
•   
•    
 
 
 
 

  

ஏப்ரல் – 27 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

�தல் சரவ்ேதச SME மாநா� 2018 

 �தல் சரவ்ேதச �� ந�த்தர 
ெதா�ல் நி�வனங்கள் (Small, 
Medium Enterprises - SME) 
மாநா� அண்ைம�ல் �� 
�ல்��ல் நைடெபற்ற�. 

 4 நாள்கள் நைடெப�ம் இந்த 
�தல் ��, ந�த்தர ெதா�ல் 
நி�வனங்கள் மாநாடை்ட 
மத்�ய ��, �� மற்�ம் 
ந�த்தர ெதா�ல்�ைற 
அைமசச்கம் (Ministry of Micro, 
Small & Medium Enterprises) 
ஒ�ங்�ைணத்�ள்ள�. 

 இந்�யா�ல் ேவளாண்ைமத் �ைறக்�ப் �ற�, நாட்�ன் �கப்ெபரிய ஒற்ைறத் 
�ைறயாக ேவைலவாய்ப்�ைன வழங்�ம் �ைற ��, �� மற்�ம்  ந�த்தர 
ெதா�ல்�ைற ஆ�ம். 

 தைடயற்ற மற்�ம் நியாயமான வணிகம் ெதாடரப்ான �வாதங்க�க்�ம், 
ெதா�ற்�ைனேவாரிைடேயயான (Entrepreneur to Entrepreneur-E2E) ேயாசைனகளின் 
பரிமாற்றத்�ற்�ம், வணிக வளரச்�்க்� உள்ள தைடகைள கைளவதற்�ம் ஒ� ெபா� 
ேமைடைய வழங்�வேத இம்மாநாட்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 

AFSPA சட்டம் ரத்�  

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கமான� (Union Home Ministry) ேமகாலயா 
மாநிலத்���ந்� ஆ�தப்பைட �றப்� அ�காரச ் சட்டத்ைத {Armed Forces (Special 
Powers) Act -AFSPA} நீக்��ள்ள�. ேம�ம் அ�ணாசச்லப் �ரேதசத்�ல் ஆ�தப்பைட 
�றப்� அ�காரச ் சட்டம் அமல்பாட்��ள்ள காவல் நிைலய வரம்ெபல்ைலகைள 16 
காவல் நிைலயங்களி��ந்� 8 ஆக �ைறத்�ள்ள�. 

 இ�ப்��ம் ஆ�தப்பைட �றப்� அ�காரச ் சட்டமான� �யான்மர ் நாட�்டன் 
எல்ைலையக் ெகாண்�ள்ள �ரப், லாங்�ங், சங்லாங் ஆ�ய 3 �ழக்� அ�ணாசச்லப் 
�ரேதச மாவட்டங்களி�ம் ேம�ம் 6 மாதத்�ற்� நீட்�க்கப்பட�்ள்ள�.  

 அஸ்ஸாம் மாநிலத்�ேனா� எல்ைலையக் ெகாண்�ள்ள அ�ணாசச்லப் 
�ரேதசத்��ைடய ஏ� �ற மாவட்டங்களின் எட�் காவல் நிைலயங்களின் ��ள்ள 
��ப்�டட் ப��களி�ம் ஆ�தப்பைட �றப்� அ�காரச ் சட்டம் ேம�ம் 6 
மாதத்�ற்� நீட்�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 2016 ஆம் ஆண்� ஜனவரி மாதம் �தல் ஆ�தப்பைட �றப்� அ�காரச ் சட்டம் 
அ�ணாசச்லப் �ரேதச மாநிலத்�ன் இம்�ன்� மாவட்டங்களி�ம் அம�ல் உள்ள�. 



•   
•    
 
 
 
 

  

 2015 ஆம் ஆண்� �ரி�ரா மாவட்டத்�ல் இ�ந்� ஆ�தப்பைட �றப்� அ�காரச ்
சட்டம் ��ம்� ெபறப்பட்ட�. 

 அஸ்ஸாம் மற்�ம் நாகலாந்� மாநிலங்கள் ��வ�ம் ஆ�தப்பைட �றப்� 
அ�காரச ்சட்டம் அம�ல் உள்ள�. 

 மணிப்�ர ் மாநிலத்�ல் இம்பா�ன் ஏ� சட்டமன்றத் ெதா�கள் த�ர �ற ப��கள் 
��வ�ம் ஆ�தப்பைட �றப்� அ�காரச ்சட்டம் அம�ல் உள்ள�. 

 அஸ்ஸாம் உடனான எல்ைல�ல் 20 �ேலா �ட்டர ் அள�லான பரப்�க்� 
ேமகாலயா�ல் ஆ�தப்பைட �றப்� அ�காரச ்சட்டம் அம�ல் உள்ள�. 

 அஸ்ஸாம் மற்�ம் மணிப்�ர ் மாநில அர�களான� தற்ேபா� தங்கள் மாநிலத்�ல் 
உள்ள ஆ�தப்பைட �றப்� அ�காரச ் சட்டத்ைத அம�ல் ெகாண்��ப்பதற்கான 
அல்ல� நீக்�வதற்கான அ�காரத்ைத ெகாண்�ள்ளன. 

AFSPA 

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கத்தால் “ெதாந்தர�க்�ட்பட்ட ப��” (disturbed area) என்� 
அ��க்கப்ப�ம் ப��களில், �ளரச்�்யாளரக்ளால் பயன்ப�த்தப்பட 
சாத்�யப்படக்��ம் என்ற அ�ப்பைட�ல் கண்ட�யப்ப�ம் எந்த ஒ� ெசாத்�கைள 
அ�க்க�ம், சந்ேத�க்கப்ப�ம் எவர� �ட�்ைன�ம் �ன்ன��ப்பாைண ஏ�ம் 
இன்� ேசாதைன ெசய்ய�ம், அவரக்ைள ைக� ெசய்ய�ம், ேம�ம் அவரக்ைள 
ெகான்�ட�ம் மாநில மற்�ம் மத்�ய காவற் பைடக�க்�ம், ஆ�த இரா�வப் 
பைடக�க்�ம் அ�காரமளிக்�ம் சட்டேம 1958-இல் ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஆ�தப்பைட 
�றப்� அ�காரச ்சட்டமா�ம். 

ெதாந்தர�க்�ட்பட்ட ப��கள்  

 மாநிலத்�ன் ெவவ்ெவ� மத, இன, ெமா��ய, �ராந்�ய, சா�ய அல்ல� ச�தாய 
��க்களிைடேய ேமாதல்க�ம் அல்ல� வன்�ைற ேவ�பா�க�ம் ேதான்��ன் 
அப்ப��யான� ெதாந்தர�க்�ள்ளான ப��களாக மாநில அல்ல� மத்�ய அரசால் 
க�தப்ப�ம். 

எப்ப� ெதாந்தர�க்�ட்பட்ட ப��கள் என அ��க்கப்ப��ன்றன  

 ��ப்�டட் அல்ல� �� ப��கைள�ம் ெதாந்தர�க்�ள்ளான ப��யாக அ��க்க, 
AFSPA சட்டத்�ன் �ரி� (3)-ன் �ழ் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்�ன் அல்ல� �னியன் 
�ரேதசத்�ன் ஆ�நரால் இந்�ய அர�த�ல் (Gazette of India) ெவளி��வதற்காக 
வழங்கப்ப�ம் அ��ப்பாைணையத் ெதாடரந்்�, மத்�ய அர� ��ைம 
உத�க�க்காக (Civilian Aid) ஆ�தப் பைடகைள அக்��ப்�ட்ட ப��க�க்� 
அ�ப்�ம். 

 ஒ��ைற ஒ� ��ப்�டட் ப�� ெதாந்தர�க்�ள்ளான ப��யாக 
அ��க்கப்பட்டால், ெதாந்தர�க்�ள்ளான ப��கள் (�றப்� நீ�மன்றங்கள்) சட்டம் 
1976-ன் �ழ் [Disturbed Area (Special Court) Act-1976] �ைறந்தபடச்ம் �ன்� மாதத்�ற்� 
இ�வைர நடப்�ல் உள்ள நிைலைம (Status Quo) அங்� ேபணப்பட ேவண்�ம். 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 
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உயர ்அந்நிய ெசலாவணி இ�ப்�கள்  

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்��ன் அ�க்ைக�ன்ப�, 2018-ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதத்�ல் 
இந்�யா�ன் அந்நிய ெசலாவணி இ�ப்பான� (foreign exchange) 424.864 �ல்�யன் 
அெமரிக்க டாலரக்ள் என்ற உசச் அளைவ எட்��ள்ள�. 

 அந்நிய ெசலாவணி�ன் �க்�ய ப��யான ெவளிநாட�் நாணய ெசாத்�களில் 
(foreign currency assets-FCAs) ஏற்பட்ட மாெப�ம் அ�கரிப்ேப அந்நிய 
ெசலாவணி��ைடய உயர�்னிற்� காரணமா�ம். 

 அந்நிய ெசலாவணியான� ெவளிநாட�் பணத்�ல் மத்�ய ரிசரவ்் வங்��ல் ைகக் 
ெகாள்ளப்பட�் நிரவ்�க்கப்ப�ம் இ�ப்� ெசாத்�களா�ம் (reserve assets).  

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

 IRNSS-1I 

 இந்�ய �ண்ெவளி ஆராய்ச�் நி�வனமான� (Indian Space Research Organisation-ISRO) 
ஆந்�ரப் �ரேதச மாநிலத்�ல் உள்ள �ஹரிேகாட்டா �ண்ெவளி ைமயத்���ந்� 
IRNSS-1I வ�காட�் ஏ�கைணைய (navigation satellite) ெவற்�கரமாக ஏ��ள்ள�. 

 PSLV-C41 இராக்ெகட் �லம் IRNSS-1I ெசயற்ைகக் ேகாள் ஏவப்பட�்ள்ள�. 

 இஸ்ேரா ைமயத்�டனான �ட்�ைணேவா� இைணந்� ெபங்க��ைவச ் ேசரந்்த 
ஆல்பா வ�வைமப்� ெதா�ற்�ட்ப நி�வனத்�னால் IRNSS-1I உ�வாக்கப்படட்�. 

 IRNSS-1I ெசயற்ைகக் ேகாளான� ஒட�்ெமாத்தமாக இஸ்ேரா�ன் ேந�க் வ�காட�் 
ெசயற்ைகக் ேகாள் �ட்டைம�ல் (NAVIC navigation satellite constellation) இைண�ம் 
எட்டாவ� ெசயற்ைகக் ேகாளா�ம். 

 ேந�க் வ�காட�் ெசயற்ைகக் ேகாள்கள் அைமப்பான� (NAVIC - Navigation with Indian 
Constellation) ஏ� ெசயற்ைகக் ேகாள்களின் �ட்டைமப்பா�ம்.  

 அைவயாவன : IRNSS-1I, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F and 1G. இவற்�ள் �ன்� ெசயற்ைகக் 
ேகாள்கள் ��நிைல வட்டப்பாைத�ல் நிைல நி�த்தப்ப�ம் ெசயற்ைகக் 
ேகாள்களா�ம். நான்� ெசயற்ைகக் ேகாள்கள் �� நிைல அல்லாத வட்டப்பாைத�ல் 
நிைலநி�த்தப்ப�ம் ெசயற்ைக ேகாள்களா�ம். 

 IRNSS-1I ெசயற்ைகக் ேகாளான� IRNSS-1A ெசயற்ைகக் ேகா�க்� மாற்றாக 
அ�ப்பப்பட�்ள்ள�. IRNSS ெதாடரின் ஏ� வ�காட�் ெசயற்ைகக் ேகாள்களில் �தல் 
ெசயற்ைகக் ேகாளான IRNSS-IA ெசயற்ைகக் ேகாளின் �ன்� ���யம் அ� 
க�காரங்க�ம் (rubidium atomic clocks) ேதால்�யைடந்ததன் காரணமாக IRNSS-1A 
ெசயற்ைகக் ேகாள் ெசயல்பாடற்ற நிைல�ல் உள்ள�. 

 IRNSS-1I ெசயற்ைகக் ேகாளான� 36,000 �ேலா �ட்டர ் உயரத்�ல் ���ணக்கச ்
�ற்�வட்டப் பாைத�ல் (Geosynchronous Orbit) நிைலநி�த்தப்ப�ம். 

 

இைணய – நீ�மன்ற கட்டண ெச�த்�ைக வச� 

 ெசன்ைன உயர ் நீ�மன்றமான� வழக்�களின் கட்டண ெச�த்�ைகக்காக 

இைணய – நீ�மன்ற கட்டண ெச�த்�ைக வச�ைய (e-court fee payment facility) 
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அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 
 இதன் �லம் ெசன்ைன உயர ் நீ�மன்றமான� இைணய – நீ�மன்ற கட்டண 

ெச�த்�ைக வச�ைய அ��கப்ப�த்��ள்ள ெதன்னிந்�யா�ன் �தல் மற்�ம் 
ஒட�் ெமாத்தமாக நாட்�ன் எட்டாவ� உயர ்நீ�மன்றமாக உ�வா��ள்ள�. 

 மதராஸ் உயர ்நீ� மன்றத்�ன் �தன்ைம இடமான (principal seat) ெசன்ைன��ம், 
ெசன்ைன உயர ்நீ�மன்றத்�ன் �ைளயான ம�ைர��ம் ெசன்ைன உயர ்நீ�மன்ற 
தைலைம நீ�ப� இந்�ரா பானர�்�ம், த�ழக �தல்வ�ம் இந்த வச�ைய 
ெதாடங்� ைவத்தனர.் 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

ராம்சார் ப�� அந்தஸ்� - �ந்தரவனக் கா�கள்  

 �ந்தரவன இ�ப்� கா�க�க்� (Sunderban Reserve Forest) ராம்சார ்உடன்ப�க்ைக�ன் 
(Ramsar Wetland Convention) �ழ் 
ராம்சார ் ஈர நிலப்ப�� 
அங்�காரத்ைதப் ெபற (Ramsar 
Site recognition) 
�ண்ணப்�ப்பதற்� ேமற்� 
வங்க மாநில அரசான� ேமற்� 
வங்க மாநில வனத்�ைறக்� 
அ�ம�ைய வழங்� உள்ள�. 

 �ந்தரவன இ�ப்� கா�க�க்� 
ராம்சார ் ஈரநில அந்தஸ்� 
வழங்கப்படட்ால், இந்�யா�ல் 
�கப்ெபரிய பா�காக்கப்படட் 
ஈரநிலப் ப��யாக �ந்தரவன 
இ�ப்� கா�கள் உ�வா�ம். 

 தற்ேபா� நடப்�ல் இந்�யா�ல் 
26 ஈரநிலப் ப��கள் சரவ்ேதச �க்�யத்�வம் வாய்ந்த இராம்சார ் ஈரநிலங்கள் 
(Ramsar wetland sites of international importance) எ�ம் அங்�காரத்ைதக் ெகாண்�ள்ளன. 

 ேமற்� வங்க மாநிலத்�ல் ஏற்கனேவ �ழக்� ெகால்கத்தா ஈரநிலம் எ�ம் ஓர ்
ராம்சார ்ஈரநிலம் உள்ள�.  

 இந்�யா மற்�ம் வங்கேதசம் ஆ�ய இ� நா�களி�ம் பரந்� �ரிந்� 
காணப்ப��ன்ற, வங்கக் கடற் கைர�ன் கடேலாரப் ப���ல் அைமந்�ள்ள 
�கப்ெபரிய பரப்�ைடய, ெதாடரச்�்யான மாங்�ேராவ் கா�கள் �ழலைமேவ 
(mangrove forest ecosystem) �ந்தரவன இ�ப்�க் கா�களா�ம். 

 �ந்தரவனக் கா�களான� பத்மா, ேமக்னா, �ரம்ம�த்�ரா ந���ைடய 
வ�கால்களின் ெடல்டா ப��களில் காணப்ப��ன்றன. 

 �ந்தர வனக் கா�களான� உல�ன் �கப் ெபரிய ஓத உவர ்நில வாழ் மாங்�ேராவ் 
கா�களா�ம் (tidal halophytic mangrove forest).  

 1987 ஆம் ஆண்� �ந்தரவனக் கா�களான� �ெனஸ்ேகா�ன் உலக பாரம் பரிய 
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நிைன�டமாக (UNESCO World Heritage Site) அங்�கரிக்கப்படட்�. 

 

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

�ெனஸ்ேகா பத்�ரிக்ைக �தந்�ரப் பரி� - 2018  

 �ெனஸ்ேகா அைமப்�ன் 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான உலக பத்�ரிக்ைகச ்�தந்�ர பரி� 
(World Press Freedom Prize) ஷாவ்கான் (Shawkan) எனப் �ரபலமாக அ�யப்ப�ம் எ�ப்�ய 
�ைகப்பட இத�யலாளரான மஷ்�த் அ� ஜ�த்�ற்� (Mahmoud Abu Zaid) 
வழங்கப்படட் உள்ள�. 

 

 ஐநா�ன் கலாசச்ார அைமப்பான �ெனஸ்ேகா�னால் இந்த ��� 1997 ஆம் ஆண்� 
ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 ெகாலம்�யா நாட்�ன் இத�யலாளரான �ய்ேலரே்மா கேனா இஸாஜா �ைன 
(Guillermo Cano Isaza) க�ரவப்ப�த்�வதற்காக �ெனஸ்ேகா அைமப்� இவ்���ைன 
ேதாற்��த்த�. 

 உல�ன் எந்தெவா�ம் ப����ம், ��ப்பாக ஆபத்ைத எ�ரெ்காள்�ன்ற 
ேவைளகளில், பத்�ரிக்ைகச ் �தந்�ரத்�ன் ேமம்பாட்�ற்காக�ம் பத்�ரிக்ைகச ்
�தந்�ரத்�ன் பா�காப்�ற்காக�ம்  மாெப�ம் பங்களிப்�ைன வழங்��ன்ற 
நி�வனங்கள், அைமப்�கள் மற்�ம் நபரக்ைள க�ர�ப்பதற்காக இவ்��� 
�ெனஸ்ேகா அைமப்�னால் வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 ெகாலம்�யா�ன் பேகாடா�ல் உள்ள எல் எஸ்ெபக்டடாரில் அைமந்�ள்ள தன் 
பத்�ரிக்ைக அ�வலகத்�ன் �ன் ெகாலம்�யா�ன் உள்நாட�்ப் �ரசச்ைனகைள 
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எ�ரத்்� பத்�ரிக்ைக �ர�ரித்ததால் ெகாலம்�யாைவச ் ேசரந்்த இத�யலாளரான 
�ய்ேலரே்மா கேனா இஸாஜா 1986 ஆம் ஆண்� �சம்பர ் 17 ஆம் ேத� ப�ெகாைல 
ெசய்யப்படட்ார.் 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

ேத�ய �னியர் தடகள சாம்�யன்�ப் ேபாட்�  

 16வ� ெபடேரசன் ேகாப்ைப ேத�ய �னியர ் தடகள சாம்�யன்�ப் ேபாட்� 
த�ழ்நாட்�ன் ேகாைவ மாவட்டத்�ல் �வங்��ள்ள�. 

 ேகாைவ மாவட்டம் இந்த சாம்�யன்�ப் ேபாட்�ைய �தன் �ைறயாக 
நடத்��ன்ற�. த�ழ்நா� தடகள சங்கம் (Tamil Nadu Athletic Association) இந்த 
ேபாட்�ைய நடத்��ன்ற�. 

 3 நாடக்ள் நைடெப��ன்ற இந்த ேத�ய �னியர ் தடகளப் ேபாட்��ல் 16 �தல் 20 
வய�க்�டப்ட்ட தடகள �ரரக்ள் பங்ேகற்பர.் 

 ேம�ம் இந்த ேத�ய �னியர ் தடகள சாம்�யன்�ப் ேபாட்�யான� �ன்வ�ம் 
ேபாட்�க�க்கான �ரரக்ள் ேதர�் இடமாக�ம் (selection trial) ெசயல்ப�ம். 

 அைவயாவன 

o ெகா�ம்��ல் நைடெபற உள்ள 3வ� ெதற்கா�ய �னியர ் தடகள 
சாம்�யன்�ப் ேபாட்�. 

o ஜப்பான் நாட்�ன் �� நகரில் நைடெபற உள்ள 18-வ� ஆ�ய �னியர ் தடகள 
சாம்�யன்�ப் ேபாட்�. 

o �ன்லாந்� நாட்�ன் தம்ேபர ் நகரில் நைடெபற உள்ள IAAF 20 
வய�க்�டப்ட்ேடா�க்கான உலக தடகள சாம்�யன்�ப் ேபாட்�. 

 

�க்�ய �னங்கள் 

ேத�ய பஞ்சாயத்� ராஜ்�னம் – ஏப்ரல் 24 

 இந்�யா�ல் ஆண்�ேதா�ம் ஏப்ரல் 24 ஆம் ேத� ேத�ய பஞ்சாயத்� ராஜ் �னம் 
(National Panchayati Raj Diwas) ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 ேத�ய பஞ்சாயத்� ராஜ் �னமான� 1992 ஆம் ஆண்� இயற்றப்படட் 73வ� 
அர�யலைமப்� ��த்தசச்ட்டம் சட்டம் 1993 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் 24 ஆம் ேத� 
�தல் நைட�ைறக்� வந்தைத ��ப்பதற்காக ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 �தல் ேத�ய பஞ்சாயத்� ராஜ் �னமான� 2010 ஆம் ஆண்� ெகாண்டாடப்படட்�. 

 இந்�யா�ன் வரலாற்�ல் ஓர ் �க்�யமான அ�காரப் ப�ர�் த�ணத்ைத (Power 
devolution moment) 73-வ� அர�யல் சாசன ��த்தச ்சட்டம் உண்டாக்�ய�. 

 ேவர ் நிைல அள�ல் அர�யல் அ�காரத்�ன் பரவலாக்க�க்� (decentralization of 
political power) இத்��த்தச ்சட்டம் உத�ய�. 
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உலக மேலரியா �னம் – ஏப்ரல் 25 

 உலகம் ��வ�ம் ஆண்�ேதா�ம் ஏப்ரல் 25 ஆம் ேத� உலக மேலரியா �னம் 
ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 ஏந்�கள் வ�ேய பர�ம் (preventable vector borne disease) த�க்கப்படக் ��ய ேநாயான 
மேலரியா ேநா�ைன கட�்ப்ப�த்த ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள உலகளா�ய 
�யற்�களிைன அங்�கரிப்பதற்காக உலக மேலரியா �னம் 
ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான உலக மேலரியா �னத்�ன் க�த்�� “மேலரியாைவ 
ேதாற்க�க்க தயாரா�தல்” (Ready to beat malaria).  

 உலக �காதார நி�வனத்�ன் (World Health Organization-WHO) ��ெவ�க்�ம் 
அைமப்பான உலக �காதார அைவ�ன் 60 ஆவ� ெபா�க் �ட்டத்�ல் 2007 ஆம் 
ஆண்� உலக மேலரியா �னம் ேதாற்��க்கப்பட்ட�.  
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