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ஏப்ரல் – 02 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

நிரந்தர �ந்� ஆைணயத்�ன் 114வ� சந்�ப்� 

 பல்ேவ� �ரசச்ைனகள் �� ெதா�ற்�ட்ப �வாதங்கைள நடத்�வதற்� �� 
�ல்��ல் இந்�யா மற்�ம் பா�ஸ்தானிற்� இைடேயயான நிரந்தர �ந்� ந� 
ஆைணயத்�ன்  (Permanent Indus Commission - PIC) 114-வ� சந்�ப்� அண்ைம�ல் 
ெதாடங்�ய�. 

 �ந்� ந�நீர ்   ஒப்பந்தத்�ன் (Indus Waters Treaty-IWT) அமல்பாட்�ற்கான ஒத்�ைழப்� 
ஏற்பாடை்ட (Cooperative Arrangements) ஏற்ப�த்�வ�ம், அதைன ேபணிப் 
பராமரிப்ப�ம் நிரந்தர �ந்� ந� ஆைணயத்�ன் கட்டாயப் பணியா�ம். 

 ேம�ம் �ந்� ந�நீர ் அைமப்�ன் ேமம்பாட்�ல் இ� தரப்�ன�க்�ம் இைடேய 
ஒத்�ைழப்ைப ேமம்ப�த்�வ�ம் நிரந்தர �ந்� ந� ஆைணயத்�ன்   �க்�யப் 
பணியா�ம். 

 �ந்� ந�நீர ்ஒப்பந்தத்�ல்   ��ப்�டப்பட�்ள்ளப�, நிரந்தர �ந்�   ஆைணயத்�ன்    
சந்�ப்பான� ஒவ்ெவா� ஆண்�ம்  �ைறந்த படச்ம் ஒ� �ைறயாவ� இந்�யா 
மற்�ம் பா�ஸ்தானில் மா�மா� நடத்தப்ப��ன்ற�. 

 இந்த வ�டாந்�ர சந்�ப்�ல் இந்�யப் �ர�நி�களின் ஒ� அங்கமாக  மத்�ய 
ெவளி�ற�த்�ைற  அைமசச்கத்�ன்  அ�காரிக�ம்  இந்�யா�ன் �ந்� ந�நீர ்
ஆைணயரான (India’s Indus water commissioner)  PK சக்ேசனா�ம் பங்ேகற்�ள்ளனர.் 

 �ந்� ந� மற்�ம் அதன் �ைள ந�களின் நீர ் பங்�� ெதாடரப்ாக  �ந்� ந� நீர ்
ஒப்பந்தமான� உலக வங்��ன் மத்�யஸ்தத்ேதா� 1960 ஆம் ஆண்� இந்�யா 
மற்�ம் பா�ஸ்தானிற்� இைடேய ைகெய�த்தான�. இந்த ஒப்பந்தமான� ரா� 
(Ravi), �யாஸ் (Beas), சடெ்ஜட ்(Sutlej), �ந்� (Indus), ெசனாப் (Chenab), �லம் (Jhelum) ஆ�ய  
ஆ� ந�கைள உள்ளடக்�ய� 

 �ந்� ந� நீர ்ஒப்பந்தமான� அன்ைறய இந்�யப் �ரதமர ்ஜவஹரல்ால் ேந� மற்�ம் 
பா�ஸ்தான் அ�பர ் அ�ப்கான் (Ayub Khan) ஆ�ேயாரால் 1960ம் ஆண்� 
ைகெய�த்�டப்பட்ட�. இ� உலக வங்�யால் மத்�யஸ்தம் ெசய்யப் பட்ட�. 

 இந்த �ந்� ந� மற்�ம் அதன் 5 �ைள ந�கேளா� ெதாடர�்ைடய �ந்�ந� நீர ்
ஒப்பந்தத்�ல் இந்ந�கள்   இ�வைககளாக வைகப்ப�த்தப்பட�்ள்ளன.   

 இந்த ஒப்பந்தத்�ன் ப� சடெ்லஜ், �யாஸ், ரா� ஆ�ய ந�கள்  �ழக்கத்�ய (Eastern 
rivers) ந�களா�ம்.   

 ஒப்பந்தத்�ன்ப� �ழக்கத்�ய ந�களின் அைனத்� நீ�ம் கட�்ப்பாடற்ற 
பயன்பாட்ேடா� இந்�யா�ற்� �ைடக்�ம். 
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 இந்த ஒப்பந்தத்�ன் ப�  �லம், ெசனாப், �ந்� ந� ஆ�யைவ ேமற்கத்�ய ந�கள் 

(Western rivers) ஆ�ம். 

 இந்ந�களி�ைடய நீரப்்ேபாக்ைக எத்த�  தைட�ம் ெசய்யாமல் இந்�யா 
பா�ஸ்தானிற்� வழங்க ேவண்�ம். 

 
 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

ஜவாத் ர�ம் - ேத�ய ப�ைமத் �ரப்்பாயத்�ன் ெசயல் தைலவர ்

 ேத�ய ப�ைமத் �ரப்்பாயத்�ன் (National Green Tribunal-NGT)     தைலவர ்ஓய்� ெபற்� 
�ன்� மாதங்கள் ��வைடந்�ள்ள நிைல�ல் தற்ேபா�, ேத�ய ப�ைமத் 
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�ரப்்பாயத்�ன்      ெபா�ப்�த் தைலவராக   கரந்ாடக உயரநீ்� மன்றத்�ன் 
�ன்னாள் நீ�ப�யான ஜவாத் ர�ைம உசச்  நீ�மன்றம் நிய�த்�ள்ள�.  

 ேத�ய ப�ைமத் �ரப்்பாயத்�ன்   �ந்ைதய தைலவரான உசச் நீ�மன்ற �ன்னாள் 
நீ�ப�  ��.�வதந்தர ்�மார ்2017 ஆம் ஆண்� �சம்பர ்மாதம் ஓய்� ெபற்றார.் 

 ேத�ய ப�ைமத் �ரப்்பாயத்�ன்    வழக்க�ஞர ் �� அல்ல� பார ் அேசா�ேயஷன் 
ெதாடரந்்த ம��ன் �தான �ரப்்�ல் உசச் நீ�மன்ற  தைலைம நீ�ப� �பக் �ஸ்ரா 
தைலைம�லான  3 ேபர ்ெகாண்ட அமர�் இந்த உத்தர�ைனப் �றப்�த்�ள்ள�. 

 ேத�ய ப�ைமத் �ரப்்பாயத்�ன்    தைலவர ் பத�க்� �ைறயான நியமனம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் வைர நீ�ப� ர�ம் தன் பணிகைள ேமற் ெகாள்வார.் ேம�ம் 
இவர ் ேத�ய ப�ைமத் �ரப்்பாயத்��ைடய �ற உ�ப்�னரக்ளின் ேதரந்்ெத�ப்� 
ெசயல்�ைற�ல் (Selection Process) பங்ெக�ப்பார.் 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�ேதஷ் ஆயா �ரேதஷ் ேக த்வார ்

 மத்�ய ெவளி�ற�த் �ைற அைமசச்கத்�ன் ெவளி�ற� �ரசச்ாரம் மற்�ம் ெபா�த் 
�தரகப் �ரிவான� (External Publicity and Public Diplomacy Division)  ெத�ங்கானா 
மாநிலத்�ன் ைஹதராபாத்�ல் �ேதஷ் ஆயா �ரேதஷ் ேகத்வார ் (Videsh Aaya Pradesh 
ke Dwaar’) எ�ம்  �ராந்�ய ஊடகங்க�டனான  பங்ேகற்�த் �ட்டத்ைத   
�வங்��ள்ள�.  

 நாட்��ைடய ெவளி�ற�க்  ெகாள்ைககளில் (foreign policy) ஆரவ்�ைடய ஊடக 
ெதா�ற்�ைற வல்�நரக்ளின் (Media Professionals) ��ைவ ஏற்ப�த்�வேத 
இத்�ட்டத்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 எளிைமயான �ைற�ல்  அர��ைடய ெவளி�ற�க் ெகாள்ைககளின் 
�ன்�ரிைமகைள (foreign policy priorities)   ெதரி�ப்பதற்� நா� ��வ�ம் பல்ேவ� 
நகரங்களில் அைமந்�ள்ள �ராந்�ய ஊடகங்க�டன் (regional media) மத்�ய 
ெவளி�ற�த்�ைற அைமசச்கத்�ன்  பங்ெக�ப்ைப  ஈ�ப�த்�வேத இத்�ட்டத்�ன் 
ேநாக்கமா�ம்.  

 மத்�ய ெவளி�ற�த் �ைற அைமசச்கத்�ன்   ெபா� இராஜ்�ய ரீ��ன் அைடைவ 
(public diplomacy outreach) ேமம்ப�த்�வ�ம்,  ச�தாயத்�ன் அ� நிைல�ல் உள்ள 
மக்களிடம் அர��ைடய ெவளிநாட�்க் ெகாள்ைக�ன் ேநாக்கங்கைள (objectives of 
foreign policy) ெகாண்� ெசல்வதற்கான மத்�ய ெவளி�ற�த் �ைற அைமசச்கத்�ன் 
ெபா�ப்�ைடைமைய ேமம்ப�த்�வ�ம் இதன் ேநாக்கங்களா�ம். 

 

11வ� ராஷ்ட்ரிய ைர�ள் க�த்தரங்� 2018 

 இ� ஆண்�ற்� ஒ� �ைற நடத்தப்ப�ம் ராஷ்�ரிய ைர�ள் க�த்தரங்�ன் 11-வ� 
ப�ப்� 2018ம் ஆண்� மாரச் ் மாதம் 26 �தல் 29-வைர ஜம்� காஷ்�ர ் மாநிலத்�ல் 
நக்ேராட்டா�ல் நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 இக்க�த்தரங்�ற்�  ரா�வத்�ன் தைலைமத் தளப� (Chief of the Army staff) தைலைம 
தாங்�னார.்  
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 ராஷ்ட்ரிய ைர�ள் பைடயான� மத்�யப் பா�காப்� அைமசச்கத்�ன் �ழ் 
ெசயல்ப��ன்ற, இந்�ய இரா�வப் பைட�ன் ஓர ்�ரிவா�ம். 

 இந்�ய இரா�வத்�ன் பல்ேவ� �ரி�கைளச ் ேசரந்்த இரா�வ �ரரக்ைளக் 
ெகாண்� உ�வாக்கப்பட�்ள்ள இப்பைடயான� ஓர ் பயங்கரவாத எ�ரப்்� 
பைடயா�ம். 

 இப்பைட தற்ேபா� நடப்�ல் ஜம்� காஷ்�ர ்மாநிலத்�ல் பணியமரத்்தப்பட�்ள்ள�. 

 

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

�ெனஸ்ேகா நிரவ்ாக �� 

 ேத�ய கல்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ப�ற்�க் ����ைடய  (National Council of Educational 
Research and Training-NCERT)  �ன்னாள் இயக்�நரான, ேபரா�ரியர ் J.S ராஜ்�ட் 
அவரக்ைள மத்�ய அரசான� �ெனஸ்ேகா��ைடய  நிரவ்ாகக் ���ற்கான 
இந்�யா�ன் �ர�நி�யாக நியமனம் ெசய்�ள்ள�. 

 2017 �தல் 2021 ஆம் ஆண்� வைரக்கான �ெனஸ்ேகா��ைடய நிரவ்ா�கள் 
����ைடய உ�ப்�னர ்பத�க்� ேதரத்ல் ஆன� 2017 ஆம் ஆண்� நவம்பர ்8 ஆம் 
ேத� நைடெபற்ற�. 

 2017 ஆம் ஆண்� அக்ேடாபர ் 30 �தல் நவம்பர ் 14 வைர நைடெபற்ற �ெனஸ்ேகா 
அைமப்�ன்   39-வ� ெபா�க் க�த்தரங்� சந்�ப்�ன் ேபா� ��ப் IV �ரி�ல் 
இந்�யா 162 வாக்�கைளப் ெபற்� இத்ேதரத்�ல் ெவற்�ப் ெபற்�ள்ள�.   

  நிரவ்ாகக்  ��  

 58 இடங்கைளக் ெகாண்�ள்ள �ெனஸ்ேகா��ைடய நிரவ்ாகக் ���ன் பத�க் 
காலம் 4 ஆண்�களா�ம்.    

 �ெனஸ்ேகா�ன் �க்�ய அர�யலைமப்� அங்கங்க�ள் (Constitutional organs) 
ஒன்றான நிரவ்ாகக் ��வான� ெபா�க் க�த்தரங்� அைவ�னால் ேதரத்ல் �லம் 
ேதரந்்ெத�க்கப்ப��ற�. 

 இ� �ெனஸ்ேகா��ைடய ெகாள்ைககள் மற்�ம் �ட்டங்கள் அைனத்�ற்�ம்  
ெபா�ப்�ைடய �க்�ய அங்க அைமப்பா�ம். 

 இக்��வான� �ெனஸ்ேகா��ைடய ெசயல்பா�கள் மற்�ம் 
�ெனஸ்ேகா��ைடய படெ்ஜட் ம�ப்��கைள (budget estimates) ஆராய்�ன்ற�. 

 

ல�த் கலா அகாட�  

 அண்ைம�ல் மத்�ய கலாசச்ாரத்�ைற அைமசச்கத்�ன் ��தல் ெசயலாளரான M. 
L �வத்ஸவாைவ ல�த் கலா அகாட��ன் இைடக்காலத் தைலவராக (Protem 
Chairman) இந்�யக் ��யர�த் தைலவர ்நிய�த்�ள்ளார.்  

 ல�த் கலா ேமளா அகாட� (அல்ல�) கைலக�க்கான ேத�ய அகாட�யான� 
(National Academy of Art)  இந்�யா�ன் க�ன்கைலக�க்கான (Fine Arts) ேத�ய 
அகாட�யா�ம். 

 உள்நாட�் அள��ம் ெவளிநாட்டள��ம் இந்�யா�ன் கைலகைளப் பற்�ய 
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�ரிதைல ஏற்ப�த்�வதற்காக�ம், அவற்ைறப் பரப்�வதற்காக�ம், 
ேமம்ப�த்�வதற்காக�ம் 1954 ஆம் ஆண்� ���ல்��ல் ஓர ் தன்னாட்��ைடய 
நி�வனமாக ல�த் கலா அகாட� அைமக்கப்பட்ட�. 

 ல�த் கலா அகாட�யான� இந்�யா�ல் காட்�க் கைலத் �ைற�ல் (visual arts)  
அர��ைடய உசச் கலாசச்ார அைமப்பா�ம். 

 இந்�யா�ன் �தல்   கல்�  அைமசச்ரான ம�லானா அ�ல் கலாம் ஆசாத்  (Maulana 
Abul Kalam)  அவரக்ளினால் ல�த் கலா அகாட�  ேதாற்��க்கப்பட்ட�. 

 உத�த் ெதாைககள் மற்�ம் மானியங்கள் �லம் கைல நி�வனங்கள் மற்�ம் 
கைலஞரக்�க்� நி��யல் உத� வழங்�வ��ம் ேத�ய  மற்�ம் சரவ்ேதச 
அள�லான கலாசச்ார நிகழ்ச�்கள் மற்�ம் கண்காட�்கைள நடத்�வ�ல்  
���கைள எ�ப்ப��ம் இந்த அைமப்� கணிசமான அள� �தந்�ரச ்
ெசயல்பாடை்டக் ெகாண்�ள்ள�. 

 தன்னாட்��ைடய அைமப்பான ல�த் கலா அைமப்�ற்� மத்�ய கலாசச்ார 
அைமசச்கத்�னால் ��வ�மாக நி�யளிக்கப்ப��ன்ற�. 

 

 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

2018 பார�்லா ஒன் ஆஸ்�ேர�யன் �ராண்ட் �ரிக்ஸ் 

 ெஜரம்ன் நாட்டவ�ம், நடப்�ல் ஸ்�ெடரியா ெபராரி (Scuderia Ferrari) நி�வனத்�ன் 
பார�்லா ஒன் கார ் பந்தய ஓட�்ன�மான ெசபாஸ்�ன் ெவட்டல் ஆஸ்�ேர�யா 
நாட்�ன் ெமல்ேபாரன்் நகரில்  நைடெபற்ற 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான பார�்லா ஒன் 
ஆஸ்�ேர�யன் �ராண்ட ் �ரிக்ஸ் பந்தயப் ேபாட்��ல் சாம்�யன்�ப் படட்த்ைத  
ெவன்�ள்ளார.்   

 ெரட�்ல் ேர�ங் நி�வனத்�ன் பந்தய �ரராக பங்ெக�த்� �ைறேய 2010, 2011, 2012, 
2013 ஆம் ஆண்�களில் நான்� �ைற பார�்லா ஒன் உலக சாம்�யன்�ப் பட்டத்ைத 
ெசபாஸ்�ன் ெவட்டல்  ெவன்�ள்ளார.் 

 

8வ� ஹாக்� ஆண்கள் �த்ேதார் ேத�ய சாம்�யன்�ப் இந்�யா - 2018 

 லக்ேனா�ல் உள்ள பத்ம � �ஹம்ம� ஷ�த் ஹாக்� �ைளயாட்டரங்�ல் 
நைடெபற்ற 8வ� ஹாக்� இந்�யா ஆண்கள் �த்ேதார ் ேத�ய சாம்�யன்�ப் 
ேபாட்��ல் பஞ்சாப் ஹாக்� அணி சாம்�யன்�ப் படட்த்ைத ெவன்�ள்ள�. 

 இ��ப் ேபாட்��ல் 2-1 என்ற ேகால் கணக்�ல் ெபட்ேரா�யம் �ைளயாட�் 
ேமம்பாட�் ஆைணய அணிைய (Petroleum Sports Promotion Board) ேதாற்க�த்� 
பஞ்சாப் ஹாக்� அணி  சாம்�யன்�ப் படட்த்ைத ெவன்�ள்ள�.  

 ெவண்கலப் பதக்கத்�க்கான ேபாட்��ல், 1-1 என்ற கணக்�ல் ஆட்டம் �ரா 
ஆனைதத் ெதாடரந்்�, அ�த்�  நைடெபற்ற ெபனால்� ேபாட்��ல் 5-3 என்ற 
கணக்�ல்  நடப்� சாம்�யனான இர�ல்ேவ �ைளயாட�் ேமம்பாட�் ஆைணய 



•   
•    
 
 
 
 

  

அணியான� (Railway Sports Promotion Board -RSPB)  ஏர ் இந்�யா �ைளயாட�் 
ேமம்பாட�் ஆைணய  அணிைய (Air India Sports Promotion Board) �ழ்த்� ெவண்கலப் 
பதக்கம் ெவன்�ள்ள�.    
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