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ஏப்ரல் – 30 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

மத்�ய �ட்டக் கண்காணிப்�க் �� – இ-�தான் 

 பாரா�மன்றத்�ல் இ-�தான் என்பதற்கான மத்�ய �ட்டக் கண்காணிப்�க் �� 
ஒன்ைறமத்�ய அர�ஆரம்�த்�ள்ள�. 

 பாரா�மன்ற �வாகரத் �ைற அைமசச்கத்தால் ஏப்ரல் 16 �தல் ஏப்ரல் 30 வைர 
அ�சரிக்கப�ம் �வசச்தா பக்வதா என்ற நிகழ்ச�்�ன் ஒ� ப��யாக இ-�தான் 
என்ற �ட்டத்�ற்கான மத்�ய �ட்டக் கண்காணிப்�க் ���ன் ��ய அ�வலகம் 
ஒன்� உ�வாக்கப்பட�்ள்ள�. 

 இ-�தான் என்ப� மாநில சட்டமன்றங்கைள கா�தமற்ற பயன்பா� ெகாண்ட, 
��டட்ல் �ைற�ல் இயங்கச ்ெசய்�ம் �ட்டமா�ம். 

 அர� இந்தத் �ட்டம் �கப் ெப�ம் அள�ல் கா�தங்களின் பயன்பாடை்டக் �ைறத்� 
�த்தம் மற்�ம் �ற்�ப்�றச ் �ழல் ஆ�யவற்�க்� �கப் ெபரிய அள�ல் 
பயனளிக்�ம் என்� எ�ரப்ாரக்்�ன்ற�. 

 மத்�ய பாரா�மன்ற �வகாரங்கள்�ைற அைமசச்கம் இந்தத் �ட்டத்�ற்� 
அ�ம�யளித்��ம் நி�வனம் ஆ�ம். 

 இந்த �ட்டத்ைத நிைறேவற்�ட ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஒ� �க்�ய �த்�யான� மத்�ய 
மற்�ம் மாநில நிைலகளில் �ட்டக் கண்காணிப்�க் ��க்கைள ஏற்ப�த்�வ� 
என்பதா�ம். 

 

இ-சனத் 

 மத்�ய மனிதவள ேமம்பாட�்த்�ைற அைமசச்கம் இ-சனத் இைணய வா�ைல�ம் 
ேத�ய கல்�க் களஞ்�யத்ைத�ம் ஒ�ங்�ைணத்�ள்ள�. 

 இ-சனத் அைமப்� உள்நாட்��ம் ெவளிநாட்��ம் உள்ள �ண்ணப்பதாரரக்�க்� 
ெதாடர�்களற்ற, பணமற்ற மற்�ம் கா�தமற்ற ஆவணச ்சான்ெறாப்ப ேசைவகைள 
அளித்�, ஆவணங்களின் ேநர�யான சரிபாரப்்�ைன ேமம்ப�த்�ட உ�� 
�ண்�ள்ள�. 

 இந்த �ட்டம் 2023 ஆம் ஆண்�க்�ள் இரண்� லடச்ம் சரவ்ேதச 
மாணவரக்�க்�இந்�ய கல்� �ைறையஊக்��க்க எண்��ற�. ெமாத்த 
இடங்களில் 55 சத��த இடங்கள் �றன் அ�ப்பைட�ல் கட்டணத் தள்�ப��ன் �ழ் 
அளிக்கப்ப�ம். 

 ஆனா�ம் இந்த �ட்டம் இந்�ய மாணவரக்�க்� அளிக்கப்ப�ம் இடங்களின் 
எண்ணிக்ைகைய பா�க்கா�. 

 ேம�ம் இ-சனத் �ட்டம் பணமற்ற ெச�த்� �ைறைய ெவற்�கரமாக 
நிைறேவற்�வதற்காக வரி�ல்லாத  ர�� இைணயதளத்�டன் 
இைணக்கப்பட�்ள்ள�. 
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தகவல��ம் உரிைமச ்சட்டத்�ன் �ழ் ���ஐ 

 மத்�ய சட்ட ஆைணயம் இந்�ய �ரிக்ெகட ் கட�்ப்பாட�் வாரியத்ைத�ம் 
அதேனா� ெதாடர�்ைடய மற்ற �ரிக்ெகட் அைமப்�கைள�ம் தகவல��ம் 
உரிைமச ்சட்டத்�ன் �ழ் ெகாண்� வர பரிந்�ைரத்�ள்ள�. 

 ஓய்�ெபற்ற நீ�ப� B.S. ெசௗஹான் தைலைம�லான ��, ���ஐ (BCCI) அர�க்� 
இைணயான அ�காரங்கைள ெசயல்ப�த்�வதால் 
பங்�தாரரக்�க்�அர�யலைமப்�ன் �ன்றாம் �ரி�ல் உ��யளிக்கப்படட் 
அ�ப்பைட உரிைமகள்பா�க்கப்ப�வதாக ���ள்ள�. 

 ேம�ம் இந்த ஆைணயம் அர�களிட��ந்� கணிசமான நி��த�கைள�ம் 
ெப�வதால் ���ஐ ஒ� ெபா� அைமப்� என்ற �ளக்கத்�ன் �ழ் வ�வதாக�ம் 
���ள்ள�. 

 2007-2008 ஆண்�களில் இ�ந்�, 1961-வ�மான வரிச ் சட்டத்�ன் ப�� 12-A �ன் 
�ழான ���ஐ அைமப்�ன் ப�� ஒ� அறக்கட்டைள என்ற நிைலைம ��ம்பப் 
ெபறப்படட்�. 

 ஆக, ���ஐ அர�ன் ஒ� க�� அல்ல� �கைம என்� பாரக்்கப்பட ேவண்�ம். என 
சட்ட ஆைணயத்தால் பரிந்�ைரக்கப்படட்�. 

 சட்ட ஆைணயம், ���ஐ அர�யலைமப்� �� 12-ன் �ழ் அர� என்ற ெபா�ளில் 
ெகாண்� வரப்பட ேவண்�ம் என பரிந்�ைர ெசய்�ள்ள�. 

   

இரா�வத் �ட்ட�டல் 

 இரா�வப் பைடக�க்� ஒ� �ரிவான �ட்ட��தைல ஏற்ப�த்த�ம் ெப��ம் 
பா�காப்�ச ் சவால்கைள சமாளித்�ட பா�காப்�க் ெகாள்ைககைள 
வ�வைமத்�ட�ம் ேவண்� மத்�ய அர� ேத�ய பா�காப்� ஆேலாசகர ் அ�த் 
ேதாவல் தைலைம�லான பா�காப்�ற்கான �ட்டக்�� ஒன்ைற ஏற்ப�த்��ள்ள�. 

 ேத�ய பா�காப்� ஆேலாசகைரத் த�ர, இந்த ��, ெவளி�ற�த்�ைற ெசயலாளர,் 
பா�காப்� பணியாளர ் ��க்களின் தைலைமக�க்கான தைலவர,் தைரப்பைட, 
கடற்பைட மற்�ம் �மானப்பைட தைலவரக்ள், நி�த்�ைற (ெசல�) ெசயலாளர ்
ஆ�ேயாைர�ம் ெகாண்��க்�ம். 

 இந்த �ட்டக்���ன் தைலவர ் ேதைவக்ேகற்றவா� மற்ற நி�ணரக்ேளா� 
கலந்தாேலா�த்� ெசயல்ப�வார.் 

 

ேநர�யாக இல்லாத ஆதார ்சரிபார்ப்� 

 இந்�யா�ன் தனித்த அைடயாள ஆைணயம் இ-ஆதார ் �� ஒ� ேமம்ப�த்தப்படட் 
QR ���டை்ட ஏற்ப�த்��ள்ள�. 

 இந்த ேமம்ப�த்தப்படட், ��டட்ல் �ைற�ல் ைகெய�த்�டப்படட் QR ����, 
ஆதார ் பயனாளி�ன் �ைகப்படத்ைத�ம், மற்ற �க்�யத்�வமற்ற தகவல்களான 
ெபயர,் �கவரி மற்�ம் �றந்த ேத� ஆ�ய தகவல்கைள�ம் ெகாண்��க்�ம். 

 இந்த ��ய QR ���டை்ட, 12 இலக்க அைடயாள எண்ைணக் ��ப்�டாமல் இைணய 
�ைற�ல்லாத பயனாளிகள் சரிபாரப்்�ற்� பயன்ப�த்த ���ம். 



•   
•    
 
 
 
 

  

 

சரவ்ேதசச ்  ெசய்�கள் 

ெஜனிவா ��ட்டல் ஒப்பந்தம் 

 ைமக்ேராசாப்ட் மற்�ம் இதர 33 நி�வனங்கள் தங்கள் வா�க்ைகயாளரக்ைள 
பா�காத்�ட�ம், அர� ஆதர�டன் பயனாளிகளின் �� நடத்தப்ப�ம் 
தாக்�தல்கைள எ�ரத்்�ட�ம் உ��யளிக்�ம் நான்� அம்சங்கள் ெகாண்ட 
ஒப்பந்தத்�ல் ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. 

 இந்த இைணய பா�காப்� ஒப்பந்தம் ��ட்டல் ெஜனீவா ஒப்பந்தம் என்�ம் 
அைழக்கப்ப��ன்ற�. 

 இைணயத் தாக்�தல் �ற்றசச்ாட�்க�க்� உள்ளா��ம் நா�களான ரஷ்யா, 
வடெகாரியா, ஈரான் மற்�ம் �னா ஆ�ய நா�கைளச ் ேசரந்்த நி�வனங்கள் இந்த 
ஒப்பந்தத்�ல் ைகெய�த்�டாத நி�வனங்களா�ம். 

 இைணய பா�காப்� ெதா�ல்�ட்ப ஒப்பந்தத்�ன் நான்� ��களாவன. 

o பயனாளிகைள�ம், வா�க்ைகயாளரக்ைள�ம் எங்��ந்தா�ம் பா�காப்ப�. 

o அப்பா�களான வா�க்ைகயாளரக்ள் மற்�ம் நி�வனங்கள் �தான இைணய 
தாக்�தல்கைள எ�ரப்்ப�. 

o இைணய பா�காப்ைப வ�ப்ப�த்�ட பயனாளிகள், வா�க்ைகயாளரக்ள் 
மற்�ம் ேமம்பாட்டாளரக்ள் ஆ�ேயா�க்� அ�காரமளிப்ப�. 

o இைணய பா�காப்ைப உயரத்்�ட ஒத்த எண்ணம் ெகாண்ட மற்ற 
�ரி�னரக்�டன் இைணந்� ெசயல்ப�வ�. 

 

ஐக்�ய நா�களின்ெபா�ளாதார மற்�ம் ச�கசைப ேதரத்ல் - இந்�யா 

 ஐக்�ய நா�கள் ெபா�ளாதார மற்�ம் ச�க சைபக�க்கான ேதரத்ல்களில் ஆ� 
இடங்களில் இந்�யா ெவற்� ெபற்�ள்ள�. அவற்�ல் ஐந்� இடங்களில் 
ேபாட்��ன்� ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட�. 

 இந்த ேதரத்ல்களில் இந்�யா நான்� ஐ.நா. அைமப்�களின் நிரவ்ாக அைமப்�கள், 
�ன்� ஆைணயங்கள், ஒ� �� ஆ�யவற்�க்�த் ேதரந்்ெத�க்கப்படட்�. 

 அர� சாரா நி�வனங்க�க்கான ���ன் ேதரத்�ல் இந்�யா �த�டத்ைதப் 
��த்த�. 

 ஏப்ரல் 16, 2018 �தல்  2021ம் ஆண்� வைர�லான மக்கள் ெதாைக மற்�ம் வளரச்�் 
ஆைணயத்�ன் பத�க் காலத்�ற்� இந்�யா பலத்த பாராட�்க்கேளா� 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட�. 

 ச�க வளரச்�் ஆைணயத்�ற்� ஆ�ய-ப��க் ப��க�க்கான ேதரத்�ல் 
இந்�யாைவ�ம் �ைவத்ைத�ம் இந்த சைப ேதரந்்ெத�த்த�. 

 �ற்றத் த�ப்� மற்�ம் �ற்ற�யல் நீ�க்கான ஆைணயத்�ற்� ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட 
17 உ�ப்�னரக்ளில் இந்�யா�ம்  ஒ� உ�ப்�னர ்ஆ�ம். 

 ஐக்�ய நா�கள் வளரச்�் �ட்டத்�ற்கான நிரவ்ாக அைமப்�, ஐக்�ய நா�கள் 
மக்கள் ெதாைக நி�, மற்�ம் ஐக்�ய நா�கள் ேசைவத் �ட்டங்க�க்கான 
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அ�வலகம் ஆ�ய அைமப்�க�க்�த் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட 14 உ�ப்�னரக்ளில் 
இந்�யா�ம் ஒன்�.  

 பா�ன சமத்�வம் மற்�ம் ெபண்கள் ேமம்பாட்�ற்கான ஐக்�ய நா�கள் 
நி�வனத்�ன் நிரவ்ாக அைமப்�ற்�, ஜனவரி 2019 �தல் ெதாடங்�ம் �ன்� ஆண்� 
பத�க்காலம் உைடய பத�க்� சைப ேதரந்்ெத�த்த 16 உ�ப்�னரக்ளில் 
இந்�யா�ம் ஒன்�. 

 

மேலரியா மாநா� - லண்டன் 

 லண்டனில் நைடெபற்ற மேலரியா மாநாட்�ல் கலந்� ெகாள்ள இந்�யா தவ� 
�ட்ட�. 

 இந்த மாநா� “மேலரியா ேநா ேமார”் எ�ம் இலாப ேநாக்கமற்ற நி�வனத்தால் �ல் 
மற்�ம் ெம�ண்டா ேகடஸ்் நி�வனத்�ன் �ட்�ைணேவா�ம் �ரிட்�ஷ் �ரதம 
அைமசச்ர ்ெதரசா ேம�ன் ஆதரேவா�ம் நடத்தப்படட்�. 

 ைந�ரியா மற்�ம் காங்ேகா ஆ�ய நா�க�க்�ப் �ற� இந்�யா உல�ன் 
�ன்றாவ� �கப்ெபரிய மேலரியா ேநாயாளிகைளக் ெகாண்ட நாடா�ம். 

 ஏ� இந்�யரக்�ள் ஒ�வ�க்� மேலரியா தாக்�ம் அபாயம் உள்ள�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

�ரிக்ஸ் தர ம�ப்�ட்� நி�வனம் 

 இந்�யா, 5 உ�ப்�னரக்ள் ெகாண்ட�ரிக்ஸ் அைமப்�க்ெகன்� தனிப்பட்ட 
ம�ப்�ட�் நி�வனத்ைத அைமத்�ட �ரிக்ஸ் நா�கைள வ���த்��ள்ள�. 

 ஐஎம்எப்/உலக வங்��ன் வசந்த கால �ட்டங்களின் ஒ� ப��யாக 
�ரிக்ஸ்நா�களின் நி� அைமசச்ரக்ள் மற்�ம் மத்�ய வங்� ஆ�நரக்ளின் �தல் 
�ட்டம் நடத்தப்படட்�. 

 

 வள�ம் ெபா�ளாதாரச ் சந்ைதகளில் உள்ள �ட�்க்கடை்டகைள கைளந்�ட 
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தனிப்பட்ட ஒ� நி�வனம் �ரிக்ஸ்(�ேர�ல், ரஷ்யா, இந்�யா, �னா, 
ெதன்ஆப்�ரிக்கா) அைமப்�க்� ேவண்�ெமன்� �த�ல் �ரல் ெகா�த்த� 
இந்�யாேவ. 

 தற்சமயம் வள�ம் ெபா�ளாதாரச ் சந்ைதகளில் ஆ�க்கம் ெச�த்�ம் கடன் 
ம�ப்�ட�் நி�வனங்கள் எஸ்&�, ��ஸ் மற்�ம் �டச் ்ஆ�யனவா�ம். 

 

ேநாக்�யா வரி �வகாரம் 

 இந்�யா�ம் �ன்லாந்�ம் பரஸ்பர ஒப்பந்த நைட�ைற�ன் �ழ் ேநாக்�யா �தான 
வரி சரச்ை்ச ெதாடரப்ான ஒப்பந்தம் 
ஒன்ைற இ�� ெசய்�ள்ளன. 

 �ெப�ம்��ரில் உள்ள ேநாக்�யா 
ெதா�ற்சாைலக்� வ�மானவரிக் க�தம் 
அ�ப்பப்பட�், அத்ெதா�ற்சாைல�ன் 
�� ெசாத்� �டக்க நடவ�க்ைக 
�ணிக்கப்பட்ட�. 

 ேநாக்�யா இந்�யா நி�வனம் 2013ல் 2500 
ேகா�க்கான வரி ஏய்ப்�க் க�தம் 
அ�ப்பப்பட�் அ� �ற்பா� 1600 
ேகா�யாக �ைறக்கப்பட்ட�. 

 ேநாக்�யா�ன் �� �மத்தப்படட் வரி 
ஏய்ப்� �வகாரம் தற்ேபா� 
�ரக்்கப்பட�்ள்ள�.இதன் �லம் 
ெசன்ைன�ல் நீண்டகாலமாக 
�டப்பட�்ள்ள தன� ெதா�ற்சாைலைய 
ேநாக்�யாவால் �ற்க ���ம். 

 பரஸ்பர ஒப்பந்த நைட�ைற�ன் �ழ், 
மற்ற அர�கேளா� வழக்�கைள 
��த்�க் ெகாள்வெதன்ப� வரி 
�வகாரம் ெதாடரப்ான நி�ைவ�ல் 
உள்ள அைனத்� நைட�ைறகைள�ம் ���க்�க் ெகாண்� வ�வதா�ம். 

 எல்ைல தாண்�ய சரச்ை்சகளின் �� �ர�் காண்பதற்� இம்�ைற �றந்தெதன்� 
பரவலாக நம்பப்ப��ற�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள்    

உயர ்பா�காப்� ப�ெவண் பலைககள் 

 ஜனவரி 1, 2019 �தல் உள்ேளேய �ரம்ானிக்கப்படட் பா�காப்� 
அம்சங்கைளக்ெகாண்ட உ��யான உயர ் பா�காப்� ப�ெவண் பலைககள் 
அைனத்� வைகயான வாகனங்களி�ம் ெபா�த்தப்ப�ம். 

 இைவ ��ட�்க்� எ�ரான ேமம்ப�த்தப்பட்ட பா�காப்ைப ஏற்ப�த்�த் த�ம். 
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 இந்த ப�ெவண் பலைககள் 15 வ�ட உத்தரவாதத்�டன் அளிக்கப்ப�ம். இைவ 
தன்ைனத்தாேன அ�த்�க் ெகாள்ளக் ��ய, வாகனத்�ன் இயந்�ர எண் மற்�ம் 
அ�ப்�ட (ேச�ங்) எண் ஆ�ய உள்ளடங்� பா�காப்� அம்சங்கைளக் 
ெகாண்��க்�ம். 

 இந்த பலைககள் வாகனத்�ன் 
�ன்ப�� மற்�ம் �ன்ப���ல் 
ெபா�த்தப்பட�் இ�க்�ம்.  
ஜன்னல் �ைரகள் �ப்பரிமாண 
ப�மம் அல்ல� ேஹாேலா�ராம் 
ெகாண்ட எண் பலைக�டன் 
இ�க்�ம். 

 வாகனத் தயாரிப்பாளரக்ள் 
தாங்களாகேவ இப்ப�ெவண் 
பலைககைள தயாரித்�, 
���ல்��ல் மத்�ய சாைல 
ஆராய்ச�் நி�வனத்�டம் 
இ�ந்ேதா அல்ல� மத்�ய அரசால் அங்�கரிக்கப்படட் ஆ� ேசாதைன ைமயங்களில் 
ஏேத�ம் ஒன்�டம் இ�ந்ேதா அங்�காரச ்சான்�தைழப் ெபற ���ம். 

 

�க்கன் �னியா�ன் ��சை்சக்கான �லக்�� 

 �ர�்�ல் உள்ள இந்�ய ெதா�ல்�ட்ப நி�வனத்�ன் (Indian Institute of Technology -IIT) 
ஆராய்ச�்யாளரக்ள்    Pep I மற்�ம் Pep II எ�ம் இ� ��ய சக்� வாய்ந்த 
�லக்��கைள கண்ட�ந்�ள்ளனர.்  

 இந்த இ� �லக்��களான� �கப்ெபரிய  
அள�லான  த�ப்� ெசயல்பா�களிைன  
(Inhibitory activity)  ெகாண்டதன் காரணமாக   
�க்கன்�னியா ேநா�ன் ��சை்ச�ல்  
இைவ  ெபரி�ம் பயன்ப�ம். 

 இந்த �லக்��கள் �க�ம் 
அ�கள�லான ைவரஸ் எ�ரப்்� 
ெசயல்பா�களிைனக் (antiviral activity)  
ெகாண்ட�. இவற்��ைடய ��ய 
அள�லான ைவரஸ் எ�ரப்்�  
ெசயல்பாடான� �க்கன்�னியா 
ைவர�ன் ெசயல்பா�கைள 99 சத�தம் 
�ைறக்கவல்ல�. 

 Pep I �லக்��களான� ைவரஸ்கைள 
ெகால்�த�ல் ��ந்த �ற�ைடய�. 5 
ைமக்ேரா ேமாலார ் (micro Molar) அள�ல் 
ைவரஸ்களில் இைவ 99% �ைறைவ 
ஏற்ப�த்�ம். 

 இைவ  ��ந்த ெசயல்�ற�டன் ைவரஸ்களின் �ரதத்��டன் �ைணந்� 
ைவரஸ்களின் ெப�க்கத்ைத த�க்�ம். 
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 �க்கன் �னியா ஆன� ெகா�க்களினால் பரவக் ��ய ைவரஸா�ம். இந்த 
ைவரஸான� ஏ�ஸ்எ�ப்� (Aedes aegypti)  மற்�ம் ஏ�ஸ் அல்ேபா�க்டஸ்  (Aedes 
albopictus) ெகா�க்களினால் பரப்பப்ப��ன்ற�. 
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