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ஏப்ரல் – 23 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 
ேமகாலயா நிலப்பரப்� ேமலாண்ைம �ட்டம் 

 மத்�ய நி� அைமசச்கமான� ேமம்பா� மற்�ம் �னரைமப்�ற்கான சரவ்ேதச  
வங்��டன் (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD)  ேமகாலயா 
ச�தாய வ�நடத்� நிலப்பரப்�  ேமலாண்ைமத் �ட்டத்�ற்காக (Meghalaya Community 
– Led Landscapes Management Project-MCLLMP)   48 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலர ்
ம�ப்�லான கடன் ஒப்பந்தந்�ல் ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 2023-ல் ேமகலாயா�ல் ேதரந்்ெத�க்கப்படட் நிலப்பரப்�களில் ச�தாய – வ�நடத்� 
நிலப்பரப்� ேமலாண்ைமைய வ�ப்ப�த்�வேத இத்�ட்டத்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 இத்�ட்டமான� �ன்� ��கைள ெகாண்ட�. 

o �ட்ட ேமலாண்ைம மற்�ம் ஆ�ைக  

o ச�தாய-வ�நடத்� நிலப்பரப்� �ட்ட�டல் மற்�ம் அமல்ப�த்�தல். 

o இயற்ைக �ல ஆதார ேமலாண்ைமக்காக �றன்கள் மற்�ம் �ட்ட அ��ைன 
வ�ப்ப�த்�தல். 

 இத்�ட்டத்�ன்  �ழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் �ரே்க� அைடந்த மற்�ம் �க�ம் அ�க 
அள�ல் �ரே்கடைடந்த நிலப்பரப்�களின் �னரைமப்பான� உள்�ர ்
ச�தாயங்க�க்� இந்த நிலப்பரப்�களில் �ைடக்கக்��ய நீரின் அளைவ 
அ�கரிக்�ம். 

 இத்�ட்டம் மண்ணின் உற்பத்�த்�றைன அ�கரிக்�ம். அைவ அதற்� ப��டாக 
உள்�ர ்ச�தாயங்களின் வ�மானத்ைதப் ெப�க்�, வ�ைமைய �ைறக்�ம். 

ேமம்பா� மற்�ம் �னரைமப்�ற்கான சரவ்ேதச  வங்�  

 ேமம்பா� மற்�ம் �னரைமப்�ற்கான சரவ்ேதச  வங்�யான� ந�த்தர 
வ�மான�ைடய வள�ம் நா�க�க்� கடனளிக்�ம் ஓர ் சரவ்ேதச நி��யல் 
நி�வனமா�ம். 

 இ� உலக வங்� ��மத்�னில் உள்ளடங்��ள்ள ஐந்� நி�வனங்களில் 
�தன்ைமயான �தல் நி�வனமா�ம். 

 இரண்டாம் உலகப் ேபாரால் பாழைடந்த ஐேராப்�ய நா�களின் �னரைமப்�க்� நி� 
வழங்�ம் ேநாக்ேகா� 1944-ஆம் ஆண்� ேமம்பா� மற்�ம் �னரைமப்�ற்கான 
சரவ்ேதச  வங்�   உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ெமன்பானங்க�க்கான சரக்்கைர வரி - இங்�லாந்� 

 ெமன் பானங்க�க்கான  சரக்்கைர வரி (soft drinks sugar tax) அல்ல� �ைம வரி (sin tax)   
அல்ல� சரக்்கைர வரி (sugar tax) என்றைழக்கப்ப�ம் ெமன்�ளிரப்ான ெதா�ற்சாைல 
வரி��ப்பான� (Soft Drinks Industry Levy)  இங்�லாந்�ல் அமல்பாட்�ற்� வந்�ள்ள�. 
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 சரக்்கைர சாரந்்த ேநாய்கள் (sugar related disease)  மற்�ம் உடல் ப�மைன (obesity)  
த�ப்பதற்கான அர��ைடய �டட்த்�ன் ஒ� ப��யாக இந்த சரக்்கைர வரி��ப்� 
ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. 

 இந்த சரக்்கைர வரி ��ப்�ன் அ��கத்�ன் �லம் இேதேபாலான ெகா�ப்� 
வரிகைள  (fat taxes) அ��கப்ப�த்��ள்ள ெமக்�ேகா, �ரான்ஸ், நாரே்வ ஆ�ய 
நா�கள் அடங்�ய  ���ல் இங்�லாந்�  இைணந்�ள்ள�. 

 இங்�லாந்�ல் 2016 ஆம் ஆண்� ெமன்பான  ெதா�ற்சாைல வரி��ப்� 
அ��க்கப்பட்ட�. 

 ெமன்�ளிரப்ானங்களில் உள்ள சரக்்கைர��ைடய அள�ன் அ�ப்பைட�ல் 
அவற்�ன்  ��  வரி ��க்கப்ப�ம். 

 இந்த வைக�ல் இங்�லாந்�ல் உள்ள  ெப�ம்பான்ைமயான �ளிர ் பானங்கள் 
உயரந்்த படச் அள�லான வரிகைள கட்� வ��ன்றன. 

  

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

இந்�யா�ன் �தல் 5G ஆய்வகம்  

 ெடல்��ல் உள்ள இந்�ய ெதா�ல்�ட்ப  நி�வனமான� (Indian Institute of Technology-
IIT) 5G உபகரணங்களின் தயாரிப்�, ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பா� மற்�ம்  
தரநிைலப்ப�த்த�க்காக (standardisation)  தன்�ைடய IIT வளாகத்�ல் �கப் ெபரிய 
பல்-உள்ள�ீ  பல்-ெவளி��  (Massive Multiple-Input, Multiple-Output lab- MIMO) 
ஆய்வகத்ைத ேதாற்��த்�ள்ள�. 

 

 பல்-உள்ள�ீ  பல்-ெவளி��   ஆய்வகமான� நாட்�ன் �தல் 5G ஆய்வகம் ஆ�ம். 
இந்த ஆய்வகமான� ெதாைலத்ெதாடர�்ற்கான பார�  ெதா�ற்�ட்பம் மற்�ம் 
ேமலாண்ைம நி�வனத்�ல் (Bharti School of Telecommunication Technology and Management)  
ேதாற்��க்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்த ஆய்வகமான� 5G ேசாதைன மா�ரி�லான �தன்ைம    நிைலயமாக 
ெசயல்ப�ம். இந்த ஆய்வகமான� அல்காரிதம்கைள (algorithms)  சரிபாரக்்க�ம், 
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ேசாதைன ெசய்ய�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

 இந்த ஆய்வகமான�  ��ைமயான 5G  �தன்ைம  நிைலயத்ைத உ�வாக்க  உத�ம். 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

ேமற்� ெதாடரச்�் மைல - ��ய �ல்இனம்  

 ேமற்�த் ெதாடரச்�் மைலகளின்  உ�ரப்்பல்வைகத் தன்ைம��ைடய    உ�ரின  
வள  ���டத்�ல் (Hot spot)  அைமந்�ள்ள  அகஸ்�யர ்  மைல உ�ரக்்ேகாள 
இ�ப்�ன்  (Agasthyamala Biosphere Reserve)  உள் அைமந்�ள்ள ெபான்�� மைல�ல் 
�ம்�ரிஸ்ைட�ஸ் அகஸ்�யமேலயன்�ஸ் (Fimbristylis agasthyamalaensis)  எனப் 
ெபயரிடப்பட்ட  ��ய �ல் ேபாலான தாவர இனத்ைத ஆராய்ச�்யாளரக்ள் 
கண்���த்�ள்ளனர.் 

 ேகாைரப் �ல் (sedge)  என வைகப்ப�த்�ள்ள இந்த �ல் ேபாலான ��ய தாவர 
இனத்�ற்� இ� கண்���க்கப்பட�்ள்ள உள்�ர ் இடத்�ன் ெபயர ் ெகாண்� 
�ம்�ரிஸ்ைட�ஸ் அகஸ்�யமேலயன்�ஸ் (Fimbristylis agasthyamalaensis)    என 
ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 

 ��தாக கண்���க்கப்பட�்ள்ள இந்த தாவர இனமான� ைசெபேர�ேய 
��ம்பத்ைதச ்(Cyperaceae family)  ேசரந்்த�.  

 இந்த �ல் ேபாலான  தாவரத்�ல் அக்ேடாபர ் மாதம் �தல் மாரச் ் மாதம் வைர�ல்  
�த்தல் (flowering)  மற்�ம்  கனிதல் (fruiting)  காணப்ப��ன்றன. 

 சரவ்ேதச  பன்னாட�் பா�காப்�ச ்சங்கத்�ன் (IUCN-international Union for conservation of 
nature)  வைகப்பாட�்ன் ப�, “�க�ம் அச�்�த்தல் “ (critically endangered)   
நிைல��ள்ள தாவரமாக இத்தாவரத்ைதப்  வைகப்ப�த்த ஆராய்ச�்யாளரக்ள் 
இத்தாவரத்�ன் �தன்ைம பா�காப்� நிைல ம�ப்�ட�்ற்� (preliminary conservation 
assessment) பரிந்�ைர வழங்��ள்ளனர.்  

அகஸ்�யர  ்மைல உ�ரக்்ேகாள இ�ப்� 

 2001-ஆம் ஆண்� த�ழ்நா� மற்�ம் ேகரள எல்ைல�ல் ேமற்�த் ெதாடரச்�் 
மைல�ல் அகஸ்�யர ் மைல உ�ரக்்ேகாள இ�ப்� (Agasthyamala Biosphere Reserve) 
ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 2016-ஆம் ஆண்� மாரச் ் மாதம் அகஸ்�யர ் மைல உ�ரக்்ேகாள இ�ப்பான� 
�ெனஸ்ேகா அைமப்��ைடய உ�ரக்்ேகாள இ�ப்�களின் உலக வைலயத்�ல் 
(World Network of Biosphere Reserves of UNESCO) ேசரக்்கப்படட்�. 

 ேமற்�த் ெதாடரச்�் மைலகளின் இ��யான ெதற்� �ைன�ல் அகஸ்�யர ் மைல 
உ�ரக்்ேகாள இ�ப்�   அைமந்�ள்ள�. 

 அகஸ்�யர ் மைல உ�ரக்்ேகாள இ�ப்பான� ெதன் மாநிலங்களான த�ழ்நா� 
மற்�ம்  ேகரளா�ல் பரந்� �ரிந்�ள்ள�. 

 நீல�ரி வைரயா� (Nilgiri Tahr),  ஆ�ய யாைனகள் (Asian Elephant),  ��கள் உட்பட 
பல்ேவ� அரிய ஓரிடவாழ் (endemic) �லங்�களின் உைற�டமாக அகஸ்�யர ்மைல 
உ�ரக்்ேகாள இ�ப்� உள்ள�. 

 தற்ேபா� உல�ல் உ�ரவ்ாழ்�ன்ற �க�ம் பழைமயான பண்ைடய 
பழங்���னரக்�ள் (oldest surviving ancient tribes)  ஒ�வரான  கணிகாரன் 
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பழங்���ன�க்� (Kanikaran tribe) அகஸ்�யர ் மைல உ�ரக்்ேகாள இ� ப்பான� 
உைற�டமாக �ளங்��ன்ற�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ஊரக இைணப்� – மத்�யப் �ரேதசம் 

 ஆ�ய உள்கட்டைமப்� �த�ட�் வங்�யான� (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) 
மத்�யப் �ரேதச மாநிலத்�ல் ஊரக சாைல இைணப்�ைன ேமம்ப�த்�வதைன 
ேநாக்கமாக  ெகாண்ட சாைல ேமம்பாட�்த் �ட்டத்�ற்� 140 �ல்�யன்  அெமரிக்க 
டாலரக்ள்   கடன் ஒப்பந்தத்�ற்� அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

 அண்ைம�ல் �னத் தைலநகர ் ெபய்�ங்-�ல் நைடெபற்ற ஆ�ய உள்கட்டைமப்� 
�த�ட�் வங்��ன்  இயக்�நர ் ���ன் சந்�ப்�ன் ேபா�   இந்த  கடன் 
ஒப்பந்தத்�ற்� அ�ம� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 உலக வங்� இந்த �ட்டத்�ற்� �ட�் நி��த� (co-finance) வழங்க உள்ள�. 

AIIB 

 பல்தரப்� ேமம்பாட�் வங்�யான (multilateral development bank)  ஆ�ய உள்கட்டைமப்� 
�த�ட�் வங்�யான�    �னா�னால்   �வங்கப்பட்ட�. 

  ஆ�ய-ப��க்  �ராந்�யத்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப��ன்ற உள்கடட்ைமப்� ேமம்பா� 
மற்�ம் �ராந்�ய இைணப்� �ட்டங்க�க்� நி�யளிப்பதற்காக ஆ�ய 
உள்கடட்ைமப்� �த�ட�் வங்�   வங்� ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 இ�வைர இந்�யா உட்பட ெமாத்தம் 84 நா�கள் ஆ�ய உள்கட்டைமப்� �த�ட�் 
வங்��ல் உ�ப்�னராக உள்ளனர.் 

 அ�காரப்�ரவ் �ைற�ல் ஆ�ய உள்கட்டைமப்� �த�ட�் வங்�   2015 ஆம் ஆண்� 
�சம்பர ் மாதம் ேதாற்��க்கப்பட்ட�. 2016 ஆம் ஆண்� ஜனவரி மாதம் 
வணிகத்�ற்காக �றக்கப்படட்�. 

 இதன் தைலைமயகம் �னா�ன் ெபய்�ங் நகரில் அைமந்�ள்ள�. 

 26.06 சத�தம் வாக்களிப்�ப் பங்�ைனக் (voting shares) ெகாண்�   ஆ�ய 
உள்கடட்ைமப்� �த�ட�் வங்���ைடய �கப் ெபரிய பங்�தாரராக (shareholder)  
�னா உள்ள�. 

 7.5 சத�தம் வாக்களிப்�ப் பங்�ைனக் ெகாண்� உள்கட்டைமப்� �த�ட�் 
வங்���ைடய   இரண்டாவ� ெபரிய பங்�தாராக இந்�யா உள்ள�. 

 இந்�யாைவத் ெதாடரந்்த இடங்களில் ரஷ்யா, ெஜரம்னி, மற்�ம் ெதன் ெகாரியா 
ஆ�ய நா�கள் ெப�ம் பங்�ைனக்   ெகாண்�ள்ளன.  

 

ப�வநிைல ெந�ழ்�றன் ேவளாண்ைம 

 மகாராஷ்�ரா மாநிலத்�ன் மராத்வாடா மற்�ம் �தரப்ா  ப��ையச ்  ேசரந்்த �� 
மற்�ம் �ளிம்� நிைல �வசா�க�க்� உத�ம் ெபா�ட�்    ப�வநிைல 
ெந�ழ்�றன் ேவளாண்ைமக்காக (Climate Resilient Agriculture )  உலக வங்��டன் 420 
�ல்�யன் அெமரிக்க டாலரக்ள் ம�ப்�லான  கடன் ஒப்பந்தத்ைத உலக வங்��டன் 
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மத்�ய அர� மற்�ம் மகாராஷ்�ரா அர� ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 உலக வங்��ன்  ேமம்பா� மற்�ம் ம�கட்டைமப்�ற்கான சரவ்ேதச வங்�  இந்த 
கடைன வழங்க உள்ள�. இந்த கடன் ஒப்பந்தமான� 24  ஆண்�கள் ��ரச்�் (Maturity 
Period) காலத்ைதக் ெகாண்ட�. 6 வ�டங்கள் க�ைணக் காலத்ைதக் (Grace Period) 
ெகாண்ட�. 

 உயர ் நீர�்�ப்� ப��களில் (upper catchment areas)  மரம் ந�தல் மற்�ம் கா�கள் 
வளரப்்� ஆ�யவற்ைற ஈ�ப�த்� காரப்ன் உட�்ர�ப்�ன் (Carbon sequestration)  
�லம் ப�ைம இல்ல வா�க்களின் உ�ழ்ைவ தணிக்க இத்�ட்டம் உத�ம். 

 

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

2018 ��ட்சர் பரி� 

 2017-ஆம் நாடக்ாட்� வ�டத்�ன் (2017 calendar year) ேபா� ேமற்ெகாண்ட 
பணிக�க்கான 2018 ஆம் ஆண்�ன் ��டச்ர ் பரி�கள் (2018 Pulitzer Prizes) ��டச்ர ்
பரி� வாரியத்தால் (Pulitzer Prize Board) வழங்கப்பட�்ள்ளன. 

 இத�யல் �ைற�ல்,   நி�யாரக்் ைடம்ஸ் (New York Times) பத்�ரிக்ைக  �ன்� 
��டச்ர ் பரி�கைள ெவன்�ள்ள�. இத�டன் ேசரந்்� நி�யாரக்் ைடம்ஸ் 
பத்�ரிக்ைகயான� இ�வைர    ெமாத்தம் 125 ��டச்ர ்பரி�கைள ெவன்�ள்ள�. 

 ெபா� ேசைவப் �ரி�ல் (Public Service category) � நி�யாரக்் ைடம்ஸ் மற்�ம் � நி� 
யாரக்்கர ்(The New Yorker)  இதழ்கள் இைணந்� ��டச்ர ்பரி�ைன ெவன்�ள்ளன. 

 ஹா��ட ் �ைர�லகத்�ல் �ைரப்பட தயாரிப்பாளரான ஹாரே்வ ெவ�ன் 
ஸ்�னி�ைடய (Harvey Weinstein)  நீண்ட கால பா�யல் ெதாந்தர�கள் மற்�ம் 
பா�யல்  �ைறேக�கைள ெவளிப்ப�த்�யைமக்காக   ��டச்ர ்பரி� � நி�யாரக்் 
ைடம்ஸ்  மற்�ம் � நி�யாரக்்கர ்இத�க்�  வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இலக்�யம், நாடகம் மற்�ம் இைசக்கான வைகப்�ரி�ல் ஆண்ட�் �ன் �ரீர ் (Andrew 
Sean Greer’s)  எ��ய  �த்�ர  நாவலான ெலஸ் (Less)  நாவல் �றந்த �ைனக்கைத 
��ைத (Fiction award)  ெவன்�ள்ள�. 

இத�யல் 

���ப் �ரி�கள் ���ைனப் ெப�ேவார ்

ெபா�ச ்ேசைவ � நி�யாரக்் ைடம்ஸ் 

�லனாய்� அ�க்ைக அளிப்� �  வா�ங்டன் ேபாஸ்ட் 

உள்�ர ்அ�க்ைக  அளிப்� � �ன்�ன்ன� என்�ைவரர ்ஸ்டாஃப் 

சரவ்ேதச அ�க்ைக ரி�ட்டர ்இத�ன்  �ேளர ்பால்��ன்,  
ஆண்�� R.C மாரஷ்ல், மா�ெவல் 
ேமாகாேடா 

வரண்ைன அலபாமா ஊடக ���ன் ஜான் 
ஆர�்பால்� 

தைலயங்கம் எ��தல் ெடஸ் ெமாய்னஸ் ரி�ஸ்டர ்(Des Moines 
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Register) இத�ன் ஆண்� ேடா�னிக் 

�க்�யச ்ெசய்�க�க்கான �ைகப்படம் ெடய்� �ரா�ரஸ் (Daily Progress) இத�ன் 
ரியான் ெகல்� 

�க்�யச ்ெசய்�க�க்கான  அ�க்ைக அளிப்� �ரஸ் ெடமா�ேரட் இத�ன் 
பணியாளரக்ள் 

�ளக்க அ�க்ைக அளிப்� � அரிேசானா ரிபப்ளிக் மற்�ம் USA 
�ேட ெநட்ேவாரக்் 

ேத�ய அ�க்ைக அளிப்� நி�யாரக்் ைடம்ஸ் மற்�ம் வா�ங்டன் 
ேபாஸ்ட் 

தனிச�்றப்�   இதழ் எ��தல் ராெசல் காட�் கன்சா,  GQ இத�ன் 
ப��ேநரக் கட�்ைரயாளர ்

�மரச்னங்கள் நி�யாரக்் இத�ன் ெஜரர்ி சால்டஸ்் 

தைலயங்க காரட்�்ன் வைரதல் நி�யாரக்் ைடம்ஸ் இத�ன் ப�� ேநர 
காரட்�்ன் ஓ�யர,்ைமக்ேகல் 
ஸ்ேலாஹன், ேஜக் ஹால்ெபரன்், 
ப��ேநர எ�த்தாளர ்

தனிச ்�றப்� �ைகப்படக் கைல ரி�டரஸ்் இத�ன் �ைகப்படப் 
பணியாளர ்

 

இலக்�யம், நாடகம், இைச 

���ப் �ரி�கள் ���ைனப் ெபற்ேறார ்

�ைனக்கைத ஆண்ட�் �ன் �ரீர ்எ��ய ெலஸ் நாவல் 

வரலா� ஜாக் இ. ேட�ஸ் எ��ய “� கல்ப்; � 
ேமக்�ங் ஆஃப் அன் அெமரிக்கன் �” (The 
Gulf: The Making of an American Sea) 

க�ைத �ராங்க் �டாரட்் எ��ய ஹால்ப் ைலட்-  
ேசகரிக்கப்பட்ட க�ைதகள் 1965 – 2016. (Half-
light: Collected Poems 1965-2016) 

இைச ெகன்ட்ரிக் லாமர ்

நாடகம் மார�்யானா மேஜாத்�ன் -  காஸ்ட்  ஆஃப் 
�வ்�ங் நாடகம். (Cost of Living) 

வாழ்க்ைக வரலா� அல்ல� �யசரிைத கேரா�ன் �ேரசர ் எ��ய “�ெரய்ரி  
ைபயரஸ்்”, � அெமரிக்கன் �ரீம்ஸ் ஆஃப் 
ெலௗரா இன்கால்ஸ் �ல்டர ் (Prairie Fires: The 
American Dreams of Laura Ingalls Wilder)     

கற்பைன அல்லாத  ெபா�க்கைத �ரி� 
(General Nonfiction) 

ேஜம்ஸ் பரம்ான் �னியர ்எ��ய லாக்�ங் 
அப் அவர ்ஓன்; �ைரம் அன்ட் பனிஸ்ெமன்ட் 
இன் �ேளக்அெமரிக்கா. (Locking Up Our Own: 
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Crime and Punishment in Black America) 

 

�� ட்சர  ்பரி� 

 அெமரிக்கன் – ஹங்ேகரியன் பத்�ரிக்ைக �ர�ரிப்பாளரான ேஜாசப் ��டச்ர ்
என்பவரால் 1917  ஆம் ஆண்� ��டச்ர ்பரி�கள் ேதாற்�க்கப்பட்டன. 

 அெமரிக்கா�ல் பத்�ரிக்ைககள், இதழ்கள், ஆன்ைலன் இதழ்கள், இலக்�யங்கள், 
இைச அைமப்�களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் சாதைனக�க்� வழங்கப்ப�ம் �க 
உயரிய வ�டாந்�ர ��ேத ��டச்ர ்பரிசா�ம். 

 நி�யாரக்்�ல் உள்ள ெகாலம்�யா பல்கைலக்கழகத்�னால் இந்த பரி�  
நிரவ்�க்கப்ப��ன்ற�. 

 ஆண்�ேதா�ம் 21 வைகப்பாட�்ன் �ழ் இந்த ��� வழங்கப்ப��ன்ற�. 
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