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ஏப்ரல் – 10 

ேத�யச ்ெசய்�கள்  

��யர�த்தைலவரின் அர� �ைறப் பயணம்  

 ஏப்ரல் 7 ஆம் ேத� �தல் 12 ேத� வைர�லான காலத்�ற்� �வா�லாந்�, ஜாம்�யா, 
நிலந�க்ேகாட�்ல் அைமந்�ள்ள  �னியா (Equatorial Guinea)  ஆ�ய �ன்� ஆப்�ரிக்க 
நா�க�க்� அர� �ைறப் பயணத்ைத இந்�ய ��யர�த் தைலவர ்   ராம் நாத் 
ேகா�ந்த்  ேமற்ெகாண்�ள்ளார.் 

 நிலந�க்ேகாட�் �னியா மற்�ம் �வா�லாந்� ஆ�ய ஆப்�ரிக்க நா�க�க்� 
இந்�யா�ன்  ��யர�த் தைலவர ் ஒ�வர ் பயணம் ேமற்ெகாள்வ� இ�ேவ �தல் 
�ைறயா�ம். 

 29 ஆண்�க�க்�ப் �ற� ஜாம்�யா�ற்� இந்�ய ��யர�த் தைலவ�ைடய 
பயணம் தற்ேபா� ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. 

 இ� ராம்நாத் ேகா�ந்த் அவரக்ளின் ஆப்�ரிக்க கண்டத்�ற்கான �ன்றாவ�  
பயணமா�ம்.  

 2017 ஆம் ஆண்� ��ேபாட்� நாட்�ற்� �தல் அர� �ைறப் பயணத்ைத 
ேமற்ெகாண்டார.் அதன் �ன் நடப்பாண்�ன்   மாரச் ் மாதம்  ெமாரி�யஸ் மற்�ம்  
மடகாஸ்கர ் ஆ�ய இ� நா�க�க்�  இரண்டாவ� அர� �ைறப் பயணத்ைத 
ேமற்ெகாண்டார.்  

 

சக்ராவத் HADR ப�ற்�  

 �றாவளி (Cyclone) என்�  ெபா�ள்ப�ம் சக்ராவத்  (Chakravat)  எனப் ெபயரிடப்பட்ட 
பன்-நி�வன மனிதா�மான உத� மற்�ம் ேபரிடர ் �ட்�ப்  (Multi-agency humanitarian 
assistance and disaster relief-HADR) ப�ற்�ைய இந்�ய கடற்பைட (Indian Navy)  ெகாச�் 
கடற்கைர�ல் நடத்��ள்ள�. 

 ேகரள அர�டனான ஒத்�ைழப்�ேனா� ெதற்கத்�ய கடற்பைடப் �ரிவான� 
(Southern Naval Command)  ெகாச�்��ைடய BTP கப்பற் பட�த் �ைற�ல் (Jetty)  
இப்ப�ற்�ைய நடத்��ள்ள�. 

 ப�வகால �றாவளித் (Cyclonic storm) தாக்�தல்  நிகழ்�களின்  ேபா� 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�ெல�ரப்்� இயங்��ைறைய (Response mechanism) 
ம�ப்பாய்� ெசய்வேத இந்த ப�ற்��ன் ேநாக்கமா�ம்.  

 ேகரள மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம ஆைணயம் (State Disaster Management Authority),  
ேத�ய ேபரிடர ் ப�ெல�ரப்்�ப் பைட (National Disaster Response Force-NDRF), மாநில 
கடேலாரக் காவல்பைட மற்�ம் இந்�ய கடேலாரக் காவல்பைட ஆ�யைவ இந்த 
ப�ற்��ல் பங்� ெபற்றன. 

 

உலக பண்டக மாநா� 2018 

 பண்டகப் (Logistic) ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ேபாக்�வரத்� இைணப்ைப 
அ�கரிப்பதற்காக உலக பண்டக மாநா� (Global Logistics Summit-GLS) 2018 ஆம் ஆண்� 
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ஏப்ரல் மாதம் 5 மற்�ம் 6 ஆம் ேத��ல் �� �ல்��ல் நைடெபற்ற�. 

 உலக வங்� �� (World Bank Group)  மற்�ம் வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ற்�ைறக்கான 
இந்�யக் �ட்டைமப்�  (FICCI- Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) ஆ�ய 
அைமப்�க�டன் இைணந்� மத்�ய வரத்்தக மற்�ம் ெதா�ற்�ைற 
அைமசச்கத்�ன் (Ministry of Commerce & Industry) �ழ் இயங்�ம் வரத்்தகத் �ைற இந்த 
மாநாடை்ட நடத்��ள்ள�.  

 பண்டகங்கள் மற்�ம் பண்டகப் ேபாக்�வரத்� ஆ�யவற்ைற  அ�கரிப்ப�  என்ப� 
மாநிலங்க�க்�ள்ளான (intra-state) வரத்்தகப் ேபாக்� மற்�ம் சரவ்ேதச வரத்்தகப் 
ேபாக்� (international trade flows)  ஆ�யவற்�ைன அ�கரிப்பதற்� �க�ம் 
�க்�யமான ஒன்றா�ம்.  

 இந்�யா தன்�ைடய  �.�.�-�ல் 14.4 சத�தத்ைத சரக்�ப் பண்டகம் மற்�ம் 
ேபாக்�வரத்�த்  �ைற �� ெசல���ன்ற�. 

 2017 ஆம் ஆண்� நவம்பர ் மாதம் பண்டகத் (தளவாடத்) �ைறக்� உள்கட்டைமப்� 
அந்தஸ்� வழங்கப்பட்ட� ��ப்�டத்தக்க�. 

 

ககன்சக்� ேபார் ப�ற்� 2018 

 இந்�ய �மானப் பைடயான� (Indian Air Force-IAF) 2018-ஆம் ஆண்�ன் ஏப்ரல் 10 �தல் 
23 ஆம் ேத�க்�  இைடப்பட்ட காலத்�ல் இந்�யா�ன் பா�ஸ்தான் மற்�ம் �ன 
எல்ைலகளில் ககன்சக்� (Gaganshakti)  எ�ம் �கப்ெபரிய �மான தாக்�தல் 
ப�ற்�ைய (Air combat exercise)  நடத்த உள்ள�. 

 

 உண்ைம ேநர ஒ�ங்�ைணப்� (Real time coordination), ���ய மற்�ம் ��ரமான 
ேபாரக்்கள �ழ்நிைலகளில் �மானப் பைட�ன் சக்�ைய ஈ�ப�த்�தல் மற்�ம் 
பயன்பாட்�ற்� பணியமரத்்�தல் ஆ�யைவ இப்ேபார ் ப�ற்��ன் 
ேநாக்கங்களா�ம். 

 இந்�ய �மானப் பைட�ன் ேபார ் ெதா�க்�ம் �றைன (War waging capabilities) 
ம�ப்��வதற்�  இ� ஆண்�க�க்� ஒ� �ைற நடத்தப்ப�ம் ேபார ் ப�ற்�ேய 
ககன்சக்� ஆ�ம். இப்ேபார ் ப�ற்��ன் ேபா� இந்�ய �மானப் பைட�ல் �� 
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ெசயல் அைமப்�ம் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம்.  

 �தல்�ைறயாக உள்நாட�்த் ெதா�ல் �ட்பத்�ல் தயார ் ெசய்யப்படட் இல� ரக 
தாக்�தல் (Light Combat Aircraft-LCA) ெஜட் �மானமான   ேதஜாஸ் �மானம்  இப்ேபார ்
ப�ற்��ல் பங்� ெபற உள்ள�. 

 இந்�ய �மானப் பைட�ைன ைமயமாகக் ெகாண்டதாக (IAF centric exercise)  இந்தப் 
ேபார ் ப�ற்� இ�ப்��ம் “�ட�் ெசயல்பாட�்க் ெகாள்ைகைய” (Joint Operational 
Doctrine)  நிைன�ல் ெகாண்ேட இப்ப�ற்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். இதனால் �ற 
இரா�வ ேசைவ அைமப்�களி�ைடய ேதைவக�ம் நிைறேவற்றப்ப�ம். 

 2018-ஆம் ஆண்�ன் ககன்சக்� ேபார ் ப�ற்�யான� இ� கட்டமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள�. �தல் கட்டமான� இந்�யா�ன் ேமற்� எல்ைல��ம், 
இரண்டாவ� கடட்மான� பா�ஸ்தா�டனான வடக்� எல்ைல��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

 

ெபா�ளாதாரச ் ெசய்�கள் 

கா� கைடகள் இடங்காட்�ம் ெசய� 

 மத்�ய ��, �� மற்�ம்  ந�த்தர நி�வன அைமசச்கமான� (Ministry of Micro, Small & 
Medium Enterprises- MSME)  நாட்�ல் உள்ள 40,000 கா� நி�வனங்கைள 
���டங்காட�்வதற்காக (locating)  ைகேப� ெசய� ஒன்ைற ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 கா� மற்�ம் �ராமத்  ெதா�ற்சாைலக்  ���ன் (Khadi and Village Industries Commission-
KVIC) 9-ஆவ�  ேத�ய ஆைணயத்�ன் ��ைக   அண்ைம�ல்  �� �ல்��ல் 
நைடெபற்ற�. மத்�ய ��, �� மற்�ம்  ந�த்தர நி�வன   அைமசச்கத்�ன் இைண 
அைமசச்ர ்(Minister of State) �ரிராஜ் �ங் இசச்ந்�ப்�ற்�த்  தைலைம தாங்�னார.் 

 கா� ெபா�டக்ைள சரவ்ேதச �யாபார அைடயாளங்களாக (International brand) 
மாற்�வதற்� கா� ெபா�ள்களின் உற்பத்�ைய ெவளிநா�களில் ேமம்ப�த்த  கா� 
மற்�ம் �ராமத் ெதா�ற்சாைலக் கழகமான�   ஓர ் ஏற்�ம�ப் �ரிைவ (Export cells) 
அைமக்க உள்ள�. 

 கா� மற்�ம் �ராமத்  ெதா�ற்�ைற�ன் உற்பத்�ப் ெபா�டக்ளான� �ரதம 
மந்�ரி ேவைலவாய்ப்� ெப�க்கத் �ட்டம் (Prime Minister's Employment Generation 
Programme - PMEGP) ேபான்ற �ட்டங்களின்  �லம் மத்�ய அைமசச்கத்தால் 
நி�யளிக்கப்ப�ம் 7 இலடச்ம் தனியார ் �ட�் ெதா�ற் உற்பத்� அல�களால் 
உற்பத்� ெசய்யப்ப��ன்ற�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள்  

4G இைணப்� - பாட்னா 

 ஓபன் �க்னல் (Open Signal)  எ�ம் கம்��ல்லா இைணய இைணப்�ன் பரவெலல்ைல 
வைரபட�டல் நி�வனத்�ன் (wireless coverage mapping company)  அ�க்ைக�ன் ப� 4G 
இைணப்�ல் (4G connectivity)  இந்�யா�ன் 20 �கப்ெபரிய நகரங்க�ள் பாடன்ா 
�த�டத்�ல் உள்ள�.  

 இப்பட�்ய�ல் பாடன்ா�ற்�  அ�த்த நிைல�ல் இரண்டாவ� இடத்�ல் கான்�ர ்
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உள்ள�. 

 4G இைணய ேசைவ வச� �ைடப்ப�ல் ெபங்க�ர ்�தல் பத்� இடங்களில் உள்ள�. 
�ம்ைப 15வ� இடத்��ம், ெடல்� 17வ� இடத்��ம் உள்ளன. 

 ேம�ம்  ஓபன் �க்னல்  நி�வனத்�ன்   அ�க்ைகயான� நா� ��வ�ம் 4G 
ெநட்ேவாரக்் ேசைவ �ரிவைடந்�ள்ளதாகத் ெதரி�த்�ள்ள�. 

 �ற இந்�ய நகரங்கைளக் காட்��ம் �ழக்�ந்�ய மற்�ம் மத்�ய 
�ராந்�யங்கைளச ்  ேசரந்்த நகரங்கள் �றந்த 4G  இைணய  வச�ையக் 
ெகாண்�ள்ளதாக  இலண்டைனச ்ேசரந்்த ஓபன் �க்னல்  நி�வனம் ெதரி�த்�ள்ள�. 

 

      

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

கங்கா ஹரி�மா ேயாஜனா  

 கங்கா ப�ைமயாக்கல் �ட்டம் (Ganga Greenery scheme)  என்றைழக்கப்ப�ம் கங்கா 
ஹரி�மா ேயாஜனா (Ganga Hariteema Yojana)  என்ற �ட்டத்ைத கங்ைக ந�ப் 
ப�ைக�ல் அைமந்�ள்ள உத்�ரப்�ரேதச மாநிலத்�ன் 27 மாவட்டங்களில் 
அம்மாநில அர�  ெதாடங்��ள்ள�. 

 மண் அரிப்ைப (Land erosion) கட�்ப்ப�த்�வ�ம், கங்ைக ந���ைடய நீர�்�ப்�ப் 
ப��களில் (Catchment areas) ப�ைமப் பரப்ைப (green cover) அ�கரிப்ப�ம் 
இத்�ட்டத்�ன் ேநாக்கங்களா�ம்.  

 “ஒ� நபர ்ஒ� மரம்” என்ற �ழக்கத்�ன் (‘One Person One Tree’ slogan) �ழ் தங்க�ைடய 
ெசாந்த தனியார ் நிலங்களில் மரங்கைள ந�வதற்� ெபா� மக்கள் இத்�ட்டத்�ன் 
�ழ் ஊக்��க்கப்ப�வர.்  
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 இத்�ட்டத்�ன் �ழ், கங்ைக ந��ன் இ��ற கைரகளி��ந்�ம்  1 �.� பரப்�ற்� 
மரம் ந�தல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

 உலக ஓேசான் �னமான (world Ozone Day) ெசப்டம்பர ் 16 அன்� இத்�ட்டம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள�. 

 மாநிலத்�ன் வனத்�ைறயான�  இத்�டட்த்ைதச ்  ெசயல்ப�த்�ம் �தன்ைமத்  
�ைறயாக அ��க்கப்பட�்ள்ள�. 

 மாநில �தலைமசச்ர ் தைலைம�லான உயர ் அ�காரக் �� (High power committee)  
இத்�ட்டத்�ன் அமலாக்கத்ைதக் கண்காணிக்�ம். 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள்   

�ைள இறப்ைப உ�� ெசய்ய ெந��ைற 

 மாநிலத்�ல் உ�ப்� மாற்றத்ைத (organ  transplants) ேம�ம் ெவளிப்பைடத் 
தன்ைம�ைடயதாய்  மாற்�வதற்கான ேநாக்கத்ேதா� �ைள இறப்� (Brain death) 
ம�த்�வ வழக்�கைளத் �ரம்ானிப்பதற்காக ஓர ்நிைலயான இயக்க நைட�ைறைய 
(standard operating procedure-SOP) ஏற்�க் ெகாண்�ள்ள நாட்�ன் �தல் மாநிலமாக 
ேகரளா உ�வா��ள்ள�. 

 இந்த நிைலயான  இயக்க நைட�ைற வ�காட�்தல்களின் ப�, �ைள இறப்� 
வழக்�கைளத் �ரம்ானிப்ப�ல் �ன்� நிைல ம�த்�வ நைட�ைறகள் 
�ன்பற்றப்பட ேவண்�ம்.    

o �ைள இறப்ைப �ரம்ானிப்பதற்� பரிேசாதைனக�க்� �ன் 
�ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ�க்ைககைள (precautions)  ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

o �ைள��ைடய ப�ெல�ரப்்� ெசயல்பா�களின் ப�ப்பாய்�. 

o அப்னியா ேசாதைன (Apnea Test)- �ைள இறப்� ம�ப்�ட�்ன் �க்�ய ��. 

 இந்த ெந��ைறகளின் ப�  �ைறந்தபடச்ம் ஒ� அர� ம�த்�வர ் உள்ளடங்�ய 4 
ம�த்�வரக்ள் ெகாண்ட ���ற்� ஓர ் ேநாயாளிைய �ைள இறப்ெபய்�யவராக 
அ��க்க அ�காரமளிக்கப்பட�்ள்ள�.  

 இந்த ெந��ைறகளான� மாநிலத்�ல் உள்ள அர� ம�த்�வமைனகள் மற்�ம் 
தனியார ்ம�த்�வமைனகள் என இ�வைக ம�த்�வமைனக�க்�ம் ெபா�ந்�ம். 

 

�ளிரக்ால ���ழா 

 மாநிலத்�ல்   �ளிம்� நிைல��ள்ள �ராமத்�ன�ைடய (fringe villagers)  உள்�ர ்
உண� மற்�ம் கலாசச்ாரத்ைத ேமம்ப�த்�வதற்காக   இரண்� நாள் அஸ்ஸாம் 
�ளிரக்ால ���ழாவான� (Assam Spring Festival)   அஸ்ஸாம் மாநிலத்�ல் உள்ள 
மனாஸ் ேத�யப் �ங்கா�ல்  (Manas National Park)  நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 �வன்கர ் ��ங்கா ஓன்சாய் அபாத் (Swankar Mithinga Onsai Afat)  எ�ம் அைமப்�ம் 
இந்�ய ெநசவாளரக்ள் சங்க�ம் (Indian Weavers’ Association)  இைணந்� இந்தத் 
���ழாைவ ஒ�ங்�ைணத்�ள்ளன. 

 மனாஸ் ேத�யப் �ங்காவான�  �ெனஸ்ேகாவால் அங்�கரிக்கப்படட் உலக 
இயற்ைகப் பாரம்பரிய இடமா�ம் (UNESCO Natural World Heritage site).  



•   
•    
 
 
 
 

  

 ேம�ம், இந்தப் �ங்காவான� ஒ� ��கள் காப்பகம் (Project Tiger reserve), உ�ரக்்ேகாள 
காப்பகம் (biosphere reserve) மற்�ம் யாைனகள் காப்பகம் (elephant reserve)  
ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்டதா�ம். 

 மனாஸ் ேத�யப் �ங்கா�ன் வ�ேய �ரம்ம�த்�ரா ந��ன் �க்�ய �ைள 
ந�யான மனாஸ் ந� (Manas river)  ஓ��ன்ற�. 

 இமயமைல�ன் அ�வாரத்�ல் அைமந்�ள்ள மனாஸ் ேத�யப் �ங்காவான� �டான் 
நாட்�ல் அைமந்�ள்ள ராயல் மனாஸ் ேத�யப் �ங்கா�ைன ஒட்� (Royal Manas 
National Park)  அதன�ேக  அைமந்�ள்ள�. 

 ��கள், இந்�ய ஒற்ைறக் ெகாம்�  காண்டா��கங்கள், இந்�ய யாைனகள் ேபான்ற 
பல்ேவ� ஆபத்�க்�ள்ளான இனங்கள் உடப்ட பல்ேவ�  வைகயான வன உ�ரக்ள் 
இத்ேத�ய �ங்கா�ல் காணப்ப��ன்றன. 

 

�க்�ய �னங்கள் 
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 உலக �காதாரத்��ைடய �க்�யத்�வத்ைத ேநாக்� ெவ�ஜன மக்களிைடேய 
கவனத்ைத ெகாண்� வ�வதற்காக உலக �காதார நி�வனத்�ன் (World Health 
Organisation-WHO) தைலைம�ன்  �ழ் ஆண்�ேதா�ம்  ஏப்ரல் 7ம் ேத� உலக �காதார 
�னம்  (World Health Day) ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான உலக �காதார �னத்�ன் க�த்�� “உலகளா�ய �காதார 
பா�காப்�; அைனவ�க்�ம், அைனத்� இடத்��ம்” (Universal Health Coverage: everyone, 
everywhere). 

 

 1948-ஆம் ஆண்� நி�வப்படட் உலக �காதார நி�வனத்�ன் வ�டாந்�ர நி�வன 
�னத்ைதக் ��ப்பதற்காக உலக �காதார �னம் ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 1948-ஆம் ஆண்� ��டச்ரல்ாந்� நாட்�ன் ெஜனிவா நகரில் உலக �காதார 
நி�வனத்�ன் அைவ �தன்�தலாக ��ய�. �ன் அ� ஏப்ரல் 7ஆம் ேத�ைய உலக 
�காதார �னமாக ெகாண்டாட ��� ெசய்த�. 



•   
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 1950-ஆம் ஆண்� உலக �காதார �னம் �தன்�தலாக உலக அள�ல் 
ெகாண்டாடப்படட்�. 
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