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நதற்காசிய மாொடு (South Asia Conclave) ................................................................................................................................................................................... 35 

சுவெ ்அயையாளெ ்சின்னத்திற்கான இைங்கள் .................................................................................................................................................................. 35 

மூத்த குடிமகன்களுக்கான கதசியக் குழுவின் 3வது கூைை்ம் ................................................................................................................................. 36 

நவளிப்பயைத் தன்யமயய ஏற்படுத்த புதிய குழு ......................................................................................................................................................... 37 

115 உயர ்லை்சிய மாவைை்ங்களில் சுவாெல் திைை்ம் ....................................................................................................................................................... 37 

நரயில் மதத் மற்றும் ரயில்களில் பைட்ியல்........................................................................................................................................................................... 38 

ெிதி ஆகயாக்கின் ஒருங்கியணெ்த ெீர ்கமலாண்யமக் குறியீடு ......................................................................................................................... 38 

10-வது நபாலிவுறு ெகரம் ..................................................................................................................................................................................................................... 39 

வை கிழக்கு மன்றம் .................................................................................................................................................................................................................................. 40 

மூன்றாண்டு நெயல் திைை்ம் (2017-2020).................................................................................................................................................................................... 40 

அயண புனரயமப்பு  மற்றும் கமம்பாைட்ுத் திைை்ம் ...................................................................................................................................................... 40 

பதவி உயரவ்ுகளில் இை ஒதுக்கீடு ................................................................................................................................................................................................. 41 

மகப்கபற்று இறப்பு விகிதம் .............................................................................................................................................................................................................. 42 

சூரிய ஒளி ெக்கரத் திைை்ம் ................................................................................................................................................................................................................. 43 

India BPO கமம்பாைட்ுத் திைை்ம் .......................................................................................................................................................................................................... 43 

ICGS ராணி ராஷ்கமானி ........................................................................................................................................................................................................................ 44 
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TNPSC துளிகள் 

 நவளியுறவு விவகாரதத்ுயற அயமெெ்கத்தின் தயலயமயகத்தில் இயக்குனராக உள்ள 

மககெ்திர சிங் கன்யால் சுரினாம் குடியரசிற்கான (Republic of Suriname) இெ்தியாவின் 

அடுத்த தூதராக ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 நவளியுறவு விவகாரதத்ுயற அயமெெ்கத்தின் தயலயமயகத்தில் துயண நெயலாளராக 

உள்ள S. D. மூரத்்தி நதன்-சூைான் குடியரசிற்கான இெ்தியாவின் அடுத்த தூதராக 

ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 புதிதாகக் கை்ைப்பை்ை, இெ்தியாவின் முதல் ஸ்மாரை்் மற்றும் பசுயம நெடுஞ்ொயலயான 

11,000 ககாடி மதிப்புயைய கிழக்கு புறப்பகுதி எக்ஸ்பிரஸ் வழித்தைத்தியனயும், நைல்லி-

மீரை் எக்ஸ்பிரஸ் வழித்தைத்தின் முதல் கை்ைத்தியனயும் பிரதமர ் கமாடி நதாைங்கி 

யவதத்ுள்ளார.் 

 ைாைா அறக்கை்ையளயினர ் ெத்தீஸ்கரில் ெக்ெல்களால் பாதிக்கப்பை்ை மாவை்ைங்களில் 

வளரெ்ச்ிக்கான உதவிகயள அளிக்க அரசுைன் ஒரு புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தம் 

கமற்நகாண்டுள்ளனர.் ெக்ெல்களால் பாதிக்கப்பைட்ுள்ள இெ்த எைட்ு மாவை்ைங்களும் ெிதி 

ஆகயாக்கின் உயர ் லை்சிய மாவை்ைங்களாக மாற்றப்படும் திை்ைத்தின் கீழ் 

கெரக்்கப்பைட்ுள்ளன. 

 இெ்திய கைற்பயையானது தயரயிறங்கு ஊரத்ி பயன்பாைட்ுக் கப்பலான MK IV LCU L54 

என்ற கப்பயல அெ்தமான் & ெிக்ககாபார ் தீவுகளில் உள்ள கபாரை்் பிகளயரில் 

கைற்பயையில் கெரெ்்துள்ளது. கைற்பயையில் கெரக்்கப்பை உள்ள நமாத்தம் 8 Mark IV 

தயரயறங்கு ஊரத்ி பயன்பாைட்ுக் கப்பல்களில் இது ொன்காவது கப்பலாகும். 

 2018ம் ஆண்டு ெூன் 21ம் கததி ெயைநபறவுள்ள ொன்காவது ெரவ்கதெ கயாகா தினக் 

நகாண்ைாை்ைங்களின் முக்கிய ெிகழ்வானது உத்தரகாண்டில் உள்ள நை ்ராடூனில் 

ெைத்தப்பை உள்ளது. 

 பைந்ெை் ெியறகவற்றுதல் மற்றும் சிறெ்த வருவாய்திறன் ஆகியவற்யற கமம்படுத்த 

கவண்டி ராெஸ்தானின் நபாது ெிதி கமலாண்யமயய பலப்படுதத்ுவதற்காக உலக வங்கி 

21.7 மில்லியன் அநமரிக்க ைாலர ்கைன் வழங்க உள்ளது. 

 மத்திய நபண்கள் மற்றும் குழெ்யத கமம்பாைட்ு அயமெெ்கம் உத்திரப் பிரகதெ மாெில 

அரசுைன் கெரெ்்து விருெ்தாவனில் ென்ரக் பங்கரில் உள்ள விதயவகள் இல்ல 

கமலாண்யமக்காகப் புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தம் ஒன்றில் யகநயழுத்திைட்ுள்ளது. 

 பிரதான் மெ்திரி கிராம் ெதக் கயாெனா (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana -PMGSY) ஊரக 

ொயல திை்ைத்திற்கு கூடுதல் ெிதியியன வழங்குவதற்காக இெ்தியாவும், உலக வங்கியும் 

500 மில்லியன் ைாலரக்ள் கைன் ஒப்பெ்தத்தில் யகநயழுத்திைட்ுள்ளன. 

 நைல்லியில் உள்ள விமானப்பயை தயலயமயகத்தில் (வாயு பவன்- Vayu Bhawan) மத்திய 

பாதுகாப்புத ் துயற அயமெெ்ர ் ஆண்டிற்கு இருமுயற ெைத்தப்படும் முதல் இெ்திய 

விமானப்பயை தளபதிகள் (biannual IAF Commanders' Conference of 2018) மாொைய்ை துவக்கி 

யவதத்ுள்ளார.் 

 மாெிலங்களயவ உறுப்பினரான அபிகஷக் மனு சிங்வி எழுதிய ”Straight talk” எனும் 

புத்தகத்யத துயணக் குடியரசுத ்தயலவர ்நவங்யகயா ொயுடு நவளியிைட்ுள்ளார.் 
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 மூன்றாவது உள்துயற விவகாரங்கள் நதாைரப்ான கபெச்ுவாரத்்யத இெ்தியாவிற்கும், 

இங்கிலாெ்திற்கும் இயைகய அண்யமயில் புது தில்லியில் ெயைநபற்றது. மதத்ிய 

உள்துயற நெயலாளர ்ராஜீவ் கவ்பா இெ்தியப் பிரதிெிதிகளுக்குத் தயலயம தாங்கினார.்  

 கதசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகரிப்பு கவுன்சிலின் (National Assessment and Accreditation 

Council -NAAC) புதிய இயக்குெராக S.C.ஷரம்ா ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் இெ்த இயக்குெர ்

பதவியின் பதவிக் காலம் 5 ஆண்டுகளாகும். 

 1930ம் ஆண்டு ெூன் 1ம் கததி மகாராஷ்டிராவின் இரண்டு முக்கிய ெகரங்களான 

அப்கபாயதய பம்பாய்க்கும் புகனவுக்கும் இயைகய அறிமுகப்படுத்தப்பை்ை முதல் 

நொகுசு ரயில் வண்டியான நைக்கான் குயின் (Deccan Queen) 88 வருைங்கள் கெயவயய 

ெியறவு நெய்துள்ளது. 

 ராஷ்டிரபதிபவனில்  கவரன்ரக்ள் மற்றும் துயண ெியல கவரன்ரக்ளின் இரண்டு ொள் 

மாொடு ெைத்தப்பை்ைது. ெனாதிபதி ராம்ொத் ககாவிெ்தால் தயலயம தாங்கப்படும் 

இம்மாொடு இது கபான்ற வயகயில் 49வது மாொடு ஆகும். 

 ொககாத்ராவில் சிக்கித் தவிக்கும் 38 இெ்திய மக்கயள மீைப்தற்காக இெ்திய கைற்பயை 

ஆபகரஷன் ெிஷ்தார ் (NISTAR) என்ற ெைவடிக்யகயய ஆரம்பிதத்ுள்ளது. தற்ெமயம் ஏைன் 

வயளகுைாவில் பணிக்காக அனுப்பப்பைட்ுள்ள இெ்திய கைற்பயை கப்பல் சுனன்யா 

கமககனு என்ற சூறாவளிக்குப் பிறகு ஏமன்  தீவுகளில் ஒன்றான ொககாத்ராவிற்கு 

அனுப்பப்பைட்ுள்ளது. 

 ெிதித ்தயலெகரத்யத ெிதி நதாழில்நுை்ப யமயமாக மாற்றும் தனது முயற்சிகளுக்காக 

மகாராஷ்டிரா அரசு ஸ்ைாரஅ்ப் ெிறுவனங்கயள ஊக்குவித்தலுக்காக ொண்ை்பாக்ஸ் 

(Sandbox) என்ற திை்ைத்யத ஆரம்பிதத்ுள்ளது. 

 மகலசிய அரெர ் இெ்திய இன வழக்கறிஞயர (Ethnic Indian lawyer) புதிய அைை்ரன்ி 

நெனரலாக ெியமிப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார.் கைெ்த 55 ஆண்டுகளில் 

இப்பதவியியன வகிக்க உள்ள முதல் சிறுபான்யமயினர ்இவகரயாவார.் 

 தியரப்பைத் தயாரிப்பாளரான பிப்பா  ாரிஸ் தியரப்பைம் மற்றும் நதாயலக்காை்சி 

கயலக்கான பிரிை்டிஷ் அகாைமியின் (British Academy of Film and Television Arts -BAFTA) புதிய 

தயலவராக ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் இவரது பதவிக்காலம் இரண்டு ஆண்டுகளாகும். 

 பைை்தார ்விவொயிகளுக்கு 5 இலைெ்ம் ரூபாய் அளவில் ஆயுள் காப்பீடு வழங்குவதற்காக 

யரதுபெ்து ஆயுள் காப்பீடு திைை்தத்ின் (Rythu Bandhu Life Insurance Scheme) மீது நதலுங்கானா 

அரசும், இெ்திய ஆயுள் காப்பீடு கழகமும் (Life Insurance Corporation of India) ஓர ்புரிெ்துணரவ்ு 

ஒப்பெ்தத்தில் யகநயழுத்திைட்ுள்ளன. 

 ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்நகை் வீரரான ரஷித் கான் கால அடிப்பயையில் மிகவும் வியரவாக 

50 ெரவ்கதெ T20 விக்நகைட்ுகயள வீழ்த்தியுள்ள வீரராக உருவாகியுள்ளார.் நை ்ராடூனில் 

ெயைநபற்ற வங்ககதெத்திற்கு எதிரான முதல் கபாை்டியில் இெெ்ாதயனயய இவர ்

பயைதத்ுள்ளார.் 

o ெரவ்கதெ T20 கபாை்டிகளில் 50 ெரவ்கதெ விக்நகைட்ுகயள வீழ்த்த இவர ் தனது 

அறிமுக ஆை்ைத்திலிருெ்து 2 வருைம் 220 ொைக்யள எடுதத்ுக் நகாண்டுள்ளார.் 

 மத்திய இரயில்கவ அயமெெ்ர ்பியூஷ் ககாயல் இராெஸ்தான் மாெிலத்தின் கொத்பூரில் 

உள்ள பகத ்கி ககாதி இரயில் ெியலயத்தில்  ம்ெபர ்கொத்பூர ்பெ்தா எக்ஸ்பிரஸ்யஸ 

(Humsafar Jodhpur Bandra Express) நகாடியயெதத்ுத் துவக்கி யவதத்ுள்ளார.் 
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 பெ்தன் வங்கியானது (Bandhan Bank) முன்னாள் இெ்திய ரிெரவ்் வங்கியின் துயண 

ஆளுெரான H.R. கான் அவரக்யள ெிரவ்ாகி அல்லாத தயலவராக (non-executive chairman) 

ெியமிதத்ுள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டின் ெூன் 5-ஆம் கததி கததியிலிருெ்து மூன்று 

ஆண்டுகாலத்திற்கு இவர ்ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார ்அல்லது சுதெ்திரமுயைய இயக்குனராக 

இவருயைய பதவிக்காலம் ெியறவயையும் வயர இவர ்ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.்  

 வாரணாசிக்கு 26 கி.மீ நதாயலவில் உள்ள பபாத்பூரில் அயமெ்துள்ள லால்பகதூர ்

ொஸ்திரி ெரவ்கதெ விமான ெியலயமானது தனது ஓடுபாயதக்கு கீகழ கதசிய 

நெடுஞ்ொயலயயக் நகாண்டுள்ள இெ்தியாவின் முதல் விமான ெியலயமாக உருவாக 

உள்ளது. 

 2017-18 ஆம் ெிதியாண்டிற்கான சிறெ்த எதிரப்ாரப்்பு கமலாண்யம வயகப்பாைட்ின் (Best 

Expectation Management- Mid Cap) கீழ், 2018 ஆம் ஆண்டின் முதலீை்ைாளர ்உறவு விருதுகள் 

(Investor Relations Awards 2018) காரப்்பகரஷன் வங்கிக்கு வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

 உத்தரகாண்ை் மாெிலத்தில் ெூயல 31 ஆம் கததி முதல் பாலிதீன் பயன்பாை்டிற்கு 

முழுயமயான தயை விதிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 IDBI வங்கியின் கமலாண்யம இயக்குெர ்மற்றும் தயலயமெ ்நெயல் அதிகாரியான MK 

நெயின் இெ்திய ரிெரவ்் வங்கியின் துயண ஆளுெராக ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 2017 ஆம் 

ஆண்டு ெூயல மாதம் துயண ஆளுெராக இருெ்து வெ்த SS முெ்திரா அவரக்ளின் பதவிக் 

காலம் முடிவயைெ்தயத அடுதத்ு தற்கபாது MK நெயின் அப்பதவிக்கு 

ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 மூன்றாவது ெரவ்கதெ ஆசிய ககாப்யப பிரிை்ெ் ொம்பியன்ஷிப் கபாைட்ியய ககாவாவில் 

இெ்தியா ெைத்த உள்ளது. 

 கிராமப்புற நபண்களின் நபாருளாதாரத்யத கமம்படுதத்ும் விதமாக, இலவெ ஆடு, மாடு 

வழங்கும் திை்ைத்யதப் கபான்று ஏயழகளுக்கு இலவெ ொைட்ுக்ககாழி வழங்கும் திை்ைமும் 

நெயல்படுத்தப்படும் என்று 110 விதியின் கீழ் தமிழக முதல்வர ் எைப்பாடி 

பழனிொமி அறிவித்தார.் 

 எனது பாரதம், நபான்னான பாரதம் என்ற தயலப்பிலான பிரம்மா குமாரிகள் 

இயக்கத்தின் இயளஞர ் கபரணியய தமிழக முதல்வர ் எைப்பாடி பழனிொமி 

நகாடியயெதத்ு நதாைங்கி யவத்தார.் பிரம்மா குமாரிகள் இயக்கத்தின் ொரப்ில் அகில 

இெ்திய அளவிலான இயளஞர ் கபரணி கைெ்த 2017-ம் ஆண்டு முதல் ெயைநபற்று 

வருகிறது.  

o அயமதி, தூய்யம, கயாகா மூலமாக அறநெறியய கபணி காக்க கவண்டும் 

என்பனவற்யற வலியுறுதத்ுவகத இெ்த இயக்கத்தின் கொக்கமாகும். 

 நென்யன நென்ை்ரல் மற்றும் எழும்பூயரயடுத்து தாம்பரம் அடுத்த ரயில்முயனயமாக 

மாறிக் நகாண்டு வருகின்றது. தாம்பரம் ரயில் ெியலயத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் 

கை்ைப்பைட்ுள்ள இெ்த புதிய பயணிகள் முயனயம் மத்திய ரயில்கவத் துயற இயண 

அயமெெ்ர ்ராகென் ககாநகய்னால் ொை்டிற்காக அரப்்பணிக்கப்பைை்து. 

 உெெ்ெீதிமன்றத்தால் ஒப்புதலளிக்கப்பைட்ு காவிரி திை்ைம் அறிவிக்கப்பைை் சில 

ொைக்ளுக்குப் பிறகு, மதத்ிய அரசு மத்திய ெீரவ்ள ஆயணயத ்தயலவர ் S.மசூத் உயென் 

மற்றும் தயலயமப் நபாறியாளர ் ெவீன் குமார ்ஆகிகயாயர காவிரி ெீர ் கமலாண்யம 

அயமப்பின் தயலவராகவும் உறுப்பினராகவும் ெியமிதத்ுள்ளது. இத்திை்ைத்தின் கீழ் 
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குமார ்காவிரி ெீர ்ஒழுங்குமுயறக் குழுவின் தயலவராகவும் பதவி ஏற்றுள்ளார.் 

o இெ்த ஏற்பாடுகள் காவிரித்திை்ைத்தின் படி முயறயான ெியமனங்கள் 

ஏற்படுத்தப்படும் வயர இயைக்கால ெியமனங்களாகும். 

 மத்திய அரொங்கம் ெம்மு காஷ்மீரில் உள்ளூர ் மாெிலத்தின் இயளஞரக்ளுக்கு 

கவயலவாய்ப்பியன ஏற்படுதத்ும் நபாருைட்ு ஐெ்து இெ்திய ரிெரவ்் காவல் பயைகயள 

ஏற்படுத்த முடிநவடுத்துள்ளது. இெ்தப் பயைப்பிரிவுகள் ெம்மு காஷ்மீர ் மாெிலத்தின் 

எல்யலப் பகுதி மக்களிலிருெ்து 60 ெதவிகித அளவிற்கு இை ஒதுக்கீடு நகாண்டிருக்கும். 

 மத்திய பணியாளர ் கதரவ்ாயணயத்தின் நபாறுப்புத் தயலவராக அரவிெ்த் ெக்கஸனா 

ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார் . ெூன் 19ஆம் கததி தன்னுயைய பதவிக் காலத்யத பூரத்்தி 

நெய்கின்ற UPSCன் தற்கபாயதய தயலவரான வினய் மிை்ைலுக்கு அடுதத்ு UPSC 

உறுப்பினரான ெக்கஸனா அப்பதவிக்கு ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 மத்திய கெரடி வரிகள் வாரியத்தின் ஓய்வுநபற்ற முன்னாள் தயலவரான K.V.நெௌத்ரி 

தயலயம ஊழல் கண்காணிப்பு ஆயணயராக ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார ். 

 இெ்தியன் வங்கியின் தயலவர ் மற்றும் ெிரவ்ாக இயக்குெரான T.M.பாசின் ஊழல் 

கண்காணிப்பு ஆயணயத்தில் கண்காணிப்பு ஆயணயராக ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

o இெ்ெியமனங்களானது ெியமிக்கப்பை்கைார ் அப்பதவியியன பணிபுரிய 

நதாைங்கும் ொளிலிருெ்து ொன்காண்டு காலத்திற்கு கமற்நகாள்ளப்பைட்ு உள்ளது 

அல்லது அவரக்ள் 65 வயதியன அயையும் வயர கமற்நகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. 

 உலக வங்கி அைல் புெல் கயாெனா என்ற 6000 ககாடி ரூபாய் மதிப்புயைய, ெீரவ்ளதத்ுயற, 

ெதி கமம்பாடு மற்றும் கங்யக ெதி புயரயமப்பு அயமெெ்கத்தின் மத்திய அரசுத் 

திை்ைத்திற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. இத்திை்ைம் உலக வங்கியின் உதவியுைன் 2018-19 

முதல் 2022-23 வயரயிலான ஐெ்தாண்டு காலத்திற்கு அமல்படுத்தப்படும். 

 காரப்ாை் (CORPAT) ெிகழ்ெச்ியின் 31வது பதிப்பு இெ்கதாகனசியாவின் நபலவானில் 

முடிவுற்றது. இதற்கு இெ்தியா ககாரா வயக காரந்வை் ஏவுகயண (Kora Class Corvette missile) 

நபாருத்தப்பை்ை ஐஎன்எஸ் குலிஸ் (INS Kulish) என்ற கப்பயலயும் ஒரு ைாரன்ியர ்வயக 

கைல்ொர ்கராெ்து விமானத்யதயும் அனுப்பியுள்ளது. 

o முன்னதாக கபாரை்் ப்களரில் 2018ம் ஆண்டு கம மாதம் 18 முதல் 25 வயரயில் 

இெ்தியா-இெ்கதாகனசியா Corpat (IND-INDO CORPAT) அணி வகுப்பின் துவக்க விழா 

ெயைநபற்றது. 

 மத்திய தகவல் நதாழில்நுை்பம் மற்றும் ெை்ை அயமெெ்ர ்ரவிெங்கர ்பிரொத ்புதுதில்லியில் 

ெயைநபற்ற விழாவில் பகத் சிங்கின் சியறக் குறிப்புகள் என்ற புத்தகத்யத நவளியிை்ைார.் 

இெ்த சியறக் குறிப்பு புத்தகம் பகத ் சிங் மற்றும் அவரது பயைப்புகள் பற்றிய 

நதாகுப்பாகும். 

 கபாலெ்து குடியரசிற்கான தற்கபாயதய இெ்தியத் தூதரான கெவங் ொம்கியால் ஒகர 

கெரத்தில் லிதத்ுகவனியா குடியரசிற்கான இெ்தியாவின் அடுத்த தூதராகவும் 

ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 பழம்நபரும் ெடிகரான அனுபம் ககர ் பாங்காங்கில் அடுத்து ெயைநபறவுள்ள ெரவ்கதெ 

இெ்திய தியரப்பை ெங்கத்தின் (International Indian Film Academy - IIFA) 19வது பதிப்பில் 

நபருயமமிகு வாழ்ொள் ொதயனயாளர ்நபருயமயய கியைக்கப் நபற உள்ளார.் 
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 லண்ைனில் உள்ள இெ்திய உயர ்ஆயணயரகத்தில் தற்ெமயம் அலுவலராக உள்ள மது 

கெதி கியூப குடியரசிற்கான இெ்தியாவின் அடுத்த தூதராக ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 நவளியுறவு அயமெெ்கத்தில் தற்ெமயம் கூடுதல் நெயலாளராக உள்ள ருகதெ்திர 

தாண்ைன் ஆசியானிற்கான (ASEAN) இெ்தியாவின் அடுத்த தூதராக 

ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 ஆசிய பசுபிக் பகுதியில் 16 ொடுகளிலிருெ்து 66 கபாை்டியாளர ்பங்கு நபற்ற எல்யலகளற்ற 

ஆசியாவின் கூயைப்பெ்து (Basketball without Borders Asia) என்ற கபாை்டியில் உறுதியான 

மகளிர ்விருது (Girls Grit Award) என்ற பதக்கத்யதப் நபற்ற ெக கபாை்டியாளர ்யவஷ்ணவி 

யாதவ்யவக் காை்டிலும் இெ்தியாவின் ெஞ்ெனா ரகமஷ் மிகுெ்த மதிப்புமிக்க வீரர ்என்ற 

விருது அளிக்கப்பை்ைார.் 

o ெஞ்ெனா கூடுதலாக NBA அகாைமி நபண்கள் பிரிவிலும் துயண மதிப்பு மிக்க வீரர ்

விருயத நவன்றுள்ளார.் பிலிப்யபன்சின் நரன்ஸ் கபாரக்்ஸ்யக பாை்ரிககா ஆைவர ்

பிரிவில் மிகுெ்த மதிப்புயைய வீரர ்விருயத நவன்றுள்ளார.் 

 

 விவொய உற்பத்தியய ஊக்குவிப்பதற்காக கெபாளத்தின் நதற்கு தராய் பகுதிகளில் 12 

மாவை்ைங்களில் 2700 ஆழமற்ற குழாய் கிணறு பாென அயமப்புகயள ஏற்படுத்த 

கெபாளத்திற்கு இெ்தியா 99 மில்லியன் ரூபாய்கள் அளவிற்கு ெிதி உதவியய 

ெீை்டிதத்ுள்ளது. 

 இெ்த ெிதி உதவித ்திை்ைம் 2017ம் ஆண்டு ெனவரி மாதம் ஏற்படுத்தப்பைை் கெபாள் -

பாரத ் யமத்ரி பாெனத ் திை்ைத்தின் இறுதி ெிதி உதவியின் ஒரு பகுதியாக 

ெீை்டிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 அரியானா மாெில அரசு மாெில அரசுப் பணிகளுக்கான அதிகபைெ் வயயத 40லிருெ்து 

42ஆக உயரத்்தியுள்ளது. 

 புதுதில்லியில் ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுயற மற்றும் கமம்பாைட்ு அயமப்பால் (Pension Fund 

Regulatory and Development Authority-PFRDA) மத்திய தன்னாை்சி அயமப்புகளால் இயக்கப்படும் 

கதசிய ஓய்வூதிய முயற (National Pension System -NPS) அமல்படுதத்ுவது மீதான மாொடு 

ெைத்தப்பைை்து. 

 குழாய் மூலம் விெிகயாகிக்கப்படும் எரிவாயு வயலயயமப்பால் முழுவதும் 

பியணக்கப்பை்ை முதல் இெ்திய மாெிலமாக குெராத் மாெிலம்    உருநவடுதத்ுள்ளது. இெ்த 

கமற்கு இெ்திய மாெிலம் ஏற்நகனகவ தனது ெிலப்பரப்பில் 84.31 ெதவீதத்யத ெகர வாயு 

விெிகயாக கை்ையமப்பில் நகாண்டிருக்கின்றது. 

 அநமரிக்க ெண்யை வீரரான கராண்ைா ரவுசி முதல் நபண் தற்காப்பிற்கான கலப்பு கயல 

(Mixed Martial Art) ெண்யை வீரராக இறுதியான ெண்யை ொம்பியன்ஷிப் (Ultimate Fighting 

Championship)  வாழ்த்தங்கரங்கத்தில் (Hall of Fame) இயணக்கப்பை உள்ளார.் 

 மகாராஷ்டிர மாெில அரசும்,  கனைாவின் க்யூநபக் மாகாணமும் பழங்குடியினர ்

பாதுகாப்பு, நெயற்யக நுண்ணறிவு, உயிரித் நதாழில்நுை்பம், தகவல் நதாழில்நுை்பம் 

கபான்ற துயறகளில் நபாருளாதார கமம்பாைய்ை அதிகரிக்க ஒப்பெ்தம் ஒன்றில் 

யகநயழுத்திைட்ுள்ளன. 

 இெ்திய-வியை்ொம் உறவுகளில் ஒரு குறிப்பிைத்தக்க மாற்றமாக மத்திய பாதுகாப்புத் துயற 
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அயமெெ்ர ் ெிரம்லா சீத்தாராமன் அரசிற்குெ ் நொெ்தமான பாதுகாப்புத ் தளவாைங்கள் 

தயாரிக்கும் ெிறுவனமான பாரத ்மின்னணுவியல் ெிறுவனத்தின் (Bharat Electronics Ltd-BEL) 

முதல் பிரதிெிதி அலுவலகத்யத வியை்ொமின்  கனாயில் திறெ்து யவத்தார.் 

 இருபது மாெிலங்கள் ஆயுஷ்மான் பாரத ் கதசிய சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திைை்த்யத 

ெியறகவற்றிை கவண்டி மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பெல அயமெெ்கதத்ுைன் இயணெ்து 

புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தத்தில் யகநயழுத்திைட்ு உள்ளன. 

 அநமரிக்கா AH-64E அப்பாெச்ி  தாக்குதல் ந லிகாப்ைரக்ளில் ஆறு ந லிகாப்ைரக்யள 

இெ்தியாவிற்கு விற்க ஒப்புதலளிதத்ுள்ளது. இெ்த அப்பாெச்ி ந லிகாப்ைரக்ள் பலதரப்பு 

எதிரெ்ண்யையிடும் ந லிகாப்ைரக்ளில் ஒரு மிகெச்ிறெ்த கமம்பை்ை வயகயாகும். 

 இதன் விற்பயனக்கான ஆதரவு ெிறுவனங்களில் முதன்யமயான 

ஒப்பெ்தக்காரரக்ள் லாக்ஹீை் மாரட்ின், லாங்கபா, கரதான், நெனரல் எலக்ை்ரிக் 

மற்றும் கபாயிங் ஆகியயவயாகும். 

 நபாதுதத்ுயற வங்கியான விெயா வங்கி 2017-2018 ெிதி ஆண்டிற்கான சிறப்பாக 

நெயலாற்றும் நபாதுதத்ுயற வங்கிக்கான விருயத ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுயற மற்றும் 

வளரெ்ச்ி மன்றத்திைம் (Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA) இருெ்து 

நபற்றிருக்கின்றது. இவ்வங்கி அைல் நபன்ென் கயாெனாவின் கீழ் சிறப்பாக 

நெயலாற்றியிருக்கின்றது. 

o இவ்விருது டில்லியில் ெைெ்த கதசிய அைல் நபன்ென் கயாெனா மாொை்டில் 

வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

 1988ம் ஆண்டிற்கான AGMUT பணிப் பிரியவெ ் கெரெ்்த ADGP தகுதியில் உள்ள S.சுெ்தரி 

ெெ்தா என்ற இெ்திய காவல் பணி அதிகாரி புதுெக்ெரியின் முதல் நபண் நபாது காவல் 

இயக்குெராகப் (Director General of Police-DGP) நபாறுப்கபற்கவுள்ளார.் 

 ககரள மாெில அரசின் சுற்றுலாதத்ுயற கமம்பாைட்ுத் திை்ைமான, உலகம் முழுவதும் உள்ள 

கயாகா ெிபுணரக்ளுக்கு சிறப்பு சுற்றுலாப் பயணமான “கயாகா தூதரக்ள் சுற்றுலாத் 

திை்ைம்” (Yoga Ambassadors Tour) ஆயுஸ் அயமெெ்கத்தின் இயண அயமெெ்ர ்ஸ்ரீபத் யகொ 

ொயக்கால் துவக்கி யவக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 ஏப்ரல், கம, மற்றும் ெூன் முதல் வாரம் ஆகிய காலகைை்ங்களில் e-way ரசீதுகயளத் 

தயாரிப்பதில் குெராத் முன்னணி மாெிலமாக உருநவடுத்துள்ளது. இெ்த மாெிலம் 10.72 

மில்லியன் அளவிற்கு மாெிலத்திற்குள்களயும் மாெிலத்திற்கு நவளியிலும் e-way 

ரசீதுகயளத் தயாரித்துள்ளது. அம்மாெிலத்யத அடுத்த இைங்களில் முயறகய 

மகாராஷ்டிரா, கரெ்ாைகா, உதத்ிரப் பிரகதெம்,  ரியானா ஆகிய மாெிலங்கள் உள்ளன. 

 இரவீெ்திரொத ்தாகூர ்அவரக்ளால்  ெிறுவப்பை்ை விஸ்வபாரதி பல்கயலக் கழகமானது 

(Visva-Bharati University-VBU) கயாகா கிராம்  (yoga gram ) எனும் கயாக யமயத்யத தன்னுயைய 

வளாகத்தினுள்  அயமக்க உள்ளது. 

 மாெிலத்தில் தண்ணீர ் பாதுகாப்பின் முக்கியதத்ுவத்தின் மீது 10 லைெ்ம் மக்களியைகய 

விழிப்புணரய்வ ஏற்படுதத்ுவயத கொக்கமாகக் நகாண்டு,  70,000 மாணவரக்ளின் 

ஈடுபாை்கைாடு ககரள மாெில எழுத்தறிவு திை்ை  ஆயணயமானது (Kerala State Literacy Mission 

Authority) தண்ணீர ்கல்வியறிவுப் பிரெெ்ாரத்யத  (Water literacy campaign) துவக்கியுள்ளது.  

 ெப்பான் மற்றும் இெ்தியாவிற்கியைகயயான இருதரப்பு உறவுகயள வலுப்படுதத்ுவதற்கு 

ஆற்றிய பங்களிப்பின் காரணமாக   ெெகாவா இெ்தியா நதாழுகொய் அறக்கை்ையளயின் 
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(Sasakawa India Leprosy Foundation-SILF)  தயலவரான தருண் தாஸ் அவரக்ளுக்கு கபரரசு 

ெப்பான் அலங்கார (Japan Imperial Decoration) கவுரவிப்பு வழங்கப்பைட்ுள்ளது.  

 அரசுக்கு நொெ்தமான வரத்்தக ெிறுவனத்தின் (MMTC) ெப்பான் மற்றும் நதன்நகாரியா 

ொடுகளுக்கு +64% Fe-ஐ உள்ளைக்கிய இரும்புத் தாதுயவ ஏற்றுமதி நெய்வதற்கான ெீண்ை 

கால ஒப்பெ்தத்தியன அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குப் (2018-23) புதுப்பிப்பதற்கான 

பரிெ்துயரக்கு மத்திய அயமெெ்ரயவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 வீைட்ு வெதி மற்றும் ெகரப்்புற விவகாரங்கள் அயமெெ்கமானது, கமகாலயா அரசு 

அனுப்பிய முன்நமாழிவுகயள பரிசீலிதத்ு, தயலெகரான சில்லாங்யக 100-வது 

நபாலிவுறு ெகராக கதரெ்்நதடுதத்ு உள்ளது. 

 மத்திய அரசின் தயலயமப் நபாருளாதார ஆகலாெகரான அரவிெ்த் சுப்பிரமணியன் 

தனது ராஜினாமாயவ அறிவித்தார.் இவர ் தயலயம நபாருளாதார ஆகலாெகராக 

அக்கைாபர ்16, 2014 முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ெியமிக்கப்பைை்ார.் 

o மூன்று ஆண்டுகள் பதவிக் காலத்தின் முடிவில், கமலும் ஒரு ஆண்டு பதவி ெீை்டிப்பு 

நபற்று, அக்கைாபர ்2018 வயர பதவியில் இருப்பார.் 

 மங்ககாலியா இெ்தியாவால் ெிதியளிக்கப்பை்ை தனது முதல் பாதுகாப்பு முக்கியதத்ுவம் 

வாய்ெ்த எண்நணய் சுத்திகரிப்பு ஆயலயின் கைட்ுமானத்யத நதற்கத்திய 

நைாரக்னாககாவி மாகாணத்தில் துவங்கியுள்ளது. மங்ககாலியாவிற்கும் இெ்தியாவின் 

ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கிக்கும் (Export-Import Bank of India) இயைகயயான குயறவான 

வை்டி விகிதம் நகாண்ை ஒரு மில்லியன் மதிப்புயைய கைன்நதாைர ் ஒப்பெ்தத்தின் (Soft 

credit line agreement) ஒரு பகுதியாக இெ்த ெிதியளிப்பு கமற்நகாள்ளப்பைட்ுள்ளது.  

 வரும் கல்வி ஆண்டிலிருெ்து தில்லி அரசுப் பள்ளிகளில் “மகிழ்ெச்ிக்கான பாைத்திை்ைம்” 

அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அம்மாெில அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. இெ்தப் பாைத்திைை்த்தில் 

தியானம், தாரம்ீக விழுமியங்கள் மற்றும் மனஞ்ொரெ்்த பயிற்சிகள் இைம் நபறும். 

இவற்றின் முக்கிய கொக்கம் ‘Sarvagun Sampann’ (பல்துயற) நதாழில் முயறகள் மற்றும் 

மனிதரக்யள உருவாக்குவதாகும். 

 புதுதில்லியில் மத்திய வரத்்தகத ்துயறயின் புதிய வளாகமான வனிஜியா பவனி (Vanijya 

Bhawan)-ற்கு பிரதம அயமெெ்ர ்அடிக்கல் ொை்டினார.் ெவீன வெதிகளுைன் கூடிய முற்றிலும் 

காகித பயன்பாைற்ற அலுவலகமாக இது விளங்கும். 

 கைல் வழி மற்றும் கப்பற் கைட்ும் துயறக்கான திறன் வளரெ்ச்ியில் ென்கு ெிதி வெதியுைன் 

கூடிய ஸ்ைாரை்் அப் (Start Up) ெிறுவனமான, கைல் வழி மற்றும் கப்பற் கைட்ுதலுக்கான 

சிறெ்த யமயம், மும்யபயில் 6 ஆய்வுக் கூைங்கள் மற்றும் விொகப்பைட்ின வளாகத்தில் 18 

ஆய்வுக் கூைங்கள் என நமாத்தம் 24 ஆய்வுக் கூைங்கள் அயமக்கப்படும் என்று 

அறிவிதத்ுள்ளது. இது ஆசிய-பசிபிக் பிராெ்தியத்தில் முதல் வயகயான கை்ையமப்பு 

ஆகும். 

 உதத்ரகாண்ை்டில் திரிகவெ்திர சிங் ராவத் தயலயமயிலான அரசு, ஆற்றில் நெல்லும் 

நவள்யளப் பைகுகள், பாராகியளடிங் மற்றும் இதர தண்ணீர ் ெம்பெ்தமான 

வியளயாைட்ுகளுக்கு, அது நதாைரப்ான நகாள்யக முடிவுகயள எடுக்கும் வயர, இெ்த 

வியளயாைட்ுகளுக்கு அம்மாெில உயரெீ்தி மன்றம் தயை விதிதத்ுள்ளது. 

 மத்திய சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர நதாழில் ெிறுவன அயமெெ்கத்தின் கீழ் இயங்கும் காதி 

மற்றும் கிராம நதாழில்கள் ஆயணயமானது, தில்லியில் உள்ள ெகத்பூரா கிராமத்யத 
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தூய்யம இயக்க கிராமமாகத் ததந்தடுதத்ுள்ளது. 

 புதுதில்லியின் சிஐஇடி (CIET)-ல் உள்ள கதசிய கல்வி ஆராய்ெச்ி மற்றும் பயிற்சிக் 

கழகத்தில் (NCERT - National Council of Educational Research and Training) 3 ொள் கதசிய கயாகா 

ஒலிம்பியாை் (National Yoga Olympiad) நதாைங்கி யவக்கப்பைை்து. இது NCERT-ன் 

நதாைரெ்ச்ியாக மூன்றாவது ஆண்டு கதசிய கயாகா ஒலிம்பியாை் ஆகும். இெ்ெிகழ்ெச்ியின் 

கபாது ொைகத்தின் மகிழ்ெச்ி (Joy of theatre) மற்றும் ெங்கீத பயிற்சித் நதாகுப்புகள் (Sangeet 

Training Package) ஆகிய இரண்டு புத்தங்கள் நவளியிைப்பை்ைன. 

 தற்கபாது ஓொகா ககாகபவில் (Osaka-Kobel)-ல் உள்ள இெ்தியத் தூதரகத்தின் நபாதுெ ்

நெயலாளரான டி.ஆம்ஸ்ை்ராங் ெங்ென் (IFS: 1997), ஐஸ்லாெ்து குடியரசு ொை்டின் இெ்தியத் 

தூதராக ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 10வது பயங்கரவாத எதிரப்்பிற்கான கூைட்ுப் பணிக் குழுக் கூை்ைம், யுக்தி ரீதியிலான ெை்பு 

ொடுகளான இெ்தியா மற்றும் ஆஸ்திகரலியாவுக்கு இயைகய புது தில்லியில் 

ெயைநபற்றது. அடுத்த பயங்கரவாத எதிரப்்புக்கான கூைட்ுப் பணிக் குழுக் கூை்ைம் 2019-ல் 

ஆஸ்திகரலியாவில் ெயைநபறும். 

 15-வது இெ்திய-ஆஸ்திகரலிய ொடுகளுக்கியைகயயான கூைட்ு அயமெெ்ரக்ள் 

ஆயணயத்தின் கூைை்த ்நதாைரானது மத்திய வரத்்தகம் மற்றும் நதாழில்துயற மற்றும் 

விமானப் கபாக்குவரதத்ுத் துயறகளுக்கான மத்திய அயமெெ்ர ் சுகரஷ் பிரபு மற்றும் 

ஆஸ்திகரலியாவின் வரத்்தகம், சுற்றுலா மற்றும் முதலீடுகளுக்கான அயமெெ்ர ்ஸ்டீபன் 

சிகயாகபா ஆகிகயார ்தயலயமயில் கான்பராவில் ெயைநபற்றது. 

 அை்ைவயணப் பழங்குடியினருக்கான கதசிய ஆயணயமானது (NCST-National Commission for 

Scheduled Tribes) 2018 ெூன் 27 மற்றும் 28 ஆம் கததிகளில் “அெ்தமான் மற்றும் ெிக்ககாபார ்

தீவுகளில் குறிப்பாக பாதிக்கப்பைக்கூடிய பழங்குடியினரக்ளின் பாதுகாப்பு: 

முன்கனாக்கு வழி” என்னும் கதசியக் கருத்தரங்யக ஏற்பாடு நெய்திருக்கிறது. இெ்தக் 

கருத்தரங்கு புது தில்லியின் கமக்ஸ் முல்லர ்மாரக்்கத்தில் இெ்திய ெரவ்கதெ யமயத்தில் 

அயமெ்துள்ள கமலாகதவி பல்கொக்குக் கூைத்தில் ெயைநபறுகிறது. 

o இெ்தக் கருத்தரங்கு இெ்திய மானுைவியல் ஆராய்ெச்ி ெிறுவனம் மற்றும் 

நவவ்கவறு மாெிலங்களில் உள்ள 18 பழங்குடி ஆராய்ெச்ி ெிறுவனங்களின் 

இயக்குெரக்ள் ஆகிகயாருைன் இயணெ்து அை்ைவயணப் பழங்குடியினருக்கான 

கதசிய ஆயணயத்தால் ஏற்பாடு நெய்யப்பைட்ிருக்கின்றது. 

 சீனா தனது ொை்டில் பல்கவறு பகுதியில் வாழும் குடிமக்கயள கண்காணிப்பதற்காக 

புயகப்பைக் கருவி ஜீ.பி.எஸ் (GPS-Global Positioning System), உணரி மற்றும் 

நெயற்யகக்ககாள் நதாைரப்ுத் திறன் கபான்றயவ நபாருத்தப்பை்ை பறயவ வடிவிலான 

ஆளில்லா விமானத்யத அறிமுகப்படுத்தியது. 

o இெ்தத ்திை்ைத்தின் குறியீைட்ு நபயர ்கைாவ் (Dove) ஆகும். இத்திை்ைம் ொங் யபநவங் 

(Song BiFeng) என்னும் வைகமற்கு பாலிநைக்னிக் பல்கயலக்கழகத்தின் 

கபராசிரியரால் நெயல்படுத்தப்படுகிறது. 

 ஈரான் உள்ொைட்ுப் நபாருைக்யளப் பாதுகாக்க மற்றும் ொணய நவளிகயற்றத்யதக் 

யகயாளுவதற்காக தயை நெய்யப்பைை் இறக்குமதிப் நபாருைக்ளின் அை்ைவயணயய 

அறிவித்தது. 

 மத்திய நபண்கள் மற்றும் குழெ்யதகள் கமம்பாைட்ு அயமெெ்கமானது கபாஷான் 
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அபியான் (POSHAN Abhiyan) திை்ைத்யத ெரியான தியெயில் நெயல்படுத்த நதாழில்நுை்ப 

பங்குரியமக்கான ‘TECH THON’ எனும் ஒரு ொள் கருத்தரங்கு புதுதில்லியின் பிரகவசி 

பாரதிய ககெ்திராவில் (Pravasi Bharatiya Kendra) ெூன் 28, 2018-ல் ெயைநபறும் என்று 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

o கபாஷான் அபியான் அல்லது கதசிய ஊைை்ெெ்தத்ுத் திை்ைமானது முழுயமயான 

ஊைை்ெெ்தத்ு அளிக்கக் கூடிய பிரதம அயமெெ்ர ் ெகரெ்திர கமாடியின் 

முயற்சியாகும். 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வயது தளரவ்ு – TNPSC குரூ ் I  ணிகள்  

 தமிழக அரொனது குரூப் – I, I-A, I-B பணிகளுக்காக தமிழ்ொடு அரசுப் பணியாளர ்

கதரவ்ாயணயத்தால் ெைத்தப்படும் கதரவ்ுகளில் பங்குநபறும் கபாை்டியாளரக்ளினுயைய 

அதிகபைெ் வயது வரம்பு இரண்டு ஆண்டுகள் வீதம் தளரத்்தப்படும் என அறிவித்துள்ளது. 

 இெ்தப் பணிகளுக்கு SC/ST/MBC/BC & DC (Denotified classes ) கபாை்டியாளரக்ளினுயைய 

அதிகபைெ் வயது வரம்பானது 35 லிருெ்து 37 ஆக உயரத்்தப்பைட்ுள்ளது. 

 நபாது வயகப்பாைய்ைெ ்கெரெ்்த கபாை்டியாளரக்ளுக்கான அதிகபைெ் வயது வரம்பானது 

30-லிருெ்து 32 ஆக உயரத்்தப்பைட்ுள்ளது. 

 

சநகிழிளயத் தளட செய்ய தமிழ்நாடு முடிவு 

 உலக சுற்றுெச்ூழல் தினத்தன்று, தமிழக முதல்வர ்எைப்பாடி K.பழனிெெ்ாமி 2019ம் ஆண்டு 

ெனவரி மாதம் முதல் நெகிழியின் (Plastic) பயன்பாைய்ை தயை நெய்யும் விதமாக நெகிழி 

இல்லா தமிழ்ொடு நகாள்யக (Plastic Free Tamilnadu Policy) என்ற ஒன்யற அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 முன்பு, முன்னாள் முதல்வர ் நெ.நெயலலிதா, 2002ம் ஆண்டு நெகிழிப் நபாருைக்ள் 

(விற்பயன, கெமிப்பு, பயன்பாடு மற்றும் இைமாற்றம் ஆகியவற்யற தயை நெய்தல்) 

மகொதாயவ அறிமுகப்படுத்தி, அதன் நதாைரெ்ச்ியாக ஒரு குழு அயமக்கப்பைட்ு, 

அக்குழுவின் பரிெ்துயரகள் தற்ெமயம் ெயைமுயறப்படுத்தப்பைட்ு வருகின்றன. 

 

சென்ளன மாநகராட்சிக்கு செர்மனி விருது 

 நபருெகர நென்யன மாெகராை்சிக்கு ஜிஐஇெை் (GIZ) என்ற நெரம்ன் ெிறுவனம் 2 லைெ்ம் 

யூகரா மதிப்புயைய ‘தி டிரான்ஸ்பரக்மை்டிவ் அரப்ன் நமாபிலிை்டி இனிஷிகயை்டிவ்’ 

(Transformative Urban Mobility Initiative) என்ற விருயத வழங்கியுள்ளது.  

 விருது வழங்கும் ெிகழ்ெச்ி நெரம்னியில் உள்ள நலய்ப்பிஸ் ெகரில் அண்யமயில் 

ெயைநபற்றது.  

 ொயல வடிவயமப்பு திை்ைத்துக்காக நென்யன மாெகராை்சிக்கு நெரம்னி ெிறுவனம் 
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ொரப்ில் விருது வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

 நெரம்னி ொைய்ைெ ் கெரெ்்த ஜிஐஇெை் என்ற ெிறுவனம் ொரப்ில் ‘ெகரப்்புற 

கபாக்குவரத்தில் மாற்றத்யத ஏற்படுதத்ுவதற்கான முயற்சி’ என்ற விருதுக்கான கபாை்டி 

ெைத்தப்பைை்து.  

 இெ்த விருதுக்காக, நென்யன மாெகராை்சி ொரப்ில் ‘ொயலகயள எல்லா இயல்புகயளயும் 

உள்ளைக்கி வடிவயமக்கும்பணி’ என்ற தயலப்பில் கபாை்டிக்கான விண்ணப்பம் 

ெமரப்்பிக்கப்பைை்து. 

 

கும் தகாணம் நகராட்சியின் கழிவு மறுசுழற்சி முளற  

 தஞ்ொவூர ்மாவை்ைத்தில் உள்ள முதன்யமயான ெகராை்சி அயமப்பான கும்பககாணம் 

ெகராை்சி திைக்கழிவுகயள மறுசுழற்சி நெய்வதில் முன்மாதிரியாக உருநவடுதத்ுள்ளது.  

 கைெ்த சில வருைங்களாக கெகரிக்கப்பைட்ு மறுசுழற்சிக்காக அனுப்பப்பைை் 

திைக்கழிவுகளில் 2 லைெ்ம் ைன்கள் என்ற அளவிற்கு மறுசுழற்சி நெய்து ொை்டின் முதல் 

ெகராை்சியாக கும்பககாணம் ெகராை்சி உருநவடுதத்ுள்ளது. 

 இெ்த மாதிரி சுவெ ்பாரத ்திை்ைத்தில் உள்ள ெமெியல மாதிரியயயும் உள்ளைக்கியதாகும். 

 திைக்கழிவுகயள மறுசுழற்சி நெய்வதற்காக ஜிக்மா குகளாபல் என்வகரான் 

நொல்யூென்ஸ் என்ற தனியார ்ெிறுவனம் ெியமிக்கப்பை்ைது. 

 

 தமிழ்நாட்டின் முதல் அந்த்தயாதயா எக்ஸ்பிரஸ் 

 மத்திய இரயில்கவத் துயற இயணயயமெெ்ர ்ராகென் ககாநகய்ன் முன் பதிவு நெய்யாத 

பயணிகளுக்கான இரயில் கெயவயான அெ்த்கயாதயா எக்ஸ்பிரஸ்யஸ நகாடியயெதத்ுத் 

துவக்கி யவத்தார.் 

 

 அெ்த்கயாதயா எக்ஸ்பிரஸ் நதற்கத்திய மாெிலமான தமிழ்ொை்டில் தாம்பரம் - 

திருநெல்கவலி பாயதயில் பயணிக்கும். 
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 முன்பதிவு நெய்யப்பைாத தினெரி வண்டியான இெ்த தாம்பரம் - திருநெல்கவலி 

அெ்த்கயாதயா எக்ஸ்பிரஸ் வண்டி இெ்திய ரயில்கவயின் நதற்கு மண்ைலத்தால் 

பராமரிக்கப்படும். 

 இெ்த தாம்பரம்-திருநெல்கவலி அெ்த்கயாதயா எக்ஸ்பிரஸ் வண்டி தமிழ்ொை்டின் முதல் 

அெ்த்கயாதயா கெயவ ஆகும். 

 

மீன்பிடித் தளடக் காலம் - முடிவு 

 61 ொைக்ள் நகாண்ை இயெ்திரப் பைகுகளுக்கான வருைாெ்திர மீன்பிடித ் தயைக்காலம் 

ெூன் 15 அன்று முடிவுக்கு வருகின்றது. 

 இெ்த தயைக்காலம் யாநரல்லாம் ொைட்ுப் பைகுகளில் அல்லது யபபர ்பைகுகளில் மீன் 

பிடிக்கின்றாரக்களா அவரக்ளுக்கு நபாருெ்தாது. 

 தமிழ்ொை்டில் இெ்த மீன்பிடித ்தயைக்காலம் 2018ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 15ல் ஆரம்பித்தது. இது 

கைல் சூழலலியலில் மீன்களின் இருப்யபப் பாதுகாக்கவும், மீன்களின் 

இனப்நபருக்கத்யத ஊக்குவிக்கவும் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 2000ம் ஆண்டு முதல் தமிழ்ொடு மீன்பிடித ்தயைக்காலத்யத 45-47 ொைக்ள் என்ற அளவில் 

அனுெரிதத்ு வருகின்றது. 

 ஆனால் 2017ம் ஆண்டு முதல், மத்திய விவொய அயமெெ்கத்தின் 

கவண்டுககாளுக்கிணங்க, மீன்களுக்கான மறு உற்பத்தி அதிகரித்திை கவண்டி தயைக் 

காலம் 61 ொைக்ளாக இருக்கும்படி மாெில அரசு அமல்படுத்தி வருகின்றது. 

 2017ம் ஆண்டில், இரண்டு கப்பல்களுக்கியைகயயான கமாதலினால் ஏற்பை்ை எண்நணய் 

கசிவின் காரணமாக நென்யன, காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர ் மாவை்ைங்களுக்கு 

தயைக் காலம் தளரத்்தப்பை்ைது. 

 

NLC-யின் சூரிய ஒளிமின் திட்டங்கள்  

 நெய்கவலி பழுப்பு ெிலக்கரி இெ்தியா ெிறுவனத்தின் (Neyveli Lignite Corporation India Limited-

NLCIL) வரத்த்க ெைவடிக்யககளுக்காக 100 நமகாவாை் ெக்தி நகாண்ை சூரிய ஒளி மின் 

திை்ைங்கள் ெமீபத்தில் ஆரம்பிதத்ு யவக்கப்பைை்ன. 

 இெ்தத் திை்ைங்கள் தமிழ்ொை்டில் விருதுெகர ்மாவை்ைம் கதாப்பலக்கயர மற்றும் கெதுபுரம் 

ஆகிய  இைங்களிலும், திருநெல்கவலி மாவை்ைம் நெல்யலய கெழியெல்லூர ் என்ற 

இைத்திலும் உள்ளன. 

 

எய்ம்ஸ் மருத்துவமளன-மதுளர  

 தமிழக அரொனது தமிழ்ொடு மாெிலத்திற்காக மத்திய அரொல் அறிவிக்கப்பைை், மிகவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைை், எய்ம்ஸ் (All India Institute of Medical Sciences-AIIMS) மருத்துவமயனயானது 

மதுயரக்கு அருகக அயமய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 தமிழ்ொை்டிற்கான எய்ம்ஸ் மருத்துவமயனயானது 2015-ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய 



 
    
 
 
 
 

12 
 

  

நபாது பைந்ெை்டில் அறிவிக்கப்பைை்து. இருப்பினும் மருத்துவமயன அயமய உள்ள இைம் 

நதாைரப்ான காரணங்களால் இத்திை்ைம் சில தாமதங்கயளெ ்ெெ்தித்தது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

தூய்ளமயான காற்று இந்தியா சதாடக்கம் 

 இெ்தியா மற்றும் நெதரல்ாெ்து ஆகியயவ கூைட்ியணெ்து புதுதில்லியில் தூய்யமயான 

காற்று இெ்தியா துவக்கதத்ியன நதாைங்கியுள்ளன. 

 இெ்தியாவின் ஸ்ைாரை்்-அப் ெிறுவனங்களுக்கும், நெதரல்ாெ்து ொைய்ைெ ் கெரெ்்த 

கம்நபனிகளுக்கும் இயைகய கூை்டியணயவயவ கமம்படுதத்ுவதன் மூலம் இெ்திய 

ெகரங்களில் காற்று மாசுபாைய்ை குயறப்பகத இதத்ுவக்கத்தின் கொக்கமாகும். 

 தூய்யமயான காற்றிற்கான வணிகத் தீரய்வ மீது பணிபுரிகின்ற 

நதாழிற்முயனகவாரக்ளின் பியணயத்தியன கை்ையமப்பதும் இதன் கொக்கமாகும். 

 

சூரய் கிரண் - 13வது  தி ்பு 

 இெ்தியா மற்றும் கெபாளத்திற்கு இயைகயயான சூரிய கிரண் எனும் கூைட்ுப் கபார ்

பயிற்சியின் 13வது பதிப்பு 2018ஆம் ஆண்டின் கம 30 முதல் ஜீன் 12 வயர உத்தரகாண்டு 

மாெிலத்தின் பித்கதாரகார ்ெகரில் ெைத்தப் படுகின்றது. 

 

 அண்யை ொடுகளான இெ்தியா மற்றும் கெபாளத்திற்கு இயைகய இராணுவ 

ஒதத்ுயழப்பின் அளவியன வலுப்படுதத்ுவதும் கமலும் அதயன அதிகரிப்பதும் இெ்த 

கூைட்ு இராணுவத் திை்ைத்தின் கொக்கங்களாகும் . 

 சூரிய கிரண் கூைட்ுப் கபார ் பயிற்சித் நதாைரானது ஆண்டிற்கு இரு முயற இெ்தியா 

மற்றும் கெபாளத்தில் மாறி மாறி ெைத்தப்படுகின்ற இெ்தியா மற்றும் கெபாளத்திற்கு 

இயைகயயான இரு தரப்பு கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சித் திை்ைமாகும்.  

 சூரிய கிரண் கபார ் பயிற்சியின் 12வது பதிப்பு 2017ஆம் ஆண்டு நெப்ைம்பர ் மாதம் 
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கெபாளத்தின் ெல்ெ் ண்டியில் உள்ள கெபாள இராணுவப் கபார ் பள்ளியில் 

ெயைநபற்றது. 

 

NCDRC தளலவர ்

 உெெ் ெீதி மன்ற ெீதிபதியாக இருெ்து ெமீபத்தில் ஓய்வு நபற்ற ெீதிபதியான ெீதிபதி 

R.K.அகரவ்ால் கதசிய நுகரக்வார ் விவகாரங்களுக்கான குயறதீரப்்பு ஆயணயத்தின் 

(National Consumer Disputes Redressal Commission - NCDRC) தயலவராக ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 

 ெியமனங்களுக்கான அயமெெ்ரயவக் குழு ஓய்வு நபற்ற ெீதிபதி அகரவ்ாயல இெ்த 

ஆயணயத்தின் தயலவராக ெியமிப்பதற்கு அனுமதியளிதத்ுள்ளது. 

 கம 31ஆம் கததியன்று தனது பதவிக் காலத்யத முடிக்கும் ெீதிபதி D.K.நெயினுக்குப் 

பதிலாக இவர ்தனது பணியய நதாைரவ்ார.் 

 NCDRC என்பது நுகரக்வாரக்ளின் குயறகயள தீரப்்பதற்கான பகுதி ெீதித்துயற 

அயமப்பாகும். 

 1988ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பைை் இெ்த அயமப்பின் தயலயமயகம் புதுதில்லியில் 

உள்ளது. 

 இெ்த ஆயணயம் இெ்தியாவின் உெெ்ெீதிமன்றத்தின் ஓய்வு நபற்ற அல்லது ெைப்பில் உள்ள 

ெீதிபதியால் தயலயம தாங்கப்படும். 

 ஒரு ககாடி ரூபாய் மதிப்பிற்கும் கமலான நபாருைக்ள் மற்றும் கெயவகளில் 

பாதிக்கப்பை்டிருக்கும் எெ்த ஒரு ெபரும் குயற தீரப்்பு விவகாரத்திற்காக இெ்த 

ஆயணயத்யத அணுக முடியும். 

 

துளண ததசிய  ாதுகா ்பு ஆதலாெகர ்

 ெியமனங்களுக்கான அயமெெ்ரயவ குழு இரண்ைாண்டு காலத்திற்கு துயண கதசிய 

பாதுகாப்பு ஆகலாெகராக ெரணின் ெியமனத்திற்கு ஒப்புதலளிதத்ுள்ளது. 

 ெரண் தற்ெமயம் ரஷ்யாவிற்கான இெ்தியாவின் தூதராக உள்ளார.் 
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 உளவுத ் துயறயின் முன்னாள் தயலவர ்அஜித் கதாவல் தற்ெமயம் கதசிய பாதுகாப்பு 

ஆகலாெகராக உள்ளார.் 

 

 NSA (National Security Advisor) கதசிய பாதுகாப்புக் குழுவின் தயலயம ெிரவ்ாகி. இவர ்கதசிய 

மற்றும் ெரவ்கதெ பாதுகாப்பு ெம்பெ்தமான விவகாரங்களில் பிரதம மெ்திரிக்கு முதன்யம 

ஆகலாகராகவும், யுக்திொரெ்்த விஷயங்கயள கமற்பாரய்வயிடுபவராகவும் உள்ளார.் 

 புலனாய்வுத் துயறகளான ஆராய்ெச்ி மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பிரிவும் (Research and Analysis 

Wing) உளவுதத்ுயறயும் (Intelligence Bureau) பிரதமருக்கு கெரடியாக அறிக்யக 

ெமரப்்பிக்காமல் NSAவிைகம அறிக்யககயள ெமரப்்பிக்கின்றன. 

 1998ம் ஆண்டு ெவம்பரில் NSA என்கின்ற பதவி அைல் பிகாரி வாெ்பாய் அரொங்கத்தால் 

ஏற்படுத்தப்பை்ைது. பிரகெஸ் மிஸ்ரா இெ்தியாவின் முதல் கதசிய பாதுகாப்பு 

ஆகலாெகராக ெியமிக்கப்பைை்வர ்ஆவார.் 

 இெ்த பதவி ஏற்படுத்தப்பைை் காலத்திலிருெ்து இதுவயரயில் ெியமிக்கப்பை்ை எல்லா 

கதசிய பாதுகாப்பு ஆகலாெகரக்ளும் இெ்திய நவளியுறவுத் துயற பணியயெ ்

கெரெ்்தவரக்ளாவர.் ஆனால் MK ொராயணனும் அஜித் கதாவலும் இெ்திய காவல்துயற 

பணியயெ ்கெரெ்்தவரக்ளாவர.் 

 

பிரதமரின் சதன்கிழக்கு ஆசிய  யணம் 

 நதன்கிழக்கு ஆசிய ொடுகளான இெ்கதாகனசியா, சிங்கப்பூர ் மற்றும் மகலசியா 

ஆகியவற்றுைன் இெ்தியாவின் நதாைரப்ுகயள கமம்படுதத்ும் கொக்கில் பிரதமர ்தமது 3 

ொடுகள் பயணத்யத துவங்கியுள்ளார.் 

 இெ்தியாவும் இெ்கதாகனசியாவும் பிரதமரின் ெகாரத்்தா ெெ்திப்பின் கபாது 

இெ்கதாகனசிய ெனாதிபதி கொககா விகைாகைாவுைன் 15 புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தங்களில் 

யகநயழுத்திைட்ுள்ளன. 

 இரு ொடுகளும் 2019-20 ஆம் ஆண்டில் தமது ராெ்ஜிய உறவுகளின் 70-வது ெியனவு 

ஆண்யைக் நகாண்ைாை உள்ளன. 

 வியாபாரங்களுக்குள்களயும், அரசிற்கும் வியாபாரத்திற்குள்களயும் ெைெ்த கபெச்ுக்களின் 
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படி பைை்ம் வடிவயமக்கும் கயலயய புகழ்படுத்தி கமம்படுத்திை அகமதாபாத்தின் பை்ை 

அருங்காை்சியகம் மற்றும் லயாங் லயாங் ஆகியவற்றுக்கியைகய ஒப்பெ்தங்கள் 

யகநயழுத்திைப்பை்ைன. 

 இெ்திய நதால்நபாருள் அருங்காை்சியகமும் இெ்கதாகனசியாவின் PT தாமன் விொத 

கண்டி கபாகராபுதூர,் பிரம்பணன் மற்றும் ராது கபாககா என்ற அயமப்பும் [கபாகராபுதூர ்

மற்றும் பிரம்பணன் ஆகிய இைங்கயள பாதுகாதத்ு கமம்படுதத்ுவதற்கான கதசிய 

அதிகார அயமப்பு] இயணெ்து உலக கலாெெ்ார புராதன சின்னமான பிரம்பணன் 

ககாவியலயும் தாெ் மகாயலயும் அழகுபடுத்திை ஒப்பெ்தம் கமற்நகாண்டுள்ளன.  

 

இந்தியாவின் முதல் நவீன தடயவியல் ஆய்வகம் 

 மத்திய நபண்கள் மற்றும் குழெ்யதகள் கமம்பாைட்ு அயமெெ்ர ்மகனகா ெஞ்ெய் காெ்தி 

ெகி சுரக்ஷா ெவீன DNA தையவியல் ஆய்வகத்திற்கு (Sakhi Suraksha Advanced DNA Forensic 

Laboratory) ெண்டிகரில் உள்ள மத்திய தையவியல் அறிவியல் ஆய்வகதத்ின் வளாகத்தில் 

(Central Forensic Science Lab) அடிக்கல்யல ொை்டியுள்ளார.் 

 ெரியான கெரத்தில் ெீதியய வழங்குவதற்காகப் நபண்கள் நதாைரப்ான 

குற்றங்களுக்நகன அரப்்பணிக்கப்பைட்ுள்ள இெ்தத் தையவியல் ஆய்வகமானது 

இெ்தியாவின் முதல் ெவீன தையவியல் ஆய்வகம் ஆகும். 

 

 தற்கபாது ெைப்பில் இெ்தியாவில் நமாத்தம் 6 மத்திய தையவியல் அறிவியல் ஆய்வகங்கள் 

(Central Forensic Science Labs-CFSLs) உள்ளன. அயவ உள்ள இைங்களாவன.  

o ெண்டிகர ்

o கவுகாத்தி  

o நகால்கத்தா 

o ய தராபாத் 

o புகன 



 
    
 
 
 
 

16 
 

  

o கபாபால் 

 கமலும் ஒவ்நவாரு மாெிலம் மற்றும் யூனியன் பிரகதெத்திலும் ஒரு மாெில தைவியல் 

அறிவியல் ஆய்வகங்கள் உள்ளன. 

 இெ்த ஆய்வகங்களானது பாலியல் தாக்குதல், ஆைந்காயல உை்பை அயனதத்ு 

வழக்குகளின் தையவியல் பகுப்பாய்வியன ெைதத்ுவதற்கான நபாறுப்புயையதாகும். 

 ெகி சுரக்ஷா ெவீன DNA தைவியல் ஆய்வகத்தில் நபண்கள் நதாைரப்ான வழக்குகயள 

கமற்நகாள்வதற்காக ொன்கு பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப்பை உள்ளன. 

o பாலியல் வன்முயற மற்றும் ஆைந்காயலப் பிரிவு (Sexual Assault and Homicide Unit Sexual 

Assault and Homicide Unit) 

o மரபுவழி நதாைரப்ுயைய வழக்குகள் (Paternity Unit) 

o மனித அயையாளம் காணல் பிரிவு (Human Identification Unit) 

o யமை்கைாகாண்டிரியல் பிரிவு (Mitochondrial Unit) 

 

மிஷன் ரா ்டார ்

 பயணிகள் இரயில் மற்றும் ெரக்கு இரயிலின் ெராெரி கவகத்யத உயரத்த்ுவயத 

கொக்கமாகக் நகாண்ை மிஷன் ராப்தார ் (Mission Raftaar) நதாைக்கத்தின் மீது மத்திய 

இரயில்கவ அயமெெ்கமானது ஒரு ொள் பயிற்சிப் பை்ையறயய புது தில்லியில் 

ெைத்தியுள்ளது. 

 5 ஆண்டுகாலத்தில் பயணிகள் இரயில்களின் ெராெரி கவகத்யத மணிக்கு 25 கிகலா 

மீை்ைர ் வீதம் அதிகரிப்பதும், ெரக்கு இரயில்களின் ெராெரி கவகத்யத 

இருமைங்காக்குவதும் இத்திை்ைத்தின் கொக்கங்களாகும். 

 ொயலவழிப் கபாக்குவரதத்ு மற்றும் விமானவழிப் கபாக்குவரதத்ு கபான்ற கபாக்குவரதத்ு 

முயறகளிலிருெ்து வரும் அதிகரித்த கபாை்டியுைன் ஈடுநகாடுக்க மத்திய இரயில்கவ 

அயமெெ்கத்தினுயைய உத்திகளின் ஒருபகுதியாக இத்திை்ைம் நதாைங்கப்பை்ைது. 

 மிஷன் ராப்தார ் திை்ைத்தின் கீழ் இரயில்களின் கவகத்யத அதிகரிக்க முதன்யம 

இரயில்கவ வழித்தைங்கள் அயையாளம் காணப்பைட்ுள்ளன. 

 தங்க ொற்கர பாயதயில் அயமெ்துள்ள 6 வழித்தைங்களாவன. 

o நைல்லி – மும்யப 

o நைல்லி –  வுரா 

o  வுரா – நென்யன 

o நென்யன – மும்யப 

o நைல்லி – நென்யன 

o  வுரா – மும்யப 
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ளடம்ஸ் உயரக்ல்வி தரவரிளெ 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான யைம்ஸ் உயரக்ல்வி உலக மதிப்பு தரவரியெயில் (Times Higher 

Education's World Reputation Rankings 2018) முதல் 100 பல்கயலக்கழகங்களுள் நபங்களூருவின் 

இெ்திய அறிவியல் ெிறுவனம் (Indian Institute of Science-IISc) இைம் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இவ்வாண்டிற்கான புகழ்மிக்க பல்கயலக்கழகங்கள் பை்டியலில் இைம் பிடிதத்ுள்ள ஒகர 

இெ்திய கல்வி ெிறுவனம் இதுகவயாகும். 

 இெ்தப் பைட்ியலில் நபங்களுருவின் இெ்திய அறிவியல் ெிறுவனமானது 91-100 

தரவரியெகளுக்குள்ளாக ஓர ் இைத்யதப் பிடிதத்ுள்ளது. அநமரிக்கப் 

பல்கயலக்கழகங்களான  ாரவ்ரட்ு (Harvard), மாெசூைஸ்் இன்ஸ்டியூை் ஆஃப் நைக்னாலஜி 

(Massachusetts Institute of Technology -MIT), ஸ்ைான்கபாரட்ு (Stanford) மற்றும் இங்கிலாெ்தின் 

ஆக்ஸ்கபாரட்ு (Oxford) மற்றும் ககம்பிரிை்ெ் (Cambridge) ஆகிய பல்கயலக்கழகங்கள் முதல் 

5 இைங்களில் உள்ளன. 

 

 2011 ஆம் ஆண்டிலிருெ்து தற்கபாது முதன் முயறயாக இெ்தியா இப்பைட்ியலில் இைம் 

நபற்றுள்ளது. 

 

ஆன்ளலன்  கு ் ாய்வுக் கருவி 

 மத்திய உள்துயற அயமெெ்ர ் இராெ்ொத் சிங் 2010-ஆம் ஆண்டின் நவளிொைட்ுப் 

பங்களிப்பு ஒழுங்குமுயறெ ் ெை்ைதத்ின் {Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010} கீழ் 

அனுமதிக்கப்பைை் அல்லது பதிவு நெய்யப்பைை் பல்கவறு அயமப்புகளால் நபறப்படும் 

நவளிொைட்ு ென்நகாயைப் பங்களிப்புகளின் கபாக்கு மற்றும் பயன்பாைட்ியனக் 
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கண்காணிப்பயத வெதிப்படுத்த ஆன்யலன் பகுப்பாய்வுக் கருவியய நதாைங்கி 

யவதத்ுள்ளார.் 

 இெ்த இயணயம் அடிப்பயையிலான கருவியானது நவளிொைட்ு ெிதிகளின் மூல 

ஆதாரத்யதயும், இெ்தியாவில் அவற்றின் உண்யமயான பயன்பாைய்ையும் தீவிரமாக 

விொரிதத்ு ஆராய அரசின் பல்கவறு துயறகயளெ ் கெரெ்்த முடிநவடுப்பாளரக்ளுக்கு 

உதவும். 

 இெ்தக் கருவியானது நவளிொைட்ு ெிதியியனப் நபறும் அயமப்புகளின் 2010 ஆம் 

ஆண்டின் நவளிொைட்ுப் பங்களிப்பு ஒழுங்குமுயறெ ் ெை்ைத்தினுைனான இணக்கம் 

நதாைரப்ாக ஆதார அடிப்பயையிலான (evidence-based) தரவுகளின் வழிெைதத்ுதகலாடு 

(evidence-based) கூடிய முடிவுகயள எடுக்க அதிகாரிகளுக்குத் திறயன வழங்கும். 

 

சதாடர் ெங்கிலி சதாழில்நுட் ம் 

 இெ்திய நதாயலதந்தாைரப்ு ஒழுங்குமுயற ஆயணயமானது தன்னுயைய 2018 ஆம் 

ஆண்டின் நைலிகாம் வரத்்தகத் நதாயலத் நதாைரப்ு வாடிக்யகயாளரக்ளின் முன்னுரியம 

ஒழுங்குமுயறகளில் (Telecom Commercial Communication Customer Preference Regulation, 2018) 

நதாைர ்ெங்கிலித் நதாழில் நுை்பத்யத (Blockchain Technology) பயன்படுத்த முன்நமாழியவ 

வழங்கியுள்ளது. 

 கவண்ைாத வரத்்தகத் நதாைரப்ுகள் (Unsolicited Commercial Communication -UCC) அல்லது 

கவண்ைாத அயமப்புகள் மற்றும் குறுஞ்நெய்திகள் (spam calls and messages) 

கபான்றவற்றினுயைய அெச்ுறுத்தல்கயள கைட்ுப்படுதத்ுவகத இதன் கொக்கமாகும். 

 கதயவயற்ற கவண்ைாத அயழப்புகயளக் கைட்ுப்படுதத்ுவதற்காக நதாைர ் ெங்கிலி 

நதாழில் நுை்பத்தியன உலக ொடு ஒன்று பயன்படுதத்ுவது இதுகவ முதன் முயறயாகும். 

 நதாைர ்ெங்கிலி பயன்பாை்டினால் அயனதத்ுத் தகவல்களும் பதிவு நெய்யப்படும். கமலும் 

வரத்்தகத் நதாயலதந்தாைரப்ுகள் நதாைரப்ாக வாடிக்யகயாளரக்ளுக்குப் பல விருப்பத் 

கதரவ்ுகள் வழங்கப்படும். 

 

 ணி ஓய்வு நலன்கள் 

 ஆண்டுகதாறும் குடியரசுத ் தயலவர ் மற்றும் துயணக் குடியரசுத ் தயலவர ்

அலுவலகத்திற்கான நெலவீைட்ுக் கணக்காகக் நகாண்டு ஓய்வு நபற்ற குடியரசுத ்

தயலவருக்கு 1 லைெ்ம் ரூபாயும், ஓய்வுநபற்ற துயணக் குடியரசுத ்தயலவருக்கு 90,000 

ரூபாயும் வழங்க மத்திய உள்துயற அயமெெ்கம் முடிவு நெய்துள்ளது. 

 இதற்காக 1962 ஆம் ஆண்டின் குடியரசுத் தயலவரின் ஓய்வூதிய விதிகள் (President's Pension 

Rules, 1962), 1999 ஆம் ஆண்டு துயணக் குடியரசுத் தயலவரின் ஓய்வூதியம், வீைட்ுவெதி 

மற்றும் பிற வெதிகளுக்கான விதிகள் (Vice-President's Pension, Housing and Other Facilities Rules, 

1999) கபான்றயவகயாடு நதாைரப்ுயைய விதிகயளத் திருத்த முடிவு எடுக்கப்பைட்ுள்ளது.  

 4 மாதங்களுக்கு முன்பு குடியரசுத ் தயலவர ் மற்றும் துயணக் குடியரசுத ் தயலவரின் 

மாதெ ்ெம்பளம் முயறகய ரூ 5 லைெ்ம் மற்றும் ரூ.4 இலைெ்ம் ஆக உயரத்த்ப்பைை்து. 
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S-400 டிளரயம் ் ஒ ் ந்தம் 

 இெ்திய விமானப் பயைக்கு S-400 டியரயம்ப் வான் பாதுகாப்பு ஏவுகயண அயமப்யப (S-

400 Triumf air defence missile systems) நகாள்முதல் நெய்வதற்கான 40,000 ககாடி ரூபாய் 

ஒப்பெ்தத்திற்கு இெ்தியா இரஷ்யாவுைன் வியல நதாைரப்ான கபெச்ுவாரத்்யதயய இறுதி 

நெய்துள்ளது. 

 இரு ொடுகளும் அநமரிக்காவின் தயைகள் மூலம் அநமரிக்காவின் எதிராளிகயள 

எதிரக்்கும் ெை்ைத்தின் (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA) 

கூறுகயளத் தவிரப்்பதற்கான வழிகயளக் கண்ைறிய முயற்சிகயள கமற்நகாண்டு 

வருகின்றன. 

 இெ்தெ ் ெை்ைமானது இரஷ்யாவின் இராணுவ மற்றும் உளவுத ் துயற அயமப்புைன் 

ஒப்பெ்தத்தில் பங்நகடுக்கும் ொடுகள் மற்றும் ெிறுவனங்கயளத் தண்டிக்க முயனயும் 

ெை்ைமாகும். 

 2016 ஆம் ஆண்டின் அநமரிக்க அதிபர ் கதரத்லில் ெை்ை விகராதமாகத் தயலயிை்ைதன் 

காரணமாக கடுயமயான ெை்ைங்களின் கீழ் இரஷ்யாவிற்கு எதிராக அநமரிக்கா 

தயைகளியனப் பிறப்பிதத்ுள்ளது. 

 

 இெ்தியாவானது தன்னுயைய வான் பாதுகாப்பு நபாறிமுயறயியன 

வலுப்படுதத்ுவதற்காக, குறிப்பாக 4000 கிகலா மீை்ைர ்ெீளமுயைய இெ்தியா- சீன எல்யல 

நெடுகிலும் வான் பாதுகாப்பு நபாறிமுயறயியன வலுப்படுதத்ுவதற்காக இெ்தியா 

ரஷ்யாவிைமிருெ்து ெீண்ை தூர வரம்புயைய ஏவுகயண அயமப்யப நகாள்முதல் நெய்ய 

உள்ளது.  

 2016 ஆம் ஆண்டு இெ்தியா மற்றும் ரஷ்யாவானது 400 கிகலா மீை்ைர ் வரம்பு வயர 

டிகரான்கள், எதிரிகளின் வானூரத்ிகள், ஏவுகயணகள் என அயனத்யதயும் தாக்கி 

அழிக்கவல்ல டியரயம்ப் இயைமறிப்பு அடிப்பயையிலான ஏவுகயண அயமப்பின் மீது ஓர ்

ஒப்பெ்தத்யதக் யகநயழுத்திை்ைன.  

 S-400 ஏவுகயணயானது இரஷ்யாவின் மிகவும் ெவீன, ெீண்ை தூர, தயரயிலிருெ்து வான் 

கொக்கி ஏவக்கூடிய ஏவுகயணப் பாதுகாப்பு அயமப்பாகும்.  
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NCW மற்றும் முகநூல் 

 மாநபரும் ெமூக ஊைக அயமப்பான முகநூல் ெிறுவனமானது யெபர ் அயமதி 

அறக்கை்ையளகயாடு (Cyber Peace Foundation - CPF) இயணெ்து டிஜிை்ைல் கற்றல் 

திை்ைத்தியன (digital literacy programme) துவங்க கதசிய நபண்கள் ஆயணயத்கதாடு (National 

Commission for Women - NCW) ஓர ்கூை்டியணயவ ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறியுள்ளது. 

 இெ்த கொதயன டிஜிை்ைல் கற்றல் திை்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஓர ்ஆண்டுகாலத்திற்கு 

 ரியானா, நைல்லி-கதசிய தயலெகர ் பகுதி, சிக்கிம், மணிப்பூர,் கமகாலயா, 

மகாராஷ்டிரா, தமிழ்ொடு ஆகிய மாெிலங்களின் முக்கிய ெகரங்களில் உள்ள 

பல்கயலக்கழகங்களில் 60000 நபண்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு பயிற்சி வழங்கப்படும். 

 

தெவா த ாெ் தயாெனா 

 மக்களுக்கு இலவெ உணவியன வழங்குகின்ற அயனத்து மத நதாண்டு 

ெிறுவனங்களுக்கும் சிறப்பு ெிதியியல் உதவியியன வழங்குவதற்காக மத்திய கலாெெ்ார 

அயமெெ்கமானது கெவா கபாெ் கயாெனா 

(Seva Bhoj Yojna) எனும் புதிய திைை்த்யதத் 

துவங்கியுள்ளது. 

 மாதத்திற்குக் குயறெ்த பைெ்ம் 5,000 

ெபரக்ளுக்கு இலவெ உணவியன 

வழங்குகின்ற, ஐெ்து ஆண்டு காலமாக 

இருக்கின்ற மைாலயங்கள் (monasteries), 

தரக்ாக்கள் (dargahs), ஆெரமங்கள்(ashrams), 

திருெெ்யபகள்(churches), மசூதிகள் (mosques), 

குருதத்ுவாராக்கள் (gurudwaras), 

ககாயில்கள்(temples) கபான்ற ெிறுவனங்கள் 

இத்திை்ைத்தின் கீழ் பயன்நபறத் 

தகுதியுயையனவாகும். 

 இதற்காக இெ்த ெிறுவனங்களினால் 

நெலுத்தப்பை்ை மத்திய ெரக்கு மற்றும் கெயவ 

வரி (Central Goods and Services Tax -CGST), 

ஒருங்கியணெ்த ெரக்கு மற்றும் கெயவ வரித் 

(Integrated Goods and Services Tax -IGST) 

நதாயகயானது மத்திய அரசினால் இெ்ெிறுவனங்களுக்குத் திரும்ப வழங்கப்படும். 

 இத்திை்ைத்தின் கீழ் பயன்நபற தகுதி வாய்ெ்த மத ெிறுவனங்கயள “தரப்ன்” (Darpan) எனும் 

இயணய வாயிலில் கலாெெ்ார அயமெெ்கம் பதிவு நெய்யும். 
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மல ார் த ார ் யிற்சி 2018 

 அநமரிக்கா இெ்தியா, ெப்பான் ஆகியவற்றிற்கியைகயயான மலபார ் எனும் முத்தரப்பு 

கைற்பயை கூைட்ுப் பயிற்சி பிலிப்யபன்ஸ் கைலில் உள்ள குவாம் தீவின் கைற்கயரயில் 

ெயைநபற்றுள்ளது. 

 இப்கபார ்பயிற்சியானது மலபார ்கபார ்பயிற்சியின் 22-வது பதிப்பாகும். 

 இெ்த வருைாெ்திர கைற்பயைக் கூைட்ுப் கபார ் பயிற்சியின் 22-வது பதிப்பின் கொக்கம் 

கைற்பயைகளியைகய இயணெ்து நெயலாற்றும் தன்யமயய அதிகரிக்கவும், 

கைற்பாதுகாப்பில் தங்களின் அனுபவத்யதப் பகிரெ்்து நகாள்வதாகும். 

 மலபார ்கைற்பயைக் கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சியானது இெ்தியா மற்றும் அநமரிக்காவிற்கு 

இயைகயயான இருதரப்பு கூைட்ுப் பயிற்சியாக 1992 ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பைை்து. பின் 

இது ஆண்டுகதாறும் ெைத்தப்பை்ைது. 

 பின்பு 2015 ஆம் ஆண்டு ெப்பான் முயறயாக இெ்தக் கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சியில் ெிரெ்தர 

பங்களிப்பாளராக இயணெ்தது. இதன் மூலம் முத்தரப்பு கூைட்ுப் கபார ் பயிற்சியாக 

மலபார ்கூைட்ுப் பயிற்சி உருநவடுத்துள்ளது. 

 

ஆசிய உள்கட்டளம ்பு முதலீட்டு வங்கியின் மூன்றாவது வருடாந்திர ெந்தி ்பு  

 ஆசிய உள்கை்ையமப்பு முதலீைட்ு வங்கியின் (Asian Infrastructure Investment Bank -AIIB) 3-வது 

வருைாெ்திர ெெ்திப்பிற்கான முன் ெைதத்ு ெிகழ்வாக “தண்ணீர ் மற்றும் தூய்யமயின்” 

(Water and Sanitation) மீது இருொள் கருப்நபாருளுயைய கருத்தரங்கு (Thematic Seminar) 

புகனவில் ெயைநபற்றது. 

 ஆசிய உள்கை்ையமப்பு முதலீைட்ு வங்கி, பிக்கி அயமப்பு ஆகியவற்றுைன் இயணெ்து 

அறிவுொர ் பங்களிப்பாளராக (Knowledge Partner) வளரும் ொடுகளுக்கான ஆராய்ெச்ி 

மற்றும் தகவல் அயமப்கபாடு (Research and Information System -RIS) கூை்டியணெ்து மத்திய 

ெிதி அயமெெ்கத்தால் இெ்தக் கருத்தரங்கு ெைத்தப்பைை்து. 

 2018 ஆம் ஆண்டு ெூன் மாதம் மும்யபயில் ெயைநபற உள்ள ஆசிய உள்கை்ையமப்பு 

முதலீைட்ு வங்கியின் 3வது வருைாெ்திர ெெ்திப்பிற்கான முன் ெைதத்ு ெிகழ்வாக மத்திய 

ெிதி அயமெெ்கத்தால் ெைத்தப்படும் எைட்ு ெிகழ்ெச்ிகளுள் இெ்தக் கருத்தரங்கும் 

ஒன்றாகும். 

 தண்ணீர ்கமலாண்யம நதாைரப்ாக இெ்திய அரொனது சுவாெல் (Swajal) எனும் திை்ைத்யத 

துவங்கியுள்ளது.  

 இத்திை்ைமானது ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு ஒருங்கியணெ்த முயறயில் 

கபாதுமான மற்றும் ெீடித்த அளவிலான குடிெீயர வழங்குவதற்கான ெமுதாய வழிெைதத்ுக் 

குடிெீர ்திை்ைமாகும். 

  

பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் தயாெனா (நகர ்்புறம்) 

 ெகரப்்புற ஏயழகளின் பயனிற்காக பிரதான் மெ்திரி ஆவாஸ் கயாெனா (ெகரப்்புறம்) 

திை்ைத்தின் கீழ் 1.5 இலைெ்ம் மலிவு வீடுகளின் கைட்ுமானத்திற்கு மத்திய வீைட்ு வெதி 
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மற்றும் ெகரப்்புற விவகாரத ்துயற அயமெெ்கம் (Union Ministry of Housing & Urban Affairs) 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இது நதாைரப்ான முடிவானது தற்கபாது ெயைநபற்ற மத்திய ஒப்புதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பு குழுவின் (Central Sanctioning and Monitoring Committee) 34-வது ெெ்திப்பில் 

எடுக்கப்பைை்து. 

 

 பிரதான் மெ்திரி ஆவாஸ் கயாெனா (ெகரப்்புறம்) திை்ைத்தின் கொக்கமானது 2022-ல் 

அயனதத்ு ெகரப்்புற ஏயழகளுக்கும் வீடுகயள வழங்குவதாகும். 

 ொடு முழுவதும் இரண்டு ககாடி வீடுகயளக் கைட்ுவகத இதன் கொக்கமாகும். 

 வறுயமக் ககாை்டிற்கு கீழ் வசிக்கும் ஏயழகள், நபாருளாதார ரீதியில் ெலிவுற்ற பிரிவின் 

(Economically Weaker Sections -EWS) கீழ் வாழும் மக்கள், குயறெ்த வருமானக் குழுயவெ ்(LIG -

Low income Group) கெரெ்்தவரக்ள் ஆகிகயார ் இத்திை்ைத்தின் கீழ் பயன்நபற 

தகுதியுயைகயாராவர.் 

 

காவிரி தமலாண்ளம ஆளணயம் 

 தமிழ்ொடு, கரெ்ாைகா, ககரளா, புதுெக்ெரி ஆகிய மாெிலங்களியைகய காவிரி ெதிெீர ்

பகிரவ்ு நதாைரப்ான பிரெெ்யனகயள கயளவதற்காக மத்திய அரொனது காவிரி ெதி ெீர ்
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கமலாண்யம ஆயணயத்யத (Cauvery Water Management Authority -CMA) அயமத்துள்ளது. 

 உெெ் ெீதிமன்றத்தின் உத்தரவினால் திருத்தியயமக்கப்பை்ைவாறு காவிரி ெதிெீர ்

பிரெெ்யன தீரப்்பாயத்தின் (Cauvery Water Disputes) முடிவுகளுக்கு அமல்பாைட்ு 

வியளவுகயளத் தருவதற்காக காவிரி கமலாண்யம ஆயணயம் மற்றும் காவிரி ெதிெீர ்

ஒழுங்குமுயற குழுயவ (Cauvery Water Regulation) அயமக்கத் திை்ைம் (ஸ்கீம்) ஒன்யற மத்திய 

ெீர ்வள ஆதார அயமெெ்கம் (Ministry of Water Resources) வகுதத்ுள்ளது. 

 இெ்த காவிரி ெதிெீர ்ஆயணயமானது ஓர ் தயலவர,் எைட்ு உறுப்பினரக்ள் மற்றும் ஓர ்

நெயலாளயரக் நகாண்ைதாகும். 

 இெ்தக் எைட்ு உறுப்பினரக்ளுள் இருவர ்முழு கெர உறுப்பினராவர.் மற்றுநமாரு இருவர ்

பகுதிகெர உறுப்பினரக்ளாவர.் 4 கபர ் 4 மாெிலங்கயளெ ் கெரெ்்த பகுதி கெர 

உறுப்பினரக்ளாவர.் 

 இெ்த ஆயணயமானது தண்ணீர ்வருைத்தின் (water year) நதாைக்கத்தில் (ஆண்டு கதாறும் 

ெூன் 1 ஆம் கததி) குறிப்பிைப்பைை் ெீரத்்கதக்கங்களில் நமாத்த மீத தண்ணீர ்

கதக்கியவப்பு அளவியன தீரம்ானிக்கும். 

 

பிஜிலி பில் மாபி தயாெனா 2018 

 நதாழிலாளரக்ளுக்கும் ஏயழக் குடும்பங்களுக்கும் ெிலுயவயிலிருக்கும் நதாயகயய 

ரதத்ுெ ்நெய்யும் திை்ைத்திற்கான மகொதாவான பிஜிலி பில் மாபி கயாெனாவிற்கு (2018) 

முதல்வர ் சிவராெ் சிங் நெௌ ான் தயலயமயிலான மாெில அயமெெ்ரயவ 

ஒப்புதலளிதத்ுள்ளது. 

 மாெில அயமெெ்ரயவக் கூைை்த்தில் மானிய வியலயில் மின்ொரமளிக்கும் திை்ைமான 

முக்கிய மெ்திரி ென கல்யாண் (ெம்பல்) கயாெனாவிற்கும் ஒப்புதலளிக்கப்பைை்து. 

 இெ்த மானியமளிக்கப்பை்ை மின்ொரத ் திை்ைத்தின் கீழ், அயமப்பு ொராத பதிவு 

நெய்யப்பைை் நதாழிலாளரக்ள் மற்றும் வறுயமக் ககாை்டிற்கு கீகழ உள்ள குடும்பங்கள் 

மாதம் 200 ரூபாய் என்ற கை்ைணத்தில் மின் வெதி அளிக்கப்படுவர.் 

 

 முக்கிய மெ்திரி ென கல்யாண் (ெம்பல்) கயாெனாவின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு மின் 

இயணப்புத் திை்ைம் இலவெமாக ஏற்படுத்தித் தரப்படும். 
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ஐக்கிய நாடுகள் குதளா ல் காம் ாக்ட் சநட்சவாரக்் இந்தியா மாநாடு 

 ெியூயாரக்்கில் உள்ள ஐக்கிய ொடுகளின் உள்ளூர ்பியணயமான குகளாபல் காம்பாக்ை் 

நெைந்வாரக்் இெ்தியா (Global Compact Network India - GCNI) ெிறுவனம், நபங்களூருவில் ெீடித்த 

வளரெ்ச்ி இலக்குகள் (Sustainable Development Goals - SDGs) என்ற கருதத்ுருவில் தமது 13வது 

கதசிய மாொைய்ை ெைத்திக் நகாண்டிருக்கின்றது. 

 

 இெ்த வருைம் ஐக்கிய ொடுகள் இெ்திய வியாபார அயமப்புைன் (UN India Business Forum)  

ஒன்றிப் கபாகும் வயகயில் இெ்த GCNI மாொடு ஒரு முக்கியதத்ுவம் நபற்றதாகும். 

 பிஈஎம்எல்லின் (BEML) CMDயான D.K.க ாபி இம்மாொை்டின் தயலவர.் கமலும்  

ஒஎன்ஜிசியின் (ONGC) CMDயான ெசி ெங்கர ்இதன் தயலயமயதிகாரி ஆவார.் 

 

ென்அவுொதி சுவிதா 

 மத்திய இரொயன மற்றும் உரதத்ுயறக்கான இயணயயமெெ்ர ்மன்சுக் எல் மண்ைவியா, 

நைல்லியில் பிரதான் மெ்திரி பாரதீய ென்அவுொதி பரிகயாென திை்ைத்தின் கீழ் உயிரியல் 

ரீதியாக மக்கிப் கபாகக் கூடிய (biodegradable) மாதவிைாய் அைய்ைகளான (Sanitary Napkins) 

ென்அவுொதி சுவிதா (Janaushadhi Suvidha) என்ற நபாருைக்யள நவளியிைட்ுள்ளார.் 
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 இெ்த தயாரிப்பு ஆக்சிென் இருக்கும் நவளியில் நதாைரப்ுநகாள்ளும் கபாது உயிரியல் 

ரீதியாக மக்கும் தன்யம நகாண்ை வயகயில் சிறப்பான கூடுதல் அம்ெத்கதாடு நவளி 

வெ்துள்ளது. 

 கதசிய குடும்ப ெல அறிக்யக 2015-16ன் படி (National Family Health Survey – 2015/16) 15 வயது 

முதல் 24 வயரயிலான 58 ெதவீத நபண்கள் உள்ளூரிகலகய தயாரிக்கப்பைை் அைய்ைகள், 

மாதவிைாய் அைய்ைகள் மற்றும் துணிகயள பயன்படுதத்ுகின்றனர.் 

பின்னணி 

 ென்அவுொதி என்பது 2008ம் வருைம் அயனவருக்கும் மலிவான வியலயில் தரமான 

மருெ்துப் நபாருைக்யள அளிப்பதற்காக மத்திய அரொல் ஆரம்பிக்கப்பை்ைத் திைை்மாகும். 

 இெ்த திை்ைம் ொடு முழுவதும் பல்கவறு மாவை்ைங்களில் உள்ள ென்அவுொதி மருெ்து 

ெியலயங்களில் உள்ள சிறப்பு கயைகளின் வழியாக காப்புரியம இல்லாத மருெ்துகயள 

(Generic Medicines) விற்பதற்கான திை்ைம் என்ற வயகயில் ஆரம்பிக்கப்பைை்தாகும். 

 முதல் ென்அவுொதி மருெ்து ெியலயம் 2008ம் ஆண்டு ெவம்பர ்25ம் கததி பஞ்ொபில் உள்ள 

அமிரத்ெரஸில் ஆரம்பிக்கப்பைை்து. 

 

கிருஷி கல்யாண் அபியான் 

 2022ம் ஆண்டிற்குள் விவொயிகளின் வருமானத்யத இரை்டிப்பாக்க கவண்டும் என்ற 

பிரதமரின் நதாயலகொக்குப் பாரய்வகயாடு நபாருெ்திப் கபாகும் வயகயில் மத்திய 

விவொய மற்றும் விவொயிகள் ெலதத்ுயற அயமெெ்கம் 2018ம் ஆண்டு ெூன் 1 முதல் 

ெூயல 31 வயரயில் கிருஷி கல்யாண் அபியான் என்ற திை்ைத்யத துவக்கியுள்ளது. 
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 இெ்த திை்ைத்தின் கொக்கம் எவ்வாறு விவொயிகள் தங்கள் வருமானத்யத 

அதிகப்படுதத்ுவதற்காக அவரக்ளது விவொய நதாழில்நுை்பங்கயள கமம்படுத்த 

கவண்டுவதற்காக உதவி நெய்யவும், துயண புரியவும் ஆகலாெயன கூறவும் எண்ணும் 

திை்ைமாகும். 

 உயர ் லை்சிய மாவை்ைங்கள் (Aspirational Districts) ஒவ்நவான்றிலும் 1000 கபரக்ளுக்கும் 

அதிகமாக உள்ள 25 கிராமங்களில் கிருஷி கல்யாண் திை்ைம் அமல்படுத்தப்படும். இெ்த 

கிராமங்கள் ெிதி ஆகயாக்கின் ஆகலாெயனயின் கபரில் மத்திய ஊரக கமம்பாைட்ுத ்

துயற அயமெெ்கத்தின் ஆகலாெயனயுைன் அயையாளம் காணப்படும். 

 இெ்த மாவை்ைங்களில் 1000 கபரக்ளுக்கும் அதிகமான மக்கள் நதாயக நகாண்ை ஆனால் 

25 என்ற எண்ணிக்யகக்கும் குயறவாக கிராமங்கள் இருக்கும் ெமயத்தில் அயனதத்ு 

கிராமங்களும் இத்திை்ைத்தில் இயணக்கப்படும். 

 விவொய அறிவியல் யமயங்கள் என்று அயழக்கப்படும் கிருஷி விக்யான் ககெ்திராக்கள் 

இத்திை்ைத்யத ஒருங்கியணெ்து ெியறகவற்றிடும். 

 

இரண்டாவது ததசிய சுகாதார ஆசிரியரக்ள் மாநாடு 

 தனிப் நபாறுப்புைன் கூடிய ஆயுஷ் துயறயின் இயண மெ்திரி ஸ்ரீபத் எகொ ொயக், 

புதுதில்லியில் கதசிய ஊைக யமயத்தில் 2வது கதசிய சுகாதார ஆசிரியரக்ள் (2nd National 

Health Editors Conference) மாொைய்ை துவக்கி யவத்தார.் 

 இெ்த மாொடு 

o பத்திரிக்யக தகவல் அலுவலகதத்ுைன் (Press Information Bureau - PIB) இயணெ்து 

மத்திய ஆயுஷ் அயமெெ்கம் 

o மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அயமெெ்கம் 

o கயாகா மற்றும் இயற்யக மருத்துவத்திற்கான மத்திய ஆராய்ெச்ிக் குழு  

ஆகியவற்றால் இயணெ்து 2018ம் ஆண்டு ெூன் 21 அன்று ெைத்தப்படும் 3வது ெரவ்கதெ 

கயாகா தினக் நகாண்ைாைங்களின் ஒரு பகுதியாக ெைத்தப்படுகிறது. 

 இெ்த வருைத்திற்கான மாொை்டின் கருதத்ுரு சுகாதாரத்திற்கும் ெல்லிணக்கத்திற்கும் 

கயாகா எனப்படுவதாகும். 

 2016ம் ஆண்டு பத்திரிக்யக தகவல் அலுவலகத்தாலும் மத்திய ஆயுஷ் அயமெெ்கத்தாலும் 

இயணெ்து முதல் கதசிய சுகாதார ஆசிரியரக்ள் மாொடு ெைத்தப்பை்ைது. 

 

ததசிய ் த ரிடர் ஆ த்துக் குறியீடு 

 ொை்டின் 640 மாவை்ைங்கள் முழுவதும் ஆபதத்ுயைய அபாயங்கயளயும் கபரிைரக்யளயும் 

அளவிடுகின்ற முதல் கதசியப் கபரிைர ் ஆபதத்ுக் குறியீடு (National Disaster Risk Index) 

அண்யமயில் நவளியிைப்பைட்ுள்ளது. 

 தற்கபாது இெ்தக் குறியீைானது, ஐ.ொ கமம்பாைட்ுத் திை்ைத்தின் (United Nations Development 

Programme -UNDP) ஆதரகவாடு மத்திய உள்துயற அயமெெ்கத்தால் (Union Home Ministry) 
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தயார ்நெய்யப்பை்ை வயரவு அறிக்யக வடிவில் உள்ளது. 

 

 இெ்தக் குறியீை்டின் படி, மகாராஷ்டிரா மாெிலமானது கபரிைரால் மிகவும் பாதிப்பயையக் 

கூடிய மாெிலமாகும் (Most Disaster Vulnerable State). மகாராஷ்டிராயவத் நதாைரெ்்து கமற்கு 

வங்கம், உதத்ிரப் பிரகதெம் மற்றும் மத்தியப் பிரகதெம் ஆகிய மாெிலங்கள் உள்ளன. 

 யூனியன் பிரகதெங்களுள் நைல்லி மிகவும் கபரிைர ்ஆபதத்ு மிக்க யூனியன் பிரகதெமாகும். 

 

பிரம்மபுத்திரா மற்றும் ெட்சலெ் தரவு ்  கிரவ்ு 

 ஒரு வருை இயைநவளிக்குப் பிறகு, சீனா ெைந்லெ் மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ெதிகளின் 

மீதான ெீரியல் தரவுகயள (Hydrological Data) இெ்தியாவுைன் பகிரெ்்து நகாள்வயத மீண்டும் 

நதாைங்கி உள்ளது. 

 நவள்ளம் காரணமாக ெீரியல் தரவுகள் நபறப்படுகின்ற பகுதிகள் அடிதத்ுெ ்

நெல்லப்பைட்ுவிை்ைன என்பயதக் காரணம் காை்டி இெ்த தரவுகளின் பகிரவ்ு 

ெயைமுயறயய சீனா ெிறுத்திக் நகாண்ைது 

 இெ்தத் தரவுப் பகிரவ்ு ெிறுத்தெ ்நெயல்பாைானது உெெ் பருவெியல காலத்தின் கபாது, இரு 

ொடுகளுக்கியைகய 73 ொைக்ளாக ெீடித்த கைாக்லாம் பிரெெ்யனகயாடு (Doklam stand-off) 

ஒருங்கயமெ்தது. 

 கைெ்த மாரெ் ் மாதம் ெீரியல் தரவுகள் பகிரவ்ு நதாைரப்ாக ெயைநபற்ற 

இருதரப்பினரியைகயயான கபெச்ுவாரத்்யதக்குப் பிறகு தற்கபாது ெீரியல் தரவுகளின் 

பகிரய்வ சீனா மீண்டும் நதாைங்கியுள்ளது. 

 அக்கைாபர ்மாதம் வயர தினெரி இருமுயற ெீரியல் தரவுகள் இெ்தியாவுைன் பகிரப்படும். 

 பிரம்மபுத்திரா ெதியின் யமய ெீகராை்ைப் பகுதியில் அயமெ்துள்ள யான்கன், நுஸியா, 

நுநகஷா ஆகிய மூன்று ெீரியல் ெியலயங்களிலிருெ்து பிரம்மபுத்திரா நதாைரப்ான 

ெீரியல் தரவுகயள வழங்க சீனா நதாைங்கியுள்ளது. பிரம்மபுத்திரா ெதியானது சீனாவில் 
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யாரல்ுங் ெங்கபா (Yarlung Zangbo) என்றயழக்கப்படுகின்றது. 

 ெைந்லெ் ெதிக்கு டிொைா (Tsada) எனுமிைத்தில் உள்ள ெீரியல் ெியலயத்திலிருெ்து தரவுகள் 

பகிரப்படுகின்றன. ெைந்லெ் ெதியானது சீனாவில் லாங்நகன் ெங்கபா (Langqen Zangbo) 

என்றயழக்கப்படுகின்றது. 

 

புளகபிடித்தல் நிறுத்த ் பிரெெ்ாரம் 

 அண்யமயில் ெயைநபற்ற உலக சுகாதார ெிறுவனத்தின் (World Health Organisation) 

ெிகழ்ெச்ியில், இெ்திய அரசின் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப ெல்வாழ்வு 

அயமெெ்கமானது புயகபிடித்தயல ெிறுத்துவயத ஊக்குவிப்பதற்காக கதசிய 

அளவிலான ஊைகப் பிரெெ்ாரத்யத துவக்கியுள்ளது. 

 ”சிகநரை் / பீடி என்நனன்ன பாதிப்புகயள உண்ைாக்கும்” ('What Damage Will This Cigarette/Bidi 

Do) எனத ் தயலப்பிைப்பை்ை நபாதுெ ் கெயவ அறிவிப்பானது புயகப்பிடிப்பாளரக்யள 

ஒவ்நவாரு சிகநரைட்ும், பீடியும் மாரயைப்பு, புற்றுகொய், நுயரயீரல் கொய்கள் கபான்ற 

பல ஆபத்தான கொய்களுள் ஒன்றுக்கான பாயதயாக சிெ்திக்கத் தூண்டுகின்றது. 

 உலக அளவில் புயகயியல பயன்பாை்ைாளரக்ளின் இறப்புக்கு முன்னணி காரணமான 

புயகயியலகயாடு நதாைரப்ுயைய மாரயைப்பு மற்றும் பிற இதயக் ககாளாறுகயள 

முன்னியலப்படுதத்ுவதன் மூலம், இப்பிரெெ்ாரமானது இவ்வாண்டிற்கான உலகப் 

புயகயியலயில்லா தினத்தின் (World No Tobacco Day) கருதத்ுருவான “புயகயியல 

இதயத்யத அழிக்கின்றது” (Tobacco Breaks Hearts) எனும் கருதத்ுருயவ அயனவரும் 

அறியுமாறு வலியுறுதத்ுகின்றது. 

 17 நமாழிகளில் அயனதத்ு முக்கிய கதசிய அரசு மற்றும் தனியார ் நதாயலக்காை்சி 

மற்றும் கரடிகயா கெனல்களில் ஒளி/ஒலிபரப்பப்படுவதன் மூலம் இெ்தப் பிரெெ்ாரம் அகில 

இெ்திய அயையவ (Pan-India reach) எைட்ும். 

 

தனுஷ் பீரங்கித் து ் ாக்கி 

 இெ்தியாவின் முதல் உள்ொைட்ு, ெீண்ை இலக்கு வரம்புயைய பீரங்கித ் துப்பாக்கியான 

(Artillery Gun) “தனுஷ்” நபாக்ரானில் தன்னுயைய இறுதி கொதயனயய 

முழுயமப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் இெ்திய இராணுவத்தில் இதனுயைய 

இயணப்பிற்கு வழியுண்ைாகியுள்ளது. 



 
    
 
 
 
 

29 
 

  

 

 தனுஷ் ஆனது 155 mm x 45 mm திறனுயைய பீரங்கித ்துப்பாக்கியாகும். இது “Desi Bofors” 

என்றும் அயழக்கப்படுகின்றது. 

 இதத்ுப்பாக்கி 38 கிகலாமீை்ைர ்வயர சுடுதல் வரம்பியனக் நகாண்டுள்ளது. 

 இதனுயைய 81 ெதவீத பாகங்கள் உள்ொைட்ு மூலாதாரத்தியனக் நகாண்டு 

தயாரிக்கப்பை்ையவ ஆகும். 

 இெ்தப் பீரங்கித் துப்பாக்கியானது 1980-களில் யகநயழுத்திைப்பைை் கபாபரஸ்் துப்பாக்கி 

ஒப்பெ்தத்தின் (Bofors gun deal) கீழ் நதாழிற்நுை்ப மாற்றத்தின் (Transfer of Technology-ToT) 

முதல் கை்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக இெ்தியாவிற்கு வழங்கப்பைை் ஆவணத்தின் 

அடிப்பயையில் நகால்கத்தாவில் உள்ள இராணுவத் தளவாை நதாழிற்ொயல 

ஆயணயத்தினால் (Ordnance Factory Board -OFB) கமம்படுத்தப்பை்ைதாகும். 

 

சநகிழி மாசுளவக் கட்டு ் டுத்த தாெ் தீர்மானம் 

 மத்திய அயமெெ்ர ் மககஷ் ெரம்ா ஆக்ரா ெகரவாசிகளிைம் நெகிழி மாசுயவக் 

கைட்ுப்படுவதற்கான தாெ் தீரம்ானத்யத முன் நமாழிெ்தார.் 
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 இெ்த முன்நமாழிவின் கொக்கம் தாெ்மகாயலெ ் சுற்றி 500 மீைை்ர ் பரப்பளவிற்கு 

குப்யபகள் இன்றி பராமரிப்பதும் ஒற்யறப் பயன்பாைட்ு நெகிழியய தயை நெய்வதும் 

ஆகும். 

 இது UNEP (United Nations Environment Program) ெல்நலண்ணத் தூதர ்தியா மிரெ்ா மற்றும் UNEP 

நெயல்முயற இயக்குெர ்எரிக் கொல்ந ம் முன்னியலயில் ஏற்படுத்தப்பைை்தாகும். 

 நெகிழி மாசுயவ தயை நெய்தல் என்ற கொக்கத்துைன் ெூன் 5-ம் கததி அனுெரிக்கப்படும் 

உலக சுற்றுெச்ூழல் தினத்தின் கொக்கத்கதாடு நபாருெ்திப் கபாகும் வயகயில் இெ்த 

தீரம்ானம் நவளிவெ்துள்ளது. 

 

ரஷ்யாவின் தகஸ்புதராமிடமிருந்து மலிவான விளல திரவ இயற்ளக எரிவாயு  

 ரஷ்யாவின் ககஸ்புகராமிைமிருெ்து (Gazprom) இெ்தியா இது ொள் வயரயிலான தனது முதல் 

மலிவான திரவ இயற்யக எரிவாயுயவ நபற்றிருக்கிறது. 

 இெ்த LNG (Liquefied Natural Gas) ெரக்கு, இெ்தியாவின் பழயமயான மற்றும் மிகப்நபரிய LNG 

வழங்குபவரான கத்தார ்ொை்டிைம் இருெ்து இறக்குமதி நெய்யப்படும் வியலயய விை 1.5 

அநமரிக்க ைாலர ்மலிவான வியலயில் ஒரு மில்லியன் பிரிை்டிஷ் நதரம்ல் யூனிை்டிற்கு 

(mmBtu) 7 அநமரிக்க ைாலர ்என்ற வியலயில் வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

 இெ்த வியல ஆஸ்திகரலியா மற்றும் அநமரிக்கா ஆகிய ொடுகளிைமிருெ்து இறக்குமதி 

நெய்யப்படும் LNG-ஐ விை ஒரு மில்லியன் பிரிை்டிஷ் நதரம்ல் யூனிை்டிற்கு 1 முதல் 1.5 

அநமரிக்க ைாலர ்அளவிற்கு மலிவானதாகும். 
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 தற்ெமயம் இயற்யக எரிவாயுவிற்கான கதயவயில் பாதியளவிற்கு இறக்குமதி மூலம் 

தீரக்்கப்படுகிறது. இெ்த வயகயில் இெ்தியா LNG இறக்குமதியில் ொன்காவது மிகப்நபரிய 

இறக்குமதியாளராகும். 

 இயற்யக எரிவாயு என்பது மின்ொரத ் தயாரிப்பிற்கும் உரத் தயாரிப்பிற்கும் எஃகு 

தயாரிப்பிற்கும் உபகயாகிக்கப்படும் ஒரு முக்கிய உள்ளைீாகும். 

 

ICGS C 439 

 இெ்தியக் கைகலாரக் காவற்பயை மகாராஷ்டிராவின் மும்யபயில் இயைமறிப்புக் 

கப்பலான ICGS C 439 என்ற கப்பயல ெமீபத்தில் பயையில் அமரத்்தியுள்ளது. 

 இெ்த உள்ளைக்கம் கமற்கு கைற்கயரகயாரத்தில் கண்காணிப்பு, தயை, கதடுதல் மற்றும் 

மீை்பு, மருத்துவ மீைப்ு ெைவடிக்யககள் கபான்ற பலதரப்பை்ை ெைவடிக்யககயள 

கமற்நகாள்வதற்கான ெயைமுயற திறன்கயள கமற்நகாண்டு கமம்படுத்திை உதவிடும். 

 ICGS C 439 கப்பலானது லாரெ்ன் மற்றும் டூப்கரா லிமிநைை் ெிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியான 

L&T கைல் மற்றும் கப்பல் வடிவயமப்பு தயாரிப்பு ெிறுவனத்தால் வடிவயமக்கப்பைை்து. 

 துரிதமாக ெைவடிக்யகயய இயலெ ்நெய்வதற்காக இது Twin Water-JET Propulsion முயறயில் 

வலுப்படுத்தப்பைட்ுள்ளது. இது அதிகபைெ்ம் 45 ொை் (knot) என்ற கவகத்யதக் 

நகாண்டிருக்கும். 

 

ச ர்தன உடன் டிக்ளக 

 உலக அறிவுொர ் நொதத்ுரியம அயமப்பு, இலக்கியம் மற்றும் கயலப் பயைப்புகளின் 

பாதுகாப்பிற்கான நபரக்ன உைன்படிக்யககயாடு நதாைரப்ு நகாண்ை 1971 ஆம் ஆண்டின் 

பாரிஸ் ெை்ைத்தின் பிற்கெரக்்யகயின் விதி II மற்றும் விதி III ஆகியவற்கறாடு 

நதாைரப்ுயைய இெ்தியா ெமரப்்பித்த 

தீரம்ானத்யத உலகிற்கு நதரியப் 

படுத்தியுள்ளது.  

 இெ்தத் தீரம்ானம் இெ்தியாவிற்நகன்று 

2018ம் ஆண்டு மாரெ் ் 28-ஆம் கததி முதல் 

ெயைமுயறக்கு வரும்.  

 இெ்தத் தீரம்ானம், அக்கைாபர ் 10, 2024ம் 

ஆண்டு முடிவயையும் பத்தாண்டு 

காலத்தில் நபரக்ன உைன்படிக்யகயில் 

கூறியுள்ளவாறு இெ்தியா அதன் 

ெிபுணரக்யள பயன்படுத்திை இயலெ ்

நெய்திடும். 

 1928-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திலிருெ்து இெ்தியா இெ்த அயமப்பின் உறுப்பினராக உள்ளது. 

 நபரக்ன ஒன்றியம் என்று அயழக்கப்படும் இலக்கிய மற்றும் கயலப் பயைப்புகளின் 

பாதுகாப்பிற்கான நபரக்ன உைன்படிக்யக தன் உறுப்பு ொடுகளால் காப்புரியம நபற்ற 
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பயைப்புகயள ெமமாக ெைதத்ுவதற்கான ஒரு ெரவ்கதெ காப்புரியம ஒப்பெ்தமாகும். 

 இது 1886-ம் ஆண்டு சுவிைெ்ரல்ாெ்தின் நபரக்னவில் ஏற்றுக் நகாள்ளப்பை்ைது. 

 இெ்த ஒப்பெ்தம் தன் உறுப்பு ொடுகள் எவ்வாறு அதன் கதசிய காப்புரியமகள் 

அங்கீகரிக்கப்படுகின்றகதா அயதப் கபாலகவ காப்புரியம நபற்ற இலக்கிய மற்றும் 

கயல பயைப்புகயள அங்கீகரிக்க கவண்டுகிறது. 

 

உலகில் நீண்ட தநரம் உளழ ் வரக்ள் - மும்ள  சதாழிலாளரக்ள் 

 UBS என்ற சுவிஸ் வங்கி நவளியிைட்ுள்ள அறிக்யகயின்படி, வருை அளவில் ெீண்ை கெரம் 

பணிபுரியும் ெகரங்கள் பைட்ியலில் இெ்தியாவின் ெிதித் தயலெகரமான மும்யப 

முதலிைத்யதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இெ்த அறிக்யக, ெராெரியாக ஒரு மும்யபவாசி வருைத்திற்கு 3314.7 மணி கெரம் கவயல 

நெய்வதாக கூறுகின்றது. இெ்தப் பைட்ியலில் புதுதில்லி 4-வது இைத்திலும், பககாைா 5-வது 

இைத்திலும் உள்ளன. 

 

 கணக்நகடுப்பு நெய்யப்பைை் 73 ெகரங்களில் வருை அளவில் பணிபுரியும் கெரத்கதாடு 

நதாைரப்ுயைய ெம்பாதிக்கும் ெியலக்கான பை்டியலில்  கனாய் (2691.4 மணி கெரம்) 

மற்றும் நமக்சிககா (2622.1 மணி கெரம்) ஆகிய ெகரங்களில் உள்ள நதாழிலாளரக்ள் 

முயறகய 2-வது மற்றும் 3-வது இைதத்ில் உள்ளனர.்  

 பை்டியலில் 75-வது மற்றும் 76-வது இைங்கயளப் பிடித்த ஐகராப்பிய ெகரங்களான பாரீசும், 

கராமும் முதல் 3 ெகரங்களில் கவயல நெய்பவரக்ளின் வருைாெ்திர கெரத்தில் ஏறக்குயறய 

பாதியளவு கெரத்யத மைட்ுகம நகாண்டிருக்கின்றன. 

 இவ்வறிக்யக, ஜீரிெ ்ெகரம் மிக அதிக நெலவாகும் ெகரநமன்றும் நகய்கரா மிக மலிவான 

ெகரநமன்றும் கூறுகின்றது. 

 நமாத்த வருவாய் அளவுகளில் நெனீவா முதல் இைத்திலும், புதுதில்லி, மும்யப, நகய்கரா 

ஆகிய மூன்று ெகரங்கள் கயைசி இைங்களிலும் உள்ளன. 

 மக்களின் தனிெபர ்வாங்கும் ெக்தியயப் நபாறுதத்ு லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் முதல் இைத்திலும், 

லாககாஸ் ெகரம் கயைசி இைத்திலும் உள்ளன. 
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பிம்ஸ்சடக் ராணுவ ்  யிற்சி 

 இெ்தியா, பல்துயற நதாழில்நுை்ப மற்றும் நபாருளாதார ஒதத்ுயழப்பிற்கான வங்காள 

விரிகுைா முன்நனடுப்பு அயமப்பின் (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation- BIMSTEC) முதல் ராணுவப் பயிற்சியய 2018-ம் ஆண்டு நெப்ைம்பர ்

மாதத்தில் மகாராஷ்டிராவின் புகனவில் ெைத்த இருக்கின்றது. 

 

 இெ்தப் பயிற்சியின் கருதத்ுரு இயைெகரங்களில் தீவிரவாத எதிரப்்புப் பயிற்சியயயும் 

சுற்றி வயளத்தல் மற்றும் கதடுதல் பயிற்சிகயளயும் நகாண்ைதாக இருக்கும். 

 இெ்த ராணுவப் பயிற்சியின் முக்கிய கொக்கம் உறுப்பு ொடுகளியைகய யுக்திகள் 

இணக்கத்யத கமம்படுதத்ுவயதயும், தீவிரவாத எதிரப்்புப் பிரிவில் சிறெ்த 

ெயைமுயறகயளப் பகிரெ்்திடுவயதயும் நகாண்ைதாக இருக்கும். 

 2017-ம் ஆண்டு புதுதில்லியில் பிம்ஸ்நைக் ொடுகள் கபரிைர ் கமலாண்யம பயிற்சியில் 

ஈடுபை்ைன. ஆனால் இதுகவ இெ்த அயமப்பிற்கான முதல் ராணுவப் பயிற்சியாகும். 

 

QS உலக  ல்களலக் கழக தர வரிளெ 

 ஐஐடி-மும்யப கைெ்த வருைத்திலிருெ்து 17 இைங்கள் முன்கனறி, 162வது இைத்யத பிடிதத்ு 

இெ்தியாவின் முதல் தரமான ெிறுவனமாக உருநவடுதத்ுள்ளது. 

 இெ்ெிறுவனம் நைல்லி ஐஐடி (172), நபங்களூர ்இெ்திய அறிவியல் ெிறுவனம் (170) ஆகிய 

ெிறுவனங்கயளக் காை்டிலும் உயரெ்்த தரவரியெயில் உள்ளது. 
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 நதாைரெ்்து ஏழாவது ஆண்ைாக, மாொசூைஸ்் நதாழில்நுை்ப ெிறுவனம் உலகின் சிறெ்த 

பல்கயலக் கழகம் என்று முதல் இைத்யத தக்க யவதத்ு ொதயன புரிெ்துள்ளது. 

 QS ெிறுவனம் உலகின் 85 ொடுகளில் இருெ்து சிறெ்த 100 பல்கயலக் கழகங்கயள 

மதிப்பிடுகின்றது. அநமரிக்கப் பல்கயலக் கழகங்கள் முதல் ொன்கு இைங்கயள தக்க 

யவதத்ு நகாண்டுள்ளன. (ஸ்ைான்கபாரை்் 2வது இைம்,  ாரவ்ாரை்் 3வது இைம், கால்நைன் 

4வது இைம்) 

 

 ஒைட்ு நமாத்த அளவில், தரவரியெப்படுத்தப்பைட்ுள்ள எைட்ு ஐஐடிக்களில் ஆறு 

ெிறுவனங்களும் இெ்திய அறிவியல் ெிறுவனமும் (Indian Institute of Science – IISc, Bengaluru) 

தங்கள் தரவரியெயய கமம்படுத்தி நகாண்டுள்ளன. மற்ற இரு ஐஐடிக்கள் தங்கள் 
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இைத்யத கபான வருை அளவிகலகய (நைல்லி ஐஐடி மற்றும் மதராஸ் ஐஐடி) தக்க யவதத்ுக் 

நகாண்டு உள்ளன. 

 

சதற்காசிய மாநாடு (South Asia Conclave) 

 ஆக்ஸ்கபாரட்ு அெச்ுப் பல்கயலக் கழகம் நதற்காசிய மாொை்டின் துவக்க பதிப்யப ெைத்த 

உள்ளது. 

 சிெ்தயனயாளரக்ள், அரசியல்வாதிகள், நதாழில் ெிபுணரக்ள், கல்வியாளரக்ள், நகாள்யக 

வடிவயமப்பாளரக்ள் மற்றும் பத்திரிக்யகயாளரக்ள் இதில் பங்ககற்று ெவீன 

நதற்காசியாவிற்கான கருதத்ுகள் மற்றும் ெமகாலத்திய ஆராய்ெச்ி மீது ஆய்வு 

கமற்நகாள்வர.் 

 இெ்த குழு பிரவுன் பல்கயலக்கழகத்தில் உள்ள ெமகாலத்திய நதற்காசியாவிற்கான 

யமயத்தின் இயக்குெர ் மற்றும் அரசியல் அறிவியல் விரிவுயரயாளரான அசுகதாஷ் 

வரஷ்ினியால் தயலயம தாங்கப்படும். 

 இெ்தக் குழுவின் துயணத ் தயலவர ் பதவி நபரக்ிலியில் உள்ள கலிகபாரன்ியா 

பல்கயலக்கழகத்தின் ெரவ்கதெ படிப்புகளுக்கான ெிறுவன இயக்குெர ்மற்றும் அரசியல் 

அறிவியல் விரிவுயரயாளர ்பிரதீப் சிப்பரால் தயலயமகயற்கப்படும். 

 

சுவெ ்அளடயாளெ ்சின்னத்திற்கான இடங்கள் 

 சுவெ ் பாரத ்திை்ைத்தின் சுவெ ்அயையாளெ ்சின்னத்திற்கான (Swachh Iconic Places - SIP) 

மூன்றாம் கை்ைத்தின் கீழ் கூடுதலாக 10 அயையாள தளங்கயள (Iconic Places) மத்திய குடிெீர ்

மற்றும் துப்புரவு அயமெெ்கம் கதரெ்்நதடுதத்ுள்ளது. 

 இெ்த SIPயின் மூன்றாவது கை்ைம் உத்தரகாண்டில் உள்ள பத்ரிொத ் ககாவிலுக்கு 

அருககயுள்ள மனா என்ற கிராமத்தில் ஆரம்பிக்கப்பைை்து. 

 இெ்த புதிய அயையாள இைங்களாவன 

 ராககவெ்திரா சுவாமி ககாவில், ஆெ்திரப் பிரகதெம் 

 பிரம்மா ெகராவர ்ககாவில் (அரியானா) 

 மனா கிராமம் (உத்தரகாண்ை்) 

 ொக்வாசுகி ககாவில் (உத்தரப் பிரகதெம்) 

 ெபரிமயல ககாவில் (ககரளா) 

  ெரத்ுவாரி அரண்மயன (கமற்கு வங்காளம்) 

 விதுர ்குதி (உத்திரப் பிரகதெம்) 

 பாங்ககாங் ஏரி (ெம்மு மற்றும் காஷ்மீர)் 

 இமா நகய்தல் ெெ்யத (மணிப்பூர)் 

 கன்வாஷ்ரம் (உத்தரகாண்ை்) 
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 இெ்த திை்ைம் சுவெ ்பாரத ்திை்ைத்தின் கீழ் 2016ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பைை் மத்திய குடிெீர ்

மற்றும் துப்புரவு அயமெெ்கத்தின் திை்ைமாகும். 

 

ஹெரத்ுவாரி அரண்மளன (தமற்கு வங்காளம்) 

 இத்திை்ைம் மத்திய குடிெீர ் மற்றும் துப்புரவு அயமெெ்கதத்ுைன் இதர மூன்று மத்திய 

அயமெெ்கங்களான வீைட்ுவெதி மற்றும் ெகரப்்புற விவகாரங்கள் துயற அயமெெ்கம், 

கலாெெ்ார அயமெெ்கம் மற்றம் சுற்றுலாதத்ுயற அயமெெ்கம் ஆகியவற்றின் கூைட்ுத் 

திை்ைமாகும். 

 

மூத்த குடிமகன்களுக்கான ததசியக் குழுவின் 3வது கூட்டம் 

 மத்திய ெமூகெீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துயற அயமெெ்ர ் தாவரவ்ெ்த் நகலாை் 

புதுதில்லியில் ெமூகெீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அயமெெ்கத்தால் ெைத்தப்பை்ை மூத்த 

குடிமகன்களுக்கான கதசியக் குழுவின் 3வது கூைை்த்திற்கு தயலயம தாங்கினார.் 

 

 இெ்த குழு மத்திய மாெில அரசுகளுக்கு மூத்த குடிமகன்களின் ெலன் ொரெ்்த 

விவகாரங்களிலும் அவரக்ளின் வாழ்க்யகத் தரத்யத கமம்படுதத்ும் விவகாரங்களிலும் 



 
    
 
 
 
 

37 
 

  

ஆகலாெயன அளிக்கின்றது. 

 இெ்தக் குழு ஒரு வருைத்திற்கு குயறெ்தபைெ்ம் இரண்டு முயற கூடும். இதன் முதல் கூை்ைம் 

2016ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 30ம் கததி ெயைநபற்றது. இரண்ைாவது கூை்ைம் 2017ம் ஆண்டு 

ெூன் 19ம் கததி ெயைநபற்றது. 

 

சவளி ் ளடத் தன்ளமளய ஏற் டுத்த புதிய குழு 

 முன்னாள் தயலயம புள்ளியிலாளர ் கபராசிரியர ் T.C.A.ஆனெ்த் தயலயமயில் மத்திய 

அரசு கவயல வாய்ப்பு ொரெ்்த தகவல்கயள நவளியிடுவதில் நவளிப்பயைத் தன்யமயய 

ஏற்படுத்த புதிய குழுயவ உருவாக்கியுள்ளது. 

 நதாழிலாளர ் துயற கவயலவாய்ப்பு ெம்பெ்தமான துயறயில் இரண்டு நபரிய 

கணக்நகடுப்புகயள தயார ் நெய்கின்றது. அயவ வருைாெ்திர கவயலவாய்ப்பு மற்றும் 

கவயலவாய்ப்பின்யம பற்றிய கணக்நகடுப்பு மற்றும் காலாண்டிற்கான கவயலவாய்ப்பு 

கணக்நகடுப்பு. 

 வருைாெ்திர கவயல வாய்ப்பு கவயல வாய்ப்பின்யம பற்றிய கணக்நகடுப்பு பிற்பாடு 

மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திை்ை அமலாக்கத் துயற அயமெெ்கத்தால் ெைத்தப்படும் 

நதாழிலாளர ்ெியல பற்றிய குறித்த கால அளவிலான கணக்நகடுப்பால் (Periodic Labour 

Force Survey - PLFS)  மாற்றப்பைை்து. 

 இெ்த அறிக்யக (PLFS) ஊரகப் பகுதியில் கவயலவாய்ப்பு, கவயலவாய்ப்பின்யம பற்றிய 

வருைாெ்திர தகவல்கயள நகாண்டிருப்பகதாடு ெகரப்பகுதியில் கவயலவாய்ப்பு-

கவயலவாய்ப்பின்யம பற்றிய காலாண்டுத் தகவல்கயளயும் மிகப்நபரிய மாதிரி 

அளவுகளின் அடிப்பயையில் நகாண்டிருக்கும். 

 இது தவிர நதாழிலாளர ்கெம ெல ெிதி அயமப்பும் மாதாெ்திர ஊதியத் தரவுத ்தகவல்கயள 

நவளியிை ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 

 

115 உயர் லட்சிய மாவட்டங்களில் சுவாெல் திட்டம் 

 தூய குடிெீயர அளிப்பதற்காக மத்திய குடிெீர ்மற்றும் துப்புரவு அயமெெ்கம் 1.5 உயர ்

லை்சிய மாவை்ைங்களில் சுவாெல் திை்ைத்யத ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 

 இத்திை்ைம் ஏற்நகனகவ உள்ள கதசிய ஊரக குடிெீர ் திை்ைத்தின் வரவு நெலவுக் 

கணக்கிலிருெ்து கதயவக்ககற்ப பயன்படும் ெிதிகளின் மூலம் 700 ககாடி நெலவீடுகயளக் 

நகாண்டிருக்கும். 

 சுவாெல் என்பது ெீடிதத் குடிெீர ்வழங்கலுக்காக ெமூகத்தால் ெியறகவற்றப்படும் குடிெீர ்

திை்ைமாகும். 

 இதன் கீழ் இத்திை்ைத்தின் 90 ெதவிகித நெலவுகளானது அரொல் கமற்நகாள்ளப்படும். 10 

ெதவிகித நெலவுகளானது பயனயையும் ெமூகத்தால் ஏற்றுக் நகாள்ளப்படும். 
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சரயில் மதத் மற்றும் ரயில்களில்  ட்டியல் 

 மத்திய ரயில்கவ மற்றும் ெிலக்கரிதத்ுயற அயமெெ்ர ் பிரயாணிகளின் பயண 

அனுபவத்யத சுலபமாக்கிடுவதற்காக ரயில் மதத ்மற்றும் ரயில்களில் பை்டியல் என்ற 

இரண்டு புதிய யககபசி நெயலிகயள நவளியிைட்ிருக்கின்றார.் 

 ரயில் மதத் நெயலியானது பயணிகளின் குயறகயள தீரப்்பயத துரிதப்படுத்தி 

முயறப்படுத்த உதவுகின்றது. இரயில்களில் பைட்ியல் என்ற நெயலி எல்லா வித 

இரயில்களிலும் பரிமாறப்படும் உணவு மற்றும் குளிரப்ானங்களின் விவரங்கயளயும் 

அவற்றின் வியலகயளயும் ெரிபாரக்்க பயணிகளுக்கு உதவிடும். 

 பயணத்தின் கபாது கதயவப்படும் உதவிக்கான யககபசி நெயலி என்ற நபாருள்படும் 

ரயில் மதத ்நெயலி (Mobile Application for Desired Assistance During Travel)  

o பயணிகள் புகாரக்யள யககபசி நெயலி /இயணய ெயைமுயற வாயிலாக பதிவு 

நெய்யவும்,  

o அவ்வாறு பதியப்பை்ை புகாரக்ளின் ெியல மீதான உண்யம கெர கருதத்ுகயள 

ெரிபாரத்்திைவும் உதவுகின்றது. 

 இெ்த நெயலி முதன் முயறயாக புகார ் கமலாண்யம அயமப்யப முழுயமயாக 

எண்ணியல் படுத்தியுள்ளது (digitize) 

 இது வைக்கு ரயில்கவ பிரிவால் (நைல்லி பிரிவு) கமம்படுத்தப்பை்ை இரயில் பயணிகள் 

குயறதீரப்்பு மற்றும் கமலாண்யம அயமப்யப ஒருங்கியணக்கின்றது. (RPGRAMS-Railway 

Passenger Grievance Redressal and Management System) 

 ரயில் மதத் பாதுகாப்பு, குழெ்யதகளுக்கான உதவி நதாைரப்ான பல்கவறு உதவிக்கான 

நதாயலகபசி எண்கயளயும் காை்சிப்படுதத்ுகின்றது. கமலும் ஒரு சுலபமான 

ெைவடிக்யகயாக உைனடி உதவிக்காக கெரடி அயழப்பு வெதியயயும் ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

 

நிதி ஆதயாக்கின் ஒருங்கிளணந்த நீர் தமலாண்ளமக் குறியீடு 

 ெிதி ஆகயாக்கின் ஒருங்கியணெ்த ெீர ் கமலாண்யமக் குறியீைட்ுப்  பை்டியலில் குெராத் 

முதலிைத்திலும் ொரக்ண்ை் கமாெமான பங்களிப்பாளர ்என்ற கயைசி இைத்திலும் உள்ளன. 

 இெ்தப் பை்டியலில் குெராத்யதப் பின்நதாைரெ்்து மத்தியப் பிரகதெம், ஆெ்திரப் பிரகதெம், 

கரெ்ாைகம் மற்றும் மகாராஷ்டிரம் ஆகிய மாெிலங்கள் உள்ளன. 

 மத்திய ெீரவ்ள ஆதாரங்களுக்கான அயமெெ்கத்தால் நவளியிைப்பை்ை ஒைட்ு நமாத்த ெீர ்

கமலாண்யமப் பைட்ியல் எனப் நபயரிைப்பைை் இெ்த அறிக்யகயின் படி, ொரக்ண்ை், 

 ரியானா, உதத்ிரப் பிரகதெம் மற்றும் பீகார ் ெீர ் கமலாண்யமயில் மிக கமாெமான 

மாெிலங்களாக இைம் நபற்றுள்ளன. 

 வைகிழக்கு மற்றும் இமயமயல மாெிலங்களில் 2016-2017ம் ஆண்டு கால கை்ைங்களில் 

திரிபுரா சிறெ்த மாெிலமாகவும், அதயனத் நதாைரெ்்து இமாெெ்லப் பிரகதெம், சிக்கிம் 

மற்றும் அொம் மாெிலங்களும் உள்ளன. 

 2015-16 கால கை்ைத்தின் படி பைட்ியலில் படிப்படியான மாற்றம் என்ற விதிகளின் 

அடிப்பயையில் நபாது மாெிலங்களில் ராெஸ்தான் முதலிைத்யதயும், வைகிழக்கு மற்றும் 

இமயமயல மாெிலங்களில் திரிபுரா முதலிைத்யதயும் பிடிதத்ுள்ளன. 
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 இவ்வயகயிலான முதல் பை்டியல் பின்வரும் அயமெெ்கங்கள்/அரசு இயணெ்து ெீர ்தரவு 

கெகரிப்யப கமற்நகாண்டு நவளியிைப்பைை்ன. 

 

 அயவயாவன 

o மத்திய ெீரவ்ள ஆதாரங்கள் அயமெெ்கம் 

o மத்திய குடிெீர ்மற்றும் துப்புரவு அயமெெ்கம் 

o அயனதத்ு மாெிலங்கள்/ஒன்றிய பிரகதெங்கள் 

 

10-வது ச ாலிவுறு நகரம் 

 ெத்தீஸ்கரின் புதிய ராய்ப்பூரில் ஒருங்கியணெ்த கைட்ுப்பாைட்ு யமயதத்ுைனான 

(Integrated Command and Control Centre-ICCC) 10வது நபாலிவுறு ெகரத்யத  பிரதம மெ்திரி 

ொை்டிற்கு அரப்்பணித்தார.் 

 உயரல்ை்சிய நபாலிவுறு ெகரத ்திை்ைத்தின் கீழ் ஒருங்கியணெ்த கைட்ுப்பாைட்ு யமயம் 

அகமதாபாத், வகதாதரா, சூரத,் புகன, ொக்பூர,் ராெ்ககாை், விொகப்பைட்ினம், கபாபால் 

மற்றும் காக்கிொைா ஆகிய ஒன்பது ெகரங்களில் உள்ளன. 

 புதிய ராய்ப்பூர ் என்பது ெத்தீஸ்கரின் புதிய தயலெகரமும் ொை்டின் முதல் நபாலிவுறு 

பசுயம ெகரமும் ஆகும். 

 நபாலிவுறு ெகரத ்திை்ைத்தின் கீழ் ெத்தீஸ்கரில் கதரெ்்நதடுக்கப்பை்ை மூன்று ெகரங்களில் 

இதுவும்  ஒன்றாகும். 

 மற்ற இரு ெகரங்கள் ராய்ப்பூர ்மற்றும் பிலாஸ்பூர ்ஆகியனவாகும். 
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வட கிழக்கு மன்றம் 

 மத்திய அயமெெ்ரயவ வைகிழக்கு மன்றத்தின் அலுவல்  தயலவராக (Ex-officio) மத்திய 

உள்துயற அயமெெ்யர ெியமித்தல் என்ற வைகிழக்குப் பகுதி கமம்பாைட்ு 

அயமெெ்கத்தின் முன் நமாழிவிற்கு ஒப்புதலளிதத்ுள்ளது. 

 கமலும் வைகிழக்கு கமம்பாைட்ு அயமெெ்கத்தின் தனிப் நபாறுப்புைன் கூடிய ராொங்க 

இயண மெ்திரியய வைகிழக்கு மன்றத்தின் துயணத ் தயலவராக ெியமிப்பதற்கும் 

ஒப்புதலளிதத்ுள்ளது. 

 வைகிழக்கு மன்றம் என்பது அயனத்து எைட்ு வைகிழக்கு மாெிலங்களின் 

ஆளுெரக்யளயும், முதல்வரக்யளயும் உறுப்பினரக்ளாகக் நகாண்ை ெை்ைப்பூரவ் 

அயமப்பாகும். 

 1971-ம் ஆண்டின் வைகிழக்கு மன்ற ெை்ைத்தின் படி, ஏற்படுத்தப்பை்ை இெ்தெ ்ெை்ைப்பூரவ் 

அயமப்பானது அெ்தப் பகுதி மாெிலங்களுைன் ஒதத்ுயழப்யப ஏற்படுத்தி ெமெச்ீர ்மற்றும் 

ஒருங்கியணெ்த வளரெ்ச்ியய ஏற்படுதத்ுவதற்கான உெெ்கை்ை அயமப்பாகும். 

 வைகிழக்குப் பிராெ்தியத்திற்கான திை்ைமிடும் அயமப்பாகெ ்நெயல்பை இதற்கு உத்தரவு 

அளிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

மூன்றாண்டு செயல் திட்டம் (2017-2020) 

 மத்திய அயமெெ்ரயவ இெ்திய விவொய ஆராய்ெச்ி யமயங்கள் மற்றும் விவொயக் 

கல்விப் பிரிவுத் திை்ைங்களுக்கான மூன்றாண்டு நெயல் திை்ைத்யதத ்  நதாைரவ்தற்கு 

ஒப்புதலளிதத்ுள்ளது. 

 இத்திை்ைம் இெ்தியாவில் விவொய உயரக்ல்வியய வலுப்படுத்தி கமம்படுத்திை 

எண்ணுகின்றது. 

 

அளண புனரளம ்பு  மற்றும் தமம் ாட்டுத் திட்டம் 

 நெலவு ெிதிக் குழுவின்  (Expenditure Finance Committee-EFC) ெெ்திப்பு உலக வங்கியால் 

ெிதியளிக்கப்படும் அயண புனரயமப்பு மற்றும் கமம்பாைட்ுத் திை்ைத்தின் (Dam 

Rehabilitation & Improvement Project-DRIP) நெலவுத் நதாயக மற்றும் காலக்நகடுயவ 2020ஆம் 

ஆண்டின் ெூன் மாதம் வயர ரூ.3466 ககாடியாக திருத்தம் நெய்துள்ளது. 

 இெ்த ெெ்திப்பானது மத்திய நெலவுத் துயறயின் (Department of Expenditure)  

நெயலாளருயைய தயலயமயின் கீழ் ெயைநபற்றது. 
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 பரெ்த கமலாண்யம அணுமுயறயயக் (Wide Management Approach) நகாண்டு ெிறுவன 

வலுப்படுதத்ுதகலாடு (Institutional Strengthening) கதரெ்்நதடுக்கப்பைை் அயணகளில் 

நெயல்பாைட்ுெ ்நெயல்திறன் (Operational Performance) மற்றும் பாதுகாப்யப அதிகரிக்கும் 

மத்திய அரசின் பங்களிப்பு கூறுகளுயைய ஓர ் மாெிலத ் துயறத் திை்ைகம (State sector 

scheme) அயண புனரயமப்பு மற்றும் கமம்பாைட்ுத் திை்ைம் ஆகும். 

 இத்திை்ைமானது உலக வங்கியின் ெிதியுதவியுைன் மத்திய ெீரவ்ளம், ெதி கமம்பாடு மற்றும் 

கங்யக புனரயமப்பு அயமெெ்கத்தின் (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga 

Rejuvenation with assistance)  கீழுள்ள மத்திய ெீர ்ஆயணயத்தால்  (Central Water Commission-CWC) 

2012-ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பைை்து. 

 

 தவி உயரவ்ுகளில் இட ஒதுக்கீடு 

 உெெ் ெீதிமன்றமானது ெை்ைத்தின் படி, அை்ைவயண ொதியிய   மற்றும் அை்ைவயணப் 

பழங்குடியின  (Scheduled Caste / Scheduled Tribe) பணியாளரக்ளுக்குப்  பதவி உயரவ்ில் இை 

ஒதுக்கீைய்ை  கமற்நகாண்டு பின்பற்றுவதற்கு மத்திய அரயெ அனுமதிதத்ுள்ளது. 

 மத்திய அரசின் ொரப்ாக, கூடுதல் கொலிசிைர ்நெனரல் மணிெ்தர ்சிங் அரசியலயமப்புெ ்

ெை்ைத்தின்  கை்ைாயக்கூறுகளின் படி, ெிலுயவயில் உள்ள பதவி உயரவ்ு விவகாரங்களில் 

அை்ைவயண ொதியிய மற்றும் அை்ைவயணப் பழங்குடியினப்  பணியாளரக்ளுக்கு பதவி 

உயரவ்ில்  இை ஒதுக்கீைய்ைப் பின்பற்ற அனுமதிக்குமாறு கவண்டினார.் 
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 அரசுப் பணிகளில் பதவி உயரவ்ுகளில் இை ஒதுக்கீடு நதாைரப்ாக உெெ் ெீதி மன்றமானது 

M.ொகராெ் வழக்கில் (M Nagaraj Case -2006)  2006-ஆம் ஆண்டு  ஓர ்தீரப்்பியன வழங்கியது. 

அதன்படி, கிரீமி கலயர ்  எனும் கருத்தானது (Creamy layer concept) அை்ைவயண ொதியிய 

மற்றும் அை்ைவயணப் பழங்குடியினருக்குப்  நபாருெ்தாது. 

 இெ்திய அரசியலயமப்புெ ் ெை்ைத்தின் விதி 16 (4A)-ன் மூலம் பதவி உயரவ்ுகளில் இை 

ஒதுக்கீடு கை்ைாயமாக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

மக ்த ற்று இற ்பு விகிதம் 

 இெ்தியப் பதிவாளர ் நெனரல் அலுவலகத்தால் (Registrar General of India)  

நவளியிைப்பைட்ுள்ள மாதிரிப்  பதிவு முயறயமத் (sample registration system-SRS) தரவுகளின் 

படி, மகப்கபற்று இறப்பு விகிதம் (Maternal Mortality Rate-MMR) ஆனது 2011-13-ஆம் ஆண்டின் 

விகிதமான  167 எனும் அளவிலிருெ்து 2014-16ஆம் ஆண்டு 130 ஆக குயறெ்துள்ளது. 

 ொை்டினுயைய முன்கனற்றத்யத மதிப்பிை பகுப்பாய்வாளரக்ள் (analysts) மற்றும் வளரெ்ச்ிப் 

நபாருளாதார வல்லுெரக்ளால் (developmental economists) பயன்படுத்தப்படும்  பரெ்த 

அளவுருக்களின் மீதான ஓர ் குறிப்பிைத்தக்க முன்கனற்றகம 2013-ஆம் ஆண்டிலிருெ்து 

மகப்கபற்று இறப்பு விகிதத்தில் ஏற்பைட்ுள்ள இெ்த 22 ெதவீத குயறவாகும். 

 மாெிலங்களுள் மகப்கபற்று  இறப்பு விகிதத்தில் குயறவியனக் கண்டுள்ள மூன்று சிறெ்த  

மாெிலங்கள்  

o ககரளா - 46   (61) 

o மகாராஷ்டிரா - 61 (68) 

o தமிழ்ொடு - 66 (79) 

 மகப்கபற்று  இறப்பு விகிதத்தில்  கமாெமான மூன்று மாெிலங்கள் 

o அஸ்ஸாம்-237 (300)  

o உத்திரப்பிரகதெம்/உத்தரகண்ை்-201 (285) 
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o ராெஸ்தான்-199 (244). 

 

 1990-ஆம் ஆண்டு உலக மகப்கபற்று இறப்பு விகிதமானது 385 ஆகும். 2015-ல் இதன் விகிதம் 

216 ஆகும். 25 ஆண்டுகளில் 44 ெதவீதம் குயறவு ெிகழ்ெ்துள்ளது. 

 நபரும்பாலான உலகளாவிய மகப்கபற்று  இறப்புகள்  ஆப்பிரிக்க ெ ாரா துயணப் 

பகுதிகளில் (Sub-Saharan Africa) ெிகழ்கின்றன.  அதாவது 66 ெதவீத மகப்கபற்று  இறப்புகள். 

அதயனத ்நதாைரெ்்து நதற்காசியாவில் ெிகழ்கின்றது. அதனளவு 22 ெதவீதமாகும். 

 

சூரிய ஒளி ெக்கரத் திட்டம் 

 மத்திய சிறு, குறு, ெடுத்தர ெிறுவனங்களுக்கான அயமெெ்கத்தின் சூரிய ஒளி ெக்கர 

(ராைய்ை) திை்ைம் புதுதில்லியில் குடியரசுத ்தயலவரால் ஆரம்பிக்கப்பை உள்ளது. 

 இெ்த திை்ைம் இெ்திய அரொல், யகவியனஞரக்ளுக்கு 550 ககாடி ரூபாய்  மானியதத்ுைன், 50 

தயாரிப்புப் பகுதிகள் (Clusters) ஏற்படுத்தப்பைட்ு ஒப்புதலளிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 வைகிழக்கு உள்பை ொைட்ின் அயனதத்ுப் பகுதிகளிலும் 15 புதிய கயலத்திறன் உற்பத்தி 

யமயங்கள் ஏற்படுத்தப்பைட்ு நகாண்டிருக்கின்றன.  இதில் 10 யமயங்கள் 2019ம் ஆண்டு 

மாரெ் ்மாதத்தில் நெயல்பைத் துவங்கும்.  

 

India BPO தமம் ாட்டுத் திட்டம்  

 மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் நதாழில்நுை்ப அயமெெ்கமானது (Ministry of Electronics & 

Information Technology-MeitY) தன்னுயைய India BPO  கமம்பாைட்ுத் திை்ைத்யத (India BPO 

Promotion Scheme)  ெைப்பில் உள்ள 48000 இைங்கயள 1 லைெ்ம் இைங்களாக  மாற்றி 

விரிவுபடுத்திை திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

 கமலும் மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் நதாழில்நுை்ப அயமெெ்கமானது  5 லைெ்ம் 

நமய்ெிகர ் கெயவயகங்களின் (virtual servers)  திறகனாடு ொை்டின் ஐெ்தாவது மற்றும் 

இெ்தியாவின் மிகப்நபரிய கதசிய தகவல் யமயத்யத (National data centre-NDC) மத்தியப் 
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பிரகதெத்தின் கபாபாலில் ெிறுவ உள்ளது.  

 

 கதசிய தகவல் யமயமானது அரசின் இயணயதளங்கள், இயணயெ ்கெயவகள் மற்றும் 

நெயலிகயள ெிரவ்கிக்கும் யமயமாகும். ெைப்பில் இம்யமயமானது ொை்டில் புகன, 

ய தராபாத், நைல்லி, புவகனஸ்வர ்ஆகிய 4 இைங்களில் நெயல்படுகின்றது. 

 India -BPO கமம்பாைட்ுத் திை்ைமானது ொை்டிலுள்ள BPO/IT – ITES நெயல்பாைட்ுத் துயறகயள 

ஊக்குவிப்பதற்காக டிஜிை்ைல் இெ்தியா திை்ைத்தின் கீழ் அனுமதியளிக்கப்பைை்து.  

 இத்திை்ைம் 2014 ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பைை்து. BPO ெிறுவனங்கயளத ் கதாற்றுவிப்பயத 

ஊக்குவிப்பதும், 2011 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்நதாயகக் கணக்நகடுப்பின் படியிலான Tier II 

மற்றும் Tier III ெகரங்களுக்கு அவற்றின் விரிவுபடுதத்ுதயல ஊக்குவிப்பதும்    

இத்திை்ைத்தின் கொக்கங்களாகும். 

 மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் நதாழில்நுை்ப அயமெெ்கத்தின் கீழ் நெயல்படுகின்ற 

தன்னாை்சியுயைய அயமப்பான இெ்திய நமன்நபாருள் பூங்கா அயமப்பு  (Software 

Technology Parks of India-STPI) இத்திை்ைத்யதெ ்நெயல்படுதத்ும் அயமப்பாகும். 

 

ICGS ராணி ராஷ்தமானி 

 இெ்திய கைகலாரக் காவற் பயையானது (Indian Coast Guar-ICG) ICGS ராணி ராஷ்கமானி (ICGS 

Rani Rashmoni) எனும் கவக கராெ்துக் கப்பயல (fast patrol vessel-FPV)   ஆெ்திரப்பிரகதெ 

மாெிலத்தின் விொகப்பை்டினத்தில் நெயல்பாை்டிற்குத்  துவக்கி யவதத்ுள்ளது. 

 இெ்திய  கைகலார காவற்பயையின் கவக கராெ்து  கப்பற் பைகுகள் திைை்த்தின் நதாைரில் 

கைகலாரக் காவற் பயையில் நெயல்பாை்டிற்குத்  நதாைக்கி யவக்கப்பைட்ுள்ள  ஐெ்தாவது 

மற்றும் கயைசிக்  கப்பல் ICGS ராணி ராஷ்கமானி கப்பலாகும். 

 ICGS ராணி ராஷ்கமானி பைகானது ஹிெ்துஸ்தான் கப்பல் கைட்ுமான ெிறுவனத்தினால் 

(Hindustan Ship Yard Ltd) வடிவயமக்கப்பைட்ுக் கைை்ப்பைை்தாகும் 

 நகால்கத்தாவின் புகழ்நபற்ற ராணி ராஷ்கமானி அவரக்ளின்  நபயரந்காண்டு 

இப்பைகிற்கு ராணி ராஷ்கமானி எனப்  நபயரிைப்பைட்ுள்ளது. 

 கண்காணிப்பு (surveillance),  கதைல் மற்றும் மீை்பு (search and rescue),  தயைப்படுதத்ுதல் 
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(interdiction),  கைத்தல் எதிரப்்பு (anti-smuggling) மற்றும் கவைய்ையாைல் எதிரப்்பு (anti-poaching) 

ெைவடிக்யககள் கபான்ற பலதரப்பைை் பணிகயள இப்பைகு நெய்ய வல்லது.  

 

அளண  ாதுகா ்பு மதொதா 2018 

 மத்திய அயமெெ்ரயவ  குழுவானது 2018-ஆம் ஆண்டின் அயணகள் பாதுகாப்பு 

மகொதாயவ (Dam Safety Bill, 2018)  ொைாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுதத்ுவதற்கான 

முன்நமாழிவிற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 இெ்த மகொதாவானது ொை்டின் அயனதத்ு மாெிலங்களும், ஒன்றியப் பிரகதெங்களும் ஒகர 

மாதிரியான சீரான (Uniform) அயணகள் பாதுகாப்பு நெயற்ெயைமுயறகயள (Dam safety 

procedures) ஏற்றுக் நகாள்ள வயக நெய்கின்றது. அதனால் அயணகளின் பாதுகாப்பு உறுதி 

நெய்யப்படுவகதாடு மைட்ுமல்லாமல் அவற்றின் பயன்களும் பாதுகாக்கப்படும். 

 

 ொடு முழுவதும் ஒகர சீரான அயணப் பாதுகாப்பு நெயற் ெயைமுயறயானது மனித 

வாழ்வு, கால்ெயைகள் மற்றும் நொத்துக்கயளப் பாதுகாப்பதிலும் உதவும். 

 இெ்த மகொதாவானது அயணகளின் பாதுகாப்பான நெயல்பாைய்ை உறுதி 

நெய்வதற்காக, ொை்டில் உள்ள அயனதத்ு  குறிப்பிைை் அயணகளுக்கும்  முயறயான 

கண்காணிப்பு (Surveillance), பராமரிப்பு (Maintenance), நெயல்பாடு, ஆய்வு (Inspection) 

ஆகியவற்யற வழங்கும். 

 கமலும் இெ்த மகொதாவானது, 

o அயணகள் பாதுகாப்பு மீதான கதசிய குழு (National Committee on Dam Safety) 
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o அயணகள்  பாதுகாப்பு மீதான மாெில குழு (State Committee on Dam Safety) 

ஆகியவற்யற அயமப்பதற்கு வழிககாலுகின்றது. 

 இெ்த குழுக்களானது அயண பாதுகாப்புக் நகாள்யககயள (Dam safety policies) 

கமம்படுதத்ும். கமலும் அயணகளின்  பாதுகாப்பு நதாைரப்ாகத் கதயவப்படுகின்ற 

அத்தியாவசிய ஒழுங்குமுயறகயளப் பரிெ்துயரக்கும். 

 கமலும் இெ்த மகொதாவானது, ஓர ்  ஒழுங்குமுயற அயமப்பாக (Regulatory body) கதசிய 

அயணப் பாதுகாப்பு ஆயணயத்யத (National Dam Safety Authority) அயமக்கவும் 

வழிககாலுகின்றது. 

 

வடகிழக்கு ெள  

 மத்திய அயமெெ்ரயவ உள்துயற அயமெெ்யர வைகிழக்கு ெயபயின் அலுவல் வழித் 

தயலவராக ெியமிப்பதற்கான வைகிழக்குப் பிராெ்திய முன்கனற்றதத்ுயற 

அயமெெ்ரகத்தின் பரிெ்துயரயியன ஏற்றுக் நகாண்டுள்ளது. 

 வைகிழக்கு ெயப அயனதத்ு எைட்ு வைகிழக்கு மாெிலங்களின் ஆளுெர ் மற்றும் 

முதலயமெெ்ரக்யள உறுப்பினரக்ளாகக் நகாண்ை ெை்ைரீதியான அயமப்பாகும். 

 வைகிழக்குப் பகுதி அயமெெ்ரகத்தின் மத்திய இயண அயமெெ்ர ் இெ்த ெயபயின் 

துயணத ்தயலவராகப் பணியாற்றுவார.் 

 வைகிழக்கு ெயப என்பது வைகிழக்கு ெயப ெை்ைம் 1971-ன் கீழ் ெமெச்ீரான மற்றும் 

ஒருங்கியணெ்த முன்கனற்றத்தியன பாதுகாப்பதற்கும் மாெிலங்களுக்கு இயைகயயான 

ஒத்தியெவியன வழிவகுப்பதற்கும் உருவாக்கப்பை்ை ஒரு உெெ்ெியல அயமப்பாகும். 

 

ததசிய டிஜிட்டல் நூலகம் 

 மத்திய மனித வள கமம்பாைட்ு அயமெெ்ர,் பிரகாஷ் ெவ்கைகர,் கதசிய வாசிப்பு ொளான 

ெூன் 19, 2018 அன்று இெ்தியாவின் கதசிய டிஜிைை்ல் நூலகத்யத நதாைங்கி யவத்தார.் 

 மத்திய மனித வள கமம்பாைட்ு அயமெெ்கமானது தகவல் மற்றும் நதாழில்நுை்பம் 

வாயிலாக கல்வி பற்றிய கதசிய டிஜிை்ைல் நூலக திை்ைத்யத நதாைங்கியது (NMECIT). 

 

 இயத ஐ.ஐ.டி. கரக்பூர ்வடிவயமதத்ுள்ளது. கதசிய டிஜிைை்ல் நூலகம் என்பது ஒற்யற ொளர 
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கமயை மற்றும் அயனவராலும் அறிவு வளத்யத 24x7 அணுகக் கூடியதாகவும் 

வடிவயமக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 இெ்த நூலகத்யத ndp.iitkgp.ac.in மூலம் அணுக முடியும். பயன்பாை்ைாளர ்பதியவ உலகம் 

முழுவதும் உள்ள பயனரக்ள் அணுக முடியும். 

 

பிற்காலெ ்தெரக்்ளக  

 மத்திய அரொங்கம் தயலசிறெ்த ெபரக்யள இயணெ ் நெயலாளர ்அெ்தஸ்தில் மத்திய 

ெிரவ்ாகதத்ுைன் இயணெ்து பணியாற்ற வரகவற்கிறது. 

 தனியார ்துயறயின் ெிபுணதத்ுவதய்தப் பயன்படுதத்ுதல் மற்றும் ொை்டின் ெிரவ்ாகத்தில் 

திறயமயயப் புகுதத்ுதல் ஆகியவற்றிற்காக இம்முடிவு எடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 எெ்தநவாரு தனியார ் துயற நதாழில்முயறயிலும் 15 வருைம் பணி அனுபவம் 

உள்ளவரக்ள், உள்ொைட்ு விமானப் கபாக்குவரதத்ு, நபாருளாதார விவகாரங்கள் கபான்ற 

ஏதாவது பதத்ு துயறகளின் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

 விண்ணப்பதாரின் வயது வரம்பு 40-வயதுக்கு குயறயாமல் இருக்க கவண்டும். 

 கதரெ்்நதடுக்கப்படும் ெபரக்ள் முக்கிய அயமெெ்கங்களில் இயணெ ் நெயலாளரக்்கு 

இயணயான படியுைன், மூன்று வருை ஒப்பெ்தத்தாரரக்ளாகவும்,  அவரக்ளின் 

நெயல்திறத்யதப் நபாறுதத்ு ஐெ்து வருை பணி ெீை்டிப்பும் அளிக்கப்படும். 

 

உலகத்தின் முதலாவது மனிதாபிமான தடயவியலுக்கான ெரவ்ததெ ளமயம் 

 உலகத்தின் முதலாவது மனிதாபிமான தையவியலுக்கான ெரவ்கதெ யமயம் குெராத்தின் 

காெ்திெகரில் உள்ள தைய அறிவியல் பல்கயலக் கழகத்தில் நதாைங்கப்பைை்து. 

 இெ்த யமயமானது இெ்தியா, கெபாளம், பூை்ைான் மற்றும் மாலத்தீவு ஆகிய ொடுகளில் 

உள்ள  நெஞ்சிலுயவக்கான ெரவ்கதெ குழுவின் பிராெ்திய பிரதிெிதித்துவக் குழு  மற்றும் 

குெராத் தைய அறிவியல் பல்கயலக் கழகம் ஆகியவற்றின் கூைட்ு முயற்சியாகும். 

 இெ்த யமயமானது, நெஞ்சிலுயவெ ் ெங்கம் குெராத் பூகம்பத்தின் கபாது நெய்தயதப் 

கபால்  மனிதாபிமான ெைவடிக்யககயள நெருக்கடியான கெரங்களின் கபாதும், 

கபரிைரக்ளின் கபாதும் அளிக்கும்.  

 குெராத் தைய அறிவியல் பல்கயலக் கழகமானது உலகின் முதலாவது மற்றும் தையவியல் 

நதாைரப்ான அறிவியலுக்கான ஒகர பல்கயலக் கழகமாகும். 

 

ச ண்களுக்கான சதாழில்நுட்  வழிகாட்டிகள் (W2RT) 

❖ நபண்களுக்கான நதாழில்நுை்ப வழிகாைட்ிகள் என்னும் தனிதத்ுவ ெிகழ்ெச்ியின் 

கொக்கம் STEM/நதாழில்நுை்பம்  (Science, Technology, Engineering and Mathematics/அறிவியல், 

நதாழில்நுை்பம், நபாறியியல் மற்றும் கணிதம்) ஆகிய துயறகளின் மூத்த ெியலயில் 

நபண்களின் தயலயமப் பண்புகள் மற்றும் கதரெ்்நதடுக்கப்படும் துயறகளில் 

அவரக்யளத் தக்க யவதத்ுக் நகாள்ளும் திறன் ஆகியவற்யற அதிகப்படுதத்ுவதாகும். 
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❖ இெ்ெிகழ்ெச்ியானது முக்கியத் நதாழில்நுை்பமான தகவல் நதாழில் நுை்பம் (IT), தகவல் 

நதாழில் நுை்பத்தால் நெயல்படுத்தப்பை்ை கெயவகள் (ITES)/வணிக நெயல்முயற 

கமலாண்யம (BPM), உற்பத்தி நபாருள், ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாைட்ு ெிறுவனங்கள் (R & 

D) ஆகிய துயறகளில் முற்றிலும் நபண்கள் நதாழில் பண்பை்ைவரக்ளுக்காக 

வடிவயமக்கப்பைை்தாகும். 

❖ இது ொஸ்காம் (NASSCOM- National Association of Software and Services Companies), ொஸ்காம் 

துயறத் திறன்கள் மன்றம் மற்றும் இெ்தியாவின் தரவுப் பாதுகாப்பு மன்றம் ஆகியவற்றின் 

கூைட்ு முயற்சியாகும். 

❖ W2RT (Women Wizards Rule Tech) ஆனது 2018ம் ஆண்டு நென்யனயில் ெயைநபற்ற ொஸ்காம் 

டி அண்ை் ஐ (D and I) உெச்ி மாொை்டில் நதாைங்கப்பை்ைது. 

நாஸ்காம் (NASSCOM) 

❖ நமன்நபாருள் மற்றும் கெயவ ெிறுவனங்களின் கதசியெ ்ெங்கம் என்பது இெ்திய தகவல் 

நதாழில்நுை்பம் மற்றும் வணிக நெயல்முயற புற ஒப்பயைப்பு (BPO) ஆகியவற்றின் 

வரத்்தக மன்றம் ஆகும். 

❖ ொஸ்காம் அயமப்பானது லாப கொக்கமற்ற ெிறுவனமாக 1988-ல் நதாைங்கப்பைை்து. 

❖ ொஸ்காமின் தயலயமயிைம் புது தில்லியில் அயமெ்துள்ளது. ொஸ்காமின் பிராெ்திய 

அலுவலகங்கள் நபங்களுரு, நென்யன, ய தராபாத், நகாெச்ி, நகால்கத்தா, மும்யப, 

பூகன மற்றும் திருவனெ்தபுரம் ஆகிய ெகரங்களில் அயமெ்துள்ளன. 

 

5-வது ததசிய தரங்களின் மாநாடு  

❖ 5வது கதசியத ் தரங்களின் மாொடு “தரெியலப்படுத்தலுக்கான இெ்தியத் கதசிய 

யுக்திகயள நெயல்படுதத்ுதல்” என்ற கருதத்ுருவுைன் புது தில்லியில் ெயைநபற்றது. 

❖ இயத மத்திய வரத்்தகத ்துயற மற்றும் இெ்தியத் நதாழிற்ெங்க கூை்ையமப்பு இயணெ்து 

ஏற்பாடு நெய்திருெ்தது. 

❖ வரத்்தகத்திற்கான இயையூறு தயைகள் / தூய்யம மற்றும் தாவரத ் தூய்யம 

அறிவிப்புக்கான ஆய்வுகள் மீது இரண்டு அறிக்யககயள இெ்தியத் நதாழிற்ெங்க 

கூை்ையமப்பு (Confederation of Indian Industry) - ASL, தரெியலப்படுத்தலுக்கான இெ்தியத் 

கதசிய உத்திகள் அயமப்பு (INSS-Indian National Strategy for Standardization) மற்றும் மத்திய 

வரத்்தகத ்துயற அயமெெ்கம் ஆகியயவ இயணெ்து நவளியிை்ைன. 

❖ தரெியலப்படுதத்ுதலுக்கான இெ்தியத் கதசிய உத்திகள் அயமப்பானது, மத்திய 

வரத்்தகம் மற்றும் நதாழில்துயற அயமெெ்கம், மத்திய நுகரக்வார ் விவகாரத் துயற 

அயமெெ்கம் மற்றும் நதாழில்துயற பங்குதாரரக்ள் ஆகிகயாரின் கூைட்ு முயற்சியினால் 

உண்ைான ஒரு நவளிப்பாைாகும். 

 

ததசியத் ததரவ்ு முகளமயிடமிருந்து  யிற்சி  

 கதசியத ் கதரவ்ுகள் முகயமயானது வினாத்தாள் வடிவயமப்பாளரக்ளுக்கு சிறெ்த 

வினாத்தாள்கயள வடிவயமக்கவும், சிறெ்த மாதிரி வியைகயள வழங்கவும் 
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பயிற்சியளிக்கும் என்று மத்திய மனிதவள கமம்பாைட்ு அயமெெ்கம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 மத்திய இயைெியலக் கல்வி வாரியம் மற்றும் இதர கல்வி ஒழுங்குமுயற அயமப்புகள் 

ெைதத்ும் பல்கவறு சுயமயான கதரவ்ுகளிலிருெ்து அவரக்யள விடுவிக்க கதசியத் 

கதரவ்ுகள் முகயமயானது உருவாக்கப்பைை்து. 

 இெ்த அயமப்பு மத்திய இயைெியலக் கல்வி வாரியம் ெைதத்ும் அயனதத்ுத் கதரவ்ுகயள 

(10 மற்றும் 12-வது கதரவ்ுகள் தவிர) ெைதத்ும் நபாறுப்பியன 2019 முதல் படிப்படியாக 

நபறும். 

 இெ்த அயமப்பு ெைதத்ும் சிறப்புமிகு கதரவ்ுகள் 

o கெ.இ.இ. (JEE) மற்றும்  

o ெீை் (NEET) - எய்ம்ஸ் (AIIMS) மற்றும் புதுெக்ெரியில் உள்ள ஜிப்மர ் (JIPMER) 

ஆகியவற்யறத் தவிர  

ததசியத் ததரவ்ு முகளம : 

 இெ்தியாவில் உயரக்ல்வி ெிறுவனங்களுக்கு ெைத்தப்படும் நுயழவுத் கதரவ்ுகயள ெைத்த 

கதசியத ்கதரவ்ு முகயம என்னும் அயமப்யப அயமக்க ெவம்பரில் மத்திய அயமெெ்ரயவ 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. இெ்த அயமப்பானது தன்னாை்சி அதிகாரமும், சுய ொரப்ு 

நகாண்ை முதன்யம கதரவ்ு அயமப்பாகவும் நெயல்படும். 

 இெ்த முகயமயானது இெ்திய ெங்கங்கள் பதிவுெ ் ெை்ைத்தின் கீழ் (1860) ஒரு கூைட்ுறவு 

ெங்கமாக பதிவு நெய்யப்பைட்ுள்ளது. 

 எெ்தநவாரு துயற அல்லது அயமெெ்கங்கள் நுயழவுத் கதரவ்ு ெைத்த இடும் 

ஆயணகயளயும் இெ்த அயமப்பு நெயல்படுதத்ும். நுயழவுத் கதரவ்ுகயள ெைதத்ும் 

வலுவான அயமப்பாக இது நெயல்படும். 

 மத்திய மனித வள கமம்பாைட்ு அயமெெ்கத்தால் ெியமிக்கப்படும் சிறெ்த கல்வியாளயரத் 

தயலவராகக் நகாண்டு இது நெயல்படும். இவற்றின் முதன்யம ெிரவ்ாக அதிகாரியாக 

நபாது இயக்குெர ்மத்திய அரொல் ெியமிக்கப்படுவார.் 

 இவரக்யளத ்தவிர, ெிரவ்ாகக் குழுவில் பயனாளர ்ெிறுவனங்களின் உறுப்பினரக்ள் இைம் 

நபறுவர.் 

 

எல்ளலக் தகாட்டில்  ணியின் த ாது ஊனமுற்ற  ளட வீரரக்ளுக்கான வருடம் 

 இெ்திய இராணுவம் எல்யலக் ககாை்டில் பணியின் கபாது ஊனமுற்ற பயைவீரரக்யள 

நகௌரவிக்க 2018ஆம் ஆண்யை “எல்யலக் ககாை்டில் பணியின் கபாது ஊனமுற்ற 

பயைவீரரக்ளுக்கான வருைமாக” அனுெரிக்கிறது. 
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 இெ்த முயற்சியின் முதன்யம கொக்கம் ொை்டிற்காக மிகுெ்த அரப்்பணிப்புைன் 

நெயல்பைட்ு அதனால் ஊனமுற்ற பயை வீரரக்ள் அயையும் துன்பங்கயள கயளய 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 

சுதரஷ் மாத்தூர் குழு 

 இெ்திய காப்பீைட்ு ஒழுங்குமுயற மற்றும் கமம்பாைட்ு ஆயணயம் (IRDA- Insurance Regulatory 

and Development Authority of India) ொை்டில் காப்பீைட்ு ஊடுருவயல அதிகப்படுதத்ும் 

கொக்கதத்ுைன் காப்பீைட்ு ெெ்யத ெிறுவனங்கள் நதாைரப்ானவற்யற பரிசீலிக்க 10 

உறுப்பினரக்ள் நகாண்ை குழுயவ அயமதத்ுள்ளது. 

 IRDAவின் (காப்பீைட்ு ெெ்யத ெிறுவனங்கள்) ெிரவ்ாக இயக்குனர ் சுகரஷ் மாதத்ூர,் 

இக்குழுவின் தயலவராக நெயல்படுவார.் 

 IRDA (காப்பீைட்ு ெெ்யத ெிறுவனங்களின் பதிவு) கைட்ுப்பாடுகள், 2015-ஐ மீண்டும் 

பரிசீலிக்க இக்குழுவிற்கு வலியுறுத்தப்பைட்ுள்ளது. 

 பன்னாைட்ு நெலவாணிய ெிதியத்தின் புது விெிகயாகப் பாயத 2015ஆம் ஆண்டு IRDA-ஆல் 

அறிமுகப்படுத்தப்பை்ைது. இதன் கொக்கம் பகுதி வாரியாகப் பதிவு அணுகுமுயறயில் 

காப்பீைட்ு ஊடுருவுதயல அதிகப்படுதத்ுவதாகும். 

 இெ்தப் பாயத மூன்று வருைங்களுக்கு ெயைமுயறயில் இருக்கின்றது. 

இந்திய கா ்பீடு ஒழுங்குமுளற மற்றும் தமம் ாட்டு ஆளணயம் (IRDA) 

 IRDA-யானது இெ்தியாவில் காப்பீடு ெிறுவனங்கயள ஒழுங்குபடுதத்ுதல் மற்றும் 

கமம்படுதத்ுதல் ஆகியவற்யற கமற்நகாள்ளும் ெை்ைப் பூரவ்மான உெச்ி அயமப்பாகும். 

 இது இெ்தியக் காப்பீடு ஒழுங்குமுயற மற்றும் கமம்பாைட்ு ஆயணயெ ்ெை்ைம், 1999-ன் படி 

ஏற்படுத்தப்பை்ை அயமப்பாகும். இதன் தயலயமயிைம் நதலுங்கானாவிலுள்ள 

ய தராபாத்தில் அயமெ்துள்ளது. 
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இந்திரா 2018 

 இெ்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் முப்பயைகளுக்கான கூைட்ுப் பயிற்சியானது 2018-ம் 

ஆண்டின் இரண்ைாம் பாதியில் இெ்திய இராணுவ தளத்தில் ெயைநபற உள்ளது. 

 இெ்தப் பயிற்சியில், ரஷ்யாவின் கிழக்கு இராணுவ மாவை்ைத்தின் ஒன்றியணெ்த 

இராணுவப் பிரிவுகள் பங்கு நகாள்ளும். 

 இெ்திரா இராணுவப் பயிற்சியானது இெ்தியா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய ொடுகளின் 

கைற்பயைகளின் கூைட்ு ஒதத்ுயழப்பு மற்றும் இயணெ்து நெயலாற்றும் தன்யமயய 

கமம்படுத்த 2003ஆம் ஆண்டு நதாைங்கப்பைை்தாகும். 

 இப்பயிற்சியின் நபயரானது INDIA மற்றும் RUSSIA என்பனவற்றிலிருெ்து INDRA என்ற 

நபயயரப் நபற்றது. 

 இப்பயிற்சியானது முப்பயைகளின் இராணுவப் பயிற்சியாக 2017-ம் ஆண்டு 

மாற்றப்பை்ைது. இப்பயிற்சியானது முதன் முயறயாக அக்கைாபர ்2017-இல் நவற்றிகரமாக 

ரஷ்யாவில் உள்ள விளாடிகவாஸ்ைாகில் ெயைநபற்றது. 

 இது இெ்தியாவின் முப்பயைகளின் முதல் பயிற்சியாகும். கமலும் இது இெ்தியா மற்றும் 

ரஷ்யாவிற்கியைகயயான முப்பயைகளின் முதல் பயிற்சியாகும். 

 முதன் முயறயாக முப்பயைகளின் இராணுவப் பயிற்சியய ரஷ்யா தனது நொெ்த 

மண்ணில் ெைத்தியது. 

 

ஆதார-் தயாசமட்ரிக் தரவுகள்- UIDAI 

 இெ்திய தனிதத்ுவ அயையாள ஆயணயமானது (Unique Identification Authority of India-UIDAI) 

2016-ஆம் ஆண்டின் ஆதார ் திை்ைத்தின் (Aadhaar Act, 2016) கீழ், குற்றவியல் 

விொரயணகளுக்காக (Criminal Investigation) ஆதார ்உயிரியல் தகவல் (Biometric) தரவுகளின் 

பயன்பாை்டிற்கு அனுமதி அளிக்கப்பைாது எனும் அறிவிப்யப நவளியிைட்ுள்ளது. 

 2016-ஆம் ஆண்டின் ஆதார ் ெை்ைத்தின் பிரிவு 29-ன் படி, இெ்திய தனிதத்ுவ அயையாள 

ஆயணயத்தால் கெகரிக்கப்படும் அயனதத்ு உயிரியல் தகவல் தரவுகளும் ஆதார ்

அைய்ையய தயாரிப்பதற்கான நெயல்களுக்கும், ஆதார ் அைய்ை உயைகயாரின் 

அயையாளத்தின் அங்கீகாரத்திற்கும் மைட்ுகம பயன்படுத்தப்படும். பிற நெயல்களுக்கு 

பயன்படுத்தப்பை மாை்ைாது.  

 இெ்தக் கைட்ுப்பாடுகள் நதாைரப்ாக ஆதார ் ெை்ைத்தின் பிரிவு 33-ன் கீழ், சில 

வயரயறுக்கப்பைை் விதிவிலக்குகள் வழங்கப்பைட்ுள்ளன. இப்பிரிவின்படி, ககபிகனை் 

நெயலாளர ்(Cabinet Secretary) தயலயமயிலான கமற்பாரய்வ குழுவின் (Oversight Committee) 

முன் அனுமதிக்குப் பிறகு மைட்ுகம கதசியப் பாதுகாப்பு (National security) உள்ளைங்கிய 

விவகாரத்தில், ஆதார ் உயிரியல் தகவல் தரவுகளின் அணுகலுக்கு அல்லது 

பயன்பாை்டிற்கு அனுமதி வழங்கப்படும்.  

 

அல்சகாய்தா மற்றும் ISIS-ன் இரு கிளள அளம ்புகள்-தளட  

 மத்திய உள்துயற அயமெெ்கமானது (Union Ministry of Home Affairs -MHA) பயங்கரவாத 
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எதிரப்்புெ ்ெை்ைம் (Anti-terror law) மற்றும் 1967-ம் ஆண்டின் ெை்ை விகராத ெைவடிக்யககள் 

தடுப்புெ ் ெை்ைத்தின் (Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA) கீழ், இெ்திய துயணக் 

கண்ைத்தின் அல்நகாய்தா அயமப்பியனயும் (Al-Qaeda in Indian Subcontinent-AQIS), 

நகாராென் மாகாணத்தின் இஸ்லாமிக் ஸ்கைை் அயமப்யபயும் (Islamic State in Khorasan 

Province-ISKP) தயை நெய்துள்ளது. 

 இெ்திய துயணக் கண்ைத்தின் அல்நகாய்தா அயமப்பானது அல்-நகாய்தா தீவிரவாத 

அயமப்பின் கியள அயமப்பாகும் (Affiliate). நகாராென் மாகாணத்தின் இஸ்லாமிக் ஸ்கைை் 

அயமப்பானது ஆப்கானிஸ்தானில் நெயல்படும் இஸ்லாமிக் ஸ்கைை் தீவிரவாத 

அயமப்பின் கியள அயமப்பாகும். 

 1967-ஆம் ஆண்டின் ெை்ை விகராத ெைவடிக்யககள் தடுப்புெ ் ெை்ைமானது, இெ்தியாவில் 

ெை்ைவிகராத நெயல்பாடுகயளயும், அவற்றிகனாடு நதாைரப்ுயையவற்யறயும் திறம்பை்ை 

வயகயில் தடுப்பயத கொக்கமாகக் நகாண்ை பயங்கரவாத எதிரப்்புெ ்ெை்ைமாகும். 

 

29 ச ாருட்கள் மீதான கூடுதல் வரி 

 அநமரிக்காவிலிருெ்து இெ்தியாவிற்கு இறக்குமதி நெய்யப்படும் 29 நபாருைக்ளின் மீது 

அதிகபைெ் வரி விதிப்யப இெ்தியா அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

 கனைா மற்றும் நமக்ஸிககா ொடுகயளத் தவிரத்த்ு, உலகின் அயனத்து பிற 

ொடுகளிலிருெ்தும் அநமரிக்காவிற்கு கமற்நகாள்ளப்படுகின்ற இரும்பு மற்றும் 

அலுமினியப் நபாருைக்ளின் இறக்குமதி மீது முயறகய 25% மற்றும் 10% வரியியன 

விதிப்பது என 2018-ஆம் ஆண்டு மாரெ் ் மாதம் அநமரிக்கா நவளியிை்ை அறிவிப்பிற்கு 

எதிராக, அவற்றினால் உண்ைாகும் வருவாய் இழப்பியன ஈடு நெய்வதற்காக இெ்த 

பதிலடியய இெ்தியா கமற்நகாண்டுள்ளது. 
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ெம்மு காஷ்மீரில் ஆளுநர் ஆட்சி 

 குடியரசுத ் தயலவர ் ராம்ொத் ககாவிெ்த் ெம்மு காஷ்மீரில் ஆளுெர ் ஆை்சியய 

அமல்படுத்த ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளார.் 

 ெம்மு காஷ்மீரில் கைெ்த ொன்கு பத்தாண்டுகளில் (4 தொப்தம்) ஆளுெர ் ஆை்சி 

ெயைநபறுவது இது எை்ைாவது முயறயாகும். ெம்மு காஷ்மீரின் ஆளுெர ்

என்.என்.கவாராவின் பணிக்காலத்தில் ஆளுெர ்ஆை்சி ெயைநபறுவது இது மூன்றாவது 

முயறயாகும். 

 மாெில ெை்ைமன்றமானது இயைெீக்க ெியலயில் யவக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 மத்திய உள்துயற அயமெெ்கமானது பி.பி.வியாஸ் என்பவருைன் கெரத்த்ு சிறெ்த காப் (COP) 

மற்றும் ெக்ெல் எதிரப்்பு வல்லுெரான கக.விெயகுமார ் ஆகிகயாயர ஆளுெர ்

என்.என்.கவாராவின் ஆகலாெகரக்ளாக ெியமிதத்ுள்ளது. 

 ெம்மு காஷ்மீர ் மாெில தயலயமெ ் நெயலாளராக பி.பி.வியாஸ் இருெ்த இைத்திற்கு 

ெத்தீஸ்கர ் மாெில இெ்திய ஆை்சிப் பணி அதிகாரியான பி.வி.ஆர ் சுப்பிரமணியம் 

ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 

ஸ்டாக்தஹாம் ெரவ்ததெ அளமதி ஆராய்ெச்ி நிறுவனம் (SIPRI) 

 ஸ்ைாக்க ாம் ெரவ்கதெ அயமதி ஆராய்ெச்ி ெிறுவனத்தின் (SIPRI-Stockholm International 

Peace Research Institute) கமம்படுத்தப்பை்ை எண்ணிக்யகயின் படி, ஒன்பது அணு ஆயுத 

ொடுகளின் அணு ஆயுதங்களின் எண்ணிக்யகயானது 2017 நதாைக்கத்தில் 14, 935 லிருெ்து 

2018 நதாைக்கத்தில் 14, 465 ஆகக் குயறெ்துள்ளது. 

 

 இெ்த ஒன்பது ொடுகளாவன : அநமரிக்கா, ரஷ்யா, பிரிைை்ன், பிரான்ஸ், சீனா, இெ்தியா, 

பாகிஸ்தான், இஸ்கரல் மற்றும் வை நகாரியா. 

 SIPRI என்பது சுயாதீன சிெ்தயனெ ் ொவடி ஆகும். இது 1966 ஆண்டு முதல் திறெ்த 

மூலங்களிலிருெ்து கியைக்கும் தகவல்கயளத் நதாகுக்கிறது. 

 உலகின் நமாத்த அணு ஆயுதங்களில் 92% ரஷ்யா (6850 அணு ஆயுதங்கள்) மற்றும் 
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அநமரிக்கா (6450 அணு ஆயுதங்கள்) ஆகிய ொடுகளிைம் உள்ளன. 

 இரு ொடுகளுக்கியைகயயான 2010ஆம் ஆண்டின் பாதுகாப்பு முக்கியதத்ுவமிக்க 

தாக்குதல் ஆயுதங்களின் மீதான கூடுதலான கைட்ுப்பாடு மற்றும் குயறப்பிற்கான 

ெைவடிக்யககள் மீதான ஒப்பெ்தத்தின் படி (New START Treaty) அநமரிக்கா மற்றும் 

ரஷ்யா ஆகிய இரு ொடுகளின் ஆயுதக் கைட்ுப்பாைட்ு நபாறுப்புகளின் காரணமாக இெ்தக் 

குயறப்பு ெிகழ்ெ்துள்ளது. 

 

ததசிய சுகாதார திட்ட அறிக்ளக 

 கதசிய சுகாதார திை்ைத்தின் நபாதுவான ஆய்வுப் பணியின் 11-வது அறிக்யகயின் படி, 

குடும்பக் கைட்ுப்பாைட்ில் சீரற்ற சுயம தாங்குபவரக்ளாக நபண்கள் உள்ளனர.் ொை்டில் 93 

ெதவீதத்திற்கும் அதிகமான நபண்கள் கருத்தயை நெய்யப்பை்ைவரக்ளாக உள்ளனர.் 

 2017-18ஆம் ஆண்டில் (அக்கைாபர ்வயர) நமாத்த கருத்தயைகளின் எண்ணிக்யகயானது 

14,73,418 ஆகும். இவற்றில் நபண்கள் கருத்தயைகள் (Tubectomiel) 93.1% மற்றும் ஆண்கள் 

கருத்தயைகள் (Vasectomy) 6.8% ஆகும். 

 இெ்த அறிக்யகயானது ெமீபத்திய சுகாதார கமலாண்யம தகவல் அயமப்பின் (HMIS - 

Health Management Information System) அடிப்பயையில் நவளியிைப்பை்ைது. கதசிய சுகாதார 

திை்ைத்தின் கருத்தயை உள்ளிை்ை பல்கவறு அளவுருக்கள் நதாைரப்ான தகவல்கயள 

மாெிலங்கள் HMIS-ல் பதிகவற்றம் நெய்யும். 

 ொை்டில் முெ்யதய வருைங்களில் நபண்களின் கருத்தயைகள் 98% ஆக இருெ்தது. 

அவற்றுைன் ஒப்பிடுயகயில் ெமீபத்திய ஆய்வு குறுகிய முன்கனற்றத்யதக் காைட்ுகிறது. 

 நபாதுவான ஆய்வுப் பணி (CRM-Common Review Mission) என்பது கதசிய சுகாதார திை்ைத்தின் 

நவளிப் பரிணாமம் ஆகும். 

 

சமக்கன்தஸ உலகளாவிய நிறுவனத்தின் ஆசிய  சிபிக் பிராந்தியத்திற்கான 

அறிக்ளக 

 நமக்கன்கஸ உலகளாவிய ெிறுவனத்தின் ஆசிய பசிபிக் பிராெ்தியத்திற்கான ெமீபத்திய 

அறிக்யகயின் படி, இெ்தியாவில் பாலின ெமத்துவமின்யமயானது கவயல நெய்யும் 

இைத்தில் மிகவும் அதிக அளவில் உள்ளது. ெை்ைப் பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் பங்ககற்பு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பயையிலும் பாலின ெமதத்ுவமின்யம காணப்படுகிறது. 

 பாலின ெமதத்ுவமின்யமயில் இெ்தியாவின் மதிப்நபண் ஆனது கவயல நெய்யும் 

இைத்தில் 0.30 ஆகவும், ெை்ைப் பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் பங்ககற்பு அடிப்பயையில் 0.78 

ஆகவும் உள்ளது. 

 GPS (GPS-Gender Parity Score) -ன் அயனதத்ு ொன்கு வயகயிலும் ஆசியா பசிபிக் ெராெரியய 

விை இெ்தியா பின்தங்கியுள்ளது. ஆனால் வங்காள கதெம் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய 

ொடுகளுைன் ஒப்பிடுயகயில் முன்னியலயில் உள்ளது. 

 இெ்த அறிக்யகயானது பாலின ெமெியல மதிப்நபண் அடிப்பயையில் ெமெியலயய 

மதிப்பிைட்ுள்ளது. GPS-ஆனது கவயல மற்றும் ெமுதாயத்தில் ொன்கு பரெ்த பிரிவுகளின் 
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கீழ் பாலின ெமெியலயின் 15 குறிகாை்டிகயளப் பயன்படுதத்ுகிறது. 

 இெ்த ொடுகளின் மதிப்நபண் 0 (குறிப்பிைப்படுகிற ெமெியலயின்யம) முதல் 1 

(குறிப்பிைப்படுகிற ெமெியல) வயர இருக்கும். இெ்த மதிப்நபண் அடிப்பயையில் ொடுகள் 

தரெியலப்படுத்தப்படும். 

 

இ.ஸ்ரீதரன் குழு 

 ொை்டில் நமை்கரா ரயில் அயமப்புகள் குறித்தத ்தரங்கயள வகுக்க அயமக்கும் குழுவிற்கு 

பிரதம அயமெெ்ர ்ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளார.் 

 இக்குழுவின் தயலவர ் இ.ஸ்ரீதரன் (பிரபலமாக அறியப்படுகிற இெ்தியாவின் நமை்கரா 

மனிதன்) ஆவார.்  

 ொை்டில் நமை்கரா இரயில் அயமப்புகளால் பின்பற்றப்படும் பல்கவறு கூறுகளுக்கான 

ஒகர மாதிரியான தரங்கயள இக்குழு நகாண்டு வர உள்ளது. 

 

சிளறெ ்ொளலகளில் ச ண்கள் 

 மத்திய நபண்கள் மற்றும் குழெ்யதகள் கமம்பாைட்ு அயமெெ்கமானது 

‘சியறெெ்ாயலகளில் நபண்கள்’ என்னும் அறிக்யகயய நவளியிைட்ுள்ளது. 

 இெ்த அறிக்யகயின் கொக்கம் சியறெெ்ாயலகளில் நபண்களுக்கான பல்கவறு 

உரியமகயள புரிெ்து நகாள்ளுதல், சியறெெ்ாயலகளில் நபண்கள் ெெ்திக்கும் பல்கவறு 

பிரெெ்யனகள் மற்றும் பிரெெ்யனகளுக்கு ொத்தியமான முயறயில் தீரவ்ு காணுதல் ஆகும். 

 சியறெ ் ொயலகளில் உள்ள நபண்களின் வாழ்க்யகத் தரத்யத கமம்படுத்த விரிவான 

பை்டியல் நகாண்ை 134 பரிெ்துயரகள் இெ்த அறிக்யகயில் கூறப்பைட்ுள்ளன. கருத்தரித்தல் 

நதாைரப்ான பல்கவறு வயகயான பிரெெ்யனகள், சியறெெ்ாயலகளில் பிள்யளப்கபறு, 

அவரக்ளின் மன ஆகராக்கியம், ெை்ை உதவி மற்றும் ெமூகத்துைன் மீண்டும் 

ஒருங்கியணக்கப்படுதல் ஆகிய பரிெ்துயரகள் இெ்த அறிக்யகயில் அைங்கும். 

 

உலகில் ச ண்களுக்கு ஆ த்தான நாடுகளில் இந்தியா 

 தாம்ென் ராய்ை்ைரஸ்் பவுண்கைென் ெைதத்ிய கணக்நகடுப்பின் படி, அதிக ஆபத்தான 

பாலியல் வன்முயற மற்றும் கை்ைாய அடியம உயழப்பு ஆகிய காரணங்களுக்காக உலகில் 

நபண்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தான ொடுகளில் இெ்தியா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

 2011-ல் ெைத்தப்பை்ை இகத கருத்துக்கணிப்பின் படி இெ்தியா ொன்காவது இைத்தில் 

இருெ்தது. இெ்த முயற நபண்களுக்கான பாதுகாப்பில் இெ்தியாயவ விை பாகிஸ்தான் 

சிறெ்ததாகக் கருதப்பைட்ு 6-வது இைத்தில் உள்ளது. 

 கபாரக்ளால் பாதிக்கப்பை்ை ொடுகளான ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் சிரியா ஆகிய ொடுகள் 

முயறகய இரண்ைாவது மற்றும் மூன்றாவது இைத்தில் உள்ளன. கொமாலியா மற்றும் ெவுதி 

அகரபியா ஆகிய ொடுகள் முயறகய ொன்காவது மற்றும் ஐெ்தாவது இைத்தில் உள்ளன. 

 கமற்கத்திய ொடுகளில் ஒன்றான அநமரிக்கா மைட்ும் முதல் 10 இைங்களுக்கான 
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பை்டியலில் இைம் நபற்றுள்ளது. அநமரிக்கா ஒைட்ுநமாத்தமான தர வரியெயில் 10வது 

இைத்திலும் மற்றும் பாலியல் வன்முயற மற்றும் துன்புறுத்தலில் மூன்றாவது இைத்திலும் 

உள்ளது. 

  நபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான பதிவுகள் 2007 முதல் 2016 வயர 83% என்று 

அரொங்கத் தரவு கூறுகிறது. 

 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

உலக காற்று மாநாடு 

 உலக காற்று மாொை்டின் முதல் பதிப்பு 2018ஆம் ஆண்டு நெப்ைம்பர ்மாதம் 25ஆம் கததி 

முதல் 28ஆம் கததி வயர நெரம்னியின்  ம்பரக்் ெகரில் ெயைநபற உள்ளது. 

 

 ெீடித்த காற்று ஆற்றல் உற்பத்திக்காகவும் புதத்ாக்க மற்றும் பசுயமத் 

நதாழிற்நுை்பங்கயளப் பற்றி விவாதிப்பதற்காகவும் உலகின் பல்கவறு ொடுகயளெ ்

கெரெ்்த ஆற்றல் துயற ெிபுணரக்ளுக்கு இம்மாொைானது ஓர ்நபாது கமயையய வழங்கும். 

 இெ்த மாொைானது உலக அளவில் காற்று ஆற்றல் நதாழிற்ொயலகளினுயைய 

மிகப்நபரிய மற்றும் மிக முக்கியமான ெெ்திப்பாகும்.  

 காற்று ஆற்றல் உற்பத்திக்கான கூை்ையமப்பு ெிறுவல் திறனில் சீனா, அநமரிக்கா, 

நெரம்னி ஆகியவற்றிற்கு அடுதத்ு உலக அளவில் இெ்தியா 33 ஜிகா வாை் ெிறுவல் உற்பத்தி 

திறயனக் நகாண்ை மிகப்நபரிய ொைாகும். 

 

RIMPAC 

 2018 ஆம் ஆண்டு பசுபிக் கைகலார ொடுகளிக்கியைகயயான கைற்கூைட்ுப் கபார ்

பயிற்சியான ரிம்பக் பயிற்சியில் பங்ககற்க சீன கைற்பயைக்கான அயழப்பிதயழ 

அநமரிக்கா திரும்ப நபற்றுள்ளது. 

 பிரெச்ியனக்குரிய நதன் சீனக் கைலில் உள்ள தீவுகளில் சீனா கமற்நகாண்டு வரும் 

நதாைரெ்்த ெை்ை விகராதமான இராணுவ மயப்படுதத்ுவதற்கான பதில் ெைவடிக்யகயாக 
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அநமரிக்கா இெ்த அயழப்பியன திரும்பப் நபற்றுள்ளது. 

 1971ம் ஆண்டு முதலில் ெயைநபற்ற பிறகு, தற்கபாது ெயைநபற உள்ள ரிம்பாக் 2019 

என்பது இெ்த வயகப் பயிற்சியின் 26வது பதிப்பாகும். 

 RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise) கைற்ொர ் கூைட்ுப்கபார ்

பயிற்சியானது உலகின் மிகப்நபரிய ெரவ்கதெ கைல்ொர ்

கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சியாகும். இரைய்ைப் பயை ஆண்டுகளின் 

ெூன் மற்றும் ெூயல மாதங்களில் அநமரிக்காவின் 

 வாய் தீவின் க ாகனாலூவில் இெ்த கூைட்ுப்கபார ்

பயிற்சியானது இரு ஆண்டிற்கு ஒரு முயற ெைத்தப்படும். 

 அநமரிக்கக் கைற்பயையின் பசுபிக் பயையினால் இெ்த 

கபார ் பயிற்சி ெைத்தப்படுகின்றது மற்றும் 

ெிரவ்கிக்கப்படுகின்றது. இதன் தயலயமயகம் முத்து துயறமுகத்தில் உள்ளது. 

 

சல னானின் பிரதமர ்

 நலபனான் பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் ொத்  ரிரியய (Saad Hariri) மூன்றாவது 

முயறயாக நலபனானின் பிரதமராகத் கதரெ்்நதடுதத்ுள்ளனர.்  

 இம்மாதத்தின் நதாைக்கத்தில் 

ெயைநபற்ற கதரத்லில் ொத் 

 ரிரியின் கை்சி பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ளுக்கான இைங்களில் 

மூன்று பாகத்திற்கும் அதிகமான 

இைங்கயள இழெ்த கபாதிலும் 

மீண்டும்  ரிரி பிரதமராக தனது 

பதவியய தக்க யவதத்ுள்ளார.் 

 அதிகாரப்பூரவ் கலெ்தாகலாசிப்பில் 

நமாத்தம் 128 பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ளில் 111 உறுப்பினரக்ள்  ரிரிக்கு அதரவளித்ததயன அடுதத்ு அவர ்

பிரதமராக பதவி ஏற்றுள்ளார.் 

 நலபனான் ொை்டின் பிரிவியனவாத அதிகாரப் பகிரவ்ு முயறப்படி (Lebanon's sectarian power-

sharing system), பிரதம அயமெெ்ர ் பதவியானது ென்னி முஸ்லிம் பிரிவினருக்கு 

ஒதுக்கப்பைட்ுள்ளது.  

 

தநட்தடா-சகாலம்பியா 

 நதன் அநமரிக்க ொைான நகாலம்பியா வை அைல்ாண்டிக் ஒப்பெ்தத்தில் அயமப்பில் 

முயறயாக இயணெ்துள்ளது. இதன் மூலம் இெ்த NATO (North Atlantic Treaty Organization) 

கூை்ைணியில் இயணெ்துள்ள ஒகர லத்தின் அநமரிக்க ொைாக நகாலம்பியா 

உருவாகியுள்ளது. 

 நகாலம்பியாவில் நகாலம்பிய அரசிற்கும் அெ்ொை்டின் புரை்சிகர ஆயுதப் பயையினிற்கும் 
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இயைகய அயமதி ஒப்பெ்தம் யகநயழுத்திைப்பை்ைதற்கு பிறகு, 2017ஆம் ஆண்டு கம 

மாதம் நகாலம்பியாவுைன் 29 உறுப்பினரக்யளக் நகாண்ை கெை்கைா அயமப்பு ஓர ்

கூை்டியணவு ஒப்பெ்தத்யத ஏற்படுத்திக் நகாண்ைது. 

 யெபர ் பாதுகாப்பு, கைல்ொர ் பாதுகாப்பு, தீவிரவாதம் மற்றும் ஒழுங்கயமக்கப்பைை் 

குற்றங்கள் கபான்ற உலக பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் மீது நகாலம்பியா ஒதத்ுயழப்பியன 

வழங்கும். 

 1949ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 4ஆம் கததி யகநயழுத்திைப்பை்ை வை அைல்ாண்டிக் ஒப்பெ்தத்தின் 

அடிப்பயையில் ஏற்படுத்தப்பை்ை 29 வை அநமரிக்க மற்றும் ஐகராப்பிய ொடுகளின் 

அரசுகளுக்கியைகயயான இராணுவ கூை்ைணிகய கெை்கைா ஆகும். 

 

இந்தியா -  ாகிஸ்தான் கடதலாரக் காவல் ளடயினரின் த ெச்ுவாரத்்ளத  

 இெ்தியக் கைகலாரக் காவல்பயையும் பாகிஸ்தானின் கைகலார பாதுகாப்பு ெிறுவனமும் 

இரு தரப்பு மீனவரக்ளாலும் மீறப்படும் எல்யல மீறல் பிரெச்ியனகயளயும், கைல்ொர ்

கதடுதல் மற்றும் மீை்பு விவகாரங்களில் ஒதத்ுயழப்யப கமம்படுதத்ுவயதப் பற்றியும் 

கைல்பகுதியில் மாசுக்கைட்ுப்பாைய்ை கமற்நகாள்வது பற்றியும் கபெச்ுவாரத்்யத 

ெைத்தினர.் 

 இெ்த உயர ்அலுவல் ெெ்திப்பு 2005ம் ஆண்டு இரு தரப்பு அயமப்புகளாலும் ஒதத்ுயழப்யப 

கமம்படுதத்ுவதற்காக யகநயழுத்திை்ை புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தத்தின் விதிகளின் படி 

ெைத்தப்பைை்து. 

 இெ்த புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தம் 2016ம் ஆண்டு கமலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு ெீை்டிக்கப்பைை்து. 

 இெ்த முக்கியதத்ுவம் வாய்ெ்த வருைாெ்திர ெெ்திப்பு கைெ்த ஆண்டுகளில் பாகிஸ்தான் 

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இெ்திய சிறப்புப் பயைகள் ெைத்திய அதிரடித் தாக்குதல்களாலும், 

2017ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முன்னாள் இெ்திய கைற்பயை அதிகாரியான குல்பூஷன் 

ொதவ்விற்கு பாகிஸ்தானின் ராணுவ ெீதிமன்றம் மரண தண்ையன விதிதத்தாலும் நென்ற 

ஆண்டு ெைத்தப்பைவில்யல. 

 

உலக சுகாதார ெள  மாநாடு 

 71வது உலக சுகாதார ெயப மாொடு சுவிைெ்ரல்ாெ்தின் நெனிவாவில் ெைெ்தது. 

 இம்மாொடு டிஜிைை்ல் சுகாதாரத்தின் மீதான தீரம்ானத்யத ஏற்றுக் நகாண்ைது. 

 இெ்த தீரம்ானத்யத 20 ொடுகள் வழி நமாழிதலுைன் இெ்தியா முன்நமாழிெ்தது. 

 டிஜிைை்ல் சுகாதாரத் நதாழில்நுை்பம் அயனவருக்குமான சுகாதார கெயவயய 

ஏற்படுதத்ுவதிலும் மருத்துவ கெயவகளின் அணுகுதல், தரம் மற்றும் மலிவான வியல 

ஆகியவற்யற கமம்படுதத்ுவதிலும் மிகுெ்த ஆற்றயல நகாண்டுள்ளது. 

 இதந்தாழில்நுை்பம் ஆழ்ெ்த இயெ்திர கற்றல் (Deep Machine Learning), நெயற்யக நுண்ணறிவு 

(Artificial Intelligence) மற்றும் இயணய தள விவகாரங்கள் (Internt of Things) மற்றும் வளரெ்்து 

வரும் துயறயான ஜீகனாமிக்ஸ் (Genomics) கபான்ற புதிய கமம்படுத்தப்பை்ை 

நதாழில்நுை்பங்கயள நகாண்டிருக்கும். 
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 உலக சுகாதார ெயப 1948ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7ம் கததி ெிறுவப்பைட்ு, முன்பு உலக ொடுகள் 

ெங்கத்தால் அயமக்கப்பைட்ு இருெ்து சுகாதார ெிறுவனத்தின் நதாைரெ்ச்ியாக 

நெயல்பைட்ு வருகின்றது. 

 இதன் தயலயமயகம் நெனீவாவில் உள்ளது. 

 தனது 194 உறுப்பினரக்ளால் ெிரவ்கிக்கப்படுகின்ற உலக சுகாதார ெிறுவனத்தின் ஒரு 

அயமப்கப உலக சுகாதார மாொடு ஆகும். உலக சுகாதார ெிறுவனத்தின் நகாடி 

குணப்படுதத்ுவதின் சின்னமாக அசிலிபியஸ் தூயணக் (Rod of Asclepius) நகாண்டுள்ளது. 

 உறுப்பினர ் ொடுகளின் அயனதத்ு சுகாதார அயமெெ்ரக்யளயும் பங்ககற்பாளரக்ளாக 

நகாண்ை இம்மாொடு சுகாதார நகாள்யககயள வடிவயமக்கும் அயமப்புகளில் உலகின் 

உயரெ்்த அயமப்பாக விளங்குகின்றது. 

 உலக சுகாதார ெிறுவனத்தின் தயலயமயகமான நெனீவாவில் ஒவ்நவாரு வருைமும் கம 

மாதம் உலக சுகாதார மாொை்டின் உறுப்பினரக்ள் வருைாெ்திர ெெ்திப்பியன 

ெைதத்ுகின்றனர.் 

 

இராணுவ நடவடிக்ளககளுக்கான இயக்குநர் செனரல்களின் ெந்தி ்பு 

 இெ்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய ொடுகளின் இராணுவ ெைவடிக்யககளுக்கான 

இயக்குெர ் நெனரல்கள் ெம்மு காஷ்மீரில் எல்யல தாண்டிய துப்பாக்கிெ ் சூடுகயள 

உண்யமயாகவும் உளப்பூரவ்மாகவும் ெிறுதத்ும் கொக்கில் 2003-ம் ஆண்டு 

யகநயழுத்திை்ை கபாரெ்ிறுத்த ஒப்பெ்தத்யத முழுயமயாக அமல்படுத்திை ஒப்புக் 

நகாண்டுள்ளனர.் 

 இரண்டு இராணுவ தளபதிகளும் ெம்மு காஷ்மீரில் உள்ள கைட்ுப்பாைட்ுக் ககாடு மற்றும் 

ெரவ்கதெ எல்யலக் ககாடு ஆகிய பகுதிகளில் ெிலவும் சூழ்ெியலயய மறுஆய்வு 

நெய்தனர.் 

 பாகிஸ்தானின் இராணுவ ெைவடிக்யககளுக்கான இயக்குெர ்நெனரல் சிறப்பு நதாைரப்ு 

வெதியய ஏற்படுத்தியுள்ளார.் 

 

UNWTO – 108-வது செயற்குழு மாநாடு 

 சுற்றுலாத ் துயறக்கான தனிப் நபாறுப்புயைய இயண மெ்திரி திரு. K.J.அல்கபான்ஸ் 

ஸ்நபயினின் ொன் நெபாஸ்டியன் ெகரில் ெயைநபற்ற ஐக்கிய ொடுகள் உலக சுற்றுலா 

அயமப்பின் 108 ஆவது மாொை்டில் பங்குநபற்றார.் 

 உலக சுற்றுலா அயமப்பு (WTO-World Tourism Organization) என்பது ெீடித்த மற்றும் 

உலகளாவிய அணுகுதயலக் நகாண்ை சுற்றுலாதத்ுயறயய கமம்படுதத்ுவதற்கான 

ஐக்கிய ொடுகள் ெயபயின் ெிறுவனமாகும். 

 இெ்த மாொடு வருைத்திற்கு இரு முயற ெைக்கின்றது. அடுத்த ெெ்திப்பு ப ்யரனில் 

ெைத்தப்பை உள்ளது. 

 ஒவ்நவாரு 5 முழு உறுப்பினரக்ளுக்கும் ஒரு உறுப்பினர ் என்ற விகிதத்தில் 30 முழு 

உறுப்பினரக்யள ஐக்கிய ொடுகள் ெயப கதரெ்்நதடுக்கும். 
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சடன்மாரக்் முகத்திளரத் தளட 

 நைன்மாரக்் பாராளுமன்றமானது நபாதுநவளியில் இஸ்லாமியரக்ளின் முழு முகதத்ியர 

(full-face veil) அணிதயலத் தயைநெய்ய ெை்ைமியற்றியுள்ளது. 

 ெிகாப் (niqab) மற்றும் பரத்ா (burqa) கபான்றயவ உை்பை முகத்தியன மயறக்கும் 

முகத்தியரகயள அணிய நைன்மாரக்் தயைவிதிதத்ுள்ளது. 

 இதற்கு முன் ஆஸ்திரியா, பிரான்ஸ், நபல்ஜியம் ஆகிய ஐகராப்பிய ொடுகள் இகத கபான்ற 

ெை்ைத்யத ஏற்கனகவ இயற்றியுள்ளன. 

 

 ராகுதவ அதி ர ்

 பராகுகவ ொை்டின் வரலாற்றில் முதல்முயறயாக அலிசியா புநெை்ைா என்பவர ்பராகுகவ 

ொை்டினுயைய முதல் இயைக்கால நபண் அதிபராகப் பதவிகயற்றுள்ளார.் ஆை்சிக்காலம் 

முடிவயையும் முன்கப அதிபராக இருெ்துவெ்த க ாராசிகயா ககைஸ்் பதவி விலகியயதத் 

நதாைரெ்்து அலிசியா புநெை்ைா இயைக்கால அதிபராகப் பதவி ஏற்றுள்ளார.்  

 

 

ெமூக ஊடக வரி - உகாண்டா 

 கைந்ெவி அஞ்ெல் (WhatsApp), முகநூல் (Facebook), சுைட்ுயர கபான்ற ெமூக ஊைகங்களின் 

பயன்பாை்டிற்கு தினெரி கை்ைணமாக 200 ஷில்லிங்யக (shillings) விதிப்பதற்கான “ெமூக 

ஊைக வரி” (social media tax) மகொதாயவ உகாண்ைா பாராளுமன்றம் ெியறகவற்றியுள்ளது. 

 

சிங்க ்பூர ்ஏரள்லன்ஸ் 

 2018 ஆம் ஆண்டு அக்கைாபர ் 11-ஆம் கததி முதல் அநமரிக்காவின் ெியூ நெரஸ்ியின் 

கெவாரக்் மற்றும் சிங்கப்பூருக்கு இயைகய சிங்கப்பூர ் ஏரய்லன்ஸ் ெிறுவனமானது 

உலகின் ெீண்ை இயைெில்லா வரத்்தக விமானப் கபாக்குவரத்யத (world’s longest non-stop 
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commercial flight) துவங்க உள்ளது. 

 இதற்காக இெ்த விமான ெிறுவனமானது 16,700 கிகலா மீை்ைர ்தூரத்யத 18 மணி கெரம் 45 

ெிமிைத்தில் பயணிப்பதற்கு A350 – 9000 ULR எனும் புதிய விமானத்யத பயன்படுத்த 

உள்ளது. 

 

 

குழந்ளத  ருவ முடிவுக் குறியீடு - 2018 

 குழெ்யதகயளப் பாதுகாப்கபாம் (Save the Children’s) எனும் அயமப்பின் 2018 ஆம் ஆண்டின் 

“குழெ்யதப் பருவ முடிவுக் குறியீைட்ின்” (End of Childhood Index 2018) படி, 175 ொடுகளுள் 

இெ்தியா 113-வது இைதய்தப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு 116-வது இைத்திலிருெ்த இெ்தியா இவ்வாண்டு மூன்று இைங்கள் 

முன்கனறி 113-வது இைதய்தப் பிடிதத்ுள்ளது.  

 

 இக்குறியீைட்ில் சிங்கப்பூர ்மற்றும் ஸ்கலாகவனியா ஆகிய இரு ொடுகளும் முதலிைத்யதப் 

பகிரெ்்து நகாண்டுள்ளன. யெஜீரியா கயைசி இைதய்த அதாவது 175-வது இைதய்தப் 

பிடிதத்ுள்ளது. 

 இக்குறியீைட்ில் அநமரிக்கா மற்றும் இரஷ்யா 36 மற்றும் 37 இைத்திலும், சீனா 40வது 



 
    
 
 
 
 

62 
 

  

இைத்திலும் உள்ளன. 

 இக்குறியீைானது உலக ொடுகள் கமற்நகாள்ளும் குழெ்யதத் திருமணங்கள் குயறப்பு 

விகிதத்தின் கமம்பாை்டியன கணக்கிடுகிறது. “விலக்குதலின் பல்கவறு முகம்” (The Many 

Faces of Exclusion) எனும் அறிக்யகயின் ஒரு பகுதிகய இக்குறியீைாகும்.  

 இக்குறியீைானது உலக அளவில் 5 வயதிற்குை்பைை் குழெ்யதகளின் இறப்பு வீதம் (under five 

mortality rate) ஆயிரம் உயிருள்ள பிறப்புகளுக்கு (deaths per 1000 live births) 43 எனெ ்

சுை்டியுள்ளது. 

 கமலும் குழெ்யதகள் வளரெ்ச்ி குன்றயல (Child Stunting) - அதாவது 0-59 மாத வயதுயைய 

குழெ்யதகள் வளரெ்ச்ி குன்றயல 38.4 ெதவீதம் என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

TRIPS – CBD இளண ்பு 

 பாரம்பரிய அறிவினுயைய (Traditional Knowledge) திருை்கைாடு நதாைரப்ுயைய 

பிரெெ்யனகள் மீதான உலக வரத்்தக ெிறுவனத்தின் கலெ்துயரயாையல 

புதத்ுயிரூைட்ுவதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டின் ெூன் 7 முதல் 8 ஆம் கததி வயர நெனிவாவில் 

TRIPS – CBD இயணப்பு (TRIPS- CBD Linkage) மீது ெரவ்கதெ கருத்தரங்கு ெயைநபற உள்ளது.  

o TRIPS என்பதன் விரிவாக்கம் அறிவுொர ்நொதத்ுரியமயின் வரத்்தகம் நதாைரப்ான 

அம்ெங்கள் மீதான ெரவ்கதெ உைன்படிக்யக. (International Conference on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS). 

o CBD என்பதன் விரிவாக்கம் உயிரியல் பல்வயகத் தன்யம மீதான உைன்படிக்யக. 

(Convention on Biological Diversity - CBD). 

 இெ்த மாொைானது இெ்திய அரசு, உலக வரத்்தக ெிறுவனத்தின் ஆய்வுகளுக்கான யமயம் 

(Centre for WTO Studies), நவளிொைட்ு வரத்்தகத்திற்கான இெ்திய ெிறுவனம் மற்றும் 

நெனிவாவில் அயமெ்துள்ள நதற்கு யமயம் எனும் அரசுகளுக்கியையிலான அயமப்பு 

ஆகியவற்றின் கூை்டியணவால் ெைத்தப்படுகின்றது. 

பின்னணி  

 2008 ஆம் ஆண்டு வளரும் உலக ொடுகள் TRIPS – CBD அயமப்புகளினியைகய இயணப்யப 

உண்ைாக்கவும், TRIPS ஒப்பெ்தத்யதத் திருத்தியயமப்பதற்காகவும், ஆப்பிரிக்கா, 

கரிபியன் மற்றும் பசுபிக் ஆகிய பகுதியயெ ் கெரெ்்த ொடுகள் உள்ளைங்கிய 109 

ொடுகளின் கூை்டியணயவ அயமக்க ஐகராப்பிய யூனியனின் ஆதரயவப் நபற்றன. 

 TRIRS – CBD இயணப்பானது இெ்தியா மற்றும் பிற வளரும் ொடுகளுக்கு மிக முக்கியமான 

ஒன்றாகும். ஏநனனில் இெ்த இயணப்பானது உயிரியல்-திருையல (bio-piracy) கயளய 

முயல்கின்றது. 

 உயிரியல் பல்வயகத் தன்யம மீதான உைன்படிக்யகயானது உயிரியல் பல்வயகத் 

தன்யமயின் ெீடித்த கமம்பாடு மீதான ஒப்பெ்தமாகும். 196 ொடுகள் இெ்த ஒப்பெ்தத்யத 

ஏற்றுக் நகாண்டுள்ளன. 
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 இெ்த ஒப்பெ்தமானது 1993 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்29 ஆம் கததி அமல்பாை்டிற்கு வெ்தது. 

 இெ்த ஒப்பெ்தத்தின் கொக்கங்களாவன- 

o உயிரியல் பல்வயகத் தன்யமயய பாதுகாத்தல்- Conservation of biological diversity  

o அதனுயைய கூறுகளின் ெீடித்த முயறயிலான பயன்பாடு- Sustainable use of its 

components. 

o மரபியற் மூல ஆதாரங்களின் பயன்பாைட்ினால் உண்ைாகும் பயன்கயள 

ெியாயமான முயறயில் ெமமாக பகிரத்ல்- Fair and equitable sharing of benefits arising out 

of the utilisation of genetic resources. 

 

ஸ்ச யின் பிரதமர ்

 கொஸியலிஸ்ை் தயலவரான நபை்கரா ொன்நெஸ் ஸ்நபயின் மன்னர ்ஆறாம் நபலிப்பால் 

(King Felipe VI) ஸ்நபயின் ொை்டின் பிரதமராக பதவிப் பிரமாணம் நெய்து 

யவக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 ஸ்நபயின் ொைானது யூகரா மண்ைலத்தின் ொன்காவது மிகப்நபரிய நபாருளாதார 

ொைாகும். கமலும் ஐகராப்பிய யூனியனில் மிகவும் நெல்வாக்கு மிகுெ்த ொைாகும். 
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 ொன்நெஸ் ஸ்நபயினின் ஏழாவது பிரதமராவார.் 1975 ஆம் ஆண்டு ஸ்நபயின் 

ெரவ்திகாரியான நெனரல் பிரான்சிஸ்ககா பிரான்ககா (Gen. Francisco Franco) இறெ்த பிறகு 

ஸ்நபயின் ெனொயக முயறக்குத் திரும்பியது. 

 

கினியா - பிரதமர ்

 கினியா குடியரசின் (Republic of Guinea) அதிபரான அல்பா நகாண்கை (Alpha Conde) 

கினியாவின் புதிய பிரதமராக இப்ராஹிமா கஸ்கஸாரி கபாபனாயவ (Ibrahima Kassory 

Fofana) அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 கினியாவின் பிரதமராக இருெ்து வெ்த மமாடி யூவ்லா 

(Mamady Youla) கைெ்த வாரம் தனது அரசுப் பதவியய 

இராஜினாமா நெய்தயதத ் நதாைரெ்்து அவருக்குப் 

பதிலாக, கினியாவின் புதிய பிரதமராக முன்னாள் 

முதலீடு மற்றும் நபாது – தனியார ்

கூை்டியணவிற்கான அயமெெ்ர ் மற்றும் அதிபரின் 

விசுவாசியான கபாபானா ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.்  

 கினியாவானது ஆப்பிரிக்காவின் முன்னணி 

பாக்யஸை் உற்பத்தியாளர ் ொைாகும். 

பாக்யஸை்ைானது அலுமினியத்தியன தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றது. கமலும் ஆப்பிரிக்க 

ொைான கினியாவில் குறிப்பிைத்தக்க முக்கியமான இரும்புத்தாது இருப்புகள் உள்ளன. 

 

RIMPAC 2018 

 உலகின் மிகப் நபரிய ெரவ்கதெ கைற்ொர ் கபாரத்ிறப் பயிற்சியான பசுபிக் கைற்கயர 

ொடுகள் கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சியில் (Rim of the Pacific –RIMPAC Exercise 2018) இெ்தியா உை்பை 

26 ொடுகள் பங்ககற்க உள்ளன. 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான RIMPAC கூைட்ுப் கபார ் பயிற்சியின் கருப்நபாருள் “திறன், 

தகவயமப்பு, பங்குதாரரக்ள்” (“Capable, Adaptive, Partners”). 

 இெ்தக் கூைட்ுப் கபார ் பயிற்சியானது நதன் கலிகபாரன்ியாவிலும்,  வாய் தீயவெ ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் 2018 ஆம் ஆண்டின் ெூன் 27 முதல் ஆகஸ்ை் 2 வயர 

ெயைநபறும். 

 பிகரசில், இஸ்கரல், இலங்யக, வியை்ொம் ஆகிய ொடுகள் முதல் முயறயாக இக்கூைட்ுப் 

கபார ்பயிற்சியில் பங்ககற்க உள்ளன. 

 RIMPAC கூைட்ுப்கபார ் பயிற்சியின் இெ்தப் பதிப்பில் ெியூசிலாெ்து கைல் தாக்குதல் 

பயைத்தயலவராக (sea combat commander) நெயல்பை உள்ளது. 

 இெ்தப் பதிப்பில் முதல் முயறயாக RIMPAC அயமப்பின் ெிறுவனரல்லாத உறுப்பு ொைான 

சிலி பயைத ்தயலவர ்தயலயமதத்ுவ நபாறுப்யப (component commander leadership position) 

வகிக்க உள்ளது. 
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கூட்டு ்த ார்  யிற்சிளய ்  ற்றி  

 RIMPAC கூைட்ுப் கபார ் பயிற்சியானது உலகின் மிகப் நபரிய ெரவ்கதெ கைற்ொர ்

கபாரத்்திறன் குறித்த கூைட்ுப்கபார ்பயிற்சியாகும். 

 இது முதன் முதலாக 1971 ஆம் ஆண்டு ெயைநபற்றது. அன்று முதல் இரு ஆண்டிற்கு ஒரு 

முயற அநமரிக்காவின்  வாய் தீவின் க ாகனாலூலூவில் இரைய்ைப் பயை 

ஆண்டுகளின் ெூன் மற்றும் ெூயல மாதங்களில் ெைத்தப்படுகின்றது. 

 இெ்த கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சியானது அநமரிக்காவின் பசுபிக் கைற்பயை பிரிவால் (United 
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States Navy’s Pacific Fleet) ெைத்தப்பைட்ு ெிரவ்கிக்கப்படுகின்றது. இதன் தயலயமயகம் 

முத்துத் துயற முகத்தில் (Pearl Harbour) அயமெ்துள்ளது. 

  வாய் கதசிய காவற்பயை, கைகலார காவற்பயை ஆகியவற்றுைன் இயணெ்து இெ்த 

கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சி ெைத்தப்படுகின்றது.   

 

தொரட்ான்- புதிய பிரதமர ்

 கொரை்ான் ொை்டின் மன்னரான இரண்ைாம் அப்துல்லா கொரை்ானின் பிரதமராக ஓமர ்

அல்– ரஸ்ஸாயெ (Omar al-Razzaz) முயறயாக ெியமிதத்ுள்ளார.் கமலும் புதிய அரசியன 

அயமப்பதற்கான பணியயயும் அவருக்கு வழங்கியுள்ளார.்  

 

 முன்னாள் பிரதமரான  னி அல்-முல்கியின் (Hani al-Mulki) இராஜிொமாயவ ஏற்றுக் 

நகாண்ைதன் பின் ஓமர ் அல்-ரெ்ொயெ கொரை்ான் மன்னர ் அப்துல்லா பிரதமராக 

ெியமிதத்ுள்ளார.்  

 வருமான வரி சீரத்ிருத்த மகொதா மற்றும் வியலவாசி உயரவ்ு ஆகியயவ காரணமாக 

உண்ைான நவகுென கபாராை்ைங்களினால் ஏற்பை்ை ககாபத்யத தணிப்பதற்கான 

முயற்சியாக இெ்ெியமணம் கமற்நகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. 

 அல்-ரெ்ொெ் உலக வங்கியின் முன்னாள் நபாருளாதார அறிஞராவார.் இதற்குமுன் இவர ்

கொரை்ானின் கல்வி அயமெெ்ராகவும் பணியாற்றியுள்ளார.் 

 

IBSA அளமெெ்ரக்ள் மாநாடு 

 இெ்தியா, பிகரஸில், நதன்னாப்பிரிக்கா (India Brazil South Africa - IBSA) ொடுகயளெ ்கெரெ்்த 

நவளியுறவு அயமெெ்ரக்ளியைகயயான மாொடு நதன் ஆப்பிரிக்காவின் 

பிரிகைாரியாவில் ெயைநபற்றது. 

 இெ்தியாவின் நவளியுறவு விவகாரதத்ுயற அயமெெ்ர ் சுஷ்மா ஸ்வராெ் இெ்த 

அயமெெ்ரக்ள் மாொை்டிற்குத் தயலயமத ்தாங்கினார.் 

 நதற்கத்திய ொடுகளியைகயயான ஒதத்ுயழப்பின் மீதான IBSA பிரகைனம் (IBSA Declaration 
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on South-South Cooperation) எனுெ் தயலப்புயைய ஆவணம் இெ்த மாொை்டின் நவளியீைாகும். 

 இெ்தியா, பிகரஸில், நதன்னாப்பிரிக்காவினுயைய நவளியுறவுத ் துயற 

அயமெெ்ரக்ளினால் பிகரஸிலியா பிரகைனம் (Brasilia Declaration) மூலம் 2003 ஆம் ஆண்டு 

இப்ொ (IBSA) கதாற்றுவிக்கப்பைை்து.  

 

UNGA – தளலவர ்

 ஈக்குவைார ் ொை்டின் நவளியுறவுத் துயற அயமெெ்ரான மரியா நபரன்ான்ைா 

எஸ்பிகனாொ காரந்ெஸ் ஐொ நபாது அயவயின் (United Nations General Assembly) 73-வது 

கூடுயகயின் தயலவராகத் கதரெ்்நதடுக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 

 நபண் அயமெெ்ரான மரியா நபரன்ான்ைா எஸ்பிகனாொ காரந்ெஸ் ஐொ நபாது 

அயவயின் தற்கபாயதய தயலவரான மிகரஸ்லாவ் லெ்காக்கியனத் நதாைரெ்்து 

இப்பதவியய வகிக்க உள்ளார.் 

 இவர ் ஐொ நபாது அயவயின் தயலவர ் பதவிக்கான கபாை்டியில் 128 வாக்குகயளப் 

நபற்றார.் கமலும் இவருக்கு ஒகர ஒரு எதிர ்கபாை்டியாளரான க ாண்டுகராஸ் ொை்டின் 

ஐொவிற்கான தூதரான கமரி எலிஸநபத ்புகளரஸ் பிகளக் 62 வாக்குகயளப் நபற்றார.்  

 இதன் மூலம் எஸ்பிகனாஸா காரந்ெஸ் ஐொ நபாது அயவக்குத் தயலயமத் தாங்க உள்ள 

ொன்காவது நபண் தயலவராக உருவாகியுள்ளார.் 

 ஐொ நபாது அயவயின் இதற்கு முெ்யதய நபண் தயலவரக்ள் 

o இெ்தியாவின் விெயலைச்ுமி பண்டிை ்– 1953 

o யலபீரியாவின் அன்கி எலிெநபத் புரூக்ஸ் – 1969 

o ப ்யரனின் கஷக் ா  யா ராகஷத் அல் கலிபா - 2006 

 கமலும் ஐொ நபாது அயவக்குத் தயலயம வகிக்க உள்ள லத்தின் அநமரிக்க மற்றும் 

கரீபியன் ொடுகயளெ ்கெரெ்்த முதல் நபண் மரியா நபரன்ான்ைா எஸ்பிகனாொ காரந்ெஸ் 

ஆவார.்  
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உலக அளமதி  தக்கம் 

 எதிரவ்ரும் அநமரிக்க அதிபர ்நைானல்டு டிரம்ப் மற்றும் வைநகாரிய அதிபர ்கிம் கொங்-

உன் ஆகிகயாருக்கியைகயயான மாொைய்ை ெியனவு கூரவ்தற்காக சிங்கப்பூர ் உலக 

அயமதி பதக்கத்யத (World Peace medallion) நவளியிைட்ுள்ளது.  

 

 இருவருக்கும் இயைகயயான இெ்தெ ் ெெ்திப்பானது தற்ெமயம் அநமரிக்காவின் 

அதிபராகவும், வைநகாரியாவின் தயலவராகவும் உள்ளவரக்ளியைகய ெயைநபறும் முதல் 

ெெ்திப்பாகும். 

 இெ்தப் பதக்கத்தில் அயமதியின் திருமயறெ ்சின்னங்களான (biblical symbol of peace) புறா 

மற்றும் ஆலிவ் கியள ஆகியயவ இைம் நபற்றுள்ளன. கமலும் அதகனாடு இரு ொடுகளின் 

கதசிய மலரக்ளான கராொ மற்றும் கமக்கனாலியா (magnolia) மலரக்ளும் இைம் 

நபற்றுள்ளன. 

 2015-ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர ் ொைானது கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும், கதசியவாதிகளுக்கும் 

இயையிலான 1949ஆம் ஆண்டின் சிவில் கபாருக்குப் பிறகு முதன் முயறயாக யதவான் 

ொை்டின் தயலவரக்ளுக்கும், சீனாவிற்கும் இயைகயயான வரலாற்றுெ ் சிறப்புமிக்க 

ெெ்திப்யப ெைத்தியது. 

 

வருடாந்திர கடவுெ ்சீட்டுக் குறியீடு 

 அண்யமயில் நவளியிைப்பைை் உலகின் மிகவும் ெக்தி வாய்ெ்த கைவுெ ்சீைட்ுப் பை்டியலில் 

(list of the world's most powerful passports) இெ்தியா 76-வது இைத்யதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இெ்தியா தனது கைவுெச்ீை்டியனக் நகாண்கைாருக்கு 59 ொடுகளுக்கு நுயழவு இயெவு 

இல்லா அணுகயலத் (Visa-free access) தருகின்றது. 

 இெ்த முடிவுகள் குடிமக்களுக்நகன்று திை்ைமிடும் ெிறுவனமான, ந ன்லி அண்ை் 

பாரை்ன்ரஸ்் வருைாெ்திர கைவுெ ்சீைட்ுக் குறியீைட்ின் (Henley and Partners' annual passport index) 

ஒரு பகுதியாகும். 

 இெ்த வருைாெ்திர கைவுெச்ீைட்ுக் குறியீைானது, கைவுெச்ீை்டியனக் நகாண்கைார ்எத்தயன 
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ொடுகளுக்கு அனுமதி இயெவு இல்லாமல் நெல்ல முடியும் அல்லது கைவுெ ் சீைட்ு 

உயைகயார ்பயண இைத்யத நென்று கெரெ்்தபின், அவ்விைத்தில் நுயழவு இயெவு (visa), 

வருயகயாளர ்அனுமதி (visitor's permit) அல்லது மின்னணு பயண அனுமதி (electronic travel 

authority) ஆகியவற்யற எத்தயன ொடுகளில் நபற முடியும் என்பதன் அடிப்பயையில் உலக 

ொடுகளின் கைவுெச்ீைட்ுகயள தரவரியெப்படுதத்ுகின்றது. 

 வருைாெ்திர கைவுெச்ீைட்ுக் குறியீை்டின்படி, உலகில் 189 ொடுகளுக்கு தன்னுயைய 

கைவுெச்ீைட்ு உயைகயாருக்கு அணுகயல வழங்குகின்ற உலகின் மிகவும் ெக்தி வாய்ெ்த 

கைவுெச்ீைட்ுயைய ொடு ெப்பானாகும். 

 

 

நாடுகள் அணுகிடவல்ல 

நாடுகள் 

எண்ணிக்ளக 

1. ெப்பான் 
189 ொடுகள் 

2. நெரம்னி, சிங்கப்பூர ்
188 ொடுகள் 

3. நைன்மாரக்், பின்லாெ்து, பிரான்ஸ், இத்தாலி, 

ஸ்நபயின், சுவீைன், நதன்நகாரியா 

187 ொடுகள் 

4. ொரக்வ, இங்கிலாெ்து, ஆஸ்திரியா, லக்ஸம்பரக்், 

நெதரல்ாெ்து, கபாரெ்ச்ுகல், அநமரிக்கா 

186 ொடுகள் 

5. நபல்ஜியம், சுவிைெ்ரல்ாெ்து, அயரல்ாெ்து, கனைா 
185 ொடுகள் 
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சடன்டிதராபிரியம் நதரந்திர தமாடி 

 இெ்தியப் பிரதமர ்ெகரெ்திர கமாடி 3 ொள் பயணமாக சிங்கப்பூர ்நென்றார.் 

 சிங்கப்பூரின் கதசிய ஆரக்ிை் கதாை்ைத்திற்கு (National Orchid Garden of Singapore) அவருயைய 

வருயகயயக் குறிக்கும் விதமாக அங்குள்ள ஓர ் ஆரக்ிை் தாவரத்திற்கு இெ்தியப் 

பிரதமரான ெகரெ்திர கமாடியின் நபயர ்நகாண்டு நைன்டிகராபிரியம் ெகரெ்திர கமாடி 

(Dendrobrium Narendra Modi) எனப் நபயரிைப்பைட்ுள்ளது. 

 கமலும் கமாடி சிங்கப்பூரின் மிகவும் பழயமயான இெ்து ககாயிலான ஸ்ரீ மாரியம்மன் 

ககாயிலுக்கும் நென்றுள்ளார.் 

 இக்ககாயிலானது 1827 ஆம் ஆண்டு கை்ைப்பைை்து. 

 

 நதன்னிெ்தியாவின் ொகப்பைட்ினம் மற்றும் கைலூர ்மாவை்ைத்திலிருெ்து இைம் நபயரெ்்த 

மக்களினால் அவரக்ளின் வழிபாைட்ிற்காக சிங்கப்பூரில் இக்ககாயில் கை்ைப்பை்ைது. 

 யெனாைவுனின் (Chinatown) யமயப்பகுதியில் இெ்த ககாயில் அயமெ்துள்ளது. 

 

அளமதித் திட்டம் 2018 

 அயமதித ்திை்ைம்-2018 (Peace Mission 2018) எனும் கூைட்ு இராணுவப் கபார ் பயிற்சியில் 

ஷாங்காய் ஒதத்ுயழப்பு அயமப்பின் (Shanghai Cooperation Organisation -SCO) உறுப்பு 

ொடுகள் பங்ககற்க உள்ளன. 

 இெ்த அயமதி திை்ைம் எனும் கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சியானது ஆண்டிற்கு இரு முயற (Biannual) 

ெைத்தப்படுகின்ற, பன்னாைட்ு கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சியாகும் (Multinational drills). 

 ஷாங்காய் ஒதத்ுயழப்பு அயமப்பின் எைட்ு உறுப்பு ொடுகளியைகய தீவிரவாத எதிரப்்பு 

நெயல்பாடுகளில் ஒதத்ுயழப்யபயும், ஒருங்கியணப்யபயும் கமம்படுதத்ுவயத இெ்தப் 

கபார ்பயிற்சி கொக்கமாகக் நகாண்ைது. 

 இக்கூைட்ுப் கபார ் பயிற்சியில் முதல் முயறயாக இெ்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானுயைய 

இராணுவங்கள் பங்ககற்க உள்ளன. எனகவ இக்கூைட்ுப் கபார ் பயிற்சியானது இரு 

அண்யை ொடுகளான இெ்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானிற்கு இயைகயயான பதற்றத்யதத் 

தணிக்கும். கமலும் கெரம்யறயான கலெ்துயரயாைல் நதாைரப்ுகயள (Positive Interactions) 

கமம்படுதத்ும். 
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 SCO அயமப்பின் கயைசிக் கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சியானது 2016-ஆம் ஆண்டு நெப்ைம்பரில் 

கிரக்ிஸ்தானில் ெயைநபற்றது. 

 தற்கபாது ெயைநபற உள்ள 2018 ஆம் ஆண்டின் SCO-வினுயைய அயமதி திை்ைம் கூைட்ுப் 

கபார ் பயிற்சியானது இெ்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானிற்கு முதல் கூைட்ுப் கபார ்

பயிற்சியாகும். ஏநனனில் இவ்விரு ொடுகளும் 2017-ல் தான் ஷாங்காய் ஒதத்ுயழப்பு 

அயமப்பில் முழு உறுப்பினராயின. 

 இரு ொடுகளின் இராணுவங்களும் இதற்குமுன் ஐொவின் அயமதிகாப்புப் பயையின் 

திை்ைங்களில் (United Nations peacekeeping missions) பணிபுரிெ்த கபாதும், சுதெ்திரத்திற்குப் 

பிறகு தற்கபாதுதான் முதன் முயறயாக ஒன்றாக ஓர ்கூைட்ுப் கபார ்பயிற்சியில் பங்ககற்க 

உள்ளன.  

  

ஐநா  ாதுகா ்புக் கவுன்சில் நிரந்தரமல்லாத உறு ்பினரக்ள் 

 ஐொ பாதுகாப்புக் கவுன்சிலின் (United Nations Security Council) ஐெ்து புதிய ெிரெ்தரமல்லா 

உறுப்பினரக்யள (Non-Permanent) ஐொ நபாது அயவ (United Nations General Assembly) 

கதரெ்்நதடுதத்ுள்ளது. 

 இெ்தப் புதிய உறுப்பினரக்ளின் பதவிக் காலம் இரண்ைாண்டுகளாகும். 

 ஐ.ொ-வின் ஒைட்ுநமாத்த அயமதி மற்றும் பாதுகாப்புெ ் நெயற்பாைட்ு ெிரல்கயள (UN’s 

whole peace and security agenda) ெிரண்யிக்கின்ற அயமப்கப ஐ.ொ பாதுகாப்புக் 

கவுன்சிலாகும்.  

 ஐொ பாதுகாப்பு கவுன்சிலுக்குத் கதரெ்்நதடுக்கப்பைட்ுள்ள 5 ொடுகளாவன: 

o நெரம்னி, இெ்கதாகனசியா, நதன்னாப்பிரிக்கா, நபல்ஜியம், நைாமினிகன் குடியரசு 

 நபாலிவியா, எத்திகயாப்பியா, கெகஸ்தான், நெதரல்ாெ்து, சுவீைன் ஆகிய 

நவளிகயறுகின்ற ஐெ்து ொடுகளால் உண்ைாகும் காலியிைத்யத இெ்ொடுகள் பூரத்்தி 

நெய்ய உள்ளன. 

 நமாத்தம் 10 ெிரெ்தரமல்லா உறுப்பினரக்யளக் நகாண்ை பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் 

உறுப்பினராகத் நதாைரக்ின்ற மீத ஐெ்து ொடுகளாவன 1. ஐவரி ககாஸ்ை், 2. 
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ெிலெடுக்ககாைட்ு கினியா, 3. குயவத், 4. நபரு, 5. கபாலெ்து. 

 இப்புதிய 5 புதிய ெிரெ்தமல்லா உறுப்பு ொடுகளுள் முதல் முயறயாக நைாமினிகன் 

குடியரசு பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இைம் நபற்றுள்ளது. பிற ொன்கு ொடுகள் ஏற்கனகவ 

பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இைம் நபற்றுள்ளன. 

 

 ளடகள் நிறம் மாற்றும் அணிவகு ்பு 

 பிரிை்ைனின் ெீண்ை ொள் அரசியான ராணி இரண்ைாம் எலிெநபத்தின் பிறெ்த ொயளக் 

குறிப்பிடும் விதமாக ெயைநபற்ற வருைாெ்திர அணி வகுப்பில் முதல் முயறயாகக் 

கரடியின் கதாலாலான நதாப்பிக்கு பதிலாக தயலப்பாயக அணிெ்த ெபராக ககால்ை் 

ஸ்ை்ரீம் (Cold Stream) பயையயெ ் கெரெ்்த 22 வயது சீக்கியர ் வரலாற்றுெ ் ொதயன 

பயைதத்ுள்ளார.் 

 

 பயைகள் ெிறம் மாற்றும் அணிவகுப்பில் கலெ்து நகாண்ை ஆயிரம் பிரிை்டிஷ் பயை 

வீரரக்ள் மத்தியில் ககால்ை் ஸ்ை்ரீம் பயைப்பிரியவெ ்கெரெ்்தவர ்ெரண்ப்ரீத் சிங் லால். 

 லண்ைனில் ெயைநபறும் இெ்த அணிவகுப்பு ராணியின் 92வது பிறெ்த தினத்யத அலுவல் 

பூரவ்மாக குறிப்பிடுகின்றது. 

 ஒவ்நவாரு வருைமும் ெூன் மாதத்தில் லண்ைனின் குதியரப் பயை வீரரக்ளால் 

ெைத்தப்படும் பயையின் ெிறம் மாற்றம் நெய்யப்படும் இெ்த அணிவகுப்பு 250 

வருைங்களுக்கு கமலாக அரெரின் பிறெ்த தினத்யதக் குறிப்பிடும் வயகயில் 

ெைத்தப்படுகின்றது. 

 இெ்த அணி வகுப்பு பண்யைய கபாருக்குத் தயாராகும் ெயைமுயறகளிலிருெ்து 

கதான்றியது. 
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நட்பு ்  தக்கம் 

 சீனா தனது முதல் உயரிய அரசு மரியாயதயுயைய ெை்பு பதக்கத்யத ரஷ்ய அதிபர ்

விளாடிமிர ்புதினுக்கு அணிவிதத்ுள்ளது. 

 இெ்தப் பதக்கம் தனிப்பை்ை முயறயில் சீன அதிபர ் ஷீ ஜின்பிங்கால் ரஷ்ய அதிபர ்

விளாடிமிர ் புதினுக்கு சீனாவின் தயலெகரமான நபய்ஜிங்கின் கிகரை்  ால் ஆஃப் தி 

பீப்புளில் (great hall of the people) ெயைநபற்ற விழாவின் கபாது அணிவிக்கப்பைை்து. 

 2015-ம் ஆண்டு ெிறுவப்பை்ைதிலிருெ்து சீனா முதல் முயறயாக இெ்தப் பதக்கத்யத 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 உலக அயமதியயப் பாதுகாப்பதிலும், சீனாவிற்கும் உலகத்திற்கும் இயைகய பரிமாற்றம் 

மற்றும் கூைட்ுறயவ கமம்படுதத்ுவதில் சிறப்பான பங்களிப்புகயள அளிப்பதிலும் 

ஈடுபை்ை நவளிொை்ைவருக்கு மைட்ுகம இெ்த ெை்புப் பதக்கம் சீனாவால் 

வழங்கப்படுகின்றது. 

 

SCO மாநாடு  

 சீனாவில் ெயைநபற்ற ஷாங்காய் கூைட்ுறவு அயமப்பின் 18-வது மாொடு குயிங்கைா 

தீரம்ானத்யத ஏற்றுக் நகாண்டு ெியறவயைெ்துள்ளது. 

 இத்தீரம்ானம் சீனா, ரஷ்யா, கெகஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்நபகிஸ்தான், 

இெ்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய ொடுகளின் தயலவரக்ளால் ஏற்றுக் 

நகாள்ளப்பை்ைது. 

 SCO (Shanghai Cooperation Organization) குழுவில் முழு உறுப்பினரக்ளாக இெ்தியா மற்றும் 

பாகிஸ்தானிற்கு இது முதல் மாொைாகும். 

 தீவிரவாதம், பிரிவியனவாதம் மற்றும் பயங்கரவாதம் ஆகியவற்யற தடுத்திை 

மூன்றாண்டு காலத்திை்ை ெைவடிக்யகயய அமல்படுத்திை குயிங்கைா தீரம்ானம் அயழப்பு 

விடுக்கின்றது. 

ஷாங்காய் ஒத்துளழ ்பு அளம ்பு 

 SCO சீனாவின் நபய்ஜிங்யக தயலயமயகமாகக் நகாண்ை நபாருளாதார, அரசியல் 

மற்றும் பாதுகாப்யப அடிப்பயையாகக் நகாண்ை யூகரஸிய அயமப்பாகும். 

 SCO அயமப்யப ஏற்படுதத்ுவதற்கான தீரம்ானம் ெூன் மாதம் 2001-ம் ஆண்டு ரஷ்யா, 

சீனா, கெகஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்நபகிஸ்தான் ஆகிய 

ெிறுவனர ்ொடுகளால் யகநயழுத்திைப்பைட்ு சீனாவின் நபய்ஜிங்கில் ஏற்படுத்தப்பை்ைது. 

 ெூன் மாதம் 2017-ம் ஆண்டு இெ்தியாவும் பாகிஸ்தானும் SCO-வில் 

உறுப்பினரக்ளாக்கப்பை்ைனர.் 

 ஆப்கானிஸ்தான், நபலாரஸ், ஈரான் மற்றும் மங்ககாலியா ஆகிய ொடுகள் தற்ெமயம் 

இெ்த SCO அயமப்பில் பாரய்வயாளரக்ளாக உள்ளன. 

 இலங்யக, துருக்கி, அெரய்பொன், அரக்மனியா, கம்கபாடியா மற்றும் கெபாளம் ஆகிய 

ொடுகள் கபெச்ுவாரத்்யதக்கான பங்களிப்பாளரக்ளாக SCO-வில் உள்ளன. 
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G7 மாநாடு 

 G-7 அயமப்பின் 44-வது மாொடு அண்யமயில் கனைா ொை்டின் க்யூநபக் ெகரின் லா 

மல்பய்கய-வில் ெயைநபற்றது. 

 அநமரிக்க அதிபர ்நைானால்டு டிரம்பின் கனைா மீதான ொைல் மற்றும் இவ்வயமப்பில் 

உள்ள அயனதத்ு ொடுகளாலும் யகநயழுத்திைப்பைை், கூைட்ு அறிக்யகக்கான 

தன்னுயைய ஆதரவியன திடீநரன திரும்பப் நபறல் கபான்றவற்றினால் இம்மாொைானது 

முழுயமயாக சீரற்ற ெியலயில் முடிவயைெ்துள்ளது. 

 மற்ற ொடுகளிைமிருெ்து ை்ரம்பின் தனியமப்படுத்தலால், G7 அயமப்பு G6 மற்றும் ஒன்று 

என அயையாளப் படுத்தப்பைட்ுள்ளது. கமலும் அநமரிக்கா முதல் முயறயாக 

நவளிகயற்றப்பைட்ுள்ளது.  

 இெ்த மாொைானது வரத்்தக வரி விதிப்பு பிரெெ்யனகள் மீதான கவறுபாடு மற்றும் 

மீண்டும் இவ்வயமப்பில் இரஷ்யாயவ கெரத்த்ு நகாள்வதற்கான அயழப்பு ஆகியவற்றால் 

அதனுயைய கொக்கத்யத எை்ைாது தியெ மாற்றப்பைட்ு பாதிக்கப்பைட்ுள்ளது.  

 இெ்த வருைத்தின் G7 மாொை்டின் ஐெ்து கருதத்ுருக்களாவன: 

o உள்ளைக்கிய நபாருளாதார வளரெ்ச்ி 

o பாலின ெமதத்ுவம் மற்றும் நபண்களுக்கான அதிகாரமளிப்பு 

o உலகப் பாதுகாப்பு 

o எதிரக்ாலத்தின் கவயல வாய்ப்புகள் 

o பருவெியல மாறுபாடு மற்றும் நபருங்கைல்கள்  

 G-7 அயமப்பின் ெைப்பு தயலவராக கனைா உள்ளது. கமலும் கனைாகவ 2018 ஆம் ஆண்டின் 

G7 மாொைய்ை ெைதத்ும் ஒருங்கியணப்பு ொடும் ஆகும். 

 

 2019-ஆம் ஆண்டிற்கான G-7 மாொைானது பிரான்ஸ் ொை்டின் ெவ்நவல்கல - 

அக்யூய்நைய்னின் (Nouvelle-Aquitaine) பியாராை்ெ் (Biarritz) ெகரில் ெயைநபற உள்ளது. கமலும் 

அவ்வாண்டு G-7 அயமப்பின் தயலயமப் நபாறுப்பு தானாக பிரான்சிைம் நென்றிடும்.  
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 2017ஆம் ஆண்டிற்கான G7 மாொைானது இத்தாலியால் ெைத்தப்பைை்து. 

 G7 அயமப்பானது உலகின் மிக நதாழிற்மயமான, வளரெ்்த கமம்பை்ை 

நபாருளாதாரமுயைய 7 ொடுகளின் குழுவியன உள்ளைக்கிய அயமப்பாகும். 

 G7 அயமப்பில் உள்ள ஏழு ொடுகளாவன  

o அநமரிக்கா 

o இங்கிலாெ்து 

o கனைா 

o பிரான்ஸ் 

o நெரம்னி  

o இத்தாலி 

o ெப்பான் 

 இெ்த ொடுகள் ஆண்டுகதாறும் ெெ்திக்கின்றன. உலகின் முக்கிய பிரெெ்யனகயளப் பற்றி 

விவாதிக்கின்றன. 

 

ஆசிய- சுபிக் பிராந்திய மாநாடு 

 ஆரம்பகால குழெ்யதப்பருவ வளரெ்ச்ி (Early Childhood Development- ECD) மீதான ஆசிய-

பசுபிக் பிராெ்திய மாொடு, ஆரம்பகால குழெ்யதப்பருவ அக்கயற மற்றும் கல்வி (Early 

Childhood Care and Education- ECCE) மீதான மூன்றாவது ஆசிய-பசுபிக் பிராெ்திய நகாள்யக 

மன்றம் ஆகியயவ கெபாளத ்தயலெகரான காத்மாண்டுவில் அண்யமயில் ெயைநபற்றது. 

 இெ்த 3 ொள் ெிகழ்யவ கெபாள அரசின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் நதாழில்நுை்ப 

அயமெெ்கம் ெைத்தியுள்ளது. 

 

மடகாஸ்கரின் புதிய பிரதம அளமெெ்ர ்

 மைகாஸ்கரின் ெனாதிபதி, ெரவ்கதெ நதாழிலாளர ்ெிறுவனத்தின் உள்ளூர ்பிரதிெிதியான 

கிறிஸ்டியன் கெயவ புதிய பிரதமராக ெியமிதத்ுள்ளார.் 

 முன்னாள் பிரதமரான ஓலிவியர ்மகாப்கல, இெ்தியப் நபருங்கைலில் உள்ள தீவு ொை்டில் 

ஏற்பைட்ுள்ள அரசியல் ெரெ்ய்ெயய முடிவுக்கு நகாண்டு வரகவண்டி ஒரு 

கருதந்தாற்றுயம நகாண்ை அரயெ அயமக்க கவண்டும் என்று உத்தரவிை்ை ெீதிமன்ற 

உத்தரவிற்கிணங்க தமது பதவியய துறெ்தார.் 
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 2014ம் ஆண்டு மலககசியனி அதிபராக ராொகவாணரிமம்பியனினா (Rajaonarimampianina) 

பதவிகயற்ற பிறகு ெியமிக்கப்பை்ை ொன்காவது பிரதமர ்கெ ஆவார.்  

 இெ்தியப் நபருங்கைலில் அயமெ்துள்ள இெ்த தீவு ொடு ெிக்கல், ககாபால்ை், தங்கம். 

யுகரனியம் மற்றும் இதர தாதுப் நபாருைக்ள் ஆகியவற்யற நகாண்டிருெ்தாலும் உலகின் 

மிகுெ்த ஏயழ ொடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. 

 

தகவல் மற்றும் சதாளலத் சதாடரப்ு மீதான ெரவ்ததெ மாநாடு 

 2018ம் ஆண்டு ெூன் 17 மற்றும் 18 கததிகளில் கெபாளத்தின் தயலெகரமான 

காத்மண்டுவில் தகவல் மற்றும் நதாயலத் நதாைரப்ு மீதான ெரவ்கதெ மாொடு ெயைநபற 

உள்ளது. 

 இெ்த இரண்டு ொள் மாொை்டின் கருதத்ுரு “சிறெ்த ெமுதாயத்திற்கான ெீடித்த 

வளரெ்ச்ிக்கான இலக்குகள்”. 

 இெ்த மாொடு கெபாளத்தின் கணினி ெங்கத்திற்கான கூை்ையமப்பால் ெைத்தப்பை 

இருக்கின்றது. 

 ெீடித்த தகவல் மற்றும் நதாயலத் நதாைரப்ு தரவுகயள உபகயாகித்து அரசு மற்றும் 

தனியார ் துயற ஒரு கெர ஒருங்கியணப்பதற்கான திை்ைத்யத தயாரிக்க இது 

எண்ணுகிறது. 

 2030ம் ஆண்டிற்குள் ஸ்மாரை்் கெபாளத்யத உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகயள 

கை்ைவிழ்தத்ு விைவும் இது முயல்கிறது. 

 

தநா ல் அளமதி ்  ரிசு - டிரம் ் 

 ொரக்வயயெ ் கெரெ்்த குடிகயற்றத்திற்கு எதிரான அரசியல்வாதிகள் அணு ஆயுத 

ஒழிப்யபப் பற்றி விவாதிக்க வைநகாரிய அதிபர ்கிம்கொங் உன்னுைன் அநமரிக்க அதிபர ்

நைானால்ை் டிரம்ப் ஏற்படுத்திய வரலாற்றுப் பூரவ் ெெ்திப்பின் காரணமாக அவயர 

கொபல் அயமதிப் பரிசிற்கான பை்டியலில் முன்நமாழிெ்துள்ளனர.் 
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 இெ்த முன்நமாழிவு அடுத்தப் பரிசிற்கான காலக்நகடுயவத் தாண்டியுள்ளதால் இவரது 

நபயர ்2019-ம் ஆண்டு விருதுப் பைட்ியலுக்கு ெமரப்்பிக்கப்பை்ைது. 

 2018ம் ஆண்டின் விருதுக்கு ொதயன அளவாக 330 ெபரக்ளின் நபயரக்ள் பரிெ்துயர 

நெய்யப்பைட்ுள்ளன. 

 வைநகாரியாயவப் பல வருைங்களாக ஆை்சி புரிெ்து நகாண்டிருக்கும் கிம்மின் குடும்ப 

உறுப்பினரக்யளகயா அல்லது கிம்யமகயா அநமரிக்க அதிபர ் பதவியில் இருெ்து 

நகாண்டு ெெ்திக்கும் முதல் அதிபர ் டிரம்ப் ஆவார.் 

 கைெ்த காலங்களில் இதற்கு முன் முன்நமாழியப்பை்ை பைட்ியலில் ரஷ்ய அதிபர ்விளாடிமீர ்

புதின் மற்றும் முன்னாள் கியூபா ொை்டின் தயலவர ் பிைல் காஸ்ை்கரா ஆகிய 

நபயரக்களாடு தற்கபாது டிரம்பின் நபயரும் முன்நமாழியப்பைட்ுள்ளது. 

 

தியானன்சமன்  டுசகாளல-29 வது  நிளனவு வருடம்  

 தியானன்நமன் ெதுக்கப்  கபாராை்ைம் (Tiananmen Square protests)  அல்லது சீனப் 

படுநகாயலயின் 29-ஆம் வருை ெியனவு தினம் 2018-ஆம் ஆண்டு ெூன் 4- ஆம் கததி 

அனுெரிக்கப்பைை்து. 

 1989ஆம் ஆண்டு ெூன் 4-ஆம் கததி அன்று சீனப் பயையானது மக்களாை்சி ஆதரவுப் 

கபாராை்ைக்காரரக்ளிைமிருெ்து (Pro-democracy protesters) நபய்ஜிங்கில் உள்ள 

தியானன்நமன் ெதுக்கத்யத வன்முயற வழியில் மீைந்ைடுத்தது. 

 

 இெ்த ெிகழ்வானது ெவீன கால சீன வரலாற்றில் ெூன் 4 ெிகழ்வு (June Fourth Incident)  என்றும் 

அயழக்கப்படுகின்றது. 

 இத்தின அனுெரிப்பன்று, அப்கபாயதய  சீனப் படுநகாயலயின் கபாது   சீன 

இராணுவத்தின் பீரங்கிகள் நபய்ஜிங்கில் சுற்றுக் நகாண்டிருக்கும் கபாது நவறும் இரு 

ஷாப்பிங் யபகளுைன் பீரங்கிகளின் வரியெயின் முன் ெின்ற கைங்க் கமன் (Tank Man)  

என்றயழக்கப்படும் தனி மனிதர ்ஒருவயர சீன  மக்கள் ெியனவு  கூரெ்்தனர.்  

 எெ்த ஒரு நபாதுவான காரணகமா அல்லது நபாதுத் தயலவகர இல்லாத கபாதிலும், 
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இப்கபாராை்ைத்தின் பரெ்த கவண்டுககாளானது ஓர ்அரசியல் சீரத்ிருத்தமாகும். ஏநனனில் 

கபாராை்ைக்காரரக்ள் சீனக் கம்யூனிஸ்ை் கை்சியினால் ொை்டினுயைய நபாருளாதாரம் 

இயக்கப்படும் வழியய விரும்பவில்யல. 

 

அணுெக்தி த ரளவக் கூட்டம் 

 28-வது அணுப்நபாருைக்ள் வழங்குெர ் குழுவின் (Nuclear Suppliers group-NSG) கபரயவக் 

கூை்ைம் லாத்வியா ொைானது 2018-19ம் ஆண்டிற்கான NSG-யின் தயலவராகப் பதவிகயற்ற 

பிறகு அெ்ொை்டின் ஜீரம்ாலா என்ற ெகரத்தில் ெைத்தப்பை்ைது. 

 இதன் மூலம் NSG-க்கு தயலயமத் தாங்கும் முதல் பால்டிக் ொைாக லாத்வியா உருவாகி 

உள்ளது. 

 இெ்தியாவின் NSG உறுப்பினராவதற்கான விண்ணப்பத்யத 2016ம் ஆண்டின் சிகயால் 

கபரயவக் கூைை்த்தில் ெமரப்்பித்த கபாது, சீனாயவயும் கெரத்த்ு NSG-யின் சில உறுப்பு 

ொடுகளால் அது எதிரக்்கப்பைை்து. 

 NSG இெ்தியாவின் ஆபகரஷனான சிரிக்கும் புதத்ர ் என்ற நவற்றிகரமான அணுெக்தி 

கொதயனக்குப் பிறகு, அதற்கு எதிரவ்ியனயாக அணுெக்தியய ஆக்கப்பூரவ் 

ெைவடிக்யககளுக்காகப் பயன்படுத்தவும், தவறாகப் பயன்படுதத்ுவயத தடுக்கவும் 

1974ம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பைை்து. 

 தற்ெமயம் NSG-ல் 48 உறுப்பினரக்யளக் நகாண்ைது. 

 

இந்தியா-அசமரிக்க ஆய்வரங்கம் 

 ெமூகம் மற்றும் நபாருளாதாரத்திற்கான புவிக் கண்காணிப்பு மற்றும் அறிவியல் மீதான 

இெ்தியா-அநமரிக்க  ஆய்வரங்கின்  (India-US colloquium on Earth Observations and Sciences for 

Society and Economy)  இரண்ைாவது பதிப்பு ககாவாவில் உள்ள கைானா பவ்லாவில் உள்ள 

அறிவியல் மற்றும் நதாழிலக ஆராய்ெச்ிக் குழுவின் (Council of Scientific and Industrial Research 

-CSIR) நபருங்கைலியலுக்கான கதசிய ெிறுவனத்தில் (National Institute of Oceanography -NIO) 

ெயைநபற்றுள்ளது.   

 இெ்த ஆய்வரங்கமானது மத்திய புவி அயமெெ்கம் (Ministry of Earth Sciences), அறிவியல் 

மற்றும் நதாழிலக ஆராய்ெச்ிக் குழுவின்  நபருங்கைலியலுக்கான கதசிய ெிறுவனம் 

மற்றும் அநமரிக்காவின் கதசியப்  நபருங்கைல் மற்றும் வளிமண்ைல ெிரவ்கிப்பு அயமப்பு 

(National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA) ஆகியவற்றால் 

ஒருங்கியணக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

ச யர் மாற்றத்திற்கான வரலாற்றுெ ்சிற ்புமிக்க ஒ ் ந்தம் 

 ஐகராப்பிய ொடுகளான கிரீஸ் மற்றும் மாசிகைானியா ொடுகளானது மாசிகைானியா 

ொை்டின்   நபயயர வை மாசிகைானியக் குடியரசு (Republic of North Macedonia)  எனப்  நபயர ்

மாற்றம் நெய்து நகாள்வதற்கு  ஓர ்வரலாற்றுெ ்சிறப்புமிக்க துவக்க ஒப்பெ்தத்தில்  (Historic 

preliminary agreement)  யகநயழுத்திைட்ுள்ளன. 
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 இதனால் 1991-ஆம் ஆண்டு முதல்  இவ்விரு அண்யை ொடுகளுக்கியைகய ெிலவி வெ்த 

கெப்பான உறவு முடிவுக்கு வெ்துள்ளது. 

 இெ்த ஒப்பெ்தமானது பிற ொடுகளால் ெிலத்தால்  சூழப்பைட்ுள்ள    ொைான (landlocked 

Country) மாசிகைானியாயவ ஐகராப்பிய யூனியன் மற்றும் கெை்கைா அயமப்பில் 

இயணவதற்குத் கதயவயான  ெைவடிக்யககயளத் துவக்கவும்  இறுதியாக அவற்றில் 

இயணயவும் வழி நெய்யும். 

 

 இன்னும் இெ்த ஒப்பெ்தத்திற்கு, மாசிகைானியாவில் வாக்நகடுப்பு (Referendum) மற்றும் 

பாராளுமன்றத்தின்   ஒப்புதல்கள் கதயவப்படுகின்றன. 

 1991-ஆம் ஆண்டு முதல் கிரீஸ் ொைானது தனது அண்யை ொைான மாசிகைானியாயவ 

அப்நபயர ் நகாண்டு அயழக்க எதிரப்்பு நதரிவிதத்ு வெ்தது. ஏநனனில் தன்னுயைய 

ொை்டின் வைக்கத்திய மாகாணத்தின் நபயரும் மாசிகைானியாகவ ஆகும். இெ்த 

மாகாணமானது பண்யைய காலத்தில், புகழ்வாய்ெ்த கிகரக்க கபரரசில், மாமன்னர ்

அநலக்ஸான்ைரின் நதாை்டிலாகும் (Cradle of Alexander). அதனால் இம்மாகாணமானது ெவீன 

கால கிகரக்கரக்ளின் தீவிர நபருயமக்கான மூல ஆதாரமாக விளங்குகின்றது. 

 

அவெரநிளல பிரகடனம் -  புவா நியூ கினியா 

 நதாைரெ்்து பல்கவறு ொைக்ளாக ெீடிக்கும் கலவரத்திற்கு எதிரான    பதிநலதிரப்்பாக 

ொை்டின் கரடுமுரைான (rugged)  நதற்கு உயரெ்ில மாகாணத்தில் 9 மாத அவெரகால  

ெியலயய பபுவா ெியூகினியா (Papua New Guinea) ொை்டின்  பிரதமர ்

பிரகைனப்படுத்தியுள்ளார.் 

 2018-ஆம் ஆண்டு ெவம்பர ்மாதம் ஆசிய-பசுபிக் நபாருளாதார ஒதத்ுயழப்பு மன்றத்யத 

(Asia-Pacific Economic Cooperation- APEC) ெைத்த உள்ள மிகெச்ிறிய ஆனால் வளங்கள் நெறிெ்த 
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பசுபிக் நபருங்கைல் ொைான பபுவா ெியுகினியாவில் வன்முயற மற்றும் ெை்ைத்திற்கு 

புறம்பான ெியலயில் ெீண்ை காலமாக கபாராை்ைம் ெைெ்து வருகின்றது. 

 வாக்கு கமாெடி குற்றெெ்ாைட்ுகளுக்கு ெடுவிலும் பிராெ்திய ஆளுெராக  வில்லியம் 

கபாவியினுயய (William Powi) கதரெ்்கதடுப்பியன  ெீதிமன்றம் ஏற்றுக் நகாண்ைதன் 

காரணமாக இக்கலவரம் ெயைநபற்று வருகின்றது.  

 முன்னாள் காவல் அதிகாரி மற்றும் இம்மாகாணத்தின் நபாறுப்பு ெிரவ்ாகியான தாமஸ் 

எலு ்-விற்கு அரசியலயமப்பு ெைை் அவெரகால அதிகாரங்கள் (Constitutional emergency 

powers) வழங்கப்பைட்ுள்ளன. 

 

ொன் பிரான்சிஸ்தகாவின் முதல் கரு ்பின ்  ச ண் தமயர ்

 ொன்பிரான்சிஸ்ககாவின் கமயராக கதரெ்்நதடுக்கப்பைை்தன் மூலம் 

ொன்பிரான்ஸிஸ்ககாவின் முதல் கறுப்பினப் (ஆப்பிரிக்க-அநமரிக்க) நபண் கமயராக 

இலண்ைன் பிரீை்  வரலாற்று பயைதத்ுள்ளார.் 

 

 2020-ஆம் ஆண்டு வயர இவர ்ொன்பிரான்சிஸ்ககாவின் கமயராகப் பணியாற்றுவார.் 

 இலண்ைன் பீரிை் இப்பதவியய வகிக்க உள்ள இரண்ைாவது நபண்ணாவார.் 

 1978-ஆம் ஆண்டு யையன்கன நபயின்ஸ்நையின் (Dianne Feinstein) இப்பதவியய வகித்த 

ொன்பிரான்சிஸ்ககாவின் முதல்    நபண் கமயராவார.்   

 ொன்பிரான்ககாவின் கமயராகும் முதல் ஆண் ஓரினத்தவர ் என்ற ெியலயய அயைய 

கமயர ் பதவிக்கு கபாை்டியிை்ை எதிரத்ரப்பினயர நவன்று இலண்ைன் பிரீை் கமயராகத் 

கதரெ்்நதடுக்கப்பைட்ுள்ளார.் 
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சகாலம்பிய ெனாதி தி 

 நகாலம்பியாவின் ெனாதிபதித் கதரத்லில் இைதுொரி கவை்பாளர ்மற்றும் முன்னாள் ெகரத் 

தயலவரான நகாககாைா கஸ்ைாகவா நபை்கராவியன 54 ெதவிகித வாக்குகயளப் நபற்று 

பழயமவாத கவை்பாளர ்இவான் டியூக் கதாற்கடித்துள்ளார.் 

 டியூக்-ன் இயணப் கபாை்டியாளர ் நகாலம்பியாவின் முதல் நபண் துயண 

ெனாதிபதியாகத் கதரெ்்நதடுக்கப்பை உள்ளார.் 

 இது நகாலம்பியாவின் ஆயுதகமெ்தியப் புரை்சிப்பயையினுைனான 2016 அயமதி 

ஒப்பெ்தத்திற்குப் பிறகு ெைத்தப்படும் முதல் கதரத்லாகும். 

 டியூக் ஒரு ெமூகப் பயழயமவாதி ஆவார.் இவர ்ஒருபால் திருமணம், கருயணக் நகாயல 

மற்றும் மருெ்துகளுக்கானக் குற்றவிலக்கியன எதிரப்்பவர ் ஆவார.் இவர ்

நகாலம்பியாவின் இளம்வயது தயலவராக உள்ளார.் 

 

ெமூக நிறுவன தமம் ாட்டுத் திட்டம்  

 திம்புயவெ ்ொரெ்்த ொரக்் (SAARC) கமம்பாைட்ு ெிதி, இெ்தியா உை்பை 8 உறுப்பினரக்ளின் 80 

ெிறுவனங்களுக்கு ெிதி வழங்குவதற்காக ெமூக ெிறுவன கமம்பாைட்ுத் திை்ைத்தியனத் 

நதாைங்க உள்ளது. 

 இெ்த திை்ைம் அயனத்து ொரக்் உறுப்பினர ் ொடுகளிலும் அமலாக்கப்பைட்ுள்ளது. 

ென்நகாயைகள் மற்றும் திரும்ப நெலுத்தக் கூடிய முதலீடுகளியன பயன்படுத்தி ெமூக 

ெிறுவனங்கயள அயையாளம் காண்பது மற்றும் கை்ையமப்பது இதன் கொக்கங்களாகும். 

 ெமூக கமம்பாைட்ு ெிதி, ொரக்் (SARRC)-ன் அயனதத்ு 8 உறுப்பினர ் ொடுகளின் 

தயலவரக்ளால் 2010-ல் பூைானின் திம்பு ெகரத்தில் ெைெ்த 16-வது ொரக்் உெச்ி மாொை்டில் 

ெிறுவப்பைை்து. 

 ஆளும் நபாது ெயப இெ்த எைட்ு ொடுகளின் ெிதி அயமெெ்ரக்யள உள்ளைக்கியது. ெமூக 

கமம்பாைட்ு ெிதியின் நெயலகம் பூைானின் தயலெகரான திம்புவில் உள்ளது. 

 இது நதற்காசிய கமம்பாைட்ு வளரெ்ச்ி ெிதியின் வழித்கதான்றலாகும். நதற்காசிய 

கமம்பாைட்ு வங்கி, 1996-ல் ெைப்பில் இருெ்த இரண்டு முயறகயள இயணதத்ு 

உருவாக்கப்பை்ைது. அயவயாவன, 

o ொரக்்-ன் பிராெ்தியத் திை்ைங்களுக்கான ெிதி (SFRP) மற்றும்  

o ொரக்் பிராெ்திய ெிதி 

 ொரக்்-ன் முன்கனற்ற வளரெ்ச்ித் திை்ைங்களுக்கான குயை கபான்ற அயமப்பாக ெமூக 

கமம்பாைட்ு ெிதி உருவாக்கப்பைட்ுள்ளது.. 

 

UNHRC -  அசமரிக்கா சவளிதயற்றம் 

 ஐ.ொ.வின் இஸ்கரலுக்கு எதிரான கபாக்யக காரணம் காை்டி ஐ.ொ.வின் மனித 

உரியமகளின் உெச்ி அயமப்பிலிருெ்து (United Nations Human Rights Council - UNHRC) 

அநமரிக்கா நவளிகயறியது. 
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 பாரீஸ் பருவெியல ஒப்பெ்தம் மற்றும் 2015 ஈரான் அணு ஒப்பெ்தம் ஆகியவற்றில் இருெ்து 

அநமரிக்கா நவளிகயறியது. அதன்பிறகு ெமீபத்தில் மனித  உரியமகள் மன்றத்தில் 

இருெ்தும் வாஷிங்ைன் நவளிகயறியது. 

 ஐ.ொ.வின் அப்கபாயதய நபாதுெ ் நெயலாளர ் ககாபி அனான் மனித உரியமகள் 

ஆயணயத்தின் ெம்பகத்தன்யம காரணமாக அவற்யறக் கயலத்தார.் அதன்பிறகு 2006 

ஆம் ஆண்டு மனித உரியமகள் மன்றம் ஏற்படுத்தப்பைை்து. 

 இெ்த அயமப்பு 47  உறுப்பு ொடுகயளக் நகாண்டுள்ளது. உலகின் ஒவ்நவாரு 

பிராெ்தியத்திலும் குறிப்பிை்ை உறுப்பினரக்யளக் நகாண்டுள்ளது 

 இெ்த  உறுப்பினரக்ள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முயற ஐ.ொ. நபாதுெ ் ெயபயால் 

கதரெ்்நதடுக்கப்படுவர.் கதரெ்்நதடுக்கப்பை்ை உறுப்பினரக்ள் நதாைரெ்்து இரண்டு 

முயறக்கு கமல் கதரெ்்நதடுக்கப்பை மாை்ைாரக்ள். 

 இெ்த அயமப்பில் அநமரிக்கா 2009-ல் தான் அப்கபாயதய அதிபர ் பாரக் ஒபாமா 

ஆை்சியின் கபாது இயணெ்தது. 

 

த ாளத ் ச ாருள் எதிர ்்பு ெந்தி ்பு 

❖ 15வது வருைாெ்திர ஆசியா மற்றும் ஓொனியப் பிராெ்தியத்தின் கபாயதப் நபாருள் 

எதிரப்்பு மீதான அரசு அயமெெ்கங்களுக்கியைகயயான ெெ்திப்பு நகாழும்புவில் 

ெயைநபற்றது. 

❖ இெ்த ெெ்திப்பில் இெ்தியா உை்பை 29 ொடுகளின் பிரதிெிதிகள் கலெ்து நகாண்ைனர.்  

❖ இெ்த ெெ்திப்பில், தூய்யமயான வியளயாைய்ை ஊக்குவிப்பதற்காக கபாயத நபாருள் 

எதிரப்்பு நதாைரப்ான முக்கிய பிரெெ்யனகயள விவாதிக்க உலக கபாயதப் நபாருள் 

எதிரப்்பு ெிறுவனம் (WADA-World Anti-Doping Agency) இதில் கலெ்து நகாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியா-அசமரிக்கா - 2+2 த ெச்ுவாரத்்ளத  

 அநமரிக்காவின் தயலெகரான வாஷிங்ைன் D.C.யில் 2018-ஆம் ஆண்டு ெூயல மாதம் 6-

ஆம் கததி இெ்தியா மற்றும் அநமரிக்காவிற்கு இயைகய 2+2 துவக்க கபெச்ுவாரத்்யத (2+2 

Dialogue) ெயைநபற உள்ளது.  

 இெ்தியா மற்றும் அநமரிக்காவிற்கு இயைகயயான 2+2 கபெச்ுவாரத்்யதயின் கொக்கம் 

இரு ொடுகளுக்கு இயைகயயான பாதுகாப்பு முக்கியதத்ுவ ஒருங்கியணயவ (Strategic 

Coordination) கமம்படுதத்ுவதும், இெ்கதா-பசிபிக் பிராெ்தியத்தில் அயமதி மற்றும் 

ெியலத்தன்யமயியன (peace and stability) பராமரிப்பதும் ஆகும். 

 இெ்தப் புதிய கபெச்ுவாரத்்யத வடிவிலான முயற்சியானது, இரு ொடுகளுக்கியைகய 

இதற்கு முன் இருெ்த இெ்திய-அநமரிக்கப் பாதுகாப்பு முக்கியதத்ுவ மற்றும் வரத்்தகப் 

கபெச்ுவாரத்்யதயய (India-US Strategic and Commercial Dialogue) பதில் இைமாற்றம் நெய்யும். 

 இப்புதிய கபெச்ுவாரத்்யத வடிவமானது, இெ்தியா மற்றும் ெப்பான் ொடுகளின் 

நவளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்புத் துயற நெயலாளரக்ளியைகயயான இெ்தியா-ெப்பான் 

2+2 கபெச்ுவாரத்்யத (India-Japan 2+2 dialogue) வடிவியன ஒத்ததாகும். 
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நீடித்த வளரெ்ச்ி இலக்குகள் 2018 அறிக்ளக 

 ஐ.ொ. அயமப்பின் 2018-ஆம் ஆண்டின் ெீடித்த வளரெ்ச்ி இலக்குகள் அறிக்யகயின் படி, 

(Sustainable Development Goals report) குறிப்பிைத்தகுெ்த வயகயில் ஓர ் தொப்தத்திற்கும் 

(Decade) கமலான காலத்தில் உலகில் பை்டினியுயைய மக்களின் எண்ணிக்யக 

அதிகரித்துள்ளது. 

 உலகில் தற்ெமயம் கதாராயமாக 38 மில்லியனிற்கும் அதிகமான ஊை்ைெெ்தத்ு 

குயறபாடுயைய மக்கள் (Undernourished people) உள்ளனர.் இவரக்ளின் 

எண்ணிக்யகயானது 2015-ஆம் ஆண்டின் 777 மில்லியன் என்ற அளவிலிருெ்து 2016-ஆம் 

ஆண்டு 815 மில்லியன் எனும் அளவிற்கு உயரெ்்துள்ளது. 

 இெ்த அறிக்யகயானது கபாரக்ள், கமாதல்கள், வறைச்ி, பருவெியல மாறுபாகைாடு 

நதாைரப்ுயைய கபரிைரக்ள் ஆகியயவ உலகில் வறுயமயய ஒழிப்பதற்கான 

முயற்சிகளில் பின்னயையவ ஏற்படுதத்ுகின்ற முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றாகும் என 

கூறுகின்றது.  

 இெ்தியா உை்பை உலகின் முக்கிய ொடுகயளக் நகாண்ை நதற்காசிய பிராெ்தியமானது, 

குழெ்யத திருமணங்கள் விகிதத்தில் வீழ்ெச்ியயக் கண்டுள்ளது. கமலும் 2000-ஆம் ஆண்டு 

முதல் 2017 -ஆம் ஆண்டு வயரயிலான காலகை்ைத்தில், குழெ்யதப் பருவத்தில் திருமணம் 

நெய்து யவக்கப்படுகின்ற நபண் குழெ்யதகளுக்கான ஆபதத்ுகள் 40 ெதவீதம் எனும் 

அளவிற்கு குயறெ்துள்ளது. 

  மறுபுறம் நதற்காசியப் பிராெ்தியத்தின் பல ொடுகளில் 70 ெதவீதத்திற்கும் கமலாகத் 

தண்ணீர ் பற்றாக்குயற ெியல (Water stress level) காணப்படுகின்றது. இது கவகமாக 

நெருங்கி வெ்து நகாண்டிருக்கிற தண்ணீரப்் பற்றாக்குயற ெியலயய 

அயையாளப்படுத்திக் காைட்ுகின்றது. 

 

 இெ்த அறிக்யகயானது 17 குறிக்ககாள்கயளயும், 169 இலக்குகயளயும் நகாண்ை, ெீடித்த 

வளரெ்ச்ிக்கான, 2030-ஆம் ஆண்டு அயைவதற்கு இலக்கிைட்ுள்ள வளரெ்ச்ி ெிரல்களின் 

அயைவியன கொக்கிய முன்கனற்றங்களின் கண்கணாை்ைமாகும். 

 ெீடித்த வளரெ்ச்ி இலக்குகளானது 2015-ஆம் ஆண்டு நெப்ைம்பர ்மாதம் 25-ஆம் கததி ஐ.ொ. 

ெீடித்த வளரெ்ச்ி மாொை்டில் ஏற்றுக் நகாள்ளப்பை்ைது. 
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மரிெுவானா- கனடா 

 கனைா பாராளுமன்றமானது C-45 மகொதா எனவும் அயழக்கப்படுகின்ற கஞ்ொ 

ெை்ைத்யத (Cannabis Act) ெியறகவற்றியுள்ளதன் மூலம் ொடு முழுவதும் மரிஜீவானாவின் 

ககளிக்யகப் நபாழுதுகபாக்கு பயன்பாைய்ை (Recreational use) ெை்ைப் பூரவ்மாக்கியுள்ளது.  

 

 இதன் மூலம் கபாயத மருெ்தின் ககளிக்யகப் பயன்பாைய்ை ெை்ைப்பூரவ்மாக்கியுள்ள 

முதல் G-7 ொடு கனைாவாகும். கமலும் 2013-ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்மாதம் மரிஜீவானாவின் 

பயன்பாைய்ை ொடு முழுவதும் ெைை்ப்பூரவ்மாக்கிய உருகுகவ ொைய்ைத ்நதாைரெ்்து ொடு 

தழுவிய அளவில் ெை்ைப்பூரவ் மரிஜீவானா ெெ்யதயயக் நகாண்டிருக்க உள்ள உலகின் 

இரண்ைாவது ொடு கனைா ஆகும். 

 கஞ்ொவானது (Cannabis) நபரும்பாலும் அயனதத்ு ொடுகளிலும் தயை நெய்யப்பைட்ுள்ளது. 

ஆனால் அரந்ென்டினா, இஸ்கரல், கபாரக்ைா ரிகா, பனாமா, நமக்ஸிககா, துருக்கி, 

ொம்பியா, ஜிம்பாகவ மற்றும் 14 ஐகராப்பிய ொடுகளில் இதன் மருத்துவப் பயன்பாடு 

ெை்ைப் பூரவ்மாக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 இெெ்ை்ைமானது நபாது இைத்தில் 30 கிராம் எனும் அளவிற்கு உலரெ்்த கஞ்ொயவ 

நகாண்டிருக்க வயது வெ்கதாருக்கு அனுமதி வழங்குகின்றது. ஆனால் இதயன வாங்கவும், 

நுகரவும் குயறெ்தபைெ் ெை்ைப்பூரவ் வயது 18 ஆகும். 

 

இந்தியா மற்றும் வங்காள ததெம் ஒருங்கிளணந்த தராந்து (CORPAT)  ணி 

 இெ்தியா மற்றும் வங்காளகதெம் ஆகிய இரண்டு அண்யை ொடுகளுக்கியைகயயான 

கைற்பயைப் பயிற்சியய ஆண்டுகதாறும் கமற்நகாள்வதற்காக ஒருங்கியணெ்த கராெ்துப் 

பணியியன நதாைங்க இரு ொடுகளும் ஒப்புக் நகாண்டுள்ளன. 

 இரண்டு ொடுகளின் கைற்பயைகளின் ஒருங்கியணெ்த கராெ்துப் பணியின் (CORPAT-

Coordinated Patrol) முதல் பதிப்பு முதன்யம கைற்பயை அதிகாரி சுனில் லம்பாவின் வங்காள 

கதெ விெயத்தின் கபாது நதாைங்கி யவக்கப்பைை்து. 

 CORPAT-ன் முதல் பதிப்பில் வங்காளகதெக் கைற்பயையயெ ் கெரெ்்த இரண்டு 

கபாரக்்கப்பல்களும் (BNS Dhaleswari மற்றும் BNS Abu Bakar) இெ்தியக் கைற்பயையயெ ்கெரெ்்த 
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இரண்டு கபாரக்்கப்பல்களும் (INS Kadmatt மற்றும் INS Satpura) பங்நகடுத்திருெ்தன. 

 இெ்தியக் கைற்பயை CORPAT-ஐ வழக்கமாக இெ்கதாகனசியா, தாய்லாெ்து மற்றும் 

மியான்மருைன் இயணெ்து ெைதத்ுகிறது. 

 கமலும், இெ்தியக் கைற்பயை மாலத்தீவுகள், நமாரீசியஸ் மற்றும் நஷஷல்ஸ் 

ஆகியவற்றின் ககாரிக்யகயின்படி பிரத்கயக நபாருளாதார மண்ைலத்தியனக் (EEZ-

Exclusive Economic Zone) கண்காணிக்கும் பணியயயும் ெைதத்ுகிறது. 

 கைற்பயைகளுக்கியைகயயான CORPAT கதடுதல் மற்றும் மீை்புப் பணிகள், ெை்ை விகராத 

நெயல்களில் ஈடுபடும் கப்பல்கயளக் கண்ைறிதல் மற்றும் மாசுக் கைட்ுப்பாைட்ுப்பணிகள் 

ஆகியவற்றில் ஈடுபடுகிறது. 

 

த ாளத மருந்து எதிர் ்பு விளளயாட்டு மாநாடு 

 ஓஸ்கலாவில் கபாயத மருெ்து அெச்ுறுத்தல் நதாைரப்ான பிரெெ்யனகயள நவளிக் 

நகாண்டு வர கபாயத மருெ்து எதிரப்்பு வியளயாைட்ு மாொடு ெயைநபறுகிறது. இெ்த 

மாொை்டின் தயலப்பானது ‘தூய்யமயான வியளயாைட்ு ெியாயமான வியளவுகள்’ ஆகும். 

 இெ்த மாொைானது வியாபாரத்தில் நெறிமுயறகளுக்கான உலக மன்றம் (WFEB-World Forum 

for Ethics in Business) மற்றும் ொரக்வயின் கபாயத மருெ்து எதிரப்்பு ஆகியவற்றின் கூைட்ு 

முயற்சியாகும். கெரய்மயான வியளயாைட்ுக்கு கதயவயான ெைவடிக்யககயள எடுக்க 

இெ்த மாொை்டில் முன்நமாழியப்பை உள்ளது. 

 கபாயத மருெ்து எதிரப்்பு வியளயாைட்ு மாொைானது, வியாபாரத்தில் 

நெறிமுயறகளுக்கான உலக மன்றம் (WEFB) ெைதத்ும் வியளயாை்டில் நெறிமுயறகள் 

மாொை்டின் நதாைரெ்ச்ியாகும். 

 இதற்கு முன் 2014 மற்றும் 2016-ல் எப்ஐஎப்ஏ (FIFA - Federation International football association) 

தயலயமயிைத்திலும், 2015-ல் நபரல்ின் ஒன்றியத்தில் உள்ள நெரம்ானிய ொக்கர ்

கிளப்பிலும் இம்மாொடு ெயைநபற்றது. 

 

எர்தடாகன் மீண்டும் அதி ராக ததரவ்ு 

 துருக்கியின் ெீண்ை கால ஆை்சியாளரான நரசிப் ையிப் எரக்ைாகன், ெமீபதத்ில் ெயைநபற்ற 

அதிபர ் கதரத்லில் நவற்றி நபற்று மீண்டும் அதிபராக 5 ஆண்டுகளுக்குத் 

கதரெ்்நதடுக்கப்பை்ைார.் 

 இழுபறிக்கு வாய்ப்பில்லாமல் எரக்ைாகன் 53% வாக்குகள் நபற்று மீண்டும் அதிபராகத் 

கதரெ்்நதடுக்கப்பை்ைார.் 

 இவருயைய நெருங்கிய கபாை்டியாளரான குடியரசு மக்கள் கை்சியயெ ் கெரெ்்த முகரீம் 

இன்ஸ் 30% வாக்குகள் நபற்றார.் 
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஸ்வததசி ெம்ரிதி சிம் அட்ளடகள் 

 பாபா ராம்கதவ் இெ்திய நதாயலத் நதாைரப்ு ெிறுவனதத்ுைன் (BSNL) இயணெ்து ஸ்வகதசி 

ெம்ரிதி சிம் அைய்ைகயள நவளியிைட்ுள்ளார.் 

 ஆரம்பத்தில் பதஞ்ெலி ெிறுவனத்தின் ெிரவ்ாகிகளும் நதாழிலாளிகளுகம இெ்த சிம் 

அைய்ைகளின் பயன்கயள நபற முடியும். 

 முழுயமயான நவளியீை்டிற்குப் பிறகு மக்கள் இெ்த அைய்ையுைன் பதஞ்ெலி ெிறுவனப் 

நபாருைக்ள் மீது 10 ெதவிகித தள்ளுபடியியனப் நபறுவர.்  

 நவறும் 144 ரூபாயிலான மீள்ெிரப்புதலின் மூலம் (Recharge) ஒருவரால் ொடு முழுவதும் 

அளவற்ற அயழப்புகயள கமற்நகாள்வகதாடு 100 குறுஞ்நெய்திகயள அனுப்பவும், 2 GB 

அளவுக்கு இயணய தரவுகயள நபறவும் முடியும். 

 

இந்தியன் ஆயில் கார் தரஷன்- லா கரமான ச ாதுத்துளற நிறுவனம்  

 நதாைரெ்்து மூன்றாவது ஆண்ைாக ொை்டினுயைய மிகவும் இலாபகரமான ெிறுவனமாக 

(Country’s Most Profitable Company) ரியலயன்ஸ் இண்ைஸ்ை்ரிஸ் ெிறுவனம் உருவாகியுள்ளது. 

 எரிநபாருள் சில்லயற வரத்்தக ெிறுவனமான இெ்தியன் ஆயில் காரப்கரஷன் (Indian Oil 

Corporation -IOC) ெிறுவனமானது நதாைரெ்்து 2-வது இரண்ைாக எண்நணய் மற்றும் 

இயற்யக எரிவாயு ெிறுவனத்யத பின்னுக்குத் தள்ளி இெ்தியாவின் மிகவும் 

இலாபகரமான அரசுக்குெ ் நொெ்தமான ெிறுவனமாக (India’s Most Profitable State-Owned 

Company) உருவாகியுள்ளது. 

 இெ்தியாவின் மிகப்நபரிய நமன்நபாருள் கெயவ ஏற்றுமதி ெிறுவனமான ைாை்ைா 

கன்ெல்ைன்சி ெரவ்ீஸ் ெிறுவனம் ொை்டின் இரண்ைாவது மிகவும் இலாபகரமான 

ெிறுவனமாகும். 

 

ளமக்தராொ ்ட் – மூன்றாவது மதி ்புமிக்க நிறுவனம் 

 ெெ்யத மதிப்பில் (Market Value) கூகுளின் தாய் ெிறுவனமான அல்பாநபைய்ை பின்னுக்குத ்

தள்ளி உலகின் மூன்றாவது மதிப்புமிக்க ெிறுவனமாக யமக்கராொப்ை் ெிறுவனம் (most 

valuable company) உருவாகியுள்ளது. 

 ஆப்பிள் மற்றும் அகமொன் ஆகிய ெிறுவனங்கள் உலகின் முதல் இரு மதிப்புமிக்க 

ெிறுவனங்களாகும். 

 யமக்கராொப்ை் ெிறுவனத்தின் ெெ்யதமதிப்பு 753 மில்லியன் அநமரிக்க ைாலரக்ளாகும். 

 ஆல்பாநபை் ெிறுவனத்தின் ெெ்யதமதிப்பு 742 மில்லியன் அநமரிக்க ைாலரக்ள் ஆகும். 

 அகமொன் மற்றும் ஆப்பிள் ெிறுவன ெெ்யத மதிப்பு முயறகய 783 மில்லியன் அநமரிக்க 

ைாலரக்ள் மற்றும் 924 மில்லியன் அநமரிக்க ைாலரக்ளாகும். 
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இந்திய  ணம் செலுத்து செயலிகள் - சிங்க ்பூர ்

 சிங்கப்பூரில் ெயைநபற்ற வணிகம், புத்தாக்கம், ெமுதாயம் (Business, Innovation and 

Community Event) எனும் ெிகழ்வில் பிரதமர ்ெகரெ்திர கமாடி இெ்தியாவின் பிம், ரூகப, SBI 

ஆகியவற்றின் நெயலிகயள துவங்கி யவதத்ுள்ளார.் 

 இெ்தியாவின் ரூகப டிஜிை்ைல் பணநெலுத்தும் அயமப்பானது சிங்கப்பூரின் எலக்ை்ரானிக் 

பரிமாற்றத்திற்கான நெைந்வாரக்்குைன் (Network for Electronic Transfers -NETS) 

இயணக்கப்படும். 

 இதன் மூலம் ரூகப பயன்பாை்ைாளரக்ள் சிங்கப்பூர ்முழுவதும் உள்ள NETS அயமப்பு ஏற்பு 

முயனயங்களில் (NETS acceptance points) ரூகப-யவ பயன்படுதத்ி பணம் நெலுத்தலாம். 

 கமலும் இெ்த ெிகழ்ெச்ியில் SBI வங்கியின் சிங்கப்பூர ் கியளயின் புதிய நெயலி 

அடிப்பயையிலான ரூபாய் மதிப்பிலான நவளிொை்டிலிருெ்து பணம் நெலுத்தும் 

வயகயிலான நெயலி ஒன்றும் நவளியிைப்பைட்ுள்ளது.  

 NPCI உைன் கூை்டியணெ்து நவளிொை்டிலிருெ்து இெ்தியாவிற்கு பணம் அனுப்புவதற்கான 

புதிய நெயல் வயகயய நதாைங்கியுள்ள முதல் SBI கியள சிங்கப்பூர ்கியளகயயாகும். 

 

நிதியியல் கல்வியறிவு வாரம் 

 இெ்திய ரிெரவ்் வங்கியானது ெூன் 4 ஆம் கததி முதல் 8 ஆம் கததி வயர ொடு முழுவதும் 

ெிதியியல் கல்வியறிவு வாரத்யத (Financial Literacy Week) ஒருங்கியணக்க உள்ளது. 

 இெ்த வருைத்திற்கான ெிதியியல் கல்வியறிவு வாரத்தின் கருப்நபாருள் நுகரக்வார ்

பாதுகாப்பு (Customer Protection).  

 வங்கி வாடிக்யகயாளரக்ளியைகய ெிதியியல் கெயவகயளப் பற்றியும், சிறெ்த ெிதியியல் 

ெயைமுயறகயளப் பற்றியும், டிஜிை்ைல்மயமாக்குதல் பற்றியும் ெிதியியல் 

விழிப்புணரய்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக ெிதியியல் கல்வியறிவு வாரம் 

நகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 

 ாதி ்புக்குள்ளான சொத்துகள் - ARC 

 பாதிப்புக்குள்ளான நொதத்ுகளின் (Stressed Assets) வியரவான மீை்பிற்கான 

தீரம்ானத்திற்காக நொத்து கமலாண்யம ெிறுவனத்யத (Asset Management Company) அல்லது 

நொதத்ு மறுகை்ையமப்பு ெிறுவனத்யத (Asset Reconstruction Company) அயமப்பதற்கான 

ொத்தியத்தியன ஆராய மத்திய ெிதி அயமெெ்கமானது ஓர ்குழுயவ அயமதத்ுள்ளது. 
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 பஞ்ொப் கதசிய வங்கியின் ெிரவ்ாகி அல்லாத தயலவரான (Non-executive chairman) சுனில் 

கமத்தா இக்குழுவின் தயலவராவார.் 

 

சிற ்பு ச ாருளாதார மண்டலக் சகாள்ளக 

 ொை்டின் சிறப்பு நபாருளாதார மண்ைலக் நகாள்யகயய (Special Economic Zone -SEZ) ஆய்வு 

நெய்திை பாரத ் கபாரஜ்ின் பாபா கல்யாணியய தயலயமயாகக் நகாண்டு சிறெ்த 

ெிபுணரக்யள உள்ளைக்கிய குழுயவ மத்திய அரசு ெியமிதத்ுள்ளது. 

 இக்குழு உலக வரத்்தக ெிறுவனத்தின் விதிமுயறககளாடு ஒதத்ுப் கபாகும் வயகயிலும், 

ஏற்றுமதியாளரக்ளுக்குப் பயன்படும் வயகயிலும் பயனுயைய ெைவடிக்யககயளப் 

பரிெ்துயரக்கும். 

 சிறப்பு நபாருளாதார மண்ைல விதிகயள உள்ளைக்கிய 2005-ம் ஆண்டின் சிறப்புப் 

நபாருளாதார மண்ைலெ ்ெை்ைம் (SEZ Act) 2006-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 10ம் கததி ெயைமுயறக்கு 

வெ்தது.  

 ொடு முழுவதும் 223 இயங்கக்கூடிய சிறப்புப் நபாருளாதார மண்ைலங்கள் உள்ளன. 

இம்மண்ைலங்களில் கமற்நகாள்ளப்பைட்ு உள்ள நமாத்த முதலீடு இதுவயரயில் 18,876 

ககாடிகளாகும். 

 

ஸ்டாரட்் அ ்களுக்கான நிபுணர ்குழு - செபி 

 ஸ்ைாரை்்-அப்கயள பை்டியலிடுவயத கவரெ்ச்ிகரமாக்குவதற்காக ெெ்யத 

கைட்ுப்பாைை்ாளரான இெ்திய பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தயன வாரியம் ெிபுணர ்குழுயவ 

ஆரம்பிதத்ுள்ளது. 

 இக்குழு இெ்திய ெிறுவனங்கள் கெரடியாக அெ்ெிய ெெ்யதகளில் பை்டியலிைப்பை 

அனுமதியளிப்பதற்கும் நவளிொடு ெிறுவனங்கள் கெரடியாக இெ்திய ெெ்யதகளில் 

பை்டியலிைப்பை அனுமதியளிப்பதற்கும் ஏதுவாக தகுெ்த கை்ையமப்யப பரிெ்துயரக்கும். 

 தற்ெமயம், இெ்திய ெிறுவனங்கள் வரவு களஞ்சியக வழிகள் (Depository receipts route) 

மூலமாக அதாவது உலகளாவிய வரவு களஞ்சியகம் (Global Depository receipts) அல்லது 

அநமரிக்க வரவு களஞ்சியகம் (American Depository receipts) வழிகயள மைட்ுகம அெ்ெிய 
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ொைட்ு பங்குெ ்ெெ்யதகளில் பை்டியலிடுவதற்கு என்று உபகயாகிக்க முடியும். 

 

 அகத கபால் அெ்ெிய ொைட்ு ெிறுவனங்கள் இெ்திய மூலதன ெெ்யதகயள அணுகிை இெ்திய 

வரவுக் களஞ்சியகத்யத (Indian Depository Receipts) மைட்ுகம உபகயாகிதத்ு பங்குகயள 

பை்டியலிை முடியும். 

 

முத்தர ்பு சர ்த ா ெந்ளத நளடமுளற 

 கதசிய பங்குெ ்ெெ்யத நபருெிறுவன கைன் பங்குகயள திரும்ப வாங்கிடும் கைன் பிரிவில் 

முத்தரப்பு நரப்கபா ெெ்யத ெயைமுயறயய (Tri-Party Repo Market Platform) ஆரம்பிதத்ுள்ளது. 

 

 வரத்்தக ெயைமுயறகளின் கபாது உத்தரவாத கதரெ்்நதடுப்பு, பணமளிப்பு மற்றும் தீரவ்ு, 

பாதுகாப்பு மற்றும் கமலாண்யம கபான்ற கெயவகயள ஏற்படுத்திை இயைத்தரகர ்

கபான்று நெயல்படுவதற்கு ஏதுவாக வாங்குபவர ்மற்றும் விற்பவர ்தரப்பு தவிர மூன்றாம் 
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தரப்பு பிரதிெிதி என்ற முயறயில் இது ஒரு நரப்கபா ஒப்பெ்தமாகும். 

 இெ்ெயைமுயற பங்குகளுக்கு எதிராக கைன் வாங்கிைவும், பங்குதாரரக்ளுக்கு குறுகிய 

கால ெீரய்ம ெியலயய (Liquidity) ஏற்படுத்தவும் வாய்ப்புகயள உருவாக்குகின்றது. 

 இது நபருெிறுவனப் பத்திரங்களுக்கான கதயவயய அதிகப்படுதத்ும். கமலும் நபரு 

ெிறுவன பத்திர ெெ்யதயில் மிகவும் கதயவப்படும் ெீரய்மெியலயய அதிகப்படுத்திை 

உதவிடும். 

 

HDFC - ஐந்தாவது மிக ்ச ரிய நுகர்தவார் நிதிெ ்தெளவ நிறுவனம் 

 HDFC ெிறுவனம் கபாரப்்ஸ் பத்திரிக்யகயால் நதாகுக்கப்பை்ை நுகரக்வார ்ெிதிெ ்கெயவப் 

பிரிவில் உலக அளவில் 5வது மிகப்நபரிய நபாது ெிறுவனமாகப் பைட்ியலிைப்பைட்ுள்ளது. 

 கைெ்த ஆண்யைக் காை்டிலும் 7வது இைத்திலிருெ்து HDFC வங்கி முன்கனறியுள்ளது. 

 இெ்தப் பை்டியலில் அநமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் வங்கி முதலிைத்தில் உள்ளது. இெ்தப் 

பை்டியலில் உள்ள ஒகர இெ்திய ெிறுவனம் இெ்தியா புல்ஸ் வீைட்ுவெதி ெிறுவனமாகும். 

(13வது இைம்). 

 ஒைட்ு நமாத்தப் பை்டியலில், சீனாவின் வங்கி ெிறுவனமான ICBC முதலிைத்திலும், HDFC 

கைெ்த ஆண்டின் 404வது இைத்திலிருெ்து முன்கனறி  321வது இைத்திலும் உள்ளன. 

 16வது வருைாெ்திர கபாரப்்ஸ் உலகளாவிய 2000 ெிறுவனங்கள் பைட்ியல் 60 

ொடுகளிலிருெ்து நபாதுப் பைட்ியலிைப்பை்ை ெிறுவனங்கயளக் நகாண்டுள்ளது. 

 கபாரை்ஸ்் Fact-Set ஆராய்ெச்ி ெிறுவனத்திைமிருெ்து நபற்ற தகவல்கயள அடிப்பயையாகக் 

நகாண்டு குகளாபல் 2000 என்ற பை்டியயல தயாரித்துள்ளது. 

 

உலக வரத்்தக நிறுவனத்தில் புதிய பிரிவு 

 உலக வரத்த்க அயமப்பு சுமூகமாக நெயல்பை கவண்டி ொதகமான சூழ்ெியலயய 

ஏற்படுதத்ுவதற்கான நகாள்யகயய தயாரிப்பதற்காக உலக வரத்்தக ெிறுவனத்தில் 8 

முதல் 10 ொடுகயள நகாண்ை ஒரு பிரியவ உருவாக்கிை இெ்தியா திை்ைம் தீைட்ுகின்றது. 

 உலக வரத்்தக ெிறுவனத்தின் வரம்பிற்குள் பிகரசில், சீனா, நதன்னாப்பிரிக்கா, 

இெ்கதாகனசியா மற்றும் நகாலம்பியா ஆகிய ொடுகயளக்  நகாண்ை ஒரு முயறொரா 

அயமப்பாக இது நெயல்படும். 

பின்னணி 

 2017ம் ஆண்டு டிெம்பர ்மாதம் அரந்ென்டினாவின் பியூனஸ் அயரஸ்ில் ெயைநபற்ற உலக 

வரத்்தக ெிறுவனத்தின் 11வது அயமெெ்ரயவ குழுவின் கூை்ைம் இெ்தியாவின் முக்கிய 

விவகாரமான நபாது உணவு ெரக்கு காப்பக விவகாரத்தில் ெிரெ்தர தீரவ்ு காண்பதில் 

அநமரிக்கா தனது உறுதிப்பாை்டிலிருெ்து விலகியதனால் கதால்வியயைெ்தது. 

 இெ்தத்  கதால்வியய அடுதத்ு, 2018ம் ஆண்டு மாரெ் ் மாதம், பல தரப்பு வரத்்தக 

அயமப்பிற்கு புதத்ுயிரளித்திை உலக வரத்்தக அயமப்பின் 45 உறுப்பினரக்யளக்  

நகாண்டு ஒரு சிறிய அயமெெ்ரயவ கூை்ைத்திற்கு இெ்தியா ஏற்பாடு நெய்தது. 
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ச ாதுக் கடன்  திவகம் 

 இெ்திய ரிெரவ்் வங்கியானது ஓர ் நபாதுக் கைன் பதிவகதய்த (Public  Credit Registry-PCR) 

அயமக்க உள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. தனிெபர ் மற்றும் நபருெிறுவன 

கைன்நபறுெரக்ளின் (borrowers) கைன் ொரெ்்த தகவல்கள் நதாைரப்ாக தகவல் 

களஞ்சியமாக  (Repository of information) இெ்த நபாதுக் கைன் பதிவகம் நெயல்படும். 

 இெ்த  முடிவானது இெ்திய ரிெரவ்் வங்கியால் அயமக்கப்பைை் Y.M.  டிகயாஸ்தலீ குழுவின்  

(Y.M. Deosthalee) பரிெ்துயரகளின்படி   கமற்நகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. இெ்த குழுவானது  2018 

ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தன் அறிக்யகயய ெமரப்்பித்தது. 

 

 இெ்தக் காப்பகமானது கையனத் திரும்ப நெலுத்தாத கைனாளிகள் (Bad borrowers) மற்றும் 

திரும்ப நெலுத்துகிற கைனாளிகயள (Good borrowers)  கவறுபடுத்திக் காைட்ும். கமலும் 

அதன்படி வை்டி விகிதத்யத வழங்கும். 

 

சவளிநாட்டுத் சதாகு ்பு முதலீட்டு விதிமுளறகள் (Foreign Portfolio Investment - FPI) 

 இெ்திய ரிெரவ்் வங்கி, கைன் பத்திரங்களில் அெ்ெிய நதாகுப்பு முதலீை்ைாளரக்ளுக்கான, 

முக்கியமாக தனிப்பை்ை நபரிய நபருெிறுவனங்களுக்காக முதலீைட்ு விதிமுயறகயளத் 

தளரத்்தியுள்ளது. 

ச ருநிறுவன ்  த்திரங்கள் 

 FPI-க்கள் நபருெிறுவனப் பத்திரங்களில் குயறெ்தது 1 வருைத்திற்கும் கமலாக 

எஞ்சியிருக்கும் முதிரவ்ு காலத்கதாடு முதலீடு நெய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றனர.் 

 நபருெிறுவனப் பத்திரங்களில் FPI-க்களின் குறுகிய கால முதலீடுகள் ஒரு FPI-யின் முதலீடு 

அெ்த FPI-யின் நமாத்த முதலீடுகளில் 20 ெதவிகித அளவிற்கு மிகாத வண்ணம் இருக்க 

கவண்டும்.  
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அரசு  த்திரங்கள் 

 அரசுப் பதத்ிரங்களில் FPI-க்களின் முதலீைட்ு வரம்பு முன்பு இருெ்த 20 ெதவிகித 

அளவிலிருெ்து அகத பத்திரங்களில் 30 ெதவிகிதம் என்ற ெிலுயவயிலிருக்கும்படி 

உயரத்்தப்பைட்ுள்ளது. 

 FPI-க்கள் அரசுப் பத்திரங்களில் குயறெ்தபைெ்ம் மூன்று வருைங்கள் எஞ்சியிருக்கும் 

முதிரவ்ுக் காலமாக இருக்கும்படி முதலீடு நெய்வதற்கு அனுமதிக்கப்பைட்ுள்ளனர.் 

 FPI-க்கள் அரசுப் பத்திரங்களான கருவூலப் பத்திரங்கள் மற்றும் அரசுக் கைன் வளரெ்ச்ி 

பத்திரங்களில் எெ்தவித குயறெ்தபைெ் எஞ்சியிருக்கும் முதிரவ்ுக் காலத ்கதயவ ஏதுமின்றி 

முதலீடு நெய்வதற்கு அனுதிக்கப் பைட்ுள்ளனர.் 

 ஆனாலும், இம்முதலீடுகள் ஒரு FPI-யால் குறுகிய கால முதலீடுகள் என்ற அடிப்பயையில் 

அெ்த FPI-யால் எெ்த ஒரு பிரிவிலும் நெய்யப்படும் ஒைட்ுநமாத்த முதலீடுகளில் 20 ெதவிகித 

அளயவ தாண்ைக் கூைாது. 

 இெ்த வயகயில், குறுகிய கால முதலீடுகள் என்பது ஒரு வருைம் வயரக்குமான 

எஞ்சியிருக்கும் முதிரவ்ுக் காலம் நகாண்ை முதலீடுகளாகும். 

 

சீனாவால் விதிக்க ் ட்ட கூடுதல் வரிகள் 

 50 மில்லியன் ைாலரக்ள் என்ற அளவில் அநமரிக்கப் நபாருைக்ள் மீது சீனா 

பழிவாங்குவதற்கான பதில் ெைவடிக்யகயாக கூடுதல் வரிகயள விதித்துள்ளது. 

 

 இவ்வரி விதிப்பு அநமரிக்க ெனாதிபதி நைானால்ை் டிரம்ப் சீனப் நபாருைக்ள் மீது 25 

ெதவிகித அளவிற்கு அகத அளவிலான நதாயகயின் மதிப்பில் வரி விதித்தபின் 
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கெரெ்்துள்ளது. 

 இம்முடிவு, சீனாவின் நவளிொைட்ு வரத்்தகெ ் ெை்ைம், சீனாவின் இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதி வரிகளுக்கான ஒழுங்கு முயறகள் மற்றும் ெரவ்கதெ ெை்ைங்களின் அடிப்பயை 

நகாள்யககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பயையில் எடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

சநாடித்தல் மற்றும் திவால் குறியீடு (திருத்தம்) அவெரெெ்ட்டம் 2018 

 குடியரசுத ் தயலவர ் ராம்ொத ் ககாவிெ் நொடித்தல் மற்றும் திவால் குறியீடு (திருத்தம்) 

அவெரெ ்ெை்ைம் பிறப்பித்தலுக்கு ஒப்புதல் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 இெ்த அவெரெ ் ெை்ைம், 2016-ஆம் ஆண்டின் நொடித்தல் மற்றும் திவால் குறியீை்டில் 

(Insolvency and Bankruptcy code-IBC) சில ெரிப்படுதத்ும் முயறகயள ஏற்படுத்துகின்றது.  

 இெ்த அவெரெ ் ெை்ைம், ெிதியியல் துயறகயளயும் குறிப்பாக ெிலம் மற்றும் மயனகள் 

விவகாரத்யதயும் பாதிக்கும் விதமான சில குறிப்பிைத ் தகுெ்த மாற்றங்கயள 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. அம்மாற்றங்களாவன. 

o வீடு வாங்குபவரக்ள் ெிதியியல் கைன் வாங்குபவரக்ள் என்று அங்கீகாரம் 

o சிறுகுறு ெடுத்தர ெிறுவனங்களுக்கு சிறப்பு விதிமுயறகள். 

o திவால் விண்ணப்பத்யத திரும்பப் நபறுதல் 

 இெ்த திருத்தத்திற்கு பிறகு, IBC குறியீடு வீடு வாங்குபவரக்யள ெிதியியல் கைன் 

நபறுபவரக்ளாக அங்கீகரிதத்ு கைன் நகாடுப்பவரக்ள் குழுவில் ெரியான அங்கீகாரம் 

கியைக்க நெய்யும். எனகவ வீடு வாங்குபவரக்ள் முடிநவடுக்கும் விவகாரத்தில் ஒரு 

ஒருங்கியணெ்த பகுதியாக மாறுவர.் 

 தற்ெமயம், சிறு, குறு, ெடுத்தர ெிறுவன உரியமயாளரக்ள் கவண்டுநமன்கற கைன் கை்ைத ்

தவறியவரக்ள் என்று கருதப்பைாமல் அது நதாைரப்ாக எெ்த தகுதியயமப்யபயும் 

நபறாமல் தங்கள் ெிறுவனங்கயள ஏலம் விை அனுமதிக்கப் படுவர.் 

 இெ்த அவெரெ ் ெை்ைம் திவால் விண்ணப்பங்கயள திரும்பப் நபறுதயல, கைன் 

நகாடுப்பவரக்ள் குழுவின் 90 ெதவிகித பங்குதாரரக்ள் அனுமதித்த பிறகக திரும்பப் நபற 

இயலெ ்நெய்கிறது. 

 கமலும் கைன் நகாடுப்பவரக்ள் குழுவின் வாக்கு மதிப்பு ெியல, எல்லா முக்கிய 

முடிவுகளுக்கும் 75 ெதவிகிதம் என்ற ெியலயிருெ்து 66 ெதவிகிதம் என்ற ெியலக்குக் 

நகாண்டு வரப்பைட்ுள்ளது. 

 

பிடெ் ்மதி ்பீடு 

 மதிப்பீைட்ு ெிறுவனமான பிைெ் ் (Fitch) ெிறுவனம் ஸ்கைை் கபங்க் ஆஃப் இெ்தியா   மற்றும் 

கபங்க் ஆஃப் பகராைா  ஆகியவற்றின்   இயலுயமத் தன்யம  மதிப்பீடுகயள (viability ratings-

VRs) குயறதத்ுள்ளது. 

 பிைெ் ் ெிறுவனமானது ஸ்கைை் கபங்க் ஆஃப் இெ்தியா மற்றும் கபங்க் ஆஃப் பகராைா   

ஆகியவற்யற ஓர ்தரமதிப்பீைட்ில் படிெியலயய (One-notch) குயறதத்ு  “BB+” மற்றும் “BB” 
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எனும் வரியெயில் மதிப்பிைட்ு அவற்றின் ெம்பகத் தன்யம மதிப்பீடுகயளக் 

குயறதத்ுள்ளது. 

 இெந்ெயல்முயறயானது இெ்த கைன் வழங்குெரக்ளின்  கமாெமான நொதத்ு தரத்தின் (Poor 

asset quality) காரணமாக அவரக்ளின் வலுவிழெ்த இைர ் விவரங்கயள (Risk profile) 

காைட்ுகின்றது. கமலும் அவற்றின் மூலதன இைர ் தாங்கிகள் (Capital buffers) மிதமான 

நபாருளாதார அதிரவ்ுகளுக்கு (Moderate shocks) பாதிப்பிற்குள்ளாகக் கூடிய 

ெியலயமயயக் காைட்ுகின்றது.  

 கைெ்த ெிதி ஆண்டில் இெ்தியாவில் 21 கதசிய வங்கிகளில் 19 வங்கிகள் இழப்புகயளக்  

கண்டுள்ளன. கிை்ைத்தை்ை கைெ்த ெிதி ஆண்டில்  அரசினால் வங்கிகளின் ெலனிற்காக 

மூலதன உதவியாகப் புகுத்தப்பைை் (Capital injections) 13 மில்லியன் ைாலரக்ளும் 

ஒைட்ுநமாத்தமாக ெை்ைத்திற்குள்ளாகி உள்ளது. 

 பிைெ் ் ெிறுவனமானது  இெ்திய வங்கிகள் மீது எதிரம்யற துயற கண்கணாை்ைத்யத 

(Negative sector outlook) நகாண்டுள்ளது. இருப்பினும் ெியலயான கண்கணாை்ைத்கதாடு 

பாங்க் ஆஃப் இெ்தியா, கனரா வங்கி, ஸ்கைை் கபங்க் ஆஃப் இெ்தியா  ஆகியவற்றின் “BBB 

ெீண்ை கால வழங்குெர ்இயல்பு மதிப்பீடுகயள  (‘BBB’ Long-Term Issuer Default Ratings-IDRs) 

உறுதி நெய்துள்ளது. 

BBB மதி ்பீடு  

 BBB மதிப்பீைானது கைனளிப்பவர ் தன்னுயைய கைன் கைப்பாடுகயள (debt obligations) 

ெெ்திப்பதற்கான ெைப்பு திறயனக் நகாண்டுள்ளார,் ஆனால் அவர ்வணிகம், ெிதியியல், 

நபாருளாதார ெியலயமகள் அளவிடும் வயகயில் மாறுபடும் கபாது A வயக தர மதிப்பு 

விவகாரங்கயள விை  அதிகமாக மற்றும் BB வயக தரமதிப்பு விவகாரங்கயள விைக் 

குயறவாக  திவால் ெியல ஆபதத்ுகயள (solvency risk ) எதிரந்காள்கின்றார ்என்ற கருத்யத 

எதிநராலிக்கின்றது. 

 

அந்நிய தநரடி முதலீட்டு அறிக்ளக 2018 

 2017ல் புதிதாக கமற்நகாண்ை அெ்ெிய கெரடி முதலீை்டில் அநமரிக்கா முதல் இைம் 

நகாண்டு இெ்தியாயவ மிஞ்சியுள்ளது. 

 அெ்ெிய கெரடி முதலீடு புலனாய்வுத் துயறயால் நதாகுக்கப்பை்ை அெ்ெிய கெரடி முதலீைட்ு 

அறிக்யக 2018-ன் படி இெ்தியாவின் கெரடி முதலீடு இெ்ெிதி ஆண்டில் 21% குயறெ்துள்ளது. 

எனினும் 2017-ல் அநமரிக்கா $87.4 பில்லியன் என்கிற அறிவித்த அளயவ எை்டி, 

இெ்தியாவில் குறிப்பிைை் இைத்தியன மீைட்ுள்ளது. 

 இெ்தியா 2015 மற்றும் 2016-களில் புதிதாக கமற்நகாண்ை அெ்ெிய கெரடி முதலீை்டில் 

முதன்யமயான இைத்யதக் நகாண்டிருெ்தது. 

 நமாத்த புதியத ்திை்ைங்கள் மற்றும் மூலதன முதலீடுகள் ஆகியவற்றில் கமற்நகாண்ை 

அெ்ெிய கெரடி முதலீடுகளில் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளில் சீனாயவத் நதாைரெ்்த 

இைத்தில் இெ்தியாகவ உள்ளது. 
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‘உறவினர‘் வளரயளற திருத்தம் 

❖ இெ்திய ரிெரவ்் வங்கியானது தளரத்்தப்பை்ை நவளிொை்டிலிருெ்து பணம் அனுப்பும் 

திை்ைத்தின் ஒரு பகுதியான ‘நெருங்கிய உறவினயர பராமரித்தல்’ என்பதின் கீழ் 

நவளிொடுகளுக்கு பணம் அனுப்புதலில் உள்ள ”உறவினர”் என்பதற்கான வயரயயறயய 

குறுகியதாக திருத்தியுள்ளது. இது பண ஓை்ைத்யத ெரிபாரப்்பதற்காக 

கமற்நகாள்ளப்பைை்து. 

❖ எனகவ, நெருங்கிய உறவினயர பராமரித்தல் என்பதின் கீழ் அனுப்பும் ெிதியய 

நெருங்கிய உறவினரக்ளான நபற்கறாரக்ள், துயணவரக்ள், குழெ்யதகள் மற்றும் 

அவரக்ளுயைய துயணவரக்ளுக்கு மைட்ும் அனுப்ப முடியும். 

❖ உறவினயர வயரயயற நெய்யும் இெ்தத ்திருத்தம் நதாழிற்ொயலெ ்ெை்ைம், 1956 இன் கீழ் 

அல்லாமல் நதாழிற்ொயலெ ்ெை்ைம் 2013-ன் கீழ் கமற்நகாள்ளப்படுகிறது 

❖ நெருங்கிய உறவினயர பராமரித்தலின் கீழ் நவளிொடுகளிலிருெ்து அனுப்பும் பணத்தின் 

ெிதியானது 2013-14ம் ஆண்டு 174 மில்லியனிலிருெ்து 2017-18ம் ஆண்டு 3 பில்லியனாக 

உயரெ்்துள்ளது. 

 

ெந்தீ ்  க்க்ஷி - புதிய சிஓஓ (COO) 

❖ ஐசிஐசிஐ வங்கிக் குழு ஐசிஐசிஐ புருநைன்ஷியல் வாழ்க்யகக் காப்பீைட்ின் தயலயம 

ெிரவ்ாக அதிகாரியான ெெ்தீப் பக்சியய ஐசிஐசிஐயின் முதன்யம இயக்கு அலுவலராக 

ெியமிதத்ுள்ளது. 

❖ தயலயம ெிரவ்ாகி ெெ்தா ககாெெ்ர,் கருதத்ு கவறுபாடு என்ற புகார ்காரணமாக குற்றம் 

ொை்ைப்பைட்ுள்ளார.் இதற்காக அவர ்விொரயண முடியும் வயர விடுப்பில் உள்ளார ்என்று 

ஐசிஐசிஐ அறிவிதத்ுள்ளது. இெ்த சூழ்ெியலயில் ஐசிஐசிஐ வங்கி இெ்த முடியவ 

எடுதத்ுள்ளது. 

❖ பக்ஷி ெூன் 19 முதல் ஐெ்து வருைங்களுக்கு ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் அவர ்ெிலுயவயில் 

உள்ள ஒழுங்குமுயற ஒப்புதல்கயள ெெ்தா ககாெெ்ருக்கு அறிக்யகயாக அளிப்பார.் 

❖ ககாெெ்ர ்விடுப்பில் இருக்கும் கபாது புதிய தயலயம இயக்கு அலுவலர ்வங்கிக் குழுவிற்கு 

அறிக்யகயாக அளிப்பார.் 

 

எல்ளல தாண்டிய சநாடித்தல் தீர்மானம் மீதான வளரவு  

 மத்திய நபருெிறுவன விவகாரதத்ுயற அயமெெ்கமானது (Ministry of Corporate Affairs) 

நொடித்தல் மற்றும் திவால் குறியீை்டியன (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) 

வலுப்படுதத்ுவதற்காக, எல்யலத் தாண்டிய நொடித்தலின் மீது வயரவியன (Draft on cross-

border insolvency) நவளியிைட்ுள்ளது. 

 எல்யல தாண்டிய நொடித்தல் மீதான வயரவானது ெரவ்கதெ வரத்்தகெ ்ெை்ைங்கள் மீதான 

ஐக்கிய ொடுகள் ஆயணயத்தின் (United Nations Commission on International Trade Laws- 

UNCITRAL) 1997-ஆம் ஆண்டின் எல்யலத் தாண்டிய நொடித்தல் மீதான மாதிரி ெை்ைத்தியன 

(Model Law on Cross-Border Insolvency) ஏற்றுக் நகாள்வதற்கு வழிககாலுகின்றது.  
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 நொடித்தல் மற்றும் திவால் குறியீை்டின்படி, ெைப்பில் உள்ள 234 & 235 கூறுகளானது, 

இெ்தியாவிற்கு நவளிகய நொதத்ுகயளயும், வணிக நெயல்பாடுகயளயும் நகாண்டுள்ள, 

ஆனால் உள்ொை்டில் நபருெிறுவன கையனக் நகாண்டுள்ள திரும்பெ ் நெலுத்தாத 

கைனாளிகள் விவகாரத்யத திறம்பை்ை முயறயில் யகயாள கபாதுமானதாக இல்யல. 

 இெ்த வயரவின் கீழ், மத்திய அரொனது பிற ொடுகளுைன் ஒப்பெ்தத்யத ஏற்படுத்திக் 

நகாண்ை பிறகு, கையனத ் திரும்பெ ் நெலுத்தாத உள்ொைட்ுப் நபருெிறுவனக் 

கைனாளிகளின் (Default Domestic Corporate Debtor) நவளிொைட்ுெ ்நொதத்ுகயள இெ்தியாவில் 

நொடித்தல் மற்றும் திவால் தீரம்ானத்தின் அதிகார வரம்பிற்குள் நகாண்டு வரும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

GRACE - FO செயற்ளக தகாள் 

 எலான் மஸ்க் ெைதத்ும் ெிறுவனமான ஸ்கபஸ் எக்ஸ் ெிறுவனம் GRACE-FO எனும் ொொவின் 

இரு நெயற்யகக் ககாள்கயள விண்ணில் நவற்றிகரமாக ஏவியுள்ளது. 

 பனி உருகுதல் மற்றும் ெீரின் நபயரவ்ு கபான்ற புவியினுயைய ெீர ் சுழற்சியய 

கண்காணிப்பதற்காக இெ்த நெயற்யகக் ககாள் அனுப்பப்பைட்ுள்ளது. 

 

 அநமரிக்காவின், கலிகபாரன்ியாவில் உள்ள வன்நைன்நபரக்் விமானப் பயைத் 

தளத்திலிருெ்து ஸ்கபஸ் எக்ஸ் ெிறுவனத்தில் பால்கான் 9 இராக்நகை் மூலம் இெ்த 

நெயற்யகக் ககாள் ஏவப்பைட்ுள்ளது.  

 GRACO-FO நெயற்யகக் ககாள் திை்ைமானது அநமரிக்காவின் ொொவிற்கும், புவி 

அறிவியலுக்கான நெரம்ன் ஆராய்ெச்ி யமயத்திற்கும் இயைகயயான கூைட்ுத் 
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திை்ைமாகும்.  

 2002 முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வயர புவியினுயைய புவியீரப்்பு வியெக் களத்தில் ெிகழ்ெ்த 

மாற்றத்யத அளவிைட்ு அதன் மூலம் புவியினுயைய ெீர ்மற்றும் பனியியன வயரபைமிை்ை 

அெலான GRACE திைை்த்தின் பின்நதாைரல் திை்ைகம GRACE-FO திை்ைமாகும். 

 

(514107) 2015 BZ509  

 விண்நவளி ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் வியாழன் ககாளினுயைய சுற்றுவைை்ப் பாயதயில் 

(514107) 2015 BZ509 எனும் புதிய விண்கல்லியன கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 இெ்த விண்கல்லானது கவநறாடு ெைெ்த்திரக் கூைை்த்திலிருெ்து இைம் நபயரெ்்து வியாழன் 

ககாளினுயைய சுற்று வை்ைப் பாயதயில் ெியல நகாண்டுள்ளது.  

 இெ்த குறுங்ககாகள ெம்முயைய சூரிய குடும்பதத்ிற்கு இைம் நபயரெ்்து வெ்துள்ளதாக 

அறியப்பை்ை முதல் ெிரெ்தர குறுங்ககாளாகும். 

 

 ெம்முயைய சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள அயனதத்ு ககாள்களும் நபரும்பான்யமயாக உள்ள 

மற்ற இதர நபாருைக்ளும் சூரியயன சுற்றி ஒகர தியெயில் பயணிக்கின்றன. 

 ஆனால் 2015 BZ509 என்பது வித்தியாெமானது. இது மற்றயவக்கு கெர ் மாறாக 

பின்கனாக்கிெ ்நெல்லும் சுற்றுப் பாயதயில் ெகரக்ிறது. 

 ஒவ்முவாமுவா என்ற சிறுககாளானது 2014 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் 

கண்டுபிடிக்கப்பைை்து. பின்பு இதன் மீதான ொன்கு வருை கண்காணிப்பிற்குப் பிறகு, 

ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் இெ்த குறுங்ககாளானது சுமார ்4.5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

அதாவது ெம் பூமி உருவாக நதாைங்க ஆரம்பித்த ெமயத்தில் ெம்முயைய சூரிய 

குடும்பத்திற்கு வருயகப் புரிெ்துள்ளது என்பயதக் கண்ைறிெ்துள்ளனர.் 

 ஆனாலும் இது நவறும் கைெ்து நெல்லும் பிரயாணியயப் கபாலகவ உள்ளது. அகத ெமயம் 

அெ்த முன்னாள் குறுங்ககாளான, (514107) 2015 BZ509 என்று நபயரிைப்பைட்ுள்ள 

நவளிமண்ைல குறுங்ககாளானது ெீண்ை காலமாகத் தங்கியிருக்கும் ககாளாகும். 
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கணிளம ச ாருத்த ் ட்ட ததசிய தரவு ளமயம் 

 கதசிய தகவலியல் யமயமானது ஒடிஸா மாெிலத்தில் புவகனஷ்வரில் கணியம 

நபாருத்தப்பை்ை கதசிய தரவு யமயத்யத ெிறுவியுள்ளது. 

 நைல்லி, ய தராபாத,் புகன ஆகியவற்றில் உள்ள தரவு யமயத்திற்குப் பிறகு இது ொை்டில் 

ெிறுவப்பைட்ுள்ள NICன் (National informatics Centre - NIC) ொன்காவது யமயமாகும். 

 தகவலியல் கெயவ மற்றும் தகவல் மற்றும் நதாயலத் நதாைரப்ு நதாழிற்நுை்ப 

பயன்பாடுகளில் அரசினுயைய முதன்யம அறிவியல் மற்றும் நதாழிற்நுை்ப அயமப்கப 

ராஷ்டிரிய சுக்னா விக்யான் ககெ்திரா எனும் NIC ஆகும். 

 இது 1976ஆம் ஆண்டு கதாற்றுவிக்கப்பைை்து. இது மத்திய மின்னணு மற்றும் தைவியல் 

நதாழில் நுை்ப அயமெெ்கத்தின் கீழ் வரும் மின்னணு மற்றும் தகவல் நதாழில்நுை்ப 

துயறயின் ஓர ்பகுதியாகும். 

 

ரஸ்டம் - 2 ஆளில்லா விமானம் 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாைட்ு ெிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பைட்ு 

நகாண்டிருக்கும் ஆளில்லா ஆகாய வாகனமான ரஸ்ைம் 2 (Rustom II), 2020ம் ஆண்டில் 

ஆயுதப் பயைகளுக்கு நகாடுக்கப்பைட்ு விடும். 

 

 முதன்யமயான பணிகளாக உளவு பாரத்்தல், கண்காணிப்பு மற்றும் கவவு பாரத்்தல் 

ஆகியவற்றுக்காக இெ்திய ஆயுதப் பயைகளின் மூன்று கெயவகளுக்கும் பயன்படும் 

விதமாக இெ்த விமானம் தயாரிக்கப்பைட்ு வருகின்றது. 

 இெ்த ெடுத்தர-உயர மாதிரி விமானம் 22,000 அடி உயரம் வயர பறப்பகதாடு ெீண்ை கால 

கெரத்திற்கு தாங்கும் ெக்தி உயையதாக கதாராயமாக 20 மணி கெரம் வயர பறக்கும் ெக்தி 

உயையதாக உள்ளது. 
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பிரா ்தி செயலி 

 மின்ொரத ் துயற அயமெெ்கம் பிராப்தி என்ற இயணய வாயியலயும் நெயலியயயும் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிராப்தியின் விரிவாக்கம் Payment ratification and Analysis in Power 

procurement for Bringing Transparency in Invoicing of Agreement (PRAPPTI) என்பதாகும். 

 

 விெிகயாகஸ்தரக்ளுக்கும் உற்பதத்ியாளரக்ளுக்கும் இயைகய மின்ொர நகாள்முதல் 

ெைவடிக்யககளில் ஒரு சீரிய திறெ்தநவளித் தன்யமயய ஏற்படுத்த இது முயல்கின்றது. 

 இெ்த நெயலி மின் விெிகயாக ெிறுவனங்கள் எவ்வளவு கைை்ண விகிதத்தில் 

மின்ொரத்யதக் நகாள்முதல் நெய்கின்றன என்பயத மக்களுக்குத் நதரியப்படுதத்வும் 

நெய்யும். 

 

உலகின் முதல் 3D அெச்ிட ் ட்ட மனித காரன்ியாக்கள் 

 இங்கிலாெ்தின் ெியூகாஸில் பல்கயலக்கழகத்யதெ ்கெரெ்்த அறிவியலாளரக்ள் உலகின் 

முதல் 3D முயறயில் அெச்ிைப்பை்ை மனித காரன்ியாக்கயள உருவாக்கியிருக்கின்றனர.் 

[3D முயறயில் அெச்ிைப்பை்ை கண்களின் கமலுள்ள நமல்லிய பாதுகாப்புப் பைலம்] 

 இெ்த காரன்ியா கண்தானம் நெய்பவரக்ளின் பற்றாக்குயறயய ெரி நெய்வகதாடு 

லைெ்க்கணக்கான பாரய்வயற்கறாரக்ளின் பாரய்வ திரும்பக் கியைக்கவும் உதவிடும். 

 அல்ஜிகனை் மற்றும் நகாலென் ஆகியவற்யற இயணதத்ு உருவாக்கியுள்ள 

ஆகராக்கியமான காரன்ியல் ஸ்நைம் நகாண்ை பகயா-இங்க் கலயவயயப் பயன்படுத்தி 

இெ்த 3D அெச்ிைப்பை்ை மனித காரன்ியாக்கள் உருவாக்கப்பைட்ுள்ளன. 

 

பினாகா ராக்சகட் 

 கமம்படுத்தப்பைை் வரம்பு (range) மற்றும் வழிகாைட்ு அயமப்பியனக் (guidance system) 

நகாண்ை, பினாகா இராக்நகை்டின் (Pinaka rocket) கமம்படுத்தப்பைை் பதிப்பு இரண்ைாவது 
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ொளாகத் நதாைரெ்்து ஒடிஸா மாெிலத்தின் ெெ்திப்பூரில் இருெ்து நவற்றிகரமாக ஏவப்பைட்ு 

கொதயன நெய்யப்பைட்ுள்ளது. 

 

 பினாகா இராக்நகை் அயமப்பின் முெ்யதய பதிப்பானது வழிகாை்டி அயமப்பு இல்லாத 

ஒன்றாகும். தற்கபாது இது வழிகாைட்ு அயமப்பு உயைய பதிப்பாக மாற்றப்பைட்ுள்ளது. 

 ய தராபாத்தின் இமாரத ் ஆராய்ெச்ி யமயத்தால் (Research Centre, Imarat-RCI) 

கமம்படுத்தப்பைட்ுள்ள வழிகாைட்ுதல், கைட்ுப்பாைட்ு உபகரணங்கள் இெ்த இராக்நகை்டில் 

நபாருத்தப்பைட்ுள்ளன. இமாரத ்ஆராய்ெச்ி யமயம் ஆனது பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் 

கமம்பாைட்ு ெிறுவனத்தின் (Defence Research and Development Organisation-DRDO) கீழ் 

நெயல்படுகின்றது. 

 இெ்த கமம்படுத்தப்பை்ை பதிப்பிற்கான பரிமாற்றமானது பினாகா இராக்நகை்டின் வரம்பு 

மற்றும் துல்லியத்தியன அதிகரிக்க உதவும். இதன் பயழய வரம்பு 46 கிகலா மீை்ைராகும். 

தற்கபாது இதன் புதிய வரம்பு 70 கிகலா மீை்ைராகும். 

 இெ்தெ ்கொதயனயானது பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாைட்ு ெிறுவனத்தின் கீழ், 

ெெ்திப்பூரில் உள்ள ஆதாரம் மற்றும் பரிகொதயன பகுதியின் (Proof & Experiment 

Establishment -PXE) ஏவுதல் இைத்திலிருெ்து பல்குழல் இராக்நகை் நெலுத்தியிலிருெ்து (multi 

barrel launcher) ஏவப்பைட்ு கொதயன நெய்யப்பைட்ுள்ளது. 

 

அடுத்த தளலமுளற SFDR - முதல் தொதளன  

 பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாைட்ு ெிறுவனமானது (Defence Research and Development 

Organisation) இன்னும் முயறயாகப் நபயர ்சூை்ைப்பைாத தயரயிலிருெ்து வான் இலக்யக 

கொக்கி ஏவக்கூடிய புதிய ஏவுகயணயின் முதல் கொதயனயய நவற்றிகரமாக 

ெைத்தியுள்ளது. 

 இெ்த ஏவுகயணயானது திை எரிநபாருள் குழாய் உயைய ராம்நெை் (Solid Fuel Ducted Ramjet -

SFDR) உெ்துதல் நதாழில்நுை்பத்தினால் ஆற்றலுை்ைப்பை்ைதாகும். 

 இெ்த SFDR நதாழில்நுை்ப நெயல்முயற பரிகொதயனயானது ஒடிஸாவின் ெெ்திப்பூரில் 
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உள்ள ஒருங்கியணெ்த கொதயன வரம்பிலிருெ்து கமற்நகாள்ளப்பைை்து. 

 இெ்த SFDR நதாழில்நுை்பமானது இெ்தியா மற்றும் இரஷ்யாவால் இயணெ்து 

கமம்படுத்தப்பைை்தாகும். 

 SFDR நதாழில்நுை்பமானது வழக்கமான திை எரிநபாருள் அல்லது திரவ எரிநபாருள் 

நகாண்ை ஏவுகயணகளிலிருெ்து கவறுபை்ை ஓர ்உெ்துதல் நதாழிற்நுை்பமாகும். 

 

சதாகு ்பு முன்கணி ்பு அளம ்பு 

 மத்திய புவி அறிவியல் அயமெெ்கமானது, மயழ, நவப்ப அயல (Heat wave) மற்றும் குளிர ்

அயல (cold wave) உை்பை தீவிர வானியல ெிகழ்வுகளின் குறிப்பிைை் பகுதிக்கான மற்றும் 

மிகவும் துல்லியமான முன்னறிவிப்பிற்காக புதிய நதாகுப்பு முன்னறிவிப்பு அயமப்யப 

(Ensemble Prediction System-EPS) துவக்கியுள்ளது. 

 இெ்த புதிய நதாகுப்பயமவு கணிப்பு அயமப்பானது மத்திய புவி அயமெெ்கத்தின் மூன்று 

அயமப்புகளால் உருவாக்கப்பைை்தாகும்.  

o மத்திய வரம்பு வானியல முன்னறிவிப்பிற்கான கதசிய யமயம் (National Centre for 

Medium Range Weather Forecasting -NCMRWF) 

o இெ்திய நவப்பமண்ைல வானியல ெிறுவனம் (Indian Institute of Tropical Meteorology). 

o இெ்திய வானியல் துயற (Indian Meteorological Department -IMD) 

 குறுகிய ெடுத்தர அளவிலான வானியல முன்னறிவிப்புகளுக்கு (short-medium range weather 

forecasts) உயர ்தர நதளிவுத்திறன் (High resolution) நகாண்டிருப்பகத இப்புதிய நதாகுப்பு 

முன்னறிவிப்பு அயமப்பின் தனிெ ்சிறப்பம்ெமாகும். 

 

காதவாச ன் - 6 

 கபரிைர ் கண்காணிப்பு (disaster monitoring) மற்றும் கவளாண் மூல ஆதாரங்களின் 

ஆராய்ெச்ியில் முக்கியமாகப் பயன்படும் காகவாநபன்-6 (Gaofen-6) எனும் புதிய புவிக் 

கண்காணிப்பு நெயற்யகக்ககாயள (Earth observation satellite) சீனா நவற்றிகரமாக 

விண்ணில் ஏவியுள்ளது. 

 வைகமற்கு சீனாவின் ஜியுக்வான் நெயற்யகக்ககாள் ஏவுதள யமயத்திலிருெ்து (Jiuquan 

Satellite Launch Centre) லாங்-மாரெ்-்2D இராக்நகை் மூலம் காகவாநபன்-6 நெயற்யகக்ககாள் 

விண்ணில் நெலுத்தப்பைட்ுள்ளது. 

 காகவாநபன்-6 நெயற்யகக்ககாள்கள் ஆனது சீன உயர-்நதளிவுத் திறனுயைய புவி 

கண்காணிப்பு நெயற்யகக்ககாள் (China High-resolution Earth Observation System-CHEOS) 

அயமப்புத் நதாைரின் புதிய நெயற்யகக்ககாளாகும். 

 இெ்த நெயற்யகக்ககாளானது விண்நவளித் நதாழிற்நுை்பத்திற்கான சீன அகாைமியால் 

(China Academy of Space Technology- CAST) கமம்படுத்தப்பை்ைதாகும். இது சீனாவின் 

ஏகராஸ்கபஸ் அறிவியல் மற்றும் நதாழில்நுை்ப காரப்்பகரஷனின் (China Aerospace Science 

and Technology Corporation-CASC) துயண ெிறுவனமாகும். 
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 கமலும் இெ்தெ ் நெயற்யகக்ககாளுைன் இயணெ்து லுகவாஜியா-1 (Luojia-1) எனும் 

அறிவியல் பரிகொதயன நெயற்யகக்ககாளும் (scientific experiment satellite) விண்ணில் 

நெலுத்தப்பைட்ுள்ளது. 

 

தவகமான மீத்திறன் கணினி 

 IBM ெிறுவனம் மற்றும் எரிெக்தி துயறயின் ஓக் ரிை்ெ் கதசிய ஆய்வகமானது (Oak Ridge 

National Laboratory) Summit supercomputing machine எனும் உலகின் மிகவும் ெக்திவாய்ெ்த 

மற்றும் விகவகமுயைய அறிவியல்பூரவ் மீத்திறன் கணினியய (Super computer) 

நவளிக்காை்டியுள்ளது. 

 

 இெ்த ெம்மிை் மீத்திறன் கணினியின் கவகமானது, சீனாவின் உயர ் தரவரியெயுயைய 

முன்னணி மீத்திறன் கணினியான ென்கவ யதஹீ யலை் (Sunway Taihu Light) கணினியின் 

உெெ் நெயல்பாடுகயளக் காை்டிலும் இருமைங்காகும்.  

 இதன்மூலம் ெைப்பு 5 ஆண்டுகளில் முதல் முயறயாக இனி உலகின் கவகமான மீத்திறன் 

கணினி சீனாவிற்கு நொெ்தமானது கியையாது. 

 ெம்மிை் மீதத்ிறன் கணினி இயெ்திரமானது நொடிக்கு 200 குவாை்ரில்லியன் (quadrillion-

அதாவது 200-ஐத ் நதாைரெ்்த 15 பூெ்ஜியங்கள்) கணக்குகயளத ் தீரக்்கவல்ல உெெ் 

நெயல்பாைய்ை வழங்கவல்லதாகும். 

 இது 200 நபை்ைா பிளாப்புகயள (petaflops) பயன்படுதத்ுகின்றது அல்லது மீத்திறன் 

கணினிகயள மதிப்பிைப் பயன்படும் ெியலயான அளயவப் பயன்படுதத்ுகின்றது. 

 

இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு லித்தியம் இரும்பு மின்கலத் திட்டம்  

 அறிவியல் மற்றும் நதாழிற்துயற ஆராய்ெச்ிக் கவுன்சிலின் (Council of Scientific & Industrial 

Research - CSIR) ஆய்வகமானது RAASI கொலார ்ஆற்றல் எனும் தனியார ்ெிறுவனத்கதாடு 

இெ்தியாவின் முதல் லித்தியம்-இரும்பு (Li-ion) மின்கலத் திை்ைத்தின் நதாழில்நுை்ப 

பரிமாற்றத்திற்காக ஓர ்புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தத்தில் யகநயழுத்திைட்ுள்ளது. 

 இெ்த ஒப்பெ்தமானது தமிழ்ொை்டின் காயரக்குடியில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் 

நதாழிற்துயற ஆராய்ெச்ிக் கவுன்சிலின் மத்திய மின் -கவதியியல் ஆராய்ெச்ி 
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ெிறுவனத்தினால் ) Central Electro Chemical Research Institute - CECRI) யகநயழுத்திைப்பைட்ுள்ளது. 

 CECRI ஆனது CSIR-ன் பிற ெககாதரி ஆய்வகங்களுைன் இயணெ்து லித்தியம் - இரும்பு 

கலன்களின் உள்ொைட்ுத் நதாழிற்நுை்பத்யத கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 இெ்த புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தத்தின் கீழ் RAASI குழுமமானது நபங்களூருவிற்கு 

அருகாயமயில் தமிழ்ொை்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவை்ைத்தில் லித்தியம்-இரும்பு கலன்கள் 

உற்பத்தி வெதியய அயமக்கும். 

 

உலகின் முதல் ஐதரா ்பிய அழுத்த அணுெக்தி உளல 

 நதற்கு சீனாவின் யதஷானில் உள்ள மூன்றாம் தயலமுயற ஐகராப்பிய அழுத்த 

உயலயானது (European Pressurised Reactor- EPR) தனது முதல் அணுெக்தி ெங்கிலித ்நதாைர ்

நெயல்வியனயய கமற்நகாண்டுள்ளது. 

 இெ்த யதஷான் அணுெக்தி ெியலயத்தின் முதல் யூனிை்ைானது முதல் முயறயாக ெீடித்த 

ெங்கிலித ் நதாைர ் நெயல்வியனயய அயைெ்துள்ளது. இதன் மூலம் நெயல்பாைய்ை 

துவங்குதல் எனும் யமல்கல்யல எை்டியுள்ள உலகின் முதல் ஐகராப்பிய அழுத்த 

உயலயாக இது உருவாகியுள்ளது. 

 பின்லாெ்து மற்றும் பிரான்ஸில் உள்ள ஐகராப்பிய அழுதத் உயலகள் பின்னயையவ 

ெெ்திதத்ு வருகின்ற கவயளயில் யதஷான் 1 உயலயானது இத்தகு முதல் நெயல்பாைட்ுத் 

நதாைக்கத்யத அயைெ்துள்ளது. 

 யதஷான் ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஆகியயவ சீனாவில் கை்ைப்பை உள்ள ஐகராப்பிய 

அழுத்த உயல வடிவயமப்பு அடிப்பயையிலான முதல் இரண்டு அணுெக்தி உயலகளாகும். 

 

அக்னி - 5 

 ஒடிொ கைற்கயரக்கு அருகில் உள்ள ைாக்ைர.் அப்துல் கலாம் தீவிலிருெ்து ெீண்ை தூர, 

கண்ைம் விைட்ு பாயும் ெக்தியுயைய அணு ஆயதங்கயளக் நகாண்டுள்ள உள்ொை்டிகலகய 

தயாரிக்கப்பை்ை அக்னி-5 ஏவுகயணயய இெ்தியா நவற்றிகரமாக பரிகொதித்துள்ளது. 

 அக்னி-5 நதாழில்நுை்பத்யத நபாறுத்தமை்டில் இது ஆறாவது கொதயன முயற்சியாகும். 

 5000 கிகலாமீை்ைர ் அளவிற்கு வரம்நபல்யலயய நகாண்ை இெ்த அக்னி-5 என்ற 

தயரயிலிருெ்து தயரக்கு குறியவக்கும் ஏவுகயண ெைமாடும் ஏவுகளத்தின் உதவியுைன் 

ஏவப்பைை்து. 
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 மற்ற ஏவுகயணகயளப் கபாலல்லாது, இயெ்திரம், ஆயுத நகாள்திறன், வழிகாைட்ுதல், வழி 

நெலுத்துதல் ஆகியவற்றில் புதிய நதாழில்நுை்பங்கயள நகாண்டுள்ள மிகுெ்த கமம்பை்ை 

ஏவுகயண அக்னி-5 ஆகும். 

 

106வது இந்திய அறிவியல் மாநாடு 

 106வது இெ்திய அறிவியல் மாொடு பஞ்ொபின் ெலெ்தரில் உள்ள லவ்லி புநராபெனல் 

பல்கயலக் கழகத்தில் ெைத்தப்பை உள்ளது. 

 

 இெ்த ஐெ்து ொள் அறிவியில் மாொை்டின் கருதத்ுரு “எதிரக்ால இெ்தியா: அறிவியல் மற்றும் 

நதாழில்நுை்பம்“. 

 இம்மாொடு இெ்தியாவின் முன்னணி அறிவியல் ஆராய்ெச்ி ெிறுவனமான இெ்திய 

அறிவியல் காங்கிரஸ் ெங்கத்தால் ெைத்தப்படுகிறது. 
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பினாகா ராக்சகட் முளற - வழிகாட்டும் ஏவுகளண அளம ்பு 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாைட்ுத் துயற உள்ொை்டிகலகய தயாரிக்கப்பை்ை 

பினாகா ராக்நகை் அயமப்யப, அதன் இலக்குகயள துல்லியமாக தாக்கியழிக்க  

கமம்படுத்தப்பைை்  வரம்பு மற்றும் ெரியான நதாழில்நுை்பத் தன்யமயுைன் துல்லியமான 

வழிகாைட்ு ஏவுகயணயாக மாற்றியிருக்கின்றது. 

 

 இது 

o புகனயவெ ்ொரெ்்த கபார ்தளவாைங்கள் ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாைட்ு ெிறுவனம். 

o ய தராபாத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாைட்ு ஆய்வகம் 

o இமாரத்தில் உள்ள ஆராய்ெச்ி யமயம் 

ஆகியவற்றால் இயணெ்து தயாரிக்கப்பைை்து. 

 இது மல்டி கபரல் ராக்நகை் ஏவு வாகனத்யத பயன்படுத்தி ஏவப்பைை்து. இதற்கு 

சிவநபருமானின் வில்லின் நபயயரக் நகாண்டு பினாகா எனப் நபயரிைப்பைட்ுள்ளது. 

 இது ஏற்நகனகவ இெ்திய ராணுவதத்ில் இயணக்கப்பைட்ுள்ளது. கமலும் 1999 காரக்ில் 

ெண்யையில் பினாகா மாரக்் I பயன்படுத்தப்பை்ைது. 

 இதன் ஆரம்பகை்ை மாதிரியான பினாகா மாதிரி I என்ற கலத்தின் 40 கிகலாமீை்ைர ்

வரம்கபாடு ஒப்பிடுயகயில் பினாகா மாரக்் II ஐெ்து மீை்ைர ்துல்லியத் தன்யமயுைன் 70 

முதல் 80 கிகலாமீை்ைர ் அளவிற்கு கமம்படுத்தப்பை்ை வரம்நபல்யலயுைன் 

கமம்படுத்தப்பைட்ுள்ளது. 

 

UTS on Mobile செயலி 

 மத்திய ரயில்கவ தகவல் அயமப்பு முயற கை்ைணமில்லா இரயில் பயணெச்ீைட்ு 

முயறக்காக யககபசி அடிப்பயையிலான நெயலியான UTS on Mobile என்ற நெயலியய 
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கமம்படுத்தியிருக்கின்றது. 

 

 இெ்த நெயலி முன்பதிவற்ற பயணெச்ீைட்ுகயள பதிவு நெய்வதற்கும் ரத்து நெய்வதற்கும், 

ெயைபாயத சீைட்ுகயள அளிப்பதற்கும், பருவ கால பயணெ ் சீைட்ுகயள 

புதுப்பிப்பதற்கும், R-Wallet கபான்ற பணப்யப நெயலிகயள மீள்ெிரப்புதலுக்கும், 

பயனாளர ் சுயவிவர கமலாண்யம மற்றும் பதிவு வரலாற்யற பராமரிப்பதற்கும் 

உதவுகின்றது. 

 

ளவ-ள  ளமயங்கள் 

 மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் நதாழில்நுை்ப அயமெெ்கம் நபாது கெயவ 

யமயங்ககளாடு கூைட்ு கெரெ்்து கிராமங்களில் 5000 யவ-யப யமயங்கயள 

ஆரம்பிதத்ுள்ளது. 

 

 புதுதில்லியில் மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் நதாழில்நுை்ப அயமெெ்ர ் ரவி ெங்கர ்

பிரொதத்ும் ரயில்கவ அயமெெ்ர ்பியூஸ் ககாயலும் இயணெ்து இத்திை்ைத்யதத்  நதாைங்கி 

யவத்தனர.் 
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 இெ்த யவ-யப யமயங்களின் கொக்கம் பாரத் நெை் திை்ைத்தின் மூலமாக கிராமப்புற 

இயணயத்திற்கான இயணப்பு வெதியய உருமாற்றுவது ஆகும். 

 

புவி-நுண்ணறிவு ஆசியா 2018 

 2018 ஆண்டின் புவி நுண்ணறிவு ஆசியா (Geo-Intelligence Asia 2018) ெிகழ்ெச்ியின் 11-வது 

பதிப்பு புது தில்லியில் உள்ள மகனக்ொ யமயத்தில் ெயைநபற்றுள்ளது. 

 புவி நுண்ணறிவு ஆசியா  ெிகழ்ெச்ியின் கருதத்ுரு “புவி ெிலப்பரப்பு, உள்ொைட்ு பாதுகாப்பு 

மற்றும் ொை்டின் பாதுகாப்பிற்கான ஓர ்  பயைப் நபருக்கி” (GeoSpatial: A Force Multiplier for 

Defense and Internal Security). 

 இெ்ெிகழ்ெச்ியின் கொக்கம் புவியிைத் நதாழில்நுை்பங்களின்  (Geospatial technologies)  

புத்தாக்கப் பயன்பாடுகயளக் காை்சிப்படுதத்ுவதற்கு ஓர ்கமயையய வழங்குவதாகும். 

 இெ்த ெிகழ்ெச்ியானது ஜிகயா-ஸ்கபடியல் மீடியா மற்றும் கம்யூனிககஷன் (GeoSpatial Media 

and Communication) எனும் அயமப்பால் ஒருங்கியணக்கப்பை்ைது.  

 தகவல் அயமப்பிற்கான நபாது இயக்குனரகம்  

(Directorate General of Information System) இெ்ெிகழ்ெச்ியின்   அறிவுொர ்பங்களிப்பாளராகும் 

(Knowledge Partners).  இராணுவ கணக்காய்வு அயமப்பு (Military Survey) இெ்ெிகழ்ெச்ியின்  

இயண ஒருங்கியணப்பாளராகும். 

 

EPIC தகாள் 

 அ மதாபாத்தில் உள்ள இயற்பியல் ஆராய்ெச்ி ஆய்வகத்யதெ ்(Physical Research Laboratory-

PRL) கெரெ்்த ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் சூரியன் கபாலான ஓர ்ெைெ்த்திரத்யதெ ் சுற்றி வருகின்ற 

நதாயலதூரக் ககாள் ஒன்யற  முதன் முயறயாகக் கண்ைறிெ்துள்ளனர.் 

 இெ்த   ககாள் மற்றும் ெைெ்த்திரம் ஆகிய இரண்டிற்கும் கெரத்்து  EPIC எனப் 

நபயரிைப்பைட்ுள்ளது.  

 இெ்த EPIC ககாளானது பூமியயக் காை்டிலும் ஆறு மைங்கு நபரியதானதாகும். கமலும் 

பூமியின் ெியறயயக் காை்டிலும் 27 மைங்கு ெியறயுயையதாகும். கமலும் பூமியிலிருெ்து 600 

ஒளி ஆண்டுகள் நதாயலவில் தன்னுயைய ெைெ்த்திரத்யத சுற்றி வருகின்றது.  

 ெனி  ககாயள ஒப்பிடுயகயில் EPIC ககாளானது மிகவும் சிறிய ககாளாகும்.  ஆனால் 

நெப்டியூன் ககாயளக் காை்டிலும் நபரிய ககாளாகும். 

 இதன் 60 ெதவீத ெியறயானது பனி, சிலிக்ககைட்ுகள் மற்றும் இரும்பு கபான்ற கனத் 

தனிமக் கூறுகளினால் உருவாக்கப்பைை்தாகும். 
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 இெ்தக்  ககாளானது வசிப்பதற்கு ொத்தியமற்ற ஒன்றாகும். ஏநனனில் இதன் உயர ்

புறப்பரப்பு நவப்பெியல 600 நெல்சியஸாகும். 

 EPIC ககாளானது சூரியன் கபாலான ஓர ்ெைெ்த்திரத்யத நவகு அண்யமயில் சுற்றிவரும் 

கபாது கண்டுபிடிக்கப்பை்ைது. ஒவ்நவாரு 19.5 ொளிற்கு  ஒருமுயற இக்ககாள் தன் 

ெைெ்த்திரத்யதெ ் சுற்றி வருகின்றது. 

 இயற்பியல் ஆராய்ெச்ி ஆய்வகத்தின் இக்கண்டுபிடிப்பிற்கு   மத்திய விண்நவளித் துயற  

நவகுவாக  ஆதரவளித்தது. ISRO அயமப்பானது இதத்ுயறயின் முக்கியப் பிரிவாகும்.  

 குறிப்பாக, இக்கண்டுபிடிப்பானது இயற்பியல் ஆராய்ெச்ி ஆய்வகத்தால், 

வடிவயமக்கப்பைை் PARAS   எனும் ெிறமாயல வயரவியின் (spectrograph) பயன்பாைட்ின் 

மூலம் கமற்நகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. 

 PARAS ெிறமாயல வயரவியானது புதிய ககாள்களின் ெியறயய அளவிைவும், அவற்யற 

உறுதிப்படுத்தவும்   பயன்படுகின்றது. 

 PARAS ெிறமாயல வயரவியானது ெைெ்த்திரங்கயள சுற்றிவருகின்ற ககாள்களின் 

ெியறயய அளவிை வல்ல ொை்டின் முதல் வயகயான ெிறமாயல வயரவியாகும். 

 இெ்த ெிறமாயல வயரவியானது ராெஸ்தான் மாெிலத்தின்  மவுண்ை் அபுவில் உள்ள 

இயற்பியல் ஆராய்ெச்ி ஆய்வகத்தின்  குருஷிகார ்கொக்ககத்தில் (Gurushikhar Observatory)  

உள்ள 1.2 மீை்ைர ்நதாயலகொக்கியுைன் ஒருங்கியணக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

லித்தியம் – இரும்பு செல் சதாழில்நுட் ம் 

 இெ்திய விண்நவளி ஆராய்ெச்ி ெிறுவனத்தின்  இராக்நகை் அறிவியல் பிரிவான விக்ரம் 

ொராபாய் விண்நவளி யமயமானது (Vikram Sarabhai Space Centre- VSSC)  தன்னுயைய நொெ்த 

ெிறுவனத ்தயாரிப்பான லித்தியம்-இரும்பு நெல் நதாழில்நுை்பத்யத (lithium ion -Li-ion cell 

technology) ரூ. 1 ககாடி ரூபாய்க்கு பிரதக்யகமல்லா முயறயின் அடிப்பயையில் (Non-exclusive 

basis) ஆைக்ைாநமாயபல் துயறயில் உள்ள நவற்றிகரமான இெ்தியத் நதாழிலகங்கள் 

மற்றும் ஸ்ைாரை்் அப்களுக்கு பரிமாற்றம் நெய்ய முடிவு நெய்துள்ளது. 
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 உள்ொைட்ு எநலக்ை்ரிக் வாகனத ் நதாழிற்ொயலகளின் வளரெ்ச்ியய முடுக்குவதும், 

இறக்குமதி நெய்யப்படுகின்ற லித்தியம் – இரும்பு நெல் நதாழில்நுை்பம் மீதான ொரய்ப 

குயறப்பதும் இதந்தாைக்கத்தின் கொக்கங்களாகும். 

 

க்தளானாஸ்-எம் செயற்ளகக்தகாள் 

 கொயுஸ்-2.1பி ராக்நகை்ைால் தாங்கி நெல்லப்பை்ை க்களானாஸ்-எம் (GLONASS-M) 

நெயற்யகக் ககாயள ப்நளஸ்நைஸ்க் விண்நவளி யமயத்திலிருெ்து ரஷ்யா 

நவற்றிகரமாக விண்ணில் நெலுத்தி இருக்கின்றது. 

  க்களானாஸ் பியணய அயமப்பானது ெில கமற்பரப்பு, கைல் மற்றும் வான்வழி 

நபாருைக்ளின் உண்யமயான ெியலகயளப் பற்றியத் தகவல்கயள தரக்கூடியது. இது U.S-

ன் புவியிைங்காை்டி துல்லியத் தன்யமக்கு இயணயானதாக (Global Positioning System - GPS) 

இருக்கும். 

 இதன் நவளியீைட்ுைன் சுற்று வை்ைப்பாயதயில் இப்நபாழுது 26 க்களானாஸ் நெயற்யகக் 

ககாள்கள் உள்ளன. 

 இது நரநஸைந்ெவ் (Reshetnev) தகவல் நெயற்யகக்ககாள் அயமப்பால் ெிறுவப்பைை்து. 

(Formerly NPO-PM). இது 7 வருை வாழ்ொயளக் நகாண்ைது. இது குறிப்பிைத்தக்க அளவில் 

முெ்யதய தயலமுயறயின் க்களானாஸ் நெயற்யகக் ககாயள விை அதிகமாகும். 

 இெ்த நெயற்யகக் ககாளின் இதயமாக சீசியம் அணுக் கடிகாரம் நெயல்படுகிறது. இது 

துல்லியமான வழிகாைட்ுத் தகவல்கயள வழங்குகிறது. 

 க்களானாஸ் ரஷ்யாவின் வழிகாைட்ு நெயற்யகக்ககாள் அயமப்பு ஆகும். U.S.-ன் GPS, EU-ன் 

கலிலிகயா மற்றும் சீனாவின் நபய்கைா ஆகியவற்றிற்கு எதிரியணயாக உள்ளது. 
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ரிமூவ் சட ்ரிஸ் (Remove DEBRIS) 

 விண்நவளியில் உள்ளத ்கதயவயற்றப் நபாருை்கயள சுத்தம் நெய்வதற்கான ொதகமான 

தீரவ்ுகயள கொதயன நெய்வதற்கான முதல் நெயற்யகக் ககாள் ெரவ்கதெ விண்நவளி 

ெியலயத்தினால் (ISS-International Space Station) நெலுத்தப்பை்டிருக்கிறது. அது வியரவில் 

அதன் சுற்று வை்ைப் பாயதயில் பரிகொதயனகயளத் நதாைங்க உள்ளது. 

 பிரிை்ைனால் தயாரிக்கப்பைை் Remove DEBRIS என்று நபயரிைப்பைை் நெயற்யகக் 

ககாளானது பூமியயெ ்சுற்றிவரும் ஆபத்தானக் குப்யபக் குவியல்கயள ெீக்குவதற்காக 

எடுக்கப்பைை் உலகின் முயற்சிகளில் முதல் ஒன்றாகும். 

 இெ்த நெயற்யகக் ககாளானது ஏப்ரல் 2018-ன் ஆரம்பத்தில் நெலுத்தப்பை்ை Space X CRS-14-

ன் மூலம் ISS-க்கு நகாண்டு நெல்லப்பை்ைது. 

 இெ்த நெயற்யகக் ககாள் UK-ன் (United Kingdom) ெரக்ர பல்கயலகழகத்தில் உள்ள ெரக்ர 

விண்நவளி யமயத்தின் தயலயமயின் கீழ் இயங்கும் விண்நவளி மற்றும் ஆராய்ெச்ி 

ெிறுவனக் குழுக்களினால் உருவாக்கப்பைை்து. 

 இெ்த திை்ைத்திற்கான ெிதியியன ஐகராப்பிய ஆயணயம் இயணெ்து வழங்குகிறது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

உலகின் முதல் சூரிய ஒளி-விமான நிளலயம்  

 ஐ.ொ.வின் சுற்றுெச்ூழல் திை்ை அயமப்பானது (United Nations Environment Programme - UNEP) 

நகாெச்ின் ெரவ்கதெ விமான ெியலயத்யத முழுவதும் சூரிய ஒளியினால் 

ஆற்றலளிக்கப்படுகின்ற உலகின் முதல் விமான ெியலயமாக அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 இெ்த விமான ெியலயமானது 15 நமகா வாை் சூரிய மின்னாற்றல் உற்பத்தி ெியலயத்யதக் 

நகாண்டுள்ளது. 

 Cochin International Airport Ltd (CIAL) விமான ெியலயமானது நபாது தனியார ்கூை்டியணவு 

மூலம் கை்ைப்பைை் இெ்தியாவின் முதல் விமான ெியலயமாகும். இது 1999ஆம் ஆண்டு 

கை்ைப்பைை்து. கமலும் இது ககரள மாெிலத்தின் மிகப்நபரிய மற்றும் பரபரப்பான விமான 

ெியலயமாகும். 

 ஆண்டிற்கு 5 மில்லியனுக்கும் கமல் விமானப் பயணிகயள யகயாளும் ொை்டின் ஒகர PPP 

(Public Private Partnership) வயக விமான ெியலயம் இதுகவயாகும். 

 

தீவிரமான வானிளல எெெ்ரிக்ளககள்  

 இெ்திய வானியல ெிறுவனம் அரசு ெிறுவனமான இெ்திய நதாயலத் நதாைரப்ு 

ெிறுவனதத்ுைன் (BSNL) இயணெ்து மக்களுக்கு தீவிரமான வானியல அபாய 

எெெ்ரிக்யககயள அனுப்ப உள்ளது. 

 இதற்காக BSNL ெிறுவனம் ஒரு நதாழில்நுை்பத்யத ஏற்படுத்தி உள்ளது. 
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 இெ்திய வானியல் ெிறுவனம், கடும் மயழ, புழுதிப் புயல் மற்றும் நவப்ப அயலகள் 

கபான்ற கடுயமயான வானியல ெிகழ்வுகள் ஏற்பை உள்ளதாக கணிக்கும் நபாழுது இது 

ெம்பெ்தமான முன்னறிவிப்புகயள BSNL ெிறுவனத்திைம் அளிதத்ு அது நைல்லியில் உள்ள 

அயனதத்ு BSNL எண்களுக்கும் பகிரப்பைட்ு விடும். 

 

ொகெ சுற்றுலா ்  யணம் 

 அரசு முதல் முயறயாக இெ்தியாவில் ொகெ சுற்றுலாப் பயணத்திற்கான ஒழுங்கு 

முயறகயள வழங்கியுள்ளது. 

 இெ்தியாவின் ொகெ சுற்றுலா இயக்குெரக்ள் ெங்கத்கதாடு இயணெ்து ொகெ 

சுற்றுலாவிற்கான பாதுகாப்பான மற்றும் தரமான விதிமுயறகள் இெ்தியாவில் 

உருவாக்கப்பைட்ுள்ளன. 

 இெ்த விதிமுயறகள் தயர, ஆகாயம், மற்றும் ெீர ் ொரெ்்த ொகெ ெைவடிக்யககளான 

மயலகயறுதல், பங்கி ெம்ப்பிங் (Bungee Jumping), டிநரக்கிங் (Trekking), பாராகியளடிங் 

(Paragliding), ஸ்கூபா யைவிங், ஸ்கொரந்கலிங் (Snorkeling), ஆற்றுப் பயணம் மற்றும் இதர 

வியளயாைட்ுகளுக்குப் நபாருெ்தும். 

 

மின்னணு கழிவு உற் த்தி 

 அகொொம் NEC (ASSOCHAM-NEC) என்ற ெிறுவனத்தின் ெமீபத்திய அறிக்யகயின் படி 

உலகின் ஐெ்து முன்னணி மின்னணு கழிவுகயள ஏற்படுதத்ும் ொடுகளில் (e-Waste 

Generation) இெ்தியா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

 இெ்தப் பை்டியலில் உள்ள பிற ொடுகள் சீனா, அநமரிக்கா, ெப்பான் மற்றும் நெரம்னி 

ஆகியனவாகும். 

 இெ்த ஆய்வறிக்யக உலக சுற்றுெச்ூழல் தினமான ெூன் 5ம் கததியுைன் (World Environment 

Day) ஒத்திப் கபாகும் வயகயில் நவளியிைப்பை்ைது. 

 இெ்தியாவில் மகாராஷ்டிர மாெிலம் 19.8 ெதவிகிதம் என்ற அளவிற்கு மிகப் நபரிய 

மின்னணு கழிவுகயள கதாற்றுவித்தாலும் வருைத்திற்கு 47,810 ைன்கள் என்ற அளவிற்கு 

மைட்ுகம அவற்யற மறுசுழற்சி நெய்கின்றது. 

 அகத ெமயம் அதற்கு எதிராக தமிழ்ொடு 52,427 ைன்களும் (13 ெதவிகிதம்) உத்தரப்பிரகதெம் 

86,130 ைன்களும் (10.1 ெதவிகிதம்) மறு சுழற்சி நெய்கின்றன. 

 

நீலக்சகாடி ொன்றிதழ் 

 தூய்யமயுயையமயயயும், சுற்றுெச்ூழல் தரெியலகயளயும் கபணிப் பராமரித்து 

வருவதற்காக ஒடிஸா மாெிலத்தின் ககானாரக்் கைற்கயரப்பகுதியில் அயமெ்துள்ள 

ெெ்திரபாகா கைற்கயரயானது (Chandrabhaga Beach) ஆசியாவின் முதல் கைற்கயரயாக 

ெீலக்நகாடி ொன்றிதயழ (Blue Flag certification) நபற உள்ளது. 
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 33 சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் சுற்றுலா நெயல்பாடுககளாடுத் நதாைரப்ுயைய 

ெிபெ்தயனககளாடு கண்டிப்பான இணக்கத்தியனக் நகாண்டுள்ள தூய்யமயான மற்றும் 

சுற்றுெச்ூழலுக்கு உகெ்த கைற்கயரகளுக்கு ெீலக்நகாடி ொன்றளிப்பு 

வழங்கப்படுகின்றது.  

 ககாபன்ந கனில் உள்ள சுற்றுெச்ூழல் கல்விக்கான அறக்கை்ையளயால் (Foundation for 

Environmental Education-FEE) 1985ஆம் ஆண்டு இெ்தத் தரெியலகள் உருவாக்கப்பைை்ன. 

 கைெ்த ஆண்டு மத்திய சுற்றுெச்ூழல், வனம், பருவெியல மாறுபாைட்ு அயமெெ்கத்தால் 

(Union Ministry of Forest, Environment and Climate Change - MoEF & CC) நதாைங்கப்பை்ை ெீலக் 

நகாடித் திை்ைத்தின் (Blue Flag Project) ஒரு பகுதியாக தூய்யமயான கைற்கயரயாக 

தங்களுயைய கைற்கயரயய மாற்ற ொடு முழுவதும் 13 கைற்கயரகள் ெம்பெ்தப்பைை் 

மாெில அரசுகளினால் கதரவ்ு நெய்யப்பைட்ுள்ளன. 

 ஒருங்கியணெ்த கைகலார கமலாண்யமக்கான நொயெை்டியானது (The Society of Integrated 

Coastal Management-SICoM) கைற்கயரகளில் கதயவப்படுகின்ற உள்கைை்யமப்பு வெதிகயள 

ஏற்படுதத்ுவதன் மூலம் இெ்தியாவில் ெீலக் நகாடி ொன்றளிப்பு நெயல்பாடுகயள 

வெதிப்படுதத்ுகின்றது. 

 

நிணநீர் யாளனக்கால் தநாளய ஒழி ் தற்கான உலகக் கூட்டணியின் 10-வது 

ெந்தி ்பு 

 ெிணெீர ்யாயனக்கால் கொயய ஒழிப்பதற்கான உலகக் கூை்ைணியின் (Global Alliance to 

Eliminate Lymphatic Filariasis-GAELF) 10வது ெெ்திப்பு அண்யமயில் புதுதில்லியில் ெயைநபற்றது. 

 மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப ெல்வாழ்வுத் துயற (Ministery of Health and Family Welfare) 

அயமெெ்ரான J.P ெை்ைா இெ்தெ ் ெெ்திப்யப துவக்கி யவத்தார.் 

 ெிணெீர ் யாயனக்கால் கொயய ஒழிப்பதற்கான உலகக் கூை்ைணியின்  ெெ்திப்பு 

இரண்ைாவது முயறயாக இெ்தியாவில் ெயைநபற்றுள்ளது. 
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 இதற்கு முன் 2002 ஆம் ஆண்டு ெிணெீர ்யாயனக்கால் கொயய ஒழிப்பதற்கான உலகக் 

கூை்ைணியின்   இரண்ைாவது ெெ்திப்யப இெ்தியா ெைத்தியது. 

 ெிணெீர ்யாயனக்கால் கொயய ஒழிப்பதற்கான உலக சுகாதார ெிறுவனத்தின் (WHO-world 

health organisation) உலகளாவியத் திை்ைங்களுக்கு உதவி புரிகின்ற ெரவ்கதெ கமம்பாைட்ு 

ெிறுவனங்கள், கல்வியியல் மற்றும் ஆராய்ெச்ி ெிறுவனங்கள், தனியார ் துயறகள், 

குறிப்பிைை் பகுதித் கதாற்றமுள்ள ெிணெீர ்யாயனக்கால் கொய் ெிலவுகின்ற 72 ொடுகளின் 

கதசியத்  திை்ைங்கள் ஆகியவற்யறெ ் கெரெ்்த பங்களிப்பாளரக்ளின் கூை்ைணிகய ெிணெீர ்

யாயனக்கால் கொயய ஒழிப்பதற்கான உலகக் கூை்ைணி ஆகும். 

 இெ்த கூை்ைணியானது 2001 ஆம் ஆண்டு கதாற்றுவிக்கப்பைை்து. அன்றிலிருெ்து இரண்டு 

ஆண்டுக்கு (Biennially) ஒருமுயற இக்கூை்ைணியின் ெெ்திப்பு ெைத்தப்படுகின்றது. 

 

உலகின் வயதான சுமத்ராவின் ஒரங்குட்டான் 

❖ உலகின் பழயமயான 62 வயதான சுமத்ராவின் ஒரங்குை்ைான் ஆஸ்திகரலியப் பூங்காவில் 

மரணமயைெ்தது. இது 54 வழித ்கதான்றல்கயள விைட்ுெ ்நென்றது. 

❖ புவான் )Puan( எனும் நபயர ் நகாண்ை இெ்த ஓரங்குை்ைான் நபரத்் பூங்காவின் “நபரும் 

வயதான நபண்” என்று விவரிக்கப்படுகிறது. வயது ெம்பெ்தமான பிரெெ்யனகளுக்காக 

அது கருயணக் நகாயல நெய்யப்பை்ைது. 

❖ இது 1968-ஆம் ஆண்டு முதல் பூங்காவில் உள்ளது. இது 2016-ம் ஆண்டு அதன் இனத்திகலகய 

பழயமயானதாக கின்னஸ் உலக ொதயனயாக அதிகாரப் பூரவ்மாக 

அங்கீகரிக்கப்பைை்து. 

❖ இது உயர ்அெச்ுறுத்தல் ெியலயில் உள்ளது. இது அரிதாக 50 வயயத எைட்ும். 

❖ உலக வன உயிர ் ெிதியத்தின் (WWF-World Wildlife Fund for Nature) கணக்கீை்டின் படி 

சுமத்ராவின் ஒரங்குை்ைான்கள் 14600 எண்ணிக்யகயில் மைட்ுகம உள்ளன. 
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ததசிய சுகாதார வள களஞ்சியத் திட்டம் 

 சுகாதார மற்றும் குடும்ப ெல அயமெெ்கம், கதசிய சுகாதார வள களஞ்சியத் 

திை்ைத்தியனத ்நதாைங்கியுள்ளது. 

 இது நபாது மற்றும் தனியார ்சுகாதார ெிறுவனங்களின் தகவல்கயள கெகரிப்பதற்காக 

ெைத்தப்படும் ொை்டின் முதல் சுகாதார ெிறுவனக் கணக்நகடுப்பாகும். 

 வலுவான, தரப்படுத்தப்பைை் மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல் நதாழில்நுை்பம் வாய்ெ்த 

இெ்தியாவின் சுகாதார வளத்தியன உருவாக்குவதன் மூலம், நபாதுமக்களுக்கான ஆதார 

அடிப்பயையில் முடிநவடுத்தல் மற்றும் தளத்தியனயும், வழங்குெர ்யமயங்களுக்கான 

கெயவயயயும் வலுப்படுதத்ுவகத இத்திை்ைத்தின் முக்கிய கொக்கங்களாகும். 

 இெ்தக் கணக்நகடுப்பானது புள்ளி விவரக் கணக்நகடுப்பு திைை்ம், 2008-ன் கீழ் 

ெைத்தப்பைை்து. 

 

தகாதகா - மளறவு 

 அநமரிக்க யெயக நமாழிகளில் (American Sign Language) திறயமயியனக் 

நகாண்டிருெ்ததாகக் கருதப்படும் ககாககா (Koko) எனும் கமற்கத்திய தாழ்ெிலப் பிரகதெ 

(western lowland gorilla) நகாரில்லாவானது அண்யமயில் இயற்யக எய்தியது. 

 ககாககா நகாரில்லாவானது 1971-ஆம் ஆண்டு ொன்பிரான்சிஸ்ககா வன உயிர ்பூங்காவில் 

பிறெ்தது. 

 

 யெயக நமாழியியனப் பயன்படுதத்ி நதாைரப்ு நகாள்ள இயலவல்ல பிற குரங்குகளாவன 

o வசூ (Washoe) - எனும் வாஷிங்ைனில் உள்ள நபண் சிம்பான்ஜி குரங்கு.  

o ென்நைக் (Chantek) எனும் அைல்ாண்ைாவில் உள்ள ஆண் ஒராங்குை்ைான் குரங்கு. 
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ததசிய ஈரநிலக் குழு (National Wetland Committee - NWC) 

 முதன்யம வனப் பாதுகாப்பாளர ்உதய் கவாராயவ NWC-ன் உறுப்பினராக மத்திய அரசு 

ெியமிதத்ுள்ளது. 

 NWC சுற்றுெச்ூழல், வன மற்றும் பருவெியல மாற்ற அயமெெ்கத்தின் நெயலாளர ்

தயலயமயில் அயமக்கப்பைட்ிருக்கிறது. 

 இெ்தக் குழு ஈரெில (பாதுகாப்பு மற்றும் கமலாண்யம) விதிகள், 2017-ன் கீழ் 

உருவாக்கப்பை்டிருக்கிறது. 

 கவாராயவத ்தவிர, 

o HS சிங், கதசிய வனப் பாதுகாப்பு மன்ற ெிரெ்தரக் குழுவின் உறுப்பினராக 

ெியமிக்கப்பை்டிருக்கிறார.் 

o CN பாண்கை, நதாழிற்ொயல - I திை்ைங்களுக்கான சுற்றுெ ்சூழல் அனுமதி வழங்கும் 

14 ெிபுணரக்ள் நகாண்ை மதிப்பீைட்ுக் குழுவின் தயலவராக 

ெியமிக்கப்ைட்ிருக்கிறார.் 

 

மாச ரும் அல்டச ரா ஆளம (Aldabara Giant Tortoise) 

 நெநெல்ஸ் ொடு ெல்லிணக்கத்தின் அடிப்பயையில் இெ்தியாவிற்கு ஒரு கொடி மாநபரும் 

அல்ைநபராவின் ஆயமகயள பரிொக வழங்குகிறது. 

 நெநெல்ஸ் அதிபர ் கைனி பயூரின் (Danny Faure) இெ்தியாவிற்கான ஐெ்து ொள் சுற்றுப் 

பயணத்தின் கபாது இெ்தியாவிற்கு பரிொகக் நகாடுப்பதற்காக இெ்த ஆயமகள் நகாண்டு 

வரப்பைை்ன. 

 புதுதில்லியில் உள்ள மத்திய விலங்கியல் பூங்கா ஆயணயம் (CZA - Central Zoo Authority) 

இெ்த ஆயமகயள பராமரிக்க அனுமதி அளித்த பின்னர ்ய தராபாத்தில் உள்ள கெரு 

விலங்கியல் பூங்காவிைம் இயவ ஒப்பயைக்கப்பைை்ன. 

 மாநபரும் அல்ைந்பராவின் ஆயமயானது (Aidabrachelys Gigantea) நெநெல்ஸ் அல்ைநபரா 

பவளத் தீவில் மைட்ும் வாழும். 

 இது கிரகத்தில் வாழும் நபரிய இனங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. மிக ெீண்ை 

ொைக்ள் உயிர ்வாழும் விலங்கினங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. (200 வருைங்களுக்கு 

கமல் உயிர ்வாழும்) 

 பன்னாைட்ு இயற்யக பாதுகாப்பு ெங்கத்தின் (IUCN - International Union for Conservation of 

Nature) சிவப்புப் பைட்ியல்படி, இெ்த வயக ஆயமகள் ‘மயறயத்தகு உயிரினங்கள்’ (vulerable) 

எனும் வயகப்பாை்டில் உள்ளன. 

 அல்ைநபரா ஆயமகயள பரிொக அல்லது கைனாக ெை்பு ொடுகளுக்கு வழங்குவது 

நெநெல்ஸ் அரெத ்தெ்திரமாகும். 

 இதற்கு முன்பு நெநெல்ஸ் 2010ஆம் ஆண்டு சீனாவில் உள்ள ஷாங்காய் பூங்காவிற்கு 

கைனாக இரண்டு ஆயமகயள அளித்தது. அதன் பின்னர ்2014-ல் ஒரு கொடி ஆயமகயள 

சீனாவில் உள்ள கியாங்கஷா பூங்காவிற்கு அளித்தது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஆந்திர ் பிரததெத்தின் புதிய மாநிலெ ்சின்னங்கள் 

 2014-ம் ஆண்டு ஆெ்திரப் பிரகதெத்யத இரண்ைாகப் பிரித்த பிறகு ஆெ்திர மாெில 

அரொங்கம் தனது மாெில சின்னங்கயள அறிவிதத்ுள்ளது. 

 மாெிலத்தின் சுற்றுெச்ூழல் வனம் மற்றும் அறிவியல் நதாழில் நுை்பத் துயறயால் இெ்த 

மாெிலெ ்சின்னங்கள் அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

 இதில் குறிப்பிைத்தக்க மாற்றம் மாெிலப் பறயவயாகும். பிரிக்கப்பைாத ஆெ்திரப் 

பிரகதெத்தின் பறயவ பாலபிை்ைா அல்லது இெ்தியன் கராலர ்என்பதாகும். தற்நபாழுது 

இது ராமா சிலுக்கா அல்லது கராஸ் ெிறமுயைய பாரகீை் என்பதாக மாற்றப்பைட்ுள்ளது. 

 பாலபிை்ைா என்பது தற்கபாது நதலுங்கானா, ஒடிஸா மற்றும கரெ்ாைகா ஆகியவற்றின் 

மாெிலப் பறயவயாகும். 

 பிளாக்பக் அல்லது கிருஷ்ணா ஜிங்கா எனும் விலங்யக மாெில விலங்காக ஆெ்திரப் 

பிரகதெம் தக்கயவதத்ுக் நகாண்டுள்ளது. 

 பிரிக்கப்பைை் பிறகு நதலுங்கானா மாெிலம் புள்ளிமான் அல்லது ஜின்கா என்ற விலங்யக 

மாெில விலங்காக ஏற்றுக்நகாண்டுள்ளது. 

 கவம்பு அல்லது கவப்ப சிைட்ு மாெில மரமாகப் பிரிக்கப்பைை் ஆெ்திர மாெிலத்தில் ஏற்றுக் 

நகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. 

 நதலுங்கானா அரசு கவப்ப மரத்திற்குப் பதிலாக ெம்மி நெைட்ு என்ற மரத்யத ஏற்றுக் 

நகாண்டுள்ளது. 

 பிரிக்கப்பைாத ஆெ்திரப் பிரகதெம் ெீர ் லல்லி அல்லது கழுவா என்ற மலயர மாெில 

மலராக யவத்திருெ்த கபாதிலும் இரு மாெிலங்களும் அயத ெிராகரிதத்ு விை்ைன. 

 ஆெ்திரப் பிரகதெ அரசு மல்லியகப் பூயவ அதனுைன் தனக்நகன்று எெ்த கலாெெ்ார 

முக்கியதத்ுவம் இல்லாத கபாதும் மாெில மலராக ஏற்றுக் நகாண்டுள்ளது. 

 மல்லியகயய ஏற்றுக் நகாண்ைதன் கொக்கம் அது குண்டூர,் பிரகாெம், கரந்ூல், கைப்பா, 

அனெ்தப்பூர,் மற்றும் சிதத்ூர ் மாவை்ைங்களில் அது வணிக ரீதியாக பயிரிைப்படுவகத 

ஆகும். 

 நதலங்கானா மாெிலத்தின் மிகப் புகழ் வாய்ெ்த பண்டியகயான பதுக்கம்மா 

பண்டியகயில் நபருவாரியாக தங்கிடிப் பூ பயன்படுத்தப்படுவதால் அம்மாெில அரசு 

கழுவாவிற்கு பதிலாக அயத மாெிலப் பூவாக ஏற்றுக் நகாண்டுள்ளது. 
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ஆந்திர ் பிரததெத்தின் மாநில சின்னங்கள் 

 மாெில பறயவ – கராஸ் ெிறக் கழுதத்ுயைய பாரகீை் – உள்ளூரில் ராமா சிலுக்கா என 

இப்பறயவ அறியப்படுகின்றது. 

 மாெில மரம் – கவம்பு – உள்ளூரில் கவப்ப நெைட்ு என அறியப்படும். 

 மாெில விலங்கு – பிளாக்பக் – உள்ளூரில் கிருஷ்ணா ஜிங்கா என அறியப்படும். 

 மாெிலப் பூ – மல்லியக  

சதலுங்கானாவின் மாநில சின்னங்கள் 

 மாெிலப் பறயவ – இெ்தியன் கராலர ்அல்லது பாலப்பிை்ைா 

 மாெில மரம் – ெம்மி நெைட்ு 

 மாெில விலங்கு – ஜிங்கா அல்லது புள்ளிமான் 

 மாெில பூ – தங்கிடிப் பூ 

 

பிராகிரிதிக் தகத்தி குஷால் கிஷான் தயாெனா 

 இமாெெ்ல பிரகதெ மாெில அரொனது பூெ்ஜிய பைந்ெை ் இயற்யக கவளாண்யமயய 

கமம்படுதத்ுவதற்காக (Zero Budget Natural Farming System) பிராகிரிதிக் ககத்தி குஷால் 

கிஷான் கயாெனா (‘Prakritik Kheti Khushhaal Kissan Yojana) எனும் திை்ைத்யத துவங்கியுள்ளது.  

 இத்திை்ைமானது மண்ணின் உற்பத்தித் தன்யமயய அதிகரிக்கும். தீங்கு வியளவிக்கும் 

இரொயனங்கள் மற்றும் உரங்களின் பயன்பாைய்ைக் குயறக்கும். தண்ணீர ் ெிலத்தடி 

ஊடுருவயல அதிகரிக்கும். 

 கமலும் இமாெெ்லப் பிரகதெ மாெில முதலயமெெ்ர ் நெய் ராம் தாகூர ் “பாலிதின் 

 ை்ைாகவா; பரய்வரன் பெெ்ாகவா” ('Polythene Hatao Paryavaran Bachao') எனும் ஒரு வாரகால 

பிரெெ்ாரத்யதத் துவக்கி யவதத்ுள்ளார.்  
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சுத்திகரிக்க ் ட்ட கழிவுநீரின் மறு யன் ாட்டுக் சகாள்ளக 

 குெராத் முதலயமெெ்ர ்விெய் ரூபானி காெ்தி ெகரில் ெயைநபற்ற உயரம்ை்ை ெெ்திப்பில் 

சுத்திகரிக்கப்பைை் கழிவுெீரின் மறுபயன்பாைட்ுக் நகாள்யகயய (Reuse of Treated Waste 

Water Policy) நவளியிைட்ுள்ளார.் 

 குெராத் மாெில அரொனது மாெிலத்தின் ெகரப்்புற பகுதிகளிலிருெ்து வரக்கூடிய 

சுத்திகரிக்கப்பைை் கழிவு ெீரின் மறுபயன்பாை்டிற்காக மின்ொரத்தின் மின்ெக்தி 

கை்ையமப்பியன கபான்று சுத்திகரிக்கப்பை்ை கழிவுெீருக்கும் ெீர-்கை்ையமயவ (water-grid) 

உருவாக்கத் திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

 இக்நகாள்யகயானது சுத்திகரிக்கப்பை்ை கழிவு ெீரின் பயன்பாைய்ை கமம்படுத்தும் 

மற்றும் மாெிலத்தின் அயனதத்ு முக்கிய ெகரங்களிலும் கழிவுெீர ் சுத்திகரிப்பு 

ெியலயங்கயள (Sewage Treatment Plants -STP) அயமக்க உதவும்.  

 ெரம்தா ெதிெீர ் கபான்ற ென்னீர ்ஆதரங்களின் மீதான மாெிலத்தின் ொரப்ுயையமயய 

குயறக்க இக்நகாள்யக நவளியிைப்பைட்ுள்ளது. 

 

மின் அலுவலகம் – உத்திர ் பிரததெம் 

 உத்திரப் பிரகதெ மாெில ககபிகனை் அயவயானது காகித ஆவணங்களின் 

பயன்பாைய்ைக் குயறப்பதற்காக மாெிலத்தின் அயனதத்ு அரசு அலுவலகங்கயளயும் 

ஆகஸ்ை் 15 ஆம் கததிக்குள் மின் அலுவலக அயமப்பின் (e-Office system) கீழ் நகாண்டுவர 

முடிவு நெய்துள்ளது. 

 மின் அலுவலக அயமப்பானது கதசிய தகவலியல் யமயத்தால் (National Informatics Centre -

NIC) கமம்படுத்தப்பை்ை அயமப்பாகும். காகிதப் புழக்கமற்ற அலுவலகங்களாக அரசு 

அலுவலகங்கயள மாற்றவும், ஆவணங்களின் வியரவான அனுமதி வழங்கலுக்கும் இெ்த 

அயமப்பு உதவும். 

 

ெந்திரண்ணா பீமா தயாெனா 

 ஆெ்திரப் பிரகதெ முதலயமெெ்ர ்ெெ்திரபாபு ொயுடு ெெ்திரண்ணா பீமா கயாெனாவின் 

(Chandranna Bima Yojana) மூன்றாம் ஆண்டு அமல்பாை்டியன துவக்கி யவதத்ுள்ளார.் 

 ஆம் ஆத்மி பீமா கயாெனா (Aam Admi Bima Yojana), பிரதான் மெ்திரி ஜீவன் கொதி பீமா 

கயாெனா (Pradhan Manthri Jeevana Jyothi Bima Yojana), பிரதான் மெ்திரி சுரக்ஷா பீமா கயாெனா 

(Pradhana Mantri Suraksha Bima Yojana), மாெில அரசின் தனிெபர ்விபதத்ு மருத்துவக் காப்பீைட்ு 

நகாள்யக (Individual Accident Bima Policy) கபான்ற திை்ைங்கயள இெ்தக் காப்பீடு 

உள்ளைக்கியதாகும்.  

 நமாத்த பாலிசி ெெ்தா கை்ைணமும் நதாழிலாளரக்ள் ொரப்ாக மாெில அரசினால் 

கை்ைப்படும். பயன்தாரரக்ள் ஆண்டிற்கு 15 ரூபாய் மைட்ுகம கை்ை கவண்டும். 

 மாதம் 15,000 ரூபாய் ஊதியம் நபறும் முயறொரா துயறயயெ ்கெரெ்்த நதாழிலாளரக்ள் 

இத்திை்ைத்தின் கீழ் பயன்நபறத் தகுதியுயையவரக்ள். 
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தகா ா ந்து ெம் திகா ஸ்வஸ்திய பீமா தயாெனா 

 ஒடிஸா மாெில அரொனது இதழியலாளரக்ளுக்காக ககாபாபெ்து ெம்பதிகா ஸ்வஸ்திய 

பீமா கயாெனா (Gopabandhu Sambadika Swasthya Bima Yojana) எனும் புதிய மருத்துவக் 

காப்பீைட்ுத் திை்ைத்யத துவங்கியுள்ளது. 

 மாெிலத்தின் அயனத்து கவயல நெய்யும் இதழியலாளரக்ளுக்கும் வருைத்திற்கு இரண்டு 

இலைெ்ம் ரூபாய் சுகாதார காப்பீைய்ை வழங்குகின்ற திை்ைமாகும். 

 ஒடிஸாவின் முக்கிய ெமூக ஆரவ்லர,் சீரத்ிருத்தவாதி, அரசியல் ஆரவ்லர,் இதழியலாளர,் 

கவிஞர,் கைட்ுயரயாளரான ககாபால் பெ்து தாஸ் என்பவரின் நபயர ் நகாண்டு 

இத்திை்ைத்திற்கு ககாபாபெ்து ெம்பதிகா ஸ்வஸ்திய பீமா கயாெனா எனப் நபயர ்

யவக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 ஒடிஸாவின் கயல, கலாெெ்ாரம் மற்றும் ெமூகத்திற்கு நபரும் பங்களிப்பியன 

வழங்கியதால் இவர ் ஒடிஸாவின் ஆபரணம் (jewel of Odisha) எனப் நபாருள்படும் 

உத்கல்மணி (Utkalmani) எனும் அயைநமாழி நகாண்டு (epithet) அயழக்கப்படுகின்றார.்  

 1910-களில் இவர ் மக்களுக்கு கல்வியய வழங்குவதற்காக ெத்யபாதி (Satyabadi) எனும் 

மாதாெ்திர இலக்கிய இதயழ நதாைங்கினார.் 

 

முதல் உலக முதலீட்டாளர் ெந்தி ்பு 

 ெம்மு காஷ்மீர ்மாெிலத்தின் நபாருளாதாரத்யத ஊக்குவிப்பதற்கான ஓர ்– முயற்சியாக, 

நம ்பூபா முப்தி தயலயமயிலான அரொனது ெூயல மாதத்தின் இறுதியில் 

மாெிலத்தின் முதல் “உலக முதலீை்ைாளரக்ள் ெெ்திப்யப” (Global Investors Meet) ெைத்த 

உள்ளது.  

 மாெிலத்தில் 20,000 நமகாவாைஸ்் ஆற்றல் நகாண்ை ெீரம்ின் ஆற்றயலப் பயன்பாை்டிற்குத் 

திரைட்ுவதற்காக இெெ்ெ்திப்பு ஏற்படுத்தப்பை உள்ளது. 

 ெம்மு காஷ்மீர ்மாெிலத்தின் 2017 ஆம் ஆண்டின் மாெில நபாருளாதார ஆய்வறிக்யகயின் 

படி, ெம்மு காஷ்மீர ்மாெிலமானது மாெிலத்தின் ஆற்றல் கதயவ படிப்படியாக உயரெ்்து 

வரும் கவயளயில் அது மிகப்நபரிய கதயவ அளிப்பு இயைநவளியய (demand-supply gap) 

உண்ைாக்கிய கபாதும் நமாத்தம் மதிப்பிைப்பை்ை 20,000 நமகாவாை் ெீரம்ின் ஆற்றல் 

திறனில் நவறும் 16 ெதவீதத்யத மைட்ுகம பயன்படுத்தியுள்ளது. 

 

பூெ்ஜிய செலவுளடய இயற்ளக தவளாண்ளம 

 2024-ல் சுமார ்6 மில்லியன் விவொயிகளுக்கு ென்யமயளிப்பயத கொக்கமாகக் நகாண்ை 

பூெ்ஜிய நெலவுயைய இயற்யக கவளாண்யம (Zero Based Natural Farming -ZBNF) எனும் 

திை்ைத்யத ஆெ்திரப் பிரகதெ அரசு நதாைங்கியுள்ளது. 

 இது நதாைரப்ாக ெீடித்த இெ்திய ெிதி வெதி (Sustainable India Finance Facility -SIFF) எனும் 

அயமப்புைன் ஆெ்திரப் பிரகதெ மாெிலத்தின் கவளாண் துயற ஓர ் புரிெ்துணரவ்ு 

ஒப்பெ்தத்தில் யகநயழுத்திைட்ுள்ளது.  
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 உலக கவளாண் வன யமயம் (World Agroforestry Center), BNP பரிபாஸ் (BNP Paribas), ஐ.ொவின் 

சுற்றுெச்ூழல் திை்ை அயமப்பு (United Nations Environment Program) ஆகியவற்றின் 

கூை்டியணவால் ஏற்படுத்தப்பை்ை நதாைக்ககம ெீடித்த இெ்திய ெிதி வெதி ஆகும். 

 ெீடித்த இெ்திய ெிதி வெதி ஆனது உழவரக்ளுக்கு ெிதியியல் மற்றும் முதலீைட்ு 

ஆதரவுகயள வழங்கும். 

 

அரசு ஊழியரக்ளுக்கான தந்ளத மரபுவழி விடு ்பு  

  ரியானா மாெில அரொனது மாெிலத்தின் அயனதத்ு ஆண் அரசு ஊழியரக்ளுக்கும் 

தங்களுயைய மயனவியரின் மகப்கபறு காலத்திற்காக 15 ொள் தெ்யதமரபு வழி 

விடுப்யப (Paternity leave) அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இெ்த அறிவிப்பின் மூலம் தனது ஊழியரக்ளுக்கு தெ்யதமரபு வழி விடுப்பியன 

வழங்கியுள்ள இெ்தியாவின் முதல் மாெிலமாக  ரியானா உருவாகியுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் ொைாளுமன்ற உறுப்பினரான ராஜீவ் ெதவ் 

பாராளுமன்றத்தில் தெ்யதமரபு வழி மகப்கபறு ெலன் மகொதா-2017 (Paternity Benefit Bill) 

எனும் தனிெபர ்மகொதாயவ (Private Member Bill) அறிமுகப்படுத்தினார.் 

 தெ்யத மகப்கபறு ெலன் மகொதா – 2017 னுயைய வயரவின் படி, ஆண் அரசு ஊழியரக்ள் 

30 ொைக்ள் வயர தெ்யதமரபு வழி மகப்கபறு விடுமுயறயயப் நபறுவர.் 

 தற்ெமயம் அயனத்திெ்திய மற்றும் மத்திய குடியமப் பணி விதிகள் (All India and Central Civil 

Services Rules) மைட்ுகம மத்திய அரசு ஊழியரக்யள 15 ொைக்ள் தெ்யதமரபு வழி மகப்கபறு 

விடுமுயறயய எடுக்க அனுமதி வழங்குகின்றது. 

 

நகர் ்புற வனம் – மரங்களின் அருங்காட்சியகம் 

 வகதாதரா முனிசிபல் காரப்்பகரஷனானது ஓர ் குப்யபக் நகாைட்ும் யமதானத்யத 

மரங்களின் அருங்காை்சியகமாக (Museum of trees) மாற்றியுள்ளது. 

 வகதாதரா முனிசிபல் காரப்்பகரஷனானது வகதாதரா ெகரின் புறெகரப்் பகுதியில் உள்ள 

வைாெர ் எனும் பகுதியில் உள்ள ெிலகுப்யபக் குழியில் குப்யபகயள குவிப்பயத 2016 

அக்கைாபரில் ெிறுத்தியுள்ளது. அதற்குப் பதிலாக 50,000 ெதுர மீை்ைர ் பரப்பில் 100 

வயககளில் 12,663 மரக்கன்றுகயள ெைட்ுள்ளது. ெைப்பை்ை அயனதத்ுக் கன்றுகளும் உயிர ்

வாழ்கின்றன. 

 இெ்த இைத்திற்கு “ெகரப்்புற வனம் மரங்களின் அருங்காை்சியகம்” (Urban forest - museum of 

trees) எனப் நபயரிைப்பைட்ுள்ளது. 

 

அருணாெெ்ல ் பிரததெ எழுெச்ி பிரெெ்ாரம் 

 அருணாெெ்லப் பிரகதெ முதலயமெெ்ரான கபமா காண்டு அருணாெெ்ல் எழுெச்ிப் 

பிரெெ்ாரத்யத (Arunachal Rising Campaign) அண்யமயில் துவக்கி யவதத்ுள்ளார.் 

 மாெிலம் முழுவதும் உள்ள மக்கயளெ ் நென்றயைவதும், குறிப்பாக மாெிலத்தின் 
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நதாயலதூரக் கயைக்ககாடிப் பகுதிகயள இலக்கிைட்ு அம்மக்கயளெ ் நென்றயைவதும், 

அரசின் நதாைக்கங்கள், நகாள்யககள், திை்ைங்கள் பற்றி விழிப்புணரவ்ுயைகயாராக 

அவரக்யள மாற்றுவதும் இப்பிரெெ்ாரத்தின் கொக்கங்களாகும். 

 

சிக்கிமின் நீண்ட சுரங்க ் ாளத 

 மத்திய பாதுகாப்புத் துயற இயண அயமெெ்ர ் சுபாஷ் ராம்ராவ் பாம்கர 578 மீை்ைர ்

ெீளமுயைய கதங் சுரங்கப்பாயதயய (Theng Tunnel) சிக்கிமில் துவக்கி யவதத்ுள்ளார.் 

இெச்ுரங்கப்பாயதகய சிக்கிம் மாெிலத்தின் ெீண்ை சுரங்கப் பாயதயாகும். 

 

 இெச்ுரங்கப் பாயதயானது எல்யலெ ்ொயலகள் ெிறுவனத்தால் (Border Roads Organisation -

BRO) ககங்ைாக்-சுங்தங் மாெில நெடுஞ்ொயல மீது கை்ைப்பைட்ுள்ளது. 

 இெ்த இருவழிெ ் சுரங்கப் பாயதயானது சிக்கிம் ெயலெகரான ககங்ைாக்கிற்கும், 

சுங்தங்கிற்கும் இயைகயயான ெம்பிக்யகக்கு உகெ்ததாக அல்லாத ொயலகளினுயைய 

பாயதயய கவறுபக்க வழியயக் நகாண்டு கைக்க உதவுகின்றது. 

 இெ்த சுரங்கப்பாயதயானது அயனதத்ு காலெியலக்கும் ஏற்புயைய கபாக்குவரதத்ு 

இயணப்யப வழங்கும் (all-weather connectivity).  

 

ளஹதரா ாத் - மூன்றாவது ஒலி மாெளடந்த நகரம் 

 நதலுங்கானா மாெிலத் தயலெகரான ய தராபாத் மிகவும் ஒலி மாெயைெ்த 

நபருெகரங்களின் (Metropolitan cities) பை்டியலில் மூன்றாவது இைத்யதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 பல்கவறு நதாழிற்நுை்ப நதாழிற்ொயலகயளக் நகாண்டுள்ள, ெவாப்களின் ெகரம் (City of 

Nawabs) என்றயழக்கப்படும் ெகரமான ய தராபாத் ெகரமானது இதற்குமுன் ொை்டின் 

மிகவும் காற்று-மாசுபாடுயைய முன்னணி 10 நமை்கரா ெகரங்களின் பை்டியலிலும் 

பை்டியலிைப்பை்டிருெ்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 மத்திய மாசுக் கைட்ுப்பாைட்ு வாரியத்தின் (Central Pollution Control Board - CPCB) படி, 2017-ஆம் 

ஆண்டு நென்யன ெகரம் அதிகபைெ் இரவு ஒலி அளவுகயள (Maximum night sound levels) 
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நகாண்ை ெகரமாகும். நென்யனயயத் நதாைரெ்்த இைங்களில் லக்கனா, நகால்கத்தா, 

மும்யப ஆகிய ெகரங்கள் உள்ளன.  

 

வணிகம் முதல் - இளணயவாயில் 

 மாெிலத்தில் எளியமயாகத் நதாழில்புரிவதயன கொக்கி நபரிய உெ்துதயல 

அளிப்பதற்காக ”வணிகம் முதல்“ எனும் இயணயவாயியல (Business First Portal) பஞ்ொப் 

மாெில அரசு துவங்கியுள்ளது. 

 நதாழிற்துயறவாதிகளுக்கு ஓர ் இைத்தீரய்வகயள (One-step solution) வழங்குவகத இெ்த 

இயணயவாயிலின் கொக்கமாகும். அயனதத்ு அரசுத் துயறகளின் ஒழுங்குமுயற 

அனுமதிகள் இெ்த இயணய வாயிலில் ஒருங்கியணக்கப்படும். 

 கமலும் இெ்த இயணய வாயிலானது முதல் முயறயாக வரத்்தகரக்ளுக்கு சுய மதிப்பீைட்ு 

வெதியியன வழங்குகின்றது. இெ்த வெதியானது விண்ணப்பதாரரக்ள் தங்களின் 

விண்ணப்பத்யத மதிப்பிைட்ு ஆய்வு நெய்திை வயக நெய்யும். 

 கமலும் பஞ்ொப் மாெில அரொனது 2018-ஆம் ஆண்டு இறுதியில் அயனத்து 

நதாழிற்துயறவாதிகளுக்கும் 100 ெதவீதம் மதிப்புக் கூைட்ு வரியியன திரும்ப அளிப்பயத 

உறுதி நெய்துள்ளது. 

 

ெம்ஸ்கார ்

 அொம் மாெில அரசு தனது அயனதத்ுப்  பஞ்ொயதத்ுகளிலும், வளரெ்ச்ிப் பகுதிகளிலும் 

விழிப்புணரவ்ு திை்ைமான ெம்ஸ்கார ் என்ற திை்ைத்யத அறிமுகப்படுத்திை திை்ைம் 

தீைட்ுகின்றது. 

 இத்திை்ைம் கரப்ி அங்லாங் மாவை்ைத்தில் இரண்டு ெபரக்யள அடிதத்ுக் நகான்றயம 

உள்பை சில பல ெிகழ்வுகள் ஏற்படுத்திய மூைெம்பிக்யக மற்றும் அறியாயம 

ஆகியவற்றின் நவளிப்பாடு காரணமாக ஏற்படுத்தப்பைட்ுள்ளது. 

 இத்திை்ைத்தின் ஒப்புதல் குழு அொம் அறிவியல் நதாழில்நுை்பம் மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

யமயம் ஆகும். 

 

திரிபுரா - மாநில ்  ழம் 

 இெ்திய குடியரசுத ்தயலவர ் ராம்ொத் ககாவிெ்  திரிபுராவின் ராணி வயக அன்னாசிப் 

பழத்யத (Queen variety pineapple) திரிபுராவின்  மாெிலப் பழமாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 ராணி அன்னாசிப் பழமானது முள்ளுயைய (spiny)  தங்க மஞ்ெள் (golden yellow) ெிறமுயைய  

அன்னாசிப் பழமாகும். இது இனியமயான வாெமும், ெறுமணெ ்சுயவயும் நகாண்ைது. 
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 வைகிழக்கு பிராெ்திய கவளாண் ெெ்யதப்படுதத்ுதல் கழகம் (North Eastern Regional Agricultural 

Marketing Corporation) எனும்   மத்திய நபாதுத் துயற ெிறுவனத்தின் உதவியின் மூலம் இெ்த 

அன்னாசிப் பழமானது 2015 ஆம் ஆண்டு  புவிொர ்குறியீைய்ைப் (Geographical Indication-GI) 

நபற்றது. 

 கமலும் குடியரசுத ் தயலவர ்திரிபுரா மாெிலத்தின் ககாமதி மாவை்ைத்தின் உதய்பூரில் 

உள்ள மாதா திரிபுரசுெ்தரி ஆலயத்திலிருெ்து நதற்கு திரிபுராவின் ெப்ரூம் வயர, 73.71 கி.மீ. 

ெீளமுயைய   கதசிய நெடுஞ்ொயல-8-னுயைய  பாயதயய ொைட்ுக்கு அரப்்பணித்தார.் 

 இெ்த கதசிய நெடுஞ்ொயல - 8 ஆனது திரிபுரா மாெிலத்யத  அஸ்ஸாம், கமகாலயா 

வழியாக ொை்டின் பிற பகுதிகளுைன் இயணக்கின்றது. 

 

தானாக முடங்கவல்ல  மருத்துவ ஊசிகள் 

 கொய் நதாற்யறத் (Infection) தடுப்பதற்கும் அயனதத்ு மருத்துவப் பயன்பாை்டிற்காகவும் 

(All clinical purposes)  தானாக முைங்கிைவல்ல மருத்துவ ஊசிகயளப் (Auto-disable syringes) 

பயன்படுதத்ும் இெ்தியாவின் முதல் மாெிலமாக ஆெ்திரப் பிரகதெம் உருவாகியுள்ளது. 

 இெ்த முடியவ ஆெ்திரப் பிரகதெ மாெில அரொனது ஆண்டுகதாறும் ெூயல 28-ஆம் கததி 

உலகம் முழுவதும் நகாண்ைாைப்பைகின்ற உலக கல்லீரல் அழற்சி தினத்தன்று (World 

Hepatitis Day) அமல்பாை்டிற்கு நகாண்டு வர உள்ளது.  

 கொய் நதாற்று பரவல் சுழற்சியய முறிப்பதன் மூலம் கொய் நதாற்று சுயமயய 

குயறப்பதற்கும், நதாற்று பரவல் கைட்ுப்பாைய்ை வலுப்படுதத்ுவதற்கும்  இெ்த முயற்சி 

உதவும். 

 

பிஜீ சுவஸ்தியா கல்யாண் தயாெனா 

 ஒடிஸா முதலயமெெ்ர ்ெவீன் பை்ொயக் “பிஜீ சுவஸ்திய கல்யாண் கயாெனா” (Biju Swasthya 

Kalyan Yojana) எனும் சுகாதார உறுதிப்பாைட்ுத் திை்ைத்யத (Health assurance scheme) 
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அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 பிஜீ சுவஸ்திய கல்யாண்  கயாெனா திை்ைமானது ஒடிஸா மாெிலத்தின் 70 லைெ்ம் 

குடும்பங்கயளெ ்கெரெ்்த 3.5 ககாடி மக்களுக்கு பயன் தர உள்ளது.  

 

 பிஜீ சுவஸ்திய கல்யாண் கயாெனா திை்ைத்தின் கீழ் ஒவ்நவாரு வருைமும் ஒவ்நவாரு 

குடும்பத்திற்கும் தலா 5 லைெ்ம் ரூபாய் வயர மதிப்புயைய இரண்ைாம் ெியல (Secondary) 

மற்றும் மூன்றாம் ெியல (Tertiary) பணமில்லா சுகாதார   மருத்துவ உதவிகள் (Cashless 

healthcare assistance) வழங்கப்படும். 

 கமலும் இத்திை்ைத்தின் கீழ் நபாது சுகாதார மருதத்ுவமயனகளுக்கு வருயக  புரிகின்ற 

அயனதத்ு மகப்கபறுயைய நபண்களுக்கும் குழெ்யதகளுக்கும்    உதவித ்நதாயகயாக 

(Assistance) ரூ.500 வழங்கப்படும். 

 

முக்பிர் தயாெனா- ொரக்ண்ட் 

 ொரக்ண்ை ் மாெில அரொனது மாெிலத்தில் குழெ்யதத ் திருமணங்கயளக் 

கைட்ுப்படுதத்ுவதற்காக முக்பிர ் கயாெனா (Mukhbir Yojana)  எனும் திை்ைத்யத 

துவங்கியுள்ளது. 

 இத்திை்ைத்தின் கீழ், குழெ்யத  திருமணத் திை்ைங்கள் நதாைரப்ான  தகவல்கயள 

அதிகாரிகளுக்குத் நதரிவிக்கின்றவருக்கு அல்லது குழெ்யத திருமணங்கள் நதாைரப்ான 

தகவல்கயளத்  நதரிவிக்க அரசின் ஒற்றராக (Spy) மாறுகின்றவருக்கு  1000 ரூபாய்  நராக்க 

நவகுமதி (Cash reward) வழங்கப்படும். 

 கமலும் இத்திை்ைத்தின் கீழ்,  ஓர ்ஒற்யற வருைத்தில் குழெ்யதத் திருமண விவகாரங்ககள 
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இல்லாத கிராமப் பஞ்ொயதத்ுகளுக்கு ரூ.50,000 வழங்கப்படும். 

 இெ்தியாவில் ொை்டின் ஒைட்ுநமாத்த குழெ்யத திருமணங்களில் 38 ெதவீதத்  

திருமணங்கள் ொரக்ண்ை் மாெிலத்தில் மைட்ும் ெயைநபறுகின்றன. 

 

 ர ீச யின் கதா திதய-ஓடிஸா  

 ஒடிஸா மாெில முதலயமெெ்ர ்ெவீன் பை்ொயக் குழெ்யத பாலியல் துஷ்பிரகயாகத்திற்கு 

(Child sexual abuse) எதிராக, சிறிய கதவயதக்கு ஓர ்வாரத்்யத (A word for the little angel)  எனப் 

நபாருள்படும் ”பரீ நபயின் கதா திகய” (Paree Pain Katha Tiye) எனும் மாெிலம் தழுவிய 

விழிப்புணரவ்ுப் பிரெெ்ாரத்யத  ஒடிஸா மாெிலத்தில்  துவக்கி யவதத்ுள்ளார.் 

 குழெ்யத பாலியல் துஷ்பிரகயாகங்கயளத் தடுப்பதில் ெமூகத்தின் அயனதத்ு 

உறுப்பினரக்ளின் நெயற்பாத்திரம் மற்றும் முக்கியதத்ுவம் மீதும், குழெ்யதகள் மீதான 

பாலியல் குற்றங்கயளத் நதரிவிப்பதன் கதயவ மற்றும் பாலியல் வன்நகாடுயமகளால் 

பாதிக்கப்பைட்ு அதிரெ்ச்ிக்குள்ளான குழெ்யதகளுக்கான சிகிெய்ெ  மீதும் 

விழிப்புணரய்வ ஏற்படுத்த ஒடிஸா அரசின் இப்பிரெெ்ாரதத்ுைன் யுனிநெப் (UNICEF)  

மற்றும் ஒடிஸா மாெில காவல் துயற யகககாரத்த்ுள்ளது. 

 இதற்காக “பரி எக்ஸ்பிரஸ்” (Paree Express) எனும் மாற்றம் நெய்யப்பை்ை 15 கவன்கயள ெவீன் 

பை்ொயக் நகாடியயெதத்ு  துவக்கி யவதத்ுள்ளார.் 

 ஒவ்நவாரு மாவை்ைத்திலும் இப்பிரெெ்ாரத்திற்கு  காவல்துயற கண்காணிப்பாளர ்

(Superintendent of Police)  மற்றும் மாவை்ை ஆை்சியர ்தயலயமத் தாங்குவர.் 

 

ஐ-ஹரியாலி (I-Hariyali) ளகத சி செயலி 

❖ பஞ்ொப் மாெில அரொங்கம் மாெிலத்தின் பசுயமப் பரப்யப அதிகரிப்பதற்காக ஐ-

 ரியாலி (I-Hariyali) எனும் யககபசி நெயலியய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இெ்த யககபசி நெயலின் மூலம் பயனரக்ள் இலவெ மரக் கன்றுகயளப் நபறலாம். பயனர ்

ஒருவர ்அதிகபைெ்மாக 25 மரக் கன்றுகயளப் நபறலாம். 

❖ மிஷன் தண்ைாரஸ்ை் பஞ்ொப் (Mission Tandarust Punjab) இன் கீழ் ‘ஐ- ரியாலி’ நெயலியய 

நெயலிப் பண்ைகத்திலிருெ்து (App Store) இலவெமாகப் பதவிறக்கம் நெய்யலாம். 

 

முதலளமெெ்ரக்ளின் உட்குழு 

 விவொயத ்துயற மற்றும் மகாத்மா காெ்தி கதசிய கிராமப்புற கவயலவாய்ப்பு உறுதித் 

திை்ைம் (MGNREGS) ஆகியவற்றுக்காக ஒருங்கியணெ்த நகாள்யககளின் 

அணுகுமுயறக்காக மத்திய அரொங்கம், முதலயமெெ்ரக்ளின் உைக்ுழுயவ 

அயமதத்ுள்ளது. 

 மத்தியப் பிரகதெத்தின் முதலயமெெ்ர ் சிவராெ் சிங் நெௌகான் இக்குழுவின் 

அயமப்பாளராகவும் மற்றும் ஆெ்திரப் பிரகதெம், குெராத், பீகார,் கமற்கு வங்காளம், 

உத்திரப் பிரகதெம் மற்றும் சிக்கிம் மாெிலங்களின் முதலயமெெ்ரக்ளும் ெிதி ஆகயாக் 
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உறுப்பினர ்ரகமஷ் ெெ்தத்ும் இக்குழுவின் உறுப்பினரக்ளாகவும் இருப்பர.் 

 இது வியதத்தலுக்கு முன்பும் அறுவயைக்குப் பின்பும் வருமானத்யத அதிகப்படுதத்ுதல், 

அழிவிலிருெ்து மதிப்புமிக்கப் நபாருயள உருவாக்குதல் மற்றும் ெீர ் கெமிப்பு 

ஆகியவற்றுக்காக பரவலான வாய்ப்புகள் உயைய மாெிலம் ொரெ்்த அறிவுயரகயள 

பரிெ்துயரக்கும். 

 

7 - ஸ்டார் கிராம  ஞ்ொயத்து வானவில் திட்டம் 

  ரியானா அரொங்கம் ஏழு ெமூக அளவுருக்களின் அடிப்பயையில் அதன் கிராம 

பஞ்ொயதத்ுகயளத் தரம் பிரிதத்ு ெைெ்த்திரத் தகுதி வழங்குவதற்காக 7-ஸ்ைார ்கிராம 

பஞ்ொயதத்ு திை்ைத்தியனத் நதாைங்கியுள்ளது. 

 அம்பாலா முதலிைத்திலும் அதயனத் நதாைரெ்்து குருகிராம் மற்றும் கானல் ஆகியயவ 

அடுத்தடுத்த இைங்கயளயும் நபற்றுள்ளன. 

 அயனதத்ு அளவுருக்களிலும் அதிக மதிப்புக் நகாண்ை கிராம பஞ்ொயதத்ு இெ்திரதனுஷ் 

கிராம பஞ்ொயத்தாக அங்கீகரிக்கப்படும். 

 6 ெைெ்த்திரங்கள் நவன்ற கிராமங்களுக்கு ரூ.20 லைெ்ம் மதிப்பிலான கூடுதல் 

கமம்பாைட்ுப் பணிகளும், 5 ெைெ்த்திரங்கள் நவன்ற கிராமங்களுக்கு ரூ.15 லைெ்ம் 

மதிப்பிலான கூடுதல் கமம்பாைட்ுப் பணிகளும் வழங்கப்படும். 

 4 ெைெ்த்திரங்கள் நவன்ற கிராமங்களுக்கு ரூ.10 லைெ்ம் மதிப்பிலான கூடுதல் 

கமம்பாைட்ுப் பணிகள் வழங்கப்படும்.  

 கிராமங்களுக்கு வழங்கப்படும் ெைெ்த்திரங்களின் பிரிவுகள் : 

இளஞ்சிவப்பு ெிற 

ெைெ்த்திரம் 

பாலின விகிதத்தியன கமம்படுதத்ுவதற்கான 

நெயல்திை்ைங்கயளக் நகாண்ை பஞ்ொயதத்ுகளுக்கு 

வழங்கப்படும். 

பெய்ெ ெிற ெைெ்த்திரம் சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நவள்யள ெிற ெைெ்த்திரம் தூய்யம 

காவி ெிற ெைெ்த்திரம் குற்றங்கள் இல்லாத கிராமங்களுக்கு வழங்கப்படும் 

வானத்தின் வண்ண 

ெைெ்த்திரம் 

பள்ளிக் கல்வியிலிருெ்து விலகாத மாணவரக்யளக் 

நகாண்ை கிராமங்களுக்கு வழங்கப்படும். 

தங்க ெிற ெைெ்த்திரம்  சிறெ்த ஆை்சி முயற 

நவள்ளி ெிற ெைெ்த்திரம் கிராம கமம்பாை்டின் பங்களிப்பிற்கு வழங்கப்படும். 

 

 ஒவ்நவாரு அளவுருக்களிலும் ொதிக்கும் கிராமங்களுக்கு ரூ.1 லைெ்ம் பரிசுத ் நதாயக 

வழங்கப்படும். கமலும் மக்கள் நதாயகயில் ெரிெமமான அல்லது அதிக நபண்கயளக் 
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நகாண்ை கிராமங்களுக்குப் பரிசுத ் நதாயகயுைன் ரூ.50,000 ஊக்கதந்தாயகயாக 

வழங்கப்படும். 

 

சூரய்ெக்தி கிஷான் தயாெனா - குெராத் 

 குெராத் அரொங்கம் விவொயிகளுக்காக சூரய்ெக்தி கிஷான் கயாெனா எனும் சூரிய ெக்தி 

திை்ைத்தியனத ்நதாைங்கியுள்ளது. 

 

 இெ்த திை்ைம் விவொயிகள் அவரக்ளின் நொெ்த பயன்பாை்டிற்குத் கதயவயான 

மின்ொரத்யத உற்பத்தி நெய்யவும் மிகுதியான மின்ொர ஆற்றயலக் கை்ையமப்பிற்கு 

வழங்கி பணம் ஈை்ைவும் வழிவகுக்கிறது. 

 விவொயிகள் தங்களுக்குத் கதயவயான மின்ொரத்யத உற்பத்தி நெய்யவும் மற்றும் 

மாெிலத ்கதயவக்கும் வழங்கவும் முடியும் என்ற வயகயில் இெ்தத ்திை்ைம் ொை்டின் முதல் 

திை்ைம் என்றப் நபயயரப் நபற்றுள்ளது. 

 மத்திய மற்றும் மாெில அரொங்கங்கள் இத்திை்ைத்திற்கான மதிப்பில் 60 ெதவிகித 

மானியத்யத வழங்கும். 

 இத்திை்ைத்தில் விவொயிகளுக்கு 4.5-6 என்ற வை்டி விகிததத்ுைன் 35 ெதவிகிதம் 

மலிவுக்கைனாக வழங்கப்படும். 5 ெதவிகித நெலவு விவொயிகள் ஏற்கும் படி இருக்கும். 

 

காற்று-சூரிய ெக்தி கல ்பு செயல்திட்டம் - 2018 

 காற்று மற்றும் சூரியெக்தித் திை்ைங்கயள ஒகர இைத்தில் ெிறுவுவதற்காக குெராத் அரசு 

காற்று-சூரியெக்தி கலப்பு நெயல்திை்ைம் 2018-ஐ அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இத்திை்ைம் ஐெ்து ஆண்டுகளுக்கு ெயைமுயறயில் இருக்கும். 

 இெந்ெயல்திை்ைத்தின் முக்கிய கொக்கமானது ெிலம் மற்றும் மின் விெிகயாகக் 

கம்பிகளின் உகெ்த பயன்பாை்டியன உருவாக்குவதாகும். 

 இெ்த நெயல் திை்ைம் ஏற்கனகவ ெைப்பில் உள்ள சூரிய ெக்தி திை்ை ெிலத்தியன காற்று 

மற்றும் சூரியெக்தி ஆற்றல் அலகுகயள அயமப்பதற்கு உபகயாகிக்க அதன் 

கமம்பாை்ைாளருக்கு உதவும். 
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A.P. மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வு சுற்றுலா 

 ஆெ்திரப் பிரகதெ முதலயமெெ்ர ் ெெ்திரபாபு ொயுடு மாெிலத்தில் ெயைநபற்று வரும் 

ஆெ்திரப் பிரகதெ சுகாதாரத் திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக A.P.மருதத்ுவம் மற்றும் 

மறுவாழ்வு சுற்றுலா திை்ைத்யதத் நதாைங்கி யவதத்ுள்ளார.் 

 இதன் மூலம் உலக வங்கியின் ெிதியியல் உதவியுைன் ஆெ்திரப் பிரகதெ சுகாதார 

சிகிெய்ெ கெயவ அயமப்பு வலுப்படுத்தப்படும். 

 ஆெ்திரப் பிரகதெ மாெில அரொனது நபாதுெ ் சுகாதார அயமப்யப கமம்படுத்தவும், 

மாெிலம் முழுவதும் குறிப்பாக நதாயலதூரப் பகுதிகளில் சுகாதாரம் மற்றும் மருதத்ுவ 

கெயவகயள கமற்நகாள்ளவும் மருதத்ுவ நதாழிற்நுை்பத்யத அதன் பயன்பாைட்ின் 

முழுஅளவிற்குப் பயன்படுதத்ுகின்றது. 

 

 

பிர லமானவரக்ள் , விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்தியா புத்தாக்க விருது 2018 

 நபங்களூருவில் ெயைநபற்ற 2018ஆம் ஆண்டிற்கான இெ்திய புத்தாக்க மாொை்டில் கல்வி 

ெிறுவனங்களுக்கான வயகப்பாைட்ில் கிளாரி கவை் அனாலிடிக்ஸ் இெ்திய புதத்ாக்க 

விருது ெவீன அறிவியல் ஆராய்ெச்ிக்கான ெவகரல்ால் கெரு யமயத்திற்கும், (Jawaharlal 

Nehru Centre for Advanced Scientific Research - JNCASR) மும்யபயில் உள்ள இெ்திய நதாழிற்நுை்ப 

ெிறுவனத்திற்கும் வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

 இெ்த விருதானது இெ்தியாவில் உள்ள முன்னணி 12 கண்டுபிடிப்பாளரக்ளில் IIT 

மும்யபயயயும் ஒன்றாக வயகப்படுதத்ுகின்றது. 

 அரசு ஆராய்ெச்ி ெிறுவனங்கள் வயகப்பாைட்ில், 2018ஆம் ஆண்டிற்கான கிளாரிகவை் 

அனாலிடிக்ஸ் விருது CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) மற்றும் உயிரி 

நதாழிற்நுை்ப துயறக்கு (Department of Biotechnology) வழங்கப்பைட்ுள்ளது.  

 

தமன்புக்கர் ெரவ்ததெ  ரிசு 

 2018ஆம் ஆண்டிற்கான கமன்புக்கர ் ெரவ்கதெ பரிசு கபாலெ்து நமாழி எழுத்தாளரான 

ஓல்கா கைாகாரக்்ஜீக்-கிற்கு வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

 புகழ் நபற்ற ஆங்கில நமாழி இலக்கியத்திற்கான இெ்த பரிசியன நவல்லும் கபாலெ்து 

ொைய்ைெ ்கெரெ்்த முதல் எழுத்தாளர ்இவகரயாவார.் 

 பியளைஸ்் (Flights) எனும் தனது ொவலினுயைய ஆங்கில நமாழிநபயரப்்பிற்கும் கெரத்்து 

இவ்விருயத பிரபல எழுத்தாளரான ஓல்கா நவன்றுள்ளார.் 

 இெ்த ொவலானது 2007ஆம் ஆண்டு கபாலெ்து நமாழியில் நவளியிைப்பை்ைது. 2017ஆம் 

ஆண்டு நெனிபர ்கிராப்ை் என்பவரால் இது ஆங்கிலத்தில் நமாழிநபயரக்்கப்பை்ைது. 
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 இவருயைய இலக்கிய பயைப்புகள் கபாலெ்து மற்றும் நவளிொடு என பல்கவறு 

இைங்களில் பல்கவறு விருதுகயள நவன்றுள்ளது. 

 இவர ் கபாலெ்து ொை்டின் மிகவும் உயரிய விருதான “யெக் இலக்கிய விருதியன”யும் 

நவன்றுள்ளார.் 

 

 

துணிகர மூலதன கருத்தரங்கு - 2018 

 ெிதி ஆகயாக் அயமப்பானது புதுதில்லியில் 2018ஆம் ஆண்டிற்கான துணிகர மூலதன 

கருத்தரங்யக ெைத்தியுள்ளது. ெிதி ஆகயாக் மற்றும் விஷன் இெ்தியா பவுண்கைஷன் 

அயமப்பிற்கு இயைகயயான கூை்டியணவின் மூலம் இக்கருத்தரங்கு ெைத்தப்பைட்ுள்ளது. 

 இெ்தியா மற்றும் பிரான்ஸிற்கு இயைகயயான நபாருளாதார உறயவ 

வலுப்படுத்துவதற்காக இெ்த கருத்தரங்கு ெைத்தப்பைட்ுள்ளளது. 

 பிநரஞ்ெ ்முதலீை்ைாளரக்ள் இெ்தியெ ்ெெ்யதயய ஆராய்ெ்து அவற்றில் முதலீடு நெய்யவும், 

இெ்திய ஸ்ைாரை்்-அப் ெிறுவனங்கள் உலக அளவில் தங்கள் நெயல்பாடுகயள 

விரிவுபடுத்தவும் இக்கருத்தரங்கு வழி ஏற்படுதத்ும். 

 

CEAT விருதுகள் 

 CEAT கிரிக்நகை் மதிப்பீைட்ு விருதுகளில் இெ்திய அணித ் தயலவர ் விராை் ககாலி 

ஆண்டிற்கான ெரவ்கதெ கிரிக்நகை் வீரர ்விருயத நவன்றுள்ளார.் 

 ெரவ்கதெ மைய்ை வீெச்ு வீரராக இெ்த ஆண்டிற்கான விருயத இெ்திய அணியின் துவக்க 

ஆைை்க்காரர ்ஷிகர ் தவானும், ெரவ்கதெ பெ்து வீெெ்ாளருக்கான இெ்த ஆண்டிற்கான 
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விருயத ெியூசிலாெ்து அணியின் கவகப்பெ்து புகழ் டிநரண்ை் பவுல்ைட்ும் நவன்றுள்ளனர.் 

 இெ்த ஆண்டிற்கான டி 20 பெ்து வீெெ்ாளருக்கான விருது ஆப்கானிஸ்தான் சுழற்பெ்து 

வீெெ்ாளர ்ரஷீத ்கானிற்கு வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

 இெ்த ஆண்டிற்கான மிகெ ்சிறெ்த ஆைை்த்திற்கான விருது இெ்திய வீரரான  ரம்ன்பிரீத் 

கவுருக்கு வழங்கப்பை்ைது. 

 இெ்த ஆண்டில் உள்ொை்டிற்கான சிறெ்த வீரர ் விருது மயங்க் அகரவ்ாலிற்கு 

வழங்கப்பைை்து. 

 பிரபலங்களின் கதரவ்ு என்ற விருதிற்கு கமற்கு இெ்திய அணியின் மைய்ை வீெெ்ாளர ்கிறிஸ் 

நகயிலிற்கு வழங்கப்பைை்து. 

 வாழ்ொள் ொதயனயாளர ் விருது முன்னாள் இெ்திய அணி விக்நகை் கீப்பர ் பகராக் 

இன்ஜினியருக்கு வழங்கப்பைை்து. 

 

ளலனியன் விருது 

 இெ்திய தாவரவியலாளரான கமல்ஜித் S.பாவா லண்ைனின் யலனியன் ெங்கத்திைமிருெ்து 

தாவரவியலுக்கு என்று வழங்கப்படும் நபருயமமிகு யலனியன் (Linnean) பதக்கத்யத 

நபற்றுள்ளார.் 

 இவர ்நபங்களூருயவெ ்கெரெ்்த லாப கொக்கமற்ற அயமப்பான சூழலியல் மற்றும் சுற்றுெ ்

சூழலின் ஆய்விற்கான அகொகா அறக்கை்ையளயின் (Ashoka Trust for Research in Ecology and 

the Environment - ATREE) தயலவர ்ஆவார.் 

 

 1888ம் ஆண்டில் இெ்த விருது ெிறுவப்பைை்திலிருெ்து இெ்த விருயதப் நபறும் முதல் 

இெ்தியர ்ைாக்ைர ்பாவா ஆவார.் 

 மத்திய அநமரிக்கா, கமற்கு மயலதந்தாைர ்மற்றும் கிழக்கு இமயமயலப் பகுதிகளில் 

உள்ள காடுகளின் பல்லுயிரத்்தன்யம பற்றிய பல ஆண்டுகளுக்கான 

ஆராய்ெச்ிக்காகவும், நவப்ப மண்ைலத் தாவரங்களின் பரிணாம வளரெ்ச்ி, நவப்ப 
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மண்ைல காடுகள் அழிப்பு, மரம் ொராத வனப்நபாருைக்ள் ஆகியவற்றின் மீதான 

ஆராய்ெச்ிக்காகவும் இவர ்நபரிதும் மதிக்கப்படுகிறார.் 

 இவரது சிறெ்த கெயவகள் பல்துயற இதழான கன்ெரக்வென் என்ற பத்திரிக்யகக்கு 

திறெ்த முயற அணுகுதயல ஏற்படுத்தியதிலும், 2003ம் ஆண்டில் கெரடி குடிமகன் -

அறிவியல் களஞ்சியமான இெ்தியா பல்லுயிரத்்தன்யம இயணயவாயில் (India Biodiversity 

Portal) ஆகியவற்யற ெிறுவியதிலும், ATREE என்ற உலகளவில் 18வது இைத்திலும் ஆசிய 

அளவில் இரண்ைாவது இைத்திலும் உள்ள சுற்றுெ ்சூழலுக்கான சிெ்தயனக் களஞ்சியத்யத 

ஏற்படுத்தியதிலும் அறியப்படுகின்றன. 

 இெ்த விருது பாதுகாப்பு மற்றும் ெீடித்தத் தன்யமக்கான பணியில் வழங்கப்படும் சிறெ்த 

அங்கீகாரமாகும். 

 லண்ைனில் உள்ள யலனியன் ெங்கத்தால் ஒவ்நவாரு வருைமும் தாவரவியலாளருக்கு 

இவ்விருது வழங்கப்படுகின்றது. 

 உலகின் பழயமயான மற்றும் நெயல்பாை்டிலிருக்கும் உயிரியல் ெங்கமான இெ்த 

அயமப்பு 1788ம் ஆண்டில் ெிறுவப்பை்ைது. தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் நபயரிடும் 

முயறகளில் ஒன்யற ெமக்கு அறிமுகப்படுத்தியவரான ஸ்வீைனின் புகழ்நபற்ற 

உயிரியலாளரான காரல்் யலனியஸ் நபயர ் நகாண்டு இெ்த அயமப்பு 

அயழக்கப்படுகின்றது. 

 தற்நெயலாக, இெ்தியத் தாவரங்கயளப் பற்றிய முதல் முழுயமயான நதாகுப்பான, ஏழு 

நதாகுதிகயளக் நகாண்ை ெியனவுெ ்சின்னமான பிரிை்டிஷ் இெ்தியாவின் தாவரங்கள் 

(Flora of British India) என்ற புத்தகத்யத நதாகுத்தவரான ெர ்கொெப் D.ஹீக்கர ்யலனியன் 

பதக்கம் நபற்ற முதல் அறிவியலாளர ்ஆவார.் 

 

 ாதுகா ்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் தமம் ாட்டு அளம ்பின் தளலவர ்

 பாதுகாப்புெ ் நெயலாளர ் ெஞ்ெய் மித்ரா பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் கமம்பாைட்ு 

அயமப்பின் (DRDO) தயலவராக 2018ம் ஆண்டின் கம மாதம் 28ம் கததியிலிருெ்து மூன்று 

மாத காலத்திற்கு கூடுதல் நபாறுப்பில் ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 
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 அவர ் ெமீபத்தில் பதவிக் காலம் முடிவயைெ்த தற்கபாயதய தயலவரான ைாக்ைர ்

S.கிறிஸ்கைாபரிைமிருெ்து நபாறுப்கபற்றுக் நகாள்வார.் 

 குறிப்பிைை் வயது வரம்பிற்கு கமல் ஒரு வருைம் ெீை்டிப்பாக கைெ்த வருைம் கிறிஸ்கைாபர ்

தமது பதவிக் காலத்யத ெீை்டிக்கப் நபற்றார.் 

 2015-ம் ஆண்டு இரண்டு ஆண்டுப் பதவிக் காலத்திற்கு என்று கிறிஸ்கைாபர ் DRDOவின் 

தயலவராக ெியமிக்கப்பை்ைார.் 

 

உலகின் சிறந்த 30 சிஇஒ  ட்டியல் –  ாதரான்  த்திரிக்ளக 

 நதாைரெ்ச்ியாக மூன்றாவது வருைமாக, ந ெட்ிஎப்சி (HDFC) வங்கியின் ெிறுவன 

இயக்குெர ்ஆதித்ய பூரி புகழ்நபற்ற ெீதிதத்ுயற பத்திரிக்யகயான பாகரான் நவளியிடும் 

உலகின் தயலசிறெ்த 30 தயலயம ெிரவ்ாக அதிகாரி பை்டியலில் இைம் நபற்றுள்ளார.் 

 இெ்தப் பை்டியலில் இைம்நபற்றுள்ள ஒகர இெ்திய தயலயம அதிகாரி ஆதித்ய பூரி ஆவார.்  

 இப்பைட்ியலானது தமது 14வது பதிப்பில், அகமொனின் நெப் நபகொஸ், நபரக்்யகயர ்

 ாத்கவயின் வாரன் பப்நபை,் JP மாரக்ன் கெஸின் கெமி யைகமான் , நெை்ப்ளிக்ஸின் 

பீைந் ஸ்டிங்ஸ், யமக்கராொப்டின் ெத்ய ொநதள்ளா மற்றும் கபஸ்புக்கின் மாரக்் 

ஜீகரந்பரக்் ஆகிகயாயரயும் நகாண்ைதாகும். 

 தயலயம அதிகாரிகளுக்நகன்று வகுத்த 3 பை்டியலில், ஆதித்ய பூரி முன்கனறும் 

தயலவரக்ள் பை்டியலில் இைம் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 மற்ற இரு பிரிவுகளாவன – நதாயலகொக்கு நகாண்ை ெிறுவனரக்ள் மற்றும் மாற்றம் 

ஏற்படுதத்ும் ெிபுணரக்ள். 

 67 வயதான ஆதித்ய பூரி 1994 HDFC வங்கி துவங்கிய காலத்தில் இருெ்கத அதன் 

கமலாண்யம இயக்குெராக உள்ளார.் 

 

இத்தாலியின் பிரதமர ்

 இத்தாலியின் ெனாதிபதி நெரஜ்ிகயா மை்ைாநரல்லா முன்னாள் ெரவ்கதெ பண 

ெிதியத்தின் அலுவலர ் காரக்லா ககாை்ைாநரல்லியய கம மாதம் 28-ம் கததியன்று 

இத்தாலியின் இயைக்கால பிரதமராக ெியமிதத்ுள்ளார.் 

 யூகரா பகுதியின் மூன்றாவது நபரிய நபாருளாதார ொடு மாரெ் ் மாத கதரத்ல்களுக்கு 

பிறகு புதிய அரயெ கதடிக் நகாண்டிருக்கின்றது. 

 ஆனாலும் சில ொைக்ளுக்குப் பிறகு, ஐெ்து ெைெ்த்திர இயக்கமும், லீக் என்ற அயமப்பும் ஒரு 

ஒப்பெ்தத்யத ஏற்படுத்தி, கியுசிப்பி காண்டி தயலயமயில் புதிய அரொங்கத்யத 

ஏற்படுத்தியுள்ளன. 

 இவர ் ெனொயக கை்சியின் ெிறுவன உறுப்பினரான பவுகலா நென்டிகலானிக்குப் 

பதிலாகப் பதவிகயற்று இருக்கின்றார.் 
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ெமூக நல்வாழ்விற்கான ஆண்டினுளடய மிகவும் சிறந்த ந ர்  

 ெமூக ெல்வாழ்வுக் களத்தில் இெ்திய கிரிக்நகை் வீரரான யுவராெ் சிங் ஆற்றிய மகத்தான 

மாநபரும் பங்களிப்பிற்காக தாதா ொககப் பால்கக ெரவ்கதெ தியரப்பை திருவிழா 

அயமப்பால் யுவராெ் சிங்கிற்கு ெமூக ெல்வாழ்விற்கான ஆண்டினுயைய மிகவும் சிறெ்த 

ெபர ்விருது (most inspiring icon of the year for Social Welfare) வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

 2011 ஆம் ஆண்டின் உலகக் ககாப்யபயய நவன்ற இெ்திய அணியில் இைம் நபற்றிருெ்த 

யுவராெ் சிங் உலகக் ககாப்யபக்குப் பிறகு புற்று கொயினால் பாதிக்கப்பைட்ுள்ளதாக 

கண்ைறியப் பை்ைார.்  

 புற்றுகொய் கண்ைறியப்பை்ை பிறகு யுவராெ் சிங் புற்று கொயயப் பற்றி விழிப்புணரய்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும், புற்று கொயால் பாதிக்கப்பைட்ு உயிர ் பியழத்திருக்கும் 

குழெ்யதகளுக்குக் கல்வி வழங்கி உதவுவதற்காகவும் அவர ் “You we can” எனும் 

அறக்கை்ையளயய ெிறுவியுள்ளார.் 

 

உலக  த்திரிக்ளக காரட்ூன் விருது 

 ககரள காரட்ூனிஸ்ை் தாமஸ் அெ்கதானி சிறெ்த ககலிெச்ித்திர காரட்ூனிஸ்ை் 

வயகப்பாைட்ில் (Best caricature category) ெரவ்கதெ காரட்ூனிஸ்ை் விருதியன நவன்றுள்ளார.் 

 தற்ெமயம் தாமஸ் அெ்கதானி “நமை்கரா வாரத்ா” (Metro Vaartha) எனும் மயலயாளப் 

பத்திரிக்யகயின் முதன்யம காரட்ூன் கயலஞராக உள்ளார.் 

 இவ்விருதிற்காக ஆசியாவிலிருெ்து கதரெ்்நதடுக்கப்பை்ை ஒகர காரட்ூனிஸ்ை் தாமஸ் 

அெ்கதானி மைட்ுகம ஆவார.் 
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 கபாரெ்ச்ுகல் ொை்டின் லிஸ்பன் ெகரில் அயமெ்துள்ள அயமப்பினால் ெிறுவப்பை்ை உலக 

பத்திரிக்யக காரட்ூன் விருதின் 13-வது பதிப்பில் இவ்விருதியனப் நபற்ற ஒன்பது 

நவற்றியாளரக்ளுள் இவரும் ஒருவராவார.் 

 

ொவ் முகமூடி – புவிொர் குறியீடு  

 கமற்கு வங்க மாெிலத்தின் – புருலியாயவெ ்கெரெ்்த ொவ் முகமூடிக்கும் (Chau mask of Purulia), 

குஷ்மண்டியயெ ் கெரெ்்த மர முகமூடிக்கும் (wooden mask of Kushmandi), வங்காளத்தின் 

கைாக்ராவிற்கும் (Dokras), பைாசித்ராவிற்கும் (Patachitra), மதுரக்திக்கும் (ஓர ் வயகயான 

பாய்- Madhurkathi) இெ்திய புவிொர ்குறியீைட்ு பதிப்பகம் மற்றும் அறிவுொர ்நொதத்ுரியம 

அயமப்பினால் (Geographical Indication Registry and Intellectual Property India) புவிொர ்குறியீடு 

(Geographical Indication) வழங்கப்பைட்ுள்ளது.  

 

 

 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கான காலகை்ைத்தில் புவிொர ் நொதத்ுரியம பதிப்பகமானது 

ொை்டில் நமாத்தம் 25 நபாருைக்ளுக்கு புவிொர ்குறியீைய்ை வழங்கியுள்ளது. அவற்றில் 9 

நபாருைக்ள் கமற்கு வங்கத்யதெ ்கெரெ்்தயவ. 

 சுமார ் 500 குடும்பங்கள் ொவ் ெைனத்தில் (Chau dance) பயன்படுத்தப்படும் மிகப் நபரிய 
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வண்ணமயமான ொவ் முகமுடிகளின் தயாரிப்பில் ஈடுபைட்ுள்ளன. சுமார ் 200 

குடும்பங்கள் முக் ா ெைனத்தில் (Mukha dance) பயன்படுத்தப்படும் மர முகமூடியின் 

தயாரிப்பில் ஈடுபைட்ுள்ளன. 

 

 பஸ்சிம் கமதினிபூரில் உள்ள சில குடும்பங்கள் பை்ைசித்ரா எனப்படும் அழகாக வரண்ம் 

தீை்ைப்பை்ை ஓவியெ ்சுருள்களின் (painted scrolls) தயாரிப்பில் ஈடுபைட்ுள்ளன. கமலும் சுமார ்

8000 குடும்பங்கள் மதுரக்தி எனப்படும் ஒருவயகப் பாயின் தயாரிப்பில் ஈடுபைட்ுள்ளன. 

 

 

தகன்டிரிக் லாமர் – புலிடெ்ர்  ரிசு 

 அநமரிக்க ொைய்ைெ ்கெரெ்்த ககன்டிரிக் லாமர ்இயெக்கான புலிைெ்ர ்பரிசியன (Pulitzer 

Prize for music) நவன்றுள்ளார.் மிகவும் புகழ்மிக்க இயெக்கான புலிைெ்ர ்பரிசியன நவல்லும் 

கிளாசிகல் அல்லாத முதல் ொஸ் கயலஞர ்(non-classical or jazz artist) இவகரயாவார.் 
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 'DAMN' எனும் தனது ஆல்பத்திற்காக இப்பரிசியன ககன்டிரிக் லாமர ்நவன்றுள்ளார.் இெ்த 

ஆல்பத்திற்காக இவர ்கிராமி விருதியனயும் நவன்றுள்ளார.் 

 

ததசிய ஸ்ச ல்லிங் பீ சவற்றியாளர் 2018 

 அநமரிக்காவின் நைக்ஸாஸ் பகுதியயெ ் கெரெ்்த காரத்்திக் நெம்மனி 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ஸ்கிரிப்ஸ் கதசிய ஸ்நபல்லிங் பீ ொம்பியனாக (Scripps National Spelling Bee 

champion) அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 

 கதசிய ஸ்நபல் பீ கபாை்டியில் பங்குநபற்ற 515 கபாை்டியாளரக்ளில் காரத்்திக் நெம்மணி 

முன்னணி எழுதத்ு உெெ்ரிப்பாளராக (top speller) உருவாகியுள்ளார.் இெ்த கதசிய ஸ்நபல் பீ 

கபாை்டியில் 515 கபாை்டியாளரக்ள் பங்குநபற்றகத ஓர ்ொதயனயாகும். இதற்கு முன் கைெ்த 

ஆண்டிற்கான கபாை்டியில் 291 கபாை்டியாளரக்ள் பங்குநபற்றனர.் 
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ென்தடாக் ா மனிதாபிமான விருது 

 குடியரசுத ்தயலவர ்ராம்ொத ்ககாவிெ் ென்கைாக்பா மனிதாபிமான விருதியன ('Santokbaa 

Humanitarian Award') குழெ்யத உரியமகள் ஆரவ்லர ் மற்றும் கொபல் விருதியன 

நவன்றவருமான யகலாஷ் ெத்யாத்ரி அவரக்ளுக்கும், விண்நவளி ஆராய்ெச்ியாளரான 

இஸ்கராவின் முன்னாள் தயலவர ்A.S கிரண் குமார ்அவரக்ளுக்கும் வழங்கியுள்ளார.்  

 

 ெண்கைாக்பா மனிதாபிமான விருதானது ஸ்ரீ ராம்கிருஷ்ணா அறிவு அறக்கை்ையளயால் 

(Shree Ramkrishna Knowledge Foundaton -SRKKF) ெிறுவப்பைை்து. 

 தன்னலமற்ற மற்றும் உத்கவகமளிக்கின்ற கெயவயியன வழங்குவயதப் பணியாகவும் 

வாழ்க்யகயாகவும் நகாண்ை தனிெபரக்ளின் மனிதாபிமான பங்களிப்பியன 

அங்கீகரிப்பதற்காக ஸ்ரீ ராம் கிருஷ்ணா அறிவு அறக்கைை்யளயால் ஆண்டுகதாறும் 

இவ்விருது வழங்கப்படுகின்றது. 

 இெ்த விருதானது முதன் முதலில் 2007 ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பை்ைது. இதுவயர 

இவ்விருதானது ரத்தன் ைாை்ைா, தலாய்லாமா, பிக்ஹீ பகரக், ைாக்ைர ் வரக்ீஸ் குரியன், 

காெ்தியவாதி ொராயண் கதொய், ஷாம் பிை்கராைா கபான்கறாருக்கு வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

உலகின் அதிகெ ்ெம் ளம் ச றும் விளளயாட்டு வீரர் - த ார் ்ஸ் 

 கைெ்த ஏழு ஆண்டுகளில் ொன்காவது முயறயாக கபாரப்்ஸ் பத்திரிக்யகயின் உலகின் 

மிகவும் அதிகெ ் ெம்பளம் வாங்கும் வியளயாைட்ு வீரராக (world's highest-paid athlete) 

குதத்ுெெ்ண்யை ொம்பியனான ப்களாய்டு கமகவதர ் (Floyd Mayweather) 

அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 
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 இவரது ஊதியம் 285 மில்லியன் அநமரிக்க ைாலரக்ளாகும். 

 கைெ்த இரு ஆண்டுகளாக அதிக ெம்பளம் நபறும் வியளயாைட்ு வீரரக்ளில் முதலிைத்தில் 

இருெ்துவெ்த கிறிஸ்டியானா நரானால்கைா இவ்வாண்டு 3-ஆம் இைத்யதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

நமஸ்ஸி 2-ஆம் இைத்யதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 இப்பைட்ியலில் இைம் நபற்றுள்ள ஒகர ஒரு இெ்திய வியளயாைட்ு வீரர ்விராை் ககாலி 

மைட்ுகம ஆவார.் இவர ்24 மில்லியன் அநமரிக்க ைாலரக்ள் எனும் அளவில் ஊதியத்யதக் 

நகாண்டு 83-வது இைத்தில் உள்ளார.் 

 இப்பைட்ியலில் அநமரிக்க கூயைப்பெ்து வீரர ் நலப்ரான் கெம்ஸ் 6-வது இைத்திலும், 

நைன்னிஸ் ெைெ்த்திரம் கராெர ்நபைரர ்7-வது இைத்திலும், ககால்ை் வீரர ்யைகர ்உைஸ்் 16-

வது இைத்திலும், நைன்னிஸ் வீரர ்ரகபல் ெைால் 20 இைத்திலும் உள்ளனர.் 

 

இந்தியாவின் இளளய ஆசிரியர ்

 அஸ்ஸாம் மாெிலத்தின் வை லகிம்பூர ் மாவைை்த்யதெ ் கெரெ்்த 4 வயதான அயன் 

ககாககாய் ககாய ன் இெ்தியா புக் ஆஃப் நரக்காரை்ஸ்் (India Book of Records) 

அயமப்பினால் இெ்தியாவின் இயளய ஆசிரியராக (Youngest Author of India) 

நகௌரவிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 
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 கதன்கூடு (Honeycomb) எனும் தன்னுயைய புத்தகத்திற்காக இவருக்கு இப்பைை்ம் வழங்கிக் 

நகௌரவிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 இப்புத்தகம் 2018 ஆம் ஆண்டு ெனவரியில் நவளியிைப்பை்ைது. 

 

ஆ ்பிள் வடிவளம ்பு விருது 

 2018-ஆம் ஆண்டின் ஆப்பிள் உலக அளவிலான கமம்பாை்ைாளரக்ள் கருத்தரங்கில் (Apple’s 

Worldwide Developers Conference-WWDC) “கால்ஜி 3” (Calzy 3) எனும் தன்னுயைய நெயலிக்காக 

நென்யனயயெ ் கெரெ்்த நமன்நபாருள் கமம்பாை்ைாளர ் ெிறுவனம் வடிவயமப்பு 

விருதியன (design award) நவன்றுள்ளது. 

 இெ்தெ ்நெயலியானது ராொ விெயராமன் என்பவரால் கமம்படுத்தப்பைை்தாகும். Calzy 3 

என்பது பல பணிகயள நெய்தல் (Multitasking), Face ID, Touch ID கபான்ற அம்ெங்கயள 

வழங்குவதற்கு IOS நதாழிற்நுை்பதய்தப் பயன்படுதத்ும் மிகவும் தனிப் பயனாக்கப்பை்ை 

கால்குகலை்ைராகும் (highly customisable calculator).  

 ஆப்பிள் ெிறுவனத்தின் தயாரிப்பு தளங்கள் மீது நதாழிற்நுை்பம், புத்தாக்கம், 

வடிவயமப்புகளில் சிறெ்த ஒன்யறப் பிரதிபலிக்கின்ற கமம்பாை்ைாளரக்ளின் 

பயைப்பாக்கக் கயலதிறன் மற்றும் நதாழிற்நுை்ப ொதயனகயள அங்கீகரிப்பதற்காக 

வடிவயமப்பு விருது வழங்கப்படுகின்றது. 

 

தஹாம் ள யர ்

 புகழ்நபற்ற பிரிை்டிஷ் பாகிஸ்தானிய எழுத்தாளரான கமிலா ெம்ஷியின் (Kamila Shamsie) 

“க ாம் யபயர”் (Home Fire) எனும் புத்தகம் 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான 

புயனக்கயதகளுக்கான நபண்கள் பரிசியன (Women's Prize for Fiction, 2018) நவன்றுள்ளது. 
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 கமலும் இப்புத்தகமானது கைெ்த ஆண்டிற்கான கமன் புக்கர ் பரிசிற்கும் 

பரிெ்துயரக்கப்பைை்து. 

 இெ்த ொவலானது 9/11 ெிகழ்வுக்குப் பிெ்யதய ெகாப்தத்தின் விசுவாெ கமாதல்கள் 

(conflicting loyalties), காதல் மற்றும் தீவிரவாதம் ஆகியவற்யறப் பற்றியதாகும். 

 இெ்தப் பரிொனது 1996-ஆம் ஆண்டு ெிறுவப்பைை்து. உலகம் முழுவதும் உள்ள நபண்களால் 

எழுதப்படுகின்ற கவயலப்பாடுகளின் அணுகல்தன்யம (accessibility), சிறப்புதத்ுவம் 

(excellence), மற்றும் உண்யமதத்ுவத்யத (originality) அங்கீகரிக்கின்ற மற்றும் அதயனக் 

நகாண்ைாடுகின்ற ஓர ்வருைாெ்திர பிரிை்டிஷ் விருகத இப்பரிொகும். 

கமிலா ெம்ஷி 

 இவர ் இலண்ைனில் உள்ள இலக்கியத்திற்கான இராயல் நொயெை்டியில் (Royal Society 

of Literature) உறுப்பினராக உள்ளார.் 

 இவர ் 2013-ஆம் ஆண்டு இங்கிலாெ்தின் சிறெ்த இயளய பிரிை்டிஷ் ொவலாசிரியர ் (Granta 

Best of Young British Novelist) என அறிவிக்கப்பை்ைார.்  

 இவருயைய முெ்யதய ொவலான 2014 ஆம் ஆண்டின் “God in Every Stone” ொவலானது 

நபய்கலஸ் பரிசிற்கும் (Baileys Prize), வரலாற்றுப் புயனக் கயதகளுக்கான வால்ைர ்ஸ்காை ்

பரிசிற்கும் (Walter Scott Prize for Historical Fiction), நதற்காசிய இலக்கியத்திற்கான DSC 

பரிசிற்கும் (DSC Prize for South Asian Literature) பரிெ்துயரக்கப்பை்ைது. 

 

EPS - சுதந்திரமுளடய இயக்குநர ்

 மின்னணு கை்ைணெ ் நெலுத்து கெயவ அயமப்பானது (Electronic Payment Services -EPS) 

தன்னுயைய இயக்குெரக்ள் குழுவிற்கு (Board of Directors) ராம சுப்ரமணியம் காெ்தி 

அவரக்யள சுதெ்திரமுயைய இயக்குெராக (Independent Director) ெியமிப்பதற்கான 

அறிவிப்யப நவளியிைட்ுள்ளது. 
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 இவர ் 2014 முதல் 2017 வயர 4 ஆண்டு காலத்திற்கு இெ்திய ரிெரவ்் வங்கியின் துயண 

ஆளுெராக பணியாற்றினார ்என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

உலக ச ாருளாதார மன்றம் - தமலாண்ளமக் குழு 

 உலக நபாருளாதார மன்றத்தின் (World Economic Forum) கமலாண்யம குழுவிற்கு ெரிதா 

ெய்யார ்ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 தற்ெமயம் உலகப் நபாருளாதார மன்றத்தின் தயலயம இயக்க அதிகாரியாக உள்ள 

ெய்யார,் ொன்காவது நதாழிற் புரை்சி பியணயத்திற்கான மன்றத்தின் யமயத்தினுயைய 

ெரவ்கதெ விரிவாக்கத்திற்குத் தயலயம தாங்கிை உதவிபுரிவார.் 

 கமலும் இவர ்மன்றத்தின் ெரவ்கதெ விரிவாக்க ெைவடிக்யககளுக்கு இெ்தியா, ெப்பான் 

மற்றும் சீனா ஆகிய ொடுகளில் புதிய யமயங்கயள ஏற்படுத்திைவும் தயலயம 

தாங்கிடுவார.் 

 2007-ம் ஆண்டு உலகப் நபாருளாதார மன்றத்தில் இயணெ்த ெய்யார,் நுகரக்வார ்

நதாழிற்ொயலகளுைன் இணக்கதய்த ஏற்படுதத்ும் நபாறுப்புகயள நகாண்ை பல்கவறு 

இயக்குெர ் பதவிகளான நதாழிற்ொயலப் பிரிவின் துயணத ் தயலவர,் உலகப் 

நபாருளாதார மன்றத்தின் கமலாண்யம இயக்குெர ்மற்றும் தயலயம இயக்க அதிகாரி 

கபான்ற பதவிகயள வகிதத்ுள்ளார.் 

 

ததசிய தகா ால் ரத்ன விருது 

 ககாயவயயெ ்கெரெ்்த இளம் நபாறியாளரான தீரெ் ராம் கிருஷ்ணா, கால்ெயை வளரப்்பு 

மற்றும் பால் உற்பத்திக்காக மத்திய அரசிைம் இருெ்து கதசிய ககாபால் ரத்ன விருயத 

நவன்றுள்ளார.் 
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 பால் உற்பத்திக்கான சிறெ்த மிருகங்களில் உள்ொைட்ு வயககயள பாதுகாத்தயமக்காக 

புதுதில்லியில் மத்திய விவொய மற்றும் மீனவர ் ெலதத்ுயற அயமெெ்ர ் ராதா கமாகன் 

சிங்கிைம் இருெ்து அவர ்அவ்விருயதப் நபற்றார.் 

 

BCCI விருதுகள் 

 2016-17 மற்றும் 2017-18 காலக் கை்ைங்களில் நவளிப்படுத்திய சீரிய திறயமக்காக இெ்திய 

கிரிக்நகை் அணித ்தயலவர ்விராை் ககாலி பாலி உம்ரிகர ்விருயதப் நபற்றுள்ளார.் 

 

 இெ்திய கிரிக்நகை் கைட்ுப்பாைட்ு வாரியம் நபங்களூரில் ெயைநபற்ற வருைாெ்திர BCCI 

விருது வழங்கும் ெிகழ்ெச்ியில் இெ்த விருதியன அணித ்தயலவருக்கு அளித்தது. 

 மற்றுநமாரு பிரிவில், இெ்திய நபண்கள் அணித் தயலவருமான  ாரம்ன் ப்ரீத ்கவுரும், 

துவக்க ஆை்ைக்காரர ் ஸ்மிரிதி பெ்தனாவும் 2016-17 காலகைை்த்தில் சிறப்பாக 

வியளயாடியயமக்காக முதல் ெரவ்கதெ கிரிக்நகை் வீரர ் (நபண்கள்) விருதியன 

நவன்றுள்ளனர.் 
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 2016-17 காலகை்ைத்தில் BCCIயின் உள்ொைட்ு கபாை்டிகளில் நதாைரெ்ச்ியாக சிறெ்த 

திறயமயய நவளிப்படுத்தியயமக்காக நபங்கால் கிரிக்நகை் ெங்கம் சிறெ்த மாெில 

ெங்கமாக கதரெ்்நதடுக்கப்பைை்து.  

 2017-18 காலகை்ைத்திற்கான சிறெ்த மாெில அயமப்பாக நைல்லி மாவை்ை கிரிக்நகை் 

அயமப்பிற்கு விருது அளிக்கப்பை்ைது.  

 இப்நபாழுதுதான் முதல்முயறயாக நபண்களுக்கு சிறெ்த ெரவ்கதெ கிரிக்நகை் வீரர ்

விருது ஏற்படுத்தப்பைட்ுள்ளது. 

 

லூமியர் விருது 

 அநமரிக்க ெமூக ஆரவ்லரான கென் ஃகபான்ைா பிரான்சில் உள்ள லியான் ெகரத்தில் இெ்த 

வருைத்திற்கான லூமியர ்விருதியனப் (Lumiere Award) நபற உள்ளார ். 

 கமலும் இவர ் அகாைமி விருதுகயள இரண்டு முயறயும் BAFTA விருதுகயள இரண்டு 

முயறயும், ககால்ைன் குகளாப் விருதுகயள ொன்கு முயறயும் நவன்றவராவார.் 

 

 லூமியர ் விருது என்பது கைெ்த ஆண்டில் பிரஞ்சு நமாழியில் எடுக்கப்பை்ை சிறெ்த 

தியரப்பைத்யத நபருயமப்படுத்த அகாைமி நைஸ் லூமியரஸ்் (Academic des Lumies) என்ற 

ெிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகின்ற பிரஞ்சு தியரப்பை விருதாகும். 

 இெ்த விருது வழங்கும் விழாவானது பாரீயெ கெரெ்்த 200 ெரவ்கதெ பத்திரிக்யக 

பிரதிெிதிகளுக்கும் அதிகமான உறுப்பினரக்யள நகாண்ை அகாைமி நைஸ் லூமியரஸ்் 

என்ற ெிறுவனத்தால் ெைத்தப்படுகின்றது. 
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செனரல் தமாட்டாரஸ்ின் தளலளம நிதி அதிகாரி 

 அநமரிக்காவின் மிகப்நபரிய வாகனத ்தயாரிப்பாளரான நெனரல் கமாை்ைாரஸ்் இெ்திய 

அநமரிக்கரான திவ்யா சூரய்கதவராயவ அடுத்த தயலயம ெிதி அலுவலராக 

ெியமித்திருக்கின்றது. 

 நென்யனயில் பிறெ்தவரான சூரய்கதவரா 

தற்ெமயம் நபருெிறுவன ெிதித ்தயறயின் துயணத் 

தயலவராக உள்ளார.் தற்கபாயதய தயலயம ெிதி 

அதிகாரியான ெக் ஸ்டீவன்ஸிைம் இருெ்து அவர ்

புதிய நபாறுப்யப ஏற்பார.் 

 ஜி பாராவும்  சூரய்கதவராவும் வாகனத ்

நதாழிற்ொயலயில் தங்கள் பதவிகயளப் 

நபாறுதத்ு இவரக்கள முதல் நபண்மணிகளாவர.் 

கவறு எெ்த மிகப்நபரிய உலகளாவிய வாகனத ்

தயாரிப்பாளரும் நபண் தயலயம ெிரவ்ாக 

அதிகாரியயகயா அல்லது தயலயம ெிரவ்ாக 

அதிகாரியயயும் தயலயம ெிதி அதிகாரியயயும் 

நபண்களாக  நகாண்டிருப்பதில்யல. 

 

ொதளன ் ச ண்மணி –நாொ 

 ொொவின் ொதயனப் நபண்மணியான விண்நவளி வீராங்கயன நபக்கி விைெ்ன், தனது 

கயைசியான மற்றும் ெீண்ை விண்நவளி பயணத்திலிருெ்து திரும்பிய ஒரு 

வருைத்திற்குள்ளாக ஒரு விண்நவளி வீரராக தனது ஓய்யவ அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 அவர ்தனது பணியின் கபாது நமாத்தம் 665 ொைக்ள் விண்நவளியில் தங்கியிருெ்து உலகம் 

முழுவதும் உள்ள நபண்களில் கவறு யாரும் புரியாத, கவறு எெ்த ொொவின் விண்நவளி 

வீரரும் புரியாத ொதயனயயப் புரிெ்துள்ளார.் 

 

 உலகின் மிக அதிக அனுபவொலியான, விண்நவளியில் ெைக்கும் நபண் வீரரான இவர ்

நமாத்தம் 60 மணிகெரம் 21 ெிமிைங்கயள நமாத்தம் 10 முயற விண்நவளி உயையணிெ்து 

ொதயன அளவில் ெைெ்துள்ளார.் 
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 ெரவ்கதெ விண்நவளி ெியலயத்யத இரு தையவ ெிரவ்கித்த முதல் நபண்மணி மற்றும் 

விண்நவளிக்குப் பறெ்த வயதான நபண்மணி இவகரயாவார.் 

 2009-ம் ஆண்டு முதல் 2012-ம் ஆண்டு வயரயில் எப்நபாழுதும் ஆண்களால் தயலயம 

தாங்கப்படும் ொொவின் விண்நவளிப் பயைக்கு தயலயம தாங்கிய முதல் மற்றும் ஒகர 

நபண்மணி (கமலும் முதல் ராணுவம் ொராத ெபர)் இவகரயாவார.்  

 

சதன்னிந்தியாவிலிருந்து இந்திய விமான ்  ளடயின் முதல் ச ண் த ார ்விமானி 

 M.R. கமகனா நெண்பகா என்ற நபாறியியல் பை்ைதாரியான (விமானப் பயை) அலுவலர ்

இெ்திய விமானப் பயையில் நபண் கபார ்விமானி என்ற வரியெயில் கெரும் ஆறாவது 

அலுவலர ்ஆவார.் 

 கரெ்ாைகாவிலிருெ்தும் நதன்னிெ்தியாவிலிருெ்தும் முதல் நபண் இவகரயாவார.் இவர ்

துண்டிகல்லில் உள்ள ஆகாயப் பயை ெிறுவனத்தில் பை்ைம் நபற்றவராவார.் 

 மற்ற கபார ்விமானிகள் 

o அவனி ெதுரக்வதி – மத்தியப் பிரகதெம் 

o பாவனா காெ்த் – பீகார ்

o கமாகனா சிங் - ராெஸ்தான் 

ஆகிகயார ் ய தராபாத்தில் உள்ள  ாகிம்கபை் ஆகாயப் பயை ெியலயத்தில் இெ்திய 

விமானப் பயையில் கபார ் விமானியாகப் பயிற்சி நபறும் முதல் நபண்மணிகளாக 

ஏற்நகனகவ வரலாறு பயைதத்ுள்ளனர.் 

 

ஸ்டாரப்ிக் விளம் ரத் தூதர ்

 இெ்தியக் கால்பெ்து அணியின் தயலவர ் சுனில் நெத்ரி ஆன்யலன் நபாழுதுகபாக்கு 

இயங்கு தளமான ஸ்ைாரப்ிக்கின் விளம்பரத் தூதராக அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 அதுமைட்ுமின்றி, ரூ.20 ககாடி பரிசுத ் நதாயக மதிப்பிலான 2018-ற்கான ஆன்யலன் 

இயங்குதள உலகக் ககாப்யப கால்பெ்துப் கபாை்டியியன ஸ்ைாரப்ிக் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

மிஸ் இந்தியா - 2018 

 மும்யபயில் ெயைநபற்ற 55-வது நபமினா மிஸ் இெ்தியா- 2018-ல் தமிழ்ொைய்ைெ ்கெரெ்்த 

அனுகீரத்்தி மிஸ் இெ்தியாவாக அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 உலக அழகி 2017-க்கான பை்ைம் நவன்ற மனுசி சில்லர,் அனுகீரத்்திக்கு மகுைம் சூைட்ினார.் 

  ரியானாயவெ ் கெரெ்்த மீனாை்சி நெௌத்ரி இரண்ைாவது இைதய்தயும், ஆெ்திரப் 

பிரகதெத்யதெ ்கெரெ்்த ஸ்கரயா ராவ் காமவரப்பு மூன்றாவது இைத்யதயும் பிடித்தனர.் 

 இதற்கான ெீதிபதிக் குழுவானது மைய்ைப் பெ்து வீரர ்இரப்ான் பதான், K.L.ராகுல் மற்றும் 

பாலிவுை் ெடிகரக்ள் மயலகா அகராரா, பாபி டிகயால் மற்றும் குனால் கபூர ்ஆகிகயாயரக் 

நகாண்ைது.  
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 கமலும், ெீதிபதிக் குழுவில் 

o உலக அழகி 2017-மனுசி சில்லர,் 

o ஐக்கிய கண்ை அழகி 2017-ெனா டுவா மற்றும்  

o கண்ைங்களுக்கியைகயயான அழகி 2017- பிரியங்கா குமாரி ஆகியவரக்ள் 

அவரக்யள பின்வருபவரக்ளுக்கு மகுைம் சூைட்ினர.் 

 இரண்ைாமிைம் பிடித்த இரண்டு ெபரக்ள் ெரவ்கதெ உலக அழகி 2018 மற்றும் ஐக்கிய கண்ை 

அழகி 2018-ல் தங்களது ொடுகளின் பிரதிெிதிகளாகப் பங்ககற்பாரக்ள். 

 

த ாலார் இளெ ்  ரிசு 

 ஸ்வீைனின் புகழ் நபற்ற இயெக்குழுவான நமை்ைாலிக்கா, நபருயமமிகு கபாலார ்இயெப் 

பரிசின் மூலம் நகௌரவிக்கப்பை்ைது. 

 அநமரிக்க கன உகலாக இயெக்குழு லாரஸ்் யூல்ரிெ ்  எனும்  முரெடிப்பவரால் 

நதாைங்கப்பை்ைது. 

 

 இெ்த பன்னாைட்ு பரிொனது 1989ஆம் ஆண்டு ஸ்டிக்கள் ஆண்ைரெ்ன் - பாப் கயதகளின் 

கமலாளர ்அபா என்பவரால் நதாைங்கப்பைை்து மற்றும் இயெதத்ுயறயில் குறிப்பிைத்தக்க 

ொதயனகயள அங்கீகரிக்கிறது. 

 இப்பரிொனது ஒவ்நவாரு வருைமும் ஒரு ெமகாலத்தவர ்மற்றும் ஒரு பாரம்பரிய இயெக் 

கயலஞருக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 இப்பரியெப் நபற்ற முெ்யதய நவற்றியாளரக்ள் பால் நமக்காரை்்கன, கர ொரல்ஸ், கொனி 

மிைெ்ந்ெல், பூரூஸ் ஸ்பிரிங் ஸ்டீன் மற்றும் ஸ்டீவ் கவண்ைர ்ஆகிகயாராவர.் 

 

இந்தியாவின் ச ாலிவுறு நகர விருது  

❖ 25 ெூன் 2017 அன்று இெ்தியாவின் நபாலிவுறு ெகரங்களுக்கான விருதுகள் 
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நதாைங்கப்பை்ைது. இதன் முக்கிய கொக்கமானது ெகரங்களின் திை்ைங்கள் மற்றும் புதிய 

கண்கணாை்ைம் நகாண்ை கருதத்ுகளுக்கு நவகுமதியய வழங்குவதும், ெகரங்களில் 

வளரெ்ச்ிக் குன்றா கமம்பாை்டியன ஊக்குவிப்பதும் ஆகும். 

❖ இெ்த விருதுகளில் மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன. 

1. புதிய கண்கணாை்ைம் நகாண்ை கருதத்ுகளுக்கான விருது 

2. ெகரங்களுக்கான விருது 

3. திை்ைங்களுக்கான விருது 

புதிய கண்தணாட்டம் சகாண்ட கருத்துகளுக்கான விருது 

❖ கபாபால் மற்றும் அகமதாபாத் ஆகிய இரண்டு ெகரங்களும் இெ்தப் பிரிவிற்கான கூைட்ு 

நவற்றியாளரக்ள் ஆவர.் கபாபால் ெகரம், ஒருங்கியணெ்த ஆயண மற்றும் கைட்ுப்பாைட்ு 

யமயத்திற்காகவும் (ICCC-Integrated Commond & Control Centre) அகமதாபாத ்ெகரம் அதன் 

பாதுகாப்புத ்திை்ைத்திற்காகவும் (SASA-Safe and Secure) இவ்விருதுகயளப் நபறுகின்றன. 

நகரங்களுக்கான விருது 

❖ திை்ைங்கயள நெயல்படுதத்ுவதில் சிறெ்த உத்கவகம் காைட்ுவதற்காகவும், குறிப்பாக 

ெகரப்்புறெ ் சூழல், கபாக்குவரதத்ு மற்றும் இயக்கம், மற்றும் வளரெ்ச்ிக் குன்றா 

கமம்பாை்டில் உத்கவகம் காைட்ுவதற்காகவும் சூரத ் ெகரத்திற்கு இெ்த விருது 

வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

திட்டங்களுக்கான விருது 

❖ இெ்த விருது ஏப்ரல் 1, 2018-ல் முடிவயைெ்த ஏழுப் பிரிவுகயள கெரெ்்த சிறெ்த புதிய 

கண்கணாை்ைம் நகாண்ை மற்றும் நவற்றியயைெ்தத் திை்ைங்களுக்கு வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

கதரெ்்நதடுக்கப்பை்ைத் திை்ைங்களாவன 

1. பூனாவின் ”ஆை்சி” பிரிவின் கீழ் வரும் ெகராண்யமக் கழகப் பாதுகாப்புத் திை்ைம் (PMC-

Care). 

2. பூனாவின் சுற்றுெச்ூழல் கை்ையமப்பின் கீழ்வரும் நபாலிவுறு இைத்தியன உருவாக்கும் 

திை்ைம். 

3. புதுதில்லி மற்றும் ெபல்பூரின் நபாலிவுறு வகுப்பயற, விொகப்பைட்ினதத்ின் நபாலிவுறு 

வளாகம், பூனாவின் “ெமூக அம்ெங்கள் கீழ்வரும் கலங்கயர விளக்கம்”. 

4. (B-Nest) பி-நனஸ்ை் கொயரும்பு யமயம்-கபாபால் மற்றும் “கலாெெ்ாரம் மற்றும் 

நபாருளாதாரம்” பிரிவின் கீழ் வரும் நெய்ப்பூரின் ராெஸ்தான் கயலப்பள்ளி 

பாதுகாப்பு. 

5. கபாபால், பூனா மற்றும் ககாயம்புதத்ூரின் நபாது வாகன பங்கீடு மற்றும் “ெகர சூழல்” 

பிரிவின் கீழ் வரும் ெபல்பூரின் கழிவுகயள ஆற்றல் ஆயலகளுக்கு வழங்குதல் திை்ைம். 

6. அகமதாபாத் மற்றும் சூரத்தின் “கபாக்குவரதத்ு மற்றும் இயக்கம்” என்ற பிரிவின் கீழ் 

இயங்கும் ஒருங்கியணெ்தப் கபாக்குவரதத்ு கமலாண்யம முயற (TMS-Integrated Transit 

Management System). 

7. அகமதாபாத்தின் “தண்ணீர ் மற்றும் துப்புரவு” பிரிவின் கீழ்வரும் SCADA (SCADA-

Supervisory Control & Data Acquisition) மூலம் இயங்கும் தண்ணீர ்கமலாண்யம.  
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பிரதம மந்திரி விருதுகள் 

❖ ஆயுரக்வத அயமெெ்ரகம், ொசிக்-ன் விஸ்வாஸ் மண்ைலிக் மற்றும் மும்யபயின் கயாகா 

ெிறுவனம் ஆகியவற்றியன கயாகா கமலாண்யம மற்றும் ஊக்குவிப்பில் முதன்யமயான 

பங்கு வகித்ததற்கான பிரதம மெ்திரி விருதுகயளப் நபறுபவரக்ளாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ மண்ைலிக் தனிப்பை்ை - கதசியப் பிரிவிலும், கயாகா ெிறுவனக் குழு அயமப்பு - கதசியப் 

பிரிவிலும் விருதுகயளப் நபறுகின்றன. 

❖ மண்ைலிக் 1983-ல் கயாகா கல்வியியனப் பயிற்றுவிப்பதற்காக கயாக வித்யா 

குருகுலத்தியன அயமத்தார.் இவர ்1994-ல் கயாகா யெத்தன்யா கெவ ப்ரதிஸ்தான் எனும் 

அறக்கை்ையளயியன அயமத்தார.் 

❖ மும்யபயின் கயாகா ெிறுவனம் 1918-ல் கயாககெ்திரஜி என்பவரால் அயமக்கப்பை்ைது. இது 

50,000 கயாகா ஆசிரியரக்ள் மற்றும் 5௦௦ நவளியீடுகளுைன் 100 வருைதய்த எை்டியுள்ளது 

மற்றும் 500 நவளியீடுகயளக் நகாண்டுள்ளது. 

 

தண்ணரீ் வள தமலாண்ளம அறிக்ளக - ராெஸ்தான் 

❖ ெிலத்தடி ெீரம்ை்ைத்தியனக் குறிப்பிைத்தக்க அளவில் உயரத்்தியதற்காக ராெஸ்தான் 

மாெிலத்திற்கு ெிதி ஆகயாக் முதல் இைத்யத வழங்கியுள்ளது. 

❖ ெிதி ஆகயாக் தனது தண்ணீர ்வள கமலாண்யம அறிக்யகயில் தண்ணீர ்பாதுகாப்பில் 

ராெஸ்தான் அரொங்கத்தின் முயற்சிகயளயும் கமற்பரப்பு ெீர ்பாதுகாப்பில் ராெஸ்தான் 

மக்களின் பங்களிப்யபயும் பாராை்டியுள்ளது. 

❖ ராெஸ்தான் மாெிலம், ெமுதாயக் குழுக்களால் நபருமளவில் யகயாளப்பைை் குளங்கள் 

மற்றும் தண்ணீரத்் நதாை்டிகள் மூலம் 80% ெீரப்்பாென ஆற்றல் வளத்தியன மீைட்ுள்ளது. 

 



 
    
 
 
 
 

149 
 

  

ஐ.நா அளமதி கா ்புத் திட்டம் - சதற்கு சூடான் 

 ஏழு காரவ்ால் யரபிள் காலாை்பயை பைை்ாலியன் பயைக்குழுயவக் (Garhwal Rifles Infantry 

Battalion Group) நகாண்ை இெ்திய இராணுவப் பயையானது தன் தன்னலமற்ற கெயவக்காக 

(Selfless service) ஐ.ொ.வின் பதக்கத்யதப் (United Nations Medal) நபற்றுள்ளது.  

 இப்பயையானது நதற்கு சூைான் ொை்டில், நதற்கு சூைானிற்கான ஐ.ொ.வின் அயமதி 

காப்புத் திைை்த்தின் (United Nations Mission in South Sudan-UNMISS) ஓர ்பகுதியாகும். 

 இெ்தியாவானது நதற்கு சூைானிற்கான ஐ.ொ.வின் அயமதி காப்புத் திை்ைத்திற்கான 

பயைகளின் பங்களிப்பின் அடிப்பயையில், 2,237 பயைகயளக் நகாண்ை மிகப்நபரிய 

பயைப் பங்களிப்பாளர ்(Highest troop Contributor) ொைாகும். 

 

உலகத்தின்  ணக்கார மனிதன் 

 ஃகபாரப்்ஸ் உலக பில்லியனரக்ள் பை்டியல், அகமஷன் ெிறுவனர ் மற்றும் முதன்யம 

ெிரவ்ாக அதிகாரி நெஃப் நபகஷாஸ்-ஐ உலகிகலகய பணக்கார மனிதனாக 

காை்டியுள்ளது. இவரின் ெிகர நொத்து மதிப்பு 141.9 பில்லியன் அநமரிக்க ைாலரக்ளாகும். 

 

 யமக்கராொப்ஃை் ெிறுவனத்தின் முதன்யம ெிறுவனர ்பில்ககைஸ்் உலகின் இரண்ைாவது 

பணக்கார மனிதன் ஆவார.் இவரின் நொதத்ு மதிப்பு 92.9 பில்லியன் அநமரிக்க 

ைாலரக்ளாகும். 

 உலகின் நவற்றியயைெ்த முதலீை்ைாளரக்ளில் ஒருவரான வாரன் பஃநபை் 82.2 பில்லியன் 

அநமரிக்க ைாலரக்ள் நொதத்ு மதிப்புைன் மூன்றாவது இைதத்ிற்கு முன்கனறியுள்ளார.் 

 

பீட்டர் தாம்ென் மரணம் 

 ஆஸ்திகரலிய ககால்ஃப் வீரர ்பீை்ைர ்தாம்ென் பாரக்ின்ென் கொயுைனான 88 வருை ெீண்ை 

கபாராை்ைத்திற்குப் பிறகு உயிரிழெ்தார.் இவர ்பிரிை்டிஷ் ஓபன்-ஐ ஐெ்து முயற நவன்றவர ்

ஆவார.் 

 உலக ககால்ஃப் வாழ்த்தரங்கம் இவயர “The thinking man’s golfer” என்று அயழத்தது. 
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 தாம்ென் பிரிை்டிஷ் ஓபன்-ஐ நவன்ற முதல் ஆஸ்திகரலிய ொை்ைவர ்ஆவார.் கமலும் 1954 

மற்றும் 1965-க்கு இயையில் ெயைநபற்ற ஐெ்து ஓபன்களில் பிரபலமான சிவப்பு மதுபான 

ககாப்யபயியன (Claret Jug) நவன்றவராவார.் அதில் மூன்று நதாைரெ்ச்ியாக நவன்றயவ 

ஆகும். 

 

ெரவ்ததெ வரத்்தகம் 

 யூனிலீவர ்ெிறுவனத்தின் தயலயமெ ்நெயல்அதிகாரியான (CEO-Chief Executive Officer) பவுல் 

கபால் கமன் சுனில் பாரதி மிை்ைலிற்கு அடுதத்ு ெரவ்கதெ வரத்்தகெ ் ெங்கத்தின் (ICC-

International Chamber of Commerce) தயலவராக ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 

 பாரதி எண்ைரப்ியரசின் ெிறுவனர ்மற்றும் தயலவர ்பாரதி மிை்ைல், தனக்கான இரண்டு 

ஆண்டுகள் பதவிக்காலம் முடிவயைெ்தயதத் நதாைரெ்்து, ICC ன் தயலவர ்பதவியிலிருெ்து 

விலக உள்ளார.் 

 ICC யின் கவுரவமிக்க தயலவர ்நபாறுப்யப 2018ஆம் ஆண்டு ெூயல மாதம் 1 ஆம் கததி 

மிை்ைல் ஏற்பார.் 
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 மாஸ்ைர ்காரட்ு ெிறுவனத்தின் CEO மற்றும் தயலவரான அெய்பங்கா ICC இன் அடுத்த 

முதல் துயணத் தயலவராக ெியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

ICC 

 மூலதனங்களின் தயையற்ற ெகரவ்ு, வணிகப் நபாருைக்ளுக்கான திறெ்த ெெ்யதகள், 

வரத்்தகம் மற்றும் முதலீடுகயள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் உலக வணிகத்திற்கு 

கெயவயாற்றுவதற்காக 1919ஆம் ஆண்டு ICC ெிறுவப்பை்ைது. 

 இெ்த அயமப்பின் ெரவ்கதெத் தயலயமயகம் பாரீசில் ெிறுவப்பை்ைது. ICCன் வணிகப் 

பிரெெ்யனகளுக்கான ெரவ்கதெ ெடுவர ்ெீதிமன்றம் 1923ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பைை்து. 

 ICC அயமப்பானது ஐ.ொ. நபாருளாதாரம் மற்றும் ெமூக மன்றத்தில் நபாது ஆகலாெக 

அெ்தஸ்யத நபற்ற முதல் அயமப்பாகும். கமலும் ஐ.ொ.வின் கூரக்ொக்குெர ் அெ்தஸ்து 

நபற்ற முதல் அயமப்பாகும். 

 

SKOCH விருது 

 புது தில்லியில் அயமெ்துள்ள SKOCH என்னும் சிெ்தயனெ ்ொவடி அயமப்பானது, மத்திய 

நபண்கள் மற்றும் குழெ்யதகள் கமம்பாடுகள் அயமெெ்கத்திற்கு ‘சிறெ்த ெமூக 

கெயவகயள நெயல்படுதத்ும் அயமெெ்கத்திற்கான’ விருயத வழங்கியுள்ளது. 

 மிகக் குயறெ்த காலத்தில் மகத்தான நவற்றியயப் பயைத்த  

o கபை்டி பெெ்ாகவா கபை்டி பைாகவா 

o ஆறு மாதத் தாய்யம மகப்கபறு விடுப்பு 

o பணியிைதத்ில் பாலியல் நதாெ்தரவுகள் ெை்ைம் 

o She- box இயணய வாயில், ஓர ்இைத்தீரய்வ யமயம் 

o உலகளாவியப் நபண்கள் உதவி எண் (181) 

o காவல் பணியில் நபண்களுக்கான 33 ெதவீத இை ஒதுக்கீடு கபான்ற குழெ்யதகள் 

அயமெெ்கத்தின் பல்கவறு நதாைக்கங்கயளயும், அவற்றின் ொதயனகயளயும் 

அங்கீகரிப்பதற்காக இவ்விருது வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

‘ஆண்டின் சிறந்த முதலளமெெ்ர்’ விருது 

 மின் ஆளுயகயில் குறிப்பிைத்தக்க பணிக்காக இராெஸ்தான் முதலயமெெ்ரான 

வசுெ்தரா ராகெவிற்கு ஆண்டின் ‘சிறெ்த முதலயமெெ்ர ்விருது’ வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 
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 புது தில்லியில் ெயைநபற்ற 52வது SKOCH மாொை்டில் இெ்த விருது வழங்கப்பை்ைது. 

 

இந்தியாவின் முதல் ‘ ழங்குடி ராணி‘ 

 ஒடிொவின் புவகனஷ்வரில் ெயைநபற்ற ஆதி ராணி கலிங்கா பழங்குடி ராணிக்கான 

கபாை்டியில் ஒடிொவின் ககாராபுை ் மாவை்ைத்யதெ ் ொரெ்்த பல்லவி துரா (Pallavi Durua) 

‘பழங்குடி ராணியாக’ கதரெ்்நதடுக்கப்பை்ைார.் 

 டிைல்காரக்்யகெ ்கெரெ்்த பஞ்ொமி மெ்ஹி மற்றும் மயூரப்ஞ்ெய்ெெ ்கெரெ்்த ராஷ்மிகரகா 

 ன்ஸ்ைாக் முயறகய இரண்ைாவது மற்றும் மூன்றாவது இைதய்தப் நபற்றனர.் 

 பழங்குடிகளின் கலாெெ்ாரம் பற்றி மும்யபயயெ ் கெரெ்்த தயாரிப்பாளர ் தயாரிக்கும் 

குறும்பைத்தில் இெ்த மூவரும் ெடிக்க உள்ளனர.் 
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விளளயாடட்ுெ ்செய்திகள்  

தமானாதகா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2018 

 ஆஸ்திகரலியாவின் பாரம்ுலா ஒன் காரப்ெ்தய வீரரான கைனியல் ரிக்காரக்ைா நரை் புல் 

அணிக்கு அவரக்ளது 250வது பெ்தயத்தில் கமானாககா பாரம்ுலா ஒன் என்ற கிராண்ை் 

பிரிக்ஸ் பெ்தயத்தில் நபற்ற நவற்றியய ெமரப்்பித்தார.் 

 நபராரியின் நெபாஸ்டியன் நவைை்ல் மற்றும் நமரச்ிைஸின் லீவிஸ்  ாமில்ையன 

கதாற்கடித்து கைனியல் ரிக்காரக்ைா கமானாககா பாரம்ுலா ஒன் கிராண்ை் பிரிக்ஸ் 

பெ்தயத்யத நவன்றார.் 

 

தாமஸ் தகா ்ள - 2018 

 தாய்லாெ்தின் பாங்காக்கில் ெயைநபற்ற கபாை்டியில் 3-1 என்ற கணக்கில் ெப்பாயன 

வீழ்த்தி சீனா 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தாமஸ் ககாப்யபயய நவன்றுள்ளது. பத்தாவது 

முயறயாக இக்ககாப்யபயயெ ்சீனா நவன்றுள்ளது. 

 தாமஸ் ககாப்யபயானது சில கவயளகளில் உலக ஆண்களுக்கான குழு ொம்பியன்ஷிப் 

கபாை்டி என்றும் அயழக்கப்படுகின்றது. இது ஓர ்ெரவ்கதெ பாை்மிண்ைன் கபாை்டியாகும். 

 இெ்த ொம்பியன்ஷிப் கபாை்டியானது இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முயற ெைத்தப்படுகிறது. 

1982 ஆம் ஆண்டிலிருெ்து இப்கபாை்டி ெைத்தப்படுகிறது. 

 

 இதற்குமுன் இப்கபாை்டியானது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முயற ெைத்தப்பைை்து. 

 1948-49 ஆம் ஆண்டில் இப்கபாை்டி முதன்முதலாக ெைத்தப்பைை்து. 

 

ITTF ஓமன் ஓ ன் 

 ெரவ்கதெ கைபுள் நைன்னிஸ் ெம்கமளனத்தின் (International Table Tennis Federation -ITTF) 

பிரீமியம் சுற்றுப் கபாை்டியான, ஓமன் ஜீனியர ்மற்றும் ககைை் ஓபன் கைபுள் நைன்னிஸ் 
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கபாை்டியில் இெ்தியாவின் சு ானா யெனி தங்கப் பதக்கம் நவன்றுள்ளார.் 

 12 வயதான  ரியானாயவெ ் கெரெ்்த சு ானா யெனி நபண்கள் ஒற்யறயர ்பிரிவின் 

இறுதிப் கபாை்டியில் எகிப்தின்  னா ககாைாயவ 3-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கப் 

பதக்கம் நவன்றுள்ளார.்  

 

மகாராஷ்டிராவின் இளளய ெரவ்ததெ செஸ் மாஸ்டர ்

 ொக்பூயரெ ் கெரெ்்த ரவுனக் ெத்வானி 12 வயதில் ெரவ்கதெ மாஸ்ைரஸ்் பை்ைத்யத 

(International Master-IM) நவன்றுள்ளார.் 

 

 ரவுனக் ெத்வானி மகாராஷ்டிராயவெ ்கெரெ்்த இயளய ெரவ்கதெ மாஸ்ைராவார.் கமலும் 

ொக்பூரின் இரண்ைாவது ெரவ்கதெ மாஸ்ைராவார.் 

 ெரவ்கதெ மாஸ்ைரஸ்் பை்ைமானது அறிவுக்கூரய்மயுயைய நெஸ் வியளயாைட்ு வீரருக்கு 

வழங்கப்படும் பை்ைமாகும். இது ஓர ்வாழ்ொள் ொதயன பை்ைமாகும். 

 ெரவ்கதெ மாஸ்ைர ்பை்ைத்யத நவல்ல ஓர ்நெஸ் வியளயாைட்ு வீரர ் 3 விதிகயளக் கைக்க 

கவண்டும். கமலும் 2400 “எகலா“ புள்ளிகள் ('Elo' points) எனும் ெரவ்கதெ தரவரியெயயக் 

நகாண்டிருக்க கவண்டும். 

 

மகளிர் ஆசியக் தகா ்ள  T20 

 மகலசியாவின் ககாலாலம்பூரில் உள்ள கின்ராரா அகாநைமி ஓவல் யமதானத்தில் 

ெயைநபற்ற மகளிர ்ஆசியக் ககாப்யப T-20 கபாைட்ியின் இறுதி ஆை்ைத்தில் இெ்தியாயவ 

வீழ்த்தி வங்ககதெ மகளிர ் கிரிக்நகை் அணி முதல் முயறயாக மகளிர ் ஆசிய T20 

ககாப்யபயய நவன்றுள்ளது. 
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 தன்னுயைய நதாைரெ்்த சீரான கபை்டிங் காரணமாக இெ்திய மகளிர ்கிரிக்நகை் அணி 

ககப்ைன்  ரம்ன் பிரீத ் கவுர ் இப்கபாை்டியின் சிறெ்த ஆைை்க்காரராக (Player of the 

Tournament) அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 

ஷாகி ் அல் ஹென் 

 வங்ககதெ கிரிக்நகை் வீரரான ஷாகிப் அல் அென் (Shakib Al Hasan) அரிய இரைய்ைெ ்

ொதயனகளான 10,000 ரன்கயள எடுதத்ுள்ள, 500 விக்நகைட்ுகயள வீழ்த்தியுள்ள ெரவ்கதெ 

கிரிக்நகை் வரலாற்றின் மூன்றாவது ஆல்ரவுண்ைராக உருவாகியுள்ளார.் 

 

 இதற்கு முன் இெெ்ாதயனயய நதன்னாப்பிரிக்காவின் ொகஸ் காலிசும் (Jacques kallis), 

பாகிஸ்தானின் ஷாஹித் அப்ரிடியும் (Shahid Afridi) புரிெ்துள்ளனர.் 

 நை ்ராடூனில் உள்ள ராஜிவ் காெ்தி ெரவ்கதெ கிரிக்நகை் ஸ்கைடியத்தில் ெயைநபற்ற 

ஆப்கானிஸ்தானிற்கு எதிரான 3-வது ெரவ்கதெ T20 கபாை்டியில் இெ்த யமல்கல்யல 31 

வயதான ஷாகிப் எை்டியுள்ளார.் 
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தராஹன் த ா ் ண்ணா - IOC சின்னம் 

 இெ்தியன் ஆயில் காரப்்பகரஷன் ெிறுவனமானது 2018-ஆம் ஆண்டின் வியளயாைட்ுக் 

கூடுயகயில் (Sports Conclave 2018) தன் ெிறுவனத்கதாடு நதாைரப்ுயைய வியளயாைட்ு 

வீரரக்ளுக்கு விருதுகயள வழங்கி கவுரவித்ததுள்ளது. 

 

 இெ்திய நைன்னிஸ் வீரரான கராகன் கபாப்பண்ணா “ஆண்டின் வியளயாைட்ுெ ்சின்னம்” 

(Sports Icon of Year) எனும் விருயதயும் நபற்றுள்ளார.் 

  

மிகவும் மதி ்புமிக்க வீரர் - பி ா உலகக் தகா ்ள  2018 

 எதிரவ்ருகின்ற பிபா உலகக் ககாப்யப கால்பெ்து கபாை்டிக்கு மிகவும் மதிப்புமிக்க 

கால்பெ்து வீரராக, இங்கிலாெ்து கதசிய அணியின் முன்னணி ஸ்டியரக்கரான  ாரி 

ககன் (Harry Kane) அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 உலகின் முன்னணி கால்பெ்து ெைெ்த்திர வீரரக்ளான கிறிஸ்டியாகனா நரானால்கைா, 

லயனல் நமஸ்ஸி, நெய்மர ்ஆகிகயாயரப் பின்னுக்குத் தள்ளி  ாரி ககன் இப்பைட்ியலில் 

முதலிைத்யதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 
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 இப்பைட்ியலில்  ாரி ககயனத ் நதாைரெ்்து பிகரஸிலின் நெய்மரும், பிரான்ஸின் 

யகலியன் மபாப்கப (Kylian Mbappé) ஆகிகயாரும் உள்ளனர.் 

 

ஆசிய ஜீனியர் தடகள ் த ாட்டி 

 ெப்பானில் ெயைநபற்ற 2018-ஆம் ஆண்டின் ஆசிய ஜீனியர ் தைகள ொம்பியன்ஷிப் 

கபாை்டியின் இறுதியில் இெ்தியத் தைகள வீரரக்ள் ஓர ் தங்கம் உை்பை ொன்கு 

பதக்கங்கயள நவன்றுள்ளனர.் 

 கபாை்டியின் துவக்க ொளன்று இெ்திய தைகள வீரரான ஆஷிஸ் ெக் ால் ஆண்களுக்கான 

ெங்கிலி குண்டு எறிதல் (Hammer throw event) கபாை்டியில் 76.86 மீை்ைர ்தூரத்திற்கு ெங்கிலி 

குண்டியன வீசி கதசிய ஜீனியர ்அளவில் ொதயனயயப் பயைதத்ு தங்கப் பதக்கம் நவல்ல 

வழி ககாலினார.் 

 ஆண்களுக்கான ெங்கிலி குண்டு எறிதல் கபாை்டிப் பிரிவில் தம்னீத ் சிங் நவள்ளிப் 

நவன்றுள்ளார.் 

 கமலும் பிரியதரஷ்ினி சுகரஷ் மற்றும் பூனம் கொனுகன ஆகிகயார ் இருவரும் 

நபண்களுக்கான மும்முயற ெீளம் தாண்டுதல் (Triple jump) மற்றும் நபண்களுக்கான 5000 

மீை்ைர ்ஓை்ைத்தில் முயறகய நவண்கலப் பதக்கத்தியன நவன்றுள்ளனர.் 

 

உம்காதனாவ் நிளனவு குத்துெ ்ெண்ளட ் த ாட்டி 

 ரஷ்ய ெகரான காஷ்பியுஸ்கில் ெயைநபற்ற உம்காகனாவ் (Umkhanov) ெியனவுப் 

கபாை்டியில் இெ்திய குதத்ுெெ்ண்யை வீரரக்ள் ஒரு தங்கப் பதக்கதய்தயும் இரண்டு 

நவள்ளிப் பதக்கங்கயளயும் நவன்றனர.் 
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 இறுதிப் கபாை்டியில் ரஷ்யாவின் அன்னா அன்பிகனா நெகனாவாயவ நபண்களுக்கான 

75 கிகலாகிராம் எயைப் பிரிவில் வீழ்த்தி இெ்தியாவின் ெவீதி பூரா தங்கப்பதக்கம் 

நவன்றுள்ளார.் 

 ஆைவர ்பிரிவில் 81 கிகலாகிராம் பிரிவில் பிரிகெஸ் யாதவ்வும் 91 கிகலாகிராம் பிரிவில் 

வீகரெ்திர குமாரும் தங்கள் இறுதிப் கபாைட்ிகளில் கதால்வியயைெ்து நவள்ளிப் 

பதக்கத்தில் ெியல நகாண்ைனர.் 

 முன்னதாக, இெ்தியா இெ்தப் கபாை்டியில் ொன்கு நவண்கலப் பதக்கங்கயள 

நவன்றிருக்கின்றது. 

 

2026 உலகக் தகா ்ள  கால் ந்து த ாட்டி நடத்துவதற்கான ஏலம் 

 பிபாவின் காங்கிரஸ் அயமப்பு 2026 உலகக் ககாப்யப கால்பெ்துப் கபாை்டியய ெைத்த 

அநமரிக்கா, கனைா மற்றும் நமக்ஸிககாவிற்கு வாய்ப்பளிதத்ுள்ளது. 

 2026 உலகப்கபாை்டி, தற்கபாது ரஷ்யாவில் நதாைங்கியுள்ள 32 அணிகள் பங்ககற்கும் 

முயறயில் இருெ்து முதல் முயறயாக 48 அணிகள் பங்ககற்கும் முதல் விரிவுபடுத்தப்பை்ை 

கபாை்டியாக இருக்கும். 

 முன்னதாக 1994ல் அநமரிக்காவும், 1970 மற்றும் 1980 ஆண்டுகளில் நமக்சிககாவும் உலகக் 

ககாப்யப கபாை்டியய ெைத்தியுள்ளன. கனைா ஒருகபாதும் ஆைவர ்உலகக் ககாப்யபப் 

கபாை்டியய ெைத்தியதில்யல, ஆனால் 2015ஆம் ஆண்டு நபண்கள் கபாை்டியய ெைதத்ியது. 

 2018ம் ஆண்டுப் கபாை்டி மாஸ்ககாவில் துவங்கியுள்ள கவயளயில், 2022ம் ஆண்டிற்கான 

கபாை்டி கத்தார ்ொைால் ெைத்தப்படும்.  

 

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்தியா-ஆ ்கானிஸ்தான் சடஸ்ட் 

 நபங்களூருவில் இெ்தியா-ஆப்கானிஸ்தான் ெை்புத் நதாைர ் என்று நபயரிைப்பைட்ுள்ள 

ஆப்கானிஸ்தானுைனான முதல் ஒகர ஒரு நைஸ்ை் கபாை்டியய இெ்தியா ெைதத்ுகின்றது. 

 கைெ்த ஆண்டு ெூன் மாதம் அயரல்ாெ்து அணியுைன் கெரத்த்ு ஆப்கானிஸ்தான் தனது 

நைஸ்ை் வியளயாடும் தகுதியய நபற்றது. 
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 அவரக்ளது கிரிக்நகை் அயமப்புகள் ெரக்வதெ கிரிக்நகை் அயமப்பின் முழு கெர 

உறுப்பினரக்ளாக மாற்றப்பைட்ு நைஸ்ை் கபாை்டி வியளயாடும் 11வது மற்றும் 12வது 

ொடுகளாக உருநவடுத்துள்ளன. 

 

கால் ந்து விளளயாட்டில் இந்தியாவின் அதிக தகால் அடித்தவர ்

 இெ்திய கால்பெ்து அணியின் தயலவரான சுனில் கெத்ரி (33 வயது) தற்ெமயம் ெைப்பில் 

வியளயாடிக் நகாண்டிருக்கும் அரந்ென்டினாவின் ெைெ்த்திர கால்பெ்து வீரரான 

லகயானல் நமஸ்ஸியுைன் இயணெ்து இரண்ைாவது அதிக ெரவ்கதெ ககால் அடித்த வீரராக 

உருநவடுத்துள்ளார.் 

 இவர ் மகாராஷ்டிராவின் மும்யபயில் ெயைநபற்ற இெ்தியா மற்றும் நகன்யாவிற்கு 

இயைகயயான இன்ைரக்ாண்டிநனன்ைல் ககாப்யபயின் இறுதி ஆை்ைத்தில் தனது 64வது 

ககாயல அடிதத்ு இப்நபருயமயயப்   நபற்றார.் 

 இெ்த ஆை்ைத்தில் கெத்ரி இரண்டு ககால்கயள அடித்தார.் 

 

 முன்னாள் ககப்ைன் யபெச்ுங் பூை்டியாவிற்கு பிறகு 100 ெரவ்கதெ ஆை்ைங்களில் 

வியளயாடிய இரண்ைாவது இெ்தியரான சுனில் கெத்ரியின் 102-வது ெரவ்கதெ ஆைை்ம் 

இதுவாகும். 

 ககால்கள் அடித்ததன் அடிப்பயையில், 150 ஆை்ைங்களில் 81 ககால்கயள அடித்த 

கபாரெ்ச்ுகலின் ெைெ்த்திர வீரரான கிறிஸ்டியாகனா நரானால்கைாவிற்கு அடுதத்ு இவரும் 

நமஸ்ஸியும் உள்ளனர.்  

 கெத்ரியும் நமஸ்ஸியும் தற்கபாது ஒைட்ு நமாத்தமாக அதிக ககால் அடித்தவரக்ளின் 

பை்டியலில் 21வது இைதய்த இயணெ்து பகிரெ்்துள்ளனர.் 
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உணவு இளடதவளளக்கு முன் ாகதவ ெதமடித்த முதல் இந்தியர ்

 நபங்களூருவில் ஆப்கானிஸ்தானிற்கு எதிரான முதலாவது மற்றும் ஒகர ஒரு நைஸ்ை் 

பெ்தயத்தின் முதல் ொளில் உணவு இயைகவயளக்கு முன்பாககவ ெதமடித்த வயகயில் 

இெ்திய துவக்க ஆைை்க்காரரான ஷிகர ்தவான் முதல் இெ்திய வீரராவார.் 

 

 இவ்வயகயில் முதல் கபைஸ்்கமன் 1902-ல் இங்கிலாெ்திற்கு எதிராக ெதமடித்த 

ஆஸ்திகரலியாவின் வீரரான V.T டிரம்பர ்ஆவார.் 

 மற்ற ொன்கு கபைஸ்்கமன்கள் ஆஸ்திகரலியாவின் C.G. நமக்காரை்ன்ி, ைான் பிராை்கமன், 

கைவிை் வாரன்ர ்மற்றும் பாகிஸ்தானின் மஜீத் கான் ஆகிகயாராவர.் 

 

2018 சகௌசடன் ஸ்ள க் விளளயாட்டு ் த ாட்டி 

 நெதரல்ாெ்து ொை்டின் நலய்நைன் ெகரில்  ெயைநபற்ற நகௌநைன் ஸ்யபக் வியளயாைட்ுப் 

கபாை்டியில் (Gouden Spike meeting) ஆண்களுக்கான 10,000 மீை்ைர ் ஓை்ைப் கபாை்டியில் 

இெ்தியாவின் காவிை்  முரளி குமார ்தங்கப்பதக்கம் நவன்றுள்ளார.் 

 குெராத்தில் பிறெ்து வளரெ்்த 21 வயதான காவிை் முரளி குமார ் தனக்கான தனிப்பைை் 

சிறெ்த ொதயனயாக (Personal best) இப்கபாை்டியில் தன் 10,000 மீை்ைர ் ஓைை்த்யத 28 ெிமிைம்  

43.34 நொடிகளில்  கைெ்தார.் இதுகவ ெைப்பு சீெனில் இெ்தியர ்  ஒருவரால் 

கமற்நகாள்ளப்பைை் சிறெ்த ொதயனயாகும். இெ்தியர ்ஒருவரால் கமற்நகாள்ளப்பை்ை ஓர ்

இரண்ைாவது கவகமான மற்றும் தூரமான ஓை்ைப் பெ்தய ொதயன இதுவாகும்.  

 2008 ஆம் ஆண்டு ஸ்நபயினின் விககாவில் ெயைநபற்ற கபாை்டியில் சுகரெ்திர சிங் கதசிய 

ொதயனயாக 10,000 மீைை்ர ்ஓை்ைத்யத   28 ெிமிைம் 02.89 நொடிகளில் கைெ்தார.்   

 நெதரல்ாெ்து ொை்டில் ெயைநபறும் முன்னணி தைகள வியளயாைட்ுப் கபாை்டிகளில் 

நகௌநைன்  ஸ்யபக் வியளயாைட்ுப் கபாை்டியும் ஒன்றாகும். 

 

கியா சூ ் ர் லீக்- ஸ்மிரிதி மந்தனா 

 இெ்திய கிரிக்நகை் வீராங்கயனயான ஸ்மிரிதி மெ்தனா இங்கிலாெ்து ொை்டில்  ெயைநபற 

இருக்கின்ற நபண்களுக்கான கிரிக்நகை் சூப்பர ் லீக் கபாைட்ியான  கியா சூப்பர ் லீக் 

கபாை்டியில் (Kia Super League)  பங்ககற்க உள்ள முதல் இெ்தியப் நபண் கிரிக்நகை் 
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வீராங்கயன  ஆவார.் 

 

 நவஸ்ைரன்் ஸ்கைாரம்் (Western Storm)  ெிறுவனத்தால் ஸ்மிரிதி மெ்தனா 

யகநயழுத்திைப்பைட்ுள்ளார.் எதிரவ்ரவிருக்கின்ற  கியா சூப்பர ்லீக் கபாை்டியின் பதிவில் 

நவஸ்ைரன்் ஸ்கைாரம்் அணியின் ொரப்ாக ஸ்மிரிதி மெ்தனா வியளயாை உள்ளார.்  

 

ஸ்டுடக்ாரட்் ஓ ன் 

 ஸ்டுைக்ாரை்் ஓபன் நைன்னிஸ் கபாை்டியின் இறுதி ஆை்ைதத்ில்  கனைாவின் மில்கலாஸ் 

ரகவானிக்யக வீழ்த்தி, தன் ஒற்யறயர ்நைன்னிஸ் பயணத்தின் 98வது பைை்த்யத 20 முயற 

கிராண்ைஸ்்ஸாம் பை்ைம்  நவன்ற வீரரான கராெர ்நபைரர ்நபற்றுள்ளார.் 

 

 36 வயதான கராெர ்நபைரர ்   புல்தயர நைன்னிஸ் கபாை்டியில் தற்கபாது 18 ஒற்யறயர ்

பை்ைங்கயள நவன்றுள்ளார.் 
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இந்திய விளளயாட்டு சகௌரவி ்பு 

 ஸ்கபாரை்ஸ்் இல்லுஸ்ை்கரை்ைை் இெ்தியா (Sports Illustrated India magazine) மாத இதழினால் 

2017-ஆம் ஆண்டிற்கான வியளயாைட்ு வீரராக (Sportsperson of the Year for 2017) 2018-ஆம் 

ஆண்டின் காமன்நவல்த் கபாை்டியில் தங்கப் பதக்கம் நவன்ற பாை்மிண்ைன் வீரரான 

கிைாம்பி ஸ்ரீகாெ்த ்அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளார.்  

 8-வது வருைாெ்திர ஆண்டிற்கான சிறெ்த வியளயாைட்ு வீரர ்விருதுகள் ெிகழ்ெச்ி புது 

தில்லியில் ெயைநபற்றது. 

 இெ்ெிகழ்ெச்ியில் விருதுகயள நவன்ற பிற வியளயாைட்ு வீரரக்ள் 

ஆண்டின் சிறெ்த அணி  

(Team of the Year) 

இெ்திய நபண்கள் கிரிக்நகை் 

அணி 

ஆண்டின் சிறெ்த பயிற்சியாளர ்

(Coach of the Year)  

ஸ்டீபன் கான்ஸ்ைன்யைன் 

தனிெச்ிறப்பிற்கான ஆசிரியர ்

கதரவ்ு (அணிப் பிரிவு) 

Editor’s Choice for Excellence (Team)  

அய்ொல் கால்பெ்து அணி 

தனிெச்ிறப்பிற்கான ஆசிரியர ்

கதரவ்ு (ஆண்) 

Editor’s Choice for Excellence (Male) 

ஜிது ராய் 

ஆண்டின் இயளய வியளயாைட்ு 

வீரர ்

(Young Sportsperson of the Year)  

மனவ் விகாஸ் தக்கர ்

வியளயாை்டில் ெமுதாய 

கமம்பாைட்ு விருது 

(Community Development in Sport) 

யெநலன் துது 

ஆண்டின் மீண்நைழுெ்த வீரர ்

விருது 

(Comeback of the Year)  

சுஷில் குமார ்

ஆண்டின் வியளயாை்டின் 

கபாக்யக மாற்றுபவர ்விருது 

(Gamechanger of the Year)  

சுபன்கர ்ஷரம்ா 
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வியளயாை்டிற்கு மிகெ ் சிறெ்த 

பங்களிப்பாற்றியவர ்விருது 

(Outstanding Contribution to Sport)  

லியாண்ைர ்பயஸ் 

வாழ்ொள் ொதயனயாளர ்விருது 

(Lifetime Achievement Award)  

தன்ராெ் பிள்யள 

வாழும் கமயத சிறப்பு விருது 

(Special Award Living Legend)  

பல்பிர ்சிங் 

 

ஒருநாள் த ாட்டியில் (ODI) இங்கிலாந்தின் ொதளன 

 ஆண்களுக்கான ஒருொள் கபாை்டியில் அதிக ரன்கயள எடுதத்ு இங்கிலாெ்து அணி 

முெ்யதய ொதயனகயள முறியடிதத்ுள்ளது. ஆஸ்திகரலியாவுக்கு எதிரான ஒரு ொள் 

கபாை்டியில் இங்கிலாெ்து 50 ஓவரக்ளில் 6 விக்நகை் இழப்பிற்கு 481 ரன்கள் எடுதத்ு நவற்றி 

நபற்றது. இெ்த கபாை்டி ொை்டிங்காமின் ைந்ரண்ை் ப்ரிை்ெ் என்னுமிைத்தில் ெயைநபற்றது. 

 இதுவயர ெயைநபற்ற ஒரு ொள் கபாை்டிகளில் இெ்த மதிப்கப இரண்ைாவது உயரெ்்த 

ரன்களாகும். 

 முதல் அதிக ரன் மதிப்பானது ெூன் 8, 2018 அன்று அயரல்ாெ்திற்கு எதிராக வியளயாடிய 

ெியூசிலாெ்து நபண்கள் அணியினால் எடுக்கப்பை்ை 4 விக்நகை் இழப்பிற்கு 490 ரன்கள் 

என்பகத ஆகும். 

 

உ ்பு ஏரி (Salt lake) உலகக் தகா ்ள  

 இெ்திய வில்வித்யத வீராங்கயனயான தீபிகா குமாரி அநமரிக்காவில் ெயைநபற்ற ொல்ை் 

கலக் உலகக் ககாப்யப கபாை்டியில் ஆறு ஆண்டுகளில் முதல் முயறயாக தன்னுயைய 

தனிெபர ்தங்கப் பதக்கத்யத நவன்றுள்ளார.் 
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 தீபிகா குமாரி வில்வித்யத இறுதிப் கபாை்டியில் நெரம்னியின் மிெெ்ல்கல 

கிகராப்நபன்யன வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் நவன்றுள்ளார.் 

 இெ்த நவற்றியானது இெ்த ஆண்டின் வில்வித்யதப் கபாை்டிகளின் சீென் முடிவில் 2018ஆம் 

ஆண்டு அக்கைாபர ்மாதம் துருக்கியின் ொம்சுன் ெகரில் ெயைநபற உள்ள வில்வித்யத 

கபாை்டியில் இெ்தியாவின் பிரதிெிதிதத்ுவத்யத உறுதி நெய்துள்ளது. 

 இதுவயர 6 வில்வித்யத உலகக் ககாப்யப கபாை்டிகளில் இெ்தியாவின் ொரப்ாக 

பங்ககற்றுள்ள தீபிகா குமாரி 2011, 2012, 2013, 2015 ம் ஆண்டு கபாை்டிகளில் நவள்ளிப் 

பதக்கத்தியன நபற்றுள்ளார.் ஆனால் இெ்தமுயற உலகக் ககாப்யபயில் தங்கப் 

பதக்கத்தியன நவன்று ொை்டிற்குப் நபருயம கெரத்த்ுள்ளார.் 

 

இரண்டாவது இளளய கிராண்ட் மாஸ்டர ்

 இத்தாலியில் ெயைநபற்ற கிநரநைய்ன் ஓபன் நெஸ் கபாை்டியின் இறுதிெ ்சுற்றில் நவற்றி 

நபற்றதன் மூலம் உலகின் இரண்ைாவது இயளய மற்றும் இெ்தியாவின் இயளய கிராண்ை் 

மாஸ்ைராக 12 வருைம் 10 மாதங்கள் பூரத்்தியயைெ்த நென்யனயயெ ்கெரெ்்த பிரக்ஞனெ்தா 

வரலாற்றுெ ்ொதயன பயைதத்ுள்ளார.் 

 1990ஆம் ஆண்டு ெயைநபற்ற கபாை்டியில் நவற்றி நபற்று 12 வருைம் 9 மாதங்கள் 

பூரத்்தியான உக்யரயனெ ் கெரெ்்த நெரக்கய் கரெ்ாகின் உலகின் இயளய கிராண்ை் 

மாஸ்ைராக உருவாகினார.் 

 பிரக்ஞானெ்தா ஏற்கனகவ 2017ஆம் ஆண்டு உலக ெூனியர ் கபாை்டியில் தன் முதல் 

கிராண்ை் மாஸ்ைர ்விதிகயள எை்டி ொதயனப் பயைத்தார.் தன் இரண்ைாவது கிராண்ை் 

மாஸ்ைர ்விதிகயளக் கிரீஸில் எை்டினார.் 



 
    
 
 
 
 

165 
 

  

 

 உலகின் ெதுரங்க கிராண்ை் மாஸ்ைராக உருவாக 2500 எகலா புள்ளிகயளயும், மூன்று 

கிராண்ை் மாஸ்ைர ்விதிகயளயும் எை்ை கவண்டும். 

 

சிங்க ்பூர ்ததசிய நீெெ்ல் ொம்பியன்ஷி ் 

 இெ்திய ெீெெ்ல் வீரரான ெெ்தீப் நெெ்வால் சிங்கப்பூரில் ெயைநபற்ற சிங்கப்பூர ் கதசிய 

ெீெெ்ல் ொம்பியன்ஷிப் கபாை்டியில் ஆண்களுக்கான 50 மீை்ைர ் ப்நரஸ்ைஸ்்டிகராக் 

கபாை்டியில் தங்கப் பதக்கம் நவன்றுள்ளார.் 

 ெெ்தீப் சிங்கப்பூர ்ெீெெ்ல் கபாை்டியில் 27 : 59 நொடிகளில் இலக்கியன எை்டி தங்க பதக்கம் 

நவன்று முெ்யதய ொதயனயய முறியடிதத்ுள்ளார.் 

 

 இப்கபாை்டியில் விரத்ால் காகர 50 மீை்ைர ் பிரீஸ்யைல் பிரிவில் நவள்ளிப் பதக்கம் 

நவன்றுள்ளார.் 
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பிசரஞ்ெ ்கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

 நதற்கு பிநரஞ்சின் லீ ககஸ்ைந்லை் (Le Casellet)-ல் ெயைநபற்ற பிநரஞ்ெ ்கிராண்ை் பிரிக் 

கபாை்டியில் நமரச்ிடிஸ் ஓைட்ுெர ் லீயூஸ்  ாமில்ைன் ஒரு முயனப் பகுதியிலிருெ்து 

நவன்றுள்ளார.் அவர ் இழெ்த தனது முதல் இைத்யதப் நபறுவதற்கான கபாை்டியில் 

முன்கனறியுள்ளார.் 

 இது  ாமில்ைன்னின் 65-வது வாழ்ொள் நவற்றியாகும். யமக்ககல் சூகமக்கர ் (Michale 

Schumacher) மைட்ும் 91 நவற்றிகயளப் நபற்றுள்ளார.் 

 

உலான்த ட்டர் குத்துெெ்ண்ளடக்கான தகா ்ள  (Ulaanbaatar Cup) 

 மங்ககாலியாவில் ெயைநபற்ற உலான்கபை்ைர ் ககாப்யபயில் இெ்தியா ஒன்பது 

பதக்கங்கயள நவன்றுள்ளது. இவற்றில் 1 தங்கப் பதக்கம், 4 நவள்ளி பதக்கங்கள் மற்றும் 

4 நவண்கலப் பதக்கங்கள் அைங்கும். 

 இறுதித ் கதரவ்ுக்குத் கதரெ்்நதடுக்கப்பைை் ஐெ்து கபாை்டியாளரக்ளில் இெ்தியாயவெ ்

கெரெ்்த குத்துெ ்ெண்யை வீரர ்மெ்தீப் ெங்ரா (69 கிகலா) தங்கப் பதக்கம் நவன்றுள்ளார.் 

 கொனியா லத்தீர ் (57 கிகலா), லவ்லினா நபரக்கா (69 கிகலா), ஹிமான்ஸ்சு ெரம்ா (49 

கிகலா) மற்றும் இத்தாஸ் கான் ஆகிகயார ் இறுதித ் கதரவ்ில் நவள்ளிப்பதக்கம் 

நவன்றுள்ளனர.் இவரக்ளில் இருவர ்நபண்கள் ஆவர.் 

 சிவ தப்பா (60 கிகலா), நைபுநைன்ை வன்ஹிம்லிபுய்யா (75 கிகலா), ஆஷிஷ் (64 கிகலா) 

மற்றும் பீனா கதவி நகாய்ெம் (48 கிகலா) ஆகிகயார ்நவண்கலப் பதக்கம் நவன்றுள்ளனர.் 

 

உலக  ாரா தடகள கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

 துனிசியாவில் ெயைநபற்று வரும் உலக பாரா தைகள கிராண்ை் பிரிக்ஸ்-லில் ஆைவர ்

‘கிளப் த்கரா‘ F51 ெிகழ்வில் இெ்தியாயவெ ்கெரெ்்த அமீத ்குமார ்ெகராகா தங்கப் பதக்கம் 

நவன்றுள்ளார.் 

 உலகின் நவள்ளிப் பதக்கம் நவன்ற வீரரான,  ரியானாயவெ ் கெரெ்்த பாரா தைகள 

வீரரான அமீத் குமார ் 29.42 மீ எறிெ்து சிறெ்த வியளயாைய்ை நவளிப்படுத்தி தங்கப் 

பதக்கம் நவன்றுள்ளார.் 

 2014-ல் ெயைநபற்ற ஆசியன் பாரா வியளயாைட்ுகளில் அமீத ் இரண்டு பதக்கங்கயள 

நவன்றுள்ளார.் இவர ் ‘கிளப் த்கராவில்‘ தங்கமும் மற்றும் ‘டிஸ்கஸ் த்கராவில்’ நவள்ளிப் 

பதக்கமும் நவன்றுள்ளார.் 

 

உலக சகமிஸ்ட்ரி தகா ்ள  குத்துெ ்ெண்ளட 2018 

 நெரம்னியின்  ாகலயில் ெயைநபற்ற உலக நகமிஸ்ை்ரி ககாப்யப குதத்ுெ ் ெண்யை 

கபாை்டியில் முகமது ஹிொமூதீனுைன் (56 கிகலா), தனது இரண்ைாவது ெரவ்கதெ தங்கப் 

பதக்கத்யத கவுரவ் நொலாங்கி ஆகிய இருவரும் நவன்றுள்ளனர.் இெ்தப் கபாை்டியில் 

இெ்தியா 6 பதக்கங்களுைன் வலுவான இைத்யதப் நபற்றுள்ளது. 
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 இெ்தியரக்ள் அயனதத்ுப் பிரிவுகளிலும் கெரத்்து 2 தங்கப் பதக்கங்கள், 1 நவள்ளிப் 

பதக்கம் மற்றும் 3 நவண்கலப் பதக்கங்கள் நவன்றுள்ளனர.் 

 நவண்கலப் பதக்கங்கள், காமன்நவல்த் வியளயாைட்ுகளில் நவள்ளிப் பதக்கம் நவன்ற 

வீரரான அமீத் பன்கல் (49 கிகலா), இராணுவ வீரர ்தீரெ் ரங்கி (64 கிகலா) மற்றும் ெகரெ்தர ்

(91 கிகலா) ஆகிகயாரால் நவற்றி நகாள்ளப்பைை்ன. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக புளகயிளல எதிர ்்பு தினம் - தம 31 

 ஒவ்நவாரு வருைமும் கம 31 அன்று உலகம் முழுவதும் உலக புயகயியல எதிரப்்பு தினம் 

கயைபிடிக்கப்பைட்ு வருகின்றது. 

 

 உலக சுகாதார ெிறுவனத்தின் உறுப்பினர ்ொடுகள் 1987ம் ஆண்டில் உலக புயகயியல 

எதிரப்்பு தினத்யத உருவாக்கினர.் 

 2018ம் ஆண்டிற்கான உலக புயகயியல எதிரப்்பு தினத்தின் கருதத்ுரு - புயகயியலயும் 

இருதய கொய்களும். 

 இரண்ைாவது உலக வயது வெ்கதாருக்கான புயகயியல ஆய்வு அறிக்யக (Global Adult 

Tobacco Survey-2) இெ்தியா தனது ஒைட்ு நமாத்த மக்கள் நதாயகயில் 28.6 ெதவிகித மக்கள் 

புயகயியலயின் ஏதாவது ஒரு வடிவத்திற்கு அடியமப்பைட்ு உலகில் அதிக மாக 

இரண்ைாவது இைத்தில் புயகயியல நபாருை்கயள உைந்காள்பவர ் என்ற ெியலயில் 

இருப்பதாக கூறுகின்றது. 

 

உலக  ால் தினம் - ெூன் 1 

 2001ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய ொடுகள் அயமப்பின் உணவு மற்றும் விவொய ெிறுவனம் (Food 

and Agriculture Organization) ெூன் 1ம் கததியய உலக பால் தினமாக கதரெ்்நதடுத்தது. 
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 ெீடித்த தன்யம, நபாருளாதார கமம்பாடு, வாழ்வாதாரம் மற்றும் ஊைை்ெெ்தத்ு 

ஆகியவற்றுக்கு பால்வளத் துயறயின் முக்கிய பங்களிப்புகயள இத்தினம் 

நகாண்ைாடுகின்றது. 

 2018ம் வருைம் ெூன் 1ம் கததியன்று ெைத்தப்பை்ை உலகளாவிய நகாண்ைாை்ைங்கயள 

உலக பால்வள ெயைமுயற (Global Dairy Platform) அயமப்பு ஒருங்கியணக்கின்றது. 

 சிறப்பு நெய்திகளான குடுயவயய உயரத்த்ுங்கள் (Raise a Glass) மற்றும் #WorldMilkDay என்ற 

அயைநமாழியுைன் இெ்த வருைத்திற்கான நகாண்ைாை்ைங்கள் உலக பால்வள ெயைமுயற 

அயமப்பால் ஏற்று நகாள்ளப் பைட்ிருக்கின்றன.  

 

உலக ச ற்தறாரக்ள் தினம் - ெூன் 1 

 ஒவ்நவாரு வருைமும் ெூன் 1ம் கததி உலக நபற்கறாரக்ள் தினமாக 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 2012ம் ஆண்டு ஐக்கிய ொடுகள் நபாது அயவயால் ஒரு தீரம்ானம் கபாைப்பைட்ு அதன் 

மூலம் இத்தினம் ஏற்கப்பைை்து. இத்தினம் உலகம் முழுவதும் உள்ள நபற்கறாரக்ளுக்கு 

மரியாயத நெலுத்துகின்றது. 

 

சதலுங்கானா உருவாகிய தினம் - ெூன் 2 

 2014ம் ஆண்டு மாரெ் ் 4ம் கததி, இெ்திய அரசு 2014ம் ஆண்டு ெூன் 2ம் கததியய 

நதலுங்கானா உருவாகிய தினம் என அறிவித்தது. 

 2014-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஆெ்திரப் பிரகதெ மறுசீரயமப்புெ ் ெை்ைம் 2014 என்ற 

மகொதா இெ்திய பாராளுமன்றத்தால் ஆெ்திரப் பிரகதெத்தின் வைகமற்கில் உள்ள 10 

மாவை்ைங்கயள நகாண்டு நதலுங்கானா என்ற மாெிலத்யத உருவாக்கெ ் ெை்ைமாக 

இயற்றப்பைை்து. 

 இெெ்ை்ைத்தின் படி நதலுங்கானாவின் தயலெகரமாக ய தராபாத் இருக்குநமன்றும், 

அகத ெகரம் ஆெ்திரப்பிரகதெ மாெிலத்திற்கும் 10 வருைங்களுக்கு மிகாமல் தயலெகரமாக 

இருக்குநமன்றும் கூறப்பைட்ுள்ளது. 

 

உலக மிதிவண்டி தினம் - ெூன் 3 

 2018-ஆம் ஆண்டு ெூன் 3-ஆம் கததி அன்று முதல் அதிகாரப்பூரவ் உலக மிதிவண்டி தினம் 

(World Bicycle Day) நகாண்ைாைப்பைை்து. 
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 உலக மிதிவண்டி தினமானது எளிய, மலிவான, ெம்பத்தகு, தூய்யமயான, சுற்றுெச்ூழல் 

ரீதியில் நபாருெ்தக்கூடிய ெீடித்தப் கபாக்குவரதத்ு முயறயய ஊக்குவிக்கின்றது.  

 இெ்தப் பிரகைனமானது அயனதத்ு உறுப்பு ொடுகள் மற்றும் இது நதாைரப்ுயைய 

பங்குதாரரக்ள் மிதிவண்டியயப் பற்றி மக்களியைகய விழிப்புணரய்வ ஏற்படுத்த 

அயழப்பு விடுதத்ுள்ளது. 

 உலக மிதிவண்டி தினத்யத கதாற்றுவிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பைை் பிரெெ்ாரமானது உலக 

மிதிவண்டி கூை்ைணி (World Cycling Alliance) மற்றும் ஐகராப்பிய மிதிவண்டி அறக்கைை்யள 

(European Cyclists’ Federation) ஆகியவற்றின் இலக்காகும். 

 

உலக சுற்றுெச்ூழல் தினம் - ெூன் 5 

 சுற்றுெச்ூழலின் பாதுகாப்பிற்கு பாதுகாப்புெ ் நெயல்பாடுகயள ஊக்குவிக்கவும், 

சுற்றுெச்ூழயலப் பற்றி உலக மக்களியைகய விழிப்புணரய்வ ஏற்படுத்தவும் 

ஆண்டுகதாறும் உலகம் முழுவதும் ெூன் 5 ஆம் கததி உலக சுற்றுெச்ூழல் தினம் 

நகாண்ைாைப்படுகின்றது. 
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 இத்தினமானது முதன் முதலாக 1974-ல் நகாண்ைாைப்பைை்து. 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக சுற்றுெச்ூழல் தினத்தின் கருதத்ுரு “பிளாஸ்டிக் 

மாசுபாைய்ை ஒழித்தல்” (Beat Plastic Pollution). 

 ஒவ்நவாரு ஆண்டினுயைய உலக சுற்றுெச்ூழல் தினமும் நவவ்கவறு ொடுகளினால் 

ெைத்தப்படுகின்றது. இத்தினத்யத ெைதத்ும் ொடுகளில் அதிகாரப் பூரவ் நகாண்ைாை்ைம் 

ெயைநபறும். 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக சுற்றுெச்ூழல் தினம் இெ்தியாவால் 

நகாண்ைாைப்படுகின்றது. 

 கனைா ொைானது 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக சுற்றுெ ் சூழல் தினத்தின் 

நகாண்ைாை்ைத்தியன ெைத்திய உலக ெிகழ்ெச்ி ஒருங்கியணப்பு ொைாகும் (Global Host 

country).  

 

உலக மூளளக்கட்டி தினம் - ெூன் 8 

 ஆண்டுகதாறும் ெூன் 8-ஆம் கததி உலகம் முழுவதும் உலக மூயளக்கை்டி தினம் (World 

Brain Tumour Day) அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 மூயளக்கை்டியின் அறிகுறிகள், கமலாண்யம, சிகிெய்ெ உை்பை இெ்கொயின் ெியலகளின் 

மீது மக்களுக்குக் கற்பித்தயல ஏற்டுதத்ுவதன் மூலம் மக்களியைகய 

மூயளக்கை்டியியனப் பற்றிய விழிப்புணரய்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது.  

 இத்தினமானது முதலில் நெரம்ன் மூயளக்கை்டிெ ் ெங்கத்தால் (German Brain Tumour 

Association) அனுெரிக்கப்பைை்து. இெெ்ங்கமானது மூயளக் கை்டியியனப் பற்றி 

மக்களியைகய விழிப்புணரய்வ ஏற்படுதத்ும் மற்றும் கற்பித்தயல அளிக்கும் ஓர ்இலாப 

கொக்கற்ற ெிறுவனமாகும். 

  

உலக   ச ருங்கடல்கள் தினம் - ெூன் 8 

 ஆண்டுகதாறும் உலகம் முழுவதும் ெூன் 8-ஆம் கததி உலகப் நபருங்கைல்கள் தினம் 

நகாண்ைாைப்படுகின்றது. 

 நபருங்கைல்கள் நதாைரப்ாக ெரவ்கதெெ ் ெமுதாயம் எதிரந்காள்ளும் ெைப்புெ ் 

ெவால்கயளப் பற்றி உலகளாவிய விழிப்புணரய்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக ெரவ்கதெப் 

நபருங்கைல்கள் தினம் நகாண்ைாைப்படுகின்றது. 

 கமலும் இத்தினமானது உலகினுயைய நபருங்கைல்கயளப் பாதுகாக்கவும், அவற்றியன 

கவுரப்படுதத்ி அவற்றிற்கு மரியாயத நெலுத்திைவும் தனித்துவமான வாய்ப்புகயள 

வழங்க முயனகின்றது. 

 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக நபருங்கைல்கள் தினத்தின் கருத்துரு “பிளாஸ்டிக் 

மாசுபாைய்ைத் தடுத்தல் மற்றும் ஆகராக்கியமான நபருங்கைலுக்காக தீரய்வகயள 

ஊக்குவித்தல்” (Preventing plastic pollution and encouraging solutions for a healthy ocean). 
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 இக்கருதத்ுருவானது  2018-ஆம் ஆண்டின் உலக சுற்றுெ ்சூழல் தினத்தின் கருதத்ுருவுைன் 

ஒருங்கயமகின்றது. 2018-ஆம் ஆண்டின் உலக சுற்றுெ ்சூழல் தினத்தின் கருதத்ுருவானது 

“பிளாஸ்டிக் மாசுபாைய்ைத் கதாற்கடித்தல்” (Beat Plastic Pollution).  

 ஐ.ொ. நபாது அயவயானது   தீரம்ானத்யத ெியறகவற்றியதன் மூலம் 2008-ஆம் ஆண்டு 

ெூன் 8 ஆம் கததியய உலக நபருங்கைல்கள் தினமாக அறிவித்தது. 

 

உலக குழந்ளத சதாழிலாளரக்ளுக்கு எதிரான தினம் - ெூன் 12 

 குழெ்யத  நதாழிலாளர ்முயறக்கு எதிராக விழிப்புணரய்வ அங்கீகரிக்கும் கொக்கத்தில் 

ெூன் 12 அன்று உலகம் முழுவதும் உலகக் குழெ்யத நதாழிலாளரக்ள் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 

 இெ்த வருைத்திற்கான கருதத்ுரு “பாதுகாப்பான மற்றும் சுகாதாரமான தயலமுயற” 

 2002ம் ஆண்டு முதல் ெரவ்கதெ நதாழிலாளர ் அயமப்பால் உலக குழெ்யத 

நதாழிலாளரக்ளுக்கு எதிரான தினம் கயைப்பிடிக்கப்படுகின்றது. 

 

ெரவ்ததெ சவளிறல் (Albinism) விழி ்புணரவ்ு தினம் - ெூன் 13 

 உலகம் முழுவதும் ெூன் 13ம் கததி ெரவ்கதெ நவளிறல் விழிப்புணரவ்ு தினம் 

அனுெரிக்கப்பைை்து. 

 2018ம் ஆண்டிற்கான ெரவ்கதெ நவளிறல் விழிப்புணரவ்ு தினத்தின் கருத்துரு - "உலகிற்கு 

ெமது ஒளியய நொலிக்கெ ்நெய்வது" என்பதாகும். 
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 நவளிறல் குயறபாைட்ுைன் கூடிய மக்களின் உரியமகள் பாதுகாக்கப்பை கவண்டி 

ெரவ்கதெ நவளிறல் விழிப்புணரவ்ு தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. கமலும் 

கவயலவாய்ப்பு, கல்வி, ெீதி மற்றும் சிறெ்த சுகாதாரம் ஆகிய விவகாரங்களில் ெமமான 

வாய்ப்பியன ஏற்படுத்தி உறுதி நெய்திைவும் முயற்சி கமற்நகாண்டிை இத்தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 2014ம் ஆண்டு ஐ.ொ. நபாது அயவ ெூன் 13ம் கததியய ெரவ்கதெ நவளிறல் விழிப்புணரவ்ு 

தினமாக 2015ம் ஆண்டு முதற்நகாண்டு அனுெரிக்க தீரம்ானித்தது. 

 

உலக ரத்த தான தினம் - ெூன் 14 

 பாதுகாப்பான ரத்த தானத்திற்கான கதயவயயப் பற்றிய 

நபாது விழிப்புணரய்வ அதிகப்படுதத் ெூன் 14 அன்று உலகம் 

முழுவதும் உலக ரத்த தான தினம் அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 2018ம் ஆண்டிற்கான ரத்த தான தினத்தின் கருத்துரு 

"யாருக்காகவாது உதவிடுங்கள், ரத்த தானம் நெய்யுங்கள், 

வாழ்க்யகயய பகிருங்கள்". 

 2004ம் ஆண்டிலிருெ்து உலக ரதத் தானம் ஆண்டுகதாறும் 

அனுெரிக்கப்பைட்ு வருகின்றது. உலக சுகாதார ெிறுவனத்தால் 

பதிவு நெய்யப்பைட்ுள்ள எைட்ு அலுவல் பூரவ் உலகளாவிய 

நபாது சுகாதார பரப்புயரகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

 

உலக மூத்ததார் தவறாக நடத்துதல் விழி ்புணரவ்ு தினம் - ெூன் 15 

 உலக மூத்கதார ்தவறாக ெைதத்ுதல் விழிப்புணரவ்ு தினம் ஒவ்நவாரு வருைமும் ெூன் 15ம் 

கததி அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 இத்தினம் மூத்கதாரக்யள உைல் ரீதியாகவும், மகனாரீதியாகவும், ெிதியியல் ரீதியாகவும் 

தவறாக ெைதத்ும் பிரெச்ியனகளுக்கு எதிராக உலக கவனத்யத ஈரக்்க எண்ணுகிறது. 

 2012ம் ஆண்டு முதல் உலக மூத்கதார ் தவறாக ெைதத்ுதல் விழிப்புணரவ்ு தினம் 

அனுெரிக்கப்பைை்து. இதன் கூை்ைங்கள் மற்றும் மாொடுகள் ெியூயாரக்்கில் ஐ.ொ. 
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தயலயமயகத்தில் ெைத்தப்படுகின்றன. 

 ஐக்கிய ொடுகள் நபாது அயவ ெூன் 15ம் கததியய உலக மூத்கதார ்தவறாக ெைதத்ுதல் 

விழிப்புணரவ்ு தினமாக  அங்கீகரித்திருக்கின்றது. 

 

குடும் த்திற்கான  ணம் அனு ்புதலுக்கான ெரவ்ததெ தினம் – ெூன் 16 

 ஒவ்நவாரு வருைமும் ெூன் மாதம் 16-ம் கததி உலகம் முழுவதும் குடும்பத்திற்கான பணம் 

அனுப்புதலுக்கான ெரவ்கதெ தினமாக அனுெரிக்கப்படுகின்றது.  

 புலம் நபயரெ்்த நதாழிலாளரக்ள் தங்கள் பூரவ்ீக ொை்டின் ெீடித்த வளரெ்ச்ிக்காகவும், 

தங்கள் நொெ்த ொை்டில் உள்ள குடும்பங்களின் ெலனுக்காகவும் கமற்நகாள்ளும் ெிதிப் 

பங்களிப்புகளின் முக்கியதத்ுவத்யத அங்கீகாரம் நெய்ய இத்தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

 இத்தினம், 2015-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ெரவ்கதெ விவொயத ் துயறக்கான 

ெிதியயமப்பின் (International Fund for Agricultural Development-IFAD) நெயற்குழுவின் 38-வது 

கூைை்த்தில் அயனத்து 176 உறுப்பினர ் ொடுகளாலும் ஒருமனதாக ஏற்றுக் 

நகாள்ளப்பை்ைது. 

 பிற்பாடு இத்தினம் ஐக்கிய ொடுகள் நபாது அயவயால் 2018-ம் ஆண்டு ெூன் மாதம் ஒரு 

தீரம்ானத்தின் மூலம் ஏற்றுக் நகாள்ளப்பைை்து. குடும்பத்திற்கான பணம் 

அனுப்புதலுக்கான முதல் ெரவ்கதெ தினம் 2016-ம் ஆண்டு ெூன் 16-ம் கததி 

அனுெரிக்கப்பைை்து. 

 

உலக  ாளலவனமாக்குதல் மற்றும் வறட்சிளய எதிரச்காள்ளும் தினம் - ெூன் 17 

 ெூன் 17 அன்று ஒவ்கவார ் ஆண்டும், உலக அளவில் பாயலவனமாக்குதயல 

எதிரந்காள்வதற்கான விழிப்புணரய்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக உலக பாயலவனமாக்குதல் 

மற்றும் வறை்சியய எதிரந்காள்ளும் தினம் பின்பற்றப்பைட்ு வருகிறது. 

 இெ்த தினத்தின் முக்கிய கொக்கமானது ெிலெ ் சீரழிவு ெடுெியலயமயியன, 

சிக்கல்கயளத் தீரத்்தல், வலியமயான ெமுதாய ஈடுபாடு மற்றும் ஒதத்ுயழப்பின் மூலகம 

அயைய முடியும் என்பயத ெியனவு கூறகவ ஆகும். 

 WDCDD-2018-ன் கருதத்ுரு “ெிலம் உண்யமயான மதிப்புள்ளது - அதில் முதலீடு 

நெய்யுங்கள்”. 

 WDCDD - World Day to Combat Desertification and Drought 

 ஈக்கவைார ்அரொங்கம் இதயன உலக அளவில் நதாகுதத்ு வழங்குகிறது. 

 ஐக்கிய ொடுகளின் நபாதுக்குழு ெூன்-17-ஐ WDCDD-ஆக 1994ல் தீரம்ானத்தின் மூலம் 

ஏற்றுக்நகாண்ைது. 

 WDCDD முதன்முதலில் 1995-ல் பின்பற்றத் துவங்கப்பைை்து. இெ்த தினமானது 1994-ல் 

ஐக்கிய ொடுகளின் நபாதுக்குழுவால் பாயலவனமாக்குதயல எதிரந்காள்வதற்கான 

உைன்படிக்யகயய ஏற்றுக் நகாண்ை தினத்யதக் குறிக்கிறது. 
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உலக நீடித்த உணவியற் ெளமயற்களல தினம்- ெூன் 18 

 ஆண்டுகதாறும் உலகம் முழுவதும் ெூன் 18 ஆம் கததி உலக ெீடித்த உணவியற் 

ெயமயற்கயல தினம் (World Sustainable Gastronomy Day) நகாண்ைாைப்படுகின்றது. 

 Gastronomy என்பது உணவு மற்றும் கலாெெ்ாரத்திற்கு இயைகயயான உறயவப் பற்றிய 

கல்வியாகும். 

 இத்தினமானது உணவியற் ெயமயற்கயலயய (Gastronomy) உலகின் இயற்யக மற்றும் 

கலாெெ்ார பன்முகதத்ுவத்கதாடு நதாைரப்ுயைய கலாெெ்ார நவளிப்பாடு (Cultural expression)  

என அங்கீகரிக்கின்றது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்மாதம் ஓர ் தீரம்ானத்யத ஏற்றுக் நகாண்ைதன் மூலம் ஐொ 

நபாது அயவயால் உலக ெீடித்த உணவியற் ெயமயற்கயல தினம்   பிரகைனப் 

படுத்தப்பைை்து. 

 

தகாவா புரட்சி தினம் - ெூன் 18 

 முன்னாள் கபாரெ்ச்ுக்கீசியக் குடிகயற்றமான ககாவா, ெூன் 18-ஐ சுதெ்திரத்திற்காகப் 

கபாராடிய ககாவா மக்களின் ெரித்திரத்யத ெியனவு கூறுவதற்காகப் பின்பற்ற உள்ளது. 

 18 ெூன், 1946-ல் சுதெ்திர கபாராை்ை வீரர ் ராம் மகனாகர ் கலாகியா, மக்களுக்குக் 

காலணியரக்ளின் அைக்குமுயறக் நகாள்யககயள எதிரத்த்ுப் கபாராடுவதற்கான 

முழக்கத்தியன விடுத்தார.் 

 450 வருைங்களுக்குப் பிறகு, டிெம்பர ்19, 1961 அன்று கபாரெ்ச்ுக்கீசியரிைம் இருெ்து ககாவா 

விடுவிக்கப்பை்ைது. 

 

உலக அகதிகள் தினம் - ெூன் 20 

 உலகில் அகதிகளின் ெியல குறிதத்ு விழிப்புணரய்வ ஏற்படுதத்ும் நபாருைட்ு உலகம் 

முழுவதும் ெூன் 20-ம் ொள் உலக அகதிகள் தினமாக நகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 இெ்த ொயள கயைபிடிப்பது அகதிகளின் அவலெியலக்கான கவனத்யத ஈரக்்கவும், 

அவரக்ளின் யதரியம் மற்றும் நபாறுயம ஆகியவற்யற நகாண்ைாைவும், அவரக்ளது  

சிக்கல்கயளக் கயளவதற்கான உறுதிநமாழியய புதுப்பிக்கவும் உதவும்.  
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 உலக அகதிகள் தினம் 2018-ன் கருதத்ுருவானது Now more than ever, We need to stand with 

Refugees – முன்யபக் காை்டிலும் தற்கபாது ொம் அவரக்ளுக்காக கவனம் நெலுத்த 

கவண்டும். 

 ஐ.ொ. நபாது ெயபயில் 4 டிெம்பர ்2000-ம் அன்று ெியறகவற்றப்பை்ை தீரம்ானத்தின் மூலம் 

உலக அகதிகள் தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 ஐ.ொ. அகதிகள் மாொடு 1951 என்பதின் 50வது ஆண்டின் ெியனவாக இெ்தத ்தீரம்ானம் 

ெியறகவற்றப்பைை்து. பின்பு ஆண்டுகதாறும் நவவ்கவறு கருதத்ுருக்களுைன் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 

ெரவ்ததெ தயாகா தினம் – ெூன் 21 

❖ ெரவ்கதெ கயாகா தினம் அதன் நதாைக்கமான 2015ம் ஆண்டிலிருெ்து ஒவ்கவார ்ஆண்டும் 

ெூன் 21 அன்று நகாண்ைாைப்பைட்ு வருகிறது.  

❖ ஐக்கிய ொடுகள் நபாதுெ ் ெயப (UNGA) ெரவ்கதெ கயாகா தினத்யத ஒருமனதாக 

அறிவித்தது. 

❖ ெூன் 21 என்பது வைதுருவத்தின் ெீண்ை தினம் என்பதற்காகவும் உலகின் பல பகுதிகளில் 

சிறெ்த முக்கியதத்ுவம் வகிக்கும் தினமாக இருப்பதாலும் ெரவ்கதெ கயாகா தினமாக 

கதரவ்ு நெய்யப்பை்ைது. 

❖ இெ்த வரும், கை ்ராடூன் வன ஆராய்ெச்ி ெிறுவனத்தில் பிரதம மெ்திரியின் பங்ககற்புைன் 

இெ்த ெிகழ்வானது ெயைநபற்றது. 

❖ ராெஸ்தானில் ஒரு லைெ்த்திற்கும் கமலான மக்கள் ஒகர இைத்தில் கயாகா பயிற்சியன 

நெய்து உலக ொதயன பயைதத்ுள்ளனர.் 

❖ 2018-ன் கருதத்ுரு “அயமதிக்கான கயாகா” (Yoga for Peace). 
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ஃச ட்டி டி லா மியூசிக் - ெூன் 21 

❖ நபை்டி டி லா மியூசிக் என்பது இயெ தினம் அல்லது உலக இயெ தினம் என்று 

அறியப்படுகிறது. 

❖ இது ெூன் 21-ல் ஆண்டுகதாறும் நகாண்ைாைப்படுகிற தினமாகும். 

 

ெரவ்ததெ ளகம்ச ண்கள் தினம் - ெூன் 23 

 உலகம் முழுவதும் ஆண்டுகதாறும் ெூன் 23ஆம் கததி ெரவ்கதெ யகம்நபண்கள் தினம் 

(WIDOW DAY) கயைப்பிடிக்கப்படுகின்றது. 

 தங்களுயைய துயணவனின் இறப்பியனத் 

நதாைரெ்்து பல்கவறு ொடுகளில் யகம்நபண்கள் 

அயையும் மனித உரியம மீறல்கள் நதாைரப்ான 

விழிப்புணரய்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக 2010ஆம் 

ஆண்டு ஐ.ொ.அயவயால் இத்தினம் 

துவங்கப்பைை்து. 

 ெீண்ை காலமாக ெமூக புறக்கணிப்கபாடு 

புலப்பைா அெ்தஸ்கதாடு உலகில் வாழ்ெ்து 

வருகின்ற யகம்நபண்களுக்கு ெமூகத்தில் முழு 

உரியமகள் மற்றும் அங்கீகாரத்யத 

வழங்குவயதயும், அயைவயதயும் உறுதி 

நெய்யும் நெயல்களுக்கான ஓர ் வாய்ப்கப 

இத்தினமாகும். 

 

ஐ.நா. ச ாதுெ ்தெளவ தினம் - ெூன் 23 

 உலகம் முழுவதும் ஆண்டுகதாறும் ெூன் 23ஆம் கததி ஐக்கிய ொடுகள் நபாதுெ ்கெயவ 

தினம் ஐ.ொ அயமப்பால் நகாண்ைாைப்படுகின்றது. 

 ஐ.ொ.நபாதுெ ் கெயவ தினமானது 2002ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் மாதம் 20ஆம் கததி 

ஐ.ொ.நபாது அயவ ஓர ் தீரம்ானத்யத ெியறகவற்றியதன் மூலம் இத்தினம் 

கயைபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அயனவருக்குமான சிறெ்த உலகியனக் கை்ையமப்பதில் அரசுப் பணியாளரக்ள் மற்றும் 

ெிரவ்ாகிகளின் வியலமதிப்பற்றப் பங்களிப்யபக் குறிப்பிடுவதற்காக இத்தினம் 

நகாண்ைாைப்படுகின்றது. 

 

ெரவ்ததெ ஒலிம்பிக் தினம் - ெூன் 23 

 உலகம் முழுவதும் ஆண்டுகதாறும் ெூன் 23ஆம் கததி ெரவ்கதெ ஒலிம்பிக் தினம் 

நகாண்ைாைப்படுகின்றது. 
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 ெரவ்கதெ ஒலிம்பிக் தினமானது 1948ஆம் ஆண்டு ெிறுவப்பைை்து. (பிரான்ஸ் ொை்டின் 

தயலெகரான பாரிஸில் உள்ள கொரக்பான்கனவில் 1894ஆம் ஆண்டு ெூன் 23ஆம் கததி 

ெவீன ஒலிம்பிக் வியளயாைட்ுப் கபாை்டிகள் நதாைங்கியயத ெியனவு கூரவ்தற்காக)  

 ெரவ்கதெ ஒலிம்பிக் தினத்தின் மூன்று முக்கியத் தூண்களாவன  

o கண்டுபிடிப்பு (discover) 

o கற்றல் (learn) 

o ெகரவ்ு (move) 

 வியளயாைட்ுப் கபாை்டிகளின் இெ்த மூன்று தூண்களும் கதசிய ஒலிம்பிக் கமிைட்ிகளால் 

வியளயாைட்ு, கல்வி மற்றும் கலாெெ்ாரெ ்நெயல்பாடுகளில் பிரகயாகப்படுத்தப்படும். 

 

மாலுமிகளின் தினம் - ெூன் 25 

 உலகப் நபாருளாதார மற்றும் ெமுதாயத்தில் மாலுமிகளின் பங்களிப்பிற்கு ென்றியியன 

நவளிப்படுதத்ும் வயகயில் ஒவ்நவாரு ஆண்டும் ெூன் 25 அன்று உலகம் முழுவதும் 

மாலுமி தினமாகக் கயைபிடிக்கப்படுகிறது. 

 2018ம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு “மாலுமிகளின் ெலன்”. இெ்தக் கருதத்ுரு மாலுமிகளின் 

ெலன், குறிப்பாக மனெலம் ொரெ்்த பிரெச்ியனகயள ெியனவு கூறுகிறது. 

 ெரவ்கதெ கைல்வழி அயமப்பானது 2010-ல் மாலுமிகள் தினத்யத ெியமித்தது. 

 இெ்த தினம் 2010 மணிலாவில் ெயைநபற்ற தூதுவரக்ளின் மாொை்டில் தீரம்ானத்யத 

ஏற்றுக் நகாண்ைதுைன் ெிறுவப்பைை்து. இெ்த மாொடு மாலுமிகளுக்கு திருத்தப்பை்ை 

ெியலயான பயிற்சி வழங்குதல், ொன்றிதழ் அளித்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் மாொடு, 

1978-ஐ ஏற்பதற்காக ெயைநபற்றதாகும்.  
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 இெ்த தினம் முதன் முதலாக 2011-ல் உற்று கொக்கப்பைை்து. அதன் பின் ஒவ்கவார ்ஆண்டும் 

பின்பற்றப்பைட்ு வருகிறது. இெ்த தினம் ஐக்கிய ொடுகளின் கயைபிடிப்புப் பைட்ியலிலும் 

கெரக்்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

மருந்து முளறதகடு மற்றும் ெட்ட விதராத கடத்தலுக்கான ெரவ்ததெ எதிர் ்பு தினம் - 

ெூன் 26 

 உலகம் முழுவதும் மிகப் நபரிய சிக்கல்கயள ஏற்படுத்தக்கூடிய ெை்ை விகராத மருெ்துகள் 

நதாைரப்ான விழிப்புணரய்வ ஏற்படுத்த ஒவ்நவாரு ஆண்டும் ெனவரி 26ஆம் கததி மருெ்து 

முயறககடு மற்றும் ெை்ை விகராத கைத்தலுக்கான ெரவ்கதெ எதிரப்்பு தினமாக 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினமானது அலுவல் ரீதியாக ஐ.ொ.வால் நதாைங்கி யவக்கப்பைை்து. டிெம்பர ் 1987-ல் 

ஐ.ொ.நபாது அயவயில் ஒரு தீரம்ானம் ெியறகவற்றிய பின்னர ் ஒவ்நவாரு ஆண்டும் 

இத்தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 சீனாவில் ெயைநபற்ற முதல் ஓபியப் கபாருக்குெ ்(1839-42) ெற்று முன்னர ்கியாங்கைாங்கின் 

ஹியூநமன்னில் ஓபிய வரத்்தகத்யத தயை நெய்தவரான Lin Xexu  

(சீனா அறிஞர ் மற்றும் குயிங் வம்ெத்தின் அதிகாரி) என்பவரது ெியனவாக இத்தினம் 

கதரெ்்நதடுக்கப்பை்ைது. 

 

ஐ.நா.வின் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில்துளற நிறுவன நாள் - ெூன் 27 

 சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர நதாழில்துயற ெிறுவன அயமெெ்கமானது, ஐ.ொ.வின் சிறு, குறு 

மற்றும் ெடுத்தர நதாழில்துயற ொளான 2018 ெூன் 27ல் கதசிய மாொை்டிற்கு (Udyam 

Sangam) ஏற்பாடு நெய்துள்ளது. 

 இெ்த மாொை்டின் கொக்கம் சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர நதாழில்துயற ெிறுவனங்களின் 

பல்கவறு பங்குதாரரக்யள உயரயாைல் மற்றும் பங்குரியம மூலம் ஊக்குவிப்பதாகும். 

புதுயமயய கமம்படுதத்ுதல் மற்றும் சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர நதாழில்துயற ெிறுவன 

ெம்பெ்தமான பிரெெ்யனகளுக்கு அறியவ பகிரெ்்து நகாள்ளுதல் ஆகியயவ இவற்றின் 
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கொக்கங்களாகும். 

 2017ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 6ஆம் கததி ெைெ்த ஐ.ொ நபாதுெ ்ெயபயின் கபரயவக் கூைை்த்தில் 

சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர நதாழில்துயற ெிறுவனங்களின் முக்கியதத்ுவத்யத 

அங்கீகரித்து, 26 ெூன் கததியய சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர நதாழில்துயற ெிறுவன 

தினமாக அறிவித்தது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

இந்ததா- சுபிக் கட்டளள ்  குதி [INDOPACOM] 

 அநமரிக்க அரசு தமது பயழயமயான, மிகப்நபரிய, யுக்திொர ்முக்கியதத்ுவம் வாய்ெ்த 

யுஎஸ் பசுபிக் கை்ையளப் பகுதியய இெ்கதா-பசுபிக் கை்ையளப் பகுதி என 

மறுநபயரிைட்ுள்ளது. 

 இெ்த முடிவு அநமரிக்காவின் யுக்தி ொரெ்்த சிெ்தயனயில் இெ்தியப் நபருங்கைலின் 

முக்கியதத்ுவம் நபருகி வருவதற்கான அங்கீகாரம் என்ற அளவில் 

முடிநவடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 ஏற்நகனகவ டிரம்ப ெிரவ்ாகம் ஆசிய பசுபிக் பகுதியய இெ்கதா-பசுபிக் என 

மறுநபயரிைட்ு இெ்தியாயவ இெ்தப் பகுதியின் புத்தக அலமாரியின் கயைசி முயன என்று 

அயையாளப் படுத்தியுள்ளது. 

 தற்நபாழுது மறுநபயரிைப்பைட்ுள்ள INDOPACOM பகுதி தமது வீெச்ின் பரப்நபல்யலயாக 

பசிபிக் நபருங்கைலில் இருெ்து இெ்தியப் நபருங்கைல் வயர ெீண்டிருக்கும். 

 

 ரம்ிங்ஹாம் ெரவ்ததெ நடனத் திருவிழா 

 பரம்ிங் ாமில் அயமெ்துள்ள Dance Xchange எனும் அயமப்பினால் ெைத்தப்படும் 

பரம்ிங் ாம் ெரவ்கதெ ெைனத ்திருவிழா பரம்ிங் ாமில் துவங்கியுள்ளது. 

 பரம்ிங் ாம் ெரவ்கதெ ெைனத் திருவிழாவானது இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுயற 

ெைத்தப்படும் திருவிழாவாகும். இத்திருவிழாவின்கபாது பரம்ிங் ாம் முழுவதும் நபாது 

இைங்களில் ெரவ்கதெ ெைனங்களின் ெிகழ்ெச்ிகள் ெைத்தப்படும். 

 இத்திருவிழா 2008 ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பைை்து. 

 

ஐதரா ்பிய யூனியன் திளர ் டத் திருவிழா 

 ஐகராப்பிய யூனியன் தியரப்பைத் திருவிழாவின் (European Union Film Festival-EUFF) 23-வது 

பதிப்பு புதுதில்லியில் உள்ள சிரி ககாைய்ை கயலயரங்கத்தில் அரங்ககற உள்ளது. 

 இெ்திய அரசின் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புதத்ுயற அயமெெ்கத்தின்  (Ministry of 

Information and Broadcasting)  தியரப்பைத் திருவிழா இயக்குனரகத்தால் (Directorate of Film 
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Festivals)  இெ்த ஐகராப்பிய யூனியன் தியரப்பைத் திருவிழா ஒருங்கியணக்கப்படுகின்றது. 

 ஐகராப்பிய யூனியனின் பிரதிெிதிகள் குழு மற்றும் ஐகராப்பிய யூனியனின் உறுப்பு 

ொடுகளின் தூதரகங்கள் ஆகியவற்றின்  ஒதத்ுயழப்புக் கூை்டியணகவாடு இெ்த திருவிழா 

ெைத்தப்பை உள்ளது. 

 

சமக்கின்தெ அறிக்ளக - இந்தியா 

 நமக்கின்கெ அறிக்யகயின்படி, நபாலிவுறு ெகரத்திற்கான நதாழில்நுை்பங்கயள 

அயமப்பதில் லத்தீன் அநமரிக்கா மற்றும் ஆப்பிரிக்க ொடுகளின் ெகரங்கயள விை 

இெ்திய ெகரங்கள் கமாெமான ெியலயில் உள்ளன. 

 நமக்கின்கெ உலக ெிறுவனம் நதாழில்நுை்ப வாயிலான உைக்ைை்யமப்பு வெதிகளின் 

ெியலகளின் அடிப்பயையில் ெகரங்களின் சிறப்பம்ெங்கயளக் கணக்கிைட்ுள்ளது. 

 நதாழில்நுை்ப அடிப்பயையிலான சிறெ்த ெகரங்களுக்கானக் கணக்கீை்டின் 

அதிகபைெ்மான 37 புள்ளிகளில், நெய்ப்பூர ் 2.7 புள்ளிகளுைனும், (எல்லா ெகரங்களுைனும் 

ஒப்பிை்ை அளவில் குயறெ்தபைெ்மாக) பூனா 6.4 புள்ளிகளுைனும் (யெகராபியுைன் 

ெமெியலயில்) உள்ளன. மற்றும் மும்யப 8.8 புள்ளிகளுைன் ககப் ைவுன், நமக்சிககா ெகரம் 

மற்றும் நைல் அவிவிற்கு கீகழ உள்ளது. 

 நபாலிவுறு ெகரங்களுக்கான திை்ைமானது பூனாவில் 2015-ல் நதாைங்கப்பை்ைது. 

 

உலகின் முதல் விண்சவளி நாடு 

 ரஷ்ய பில்லியனர ்மற்றும் விஞ்ஞானியான இககார ்அஷரந்பய்லி (Igor Ahurbeylis) உலகின் 

முதல் விண்நவளி ொைான ‘அஸ்காரட்ியாவின்’ தயலவராக தன்யன அறிவித்தார.் 

 அஷர ்நபய்லியின் சிெ்தயனயில் உருவான அஸ்காரட்ியாவின் கொக்கம் தனது நொெ்த 

அரொங்கம், ொணயம், ெீதிமுயற மற்றும் ொைக்ாை்டியயக் நகாண்ை சுயாதீன விண்நவளி 

ொைாக இருப்பது ஆகும். 

 ெெ்திரனில் 25 ஆண்டுகளில் ெிரெ்தர குடியிருப்பு அயமக்கக் கவனம் நெலுத்தப்படுகிறது. 

அஸ்காரட்ியா ஏற்நகனகவ 2 லைெ்ம் குடிமக்கயளக் நகாண்டுள்ளது. 
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