக்கை்ைடும் இந்ே புதிய 

இருை்புை் ைாவேக்கு நிதி வசதி இந்தியாவால் 

வழங்கை்ைடும். 

 ஏற்கனதவ, இந்ே இரண்டு நாடுகளுக்கும் 

இவடதய உள்ள மற்ற ரயில்தவ திட்டங்கள் 

நவுோன்வா - ைாயிரஹாவா, நியூ ஜல்வைகுரி - 

ககரப்ிட்டா மற்றும் தநைாள்கன்ஜ் சாவல - 

தநைாள்கன்ஜ் ஆகியனவாகும். 

 முன்மமாழியை்ைடட்ுள்ள இந்ே இரயில் 

ைாவேே ் திட்டமானது 2016ம் ஆண்டு மாரச் ்

மாேம் சீனா திமைே ் வழியாக தநைாளே்திற்கு யுக்தி வாய்ந்ே ஒரு இருை்புை் ைாவே 

இவணை்வை கட்ட ஒை்புக் மகாண்ட இரண்டு ஆண்டு காலே்திற்குை் பின் 

திட்டமிடை்ைடட்ுள்ளது.  

 மைாருடக்ளின் இடமாற்றம் மற்றும் இவணை்பிற்காக தநைாளம் இந்தியாவவ 

அதிகளவு நம்பியிருக்கும் நிவலவய குவறக்க சீனா திட்டமிடுகிறது. 

 சீனாவும், தநைாளமும் நீண்ட காலமாக நிலவி வந்ே நம்பிக்வகயின்வமக்குை் பிறகு 

சமீைே்தில் சரக்கு ைரிமாற்ற ஒை்ைந்ேம் ஒன்றில் வகமயழுே்திடட்ு உள்ளன. 

 

தூ ் திட்டம் 

 அதிகரிே்து வரும் வவட்டமின்-D 

குவறைாடுகவளக் (Vitamin D 

deficiencies-VDD) கவளவேற்காக 

குறிை்ைாக இளம் மக்களிவடதய 

வவட்டமின் D குவறைாடவ்டக் 

குவறை்ைேற்காக இந்திய உணவுை் 

ைாதுகாை்பு மற்றும் ேரநிவலகள் 

ஆவணயமானது (FSSAI- Food Safety 

and Standards Authority of India- FSSAI) 

மவயில் எனும் திடட்ே்வேே் (Project 

Dhoop) துவங்கியுள்ளது.  

 தேசிய கல்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் ையிற்சிக் குழு (NCERT- National Council of Educational 
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Research and Training) மற்றும் புது தில்லி மாநகராட்சிக் கழகம் (New Delhi Municipal Council-

NDMC) ஆகியவற்றுடன் இவணந்து இந்திய உணவுை் ைாதுகாை்பு மற்றும் ேரநிவலகள் 

ஆவணயே்ோல் இே்திட்டம் துவங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 இயற்வகயான சூரிய ஒளி மவளிசச்ே்தின் மூலம் மாணவரக்ள் அதிகைடச் அளவில் 

விட்டமின் D-ஐை் மைறுவேவன உறுதி மசய்வேற்காக, ேங்களது காவல ைள்ளிக் 

கூடுவகவய (Morning assembly) மதிய தநரே்தில் முக்கியமாக 11 மணி முேல் 1 மணிக்கு 

இவடை்ைடட் தநரே்திற்கு மாற்ற ைள்ளிகவள ஊக்குவிை்ைதே இே்திட்டே்தின் 

தநாக்கமாகும். 

FSSAI 

 உணவுை் ைாதுகாை்பின் தமற்ைாரவ்வ மற்றும் ஒழுங்கு முவறயின் மூலம் இந்தியாவில் 

மைாது சுகாோரே்வே தமம்ைடுேத்ுவேற்கும், ைாதுகாை்ைேற்கும் மைாறுை்புவடவம 

மகாண்ட முேன்வம சட்ட அவமை்தை (nodal statutory agency) இந்திய உணவுை் ைாதுகாை்பு 

மற்றும் ேரநிவலகள் ஆவணயமாகும். 

 உணவுை் ைாதுகாை்பு மற்றும் ேரநிவலச ்சட்டம் 2006-ன் (Food Safety and Standards Act, 2006) 

கீழ் இந்நிறுவனம் தோற்றுவிக்கை்ைடட்து. 

 மே்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ைநல அவமசச்கே்தின் (Union Ministry of Health & Family 

Welfare) கீழ் FSSAI மசயல்ைடுகின்றது. 

 

வன்தன் விகாஸ் தகந்திரா  

 சே்தீஸ்கர ்மாநிலே்தின் பிஜை்பூர ்மாவடட்ே்தில் மாதிரி தசாேவன அடிை்ைவடயில் (pilot 

basis) முேல் ைன்-ையன்ைாடட்ு (multipurpose) “வன்ேன் விகாஸ் தகந்திரா வமயே்வே (Van 

Dhan Vikas Kendra) அவமக்க மே்திய ைழங்குடியினர ்விவகாரங்கள் துவற அவமசச்கம் 

(Ministry of Tribal affairs) அனுமதி அளிேத்ுள்ளது. 

 குவறந்ேைடச் ஆேரவு விவல மற்றும் சிறு வன உற்ைே்தி விவல மைாருடக்ளினுவடய 

மதிை்பு சங்கிலியின் தமம்ைாடு ஆகியவற்றின் வழிதயயான சிறு வனஉற்ைே்தி 

விவளமைாருடக்ளின் சந்வேை்ைடுே்ேலுக்கான இயங்குமுவற (Mechanism for marketing of 

Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support price (MSP) and development of Value chain for 

MFP) எனும் மே்திய அரசுே் திட்டே்தின் முக்கியை் ைகுதிதய வன்ேன் விகாஸ் தகந்திரா 

வமயமாகும். 

 இது சிறு வனஉற்ைே்தி விவளமைாருட்களின் தசகரிை்வை ேங்களது 

வாழ்வாோரே்திற்கு முக்கிய ஆோரமாகக் மகாண்டு வனங்களில் வாழ்கின்ற 

ைழங்குடியின மக்களின் சமூக, மைாருளாோர தமம்ைாட்டிற்கான திட்டமாகும்.  

 சே்தீஸ்கர ் மாநிலே்தின் பிஜை்பூர ் மாவட்டே்தில் உள்ள முேல் “வன்ேன் விகாஸ் 

தகந்திரா” வமயமானது திறன் தமம்ைாடு (skill upgradation) மற்றும் திறன் கட்டவமை்புை் 

ையிற்சிகவள (capacity building training) வழங்கும். தமலும் இது சிறு வனஉற்ைே்தி 

விவளமைாருடக்ளுக்கு முேன்வமை் ைேை்ைடுேத்ுேல் (primary processing) மற்றும் மதிை்புக் 

கூடட்ு வசதிகள் (value addition facility) ஆகியவற்வறக் மகாண்டிருக்கும். 

 ேங்களது வருடாந்திர வருமானே்தில் 20 முேல் 40 சேவீேே்வே சிறு வனஉற்ைே்தி 

விவளமைாருடக்ளிலிருந்தே ைழங்குடியின மக்கள் மைறுகின்றனர.் 

 இந்திய ைழங்குடியினர ் கூடட்ுறவு சந்வேை்ைடுேத்ுேல் தமம்ைாடட்ு கூட்டிவணவு 

நிறுவனமானது (TRIFED-Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) மாதிரி 

அடிை்ைவடயிலான விகாஸ் தகந்திரா வமயே்வே அவமக்கும் ைணிவய சே்தீஸ்கர ்
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மாநில சிறு வனஉற்ைேத்ி விவளமைாருள் கூட்டவமை்பிற்கு (Chhattisgarh Minor forest 

produce Federation-CGMFP) வழங்கியுள்ளது. 

 

உலக எக்ஸ்த ா 2020 து ாய் 

 இந்தியாவும் உலக எக்ஸ்தைா 2020 துைாய் அவமை்பும் 5 வருடங்களுக்கு ஒருமுவற 

நடே்ேை்ைடும் புகழ்மைற்ற உலக எக்ஸ்தைா 2020 கண்காட்சியில் இந்தியாவின் 

கூடாரங்கவள (pavilion) அவமக்க ஓர ்ைங்தகற்ைாளர ்ஒை்ைந்ேே்தில் (participants contract) 

வகமயழுே்திடட்ுள்ளன. 

 இந்ே ஒை்ைந்ேே்தின்ைடி, மைாது மற்றும் ேனியார ் கூடட்ிவணவு மாதிரி (public-private 

partnership mode) முவற மூலம் 2020 உலக எக்ஸ்தைாவில் இந்தியாவின் கூடாரம் 

அவமக்கை்ைடும். 

 இந்ே ஒை்ைந்ேமானது அந்ே 2020 எக்ஸ்தைா கண்காட்சியில் வாய்ை்புகள் பிரிவில் 

(Opportunity segment) மிகை்மைரிய ைரை்ைளவில் (ஒரு ஏக்கர)் இந்தியாவின் கூடாரே்வே 

அவமக்க வவக மசய்கின்றது. 

 

உலகின் முதல் ளமக்தரா சதாழிற்ொளல  

 இந்திய மோழில்நுட்ைக் கழகே்தில் (IIT) ையிற்சி மைற்ற இந்திய வம்சாவளி 

ஆஸ்திதரலிய ஆராய்சச்ியாளரான வீணா சஹஜ்வல்லா உலகின் முேல் வமக்தரா 

மோழிற்சாவலவய (Micro factory) மோடங்கியுள்ளார.் 

 இந்ே வமக்தரா மோழிற்சாவலயானது மின்னணு கழிவுை் மைாருடக்ளின் ைகுதிகவள 

மறு ையன்ைாட்டிற்கு மதிை்புமிக்க மைாருடக்ளாக (valuable materials) மாற்ற வல்லது. 

 மிகச ் சிறிய ைரை்பில் அோவது 50 சதுர மீட்டர ் ைரை்ைளவில் கழிவுகள் உள்ள 

ேளே்திதலதய (on site) இயங்கவல்ல வமக்தரா மோழிற்சாவல இதுவாகும். 

எங்மகல்லாம் கழிவுகள் குவிக்கை்ைடுகின்றனதவா அந்ேந்ே இடே்திதலதய எளிோக 

இந்ே வமக்தரா மோழிற்சாவலவய அவமக்க இயலும். 

 இந்ே மின் கழிவு வமக்தரா மோழிற்சாவலயானது கண்ணாடி, பிளாஸ்டிக் தைான்ற 

ைல்தவறு வவகயான நுகரத்வார ் கழிவுகவள மதிை்புமிக்க வரே்்ேக மைாருடக்ளாக 

மாற்றுவேற்கு ைசுவமை் மைாருள் உற்ைே்தி மோழில்நுட்ைே்வே (green manufacturing) 

ையன்ைடுேத்ுகின்றது. 

 

ஸ்டீராய்டு களிம்புகள் - தளட 

 ஸ்டீராய்டுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ் மகால்லிகள் ஆகியவற்வறக் மகாண்ட 

களிம்புகளின் ைாகுைாடற்ற விற்ைவனவயே் ேடுை்ைேற்காக 14 ஸ்டீராய்டு 

மருந்துகளின் விற்ைவனவய மே்திய சுகாோர மற்றும் குடும்ை நல அவமசச்கம் ேவட 

மசய்துள்ளது. 

 இவற்றின் விற்ைவனயில் ேவடவய விதிக்க 1945 ஆம் ஆண்டின் மருந்துை் மைாருடக்ள் 

மற்றும் ஒை்ைவனை் மைாருடக்ள் சட்டே்தின் அட்டவவண 4ல் இந்ே 14 மருே்துவ 

ேயாரிை்புகளும் தசரக்்கை்ைடட்ுள்ளன. 

 மருந்துை் மைாருடக்ள் மோழிற்நுட்ை ஆதலாசவன ஆவணயேத்ுடனான (Drugs Technical 
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Advisory Board - DTAB) ஆதலாசவனவயே் மோடரந்்து இந்ே முடிவு எடுக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 மருே்துவ ைரிந்துவரயின்றி இே்ேகு களிம்புகளின் விற்ைவனவயே் ேவட மசய்ய 

ஏற்கனதவ DTAB ைரிந்துவர வழங்கியிருந்ேது குறிை்பிடே்ேக்கது. 

 தமலும் இது ேன் ைரிந்துவரகவள மே்திய மருந்துை் மைாருடக்ள் ேரநிவலக் 

கடட்ுை்ைாடட்ு நிறுவனே்திடம் (Central Drugs Standards Control Organisation - CDSCO) 

சமரை்்பிேத்ுள்ளது. 

 சில ேவட மசய்யை்ைட்ட களிம்புகளாவன. 

o மைதகாமமேதசான் 

o மடதசாவனட் 

o அல்குதளாமமடதசான் 

o புளூதவாசிதனாவனட் 

மருந்து ் ச ாருட்கள் சதாழிற்நுட்  ஆதலாெளன ஆளணயம் 

 இந்தியாவில் மருே்துவை் மைாருடக்ள் மோடரை்ான மோழிற்நுட்ை விவகாரங்கள் மீது 

முடிவுகவள எடுக்கும் உசச்ைடச் சடட் ரீதியான அவமை்தை DTAB ஆகும். 

 1940 ஆம் ஆண்டின் மருந்து மற்றும் ஒை்ைவனை் மைாருடக்ள் சடட்ே்தின் ைடி இது 

அவமக்கை்ைட்டது. 

 மே்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ை நல அவமசச்கே்தின் கீழ் மசயல்ைடும் CDSCO வின் 

ஒருைகுதிதய DTAB ஆகும். 

 

வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கான நிதி ஆதயாக் மன்றம்  

 புதிோக அவமக்கை்ைடட் வடகிழக்கு பிராந்தியே்திற்கான நிதி ஆதயாக் மன்றே்தின் 

முேல் சந்திை்பு அண்வமயில் திரிபுரா மாநிலே்தின் அகரே்லாவில் நவடமைற்றது. 

 வடகிழக்கு மாநிலங்களில் வளரச்ச்ிே் திட்டங்கவள ஊக்குவிை்ைேற்கான வழிகவள 

விவாதிை்ைேற்காக இந்ே சந்திை்பு நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 நிதி ஆதயாக் அவமை்பின் துவணே்ேவலவர ் ராஜீவ் குமார ் மற்றும் வடகிழக்கு 

பிராந்தியே்தின் தமம்ைாட்டிற்கான இவண அவமசச்ர ்ஜிதேந்திர சிங் இசச்ந்திை்பிற்கு 

ேவலவமதயற்றனர.் 

 2018 ஆம் ஆண்டு பிை்ரவரி மாேம் வடகிழக்கு பிராந்தியே்திற்கான நிதி ஆதயாக் 

மன்றம் அவமக்கை்ைட்டது. 

 இந்தியாவின் வடகிழக்கு பிராந்தியே்தின் நீடிே்ே மைாருளாோர வளரச்ச்ிவய உறுதி 

மசய்வதும், குறிை்பிடட் கால இவடமவளியில் வடகிழக்கு பிராந்தியே்தில் வளரச்ச்ிே் 

திட்டங்களின் அந்ேஸ்வே மதிை்ைாய்வு மசய்வதும் இேன் தநாக்கங்களாகும். 

 

65வது ததசிய திளர ் ட விருதுகள் 

 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான 65 -வது  தேசிய திவரை்ைட விருதுகவள மே்திய ேகவல் மற்றும் 

ஒளிைரை்புேத்ுவற அவமசச்கம் (Union Ministry of Information and Broadcasting) 

அண்வமயில் அறிவிேத்ுள்ளது. 

 மே்திய ேனிசச்ிறை்பு திவரை்ைடக் குழுவிற்கு (Feature Film Central panel) ஹிந்தி சினிமா 
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மற்றும் சரவ்தேச சினிமாவில் ேன்னுவடய மசயல்ைாட்டிற்காக மையர ் மைற்ற, 

புகழ்மைற்ற திவரை்ைடே் ேயாரிை்ைாளரான தசகர ்கபூர ்ேவலவம வகிே்ோர.் 

 ேனிசச்ிறை்பு இல்லா திவரை்ைடக் குழுவிற்கு (Non- Feature Film panel) நகுல் கம்தே 

ேவலவம ோங்கினார.் 

 தேசிய திவரை்ைட விருதுகளானது இந்தியாவில் வழங்கை்ைடும் மிக உயரிய திவரை்ைட 

விருதுகளாகும்.  

 1954 ஆம் ஆண்டு தேசிய திவரை்ைட விருதுகள் நிறுவை்ைட்டன.  

 ஆண்டு தோறும் இவ்விருதுகள் வழங்கை்ைடுகின்றன. 

 மே்திய அரசால் நியமிக்கை்ைடுகின்ற தேசிய நடுவரக்ள் குழுவினால் தேசிய 

விருதுகளினுவடய ைல்தவறு வவகை்ைாடட்ிற்கு மவற்றியாளரக்ள் 

தேரந்்மேடுக்கை்ைடுகின்றனர.் 

ததசிய விருதுகள் விருது ச ற்தறார் 

ோோ சாதகை் ைால்தக விருது  விதனாே் கன்னா  

சிறந்ே திவரை்ைடம்  வில்தலஜ் ராக் ஸ்டார ்(அஸ்ஸாமிய மமாழிை்ைடம்) 

சிறந்ே நடிவக  ஸ்ரீ தேவி (மாம் ) 

சிறந்ே நடிகர ் ரிே்தி மசன் (நகர ்கிரே்ான்) 

சிறந்ே இயக்குனர ் மஜயராஜ் - ையானகம் (மவலயாளம்) 

சிறந்ே சண்வட அவமை்பு  ைாகுைலி 2  

சிறந்ே நடன இயக்குநர ் கதணஷ் ஆசச்ாரய்ா ( டூ மலட், ஏக் பிதரம் கோ) 

சிறை்புக் காட்சியவமை்பு  ைாகுைலி 2  

சிறை்பு நடுவர ்விருது  நகர ்கிரே்ான் (மைங்காலி) 

சிறந்ே ைாடலாசிரியர ் மஜ.எம். பிரஹலாே் (முே்துரே்னா ைாடல்) 

சிறந்ே இவசயவமை்ைாளர ் ஏ.ஆர.் ரஹ்மான் (காற்று மவளியிவட) 

சிறந்ே ஒை்ைவனக் கவலஞர ் ராம் ரஜக் (நகர ்கிரே்ான்) 

சிறந்ே ஆவட வடிவவமை்பு  தகாபிந்ோ மந்ேல் (நகர ்கிரே்ான்) 

சிறந்ே ேயாரிை்பு வடிவவமை்பு சந்தோஷ் ராஜன் (தடக் ஆஃை்) 

சிறந்ே ைடே ்மோகுை்பு  ரீமா ோஸ் (வில்தலஜ் ராக்ஸ்டார)் 

சிறந்ே ஒலி வடிவவமை்பு  வாக்கிங் விே ்தி விண்ட ்

சிறந்ே ஒலிே் மோகுை்பு  மல்லிகா ோஸ் (வில்தலஜ் ராக்ஸ்டார)் 

சிறந்ே ஒலிை்ைதிவு – ைடை்பிடிை்பில் 

மசய்யை் ைடட்து (Location Sound 

Recording) 

மல்லிகா ோஸ் (வில்தலஜ் ராக்ஸ்டார)் 
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சிறந்ே அசல் திவரக்கவே  மோண்டிமுேலும் ேர்ிக்சாக்சியும்  

சிறந்ே ேழுவல் திவரக்கவே  ையானகம்  

சிறந்ே ஒளிை்ைதிவு  நிகில் எஸ்.பிரவீன் (ையானகம்) 

சிறந்ே பின்னணிை் ைாடகி  ஷாஷா திருை்ைதி (காற்று மவளியிவட) 

சிறந்ே பின்னணிை் ைாடகர ் தயசுோஸ் (தைாய் மவரஞ்ஞ காலம் -

விஸ்வாசபூரவ்ம் மன்சூர)் 

சிறந்ே குழந்வே நடச்ே்திரம்  அனிோ ோஸ் (வில்தலஜ் ராக்ஸ்டார)் 

சிறந்ே குழந்வேகள் ைடம்  தமாரக்ியா  

சிறந்ே சுற்றுசச்ூழல் திவரை்ைடம்  இராடா  

சிறந்ே தேசிய ஒருவமை்ைாட்டிற்கான 

ைடம்  

ேை்ைா (மராேத்ி) 

சிற ்பு குறியீடு உளடய சிறந்த பிராந்திய  டங்கள்  

மராே்தி  தமாரக்ியா (Mhorkya) 

மவலயாளம்  தடக் ஆை் (Take Off) 

சிறந்த பிராந்திய சமாழி ்  டங்கள்  

ேமிழ்  டூ தலட் (To let) 

ஹிந்தி  நியூட்டன் (Newton) 

லடாக் மமாழி  வாக்கிங் விே ்தி வின்ட் (Walking With The Wind) 

லடச்ே்தீவு சின்ஜார ்(Sinjar) 

துளு ைடாயி (paddayi) 

மராே்தி கசச்ா லிம்பு (Kachcha Limboo) 

மவலயாளம் மோண்டிமுேலும் ேர்ிக்சாக்ஷியும் (Thondimuthalum 

Driksakshiyum) 

கன்னடம் மஹமைடட்ு ராமக்கா (Hebbettu Ramakka) 

வங்காள மமாழி  மயூராக்சி (Mayurakshi) 

அசாமி  இஷு 

மேலுங்கு காஸி (Ghazi) 

குஜராே்தி  ே் (Dhh) 

ஒரியா ஹதலா அரச்ி (Hello Arsi) 
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UAV சதாழிற்நுட் ம் செயற்- ணி ் ளட 

 நாட்டில் டிதரான்கள் எனை்ைடும் ஆளில்லா விமானங்களினுவடய 

மோழிற்நுட்ைங்களின் (unmanned aerial vehicle-UAV) அமல்ைாட்டிவன விவரவுைடுே்தி 

அவற்றிவன கண்காணிக்கவும் (fast-track) அவற்றின் அமல்ைாட்டிற்கு திடட் வவரைடம் 

(road map) ஒன்வறே் ேயாரிக்கவும் 13 உறுை்பினரக்ள் மகாண்ட மசயற்ைணிை் ைவடவய 

(task force) மே்திய அரசாங்கம் அவமேத்ுள்ளது. 

 விமானை் தைாக்குவரேத்ு அவமசச்கே்தின் இவண அவமசச்ர ் (Minister of State for Civil 

Aviation) மஜயந்ே் சின்ஹா இந்ே 13 உறுை்பினரக்ள் மகாண்ட மசயற் ைணிை் ைவடயின் 

ேவலவராவார.் 

 விமானை் தைாக்குவரேத்ுேத்ுவற நிபுணரக்ள், மே்திய மைாதுேத்ுவற நிறுவனங்கள், 

அரசாங்கே்வேச ்தசரந்்ே பிரதிநிதிகள் இந்ே ைணிை்ைவடயில் ைங்தகற்றுள்ளனர.் 

 ஆளில்லா விமானே ்மோழிற்நுட்ைே்தின் மவளியீடுகள், காலவவரயவறகள் (timelines), 

அமல்ைாடு மற்றும் மதிை்ைாய்வு மைாறிமுவற (implementation and review mechanism), UAV 

மோழிற்நுட்ைே்தின் அமல்ைாட்டிற்கான அளவிடே்ேகு அளவீடுகள் (measurable metrics) 

ஆகியவவ உள்ளடக்கிய திட்ட வவரைடே்வே இந்ே மசயற்ைணிை் ைவட ேயார ்மசய்ய 

உள்ளது. இந்ே மசயற்ைணிை் ைவட பிரிவானது ஆளில்லா விமானே் 

மோழிற்நுட்ைே்தின் ையன்ைாட்டில் மோழிற்துவறயின் மசயற்ைாே்திரே்வே (Roles) 

மேளிவாக வவரயறுக்கும்.  

 இசம்சயற்குழுவானது ஆறு மாேங்களுக்குள் ேன்னுவடய அறிக்வகவய 

சமரை்்பிக்கும். 

 

இராணுவத் தள திகள் மாநாடு  

 அண்வமயில் புதுதில்லியில் இராணுவே் ேவலவமே ் ேளைதி பிபின் ராவே் 

ேவலவமயில் இராணுவே் ேளைதிகள் மாநாடு (Army Commanders’ Conference) 

துவங்கியுள்ளது. 

 இராணுவே் ேளைதிகள் மாநாடானது ஆண்டிற்கு இருமுவற (biannually) 

நடே்ேை்ைடுகின்றது. கூட்டிவணவுக் கலந்ோதலாசவன  ) collegiate deliberations( மூலம் 

முக்கிய மகாள்வக முடிவுகவள வகுை்ைேற்காக இந்ே மாநாடு நடே்ேை்ைடுகின்றது. 

 ஆறு நாடக்ள் நவடமைறுகின்ற இந்ே மாநாடானது இராணுவ மசயல்ைாடுகளில் 

இந்திய இராணுவே்தின் திட்டமிடல் மற்றும் அமல்ைாடட்ு மசயல் முவறகளுக்கான 

முக்கிய நிகழ்சச்ியாகும். 

 எதிரக்ால ைாதுகாை்பு அசச்ுறுே்ேல்கவளே் ேணிே்ேல், இந்தியாவின் வடக்கு 

எல்வலகளில் உடக்ட்டவமை்பு வசதிகவள தமம்ைடுே்ேல், ைாதுகாை்பு முக்கியேத்ுவம் 

வாய்ந்ே ைகுதிகளில் இரயில்தவ இருை்புை் ைாவேகவள அவமே்ேல், இராணுவே் 

துவறக்கான நிதிநிவல ஒதுக்கீடு, இராணுவே்தின் ோக்குேல் திறவன தமம்ைடுேத்ுேல் 

தைான்ற ைல்தவறு விவகாரங்கள் மீது இம்மாநாட்டில் ேளைதிகள் விவாதிக்க உள்ளனர.் 

 

இந்திய ளகத சி மாநாடு - 2018 

 இந்திய வகதைசி மாநாட்டின் (India Mobile Congress) இரண்டாவது ைதிை்பு 2018 ஆம் 

ஆண்டின் அக்தடாைர ் 25-ஆம் தேதி முேல் 27-ஆம் தேதி வவர மடல்லியில் நவடமைற 
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உள்ளது. 

 இந்திய வகதைசி மாநாட்டின் இரண்டாவது ைதிை்பினுவடய கருை்மைாருள் “புதிய 

டிஜிடட்ல் எல்வல அடுக்குகள் - இவணை்பு, உருவாக்கம், புேே்ாக்கம்” (New Digital Horizons 

- Connect, Create, innovate) என்ைோகும். 

 இந்திய மசல்லுலார ் ஆை்ைதரட்டரக்ள் சங்கம் (Cellular Operators Association of India-COAI) 

மற்றும் மே்திய மோவலே் மோடரப்ுே் துவற (Department of Telecommunications (DoT)) 

ஆகியவவ இந்ே மாநாடவ்ட ஒருங்கிவணேத்ுள்ளன. 

 முேல் இந்திய வகதைசி மாநாடு 2017-ஆம் ஆண்டு மசை்டம்ைர ்மாேம் புது தில்லியில் 

பிரகதி வமோனில் நவடமைற்றது. 

 மோவலே ் மோடரப்ு துவறயின் எதிரக்ால மசயல்ைாடவ்ட வழி நடேத்ுவேற்கு 

மகாள்வக வகுை்ைாளரக்ள், மோழில்துவற நிபுணரக்ள் மற்றும் ஒழுங்குமுவற 

அவமை்புகள் ஓர ் அரே்்ேமுள்ள விவாேே்தில் (meaningful deliberations) ஈடுைட 

அவரக்ளுக்கு ஓர ் தமவடவய வழங்குவேற்காக 2017-ஆம் ஆண்டு இந்திய வகதைசி 

மாநாடு துவங்கை்ைடட்து. 

 

e-FRRO திட்டம்  

 மே்திய உள்துவற அவமசச்கமானது (Union Home Ministry) மின்-மவளிநாட்டினர ்

பிராந்திய ைதிவு அலுவலகம் (e-Foreigners Regional Registration Office/e-FRRO) எனும் 

இவணய அடிை்ைவடயிலான ையன்ைாடவ்டே் மோடங்கியுள்ளது. 

 இந்தியாவிற்குை் ையணம் தமற்மகாள்ளும் மவளிநாடட்ுை் ையணிகளுக்கு தவகமான 

மற்றும் திறனான இவசவுசச்ீடட்ு மோடரை்ான தசவவகவள (visa-related services) 

ஆன்வலனில் வழங்குவதே e-FFRO-வின் தநாக்கமாகும். 

 மவளிநாட்டினருக்கு இவசவுச ் சீடட்ு மோடரை்ான தசவவகவள விவரவாகவும் 

திறன்ைட்ட முவறயிலும் வழங்குவேற்கு வமயை்ைடுே்ேை்ைடட் ஆன்வலன் 

இவணயேளே்வே (centralised online platform) கட்டவமை்ைதே e-FRRO எனும் இவணய 

அடிை்ைவடயிலான ையன்ைாட்டின் தநாக்கமாகும். 

 ேற்தைாது நவடமுவறயில், 180-க்கும் அதிகமான நாடக்வளக் மகாண்ட இவசவுச ்சீடட்ு 

காலே்தில் இந்தியாவில் ேங்கும் மவளிநாட்டவரக்ள் இந்தியாவில் உள்ள 

மவளிநாட்டினர ் ைதிவு அலுவலகங்களில் (FROs) ேங்கவள ைதிவு மசய்து மகாள்ள 

தவண்டும். 

 இே்திட்டே்தின் மூலம், மவளிநாட்டினர ் இனி மவளிநாட்டினர ் ைதிவு அலுவலகம் 

(Foreigners Registration Office- FRO) அல்லது பிராந்திய மவளிநாட்டினர ்ைதிவு அலுவலகம் 

(Foreigner Regional Registration Office –FRRO) மசன்று ேங்கவள ைதிவு மசய்து மகாள்ளே் 

தேவவயில்வல. 

 e-FRRO திட்டமானது, பிை்ரவரி 12-ஆம் தேதி அன்றிலிருந்து தசாேவன அடிை்ைவடயில் 

நான்கு பிராந்திய மவளிநாட்டினர ் ைதிவு அலுவலகங்களில் அமல்ைடுே்ேை்ைடட்ு 

வருகின்றது. 

 அவவயாவன 

 மைங்களூரு 

 மடல்லி 

 மசன்வன 



   
    
 
 
 
 

39 
 

  

 மும்வை 

 ேற்தைாது முவறயாக தமலும் 8 பிராந்திய மவளிநாட்டினர ்ைதிவு அலுவலகங்களில் e-

FRRO திட்டம் மோடங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

o மகால்கே்ோ 

o அமிரே்சரஸ்  

o வஹேராைாே ்

o மகாசச்ின் 

o திருவனந்ேபுரம் 

o தகாழிக்தகாடு 

o லக்தனா 

o அகமோைாே் 

 

இந்தியா – விதயஸ் தடன் மாநாடு - 2018 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியா – விதயஸ்ைதடன் (Wiesbaden) மாநாடு அண்வமயில் 

புதுதில்லியில் நவடமைற்றது. 

 இந்ே மாநாட்டின் ேவலை்பு “ஐக்கிய நாடுகள் சவையின் ைாதுகாை்பு கவுன்சிலின் 

தீரம்ானம் 1540-ன் திறன்ைட்ட அமல்ைாட்டிவன தநாக்கி அரசு – மோழிற்துவற 

கூட்டிவணவு மூலம் உலக விநிதயாக சங்கிலிவய ைாதுகாே்ேல்” (Securing Global Supply 

Chains through Government-Industry Partnerships towards Effective Implementation of UNSC 

Resolution 1540) என்ைோகும்.  

 மஜரம்ன் அரசாங்கம் மற்றும் ஆயுேக் குவறை்பு விவகாரங்களுக்கான ஐ.நா. 

அலுவலகம் (UN Office for Disarmament Affairs-UNODA) ஆகியவற்றின் ஒேத்ுவழை்தைாடு 

மே்திய மவளியுறவுேத்ுவற அவமசச்கம் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியா – 

விதயஸ்ைதடன் மாநாடவ்ட நடே்தியுள்ளது. 

 பிக்கி எனும் வரே்்ேகம் மற்றும் மோழில்துவறயின் வணிகக் கழகங்களின் 

சம்தமளனம் (FICCI- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) இந்ே மாநாட்டின் 

மோழிற்துவற ைங்களிை்ைாளராகும். 

UNSC தீரம்ானம் 1540 

 அரசு – மோழில்துவற கூட்டிவணவு மூலம் ஐ.நா. ைாதுகாை்புக் கவுன்சிலின் தீரம்ானம் 

1540-ன் அமல்ைாட்டிவன (UNSC Resolution 1540) வலுை்ைடுேத்ுவேற்காக 2012-ஆம் ஆண்டு 

மஜரம்னி அரசினால் விதயஸ்ைமடன் மசயல்முவற (Wiesbaden Process) 

மோடங்கை்ைட்டது. 

 தைரழிவு ஆயுேங்களின் (weapon of mass destructions) சரவ்தேச ைரவவலே் ேடுை்ைேற்கான 

ேன்னுவடய நீண்ட கால நிவலை்ைாடட்ு அரை்்ைணிை்பின் ஒரு ைகுதியாக, UNSC 1540 

தீரம்ானே்வே அமல்ைடுேத்ுவேற்காக சட்ட பின்னளிை்பு உவடய வலிவமயான ஆயுே 

ஏற்றுமதி கடட்ுை்ைாடட்ு அவமை்வை இந்தியா ஏற்ைடுே்தியுள்ளது. 

 உறுை்பினரல்லாே நாடுகளுக்கு அணு ஆயுே (nuclear), தவதியியல் (chemical), உயிரியல் 

ஆயுேங்கள் (biological weapons) மற்றும் அவற்றின் விநிதயாக அவமை்புகளின் (delivery 

systems) ைரவுேவலே ் ேடுை்ைேற்கு தைாதிய மற்றும் திறம்ைடட் நடவடிக்வகவய ஏற்று 

அவற்வற மசயல்ைடுே்ே ஐ.நா. அவவயின் ைாதுகாை்புக் கவுன்சிலின் அவனே்து 
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உறுை்பு நாடுகள் மீதும் ஐ,நா. ைாதுகாை்பு கவுன்சில் 1540 தீரம்ானமானது சட்டை் 

பிவணை்புக் கடவமவய (legally binding obligations) ஏற்ைடுேத்ுகின்றது. 

 

ததசிய மின்னணு சுகாதார ஆளணயம் 

 முன்மமாழியை்ைட்ட சுகாோர சிகிசவ்சயில் டிஜிட்டல் ேகவல் ைாதுகாை்பு 

சட்டே்தினுவடய (Digital Information Security in Healthcare Act-DISHA) வவரவிவன மே்திய 

சுகாோரம் மற்றும் குடும்ைநல அவமசச்கம் (Union Ministry health and family welfare) இறுதி 

மசய்துள்ளது. 

 சுேந்திர ஒழுங்குமுவறை்ைடுேத்ு அவமை்ைாக (Independent 

Regulator) மசயல்ைட உள்ள தேசிய மின்னணு சுகாோர 

ஆவணயே்தின் (National Electronic Health Authority - NeHA) 

நிறுவுேலில் இது ஓர ்முக்கியமான ைடியாகும். 

 நாட்டில் டிஜிட்டல் சுகாோர சிகிசவ்சே் ேரவுகளின் 

ைரிமாற்றம், இவணந்து மசயலாற்றும் ேன்வமக்கு 

வழிகாடட்ுேல்கள் (guidelines) மற்றும் ஒழுங்குமுவற 

கட்டவமை்புகள் ஆகியவற்வற (Regulatory framework) 

உருவாக்குவேற்கான முேன்வம நிறுவனதம தேசிய 

மின்னணு சுகாோர ஆவணயம் ஆகும். 

 வவரவு நிவலயில் உள்ள, சுகாோர சிகிசவ்சயில் 

டிஜிடட்ல் ேகவல் ைாதுகாை்பு சட்டமானது மக்கள் 

ேங்களினுவடய டிஜிடட்ல் சுகாோரே் ேரவுகளுக்கு 

ைாதுகாை்பு, ரகசியே்ேன்வம மற்றும் ேனிேத்ுவ 

அந்ேரங்க ைாதுகாை்பு உரிவம (Right to privacy, confidentiality 

and security) ஆகியவற்வறை் மைறுவேற்கு உேவும். 

 ேனிை்ைட்ட அந்ேரங்க மற்றும் ைாதுகாை்பு 

நடவடிக்வககவள (Privacy and Security measures) 

நவடமுவறை்ைடுேத்ுேல், சுகாோரம் மோடரை்ான 

ஆவணங்கவள ைரிமாற்றம் மசய்ேல், சுகாோரே் 

ேகவல்களின் தசகரிை்வை ஒழுங்கு முவறை்ைடுேத்ுேல் 

ஆகியவற்றின் மூலம் நாட்டில் மின்-சுகாோர ேரநிவலகளின் (e-health standards) 

தமம்ைாட்டில் முக்கிய மசயல்ைாே்திரே்வே இந்ே ஆவணயம் வகிக்கும். 

 சுகாோரே் ேகவல் ைரிமாற்ற அவமை்வை (Health Information Exchanges) அவமை்ைேற்கு 

இசச்ட்டம் வழிவவக மசய்கிறது. 

 மின்னணு சுகாோர ஆவணங்களின் (Electric health records-EHR) ைரிமாற்றம், தசகரிை்பு, 

தசமிை்பு, ேகவல் உற்ைே்தி ஆகியவற்றிற்கு மநறிமுவறகள் (protocols), ேரநிவலகள் 

(standards) மற்றும் மசயல்ைாடட்ு வழிமுவறகள் (Operational guidelines) ஆகியவற்வற 

வகுை்ைேற்கான அதிகாரே்திவன தேசிய மின்னணு சுகாோர ஆவணயம் 

மகாண்டுள்ளது. 

 

பிரதம மந்திரி சுரக்ஸ பீம தயாஜனா 

 பிரேம மந்திரி சுரக்ஸ பீம தயாஜனா திட்டே்தில் ைதிவு மசய்ேவரக்ளின் எண்ணிக்வக 
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13.41 தகாடியாக உயரந்்துள்ளது. 

 இே்திட்டே்தின் கீழ் Auto-Debit முவறயின் மூலமாக 2015-2016 காலகட்டே்தில் ைதிவு 

மசய்ேவரக்ளின் எண்ணிக்வக 8.85 தகாடியாக இருந்ேது. இது ேற்தைாது (2017-2018) 13.41 

தகாடியாக உயரந்்துள்ளது. 

பிரதம மந்திரி சுரக்ஸ பீம தயாஜனாளவ ்  ற்றி  

 2015 ஆம் ஆண்டு மோடங்கை்ைட்ட இே்திட்டம் விைே்தில் மரணமவடந்ேவரக்ள் அல்லது 

விைே்தினால் முழுவதும் ஊனமவடந்ேவரக்ளுக்கான ரூ.2 லடச்ம் மதிை்புவடய 

காை்பீடு மற்றும் ைகுதியளவு நிரந்ேர ஊனமவடந்ேவரக்ளுக்கான ரூ.1 லடச்ம் 

மதிை்பிலான காை்பீடு ஆகியவற்வறக் 

மகாண்டுள்ளது.  

 இே்திட்டே்தின் கீழான காை்பீடு ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஜீன் 1 முேல் அவேே் மோடரந்்ே 

ஆண்டின் தம 31 வவரயிலான 

காலகட்டேவ்ேக் மகாண்டுள்ளது. ைல்தவறு 

மே்திய அரசுே ் துவறகளினால் 

மசயலாக்கம் மசய்யை்ைடட்ு வந்ே விைேத்ுக் 

காை்பீடட்ுக் மகாள்வககள் ஜீன் 1, 2017 முேல் 

பிரேம மந்திரி சுரக்ஸ பீம தயாஜனா 

திட்டே்துடன் ஒருங்கிவணக்கை்ைட்டன. 

 பிரேம மந்திரி சுரக்ஸ பீம தயாஜனா 

திட்டமானது வங்கிகள், மண்டல ஊரக 

வங்கிகள் மற்றும் கூடட்ுறவு வங்கிகளுடன் ஒன்றிவணந்து மைாதுேத்ுவற மற்றும் 

ேனியாரத்ுவற மைாதுக்காை்பீடட்ு நிறுவனங்களினால் வழங்க/நிரவ்கிக்கை்ைடுகிறது. 

 

 ாதுகா ்பு ெம் ள ் ச ட்டகத்தின் மீதான புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தம் 

 இந்திய ராணுவம் ைாதுகாை்பு சம்ைளை் மைட்டகே்திற்காக HDFC வங்கியுடன் 

புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேம், ஒன்றில் வகமயழுே்திடட்ுள்ளது. 

 இந்திய ராணுவம், HDFC வங்கியுடன் முேன் முேலாக 2011ஆம் ஆண்டு புரிந்துணரவ்ு 

ஒை்ைந்ேே்தில் வகமயழுே்திட்டது. இவ்மவாை்ைந்ேம் 13 மாரச் ் 2015 அன்று 

புதுை்பிக்கை்ைட்டது. 

 ேற்தைாவேய புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேமானது, ைணியிலுள்ள ைவடவீரரக்ள், 

ஓய்வூதியோரரக்ள் மற்றும் வீரரக்ளின் குடும்ைங்கள் ஆகிதயாரின் தேவவவயை் 

பூரே்்தி மசய்வேற்காக மாற்றங்கவள ஏற்ைடுேத்ும் வசதி மகாண்ட ஒரு ஒை்ைந்ேம் 

ஆகும். 

 ேற்தைாது ைாதுகாை்பு சம்ைளை் மைட்டகம் மோடரை்ாக இந்திய ராணுவம் 11 

மைாதுேத்ுவற மற்றும் ேனியாரத்ுவற வங்கிகளுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேம் 

மசய்துள்ளது. 

 

10-வது  ாதுகா ்புக் கண்காட்சி 

 ேவரை்ைகுதி, கடல் மற்றும் உள்நாடட்ு ைாதுகாை்பு அவமை்பு மீோன இரண்டு 

ஆண்டிற்கு ஒரு முவற நடே்ேை்ைடும் ைாதுகாை்புக் கண்காட்சியின் 10-வது ைதிை்பு 
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காஞ்சிபுரம் மாவட்டே்தின் திருவிடந்வேயில் நிவறவவடந்ேது. 

 நான்கு நாள் நிகழ்சச்ியான (ஏை்ரல் 11 -14) இக்கண்காட்சியானது முவறை்ைடி 

பிரேமரால் மோடங்கி வவக்கை்ைடட்து. 

 இக்கண்காட்சியில், உள்நாட்டிதலதய வடிவவமக்கை்ைடட்ு ேயாரிக்கை்ைடட் இந்திய 

கை்ைற்ைவட கை்ைல்கள் வரலாற்றிதலதய முேல் முவறயாக மசன்வன துவறமுகே்தில் 

ைாரவ்வயாளரக்ளின் ைாரவ்வக்கு வவக்கை்ைடட்ன.  

 அவவகளாவன 

1. சகயோரி - எதிரியின் கண்ணில்ைடா தைாரக்்கை்ைல் 

2. கதமாரட்ா - நீரம்ூழ்கி எதிரை்்பு தைார ்ைாதுகாை்புக் கை்ைல் (Anti-Submarine warfare 

corvette). 

3. சுமிே்ரா – தமம்ைடுே்ேை்ைட்ட கடதலாரக் காவல்ைவடக் கை்ைல் 

4. ஐராவே் – நீர ்நிலக் கை்ைல் (Amphibious ship) 

5. கிரச் ்– ஏவுகவணக் கை்ைல். 

 நான்கு நாடக்ள் நவடமைற்ற ைாதுகாை்புக் கண்காட்சி “இந்தியா : வளரும் ைாதுகாை்பு 

உற்ைே்தி வமயம்” என்ற கருேத்ுருவவ அடிக்தகாடிடட்ுக் காண்பிே்ேதோடு ைாதுகாை்பு 

அவமை்புகள் மற்றும் உைகரணங்கள் ஆகியவற்றின் ஏற்றுமதியில் இந்தியாவின் 

திறவமவயக் காட்சிை்ைடுே்தியது. 

 கண்காட்சியில் இடம் மைற்ற 155 மி.மீ தமம்ைடுே்ேை்ைட்ட பீரங்கிகளுடன் நிலே்தில் 

இயங்கும் கருவிகளும் இக்கண்காட்சியில் மிகை்மைரிய கவனே்வேை் மைற்று 

இருந்ேன.  

 இந்ே பீரங்கியானது (Advanced Towed Artillery Gun-ATAG) ைாதுகாை்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் 

தமம்ைாடட்ு நிறுவனே்ோல் கல்யாணி குழுமம், டாடா ைவர ் மற்றும் பீரங்கிே் 

மோழிற்சாவல (OFB) ஆகியவற்றுடன் கூட்டிவணந்து ேயாரிக்கை்ைடட்து.  

 இந்தியா மசாந்ே பீரங்கிவயக் மகாண்டுள்ளது இதுதவ முேல் முவறயாகும். 

 

ஒதர மாதிரியான ொளல வரி அளம ்பு 

 மே்திய சாவலை் தைாக்குவரேத்ு மற்றும் மநடுஞ்சாவலேத்ுவற அவமசச்கே்தினால் 

அவமக்கை்ைட்ட அவமசச்ரக்ளின் குழு வணிகரீதியிலான வாகனங்களின் நாடு 

முழுவதுமான எளிோன இயக்கே்திற்காக ஒரு தேசம் ஒரு வரி என்ற மகாள்வகவய 

முன்மமாழிந்துள்ளது. 

 இரண்டு நாள் நவடமைற்ற இந்ே அவமசச்ரக்ள் குழுவின் மாநாடு ராஜஸ்ோன் 

தைாக்குவரேத்ு அவமசச்ர ் யூனுஸ்கான் அவரக்ளின் ேவலவமயில் அஸ்ஸாமின் 

கவுகாே்தியில் நவடமைற்றது. 

 இந்ே முன்மமாழிவு 

o ஒரு மாநிலே்திலிருந்து மற்மறாரு மாநிலே்திற்கு சாவல வரிவிதிை்பு ஏதுமின்றி 

வாகனங்களின் இயக்கே்திற்கு அனுமதிக்கிறது. 

o குவறந்ே வரியுவடய மாநிலங்களில் வாகனங்கவளை் ைதிவு மசய்து மற்ற 

மாநிலங்களில் ேங்களது வாகனங்கவள இயக்கும் மக்கவள 

கண்காணிக்கின்றது. 

 தமாட்டார ் வாகனங்களில், வரிவய விதிை்ைேற்கான மகாள்வககவள 

தீரம்ானிை்ைேற்கான அதிகாரம் மே்திய அரசிடம் உள்ளது. விவலை்ைட்டியலிலுள்ள 
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வாகன விவலயின் மூன்று அடுக்குகவள அடிை்ைவடயாகக் மகாண்தட இந்ே ஒதர 

மாதிரியான வரி விதிக்கை்ைடும். 

 10 லடச்ே்திற்கும் கீழான விவலயுவடய வாகனங்களின் மீோன வரி 8%, 10-20 லடச்ம் 

மதிை்புவடய வாகனங்களின் மீோன வரி 10%, 20 லடச்ே்திற்கும் தமலான மதிை்புவடய 

வாகனங்களின் மீோன வரி 12% ஆகும். 

 மின்சாரே்ோல் இயங்கும் வாகனங்களுக்கு வரியில் 2% ேள்ளுைடியும், டீசல் 

வாகனங்களுக்கு 2% கூடுேல் வரியும் விதிக்கை்ைடும். 

 

தமகாலயா நில ் ர ்பு தமலாண்ளம திட்டம் 

 மே்திய நிதி அவமசச்கமானது தமம்ைாடு மற்றும் புனரவமை்பிற்கான சரவ்தேச 

வங்கியுடன் (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) தமகாலயா சமுோய 

வழிநடேத்ு நிலை்ைரை்பு தமலாண்வமே் திட்டே்திற்காக (Meghalaya Community – Led 

Landscapes Management Project-MCLLMP) 48 மில்லியன் அமமரிக்க டாலர ் மதிை்பிலான 

கடன் ஒை்ைந்ேந்தில் வகமயழுே்திடட்ுள்ளது. 

 2023-ல் தமகலாயாவில் தேரந்்மேடுக்கை்ைடட் நிலை்ைரை்புகளில் சமுோய – வழிநடேத்ு 

நிலை்ைரை்பு தமலாண்வமவய வலுை்ைடுேத்ுவதே இே்திட்டே்தின் தநாக்கமாகும். 

 இே்திட்டமானது மூன்று கூறுகவள மகாண்டது. 

o திட்ட தமலாண்வம மற்றும் ஆளுவக  

o சமுோய-வழிநடேத்ு நிலை்ைரை்பு திட்டமிடல் மற்றும் அமல்ைடுேத்ுேல். 

o இயற்வக மூல ஆோர தமலாண்வமக்காக திறன்கள் மற்றும் திட்ட அறிவிவன 

வலுை்ைடுேத்ுேல். 

 இே்திட்டே்தின் கீழ் தமற்மகாள்ளை்ைடும் சீரத்கடு அவடந்ே மற்றும் மிகவும் அதிக 

அளவில் சீரத்கடவடந்ே நிலை்ைரை்புகளின் புனரவமை்ைானது உள்ளூர ்

சமுோயங்களுக்கு இந்ே நிலை்ைரை்புகளில் கிவடக்கக்கூடிய நீரின் அளவவ 

அதிகரிக்கும். 

 இே்திட்டம் மண்ணின் உற்ைே்திே்திறவன அதிகரிக்கும். அவவ அேற்கு ைதிலீடாக 

உள்ளூர ்சமுோயங்களின் வருமானே்வேை் மைருக்கி, வறுவமவய குவறக்கும். 

தமம் ாடு மற்றும் புனரளம ்பிற்கான ெரவ்ததெ வங்கி  

 தமம்ைாடு மற்றும் புனரவமை்பிற்கான சரவ்தேச வங்கியானது நடுே்ேர 

வருமானமுவடய வளரும் நாடுகளுக்கு கடனளிக்கும் ஓர ் சரவ்தேச நிதியியல் 

நிறுவனமாகும். 

 இது உலக வங்கி குழுமே்தினில் உள்ளடங்கியுள்ள ஐந்து நிறுவனங்களில் 

முேன்வமயான முேல் நிறுவனமாகும். 

 இரண்டாம் உலகை் தைாரால் ைாழவடந்ே ஐதராை்பிய நாடுகளின் புனரவமை்புக்கு நிதி 

வழங்கும் தநாக்தகாடு 1944-ஆம் ஆண்டு தமம்ைாடு மற்றும் புனரவமை்பிற்கான 

சரவ்தேச வங்கி உருவாக்கை்ைட்டது. 

 

இந்தியாவின் முதல் கடற் காற்றாற்றல் திட்டம் 

 மே்திய புதிய மற்றும் புதுை்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் அவமசச்கே்தின் (Ministry of New and 
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Renewable Energy-MNRE) கீழ் மசயல்ைடும் காற்று ஆற்றலுக்கான தேசிய நிறுவனமானது 

(National Institute of Wind Energy NIWE) இந்தியாவின் முேல் கடற் காற்றாற்றல் திட்டே்திற்கு 

(offshore wind energy project) விருை்ை மவளிை்ைாடவ்ட (Expression of Interest-EoI) 

மவளியிடட்ுள்ளது. 

 குஜராே் மாநிலே்தின் கடல் ைகுதியில் காம்ைட் வவளகுடாவில் (Gulf of Khambat) 1000 

மமகாவாட் (1 ஜிகா வாட்) கடற் காற்றாவல ஆற்றல் உற்ைே்தி திட்டே்வே 

ஏற்ைடுேத்ுவேற்கு கடற் காற்றாற்றல் திட்ட தமம்ைாட்டாளரக்ளுக்காக இந்ே விருை்ை 

மவளிை்ைாடு மவளியிடை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் முேல் கடற் காற்றாற்றல் உற்ைே்தி திட்டே்தின் அறிவிை்பின் மூலம் 

மே்திய புதிய மற்றும் புதுை்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் அவமசச்கம் இந்தியாவில் கடல் 

காற்றாற்றல் உற்ைே்தி துவறவய தமம்ைடுே்ே முயற்சி மசய்கின்றது. 

 இந்ே கடல் காற்றாற்றல் உற்ைே்தியானது இந்தியாவின் ஆற்றல் ைாதுகாை்வை (energy 

security) அவடய உேவி மசய்யும். தமலும் ைருவநிவல மாற்றே்திற்கான தேசிய 

மசயல்திட்டே்தின் இலக்குகவள (National Action Plan for Climate Change-NAPCC) அவடய 

உேவும். 

 தேசிய கடல் காற்று ஆற்றல் மகாள்வகயின் (National Offshore Wind Energy Policy) கீழ் 

மசன்வனயில் உள்ள காற்று ஆற்றலுக்கான தேசிய நிறுவனமானது கடற் காற்றாற்றல் 

திட்ட இடங்களின் இறுதி ஏலே்திற்கு முன்பு அவ்விடே்வே கணக்காய்வு 

மசய்வேற்கான மற்றும் அே்தியாவசியமான ஆய்வுகவள தமற்மகாள்வேற்கான 

முேன்வம நிறுவனமாகும். 

 காற்று ஆற்றலுக்கான தேசிய நிறுவனமானது கடற் காற்றாற்றல் உற்ைே்தி திட்ட 

தமம்ைாட்டிற்கு ேமிழ்நாடு மற்றும் குஜராே் மாநிலங்களின் கடற்ைகுதிகவள 

அவடயாளம் கண்டுள்ளது. 

 தமலும் காற்று ஆற்றலுக்கான தேசிய நிறுவனமானது காற்று மூல ஆோரங்களின் 

அளவீட்டினிற்காக இந்தியாவின் முேல் கடற் வலடார ் கருவிவய காம்ைாட் 

வவளகுடாவில் மைாருே்தியுள்ளது. தமலும் 2018 ஆண்டு மசை்டம்ைர ்மாேம் ேமிழ்நாடட்ு 

கடற்ைகுதியில் இரண்டாவது வலடார ்சாேனே்வே மைாருே்ே உள்ளது. 

 

முதல் ெரவ்ததெ ொளல கட்டுமானத் திட்டம் 

 இந்திய தேசிய மநடுஞ்சாவல ஆவணயமானது (National Highways Authority of India (NHAI) 

மியான்மரில் உள்ள யாக்யி – கதலவா மநடுஞ்சாவலை் பிரிவவ (Yagyi – Kalewa section) 

இந்தியாவின் கிழக்குை் ைகுதிதயாடு இவணந்ே இருவழிை்ைாவேயாக (two lane) 

தமம்ைடுேத்ுவேற்கு மியான்மர ்அரசுடன் ஓர ்ஒை்ைந்ேே்தில் வகமயழுே்திடட்ுள்ளது. 

 இே்திட்டமானது இந்தியா – மியான்மர ் – ோய்லாந்து ஆகியவற்றிற்கிவடதயயான 

முே்ேரை்பு மநடுஞ்சாவலே் திட்டே்தின் {India-Myanmar-Thailand (IMT) Trilateral Highway} ஒரு 

ைகுதியாகும். தமலும் இது இந்திய தேசிய மநடுஞ்சாவல ஆவணயே்தின் முேல் 

சரவ்தேச திட்டம் ஆகும். 

 மேற்காசிய பிராந்தியே்தில் அவமந்துள்ள இந்தியா, மியான்மர ் மற்றும் ோய்லாந்து 

ஆகிய நாடுகளுக்கிவடதயயான இவணை்பிவன ஊக்குவிை்ைேற்காக இந்தியாவின் 

கிழக்கு மசயற்ைாடட்ு மகாள்வகயின் (Act East policy) கீழ் கட்டை்ைடட்ு வரும் பிராந்திய 

மநடுஞ்சாவலதய IMT முே்ேரை்பு மநடுஞ்சாவலயாகும். 

 இந்ே மநடுஞ்சாவலயானது மியான்மரின் வழிதய இந்தியாவின் மணிை்பூர ்
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மாநிலே்தின் தமாமர (Moreh) ைகுதிவய ோய்லாந்து நாட்டின் தம தசாட் (Mae- Sot) 

ைகுதியுடன் இவணக்கும். 

 இந்ே மநடுஞ்சாவலயானது ஆசியான் – இந்தியா ேவடயற்ற வரே்்ேக ைகுதிகளிலும் 

(ASEAN–India Free Trade Area), அேதனாடு பிற மேன்கிழக்காசியை் ைகுதிகளிலும் (Southeast 

Asia) வணிகம் மற்றும் வரே்்ேகே்வே ஊக்குவிக்கும் என எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகின்றது. 

 இந்திய அரசின் மே்திய மவளியுறவு விவகாரேத்ுவற அவமசச்கே்தினால் 

இே்திட்டே்திற்கு நிதியளிக்கை்ைடுகின்றது. 

 1177 தகாடி ரூைாய் மசலவில் மைாறியியல், மகாள்முேல் மற்றும் கடட்ுமானம் எனும் 

முவறயின் (Engineering, Procurement and Construction Mode - EPC mode) அடிை்ைவடயில் 

இே்திட்டம் மசயல்ைடுே்ேை்ைடவுள்ளது. 

 

ெரவ்ததெ ஆற்றல் மன்ற அளமெெ்ரக்ளுக்கிளடதயயான ெந்தி ்பு 

 அமமரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்குை்பிறகு ஆற்றல் நுகரவ்ில் உலக அளவில் மூன்றாவது 

மைரிய ஆற்றல் நுகரத்வாரான இந்தியா 16-வது சரவ்தேச ஆற்றல் மன்றே்தின் 

(International Energy Forum - IEF) அவமசச்ரக்ளுக்கிவடதயயான சந்திை்வை அண்வமயில் 

புதுதில்லியில் நடே்தியுள்ளது. 

 இசச்ந்திை்பு முவறை்ைடி பிரேமரால் 

மோடங்கி வவக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

இதோடு இந்தியா சரவ்தேச ஆற்றல் 

மன்ற அவமசச்ரக்ளுக்கிவடதயயான 

சந்திை்வை இரண்டாவது முவறயாக 

நடேத்ியுள்ளது. இேற்கு முன்னர ்

இந்தியா 5-வது சரவ்தேச 

ஆற்றல்மன்றே்தின் அவமசச்ரக்ளுக்கிவடதயயான சந்திை்வை 1996 ஆம் ஆண்டு 

தகாவாவில் நடே்தியது. 

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான இசச்ந்திை்பின் கருேத்ுரு “உலகளாவிய ஆற்றல் ைாதுகாை்பு 

மாற்றம், மோழில்நுட்ைம், வரே்்ேகம் மற்றும் முேலீடு ஆகியவற்றின் எதிரக்ாலம்” (The 

Future of Global Energy Security: Transition, Technology, Trade and Investment) என்ைோகும். 

 42 நாடுகவளச ் தசரந்்ே மைட்தராலியே் துவற அவமசச்ரக்ள் இசச்ந்திை்பில் கலந்து 

மகாண்டனர.் இசச்ந்திை்ைானது சீனா மற்றும் மேன்மகாரியா ஆகிய நாடுகளின் 

கூடட்ுறதவாடு இந்தியாவால் நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 இசச்ந்திை்ைானது அறிவாற்றல் மற்றும் அனுைவை்ைகிரவ்ு ஆகியவற்றின் மூலமாக 

மகாள்வககள் மற்றும் முேலீடட்ு முடிவுகவள தமம்ைடுேத்ுவவே தநாக்கமாக 

மகாண்டது. 

  

முதல் அதிதவக மின் இயந்திரம் 

 12000 குதிவரே ் திறன் (Horsepower-HP) மகாண்ட இந்தியாவின் முேல் அதிதவக மின் 

இயந்திரம் பீகார ் மாநிலே்தில் உள்ள மதேபுரா எமலக்ட்ரிக் எஞ்சின் 

மோழிற்சாவலயிலிருந்து (Electric Locomotive Factory) பிரேமரால் மகாடி அவசேத்ு 

மோடங்கி வவக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில் ேயாரிை்தைாம் (Make-in-India) என்ற திட்டே்தின் முேல் மைரிய திட்டமான 
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இே்திட்டம் பிமரஞ்சு நிறுவனமான ஆல்ஸ்தடாம் (Alstom) நிறுவனேத்ுடன் இவணந்து 

இந்திய ரயில்தவ நிறுவனே்ோல் தமம்ைடுே்ேை்ைடட்ு நிவறவு மசய்யை்ைடட்ுள்ளது.  

 இேன் மூலம், 12000 குதிவரே்திறன் மற்றும் அேற்கு தமலான திறன் மகாண்ட 

எலக்ட்ரிக் எஞ்சின்கவளக் மகாண்டுள்ள நாடுகளான இரஷ்யா, சீனா, மஜரம்னி 

மற்றும் சுவீடன் ஆகிய நாடுகள் உள்ளடங்கிய சிறை்புை் ைடட்ியலில் இந்தியா இடம் 

மைற்றுள்ளது. 

 ேற்தைாது வவர இந்திய ரயில்தவ துவறயால் 6000 குதிவரே் திறன் மகாண்ட மின் 

எஞ்சின்கள் மடட்ுதம ையன்ைடுே்ேை்ைடட்ு வருகின்றன. இந்ே 12000 குதிவரே் திறன் 

மின் எஞ்சின்கள் சரக்கு ரயில்களில் இவணக்கை்ைடும். தமலும் நிலக்கரி மற்றும் 

இரும்புே்ோது ஆகியவற்றின் தைாக்குவரே்திற்கு இவவ ையன்ைடுே்ேை்ைடும். 

 

முதல் சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு ளமயம் 

 தேசிய சுகாோர ைாதுகாை்புே் திட்டமான ஆயுஷ்மான் ைாரே ் தயாஜனாவின் 

மோடக்கே்திவன (Ayushman Bharat Yojana - National Health Protection Mission-AB-NHPM) 

குறிை்ைேற்காக சேத்ீஸ்கர ்மாநிலே்தின் பிஜை்பூரில் நாட்டின் முேல் சுகாோரம் மற்றும் 

நல் வாழ்வு வமயே்வே (Health and Wellness Centre) பிரேமர ்மோடங்கி வவேத்ுள்ளார.் 

 தமாடிதகர ் (Modicare) என்று அவழக்கை்ைடும் ஆயுஷ்மான் ைாரே ் எனும் சுகாோரக் 

காை்பீடட்ுே் திட்டமானது 2018 ஆம் ஆண்டின் மே்தியை் மைாது ைடம்ஜடட்ில் 

அறிவிக்கை்ைட்டது. 

 10,500 தகாடி ரூைாய் ைடம்ஜட் ஒதுக்கீடட்ு ஆேரதவாடு 2018 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ்மாேம் 

மே்திய தகபிமனட் இே்திட்டே்திற்கு அனுமதிவய வழங்கியுள்ளது. 

 2011-ஆம் ஆண்டின் சமூக, மைாருளாோர மற்றும் சாதிவாரிக் கணக்மகடுை்பின் (Socio 

Economic and Caste Census 2011-SECC) ேரவுேளே்தின் அடிை்ைவடயில் ஏவழ மற்றும் 

ைாதிக்கை்ைடக் கூடிய மக்கள் மோவகவயச ் தசரந்்ே 10 தகாடி குடும்ைங்களுக்கு 

மருே்துவ சுகாோர காை்பீடட்ு வசதிவய வழங்குவதே ஆயுஷ்மான் ைாரே ் திட்டே்தின் 

தநாக்கமாகும். 

 அரசினால் நிதியுேவி அளிக்கை்ைடுகின்ற உலகின் மிகை்மைரிய மருே்துவ சிகிசவ்ச 

தசவவ திட்டம் இதுதவயாகும். 

 ஆயுஷ்மான் ைாரே ் திட்டே்தின் அமல்ைாட்டிற்காக மே்திய மற்றும் மாநில 

அரசுகளிவடதய ஒருங்கிவணை்வை வளரை்்ைேற்காகவும், திறம்ைட்ட அமல்ைாட்டிற்கு 

மகாள்வக வழிகாடட்ுேல்கவள வழங்குவேற்காகவும் உசச் அளவில் ஆயுஷ்மான் 

ைாரே ் - தேசிய சுகாோர ைாதுகாை்பு திடட்க் குழு ஒன்றும் இே்திட்டே்தின் 

அவமக்கை்ைடும். 

 மே்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ை நல்வாழ்வுே் துவற அவமசச்ர ் இக்குழுவின் 

ேவலவராவார.் 

 

த ாஷான் திட்டம் 

 தைாஷான் அபியான் திட்டே்தின் (Poshan Abhiyaan) கீழ் ஊட்டசச்ேத்ு அளவீடுகள் (nutrition 

parameter) அடிை்ைவடயில், நிதி ஆதயாக் அவமை்ைானது இந்திய மாநிலங்கவள 

ேரவரிவசை்ைடுே்ே உள்ளது. 
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 தைாஷான் அபியான் திட்டே்தின் கீழான இந்தியாவின் ஊட்டசச்ேத்ு சவால்கள் மீோன 

தேசியக் குழுவின் (National Council on India's Nutrition Challenges) முேல் சந்திை்பு 

அண்வமயில் நிதி ஆதயாக் அவமை்ைால் நடே்ேை்ைடட்து. 

 அவமசச்ரகங்களிவடதயயான ஒருங்கிவணை்பு மற்றும் மதிை்ைாய்வு கூடட்ே்தின் 

மூலம் நாட்டின் முக்கிய, ஊட்டசச்ேத்ு குவறைாடு மோடரை்ான பிரசச்வனகவள 

கவளவேற்கு நிதி ஆதயாக் அவமை்பினால் இந்ே சந்திை்பு நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில் ஊடட்சச்ேத்ு நிவலயிவனை் ைற்றி ஒவ்மவாரு ஆறு மாேங்களுக்கும் 

இக்குழு பிரேமரிடம் ேன் அறிக்வகவய சமரை்்பிக்கும். 

 தைாஷான் அபியான் திட்டே்தின் கீழ் மகை்தைறுவடய மைண்களுக்கு ேரமான 

ஊடட்சச்ேத்ு உணவுை் மைாருடக்ள் வழங்கை்ைடும். 

 தைாஷான் அபியான் திட்டமானது நாட்டில் ஊடட்சச்ேத்ு குவறைாட்டிவனயும், வளரச்ச்ி 

குன்றவலயும், இளங்குழந்வேகள், மைண்கள் மற்றும் இளம் மைண் 

குழந்வேகளிவடதய இரே்ே தசாவகவய குவறக்கவும், பிறை்பு எவட குவறவவ 

குவறக்கவும் இலக்கிவனக் மகாண்டுள்ளது. 

 குழந்வேகளிடே்தில் 80 சேவீே மூவள வளரச்ச்ியானது அவரக்ளுவடய வாழ்வின் 

முேல் 1000 நாடக்ளில் ஏற்ைடுவோல், குழந்வேகளுவடய இந்ே முக்கிய கால 

கட்டே்தின் மீது தைாஷான் அபியான் திட்டம் அதிக கவனே்வே மசலுே்ே உள்ளது.. 

 0 முேல் 6 வயது வவரயிலான குழந்வேகளிடே்தில் வளரச்ச்ி குன்றல் (stunting) 

நிவலயிவன ேற்தைாவேய 38.4 சேவீேம் என்ற அளவிலிருந்து 2022-ல் 25 சேவீேம் என்ற 

அளவுக்கு குவறை்ைேற்கு இே்திட்டம் இலக்கிவனக் மகாண்டுள்ளது. 

 

ததசிய தூய காற்று திட்டத்தின் வளரவு 

 மே்திய சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் ைருவநிவல மாறுைாடட்ு அவமசச்கமானது (Union 

Ministry of Environment, Forest and Climate Change) தேசிய தூய காற்று திட்டே்தின் (National 

Clean Air Programme - NCAP) முன் வவரவவ மவளியிடட்ுள்ளது. 

 விரிவான மற்றும் நம்ைகமான ேரவு ேளே்தினிற்காக நாடு முழுவதும் சுற்றுை்புற 

காற்றின் ேரே்வே கண்காணிை்ைேற்கு திறனுவடய மற்றும் வகதேரந்்ே சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிை்பு பிவணய அவமை்வை உருவாக்குவதும் அேவன தமம்ைடுேத்ுவதும் 

தேசிய தூய காற்று திட்டே்தினுவடய தநாக்கங்களாகும். 

 இந்ே திட்ட வவரவில் மே்திய சுற்றுச ் சூழல் அவமசச்கமானது தேசிய தூய காற்று 

திட்டே்தின் கீழ் நாட்டில் காற்று மாசுைாடுகவள குவறை்ைேற்கு தேவவயான 

நடவடிக்வககளின் மோகுை்வை வழங்கியுள்ளது. 

 அவவயாவன: 

o காற்று ேர கண்காணிை்பு அவமை்பு 

o தூசு தமலாண்வம மீது அறிவிை்புகளிவன மவளியிடல்  

o காற்று ேர முன்னறிவிை்பு அவமை்பு 

o உள்ளரங்க காற்று மாசுைாடு கண்காணிை்பு மற்றும் தமலாண்வம. 

o 10 நகரங்கவள மகாண்ட சூை்ைர ்மநடவ்ரக்்கிவன அவமே்ேல் 

o காற்று மாசுைடலின் உண்வம தநர கண்காணிை்பிற்கு மாற்றுே் 

மோழில்நுட்ைே்வே அவடயாளம் காணல். 
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o காற்று மாசுைடலினால் உண்டாகும் சுகாோர ோக்கங்கள் குறிே்ே ஆய்வுகள். 

o NACP திட்டே்தின் அமல்ைாட்டின் மதிை்ைாய்வு, மதிை்பீடு, சரிைாரை்்பிற்காக 

மூன்று கட்ட மைாறிமுவறவய அவமே்ேல். 

 

ராஷ்டிரிய கிராம் சுவராஜ் அபியான் 

 மைாருளாோர விவகாரங்கள் மீோன அவமசச்ரவவக் குழுவானது (Cabinet Committee on 

Economic Affairs-CCEA) மறு சீரவமக்கை்ைடட் மேத்ிய நிதியுேவிே் திட்டமான (Centrally 

Sponsored Scheme) ராஷ்டிரிய கிராம் சுவராஜ் அபியான் (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan-RGSA) 

என்ற திட்டே்திற்கு அனுமதி வழங்கி வழங்கியுள்ளது. 

 நீடிே்ே வளரச்ச்ி இலக்குகளின் அவடேலுக்கு (Sustainable Development Goals -SDGs) மின் – 

ைஞ்சாயேத்ு திட்டே்தின் (e-Panchayat Mission Mode Project-MMP) கீழ் திறம்ைட்ட மின்-

ஆளுவகக்காக புே்ோக்கங்கவள மோடங்குவது மீதும், உள்கடட்வமை்புகவள 

கட்டவமை்ைது மீதும், ைஞ்சாயேத்ு அளவிலான அரசு ைணியாளரக்ளின் திறன் வளரை்்பு 

ையிற்சியின் மீதும் இந்ே மறுசீரவமக்கை்ைடட் திடட்ம் கவனம் மசலுே்தும். 

 நாட்டினுவடய அவனே்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் 

இே்திட்டம் விரிவுைடுே்ேை்ைடும். ைஞ்சாயேத்ு அவமை்புகள் இல்லாது உள்ள அோவது 

Part – IX ைகுதிகளில் இடம் மைறாே இடங்களில் (non-Part IX areas) உள்ள ஊரக உள்ளூர ்

அரசுகளின் நிறுவனங்கவளயும் இே்திட்டம் உள்ளடக்கும். 

 மே்திய நிதியுேவிே் திட்டமான இே்திட்டே்திற்கு மாநிலங்களுக்கு மே்திய அரசின் 

நிதிை் ைகிரவ்ு விகிேம் (Fund Sharing Ratio) 60 : 40 ஆகும். வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு 

மே்திய அரசின் நிதிை் ைகிரவ்ு விகிேம் 90 : 10 ஆகும். யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மே்திய 

அரசு 100 சேவீேம் நிதிவயயும் வழங்கும். 

 

ளவரஸ் கல்லீரல் அழற்சியின் கட்டு ் ாட்டிற்கான ததசிய திட்டம் 

 மே்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ை நல அவமசச்கமானது (ministry of health and family 

welfare) 2018-19 ஆம் நிதி ஆண்டிலிருந்து வவரஸ் கல்லீரல் அழற்சியின் 

கடட்ுை்ைாடட்ிற்கான தேசிய திட்டே்வே (National Programme for Control of Viral Hepatitis) 

மவளியிட உள்ளது. 

 இேற்காக தவண்டி அடுே்ே மூன்று ஆண்டு காலே்திற்கு ரூ.600 தகாடி ரூைாய் ைடம்ஜட் 

ஒதுக்கீடு மசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

 நாட்டில் 1.2 தகாடி மக்கள் மஹைவடடிஸ்-சி (Hepatitis C) வவரஸினால் 

ைாதிக்கை்ைடட்ுள்ளனர ் என மே்திய சுகாோர அவமசச்கம் அறிக்வக ஒன்வற 

மவளியிடட்ுள்ளது. 

 மஹைவடடிஸ்-சி வவரஸினால் உண்டாகும் கல்லீரல் அழற்சிவய குணை்ைடுேே் 

எந்ேமவாரு அறியை்ைட்ட ேடுை்பூசியும் ேற்தைாது இல்வல. மஹைவடடிஸ்-பி ஆனது 

ைாலுறவு மோடரப்ு வழியாக ைரவ வல்லது. ஆனால் மஹைவடடிஸ்-சி ைாலுறவு 

மோடரப்ு வழிதய ைரவாது. 

 மஹைவடடிஸ்-சி வவரஸானது கல்லீரவல ைாதிக்கக்கூடிய இரே்ேவழி ைரவு வவரஸ் 

ஆகும். (blood-borne virus) 

 உடம்சலுே்ேக் கூடிய ஊசிகளின் ையன்ைாடு, ைாதுகாை்ைற்ற ஊசி மசலுே்துேல் 
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நவடமுவறகள், ைாதுகாை்ைற்ற சுகாோர சிகிசவ்ச, ைரிதசாதிக்கை்ைடாே இரே்ேம் 

மற்றும் இரே்ேை் மைாருடக்ளின் ைரிமாற்றம் ஆகியவற்றின் வழிதய மஹைவடடிஸ்-சி 

வவரஸ் ைரவுகின்றது. 

 மஹைவடடிஸ்-சி வவரஸிற்கான உலக சுகாோர வமயே்தின் புதிய சிகிசவ்ச 

வழிகாடட்ுேல்களின் கீழ், மஹைவடடிஸ்-சி வவரஸிற்கான மருந்துை் மைாருளாக 

தசாதைாஸ்புவிர ்(Sofosbuvir) எனும் மருந்து ைரிந்துவரக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 

 அவனேத்ு வவகயான மஹைவடடிஸ்-சி தநாயாளிகளுக்கும் மஹைவடடிஸ்-சி 

(Hepatitis-C) என்ற கல்லீரல் அழற்சி தநாய்க்கு வாய்வழிதய உடம்காள்ளே்ேக்க 

மருந்துகவளக் (Oral Medicine) மகாண்டு சிகிசவ்ச அளிக்கவல்ல நாட்டின் முேல் 

மாநிலமாக ஹரியானா உருவாகியுள்ளது.. 

 இேற்காக முேல் முவறயாக ஹரியானா மாநிலம் அவனேத்ு அரசு 

மருே்துவமவனகளிலும் வாய்மமாழியாக உடம்காள்ளும் மஹைவடடிஸ்-சி 

தநாய்க்கான மருந்துகவள அறிமுகம் மசய்துள்ளது. 

 கல்லீரல் அழற்சி என்ைது கல்லீரலில் உள்ள மசல்கள் வீக்கேத்ுடன் காணை்ைடும் நிவல 

ஆகும். தநாய் மோற்றின் வவகவயை் மைாறுேத்ு உடலில் உண்டாகும் சிக்கல்கள் 

தவறுைடும். 

 மஹைவடடிஸ் வவக வவரஸ்களால் இந்தநாய் ஏற்ைடுகிறது. 

  ஒவ்மவாரு கல்லீரல் அழற்சி வவக தநாயும் மவவ்தவறு மஹைவடடிஸ் வவரஸ் 

ோக்குேலால் ஏற்ைடுகிறது. கல்லீரல் அழற்சி / மஹைவடடிஸ் ஐந்து வவகை்ைடும். 

அவவ,  

(i) மஹைவடடிஸ் – ஏ 

(ii) மஹைவடடிஸ் - பி 

(iii) மஹைவடடிஸ் - சி 

(iv) மஹைவடடிஸ் – டி 

(v) மஹைவடடிஸ் - ஈ 
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முதல் ெரவ்ததெ SME மாநாடு 2018 

 முேல் சரவ்தேச சிறு நடுே்ேர 

மோழில் நிறுவனங்கள் (Small, 

Medium Enterprises - SME) 

மாநாடு அண்வமயில் புது 

தில்லியில் நவடமைற்றது. 

 4 நாள்கள் நவடமைறும் இந்ே 

முேல் சிறு, நடுே்ேர மோழில் 

நிறுவனங்கள் மாநாடவ்ட 

மே்திய சிறு, குறு மற்றும் 

நடுே்ேர மோழில்துவற 

அவமசச்கம் (Ministry of Micro, 

Small & Medium Enterprises) 

ஒருங்கிவணேத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில் தவளாண்வமே் துவறக்குை் பிறகு, நாட்டின் மிகை்மைரிய ஒற்வறே் 

துவறயாக தவவலவாய்ை்பிவன வழங்கும் துவற சிறு, குறு மற்றும் நடுே்ேர 

மோழில்துவற ஆகும். 

 ேவடயற்ற மற்றும் நியாயமான வணிகம் மோடரை்ான விவாேங்களுக்கும், 

மோழிற்முவனதவாரிவடதயயான (Entrepreneur to Entrepreneur-E2E) தயாசவனகளின் 

ைரிமாற்றே்திற்கும், வணிக வளரச்ச்ிக்கு உள்ள ேவடகவள கவளவேற்கும் ஒரு மைாது 

தமவடவய வழங்குவதே இம்மாநாட்டின் தநாக்கமாகும். 

 

AFSPA ெட்டம் ரத்து  

 மே்திய உள்துவற அவமசச்கமானது (Union Home Ministry) தமகாலயா 

மாநிலே்திலிருந்து ஆயுேை்ைவட சிறை்பு அதிகாரச ் சட்டே்வே {Armed Forces (Special 

Powers) Act -AFSPA} நீக்கியுள்ளது. தமலும் அருணாசச்லை் பிரதேசே்தில் ஆயுேை்ைவட 

சிறை்பு அதிகாரச ் சட்டம் அமல்ைாட்டிலுள்ள காவல் நிவலய வரம்மைல்வலகவள 16 

காவல் நிவலயங்களிலிருந்து 8 ஆக குவறேத்ுள்ளது. 

 இருை்பினும் ஆயுேை்ைவட சிறை்பு அதிகாரச ் சட்டமானது மியான்மர ் நாடட்ுடன் 

எல்வலவயக் மகாண்டுள்ள திரை், லாங்டிங், சங்லாங் ஆகிய 3 கிழக்கு அருணாசச்லை் 

பிரதேச மாவட்டங்களிலும் தமலும் 6 மாேே்திற்கு நீட்டிக்கை்ைடட்ுள்ளது.  

 அஸ்ஸாம் மாநிலே்திதனாடு எல்வலவயக் மகாண்டுள்ள அருணாசச்லை் 

பிரதேசே்தினுவடய ஏழு பிற மாவட்டங்களின் எடட்ு காவல் நிவலயங்களின் கீழுள்ள 

குறிை்பிடட் ைகுதிகளிலும் ஆயுேை்ைவட சிறை்பு அதிகாரச ்சட்டம் தமலும் 6 மாேே்திற்கு 

நீட்டிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேம் முேல் ஆயுேை்ைவட சிறை்பு அதிகாரச ் சட்டம் 

அருணாசச்லை் பிரதேச மாநிலே்தின் இம்மூன்று மாவட்டங்களிலும் அமலில் உள்ளது. 

 2015 ஆம் ஆண்டு திரிபுரா மாவட்டேத்ில் இருந்து ஆயுேை்ைவட சிறை்பு அதிகாரச ்சட்டம் 

திரும்பி மைறை்ைடட்து. 

 அஸ்ஸாம் மற்றும் நாகலாந்து மாநிலங்கள் முழுவதும் ஆயுேை்ைவட சிறை்பு அதிகாரச ்

சட்டம் அமலில் உள்ளது. 
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 மணிை்பூர ் மாநிலே்தில் இம்ைாலின் ஏழு சட்டமன்றே் மோதிகள் ேவிர பிற ைகுதிகள் 

முழுவதும் ஆயுேை்ைவட சிறை்பு அதிகாரச ்சட்டம் அமலில் உள்ளது. 

 அஸ்ஸாம் உடனான எல்வலயில் 20 கிதலா மீட்டர ் அளவிலான ைரை்புக்கு 

தமகாலயாவில் ஆயுேை்ைவட சிறை்பு அதிகாரச ்சட்டம் அமலில் உள்ளது. 

 அஸ்ஸாம் மற்றும் மணிை்பூர ் மாநில அரசுகளானது ேற்தைாது ேங்கள் மாநிலே்தில் 

உள்ள ஆயுேை்ைவட சிறை்பு அதிகாரச ் சட்டே்வே அமலில் மகாண்டிருை்ைேற்கான 

அல்லது நீக்குவேற்கான அதிகாரே்வே மகாண்டுள்ளன. 

AFSPA 

 மே்திய உள்துவற அவமசச்கே்ோல் “மோந்ேரவுக்குட்ைட்ட ைகுதி” (disturbed area) என்று 

அறிவிக்கை்ைடும் ைகுதிகளில், கிளரச்ச்ியாளரக்ளால் ையன்ைடுே்ேை்ைட 

சாே்தியை்ைடக்கூடும் என்ற அடிை்ைவடயில் கண்டறியை்ைடும் எந்ே ஒரு மசாேத்ுகவள 

அழிக்கவும், சந்தேகிக்கை்ைடும் எவரது வீடட்ிவனயும் முன்னறிவிை்ைாவண ஏதும் 

இன்றி தசாேவன மசய்யவும், அவரக்வள வகது மசய்யவும், தமலும் அவரக்வள 

மகான்றிடவும் மாநில மற்றும் மே்திய காவற் ைவடகளுக்கும், ஆயுே இராணுவை் 

ைவடகளுக்கும் அதிகாரமளிக்கும் சட்டதம 1958-இல் ஏற்ைடுே்ேை்ைட்ட ஆயுேை்ைவட 

சிறை்பு அதிகாரச ்சட்டமாகும். 

சதாந்தரவுக்குட் ட்ட  குதிகள்  

 மாநிலே்தின் மவவ்மவறு மே, இன, மமாழியிய, பிராந்திய, சாதிய அல்லது சமுோய 

குழுக்களிவடதய தமாேல்களும் அல்லது வன்முவற தவறுைாடுகளும் தோன்றிடின் 

அை்ைகுதியானது மோந்ேரவுக்குள்ளான ைகுதிகளாக மாநில அல்லது மே்திய அரசால் 

கருேை்ைடும். 

எ ் டி சதாந்தரவுக்குட ்ட்ட  குதிகள் என அறிவிக்க ் டுகின்றன  

 குறிை்பிடட் அல்லது முழு ைகுதிகவளயும் மோந்ேரவுக்குள்ளான ைகுதியாக அறிவிக்க, 

AFSPA சட்டே்தின் பிரிவு (3)-ன் கீழ் சம்ைந்ேை்ைட்ட மாநிலே்தின் அல்லது யூனியன் 

பிரதேசே்தின் ஆளுநரால் இந்திய அரசிேழில் (Gazette of India) மவளியிடுவேற்காக 

வழங்கை்ைடும் அறிவிை்ைாவணவயே் மோடரந்்து, மே்திய அரசு குடிவம 

உேவிகளுக்காக (Civilian Aid) ஆயுேை் ைவடகவள அக்குறிை்பிட்ட ைகுதிகளுக்கு 

அனுை்பும். 

 ஒருமுவற ஒரு குறிை்பிட்ட ைகுதி மோந்ேரவுக்குள்ளான ைகுதியாக அறிவிக்கை்ைட்டால், 

மோந்ேரவுக்குள்ளான ைகுதிகள் (சிறை்பு நீதிமன்றங்கள்) சட்டம் 1976-ன் கீழ் [Disturbed 

Area (Special Court) Act-1976] குவறந்ேைடச்ம் மூன்று மாேே்திற்கு இதுவவர நடை்பில் 

உள்ள நிவலவம (Status Quo) அங்கு தைணை்ைட தவண்டும். 

 

ொகர் கவாெ ்

 இருநாள் கடதலார ைாதுகாை்புை் ையிற்சியான சாகர ்கவாச ்(Sagar Kavach) ையிற்சியானது 

தகரளாவின் கடற்கவரை் ைகுதியில் நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 கடதலாரை் ைாதுகாை்வை வலுை்ைடுே்ேை்ைடுேத்ுவேற்காகவும், இந்திய கடதலாரை் 

ைாதுகாை்பு நவடமுவறவய (coastal security mechanism) மதிை்ைாய்வு மசய்வேற்காகவும் 

இந்ே ைாதுகாை்புை் ையிற்சி நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்திய கடதலாரக் காவல் ைவட (Indian Coast Guard - ICG), இந்தியக் கடற்ைவட, 
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கடதலாரக் காவல் அவமை்புகள், கடல் அமலாக்க பிரிவுகள் (Marine Enforcement wing) 

மற்றும் பிற ைல்தவறு கடதலாரை் ைாதுகாை்பு ைங்குோரரக்ள் இந்ே ையிற்சியில் ைங்கு 

மைற்றுள்ளன. 

 சாகர ்கவாச ்ைாதுகாை்புை் ையிற்சியானது ஆண்டிற்கு இரு முவற நடே்ேை்ைடுகின்றது. 

 

ஹரிமவ் ெக்தி 2018 

 இந்தியா மற்றும் மதலசியாவிற்கு 

இவடதயயான இரு ேரை்பு கூடட்ுை் தைார ்

ையிற்சியான ஹரிமவ் சக்தி ையிற்சி 

(HARIMAU SHAKTI) 2018-ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் 

30-ஆம் தேதியிலிருந்து தம 13-ஆம் தேதி 

வவர இரு நாடுகளுக்கிவடதயயான 

ைாதுகாை்பு ஒேத்ுவழை்பின் ஒரு ைகுதியாக 

மதலசியாவின் ஹீலு லாங்கட் (Hulu Langat) 

ைகுதியில் உள்ள மசன்காய் மைரட்ிக் 

அடரவ்னங்களில் நவடமைற உள்ளது. 

 ேற்தைாது முேல்முவறயாக இந்தியா 

மற்றும் மதலசிய இராணுவ வீரரக்ள் 

ைங்தகற்கும் இந்ே கூடட்ுை் தைார ்

ையிற்சியானது மதலசியாவில் நவடமைற 

உள்ளது. 

 கிளரச்ச்ி எதிரை்்பு தைாரம்ுவறகளிலும் (counter insurgency warfare), மைாதுவான இராணுவ 

மசயல்ைாடுகளிலும் மைரும் மசயல்ைாடட்ு அனுைவமுவடய இந்தியாவின் மிகவும் 

ைழவமயான காலாட் ைவடை் பிரிவான நான்கு கிதரதனடியரக்ள் (4 GRENADIERS) 

ைவடகள் மூலம் இந்தியை் ைவடயானது இந்ேக் கூடட்ுை் தைார ் ையிற்சியில் 

பிரதிநிதிே்துவை் ைடுே்ேை்ைடும் . 

 வன தைார ் முவறகளில் (Jungle Warfare) மாமைரும் அனுைவே்வே மகாண்டேனால் 

அறியை்ைடும் மதலஷியாவின் ராயல் மலாய் ைவடை்பிரிவு (Royal Malay Regiment), ராயல் 

ரான்மஜர ் ைவடை்பிரிவவச ் (Royal Ranjer Regiment) தசரந்்ே வீரரக்ள் மூலம் மதலசிய 

ராணுவை் ைவட இந்ேக் கூடட்ுை் தைார ்ையிற்சியில் பிரதிநிதிேத்ுவை் ைடுே்ேை்ைடும். 

 

இந்தியா- உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒ ் ந்தம் 

 இந்தியா மற்றும் உலக சுகாோர நிறுவனே்திற்கு (World Health Organisation -WHO) 

இவடதயயான ஒை்ைந்ே குறிை்ைாவணக்கு (Memorandum of Agreement -MoA) மே்திய 

அவமசச்ரவவ ஒை்புேல் வழங்கியுள்ளது. 

 இந்ே ஒை்ைந்ேே்தில் உலக சுகாோர நிறுவனே்தின் மேன்கிழக்காசிய பிராந்திய 

அலுவலகமானது இந்தியாவில் உள்ள ேனது அலுவலகே்தின் மூலம் உலக சுகாோர 

நிறுவனே்வே பிரதிநிதிேத்ுவை்ைடுேத்ியுள்ளது. 

 இந்ே இருேரை்பு ஒை்ைந்ே குறிை்ைாவண ஆனது 2018-ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாேம் புது 

மடல்லியில் வகமயழுே்திடை்ைட்டது. 

 இந்தியா மற்றும் உலக சுகாோரே்திற்கு இவடதயயான ஒேத்ுவழை்வை ஊக்குவிை்ைதே 
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இந்ே ஒை்ைந்ே குறிை்ைாவணயின் தநாக்கமாகும். 

 இந்தியாவில் உள்ள மக்களுவடய மைாது சுகாோர நிவலவய அதிகரிை்ைேற்கு இந்ே 

ஒை்ைந்ேம் உேவும். 

 உலக சுகாோர நிறுவனமானது 1948-ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் 7 ஆம் தேதி 

தோற்றுவிக்கை்ைடட்து. 

  உலக சுகாோர நிறுவனமானது ஐ.நா.வின் வளரச்ச்ி குழுவின் (United Nations Development 

Group) ஒரு உறுை்பினராகும். 

 இேன் ேவலவமயகம் சுவிடச்ரல்ாந்து நாட்டின் மஜனிவாவில் அவமந்துள்ளது. 

 ஐ.நா.அவவயின் சிறை்பு நிறுவனமான (specialized agency) உலக சுகாோர 

நிறுவனமானது சரவ்தேச மைாது சுகாோரே்தின் ஒருங்கிவணை்பு ஆவணயமாக 

(coordinating authority) மசயல்ைடுகின்றது. 

 

மறுசீரளமக்க ் ட்ட ததசிய மூங்கில் திட்டம் 

 14-வது நிதிக் குழுவின் மீேமுள்ள ைணிக் காலே்திற்கு (2018-20) மைாருளாோர 

விவகாரங்கள் மீோன அவமசச்ரவவயானது (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) 

மறுசீரவமக்கை்ைடட் தேசிய மூங்கில் திட்டே்திற்கு (restructured National Bamboo Mission -

NBM) அனுமதி அளிேத்ுள்ளது. 

 மறுசீரவமக்கை்ைடட் தேசிய மூங்கில் திட்டமானது நீடிே்ே தவளாண்வமக்கான தேசிய 

திட்டே்தின் (National Mission for Sustainable Agriculture-NMSA) கீழ் மசயல்ைடும் ஓர ்மே்திய 

நிதியுேவி திட்டமாகும் (Centrally Sponsored Scheme).  

 தேசிய மூங்கில் திட்டே்திற்கு வழிகாடட்ுேல்கவள வகுை்ைேற்கும், திட்டே்தில் 

மாற்றங்கவள மகாண்டு வருவேற்கும் நிரவ்ாகிகள் குழுவின் (Empowerment of Executive 

Committee) அதிகாரமளிை்பிற்கும் (Empowerment of Executive Committee) மைாருளாோர 

விவகாரங்கள் மீோன அவமசச்ரவவயானது அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 மறுசீரவமக்கை்ைடட் தேசிய மூங்கில் திட்டமானது ஒருசில மாநிலங்களில் அோவது 

எந்மேந்ேை் ைகுதிகளில் மூங்கில்கள் சமூக, வரே்்ேக மற்றும் மைாருளாோர 

நன்வமகவளக் (social, commercial and economical advantage) மகாண்டுள்ளனதவா அந்ே 

வரம்புக்குடை்ட்ட மாநிலங்களின் மூங்கில் துவறயின் தமம்ைாட்டின் மீது கவனம் 

மசலுே்தும். 

 இேன்ைடி மறு சீரவமக்கை்ைடட் தேசிய மூங்கில் வளரச்ச்ிே் திட்டமானது குறிை்ைாக 

வட கிழக்கு மாநிலங்கள் மீதும், ேமிழ்நாடு, தகரளா, குஜராே், ஆந்திரை் பிரதேசம், 

மகாராஷ்டிரா, உே்ேரகாண்ட், மேலுங்கானா, பீகார,் ஜாரக்்கண்ட், ஓடிஸா தைான்ற 

மாநிலங்கள் மீதும் கவனம் மசலுே்தும். 

 மே்திய நிதியுேவிே ்திட்டமான தேசிய மூங்கில் திட்டம் 2006-2007ஆம் ஆண்டு 

மோடங்கை்ைட்டது. 2014-2015 ஆண்டு காலே்தில் தோட்டக்கவலயின் ஒருங்கிவணந்ே 

தமம்ைாட்டிற்கான திட்டே்தின் (Mission for Integrated Development of Horticulture-MIDH) 

கீழான ஒன்றாக இது மசயல்ைடுே்ேை்ைட்டது. தமலும் இே்திட்டம் 2015-16 வவர 

மோடரை்ைட்டது. 

 ைகுதிகள் அடிை்ைவடயிலான பிராந்திய அளவில் தவறுைட்ட உே்திகள் (area based 

regionally differentiated strategy) மூலம் நாட்டில் மூங்கில் துவறயின் வளரச்ச்ிவய 

தமம்ைடுேத்ுவதே இே்திட்டே்தின் தநாக்கமாகும்.  
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குழந்ளதகளள  லாத்காரம் செய்தவாருக்கு மரண தண்டளன 

 12 வயதிற்குக் குவறவான சிறுமிகவள ைலாே்காரம் மசய்தவாருக்கு மரண ேண்டவன 

வழங்குவற்கான குற்றவியல் சட்ட திருே்ேே்திற்கான அவசரச ் சட்டே்திற்கானை் 

பிரகடனேத்ிற்கு (Criminal Law (Amendment) Ordinance) மே்திய தகபிதனட் அனுமதி 

அளிேத்ுள்ளது. 

 

 இந்ே அவசரச ் சட்டமானது இந்திய ேண்டவனச ் சட்டேவ்ேயும் (Indian Penal Code -IPC), 

குற்றவியல் நவடமுவறச ் சட்டே்வேயும் (Criminal Procedure Code-CrPC), 2012 ஆம் 

ஆண்டின் ைாலியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்வேகவள ைாதுகாக்கும் சட்டே்வேயும் 

(Protection of Children from Sexual Offences - POCSO Act 2012), 1872 ஆம் ஆண்டின் இந்திய 

சாட்சிச ்சட்டே்வேயும் (Indian Evidence Act) திருே்ேம் மசய்ய உள்ளது. 

 தமலும் இந்ே குற்றவியல் சட்டே் திருே்ேே்திற்கான அவசரச ்சட்டம் தேசிய குற்றவியல் 

ஆவணக் காை்ைகே்தின் (National Crime Records Bureau -NCRB) மூலம் ைாலியல் 

குற்றவாளிகளின் சுய விவரங்கள் (profile) மற்றும் தேசிய ைாலியல் ைலாே்கார 

நிகழ்வுகளின் ேரவுே் ேளங்கவள (National database) ைராமரிை்ைேற்கான சட்டக் 

கூறிவனயும் மகாண்டுள்ளது. 

 காவல்துவற அதிகாரிகளினால் தமற்மகாள்ளை்ைடும் ைாலியல் ைலாே்கார 

வழக்குகளின் விசாரவண, வழக்கு பின்மோடரல் மற்றும் கண்காணிை்பு 

ஆகியவற்றிற்காக இே்ேரவுகளானது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுடன் 

மோடரந்்து ைகிரை்ைடும். 

 

நீதி தி ராதஜஷ் பிந்தல் குழுவின்  ரிந்துளரகள்  

 நீதிைதி ராதஜஷ் பிந்ேல் (Justice Rajesh Bindal) ேவலவமயிலான குழு 

நாடுகளுக்கிவடதயயான குழந்வேகளின் ேக்கவவை்பு மற்றும் அனுை்புவக (inter 

country removal & retention of children) மோடரை்ான சட்ட விவகாரங்கள் மீது ேன்னுவடய 

அறிக்வகவயயும், அவவ மோடரை்ான ேன்னுவடய ைரிந்துவரகவளயும் மே்திய 

மைண்கள் மற்றும் குழந்வேகள் தமம்ைாடு அவமசச்கே்திடம் (Ministry of Women and Child 
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Development) சமரை்்பிேத்ுள்ளது. 

 இந்ே குழுவானது நாடுகளுக்கிவடதயயான மைற்தறார ் சாரந்்ே குழந்வேகள் 

கடே்துேல் பிரசச்ிவனகள் தீரம்ான ஆவணயே்வே (Inter Country Parental Child Removal 

Disputes Resolution Authority-ICPCRDRA) அவமக்கவும் மே்திய அரசிற்கு ைரிந்துவர 

வழங்கியுள்ளது. 

 இந்ே ஆவணயே்தின் ேவலவராக ஓய்வு மைற்ற உயரநீ்தி மன்ற நீதிைதி இருை்ைார.் 

முக்கிய அவமசச்கங்களின் பிரதிநிதிகளும், சட்டம் மற்றும் சமூகே் துவறயில் 

ஈடுைாடட்ுை் பின்னணிகவள மகாண்டவரக்ளும் இந்ே ஆவணயே்தில் உறுை்பினரக்ள் 

ஆவார.் 

 மைற்தறார ் சாரந்்ே பிரசச்ிவனகளினால் உண்டாகும் குழந்வேகளின் 

நாடுகளுக்கிவடதயயான ேடுை்பு மற்றும் நாடுகடே்துேல் பிரசச்ிவனகளுக்கு ஓர ்

இடே்தில் தீரவ்ு வழங்குவேற்காக (one window solution) இந்ே ஆவணயம் 

ஏற்ைடுே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்ே ைரிந்துவரகதளாடு இவணந்து ராதஜஷ் பிந்ேல் குழுவானது சரவ்தேச 

குழந்வேகள் கடே்ேல் மதசாோவின் வவரவுச ் சட்டே்வே (draft legislation- International 

Child Abduction bill) மே்திய அரசிடம் சமரை்்பிேத்ுள்ளது. 

 ேற்தைாது நடை்பில் குழந்வேகவள இந்தியாவிலிருந்தோ அல்லது இந்தியாவிற்தகா 

மவளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியை் மைற்தறாரக்ளால் உண்டாகும் 

பிரசச்ிவனகளிலிருந்து விடுவிேத்ு இந்தியாவிற்கு நாடு கடே்தி மகாண்டு வருவது 

மோடரை்ானை் பிரசச்ிவனகவளே் தீரக்்க எந்ேமவாரு குறிை்பிடே்ேகு சடட்மும் இல்வல. 

நாடுகளுக்கிளடதயயான குழந்ளதகள் கடத்தல்-தஹக் உடன் டிக்ளக  

 இந்ே சட்ட ஆவணயமானது (Law Commission of India - LCI) 1980-ஆம் ஆண்டு சரவ்தேச 

குழந்வேகள் கடே்ேலின் சமூக அம்சங்கள் மீோன தஹக் உடன்ைடிக்வகயில் (Hague 

Convention on Civil Aspects of International Child Abduction 1980) இந்தியாவின் இவணவிற்கு 

ஆேரவளிக்கவும், இந்தியாவின் இவணவு மோடரை்ான பிரசச்ிவனகவள கவளயவும், 

சரவ்தேச குழந்வேகள் கடே்ேலின் சமூக அம்சங்கள்- 2016 (The Civil Aspects of International 

Child Abduction Bill, 2016) எனும் வவரவுச ்சட்டே்வே ேயார ்மசய்துள்ளது. 

 சரவ்தேச குழந்வேகள் கடே்ேலின் சமூக அம்சங்கள் மீோன தஹக் உடன்ைடிக்வகயில் 

94 நாடுகள் உறுை்பினரக்ளாக உள்ளனர.்  

 இந்தியா இந்ே ஒை்ைந்ேே்தில் இன்னும் வகமயழுே்திடவில்வல.  

 இந்ே உடன்ைடிக்வகயில் உறுை்பினராவேற்கு முன்பு உடன்ைடிக்வகயில் 

வகமயழுே்திட முவனயும் நாடானது குழந்வேகளின் சரவ்தேச கடே்ேல் மோடரை்ாக 

உள்நாடட்ுச ்சட்டே்வே மகாண்டிருக்க தவண்டும். 

 இந்ே தஹக் உடன்ைடிக்வகயின் உறுை்பு நாடுகளில் ஏோவது ஒரு நாட்டில் வாழ்விட 

குடியிருை்தைாராய் (habitual resident) உள்ள 16 வயது வவரயிலான அவனேத்ு 

குழந்வேகளுக்கும் இந்ே உடன்ைடிக்வக மைாருந்தும்.  
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ளவரஸ் கல்லீரல் அழற்சி தடு ்பு மற்றும் கட்டு ் ாட்டிற்கான ஒருங்கிளணந்த 

சதாடக்கம்  

 வவரஸ் கல்லீரல் அழற்சியின் ேடுை்பு மற்றும் கடட்ுை்ைாடட்ிற்கு மே்திய சுகாோரம் 

மற்றும் குடும்ை நல வாழ்வு 

அவமசச்கமானது தேசிய 

சுகாோரே் திட்டே்தின் (National 

Health Mission -NHM) கீழ் “வவரஸ் 

கல்லீரல் அழற்சியின் ேடுை்பு 

மற்றும் கடட்ுை்ைாடட்ிற்கான 

ஒருங்கிவணந்ே மோடக்கே்வே” 

(‘Integrated initiative for prevention & 

control of viral hepatitis’) மோடங்க 

முடிவு மசய்துள்ளது.  

 கல்லீரல் அழற்சி என்ைது 

கல்லீரல் வீக்கமாகும். கல்லீரல் அழற்சி என்ைது மைரும்ைாலும் வவரஸினால் 

ஏற்ைடுகின்றது. கல்லீரல் அழற்சியில் மைாதுவாக 5 வவககள் உள்ளன. அவவயாவன 

மஹை்ைவடடிஸ் A, மஹை்ைவடடிஸ் B, மஹை்ைவடடிஸ் C, மஹை்ைவடடிஸ் D, 

மஹை்ைவடடிஸ் E ஆகியவவ ஆகும்.  

 வவரஸ் மஹை்ைவடடிஸ் தநாயானது உலகம் முழுவதும் ஓர ் மைாது சுகாோரை் 

பிரசச்ிவனயாக அங்கீகரிக்கை்ைடட்ுள்ளது. இந்தியா 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் கல்லீரல் 

அழற்சிவய முற்றிலும் ஒழிக்க இலக்கிவன நிரண்யிேத்ுள்ளது. 

 

 

தளடசெய்ய ் ட்ட  குதிகளின் அனுமதி  

 ேவட மசய்யை்ைட்ட ைகுதிகளுக்கான சிறை்பு அனுமதியுடன் (protected area permit) 2018-

ஆம் ஆண்டின் ஏை்ரல் ஒன்றாம் தேதி முேல் ஐந்ோண்டு காலே்திற்கு நாகாலாந்து, 

மிதசாரம், மணிை்பூர ்ஆகிய மாநிலங்களின் எல்வலை் ைகுதிகளுக்கு மவளிநாட்டினர ்

மசல்வேற்கு அனுமதிை்ைேற்காக அறுைது ஆண்டுகாலம் ைழவமயான ேவட 

மசய்யை்ைடட் ைகுதிகள் அனுமதி விதிகவள (protected area permit regime) மே்திய 

உள்துவற அவமசச்கம் ேளரே்்தியுள்ளது.  

 இருை்பினும் மணிை்பூர,் மிதசாரம், நாகாலாந்து உட்ைட அவனேத்ு ேவட மசய்யை்ைடட் 

ைகுதிகளுக்கும் (area permit regime) ைாகிஸ்ோன், சீனா, ஆை்கானிஸ்ோன் ஆகிய 

நாடுகவளச ்தசரந்்ே குடிமக்கள் மசல்வேற்கான ேவட மோடரந்்து நீடிக்கின்றது. 

 1958-ஆம் ஆண்டின் மவளிநாட்டவரக்ள் [ைாதுகாக்கை்ைட்ட ைகுதிகள்] ஆவணயின் ைடி 

(Foreigners (Protected Areas) Order, 1958), சில மாநிலங்களின் உட்புற எல்வலக்கும் (Inner line), 

சரவ்தேச எல்வலக்கும் இவடயில் இருக்கும் அவனேத்ு ைகுதிகளும் ேவட மசய்யை்ைடட் 

ைகுதிகளாக அறிவிக்கை்ைடட்ுள்ளன. 

 ேற்சமயம், ேவட மசய்யை்ைட்ட ைகுதிகள் அருணாசச்லை் பிரதேசம், மிதசாரம், 

மணிை்பூர,் நாகாலாந்து மற்றும் சிக்கிம் ஆகிய மாநிலங்கள் முழுவமயாகவும், 

இமாசச்லை் பிரதேசம், உே்ேரகாண்ட், ராஜஸ்ோன், மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர ் ஆகிய 

மாநிலங்களில் சில ைகுதிகளிலும் உள்ளன. 

 சிக்கிமின் சில ைகுதிகள் ேவட மசய்யை்ைட்ட ைகுதிகள் ைகுதி விதிமுவறயின் (protected 
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area regime) கீழும் சில ைகுதிகள் கடட்ுை்ைடுே்ேை்ைடட் ைகுதி விதிமுவறயின் (restricted 

area regime) கீழும் வருகின்றன. 

 

மத்திய திட்டக் கண்காணி ்புக் குழு – இ-விதான் 

 ைாராளுமன்றே்தில் இ-விோன் என்ைேற்கான மே்திய திட்டக் கண்காணிை்புக் குழு 

ஒன்வறமே்திய அரசுஆரம்பிேத்ுள்ளது. 

 ைாராளுமன்ற விவாகரே் துவற அவமசச்கே்ோல் ஏை்ரல் 16 முேல் ஏை்ரல் 30 வவர 

அனுசரிக்கைடும் சுவசச்ோ ைக்வோ என்ற நிகழ்சச்ியின் ஒரு ைகுதியாக இ-விோன் 

என்ற திட்டே்திற்கான மே்திய திட்டக் கண்காணிை்புக் குழுவின் புதிய அலுவலகம் 

ஒன்று உருவாக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 இ-விோன் என்ைது மாநில சட்டமன்றங்கவள காகிேமற்ற ையன்ைாடு மகாண்ட, 

டிஜிடட்ல் முவறயில் இயங்கச ்மசய்யும் திட்டமாகும். 

 அரசு இந்ேே் திட்டம் மிகை் மைரும் அளவில் காகிேங்களின் ையன்ைாடவ்டக் குவறேத்ு 

சுே்ேம் மற்றும் சுற்றுை்புறச ்சுழல் ஆகியவற்றுக்கு மிகை் மைரிய அளவில் ையனளிக்கும் 

என்று எதிரை்ாரக்்கின்றது. 

 மே்திய ைாராளுமன்ற விவகாரங்கள்துவற அவமசச்கம் இந்ேே் திட்டே்திற்கு 

அனுமதியளிே்திடும் நிறுவனம் ஆகும். 

 இந்ே திட்டே்வே நிவறதவற்றிட ஏற்ைடுே்ேை்ைட்ட ஒரு முக்கிய யுே்தியானது மே்திய 

மற்றும் மாநில நிவலகளில் திட்டக் கண்காணிை்புக் குழுக்கவள ஏற்ைடுேத்ுவது 

என்ைோகும். 

 

இ-ெனத் 

 மே்திய மனிேவள தமம்ைாடட்ுேத்ுவற அவமசச்கம் இ-சனே் இவணய வாயிவலயும் 

தேசிய கல்விக் களஞ்சியே்வேயும் ஒருங்கிவணேத்ுள்ளது. 

 இ-சனே ் அவமை்பு உள்நாட்டிலும் மவளிநாட்டிலும் உள்ள விண்ணை்ைோரரக்ளுக்கு 

மோடரப்ுகளற்ற, ைணமற்ற மற்றும் காகிேமற்ற ஆவணச ்சான்மறாை்ை தசவவகவள 

அளிேத்ு, ஆவணங்களின் தநரடியான சரிைாரை்்பிவன தமம்ைடுே்திட உறுதி 

பூண்டுள்ளது. 

 இந்ே திட்டம் 2023 ஆம் ஆண்டுக்குள் இரண்டு லடச்ம் சரவ்தேச 

மாணவரக்ளுக்குஇந்திய கல்வி முவறவயஊக்குவிக்க எண்ணுகிறது. மமாே்ே 

இடங்களில் 55 சேவிகிே இடங்கள் திறன் அடிை்ைவடயில் கட்டணே் ேள்ளுைடியின் கீழ் 

அளிக்கை்ைடும். 

 ஆனாலும் இந்ே திட்டம் இந்திய மாணவரக்ளுக்கு அளிக்கை்ைடும் இடங்களின் 

எண்ணிக்வகவய ைாதிக்காது. 

 தமலும் இ-சனே ் திட்டம் ைணமற்ற மசலுே்து முவறவய மவற்றிகரமாக 

நிவறதவற்றுவேற்காக வரியில்லாே ரசீது இவணயேளேத்ுடன் 

இவணக்கை்ைடட்ுள்ளது. 
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தகவலறியும் உரிளமெ ்ெட்டத்தின் கீழ் பிசிசிஐ 

 மே்திய சட்ட ஆவணயம் இந்திய கிரிக்மகட் கடட்ுை்ைாடட்ு வாரியே்வேயும் அேதனாடு 

மோடரப்ுவடய மற்ற கிரிக்மகட் அவமை்புகவளயும் ேகவலறியும் உரிவமச ்சட்டே்தின் 

கீழ் மகாண்டு வர ைரிந்துவரேத்ுள்ளது. 

 ஓய்வுமைற்ற நீதிைதி B.S. மசௌஹான் ேவலவமயிலான குழு, பிசிசிஐ (BCCI) அரசுக்கு 

இவணயான அதிகாரங்கவள மசயல்ைடுேத்ுவோல் 

ைங்குோரரக்ளுக்குஅரசியலவமை்பின் மூன்றாம் பிரிவில் உறுதியளிக்கை்ைடட் 

அடிை்ைவட உரிவமகள்ைாதிக்கை்ைடுவோக கூறியுள்ளது. 

 தமலும் இந்ே ஆவணயம் அரசுகளிடமிருந்து கணிசமான நிதியுேவிகவளயும் 

மைறுவோல் பிசிசிஐ ஒரு மைாது அவமை்பு என்ற விளக்கே்தின் கீழ் வருவோகவும் 

கூறியுள்ளது. 

 2007-2008 ஆண்டுகளில் இருந்து, 1961-வருமான வரிச ் சட்டே்தின் ைகுதி 12-A வின் 

கீழான பிசிசிஐ அவமை்பின் ைதிவு ஒரு அறக்கட்டவள என்ற நிவலவம திரும்ைை் 

மைறை்ைடட்து. 

 ஆக, பிசிசிஐ அரசின் ஒரு கருவி அல்லது முகவம என்று ைாரக்்கை்ைட தவண்டும். என 

சட்ட ஆவணயே்ோல் ைரிந்துவரக்கை்ைடட்து. 

 சட்ட ஆவணயம், பிசிசிஐ அரசியலவமை்பு விதி 12-ன் கீழ் அரசு என்ற மைாருளில் 

மகாண்டு வரை்ைட தவண்டும் என ைரிந்துவர மசய்துள்ளது. 

  

இராணுவத் திட்டமிடல் 

 இராணுவை் ைவடகளுக்கு ஒரு விரிவான திட்டமிடுேவல ஏற்ைடுே்ேவும் மைருகும் 

ைாதுகாை்புச ் சவால்கவள சமாளிே்திட ைாதுகாை்புக் மகாள்வககவள 

வடிவவமேத்ிடவும் தவண்டி மே்திய அரசு தேசிய ைாதுகாை்பு ஆதலாசகர ் அஜிே் 

தோவல் ேவலவமயிலான ைாதுகாை்பிற்கான திட்டக்குழு ஒன்வற ஏற்ைடுே்தியுள்ளது. 

 தேசிய ைாதுகாை்பு ஆதலாசகவரே் ேவிர, இந்ே குழு, மவளியுறவுேத்ுவற மசயலாளர,் 

ைாதுகாை்பு ைணியாளர ் குழுக்களின் ேவலவமகளுக்கான ேவலவர,் ேவரை்ைவட, 

கடற்ைவட மற்றும் விமானை்ைவட ேவலவரக்ள், நிதிேத்ுவற (மசலவு) மசயலாளர ்

ஆகிதயாவரயும் மகாண்டிருக்கும். 

 இந்ே திட்டக்குழுவின் ேவலவர ் தேவவக்தகற்றவாறு மற்ற நிபுணரக்தளாடு 

கலந்ோதலாசிேத்ு மசயல்ைடுவார.் 

 

தநரடியாக இல்லாத ஆதார் ெரி ார் ்பு 

 இந்தியாவின் ேனிே்ே அவடயாள ஆவணயம் இ-ஆோர ்மீது ஒரு தமம்ைடுே்ேை்ைடட் QR 

குறியீடவ்ட ஏற்ைடுே்தியுள்ளது. 

 இந்ே தமம்ைடுே்ேை்ைடட், டிஜிடட்ல் முவறயில் வகமயழுே்திடை்ைடட் QR குறியீடு, 

ஆோர ் ையனாளியின் புவகை்ைடே்வேயும், மற்ற முக்கியே்துவமற்ற ேகவல்களான 

மையர,் முகவரி மற்றும் பிறந்ே தேதி ஆகிய ேகவல்கவளயும் மகாண்டிருக்கும். 

 இந்ே புதிய QR குறியீடவ்ட, 12 இலக்க அவடயாள எண்வணக் குறிை்பிடாமல் இவணய 

முவறயில்லாே ையனாளிகள் சரிைாரை்்பிற்கு ையன்ைடுே்ே முடியும். 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகளின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான தளலளம ்  தவி - முதல் 

ச ண்மணி 

 உலக அவமை்புகளில் உயரந்்ேைடச் மசல்வாக்கு மகாண்ட ைேவிகளில் ஒன்றான 

ஐக்கிய நாடுகள் சவையின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான ேவலவமை் ைேவியில் 

முேல் மைண்மணியாக நியமிக்கை்ைட 

அமமரிக்காவின் நீண்டநாள் மவளிநாடட்ுே ்

தூேரான தராஸ்தமரி டி காரத்லா 

தேரந்்மேடுக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

 உலகம் முழுவதும் ஏற்ைடும் சசச்ரவுகவளே் 

தீரக்்க ைாடுைடும் ஐக்கிய நாடுகள் சவையின் 

அரசியல் விவகாரங்களுக்கான சவையில் கீழ் 

மட்டச ் மசயலாளராக 2012ம் ஆண்டில் இருந்து 

ைேவி வகிக்கும் மற்மறாரு அமமரிக்கரான 

மஜை்ரி மைல்ட்தமன் என்ைவவரே் மோடரந்்து டி 

காரத்லா இந்ேை் ைேவியில் அமர உள்ளார.் 

 இந்ே நியமனம் உலக அவமை்புகளின் 

வரலாற்றில் முேல் முவறயாக ஒரு மைண்மணி 

ேவலவமை் ைேவிக்கு நியமிக்கை்ைடுவவேக் 

குறிக்கின்றது.  

 

18 புதிய தூதரகங்கள் – ஆ ்பிரிக்கா – 2021  

 2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அடுே்ே நான்கு ஆண்டு காலங்களில் ஆை்பிரிக்காவில் 18 

புதிய இந்தியே் தூேரகங்கவள மோடங்க மே்திய அவமசச்ரவவ அனுமதி 

வழங்கியுள்ளது. 

 தடாதகா, சுவாஸிலாந்து, சிதயர லிதயான் (Sierra Leone), தசாமாலியா, சதவா தடாம் & 

பிரின்சிபி (Sao Tome & Principe), ருவாண்டா, மமௌரிடானியா (Mauritania), வலபீரியா, 

கினியா, கினியா ைசவ், எரிே்திரியா, நிலநடுக்தகாட்டில் அவமந்துள்ள கினியா 

(Equatorial Guinea), டிஜிதைாட்டி, காங்தகா குடியரசு, தகமரூன், ைரக்ின ைதசா, சாட், தகை் 

மவரட்ி (Cape Verde) ஆகிய ஆை்பிரிக்க நாடுகளில் 18 புதிய இந்தியே் தூேரகங்கள் 

துவங்கை்ைட உள்ளன. 

 இவவ வளங்கள் மசறிந்ே ஆை்பிரிக்க கண்டே்தில் இந்தியாவினுவடய நிவல 

ஊன்றவல (Footprint) அதிகரிக்கும். தமலும் இந்தியாவினுவடய இராஜ்ஜிய அவடவவ 

(Diplomatic Outreach) இவவ தமம்ைடுேத்ும். 

 தமலும் இது இந்திய-ஆை்பிரிக்க மன்ற மாநாட்டின் (India-Africa Forum Summit) 

ஒை்புக்மகாண்ட ைணிகவள அமல்ைடுேத்ுவதில் ஒேத்ுவழை்வை தமலும் அதிகரிக்கும். 
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கடற் ளடதளம் – இந்தியா முன்சமாழிவு 

 மசமசல்ஸ் நாட்டின் அதிைரான தடனி மைௌர ் (Danny Faure), மசமசல்ஸ் அரசானது 

இந்தியாவுடனான அஸம்ஸன் தீவுே் திடட்ே்வே (Assomption island project) 

முன்மனடுே்துச ் மசல்ல தைாவதில்வல என மசமசல்ஸ் நாடாளுமன்றே்தில் 

மேரிவிேத்ுள்ளார.்  

 மசமசல்ஸ் நாட்டின் அஸம்ஸன் தீவில் (Assumption Island) இராணுவே் ேளே்வே 

கட்டவமை்ைேற்கு அந்நாடட்ுடன் இந்தியா ஓர ் திருே்ேை்ைட்ட ஒை்ைந்ேே்தில் 

வகமயழுே்திட்டது. இரு மாேங்கள் ஆன பிறகும், இந்ே ஒை்ைந்ேே்வே 

நாடாளுமன்றே்தில் நிவறதவற்ற மசமசல்ஸ் நாட்டின் எதிர ் கட்சிகள் மறுே்ேோல், 

இந்ே அறிவிை்பு மவளியிடை்ைடட்ுள்ளது. 

 கிழக்கு ஆை்பிரிக்காவில் இந்தியை் மைருங்கடலில் உள்ள 115 தீவுகளின் தீவுக் கூடட்தம 

(Archipelago) மசமசல்ஸ் நாடாகும். 

 உலகின் மிகவும் ைரைரை்ைான கடல் வழிை் ைாவேகளுள் ஒன்றான சூயஸ் 

கால்வாயிற்கு அருகில் டிஜிதைாடட்ி நாட்டில் சீனா ேனது முேல் மவளிநாடட்ு 

இராணுவே் ேளே்வே மோடங்கியவேே் மோடரந்்து, சீனாவின் ஆதிக்கே்வே 

கடட்ுை்ைடுேே் மசமசல்ஸ் நாட்டில் ஓர ் இராணுவே் ேளே்வே அவமக்க இந்தியா, 

மசமசல்ஸ் நாடட்ுடனான இந்ே ஒை்ைந்ேே்தில் வகமயழுே்திட்டது. 

செசெல்ஸ் ஒ ் ந்தம்  

 மசமசல்ஸ் ஒை்ைந்ேமானது 2015 ஆம் ஆண்டு இந்தியை் பிரேமரின் மசமசல்ஸ் 

நாட்டிற்கான அரசுை் ையணே்தின் தைாது இந்தியா மற்றும் மசமசல்ஸ் 

நாட்டிற்கிவடதய வகமயழுே்திடை்ைட்டது. மசமசல்ஸ் ைாராளுமன்றம் இந்ே 

ஒை்ைந்ேே்வே ஏற்க மறுே்ேேன் காரணமாக இந்ே ஒை்ைந்ேே்தில் சில சசச்ரவுகள் 

ஏற்ைட்டன. 

 இந்தியாவிற்கு இந்ே ஒை்ைந்ேம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். ஏமனனில் இந்ே 

ஒை்ைந்ேே்தின்ைடி மசமசல்ஸ் மற்றும் மமாரிசியஸ் நாட்டின் அகாதலகா தீவில் (Agalega 

island) இராணுவே் ேளங்கவள அவமக்க இவ்மவாை்ைந்ேம் இந்தியாவிற்கு வழி 

அவமேத்ுே் ேருகிறது.. 

 இது இந்தியை் மைருங்கடலில் இந்தியா ேன்னுவடய ைாதுகாை்பு முக்கியேத்ுவ 

நிவலை்ைாடவ்ட விரிவுைடுேத்ுவேற்கான ஓர ்முக்கிய நகரவ்ாகும்.  

 சட்ட விதராே மீன் பிடிை்பு, தவடவ்டயாடுேல், தைாவேை் மைாருடக்ள் மற்றும் 

ஆடக்டே்ேல் தைான்றவற்றில் ஈடுைடுைவரக்ள் உட்ைட முக்கியமான மைாருளாோர 

குற்றவாளிகளின் ஊடுருவவலே் ேடுை்ைேற்கு தமம்ைடுே்ேை்ைட்ட பிரேத்ிதயக 

மைாருளாோர மண்டலக் கண்காணிை்வை (enhanced EEZ surveillance) ஏற்ைடுேத்ுவதிலும் 

கடற்மகாள்வள எதிரை்்பு நடவடிக்வககவள தமற்மகாள்வதிலும் (anti-piracy operations) 

இரு நாடுகளிவடதய ஓர ் ஒேத்ுவழை்வை ஏற்ைடுேத்ுவதே இந்ே ஒை்ைந்ேே்தின் 

தநாக்கமாகும். 

 

NASA – இன்ளெட் திட்டம் 

 மசவ்வாய் தகாளின் உட்ைகுதிவயை் ைற்றி ஆராயவும் அேன் உருவாக்கம் ைற்றிய 

பின்புலங்கவளக் கண்டுபிடிக்கவும் நாசா முேன்முவறயாக மசவ்வாய்க்கு ஒரு 

விண்கலே்வே அனுை்ை இருை்ைோக அறிவிேத்ுள்ளது. 
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 மசவ்வாய் தகாளின் உட்ைகுதிவயை் ைற்றி ஆராய நாசாவின் முேல் திட்டமான 

இன்வசட் (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport – Insight) 

தம 5, 2018 அன்று விண்ணில் ஏவை்ைட திட்டமிடை்ைடட்ுள்ளது. 

 நிலவிற்கான நாசாவின் அை்ைல்தலா திட்டே்வேே் மோடரந்்து சீஸ்தமா மீட்டவர 

மற்மறாரு தகாளில் நிவலநிறுேத்ுவேற்கான திட்டதம இந்ே இன்வசட் திட்டமாகும். 

சீஸ்தமா மீட்டர ்என்ைது நிலநடுக்கங்கவள அளவிடும் ஒரு சாேனமாகும். 

 அலைமா மாநிலே்தின் ஹன்டஸ்்வில்தலவிலுள்ள மாரஷ்ல் விண்மவளி ஊரத்ி 

வமயே்ோல் நிரவ்கிக்கை்ைடும், நாசாவின் கண்டுபிடிை்புே் திட்டதம இன்வசட் 

திட்டமாகும். 

 இன்வசட் என்ைது சீஸ்மிக் புலனாய்வு, புறை்ைரை்பு (Geodesy) மவை்ை இட நகரவ்ு 

ஆகியவற்வறை் ையன்ைடுே்தி தகாளின் உட்ைகுதிவய ஆராய்ேல் ஆகும். 

 இன்வசட், 4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்வேய மசவ்வாய் தகாளின் 

உருவாக்கே்தின் ஆரம்ை நிவலவயை் (Earliest stage) ைற்றிய மசய்திகவள வழங்கும். 

 இது ைாவற அவமை்புகள் எவ்வாறு சூரிய குடும்ைே்தின் புவி, அேன் நிலவு, மற்றும் பிற 

தகாள்கள் ஆகியவற்வற உருவாக்கின என்ைவேை் ைற்றிய குறிை்புகவள வழங்குகிறது. 

 மடன்வரிலுள்ள லாக்கீட் மாரட்ின், விண்மவளி நிறுவனம் இன்வசட் விண்கலே்வே 

உருவாக்கி தசாேவன மசய்ேது. JPL நிறுவனம், வாஷிங்டன்னிலுள்ள நாசாவின் 

அறிவியல் திட்ட இயக்குநரகே்திற்கான இன்வசட் திட்டே்வே நிரவ்கிக்கிறது. 

 

ச ய்டவ் – 3 வழிகாட்டு விண்கலம் 

 சீனா, இரண்டு இவண (Twin pair) மைய்டவ் – 3 MEO வவக விண்கலங்கவள 

மவற்றிகரமாக விண்ணில் மசலுே்தியுள்ளது. 

 சீனா, ேன்னுவடய உள்நாடட்ு விண்கலமான மைய்டவ் (Compass) விண்கல வழிகாடட்ு 

அவமை்பின் மூன்றாவது மற்றும் கவடசிக் கடட் விண் மசலுே்ேலின் (Launching) ஒரு 

ைகுதியாக மைய்டவ்-3 இவண விண்கலங்கவள விண்ணில் மசலுே்தியுள்ளது. 
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 மேன்தமற்கு சீனாவின் சிசச்ுவான் மாகாணே்தில் உள்ள ஸிசாங் விண்மவளி ஏவு 

வமயே்திலிருந்து லாங் 

மாரச் ் – 3B ராக்மகட ்

மூலம் இவவ விண்ணில் 

மசலுே்ேை்ைட்டன. லாங்க் 

மாரச் ் ராக்மகட் 

வவகயில் இே்திட்டம் 

269வது திட்டமாகும். 

 இவ்விரு விண்கலங்களும் 

மைய்டவ் விண்கல 

வழிகாடட்ு அவமை்பின் 

மூன்றாவது கட்டே்தின் 

நடுே்ேர புவி சுற்றுவட்டை் 

ைாவே கூறு ஆகும். 

 இவ்விரு இவண 

விண்கலங்கள் மோடர ்

தசாேவனகளுக்குை் பிறகு இேற்கு முன்னால் ஏவை்ைட்ட ஆறு மைய்டவ்-3 

விண்கலங்களுடன் இவணந்து மசயல்ைடும். 

 இவ்விரு இவண விண்கலங்களும் முவறதய அறிவியலுக்கான சீன நிறுவனே்தின் 

நுண்விண்கலங்களுக்கான புே்ோக்க நிறுவனம் மற்றும் ஏவு வாகன 

மோழில்நுட்ைே்திற்கான சீன நிறுவனம் ஆகியவற்றால் ேயாரிக்கை்ைட்டன. 

ச ய்சடவ் தநவிதகென் அளம ்பு 

 மைய்மடவ் வழிகாடட்ு அவமை்பு ஆனது 2வது ேவலமுவறவயச ்தசரந்்ே சீனாவினால் 

உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கை்ைட்ட வழிகாடட்ு அவமை்பு ஆகும். இது அமமரிக்காவின் 

GPS அவமை்புக்கு எதிரான ஒன்றாக கருேை்ைடுகிறது. மைய்மடவ் என்ற சீனமமாழி 

வாரே்்வேயின் மைாருள் ஏரக்லை்வை அல்லது Big dipper Constellation. 

 மைய்மடவ் விண்கலம் முேன்முேலாக 2000-ஆம் ஆண்டு விண்ணில் மசலுே்ேை்ைட்டது. 

2011 டிசம்ைரில் மசயல்ைாட்டிற்கு வந்ே இந்ே அவமை்பு, சீனாவிற்கு மடட்ும் தசவவ 

வழங்கும் 10 விண்கலங்கவளக் மகாண்டோகும். 

 2012 டிசம்ைரில் ஆசிய – ைசுபிக் ைகுதிகளில் ேனது தசவவகவள வழங்க ஆரம்பிே்ேது. 

2020ல் இேன் முடிவில் (On its completion) உலகளாவிய வாடிக்வகயாளரக்ளுக்கு ேன் 

தசவவவய வழங்கும். 

 

எளிதான ஏற்றுமதிக்கான டிஜிட்டல் சதாடக்கங்கள்  

❖ மே்திய வரே்்ேகம் மற்றும் மோழிற்துவற அவமசச்கமானது (Ministry of Commerce and 

Industry) ஏற்றுமதியின் எளிவமயாக்கலுக்காக (Ease Of Export) ஏற்றுமதி ஆய்வுக் 

குழுவின் டிஜிட்டல் மோடக்கங்கவள துவங்கியுள்ளது. 

❖ தவளாண் மற்றும் உணவுை் மைாருடக்ள் ஆகியவற்றில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி 

ஆற்றவல ஊக்குவிை்ைேற்காக டிஜிட்டல் இந்தியா மோடக்கே்தின் (Digital India Initiative) 

கீழ் இந்ே டிஜிடட்ல் மோடக்கங்கவள மே்திய வரே்்ேகம் மற்றும் மோழிற்துவற 

அவமசச்கம் மோடங்கியுள்ளது. 

❖ டிஜிடட்ல் மோடக்கங்களாவன 
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✓ ஏற்றுமதி எசச்ரிக்வக கண்காணிை்பு இவணய வாயில் 

✓ ஆய்வக மதிை்பீடட்ு இவணய வாயில் 

❖ ஏற்றுமதி எசச்ரிக்வக கண்காணிை்பு இவணய வாயிலானது (Export Alert Monitoring 

portal) இறக்குமதி மசய்யும் நாடுகளால் எழுை்ைை்ைடுகின்ற இணக்கமின்வமவய (Non-

compliances) கண்காணிக்கும்.  

❖ ஆய்வக மதிை்பீடட்ு இவணய வாயிலானது (Lab-one assessment portal) மதிை்பீடட்ு 

அவமை்புகள், ஒழுங்குமுவற அவமை்புகள் மற்றும் ஆய்வகங்கள் தைான்ற அவனேத்ு 

ஏற்றுமதி-சார ்ைங்மகடுை்ைாளரக்ளுக்கும் அவரக்வள மைாதுவான ஒற்வற தமவடயின் 

மீது திரடட்ுவேன் மூலம் அவரக்ளுக்கு ஏற்றுமதி மோடரை்ான ஒருங்கிவணக்கை்ைட்ட 

அணுகுமுவறவய (unified approach) வழங்கும். 

ஏற்றுமதி ஆய்வுக் குழு 

❖ மே்திய அரசின் அதிகாரை்பூரவ் ஏற்றுமதி சான்றளிை்பு அவமை்தை (export certification 

body) ஏற்றுமதி ஆய்வுக் குழுவாகும். மவளிை்ைவடயான முவறயில் ஏற்றுமதி ைரிமாற்ற 

தநரம் மற்றும் மசலவவக் குவறக்க ஏற்றுமதி ஆய்வுக்குழு 3 இவணய வாயிவல 

தமம்ைடுே்தியுள்ளது. 

❖ 1963 ஆம் ஆண்டின் ஏற்றுமதி (ேரக்கடட்ுை்ைாடு மற்றும் ஆய்வு) (Export (Quality Control and 

Inspection) Act) சட்டே்தினுவடயை் பிரிவு 3ன் கீழ் மே்திய அரசு ஏற்றுமதி ஆய்வுக் 

குழுவவே் தோற்றுவிே்ேது.  

❖ ஏற்றுமதி ஆய்வுக்குழு மே்திய அரசிற்கான ஓர ் ஆதலாசவன அவமை்ைாகும் (advisory 

body) . 

❖ மசன்வன, மடல்லி, மகாசச்ி, மகால்கே்ோ, மும்வை ஆகிய இடங்களில் மே்திய வரே்்ேக 

அவமசச்கே்ோல் ஏற்ைடுே்ேை்ைடட்ுள்ள 5 ஏற்றுமதி ஆய்வு நிறுவனங்களின் (Export 

Inspection Agencies-EIAs) மீது மோழிற்நுட்ை மற்றும் நிரவ்ாகக் கடட்ுை்ைாடவ்ட ஏற்றுமதி 

ஆய்வுக்குழு தமற்மகாள்கின்றது. 

 

Desert Tiger 5  

 ஐக்கிய அரபு எமீரகம் (United Arab Emirates-UAE) மற்றும் மதலசியா ஆகிய நாடுகள் 

இவணந்து துைாயில் “Desert Tiger 5’’ எனும் இராணுவ கூடட்ுை் தைாரை்்ையிற்சிவய 

நடே்தியுள்ளன. 

 இரு நாடுகளுக்குமிவடயில் ைரஸ்ைரம் அனுைவங்கவள ைகிரந்்து மகாள்வதும், கூடட்ு 

இராணுவ மசயல்ைாடுகவள தமம்ைடுேத்ுவதும் இந்ே கூடட்ுை் தைாரை்்ையிற்சியின் 

தநாக்கங்களாகும். 

 

மனித உரிளமகள் மீதான ெரவ்ததெ மாநாடு 

 மேற்கு ஆசியாவில் உள்ள ேண்டவனகள், விலக்கல்கள் (Impunity) மற்றும் மனிே 

உரிவமகள் மோடரை்ான பிரசச்வனகவளக் கவளவேற்கு மனிே உரிவமகள் மீோன 

சரவ்தேச கருே்ேரங்வக (International Conference on Human Rights) தநைாளம் விவரவில் 

நடே்ே உள்ளது. 

 ைாகிஸ்ோன், இந்தியா, ஆை்கானிஸ்ோன், மதலசியா, பிலிை்வைன்ஸ், இலங்வக, 

வங்கதேசம் உட்ைட 20 நாடுகவளச ் தசரந்்ே 50 பிரதிநிதிகள் இந்ே மாநாட்டில் ைங்கு 
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மைற உள்ளனர.்  

 ”சவால்கவள அவடயாளம் காணல் மற்றும் முன்தனற்றே்வே மதிை்பிடல்; மேற்கு 

ஆசியாவில் ேண்டவன விலக்குகள் மற்றும் மனிே உரிவமகள் பிரசச்ிவனகவள 

கவளேல்” ('Identifying challenges and assessing progress: addressing impunity and human rights in 

South Asia) என்ைவே கருை்மைாருளாகக் மகாண்டு தநைாளே்தின் தேசிய மனிே 

உரிவமகள் ஆவணயம் (National Human Rights Commission-NHRC) இந்ே 3 நாள் சரவ்தேச 

மாநாடவ்ட நடே்ே உள்ளது. 

 ேண்டவன விலக்கல்கள் மற்றும் மனிே உரிவமகள் மோடரை்ான ைல்தவறு 

விவகாரங்கள் மீோன தீவிர விவாேங்களின் மூலம் இம்மாநாட்டின் இறுதியில் 

“காே்மண்டு பிரகடனம்” (Kathmandu Declaration) ஒன்றும் இம்மாநாட்டில் மவளியிடை்ைட 

உள்ளது. 

 

தியான்காங் - 1 

 சீனாவவச ் தசரந்்ே கடட்ுை்ைாடவ்ட இழந்ே தியான்காங் – 1 விண்மவளி ஆய்வகம் 

புவியின் வளிமண்டலை் ைகுதியில் மீண்டும் நுவழந்து உலகின் விண்கல இடுகாடட்ுை் 

ைகுதிக்கு அருகில் மேன் ைசுபிக் மைருங்கடலின் மே்தியை் ைகுதியில் 

ேவரயிறங்கியுள்ளது. 

 தியான்காங் – 1 (மசாரக்்கதலாக அரண்மவன அல்லது ைால்வழி அரண்மவன – 1) 

ஆனது சீனாவின் முேல் மூல முன்மாதிரி விண்மவளி நிவலயம் அல்லது விண்மவளி 

ஆய்வகம் ஆகும். 

 விண்மவளியில் ஆராய்சச்ியில் 

ஈடுைடட்ுள்ள மற்ற பிற 

நாடுகளுடன் இவணயாதிருக்கும் 

வவகயில் ேன்னிசவ்சயான 

(Independent) மசாந்ே விண்மவளி 

நிவலயே்வே அவமக்கும் 

சீனாவின் முயற்சியின் ஒரு 

ைகுதியான இது மசை்டம்ைர ் 2011ல் 

புவி சுற்றுவட்டை் ைாவேயில் நிவல 

நிறுே்ேை்ைட்டது. 

 தியான்காங் – 1 ேன் வாழ்நாளில், 

புவி சுற்றுவட்டை் ைாவேயில் சுழிசாரப்ியக்கே் ேன்வம (சந்திே்ேல்) மற்றும் 

அேனுவடய ேவரயிறங்கும் ேன்வம ஆகியவற்வற நிரூபிை்ைேற்காக, விண்மவளி 

வீரரக்ள் மகாண்ட ஆய்வகமாகவும், தசாேவனே் ேளமாகவும் மசயல்ைட்டிருக்கிறது. 

 தியான்காங்-1 ஆனது மைரிய, அதிகை்ைடியான விண்மவளி வமயங்கவள சுற்றுவட்டை் 

ைாவேயில் 2023ல் நிவல நிறுேத்ுவவே தநாக்கமாகக் மகாண்ட சீனாவின் தியான்காங் 

திட்டே்தின் முேல் கூறு ஆகும். அமமரிக்காவின் ேவலவமயிலான சரவ்தேச 

விண்மவளி வமயம் 2023ல் ேன்னுவடய ைணியிலிருந்து விவடமைறும். 

 தியான்காங் – 1 ஐ 2013 ஆம் ஆண்டு விடுவிக்க சீனாவால் திட்டமிடை்ைட்டது. இேன் 

மசயல்ைாடு மோடரந்்து நீட்டிக்கை்ைடட்ுக் மகாண்தட வந்ேது. ேற்தைாது 2016ல் 

தியான்காங் – 1 ைணியிலிருந்து ஒய்வுமைற்றது (decommissioned). 

 சீனா, ேன்னுவடய இரண்டாவது விண்மவளி ஆய்வு வமயமான தியான்காங் – 2ஐ 
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2017ஆம் ஆண்டு விண்ணில் மசலுே்தியது. இது ேற்தைாது மசயல்ைாட்டில் உள்ளது. 

 

9வது இந்தியா, ஜ ் ான் மற்றும் அசமரிக்கா - முத்தர ்பு ெந்தி ்பு 

 9வது இந்தியா, ஜை்ைான் மற்றும் அமமரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் முே்ேரை்பு சந்திை்பு 

புதுதில்லியில் நடந்ேது. 

 மூன்று நாடுகளும் இந்திய-ைசிபிக் ைகுதியில் தமம்ைடுே்ேை்ைட்ட இவணை்பு 

வசதிகவள அதிகரிே்திட மோடரந்்து ஒேத்ுவழை்ைது என உறுதிதயற்றுக் 

மகாண்டுள்ளன. 

 இந்ே முே்ேரை்பு தைசச்ுவாரே்்வே 

2011ஆம் ஆண்டு டிசம்ைர ் மாேம் 

ஹிலாரி கிளிண்டன் 

அமமரிக்காவின் மவளியுறவுே் 

துவறச ் மசயலாளராக இருந்ே 

மைாழுது ஆரம்பிக்கை்ைட்டது. 

 அவமசச்ரக்ள் மட்டே்திலான 

முே்ேரை்பு துவக்க தைசச்ுவாரே்்வே 

மசை்டம்ைர ்மாேம் 2015ஆம் ஆண்டில் 

நியூயாரக்்கில் ஐக்கிய நாடுகள் மைாதுச ்சவைக் கூடட்ே்தின் ஒரு துவணக் கூடட்ே்தில் 

அை்தைாவேய அமமரிக்க மவளியுறவுே் துவறச ் மசயலாளர ் ஜான் மகரர்ியால் 

நடே்ேை்ைடட்து.  

 அவமசச்ரக்ள் மடட்ே்திலான கவடசி தைசச்ுவாரே்்வே 2017ஆம் ஆண்டு மசை்டம்ைர ்

மாேம் அமமரிக்காவின் நியூயாரக்்கில் நவடமைற்றது. 

 

சவளியுறவுத் துளற அளமெெ்ரின் அஸர்த ஜான்  யணம்  

 அணி தசரா இயக்கே்தின் (Non-Aligned Movement) அவமசச்ரவவ மாநாட்டில் கலந்து 

மகாள்வேற்காக அஸரத்ைஜானின் ேவலநகரமான ைாகு நகரே்திற்கு 3 நாடக்ள் 

அலுவல்பூரவ் சந்திை்வை மவளியுறவுே் துவற அவமசச்ர ் சுஷ்மா சுவராஜ் 

மோடங்கியுள்ளார.் 

 அணி தசரா இயக்கே்தின் இவடக்கால அவமசச்ரவவ மாநாடு ஏை்ரல் 5-6 தேதிகளில் 

ைாகு நகரே்தில் “நீடிே்ே வளரச்ச்ிக்கான ைாதுகாை்பு மற்றும் சரவ்தேச அவமதிவய 

ஊக்குவிே்ேல்” என்ற கருேத்ுருவின் அடிை்ைவடயில் நவடமைற்றது. 

 அணி தசரா இயக்கம் என்ைது எந்ே ஒரு சக்தி வாய்ந்ே மைரிய குழுவிலும் முவறயாக 

தசராமல் உள்ள நாடுகளின் குழு ஆகும். 2012ம் ஆண்டு வவர இதில் 120 நாடுகள் 

உறுை்பினரக்ளாக உள்ளன. 

 17 நாடுகள் மற்றும் 10 சரவ்தேச அவமை்புகள் இதில் ைாரவ்வயாளரக்ளாக உள்ளன. 

இந்ே அவமை்பு சரவ்தேச அவமதி மற்றும் ைாதுகாை்வை நிவலை்ைடுேத்ுவதில் முக்கிய 

ைங்கு ஆற்றி வருகிறது. 

 2011ம் ஆண்டு ைாலியில் (இந்தோதனசியா) 16வது அவமசச்ரவவ மாநாட்டில் 

அஸரத்ைஜான் குடியரசு இந்ே அவமை்பில் தசரந்்து மகாண்டது. 

 2019ம் ஆண்டு அஸரத்ைஜான் குடியரசு அணி தசரா இயக்கே்தின் 18வது மாநாடவ்ட 
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நடேத்ுவதோடு 2019 முேல் 2022 வவரயிலான கால கட்டேத்ிற்கு இந்ே அவமை்பின் 

ேவலவராகவும் இருக்கும். 

 

த ாதவா மன்றம் -  ான்-கி-மூன் 

 ஐ.நா அவமை்பினுவடய முன்னாள் மைாதுச ்மசயலாளரான (UN Secretary General) ைான்-

கி-மூன் (Ban Ki-moon) ஆசியாவிற்கான தைாதவா மன்றே்தின் (Boao Forum for Asia) 

ேவலவராக தேரந்்மேடுக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

 சீன மக்கள் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநரான தஜாவ் ஸிதயாசச்ுவான் துவணே் 

ேவலவராக தேரந்்மேடுக்கை்ைடட்ுள்ளார.்  

 இேன் மூலம் இம்மன்றே்தின் ேவலவராக உள்ள ஜை்ைாவனச ் தசரந்்ே யசுதவா 

புகுடாவிற்குை் (Yasuo Fukuda) ைதிலாக 

ேற்தைாது ைான்-கி-மூன் ேவலவராக 

ைணியாற்ற உள்ளார.் 

 ஆசிய டாதவாஸ் (Asian Davos) 

என்றவழக்கை்ைடும் இம்மன்றே்தின் 

கூடுவகயானது ேற்தைாது சீனாவின் 

வஹனான் மாகாணே்தில் (Hainan 

province) நவடமைற்று வருகின்றது. 

இந்ே வருடாந்திர தைாதவா 

மன்றே்தின் இரண்டாவது அவவ 

சந்திை்பின் தைாது இந்நியமனம் 

தமற்மகாள்ளை்ைடட்து. 

 மேன்மகாரியாவின் இராஜ்ஜியே் தூேரான (diplomat) ைான்-கி-மூன் 2007ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி முேல் 2016-ஆம் ஆண்டின் டிசம்ைர ் வவர ஐ.நா. அவவயின் 8-வது மைாதுச ்

மசயலாளராக ைணியாற்றினார.் 

ஆசியாவிற்கான த ாதவா மன்றம்  

 ஆசியாவிற்கான தைாதவா மன்றம் 2011-ஆம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கை்ைடட்து. 

இேனுவடய முேல் சந்திை்பு 2002-ஆம் ஆண்டு ஏை்ரலில் நவடமைற்றது. அன்றிலிருந்து 

ஆண்டுதோறும் இம்மன்றே்தின் சந்திை்பு நடே்ேை்ைடுகின்றது. 

 ஆசியாவிற்கான தைாதவா மன்றமானது ஆண்டுதோறும் சுவிடச்ரல்ாந்து நாட்டின் 

டாதவாஸில் (Davos) நடே்ேை்ைடும் வருடாந்திர உலகை் மைாருளாோர மன்றே்வே (World 

Economic Forum-WEF) மாதிரியாகக் மகாண்டது.  

 இது ஓர ் இலாை தநாக்கமற்ற நிறுவனமாகும். உலகில், ஆசிய பிராந்தியே்தில் 

ஏற்ைடுகின்ற மிக முக்கியமான பிரசச்ிவனகள் மீது ேங்களது நிவலை்ைாடவ்ட 

நீண்டகால அளவில் ைகிரந்்து 

மகாள்வேற்கு ஆசியா மற்றும் 

பிற கண்டங்களில் உள்ள 

நாடுகளின் அரசுகள், 

வணிகேத்ுவற மற்றும் 

கல்விேத்ுவறவயச ் தசரந்்ே 

ேவலவரக்ளுக்கு ஓர ் உயர ்

மட்ட அளவிலான மன்றே்வே 
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ஆசியாவிற்கான தைாதவா மன்றம் நடேத்ுகின்றது. 

 இம்மன்றே்தின் ேவலவமயகம் சீனாவின் ேவலநகர ் மைய்ஜிங்கில் அவமந்துள்ள 

தைாதிலும் சீனாவின் வஹனான் மாகாணே்தில் உள்ள தைாதவா நகரில் ோன் 

ஆண்டுதோறும் நிரந்ேரமாக இம்மன்றே்தின் கூடுவக நடே்ேை்ைடுகின்றது. 

 சீனாவின் மேற்கு வஹனான் மாகாணே்தில் அவமந்துள்ள தைாதவா (Boao) நகரே்தின் 

மையர ்மகாண்டு இம்மன்றம் தைாதவா மன்றம் (Boao forum) எனை் மையரிடை்ைடட்ுள்ளது. 

2002-ஆம் ஆண்டு முேல் இம்மன்றே்தினுவடய வருடாந்திர மாநாட்டின் நிரந்ேர 

கூடுமிடமாக தைாதவா நகரம் இருந்து வருகின்றது. 

 

ICBM ெர்மாட் ஏவுகளண 

 RS-28 சரம்ாட் (RS-28 Sarmat) எனும் ேனது நவீன அணுசக்தி வல்லவமயுவடய 

கண்டங்களுக்கிவடதயயான ஏவுகவணவய (Inter-Continental Ballistic Missile-ICBM) 

இரஷ்யா மவற்றிகரமாக தசாேவன மசய்துள்ளது.  

 ஆரட்ிக் மண்டலே்திற்கு அருகாவமயில் அவமந்துள்ள பிமளதஸடஸ்்க் 

காஸ்தமாடிதராம் (Plesetsk Cosmodrome) எனும் தமற்கு இரஷ்யாவில் அவமந்துள்ள 

விண்மவளி ேளே்திலிருந்து இந்ே ஏவுகவண தசாேவன மசய்யை்ைடட்ுள்ளது.  

 உலகினுவடய எந்ேை் ைகுதியிவனயும் 

அவடயும் திறன் மகாண்டது இந்ே ICBM RS-

28 சாரம்ாட் ஏவுகவண. இந்ே ஏவுகவண 

2021 ஆம் ஆண்டு ைாதுகாை்பு தசவவயில் 

மசயல்ைாட்டிற்கு வர உள்ளது. RS-28 சரம்ாட் 

ஏவுகவணயானது ஓர ் அதிக திரவ 

எரிமைாருள் உந்துேலுவடய (heavy liquid-

propellant) அணு ஆயுேங்கவள ஏந்திச ்

மசல்ல வல்ல கண்டங்களுக்கிவடதயயான 

ஏவுகவணயாகும் 

 1988 ஆம் ஆண்டு முேல் இரஷ்யாவின் ஒதர 

அதிநவீன ைாதுகாை்பு முக்கியேத்ுவம் 

வாய்ந்ே ஏவுகவண அவமை்ைாக உள்ள R-

36M2 தவாதயதவாடா (R-36M2 Voyevoda) 

எனும் கண்டங்களுக்கிவடதயயான 

ஏவுகவண அவமை்வை மாற்றுவதே இந்ே 

சரம்ாட் ஏவுகவண கண்டுபிடிை்பின் 

தநாக்கமாகும்.  

 ேற்தைாவேய ரஷ்யா, உக்வரன், கஜகஸ்ோன் நிலை் பிராந்தியங்களில் கி.மு . 6 ஆம் 

நூற்றாண்டு முேல் 4 ஆம் நூற்றாண்டு வவரயிலானா இவடை்ைட்ட காலே்தில் வாழ்ந்ே 

சரம்ாட்டியன் எனும் நாதடாடி ைழங்குடியினரக்ளின் (Nomadic Sarmatian tribes) மையர ்

மகாண்டு அேன் அடிை்ைவடயில் இந்ே ஏவுகவணக்கு சரம்ாட் (Sarmat) எனை் 

மையரிடை்ைடட்ுள்ளது. 
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 ா ர் ஏவுகளண -  ாகிஸ்தான் 

 உள் நாட்டிதலதய ேயாரிக்கை்ைட்ட, நீரம்ூழ்கி கை்ைல்களிலிருந்து ஏவே்ேக்க சீரத்வக 

கை்ைல் ஏவுகவணயான (Indigenously developed Submarine Launched version of Cruise Missile-

SLCM) ைாைர-்3 ஏவுகவணவய (BABUR Missile) ைாகிஸ்ோன் கடற்ைவட மவற்றிகரமாக 

தசாேவன மசய்துள்ளது. 

 ைாைர ் – 3 ஏவுகவணயானது ைல்தவறு வவகயான ஆயுேங்கவள சுமந்து மசன்று 

விநிதயாகிக்க வல்லோகும். இது நீருக்கடியிலான கடட்ுை்ைடுே்ேை்ைடட் உந்துேல் 

அவமை்வை (Underwater controlled propulsion) ையன்ைடுே்துகின்றது. 

 அரபிக் கடலில் ைாகிஸ்ோனினுவடய கடற்ைகுதியின் நீருக்கடியிலான நிவலயில்லா 

நகரும் ஏவு தமவடயிலிருந்து (Underwater Dynamic Platform) இந்ே ஏவுகவண ஏவை்ைடட்ு 

தசாேவன மசய்யை்ைடட்ுள்ளது. மைாது மவளியில் புலை்ைடாே இடே்தில் 

மைாருே்ேை்ைட்ட இலக்வக இந்ே ஏவுகவண ோக்கி அழிே்ேது. 

 நீரம்ூழ்கி கை்ைல்களிலிருந்து ஏவவல்ல இந்ே ைாைர-்III ஏவுகவணவய தசாேவன 

மசய்துள்ளோக ைாகிஸ்ோன் அறிவிே்திருை்ைது இது இரண்டாவது முவற 

மடட்ுதமயாகும். இேற்கு முன் இேனுவடய முேல் தசாேவன 2017 ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரியில் தமற்மகாள்ளை்ைடட்து. 

 

வங்கததெம் - இடஒதுக்கீடு 

 ஆயிரக்கணக்கான மாணவரக்ளின் நாடு ேழுவிய தைாராட்டங்களின் காரணமாக 

வருடாந்திர குடிவமை் ைணி தேரவ்ு மூலம் அரசு அதிகாரிகவள நியமிே்ேலில் 

கவடபிடிக்கை்ைடட்ு வரும் இடஒதுக்கீடு முவறயிவன ஒழிை்ைோக வங்கதேச பிரேமர ்

தஷக் ஹசினா அறிவிே்துள்ளார.் 

 நடை்பில் வங்கதேசே்தில் ைல்தவறு ஒதுக்கீடுகளின் கீழ் வருடாந்திர குடிவமை் ைணிே் 

தேரவ்ுகளில் 56 சேவீே ைணியிடங்கள் ஒதுக்கீடு மசய்யை்ைடுகின்றன. 

 அவற்றுள் 30 சேவீேம் எனும் மைரும்ைங்கானது சுேந்திரை் தைாராட்ட வீரரக்ளின் 

குழந்வேகளுக்கு ஒதுக்கீடு மசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

 1971 ஆம் ஆண்டின் டிசம்ைர ் 16 அன்றான சுேந்திரே்திற்குை் பிறகு 1972 ஆம் ஆண்டு 

வங்கதேச குடிவமை் ைணிகளில் இடஒதுக்கீடு முவற அறிமுகை்ைடுே்ேை்ைடட்து. 

 

எட்டாவது பிராந்திய 3R மன்றம் 

 ஆசியா மற்றும் ைசுபிக் ைகுதியின் பிராந்திய 3R மன்றே்தினுவடய (Regional 3R Forum in 

Asia and Pacific) எட்டாவது சந்திை்பு மே்தியை் பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் 

நவடமைற்றுள்ளது. 

 ஆசியா மற்றும் ைசுபிக் ைகுதியின் பிராந்திய 3R மன்றே்தினுவடய (Regional 3R Forum in 

Asia and Pacific) எட்டாவது சந்திை்பு மே்தியை் பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் 

நவடமைற்றுள்ளது. 

 ஆசியா மற்றும் ைசுபிக் ைகுதியின் பிராந்திய 3R மன்றே்தின் எட்டாவது ைதிை்பின் 

கருேத்ுரு “3R-கள் மற்றும் மூல ஆோரே்திறன் மூலம் தூய நீர,் தூய நிலம் மற்றும் தூய 

காற்வற அவடேல்- ஆசிய-ைசுபிக் சமுோயே்திற்கான 21 ஆம் நூற்றாண்டுே் 

மோவலதநாக்கு” (“Achieving Clean Water, Clean Land and Clean Air through 3R and Resource 
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Efficiency – A 21st Century Vision for Asia-Pacific Communities”) 

 பிராந்திய தமம்ைாட்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் வமயம் (United Nations Centre for Regional 

Development-UNCRD), ஜை்ைான் நாட்டின் சுற்றுசச்ூழல் அவமசச்கம், மே்திய வீடட்ுவசதி 

மற்றும் நகரை்்புற விவகாரேத்ுவற அவமசச்கம் (Ministry of Housing and Urban Affairs) 

ஆகியவவ கூட்டிவணந்து இம்மாநாட்டிவன நடே்தியுள்ளன. 

 மே்தியை்பிரதேச அரசாங்கம், இந்தூர ் மாநகராட்சி காரை்்ைதரஷன், மற்றும் இந்திய 

மோழிற்சங்க கூட்டவமை்பு (Confederation of Indian Industry-CII) ஆகியவவ முவறதய 

இசச்ந்திை்பின் மாநில ைங்களிை்ைாளர,் நகர ைங்களிை்ைாளர ் மற்றும் மோழிற்துவற 

ைங்களிை்ைாளர ்அவமை்புகளாகும். 

 மகாள்வககள், திட்டமிடல் மற்றும் தமம்ைாடு ஆகியவற்றில் குவறை்பு (Reduce), 

மறுையன்ைாடு (Reuse), மற்றும் மறுசுழற்சி (Recycle) ஆகிய 3R-கவள 

ஒருங்கிவணை்ைவே தநாக்கமாகக் மகாண்டு ஜை்ைான் ேவலநகர ் தடாக்கிதயாவில் 

2009 ஆம் ஆண்டு ஆசியா மற்றும் ைசுபிக்கிற்கான பிராந்திய 3R மன்றம் 

மோடங்கை்ைட்டது. 

பிராந்திய தமம் ாட்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் ளமயம் 

 ஐ.நா. அவமை்பின் இரண்டாவது ைே்ோண்டு கால தமம்ைாடட்ு உே்திகவள (Strategy for 

Second United Nations Development Decade) அவடவேற்கு உேவி புரிவேற்கான ஓர ்

மசயற்கருவியாக (Instrument) 1971 ஆம் ஆண்டு பிராந்திய தமம்ைாட்டிற்கான ஐக்கிய 

நாடுகள் வமயம் அவமக்கை்ைட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அவவ மற்றும் ஜை்ைான் அரசிற்கு இவடதயயான ஒை்ைந்ேே்தின் 

மூலம் பிராந்திய தமம்ைாட்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் வமயம் (The United Nations Centre 

for Regional Development-UNCRD) உருவாக்கை்ைடட்து. 

 ஐ.நா அவமை்பின் மைாருளாோர மற்றும் சமூக விவகாரே் துவறயானது (UN Department 

of Economic and Social Affairs UN-DESA) UNCRD-ன் மசயல்ைாடுகளுக்கு ஆேரவு 

அளிக்கின்றது. 

 

அரபு கூட்டளம ்பு மாநாடு 2018 

 அரபு கூட்டவமை்பின் நாடுகள் சந்திக்கின்ற சவால்களுக்குே் தீரவ்ு காண்ைேற்கு அரபு 

அரசாங்கங்களின் கூடட்ு மசயல்ைாடவ்ட (Arab joint action) தமம்ைடுேத்ுவேற்காக ஏை்ரல் 

15 அன்று சவுதி அதரபியாவின் ேஹ்ரானில் (Dhahran) 29-வது அரபு கூடட்வமை்பு மாநாடு 

(Arab League Summit) துவங்கியுள்ளது. 

 சவூதி அதரபியாவின் மன்னர ் சல்மான் இம்மாநாட்டிற்குே் ேவலவம வகிேத்ுள்ளார.் 

இம்மாநாட்டிற்கு “மஜருசதலம் மாநாடு” (Jerusalem Summit) என அவர ்மையரிடட்ுள்ளார.் 

 அவனேத்ு அரபு மக்களின் மனசாட்சிகளிலும் ைாலஸ்தீனம் மைாதிந்துள்ளது (engraved 

in the conscience of all Arab people) என்ைவே உலகம் முழுவதும் உள்ள அவனவருக்கும் 

நிவனவூடட்ுவேற்காக இம்மாநாட்டிற்கு மஜருசதலம் மாநாடு எனை் மையரிடட்ுள்ளனர.் 

 அரபு நாடட்ுே் ேவலவரக்ளின் வருடாந்திர கூடுவகயான இம்மாநாட்டில், ஈரானுக்கு 

எதிரான ஒன்றுைட்ட நிவலை்ைாட்டிற்கு சவூதி அதரபியா அவழை்பு விடுேத்ுள்ளது. 

 கடந்ே வாரம் சிரியாவின் கிழக்கு கவுட்டா (Eastern Ghouta) மாகாணே்தில் 

கிளரச்ச்ியாளரக்ளின் உவறவிடை் ைகுதிகளின் மீது தமற்மகாள்ளை்ைடட் இரசாயனே் 

ோக்குேலுக்குை் (Chemical attack) ைதிலடியாக தைாரால் ைாதிக்கை்ைடட்ுள்ள சிரியாவில் 
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அமமரிக்கா, பிரான்ஸ், மற்றும் பிரிட்டன் நாடுகள் வான்வழிே் ோக்குேல்கவள 

தமற்மகாண்ட 24 மணி தநரே்திற்குை் பிறகு இம்மாநாடு மோடங்கியுள்ளது. 

 

ஹங்தகரி – விக்டர் ஆர ்ன் 

 அண்வமயில் நவடமைற்ற மைாதுே் தேரே்லில் ஹங்தகரி நாட்டின் பிரேமரான விக்டர ்

ஆரை்ன் (Viktor Orban) மோடரந்்து மூன்றாவது முவறயாக மாமைரும் மவற்றிவயை் 

மைற்றுள்ளார.்  

 199 இடங்கவளக் மகாண்ட ஹங்தகரி ைாராளுமன்றே்தில் அவருவடய வலது சாரி 

பிமடஸ் கடச்ி (Fidesz party) 134 இடங்கவள மவன்றுள்ளது. 

 அண்வமயில் நடந்து முடிந்ே 

ஹங்தகரி தேரே்லில், பிற 

தேசியக் கட்சிகளான தஜாபிக் 

கட்சி (Jobbik Party) 25 

இடங்கவளயும், தசாஷியலிஸ்ட் 

கட்சி மற்றும் அேன் கூட்டணிக் 

கட்சிகள் 20 இடங்கவளயும் 

மவன்றுள்ளன. 

 இந்ே மாமைரும் மவற்றியின் 

மூலம் மூன்றாவது முவறயாக 

விக்டர ் ஆரை்ன் 

நாடாளுமன்றே்தில் மூன்றில் 

இருைங்கு மைரும்ைான்வமவயக் மகாண்டுள்ளார.் 

 அோவது அரசியலவமை்பு சட்ட விதிகவள மாற்றும் அதிகாரே்வேக் மகாண்டுள்ளார.் 

 ஒடட்ுமமாே்ேமாக விக்டர ் ஆரை்ன் நான்காவது முவறயாக பிரேமராக 

ைேவிதயற்றுள்ளார.் 

 1989-ஆம் ஆண்டு ஹங்தகரியில் கம்யூனிஸம் வீழ்ந்ேதிலிருந்து, ஹங்தகரி 

நாட்டினுவடய நீண்ட காலம் ஆட்சி புரிந்து வரும் ேவலவர ்விக்டர ்ஆரை்ன் ஆவார.் 

 

மியான்மர ்– இந்தியா எல்ளல ஒ ் ந்தம் 

 மியான்மர ்– இந்தியா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கிவடதயயான 16 கி.மீ மோவலவிலான 

திறந்ேமவளி எல்வலயில் இரு நாடட்ு மக்களின் கட்டற்ற இடம் மையரவ்வ / 

தைாக்குவரே்வேே் மோடரவ்ேற்கான இந்தியா-மியான்மர ் எல்வல ஒை்ைந்ேே்தில் 

வகமயழுே்திடுவவே மியான்மர ்கால வவரயவறயின்றி ேள்ளி வவேத்ுள்ளது. 

 இந்தியா மற்றும் மியான்மர ்ஆகிய நாடுகள், 1,643 கி.மீ மோவலவிலான திறந்ேமவளி 

எல்வலவயை் ைகிரந்்து மகாள்கின்றன. இந்ே எல்வலயானது அருணாசச்லை் பிரதேசம், 

நாகாலாந்து, மணிை்பூர ் மற்றும் மிதசாரம் ஆகிய மாநிலங்களில் அவமந்துள்ளது. 

இந்ே எல்வலை் ைகுதியில் 16 கிதலா மீட்டர ் அளவிற்கு ேவடயில்லா இடம்மையரவ்ுை் 

ைகுதிவய ஏற்ைடுே்ே இந்ே ஒை்ைந்ேம் அனுமதிக்கிறது. 
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 இரு நாடட்ு மக்களுக்கிவடதயயான மைாருளாோரே ் மோடரவ்ை தமம்ைடுேத்ும் 

தநாக்தகாடு ேவரவழியாக எல்வலவயக் கடக்க வவகமசய்யும் இந்தியா-மியான்மர ்

இவடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒை்ைந்ேே்திற்கு மே்திய தகபிதனட் ஜனவரி 2018ல் 

ஒை்புேல் அளிே்ேது. 

 இேற்கு வடிவம் ேரும் 

தநாக்தகாடு, எல்வலயிலிருந்து 

16 கி.மீ மோவலவிற்குள் 

வாழும் மக்களுக்கு எல்வலச ்

சீடவ்ட வழங்குவேற்கு மே்திய 

அரசு, மியான்மருடன் ேனது 

எல்வலவயக் மகாண்ட நான்கு 

மாநிலங்கவளயும் தகடட்ுக் 

மகாண்டுள்ளது. 

 கடந்ே ஏழு மாேங்களில் இந்ே 

ஒை்ைந்ேம் வகமயழுே்திடுவதிலிருந்து இரு முவற ேள்ளிை் தைாடை்ைட்டது. 

 இந்ே ஒை்ைந்ேம், மசல்லுைடியாகும் கடவுச ்சீடட்ு மற்றும் இவசவுச ்சீடட்ு ஆகியவற்றின் 

அடிை்ைவடயில் மக்கள் எல்வலயில் ஓரிடே்திலிருந்து மற்மறாரு இடே்திற்குச ்

மசல்வவே எளிோக்குகிறது. அதோடு, இரு நாடட்ு மக்களுக்கிவடதயயான 

மைாருளாோர மற்றும் சமூகே் மோடரப்ுகவளயும் தமம்ைடுேத்ுகிறது. 

தளடயில்லா இடம்ச யரவ்ு ்  குதி (Free Movement Regime) 

 ேவடயில்லா இடம்மையரவ்ுக் மகாள்வக என்ைது இந்தியா மற்றும் மியான்மர ்

மக்கவள எல்வலயின் உட்ைகுதியில் 16 கிதலா மீட்டர ்அளவிற்கு 72 மணி தநரே்திற்கு 

விசா கடட்ுை்ைாடுகளின்றி அனுமதிக்கும் இரு ேரை்பு ஒை்ைந்ேமாகும். 

 ேற்தைாதுவவர இந்தியா-மியான்மர ் எல்வலக்கு அை்ைால் வசிக்கும் ேங்களுவடய 

உறவுகளுடன் மோடரப்ுகவளே் மோடரவ்ோல் இந்ே எல்வலை் ைகுதியில் வாழும் 

ைழங்குடியினரின் ைாதுகாை்ைற்ற ேன்வமவயை் தைாக்குேவல இந்ே ஒை்ைந்ேம் 

தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

துருக்கியின் முதல் அணுெக்தி நிளலயம் 

 மே்தியே் ேவரக்கடல் (Mediterranean) ைகுதியின் மமரச்ின் (Mersin region) பிராந்தியே்தில் 

துருக்கி நாட்டினுவடய முேல் அணு சக்தி நிவலயே்தின் கடட்ுமானே்வே துருக்கி 

அதிைர ் மரமசை் ேய்யீை் எரத்டாகன் (Recep Tayyip Erdogan) மற்றும் இரஷ்ய அதிைரான 

விளாதிமிர ் புதின் ஆகிதயார ் மோடங்கி 

வவேத்ுள்ளனர.்  

 துருக்கி நாட்டினுவடய, துருக்கி அணு சக்தி 

ஆவணயமானது (TAEK-Turkey atomic energy 

authority) நாட்டினுவடய முேல் அணுசக்தி 

நிவலயமான அக்யூ அணுசக்தி நிவலயே்தின் 

(Akkuyu nuclear power plant) முேல் அலகினுவடய 

கடட்ுமானை் ைணிவய மோடங்குவேற்கு இரஷ்ய 

நாட்டின் அணுமின் நிவலய கடட்ுமான 

நிறுவனமான தராசாடாம் (Rosatom) கடட்ுமான 

நிறுவனே்திற்கு உரிமம் வழங்கியுள்ளது. 
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 இந்ே அணுசக்தி நிவலயம் கட்டி முடிக்கை்ைடட்ால் துருக்கி நாட்டினுவடய 

மின்தேவவயில் 10 சேவீேே்திவன பூரே்்தி மசய்யும் 

 அணுசக்தி நிவலய கடட்ுமானே்தின் முேல் கட்டமானது 2023 ஆம் ஆண்டு 

ையன்ைாட்டிற்கு வரும். 2023 ஆம் ஆண்டானது நவீன துருக்கியின் 100-வது நிறுவன 

வருடமாகும். கடட்ுமானை் ைணிகளானது 2026 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் நிவறவவடயும். 

 கட்டவமக்கை்ைடட்ு வரும் அக்யு அணுசக்திக் கூடமானது உலகில் கடட்வமை்பின் கீழ் 

உள்ள 56-வது அணு சக்தி நிவலயமாகும்.  

 

இரண்டாம் உலக ் த ாருக்கு ் பிறகான ஜ ் ானின் முதல் கடற் ளட ் பிரிவு 

 ஜை்ைானின் ஒருங்கிவணக்கை்ைட்ட ராணுவே் ேவலவமயான ஜை்ைானிய சுய-

ைாதுகாை்புை் ைவட இரண்டாம் உலகை் தைாருக்குை் பிறகான ேன்னுவடய முேல் 

கடற்ைவடை் பிரிவவ மேன்-தமற்கு யூசு தீவுகளில் அவமந்துள்ள சாதசதைாவுக்கு 

அருகிலுள்ள ராணுவே் ேளே்தில் மசயல்ைாடட்ுக் மகாண்டு வந்துள்ளது. 

 நீரந்ில துரிேை் ைவட என அவழக்கை்ைடுகின்ற புதியோக அவமக்கை்ைடட் இந்ே 

அவமை்பு மற்ற நாடட்ுை் ைவடகளால் ஆக்கிரமிை்பு மசய்யை்ைட்ட தீவுகவளே் திரும்ைை் 

மைறுேல் மற்றும் தவற்று நாடட்ுை்ைவடகவள விரட்டியடிே்ேல் தைான்ற ேன்வமகவளக் 

மகாண்டுள்ளது. 

 ஜை்ைான் இரண்டாம் உலகை் தைாருக்குை் பிறகான ேன்னுவடய அரசியல் நிரண்யக் 

மகாள்வகயில் தைார ்மோடுை்ைேற்கான உரிவமவயே் ேவிரே்்ேது. 

 நீரந்ில துரிேை் ைவடவய சீனாவிற்கு எதிரான ேன்னுவடயை் ைாதுகாை்வை 

வலுை்ைடுேத்ுவேற்காக ஜை்ைான் அறிமுகை்ைடுே்தியுள்ளது. 

 கிழக்கு சீன கடல் ைகுதிகளில் காணை்ைடும் ைாவறகளாலான, மனிேரக்ள் வாழாே 

தீவுச ் சங்கிலிகளாக, மைய்ஜிங்கில் டியாதவாயு தீவுகள் என்றும் தடாக்கிதயாவில் 

மசன்காகு என்றும் அறியை்ைடும் இே்தீவுகள் மோடரை்ாக சீனா மற்றும் ஜை்ைான் 

இவடதய நீண்ட வரலாறுவடய பிராந்தியை் பிரசச்ிவனகள் உள்ளன.  

 

இந்தியாவின்  ாதாம் நுகரவ்ு 

 பிை்ரவரி வவரயிலான இந்ே சாகுைடி காலே்தில் (ஆகஸ்ட் 2017 முேல் ஜூவல 2018) 

ஸ்மையின் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகவள ைாோம் நுகரவ்ில் முந்திச ்மசன்று இந்தியா 

மிகை்மைரிய ைாோம் இறக்குமதியாளராக உருமவடுேத்ுள்ளது என 

கலிதைாரன்ியாவின் ைாோம் வாரியம் மேரிவிேத்ுள்ளது. 

 பிை்ரவரி வவரயிலான காலகட்டேத்ில் ஸ்மையின் 119 மில்லியன் ைவுண்டுகள் என்ற 

அளவிலும், சீனா 138 மில்லியன் ைவுண்டுகள் என்ற அளவிலும் ைாோவம இறக்குமதி 

மசய்துள்ளன. 

 2016-2017 சாகுைடி காலகட்டே்தில் இந்தியா 167 மில்லியன் ைவுண்டுகள் ைாோம் 

ைருை்வை இறக்குமதி மசய்து, சீனாவவ முந்திச ் மசன்று 2-வது இடே்வேை் பிடிே்ேது. 

இது கடந்ே ஆண்வட விட 33% அதிகமாகும். கடந்ே ஆண்டில் இந்தியா 125 மில்லியன் 

ைவுண்டுகள் அளவிலான ைாோவம இறக்குமதி மசய்ேது. 

 2016-17 காலகட்டே்தில் ஸ்மையின் 210 மில்லியின் ைவுண்டுகள் அளவிலான ைாோவம 

இறக்குமதி மசய்து மிகை்மைரிய இறக்குமதியாளர ் என்ற மைருவமவயை் மைற்றது. 
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அதே தநரே்தில் சீனா 150 மில்லியன் ைவுண்டுகள் இறக்குமதி மசய்ேது. 

 உலகின் மமாே்ே ைாோம் உற்ைே்தியில் கலிதைாரன்ியா 80% ைாோவம உற்ைே்தி 

மசய்கிறது. இதில் 33%-ஐ அமமரிக்காவும் கனடாவும் நுகரக்ின்றன. 67% ைாோம் 90 

நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி மசய்யை்ைடுகின்றது. 

 2004-2005 காலகட்டே்தில் ஆசியா – ைசிபிக் மண்டலே்திற்கு 25% அளவுக்கான ஏற்றுமதி 

மசய்யை்ைடட்து. இந்ே ஏற்றுமதி ேற்தைாது 38% அளவுக்கு உயரந்்துள்ளது. இந்ே 

ஏற்றுமதியானது இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் தேவவவய 

அடிை்ைவடயாகக் மகாண்டது. 

 

சியர்ர லிதயானின் ஜனாதி தி 

 சியரர் லிதயானின் புதிய ஜனாதிைதியாக ஜீரியஸ் மாடா பிதயா, ேவலநகர ் ஃபிரீ 

டவுனில் ைேவிதயற்றுக் மகாண்டார.் 

 சியரர் லிதயானின் முன்னாள் ஆட்சிக்குழுே் ேவலவரான திரு.பிதயா சியரர் 

லிதயாவன 1996 ஆண்டில் ஒரு குறுகிய காலே்திற்கு ஆண்டார.் 

 சியரர் லிதயான் மக்கள் கட்சிவயச ்தசரந்்ே திரு. மாட பிதயா ேற்தைாது ஆட்சியிலுள்ள 

அவனேத்ு மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தவட்ைாளரான சமுரா கமராவவ 

(மைாருளாோர வல்லுநர)் மவன்றார.் 

 ேற்தைாவேய ஜனாதிைதியான எரம்னஸ்ட் ைாய் மகாதராமா இரண்டு ஐந்து ஆண்டுகள் 

என்ற காலே்திற்குை் பிறகு ைேவி விலகினார.் இவருவடய ைேத்ு ஆண்டுகள் ஜனாதிைதி 

காலகட்டேத்ில் முேல் முவறயாக எதிரக்்கட்சி ஆட்சிவயை் பிடிே்திருக்கிறது. சியரர் 

லிதயானில் உள்நாடட்ுை் தைார ்2002 ஆம் ஆண்டு முடிவுக்கு வந்ே பிறகான நான்காவது 

தேரே்ல் இதுவாகும்.  

 அடல்ாண்டிக் மைருங்கடல் ைகுதியில் தமற்கு ஆை்பிரிக்காவில் அவமந்துள்ள சியரர் 

லிதயான் நாடானது, ஃபிரீ டவுண் தீைகற்ைே்தின் உட்ைகுதியில் காணை்ைடும் 

மவண்வமநிற மணற் கடற்கவரகளுக்குை் மையர ்மைற்றது. 

 

ச ண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கான ெமமான ஊதியத்திற்கான ெட்டம் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகே்தின் தகபிமனட் மைண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கான சமமான 

ஊதியே்திற்கான சட்டே்வே இயற்றுவேற்கான முன்மமாழிவவ வழங்கியுள்ளது. 

 புதிய சட்டம் மைண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கு சமமான ஊதியம் வழங்கை்ைடுேவல 

உறுதி மசய்யும். 

 இந்ே சட்டம் இயற்றலுக்கான முன்மமாழிவானது, மைண்களின் உரிவமவயை் 

ைாதுகாே்ேல் மற்றும் தேசிய தமம்ைாடட்ு நவடமுவறகளில் மைண்களின் 

மசயல்ைாடுகவள ஆேரிே்ேல் ஆகியவற்வற உறுதி மசய்யும் அரசின் தநாக்கே்தின் 

வரிவசயில் அவமந்துள்ளது. 

 கடந்ே சில ஆண்டுகளாக, ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசானது ைாலின சமே்துவே்திற்கான 

ஐக்கிய அரபு அமீரகக் கழகே்வே 2015-ல் நிறுவியது உடை்ட ைல்தவறு 

ஒருங்கிவணக்கை்ைட்ட முயற்சிகளின் மூலமாக நாட்டில் ைாலின இவடமவளிவய 

குவறை்ைேற்கான முயற்சியில் ஈடுைடட்ுள்ளது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசு உலகின் முேல் ைாலின சமசச்ீர ் வழிகாட்டிவய (Gender 



   
    
 
 
 
 

74 
 

  

Balance Guide) மசை்டம்ைர ்2017ல் மோடங்கியது. 

 இந்ே வழிகாட்டியானது, மைாருளாோரக் கூடட்ுறவு மற்றும் தமம்ைாட்டிற்கான 

நிறுவனே்ோல், ஐக்கிய அரபு அமீரகே்தின் ைாலின சமசச்ீர ் கழகேத்ுடன் 

கூட்டிவணந்து 2017 இல் ேயாரிக்கை்ைட்டது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் அேன் நிறுவனங்களுக்கு ையன்ைடுே்ேை்ைடாே 

மைண்களின் ஆற்றல் வளே்வே தமம்ைடுே்ே இவ்வழிகாட்டி ஒரு வவரைடே்வே 

வழங்குகிறது. 

 

சமன் ானங்களுக்கான ெரக்்களர வரி - இங்கிலாந்து 

 மமன்ைானங்களுக்கான சரக்்கவர வரி (soft drinks sugar tax) அல்லது தீவம வரி (sin tax) 

அல்லது சரக்்கவர வரி (sugar tax) என்றவழக்கை்ைடும் மமன்குளிரை்ான மோழிற்சாவல 

வரிவிதிை்ைானது (Soft Drinks Industry Levy) இங்கிலாந்தில் அமல்ைாட்டிற்கு வந்துள்ளது. 

 சரக்்கவர சாரந்்ே தநாய்கள் (sugar related disease) மற்றும் உடல் ைருமவன (obesity) 

ேடுை்ைேற்கான அரசினுவடய திடட்ே்தின் ஒரு ைகுதியாக இந்ே சரக்்கவர வரிவிதிை்பு 

தமற்மகாள்ளை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்ே சரக்்கவர வரி விதிை்பின் அறிமுகே்தின் மூலம் இதேதைாலான மகாழுை்பு 

வரிகவள (fat taxes) அறிமுகை்ைடுே்தியுள்ள மமக்ஸிதகா, பிரான்ஸ், நாரத்வ ஆகிய 

நாடுகள் அடங்கிய குழுவில் இங்கிலாந்து இவணந்துள்ளது. 

 இங்கிலாந்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு மமன்ைான மோழிற்சாவல வரிவிதிை்பு 

அறிவிக்கை்ைட்டது. 

 மமன்குளிரை்ானங்களில் உள்ள சரக்்கவரயினுவடய அளவின் அடிை்ைவடயில் 

அவற்றின் மீது வரி விதிக்கை்ைடும். 

 இந்ே வவகயில் இங்கிலாந்தில் உள்ள மைரும்ைான்வமயான குளிர ் ைானங்கள் 

உயரந்்ே ைடச் அளவிலான வரிகவள கட்டி வருகின்றன. 

 

அணுகத்தகு துணிகரங்கள் மீதான ெரவ்ததெ மாநாடு 2018 

 அணுகே்ேகு துணிகரங்கள் மீோன சரவ்தேச மாநாடு (International Conference on Accessible 

Adventure) அண்வமயில் தநைாளே்தில் உள்ள மைாக்ஹாராவில் நவடமைற்றது. 

 இந்ே மாநாட்டின் கருை்மைாருள் “உே்தவகம் மற்றும் வியரே்்ேல்” (Inspiration and 

Perspiration) என்ைோகும்.  

 தநைாள சுற்றுலா ஆவணயமானது (Nepal Tourism Board-NTB) இந்ே மாநாடவ்ட 

ஒருங்கிவணேத்ுள்ளது. 

 அணுகே்ேகு துணிகரங்களுக்கான ஆசியாவின் ேவலநகராக (The Accessible Adventure 

capital of Asia) தநைாளே்வே உருவாக்கே் தேவவயான கூட்டிவணவு, திட்டமிடல், 

விழிை்புணரவ்ு அரை்்ைணிை்பு மோடரை்ாக இந்ே மாநாடு நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 தநைாளே்தில் சுற்றுலாே் மோழிற்துவறயில் அணுகுேலின் முக்கியேத்ுவம் (importance of 

accessibility) மற்றும் சுற்றுலாே் துவறயின் வளரச்ச்ியின் மீது கவனம் மசலுே்துவேற்காக 

மாரச் ் 30 ஆம் தேதிவய புதிய வருடாந்திர, அவனவருக்குமான சுற்றுலா தினமாக 

(Tourism for All) இந்ே மாநாடு அறிவிே்துள்ளது. 
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 மசயற்வகக் கால்கள் உவடதயார,் கண்ைாரவ்வ இல்லாதோர,் மூவள வளரச்ச்ி 

இல்லாதோர ் உட்ைட நகரவ்ு இயலாவம உவடயவரக்ள், மமதுவாக நடக்கும் 

முதிதயாரக்ள் தைான்தறாரக்ளின் தேவவகவள சந்திை்ைதில் கவனம் மசலுேத்ும் 

அணுகே்ேகு சுற்றுலாவின் ஓர ் துவணை்பிரிவாக அணுகே்ேகு துணிகரங்கள் 

இருை்ைோல் அவற்றின் மீது 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான அணுகே்ேகு துணிகரங்கள் 

மீோன சரவ்தேச மாநாடு கவனம் மசலுே்துகின்றது. 

 

OPEC - ஆசியன் பிரிமியம் விவகாரம்  

 எண்மணய் மற்றும் மைட்தராலியம் ஏற்றுமதி நாடுகளின் கூட்டவமை்பினால் (OPEC - 

Organisation of the Petroleum Exporting Countries) விதிக்கை்ைடும் ஆசியன் பிரிமியே்திற்கு 

(Asian premium ) எதிராக குரல் எழுை்ை இந்தியாவும் சீனாவும் பிற ஆசிய நாடுகளுடன் 

ஒருங்கிவணந்துள்ளன. 

 தமற்கே்திய நாடுகளுக்கு ோன் விற்கின்ற எண்மணய்யினுவடய விற்ைவன 

விவலவய ஒை்பிடட்ு, ஆசிய நாடுகளிடமிருந்து OPEC அவமை்பின் உறுை்பு நாடுகள் 

வசூலிக்கின்ற ஓர ்கூடுேல் கட்டணதம ஆசியன் பிரிமியமாகும். 

 இந்தியாவானது ேனது 86 சேவீே கசச்ா எண்மணய்வயயும், 95 சேவீே இயற்வக 

எரிவாயுவிவனயும், 95 சேவீே திரவமாக்கை்ைடட் மைட்தராலியம் எரிவாயுவவயும் (LPG 

- Liquefied Petroleum Gas) எண்மணய் மற்றும் மைட்தராலியம் ஏற்றுமதி நாடுகளின் 

கூட்டவமை்பின் உறுை்பு நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி மசய்கின்றது.  

 எண்மணய் உற்ைே்தி நாடுகளின் “மைாறுை்புவடய மற்றும் நியாயமான 

விவலயிடலின்” (Responsible and Reasonable Pricing’) அமல்ைாட்டிவன இந்தியா 

வலியுறுே்தி வருகின்றது. 

எண்சணய் மற்றும் ச டத்ராலியம் ஏற்றுமதி நாடுகளின் கூட்டளம ்பு 

 எண்மணய் மற்றும் மைட்தராலியம் ஏற்றுமதியாளர ்நாடுகளின் கூட்டவமை்ைானது 1960 

ஆம் ஆண்டு ஈராக் நாட்டின் ைாக்ோே ்நகரில் தோற்றுவிக்கை்ைட்டது.  

 இேன் ேவலவமயகம் ஆஸ்திரியா நாட்டின் வியன்னா நகரில் அவமந்துள்ளது. 

 சவூதி அதரபியா, ஈரான், ஈராக், குவவே், மவனிசூலா ஆகிய 5 நாடுகள் OPEC 

அவமை்பின் முேல் ஐந்து நிறுவன நாடுகளாகும். 

 OPEC அவமை்ைானது 14 எண்மணய் ஏற்றுமதியாளர ் நாடுகளின் 

அரசுகளுக்கிவடதயயான (intergovernmental organization) ஓர ்அவமை்ைாகும். 

 OPEC அவமை்ைானது ேன்னுவடய உறுை்பு நாடுகளினுவடய மைட்தராலியக் 

மகாள்வககவள (petroleum policies) ஒன்றிவணே்து ஒருங்கிவணக்கின்றது. 

 

ளடம்ஸ் – 100 மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க மனிதரக்ள் 

 2018-ஆம் ஆண்டின் 100 மிகவும் மசல்வாக்குமிக்க மனிேரக்ள் ைட்டியவல (100 Most 

Influential People List of 2018) வடம்ஸ் இேழ் (TIME Magazine) மவளியிடட்ுள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 100 மிகவும் மசல்வாக்கு மிக்க மனிேரக்ள் ைட்டியலில் சுய 

உவழை்பினால் உயரந்்ே நான்கு இந்தியரக்ளின் மையரக்ள் இடம்மைற்றுள்ளன. 

 அவரக்ளாவன- 
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o இந்திய கிரிக்மகட் அணியின் தகை்டன் - விராட்தகாலி 

o ஓலா (Ola) நிறுவனே்தின் துவண நிறுவனர ்- ைாவிஷ் அகரவ்ால்  

o வமக்தரசாை்ட் நிறுவனே்தின் ேவலவமச ்மசயல் அதிகாரி - சே்ய நாமேள்ளா. 

o ைாலிவுட் நடிவகயான தீபிகா ைடுதகான்    

 

 ைாலியல் மகாடூரரக்ளுக்கு (sexual predators) எதிராக தைாராடும் “Me too” எனும் 

இயக்கே்தின் (Me Too movement) நிறுவனரான ேரானா ைரத்கவுவடய (Tarana Burke) 

மையரும், அமமரிக்க அதிைர ் மடானால்டு டிரம்ை் மையரும் இை்ைட்டியலில் இடம் 

மைற்றுள்ளது. 

 அமமரிக்க விண்மவளி வீராங்கவனயான (Astronaut) மைக்கி வின்ஸ்டன் (Peggy Whitson) 

மையரும் இந்ே ஆண்டிற்கான வடம்ஸ் மசல்வாக்கு மிக்க மனிேரக்ள் ைட்டியலில் இடம் 

மைற்றுள்ளது. அவர ் அண்வமயில் விண்மவளியில் ேன்னுவடய 665-வது தினே்வே 

நிவறவு மசய்ோர ்என்ைது குறிை்பிடே்ேக்கது. 

 தமலும் இை்ைட்டியலில் இங்கிலாந்து இளவரசரான ஹாரியின் மையரும் அவருவடய 

வருங்கால மவனவியான தமகன் மாரக்்தல மையரும் இடம் மைற்றுள்ளது. 

 மசல்வாக்கு மிக்க மனிேரக்ள் ைடட்ியலில் விவளயாடட்ுே் துவறயில், க்தளா கிம் (Chloe 

Kim) மையர ் இடம் மைற்றுள்ளது. இவர ் ைனிசச்றுக்கு விவளயாட்டில் ைல்தவறு உலகச ்

சாேவனகவள முறியடிே்து வரும் ைனிசச்றுக்கு வீராங்கவனயாவார.் 

 

ஐநா ொளல  ாதுகா ்பு அறக்கட்டளள நிதியம் 

 உலகம் முழுவதும் சாவலை் ைாதுகாை்வை தமம்ைடுேத்ுவேற்காகவும், சாவல 

விைேத்ுகவள குவறை்ைேற்காகவும், சாவல விைேத்ுகளால் உண்டாகும் இறை்புகவள 

குவறேத்ு உயிரக்வளக் காை்ைேற்காகவும் ஐநா அவவயானது ஐநா சாவல ைாதுகாை்பு 

அறக்கட்டவள நிதியே்வே (UN Road Safety Trust Fund) மோடங்கியுள்ளது. 

 சாவல ைாதுகாை்பு மீோன தீரம்ானே்வே ஐநா மைாது அவவ (UN General Assembly -UNGA) 

அண்வமயில் ஏற்றுக் மகாண்டது. 

 ஐ.நாவின் ஐதராை்ைாவிற்கான மைாருளாோரக் குழுவானது (UN Economic Commission for 

Europe-UNECE) ஐநா சாவல ைாதுகாை்பு அறக்கடட்வள நிதியே்தின் மசயலகமாகும் 

(secretariat) .  

 சாவல ைாதுகாை்பிற்கான ைே்ோண்டு (2011 – 20) மசயல்ைாடுகளுக்கான உலகளாவிய 
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திட்டே்தின் {Global Plan for Decade of Action for Road Safety (2011-20)} ஐந்து தூண்கதளாடு 

இவணந்து சாவல ைாதுகாை்பிற்கான பிற முயற்சிகளுக்கு இந்நிதியம் ஆேரவு 

வழங்கும். 

 அவவயாவன 

o தமம்ைடுே்ேை்ைடட் விைேத்ுக்குை் பின்னான சிகிசவ்ச 

o சாவல ையன்ைாட்டாளரக்ளின் தமம்ைட்ட மனை்தைாக்கு 

o வாகனங்களின் தமம்ைடுே்ேை்ைட்ட ைாதுகாை்பு வசதிகள் 

o சாவல உள்கட்டவமை்புகளின் தமம்ைடுே்ேை்ைட்ட ைாதுகாை்பு மற்றும் ைரந்ே 

தைாக்குவரேத்ு மநட்தவாரக்் அவமை்புகள் 

o வலுை்ைடுே்ேை்ைடட் சாவலை் ைாதுகாை்பு தமலாண்வம திறன்கள்  

 அவனேத்ு நிவலகளிலும் திறம்ைடட் சாவல ைாதுகாை்பு மசயல்ைாடுகளுக்காக மூல 

ஆோரங்களின் திரட்டல்களில் உள்ள இவடமவளிவய நீக்குவேன் மூலம் உலக சாவல 

ைாதுகாை்வை அதிகரிை்ைதில் முன்தனற்றே்வே துரிேை்ைடுேத்ுவதே இந்நிதியே்தின் 

தநாக்கமாகும். 

 

காமன்சவல்த் அரசுத் தளலவரக்ள் ெந்தி ்பு 

 இங்கிலாந்து ேவலநகர ் இலண்டனில் நவடமைற்ற காமன்மவல்ே் நாடுகளினுவடய 

அரசுே ் ேவலவரக்ள் சந்திை்பில் (Commonwealth Heads of Government Meeting- CHOGM) 

இந்தியை் பிரேமரும் மற்ற காமன்மவல்ே் நாடுகளின் பிற 52 அரசுே் ேவலவரக்ளும் 

ைங்தகற்றுள்ளனர.்  

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முவற இசச்ந்திை்பு நடே்ேை்ைடுகின்றது. 

  நடை்பு ைே்ோண்டுகளில் முேல் முவறயாக இந்தியை் பிரேமர ் ஒருவர ் இசச்ந்திை்பில் 

ைங்தகற்றுள்ளார.் 

 இசச்ந்திை்பின் கருை்மைாருள் “மைாதுவான எதிர ்காலே்வே தநாக்கி” (Towards a common 

future) என்ைோகும்.  

 4 முக்கிய விவகாரங்கள் மீது 

இசச்ந்திை்பு நடே்ேை்ைட்டது. 

அவவயாவன  

o ேவலவரக்ளின் அறிக்வக 

(leaders' statement). 

o காமன்மவல்ே் நீல சாசனம் 

(Commonwealth Blue Charter) 

o வரே்்ேகம் மற்றும் 

முேலீட்டிற்கான நிரல்கள் 

(Agenda for Trade and Investment)  

o தேரே்ல் கண்காணிை்பிற்கான திருே்ேை்ைட்ட வழிகாடட்ுேல்கள் (Revised Guidelines 

for Election Observation). 

காமன்சவல்த் அளம ்பு 

 சம இவறயாண்வமயுவடய நாடுகள் (equal sovereign states) மற்றும் 53 சுேந்திர 
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நாடுகளின் ேன்னாரவ் சங்கதம (voluntary association) காமன்மவல்ே் அவமை்ைாகும். 

இந்ே அவமை்பில் வளரந்்ே மைாருளாோரமுவடய மற்றும் வளரும் நாடுகளும் உள்ளன. 

 காமன்மவல்ே் அவமை்பில் ஆை்ரிக்க கண்டே்வேச ் தசரந்்ே 19 நாடுகளும், ஆசிய 

கண்டே்வேச ்தசரந்்ே நாடுகளும், கரிபியன் மற்றும் அமமரிக்க கண்டேவ்ேச ்தசரந்்ே 

13 நாடுகளும், ஐதராை்ைா கண்டே்வேச ் தசரந்்ே 3 நாடுகளும், 11 ைசுபிக் மைருங்கடல் 

நாடுகளும் உள்ளன. 

 நவீன காமன்மவல்ே் அவமை்ைானது 1949 ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் 26 ஆம் தேதி 

அவமக்கை்ைட்டது. 

 காமன்மவல்ே் அவமை்பில் உறுை்பு நாடுகளின் நாட்டின் அளவு மற்றும் மைாருளாோர 

வலிவமயின் மைாருட்டல்லாது அவனேத்ு நாடுகளும் சம அளவிலான அதிகாரே்வேக் 

மகாண்டுள்ளன. 

 காமன்மவல்ே் அவமை்பில் இவணந்ே கவடசி நாடு ருவாண்டா ஆகும். இது 2009 ஆம் 

ஆண்டு காமன்மவல்ே் அவமை்பில் இவணந்ேது. 

 

சஜனிவா டிஜிட்டல் ஒ ் ந்தம் 

 வமக்தராசாை்ட் மற்றும் இேர 33 நிறுவனங்கள் ேங்கள் வாடிக்வகயாளரக்வள 

ைாதுகாே்திடவும், அரசு ஆேரவுடன் ையனாளிகளின் மீது நடே்ேை்ைடும் ோக்குேல்கவள 

எதிரே்்திடவும் உறுதியளிக்கும் நான்கு அம்சங்கள் மகாண்ட ஒை்ைந்ேே்தில் 

வகமயழுே்திடட்ுள்ளன. 

 இந்ே இவணய ைாதுகாை்பு ஒை்ைந்ேம் டிஜிட்டல் மஜனீவா ஒை்ைந்ேம் என்றும் 

அவழக்கை்ைடுகின்றது. 

 இவணயே ் ோக்குேல் குற்றசச்ாடட்ுகளுக்கு உள்ளாகிடும் நாடுகளான ரஷ்யா, 

வடமகாரியா, ஈரான் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகவளச ் தசரந்்ே நிறுவனங்கள் இந்ே 

ஒை்ைந்ேே்தில் வகமயழுே்திடாே நிறுவனங்களாகும். 

 இவணய ைாதுகாை்பு மோழில்நுட்ை ஒை்ைந்ேே்தின் நான்கு விதிகளாவன. 

o ையனாளிகவளயும், வாடிக்வகயாளரக்வளயும் எங்கிருந்ோலும் ைாதுகாை்ைது. 

o அை்ைாவிகளான வாடிக்வகயாளரக்ள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மீோன இவணய 

ோக்குேல்கவள எதிரை்்ைது. 

o இவணய ைாதுகாை்வை வலுை்ைடுே்திட ையனாளிகள், வாடிக்வகயாளரக்ள் 

மற்றும் தமம்ைாட்டாளரக்ள் ஆகிதயாருக்கு அதிகாரமளிை்ைது. 

o இவணய ைாதுகாை்வை உயரே்த்ிட ஒே்ே எண்ணம் மகாண்ட மற்ற 

பிரிவினரக்ளுடன் இவணந்து மசயல்ைடுவது. 

 

ஐக்கிய நாடுகளின்ச ாருளாதார மற்றும் ெமூகெள  ததரத்ல் - இந்தியா 

 ஐக்கிய நாடுகள் மைாருளாோர மற்றும் சமூக சவைகளுக்கான தேரே்ல்களில் ஆறு 

இடங்களில் இந்தியா மவற்றி மைற்றுள்ளது. அவற்றில் ஐந்து இடங்களில் தைாட்டியின்றி 

தேரந்்மேடுக்கை்ைட்டது. 

 இந்ே தேரே்ல்களில் இந்தியா நான்கு ஐ.நா. அவமை்புகளின் நிரவ்ாக அவமை்புகள், 

மூன்று ஆவணயங்கள், ஒரு குழு ஆகியவற்றுக்குே் தேரந்்மேடுக்கை்ைடட்து. 
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 அரசு சாரா நிறுவனங்களுக்கான குழுவின் தேரே்லில் இந்தியா முேலிடே்வேை் 

பிடிே்ேது. 

 ஏை்ரல் 16, 2018 முேல் 2021ம் ஆண்டு வவரயிலான மக்கள் மோவக மற்றும் வளரச்ச்ி 

ஆவணயே்தின் ைேவிக் காலே்திற்கு இந்தியா ைலே்ே ைாராடட்ுக்கதளாடு 

தேரந்்மேடுக்கை்ைட்டது. 

 சமூக வளரச்ச்ி ஆவணயே்திற்கு ஆசிய-ைசுபிக் ைகுதிகளுக்கான தேரே்லில் 

இந்தியாவவயும் குவவே்வேயும் இந்ே சவை தேரந்்மேடுே்ேது. 

 குற்றே் ேடுை்பு மற்றும் குற்றவியல் நீதிக்கான ஆவணயே்திற்கு தேரந்்மேடுக்கை்ைட்ட 

17 உறுை்பினரக்ளில் இந்தியாவும் ஒரு உறுை்பினர ்ஆகும். 

 ஐக்கிய நாடுகள் வளரச்ச்ி திட்டே்திற்கான நிரவ்ாக அவமை்பு, ஐக்கிய நாடுகள் மக்கள் 

மோவக நிதி, மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் தசவவே ்திட்டங்களுக்கான அலுவலகம் ஆகிய 

அவமை்புகளுக்குே் தேரந்்மேடுக்கை்ைட்ட 14 உறுை்பினரக்ளில் இந்தியாவும் ஒன்று.  

 ைாலின சமேத்ுவம் மற்றும் மைண்கள் தமம்ைாட்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் 

நிறுவனே்தின் நிரவ்ாக அவமை்பிற்கு, ஜனவரி 2019 முேல் மோடங்கும் மூன்று ஆண்டு 

ைேவிக்காலம் உவடய ைேவிக்கு சவை தேரந்்மேடுே்ே 16 உறுை்பினரக்ளில் இந்தியாவும் 

ஒன்று. 

 

மதலரியா மாநாடு - லண்டன் 

 லண்டனில் நவடமைற்ற மதலரியா மாநாட்டில் கலந்து மகாள்ள இந்தியா ேவறி 

விட்டது. 

 இந்ே மாநாடு “மதலரியா தநா தமார”் எனும் இலாை தநாக்கமற்ற நிறுவனே்ோல் பில் 

மற்றும் மமலிண்டா தகடஸ்் நிறுவனே்தின் கூட்டிவணதவாடும் பிரிட்டிஷ் பிரேம 

அவமசச்ர ்மேரசா தமவின் ஆேரதவாடும் நடே்ேை்ைடட்து. 

 வநஜீரியா மற்றும் காங்தகா ஆகிய நாடுகளுக்குை் பிறகு இந்தியா உலகின் 

மூன்றாவது மிகை்மைரிய மதலரியா தநாயாளிகவளக் மகாண்ட நாடாகும். 

 ஏழு இந்தியரக்ளுள் ஒருவருக்கு மதலரியா ோக்கும் அைாயம் உள்ளது. 

 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

குரு தகாவிந்த் சிங்கின் 350வது பிறந்த நாள் விழா - நாணயங்கள் சவளியீடு 

 ைே்ோவது மற்றும் கவடசி சீக்கிய குருவான குரு தகாவிந்ே் சிங்கின் 350வது பிறந்ே 

தின விழாவவ சிறை்பிை்ைேற்காக இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 350 ரூைாய் மதிை்பிலான 

நாணயம் ஒன்வற மவளியிட உள்ளது. 

 35 கிராம் எவட மகாண்ட இந்ே நாணயம், 50 சேவிகிேம் மவள்ளிவயயும், 40 சேவிகிேம் 

ோமிரே்வேயும், 5 சேவிகிேம் நிக்கவலயும், 5 சேவிகிேம் துே்ேநாகே்வேயும் 

மகாண்டிருக்கும். 

 இந்ே நாணயம் வமயை் ைகுதியில் சிங்க உருவம் மகாண்ட அதசாகரது தூவணயும் 

அேன் கீழ் சே்திய தமவ ஜயதே என்ற வாரே்்வேவயயும் மகாண்டோக இருக்கும். 
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 நாணயே்தின் இடது புறே்தில் ைாரே ் என்ற வாரே்்வே தேவநாகரி எழுே்திலும் 

வலதுபுறே்தில் இந்தியா என்ற வாரே்்வே ஆங்கில மமாழி எழுே்திலும் அசச்ிடை்ைடட்ு 

இருக்கும். 

 நாணயே்தின் ஓரை் ைகுதியில் இடது மற்றும் வலது புறங்களில், சரவ்தேச எண்கள் 

வடிவே்தில் முவறதய 1666 மற்றும் 2016 என்ற வருடங்கள் அசச்ிடை்ைடட்ு இருக்கும். குரு 

தகாவிந்ே் சிங் டிசம்ைர ்22, 1666ம் ஆண்டு பிறந்ே ைே்ோவது மற்றும் கவடசி சீக்கிய குரு 

ஆவார.் 

 

ஐசிஐசிஐ வங்கி மீதான அ ராதம் – இந்திய ரிெரவ்் வங்கி 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி, அேனால் அளிக்கை்ைடட் மநறி முவறகளுக்கு இணக்கம் 

காட்டவில்வலமயன்று ஐசிஐசிஐ வங்கியின் மீது ரூைாய் 58.9 தகாடி அளவிற்கு 

அைராேம் விதிேத்ுள்ளது. 

 1949ம் ஆண்டின் வங்கி ஒழுங்குமுவறச ் சட்டேத்ின் விதிமுவறகளின் கீழ் இந்திய 

ரிசரவ்் வங்கியிடம் ஒை்ைவடக்கை்ைடட் அதிகாரங்கள் ைடி இந்ே அைராேம் 

விதிக்கை்ைடட்ு உள்ளது. 

 முதிரச்ச்ி காலே்திற்காக வவக்கை்ைட்டிருந்ே அரசுை் ைேத்ிரங்கவள மோடரச்ச்ியாக 

விற்ைவன மசய்ேவமக்காக ரிசரவ்் வங்கி ஐசிஐசிஐ வங்கியின் மீது அைராேம் 

விதிேத்ுள்ளது. 

 ஒதர சம்ைவே்தின் மீது அதிகைடச்மான அைராேே் மோவக இந்திய ரிசரவ்் வங்கியால் 

விதிக்கை்ைடுவது இதுதவ முேன் முவறயாகும். 

ரிெரவ்் வங்கியின் விதிமுளறகள் 

 ரிசரவ்் வங்கியின் விதிமுவறகள் ைடி வங்கிகள் ேங்களிடம் உள்ள முேலீடுகவள 

மூன்று வவகயாகை் பிரிே்ேல் தவண்டும். அவவ வரே்்ேகே்திற்மகன உள்ளவவ, 

விற்ைவனக்மகன உள்ளவவ, முதிரச்ச்ிக்மகன உள்ளவவ. 

 வங்கிகளால் முதிரவ்ுக் காலம் வவர வவே்திருக்க தவண்டும் என்ற எண்ணேத்ுடன் 

வாங்கை்ைடும் ைே்திரங்கள் முதிரவ்ுக்காக வவே்திருக்கை்ைடும் ைே்திரங்கள் எனை் 

மைாருள்ைடும். 

 ஒரு தவவள முதிரவ்ுக்காக வவக்கை்ைடட்ுள்ள முேலீடுகளில் இருந்து 5 சேவிகிேே்திற்கு 

தமலாக முதிரவ்ுை் ைேத்ிரங்களின் விற்ைவன இருை்பின், வங்கிகள் அவற்வற 

ேணிக்வக மசய்யை்ைடட் வருடாந்திர நிதிநிவல அறிக்வகயில் குறிை்பிட தவண்டும். 

 

இந்தியாவின்  ங்களி ்பு அதிகரி ்பு 

 கிழக்கின் அருதக உள்ள ைாலஸ்தீன அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் சவையின் 

நிவாரண மற்றும் ைணிகள் முகவமயின் (United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East - UNRWA) உடனடி தவண்டுதகாளுக்குை் ைதில் ேரும் விேே்தில் 

இந்திய அரசு ேனது வருடாந்திரை் ைங்களிை்வை 2018-19ம் ஆண்டில் இருந்து மூன்று 

வருடங்களுக்கு 1.25 மில்லியன் அமமரிக்க டாலர ் என்ற அளவிலிருந்து 5 மில்லியன் 

அமமரிக்க டாலர ்என்ற அளவிற்கு அதிகரிேத்ுள்ளது. 

 இந்தியா ேனது UNRWA என்ற அவமை்பிற்கான வருடாந்திரை் ைங்களிை்வை கணிசமாக 

உயரே்த்ுவது ைற்றிய அறிவிை்வை தராமில் நவடமைற்ற சிறை்பு அவமசச்ரவவக் 
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கூடட்ே்தில் அறிவிே்ேது. 

 உலகம் முழுவதும் உள்ள ைாலஸ்தீன அகதிகளுக்கு, மதிை்புமிக்க மைாது தசவவகவள 

(Valuable Public Services) வழங்குவதில் மோடரந்்து ஈடுைடட்ு வரும் UNRWA நிறுவனம் 

ேனது நடவடிக்வககளுக்காக முன்மனை்தைாதும் இல்லாே அளவில் நிலவி வரும் அதிக 

ைடச் நிதி மநருக்கடிகவள சந்திேத்ு வரும் தவவளயில் இந்ே அதிகரிை்பு ஏற்ைடுே்ேை் 

ைடட்ுள்ளது. 

 

ஊட்டெெ்த்து அடி ் ளடயிலான மானியம் மற்றும் நகர கம்த ாஸ்ட் திட்டம் 

 மைாருளாோர விவகாரங்களுக்கான அவமசச்ரவவக் குழு, ஊடட்சச்ேத்ு 

அடிை்ைவடயிலான மானியம் மற்றும் நகர கம்தைாஸ்ட் திட்டம் ஆகிய இரண்டு 

திட்டங்களும் 12வது நிதியாண்வடே் ோண்டி 2019-2020 வவர மோடர அனுமதி 

வழங்கியுள்ளது. 

 இந்ே முன்மமாழிவு மே்திய உரேத்ுவறயால் முன்னனுை்ைை் ைட்டது (Forwarded). இவ்விரு 

திட்டங்கவளயும் 2019-2020 வவர மோடர தேவவை்ைடும் மசலவினே் மோவக ரூ. 61,972 

தகாடியாகும். 

 இவ்விருே ்திட்டங்கவளயும் மோடரந்்து மசயல்ைடுேத்ுவது என்ைது விவசாயங்களுக்கு 

ைாஸ்தைட் மற்றும் மைாட்டாசியம் 

ஆகியவவ நிரண்யிக்கை்ைட்ட 

கடட்ுை்ைாடுவடய விவலயில் 

(Statutory Controlled Prices) 

தேவவயான அளவில் கிவடக்கை் 

மைறுவவே உறுதி மசய்யும். 

 விவசாயிகளுக்கு மானிய 

விவலயில் உரங்கவள விற்ைவன 

மசய்யும் நிறுவனங்களுக்கு 

மானியங்களுக்கான 100% 

மோவகயும் தநரடி ையன் மாற்றம் 

(Direct Benefit Transfer - DBT) 

முவறயில் வழங்கை்ைடும்.  

 ைாஸ்தைட் மற்றும் மைாட்டாசியம் ஆகியவற்றிற்கான மானியம் மற்றும் நகர 

கம்தைாஸ்ட் திட்டே்தின் மீோன சந்வே தமம்ைாடட்ு உேவி (Market Development Assistance 

– MDA) ஆகியவவ வருடாந்திர அடிை்ைவடயில் மைாருளாோர விவகாரங்களுக்கான 

அவமசச்ரவவக் குழுவால் ைரிந்துவரக்கை்ைடும் மானிய விகிேங்களில் வழங்கை்ைடும். 

 மைாட்டாசியம் மற்றும் ைாஸ்தைட் ஆகிய உரங்களுக்கான மானியம், 2016-ல் 

மோடங்கை்ைட்ட ஊட்டசச்ேத்ு அடிை்ைவடயிலான மானியே் திட்டே்ோல் 

நிரவ்கிக்கை்ைடுகிறது. 

 அதே தைான்று, சந்வே தமம்ைாடட்ு உேவிகள் ஆனது 2016-ல் மோடங்கை்ைடட் நகர 

கம்தைாஸ்ட் திட்டே்ோல் நிரவ்கிக்கை்ைடுகிறது. 

 நகர கம்தைாஸ்ட் திட்டே்தின் தநாக்கமானது, நகரங்களில் உற்ைே்தியாகும் கழிவுகவள 

கம்தைாஸ்ட் / உயிரி எரிவாயுவாக மாற்றி உர நிறுவனங்களின் உேவிதயாடு 

கம்தைாஸ்ட்–ஐ சந்வேயிடுவேன் மூலம் விவசாயிகவள நன்வமயவடயச ்

மசய்ேலாகும். 
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இரட்ளட வரி விதி ்பு தவிர் ்பு ஒ ் ந்தம் 

❖ இந்தியா மற்றும் ஈரான் இவடதய வருமானம் மீோன வரிகள் மோடரை்ாக வரி ஏய்ை்புே் 

ேடுை்பு (Prevention of Fiscal Evasion) மற்றும் இரடவ்ட வரி விதிை்பு ேவிரை்்பிற்கான 

(Avoidance of Double Taxation) ஒை்ைந்ேே்திற்கு மே்திய அவமசச்ரவவ ஒை்புேல் 

வழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்ே ஒை்ைந்ேமானது ைரஸ்ைரம் இரு நாடுகளுக்கிவடதய முேலீடட்ுை் தைாக்வக (flow of 

investment) அதிகரிை்ைதோடு இரடவ்ட வரி 

விதிை்வைே் ேடுை்ைேற்காக இரு 

நாடுகளுக்கிவடதய மோழில்நுட்ைம் 

மற்றும் வல்லுநரக்ளின் ைரிமாற்றே்வே 

ஊக்குவிக்கும். 

❖ வரி ஏய்ை்பிவனே ் ேடுை்ைேற்கு 

ேகவல்களின் ைரிமாற்றே்திற்காக 

வருமானே்தின் மீோன இரடவ்ட வரி 

விதிை்வைே் ேவிரக்்க பிற நாடுகளுடன் 

அல்லது குறிை்பிட்ட ைகுதிகளுடன் இரடவ்ட வரிவிதிை்புே் ேவிரை்்பு ஒை்ைந்ேே்வே 

தமற்மகாள்ள மே்திய அரசிற்கு 1961 ஆம் ஆண்டினுவடய வருமானவரிச ் சட்டே்தின் 

பிரிவு 90 -ன் (Section 90 of Income Tax Act, 1961) கீழ் அதிகாரமளிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 

எரி தரநிளல நிறுவனம் - மூட ் டுதல் 

❖ மே்திய இரயில்தவ அவமசச்கே்தின் கீழ் மசயல்ைடுகின்ற மே்திய மைாதுேத்ுவற 

நிறுவனமான (Central Public Sector Enterprise-CPSE) எரி ேரநிவல நிறுவனே்தின் (Burn 

Standard Company Ltd-BSCL) மூடலுக்கு மே்திய அவமசச்ரவவ அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

❖ அரசுே ் ேரை்பிடமிருந்து மோடரந்்து நிதி உேவி மற்றும் பிற ஆேரவுகள் இருந்தும் 

ைே்ோண்டுகளுக்கும் தமலாக மோடரந்்து தமாசமான மசயல்முவற மற்றும் நிதியியல் 

மசயல்ைாடவ்ட இந்நிறுவனம் மகாண்டிருை்ைேனாலும் எதிரக்ாலே்தில் இேனுவடய 

மீளுேலுக்கு குவறந்ே நிகழ்ேகவு சாே்தியதம 

காணை்ைடுவோலும் இந்நடவடிக்வக 

தமற்மகாள்ளை்ைடட்ுள்ளது. 

❖ இரயில்தவ அவமசச்கே்திற்குே் தேவவயான 

எஃகு உற்ைே்தியிலும், ரயில் சரக்குை் 

மைட்டிகள் (wagons) ேயாரிை்பு மற்றும் 

ைழுதுைாரை்்பிலும் இந்நிறுவனம் ஈடுைடட்ு 

மசயலாற்றி வந்ேது. 

❖ Burn and Company மற்றும் இந்திய ேர தவகான் 

நிறுவனம் (Indian Standard Wagon Company 

Limited) ஆகிய நிறுவனங்களின் ஒன்றிவணவு 

மற்றும் தேசியமயமாக்கலுக்குை் பிறகு 

மே்திய கனரகே் மோழிற்சாவலே் துவறயின் கீழ் 1976 ஆம் ஆண்டு எரி ேரநிவல 

நிறுவனம் உருவாக்கை்ைட்டது. 

❖ முந்வேய மைாருளாோர விவகாரங்கள் மீோன அவமசச்ரவவக் குழு அனுமதி 
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வழங்கியவேே் மோடரந்்து 2010 ஆம் ஆண்டு இந்நிறுவனே்தின் மீோன நிரவ்ாகக் 

கடட்ுை்ைாடானது மே்திய கனரக மோழிற்துவறயிடமிருந்து (Department of Heavy 

Industries) மே்திய இரயில்தவ அவமசச்கே்திற்கு மாற்றை்ைட்டது. 

 

மின்-வழி இரசீதுகள் 

❖ சரக்கு மற்றும் தசவவ வரிக் குழுவினுவடய (Goods and Service Tax council-GST Council) 

முந்வேய முடிவுகளின் ைடி மாநிலங்களுக்கிவடதயயான மைாருடக்ளின் வரே்்ேக 

இயக்கே்திற்கு (Inter-State movement of goods) மின்-வழி இரசீது அவமை்ைானது (e-way Bill 

System) நாடு முழுவதும் 2018 ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் மாேம் முேல் அறிமுகை்ைடுே்ேை்ைடட்ு 

உள்ளது.  

 

 சரக்கு மற்றும் தசவவ வரியினுவடய மின்-வழி இரசீது வசதியானது முேல் முவறயாக 

2018 ஆம் ஆண்டு பிை்ரவரி ஒன்றாம் தேதி அறிமுகை்ைடுே்ேை்ைட்டது. இேன் மூலம் ஒரு 

மாநிலே்திலிருந்து மற்மறாரு மாநிலே்திற்கு ரூ.50,000 மதிை்பிலான சரக்குகவள 

மகாண்டு மசல்லும் வணிகரக்ள் மற்றும் வாகன உரிவமயாளரக்ள் மின் வழி 

ரசீதுகவள உடன் மகாண்டு மசல்ல தவண்டும். 

 சில மோழில்நுட்ை பிரசச்வனகளின் காரணமாக, GST குழுவானது 

மாநிலங்களுக்கிவடயிலான (inter-state) மின்-வழி ரசீவே ஏை்ரல் ஒன்றாம் தேதி 

முேலும், மாநிலே்திற்குள்ளான மின்-வழி ரசீவே 2018 ஆம் ஆண்டின் ஏை்ரல் 15 ஆம் 

தேதி முேலும் அமலுக்குக் மகாண்டுவர முடிவு மசய்ேது. 

 GST இவணய வாயிலில் (GST Portal) உற்ைே்தி மசய்யை்ைடும் ஓர ்மின்னணு ஆவணதம 

(electric document) E-Way bill ஆகும். இது மே்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இவடயிலான 

ஓர ் மைாதுவான ைகிரை்ைட்ட ேகவல் மோழில்நுட்ை உள்கட்டவமை்ைாகும் (Common and 

Shared information technology infrastructure).  

 இது மைாருடக்ளின் வரே்்ேக இயக்கேத்ிற்கான ஓர ்சான்றாக மசயல்ைடுகின்றது. 

 தேசிய ேகவல் வமயே்ோல் (National Informatics Centre -NIC) மின்-வழி ரசீது அவமை்பு 

வடிவவமக்கை்ைடட்ு தமம்ைடுே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 
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SEBI 

 இந்திய ைங்குசச்ந்வே ஒழுங்குமுவற ஆவணயம்(Securities and Exchange Board of India - 

SEBI), விற்ைவனை் மைாருள் ேருவிை்புகளின் ைரிமாற்றே்தில் (Commodity Derivatives 

Exchanges) அல்காரிேம் முவறயிலான வரே்்ேக வரன்முவறகவளே் ேளரே்்தியுள்ளது. 

 மசபி ேற்தைாவே வரே்்ேக எல்வலயான ஒரு நிமிடே்திற்கு 20 முவறவமகள் (Orders) 

என்ைதிலிருந்து ஒரு நிமிடே்திற்கு 100 (Orders) முவறவமகள் வவர உயரே்்தியுள்ளது. 

 ைங்குசச்ந்வேகளின் அறிக்வககள் மற்றும் மசபியின் துவணக் குழுவினுவடய 

விற்ைவனை்மைாருள் ேருவிை்புகளுக்கான ஆதலாசவனக் குழுவின் கருேத்ுக்கள் 

ஆகியவற்வறை் மைற்று அவற்றின் அடிை்ைவடயில் இந்ே முடிவவ மசபி எடுேத்ுள்ளது. 

 மசபி ேன்னால் வழங்கை்ைடும் வரே்ே்க எல்வலயானது வரே்்ேகங்கவள வகயாளும் 

ேன்னுவடய திறனுக்குட்ைடட்து என்ைவே உறுதி மசய்ய ைங்குச ் சந்வேகவள 

தகடட்ுக்மகாண்டுள்ளது. 

அல்காரிதம் வரத்்தகம் 

 இது இந்தியாவில் 2009ல் மோடங்கை்ைடட்து. நிதியியல் சந்வேகளில் அல்காரிேம் 

வரே்்ேகம் என்ைது, தமம்ைட்ட கணிே மாதிரிகவளை் ையன்ைடுே்தி, உருவாக்கை்ைடும் 

ைரிவரே்்ேவன முவறவமகவள (orders) குறிக்கிறது. இது வரே்்ேகே்தின் 

ேன்னிசவ்சயான மசயலாக்கே்வே ஏற்ைடுேத்ுகிறது. 

 மைாருள் ைரிமாற்றே்தின் மீோன ைரிவரே்்ேவன முடிவுகவள உருவாக்குவதுடன் 

அவற்வற அதிகைடச் தவகே்தில் மசயலாக்கம் மசய்வேற்காக இது கணிேவியல் 

மாதிரிகள் மற்றும் மமன்மைாருள் குறியீடுகவளை் ையன்ைடுேத்ுகிறது. 

 ேற்தைாது, தேசியை் ைங்குசச்ந்வேயில் அல்காரிேம் வரே்்ேகம் அவனே்து வவகயான 

வரே்்ேகங்களிலும் 16%ஐ மநருங்கியுள்ளது. மும்வை ைங்குச ் சந்வேயில் இது ஜனவரி 

2017 வவரயில் 8.56% ஆக உள்ளது. 

 

SIDBI 

 சிறு மோழில் தமம்ைாடட்ு வங்கி (The Small Industrial Development Bank – SIDBI) ஏை்ரல் 2, 2018 

அன்று ேன்னுவடய நிறுவன தினே்வே மகாண்டாடியுள்ளது. 

 சம்ைாரக்் (இவணை்பு), சன்வாே் (மோடரப்ு), சுரக்ஸா (ைாதுகாை்பு) மற்றும் சம்பிரஷான் 

(ைரவல்) ஆகியவற்றிற்கான தினமாக இே்தினம் மகாண்டாடை் ைடுகிறது. 

 இந்ே நிகழ்சச்ியின் தைாது MSME (Micro Small and Medium Enterprise) மோடரப்ு நிகழ்சச்ி 

(Contact Programme); சம்ரிதி என்ற மமய்நிகர ் உேவி; சீரவமக்கை்ைடட் SIDBI 

இவணயேளம் (www.sidbi.in) மற்றும் வங்கிே ் திறன் கருவி (Bankability Kit) ஆகியவவ 

மோடங்கை்ைட்டன. 

 SIDBI ஆனது ைாராளுமன்ற சட்டே்தின் மூலமாக ஏை்ரல் 2, 1990 அன்று 

ஏற்ைடுே்ேை்ைட்டது. ஆகதவ, இது ஒரு சட்ட அவமை்ைாகும். இேன் ேவலவமயகம் 

உே்திரை் பிரதேச மாநிலம், லக்தனாவில் உள்ளது. 

SIDBI-ஐ ்  ற்றி 

 SIDBI ஆனது, இந்தியாவிலுள்ள சிறு, குறு மற்றும் நடுே்ேர நிறுவனங்களில் 

முன்தனற்றம், அவற்றிற்கு நிதியளிே்ேல் மற்றும் அவவகளின் தமம்ைாடு 

ஆகியவற்றிற்கான முேன்வம தமம்ைாடட்ு நிதியியல் நிறுவனமாகும். 

http://www.sidbi.in/


   
    
 
 
 
 

85 
 

  

 MSME–களுக்கான நிதியளிை்பு வசதிவய ஏற்ைடுேத்ுவதும், அவற்வற 

தமம்ைடுேத்ுவதும் மற்றும் நாடு முழுவதுமுள்ள MSME சூழலிலுள்ள நிதி மற்றும் 

தமம்ைாடட்ு இவடமவளிவய சரி மசய்வதும் SIDBI-யின் தநாக்கங்களாகும்.  

 

 

ஸ்டாரட்் அ ்- ்ளிங்க் அறிக்ளக 

 உலகளாவிய ஸ்டாரட்் – அை் சூழலின் ஒன்றுைட்ட அவமை்ைான ஸ்டாரட்் – அை் – 

பிளிங்கின் அறிக்வகை்ைடி 2017 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய ஸ்டாரட்் – அை் சூழலில் 125 

நாடுகளில், இந்தியா 37வது இடே்வேை் பிடிேத்ுள்ளது. 

 இந்ே அறிக்வக ஸ்டாரட்்அை் சூழலின் ைலம் மற்றும் மசயல்ைாடவ்ட அளவிடும் ANSYS 

ஸ்டாரட்் அை் திட்டே்துடன் இவணந்து ேயாரிக்கை்ைடட்து.  

 இவ்வறிக்வகயின் ைடி முேல் ஐந்து இடங்களில் உள்ள நாடுகள் 

 அமமரிக்கா (1) 

 இங்கிலாந்து (2) 

 கனடா (3) 

 இஸ்தரல் (4) 

 மஜரம்னி (5) 

 இவ்வறிக்வகயில், ஆசியாவவை் மைாறுே்ேவவர சிங்கை்பூர ் (10) முேலிடே்திலும் 

அேவனே ் மோடரந்்து சீனா (12), மேன்மகாரியா (17) மற்றும் ஜை்ைான் (21) ஆகியவவ 

உள்ளன. 

 ஆை்பிரிக்காவவை் மைாறுே்ேவவர, மேன் ஆை்பிரிக்கா (38) முேலிடே்திலும், அேவனே் 

மோடரந்்து மகன்யா (53), எகிை்து (54) மற்றும் வநஜீரியா (57) ஆகியவவ உள்ளன. 

ஸ்டார்ட் அ ்- ்ளிங்க்  

 ஸ்டாரட்்-அை்-ை்ளிங்க் என்ைது ஆயிரக்கணக்கான ைதிவு மசய்யை்ைட்ட ஸ்டாரட்்-

அை்கள், இவணந்து மசயல்ைடும் நிறுவனங்கள் மற்றும் முடுக்கிகள் (Accelerators) 

ஆகியவற்வற ஒருங்கிவணே்ே உலகளாவிய ஸ்டாரட்் – அை் சூழலின் ஒன்றுைட்ட 

அவமை்ைாகும்.  

 இது, 125 நாடுகள் மற்றும் 900 நகரங்கவளக் கணக்கில் மகாண்டு உலகளாவிய 

ேரவரிவசக் குறியீடவ்டயும் மவளியிடுகிறது. இக்குறியீடு அவவகளுவடய 

ஸ்டாரட்்அை் சூழலின் ைலம் மற்றும் மசயல்ைாடவ்ட அளவிடுகிறது. 
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 ைல்தவறுைடட் மூலங்களிலிருந்து (ஊக்கிகள், முடுக்கிகள் தைான்றவவ) எடுக்கை்ைடட் 

ஆயிரக்கணக்கான ேரவுகளின் அடிை்ைவடயில் இந்ே அறிக்வக மவளியிடை்ைடுகிறது. 

இே்ேரவுகள் ஸ்டாரட்்-அை் ை்ளிங்க் வழங்கும் உலகளாவிய சூழலவமவிலும் இடம் 

மைறும். 

 

 

 

ொம்பியன் தெளவத்துளற 

 அவடயாளம் காணை்ைடட்ுள்ள 12 சாம்பியன் தசவவே் துவறகளுக்கு (Champion Services 

Sectors-CSS) அவற்றினுவடய வளரச்ச்ிவய தமம்ைடுே்ேவும் அவற்றினுவடய 

மசயல்ைாடட்ு ஆற்றவல முழுவதும் ையன்ைாட்டிற்குக் மகாண்டுவரவும் அவற்றின் மீது 

வமய கவனே்வே (focused attention) வழங்க தவண்டுமமன்ற மே்திய வரே்்ேக மற்றும் 

மோழிற்துவற அவமசச்கே்தின் (Ministry of Commerce and Industry) முன்மமாழிவிற்கு 

மே்திய தகபிமனட் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

 அவடயாளம் காணை்ைடட்ுள்ள 12 சாம்பியன் தசவவே் துவறகள்  

o ேகவல் மோழிற்நுட்ைம் மற்றும் ேகவல் மோழிற்நுட்ை வசதி உவடய தசவவகள் 

(Information Technology enabled Services- ITeS) . 
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o மருே்துவ மதிை்பு ையணம், தைாக்குவரேத்ு மற்றும் ைண்டகச ் தசவவகள், 

சுற்றுலா துவற மற்றும் மைாழுதுதைாக்கு தசவவகள்.  

o கணக்குே் ேணிக்வக மற்றும் நிதிச ் தசவவ, காமணாளி – தகடம்ைாலி 

தசவவகள், மோவலே்மோடரப்ு தசவவகள், சடட் தசவவகள். 

o கடட்ுமானம் மற்றும் அதுசார ்மைாறியியல் தசவவகள், சுற்றுசச்ூழல் தசவவகள் 

மற்றும் கல்வியல் தசவவகள், நிதியியல் தசவவகள். 

 இந்தியாவில் ேயாரிை்தைாம் (Make in India) என்ற திட்டே்திற்கு முேன்வம வழிநடேத்ுே் 

துவறயான மோழில்துவற மகாள்வக மற்றும் தமம்ைாடட்ுே் துவறயானது (Department 

of Industrial Policy and Promotion -DIPP) மோழில் உற்ைே்திே் துவறயில் சாம்பியன் 

துவறகளுக்கான மோடக்கங்களிவன வழி நடேத்ும்.. 

 உலக தசவவே் துவற ஏற்றுமதியில் (global services exports) 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்திய 

தசவவே் துவறயின் ைங்கு 3.3 சேவீேமாகும். இது, 2014 ஆம் ஆண்டு 3.1% ஆக இருந்ேது. 

முன்மமாழியை்ைடட்ுள்ள சாம்பியன் துவற மோடக்கே்தின் கீழ் 2022 ஆம் ஆண்டு உலக 

தசவவே் துவற ஏற்றுமதியில் இந்தியாவின் தசவவே் துவறயினுவடய ைங்வக 4.2% 

ஆக அதிகரிக்க இலக்கு நிரண்யிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 அவடயாளம் காணை்ைடட்ுள்ள சாம்பியன் துவறகள் ஒவ்மவான்றுக்கும் 2022 ஆம் 

ஆண்டில் திட்ட தநாக்கே்வே (vision) ஏற்ைடுே்ே மசயல்திட்டம் ஒன்று 

ஏற்ைடுே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 இசம்சயல்திட்டம் திடட்தநாக்கே்வே அவடவேற்காக எடுக்க தவண்டிய 

நடவடிக்வககவள விளக்குகிறது.  

 மே்திய வரே்்ேகே் துவறயானது சாம்பியன் தசவவே் துவறகளுக்கு 

முன்மமாழியை்ைடட்ுள்ள மோடக்கங்கவள ஒருங்கிவணக்கும். 

 

காதி களடகள் இடங்காட்டும் செயலி 

 மே்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுே்ேர நிறுவன அவமசச்கமானது (Ministry of Micro, Small & 

Medium Enterprises- MSME) நாட்டில் உள்ள 40,000 காதி நிறுவனங்கவள 

புவியிடங்காடட்ுவேற்காக (locating) வகதைசி மசயலி ஒன்வற மவளியிடட்ுள்ளது. 

 காதி மற்றும் கிராமே் மோழிற்சாவலக் குழுவின் (Khadi and Village Industries Commission-

KVIC) 9-ஆவது தேசிய ஆவணயே்தின் கூடுவக அண்வமயில் புது தில்லியில் 

நவடமைற்றது. மே்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுே்ேர நிறுவன அவமசச்கே்தின் இவண 

அவமசச்ர ்(Minister of State) கிரிராஜ் சிங் இசச்ந்திை்பிற்குே் ேவலவம ோங்கினார.் 

 காதி மைாருடக்வள சரவ்தேச வியாைார அவடயாளங்களாக (International brand) 

மாற்றுவேற்கு காதி மைாருள்களின் உற்ைே்திவய மவளிநாடுகளில் தமம்ைடுே்ே காதி 

மற்றும் கிராமே் மோழிற்சாவலக் கழகமானது ஓர ் ஏற்றுமதிை் பிரிவவ (Export cells) 

அவமக்க உள்ளது. 

 காதி மற்றும் கிராமே் மோழிற்துவறயின் உற்ைே்திை் மைாருடக்ளானது பிரேம மந்திரி 

தவவலவாய்ை்பு மைருக்கே் திட்டம் (Prime Minister's Employment Generation Programme - 

PMEGP) தைான்ற திட்டங்களின் மூலம் மே்திய அவமசச்கே்ோல் நிதியளிக்கை்ைடும் 7 

இலடச்ம் ேனியார ் வீடட்ு மோழிற் உற்ைே்தி அலகுகளால் உற்ைே்தி 

மசய்யை்ைடுகின்றது. 
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வங்கததெத்திற்கு கடனுதவி 

 இந்தியாவின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கியான எக்ஸிம் (Export Import Bank - Exim Bank) 

வங்கி வங்கதேசே்திற்கு அேன் சமூக மற்றும் உள்கட்டவமை்புே் திட்டங்களுக்காக 4.5 

பில்லியன் அமமரிக்க டாலரக்ள் என்ற அளவிற்கு (29,200 தகாடிகள்) கடன் அளிக்க 

உள்ளது. 

 இந்ே வவகயில், எக்ஸிம் வங்கி அக்தடாைர ் (2017) மாேம், இந்திய அரசு சாரை்ாக 

வங்கதேச அரதசாடு கடன் வசதிவய அதிகரிக்கும் ஒை்ைந்ேே்தில் வகமயழுே்திடட்ு 

உள்ளது. 

 எக்ஸிம் வங்கி இந்தியாவிலிருந்து மவளிநாடட்ு வாணிைே்வே ஊக்குவிை்ைேற்காக நிதி 

வசதி அளிக்கும் இந்திய அரசுக்கு முழுவதும் மசாந்ேமான ஒரு நிறுவனம் ஆகும். 1982ல் 

ஏற்ைடுே்ேை்ைட்ட இந்ே நிறுவனே்தின் ேவலவமயகம் புதுதில்லியில் அவமந்துள்ளது. 

 இந்ே வங்கி கடன் வசதிவய மவளிநாடட்ு நிதி நிறுவனங்கள், வட்டார வளரச்ச்ி 

வங்கிகள், இவறயாண்வமயுவடய அரசுகள் ஆகியவற்றுக்கு விரிவுைடுேத்ும். 

 

Ind-As (இந்திய கணக்கு தரமதி ் ளவுகள்) ஏற்றுக்சகாள்ளுதல் தள்ளி ளவ ்பு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி இந்திய கணக்குே் ேர மதிை்பு அளவுகள் வணிக வங்கிகளால் 

ஏற்றுக் மகாள்வவே 2019ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் மாேம் வவர ஒே்தி வவேத்ுள்ளது. 

இேற்குக் காரணம் அந்ே வங்கிகள் புதிய கணக்கு முவறவய ஏற்றுக் மகாள்வேற்குே் 

ேயாராகவில்வல என்ைதே ஆகும். 

 நிதி கணக்குகளின் மாதிரி வடிவேவ்ே ஏற்றுக் மகாள்வேற்கு தவண்டி ரிசரவ்் வங்கி, 

வங்கிகள் ஒழுங்குமுவறச ் சட்டம் - 1949ல் திருே்ேம் ஒன்வற தமற்மகாள்ள இந்திய 

அரசிற்கு தகாரிக்வக வவேத்ுள்ளது. இந்ே சட்டே்தின் 3வது ைட்டியல் இந்திய கணக்கு 

ேர மதிை்பு அளவுகளின் ைடி நிதி அறிக்வககவள ோக்குேல் மசய்வேற்கு ஏதுவானோக 

இல்வல. 

 Ind-As என்ைது கடன் அளிை்ைவரக்ள் கண்டிை்ைாக ஏற்றுக் மகாள்ள தவண்டிய 

உலகளாவிய கணக்கியல் முவறயாகும். 

 Ind-As என்ைது சரவ்தேச நிதியியல் அறிக்வக ேரமதிை்ைளவு 9 (International Financial 

Reporting Standard - IFRS) என்ைேற்குச ்சமமான ஒன்றாகும். 

 வங்கிகளும், வங்கி சாராே நிதி நிறுவனங்களும் ேற்சமயம் மைாதுவாக ஏற்றுக் 

மகாண்ட கணக்கியல் விதி முவறகவள (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) 

பின்ைற்றி வருகின்றன. 

 மைருநிறுவனங்கள் ஏை்ரல் 1, 2016 முேல் Ind-As முவறக்கு உடன்ைடட்ு இயங்கி 

வருகின்றன. 

 2016ம் ஆண்டு பிை்ரவரி மாேம், ரிசரவ்் வங்கி, ஏை்ரல் 1, 2018 முேல் அவனேத்ு ஊரக 

வட்டார வங்கிகள் ேவிரே்த்ு மற்ற வணிக வங்கிகள் Ind-As முவறவய ஏற்றுக் 

மகாள்ளும்ைடி சுற்றறிக்வக ஒன்வற அளிே்திருந்ேது. 

 

உயர் நிகர மதி ்புளடய தனிந ரக்ளின் வரி அெச்ுறுத்தல்களள மதி ்பிட 

செயற்குழு 

 மே்திய தநரடி வரிகள் வாரியம் (Central Board of Direct Taxes - CBDT), மவளிநாடுகளுக்கும் 
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மற்ற ஆட்சி எல்வலகளுக்கும் குடி மையரும் உயர ்நிகர மதிை்புவடய ேனிநைரக்ளின் 

(High Net Worth Individuals -HNWIs) வரிகள் சம்ைந்ேமான விஷயங்கவள ஆராய 5 

உறுை்பினரக்ள் மகாண்ட மசயற்குழு ஒன்வற ஆரம்பிேத்ுள்ளது. 

 இந்ேக் குழு மே்திய தநரடி வரிகள் வாரியே்தின் மவளிநாடட்ு வரி மற்றும் வரி 

ஆராய்சச்ிை் பிரிவின் கூடுேல் மசயலாளரான பிரக்யா சஹாய் சக்தசனா என்ைவரது 

ேவலவமயில் அவமக்கை்ைடும். 

 இந்ே மசயற்குழு இடம்மையரும் உயர ் நிகர மதிை்புவடய ேனிநைரக்ள் சம்ைந்ேமான 

வரி விவகாரங்களுக்கான மகாள்வக முடிவுகவள ைரிந்துவரக்கும். 

 மே்திய தநரடி வரிகள் வாரியம், இடம் மையரும் உயர ் நிகர மதிை்புவடய 

ேனிநைரக்வள கணிசமான வரி ஆைேத்ுகள் மகாண்டவரக்ள் என கூறியுள்ளது. 

ஏமனனில் அந்ே ேனிநைரக்ள் இந்தியாவில் உள்ள வரி விவகாரங்களுக்காக ேங்கவள 

மவளிநாடுகளில் வசிை்ைவரக்ள் எனக் கூறிக் மகாள்ளும் வாய்ை்பு உள்ளது. 

 தமாரக்ன் ஸ்டான்லி முேலீடட்ு நிறுவனே்தின் சமரை்்பிக்கை்ைடாே ஆய்வுே் 

ேகவல்களின் ைடி, 2017ம் ஆண்டில் மடட்ும் ஏறக்குவறய 7000 லடச்ாதிைதிகள் வரி ஏதும் 

கட்டாமல் இந்தியாவவ விடட்ு மவளிதயறியுள்ளோக மேரிய வருகின்றது. 

 இந்ே மவளிதயற்றம், அரசுக் கருவூலே்திற்கு இழை்வை ஏற்ைடுேத்ுகிறது. தமலும் 

இந்தியா இந்ே மவளிதயற்றே்தில் (உயர ் நிகர மதிை்பு உவடய ேனி நைரக்ள்) 

முேன்வமயான நாடாக உள்ளது. 

 அந்ே ஆய்வுே் ேகவல் இந்தியாவின் 2.1 சேவீே ைணக்காரரக்ள் நாடவ்ட விடட்ு 

மவளிதயறியுள்ளோக கூறுகிறது. மற்ற நாடுகவள ஒை்பிடும் தைாது அந்ே நிலவரம் 

பிரான்சில் 1.3 சேவிகிேமாகவும், சீனாவில் 1.1 சேவிகிேமாகவும் உள்ளது. 

மத்திய தநரடி வரிகள் வாரியம் 

 1963ஆம் ஆண்டு மே்திய வருவாய் மன்றச ் சட்டே்தின் ைடி ஏற்ைடுே்ேை்ைடட் சட்டை் 

பூரவ் அவமை்பு மே்திய தநரடி வரிகள் வாரியமாகும்.  

 இது மே்திய நிதி அவமசச்கே்தின் கீழுள்ள வருமான வரிே் துவறயின் மகாள்வககவள 

ேயாரிக்கும் முக்கிய அவமை்ைாகும். 

 இந்ே வாரியம் ஒரு ேவலவவரயும் ஆறு உறுை்பினரக்வளயும் மகாண்டுள்ளது. 

 

எண்முளற நிரண்ய நாணயத்ளத சவளியிடுவதற்கான ஆய்வு நடத்த 

துளறகளுக்கு இளடதயயான குழு அளம ்பு 

 ரிசரவ்் வங்கி ேன்னால் ஆேரவு அளிக்கை்ைட்ட எண்முவற நிரண்ய நாணயம் (Fiat Digital 

Currency) ஒன்வற மவளியிடுவேற்கான மசயலாக்கம் மற்றும் வழிகாடட்ுேல் 

ஆகியவற்வற ஆராய்வேற்கு துவறகளுக்கு இவடதயயான குழு ஒன்வற 

அவமேத்ுள்ளது. 

 நிரண்ய நாணயம் என்ைது அரசால் சட்டை்பூரவ்மான நாணயம் என்று 

அறிவிக்கை்ைடட்ோகும். இது சங்தகே ைணம் எனை் மைாருள்ைடும் கிரிை்தடா (Crypto 

currency) நாணயே்வேக் காட்டிலும் விே்தியாசமானோகும். ஏமனனில் அேற்கு அரசின் 

ஆேரவு கிவடயாது.  

 இங்கிலாந்து வங்கிதய இந்ே எண்முவற நிரண்ய நாணயே்வே அறிமுகம் 

மசய்வேற்கான வாய்ை்புகவள ைற்றிய உலகளாவிய விவாேே்வே முேலில் 

மோடங்கிய நிறுவனம் ஆகும். 



   
    
 
 
 
 

90 
 

  

 2017ம் ஆண்டு நவம்ைர ்

மாேம், உருகுதவயின் 

மே்திய வங்கி 

எண்முவறயிலான 

உருகுதவயின் மைதசா 

(Pesos) நாணயங்கவள 

மவளியிட ஆய்வு 

மசய்யை் தைாவோக 

அறிவிேத்ு இருந்ேது. 

 எண்முவற நிரண்ய 

நாணயம் அல்லது 

மே்திய வங்கியின் எண்முவற நாணயம் என்ைது நிரண்ய நாணயே்தின் எண்முவற 

வடிவம் ஆகும். இந்ே நாணயம் அரசின் ஒழுங்குமுவற அல்லது சட்டை்ைடி 

ஏற்ைடுே்ேை்ைட்ட ஒன்று ஆகும். 

 ேனியாரக்ளின் எண்முவற அவடயாள வில்வலகதளாடு ஒை்பிடும் தைாது, எண்முவற 

நிரண்ய நாணயம் ஆனது மே்திய வங்கியால் மவளியிடை்ைடும். 

 எண்முவற நிரண்ய நாணயம், மே்திய வங்கியின் மைாறுை்புவடவமவயக் 

மகாண்டிருை்ைதோடு, மைருவாரியாக உைதயாகிக்கை்ைடும் காகிே மற்றும் உதலாக 

நாணயங்கதளாடு தசரே்த்ு புழக்கே்தில் இருக்கும். 

 பிடக்ாயின் (Bitcoin) தைான்ற ஒழுங்குை்ைடுே்ேை்ைடாே இவணய நாணயங்களுக்கு 

முதுமகலும்பு தைான்று இருக்கும் கறுை்புச ்சங்கிலி மோழில்நுட்ைே்தின் அடிை்ைவடயில் 

இந்ே எண்முவற நிரண்ய நாணயங்கள் அவமந்து இருக்கும். 

 

சமாத்த மதி ்பு கூட்ட ் ட்ட முளறயிலிருந்து மீண்டும் சமாத்த உள்நாட்டு 

உற் த்தி முளறக்கு மாற்றம் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி உலகே்தின் சிறந்ே முவறகவள உோரணம் காட்டி, வளரச்ச்ி 

மதிை்பீடுகவள சரியான முவறயில் வழங்கிட மமாே்ே மதிை்பு கூட்டை்ைடட் 

முவறயிலிருந்து (Gross Value Added - GVA) மீண்டும் மமாே்ே உள்நாடட்ு உற்ைேத்ி 

அடிை்ைவடயிலான முவறக்கு (Gross Domestic Product - GDP) திரும்பியுள்ளது. 

 மமாே்ே மதிை்புக் கூடட்ை்ைட்ட முவறயானது உற்ைே்தியாளர ் ேரை்பில் அல்லது 

விநிதயாகே் ேரை்பில் இருந்து நாட்டின் மைாருளாோர மசயல்ைாடுகளின் நிவலவயே் 

ேருகின்றது. ஆனால் மமாே்ே உள்நாடட்ு உற்ைேத்ி முவற நுகரத்வார ்ேரை்பில் அல்லது 

தேவவ ஏற்ைடும் ேரை்பில் இருந்து உண்வம நிவலவய பிரதிைலிக்கின்றது. 

 உலகளவில் மைரும்ைான்வமயான நாடுகளின் மைாருளாோர மசயல்திறன் மமாே்ே 

உள்நாடட்ு உற்ைே்தி முவறயிதலதய மதிை்பிடை்ைடுகின்றது. 

 அரசு 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேே்தில் இருந்து வளரச்ச்ி மதிை்பீடுகவள மமாே்ே 

மதிை்புக் கூட்டை்ைட்ட முவறயின் அடிை்ைவடயில் கணக்கிட ஆரம்பிே்திருந்ேது. தமலும் 

அடிை்ைவட ஆண்வட, ஜனவரி மாேே்திலிருந்து 2018ம் ஆண்டிற்கு மாற்றி இருந்ேது.  

 மே்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் (Central Statistical Office - CSO) கூட 2018ம் ஆண்டு ஜனவரி 

15ம் தேதியில் இருந்து மைாருளாோர நடவடிக்வககவள கணக்கிட முக்கிய மதிை்ைாக 

மமாே்ே உள்நாடட்ு உற்ைே்தி முவறவய ஏற்றுக் மகாள்ள ஆரம்பிேத்ு இருந்ேது. 
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ளவ-ள  (Wi-Fi) விநிதயாக அளம ்பு - டிராய் 

 இந்திய மோவலே் மோடரப்ு ஒழுங்குமுவற ஆவணயம் (Telecom Regulatory Authority of India 

- TRAI), இவணயே்தின் மசலவவ 90 சேவிகிேம் குவறக்கும் வவகயில் திறந்ேமவளிக் 

கட்டவமை்வைக் மகாண்ட வவ-வை விநிதயாக அவமை்பு ஒன்வற உருவாக்க 

முன்மமாழிவவ அளிேத்ுள்ளது. 

 இந்ே முன்மமாழியை்ைட்ட திறந்ேமவளிக் கட்டவமை்பு, இவணயக் கட்டண 

விகிேங்களில் ேற்தைாவேய நிவலவமயில் இருந்து ைே்தில் ஒரு ைங்கு விவலவயக் 

குவறே்திட உேவும்.  

 எண் முவற இந்தியா அல்லது டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற திட்டே்திற்கான அடிை்ைவடே் 

தேவவ என்ைது அகலக் கற்வற (பிராட்தைண்ட்) இவணயேள தசவவகள் குவறந்ே 

மசலவில் கிவடை்ைோகும். 

 எந்ே ஒரு நிறுவனதமா, ஒழுங்குமுவறை் ைடுே்ேை்ைடாே வியாைாரதமா, சங்கதமா 

எளிதில் ஒரு மைாது வவ-வை அணுகுமுவனவய ஏற்ைடுே்திட தவண்டும் என டிராய் 

ைரிந்துவரே்துள்ளது.  

 இந்ே முவறயின் கீழ் 

o தமகக் கணினி தசவவகளின் மூலம் கணக்குை் ைதிவுகள், ைணம் 

மசலுே்துவககள், தசவவ ேருைவர ் மற்றும் தசவவ தவண்டுதவார ் ஆகிதயாரது 

அங்கீகாரம், ஒை்புேல் அளிக்கை்ைடுேல் ஆகியவவ நிவறதவற்றை்ைடும். 

o ையன்ைாட்டாளரக்ள் ஒதர சமயே்தில் ஒன்றுக்கு தமற்ைட்ட கருவிகவள 

ையன்ைடுேத்ுவது, ஒதர மசாடுக்கில் ைணம் மசலுே்துவது மற்றும் எளிதில் 

கணினிவய அணுகுவது ஆகியவற்வற மசய்ய முடியும். 

 நாடு முழுவதும் கிராமை் ைஞ்சாயேத்ுகளில் வவ-வை தசவவகவள ஏற்ைடுே்ேே் 

திட்டமிடட்ு, மே்திய அரசால் நவடமுவறை் ைடுே்ேை்ைடட்ு மகாண்டிருக்கும் ைாரே் மநட் 

(Bharat Net) திட்டே்வே டிராயின் சமீைே்திய ைரிந்துவரகள் தமற்மகாண்டு இருக்கின்றன. 

 அரசு இந்ே ைாரே் மநட் திட்டே்தின் முேல் கட்டே்வே நிவறதவற்றி உள்ளது. தமலும் 2019ம் 

ஆண்டிற்குள் இந்ேே ்திட்டம் முழுவமயவடயும் என்று எதிரை்ாரக்்கை்ைடுகின்றது. 

 

CSR விதிகளின் அமலாக்கத்ளத மதி ் ாய்வு செய்வதற்கான குழு 

 மைருநிறுவனங்கள் விவகாரே் துவற அவமசச்கமானது மைருநிறுவன சமூகை் 

மைாறுை்புவடவமயின் (Corporate Social Responsibility - CSR) விதிகளின் அமலாக்கே்வே 

மதிை்ைாய்வு மசய்வேற்காக 12 நைரக்ள் மகாண்ட குழுவவ நிறுவனங்கள் சட்டம் 

2013யின் ைடி அவமே்துள்ளது. 

 இேன் ேவலவராக, மைருநிறுவனங்கள் மண்டல இயக்குநர ் (தமற்கு மண்டலம்) 

மன்தமாகன் ஜீதனஜா மசயல்ைடுவார.் 

 தமலும், சட்ட மற்றும் மோழில்நுட்ை குழுக்கள் எனும் துவணக் குழுக்கள் CSR 

விதிகளுடன் இணங்கும் ைல்தவறு அம்சங்களில் மசயல்ைடும். 

 நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013ன் கீழ் குறிை்பிட்ட சில லாைகரமான நிறுவனங்கள், 

அவவகளின் மூன்று ஆண்டுகளின் வருடாந்திர சராசரி நிகர லாைே்தில் 

குவறந்ேைடச்ம் 2% -ஐ CSR மசயல்ைாடுகளுக்கு அளிக்க தவண்டும். 
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உடனடி ெரி ார ்்பு நடவடிக்ளகக் கட்டளம ்பு 

 மே்திய ரிசரவ்் வங்கியானது தமாசமான மசயல்ைாடுகள் காரணமாக அரசுக்குச ்

மசாந்ேமான 21 மைாதுேத்ுவற வங்கிகவள ேன்னுவடய உடனடி சரிைாரை்்பு 

நடவடிக்வகக் கட்டவமை்பின் (Prompt Corrective Action -PCA) கீழ் தசரே்த்ுள்ளது. 

 PCA கட்டவமை்பின் கீழ் உள்ள 11 வங்கிகளாவன.  

o IDBI வங்கி  

o UCO வங்கி 

o தைங்க் ஆஃை் இந்தியா 

o மசன்ட்ரல் தைங்க் ஆஃை் இந்தியா 

o இந்தியன் ஓவரச்ிஸ் வங்கி 

o தேனா வங்கி 

o ஓரியண்டல் தைங்க் ஆஃை் காமரஸ்் 

o மகாராஷ்டிரா வங்கி 

o யூவனடம்டட் தைங்க் ஆஃை் இந்தியா 

o காரை்்ைதரஷன் தைங்க் மற்றும் 

o அலகாைாே் வங்கி 

உடனடி ெரி ார் ்பு நடவடிக்ளகக் கட்டளம ்பு  

 அதிகளவிலான வாராக் கடன்கவளயும் (Non-performing assets - NPA), ைற்றாக்குவறயான 

மைாது சமைங்கு முேல் அடுக்கு மூலேனே்வேயும் (common equity tier 1 capital -CET 1), 

மசாேத்ுக்கள் மீோன எதிரம்வற வருவாவயயும் (Negative Return On Assets-ROA) வங்கிகள் 

மகாண்டிருந்ோல் அவற்வற உடனடி சரிைாரை்்பு நடவடிக்வகக் கட்டவமை்பின் (Prompt 

Corrective Action Framework) கீழ் இந்திய ரிசரவ்் வங்கி மகாண்டு வரும். 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் புதிய உடனடி சரிைாரை்்பு நடவடிக்வகக் கடட்வமை்பின் கீழ், 

வங்கிகளின் நிகர வாராக்கடன் விகிேம் (Net NPA ratio) 6 சேவிகிேே்வே மீறி 

அதிகரிே்ோல் சம்ைந்ேை்ைட்ட வங்கிகளின் மீது சரிைாரை்்பு நடவடிக்வக எடுக்கை்ைடும். 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முந்வேய உடனடி சரிைாரை்்பு நடவடிக்வகக் கட்டவமை்பின் 

கீழ் வங்கிகளின் நிகர வாராக்கடன் விகிேம் 10 சேவிகிேே்வேே் ோண்டினால் மடட்ுதம 

சரிைாரை்்பு நடவடிக்வக தமற்மகாள்ளை்ைடும். 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியால் ைரிந்துவரக்கை்ைடும் வாராக்கடன் மீட்பிற்கான சரிைாரை்்பு 

நடவடிக்வககள் உட்ைட ைல்தவறு சரிைாரை்்பு நடவடிக்வககவள உரிய காலே்தில் 

உரிய முவறயில் தமற்மகாண்டு வங்கிகளின் நிதியியல் ஆதராக்கியே்வே மீண்டும் 

நல்ல நிவலக்குக் மகாண்டு வருவேற்கு வங்கிகளுக்கு உேவிபுரிவதே உடனடி 

சரிைாரை்்பு நடவடிக்வகக் கட்டவமை்பின் தநாக்கமாகும். 

 

ச ாருளாதார சுதந்திரத்திற்கான குறியீடு-2018 

 உலக நாடுகளில் நிலவுகின்ற மைாருளாோர சுேந்திரே்தின் அளவிவனக் கணக்கிடும் 

மைாருளாோர சுேந்திரே்திற்கான குறியீடட்ின் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ைதிை்பு 

அண்வமயில் மவளியிடை்ைடட்து. 
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 இக்குறியீடட்ில் 186 மைாருளாோர நாடுகளில் இந்தியா 130வது இடே்வேை் 

பிடிேத்ுள்ளது. 

 52.6 புள்ளிகவளை் மைற்று 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான இக்குறியீட்டில் 143வது இடே்தில் 

இருந்து இந்தியா ேற்தைாது 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான குறியீட்டில் 54.5 புள்ளிகவளை் 

மைற்று 13 இடங்கள் முன்தனறி 130வது இடே்வேை் பிடிேத்ுள்ளது. 

 மைாருளாோர சுேந்திரே்திற்கான குறியீட்டில் முேல் 10 இடங்களிலுள்ள நாடுகளாவன  

o ஹாங்காங் 

o சிங்கை்பூர ்

o நியூஸிலாந்து 

o சுவிடச்ரல்ாந்து 

o ஆஸ்திதரலியா 

o அயரல்ாந்து 

o எஸ்தோனியா 

o இங்கிலாந்து 

o கனடா 

o ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

 இக்குறியீடட்ில் சீனா 111 வது இடேத்ில் உள்ளது. இக்குறியீடட்ின் கடந்ே ைதிை்பில் சீனா 

112வது இடேத்ில் இருந்ேது.  

ச ாருளாதார சுதந்திரத்திற்கான குறியீடு 

 அமமரிக்காவவச ் தசரந்்ே முன்னணி சிந்ேவனச ் சாவடியான தி மஹரிதடஜ் 

ைவுண்தடஷன்” எனும் அவமை்பு பூஜ்ஜியம் முேல் 100 வவரயிலான மதிை்மைண் 

அளவீட்டின்ைடி உலக நாடுகவள ேரவரிவசை் ைடுேத்ுகிறது. 

 0 என்ைது மிகக் குவறந்ே மைாருளாோர சுேந்திரே்வேக் குறிக்கும். 100 என்ைது 

அதிகை்ைடியான மைாருளாோர சுேந்திரே்வேக் குறிக்கும்.  

 டிரான்ஸ்ைரன்ஸி இண்டரத்நஷனல், மைாருளாோர அறிஞரக்ள் நுண்ணறிவுை் பிரிவு 

(Economics Intelligence Unit), சரவ்தேச நாணய மன்றம் (International Monetary Fund), உலக 

வங்கி தைான்ற சரவ்தேச நிறுவனங்களினுவடய புள்ளியியல் ேரவுகவளை் 

ையன்ைடுேத்ி மைாருளாோர சுேந்திரே்திற்கான 12 காரணிகளின் அடிை்ைவடயில் 

உலக நாடுகளுக்கு மதிை்மைண்கள் வழங்கை்ைடுகின்றன. 

 மைற்றுள்ள மதிை்மைண்கள் அடிை்ைவடயில் உலக நாடுகள் 5 தவறுைட்ட 

வவகை்ைாடட்ில் வவகை்ைடுே்ேை்ைடும். 

 80 முேல் 100 மதிை்மைண் மகாண்டவவ – சுேந்திரமான மைாருளாோரம் 

மகாண்ட நாடுகள். 

 70.0 முேல் 79.9 மதிை்மைண் மகாண்ட நாடுகள் – சுேந்திரமான 

மைாருளாோரம் மகாண்ட நாடுகள். 

 60.0 – 69.9 மதிை்மைண் மகாண்ட நாடுகள் - நடுே்ேர நிவல சுேந்திரமான 

மைாருளாோரம் மகாண்ட நாடுகள் 

 50.0 – 59.9 மதிை்மைண் மகாண்ட நாடுகள் - மைரும்ைாலும் சுேந்திரமற்றவவ. 

 0-49.9 மதிை்மைண் மகாண்ட நாடுகள் - ஒடுக்கை்ைட்ட சுேந்திரமுவடயவவ. 
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ஜனா சிறு நிதியியல் வங்கி 

 ஜனா சிறு நிதியியல் வங்கி 2019 ஆம் ஆண்டில் 500க்கும் தமற்ைட்ட வங்கியியல் 

தசவவகவள அவமை்ைது மற்றும் வங்கிகளற்ற கிராமை்புறை் ைகுதிகளிலும் வங்கி 

தசவவகவள விரிவாக்கம் மசய்வது ஆகியவற்றிற்கான ேன்னுவடய வங்கியியல் 

மசயல்ைாடட்ுே் திட்டங்கவளே் மோடங்கியுள்ளது. 

 இது, இேற்கு முன்னர ்ஜனலடச்ுமி நிதியியல் தசவவகள் என அவழக்கை்ைட்டது. 

 மசை்டம்ைர ் 2015-ல் இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, ஜனலடச்ுமி நிதியியல் தசவவகள் 

உட்ைட 10 மனுோரரக்ளுக்கு சிறு நிதியியல் வங்கி உரிமே்திற்கான 

மகாள்வகயளவிலான முன்மமாழிவவ (in-principle approval) வழங்கியது. 

 ஜனா குழுமம் எண்ணியல் முவறயிலான தசவவவய வழங்குவதுடன் நிதியியல் 

உள்தசரை்்வையும் ேன்னுவடய முேன்வம தநாக்கமாகே் மகாண்டுள்ளது. 

சிறு நிதியியல் வங்கி 

 சிறு நிதியியல் வங்கியானது ைணம் மசலுேத்ுேல் (deposits), கடன் வழங்கல் உள்ளிட்டட 

நிதியியல் உள்தசரை்்பு மசயல்ைாடுகவள தமற்மகாள்ளும். 

 உயர ்மோழில்நுட்ைம் மகாண்ட குவறந்ே மசலவிலான மசயல்ைாடுகளின் மூலம், சிறு 

வணிகை்ைகுதிகள், குறு விவசாயிகள் மற்றும் அவமை்பு சாரா துவற நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்வற இவ்வங்கி இலக்காகக் மகாண்டுள்ளது. 
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இந்தியா அஞ்ெல் அலுவலக கட்டண வங்கி 

 இந்தியாவில் அஞ்சல் அலுவலக கட்டண வங்கி ஏை்ரல் 2018-ல் ேனது தசவவவயே ்

மோடங்கியது. 

 இந்திய அஞ்சல் கட்டண வங்கி என்று அறியை்ைடும் இது நாட்டின் மிகை் மைரிய கடட்ண 

வங்கியாகும். 

 650 கட்டண வங்கிகள் நாட்டிலுள்ள 1.55 லடச்ம் அஞ்சல் அலுவலகங்களுக்கு உேவி 

புரியும். 

 இேன் கீழ், ேைால்காரர ்மற்றும் ஊரக அஞ்சல் அலுவலகங்களால் நகர மற்றும் ஊரகை் 

ைகுதிகளில் டிஜிடட்ல் கடட்ண தசவவகள் வழங்கை்ைடும். 

 2015 ஆம் ஆண்டு, RBI ஆனது கட்டண வங்கிகளாக மசயல்ைடுவேற்காக இந்திய ேைால் 

துவறக்கு கருே்தியல் முவறயிலான முன்மமாழிவவ வழங்கியது. இந்ே வங்கியின் 

கருேத்ுரு ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர ் திரு.ரகுராம் ராஜன் அவரக்ளால் 

உருவாக்கை்ைட்டது. 

 

ெமூக ஊடக  ணம் செலுத்து அளம ்பு  

 மோகுக்கை்ைட்ட மசாேத்ுக்களின் அடிை்ைவடயில் இந்தியாவின் மிகை்மைரிய ேனியார ்

துவற வங்கியான ஐசிஐசிஐ வங்கி மின்னஞ்சல் (E-mail), கடம்சவி அஞ்சல் (Whats App) 

தைான்ற சமூக ஊடகங்கவளை் ையன்ைடுே்தி இந்தியாவிலிருக்கும் ையனாளரக்ளுக்கு 

ைணம் அனுை்ை மவளிநாடுவாழ் இந்தியரக்வள இயலச ்மசய்கிறது.  

 சமூக ஊடக ைணம் மசலுே்து அவமை்பு எனை் மையரிடை்ைடட்ுள்ள இது, 

இந்தியாவிலுள்ள எந்ேமவாரு வங்கியாலும் எடுக்கை்ைடாே முேல் முயற்சியாகும். 

ைணம் அனுை்ைை் ையன்ைடும் இவ்வங்கியின் மசயலியான Money 2 India வில் இவ்வசதி 

உள்ளது. 

 ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி ஆனது, எல்வல ோண்டிய சமூக ஊடகங்கள் வழியான ைணம் 

அனுை்பும் வசதிவய அனுமதிக்கும் தசவவவயே ் மோடங்கிய இந்தியாவின் முேல் 

வங்கியாகவும் உலகளவில் இசத்சவவவய ஆரம்பிே்ே ஒரு சில நாடுகளின் 

வங்கிகளுள் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது. 

 

உலகின் ஆறாவது மிக ்ச ரிய ச ாருளாதாரம் 

 ஏை்ரல் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்தேச நாணய நிதியே்தின் உலகை் மைாருளாோர 

கண்தணாட்டே்தின் ைடி, இந்தியா ேற்தைாது $2.6 டிரில்லியனுடன் (GDPயில்) ஆறாவது 

மைரிய மைாருளாோரமாக உருமவடுேத்ுள்ளது. இேற்கு முன்னால் பிரான்சு ஆறாவது 

இடே்திலிருந்ேது குறிை்பிடே்ேக்கது. 

 முேல் ஐந்து மைாருளாோர நாடுகள்: அமமரிக்கா, சீனா, ஜை்ைான், மஜரம்னி மற்றும் 

இங்கிலாந்து. 

 சரவ்தேச நாணய நிதியே்தின் ைடி, 2018 இல் 7.4% என்ற அளவிலும் 2019 இல் 7.8% என்ற 

அளவிலும் இந்தியா மைாருளாோர வளரச்ச்ிவயக் கண்டு உலகின் தவகமாக வளரும் 

மைாருளாோரமாக உருமவடுக்கும் என எதிரை்ாரக்்கை் ைடுகிறது. 

 



   
    
 
 
 
 

96 
 

  

உத்தரகாண்ட்டின் இரண்டாவது உணவு ் பூங்கா 

 உே்ேரகாண்ட் மாநிலே்தின் 

இரண்டாவது உணவுை் பூங்கா 

உோம் சிங் நகர ்

மாவட்டே்திலுள்ள காஷிை்பூரின் 

மாகுவா தஹரா கன்சச்ில் 

ஹிமாலயன் மமகா உணவுை் 

பூங்கா ேனியார ் நிறுவனே்ோல் 

மோடங்கை்ைட்டது. 

 மாநிலே்தின் முேல் உணவுை் 

பூங்கா ஹரிேத்ுவார ் ைகுதியில் 

ஆரம்பிக்கை்ைடட்ு ேற்தைாது மசயல்ைாட்டிலுள்ளது. 

 மமகா உணவுை் பூங்கா திட்டே்தின் கீழ் உள்ள திட்டங்கள் பிரேம மந்திரி கிசன் சம்ைே 

தயாஜனா திட்டே்தின் கீழ் இவணக்கை்ைடட்ுள்ளன. 

 

உயர் அந்நிய செலாவணி இரு ்புகள்  

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் அறிக்வகயின்ைடி, 2018-ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் மாேே்தில் 

இந்தியாவின் அந்நிய மசலாவணி இருை்ைானது (foreign exchange) 424.864 மில்லியன் 

அமமரிக்க டாலரக்ள் என்ற உசச் அளவவ எட்டியுள்ளது. 

 அந்நிய மசலாவணியின் முக்கிய ைகுதியான மவளிநாடட்ு நாணய மசாேத்ுகளில் 

(foreign currency assets-FCAs) ஏற்ைட்ட மாமைரும் அதிகரிை்தை அந்நிய 

மசலாவணியினுவடய உயரவ்ினிற்கு காரணமாகும்.  

 அந்நிய மசலாவணியானது மவளிநாடட்ு ைணே்தில் மே்திய ரிசரவ்் வங்கியில் வகக் 

மகாள்ளை்ைடட்ு நிரவ்கிக்கை்ைடும் இருை்பு மசாேத்ுகளாகும் (reserve assets). 

 

கெெ்ா ெணல் - குளறந்த ட்ெ ஆதரவு விளல 

 பிரேமர ் ேவலவமயிலான மைாருளாோர விவகாரங்கள் மீோன மே்திய 

அவமசச்ரவவக் குழுவானது 2018-2019 ஆண்டு ைருவ காலே்திற்கு கசச்ா சணல் 

ையிருக்கு (Raw Jute) குவறந்ேைடச் ஆேரவு 

விவலவய (Minimum Support Price-MSP) உயரே்்ே 

அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

 கசச்ா சணலின் நியாயமான சராசரி ேரே்திற்கு 

(Fair Average Quality -FAQ) குவறந்ேைடச் ஆேரவு 

விவலயானது 2017-2018 ஆம் ஆண்டு ைருவே்திற்கு 

குவிண்டாலுக்கு ரூ.3500 என்ற விவலயிலிருந்து 

2018-19 ஆம் ஆண்டு ைருவே்திற்கு குவிண்டாலுக்கு 

ரூ.3700 என அதிகரிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 விவசாயச ் மசலவு மற்றும் விவல 

ஆவணயே்தினுவடய (Commission for Agricultural 

Costs and Prices - CACP) ைரிந்துவரகள் அடிை்ைவடயில் 

கசச்ா சணலிற்கு குவறந்ேைடச் ஆேரவு விவல 
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உயரே்்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்திய சணல் கழகமானது (Jute Corporation of India - JCI) சணல் சாகுைடி மசய்யை்ைடும் 

மாநிலங்களில் குவறந்ே ைடச் ஆேரவு விவலகளில் விவல ஆேரவுச ்மசயல்ைாடுகவள 

(price support operations) தமற்மகாள்ளும் மே்திய முேன்வம நிறுவனமாக மோடரந்்து 

மசயல்ைடும். 

 விவொயெ ்செலவு மற்றும் விளல ஆளணயம் 

 மே்திய தவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல்வாழ்வு அவமசச்கே்தின் (Ministry of 

Agriculture and Farmers Welfare) ஓர ் இவணை்பு அலுவலகதம (attached office) விவசாயச ்

மசலவு மற்றும் விவல ஆவணயம் ஆகும். 1965ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி மாேம் முேல் 

இந்ே ஆவணயம் மசயல்ைடட்ு வருகின்றது. 

 மைாருளாோர விவகாரங்கள் மீோன மே்திய அவமசச்ரவவக் குழுவிற்கு ைல்தவறு 

ையிரக்ள் மீது அவற்றிற்கான குவறந்ேைடச் ஆேரவு விவலகவள ைரிந்துவரக்கும் ஓர ்

நிபுணர ்அவமை்தை விவசாயச ்மசலவு மற்றும் விவல ஆவணயம் ஆகும். 

 உற்ைே்திச ் மசலவு (cost of production), உள்நாடட்ு மற்றும் மவளிநாடட்ு சந்வேகளில் 

நிலவும் ையிரக்ளுக்கான விவல ஏற்ற இறக்கை் தைாக்கு ஆகியவற்வற கருே்தில் 

மகாண்டு விவசாயச ் மசலவு மற்றும் விவல ஆவணயம் ைல்தவறு ையிரக்ளின் 

குவறந்ேைடச் ஆேரவு விவலக்காக மே்திய அவமசச்ரவவக் குழுவிற்கு 

ைரிந்துவரகவள வழங்கும். 

 ேற்தைாது நடை்பில் CACP-ல் ஓர ்ேவலவர,் ஓர ்உறுை்பினர ்மசயலாளர,் அரசு உறுை்பினர ்

ஒருவர ்(Official), அரசு அதிகாரி அல்லாே (Non-Official) இரு உறுை்பினரக்ள் உள்ளனர.் 

 இந்ே அரசு அதிகாரிகள் அல்லாே இரு உறுை்பினரக்ளும் விவசாயச ் சமுோயே்தின் 

(farming community) பிரதிநிதிகளாவர.் தமலும் அவரக்ள் மைாதுவாக தவளாண் 

சமூகே்தோடு மைரும் மோடரப்ிவன உவடயவராவர.் 

 

பிரிக்ஸ் தர மதி ்பீட்டு நிறுவனம் 

 இந்தியா, 5 உறுை்பினரக்ள் மகாண்டபிரிக்ஸ் அவமை்புக்மகன்று ேனிை்ைட்ட மதிை்பீடட்ு 

நிறுவனே்வே அவமே்திட பிரிக்ஸ் நாடுகவள வலியுறுே்தியுள்ளது. 

 ஐஎம்எை்/உலக வங்கியின் வசந்ே கால 

கூட்டங்களின் ஒரு ைகுதியாக 

பிரிக்ஸ்நாடுகளின் நிதி அவமசச்ரக்ள் 

மற்றும் மே்திய வங்கி ஆளுநரக்ளின் 

முேல் கூட்டம் நடே்ேை்ைட்டது. 

 வளரும் மைாருளாோரச ் சந்வேகளில் 

உள்ள முடட்ுக்கடவ்டகவள 

கவளந்திட ேனிை்ைட்ட ஒரு நிறுவனம் 

பிரிக்ஸ்(பிதரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, 

சீனா, மேன்ஆை்பிரிக்கா) அவமை்புக்கு 

தவண்டுமமன்று முேலில் குரல் 

மகாடுே்ேது இந்தியாதவ. 

 ேற்சமயம் வளரும் மைாருளாோரச ் சந்வேகளில் ஆதிக்கம் மசலுே்தும் கடன் 

மதிை்பீடட்ு நிறுவனங்கள் எஸ்&பி, மூடிஸ் மற்றும் பிடச் ்ஆகியனவாகும். 
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தநாக்கியா வரி விவகாரம் 

 இந்தியாவும் பின்லாந்தும் ைரஸ்ைர ஒை்ைந்ே நவடமுவறயின் கீழ் தநாக்கியா மீோன 

வரி சரச்வ்ச மோடரை்ான ஒை்ைந்ேம் 

ஒன்வற இறுதி மசய்துள்ளன. 

 ஸ்ரீமைரும்புதூரில் உள்ள தநாக்கியா 

மோழிற்சாவலக்கு வருமானவரிக் கடிேம் 

அனுை்ைை்ைடட்ு, அேம்ோழிற்சாவலயின் 

மீது மசாேத்ு முடக்க நடவடிக்வக 

திணிக்கை்ைட்டது. 

 தநாக்கியா இந்தியா நிறுவனம் 2013ல் 2500 

தகாடிக்கான வரி ஏய்ை்புக் கடிேம் 

அனுை்ைை்ைடட்ு அது பிற்ைாடு 1600 

தகாடியாக குவறக்கை்ைட்டது. 

 தநாக்கியாவின் மீது சுமே்ேை்ைடட் வரி 

ஏய்ை்பு விவகாரம் ேற்தைாது 

தீரக்்கை்ைடட்ுள்ளது.இேன் மூலம் 

மசன்வனயில் நீண்டகாலமாக 

மூடை்ைடட்ுள்ள ேனது மோழிற்சாவலவய 

தநாக்கியாவால் விற்க முடியும். 

 ைரஸ்ைர ஒை்ைந்ே நவடமுவறயின் கீழ், 

மற்ற அரசுகதளாடு வழக்குகவள முடிேத்ுக் 

மகாள்வமேன்ைது வரி விவகாரம் 

மோடரை்ான நிலுவவயில் உள்ள 

அவனேத்ு நவடமுவறகவளயும் முடிவுக்குக் மகாண்டு வருவோகும். 

 எல்வல ோண்டிய சரச்வ்சகளின் மீது தீரவ்ு காண்ைேற்கு இம்முவற சிறந்ேமேன்று 

ைரவலாக நம்ைை்ைடுகிறது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

GPI வழித்சதாடர் அளம ்பு 

 ைாதுகாை்ைான நிதியியல் மசய்திகள் தசவவ வழங்குநரான (Secure Financial Messaging 

Service Provider) SWIFT, வங்கிகள் அவற்றுவடய உலகளாவியை் ைரிவரே்்ேவனவய எல்லா 

தநரங்களிலும் கண்காணிக்கவும், ைணம் மசலுேத்ும் மசயல்ைாடுகவள (Payment activity) 

மோடரந்்து கண்காணிக்கவும், வங்கிகளுக்கு உேவி புரியும் வவகயில் GPI (Global 

Payment Innovation) வழிே ்மோடர ்அவமை்வை (GPI Tracker System) விரிவுைடுே்தியுள்ளது. 

 இந்ே விரிவுைடுே்ேை்ைட்ட GPI வழிேம்ோடர ் அவமை்பு அவனேத்ு வவகயான, 

வவலை்பின்னலில் அனுை்ைை்ைடும் கட்டணக் குறிை்புகவள (Payment instructions) 

உள்ளடக்குவதுடன் (Cover) அவற்றின் ஒடட்ு மமாே்ே கட்டண மசயல்ைாடுகவளக் 

காணும் வவகயில் வழிவவக மசய்கிறது. 
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 நவம்ைர ் 2018 முேல், இந்ே GPI வழிேம்ோடர ் அவமை்ைானது, அோவது end-to-end 

ைரிவரே்்ேவனக் குறிை்ைானது, 200க்கும் தமற்ைட்ட நாடுகளிலுள்ள 11,000 SWIFT 

வாடிக்வகயாளரக்ளுக்கிவடயில் எடுேத்ுச ் மசல்லை்ைடும் கட்டணக் குறிை்புகவள 

உள்ளடக்கும். 

 SWIFT GPI ஆனது தம 2017ல் மோடங்கை்ைடட்து. 

SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication System) தளம் 

 SWIFT உலகிலுள்ள வங்கிகளுக்கிவடதயயான நிதியியல் மோவலே் மோடரப்ு 

அவமை்புக்கான சங்கம். 

 

 உலகளாவிய நிதியியல் மசய்தியனுை்பும் தசவவயான SWIFT, உலகிலுள்ள நிதியியல் 

நிறுவனங்கள் நிதியியல் ைரிவரே்்ேவனவயை் ைற்றிய மசய்திகவளை் ைாதுகாை்ைான, 

ேரமான மற்றும் நம்ைகமான சூழ்நிவலயில் அனுை்ைவும் & மைறவும் நிதியியல் 

நிறுவனங்கவள இயலச ்மசய்கிறது. 

 மைல்ஜியே்திலுள்ள லா ஹீை்தலவில் ேவலவமயகே்வேக் மகாண்டுள்ள SWIFT, 1973ஆம் 

நிறுவை்ைடட்து. SWIFT, எல்வல ோண்டிய நிதியியல் ைரிவரே்்ேவனகள் மோடரை்ான 

மசய்திகவள அனுை்புவேற்காகை் ையன்ைடுே்ேை்ைடுகிறது. 

 மைல்ஜிய சட்டே்தின் கீழ் அவமக்கை்ைடட், கூடட்ுறவுச ் சங்கமான (SWIFT 

ைங்குோரரக்ளால் உரிவம மகாள்ளை்ைடட்து இசச்ங்கம்) இது உலக அளவில் 

ேன்னுவடய அலுவலகங்கவளக் மகாண்டுள்ளது. 

 

ISRO - GSAT 6A செயற்ளகக் தகாள் 

 இந்திய விண்மவளி ஆய்வு நிறுவனம் (ISRO), மோவலே் மோடரப்ு 

மசயற்வகக்தகாளான GSAT-6Aவவ, GSLV-F08 ராக்மகட் மூலம் ஆந்திரை் 

பிரதேசே்திலுள்ள ஸ்ரீஹரிதகாட்டா விண்மவளி வமயே்திலிருந்து மவற்றிகரமாக 

விண்ணில் மசலுே்தியது.  

 GSLV-F08 ராக்மகட்டானது இந்தியாவின் 12வது GSLV ராக்மகட் மற்றும் மவற்றிகரமாக 

விண்ணில் மசலுே்ேை்ைட்ட 5வது ராக்மகட் ஆகும்.  

 GSAT - 6 ஆனது உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கை்ைட்ட உயரந்ிவல கிவரதயாமஜனிக் 

என்ஜினுடன் (Indigenously built Cryogenic upper stage engine) ஏவை்ைட்டது. 

 GSAT-6A ஆனது ஏறக்குவறய 10 ஆண்டுகள் ஆயுடக்ாலம் மகாண்ட, உயர ் ஆற்றல் S-
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ைடவ்டக்  மகாண்ட மோவலேம்ோடரப்ு மசயற்வகக்தகாள் ஆகும். 

இசம்சயற்வகக்தகாள் புவிசுற்று வட்டை் ைாவேயில் நிவல நிறுே்ேை்ைட்டது. 

 இது நாள் வவரயிலான அளவில், GSAT-6A மடட்ுதம ஆற்றல்மிக்க உள்நாட்டிதலதய 

ேயாரிக்கை்ைட்ட மோவலேம்ோடரப்ு மசயற்வகக் தகாளாகும். 

 GSAT-6A ஆனது GSAT-6ஐை் தைான்றது. 2015ல் விண்ணில் ஏவை்ைட்ட GSAT-6 ஆனது உயர ்

ஆற்றல் S-ைடவ்ட மகாண்ட மோவலேம்ோடரப்ு மசயற்வகக் தகாளாகும். 

 GSAT-6Aவின் S-ைடவ்டயின் ஆன்மடனா, ISROவின் அகமோைாே்திலுள்ள விண்மவளி 

ையன்ைாடட்ு வமயே்தினால் உருவாக்கை்ைடட்து. 

 

 

ஆயுஷ் QOL-2C 

 புற்றுதநாயாளிகளின் வாழ்க்வகே் ேரே்வே உயரே்த்ுவேற்காக AYUSH QOL-2C எனும் 

குறியிடை்ைடட் மருந்தின் (coded drug) தமம்ைாடவ்ட ஆயுரத்வே அறிவியல் 

ஆராய்சச்ிக்கான மே்தியக் குழு (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences - CCRAS) 

துவங்கியுள்ளது.  

 மாரை்கை் புற்றுதநாயாளிகளில் இம்மருந்திற்கான மருேத்ுவ ஆய்வுகவள ஆயுரத்வே 

அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கான மே்தியக் குழு தமற்மகாண்டுள்ளது.  
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 CCRAS ஆனது மே்திய ஆயுஷ் அவமசச்கே்தின் (Ministry of AYUSH) கீழ் மசயல்ைடுகின்ற 

ஓர ்ேன்னாட்சியுவடய அவமை்ைாகும் (Autonomous body). 

 இேன் ேவலவமயகம் புது தில்லியில் அவமந்துள்ளது. 

 ஆயுரத்வேம் மற்றும் தசாவா – ரிக்ைா மருே்துவ முவறகளில் (Sowa-Rigpa system of 

medicine) அறிவியல் வழியிலான ஆராய்சச்ிகளின் தமம்ைாட்டிற்கும், 

ஒருங்கிவணை்பிற்கும், மருந்துை் மைாருடக்ளின் கூடட்ுச ் தசரை்்பிற்கும் (formulation), 

ஊக்குவிை்புக்கும் ஆயுஷ் துவறயில் ஏற்ைடுே்ேை்ைடட்ுள்ள இந்தியாவின் உசச் 

அவமை்தை ஆயுரத்வே அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கான மே்தியக் குழு ஆகும். 

 

PFMS 

 மைாது நிதியியல் நிரவ்கிை்பு அவமை்பு (Public Financial Management System – PFMS) ஆனது 

நாள் ஒன்றுக்கு ரூ. 71,633 தகாடி ைரிவரே்ே்வனவய தமற்மகாண்டு சாேவன 

ைவடேத்ுள்ளது. 

 PFMS என்ைது கட்டண மசலுே்துேவல மசயல்ைடுே்ேல், கண்காணிே்ேல், கணக்கிடுேல், 

சரிமசய்ேல் (Reconciliation) மற்றும் அறிக்வகயிடல் ஆகியவற்றிற்கான end-to-end 

தீரவ்ாகும். 

 PMFS, கணக்கியல் துவறயின் ேவலவம கடட்ுை்ைாட்டாளரால் (Controller General of 

Accounts) மசயலாக்கம் மசய்யை்ைடுவதோடு மசலவினே் துவறயினால் 

நிரவ்கிக்கை்ைடுகிறது. இவ்விரு துவறகளும் நிதி அவமசச்கே்தின் கீழ் 

மசயல்ைடுகின்றன. 

 ைல்தவறு அவமசச்கங்கள்/துவறகள் இந்ே இவணய தமவடவயை் (PFMS Platform) 

ையன்ைடுேத்ி ைல்தவறு நிறுவனங்கள் (Agency) மற்றும் மாநிலங்களுக்கு அளிக்கை்ைடட் 

நிதிகள் எவ்வாறு ையன்ைடுே்ேை்ைடுகின்றன என்ைவேக் கண்காணிக்கின்றன.  

 மகாே்மா காந்தி தேசிய ஊரக தவவல வாய்ை்பு உறுதிே ் திட்டம் மற்றும் மற்ற பிற 

இந்திய அரசுே ்திட்டங்களின் கீழ் தநரடி ையன் ைரிமாற்றே்திற்கும் (Direct Benefit Transfer 

– DBT) PMFS ையன்ைடுே்ேை்ைடுகிறது. 

 

ஃபுதளாரி மீட்டர ்

 தமம்ைடுே்ேை்ைடட் மோழில்நுட்ைே்திற்கான அணு சக்திே ் துவறயின் ஒரு அங்கமான 

இராஜா ரமன்னா வமயம் நீரிலுள்ள 

யுதரனியே்தின் அளவவ அளவிட 

ஃபுதளாரி மீட்டர ் என்ற கருவிவய 

கண்டுபிடிேத்ுள்ளது.  

 இக்கருவியானது நீரில் 0.1 PPB (Parts per 

Billion) முேல் 100 PPB வவர 

யுதரனியே்தின் அளவவ அளவிடும் 

சக்தி மகாண்டோகும். 

 அதிகளவில் இந்ேக் கருவிகவள 

உற்ைே்தி மசய்வேற்காக அணுசக்திே் 

துவறயானது ேன்னுவடய இந்ேே் 

மோழில்நுட்ைே்வேே் ேன்னுவடய மற்மறாரு அங்கமான இந்திய மின்னணுவியல் 
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கழகே்திற்கு அளிேத்ுள்ளது. 

 ைஞ்சாை்பில் நீர ் வளங்களில் யுதரனியம் அைாயகரமான அளவில் இருை்ைோல் 

யுதரனியே்வே அளவிட அங்கு இக்கருவிகள் உேவிகரமாக இருக்கும். 

 யுதரனியம் என்ைது கதிரவ்ீசச்ு மூலக்கூறாகும். அணுசக்தி ஒழுங்குமுவற 

ஆவணயமானது குடிநீரில் யுதரனியே்தின் அளவானது 66 PPB வவர இருக்கலாம் என 

நிரண்யிேத்ுள்ளது. 

 

4G இளண ்பு -  ாடன்ா 

 ஓைன் சிக்னல் (Open Signal) எனும் கம்பியில்லா இவணய இவணை்பின் ைரவமலல்வல 

வவரைடமிடல் நிறுவனே்தின் (wireless coverage mapping company) அறிக்வகயின் ைடி 4G 

இவணை்பில் (4G connectivity) இந்தியாவின் 20 மிகை்மைரிய நகரங்களுள் ைாடன்ா 

முேலிடே்தில் உள்ளது.  

 இை்ைடட்ியலில் ைாடன்ாவிற்கு அடுே்ே நிவலயில் இரண்டாவது இடே்தில் கான்பூர ்

உள்ளது. 

 4G இவணய தசவவ வசதி கிவடை்ைதில் மைங்களூர ்முேல் ைேத்ு இடங்களில் உள்ளது. 

மும்வை 15வது இடே்திலும், மடல்லி 17வது இடே்திலும் உள்ளன. 

 தமலும் ஓைன் சிக்னல் நிறுவனே்தின் அறிக்வகயானது நாடு முழுவதும் 4G மநட்தவாரக்் 

தசவவ விரிவவடந்துள்ளோகே் மேரிவிேத்ுள்ளது. 

 பிற இந்திய நகரங்கவளக் காட்டிலும் கிழக்கிந்திய மற்றும் மே்திய 

பிராந்தியங்கவளச ் தசரந்்ே நகரங்கள் சிறந்ே 4G இவணய வசதிவயக் 

மகாண்டுள்ளோக இலண்டவனச ்தசரந்்ே ஓைன் சிக்னல் நிறுவனம் மேரிவிேத்ுள்ளது. 

   

 

செய்தி இளணய வாயில்களள ஒழுங்கு டுத்தும் குழு 

 ேகவல் மற்றும் ஒளிைரை்பு அவமசச்கம் மசய்தி இவணய ேளங்கள், மைாழுதுதைாக்கு 

இவணய ேளங்கள் மற்றும் ஊடகே் மோகுை்ைாளரக்ள் உடை்ட தநரடியான இவணய 

வாயில்கவள (Online Portals) ஒழுங்குை்ைடுே்ே 10 தைர ் மகாண்ட குழு ஒன்வற 

நியமிேத்ுள்ளது. 
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 இந்ேக் குழுவானது உள்துவற, 

மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் 

மோழில் நுட்ைம், சட்ட 

விவகாரங்கள், மோழிற்மகாள்வக 

மற்றும் தமம்ைாடு ஆகிய 

துவறகளின் மசயலாளரக்வளயும் 

உள்ளடக்கியோக இருக்கும். 

 My Gov என்ற இவணய ேளே்தின் 

ேவலவம மசயல் அதிகாரி, இந்திய 

ைே்திரிக்வகக் குழுவின் பிரதிநிதி 

மற்றும் தேசிய ஒளிைரை்பு 

சங்கே்தின் பிரதிநிதி ஆகிதயாரும் 

இந்ேக் குழுவின் உறுை்பினரக்ளாக இருை்ைர.் 

 இந்ேக் குழு தநரடி (இவணயேள) ேகவல் ைரை்பு முவறகவள ஒழுங்குமுவறக்குள் 

மகாண்டு வரே் திட்டம் தீடட்ுகிறது. 

 ேற்சமயம் அசச்ு மற்றும் மின்னணு ஊடகம் இரண்டும் முவறை்ைடுே்ேை்ைடுகின்றன. 

ஆனால் இவணயேள ஊடகம் (மைாழுதுதைாக்கு இவணயேளங்கள் உள்ைட) எந்ே ஒரு 

ஒழுங்குமுவற அவமை்பின் கீழும் மகாண்டு வரை்ைடவில்வல. 

 மோவலக்காட்சி தசனல்களில் ஒளிைரை்ைை்ைடும் நிகழ்சச்ிகள், 1994ம் ஆண்டு தகபிள் 

டிவி வவலயவமை்பு விதிமுவறகளின் கீழ் (Cable Television Rules - 1964) நிகழ்சச்ிகள் 

மற்றும் விளம்ைரங்களுக்கான விதிகளின் கீழ் கடட்ுை்ைடுே்ேை்ைடுகின்றன. 

 அதே தைால் ேனிச ் சுேந்திர அவமை்ைான இந்தியை் ைே்திரிக்வகக் குழுவானது அசச்ு 

ஊடகே்வே முவறை்ைடுேத்ுகிறது. 

முளற ் டுத்துவதற்கான ததளவ  

 தநரடியாக அல்லது இவணயம் வழியாக ேகவல்கவள ைரை்புவேற்கு மைருமளவில் 

ையன்ைடுே்ேை்ைடும் சமூக ஊடக நவடமுவறகள் மோவலே் மோடரப்ு மற்றும் ேகவல் 

மோழில்நுட்ை அவமசச்கே்தின் கீழ் உள்ள மோவலே் மோடரப்ு துவறயின் 

தமற்ைாரவ்வயின் கீழ் வருகின்றது. 

 மசய்திகள், மைாழுதுதைாக்கு, திவரை்ைடங்கள், இவச ஆகியவற்வறக் கடட்ுை்ைடுேத்ும் 

மே்திய ேகவல் மற்றும் ஒளிைரை்பு அவமசச்கே்தின் அதிகாரே்தின் கீழ் இவவ (சமூக 

ஊடகங்கள்) வருவதில்வல. 

 இவணய ேளே்தில் தைாலியான ேகவல்கள் அல்லது மசய்திகள் ைரவுேவலே் ேடுக்க ஒரு 

வழிமுவறவயக் மகாள்ள தவண்டுமமன அரசு கருதுவோல், தநரடி இவணயேள 

மசய்திகவள கடட்ுை்ைடுேத்ும் முவற மோடங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 

உத்தம் செயலி 

 நிலக்கரியின் ேரே்வேக் கண்காணிை்ைேற்காக மே்திய இரயில்தவ மற்றும் நிலக்கரி 

அவமசச்ரான பியூஸ் தகாயல் உே்ேம் என்ற மசயலிவய மவளியிடட்ுள்ளார.் 

 உே்ேம் என்ற வாரே்்வே “மவட்டிமயடுக்கை்ைடட் நிலக்கரிவய மூன்றாம் ேரை்பு 

மதிை்பிடுவதில் மவளிை்ைவடே் ேன்வமவய மகாணரே்ல்” என்ற அரே்்ேே்தில் (Unlocking 
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Transparency by Third Party Assessment of Mined Coal) விரிவாக நீள்வது ஆகும். 

 இந்ே மசயலி மே்திய நிலக்கரி அவமசச்கம் 

மற்றும் நிலக்கரி இந்தியா (Coal India) 

நிறுவனே்ோல் இவணந்து ேயாரிக்கை்ைடட்து. 

 இந்ே மசயலி நிலக்கரியின் ேரே்வே 

கண்காணிை்ைதில் மவளிை்ைவடே் ேன்வம மற்றும் 

மசயலாக்கே்வே உறுதி மசய்யவும், நிலக்கரி 

நிரவ்ாகே்வே மக்களிடம் மகாண்டு மசல்லவும் 

எண்ணுகிறது. 

 இந்ே மசயலி, நிலக்கரி சுற்றுசச்ூழலில் 

குடிமக்கவள அேன் ைங்குோரரக்ளாக மாற்றும் 

எண்ணேத்ுடன் வடிவவமக்கை்ைடட்ுள்ளது.  

  

ஆக்சிதடாசின் ஹாரத்மான் இறக்குமதிக்குத் தளட 

 மே்திய அரசு கால்நவடே் துவறயில் ஆக்சிதடாசின் (oxytocin) என்ற ஹாரத்மானின் 

ேவறான ையன்ைாடவ்டே் ேடுை்ைேற்காக அேன் இறக்குமதி மீது ேவட விதிேத்ுள்ளது. 

சமூக ஆரவ்லரக்ள், இந்ே ஹாரத்மான் மூலம் கறவவ மிருகங்களின் வாழ்நாள் 

குவறவதோடு அவற்றில் ஹாரத்மான் குவறைாடுகள் ஏற்ைடுவோகவும் குற்றம் 

சாடட்ுகின்றனர.்  

 அரசு, ஹாரத்மான் தேவவகவளை் பூரே்்தி மசய்வேற்காக உள்நாடட்ு ேயாரிை்வைதய 

உைதயாகிக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளது. 

 2018, பிை்ரவரியில் மருந்துே் மோழில்நுட்ை 

ஆதலாசவன மன்றம் (Drug Technical Advisory 

Board-DTAB) ஆக்சிதடாசின் இறக்குமதிக்குே் 

ேவட விதிக்க ைரிந்துவர மசய்துள்ளது. 

 தமலும் இந்ே அவமை்பு ஆக்சிதடாசின் 

விற்ைவன ஒரு சில ைதிவு மசய்யை்ைடட் 

அரசு மருே்துவமவனகளுக்கு மடட்ுதம 

என்ற அளவில் கடட்ுை்ைடுே்ேை்ைட 

தவண்டும் என்றும், அந்ே மருந்தின் எல்லா 

வவககளின் மீதும் அேன் கண்காணிை்பு 

மற்றும் அேவனே் ேவறாகை் 

ையன்ைடுே்ேவலே் ேடுை்ைது ஆகிய 

காரணங்களுக்காக ைாரத்காடு (Bar Code) 

முவறவயை் ையன்ைடுே்ே தவண்டும் 

என்றும் ைரிந்துவர மசய்துள்ளது. 

 இந்ே மருந்து ைால் உற்ைே்திவயை் மைருக்குவேற்காக ைால் ைண்வண 

உரிவமயாளரக்ளாலும், காய்கறிகள் மைரிோகவும் புேத்ுணரவ்ாகவும் 

தோற்றமளிை்ைேற்காக விவசாயிகளாலும் ையன்ைடுே்ேை்ைடுகிறது. 

 ஆனால் கறவவ மிருகங்களிலும் விவசாயிகளாலும் ையன்ைடுே்ேை்ைடட்ுக் மகாண்டு 

இருக்கும் ஆக்சிதடாசினின் வவரமுவறயற்ற ையன்ைாடு சரி மசய்ய முடியாே 

ஹாரத்மான் குவறைாடுகவள ஏற்ைடுேத்ுவோக கண்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 



   
    
 
 
 
 

105 
 

  

ஆக்சிதடாசின் 

 ஆக்சிதடாசின் ஹாரத்மான் கட்டிே் ேழுவே் தூண்டும் ஹாரத்மான், அரவவணக்கே் 

தூண்டும் ரசாயனம், ோரம்ீக மூலக்கூறு மற்றும் தைரின்ை ஹாரத்மான் எனவும் 

அறியை்ைடுகிறது. ஏமனனில் இவவ இன்ைே்தில் மகாண்டிருக்கும் அேன் 

ைங்கிற்காகவும், மறு உற்ைே்தியில் மைண்களின் உயிரியல் மறு உற்ைே்தி 

விவகாரங்களில் மகாண்டிருக்கும் அேன் ைங்கிற்காகவும் (female reproductive biological 

functions in reproduction) அவ்வாறு அறியை்ைடுகிறது. 

 இவவ ஹாரத்மான் ஆகவும் மூவளவயே் தூண்டிவிடும் ைாகமாகவும் (neurotransmitter) 

மசயல்ைடுகிறது. 

 

NCSK க்கான புதிய இளணயதளம் மற்றும் ளகத சி செயலி 

 மே்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிே்ேல் அவமசச்கமானது மனிேக் கழிவுகவள 

அகற்றுதவாருக்கான தேசிய ஆவணயே்திற்காக (National Commission for Safai Karamcharis 

– NCSK) புதிய இவணயேளம் மற்றும் வகதைசி மசயலிவயே் மோடங்கியுள்ளது. 

 இந்ே மசயலி, மனுோரரின் குவறகவள திறனான வவகயில் கவளவேற்கு 

ஆவணயே்திற்கு உேவிபுரியும். 

 இந்ே ஆவணயம், 1993 ஆம் ஆண்டின் மனிேக் கழிவுகவள அகற்றுதவாருக்கான 

தேசிய ஆவணய சட்டே்தின் கீழ் (National Commission for Safai Karamcharis Act, 1993) 

அவமக்கை்ைட்ட ஒரு சட்ட அவமை்ைாகும். 

 மனிேக் கழிவுகவள அகற்றுைவரக்ளின் குவறகவளே ்தீரை்்ைேற்காக NCSK ஆனது 1994 

ஆம் ஆண்டு நிறுவை்ைட்டது. இது ஒரு ேவலவவரயும், நான்கு உறுை்பினரக்வளயும் 

உள்ளடக்கியது. 

 இவ்வாவணயம் மனிேக்கழிவுகவள அகற்றுதவாரின் நலன் மற்றும் உரிவமகவள 

ஊக்குவிே்ேல் மற்றும் ைாதுகாே்ேல் ஆகியவற்வற தநாக்கமாகக் மகாண்டது. 

 

எண்ணியல் முளறயிலான QR குறியீடு 

 இந்திய ேனிேத்ுவ அவடயாள ஆவணயமானது இ-ஆோரில் ைாதுகாை்ைான 

எண்ணியல் முவறயிலான QR குறியீடவ்ட அறிமுகை்ைடுே்தியுள்ளது. 

 ேனிநைரின் விவரங்கவள சரிைாரக்்க வசதியாக ஆோர ் அடவ்ட உவடய நைரின் 

விவரங்கதளாடு அவரின் புவகை்ைடே்வேயும் இந்ே QR குறியீடு மகாண்டிருக்கும். 

 இந்ே QR குறியீடு ஆனது இ-ஆோரின் தமல்ைகுதியில் (Cut away portion) 

அவமந்திருை்ைதோடு ேனிநைரின் விவரங்கவளயும் மகாண்டிருக்கும். 

 இந்ே QR குறியீடு, ேகவல்கவள ைாதுகாை்ைாகவும் யாரும் திருடாமலும் 

வவே்திருை்ைேற்காக இந்திய ேனிேத்ுவ அவடயாள ஆவணயே்தின் எண்ணியல் 

அவடயாளே்வேயும் (Digital Signature) மகாண்டிருக்கும்.  

 

ICGS விக்ரம் 

 உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கை்ைட்ட முேல் கடதலார தராந்துக் கை்ைலான ICGS விக்ரம் 

மசன்வனயின் எண்ணூருக்கு அருதக உள்ள காடட்ுை்ைள்ளி துவறமுகே்தில் இந்தியக் 
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கடதலாரக் காவல் ைவடயில் இவணக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 

 33 என்ற எண் மகாண்ட மகாடியுடன் கூடிய இந்ே ICGS விக்ரம் தராந்துக் கை்ைல் ஏை்ரல் 

11 அன்று அதிகாரை்பூரவ்மாகக் கடதலாரக் காவல் ைவடயில் இவணக்கை்ைட்டது. 

 இக்கை்ைலின் கடட்ுமான வடிவவமை்பு மற்றும் கடட்ுமான மசயல்முவற ஆகியவவ 

அமமரிக்க கை்ைல் துவற மற்றும் இந்திய கை்ைல் ைதிவுேத்ுவற ஆகியவற்றிலிருந்து 

சான்றளிை்வைை் மைற்றுள்ளன. 

 இந்தியாவில் ேயாரிை்தைாம் திட்டே்தின் கீழ் மே்திய ைாதுகாை்புே் துவறயானது, மாரச் ்

2015இல் லாரச்ன் மற்றும் டூை்தரா நிறுவனேத்ுடன் ஏழு புதிய ேவலமுவற கடதலார 

தராந்துக் கை்ைல்கவளக் கடட்ுவேற்கான ஒை்ைந்ேே்வே மசய்து மகாண்டது. ICGS 

விக்ரமானது இந்ே ஏழு கை்ைல்களில் முேல் வவகயாகும். 

 இந்ே தராந்துக் கை்ைலுக்கு 1983 முேல் 2012 வவர இந்திய கடதலாரக் காவல் ைவடயில் 

இருந்ே விக்ரம் என்ற கை்ைலின் மையவரக் மகாண்டு ICGS விக்ரம் எனை் 

மையரிடை்ைடட்ுள்ளது. 

 இேற்கு முந்வேய வகுை்வைச ்தசரந்்ே கை்ைல்களில் ICGS விக்ரஹா மடட்ுதம ேற்தைாது 

ைணியில் உள்ளது.  

 கடதலார தராந்துக் கை்ைல்களின் மசயல்ைாடானது, கடதலார மற்றும் கடற்கவரை் 

ைகுதிகளில் தராந்து மசல்லுேல், கடல்சார ் மண்டலங்களில் காவல் ைணிவய 

தமற்மகாள்ளுேல், கடட்ுை்ைாடு மற்றும் கண்காணிை்பு, கடே்ேலுக்மகதிரான 

நடவடிக்வககள் மற்றும் கடற்மகாள்வளகளுக்கு எதிரான நடவடிக்வககள் 

ஆகியவற்வற வவரயறுக்கை்ைட்ட தைாரக்்கால மசயல்ைாடுகளுடன் தமற்மகாள்ளுேல் 

ஆகும். 

 

09-3X ெக்திவாய்ந்த தடம்பிங் எக்ஸ்பிரஸ் 

 தமம்ைடுே்ேை்ைடட் மற்றும் இயந்திரமயை்ைடுேே்ை்ைட்ட இருை்புை்ைாவே நிரவ்கிை்வை 

மகாள்வேற்காக இந்திய ரயில்தவ 09-3x என்ற சக்திவாய்ந்ே தடம்பிங் எக்ஸ்பிரஸ் 

இயந்திரங்கவள அறிமுகை்ைடுே்தியுள்ளது. 

 இந்ே தமம்ைடுே்ேை்ைட்ட மோழில்நுட்ை முடுக்கி ேற்தைாது இந்தியா உள்ளிட்ட ஐந்து 

நாடுகளிடம் மடட்ுதம உள்ளது. 

 இந்ே இயந்திரங்கள் இறக்குமதி மசய்யை்ைட்ட உைகரணங்களுடன் இந்தியாவில் 
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ேயாரிை்தைாம் திட்டே்தின் கீழ் ேயாரிக்கை்ைடட்ன. 

 ஒருங்கிவணக்கை்ைட்ட இயந்திரங்களான இவவ முற்கால மற்றும் வருங்கால 

இருை்புை்ைாவே வடிவியல் ேன்வமகவள அளவிடல், ேண்டவாளங்கவள தேவவயான 

தகாணங்களுக்கு சரிமசய்ேல் ஆகிய ைணிகவள தமற்மகாள்கின்றன. 

 இதுவவர தமற்கண்ட ஒவ்மவாரு ைணியும் மவவ்தவறு இயந்திரங்களால் 

தமற்மகாள்ளை்ைடட்ன. 

 தமம்ைடுே்ேை்ைடட் ேண்டவாள நிரவ்கிை்பு இயந்திரங்கவள மசயல்ைடுேத்ுவேற்கான 

மசயல்முவறை் ையிற்சிவய தமற்மகாள்வற்காக புதிய 3D வடிவிலான (State of the art) 

தடம்பிங் முடுக்கி அலகாைாே்தில் உள்ள இந்திய இரயில்தவ இருை்புை்ைாவே இயந்திரை் 

ையிற்சி வமயே்தில் அவமக்கை்ைடட்ுள்ளது.  

 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஆய்வு, கண்காணிே்ேல், ேகவல் அனுை்புேல், நிரவ்கிை்பு 

ஆகியவற்றில் முழுவதும் இயந்திரங்கவளை் ையன்ைடுே்ேை் தைாவோக இந்திய 

ரயில்தவ அறிவிேத்ுள்ளது. 

 

4வது மாரக்் IV LCU க ் ல் – L 54 

 மாரக்் IV LCU கை்ைல்கள் வரிவசயின் 4-வது வவகயில் மமாே்ேம் எடட்ு கை்ைல்கள் 

மகால்கே்ோவிலுள்ள காரட்ன் ரீச ்கை்ைல் கடட்ுநர ்மற்றும் மைாறியாளர ்நிறுவனே்ோல் 

வடிவவமக்கை்ைடட்ு மகால்கே்ோவில் இந்தியக் கடற்ைவடயிடம் முவறை்ைடி 

வழங்கை்ைடட்து.  

 மாரக்் IV LCU கை்ைல் வவகயில் முேல் கை்ைலான INS LCU51, 2016 ஆம் ஆண்டு இந்திய 

கடற்ைவடயில் இவணக்கை்ைட்டது. 

அேன் பிறகு தமலும் இரு LCU 

கை்ைல்கள் இந்தியக் கடற்ைவடயிடம் 

வழங்கை்ைடட்ுள்ளன. 

 ேற்தைாது இந்தியக் கடற்ைவடயில் 

ையன்ைடுே்ேை்ைடும் மாரக்் III LCU 

கை்ைல்களின் தமம்ைடுே்ேை்ைட்ட 

வவகதய மாரக்் IV LCU (LCU – Landing 

Craft utility – விமான ேவரயிறங்கு 

வசதி) கை்ைல்களாகும்.  

 மாரக்் – IV வவகவயச ் தசரந்்ே இந்ே எடட்ு கை்ைல்களும் ஆம்பிபியன் என்ற நீரந்ில 

வவகக் கை்ைல்களாகும். 

 முேன்வம தைார ் பீரங்கிகள், மவடிமைாருடக்ள் மகாண்ட வாகனங்கள், ைவடகள் 

மற்றும் உைகரணங்கள் ஆகியவற்வற கை்ைலிலிருந்து கடற்கவரக்கு மாற்றுவேற்கு 

இவவ ையன்ைடுே்ேை் ைடுகின்றன. 

 LCU மாரக்்-IV கை்ைல்கள் அந்ேமான் மற்றும் நிக்தகாைார ் ைகுதிகளில் 

ையன்ைடுே்ேை்ைடும். 
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புது உறு ்பு 

 தோலுக்கு அடியில் இண்டரஸ்்டிடியம் (interstitium) எனும் புதிய உறுை்பு ஒன்வற 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டு பிடிேத்ுள்ளனர.்  

 நுவரயீரல்கள், இரே்ே நாளங்கள், 

ேவசகள் மற்றும் குடல் நாளங்கள் 

ஆகியவற்வற சுற்றியுள்ள 

திசுக்களில் இந்ே ைடலம் 

காணை்ைடுகின்றது. 

 இந்ே இண்டரஸ்்டிடியம் ைடலமானது 

எை்ைடி புற்றுதநாய் மசல்கள் உடலில் 

ைரவுகின்றன என புரிந்து மகாள்ள 

உேவும். தமலும் தநாய் கண்டறி 

கருவியாகவும் ையன்ைடும் வாழும் 

திசுக்கள் மீோன ஆராய்சச்ி 

அடிை்ைவடயிலான கான்தைாகல் 

தலசர ் எண்தடாவமட்தராஸ்தகாபி 

(probe-based confocal laser endomicroscopy on a living tissue) எனும் மோழில்நுட்ைே்தின் 

ையன்ைாடட்ின் மூலம் இண்டரஸ்்டிடியம் எனும் இந்ே ைடல உறுை்பு 

கண்டுபிடிக்கை்ைடட்ுள்ளது.  

 தோலிற்கு நிவலே்ேன்வமயும் (Durability) மநகிழ்சச்ிே ் ேன்வமயும் (Elasticity) ேருகின்ற 

மகால்லாஜன் (collagen), எலாஸ்டின் (elastin), மற்றும் புரேங்கள் தைான்றவற்வற 

இை்ைடலம் மகாண்டுள்ளது.  

 இை்ைடலே்வே கண்டுபிடிேத்ுள்ள ஆராய்சச்ியாளர ் குழுவானது இை்ைடலமானது 

அதிரச்ச்ி உறிஞ்சிகளாக (shock absorbers) கூட மசயல்ைடுமமன மேரிவிே்துள்ளது. அேன் 

மூலம் தசேங்களிலிருந்து உடற் திசுக்கவள இை்ைடலம் ைாதுகாக்கும்.  

 இை்ைடலமானது ஓர ் உடற் உறுை்ைா அல்லது இல்வலயா என உறுதி மசய்ய 

ஆராய்சச்ிகள் மோடரந்்து தமற்மகாள்ளை்ைடட்ு வருகின்றன. 

 

RH300 MKII 

 தகரள மாநிலே்தின் திருவனந்ேபுரே்தில் உள்ள தும்ைா நிலநடுக்தகாடட்ு இராக்மகட் 

ஏவுேள வமயே்திலிருந்து (Thumba Equatorial Rocket Launching Station) இஸ்தரா அவமை்பின் 

விக்ரம் சாராைாய் விண்மவளி 

வமயே்ோல் (Vikram Sarabhai Space 

Centre-VSSC) உருவாக்கை்ைட்ட RH300 

MKII எனும் ஆய்வு இராக்மகட் 

(sounding rocket) மவற்றிகரமாக 

விண்ணில் மசலுே்ேை்ைடட்ுள்ளது.  

 வளிமண்டலே்தினுவடய கீழ் 

நிவல அயனி மண்டலை் ைகுதிகள் 

(lower ionosphere regions) மற்றும் 

நிலநடுக்தகாடட்ு E ைகுதி 

ஆகியவற்வற ஆய்வு மசய்வேற்கு 
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RH 3000 MKII என்ற ஆய்வு இராக்மகடட்ுகவள ையன்ைடுேத்ும் ஆய்வு இராக்மகட் 

தசாேவன திட்டே்தின் (Sounding Rocket Experiment-SOUREX programme) கீழ் விக்ரம் 

சாராைாய் விண்மவளி வமயம் தமற்மகாண்டுள்ள ஆய்வின் ஒரு ைகுதியாக இந்ே 

இராக்மகட் மசலுே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 உள்நாடட்ுே் மோழில்நுட்ைே்தில் உருவாக்கை்ைட்ட எலக்ட்ரான் அடரே்்தி மற்றும் சுழி 

காந்ேை்புல காற்று ஆய்வுக் கருவியிவனை் ையன்ைடுே்தி நிலநடுக்தகாடட்ு அயனி 

மண்டலே்தின் மின்னாக்குை் ைகுதியில் (dynamo region-80-120 km) உள்ள சுழி காந்ேை்புல 

காற்றிவன (neutral wind) அளவிடுவதே இந்ே தசாேவனயின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 

உலகளாவிய இளண ்பு அளம ்பு 

 மே்திய வரே்்ேகம் மற்றும் மோழில்துவற அவமசச்கமானது (Ministry of Commerce and 

Industry) FIEO உலகளாவிய இவணை்பு அவமை்பு (FIEO Global Linker) எனும் டிஜிடட்ல் 

இவணய தமவடவயே் மோடங்கியுள்ளது. 

 சிறு, குறு மற்றும் நடுே்ேர மோழிற்துவற (MSME) ஏற்றுமதியாளரக்ள் ேங்களுவடய 

வணிகே்மோழிவல டிஜிட்டல்மயை்ைடுே்ேவும், வளரும் வணிகே் மோழில்களின் உலக 

சமுோயே்தில் இவணயவும் சிறு, குறு மற்றும் நடுே்ேர மோழில்துவற 

ஏற்றுமதியாளரக்ளுக்காக FIEO (Federation of Indian Export Organisations-FIEO) உலகளாவிய 

இவணை்பு அவமை்பு மோடங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் கூட்டவமை்பினால் இந்ே (Federation of Indian Export 

Organisations-FIEO) FIEO உலக இவணை்பு அவமை்பு ஏற்ைடுே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 FIEO உலகளாவிய இவணை்பு அவமை்ைானது,  

o தமம்ைடுே்ேை்ைடட் சங்கிலி தமலாண்வம (chain management) மற்றும் தநரடி 

விற்ைவனக்குே் ேவடயற்ற மின்-வரே்்ேகே்வே உருவாக்குவேற்கு உேவிபுரியும். 

o MSME ஏற்றுமதியாளரக்ளுக்கு இன்வறய தேதி வவரயிலான வணிகே் மோழில் 

சாரந்்ே ேகவல்கவள வழங்கும். 

இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் கூட்டளம ்பு 

 இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் கூடட்வமை்ைானது இந்தியாவின் உசச்நிவல ஏற்றுமதி 

தமம்ைாடட்ு நிறுவனமாகும். 

 மே்திய வரே்்ேகம் மற்றும் மோழில்துவற அவமசச்கம், ேனியார ் வரே்்ேகம் மற்றும் 

மோழில்துவறகள் ஆகியவற்றினால் 1965 ஆம் ஆண்டு இந்திய ஏற்றுமதி 

நிறுவனங்கள் கூட்டவமை்பு தோற்றுவிக்கை்ைடட்து. 

 சரவ்தேச வரே்்ேக சந்வேகளில் இந்தியாவவை் பிரதிநிதிே்துவை் ைடுேத்ுவேற்கும், 

இந்திய மோழில்முவனதவாரக்ள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளரக்ளுக்கு உேவி புரிவேற்கும் 

இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் கூட்டவமை்பு மைாறுை்புவடயோகும். 

 இேனுடய ேவலவமயகம் புதுதில்லியில் அவமந்துள்ளது. 

 

புதியவளக – தநாய் நுண்ணுயிர் எதிரிகள் - ஒடிதலாரஹ்ா ்டின்ஸ் 

 மருந்து எதிரை்்புே் ேன்வமவய (drug resistance) எதிரக்்கும் திறனுவடய 

ஒடிதலாரஹ்ாை்டின்ஸ் (odilorhabdins) அல்லது ODLs என்றவழக்கை்ைடும் புதிய 

ஆண்டிையாடிக் (நுண்ணுயிரக்்மகால்லிகள்) வவகவய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 
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கண்டுபிடிேத்ுள்ளனர.்  

 உணவுக்காக பூசச்ிகவளே் மோற்றி வாழ்கின்ற மண்வாழ் நூற்புழுக்களில் 

காணை்ைடுகின்ற இவணந்து வாழும் ைாக்டீயாக்களினால் (symbiotic bacteria) இந்ே 

புதிய வவக ஆண்டிையாடிக்குகள் உற்ைே்தி மசய்யை்ைடுகின்றன. 

 நூற்புழுவில் உள்ள ைாக்டீரியாவானது பூசச்ிகவளக் மகால்வேற்கு நூற்புழுவிற்கு 

உேவுகின்றது. ேனக்கான தைாட்டி ைாக்டீரியங்கவள விலக்கி வவை்ைேற்காக 

ஆன்டிையாடிக்குகவள இந்ே ைாக்டீரியங்கள் சுரக்கின்றன. 

 ைல்தவறு ையனுள்ள மருே்துவ நுண்ணுயிரிகள் தைால ODL நுண்ணுயிரிகள் 

வரதைாதசாம்கவள இலக்கிடட்ு மசயல்ைடுகின்றன. 

 தவறு எந்ே எதிர ் நுண்ணுயிரிகளும் ையன்ைடுே்ோே வரதைாதசாம்களின் ைகுதியில் 

ODL எதிர ் நுண்ணுயிரிகள் பிவணந்து மசயல்ைடுகின்றன. இந்ே வவகயில் ODL எதிர ்

நுண்ணுயிரிகள் ேனிே்துவம் வாய்ந்ேவவ ஆகும். 

 

தர ்ன்- PCI செயலி 

 மே்திய மோவலே் மோடரப்ு அவமசச்கமானது (Minister of Communications) ேரை்ன்-

அஞ்சல் ஆயுள் காை்பீடு (DARPAN-PLI) எனும் மசயலிவய அண்வமயில் 

மவளியிடட்ுள்ளது. 

 புதிய இந்தியாவிற்கான ஊரக அஞ்சல் அலுவலகங்களின் டிஜிட்டல் முன்தனற்றம் 

எனும் திட்டே்வே (Digital Advancement of Rural Post Office for a New India-DARPAN) மே்திய 

அஞ்சல் துவறயானது (Department of Posts) துவங்கியுள்ளது. 

 இந்ே மசயலியானது இந்தியாவில் எந்ேமவாரு ைகுதிகளிலும் உள்ள அஞ்சல் 

அலுவலகக் கிவளகளில் அஞ்சல் ஆயுள் காை்பீடு (Postal Life Insurance) மற்றும் ஊரக 

அஞ்சல் ஆயுள் காை்பீடு ைாலிசிகளுக்கான (Rural Postal Life Insurance policies) 

சந்ோக்களின் (Premium) வசூலிை்பில் உேவும். 

 ஊரக அஞ்சல் அலுவலகங்கவள ஆன்வலனில் அஞ்சலக மற்றும் நிதியியல் 

ைரிவரே்்ேவனகவள (Postal and Financial Transactions) தமற்மகாள்ள மசய்வேற்கு நாட்டில் 

உள்ள 1.29 லடச்ம் ஊரக அஞ்சல் அலுவலகக் கிவளகவள (Rural Branch Post Offices) 

இவணை்ைதே இந்ேே் திட்டே்தின் தநாக்கமாகும் 

 மோவலதூர (Remote) ஊரகை் ைகுதிகளில் வழங்கை்ைடட்ு வரும் அஞ்சலக தசவவகளின் 

ேரே்தின் முன்தனற்றே்திவன இே்திட்டம் உறுதி மசய்யும். 

 அஞ்சல் ஆயுள் காை்பீடட்ுே் திட்டமானது (Postal Life Insurance) நாட்டின் மிகவும் 

ைழவமயான ஆயுள் காை்பீடட்ுே் மோடக்கமாகும். 

 

சுக்ஹாத் யாத்ரா-செயலி  

 மநடுஞ்சாவல ையன்ைாட்டாளரக்ளுக்காக மேத்ிய சாவலை் தைாக்குவரேத்ு மற்றும் 

மநடுஞ்சாவல அவமசச்கமானது (Ministry of Road Transport & Highways-MoRTH) சுக்ஹாே ்

யாே்ரா (Sukhad Yatra) எனும் வகதைசி மசயலிவயயும், 1033 எனும் இலவச அவசரகால 

உேவி அவழை்பு எண்வணயும் (Toll-free Emergency number) மோடங்கியுள்ளது. 

 மநடுஞ்சாவல ையன்ைாட்டாளரக்ளுக்கு (highway users) அதிகாரம் (To empower) 

அளிை்ைேற்காக இந்திய தேசிய மநடுஞ்சாவல ஆவணயே்ோல் (National Highways 



   
    
 
 
 
 

111 
 

  

Authority of India-NHAI) இந்ே மசயலி கண்டுபிடிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 மநடுஞ்சாவலகளில் உள்ள குழிகள், மநடுஞ்சாவலகளில் ஏற்ைடுகின்ற விைேத்ுகள் 

மற்றும் பிற அசம்ைாவிேங்கவளை் ைற்றி ேகவல் மேரிவிக்கவும், சாவலகளின் ேரம் 

மோடரை்ான ேகவல்கவளை் ைற்றி மநடுஞ்சாவல ையன்ைாட்டாளரக்ள் அறிந்து 

மகாள்ளவும் உேவுகின்ற வசதிகள் உட்ைட ைல்தவறு வசதிகள் இந்ே மசயலியின் 

முக்கிய அம்சங்கள் ஆகும். 

 இந்ே மசயலியிவனை் ையன்ைடுே்தி மநடுஞ்சாவல ையன்ைாட்டாளரக்ள் FASTag 

சீடட்ுக்கவள வாங்கவும் இயலும். 

 இந்ே மசயலியானது மநடுஞ்சாவல ையன்ைாட்டாளரக்ளுக்கு மநடுஞ்சாவலகளில் 

உள்ள சுங்கச ்சாவடிகளில் கட்டணம் மசலுே்ே எதிரை்ாரக்்கை்ைடும் காே்திருை்பு தநரம் 

(waiting time expected at toll Plazas) மோடரை்ான உண்வம தநரே் ேரவுகவள (real-time data) 

வழங்கும்.  

 ஓடட்ுநரக்ளிவடதய ைழக்கவழக்க மாற்றங்கள் (behavioural changes) மற்றும் 

மனை்ைான்வம மாற்றங்கள் (attitudinal changes) தைான்ற ைழக்கங்கவள (Habit) 

கற்பிை்ைதும் இந்ே மசயலியின் தநாக்கமாகும். 

 அைாயகரமாக மற்றும் ஆைே்ோன மைாருடக்வளக் மகாண்டு மசல்லும் 

ஓடட்ுநரக்ளுக்குை் ையிற்சி வகுை்புகளும் நடே்ேை்ைடும். 

 

நுண்ணுயிர் சகால்லிகளின் நுகரவ்ு 

 சமீைே்திய புதிய ஆய்வின்ைடி, 15 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக இந்தியா அதிக அளவு 

நுண்ணுயிர ்மகால்லிகளின் நுகரவ்வக் மகாண்டுள்ளதோடு குறிை்பிடட் வவகயிலான 

புதிய நுண்ணுயிர ் மகால்லிகவள இறுதி வாய்ை்ைாக (Last Resort) ையன்ைடுே்திக் 

மகாள்ளும் நாடுகளில் இந்தியா அதிகளவில் நுகரும் நாடாக இருக்கிறது. 

 2000 மற்றும் 2015 காலகட்டங்களில் இந்தியாவின் நுண்ணுயிர ்மகால்லிகளின் நுகரவ்ு 

103% அளவிற்கு உயரந்்துள்ளது. இது குவறந்ே மற்றும் நடுே்ேர மைாருளாோர 

நாடுகளில் உயரந்்ே அளவாகும்.  

 2000 – 2015 காலகட்டே்தில் 1000 நைரக்ளால் தினமும் நுகரை்ைடும் சராசரி நுண்ணுயிர ்

மகால்லிகளின் நுகரவ்ானது 63% ஆக உயரந்்ேது. 

 இேதனாடு ஒை்பிடும்தைாது உலகளவில் நுண்ணுயிர ் மகால்லிகளின் நுகரவ்ு 65% 

அதிகரிே்துள்ளது. 

 மைாதுவாகை் ையன்ைடுே்ேை்ைடும் நுண்ணுயிர ் மகால்லிகளின் மசயல்ைாடற்ற 

நிவலயில் கவடசி வாய்ை்ைாக ைரிந்துவரக்கை்ைடும் மருந்ோன ஆக்தஸாலிடிதரான்ஸ் 

எனும் புதிய வவக நுண்ணுயிர ் மகால்லிகளின் நுகரவ்ிலும் 2012 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியா அமமரிக்காவவ முந்திச ்மசன்று முேலிடே்வேை் பிடிேத்ுள்ளது. 

 நுண்ணுயிரக்ளின் எதிரை்்புகதள நுண்ணுயிர ்மகால்லிகளின் நுகரவ்ுக்கான முேன்வம 

காரணமாகும். இந்ே எதிரை்்ைானது (நுண்ணுயிர ் மகால்லிகளின் விவளவுகவளே் 

ோங்குேல் மற்றும் ைரிணமிை்ைேற்கான நுண்ணுயிரிகளின் திறன்) உலகளாவிய 

தநாய்கள் மற்றும் இறை்புகளுக்கான முேன்வமக் காரணியாகும். 
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இந்தியாவின் முதல் 5G ஆய்வகம்  

 மடல்லியில் உள்ள இந்திய மோழில்நுட்ை நிறுவனமானது (Indian Institute of Technology-IIT) 

5G உைகரணங்களின் ேயாரிை்பு, ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்ைாடு மற்றும் 

ேரநிவலை்ைடுே்ேலுக்காக (standardisation) 

ேன்னுவடய IIT வளாகேத்ில் மிகை் மைரிய 

ைல்-உள்ளடீு ைல்-மவளியீடு (Massive Multiple-

Input, Multiple-Output lab- MIMO) ஆய்வகே்வே 

தோற்றுவிே்துள்ளது. 

 ைல்-உள்ளடீு ைல்-மவளியீடு ஆய்வகமானது 

நாட்டின் முேல் 5G ஆய்வகம் ஆகும். இந்ே 

ஆய்வகமானது மோவலேம்ோடரப்ிற்கான 

ைாரதி மோழிற்நுட்ைம் மற்றும் 

தமலாண்வம நிறுவனே்தில் (Bharti School of 

Telecommunication Technology and Management) 

தோற்றுவிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்ே ஆய்வகமானது 5G தசாேவன மாதிரியிலான முேன்வம நிவலயமாக 

மசயல்ைடும். இந்ே ஆய்வகமானது அல்காரிேம்கவள (algorithms) சரிைாரக்்கவும், 

தசாேவன மசய்யவும் ையன்ைடுே்ேை்ைடும். 

 இந்ே ஆய்வகமானது முழுவமயான 5G முேன்வம நிவலயே்வே உருவாக்க உேவும். 

 

உலகின் முதல் சதாடு வில்ளல 

 மாற்றங்களுவடய ஒளி நுண்ணறிவு மோழில்நுட்ைே்தோடு கூடிய (Transitions Light 

Intelligent Technology) அகுவ் ஒயாசிஸ் (Acuvue Oasys) மோடு வில்வலகளின் (Contact Lenses) 

ையன்ைாட்டிற்கு அமமரிக்காவின் உணவு மற்றும் மருந்துை் மைாருள் நிரவ்கிை்பு 

அவமை்பு (Food and Drug Administration- FDA) அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 பிரகாசமான ஒளி மவளிசச்ே்திற்கு ஆட்ைடும் தைாது ோனாக இருட்டிடக் கூடிய 

உலகின் முேல் மோடு வில்வல இதுவாகும். 

 சூரிய கண் கண்ணாடிகளில் (eye glasses) ையன்ைடுே்ேை்ைடும் சூரிய மவளிசச்ே்தின் 

தைாது ோனாக கருவமயாகி இருட்டிடக் கூடிய அதே மோழிற் நுட்ைே்வேக் 

மகாண்டுள்ள உலகின் முேல் மோடு வில்வல இதுவாகும். 
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ஜிகா ளவரஸ் - இந்திய ளவராலஜி நிறுவனம்  

 அண்வமயில் தேசிய வவராலஜி நிறுவனே்தின் (National 

Institute of Virology-NIV) ஓர ் ஆய்வானது மடங்கு மற்றும் 

சிக்கன்குனியா தநாய்களுக்கான வவரஸ்கவள 

ைரை்பும் இந்தியன் ஏடிஸ்எஜிை்தி மகாசுக்களானது 

(Indian Aedesaegypti mosquito) ஜிகா வவரஸினால் (zika virus) 

எளிதில் ைாதிக்கை்ைடவல்லன என கண்டறிந்துள்ளது.  

 தேசிய வவராலஜி நிறுவனே்தின் ஆய்வின் தைாது, ஜிகா 

வவரஸின் MR-766 எனும் ஆை்பிரிக்கன் மரபுக் கூறினால் 

(African strain) ைாதிக்கை்ைட்ட இந்தியன் ஏஜிஸ் எஜிை்தி 

மகாசுவானது தநாய் மோற்வற எளிோக ைரை்ை வல்லது 

என கண்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 ஜிகா வவரஸானது ஏந்திகள் வழிதய ைரவக்கூடிய 

தநாய்களில் (vector borne disease) ஒன்றாகும். ஏஜிஸ் 

எஜிை்தி மகாசுக்களால் ஜிகா வவரஸானது முேன்வமயாக ைரை்ைை்ைடுகின்றது. 

 ைாலுறவு மோடரப்ு (sexual contact) மற்றும் இரே்ேை் ைரிமாற்றம் (blood transfusion) மூலமும் 

ஜிகா வவரஸ் ைரவக்கூடியது. தமாசமான பிறை்பு குவறைாடுகவள (serious birth defects ) 

இந்ே ஜிகா வவரஸ் ஏற்ைடுே்ே வல்லது.  

 ஜிகா வவரஸின் முேல் மவளிை்ைாடானது (Zika Virus outbreak) முேன் முேலில் 2013 ஆம் 

ஆண்டு மேன் ைசுபிக் மைருங்கடலில் உள்ள மாரக்ுயிசஸ் தீவில் (Marquesas Islands) 

கண்டறியை்ைட்டது. பின்னர ்அது 2015 ஆம் ஆண்டில் பிதரசிலுக்குை் ைரவியது. 

 

IRNSS-1I 

 இந்திய விண்மவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது (Indian Space Research Organisation-ISRO) 

ஆந்திரை் பிரதேச மாநிலே்தில் உள்ள ஸ்ரீஹரிதகாட்டா விண்மவளி வமயே்திலிருந்து 

IRNSS-1I வழிகாடட்ு ஏவுகவணவய (navigation satellite) மவற்றிகரமாக ஏவியுள்ளது. 

 PSLV-C41 இராக்மகட் மூலம் IRNSS-1I மசயற்வகக் தகாள் ஏவை்ைடட்ுள்ளது. 

 இஸ்தரா வமயேத்ுடனான கூட்டிவணதவாடு இவணந்து மைங்களூருவவச ் தசரந்்ே 

ஆல்ைா வடிவவமை்பு மோழிற்நுட்ை நிறுவனே்தினால் IRNSS-1I உருவாக்கை்ைடட்து. 

 IRNSS-1I மசயற்வகக் தகாளானது ஒடட்ுமமாே்ேமாக இஸ்தராவின் தநவிக் வழிகாடட்ு 

மசயற்வகக் தகாள் கூட்டவமவில் (NAVIC navigation satellite constellation) இவணயும் 

எட்டாவது மசயற்வகக் தகாளாகும். 

 தநவிக் வழிகாடட்ு மசயற்வகக் தகாள்கள் அவமை்ைானது (NAVIC - Navigation with Indian 

Constellation) ஏழு மசயற்வகக் தகாள்களின் கூட்டவமை்ைாகும்.  

 அவவயாவன : IRNSS-1I, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F and 1G. இவற்றுள் மூன்று மசயற்வகக் தகாள்கள் 

புவிநிவல வட்டை்ைாவேயில் நிவல நிறுே்ேை்ைடும் மசயற்வகக் தகாள்களாகும். 

நான்கு மசயற்வகக் தகாள்கள் புவி நிவல அல்லாே வட்டை்ைாவேயில் 

நிவலநிறுே்ேை்ைடும் மசயற்வக தகாள்களாகும். 

 IRNSS-1I மசயற்வகக் தகாளானது IRNSS-1A மசயற்வகக் தகாளுக்கு மாற்றாக 

அனுை்ைை்ைடட்ுள்ளது. IRNSS மோடரின் ஏழு வழிகாடட்ு மசயற்வகக் தகாள்களில் முேல் 

மசயற்வகக் தகாளான IRNSS-IA மசயற்வகக் தகாளின் மூன்று ருபிடியம் அணு 
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கடிகாரங்களும் (rubidium atomic clocks) தோல்வியவடந்ேேன் காரணமாக IRNSS-1A 

மசயற்வகக் தகாள் மசயல்ைாடற்ற நிவலயில் உள்ளது. 

 IRNSS-1I மசயற்வகக் தகாளானது 36,000 கிதலா மீட்டர ் உயரே்தில் புவியிணக்கச ்

சுற்றுவட்டை் ைாவேயில் (Geosynchronous Orbit) நிவலநிறுே்ேை்ைடும். 

 

இளணய – நீதிமன்ற கட்டண செலுத்துளக வெதி 

 மசன்வன உயர ்நீதிமன்றமானது வழக்குகளின் கட்டண மசலுே்துவகக்காக இவணய 

நீதிமன்ற கட்டண மசலுே்துவக வசதிவய (e-court fee payment facility) 

அறிமுகை்ைடுே்தியுள்ளது. 

 இேன் மூலம் மசன்வன உயர ் நீதிமன்றமானது இவணய – நீதிமன்ற கட்டண 

மசலுே்துவக வசதிவய அறிமுகை்ைடுே்தியுள்ள மேன்னிந்தியாவின் முேல் மற்றும் 

ஒடட்ு மமாே்ேமாக நாட்டின் எட்டாவது உயர ்நீதிமன்றமாக உருவாகியுள்ளது. 

 மேராஸ் உயர ் நீதி மன்றே்தின் முேன்வம இடமான (principal seat) மசன்வனயிலும், 

மசன்வன உயர ்நீதிமன்றே்தின் கிவளயான மதுவரயிலும் மசன்வன உயர ்நீதிமன்ற 

ேவலவம நீதிைதி இந்திரா ைானரஜ்ியும், ேமிழக முேல்வரும் இந்ே வசதிவய மோடங்கி 

வவே்ேனர.் 

 

LCU L53 

 இந்தியக் கடற்ைவடயானது INLCU L53 எனும் ேவரயிறங்கு ஊரத்ி ையன்ைாடட்ுக் 

கை்ைவல (Landing Craft Utility) தைாரட்் பிதளரில் உள்ள கடற்ைவடை் பிரிவில் இவணே்துக் 

மகாண்டு உள்ளது. 

 INLCU L53 கை்ைல் ஆனது இந்திய 

கடற்ைவடக்காக மகால்கே்ோவில் 

உள்ள காரட்ன் ரீச ்கை்ைல் கடட்ுமானம் 

மற்றும் மைாறியியல் நிறுவனே்ோல் 

(Garden Reach Shipbuilders and Engineers -

GRSE) வடிவவமக்கை்ைடட்ு கட்டை்ைடட்ு 

வரும் எடட்ு மாரக்் IV LCU (Mark IV) 

கை்ைல்களின் மோடரில் மூன்றாவது 

கை்ைலாகும். 

 மாரக்் IV LCU வரிவசயின் முேல் 

கை்ைலானது 2016ஆம் ஆண்டு இந்தியக் 

கடற்ைவடயில் இவணக்கை்ைடட்து. 

 INLCU L53 மாரக்் IV கை்ைலானது நீர-்நில 

ஈரிட (amphibious ship) ையன்ைாடட்ுக் 

கை்ைலாகும். இது 830 டன்கள் எவடவய 

ோங்கிச ்மசல்ல வல்லது. இது கடலில் 15 

நாட்டிகல் வமல் தவகே்தில் ையணிக்க 

கூடியது. 

 ஒருங்கிவணந்ே இவணை்பு அவமை்பு 

(Integrated Bridge System -IBS) மற்றும் 



   
    
 
 
 
 

115 
 

  

ஒருங்கிவணந்ே தமவட தமலாண்வம அவமை்பு (Integrated Platform Management System-

IPMS) தைான்ற நடை்புநிவல மோழில்நுட்ை உைகரணங்கள் மற்றும் நவீன அவமை்புகள் 

இந்ே கை்ைலில் மைாருே்ேை்ைடட்ுள்ளன. 

 இந்ேக் கை்ைலானது அந்ேமான் மற்றும் நிதகாைர ் கடற்ைவட பிரிவில் நிவல 

நிறுே்ேை்ைடும். 

 

உயர்  ாதுகா ்பு  திசவண்  லளககள் 

 ஜனவரி 1, 2019 முேல் உள்தளதய தீரம்ானிக்கை்ைடட் ைாதுகாை்பு 

அம்சங்கவளக்மகாண்ட உறுதியான உயர ் ைாதுகாை்பு ைதிமவண் ைலவககள் 

அவனேத்ு வவகயான வாகனங்களிலும் மைாருே்ேை்ைடும். 

 இவவ திருடட்ுக்கு எதிரான தமம்ைடுே்ேை்ைட்ட ைாதுகாை்வை ஏற்ைடுே்திே ்ேரும். 

 இந்ே ைதிமவண் ைலவககள் 15 வருட உே்ேரவாேேத்ுடன் அளிக்கை்ைடும். இவவ 

ேன்வனே்ோதன அழிே்துக் மகாள்ளக் கூடிய, வாகனே்தின் இயந்திர எண் மற்றும் 

அடிை்பீட (தசசீங்) எண் ஆகிய உள்ளடங்கு ைாதுகாை்பு அம்சங்கவளக் மகாண்டிருக்கும். 

 இந்ே ைலவககள் வாகனே்தின் 

முன்ைகுதி மற்றும் பின்ைகுதியில் 

மைாருே்ேை்ைடட்ு இருக்கும். 

ஜன்னல் திவரகள் முை்ைரிமாண 

ைடிமம் அல்லது தஹாதலாகிராம் 

மகாண்ட எண் ைலவகயுடன் 

இருக்கும். 

 வாகனே ் ேயாரிை்ைாளரக்ள் 

ோங்களாகதவ இை்ைதிமவண் 

ைலவககவள ேயாரிே்து, 

புதுதில்லியில் மே்திய சாவல 

ஆராய்சச்ி நிறுவனே்திடம் 

இருந்தோ அல்லது மே்திய அரசால் 

அங்கீகரிக்கை்ைடட் ஆறு தசாேவன வமயங்களில் ஏதேனும் ஒன்றிடம் இருந்தோ 

அங்கீகாரச ்சான்றிேவழை் மைற முடியும். 

 

சிக்கன் குனியாவின் சிகிெள்ெக்கான மூலக்கூறு 

 ரூரக்ியில் உள்ள இந்திய மோழில்நுட்ை நிறுவனே்தின் (Indian Institute of Technology -IIT) 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் Pep I மற்றும் Pep II எனும் இரு சிறிய சக்தி வாய்ந்ே 

மூலக்கூறுகவள கண்டறிந்துள்ளனர.்  
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 இந்ே இரு மூலக்கூறுகளானது மிகை்மைரிய 

அளவிலான ேடுை்பு மசயல்ைாடுகளிவன 

(Inhibitory activity) மகாண்டேன் காரணமாக 

சிக்கன்குனியா தநாயின் சிகிசவ்சயில் 

இவவ மைரிதும் ையன்ைடும். 

 இந்ே மூலக்கூறுகள் மிகவும் அதிகளவிலான 

வவரஸ் எதிரை்்பு மசயல்ைாடுகளிவனக் 

(antiviral activity) மகாண்டது. இவற்றினுவடய 

சிறிய அளவிலான வவரஸ் எதிரை்்பு 

மசயல்ைாடானது சிக்கன்குனியா 

வவரஸின் மசயல்ைாடுகவள 99 சேவீேம் 

குவறக்கவல்லது. 

 Pep I மூலக்கூறுகளானது வவரஸ்கவள 

மகால்லுேலில் மிகுந்ே திறனுவடயது. 5 

வமக்தரா தமாலார ் (micro Molar) அளவில் 

வவரஸ்களில் இவவ 99% குவறவவ 

ஏற்ைடுேத்ும். 

 இவவ மிகுந்ே மசயல்திறனுடன் வவரஸ்களின் புரேே்தினுடன் பிவணந்து 

வவரஸ்களின் மைருக்கே்வே ேடுக்கும். 

 சிக்கன் குனியா ஆனது மகாசுக்களினால் ைரவக் கூடிய வவரஸாகும். இந்ே 

வவரஸானது ஏடிஸ்எஜிை்தி (Aedes aegypti) மற்றும் ஏடிஸ் அல்தைாபிக்டஸ் (Aedes 

albopictus) மகாசுக்களினால் ைரை்ைை்ைடுகின்றது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ஜவாத் ரஹிம் - ததசிய  சுளமத் தீர் ் ாயத்தின் செயல் தளலவர ்

 தேசிய ைசுவமே் தீரை்்ைாயே்தின் (National Green Tribunal-NGT) ேவலவர ் ஓய்வு மைற்று 

மூன்று மாேங்கள் முடிவவடந்துள்ள நிவலயில் ேற்தைாது, தேசிய ைசுவமே் 

தீரை்்ைாயே்தின் மைாறுை்புே் ேவலவராக கரந்ாடக உயரநீ்தி மன்றே்தின் முன்னாள் 

நீதிைதியான ஜவாே ்ரஹிவம உசச் நீதிமன்றம் நியமிேத்ுள்ளது.  

 தேசிய ைசுவமே் தீரை்்ைாயே்தின் முந்வேய ேவலவரான உசச் நீதிமன்ற முன்னாள் 

நீதிைதி திரு.சுவேந்ேர ்குமார ்2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்ைர ்மாேம் ஓய்வு மைற்றார.் 

 தேசிய ைசுவமே் தீரை்்ைாயே்தின் வழக்கறிஞர ் குழு அல்லது ைார ் அதசாசிதயஷன் 

மோடரந்்ே மனுவின் மீோன தீரை்்பில் உசச் நீதிமன்ற ேவலவம நீதிைதி தீைக் மிஸ்ரா 

ேவலவமயிலான 3 தைர ்மகாண்ட அமரவ்ு இந்ே உே்ேரவிவனை் பிறை்பிேத்ுள்ளது. 

 தேசிய ைசுவமே் தீரை்்ைாயே்தின் ேவலவர ் ைேவிக்கு முவறயான நியமனம் 

தமற்மகாள்ளை்ைடும் வவர நீதிைதி ரஹிம் ேன் ைணிகவள தமற் மகாள்வார.் தமலும் 

இவர ் தேசிய ைசுவமே ் தீரை்்ைாயே்தினுவடய பிற உறுை்பினரக்ளின் தேரந்்மேடுை்பு 

மசயல்முவறயில் (Selection Process) ைங்மகடுை்ைார.் 
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காண்டாமிருகங்கள் கணக்சகடு ்பு 

 ேற்தைாது எடுக்கை்ைட்ட ஒற்வறக்மகாம்பு காண்டா மிருகங்களின் கணக்மகடுை்பின் 

ைடி, அசாம் மாநிலே்தின் காசிரங்கா 

தேசியை்பூங்காவில் ஒற்வறக்மகாம்பு 

காண்டா மிருகங்களின் எண்ணிக்வக 

2413 ஆக உள்ளது. இது 2015 ஆம் ஆண்டு 

நடே்ேை்ைட்ட காண்டாமிருகங்களின் 

கணக்மகடுை்பில் ைதிவு மசய்யை்ைட்ட 

காண்டாமிருகங்களின் 

எண்ணிக்வகவய விட 12க்கும் 

அதிகமான காண்டாமிருகங்கள் ைதிவு 

மசய்யை்ைடட்ுள்ளன.  

 இந்ே 2,413 காண்டாமிருகங்களில் 793 

இனை்மைருக்க சக்தி மகாண்ட மைண் காண்டாமிருகங்கள் உள்ளன. 

 காசிரங்கா தேசியை்பூங்கா உலகிலுள்ள ஒற்வறக்மகாம்பு காண்டாமிருகங்களின் 

மோவகயில் 70 சேவிகிேே்வேக் மகாண்டுள்ளது. 

 அசாம் மாநில முேன்வம ேவலவம வனை் ைாதுகாவலர ் (வனம்) NK வாசு, 

மோழில்நுட்ைக் குழுவின் ைரிந்துவரயின்ைடி இக்கணக்மகடுை்பு அடுே்ே ஆண்டும் 

மோடரும் என மேரிவிே்துள்ளார.் அவனேத்ு ைகுதிகளிலுள்ள காண்டாமிருகங்கவள 

கணக்மகடுக்க முடியாவமயால் அடுே்ே ஆண்டும் இக்கணக்மகடுை்பு மோடரும் எனே் 

மேரிவிேத்ுள்ளார.் 

 பிரம்மபுே்திரா ஆற்று மண்டலே்வேயும் உள்ளடக்கிய 882 ச.கி.மீ ைரை்ைளவு மகாண்ட 

காசிரங்கா தேசியை் பூங்கா 74 ேனிே்ேனி ைகுதிகளாகை் பிரிக்கை்ைடட்ு இந்ே 

கணக்மகடுை்பு நடே்ேை்ைடுகிறது. 

 2006 ஆம் கணக்மகடுை்பின்ைடி ஒற்வறக்மகாம்பு காண்டாமிருகங்களின் 

எண்ணிக்வக 1855 ஆக இருந்ேது. இது 2009 ஆம் ஆண்டில் 2048 ஆக உயரந்்ேது. இது 

இந்ே மூன்றாண்டுகளில் 193 காண்டாமிருகங்களின் அதிகரிை்வைக் காடட்ுகிறது. 

 2005 ஆம் ஆண்டு மோடங்கை்ைடட் இந்திய காண்டாமிருகங்கள் மோவல தநாக்குே் 

திட்டம் 2020 ஆனது, 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஒற்வறக்மகாம்பு காண்டாமிருகங்களின் 

எண்ணிக்வகவய குவறந்ேைடச்ம் 3000 என்ற அளவவ எடட்ுவேற்காக 

மோடங்கை்ைட்டது.  

 சரவ்தேச காண்டாமிருகங்கள் அறக்கட்டவள, இந்திய காண்டாமிருகங்கள் சந்திக்கும் 

அசச்ுறுே்ேல்கவள குறிை்பிடுவேற்காக, அஸ்ஸாம் வனேத்ுவற, தைாதடாலாந்து 

பிராந்தியக் குழு, இயற்வகக்கான உலகளாவிய நிதியம் மற்றும் அமமரிக்க மீன் 

மற்றும் வனவிலங்கு தசவவயகம் ஆகியவற்தறாடு கூட்டிவணந்துள்ளது.  

 

CA / TS கூட்டிளணவு - புலிகள் கணக்சகடு ்பு 

 அண்வமயில் தமற்மகாள்ளை்ைடட் கணக்மகடுை்பின்ைடி, உறுதிைடுே்ேை்ைட்ட 

ைாதுகாை்பு மற்றும் புலிகள் ேரநிவலகள் கூட்டிவணவின் (Conservation Assured | Tiger 

Standards- CA|TS) ஒரு ைகுதியாக உள்ள 13 சேவீே புலிகள் ைாதுகாை்புை் ைகுதிகள் (tiger 

conservation areas) மடட்ுதம உலக ைாதுகாை்புே ் ேரநிவலகவள (Global conservation 

standards) அவடந்துள்ளன. 



   
    
 
 
 
 

118 
 

  

 உறுதிைடுே்ேை்ைட்ட ைாதுகாை்பு மற்றும் புலிகள் ேரநிவலகள் கூட்டிவணவின் ஓர ்

ைகுதியாக உள்ள புலிகள் உலவு வரம்புவடய நாடுகள் (Tiger ranges Countries) மற்றும் 11 

முன்னணி ைாதுகாை்பு அவமை்புகளால் 100-க்கும் தமற்ைட்ட புலிகள் ைாதுகாை்புை் 

ைகுதிகளில் இந்ே கணக்மகடுை்பு தமற்மகாள்ளை்ைட்டது. 

 கணக்மகடுை்பு தமற்மகாள்ளை்ைடட் ைகுதிகளானது தோராயமாக 70 சேவீேம் 

உலகினுவடய வனை் புலிகளின் இருை்பிடமாகும். 

 குவறந்ேைடச்ம் மூன்றில் ஒரு ைங்கு புலிகள் ைாதுகாை்புை் ைகுதிகளானது 

ேங்களினுவடய புலிகவள இழக்கும் தமாசமான இடரில் இருை்ைோக கணக்மகடுை்பில் 

கண்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 இவ்வவகயிலான மைரும்ைாலான புலிகள் ைாதுகாை்புை் ைகுதிகளானது மேன்கிழக்கு 

ஆசியாவில் உள்ளோக கண்டறியை் ைடட்ுள்ளது. 

 CA / TS கூட்டிளணளவ ்  ற்றி  

 CA / TS கூடட்ிவணவானது அதிகாரை்பூரவ் முவறயில் 2013 ஆம் ஆண்டு துவங்கை்ைடட்து. 

இது புலிகள் மற்றும் ைாதுகாக்கை்ைட்ட ைகுதிகளின் நிபுணரக்ளினால் 

ஏற்ைடுே்ேை்ைட்டது. 

 ேங்களுவடய தமலாண்வம முவறகள் மவற்றிகரமாக புலிகளின் ைாதுகாை்பிற்கு 

இடட்ுச ்மசல்லுமா என சரிைாரக்்க புலிகள் ைாதுகாை்புை் ைகுதிகவள அனுமதிக்கும் ஓர ்

ேரநிவல வவகை்ைாடட்ு வரன்முவறகளின் மோகுதிதய (Set of criteria) CA / TS 

கூட்டிவணவாகும். 

 ஏழு தூண்கள் (seven pillars) மற்றும் முக்கிய தமலாண்வம மசயல்ைாடுகளினுவடய 17 

கூறுகளின் (17 elements of critical management activity) கீழ் இே்ேரநிவலகள் 

ஒருங்கிவணக்கை்ைடட்ுள்ளன.  

 வனை் புலிகளுக்கு ைாதுகாை்ைான வாழிடங்கவள உறுதி மசய்வதே இேன் முக்கியே் 

திட்ட தநாக்கமாகும் (mission).  

 இது உலக வன உயிர ்நிதியே்தின் (World Wildlife Fund) உலகளாவிய புலிகள் ைாதுகாை்பு 

திட்டமான T × 2 திடட்ே்தின் முக்கிய ைகுதியாகும்.  

  T×2 திடட்ேத்ின் தநாக்கம் 2022 ஆம் ஆண்டில் வனை் புலிகளின் எண்ணிக்வகவய 

இருமடங்காக்குவோகும். 
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கங்கா ஹரிதீமா தயாஜனா  

 கங்கா ைசுவமயாக்கல் திட்டம் (Ganga Greenery scheme) என்றவழக்கை்ைடும் கங்கா 

ஹரிதீமா தயாஜனா (Ganga Hariteema Yojana) என்ற திட்டே்வே கங்வக நதிை் ைடுவகயில் 

அவமந்துள்ள உே்திரை்பிரதேச மாநிலே்தின் 27 மாவட்டங்களில் அம்மாநில அரசு 

மோடங்கியுள்ளது. 

 மண் அரிை்வை (Land erosion) கடட்ுை்ைடுேத்ுவதும், கங்வக நதியினுவடய நீரப்ிடிை்புை் 

ைகுதிகளில் (Catchment areas) ைசுவமை் ைரை்வை (green cover) அதிகரிை்ைதும் 

இே்திட்டே்தின் தநாக்கங்களாகும்.  

 “ஒரு நைர ்ஒரு மரம்” என்ற முழக்கே்தின் (‘One Person One Tree’ slogan) கீழ் ேங்களுவடய 

மசாந்ே ேனியார ் நிலங்களில் மரங்கவள நடுவேற்கு மைாது மக்கள் இே்திட்டே்தின் 

கீழ் ஊக்குவிக்கை்ைடுவர.்  

 இே்திட்டே்தின் கீழ், கங்வக நதியின் இருபுற கவரகளிலிருந்தும் 1 கி.மீ ைரை்பிற்கு மரம் 

நடுேல் தமற்மகாள்ளை்ைடும். 

 உலக ஓதசான் தினமான (world Ozone Day) மசை்டம்ைர ் 16 அன்று இே்திட்டம் 

தமற்மகாள்ளை்ைட உள்ளது. 

 மாநிலே்தின் வனேத்ுவறயானது இே்திட்டே்வேச ் மசயல்ைடுேத்ும் முேன்வமே் 

துவறயாக அறிவிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 மாநில முேலவமசச்ர ் ேவலவமயிலான உயர ் அதிகாரக் குழு (High power committee) 

இே்திட்டே்தின் அமலாக்கே்வேக் கண்காணிக்கும். 

 

 

4 கிங்பிஷர ்உயிரினங்களின் கண்டுபிடி ்பு 

 ஆந்திரை் பிரதேசே்தின் கிருஷ்ணா வன விலங்கு சரணாலயே்தில் உயிர ் வாழ்ந்துக் 

மகாண்டிருக்கும் நான்கு கிங்பிஷர ் (மீன் மகாே்தி) ைறவவ வவககள் சமீைே்தில் 

கண்டுபிடிக்கை்ைடட்ுள்ளன. 

 இந்தியாவில் 12 வவகயான மீன்மகாே்திை் ைறவவ வவககவளக் காண முடியும். 

அவ்வாறு காணை்ைடட்ுள்ள ைறவவ வவககளாவன  

o ைல வண்ண மீன்மகாே்திை் ைறவவ (மசரில் ரூடிஸ் - Ceryle rudis) 

o மவள்வளே ் மோண்வட மகாண்ட மீன்மகாே்திை் ைறவவ (ஹால்சியான் 

ஸ்வமயிரம்நன்சிஸ் - Halcyon smyrnensis) 

o கறுை்புே் ேவலவயயுவடய மீன் மகாே்திை் ைறவவ (ஹால்சியான் வைலிதயட் - 

Halcyon pileate) 

o மைாதுவான மீன் மகாே்திை் ைறவவ (அல்சிதடா அதிஸ் - Alcedo atthis) 

 சரணாலயே்தில் கண்டறியை்ைட்ட இந்ே நான்கு வவககளும் ஈரநில சுற்றுசச்ூழலின் மீது 

முேன்வமயாக ஈரை்்பு மகாண்ட வவகயில் ஈர நிலே்வே நம்பியுள்ள உயிரினங்களாகும். 

 இந்ே நான்கு உயிரினங்களின் ைாதுகாக்கை்ைட்ட நிவலயானது குவறந்ேைடச் கவவல 

(Least Concern) என்ற நிவலவயக் மகாண்டாகும். 

 மீன்மகாே்திை் ைறவவ, தகாராசிைாரம்் (Coraciiform) வவகவயச ் தசரந்்ே பிரகாசமான 

வண்ணங்களால் ஆன சிறிய-நடுே்ேர அளவிலான வவகவயச ்தசரந்்ே ைறவவகளாகும். 
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கிருஷ்ணா வனவிலங்கு ெரணாலயம் 

 கிருஷ்ணா வன விலங்கு சரணாலயம் இந்தியாவில் ஆந்திரை் பிரதேசே்தில் 

அவமந்துள்ள வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் உவரந்ிலம் ஆகும். 

 அசலான அவலயாே்திக் காடுகவள மிகுதியாகக் மகாண்டிருை்ைோல் இந்ே 

சரணாலயம் உலகின் மிக அரிோன ஒரு உயிரச்ச்ூழல் வமயமாகும். 

 மேன்னிந்தியாவில் கவடசியாக எஞ்சியிருக்கும் அடரே்்தியான முேன்வம 

அவலயாே்திக் காடுகளின் ைகுதி இதுவாக இருக்கும் என்று நம்ைை்ைடுகிறது. இது 

ஆந்திரை் பிரதேசே்தின கிருஷ்ணா மற்றும் குண்டூர ் மாவட்டங்களில் ைரவிக் 

காணை்ைடுகிறது. 

 கிருஷ்ணா நதியின் முகேத்ுவாரம் இேன் வழியாக மசல்கிறது. இந்ே ைகுதி உலகில் ஒரு 

முக்கிய உயிரினமான மீன்பிடிை் பூவனகவள (fishing cats) மகாண்டிருக்கும் திறன் 

உவடய ைகுதி என்று நம்ைை்ைடுகிறது. 

 

உலகளாவிய ளநட்ரஜனின் புதிய மூலம் 

 அண்வமயில் மவளியிடை்ைட்ட ஓர ் ஆய்வின்ைடி, பூமியில் உள்ள கால் ைங்கு 

வநட்ரஜனானது புவியினுவடய ைாவறை் ைடுவககளின் (bedrock) வானிவலக் 

காரணமான ைாவறச ்சிவேவுறுச ்(weathering) மசயல்ைாடுகளினால் உருவாகின்றன. 

 நீண்ட நாடக்ளாகதவ, நடை்ைளவிலான அறிவியலானது (prevailing science) 

ோவரங்களுக்கு கிவடக்கக்கூடிய பூமியில் உள்ள அவனேத்ு வநட்ரஜன்களும் 

வளிமண்டலே்திலிருந்தே கிவடக்கின்றன என உணரே்்தி வந்ேது. 

 ேற்தைாது இந்ே ஆய்வானது, இயற்வகச ் சூழலவமவில் (Natural ecosystems) உள்ள 

வநட்ராஜனில் 26 சேவீேமானது ைாவறகளிலிருந்து கிவடக்கின்றது எனவும், மீதி 

அளவானது வளி மண்டலே்திலிருந்து கிவடக்கிறது எனவும் கண்டறிந்து உள்ளது. 

 ைாவறகளிலிருந்து மைறக்கூடிய வநட்ரஜனானது (Rock-derived nitrogen) வனங்களின் 

வளரச்ச்ி மற்றும் புல்மவளிகளின் வளரச்ச்ிவய ஊக்குவிக்கும். தமலும் அவற்வற 

முன்பு எண்ணியவேக் காட்டிலும் அதிக அளவில் காரை்ன்-வட-ஆக்வஸவட 

உடக்ிரக்க அனுமதிக்கும். 

 இந்ே ஆய்வானது வநட்ரஜன் ைாவறச ் சிவேவுறல் (Nitrogen weathering) மசயல் 

முவறயானது உலக அளவில் மண்ணிற்கும் இயற்வகச ் சூழலவமவிற்கும் மிகவும் 

முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே, ஊடட்சச்ேத்ுகளுக்கான மூல ஆோரம் (source of nutrition) 

என்ைவே மவளிக்காடட்ுகின்றது. 

 இந்ே கண்டுபிடிை்ைானது ைருவநிவல மாற்றக் கணிை்புகவள (Climate Change Projections) 

மைருமளவில் அதிகரிக்கும். 

 

இந்தியாவின் முதல் மின்னிளழ – விளக்கு இல்லா  ஞ்ொயத்து 

 தகரள மாநிலே்தின் காசரத்காடு மாவட்டே்தில் அவமந்துள்ள பிலிதகாடு (Pilicode) 

எனும் கிராமை் ைஞ்சாயே்ோனது நாட்டின் முேல் மின்னிவழ விளக்குகள் இல்லா 

கிராமை் ைஞ்சாயே்ோக (Filament bulb-free grama panchayat) உருவாகியுள்ளது. 

 கிராமை் ைஞ்சாயே்வே ஆற்றல் தசமிை்புே் திறனுவடயோக (Energy efficient) 

மாற்றுவேவன தநாக்கமாகக் மகாண்ட “ஊரஜ்ா யானம்” (Oorja Yaanam scheme’) எனும் 
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ேன்னுவடய ேனிேத்ுவ திட்டே்தின் கீழ் ையன்ைாட்டில் உள்ள அவனே்து மின்னிவழ 

விளக்குகளுக்குை் ைதிலாக LED ைல்புகவள மாற்றம் மசய்து பிலிதகாடு கிராமை் 

ைஞ்சாயேத்ு இந்ே அரிய சாேவனவயை் புரிந்துள்ளது. 

 தகரள மாநில அரசின் ஆற்றல் தமலாண்வம வமயே்தின் (Energy Management Centre-EMC) 

ஆேரவுடன் இே்திட்டம் அமல்ைடுே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்ேே ்திட்டம் ஆற்றல் தசமிை்புச ்சடட்ே்வே (2001) அமல்ைடுே்தும் தகரள மாநிலே்தின் 

ஆற்றல் தமலாண்வம வமயே்தின் ஆேரவுடன் மசயல்ைடுே்ேை் ைடுகிறது 

அமல்ைடுேத்ுகிறது. 

 ஆற்றல் தமலாண்வம வமயே்ோல் நிறுவை்ைட்ட மாநில ஆற்றல் ைாதுகாை்பு 

விருதிவன (State energy conservation award) கடந்ே ஆண்டு பிலிதகாட் கிராமை் 

ைஞ்சாயேத்ு மவன்றது குறிை்பிடே்ேக்கது. 

 

தமற்கு சதாடரெ்ச்ி மளல - புதிய புல்இனம்  

 தமற்குே் மோடரச்ச்ி மவலகளின் உயிரை்்ைல்வவகே் ேன்வமயினுவடய உயிரின வள 

மிகுமிடே்தில் (Hot spot) அவமந்துள்ள அகஸ்தியர ் மவல உயிரக்்தகாள இருை்பின் 

(Agasthyamala Biosphere Reserve) உள் அவமந்துள்ள மைான்முடி மவலயில் 

பிம்பிரிஸ்வடலிஸ் அகஸ்தியமதலயன்சிஸ் (Fimbristylis agasthyamalaensis) எனை் 

மையரிடை்ைட்ட புதிய புல் தைாலான ோவர இனே்வே ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

கண்டுபிடிேத்ுள்ளனர.் 

 தகாவரை் புல் (sedge) என வவகை்ைடுேத்ுள்ள இந்ே புல் தைாலான புதிய ோவர 

இனே்திற்கு இது கண்டுபிடிக்கை்ைடட்ுள்ள உள்ளூர ் இடே்தின் மையர ் மகாண்டு 

பிம்பிரிஸ்வடலிஸ் அகஸ்தியமதலயன்ஸிஸ் (Fimbristylis agasthyamalaensis) என 

மையரிடை்ைடட்ுள்ளது. 

 புதிோக கண்டுபிடிக்கை்ைடட்ுள்ள இந்ே ோவர இனமானது வசமைதரசிதய 

குடும்ைே்வேச ்(Cyperaceae family) தசரந்்ேது.  

 இந்ே புல் தைாலான ோவரே்தில் அக்தடாைர ் மாேம் முேல் மாரச் ் மாேம் வவரயில் 

பூே்ேல் (flowering) மற்றும் கனிேல் (fruiting) காணை்ைடுகின்றன. 

 சரவ்தேச ைன்னாடட்ு ைாதுகாை்புச ்சங்கே்தின் (IUCN-international Union for conservation of 

nature) வவகை்ைாட்டின் ைடி, “மிகவும் அசச்ுறுே்ேல் “ (critically endangered) நிவலயிலுள்ள 

ோவரமாக இே்ோவரே்வேை் வவகை்ைடுே்ே ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இே்ோவரே்தின் 

முேன்வம ைாதுகாை்பு நிவல மதிை்பீட்டிற்கு (preliminary conservation assessment) ைரிந்துவர 

வழங்கியுள்ளனர.்  

அகஸ்தியர் மளல உயிரக்்தகாள இரு ்பு 

 2001-ஆம் ஆண்டு ேமிழ்நாடு மற்றும் தகரள எல்வலயில் தமற்குே் மோடரச்ச்ி மவலயில் 

அகஸ்தியர ் மவல உயிரக்்தகாள இருை்பு (Agasthyamala Biosphere Reserve) 

தோற்றுவிக்கை்ைடட்து. 

 2016-ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாேம் அகஸ்தியர ் மவல உயிரக்்தகாள இருை்ைானது 

யுமனஸ்தகா அவமை்பினுவடய உயிரக்்தகாள இருை்புகளின் உலக வவலயே்தில் (World 

Network of Biosphere Reserves of UNESCO) தசரக்்கை்ைடட்து. 

 தமற்குே் மோடரச்ச்ி மவலகளின் இறுதியான மேற்கு முவனயில் அகஸ்தியர ் மவல 

உயிரக்்தகாள இருை்பு அவமந்துள்ளது. 
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 அகஸ்தியர ் மவல உயிரக்்தகாள இருை்ைானது மேன் மாநிலங்களான ேமிழ்நாடு 

மற்றும் தகரளாவில் ைரந்து விரிந்துள்ளது. 

 நீலகிரி வவரயாடு (Nilgiri Tahr), ஆசிய யாவனகள் (Asian Elephant), புலிகள் உட்ைட 

ைல்தவறு அரிய ஓரிடவாழ் (endemic) விலங்குகளின் உவறவிடமாக அகஸ்தியர ்மவல 

உயிரக்்தகாள இருை்பு உள்ளது. 

 ேற்தைாது உலகில் உயிரவ்ாழ்கின்ற மிகவும் ைழவமயான ைண்வடய 

ைழங்குடியினரக்ளுள் (oldest surviving ancient tribes) ஒருவரான கணிகாரன் 

ைழங்குடியினருக்கு (Kanikaran tribe) அகஸ்தியர ் மவல உயிரக்்தகாள இருை்ைானது 

உவறவிடமாக விளங்குகின்றது. 

 

ராம்ொர்  குதி அந்தஸ்து - சுந்தரவனக் காடுகள்  

 சுந்ேரவன இருை்பு காடுகளுக்கு (Sunderban Reserve Forest) ராம்சார ்உடன்ைடிக்வகயின் 

(Ramsar Wetland Convention) கீழ் 

ராம்சார ் ஈர நிலை்ைகுதி 

அங்கீகாரே்வேை் மைற (Ramsar 

Site recognition) 

விண்ணை்பிை்ைேற்கு தமற்கு 

வங்க மாநில அரசானது தமற்கு 

வங்க மாநில வனேத்ுவறக்கு 

அனுமதிவய வழங்கி உள்ளது. 

 சுந்ேரவன இருை்பு காடுகளுக்கு 

ராம்சார ் ஈரநில அந்ேஸ்து 

வழங்கை்ைடட்ால், இந்தியாவில் 

மிகை்மைரிய ைாதுகாக்கை்ைடட் 

ஈரநிலை் ைகுதியாக சுந்ேரவன 

இருை்பு காடுகள் உருவாகும். 

 ேற்தைாது நடை்பில் இந்தியாவில் 

26 ஈரநிலை் ைகுதிகள் சரவ்தேச முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே இராம்சார ் ஈரநிலங்கள் 

(Ramsar wetland sites of international importance) எனும் அங்கீகாரே்வேக் மகாண்டுள்ளன. 

 தமற்கு வங்க மாநிலே்தில் ஏற்கனதவ கிழக்கு மகால்கே்ோ ஈரநிலம் எனும் ஓர ்

ராம்சார ்ஈரநிலம் உள்ளது.  

 இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் ஆகிய இரு நாடுகளிலும் ைரந்து விரிந்து 

காணை்ைடுகின்ற, வங்கக் கடற் கவரயின் கடதலாரை் ைகுதியில் அவமந்துள்ள 

மிகை்மைரிய ைரை்புவடய, மோடரச்ச்ியான மாங்குதராவ் காடுகள் சூழலவமதவ 

(mangrove forest ecosystem) சுந்ேரவன இருை்புக் காடுகளாகும். 

 சுந்ேரவனக் காடுகளானது ைே்மா, தமக்னா, பிரம்மபுே்திரா நதியினுவடய 

வடிகால்களின் மடல்டா ைகுதிகளில் காணை்ைடுகின்றன. 

 சுந்ேர வனக் காடுகளானது உலகின் மிகை் மைரிய ஓே உவர ்நில வாழ் மாங்குதராவ் 

காடுகளாகும் (tidal halophytic mangrove forest).  

 1987 ஆம் ஆண்டு சுந்ேரவனக் காடுகளானது யுமனஸ்தகாவின் உலக ைாரம் ைரிய 

நிவனவிடமாக (UNESCO World Heritage Site) அங்கீகரிக்கை்ைடட்து. 
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Malvi’s adder’s-tongue fern 

 குஜராே் மாநிலே்தின் டாங் மாவட்டே்தின் தமற்குே் மோடரச்ச்ி மவலகளின் அஹ்வா 

வனங்களில் (Ahwa forests) Malvi’s adder’s - tongue 

fern (Ophioglossum malviae) எனும் உலகின் மிகச ்

சிறிய நிலை் மைரணிவய (land fern) 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 மைரணி ோவரங்களானது ைருவகால 

ோவரங்களாகும் (seasonal). இவவ 

மைரும்ைாலும் முேல் ைருவ மவழகளின் 

தைாது வளருைவவ.  

 விரலின் நகம் அளவிலான இந்ே உலகின் 

மிகச ் சிறிய மைரணியானது adders - tongue 

fern எனும் குழுவவச ்தசரந்்ேது. 

 ைாம்புகளின் நாக்கிவனை் தைான்ற தோற்றே்வே உவடயோல் இந்ே குழுவிற்கு adder’s 

tongue fern எனை் மையரிடை்ைடட்ுள்ளது. 

 புதிோக கண்டுபிடிக்கை்ைடட்ுள்ள இந்ே மைரணியானது ஒரு மசமீ அளவுவடயது 

ஆகும். 

 

புதிய மாசு ாடு - முன்னறிவி ்பு 

 குவறந்ேைடச்ம் இரு நாடக்ளுக்கு முன்கூட்டிதய சுற்றுை்புறே்தில் ைரவி 

காணை்ைடுகின்ற நுண் மாசு மைாருடக்ளின் (particulate matter -PM) எதிரை்்ைாரக்்கைடும் 

அளவிவன அறிய உேவும் மாசு முன்னறிவிை்பு அவமை்பிவன (pollution-forecast system) 

உருவாக்க இந்தியா, அமமரிக்கா மற்றும் பின்லாந்துடன் கூட்டிவணந்துள்ளது. 

 இந்ே மசயல்முவறவய மே்திய புவி அறிவியல் அவமசச்கம் (Ministry of Earth Sciences - 

MoES) ஒருங்கிவணக்க உள்ளது. 

 அமமரிக்காவின் தேசிய மைருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிரவ்ாக அவமை்பு (National 

Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) மற்றும் பின்னிஸ் வானியல் நிறுவனே்தின் 

(Finnish Meteorological Institute) நிபுணேத்ுவேத்ுடன் கூட்டிவணந்து இந்ே அவமை்பு 

உருவாக்கை்ைடும். 

 ேற்தைாது நடை்பில் காற்றுே் ேரம் மற்றும் வானிவல முன்னறிவிை்பு மற்றும் ஆராய்சச்ி 

அவமை்ைானது (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research -SAFAR) புதனவில் 

உள்ள இந்திய மவை்ை மண்டல நிறுவனே்ோல் (Indian Institute of Tropical Meteorology) 

நிரவ்கிக்கை்ைடுகின்றது. 

 இந்ே நிறுவனமானது மடல்லி, மும்வை, புதன, அகமோைாே் ஆகிய நகரங்களில் 

காணை்ைடும் மாசுைாடட்ுை் தைாக்கிவன (pollution trends) மேரிவிக்கின்ற முேன்வம 

முன்னறிவிை்பு (apex forecaster) அவமை்ைாகும். 

 இந்தியாவில் காற்றுே் ேர கண்காணிை்வை அதிகரிை்ைவே தநாக்கமாகக் மகாண்ட 

தேசிய தூய காற்றுே் திட்டே்தின் (National Clean Air Programme-NCAP) வவரவவ மே்திய 

சுற்றுசச்ூழல், வனம், ைருவநிவல மாறுைாடட்ு அவமசச்கம் அண்வமயில் 

மவளியிட்டது குறிை்பிடே்ேக்கது.  

 



   
    
 
 
 
 

124 
 

  

புதிய தவளள இனம் கண்டுபிடி ்பு 

 தகாவா மாநிலே்தில் அவமந்துள்ள தமற்குே் மோடரச்ச்ி மவலகளின் உயர ் நில 

பீடபூமிை் ைகுதிகளில் (highland plateaus) மைதஜரவ்ரியா தகாதயம்சி (Fejervarya goemchi) 

எனும் புதிய ேவவள இனே்வே ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடிேத்ுள்ளனர.் 

 இந்ே புதிய ேவவள இனே்திற்கு அது கண்டுபிடிக்கை்ைட்ட இடமான தகாவா 

மாநிலே்தின் மையர ்மகாண்டு மைதஜரவ்ரியா தகாதயம்சி எனை் மையரிடை்ைடட்ுள்ளது. 

 இே்ேவவளகள் மிகை் மைரிய அளவிலான நிலே்தில் வாழும் ேவவளகளாகும் (terrestrial 

frogs).  

 மேற்கு மற்றும் மேன்கிழக்கு ஆசியாவில் காணை்ைடுகின்ற பிற மைமஜர ் வரியா 

இனங்களிலிருந்து தவறுைடுேத்ுவேற்காக மூலக்கூறியல் முவறகள் (molecular methods), 

புவியியல் ைரவல் வரம்புகள் (geographic distribution range) மற்றும் உருவவமை்பு 

(morphology) ஆகியவற்றின் கூட்டிவணவு ையன்ைாட்டின் மூலம் இந்ே ேவவள இனம் 

கண்டறியை்ைடட்ுள்ளது. 

 

ளடயூ ச ாலிவுறு நகரம் 

 வடயூ மைாலிவுறு நகரமானது (Diu Smart City) ைகல் தவவளகளில் 100 சேவீேம் 

புதுை்பிக்கக் கூடிய ஆற்றலில் இயங்குகின்ற இந்தியாவின் முேல் நகரமாக 

உருவாகியுள்ளது. 

 கடந்ே ஆண்டு வவர வடயூ நகரமானது ேன்னுவடய மின்னாற்றல் தேவவயில் 73 

சேவீேே்திவன குஜராே்திலிருந்து இறக்குமதி மசய்து வந்ேது. 

 இந்ே புதுை்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் மோடக்கே்தின் மூலம், வடயூ நகரமானது 

ஆண்டுதோறும் 13,000 டன் காரை்ன் உமிழ்வவ குவறக்க உள்ளது. 

 இேன் மூலம் வடயூ நகரமானது பிற நகரங்களுக்கு தூய மற்றும் ைசுவமயான 

நகரங்களாக உருவாக புதிய அளவுதகால்கவள (benchmark) ஏற்ைடுே்தியுள்ளது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ததசிய நீர் திரட்டு விருது - ெத்தீஸ்கர் 

 நீர ் ைாதுகாை்பு, திவச திருை்ைல் (Diversion) மற்றும் மாநிலே்தின் ைாசன வசதிகவள 

அதிகரிே்ேல் ஆகியவற்றிற்காக சே்தீஸ்கர ் மாநிலே்திற்கு இவ்விருது 

வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 புது தில்லியில் நவடமைற்ற உலக வன தின (மாரச் ்21) நிகழ்சச்ியின் தைாது சே்தீஸ்கர ்

மாநில நீர ்வளேத்ுவறக்கு இவ்விருது வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 கடந்ே 17 வருடங்களில், சே்தீஸ்கர ் மாநில நீர ் வளேத்ுவறக்கு இவ்விருது முேன் 

முவறயாக வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

ததசிய நீர் திரடட்ு விருது 

 முக்கியமாக நீரவ்ளங்களின் மீது கவனம் மசலுே்தும் உலகளவில் புகழ் மைற்ற 

இேழான “Water Digest” இவ்விருவே ஒவ்மவாரு ஆண்டும் வழங்கி வருகிறது. 
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 இவ்விருது, மே்திய நீரவ்ள நதி தமம்ைாடட்ு அவமை்பு, கங்வகே் தூய்வம அவமசச்கம், 

யுமனஸ்தகா, மே்திய நீர ் வாரியம், மே்திய நீர ் ஆவணயம், மற்றும் கங்வக 

தூய்வமயாக்கலுக்கான தேசியே் திட்டம் ஆகியவற்றின் ஒேத்ுவழை்தைாடு 

வழங்கை்ைடுகிறது. 

 இவ்விருது யுமனஸ்தகாவால் அங்கீகரிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 

விததஷ் ஆயா பிரததஷ் தக த்வார ்

 மே்திய மவளியுறவுே் துவற அவமசச்கே்தின் மவளியுறவு பிரசச்ாரம் மற்றும் மைாதுே் 

தூேரகை் பிரிவானது (External Publicity and Public Diplomacy Division) மேலுங்கானா 

மாநிலே்தின் வஹேராைாே்தில் விதேஷ் ஆயா பிரதேஷ் தகே்வார ்(Videsh Aaya Pradesh ke 

Dwaar’) எனும் பிராந்திய ஊடகங்களுடனான ைங்தகற்புே் திட்டே்வே துவங்கியுள்ளது.  

 நாட்டினுவடய மவளியுறவுக் மகாள்வககளில் (foreign policy) ஆரவ்முவடய ஊடக 

மோழிற்முவற வல்லுநரக்ளின் (Media Professionals) குழுவவ ஏற்ைடுே்துவதே 

இே்திட்டே்தின் தநாக்கமாகும். 

 எளிவமயான முவறயில் அரசினுவடய மவளியுறவுக் மகாள்வககளின் 

முன்னுரிவமகவள (foreign policy priorities) மேரிவிை்ைேற்கு நாடு முழுவதும் ைல்தவறு 

நகரங்களில் அவமந்துள்ள பிராந்திய ஊடகங்களுடன் (regional media) மே்திய 

மவளியுறவுேத்ுவற அவமசச்கே்தின் ைங்மகடுை்வை ஈடுைடுேத்ுவதே இே்திட்டே்தின் 

தநாக்கமாகும்.  

 மே்திய மவளியுறவுே் துவற அவமசச்கே்தின் மைாது இராஜ்ஜிய ரீதியின் அவடவவ 

(public diplomacy outreach) தமம்ைடுேத்ுவதும், சமுோயே்தின் அடி நிவலயில் உள்ள 

மக்களிடம் அரசினுவடய மவளிநாடட்ுக் மகாள்வகயின் தநாக்கங்கவள (objectives of 

foreign policy) மகாண்டு மசல்வேற்கான மே்திய மவளியுறவுே் துவற அவமசச்கே்தின் 

மைாறுை்புவடவமவய தமம்ைடுேத்ுவதும் இேன் தநாக்கங்களாகும். 

 

11வது ராஷ்ட்ரிய ளரபிள் கருத்தரங்கு 2018 

 இரு ஆண்டிற்கு ஒரு முவற நடே்ேை்ைடும் ராஷ்டிரிய வரபிள் கருே்ேரங்கின் 11-வது 

ைதிை்பு 2018ம் ஆண்டு மாரச் ் மாேம் 26 முேல் 29-வவர ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநிலே்தில் 

நக்தராட்டாவில் நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 இக்கருே்ேரங்கிற்கு ராணுவே்தின் ேவலவமே் ேளைதி (Chief of the Army staff) ேவலவம 

ோங்கினார.்  

 ராஷ்ட்ரிய வரபிள் ைவடயானது மே்தியை் ைாதுகாை்பு அவமசச்கே்தின் கீழ் 

மசயல்ைடுகின்ற, இந்திய இராணுவை் ைவடயின் ஓர ்பிரிவாகும். 

 இந்திய இராணுவே்தின் ைல்தவறு பிரிவுகவளச ் தசரந்்ே இராணுவ வீரரக்வளக் 

மகாண்டு உருவாக்கை்ைடட்ுள்ள இை்ைவடயானது ஓர ் ையங்கரவாே எதிரை்்பு 

ைவடயாகும். 

 இை்ைவட ேற்தைாது நடை்பில் ஜம்மு காஷ்மீர ்மாநிலே்தில் ைணியமரே்்ேை்ைடட்ுள்ளது. 
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P.V.சிந்து – துளண ஆட்சியர ்

 ஒலிம்பிக் ைேக்க வீராங்கவனயான P.V. சிந்து ஆந்திரை் பிரதேச மாநிலே்தில் துவண 

ஆட்சியராகை் மைாறுை்தைற்றுள்ளார.் 

 2017 ஆம் ஆண்டு தம மாேம் ஆந்திரை் பிரதேச மாநில சட்ட மன்றமானது P.V. சிந்துவவ 

மாநில அரசின் குரூை் I அதிகாரியாக நியமிக்க மாநில மைாது ைணிச ் தசவவ 

சட்டே்வே (State Public Services Act) திருே்ே மதசாோ ஒன்வற நிவறதவற்றியது.  

 2016 ஆம் ஆண்டு நவடமைற்ற ரிதயா ஒலிம்பிக்கில் ைாட்மிண்டன் தைாட்டியில் 

மவள்ளிை் ைேக்கம் மவன்ற P.V. சிந்துவவ கவுரவிை்ைேற்காக ஆந்திரை் பிரதேச 

அரசானது மாநில அரசில் குரூை் I ைேவிவய அவருக்கு அறிவிே்ேது. 

 அரசுை் ைணியில் எே்ேகு நியமனங்கவளயும் அரசு மைாது ைணிே ் தேரவ்ாவணயம் 

மற்றும் தேரந்்மேடுை்பு குழு மூலம் மடட்ுதம தமற்மகாள்ள தவண்டும். 

 இே்ேகு வழிமுவற அல்லாது தவறுைட்ட வழியில் P.V. சிந்துவவ நியமிக்க 

தவண்டியிருந்ேேனால் ஆந்திரை் பிரதேச அரசானது 1994 ஆம் ஆண்டின் ஆந்திரை் 

பிரதேசம் (மைாதுை் ைணிகளுக்கான நியமனங்களின் ஒழுங்கு முவறகள், ஊதிய 

அவமை்பு மற்றும் ைணியாளர ்அவமை்பு) {(Regulation of Appointments to Public Services and 

Staff Pattern and Pay Structure) Act, 1994} சடட்ே்தில் திருே்ேே்வே மகாண்டு வர 

தவண்டியோகி விட்டது. 

 

ஹிண்டன் உயரத்்த ் ட்ட ொளல 

 காஸியாைாே்திலுள்ள இந்தியாவின் நீளமான உயரே்்ேை்ைடட் சாவலயான ஹிண்டன் 

உயரே்்ேை்ைட்ட சாவலவய உே்திரை்பிரதேச மாநில முேலவமசச்ர ் மோடங்கி 

வவே்ோர.் 

 இந்ே சாவல உே்திரை்பிரதேச தகட் முேல் ராஜ்நகர ் எக்ஸ்மடன்சன் வவரயுள்ள 

ைகுதிகவள இவணை்ைதோடு, மடல்லி மற்றும் காஸியாைாே் இவடதய ையணிகள் 

எளிோக தைாக்குவரே்வே தமற்மகாள்ள உேவும். 

 தைாக்குவரேத்ு ரீதியிலான தமம்ைாடட்ு அடிை்ைவடயில் கட்டை்ைட்ட (Transit-oriented 

Development – TOD) இந்ே சாவலயானது, மைாதுை் தைாக்குவரே்வே குடியிருை்புை் 

ைகுதிகள் (Residential), வணிகை் ைகுதிகள், மைாழுதுதைாக்குை் ைகுதிகள் ஆகியவற்தறாடு 

எளிதில் மோடரப்ு மகாள்ளும்ைடி மசய்யும் நகர திட்டமிடல் வவகவயச ்தசரந்்ேோகும். 

 

ரூ ாஸ்ரீ திட்டம் 

 இளம் மைண்களுக்கு ைாதுகாை்ைான எதிரக்ாலே்வே உறுதி மசய்வேற்காக தமற்கு 

வங்க அரசு ‘ரூைாஸ்ரீ’ (Rupa shree) எனும் திட்டே்வேே் மோடங்கியுள்ளது. 
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 இே்திட்டே்தின் கீழ் ஏவழை் மைண்களின் திருமணே்திற்கு அரசு ஒற்வற முவற 

நிதியியல் உேவிவய (one-time financial support) வழங்கும். அை்மைண்ணின் வங்கிக் 

கணக்கில் 25,000 ரூைாய் மசலுே்ேை்ைடும்.  

 இேற்கு முன் தமற்குவங்க அரசானது மைண்களிவடதய கல்விவய ஊக்குவிை்ைேற்காக 

கன்யஸ்ரீ (Kanya shree) எனும் திட்டே்வேே் துவங்கியது . 

 

இரட்ளட அடுக்கு  ஞ்ொயத்து அளம ்பு 

 அருணாசச்லை் பிரதேச மாநில சட்டை்தைரவவயானது, ைஞ்சாயேத்ு ராஜ் (திருே்ே) 

மதசாோ 2018-வன நிவறதவற்றியேன் மூலம், அம்மாநிலே்தின் ைஞ்சாயேத்ு 

அவமை்பிலிருந்து அஞ்சல் சமிதிவய (இவடநிவல அடுக்கு) நீக்கி இரடவ்ட அடுக்கு 

ைஞ்சாயேத்ு அவமை்வை மடட்ும் ஏற்ைடுே்தி உள்ளது.  

 73-வது அரசியலவமை்பு சட்டேத்ிருே்ேம் 20 லடச்ே்வே விடக் குவறவான மக்கள் 

மோவகவய மகாண்ட மாநிலங்கள் இவடயடுக்கு (Intermediate level) முவறவய 

ைஞ்சாயேத்ு அவமை்பில் மகாண்டிருக்கே் தேவவயில்வல எனக் கூறுகிறது. 

அருணாசச்லை்பிரதேசே்தின் மக்கள் மோவக 13.84 லடச்ம் ஆகும். 

 மூன்று அடுக்கு (Three Tier) ைஞ்சாயேத்ு அவமை்பு அருணாசச்லை் பிரதேசே்தில் 2003, 

2008 மற்றும் 2013 ஆகிய ஆண்டுகளில் அவமக்கை்ைடட்து. அடுே்ே ைஞ்சாயே்து 

அவமை்புகளுக்கான தேரே்ல் ஏை்ரல்-தம 2018ல் நவடமைற உள்ளது. 

 இந்ே இரண்டடுக்கு ைஞ்சாயேத்ு அவமை்பில் கிராம மற்றும் மாவட்ட அளவிலான 

ைஞ்சாயேத்ு அவமை்புகள் தநரடிே ் மோடரவ்ைக் மகாண்டிருை்ைோல் திட்டமிடுேல் 

மற்றும் மசயலாக்கம் (Execution) மசய்ேல் ஆகியவவ விவரவாக நவடமைறும். 

 

 ன்மாதிரி  ண்டக ் பூங்கா - தகாவா 

 ைன்மாதிரி ைண்டகை் பூங்கா (Multi Modal Logistics Park) தகாவா மாநிலே்தில் மடம்கான் 

(Madgaon) என்ற இடே்திற்கு அருகில் உள்ள ைள்ளி இரயில் நிவலயே்தில் (Balli Station) 

அண்வமயில் அவமக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்ேை் பூங்காவானது மகாங்கன் இரயில்தவ வழிே்ேடே்தில் (Konkan Railway route) 

அவமந்துள்ளது.  

 மகாங்கன் இரயில்தவ மற்றும் இந்திய கண்மடய்னர ் காரை்்ைதரஷன் நிறுவனம் 

(Container Corporation of India Ltd-CONCOR) ஆகியவற்றிற்கு இவடதயயான புரிந்துணரவ்ு 

ஒை்ைந்ேே்தின் ைடி இந்ே பூங்கா அவமக்கை்ைடட்ுள்ளது. 
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 இை்பூங்கா ேனது மைாருளாோர தைாக்குவரேத்ுே் தீரவ்ுகள் (Economic transport solutions) 

மற்றும் நடை்பு நிவல மோழிற்நுட்ை வசதிகள் (State of the art facilities) ஆகியவற்றின் 

மூலம் தகாவாவின் வரே்்ேகம் மற்றும் மோழிற்துவறக்கு நன்வமவய ையக்கும். 

 

BS – VI எரிச ாருள் விநிதயாகம் – முதல் நகரம் 

 மைட்தரால் மற்றும் டீசல் என இரண்டிலும் ைாரே் நிவல-VI (Bharat Stage -BS VI) ேரநிவல 

எரிமைாருடக்வள (Grade fuel) விநிதயாகிக்கும் இந்தியாவின் முேல் நகரமாக மடல்லி 

உருவாகியுள்ளது. 

 மடல்லி-தேசியே் ேவலநகர ் ைகுதிகளில் (Delhi-NCR region) அதிகரிே்து வரும் காற்று 

மாசுைாடட்ு அளவவ குவறை்ைேவன தநாக்கமாகக் மகாண்டு இந்நடவடிக்வக 

தமற்மகாள்ளை்ைடட்ுள்ளது. 

 மநாய்டாவவை் தைான்று 

தேசியே் ேவலநகர ் ைகுதிகளில் 

உள்ள நகரங்களான குருகிராம், 

காஸியாைாே,் ைரிோைாே ்ஆகிய 

நகரங்களும், மும்வை, 

மசன்வன, மைங்களூரு, 

வஹேராைாே், புதன உள்ளிட்ட 

பிற 13 முக்கிய இந்திய 

நகரங்களும் 2019 ஆண்டின் 

ஜனவரி மாேம் ஒன்றாம் தேதி 

முேல் சுற்றுச ் சுழலுக்கு தகடு 

விவளவிக்காே தூய ைாரே் 

நிவல-VI ேரநிவல 

எரிமைாருவள அமல்ைாட்டிற்கு மகாண்டு வர உள்ளன. 

 ைாரே் நிவல-VI ேரநிவல எரிமைாருள் ையன்ைாடவ்டக் மகாண்டு வருவேன் மூலம் 

இந்தியா யூதரா நிவல VI (Euro stage VI) வாயு உமிழ்வு விதிகவள பின்ைற்றி வரும் 

அமமரிக்கா, ஜை்ைான், ஐதராை்பிய யூனியன் ஆகிய நாடுகள் அடங்கிய குழுவில் 

இவணயும். 

 நடை்பில் உள்ள ைாரே் நிவல-IV மற்றும் புதிய ைாரே் நிவல-VI ஆகிய வாகன 

எரிமைாருள் விதிமுவறகளுக்கு இவடதய உள்ள ேரநிவலகளில் உள்ள முக்கிய 

விே்தியாசங்களாவன. 

o ைாரே் நிவல-IV எரிமைாருடக்ள் 50 ppm (parts per million) சல்ைவரக் மகாண்டுள்ளன. 

o அதேதவவளயில், ைாரே் நிவல-V மற்றும் ைாரே் நிவல– VI எரிமைாருடக்ள் 10 ppm 

மடட்ுதம சல்ைவரக் மகாண்டுள்ளன.  

 இவ்வாறு புதிோக அறிமுகை்ைடுே்ேை்ைடட்ுள்ள ைாரே ் நிவல-VI எரிமைாருளானது 

எரிமைாருள் ையன்ைாடட்ின் தைாது 80 சேவீேம் அளவிற்கு மவளியிடை்ைடும் சல்ைரின் 

அளவவக் குவறக்கும் என மதிை்பிடை்ைடட்ுள்ளது. 

 

மூளள இற ்ள  உறுதி செய்ய சநறிமுளற 

 மாநிலே்தில் உறுை்பு மாற்றே்வே (organ transplants) தமலும் மவளிை்ைவடே ்
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ேன்வமயுவடயோய் மாற்றுவேற்கான தநாக்கே்தோடு மூவள இறை்பு (Brain death) 

மருே்துவ வழக்குகவளே் தீரம்ானிை்ைேற்காக ஓர ்நிவலயான இயக்க நவடமுவறவய 

(standard operating procedure-SOP) ஏற்றுக் மகாண்டுள்ள நாட்டின் முேல் மாநிலமாக 

தகரளா உருவாகியுள்ளது. 

 இந்ே நிவலயான இயக்க நவடமுவற வழிகாடட்ுேல்களின் ைடி, மூவள இறை்பு 

வழக்குகவளே் தீரம்ானிை்ைதில் மூன்று நிவல மருேத்ுவ நவடமுவறகள் பின்ைற்றை்ைட 

தவண்டும்.  

o மூவள இறை்வை தீரம்ானிை்ைேற்கு ைரிதசாேவனகளுக்கு முன் 

முன்மனசச்ரிக்வக நடவடிக்வககவள (precautions) தமற்மகாள்ள தவண்டும். 

o மூவளயினுவடய ைதிமலதிரை்்பு மசயல்ைாடுகளின் ைகுை்ைாய்வு. 

o அை்னியா தசாேவன (Apnea Test)- மூவள இறை்பு மதிை்பீடட்ின் முக்கிய கூறு. 

 இந்ே மநறிமுவறகளின் ைடி குவறந்ேைடச்ம் ஒரு அரசு மருே்துவர ் உள்ளடங்கிய 4 

மருே்துவரக்ள் மகாண்ட குழுவிற்கு ஓர ் தநாயாளிவய மூவள இறை்மைய்தியவராக 

அறிவிக்க அதிகாரமளிக்கை்ைடட்ுள்ளது.  

 இந்ே மநறிமுவறகளானது மாநிலே்தில் உள்ள அரசு மருேத்ுவமவனகள் மற்றும் 

ேனியார ்மருேத்ுவமவனகள் என இருவவக மருே்துவமவனகளுக்கும் மைாருந்தும். 

 

குளிரக்ால திருவிழா 

 மாநிலே்தில் விளிம்பு நிவலயிலுள்ள கிராமே்தினருவடய (fringe villagers) உள்ளூர ்

உணவு மற்றும் கலாசச்ாரே்வே தமம்ைடுேத்ுவேற்காக இரண்டு நாள் அஸ்ஸாம் 

குளிரக்ால திருவிழாவானது (Assam Spring Festival) அஸ்ஸாம் மாநிலே்தில் உள்ள மனாஸ் 

தேசியை் பூங்காவில் (Manas National Park) நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 சுவன்கர ் மிதிங்கா ஓன்சாய் அைாே் (Swankar Mithinga Onsai Afat) எனும் அவமை்பும் 

இந்திய மநசவாளரக்ள் சங்கமும் (Indian Weavers’ Association) இவணந்து இந்ேே் 

திருவிழாவவ ஒருங்கிவணேத்ுள்ளன. 

 மனாஸ் தேசியை் பூங்காவானது யுமனஸ்தகாவால் அங்கீகரிக்கை்ைட்ட உலக 

இயற்வகை் ைாரம்ைரிய இடமாகும் (UNESCO Natural World Heritage site).  

 தமலும், இந்ேை் பூங்காவானது ஒரு புலிகள் காை்ைகம் (Project Tiger reserve), உயிரக்்தகாள 

காை்ைகம் (biosphere reserve) மற்றும் யாவனகள் காை்ைகம் (elephant reserve) 

ஆகியவற்வறக் மகாண்டோகும். 

 மனாஸ் தேசியை் பூங்காவின் வழிதய பிரம்மபுே்திரா நதியின் முக்கிய கிவள நதியான 

மனாஸ் நதி (Manas river) ஓடுகின்றது. 

 இமயமவலயின் அடிவாரே்தில் அவமந்துள்ள மனாஸ் தேசியை் பூங்காவானது பூடான் 

நாட்டில் அவமந்துள்ள ராயல் மனாஸ் தேசியை் பூங்காவிவன ஒட்டி (Royal Manas National 

Park) அேனருதக அவமந்துள்ளது. 

 புலிகள், இந்திய ஒற்வறக் மகாம்பு காண்டாமிருகங்கள், இந்திய யாவனகள் தைான்ற 

ைல்தவறு ஆைேத்ுக்குள்ளான இனங்கள் உட்ைட ைல்தவறு வவகயான வன உயிரக்ள் 

இே்தேசிய பூங்காவில் காணை்ைடுகின்றன. 
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ஆண்டிற்கான மாநிலம்  

 புது தில்லியில் நவடமைற்ற இந்திய வணிகே் ேவலவருக்கான விருதுகள் (India Business 

Leader Awards - IBLA) நிகழ்சச்ியில் ‘வணிகே் ேவலவர’் (business leader) என்ற பிரிவின் கீழ் 

‘ஆண்டிற்கான சிறந்ே மாநில விருவே’ (State of the Year) சே்தீஸ்கர ் மாநிலம் 

மவன்றுள்ளது. 

 கடந்ே சில ஆண்டுகளில் வணிகம் சம்ைந்ேமான ைல்தவறு மகாள்வககவள சீரிய 

முவறயில் எடுேத்ு திறம்ைட மசயலாற்றியவமக்காக சே்தீஸ்கருக்கு இவ்விருது 

அளிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 இந்தியா வணிகே் ேவலவர ்விருதுகள் மசய்தி நிறுவனமான சிஎன்பிசி-டிவி 18 (CNBC-

TV18) என்ற நிறுவனே்ோல் நடே்ேை்ைட்டது. 

 குறிை்பிடும் ைடியாக, உலக வங்கியின் வணிக முவற எளிோக்கல் (Ease of Doing Business) 

என்ற ைட்டியலில் சே்தீஸ்கர ்நான்காவது இடேவ்ேை் பிடிேத்ுள்ளது. 

 

ஜம்முவின் முதல் துலீ ் ததாட்டம் 

 ஜம்மு ைகுதியின் ராம்ைன் மாவட்டே்தில் சனாசர ் என்ற இடே்தில் ஜம்முவின் முேல் 

துலீை் தோட்டம் ஏற்ைடுே்ேை்ைடட்ு உள்ளது. 

 இது ஜம்முவில் ஏற்ைடுே்ேை்ைட்ட முேல் தோட்டம் ஆகும். தமலும் ஜம்மு காஷ்மீரின் 

ஸ்ரீநகரில் ஏற்ைடுே்திய தோட்டே்திற்குை் பிறகு இரண்டாவோக ஏற்ைடுே்ேை்ைடட் 

தோட்டமாகும். 

 

 இந்ே துலீை் தோட்டம் தோட்டக்கவலே் துவறயால் ஏற்ைடுே்ேை்ைடட்ோகும். இந்ே 

வருடம் சிவை்பு, மஞ்சள் மற்றும் மவள்வள நிறே்ோலான துலீை் மலரக்ள் மடட்ுதம 

வளரக்்கை்ைடட்ு உள்ளன. 

 ைாரசீகம் அல்லது ஈரானில் தோன்றிய துலீை் மலர,் 17ம் நூற்றாண்டில் ஐதராை்ைாவில் 

அறிமுகை்ைடுே்ேை்ைடட்ு மவவ்தவறு விேமான வவககளில் அங்கு தமம்ைடுே்ேை்ைட்டது. 

ஹாலந்து மிகை்மைரிய துலீை் மலரக்ளின் உற்ைே்தியாளர ்நாடாகும். 

 

அறிய ் டாத இரண்டு சமாழிகள் கண்டுபிடி ்பு 

 ஒடிசாவின் மோவலதூரை் ைகுதிகளில் முேன்வமயாக தைசை்ைடும் வால்மீகி மற்றும் 
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மல்ஹர ் என்ற இரண்டு அருகிவரும் மமாழிகவள வஹேராைாே் ைல்கவலக் 

கழகே்வேச ்தசரந்்ே மமாழியியலாளர ்கண்டறிந்துள்ளார.் 

 இந்ே வமயே்தின் அருகி வரும் மமாழிகள் மற்றும் ோய்மமாழி ஆய்வுகள் என்ற 

திட்டே்தின் ஒரு ைகுதியாக இந்ே மமாழிகள், தைராசிரியர ் ைஞ்சனன் மமாகந்தியால் 

கண்டுபிடிக்கை்ைடட்ன. 

 வால்மீகி மமாழி ஒடிசாவின் தகாராபுட் மாவடட்ே்திலும் அேன் அருகில் உள்ள ஆந்திரை் 

பிரதேச மாநிலே்தின் மாவட்டங்களிலும் தைசை்ைடுகின்றது. இது ஒரு ேனிே்ே, எந்ே ஒரு 

மமாழிக் குடும்ைே்திலும் தசராே மமாழியாகும். 

 மல்ஹர ் மமாழி ஒடிசாவின் புவதனஸ்வர ் நகரே்தில் இருந்து 165 கிதலாமீட்டர ்

மோவலவில் உள்ள ேனிே்ே குக்கிராமை் ைகுதிகளில் தைசை்ைடுகின்றது. 

 மல்ஹர ்திராவிட மமாழிக் குடும்ைேத்ின் வடக்கு துவணை் ைகுதிவயச ்தசரந்்ேோகும். 

 இது வடக்கு திராவிட மமாழிகளான, ஜாரக்்கண்ட், தமற்கு வங்கம் மற்றும் பீகார ்ஆகிய 

ைகுதிகளில் தைசை்ைடும் மால்தடா மற்றும் குருக்ஸ் தைான்றவற்தறாடு மநருங்கிய 

மோடரப்ுகவள மகாண்டு இருக்கின்றது. 

 

மனு  ாக்கர ்

 இந்தியே் துை்ைாக்கி சுடுேல் வீராங்கவனயான மனு ைாக்கர ்ஹரியானா மாநிலே்தின் 

ேட்டம்வம மற்றும் ரூமைல்லா ேடுை்பூசிே் திட்டை் பிரசச்ாரே்தின் தூேராக 

நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.்  

 இந்ேை் பிரசச்ாரம் ஹரியானா முேல்வரால் 25 ஏை்ரல் 2017 அன்று மோடங்கி 

வவக்கை்ைடட்து. 

 இந்ேை் பிரசச்ாரே்தின் கீழ் 9 மாேங்கள் முேல் 

15 வயதுவடய ஏறக்குவறய 85 இலடச்ம் 

குழந்வேகளுக்கு ேடுை்பூசி இடை்ைடும்.  

 ஹரியானாவின் ேவலவமச ் மசயலாளர ் D.S. 

தேசாய் அவரக்ளின் ேவலவமயின் கீழ் 

நவடமைற்ற ேட்டம்வம மற்றும் ரூமைல்லா 

ேடுை்பூசி பிரசச்ாரே்திற்கான மாநில 

அளவிலான வழிகாடட்ும் குழுவின் சந்திை்பில் 

இந்ேை் பிரசச்ாரே்வே 5-6 வாரங்களுக்கு 

மோடரவ்மேன முடிவு எடுக்கை்ைட்டது. 

 

ஓய்வு ச றுவதற்கான வயது உயரவ்ு 

 மே்திய பிரதேச மாநிலே்தினுவடய அரசு ஊழியரக்ளின் ஓய்வு மைறுவேற்கான வயது 

வரம்வை 60 வயதிலிருந்து 62 வயோக உயரே்்தியுள்ளோக அம்மாநில முேலவமசச்ர ்

சிவராஜ் சிங் மசௌஹான் அறிவிேத்ுள்ளார.்  

 அவனேத்ு ஊழியரக்ளும் ேங்களுவடய முவறயான ைணி உயரவ்வை் (due promotions) 

மைறுவவே உறுதி மசய்வேற்காக இம்முடிவு தமற் மகாள்ளை்ைடட்ுள்ளது. 
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கடக்நாத் தகாழிகள் – மத்திய ் பிரததெம் – புவிொர ்குறியீடு 

 மசன்வனயில் அவமந்துள்ள புவிசார ்குறியீடு ைதிவு மற்றும் அறிவுசார ்மசாேத்ுரிவம 

இந்தியா (Geographical Indication Registry and Intellectual Property India) அலுவலகமானது 

மே்தியை் பிரதேச மாநிலே்தின் கடக்நாே ் தகாழிகளுக்கு (Kadaknath chicken) புவிசார ்

குறியீடவ்ட (Geographical Indication) வழங்கியுள்ளது.  

 ேங்களுவடய கருவமநிற இறகுகள் 

காரணமாக முழு கருவமநிறம் 

தோற்றம் மகாண்டவமயால் 

கடக்நாே ் தகாழி இனமானது 

ேனிேத்ுவம் வாய்ந்ேோக 

கருேை்ைடுகிறது.  

 மமலனின் நிறமிகளின் (Melanin 

pigment) ைடிவுகள் காரணமாக 

கடக்நாே ் தகாழிகள் கருை்பு 

நிறே்தில் காணை்ைடுகின்றன. 

 மே்தியை் பிரதேச மாநிலே்தின் 

அலிராஜ்பூர,் ஜபூவா தைான்ற ைழங்குடியின மாவட்டங்கள் கடக்நாே ் தகாழிகளின் 

பூரவ்ீக (Native) இடங்களாகும். 

 கடக்நாே ்தகாழிகளானது அவற்றினுவடய ேகவவமை்புே்ேன்வம (adoptability) மற்றும் 

கருவமநிற, நற்சுவவயுவடய இவறசச்ி காரணமாக மிகவும் பிரைலமானவவயாக 

காணை்ைடுகின்றன. தமலும் இேன் இவறசச்ியானது மருே்துவ குணங்கள் உவடயவவ 

என நம்ைை்ைடுகின்றது.  

 அண்வமயில், கடக்நாே ் தகாழிகளின் விற்ைவனக்காக மே்தியை் பிரதேச அரசானது 

“MP கடக்நாே”் (MP Kadaknath’) எனும் வகதைசி மசயலிவய மோடங்கியது 

குறிை்பிடே்ேக்கது.  

 கடக்நாே ் தகாழிகளின் தமல் புவிசார ் குறியீவடை் மைற இரு மாநிலங்களும் 

அவற்றினுவடய பூரவ்ீக இடே்தின் மீது உரிவம தகாரியோல் மே்தியை் பிரதேசம் 

மற்றும் சே்தீஸ்கர ் மாநிலங்களிவடதய அண்வமயில் சசச்ரவு உண்டானது 

குறிை்பிடே்ேக்கது 

புவிொர் குறியீடு (Geographical Indication - GI) 

 புவியின் ஒரு குறிை்பிட்ட இடே்வேதயா அல்லது தோற்றே்வேதயா குறிை்பிடும் 

மைாருடக்ளுக்கு அங்கீகாரம் ேரும்வவகயில் அவற்றின் மீது ையன்ைடுேே்ை்ைடும் ஓர ்

மையர ்அல்லது சின்னதம புவிசார ்குறியீடு எனை்ைடும். 

 சிறை்புே் ேரங்களும், மசாந்ே இடே்தின் நன்மதிை்வையும் உவடய தவளாண் 

மைாருடக்ள், இயற்வக மற்றும் ேயாரிை்புை் மைாருடக்ளுக்கு இக்குறியீடு இந்திய 

காை்புரிவம அலுவலகே்ோல் வழங்கை்ைடுகிறது. 

 புவிசார ் குறியீடட்ு அவடயாளம் 10 ஆண்டுகளுக்கு மசல்லே்ேக்கது. அேற்கு பிறகு 

ைதிவுை் புதுை்பிை்பு தேவவ. 

 மோழிற்துவற மசாேத்ுக்கள் ைாதுகாை்பிற்கான ைாரிஸ் ஒை்ைந்ேே்தின் (Paris Convention 

For Protection Of Industrial Property) கீழ் அறிவுசார ் மசாேத்ுரிவமயின் ஒரு ைகுதியாக GI 

உட்தசரக்்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 சரவ்தேச அளவில், உலக வரே்்ேக நிறுவனே்தின் (WTO-World Trade Organisation) 
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அறிவுசார ் மசாேத்ுரிவமகளின் வணிகம் மோடரை்ான அம்சங்கள் குறிே்ே 

ஒை்ைந்ேே்ோல் (TRIPS-Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights) GI 

நிரவ்கிக்கை்ைடுகிறது. 

 இந்தியாவில் GI 1999-ஆண்டின் ைலவவக மைாருடக்ளுக்கான புவிசார ் குறியீடுகள் 

மற்றும் ைாதுகாை்பு சடட்ே்தின் (Geographical Indications of Goods (Registration and Protection 

Act,1999-GI Act) கீழ் இந்திய காை்புரிவம அலுவலகே்ோல் வழங்கை்ைடுகிறது. 

 

மிஷன்  னியாட் – புதுதில்லி 

 மூன்றாம் வகுை்பு முேல் 9ஆம் வகுை்பு வவரயிலான ைள்ளிக் குழந்வேகளின் கற்றல் 

அளவிவன (learning levels) அதிகரிை்ைேற்காக “மிஷன் ைனியாட்” (Mission Buniyaad) எனும் 

திட்டே்வே மடல்லி அரசு மோடங்கியுள்ளது. 

 புதுதில்லியில் மோடக்கக் கல்வியானது (Primary education) மடல்லி மாநகராட்சி 

காரை்்ைதரஷனின் (Municipal Corporations of Delhi-MCDs) அதிகார வரம்பின் கீழ் உள்ளது. 

 

 மிஷன் ைனியாட் திட்டே்தின் கீழ் மாணவரக்ளிடே்தில் வாசிை்பு அளவிலான 

மதிை்பிடல் (Reading level assessment) தமற்மகாள்ளை்ைடும். அேன் அடிை்ைவடயில் 

மாணவரக்ள் சிறை்பு வகுை்புகளின் (specialised classes) தசரக்்வகக்குை் ைதிவு 

மசய்யை்ைடுவர.் 

 மிஷன் ைனியாட் திட்டமானது மடல்லி மாநகராட்சிை் ைள்ளிகளின் 3-ஆம் வகுை்பு முேல் 

5-ஆம் வகுை்பு வவரயிலான மாணவரக்ள் மற்றும் மடல்லி அரசு ைள்ளிகளின் 6-ஆம் 

வகுை்பு முேல் 9-ஆம் வகுை்பு வவரயிலான மாணவரக்ள் ஆகிதயாருக்கு ஏை்ரல் முேல் 

ஜூன் வவர மசயல்ைடுே்ேை்ைடும். 

 கடந்ே மாேம் தேசிய கல்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் ையிற்சிக் கழகம் (National Council of 

Educational Research and Training - NCERT) 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய சாேவனயாளர ்

கணக்மகடுை்பின் (National Achievement Survey) ேரவுகவள மவளியிட்டேவனே் 

மோடரந்்து இே்திட்டம் புதுதில்லியில் மோடங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 தில்லி அரசுை் ைள்ளிகளில் 3 ஆம் வகுை்பு முேல் 9 ஆம் வகுை்பு வவரயிலான 

மாணவரக்ள் குவறந்ே கற்றல் அளவிவனக் (lowest learning levels) மகாண்டுள்ளோக 

இந்ேக் கணக்மகடுை்பு கண்டறிந்துள்ளது. 

 



   
    
 
 
 
 

134 
 

  

மகிழ்ெச்ியான நகரங்கள் மாநாடு 

 அமராவதியில் உள்ள மங்களகிரி நகரே்தில் 3 நாடக்ள் நவடமைறும் 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான மகிழ்சச்ியான நகரங்கள் மாநாட்டிவன (Happy Cities Summit 2018) 

ஆந்திரை்பிரதேச முேல்வர ்சந்திரைாபு நாயுடு மோடங்கி வவேத்ுள்ளார.் 

 ஆந்திரை்பிரதேச மாநில அரசானது இம்மாநாட்டிவன நடேத்ுகின்றது. இந்திய 

மோழிற்சங்க கூட்டவமை்பு (Confederation of Indian Industries -CII), மற்றும் சிங்கை்பூரின் 

வாழே்ேகு நகரங்களுக்கான வமயம் (Centre for Liveable Cities) ஆகியவவ இம்மாநாட்டின் 

ைங்களிை்ைாளர ்அவமை்புகளாகும். 

 

 மாநிலே்தில் மகிழ்சச்ிக் குறியீடட்ின் (Happiness Index) அளவிவன அதிகரிை்ைேன் மீோன 

அரசினுவடய முயற்சியின் வரிவசயில் ஒே்திவசந்து, ஆந்திரை் பிரதேச மாநிலே்தில் 

முேன் முவறயாக மகிழ்சச்ியான நகரங்கள் மாநாடு நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 குடிமக்கவள வமயை்ைடுே்திய ஆளுவக (citizen-centric governance), வாழே்ேகு 

சமுோயங்கள் (liveable communities), தூய்வமயான மற்றும் சுகாோரமான சுற்றுசச்ூழல் 

(clean and healthy environment) மற்றும் துடிை்ைான மைாருளாோரம் (vibrant economies) 

ஆகியவவ இம்மாநாட்டின் நான்கு வமய கருை்மைாருடக்ளாகும். 

 

QUEST - மகாராஷ்டிரா  

 சிறை்பு வளரச்ச்ி நிதிநிவல ஒதுக்கீடுகவள (special development budget allocations) 

மதிை்பீடு (Evaluate) மசய்வேற்காகவும், அவற்வற அளவீடு (quantify) மசய்வேற்காகவும், 

ைழங்குடியின தமம்ைாட்டின் மீது அவற்றினுவடய ோக்கங்கவள 

மதிை்பிடுவேற்காகவும் “QUEST” எனும் வமயே்வே மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு 

அவமேத்ுள்ளது. 

 நீடிே்ே மாற்றே்திற்கான ேர மதிை்பீடு வமயம் என்ைதே (Quality Evaluation for Sustainable 

Transformation centre) QUEST என்ைேன் விரிவாக்கமாகும். 

 ைழங்குடியினரின் தமம்ைாட்டிற்காக ஒதுக்கீடு மசய்யை்ைடும் ஒவ்மவாரு ரூைாயும் 

கணக்கிடை்ைடுவதோடு மடட்ுமல்லாமல் ஒதுக்கீடு மோவககளினால் 

தமற்மகாள்ளை்ைடுகின்ற திட்டங்களின் மூலம் ைழங்குடியின மக்களின் வாழ்வில் 

ஏற்ைடுகின்ற தமம்ைாடும் அளவீடு மசய்யை்ைடுகின்றது என்ைவே உறுதி 
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மசய்வேற்காக மகாராஷ்டிரா மாநிலே்தினால் மோடங்கை்ைடட்ுள்ள .இந்ே மோடக்கம் 

நாட்டில் இதுதவ முேன்முவற ஆகும். 

 

181 ெஹி 

 அஸ்ஸாம் மாநில முேலவமசச்ர ் சரை்ானந்ே தசானாவால் மைண்களுக்காக “181 – 

சஹி” (‘181-Sakhi’) எனும் இலவச உேவி அவழை்பு எண்வண (toll-free helpline number) 

மோடங்கி வவேத்ுள்ளார.் 

 அஸ்ஸாமில், மைண்களுக்கு எதிரான 

குற்றங்கள் அதிகரிே்து வருவேவனே் 

மோடரந்்து உண்டான விழிை்புணரவ்ால் 

ேற்தைாது இந்ே இலவச உேவி அவழை்பு 

எண் மோடங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 ஆரம்ை நிவலயில் இந்ே இலவச 

கட்டணமற்ற உேவி அவழை்பு 

எண்ணானது காவல 9 மணி முேல் 

மாவல 5.30 மணி வவர மசயல்ைடும். பின் விவரவில் நாள் முழுவதுமான 247 

தசவவயாக மாற்றை்ைடும். 

 வன்முவறகளால் ைாதிக்கை்ைட்ட மைண்களுக்கு 24 மணிதநர அவழை்புை் ைதிவல 

வழங்குவேற்கான மே்திய மைண்கள் மற்றும் குழந்வேகள் தமம்ைாடட்ு 

அவமசச்கே்தினுவடய (Union Ministry of Women and Child Development) திட்டே்தின் ஓர ்

ைகுதிதய இந்ே 181-சஹி மோடக்கமாகும். 

 

தகானாரக்் சூரிய தகாயில் 

 மே்திய மைட்தராலியம் மற்றும் இயற்வக எரிவாயுே் துவற (Union Minister of Petroleum & 

Natural Gas) அவமசச்ரான ேரத்மந்திர பிரோன் ஒடிஸா மாநிலே்தின் தகானாரக்் சூரிய 

தகாவிலில் (Konark Sun Temple) உலகே் ேரே்திலான விளக்க வமயம் (world-class 

Interpretation Centre) மற்றும் சுற்றுலாை் ையணிகளுக்கான வசதிகவள (tourist facilities) 

மோடங்கி வவேத்ுள்ளார.் இந்ேே் மோடக்கமானது ஒடிஸா மாநிலே்தின் உே்கல் 

திவாஸ் (Utkal Divas) மகாண்டாட்டேத்ின்தைாது மோடங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 டிஜிடட்ல் காமணாளி (visual) மற்றும் தகடம்ைாலி (audio) அவமை்புகவளயுவடய ஓர ்

கவலயரங்கே்வேக் மகாண்ட நடை்பு நிவல மோழில்நுட்ைே்திலான சுற்றுலாை் 

ையணிகள் வசதிைாடட்ு வமயே்வே இந்திய எண்மணய் அறக்கட்டவள (Indian Oil 

Foundation-IOF) உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்தியன் எண்மணய் கழக (Indian Oil Corporation) நிறுவனே்தினால் முழுவதும் 

நிதியளிக்கை்ைடுகின்ற மே்திய மைட்தராலியம் மற்றும் இயற்வக எரிவாயு 

அவமசச்கே்தின் கீழ் மசயல்ைடுகின்ற ஓர ் இலாை தநாக்கமற்ற அறக்கட்டவளதய 

இந்திய எண்மணய் அறக்கட்டவள ஆகும். 

 

ெமுதாய வாசனாலி 

 தவளாண்வம மோடரை்ான நவீன கண்டுபிடிை்புகவளை் ைற்றி விவசாயிகளுக்குே் 
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மேரிவிை்ைேற்காக விவசாயிகளுக்கான சமுோய வாமனாலி (community radio) ஒன்வற 

தகரள மாநில அரசு துவங்க உள்ளது. 

 நாட்டில் மாநில அரசினுவடய மோடக்கே்தின் கீழ் விவசாய சமுோயே்தோடு 

இவணந்திடக் கூடிய முேல் சமுோய வாமனாலி இதுதவயாகும். 

 தகரள மாநிலே்தின் மாநில தவளாண் துவறயின் தவளாண் ேகவல் ைணியகே்தின் 

(Farm Information Bureau - FIB) கீழ் இந்ே சமுோய வாமனாலி மோடங்கை்ைட உள்ளது. 

 தகரள மாநிலே்தின் முேல் தவளாண் வாமனாலியானது ஒரு காலே்தில் “தகரளாவின் 

அரிசிக் கிண்ணம்” (Rice bowl of Kerala) என்றவழக்கை்ைடட் ஆலை்புழா மாவட்டே்தில் 

உள்ள குட்டநாடிலிருந்து ேன் முேல் ஒலிைரை்வை மோடங்கும் என எதிரை்ாரக்்கை் 

ைடுகின்றது. 

 கடல் நீரம்ட்டே்திற்குக் கீழான ைகுதிகளில் தவளாண்வம மசய்யை்ைடும் உலகின் ஒரு 

சில இடங்களில் குடட்நாடு (Kuttanad) ைகுதியும் ஒன்றாகும். ேன்னுவடய 

மைரும்ைரை்பிலான மநல் சாகுைடியினால் குட்டநாடு புகழ் மைற்று விளங்குகின்றது. 

 

ஊரக இளண ்பு – மத்திய ் பிரததெம் 

 ஆசிய உள்கட்டவமை்பு முேலீடட்ு வங்கியானது (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) 

மே்தியை் பிரதேச மாநிலே்தில் ஊரக சாவல இவணை்பிவன தமம்ைடுேத்ுவேவன 

தநாக்கமாக மகாண்ட சாவல தமம்ைாடட்ுே ் திட்டே்திற்கு 140 மில்லியன் அமமரிக்க 

டாலரக்ள் கடன் ஒை்ைந்ேே்திற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 அண்வமயில் சீனே் ேவலநகர ் மைய்ஜிங்-கில் நவடமைற்ற ஆசிய உள்கட்டவமை்பு 

முேலீடட்ு வங்கியின் இயக்குநர ் குழுவின் சந்திை்பின் தைாது இந்ே கடன் 

ஒை்ைந்ேே்திற்கு அனுமதி வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 உலக வங்கி இந்ே திட்டே்திற்கு கூடட்ு நிதியுேவி (co-finance) வழங்க உள்ளது. 

AIIB 

 ைல்ேரை்பு தமம்ைாடட்ு வங்கியான (multilateral development bank) ஆசிய உள்கட்டவமை்பு 

முேலீடட்ு வங்கியானது சீனாவினால் துவங்கை்ைட்டது. 

  ஆசிய-ைசுபிக் பிராந்தியே்தில் தமற்மகாள்ளை்ைடுகின்ற உள்கடட்வமை்பு தமம்ைாடு 

மற்றும் பிராந்திய இவணை்பு திட்டங்களுக்கு நிதியளிை்ைேற்காக ஆசிய 

உள்கடட்வமை்பு முேலீடட்ு வங்கி வங்கி தோற்றுவிக்கை்ைடட்து. 

 இதுவவர இந்தியா உட்ைட மமாே்ேம் 84 நாடுகள் ஆசிய உள்கட்டவமை்பு முேலீடட்ு 

வங்கியில் உறுை்பினராக உள்ளனர.் 

 அதிகாரை்பூரவ் முவறயில் ஆசிய உள்கட்டவமை்பு முேலீடட்ு வங்கி 2015 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்ைர ் மாேம் தோற்றுவிக்கை்ைட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேம் 

வணிகே்திற்காக திறக்கை்ைடட்து. 

 இேன் ேவலவமயகம் சீனாவின் மைய்ஜிங் நகரில் அவமந்துள்ளது. 

 26.06 சேவீேம் வாக்களிை்புை் ைங்கிவனக் (voting shares) மகாண்டு ஆசிய 

உள்கடட்வமை்பு முேலீடட்ு வங்கியினுவடய மிகை் மைரிய ைங்குோரராக (shareholder) 

சீனா உள்ளது. 

 7.5 சேவீேம் வாக்களிை்புை் ைங்கிவனக் மகாண்டு உள்கட்டவமை்பு முேலீடட்ு 

வங்கியினுவடய இரண்டாவது மைரிய ைங்குோராக இந்தியா உள்ளது. 
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 இந்தியாவவே் மோடரந்்ே இடங்களில் ரஷ்யா, மஜரம்னி, மற்றும் மேன் மகாரியா 

ஆகிய நாடுகள் மைரும் ைங்கிவனக் மகாண்டுள்ளன.  

 

 ருவநிளல சநகிழ்திறன் தவளாண்ளம 

 மகாராஷ்டிரா மாநிலே்தின் மராே்வாடா மற்றும் விேரை்ா ைகுதிவயச ் தசரந்்ே குறு 

மற்றும் விளிம்பு நிவல விவசாயிகளுக்கு உேவும் மைாருடட்ு ைருவநிவல மநகிழ்திறன் 

தவளாண்வமக்காக (Climate Resilient Agriculture ) உலக வங்கியுடன் 420 மில்லியன் 

அமமரிக்க டாலரக்ள் மதிை்பிலான கடன் ஒை்ைந்ேே்வே உலக வங்கியுடன் மே்திய 

அரசு மற்றும் மகாராஷ்டிரா அரசு வகமயழுே்திடட்ுள்ளது. 

 உலக வங்கியின் தமம்ைாடு மற்றும் மறுகட்டவமை்பிற்கான சரவ்தேச வங்கி இந்ே 

கடவன வழங்க உள்ளது. இந்ே கடன் ஒை்ைந்ேமானது 24 ஆண்டுகள் முதிரச்ச்ி (Maturity 

Period) காலே்வேக் மகாண்டது. 6 வருடங்கள் கருவணக் காலே்வேக் (Grace Period) 

மகாண்டது. 

 உயர ் நீரப்ிடிை்பு ைகுதிகளில் (upper catchment areas) மரம் நடுேல் மற்றும் காடுகள் 

வளரை்்பு ஆகியவற்வற ஈடுைடுே்தி காரை்ன் உடக்ிரகிை்பின் (Carbon sequestration) மூலம் 

ைசுவம இல்ல வாயுக்களின் உமிழ்வவ ேணிக்க இே்திட்டம் உேவும். 

 

கிழக்கத்திய மாநிலங்களின் முதல் பிராந்திய மாநாடு 

 நீர ் வள ஆோரங்கள் (Water Resources) மீோன கிழக்கே்திய மாநிலங்களின் முேல் 

பிராந்திய மாநாடு அண்வமயில் தமற்கு வங்க மாநிலே்தின் மகால்கே்ோவில் 

நவடமைற்றது. 

 முக்கியமான நீர ்வள ஆோரங்கள் மோடரை்ான பிரசச்ிவனகவள கவளவேற்கான ஓர ்

முயற்சியாக இந்ே மாநாடு நடே்ேை்ைடட்ுள்ளது. 

 மே்திய நீர ் வள ஆோரம், நதி தமம்ைாடு மற்றும் கங்வக புனரவமை்பு அவமசச்கம் 

(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) இந்ே மாநாட்டிவன 

நடே்தியுள்ளது. 

 பீஹார,் சேத்ீஸ்கர,் ஜாரக்்கண்ட், ஒடிஸா மற்றும் தமற்கு வங்கம் ஆகிய ஐந்து 

கிழக்கே்திய மாநிலங்களுக்கு இவடதயயான முக்கியமான நீரவ்ள ஆோரங்கள் 

மோடரை்ான பிரசச்ிவனகள் (water resources issues), மாநிலங்களுக்கிவடதயயான 

பிரசச்ிவனகள் (inter-state issues), மாநிலே்திற்குள்ளான மற்றும் 

மாநிலங்களுக்கிவடதயயான வடிகால் பிரசச்ிவனகள் (Intra and Inter-basin issues) 

ஆகியவற்வற கவளவதே இம்மாநாட்டின் தநாக்கமாகும். 

 

அடிலா ட் தடாக்ரா, வாரங்கல் துரர்ிக்கள் - புவிொர் குறியீடு  

 மசன்வனயில் உள்ள புவிசார ்குறியீடட்ு ைதிவு அலுவலகமானது (Geographical Indication 

Registry) அடிலாைட் தடாக்ரா (Adilabad dokra) மற்றும் வாரங்கல் துரர்ிகள் (Warangal Dhurries) 

ஆகிய மேலுங்கானாவவச ் தசரந்்ே இரு வகவிவனை் மைாருடக்ளுக்கு புவிசார ்

குறியீடட்ிவன (Geographical Indication- GI) வழங்கியுள்ளது.  

 மேலுங்கானாவின் அடிலாைாே் மாவடட்ே்வே பூரவ்ீக இடமாக மகாண்ட தவாஜ் 

சமுோயே்தினரால் (Woj community) தமற்மகாள்ளை்ைடும் ஓர ் ைண்வடய உதலாக 
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மணியின் வகவிவன வடிவதம (Ancient bell metal craft) அடிலாைட் தடாக்ரா ஆகும். 

 இவரக்ள் சிதரா மைரட்ியூ (cire perdue) எனும் ைண்வடய வாரை்்பு மோழில்நுட்ைே்வே 

(ancient casting technique) 

ையன்ைடுேத்ுகின்றனர.் அோவது 

உதலாக வாரை்்பிற்கு பின்னான 

மமழுகு நீக்கே் மோழில்நுட்ைம் 

(lost wax casting technique).  

 வாரங்கல் துரர்ிகள் என்ைவவ 

மிகவும் பிரைலமான ைாரம்ைரிய 

ேடிே்ே ைருே்தி கம்ைளிகளாகும் 

(cotton rug). இவற்றில் 

மநசவாளரக்ள் அழகிய 

வடிவவமை்புகவள உருவாக்குவர.் 

தமலும் ோவர எண்மணய்கவளை் 

ையன்ைடுேத்ி இவற்வற சாயமிடுவர.் இவற்றின் மீோன அசச்ுை் ைணி முடிந்ே பிறகு 

இவற்வற ஓடும் நீரில் கழுவுவர.் 

 

தொதளன மாதிரி நுண்ணறிவு த ாக்குவரத்து தமலாண்ளம தீரள்வ 

 மைங்களூரு நகரே்தில் தைாக்குவரேத்ு தமலாண்வமவய (traffic management) 

அதிகரிை்ைேற்காக எமலக்ட்ரானிக்ஸ் சிட்டி டவுன்ஷிை் ஆவணயேத்ுடன் (Electronics City 

Township Authority-ELCITA) கூடட்ிவணந்து நுண்ணறிவு தைாக்குவரேத்ு தமலாண்வம 

தீரவ்வயின் தசாேவன மாதிரிவய (prototype of intelligent traffic management solution) 

மைங்களூரு நகரம் தசாேவன மசய்துள்ளது. 

 மைங்களூரு நகரே்தின் தைாக்குவரேத்ு மோடரை்ான ேகவல்கவள நகரே்தின் 

தைாக்குவரேத்ு தமலாண்வம அதிகாரிகளுக்கு வழங்குவதும், ையணிகள் 

தைாக்குவரே்தின் தமலாண்வமவய அதிகரிக்க உேவுவதும் இந்ே தீரவ்வயின் 

தநாக்கங்களாகும். 

 இந்ே தீரவ்வயானது ைல்தவறு வீடிதயா தகமிராக்கள் மூலம் தைாக்குவரேத்ு 

காட்சிகவள காமணாளி ைதிவு மசய்ேல் மற்றும் மசயற்வக நுண்ணறிவிவனை் 

ையன்ைடுேத்ி அவற்வற மசயல்முவறை்ைடுேத்ுேல் (processing using artificial intelligence) 

தைான்றவற்வற உள்ளடக்கியது. 

 வாகனங்கவள கண்டறிேல், தைாக்குவரேத்ு மநரிசல் மதிை்பீடு மற்றும் உண்வம தநர 

மசயல்திறனுக்காக தைாக்குவரேத்ு டிராபிக் விளக்குகவள கடட்ுை்ைடுேத்ுேல் தைான்ற 

தைாக்குவரேத்ு தமலாண்வம ைணிகளின் ோனியங்கலுக்கு (Automation) இந்ே தீரவ்வ 

உேவும். 
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பிர லமானவரக்ள் , விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆயுஷ்மான்  ாரத் திட்டத்திற்கான தளலளம நிரவ்ாக அதிகாரி  

 மே்திய அரசின் லட்சியே் திட்டமான ஆயுஷ்மான் ைாரே் தேசிய சுகாோரை் 

ைாதுகாை்புே ் திட்டே்தின் ேவலவம மசயல் அதிகாரியாக இந்து பூஷன் 

நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

 பிலிை்வைன்ஸின் மணிலாவிலுள்ள ஆசிய தமம்ைாடட்ு வங்கியின் கிழக்கு ஆசியே் 

துவறயின் ேவலவராக (Director General of East Asia Department) ைணியாற்றி வந்ே இந்து 

பூஷன் ேற்தைாது தேசிய சுகாோரை் ைாதுகாை்புே ்திட்டே்திற்கான CEO-வாக 2 ஆண்டு 

காலே்திற்கு நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

 இந்ே சுகாோரே் திட்டம் ஒவ்மவாரு குடும்ைே்திற்கும் மருே்துவ சிகிசவ்சவயை் மைற 

ஆண்டிற்கு ரூ.5 லடச்ம் அளவிற்கு நிதி உேவிவய அளிக்கும். இந்ே சுகாோரே ்திட்டம் 

2ஆம் மற்றும் 3ம் கட்ட மருே்துவமவனகளில் மருே்துவ சிகிசவ்ச மைற உேவி புரியும். 

 2011ஆம் ஆண்டின் சமூக-மைாருளாோர சாதிவாரி கணக்மகடுை்பின் 

அடிை்ைவடயிலான ஏவழ மற்றும் அடிமட்ட நிவலயிலுள்ள 10 தகாடி குடும்ைங்களுக்கு 

மருே்துவ உேவி புரிவவே இே்திட்டம் தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

யுசனஸ்தகா நிரவ்ாக குழு 

 தேசிய கல்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் ையிற்சிக் குழுவினுவடய (National Council of Educational 

Research and Training-NCERT) முன்னாள் இயக்குநரான, தைராசிரியர ் J.S ராஜ்புட் 

அவரக்வள மே்திய அரசானது யுமனஸ்தகாவினுவடய நிரவ்ாகக் குழுவிற்கான 

இந்தியாவின் பிரதிநிதியாக நியமனம் மசய்துள்ளது. 

 2017 முேல் 2021 ஆம் ஆண்டு வவரக்கான யுமனஸ்தகாவினுவடய நிரவ்ாகிகள் 

குழுவினுவடய உறுை்பினர ்ைேவிக்கு தேரே்ல் ஆனது 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்ைர ்8 ஆம் 

தேதி நவடமைற்றது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு அக்தடாைர ் 30 முேல் நவம்ைர ் 14 வவர நவடமைற்ற யுமனஸ்தகா 

அவமை்பின் 39-வது மைாதுக் கருே்ேரங்கு சந்திை்பின் தைாது குரூை் IV பிரிவில் இந்தியா 

162 வாக்குகவளை் மைற்று இே்தேரே்லில் மவற்றிை் மைற்றுள்ளது.  

 நிரவ்ாகக் குழு  

 58 இடங்கவளக் மகாண்டுள்ள யுமனஸ்தகாவினுவடய நிரவ்ாகக் குழுவின் ைேவிக் 

காலம் 4 ஆண்டுகளாகும்.  

 யுமனஸ்தகாவின் முக்கிய அரசியலவமை்பு அங்கங்களுள் (Constitutional organs) 

ஒன்றான நிரவ்ாகக் குழுவானது மைாதுக் கருே்ேரங்கு அவவயினால் தேரே்ல் மூலம் 

தேரந்்மேடுக்கை்ைடுகிறது. 

 இது யுமனஸ்தகாவினுவடய மகாள்வககள் மற்றும் திட்டங்கள் அவனே்திற்கும் 

மைாறுை்புவடய முக்கிய அங்க அவமை்ைாகும். 

 இக்குழுவானது யுமனஸ்தகாவினுவடய மசயல்ைாடுகள் மற்றும் 

யுமனஸ்தகாவினுவடய ைடம்ஜட் மதிை்பீடுகவள (budget estimates) ஆராய்கின்றது. 
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லலித் கலா அகாடமி  

 அண்வமயில் மே்திய கலாசச்ாரேத்ுவற அவமசச்கே்தின் கூடுேல் மசயலாளரான M. L 

ஸ்ரீவே்ஸவாவவ லலிே் கலா அகாடமியின் இவடக்காலே் ேவலவராக (Protem Chairman) 

இந்தியக் குடியரசுே ்ேவலவர ்நியமிேத்ுள்ளார.்  

 லலிே் கலா தமளா அகாடமி (அல்லது) கவலகளுக்கான தேசிய அகாடமியானது 

(National Academy of Art) இந்தியாவின் கவின்கவலகளுக்கான (Fine Arts) தேசிய 

அகாடமியாகும். 

 உள்நாடட்ு அளவிலும் மவளிநாட்டளவிலும் இந்தியாவின் கவலகவளை் ைற்றிய 

புரிேவல ஏற்ைடுேத்ுவேற்காகவும், அவற்வறை் ைரை்புவேற்காகவும், 

தமம்ைடுேத்ுவேற்காகவும் 1954 ஆம் ஆண்டு புதுதில்லியில் ஓர ் ேன்னாட்சியுவடய 

நிறுவனமாக லலிே் கலா அகாடமி அவமக்கை்ைட்டது. 

 லலிே் கலா அகாடமியானது இந்தியாவில் காட்சிக் கவலே் துவறயில் (visual arts) 

அரசினுவடய உசச் கலாசச்ார அவமை்ைாகும். 

 இந்தியாவின் முேல் கல்வி அவமசச்ரான மவுலானா அபுல் கலாம் ஆசாே ்(Maulana Abul 

Kalam) அவரக்ளினால் லலிே் கலா அகாடமி தோற்றுவிக்கை்ைட்டது. 

 உேவிே ் மோவககள் மற்றும் மானியங்கள் மூலம் கவல நிறுவனங்கள் மற்றும் 

கவலஞரக்ளுக்கு நிதியியல் உேவி வழங்குவதிலும் தேசிய மற்றும் சரவ்தேச 

அளவிலான கலாசச்ார நிகழ்சச்ிகள் மற்றும் கண்காட்சிகவள நடேத்ுவதில் 

முடிவுகவள எடுை்ைதிலும் இந்ே அவமை்பு கணிசமான அளவு சுேந்திரச ்

மசயல்ைாடவ்டக் மகாண்டுள்ளது. 

 ேன்னாட்சியுவடய அவமை்ைான லலிே் கலா அவமை்பிற்கு மே்திய கலாசச்ார 

அவமசச்கே்தினால் முழுவதுமாக நிதியளிக்கை்ைடுகின்றது. 

 

த ார் ்ஸ் 30 வயதுக்கு உட் ட்ட 30 ஆசியர ்2018  ட்டியல் 

 தைாரை்்ஸ் ேனது மூன்றாவது வருடாந்திரை் ைட்டியலான 30 வயதுக்கு உட்ைடட் 30 

ஆசியர ்என்ற வரிவசவய மவளியிடட்ுள்ளது. இதில் குறிை்பிடை்ைடட்ுள்ள அவனவரும் 

30 வயதுக்கு உட்ைடட்வராவர.் இவரக்ள் அவனவரும் இளம் புரடச்ியாளரக்ள், 

புதுவமயாளரக்ள் மற்றும் மோழில்முவனதவாரக்ள் ஆவர.் இவரக்ள் அவனவரும் 

அடுே்ே ேவலமுவறக்காக புதிய விதிகவள மறுதிருே்ேம் மசய்ைவரக்ளாகவும், 

வழக்கமான விதிவய எதிரை்்ைவரக்ளாகவும் உள்ளனர.்  

 புரட்சி மற்றும் புதுவம என்ற கருேத்ுரு மகாண்ட இவ்வருடை் ைடட்ியல் 300 

மோவலதநக்காளரக்வளயும், புரடச்ியாளரக்வளயும் மகாண்டுள்ளது. 

 ேங்கள் வாழ்க்வகயில் முேல் 

முவறயாக ைாலிவுட் நடிவகயும் 

ேயாரிை்ைாளருமான அனுஷ்கா 

சரம்ா மற்றும் தைட்மின்டன் 

வீராங்கவன P.V. சிந்து இருவரும் 

தைாரை்்ஸின் 30 வயதுக்கு உட்ைடட் 

30 ஆசியர ் என்ற 

இவ்வருடேத்ிற்கான ைட்டியலில் 

இடம் மைற்றுள்ளனர.் 
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 இந்ே ைட்டியலின் மைாழுதுதைாக்கு மற்றும் விவளயாடட்ுேத்ுவறை் பிரிவில், கிரிக்மகட ்

வீரர ் ஸ்மிருதி மந்ோனா, தேசிய தைாதலா அணிே்ேவலவர ் ைே்மநாை் சிங் உட்ைட 

நான்கு இந்தியரக்ள் இடம் மைற்றுள்ளனர.் 

 இந்ேை் பிராந்தியே்தில், இந்தியா 65 ைங்களிை்ைாளரக்தளாடு முேல் இடே்திலும், சீனா 

59 ைங்களிை்ைாளரக்தளாடு இரண்டாவது இடே்திலும் ஆஸ்திதரலியா 35 

ைங்களிை்ைாளரக்தளாடு மூன்றாவது இடே்திலும் உள்ளன. 

 குறிை்ைாக, வடமகாரியா, பிஜி, அஜரவ்ைஜான் மற்றும் கஜகஸ்ோன் ஆகிய நாடுகளில் 

இருந்து முேல் முவறயாக ைங்களிை்ைாளரக்ள் இடம் மைற்றுள்ளனர.் 

 

ெத்ய  ால் மாலிக் – ஒடிொ ஆளுநர் (கூடுதல் ச ாறு ்பு) 

 குடியரசுே ்ேவலவர ்ராம் நாே் தகாவிந்ே், பீகார ்ஆளுநரான சே்யைால் மாலிக்கிற்கு (72) 

கூடுேலாக ஒடிஸா மாநில ஆளுநர ் மைாறுை்வை அளிேத்ுள்ளார.் இவர ் ஒடிஸாவில் 

புதிய ஆளுநர ்நியமிக்கை்ைடும் வவர இந்ேக் கூடுேல் மைாறுை்வைக் கவனிை்ைார.் 

 இேற்கு முன் ஒடிஸாவின் ஆளுநராக SC ஜமீர ் இருந்ோர.் அவர ் ஓய்வு மைற்றவேே் 

மோடரந்்து இந்ே நவடமுவற தமற்மகாள்ளை்ைடட்ுள்ளது. 

 ஐந்து முவற நாகாலாந்து முேலவமசச்ராக இருந்ே SC ஜமீர ்2013 மாரச் ்மாேம் ஒடிஸா 

மாநில ஆளுநராகை் மைாறுை்தைற்றார.் இேற்கு முன்னர ் இவர ் தகாவா மற்றும் 

மஹாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநராகவும் ைேவி வகிேத்ுள்ளார.் 

 இவருக்கு 2009 ஆம் ஆண்டு குஜராே் ஆளுநராகவும் கூடுேல் மைாறுை்பு வழங்கை்ைடட்து. 

 

NPPA தளலவர்  

 மே்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ை நல அவமசச்கே்தின் (Ministry of Health and Family 

Welfare) கூடுேல் மசயலாளராக ைணிபுரிந்து வரும் ராதகஷ் குமார ் வாடஸ்் 

அவரக்ளுக்கு மருந்துை் மைாருள்களின் விவல ஒழுங்கு முவறை்ைடுேத்ு அவமை்ைான 

தேசிய மருந்துை் மைாருடக்ள் விவல நிரண்ய ஆவணயே்தின் (National Pharmaceutical 

Pricing Authority - NPPA) ேவலவராக கூடுேல் மைாறுை்ைளிக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

  தேசிய மருந்துை் மைாருடக்ள் விவல நிரண்ய ஆவணயே்தின் ேவலவராக 

ைணியாற்றி வந்ே புதைந்திரசிங் தகபிதனட் மசயலகே்தின் கீழ் மசயல்ைடும் 

தவதியியல் இரசாயன ஆயுேங்கள் உடன்ைடிக்வகக்கான தேசிய ஆவணயே்தின் 

ேவலவராக (National Authority for Chemical Weapons Convention) நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளோல் 

அை்ைேவிக்கு ேற்தைாது ராதகஷ் குமார ்வாடஸ்் நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

ததசிய மருந்து ் ச ாருட்கள் விளல நிரண்ய ஆளணயம்-NPPA 

 தேசிய மருந்துை் மைாருடக்ள் விவல நிரண்ய ஆவணயமானது மே்திய இரசாயனம் 

மற்றும் உரங்கள் அவமசச்கே்தின் மருந்துை் மைாருடக்ள் துவறயின் கீழ் மசயல்ைடும் 

சுேந்திரமான அவமை்ைாகும். 

 இது 1997ல் அவமக்கை்ைட்டது. 

 மருந்துை் மைாருடக்ளின் விவலவய நிரண்யம் மசய்யவும், அவற்றின் விவலவய 

மறுஆய்வு மசய்யவும், மே்திய மருந்துை் மைாருடக்ள் துவறயின் மநறிமுவறகவள 

மசயல்ைடுே்ேவும், கடட்ுை்ைடுே்ேை்ைட்ட மற்றும் கடட்ுை்ைடுேே்ை்ைடாே மருந்துகளின் 

விவல நிலவரங்கவள கண்காணிே்திடவும் இந்ே ஆவணயம் அவமக்கை்ைடட்து.  
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தமிழ் அறிஞரக்ளுக்கான விருதுகள் 

 ேமிழ் வளரச்ச்ிக்கும், ேமிழ் இலக்கியம், இலக்கணம் மற்றும் ேமிழ்சார ்

மோல்மைாருளியல் மற்றும் கல்மவடட்ு ஆய்வுகளுக்கும் குறிை்பிடே்ேகு ைங்களிை்வை 

அளிே்ே சிறந்ே ேமிழ் அறிஞரக்ள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு ேமிழக முேலவமசச்ர ்

சிே்திவரே் ேமிழ் புது வருட விருதுகவள (Chithirai Tamil New Year Awards) வழங்கியுள்ளார.் 

 2017ஆம் ஆண்டிற்கான ேமிழ்ே்ோய் விருது (Tamizhthai Award) மைங்களூரு ேமிழ்ச ்

சங்கே்திற்கு வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 மோல்மைாருள் ஆராய்சச்ி (Archaeology) மற்றும் கல்மவடட்ு ஆய்வுே் (Epigraphy) 

துவறயில் சிறை்ைாக ைங்காற்றியவமக்காக தக.வி.ைாலசுை்பிரமணியன் அவரக்ளுக்கு 

2017-ஆம் ஆண்டிற்கான கபிலர ்விருது (Kabilar Award) வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 வகமயழுேத்ுை் ைடியியல் (Manuscriptology) துவறயில் குறிை்பிடே்ேகு 

ைணியாற்றியேற்காக S.கிருஷ்ணமூரே்்தி அவரக்ளுக்கு 2017ஆம் ஆண்டிற்கான 

உ.தவ.சா.விருது (U.Ve.Sa. Award) வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 2017-ஆம் ஆண்டிற்கான கம்ைர ் விருது (Kambar Award) சுகி சிவம் அவரக்ளுக்கும், 

2017ஆம் ஆண்டிற்கான மசால்லின் மசல்வர ் விருது வவவகச ் மசல்வன் (Sollin Selvar 

Award) அவரக்ளுக்கும் வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 V.நல்லேம்பி அவரக்ளுக்கு 2017ஆம் ஆண்டிற்கான இளங்தகாவடிகள் விருது 

(Elangovadigal Award) வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 ேமிழ் இலக்கியங்கவள மவளிநாடட்ு மமாழிகளில் மமாழிமையரே்்ேவமக்காக 

2017ஆம் ஆண்டிற்கான ஜி.யு.தைாை் விருது (G.U. Pope Award) K.ராதஜஸ்வரி தகாேண்டம் 

அவரக்ளுக்கு வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 2017ஆம் ஆண்டிற்கான உமறுை்புலவர ்விருது (Umaruppulavar Award) ஹாஜி.M.முஹம்மது 

யூசுை் அவரக்ளுக்கு வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 2017-ஆம் ஆண்டிற்கான அம்மா இலக்கிய விருது (Amma Literary Award) M.S.ஸ்ரீலடச்ுமி 

அவரக்ளுக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான முேலவமசச்ரின் ேமிழ் கணிவம விருது (Chief 

Minister’s Tamil Computing Award) Ultimate Software Solution எனும் நிறுவனே்தின் 

R.துவரை்ைாண்டி அவரக்ளுக்கும் வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 2016-ஆம் ஆண்டிற்கான உலகே் ேமிழ்சச்ங்க விருதுகளின் கீழ். N.ஆண்டியை்ைன் 

அவரக்ளுக்கு இலக்கிய விருது வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 2017ஆம் ஆண்டிற்கான உலகே் ேமிழ்சச்ங்க விருதுகளில், இலக்கிய விருது 

ஆஸ்திதரலியாவின் சந்திரிகா சுை்பிரமணியன் அவரக்ளுக்கு வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

தமலும் இலக்கண விருதிவன மஜரம்னியின் அல்வரக் நிதகாலஸ் (Ulrike Nicholas) 

மைற்றுள்ளார.் மஹாதேவ ஐயர,் மஜயராம் சரம்ா ஆகிதயார ் மமாழியியல் 

விருதிவனை் (Linguistic Award) மைற்றுள்ளனர.் 
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உலக ஹிந்தி மாநாடு  

 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி முேல் 20 ஆம் தேதி வவர ேன்னுவடய 

ேவலநகரான தைாரட்் லூயிஸ் நகரில் (Port Louis) உலக ஹிந்தி மாநாட்டின் (World Hindi 

Conference) 11வது ைதிை்வை மமாரிஸியஸ் நாடு நடே்ே உள்ளது. 

 மமாரிஸியஸ் அரசுடனான 

கூட்டிவணதவாடு இந்திய 

அரசின் மே்திய மவளியுறவுே் 

துவற அவமசச்கம் (Ministry of 

External Affairs) இம்மாநாடவ்ட 

ஒருங்கிவணக்க உள்ளது. 

 இந்ே மாநாட்டின் கருேத்ுரு 

“வவஷ்விக் ஹிந்தி ஆர ்

ைாரதிய் சான்ஸ்கிரிே்தி” 

(Vaishvik Hindi Aur Bharatiy 

Sanskriti) என்ைோகும். 

 முேல் உலக ஹிந்தி மாநாடு 1975 ஆம் ஆண்டு நாக்பூரில் நவடமைற்றது. இேவன 

அன்வறய இந்திய பிரேமர ்இந்திரா காந்தி துவங்கி வவே்ோர.் 

 உலக ஹிந்தி மாநாட்டின் 10வது ைதிை்பு 2015 ஆம் ஆண்டு மே்தியை் பிரதேச ேவலநகர ்

தைாைாலில் நவடமைற்றது. இேனுவடய கருேத்ுரு “ ஹிந்தி ஜகே் – விஷ்ோர ் மற்றும் 

சம்ைாவ்னதய” (Hindi Jagat-Vistar and Sambhavnaye). 

 

ச ாது இயக்குநர் – CISF 

 நியமனங்களுக்கான தகபிதனட் குழுவானது (Appointments Committee of the Cabinet- ACC) 

மூே்ே ஐபிஎஸ் அதிகாரியான ராதஜஸ் ரஞ்சன் அவரக்வள மே்திய மோழில் 

ைாதுகாை்புை் ைவடயின் (Central 

Industrial Security Force- CISF) 

மைாது இயக்குநராக (Director 

General) நியமிேத்ுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டின் நவம்ைர ்

30-ஆம் தேதி வவர இவர ்

மே்திய மோழில் ைாதுகாை்புை் 

ைவடயின் மைாது 

இயக்குநராக ைேவியில் 

இருை்ைார.் 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

மாேம் மே்திய மோழில் ைாதுகாை்புை் ைவடயின் மைாது இயக்குநராக ைணியாற்றி வந்ே 

O.P சிங் உே்திரை் பிரதேச மாநிலே்தின் மாநில காவல் துவறயின் மைாது இயக்குநராக 

மைாறுை்தைற்றுக் மகாண்டோல் இை்ைேவி சில மாேங்களாக நிரை்ைை்ைடாமல் 

காலியாக இருந்து வந்ேது. 

மத்திய சதாழில்  ாதுகா ்பு ்  ளட 

 புதுதில்லியில் ேன்னுவடய ேவலவமயகே்வேக் மகாண்டுள்ள மே்திய மோழில் 

ைாதுகாை்புை் ைவடயானது மே்திய உள்துவற அவமசச்கே்தின் கீழ் மசயல்ைடும் ஓர ்
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மே்திய ஆயுே காவல்ைவடயாகும் (CAPF- central armed police force). 

 மே்திய மோழில் ைாதுகாை்புை் ைவடயானது மோடக்கே்தில் நாட்டின் மைாதுேத்ுவற 

நிறுவனங்கவள ைாதுகாை்ைேற்காக (PSUs-Public sector Undertakings) 1968-ஆம் ஆண்டு 

மே்திய மோழில் ைாதுகாை்புை்ைவட சட்டே்தின் கீழ் (Central Industrial Security Force Act, 1968) 

உருவாக்கை்ைட்டது. 

 எனினும் 1983-ஆம் ஆண்டு இசச்ட்டே்தில் தமற்மகாள்ளை்ைடட் திருே்ேே்தின் 

(Amendment) மூலம், மே்திய மோழில் ைாதுகாை்புை் ைவடயானது மைரிய அதிகாரை் ைணி 

வரம்புவடய ஓர ்ஆயுேை்ைவடயாக (armed force) மாற்றை்ைட்டது. 

 தீவிைேத்ுகவள எதிரம்காள்ள இை்ைவடயில் தீ ேடுை்புை்பிரிவு (Fire wing) ஒன்றும் உள்ளது. 

 இவவ நாட்டின் மைாதுேத்ுவற நிறுவனங்கள், அரசு அவமை்புகள் மற்றும் 

வி.ஐ.பிகளுக்கு ைாதுகாை்பு வழங்குகின்றன. தமலும் மே்திய மோழில் ைாதுகாை்புை் 

ைவடயானது தைரிடர ்தமலாண்வம ைணிகளிலும் ஈடுைடுகின்றது. 

 

ச ாது இயக்குநர் - ICMR 

 எய்ம்ஸ் மருே்துவக் கல்லூரிை் தைராசிரியரான 

ைல்ராம் ைாரக்வாவவ இந்திய மருே்துவ 

ஆராய்சச்ிக் கழகே்தின் (Indian Council of Medical 

Research-ICMR) மைாது இயக்குநராகவும் (Director 

General), மே்திய சுகாோர ஆராய்சச்ிே் துவறயின் 

(Department of Health Research) மசயலாளராகவும் 

மே்திய அரசு நியமிேத்ுள்ளது. 

 இவர ் மூன்று ஆண்டு காலம் வவர அல்லது 

ேன்னுவடய 60-வது வயது வவர இை்ைேவியில் 

இருை்ைார.் 

ICMR 

 மருே்துவ ஆராய்சச்ிக்கான இந்தியக் குழுவானது (Indian Council for Medical Research) 

இந்திய ஆராய்சச்ி நிதிச ்சங்கம் (Indian Research Fund Association -IRFA) என்ற மையரில் 1911-

ஆம் ஆண்டு நிறுவை்ைடட்து. 

 இது உலகின் மிகவும் ைழவமயான மற்றும் மிகை்மைரிய மருே்துவ ஆராய்சச்ி 

அவமை்ைாகும். 

 உயர ் மருே்துவ ஆராய்சச்ியின் தமம்ைாடு, ஒருங்கிவணை்பு மற்றும் மருந்துை் 

மைாருடக்ளின் உள்ளடக்கக் கூறுகளின் கலை்பு உருவாக்கம் (Formulation) 

ஆகியவற்றுக்கான இந்தியாவின் உசச்ைடச் அறிவியல் அவமை்தை மருே்துவ 

ஆராய்சச்ிக்கான இந்தியக்குழு ஆகும். 

 புதுதில்லியில் ேவலவமயகே்வேக் மகாண்டுள்ள இந்ேக் குழுவானது மே்திய 

சுகாோரம் மற்றும் குடும்ைநல அவமசச்கே்தின் சுகாோர ஆராய்சச்ிே்துவறயின் கீழ் 

மசயல்ைடுகின்றது.  

 மே்திய சுகாோர அவமசச்ர ் மருேத்ுவ ஆராய்சச்ிக்கான இந்தியக் குழுவினுவடய 

நிரவ்ாக அவமை்பின் (Governing body) ேவலவராவார.் 
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வங்கிகள் வாரியத் துளற தளலவர ்

 மே்திய நிதி அவமசச்கம் வங்கிகள் வாரியே ் துவறவய திருே்தியவமேத்ு அேன் 

ேவலவராக திரு. ைானு பிரோை் 

ஷரம்ாவவ நியமிேத்ுள்ளது. இேற்கு முன் 

இேன் ேவலவராக முன்னாள் மே்திய 

கணக்குே ் ேணிக்வக அதிகாரியான 

விதனாே ்ராய் ைேவி வகிே்ோர.் 

 திரு.ஷரம்ா, இேற்கு முன் ைாதுகாை்பு 

ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்ைாடட்ு 

நிறுவனே்தின் ைணியமரே்்ேல் மற்றும் 

மதிை்பிடல் வமயே்தின் ேவலவராகவும், 

பீகார ்மாநிலே்தில் நிதிேத்ுவற முேன்வம 

மசயலாளராகவும் ைணியாற்றியுள்ளார.் 

 அரசு, வங்கிகள் வாரியே் துவறவய 

திருே்தியவமே்ேதோடு தவதிகா ைந்ேரக்ர,் 

P.பிரதீை் குமார ் மற்றும் பிரதீை் ஷா ஆகிதயாவர புதிய உறுை்பினரக்ளாக 

நியமிேத்ுள்ளது. 

வங்கிகள் வாரியத்துளற  

 மைாதுேத்ுவற வங்கிகளின் தமலாண் இயக்குநரக்ள் மற்றும் ேவலவமச ் மசயல் 

அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட உறுை்பினரக்வளே் தேரந்்மேடுக்கும் மைாறுை்புவடவமவயக் 

மகாண்டுள்ள வங்கிகள் வாரியேத்ுவற திரு.ராய் அவரக்ளின் ேவலவமயில் ஏை்ரல் 

2016 ஆம் ஆண்டு மசயல்ைடே் மோடங்கியது. 

 P.J. நாயக் என்ைவர ் ேவலவமயிலான குழுவின் ைரிந்துவரகளின் அடிை்ைவடயில் 

வங்கிகள் வாரியேத்ுவற அவமக்கை்ைட்டது. 

 வங்கிகள் வாரியேத்ுவற, வங்கிகளின் ஆளுவக, அரசு சார ் வங்கிகள் மற்றும் 

நிதியியல் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் ேவலவரக்வளே் தேரந்்மேடுை்ைேற்கான 

ைரிந்துவரகவள அளிே்ேல், வங்கிகள் அவற்றின் உே்திகவள உருவாக்குவேற்கு 

மற்றும் மூலேனங்கவள திரடட்ுவேற்கான திட்டங்கவள வகுை்ைேற்கு வங்கிகளுக்கு 

உேவுேல் ஆகியவற்வற கடவமயாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 வங்கிகள் வாரியேத்ுவறயானது மும்வையில் ரிசரவ்் வங்கியில் அவமந்துள்ளது. 

 இேன் ேவலவர ் மற்றும் உறுை்பினரக்ளின் ைேவிக்காலம் இரண்டு ஆண்டுகளாகும். 

இது மாரச் ்2018 உடன் முடிவவடந்ேது. 
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தளலவர் –நாஸ்காம் (2017-2018) 

 ேகவல் மோழிற்நுட்ைே் மோழிற்துவற அவமை்ைான (IT industry body) நாஸ்காம் (Nasscom) 

விை்தரா நிறுவனே்தின் ேவலவம 

உே்தி அதிகாரி (chief strategy officer) 

மற்றும் நிரவ்ாகக் குழு 

உறுை்பினரான ரிஷே ் பிதரம்ஜிவய 

2018 முேல் 2019 ஆம் ஆண்டு 

வவரயிலான கால கட்டே்திற்கு 

ேன்னுவடய அவமை்பின் 

ேவலவராக நியமிேத்ுள்ளது. 

 ேற்தைாது நாஸ்காம் அவமை்பின் 

ேவலவராக உள்ள குவே்தரா 

குதளாைல் சரவ்ீஸ் நிறுவனே்தின் 

(Quattro Global Services) நிரவ்ாக இயக்குநர ்மற்றும் ேவலவரான ராமன் ராவய அடுே்து 

ரிஷே ்பிதரம்ஜி நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

 தமலும் WNS குரூை்ஸ் நிறுவனே்தின் ேவலவம மசயல் அதிகாரியான தகசவ் முருதகஷ் 

அவரக்வள துவணே்ேவலவராகவும் நாஸ்காம் அவமை்பு நியமிேத்ுள்ளது. 

 2017 முேல் 2018 ஆம் ஆண்டு காலே்திற்கு நாஸ்காம் அவமை்பின் துவணே் 

ேவலவராகவும், நிரவ்ாகக் குழுவின் உறுை்பினராகவும் ரிஷே ் பிதரம்ஜி 

ைணியாற்றினார.் 

 

பிஸ்சகட் ஜத்ரா திருவிழா 2018 

 தநைாள நாட்டின் ைக்ோபூர ்மற்றும் காே்மண்டு ைள்ளே்ோக்கின் (Kathmandu valley) பிற 

ைகுதிகளில் புகழ்மைற்ற பிஸ்மகட் ஜே்ரா திருவிழா (Bisket Jatra Festival) 

மகாண்டாடை்ைடட்ு வருகின்றது. 

 ஒன்ைது நாடக்ள் மகாண்டாடை்ைடுகின்ற இந்ே வருடாந்திர பிஸ்மகட் ஜே்ரா 

திருவிழாவானது தநைாள 

நாட்டினுவடய ைாரம்ைரிய 

நாடக்ாட்டியின் புது வருடே் 

மோடக்கே்வேக் 

குறிக்கின்றது. புது வருடே் 

மோடக்கே்தின் நான்கு 

நாடக்ளுக்கு முன்பு பிஸ்மகட் 

ஜே்ரா திருவிழா 

மோடங்குகிறது. 

 இே்திருவிழாவானது மல்லா 

வம்சே்தின் (Malla dynasty) 

ஆட்சிக் காலே்தில் 

மோடங்கை்ைடட்ோக நம்ைை் ைடுகின்றது. வைரவநாே ் கடவுளின் (Lord Bhairavanath) ரே 

ைவனி ஊரவ்லம் (chariot procession) பிஸ்மகட் ஜே்ரா திருவிழாவின் முக்கிய கவன ஈரை்்பு 

அம்சமாகும். 
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இந்திய வீட்டுக் கண்காட்சி -2018 

 உே்திரை்பிரதேச மாநிலம் கிதரட்டர ்மநாய்டாவில் உள்ள இந்தியக் கண்காட்சி வமயம் 

மற்றும் சந்வேயில் (India Expo Centre and Mart) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய வீடட்ுக் 

கண்காட்சியின் (Home Expo India 2018) 7- வது ைதிை்வை மே்திய ஜவுளிே் துவற மற்றும் 

ேகவல் & ஒளிைரை்புே் துவற அவமசச்ர ்ஸ்மிரிதி இராணி மோடங்கி வவேத்ுள்ளார.் 

 3 நாடக்ள் நவடமைறும் இந்ேக் கண்காட்சிவய வகவிவனை் மைாருடக்ளுக்கான 

ஏற்றுமதி தமம்ைாடட்ுக் கழகம் (Export Promotion Council for Handicrafts -EPCH) 

ஒருங்கிவணேத்ுள்ளது.  

 வீடட்ு உைதயாகை் மைாருடக்ள் (House wares), ஜவுளிகள் (Textiles) மற்றும் மரசச்ாமான்கள் 

(Furnitures) எனும் மூன்று வவகை்ைாடட்ுை் பிரிவுகளில் இந்ேக் கண்காடச்ி 

நடே்ேை்ைடுகின்றது. 

 இந்தியாவில் வகவிவனை் மைாருடக்ளுக்கான முேன்வம ஏற்றுமதி தமம்ைாடட்ு 

அவமை்தை வகவிவனை் மைாருடக்ளுக்கான ஏற்றுமதி தமம்ைாடட்ுக் கழகம் (EPCH) 

ஆகும். 

 அரசு, வாடிக்வகயாளரக்ள், ஏற்றுமதியாளரக்ள் ஆகிதயாருக்கு இவடதய 

விவனயூக்கியாக (catalyst) மசயல்ைடும் முக்கிய மசயல்ைாே்திரே்திவன இது 

வகிக்கிறது.  

 வகவிவனை் மைாருடக்ளில் வரே்்ேகே்வே தமம்ைடுேத்ுவதே வகவிவனை் 

மைாருடக்ளுக்கான ஏற்றுமதி தமம்ைாடட்ுக் கழகே்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 

கிதஷார் ஷாகு நிளனவு ததசிய விருது 

 சே்தீஸ்கர ் மாநில அரசு கிதஷார ் ஷாகு நிவனவு தேசிய விருவே ைழம்மைரும் 

திவரை்ைட இயக்குநரும் திவரக்கவேயாளருமான ஷியாம் மைதனகலுக்கு 

வழங்கியுள்ளது. 

 இவ்விருது, கிதஷார ் ஷாகு நிவனவாக கலாசச்ாரேத்ுவற சாரை்ாக இந்ே ஆண்டு 

நிறுவை்ைடட்து. 

 திவரை்ைட நடிகர,் இயக்குநர ் மற்றும் ேயாரிை்ைாளரான, ஷாகு 1937 முேல் 1980 

வவரயிலான காலகட்டங்களில் 22 திவரை்ைடங்களில் நடிேத்ுள்ளதோடு 20-க்கும் 

தமற்ைட்ட திவரை்ைடங்கவளயும் இயக்கியுள்ளார.்  

 இந்ே விருது இந்தி மற்றும் சே்தீஸ்கரி சினிமாவில் புதுவம ைவடக்கும் எழுே்ோளரக்ள், 

இயக்குநரக்ள், நடிகரக்ள் மற்றும் வசனகரே்்ோக்கள் ஆகிதயாருக்கு 

வழங்கை்ைடுகிறது. 

 

புளூம்ச ரக்் தகாடீஸ்வரரக்ள் குறியீடு 2018 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான புளூம்மைரக்் தகாடீஸ்வரரக்ள் குறியீட்டில் (Bloomberg Billionaires 

Index 2018) 38 பில்லியன் அமமரிக்க டாலரக்ள் நிகர மசாேத்ு (Net worth) மதிை்பிவனக் 

மகாண்டு இந்தியாவின் மிகவும் ைணக்கார நைராக ரிவலயன்ஸ் நிறுவனே ்ேவலவர ்

முதகஷ் அம்ைானி உள்ளார.் 

 புளூம்மைரக்் தகாடீஸ்வரரக்ள் குறியீட்டின் ைடி, முதகஷ் அம்ைானி மூன்றாவது 

ைணக்கார ஆசியராவார.் 
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 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான புளூம்மைரக்் தகாடீஸ்வரரக்ள் குறியீட்டில், உலகினுவடய 500 

ைணக்கார நைரக்ள் ைடட்ியலில் 24 இந்தியரக்ள் இடம் பிடிேத்ுள்ளனர.் 

 சீனாவின் மின்னணு வரே்்ேக நிறுவனமான அலிைாைா நிறுவனே்தின் ேவலவர ்

ஜாக்மா ஆசியாவின் முேல் ைணக்கார நைராவார.் இவருவடய நிகர மசாேத்ு மதிை்பு 

47.2 மில்லியன் அமமரிக்க டாலராகும். 

 அவவரே் மோடரந்்து ஆசியாவின் இரண்டாவது ைணக்காரராக மடன்மசன்ட் 

நிறுவனே்தின் துவண நிறுவனர ்மற்றும் ேவலவம மசயல் அதிகாரியான தைானி மா 

உள்ளார.் இவரது நிகர மசாேத்ு மதிை்பு 41.1 மில்லியன் அமமரிக்க டாலராகும். 

 உலக அளவில் 121 மில்லியன் அமமரிக்க டாலரக்ள் நிகர மசாேத்ு மதிை்பிவனக் 

மகாண்டு உலகின் மைரும் ைணக்காரரக்ள் ைட்டியலில் முேல் இடே்தில் அதமசான் 

நிறுவனே ்ேவலவர ்மஜை் மைதஸாஸ் உள்ளார.் 

 வமக்தராசாை்ட் நிறுவனே் ேவலவரான பில்தகடஸ்் 90.4 மில்லியன் அமமரிக்க 

டாலரக்ள் அளவிற்கு நிகர மசாேத்ு மதிை்பிவனக் மகாண்டு உலகளவில் இரண்டாவது 

இடே்திலும், 85.5 மில்லியன் அமமரிக்க டாலரக்ள் அளவிற்கு நிகர மசாே்து 

மதிை்பிவனக் மகாண்டு வாரன் ைை்மைட் மூன்றாவது இடே்திலும் உள்ளனர.் 

 

பிக்கி ச ண்கள் அளம ்பின் 34-வது வருடாந்திர அளவ கூடுளக  

 இந்திய குடியரசுே ் ேவலவர ் இராம்நாே ் தகாவிந்ே ் புது தில்லியில் நவடமைற்ற பிக்கி 

மைண்கள் அவமை்பின் 34-வது வருடாந்திர அவவ கூடுவகயில் கலந்து மகாண்டு 

உவரயாற்றி உள்ளார.் 

  பிக்கி மைண்கள் அவமை்பின் 34-வது வருடாந்திர அவவ கூடுவகயின் கருை்மைாருள் 

“இந்தியாவவ மாற்றிடும் மைண்கள்” (WOMEN TRANSFORMING INDIA) என்ைோகும்  
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 இந்ே கூடுவகயின் நிவனவாக, ேங்களுவடய வாழ்க்வகை் ையணே்தில் அல்லது 

வணிகே்தில் உசச்ே்வேே் மோட்ட மற்றும் ேங்களது ைணிக் களே்தில் உே்தவகமூடட்ும் 

ேவலவராக (inspirational leaders) உள்ள 9 இந்திய மைண் சாேவனயாளரக்ளுக்கு பிக்கி 

மைண்கள் அவமை்பின் நிவனவு விருதிவன (FLO ICON AWARDS) வழங்கி பிக்கி மைண்கள் 

அவமை்பு அங்கீகாரம் அளிேத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில் முேல் முவறயாக, அவமை்புசார ் மைாருளாோரே் துவறகளில் (formal 

sector) நிலவும் ைாலின சமேத்ுவே்தின் அளவிவன மதிை்பிட ைாலின சமேத்ுவ குறியீடு 

(Gender Parity Index) ஒன்றும் உருவாக்கை்ைடட்ு வருகின்றது. 

பிக்கி ச ண்கள் அளம ்பு 

 இந்தியாவில் மோழில்துவற மற்றும் வரே்்ேகே்திற்கான உசச்ைடச் அவமை்ைான 

வரே்்ேகம் மற்றும் மோழில்துவறயின் வணிகக் கழகங்களினுவடய சம்தமளனே்தின் 

(Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry -FICCI) ஒரு பிரிவாக 1983 ஆம் ஆண்டு 

பிக்கி மைண்கள் அவமை்பு தோற்றுவிக்கை்ைட்டது. 

 பிக்கி அவமை்பின் மகளிர ்பிரிதவ (women wing) பிக்கி மைண்கள் அவமை்ைாகும். 

 இேன் ேவலவமயகம் புதுதில்லியில் அவமந்துள்ளது. 

  

55-வது மகாராஷ்டிர மாநில மராத்தி திளர ் ட விருதுகள் 

 மகாராஷ்டிர மாநில அரசால் நிறுவை்ைட்ட இந்ே விருதுகளானது நவடமைற உள்ள 

55வது மகாராஷ்டிர மாநில மராே்தி திவரை்ைட திருவிழாவில் வழங்கை்ைட உள்ளது. 

 மகாராஷ்டிர மாநில அரசானது ைாலிவுட் நடச்ே்திரம் ேரத்மந்திராவிற்கு புகழ்மிக்க 

ராஜ்கபூர ் வாழ்நாள் சாேவனயாளர ் விருவேயும், திவரை்ைட இயக்குநர ் ராஜ்குமார ்

ஹிரானிக்கு ராஜ் கபூர ்சிறை்பு ைங்களிை்பு விருதிவனயும் அறிவிேத்ுள்ளது. 

 ைாலிவுட் திவர நடச்ே்திரமான ேரத்மந்திரா அவரக்ளுக்கு 2012 ஆம் ஆண்டு 

நாட்டினுவடய மூன்றாவது உயரிய குடிவம விருோன ைே்ம பூஷண் விருது 

வழங்கை்ைடட்து குறிை்பிடே்ேக்கது. 

 

 V.சாந்ோராம் வாழ்நாள் சாேவனயாளர ் விருதுக்கு (V. Shantaram Lifetime Achievement 

award) மராே்தி நடிகரான விஜய் சவான் தேரந்்மேடுக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

 V.சாந்ோராம் சிறை்பு ைங்களிை்பு விருதுக்கு (V. Shantaram Special Contribution award) 

மராே்தி நடிகர ்மற்றும் இயக்குநரான ரினால் குல்கரன்ி தேரந்்மேடுக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 
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தஷாசரன்ஸ்டீன் இதழியல் விருது 

 தி வயர ்(The Wire) இேழின் நிறுவன ஆசிரியரான (founding editor) சிே்ோரே்் வரேராஜன் 

அவரக்ளுக்கு 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான தஷாமரன்ஸ்டீன் இேழியல் விருது (Shorenstein 

Journalism) அமமரிக்காவில் உள்ள 

ஸ்டான்தைாரட்ு ைல்கவலக்கழகே்தில் 

(Stanford University) வழங்கை்ைடட்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் உள்நாடட்ு மற்றும் 

மவளிநாடட்ுக் மகாள்வக ைற்றிய 

சிே்ோரே்் வரேராஜனின் துணிகர 

குறிை்புகளுக்காக (courageous accounts) 

அவருக்கு தஷாமரன்ஸ்டீன் இேழியல் 

விருது வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 

தஷாசரன்ஸ்டீன் விருளத ்  ற்றி 

 அமமரிக்காவில் உள்ள ஸ்டான்தைாரட்ு ைல்கவலக்கழகே்தின் வால்டர ் H. 

தஷாமரன்ஸ்டீன் ஆசியா – ைசுபிக் ஆராய்சச்ி வமயே்ோல் (Walter H. Shorenstein Asia-

Pacific Research Centre) தஷாமரன்ஸ்டீன் விருது ஆண்டுதோறும் வழங்கை்ைடுகின்றது. 

 ஆசியாவின் மீது சிறந்ே அறிக்வகவய மவளியிடட் மற்றும் ஆசிய பிராந்தியே்திவனை் 

ைற்றிய தமற்கே்திய உலகின் புரிேலுக்கு கணிசமான ைங்களிை்பு ஆற்றிய 

இேழியலாளரக்வள கவுரவிை்ைேற்காக இவ்விருது வழங்கை்ைடுகின்றது. 

 2002 ஆம் ஆண்டு நிறுவை்ைட்ட இந்ே தஷாமரன்ஸ்டீன் விருதிவன இேற்கு முன் 15 

இேழியலாளரக்ள் மைற்றுள்ளனர.்  

 ஆரம்ைே்தில் இவ்விருது ேனிேத்ுவமான புகழ்மிக்க அமமரிக்க இேழியலாளரக்வள 

கவுரவிை்ைேற்காக வடிவவமக்கை்ைடட்து. பின் 2011-ஆம் ஆண்டு தமற்கே்திய நாடுகள் 

மற்றும் ஆசிய நாடுகவளச ் தசரந்்ே ேனிேத்ுவமான புகழ்மிக்க இேழியலாளரக்வள 

கவுரவிக்கும் வவகயில் இந்ே விருதில் மாற்றம் தமற்மகாள்ளை்ைடட்து. 

 

2018 புலிடெ்ர்  ரிசு 

 2017-ஆம் நாடக்ாட்டி வருடே்தின் (2017 calendar year) தைாது தமற்மகாண்ட 

ைணிகளுக்கான 2018 ஆம் ஆண்டின் புலிடச்ர ்ைரிசுகள் (2018 Pulitzer Prizes) புலிடச்ர ்ைரிசு 

வாரியே்ோல் (Pulitzer Prize Board) வழங்கை்ைடட்ுள்ளன. 

 இேழியல் துவறயில், நியூயாரக்் வடம்ஸ் (New York Times) ைே்திரிக்வக மூன்று புலிடச்ர ்

ைரிசுகவள மவன்றுள்ளது. இேனுடன் தசரந்்து நியூயாரக்் வடம்ஸ் ைே்திரிக்வகயானது 

இதுவவர மமாே்ேம் 125 புலிடச்ர ்ைரிசுகவள மவன்றுள்ளது. 

 மைாது தசவவை் பிரிவில் (Public Service category) தி நியூயாரக்் வடம்ஸ் மற்றும் தி நியூ 

யாரக்்கர ்(The New Yorker) இேழ்கள் இவணந்து புலிடச்ர ்ைரிசிவன மவன்றுள்ளன. 

 ஹாலிவுட் திவரயுலகே்தில் திவரை்ைட ேயாரிை்ைாளரான ஹாரத்வ மவயின் 

ஸ்டீனினுவடய (Harvey Weinstein) நீண்ட கால ைாலியல் மோந்ேரவுகள் மற்றும் ைாலியல் 

முவறதகடுகவள மவளிை்ைடுே்தியவமக்காக புலிடச்ர ் ைரிசு தி நியூயாரக்் வடம்ஸ் 

மற்றும் தி நியூயாரக்்கர ்இேழுக்கு வழங்கை்ைடட்ுள்ளது. 
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 இலக்கியம், நாடகம் மற்றும் இவசக்கான வவகை்பிரிவில் ஆண்டர்ு சீன் கிரீர ்(Andrew 

Sean Greer’s) எழுதிய சிே்திர நாவலான மலஸ் (Less) நாவல் சிறந்ே புவனக்கவே விருவே 

(Fiction award) மவன்றுள்ளது. 

இதழியல் 

விருது ் பிரிவுகள் விருதிளன ் ச றுதவார ்

மைாதுச ்தசவவ தி நியூயாரக்் வடம்ஸ் 

புலனாய்வு அறிக்வக அளிை்பு தி வாஷிங்டன் தைாஸ்ட் 

உள்ளூர ்அறிக்வக அளிை்பு தி சின்சின்னடி என்குவவரர ்ஸ்டாஃை் 

சரவ்தேச அறிக்வக ரியூட்டர ்இேழின் கிதளர ்ைால்டுவின், 

ஆண்டுரூ R.C மாரஷ்ல், மானுமவல் 

தமாகாதடா 

வரண்வன அலைாமா ஊடக குழுவின் ஜான் 

ஆரக்ிைால்டு 

ேவலயங்கம் எழுதுேல் மடஸ் மமாய்னஸ் ரிஜிஸ்டர ்(Des Moines 

Register) இேழின் ஆண்டி தடாமினிக் 

முக்கியச ்மசய்திகளுக்கான புவகை்ைடம் மடய்லி புராகிரஸ் (Daily Progress) இேழின் 

ரியான் மகல்லி 

முக்கியச ்மசய்திகளுக்கான அறிக்வக அளிை்பு பிரஸ் மடமாகிதரட் இேழின் 

ைணியாளரக்ள் 

விளக்க அறிக்வக அளிை்பு தி அரிதசானா ரிைை்ளிக் மற்றும் USA 

டுதட மநட்தவாரக்் 

தேசிய அறிக்வக அளிை்பு நியூயாரக்் வடம்ஸ் மற்றும் வாஷிங்டன் 

தைாஸ்ட் 

ேனிசச்ிறை்பு இேழ் எழுதுேல் ராமசல் காடஸ்ி கன்சா, GQ இேழின் 

ைகுதிதநரக் கடட்ுவரயாளர ்

விமரச்னங்கள் நியூயாரக்் இேழின் மஜரர்ி சால்டஸ்் 

ேவலயங்க காரட்ட்ூன் வவரேல் நியூயாரக்் வடம்ஸ் இேழின் ைகுதி தநர 

காரட்ட்ூன் ஓவியர,்வமக்தகல் 

ஸ்தலாஹன், தஜக் ஹால்மைரன்், 

ைகுதிதநர எழுே்ோளர ்

ேனிச ்சிறை்பு புவகை்ைடக் கவல ரியூடரஸ்் இேழின் புவகை்ைடை் 

ைணியாளர ்

இலக்கியம், நாடகம், இளெ 

விருது ் பிரிவுகள் விருதிளன ் ச ற்தறார் 

புவனக்கவே ஆண்டர்ூ சீன் கிரீர ்எழுதிய மலஸ் நாவல் 
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வரலாறு ஜாக் இ. தடவிஸ் எழுதிய “தி கல்ை்; தி 

தமக்கிங் ஆஃை் அன் அமமரிக்கன் சீ” (The 

Gulf: The Making of an American Sea) 

கவிவே பிராங்க் பிடாரட்் எழுதிய ஹால்ை் வலட்- 

தசகரிக்கை்ைட்ட கவிவேகள் 1965 – 2016. (Half-

light: Collected Poems 1965-2016) 

இவச மகன்ட்ரிக் லாமர ்

நாடகம் மாரட்ியானா மதஜாே்தின் - காஸ்ட் ஆஃை் 

லிவ்விங் நாடகம். (Cost of Living) 

வாழ்க்வக வரலாறு அல்லது சுயசரிவே கதராலின் பிதரசர ்எழுதிய “பிமரய்ரி 

வையரஸ்்”, தி அமமரிக்கன் டிரீம்ஸ் ஆஃை் 

மலௌரா இன்கால்ஸ் வில்டர ்(Prairie Fires: The 

American Dreams of Laura Ingalls Wilder)  

கற்ைவன அல்லாே மைாதுக்கவே பிரிவு 

(General Nonfiction) 

தஜம்ஸ் ைரம்ான் ஜீனியர ்எழுதிய லாக்கிங் 

அை் அவர ்ஓன்; கிவரம் அன்ட் ைனிஸ்மமன்ட் 

இன் பிதளக்அமமரிக்கா. (Locking Up Our Own: 

Crime and Punishment in Black America) 

புலிட்ெர்  ரிசு 

 அமமரிக்கன் – ஹங்தகரியன் ைே்திரிக்வக பிரசுரிை்ைாளரான தஜாசை் புலிடச்ர ்

என்ைவரால் 1917 ஆம் ஆண்டு புலிடச்ர ்ைரிசுகள் தோற்றுக்கை்ைட்டன. 

 அமமரிக்காவில் ைே்திரிக்வககள், இேழ்கள், ஆன்வலன் இேழ்கள், இலக்கியங்கள், 

இவச அவமை்புகளில் தமற்மகாள்ளை்ைடும் சாேவனகளுக்கு வழங்கை்ைடும் மிக 

உயரிய வருடாந்திர விருதே புலிடச்ர ்ைரிசாகும். 

 நியூயாரக்்கில் உள்ள மகாலம்பியா ைல்கவலக்கழகே்தினால் இந்ே ைரிசு 

நிரவ்கிக்கை்ைடுகின்றது. 

 ஆண்டுதோறும் 21 வவகை்ைாடட்ின் கீழ் இந்ே விருது வழங்கை்ைடுகின்றது. 

 

ச ாது இயக்குநர் - ததசிய த ாட்டித் ததரவ்ுகள் முகளம 

 மே்திய இவடநிவலக் கல்வி 

வாரியே்தின் (CBSE- Central Board of 

Secondary Education) முன்னாள் 

ேவலவர ் மற்றும் மசயலாளரான 

வினிே் தஜாஷிவய தேசிய 

தைாட்டிே் தேரவ்ுகள் முகவமயின் 

(National Testing Agency-NTA) மைாது 

இயக்குநராக மே்திய அரசு 

நியமிேத்ுள்ளது.  

 இந்நியமனம் மோடரை்ான 

உே்ேரவவ மே்திய ைணியாளர ்

மற்றும் ையிற்சிே் துவற 

(Department of Personnel and Training) மவளியிடட்ுள்ளது. 
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 வினிே் தஜாஷி 1992-ஆம் ஆண்டின் மணிை்பூர ் மாநில ைணிை் பிரிவவச ் தசரந்்ே ஓர ்

இந்திய ஆடச்ிை் ைணி அதிகாரியாவார.் 

 ேற்தைாது வினிே் தஜாஷி ஐந்து ஆண்டுகள் ைேவி காலே்திற்கு தேசிய தைாட்டிே ்

தேரவ்ுகள் முகவமயின் மைாது இயக்குநராக நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

ததசிய த ாட்டித் ததரவ்ுகள் முகளம 

 உயரக்ல்வி நிறுவனங்களுக்கு தேசிய அளவிலான நுவழவுே் தேரவ்ுகவள 

நடேத்ுவேற்காக தேசிய தைாட்டிே் தேரவ்ுகள் முகவமயிவன (National Testing Agency - 

NTA) அவமக்க மே்திய அவமசச்ரவவ அண்வமயில் ஒை்புேல் வழங்கியது. 

 தேசிய தைாட்டிே் தேரவ்ுகள் முகவமயானது இந்திய சங்கங்கள் ைதிவுச ்சட்டே்தின் கீழ் 

(Indian Societies Registration Act) ஓர ்கூடட்ுறவு சங்கமாக ைதிவு மசய்யை்ைடும். 

 மே்திய மனிே வள தமம்ைாடட்ு அவமசச்கே்ோல் நியமிக்கை்ைடும் சிறந்ே 

கல்வியாளவர ேவலவராகக் மகாண்டு ேன்னாட்சி அதிகாரமும், சுய சாரப்ு மகாண்ட 

முேன்வம தேரவ்ு அவமை்ைாகவும் இந்ே முகவம மசயல்ைடும். 

 உயரக்ல்வி நிறுவனங்களில் தசரவ்ேற்கான நுவழவுே் தேரவ்ுகவள நடே்ே தேசிய 

தைாட்டிே் தேரவ்ுகள் அவமை்பு உருவாக்கை்ைடும் என 2017-18க்கான மைாது ைடம்ஜட்டில் 

குறிை்பிடை்ைட்டிருந்ேது. 

 மே்திய இவடநிவலக் கல்வி வாரியே்ோல் (Central Board of Secondary Education - CBSE) 

ேற்தைாது நடே்ேை்ைடும் நீட் (NEET), தஜ.இ.இ (JEE) தைான்ற ைல்தவறு நுவழவுை் தைாட்டிே் 

தேரவ்ுகவள ஆரம்ை கடட்மாக இந்ே முகவம நடே்ே உள்ளது.  

 தைாட்டிே் தேரவ்ாளரக்ளுக்கு தைாதுமான வாய்ை்வை வழங்குவேற்காக நுவழவுே் 

தேரவ்ுகள் ஆன்வலன் மூலம் ஆண்டிற்கு குவறந்ேைடச்ம் இருமுவற இந்ே அவமை்ைால் 

நடே்ேை்ைடும். 

 முேலாம் ஆண்டின் மோடக்ககால மசயற்ைாட்டிற்காக இம்முகவமக்கு ஒரு முவற 

மானியமாக 25 தகாடி அளிக்கை்ைடும். இேன் பின் இவவ நிதியியல் 

ேற்சாரப்ுவடயவவயாக உருவாக்கை்ைடும். 

 மே்திய இவடநிவலக் கல்வி வாரியம், அகில இந்திய மோழில்நுட்ைக் கல்விக் குழு (All 

India Council for Technical Education - AICTE) மற்றும் பிற நிறுவனங்களின் நுவழவுே் 

தேரவ்ுகவள நடே்ே தவண்டிய ைணிை் மைாறுை்பு சுவமகவள இந்ே அவமை்பு நீக்கும். 

 

யுசனஸ்தகா  த்திரிக்ளக சுதந்திர ்  ரிசு - 2018  

 யுமனஸ்தகா அவமை்பின் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக ைே்திரிக்வகச ்சுேந்திர ைரிசு 

(World Press Freedom Prize) ஷாவ்கான் (Shawkan) எனை் பிரைலமாக அறியை்ைடும் எகிை்திய 

புவகை்ைட இேழியலாளரான மஷ்மூே் அபு ஜயீே்திற்கு (Mahmoud Abu Zaid) வழங்கை்ைட்ட 

உள்ளது. 

 ஐநாவின் கலாசச்ார அவமை்ைான யுமனஸ்தகாவினால் இந்ே விருது 1997 ஆம் ஆண்டு 

தோற்றுவிக்கை்ைடட்து. 

 மகாலம்பியா நாட்டின் இேழியலாளரான குய்தலரத்மா கதனா இஸாஜா விவன 

(Guillermo Cano Isaza) கவுரவை்ைடுேத்ுவேற்காக யுமனஸ்தகா அவமை்பு இவ்விருதிவன 

தோற்றுவிே்ேது. 
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 உலகின் எந்ேமவாரும் ைகுதியிலும், குறிை்ைாக ஆைே்வே எதிரம்காள்கின்ற 

தவவளகளில், ைே்திரிக்வகச ் சுேந்திரே்தின் தமம்ைாட்டிற்காகவும் ைே்திரிக்வகச ்

சுேந்திரே்தின் ைாதுகாை்பிற்காகவும் மாமைரும் ைங்களிை்பிவன வழங்குகின்ற 

நிறுவனங்கள், அவமை்புகள் 

மற்றும் நைரக்வள 

கவுரவிை்ைேற்காக இவ்விருது 

யுமனஸ்தகா அவமை்பினால் 

வழங்கை்ைடுகின்றது. 

 மகாலம்பியாவின் ைதகாடாவில் 

உள்ள எல் எஸ்மைக்டடாரில் 

அவமந்துள்ள ேன் ைே்திரிக்வக 

அலுவலகே்தின் முன் 

மகாலம்பியாவின் உள்நாடட்ுை் 

பிரசச்வனகவள எதிரே்த்ு 

ைே்திரிக்வக பிரசுரிே்ேோல் 

மகாலம்பியாவவச ் தசரந்்ே 

இேழியலாளரான குய்தலரத்மா 

கதனா இஸாஜா 1986 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்ைர ்17 ஆம் தேதி ைடுமகாவல 

மசய்யை்ைடட்ார.் 

 

உெெ் நீதி மன்றம் - முதல் ச ண் வழக்கறிஞர ்

 மூே்ே வழக்கறிஞரான இந்து மல்தஹாே்ரா இந்திய உசச் நீதிமன்றே்தின் நீதிைதியாக 

ைேவிதயற்றுள்ளார.் 

 இந்திய உசச் நீதிமன்றே்தின் 

ேவலவம நீதிைதியான தீைக் மிஸ்ரா 

இவருக்கு ைேவிை் பிரமாணம் மசய்து 

வவே்ோர.் 

 இேன் மூலம் வழக்கறிஞர ் (ைார)் 

அவமை்பிலிருந்து உசச் 

நீதிமன்றே்தின் நீதிைதியாக 

தநரடியாக நியமிக்கை்ைடட்ுள்ள 

முேல் மைண் நீதிைதி இந்து 

மல்தஹே்ரா ஆவார.் இவருவடய 

நியமனம் மூலம் உசச் 

நீதிமன்றே்தின் நீதிைதிகள் 

எண்ணிக்வகயானது 25-லிருந்து 

ேவலவம நீதிைதி உட்ைட 

அனுமதிக்கை்ைடட் எண்ணிக்வகயான 31 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 ஒடட்ுமமாே்ேமாக இந்து மல்தஹாே்ரா உசச் நீதிமன்றே்தின் ஏழாவது மைண் 

நீதிைதியாவார.்  

 M. ைாே்திமா பீவி உசச் நீதி மன்றே்தின் முேல் மைண் நீதிைதி ஆவார.் இவர ் 1989-ஆம் 

ஆண்டு நியமிக்கை்ைட்டார.் 
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 ேற்தைாது நீதிைதி ைானுமதி மடட்ுதம உசச் நீதிமன்றே்தின் ஒதர மைண் நீதிைதியாக 

இருந்து வந்ோர.் 

 சுேந்திரே்திற்கு பின்னான 67 ஆண்டு கால வரலாறுவடய உசச் நீதிமன்றம், இது வவர 

இரு முவற மடட்ுதம இரு மைண் நீதிைதிகவள ஒதர தநரே்தில் ைணியமரே்்தியுள்ளது.  

 

 

விளளயாடட்ுெ ்செய்திகள்  

2018  ாரம்ுலா ஒன் ஆஸ்திதரலியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

 மஜரம்ன் நாட்டவரும், நடை்பில் ஸ்குமடரியா மைராரி (Scuderia Ferrari) நிறுவனே்தின் 

ைாரம்ுலா ஒன் கார ் ைந்ேய ஓடட்ுனருமான மசைாஸ்டின் மவட்டல் ஆஸ்திதரலியா 

நாட்டின் மமல்தைாரன்் நகரில் நவடமைற்ற 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ைாரம்ுலா ஒன் 

ஆஸ்திதரலியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ைந்ேயை் தைாட்டியில் சாம்பியன்ஷிை் ைடட்ேவ்ே 

மவன்றுள்ளார.்  

 மரட்புல் தரசிங் நிறுவனே்தின் ைந்ேய வீரராக ைங்மகடுேத்ு முவறதய 2010, 2011, 2012, 

2013 ஆம் ஆண்டுகளில் நான்கு முவற ைாரம்ுலா ஒன் உலக சாம்பியன்ஷிை் ைட்டே்வே 

மசைாஸ்டின் மவட்டல் மவன்றுள்ளார.் 

 

8வது ஹாக்கி ஆண்கள் மூத்ததார் ததசிய ொம்பியன்ஷி ் இந்தியா - 2018 

 லக்தனாவில் உள்ள ைே்ம ஸ்ரீ முஹம்மது ஷயிே் ஹாக்கி விவளயாட்டரங்கில் 

நவடமைற்ற 8வது ஹாக்கி இந்தியா ஆண்கள் மூே்தோர ் தேசிய சாம்பியன்ஷிை் 

தைாட்டியில் ைஞ்சாை் ஹாக்கி அணி சாம்பியன்ஷிை் ைடட்ேவ்ே மவன்றுள்ளது. 

 இறுதிை் தைாட்டியில் 2-1 என்ற தகால் கணக்கில் மைட்தராலியம் விவளயாடட்ு 

தமம்ைாடட்ு ஆவணய அணிவய (Petroleum Sports Promotion Board) தோற்கடிே்து ைஞ்சாை் 

ஹாக்கி அணி சாம்பியன்ஷிை் ைடட்ே்வே மவன்றுள்ளது.  

 மவண்கலை் ைேக்கேத்ுக்கான தைாட்டியில், 1-1 என்ற கணக்கில் ஆட்டம் டிரா ஆனவேே் 

மோடரந்்து, அடுேத்ு நவடமைற்ற மைனால்டி தைாட்டியில் 5-3 என்ற கணக்கில் நடை்பு 

சாம்பியனான இரயில்தவ விவளயாடட்ு தமம்ைாடட்ு ஆவணய அணியானது (Railway 

Sports Promotion Board -RSPB) ஏர ்இந்தியா விவளயாடட்ு தமம்ைாடட்ு ஆவணய அணிவய 

(Air India Sports Promotion Board) வீழ்ே்தி மவண்கலை் ைேக்கம் மவன்றுள்ளது.  

 

ஊழல் எதிர் ்பு பிரிவு தளலவர் – BCCI  

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியன் பிரிமியர ்லீக் மோடங்க உள்ள நிவலயில் இந்திய 

கிரிக்மகட் கடட்ுை்ைாடட்ு வாரியமானது (Board of Control for Cricket in India- BCCI) 

ராஜஸ்ோனின் முன்னாள் காவல் துவற இயக்குநரான (ex-Director General of Police) அஜிே் 

சிங்-வக 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான ேனது ஊழல் எதிரை்்புை் பிரிவின் (Anti-Corruption unit) 

ேவலவராக நியமிேத்ுள்ளது.  

 BCCI-யினுவடய ஊழல் எதிரை்்புை் பிரிவின் (Anti-Corruption unit) ேவலவராக இருந்து 

வரும் மடல்லியின் முன்னாள் காவல்துவற மைாது இயக்குநரான நீரஜ் குமாருக்கு 
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ைதிலாக ேற்தைாது அஜிே் சிங் நியமிக்கை்ைடட்ுள்ளார.் தமலும் நீரஜ் குமார ் 2018 ஆம் 

ஆண்டின் மாரச் ் 31 ஆம் தேதி வவர இந்திய கிரிக்மகட் கடட்ுை்ைாடட்ு வாரியே்தின் 

ஊழல் எதிரை்்புை் பிரிவின் ஆதலாசகராக நியமக்கை்ைடட்ுள்ளார.் 

 

ISSF ஜீனியர் உலகக் தகா ்ள  

 ஒன்ைது ேங்கம், ஐந்து மவள்ளி, எடட்ு மவண்கலம் என மமாே்ேம் 22 ைேக்கங்கவள 

மவன்று ைேக்கை்ைடட்ியலில் இரண்டாவது இடேவ்ேை் பிடிேத்ு இந்தியா 

ஆஸ்திதரலியாவின் சிடன்ி நகரில் நவடமைற்று வந்ே ISSF ஜீனியர ்உலகக் தகாை்வைை் 

தைாட்டிவய மவற்றிகரமாக நிவறவு மசய்துள்ளது.  

 

 ஒன்ைது ேங்கம், 8 மவண்கலம், 8 மவள்ளி என மமாே்ேம் 25 ைேக்கங்கவள மவன்று 

ைேக்கை் ைடட்ியலில் சீனா முேலிடே்வேை் பிடிேத்ுள்ளது. 

 மூன்று ேங்கை் ைேக்கங்களுடன் இே்ோலி மூன்றாவது இடே்தில் உள்ளது. 

 ேங்கை் ைேக்கே்வே மவன்ற 4 நாடுகளுள் தைாட்டிவய நடே்திய நாடான 

ஆஸ்திதரலியா ஓர ்ேங்கே்வே மவன்று 4வது இடே்தில் உள்ளது.  

இ ்த ாட்டியில்  தக்கங்கள் சவன்ற இந்திய வீரரக்ள்.  

 ேங்கை் ைேக்கம் மவன்றவரக்ள் : அனிஷ், இளதவனில் வளறிவன், மனு ைதகர,் 

முஷ்கான். 

 மவள்ளிை் ைேக்கம் மவன்றவரக்ள் : ரானா மகௌரவ் 

 மவண்கலை் ைேக்கம் மவன்றவரக்ள் : ைபுோ அரஜ்ூன், அன்தமால், கபூர ் விவான், 

மசதகான் கமனமே.்  

 

விஷ்டனின் முன்னணி கிரிக்சகட் வீரரக்ள் 

 இந்திய அணியின் தகை்டன்களான, விராட் தகாலி மற்றும் மிே்ோலி ராஜ் ஆகிதயார ்

முவறதய ஆண்கள் மற்றும் மைண்கள் கிரிக்மகட்டின் உலக முன்னணி வீரரக்ளாக 

அறிவிக்கை்ைடட்ுள்ளனர.் 
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 ைலமுவற முன்னணி வீரரக்ளாக அறிவிக்கை்ைட்ட வீதரந்திர தசவாக் மற்றும் குமார ்

சங்ககாராவவே் மோடரந்்து மூன்றாவது வீரராக விராட் தகாலி இடம் மைற்றுள்ளார.் 

விராட் தகாலி இரண்டாவது முவறயாக முன்னணி வீரர ் என்ற மைருவமவயை் 

மைற்றுள்ளார.் 

 இந்தியா உலகக் தகாை்வை இறுதிை் தைாட்டியில் இடம் மைற்றிருந்ே தைாது மிே்ோலி 

ராஜ் ஒரு நாள் சரவ்தேசை் தைாட்டியில் அதிக ரன் எடுே்ே முன்னணி வீராங்கவனயாக 

அறிவிக்கை்ைடட்ு ஒராண்டுக்குை் பிறகு இந்ேை் மைருவமவயை் மைற்றுள்ளார.் 

 இவரக்ளுடன் மூன்று ஆங்கில மைண் கிரிக்மகட் வீராங்கவனகளான மகேர ் வநட், 

ஆன்யா ஷ்ருை்தசால் மற்றும் நாட் ஷிமவர ் ஆகிதயாவர தசரே்த்ு மமாே்ேம் ஐவர,் 

விஸ்மடனின் இந்ோண்டுக்கான முன்னணி கிரிக்மகட் வீரரக்ளாக 

தேரந்்மேடுக்கை்ைடட்ுள்ளனர.் 

 விஸ்மடன் கிரிக்மகட் வீரரக்ளின் ைஞ்சாங்கே்ோல் தேரந்்மேடுக்கை்ைடும் வருடாந்திர 

கிரிக்மகட் வீரர ்விருதே விஸ்மடனின் உலக முன்னணி கிரிக்மகட் வீரர ்என்ற மைருவம 

ஆகும். 

 2004 ஆம் ஆண்டு நிறுவை்ைடட் இவ்விருது, முந்வேய ஆண்டில் உலகின் எந்ேமவாரு 

இடே்திலும் சிறந்ே மசயல்ைாடவ்டக் மகாண்ட வீரரக்ளுக்கு தேரந்்மேடுக்கை்ைடட்ு 

வழங்கை்ைடுகிறது.  

 

உலகின் முதல்நிளல பூ ் ந்தாட்ட வீரர ்

 கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்ே ்உலகின் முேல்நிவல பூை்ைந்ோட்ட வீரர ்என்ற ேரவரிவசயில் முேல் 

இந்திய ஆண் வீரராக இடம்பிடிேத்ுள்ளார.் 

 

 இந்திய வீரர ்கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்ே் மடன்மாரக்்கின் விக்டர ்ஆக்மஸல்மசன்வன வீழ்ே்தி 

முேலிடே்வேை் பிடிேத்ுள்ளார.் 

 சாய்னா தநவாவலே் மோடரந்்து, இை்தைாட்டியில் முேலிடே்வேை் பிடிேே் இந்திய வீரர ்

கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்ே ்ஆவார.் சாய்னா தநவால் 2015ல் முேலிடே்வே பிடிே்ோர.் 

 

காமன்சவல்த் த ாட்டிகள்  

 மில்கா சிங்கிற்குை் பிறகு காமன்மவல்ே் தைாட்டிகளில் ஆண்களுக்கான 400 மீ இறுதிை் 



   
    
 
 
 
 

158 
 

  

தைாட்டிக்கு ேகுதி மைற்ற முேல் இந்திய வீரராக முகம்மது அனாஸ் யாகியா 

உருவாகியுள்ளார.் 

 45.44 விநாடிகளில் ைந்ேய தூரே்வேக் கடந்து இறுதிை் தைாட்டிக்குே் ேகுதி மைற்ற 

மூன்றாவது ஓட்டை் தைாட்டியாளர ்அனாஸ் ஆவார.் 

 1958 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் தைரரசில் நவடமைற்ற காமன்மவல்ே் தைாட்டிகளில் 

மில்கா, 400 மீ ஓட்டை் தைாட்டியில் (அை்தைாவேய 440 – யாரட்் தரஸ்) ேங்கை்ைேக்கே்வே 

மவன்றார.் 

 

 

2018 ெந்ளதசி ATP தெலஞ்ெர் த ாட்டி 

 வேவான் ேவலநகர ் வேமைய்யில் (Taipei) நவடமைற்ற 2018ஆம் ஆண்டிற்கான 

சந்வேசி ATP தசலஞ்சர ்மடன்னிஸ் தைாட்டியின் இறுதி ஆட்டேத்ில் சக நாடட்ு வீரரான 

இராம்குமார ்ராமநாேவன வீழ்ே்தி இந்தியாவின் மடன்னிஸ் வீரரான யூகி ைாம்ரி (Yuki 

Bhambri) சாம்பியன் ைடட்ே்வே மவன்றுள்ளார.் 

 இது யூகி ைாம்பிரிக்கு 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான மடன்னிஸ் சீசனின் முேல் ஒற்வறயர ்

தசலஞ்சர ்ைட்டமாகும். 

 இந்ே மவற்றியின் மூலம் யுகி ைாம்பிரி மீண்டும் சரவ்தேச மடன்னிஸ் ேரவரிவசயின் 

முேல் 100 இடங்களில் இடம் மைற்றுள்ளார.் 

 

ஆசிய தகா ்ள  2018 

 இந்திய கிரிக்மகட் கடட்ுை்ைாடட்ு வாரியே்தினால் (Board of Control for Cricket in India-BCCI) 

ைாகிஸ்ோன் கிரிக்மகட் அணிவய தைாட்டியில் ைங்தகற்க வவை்ைது மோடரை்ாக 

மே்திய அரசிடம் இருந்து அனுமதிவயை் மைற இயலாேேன் காரணமாக ஆசிய 

கிரிக்மகட் கவுன்சிலானது (Asian Cricket Council-ACC) 50 ஓவர ் ஆசிய தகாை்வையின் 

தைாட்டி நடக்கும் இடே்வே (Asia Cup) இந்தியாவிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகே்திற்கு 

(United Arab Emirates) மாற்றியுள்ளது. 
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 ஆசிய கிரிக்மகட் கவுன்சிலின் ேவலவமயிடமான தகாலாலம்பூரில் நவடமைற்ற 

ஆசிய கிரிக்மகட் கவுன்சில் 

சந்திை்பின் தைாது ஆசிய 

கிரிக்மகட் கவுன்சிலின் 

அவனேத்ு நாடுகளும் 50 ஓவர ்

ஆசிய தகாை்வைை் தைாட்டியின் 

தைாட்டி நடக்கும் இடே்வே 

மாற்ற ஒருமனோக ஏற்றுக் 

மகாண்டோல் தைாட்டி நடக்கும் 

இடம் இந்தியாவிலிருந்து 

ஐக்கிய அரபு அமீரகே்திற்கு 

மாற்றை்ைடட்ுள்ளது. 

 மசை்டம்ைர ்13-ஆம் தேதி முேல் 28- ஆம் தேதி வவர வவர துைாய் மற்றும் அபுோபியில் 

ஆசிய தகாை்வைை் தைாட்டி நவடமைற உள்ளது. 

 இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முவற (Biennial event) நடே்ேை்ைடும் ஆசியக் தகாை்வைை் 

தைாட்டியானது மசை்டம்ைர ் மாேம் இந்தியாவில் நவடமைறவிருந்ேது. இருை்பினும் 

ைாகிஸ்ோன் கிரிக்மகட் ஆவணயம் தகாை்வைக்கான தைாட்டியிடேவ்ே மாற்றிட 

தவண்டும் என மோடரந்்து எதிரை்்பு மேரிவிேத்ு வந்ேது. 

 இந்ே ஆசிய தகாை்வைை் தைாடட்ியானது இந்தியா, ைாகிஸ்ோன், வங்கதேசம், 

இலங்வக, ஆை்கானிஸ்ோன் ஆகிய நாடுகளின் தேசிய கிரிக்மகட் அணிகளுக்கு 

இவடதய நவடமைறுகின்றது. 

 

 ந்ளத தெத ் டுத்திய விவகாரம் 

 தகை்டவுனில் நவடமைற்ற மேன்னாை்பிரிக்காவிற்மகதிரான மூன்றாவது மடஸ்ட் 

கிரிக்மகட் தைாட்டியின் மூன்றாவது நாளில் ஆஸ்திதரலியாவின் தகமருன் 

தைன்கிராஃை்ட், ைந்தின் ேன்வமவய 

மாற்றுவேற்காக மணல் காகிேே்வேை் 

(Sand paper) ையன்ைடுே்திய காட்சியால் 

பிடிைட்டார.்  

 ஸ்டீவ் ஸ்மிே் தடவிட் வாரன்ர ் மற்றும் 

தைன்கிராஃை்ட் மூவரும் விவளயாட்டிற்கு 

மகட்ட மையவர ஏற்ைடுே்ே முயற்சிை்ைோக 

குற்றம் சாட்டை்ைட்டனர.் 

 ஸ்மிே் மற்றும் வாரன்ர ்ஆஸ்திதரலியாவின் 

எல்லா விேமான உள்நாடட்ு கிரிக்மகட் 

தைாட்டிகளிலும் எல்லா சரவ்தேச 

தைாட்டிகளிலும் 12 மாே கால அளவிற்கும், 

தைன்கிராஃை்ட் 9 மாே கால அளவிற்கும் 

விவளயாடுவேற்கு ேவட 

விதிக்கை்ைடட்ுள்ளனர.் 

 இந்ே வவகயில் அணியின் ையிற்சியாளர ்

தடரன் லீமன் ேமது ைேவியிலிருந்து 

விலகியுள்ளார.் 
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 ந்ளத தெத ் டுத்துதல் 

 ைந்து வீசச்ாளரக்ளுக்கு உேவிடும் வவகயில், ைந்தின் காற்றியக்க திவசயில் மசல்லும் 

ேன்வமயில் குறுக்கீடு மசய்வேற்காக கிரிக்மகட் தைாட்டியில் ையன்ைடுே்ேை்ைடும் 

ைந்தின் ேன்வமவய மாற்றியவமக்கும் மசயதல ைந்வே தசேை்ைடுேத்ுேல் ஆகும். 

 இந்ே மசயலானது ைந்தின் புறை்ைரை்வை மணல்காகிேே்வேக் (அல்லது தவறு 

ஏோவமோரு மைாருள் மகாண்டு) மகாண்டு தேய்மானம் அவடயச ்மசய்வது அல்லது, 

ைந்தின் புறை்ைரை்வை நகே்ோல் உராய்ை்ைது அல்லது ேவரயில் தேய்ே்ேல் 

ஆகியவற்வற உள்ளடக்கும். 

 மமல்ைரன்் கிரிக்மகட் கழகே்தின் கிரிக்மகட் சட்டே்தின், ஷரேத்ு 41, துவணை்பிரிவு 3-

ன் ைடி கிரிக்மகட் வீரரக்ள் தவறு எந்ேமவாரு புறை் மைாருள்கவளயும் ையன்ைடுே்ோமல் 

ைந்தின் தமற்ைரை்வை மமருதகற்ற அனுமதிக்கை்ைடுவர.்  

 

2018 மியாமி ஒ ன் 

 அமமரிக்காவின் மியாமி நகரில் நவடமைற்ற மியாமி ஒைன் தைாட்டியில் அமமரிக்க 

நாடவ்டச ்தசரந்்ே மடன்னிஸ் வீரரான ஜான் இஸ்மனர ் (John Isner) மஜரம்ன் நாடவ்டச ்

தசரந்்ே அமலக்ஸான்டர ்ஜ்மவதரவ்-விவன (Alexander Zverev) வீழ்ே்தி முேல் முவறயாக 

மியாமி ஒைன் ைட்டே்வே மவன்றுள்ளார.் 

 

 2010 ஆம் ஆண்டில் இை்ைட்டே்வேை் மைற்ற ஆண்டி தராட்டிக்குை் பிறகு மியாமி ஒைன் 

ைடட்ே்வே மவன்றுள்ள முேல் அமமரிக்க மடன்னிஸ் வீரர ்ஜான் இஸ்மனர ்ஆவார.் 

மியாமி ஒ ன் 

 மியாமி மாஸ்டரஸ்் (Miami Masters) எனவும் சில தவவளகளில் அவழக்கை்ைடுகின்ற 

மியாமி ஒைன் மடன்னிஸ் (Miami Open) தைாட்டியானது ஆண்கள் மற்றும் 

மைண்களுக்கான வருடாந்திர சரவ்தேச மடன்னிஸ் தைாட்டியாகும். 

 ேற்தைாது இை்தைாட்டியானது அமமரிக்காவின் புதளாரிடா மாகாணே்தின் தக 

பிஸ்மகய்ன் தீவில் நவடமைற்று வருகின்றது. இது மியாமி கடற்கவரக்கு அருகில் உள்ள 

ஓர ்தீவு நகரமாகும். 

 மியாமி ஒைன் தைாட்டியானது ஆண்டுதோறும் மாரச் ்மாேம் நவடமைறுகின்றது. 

 



   
    
 
 
 
 

161 
 

  

ெந்ததாஷ் டிராபி 

 மகால்கே்ோ நகரின் சால்ட் தலக் கால்ைந்து விவளயாட்டரங்கே்தில் நவடமைற்ற 

தைாட்டியில் தகரள கால்ைந்து அணியானது 6-ஆவது முவறயாக சந்தோஷ் கால்ைந்து 

டிராபிவய மவன்றுள்ளது. 

 தகரளாவிற்கு இது ஆறாவது சந்தோஷ் டிராபி ைட்டமாகும். இது 2004-05க்குை் பிறகான 

தகரளாவின் முேல் ைட்டமாகும். 

 இந்ே ஆண்டு நவடமைற்ற தைாட்டியானது சந்தோஷ் டிராபி தைாட்டியின் 72-வது 

ைதிை்ைாகும். 

 இந்தியாவில் கால்ைந்து விவளயாட்டின் முேன்வம நிரவ்ாக அவமை்ைான 

அவனே்திந்திய கால்ைந்து சம்தமளனே்தின் (All India Football Federation-AIFF) கீழ் அரசு 

நிறுவனங்களின் கால்ைந்து அணிகள் மற்றும் பிராந்திய மாநில கால்ைந்து சங்கங்கள் 

ஆகியவற்றிக்கு இவடதய விவளயாடை்ைடுகின்ற சங்கங்கள் அளவிலான நாக்-அவுட் 

கால்ைந்து தைாட்டிதய (Association football knock-out competition) சந்தோஷ் டிராபியாகும். 

 

சதன்கிழக்கு ஆசிய மகளிர் எறி ந்து ொம்பியன்ஷி ் 

 உே்திரை் பிரதேச மாநிலம் லக்தனாவில் உள்ள K.D. சிங் ைாபு விவளயாட்டரங்கில் 

நவடமைற்ற தைாட்டியில் வங்கதேசே்வே வீழ்ே்தி இந்தியா 5-வது மேன் கிழக்கு ஆசிய 

மைண்கள் எறிைந்து சாம்பியன்ஷிை் ைடட்ே்வே (South East Asian Women Handball 

Championship) மவன்றுள்ளது. 

 இந்திய எறிைந்து சம்தமளனமானது (Handball Federation of India) மேற்காசிய எறிைந்து 

சம்தமளனே்துடன் (South Asian Handball Federation) இவணந்து இந்ே 5-வது மகளிர ்

மேற்காசிய எறிைந்து சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டிவய நடே்தியுள்ளது. 

 மமாே்ேம் 5 நாடுகவளச ்தசரந்்ே வகை்ைந்து அணிகள் இை்தைாட்டியில் ைங்தகற்றன. 

 அவவயாவன 

o இந்தியா 

o பூடான் 

o வங்கதேசம் 

o ஆை்கானிஸ்ோன் 

o தநைாளம் 

 5 நாடுகளுக்கிவடதயயான இந்ேை் தைாட்டியில் தநைாளம் இரண்டாவது இடே்வேை் 

பிடிே்ேது. வங்கதேசம் மூன்றாவது இடே்வேை் பிடிேத்ு மவண்கலை் ைேக்கம் மவன்றது. 

 

காமன்சவல்த் விளளயாட்டு ் த ாட்டிகள் 2018 

 21-வது காமன்மவல்ே் தைாட்டிகள் (Commonwealth Games) அண்வமயில் ஆஸ்திதரலியா 

நாட்டின் தகால்டுதகாஸ்ட் நகரில் (Gold Coast) நவடமைற்று முடிந்ேது. 

 இந்ே 21-வது காமன்மவல்ே் தைாட்டியில் மமாே்ேம் 275 ேங்கை் ைேக்கங்களுக்கு 71 

நாடுகவளச ்தசரந்்ே 4,500க்கும் அதிகமான ேடகள வீரரக்ள் தைாட்டியிடட்னர.் 

 ஆண்கள் மற்றும் மைண்களுக்கான ைேக்க தைாட்டிகவள ஒதர எண்ணிக்வகயில் 
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மகாண்ட முேல் மைரும் அளவிலான ைன்-விவளயாடட்ு தைாட்டி (Major multi-sport event) 

இதுதவயாகும்.  

 இந்ே காமன்மவல்ே் தைாட்டிக்கு 227 வீரரக்வளக் மகாண்ட அணிவய இந்தியா அனுை்பி 

வவே்ேது. 

 இந்ே காமன்மவல்ே் தைாட்டியின் துவக்க விழா மகாண்டாட்டே்தில் இந்தியக் 

மகாடிவய ைாட்மிண்டன் வீராங்கவனயான P.V. சிந்து ஏந்திச ்மசன்றார ்(flag-bearer).  

 இந்ே காமன்மவல்ே் தைாட்டியில் 26 ேங்கம், 20 மவள்ளி மற்றும் 20 மவண்கலம் என 

மமாே்ேம் 66 ைேக்கங்கவள மவன்று இந்தியா ைேக்கை் ைடட்ியலில் மூன்றாவது 

இடே்வேை் பிடிேத்ுள்ளது. 

 80 ேங்கம், 59 மவள்ளி, 59 மவண்கலம் என மமாே்ேம் 198 ைேக்கங்கவள மவன்று 

ஆஸ்திதரலியா ைேக்கை் ைட்டியலில் முேலிடே்வேை் பிடிேத்ுள்ளது. 

 45 ேங்கம், 45 மவள்ளி, 46 மவண்கலம் என மமாே்ேம் 136 ைேக்கங்கவள மவன்று 

இங்கிலாந்து ைேக்கை் ைடட்ியலில் இரண்டாம் இடே்வேை் பிடிேத்ுள்ளது. 

தங்க ்  தக்கம் சவன்றவரக்ள் – விளளயாடட்ு ் த ாட்டிகள்  

வீரரின் ச யர் விளளயாடட்ு 

சாய்னா தநவால் மைண்கள் ஒற்வறயர ்ைாட்மிண்டன் தைாட்டி 

விகாஸ் கிருஷ்ணா குேத்ுச ்சண்வட – 75 கிதலா எவடை் பிரிவு 

மணிகா  மைண்களுக்கான ஒற்வறயர ்தடபுள் 

மடன்னிஸ் தைாட்டி 

 காமன்மவல்ே்தில் தடபுள் மடன்னிஸ் 

தைாட்டி தைாட்டியில் ேங்கம் 

மவல்லும் முேல் இந்தியை் மைண் 

இவராவார.் 

விதனஷ் தைாகாட் மல்யுே்ேம் – மகளிர ்ை்ரீ ஸ்வடல் 50 கிதலா 

நாரட்ிக் தைாட்டி 

நீரஜ் தசாை்ரா  ஈட்டி எறிேல் 

 காமன்மவல்ே் தைாட்டியில் ேங்கை் 

ைேக்கம் மவன்றுள்ள முேல் இந்திய 

ஈட்டி எறிேல் வீரர ்இவராவார.் 

கவுரவ் தசாலங்கி குேத்ுச ்சண்வட – 52 கிதலா எவடை் பிரிவு 

சுமிே் மாலிக் மல்யுே்ேம் – ஆண்களுக்கான பீரிஸ்வடல் 125 

கிதலா எவடை் பிரிவு 

சஞ்சீவ் ராஜ்புே் துை்ைாக்கிச ்சுடுேல் – 50 மீட்டர ்வரபிள் 3 

நிவல சுடுேல் தைாட்டி. (3 Position shooting) 

M.C தமரிதகாம்  குேத்ுச ்சண்வட – 45 முேல் 48 கிதலா 

வவரயிலான எவடை் பிரிவு.  

 தமரிதகாம் ேன்னுவடய முேல் 

காமன்மவல்ே் தைாட்டியான 

இை்தைாட்டியில் ேங்கம் 

மவன்றுள்ளார.் 
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ைஜ்ரங் பூனியா  மல்யுே்ேம் – பீரி ஸ்வடல் 65 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

தேஜஸ்வினி சவந்ே் துை்ைாக்கி சுடுேல் – 50 மீட்டர ்வரபிள் சுடுேல் 

தைாட்டி 

அனிஷ் ைன்வாலா  துை்ைாக்கிச ்சுடுேல் – 25 மீட்டர ்

விவரவு பிஸ்டல் சுடுேல் தைாட்டி 

 காமன்மவல்ே் தைாட்டியில் ேங்கம் 

மவன்ற இவளய வீரர ்இவராவார ்

சுஷில் குமார ்  மல்யுே்ேம் – ஆண்களுக்கான பீரி 

ஸ்வடல் 74 கிதலா எவடை் பிரிவு. 

 இவர ்ேனது மூன்றாவது 

மோடரச்ச்ியான காமன் மவல்ே் 

ேங்கை் ைேக்கே்வே மவன்றுள்ளார ்

ராகுல் அவார ் மல்யுே்ேம் – ஆண்களுக்கான பீரி ஸ்வடல் 57 

கிதலா எவடை்பிரிவு 

ஸ்தரயாஸி சிங் துை்ைாக்கி சுடுேல்-டபுள் டிராை் மகளிர ்

துை்ைாக்கி சுடுேல் 

ஹீனா சிே்து துை்ைாக்கி சுடுேல் – 25 மீட்டர ்பிஸ்டல் 

சுடுேல் தைாட்டி 

ஜிேத்ு ராய் துை்ைாக்கி சுடுேல் – 10 மீட்டர ்

ஆண்களுக்கான ஏர ்பிஸ்டல் தைாட்டி 

மனு மைக்கர ் துை்ைாக்கி சுடுேல் – மைண்களுக்கான 10 

மீட்டர ்ஏர ்பிஸ்டல் தைாட்டி 

பூனம் யாேவ் ைளு தூக்குேல் – மைண்களுக்கான 69 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

மவங்கட் ராகுல் ரகாலா ைளுதூக்குேல் – ஆண்களுக்கான 85 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

சதீஸ்குமார ்சிவலிங்கம் ைளுதூக்குேல் – ஆண்களுக்கான 77 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

சஞ்சிோ சானு ைளு தூக்குேல் – மைண்களுக்கான 53 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

மீராைாய் சானு ைளுதூக்குேல் – மைண்களுக்கான 48 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

 

 இந்தியாவின் ஆண்கள் தடபுள் மடன்னிஸ் அணி வநஜீரியாவவ வீழ்ே்தி ேங்கம் 

மவன்றுள்ளது. 

 மைண்கள் தடபுள் மடன்னிஸ் தைாட்டியில் இந்திய தடபுள் மடன்னிஸ் மகளிர ் அணி 

முேல் முவறயாக ேங்கம் மவன்றுள்ளது. 

 சே்விக் ரன்கி மரட்டி மற்றும் அஸ்வினி மைான்னை்ைா ஆகிதயார ் அடங்கிய கலை்பு 
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இரடவ்டயர ் ைாட்மிண்டன் அணி இந்திய வரலாற்றிதலதய முேன் முவறயாக 

காமன்மவல்ே் தைாட்டிகளில் ேங்கை்ைேக்கம் மவன்றுள்ளது. 

சவள்ளி ்  தக்கம் சவன்றவரக்ள் - விளளயாடட்ு ் த ாட்டி 

வீரரின் ச யர் விளளயாடட்ு 

P.V. சிந்து ைாட்மிண்டன் – மைண்கள் ஒற்வறயர ்

ைாட்மிண்டன் தைாட்டி 

இறுதிை் தைாட்டியில் இந்தியாவின் சாய்னா 

தநவாலுக்கு எதிராக ைேக்கம் மவன்றார.் 

கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்ே் ைாட்மிண்டன் – ஆண்கள் ஒற்வறயர ்பிரிவு 

தீபிகா ைல்லிகல் மற்றும் 

தஜாஷ்னா சின்னை்ைா 

மைண்கள் இரடவ்டயர ்ஸ்குவாஷ் தைாட்டி 

தீபிகா ைல்லிக்கல் மற்றும் 

சவ்ரவ் தகாஷல் 

கலை்பு இரடவ்டயர ்ஸ்குவாஷ் தைாட்டி 

மணிஷ் மகௌசிக் குேத்ுச ்சண்வட – ஆண்களுக்கான 60 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

அமிே் ைங்கல் குேத்ுச ்சண்வட – ஆண்களுக்கான 46-49 

கிதலா எவடை்பிரிவு 

மணிகா ைே்ரா மற்றும் மவுமா ோஸ் தடபுள் மடன்னிஸ் மைண்கள் இரடவ்டயர ்

பிரிவு- காமன்மவல்ே் தைாட்டியில் தடபுள் 

மடன்னிஸ் விவளயாட்டில் இந்தியாவின் 

முேல் மவள்ளிை் ைேக்கம் இதுவாகும் 

அஞ்சும் மவுடக்ில் துை்ைாக்கி சுடுேல் – மைண்களுக்கான 

50மீட்டர ்வரபிள் 3 நிவல சுடுேல் பிரிவு 

பூஜா ேண்டா மல்யுே்ேம் – மைண்களுக்கான 57 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

மவுசம் கே்ரி மல்யுே்ேம் – ஆண்களுக்கான 97 கிதலா 

எவடை் பிரிவு 

சீமா பூனியா மைண்களுக்கான வடம்டறிேல் 

மமகுலி தகாஷ் துை்ைாக்கி சுடுேல் – மைண்களுக்கான 

10மீட்டர ்ஏரப்ிஸ்டல் தைாட்டி 

ஹீனா சிே்து துை்ைாக்கி சுடுேல் – மைண்களுக்கான 

10மீட்டர ்ஏரப்ிஸ்டல் தைாட்டி 

P. குருராஜா ைளுதூக்குேல் – ஆண்களுக்கான 56 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

தேஜஸ்வினி சாவந்ே் துை்ைாக்கி சுடுேல் – 50 மீட்டர ்ஏரப்ிஸ்டல் 

பிரிவு 
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ைபிோ குமாரி மல்யுே்ேம் – 53 கிதலா எவடை்பிரிவு 

சவண்கல ்  தக்கம் சவன்றவரக்ள் - விளளயாடட்ு ் த ாட்டி 

வீரரின் ச யர் விளளயாடட்ு 

மணிகா ைே்ரா மற்றும் G.சே்யன்  கலை்பு இரடவ்டயர ்– தடபுள் மடன்னிஸ் 

ஷரே் கமல் ஆண்களுக்கான ஒற்வறயர ்– தடபுள் 

மடன்னிஸ் 

ஹரம்ீே் தேசாய் மற்றும் சுனில் சங்கர ்

மஷட்டி 

ஆண்களுக்கான இரடவ்டயர ்தடபுள் 

மடன்னிஸ் தைாட்டி 

அஸ்வினி மைான்னை்ைா மற்றும் சிக்கி 

மரட்டி 

மைண்கள் இரடவ்டயர ்தடபுள் மடன்னிஸ் 

தைாட்டி 

தசாம்வீர ் மல்யுே்ேம் – ஆண்களுக்கான ை்ரீஸ்வடல் 86 

கிதலா எவடை்பிரிவு 

சாக்சி மாலிக் மல்யுே்ேம் – மைண்களுக்கான ை்ரீ ஸ்வடல் 

62 கிதலா எவடை்பிரிவு 

நமன் ேன்வர ் குேத்ுச ்சண்வட- ஆண்களுக்கான 91 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

மதனாஜ் குமார ் குேத்ுச ்சண்வட – ஆண்களுக்கான 69 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

ஹூசாமுதின் முகம்மது குேத்ுச ்சண்வட- ஆண்குளுக்கான 56 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

திவ்யா கக்ரன் மல்யுே்ேம்–மைண்களுக்கான ை்ரீஸ்வடல் 68 

கிதலா எவடை்பிரிவு 

நவ்ஜிே் தில்லான் மைண்களுக்கான வடம்டறிேல் 

கிரண் மல்யுே்ேம் – மைண்களுக்கான 76 கிதலா 

பீரிஸ்வடல் எவடை்பிரிவு 

அன்குர ்மிட்டல் துை்ைாக்கி சுடுேல் – ஆண்களுக்கான டபுள் 

டிராை் துை்ைாக்கி சுடுேல் தைாட்டி 

ஓம் மிேரவ்ால் துை்ைாக்கிச ்சுடுேல்- 50 மீட்டர ்

ஆண்களுக்கான பிஸ்டல், 10 மீட்டர ்

ஆண்களுக்கான ஏர ்பிஸ்டல் துை்ைாக்கிச ்

சுடுேல் தைாட்டி 

அபூரவ்ி சண்தடலா துை்ைாக்கி சுடுேல் – மைண்களுக்கான 10 

மீட்டர ்ஏர ்வரபிள் சுடுேல் தைாட்டி. 

விகாஸ் ோகூர ் ைளு தூக்குேல் – ஆண்களுக்கான 94 கிதலா 

எவடை்பிரிவு 

சசச்ின் மசௌே்ரி ைாரா ைவரல்ிை்டிங்கில் ஆண்களுக்கான 

மஹவிமவயிட் பிரிவு 
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ரவிகுமார ் துை்ைாக்கி சுடுேல் – ஆண்களுக்கான 10 

மீட்டர ்ஏர ்வரபிள் சுடுேல் தைாட்டி 

தீைக் லமேர ் ைளுதூக்குேல் – ஆண்களுக்கான 69 கிதலா 

எவடை்பிரிவு - காமன்மவல்ே் தைாட்டியில் 

ைேக்கம் மவல்லும் மிகவும் இவளய இந்திய 

ைளுதூக்குேல் வீரர ்இவராவார.் 

காமன்சவல்த் த ாட்டிகளள ்  ற்றி 

 காமன்மவல்ே் நாடுகள் அவமை்பினுவடய (Commonwealth nations) 53 உறுை்பு 

நாடுகளிலிருந்து அவற்றின் ேடகள வீரரக்ள் ைங்குமைறும் மிகை்மைரிய ைன்-

விவளயாடட்ு (multi-sport events) தைாட்டிதய காமன்மவல்ே் தைாட்டியாகும். 

 

 

 

 முேல் காமன்மவல்ே் தைாட்டியானது 1930 ஆம் ஆண்டு நவடமைற்றது. 

 நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முவற காமன்மவல்ே் தைாட்டிகள் நடே்ேை்ைடுகின்றன.. 

 காமன்மவல்ே் விவளயாடட்ு தைாட்டிகள் கூடட்வமை்ைானது (Commonwealth Games 

Federation-CGF) காமன்மவல்ே் தைாட்டிகளின் தமற்ைாரவ்வக்கான முேன்வம 

நிறுவனமாகும். 

 2010 ஆம் ஆண்டு அக்தடாைர ் 3 ஆம் தேதி முேல் 14 ஆம் தேதி வவர இந்தியா 

காமன்மவல்ே் தைாட்டியின் 19-வது ைதிை்வை புது தில்லியில் நடே்தியது 

குறிை்பிடே்ேக்கது. 

 நியூஸிலாந்து நாட்டின் ஆக்லாந்தில் உள்ள காமன்மவல்ே் விவளயாடட்ு 



   
    
 
 
 
 

167 
 

  

தைாட்டிக்கான கூட்டவமை்பின் மைாதுக்குழு சந்திை்பில் 2022-ஆம் ஆண்டின் 

காமன்மவல்ே் தைாட்டிவய நடே்ே மேன்னாை்பிரிக்க நாட்டின் டரை்ன் நகரம் 

தேரந்்மேடுக்கை்ைடட்ுள்ளது. 

 

சீன கிராண்ட் பிரிக்ஸ் த ாட்டி -2018 

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான சீன கிராண்ட் பிரிக்ஸ் தைாட்டியானது சீனாவின் ஷாங்காய் 

நகரில் உள்ள ஷாங்காய் சரவ்தேச ைந்ேய சுற்றுை் ைாவேயில் அண்வமயில் நடந்து 

முடிந்துள்ளது. 

 சீன கிராண்ட் பிரிக்ஸ் தைாட்டியானது 

ைாரம்ுலா ஒன் தமாட்டார ்ைந்ேயமாகும்.  

 இை்தைாட்டியில் மரட் புல் நிறுவனே்தின் 

ஓடட்ுநரான தடனியல் ரிக்கியாரத்டா 

(Daniel Ricciardo) முேலிடம் பிடிே்ோர.் 

தமலும் மமரச்ிடிஸ் நிறுவனே்தின் 

ஓடட்ுநரான வால்தடரி மைாட்டாஸ் 

இரண்டாம் இடே்வேயும், மைரர்ாரி 

நிறுவனே்தின் ஓடட்ுநரான கிமி 

வரக்தகாமனன் மூன்றாம் இடே்வேயும் 

பிடிே்ேனர.்  

 இந்ேை் ைந்ேயமானது 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான FIA ைாரம்ுலா ஒன் உலக சாம்பியன்ஷிை் 

தைாட்டியின் மூன்றாவது சுற்றாகும். 

 தமலும் இை்ைந்ேயமானது ைாரம்ுலா ஒன் உலக சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டியின் ஓர ்

சுற்றாக சீன கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ைந்ேயம் 15வது முவறயாக நடே்ேை்ைடட்ுள்ளவே 

குறிக்கின்றது. 

 

ஆசியன் ளக மல்யுத்தம் ொம்பியன்ஷி ்  

 கஜகஸ்ோன் நாட்டில் நவடமைற்ற ஆசிய வக மல்யுே்ேம் சாம்பியன்ஷிை் (Asian Arm 

wrestling Championship) தைாட்டியில் மாற்றுே ் திறனாளியான இந்திய வக மல்யுே்ே 

வீரரான ஸ்ரீமன்ேஜ்ா மவண்கலை் ைேக்கம் மவன்றுள்ளார.் 

 இந்ேை் தைாட்டியில், 80 கிதலா எவடை்பிரிவில் ேஜிகிஸ்ோன் நாடவ்டச ்தசரந்்ே பிருஜ் 

ேங்கை் ைேக்கே்வேயும், மங்தகாலியாவின் முன்க்தைால்ட் மவள்ளிை் ைேக்கே்வேயும் 

மவன்றனர.் 

 தமலும் ஸ்ரீமன்ேஜ்ா தைாலந்து நாட்டில் நவடமைற்ற ைாரா-வக மல்யுே்ேை் உலகை் 

தகாை்வை தைாட்டியில் (Para-Arm Wrestling World Cup) 80 கிதலா எவடை்பிரிவில் 

மவள்ளிை்ைேக்கம் மவன்றது குறிை்பிடே்ேக்கது. 

 

11-வது தமாண்தட கார்தலா மாஸ்டரஸ்்  ட்டம் 

 பிரான்சில் நவடமைற்ற 11-வது மாண்தட காரத்ல மாஸ்டரஸ்் (Monte Carlo Masters) 

சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டியின் இறுதி ஆட்டே்தில் ஜை்ைானின் மகய் நிஷிதகாரிவய 

வீழ்ே்தி சாம்பியின்ஷிை் ைடட்ே்வே மவன்று உலக மடன்னிஸ் ேரவரிவசை் ைட்டியலில் 
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நம்ைர ்1 இடே்வே ரதைல் நடால் ேக்க வவேத்ுள்ளார.்  

 மசரப்ியாவின் தஜாவக் தநாதகாவிக்கிவன முந்தி 

அதிக மாஸ்டரஸ்் 1000 ைடட்ங்கவள ரதைல் நடால் 

மவன்றுள்ளார.் இதுவவர 31 மாஸ்டரஸ்் 1000 

ைட்டங்கவள ரதைல் நடால் மவன்றுள்ளார.் 

 

8-வது சதற்காசிய ஜீதடா ொம்பியன்ஷி ் 

 தநைாள நாட்டின் ேவலநகரான காே்மண்டுவில் நவடமைற்ற மேற்காசிய ஜீதடா 

சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டியின் (South Asian Judo Championship) 8-வது மோடரில் 

அணிகளுக்கான சாம்பியன்ஷிை் ைடட்ே்வே (team champion title) இந்தியா மவன்றுள்ளது. 

 இந்ே மேற்காசிய ஜீதடா சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டியின் 8-வது மோடரில் 

ஆண்களுக்கான ஜீதடா அணிை் பிரிவில் இந்திய ஜீதடா அணியானது ைாகிஸ்ோவன 

வீழ்ே்தி சாம்பியன் ைடட்ம் மவன்றுள்ளது. 

 மைண்களுக்கான ஜீதடா அணிை் பிரிவில் தநைாளே்வே வீழ்ே்தி இந்தியா மைண்கள் 

ஜூதடா அணி சாம்பியன்ஷிை் ைடட்ே்வே மவன்றுள்ளது.  

 12 ேங்கம் மற்றும் மூன்று மவண்கலம் என மமாே்ேம் 15 ைேக்கங்கவள மவன்று 

ைேக்கை்ைடட்ியலில் முேலிடம் பிடிேத்ு இை்தைாடட்ிவய இந்தியா நிவறவு மசய்துள்ளது. 

 இரு ேங்கம், ஏழு மவள்ளி, 13 மவண்கலம் என மமாே்ேம் 22 ைேக்கங்கள் மவன்று 

ைேக்கை்ைடட்ியலில் தநைாளம் இரண்டாவது இடேவ்ேை் பிடிேத்ுள்ளது. 

 இரு ேங்கம், 4 மவள்ளி, மூன்று மவண்கலம் என மமாே்ேம் 9 ைேக்கங்கவள மவன்று 

ைேக்கை் ைடட்ியலில் ைாகிஸ்ோன் மூன்றாவது இடே்வேை் பிடிேத்ுள்ளது. 

 மேற்காசிய ஜீதடா சம்தமளனே்தினுவடய (South Asian Judo Federation) சந்திை்பில் 

எடுக்கை்ைடட் முடிவின்ைடி, மேற்காசிய ஜீதடா சாம்பியன் ஷிை் தைாட்டியின் 9வது 

ைதிை்பு 2020 ஆம் ஆண்டு வங்க தேசே்தில் நவடமைற உள்ளது. 

 

ததசிய ஜீனியர் தடகள ொம்பியன்ஷி ் த ாட்டி  

 16வது மைடதரசன் தகாை்வை தேசிய ஜீனியர ் ேடகள சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டி 

ேமிழ்நாட்டின் தகாவவ மாவட்டே்தில் துவங்கியுள்ளது. 

 தகாவவ மாவட்டம் இந்ே சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டிவய முேன் முவறயாக 

நடேத்ுகின்றது. ேமிழ்நாடு ேடகள சங்கம் (Tamil Nadu Athletic Association) இந்ே தைாட்டிவய 

நடேத்ுகின்றது. 

 3 நாடக்ள் நவடமைறுகின்ற இந்ே தேசிய ஜீனியர ் ேடகளை் தைாட்டியில் 16 முேல் 20 

வயதுக்குடை்ட்ட ேடகள வீரரக்ள் ைங்தகற்ைர.் 

 தமலும் இந்ே தேசிய ஜீனியர ் ேடகள சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டியானது பின்வரும் 

தைாட்டிகளுக்கான வீரரக்ள் தேரவ்ு இடமாகவும் (selection trial) மசயல்ைடும். 

 அவவயாவன 

o மகாழும்புவில் நவடமைற உள்ள 3வது மேற்காசிய ஜீனியர ் ேடகள 

சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டி. 

o ஜை்ைான் நாட்டின் கிபூ நகரில் நவடமைற உள்ள 18-வது ஆசிய ஜீனியர ் ேடகள 
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சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டி. 

o பின்லாந்து நாட்டின் ேம்தைர ் நகரில் நவடமைற உள்ள IAAF 20 

வயதுக்குடை்ட்தடாருக்கான உலக ேடகள சாம்பியன்ஷிை் தைாட்டி. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

அட்லாண்டிக் கடல்  குதியின் அடிளமகள் வரத்்தகம் மற்றும் அடிளமத் 

தனத்தினால்  ாதிக்க ் ட்டவரக்ளள நிளனவு கூரவ்தற்கான ெரவ்ததெ தினம் - 

25 மாரெ் ்

 அடல்ாண்டிக் கடல் ைகுதியின் அடிவமகள் வரே்்ேகம் மற்றும் அடிவமே் ேனே்தினால் 

ைாதிக்கை்ைட்டவரக்வள நிவனவு கூரவ்ேற்கான சரவ்தேச தினம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

உலகம் முழுவதும் மாரச் ்25 அன்று கவடபிடிக்கை்ைடுகிறது. 

 அடல்ாண்டிக் கடல் ைகுதியில் அடிவமகள் கடே்ேலினால் ைாதிக்கை்ைட்ட மற்றும் 

இறந்ேவரக்வளை் மைருவமை்ைடுேத்ுவேற்காகவும், நிவனவு கூரவ்ேற்காகவும் 

இே்தினம் கவடபிடிக்கை்ைடுகிறது. 

 2018ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருேத்ுரு, “அடிவமே ்ேனே்வே நிவனவு கூரே்ல்: 

சுேந்திரம் மற்றும் சமே்துவே்திற்காக தைாராடுங்கள், மவற்றி மைறுங்கள்”. 

 ஆை்பிரிக்க வம்சாவளிவயச ் தசரந்்ே மக்கள் அடிவமே்ேனே்திலிருந்து 

விடுவிக்கை்ைட்ட நிகழ்வு இே்தினே்தில் மகாண்டாடை்ைடுகிறது. தமலும் இே்தினம் 

விடுேவல சமேத்ுவே்திற்கான இயக்கே்தில் மக்கள் சந்திே்ே சவால்கவள 

அங்கீகரிக்கிறது. 

 அடல்ாண்டிக் கடல் ைகுதியிலான அடிவமகள் வரே்்ேகம் மற்றும் 

அடிவமே்ேனே்தினால் ைாதிக்கை்ைட்டவரக்வள நிவனவு கூரவ்ேற்கான தினம் மாரச் ்

25, 2007ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக் மகாள்ளை்ைடட் தீரம்ானே்தின் அடிை்ைவடயில் ஐ.நா.மைாது 

அவவயினால் நிறுவை்ைட்டது. 

 முேன் முவறயாக இே்தினம் 2008ல் கவடபிடிக்கை்ைட்டது, அதிலிருந்து ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் இே்தினம் கவடபிடிக்கை்ைடுகிறது. அதே ஆண்டு அடல்ாண்டிக் கடல் 

ைகுதியில் அடிவம வரே்்ேகங்களினால் ைாதிக்கை்ைடட்வரக்ள் மற்றும் 

அடிவமே்ேனே்ோல் ைாதிக்கை்ைடட்வரக்ளின் நிவனவவை் தைாற்றுவேற்காக ஐ.நா. 

மைாது அவவ அடிவமே ்ேனே்திற்கான நிவனவு கூர ்திட்டே்வே நிறுவியது. 

 ஐ.நா.வின் மைாதுே்ேகவல் துவறயின் எல்வலை்பிரிவின் கல்வி எல்வலை் பிரிவால் 

இே்திட்டம் நிரவ்கிக்கை்ைடுகிறது. 

 

ஒடிஸா தினம் – ஏ ்ரல் 01 

 உே்கல் திவாஸ் (Utkal Divas) எனை்ைடும் ஒடிஸா தினம் ஆண்டுதோறும் ஒடிஸா மாநிலம் 

முழுவதும் ஏை்ரல் ஒன்றாம் தேதி அன்று மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 1936 ஆம் ஆண்டு ஒடிஸா மாநிலமானது ஒருங்கிவணந்ே மைங்கால்-பீகார ் – ஒரிஸா 

மாகாணே்திலிருந்து பிரிக்கை்ைடட்ு ேனி மாநிலமாக (combined Bengal-Bihar-Orissa 

province) உருவாக்கை்ைட்டவே நிவனவு கூரவ்ேற்காக இே்தினம் ஒடிஸா மாநிலம் 
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முழுவதும் மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 

 1568-ஆம் ஆண்டு ஒடிஸாவின் கவடசி இந்து அரசரான முகுந்ே தேவினுவடய தோல்வி 

மற்றும் இறை்பிற்குை் பிறகு ஒடிஸா ேனது முழு அரசியல் அவடயாளே்வேயும் 

இழந்ேது. பின் இது ைல்தவறு ஆண்டுகளாக வங்காள மாகாணே்திற்குட்ைடட் 

ைகுதியாக இருந்து வந்ேது. 

 பின் ஒடிஸா மாநிலமானது ஏை்ரல் 1, 1936 ஆம் ஆண்டு மமாழி அடிை்ைவடயில் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் ஓர ்ேனிமாநிலமாக உருவாக்கை்ைடட்து. 

 மதுசுேன் ோஸ், தகாைைந்துோஸ், மகாராஜா கீரூஷ சந்திர கஜைதி, ைகிர ் தமாகன் 

தசனாைதி, மகௌரி ஷங்கர ் தர தைான்ற ைல ேவலவரக்ள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் 

மமாழி அடிை்ைவடயில் ஒடிஸாவவே் ேனி மாநிலமாக உருவாக்குவதில் முக்கியை் 

ைங்காற்றினர.் 

 

உலக மதி இறுக்கத்திற்கான விழி ்புணரவ்ு தினம் - ஏ ்ரல் 02 

 உலகம் முழுவதும் ஏை்ரல் 2ம் தேதி மதி இறுக்கே்வேை் (Autism) ைற்றியும் அந்தநாயால் 

ைாதிக்கை்ைடட்ுள்ள மக்கள் சந்திக்கும் பிரசச்ிவனகள் ைற்றியும் விழிை்புணரவ்வ 

அதிகரிக்க உலக மதி இறுக்க விழிை்புணரவ்ு தினம் அனுசரிக்கை்ைடுகிறது. 

 

 மதி இறுக்கம், வாழ்க்வகயின் ஆரம்ைே்தில் முேல் மூன்று வருடங்களில் ஆரம்பிேத்ு 

வாழ்நாள் முழுவதும் மோடரும் ஒரு இயலாவமயுவடய தநாயாகும். 

 2018ம் ஆண்டிற்கான கருேத்ுரு “மதி இறுக்கேத்ுடன் உள்ள மைண்கவளயும், மைண் 
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குழந்வேகவளயும் தமம்ைடுேத்ுேல்”. இந்ே தினம் 2007ம் ஆண்டு “62/139“என்ற 

தீரம்ானம் மூலம் ஐக்கிய நாடுகளின் மைாதுச ்சவையால் ஏற்றுக் மகாள்ளை்ைடட்து. 

 தமலும் இந்ே தினம் ஐ.நாவின் உடல் நலம் குறிே்ே நான்கு முக்கிய அலுவல் பூரவ்மான 

தினங்களில் ஒன்றாகும். 

 

ததசிய கடல்ொர் தினம் - ஏ ்ரல் 5 

 ஒவ்மவாரு வருடமும் ஏை்ரல் 5ம் தேதி இந்தியாவில் தேசிய கடல்சார ்(Maritime) தினமாக 

மகாண்டாடை்ைடுகிறது. இது முேன் முேலாக 1964ம் ஆண்டு ஏை்ரல் 5ம் தேதி 

ஆரம்பிக்கை்ைட்டது.  

 1919ம் ஆண்டு ஏை்ரல் 5ம் தேதி அன்று 

சிந்தியா கை்ைல் தைாக்குவரேத்ு 

நிறுவனே்தின் முேல் கை்ைலான SS 

லாயல்ட்டி (SS Loyalty) என்ற கை்ைல் 

ஐக்கியை் தைரரசிற்கு ையணிக்க 

ஆரம்பிே்ேதில் கடற்ையண வரலாறு 

ஒன்று உண்டாக்கை்ைட்டது. 

 கடல் வழி மாரக்்கங்கள் 

பிரிட்டிஷாரால் கடட்ுை்ைடுே்ேை்ைடட் 

சமயே்தில் இந்ே கடல் ையணம் 

இந்திய கை்ைல்துவற வரலாற்றில் 

ஒரு முக்கியமான திருை்ைமாகும். 

 55வது ைதிை்பு தேசிய கடல் சார ்

தினம் - 2018ம் ஆண்டின் கருேத்ுரு - “இந்திய கை்ைல்துவற - வாய்ை்புகளின் 

மைருங்கடல்”. 

 

வளரெ்ச்ி மற்றும் அளமதிக்கான ெரவ்ததெ விளளயாட்டு தினம் - ஏ ்ரல் 6 

 வளரச்ச்ி மற்றும் அவமதிக்கான சரவ்தேச விவளயாடட்ு தினம் (International Day of Sport 

for Development and Peace - IDSDP) ஆண்டுதோறும் ஏை்ரல் 6-ஆம் தேதி 

மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 சமூக மாற்றம் மற்றும் சமுோய வளரச்ச்ிவய முன் நடே்திச ் மசல்வேற்கும், 

மக்களிவடதய அவமதி மற்றும் புரிேவல வளரை்்ைேற்கும் விவளயாட்டிற்கு உள்ள 

ஆற்றவல மகாண்டாடுவேற்குமான வருடாந்திர அனுசரிை்தை இே்தினமாகும். 

 2013 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 23 ஆம் தேதியன்று வளரச்ச்ி மற்றும் அவமதிக்கான 

சரவ்தேச விவளயாடட்ு தினம் ஆண்டுதோறும் ஏை்ரல் 6-ஆம் தேதியன்று 

மகாண்டாடை்ைடும் என ஐ. நா பிரகடனை்ைடுே்தியது. 

 1896-ஆம் ஆண்டு கிரீஸ் நாட்டின் ஏதேன்ஸ் நகரில் முேல் நவீன ஒலிம்பிக் 

விவளயாடட்ுை் தைாட்டிகள் (first modern Olympic Games) மோடங்கியவே இே்தினம் 

குறிக்கின்றது. 
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உலக சுகாதார தினம் - ஏ ்ரல் 7 

 உலக சுகாோரே்தினுவடய முக்கியேத்ுவே்வே தநாக்கி மவகுஜன மக்களிவடதய 

கவனே்வே மகாண்டு வருவேற்காக உலக சுகாோர நிறுவனே்தின் (World Health 

Organisation-WHO) ேவலவமயின் கீழ் ஆண்டுதோறும் ஏை்ரல் 7ம் தேதி உலக சுகாோர 

தினம் (World Health Day) 

மகாண்டாடை்ைடுகின்றது.  

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக 

சுகாோர தினே்தின் கருேத்ுரு 

“உலகளாவிய சுகாோர 

ைாதுகாை்பு; அவனவருக்கும், 

அவனேத்ு இடே்திலும்” (Universal 

Health Coverage: everyone, 

everywhere). 

 1948-ஆம் ஆண்டு நிறுவை்ைட்ட 

உலக சுகாோர நிறுவனே்தின் வருடாந்திர நிறுவன தினே்வேக் குறிை்ைேற்காக உலக 

சுகாோர தினம் மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 1948-ஆம் ஆண்டு சுவிடச்ரல்ாந்து நாட்டின் மஜனிவா நகரில் உலக சுகாோர 

நிறுவனே்தின் அவவ முேன்முேலாக கூடியது. பின் அது ஏை்ரல் 7ஆம் தேதிவய உலக 

சுகாோர தினமாக மகாண்டாட முடிவு மசய்ேது. 

 1950-ஆம் ஆண்டு உலக சுகாோர தினம் முேன்முேலாக உலக அளவில் 

மகாண்டாடை்ைடட்து. 

 

உலக தஹாமிதயா தி தினம் - ஏ ்ரல் 10  

 தஹாமிதயாைதி மருே்துவ முவறயின் ேந்வே மற்றும் நிறுவனரான 

டாக்டர.்கிறிஸ்டியன் பிமரதயட்ரிச ் சாமூதவல் ஹாஹ்மனமன் (Dr. Christian Friedrich 

Samuel Hahnemann) அவரக்வள கவுரவிை்ைேற்காகவும் மரியாவே மசலுே்துவேற்காகவும் 

ஆண்டுதோறும் ஏை்ரல் 10-ஆம் தேதி உலக தஹாமிதயாைதி தினம் (World Homoeopathy 

Day-WHD) மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 இவ்வருடம் தஹாமிதயாைதியின் ேந்வேயான டாக்டர.்கிறிஸ்டியன் பிமரதயடர்ிச ்

சாமூதவல் ஹாஹ்மனமன் அவரக்ளின் 263வது பிறந்ே நாள் வருடமாகும். 

 இந்ே இருநாள் மாநாட்டின் கருேத்ுரு ”40 ஆண்டுகளிலிருந்து இதுவவர புே்ோக்கம், 

ைரிணாமம், முன்தனற்றம், அறிவியல் ஆய்வு ( “Innovate: Evolve, Progress: Exploring Science 

since 40 years”) 

 இை்பிறந்ேநாள் மகாண்டாட்டே்தின் தைாது 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக 

தஹாமிதயாைதி தினம் மீோன அறிவியல் மாநாடவ்ட புதுதில்லியில் இந்திய துவணக் 

குடியரசுே ்ேவலவர ்மோடங்கி வவே்துள்ளார.் 

 மே்திய ஆயுஷ் அவமசச்கம் (Ministry of AYUSH) இம்மாநாடவ்ட ஒருங்கிவணேத்ுள்ளது. 

 தஹாமிதயாைதி மருே்துவ முவறயானது 1796 ஆம் ஆண்டு மஜரம்னி நாட்டில் பிறந்ே 

டாக்டர.்கிறிஸ்டியன் பிமரதயட்ரிச ் சாமூதவல் ஹாஹ்மனமன் அவரக்ளால் 

தோற்றுவிக்கை்ைடட்து. 
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ததசிய  ாதுகா ் ான தாய்ளம தினம் - ஏ ்ரல் 11  

 கரை்்பிணிை் மைண்கள் மற்றும் ைாலூடட்ும் மைண்களுக்கான (lactating women) 

முவறயான சுகாோர ைராமரிை்பு சிகிசவ்ச மற்றும் மகை்தைறு வசதிகள் மீது 

விழிை்புணரவ்வ ஏற்ைடுேத்ுவேற்காக ஆண்டுதோறும் ஏை்ரல் 11 ஆம் தேதி தேசிய 

ைாதுகாை்ைான ோய்வம தினம் (National Safe Motherhood Day-NSMD) 

மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய ைாதுகாை்ைான ோய்வம தினே்தின் கருேத்ுரு 

“மரியாவேக்குரிய மகை்தைறு சிகிசவ்ச ைராமரிை்பு” (Respectful Maternity Care) ஆகும்.  

 இந்தியா, தேசிய ைாதுகாை்ைான ோய்வம தினே்வே மகாண்டாடும் உலகின் முேல் 

நாடாகும். 

 ைாதுகாை்ைான ோய்வமக்கான மவள்வள ரிை்ைன் கூட்டணி-இந்தியா (White Ribbon 

Alliance for Safe Motherhood, India-WRAI) எனும் அவமை்பின் மோடக்கதம தேசிய 

ைாதுகாை்ைான ோய்வம தினம் ஆகும். 

 அவனேத்ு மைண்களும் ேங்கள் மகை்தைறு காலே்தில் மருேத்ுவ பிரசவ தசவவகள் 

மற்றும் குழந்வே பிறை்புக்கு பின்னான மருே்துவ தசவவகவள (postnatal services) 

அணுகுவவே உறுதி மசய்வதே இேம்ோடக்கே்தின் தநாக்கமாகும். 

 ைாதுகாை்ைான ோய்வமக்கான மவள்வள ரிை்ைன் கூட்டணி-இந்தியா அவமை்பின் 

தவண்டுதகாளின் ைடி, மே்திய அரசானது 2003 ஆம் ஆண்டு தேசிய ைாதுகாை்ைான 

ோய்வம தினே்வே மகாே்மா காந்தி அவரக்ளின் துவணவியாரான திருமதி 

கஸ்தூரிைா காந்தி அம்வமயாரின் பிறந்ே நாள் தினே்ேன்று நிறுவியது. 

 

உலக வான்த ாக்குவரத்து மற்றும் விண்சவளி ஊரத்ி தினம் – ஏ ்ரல் 12 

 உலக வான்தைாக்குவரேத்ு மற்றும் விண்மவளி ஊரத்ி தினம் விண்மவளியின் முேல் 

மனிே ையணே்திவன நிவனவு கூரவ்ேற்காக ஏை்ரல் 12 அன்று மகாண்டாடை்ைடுகிறது. 

 1961 ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் 12 ஆம் தேதி தசாவியே் யூனியவனச ்தசரந்்ே முேல் ராணுவ 

அதிகாரியான யூரிகாகரின் மனிே வரலாற்றிதலதய முேன்முவறயாக தவாஸ்தடாக் 

விண்கலே்தின் உேவிதயாடு புவிவயச ் சுற்றி வந்ே முேல் நைராவார.் இதுதவ 

மனிேனின் விண்மவளிை் ையணே்திற்கான சகாை்ேே்வே ஏற்ைடுே்தியது. 

 

உலக கல்லீரல் தினம் – ஏ ்ரல் 19 

 ஆண்டுதோறும் உலகம் முழுவதும் ஏை்ரல் 19-ஆம் 

தேதி உலக கல்லீரல் தினம் (World Liver Day) 

மகாண்டாடை்ைடுகின்றது.  

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக கல்லீரல் தினே்தின் 

கருேத்ுரு “கல்லீரல் தநாய் கண்டறிேல், மற்றும் 

சிகிசவ்சயில் புதிய அவலகவள மசலுே்துேல்” 

(Riding new waves in liver diagnosis and treatment). 

 உலக சுகாோர நிறுவனே்தின் (World Health 

Organisation) ஆய்வின் ைடி, கல்லீரல் மோடரப்ுவடய 

தநாய்களானது இந்தியாவில் அதிக 
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எண்ணிக்வகயிலான இறை்புகளுக்கு காரணமான 10-வது தநாயாகும். 

 

குடிளம ்  ணிகள் தினம் – ஏ ்ரல் 21 

 ஆண்டுதோறும் ஏை்ரல் 21 ஆம் தேதி இந்தியாவில் குடிவமை் ைணிகள் தினம் 

மகாண்டாடை்ைடுகிறது. 

 1947 ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் 21-ஆம் தேதி அன்று மடல்லியில் உள்ள மமடக்ால்தை 

இல்லே்தில் (Metcalfe House), இந்தியாவின் முேல் உள்துவற அவமசச்ரான சரே்ார ்

வல்லைாய் ைட்தடல் நாட்டின் முேல் இந்திய குடிவமை்ைணி அதிகாரிகளின் முேல் 

பிரிதவாடு (first batch of IAS officers) ஆற்றிய உவரவய நிவனவு கூரவ்ேற்காக 

ஆண்டுதோறும் ஏை்ரல் 21-ஆம் தேதி குடிவமை் ைணிகள் தினம் (Civil Services Day) 

மகாண்டாடை்ைடுகிறது. 

 சிவில் சரவ்ிஸ் தினே்வே முன்னிடட்ு மே்தியை் ைணியாளர,் மைாதுமக்கள் 

குவறைாடுகள் ஓய்வூதியே் துவற அவமசச்கமானது (Ministry of Personnel, Public Grievances 

and Pensions) புதுதில்லியில் ஏை்ரல் 20 மற்றும் 21-ஆம் தேதிகளில் இரு நாள் நிகழ்சச்ி 

ஒன்வற நடே்தியுள்ளது. இந்நிகழ்சச்ியின் மோடக்க நிகழ்வின் தைாது துவணக் 

குடியரசுே ் ேவலவர ் “Emulating Excellence — Takeaways for Replication” எனும் புே்ேகே்வே 

மவளியிடட்ுள்ளார.் 

 தமலும் இந்நிகழ்சச்ியின் தைாது அவடயாளம் காணை்ைட்ட முன்னுரிவம திட்டங்கள் 

மற்றும் புே்ோக்கங்களின் திறம்ைட்ட மசயல்ைாட்டிற்காக மைாது நிரவ்ாகே்தின் 

சிறை்புேத்ுவே்திற்கான விருதிவன (Awards for Excellence in Public Administration) மே்திய 

மற்றும் மாநில அரசு அவமை்புகள், மாவட்ட நிரவ்ாகங்களுக்கு பிரேமர ்வழங்கினார.் 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிவில் சரவ்ிஸ் தினே்ேன்று மைாது நிரவ்ாகே்தின் 

சிறை்புேத்ுவே்திற்கான விருதுகள் வழங்கை்ைடுவேற்காக பின்வரும் நான்கு 

முன்னுரிவம திட்டங்கள் அவடயாளம் காணை்ைடட்ுள்ளன. 

1) பிரோன் மந்திரி ைசல் பீமா தயாஜனா (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) 

2) டிஜிடட்ல் கட்டண மசலுேத்ுேல்கவள தமம்ைடுேத்ுவேற்கான திட்டம் (scheme for 

the Promotion of Digital Payments) 

3) பிரோன் மந்திரி அவாஸ் தயாஜனா -நகரை்்புறம் மற்றும் ஊரகம் (Pradhan 

MantriAwas Yojana – Urban & Rural) 

4) தீன் ேயாள் உைாே்யாயா கிராமின் கவுசல்யா தயாஜனா (Deen Dayal Upadhyaya 

Grameen Kaushalya Yojana) 

 

புவி தினம் – ஏ ்ரல் 22 

 புவியிவனை் ைாதுகாக்க தவண்டிய தேவவவயை் ைற்றியும், அேனுவடய சுற்றுச ்

சூழவலை் ைாதுகாக்க தவண்டிய அவசியே்வேை் ைற்றியும் உலக மக்கள் 

அவனவரிவடதயயும் விழிை்புணரவ்வ ஏற்ைடுேத்ுவேற்காக ஆண்டுதோறும் ஏை்ரல் 22 

ஆம் தேதி புவி தினம் (Earth Day) உலகம் முழுவதும் மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 
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 புவி தினமானது 1990 ஆம் ஆண்டு முேல் உலகம் முழுவதும் மகாண்டாடை்ைடட்ு 

வருகின்றது. ேற்தைாது 192 நாடுகள் புவி தினே்வே மகாண்டாடுகின்றன. 

 புவி தின பிவணய அவமை்பின் (Earth Day Network) அறிக்வகை்ைடி, 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான புவி தினமானது அடிை்ைவடயில் பிளாஸ்டிக்குகள் ைற்றிய மக்களின் 

மனை்ைான்வமவயயும் (attitude), ைழக்க வழக்கே்திவனயும் (Behavior) மாற்றுவேவன 

தநாக்கி கவனம் மசலுே்தும் 

 தமலும் பிளாஸ்டிக் மாசுைாட்டின் கணிசமான குவறை்வை துரிேை்ைடுேத்ுவேவன 

தநாக்கி கவனம் மசலுே்தும். 

 

உலக புத்தகம் மற்றும்  தி ்புரிளம தினம் – ஏ ்ரல் 23 

 உலக மக்களிவடதய புே்ேக வாசிை்பு ைழக்கே்வே அதிகரிக்கவும், புே்ேகங்களின் 

மவளியீடு மற்றும் ைதிை்புரிவமவய (copyright) தமம்ைடுே்ேவும் ஆண்டுதோறும் உலகம் 

முழுவதும் ஏை்ரல் 23-ஆம் தேதி உலக புே்ேகம் மற்றும் ைதிை்புரிவம தினம் (World Book and 

Copyright Day) மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 ஆண்டு தோறும் ஏை்ரல் 23 ஆம் தேதி அன்று யுமனஸ்தகா (UNESCO) அவமை்பும், பிற 

சரவ்தேச அவமை்புகளும் உலகின் ஏதேனும் ஒரு ைகுதிவய உலக புே்ேக 

ேவலவமயகமாக (World Book Capital) ஓர ்ஆண்டு காலே்திற்கு தேரந்்மேடுக்கும். 

 இந்ே வவகயில், யுமனஸ்தகா அவமை்ைானது இந்ே ஆண்டு கிரிஸ் நாட்டின் 

ேவலநகரான ஏமேன்ஸ் (Athens) நகவர 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக புே்ேக 

ேவலநகராக (World Book Capital for 2018) அறிவிேத்ுள்ளது. 

 உலக புே்ேகம் மற்றும் ைதிை்புரிவம தினே்வே ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் 

மற்றும் கலாசச்ார நிறுவனம் (UNESCO) தோற்றுவிே்ேது. 1995 ஆம் ஆண்டு இே்தினம் 

முேன் முவறயாக மகாண்டாடை்ைடட்து. 

 

ததசிய  ஞ்ொயத்து ராஜ்தினம் – ஏ ்ரல் 24 

 இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் ஏை்ரல் 24 ஆம் தேதி தேசிய ைஞ்சாயேத்ு ராஜ் தினம் 

(National Panchayati Raj Diwas) மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 தேசிய ைஞ்சாயேத்ு ராஜ் தினமானது 1992 ஆம் ஆண்டு இயற்றை்ைட்ட 73வது 

அரசியலவமை்பு திருே்ேசச்ட்டம் சட்டம் 1993 ஆம் ஆண்டு ஏை்ரல் மாேம் 24 ஆம் தேதி 

முேல் நவடமுவறக்கு வந்ேவே குறிை்ைேற்காக மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 முேல் தேசிய ைஞ்சாயேத்ு ராஜ் தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டு மகாண்டாடை்ைடட்து. 
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 இந்தியாவின் வரலாற்றில் ஓர ் முக்கியமான அதிகாரை் ைகிரவ்ு ேருணே்வே (Power 

devolution moment) 73-வது அரசியல் சாசன திருே்ேச ்சட்டம் உண்டாக்கியது. 

 தவர ்நிவல அளவில் அரசியல் அதிகாரே்தின் ைரவலாக்கலுக்கு (decentralization of political 

power) இே்திருே்ேச ்சட்டம் உேவியது. 

 

உலக மதலரியா தினம் – ஏ ்ரல் 25 

 உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் ஏை்ரல் 25 ஆம் தேதி உலக மதலரியா தினம் 

மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 ஏந்திகள் வழிதய ைரவும் (preventable vector borne disease) ேடுக்கை்ைடக் கூடிய தநாயான 

மதலரியா தநாயிவன கடட்ுை்ைடுே்ே தமற்மகாள்ளை்ைடட்ுள்ள உலகளாவிய 

முயற்சிகளிவன அங்கீகரிை்ைேற்காக உலக மதலரியா தினம் 

மகாண்டாடை்ைடுகின்றது. 

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக மதலரியா தினே்தின் கருேத்ுரு “மதலரியாவவ 

தோற்கடிக்க ேயாராகுேல்” (Ready to beat malaria).  

 உலக சுகாோர நிறுவனே்தின் (World Health Organization-WHO) முடிமவடுக்கும் 

அவமை்ைான உலக சுகாோர அவவயின் 60 ஆவது மைாதுக் கூட்டே்தில் 2007 ஆம் 

ஆண்டு உலக மதலரியா தினம் தோற்றுவிக்கை்ைட்டது.  

 

இதரெ ்செய்திகள் 

ஊக்லாவின் உலகளாவிய விளரவு தொதளனக் குறியீடு 

 ஊக்லாவின் உலகளாவிய விவரவு தசாேவனக் குறியீட்டில், நிவலயான கம்பிவழி 

அகலக் கற்வற (பிராட்தைண்ட்) தவகே்தின் அடிை்ைவடயில் இந்தியா 67வது இடே்திலும் 

வகதைசி இவணய (மமாவைல் இண்டரம்நட்) தவகே்தில் இந்தியா 109வது இடே்திலும் 

உள்ளது. 

 கடந்ே ஆண்டு இந்தியா நிவலயான கம்பிவழி பிராட்தைண்ட் ைதிவிறக்க 

தவகே்தில் 76வது இடேவ்ேை் பிடிேத்ிருந்ேது. 

 இந்ே அறிக்வக, இந்தியாவின் நிவலயான கம்பிவழி பிராட்தைண்ட் ைதிவிறக்க 

தவகே்தில் முன்தனற்றம் ஏற்ைடட்ுள்ளவேக் குறிை்பிடுகிறது அோவது, 

நவம்ைர ்2017ல் 18.82 Mbps ஆக இருந்ே சராசரி தவகம் பிை்ரவரி 2018ல் 20.72 Mbps ஆக 

அதிகரிே்துள்ளது.  

 சராசரி வகதைசி பிராட்தைண்ட் ைதிவிறக்கே்தில் சீனா -26 (33.96 Mbps), இலங்வக – 82, 

ைாகிஸ்ோன் – 92, வங்கதேசம் – 115,தநைாளம் -118 ஆகிய இடங்கவளை் பிடிேத்ுள்ளன. 

 நிவலயான கம்பிவழி பிராட்தைண்ட் ைதிவிறக்க தவகே்தில் சீனா – 20, ஸ்ரீலங்கா – 76, 

வங்கதேசம் – 86, தநைாளம் – 89, ைாகிஸ்ோன் -112 ஆகிய இடங்கவளை் பிடிேத்ுள்ளன.  

 பிை்ரவரியில் மவளியிடை்ைட்ட உலகளாவிய விவரவு தசாேவனக் குறியீட்டின்ைடி, 62.07 

Mbps சராசரி ைதிவிறக்க தவகே்வேக் மகாண்டு மமாவைல் இண்டரம்நட் வசதியில் 

உலகளவில் நாரத்வ முேலிடே்தில் உள்ளது. 

 161.53 Mbps சராசரி ைதிவிறக்க தவகே்வேக் மகாண்டு நிவலயான கம்பிவழி 

பிராட்தைண்ட் தசவவயில் சிங்கை்பூர ்முேலிடே்திலுள்ளது. 
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 ஊக்லாவின் உலகளாவிய விவரவு தசாேவனக் குறியீடு 7,021 சரவ்ரக்ளின் வழியாக 

உலகம் முழுவதும் இவணய தவகே்தின் ேரவுகவள (Internet Speed Data) 

தவறுைடுேத்ுகிறது. இந்ே 7,021 சரவ்ரக்ளில் 439 சரவ்ரக்ள் இந்தியாவவச ்தசரந்்ேவவ. 
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