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ஏப்ரல் – 28 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

சாகர் கவாச ்

 இ�நாள் கடேலார பா�காப்�ப் ப�ற்�யான  சாகர ்  கவாச ் (Sagar Kavach)  
ப�ற்�யான� ேகரளா�ன் கடற்கைரப் ப���ல் நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 கடேலாரப் பா�காப்ைப வ�ப்ப�த்தப்ப�த்�வதற்காக�ம், இந்�ய கடேலாரப் 
பா�காப்� நைட�ைறைய  (coastal security mechanism)  ம�ப்பாய்� ெசய்வதற்காக�ம் 
இந்த பா�காப்�ப் ப�ற்� நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�ய கடேலாரக் காவல் பைட (Indian Coast Guard - ICG), இந்�யக் கடற்பைட, 
கடேலாரக் காவல் அைமப்�கள், கடல் அமலாக்க �ரி�கள் (Marine Enforcement wing)  
மற்�ம் �ற பல்ேவ�  கடேலாரப் பா�காப்� பங்�தாரரக்ள் இந்த ப�ற்��ல் பங்� 
ெபற்�ள்ளன. 

 சாகர ்கவாச ்பா�காப்�ப் ப�ற்�யான� ஆண்�ற்� இ� �ைற நடத்தப்ப��ன்ற�. 

 

ஹரிமவ் சக்� 2018 

 இந்�யா மற்�ம் மேல�யா�ற்� 
இைடேயயான இ� தரப்� �ட�்ப் ேபார ்
ப�ற்�யான ஹரிமவ் சக்� ப�ற்� 
(HARIMAU SHAKTI)  2018-ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 
30-ஆம் ேத����ந்� ேம 13-ஆம் ேத� 
வைர இ� நா�க�க்�ைடேயயான 
பா�காப்� ஒத்�ைழப்�ன்    ஒ� 
ப��யாக மேல�யா�ன் �� லாங்கட் 
(Hulu Langat)  ப���ல் உள்ள ெசன்காய் 
ெபர�்க்  அடரவ்னங்களில் நைடெபற 
உள்ள�. 

 தற்ேபா�  �தல்�ைறயாக இந்�யா 
மற்�ம் மேல�ய இரா�வ �ரரக்ள் 
பங்ேகற்�ம் இந்த �ட�்ப் ேபார ்
ப�ற்�யான�  மேல�யா�ல் நைடெபற 
உள்ள�. 

 �ளரச்�் எ�ரப்்� ேபார�்ைறகளி�ம் (counter insurgency warfare),  ெபா�வான 
இரா�வ ெசயல்பா�களி�ம் ெப�ம் ெசயல்பாட�் அ�பவ�ைடய இந்�யா�ன் 
�க�ம் பழைமயான காலாட் பைடப் �ரிவான  நான்� �ேரேன�யரக்ள் (4 
GRENADIERS)  பைடகள் �லம் இந்�யப்  பைடயான�  இந்தக் �ட�்ப் ேபார ்
ப�ற்��ல் �ர�நி�த்�வப் ப�த்தப்ப�ம் . 

 வன ேபார ் �ைறகளில் (Jungle Warfare)  மாெப�ம் அ�பவத்ைத ெகாண்டதனால் 
அ�யப்ப�ம் மேல�யா�ன் ராயல் மலாய் பைடப்�ரி�  (Royal Malay Regiment),  
ராயல் ரான்ெஜர ் பைடப்�ரிைவச ் (Royal Ranjer Regiment)  ேசரந்்த  �ரரக்ள் �லம்  
மேல�ய ரா�வப் பைட   இந்தக் �ட�்ப் ேபார ் ப�ற்��ல் �ர�நி�த்�வப் 
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ப�த்தப்ப�ம். 

 

இந்�யா- உலக �காதார நி�வனம் ஒப்பந்தம் 

 இந்�யா மற்�ம் உலக �காதார நி�வனத்�ற்� (World Health Organisation -WHO) 
இைடேயயான ஒப்பந்த ��ப்பாைணக்� (Memorandum of Agreement -MoA) மத்�ய 
அைமசச்ரைவ ஒப்�தல் வழங்��ள்ள�. 

 இந்த ஒப்பந்தத்�ல் உலக �காதார நி�வனத்�ன் ெதன்�ழக்கா�ய �ராந்�ய 
அ�வலகமான� இந்�யா�ல் உள்ள தன� அ�வலகத்�ன் �லம் உலக �காதார 
நி�வனத்ைத �ர�நி�த்�வப்ப�த்��ள்ள�. 

 இந்த இ�தரப்�  ஒப்பந்த ��ப்பாைண ஆன� 2018-ஆம் ஆண்� மாரச் ் மாதம் �� 
ெடல்��ல் ைகெய�த்�டப்பட்ட�. 

 இந்�யா மற்�ம் உலக �காதாரத்�ற்� இைடேயயான ஒத்�ைழப்ைப 
ஊக்��ப்பேத இந்த ஒப்பந்த ��ப்பாைண�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 இந்�யா�ல் உள்ள மக்க�ைடய ெபா� �காதார நிைலைய அ�கரிப்பதற்� இந்த 
ஒப்பந்தம் உத�ம். 

 உலக �காதார நி�வனமான� 1948-ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 7 ஆம் ேத�  
ேதாற்��க்கப்படட்�. 

  உலக �காதார நி�வனமான�  ஐ.நா.�ன் வளரச்�் ���ன் (United Nations 
Development Group)  ஒ� உ�ப்�னரா�ம். 

 இதன் தைலைமயகம் ��டச்ரல்ாந்� நாட்�ன் ெஜனிவா�ல் அைமந்�ள்ள�. 

 ஐ.நா.அைவ�ன் �றப்� நி�வனமான (specialized agency)   உலக �காதார 
நி�வனமான� சரவ்ேதச ெபா� �காதாரத்�ன் ஒ�ங்�ைணப்� ஆைணயமாக 
(coordinating authority)  ெசயல்ப��ன்ற�. 

 

ம��ரைமக்கப்பட்ட ேத�ய �ங்�ல் �ட்டம் 

 14-வ� நி�க் ���ன் �த�ள்ள பணிக் காலத்�ற்� (2018-20) ெபா�ளாதார 
�வகாரங்கள் �தான அைமசச்ரைவயான�  (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) 
ம��ரைமக்கப்படட் ேத�ய �ங்�ல் �ட்டத்�ற்� (restructured National Bamboo Mission -
NBM)  அ�ம� அளித்�ள்ள�. 

 ம��ரைமக்கப்படட் ேத�ய �ங்�ல் �ட்டமான� நீ�த்த ேவளாண்ைமக்கான 
ேத�ய �ட்டத்�ன் (National Mission for Sustainable Agriculture-NMSA) �ழ் ெசயல்ப�ம்  ஓர ்
மத்�ய நி��த� �ட்டமா�ம் (Centrally Sponsored Scheme).   

 ேத�ய �ங்�ல் �ட்டத்�ற்� வ�காட�்தல்கைள வ�ப்பதற்�ம், �ட்டத்�ல் 
மாற்றங்கைள ெகாண்� வ�வதற்�ம்  நிரவ்ா�கள் ���ன் (Empowerment of Executive 
Committee)  அ�காரமளிப்�ற்�ம்  (Empowerment of Executive Committee)    ெபா�ளாதார 
�வகாரங்கள் �தான  அைமசச்ரைவயான�     அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

 ம��ரைமக்கப்படட் ேத�ய �ங்�ல் �ட்டமான� ஒ��ல மாநிலங்களில் அதாவ�  
எந்ெதந்தப் ப��களில் �ங்�ல்கள் ச�க, வரத்்தக மற்�ம் ெபா�ளாதார 
நன்ைமகைளக் (social, commercial and economical advantage)  ெகாண்�ள்ளனேவா அந்த 
வரம்�க்�டப்ட்ட மாநிலங்களின் �ங்�ல் �ைற�ன்  ேமம்பாட்�ன் �� கவனம் 
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ெச�த்�ம். 

 இதன்ப�  ம� �ரைமக்கப்படட் ேத�ய �ங்�ல் வளரச்�்த் �ட்டமான� ��ப்பாக 
வட �ழக்� மாநிலங்கள் ��ம், த�ழ்நா�, ேகரளா, �ஜராத், ஆந்�ரப் �ரேதசம், 
மகாராஷ்�ரா, உத்தரகாண்ட், ெத�ங்கானா, �கார,் ஜாரக்்கண்ட், ஓ�ஸா ேபான்ற 
மாநிலங்கள் ��ம் கவனம் ெச�த்�ம். 

 மத்�ய நி��த�த் �ட்டமான  ேத�ய �ங்�ல் �ட்டம்  2006-2007ஆம் ஆண்� 
ெதாடங்கப்பட்ட�. 2014-2015 ஆண்� காலத்�ல் ேதாட்டக்கைல�ன் ஒ�ங்�ைணந்த 
ேமம்பாட்�ற்கான �ட்டத்�ன் (Mission for Integrated Development of Horticulture-MIDH) 
�ழான ஒன்றாக இ� ெசயல்ப�த்தப்பட்ட�. ேம�ம் இத்�ட்டம் 2015-16 வைர 
ெதாடரப்பட்ட�. 

 ப��கள் அ�ப்பைட�லான �ராந்�ய அள�ல் ேவ�பட்ட உத்�கள் (area based 
regionally differentiated strategy) �லம் நாட்�ல் �ங்�ல் �ைற�ன் வளரச்�்ைய 
ேமம்ப�த்�வேத இத்�ட்டத்�ன் ேநாக்கமா�ம்.  

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

கசச்ா சணல் - �ைறந்தபட்ச ஆதர� �ைல 

 �ரதமர ் தைலைம�லான  ெபா�ளாதார �வகாரங்கள் �தான மத்�ய 
அைமசச்ரைவக்   ��வான�  2018-
2019 ஆண்� ப�வ காலத்�ற்� 
கசச்ா சணல் ப��க்�  (Raw Jute)  
�ைறந்தபடச் ஆதர� �ைலைய 
(Minimum Support Price-MSP) உயரத்்த 
அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

 கசச்ா சண�ன் நியாயமான சராசரி 
தரத்�ற்�  (Fair Average Quality -FAQ)   
�ைறந்தபடச் ஆதர� �ைலயான�    
2017-2018 ஆம் ஆண்� ப�வத்�ற்�      
��ண்டா�க்� �.3500 என்ற 
�ைல���ந்� 2018-19 ஆம்  
ஆண்� ப�வத்�ற்�  
��ண்டா�க்� �.3700 என 
அ�கரிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 �வசாயச ் ெசல� மற்�ம் �ைல 
ஆைணயத்��ைடய (Commission for 
Agricultural Costs and Prices - CACP) 
பரிந்�ைரகள் அ�ப்பைட�ல் கசச்ா 
சண�ற்� �ைறந்தபடச் ஆதர� 
�ைல உயரத்்தப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�ய சணல் கழகமான� (Jute Corporation of India - JCI) சணல் சா�ப� ெசய்யப்ப�ம் 
மாநிலங்களில் �ைறந்த படச் ஆதர� �ைலகளில் �ைல ஆதர�ச ்
ெசயல்பா�கைள (price support operations)  ேமற்ெகாள்�ம் மத்�ய �தன்ைம 
நி�வனமாக ெதாடரந்்� ெசயல்ப�ம். 
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  �வசாயச ்ெசல�  மற்�ம் �ைல ஆைணயம் 

 மத்�ய ேவளாண் மற்�ம் �வசா�கள் நல்வாழ்� அைமசச்கத்�ன் (Ministry of 
Agriculture and Farmers Welfare)  ஓர ் இைணப்�  அ�வலகேம (attached office)  �வசாயச ்
ெசல� மற்�ம் �ைல ஆைணயம்  ஆ�ம். 1965ஆம் ஆண்�ன் ஜனவரி மாதம் �தல் 
இந்த ஆைணயம் ெசயல்பட�் வ��ன்ற�. 

 ெபா�ளாதார �வகாரங்கள் �தான மத்�ய அைமசச்ரைவக்   ���ற்� பல்ேவ� 
ப�ரக்ள் �� அவற்�ற்கான �ைறந்தபடச் ஆதர� �ைலகைள பரிந்�ைரக்�ம் ஓர ்
நி�ணர ்அைமப்ேப  �வசாயச ்ெசல� மற்�ம் �ைல ஆைணயம்  ஆ�ம். 

 உற்பத்�ச ் ெசல� (cost of production),  உள்நாட�் மற்�ம் ெவளிநாட�் சந்ைதகளில் 
நில�ம் ப�ரக்�க்கான �ைல ஏற்ற இறக்கப் ேபாக்� ஆ�யவற்ைற க�த்�ல் 
ெகாண்� �வசாயச ் ெசல� மற்�ம் �ைல ஆைணயம்  பல்ேவ�  ப�ரக்ளின் 
�ைறந்தபடச் ஆதர� �ைலக்காக  மத்�ய அைமசச்ரைவக்   ���ற்�  
பரிந்�ைரகைள  வழங்�ம். 

 தற்ேபா� நடப்�ல் CACP-ல் ஓர ் தைலவர,் ஓர ் உ�ப்�னர ் ெசயலாளர,் அர� 
உ�ப்�னர ்ஒ�வர ் (Official), அர� அ�காரி அல்லாத (Non-Official)  இ� உ�ப்�னரக்ள் 
உள்ளனர.் 

 இந்த அர� அ�காரிகள் அல்லாத இ� உ�ப்�னரக்�ம் �வசாயச ் ச�தாயத்�ன் 
(farming community)  �ர�நி�களாவர.் ேம�ம் அவரக்ள் ெபா�வாக ேவளாண் 
ச�கத்ேதா� ெப�ம் ெதாடர�்ைன உைடயவராவர.் 

  

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள் 

LCU L53 

 இந்�யக் கடற்பைடயான�  INLCU L53  எ�ம் தைர�றங்� ஊர�் பயன்பாட�்க் 
கப்பைல (Landing Craft Utility)  ேபாரட்் 
�ேளரில் உள்ள கடற்பைடப் �ரி�ல்    
இைணத்�க் ெகாண்� உள்ள�. 

 INLCU L53 கப்பல் ஆன� இந்�ய 
கடற்பைடக்காக ெகால்கத்தா�ல் 
உள்ள காரட்ன் ரீச ் கப்பல் 
கட�்மானம் மற்�ம் ெபா��யல் 
நி�வனத்தால் (Garden Reach 
Shipbuilders and Engineers -GRSE) 
வ�வைமக்கப்பட�் கட்டப்பட�் 
வ�ம் எட�் மாரக்் IV LCU (Mark IV) 
கப்பல்களின் ெதாடரில் �ன்றாவ� 
கப்பலா�ம். 

 மாரக்் IV LCU வரிைச�ன் �தல் 
கப்பலான� 2016ஆம் ஆண்� 
இந்�யக் கடற்பைட�ல் 
இைணக்கப்பட்ட�. 

 INLCU L53 மாரக்் IV கப்பலான� நீர-்
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நில ஈரிட (amphibious ship) பயன்பாட�்க் கப்பலா�ம். இ� 830 டன்கள் எைடைய 
தாங்�ச ் ெசல்ல வல்ல�. இ� கட�ல் 15 நாட்�கல் ைமல்  ேவகத்�ல் பயணிக்க 
��ய�. 

 ஒ�ங்�ைணந்த இைணப்� அைமப்� (Integrated Bridge System -IBS) மற்�ம் 
ஒ�ங்�ைணந்த ேமைட ேமலாண்ைம அைமப்� (Integrated Platform Management System-
IPMS) ேபான்ற நடப்�நிைல ெதா�ல்�ட்ப உபகரணங்கள் மற்�ம்    ந�ன 
அைமப்�கள் இந்த கப்ப�ல் ெபா�த்தப்பட�்ள்ளன. 

 இந்தக் கப்பலான� அந்தமான் மற்�ம் நிேகாபர ் கடற்பைட �ரி�ல் நிைல 
நி�த்தப்ப�ம். 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

  Malvi’s adder’s-tongue fern 

 �ஜராத் மாநிலத்�ன் டாங் மாவட்டத்�ன் ேமற்�த் ெதாடரச்�் மைலகளின் அஹ்வா 
வனங்களில் (Ahwa forests)  Malvi’s adder’s - tongue fern  (Ophioglossum malviae)  எ�ம் 
உல�ன் �கச ் ��ய நிலப் ெபரணிைய (land fern)  ஆராய்ச�்யாளரக்ள் 
கண்ட�ந்�ள்ளனர.் 

 ெபரணி தாவரங்களான� ப�வகால தாவரங்களா�ம் (seasonal). இைவ ெப�ம்பா�ம் 
�தல் ப�வ  மைழகளின் ேபா� வள�பைவ.  

 �ர�ன் நகம் அள�லான இந்த உல�ன் �கச ்��ய ெபரணியான� adders - tongue 
fern எ�ம் ��ைவச ்ேசரந்்த�. 

 பாம்�களின் நாக்�ைனப் ேபான்ற ேதாற்றத்ைத உைடயதால் இந்த ���ற்� adder’s 
tongue fern எனப் ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 

 ��தாக கண்���க்கப்பட�்ள்ள இந்த ெபரணியான� ஒ� ெச� அள�ைடய� 
ஆ�ம். 
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��ய மா�பா�  - �ன்ன��ப்� 

 �ைறந்தபடச்ம் இ� நாடக்�க்� �ன்�ட்�ேய �ற்�ப்�றத்�ல் பர� 
காணப்ப��ன்ற �ண் மா� ெபா�டக்ளின் (particulate matter -PM) எ�ரப்்பாரக்்கப�ம் 
அள�ைன  அ�ய உத�ம் மா� �ன்ன��ப்� அைமப்�ைன  (pollution-forecast system)  
உ�வாக்க இந்�யா,  அெமரிக்கா மற்�ம் �ன்லாந்�டன் �ட்�ைணந்�ள்ள�. 

 இந்த ெசயல்�ைறைய மத்�ய �� அ��யல் அைமசச்கம்   (Ministry of Earth Sciences - 
MoES)  ஒ�ங்�ைணக்க உள்ள�. 

 அெமரிக்கா�ன் ேத�ய ெப�ங்கடல் மற்�ம் வளிமண்டல நிரவ்ாக அைமப்�   
(National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) மற்�ம் �ன்னிஸ்  வானியல் 
நி�வனத்�ன் (Finnish Meteorological Institute)  நி�ணத்�வத்�டன் �ட�்ைணந்� இந்த 
அைமப்� உ�வாக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபா� நடப்�ல் காற்�த் தரம் மற்�ம் வானிைல �ன்ன��ப்� மற்�ம் 
ஆராய்ச�் அைமப்பான� (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research -SAFAR) 
�ேன�ல் உள்ள இந்�ய ெவப்ப மண்டல நி�வனத்தால் (Indian Institute of Tropical 
Meteorology)  நிரவ்�க்கப்ப��ன்ற�. 

 இந்த நி�வனமான�  ெடல்�, �ம்ைப, �ேன, அகமதாபாத் ஆ�ய நகரங்களில் 
காணப்ப�ம் மா�பாட�்ப் ேபாக்�ைன (pollution trends) ெதரி�க்�ன்ற �தன்ைம 
�ன்ன��ப்�  (apex forecaster) அைமப்பா�ம். 

 இந்�யா�ல் காற்�த் தர கண்காணிப்ைப அ�கரிப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட 
ேத�ய �ய காற்�த் �ட்டத்�ன்  (National Clean Air Programme-NCAP) வைரைவ மத்�ய 
�ற்�ச�்ழல், வனம், ப�வநிைல மா�பாட�் அைமசச்கம் அண்ைம�ல் 
ெவளி�ட்ட� ��ப்�டத்தக்க�.  

 

��ய தவைள  இனம் கண்���ப்� 

 ேகாவா மாநிலத்�ல் அைமந்�ள்ள ேமற்�த் ெதாடரச்�் மைலகளின் உயர ் நில 
�ட��ப்  ப��களில் (highland plateaus)  ெபேஜரவ்ரியா ேகாேயம்� (Fejervarya goemchi) 
எ�ம் ��ய தவைள இனத்ைத   ஆராய்ச�்யாளரக்ள்  கண்���த்�ள்ளனர.் 

 இந்த ��ய தவைள இனத்�ற்�  அ� கண்���க்கப்படட் இடமான ேகாவா 
மாநிலத்�ன் ெபயர ் ெகாண்� ெபேஜரவ்ரியா ேகாேயம்�  எனப் 
ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 

 இத்தவைளகள் �கப் ெபரிய அள�லான நிலத்�ல் வா�ம் தவைளகளா�ம் (terrestrial 
frogs).  

 ெதற்� மற்�ம் ெதன்�ழக்� ஆ�யா�ல் காணப்ப��ன்ற �ற ெபெஜர ் வரியா 
இனங்களி��ந்� ேவ�ப�த்�வதற்காக �லக்��யல் �ைறகள் (molecular methods),  
���யல் பரவல் வரம்�கள் (geographic distribution range)  மற்�ம் உ�வைமப்� 
(morphology)  ஆ�யவற்�ன் �ட்�ைண� பயன்பாட்�ன் �லம் இந்த தவைள இனம்  
கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. 

 

�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 
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உசச் நீ� மன்றம் - �தல் ெபண் வழக்க�ஞர ்

 �த்த வழக்க�ஞரான இந்� மல்ேஹாத்ரா இந்�ய உசச் நீ�மன்றத்�ன் நீ�ப�யாக 
பத�ேயற்�ள்ளார.் 

 இந்�ய உசச் நீ�மன்றத்�ன் 
தைலைம நீ�ப�யான �பக் �ஸ்ரா 
இவ�க்�  பத�ப் �ரமாணம் 
ெசய்� ைவத்தார.் 

 இதன் �லம் வழக்க�ஞர ் (பார)் 
அைமப்���ந்�  உசச் 
நீ�மன்றத்�ன் நீ�ப�யாக 
ேநர�யாக நிய�க்கப்பட�்ள்ள 
�தல் ெபண் நீ�ப� இந்� 
மல்ேஹத்ரா ஆவார.் இவ�ைடய 
நியமனம் �லம் உசச் 
நீ�மன்றத்�ன் நீ�ப�கள் 
எண்ணிக்ைகயான�  25-��ந்� 
தைலைம நீ�ப� உட்பட  
அ�ம�க்கப்படட் எண்ணிக்ைகயான 31 ஆக உயரந்்�ள்ள�. 

 ஒட�்ெமாத்தமாக இந்� மல்ேஹாத்ரா உசச் நீ�மன்றத்�ன் ஏழாவ� ெபண் 
நீ�ப�யாவார.்  

 M. பாத்�மா �� உசச் நீ� மன்றத்�ன் �தல் ெபண் நீ�ப� ஆவார.் இவர ் 1989-ஆம் 
ஆண்� நிய�க்கப்பட்டார.் 

 தற்ேபா� நீ�ப� பா�ம� மட�்ேம உசச் நீ�மன்றத்�ன்  ஒேர  ெபண் நீ�ப�யாக 
இ�ந்� வந்தார.் 

 �தந்�ரத்�ற்� �ன்னான 67 ஆண்� கால வரலா�ைடய உசச் நீ�மன்றம், இ� வைர 
இ� �ைற மட�்ேம இ� ெபண் நீ�ப�கைள ஒேர ேநரத்�ல் பணியமரத்்��ள்ள�.  
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