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ஏப்ரல் -25 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ைடம்ஸ் – 100 �க�ம் ெசல்வாக்� �க்க மனிதரக்ள் 

 2018-ஆம் ஆண்�ன் 100 �க�ம் ெசல்வாக்��க்க மனிதரக்ள் பட்�யைல (100 Most 
Influential People List of 2018) ைடம்ஸ் இதழ் (TIME Magazine) ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான 100 �க�ம் ெசல்வாக்� �க்க மனிதரக்ள் பட்�ய�ல் �ய 
உைழப்�னால் உயரந்்த நான்� இந்�யரக்ளின் ெபயரக்ள் இடம்ெபற்�ள்ளன. 

 அவரக்ளாவன- 

o இந்�ய �ரிக்ெகட ்அணி�ன்  ேகப்டன் - �ராட்ேகா� 

o ஓலா (Ola) நி�வனத்�ன்   �ைண நி�வனர ்- பா�ஷ் அகரவ்ால்  

o ைமக்ேரசாப்ட்  நி�வனத்�ன் தைலைமச ்ெசயல் அ�காரி - சத்ய நாெதள்ளா. 

o பா��ட் ந�ைகயான ��கா ப�ேகான்     

 

 பா�யல் ெகா�ரரக்�க்� (sexual predators)  எ�ராக ேபாரா�ம் “Me too” எ�ம் 
இயக்கத்�ன் (Me Too movement)  நி�வனரான  தரானா பரே்க�ைடய  (Tarana Burke) 
ெபய�ம், அெமரிக்க அ�பர ் ெடானால்� �ரம்ப் ெபய�ம் இப்பட்�ய�ல் இடம் 
ெபற்�ள்ள�. 

 அெமரிக்க �ண்ெவளி �ராங்கைனயான (Astronaut)   ெபக்� �ன்ஸ்டன் (Peggy 
Whitson)  ெபய�ம் இந்த ஆண்�ற்கான ைடம்ஸ் ெசல்வாக்� �க்க மனிதரக்ள்  
பட்�ய�ல் இடம் ெபற்�ள்ள�. அவர ்அண்ைம�ல் �ண்ெவளி�ல் தன்�ைடய 665-
வ� �னத்ைத நிைற� ெசய்தார ்என்ப� ��ப்�டத்தக்க�. 

 ேம�ம் இப்பட்�ய�ல் இங்�லாந்� இளவரசரான ஹாரி�ன் ெபய�ம் அவ�ைடய 
வ�ங்கால மைன�யான ேமகன் மாரக்்ேல ெபய�ம் இடம் ெபற்�ள்ள�. 

 ெசல்வாக்� �க்க மனிதரக்ள் பட�்ய�ல் �ைளயாட�்த் �ைற�ல், க்ேளா �ம் (Chloe 
Kim)  ெபயர ்இடம் ெபற்�ள்ள�. இவர ்பனிசச்�க்� �ைளயாட்�ல்   பல்ேவ�  உலகச ்
சாதைனகைள ��ய�த்�  வ�ம் பனிசச்�க்�  �ராங்கைனயாவார.் 
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�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள்  

ெபா� இயக்�நர் - ேத�ய ேபாட்�த் ேதர�்கள் �கைம 

 மத்�ய  இைடநிைலக் கல்� 
வாரியத்�ன் (CBSE- Central Board of 
Secondary Education)   �ன்னாள் 
தைலவர ் மற்�ம் ெசயலாளரான 
�னித் ேஜா�ைய ேத�ய 
ேபாட்�த் ேதர�்கள் �கைம�ன் 
(National Testing Agency-NTA) ெபா� 
இயக்�நராக மத்�ய அர� 
நிய�த்�ள்ள�.  

 இந்நியமனம் ெதாடரப்ான 
உத்தரைவ மத்�ய பணியாளர ்
மற்�ம் ப�ற்�த் �ைற  
(Department of Personnel and Training) ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 �னித் ேஜா� 1992-ஆம் ஆண்�ன் மணிப்�ர ் மாநில பணிப் �ரிைவச ் ேசரந்்த ஓர ்
இந்�ய  ஆட�்ப் பணி அ�காரியாவார.் 

 தற்ேபா� �னித் ேஜா� ஐந்� ஆண்�கள் பத� காலத்�ற்�  ேத�ய ேபாட்�த் 
ேதர�்கள் �கைம�ன் ெபா� இயக்�நராக நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

ேத� ய ேபாட்�த் ேதர�்கள் �கைம 

 உயரக்ல்� நி�வனங்க�க்� ேத�ய அள�லான �ைழ�த் ேதர�்கைள 
நடத்�வதற்காக ேத�ய ேபாட்�த் ேதர�்கள் �கைம�ைன (National Testing Agency - 
NTA) அைமக்க மத்�ய அைமசச்ரைவ  அண்ைம�ல் ஒப்�தல் வழங்�ய�. 

 ேத�ய ேபாட�்த் ேதர�்கள்  �கைமயான� இந்�ய சங்கங்கள் ப��ச ் சட்டத்�ன் 
�ழ் (Indian Societies Registration Act) ஓர ்�ட�்ற� சங்கமாக ப�� ெசய்யப்ப�ம். 

 மத்�ய மனித வள ேமம்பாட�் அைமசச்கத்தால் நிய�க்கப்ப�ம் �றந்த 
கல்�யாளைர தைலவராகக் ெகாண்� தன்னாட்� அ�கார�ம், �ய சார�் ெகாண்ட 
�தன்ைம ேதர�் அைமப்பாக�ம் இந்த �கைம ெசயல்ப�ம். 

 உயரக்ல்� நி�வனங்களில் ேசரவ்தற்கான �ைழ�த் ேதர�்கைள நடத்த ேத�ய 
ேபாட்�த் ேதர�்கள் அைமப்� உ�வாக்கப்ப�ம் என 2017-18க்கான ெபா� 
படெ்ஜட�்ல் ��ப்�டப்பட்��ந்த�. 

 மத்�ய இைடநிைலக் கல்� வாரியத்தால் (Central Board of Secondary Education - CBSE) 
தற்ேபா� நடத்தப்ப�ம் நீட் (NEET), ேஜ.இ.இ (JEE) ேபான்ற  பல்ேவ� �ைழ�ப் ேபாட�்த் 
ேதர�்கைள ஆரம்ப கடட்மாக இந்த �கைம நடத்த உள்ள�.  

 ேபாட்�த் ேதரவ்ாளரக்�க்� ேபா�மான வாய்ப்ைப வழங்�வதற்காக �ைழ�த் 
ேதர�்கள் ஆன்ைலன் �லம் ஆண்�ற்� �ைறந்தபடச்ம் இ��ைற இந்த 
அைமப்பால் நடத்தப்ப�ம். 

 �தலாம் ஆண்�ன் ெதாடக்ககால ெசயற்பாட்�ற்காக இம்�கைமக்� ஒ� �ைற 
மானியமாக 25 ேகா� அளிக்கப்ப�ம். இதன் �ன் இைவ நி��யல் 



•   
•    
 
 
 
 

  

தற்சார�்ைடயைவயாக உ�வாக்கப்ப�ம். 

 மத்�ய இைடநிைலக் கல்� வாரியம், அ�ல இந்�ய ெதா�ல்�ட்பக் கல்�க் �� (All 
India Council for Technical Education - AICTE) மற்�ம் �ற நி�வனங்களின் �ைழ�த் 
ேதர�்கைள நடத்த ேவண்�ய பணிப் ெபா�ப்� �ைமகைள இந்த அைமப்� நீக்�ம். 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

�ன �ராண்ட் �ரிக்ஸ் ேபாட்� -2018 

 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான �ன �ராண்ட் 
�ரிக்ஸ் ேபாட்�யான� �னா�ன் 
ஷாங்காய் நகரில் உள்ள ஷாங்காய் 
சரவ்ேதச பந்தய �ற்�ப் பாைத�ல் 
அண்ைம�ல் நடந்� ��ந்�ள்ள�. 

 �ன �ராண்ட் �ரிக்ஸ் ேபாட்�யான� 
பார�்லா ஒன் ேமாட்டார ்பந்தயமா�ம்.  

 இப்ேபாட்��ல் ெரட ்�ல் நி�வனத்�ன் 
ஓட�்நரான ேடனியல் ரிக்�யாரே்டா 
(Daniel Ricciardo)  �த�டம் ��த்தார.் 
ேம�ம் ெமர�்�ஸ் நி�வனத்�ன் ஓட�்நரான வால்ேடரி ெபாட்டாஸ் இரண்டாம் 
இடத்ைத�ம், ெபரர்ாரி நி�வனத்�ன் ஓட�்நரான �� ைரக்ேகாெனன் �ன்றாம் 
இடத்ைத�ம் ��த்தனர.்  

 இந்தப் பந்தயமான� 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான FIA பார�்லா ஒன் உலக 
சாம்�யன்�ப் ேபாட்��ன் �ன்றாவ� �ற்றா�ம். 

 ேம�ம் இப்பந்தயமான� பார�்லா ஒன் உலக சாம்�யன்�ப் ேபாட்��ன் ஓர ்
�ற்றாக �ன �ராண்ட் �ரிக்ஸ் பந்தயம் 15வ� �ைறயாக நடத்தப்பட�்ள்ளைத 
��க்�ன்ற�. 

 

ஆ�யன் ைக மல்�த்தம் சாம்�யன்�ப்  

 கஜகஸ்தான் நாட்�ல் நைடெபற்ற ஆ�ய ைக மல்�த்தம் சாம்�யன்�ப் (Asian Arm 
wrestling Championship) ேபாட்��ல் மாற்�த் �றனாளியான இந்�ய ைக மல்�த்த 
�ரரான �மன்த்ஜா ெவண்கலப் பதக்கம் ெவன்�ள்ளார.் 

 இந்தப் ேபாட்��ல், 80 �ேலா எைடப்�ரி�ல்  த��ஸ்தான் நாடை்டச ்ேசரந்்த ��ஜ்  
தங்கப் பதக்கத்ைத�ம், மங்ேகா�யா�ன் �ன்க்ேபால்ட் ெவள்ளிப் பதக்கத்ைத�ம் 
ெவன்றனர.் 

 ேம�ம் �மன்த்ஜா  ேபாலந்� நாட்�ல் நைடெபற்ற பாரா-ைக     மல்�த்தப் உலகப் 
ேகாப்ைப ேபாட்��ல் (Para-Arm Wrestling World Cup) 80 �ேலா எைடப்�ரி�ல்  
ெவள்ளிப்பதக்கம் ெவன்ற�  ��ப்�டத்தக்க�. 
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11வ� ேமாண்ேட கார்ேலா மாஸ்டரஸ்் பட்டம் 

 �ரான்�ல் நைடெபற்ற 11-வ� மாண்ேட காரே்ல 
மாஸ்டரஸ்் (Monte Carlo Masters)  சாம்�யன்�ப் 
ேபாட்��ன் இ�� ஆட்டத்�ல் ஜப்பானின்  ெகய் 
நி�ேகாரிைய �ழ்த்� சாம்��ன்�ப் படட்த்ைத 
ெவன்�  உலக ெடன்னிஸ் தரவரிைசப் பட்�ய�ல் 
நம்பர ்1 இடத்ைத  ரேபல் நடால் தக்க ைவத்�ள்ளார.்  

 ெசர�்யா�ன் ேஜாவக் ேநாேகா�க்�ைன �ந்� 
அ�க மாஸ்டரஸ்் 1000 படட்ங்கைள ரேபல் நடால் 
ெவன்�ள்ளார.் இ�வைர 31 மாஸ்டரஸ்் 1000 
பட்டங்கைள ரேபல் நடால் ெவன்�ள்ளார.் 

 

8-வ� ெதற்கா�ய �ேடா சாம்�யன்�ப் 

 ேநபாள நாட்�ன் தைலநகரான காத்மண்��ல் நைடெபற்ற ெதற்கா�ய �ேடா 
சாம்�யன்�ப் ேபாட்��ன் (South Asian Judo Championship)  8-வ� ெதாடரில் 
அணிக�க்கான சாம்�யன்�ப் பட்டத்ைத (team champion title) இந்�யா    
ெவன்�ள்ள�. 

 இந்த ெதற்கா�ய �ேடா சாம்�யன்�ப் ேபாட்��ன் 8-வ� ெதாடரில் 
ஆண்க�க்கான �ேடா அணிப் �ரி�ல் இந்�ய �ேடா அணியான� பா�ஸ்தாைன 
�ழ்த்� சாம்�யன் படட்ம் ெவன்�ள்ள�. 

 ெபண்க�க்கான �ேடா அணிப் �ரி�ல் ேநபாளத்ைத �ழ்த்� இந்�யா ெபண்கள் 
ஜூேடா அணி சாம்�யன்�ப் படட்த்ைத ெவன்�ள்ள�.  

 12 தங்கம் மற்�ம் �ன்� ெவண்கலம்   என ெமாத்தம் 15 பதக்கங்கைள ெவன்�   
பதக்கப்பட�்ய�ல் �த�டம் ��த்� இப்ேபாட�்ைய இந்�யா நிைற� ெசய்�ள்ள�. 

 இ� தங்கம், ஏ� ெவள்ளி, 13 ெவண்கலம் என ெமாத்தம் 22 பதக்கங்கள் ெவன்� 
பதக்கப்பட�்ய�ல் ேநபாளம் இரண்டாவ� இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 இ� தங்கம், 4 ெவள்ளி, �ன்� ெவண்கலம் என ெமாத்தம் 9 பதக்கங்கைள ெவன்� 
பதக்கப் பட�்ய�ல் பா�ஸ்தான்  �ன்றாவ� இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 ெதற்கா�ய �ேடா சம்ேமளனத்��ைடய (South Asian Judo Federation) சந்�ப்�ல் 
எ�க்கப்படட் ���ன்ப�, ெதற்கா�ய �ேடா சாம்�யன் �ப் ேபாட்��ன் 9வ� 
ப�ப்�   2020 ஆம் ஆண்� வங்க ேதசத்�ல் நைடெபற உள்ள�. 

 

�க்�ய �னங்கள்  

உலக கல்�ரல் �னம் – ஏப்ரல் 19 

 ஆண்�ேதா�ம் உலகம் ��வ�ம்  ஏப்ரல் 19-ஆம் ேத�   உலக கல்�ரல் �னம் (World 
Liver Day)  ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 
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 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான உலக கல்�ரல் �னத்�ன் க�த்�� “கல்�ரல் ேநாய் 
கண்ட�தல், மற்�ம் ��சை்ச�ல் ��ய அைலகைள ெச�த்�தல்” (Riding new waves in 
liver diagnosis and treatment). 

 உலக �காதார நி�வனத்�ன் (World Health Organisation)  ஆய்�ன் ப�, கல்�ரல் 
ெதாடர�்ைடய ேநாய்களான� இந்�யா�ல் அ�க எண்ணிக்ைக�லான 
இறப்�க�க்�  காரணமான 10-வ�   ேநாயா�ம். 
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 ஆண்�ேதா�ம் ஏப்ரல் 21 ஆம் ேத� இந்�யா�ல் ��ைமப் பணிகள் �னம் 
ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

 1947 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 21-ஆம் ேத� அன்� ெடல்��ல் உள்ள ெமடக்ால்ேப 
இல்லத்�ல் (Metcalfe House), இந்�யா�ன் �தல் உள்�ைற அைமசச்ரான சரத்ார ்
வல்லபாய் பட்ேடல்   நாட்�ன் �தல் இந்�ய ��ைமப்பணி அ�காரிகளின் �தல் 
�ரிேவா� (first batch of IAS officers) ஆற்�ய உைரைய நிைன� �ரவ்தற்காக 
ஆண்�ேதா�ம் ஏப்ரல் 21-ஆம் ேத� ��ைமப் பணிகள் �னம்  (Civil Services Day)  
ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

 ��ல் சர�்ஸ் �னத்ைத �ன்னிட�்  மத்�யப் பணியாளர,் ெபா�மக்கள் 
�ைறபா�கள்   ஓய்��யத் �ைற அைமசச்கமான�  (Ministry of Personnel, Public 
Grievances and Pensions)  ���ல்��ல் ஏப்ரல் 20 மற்�ம்  21-ஆம் ேத�களில்   இ� நாள் 
நிகழ்ச�் ஒன்ைற நடத்��ள்ள�. இந்நிகழ்ச�்�ன் ெதாடக்க நிகழ்�ன் ேபா� 
�ைணக் ��யர�த் தைலவர ் “Emulating Excellence — Takeaways for Replication” எ�ம் 
�த்தகத்ைத ெவளி�ட�்ள்ளார.் 

 ேம�ம் இந்நிகழ்ச�்�ன் ேபா� அைடயாளம் காணப்பட்ட  �ன்�ரிைம �ட்டங்கள் 
மற்�ம் �த்தாக்கங்களின் �றம்பட்ட ெசயல்பாட்�ற்காக ெபா� நிரவ்ாகத்�ன் 
�றப்�த்�வத்�ற்கான ���ைன (Awards for Excellence in Public Administration)  மத்�ய 
மற்�ம்  மாநில அர� அைமப்�கள், மாவட்ட  நிரவ்ாகங்க�க்� �ரதமர ்வழங்�னார.் 



•   
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 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான ��ல் சர�்ஸ் �னத்தன்� ெபா� நிரவ்ாகத்�ன் 
�றப்�த்�வத்�ற்கான ���கள் வழங்கப்ப�வதற்காக �ன்வ�ம் நான்� 
�ன்�ரிைம �ட்டங்கள் அைடயாளம் காணப்பட�்ள்ளன. 

1) �ரதான் மந்�ரி பசல் �மா ேயாஜனா (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) 

2) ��டட்ல் கட்டண ெச�த்�தல்கைள ேமம்ப�த்�வதற்கான �ட்டம் (scheme  
for the Promotion of Digital Payments) 

3) �ரதான் மந்�ரி அவாஸ் ேயாஜனா -நகரப்்�றம் மற்�ம் ஊரகம் (Pradhan 
MantriAwas Yojana – Urban & Rural) 

4) �ன் தயாள் உபாத்யாயா �ரா�ன் க�சல்யா ேயாஜனா (Deen Dayal Upadhyaya 
Grameen Kaushalya Yojana) 
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 ���ைனப் பா�காக்க ேவண்�ய ேதைவையப் பற்��ம், அத�ைடய �ற்�ச ்
�ழைலப் பா�காக்க ேவண்�ய அவ�யத்ைதப்  பற்��ம் உலக மக்கள் 
அைனவரிைடேய�ம் ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வதற்காக ஆண்�ேதா�ம் ஏப்ரல் 22 
ஆம் ேத� ���னம்   (Earth Day) உலகம் ��வ�ம் ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 

 �� �னமான� 1990 ஆம் ஆண்� �தல் உலகம் ��வ�ம் ெகாண்டாடப்பட�் 
வ��ன்ற�. தற்ேபா� 192 நா�கள் �� �னத்ைத ெகாண்டா��ன்றன. 

 �� �ன �ைணய  அைமப்�ன் (Earth Day Network) அ�க்ைகப்ப�, 2018 ஆம் 
ஆண்�ற்கான �� �னமான� அ�ப்பைட�ல் �ளாஸ்�க்�கள் பற்�ய மக்களின்   
மனப்பான்ைமைய�ம் (attitude), பழக்க வழக்கத்�ைன�ம் (Behavior) மாற்�வதைன 
ேநாக்� கவனம் ெச�த்�ம் 

 ேம�ம் �ளாஸ்�க் மா�பாட்�ன் கணிசமான �ைறப்ைப  �ரிதப்ப�த்�வதைன 
ேநாக்� கவனம் ெச�த்�ம். 
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 உலக மக்களிைடேய �த்தக வா�ப்� பழக்கத்ைத  அ�கரிக்க�ம், �த்தகங்களின் 
ெவளி�� மற்�ம் ப�ப்�ரிைமைய (copyright)   ேமம்ப�த்த�ம் ஆண்�ேதா�ம் உலகம் 
��வ�ம் ஏப்ரல் 23-ஆம் ேத� உலக �த்தகம் மற்�ம் ப�ப்�ரிைம �னம்  (World Book 
and Copyright Day)  ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 



•   
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 ஆண்� ேதா�ம் ஏப்ரல் 23 ஆம் ேத� அன்� �ெனஸ்ேகா (UNESCO)  அைமப்�ம், �ற 
சரவ்ேதச அைமப்�க�ம் உல�ன் ஏேத�ம் ஒ� ப��ைய உலக �த்தக 
தைலைமயகமாக (World Book Capital)  ஓர ்ஆண்� காலத்�ற்� ேதரந்்ெத�க்�ம். 

 இந்த வைக�ல், �ெனஸ்ேகா அைமப்பான�  இந்த ஆண்� �ரிஸ் நாட்�ன் 
தைலநகரான ஏெதன்ஸ் (Athens)  நகைர 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான உலக �த்தக 
தைலநகராக (World Book Capital for 2018)   அ��த்�ள்ள�. 

 உலக �த்தகம் மற்�ம் ப�ப்�ரிைம �னத்ைத  ஐக்�ய நா�களின் கல்�, அ��யல் 
மற்�ம் கலாசச்ார நி�வனம் (UNESCO)  ேதாற்��த்த�. 1995 ஆம் ஆண்� இத்�னம் 
�தன் �ைறயாக ெகாண்டாடப்படட்�. 
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