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TNPSC �ளிகள் 

 ெசன்ைன 22.1 �ல்�யன் டன்கள் காரப்ன் ைட ஆக்ைசைட ெவளி���ன்ற�. இ� 
�ன்றாவ� ெபரிய காரப்ன் உ�ழ்வாக பட்�ய�ல் உள்ள�. �த�டத்�ல் ெடல்� 38.38 
�ல்�யன் டன்க�ட�ம் அதைனத் ெதாடரந்்� �ம்ைப�ம் பட்�ய�ல் உள்ளன. 

 எடப்பா� ேக. பழனிசச்ா� மற்�ம் ஓ. பன்னீர ் ெசல்வம் தைலைம�லான அணிக்� 
இரடை்ட இைலச ் �ன்னத்ைத ஒ�க்�ய இந்�ய ேதரத்ல் ஆைணயத்�ன் ஆைணைய 
ெடல்� உயரநீ்�மன்றம் உ�� ெசய்த�. 

 ப��ப் பட�்யல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட �ற�ம் இ�க்ைககைளப் ப�� ெசய்��ம் ஒ� 
��ய வச� ஒன்ைற ஐ.ஆர.்�.�.� இைணய தளத்�ல் இந்�ய ர�ல்ேவ 
�வங்���க்�ன்ற�.  

o இந்த ��ய வச��ன்ப�, இர�ல் �றப்படத் �வங்�வதற்� 30 நி�டங்கள் 
�ன்னதாக ெவளி�டப்ப�ம் இரண்டாவ� ப��ப் பட்�யல் ெவளியான �ற�ம் 
பயணிகள் இ�க்ைககைள �ன்ப�� ெசய்ய ���ம். 

 வாகனங்கள் �லம் ேமா� �ட�் ஓ�ப் ேபா�ம் �பத்�க்க�க்கான வழக்�களில் 
பா�க்கப்பட்டவரக்ளின் உண்ைமயான ேகாரிக்ைகக�க்� நியாயமாக  நிவாரணம் 
ேபாய்ச ் ேச�வைத உ�� ெசய்�ட மத்�ய அர� ஒ� �ட்டத்ைத வ�த்�ட 
ேவண்�ெமன்� உசச்நீ�மன்றம் �ரப்்� ���ள்ள�.  

 �ன்னாள் �ரதமர ்மன்ேமாகன் �ங்�ற்� �தலாவ� ‘P.V. நர�ம்மராவ் ேத�ய தைலைம 
மற்�ம் வாழ்நாள் சாதைன ���’ �ன்னாள் ��யர�த் தைலவர ்�ரணாப் �கர�்யால் 
வழங்கப்படட்�. 

 ஆப்கானிஸ்தான் இந்�யா�ற்� தன� ஏற்�ம�ைய ஈரானின் சாபஹார ் �ைற�கம் 
வ�யாக ஆரம்�த்� ைவத்த�. 2019 ஆம் ஆண்� �ப்ரவரி 24-ம் ேத� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
இந்த ஏற்�ம�ேய இந்�யா�ற்� தன� ெபா�டக்ைள பா�ஸ்தாைனத் த�ரத்்த வ��ல் 
ெசய்யப்பட�்�க்�ன்ற �தலாவ� ஏற்�ம�யா�ம். 

 அெமரிக்க ��யர�த் தைலவர ்ெடானால்� �ரம்ப்�ம் வடெகாரியத் தைலவர ்�ம் ேஜாங் 
உன்�ம் ஒ� வ�டத்�ற்�ள் இரண்டாவ� �ைறயாக �யட்நா�ன் தைலநகர ் 
ஹேனா�ல் சந்�த்�க் ெகாண்டனர.் 

 2017 ஆம் ஆண்�ல் பா�ஸ்தான் �ரிக்ெகட ் அணித் தைலவர ் சரப்்ராஸ் அகம��டம் 
ஐக்�ய அர� அ�ரகத்ைதச ் ேசரந்்த ப�ற்�யாளர ் இரப்ான் அன்சாரி ஊழல் 
அ���ைறைய ேமற்ெகாண்� அவர ் �ற்றவாளி எனக் கண்ட�யப்படட்தன் �ற� 
சரவ்ேதச �ரிக்ெகட் ��மம் 10 வ�டங்கள் அவ�க்�த் தைட ��த்�ள்ள�. 

 மத்�ய வரத்்தகம், ெதா�ற்�ைற மற்�ம் �மானப் ேபாக்�வரத்�த் �ைற அைமசச்ர ்
�ேரஷ் �ர� மத்�யப் �ரேதசத்�ன் ேபாபா��ம் அசா�ன் ேஜாரஹ்ட்��ம் ேத�ய 
வ�வைமப்� நி�வனங்கைளத் �வக்� ைவத்தார.் 

o இரண்� நி�வனங்க�ம் ெதா�ற்�ைற ேமம்பா� மற்�ம் உள்நாட�் வரத்்தகத் 
�ைற�ன் �ழ் இயங்�ம் தன்னாட்� நி�வனங்களா�ம். 

 மத்�ய அைமசச்ரைவ ெடல்� – கா�யாபாத் – �ரட ் ெப�வ�ப் பாைத�ல் 82.15 
�ேலா�ட்டர ் �ரத்�ற்� வடட்ார �ைர�ப் ேபாக்�வரத்� அைமப்ைப எற்ப�த்�ட 
ஒப்�தல் அளித்��க்�ன்ற�. 

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ் மாதம் பா�காப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பாட�் 
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நி�வனத்�ற்காக எ�சாட ்எனப்ப�ம் ஒ� �ன்ன� உள�த் �ைற ெசயற்ைகக் ேகாைள 
இஸ்ேரா அைமப்� ெவளி�ட இ�க்�ன்ற�. 

 �ரான்�ன் ேகன்ஸ் நகரில் நைடெபற்ற ெசஸ் �ைளயாட�்க்கான ேகன்ஸ் சரவ்ேதச 
ஓபன் �ரா��ல் இந்�ய �ராண்ட ்மாஸ்டர ்அ��த் �ப்தா ேகாப்ைபைய ெவன்றார.் இ� 
அவர� �தல் தனிநபர ்சரவ்ேதச �ற்�ப்பயண ெவற்�யா�ம். இவர ்இத்தா��ன் �யர ்
�� பாேசாைவ ெவற்� ெகாண்டார.் 

 இரா�வத்தால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட நாட்�ன் அர�யலைமப்ைபச ் �ர�்�த்�வதற்காக 
�யான்மர ்ஒ� ��ைவ அைமத்�ள்ள�. 

 ஆற்�க்கால் ெபாங்கல் ���ழாைவ ��வனந்த�ரம் நடத்���க்�ன்ற�. ஒ� நாளில் 
உல�ன் �கப்ெபரிய அள�ல் ெபண்கள் பங்ேகற்�ம் சமய பண்�ைககளில் இ� 
ஒன்றா�ம். 

o ஆற்�க்கால் பகவ� அம்மன் ேகா�ல் ெபண்களின் சபரிமைல என்�ம் 
அைழக்கப்ப��ன்ற�. இதற்� காரணம் இங்� ெபண்கள் மட�்ேம சடங்�கள் 
ெசய்வர.் 

 �ரதமர ் ெடல்��ன் இஸ்கான் ேகா��ல் 670 பக்கங்கைளக் ெகாண்ட�ம், 800 �ேலா 
�ராம் எைட ெகாண்ட�மான ஒ� �கப்ெபரிய பகவத் �ைத �த்தகத்ைத ெவளி�ட்டார.் 

o சரவ்ேதச ��ஷ்ணா பக்� உணர�்ச ் சங்கம் (International Society for Krishna 
Consciousness)  என்றைழக்கப்ப�ம் இஸ்காைனப் ெபா�த்த வைர�ல் இந்தப் 
�த்தகம் �னிதக் க�த்�களின் தத்�வத்ைத அச�்டப்பட்ட வைக�ல் 
�கப்ெபரிய �த்தகமாக இ�க்�ம்.  

 வரி ஏய்ப்� மற்�ம் வரி த�ரத்்தைலக் கட�்ப்ப�த்�வதற்காக வரி��ப்�களில் 
தகவல்கள் மற்�ம் அைதச ்ேசகரிப்ப�ல் உத� ஆ�யவற்�ன் பரிமாற்றத்�ற்கான ஒ� 
ஒப்பந்தத்�ல் இந்�யா�ம் ��ேன�ம் ���ல்��ல் ைகெய�த்�ட்டன. 

 ெபங்க��ைவச ் ேசரந்்த ெச� கண்டக்டர ் நி�வனமான �க்னல்�ப் நி�வனம் 4G/LTE 
மற்�ம் 5G NR MODEM ஆ�யவற்�க்காக இந்�யா�ன் உள்நாட்�ேலேய உ�வாக்கப்ப�ம் 
�தலாவ�  ெச� கண்டக்டர ்�ல்�கைள ���ல்��ல் ஒ� நிகழ்ச�்�ல் ெவளி�ட்ட�. 

 ராஜஸ்தானின் பக� நகரில் மத்�ய ஜ�ளித் �ைற அைமசச்ர ் ஸ்�ரி� இரானி 
ைடடன்வாலா அ�ங்காட்�யகத்ைதத் �வக்� ைவத்தார.் இ� �பா ச�கத்�ன் 
பாரம்பரியமான மற்�ம் ைகேவைலயாலான அச�்�ம் கைலைய 
காட்�ப்ப�த்��ன்ற�. 

 �ர�்�த்தங்கைள எளிதாக்கல் என்பதன் �தான BCG-IBA அ�க்ைக மத்�ய நி� மற்�ம் 
ெப�நி�வன �வகார அைமசச்ர ் அ�ண் ெஜட�்யால் ெவளி�டப்படட்�. இந்த 
அ�க்ைக�ன்ப� �ர�்�த்தங்க�க்கான ேநாக்கங்கைள நிைறேவற்�வ�ல் 
ஈ�பட்��க்�ம் அைனத்�ப் ெபா�த் �ைற வங்�களி�ம் பஞ்சாப் ேத�ய வங்� 
�தன்ைமயான இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 இலங்ைக அணி�ன் மடை்ட �ரரான சனத் ெஜய�ரியா ஊழல் எ�ரப்்� �சாரைணைய 
த�த்தைமைய ஒப்�க் ெகாண்டதற்�ப் �ற� 2018 ஆம் ஆண்� அக்ேடாபர ் 16-ம் ேத� 
�தல் �ன்ேத��ட்ட நாளி��ந்� இரண்� வ�டங்க�க்�த் தைட ��க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 �ப்ரவரி 26 அன்� ேகரளா மாநிலம் பாலக்கா� மாவட்டத்�ல் உள்ள வடவ�ரில் 
த�ழ்நாட்�ன் �ன்னாள் �தலைமசச்ர ் எம்.�. இராமசச்ந்�ர�க்கான நிைன� 
ைமயத்ைத  ேகரள ஆ�நர ்�. சதா�வம் ெதாடங்� ைவத்தார.் 
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o �லகத்�டன் ��ய இந்த ைமயமான� ேபாட்�த் ேதர�்கள் மற்�ம் 
ேவைலவாய்ப்�க�க்� இைளஞரக்ள் மற்�ம் ெபண்கள் ஆ�ேயாைரத் 
தயாரப்�த்�வதற்கான ைமயமாக �ளங்�ம். 

 ெசன்ைன�ன் வண்ட�ரில் உள்ள அ�ஞர ் அண்ணா உ�ரியல் �ங்கா���ந்� 
இரண்� ெவள்ைளப் ��கைள (ஆ�த்யா மற்�ம் ஆரத்்�) ந�கர ் �ஜய் ேச�ப� 
தத்ெத�த்�ள்ளார.் 

 �காதாரம், அர� மற்�ம் �ய ேவைலவாய்ப்� ெதா�ல் �ைறகளில் �ற்�க்�ம் ேமற்பட்ட 
ெபண்க�க்� ஊ�ணி என்ற அர� சாரா அைமப்பால் ���கள் வழங்கப்படட்ன. 

 மாரச் ்02 அன்� இந்�யப் �ரதமர ்2019 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் �தல் 2020 ஆம் ஆண்� மாரச் ்
வைர உள்ள காலத்ைத கட�்மான – ெதா�ல்�ட்ப ஆண்டாக அ��த்தார.் 

 அ�ல பார�ய �கம்பர ் ெஜ�ன் மகாச��யால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட பகவான் மகா�ர ்
அ�ம்சா �ரஸ்கர ்���ைனப் ெபற��க்�ம் �தல் நபர ்இந்�ய �மானப் பைட�ன் 
�ங் கமாண்டரான அ�நந்தன் வரத்்தமான் ஆவார.் 

 ஆ�ஷ்மான் பாரத் �ட்டத்�ன் �ழ் உேபர ்ஓட�்நரக்�க்� இலவச �காதார ேசைவகைள 
அளிப்பதற்காக ேத�ய �காதார ஆைணயம் (NHA - National Health Authority) உேபர ் என்ற 
பயணம் ேமற்ெகாள்�வதற்கான ெசய��டன் ஒ� �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தத்�ல் 
ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 மத்�ய அரசான� ேபாராளிக�டன் “�க ெந�ங்�ய ெதாடர�்ல் இ�ந்தவரக்ள்” என்ற 
காரணத்�ன் அ�ப்பைட�ல் சட்ட �ேராத நடவ�க்ைககள் (த�ப்�ச)் சட்டத்�ன் �ழ் 
ஜம்� காஷ்�ைரச ் ேசரந்்த ஜமாத்-இ-இஸ்லா� என்ற அைமப்ைப 5 வ�டங்க�க்�த் 
தைட ெசய்�ள்ள�.  

 ைகேப� அைடயாள அடை்டகள் மற்�ம் ��தாக வங்�க் கணக்ைகத் ெதாடங்�தல் 
ஆ�யவற்�ற்� அைடயாளச ் சான்றாக ஆதாைர ��ப்பப்ப�  பயன்ப�த்�வதற்� 
அ�ம�க்�ம்  ஒ� அவசரச ்சட்டத்�ற்� ��யர�த் தைலவர ்ஒப்�தல் வழங்��ள்ளார.் 

 மத்�யப் �ரேதச மாநிலத்�ன் �வா�யரில் மாற்�த் �றனாளி 
�ைளயாட�்க்க�க்கான ைமயத்ைத அைமப்பதற்� மத்�ய அைமசச்ரைவ ஒப்�தல் 
வழங்��ள்ள�. இந்த ைமயம் ச�கப் ப��கள் சட்டம், 1860-ன் �ழ் ப�� 
ெசய்யப்பட��க்�ற�. 

o இ� �வா�யரின் மாற்�த் �றனாளி �ைளயாட�்க�க்கான ைமயம் என்ற 
ெபயரில் ெசயல்பட��க்�ற�. 

 �ன்னாள் நி�யைமசச்ர ் ப. �தம்பரம் எ��ய “Undaunted : Saving the Idea of India” என்ற 
�த்தகத்ைத �ன்னாள் ��யர�த் �ைணத் தைலவர ்ஹ�� அன்சாரி ெவளி�ட்டார.் 

 இந்�ய ஏ�கைணத் �ட்டங்களில் தன்�ைடய தனித்�வ தைலைமப் பண்�ற்காக “2019 
ஏ�கைண அைமப்�கள் ���” எ�ம் ெப�ைம ���ைன பா�கப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் 
ேமம்பாட�் அைமப்�ன் தைலவர ் G. ச�ஷ் ெரட்�க்� அெமரிக்க வானியல் மற்�ம் 
�ண்ெவளி�யல் நி�வனம் வழங்���க்�ன்ற�. 

 வங்�ப் பா�காப்�ப் ெபடட்கத்�ல் நைககள், பத்�ர ஆவணங்கள் மற்�ம் இதர ம�ப்� 
��ந்த ெபா�டக்ைளப் பா�காக்�ம் ேநாக்�டன் எந்த ஒ� காப்�ட�் நி�வனத்தா�ம் 
அளிக்கப்ப�ம் �தலாவ� வங்�ப் பா�காப்�ப் ெபடட்கத்�ற்ெகன்� தனியான ஒ� 
காப்�டாக இப்ேகா ேடாக்�ேயா ெபா�க் காப்�ட�் நி�வனம் “வங்�ப் பா�காப்�ப் 
ெபட்டகத்” �ட்டத்ைத ெவளி�ட்ட�. 
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 �ன்றாவ� �ைறயாக இந்�ய ேத�யப் பா�காப்�க் ��வால் வழங்கப்ப�ம் 
ெப�ைம�� சரவ்ஸ்ேரஷ்த �ர�ா �ரஸ்கர ்(ெவண்கலக் ேகாப்ைப) என்ற ��ைத 2018-ம் 
ஆண்�ற்கான �ரி�ல் �வசாயத்�ற்கான ரசாயன உரங்கள் நி�வனமான பாரிஜாதம் 
ெதா�ற்சாைலக்� வழங்கப்பட்��க்�ன்ற�. 

 ��எஸ் ேமாட்டார ்நி�வனம் “நீ�த்தத் தன்ைமக்கான ப�ைம சகாப்தம்” என்ற சரவ்ேதச 
நீ�த்த நிைலத் தன்ைமக்கான ��ைத ேபாரச்�்க�ன் �ஸ்பன் நகரில் ெபற்��க்�ன்ற�. 

o ேம�ம் இந்நி�வனம் உற்பத்�ப் ெபா�ளின் தரத்�ல் ��ய �த்�ைரகைள 
உ�வாக்�ட ேமற்ெகாண்ட தன� ெப� �யற்�களின் அங்�காரத்�ற்� ேவண்� 
“தரம் மற்�ம் �யாபார நி�ணத்�வ ���ைன�ம்” ெவன்�ள்ள�. 

 த�ழ்நா� காவல்�ைற�ன் ��� அ�வலகத்�ல் காவலர ் அங்கா�ைய த�ழ்நா� 
காவல்�ைற அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

o இந்தச ் ெசய�யான� ேபா�ஸ் உணவகத்�ல் �ற்கப்ப�ம் அைனத்�ப் 
ெபா�டக்ளின் �வரங்கள் மற்�ம் �ைலப் பட்�யைல அளிக்�ம். 

 ெபண்க�க்கான �ய உத�க் ��க்களின் (SHGs - self-help groups) ேதைவகைள 
ெவற்�கரமாக �ரத்்� ெசய்ததற்காக �றந்த வங்�க்கான ��� இந்�யன் வங்�க்� 
த�ழக அரசால் வழங்கப்பட�்ள்ள�.  

 �கழ்ெபற்ற கலாசச்ாரத்�ல் இடம்ெபறாத �ற்�க்�ம் ேமற்பட்ட ��தைலப் ேபாராட்ட 
�ரரக்�க்� மரியாைத ெச�த்�வதற்காக ெசங்ேகாடை்ட�ல் “ஆசா� � �வானி” 
அ�ங்காட்�யகம் �றந்� ைவக்கப்பட்ட�. 

 காண்டா��க இனங்கைளப் பா�காப்பதற்காக “2019 ஆம் ஆண்�ன் ஆ�ய 
காண்டா��கங்கள் �தான �� �ல்� உ�� ஆவணத்�ல்” இந்�யா, �ட்டான், ேநபாளம், 
இந்ேதாேன�யா மற்�ம் மேல�யா ஆ�ய நா�கள் ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. இ� 
இரண்டாவ� ஆ�ய காண்டா��க வா�ட நா�களின் சந்�ப்�ன்ேபா� 
ைகெய�த்�டப்பட்ட�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் ேத�ய ஸ்ெடம் (STEM – Science, Technology, Engineering and Math – 
அ��யல், ெதா�ல்�ட்பம், ெபா��யல் மற்�ம் கணிதம்) கல்� ��தான� 
அெமரிக்காைவச ் ேசரந்்த இந்�ய வம்சாவளி ப�ன்ம வய�னரான காவ்யா 
ேகாப்பரப்��ற்� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

o ��ேயா�ளஸ்ேடாமா�ன் ேமம்பட்ட ��சை்சக�க்� இவர� ��ப்�டத்தக்க 
கண்���ப்�க�க்காக இவ�க்� இவ்��� வழங்கப்ப��ற�. 

 நிலந�க்க அபாய மண்டலங்கைளக் கண்ட�வதற்காக�ம் அைடயாளம் கா�ம் 
நடவ�க்ைககைள ஊக்��ப்பதற்காக�ம் இந்�யா ��வ�ம் 22 நிரந்தர 
���டங்காட்� (GPS - global positioning system) நிைலயங்கைள இந்�யப் ���யல் 
அள�யல் �ைறயான� (GSI - Geological Survey of India) ெதாடங்��ள்ள�. 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 04 அன்� உலக பா�யல் �ரண்ட�க்ெக�ரான ேபாராட்ட 
�னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

o இ� ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகளிைடேய ெப�ம்பா�ம் காணப்ப�ம் பா�யல் 
�ரண்டல்கள் ��த்த ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 ேமக்� சால் ேதரத்�ல் �ண்�ம் ெவற்� ெபற்� ெசேனக�ன் அ�பராக இரண்டாவ� 
�ைறயாகத் ேதாரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 
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 �ரிக்ெகட்�ல் தான் ஆற்�ய ேசைவக்காக இங்�லாந்� �ரிக்ெகட் அணி�ன் 
தைலவரான அெலஸ்ேடர ் �க்�ற்� ைநட�்ட் ��� அ�காரப் �ரவ்மாக 
வழங்கப்படட்�. இங்�லாந்�ன் இலண்டனில் உள்ள பக்�ங்ஹாம் மாளிைக�ல் 
எ�செபத் II அர�யால் இவ�க்� இவ்��� வழங்கப்படட்�. 

o �ரிக்ெகட்�ற்� ேசைவயாற்�யதற்காக ைநட�்ட் படட்ம் ெப�ம் 17-வ� �ரிட்�ஷ் 
�ரிக்ெகட ்�ரர ்இவராவார.் 

 ெசன்ைன மத்�ய இர�ல் நிைலயத்�ற்� த�ழ்நாட்�ன் �ன்னாள் �தலைமசச்ர ்எம்.�. 
இராமசச்ந்�ரனின் ெபயர ் �ட்டப்ப�ம் என்� இந்�யப் �ரதமர ் மாரச் ் 06 அன்� 
அ��த்�ள்ளார.் 

 மாரச் ்06 அன்� த�ழக �தலைமசச்ர ்அம்மா ச�தாய வாெனா�ையத் ெதாடங்�னார.் 

 ��ப்�டட் ேவளாண் ெபா�டக்�க்காக ேபாக்�வரத்� மற்�ம் சந்ைதப்ப�த்�தல் (TMA 
- Transport and Marketing Assistance) உத�க்கான �ட்டத்ைத மத்�ய அர� அ��த்�ள்ள�. 

 16 RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) உ�ப்� நா�கைளச ் ேசரந்்த 
அைமசச்ரக்ள் கம்ேபா�யா�ன் �ேயம் ரீப்�ல் நைடெபற்ற 7-வ� RCEP அைமசச்ரைவக் 
�டட்த்�ல் கலந்� ெகாண்டனர.் 

 சரவ்ேதச �ற்ற�யல் நீ�மன்றத்�ல் (ICC - International Criminal Court) 124-வ� உ�ப்� நாடாக 
ேச�வதற்கான ேராம் ��க்� மேல�யா ஒப்�தல் அளித்�ள்ள�. 

 இந்�ய ேத�ய ஆவணக் காப்பகத்�ன் ெபா� இயக்�னராக P.Y. ரேமைஷ 
நிய�ப்பதற்கான நியமனத்�ற்� மத்�ய அைமசச்ரைவ ஒப்�தல் வழங்��ள்ள�. 

 �ர�்�த்தக் கட்��ன் தைலவரான கஜா கல்லாஸ் எஸ்ேதானியா�ன் �தலாவ� ெபண் 
�ரதமராக நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 பாபா அ� ஆராய்ச�் ைமயத்�ன் (Bhabha Atomic Research Centre) இயக்�னராக அ�த் 
�மார ்ெமாகந்� �ன்� ஆண்� காலத்�ற்� நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 ேபாரப்்�ன் உலக ேகா�ஸ்வரரக்ள் பட�்ய�ல் 6 இடங்கள் �ன்ேன� 13-வ� இடத்ைத 
ரிைலயன்ஸ் நி�வனத்�ன் தைலவரான �ேகஷ் அம்பானி ��த்�ள்ளார.் இந்�யாைவச ்
ேசரந்்த 106 ேகா�ஸ்வரரக்ள் இந்தப் பட்�ய�ல் இடம் ��த்�ள்ளனர.் 

 ��ப்பாக �ராமப்�றப் ப��களில் உள்ள மாணவரக்ளின் ப�த்தல் மற்�ம் �ரிந்� 
ெகாள்�ம் �றன்கைள ேமம்ப�த்�ம் ேநாக்கத்�ற்காக “ேபாேலா” என்ற ெசய�ைய 
��ள் இந்�யா நி�வனம் ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 சரவ்ேதச  �ரிக்ெகட ் ஆைணயத்�ன் �ன்� ஊழல் எ�ரப்்�க் ����கைள ��ய 
�ற்றத்�ற்காக �ம்பாேபைவச ் ேசரந்்த �ன்னாள் �ரிக்ெகட ் இயக்�னரான எேனாக் 
இேகாப்ைப ICC (International Cricket Council) பத்� ஆண்� காலத்�ற்�த் தைட ெசய்�ள்ள�.  

 த�ழ்நாட்�ன் எண்�ரில் உள்ள இந்�யன் எண்ெணய்க் கழகத்�ன் நீரத்்த இயற்ைக 
எரிவா� �ைனயத்ைத �ரதமர ்நாட்�ற்� அரப்்பணித்தார.் ெதன் இந்�யா�ன் �ழக்�க் 
கடற்கைரேயாரத்�ல் அைமந்த �தலாவ� LNG (Liquified Natural Gas) �ைனயம் இ�வா�ம். 

 ெசன்ைன�ல் உள்ள அைனத்� 19 நிலத்த� ெமட்ேரா நிைலயங்க�ம் �ட்ட ெநரிசல் 
��ந்த ப��களில் பயணிக�க்காக “இலவசப் பயன்பாட�்” தைரவ�த் ெதாைலேப� 
வச�ையப் ெபற��க்�ன்றன. 

 பாரி�ல் நைடெபற்ற 2019 ஆம் ஆண்�ன் ெநாய்�யல் ஓபன் ேபாட்��ல்  இந்�யா�ன் 
61-வ� �ராண்ட ்மாஸ்டராக ஈேராடை்டச ்ேசரந்்த 16 வயதான                                       P. 
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இனியன் உ�ெவ�த்�ள்ளார.் 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான அள� மற்�ம் மண்டலம் ஆ�யவற்�ல் �றந்� 
�ளங்�யதற்காக �கழ்ெபற்ற �மான நிைலய ேசைவத் தர (ASQ - Airport Service Quality) 
��ைத �வேனஸ்வரில் உள்ள �ஜூ பட்நாயக் சரவ்ேதச �மான நிைலயம் ெவன்� 
இ�க்�ன்ற�.  

 2019 ஆம் ஆண்�ன் சரவ்ேதச ெபண்கள் �ன ெகாண்டாட்டத்�ன் ேபா� 2019 ஆம் 
ஆண்�ன் ேத�யப் ெபண்கள் வாழ்வாதார சந்�ப்பான� உத்தரப் �ரேதசத்�ன் 
வாரணா��ல் உள்ள �ன்தயாள் ஹஸ்த்கலா சன்��ல் நைடெபற்ற�. 

 ச��யா �வா�நாதன் உலக �காதார நி�வனத்�ன் �ைணப் ெபா� இயக்�நர ்
பத����ந்� தைலைம அ��யலாளர ்பத�க்� உயரத்்தப்பட�்ள்ளார.் 

 “இந்�யா�ன் ெபரிய அள�லான தட்டம்ைம த�ப்��ப் �ரசச்ாரமான�” 2010 மற்�ம் 
2013 ஆ�ய ஆண்�க�க்�ைடேய பத்தா�ரத்�ற்�ம் ேமற்பட்ட �ழந்ைதகைளக் 
காப்பாற்ற உத�யதாக இ-ைலப் பத்தரிக்ைக�ல் ெவளியான ஆய்� ��� ���ற�.  

 இந்�ய வம்சாவளிையச ்ேசரந்்த அெமரிக்க ெதாைலக்காட்� நி�ணரான பத்மா லட�்� 
UNDP-ன் “நல்ெலண்ணத் �தராக” ஐக்�ய நா�கள் வளரச்�்த் �ட்டத்�னால் (UNDP - United 
Nations Development Programme) நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 ேலாக் ஆ�க்தா�ன் பத�க் காலத்ைத எட�் ஆண்�களி��ந்� 5 ஆண்�களாக 
�ைறப்பதற்� ேலாக் ஆ�க்தா சட்டத்ைத இராஜஸ்தான் அர� ��த்��ள்ள�. 

 �வகங்ைக மாவடட்த்�ன் காைரக்���ல் உள்ள அ��யல் மற்�ம் ெதா�லக ஆய்� 
மன்றம் - மத்�ய �ன்ேவ��யல் ஆராய்ச�் நி�வனத்�ன் (CSIR-CECRI / Central 
Electrochemical Research Institute) �தலாவ� ெபண் இயக்�னராக த�ழ்நாடை்டச ் ேசரந்்த 
அ��யலாளரான டாக்டர ்என். கைலச ்ெசல்� உ�ெவ�த்�ள்ளார.் 

 “இந்�யா�ல் சட்டத்�ன் அ�ப்பைட�ல் ஆட்�, மக்களாட்� மற்�ம் நீ�த்த 
வளரச்�்க்காக” தன� பங்களிப்ைப ஆற்�யதற்காக அைம�ப் பல்கைலக்கழகத்�னால் 
ெகௗரவ �ைனவர ் பட்டம் இந்�யக் ��யர�த் �ைணத் தைலவரான எம். ெவங்ைகய 
நா���க்� வழங்கப்படட்�. 

o இவர ் ேகாஸ்டா ரிக்கா�ன் தைலநகரான சன் ேஜா�ல்  பல்கைலக்கழகத்�ன் 
தைலவரிட��ந்� “தத்�வ�ற்கான �ைனவர ்பட்டத்ைதப்” ெபற்�ள்ளார.் 

 ஆ�ய �ைளயாட�்ப் ேபாட்�களில் தங்கம் ெவன்றவரான மன்�த் �ங் சஹல் இந்�ய 
�ராண்ட ் �ரிக்ஸ் ெதாடரின் ஆண்க�க்கான 1500 �டட்ர ் ஓட்டப் பந்தயத்�ல் தங்கப் 
பதக்கம் ெவன்�ள்ளார.் 

 மத்�யப் �ரேதச மாநிலத்�ல் பழங்���னர ் அ�கமாக வ�க்�ம் மாவட்டங்களில் 
உள்ள பள்ளிகளில் ெதாடக்க நிைலக் கல்�ப் பாடத் �ட்டத்�ல் ேகாண்� ெமா� 
இைணக்கப்ப�ம் என்� அம்மாநில �தல்வர ்கமல்நாத் அ��த்�ள்ளார.் 

o அம்ெமா� ேப�ம் மக்களின் எண்ணிக்ைக ேவகமாக �ைறந்� வ�வைதக் 
க�த்�ல் ெகாண்� இம்��� எ�க்கப்பட�்ள்ள�.  

 சரவ்ேதச �மான நிைலயங்கள் ஆைணயத்�ன் (ASI - Airports Council International) 2018 ஆம் 
ஆண்�ற்கான �மான நிைலய ேசைவத் தரத் �ட்டத்�ன் ஆ�ய ப��க் �ராந்�யத்�ல் 
“ஒ� ஆண்�ல் 40 �ல்�யன் பயணிகைளக் ைகயாண்ட �மான நிைலயம்” என்ற �ரி�ல் 
�றந்த �மான நிைலயமாக �� �ல்��ல் உள்ள இந்�ரா காந்� சரவ்ேதச �மான 
நிைலயம் அ��க்கப்பட�்ள்ள�. 
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 ேமரா என்ற ெபயைரக் ெகாண்ட ெத� நாய் இமாலய �கரத்ைத அைடந்த �தலாவ� 
நாயாக உ�ெவ�த்�ள்ள�. இ� �ெபத்ைதச ்ேசரந்்த மஸ்�ப் மற்�ம் இமாலய ேமய்ப்� 
நாய் ஆ�யவற்�ன் கலப்� ேபான்� காட்�யளிக்�ற�. இ� எவெரஸ்ட் �கரத்�ன் 
ெதற்�ல் இமயமைல�ல் உள்ள 7000 �ட்டர ்உயரம் ெகாண்ட ப�ன்� என்ற �கரத்�ன்  
உச�்ைய அைடந்�ள்ள�. 

 இந்� த�த் ச�கத்���ந்� ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட பா�ஸ்தானின் �தலாவ� ெபண் 
நாடா�மன்ற ேமலைவ உ�ப்�னராக ��ஷ்ண �மார ்ேகா� உ�ெவ�த்�ள்ளார.் 

 நி� ேமாச�க்� எ�ரான நடவ�க்ைககள் மற்�ம் ��ரவாத எ�ரப்்� நி�க் 
கட்டைமப்�கள் ஆ�யவற்�ல் �க்�சார ் �ைறபா�கைளக் ெகாண்�ள்ளதால், “அ�க 
ஆபத்�ைடய �ன்றாம் தர நா�கள்” என்ற 23 நா�கைளக் ெகாண்ட தன� பட�்ய�ல் 
பா�ஸ்தாைன ஐேராப்�ய ஒன்�யம் ��தாக இைணத்�ள்ள�. 

 ப்�ம்ெபரக்் பணக்காரரக்ள் ���ட�்ல் வாேரன் பப்ேபடை்ட �ன்�க்�த் தள்ளி உல�ன் 
�ன்றாவ� பணக்கார நபராக ெமாய்ட ்ெகன்னி� ��ஸ் ��ட்டன்                           �இ 
என்ற நி�வனத்�ன்  தைலவரான ெபரன்ார�் அரன்ால்ட் உ�ெவ�த்�ள்ளார.் 

 �ைணப் ப�வாளர ் அ�வலகங்களில் பைழய நில ஆவணங்கைள ஆன்ைலனில் 
(ேநர�யாக இைணயதளத்�ல்) சரிபாரத்்�ட�ம், நிலப் பட்டா வழங்�ட�ம் ேவண்� ஒ� 
�ட்டத்ைத த�ழ்நா� அர� ஆரம்�த்�ள்ள�.  

o இத்�ட்டம் ெபரம்ப�ர ்மாவட்டத்�ல் ேசாதைன ரீ��ல் அ��கப்ப�த்தப்பட்ட�. 

 ேமற்� வங்கத்ைத 12-வ� I-�க் ேபாட்��ல் ேதாற்க�த்ததன் �லம் ெசன்ைன �ட்� 
அணி சாம்�யன் அணியாக ���ட்டப்பட்ட�. 

 நியமனங்க�க்கான அைமசச்ரைவக் ��, 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்31-ம் ேத����ந்� 
ஆ� மாதங்க�க்� �ரதமரின் ெசயலாளராக பாஸ்கர ் �ல்ேப என்பவரின் 
ம�நியமனத்�ற்� ஒப்�தல் அளித்��க்�ன்ற�. 

 �ரதமரின் �ல ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட உைரகைள உள்ளடக்�ய “சப்கா சாத் சப்கா 
�காஸ்” என்ற �த்தகம் நி�யைமசச்ர ்அ�ண் ெஜட�்யால் ெவளி�டப்பட்��க்�ன்ற�. 

 இந்த வ�டத்�ய ஹாரவ்ரட் ்சட்டப் பள்ளி�ன் சரவ்ேதச ெபண்கள் �னத்�ன் உ�வப்படக் 
கண்காட்��ல் அங்�காரமளிக்கப்பட்ட ெபண்களில் வழக்க�ஞ�ம் 
ெசயல்பாட்டாள�மான �தா பரத்வாஜ்ஜும் ஒ�வராவார.் 

o இந்�யா�ல் தன்பா�ன ேசரக்்ைகைய �ற்ற�யல் �ைற���ந்� 
�லக்�வதற்காக ேபாரா�ய வழக்க�ஞரான ேமனகா ��சா� உள்பட 21 
��தாளரக்ள் இ�ல் அடங்�வர.் 

 மத்�ய அர� பணிக் ெகாைடக்கான வ�மானவரி �லக்ைக 20 லடச்ம் வைரக்�ம் 
இரட்�ப்பாக்���க்�ன்ற�. இ� தற்சமயம் ஓய்� ெப��றவரக்�க்�ம் கடந்த 12 
மாதங்களில் ஓய்� ெபற்றவரக்�க்�ம்  ெபா�ந்�ம். 

 வாரணா��ல் கா� �ஸ்வநாதர ் ெப�வ�ப்பாைதக்� �ரதமர ் அ�க்கல்  நாட்�னார.் 
இத்�ட்டம் அந்த �னிதத் தளத்ைத�ம் அைதச ் �ற்��ள்ள ப��கைள�ம் 
��ப்�த்த�க்கான ஒ� �கப்ெபரிய ெதாைலேநாக்�ப் பாரை்வையக் 
ெகாண்��க்�ன்ற�. 

 �ரத்ரஷ்னின் இலவசக் �ைட�ன் (Dish antenna) �லம் இந்�யா�ன் ெசயற்ைகக்ேகாள் 
�லமான ஒளிபரப்�ப் ப�� �தான ேம�ம் 11 மாநில ெதாைலக் காட்�  
அைலவரிைசகைள �ரசார ் பார� ெகாண்� வந்�ள்ளதாக இந்�யப் �ரதமர ்
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அ��த்�ள்ளார.் 

o இந்த 11 அைலவரிைசகள் வட�ழக்� மாநிலங்களில் 5 மாநிலங்கைளக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்11 அன்� இந்�யா�ன் உயரிய ��மக்கள் ���களில் ஒன்றான 
பத்ம ���கைள 112 நபரக்�க்� இந்�யக் ��யர�த் தைலவர ்வழங்�னார.் 

 இந்�யா�ல் ம�த்�வ உத�கள், கல்� மற்�ம் வணிக வாய்ப்�க�க்காகக் 
காத்��க்�ம் மாலத் �� ��மக்க�க்காக தாராளவாத பயண அ�ம� �டை்ட (visa) 
அளிக்கக்��ய இந்�யா மற்�ம் மாலத் ��கள் ஆ�ய நா�க�க்�ைடேயயான ��ய 
பயண அ�ம�ச ்�ட�் ஒப்பந்தமான� 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்11 ��ந்� நைட�ைறக்� 
வந்த�.  

 பாலஸ்�ன நாட்�ன் அ�பரான மக�த் அப்பாஸால் அந்நாட்�ன் ��ய �ரதமராக 
மக�த் சத்ேயக் அ��க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 தற்ெபா�� த�ழ்நா� அர� அ�வலரக்ள் தங்கள் உயர ் அ�காரிகளிட��ந்� �ன் 
அ�ம� ெபற்ற �ன்� �.25,000 வைர பரி�ப் ெபா�டக்ைளப் ெபற ���ம். இதற்� �ன் 
ஒ�வர ்�.5000 வைர மட�்ேம பரி�ப் ெபா�டக்ைளப் ெபற ���ம். 

 பயனாளரக்�க்� உகந்த மற்�ம் ப�ைம ��கள் என்ற க�த்ைத ஏற்�க் 
ெகாள்வதற்காக ெசன்ைன ெமட்ேரா இர��ன் நிலத்த� இர�ல் நிைலயங்க�க்� 
இந்�யப் ப�ைமக் கட�்டங்கள் ஆைணயத்தால் (IGBC - Indian Green Building Council) 
�ளாட்�னம் தரசச்ான்� வழங்கப்பட�்ள்ள�.  

o IGBC தர�டல் அைமப்� என்ப� தன்��ப்பம் ெகாண்ட, ெபா�க் க�த்�ைச� 
அ�ப்பைட�லான சந்ைதயால் நிரவ்�க்கப்ப�ம் �ட�் வச�த் �ட்டங்களா�ம். 

o இந்தத் தர�டல் அைமப்பான� இயற்ைக�ன் (பஞ்ச�தங்கள்) 5 ��கைள 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. ேம�ம் இ� பண்ைடய கட்�டக் கைல�ன் 
நைட�ைறகள் மற்�ம் ந�ன ெதா�ல்�ட்ப கண்���ப்�கள் ஆ�யவற்�ன் ஒ� 
சரியான கலைவயா�ம். 

 ��ர ் �மானப் பைடத் தளத்�ற்� “நிஷாந்த்” எனப்ப�ம் ��யர�த் தைலவர ்
ெகௗரவமான� இந்�யக் ��யர�த் தைலவர ்இராம்நாத் ேகா�ந்தால் வழங்கப்பட்ட�. 

o ��யர�த் தைலவரின் வண்ணங்க�க்கான ெகௗரவம் என்ப� ேபார ் மற்�ம் 
அைம�க் காலங்களில் நாட்�ற்காக �றப்பாகப் பணியாற்�யைத 
அங்�கரிப்பதற்காக வழங்கப்ப�ம் ���களில் ஒன்றா�ம். 

 இந்�யா�டன் ஆழ்ந்த மற்�ம் வ�வான வரலாற்� மற்�ம் கலாசச்ார உற�கைள 
ஏற்ப�த்�வதற்காக ேமற்� வங்காளத்�ன் ெகால்கத்தா�ல் உள்ள ர�ந்�ர பார� 
அ�ங்காட்�யகத்�ற்� �.22 இலடச்த்ைத வழங்க ஜப்பான் அர� ��� ெசய்�ள்ள�. 

 �ங்கப்�ரில் நைடெபற்ற ஆ�ய ஓபன் ேலசர ் பாய்மர சாம்�யன்�ப்�ல் 
ஆண்க�க்கான ேலசர ்ஸ்ேடண்டர�் ேபாட்��ல் இந்�யா�ன் �தலாவ� ெவண்கலப் 
பதக்கத்ைத �ம்ைபையச ்ேசரந்்த உபமான்யா தத்தா ெவன்�ள்ளார.்  

 நான்� இந்�யரக்ள் உள்பட 157 பயணிகள் எத்�ேயாப்�ய �மான �பத்�ல் 
ெகால்லப்பட்ட �ன்� ேபா�ங் 737 ேமக்ஸ் 8 ரக �மானங்கைள மத்�ய அர� தைட 
ெசய்�ள்ள�. 

 �ேசார�ன் தைலநகரான அய்�வ�ல் உள்ள ராஜ்பவனில் அம்மாநிலத்�ல் ��தாக 
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அைமக்கப்பட�்ள்ள ேலாக் ஆ�க்தா�ன் �தலாவ� தைலவராக �. லால்சாதா 
ெபா�ப்ேபற்றார.் 

 �க�ம் �கழ்ெபற்ற கரந்ாடக இைசக் கைலஞரான �.ேக பட்டமாளின் 100-வ� நிைன� 
�னம் 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்19 அன்� அ�சரிக்கப்பட��க்�ற�.  

o இைசக் கசே்சரிகளில் ராகம், தாளம் மற்�ம் பல்ல� ஆ�ய �ன்ைற�ம் 
நிகழ்த்�ய �தலாவ� ெபண்மணி இவராவார.் 

 உதய்ப்�ர ் அரச ��ம்பத்ைதச ் ேசரந்்த உ�ப்�னரக்ளால் நடத்தப்பட்ட வஸ்த்ரதான் 
�ரசச்ாரம் என்ற இலவச ஆைடகள் நன்ெகாைடப் �ரசச்ாரமான� 3 இலடச்ம் 
ஆைடகைளப் ெபற்�ள்ள�. நன்ெகாைட வழங்�வதற்காக �க அ�க அள�லான 
ஆைடகைளத் �ரட்�யதற்காக இ� �ன்னஸ் உலக சாதைன பைடத்�ள்ள�. 

 �ெபத் ப��ையச ் சாரந்்த ச�க ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் தங்கள� 60வ� ேத�ய எ�ச�் 
�னத்ைதக் ெகாண்டா�னர.் 

o இந்த நாளில் தங்கள� தாய்நாட்�ன் �� கம்�னிச நாடான �னா�ன் 
ஆக்�ர�ப்ைப எ�ரத்்� லாசா�ன் ெத�க்களில் ஆ�ரக்கணக்கான 
�ெபத்�யரக்ள் �ரண்டனர.் 

 இந்�யக் காவல்�ைறப் பணியாளரக்ளின் பத�க் காலம் நிைறவைடய �ைறந்த படச்ம் 
6 மாதங்கள் இ�ந்தா�ம் அவரக்ள் காவல்�ைற ெபா� இயக்�நர ்(DGP - Director General of 
Poilce) பத�க்� த���ைடயவரக்ள் என்� இந்�ய உசச் நீ�மன்றம் ���ள்ள�. இதற்� 
�ன்� இப்பத�க்� வ�பவரக்ளின் பத�க் காலம் நிைறவைடய கடட்ாயம் 2 ஆண்�கள் 
இ�க்க ேவண்�ம் என்� ���ைற இ�ந்த�. 

 ெசன்ைன�ன் �ண்� ேத�யப் �ங்கா மற்�ம் ராஜ் பவன் பா�க்கப்படட் கா�களில் 
வ�டாந்�ர வன�லங்� கணக்ெக�ப்�ன் ேபா� 31 �ல்வாய் இன மான்கள் மற்�ம் 87 
�ள்ளி மான்கள் இ�ப்பதாக வனத்�ைற அ�காரிகள் கண்ட�ந்�ள்ளனர.் 

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்12 ஆம் ேத�யான� �ரிட்�ஷ் இந்�யா�ல் மகாத்மா காந்��ன் 
தைலைம�ல் நைடெபற்ற அ�ம்ைச வ��லான உப்� சத்�யாக்�ரகத்�ன் 89-வ� 
நிைன� �னத்ைதக் ��க்�ற�. 

 காரப்்பேரஷன் வங்�யான� மாரச் ் 12 ஆம் ேத�யன்� நா� ��வ�ம் உள்ள தன� 
வங்��ன் பல்ேவ� ைமயங்களில் தன� 114-வ� நி�வன �னத்ைதக் ெகாண்டா�ய�. 
இத்�னத்�ல் தான் 1906 ஆம் ஆண்� �தல் கான் பக�ர ் ஹஜ்� அப்�ல்லாஹ் ஹஜ்� 
கா�ம் சா�ப் பக�ர ் என்பவரின் தைலைம�ல் கரந்ாடகா�ன் உ�ப்��ல் இ� 
ெசயல்படத் �வங்�ய�.  

 �கழ்ெபற்ற நாவலா�ரியர ் மற்�ம் �ைரப்பட இயக்�னரான ேவத் ரா� என்பவ�க்� 
�கழ்ெபற்ற ��மக்ராஜ் ராஷ்�ரிய சா�த்ய �ரஸ்கார ்��� வழங்கப்பட ��க்�ற�. 

o ��மக்ராஜ் என்� அைழக்கப்ப�ம் மராத்�யக் க�ஞர ் மற்�ம் நாடக 
ஆ�ரியரான மைறந்த �� �ரவ்ாத்கர ்என்பவரின் நிைனவாக ��மக்ராஜ் ��� 
ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. 

 �த்�க்���ல் உள்ள ஸ்ெடரை்லட் காப்பர ்ெதா�ற்சாைல�ன் ��ய தைலைம ெசயல் 
அ�வலராக பங்கஜ் �மார ்நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 பா�ஸ்தாைன அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� இயங்�ம் ��ரவாதக் ��வான ெஜய்ஸ்-இ-
�கம��ன் தைலவரான மஸூத் அசாரின் அைனத்� ெசாத்�க்கைள�ம் தன� 
ெசலாவணி மற்�ம் நி��யல் ெசயல்பா�களில் தைட ெசய்வதாக �ரான்ஸ் 
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அ��த்�ள்ள�. 

 ப��க் நாட்�ன் வரலாற்�ல் ��ந்த ேமாசமான தாக்�தலாக நி��லாந்�ன் 
��ஸ்டச்ரச் ் நகரில் உள்ள இரண்� ம��களில் நைடெபற்ற பயங்கரவாதத் 
தாக்�தல்களில் 49 மக்கள் ெகால்லப்பட்��க்�ன்றனர ் மற்�ம் 20 மக்கள் 
காயமைடந்�ள்ளனர.் 

 ஜப்பானில் �கா�ட�்ள்ள அெமரிக்க �றப்�ப் பைடக் ��மமான� ஐதராபாத்�ல் உள்ள 
ேத�ய பா�காப்�ப்  பைட�ன�டன் (NSG – National Security Guard) இைணந்� இ� 
நா�களின் ஆ�தப் பைடகளின் �றன்கைள ேமம்ப�த்�வைத இலக்காகக் ெகாண்� 
ஒ� ப�ற்��ல் ஈ�பட�்ள்ளனர.் 

o 1986 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பரில் ேத�ய பா�காப்�ப் பைடயான� 
உ�வாக்கப்பட்ட�. ��ப் லக்கா�யா இதன் தற்ேபாைதய ெபா� இயக்�நர ்ஆவார.் 

 ஐக்�ய நா�களால் தைட ெசய்யப்பட்டவரக்ள் பட�்ய�ல் ெஜய்ஷ்-இ-�கம� 
இயக்கத்�ன் தைலவரான ம�த் அசாைர ேசரப்்பதற்கான �ரிட்�ஷ், �ரான்ஸ் மற்�ம் 
அெமரிக்கா ஆ�ய நா�களின் ேவண்�ேகாைள �னா �ண்�ம் நி�த்� ைவத்�ள்ள� 

o இந்த ஐக்�ய நா�களின் தைடயான�  அவைர உலகளா�ய அள�ல் பயணத்  
தைட, ெசாத்�கள் �டக்கம் மற்�ம் ஆ�தத் தைட ஆ�யவற்�ற்� உட்ப�த்�ம்.  

 இந்�யா�ன் �கரே்வார ் நி�வனங்கள் தங்கள் ேசாப்� மற்�ம் பற்பைச 
தயாரிப்�களி��ந்� சரச்ை்சக்�ரிய பாக்�ரிய எ�ரப்்� ெபா�ளான “டை்ர�ேளாசான்”-
ஐ நீக்��ள்ளன. 

o டை்ர�ேளாசானின் பயன்பாடான� அசாதாரணமான நாள�ல்லா மண்டல 
அைமப்�, ைதராய்� ஹாரே்மான் ச�க்ைஞ மற்�ம் ேநாய் எ�ரப்்� மண்டலத்ைத 
பல�னப்ப�த்�தல் ஆ�யவற்�டன் ெதாடர�்ைடய�. 

 �னா�ன் நீண்ட ஏ�தலான  3B ராக்ெகட் ஆன� நாட்�ன் 1970 ஆம் ஆண்�  �தலான 
�ண்ெவளி �ட்டத்�ல்  �க்�யமான ஒன்றாகக் க�தப்ப��ற�. இந்த ��ய 
தகவல்ெதாடர�் ெசயற்ைகக்ேகாைள �ற்�ப் பாைத�ல் ெச�த்�யதன் �லம் தன� 
300-வ� ெவற்�ைய �னா  ப�� ெசய்�ள்ள�. 

 ெசன்ைனைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 13 வய� இைசக் கைலஞரான ��யான் 
நாதஸ்வரம் அெமரிக்கா�ன் க�ேபாரன்ியா�ல் நைடெபற்ற சரவ்ேதச இைசத் �றன் 
நிகழ்ச�்யான  “The World’s Best” - ல் ஒ�  �ல்�யன் அெமரிக்க டாலைர ெவன்�ள்ளார.்  

 கஜகஸ்தானின் ஆஸ்தானா�ல் நைடெபற்ற உலக ச�ரங்க சாம்�யன்�ப்�ல் இந்�ய 
�ராண்ட் மாஸ்டரான B அ�பன் மற்�ம் �ரய்ா ேசகர ் கங்�� ஆ�ேயார ் தங்கம் 
ெவன்�ள்ளனர.் 

 இந்�யா மற்�ம் ஓமன் ஆ�ய நா�களின் இரா�வத்�ற்�ைடேய இந்ேதா-ஓமன் 
�ட�்ப் ப�ற்�யான நாகா III ஆன� ஓமனில் நடந்� ��ந்த�. 

 �தல் �ரிக்ஸ் ெஷரப்ா ��ைகயான� �ேர�ல் நாட்�ன் தைலைம�ல் சரவ்ேதச �ற்றத் 
த�ப்� மற்�ம்  பயங்கரவாதத்�ன் �� �றப்� கவனம் ெச�த்� �ேர��ன் 
��ரி�பா�ல் நைடெபற்ற�. 

 வால்டெ்டரி ேபாட்டாஸ் தன� உலக சாம்�யன் அணி�ன் சக உ�ப்�னரான ெல�ஸ் 
ஹா�ல்டன்ைன �ழ்த்� இப்ப�வத்�ன் �வக்கத்�ற்கான  ஆஸ்�ேர�யன் �ராண்ட ்
�ரிக்ஸ் படட்த்ைத ெமர�்�ஸ் அணிக்காக ெவன்றார.் 
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 நாசா�ன் நிக் ேஹக், ரஷ்யா�ன் அெலக்ேஸ ஓவ்ச�்னின் மற்�ம் ��ஸ்�னா ேகாச ்
ஆ�ேயார ்ெவற்�கரமாக சரவ்ேதச �ண்ெவளி ைமயத்ைத ெசன்றைடந்தனர.் 

o ரஷ்யா�ன் ேசா�ஸ் �ண்கலமான� இவரக்ைள �மந்� ெசன்ற�.  

 ெபங்க���ன் கால்பந்� �ளப் (FC) அணியான� ேகாவா அணிைய �ழ்த்� தன� �தல் 
இந்�யன் �ப்பர ்�க் படட்த்ைத (ISL – Indian Super League) ெவன்ற�. 

 ேத�ய நி�வனச ் சட்ட ேமல்�ைற�ட�் �ரப்்பாயமான� (NCLAT - National company Law 
Appellate Tribunal) கடனில் �க்��ள்ள எஸ்ஸார ் எஃ� நி�வனத்ைத �.42,000 ேகா�க்� 
எ�த்�க் ெகாள்�ம் ஆர�்லார ் �ட்ட�ன் ேகாரிக்ைகக்� நிபந்தைன�டன் ��ய 
ஒப்�தைல வழங்��ள்ள�.  

 ெவப்ப மண்டலச ் �றாவளியான இடாய் ஆன� ெமாசாம்�க் மற்�ம் �ம்பாேவ ஆ�ய 
நா�க�க்� �கப்ெபரிய அள�லான ேசதத்ைத ஏற்ப�த்��ள்ள�. 

 USA Today என்ற பத்�ரிக்ைக�ன் “ெபா��ேபாக்�த் �ைற�ல் �க சக்� வாய்ந்த 
ெபண்களின்” பட�்ய�ல் ஓப்ரா �ன்�ேர மற்�ம் ெமரில் ஸ்�ரீப் ஆ�ய சரவ்ேதச 
நடச்த்�ரங்க�டன் இந்�யாைவச ் ேசரந்்த ந�ைகயான �ரியங்கா ேசாப்ரா ேஜான�ம் 
இைணந்�ள்ளார.் 

o USA Today என்ப� சரவ்ேதச அள�ல் �நிேயா�க்கப்ப�ம் அெமரிக்க 
�னசரியா�ம். ேம�ம் இ� அெமரிக்கா�ல் அ�க அள�ல் 
�நிேயா�க்கப்ப��ற�. 

 நாட்�ல் �ட�்க் ��� �ட்� மற்�ம் ஆராய்ச�் ைமயங்கைள (SRRC - Sparrow Rescue and 
Research Centres) அைமப்பதற்கான �ன்ென�ப்ைப ேமற்ெகாண்�ள்ள ஹரியானா மாநில 
வன மற்�ம் வன �லங்�த் �ைறயான� �தன்�ைறயாக உலக �ட�்க் ��� 
�னத்ைதக் ெகாண்டா��ற�.  

o இந்த நிகழ்ச�்யான� பஞ்ச�லா�ல் உள்ள �ர ் �கரஹ்ாக் வன�லங்� 
சரணாலயத்�ல் நைடெபற��க்�ற�. 

 �ன் - ெஹன்� ெசன்ட ் என்பவர ் ைஹட�்�ன் �ரதமராக பத�ேயற்� ஆ� 
மாதங்க�க்�ப் �ற� அவர� அர�க்� எ�ராக நம்�க்ைக�ல்லாத் �ரம்ானம் 
நிைறேவற்றப்படட்ைதத் ெதாடரந்்� அவர ்அப்பத��ல் இ�ந்� �ல�னார.் 

 அடல்ாண்�க் ெப�ங்கடைலச ் ேசரந்்த (Transatlantic) �கப் ெபரிய பயணியர ் கப்பலான 
ஆரஎ்ம்எஸ் ��ன் ேமரி 2 ெசன்ைன �ைற�கத்�ற்� வ�ைக தந்த�. 

 ஐேராப்�ய ஒன்�யத்�ல் ெஜய்ஷ்-இ-�கம� ��ரவாத இயக்கத்�ன் தைலவரான  ம�த் 
அசாைர சரவ்ேதசத் ��ரவா�யாக அ��ப்பதற்கான �யற்�ைய ெஜரம்னி 
ெதாடங்��ள்ள�. 

o ஐக்�ய நா�கள் பா�காப்� சைப�ல் ம�த் அசாைர சரவ்ேதசத் ��ரவா�யாக 
அ��ப்பதற்கான �ரம்ானத்ைத �னா தைட ெசய்தைதத் ெதாடரந்்� இந்த ��� 
எ�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 கஜகஸ்தானின் அ�பர ் பத����ந்� ெவளிேய�ம் �ர�்ல்தான் நசப்ேபவ்ைவ 
ெகௗர�ப்பதற்காக அந்நா� தன� தைலநகரான ஆஸ்தானா என்ற ெபயைர 
�ர�்ல்தான் என்� மாற்��ள்ள�. 

 “ைடகர ் உமன்” என்ப� “சர�்ல்�ந்ேதாரி” என்ற வங்காள வரலாற்� நாவ�ன் ஆங்�ல 
ப�ப்பா�ம். சரக்்கஸ் மற்�ம் அன்� ��த்� இ� �வா�க்�ற�. இந்த �னத்�ன் 
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கதாநாய� �தலாவ� ெபண் சரக்்கஸ் கைலஞர ்ஆவார.் 
o “சர�்ல்�ந்ேதாரி” என்ற நாவல் �ரே்சா பந்ேதாபாத்யாய் என்பவரால் எ�தப்படட்�. 

இ� அ�ணவா �ன்ஹா என்பவரால் ெமா� ெபயரக்்கப்படட்�. 

 �ைறந்த ெசல�ல் �மானச ் ேசைவைய அளிக்�ம் நி�வனமான ஸ்ைபஸ்ெஜட ்
இந்�யா�ன் �தலாவ� �மான நி�வனமாக சரவ்ேதச வான்வ�ப் ேபாக்�வரத்� 
மன்றத்�ல் (International Air Transport Association - IATA) இைணந்�ள்ள�. 

 இந்�யா மற்�ம் ஆப்�ரிக்கா ஆ�ய நா�களின் �ட்ட பங்�ரிைமகள் �தான �ன்� 
நாள் மாநாடான� இந்�ய எக்�ம் வங்� மற்�ம் இந்�ய ெதா�லகக் �டட்ைமப்� 
ஆ�யவற்�டன் இைணந்� மத்�ய வணிக அைமசச்கத்�னால் 
ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட�. 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 22 ஆம் ேத� �கார ் �னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 
இத்�னமான� �கார ்மாநிலம் உ�வாக்கப்பட்டைதக் ��க்�ற�. 
o 1912 ஆம் ஆண்�ல் வங்காள மாகாணத்���ந்� ஆங்�ேலய ஆட்�யாளரக்ளால் 

�கார ்மாநிலம் �ரிக்கப்படட்�. 
 அ�த்த கல்�யாண்�ற்கான மாணவர ் ேசரக்்ைகைய 2019 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 1 ஆம் 

ேத����ந்� ெதாடங்க ேவண்�ம் என்� அர� நி��த� ெப�ம் பள்ளிகைள த�ழக 
அர� அ���த்��ள்ள�. 

o இதர தனியார ்பள்ளிகளில் மாணவர ்ேசரக்்ைகைய ��க்�ம் அேத ேநரத்�ல் அர� 
நி��த� ெப�ம் பள்ளிக�ம் மாணவர ் ேசரக்்ைகைய ��க்க�ம் அர�ப் 
பள்ளிகளில் மாணவர ் ேசரக்்ைகைய அ�கரிக்க�ம் இந்த நடவ�க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. 

 பா�ஸ்தான் �னம் – இந்�யத் �ைணக் கண்டத்�ல் வா�ம் �ஸ்�ம்கள் தங்க�க்� 
தனி நா� ேவண்� 1940 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 23 அன்� லா�ர ் �ரம்ானம் 
நிைறேவற்றப்படட்ைதப் பா�ஸ்தான் அ�சரிக்�ற�. ேம�ம் இ� பா�ஸ்தானின் 
��யர� �னமாக�ம் க�தப் ப��ன்ற�. 1956 ஆம் ஆண்�ன் இேத �னத்�ல் 
அந்நாட்�ன் �தல் அர�யலைமப்ைப ஏற்�க் ெகாண்டதன் �லம் பா�ஸ்தான் �தல் 
இஸ்லா�யக் ��யரசாக உ�ெவ�த்த�. 

 காசா�ல் நிகழ்ந்த வன்�ைற�ன் காரணமாக இஸ்ேரல் நாட்�ற்� கண்டனம் 
ெதரி�க்�ம் �தமாக ஐக்�ய நா�கள் மனித உரிைமகள் ஆைணயத்�ல் ெகாண்� 
வரப்படட் ஒ� �ரம்ானம் �தான வாக்ெக�ப்�ல் 14 நா�க�டன் இைணந்� இந்�யா 
அந்த வாக்ெக�ப்�ல் கலந்� ெகாள்ள�ல்ைல.  

 மத்�ய அைமசச்ரக்ளான ��ஷ் ேகாயல் மற்�ம் டாக்டர ் ஹரஷ் வரத்ன் உள்பட ஏ� 
இந்�யரக்ள் ப�வநிைல மாற்றங்க�க்� எ�க்கப்பட்ட நடவ�க்ைகக�க்காக “2019 ஆம் 
ஆண்�ன் காலநிைலக் ெகாள்ைக�ல் ஈ�பட்ட  உல�ன் �க ெசல்வாக்� �க்க 100 
நபரக்ள்” என்ற பட்�ய�ல் தரவரிைசப்ப�த்தப் பட�்ள்ளனர.் 

o ேம�ம் இேத பட்�ய�ல் இரண்� வாரங்க�க்� ஒ��ைற ெவளிவ�ம் 
பத்�ரிக்ைகயான “ட�ன் � எரத்்�ன்“ ஆ�ரியரான �னிதா நைர�ம் இடம் 
��த்�ள்ளார.்  

 இந்�ய �ன்னாள் தைலைமத் ேதரத்ல் ஆைணயரான ந�ன் சாவ்லா எ��ய “Every Vote 
Counts” எ�ம் �த்தகமான� �ன்னாள் ��யர� �ைணத் தைலவரான ஹ�த் 
அன்சாரியால் ��ெடல்��ல் ெவளி�டப்பட்ட�. 
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 ெசன்ைன�ல் நடந்த ேபாட்��ன் ேபா� ெசன்ைன �ப்பர ் �ங்ஸ் அணி�ன் 
மடை்டயாளரான �ேரஷ் ெரய்னா IPL ேபாட�்களில் 5000 ஓட்டங்கைளக் கடந்த �தல் 
மடை்டயாளராக ஆ��ள்ளார.் 

 மகாராஷ்�ரா�ன் �ம்ைப�ல் ஹம்சஃபார ்அறக்கட்டைள �லமாக இந்�யா�ன் �தல் 
HIV ��சை்ச ைமயம் மற்�ம் LGBTQ ச�தாயத்�ன�க்கான ��ைமயான ம�த்�வ 
நிைலயம் ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 பேராடா வங்�யான� அதன் ஊ�யரக்ளின் �ழந்ைதக�க்கான மழைலயர ்
காப்பகம்/�ழந்ைதகள் பராமரிப்� வச�ையத் ெதாடங்�ய �தல் இந்�ய ெபா�த் �ைற 
வங்�யாக மா��ள்ள�. 

 மத்�ய அரசான� 2018-19 நி�யாண்�ற்கான �த��கைள 85,000 ேகா� �பாய் அள�ல் 
��ம்பப் ெபற்� நிரண்�க்கப்பட்ட இலக்�கைளத் தாண்� உள்ள�. 

o 2017 – 18 ஆம் ஆண்�ல் �. 1 லடச்ம் ேகா� அள�ல் ��ம்பப் ெபற்ற �ற� 
இரண்டாவ� �ைறயாக ஒேர நி�யாண்�ல் அ�க �த��கைள மத்�ய அர�  
��ம்பப் ெபற்�ள்ள�. 

 �பாய் கைல �ழா�ன் 13-வ� ப�ப்பான� 42 நா�களி��ந்� பங்� ெபற்ற  92 சமகால 
மற்�ம் ந�ன காட்�யகங்க�டன் நடத்தப்படட்�. 

o இதன் �றப்� கவன ைமயம் ெதற்கா�யா ஆ�ம். 

 �வாலா�ம் நிைலக்�ச ்ெசன்� ெகாண்��க்�ம் ெஜட் ஏரே்வஸ் �மான நி�வனத்ைதக் 
காப்பாற்�ம் �டட்த்�ன் ஒ� ப��யாக அந்நி�வனத்�ன் நி�வனர ் மற்�ம் 
தைலவரான நேரஷ் ேகாயல் மற்�ம் அவர� மைன� ஆ�ேயார ் வாரிய உ�ப்�னர ்
பத����ந்� �ல��ள்ளனர.் 

 ராம்ேகா �ெமண்டஸ்் நி�வனமான� �றந்த ெப� நி�வன நிரவ்ாக ��ைத 
ெவன்�ள்ள�. ேம�ம் அந்நி�வனத்�ன் அரிய�ர ் ஆைலயான� சரவ்ேதச உற்பத்� 
ஆராய்ச�் நி�வனத்�ன் இந்�யப் ப�ைம உற்பத்�க்கான சவா�ல் தங்கப் 
பதக்கத்ைத�ம் ெவன்�ள்ள�. 

 ஐேராப்�ய ஒன்�ய நாடா�மன்றமான� கடற்கைரேயாரங்கள் மற்�ம் கடல் 
ஆ�யவற்ைற மா�ப�த்தக்��ய ெந��க் க��ப் ெபா�டக்�க்� எ�ரான சட்டத்�ன் 
ஒ� ப��யாக ஒற்ைறப் பயன்பா� ெகாண்ட ெந��க் க��கள், ப�த்� ெமாட�்கள், 
ைவக்ேகால் மற்�ம் கலக்�கள் ஆ�யவற்ைறத் தைட ெசய்வதற்� வாக்களித்�ள்ள�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் ேபட்�ண்டன் ஆ�யக் கலப்� அணிகள் சாம்�யன்�ப் 
ேபாட்�களின் 2-வ� ப�ப்பான� ஹாங் காங்�ல் நைடெபற்ற�. 

o இ�ல் ஜப்பாைன �ழ்த்� �னா சாம்�யன்�ப்ைப ெவன்�ள்ள�. 

 நாரே்வ�ன் தைலநகரான ஓஸ்ேலா ஆன� தன� �ன் வாடைக ேமாட்டார ்
வாகனங்க�க்காக கம்��ல்லா, �ன் �ண்டல் அ�ப்பைட�லான �ன்ேனற்ற 
நிைலயங்கைள அைமக்�ம் உல�ன் �தலாவ� நகரமாக உ�ெவ�க்க�ள்ள�.  

o இ� 2023 ஆம் ஆண்�ல் ��ய உ�ழ்� வாகன அைமப்ைப ஏற்ப�த்�வைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 மத்�ய அரசால் இயற்றப்பட�்ள்ள கட�்ப்பாடற்ற நி� ைவப்�த் �ட்டத்�ைன  
தைடெசய்�ம் அவசரச ் சட்டமான� தற்ேபா�ள்ள ஆபரணக் கைடகளால் நடத்தப்ப�ம் 
மாதாந்�ர �ட்டங்கைள�ம் �ட�் நி� நி�வனங்கைள�ம் பா�க்கா�. 
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 த�ழகத்ைதச ் ேசரந்்த 10 வய� ��வனான ஜஸ்வந் இலங்ைக�ன் தைலமன்னார ்
ப�����ந்� த�ழ்நாட்�ன் த�ஷ்ேகா�க்� பாக்ஜலசந்� வ�யான 32 �ேலா�ட்டர ்
�ரத்ைத 10 மணிேநரம் 30 நி�டத்�ல் நீந்� சாதைனப் பைடத்�ள்ளார.் 

 �தன்�ைறயாக இந்�ய இரா�வமான� மஹாலங்�ர ் இமாலயப் ப���ல் 
அைமந்�ள்ள �க�ம் ஆபத்தான �கரங்களில் ஒன்றான�ம் உல�ன் ஐந்தாவ� �க 
உயரந்்த மைல�மான மக��ல்  (8485 �ட்டர)் மைலேயற்றத்ைதத் ெதாடங்க�ள்ள�. 

 அெமரிக்காவான� ெமக்�ேகா�டனான அதன் எல்ைலப்ப���ல் �வரிைன எ�ப்ப 1 
�ல்�யன் டாலைர ஒ�க்�� ெசய்� அதன் ஒ� ப���ன்  கட்�மானத்ைதத் 
ெதாடங்��ள்ள�. 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்��ன் ஆ�நரான சக்�காந்த தாஸ், டாக்டர ்Y.V. ெரட்� மற்�ம்    G.R. 
ெரட்� ஆ�ேயார ் இைணந்� எ��ய “இந்�ய நி��யல் �ட்டாட�் �ைற” என்ற 
�த்தகத்ைத ெவளி�ட்டார.் 

 ஸ்ைகட்ராக்ஸ் உலக �மான நிைலய ���களான� �ங்கப்�ரின் சாங்� �மான 
நிைலயத்ைத உல�ன் �றந்த வான்பயண ைமயமாக ஏழாவ� �ைறயாக 
அ��த்�ள்ள�. 

o இ�ல் �� �ல்��ல் உள்ள இந்�ரா காந்� சரவ்ேதச �மான நிைலயமான� 8 
இடங்கள் �ன்ேன� 59-வ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 ெபண்கள் ேமம்பா� 2019-ல் �றப்பாகப் பணியாற்�யதற்காக ���ல்� அர�ப் பள்ளி 
ஆ�ரியரான ம� �லாட்� ெகௗர�க்கப்பட்டார.் 

o இந்த ��தான� பா�ன சமத்�வம் மற்�ம் ெபண்கள் ேமம்பா� ஆ�யவற்ைற 
ஊக்��த்த�க்காக  வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 மத்�ய அர�ன் ஆற்றல் நி��யல் கழகமான� ஊரக �ன்வச�யாக்கக் கழக 
நி�வனத்�ன் ெப�ம்பான்ைமயான பங்�கைளப் ெபற்றைதய�த்� இந்�யா�ன் 
இரண்டாவ� �கப்ெபரிய அர�ற்�ச ் ெசாந்தமான நி��யல் நி�வனமாக 
உ�ெவ�த்�ள்ள�. 

o சந்ைத �லதன ம�ப்பாக்கத்ைத ெகாண்� ெசயல்ப�ம் பாரத ஸ்ேடட் வங்�க்� 
அ�த்த இடத்�ல் இந்த நி��யல் நி�வனம் உள்ள�.  

 க�தம் அதானி தைலைம�லான அதானி ��மத்�ன் அதானி �ைற�கம் மற்�ம் 
�றப்�ப் ெபா�ளாதார மண்டலம் (APSEZ - Adani Port and Special Economic Zone) ஆன� 2018-
19ல் 200 �ல்�யன் டன்கள் சரக்�கைளக் ைகயாண்ட �தலாவ� இந்�ய �ைற�கமாக 
உ�ெவ�த்�ள்ள�. 

o இந்த �ைற�கமான� கணக்�டப்பட்ட காலமான 2020 ஆம் ஆண்�ற்� 
�ன்னதாகேவ இசச்ாதைனைய நிகழ்த்��ள்ள�. 

 �ப்ேரா மற்�ம் கரக்�ரின் இந்�யத் ெதா�ல்�ட்ப நி�வனம் ஆ�யைவ இைணந்�  
ஐந்தாம் தைல�ைற வைலயைமப்�களின் வ�வைமப்�, �ட்ட�டல் மற்�ம் 
ெசயல்பா�கள் ஆ�யைவ ெதாடரப்ான ெதா�ற்�ைற சவால்கள் �தான பயன்பாட�் 
ஆராய்ச�்த் �ட்டங்கைள ேமற்ெகாள்ள��க்�றன. 

 அெமரிக்க வரலாற்�ல் �க நீண்ட காலம் வா�ம் தைலைம நிரவ்ா�யாக ேநாபல் பரிைச 
ெவன்றவ�ம் 39-வ� அெமரிக்கா�ன் �ன்னாள் அ�பரான �ம்� காரட்்டர ்
உ�ெவ�த்�ள்ளார.் தற்ெபா�� இவ�ைடய வய� 94 ஆ�ம். 
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 இந்�ய ஏற்�ம� – இறக்�ம� வங்�யான� மத்�ய ஆப்�க்க நாட்�ல் �ன்� �ரிய 
ஒளித் �ட்டங்க�க்� நி�யளிப்பதற்காக காங்ேகா நாட்�ற்� $83.11 �ல்�யன் 
ம�ப்�லான நி�ைய ஒ�க்��ள்ள�.  

 2010 ஆம் ஆண்�ல் நைடெபற்ற ஆ�யப் ேபாட�்களில் ஈரான் நா� ெவண்கலப் பதக்கம் 
ெவல்லக் காரணமாக இ�ந்த ெசர�்யாைவச ்ேசரந்்த ெவ��ன் ேமட்�க் என்பவர ்இந்�ய 
ஆண்கள் ைகப்பந்� அணி�ன் ��ய தைலைமப் ப�ற்�யாளராக 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 �தன்�ைறயாக உயர ் ம�ப்��க்க ைகேப� நி�வனமான ஆப்�ள் ஆன� தன� 
வா�க்ைகயாளரக்�க்காக ஆப்�ள் கடன் அடை்டைய அ��கப்ப�த்��ள்ள�.  

 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

அத்�க்கட� – அ�னா� �ட்டம் 

 த�ழக �தல்வர ்�ப்ரவரி 28-ம் ேத� ��ப்�ரில் உள்ள நத்தம்பாைளயத்�ல் அத்�க்கட� 
– அ�னா� ��நீர ் �நிேயாகம் மற்�ம் பாசனத் �ட்டத்�ற்கான அ�க்கல்ைல 
நாட்�னார.் 

 இத்�ட்டம் �த�ல் 62 வ�டங்க�க்� �ன்� �ன்ெமா�யப்பட்ட�. 

 

 இத்�ட்டம் பவானி ந��ல் வ�ம் ��தலான நீைரக் ெகாண்� ேகாயம்�த்�ர,் ��ப்�ர ்
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மற்�ம் ஈேரா� மாவட்டங்களில் உள்ள வறட்�யான ப��களின் நிலத்த� நீர ்மட்டத்ைத 
உயரத்்��ம் ேநாக்�ல் அப்ப��களில் ஏரிகள், �ளங்கள் மற்�ம் இதர நீரந்ிைலகைள 
நிரப்�ட �டட்���ன்ற�. 

 பவானி அ�ேக�ள்ள காளிங்கராயன் அைணக் கட�்��ந்� 1.5 �எம்� அள�ற்� 
��தலான நீர ் இதற்காக ெவளிேயற்றப்ப�ம். இதற்கான �ட்ட ஒ�க்�� 1800 
ேகா�களா�ம். 

 

கைலமாமணி ���கள் 

 2011 ஆம் ஆண்�ற்�ப் �ற� 8 எட�் ஆண்�கள் இைடெவளிக்�ப் �ற� த�ழக அர� 
கைலமாமணி ���கைள அ��த்��க்�ன்ற�. 

 த�ழ் கலாசச்ாரத்�ற்�ப் பங்களிப்�கைள அளித்த ந�கரக்ள், நடனக் கைலஞரக்ள், 
எ�த்தாளரக்ள், இைசக் கைலஞரக்ள் மற்�ம் பாடகரக்ள் ஆ�ேயா�க்� இவ்��� 
வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 

 

 இம்�ைற �ஜய் ேச�ப�, காரத்்� மற்�ம் �ர�ேதவா ேபான்ற �ைர ந�கரக்ள் உள்பட 
201 கைலஞரக்ள் இவ்��� வழங்� க�ர�க்கப்ப�வர.் 

 ேம�ம் அர� இலக்�யத் �ைற�ல் பார� ���கைள�ம், இைசத் �ைற�ல் M.S. 
�ப்�லட�்� ���கைள�ம், நடனத் �ைற�ல் பால சரஸ்வ� ���கைள�ம் 
அ��த்த�. 
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 M.S. �ப்�லட�்� ���ற்காக பாடகரக்ள் S. ஜான�, பம்பாய் சேகாதரிகளான                          �. 
சேராஜா மற்�ம் �. ல�தா மற்�ம் T.V. ேகாபால ��ஷ்ணன் ஆ�ேயார ்
ேதரந்்ெத�க்கப்பட்��க்�ன்றனர.் 

 பார� ���ற்காக பாடலா�ரியர ் �லைமப்�த்தன், �கழ்ெபற்ற �ல்�ப்பாட�்க் 
கைலஞ�ம் பாடலா�ரிய�மான �ப்� ஆ��கம் மற்�ம் எ�த்தாள�ம் 
ெசயல்பாட்டாள�மான �வசங்கரி ஆ�ேயார ்ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்�க்�ன்றனர.் 

 பால சரஸ்வ� ���ற்காக ைவஜயந்� மாலா, V.P. தனஞ்ெசயன் மற்�ம் C.V. சந்�ரேசகர ்
ஆ�ேயார ் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்��க்�ன்றனர.் 

 

�ரதமர ்வ�ைக - த�ழ்நா� 

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 01 அன்� இந்�யப் �ரதமர ் கன்னியா�மரிக்�ப் பயணம் 
ேமற்ெகாண்� பல்ேவ� வளரச்�்த் �ட்டங்கைளத் ெதாடங்� ைவத்தார.் 

o அவர ்ம�ைர மற்�ம் ெசன்ைன ஆ�ய நகரங்க�க்�ைடேயயான ேதஜாஸ் என்ற 
�ைர� இர�ல் வண்�ச ்ேசைவையத் ெதாடங்� ைவத்தார.் 

o அவர ்இராேமஸ்வரம் மற்�ம் த�ஷ்ேகா� ஆ�ய நகரங்க�க்�ைடேய இர�ல் 
இைணப்�ற்கான ம��ரைமப்�ற்� அ�க்கல் நாட்�னார.் 

 

o அவர ்பாம்பன் பாலத்�ன் ம� �ரைமப்�ப் பணிக�க்� அ�க்கல் நாட்�னார.் 

o அவர ்ேத�ய ெந�ஞ்சாைல 785-ன் ம�ைர ெசட்�க்�ளம் �ரி�ன் நான்� வ�ப் 
பாைதக்� அ�க்கல் நாட்�னார.் 

o �ரதமர ் ேத�ய ெந�ஞ்சாைல 87-ன் ம�ைர-இராமநாத�ரம் �ரி�ன் 2/4 வ�ப் 
பாைதைய நாட்�ற்� அரப்்பணித்தார.் இந்தப் �ரிவான� ம�ைர, �வகங்ைக 
மற்�ம் இராமநாத�ரம் ஆ�ய மாவட்டங்கைள உள்ளடக்�ய�. 
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நாட்�யாஞ்ச� ���ழா – உலக சாதைன 

 பாரம்பரிய நடன வ�வத்�ல் அ�க எண்ணிக்ைக�லான மக்கள் பங்� ெபற்ற வைக�ல் 
நாட்�யாஞ்ச� ���ழா�ல் 7000ற்�ம் ேமற்படட் பரத நாட்�யக் கைலஞரக்ள் பங்ேகற்� 
உலக சாதைன பைடத்�ள்ளனர.் 

 இ� �தம்பரத்�ல் நடராஜர ் ஆலயம் என்ற�யப்ப�ம் சபாநாயகர ் ஆலயத்�ல் 
நடத்தப்படட்�. 

 இந்த வரலாற்�ச ் சாதைன பைடக்�ம் நிகழ்வான� ஒேர மா�ரியான நடனத்ைதப் 
பல்ேவ� வயைதச ்ேசரந்்த 7190 நடனக் கைலஞரக்ளால் நடத்தப்பட்ட�. 

 இந்த நிகழ்ச�்யான� 2017 ஆம் ஆண்�ல் ெசன்ைன�ல் 4525 நடனக் கைலஞரக்ளால் 
ஏற்ப�த்தப்பட்ட உலகச ்சாதைனைய ��ய�த்த�. 

 

�ரான்ஸ்ேகத்ெதடர் ெப�ந்தமனித் த�ப்�தழ் உட்ெபா�த்�தல் 
 அரசாங்க ம�த்�வமைன�ல் �ரான்ஸ்ேகத்ெதடர ் ெப�ந்தமனித் த�ப்�தழ் 

உடெ்பா�த்�தைல (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation) அ��கப்ப�த்�ய நாட்�ன் 
�தலாவ� மாநிலம் த�ழ்நா� ஆ�ம்.  

 TAVI ஆன� 2018 ஆம் ஆண்� நவம்பர ்மாதத்�ல் ெசன்ைன�ல் ஓமந்�ரார ்எஸ்ேடட்�ல் 
உள்ள த�ழக அர� பன்ேநாக்� உயர ்�றப்� ம�த்�வமைன�ல் ெதாடங்கப்படட்�. 

 

 �றந்த இதய அ�ைவ ��சை்ச ேமற்ெகாள்ள ��யாத ��ய இதய ேநாயாளிகளின் �� 
TAVI ��சை்ச ேமற்ெகாள்ளப்ப��ற�. ேம�ம் இ� �ைள�ட�் பற்றைவப்� �ைற�ன் 
�லம் அைடப்�தைழ மாற்�வ�ல் பங்� ெகாள்�ற�. 

 இரண்� ேநாயாளிக�க்� இலவசமாக இந்த அ�ைவ ��சை்ச ெவற்�கரமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்படட்�. 

 ேநாயாளிக�க்� அ�ைவ ��சை்ச ேமற்ெகாள்வதற்காக ஹாரட்் �ம் இந்�யா�டன் 
த�ழக அர� ஒ� �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தத்ைத ஏற்ப�த்��ள்ள�. 

 

ஒ�ங்�ைணந்த ஜ�ளிக் ெகாள்ைக 
 மாரச் ் 06 அன்� த�ழ்நா� அர� தன� ஒ�ங்�ைணந்த ஜ�ளிக் ெகாள்ைகைய 

அ��த்�ள்ள�. 



•   
•  
 

28 
 

  

 இ� ெதன் மாவட்டங்களில் ஜ�ளித் ெதா�ற்சாைல�ன் நீ�த்த வளரச்�், ெதா�ல்�ட்ப 
ஜ�ளிைய ஊக்��த்தல் மற்�ம் ஜ�ளித் ெதா�ற்சாைலைய ஊக்��த்தல் 
ஆ�யவற்�ற்� உந்� சக்�யாக இ�க்�ம். 

 இதற்� �ன் ஜ�ளித் �ைறக்கான மாநிலக் ெகாள்ைகயான� 1998 ஆம் ஆண்�ல் 
அ��க்கப்பட்ட�. 

 ��ய ெகாள்ைக�ன்ப�, 

o மாநில அர� ெதா�ல்�ட்ப ஜ�ளித் �ட்டங்க�க்கான �த்�ைரத் தாள் 
கட்டணத்�ற்� 100 சத��தம் �லக்� அளிக்�ம். 

o மத்�ய அர���ந்� ெபறப்ப�ம் ஊக்கத் ெதாைகக�டன் ெதா�ல்�ட்ப 
ஜ�ளித் �டட்ங்க�க்கான 6 சத��த வட்� மானியத்ைத மாநில அர� 
அளிக்�ம். 

o ஒ�ங்�ைணந்த ஜ�ளி �ங்காங்க�க்கான �ட்டத்�ன் �ழ் ெதா�ல்�ட்ப 
ஜ�ளிப் �ங்காக்கைள அைமப்பதற்காக �ட்ட ம�ப்�ல் 9 சத��த 
நி�ைய மாநில அர� அளிக்�ம். 

 

 ைகத்த�த் �ைறக்கான, �தன்ைம ைகத்த�த் ெதா�லாளரக்ளின் �ட�்ற� 
சங்கங்களின் வட்� மானியம் தற்ெபா�� 4 சத��தத்���ந்� 6 சத��தமாக 
உயரத்்தப்பட�்ள்ள�. 

 ச�ைக மானியத் �ட்டத்�ற்கான ஒ�க்�டான� அ�கரிக்கப்ப�ம். 

 காஞ்��ரம், ேசலம், ஆரணி மற்�ம் ���வனம் ஆ�ய நகரங்களில் பட�்ப் �ங்காக் 
��க்கைள அைமப்பதற்� மாநில அர� �யற்� எ�க்�ம். 
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ஈேரா� மஞ்சள் – ��சார் ���� 

 ��சார ்���ட�்ப் ப��த் �ைற�ட��ந்� ��சார ்���டை்ட (Geographical Indication - 
GI) ஈேரா� மஞ்சள் ெபற்�ள்ள�. 

 ��சார ் ���டை்டப் ெப�வதற்காக ெசன்ைன�ல் உள்ள ��சார ் ப��த் �ைற�ன் 
�ைணப் ப�வாளர ் அ�வலகத்�ல் ஈேராடை்டச ் ேசரந்்த மஞ்சள் வணிகரக்ள் மற்�ம் 
�டங்� உரிைமயாளரக்ள் சங்கத்�னர ்�ண்ணப்�த்��ந்தனர.் 

 ��ப்�டட் ��சார ் ���� என்ப� ெபா�டக்ளின் ���யல் இடம் அல்ல� அ� 
ேதான்�ய இடத்ைதக் ��க்�ம் ��ப்�டட் ெபா�டக்ளின் �தான ெபயர ் அல்ல� 
அைடயாளமா�ம். 

 ஈேரா� மஞ்சள் என்ப� ஈேராடை்டச ்ேசரந்்த உள்�ர ்�வசா�களிட��ந்� ெபறப்ப�ம் 
ஒ� ேவரத்் தண்டா�ம். 

 ஈேரா� மஞ்சளின் தனித்�வத்�ற்கான உரிைமக் ேகார�ல், ஈேரா� மஞ்சள் தண்�ன் 
சராசரி நீளம் 4.15 ெச.�. ஆக�ம் சராசரி �ற்றள� 3.03 ெச.�. ஆக�ம் உள்ள�. 

 

 

 

கைலசெ்சம்மல் ���கள் 

 2013 ஆம் ஆண்� �தல் 2018 ஆம் ஆண்� வைர�லான கைலசெ்சம்மல் ���கைள 
த�ழ்நா� அர� அ��த்�ள்ள�. இந்த ���கள் த�ழ்நா� கைல மற்�ம் கலாசச்ாரத் 
�ைற�னால் வழங்கப்ப��ன்றன. 

 இந்த ���கள் மர�வ�, ந�னக் கைலப் �ரி�கைளச ் சாரந்்த ஓ�யங்கள் மற்�ம் 
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�ற்பக் கைல நி�ணரக்�க்� வழங்கப்ப��ன்றன. அவரவர ் �ைறகளில் �றந்� 
�ளங்�ம் கைலஞரக்ைள ெகௗர�ப்பதற்காக ஆண்�ேதா�ம் இந்த ���கள் 
வழங்கப்ப��ன்றன. 

 ெவற்�யாளரக்ள் �ன்வ�மா�  

ஆண்� ெவற்�யாளர் �ரி� 

2013-14 நந்தன் ந�ன பாணி 

 கணப� ஸ்தப� பாரம்பரிய பாணி 

2014-15  ேகா�நாத் ந�ன பாணி 

 ராமெஜயம் பாரம்பரிய பாணி 

2015-16 அனந்தநாராயணன் நாகராஜன் ந�ன பாணி 

 த�ழர� பாரம்பரிய பாணி 

2016-17 C.டக்லஸ் ந�ன பாணி 

 �ரத்்�வரம்ன் பாரம்பரிய பாணி 

2017-18 ெஜயக் �மார ் ந�ன பாணி 

 ேகாபாலன் ஸ்தப� பாரம்பரிய பாணி 

 

�ன்ன�க் க��கள் மற்�ம் உ�ரி ம�த்�வக் க��கள் ேமலாண்ைம 

 க��கள் உற்பத்� மற்�ம் க��கைள அ�த்தல் / ம��ழற்� ஆ�யவற்�ற்�ைடேய 
உள்ள இைடெவளி ��த்� ஆய்� ெசய்வதற்காக�ம் அந்த இைடெவளிையக் 
�ைறப்பதற்கான வ��ைறகைளப் பரிந்�ைரப்பதற்காக�ம் த�ழ்நா� மா�க் 
கட�்ப்பாட�் வாரியம் (TNPCB - Tamilnadu Pollution Control Board) ஆேலாசகரக்ைள 
அைழத்�ள்ள�. 

 ஆேலாசகரக்ள் ெபா�ளாதாரங்கள் மற்�ம் க��கள் ெதாடரப்ான �ற்�ச�்ழல் 
தாக்கங்க�டன் க��கைள அ�த்தல் /  ம��ழற்� ஆ�யவற்ைறப் பற்�ப் �ரிந்� 
ெகாள்வதற்காக பல்ேவ� பங்�தாரரக்ைள இைணக்�ம் உ�ரி ம�த்�வ க��கள் 
சங்��த் ெதாடைர ஏற்ப�த்த அ���த்தப்பட�்ள்ளனர.் 

 

��சார் ���� - ���வனம் பட்�ச ்ேசைல 

 வரலாற்�ச ் �றப்��க்க ���வனம் பட�்ச ் ேசைலக�க்� ��சார ் ���� 
அளிக்கப்பட�்ள்ள�.  

 ேசாழ அரசரான �ன்றாம் �ேலாத்�ங்கனின் காலத்���ந்� ���வனம் ப���ல் 
பட�்ச ்ேசைலகள் ெநய்யப்பட�் வ��ன்றன. 
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ெசன்ைன ேசாழவரம் �மான தளம் 

 இரண்டாம் உலகப் ேபார ் காலகட்டத்ைதச ் ேசரந்்த தற்ேபா� பயன்ப�த்தப்படாமல் 
இ�க்�ம் ேசாழவரம் �மான தளத்�ல் தன� �தலாவ� �ழக்�க் கடற்கைரேயார வான் 
கண்காணிப்� ைமயத்ைத இந்�ய �மானப் பைட அைமக்�ற�. 

 இ� ெசயல்பாட்�ற்� வந்தால் ேசாழவரத்�ல் உள்ள வான் கண்காணிப்� ைமயமான� 
த�ழ்நா�, ஆந்�ரப் �ரேதசம் மற்�ம் ஒ�சா ஆ�ய மாநிலங்கைள உள்ளடக்�ய 2500 
�ேலா �ட்டர ்ெதாைல� ெகாண்ட கடற்கைரையப் பா�காப்பதற்� �மானப் பைடக்� 
உத��ம். 

 இந்�ய �மானப் பைடயான� இந்த ைமயத்�ல் �ல ேபார ் வா�ர�்கைள நிைல 
நி�த்த��க்�ற�. இ� ேபா�ங் �8ஐ-�ன் (P8I) �லம் கண்காணிப்ைப 
ேமற்ெகாள்�ன்ற அரக்ேகாணத்�ல் உள்ள இந்�யக் கடற்பைட நிைலயமான ஐஎன்எஸ் 
ராஜாளி என்ற தளத்�ற்� வ� ேசரத்்��ம்.  

 இந்�ய �மானப் ேபாக்�வரத்� அைமசச்கத்�ன் �ராந்�ய இைணப்�த் �ட்டத்�ன் 
(UDAN) �ழ் ேசாழவரத்�ல் ஒ� ��ய �மான தளம் ேமம்ப�த்தப்பட இ�க்�ன்ற�.  

 ேசாழவரம் �மானத் தளமான� இரண்டாம் உலகப் ேபாரின் ேபா� ஆங்�ேலயரக்ளால் 
ஏற்ப�த்தப்பட்ட�.   

 

தகவல் ஆைணயப் பரிந்�ைரகள் 

 மத்�ய அரசா�ம் �ல மாநில அர�களா�ம் ஏற்�க் ெகாள்ளப்படட் ெசயல்�ைறையப் 
ேபால RTI �ண்ணப்பங்கைள ஆன்ைலனில் �ண்ணப்�ப்பதற்கான அைமப்�கைள 
கட்டாயமாக அமல்ப�த்த ேவண்�ெமன த�ழக  அர�ற்� மாநில தகவல் 
ஆைணயமான�  பரிந்�ைரத்�ள்ள�. 

 மாநில தகவல் ஆைணயமான�  இரண்டாம் நிைல�ல் உள்ள ஒ� �ைற�ட�் 
ஆைணயமா�ம். ேம�ம் இ� ஒ� ப��யள�ல்  நீ�த் �ைறையச ்சாரந்்த அைமப்பா�ம் 

 இ� �ண்ணப்பதாரர ் மற்�ம் அர�ன் �ைறக�க்�ைடேயயான RTI ெதாடரப்ான 
�வகாரங்க�க்� �ரப்்பளிக்�ன்ற�. 



•   
•  
 

32 
 

  

 RTI சட்டத்�ன்ப� மாநில தகவல் ஆைணயத்�ற்� அர�டம் பரிந்�ைரயளிக்�ம் 
அ�காரம் உண்� என்ற ேபா��ம் அ� அரைசக் கட�்ப்ப�த்தா�. 

 RTI சட்டத்�ன் �ரி� 4(1)(b)-ன் �ழ் அதன் வைலதளத்�ல் தகவல்கைள 
நிகழ்நிைலப்ப�த்த ஒவ்ெவா� �ைற��ம் ஒ� அ�ம�யளிப்� அ�காரிைய 
நிய�க்க�ம் இ� பரிந்�ைர ெசய்�ள்ள�. 

 ேம�ம் இ� மாணவரக்ள் தங்கள� �ைடத் தாள்கைள  ெப�வதற்கான அ�ப்பைட 
உரிைமயான� RTI ��ப்�ைர�ன் �ழ் உள்ள� என�ம் ���ள்ள�. 

 

ெபண்க�க்ெகன்� தனி காவல்�ைற �ரி� 

 த�ழ்நா� அரசான� உசச்நீ�மன்றம் மற்�ம் ெசன்ைன உயரநீ்�மன்றம் ஆ�யவற்�ன் 
உத்தர�கைள ெசயல்ப�த்�ம் �தமாக ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதக�க்ெக�ராக 
இைழக்கப்ப�ம் �ற்றங்கைள �றம்பட ைகயாள்வதற்காக தனி காவல்�ைற �ரிைவ 
உ�வாக்��ள்ள�. 

 ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதக�க்� எ�ராக மாநிலம் ��வ��ம் நிக�ம் அைனத்� 
வைகயான �ற்றங்கைள�ம் கண்காணித்தல், �ற்ற வ�வங்கைள ஆய்� ெசய்தல் 
மற்�ம் அவற்ைறத் த�ப்பதற்கான �றன்வாய்ந்த �க்�கைள உ�வாக்�தல் ஆ�யைவ 
இதன் பணிகளா�ம். 

 இந்த �ரத்�ேயக �ரிவான�, ��தல் DGP நிைல�ல் உள்ள அ�காரிைய தைலவராக�ம்  
3 காவல்�ைற கண்காணிப்பாளரக்ைள�ம் ெகாண்��க்�ம்.  

 இந்த �ரிவான� �ழந்ைத கடத்தல் மற்�ம் �ழந்ைதக�க்� எ�ரான  
வன்ெகா�ைமகள் ��த்த �ற்றங்கைள�ம் ைகயா�ம். 

 

ஆப்�ரிக்க ேகட்ஃ�ஷ் வளரப்்�க்�த் தைட  

 ��வண்ணாமைல �ன்வளத் �ைறயான� ஆப்�ரிக்க ேகட் ஃ�ஷ் (African catfish) வைக 
�ன்கைள வளரப்்பதற்�த் தைட ��த்�ம் அைத வளரப்்பைதக் �ற்றமாக�ம் 
அ��த்�ள்ள�. 

 ஆக்�ர�க்�ம் வைக உ�ரினமான இ� மாநிலம் ��வ�ம் உள்ள நீரந்ிைலகளில் 
வளரக்��ய�. ேம�ம் இ� உள்நாட�் நீரவ்ாழ் உ�ரினங்க�க்� ஆபத்ைத 
�ைள�க்கக் ��ய�மா�ம். 

 

 ஆப்�ரிக்க ேகட்ஃ�ஷ் வைகயான� ஆப்�ரிக்கா மற்�ம் மத்�ய �ழக்� நா�கைள 
தாயகமாகக் ெகாண்ட�. இ� நன்னீர ் ஏரிகள், ஆ�கள், ச�ப்� நிலங்கள் மற்�ம் 
நகரப்்�ற க��நீர ்அைமப்�களில் வாழக்��ய� ஆ�ம்.  
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த�ழ்நா� �பத்� மற்�ம் அவசர உத� �ன்ென�ப்� 

 2017 ஆம் ஆண்�ன் மாநில �ற்ற ஆவணக் காப்பகத்�ன்ப� நாட்�ன் ெமாத்த சாைல 
�பத்�க்களினால் ஏற்பட்ட உ�ரிழப்�களில் த�ழ்நாட்�ன் பங்� 10.1 சத��தம் ஆ�ம். 

 காவல்�ைற, �காதாரம் மற்�ம் ேபாக்�வரத்�த் �ைற அ�காரிகள் ஆ�ய பல்ேவ� 
பங்�தாரரக்ளின் �யற்��னால் 2018 ஆம் ஆண்�ல் சாைல �பத்�களின் �லம் 
ஏற்பட்ட உ�ரிழப்�களான� 24.39 சத��தமாகக் �ைறந்�ள்ள�. 

 உ�ரிழப்�கைளத் த�ப்பதற்காக�ம் பல்ேவ� பங்�தாரரக்�டன் ஒ�ங்�ைணந்� 
ெசயல்ப�வதற்காக�ம் �காதாரத் �ைற�ன்�ழ் த�ழ்நா� �பத்� மற்�ம் அவசர 
உத� �ன்ென�ப்� (TAEI - Tamil Nadu Accident & Emergency Care Initiative) என்ற அைமப்� 
உ�வாக்கப்பட�்ள்ள�.  

 TAEI ஆன� மாநிலம் ��வ�ம் பல்ேவ� இடங்களில் ெசயல்ப�ம் அர� ம�த்�வக் 
கல்�ரி ம�த்�வமைனகள், மாவட்டத் தைலநகர ் ம�த்�வமைனகள் மற்�ம் அர� 
ம�த்�வமைனகள் ஆ�யவற்ைற ஒ�ங்�ைணக்�ற�. 

 அைனத்� TAEI ைமயங்க�ம் 24 மணிேநர�ம் பணி�ல் இ�க்�ம் ெச��யரக்ள் மற்�ம் 
நிய�க்கப்பட்ட தைலைம அ�காரி ஆ�ேயாரக்ைளக் ெகாண்��க்�ம். 

 இந்த �ன்ென�ப்�கள் சாைலப் பா�காப்� �தான இந்�ய உசச் நீ�மன்றத்�னால் 
நிய�க்கப்பட்ட ���னால் அங்�கரிக்கப்பட�்ள்ளன. ேம�ம் இக்��வான� 
த�ழ்நாட்�ன் �ன்ென�ப்�கைள மற்ற மாநிலங்க�ம் �ன்பற்ற ேவண்�ம் என்� 
பரிந்�ைர ெசய்�ள்ள�. 

 

ேதரத்ல் ெசல�ன �றப்�க் கண்காணிப்பாளர ்

 த�ழ்நாட்�ன் ேதரத்ல் ெசல�னங்களின் �றப்�க் கண்காணிப்பாளராக �ன்னாள் 
இந்�ய வ�வாய்ப் பணி அ�காரியான ம� மகாஜன் என்பவைர இந்�யத் ேதரத்ல் 
ஆைணயம் நிய�த்�ள்ள�. 

 இவர ் சட்ட �ேராதப் பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்�ம் இலவசங்கள் ஆ�யவற்ைறத் 
த�ப்பதற்கான நடவ�க்ைககைள ஒ�ங்�ைணத்� ேமற்பாரை்வ�ட��க்�றார.் 

 இவர� பணி வாக்காளர ் உத� எண் “1950” மற்�ம் � - ��ல் ெசய� ஆ�யவற்�ன் 
�லம் ெபறப்ப�ம் �ண்ண��த் தகவல்கள் மற்�ம் �காரக்ளின் அ�ப்பைட�ல் 
க�ைமயான பய�ள்ள அமலாக்க நடவ�க்ைககைள உ�� ெசய்வதா�ம். 

 பணம், ம� மற்�ம் இலவசங்கள் ஆ�யவற்ைற �நிேயா�ப்பதன் �லம் 
வாக்காளரக்ைளத் �ண்ட �யற்�க்�ம் நபரக்ள் மற்�ம் நி�வனங்கள் ஆ�யவற்�ற்� 
எ�ராக நடவ�க்ைக எ�க்கப்ப�ம். 

 

வறட்�யால் பா�க்கப்பட்ட 24 மாவட்டங்கள் 

 பரவலாக ெபய்�ம் வட�ழக்�ப் ப�வமைழ ெபாய்த்ததன் காரணமாக த�ழ்நா� அர� 
24 மாவட்டங்கைள வறட�் பா�த்�ள்ள மாவட்டங்களாக அ��த்�ள்ள�.  

 ேம�ம் 7 மாவட்டங்களில் 38 ப��கள் வறட்�யால் பா�க்கப்பட�்ள்ள ப��களாக 
அ��க்கப்பட�்ள்ளன.  
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�ரிய ஒளி�ன் �லம் ெசயல்ப�ம் உப்� நீைர ��நீராக மாற்�ம் ஆைல 

 மதரா�ல் உள்ள இந்�ய ெதா�ல்�ட்ப நி�வனத்ைதச ் ேசரந்்த ஆராய்ச�்யாளரக்ள் 
உப்� நீைர �ரிய ஒளி�ன் �லம் ��நீராக மாற்�ம் நாட்�ன் �தலாவ� ஆைலைய 
த�ழ்நாட்�ன் கன்னியா�மரி�ல் அைமத்�ள்ளனர.் 

 இந்த ேசாதைனத் �ட்டமான� மத்�ய �� அ��யல் அைமசச்கத்�னால் 
நி�யளிக்கப்ப��ற�.  

 இந்த ஆைலயால் உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம் ��நீரில் 2 ��எம் அள�லான கைரசல் 
உப்�கள் மட�்ேம உள்ள�. ��நீ�க்காக, உலக �காதார நி�வனமான� 500 ��எம் 
(ppm) அள�லான நீைரப் பரிந்�ைரக்�ற�. 

 எனேவ, இ� ெபா� மக்க�க்� �நிேயா�க்கப்ப�வதற்� �ன்னர ் உள்�ர ் நகராட்� 
நீ�டன் கலக்கப்ப��ற�.  

 

வண்ட�ர ்�லங்�யல் �ங்கா – �லங்�யல் �ங்கா பள்ளி 

 இந்�யா�ல் �தன்�ைறயாக அ�ஞர ் அண்ணா �லங்�யல் �ங்கா�ல் உள்ள 
�லங்�யல் பள்ளியான� “அ�ஞர ் அண்ணா �லங்�யல் �ங்கா – �லங்�யல் பள்ளி” 
என்ற ஒ� �றப்�க் கல்� ���ப் அைலவரிைசைய உ�வாக்��ள்ள�. 

 வன�லங்� மற்�ம் அதன் பா�காப்� ��த்� ெபா� மக்கள் மற்�ம் மாணவரக்�க்� 
கல்� அ�ைவ ஏற்ப�த்த�ம் ஆரவ்த்ைத உ�வாக்க�ம் இந்த �ன்ென�ப்பான� 
எ�க்கப்பட�்ள்ள�.  

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 21 ஆம் ேத� அ�சரிக்கப்படட் சரவ்ேதச கா�கள் �னத்�ன் 
ேபா� இந்த ���ப் அைலவரிைச ெதாடங்கப்பட்ட�.   

 

பழங்கால �ைற�க நகரம் �ம்�கார ்

 பார�தாசன் பல்கைலக் கழகத்�ன் ெதாைல�ணர�்த் �ைறயான� பழங்காலத் 
�ைற�க நகரமான �ம்�காரின் வரலாற்ைற ஆய்� ெசய்வதற்கான ஒ� ஆராய்ச�்த் 
�ட்டத்ைத ேமற்ெகாள்ள��க்�ற�. 

 இந்தத் �ட்டமான� அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத் �ைற�னால் (DST - Department of 
Science and Technology) நி�யளிக்கப்ப��ற�.  

 கா�ரிப்�ம்பட�்னம் அல்ல� �ம்�கார ் என்ப� சங்க காலத்�ல் கா�ரி�ன் 
�கத்�வாரத்�ல் ேசாழப் ேபரர�னால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஒ� பழங்காலத் �ைற�க 
நகரமா�ம். 
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 இ� ஆ�யா, அேர�யா மற்�ம் மத்�யத் தைரக்கடல் ப��ையச ் ேசரந்்த நா�க�டன் 
வரத்்தக உற� ெகாண்��ந்த�. 

 �லப்ப�காரம் மற்�ம் மணிேமகைல  ேபான்ற சங்க காலம் மற்�ம் சங்க காலத்�ற்� 
�ன் ேதான்�ய இலக்�யங்களில் �ம்�கார ்��த்� �ரிவாகப் ேபசப்பட்�ள்ள�. 

 ஆனால் ஏறத்தாழ �.�. 1100 கால கட்டத்�ல், அ� ��ெரன்� ெசயலற்றதா��ட்ட�. 

 இந்த ஆராய்ச�்த் �ட்டமான� �ம்�காரின் வரலாற்ைற�ம் நாட்�ல் பழங்காலத் 
த�ழரக்ளின் ச�க-கலாசச்ாரப் பரிணாம வளரச்�்ைய ெவளிக் ெகாண்� வ�வைத�ம் 
ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

Grapes – 3 �யான் ெதாைலேநாக்� - ஊட்� 

 உல�ல் �தன்�ைறயாக இந்�யா�ன் ஊட்��ல் உள்ள Grapes – 3 �யான் 
ெதாைலேநாக்� நிைலயத்�ல் பணியாற்�ம் ஆராய்ச�்யாளரக்ள் இ�ேமகத்�ன் 
�ன்�றன், அள� மற்�ம் உயரம் ஆ�யவற்ைற அள�ட�்ள்ளனர.் 

 இ�ேமகத்�ன் பண்�கள் பற்� அ�வ� �மானப் ேபாக்�வரத்� மற்�ம் �ன்சாரக் 
�ைறபா�கைளக் �ைறத்தல் ஆ�யவற்�ற்�ப் பயன்ப�ம். 
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 �ைண அ�த் �களான  �யான் ஆன� 1/2  �ற்� மற்�ம் -1e �ன்�ட்டத்�டன் ��ய 
எலக்ட்ராைனப் ேபான்றதா�ம். ஆனால் இ� அ�க நிைறையக் ெகாண்�ள்ள�. 

 GRAPES-3 �ட்டமான� (காமாக் க�ர ் வானியல் PeV எனர�்ஸ் நிைல-3) இந்�யா�ன் 
டாட்டா அ�ப்பைட ஆராய்ச�் நி�வனம், ஜப்பானின் ஒசாகா நகரப் பல்கைலக்கழகம் 
மற்�ம் நேகாயா மகளிர ்பல்கைலக்கழகத்�ன் �ட�்த் �டட்மா�ம்.  

 GRAPES – 3 ஆன� காற்� �ன்ேதக்�ையக் கண்ட�தல்கள் மற்�ம் ஒ� ெபரிய �யான் 
ப��ையக் கண்ட�தல் ஆ�யவற்�ன் வரிைச�டன் ��ய காஸ்�க் க�ரக்ைள ஆய்� 
ெசய்ய வ�வைமக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

�ரத்ேயக �சாரைணப் �ரி� 

 த�ழ்நா� காவல்�ைறயான� �ைர�ல் மாநிலத்�ல் உள்ள அைனத்� 1500 காவல் 
நிைலயங்களி�ம் �ரத்ேயக �சாரைணப் �ரி�ைன ெதாடங்க உள்ள�. 

 தனியாக உ�வாக்கப்ப�ம் இந்த �சாரைணப் �ரிவான� ஏற்கனேவ உள்ள �ற்ற�யல் 
�ரி�ைன மாற்றம் ெசய்�ம். 

 2013 ஆம் ஆண்�ன் த�ழ்நா� காவல் �ைற �ர�்�த்த சட்டத்�ன்ப�, இந்த �சாரைணப் 
�ரிவான� சட்டம் மற்�ம் ஒ�ங்� �ரி�னால் அைடயாளம் காணப்பட்ட வழக்�கள் 
உட்பட ப�� ெசய்யப்பட்ட அைனத்� வழக்�களி�ம் �சாரைண நடத்�தல் மற்�ம் 
வழக்� ப�� ெசய்தல் ஆ�யவற்�ற்�ப் ெபா�ப்பா�ம்.  

 ஆைணயர ்அல்ல� மண்டல ஐ� ஆ�ேயார ்அ�ம��ன்� இந்த �சாரைணப் �ரி�ற்� 
ஒ�க்கப்படட் காவல் அ�காரிகள் பா�காப்� பணி�ல் ஈ�ப�த்தப்பட மாட்டாரக்ள்.  
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��ல் உைடய ெகண்ைட �ன் 

 ‘தண்ணீரின் ��’ என்றைழக்கப்ப�ம் நன்னீர ் வாழ் ெபரிய �னான ��ல் உைடய 
ெகண்ைட �னான� காேவரி ஆற்�ன் வ�நிலங்களில் மட�்ேம காணப்ப��ற�. 

 இந்த �னான� 2018 ஆம் ஆண்� ேதார ்ெரமாேத� எ�ம் அ��யல் ெபயைரப் ெபற்ற�. 

 இந்த �னான� தற்ேபா� இயற்ைகப் பா�காப்�க்கான சரவ்ேதச ஒன்�யத்�ன் அச�்� 
நிைல��ள்ள உ�ரினங்க�க்கான �வப்� பட்�ய�ன்ப� �க�ம் அபாய நிைல�ல் 
உள்ள உ�ரினங்களின் பட்�ய�ல் ேசரக்்கப்பட�்ள்ள�. 

 நன்னீர ்வாழ் உ�ரினங்கைள பா�காப்பதற்காக பணி�ரி�ம் ேஷாயல் எ�ம் சரவ்ேதச 
நி�வனமான� இந்த ��ல் உைடய ெகண்ைட �ைனப் பா�காப்பதற்காக “ெகண்ைட 
�ட்டத்�ைன” �வங்��ள்ள�. 

 

 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

மக்களைவத் ேதரத்�க்காக ைகேப� ெசய�கள் 

 த�ழ்நாட்�ன் தைலைம ேதரத்ல் அ�காரி சத்ய �ரசாத் சா� 2019 ெபா�த் 
ேதரத்�க்காக வ�வைமக்கப்படட் ஆண்ட்ராய்ட் தளத்�ல் இயங்�ம் நான்� ைகேப� 
ெசய�கைள அ��த்தார.் அைவயாவன : ���ல் (cVigil), வாக்காளர ் உத� ைமயம், 
க�தா மற்�ம் PwD (Persons with Disabilities). 

 cVIGIL (Citizen’s Vigil) என்ப� ��மக்கள் கண்காணிப்� என்பதா�ம். இ� ேதரத்ல் 
நன்னடத்ைத ���ைற / ெசல� ���ைற �றல் ஆ�யவற்�க்காக ேநரத்ேதா� 
�த்�ைர�டப்பட்ட ஆதாரப் �ரவ்மான தகவல்கைள அளிப்பேதா� தானியங்� 
இ�ப்�ட தகவ�டன் �ைகப்பட/காெணாளி வச�கைள�ம் அ� ெகாண்��க்�ம். 

 வாக்காளர ் உத� ைமயம் ெசய� ஒ� நபர ் வாக்காளர ் பட்�ய�ல் தன� நிைலைய 
அ�ந்� ெகாள்ள உத��ன்ற�. 

 ��தா ெசய� ேதரத்ல் பணிக�க்கான பல்ேவ� அ�ம�க�க்காக அர�யல் கட்��ன் 
�ர�நி�, ேவட்பாளர,் ேதரத்ல் �ர�நி� ஆ�ேயா�க்� உத��ம். 
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 PwD ெசய� மாற்�த் �றனாளிகள் என்� ெபா�ள்ப�ம். இந்�ய ேதரத்ல் ஆைணயம் 
ேதரத்ல் ேநரத்�ன் ேபா� மாற்�த் �றனாளிக�க்� வாக்காளர ் அைடயாளம் மற்�ம் 
ப���ம் �ைற ஆ�யவற்ைற எளிதாக்�வதற்காக தனிப் பயனாக்கப்படட் 
ேசைவகைள வழங்��வதற்காக பணியாற்�க் ெகாண்��க்�ன்ற�. 

 

��ய ர�ல்ேவ மண்டலம் 

 ர�ல்ேவ அைமசச்ர ் ��ஸ் ேகாயல் ஆந்�ரப் �ரேதசத்�ற்காக ஒ� ��ய ர�ல்ேவ 
மண்டலத்ைத அ��த்தார.் 

 ெதற்�க் கடற்கைர ர�ல்ேவ என்ற ��ய ர�ல்ேவ  மண்டலம் �சாகப்பட்�னத்ைதத் 
தைலைமயகமாகக் ெகாண்��க்�ம். இ� நாட்�ல் 18-வ� மண்டலமா�ம். 

 

 

 இந்த ��ய மண்டலம் தற்சமயம் ெதற்� மத்�ய ர�ல்ேவ�ல் உள்ள �ண்டக்கல், �ண்�ர ்
மற்�ம் �ஜயவாடா ேகாட்டங்கைள உள்ளடக்���க்�ம். 

 இதைனய�த்� ெதற்� மத்�ய ர�ல்ேவயான� ைஹதராபாத், ெசகந்�ராபாத் மற்�ம் 
நந்ேதத் ேகாட்டங்கைள உள்ளடக்�யதாக இ�க்�ம். 

 

�மானப் ேபாக்�வரத்� மாநா�  2019 

 ெடல்��ல் மத்�ய �மானப் ேபாக்�வரத்� அைமசச்ர ்�ேரஷ் �ர� அைனவ�க்�மான 
�மானப் பயணம் என்ற நீண்ட க�த்���டன் 2019 ஆம் ஆண்� �மானப் ேபாக்�வரத்� 
மாநாடை்டத் �வக்� ைவத்தார.் 

 இந்த மாநா� நம� ெதாைலேநாக்�ப் பாரை்வயான “�ஷன் 2040” என்பைத 
நிைறேவற்�ட ெதா�ற்�ைற தைலவரக்ள், அர�, ஒ�ங்��ைறயாளரக்ள் ஆ�ேயாைர 
இந்�ய �மானத் �ைற�ன் எ�ரக்ாலத்�ற்கான ேநாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ட ேவண்� 
ஒ�ங்�ைணக்�ன்ற�. 
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 30க்�ம் ேமற்பட்ட ெதா�ற்�ைறத் தைலவரக்ள் �ன்வ�ம் ஐந்� �க்�ய அமர�்களின் 
�� �வாதம் மற்�ம் ஆராய்ச�் ஆ�யவற்ைற ேமற்ெகாள்வர.் அந்த ஐந்� 
அமர�்களாவன: 

o ஆளில்லா �மானங்க�க்கான �வக்கச ்�ழ்நிைலக்கான ெகாள்ைக வ�ப்பாைத 

o �மானம் மற்�ம் அதைனச ் சாரந்்த க��கள் தயாரிப்பதற்கான ெகாள்ைக 
வ�ப்பாைத 

o இந்�யா���ந்� �மானங்கைள வாடைகக்� எ�த்தல் மற்�ம் 
�மானங்க�க்காக நி�யளித்தல் �ட்டமான - �� ராப்தார.் 

o ேத�ய �மானச ்சரக்�ப் ேபாக்�வரத்�க் ெகாள்ைக  

o இந்�ய �மான நிைலயங்கைள அ�த்த தைல�ைற ஏ� ைமயங்களாக 
மாற்��வதற்கான �ட்டம். 

 

ஸ்ேரயாஸ் இைணய வா�ல்  

 மத்�ய மனித வள ேமம்பாட�்த் �ைற அைமசச்ர ் �ரகாஷ் ஜாேவத்கர ் ���ல்��ல் 
ெதா�ல்பழ�நர ் மற்�ம் �றன்களில் இைளஞரக்ளின் உயரக்ல்�க்கான �ட்டம் என்ற 
ஒன்ைறத் �வக்� இ�க்�ன்றார.் 

 இ� ேத�ய ெதா�ற்பழ�நர ் ஊக்��ப்�த் �டட்த்�ன் �லம் 2019 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 
மாதம் ப�ப்ைப ��க்�ம் ெபா�வான படட்தாரிக�க்� ெதா�ற்சாைல பழ�நர ் 
வாய்ப்�கைள ஏற்ப�த்தத் �ட்ட�ட இ�க்�ன்ற�. 

 ஸ்ேரயாஸ் (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills - SHREYAS) என்ப� �ன்� 
மத்�ய அைமசச்கங்களின் �ன்ென�ப்�கைள உள்ளடக்�ய ஒ� �ட்டத் ெதா�ப்� 
ஆ�ம். அைவயாவன : 

o மனித வள ேமம்பாட�்த் �ைற அைமசச்கம் 

o �றன் ேமம்பா� மற்�ம் ெதா�ல்�ைனேவார ்அைமசச்கம் 

o ெதா�லாளர ் மற்�ம் ேவைல வாய்ப்�த் �ைற அைமசச்கம் (ேத�ய 
ெதா�ற்பழ�நர ்ஊக்��ப்�த் �டட்த்�ன் �லம்) 

 ஸ்ேரயாஸ் இைணயவா�ல் கல்� நி�வனங்கைள�ம் ெதா�ற்�ைறைய�ம் இைணய 
தளத்�ல் ப�� ெசய்� தங்கள் �ைற சாரந்்த ெதா�ற்பழ�ந�க்கான ேதைவகைள�ம் 
�நிேயாகத்ைத�ம் ெவளிப்ப�த்�ட இயலச ்ெசய்�ம்.  

 இந்த ��க�டன் ெபா�ந்�ப் ேபா�ம் மாணவரக்ள் �ன்�ட்�ேய ��ப்�ட்ட த�� 
���ைறகளின் ப� ெதா�ற்பழ�நர ்�ைறகைளத் ேதரந்்ெத�க்கச ்ெசய்வர.் 

 

ேபம் இந்�யா �ட்டம் – நிைல II 
 நாட்�ல் �ன்சாரப் ேபாக்�வரத்�ைன ஊக்கப்ப�த்�வதற்காக “இந்�யா�ல் �ன்சார 

வாகனங்களின் தயாரிப்� மற்�ம் �ரிதமாக அவற்ைற ஏற்�க் ெகாள்�தல்” (FAME India - 
Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II) �ட்டத்�ன் நிைல II’ஐ 
ெசயல்ப�த்�த�க்கான பரிந்�ைரக்� மத்�ய அைமசச்ரைவ ஒப்�தல் வழங்��ள்ள�.   

 இத்�ட்டத்�ன் ெமாத்த ம�ப்� �.1000 ேகா�யா�ம். இத்�டட்ம் 2019 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 
01 ஆம் ேத� �தல் �ன்� வ�டங்க�க்� ெசயல்ப�த்தப் பட��க்�ற�. 
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 இத்�ட்டமான� தற்ெபா��ள்ள “FAME INDIA 1” என்ப�ன் �ரி�ப�த்தப்பட்ட ப�ப்பா�ம். 
“FAME INDIA 1” ஆன� 2015 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 01 அன்� ெதாடங்கப்படட்�. 

 

�ரதான் மந்�ரி � - வன் ேயாஜனா 

 �ரதான் மந்�ரி � - வன் ேயாஜனா (ஜய்வ் இந்தன் – வாட்டாவரன் அ�ேகால் பசல் 
அவாேசஷ் நிவாரண் / Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool fasal awashesh Nivaran) என்ற �ட்டத்�ற்� 
ெபா�ளாதார �வகாரங்க�க்கான மத்�ய அைமசச்ரைவக் ��வான� ஒப்�தல் 
வழங்��ள்ள�. 

 இத்�ட்டமான� �க்ேனாெசல்�ேலா�க் உ�ர�்ரள் மற்�ம் மற்ெறா� ��ப்�க்கத்தக்க 
தட�்த் �வனம் ஆ�யவற்ைறப் பயன்ப�த்� ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட உ�ரி எத்தனால் 
�ட்டங்க�க்� நி��த� அளிப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 இத்�ட்டமான� இரண்டாம் தைல�ைற எத்தனால் �ைறைய ஊக்��ப்ப�ன் �� 
கவனத்ைதச ்ெச�த்��ற�. 

 மத்�ய ெபட்ேரா�யம் மற்�ம் இயற்ைக எரிவா�த் �ைற அைமசச்கமான� (MoP&NG - 
Ministry of Petroleum & Natural Gas) 2022 ஆம் ஆண்�ல் ெபட்ேரா�ல் எத்தனா�ன் கலைவ 10 
சத��தத்ைத அைடவதற்� இலக்� நிரண்�த்�ள்ள�. 

 MoP&NG அைமசச்கத்�ன் �ழ் இயங்�ம் ெதா�ல்�ட்ப நி�வனமான உ�ரித் 
ெதா�ல்�ட்ப ைமயமான� இத்�ட்டத்�ைன ெசயல்ப�த்�ம் ைமயமாக �ளங்�ம்.  

 இந்�ய அரசாங்கமான� 2003 ஆம் ஆண்�ல் “எத்தனால் கலக்கப்படட் ெபட்ேரால் 
�ட்டத்ைதத்” ெதாடங்�ய�. 

 இரண்டாம் தைல�ைற எத்தனால் என்�ம் அைழக்கப்ப�ம் ெசல்�ேலா�க் எத்தனால் 
என்ப� ஸ்டாரச் ் அல்ல� சரக்்கைர���ந்� தயாரிக்கப் ப�வ�ல்ைல. மாறாக 
தாவரங்களின் ெசல் �வரக்ளில் அபரிதமாக காணப்ப�ம்  ெசல்�ேலாஸ் நாரக்ளி��ந்� 
அைவ உற்பத்� ெசய்யப் ப��ன்ற�. 

 

ைமனாம� ைமத்�ரி ப�ற்� - 2019 

 இந்�ய எல்ைலப் பா�காப்�ப் பைட மற்�ம் வங்க ேதச எல்ைலப் பா�காப்�ப் பைட 
ஆ�யவற்�ற்�ைடேய நம்�க்ைகக் கட்டைமப்� �யற்��ன் ஒ� ப��யாக �ன்� 
நாள் நைடெப�ம் ைமனாம� ைமத்�ரிப் ப�ற்��ன் 2019 ஆம் ஆண்� ப�ப்பான� 
நிைற� ெபற்ற�. 

 இந்த �ட�்ப் ப�ற்� �ரி�ரா�ன் அகரத்லா�ல் இ�ந்� 60 �ேலா�ட்டர ் ெதாைல�ல் 
இந்�ய எல்ைலப் பா�காப்�ப் பைட�ன் �மந்தப்�ர ் எல்ைல �றக்காவல் ப���ல் 
உள்ள ெபா�ப் �ராந்�யத்�ல் நைடெபற்ற�. 

 வங்கேதசத்�ல் பழங்கால �த்த சமய ெதால்�யல் சார ்இடமான ேகா�லா நகரத்�ற்� 8 
�ேலா �ட்டர ் ேமற்�ல் அைமந்�ள்ள �ன்�ன் நிைனவாக இப்ப�ற்�க்� இப்ெபயர ்
ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 



•   
•  
 

41 
 

  

 

 இந்தப் ப�ற்��ன் �க்�ய ேநாக்கம் கடத்தல் த�ப்� மற்�ம் �ற்றத் த�ப்� 
ெதாடரப்ான நடவ�க்ைககைள �டட்��தல் மற்�ம் நடத்�தல் ஆ�யனவா�ம். 

 

ஸ்டாரஸ்் (STARS)  �ட்டம் 

 ேத�ய அ��யல் �னத்தன்�, அ��யல் �ட்டங்க�க்� நி�யளிப்பதற்காக ஸ்டாரஸ்் 
(STARS) என்ற �ட்டத்ைத மத்�ய மனித வள ேமம்பாட�்த் �ைற அைமசச்ர ் �ரகாஷ் 
ஜாேவத்கர ்ெதாடங்� ைவத்தார.் 

 ஸ்டாரஸ்் (STARS - Scheme for Translational and Advanced Research in Science) -  அ��யல் 
�ைற�ல் �ரான மற்�ம் ேமம்பட்ட ஆராய்ச�்க்கானத் �ட்டம். 

 இத்�ட்டமான� ெபங்க���ல் உள்ள இந்�ய அ��யல் நி�வனத்�னால் 
ஆதரிக்கப்பட��க்�ற�. 

 சர.்�.�. இராமனின் நிைனவாக ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் �ப்ரவரி 28 அன்� ேத�ய 
அ��யல் �னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 

2-வ� இந்�ய ைசைக ெமா� அகரா� 

 ச�க நீ� மற்�ம் அ�காரமளிப்�த் �ைற அைமசச்ர ்தாவரச்ந்த் ெகலாட் இந்�ய ைசைக 
ெமா� அகரா��ன் (ISL - Indian Sign Language) 2-வ� ப�ப்ைப �� �ல்��ல் ெதாடங்� 
ைவத்தார.்  

 இந்த அகரா�யான� மாற்�த் �றன் உைடயவரக்�க்கான அ�காரமளிப்�த் �ைற�ன் 
�ழ் இயங்�ம் இந்�ய ைசைக ெமா� ஆராய்ச�் மற்�ம் ப�ற்� ைமயத்�னால் (ISLRTC - 
Indian Sign Language Research and Training Centre) ஏற்ப�த்தப்பட்ட�.  

 2011 ஆம் ஆண்� மக்கள் ெதாைகக் கணக்ெக�ப்�ன்ப�, இந்�யா�ல் 50.71 இலடச்ம் 
மக்கள் சரிவர கா� ேகளாதவரக்ளாக உள்ளனர.் 

 இ� ISL-ன் பயன்பாடை்ட பரவச ் ெசய்த�க்� உத�வைத�ம் சரிவர கா� 
ேகளாதவரக்�க்� கல்� மற்�ம் ேவைலவாய்ப்�களில் �றந்தவரக்ளாக �ளங்கச ்
ெசய்வைத�ம் ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. 
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IAF �ங் கமாண்டர் - அ�நந்தன் 
 இந்�ய �மானப் பைட �மானியான அ�நந்தன் வரத்்தமான் மாரச் ் 01 அன்� 

பா�ஸ்தானி��ந்� இந்�யா�ற்�த் ��ம்�னார.் 

 �க்-21 ேபார ்�மானத்�ல் ெசன்� பா�ஸ்தா�டன் ஈ�பட்ட ேமாத�ல் இவர� �மானம் 
�ட�் �ழ்த்தப்பட�் அவர ்ைக� ெசய்யப்பட்டார.் 

 பா�ஸ்தான் �ரதமர ்இம்ரான் கான், தன� பாரா�மன்ற உைர�ன் ேபா�, “நல்ெலண்ண 
மற்�ம் அைம�” அ�ப்பைட�ல் இந்�ய �மானப் பைட �ங் கமாண்டர ்
���க்கப்ப�வார ்என்� அ��த்தார.் 

ெஜனவீா உடன்ப�க்ைக 

 ெஜனீவா உடன்ப�க்ைகயான� ேபாரில் மனிதா�மான நடவ�க்ைகக�க்கான 
சரவ்ேதச சட்டங்களின் நிைல ��த்� �வா�க்�ற�. 

 ெஜனீவா உடன்ப�க்ைகயான� 4 உடன்ப�க்ைககள் மற்�ம் 3 ��தல் ெந��ைறகள் 
ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்ட�. 

 இரண்டாம் உலகப் ேபாரின் �ன்னணி�ல் 1949 ஆம் ஆண்�ல் இந்த உடன்ப�க்ைக 
ஏற்�க் ெகாள்ளப்படட்�. 

 காயமைடந்த அைனத்� �ரரக்ள், பல�னமான �ரரக்ள், ம�த்�வ உத�யாளரக்ள், 
மற்�ம் மத ��க்கள் ஆ�ேயார ்இனம், நிறம், பா�னம், மதம் அல்ல� நம்�க்ைக என்ற 
அ�ப்பைட�ல் பா�பா�ல்லாமல் மனித ேநயத்�டன் நடத்தப்பட ேவண்�ம் என்� 
�தலாவ� உடன்ப�க்ைக ���ற�. 

 இ� �ரப்்�ன் �லம் அல்லாமல் �த்தரவைத, உ�ச�்ைத�கள், தனி மனித 
கண்ணியத்ைதப் �ண்ப�த்�தல் மற்�ம் �க்���தல் ஆ�யவற்ைறத் தைட 
ெசய்�ற�. 

 இந்த உடன்ப�க்ைகயான� 196 நா�களினால் ஒப்�தல் அளிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

“ெந��யற்ற இந்�யா” �தான �தம் 

 “ெந��க் க��களற்ற இந்�யா�ற்கான” �தமான� மத்�ய அ��யல் மற்�ம் 
ெதா�ல்�ட்பம், �� அ��யல், �ற்�ச�்ழல், வனம் மற்�ம் ப�வநிைல 
மாற்றத்�ற்கான அைமசச்ரான ஹரச் வரத்்தனால் அ��கப்ப�த்தப்படட்�. 

 இ� பண்�ட் �ன்தயாள் உபாத்யாயா ஸ்�ரி� மன்ச ் (PDUSM - Pandit Deendayal Upadhyaya 
Smriti Manch) என்ற லாப ேநாக்�ல்லா நி�வனத்�னால் இைசயைமக்கப்பட�் 
ெவளி�டப்பட்ட�. 

 இ� 2022 ஆம் ஆண்�ல் இந்�யாைவ ஒ� ெந��யற்ற ேதசமாக மாற்�வைத ேநாக்கமாக 
ெகாண்ட �ன்�யற்��ன் ஒ� ப��யா�ம். 

 இ� இந்�, மராத்�, �ஜராத்�, த�ழ், ெத�ங்�, மைலயாளம் மற்�ம் கன்னடம் ஆ�ய 7 
ெமா�களில் அ��கப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

  

�ற்ப�த்தப்பட்ேடா�க்கான ேத�ய ஆைணயம் 
 மத்�ய அர� ேத�ய �ற்ப�த்தப்பட்ட வ�ப்�ன�க்கான ஆைணயத்ைதத் (National 

Commission for Backward Classes - NCBC) �வக்� ைவத்த�. 
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 அந்த அைமப்�ற்� அர�யலைமப்� த�� நிைலைய வழங்��வதற்காக 
பாரா�மன்றத்�ல் ஒ� மேசாதாைவ அ��கப்ப�த்�ய �ற� இ� ெசயலற்றதாக மா�ய 
இரண்� ஆண்�கள் க�த்� இந்நடவ�க்ைக எ�க்கப்படட்�. 

 இந்தப் ��ய ஆைணயம் பகவான் லால் சாஹ்னிையத் தைலவராகக் ெகாண்ட�. இதன் 
மற்ற உ�ப்�னரக்ள் �ன்வ�மா� 

o ெகௗசேலந்�ர �ங் பேடல் 

o �தா யாதவ் 

o அசாரி தேலாஜ் 

 பட்�ய�டப்பட்ட வ�ப்�னர ்மற்�ம் பட்�ய�டப்பட்ட பழங்���னர ்ஆைணயங்க�க்� 
இைணயாக இந்தப் ��ய ஆைணயம் அர�யலைமப்�ல் ��    338B-�ல் 
��ப்�டப்பட்�க்�ன்ற�.   

 

 

 இதர �ற்ப�த்தப்பட்ட வ�ப்�னரக்�க்� ேத�யப் பட�்ய�ல் சா�கைள ேசரத்்தல் 
மற்�ம் �லக்�தல் என்� �ன்��ந்த வைரய�க்கப்பட்ட நிைலைமக்� எ�ராக தற்ேபா� 
இந்த ஆைணயம் அவரக்ளின் �ைறகைள ேகடக் ���ம். 

 

QS உலகப் பல்கைலக்கழக தரவரிைசகள் 

 �வாக்கேர� ைசமண்டஸ்் (Quacquarelli Symonds - QS) நி�வனத்தால் ெவளி�டப்ப�ம் ஒ� 
வ�டாந்�ர பல்கைலக்கழகத் தரவரிைசப்பட்�யல் QS உலகப் பல்கைலக்கழக 
தரவரிைசயா�ம். 

 �ன்னதாக இ� ைடம்ஸ் உயரக்ல்� – QS உலகப் பல்கைலக்கழக தரவரிைசகள் என்� 
அ�யப்பட்ட�. 
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 இந்�யப் பல்கைலக்கழகங்கள் ச�பத்�ய QS உலகப் பல்கைலக்கழக தரவரிைசப் 
பட்�ய�ல் தங்கள� ெசயல்�றைன கடந்த வ�டத்ைத�ட �தல் 200 இடங்களில் 22க்�ம் 
ேமற்பட்ட �ைறகள் 2019 ஆம் ஆண்� ெபா�ளில் பட்�ய�ட்ட வைக�ல் 
உயரத்்���க்�ன்றன. 

 உலகளா�ய �தல் 200 இடங்களில் IISc, IIM, IITs, நிகரந்ிைலப் பல்கைலக்கழகங்கள் 
ஆ�யவற்�ல் இ�ந்� 89 �ைறகள் தரவரிைசப்ப�த்தப்பட்��க்�ன்றன. 

 20க்�ம் ேமற்பட்ட இதர ேத�ய அைமப்�க�டன் �தல் 200 பட�்ய�ல் �ைறகைளக் 
ெகாண்�ள்ள வைக�ல் உலகள�ல் இந்�யா தற்ேபா� 21-வ� இடத்�ல் இ�க்�ன்ற�. 

 �ன்னணி 50 �ரி�களில் �ன்� இடங்கள் ெடல்�ப் பல்கைலக்கழகத்தால் ேமம்பாட�் 
கல்�க்கான நிைல�ல் 37-வ� இடத்�ல் என்றவா� தரவரிைசப்ப�த்தப்பட்டன. 

 

ெமன்ெபா�ள் தயாரிப்�கள் �தான ேத�யக் ெகாள்ைக - 2019 

 மத்�ய அைமசச்ரைவ இந்�யாைவ ஒ� ெமன்ெபா�ள் உற்பத்� நாடாக ேமம்ப�த்��ம் 
வைக�ல் ேத�ய ெமன்ெபா�ள் தயாரிப்�கள் �தான ெகாள்ைக – 2019 என்ற 
ெகாள்ைகக்� ஒப்�தலளித்��க்�ன்ற�.  

 இந்�யாைவ ேமம்ப�த்��வதற்கான இதன் ெகாள்ைககளாவன: 

o ��ைம�ன் �லம் உலகளா�ய ெமன்ெபா�ள் தயாரிப்� ைமயம் 

o ேமம்ப�த்தப்படட் வரத்்தகமயமாக்கல் 

o நீ�த்த மற்�ம் நிைலயான அ��சார ்ெசாத்�ரிைம 

o ெதா�ல்�ட்பத் �வக்க நி�வனங்கள் மற்�ம் �றப்பான �றன் வைககைள 
ஊக்��த்தல். 

 

ேத�ய கனிமக் ெகாள்ைக - 2019 

 மத்�ய அைமசச்ரைவ ேத�ய கனிமக் ெகாள்ைக – 2019 என்ற ெகாள்ைகக்� 
ஒப்�தலளித்��க்�ன்ற�. 

 இ� தற்ேபா� நைட�ைற���க்�ம் ேத�ய கனிமக் ெகாள்ைக – 2008 என்பைத 
மாற்��ன்ற�. 

 ��ய ேத�ய கனிமக் ெகாள்ைக ��ந்த ெசயல்�ைள�ைடய ஒ�ங்��ைறைய உ�� 
ெசய்�ம்.  

 இ� எ�ரக்ாலத்�ல் நீ�த்த �ரங்கத் �ைற வளரச்�்க்� வ�வ�ப்பேதா� 
இத்�ட்டங்களால் பழங்���னர ் ப��களில் வ�க்�ன்ற மக்க�க்� ஏற்படக்��ய 
�வகாரங்க�க்�த் �ர�்கைள அளித்��ம். 

 இ� கனிமத் �ைறக்காக நீண்ட காலத்�ற்� ேவண்�ய ஏற்�ம� – இறக்�ம� 
ெகாள்ைகைய �ன்ெமா��ன்ற�. 

 இ� எ�ரக்ாலத் தைல�ைறக�க்� ஆதரவளிப்பதற்காக தைல�ைறக�க்� 
இைடேயயான பங்� என்ற க�த்��ைவ அ��கப்ப�த்��ன்ற�. 

 ேம�ம் இ� �ரங்கத் �ைற�ல் நீ�த்த வளரச்�்ைய உ�� ெசய்வதற்காக ஒ� �ைறைய 
நி�வனப்ப�த்�வதற்கான அைமசச்ரைவ அைமப்ைப ஏற்ப�த்த�ம் எண்��ன்ற�. 
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ரஞ்சனா ேதசாய் ேத�தல் �� 

 ேலாக்பாைல நிய�ப்பதற்கான நீ�ப� ரஞ்சனா ேதசாய் தைலைம�லான ேத�தல் �� 
ஊழல் எ�ரப்்� அைமப்பான �ைற�ர ் ைமயத்�ற்� ஒ� தைலவர ் மற்�ம் எட�் 
உ�ப்�னரக்�க்கான தன� பரிந்�ைரகைள இ��ப்ப�த்���க்�ன்ற�. 

 அந்தக் �� ேலாக்பா�ன் தைலவர ் பத�க்� 5 நபரக்ைள�ம், ேலாக்பா�ன் 
உ�ப்�னரக்ள் பத�க்� 24 நபரக்ைள�ம் ெகாண்ட பட�்யைல ேலாக்பால் 
ேதரந்்ெத�ப்�க் ���ன் தைலைமக்� அ�ப்��ள்ள�. 

 ேதரந்்ெத�ப்�க்�� �ன்வ�பவரக்ைள உள்ளடக்�ய�. 

o �ரதமர ்– தைலவர ்

o இந்�யா�ன் தைலைம நீ�ப� ரஞ்சன் ேகாகாய்  

o மக்களைவ சபாநாயகர ்��த்ரா மகாஜன் 

o �ன்னாள் அடவ்ேகட் ெஜனரல் ��ல் ேராஹத்� 

o மல்�காரஜ்ன காரே்க – ேதரந்்ெத�ப்�க் ���ற்கான �றப்� அைழப்பாளர.் 

 
ஒ� ேதசம் ஒ� அட்ைட 

 இந்�யப் �ரதமர ் ேத�யப் ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� அடை்ட என்ற “ஒ� ேதசம் ஒ� 
அடை்டைய” ெதாடங்� ைவத்தார.் 

 உள்நாட்�ேலேய தயாரிக்கப்பட்ட இந்த அடை்டயான� நா� ��வ�ம் ேபாக்�வரத்�, 
ெமட்ேரா ேசைவகள், �ங்க வரி, வாகனங்கள் நி�த்��டத்�ற்கான கட்டணம், �ல்லைற 
வணிகம், பணத்ைதத் ��ம்பப் ெபறல் உள்ளிட்ட பல்ேவ�  வைகயான கட்டணங்கைள 
ெச�த்�வதற்� பயனாளரக்ைள அ�ம�க்�ற�. 

 இந்த அடை்டயான� �ேப அடை்ட�ன் �லம் ெசயல்ப�த்தப்ப��ற�. எனேவ இந்�யா 
ெவளிநாட�்த் ெதா�ல்�ட்பத்ைத சாரந்்��க்க ேவண்�ய�ல்ைல. 

 மத்�ய �ட�் வச� மற்�ம் நகரப்்�ற �வகாரங்க�க்கான அைமசச்கமான� ேத�யப் 
ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� அடை்டையக் (NCMC - National Common Mobility Card) ெகாண்� 
வந்�ள்ள�.  
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BOLD – QIT �ட்டம் 

 இந்�ய – வங்க ேதச எல்ைல�ல் உள்ள அஸ்ஸாம் மாநிலத்�ல் உள்ள �ப்ரி மாவட்டத்�ல் 
CIBMS-ன் (�ரிவான ஒ�ங்�ைணந்த எல்ைல ேமலாண்ைம அைமப்�) �ழ் BOLD – QIT 
�ட்டம் ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 BOLD – QIT (Border Electronically Dominated QRT Interception Technique) என்ப� எல்ைல�ல் 
�ன்ன� �ைற�ல் ஆ�க்கம் ெச�த்�ம் QRT  
இைடம�ப்� �ட்பம் என்ப�ன் �ரிவாக்கம் ஆ�ம். 

 BOLD – QIT ஆன� �ரம்ம�த்�ரா மற்�ம் அதன் �ைண ஆற்�ன் பா�காப்பற்ற 
ப��களில் பல்ேவ� வைகயான உணர�்க�டன் இந்�ய - வங்க ேதச எல்ைலையப் 
பா�காக்க எல்ைலப் பா�காப்�ப் பைடைய அ�ம�க்�ற�. 

 மனித சக்� ஒ�ங்�ைணப்�, �ழ்நிைல ��ப்�ணரை்வ ேமம்ப�த்�வதற்கான 
உணர�், கட்டைள மற்�ம் கட�்ப்பாடை்ட ஏற்ப�த்�தல், எ�ம் �ரசச்ைனக�க்� 
�ைரவாக �ர�் காணச ் ெசய்தல் ஆ�யைவ CIBMS (Comprehensive Integrated Border 
Management system)-ன் ெகாள்ைககளா�ம். 

 இந்தத் �றன்�� எல்ைலயான� �த்தாக்கம் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்� 
ஒ��றம் அ�ம�க்கப்பட்ட மக்கள் மற்�ம் சரக்�களின் வரம்பற்ற இயக்கத்ைத�ம் 
மற்ெறா� �றம் எல்ைல�ல் ஏற்ப�ம் பா�காப்� சவால்கைளக் �ைறத்தைல�ம் 
அ�ம�க்�ற�. 
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�வ �க்யானி காரியகரம் 

 பள்ளிக் �ழந்ைதக�க்காக ஒ� �றப்�த் �ட்டமான “இளம் அ��யலாளர ் �ட்டம்” 
அல்ல� “�வ �க்யானி காரியகரம்” என்ற �ட்டத்ைத இஸ்ேரா ெதாடங்��ள்ள�. 

 இந்தத் �ட்டமான� இளம் வய�னரக்�க்� �ண்ெவளித் ெதா�ல்�ட்பம், �ண்ெவளி 
அ��யல் மற்�ம் �ண்ெவளி பயன்பா�கள் ��த்� அ�ப்பைட அ�ைவப் 
ப�ற்��த்தைல ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 ஒன்பதாம் வ�ப்�ற்� ேமல் உள்ள �ழந்ைதக�க்� அவரக்ளின் ேகாைட 
���ைற�ன்ேபா� ேதாராயமாக இரண்� வாரங்க�க்� இ�ப்�டசார ் ப�ற்� 
அளிக்கப்பட��க்�ற�. 

 இந்தத் �ட்டத்�ல் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் ஒவ்ெவா� மாநிலங்கள் அல்ல� �னியன் 
�ரேதசங்களி��ந்�ம் �ன்� �ழந்ைதகள் பங்� ெப�வர.்  

 

 நால்சா – நிரவ்ாகத் தைலவர ்

 இந்�யக் ��யர�த் தைலவர ் ேத�ய சட்ட ேசைவகள் ஆைணயத்�ன் (NALSA - National 
Legal Services Authority) நிரவ்ாகத் தைலவராக உசச் நீ�மன்றத்�ன் நீ�ப� சரத் அர�ந்த் 
ேபாப்ேடைவ நிய�த்�ள்ளார.் 
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ேத� ய சட்ட ேசைவகள் ஆைணயம் (NALSA) 

 ேத�ய சட்ட ேசைவகள் ஆைணயம் என்ப� சட்ட ேசைவகள் ஆைணயச ் சட்டம்,                     
1987-ன் �ழ் அைமக்கப்பட்ட ஒ� சட்ட �ைற�லான அைமப்பா�ம். 

 இ� ச�தாயத்�ன் �ன்தங்�ய �ரி�னரக்�க்� இலவச சட்ட உத�கைள அளிக்�ற�. 

 �ரச�்ைனக�க்� இணக்கமான �ர�்கைளக் காண ேலாக் அதாலத்கைள நால்சா 
ஒ�ங்�ைணக்�ற�. 

 இந்த ஆைணயத்�ன் ஆதர�த் தைலவராக இந்�ய உசச் நீ�மன்ற நீ�ப��ம் நிரவ்ாகத் 
தைலவராக உசச் நீ�மன்றத்�ன் �த்த நீ�ப��ம் ெசயல்ப�வர.் 

 

ேத�ய வ�டாந்�ர �ராமப்�ற �காதாரக் கள ஆய்� 

 2018-19 ஆம் ஆண்�ற்கான ேத�ய வ�டாந்�ர �ராமப்�ற �காதாரக் கள ஆய்வான� 
�வச ்பாரத் �ட்ட �ரா�ன் என்ற �ட்டத்�ற்� உலக வங்� உத�த் �ட்டத்�ன் �ழ் உள்ள 
தனிச�்தந்�ர சரிபாரப்்� ஆைணயத்�னால் (IVA - Independent Verification Agency) 
நடத்தப்படட்�. 

 இந்த கள ஆய்�ன்ப�, 

o 93.1 சத��த ��ம்பத்�னர ்க�வைறகைள அ�கக் ��யவரக்ள் என்� 
கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. 

o 96.5 சத��த ��ம்பத்�னர ் க�வைறகைள அ�� அவற்ைறப் 
பயன்ப�த்தக் ��யவரக்ள் என்� கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. 

o இதற்� �ன்� �றந்த ெவளிக் க�ப்பைற�ல்லா �ராமங்களாக 
அ��க்கப்பட்ட மற்�ம் சரிபாரக்்கப்பட்ட 90.7 சத��த �ராமங்கள் 
�றந்தெவளி க�ப்பைற�ல்லா �ராமங்களாக உ�� ெசய்யப்பட்டன. 

 

ப�வம் 26 - ��த்தம் 

 சட்டத்�ைற அைமசச்கமான� ேதரத்�ல் பங்� ெகாள்�ம் ேவட்பாளரக்ள் கடந்த 5 
ஆண்�க�க்கான வ�மான வரிையத் தாக்கல் ெசய்வைத�ம் ெவளிநாட�் ெசாத்� 
ம�ப்�கைள ெதரி�ப்பைத�ம் கட்டாயமாக்��ள்ள�. 

 இந்�யத் ேதரத்ல் ஆைணயத்�ன் பரிந்�ைரையய�த்�, ப�வம் 26-ஐ ��த்� சட்ட 
அைமசச்கம் இைத ேமற்ெகாண்�ள்ள�. 

 இதற்� �ன்�, ேவட்பாளர ்வ�மான வரிைய (தன்�ைடய, வாழ்க்ைகத் �ைண மற்�ம் 
அவரக்ைளச ் சாரந்்தவரக்ள்) மட�்ேம தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். ஆனால் அவரக்ளின் 
ெவளிநாட�் ெசாத்� ம�ப்�கள் கணக்�ல் எ�த்�க் ெகாள்ளப்ப�வ�ல்ைல. 

 இந்தத் ��த்தத்�ற்�ப் �ன்�, ேவட்பாளரக்ள் �ன்வ�ம் �வரங்கைள கட்டாயம் 
சமரப்்�க்க ேவண்�ம். 

o ேவட்பாளரக்ள் தங்க�ைடய கடந்த ஒ� வ�ட காலம் மட�்ம் அல்லாமல் 
கடந்த 5 வ�டங்க�க்கான வ�மான வரிக் கணக்ைக தாக்கல் ெசய்ய 
ேவண்�ம். 
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o ேவட்பாளரக்ள் தன்�ைடய ெவளிநாட�் ெசாத்� ம�ப்�கள் மற்�ம் இந்� 
�ள�ப்படாத இந்�க் ��ம்பத்�ன் உ�ப்�னரக்ள் மற்�ம் தன்�ைடய 
வாழ்க்ைகத் �ைண�ன் ெசாத்� ம�ப்�கைளத் ெதரி�க்க ேவண்�ம். 

 ப�வம் 26 

 ேதரத்�ல் ஒ� ேவட்பாளர ்ப�வம் 26 என்ற ப�வத்ைதத் தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். 

 இந்தப் ப�வத்�ல் அவ�ைடய ெசாத்�க்கள், கல்�த் த��கள், �ன்� ெசய்த �ற்ற�யல் 
நிகழ்�கள் (தண்டைன மற்�ம் நி�ைவ��ள்ள அைனத்� வழக்�கள்) மற்�ம் ெபா� 
நி�ைவத் ெதாைக ஏேத�ம் இ�ப்�ன் அவற்�ன் தகவல் ஆ�யைவ இ�க்�ம். 

 

அபாயகரமான க��க�க்கான ��கள் 2016 - ��த்தம் 

 மத்�ய �ற்�ச�்ழல், வனம் மற்�ம் ப�வநிைல மாற்றத்�ற்கான அைமசச்கமான� 
அபாயகரமான மற்�ம் இதர க��க�க்கான (ேமலாண்ைம மற்�ம் எல்ைல தாண்�ய 
இயக்கம்) ��கள் 2016-ஐ ��த்��ள்ள�. 

 இ� நாட்�ல் அபாயகரமான க��களின் �ற்�ச�்ழல்சார ் �றந்த ேமலாண்ைமக்கான 
ெசயல்ப�த்�தைல வ�ப்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�.  

 இந்த ��த்தத்�ன் �க்�ய அம்சங்கள் 

o நாட்�ற்�ள் இறக்�ம� ெசய்யப்ப�ம் �ட ெந��க் க��கள் தைட 
ெசய்யப்பட�்ள்ளன. 

o பட�் ஏற்�ம�க்� MoEFCC�ட��ந்� (Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change) ேதைவயான அ�ம�ையப் ெப�வ���ந்� தற்ெபா�� �லக்� 
அளிக்கப்ப�ம். 

o இந்�யா���ந்� ஏற்�ம� ெசய்யப்ப�ம் உற்பத்�ப் ெபா�டக்ள் மற்�ம் 
ப�தைடந்த �ன் மற்�ம் �ன்சாரப் ெபா�டக்ள் ஆ�யவற்�ன் தைல�ழ் 
இறக்�ம�கைள MoEFCC�ட��ந்� �ன் அ�ம� ெபறாமல் ஒ� வ�ட 
காலத்�ற்�ள் ஏற்�ம� ெசய்ய ���ம். 

 

PM-STIAC - ஒன்ப� �ட்டங்கள் 

 இந்�யா�ன் நீ�த்த வளரச்�்�ைன உ�� ெசய்வதற்� �க்�யமான அ��யல்சார ்
சவால்கைள கைளவதற்காக 9 ேத�யத் �ட்டங்கைள �ரதம அைமசச்ரின் அ��யல், 
ெதா�ல்�ட்பம் மற்�ம் �த்தாக்க ஆைணயம் (PM-STIAC) கண்ட�ந்�ள்ள�. 

 இந்த ஒன்ப� �ட்டங்களின் �லம் PM-STIAC (Prime Minister’s Science, Technology and Innovation 
Council) ஆன� �க்கலான �ரசச்ைனகைளத் �ரப்்பதற்காக ஒ� �ட�்ச ் ெசயல்பாடை்ட 
ஏற்ப�த்த எண்��ன்ற�. 

 கண்ட�யப்பட்ட �டட்ங்கள் �ன்வ�மா� 

o இயற்ைக ெமா� ெமா�ெபயரப்்� 

o �வாண்டம் எல்ைல 

o ெசயற்ைக �ண்ண�� 

o ேத�ய பல்��ரப்் ெப�க்கத் �ட்டம் 
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o �ன் வாகனங்கள் 

o மனித ஆேராக்�யத்�ற்கான உ�ரி அ��யல் 

o க��ப் ெபா�டக்ளி��ந்� வளமான ெபா�டக்ள் 

o ஆழ் கடல் ஆராய்ச�் 

o அக்னி 

 

மத்�யஸ்தர ்�� – 3 உ�ப்�னரக்ள் 

 ராம் ெஜன்ம�� – பாபர ் ம�� வழக்ைக மத்�யஸ்தர ் �லம் �ர�் காண்பதற்காக 
நீ�மன்றத்தால் நிய�க்கப்படட் 3 ேபர ் ெகாண்ட மத்�யஸ்தர ் ���ற்� பரிந்�ைரக்க 
இந்�ய உசச் நீ�மன்றம் ��� ெசய்�ள்ள�. 

 இந்தக் �� �ன்வ�பவரக்ைள உ�ப்�னரக்ளாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

o உசச் நீ�மன்ற �ன்னாள் நீ�ப� FM க��ல்லா – இக்���ன் தைலவர ் 

o ஆன்�க �� � � ர� சங்கர ் 

o �த்த வழக்�ைரஞர ்�ராம் பஞ்�.  

 இக்���ல் உள்ள அைனத்� உ�ப்�னரக்�ம் த�ழ்நாடை்டச ்ேசரந்்தவரக்ள் ஆவார.் 

 உத்தரப் �ரேதசத்�ன் ைபசாபாத் மாவட்டத்�ல் அ�த்த ஒ� வாரத்�ல் மத்�யஸ்தரின் 
ேபச�் வாரத்்ைத ெதாடங்கப்பட��க்�ற�. அங்�ள்ள �ரசச்ைனக்�ள்ளான ப���ல் 
ேகமரா�ன் �லம் இந்த நைட�ைற ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

 இந்த மத்�யஸ்தர ் நைட�ைற ேம 15-ல் ��வைட�ம் என்� எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�.  

 

ெவள்ள ேமலாண்ைம மற்�ம் எல்ைலப் ப��கள் �ட்டம்  

 ெவள்ள ேமலாண்ைம மற்�ம் எல்ைலப் ப��கள் �ட்டத்�ற்� (Flood Management and Border 
Areas Programme - FMBAP) மத்�ய அைமசச்ரைவ  ஒப்�தல் வழங்��ள்ள�.  

 இ� 2017-18 �தல் 2019-20 ஆம் ஆண்� வைர எல்ைலப்�ற ப��கள் ெதாடரப்ான 
பணிகைள ேமற்ெகாள்வைத�ம் நாெடங்��ம் ெவள்ள ேமலாண்ைம பணிகள் மற்�ம் 
ந� ேமலாண்ைம நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வைத�ம் ேநாக்கங்களாகக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 �றன்�� ெவள்ள ேமலாண்ைம, மண் அரிப்ைபக் கட�்ப்ப�த்�தல் மற்�ம் கடல் 
அரிப்ைபத் த�த்தல் ஆ�யவற்�ற்காக நாெடங்��ம் இத்�ட்டம் 
ெசயல்ப�த்தப்பட��க்�ற�. 

 ெபா�ப் �ரி� மாநிலங்க�க்கான நி� ஆதாரமான� 50% (மத்�ய அர�) : 50% (மாநில 
அர�) என்ற நிைல��ம் வட �ழக்� மாநிலங்கள், �க்�ம், ஜம்� காஷ்�ர,் இமாசச்லப் 
�ரேதசம் மற்�ம் உத்தராகண்ட ் ஆ�ய மாநிலங்க�க்கான நி� ஆதாரமான� 70 : 30 
என்ற நிைல��ம் இ�க்�ம். 

 நி� ேமலாண்ைம நடவ�க்ைககள் மற்�ம் எல்ைலப் �ற ப��களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 
பணிகள் ஆ�யவற்�ற்� 100 சத��தம் மத்�ய அர�னால் நி��த� அளிக்கப்ப�ம். 
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�ரத் �யா�கள் - அகரா� 

 �� �ல்��ல் இந்�யா�ன் �தந்�ரப் ேபாராட்டத்�ல் பங்� ெபற்ற �ரத் �யா�களின் 
அகரா�ைய (1857 – 1947) �ரதமர ்ெவளி�ட்டார.் 

 

 

 5 ெதா��கள் (மண்டலம் வாரியாக) ெகாண்ட இந்த அகரா�யான� 1857-ல் நைடெபற்ற 
�தல் இந்�ய �தந்�ரப் ேபாரி��ந்� 1947 ஆம் ஆண்�ல் இந்�யா ��தைல அைட�ம் 
வைர பா�பட்ட �ரத் �யா�களின் தகவல்கைளக் ெகாண்��க்�ம். 

 இந்த வரிைச�ல் �ரத் �யா�களின் ெபயரக்ைளத் ெதா�த்த மத்�ய அர�ன் �தலாவ� 
�யற்� இ�வா�ம். 

 இந்�ய �தந்�ரப் ேபாராட்டத்�ல் பங்�ெபற்ற �ரத் �யா�களின் அகரா�ையத் 
ெதா�த்தலான� மத்�ய கலாசச்ாரத் �ைற அைமசச்கத்�னால் ேமற்ெகாள்ளப்படட்�.  

 1857 ஆம் ஆண்�ல் நைடெபற்ற �ரட்��ன் 150வ� நிைன� �னத்ைத அ�சரிப்பதற்காக 
இ� ெவளி�டப்பட்ட�. 

 

மா�ரி நடத்ைத ���ைறகள் 

 ேதரத்ல் ஆைணயம் 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 10-ம் ேத�யன்� ஒட�்ெமாத்த நா� 
��வ�ம் உடன�யாக அம�க்� வ�ம் வைக�ல் மா�ரி நடத்ைத ���ைறகைள 
��த்�ள்ள�. 

 இ� அ�த்� வ�ம் மக்களைவத் ேதரத்ல்க�க்கான தன� ��ைமயான ேதரத்ல் 
அட்டவைண ெவளி�டப்பட்ட �ற� நைட�ைறக்� வந்��க்�ன்ற�. 

 2019 மக்களைவத் ேதரத்ல் இவ்வ�டம் 7 கட்டங்களாக நடத்தப்பட�் வாக்� எண்ணிக்ைக 
2019 ஆம் ஆண்� ேம மாதம் 23-ம் ேத�யன்� நைடெப�ம். 

 தற்ேபாைதய 16வ� மக்களைவ�ன் பத�க்காலம் �ன் 03-ம் ேத��டன் 
��வைட�ன்ற�. 

 மா�ரி நடத்ைத ���ைறகள் – ெபா�வான நடத்ைத, �ட்டங்கள், ஊரவ்லங்கள், ேதரத்ல் 
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�னம், வாக்�ச ்சாவ�கள், கண்காணிப்பாளரக்ள், ஆட்��ல் உள்ள கட்� மற்�ம் ேதரத்ல் 
அ�க்ைககள் ஆ�ய எட�் ���ைறகேளா� ெதாடர�்ைடயதா�ம். 

 ஒ�ேவைள ஏேத�ம் ஒ� கட்� இந்த நடத்ைத மா�ரி ���ைறகைள ��னால், 
அக்கட்� இந்த ���ைறகளின் ஒ� ப��ைய ��யதாக அதன் �� �ற்றம் �மத்த 
��யா�. ஏெனனில் இந்த ���ைற சட்டப் �ன்னணி எைத�ம் ெகாண்��க்க�ல்ைல. 

 

ேத�ய ஆற்றல் �றன் சக்�ைய கட்ட�ழ்த்� ��தல் 

 இந்�யா�ல் ஆற்றல் ேச�ப்ைப அ�கப்ப�த்�வதற்கான ஒ� ேத�ய �க்�சார ்
ஆவணத்ைத ஆற்றல் ேச�ப்�க் கழகம் (The Bureau of Energy Efficiency - BEE)  வ�வைமத்� 
இ�க்�ன்ற�. 

 இந்த �க்�சார ் ஆவணம் ேத�ய ஆற்றல் �றன் சக்�ைய கட்ட�ழ்த்� ��தல் எனப் 
ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 

 இ� ஆற்றல் �நிேயாகம் மற்�ம் ேதைவ �ழ்நிைலக�க்�ம் ஆற்றல் ேச�ப்� 
வாய்ப்�க�க்�ம் ஒ� ெதளிவான ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்த ஒ� ெதளிவான 
கட்டைமப்ைப�ம் �க்�சார ்ெசயல்ப�த்� �ைறைய�ம் �வரிக்�ன்ற�.  

 

நாரி சக்� ���கள் - 2018 

 ��யர�த் தைலவர ் ராம்நாத் ேகா�ந்த் மாரச் ் 08-ம் ேத�யன்� சரவ்ேதச மகளிர ் �ன 
நிகழ்ச�்ைய �ன்னிட�் 2018 ஆம் ஆண்�ன் நாரிசக்� ���கைள வழங்�னார.் 

 இந்�யா�ல் ெபண்க�க்கான அ�கபடச் ��ைம�யல் ��� நாரிசக்� ���கள் 
ஆ�ம். 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான 44 நாரி சக்� ���கள் வழங்கப்பட்டன. இவ்��தாளரக்ளில் 
�ஞ்ஞானிகள், ெதா�ல்�ைனேவாரக்ள், �ற்�ச�்ழல் ஆரவ்லரக்ள், ச�க 
ெசயல்பாட்டாளரக்ள், �வசா�கள், கைலஞரக்ள், கட்�ட ேவைலயாளரக்ள், நீர�்ழ்� 
இயக்�நர,் கமாண்ேடா ப�ற்�நர,் பத்�ரிக்ைகயாளரக்ள் மற்�ம் �ைரப்பட 
இயக்�நரக்ள் ஆ�ேயார ்அடங்�வர.் 

 ேப� பசச்ாேவா ேப� பதாேவா �ட்டத்�ன் �ழ் �ழந்ைத �றப்� சமயத்�ல் �ழந்ைதப் 
பா�ன ��தத்ைத அ�கரிப்ப�ல் ேமன்ைமயான வளரச்�்ைய அைடந்ததற்காக 
த�ழ்நா� ச�க நலம் மற்�ம் சத்�ண�த் �ைற ��� ெபற்ற�. 

நாரிசக்�  ���கள் 

 �ன்னதாக ஸ்�ரி சக்� ���கள் என்� அ�யப்பட்ட நாரி சக்� ���கள் 1991 ஆம் 
ஆண்�ல் இந்�ய அரசால் நி�வப்பட்டன. 

 ெபண்களின் �ன்ேனற்றத்�ற்காக ���லக்கான ேசைவகைள வழங்�ம் �கழ்ெபற்ற 
ெபண்கள் மற்�ம் நி�வனங்கள் நாரி சக்� ���கள் வழங்கப் ெப��ன்றன. 

 இந்த ��� ெபண் மற்�ம் �ழந்ைதகள் நலத்�ைற அைமசச்கத்தால் 
வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 ��� ெப�பவரக்ளில் நி�வனங்கள் மற்�ம் தனிநபரக்ள் ஆ�ய இ�வ�ம் அடங்�வர.்  
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உ�மாற்றக்��ய ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ேச�ப்� �தான ேத�யத் �ட்டம் 

 உ�மாற்றக்��ய ேபாக்�வரத்� மற்�ம் �ன்கலன் ேச�ப்� �தான ேத�யத் 
�ட்டத்�ற்�  மத்�ய அைமசச்ரைவ ஒப்�தல் வழங்��ள்ள�. 

 இ� �ய்ைமயான, இைணக்கப்பட்ட, ப�ரப்பட்ட, நீ�த்த மற்�ம் ஒ� ��ைமயான 
ேபாக்�வரத்� �ன்ென�ப்�கைள ஏற்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 இ� நி� ஆேயாக்�ன் தைலைம நிரவ்ாக அ�காரி�னால் தைலைம தாங்கப்ப�ம் 
அைமசச்கங்க�க்�ைடேயயான இயக்கக் ���டன் ��ய ஒ� பல்�ைறசார ்
�ட்டமா�ம். 

 இ� �ன் வாகனங்கள், �ன் வாகனப் ெபா�டக்ள் மற்�ம் �ன்கலன்கள் ஆ�யவற்�ற்� 
உ�மாற்றக்��ய ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ப�ப்ப�யான உற்பத்�த் �ட்டங்க�க்கான 
�க்�கைள ஏற்ப�த்த�ம் பரிந்�ைரக்க�ம் ெசய்�ம். 

 

இந்�ய நகர்ப்�ற ஆய்வகம் மற்�ம் காெணாளிச ்�வர ்

 ேமம்ப�த்தப்படட் இந்�ய நகரப்்�ற ஆய்வகம் மற்�ம் காெணாளிச ் �வைர மத்�ய 
�ட�்வச� மற்�ம் நகரப்்�ற �வகாரங்க�க்கான அைமசச்கம் ெதாடங்��ள்ள�. 

 இ� �க�ம் �க்கலான நகரப்்�ற சவால்கைளக் கைள�ம் தகவ�ன் �றன்�� 
பயன்பாட்�ற்கான தகவல் கலாசச்ாரத்ைத உ�வாக்கக்��ய வைக�ல் ச�பத்�ல் 
அ��கப்ப�த்தப்பட்ட தகவல் �றன்�� நகரங்க�க்கான உத்�களின் ஒ� 
�க்�யமான ப��யா�ம். 

 நகரப்்�ற ஆய்வகங்களின் க�த்��வான� 1997-ல் ��க்��ன் இஸ்தான்�ல்�ல் 
நைடெபற்ற ஐக்�ய நா�கள் வாழ்�டம் – II என்ற க�த்தரங்�ல் அ�காரப்�ரவ்மாகத் 
ெதாடங்கப்பட்ட�. 
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இந்�யா�ல் உள்ள எ�ரி நாட்டவரக்ளின் ெசாத்�கள் 

 எ�ரி நாட்டவரக்ளின் ெசாத்�கைள ெபா�ப் பயன்பாட�்ற்�ப் பயன்ப�த்�வதற்� 
மாநில அர�க�க்� மத்�ய அர� அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

 எ�ரி நாட்டவரக்ளின் ெசாத்�கள் என்ப� �ரி�ைன�ன் ேபா� பா�ஸ்தானிற்� இடம் 
ெபயரந்்த மக்களின் ெசாத்�கைள�ம் 1962 ஆம் ஆண்�ல் ஏற்பட்ட இந்�ய-�னப் ேபாரின் 
ேபா� �னா�ற்� இடம்ெபயரந்்த மக்களின் ெசாத்�கைள�ம் ��க்�ற�. 

 எ�ரி நாட்டவர ் ெசாத்�கள் சட்டம் 1968 ஆம் ஆண்�ல் ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. ேம�ம் இ� 
எ�ரி நாட்டவரக்ளின் ெசாத்�கைள ஒ�ங்��ைறப்ப�த்த�ம் மற்�ம் 
பா�காப்பாளரின் அ�காரங்கைளப் பட்�ய�ட�ம் ெசய்�ற�. 

 இந்�யா�ல் உள்ள அசெ்சாத்�களின் �� இடம்ெபயரந்்தவரக்ளின் வாரி�க�க்� 
உரிைம இல்லாதைத உ�� ெசய்வதற்காக இசச்டட்ம் 2017 ஆம் ஆண்�ல் ��த்தப்பட்ட�. 

 பா�ஸ்தாைனச ் ேசரந்்த எ�ரி நாட்டவரக்ளின் அ�க எண்ணிக்ைகயான ெசாத்�கள் 
உத்தரப் �ரேதசத்�ல் உள்ளன. 

 �ன நாட்�ன் ���ரிைம ெபற்ற மக்களின் அ�க எண்ணிக்ைக�லான ெசாத்�கள் 
ேமகாலயா�ல் உள்ளன. 

 இேதேபான்�, �.3000 ேகா� ம�ப்�லான எ�ரி நாட்டவரக்ளின் பங்�கள் இந்�யா�ன் 
எ�ரி நாட�் ெசாத்�கைளப் பா�காக்�ம் பா�காப்பாளரின் கண்காணிப்�ல் உள்ளன. 

 

 

 

�னாகா 

 இந்�யா�ன் பா�காப்� ஆய்வகமான பா�காப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பாட�் 
அைமப்பான� உள்நாட்�ேலேய தயாரிக்கப்படட் வ�காட�் ஏ�கலன் அைமப்பான  
“�னாகாைவ” இராஜஸ்தானில் உள்ள ெபாக்ரானில் ெவற்�கரமாக ேசாதைன 
ெசய்�ள்ள�. 
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 இந்த ஆ�த அைமப்பான� ேமம்ப�த்தப்பட்ட வ�காட்டல் மற்�ம் கட�்ப்பாட�் 
அைமப்ைபக் ெகாண்�ள்ள ேமம்பட்ட வ�காட�் க��ையக் ெகாண்�ள்ள�.  

 

ேபா�ேயா ெசாட்� ம�ந்� 2019  

 இந்�ய அர� 2019 ஆம் ஆண்�ன் ேபா�ேயா ெசாட�் ம�ந்� �காைம மாரச் ் 9 ஆம் 
ேத�யன்� ெதாடங்��ள்ள�.  

 இந்தத் �ட்டத்�ன் �ழ், 5 வய�ற்�க் ��ள்ள �ழந்ைதக�க்� ேபா�ேயா ெசாட�் 
ம�ந்� வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் ேபா�ேயா ெசாட�் ம�ந்� �காம் நடத்தப்ப��ற�. 

 ேத�ய அள�ல் 2 ேபா�ேயா த�ப்� இயக்கங்கள், மாநில அள�ல் 2 அல்ல� 3 ேபா�ேயா 
த�ப்� இயக்கங்கள் ஆ�யவற்ைற நடத்�வதன் �லம் ேபா�ேயா ேநா���ந்� 
�ழந்ைதகைளப் பா�காக்�ம் ேநாக்கத்�டன் இ� நடத்தப்ப��ற�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் ேபா�ேயா ெசாட�் ம�ந்� �கா�ன் ேநாக்கமான� நாட்�ல் 
ேபா�ேயா ஒ�ப்ைப நீ�த்��க்கச ்ெசய்தலா�ம். 

      ேபா� ேயா 

 ேபா�ேயா என்� அைழக்கப்ப�ம் ேபா�ேயா ெமய்�ட்�ஸ் ேநாயான� �க�ம் அ�க 
அள�ல் ெதாற்றக்��ய ஒ� ைவரஸ் ேநாயா�ம். 

 �ழந்ைதகளில் மற்றவரக்ைள �ட 5 வய�ற்�க் ��ள்ள நபரக்�க்� இந்த ைவரஸ் 
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ேநாய்த் ெதாற்� அபாயம் அ�க அள�ல் இ�க்கக் ��ய வாய்ப்� இ�க்�ன்ற�. 

 மனிதக் க��கள் கலந்�ள்ள நீர ்மற்�ம் உண�களின் �லம் இந்த ேபா�ேயா ைவரஸ் 
பர��ற�. ஆனால் பா�க்கப்பட்ேடாரின் உ�ழ்நீரி��ந்� ேபா�ேயா ைவரஸ் �ைறந்த 
அள�ல் பர��ன்ற�. 

 இந்�யா ேபா�ேயா இல்லாத நாடாக 2014 ஆம் ஆண்�ல் அ��க்கப்படட்�. 

 இந்�யா�ல் ேபா�ேயா ேநாயான� கைட�யாக 2011 ஆம் ஆண்� ஜனவரி 13 ஆம் ேத� 
ேமற்� வங்காளம் மற்�ம் �ஜராத் ஆ�ய  மாநிலங்களில் ப�� ெசய்யப்படட்�. 

 

ேத�ய அ�� அைமப்� 

 இந்�யா தன� ேத�ய அ�� அைமப்ைப (NKN - National Knowledge Network) வங்க 
ேதசத்�ற்� நீட்�க்க ��� ெசய்�ள்ள�.  

 NKN என்ப� அ�த்தத் தைல�ைறக்கான பயன்பா�கள் மற்�ம் ேசைவகைள 
உ�வாக்�தல், ஆராய்ச�்ைய ேமற்ெகாள்�தல் மற்�ம் இந்�யா�ன் தகவல் ெதாடர�் 
கட்டைமப்� வளரச்�் ஆ�யவற்ைற அளிக்கக்��ய பல �கா�ட் ெகாண்ட ஒ� அ�ல 
இந்�ய அைமப்பா�ம். 

 

 இ� ேபான்ற ஒ� �ன்�தாரணமான மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்�வதற்காக நா� ��வ�ம் 
உள்ள அைனத்�ப் பல்கைலக்கழகங்கள், ஆராய்ச�் நி�வனங்கள், �லகங்கள், 
ஆய்வகங்கள், �காதார நிைலயங்கள் ேவளாண் நிைலயங்கள் ஆ�யவற்ைற 
இைணப்பைத இ� ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�.  

 

�ரதான் மந்�ரி உஜ்வாலா ேயாஜனா 

 �ட்டம் ெதாடங்கப்படட் �னத்���ந்� (1/5/2016) இ� நாள் வைர�ல் மத்�ய 
ெபட்ேரா�யம் மற்�ம் இயற்ைக எரிவா�த் �ைற அைமசச்கத்�னால் �ரதான் மந்�ரி 
உஜ்வாலா ேயாஜனா �ட்டத்�ன் �ழ் ஏ� ேகா� LPG இைணப்�கள் வழங்கப்பட�்ள்ளன. 

 இத்�ட்டத்�ன் �ழ், ஏைழக் ��ம்பங்க�க்� ைவப்�த் ெதாைக அல்லாத LPG 
இைணப்�கள் வழங்கப்ப��ன்றன. 



•   
•  
 

57 
 

  

 

 ��ம்பத்�ல் உள்ள 18 வயைத நிரம்�ய ெபண் உ�ப்�னரக்ளின் ெபயரில் இந்த LPG 
இைணப்�கள் வழங்கப்ப��ன்றன. 

�ன்ன� �கெரட்�கள் �தான தைட 

 மத்�ய ம�ந்� ஒ�ங்��ைற ஆைணயமான� �டக்ாப் ெபா� மற்�ம் �ன்ன� 
�கெரட�்கள் உள்பட �ன்ன� �லம் உட�ல் நிக்ேகாட்�ைன ெச�த்�ம் என்டஸ்் (ENDS 
- Electronic Nicotine Delivery Systems) எனப்ப�ம் �ன்ன� �கெரட்�ன்  �ளம்பரம், 
இறக்�ம�, உற்பத்�, �ற்பைன ஆ�யவற்ைற தங்கள�ப் �ராந்�யங்களில்  
அ�ம�க்கக் �டா� என்� மாநில மற்�ம் ஒன்�யப் �ரேதசங்களில் உள்ள ம�ந்� 
கட�்ப்பாளரக்ைள அ���த்��ள்ள�. 

 2018 ஆம் ஆண்�ல் மத்�ய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்ப நலத்�ைற அைமசச்கத்�னால் 
ெவளி�டப்பட்ட அ��க்ைக�ைனத் ெதாடரந்்� நாெடங்��ம் 12 மாநிலங்களில் 
என்டஸ்் அல்ல� �ன்ன� �கெரட�்களான� தைட ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

ENDS 

 �ன்ன� �லம் உட�ல் நிக்ேகாட்�ைன ெச�த்�ம் என்டஸ்் என்ற ெபயரான� 
பழங்கால �கெரட் �ைக��த்த�க்� மாற்றாக �ன்கலனால் இயக்கக்��ய ஒ� 
ைகயடக்கக் க�� என்பைதக் ��க்�ற�. 

 இ� �ைக�ைல�ன் �லமான  எந்த�த பக்க �ைள�கள் இல்லாம�ம் �ச�்க்�ழல் 
வ�யாக நிக்ேகாட்�ைன ெச�த்��ற�. 

 �ன்ன� �கெரட�்கள், �ன்ன� �டக்ா, �ன்ன� ��ட�்கள், ஆ�யாக்�தல் 
சாதனம் ேபான்றைவ ENDS-ன் �ல வைககளா�ம். ேம�ம் இந்த வைககள் �கெரட் �ைகப் 
��த்த�க்� மாற்றாக வளரந்்� வ��ற�.  
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TIR-ன் �ழ் �தல் சரக்� பரிமாற்றம் 

 ஐக்�ய நா�களின் “�ரான்ஸ்ேபாரட்ஸ்் இன்டரே்நசனக்ஸ் �ட்�யரஸ்்” (Transports 
Internationaux Routiers - TIR) எ�ம் ஒப்பந்தத்�ன் �ழ் �தலாவ� சரக்�ப் ெபட்டகம் ஈரானின் 
சாபஹார ் �ைற�கத்�ன் வ�யாக ஆப்கானிஸ்தானில் இ�ந்� இந்�யா�ற்� 
வந்தைடந்�ள்ள�. 

 TIR ஒப்பந்தத்�ன் �ழ் அ�ப்பப்ப�ம் சரவ்ேதச சரக்�ப் ெபடட்கங்கள் �ங்க அ�காரிகள் 
�லம் �ைறந்தபடச் ேசாதைனக்�ள் உட்ப�த்தப்ப�ம். 

 �ங்க அைமப்�களின் பரஸ்பர அங்�காரம் TIR ஒப்பந்தத்�ன் ைமயப் ப��யாக  
இ�க்�ன்ற�. 

 �ங்க அ�காரிகள் ஆவணங்கைள மட�்ேம ேசாதைன ெசய்வர.் ேம�ம் சரக்�ப் 
ெபா�டக்ளின் அள�கைள ேசாதைன�டாமல் ெவ�ம் �த்�ைரகைள மட�்ேம 
ேசாதைன ெசய்வர.் 

 இந்த நைட�ைற சரக்�ப் ெபா�டக்ளான� எல்ைலப்ப��களில் �றக்கப்படாமல் 
நா�க�க்� மத்��ல் அ�ப்�ட இயலச ்ெசய்�ம்.  

 இந்த ஒப்பந்தம் பலமா�ரி �ைறகள் ெகாண்ட ேபாக்�வரத்�ப் பாைதகளான சாபஹார ்
மற்�ம் சரவ்ேதச வடக்� ெதற்� ேபாக்�வரத்� ெப�வ�ப் பாைதகைளப் பயன்ப�த்� 
ெபா�டக்ைள அ�ப்�ட ஒ� வ�வான ஊக்கப் ெபா�ளாக இ�க்�ன்ற�. 

 

இந்�ய ஆற்றல் மா�ரி மன்றத்�ற்கான �தலாவ� பணிமைன 

 நி� ஆேயாக்�ம் சரவ்ேதச வளரச்�்க்கான ஐக்�ய அெமரிக்க நா�கள் நி�வன�ம் 
இைணந்� இந்�ய ஆற்றல் மா�ரி மன்றத்�ற்கான (India Energy Modelling Forum - IEMF) 
�தலாவ� பணிமைன நிகழ்ச�்ைய ஒ�ங்�ைணத்�ள்ளன. 
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 இந்த மன்றமான� �க்�யமான ஆற்றல் மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் �வகாரங்கைள ஆய்� 
ெசய்�ட �ன்னணி நி�ணரக்�க்�ம் ெகாள்ைக வ�வைமப்பாளரக்�க்�ம் ஒ� 
நைட�ைறைய ஏற்ப�த்�ட உத��ன்ற�. ேம�ம் தகவலளிக்கப்பட்ட ��� எ�க்�ம் 
�வகாரத்�ல் ஆராய்ச�் �ைறைய�ம் மா�ரியாக்கைல�ம் ஏற்ப�த்�ட�ம் 
உத��ன்ற�.  

 ஆற்றல் மா�ரியாக்கல் �ைறகள் ஒ� நாட்�ற்� �றந்த ஆற்றல் ேச�ப்� வாய்ப்�கள், 
�றந்த கட்டண ேச�ப்� வாய்ப்�கள், �றப்� காரப்ன் �ைறப்� வாய்ப்�கள் 
ஆ�யவற்ைற நிரண்�த்�ட பயன்படக்��ம். 

 ஆற்றல் மா�ரியாக்கல் �ைறகள் கட்�டங்களில் ஒட�்ெமாத்த ஆற்றல் உபேயாகத்ைத 
�ைறக்க உத��ம். ேம�ம் ��ப்�ட்ட ஆற்றல் ேச�ப்� உபகரணங்கள் மற�ம் 
ெதா�ல்�ட்பங்கள் ஆ�யவற்�ன் உபேயாகத்�ற்� சரியான வ�ையக் காட்�ட நமக்� 
உத��ம். 

 ெப�மட்ட அள�ல் ஆற்றல் மா�ரியாக்கல் �ைறகள் மர�சார ்மற்�ம் ��ப்�க்கத்தக்க 
ஆற்றல் �ட்டங்கள் ஆ�ய �ன் �ட்டங்கள் இரண்�ற்�மான �ட்டங்கைள வ�த்� 
உ�வாக்�ட அர�ற்� உத��ன்ற�.  

 

இந்�யா�ன் �தல் ேலாக்பால் 

 உசச்நீ�மன்ற �ன்னாள் நீ�ப��ம் தற்ேபாைதய ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயத்�ன் 
உ�ப்�ன�மான �னா� சந்�ர ேகாஸ் இந்�யா�ன் �தல் ஊழல் எ�ரப்்� அைமப்� 
எனப்ப�ம் �ைற�ரப்்� அைமப்� அல்ல� ேலாக்பால் அைமப்�ன் தைலவராக 
நிய�க்கப்பட�ள்ளார.் 

 �ரதமைரத் தைலைமயாக�ம் இந்�யா�ன் தைலைம நீ�ப�, மக்களைவ சபாநாயகர ்
��த்ரா மகாஜன் மற்�ம் �றந்த நீ�யாளரான ��ல் ேராஹத்� ஆ�ேயாைர 
உ�ப்�னராக�ம் ெகாண்ட இந்த உயரம்ட்ட ேதர�்க் ��வான� இவைர இந்தப் 
பத�க்� பரிந்�ைர ெசய்�ள்ள�. 

 ேத�ய அள�ல் ேலாக்பால் மற்�ம் மாநில அள�ல் ேலாக் ஆ�க்தா ஆ�யைவ �ரதமர ்
மற்�ம் �தலைமசச்ர ்உள்ளிட்ட உயர ்அள�லான ெபா�ப் பணியாளரக்ள் �தான ஊழல் 
�ற்றசச்ாட�்கைள �சாரிப்பதற்காக அைமக்கப்ப�ம் அைமப்பா�ம். 

 

சன்ைரஸ் நடவ�க்ைக 

 இந்�ய இரா�வம் மற்�ம் �யான்மர ் இரா�வம் ஆ�யைவ இைணந்� கலாதான் 
பல்�ைனய ேபாக்�வரத்�த் �ட்டத்�ற்� அச�்�த்தல் ெகா�த்� வந்த �ளரச்�் 
��ைவச ்ேசரந்்த 10  �காம்கைள �யான்மரில் அ�த்�ள்ள�.  

 இந்த நடவ�க்ைகயான� சன்ைரஸ் நடவ�க்ைக என ெபயரிடப்பட்ட�. 

 கலாதான் பல்�ைனய ேபாக்�வரத்�த் �ட்டமான�, வட�ழக்� இந்�யா மற்�ம் 
�யான்மைர இைணப்பதற்கான இந்�யா மற்�ம் �யான்மர ் ஆ�ய நா�களின் 
�க்�யமான �ட்டமா�ம். 

 சன்ைரஸ் நடவ�க்ைகயான� �னாவால் ஆதரவளிக்கப்ப�ம் �ளரச்�்யாளரக்ள்கைளக் 
ெகாண்ட கச�்ன் �தந்�ர பைட�ன்  ஒ�  ��வான அராகன் இரா�வப் பைடக்� 
எ�ரான �கப்ெபரிய நடவ�க்ைகயா�ம். 
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Country-by-Country அ�க்ைககள் 

 இந்�யா மற்�ம் அெமரிக்கா ஆ�ய நா�களில் ஏதாவ� ஒ� நாட்�ல் அைமந்�ள்ள தாய் 
நி�வனத்�னால் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட Country-by-Country அ�க்ைககைள இ� நா�க�ம் 
தற்ெபா�� பரிமா�க் ெகாள்ள ���ம். 

 வ�மான வரிச ்சட்டத்�ன் ப� மற்ற நா�களில் ெசயல்ப�ம் பன்னாட�் நி�வனங்களின் 
இந்�யத் �ைண நி�வனங்கள் எங்��ந்� அவரக்ள் ெசயல்ப��ன்றாரக்ேளா அதன் 
�க்�ய நி� அ�க்ைக �வரங்கைள இந்�யா�ற்� அளிக்க ேவண்�ம். 

 இ� ேபான்ற நி�வனங்களின் ெசயல்பாட�்த் �றைன சரிபாரப்்பதற்� வ�மான வரித் 
�ைறக்� இந்த �� உத��ற�. 

 இ� அ�ப்பைடத் ேதய்மானம் மற்�ம் இலாப மாற்� ெசயல் �ட்டத்�ன் (Base Erosion and 
Profit Shifting) ஒ� ப��யா�ம். 

 

FSSAI வைர� ஒ�ங்��ைறகள் 

 இந்�ய உண�ப் பா�காப்� மற்�ம் தரப்ப�த்தல் ஆைணயமான� (Food Safety and 
Standards Authority of India - FSSAI) வைர� உண�ப் ெபயரிடல் ஒ�ங்��ைறகைள 
அ��க்�ம் என்� எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�.  

 நாெடங்��ம் ெபா�த்� ைவக்கப்பட்ட உண�ப் பண்டங்களில் ெகா�ப்�, சரக்்கைர 
மற்�ம் உப்� ஆ�யவற்�ன் அள� அ�கமாக இ�ந்தால் அந்தப் பண்டங்களின் �� 
�கப்ெபரிய �வப்� ெபயரிடைலக் ெகாண்��க்�ம் என்பைத இந்தப் ��ய ஒ�ங்� 
�ைறகள் ��க்�ன்றன. 

 இைவ உண�ப் ெபா�டக்ளின் �� ெபயரிடப்பட�்ள்ள �ய, உண்ைமயான, 
இயற்ைகயான மற்�ம் சரக்்கைரயற்ற ேபான்ற உரிைமக் ேகாரிக்ைககைளக் கைளவைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 உண�ப் ெபா�டக்ளில் சரக்்கைர���ந்� ெபறப்ப�ம் ஆற்றல் 10 சத��தத்�ற்� 
அ�கமாக இ�ந்தால், அப்ெபா�ள் �வப்� அைடயாளத்ைதக் ெகாண்��க்�ம். 

 ேம�ம் மா�பக்க ெகா�ப்பான� 1 சத��தத்�ற்�ம் அ�கமான ஆற்றைலக் 
ெகா�த்தால் �வப்� நிற அைடயாளக் ����வ� கடட்ாயமா�ம்.  

 

ேத�ய இைரசச்ல் மா�பாட்� வைரபடம் 

 நா� ��வ�ம் இைரசச்ல் மா�பாட�் வைரபடத்ைதத் தயாரிக்க�ம் இைரசச்ல் ��த்த 
�ரசச்ைனக்�த் �ரை்வக் காண ஒ� �ட்டத்ைதத் தயாரிக்க�ம் மத்�ய மா�க் 
கட�்ப்பாட�் வாரியத்�ற்� (CPCB - Central Pollution Control Board) ேத�யப் ப�ைமத் 
�ரப்்பாயம் (National Green Tribunal - NGT) அ��ைரகைள வழங்��ள்ள�.  

 இைரசச்ல் மா�பாட�் ��கைள ெசயல்ப�த்தாத காரணத்�னால் ��மக்களின் 
(ெபா�வாக ��யவரக்ள் மற்�ம் �ழந்ைதகள்) ஆேராக்�யம் பா�க்�ற� என்� NGT 
���ள்ள�. 

 அைனத்� மாநில காவல் �ைற�ன�ம் அந்தந்த மாநில மா�க் கட�்ப்பாட�் 
வாரியங்க�டன் கலந்தாேலா�த்� இைரசச்ல் கண்காணிப்�க் க��கைள வாங்க 
ேவண்�ம் என்� NGT ���ள்ள�. 
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ேத� ய ப�ைமத் �ர்ப்பாயம் 

 ேத�யப் ப�ைமத் �ரப்்பாயமான� 2010 ஆம் ஆண்�ல் ேத�யப் ப�ைமத் �ரப்்பாயச ்
சட்டம், 2010-ன் ப� உ�வாக்கப்படட்�. 

 இந்�ய உசச் நீ�மன்றத்�ன் நீ�ப� அல்ல� உயர ் நீ�மன்றத்�ன் தைலைம நீ�ப� 
இத்�ரப்்பாயத்�ன் தைலவர ்அல்ல� நீ�த் �ைறசார ்உ�ப்�னராக ெசயல்ப�வார.் 

 இந்தத் �ரப்்பாயத்�ன் தற்ேபாைதய தைலவர ்இந்�ய உசச் நீ�மன்றத்�ன் ஓய்� ெபற்ற 
நீ�ப�யான ஆதரஷ்் �மார ்ேகாயல் ஆவார.் 

 �ற்�ச ் �ழல் பா�காப்�, கா�கள் மற்�ம் இதர இயற்ைக வளங்கைளப் பா�காத்தல்   
ெதாடரப்ான வழக்�கைள �றம்பட �ைரவாக �ரத்்� ைவப்பதற்காக NGT 
உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 NGT-ன் �தன்ைம அமரவ்ான� �� �ல்��ல் ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 

ேபரிடர் அபாயக் �ைறப்� �தான ப�லரங்கம் - இந்�யா மற்�ம் ஜப்பான் 

 இந்�யா மற்�ம் ஜப்பான் ஆ�ய நா�க�க்�ைடேய ேபரிடர ்அபாயக் �ைறப்� (Disaster 
Risk Reduction) �தான 3-வ� ப�லரங்கமான� �� �ல்��ல் நைடெபற்ற�. 

 இந்தப் ப�லரங்கத்�ன் ��க்ேகாளான� ேபரிடர ் அபாயக் �ைறப்�த் �ைற�ல் 
ஆராய்ச�் நி�வனங்கள், நகரங்கள் மற்�ம் தனியார ் �ைற ஆ�யவற்�ற்�ைடேய 
ஒத்�ைழப்ைப ேமம்ப�த்�வதா�ம். 

 இந்�யா மற்�ம் ஜப்பான் ஆ�ய நா�க�க்�ைடேயயான ஒத்�ைழப்பான�  

o ஆரம்ப கால எசச்ரிக்ைக அைமப்�கள்  

o கட்டைமப்�கள், �றன் வளரச்�் ஆ�யவற்�ல் கட்டைம – �ன்னர ் - �றப்பாக 
மாற்� என்ற அ���ைற 

o அ��யல் ெதா�ல்�ட்பப் பயன்பா�கள்  
o நி�வனங்கைள வ�ப்ப�த்�தல் 

ஆ�ய ப��களில் வ�ப்ப�த்தப்ப��ன்ற�. 
 இந்�யா�ல் ேத�யப் ேபரிடர ் ேமலாண்ைம ஆைணயமான� (NDMA - National Disaster 

Management Authority) ேபரிடர ்ேமலாண்ைமக்கான ெசயல்ப�த்�ம் நி�வனமா�ம்.  

 NDMA-ன் �தன்ைம ேநாக்கம் இயற்ைக அல்ல� மனிதனால் உ�வாக்கப்பட்ட 
ேபர��கள், ேபர�� �ட்� மற்�ம் ெந�க்க� கால நிைல ஆ�யவற்�ன் �றைன 
�டெ்ட�ப்பதற்கான நடவ�க்ைககைள ஒ�ங்�ைணப்பதா�ம்.  

 

�ளி �ன் 

 �ளி�ன் (ேபால்ேபான்ெமட்ேடாேபான் �ரிகட�்ம்) என்ப� பவளப் பாைற அைமப்�ன் 
ஒ� �க �க்�யக் �றா�ம். ஆனால் இ� தற்ெபா�� சரவ்ேதச அள�ல் அ�கமாக 
அ��வ�ம் நிைல�ல்  உள்ள�. 
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 இந்த �ன் இனங்கள் அந்தமான் நிக்ேகாபர ்��களில் அச�்�த்� நிைல�ல் உள்ளன.  

 இ� பன்னாட�் இயற்ைகப் பா�காப்�ச ்சங்கத்�ன் (IUCN - International Union for Conservation 
of Nature) �வப்�ப் பட�்ய�ல் “பா�க்கப்படக்��ய” நிைல�ல் உள்ள�. 

 �னவரக்ளால் தற்ெசயலாக இந்த �ன் ��க்கப்ப�தல், ஈட்�ையக் ெகாண்� �ன் 
��ப்பவரக்ளின் தாக்�தல் மற்�ம் பவளப் பாைறகளின் இழப்� ஆ�யைவ இந்த வைக 
இனங்க�க்� அச�்�த்தல்களாக �ளங்��ன்றன. 

 அந்தமான் நிக்ேகாபார ் ��களில் தற்ெபா��ள்ள பா�காக்கப்பட்ட கடல்சார ்
ப��களில் இ�க்�ம் பவளப் பாைறகளின் பா�காப்பான� அ�� வ�ம் �ளி �னின் 
பா�காப்�ற்� �க �க்�யத் ேதைவயா�ம். 

 

இந்�ய வனசச்ட்டம், 1927 �தான ��த்தங்கள் 

 மத்�ய �ற்�ச�்ழல், வனங்கள் மற்�ம் ப�வநிைல மாற்ற அைமசச்கமான� இந்�ய 
வனச ் சட்டம், 1927-ல் �ரிவான ��த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான �தலாவ� 
வைர�ைன இ�� ெசய்�ள்ள�. 

 அந்த அைமசச்கத்�னால் அைமக்கப்படட் ஒ� தனிக்�� அளித்�ள்ள அ�க்ைககளின் 
அ�ப்பைட�ல் இந்த வைர� தயாரிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 ��ப்பாக இந்தத் ��த்தங்களான� வன உரிைமகள் சட்டம், 2006-��ம் ��த்தங்கள் 
ேமற்ெகாள்�ற�. 

 ேம�ம் இ� வளரப்்�க் கா�கள் என்ற ஒ� ��ய �ரிைவ�ம் அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

 இந்தத் ��த்தங்களான� �ன்வ�வனவற்�ன் �� அ�கமான கவனத்ைதச ்
ெச�த்��ற�. 

o காட�் வளங்களின் பா�காப்�, ெச��ட்டல் மற்�ம் நீ�த்த நிைலயான 
ேமலாண்ைம. 

o �ற்�ச�்ழல் நிைலப்�த் தன்ைமையப் பா�காப்ப� ெதாடரப்ான �வரங்கள். 
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ேலாக்பால் உ�ப்�னரக்ள் 

 இந்�யா�ன் ேலாக்பால் அைமப்�ன் �தலாவ� தைலவராக உசச் நீ�மன்றத்�ன் 
�ன்னாள் நீ�ப�யான �னா� சந்�ர ேகாஸ் இந்�யக் ��யர�த் தைலவரால் 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் ேம�ம் இ� ஊழல் எ�ரப்்� �ைற �ரப்்� அைமப்� என்�ம் 
அைழக்கப்ப��ன்ற�. 

 ��யர�த் தைலவர ்ேம�ம் இதர 6 உ�ப்�னரக்ைள நிய�த்�ள்ளார.் 

    நீ�த்�ைற சார் உ�ப்�னரக்ள் நீ�த்�ைற சாராத உ�ப்�னரக்ள் 

��ப் �. ேபாசாேல (�ன்னாள் 
தைலைம நீ�ப�) 

அரச்ச்னா இராம�ந்தரம் (எஸ்எஸ்��ன் 
�தலாவ� ெபண் தைலவர்) 

�ர�ப் �மார ்ெமாகந்� 

(�ன்னாள் தைலைம நீ�ப�) 
�ேனஷ் �மார ்ெஜ�ன் (மகாராஷ்�ர 

மாநிலத்�ன் �ன்னாள் தைலைமச ்
ெசயலாளர்) 

அ�லாஷா �மாரி 

(�ன்னாள் தைலைம நீ�ப�) 
மேகந்தர் �ங் (�ன்னாள் இந்�ய 

வ�வாய்ப் பணி அ�காரி) 

அஜய்�மார ்��ப்ப� 

(சத்�ஸ்கர் மாநிலத்�ன் தற்ேபாைதயத் 
தைலைம நீ�ப�) 

இந்�ர�த் �ரசாத் ெகௗதம் (�ன்னாள் 
இந்�ய ஆட்�ப் பணி அ�காரி) 

 
இந்�யா மற்�ம் இந்ேதாேன�யா ஆ�ய நா�க�க்�ைடேயயான 33-வ� 
ஒ�ங்�ைணந்த ேராந்�ப் ப�ற்� 

 இந்�யா மற்�ம் இந்ேதாேன�யா ஆ�ய நா�க�க்�ைடேயயான ஒ�ங்�ைணந்த 
ேராந்�ப் ப�ற்��ன் 33-வ� ப�ப்பான� அந்தமான் நிக்ேகாபார ் ��ன் ேபாரட்் 
�ேளயரில் நைடெபற்ற�. 

 இ� இந்�யா மற்�ம் இந்ேதாேன�யா ஆ�ய நா�க�க்�ைடேயயான இராஜதந்�ர 
உற�களின் 70-வ� ஆண்�டன் ஒன்�ப் ெபா�ந்��ன்ற�. 

 இந்த ஒ�ங்�ைணந்த ேராந்�ப் ப�ற்�யான� �ன்வ�வனவற்ைற எ�த்�க் �ற 
எண்��ன்ற�. 

o இந்�யா�ன் அைம�யான இ�ப்� மற்�ம் கடல்சார ் அண்ைட நா�க�டன் 
ஒற்�ைம 

o கடற்பைடக் களத்�ல் �றந்த ஒ�ங்��ைறகைள உ��ப்ப�த்�தல் 

o இ� நா�க�க்�ைடேயயான ஒத்�ைழப்ைப ஒ�ங்�ைணத்தல் 

o இந்�யா மற்�ம் இந்ேதாேன�யா ஆ�ய நா�க�க்�ைடேயயான 
தற்ெபா��ள்ள நட்�ற� ெதாடரப்ான �ைணப்�கைள வ�ப்ப�த்�தல். 

 இந்�யா�ன் சாகர ் �ட்டத்�ன் �ழ் ஒ� ப��யாக (�ராந்�யத்�ல் உள்ள அைனத்� 
நா�க�க்கான பா�காப்� மற்�ம் வளரச்�்) இந்�யக் கடற்பைடயான� இந்�ய 
கடல்சார ்நா�க�க்� உத�வேதா� �றன் கட்டைமப்�த் �ட்டத்�ல் பங்� ெகாள்�ற�.  
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ேதரத்ல் அ�க்ைககள் - கட்�ப்பா�கள் 

 இந்�யத் ேதரத்ல் ஆைணயமான� (Election Commission of India - ECI) தற்ெபா�� ேதரத்ல் 
நடத்ைத ���ைறகளின் (Model Code of Conduct - MCC) ஒ� ப��யாக ேதரத்ல் 
அ�க்ைககைள ெவளி�ட ���ைறகைள வ�த்�ள்ள�. இ� ேதரத்ல் நைடெப�வதற்� 
�ந்ைதய 48 மணி ேநரத்�ல் அர�யல் கட்�கள் இ�� ேதரத்ல் அ�க்ைககைள ெவளி�ட 
தைட ��த்�ள்ள�. 

 ஒேர கட்டமாக மற்�ம் பல கட்டமாக நைடெப�ம் ேதரத்ல்க�க்காக மக்கள் 
�ர�நி�த்�வச ் சட்டம், 1951-ன் �ரி� 126-ல் ��ப்�டப்பட�்ள்ள தைட ெசய்யப்படட் 
காலத்�ல் அர�யல் கட்�கள் ேதரத்ல் அ�க்ைககைள ெவளி�டக் �டா� என்� ECI 
���ள்ள�. 

 மக்கள் �ர�நி�த்�வச ் சட்டம், 1951-ன் �ரி� 126 ஆன� ேதரத்ல் நைடெப�வதற்� 
�ந்ைதய 48 மணி ேநரத்�ல் எந்தெவா� ேதரத்ல் �ரசச்ாரத்ைத�ம் தைட ெசய்யக்��ய 
“ேதரத்ல் அைம�க் காலத்ைத” உள்ளடக்��ள்ள�. 

 

தன்னாரவ்  ெந��ைறக் ����கள் 

 2019 ஆம் ஆண்�ல் நைடெப�ம் ெபா�த் ேதரத்�க்காக ச�க வைலதளங்கள் மற்�ம் 
இந்�ய இைணயதள ைகேப� மன்றமான� (Internet and Mobile Association of India - IAMAI) 
“தன்னாரவ் ெந��ைறக் ����கைள” இந்�யத் ேதரத்ல் ஆைணயத்�டம் 
சமரப்்�த்�ள்ள�. 

 இந்�யத் ேதரத்ல் ஆைணயமான� ச�க வைல தளங்க�டன் இைணந்� அ��க்ைக 
ெசயல்�ைறைய ேமம்ப�த்��ள்ள�. 

 இந்தச ் ெசயல்�ைற�ன் �ழ், இந்�யத் ேதரத்ல் ஆைணயமான� மக்கள் 
�ர�நி�த்�வச ் சட்டம் 1951-ன் �ரி� 126-ன் ப� ���றல்கள் ��த்� ச�க வைல 
தளங்க�க்� ெதரி�க்�ம். 

 

இந்�யா�ன் �தலாவ� கா�கள் சான்றளிப்�த் �ட்டம் 

 உலக அள�ல் இந்�யா தற்ெபா�� �ரத்�ேயகமாக இந்�யக் கா�க�க்கான 
அங்�கரிக்கப்படட் கா�கள் என்ற சான்றளிப்�த் �ட்டத்ைதப் ெபற்�ள்ள�.  

 இந்�யாைவச ்ேசரந்்த இலாப ேநாக்�ல்லா நி�வனமான கா�களின் பா�காப்� மற்�ம் 
சான்றளிப்� அைமப்பான� இந்�யா�ல் இத்�ட்டத்ைதச ் ெசயற்ப�த்�ம் 
நி�வனமா�ம். 
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 இ� இந்�யா�ல் உள்ள கா�கள், கா�களில் இ�ந்� ெபறப்ப�ம் ெபா�டக்ள் மற்�ம் 
நீ�த்த ேமலாண்ைம ஆ�யவற்�ற்கான தரங்கைள நிரண்�க்�ம். 

 பல்ேவ� வளரந்்த நா�கள் தங்கள் நாட்�ற்�ள் சான்றளிக்கப்படாத மரக்கடை்டகள், மரக் 
கடை்டகள் அற்ற கா�களில் இ�ந்� ெபறப்ப�ம் ெபா�டக்ள் மற்�ம் மரம் சாரந்்த 
ெபா�டக்ள் ஆ�யவற்�ன் �� இறக்�ம� �தான வரத்்தகக் கட�்ப்பா�கைள 
��த்�ள்ளன. 

 எனேவ, ஏற்�ம� ெசய்வதற்� நீ�த்த கா�கள் ேமலாண்ைமச ் சான்�கள் ெப�வ� 
கட்டாயமா�ம். 

  

சட்ட�ேராத நடவ�க்ைககள் (த�ப்�) சட்டம், 1967-ன் �ழ் JKLF அைமப்�ற்�த் தைட 

 இந்�யா, ��ரவாத எ�ரப்்�ச ் சடட்மான (UAPA - Unlawful Activities (Prevention) Act) சட்ட 
�ேராத நடவ�க்ைககள் (த�ப்�ச)் சட்டம், 1967-ன் �ழ் �ரி�ைனவா�யான யா�ன் 
மா�க்�ன் ஜம்� காஷ்�ர ்��தைல �ன்னணி (JKLF - Jammu and Kashmir Liberation Front) 
என்ற அைமப்ைபத் தைட ெசய்�ள்ள�. 

 காஷ்�ர ் பள்ளத்தாக்�ல் �ரி�ைனவாத �த்தாந்தத்ைத JKLF �ன்ென�த்� வ��ற�. 
இ� 1988 ஆம் ஆண்���ந்� �ரி�ைனவாத மற்�ம் வன்�ைற நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வ�ல் �ன்னணி�ல் உள்ள�.  

 1989 ஆம் ஆண்�ல் காஷ்�ரி பண்�டக்ளின் ப�ெகாைல�ல் JKLF ஈ�பட்ட�. இ� 
காஷ்�ரி பண்�டக்ள் காஷ்�ர ்பள்ளத்தாக்�ல் இ�ந்� ெவளிேயற வ�வ�த்த�. 

சட்ட �ேராத நடவ�க்ைககள் (த�ப்�ச)்  சட்டம், 1967 

 UAPA  என்ப� இந்�யா�ல் சட்ட �ேராத நடவ�க்ைககைளத் த�ப்பைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்�ள்ள ஒ� ��ரவாத எ�ரப்்�ச ்சட்டமா�ம்.  

 UAPA ஆன� இந்�யா�ன் ஒ�ைமப்பா� மற்�ம் இைறயாண்ைமக்� �ங்� 
�ைள�க்�ம் நடவ�க்ைகக�க்� எ�ராக ெசயல்ப�ம் �சாரைண 
நி�வனங்க�க்�த் ேதைவயான அ�காரங்கைள வழங்��ற�. 

 இ� �தந்�ரமான  ேபச�் மற்�ம் க�த்�ரிைம, ஆ�தங்கள் இல்லாமல் அைம�யாகக் 
��தல் மற்�ம் �ட�்ற� சங்கங்கைள அைமத்தல் ஆ�யவற்�ன் �� கட�்ப்பா�கைள 
��க்�ற�.  
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சட்ட�ேராத சங்கங்கைள அ��ப்பதற்கான �ரப்்பாயம் 

 ஜம்� & காஷ்�ரின் ஜமாத்-இ-இஸ்லா� அைமப்ைப சட்ட�ேராதமான அைமப்பாக 
அ��ப்பதற்� ேபா�மான காரணங்கள் உள்ளனவா என்பதைனத் �ரம்ானிக்க ெடல்� 
உயர ்நீ�மன்ற நீ�ப�யான �ப்தா தைலைம�லான �ரப்்பாயம் ஒன்ைற மத்�ய அர� 
அைமத்�ள்ள�. 

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கமான� சட்ட�ேராத நடவ�க்ைககள் (த�ப்�) சட்டத்�ன் 
(Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA) �ழ் இந்த �ரப்்பாயத்�ைன அைமப்பதற்கான 
அ��ப்�ைன ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 நீ�ப� �ப்தா தற்ேபா� இந்�ய மாணவரக்ள் இஸ்லா�ய இயக்கத்�ைன 
சட்ட�ேராதமான சங்கமாக நீட்�க்கப்ப�வதற்� ேபா�மான காரணங்கள் உள்ளதா 
என்பைத உ�� ெசய்ய UAPA-�ன் �ழ் அைமக்கப்படட் மற்ெறா� �ரப்்பாயத்�ற்� 
தைலவராக உள்ளார.்  

 
��ய பாடப் �ரி�கள் - CBSE 

 மாணவரக்ளின் ப�ப்பாய்� �றன், உடல் மற்�ம் மன நலம் ஆ�யவற்ைற ேமம்ப�த்�ம் 
ேநாக்கத்�ற்காக பள்ளிப் பாடத் �டட்த்�ல் 3 ��ய பாடப் �ரி�கைள அ��கப்ப�த்த 
மத்�ய இைடநிைலக் கல்� வாரியம் (CBSE - Central Board of Secondary Education) ��� 
ெசய்�ள்ள�. இந்த ��ய பாடப் �ரி�களாவன: 

o ெசயற்ைக �ண்ண�� (AI - Artificial intelligence) 

o �ழந்ைதப் ப�வ பராமரிப்�க் கல்�  

o ேயாகா 

 

��க் வா�ர�்கள் 
 இந்�ய �மானப் பைடயான� அ�க எைடைய �மந்� ெசல்லக்��ய நான்� CH-47 

��க் ரக வா�ர�்கைள (ெஹ�காப்டர)் தன்�டன் இைணத்�ள்ள�. 

 இந்த வா�ர�்கள் சண்�கரில் இந்�ய �மானப் பைடத் தைலைமத் தளப�யான BS 
தேனாவாவால் இைணக்கப்படட்�. 

 இந்த வா�ர�்கள் இந்�ய-பா�ஸ்தான் எல்ைல�ல் உள்ள உயரந்்த மைலப் ப��களில் 
கண்காணிப்ைப ேமற்ெகாள்ள�ம்  மற்�ம் பைடகைள நிைல நி�த்�வ� உள்ளிட்ட 
பல்ேவ� இரா�வப் பயன்பாட்�ற்�ம் பயன்ப�த்தப்பட��க்�ற�. 
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 இரா�வ நடவ�க்ைகக�டன் ேபரிடர ் நிவாரணம், ேத�தல் மற்�ம் �ட்� 
நடவ�க்ைககள், ம�த்�வம், ெவளிேயற்றம், �யைணப்� மற்�ம் ெபா� மக்கள் 
பயன்பா� ஆ�யவற்�ற்�ம் இ� பயன்ப�த்தப்பட��க்�ற�.  

 ேபா�ங் CH-47 ��க் என்ப� அெமரிக்க நி�வனமான ெவரே்டால் மற்�ம் ேபா�ங் 
ேராட்டார�்ராப்ட ் �ஸ்டம்ஸ் ஆ�ய நி�வனங்களால் இைணந்� இ� என்�ன்கைளக் 
ெகாண்ட வைக�ல் தயாரிக்கப்படட் அெமரிக்கா�ன் வா�ர�்யா�ம். 

 

இளம் �ஞ்ஞானிகள் �ட்டம் 

 இந்�ய �ண்ெவளி ஆராய்ச�் நி�வனமான� பள்ளிக் �ழந்ைதக�க்கான ஒ� �றப்�த் 
�ட்டமான “இளம் �ஞ்ஞானிகள் �ட்டம்” (�வ �க்யானி காரியக்கரம்) என்ற ஒ� 
�ட்டத்ைதத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 இந்தத் �ட்டமான� “ெஜய் �க்யான், ெஜய் அ�சந்தன்” என்ற அர�ன் ெதாைலேநாக்�ப் 
பாரை்வ�டன் ஒன்�ப் ெபா�ந்�வதாக அ��கப் ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 இந்தத் �ட்டமான� �ண்ெவளித் ெதா�ல்�ட்பம், �ண்ெவளி அ��யல் மற்�ம் 
�ண்ெவளிப் பயன்பா�கள் ��த்த அ�ப்பைட அ�ைவ இளம் மாணவரக்�க்�ப் 
�கட�்வைத �தன்ைம ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 ேதசத்�ன் எ�ரக்ாலத்ைத வ�வைமக்க��க்�ம் இைளஞரக்ளிைடேய ��ப்�ணரை்வ 
ஏற்ப�த்த இஸ்ேரா �ட்ட�ட�்ள்ள�. 

 கல்� சாராத நடவ�க்ைககள் மற்�ம் எட்டாம் வ�ப்� மாணவரக்ளின் கல்�த் �றன் 
ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் மாணவரக்ள் இத்�ட்டத்�ற்காகத் 
ேதரந்்ெத�க்கப்ப��ன்றனர.் 

 

சாரதா ேகா�ல் ெப�வ�ப் பாைத 

 பழங்கால இந்�க் ேகா�லான சாரதா �டத்�ற்� இந்�யாைவச ்ேசரந்்த இந்�ப் �னிதப் 
பயணிகைள அ�ம�ப்பதற்கான ஒ� ெப�வ�ப் பாைதைய அைமக்�ம் பரிந்�ைரக்� 
பா�ஸ்தான் ஒப்�தல் அளித்�ள்ள�.  

 சாரதா �டம் ஆன� அேசாகர� காலத்�ல் �.�. 237-இல் கட்டப்படட்�. 

 இந்தக் ேகா�லான� கற்ற�க்கான இந்�க் கட��க்� அரப்்பணிக்கப்பட்ட பழங்கால 
கற்றல் ைமயமா�ம். 
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 6 மற்�ம் 12 ஆம் �ற்றாண்�க�க்� இைடப்பட்ட கால கடட்த்�ல், சாரதா �டம் என்ப� 
இந்�யத் �ைணக் கண்டத்�ன் �ன்னணி ேகா�ல் பல்கைலக் கழகங்களில் ஒன்றா�ம்.  

 காஷ்�ைரச ் ேசரந்்த பண்�டக்ளின் �ன்� �க்�யமான �னிதத் தளங்களில் இ��ம் 
ஒன்றா�ம். அனந்த நா�ல்  உள்ள மாரட்்டண்� �ரியக் ேகா�ல் மற்�ம் அமரந்ாத் 
ேகா�ல் ஆ�யைவ இதர இரண்� �னிதத் தளங்களா�ம். 

 பா�ஸ்தானால் ஆக்�ர�க்கப்படட் காஷ்�ரில் உள்ள சாரதா �டத்�ற்கான 
ெப�வ�ப்பாைத �றக்கப்படட்ால் அ� கரத்ார�்ர ்ெப�வ�ப் பாைதக்�ப் �ன்� இரண்� 
அண்ைட நா�கைள�ம் இைணக்�ம் இரண்டாவ� மதம் சாரந்்த ெப�வ�ப் பாைதயாக 
இ�க்�ம்.  

 

இந்�யக் கப்பற் பைட�ன் அ��தயா ைமயம் 

 இந்�யக் கடற்பைட�ன் அ�சக்�, உ�ரியல் மற்�ம் ேவ��யல் ப�ற்� வச�யான� 
(NBCTF - Nuclear, Biological and Chemical Training Facility) ேலானவாலா�ல் உள்ள ஐஎன்எஸ் 
�வா��ல் �றந்� ைவக்கப்பட்ட�.  

 NBCTF ஆன� அ��தயா என்� சமஸ்��தத்�ல் ெபயர ் மாற்றப்பட�்ள்ள�. 
அ��தயா என்ப� “ஊ��வ இயலாத” என்ற ெபா�ைளக் ��க்�ம். 

 இ� அ� ஆ�த, உ�ரியல் மற்�ம் ேவ��யல் ெபா�டக்�க்� எ�ரான பா�காப்�, 
அவற்ைறக் கண்ட�தல் மற்�ம் அவற்ைறச ் ெசய�ழக்கச ் ெசய்தல் ஆ�யைவ ��த்� 
கடற்பைடப் பணியாளரக்�க்� நிகழ்ேநரப் ப�ற்�ைய வழங்க��க்�ற�. 

ஐ.என் .எஸ்  � வா� 

 ஐஎன்எஸ் �வா� என்ப� இந்�யா�ன் மகாராஷ்�ரா மாநிலத்�ன் ேலானவாலா�ல் 
அைமந்�ள்ள இந்�ய கடற்பைட நிைலயமா�ம். 

 இ� கடற்பைட மற்�ம் இந்�யக் கடேலாரக் காவற் பைட�ன் அ�காரிக�க்� ப�ற்� 
அளிக்கப்ப�வதற்கான கடற்பைட ெபா��யல் கல்�ரிையக் ெகாண்�ள்ள�. 

 இ� 1945 ஆம் ஆண்� �ப்ரவரி மாதம் 15 ஆம் ேத� எசஎ்ம்ஐஎஸ் �வா�யாக 
இைணக்கப்பட்ட�. 

 ஐஎன்எஸ் �வா�யான� 2019-20 அன்� “1945 ஆம் ஆண்� �தல் இந்�யக் கடற்பைடைய 
�ன்ேனாக்� எ�த்�ச ்ெசல்�ற�” என்ற க�த்���டன் �ளாட்�ன நிைன� வ�டத்ைத 
அ�சரிக்�ற�.  
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��தல் பத�கள் - NCLT 

 மத்�ய அைமசச்ரைவயான� ேத�ய நி�வனச ்சட்ட ேமல்�ைற�ட�்த் �ரப்்பாயத்�ல் 
(National Company Law Appellate Tribunal - NCLAT) 3 நீ�த்�ைறசார ் உ�ப்�னரக்ள் மற்�ம் 3 
ெதா�ல்�ட்ப உ�ப்�னரக்ள் என்ற ��தல் பத�கைள உ�வாக்�வதற்� ஒப்�தல் 
வழங்��ள்ள�.  

 இ� வழக்�கைளத் �ரத்்� ைவப்பதற்கான கால வரம்� மற்�ம் �ன்வ�ம் சட்டங்களின் 
�லம் NCLAT-ற்� வழங்கப்பட�்ள்ள அ�காரங்கள் ஆ�யவற்ைற உ�� 
ெசய்ய��க்�ற�. 

o நி��யல் சட்டம், 2017 

o நி�வனங்கள் சட்டம் 

o ெநா�த்தல் மற்�ம் �வால் ���ைற, 2016 

 

பயணச ்ேசைவ – வங்காள ேதசம் 

 இந்�யா மற்�ம் வங்காள ேதசம் ஆ�ய நா�களான� �ந்தர வனத்���ந்� 
டாக்கா�ற்� பயணிகளின் ேபாக்�வரத்�ற்காக 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 29 ஆம் 
ேத����ந்� பயணச ்ேசைவைய ெதாடங்க��க்�ன்றன.  

 இ� நா�க�க்�ைடேயயான உள்நாட�் நீரவ்�ப் பாைதகைள வ�ப்ப�த்�வைத இ� 
ேநாக்கமாகக்  ெகாண்�ள்ள�. 

 உள்நாட�் நீரவ்�கைளப் பயன்ப�த்� சரக்�கள் ேபாக்�வரத்ைதத் இ� 
ெதாடங்��ற�. எனேவ இந்�யா��ள்ள சரக்�கைள வங்காள ேதசத்�ன் 
நாராயணகன்ஞ்ச ் மற்�ம் டாக்கா வைர �க எளிய மற்�ம் ம�வான �ைற�ல் 
ெகாண்� ெசல்ல ���ம். 

 

இந்�யா – ஆப்�ரிக்கா அ��யல் தளம் (IAHSP) 

 ஒ� கட்டைமக்கப்பட்ட மற்�ம் ஒ�ங்கைமக்கப்பட்ட �ைற�ல் �காதாரத் �ைற�ல் 
ஒத்�ைழப்ைபத் ெதாடங்க�ம், வ�ப்ப�த்த�ம் இந்�யா மற்�ம் ஆப்�ரிக்க ஒன்�யம் 
ஆ�யவற்�ற்�ைடேய ஒப்பந்தெமான்� ைகெய�த்தா��ள்ள�.  

 இந்த ஒப்பந்தமான� ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பா�, �றன் வளரப்்�, �காதார ேசைவகள், 
ம�ந்�ெபா�டக்ள், வரத்்தகம் மற்�ம் ம�ந்�கள் தயாரிப்பதற்கான உற்பத்� �றன்கள் 
மற்�ம் ேநாய் கண்ட�தல் ஆ�யவற்�ல் ஒத்�ைழப்ப�ல் கவனம் ெச�த்��ற�. 

 IAHSP (India-Africa Health Sciences Platform) ஆன� 2016-ல் �த�ல் நி�வப்படட்�.  

 

ேதரத்�ல் �க��ன் பணி 

 �க�லான� ெபா�த் ேதரத்�ன்ேபா� ெபா�மக்கள் ஈ�பாட்�ைன அ�கரிப்பதற்காக 
இந்�யா�ற்ெகன இரண்� க��களான ‘ேவட்பாளர ் இைணப்�’ மற்�ம் 
‘வாக்களித்தைத ப�ரக்’ எ�ம் வச�ைய அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 
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ேவட்பாளர் இைணப்� 

 இந்த அம்சத்�ன் �லம் ேதரத்�ல் ேபாட்���ம் ேவட்பாளரக்ள் தங்கள் வாக்���கைள 
20 �னா�கள் நீண்ட காெணாளியாக ப��டலாம். 

 �க�லான� அப்ப���ல் உள்ள அைனத்� ேவட்பாளரக்ளின் இத்தைகய 
காெணாளிகைள�ம் அந்தப் ப��களில் உள்ள மக்களின் கால வரிைச�ல் 
காண்�ப்பைத உ��ப்ப�த்��ற�. 

வாக்களித்தைதப் ப�ரக் 

 இந்த அம்சமான� மக்க�க்� வாக்களிக்�ம் தகவல்கைள வழங்�வேதா� அவரக்ள் 
வாக்களித்தைதக் ெகாண்டாட�ம் உத��ற�. 

 �க�ல் மற்�ம் அதற்�ச ்ெசாந்தமான ெசய்�ப் பயன்பாட�்ச ்ெசய�, கடெ்ச� அஞ்சல் 
ஆ�ய ெசய�கள் ேபான்றைவ �ண்�ம் �ண்�ம் இந்�ய அர� மற்�ம் பா�காப்� 
அைமப்�களால் ஆராயப்பட�் வ��ன்றன. ேம�ம் தவறான தகவல்கள் 
பரப்பப்ப�வைத த�க்�மா� ேகட�்க் ெகாள்ளப்பட�்ள்ளன. 

 

ெமய்நிகர ்�ம் 

 �ல்வாமா தாக்�த�ன் ேபா� பயங்கரவா�கள் ெசல்�டப் ேப�கைள த�ரத்்� 
ெமய்நிகர ் �ம் அடை்டகைளப் பயன்ப�த்� தகவல் ெதாடர�் ெகாண்டைத இந்�ய 
பா�காப்� அைமப்�கள் அைடயாளம் கண்�ள்ளன. 

 இந்தத் ெதா�ல்�ட்பத்�ல் கணினியான� ஒ� ெதாைலேப� எண்ைண 
உ�வாக்��ன்ற�. ேம�ம் பயனரக்ள் தங்கள் �றன்ேப��ல் ேசைவ வழங்�நரின் 
ெசய�ையப் ப��றக்கம் ெசய்� இைதப் பயன்ப�த்தலாம். 

 இந்த எண்ைண ச�க வைலதளங்களான கடெ்ச� அஞ்சல், �க�ல், ெட��ராம் மற்�ம் 
ட�்ட்டர ்ஆ�யவற்�ல் இைணத்� உடன�யாகப் பயன்ப�த்தலாம்.  

 

ம�ந்�கள் மற்�ம் ம�த்�வ ேசாதைன ��கள் - 2019 

 மத்�ய �காதார மற்�ம் ��ம்ப நலத்�ைற அைமசச்கமான� நாட்�ல் ம�த்�வ 
ஆராய்ச�்ைய ஊக்��க்�ம் வைக�ல் ம�ந்�கள் மற்�ம் ம�த்�வ ேசாதைன 
��கைள அ��த்�ள்ள�. 
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 இந்த ��ய ��களான� ேநாயாளிகளின் பா�காப்� மற்�ம் ெந��ைறகள் ��வால் 
ேசாதைனகைள கண்காணித்� பாதகமான நிகழ்�களின் வழக்�களில் இழப்�ட�்ன் 
அள� ��� ெசய்யப்ப�வைத உ�� ெசய்�ற�.  

 ஐேராப்�ய ஒன்�யம், ஐக்�ய ராச�்யம், ஆஸ்�ேர�யா, கனடா, ஜப்பான் மற்�ம் 
அெமரிக்கா ஆ�ய நா�களில் ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட�் �ற்பைனயா�ம் ம�ந்�க�க்� 
ம�த்�வ ேசாதைன�ைன இந்�ய ெபா� ம�ந்�க் கட�்பாடட்ாளர ்நீக்� உள்ளார.் 

 ம�த்�வ ேசாதைன என்ப� ஒ� ��ய ம�ந்தான� மனிதரக்�க்� பய�ள்ளதாக�ம் 
பாகாப்பானதாக�ம் இ�க்�மா என்பைதத் �ரம்ானிக்�ம் ஒ� ஆய்� ஆ�ம்.  

 

ேத�யக் ��ம்ப நல ஆய்� 

 15 வய� �தல் 19 வய� வைர உள்ள ெபண் �ழந்ைதகளிைடேய காணப்ப�ம் �ழந்ைதத் 
��மணங்கள் ெதாடரப்ான மாநிலங்களின் பட்�ய�ல் �ரி�ரா இரண்டாவ� இடத்�ல் 
உள்ள�. 

 2015-16 ஆம் ஆண்�ன் ேத�யக் ��ம்ப நல ஆய்�த் தகவல்களி��ந்� “இளம் 
ப�வத்�னர”் என்ற தைலப்� ெகாண்ட அ�க்ைக ஒன்� தயாரிக்கப்பட்ட�. 

 �ழந்ைதத் ��மண நிகழ்�களின் ேத�ய சராசரியான 11.9 சத��தத்ைத �ட �க 
அ�கமாக �ரி�ரா மாநிலமான� 21.6 சத��தத்ைதக் ெகாண்�ள்ள�. 

 தலாய், ெதற்� �ரி�ரா, வடக்�த் �ரி�ரா மற்�ம் ேமற்�த் �ரி�ரா ஆ�ய 4 மாநிலங்கள் 
அ�க அள�லான �ழந்ைதத் ��மண நிகழ்�கைளக் ெகாண்�ள்ளன. 

 இ� ஆக்ஸ்ேபார�் பல்கைலக் கழகத்ைதச ் ேசரந்்த ஆராய்ச�்யாளரக்ளால் 
ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட ஒ� �ட�் ஆராய்ச�்த் �ட்டமா�ம்.  

 

உ�ரி ம�த்�வ ஆராய்ச�் ெதா�ற்�ைறத் �ட்டம் 

 மத்�ய அைமசச்ரைவயான� 10 ஆண்�களாக ெசயல்பட�் வந்த உ�ரிம�த்�வ 
ஆராய்ச�் ெதா�ற்�ைறத் �ட்டத்�ன் பணிக்காலத்ைத நீட்�ப்பதற்� (2008-09 �தல் 
2018-29) தன� ஒப்�தைல வழங்��ள்ள�. 

 இ� உ�ரித் ெதா�ல்�ட்பத் �ைற மற்�ம் ெவல்கம் அறக்கட்டைள ஆ�யவற்�ன் 
�ட�்த் �டட்மா�ம். 

 இ� 2008 ஆம் ஆண்�ல் ெதாடங்கப்பட்ட�. இ� இந்�யா�ல் உயர ்நிைல�லான உ�ரி 
ம�த்�வ ஆராய்ச�்க்� உல�ன் �க உயரந்்த தரநிைலகளின் �றைன கட்டைமத்� 
மற்�ம் அவற்ைற வளரப்்பதற்கான தன� ேநாக்கங்கைள நிைறேவற்��ள்ள�.   

 

த�ஷ் �ரங்�கள் 

 இந்�ய இரா�வமான� உள்நாட்�ேய ேமம்ப�த்தப்பட�் தயாரிக்கப்படட் �ரங்�த் 
�ப்பாக்�களின் �தலாவ� �ரிைவ இரா�வத்�ல் இைணக்கப்பட��க்�ற�. 

 அர�ற்�ச ் ெசாந்தமான இரா�வத் ெதா�ற்சாைல  ஆைணயமான�  இந்�ய 
இரா�வத்�ன் நீண்ட இலக்� வரம்�ைடய �ரங்�த் �ப்பாக்�ைய வ�வைமக்�ற�. 
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 155 �ல்� �ட்டர ் x 45 �ல்� �ட்டர ் அகக் ��க்கள� ெகாண்ட இந்த �ரங்�த் 
�ப்பாக்�யான� ேபாபரஸ்் �ப்பாக்�கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட எ�ர ்
ெபா��யல் ெதா�ல்�ட்பத்ைதக் ெகாண்ட�. 

 K-4 வஜ்ரா மற்�ம் M-777 ஆ�ய இரண்� �கக் �ைறந்த எைட ெகாண்ட �ரங்�த் 
�ப்பாக்�கள் இந்�ய இரா�வத்�ல் பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன.  

 

இந்�யா – ெபா��யா ஒப்பந்தங்கள்  

 இந்�யக் ��யர�த் தைலவர ் ராம்நாத் ேகா�ந்�ன் ெபா��யா பயணத்�ன்ேபா� 
இந்�யா மற்�ம் ெபா��யா ஆ�ய நா�க�க்�ைடேய 8 �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தங்கள் 
ைகெய�த்�டப்பட்டன. 

 ெபா��யா நாட்�ன் உயரிய ��தான “கன்ேடார ்� லாஸ் என் எல் �ராேடா � �ரான் 
காலர”் என்ற ��தான�, அந்நாட�் அ�பரான எேவா ேமாராெலஸ் என்பவரால் 
இராம்நாத் ேகா�ந்�ற்� வழங்கப்பட�் ெகௗர�க்கப்பட்டார.் 

 �ரங்கம், �ண்ெவளி, பாரம்பரிய ம�த்�வம், தகவல் ெதா�ல்�ட்பத்�ற்கான �றப்� 
�� ைமயம் உ�வாக்கல் மற்�ம் இரடை்ட கடல் இர�ல்ேவத் �ட்டம் ஆ�ய �ைறகளில் 
இந்த �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

 

��ரவாத கண்காணிப்�க் �� 

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கமான� ஜம்� காஷ்�ரில் 8 உ�ப்�னரக்ைளக் ெகாண்ட 
பல்�ைற ��ரவாத எ�ரப்்�க் ��ைவ (TMG - Terror Monitoring Group) உ�வாக்��ள்ள�.  

 ��ரவாத நடவ�க்ைகக�க்� இரக�யமாக அல்ல� ெவளிப்பைடயாக ஆதரைவ 
வழங்�ம் ஆ�ரியரக்ள் உள்ளிடட் அரசாங்க ஊ�யரக்ளிைடேய ��ரவா�களின் 
ஆதரவாளரக்ளாக இ�ப்பவரக்�க்� எ�ராக நடவ�க்ைக TMG உ�வாக்கப்படட்�. 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

காந்��ன் �றந்த �ன அ�சரிப்�ற்கான நிைன� �பாய் தாள்கள் 

 காந்��ன் 150-வ� �றந்த நாள் ஆண்� �ழாைவக் ��ப்பதற்காக, ஐக்�ய அர� 
அ�ரகத்ைதச ் சாரந்்த நி�வனம் �ஜ்�ய ம�ப்�லான 12 வங்�களின் �தலாவ� 
கட�்ப்ப�த்தப்பட்ட ப�ப்�ன் நிைன� �பாய் தாள்களின் வரிைசைய உலகம் 
��வ�ம் ெவளி��ம். 

 �பாையச ்ேசரந்்த இந்�யக் கைலஞர ்அக்பர ்சாேஹப் இந்த �றப்� �பாய் ேநாட�்கைள 
வ�வைமத்� இ�க்�ன்றார.் 

 காந்�க்� அஞ்ச� ெச�த்�வதற்காக, ஒவ்ெவா� தா�ம் அவர� தனிப்பட்ட மற்�ம் 
அர�யல் வாழ்க்ைக�ன் நிைன� �றத்தக்க நிகழ்ச�்கைள காட்�ப்ப�த்�ம். 

 5000 என்ற எண்ணிக்ைக�ல் மட�்ம் �தல் இரண்� தாள்கள் தனி வ�வைமப்�ல் 
அச�்டப்ப�ம். மற்றைவ அக்ேடாபர ் 02 வைர ெவவ்ேவ� கால கட்டங்களில் 
ெவளி�டப்ப�ம். 

 ெவளி�டப்பட இ�க்�ம் �தல் இரண்� தாள்களில், �தலாவ� தாள் 1880 ஆம் ஆண்� 
காந்� தன� தாயா�க்� அளித்த “தாயா�க்கான சத்�யம்” என்பைத ெவளிப்ப�த்�ம். 

 இரண்டாவ�  தாள் ெதன்னாப்�ரிக்கா�ல் �ட்டரம்ாரிடஸ்்ெபரக்் ர�ல் நிைலயத்�ல் ஒ� 
இர��ன் ெவள்ைளயரக்ள் மட�்ம் என்ற ெபட்����ந்� இளம் வழக்க�ஞர ் காந்� 
ெவளிேய அ�ப்பப்படட் 1893 ஆம் ஆண்� நடந்த வரலாற்�ச ் �றப்� வாய்ந்த 
சம்பவத்ைதக் காட்�ப்ப�த்��ன்ற�. 
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OIC-ன் 46-வ� அமர�் 

 இஸ்லா�ய ஒத்�ைழப்� அைமப்� (OIC - Organisation of Islamic Cooperation)  க�ன்��ன் 
ெவளி�ற�த்�ைற அைமசச்ரக்ள் சந்�ப்�ன் 46-வ� அமர�் அ�தா��ல் நைடெபற்ற�.  

 OIC-ன் ஒ� சந்�ப்�ற்� இந்�யா�ற்� அைழப்� ��க்கப்பட்ட� இ�ேவ �தல் 
�ைறயா�ம். 

 

 

 இதற்� �ன்� 1969 ஆம் ஆண்� OIC-ன் சந்�ப்�ற்� இந்�யா அைழக்கப்படட்�. ஆனால் 
பா�ஸ்தானின் அ�த்தம் காரணமாக இந்�யா�ற்கான அைழப்� ��ம்பப் 
ெபறப்படட்�. 

 2002 ஆம் ஆண்�ல் நைடெபற்ற OIC ெவளி�ற�த் �ைற அைமசச்ரக்ளின் சந்�ப்�ன் 
ேபா� இந்�யா�ற்� பாரை்வயாளர ்த�� நிைல வழங்க கத்தார ்பரிந்�ைரத்த�. 

 இந்த அமரவ்ான� அ�தா� உ�� ஆவணத்ைத ஏற்�க் ெகாண்ட�. 

 2016 ஆம் ஆண்� தாஷ்கண்ட் உ�� ஆவணத்�ற்�ப் �ன்� உ�� ஆவணத்�ல் காஷ்�ர ்
�ரசச்ைன இடம் ெபறாத� இ� இரண்டாவ� �ைறயா�ம். 

இஸ்லா�ய ஒத்�ைழப்� அைமப்� 

 இஸ்லா�ய ஒத்�ைழப்� அைமப்பான� ஐக்�ய நா�கைள அ�த்த அள�ல் 2-வ� 
�கப்ெபரிய அரசாங்கங்க�க்�ைடேயயான ஒ� அைமப்பா�ம். 

 இ� 4 கண்டங்களி��ந்� 57 உ�ப்� நா�கைளக் ெகாண்�ள்ள�. 

 இ� 1969 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர ்25-ல் ெமாராக்ேகா�ல் நைடெபற்ற ராபட் மாநாட்�ல் 
எ�க்கப்படட் ���களின் ப� உ�வாக்கப்படட்�. 

 இ� 2005 ஆம் ஆண்� �சம்பரில் நைடெபற்ற ெமக்கா மாநாட்�ல் “பத்� ஆண்� 
நடவ�க்ைகத் �ட்டம்” என்� அைழக்கப்படட் ெசயல்�ட்டத்ைத சமரப்்�த்த�. 

 ��ய �ட்டமான OIC-2025 ஆன� 107 இலக்�க�டன் 18 �தன்ைமப் ப��களின் �� 
கவனத்ைதச ்ெச�த்��ற�. 
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அெமரிக்கா மற்�ம் ெதன்ெகாரியா – இரா�வப் ப�ற்� 

 அெமரிக்கா மற்�ம் ெதன்ெகாரியா ஆ�ய நா�க�க்�ைடேயயான வ�டாந்�ர 
�கப்ெபரிய இரண்� நா�களின் இரா�வப் ப�ற்�யான� ��� ெப�ம் என்�ம் ��ய 
அள�லான ப�ற்�யாக அ� மாற்�யைமக்கப்ப�ம் என்�ம் அந்த இரண்� நா�கள் 
அ��த்�ள்ளன. 

 இந்த �கப்ெபரிய இரா�வப் ப�ற்�யான� ெபா�வாக “ேபால் ஈ�ஸ்” மற்�ம் “� 
ரிசால்வ்” என்ற�யப்ப��ற�. 

 ��ய ப�ற்�யான� � ரிசால்வ் என்பதற்� மாற்றாக டாங்ெமன்ங் அல்ல� ஆங்�லத்�ல் 
“�டட்ணி” என்ற ெபயரில் அைழக்கப்ப�ம். 

 ேபால் ஈ�ள் ப�ற்�யான� �கச ்��ய பைடப்�ரி� அள�லான ப�ற்�க்� மாற்றாக 
நைடெபற��க்�ற�. 

 

ெரட் ப்ளாக் 2019 

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்03 ஆம் ேத� �தல் 16 ஆம் ேத� வைர அெமரிக்கா�ல் ெரட் ப்ளாக் 
19 இரா�வப் ப�ற்� நைடெப��ற�. 

 ெரட் ப்ளாக் ப�ற்� என்ப� அெமரிக்க �மானப் பைடயால் ஒ� ஆண்�ல் பல்ேவ� 
�ைற நடத்தப்ப�ம் ஒ� ேமம்படட் வானில் ேபாரி�ம் ப�ற்�யா�ம். 

 இந்தப் ப�ற்�யான� அெமரிக்கா, ேநட்ேடா மற்�ம் இதர ேநச நா�கைளச ் ேசரந்்த 
இரா�வ �மான ஓட்�கள் மற்�ம் இதர �மானப் பணியாளரக்�க்காக நிகழ்ேநர 
வானில் ேபாரி�ம் ப�ற்�ைய அளிக்�ற�. 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் இந்தப் ப�ற்�யான� ெநவாடா�ல் உள்ள ெநல்�ஸ் �மானப் 
பைடத் தளத்�ல் நைடெப�ம். 

 

ேயாகா – �ன்னஸ் உலக சாதைன 

 3 நி�டங்க�க்� �ரபத்ரசன் அல்ல� வாரியர ் II நிைல�ல் நிற்றைல ஆ�ரத்�ற்�ம் 
ேமற்பட்ட மக்கள் ேமற்ெகாண்டதன் �லம் ேயாகா�ல் �ன்னஸ் உலக சாதைன 
பைடக்கப்பட்ட�. 

 இ� ஹாங்காங்�ல் உள்ள சன் யாத் ெசன் நிைனவகப் �ங்கா�ல் ேமற்ெகாள்ளப்படட்�. 

 இதற்� �ன்� 387 நபரக்ள் பங்� ெகாண்ட உலக சாதைனைய ��ய�த்த ஹாங்காங் 
வரலாற்�ன் இேத வைகயான �தலாவ� உலக சாதைன இ�வா�ம். 

 

அல் நஹாக் 2019 

 இந்�யா மற்�ம் ஓமன் ஆ�ய இ�நா�க�க்�ைடேயயான �ட�்ப் ப�ற்��ன்                      
3-வ� ப�ப்பான “அல் நஹாக் 2019” ஆன� ஓமனின் ஜ�ல் அல் அகத்தார ் மைலப் 
ப��களில் நைடெபற��க்�ற�. 

 இந்தப் ப�ற்�யான� இ� நாட�் இரா�வங்களின் ெசயல் தந்�ர �ைறகளின் 
நி�ணத்�வம் மற்�ம் அ�பவம் ஆ�தங்கைளக் ைகயா�தல் மற்�ம் �ப்பாக்� ��தல் 
ஆ�யவற்ைறக் காண��க்�ற�. 
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 இ� இ� நா�க�க்�ைடேய ��ரவாத எ�ரப்்� நடவ�க்ைககைள ேமம்ப�த்�வைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�.  

 

IEA உ�ரி ஆற்றல் TCP 

 மத்�ய அைமசச்ரைவயான� சரவ்ேதச ஆற்றல் �கைம�ல் (IEA - International Energy 
Agency) TCP (ெதா�ல்�ட்ப ஒத்�ைழப்�த் �டட்த்�ல்) 125-வ� உ�ப்�னராக மத்�ய 
ெபட்ேரா�யம் மற்�ம் இயற்ைக எரிவா� அைமசச்கம் இைணவதற்� ஒப்�தல் 
வழங்��ள்ள�. 

 உ�ரி ஆற்றல் �தான IEA-ன் �ட�்ச ்ெசயல்பாட�்த் �ட்டம் என்ப� நா�க�க்�ைடேய 
ெதா�ல்�ட்ப ஒத்�ைழப்�ற்கான ஒ� சரவ்ேதசத் தளமா�ம்.  

 இ� உ�ரி ஆற்றல் ஆராய்ச�், ேமம்பா� மற்�ம் பயன்ப�த்�தல் ஆ�யவற்�ல் ேத�யத் 
�ட்டங்கைளக் ெகாண்�ள்ள நா�க�க்�ைடேய தகவல் பரிமாற்றம் மற்�ம் 
ஒத்�ைழப்ைப ேமம்ப�த்�தல் ஆ�யவற்ைற ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 IEA கட்டைமப்�ன் �ழ் IEA உ�ரி ஆற்றல் TCP ெசயல்ப��ற�. இ�ல் 2017 ஆம் ஆண்� 
மாரச் ்30 ஆம் ேத� �தல் இந்�யா “ெதாடர�்ைடய நா�” என்ற அந்தஸ்த்�ல் உள்ள�.  

 

�ன்றாவ� தகவல் ெதா�ல்�ட்பப் ெப�வ�ப் பாைத �னா 

 இந்�யா மற்�ம் �னா ஆ�ய நா�கைளச ் ேசரந்்த நி�வனங்களிைடேய 
�ட்டாண்ைமைய ஏற்ப�த்�வதற்காக இந்�யா தன� �ன்றாவ� தகவல் 
ெதா�ல்�ட்பப் ெப�வ�ப்பாைதைய �னா�ல் ெதாடங்��ள்ள�. 

 தகவல் ெதா�ல்�ட்ப ெப�வ�ப்பாைதைய ேமம்ப�த்�வதற்� உத�வதற்காக ேத�ய 
ெமன்ெபா�ள் மற்�ம் ேசைவகள் நி�வனங்களின் மன்றமான� (National Association of 
Software and Services Companies - NASSCOM) �னா�ன் �யான்ங்� மாகாணத்�ன் �ேகா 
நகரத்�டன் ஒ� �ட்டாண்ைமைய ஏற்ப�த்��ள்ள�. 

 இந்தப் ெப�வ�ப் பாைதயான� இந்�ய  நி�வனங்கள் �ன நி�வனங்க�டன் 
இைணந்� ெசயல்ப�வதற்கான வாய்ப்�கைள ஏற்ப�த்�ம். 

 இதற்� �ன்� டா�யன் மற்�ம் ��யாங் ஆ�ய இ� நகரங்களில் இந்தப் ெப�வ�ப் 
பாைதகள் ஏற்ப�த்தப்பட�் உள்ளன. 

 

சரவ்ேதச ஆ�த பரிமாற்றங்களின் ேபாக்�கள் - 2018 

 ஸ்டாக்ேஹாம் சரவ்ேதச அைம� ஆராய்ச�் நி�வனம் (SIPRI - The Stockholm International 
Peace Research Institute) 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான சரவ்ேதச ஆ�தப் பரிமாற்றங்களின் 
ேபாக்�க�க்கான அ�க்ைகைய ெவளி�ட�்ள்ள�.  

 2014 ஆம் ஆண்� �தல் 2018 ஆம் ஆண்� வைர�ல் ஆ�த இறக்�ம��ல் உல�ன் 
இரண்டாவ� �கப்ெபரிய நாடாக இந்�யா உள்ள�. உல�ன் ஒட�்ெமாத்த ஆ�த 
இறக்�ம��ல் இந்�யா�ன் பங்� 9.5 சத��தமா�ம். 

 2001 ஆம் ஆண்�ல் ரஷ்யா�ட��ந்� வாங்க ஒப்பந்தம் ெசய்யப்படட் ேபார ்�மானங்கள் 
மற்�ம் 2008 ஆம் ஆண்�ல் �ரான்� நாட்�ட��ந்� வாங்க ஒப்பந்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
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நீர�்ழ்�க் கப்பல்கள் ேபான்ற ெவளிநாட�் �நிேயாகஸ்தரக்ளிட��ந்� உரிமத்�ன் 
�ழ் உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம் ஆ�தங்கள் வழங்�த�ல் ஏற்ப�ம் கால தாமதம் காரணமாக 
இந்�யா�ன் இறக்�ம� ப��யாகக் �ைறந்�ள்ள�. 

o SIPRI என்ப� �ரண்பா�கள், ேபாரத்் தளவாடங்கள், ஆ�தக் கட�்ப்பா�கள் 
மற்�ம் ஆ�தங்கைள அ�த்தல் ஆ�யவற்�ல் ஆராய்ச�்கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்காக 1966 ஆம் ஆண்�ல் உ�வாக்கப்படட் ஒ� தனிச ்
�தந்�ர�ைடய  சரவ்ேதச நி�வனமா�ம். 

o ஸ்டாக்ேஹா�ல் அைமந்�ள்ள இந்த நி�வனமான� �றந்தெவளி ஆதாரங்கள், 
ெகாள்ைகைய உ�வாக்�பவரக்ள், ஆராய்ச�்யாளரக்ள், ஊடகம் மற்�ம் ெபா� 
நலனில் அக்கைற�ள்ள ெபா� மக்கள் ஆ�ேயாரிட��ந்� ெபறப்படட் 
தர�களின் அ�ப்பைட�ல் தகவல், ப�ப்பாய்� மற்�ம் பரிந்�ைரகைள 
அளிக்�ற�.  

 

AFINDEX - 19 

 இந்�ய இரா�வத்�ற்�ம் 16 ஆப்�ரிக்க நா�க�க்�ம் இைடேயயான ஆப்�ரிக்க 
இந்�ய �ட�் களப் ப�ற்� நடவ�க்ைகயான� மாரச் ் 18 �தல் 27 வைர�ல் �ேன�ல் 
நடத்தப்ப�ம். 

 இப்ப�ற்� ஐக்�ய நா�கள் சாசனத்�ன் �ழ் மனிதா�மான �ரங்க உத� நடவ�க்ைக 
மற்�ம் அைம� காக்�ம் நடவ�க்ைக ஆ�யவற்�ல் பங்ேகற்�ம் பைடப் �ரி�க�க்� 
யதாரத்்த அ�ப்பைட�லான, �ரிவான �வாதங்கள் மற்�ம் தந்�ர உபாய 
நடவ�க்ைககள் ஆ�யவற்�ல் ப�ற்�யளிக்க உத��ன்ற�. 

 ேம�ம் இப்ப�ற்�யான� இைணந்� ெசயலாற்�ம் தன்ைம, ஒ�வர ் மற்றவர� 
ெதா�ல்�ட்பங்கள் மற்�ம் தந்�ர உபாயங்கள் ேபான்றவற்ைறக் கற்�க் ெகாள்ளல் 
ஆ�யவற்ைற ஒ� ஒ�ங்�ைணக்கப்படட் ெசயல்பாட�் மட்டத்�லான �ட்ட��தல் 
மற்�ம் தந்�ர உபாய மடட்த்�லான ப�ற்� �லம் அைடந்�ட�ம் கவனம் 
ெச�த்��ன்ற�. 

 

கட்சத்��த் ���ழா 

 இரண்� அல்ல� �ன்� நாடக்ள் நைடெப�ம் அந்ேதாணி ேதவாலயத் ���ழாவான� 
2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்15 அன்� ெதாடங்�ய�. 

 ச�ப காலங்களில் �தன்�ைறயாக, இத்���ழா�ற்காக “வல்லம்” என்ற நாட�்ப் 
பட�களில் பயணிப்பதற்� உள்�ரின் மரபாரந்்த மற்�ம் நாட�்ப் பட� �னவரக்�க்� 
அ�ம� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

இ�பற்�  

 அந்ேதாணி ேதவாலயம் என்ப� இந்�யா மற்�ம் இலங்ைக ஆ�ய இ� நா�களின் கடல் 
எல்ைல�ல் அைமந்த வ�பாட்�ற்கான ஒ� தனித்�வ இடமா�ம். ேம�ம் இ� 
இலங்ைகயால் �னிதத் தளமாக அ��க்கப்பட�்ள்ள�. 

 கடச்த்��ற்� பயணிப்பதற்� எந்தெவா� நப�ம் இந்�யக் கட�ச ் �ட�் அல்ல� 
இலங்ைக �ைழ� இைச� ைவத்��க்க ேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல. 

 அந்ேதாணி கத்ேதா�க்க ேதவாலயமான� 100 ஆண்� பழைமயான மர�ைனக் 
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ெகாண்�ள்ள�. 

 இ� 1905 ஆம் ஆண்�ல் �னவரக்ளின் பா�காவலராக அ�யப்ப�ம்  ப�வா  
அந்ேதாணிக்� அரப்்பணிக்கப்படட்�. 

 இ� இந்�ய கத்ேதா�க்கரான (த�ழர)் �னிவாச பைடயாச�்யால் கட்டைமக்கப்படட்�. 

 கடச்த்�� என்ப� இலங்ைக�ன் கடற்ப���ல் அைமந்�ள்ள 285 ஏக்கர ்நிலப்பரப்ைபக் 
ெகாண்ட (1.15 �ேலா�ட்டர)் ஒ� சரச்ை்சக்�ரிய ��ேயற்ற�ல்லாத �வா�ம். 

 இந்தத் �வான� 1974 ஆம் ஆண்�ல் அப்ேபாைதய இந்�யப் �ரதமரான இந்�ரா 
காந்�யால் இலங்ைகக்� வழங்கப்ப�ம் வைர இ� இந்�யா�ன் வசம் இ�ந்த�. 

 

��ரவாத எ�ரப்்� �ட்�ப் ப�ற்� 

 இந்�யா, பா�ஸ்தான் மற்�ம் ஷாங்காய் ஒத்�ைழப்� அைமப்�ல் (Shanghai Cooperation 
Organisation - SCO) உள்ள இதர உ�ப்� நா�கள் ஆ�யைவ இந்த ஆண்� SCOவால் 
நடத்தப்ப�ம் ��ரவாத எ�ரப்்�க் �ட�்ப் ப�ற்��ல் பங்� ெகாள்ள��க்�ன்றன. 

 2019 ஆம் ஆண்�ல் “சாரி-அரக்ா ��ரவாத எ�ரப்்�” என்ற �ட�்ப் ப�ற்�ைய நடத்�ம் 
��வான� உஸ்ெப�ஸ்தானின் தாஷ்கண்�ல் நைடெபற்ற SCO-ன் �ராந்�ய ��ரவாத 
எ�ரப்்� அைமப்�ன் 34வ� சந்�ப்�ன் ேபா� அ��க்கப்பட்ட�. 

ஷாங்காய் ஒத்�ைழப்� அைமப்� 

 ஷாங்காய் ஒத்�ைழப்� அைமப்� என்ப� 2001 ஆம் ஆண்�ல் ெதாடங்கப்படட் 
�ேர�யா�ன் அர�யல், ெபா�ளாதார மற்�ம் இரா�வ அைமப்பா�ம். 

 இதன் ேநாக்கங்கள் உ�ப்� நா�க�க்�ைடேய பா�காப்� ெதாடரப்ான சவால்கள், 
இரா�வ ஒத்�ைழப்�, �ண்ண��ப் பரிமாற்றம் மற்�ம் ��ரவாத எ�ரப்்� 
ஆ�யவற்�ன் �� ஓத்�ைழப்ைப ஏற்ப�த்�வதா�ம்.  

 இந்�யா மற்�ம் பா�ஸ்தான் ஆ�ய நா�கள் 2017 ஆம் ஆண்� ஜூன் 09 அன்� SCOல் 
�� உ�ப்�னர ்நா�களாக இைணந்தன. 

 SCO-ல் ெமாத்தம் 8 உ�ப்� நா�கள் உள்ளன. 
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கஜகஸ்தான் அ�பர ்பத� �லகல் 

 ஏறத்தாழ 30 ஆண்�களாக கஜகஸ்தானின் அ�பராக பத� வ�த்த �ர�்ல்தான் நசரே்பவ் 
��ெரன பத� �ல�னார.் 

 1990களின் ஆரம்பத்�ல் ேசா�யத் �னியனின் �ழ்ச�்க்�ப் �ன்னர,் 78 வயதான 
�ர�்ல்தான் நசரே்பவ் மத்�ய ஆ�ய நாடான கஜகஸ்தாைன ஆட்� ெசய்� வந்தார.் 

 �தந்�ர கஜகஸ்தான் கண்ட ஒேர தைலவர ்இவராவார.்  

 

அெமரிக்கத் ேதரத்�ல் ரஷ்யத ்தைல�� �தான அ�க்ைக 

 2016 ஆம் ஆண்�ல் நைடெபற்ற அெமரிக்கா�ன் அ�த்த அ�பைரத் 
ேதரந்்ெத�ப்பதற்கானத் ேதரத்�ல் இரஷ்யா�ன் தைல�� ��த்� இரண்� ஆண்�கள் 
நைடெபற்ற �சாரைண �தான அ�க்ைகைய �ன்னாள் எப்�ஐ இயக்�னரான 
இராபரட்் �ல்லர ்சமரப்்�த்தார.் 
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 �ரம்ப் கட�்ையச ் ேசரந்்த உ�ப்�னரக்ளின் �ட�்ச ் ச� மற்�ம் 2016 ஆம் ஆண்� 
அெமரிக்க அ�பர ்ேதரத்�ல் இரஷ்யா�ன் தைல�� இ�ப்பதாக அெமரிக்கா சந்ேதகம் 
அைடந்தைதத் ெதாடரந்்� இந்த �சாரைண ெதாடங்�ய�.  

 இ�� �சாரைண அ�க்ைகயான� இராபரட்் �ல்லரால் சமரப்்�க்கப்படட்�. இ� 
அ�பர ்�ரம்ப்ைப பத����ந்� நீக்�வதற்� உத�யாக இ�க்�ம்.  

 

ேகாலன் �ன்�கள்  

 அெமரிக்க அ�பர ் ெடானால்� �ரம்ப் ேகாலன் �ன்�கள் உள்ள ப�� �தான 
இஸ்ேர�ன் இைறயாண்ைமக்� ஆதர� ெதரி�த்�ள்ளார.் 

 அெமரிக்கா ேகாலன் �ன்�கைள “ஆக்�ர�க்கப்படட் �ரியா ப��கள்” என்� க��ய 
தன� நிைலப்பாட்���ந்� மா��ள்ள�. 

 1967 ஆம் ஆண்� வைர ேகாலன் �ன்�கள் �ரியா�ன் ஒ� ப��யாக இ�ந்த� 

 1967 ஆம் ஆண்�ல் நைடெபற்ற ஆ� நாடக்ள் நைடெபற்ற ேபாரின் ேபா� (�ன்றாவ� 
அேர�ய இஸ்ேரல் ேபார)் ேகாலன் �ன்�கைள இஸ்ேரல் ைகப்பற்�ய�.  

 �ற� 1981 ஆம் ஆண்�ல் இஸ்ேரல் ஒ�தைலபடச்மாக இந்தப் ப��ைய தன்�டன் 
இைணத்த�. 

 இஸ்ேர�ன் இந்த ஒ�தைலபடச் இைணப்பான� சரவ்ேதச நா�களால் 
அங்�கரிக்கப்பட�ல்ைல. 

 

 இஸ்ேரல் மற்�ம் �ரியா ஆ�ய நா�க�க்� இைட�லான ஒ� இைடநிைல மண்டலமாக 
இந்தப் ப�� இ�க்�ற� என்பதன் அ�ப்பைட�ல் இந்த இைணப்ைப இஸ்ேரல் 
நியாயப்ப�த்��ற�. 

 ேகாலன் �ன்�கள் ப��யான� தன� இயற்ைக மண் வளம் மற்�ம் நீர ் வளம் 
ஆ�யவற்�ற்� �க்�யவத்�வம் வாய்ந்த ப��யா�ம். 

 

தாக்�தல் நடத்�ம் ஆ�தங்க�க்�த் தைட - நி��லாந்� 

 �னித ��ஸ்� எ�ம் இடத்�ல் உள்ள ம���ல் நைடெபற்ற நைடெபற்ற தாக்�தைலத் 
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ெதாடரந்்� தாக்�தல் நடத்�ம் ஆ�தங்க�க்� உடன�த் தைடைய நி��லாந்� �ரதமர ்
ெஜ�ந்தா ஆரெ்டன் ��த்�ள்ளார.் 

 நி��லாந்� நாட்�ல் அைனத்� �தமான உயர ் �ற�ள்ள ஆ�தங்கள், தாக்�தல் 
நடத்�ம் ஆ�தங்கள், இரா�வத்�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் தானியங்�  ெசயல்பாட�் 
ஆ�தங்கள் ஆ�யவற்�ற்�த் தைட ��க்கப்பட�்ள்ளன. 

 

ேநபாள நாட்�ற்� நி��த� 

 ேமம்பாட�் பங்களிப்�த் �ட்டத்�ன் ஒ� ப��யாக, இந்�ய அரசான� ேநபாள நாட்�ற்� 
வழங்கப்ப�ம் நி��த��ைன � 35.5 �ல்�யனாக �ரி�ப�த்��ள்ள�. 

 இந்த நி�யான� ராம்சப் மாவடட்த்�ல் உள்ள �த்ேதஸ்வர ் ெபா�க் கல்� வளாகத்�ல் 
�ன்� அ�க்�க் கட�்ங்கைளக் கட்டைமக்க பயன்ப�த்தப்பட்ட�.  

 இந்தப் ��தாகக் கட்டப்பட�்ள்ள கட்�டமான� மாணவரக்ளின் கற்றல் �றைன 
உயரத்்�ம். ேம�ம் இ� கல்� கற்க ஆரவ்�ள்ள, ஏைழ மற்�ம் �ளிம்� நிைல�ல் உள்ள 
ேநபாள மாணவரக்ள் கல்� ெப�வைத ேமம்ப�த்த�ம் உத�ம்.  

 

உலகளா�ய �ளிரக்ாய்சச்ல் (இன்��யன்ஸா) ��கம் 2019-2030 

 உலக �காதார ைமயமான� அைனத்� நா�களி�ம் உள்ள மக்கைளப் பா�காப்பைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்� 2019-2030 காலத்�ற்கான உலகளா�ய இன்��யன்ஸா 
��கத்�ைன ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 ப�வகால காய்சச்ைலத் த�த்தல், �லங்�களி��ந்� மனிதரக்�க்� காய்சச்ல் 
பர�வைதக் கட�்ப்ப�த்�தல் மற்�ம் அ�த்த இன்��யன்ஸா பரவல்கைள த�க்க 
தயாரிப்�ப் பணிகள்   ெசய்தல் ஆ�யைவ இதன் ��க்ேகாள்கள் ஆ�ம். 

 இந்த ��ய ��கமான� இன்��யன்ஸா�ற்காக இதற்� �ன்னர ்உ�வாக்கப்பட்டைத 
�ட �க�ம் �ரிவான மற்�ம் ெதாைலேநாக்� உைடய ஒ� ��கம்  ஆ�ம். 

இதன்  இரண்� �க்�ய இலக்�கள் 

 நாட்�ல் ேநாய் கண்காணிப்� மற்�ம் ப�ல் எ�ரப்்�, த�ப்� & கட�்ப்பா� மற்�ம் 
ஆயத்த பணிக�க்கான வ�வான �றன்கைள உ�வாக்�தல். 

o இதைன அைடவதற்�, ேத�ய & உலகளா�ய தயாரந்ிைல மற்�ம் �காதாரப் 
பா�காப்� ஆ�யவற்�ற்� உத�ம் வைக�ல் வ�வைமக்கப்பட்ட 
இன்��யன்ஸாத் �ட்டத்�ைன உ�வாக்க  ேவண்�ம் என ஒவ்ெவா� நாட்�ற்�ம் 
இ� அைழப்� ��த்�ள்ள�.  

 அைனத்� நா�க�க்�ம் அ�கக் ��ய அள�ல்  த�ப்�, கண்ட�தல், கட�்ப்ப�த்�தல் 
மற்�ம்  ��சை்சயளித்தல் ஆ�யவற்�ற்கான அ�க �றன் வாய்ந்த த�ப்��கள், எ�ர ்
ைவரல்கள் மற்�ம் ��சை்ச �ைற  ேபான்ற  �றந்த க��கைள உ�வாக்�தல். 

 

உல�ன் �கப்ெபரிய ஆ�த இறக்�ம� ெசய்�ம் நா� 

 உலக ஆ�தச ் சந்ைத�ல் ஆ�த இறக்�ம� ெசய்�ம் �கப்ெபரிய நாடாக ச�� 
அேர�யா மா��ள்ள�.  
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 எட�் ஆண்�கள் ெதாடரந்்� �த�டத்�ல் இ�ந்த இந்�யாவான� இரண்டாவ� 
இடத்�ற்� இறங்��ள்ள�. 

 இ� ஸ்�டன் நாடை்டச ்ேசரந்்த �ந்தைனச ்சாவ�யான ஸ்டாக்ேஹாம் சரவ்ேதச அைம� 
ஆராய்ச�் நி�வனத்�ன் (SIPRI) சரவ்ேதச ஆ�த பரிமாற்றப் ேபாக்� - 2018 எ�ம் 
தைலப்�ல் ெவளி�டப்பட்ட வ�டாந்�ர அ�க்ைக�ன் அ�ப்பைட�லான�.  

 

 

மண்டலம் மற்�ம் பாைத வ�த் தடத் �ட்டம் - இத்தா� 

 �னா�ன் இலட்�யத் �ட்டமான “மண்டலம் மற்�ம் பாைத வ�த்தட” (Belt and Road Initiative 
- BRI) உள்கட்டைமப்�த் �ட்டத்ைத இத்தா� ஏற்�க் ெகாண்�ள்ள�. இந்தத் �ட்டத்ைத 
ஏற்�க் ெகாண்ட �தலாவ� ேமற்கத்�ய நாடாக இத்தா� உ�ெவ�த்�ள்ள�. 

 �னா�ன் BRI �ட்டத்�ல் இைண�ம் G7 ���ன் �தலாவ� நா� மற்�ம் ஐேராப்�ய 
ஒன்�யத்�ன் ப��ன்றாவ� நா� இத்தா� ஆ�ம். 

 இந்த ஒப்பந்தமான� வரத்்தகத்�ல் இ� நா�க�க்�ம் பயனளிக்கக் ��யதாக 
பாரக்்கப்ப��ன்ற�. இத்தா�க்� அ�க அள�ல் �த��கள் ேதைவப்ப��ன்றன. அந்த 
�த��கைள �னா அளிக்க இ�க்�ன்ற�.  

மண்டலம் மற்�ம் பாைத வ�த்தடத் �ட்டம் 

 BRI என்ப� 152 நா�கள் மற்�ம் ஐேராப்பா, ஆ�யா, மத்�ய �ழக்�, இலத்�ன் 
அெமரிக்கா மற்�ம் ஆப்�க்க நா�களில் உள்ள சரவ்ேதச அைமப்�கள் ஆ�யவற்�ல் 
�த��கள் மற்�ம் கட்டைமப்� வளரச்�்�ல் பங்� ெகாள்�ம் �ன அரசால் ஏற்�க் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஒ� வளரச்�்சார ்உத்�யா�ம். 
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 இ� ஒ� மண்டலம் ஒ� பாைத அல்ல� பட�்ப் பாைத ெபா�ளாதார மண்டலம் அல்ல� 
21 ஆம் �ற்றாண்�ன் கடல்சார ்பட�்ச ்சாைல என்�ம் அைழக்கப்ப��ற�. 

 

ISIS – �ழ்ச�் 

 அெமரிக்கா�னால் ஆதரிக்கப்படட் �ரிய ஜனநாயகப் பைடயான� சரவ்ேதசத் 
��ரவாதக் ��வான ஐஎஸ்ஐஎஸ்-�ட��ந்த கைட�ப் ப��யான அந்நாட்�ன் 
பக்ேகாஸ் ப��ைய �ழ்த்�ய�. 

 ISIS பைடயான� அதன் ��ரம் உசச்த்�ல் இ�ந்த ேபா� ஈராக் மற்�ம் �ரியா ஆ�ய 
நா�களின் ப��கைள தன�  கட�்ப்பாட்�ற்�ள் ெகாண்� வந்த�.  

 உலகம் ��வ�ம் நிகழ்ந்த பல்ேவ� தாக்�தல்க�க்�ம் உ�ரிழப்�க�க்�ம் ISIS 
உ�ப்�னரக்ள் மற்�ம் அவற்�ன் ஆதரவாளரக்ேள ெபா�ப்பாவர.் 

 ISIS ஆன� சரவ்ேதச ��ரவா�யான அ� பக்கர ்அல் பாக்தா�யால் நி�வப்பட்ட�.  

 

பலபரிமாண வ�ைமக் ���� 

 ஐக்�ய நா�கள் வளரச்�்த் �ட்டம் (United Nations Development Programme - UNDP) மற்�ம் 
ஆக்ஸ்ேபார�் வ�ைம மற்�ம் மனித வள ேமம்பாட�் �ன்ென�ப்� ஆ�யைவ 
இைணந்� வ�டாந்�ர உலக பலபரிமாண வ�ைமக் ���ட�் அ�க்ைகைய 
ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 வ�ைமயான� 3 பரிமாணங்கள் மற்�ம் 10 காரணிகைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� 
தனிநபர ்நிைல�ல் கணக்�டப்ப��ன்ற�.   
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 ஒ�வர ் ெகா�க்கப்படட் காரணிகளில் �ைறந்தபடச்ம் ஏதாவ� ஒன்�ல் �ைறபா� 
உைடயவராகக் காணப்பட்டா�ம் அவர ் வ�ைம நிைல�ல் உள்ளவராகக் 
க�தப்ப�வார.் 

 இந்த அ�க்ைக�ன்ப�, கடந்த 10 ஆண்�களில் இந்�யா �க ேவகமாக தன� வ�ைம 
நிைலைய 55 சத��தத்���ந்� 28 சத��தமாகக் �ைறத்�ள்ள�. 2005-06 மற்�ம் 2015-
16 இைடப்பட்ட காலகட்டத்�ல் 271 �ல்�யன் மக்கள் வ�ைம நிைல���ந்� 
�ல��ள்ளனர.்  

 இந்�யா�ல் பா�க்� ேமல் வ�ைம நிைல�ல் உள்ள மக்கள் �கார,் ஜாரக்்கண்ட், 
உத்தரப் �ரேதசம் மற்�ம் மத்�யப் �ரேதசம் ஆ�ய மாநிலங்களில் உள்ளனர.் 

 உலெகங்��ம் பலபரிமாண வ�ைம நிைல�ல் உள்ள மக்களில் 33 சத��தம் நபரக்ள் 
�ைண சஹாரா மற்�ம் ெதற்� ஆ�ய நா�கள் ஆ�யவற்�ல் உள்ளனர.் 

 

LIMA 2019 வான்ெவளிக் கண்காட்� 

 5 நாடக்ள் நைடெபறக் ��ய லங்கா� கடல்சார ்வான்ெவளிக் கண்காட்�யான� (Langkawi 
International Maritime Aero Expo - LIMA-2019) மேல�யா�ல் ெதாடங்�ய�. 

 இ� நா�க�க்�ைடேயயான உறைவ ேமம்ப�த்�வதற்காக இந்�ய �மானப் 
பைடயான� �தன்�ைறயாக இந்தக் கண்காட�்�ல் பங்� ெகாள்�ற�. 

 LIMA 2019-இல் உள்நாட�் ெதா�ல்�ட்பத்�ல் தயாரிக்கப்பட்ட �ப்பரே்சானிக் (ஒ��ன் 
ேவகத்ைத�ட �க ேவகமாக ெசல்லக்��ய) ேபார ் �மானங்களான ேதஜஸ் மற்�ம் 
நீர�்ழ்�ப் ேபாரக்் கப்பலான வ�த்�ைண INS கத்மாட ்ஆ�யைவ இந்�யா�ன் சாரப்ாக 
பங்� ெகாள்�ன்றன.  
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�த்ரா சக்� - VI ப�ற்� 

 இந்�யா மற்�ம் இலங்ைக ஆ�ய நா�கள் “�த்ரா சக்� - VI” என்ற ஓ� �ட�் இரா�வப் 
ப�ற்�ைய மாரச் ்26 �தல் ஏப்ரல் 08 ஆம் ேத� வைர இலங்ைக�ல் நடத்��ன்றன.  

 இந்தப் ப�ற்�யான� இ� நா�களின் பைடப் �ரி�க�ம் �ட்டாக இைணந்� 
பணியாற்�ம் �றைன ேமம்ப�த்�வைத�ம் இ� நா�க�க்�ைடேயயான இரா�வ 
உறைவ கட்டைமப்ப� மற்�ம் ஊக்��ப்ப� ஆ�யவற்ைற�ம் ேநாக்கங்களாகக் 
ெகாண்�ள்ள�.  

�த்ரா சக்�  

 இந்�ய மற்�ம் இலங்ைக ஆ�ய நா�க�க்�ைடேய ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் �த்ரா சக்� 
ப�ற்� நடத்தப்ப��ற�. 

 இ� ஒ� நா�கைளச ்ேசரந்்த இரா�வங்க�க்�ைடேயயான ெதாடர�் மற்�ம் இரா�வ 
இராஜ தந்�ரங்கள் ஆ�யவற்�ன் ஒ� ப��யா�ம்.  

 

�ன்ன� �ப்ைபகள் ம��ழற்� 

 உல�ன் �கப்ெபரிய ஒ�ங்�ைணந்த �ன் மற்�ம் �ன்ன� க��கைள ம� �ழற்� 
ெசய்�ம் “ம��ழற்� ைமயம்” �பா�ல் ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�.  

 இந்த ைமயமான� �ன் மற்�ம் �ன்ன� க��களின் க��கள், தகவல் ெதா�ல்�ட்ப 
ெவளிேயற்றப் ெபா�டக்ள், �ளிரப்தன வா�க்கள், ெதா�லக மற்�ம் இரா�வ 
க��கைள ம��ழற்� ெசய்�ம். 
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உல�ன் நீளமான உப்�க் �ைக 

 இஸ்ேரைலச ் ேசரந்்த �ைக ஆய்வாளரக்ள் சாக்கட�ற்� (Dead Sea) அ��ல் மால்ஹம் 
என்ற ெபயரிடப்படட் உல�ன் நீளமான உப்�க் �ைகையக் கண்ட�ந்�ள்ளனர.் 

 இந்தச ்சாதைனயான� ஈரானின் �ந்ைதய சாதைனைய ��ய�த்த�. 

 இந்தக் �ைகயான� 10 �ேலா �ட்டர ் (6.25 ைமல்) பரப்பள�ல் பர��ள்ள�. இ� 
இஸ்ேர�ன் �கப்ெபரிய மைலயான ேசாேதாம் ம�ண்ட்�ன் வ�யாகக் கடந்� 
சாக்கட�ன் ெதன்ேமற்� �ைன���ந்� ெவளிேய��ற�. 

 

எய்ட்ஸ் ம�ந்� - ைஹதராபாத் 

 3.5 ஆண்� காலத்�ற்� எய்டஸ்் ம�ந்�கைளத் தயாரிப்பதற்காக ைஹதராபாத்�ல் 
உள்ள லாரஸ் ேலப்ஸ் என்ற ம�ந்� நி�வனமான� உலக நி��டன் ஒ� உத்�சார ்
பங்காளர ்ஒப்பந்தத்�ல் ஈ�பட�்ள்ள�. 

 உலக நி� என்ப� அரசாங்கங்கள், ��மக்கள் ச�க நி�வனங்கள், தனியார ் �ைற 
மற்�ம் உலக அறக்கட்டைள நி�வனம் ஆ�யவற்�ற்�ைடேயயான பங்காளர ்
நி�வனமா�ம். 

 உலக நி�யான� 2002 ஆம் ஆண்�ல் ஏற்ப�த்தப்படட்�. 

 இ� எய்டஸ்், காசேநாய் மற்�ம் மேலரியா�ன் ெதாற்� ேநாய்கைள ���க்�க் 
ெகாண்� வ�வதற்� வ�வைமக்கப்படட் �ட்டங்க�க்� ஆதரவளிப்பதற்காக 
வ�டத்�ற்� �மார ்4 �ல்�யன் டாலரக்ைள �த�� ெசய்�ற�.  

 

வ�காட்�க் ெகாள்ைககள் �தான அ�க்ைக 

 2014 ஆம் ஆண்� நவம்பர ் மாதத்�ல் இந்�யா மற்�ம் அெமரிக்கா ஆ�ய 
நா�க�க்�ைடேய வ�காட�்க் ெகாள்ைககள் �தான அ�க்ைக (SGP - Statement of Guiding 
Principles) ெதாடரப்ான ஒப்பந்தமான� ைகெய�த்�டப்படட்�.   
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 SGP ஆன� ஆ�யா மற்�ம் ஆப்�ரிக்கா�ல் உள்ள பங்காளர ் நா�களின் வளரச்�் 
ஆரவ்த்ைத �ரத்்� ெசய்வதற்காக இரண்� நா�க�க்�ைடேயயான ஒத்�ைழப்ைப 
ஊக்��ப்பதற்கான கட்டைமப்ைப அளிக்�ற�. 

 உலக வளரச்�்க்கான �த்தரப்� ஒத்�ைழப்� �தான வ�காட�் ெகாள்ைக 
அ�க்ைக�ன் �தலாவ� ��த்தமான� இந்�யா மற்�ம் அெமரிக்கா ஆ�ய 
நா�களினால் ச�பத்�ல் ��ப்�க்கப்படட்�. 

 

மனித வள அ�க்ைக - UNDP 

 சம�ன்ைம�ன் �� கவனத்ைதச ் ெச�த்�ம் 2019 ஆம் ஆண்�ன் மனித வள 
அ�க்ைகயான� ஐக்�ய நா�கள் வளரச்�்த் �ட்டத்�னால் (United Nations Development 
Programme - UNDP) ெவளி�டப்பட்ட�.  

 2019 HDR ஆன� 21-வ� �ற்றாண்ைட வ�வைமத்�க் ெகாண்��க்�ம் சம�ன்ைம�ன் 
பல வ�வங்கள் ��த்த �ரிவான தகவல்கைள அளிக்�ற�. 

 இந்த அ�க்ைகயான� �தன்�தலாக 1990 ஆம் ஆண்�ல் பா�ஸ்தாைனச ் ேசரந்்த 
ெபா�ளாதார அ�ஞரான ெமக�ப் உல் ஹக் மற்�ம் ேநாபல் பரி� ெபற்ற இந்�யரான 
அமரத்்�யா ெசன் ஆ�ேயாரால் ஏற்ப�த்தப்படட்�. 

 இந்த அ�க்ைக�ன் ேநாக்கமான� ெபா�ளாதார �வாதம், ெகாள்ைக மற்�ம் 
ஊக்��ப்� ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் மக்கைள வளரச்�் ��த்த ெசயல்பா�களில் 
ைமயத்�ல் ைவக்க ேவண்�ம் என்பதா�ம். 

 இந்த அ�க்ைகயான� ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் ெவளி�டப்ப��ன்ற�. 

 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

RBI-ன் பங்� �த�� – ேத�ய �ட்�வச� வங்� 

 மத்�ய அைமசச்ரைவயான� ேத�ய �ட�் வச� வங்��ன் பங்� �த�ட�்த் 
ெதாைகயான �.1450 ேகா��ன் �க ம�ப்�ைன இந்�ய ரிசரவ்் வங்�க்� 
ெச�த்�வதற்� ஒப்�தல் வழங்��ள்ள�. 

 2018 ஆம் ஆண்�ல் ேத�ய �ட�்வச� வங்�ச ் சட்டம், 1987-ல் ��த்தம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படட் �ன்� இந்தப் பணம் ெச�த்�தலான� நைடெப��ற�. 

ஏன்? 

 ேத�ய �ட�்வச� வங்�யான� (NHB - National Housing Bank) 1986 ஆம் ஆண்�ல் 
நாடா�மன்றச ் சட்டத்�ன் �லம் உ�வாக்கப்பட்ட ஒ� அைனத்� இந்�ய நி��யல் 
நி�வனமா�ம்.  

 NHB என்ப� இந்�யா�ல் �ட�்வச� நி��யல் நி�வனங்கைள ஊக்��ப்பதற்காக 
�தன்ைம நி�வனமாக ெசயல்ப�ம் ஒ� தைலைம நி�வனமா�ம். 

 NHB-ன் உரிைமகைள அர�க்� மாற்�வதன் �லம் அதன் ெமாத்த நி��யல் 
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பங்களிப்பான� வ�ப்ப�த்தப்ப�ம். அதன் �ைளவாக �ட�்வச� நி��யல் 
நி�வனங்க�க்� ேதைவயான நி��த��ைன அளிக்க ���ம். 

 NHB-ன் ரிசரவ்் வங்����ந்� இந்�ய அரசாங்கத்�ற்� ெசய்யப்ப�ம் உரிைம 
மாற்றமான� RBI-ன் பங்களிப்ைப வங்��யல் ஒ�ங்��ைற மற்�ம் NHB-ன் 
உரிைமயாளர ்என்ற இ� ��களாகப் �ரிக்�ம். 

 
 

உஷா ேதாரட் �� 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யான� உஷா ேதாரட் தைலைம�ல் 8 நபர ்ெகாண்ட பணிக் ��ைவ 
உ�வாக்��ள்ள�. 

 இக்���ன் பணிகள் �ன்வ�மா�  

o சரவ்ேதச சந்ைத�ல் �பா�ன் ம�ப்� ெதாடரப்ான �ரசச்ைனகைளக் கைளவ�. 

o உள்நாட�் பண ம�ப்�டன் ெவளிச ்சந்ைத ம�ப்�ன் நிைலத் தன்ைமைய உ�� 
ெசய்வதற்காக ெகாள்ைக ���கைளப் பரிந்�ைரப்ப�. 

 ��க்ேகாள் 

o உள்நாட�் நி��யல் சந்ைதகளின் ஆழ்ந்த மற்�ம் பணப் �ழக்கத்ைத 
ேமம்ப�த்�தல். இ� உலக அள�ல் �பா�ன் ம�ப்ைப நிரண்�க்�ம் 
காரணியாக ெசயல்ப�ம். 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்��ன் �ன்னாள் �ைண ஆ�நர ் உஷா ேதாரட் ஆவார ் (2005 ஆம் 
ஆண்� நவம்பர ்10 �தல் 2010 ஆம் ஆண்� நவம்பர ்08 வைர). 

 

இ� நா�க�க்�ைடேயயான பரிமாற்� ஒப்பந்தம் – இந்�யா மற்�ம் ஜப்பான் 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்� மற்�ம் ஜப்பான் வங்� ஆ�யைவ USD 75 �ல்�யன் ம�ப்�ல் இ� 
நா�க�க்�ைடேயயான பணப் பரிமாற்� ஒப்பந்தத்�ல் ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. 

 இ� நாட்�ல் அந்நியச ் ெசலாவணி மற்�ம் �லதனச ் சந்ைத�ன் நிைலத் தன்ைமைய 
ெகாண்� வ�வதற்� உத�ம். 

 இ�நாட�் பணப் பரிமாற்� ஒப்பந்தமான� 2018 ஆம் ஆண்� அக்ேடாபர ் 29 அன்� 
இந்�யப் �ரதமர ் ேடாக்�ேயா�ற்� பயணம் ேமற்ெகாண்ட ேபா� இந்�யா மற்�ம் 
ஜப்பான் ஆ�ய நா�க�க்�ைடேய இ� ��த்� ேபசப்படட்�. 

 

��ய 20 �பாய் நாணயம் 
 12 பக்கம் ெகாண்ட பலேகாணமான 27 �.� அள�ள்ள “ேடா�ேகேகான்” வ�வத்�லான 

ஒ� ��ய 20 �பாய் நாணயம் ெவளி�டப்ப�ம் என்� மத்�ய நி� அைமசச்கம் 
அ��த்�ள்ள�.  
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 ஏறக்�ைறய 10 ஆண்�க�க்� �ன்�, அதாவ� 2009 ஆம் ஆண்� மாரச் ் மாதத்�ல் 
இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யான� �தல்�ைறயாக 10 �பாய் நாணயத்ைத ெவளி�ட்ட�. 

 ேம�ம், இந்�யப் �ரதமர ் “பாரை்வக் �ைறபா� உைடேயாரக்�க்� உகந்த” 
நாணயங்களின் (�.1, �.2, �.5, �.10 மற்�ம் �.20) ��ய வரிைசைய�ம்  ெவளி�ட்டார.் 

 

ேத�ய நி�வனச ்சட்டத் �ரப்்பாயத்�ன் ��ய �ைளகள் 

 ேத�ய நி�வனச ் சட்டத் �ரப்்பாயத்�ன் இரண்� ��ய �ைளகைள ஏற்ப�த்�ட அர� 
ஒப்�தல் அளித்��க்�ன்ற�. 

 ஒன்� ஆந்�ரப் �ரேதசத்�ன் அமராவ���ம் மற்ெறான்� மத்�யப் �ரேதசத்�ன் 
இந்�ரி�ம் ஏற்ப�த்தப்ப�ம். 

 இந்த நடவ�க்ைக ெநா�த்�ப் ேபாதல் மற்�ம் �வால் ���ைற 2016 என்ற 
���ைற�ன் �ழ் அ�கரித்� வ�ம் வழக்�ச ் �ைமகளின் காரணமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட�் இ�க்�ன்ற�. 

 இந்�ய நி�வனங்கள் ெதாடரப்ான �வகாரங்கைள இந்�யா�ல் �ரத்்�ட உத��ன்ற 
ஒ� ப�� நீ�த்�ைற அைமப்ேப இந்த ேத�ய நி�வனச ்சட்டத் �ரப்்பாயமா�ம். 

 இ� 2013 ஆம் ஆண்� நி�வனச ்சட்டத்�ன் �ழ் ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. இ� 2016 ஆம் ஆண்� 
ஜுன் 01-ம் ேத� அைமக்கப்படட்�.  

 

ெவள்ைள அைடயாளக் ���ட்� ஏ�எம் - வ�காட்�தல்கள் 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்� நாட்�ல் உள்ள ெவள்ைள அைடயாளக் ���ட�் தானியங்� பண 
வழங்�ட�் இயந்�ரங்களின் (ATM - Automated Teller Machines) ெசயல்பா�கைள ம� ஆய்� 
ெசய்ய��க்�ற�.  

 வங்�யல்லாத நி�வனங்களால் அைமக்கப்படட், அந்த நி�வனத்�ற்� ெசாந்தமான 
மற்�ம் அந்நி�வனங்களால் நிரவ்�க்கப்ப�ம் தானியங்� பண வழங்�ட�் எந்�ரங்கள் 
ெவள்ைள அைடயாளக் ���ட�் எந்�ரங்கள் என்� அைழக்கப்ப�ம். 

 இ� இந்�யா�ல் உள்ள வங்�களினால் வழங்கப்படட் அடை்டகளின் அ�ப்பைட�ல் 
அவ்வங்�களின் வா�க்ைகயாளரக்�க்� வங்�ச ்ேசைவகைள அளிக்�ற�. 
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உலக தங்க ஆைணயத்�ன் அ�க்ைக 

 தங்கம் ைவத்��க்�ம் பல்ேவ� நா�கள் ��த்த அ�க்ைகைய உலக தங்க ஆைணயம் 
ெவளி�ட�்ள்ள�.  

 607 டன்கள் எைட�டன் உல�ன் தங்கம் ைவத்��க்�ம் நா�களின் பட்�ய�ல் இந்�யா 
11-வ� இடத்�ல் உள்ள�. 
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 உலக தங்க ஆைணயம் என்ப� தங்கம் ெதாடரப்ான ெதா�ற்சாைலக�க்கான சந்ைத 
ேமம்பாட�் ஆைணயமா�ம்.  

 இதன் �க்�யப் பணி தங்கத்�ன் ேதைவைய நீ�க்கச ் ெசய்தல் மற்�ம் ஏற்ப�த்�தல் 
ஆ�ம். 

 இந்த அ�க்ைக�ல் அெமரிக்கா �த�டத்�ல் உள்ள�. �னா மற்�ம் ஜப்பான் ஆ�ய 
நா�கள் இந்�யாைவ �ட அ�க தங்கங்கைள ைவத்�ள்ளன. 

 உல�ன் �கப்ெபரிய தங்க �கரவ்ாளராக இந்�யா உள்ள�.  

 

��ய எண்ெணய் மற்�ம் எரிவா� �ரப்பனக் ெகாள்ைக 

 இ�ப� ஆண்�க�க்�ப் �ற� அரசாங்கமான� எண்ெணய் மற்�ம் எரிவா� �ரப்பனக் 
ெகாள்ைகைய �ழைமயாக �ராய்� ெசய்��க்�ன்ற�. 

 �ைறவாக ஆய்� ெசய்யப்பட்ட ப��களில் இ�ந்� எ�க்கப்பட்ட ைஹடே்ரா காரப்ன்கள் 
�தான லாபத்�ன் எந்த ஒ� பங்�ன் ��ம் அர� எந்த கட்டணத்ைத�ம் ��க்கா�. 
ஏெனனில் உள்நாட�் உற்பத்�ைய அ�கப்ப�த்��ம் ேநாக்�ல் அரசான� ந��க் 
ெகாண்��க்�ம் தனியார ் மற்�ம் ெவளிநாட�் �த��கைள ஈரத்்�ட �ட்ட�ட�்க் 
ெகாண்��க்�ன்ற�. 

 எண்ெணய் வளாகங்கள் எவ்வாறாக இ�ந்தா�ம், உற்பத்�யாளரக்ள் எ�ரக்ால ஏலச ்
�ற்�களில் எண்ெணய் மற்�ம் எரிவா��ற்கான சந்ைதப்ப�த்�தல் மற்�ம் 
�ைலப்ப�த்�தல் ஆ�யவற்�ல் ��ைமயான �தந்�ரத்ைதப் ெப�வர.் 

 ஏற்ெகனேவ வரத்்தக உற்பத்� ைமயங்கள் நி�வப்பட்ட ��ஷ்ணா-ேகாதாவரி, �ம்ைப 
கடற்ப��, ராஜஸ்தான் அல்ல� அசாம் ேபான்ற �தல் வைக வண்டற்ப�� 
வளாகங்களில் இ�ந்� உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம் எண்ெணய் மற்�ம் எரிவா��ல் இ�ந்� 
ெபறப்ப�ம் வ�வா�ல் ஒ� பங்�ைன நி�வனங்கள் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 �ைறவாக ஆய்� ெசய்யப்பட்ட இரண்டாவ� மற்�ம் �ன்றாவ� ப�� வளாகங்களில் 
எ�க்கப்ப�ம் எண்ெணய் மற்�ம் இயற்ைக எரிவா��ன் �� ஏற்கனேவ நைட�ைற�ல் 
இ�க்�ம் ஆதாயப் பங்� கட்டணங்கள் மட�்ேம நி�வனங்கள் �� ��க்கப்ப�ம். 

 

உலகளா�ய வரத்்தக �த்�ைர அைமப்� 

 அைமசச்ரைவயான� நி�வனங்கள் மற்�ம் ெதா�லகங்களிட��ந்� வரத்்தக 
�த்�ைர மற்�ம் �ண்ணப்பங்கைள வ�வைமப்பதற்� ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்�ம் 
வைகப்பாட�் �ைறைம�ன் ேபா� உலகளா�ய அள�லான தரங்கைளப் �ன்பற்ற 3 
சரவ்ேதச ஒப்பந்தங்களில் ைகெயாப்ப�ட ஒப்�தல் அளித்�ள்ள�. 

ைநஸ் ஒப்பந்தம் வணிக �த்�ைர மற்�ம் ேசைவ ����க�க்கான 
சரவ்ேதச வைகப்பா�. 

�யன்னா ஒப்பந்தம் அைடயாள எண்கைள உள்ளடக்�ய ����க�க்கான 
சரவ்ேதச வைகப்பா�. 

ேலாகரே்னா ஒப்பந்தம் ெதா�ல்�ைற வ�வைமப்�க�க்கான சரவ்ேதச 
வைகப்பா�. 
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 இந்த �ன்� ஒப்பந்தங்களின் �லம் சரவ்ேதச வைகப்பா�களில் இந்�ய 
வ�வைமப்�கைள ேசரப்்ப�, உ�வக் ��கள் மற்�ம் ெபா�டக்ைள ேசரக்்�ம் 
வாய்ப்�ைன இ� அளிக்�ம். 

 ேம�ம் இ� இந்�யா�ல் உள்ள அ��சார ் ெசாத்�களின் பா�காப்� ெதாடரப்ாக 
ெவளிநாட�் �த�டட்ாளரக்ளிைடேய நம்�க்ைகைய அ�கரிக்�ம் என 
எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�. 

 

ATM அட்ைட�ல்லாமல் பணம் ெப�தல் 

 பணம் எ�த்தல் மற்�ம் பணம் ெச�த்�தல் ஆ�யவற்�ற்� �ளாஸ்�க் ATM 
பயன்பாட�்ைனத் த�ரப்்பதற்காக SBI வங்�யான� அதன் ைகேப� ெசய�யான 
ேயாேனா �லம் ATM அடை்ட�ல்லாமல் பணம் ெப�ம் �ைறையச ்
ெசயல்ப�த்��ள்ள�. 

 இந்த ேசைவயான� ேயாேனா ெசய�ையப் பயன்ப�த்� பயனரக்ள் ஒ� ெசயல்பாட�் 
நிைல�ல் உள்ள  ���டை்ட உ�வாக்� அதன்�லம் அ�த்த 30 நி�டங்க�க்�ள் SBI ATM 
ைமயங்களில் பணம் ெபற உத��ற�. 

 
 

உள்நாட்�ல் உள்ள �ைறப்ப�யான �க்�யமான வங்�கள் 

 எஸ்�ஐ, ஐ�ஐ�ஐ மற்�ம் எச�்எஃப்� ஆ�ய வங்�கள் ரிசரவ்் வங்��ன் 2018 ஆம் 
ஆண்�ற்கான உள்நாட்�ல் உள்ள �ைறப்ப�யான �க்�யமான வங்�கள் (Domestic 
Systemically Important Banks / D-SIB) பட்�ய�ல் ெதாடர�்ன்றன. 

 மற்ற வங்�க�டன் ஒப்��ைக�ல் இந்த D-SIB க்கள் அ�க �லதனத்ைத பராமரிக்க 
ேவண்�ம். 

 இந்த D-SIB ���டான� வங்�யான� �வாலாகக் ��ய அளைவ�ட ெபரிய� என 
��ப்���ற�. 

 �ல வங்�கள் அவற்�ன் அள�, ��க்� �சாரைண நடவ�க்ைககள், �க்கலான தன்ைம, 
மாற்� மற்�ம் இைடத்ெதாடர�் இல்லாைம ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் �க்�யமான 
வங்�களாக வைரய�க்கப்ப��ற�.  

 ெமாத்த உள்நாட�் உற்பத்��ல் 2 % க்�ம் அ�கமாக ெசாத்�கைளக் ெகாண்�ள்ள 
வங்�கள் இந்தக் ���ன் ஒ� ப��யாகக் க�தப்ப��ற�. 
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 இந்தப் பட்�ய�ல் வங்�கள் ேசரக்்கப்ப�வ� �த�ட்டாளரக்�க்� ��தல் ஆ�தைல 
அளிக்�ற�. ஏெனனில் இந்த வங்�கள் ேதால்�யைடவதற்� அ�ம�க்கப்ப�வ�ல்ைல. 

 இதனால் சந்ைத�ல் இ�ந்� வாங்கப்ப�ம் இந்த வங்�களின் கடன்க�க்கான 
ெசல�கள் அதன் மற்ற சக வங்�கைள �ட ம�வானைவ ஆ�ம். 

 

ெரப்ேகா வங்� - மத்�ய அர�ன் அவசரச ்சட்டம் 

 மத்�ய அர�ன் ஒ�ங்��ைறப் ப�த்தப்படாத ைவப்�த் �ட்டத்�ைன தைட ெசய்�ம் 
அவசரச ் சட்டத்�ைனய�த்� ெசன்ைனையத் தைலைமயகமாகக் ெகாண்ட ெரப்ேகா 
வங்�யான� தன� வாக்களிக்க ��யாத உ�ப்�னரக்ளிட��ந்� ைவப்�கைள �ரட்ட 
த��யற்றதா��ள்ள�.  

 

 மற்ற வங்�கைளப் ேபாலல்லாமல் ெரப்ேகா வங்�யான� மத்�ய அர�ன் உள்�ைற 
அைமசச்கத்�ன் நிரவ்ாகக் கட�்ப்பாட்�ன் �ழ் வ��ற�. 

 இலங்ைக, �யான்மர,் �யட்நாம் மற்�ம் �ற நா�களில் இ�ந்� தாயகம் 
��ம்�யவரக்ளில் உள்ள அதன் 10 லடச்ம் வாக்களிக்க இயலாத உ�ப்�னரக்ளின் 
ஆதர�ல் மட�்ேம இ� வளர�்ற�. 

 ெபா� மக்களிட��ந்� சட்ட �ேராதமாக ைவப்�கைள ேசகரித்� வ�ம் 
ஒ�ங்�ப�த்தப்படாத தனியார ் நி�வனங்க�க்� என்� உ�வாக்கப்பட்ட 
அத்�யாவ�யமான ��யான� ெரப்ேகா வங்�ையப் பா�த்�ள்ள�. 

 

இந்�யா�ன் ��� கணிப்� 

 �டச் ்தர நிரண்ய நி�வனமான� 2019 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 1 ஆம் ேத� ெதாடங்க��க்�ம் 
அ�த்த நி�யாண்�ற்கான இந்�யா�ன் ெபா�ளாதார வளரச்�் �ைற�ம் என்� 
கணித்�ள்ள�.  

 இ� தன� �ந்ைதய ெமாத்த உள்நாட�் உற்பத்�க் கணிப்பான 7 சத��தத்ைத 
மாற்�யைமத்� GDP வளரச்�் ��தமான� 6.8 வைர இ�க்�ம் என்� கணித்�ள்ள�. 

 ெபா�ளாதாரத்�ன் ேவகமான� எ�ரப்ாரக்்கப்பட்டைத �ட �ைறவாக இ�ப்பதனால் 
இவ்வா� அந்நி�வனம் GDPஐ �ைறத்� ம�ப்�ட�்ள்ள�.  
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 இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யான� சந்ைதக்� உகந்த நி�க் ெகாள்ைகைய ஏற்�க் 
ெகாண்�ள்ளைத �டச் ்தர நிரண்ய நி�வனம் கண்ட�ந்�ள்ள�. 

 ரிசரவ்் வங்�யான� இலக்�க்� �ைறவான பண�க்க �தம் மற்�ம் �ன்னர ்
�ட்ட�டட்ைத �ட �க எளிதான உலகளா�ய நி��யல் நிைலைமகள் ஆ�யவற்�ன்  
காரணமாக இ� ேபான்ற நடவ�க்ைககைள எ�த்�ள்ள�.  

 �டச் ் நி�வனமான� வர��க்�ம் மாதங்களில் ேநரம்ைறயான எண்ெணய் �ைலப் 
ேபாக்� மற்�ம் “ேவகமான �ைல உயர�்” என்ற எ�ரப்ாரப்்� ஆ�யைவ �ராமப்�றக் 
��ம்பங்களின் வ�மனம் மற்�ம் �கர�்க்� உத�ம் என்� ���ற�. 

 

இந்�யக் கணக்�யல் தரங்கள் 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யான� வங்��க்கான இந்�யக் கணக்�யல் நிைலகளின் ��ய 
கணக்�யல் ��களின் ெசயல்ப�த்�தைல ம� அ��ப்� வ�ம் வைர ஒத்� 
ைவத்�ள்ள�. 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யான� �கக் க�ைமயான ��ய கணக்�யல் ��கைள அ��கம் 
ெசய்வைத இரண்டாவ� �ைறயாக ஒத்� ைவத்�ள்ள�.   

 இந்தப் ��ய கணக்�யல் நிைலகள் உடன�யாக நைட�ைறக்� வந்தால் ஜுன் 30 ஆம் 
ேத��டன் ��வைடய��க்�ம் நி�யாண்�ன் �தல் காலாண்�ல் இந்�ய அர�னால் 
நிரவ்�க்கப்ப�ம் வங்�கள் தங்கள� ேதைவகைள 1.1 �ரில்�யன் �பாய் அள�ற்� 
அ�கரிக்க ேவண்�ம்.  

 இ� ஏற்கனேவ வாராக் கடன் �ைமயால் அல்லல்ப�ம் வங்�க�க்� �கப் ெபரிய 
�ைமயாக இ�க்�ம். 

 ��ய கணக்�யல் நிைலகளான� கடன் வாங்�யவர ்�த�ள்ள ெதாைகைய ெச�த்தத் 
ெதாடங்�ம் வைர காத்��க்காமல் �வாலாக மா�ம் என்� அந்த வங்� க��ய�டன் 
உடன�யாக நடவ�க்ைககைள அந்த வங்� ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

 நகரப்்�ற �ட�்ற� வங்�கள் மற்�ம் மண்டல ஊரக வங்�கள் இந்தப் ��ய ��கைள 
அமல்ப�த்த ேவண்�ய�ல்ைல. இந்த வங்�கள் தற்ெபா��ள்ள கணக்�யல் 
நைட�ைறகைளேய ெதாடரலாம்.  

இந்�யக் கணக்�யல் தர நிைலகள்  

 இந்�யக் கணக்�யல் தர நிைலகள் என்ப� சரவ்ேதச நி� அ�க்ைக தர நிைலக�டன் 
ஒன்�ப்ேபா�ம் கணக்�யல் ��களின் ஒ� ��ய ெதா�ப்பா�ம். 

 வங்�கள் �வாலாவைதத் த�ப்பதற்காக 2008 ஆம் ஆண்�ல் நி� ெந�க்க� 
ஏற்பட்டைதத் ெதாடரந்்� IFRS 9  என்ற கணக்�யல் தரநிைல உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 

நி��யல் ெதா�ல்�ட்ப மாநா� 

 நி��யல் ெதா�ல்�ட்பத்�ல் இந்�யாைவத் ெதாடரந்்� �ன்ேனற்றமைடயச ்
ெசய்வதற்காக�ம், எ�ரக்ால உத்� மற்�ம் ெகாள்ைக �யற்�கைள 
கட்டைமப்பதற்காக�ம் �ரிவான நி��யல் உள்ளடக்கத்ைத ேமற்ெகாள்�ம் 
�யற்�க�க்காக�ம் நி� ஆேயாக்கான� ஒ� நாள் நைடெபறக் ��ய நி��யல் 
ெதா�ல்�ட்ப மாநாடை்ட �� �ல்��ல் நடத்�ய�. 
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 இந்த மாநாடை்ட நி� ஆேயாக்�ன் தைலைம நிரவ்ாக அ�காரியான அ�தாப் காந்�ன் 
�ன்னிைல�ல் இந்�ய ரிசரவ்் வங்� ஆ�நரான சக்� காந்த தாஸ் ெதாடங்� ைவத்தார.் 

 ��டட்ல் பண வழங்��கள் மற்�ம் நி��யல் ெதா�ல்�ட்பத்�ன் �லமாக நி��யல் 
உள்ளடக்கத்ைத ேமம்ப�த்�வைத ேம�ம் �ன்ேனற்றப் பாைதக்� எ�த்�ச ்
ெசல்வதற்காக நந்தன் நீேலகனி�ன் தைலைம�ல்  5 நபரக்ள் ெகாண்ட ��ைவ இந்�ய 
ரிசரவ்் வங்� நிய�த்�ள்ள�.  

 

பஞ்சாப் ேநஷனல் வங்�க்� 2 ேகா� அபராதம் 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யான� பஞ்சாப் ேநஷனல் வங்�க்� SWIFT ெசயல்பா�கள் 
ெதாடரப்ான ஒ�ங்��ைற வ�காட�்தல்கைளப் �ன்பற்றாததால் 2 ேகா� �பாய் 
அபராதம் ��த்�ள்ள�. 

 SWIFT என்ப� நி� நி�வனங்களின் பரிவரத்்தைனக்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் உலகளா�ய 
அள�லான ெசய்�த் ெதாடர�் ெமன்ெபா�ளா�ம். 

 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) என்ப� உலகளா�ய 
வங்�க�க்�ைடேயயான நி� சாரந்்த ெதாைலத் தகவல் ெதாடர�் சங்கம் என்பதன் 
��க்கமா�ம். 

 சரவ்ேதச நி�ப் பரிமாற்றத்�ற்காக SWIFT ���� பயன்ப�த்தப்ப��ற�. 

 

நி�ப் பற்றாக்�ைற இலக்� 

 இந்�ய அரசான� 2018-19 ஆம் நி�யாண்�ற்கான நி�ப் பற்றாக்�ைற இலக்ைக 
அைடயத் தவ��ட்ட�. 

 2018 ஆம் நி�யாண்�ல் நி�ப் பற்றாக்�ைறயான� ெமாத்த உள்நாட�் உற்பத்��ல் 3.5 
சத��தமா�ம். ஆனால் நிரண்�க்கப்பட்ட நி�ப் பற்றாக் �ைற�ன் இலக்� 3.2 
சத��தமா�ம்.  

 ��த்தப்பட்ட ம�ப்�ட�்ல் �� ஆண்�ற்கான நி�ப்பற்றாக் �ைறயான� �. 6.34 லடச்ம் 
ேகா� இ�க்க ேவண்�ம் என ம�ப்�டப்பட்ட�. ஆனால் தற்ெபா�� நி�ப் 
பற்றாக்�ைற�ன் ம�ப்� �.8.51 லடச்ம் ேகா�யாக இ�க்�ற�. 

 எ�ரப்ாக்கப்பட்டைத �ட �ைறவான வரி வ��ப்� மற்�ம் ெதாடர ் அரசாங்கச ்
ெசல�னங்கள் ஆ�யைவ இந்த நி�ப் பற்றாக்�ைறக்� �க்�யக் காரணங்களா�ம். 

 அ�த்த ஆண்�ற்கான நி�ப் பற்றாக்�ைற�ன் இலக்� ெமாத்த உள்நாட�் உற்பத்��ல் 
3.4 சத��தமா�ம்.  

  

வட்� ��த த��ப்�கள் 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யான� �பாய் ம�ப்�லான வட்� ��த பரிமாற்� சந்ைதைய 
�ரி�ப�த்�ம் ேநாக்கத்�டன் �பாய் ம�ப்�லான வட்� ��த த��ப்�கள் �ரி�ல் 
இந்�ய வம்சாவளிையச ்ேசரந்்தவரக்ள் பங்� ெகாள்ள அ�ம�க்�ற�. 

 �பாய் ம�ப்�லான வட்� ��த பரிமாற்ற சந்ைத என்ப� வட�் ��த த��ப்�கள் 
சந்ைதகளிைடேய �க�ம் ெராக்க ம�ப்பா�ம். 
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அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

வளிமண்டல அைலகள் பரிேசாதைனத் �ட்டம் 

 நம� �ரகத்ைதச ்�ற்��ம் இ�க்�ம் �கப்பரந்த தட்பெவப்ப அைமப்ைப �ன்�ட்�ேய 
கணித்� அ�ந்� ெகாள்ள அ��யலாளரக்�க்� உத��வதற்காக 42 �ல்�யன் 
அெமரிக்க டாலர ்ம�ப்�லான �ட்டம் ஒன்ைற நாசா ேதரந்்ெத�த்��க்�ன்ற�. 

 இந்த �ட்டம் வளிமண்டல அைலகள் பரிேசாதைனத் �ட்டம் என்� 
ெபயரிடப்பட்��க்�ன்ற�. இ�  2022 ஆம் ஆண்� ஆகஸ்� மாதம் ெச�த்தப்பட 
�ட்ட�டப்பட்��க்�ன்ற�. 

 இத்�ட்டம் உயர ் வளிமண்டல அ�க்�ல் �ண்ெவளி�ன் தட்ப ெவப்பநிைலைய எந்த 
�ட்டணி�ன் �ைசகள் ��க்��ன்றன என்பைத அ�ய ���ன் வளிமண்டல 
அ�க்�ல் காற்� ஒளிர�் என அ�யப்ப�ம் வண்ணமயமான ஒளிப் படை்டகளின் �� 
கவனம் ெச�த்�ம். 

 �ண்ெவளி�ல் �ண்ெவளி �ரரக்ள் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பா�க்�ன்ற, 
வாெனா� ெதாடர�்கைளத் �ண்�க்�ன்ற மற்�ம் �ன்�நிேயாக அைமப்�கள் �� 
தன� �கப்ெப�ம் பா�ப்ைப ஏற்ப�த்��ன்ற வைக�ல் ���யான ��ரமான 
தாக்�தல்கைளக் காண ��வதால் �ண்ெவளித் தட்பெவப்பநிைல ��ந்த 
�க்�யத்�வம் வாய்ந்த ஒன்றா�ம். 

 ேம�ம் நாசாவான� ஏ� மாத கால அள�ற்� சன் ேர�ேயா �ண்ெவளி 
பரிேசாதைனக்கான தைல�ட�்மானிைய�ம்  (Sun Radio Interferometer Space Experiment -
SunRISE) ேதரந்்ெத�த்��க்�ன்ற�. 

 ஒ� �கப்ெபரிய ேர�ேயா ெதாைலேநாக்� ேபால ெசயல்ப�ம் ஆ� ��ப்சாடக்ளின் 
வரிைசயாக இ� இ�க்�ம். 
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�ராகன் ேகப்�ல் �� 

 ஸ்ேபஸ் எக்ஸ் நி�வனமான� அெமரிக்கா�ன் �ேளாரிடா�ல் உள்ள ெகன்ன� 
�ண்ெவளி ைமயத்���ந்� ஆளில்லா ேகப்�ல் ���டன் பால்கன் 9-ஐ �ண்ணில் 
ெச�த்�ய�. 

 

 

 ஆளில்லா �ராகன் �� �ண்கலமான� சரவ்ேதச �ண்ெவளி நிைலயத்��டன் 
ெவற்�கரமாகப் ெபா�த்தப்பட்ட�. 

சரவ்ேதச �ண்ெவளி நிைலயம் 

 சரவ்ேதச �ண்ெவளி நிைலயம் (ISS - International Space Station) என்ப� ���ன் தாழ் வட்டப் 
பாைத�ல் ெசயற்ைகயான வைக�ல் அைமக்கப்பட்ட ����க்கக் ��ய  ஒ� 
ெசயற்ைகக் ேகாளா�ம். 

 இதன் �தல் ப�� 1998 ஆம் ஆண்�ல் �ண்ெவளி வட்டப் பாைத�ல் ெச�த்தப்பட்ட�. 
தற்ேபா� ���ன் தாழ் வட்டப்பாைத�ல் மனிதனால் உ�வாக்கப்பட்ட �கப் ெபரிய 
அைமப்� ISS ஆ�ம். 

 இ� ராஸ்காஸ்மாஸ் (ரஷ்யா), நாசா (அெமரிக்கா), ஜக்சா (ஜப்பான்), ஐேராப்�ய 
�ண்ெவளி நி�வனம் (ஐேராப்பா) மற்�ம் கன�ய  �ண்ெவளி நி�வனம் (கனடா) ஆ�ய 
5 �ண்ெவளி நிைலயங்க�க்�ைடேயயான �ட�்த் �ட்டமா�ம். 

 

உல�ன் �தல் ெபண் ேராேபா ெசய்� வா�ப்பாளர ்

 �ன ெசய்� நி�வனமான �ன்�வா தன� �தல் ெபண் ெசயற்ைக �ண்ண�� 
ெதா�ல்�ட்பத்�லான ெசய்� வா�ப்பாளைர பணி�ல் உபேயா�த்��க்�ன்ற�. 

 இந்த ெசயற்ைக �ண்ண�� ெகாண்ட ேராேபாட் �ன் �யாவ்ெமன்ங் எனப் 
ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 

 கண்காணிப்�க் க�� �தல் தானியங்� வாகனங்கள் வைர �னா, ெசயற்ைக 
�ண்ண��த் ெதா�ல்�ட்பத்�ல் தன� வ�ைமைய ேமம்ப�த்தத் �ட்ட�ட�்க் 
ெகாண்��க்�ன்ற�. 
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அ�லா-1 �ரி� தாக்� அ�க்�ம் நீர�்ழ்�க் கப்பல் 

 இரஷ்யா�ட��ந்� அ�லா-1 �ரி� அ� ஆ�தத் �றன் ெகாண்ட தாக்� அ�க்�ம் 
நீர�்ழ்�க் கப்பைல 10 ஆண்�க் காலம் �த்தைகக்� எ�ப்பதற்கான ஒப்பந்தத்�ல் 
இந்�யா ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 இந்த ஒப்பந்தத்�ன் �ழ், இரஷ்ய நா� அ�லா – 1 �ரி� நீர�்ழ்�க் கப்பைல 2025 ஆம் 
ஆண்�ல் இந்�ய கடற்பைடக்� அளிக்க��க்�ற�. இந்த நீர�்ழ்�க் கப்பல் சக்ரா III 
என்�ம் அைழக்கப்ப��ற�. 

 இந்�யக் கடற்பைடக்� �த்தைகக்� அளிக்கப்ப�ம் இரஷ்யா�ன் 3-வ� அ� ஆ�தத் 
�றன் ெகாண்ட தாக்� அ�க்�ம் நீர�்ழ்�க் கப்பல் இ�வா�ம். 

 இரஷ்யா�ன் �தலாவ� அ� ஆ�தத் �றன் ெகாண்ட தாக்� அ�க்�ம் நீர�்ழ்�க் 
கப்பலான ஐஎன்எஸ் சக்ரா என்ற நீர�்ழ்�க் கப்பலான� 1988 ஆம் ஆண்�ல் 3 ஆண்� 
காலத்�ற்� �த்தைகக்� எ�க்கப்பட்ட�. 

 இரண்டாவ� ஐஎன்எஸ் சக்ரா நீர�்ழ்�க் கப்பலான� 2012 ஆம் ஆண்�ல் 10 ஆண்� 
காலத்�ற்� �த்தைகக்� எ�க்கப்பட்ட�.  

 

இஸ்ேரல் �ட்டம் - நில� 

 நில�ற்கான தன� �தலாவ� �ட்டத்ைத ேமற்ெகாண்ட இஸ்ேரல் �ண்ெவளிக் 
கலமான� தன� �தலாவ� �ய �ைகப்படத்ைத ��க்� அ�ப்��ள்ள�. 

 இந்தப் படமான� �ன்�றத்�ல் ���டன் ெபரி�ட் (�ப்� ெமா��ல் 
ெதாடக்கத்�ற்கான ெபா�ள்) �ண்ெவளிக் கலத்�ன் ஒ� ப��ையக் காட�்�ற�. 

 

 

 அர� சாரா நி�வனமான SpaceIL மற்�ம் அர�க்�ச ்ெசாந்தமான இஸ்ேரல் �ண்ெவளித் 
ெதா�ற்சாைல ஆ�ய இரண்�ம் இைணந்� �ேளாரிடா�ன் ேகப் கனேவரி���ந்� 
ஆளில்லா ெபரி�ட் என்ற �ண்கலத்ைத �ண்�க்� அ�ப்�ய�. 

 இ�வைர ரஷ்யா, அெமரிக்கா மற்�ம் �னா ஆ�ய நா�கள் மட�்ேம 3,84,000 �ேலா 
�ட்டர ்பயணித்� நில�ல் கால் ப�த்�ள்ளன. 
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e-Dharti ெசய� 

 மத்�ய �ட�்வச� மற்�ம் நகரப்்�ற �வகாரங்க�க்கான அைமசச்ர ் ஹர�்ப் �ரி 
�ன்ன� �ைற�லான தாரத்்� (e-Dharti) என்ற ெசய�ைய அ��கப்ப�த்��ள்ளார.்  

 நிகழ் ேநரத்�ல் ெசாத்�கைள மாற்�தல், ப���தல் மற்�ம் �றழ்� ேமற்ெகாள்�தல் 
ஆ�ய �ன்� நிைலகைள�ம்  இந்தச ்ெசய�ையப் பயன்ப�த்� ேமற்ெகாள்ள ���ம். 

 நிலம் மற்�ம் வளரச்�்த் �ைற அ�வலகத்�ன் பணம் ெச�த்�ம் அைமப்பான� 
�ற்��ம் கணினி மயமாக்கப்பட�்ள்ள�. 

 ேம�ம் இவர ்e-தாரத்்� �ேயாதளத்ைத�ம் ெதாடங்� ைவத்தார.் இந்தத் தளத்�ன் �லம் 
ெசாத்�ன் �த்தைகதாரர ்வைரபடத்�ன் �லம் அதன் இ�ப்�டத்ைதக் கண்ட�வ�டன் 
ெசாத்�ன் அ�ப்பைட �வரங்கைள�ம் காண ���ம். 

 

தகவல்ெதாடர�் ெசயற்ைகக் ேகாள் – “�னாசாட் 6C” 

 ெதன்ேமற்� �னா�ன் �ச�்வான் மாகாணத்�ல் உள்ள �சங் ெசயற்ைகக்ேகாள் 
ெச�த்� ைமயத்���ந்� �� �ற்�வட்டப்பாைதக்� ஒ� ��ய தகவல்ெதாடர�் 
ெசயற்ைகக்ேகாைள �னா ெச�த்��ள்ள�. 

 இந்த ெசயற்ைகக்ேகாளிற்� “�னாசாட ்6C” என்� ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. இ� லாங் மாரச் ்
– 3B ஏ� வாகனத்�ன் �லம் ெச�த்தப்பட்ட�. 

 இ� உயரத்ர வாெனா� மற்�ம்  ெதாைலக்காட்� பரப்�ைக ேசைவகைள அளிக்�ம். 

 இதன் ேசைவ  �னா, ஆஸ்�ேர�யா, நி��லாந்� மற்�ம்  ெதன் ப��க் ��கைளச ்
ேசரந்்த நா�கைள ெசன்றைடய ���ம். 

 �ன �ண்ெவளி அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பக் கழகத்�னால் வ�வைமக்கப்பட்ட 
லாங் மாரச் ் ெச�த்� வாகன வரிைச�ல் 300-வ� �டட்த்ைத இந்த �னாசாட ் 6C 
��க்�ன்ற�. 
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ெபண்கள் மட்�ேம கலந்� ெகாள்�ம் �தல் �ண்ெவளி நைடபயணம் 

 மாரச் ் 29 அன்� ெபண்கள் மட�்ேம கலந்� ெகாள்ள��க்�ம் �தலாவ� �ண்ெவளி 
நைடபயணத்ைத நாசா நடத்த��க்�ன்ற�. 

 1984 ஆம் ஆண்� ஜூைல 25 அன்� ேசா�யத்ைதச ்ேசரந்்த ஸ்ெவடல்ானா சா�டஸ்்கயா 
�ண்ெவளி�ல் நைட பயணம் ேமற்ெகாண்ட �தலாவ� ெபண்மணியாக உ�ெவ�த்த 
35 ஆண்�க�க்�ப் �ற� இ� நைடெபற��க்�ற�.  

 இந்த �ண்ெவளி நைட பயணமான� சரவ்ேதச �ண்ெவளி நிைலயத்�ல் 
அெமரிக்காைவச ் ேசரந்்த �ண்ெவளி  �ராங்கைனகளான அனி ெமக்ைலன் மற்�ம் 
�ரிஸ்�னா ேகாச ்ஆ�ேயாரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட��க்�ற�. 

 கைட�யாக ேகாைட காலத்�ல் ெபா�த்தப்பட்ட �ன்கலன்கைள மாற்�வதற்காக இந்த 
நைடபயணம் ேமற்ெகாள்ளப்பட��க்�ற�. இந்த நைடபயணம் ேதாராயமாக 7 மணி 
ேநரங்கள் நீ�க்�ம் என்� எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�. 

 

 நாசா மாரச் ் மாதத்ைத ெபண்களின் வரலாற்� மாதமாக அ�சரிக்�ற�. ெபா��யல், 
�ண்ெவளி மற்�ம் கணிதம் ேபான்ற பல்ேவ� �ைறகளில் பணியாற்�ம் ெபண்கள் 
��த்த தகவல்க�க்காக தன� �ண்ெவளி நி�வனத்�ல்  ஒ� வைலப் பக்கத்ைத அ� 
ஏற்ப�த்��ள்ள�. 

 

�கப்ெபரிய ஊடா�ம் வைக�லான நிகழ்ேநரக் கண்காட்� 

 அ��யல் அ�ங்காட்�யகங்க�க்கான ேத�ய �� (The National Council of Science Museums 
- NCSM) ��ள் கைல மற்�ம் கலாசச்ார ைமயத்�டன் ஒ�ங்�ைணந்� ஒ� ஊடா�ம் 
வைக�லான நிகழ்ேநரக் கண்காட்�ைய “Once Upon a Try : Epic Journey of invention and 
discovery” எ�ம் தைலப்�ல் (ஒ� காலத்�ல் ஒ� �யற்� : கண்� ��ப்�கள் மற்�ம் 
அ��கங்களின் கா�யப் பயணம்) ெவளி�ட்ட�.  

 இந்தக் கண்காட்� ஏறக்�ைறய 400 ஊடா�ம் கைதகளின் வா�லாக உல�ன் 
�கப்ெபரிய கண்���ப்�கள் மற்�ம் அ��கங்கைள�ம் அந்த கண்���ப்�களின் 
�ன்�லங்கைள�ம் அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத்�ல் மனிதனின் �கப்ெபரிய 
சாதைனகைள�ம் காட்�ப்ப�த்��ன்ற�. 
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 �ன்வ�ம் தைலப்�களில் இந்�யாைவ ைமயமாகக் ெகாண்ட 6 கைதகைள அ��யல் 
அ�ங்காட்�யங்க�க்கான ேத�ய �� ெகா�த்� இ�க்�ன்ற�. அைவயாவன 

o வரலாற்�த் �வக்கங்கள் 

o ஆ�ரே்வதா 

o �ஸ்�த சம்�தா 

o ராசசாலா 

o இலக்�யம் மற்�ம் 

o �ைணக் கண்டத்�ன் இைசக் க��கள் 

 அ��யல் அ�ங்காட்�யகங்க�க்கான ேத�ய �� என்ப� இந்�ய அர�ன் கலாசச்ார 
அைமசச்கத்�ன் �ழ் இயங்�ம் ஒ� அைமப்பா�ம். 

 
 

ேபார் ஆபத்� ம�ந்�கள் 

 �ல்வாமா ��ரவாதத் தாக்�தைலப் ேபான்ற ேபாரச் ் சம்பவங்களின் ேபா� ஏற்ப�ம் 
உ�ரிழப்�கைளக் �ைறப்பதற்காக பல்ேவ� வைகயான ேபார ் ஆபத்� ம�ந்�கைள 
பா�காப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பாட�் அைமப்�ன் ம�த்�வ ஆய்வகம் 
அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

 இ� இரத்தம் வ�வைதத் த�க்�ம் ெபா�ள், �கச�்றந்த உ�ஞ்�ப் ெபா�டக்ள் மற்�ம் 
�ளிசரின் உப்�க் கைரசல் ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்��க்�ம். இ� அடரந்்த கா�கள் 
மற்�ம் உயரமான �ரேதசங்கள் ஆ�ய ப��களில் ஏற்ப�ம்  ேபாரச் ் சம்பவங்களின் 
ேபா� நிக�ம் உ�ரிழப்�கைளக் �ைறக்�ற�. 

 தக்க ேநரத்�ல் �ற�ள்ள �த�த�கைள அளித்தால் உ�ர ் �ைழப்பதற்கான 
வாய்ப்�கள் மற்�ம் �ைறவான உடல் இயலாைம ஆ�யைவ அ�கம் ஏற்ப�ம் என்� 
இந்த ம�ந்�கைள வ�வைமத்தவரக்ள் ���ள்ளனர.்  

 

நீர ்�லக்��கள் - நில� 

 நில�ன் பகல்ெபா�� ேதான்�ம் ப���ல் நீர ் �லக்��கள் �ற்� வ�வதாக 
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நாசா�ன் நில� ேவ�ப்பணி �ண்ெவளிக் கலமான� (LRO - Lunar Reconnaissance Orbiter) 
கண்ட�ந்�ள்ள�. 

 கடந்த பத்தாண்�கள் வைர, நிலவான� நீர ் ஏ�ம் இல்லாமல் வறண்ட ப��ையக் 
ெகாண்ட� என்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் நிைனத்��ந்தனர.் 

 LRO �ல் உள்ள ைலமன் ஆல்பா வைரபடத் �ட்டக் க��யான� நில�ன் ேமற்பரப்�ல் 
தற்கா�கமாக �க்��ள்ள �லக்��களின் பரவலான அ�க்ைக அள�ட�்ள்ள�. 

 நில�ல் கண்ட�யப்பட�்ள்ள இந்த நீரான� எரிெபா�ள் தயாரிப்பதற்� அல்ல� �ரியக் 
க�ரக்ளி��ந்�ப் பா�காப்பதற்� அல்ல� ெவப்ப நிைலசார ் ேமலாண்ைம 
ஆ�யவற்�ற்� மனிதரக்ளால் பயன்ப�த்தத் த���ைடய�.  

 
 

��ய நட்சத்�ரக் ��க்கள் 

 இந்�யா�ல் பல்ேவ� அைலநீளம் ெகாண்ட �ண்ெவளி ஆய்வகமான “அஸ்ட்ேராசாட்”-
ஐப் பயன்ப�த்� ேகாள வ�வ நடச்த்�ரங்களான NGC 2808-ல் உள்ள ��ய �றஊதா 
நடச்த்�ரக் �ட்டங்கைள ��வனந்த�ரம் மற்�ம் �ம்ைபையச ் ேசரந்்த 
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கண்ட�ந்�ள்ளனர.்  

 ேகாள வ�வ நடச்த்�ரக் �ட்டம் என்ப� ஒேர ��வாக  நக�ம் இலடச்க் கணக்கான 
நடச்த்�ரங்களின் ஒ� ெதா�ப்பா�ம். 

 இந்த நடச்த்�ரங்கள் நடச்த்�ரக் �ட்டங்களின் ஈரப்்� �ைச�னால் ெந�க்கமாக 
அைமயப் ெபற்�ள்ளன. ேம�ம் இந்த நட்சத்�ரக் �ட்டங்கள் ஒேர காலகட்டத்�ல் 
உ�வான� என்�ம் நம்பப்ப��ற�.  

 NGC 2808 என்ப� நாம் அ�ந்த �கப்ெபரிய ேகாள வ�வ நடச்த்�ரக் �ட்டங்களில் 
ஒன்றா�ம். ேம�ம் இந்த நடச்த்�ரக் �ட்டங்களான� நம்�ட��ந்� 47,000 
ஒளியாண்�கள் ெதாைல�ல்  உள்ள�.  

 அஸ்ட்ேராசாட்�ல் உள்ள �றஊதா உ�வைர� ெதாைலேநாக்�ையப் (UVIT - UltraViolet 
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Imaging Telescope) பயன்ப�த்� ஆராய்ச�்யாளரக்ளால் இந்த நடச்த்�ரக் ��க்கள் 
கண்ட�யப்பட்டன.  

 

        அஸ்ட்ேராசாட் 

 அஸ்டே்ராசாட் என்ப� இந்�யா�ன் �தலாவ� பல்ேவ� அைலநீளம் ெகாண்ட 
�ண்ெவளி ஆய்வகமா�ம். 

 இ� 2015 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர ்28 அன்� �எஸ்எல்� – எக்ஸ்எல் �லம் ஏவப்படட்�. 

 இஸ்ேரா அ�ப்�ய இந்த ெசயற்ைகக் ேகாள் ெவற்� ெபற்�ள்ள�.  அஸ்ட்ேராசாட்�ன் 
ஆ�டக்ாலமான 5 ஆண்�க் காலம் ��வைடய இ�ப்பைதய�த்� அஸ்ட்ேராசாட் – 2 
ெசயற்ைகக் ேகாைள �ண்ணிற்� அ�ப்ப இஸ்ேரா பரிந்�ைர ெசய்�ள்ள�.  

 இத்�ட்டமான� �ண்ெவளி ஆய்வகங்கைளக் ெகாண்ட ஒ� �ரத்�ேயக நா�களின் 
��க்களில் இஸ்ேராைவ நிைல நி�த்��ள்ள�.  

 அெமரிக்கா, ஐேராப்�ய �ண்ெவளி நி�வனம், ஜப்பான் மற்�ம் இரஷ்யா ஆ�ய 
நா�கள் மட�்ேம �ண்ெவளி�ல் ஆய்வகங்கைளக் ெகாண்�ள்ளன.  

 

பாரை்வயாளர ்ெசய� 

 ேதரத்ல் ஆைணயமான� �தல் �ைறயாக ேதரத்ல் பாரை்வயாளரக்�க்� அவரக்ள் 
அ�க்ைககைளச ்சமரப்்�த்�ட உத��வதற்காக பாரை்வயாளர ்ெசய� எனப்ப�ம் ஒ� 
ைகேப� ெசய�ையப் பயன்ப�த்தத் ெதாடங்���க்�ன்ற�. 

 அ�த்� நைடெபற இ�க்�ம் மக்களைவ மற்�ம் மாநில சட்டமன்றத் ேதரத்ல்களில் 1800-
க்�ம் ேமற்பட்ட ஐஏஎஸ், ஐ�எஸ், ஐஆரஎ்ஸ் அ�வலரக்ள் மற்�ம் மத்�ய ேசைவப் 
பணிகளில் இ�ந்� �லர ்ஆ�ேயார ்நிய�க்கப்பட இ�க்�ன்றனர.் 

 அவரக்ள் “பாரை்வயாளர ் ெசய�” �லமாக அைனத்� �க்�ய அ��ப்�கள், 
எசச்ரிக்ைகச ்ெசய்�கள் மற்�ம் அவசர ெசய்�கள் ஆ�யவற்ைற �ைடக்கப் ெப�வர.் 

 இசெ்சய� அவரக்�க்� தங்கள� பணி�ட நிைலைய அ�தல், அைடயாள அடை்டையப் 
ப��றக்கம் ெசய்தல் மற்�ம் தங்கள� �வரங்கைள நைட�ைறப்ப�த்�தல் 
ஆ�யவற்�க்� உத�ம்.  

கந்ேதரி நீர�்ழ்� கப்பல் 

 இந்�யக் கடற்பைடயான� ேம மாத ெதாடக்கத்�ல் ஸ்கார�்யன் வ�ப்�ன் 2-வ� 
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நீர�்ழ்� கப்பலான கந்ேதரிைய இைணக்க உள்ள�. 

 இ� 2017 ஆம் ஆண்� ஜனவரி�ல் ெதாடங்கப்பட�் பல்ேவ� கட்ட ேசாதைனகளில் 
ஈ�ப�த்தப்பட்ட�. 

 

 கந்ேதரியான� கல்வாரி வ�ப்ைபச ்ேசரந்்த தாக்�தல் மற்�ம் நீர�்ழ்� கப்பலா�ம்.  

 �சல்-�ன்னாற்றலால் இயங்�ம் இந்த நீர�்ழ்�க் கப்பலான� �ெரஞ்� 
கடற்பா�காப்�ப் பைட மற்�ம் ஆற்றல் நி�வனமான DCNSஆல் வ�வைமக்கப்பட�் 
மாசகான் கப்பல் கட�்ம் நி�வனத்தால் �ம்ைப�ல் தயாரிக்கப்பட்ட�.  

 

�வசா�கைளப் பா�காக்க உத�ம் ேமற்�ச�்க் �ழ்மம் 

 ெபங்க��ைவச ் ேசரந்்த ஆய்வாளரக்ள் �ங்� �ைள�க்�ம் �ச�்க்ெகால்� 
�றல்களில் இ�ந்� ேதாைலப் பா�காப்பதற்காக  ேவளாண் �வசா�க�க்� என்�  
��ய �ழ்மத்�ைன உ�வாக்��ள்ளனர.் 

 �ட்ேடாசைன அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட இந்தக் �ழ்மமான� நண்�கள் மற்�ம் 
இறால்களின் ேமேலா�களி��ந்� உ�வாக்கப்பட்ட�. இத�டன் இவரக்ள் ஒ� 
நி�க்ேளாைபல் மற்�ம் �ல நீரம் ம��ைணப் ெபா�டக்ைள ேசரத்்� நிைலயான 
மற்�ம் ேதைவயான pH ம�ப்�ைடய �ழ்மத்�ைனப் ெப��ன்றனர.்  

 இந்தக் �ழ்மமான� வணிக ரீ�யாக �ைடக்கக் ��ய பரவலான �ச�்க்ெகால்�கைள 
இரத்த ஓட்டத்�ற்�ள் �ைழவதற்� �ன்னேர தைட ெசய்�ற�. இதனால் �ச�்க் 
ெகால்�களால் �ண்டப்ப�ம் ெநா�கள் தைட ெசய்யப்ப��ன்றன. 

�ங்� தரக்��யப் பா�ப்�கள் 

 ஆரக்ேனாபாஸ்ேபட் �ச�்க் ெகால்�கள் மனித உட�ன் �க்�யமான �ல ெநா�கைள 
�ரப்பைதத் தைட ெசய்�ற�. 

 இதனால் நரம்� மண்டலம், இதயம், ேநாய் எ�ரப்்� சக்� மற்�ம் இனப்ெப�க்க மண்டலம் 
ஆ�யவற்�ன் ெசயல்பா�கள் பா�க்கப்படக்��ம். 

 

1.3 ெபட்டா�ளாப் கணினி 

 ேத�ய �த்�றன் கணினித் �ட்டத்�ன் �ழ் (National Supercomputing Mission - NSM) 
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இந்�யா�ன் �தலாவ� 1.3 ெபட்டா�ளாப் உயர ்ெசயல்�றன் ெகாண்ட கணினி வச� 
மற்�ம் தகவல் ைமய �ழைல அைமப்பதற்காக கரக்�ரில் உள்ள இந்�யத் ெதா�ல்�ட்ப 
நி�வனமான� ேமம்ப�த்தப்பட்ட கணினி வளரச்�் ைமயத்�டன் (C-DAC - Centre for 
Development of Advanced Computing) �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் ஒன்�ல் ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 C-DAC என்ப� இந்�ய அர�ன் மத்�ய �ன்ன� மற்�ம் தகவல் ெதா�ல்�ட்ப 
அைமசச்கத்�ன் �ழ் இயங்�ம் தனிச ் �தந்�ர�ைடய ஒ� அ��யல்சார ்
ச�தாயமா�ம். 

 

�தலாவ� ெதாடர் சங்�� அ�ப்பைட�லான ��ட்டல் நாணயம் 

 �ழக்� கரீ�யன் மத்�ய வங்� (Eastern Caribbean Central Bank) மற்�ம் பாரப்டாைச 
ைமயமாகக் ெகாண்� ெசயல்ப�ம் நி��யல் ெதா�ல்�ட்ப நி�வனமான �ட் 
நி�வனம் ஆ�யைவ இைணந்� மத்�ய வங்��ன் ��ட்டல் நாணயத்ைத ெதாடர ்
சங்�� அ�ப்பைட�ல் ெவளி��வதற்� ஒ� ஒப்பந்தத்�ல் ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. 

 இ� �ழக்� கரீ�யன் நாணய ஒன்�யத்�ற்�ள் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் (ECCU - Eastern 
Caribbean Currency Union) ஒ� பரிேசாதைனத் �ட்டமா�ம். 

 உல�ல் இ� ேபான்ற ஒ� �ட்டம் ெசயல்ப�த்தப்ப�வ� இ�ேவ �தல்�ைறயா�ம். 
இந்த நாணயம் பா�காப்பாக தயாரிக்கப்பட��க்�ற�. ேம�ம் இ� �ழக்� கரீ�யன் 
டாலரின் (EC dollar - DXCD) ��டட்ல் ப�ப்�ல் வழங்கப்பட��க்�ற�.  

 ேம�ம் DXCD ஆன� ெதாடர ் சங்�� அ�ப்பைட�ல் மத்�ய வங்�யால் 
வழங்கப்பட��க்�ம் உல�ன் �தலாவ� ��ட்டல் �ைற�லான சட்டப்ப�யான 
நாணயமா�ம். 

 

கடல் நீரி��ந்� ைஹட்ரஜன் எரிெபா�ள் 

 �ரிய ஆற்றைலப் பயன்ப�த்� கடல் நீரி��ந்� ைஹட்ரஜன் எரிெபா�ைள உற்பத்� 
ெசய்�ம் வ��ைறைய ஸ்டான்ேபார�் ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கண்���த்�ள்ளனர.் 

 
 இவரக்ள் கடல் நீரி��ந்� ைஹட்ரஜன் வா� மற்�ம் ஆக்�ஜன் வா�க்கைளத் 

தனித்தனியாக �ரிப்பதற்கான ஒ� ��ய வ�ையக் கண்ட�ந்�ள்ளனர.் 
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 ேம�ம் இந்தச ்ெசயல்�ைறயான� �வா�க்கக்��ய ஆக்�ஜைன உற்பத்� ெசய்�ற�. 
எனேவ �க்�ளிப்பவரக்ள் அல்ல� நீர�்ழ்� �ரரக்ள் இந்த வைகயான க��கைள 
கட�ற்� எ�த்�ச ் ெசல்வதால் �வா�க்கக் ��ய காற்�ற்காக அவரக்ள் நீரின் 
ேமற்பரப்�ற்� வராமல் இந்தக் க��கைளப் பயன்ப�த்�  ஆக்�ஜைன உற்பத்� 
ெசய்� ெகாள்�ன்றனர.்  

 ைஹட்ரஜன் வா� காரப்ன் ைட ஆக்ைஸ� உ�ழ்�கைள ஏற்ப�த்தாததால் 
எரிெபா�ள்க�க்� இ� ஒ� கவரச்�்கர �ைறயா�ம். 

 நீர ்�லக்��கள் �ன்சாரத்�டன் ��ய ைஹடர்ஜன் மற்�ம் ஆக்�ஜன் ஆ�யைவயாக  
�ரிக்கப்ப�வ� எலக்ட்ேராைல�ஸ் எனப்ப�ம். 

 

OSIRIS - REX மற்�ம் ெப� ��ங்ேகாள்  

 நாசா�ன் OSIRIS - REX  என்ற �ட்டமான� ஜனவரி மாதம் 6 ஆம் ேத� அன்� ெப� 
��ங்ேகாளின் ேமற்பரப்���ந்� ��ய �கள்கள் ெவளிேய�வைதக் 
கண்ட�ந்�ள்ள�. இதற்�ப் �ற� அ�த்த இரண்� மாதங்களில் ��தலான �கள்கள் 
இந்த ெப� ��ங்ேகாளின் ேமற்பரப்���ந்� ெவளிேய��ள்ளன. 

 �க�ம் அரிதான நிகழ்வாக �ண்ெவளி�ல் �கள்கைளத் ெதாடரந்்� ெவளி��ம் 
வைக�ல் ெசயல்ப�ம் ��ங்ேகாளாக ெப� ஆ��ள்ள�. 

 

 

�ரிஸ்மா ெசயற்ைகக் ேகாள் 

 இத்தா� �ண்ெவளி ைமயத்�ற்காக ஐேராப்பா�ன் ேவகா �ண்கலமான� �ரிஸ்மா 
(PRISMA) என்� ெபயரிடப்படட் ஒ� ��ய ��க் கண்காணிப்� ெசயற்ைகக் ேகாைளச ்
�ற்� வட்டப் பாைதக்�ச ்�மந்� ெசன்ற�. 
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 �ரிஸ்மா (PRISMA) என்ப� பயன்பாட�்த் �டட்த்�ன் உயர ்நிறமாைல �ன்ேனா� என்ற 
ஒ� இத்தா�ய ெமா� �ரிவாக்கம் ஆ�ம். 

 இந்தச ்ெசயற்ைகக் ேகாளான� �ரிய ஒத்�யக்கச ்�ற்� வட்டப்பாைத�ல் ெசயல்ப�ம். 

 �ரியன் எப்ெபா��ம் ஒேர நிைல�ல் இ�க்�ம் ேபா� இந்த ெசயற்ைகக் ேகாளான� 
���ன் படங்கைள எ�த்� அ�ப்�வதற்� உத�ம் �ைற�ல் இ� ��ையச ் �ற்� 
வ�ம். 

 வளிமண்டலம், உ�ரக்்ேகாளம் மற்�ம் நீேராட்டம் ஆ�யவற்�ற்� இைடேயயான  
ெதாடர�், உலகளா�ய தட்பெவப்ப நிைல மாற்றம் மற்�ம் �ற்�ச ்�ழல் அைமப்�களில் 
மனித நடவ�க்ைககளின் �ைள�கள் ஆ�யவற்ைறப் பற்� ஆய்� ேமற்ெகாள்வ� 
PRISMA –ன் �க்�ய ேநாக்கமா�ம்.   

 

�ன்ஏ�ற்�ள் (DNA) ��ட்டல் தகவல்கள் 

 ைமக்ேராசாப்ட் மற்�ம் வா�ங்டன் பல்கைலக்கழக ஆய்வாளரக்ள் ஒ� ��ைமயான 
�ற்�ப் ெப�ம் தானியங்� �என்ஏ ேச�ப்� சாதனத்ைத உ�வாக்��ள்ளனர.் 

 இந்த சாதனத்ைதப் பயன்ப�த்� ��ட்டல் தகவல்கைள �என்ஏ�ற்�ள் ெமா�ெபயரத்்� 
�ண்�ம் �ட் வ�வத்�ற்� மாற்ற ���ம். 

 இந்த அைமப்�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெமன்ெபா�ளான� ��ட்டல் தர�களின் 1 மற்�ம் 
0 வ�வங்கைள �என்ஏ வரிைசக்� மாற்� �ரவமாக ேச�க்�ன்ற�. 

 

�க்சா வாணி ெசய� 

 மத்�ய இைடநிைலக் கல்� வாரியமான� இைணய வா�லாக பயன்ப�த்தக் ��ய 
�க்சாவானி எ�ம் ெசய�ைய அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

 இ� சரியான ேநரத்�ல் மாணவரக்ள் மற்�ம் ெபற்ேறா�க்� �க்�யமான தகவல்கைளப் 
பரப்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 ேம�ம் இதன் �தல் கட்டமாக 10 மற்�ம் 12 ஆம் வ�ப்�களில் அர�த் ேதர�்களின் 
ம�ப்�ட�் ெசயல்பாடான� இந்த தளத்�ல் ெவளி�டப்பட�்ள்ள�.  
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இ�ல்யா தளம் 

 ெதாடர ்சங்�� அ�ப்பைட�லான ெமன்ெபா�ள் நி�வனமான இன்ெபய்ன் ஃ�ன்ெடக், 
இ�ல்யா எ�ம் தளத்�ைன 2019 �சம்பரில் அ��கப்ப�த்த�ள்ள�. 

 இ� இந்�யா�ல் உள்ள வங்�யல்லாத நி�யளிக்�ம் நி�வனங்க�க்� �றன் வாய்ந்த, 
பா�காப்பான மற்�ம் நம்பகமான ெசாத்� பா�காப்�ப் பரிவரத்்தைன 
நடவ�க்ைகக�க்� உத�ம் அ�வாரந்்த ெதாடர ்சங்�� அைமப்பா�ம். 

 இந்த இ�ல்யாவான� அங்�காரம் ெபற்ற கடன்கள் மற்�ம் ெசாத்�த் தர�கைள 
இைணய தளத்�ல் இைணக்க�ம் ��ைமயான நம்�க்ைக மற்�ம் ெவளிப்பைடத் 
தன்ைம�ல் �த�ட்டாளரக்ள், �லதாரரக்ள், வழங்�நரக்ள், ம�ப்�ட�் �கவரக்ள் 
மற்�ம் ேசைவகள் ஆ�ேயார ்பா�காப்பான ஒ� �ழற்�ைய நிரவ்�க்க�ம் ெசயற்ைக 
�ண்ண��ைனப் பயன்ப�த்��ற�.  
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ஸ்மாரட்் ஆ�த பரிேசாதைன 

 பா�ஸ்தானின் �மானப் பைடயான� தன� JF-17 தண்டர ்ேபார ்�மானத்���ந்� (JF-17 
Thunder fighter jet) உள்நாட்�ேலேய தயாரிக்கப்படட் ஸ்மாரட்் ஆ�தத்�ைன 
ெவற்�கரமாக பரிேசாதைன ெசய்�ள்ளதாக அ��த்�ள்ள�. 

 இ� பகல் மற்�ம் இர� ேநரங்களில் �க�ம் �ல்�யத் தன்ைம�டன் பல்ேவ� 
இலக்�களின் �� பயன்ப�த்தப்ப�ம் �றைன வழங்��ன்ற�. 

 ஆ�தம் தயாரித்தல் மற்�ம் ஒ�ங்�ைணத்தல் ஆ�யவற்�ல் ��வ�ம் உள்நாட�் 
�யற்�களின் �லமாகேவ இந்த  த��ைய அைடந்�ள்ள பா�ஸ்தானின் இந்த 
ேசாதைனயான� ஒ� �கப் ெபரிய ைமல்கல்லா�ம்.  

 

சந்�ராயன் - 2 

 சந்�ராயன் – 2 என்ப� அ�த்த மாதம் ெச�த்தப்பட��க்�ம் இந்�யா�ன் நில�த் 
�ட்டமா�ம். இ� ���ல் இ�ந்� நில�ன் �ரத்ைத �ல்�யமாக அள��வதற்� 
ஆராய்ச�்யாளரக்�க்� உத�ம் நாசா�ன் ேலசர ் க��கைளக் ெகாண்� 
ெசல்ல��க்�ற�. 

 

 இந்�ய �ண்கலமான� நாசா�ன் ேலசர ் ெரட்ேராரிப்ெளக்டர ் க��கைளச ் �மந்� 
ெசல்ல��க்�ற�. 

 ெரட்ேராரிப்ெளக்டர ் என்ப� �����ந்� அ�ப்�ம் ேலசர ் ஒளி ச�க்ைஞகைள 
ெபற்�த் ��ப்� அ�ப்�ம் அ�ந�ன ஆ�யா�ம். 

 இந்த ச�க்ைஞகள் �லம் நில�க்�ச ்ெசல்�ம் �ண்கலமான� எந்த இடத்�ல் உள்ள� 
என்பைத அ�யலாம். ேம�ம் இதன் �லம் ஆராய்ச�்யாளரக்ள் �����ந்� நில�ன் 
�ரத்ைத �ல்�யமாக அ�ந்� ெகாள்ள�ம் ���ம். 

 

�ன்ன� �ண்ண�� ெசயற்ைகக் ேகாள் - எ�சாட் 

 இந்�ய �ண்ெவளி ஆராய்ச�் நி�வனமான� பா�காப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் வளரச்�் 
அைமப்�ற்காக (Defence Research Development Organisation - DRDO) “எ�சாட்” என்ற �ன்ன� 
�ண்ண�� ெசயற்ைகக் ேகாைள ெச�த்த��க்�ன்ற�. 
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 இஸ்ேரா, �தன்�ைறயாக �ன்� ெவவ்ேவ� �ற்�வட்டப் பாைதகளில் �ன்� 
ெவவ்ேவ� ெசயற்ைகக் ேகாள்கைள ெச�த்�வ� ேபான்ற தன� ��ய 
ெதா�ல்�ட்பத்ைத ெசயல்ப�த்த��க்�ன்ற�. 

 எ�சாட் என்ப� இஸ்ேரா�ன் இந்�ய �ண் ெசயற்ைகக்ேகாள் – 2 (IMS-2/ Indian Mini 
Satellite) அ�ப்பைட�ல் அைமந்ததா�ம்.  இந்த ெசயற்ைகக் ேகாளான� �ன்காந்த 
நிறமாைல அள��த�க்காகப் பயன்ப�த்தப்பட��க்�ற�.  

 எ�சாட் ஆன� “வானில் உள்ள உள�க் க��” என்�ம் அைழக்கப்ப��ற�. 

 

�எஸ்எல்�  – � 45 

 �எஸ்எல்� – �45 ஆன� நான்� நிைலகைளக் ெகாண்ட �ண்கலனா�ம். இ�ல் 
ஒவ்ெவா� நிைல�ம் ெவவ்ேவ� எரிெபா�ைளக் ெகாண்�ள்ள�. 

o நிைல 1  : �ட எரிெபா�ள் 

o நிைல 2 : �� ேச�ப்� �ரவம் 

o நிைல 3 : �ட எரிெபா�ள் 

o நிைல 4 : �� ேச�ப்� �ரவம் 

 �ற்�வட்டப் பாைத�ல் நான்காவ� நிைலைய நீண்ட காலத்�ற்� ெசயல்ப�த்�வதற்� 
�ரிய ஒளித் தக�கைளப் பயன்ப�த்�வதால் �எஸ்எல்� – �45 வரலாற்�ல் �தலாவ� 
ெச�த்�தலாக இ� உ�ெவ�க்க��க்�ற�. 

 நான்காவ� நிைல�ல் �ரிய ஒளித் தக�கைளப் பயன்ப�த்�வதால் PSLV ஆன� 
தன்�டன் இைணக்கப்பட�்ள்ள ெசயற்ைகக் ேகா�க்� ேதைவப்ப�ம் வைர ஆற்றைல 
அளிக்�ம். 

 இந்த நான்காவ� நிைலயான� பரிேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக 6 
மாதங்க�க்� �ண்கலைன ெசயல்பாட்�ல் ைவத்��க்�ம். 

 இ� பரிேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக �ண் ஈரப்்� �ைசையப் 
பயன்ப�த்த��க்�ற�. ேம�ம் ��வனந்த�ரத்�ல் உள்ள இந்�ய �ண்ெவளி 
அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்ப நி�வனத்�னால் தயாரிக்கப்பட்ட ��ய ெசயற்ைகக் 
ேகாைள�ம் இ�  �மந்� ெசல்ல��க்�ற�.  
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�ஷன் சக்� 

 பா�காப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பாட�் நி�வனத்தால் (DRDO - Defence Research and 
Development Organisation) தயாரிக்கப்பட்ட ெசயற்ைகக் ேகாள் எ�ரப்்� ஏ�கைணயான “A-
SAT” ஆன� ���ன் தாழ் வட்டப் பாைத�ல் 
ெசயல்பாட்�ல் உள்ள ெசயற்ைகக் ேகாைள 
ெவற்�கரமாக அ�த்� �ட்டதாக இந்�யப் 
�ரதமர ்நேரந்�ர ேமா� அ��த்�ள்ளார.் 

 அெமரிக்கா, இரஷ்யா மற்�ம் �னா ஆ�ய 
நா�க�க்� அ�த்த இந்தத் 
ெதா�ல்�ட்பத்ைதக் ெகாண்ட  நான்காவ� 
நா� இந்�யாவா�ம். 

 A-SAT ஆ�தங்களான� நக�ம் ெசயற்ைகக் 
ேகாள்கைள தாக்� அ�க்கக்��ய 
ஏ�கைணைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 
அைமப்�களா�ம்.  

 உற்பத்�யா�ம் எந்தெவா� க��ப் 
ெபா�டக்�ம் அ�� அல்ல� �ைதந்� ஒ� 
வாரத்�ற்�ள் ���ன் �� ��ந்� ��ம். 

 A - SAT-ஐ ேமம்ப�த்�ய மற்�ம் பரிேசாதைன 
ெசய்த �தலாவ� நா� அெமரிக்காவா�ம். 
இேதேபான்ற ஒ� ேசாதைனைய 2007 ஆம் 
ஆண்�ல் �னா நடத்�ய�. 

��  தாழ் �ற்�வட்டப்பாைத ெசயற்ைகக் ேகாள்கள் 

 இ� �����ந்� 2000 �ேலா �ட்டர ்
உயரத்�ல் இ�க்�ம் ெசயற்ைகக் ேகாளா�ம். 

 ெப�ம்பாலான ெசயற்ைகக் ேகாள்கள் இந்தப் ப���ல் உள்ளன. 

 

மேலரியாைவக் கண்ட��ம் ெசயற்ைக �ண்ண�ைவக் ெகாண்ட அைமப்� 

 ஐஐ� - �ல்�யான� கண ேநரத்�ல் மேலரியா, காச ேநாய், �டல் ஒட�்ண்ணி மற்�ம் 
கரப்்பப்ைப வாய்ப் �ற்�ேநாய் ஆ�யவற்ைற அ�வதற்காக ெசயற்ைக �ண்ண�� 
அ�ப்பைட�லான �ன்ன� வன்ெபா�ள் அைமப்ைப வ�வைமத்�ள்ளதாகக் 
���ள்ள�. 

 இ� கண ேநரத்�ற்�ள் ேநாய் ��த்த பாங்ைகக் கண்ட�ந்� �ல்�யமான ��ைவ 
அளிக்க வல்ல�.  

 இ� ேநாயாளி�ன் இரத்த மா�ரிகள், அைமப்�கள் ஆ�யவற்���ந்� தர�கைளப் 
ெப�தல் மற்�ம் அவற்���ந்� தகவைல எ�த்தல் ஆ�யவற்ைற ேமற்ெகாள்ளக்��ய 
ேநாய�தல் ஆதர� அைமப்ைப ேமம்ப�த்�வதற்காக ேநேனா ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் 
பயன்ப�த்��ற�. 
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ெதாடர் சங்�� அ�ப்பைட�லான கா� �ன்ன� சந்ைத 

 மத்�ய வணிக அைமசச்கமான� �வசா�கைளச ் சந்ைத�டன் ஒ�ங்�ைணப்பதற்� 
உத�வதற்காக ெதாடர ் சங்�� அ�ப்பைட�லான கா� �ன்ன� சந்ைதையத் 
ெதாடங்��ள்ள�. 

 இ� ெவளிப்பைடயான �ைற�ல் �வசா�கைளச ் சந்ைத�டன் ஒ�ங்�ைணக்க 
உத�ம். ேம�ம் இ� கா� உற்பத்�யாளரக்�க்கான நியாயமான �ைலைய வழங்க�ம் 
வ�வ�க்�ம். 

 இந்த ெதாடர ் சங்��யான� கா� உற்பத்�யாளரக்ள் மற்�ம் வாங்�பவரக்�க்� 
இைடேய நில�ம் இைடெவளிையக் �ைறக்�ம். இ� �வசா�களின் வ�மானத்ைத 
இரட்�ப்பாக்க உத�ம்.  

 

ெசயற்ைக �ண்ண�ைவப் பயன்ப�த்� �ரகங்கள் கண்���ப்� 

 ஆஸ்�னில் உள்ள ெடக்ஸாஸ் பல்கைலக்கழகத்ைதச ்ேசரந்்த ஆராய்ச�்யாளரக்ள் ��ள் 
நி�வனத்�டன் இைணந்� ெகப்ளர ் �ண்ெவளி ெதாைல ேநாக்��ன் �லம் 
ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல்களி��ந்� இரண்� மைறந்�ள்ள �ரகங்கைளக் 
கண்ட�ந்�ள்ளனர.்  

 இவரக்ள் பாரம்பரிய �ரகக் கண்���ப்� �ைறகளால் கண்���க்க ��யாமல் 
தவ�யதன் ச�க்ைஞகைளக் கண்���ப்பதற்காக ெகப்ளரி��ந்� எ�க்கப்படட் 
தர�கைளக் ெகாண்�, அவற்ைற கண்���ப்பதற்கான ஒ� ெந��ைறைய 
உ�வாக்��ள்ளனர.் 

 கண்���க்கப்பட�்ள்ள இரண்� ��ய �ரகங்கள் அ�ரியஸ் �ண்�ன் மண்டலத்�ல் 
அைமந்�ள்ளன. 

 இந்த இரண்� �ரகங்க�ம் K2-293b மற்�ம் K2-294b என்� ெபயரிடப்பட�்ள்ளன. அ� 
நம� �ரிய மண்டலத்���ந்� �ைறேய 1300 மற்�ம் 1230 ஒளி ஆண்�கள் ெதாைல�ல் 
ஒ� நடச்த்�ரத்�ன் ஈரப்்� �ைச�னால் அைமந்�ள்ள�. 

 

�ண்ெவளிக் க��கள் 

 இந்�யா�ல் ெசயற்ைகக்ேகாள் எ�ரப்்� ஏ�கைணப் பரிேசாதைன 
ெவற்�யைடந்தைதத் ெதாடரந்்� தாக்� அ�க்கப்படட் ெசயற்ைகக் ேகாளி��ந்� �க 
அ�க அள�லான க��கள் உ�வா��ள்ளதாக உலக நா�கள் க�த்� ெதரி�த்�ள்ளன. 

 �ண்ெவளிக் க��கள் என்ப� ��ையச ்�ற்�க் ெகாண்��ப்பதாகக் க�தப்ப�ம் 7500 
டன்கள் அள� ெகாண்ட ேதைவயற்ற வன் ெபா�டக்ள் ஆ�ம். இ� வளரந்்� வ�ம் 
�ரசச்ைனயாக உ�ெவ�த்�ள்ள�. 

 �ண்ெவளிக் க��கள் ெதாடரந்்� அ�க அள�ல் அ�கரித்� வ�வதால், ��ப்பாக 
சரவ்ேதச �ண்ெவளி நிைலயம் உள்பட அைனத்� �ண்ெவளி வாகனங்க�க்�ம் 
பா�ப்பாக அைம�ம். 

 1978 ஆம் ஆண்�ல் நாசா�ன் �ண்ெவளி ஆராய்ச�்யாளரான ெடானால்� J. ெகஸ்லர ்
என்பவரால் �ன்ெமா�யப்பட்ட ெகஸ்லர ் �ைறபாடான� �ண்ெவளிக் க��கள் 
காரணமாக பா�ப்� ஏற்ப�ம் என்� எசச்ரித்�ள்ள�. 
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�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

உலக காற்�த் தர அ�க்ைக 

 ஐ��ஏர ் ஏர�்ஸ்வல் உலக காற்�த் தர அ�க்ைகயான� ஐ��ஏர ் ஏர�்ஸ்வல் என்ற 
நி�வனத்�டன் இைணந்� �ரீன்�ஸ் என்ற நி�வனத்தால் ெவளி�டப்ப��ற� 

 இந்தக் ���டான� காற்�ல் 2.5 அள�ள்ள �ண் �கள்கள் இ�ப்பைத அள���ற�. 

 இந்த அ�க்ைக�ன்ப�, 

o உல�ன் �க�ம் மா�பா�ள்ள தைலநகரங்களில் �ல்� 
தரவரிைசப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

o �க�ம் மாசைடந்த நகரம் ���ராம் ஆ�ம். 

o �ன்னிைல�ல் உள்ள 30 மாசைடந்த நகரங்களில் 22 நகரங்கள் 
இந்�யா�ல் உள்ளன. 

 

 

ைநட்ரஜன் மா�பா� 

 ைநட்ரஜன் மா�பா� �தான ஒ� ெதா��ையக் ெகாண்�ள்ள 2019 ஆம் ஆண்�ன் 
வ�டாந்�ர �ராண்�யரஸ்் அ�க்ைகயான� ஐக்�ய நா�களினால் ெவளி�டப்படட்�. 

 இந்த அ�க்ைகயான� ைநேரா��ல் ஐக்�ய நா�கள் �ற்�ச�்ழல் சைப�னால் (United 
Nations Environmental Assembly - UNEA) ெவளி�டப்பட்ட�. 

 இ� கால்நைட, �வசாயம், ேபாக்�வரத்�, ெதா�ற்சாைல மற்�ம் ஆற்றல் �ைற�ன் 
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வளரந்்� வ�ம் ேதைவயான� நம� �ற்�ச�்ழ�ல் எ�ர�்ைனயாற்�ம் ைநட்ரஜன் 
அம்ேமானியா, ைநட்ேரட், ைநட்ரிக் ஆக்ைச� (NO), ைநட்ரஸ் ஆக்ைஸ� (N2O) 
ஆ�யவற்�ன் அ�த வளரச்�்க்� வ�வ�க்�ற� என்�க் ேகா�ட�்க் காட்�ய�. 

 உலக �காதார நி�வனத்�ன் அ�க்ைக�ன்ப�, ைநட்ேரட் கலக்கப்பட்ட ��நீரான� 
இரத்தச ் ெசயல்பாடை்டக் �ைறத்தல், �ற்�ேநாய் மற்�ம் �ன்க�த்�க் கழைல ேநாய் 
ஆ�யவற்ைற ஏற்ப�த்�ம். 

 

 

 

��தல் இயந்�ரங்க�க்� நட்சத்�ரத் தரவரிைச 

 ஆற்றல் ேச�ப்ைபக் ��ப்��வதற்காக தற்ேபா� ைமக்ேராேவவ் ஓவன்க�க்�ம் �ணி 
�ைவக்�ம் இயந்�ரங்க�க்�ம் நடச்த்�ரத் தரவரிைச அளிக்கப்ப�ம்.  

 ைமக்ேராேவவ் ஓவன்க�க்�ம் �ணி �ைவக்�ம் இயந்�ரங்க�க்�ம் நடச்த்�ரத் 
தரவரிைச அளிக்கப்ப�ம் இத்�டட்மான� ��ப்ப அ�ப்பைட�ல் நிைறேவற்றப்ப�ம். 
இத்�ட்டம் 2020 ஆம் ஆண்� �சம்பர ்31-ம் ேத� வைர�ல் நைட�ைற���க்�ம். 

 �ணி �ைவக்�ம் இயந்�ரங்க�க்காக அங்�கரிக்கப்படட் ���ைறயான� நடச்த்�ரத் 
தரவரிைச அளிக்கப்ப�வதற்காக ஆற்றல் ேச�ப்�டன் ��தலாக நீரே்ச�ப்ைப�ம் 
ெகாண்��க்�ம்.  

 தரவரிைசகள் ஆற்றல் ேச�ப்� அைமப்பால் வழங்கப்ப�ம். 

 2001 ஆம் ஆண்� ஆற்றல் ேச�ப்�ச ்சட்டத்�ன் �ழ் ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஒ� சட்டப்�ரவ்மான 
அைமப்ேப ஆற்றல் ேச�ப்� அைமப்பா�ம். 
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 ஆற்றல் ேச�ப்�ச ் சடட்த்�ன் கடட்ைமப்�ற்�ள்ளாக இந்�யப் ெபா�ளாதாரத்�ன் 
�தான ஒட�்ெமாத்த ஆற்றல் தாக்கத்ைதக் �ைறப்பதற்கான �க்�கேளா� ஆற்றல் 
ேச�ப்� அைமப்� அர�ற்� உத��ன்ற�.  

 

ேகாமாளி �ன் - அைட காப்பகம் 

 ேகாமாளி �ன் வரத்்தகத்�ல் �ராமப்�ற மக்க�க்� ப�ற்� அளிக்�ம் ேநாக்கத்�ற்காக 
மகாராஷ்�ரா�ன் கடற்கைரேயாரத்�ல் ஒ� ��ய �ட்டத்ைத ேத�ய �ன் மரப� வளத் 
�ைற (NBFGR - National Bureau of Fish Genetic Resources) ெதாடங்��ள்ள�.  

 ேகாமாளி �ன் அல்ல� கடற்சாமந்� �ன் இனமான� ெப�ம்பா�ம் �ன் 
அ�ங்காட்�யகத்�ல் பயன்ப�த்தப்ப��ற�. இந்த �ன் இனங்கள் கட�ல் உள்ள 
கடற்சாமந்��டன் பரஸ்பர இைண வாழ்�யைல ஏற்ப�த்��ன்றன. 

 �தன்�ைறயாக இவ்வைக�ல் ஏற்ப�த்தப்ப�ம் இந்த ேகாமாளி �ன் அைட 
காப்பகமான� �ம்ைப�ல் அைமக்கப்பட��க்�ற�.  

 இ� �ராம வா�கள் ேகாமாளி �ன் வரத்்தகத்ைத ஏற்ப�த்�வதற்� உத� �ரி�ம். 

 த�ழ்நா�, அந்தமான் ��கள் மற்�ம் லடச்த் ��கள் ஆ�ய ப��களி��ந்�ம் 
ேகாமாளி �ன்கள் ெபறப்ப��ன்றன.  

 

கடல் ெவப்பக் காற்� 

 1925 ஆம் ஆண்� �தல் 1954 ஆம் ஆண்� வைர�லான காலத்�டன் ஒப்�டப்ப�ம்ேபா�, 
2016 ஆம் ஆண்�டன் ��வைடந்த கடந்த �ப்ப� ஆண்�களில் ெவப்பக் காற்� 
�னங்களின் எண்ணிக்ைகயான� 50 சத��தத்�ற்� ேமல் அ�கரித்�ள்ள�. 

 ெவப்பக் காற்� அ�கரித்ததால் கடற்பா� வைகக் கா�கள், கடற்�ல் சமெவளிகள் 
மற்�ம் பவளப் பாைறகள் ஆ�யைவ அ�ந்�ள்ளன. 

 ெவப்பக் காற்� காட�்த் �ைய�ம்  ஏற்ப�த்��ற�. அ� காட்�ன் ெப�ம் ப��ைய 
அ�த்� ���ன்ற�. 

 2011 ஆம் ஆண்�ல் ேமற்� ஆஸ்�ேர�யா�ற்� அ��ல் 10 வாரங்கள் நீ�த்த கடல் 
ெவப்பக் காற்றான� �ற்�ச�்ழைல ��வ�மாக அ�த்த�. ேம�ம் இ� வணிக �ன் 
இனங்கைள �ளிரந்்த நீேராட்டத்�ற்�ள் நிரந்தரமாகத் தள்ளிய�.  

 

சரவ்ேதச �க்�யத்�வம் வாய்ந்த ச�ப்�நிலக் கா�கள் 

 ராம்சார ் சாசனத்�ன் “சரவ்ேதச �க்�யத்�வம் வாய்ந்த ச�ப்�நிலக் கா�கள்” என்ற 
த��ைய இந்�ய �ந்தரவனக் கா�கள் ெபற்�ள்ள�. 

 இந்த �ந்தரவனக் கா�களான� இந்�யா�ன் 27-வ� ராம்சார ் சாசன இடமாக 
உ�ெவ�த்�ள்ள�.  

 �ந்தரவனக் கா�களான� இந்�யா மற்�ம் வங்காள ேதசத்�ல் உள்ள வங்காள 
�ரி�டா�ல் கலக்�ம் கங்ைக மற்�ம் �ரம்ம�த்�ரா க��கத்�ன் �ற்ேறாைடகள், 
நீேராைடகள், ந�களின் அைமப்�கள் மற்�ம் �ற்�க்�ம் ேமற்பட்ட ��கைளக் 
ெகாண்�ள்ள�. 
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 இந்�ய �ந்தரவனக் கா�களான� ஏற்ெகனேவ �ெனஸ்ேகா�ன் உலகப் பாரம்பரியத் 
தளங்கள் பட்�ய�ல் உள்ள�. ேம�ம் இ� வங்காளப் ��களின் இ�ப்�டமாக�ம் 
�கழ்�ற�. 

 �ந்தரவனக் கா�களின் இடத்�ற்�ள் �ந்தரவன ��கள் சரணாலயம் அைமந்�ள்ள�. 
ேம�ம் ேத�யச ் சட்டத்�ன் �ழ் இதன் ஒ� ப�� “�க்�ய ��கள் வா�டமாக” 
அ��க்கப்பட�்ள்ள�.  

 ேம�ம் இ� சரவ்ேதச �க்�யத்�வம் வாய்ந்த “��கள் காப்பக நிலத்ேதாற்றமாக” 
க�தப்ப��ற�.  

 

 

 ராம்சார் சாசனம் 

 ராம்சார ்சாசனம் 1971 ஆம் ஆண்� �ப்ரவரி 2ஆம் ேத� அன்� ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்ட�. 

 இ� ச�ப்�நிலக் கா�கள், அதன் வளங்களின் பயன்பா�கள் மற்�ம் அதன் 
பா�காப்�ற்கான சரவ்ேதச ஒத்�ைழப்�க்காக கட்டைமப்�கைள அளிக்கக் ��ய 
அரசாங்கங்க�க்�ைடேயயான ஒ� ஒப்பந்தமா�ம். 

 இந்த சாசனமான� 1975 ஆம் ஆண்�ல் நைட�ைறக்� வந்த�. 

 

மரப் பாம்�கள் 

 140 ஆண்�களாக காணப்படாத மரப் பாம்�கள் இனமான� (ைசேலா�ஸ் இண்�கஸ்) 
த�ழ்நாட்�ன் ேமகமைல வன�லங்� சரணாலயத்�ல் ஆராய்ச�்யாளரக்ளால் 
ேமற்ெகாள்ளப்படட் கள ஆய்�ல் �ண்�ம் காணப்படட்�. 

 இந்த மரப் பாம்� இனங்கள் ேமக மைல வனப்ப�� மற்�ம் ெபரியார ்��கள் காப்பகம் 
ஆ�யவற்�ல் பர�க் காணப்ப��ன்றன. 
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 மரப் பாம்�களின் உள்�ர ்இனமான� கைட�யாக 1878 ஆம் ஆண்� �ரிட்�ஷ் இரா�வ 
அ�காரி மற்�ம் இயற்ைக ஆரவ்லரான ரிசச்ரட்் ெஹன்� ெபட்ேடாம் என்ற பைடத் 
தளப�யால் கண்ட�யப்பட�் ப�� ெசய்யப்படட்�. 

 

தவைள – ��ய இனங்கள் 

 ேமற்�த் ெதாடரச்�் மைலப் ப���ல் “நடச்த்�ரக் �ள்ளத் தவைள” என்ற ஒ� ��ய 
தவைள இனம் கண்���க்கப்பட�்ள்ள�. 

 இ� ஆஸ்டே்ராபாத்ராஸ் �ரிச�்யானா என்� ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. இ� ேகரளா�ன் 
��ச�்யார ்மைல�ல் கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. 

 இ� ஒ� அங்�லம் நீள�ைடய�. ேம�ம் இதன் �ன்�றத்�ல் நடச்த்�ரம் ேபான்ற 
�ள்ளிகள் அைமந்�ள்ளன. 

 இ� ஒ� தனித்�வம் வாய்ந்த தவைளயா�ம். ேம�ம் பத்தா�ரம் ஆண்�க�க்�ம் 
ேமலாக இ� எந்தெவா� தவைள இனத்�ட�ம் ெந�ங்�ய ெதாடர�்ல் இல்ைல. 
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வாழ்�யல் தரத்�ற்கான வ�டாந்�ர ஆய்� 

 உலகளா�ய ஆேலாசைன அைமப்பான ெமரச்ர ்தன� வ�டாந்�ர வாழ்�யல் தர ஆய்� 
அ�க்ைகைய ெவளி�ட�் இ�க்�ன்ற�. இ�ல் உலகம் ��வ��ம் இ�ந்� 231 
நகரங்கள் பல்ேவ� காரணிகளின் அ�ப்பைட�ல் தரவரிைசப் ப�த்தப்பட�்ள்ளன. 

 இ� இந்த ஆய்�ன் 21-வ� ப�ப்பா�ம்.  

 உலக அள�ல் ம�ப்�� ெசய்யப்பட்ட ஏறக்�ைறய 500 இடங்க�க்கான அ�க்ைக�ல் 
நகரங்க�க்�ைடேயயான ஒப்��கள் �ன்வ�ம் காரணிகளால் ம�ப்�� ெசய்யப்பட�் 
இ�க்�ன்றன. 

o மனம�ழ் மற்�ம் ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� 

o இயற்ைக, ெபா�ளாதார, அர�யல், ச�க மற்�ம் ச�க கலாசச்ாரச ்�ழல் 

o பள்ளிக்�டம் மற்�ம் கல்� 

o ம�த்�வ வச� 

o �ட�் வச� 

 ெதாடரந்்� பத்தாவ� �ைறயாக �யன்னா இந்த உலகப் பட�்ய�ல் �த�டத்�ல் 
இ�க்�ன்ற�. 

 இந்�ய நகரங்க�க்கான பட்�ய�ல் 105-வ� இடத்�ல் பட�்ய�டப்பட�் ெசன்ைன 
�த�டத்��ம், ெபங்க�� 149 இடத்�ல் பட�்ய�டப்பட�் இரண்டாவ� இடத்��ம் 
உள்ளன.  

 

 

காலநிைல பா�ப்�க் ���� 

 இந்�ய அ��யலாளரக்ள் மற்�ம் ஆய்வாளரக்ள், மாநில அள�லான அ�காரிகளின் 
ஒத்�ைழப்�டன் மாவட்ட அள�லான தரைவ அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� 12 இமாலய 
மாநிலங்களின் பா�ப்�க் ���டை்டத் தயாரித்�ள்ளனர.் 

 இதன் இலக்கான� ெபா�வான �ைறைமைய உ�வாக்க ேவண்�ம் என்பேதா� 
மட�்மல்லா� காலநிைல மாற்றம் பற்�ய ேகாளா�கைள சமாளிப்பதற்�ம் இந்த 
மாவட்டங்கள் எந்த அள�ற்� தயாராக உள்ளன என்பைத�ம் �ரம்ானிக்க உத�ம். 

 பா�ப்� என்ப� ஒ� மாவட்டம் சந்�க்�ம் உள்ளாரந்்த அபாயங்கைள  அதன் ���யல் 
தன்ைம மற்�ம் ச�க ெபா�ளாதார நிைல ஆ�யவற்�ன் �லம் �தன்ைமயாக 
அள��தல் ஆ�ம். 

 �ழ்க்கா�ம் எட�் �க்�ய அள��க்களின் அ�ப்பைட�ல் பா�ப்�ப் �ள்ளிகளான� 
உ�வாக்கப்ப��ற�. 



•   
•  
 

119 
 

  

வனப் ப��களின் சத�தம் உண� தானியங்களின் �ைளசச்ல் 
மா�பா� 

30 சத��தத்�ற்�ம் அ�கமாக சாய்வாக 
உள்ள பரப்� 

MGNREGA �ட்டத்�ன் �ழ் சராசரி மனித 
ேவைல நாடக்ள் 

மக்கள் அடரத்்� �ழந்ைதகள் இறப்� �தம் 

ெபண்கள் கல்�ய�� வ�ைமக் ேகாட்�ற்� �ேழ�ள்ள 
��ம்பங்களின் சத�தம்  

 

 0 – 1 அள�லான அள�ேகா�ல் 1 ஆன� அ�கமான பா�ப்ைபக் ��க்�ற�. 0.72 
�ள்ளிக�டன் அசாம் இந்த அள�ேகா�ல் �த�டத்��ம் �ேசாரம் 0.71 �ள்ளிக�டன் 
அ�த்த இடத்��ம்  உள்ளன.  

 அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல் �ட்பத் �ைறயான� அைனத்� மாநிலங்க�க்�மான ஒ� 
காலநிைல தளத்ைத உ�வாக்கத் �ட்ட�ட�்ள்ள�. இதன் �லம் பயனரக்ள் நாட்�ல் 
உள்ள எந்தெவா� மாவடட்த்ைத�ம் �க உன்னிப்பாக கவனித்� காலநிைல மற்�ம் 
ச�கப் ெபா�ளாதாரத்�ல் எவ்வைகயான அபாயங்கள் உள்ளன என்பைதக் காணலாம். 

 

 

உலகளா�ய �ற்�ச�்ழல் கண்ேணாட்ட அ�க்ைக 2019 

 ஐக்�ய நா�களின் �ற்�ச�்ழல் �ட்டம் (UNEP - United Nation Environment Program) 
“�காதாரமான ேகாள், ஆேராக்�யமான  மக்கள்” எ�ம் தைலப்�ல் உலகளா�ய 
�ற்�ச�்ழல் கண்ேணாட்ட அ�க்ைக 2019-ஐ ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 1997 ஆம் ஆண்� �தன்�த�ல் ெவளி�டப்பட்ட இவ்வ�க்ைக�ன் 6-வ� அ�க்ைக 
இ�வா�ம். ேம�ம் இைவ UNEP�ன் ஒ� �க்�யமான மற்�ம் �ரிவான �ற்�ச�்ழல் 
அ�க்ைகயா�ம். 

 இந்த அ�க்ைகயான� மனித நடவ�க்ைககளான� உலகளா�ய �ற்�ச�்ழைல 
�ரெ்க�க்�ன்ற� என�ம் அைவ “ச�தாயத்�ன் �ழ�யல் அ�ப்பைடக�க்�ம்”  மனித 
ஆேராக்�யத்�ற்�ம் ஆபத்ைத �ைள�க்�ம் என�ம் ���ற�. 

 ேம�ம் கால நிைல மாற்றத்ேதா� மா�பா� மற்�ம் பல்��ரத்் தன்ைம இழப்� 
ஆ�யைவ�ம் �கப்ெபரிய ெந�க்க�யாக உ�ெவ�த்�ள்ளன. 
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UNEA-ன் ைநேரா� ��ைக 

 ைநேரா��ல் நைடெபற்ற ஐ.நா�ன் �ற்�ச�்ழல் ��மத்�ன் (UN Environment Agency - 
UNEA) ��ைக�ல்  இந்�யாவான� 2030 ஆண்டள�ல் ெந��ப் பயன்பாடை்ட நீக்க�ம் 
ைநட்ரஜன் மா�பா� ��த்த ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்த�ம் ஒ� �ரம்ானத்ைத 
�ன்ைவத்த�.  

 ேம�ம் அ�கப்ப�யான ெந���ன் உபேயாகம் மற்�ம் அவற்ைற அகற்�தல் 
ஆ�யவற்றால் �ற்�ச�்ழ�க்� ஏற்ப�ம் ேசதம் ��த்�ம் �ளக்கப்படட்�. 

 எ�ர�்ைனயாக்க ைநட்ரஜனின் காரணமாக மனித ஆேராக்�யம், �ழ�யல் ேசைவகள் 
ஆ�யவற்�ற்� ஏற்ப�ம் அச�்�த்தல்கள், காலநிைல மாற்றம் மற்�ம் அ�க்� மண்டல 
ஓேசான் �ைத� ஆ�யவற்�ல் அதன் பங்களிப்� ஆ�யைவ ��த்�ம் ேமற்ேகாள் 
காட்டப்பட்ட�.  

 

பாம் �யல் 

 மத்�ய அெமரிக்காைவ “பாம் �யல்” தாக்�யைதத் ெதாடரந்்� அங்� வ�வான காற்�, 
க�ைமயான பனிப்ெபா��, மைழ மற்�ம் ெவள்ளம் ஆ�யைவ ஏற்பட்டன. 

 இ� கடந்த அைர �ற்றாண்�க் கால வரலாற்�ல் ஒ� �க ேமாசமான ெவள்ளப் 
ெப�க்ைக ஏற்ப�த்��ள்ள�.  

பாம் �யல் அல்ல�  பாம்ேபாெஜனி� ஸ்  

 ஒ� �ளிரக்ாலப் �யலான இ� “பாம் �யல்” அல்ல� “பாம்ேபாெஜனி�ஸ்” என்� வானியல் 
ஆராய்ச�்யாளரக்ளால் அைழக்கப்ப��ற�. 

 இ� 24 மணிேநரத்�ல் 24 �ல்�பார ் அள�ல் வளிமண்டல அ�த்தத்ைதக் �ைறக்�ம் 
என்�ம் ேவகமாக ��ரமைட�ம் என்�ம் எ�ரப்ாரக்்கப் ப��ன்ற�. 

 ெவப்பமான கடல்கள் (அடல்ாண்�க் கடல்) மற்�ம் �ளிர ் நிலப்பரப்� 
ஆ�யற்�ற்�ைடேய ெவப்பநிைல ேவ�பாடான� ந� அடச்ேரைக நிலப்பரப்�ல் 
இத்தைகய வ�வான �ளிரக்ாலப் �யல்கள் உ�வாவதற்கான காரணங்களா�ம்.  

 இத்தைகய க�ம் தட்ப ெவப்ப நிைல நிகழ்�களான� உலக ெவப்பமயமாத�டன் 
ெதாடர�்ைடய� என்� காலநிைல ஆராய்ச�்யாளரக்ளால் �றப்ப��ற�.  

 

�தலாவ� நீர்நாய்க் கணக்ெக�ப்� – உத்தரப் �ரேதசம் 

 �தன்�ைறயாக, உத்தரப் �ரேதச மாநில அரசான� தன� பா�காக்கப்பட்ட 
ப��களில் (���த் ��கள் காப்பகம்) நீரந்ாய்கள் கணக்ெக�ப்ைப நடத்��ற�. 

 கா�கள் �ழலைமப்�ன் �க �க்�ய ப��யாக நீரந்ாய்கள் �ளங்��ன்றன. 

 அ�க எண்ணிக்ைக�ல் நீரந்ாய்கள் வாழ்வ� காப்பகத்�ல் உள்ள நீர ் நிைலகளின் 
மா�பாடற்ற நிைலையக் ��க்�ன்ற�. 

 �ய நீர ்நிைலகளான� கா�களின் ஆேராக்�யமான �ழைலக் ��க்�ன்ற�. 
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 இந்�யா�ல் �ன்� வைகயான நீரந்ாய் இனங்கள் காணப்ப��ன்றன. 

 
 

�க்�ய தளங்களில் உள்ள பா�க்கப்பட்ட இனங்கள் 

 சரவ்ேதச உ�ரியல் அ��ய�க்ெகன்� அரப்்பணிக்கப்பட்ட பத்�ரிக்ைகயான PLOS 
உ�ரியல் என்ற பத்�ரிக்ைகயால் ெவளி�டப்பட�்ள்ள ச�பத்�ய ஆய்�ன்ப�, 84% 
��ப் பரப்�ன் �� உள்ள  உ�ரினங்களின் �� மனிதரால் பா�ப்�கள் நிகழ்�ன்றன.  

 இந்�யாவான� இத்தைகய தாக்கங்களில் சராசரியாக 35 உ�ரின வைககளின் �� 
பா�ப்ைப ஏற்ப�த்� 16-வ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 மேல�யாவான� அ�க அள�ல் பா�க்கப்பட்ட இனங்க�டன் (125) �த�டத்�ல் 
உள்ள�.   

 

Otter Species Native to India IUCN Status 

Eurasian Otter (Lutra lutra)  Near Threatened 

Smooth-coated Otter (Lutra perspicillata) Vulnerable 

Small-clawed Otter (Aonyx cinereus) Vulnerable 
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சரவ்ேதச ஆற்றல் மாற்றக் ���� 

 உலகப் ெபா�ளாதார மன்றமான� (World Economic Forum) ஆற்றல் மாற்றக் ���� என்ற 
தைலப்� ெகாண்ட ஒ� அ�க்ைகைய ெவளி�ட�்ள்ள�. இந்த அ�க்ைகயான� 115 
நா�களின் ஆற்றல் �ைறகைள ஒப்�ட�், ஆற்றல் மாற்றத்�ற்கான அந்த நா�களின் 
தயார ்நிைலைய ஆய்� ெசய்�ற�. 

 

 சரவ்ேதச ஆற்றல் மாற்றக் ���ட�்ல் இந்�யா இரண்� இடங்கள் �ன்ேன� 76-வ� 
இடத்�ல் உள்ள�. 

 �ற்�ச�்ழல் நிைலப்�த் தன்ைம�டன் ஆற்றைலப் பயன்ப�த்�தல் மற்�ம் சரி சமமான 
ஆற்றல் பா�காப்� ஆ�யவற்�ல் உலக நா�கள் எவ்வா� ெசயல்ப��ன்றன என்பதன் 
அ�ப்பைட�ல் நா�கள் தரவரிைசப் ப�த்தப்பட�்ள்ளன. 

 இந்த அ�க்ைக�ல் ஸ்�டன் �த�டத்�ல் உள்ள�.  

 

சரவ்ேதச ஆற்றல் மற்�ம் காரப்ன் ைட ஆக்ைஸ� நிைல ��த்த அ�க்ைக 

 சரவ்ேதச ஆற்றல் நி�வனமான� (International Energy Agency - IEA) சரவ்ேதச ஆற்றல் மற்�ம் 
காரப்ன் ைட ஆக்ைஸ� நிைல ��த்த அ�க்ைகைய ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 இ� எரிெபா�ள்கள், ��ப்�க்கத்தக்க ஆற்றல் வளங்கள்,  ஆற்றல் �றன் மற்�ம் காரப்ன் 
உ�ழ்�கள் ஆ�யவற்�ன் ேமம்பா� மற்�ம் உலகளா�ய ேபாக்�கள் ஆ�யவற்ைற 
எ�த்�க் காட�்�ற�. 
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 2018 ஆம் ஆண்�ல் உலக அள�ல் ஆற்றல் �கரவ்ான� 2.3 சத��தமாக 
வளரச்�்யைடந்�ள்ள�. இ� 2010 ஆம் ஆண்� �தல் சராசரி வளரச்�் ��தத்ைத �ட 
இ� மடங்கா�ம். 

 இந்த அ�க்ைக�ன்ப� இந்�யா�ன் ஆற்றல் ேதைவயான� உலக ஆற்றல் ேதைவைய 
�ட �ந்� �ட்ட�. 

 ஆற்றல் ேதைவ வளரச்�்�ல் 70 சத��தத்ைத இந்�யா, �னா மற்�ம் அெமரிக்கா ஆ�ய 
நா�கள் ெகாண்�ள்ளன.  

 இவ்வா� வளரச்�் ��தம் இ�ந்தா�ம் இந்�யா�ல் ஒ�வர ் ெவளி��ம் 
உ�ழ்�களான� உலக சராசரி�ல் 40 சத��தம் என்ற �ைறந்த அள�ேலேய உள்ள�. 

 

��கள் பா�காப்� மண்டலம் 2019 - அ��க்ைக 

 மத்�ய �ற்�ச ் �ழல், வனம் மற்�ம் ப�வநிைல மாற்ற அைமசச்கமான� அந்தமான் 
நிேகாபார ் ��க�க்காக ��கள் பா�காப்� மண்டலம் 2019 (IPZ - Island Protection Zone) 
என்ற அ��க்ைகைய ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 ��கள் பா�காப்� மண்டல ��களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இந்த மாற்றங்களான� 
��களின் ��ைமயான வளரச்�்க்கான நி� ஆேயாக்�ன் பரிந்�ைரக�டன் ஒன்�ப் 
ெபா�ந்��ற�. 

 இ� இதரத் ��க�க்கான கடல்சார ் ஒ�ங்� �ைற மண்டலம் 2018-ன் ��க�க்� 
இைணயாக அந்தமான் நிக்ேகாபர ்��க�க்கான ��கைளக் ெகாண்� வ��ற�. 

��ப் பா�காப்� மண்டலம் 2019-ன் � றப்பம்சங்கள் 

 இ� பாரட்ாங், ேஹவ்லாக் மற்�ம் கார ் நிக்ேகாபர ் ேபான்ற ��ய ��களில் உயர ்
அைலகளின் வரிைசகளி��ந்� (HTL - high tide line) 20 �ட்டரக்ள் வைர �ற்�ச ்
�ழல்சார ்�ற்�லாத் �ட்டங்கைள அ�ம�க்�ற�. 

 இ�ேவ ெபரிய ��களாக இ�ப்�ன் HTL-ல் இ�ந்� 50 �ட்டரக்ள் வைர �ற்�ச ்�ழல்சார ்
�ற்�லாத் �ட்டங்கள் அ�ம�க்கப்ப��ன்றன. 

 இ� ��கள் கடல்சார ்ஒ�ங்��ைற மண்டலம் 1A-ல் (ICRZ - island coastal regulation 
zone) ஈரநிலத்�ல் நைட பயணம், மரக் ��ைசகள் மற்�ம் இயற்ைகச ்�வ�கள் ேபான்ற 
�ற்�ச�்ழல்சார ்�ற்�லாைவ அ�ம�க்�ற�.  

o ICRZ 2018 : ICRZ 1A ஆன� ஆைமகள் காணப்ப�ம் ப��, ச�ப்� நிலப் ப�� மற்�ம் 
பவளப் பாைறகள் ேபான்ற ��களின் �க �க்�யமான �ற்�ச�்ழல் ப��கைள 
வைகப்ப�த்த வ��ைறகைள அளிக்�ற�. 
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நீரில் �ண்ணிய ெந��கள் 

 ெசன்ைன�ன் �ல ��நீர ் ஆதாரங்கள் மற்�ம் �ழல் ��நீர ் ேதக்கங்களின் நீரில் 
�ண்ணிய ெந��கள் இ�ப்பதாக கண்ட�யப்பட�்ள்ள�.  

 �ண்ணிய ெந��கள் உள்ள ��நீரான� 100 ��ரி ெசல்�யஸ் அள�ற்� 
��ப�த்தப்ப�ம்ேபா� ைடயாக்�ன் எ�ம் நச�்ப்ெபா�ைள ெவளி���ற�. 

 �ற்�ேநாய்க்�க் காரணமா�ம் இந்த ைடயாக்�ன் ஆன� ஒ� வைக கார�்ேனாெஜன் 
என்�ம் அ�யப்ப��ன்ற�. இ� நீரில் கைரந்� �கரே்வா�க்� பல உடல் அபாயங்கைள 
அளிக்�ன்ற�.  

 

உலக ப�வநிைல அ�க்ைக 

 உலக வானிைல�யல் அைமப்பான� 2018 ஆம் ஆண்�ன் “உலக ப�வ நிைல 
அ�க்ைகைய” ச�பத்�ல் ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 இ� உலக ப�வநிைல�ன் 25-வ� வ�டாந்�ர அ�க்ைகயா�ம். 

 இந்த அ�க்ைக�ன்ப�, ெவப்பநிைலகளில் கணிசமான தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்��ள்ள�. 
2018 ஆம் ஆண்டான� நான்காவ� ெவப்பமான ஆண்டா�ம். 1850 ஆம் ஆண்� �தல் 1900 
வைரயான காலப்ப���ல் 1º ெசல்�யஸ்�ற்�ம் அ�கமாக ெவப்பநிைல உயரந்்�ள்ள�.  

 இந்த அ�க்ைக�ன் �தல் ப�ப்பான� 1994 இல் ெவளி�டப்படட்�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

பங்கலார் �க்சா இைணய வா�ல் 

 ேமற்� வங்க மாநில அர�, நிகழ்ேநர தகவைல அளிப்பதற்காக அர� நடத்�ம் மற்�ம் 
அர� உத� ெப�ம் பள்ளிகள் �� ஒ� இைணய வா�ைலத் �வக்� ைவத்த�. 

 இ� அம்மாநிலத்��ம் நாட்��ம் நிகழ்ேநர �ன்ென�ப்� என்ற வைக�ல் 
இம்மா�ரியான �தலாவ� ெதா�ல்�ட்பம் ஆ�ம். 

 இந்த இைணய வா�ல் ஆ�ரியரக்ள் மற்�ம் மாணவரக்ள் ஆ�ேயாரின் வ�ைகப் 
ப�ேவ� உள்ளிட்ட பல �வகாரங்கைளச ்சரி ெசய்��ம். 

 

ஆேரா�ல் 
 ஆேரா�ல் �ப்ரவரி 28-ம் ேத�யன்� தன� 51-வ� ஆண்� �ழா�ைன அ�சரித்த�. 

 ஆேரா�ல் ெதன்னிந்�யா�ல் ��சே்சரி ஒன்�யப் �ரேதசத்�ன் �ல ப��களி�ம் 
த�ழ்நா� மாநிலம் ��ப்�ரம் மாவடட்த்�ல் ெப�ம்பாலான ப��களி�ம்  இ�க்�ம் 
ஒ� பரிேசாதைன அ�ப்பைட�லான ����ப்�ப் ப�� ஆ�ம். 

 இ� 1968 ஆம் ஆண்�ல் அன்ைன என்�ம் அ�யப்ப��ன்ற �ரா அல்பசா என்பவரால் 
நி�வப்படட்�. இ� கட்�ட�யல் நி�ணர ் ேராஜர ் ஆஸ்கர ் என்பவரால் 
வ�வைமக்கப்படட்�. இ�வ�ம் �ரான்ைசச ்ேசரந்்தவரக்ள் ஆவர.் 
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உ�ரியல் ஆ�யா 2019 

 ஆ�யா�ன் �கப்ெபரிய உ�ரித் ெதா�ல்�ட்பம் மற்�ம் உ�ரி அ��யல் மன்றமான 
உ�ரியல் ஆ�யா என்பதன் 16-வ� ப�ப்� 2019 ஆம் ஆண்�ல் ெத�ங்கானா�ன் 
ைஹதராபாத்�ல் நடத்தப்படட்�. 

 இம்மாநாட்�ன் க�த்��, “உ�ரி அ��யல் 4.0 – இைட��கைளத் தகரத்்தல்” 
என்பதா�ம். 

 உ�ரியல் ஆ�யா என்ப� ெத�ங்கானா அரசால் ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட ஒ� வ�டாந்�ர 
நிகழ்வா�ம். இ� ெப�ம்பா�ம் ெதா�ல்�ட்ப இைட��க�க்�ப் �றகான �காதாரத் 
�ைற�ன் ம� �ரைமப்� �� கவனம் ெச�த்��ன்ற�. 

 

 

நான்காவ� நிலந�க்கமானி 

 மகாராஷ்�ரா மாநிலத்�ன் பால்கார ் மாவடட்த்�ல் மற்ெறா� நிலந�க்கமானி 
ஏற்ப�த்தப்ப�ம் என்� ேத�ய நிலந�க்க�யல் ைமயம் (NCS - National Centre of Seismology) 
மற்�ம் இந்�ய வானிைல ஆய்�த் �ைற ஆ�யைவ அ��த்�ள்ளன. 

 நான்காவ� நிலந�க்கமானியான� பால்கார ் மாவட்டத்�ன் ஹால்�படா மற்�ம் 
உதாவா ஆ�யவற்ைற இைணக்�ம் சாைல�ன் �� அைமக்கப்பட��க்�ற�. 
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மனித மலத்ைத மனிதன் அள்�வைத கட்�ப்ப�த்�வதற்கான வாகனம் 

 �ல்� �தலைமசச்ர ் அர�ந்த் ெகஜ்ரிவால் பாதாள சாக்கைடைய �த்தப்ப�த்�ம் 200 
வாகனங்கைள அ��கப்ப�த்� ைவத்தார.் 

 இந்த இயந்�ரங்கைள  மனித மலத்ைத அகற்�ம் அ��றன் ெகாண்ட நபரக்�க்�  
வழங்�வதன் �லம் அவரக்ள் �த்�கரிப்� – ெதா�ல்�ைனேவாரக்ளாக  மாற்றப் 
ப��ன்றனர.் 

 இதன்�லம், பாதாள சாக்கைடைய மனிதரக்ள் �த்தப்ப�த்�ம் �ைறக்� �ற்�ப்�ள்ளி 
ைவப்பதற்� உத�வதற்காக இந்த வைகயான வாகனங்கைள அ��கப்ப�த்�ய 
நாட்�ன் �தலாவ� மாநிலமாக �ல்� உ�ெவ�த்�ள்ள�. 

 

 

அரி�த் தகவல் வங்� - அசாம் 

 அசா�ல் ஒ� �வசாய இைணய வா�லான “அரி�த் தகவல் வங்� - அசாம்” என்ப� 
ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 

 அரி� உற்பத்�த் ெதா�ல்�ட்பங்கள், �டப்மான உத்�கள், �றந்த உற்பத்� வழக்கங்கள் 
மற்�ம் மாநில �வசாயத் தகவல்கள் ஆ�யவற்�ன் �தான அ�ைவப் ெப�க்�ட இ� 
அரப்்பணிக்கப்பட�்�க்�ன்ற�. 
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 உலக வங்�யால் நி�யளிக்கப்ப�ம் �ட்டமான இ� �வசாய �யாபாரம் மற்�ம் ஊரக 
உ�மாற்றம் என்ற �ட்டத்�ன் �ழ் ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 

 

�ம்ப ேமளா 2019 – உலக �ன்னஸ் சாதைன 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் �ரயாக்ராஜ் �ம்ப ேமளா ஜனவரி மாதம் 15 ஆம் ேத� �தல் மாரச் ்04-
ம் ேத� வைர �ரயாக்ரா�ல் ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட�. 

 உத்தரப் �ரேதசம் இைத �ன்வ�ம் �ன்� �ைறகளில் �ன்னஸ் உலக சாதைனைய 
பைடக்க ைவத்�ள்ள�. 

o �கப்ெபரிய ேபாக்�வரத்� மற்�ம் �ட்ட ேமலாண்ைமத் �ட்டம் 

o “என� நகரத்ைத வண்ணம் �ட�்” என்ற �ட்டத்�ன்�ழ் ெபா� இடங்களில் 
�கப்ெபரிய ஓ�யப் ப�ற்� 

o �கப்ெபரிய �ப்�ர� மற்�ம் க�� அகற்றல் ெசயல்�ைற. 

 

ஜல் அம்�தா �ட்டம் 

 கரந்ாடக மாநில அர� நீர ் பா�காப்�த் �ட்டமான “ஜல்அம்�தா” என்ற �ட்டத்ைதத் 
ெதாடங்��ள்ள�.  

 இ� நீர ் நிைலகளின் பா�காப்� மற்�ம் அவற்ைறப் �னரைமத்தல் உள்ளிட்ட வறட்�த் 
த�ப்� நடவ�க்ைககளின் �� கவனத்ைதச ்ெச�த்��ற�. 

 

�வ� அரப்ன் �ட்டம் 

 இைளஞரக்ளிைடேய ெதா�ல் �ைனைவ ஊக்��ப்பதற்காக �வ� �ட்டம் II அல்ல� 
�வ� அரப்ன் என்ற ஒ� ��ய �ட்டத்ைத ேமற்� வங்க �தல்வர ் மம்தா பானர�் 
ெதாடங்��ள்ளார.் 

 இந்தத் �ட்டத்�ன் �ழ் தன� ெசாந்த வணிக �ன்ென�ப்�கைள அைமப்பதற்காக 
மாநில ��, �� மற்�ம் ந�த்தர நி�வனத் �ைற�ட��ந்� ஐ�ஐ அல்ல� இதர 
ெதா�ல்�ட்ப நி�வனங்களில் இ�ந்� ப�ன்� ெவளிேய�ம் ஏறக்�ைறய 5000 
இைளஞரக்ள் நி��த� ெபறத் த���ைடயவரக்ள் ஆவர.் 

 �வ� I என்ற �ட்டமான� ேமற்� வங்க மாநிலத்�ன் ெதா�லாளர ் �ைறயால் 
அ��கப்ப�த்தப்பட்ட�. 

 இத்�ட்டத்�ன் �ழ், ேவைல�ல்லாத 1,00,000 இைளஞரக்�க்� ஒவ்ெவா� மாத�ம் 
ேவைல�ல்லாப் ப�த் ெதாைகயாக �.1500 அளிக்கப்ப�ம். 

 

�க்�ய மந்�ரி காரிகர் சஹயாதா 

 ைக�ைனக் கைலஞரக்�க்� நி��த� அளிப்பதற்காக “�க்�ய மந்�ரி காரிகர ்
சஹயாதா” என்ற ��ய �ட்டத்ைத ஒ�சா மாநில �தல்வர ் ந�ன் பட்நாயக் 
ெதாடங்��ள்ளார.் 
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 ைக�ைனக் கைலஞரக்ள் இயக்�னரகமான� இத்�டட்த்ைதச ் ெசயல்ப�த்�ம் 
தைலைமத் �ைறயா�ம். 

 10 ஆண்� அ�பவம் உள்ள ைக�ைனக் கைலஞரக்ள் மற்�ம் ஆண்� வ�மானம் 1 
இலடச்த்�ற்�க் �ழ் உள்ளவரக்ள் ஆ�ேயார ்ஒவ்ெவா� மாத�ம் உத�த் ெதாைகயான 
�.800 �பாையப் ெபறத் த���ைடயவரக்ள் ஆவர.் 

 ேமேல ��ப்�ட்ட, அேத அ�பவம் மற்�ம் அேத ஆண்� வ�மானம் உள்ள 80 வய�ற்�க் 
ேமேல உள்ள ைக�ைனக் கைலஞரக்ள் உத�த் ெதாைகயான �.1000 �பாையப் ெபறத் 
த���ைடயவரக்ள் ஆவர.் 

 பயனாளரக்ைளத் ேதரந்்ெத�ப்பதற்காக ஒ� ேதர�்க் ��வான� மாவட்ட அள�ல் 
அந்தந்த மாவடட்த்�ன் ஆட்�யாளரின் �ழ் அைமக்கப்ப�ம். 

 

ONE Delhi ெசய� 

 �ல்� அர� “ONE Delhi” என்ற ஒ� பயணத் �ட்ட ைகேப�ச ் ெசய�ைய 
அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

 ெமட்ேரா ர�ல்கள் மற்�ம் ேப�ந்�கள் ேபான்ற பல்ேவ� அர�ப் ேபாக்�வரத்� 
வச�கைளப் பயன்ப�த்� பயணம் ேமற்ெகாள்�வதற்� �ட்ட�ட இ� 
பயன்ப�த்தப்ப��ற�. 

 இதற்� �ன்� �ல்� அர� ONE Delhi அடை்ட என்ற ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� அடை்டையத் 
ெதாடங்�ய�. இ� அ��கப்ப�த்தப்பட�்ள்ள �� ெசய��டன் இைணந்� 
பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

 இந்தச ்ெசய�யான� �ன்வ�ம் வச�கைள அளிக்�ற�: 

o ெமட்ேராக்கள் மற்�ம் ேப�ந்�க�க்கான ேதாராயமான பயண 
ேநரத்ைத அளிக்�ம். 

o ேப�ந்�கள் மற்�ம் ெமட்ேராக்களின் நிகழ்ேநர இ�ப்�டத்ைத 
அைடயாளம் கண்�ட உத�ம். 

o பயணக் கடட்ணம் ெதாடரப்ான தகவல்கைள அளிக்�ம். 

o இரண்� இடங்க�க்�ைடேய �றந்த பயண �ைறைம மற்�ம் �றந்த 
வ�த்தடத்ைத அளிக்�ம். 

o �ல்��ல் உள்ள �ற்�லாத் தளங்களின் பட்�யைல அளிக்�ம். 

 

�க்�ய மந்�ரி ஆஞ்சல் அம்ரித் ேயாஜனா 

 உத்தரகாண்ட் �தல்வர ் �ரிேவந்�ர �ங் ராவத் �க்�ய மந்�ரி ஆஞ்சல் அம்ரித் 
ேயாஜனாைவ ேடரா�னில் ெதாடங்�னார.் 

 இத்�ட்டத்�ன் �ழ் மாநிலத்�ல் உள்ள 20,000 அங்கன்வா�களில் 2.5 இலடச்ம் 
�ழந்ைதக�க்� வாரம் இ��ைற 100 �.� பால் இலவசமாக அளிக்கப்ப�ம். 

 ச�பத்�ய தர�ன்ப�, உத்தரகாண்�ல் 18,000ற்�ம் ேமற்பட்ட �ழந்ைதகள் ஊடட்சச்த்�க் 
�ைறபாட்�னால் பா�க்கப்பட�்ள்ளனர ்என்� ெதரிய வந்�ள்ள�. 
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இ�க்��ன் மைற�ர் ெவல்லத்�ற்� ��சார் ���� 

 பழைம வாய்ந்த மற்�ம் ைக�னால் தயாரிக்கப்ப�ம் ேகரளா�ன் இ�க்� 
மாவட்டத்ைதச ்ேசரந்்த மைற�ர ்ெவல்லம் மத்�ய அர�ட��ந்� ��சார ்���டை்டப் 
ெபற்�ள்ள�. 

 இ� ந�னத் ெதா�ற்சாைலகளிேலா அல்ல� ந�ன உபகரணங்கைளப் பயன்ப�த்�ேயா 
தயாரிக்கப்ப�வ�ல்ைல. இ� க�ம்�ப் பண்ைண�ல் அைமக்கப்பட்ட ெகாட்டாரத்�ல் 
இ�ந்� தயாரிக்கப்ப��ற�. 

 

 

அடல் அஹர் ேயாஜனா 

 மகாராஷ்�ரா மாநிலத்�ல் கட�்மானத் ெதா�லாளரக்�க்காக “அடல் அஹர ்ேயாஜனா” 
என்ற ஒ� �றப்�த் �டட்த்ைத அம்மாநில அர� ெதாடங்��ள்ள�. 

 இந்தத் �ட்டமான� அம்மாநிலத்�ன் பல்ேவ� ப��களில் ேசாதைன அ�ப்பைட�ல் 
ெசயல்ப�த்தப்பட��க்�ற�. �ன்னர ் இத்�ட்டம் மாநிலம் ��வ�ம் 
�ரி�ப�த்தப்ப�ம். 

 அடல் அஹர ் ேயாஜனா �டட்த்�ன் �ழ் கட�்மானத் ெதா�லாளரக்�க்� அவரக்ள் 
பணியாற்�ம் இடத்�ல் �.5 க்� ஊடட்சச்த்� �க்க உண� அளிக்கப்ப�ம். 

 இதற்� �ன்��ந்த �ரேமவ் ெஜயேத ேயாஜனா �ட்டத்�ன் �ழ், 60 வய�ற்� ேமற்பட்ட 
கட�்மானத் ெதா�லாளரக்�க்� ஓய்��யமாக �.3000 அளிக்கப்பட்ட�. 

 

கைல மற்�ம் கலாசச்ாரம் - ���கள் 

 நடனம் மற்�ம் இைச ஆ�யவற்ைற ஊக்��ப்பதன் �தான �றைம மற்�ம் 
�யற்�கைள அங்�கரிப்பதற்காக கலாசச்ாரத் �ைற�ல் பல்ேவ� ���கைள 
அஸ்ஸாம் மாநில அர� அ��த்�ள்ள�. 

 �மனாதா சங்கரே்தவ் ��� 2017 



•   
•  
 

130 
 

  

o அஸ்ஸாம் மாநிலத்�ன் சத்�ரியா நடனம், இைச மற்�ம் நாட�்ப்�றக் 
கலாசச்ாரம் ஆ�யவற்ைற ஊக்��ப்பதற்� பணியாற்�யதற்காக பாரெ்பட்டா 
சத்தரா�ன் சத்�ரியப் �ர�நி�யான �கழ்ெபற்ற ப�ஸ்தேதவ் சரம்ா�ற்� 
இவ்��� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 மாதவ்ேதவ் ��� 2016 

o இவ்��தான� மயேமாரா �ன்ேஜாய் சதாரா�ன் ஜுகதானந்தா சந்�ரா 
ேகாஸ்சா�க்� வழங்கப்பட��க்�ற�. 

o இவர ் மயேமாரா �ன்ேஜாய் சதாரா�ல் ைகெய�த்�ப் �ர�ைய 
பா�காப்பதற்காக�ம் ேத�ய அள�ல் சத்�ரிய நடனம் மற்�ம் இைசைய 
அங்�கரிப்பதற்காக�ம்  ��ப்�டத்தக்க நடவ�க்ைககைள எ�த்� 
இ�க்�ன்றார.் 

 மாதவ்ேதவ் ��� 2019 

o இவ்��தான� �கழ்ெபற்ற நடனக் கைலஞர,் வரலாற்� அ�ஞர,் �மரச்கர ்
மற்�ம் அ�ஞரான டாக்டர ்�னில் ேகாத்தாரிக்� வழங்கப்பட��க்�ற�. 

o இவர ் பாரம்பரிய நடனத்�ன் பல்ேவ� வ�வங்கள் மற்�ம் அ� சாரந்்த 
வ�வங்கள் ��த்த தன� 12 �த்தகங்களின் �லம் நாட்�ன் கலாசச்ாரத் 
�ைறைய ேமம்ப�த்�னார.் 

 காளிசச்ரண் �ரம்மா ��� 2018 

o இவ்��தான� உடல்�ரி ஹரி��ஷ்ணா மஹந்தா�ன் ேபாேராகஜு� �மந்த 
சங்கரேதவ் சதாரா�ற்� வழங்கப்பட��க்�ற�. 

 

�ரதமரின் உத்தரப் �ரேதச பயணம் 

 �ரதமர ்உத்தரப் �ரேதசத்�ன் �ேரட்டர ்ெநாய்டா�ல் பண்�ட் �ன்தயாள் உபத்யாயா 
ெதால்�யல் நி�வனத்ைதத் ெதாடங்� ைவத்தார.் ேம�ம் அந்த நி�வன வளாகத்�ல் 
பண்�ட் �ன்தயாள் உபத்யாயா�ன் உ�வச ்�ைலைய�ம் �ரதமர ்�றந்� ைவத்தார.் 

 �ரதமர ் உத்தரப் �ரேதசத்�ன் �ரஜ்ா மற்�ம் �காரின் பக்சார ் ஆ�ய இரண்� 
அனல்�ன் �ட்டங்க�க்�  அ�க்கல் நாட்�னார.் 

 

�ேசாரம் ம��லக்� மேசாதா -  2019 

 �ேசாரம் மாநில அைமசச்ரைவ �ேசாரம் ம� �லக்� மேசாதா – 2019 எ�ம் 
மேசாதா�ற்� ஒப்�தல் அளித்�ள்ள�. 

 1997-ம் ஆண்� �தல் 2015-ம் ஆண்� ஜனவரி வைர ஒட�் ெமாத்த ம��லக்கான� 
�ேசாரம் ஒட�்ெமாத்த ம��லக்�ச ் சட்டம் என்ற சட்டத்ேதா� �ேசார�ல் 
நைட�ைற�ல் இ�ந்த�. 

 �ந்ைதய அர� 2015 ஆம் ஆண்� மாரச் ் மாதம் �தல் மட�்ேம ம�க் கைடகள் 
இயங்�வதற்� அ�ம� அளித்��ந்த�. 
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இதர �ற்ப�த்தப்பட்ட ச�கத்�ன் இடஒ�க்�ட்ைட அ�கப்ப�த்�தல் 

 மத்�யப் �ரேதச அர� இதர �ற்ப�த்தப்படட் ச�கத்�ன�க்கான இடஒ�க்�டை்ட 
தற்சமயம் உள்ள 14 சத��தத்���ந்� 27 சத��தம் அள�ற்� உயரத்்�ட ஒ� அவசர 
நிைலச ்சட்டத்ைதப் �றப்�த்�ள்ள�.  

 இந்த சட்டத்�ன் �லம் நாட்�ல் இதர �ற்ப�த்தப்படட் ச�கத்�ன�க்� 27 சத��த இட 
ஒ�க்�டை்ட அளிக்�ம் ஒேர மாநிலமாக மத்�யப் �ரேதசம் உ�ெவ�த்�ள்ள�. 

 

ஜம்� காஷ்�ர ்��ரவாத ேபாராளிக�க்கான �ர�்�த்தம் மற்�ம் ம�வாழ்� 

 ஜம்� காஷ்�ர ்மாநில அரசான� அம்மாநிலத்�ன் ��ரவாத ேபாராளிகைள �ர�்�த்� 
அவரக்�க்� ம�வாழ்� அளிப்பதற்காக ஒ� ெகாள்ைக வைரைவ ஏற்ப�த்த��க்�ற�. 

 இந்த வைர�ன்ப�, இந்தப் ��ய �ன்ென�ப்பான� �ன்வ�ம் இ��ைன அ��த�ன் 
�லம் ெகாள்ைக நிைல�ல் ம�வாழ்�ற்கான ேதைவைய அளிக்�ன்ற�. 

o �ர�்�த்த நடவ�க்ைககள் மற்�ம் 

o வாழ்வாதாரத்�ற்கான வாய்ப்�கள் 

 சரணைடந்� ச�கத்�ன் ைமய நீேராட்டத்�ல் கலந்� ெகாள்�ம் ��ரவாத 
ேபாராளிக�க்� மாத ஊக்கத் ெதாைகயாக �.6000 அளிப்பதற்கான ���ைறகள் 
இ�ல் உள்ளன. 

 இந்த �ன்ென�ப்�கள் மற்�ம் ���ைறகளான� ெகா�ய �ற்றம் �ரிந்த ��ரவாத 
ேபாராளிக�க்�ப் ெபா�ந்தா�. 

 மாநில உள்�ைற ெசயலாளர ் மற்�ம் தைலைமச ் ெசயலாளர ் ஆ�ேயாரிடம் அ�ம� 
ெபற்ற �ன்னர ்மாநில நிரவ்ாக ஆைணயம் (State Administrative Council - SAC) இந்த வைர�ப் 
பரிந்�ைரகைள ெசயல்ப�த்�ம்.  

 மாநில நிரவ்ாக ஆைணயமான� அம்மாநில ஆ�நர ் தைலைம�ல் அவரின் நான்� 
ஆேலாசகரக்ள் மற்�ம் தைலைமச ்ெசயலாளர ்ஆ�ேயாைரக் ெகாண்��க்�ம். 

 

கலந்�ைரயாடல் மற்�ம் ேமம்பாட்� ஆைணயம் 

 �ல்� அர�ன் கலந்�ைரயாடல் மற்�ம் ேமம்பாட�் ஆைணயத்தால் (DDC - Dialogue and 
Development Commission) 17 உ�ப்�னரக்ைளக் ெகாண்ட ஒ� உயர ் நிைலக் �� ஒன்� 
அைமக்கப்பட�்ள்ள�. 

 இ� �ல்� நகரில் “உயர ் கல்��ல் �ர�்�த்தம் ேமற்ெகாள்வைத” ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 இந்தக் ��வான� ஒ� ஆண்�ற்�ள் �ல்� நகரில் உயர ்கல்� அைமப்�ல் �ர�்�த்தம் 
ேமற்ெகாள்வதற்காக இலக்�கள், அள��கள், ெகாள்ைககள் மற்�ம் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்�ய நடவ�க்ைககள் ஆ�யவற்ைறப் பரிந்�ைரக்�ம். 

 இந்�யா�ன் உயர ்கல்� அைமப்ைப உலகத் தர அள�ல் ேமம்ப�த்�ம் ேநாக்கத்�டன் 
ெசயல்ப�ம் லாப ேநாக்�ல்லா ெகாள்ைக நி�வனமான நாளந்தா 2.0 DDC-ன் இந்த 
�ன்ென�ப்�க்� அ��ப் பங்காளராக ெசயல்ப�ம்.  
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ெபண்க�க்� 33 சத��த இட ஒ�க்�� 

 ஓ�சா�ல் உள்ள  நாடா�மன்றம் மற்�ம் மாநில சட்டமன்ற இடங்களில் ெபண்க�க்� 
தன� கட்�யான �ஜு ஜனதா தளம் 33 சத��த இட ஒ�க்�� அளிக்�ம் என்� ஒ�சா 
மாநில �தல்வர ்ந�ன் பட்நாயக் அ��த்�ள்ளார.் 

 நாடா�மன்றம் மற்�ம் மாநில சட்ட மன்ற இடங்களில் ெபண்க�க்� 33 சத��த இட 
ஒ�க்�� ேகா�வதற்கான �ரம்ானத்ைத ஒ�சா மாநில சட்டசைப கடந்த ஆண்� 
நிைறேவற்�ய�. 

 

 ேமற்� வங்கத்�ல்  மம்தா பானர�் தைலைம�லான �ரிணா�ல் காங்�ரஸ் 
கட்�யான� வ�ம் மக்களைவத் ேதரத்�க்காக 42 ேவட்பாளரக்ைளக் ெகாண்ட 
பட்�ய�ல் 33 சத��தத்ைத �ட அ�கமாக 40 சத��தம் அள�ற்� 17 ெபண் 
ேவட்பாளரக்ைள அ��த்�ள்ள�. 

 

பட� ம�த்�வ ஊர�் ேசைவ 

 ேகந்�ரப்பரா மாவட்டத்�ன் �த்தரக்னிகா ேத�யப் �ங்கா �ராந்�யத்�ல்   
ெதாைல�ரப் ப��களில் வா�ம் �ராம மக்க�க்காக பட� ம�த்�வ ஊர�் ேசைவைய 
2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்05 அன்� ஒ�சா மாநில அர� ெதாடங்��ள்ள�. 
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 இந்தப் பட� ம�த்�வ ஊர�்�ன் �லம் ந� மற்�ம் கைரேயாரப் ப�� �ராமங்க�க்� 
�ைரவாக ெசல்ல ���ம். 

 இந்த ம�த்�வ ஊர�் ேசைவயான� அைனத்� நாடக்ளி�ம் 24 மணி ேநர�ம் 
ெசயல்படக் ��ய�. ேம�ம் இ�ல் ேதைவயான ம�த்�வ உபகரணங்கள் 
ெபா�த்தப்பட�்ள்ளன.  

 ேம�ம், அம்மாநில அர� ந�ப் �றங்களில் ேம�ம் 6 பட� ம�த்�வ ஊர�்கைள 
அ��கப்ப�த்த ��� ெசய்�ள்ள�. 

�த்தரக்னிகா ேத� யப் �ங்கா 

 �த்தரக்னிகா ேத�யப் �ங்காவான� �த்தரக்னிகா வன�லங்� சரணாலயத்�ன் 
ைமயப் ப��யா�ம். இ� ஒ�சா மாநிலத்�ன் ேகந்�ரப்பரா ப���ன் வட�ழக்�ப் 
ப���ல் அைமந்�ள்ள�. 

 ேமற்� வங்கத்�ல் உள்ள �ந்தரவனக் கா�க�க்� அ�த்� இரண்டாவ� �கப்ெபரிய 
ச�ப்� நிலக் கா�கள் �த்தரக்னிகா ஆ�ம். 

 இதன் நீர ்நிைலகள் ஏறத்தாழ 1800 க��க �தைலகளின் வா�டமாகத் �கழ்�ற�.  

 

�ர்� �பாரி – ��சார் ���� 

 பாக்�த் �ைற�ல் �தன்�ைறயாக, கரந்ாடகா�ன் உத்தர கன்னடா�ல் �ைள�ம் 
�ர�் �பாரி ��சார ்���டை்டப் ெபற்�ள்ள�. 

 இ� எல்லப்�றா, �த்தப்�றா மற்�ம் �ர�் தா�காக்களில் அ�வைட ெசய்யப்ப��ற�. 

 இந்தக் ��ப்�டட் வைகப் பாக்� இனமான�, ந�த்தர அள�, உ�வத்�ல் தடை்ட மற்�ம் 
உ�ண்ைட வ�வம், ஆஷ் வண்ணம் மற்�ம் க�ன �ைத ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்�ள்ள�. 

 இந்தக் ��ப்�டட் வைகப் பாக்� இனமான� பல்ேவ� ேவ�ப் ெபா�ள் கலைவையக் 
ெகாண்�ள்ளதால் தனித்�வ �ைவையக் ெகாண்�ள்ள�.  

 
 



•   
•  
 

134 
 

  

ேமற்� ைநல் காய்சச்ல் 

 ேகரளா�ன் மலப்�ரம் மாவட்டத்�ல் 7 வய� ��வனிடம் ேமற்� ைநல் காய்சச்ல் 
கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. இ� ச�ப காலத்�ல் மலபார ் �ராந்�யத்�ல் ஏற்பட�்ள்ள 
ஏறக்�ைறய ஒ�  கண்ட�ய ��யாத வைக ைவரல் ெதாற்� ஆ�ம். 

 ேமற்� ைநல் காய்சச்ல் �லக்ஸ் ெகா�க்களினால் பரப்பப் ப��ன்ற�. 

 இதன் அ���களான� காய்சச்ல், தைலவ�, ேசார�் மற்�ம் உடல் வ�, �மட்டல், 
வாந்�, �ல ேநரங்களில் ேதா�ல் அரிப்� மற்�ம் நிணநீர ் �ரப்�கள் �க்கம் 
ஆ�யைவயா�ம்.  

 உலக �காதார அைமப்பான� ேமற்� ைநல் ைவரஸ் என்ப� பா�க்கப்பட்ட ெகா�க்கள் 
மனிதரக்ைள க�ப்பதன் �லம் பர�வதாக ���ள்ள�. 

 

 ெகா�க்களான� ேநா�ற்ற பறைவகைள க�க்�ம் ேபா� பா�க்கப்ப��ன்றன. 

 

கா�க்� ��சார் ���� 

 ��சார ் ���ட�் ப�வகமான� �ழ்க்கா�ம் கா� வைககளின் ��சார ் ���டை்ட 
அங்�கரித்�ள்ள�. 

கா� வைககள் இடம் மற்�ம் �றப்�யல்�கள் 

�ரக்் அரா�கா �ட� �ராந்�யம் – இந்தப் ப���ன்  தனித்தன்ைம 
வாய்ந்த உ�ரியல் மற்�ம் உ�ரில்லா �ழ்நிைலகள் 
இந்த காப்�க்� தனித்�வமான வாசைன மற்�ம் 
�ைவைய வ�க்�ம் ேபா� அளிக்�ன்ற� 

�க்மக�ர ் கரந்ாடகா – �தன்�த�ல் கா� ப�ரிடத் 
ெதாடங்கப்பட்ட ப�� 

பாபா �தான்�ரி கரந்ாடகா - ைககளால் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட 
இவ்வைகயான� இயற்ைக �ைற�ல் ெநா�க்க 
ைவக்கப்படட்�. இந்த காப்�யான� �� உடல், 
அ�லத் தன்ைம, �தமான �ைவ மற்�ம் உைறக்கத் 
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தக்க ந�மணத்ைத ெவளிப்ப�த்��ன்ற�. 

அரக்� ேவ� அரா�கா ஆந்�ரப் �ரேதசத்�ன் �சாகப்பட்�ன மாவட்டம் 
மற்�ம் ஒ�சா�ன் ேகார�ட் மாவடட்ம்  

�ராடை்சப் பழத்�ன் �ட்ரஸ் ��ப்�டன் ��ய 
இனிைமயான அ�லத்தன்ைம மற்�ம் �தமான 
ெவல்லம் ேபான்ற இனிப்�த் தன்ைம�டன் 
ேலசான� �தல் �தமான வ�ைம�ைடய�. 

வயநா� ேராபஸ்டா ேகரளா – இ� ேகரள மாநிலத்�ன் வயநா� 
ப���ல் �ள� ப��டன் தனிப் ப�ராக�ம் கலப்� 
ப�ராக�ம் வளரக்்கப்ப��ற�.  

 

மேனாகர் பாரிக்கர ்மைற� 

 4 �ைற ேகாவா�ன் �தல்வராக�ம் �ன்னாள் பா�காப்�த்�ைற அைமசச்ராக�ம்  
பத� வ�த்த மேனாகர ்பாரிக்கர ்மாரச் ்17 அன்� காலமானார.் 

 

 இவர ் �ரதமரின் அைழப்�ன் ேபரில் 2014-17 காலகட்டத்�ல் �தல்வர ் பத�ைய �ட�் 
�ல� பா�காப்�த் �ைற அைமசச்ராக பணியாற்�னார.் 

 இந்�ய ெதா�ல்�ட்பக் கழகத்�ன் (IIT �ம்ைப) �ன்னாள் மாணவராக ஒ� இந்�ய 
மாநிலத்�ன் சட்டமன்ற உ�ப்�னராக�ம் ேகாவா�ன் �தல்வராக�ம் (2000 ஆம் 
ஆண்�ல்) பத� வ�த்த �தல் இந்�யர ்இவராவார.்  

 இவர ் 4 �ைற �தல்வராக பத�ேயற்ற ேபா��ம் ஒ��ைற �ட தன� �� பத�க் 
காலத்�ற்�ப் பணியாற்� ��க்க ��ய�ல்ைல. 

 

ேகாவா �தலைமசச்ர ்

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்19 அன்� ேகாவா மாநிலத்�ன் 11-வ� �தலைமசச்ராக �ரேமாத் 
சாவந்த் (45) ெபா�ப்ேபற்றார.் 

 இவ�க்� ேகாவா�ன் ஆ�நரான ���ளா �ன்ஹாவால் பத�ப் �ரமாணம் மற்�ம் 
இரக�யக் காப்�ப் �ரமாணம் ெசய்� ைவக்கப்பட்ட�.  
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 �ரேமாத் சாவந்த் ேகாவா சட்ட சைப�ன் �ன்னாள் சபாநாயகர ் ஆவார.் இவர ் வடக்� 
ேகாவா�ன் சாங்��ம் ெதா�����ந்� சட்டமன்ற உ�ப்�னராக 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

i-help �ன்ென�ப்� 

 அஸ்ஸாம் மாநிலத்�ன் தைலைமத் ேதரத்ல் அ�காரியான �ேகஷ் சா� “i-help” என்ற ஒ� 
�ன்ென�ப்ைப �வஹாத்��ன் ஜனதா பவனில் அ��கப்ப�த்�னார.் 

 இ� அஸ்ஸாம் மாநிலத்�ல் ��ட்டல் ேதரத்ல் ��த்த எ�த்த�ைவ ஊக்��ப்பதற்காக 
அஸ்ஸாம் மாநிலத்�ன் ெபா�ச ்ேசைவ ைமயங்கள் (CSC - Common Service Centres) மற்�ம் 
அஸ்ஸாம் மாநிலத்�ன் தைலைமத் ேதரத்ல் அ�காரி அ�வலகம் ஆ�யவற்�ன் �ட�் 
�யற்�யால் ஏற்ப�த்தப்படட்தா�ம்.  

 CSC என்ப� நாெடங்��ம் காணப்ப�ம் அர� மற்�ம் அர� சாரா நி�வனங்களின் 
பல்ேவ� ேசைவகைள அளிக்�ம் இைணய வச� ெகாண்ட அ�கல் ைமயங்களா�ம். 

 இந்த ��த் �ட்ட�ம் அம்மாநிலத்�ன் �ைறயான வாக்காளரக்ள் கல்� மற்�ம் ேதரத்ல் 
பங்ேகற்� (SVEEP - Systematic Voters Education and Electoral Participation) �ட்டத்�ன்�ழ் 
அ��கப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. ேம�ம் இ� அந்த மாநிலத்�ல் எந்தெவா� வாக்காள�ம் 
��பட�் �டாமல் இ�ப்பைத உ�� ெசய்�ற�. 

 

பனிக் ேகா�ரம் �தான �றப்� அஞ்சல் தைல உைற 

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்18 அன்� இந்�ய அஞ்சல் �ைறயான� “பனிக் ேகா�ரம் �தான 
�றப்� அஞ்சல் தைல உைறைய” ெவளி�ட�்ள்ள�.  
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 இ� ேலக் மாவட்டத்�ன் ேகங்லஸ் �ராமத்�ல் அைமந்�ள்ள பனிக் ேகா�ர தளத்�ல் 
நைடெபற்ற ஒ� �ழா�ன் ேபா� ஜம்� காஷ்�ர ் மாநில அஞ்சல் �ைற  தைலைம 
அ�காரியால் ெவளி�டப்படட்�. 

 இந்த �றப்� அஞ்சல் தைலகள் இமயமைலையச ் �ற்��ம் நிக�ம் �ற்�ச�்ழல் 
பா�ப்�கள் ��த்� ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வைத ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�.  

 

ேதர�்ல் ெவற்� ெப�, மா�ரனாக இ� - ைகேப� ெசய� 

 காந்� நகரில் உள்ள இந்�ய ெபா�ச ்�காதார நி�வனமான� (IIPHG - Indian Institute of Public 
Health Gandhinagar) “ேதர�்ல் ெவற்� ெப�, மா�ரனாக இ�” என்ற ஒ� ைகேப�ச ்
ெசய�ைய அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

 இ� �ஜராத் மாநில அர�ன் �காதாரம் & ��ம்ப நலத் �ைற மற்�ம் ேத�ய மன நலத் 
�ட்டம் ஆ�யவற்�டன் இைணந்� இந்தச ்ெசய�ைய உ�வாக்��ள்ள�. 

 இந்தச ் ெசய�யான� ��ப்�ணரை்வ உ�வாக்க�ம் அேதேபால் மாணவரக்ளின் 
பல�னமான ப��கள் ��த்�ப் ப�ப்பாய்� ெசய்ய�ம் அவரக்�க்� உத� 
வழங்�வதன் �லம் ேதர�் ��த்த மன அ�த்தத்���ந்� ��பட�ம் உத��ற�. 

 தற்ெபா�� இந்தச ் ெசய�யான� ஆங்�ல ெமா��ல் மட�்ேம 
அ��கப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. ஆனால் வ�ங்காலங்களில் இந்�, �ஜராத்� மற்�ம் 
மராத்� ஆ�ய ெமா�க�ம் இந்தச ்ெசய��ல் இைணக்கப்பட��க்�ன்றன. 

 

வளாகத் �தரக்ள் 

 மக்களைவத் ேதரத்ைல �ன்னிட�் அஸ்ஸா�ல் இளம் வாக்காளரக்ைளக் கவ�வதற்காக 
12 வளாகத் �தரக்ள் நிய�க்கப்பட�்ள்ளனர.்  

 இவரக்ள் ெத� நாடகங்கள், �வெராட்� தயாரித்தல், கல்� நி�வனங்களில் ���ஏ� 
(VVPAT – Voter Verifiable Paper Audit Trail) காட்� �ளக்கம் ஆ�யவற்ைற 
ேமற்ெகாள்ள��க்�றாரக்ள். 
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ெகாச�் – ��� ஈராண்�ற்ெகா��ைற நைடெப�ம் ���ழா 

 ெகாச�் – ��� ஈராண்�ற்ெகா��ைற நைடெப�ம் ���ழா என்ப� சமகாலக் 
கைல�ன் சரவ்ேதசக் கண்காட்�யா�ம். இ� ேகரளா�ன் ெகாச�்�ல் நைடெபற்ற�. 

 இ� இந்�யா�ன் �கப் ெபரிய கைலக் கண்காட்�யா�ம். இ� ஆ�யா�ன் �கப் ெபரிய 
சமகாலக் கைலத் ���ழாவா�ம். 

 

 

 ெகாச�் – ��� ஈராண்�ற்ெகா��ைற நைடெப�ம் ���ழா என்ப� ேகரள அர�ன் 
ஆதர�டன் ெகாச�் ���ழா அறக்கட்டைள�ன் �ன்ென�ப்பா�ம். 

 ��ய அரங்�கள் மற்�ம் கைலக் காட�்க் �டங்களில் இந்தக் கைலகள் 
காட்�ப்ப�த்தப்ப�வ�டன் �றந்த ெவளிகளி�ம் இந்தக் கைலகள் 
காட்�ப்ப�த்தப்ப�வதால் இந்த கைலக் கண்காட்� ஒ� தனித்�வம் வாய்ந்த 
கண்காட்�யா�ம்.  
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�ரங்�க் காய்சச்ல் – ேகரளா 

 �ரங்�க் காய்சச்ல் என்� அைழக்கப்ப�ம் �யாசா�ர ் காட�் ேநாய்க்� வட 
ேகரளத்�ன் வயநா� மாவடட்த்�ல் �ைறந்த படச்மாக ஒ�வர ்உ�ரிழந்�ள்ளார.்  

 1957 ஆம் ஆண்�ல் �தன்�தலாக இந்த 
ேநாய் கண்ட�யப்பட்ட�. இந்ேநாயான� 
�யாசா�ர ் காட�் ேநாய் ைவர�னால் 
(KFDV - Kyasanur Forest disease virus) 
ஏற்ப��ற�.  

 KFDV ஆன� மஞ்சள் காய்சச்ல், ெடங்� 
காய்சச்ல் ஆ�யவற்ைற உள்ளடக்�ய 
�ளா��ரிேட ைவரஸ் ��ம்பத்ைதச ்
ேசரந்்த�. 

 �யாசா�ர ் காட்� ேநாய் என்ப� �க�ம் 
ெதாற்�ம் தன்ைம�ள்ள �ேமா�ரா�க் 
ைவரஸ் காய்சச்லா�ம். ேம�ம் இ� அ�க 
இறப்� ��தங்க�டன் ெதாடர�்ைடய�. 

 உண்ணி க�த்தல் அல்ல� பா�க்கப்படட் 
�லங்�கள், ச�பத்�ல் ேநாய் பா�ப்�க்� 
உள்ளான �லங்�கள், ச�பத்�ல் இறந்த 
�ரங்�கள் ஆ�யவற்�ன் �லம் இந்த 
ேநாய் பர��ன்ற�. 

 

சா�ையக் ��ப்��வதற்�த் தைட - FIR 

 பஞ்சாப் மற்�ம் ஹரியானா மாநில உயர ்நீ�மன்றமான� �தல் தகவல் அ�க்ைக�ல் 
சா�ையக் ��ப்��வதற்� தைட ��த்�ள்ள�. 

 பழைமயான பஞ்சாப் காவல் �ைற ��கள் 1934 ஆன� �தல் தகவல் அ�க்ைக�ல் 
�கார ்அளிப்பவர ்மற்�ம் �ற்றம் சாட்டப்பட்டவர ்ஆ�ய இ�வரின் சா�கைளக் ��ப்�ட 
ேவண்�ம் என்� ���ற�. 

 இந்த அமரவ்ான� கண்ணியத்�டன் நடத்தப்ப�வதற்கான உரிைம என்ப� அ�ப்பைட 
மற்�ம் அ�ப்பைட மனித உரிைம என்� ��ப்�ட�்ள்ள�. 

 ேம�ம் இந்த அமரவ்ான� �றப்�ன் அ�ப்பைட�ல் ச�தாயத்ைதப் �ரி�களாக 
�ரிக்கக்  �டா� என்�ம் அைனவ�ம் சமம் என்�ம் ���ள்ள�. 

 ெகாைல வழக்� �சாரைண�ன் ேபா� �ற்றம் சாட்டப்படட்வர,் சாட்�யங்கள் மற்�ம் 
பா�க்கப்பட்டவரக்ளின் சா�கைள ஹரியானா காவல்�ைற ெவளி�ட்டதால், 
அம்மாநில உயர ்நீ�மன்றம் இந்த வைகயான ஒ� உத்தரைவப் �றப்�த்�ள்ள�.  

 

உல�ன் �க உயரத்�ல் உள்ள வாக்�ப் ப�� ைமயம் 

 இமாசச்லப் �ரேதசத்�ல் உள்ள தா�காங் என்ற �க்�ராமமான� உல�ன் �க 
உயரத்�ல் அைமந்�ள்ள வாக்�ப்ப�� ைமயமாக உ�ெவ�த்�ள்ள�. 
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 இ� இமாசச்லப் �ரேதசத்�ன் லக�ல்-ஸ்�� மாவடட்த்�ல் அ�க எண்ணிக்ைக�லான 
�த்த சமயத்ைதச ் ேசரந்்தவரக்ள் வா�ம் ப���ல் அைமந்�ள்ள�. இ� 15, 256 அ� 
உயரத்�ல் அைமந்�ள்ள�. 

 ெமாத்த�ள்ள 17 சட்டமன்றத் ெதா��களில் ஒ� ெதா��யான “மாண்�யா” 
மக்களைவத் ெதா���ல் இந்த வாக்�ச ் சாவ� ைமயம் அைமந்�ள்ள�. இ� நாட்�ன் 
இரண்டாவ� �கப்ெபரிய ெதா��யா�ம். 

 

 

ேபாங்கா ெசய� 

 ஒ� உயர-்உள்�ர ் இைணப்�ச ் ெசய� “ேபாங்கா” என்ற ெசய�யான� �ம்ைபைய 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� ெசயல்ப�ம் �ன்�ஸ் கட�்மானத் ெதா�ல்�ட்ப 
நி�வனத்தால் வ�வைமக்கப்பட்ட�. 

 இ� இைணய இைணப்� வச� இல்லாமேலேய நகரத்�ல் உள்ள மக்கைளத் தங்கள் 
அ�காைம�ல் உள்ளவரக்�டன் இைணப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�.  

 ேபாங்கா என்ப� ெபரியேப� அல்ல� ஒ�ெப�க்� என்பைதக் ��க்கக் ��ய 
மராத்�ய ெசால்லா�ம். 

 இந்தச ் ெசய�யான� தானாகேவ ஒ� �ேலா �ட்டர ் எல்ைலக்�ள் வா�ம் 
பயனாளரக்ளின் பட்�யைல அளிக்�ற�. 

 ேம�ம் இந்தச ் ெசய�யான� �ரல் ��ப்�கள் மற்�ம் படங்கள் ஆ�யவற்ைற�ம் 
ஆதரிக்�ற�. 

 

MSMEs – தளம் 

 ெத�ங்கானா மாநில அரசான� ��, �� மற்�ம் ந�த்தர ெதா�ற்�ைற 
நி�வனங்க�க்காக ��ட்டல் வணிக வைலயமாக்கம் தளத்ைதத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 ெத�ங்கானா மாநில உலக இைணப்பாளர ் (ts-msme.globallinker.com) என்ற தளமான� 
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உலகப் ெபா�ளாதாரத்�டன் இைணக்கப்பட��க்�ம் 2.3 �ல்�யன் MSMEs-கைள 
��டட்ல் மயமாக்க��க்�ற�.  

 

எனேஜாரி �ன்ென�ப்� 

 அசாம் மாநிலத் தைலைமத் ேதரத்ல் அ�காரியான �ேகஷ் சா� எனேஜாரி 
�ன்ென�ப்ைப �வகாத்��ல் ெதாடங்� ைவத்தார.் 

 இ� “எந்தெவா� வாக்காள�ம் ��பட�் �டாமல் இ�ப்ப�” என்பைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்ட மாற்�த் �றனாளி நபரக்�க்கான ஒ� �றப்� �ன்�யற்�யா�ம். 

 இ� வ�ம் மக்களைவத் ேதரத்�ல் மாற்�த் �றனாளி நபரக்ள் வாக்களிப்பைத 
ேநாக்கமாகச ்ெகாண்ட அஸ்ஸாம் தைலைமத் ேதரத்ல் அ�காரி மற்�ம் ச�க நலத்�ைற 
ஆ�ேயாரின் �ட�் �யற்�யா�ம். 

 

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

ெசௗபாக்யா ��� 

 2019 ஆம் ஆண்� �ப்ரவரி 26-ம் ேத�யன்� ச�பாக்யா ���கள் மத்�ய ஆற்றல் 
�ைறக்கான இைணயைமசச்ர ்R.K. �ங் என்பவரால் வழங்கப்படட்ன. 

 ச�பாக்யா �ட்டத்�ன் �ழ் ��க�க்� �ன்சார வச� அளிப்பைத 100 சத��த 
அள�ற்� சா�த்த�ல் நாட்�ல் �தல் மாநிலமாக வந்ததற்காக ஜம்� காஷ்�ர ்
ச�பாக்யா நி�ணத்�வ ��ைத ெவன்ற�.  

 �ரதான் மந்�ரி சஹஜ் ��� ஹர ் கர ் ேயாஜனா என்ப�ன் �ழ் ச�பாக்யா ���கள், 
மத்�யப் �ரேதசத்�ல் ேபாபா�ன் மத்�ய மண்டல �ன் �நிேயாக நி�வனம் மற்�ம் 
இந்�ரின் ேமற்� மண்டல �ன் �நிேயாக நி�வனம் ஆ�யவற்�ற்� வழங்கப்பட்டன. 

�ரதான்  மந்�ரி சஹஜ் ���  ஹர  ்கர் ேயாஜனா 

 மத்�ய �ன்சாரத்�ைற அைமசச்கம் 2017 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர ்மாதம் �ரதான் மந்�ரி 
சஹஜ் ��� ஹர ்கர ்ேயாஜனா என்ற �ட்டத்ைத ஆரம்�த்த�. 

 இ� நா� ��வ�ம் அைனத்� ஊரக மற்�ம் நகரப்்�ற ப��களில் உள்ள ��கள் 
அைனத்�ற்�ம் கைட�கடட் �ன்வச� இைணப்ைப அளிப்பதன் �லம் அைனத்� 
��க�க்�மான �ன் வச�ைய சா�க்க எண்��ன்ற�. 

 

சாந்� ஸ்வ�ப் பட்நாகர் பரி�கள் 

 �ரதம மந்�ரி 2016, 2017 மற்�ம் 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான சாந்� ஸ்வ�ப் படந்ாகர ்
பரி�கைள ��� ெப�பவரக்�க்� வழங்�னார.் 

 இ� ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத்�ன் பல்ேவ� �ரி�களில் 
�றைமயான இந்�யப் பைடப்�க�க்� அங்�காரமளிப்பதற்காக 
வழங்�டப்ப��ன்ற�. 

 2016 ஆம் ஆண்�ற்காக 11 அ��யலாளரக்ள் ��� வழங்கப்படட்னர.் அவரக்ளில் 
ெபங்க���ல் உள்ள இந்�ய அ��யல் நி�வனத்�ன் டாக்டர ் ரி�ேகஷ் நாராயண் 
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மற்�ம் �ம்ைப�ல் உள்ள டாடா அ�ப்பைட ஆராய்ச�் நி�வனத்�ன் டாக்டர ்அமேலந்� 
��ஷ்ணா ஆ�ேயார ்அடங்�வர.்  

 2017 ஆம் ஆண்�ற்காக 10 அ��யலாளரக்ள் ��� வழங்கப்படட்னர.் இவரக்ளில் ெடல்� 
ஜவகரல்ால் ேந� ேத�யப் பல்கைலக்கழகத்�ன் டாக்டர ் �பக் க�ர ் மற்�ம் �க்ரம் 
சாராபாய் �ண்ெவளி ைமயத்�ன் டாக்டர ்S. �ேரஷ்பா� ஆ�ேயா�ம் உள்ளடங்�வர.் 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்காக 13 அ��யலாளரக்ள் ��� வழங்கப்படட்னர.் இவரக்ளில் ெடல்� 
இந்�ய அ��யல் நி�வனத்ைதச ்ேசரந்்த டாக்டர ்அ�த்�மார ்மற்�ம் கான்�ர ்இந்�ய 
அ��யல் நி�வனத்ைதச ்ேசரந்்த டாக்டர ்நி�ன் சக்ேசனா ஆ�ேயா�ம் அடங்�வர.் 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத்�ற்கான  சாந்�  ஸ்வ�ப் பட்நாகர் பரி� 

 இந்�யா�ல் வ�டந்ேதா�ம் அ��யல் மற்�ம் ெதா�லக ஆராய்ச�் மன்றத்தால் 
ெகா�க்கப்ப�ம் ஒ� அ��யல் ��� இ�வா�ம். 

 இந்த ��� அ��யல் மற்�ம் ெதா�லக ஆராய்ச�் ைமயத்�ன் நி�வன இயக்�நர ்
சாந்� ஸ்வ�ப் பட்நாகரால் இப்ெபயர ்வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இ� 1958 ஆம் ஆண்�ல் �த�ல் வழங்கப்படட்�. 

 தன� 45 வய� வைர�ல் அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத்�ன் ஏேத�ம் ஒ� �ரி�ல் 
ஆராய்ச�்�ல் ஈ�பட்��க்�ம் இந்�யா�ன் எந்தக் ��மக�ம் இந்த ��� ெபற 
த���ைடயவரக்ளாவர.் 

 

உல�ன் �க�ம் அறெந��ள்ள நி�வனங்கள் 

 உல�ன் �க�ம் அறெந��ள்ள நி�வனங்களில் ஒன்றாக டாட்டா எஃ� நி�வனம் 
‘உேலாகங்கள், கனிமங்கள் மற்�ம் �ரங்க�யல்’ �ரி�ல் எத்�ஸ்�யர ் நி�வனத்தால் 
அங்�கரிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 டாட்டா எஃ� நி�வனம் 8 �ைற இந்த அங்�காரத்ைதப் ெபற்�ள்ள�. 

 இந்�யா�ல் உள்ள ெதா�ற்சாைலகளின் பட்�யல் 

 
 ‘உேலாகங்கள், கனிமங்கள் மற்�ம் �ரங்க�யல்’ �ரி�ல் உள்ள ெதா�ற்சாைலகள் 

(உலகத் தரவரிைச) 
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வாலஸ் ஸ்�த் ப்ேராஸ்கர ்

 ‘�� ெவப்பமயமாதல்’ என்ற வாரத்்ைதைய �ரபலப்ப�த்�யவரான வாலஸ் ஸ்�த் 
ப்ேராஸ்கர ்என்ற காலநிைல ஆராய்ச�்யாளர ்காலமானார.் 

 1975 ஆம் ஆண்�ல் ப்ேராஸ்கர ் “உலக ெவப்பமயமாதைல” ெபா�ப் பயன்பாட�்ற்� 
ெகாண்� வந்தார.் அவர� கட�்ைர வளிமண்டலத்�ல் சரியாக கணிக்கப்படட் காரப்ன் 
ைட ஆக்ைஸ�ன் அ�கரிப்பான� ��ப்�டத்த�ந்த ெவப்பமயமாத�க்� இட�்ச ்
ெசல்�ம் என்� எ�த்�க் ��ய�.  

 இந்தக் கட�்ைர 1975 ஆம் ஆண்�ல் “கால நிைல மாற்றம் நாம் ஒ� �ரமாண்டமான 
உலகளா�ய  ெவப்பமயமாத�ன் �ளிம்�ல் இ�க்�ேறாமா?” என்ற தைலப்�ல் அவரால் 
�ர�ரிக்கப்பட்ட�. 

 

 ேம�ம் இவர ் ேர�ேயா காரப்ன் மற்�ம் ஐேசாேடாப்� காலக் கணிப்�ன் �ன்ேனா� 
ஆவார.் ேம�ம் காற்� ெவப்பநிைல �தல் மைழ அைமப்� வைர அைனத்ைத�ம் 
பா�க்கக்��ய ஒ� உலகளா�ய நீேராட்ட அைமப்�களான, கடல் ெகாணரிப் 
படை்டைய  (Ocean Conveyor Belt) அங்�கரித்த �தல் நபர ்இவராவார.் 

 இவர ்ெபற்ற ��ப்�டத்த�ந்த ���கள் 

o 1987 ஆம் ஆண்�ல் ெவடல்ஸ்சன் ��� 

o 2002 ஆம் ஆண்�ல் �ற்�ச�்ழல் சாதைனக்கான ைடலர ்���. 
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நிரவ்ாகத்�ல் ��ைமக்கான  கலாம் ��� 2019 

 �� �ல்��ல் நைடெபற்ற �த்தாக்கம் மற்�ம் நிரவ்ாகம் �தான டாக்டர ்ஏ.�.ேஜ அப்�ல் 
கலாம் மாநாட்�ன் 3-வ� ப�ப்�ன்ேபா� நிரவ்ாகத்�ல் ��ைமக்கான  கலாம் ��� 
2019-ஐ இந்�யக் ��யர�த் �ைணத் தைலவர ்எம்.ெவங்கய்யா நா�� வழங்�னார.்  

 ெசன்ைன ெமட்ேரா இர�ல் நி�வனம் �ன்வ�வனவற்�ற்காக இந்த ��ைதப் 
ெபற்�ள்ள�. 

o சரவ்ேதச தரத்�லான வச�க�டன் ந�னப் ேபாக்�வரத்� அைமப்ைப 
அளிப்ப�. 

o �ட்டத்�ன் �தல் கட்டத்�ல் ப�ைம �ன்ென�ப்�கள், ஆற்றல் ேச�ப்�த் 
ெதா�ல்�ட்பங்கள் ஆ�யவற்ைற ஏற்�க் ெகாள்�தல். 

 

 2016 ஆம் ஆண்� அக்ேடாபர ்15 அன்� இந்த மாநாட்�ன் �தலாவ� மற்�ம் �ன்ேனா�ப் 
ப�ப்பான� நடத்தப்படட்�. 

 

�வச ்சர்ேவ�ான் ���கள் 2019 

 �� �ல்��ல் நைடெபற்ற ��� வழங்�ம் �ழா�ல் 2019 ஆம் ஆண்�ன் �வச ்
சரே்வ�ான் ���கள் ��யர�த் தைலவரால் வழங்கப்படட்�. 

 மத்�ய அர�ன் �ய்ைமக்கான கள ஆய்�ல் இந்�யா�ன் �ய்ைமயான நகரமாக 
ெதாடரந்்� 3-வ� �ைறயாக இந்�ர ்ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 “�ய்ைமயான ��ய நகரம்” என்ற ��� ���ல்� நகராட்� ஆைணயப் ப��க்� 
வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 “�றந்த கங்ைக நகரமாக” உத்தரகாண்ட்�ன் க�சச்ர ்ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 மாநிலத் தைலநகரப்் �ரி�ல் �ைரவான �ன்ேனற்றத்�ற்கான ��ைத ெசன்ைன 
நகரம் ெவன்�ள்ள�. 

 இந்தத் �ய்ைமக்கான ���கள் மத்�ய �ட�் வச� மற்�ம் நகரப்்�ற 
�வகாரங்க�க்கான அைமசச்கத்தால் வழங்கப்ப��ற�. 
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�ரிட்ஸ்கர் ��� 2019 

 கட்�டக் கைலஞரக்ளின் �க�ம் �கழ்ெபற்ற ��தான 2019 ஆம் ஆண்�ன் �ரிடஸ்்கர ்
���க்� ஜப்பாைனச ் ேசரந்்த கட்�டக் கைலஞரான அராடா இேசாச� 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 �ரிடஸ்்கர ் ��ைதப் ெப�ம் 46 வ� ெவற்�யாளர ் இவராவார.் ேம�ம் இந்த ��ைதப் 
ெப�ம் 8-வ� ஜப்பானிய கட்�டக் கைலஞர ்இவராவார.்  

�ரிட்ஸ்கர  ்���  

 �ரிடஸ்்கர ் ��� என்ப� தன� �றைம, ெதாைலேநாக்�ப் பாரை்வ மற்�ம் 
அரப்்பணிப்� ஆ�யவற்ைற எ�த்�க் காட�்ம் கட்�டப் பணிைய ேமற்ெகாண்�ள்ள 
வா�ம் கட்�டக் கைலஞர ் மற்�ம் கட்�டக் கைலஞரக்ைள ெகௗர�ப்பதற்காக 
வழங்கப்ப�ம் ஒ� வ�டாந்�ர ��தா�ம். 

 இந்த ��தான� 1979 ஆம் ஆண்�ல் ஹயட் அறக்கட்டைள�ன் �லம் �காேகாைவச ்
ேசரந்்த �ரிடஸ்்கர ்��ம்பத்�னால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. 

 ேம�ம் இந்த ��� “கட்�டக் கைலஞரக்ளின் ேநாபல்” மற்�ம் “கட்�டத் ெதா��ன் 
உயரிய ���” என்�ம் அ�யப்ப��ற�. 

 �டன்ி  ஒபரா ஹ�ைஸ வ�வைமத்த ேஜாரன்் உடச்ன் மற்�ம் இந்�யாைவச ் ேசரந்்த 
பால்��ஷ்ண ேடா� ஆ�ேயார ் இதற்� �ன்� இந்தப் �கழ்ெபற்ற ��ைதப் 
ெபற்றவரக்ளாவர.்   
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தங்க நகர வா�ல் �ற்�லா ���கள் – 2019 

 ெஜரம்னி�ன் ெபர�்னில் நைடெபற்ற 2019 ஆம் ஆண்�ன் �கழ்ெபற்ற சரவ்ேதச தங்க 
நகர வா�ல் �ற்�லா ���கள் வழங்�ம் நிகழ்ச�்�ல் “ெதாைலக்காட்� �னிமாப் 
�ரி�ல்” இந்�ய அர�ன் மத்�ய �ற்�லாத் �ைற �தல் பரிைச ெவன்�ள்ள�. 

 இந்த ���கள் �யக்கத்த� இந்�யா 2.0 �ரசச்ாரத்�ன் �ழ் தயாரிக்கப்படட் �ன்வ�ம் 
�ைரப்படங்கள் மற்�ம் ெதாைலக்காட்� வணிக �ளம்பரங்க�க்காக வழங்கப்படட்ன. 

 ேரஸ்�ராக்�ன் ேயா� 

 �� மற்�ம் ��ம� ேஜான்�ன் ம��றப்� 

 பாரீ�ல் உள்ள சரணாலயம் 

 மன்ஹட்டானின் மகாராணி மற்�ம்  

 மசாலா சைமயல் வல்�நர ்

 �யக்கத்த� இந்�யா 2.0 �ரசச்ாரமான� மத்�ய �ற்�லாத் �ைற அைமசச்கத்�னால் 
2017 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பரில் ெதாடங்கப்படட்�. 
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சாம்� ேத� ெஜ�ன் ��� 2018 

 2018 ஆம் ஆண்�ன் தைல�றந்த ெபண் பத்�ரிக்ைகயாளரக்�க்கான சாம்� ேத� 
ெஜ�ன் ��� �ரியங்கா �ேப�ற்� வழங்கப்ப��ற�. 

 இவர� பன்�கத் தன்ைம, ேகள்� ஞானம் மற்�ம் �சாரைண அ�க்ைககள் 
ஆ�யவற்�ற்காக இவர ்இவ்���க்�த் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் இவர ்ச�க மற்�ம் 
அர�யல் �ரசச்ைனகளில் ெபா�ந்�ள்ள உண்ைமகைள ெவளிக்ெகாண்� வர 
உத�னார.் 

 கடந்த 37 வ�டங்களாக ஒ� நிைலயான அைமப்�ன் �லம் �றப்��� தரங்கைள 
நிைலநி�த்�ம் ெபண் பத்�ரிக்ைகயாளரக்�க்� சாம்� ேத� ெஜ�ன் ��� 
வழங்கப்ப��ற�. 

 சாம்� ேத� ஒ� �தந்�ரப் ேபாராட்ட �ரராவார.் இந்த ��தான� இந்�யா�ல் 
பத்�ரிக்ைகத் �ைற�ல் ெபண்க�க்� வழங்கப்ப�ம் ஒ� உயரிய ��தா�ம். 

 

யஸ்வந்த் ராவ் சவான் ேத�ய ��� 2018 

 �ன்னாள் ரிசரவ்் வங்� ஆ�நர ்ர�ராம் ராஜன் 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான யஸ்வந்த் ராவ் 
சவான் ேத�ய ���ற்�த் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 இ� ெபா�ளாதார வளரச்�்க்� அவர ்அளித்த பங்களிப்�ற்காக வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 இந்த ��� �ம்ைப�ல் மாரச் ் 12-ம் ேத� அன்� நைடெப�ம் மைறந்த யஸ்வந்த்ராவ் 
சவானின் 106-வ� �றந்தநாள் நிகழ்ச�்�ல் வழங்கப்ப�ம். 

 சவான் மகாராஷ்�ரா மாநிலத்�ன் �தலாவ� �தலைமசச்ர ்ஆவார.் 

 

 இந்த ��� ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் யஸ்வந்த் ராவ் சவான் �ர�ஸ்தான் எ�ம் அைமப்பால் 
ெபா�ளாதார வளரச்�்க்� பங்களித்த தனிநபரக்ள்/நி�வனங்கள் ஆ�ேயாரின் 
அங்�காரத்�ற்காக வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 இவ்��� ேத�ய ஒ�ைமப்பா�, ஜனநாயக ���யங்கள், ச�க ெபா�ளாதார வளரச்�் 
ஆ�யவற்�ற்காக �றந்த பங்களிப்�கைள அளித்தைமைய அங்�கரிக்�ன்ற�. 
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எ�ச�்�ட்�ம் இரண்டாவ� ெதா�ல்சார ்ெபண்கள் ��� 

 நீண்ட கால இைடெவளிக்�ப் �ன்� தன� ெதா�ல்�ைறக்� �ண்�ம் ��ம்�யதற்காக 
அவதார ்���டன் இைணந்� �ரிட்�ஷ் �ைணத் �தரகமான� த�ழ்நாடை்டச ்ேசரந்்த 
3 ெபண்கைள ெகௗரவப்ப�த்�ய�. 

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்08 அன்� சரவ்ேதசப் ெபண்கள் �னக் ெகாண்டாட்டத்�ன் ேபா� 
நவ்யா �, �கந்� ெஜக�சன் மற்�ம் �� ேமத்�� ஆ�ேயார ் எ�ச�்�ட�்ம் 
ெதா�ல்சார ்ெபண்கள் ��� வழங்� ெகௗர�க்கப்பட்டனர.் 

 

�ர�ர ���கள் 2019 

 இந்�யக் ��யர�த் தைலவர ் இராம்நாத் ேகா�ந்த் ராஷ்�ரப� பவனில் நைடெபற்ற 
��� வழங்�ம் �ழா�ல் ஆ�தப் பைடையச ் ேசரந்்த �ரரக்�க்� 3 �ரத்்� சக்ரா 
���கள் மற்�ம் 15 ெசௗரிய சக்ரா ���கள் ஆ�யவற்ைற வழங்�னார.் 

 இரண்� �ரத்்� சக்ரா ���கள் மற்�ம் 1 ெசௗரிய சக்ரா ��� ஆ�யைவ 
காலமானவரக்�க்� வழங்கப்பட்டன. 

 �றப்� �� ேசைவக்காக �த்த ஆ�தப் பைட அ�காரிக�க்� 15  பரம் ��ஷ்த ேசவா 
���கள், ஒ� உத்தம் உத் ேசவா ���, 25 அ� ��ஷ்த ேசவா ��� ஆ�யவற்ைற 
இந்�யக் ��யர�த் தைலவர ்வழங்�னார.்  

 பரம் ��ஷ்த ேசவா ���களில் ஒன்� இந்�ய இரா�வத் தைலைமத் தளப�யான 
��ன் ராவத்�ற்� வழங்கப்படட்�. 

 20வ�  ஜாட ் பைடப் பரிைவச ் ேசரந்்த பைடத் தைலவரான �சார ் ெகௗபா�ற்� �ரத்்� 
சக்ரா ��� வழங்கப்படட்�. 

 

 



•   
•  
 

149 
 

  

SEN நீட்�ப்�த் �றன் ���கள் 

 ெதன் ஆப்�ரிக்கா�ன் ேகப் ட�னில் நைடெபற்ற யங் �ர�ெடன்டஸ்் அைமப்�ன்  
வ�டாந்�ர நிகழ்ச�்�ல் அந்த அைமப்பால் கல்�க்கான ச�க நி�வன அைமப்� (SEN - 
Social Enterprise Network) நீட்�ப்�த் �றன் ��தான� �றன் ேமம்பாட�் நி�வனமான 
ேசானா �க்�க்� வழங்கப்படட்�. 

 2018 ஆம் ஆண்�ன்  SEN ���க�க்காக ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட ஒேர இந்�ய நி�வனம் 
இ�வா�ம். 

 ெபா�ளாதாரத்�ல் �ன்தங்�ய 55,000 நபரக்�க்� (ெபா�வாக ெபண்க�க்�) 
உத�யதற்காக ேசானா �க்� நி�வனத்�ற்� இந்த ��� வழங்கப்பட�்ள்ள�. �ளிம்� 
நிைல ச�கங்களில் உள்ளவரக்ள் உயர ் �றன் வாய்ந்த பணிகைளப் ெப�வதற்காக 
இந்நி�வனம் 55,000 தனி நபரக்�க்�ப் ப�ற்�யளித்த�. 

 இந்நி�வனம் ஜாரக்்கண்ட், கரந்ாடகா, மத்�யப் �ரேதசம், த�ழ்நா� மற்�ம் உத்தரப் 
�ரேதசம் ஆ�ய மாநிலங்களின் �ராமப்�றப் ப��களில் ெசயல்ப��ன்ற�. 

 

அ�மட்ட �த்தாக்க கண்���ப்பாளரக்�க்கான ேத�ய ���கள் 

 �ஜராத்�ன் காந்� நக�க்� அ�ேக �ராம்பார�் எ��டத்�ல் அ�மட்ட �த்தாக்க 
கண்���ப்பாளரக்�க்கான ேத�ய ���கைள ��யர�த் தைலவர ்வழங்�னார.் 

 

 ேம�ம் அவர ் �த்தாக்கம் மற்�ம் ெதா�ல் �ைன� ஆ�யவற்�க்கான ���ழா�ன் 
கண்காட்�ைய�ம் �வக்� ைவத்தார.் 

 உத்�ரப் �ரேதசத்ைதச ் சாரந்்த �ரகாஷ்�ங் ர�வம்� என்பவர ் �வசாயப் ப�ரக்ளில் 
��ய வைககைள கண்���த்த தன� ��ைமக�க்காக வாழ்நாள் சாதைனயாளர ்
��� வழங்கப்பட�்�க்�ன்றார.் 

 கால்நைடத் �ைற�ல் �தல் பரிசான� ஓர� ஒட�்ண்ணி ேநாய்க்கான ��ைக 
ம�த்�வ �ைறைய கண்���த்தைமக்காக த�ழ்நாட்�ன் ேசலத்ைதச ் சாரந்்த 
ெபரியசா� ராமசா�க்� வழங்கப்பட்ட�.  
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ரி� ெபரி 

 �ரபல இந்�ய ஆைட வ�வைமப்பாளரான ரி� ெபரி இந்�யா�ற்கான 
உஸ்ெப�ஸ்தானின் கலாசச்ாரம் மற்�ம் �ற்�லாத் �ைற ��வராக 
உஸ்ெப�ஸ்தானின் �ற்�லா அைமசச்கத்தால் நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

 இந்தப் பத�க்� நிய�க்கப்பட�்ள்ள �தல் இந்�யர ்இவேரயாவார.் 

 2016 ஆம் ஆண்�ல் கா� மற்�ம் �ராம ெதா�லக ஆைணயத்�ன் ஆேலாசகராக ரி� 
ெபரி நிய�க்கப்பட்டார.் 

 

Business Line’s பத்�ரிக்ைக�ன் மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்�யவ�க்கான ���கள் 2019 

 �கப் பரந்�படட் �ரண்பா�க�க்� எ�ரான �ைற�ல் சாதைனகைள நிகழ்த்�ய 
ச�க ெதா�ல் �ைனேவாரக்ைளக் ெகௗர�ப்பதற்காக Business Line பத்�ரிக்ைக�ன் 
மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்�யவ�க்கான ���கள் வழங்கப்ப��ன்றன. 

 

 ஆண்�ல் மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்�யவ�க்கான ��� 

o சரக்� மற்�ம் ேசைவகள் வரி ஆைணயம் 

o இந்�யக் �ற்ற�யல் சட்டத்�ன் �ரி� 377-ற்� எ�ராக வழக்� ெதா�த்த 
ம�தாரரக்ள் 
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 மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்�யவ�க்கான இைளேயார ்��� 

o அஞ்� ெவரம்ா – �ன்தங்��ள்ள �ழந்ைதகளின் ச�க ெந�ழ்�த் தன்ைமைய 
ேமம்ப�த்�வதற்� கல்�ைய ஒ� க��யாக பயன்ப�த்�யதற்காக இவ்��� 
வழங்கப்பட�்ள்ள�.  

o �ஷ் மற்�ம் அரஜ்ுன் பாண்ேடா ��� - கால்பந்� ேபாட்�களில் �றந்� 
�ளங்�பவரக்ைள அைடயாளம் காண்பதற்காக Scoutme என்ற தளத்ைத 
உ�வாக்�யதற்காக இவ்��� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ச�க மாற்றத்�ற்கான ��� 

o க�ங்கா ச�க அ��யல் நி�வனம் - மாேவா�ஸ்ட் மற்�ம் நக்ஸல்களால் 
பா�க்கப்பட்ட ப��க�க்� அ��ல் வாழ்பவரக்�க்� தரமான கல்�ைய 
அளித்ததற்காக இவ்��� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ��டட்ல் மாற்றத்�ற்கான ��� 

o �ன்ன� �ைற�லான ேத�ய ேவளாண் சந்ைத (Enam - (National Agriculture Market)) 
– �வசா�கள், தாங்கள் உற்பத்� ெசய்த ேவளாண் ெபா�டக்ைள ேநர�யாக 
சந்ைத�ல் �ற்பைன ெசய்வதற்� �வசா�கைள அ�ம�த்ததற்காக இவ்��� 
வழங்கப்பட�்ள்ள�.  

 

� இராம��ஷ்ணர ்�றந்த �ன ஆண்� �ழா 

 �ற்�ப்�றச ் �ழைலப் பா�காக்�ம் ெபா�ட�், � இராம��ஷ்ணரின் �றந்த �னக் 
ெகாண்டாட்டத்�ன்  ஒ� ப��யாக வானேவ�க்ைகைய ெகாண்டா�ம்  நைட�ைறக்� 
���கட்ட இராம��ஷ்ண மடம் மற்�ம் இராம��ஷ்ண இயக்கம் ஆ�ய இரண்�ம் 
��� ெசய்�ள்ளன. 

 வான ேவ�க்ைகக�க்�ப் ப�லாக, �கழ்ெபற்ற நாட�்ப்�ற நடனமான சா� நடனம் 
மற்�ம் நாட�்ப்�ற ேமைட நாடகமான யாத்ரா ேபான்ற கலாசச்ார நிகழ்ச�்கைள நடத்த 
அந்த இயக்கம் ��� ெசய்�ள்ள�.  

 

�ண்ட்ஹாம் – ேகம்ப்ெபல் ��� 

 பத்�ரிக்ைகயாளர ் மற்�ம் எ�த்தாளரான ர� கரன்ாட், தான் எ�� ெவளி�ட்ட 
�த்தகத்�ற்காக “�ைன� அற்ற கைதகள்” என்ற �ரி�ல் �ண்டஹ்ாம் - ேகம்ப்ெபல் 
என்ற ��ைத ெவன்�ள்ளார.் 

 இவர ்எ��ய �த்தகத்�ன் ெபயர ்“ெதாைல�ர அரங்� : இரண்டாம் உலகப் ேபாரின் ஒ� 
இந்�யக் கைத” என்பதா�ம். 

 இந்த ஆண்�ற்கான, �ைன�, �ைனவற்ற, நாடகம் மற்�ம் க�ைத ஆ�ய 4 �ரி�களில் 
ெவற்� ெபற்ற 8 ெவற்�யாளரக்ளில் கரன்ா�ம் ஒ�வராவர.்  

 இந்தப் �கழ்ெபற்ற ��ைதப் ெப�ம் இரண்டாவ� இந்�யர ்கரந்ாட ்ஆவார.் 

 ெஜரி �ண்ேடா என்பவர ் “எம் அண்ட் � �க் ஹூம்” என்ற தன� நாவ�க்காக 2016 ஆம் 
ஆண்�ல் இவ்��ைத ெவன்�ள்ளார.் 
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�ண்ட்ஹாம் – ேகம்ப்ெபல் ���  

 �ண்டஹ்ாம் – ேகம்ப்ெபல் ��தான� ெபய்ெனக் ேரர ் �க் மற்�ம் ேயல் 
பல்கைலக்கழகத்�ல் உள்ள ைகெய�த்�ப் �ர� �லகம் ஆ�யவற்�னால் 
நிரவ்�க்கப்ப��ற�. இவ்��தான� 2013 ஆம் ஆண்�ல் ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. 

 எ�த்தாளர ் ெடானால்� �ண்டஹ்ா�ன் மைன�யான சாண்� ேமப்ெபல் என்பவரின் 
நிைனவாக இவ்��� ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள�.  

 

நவ்ேராஸ் ெகாண்டாட்டம் 

 நவ்ேராஸ் என்ப� உலெகங்��ம் பல்ேவ� இன மற்�ம் ெமா��யல் ச�கத்ைதச ்
ேசரந்்தவரக்ளால் ெகாண்டாடப்ப�ம் ஒ� ஈரானியப் �த்தாண்டா�ம். 

 ேம�ம் இ� இளேவனிற்கால சம இர� பகல் நாளா�ம். இந்த நாளில் �ரியனின் 
இயக்கத்ைதப் ெபா�த்� சடங்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப��ன்றன. 

 மாரச் ்21 என்ற �னமான� பார�் சமயத்�ன் �க �க்�ய அரசரான ஜாம்�த் என்ற அரசர ்
பார�கத்�ன் அரசராக �� �ட்டப்பட்டைதக் ��க்�ற�. 

 இந்�யா�ல் பார�் சமயத்ைதப் �ன்பற்�பவரக்ள் நவ்ேராஸ் ���ழாைவக் 
ெகாண்டா��ன்றனர.் 

 ெசல்வந்தரக்ள் மற்�ம் மக்கைளக் கவ�வதற்காக இந்�யா�ல் நவ்ேராஸ் ���ழாைவ 
பால்பன் அ��கப்ப�த்�னார.் 

 

நிேயா� ராவ் - நீ�ப� 

 �கழ்ெபற்ற இந்�ய-அெமரிக்க வழக்�ைரஞரான நிேயா� ஜஹாங்�ர ் ராவ் என்பவர ்
ெகாலம்�யா மாகாணத்�ன் அெமரிக்க சரக்்�ட் நீ�ப�யாகப் ெபா�ப்ேபற்றார.் 

 அெமரிக்க உசச் நீ�மன்றத்�ற்� அ�த்த நிைல�ல் உள்ள நீ�மன்றமாகக் க�தப்ப�ம் 
இந்த நீ�மன்றத்�ற்� �னிவாசைன அ�த்� இந்த பத�க்� நிய�க்கப்படட் 
இரண்டாவ� இந்�ய-அெமரிக்கர ்இவராவார.்  

 

காமன்ெவல்த் இைளேயார் ��� 

 த�ழ்நாட்�ன் ச�க ெதா�ல் �ைனேவார ் ஒ�வர ் தன� ெதா�ல் �ட்பத்�ைன 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட உண� �ட்� அைமப்�க்காக ஆ�ய �ராந்�யத்�ற்கான 
காமன் ெவல்த் இைளேயார ்���ைனப் ெபற்�ள்ளார.் 

 ேநா ஃ�ட் ேவஸ்ட் (No Food Waste) எ�ம் அைமப்�ன் நி�வனரான பத்மநாபன் ேகாபாலன் 
லண்டனில் உள்ள காமன்ெவல்த் ெசயலகத்�ல் இந்த ���ைனப் ெபற்றார.் 

 இவர ் �த�ஞ்�ய உண�கைள ஓரிடத்���ந்�ப் ெபற்�  ேதைவப்ப�ேவாரக்்� 
வழங்�வதற்கான தன� �த்தாக்க பணி�ன் �லம் ஐ.நா.�ன் நிைலயான வளரச்�் 
இலக்கான பட்�னி�ன்ைமைய அைடய ேமற்ெகாண்ட பணிக்காக அவ�க்� இந்த 
அங்�காரம் அளிக்கப்படட்�. 
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ெடம்�ள்டன் ��� 2019 

 அ��யல் மற்�ம் ஆன்�கம் கலந்த தன� பணிக்காக �ேர�ைலச ் ேசரந்்த 
இயற்�யலாளர ் மற்�ம் வானியல் அ�ஞரான மார�்ேலா �ெளய்சர ் என்பவ�க்� 2019 
ஆம் ஆண்�ற்கான ெடம்�ள்டன் ��� வழங்கப்பட்ட�. 

 ெடம்�ள்டன் ��தான� 1972 ஆம் ஆண்�ல் மைறந்த சர ்ஜான் ெடம்�ள்டன் என்பவரால் 
ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. 

 �ண்ண��, கண்���ப்� மற்�ம் நைட�ைறப் பணிகள் �லமாக வாழ்�ன் ஆன்�கப் 
பரிமாணங்க�க்� ��ப்�டத்தக்க அள�ல் பங்காற்�ய சம காலத்�ய  மனிதரக்ைள 
ெகௗர�ப்பதற்காக இந்த ��� வழங்கப்ப��ற�. 

 

சரவ்ேதச ஆ�ரியர ்��� 2019 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் சரவ்ேதச ஆ�ரியர ் ��ைத ெகன்யாைவச ் ேசரந்்த �ராமப்�ற 
அ��யல் ஆ�ரியரான �ட்டர ்த�ச�் என்பவர ்ெவன்�ள்ளார.் 

 1 �ல்�யன் ம�ப்�ள்ள இவ்��ைத ெவன்ற ஆப்�ரிக்கா�ன் �தலாவ� ஆ�ரியர ்
இவராவார.் 
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 இந்த ��தான� ஐக்�ய அர� அ�ரகத்�ன் �ைண அ�பர,் �ரதமர ்மற்�ம் �பா�ன் 
ஆட்�யாளரான ேஷக் �கம� �ன் ர�த் அல் மக்ேதாம் என்பவரின் ஆதர�டன் வரக்்ேக 
அறக்கட்டைளயால் வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 இந்த ��தான� கல்��ன் தரத்ைத ேமம்ப�த்த �யற்� ெசய்தவரக்ைள�ம் தன� 
பணிகளில் தனித்�வமாக �ளங்�ம் ஆ�ரியரக்ைள அங்�கரிப்பைத�ம் ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 

�ைணக் கடற்பைடத் தைலவர் – கரம்�ர ்�ங் 

 �ைணக் கடற்பைடத் தைலவராக தற்ெபா�� பணியாற்�ம் கரம்�ர ் �ங் இந்�ய 
கடற்பைட�ன் தைலைமத் தளப�யாக நிய�க்கப்பட�்ள்ளதாக பா�காப்�த் �ைற 
அைமசச்கம் அ��த்�ள்ள�. 

 காரவ்ாரில் ��தாக ஒ� கடற்பைடத் தளத்ைதக் கட்டைமக்�ம் “�ேபர�்” (Seabird) என்ற 
�ட்டத்�ற்� தைலைம வ�ப்பதற்காக இவர ்ெவ�வாக அ�யப்ப��றார.் 

 �ழக்� கடற்பைடத் தளப�யாக இவர� �ந்ைதய நியமனத்�ன் ேபா� இந்�யக் 
கடற்பைட�ன் இரடை்ட அ� ஆ�தங்கைளச ் ெசயல்ப�த்�ம் அ�காரியாக இவர ்
இ�ந்தார.் 

 

ல�த் கலா அகாத� ���கள் 

 60-வ� வ�டாந்�ர அகாத� ���களின் 15 ெவற்�யாளரக்ைள ல�த் கலா அகாத� 
அ��த்�ள்ள�. 

 60-வ� ேத�ய கைலக் கண்காட்��ன் ேபா� இந்த ெவற்�யாளரக்ள் ���, சால்ைவ 
மற்�ம் �. 1 இலடச்ம் நி� ஆ�யைவ வழங்� ெகௗர�க்கப் ப�வர.்  

 அரசாங்கத்�னால் �ண் கைலக�க்காக வழங்கப்ப�ம் �க உயரிய ��� இ�வா�ம். 

 ல�த் கலா அகாத�யான� 1954 ஆம் ஆண்�ல் மத்�ய கலாசச்ாரத் �ைற 
அைமசச்கத்�ன் �ழ் தன்னாட்� அைமப்பாக உ�வாக்கப்படட்�.  

 இதன் தைலைமயகம் �� �ல்��ல் அைமந்�ள்ள�. 

 இ� ேத�யக் கைல நி�வனம் என்�ம் அைழக்கப்ப��ற�. 

 2019 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதத்�ல் இ�ந்� ல�த் கலா அகாத��ன் தைலவராக உத்தம் 
பசச்ரன் ெசயல்ப�வார.்  

 

�ேரா�யா�ன் உயரிய ��மக்கள் ஆைண 

 ��யர�த் தைலவர ்ராம்நாத் ேகா�ந்�ற்� “ெதா��லவ் அர�ன் உயரிய ஆைண” என்ற 
�ேரா�யா�ன் உயரிய ��மக்கள் ஆைணைய வழங்� ெகௗர�க்கப்பட்டார.் 

 ��மக்கள் ஆைண என்ப� �ேரா�யா மற்�ம் அதன் நட்� நா�களின் அர� உற�கைள 
ேமம்ப�த்�வதற்� �க்�யப் பங்காற்�ய அர�ன் தைலவரக்�க்� வழங்கப்ப�ம் ஒ� 
��தா�ம். 
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�ரிங் ��� 

 கணினி ெசயல்பாட்�ற்கான ேநாபல் பரி� என்ற�யப்ப�ம் 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான 
�ரிங் ��தான� 3 ஆராய்ச�்யாளரக்�க்� அளிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 ேயா�வா ெபங்�ேயா, �ேயாப்ேர �ண்டன் மற்�ம் யான் �கன் ஆ�ய �வ�க்� 
இவ்��� வழங்கப்பட்ட�. 

 ெசயற்ைக  �ண்ண��ன் கட�ளரக்ள் என்ற�யப்ப�ம் இந்த ஆராய்ச�்யாளரக்ேள 
தற்ேபாைதய ெசயற்ைக �ண்ண��த் �ைற�ன் உசச்த்�ற்� அ�த்தளம் 
அைமத்தவரக்ளாவர.்  

  1990 மற்�ம் 2000 ஆண்�களில் இவரக்ள் உ�வாக்�ய ெதா�ல்�ட்பேம �கப்ெபரிய 
அள�ல் கணினி�ன் பாரை்வ மற்�ம் �ரல் அங்�காரம் ஆ�ய பணிகளில் 
�ன்ேனற்றத்ைத அளித்�ள்ளன. 

 ெசல்�டப் ேப�களில் �க அங்�காரம், தானியங்� ம�த்�வ பரிேசாதைன, 
ஒட�்நரில்லா காரக்ள் ஆ�யைவ இவரக்ளின் கண்���ப்பால் நிகழ்ந்த �ல �க்�ய 
�ைள�களா�ம். 

ஆலன்  ேமத்தசன்  �ரிங் ���  

 இந்த ��தான� �ரிட்டைனச ் ேசரந்்த கணித�யலாளர ் மற்�ம் கணிப்ெபா� 
அ��யலாளரான ஆலன் ேமத்தசன் �ரிங் ெபயரில் வழங்கப்ப��ற�.  

 இவரின் ���� உைடத்தல் பணியான� இரண்டாம் உலகப்ேபாரின் ேபா� �க �க்�ய 
பங்காற்�ய�. 

 இந்த �ரிங் ��தான� �தன்�த�ல் 1966 ஆம் ஆண்� வழங்கப்படட்�.  
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ேபாட்ேல ��� 

 ேநாபல் பரி� ெபற்ற ெபா�ளாதார அ�ஞரான அமரத்்யா ெசன் ேபாட்ேல ��� வழங்� 
ெகௗர�க்கப்படட்ார.் 

 
 இலக்�யம், கலாசச்ராம், அ��யல் மற்�ம் தகவல் ெதாடர�் ஆ�யவற்�ல் �றப்பாகப் 

பணியாற்�ேயா�க்காக ஆக்ஸ்ேபார�் பல்கைலக் கழகத்�ன் உலகப் �கழ்ெபற்ற 
ேபாட�்யன் �லகத்�னால் இந்த ��� வழங்கப்ப��ற�. 

 1998 ஆம் ஆண்�ல் ெபா�ளாதார நலன்கள் மற்�ம் ச�க வாய்ப்� ேகாட்பா�களில் 
இவர� பணிக்காக ெபா�ளாதார அ��யல் �ரி�ல் இவ�க்� ேநாபல் பரி� 
வழங்கப்படட்�.  

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

மக்ரான் ேகாப்ைப �த்�சச்ண்ைட 

 இந்�யக் �த்�ச ் சண்ைட �ரரக்ள், ஈரானின் சாபஹார ்  நகரில் நைடெபற்ற மக்ரான் 
ேகாப்ைப �த்�ச ் சண்ைடச ் �ற்�ப் பயணப் ேபாட்��ல் ஒ� தங்கம், ஐந்� ெவள்ளி 
மற்�ம் இரண்� ெவண்கலம் உள்பட 8 பதக்கங்கைள ெவன்றனர.் 

 இந்�யா�ற்கான ஒேர ஒ� தங்கப் பதக்கத்ைத �ன்� �ைற இைளேயார ் ேத�யப் 
ேபாட்��ன்  ெவற்�யாளரான அரியானா�ன் �பக் ெவன்றார.் 

 P. ல�தா �ரசாத் (52 �ேலா �ராம்), மனீஷ் ெகௗ�க் (60 �ேலா �ராம்) �ரே்யாதன் �ங் 
ேந� (69 �ேலா �ராம்), சஞ்�த் (91 �ேலா �ராம்) மற்�ம் ச�ஸ்�மார ் (91 �ேலா 
�ரா�ற்�ம் அ�கம்) ஆ�ேயார ்ெவள்ளிப் பதக்கங்கைள ெவன்றனர.் 
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 ேரா�த் ேடாகாஸ் மற்�ம் மஞ்�த் �ங் பங்கல் �ைறேய 64  �ேலா�ராம் மற்�ம் 75 
�ேலா�ராம் �ரி�ல் ெவண்கலப் பதக்கங்கைள ெவன்றனர.் 

 

ISSF சரவ்ேதச ஒற்�ைமயான �ல்�த்ைத சாம்�யன்�ப் 

 வங்க ேதசத்�ன் டாக்கா�ல் நைடெபற்ற �ன்றாவ� சரவ்ேதச �ப்பாக்�ச ் ��தல் 
�ைளயாட்�ற்கான �ட்டைமப்�ன் சரவ்ேதச ஒற்�ைமயான �ல்�த்ைத 
சாம்�யன்�ப் ேபாட்��ல் இந்�யா நான்� தங்கம், �ன்� ெவள்ளி மற்�ம் �ன்� 
ெவண்கலப் பதக்கங்கைள ைகப்பற்�ய�.  

 ெவற்�யாளரக்ள் �ன்வ�மா�: 

 

 

Event Winners Medal 
Compound individual girl's Pragati Gold 
 Isha Pawar Bronze 
Mixed pair event Prathamesh and Pragati Silver 
Recurve boys’ team Paras Hooda,  

Bishal Changmai  
Karni Singh Chouhan 

Gold 

Recurve mixed pair Paras Hooda and Komalika Bari Gold 
Recurve girls' team R Kamolika Bari,  

Amanpreet Kaur, and Ridhi 
Silver 

Compound boys’ team Ritik Chahal,  
Prathamesh Smadhan Jawkar 
Chirag Vidyarthi 

Gold 

Compound girls’ team Isha Pawar, Pragati,  
Sanchita Tiwari 

Silver 
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சரவ்ேதச �ப்பாக்�ச ்��தல் �ைளயாட்�க் �ட்டைமப்�ன் உலகக் ேகாப்ைப 2019 

 2019 ஆம் ஆண்� �ப்ரவரி 20 �தல் 28 வைர ���ல்��ல் ISSF உலகக் ேகாப்ைப 
நடத்தப்படட்�. 

 இ� ISSF உலகக் ேகாப்ைப�ன் வ�டாந்�ர நிகழ்வா�ம். இ� சரவ்ேதச �ப்பாக்�ச ்
��தல் �ைளயாட�்க் �ட்டைமப்பால் (ISSF – International Shooting Sport Federation) 
நடத்தப்ப��ன்ற�. 

 இ� ஜப்பானின் ேடாக்�ேயா நகரில் நடத்தப்பட இ�க்�ம் 2020 ஆம் ஆண்�ன்  ஒ�ம்�க் 
ேபாட்�க�க்கான த��ப் ேபாட்�யா�ம்.  

 இந்த உலகக் ேகாப்ைப�ல் ஹங்ேகரி�டன் இைணந்� இந்�யா �த�டத்�ல் 
தரவரிைசப் ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 கலப்� அணிப் �ரி�ல் 10 �ட்டர ்ஏர ்�ஸ்டல் �ரி�ல் ெசௗரப் ெசௗத்ரி�ம் ம� ேபக்க�ம் 
தங்கப் பதக்கத்ைத ெவன்றனர.் 

 அ�ரவ்ா சந்ேதலா ெபண்க�க்கான 10 �ட்டர ்ஏர ்ைர�ள் ேபாட்��ல் ெவன்றேதா�, 2019 
ஆம் ஆண்�ன் �ப்பாக்�ச ் ��ம் �ைளயாட்�ற்கான உலகக் ேகாப்ைபப் ேபாட்��ல் 
இந்�யா�ன் �தல் தங்கப் பதக்கத்ைத ெவன்� உலக சாதைனையப் பைடத்�ள்ளார.் 

 

�ரிக்ெகட் ேபாட்��ல் சாதைனகள் – ேமற்� இந்�யத் ��கள் & இங்�லாந்� 

 உல�ல் 500 �க்சரக்ைள அ�த்த �தல் �ரராக ேமற்� இந்�யத் ��கள் அணி�ன் 
�ரிக்ெகட் �ரர ்��ஸ் ெக�ல் உ�ெவ�த்��க்�ன்றார.் 

 10,000 ரன்கைள அைடந்த வைக�ல் �ைரயன் லாரா�ற்� அ�த்த  இரண்டாவ� கரி�ய 
�ரராக�ம் உலகள�ல் 14வ� �ரராக�ம் ெக�ல் உ�ெவ�த்��க்�ன்றார.் 

 2013 ஆம் ஆண்�ல் இந்�யா மற்�ம் ஆஸ்�ேர�யா அணிக�க்� இைடேய நைடெபற்ற 
ேபாட்��ல் அ�த்த 38 �க்சரக்ள் என்ற �ந்ைதய சாதைனைய தற்சமயம் நைடெபற்ற 
இங்�லாந்� மற்�ம் ேமற்� இந்�யத் ��கள் அணிக�க்� இைடேயயான ேபாட்��ல் 
இ� அணி �ரரக்�ம்  ேசரந்்� ெமாத்தம் 46 �க்சரக்ைள அ�த்� ��ய�த்�ள்ளனர.் 

 இப்ேபாட்��ல் இங்�லாந்� அணி 24 �க்சரக்ைள அ�த்�ள்ள�. இ� ஒ� நாள் 
ேபாட்�களில் ஒ� அணியால் அ�க்கப்பட்ட அ�கபடச் எண்ணிக்ைகயா�ம். அவரக்ள் 
இத்ெதாடரின் �தல் ேபாட்��ல் ேமற்� இந்�யத் ��கள் அணி அ�த்த 23 என்ற 
எண்ணிக்ைகையத் தாண்�னர.் 

 ேமற்� இந்�யத் ��களின் �ேரனடா�ல் நைடெபற்ற இப்ேபாட்��ல் ெமாத்தம் 532 
ரன்கள் ப�ண்டரிகள் �லம் வந்தன. இ� நாள் வைர�ல் ஒ� ஆட்டத்�ல் அ�கமான 
ரன்கள் ப�ண்டரிகள் �லம் அ�க்கப்படட்� இ�ேவயா�ம். 

 ஆறா�ரம் ரன்கைள ஒ�நாள் ேபாட்�களில் அ�த்த �தல் இங்�லாந்� அணி �ரராக 
மாரக்ன் சாதைன பைடத்��க்�ன்றார.்   
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�பாய் ெடன்னிஸ் சாம்�யன்�ப் 2019 

 ெபா�வாக �பாய் ��ட்� ப்ரீ ெடன்னீஸ் சாம்�யன்�ப் என்ற�யப்ப�ம் 2019 ஆம் 
ஆண்�ன் �பாய் ெடன்னீஸ் சாம்�யன்�ப்பான� ஐக்�ய அர� அ�ரகத்�ன் �பா�ல் 
நிைற� ெபற்ற�. 

 இ� ஆண்களின் 27-வ� ப�ப்� மற்�ம் ெபண்களின் 19-வ� ப�ப்பா�ம். 

 ெவற்� ெபற்றவரக்ளின் பட்�யல் 

 

 

57-வ� சரவ்ேதச மல்�த்தப் ேபாட்� 

 2019 ஆம் ஆண்� �ப்ரவரி 28 �தல் மாரச் ் 03 வைர பல்ேகரியா�ன் �ேச�ல் 57-வ� 
சரவ்ேதச மல்�த்தப் ேபாட்�யான “டான் ேகாேலாவ் நிக்ேகாலா ெபட்ேராவ்” 
நடத்தப்படட்�. 

 இந்த சரவ்ேதச ேபாட்�யான� டான் ேகாேலாவ் மற்�ம் நிக்ேகாலா ெபட்ேராவா 
ஆ�ேயாரின் நிைனவாக பல்ேகரிய மல்�த்த �ட்டைமப்�னால் நடத்தப்படட்�. 

 இந்�ய மல்�த்த �ரரான பாஜ்ராங் �னியா 65-�ேலா எைடப் பரி�ல் அெமரிக்காைவச ்
ேசரந்்த ேஜாரட்ான் ஒ�வர ் என்பவைர �ழ்த்� தங்கப் பதக்கம் ெவன்�ள்ளார.் இவர ்
இந்தத் தங்கப் பதக்கத்ைத �ங் கமாண்டர ்அ�நந்தன் வரத்்தமா�க்� அரப்்பணித்தார.் 

Category Winner Runner–up 
Men’s Singles Roger Federer (Switzerland) Stefanos Tsitsipas (Greece) 

Women’s Singles Belinda Bencic (Switzerland) Petra Kvitova (Czech Republic) 

Men’s Doubles Rajeev Ram (USA)  
Joe Salisbury (UK) 

Ben McLachlan (New Zealand)  
Jan-Lennard Struff (Germany) 

Women’s Doubles Hsieh Su-wei (Chinese 
Taipei) Barbora Strycova 
(Czech Republic) 

Lucie Hradecka (Czech Republic)  
Ekaterina Makarova (Russia) 
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 இதர இந்�ய ெவற்�யாளரக்ள் �ன்வ�மா�: 

o �ஜா தண்டா – தங்கம் (59 �ேலா) 

o சாக்� மா�க் – ெவள்ளி (65 �ேலா) 

o சந்�ப் ேதாமர ்– ெவள்ளி (ஆண்களின் 61 �ேலா �ரி�) 

o �ேனஷ் ேபாகாட ்– ெவள்ளி (ெபண்களின் 53 �ேலா) 

 

ஆ�ய �ைளயாட்�கள் – �ரிக்ெகட் �ண்�ம் அ��கம் 

 2022 ஆம் ஆண்�ல் �னா�ன் ஹன்ஸ்ேஹா நகரில் நைடெபற��க்�ம் ஆ�ய 
�ைளயாட�் ேபாட்�களில் �ரிக்ெகடை்ட �ண்�ம் அ��கப்ப�த்த ஆ�ய ஒ�ம்�க் 
மன்றம் (OCA - Olympic Council of Asia) ��� ெசய்�ள்ள�. 

 இதற்��ன் 2010 மற்�ம் 2014 ஆம் ஆண்�களில் நைடெபற்ற ஆ�யப் ேபாட்�களில் 
�ரிக்ெகட் இடம்ெபற்ற�. ஆனால் 2018 ஆம் ஆண்�ல் இந்ேதாேன�யா�ன் 
இன்ச�்யானில் நைடெபற்ற ஆ�யப் ேபாட்��ல் �ரிக்ெகட ்இடம் ெபற�ல்ைல. 

 2010 மற்�ம் 2014 ஆம் ஆண்�களில் �ைறேய �ன்ஸ்�ேகா மற்�ம் இன்ச�்யானில் 
நைடெபற்ற ஆ�ய �ைளயாட�்கைளப் ேபான்� �ரிக்ெகட்�ன் �20 ப�ப்பான� 
அ��கப்ப�த்தப்பட��க்�ற�. 

 இந்த இரண்� ேபாட்�களி�ம் இந்�ய �ரிக்ெகட ்அணிகள் பங்� ெகாள்ள�ல்ைல. 

 2022 ஆம் ஆண்� ஆ�ய �ைளயாட�்ப் ேபாட்�களில் ஆஸ்�ேர�யா உள்ளிடட் 
ஒசானியா நா�கள் ேபாட்��ல் பங்�ெபற அைழக்கப்ப�ம் என்ற �க்�ய ��� 
எ�க்கப்பட�்ள்ளதாக அ��க்கப்பட�்ள்ள�.  

 

ெமக்�கன் ஓபன் 2019 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் ெமக்�கன் ஓபன் ேபாட்�யான� ெமக்�ேகா�ன் �ரின்சஸ் 
�ண்ேடா இம்�ரிய�ல் நைடெபற்ற�. 

 ஆண்க�க்கான ஒற்ைறயர ் இ��ப் ேபாட்��ல் ஆஸ்�ேர�யாைவச ் ேசரந்்த நிக் 
�யர�்ேயாஸ் ெஜரம்னிையச ் ேசரந்்த அெலக்சாண்டர ் ெஜவ்ேரைவ �ழ்த்� தன� 
வாழ்நாளின் 5-வ� ATP பட்டத்ைத ெவன்றார.் 

 இதர ெவற்�யாளரக்ள் 

 

 

Category Winner 
Men’s Singles Nick Kyrgios 
Women’s Singles Wang Yafan 
Men’s Doubles Alexander Zverev and Mischa Zverev 
Women’s Doubles Victoria Azarenka and Zheng Saisai 
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50 �ேலா �ட்டர ்நைடபயணப் ேபாட்� – உலக சாதைன 

 �னா�ன் 2016 ஆம் ஆண்�ன் ஒ�ம்�க் சாம்�யனான �� ஹாங் 50 �ேலா �ட்டர ்
நைடபயணப் ேபாட்��ல் ெவற்� ெபற்� �ந்ைதய உலக சாதைனைய ��ய�த்தார.் 

 �னா�ன் யாங்சானின் நைடெபற்ற �ன நைடபயண �ராண்ட் �ரிக்ஸ் ேபாட்��ல் இவர ்
3 மணி 59 நி�டம் 15 �னா�களில் 50 �ேலா �டட்ர ்ெதாைலைவக் கடந்தார.் 

 இதன் �லம் இந்த நிகழ்ச�்�ல் 4 மணி ேநரத்�ற்�ள் ெதாைலைவக் கடந்� ெவற்� 
ெபற்� உலக சாதைனைய ��ய�த்த �தலாவ� ெபண் �ராங்கைனயாக இவர ்
உ�ெவ�த்�ள்ளார.்  

 2018 ஆம் ஆண்�ல் IAAF உலக நைட பயண அணிகள் சாம்�யன்�ப்�ல் �ந்ைதய உலக 
சாதைனயாக �னா�ன் �யாங் �ய் 50 �ேலா �ட்டர ்ெதாைலைவ 4:04:36 �னா�களில் 
கடந்தார.் இவர ் �யாங் �ைய �ட 5 நி�டங்க�க்� �ைறவாக அத்ெதாைலைவக் 
கடந்�ள்ளார.் 

 தற்ெபா�� இவர ் 20 �ேலா �ட்டர ் மற்�ம் 50 �ேலா �ட்டர ் ஆ�ய இரண்��ம் உலக 
சாதைனையப் பைடத்�ள்ளார.் 2015 ஆம் ஆண்�ல் ஸ்ெப�னின் லா ெகா�னா�ல் 
நைடெபற்ற 20 �ேலா �ட்டர ் நைடபயணப் ேபாட்�ைய 1:24:38 என்ற ேநரத்�ல் கடந்� 
சாதைன �ரிந்�ள்ளார.்  

 

�� �த்�ச ்சண்ைடப் ேபாட்� 

 38-வ� �� �த்�ச ் சண்ைடப் ேபாட்�யான� �ன்லாந்�ன் ெஹல்�ங்��ல் 
நைடெபற்ற�. 

 இப்ேபாட்�ைய இந்�யா ஒ� தங்கம், 4 ெவள்ளி மற்�ம் 3 ெவண்கலப் பதக்கங்கைளப் 
ெபற்� நிைற� ெசய்த�. 

 இந்�யாைவச ் ேசரந்்த க�ந்தர ் �ங் �ஸ்த் என்பவர ் தன� இைணப் ேபாட்�யாளரான  
இந்�யாைவச ் ேசரந்்த �கம� �சா��ன் என்பவைர �ழ்த்� இந்�யா�ற்� ஒேர ஒ� 
தங்கப் பதக்கத்ைதப் ெபற்�த் தந்தார.்  

 

 

 
MEDAL TALLY 

KAVINDER SINGH GOLD 

MOHAMMED HUSAMUDDIN 

SILVER 
GOVIND KUMAR SAHANI 

SHIVA THAPA, 

DINESH DAGAR 

SACHIN SIWACH,  

BRONZE SUMIT SANGWAN 

NAVEEN KUMAR 
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�றப்� ஒ�ம்�க் - 2019 

 �றப்� ஒ�ம்�க் உலக �ைளயாட�்ப் ேபாட்�கள் அ�தா��ன் ஜா�த் �ைளயாட�் 
நகர அரங்�ல் ெதாடங்�ய�. 

 இந்த �றப்� ஒ�ம்�க்கான� அ�வாற்றல் �ைறபா�கள் ெகாண்ட �ைளயாட�் 
�ரரக்�க்ெகன நடத்தப்ப��ற�. 

 இந்த ஒ�ம்�க்�ல் ேஜா�யான�, “நம்�க்ைக�ன் �ழம்�” என�ம் �ைளயாட்�ன் 
�தமான� ‘where I’m supposed to be’ என�ம் ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 

 

 

த�த்தா 

 த�ழ்நாடை்டச ்ேசரந்்த த�த்தா ஹாங்காங்�ல் நைடெபற்ற ஆ�ய இைளேயார ்தடகள 
சாம்�யன்�ப் ேபாட�்�ன் மகளி�க்கான நீளம் தாண்�தல் ேபாட்��ல் ெவன்� 
இரண்டாவ� தங்கப் பதக்கத்ைத ெவன்�ள்ளார.் 
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 17 வயதான இவர ் இதற்� �ன்னதாக 100 �ட்டர ் தைட தாண்�ம் ேபாட்��ல் தங்கம் 
ெவன்�ள்ளார.்  

 

இந்�யன் ெவல்ஸ் மாஸ்டரஸ்் 2019 

 ெதா�ல்சார ்ெடன்னிஸ் ேபாட்�யான 2019 ஆம் ஆண்�ன் இந்�யன் ெவல்ஸ் மாஸ்டரஸ்் 
அெமரிக்கா�ன் க�ேபாரன்ியா�ல் நைடெபற்ற�. இ� BNP பாரிபாஸ் ஓபன் என்�ம் 
அைழக்கப்ப��ற�. 

 ெவற்� ெபற்றவரக்ளின் பட்�யல் �ன்வ�மா�  

 

 

ஆ�ய மல்�த்த சாம்�யன்�ப் 

 �ைனெடட் உலக மல்�த்த அைமப்பான� (UWW - United World Wrestling) 
இந்�யா�ட��ந்� இைளேயா�க்கான ஆ�ய மல்�த்த சாம்�யன்�ப்ைபப் 
ப�த்�ள்ள�. 

 பா�ஸ்தான் நாட�்டனான இந்�யா�ன் இராஜதந்�ர உற�ல் ஏற்பட்ட பதற்றத்�ன் 
காரணமாக இந்த அைமப்� இந்�ய மல்�த்தக் �டட்ைமப்�டன் ெதாடர�் ைவத்�க் 
ெகாள்வைத நி�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் என்� தன்�டன் இைணக்கப்பட�்ள்ள  
அைனத்�க் �ட்டைமப்�கைள�ம் ேகட�்க் ெகாண்ட�. 

 ெலபனான் நடத்�வதாக இ�ந்த இைளேயார ் சாம்�யன்�ப் ேபாட்�ைய, அந்நா� 
நடத்�வ���ந்� �ல�யைதத் ெதாடரந்்� மாற்�யைமக்கப்பட்ட இைளேயார ்
சாம்�யன்�ப் ேபாட்�ைய ஜுைல�ல் நடத்த இந்�யா ஒப்�க் ெகாண்ட�.  

 ஆனால் தற்ெபா�� (UWW) அைமப்பான� இைளேயார ் ஆ�ய சாம்�யன்�ப் 
ேபாட்�ைய நடத்�வைத இந்�யா�ட��ந்�ப் ெபற்� தாய்லாந்� நாட்�ற்� 
வழங்��ள்ள�. 

 

�றப்� ஒ�ம்�க்ஸ் 2019 

 ஐக்�ய அர� அ�ரகத்�ன் அ�தா��ல் நைடெபற்ற �றப்� ஒ�ம்�க்ஸ் உலக ேகாைடக் 
கால �ைளயாட�்ப் ேபாட்�களில் 85 தங்கப் பதக்கங்க�டன் ெமாத்தம் 368 
பதக்கங்கைள ெவன்� இந்�யா வரலாற்�ச ்சாதைன பைடத்�ள்ள�. 

 பல்ேவ� �ைளயாட�்ப் �ரி�களில் 170 நா�கைளச ்ேசரந்்த 7000 �ைளயாட�் �ரரக்ள் 
கலந்� ெகாண்ட இந்த ேபாட்��ல், இந்�யாைவச ்  ேசரந்்த 284 தடகள �ரரக்ள் கலந்� 
ெகாண்டனர.் 

Category Winner Runner-up 
Men’s Singles Dominic Thiem (Austria) Roger Federer (Switzerland) 
Women’s Singles Bianca Andreescu (Canada) Angelique Kerber (German) 

Men’s Doubles Nikola Mektic (Croatia)  
Horacio Zeballo (Argentina) 

Lukasz Kubot (Poland)  
Marcelo Melo (Brazil) 

Women’s Doubles Elise Mertens (Belgium)  
Aryna Sabalenka (Belarus) 

Barbora Krejcikova (Czech Republic)  
Katerina Siniakova (Czech Republic) 
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 இந்த �றப்� ஒ�ம்�க்�ன் 500 �ட்டர ் �ரி�ல் ெபண் ��வண்� �ரரக்ளான 
மணிேமகைல மற்�ம் ��� ஆ�ேயார ் �ைறேய தங்கம் மற்�ம் ெவள்ளிப் 
பதக்கங்கைள ெவன்�ள்ளனர.் 

 �றப்� ஒ�ம்�க்ஸ் என்ப� �ைளயாட�் வ�ைம�ன் �லம் அ��சார ்
�ைறபா�க�டன் “உ��ப்பாட�் மக்களின்” ேமம்பா� �� கவனத்ைதச ் ெச�த்�ம் 
உல�ன் �கப் ெபரிய மனிதா�மான �ைளயாட�் நிகழ்ச�்யா�ம்.  

 

SAAF மகளிர் கால்பந்� சாம்�யன்�ப் 

 SAAF மகளிர ்கால்பந்� சாம்�யன்�ப்�ன் இ��ப் ேபாட்��ல் ேநபாளத்ைத 3 – 1 என்ற 
கணக்�ல் �ழ்த்� ெதாடரந்்� ஐந்தாவ� �ைறயாக இந்�யா ெவற்� ெபற்�ள்ள�. இந்த 
சாம்�யன்�ப் ேபாட்�ைய ேநபாளம் நடத்�ய�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் SAFF (South Asian Football Federation) மகளிர ் கால்பந்� சாம்�யன்�ப் 
ஆன� ெதற்� ஆ�ய கால்பந்� �ட்டைமப்ைபச ் ேசரந்்த ேத�ய அணிகளால் பங்� 
ெகாள்ளப்ப��ன்ற வைக�ல் இரண்� ஆண்�க�க்� ஒ��ைற நைடெப�ம் சரவ்ேதச 
மகளிர ்கால்பந்� சாம்�யன்�ப்�ன் 5-வ� ப�ப்பா�ம். 

 இந்த ேபாட்��ல் இந்�யா, ேநபாளம், மாலத் ��கள், �டான், வங்க ேதசம் மற்�ம் 
இலங்ைக ஆ�ய நா�கள் பங்� ெபற்றன.  

  

�ப்பரஸ்்டாட்ஸ் 

 ஐஐ� மதராஸ் மற்�ம் இஎஸ்�என் �ரிக்இன்ேபா ஆ�ய இரண்�ம் இைணந்� �ரிக்ெகட் 
�ைளயாட்�ைன ஆய்� ெசய்வதற்காக “�ப்பரஸ்்டாடஸ்்” என்ற ஒ� அள�டை்ட 
உ�வாக்��ள்ளன. 

 �ப்பரஸ்்டாடஸ்் என்ப� லக்ஸ் ����, �ன்கணிப்பாளர ்  மற்�ம் ஸ்மாரட்் ஸ்டாடஸ்் 
ஆ�ய �ன்� �ள்ளி�யல் அள��களின் �ைணப்பா�ம். 

 �ரிக்ெகட ் �ள்ளி�யல் ஆய்�ல் �தன்�ைறயாக �ரிக்ெகட் ேபாட்��ன் ��ைவ 
�ன்னேர அ�ந்� ெகாள்ள லக்ஸ் ேபக்டர ்பயன்ப��ன்ற�. 

 

இன்ேபா�ஸ் – �ெரஞ்� ஓபன் 

 �ெரஞ்� ஓபன் ெடன்னீஸ் ேபாட்�க�க்கான ெதா�ல்�ட்பத் �ர�்ைன வழங்�வதற்காக 
இன்ேபா�ஸ் நி�வனமான� ேராலண்ட் காேராஸ் உடன் �ன்� ஆண்�க�க்கான 
ஒப்பந்தத்�ல் ைகெயாப்ப�ட�்ள்ள�. 

 �ெரஞ்� ஓபன் ேபாட்�யான� உல�ன் �தன்ைம களிமண் ஆ�கள சாம்�யன்�ப் 
ேபாட்�யா�ம். ேம�ம் இ� வ�டாந்�ர 4 �ராண்ட் ஸ்லாம் ேபாட்�த் ெதாடரக்ளில் 
இரண்டாவதா�ம். 

 ஆஸ்�ேர�ய ஓபன், �ம்�ள்டன் மற்�ம் அெமரிக்க ஓபன் ஆ�யைவ இதர �ன்� 
�ராண்ட் ஸ்லாம் ேபாட்�த் ெதாடரக்ளா�ம்.  
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ஆ�ய ேகாப்ைப �ல்�த்ைதப்  ேபாட்� 

 பாங்காக்�ல் நிைற� ெபற்ற ஆ�யக்  ேகாப்ைப �ல்�த்ைதப் ேபாட்��ல் இந்�யா ஏ� 
பதக்கங்கைளப் ெபற்�ள்ள�. 

 இந்�யாைவச ்ேசரந்்த மகளிர ்�ல்�த்ைத �ரரான �ஸ்கான் �ரார ்ெதாடரந்்� �ன்� 
பதக்கங்கைள ெவன்�ள்ளார.்  

 

�மாஸ்டர் 2019 ITTF ேசலஞ்ச ்ப்ளஸ் 

 ஓமன் ஓபன் ேட�ள் ெடன்னிஸ் என்� ெபா�வாக அ�யப்ப�ம் �மாஸ்டர ் 2019 ITTF 
ேசலஞ்ச ்ப்ளஸ் ேபாட்�யான� ஓமனின் மஸ்கட்�ல் நைடெபற்ற�. 

 இந்தத் ெதாடரில் இந்�ய �ரரான G. சத்யன் ெவண்கலப் பதக்கத்ைத�ம் 21 
வய�க்�டப்ட்ேடார ்�ரி�ல் அரச்ச்னா காமத் ெவள்ளிப் பதக்கத்ைத�ம் ெவன்�ள்ளனர.் 

 

 

�க்�ய �னங்கள் 

உலக உள்நாட்�ப் பா�காப்� �னம் – மாரச் ்01 

 உலகம் ��வ�ம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 01 அன்� உலக உள்நாட�்ப் பா�காப்� 
�னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 இ� 1990 ஆம் ஆண்�ல் சரவ்ேதச உள்நாட�்ப் பா�காப்� அைமப்�ன் ெபா�ச ்சைப�ன் 
���ன்ப� ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் உலக உள்நாட�்ப் பா�காப்� �னத்�ன் க�த்��வான�, 
“�ழந்ைதகளின் பா�காப்�, நம� ெபா�ப்�” என்பதா�ம். 
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��யப் பா�பா� �னம் – மாரச் ்01 

 உலகம் ��வ�ம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 01 அன்� ��யப் பா�பா� �னம் 
அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 இ� ச�ப்�த் தன்ைம, இரக்க �ணம் மற்�ம் அைம� ஆ�யவற்ைற ஊக்��ப்பதன் 
�லம் தனித்�வம், அைனவைர�ம் உள்ளடக்�தல் மற்�ம் மனித உரிைமகள் 
ஆ�யவற்ைற அ�சரிப்பைத ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

 

 இத்�னம் 2013 ஆம் ஆண்� �சம்பர ் மாதத்�ல் ஐக்�ய நா�களின் எசஐ்�/எய்டஸ்் 
�ட்டத்�னால் �தன்�ைறயாக அ�சரிக்கப்பட்ட�. 

 ஐக்�ய நா�கள் மற்�ம் இதர சரவ்ேதச அைமப்�கள் ஆ�யைவ 2014 ஆம் ஆண்� மாரச் ்
01 அன்� இத்�னத்ைத அ�காரப்�ரவ்மாகக் ெகாண்டா�ன. 

 

43-வ� ��ைமக் கணக்� �னம் – மாரச் ்01 

 இந்�ய ��ைம�யல் கணக்� ேசைவகள், 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ்01-ம் ேத� ��ல்��ல் 
தன� 43-வ� ��ைம�யல் கணக்� �னத்ைதக் (Indian Civil Accounts Service - 
ICAS)  ெகாண்டா���க்�ன்ற�. 

 இந்த வ�ட ��ைம�யல் கணக்� �னம், இந்�யக் ��ைம�யல் கணக்� அைமப்�ன் 
தனித்�வத் �ட்டமான ெபா� நி� ேமலாண்ைம அைமப்� என்ற �ட்டத்�ன் வளரச்�்ையக் 
ேகா�ட�்க் காண்�க்�ன்ற�. 

 இந்�யக் ��ைம�யல் கணக்�  ேசைவ 1976 ஆம் ஆண்� ஆரம்�க்கப்படட்�. அன்� 
�தல் தன� நிைலைய இந்நி�வனம் �ராக உயரத்்���க்�ன்ற�. ேம�ம் இ� 
ெதாடங்�ய���ந்� மத்�ய அர�ன் ெபா� நி� ேமலாண்ைம�ல் ஒ� �க்�யப் 
பங்�ைன வ�த்�ள்ள�. 

 

உலக கா�ேகட்�த ்�னம் – மாரச் ்03 

 உலக கா�ேகட�்த் �னம் என்ப� ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் உலக �காதார நி�வனத்�ன் 
பாரை்வக் �ைறபா� மற்�ம் கா�ேகளாைம ஆ�யவற்ைறத் த�ப்பதற்கான 
அ�வலகத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ஒ� பரப்�ைரயா�ம். 
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 இவ்வ�டத்�ற்கான க�த்��, “உங்கள் கா�ேகட்�த் தன்ைமைய ேசா��ங்கள்” 
என்பதா�ம். 

 மக்கள் தங்கள் கா�ேகட்�த் தன்ைமைய வழக்கமாக ேசா�த்�க் ெகாள்ள�ம் ஒ� ேவைள 
கா�ேகட்�த் தன்ைம இழக்�ம் சமயத்�ல் �ன்�ட்�ேய தைல�ட�ம் மக்கைள 
அ�ம�க்க உத�ம் ஒ� இலவச ைகேப� ெசய�யான “hearWHO” என்ற ெசய�ைய உலக 
�காதார நி�வனம் ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 

உலக வன��ர ்�னம் -  மாரச் ்03 

 ஐக்�ய நா�களின் ெபா�சச்ைப (United Nations General Assembly - UNGA) 2013 ஆம் ஆண்� 
�சம்பர ்20-ம் ேத�யன்� நைடெபற்ற தன� 68-வ� அமர�்ன்ேபா� மாரச் ்03-ம் ேத�ைய 
உலக வன��ர ்�னமாக அ�சரிக்க ��� ெசய்த�. 
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 அ��ம் த�வா�ல் உள்ள வன��ர ் ��கங்கள் மற்�ம் தாவரங்கள் ஆ�யவற்�ல் 
சரவ்ேதச வரத்்தகம் �தான ஒப்பந்தம் ஏற்�க் ெகாள்ளப்படட்ைத இத்�னம் ��க்�ன்ற�. 

 தாய்லாந்தால் இத்�னம் உலகத்�ன் வன�லங்� மற்�ம் தாவரங்கைளப் பற்�ய 
��ப்�ணரை்வ அ�கப்ப�த்� அ�சரித்�ட �ன்ெமா�யப்பட்ட�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ற்கான க�த்��, “நீ�க்க��லான வாழ்க்ைக: மக்க�க்காக�ம் 
�ரகத்�ற்காக�ம்” என்பதா�ம். 

 

ேத�யப் பா�காப்� �னம் – மாரச் ்04 

 ேத�ய பா�காப்� �னம் (National Safety Day - NSD) ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் மாரச் ் 04-ம் ேத� 
இந்�யா�ல் அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 ேத�யப் பா�காப்�க் ��ைவ ஏற்ப�த்�ய நி�வன �னத்ைத இத்�னம் 
அ�சரிக்�ன்ற�. 

 1972-ம் ஆண்�ல் �தல் ேத�யப் பா�காப்�த் �னத்�ற்கான பரப்�ைர 
ேமற்ெகாள்ளப்பட�் அ� �தல் ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் அ� ெதாடரப்பட�் வ��ன்ற�. 

 ேத�ய பா�காப்�த் �னம் என்ற ஒற்ைறத் �னமாக மாரச் ் 04 ேத�யன்� இ� 
ஆரம்�க்கப்பட்ட�. 

 தற்ேபா� இந்த பரப்�ைர மாரச் ் 04 �தல் 11 வைர�ல் ஒ� வார காலத்�ற்� �ரி� 
ெசய்யப்பட�்�க்�ன்ற�.  

 

 

ேத�யப் பா�காப்� �னம் – மாரச் ்04 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 04 ஆம் ேத� ேத�யப் பா�காப்� �னம் 
அ�சரிக்கப்ப��ற�. இத்�னம் ராஷ்�ரிய �ர�ா �வாஸ் என்�ம் அ�யப்ப��ற�. 

 இத்�னமான� இரா�வ அ�காரிகள், �ைண இரா�வப் பைட�னர,் காவல் 
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�ைற�னர ்மற்�ம் கமாண்ேடாப் பைட�னர ்ஆ�ய பா�காப்�ப் பைடகளின் பணிைய 
ெகௗர�க்�ற�. 

 

 நாட்�ற்காக�ம் மக்களின் பா�காப்� மற்�ம் அைம�க்கா�ம் எப்ெபா��ம் 
பணியாற்�ம் இந்�யா�ன் அைனத்� அைமப்�க�க்காக�ம் இத்�னம் 
அரப்்பணிக்கப்ப��ற�. 

 1972 ஆம் ஆண்�ல் �தலாவ� ேத�யப் பா�காப்�த் �னம் அ�சரிக்கப்படட்�.                  48-
வ� ேத�யப் பா�காப்�த் �னம் இந்தாண்� ெகாண்டாடப்பட்ட�. 

 

ஜன் அ�சா� �வாஸ் – மாரச் ்07 

 இந்�யா ��வ�ம் மாரச் ்07 ஆம் ேத� ஜன் அ�சா� �னமாக அ�சரிக்கப்ப�ம் என்� 
இரசாயனங்கள் மற்�ம் உரங்க�க்கான மத்�ய இைண அைமசச்ர ் மன்�க் 
மண்டா�யா அ��த்�ள்ளார.் 

 இ� �ரதான் மந்�ரி பார�ய ஜன் அ�சா� பரிேயாஜனா (PMBJY - Pradhan Mantri Bhartiya 
Janaushadhi Pariyojana) �ட்டத்�ற்� உந்�சக்� அளிப்பைத�ம் ��ப்�ணரை்வ 
ஏற்ப�த்�வைத�ம் ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 2020 ஆம் ஆண்�ல் ஒவ்ெவா� ெதா����ம் �ைறந்த� ஒ� PMBJY ேகந்�ரா இ�க்க 
ேவண்�ம் என்� அர� �ட்ட�ட�்ள்ள�. 

 ெபா� மக்க�க்காக �மார ் �.1000 ேகா��லான நி�ைய ேச�க்கப்ப�வதற்� இந்தத் 
�ட்டம் வ� ேகா��ற�. இந்த ம�ந்�கள் சந்ைத �ைலையக் காட்��ம் 50 சத��தம் 
�தல் 90 சத��தம் வைர �ைறவாக �ற்கப்ப��ன்றன. 
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சரவ்ேதச ெபண்கள் �னம் – மாரச் ்08 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்08 அன்� சரவ்ேதச ெபண்கள் �னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 ெபண்க�க்கான உரிைமகள் இயக்கத்�ல் இ� ஒ� ைமயப் �ள்ளியா�ம்.  

 1909 ஆம் ஆண்� ஜனவரி 28 அன்� நி�யாரக்்�ல் ெபண்கள் �னத்ைத அெமரிக்கா�ன் 
சமதரம்க் கட்� ஒ�ங்�ைணத்த�. 

 1917 ஆம் ஆண்� மாரச் ்08 அன்� ேசா�யத் இரஷ்யா�ல் ெபண்கள் வாக்�ரிைமையப் 
ெபற்றனர.்  அங்� மாரச் ்08 ஆம் ேத� ேத�ய ���ைற �னமா�ம். 

 இந்தத் �னமான� 1975 ஆம் ஆண்�ல் ஐக்�ய நா�களால் ஏற்�க் ெகாள்ளப்ப�ம் வைர 
சமதரம் இயக்கம் மற்�ம் ெபா��ைடைமக் கட்��னால் இத்�னம் அ�சரிக்கப்பட்ட�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் சரவ்ேதச ெபண்கள் �னத்�ற்கான க�த்��வான�, “சமமாக 
�ந்தைன ெசய், �த்�சா�த்தனமாக கட்டைம, மாற்றத்�ற்காக ��ைமையப் பைட” 
என்பதா�ம்.  
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CISF நி�வன �னம் – மாரச் ்10 

 மத்�ய ெதா�லகப் பா�காப்�ப் பைட�ன் (Central Industrial Security Force - CISF) நி�வன 
�னம் ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் மாரச் ்10-ம் ேத�யன்� அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 இந்த வ�டம் அ� உ�வான 50-வ� வ�டத்ைத அ�சரிக்�ன்ற�. 

 1969-ம் ஆண்� இத்�னத்தன்� 2800 பைட �ரரக்�டன் இந்�யப் பாரா�மன்றத்�ன் ஒ� 
சட்டத்�ன் �லம் இந்த மத்�ய ெதா�லகப் பா�காப்�ப் பைட ஏற்ப�த்தப்படட்�. 

 இப்பைட 1983 ஆம் ஆண்� ஜுன் 15-ம் ேத�யன்� நிைறேவற்றப்பட்ட மற்ெறா� 
பாரா�மன்றச ் சட்டத்�ன் �லம் இந்�யக் ��யர�ன் ஆ�தம் தாங்�ய பைடயாக 
மாற்றப்பட்ட�. 

 இ� ேநர�யாக மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கத்�ன் கட�்ப்பாட்�ல் வ��ன்ற�. இதன் 
தைலைமயகம் ���ல்��ல் உள்ள�.  
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காமன்ெவல்த் �னம் – மாரச் ்11 

 காமன்ெவல்த் நா�கள் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் மாதத்�ன் இரண்டாவ� �ங்கள் 
அன்� காமன்ெவல்த் �னத்ைத அ�சரிக்�ற�.  

 

 ெமாத்தம் 53 உ�ப்�னரக்ள் ெகாண்ட காமன்ெவல்த் என்ப� �வாண்டா மற்�ம் 
ெமாசாம்�க் ஆ�ய நா�க�டன்  �ன்னாள் �ரிட்�ஷ் காலனியா�க்கத்ைதக் ெகாண்ட 
52 அரசாங்கங்க�க்�ைடேயயான ஒ� அைமப்பா�ம். 
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 1973 ஆம் ஆண்�ல் ராயல் காமன்ெவல்த் மன்றம் அளித்த பரிந்�ைரைய அ�த்�, மாரச் ்
மாதத்�ன் இரண்டாவ� �ங்கள் காமன்ெவல்த் �னமாக காமன்ெவல்த் 
ெசயலகத்�னால் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட�. 

 1977 ஆம் ஆண்� �தல், மாரச் ் மாதத்�ன் இரண்டாவ� �ங்கட�்ழைம காமன்ெவல்த் 
�னமாக அ�சரிக்கப்பட�் வ��ன்ற�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் காமன்ெவல்த் �னத்�ன் க�த்��வான�, “இைணக்கப்பட்ட 
காமன்ெவல்த்” என்பதா�ம். 

 

உலக இைணயத் தணிக்ைகக்� எ�ரான �னம்  - மாரச் ்12 

 உலக இைணயத் தணிக்ைகக்� எ�ரான �னம் என்ப� அைனவ�ம் அ�கக் ��ய 
ஒற்ைறயான மற்�ம்  கட�்ப்பாடற்ற இைணயத்ைத பயன்ப�த்�ம் ேநாக்கத்�ற்காக 
ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 12 அன்� அ�சரிக்கப்ப�ம் ஒ� நிகழ்ேநர (ஆன்ைலன்) 
நிகழ்ச�்யா�ம். 

 இத்�னமான� உலெகங்��ம் உள்ள அரசாங்கங்கள் நிகழ்ேநர உைரகைளத் த�த்தல் 
மற்�ம் தணிக்ைக ெசய்தல் ஆ�யவற்ைறத் த�ப்பதற்கான வ�களின் �� கவனத்ைதச ்
ெச�த்��ற�. 

 இத்�னமான� எல்ைலகைள கடந்த  பத்�ரிக்ைகயாளரக்ள் அைமப்� (Reporters Without 
Borders) மற்�ம் அம்ெனஸ்� சரவ்ேதச நி�வனம் ஆ�யவற்�ன் ேவண்�ேகாைளய�த்� 
2008 ஆம் ஆண்� மாரச் ்12 அன்� �தன்�ைறயாக கைட��க்கப்பட்ட�. 
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�ைக ��த்தல் அல்லாத �னம் – மாரச் ்13 

 �ைகப் ��த்தல் அல்லாத �னம் என்ப� �ைகப் ��த்தைல நி�த்த �யற்�க்�ம் �ைகப் 
��த்தல்காரரக்�க்� உத�வதற்காக ஐக்�ய இராஜ்�யத்�ல் அ�சரிக்கப்ப�ம் ஒ� 
வ�டாந்�ர �காதார ��ப்�ணர�் �னமா�ம். 

 1984 ஆம் ஆண்� சாம்பல் �தன்�ழைம எனப்ப�ம் �னத்�ல் �தலாவ� �ைகப் 
��த்தல் அல்லாத �னம் அ�சரிக்கப்படட்�. தற்ெபா�� இத்�னமான� மாரச் ்
மாதத்�ன் இரண்டாவ� �தன் �ழைம�ல் நிகழ்�ற�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் �ைகப்��த்தல் அல்லாத �னமான� மாரச் ் 13 அன்� 
அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 இத்�னத்�ன் �க்�ய ேநாக்கமான� �கெரட் மற்�ம் பல்ேவ� இதர �ைறகளின் �லம் 
�ைக�ைல�ன் தாக்கங்கள் ��த்� மக்க�க்� அ�� மற்�ம் ��ப்�ணரை்வ 
ஏற்ப�த்�வதா�ம். 

 

 

ைப �னம் – மாரச் ்14 

 உலெகங்��ம் மாரச் ்14 அன்� ைப �னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. இதன் ேதாராயமான 
ம�ப்� 3.14159 ஆ�ம்.  

 ைப (�ேரக்க வாரத்்ைத : π) என்ப� வடட்த்�ன் பரி�க்�ம் அதன் �ட்டத்�ற்�ம் உள்ள 
��த மா��ையக் ��ப்பதற்காக கணிதத்�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� ���டா�ம். 

 2009 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 12 அன்� அெமரிக்க காங்�ரஸ் �ர�நி�கள் கட�்ப்பா� 
��க்காத ஒ� �ரம்ானத்ைத நிைறேவற்�னர.் ேம�ம் 2009 ஆம் ஆண்� மாரச் ்14 அன்� 
ேத�ய ைப �னத்ைத அவரக்ள் அங்�கரித்தனர.் 
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 2014 ஆம் ஆண்� மாரச் ்மாதம் ��வ�ம் �லரால் ைப �னம் (3/14) அ�சரிக்கப்படட்�.  

 2015 ஆம் ஆண்� மாரச் ்14 ஆம் ேத� “�றந்த ைப �னமாக” அ�சரிக்கப்படட்�. 

 ைப ேதாராய �னம் ஜூைல 22 ஆம் ேத� அ�சரிக்கப்ப��ற�. அ� �தல் 22/7 என்ற 
�ன்னமான� π-ன் ெபா�வான ேதாராயமாக அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 தவ் �னம் என்� அைழக்கப்ப�ம் இ� ைப �னமான� ஜூைல 28 அன்� 
அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 

 

உலக ��நீரக �னம் – மாரச் ்14 

 உலக ��நீரக �னமான� ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் மாதத்�ன் இரண்டாவ� 
�யாழக்�ழைம நிக�ம் ஒ� வ�டாந்�ர உலக ��ப்�ணர�் மற்�ம் கல்� 
நிகழ்ச�்யா�ம்.  

 இந்த ஆண்�ன் மாரச் ்14 ஆம் ேத� உலக ��நீரக �னமாக அ�சரிக்கப்ப��ற�.  

 இத்�னமான� ��நீரக நலத்�ன் �க்�யத்�வம் ��த்த ��ப்�ணரை்வ 
ஏற்ப�த்�வைதக் ��க்�ற�. 

 “அைனத்� இடத்��ம் அைனவ�க்�மான ��நீரக நலம்” என்ற க�த்���டன் ��நீரக 
ேநாய், ஏற்றத் தாழ்� மற்�ம் �காதார நலத்ைத அ�கல் ��த்த �ரசச்ைனகள் �� இந்த 
ஆண்�ன் �ரசச்ாரமான� கவனத்ைதச ்ெச�த்��ற�. 
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உலக �கர்ேவார் உரிைமகள் �னம் – மாரச் ்15 

 உலகம் ��வ�ம் உள்ள �கரே்வார ் ��க�க்கான ஒ� உ�ப்�னர ் அைமப்பான 
சரவ்ேதச �கரே்வார ் அைமப்பால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ஒ� �ன்ென�ப்�ன் ஒ� 
ப��யாக ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் மாரச் ் 15 ஆம் ேத� உலக �கரே்வார ் உரிைமகள் 
�னமாக அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 
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 இத்�னம் ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் �கரே்வார ் உரிைமகைள அ�சரித்�ட�ம், 
ஒவ்ெவா�வ�ம் பா�காப்பான மற்�ம் நீ�த்த நிைலத் தன்ைம ெகாண்ட ெபா�டக்ள் 
மற்�ம் ேசைவகள் ஆ�யவற்ைறப் ெபற்��ம் வைக�லான ஒ� உல�ைன 
கட்டைமத்�ட�ம் ேவண்� அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ற்கான உலக �கரே்வார ் �னத்�ன் க�த்��வான� ெப�� வ�ம் 
�ன்ன�ப் ெபா�டக்ளின் அ�மானத்ைதக் க�த்�ல் ெகாண்� “நம்�க்ைகயான 
ஸ்மாரட்் க��கள்” என்ற வாசகம் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ள�.  

 

உலக உறக்க �னம்- மாரச் ்15 

 உலக உறக்க �னமான� ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் வட ��வத்�ன் வசந்த காலத்�ன் சம 
பக�ர� �னத்�ற்� �ன்பான ெவள்ளிக்�ழைமயன்� அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 இவ்வ�ட (2019) உலக உறக்க �னமான� மாரச் ் 15-ம் ேத�யன்� “ஆேராக்�யமான 
உறக்கம், ஆேராக்�ய வய� ��ர�்” எ�ம் க�த்���டன் உலகம் ��வ�ம்  
அ�சரிக்கப்படட்�. 

 

 இ� உறக்கத்ைதக் ெகாண்டா�வதற்காக�ம் ஆேராக்�ய நலனிற்� உறக்கெமன்ப� 
எவ்வா� �க்�யம் என்பைதப் பற்�ய ��ப்�ணரை்வப் பரப்�வதற்காக�ம் 
�ட்ட���ன்ற�. 

 இந்நிகழ்ச�் 2008 ஆம் ஆண்���ந்� உலக உறக்கச ் சங்கத்�ன் உலக உறக்க �னக் 
��வால் அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 

ேத�ய த�ப்�� �னம் 

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 10 அன்� இந்�யா ேத�ய த�ப்�� �னத்ைத அ�சரித்த�. 
இத்�னமான� ேத�ய ேநாய்த் த�ப்� �னம் (National Immunization Day - NID) என்�ம் 
அைழக்கப்ப��ற�. 
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 ேத�ய த�ப்�� �னத்�ன் கைட��ப்பான� உல���ந்� ேபா�ேயா ேநாைய 
ஒ�த்த�க்கான ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�.  

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் இத்�னத்�ல், பத்� இலடச்ம் �ழந்ைதக�க்� ேபா�ேயா த�ப்� 
ம�ந்� அளிக்கப்ப��ற�. 

�ன்�லம் 

 ேபா�ேயா ேநாய் த�ப்�த் �ட்டம் ெதாடங்கப்ப�வைதக் ��ப்பதற்காக ஒவ்ெவா� 
ஆண்�ம் ஜனவரி மாதத்�ல் ேத�ய ேநாய்த் த�ப்� �னத்ைத இந்�யா அ�சரிக்�ற�. 

 ெதாடக்கத்�ல், இந்�யா ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்16 அன்� ேத�ய த�ப்�� �னத்ைத 
அ�சரித்த�. 

 ேத�ய ேநாய்த் த�ப்� �னமான� 1995 ஆம் ஆண்� மாரச் ்16 அன்� �தன்�தலாக வாய் 
வ�யாக ேநாய்த் த�ப்� ம�ந்� அளிக்கப்பட்ட ேபா� �தன்�ைறயாகக் 
கைட��க்கப்படட்�.  

 இந்�யா�ல் 2011 ஆம் ஆண்� ஜனவரி 13 அன்� ேபா�ேயா ேநாய் கைட�யாகப் ப�� 
ெசய்யப்படட்�. 

 

�ப்பாக்�த் ெதா�ற்சாைல �னம் 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 18 அன்� �ப்பாக்�த் ெதா�ற்சாைல �னம் 
அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 �ப்பாக்�த் ெதா�ற்சாைல வாரியம் (Ordnance Factory Board) என்ப� இந்�ய அர�ன் �ழ் 
மத்�ய பா�காப்� அைமசச்கத்�ன்  பா�காப்� உற்பத்�த் �ைற�ன் �ழ் இயங்�ம் ஒ� 
ெதா�ற்�ைற அைமப்பா�ம்.  

 இ� வான், நிலம் மற்�ம் நீர ் அைமப்�ப் ப��களில் �ரிவான தயாரிப்� வரம்�ன் 
ஆராய்ச�், வளரச்�், உற்பத்�, பரிேசாதைன, சந்ைதப்ப�த்தல் மற்�ம் தளவாடங்கள் 
ஆ�யவற்�ல் ஈ�ப��ற�. 

 OFB என்ப� இந்�ய அரசாங்கத்தால் நிரவ்�க்கப்ப�ம் உல�ன் �கப்ெபரிய ஒ� 
உற்பத்� அைமப்பா�ம். ேம�ம் இ� இந்�ய அரசாங்கத்�னால் நிரவ்�க்கப்ப�ம் ஒ� 
பழைமயான அைமப்பா�ம். 

 இ� இந்�யா�ன் “பா�காப்�த் �ைற�ன் நான்காவ� �ண்” என்�ம் “ஆ�தப் 
பைடக�க்�ப் �ன்னால் இ�க்�ம் பைட” என்�ம் அைழக்கப்ப��ற�. 

 இந்�யா�ன் பழைமயான �ப்பாக்�த் ெதா�ற்சாைல�ன் உற்பத்� 1802 ஆம் ஆண்� 
மாரச் ்18 அன்� ெகால்கத்தா�ன் ேகா�ப்�ரில் ெதாடங்கப் பட்ட�.  

 

உலக ம��ழற்� �னம் – மாரச் ்18 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 18 அன்� உலக ம��ழற்� �னம் உலகம் ��வ�ம் 
அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 இ� ம�ப்� �க்க �தன்ைம வளங்கைளப் பா�காப்ப�ல் ம��ழற்��ன் �க்�யமான 
பங்ைக அ�சரிப்பைத�ம் ம��ழற்�ைய அங்�கரிப்பதற்� உத�வைத�ம் 
ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. 
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 2019 ஆம் ஆண்�ன் உலக ம��ழற்� �னத்�ன் க�த்��, “எ�ரக்ாலத்�ற்காக 
ம��ழற்� ெசய்தல்” என்பதா�ம். 

 

 

 

ஐக்�ய நா�கள் �ெரஞ்� ெமா� �னம் – மாரச் ்20 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 20 அன்� ஐக்�ய நா�கள் �ெரஞ்� ெமா� �னம் 
அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 இந்தத் �னமான� 2010 ஆம் ஆண்� �ெனஸ்ேகா�னால் ஏற்ப�த்தப்படட்�. 

 இ� ஐக்�ய நா�கள் அைமப்� ��வ�ம் அைனத்� 6 அ�வல்�ரவ் ெமா�களின் 
சமமான பயன்பாடை்ட ஊக்��ப்பைத�ம் பன்ெமா� வழக்� மற்�ம் கலாசச்ாரப் 
பன்�கத் தன்ைம ஆ�யவற்ைற அ�சரிப்பைத�ம் ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�.  

 �ெரஞ்� ெமா�யான� 29 நா�களில் அ�வல் ெமா�யாக உள்ள�. 

 ேம�ம் இம்ெமா�யான� ஐக்�ய நா�கள் அைமப்�ன் அ�வல் ெமா�யாக�ம் அ�க 
எண்ணிக்ைக�லான சரவ்ேதச அைமப்�களின் அ�வல் ெமா�யாக�ம் உள்ள�. 

 மாரச் ்20 என்ற �னமான� சரவ்ேதச லா �ரான்ேகாேபானி எ�ம் �னமாக�ம் சரவ்ேதச 
�ரான்ேகாேபானி அைமப்பால் அங்�கரிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

உலக �ட்�க் ��� �னம் – மாரச் ்20 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்20 அன்� உலக �ட�்க் ��� �னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 �ட�்க்���, நகரப்்�ற �ழ�ல் வா�ம் இதர ெபா�ப் பறைவகள் மற்�ம் அதன் 
எண்ணிக்ைகக்� ஏற்ப�ம் �ைமகள் ஆ�யைவ ��த்� ��ப்�ணரை்வ 
ஏற்ப�த்�வதற்காக இத்�னம் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 உலக �ட�்க் ���  �னத்�ன் க�த்��, “நான் �ட�்க்���கைள ேந�க்�ேறன்” 
என்பதா�ம். 
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 �ரான்ஸ் நாட்��ைடய Eco-Sys ஆக்சன் ப�ண்ேடசன் மற்�ம் உலகம் ��வ�ம் உள்ள 
�ற ேத�ய மற்�ம் சரவ்ேதச அைமப்�க�டனான �ட்�ைணேவா� ேநசச்ர ்ஃபார ்எவர ்
ெசாைசட்� ஆப் இந்�யா எ�ம் அைமப்பால் ெதாடங்கப்படட் ஓர ் சரவ்ேதச 
�ன்ென�ப்ேப உலக �ட�்க் ��� �னமா�ம். 

 

சரவ்ேதச ம�ழ்ச�் �னம் – மாரச் ்20 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்20 அன்� சரவ்ேதச ம�ழ்ச�் �னம்  அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 இத்�னமான� ஐக்�ய நா�களின் �றப்� ஆேலாசகரான ேஜ� இ�யன் என்பவரால் 
ஏற்ப�த்தப்பட்ட�.  

 
 இ� உலக ம�ழ்ச�் இயக்கத்ைத ஊக்��த்தல், அணி �ரட�்தல் மற்�ம் 

�ன்ேனற்றமைடையச ்ெசய்தல் ஆ�யவற்ைற ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 2012 ஆம் ஆண்� ஜூைல மாதத்�ல் �டான் நாட்�னால் ஏற்ப�த்தப்படட் �ரம்ானத்ைத 
ஐக்�ய நா�கள் ெபா�ச ்சைப நிைறேவற்�ய�. இ� மாரச் ்20 ஆம் ேத�ைய சரவ்ேதச 
ம�ழ்ச�் �னமாகப் பைற சாற்�ய�.  
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 �தலாவ� சரவ்ேதச ம�ழ்ச�் �னமான� 2013 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 20 அன்� 
அ�சரிக்கப்படட்�. 

 ஐக்�ய நா�கள் சரவ்ேதச ம�ழ்ச�் �னமான� இந்த ஆண்�க்  ெகாண்டாட்டத்�ற்காக  
“உலக ம�ழ்ச�்க்காக பத்� வ�கள்” என்ற சவால் �ரசச்ாரத்ைதத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 

சரவ்ேதசக் கா�கள் �னம் - மாரச் ்21 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 21 ஆம் ேத� சரவ்ேதசக் கா�கள் �னமாக 
அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 மக்க�க்�க் கா�களின் ��ப்�ணர�் ��த்�ம் வ�ைம ஒ�ப்� �ற்�ச ் �ழல் 
நிைலப்�த் தன்ைம மற்�ம் உண�ப் பா�காப்� ஆ�யவற்�ல் கா�களின் பங்� 
��த்�ம் ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வைத ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 2012 ஆம் ஆண்� நவம்பர ் 28 அன்� ஐக்�ய நா�கள் ெபா�ச ் சைப�னால் 
நிைறேவற்றப்படட் �ரம்ானத்�ன் �லம் மாரச் ்21 ஆம் ேத� சரவ்ேதச கா�கள் �னமாக 
ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. 

 

 2013 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 21 அன்� �தன் �ைறயாக சரவ்ேதசக் கா�கள் �னம் 
அ�சரிக்கப்படட்�. 

 இந்த ஆண்� இத்�ன அ�சரிப்�ன் க�த்�� “கா�கள் மற்�ம் கல்�” என்பதா�ம்.  
 

உலகக் க�ைத �னம் - மாரச் ்21 

 க�ைத�ன் தனித்�வமான �றைன அங்�கரிப்பதற்காக ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்21 
ஆம் ேத� உலகக் க�ைத �னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 
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 இத்�னத்ைத அ�சரிப்பதன் ேநாக்கம் உலகம் ��வ�ம் க�ைதைய எ��தல், 

ப�த்தல், �ர�ரித்தல் மற்�ம் கற்�த்தல் ஆ�யைவயா�ம். 
 1999 ஆம் ஆண்�ல் நைடெபற்ற தன� 30வ� ெபா�க் க�த்தரங்�ன் ேபா� மாரச் ்21 ஆம் 

ேத� உலக க�ைத �னமாக �ெனஸ்ேகா�னால் �தன் �ைறயாக ஏற்�க் 
ெகாள்ளப்பட்ட�. 

 இ� க�ைத ெவளிப்பா� �லம் ெமா��யல் பன்�கத் தன்ைமைய ஆதரிப்பைத�ம் 
ஆபத்தான நிைல�ல் உள்ள ெமா�க�க்கான வாய்ப்ைப அ�கரிப்பைத�ம் 
ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

உலக மனந�� ேநாய் அ��� �னம் - மாரச் ்21 

 உலகம் ��வ�ம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்21 அன்� உலக மனந�� ேநாய் அ��� 
�னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 2012 ஆம் ஆண்� ஐக்�ய நா�கள் சைப�னால் இத்�னம் ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. இ� 
மனந�� ேநாய் அ��� உள்ளவரக்ளின் உரிைமகைளப் பா�காப்பைத�ம் 
��ப்�ணரை்வ ஏற்ப��வைத�ம் ேநாக்கங்களாகக் ெகாண்�ள்ள�. இ� �ரிேசா� 21 
என்�ம் அைழக்கப்ப��ற�. 

 



•   
•  
 

183 
 

  

 இ� �ராேமாேசாம் 21 பங்� ெகாள்�ன்ற ஒ� �ைறபாட்���ந்� எ�ம் ஒ� மரப� 
ஒ�ங்�ன்ைமயா�ம். 

 உண்ைம�ல், �ேராேமாேசாம் 21-ன் பங்கான� மாரச் ்21 ஆம் ேத�ைய உலக மனந�� 
ேநாய் அ��� �னமாக அ�சரிப்பதற்� வ�வ�த்த�. 

 இந்த ஒ�ங்�ன்ைமயான� ெம�வான உடல் வளரச்�், தனித்�வ �க அம்சங்கள், 
அ��சார ்�ைறபா� ஆ�யவற்�டன் ெதாடர�்ைடய�. 

 

சரவ்ேதச இனப் பா�பா� ஒ�ப்� �னம் - மாரச் ்21  

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 21 ஆம் ேத� சரவ்ேதச இனப் பா�பா� ஒ�ப்� �னம் 
அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 1960 ஆம் ஆண்�ல் இந்த நாளில் ெதன் ஆப்�ரிக்கா�ல் சாரே்ப�ல்��ல் “பாஸ் 
சட்டங்கள்” என்ற இனப் ப�ெகாைலக்� எ�ராக அைம�யாக ேபாராட்டம் 
நடத்�யவரக்ள் �� காவல் �ைற �ப்பாக்�ச ் �� நடத்�ய�. இ�ல் 69 மக்கள் 
உ�ரிழந்தனர.் 

 

 1966 ஆம் ஆண்�ல் ஐ.நா ெபா�ச ் சைப இத்�னத்ைத �ரகடனப்ப�த்�ய ேபா� 
அைனத்� வைகயான இனப் பா�பாடை்ட�ம் அகற்�வதற்கான தன� �யற்�கைள 
இரட்�ப்பாக்க சரவ்ேதச ச�கத்�ற்� அைழப்� ��த்த�. 

 2019 ஆம் ஆண்� இத்�ன அ�சரிப்�ன் க�த்��, “உயரந்்� வ�ம் ேத�யவாதக் 
ெகாள்ைக மற்�ம் ��ர ேமலா�க்கக் க�த்தாக்கங்கைளக் �ைறத்தல் மற்�ம் 
எ�ரத்்தல்” என்பதா�ம். 

 

உலக ெபாம்மலாட்ட �னம் - மாரச் ்21 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 21 ஆம் ேத� உலக ெபாம்மலாட்ட �னம் 
அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 இத்�னத்ைத அ�சரிக்�ம் எண்ணமான� ஈராைனச ் ேசரந்்த ெபாம்மலாட்ட 
அரங்ேகற்றக் கைலஞரான ஜவாத் ெஜால்பாகாரி என்பவரிட��ந்� வந்த�. 
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 ெபாம்மலாட்டத்�ற்கான ஒ� �னத்ைத உ�வாக்�வதற்கான �தாலாவ� �வாதமான� 
2000 ஆம் ஆண்�ல் மக்ேடாபரக்்�ல் நைடெபற்ற 18-வ� மாநாட்�ன் ேபா� UNIMA (UNION 
INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE) Sஉ�ப்�னரக்ளால் ேமற் ெகாள்ளப்பட்ட�. 

 தா� ��ம்� என்பவர ்மாரச் ்21 ஆம் ேத�ைய உலக ெபாம்மலாட்ட �னமாக அ�சரிக்க 
பரிந்�ைரத்தார.் 2002 அம் ஆண்�ல் அடல்ாண்டா�ல் நைடெபற்ற UNIMA ஆைணயத்�ன் 
சந்�ப்�ன் ேபா� இதற்கான ஒப்�தல் அளிக்கப்பட்ட�. 

 �தலாவ� சரவ்ேதச தகவலான� 2003 ஆம் ஆண்�ல் �� �ல்��ல் ெவளி�டப்பட�் 
�றப்ைபப் ெபற்ற�. இந்த நாள் தற்ெபா�� உலகம் ��வ�ம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 

உலகத் தண்ணரீ் �னம் – மாரச் ்22 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்22 ஆம் ேத� உலகத் தண்ணீர ்�னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் உலகத் தண்ணீர ்�னத்�ன் க�த்��, “எந்தெவா� நப�ம் ��பட�் 
�டாமல் இ�ப்ப�” என்பதா�ம். 

 நீ�த்த வளரச்�் இலக்� 6 ஆன� 2030 ஆம் ஆண்�ல் அைனவ�க்�ம் தண்ணீரின் இ�ப்� 
மற்�ம் நீ�த்த ேமலாண்ைம ஆ�யவற்ைற உ�� ெசய்வைத ேநாக்கங்களாகக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 1992 ஆம் ஆண்�ல் மாரச் ் 22 ஆம் ேத�ைய உலகத் தண்ணீர ் �னமாக �ற்�ச�்ழல் 
மற்�ம் ேமம்பா� �தான ஐக்�ய நா�கள் க�த்தரங்�ன் 21 வ� அட்டவைண�ல் 
அ�காரப்�ரவ்மாக இைணக்கப்பட்ட�.  

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் உலகத் தண்ணீர ்ேமம்பாட�் அ�க்ைகயான� ஐக்�ய நா�களால் 
ெவளி�டப்ப��ற�. 

 உலகத் தண்ணீர ்�னமான� அரசாங்கங்கள் மற்�ம் இதர பங்காளரக்�டன் இைணந்� 
ஐக்�ய நா�கள் நீர ்அைமப்�னால் ஒ�ங்�ைணக்கப்ப��ற�. 

 ஐக்�ய நா�கள் நீர ் என்ப� அைனத்� நன்னீர ் ெதாடரப்ான சவால்க�க்கான ஐக்�ய 
நா�களின் அைமப்�க�க்�ைடேயயான ஒத்�ைழப்� ெசயல்�ைறயா�ம். 
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�யா�கள் �னம் – மாரச் ்23 

 மாரச் ் 23 ஆம் ேத� �யா�கள் �னமாக அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. இத்�னம் சாஹ�த் 
�வாஸ் அல்ல� சரே்வாதயா �னம் என்�ம் அைழக்கப்ப��ற�.  

 பகத் �ங், ��ேதவ் தாப்பர ் மற்�ம் �வ்ராம் ராஜ�� ஆ�ேயாரக்�க்� மரியாைத 
ெச�த்�வதற்காக இத்�னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�.  

 

 இந்த �வ�ம் ஆங்�ேலய ஆட்�யாளரக்ளிட��ந்� இந்�யா�ற்� ��தைல 
ெப�வதற்காகப் ேபாரா�னர.் இவரக்ள் 1931 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 23 அன்� 
ஆங்�ேலயரக்ளால் �க்��டப்பட�் தங்கள் இன்��ைர நீத்தனர.் 

 இவரக்ள் ைசமன் ��ைவ எ�ரத்்�ப் ேபாரா�ய லாலா லஜபத் ராய் மற்�ம் அவர� 
ஆதரவாளரக்ைள எ�ரத்்� த�ய� நடத்�யதற்� ப� வாங்�வதற்காக காவல் �ைற 
அ�காரிையக் ெகாைல ெசய்தனர.் 

 இந்த �ரத் �யா�கள் தண்டைன ெபற்ற வழக்கான� �ன்னாளில் லா�ர ் ச� வழக்� 
என்� அைழக்கப்பட்ட�. 

 

உலக வானிைல�யல் �னம் – மாரச் ்23 

 உலக வானிைல�யல் அைமப்பான� (WMO - World Meteorological Organization) ஒவ்ெவா� 
ஆண்�ம் மாரச் ்23 ஆம் ேத� உலக வானிைல�யல் �னத்ைத அ�சரிக்�ற�. 

 1951 ஆம் ஆண்�ல் ஐக்�ய நா�களின் �றப்� நி�வனமாக WMO உ�ெவ�த்த�. 

 
 இந்த ஆண்�ன் உலக வானிைல�யல் �னத்�ன் க�த்��, “�ரியன், �� மற்�ம் 

வானிைல” என்பதா�ம். 

 இதன் �தன்ைம ேநாக்கமான� வானிைல, கால நிைல மற்�ம் நீர ் ேபான்ற 
இடரப்ா�களி��ந்� மக்கள், வாழ்வாதாரம் மற்�ம் ெசாத்�கள் ஆ�யவற்ைறப் 
பா�காப்பதா�ம்.  
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சரவ்ேதச சாதைனயாளரக்ள் �னம் – மாரச் ்24 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 24 ஆம் ேத� சரவ்ேதச சாதைனயாளரக்ள் �னமாக 
அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 ஏதாவ� ஒ� �ைற�ல் தைல�றந்த சாதைனகைள நிகழ்த்�ய சாதைனயாளரக்ைள 
ெகௗர�ப்பதற்காக இத்�னம் அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 அ��யல் �ஞ்ஞானிகள், ஆ�ரியரக்ள், ம�த்�வரக்ள், ெபா�யாளரக்ள், ச�கப் 
பணியாளரக்ள் மற்�ம் மாணவரக்ள் ஆ�ேயார ் தங்கள் �ைறகளில் 
சாதைனயாளரக்ளாக இ�க்கலாம். 

 இவரக்ள் வய�, பா�னம், கல்�, நிறம், சா� ஆ�ய எந்தப் பா�பா�ம் இல்லாமல் 
�டா�யற்��டன் தங்கள� இலக்�கைள அைடந்த மனிதரக்ளாவர.்  

 

உலக காசேநாய் �னம் – மாரச் ்24 

 உலக காசேநாய் �னமான� ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் மாரச் ் 24 அன்� அ�சரிக்கப் 
ப��ன்ற�. 

 இ� உலகளா�ய ெதாற்� ேநாயான காசேநாய் ��த்த ெபா� ��ப்�ணரை்வ 
ஏற்ப�த்த�ம் ேநாைய அகற்�வதற்கான �யற்�கைள ேமற்ெகாள்ள�ம் 
வ�வைமக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

 இந்த �னமான� 1882 ஆம் ஆண்� டாக்டர ்ராபரட்் ேகாச ்காசேநாய்க்� காரணமான TB 
பா�ல்லைஸ கண்ட�ந்ததாக அ��த்த �னத்ைத நிைன� ���ன்ற�. 

 2019 ஆம் ஆண்� காசேநாய் �னத்�ற்கான க�த்��வான�, “இ�ேவ ேநரம்” என்பதா�ம்.  

 2019 ஆம் ஆண்� காசேநாய் �னத்ைத �ன்னிட�் உலக �காதார நி�வனமான� 
உலகளா�ய நி�யம் மற்�ம் ஸ்டாப் �� �ட�்ைண�டன் இைணந்� “அைனவைர�ம் 
கண்���, ��சை்சயளி. TBைய ஒ�” (Find. Treat. All. #EndTB) எ�ம் �ட�் 
�ன்�யற்�ையத் ெதாடங்��ள்ள�. 
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அட்லாண்�க் கடல் ப���ன் அ�ைமகள் வரத்்தகம் மற்�ம் அ�ைமத் தனத்�னால் 
பா�க்கப்பட்டவரக்ைள நிைன� �ரவ்தற்கான சரவ்ேதச �னம் – 25 மாரச் ்

 அடல்ாண்�க் கடல் ப���ன் அ�ைமகள் வரத்்தகம் மற்�ம் அ�ைமத் தனத்�னால் 
பா�க்கப்பட்டவரக்ைள நிைன� ��வதற்கான சரவ்ேதச �னமான� ஐ.நா.வால் 
2007ஆம் ஆண்�ல் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் 25 ஆம் நாள் 
கைட��க்கப்ப��ன்ற�.  

 

 இந்த �னமான� அடல்ாண்�க் கடல் ப���ல் அ�ைமகள் �ைறயால் பா�க்கப்பட்ட 
மற்�ம் இறந்தவரக்ைளப் ெப�ைமப்ப�த்�வதற்காக�ம் நிைன� ��வதற்காக�ம் 
கைட��க்கப்ப��ன்ற�. 

 இந்த �னமான� �தன்�த�ல் 2008 ஆம் ஆண்� “அைம�ைய ��த்�, நாம் மறந்� 
��ேவாம்” எ�ம் க�த்���டன் அ�சரிக்கப்பட்ட�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் க�த்��வான�, “அ�ைமத்தனத்ைத நிைன� �ரே்வாம், அ� 
நீ�க்கான கைல�ன் சக்�” என்பதா�ம். 

 

ைக� ெசய்யப்பட்ட மற்�ம் காணாமல்  ேபான உ�ப்�னரக்�டன் 
ஒன்�ைணவதற்கான சரவ்ேதச �னம் – மாரச் ்25 

 ைக� ெசய்யப்பட்ட மற்�ம் காணாமல்  ேபான உ�ப்�னரக்�டன் ஒன்�ைணவதற்கான 
சரவ்ேதச �னமான� ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ் மாதம் 25 ஆம் நாள் ஐ.நா. சைபயால் 
அ�சரிக்கப்ப��ற�. 
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 இத்�னமான�, பாலஸ்�னிய அக�க�க்கான ஐக்�ய நா�களின் நிவாரண மற்�ம் 
பணிகள் �கைம�ல்  பணியாற்�ய �ன்னாள் பத்�ரிக்ைகயாளரான அெலக் ெகாெலட் 
1985 ஆம் ஆண்� ஆ�தம் ஏந்�ய மற்�ம் �ப்பாக்� ெகாண்ட மனிதரக்ளால் 
கடத்தப்படட்ைத நிைன� ��ம் வைக�ல் அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 அர� சாரா நி�வன ச�கம் மற்�ம் பத்�ரிக்ைகத் �ைற�ல்  ஐ.நா. ஊ�யரக்ள் மற்�ம் 
அைம� காப்பாளரக்ைள�ம் அவரக்ள� சக நண்பரக்ைள�ம் பா�காத்�ட  நம� 
நடவ�க்ைககைள ஒன்� �ரட�்தல், நீ� ேகா�தல் மற்�ம் உ��ைய 
வ�ப்ப�த்த�க்கான ஒ� �னம் இ�வா�ம். 

 

வங்கேதச ��தைல நாள் – மாரச் ்26 

 வங்க ேதச நாடான� தன� ��தைல நாைள மாரச் ்26 அன்� அ�சரித்த�. 

 1971 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 25 ஆம் ேத��ன் இர�ல் பா�ஸ்தானிட��ந்� வங்கேதசம் 
��தைல அைடந்தைத இத்�னம் அ�சரிக்�ற�.  

 �தந்�ர வங்க ேதசத்�ன் நி�வனத் தந்ைத ேஷக் ��பர ்ரஹ்மான் ஆவார.் 

 

உலக ஊதா �னம் – மாரச் ்26 

 ைககால் வ�ப்� ��த்� உலக அள�ல் ��ப்�ணரை்வ அ�கரிப்பதற்காக�ம் 
நரம்�யல் ேகாளா�கள் ��த்த ெபா�வான ெதான்மங்கள் மற்�ம் அசச்ங்கைள 
அகற்�வதற்காக�ம் உலக ஊதா �னம் அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 ஊதா �னக் கைட��ப்பான� இந்த நிைலைமக்� ஆளான பல தனிநபரக்ளால் ச�த்�க் 
ெகாள்ளப்பட்ட ச�கக் கைறகைளக் �ைறக்க �யற்�க்�ற�. 
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 �தலாவ� ஊதா �ன நிகழ்ச�்யான� 2008 ஆம் ஆண்� மாரச் ்26 அன்� நைடெபற்ற�. 

 ஊதா �னத்�ன் ��க்ேகாளான� ெபா� மக்களிைடேய ��ப்�ணரை்வ அ�கரிக்க�ம் 
ச�கங்களில் ைககால் பற்�ய ��ப்�ணர�்டன் வா�ம் தனிநபரக்�க்காக 
எ�க்கப்ப�ம் நடவ�க்ைககைள ேமம்ப�த்�வ�ம் ஆ�ம்.  

 

உலக நாடக �னம் – மாரச் ்27 

 மாரச் ்27 ஆம் ேத� உலக நாடக �னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�.  

 உலக நாடக �னமான�, 1961 ஆம் ஆண்�ல் சரவ்ேதச நாடக நி�வனத்�னால் (ITI - 
International Theatre Institute) ஏற்ப�த்தப்படட்�.  

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் ITI ஆன� உலக நாடக �னத்�ற்கான ஒ� தகவைல எ��வதற்காக 
தைல�றந்த நாடக ஆ�ைகைய ேதரந்்ெத�க்�ற�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ல் நாடகக் கைலையப் பரப்�வதற்காக தைல�றந்த ேமைட நாடக 
இயக்�நர,் நாடக ஆ�ரியர ் மற்�ம் நாடகக் கல்�யாளராக ��பாைவச ் ேசரந்்த 
கரே்லாஸ் ெசல்டரான் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.்  

இராஜஸ்தான் �னம் – மாரச் ்29 

 இராஜஸ்தான் மாநிலம் உ�வாக்கப்படட் �னத்ைத அ�சரிப்பதற்காக ஒவ்ெவா� 
ஆண்�ம் மாரச் ்30 அன்� இராஜஸ்தான் �னம் அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 

 1949 ஆம் ஆண்� மாரச் ்29 வைர இராஜஸ்தான் மாநிலம் இராஜ�த்னா என்ற�யப்படட்�. 

 3,42,239 ச�ர �ேலா �ட்டர ் பரப்பள�டன் இந்�யா�ன் �கப்ெபரிய மாநிலம் 
இராஜஸ்தான் ஆ�ம்.  

 

உலக இட்� �னம் – மாரச் ்30 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்30 அன்� உலக இட�் �னம் அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�.  
 இ� 2016 ஆம் ஆண்� �தல் அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�.  
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 இந்�ய நகரங்களிைடேய ெபங்க�� நகரம் இட�் �கர�்ல் �த�டத்�ல் உள்ள�. 
இதற்� அ�த்� �ம்ைப, ெசன்ைன, �ேன ஆ�ய நகரங்கள் உள்ளன. 

 உலக அள�ல் இட�் ேசகரிப்�ல் சன் �ரான்�ஸ்ேகா, லண்டன் மற்�ம் நி� ெஜர�் 
ஆ�ய நகரங்கள் �ன்னணி�ல் உள்ளன. 

 

�� ேநரம் �னம் – மாரச் ்30 

 �� ேநரம் �னம் மாரச் ்30 அன்� அ�சரிக்கப்பட்ட�. 

 இ� உலகம் ��வ�ம் உள்�ர ் ேநரப்ப� இர� 8.30 �தல் 9.30 வைர 
கைட��க்கப்ப��ன்ற�. 

 2019 ஆம் ஆண்�ன் இத்�னத்�ன் க�த்�� “Connect2Earth” என்பதா�ம். 
 “BeeThePlanet சவால்கள்” என்பவற்�டன் இந்�யா�ல் இத்�னம் அ�சரிக்கப்படட்�. 
 இத்�னமான� 2007 ஆம் ஆண்� �ட்�னில் ெதாடங்கப்படட்�. தற்ெபா�� இ� உலகம் 

��வ�ம் �ரபலமைடந்�ள்ள�. 
 இ� ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் சரவ்ேதச அர� சாரா நி�னமான இயற்ைகக்கான உலகளா�ய 

நி�யத்�னால் நடத்தப்ப��ன்ற�. 
 

 

இதரச ்ெசய்�கள் 

உள்ளடக்�ய இைணயதளக் ���� 2019 

 �க ��ற்காக ெபா�ளாதார �ண்ண��ப் �ரிவால் தயாரிக்கப்பட்ட உள்ளடக்�ய 
இைணய தளக் ���� 2019 என்ற அ�க்ைக�ல் இந்�யா 47-வ� இடத்ைதப் 
��த்��க்�ன்ற�. 

 உல�ன் 94 சத��த மக்கள் ெதாைகைய�ம் 96 சத��த ஒட�் ெமாத்த உள்நாட�் 
உற்பத்�ைய�ம் �ர�நி�த்�வப்ப�த்�ம் வைக�ல் இந்த  ���� 100 நா�கைள 
உள்ளடக்�யதாக �ரிவாக்கப்படட்�. 

 இப்பட�்ய�ல் ஸ்�டன் �த�டத்��ம் �ங்கப்�ர ்இரண்டாவ� இடத்��ம் அெமரிக்கா 
�ன்றாவ� இடத்��ம் உள்ள�. இந்�யா கடந்த வ�டம் இ�ந்த அேத நிைலையக் 
ெகாண்��க்�ன்ற�. 
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உல�ன் ம�வான ைகேப� இைணயதள ேசைவ 

 �ைல ஒப்�ட�்த் தளமான cable.co.uk என்ற இைணய தளத்�னால்  ேமற்ெகாள்ளப்படட் 
ஆய்�ன்ப�, இந்�யா உல�ன் �க�ம் ம�வான ைகேப� இைணயதள ேசைவையக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 இைணயதள ேசைவ�ன் உலக சராசரி �ைலயான �.600 உடன் ஒப்��ம்ேபா� 
இந்�யா�ல் 1 �� இைணயதள ேசைவ�ன் ம�ப்� �.18.5 (USD 0.26) மட�்ேம ஆ�ம்.  

 இேத நிைல�ல் ஐக்�ய இராஜ்�யம் ேபான்ற நா�களில் 1 �.�. இைணயதள ேசைவ�ன் 
ம�ப்� USD 12.37 ஆ�ம். 

 �னா�க்� அ�த்� உல�ன் இரண்டாவ� �கப்ெபரிய �றன்ேப� சந்ைதயாக இந்�யா 
உள்ள�. இந்�யா�ல் 4.30 �ல்�யன் மக்கள் �றன்ேப�ையப் பயன்ப�த்��ன்றனர.் 

 இந்�யா�ற்� அ�த்த இடங்களில் �ர�்ஸ்தான், கஜகஸ்தான், உக்ைரன் மற்�ம் 
�வாண்டா ஆ�ய நா�கள் உள்ளன.  
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“இந்�யா மற்�ம் ஆ�யான் : எ�ரக்ாலத்ைத இைணந்� உ�வாக்�தல்” அ�க்ைக 

 இந்�யா மற்�ம் ஆ�யான் : “எ�ரக்ாலத்ைத இைணந்� உ�வாக்�தல்” என்ற 
அ�க்ைகயான� இந்�ய வரத்்தக மற்�ம் ெதா�லகக் �ட்டைமப்� (FICCI - Federation of 
Indian Chambers of Commerce and Industry) மற்�ம் �கெபரிய ஆேலாசைன வழங்�ம் 
நி�வனமான KPMG ஆ�யவற்�னால் ெவளி�டப்பட்ட�. 

 இந்த அ�க்ைக�ன்ப�, உல�ன் ேவகமாக வள�ம் ெபா�ளாதாரங்களிைடேய இந்�யா 
மற்�ம் 10 நா�கள் உ�ப்�னராக உள்ள ஆ�யான் ஆ�யைவ  உள்ளதாக 
கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. 

 �ன்ன� �ைற�லான வணிகம் மற்�ம் ��ட்டல் வரத்்தகம் ெதாடரப்ான 
�ைறகளி�ம் �ட இந்�யா மற்�ம் ஆ�யான் ேவகமான வளரச்�்ையக் காட்��ள்ளன. 

 சரவ்ேதச �ன்ன� �ைற�லான வரத்்தகத் �ைற�ல் �னா �த�டத்�ல் உள்ள�.  

 

மான்ஸ்டர ்ஊ�யக் ���ட்� அ�க்ைக 

 மான்ஸ்டர ் ஊ�யக் ���ட�் அ�க்ைகயான� ஆராய்ச�்ப் பங்காளராக 
அகமதாபாத்�ல் உள்ள இந்�ய ேமலாண்ைம நி�வனத்�ட�ம் paycheck.in என்ற 
இைணய தளத்�ட�ம் இைணந்� மான்ஸ்டர ் இந்�யா நி�வனத்�னால் 
தயாரிக்கப்பட�் ெவளி�டப்பட்ட�. 

 இந்த அ�க்ைகயான� “இந்�ய நி�வனங்களில் ெபண்கள்” என்ற தைலப்ைபக் 
ெகாண்�ள்ள�. 
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கண்ட�யப்பட்�ள்ள �க்�யத் தகவல்கள் 

 இந்�யா�ல் தன்�டன் இைணந்� பணியாற்�ம் ஆண்கைள �டப் ெபண்கள் 19 
சத��தம் �ைறவாக ஊ�யம் ெப��ன்றனர.் இந்�யா�ல் பணியாற்�ம் 60 சத��தம் 
ெபண்கள் பணியாற்�ம் இடத்�ல் பா�பா� காட்டப்ப�வதாக எண்��ன்றனர ்

 �ைற வாரியாக, தகவல் ெதா�ல்�ட்பம் / தகவல் ெதா�ல்�ட்பத்�னால் வழங்கப்ப�ம் 
ேசைவகளில் ஆண்க�க்� ஆதரவாக 26 சத��த ஊ�ய இைடெவளி காணப்ப��ற�. 
இதற்� அ�த்� உற்பத்�த் �ைற�ல் ெபண்கைள �ட ஆண்கள் 24 சத��தம் அ�கமாக 
ஊ�யம் ெப��ன்றனர.் 

 �காதாரத் �ைற, நலப்பணிகள் மற்�ம் ச�கப் பணிகளில் ெபண்கைள �ட ஆண்கள் 21 
சத��தம் அ�கம் ஊ�யம் ெப��ன்றனர.் வங்�கள் மற்�ம் காப்�ட�்த் �ைற�ல் 
மட�்ம் ஆண்கள் ெபண்கைள �ட 2 சத��தம் மட�்ேம அ�க ஊ�யம் ெப��ன்றனர.்  

 

உலகளா�ய இைணயம் 

 2019 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 12 ஆன� உலகளா�ய 
இைணய தளம்  (World Wide Web) 
கண்���க்கப்படட்�ன்            30 -வ� ஆண்ைடக் 
��க்�ற�. 

 ஐேராப்பா�ல் ெசரன்் (CERN - European Organization for 
Nuclear Research) ஆய்வகத்�ல் பணியாற்�க் 
ெகாண்��க்�ம் சமயத்�ல் உலகளா�ய  
இைணயத்�ற்காக ‘தகவல் ேமலாண்ைம : ஒ� 
பரிந்�ைர’ என்ற அ�க்ைகைய �தன்�ைறயாக 
சமரப்்�த்த WWW அைமப்ைப  கண்���த்தவரான 
சர ்�ம் ெபரன்ரஸ்் ��ன் வய� 33 ஆ�ம். 

 இவர ் 1989 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 12 அன்� தன� 
பரிந்�ைரைய சமரப்்�த்தார.் இந்தப் பரிந்�ைரயான� www-ன் கண்���ப்�ற்� இட�்ச ்
ெசன்ற�.  

 தற்ெபா�� இ� ேதாராயமாக 2 �ல்�யன் நிகழ்ேநர இைணய தளங்கைளக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 இைணயமான� 1993 ஆம் ஆண்� ஏப்ர�ல் ெபா�ப் பயன்பாட்�ற்� �டப்படட்�. 
இதற்�ப் �ற� ெமாைசக் என்ற �தலாவ� ேத� ெபா� அ��கப்ப�த்தப்படட்�. 

 

பார�் ெபாம்ைம மா�ரி 

 உலகள�ல் ெபண் �ன்மா�ரியாளரக்ைள ெகௗர�ப்பதற்காக ��ய வைக 
ெபாம்ைமகைள பார�் ெபாம்ைம தயாரிக்�ம் நி�வனமான ேமட்டல் நி�வனம் 
ெவளி�ட�்ள்ள�. இந்நி�வனம் தன� 60-வ� ஆண்�ன் நிைனவாக இந்த வைக 
ெபாம்ைமகைள ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 இந்�யா�ன் �ர�நி�யான �பா கரம்ாக�டன் இந்�யா இந்த மா�ரி ெபாம்ைம 
தயாரிப்�களில்  பங்� ெபற்�ள்ள�. 

 �பா கரம்ாகர ் மாநில, ேத�ய மற்�ம் சரவ்ேதச அள�லான ேபாட்�களில் 67 தங்கப் 
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பதக்கங்கள் உள்பட 77 பதக்கங்கைள ெவன்�ள்ளார.் 

 

 இவ�க்� 2015 ஆம் ஆண்�ல் அர�்னா ���ம் 2016 ஆம் ஆண்�ல் ரா�வ் காந்� ேகல் 
ரத்னா  ���ம் 2017 ஆம் ஆண்�ல் பத்ம � ���ம் வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ��க்��ன் ெமர�்னில் நைடெபற்ற உடற்ப�ற்� சாரந்்த  ஒ� சரவ்ேதச ேபாட்�யான  FIG 
கைலத் �றன் �க்க உலக ேசலஞ்ச ் ேகாப்ைபப் ேபாட்��ல்  தங்கப் பதக்கம் ெவன்ற 
இந்�யா�ன் �தலாவ� �ம்னாஸ்டாக இவர ்உ�ெவ�த்�ள்ளார.்  

 

ஸ்�பன் ஹாக்�ங்ைக க�ரவப்ப�த்�வதற்காக நாணயம் 

 க�ந்�ைள �தான ஸ்�பன் ஹாக்�ங்�ன் �ஞ்ஞான ஆய்ைவ க�ரவப் ப�த்�வதற்காக 
ஐக்�ய இராச�்யத்�ன் ராயல் நாணய அச�்க் கழகத்தால் ��ய 50 ெபன்னிகள் 
நாணயம் ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 

 இந்த நாணயம் ஹாக்�ங்�ன் ெபயர,் க�ந்�ைளையக் ��ப்���ன்ற ஒேர ைமய�ள்ள 
வட்டங்களின் வைரபடம் ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்��க்�ன்ற�. 

 

�ரக்ா பைடப்�ரி� 
 �ரிட்டன் அரசான� ��தல் �ரக்ா பைடப்�ரிைவ �ரட�்வதற்கான �ட்டங்கைள 

அ��த்�ள்ள�. 

 3-வ� ராயல் �ரக்ா ைர�ள்ஸ் பைடயான� �றப்� காலாட்பைட �ரிவாக ேதாராயமாக 
300 �ரரக்�டன் நி�வப்ப�ம். 

 1814 – 16 ஆண்�ல் நைடெபற்ற ஆங்�ேலய -ேநபாள ேபாரான� ஆங்�ேலயர ் மற்�ம் 
�ரக்ா வம்சத்�னரிைடேய நைடெபற்ற�. 

 �ரக்ா �ரரக்ளின் ஒ�க்கம் மற்�ம் �ரம் ஆ�யவற்றால் ஆங்�ேலயர ் ெபரி�ம் 
ஈரக்்கப்படட்னர.்  

 �ன்னர ்அவரக்ள் ஆங்�ேலயரின் பைட�ல் இைணக்கப்பட்டனர.்  
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 ேம�ம் இந்த நாணயம் க�ந்�ைளைய�ம் மைறந்த இயற்�யலாளரின் �க 
�க்�யமான �த்�ரங்களில் ஒன்ைற�ம் �த்தரிக்�ன்ற�.  

 

#Fridayforfuture இயக்கம் 

 #Fridayforfuture இயக்கத்�ன் ஒ� ப��யாக உலெகங்��ம் உள்ள 123 நா�கைளச ்ேசரந்்த 
ஆ�ரக்கணக்கான இைளஞரக்ைளத் ெதாடரந்்�, ப�வநிைல மாற்றத்�ற்� எ�ரான 
தன� �தலாவ� பள்ளி ேவைல நி�த்தத்ைத இந்�யா கண்�ள்ள�. 

 

 ஸ்�டைனச ் ேசரந்்த மாணவர,் காலநிைல ஆரவ்லர ் மற்�ம் தற்ெபா�� ேநாபல் 
பரி�க்�ப் பரிந்�ைரக்கப்படட்வரான �ேரட்டா �ன்ெபரக்் என்பவரால் இந்த இயக்கம் 
ஊக்கம் ெபற்ற�. 

 இவர ் ப�வநிைல மாற்றத்ைத எ�ரத்்� ேபாராட அந்நாட�்த் தைலவரக்ளிடம் 
ேவண்�ேகாள் ��ப்பதற்காக ஸ்�டன் நாடா�மன்றத்�ன் �ன்� ஒவ்ெவா� ெவள்ளிக் 
�ழைம�ம் ேபாராட்டம் நடத்��ன்றார.் 
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 இந்�யா�ல் ேத�யத் தைலநகரப்் ப��யான ெடல்��ல் உள்ள பள்ளிகைளச ் ேசரந்்த 
மாணவரக்ள் வ�ப்�கைளப் �றக்கணித்தனர.்  

 

��த் வ�ைக – இந்ேதாேன�யா 

 இந்�யக் கடற்பைட பா�காப்�க் கப்பலான “��த்” இந்ேதாேன�யா�ன் சபங்�ற்� 
வ�ைக �ரிந்த �தலாவ� கடற்பைடப் பா�காப்�க் கப்பலாக உ�ெவ�த்�ள்ள�. 

 இ� இந்�யா மற்�ம் இந்ேதாேன�யா ஆ�ய நா�க�க்�ைடேயயான �க 
ெந�க்கமான கடல்சார ் உறைவ�ம் கடல்சார ் பா�காப்�ப் ப���ல் ஒத்�ைழப்ைப 
வ�ப்ப�த்�வைத�ம் எ�த்�க் காட�்�ற�.  

 2018 ஆம் ஆண்� ஜூைல மாதத்�ல் சபங்�ற்� �தன்�ைறயாக வ�ைக �ரிந்த 
கடற்பைடக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் ��த்ராைவத் ெதாடரந்்� கடற்பைடப் பா�காப்�க் 
கப்ப�ன் இந்த வ�ைக நிகழ்ந்�ள்ள�. 

 

உலக ம�ழ்ச�் அ�க்ைக 2019 

 ஐக்�ய நா�கள் நீ�த்த வளரச்�்த் �ர�்கள் அைமப்பான� (United Nations Sustainable 
Development Solutions Network) 2019 ஆம் ஆண்�ற்கான உலக ம�ழ்ச�் அ�க்ைகைய 
ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 

 இந்த அ�க்ைகயான� நலமாக வாழ்வதற்� உதவக்��ய 6 �க்�யக் ��களின் 
அ�ப்பைட�ல் நா�கைள தரவரிைசப்ப�த்��ள்ள�. அைவயாவன வ�மானம், 
�தந்�ரம், நம்�க்ைக, ஆேராக்�யமான வாழ்நாள் கால அள�, ச�க உத� மற்�ம் 
ெப�ந்தன்ைம என்பதா�ம். 

 இந்த ஆண்�ல் இந்�யா 140-வ� இடத்�ற்� தள்ளப்பட�்ள்ள�. 2018 ஆம் ஆண்�ல் 
இந்�யா இந்த அ�க்ைக�ல் 133-வ�  இடத்�ல் இ�ந்த�. 
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ம�வான மற்�ம் அ�க ெசல� ��ந்த நகரங்கள் 

 வாரப் பத்�ரிக்ைகயான ெபா�ளாதார �ண்ண��ப் �ரிவான� உலகளா�ய 
“வாழ்வதற்கான ெசல�ன” ஆய்ைவ நடத்�ய�. 

 

 பாரீஸ், �ங்கப்�ர ் மற்�ம் ஹாங்காங் ஆ�ய நகரங்கள் உல�ன் அ�க ெசல� ��ந்த 
நகரங்களா�ம். �ல்�, ெசன்ைன மற்�ம் ெபங்க�ர ் ஆ�ய நகரங்கள் வாழ்வதற்கான 
ெசல� �ைறந்த நகரங்களா�ம்.  

 

இந்�யப் ப�ைமக் கட்�ட ஆைணயத் தரங்கள் 

 �ஜயவாடா இர�ல்ேவ நிைலயமான� இந்�யப் ப�ைமக் கட்�ட ஆைணயத்�னால் 
தங்க நிறத் தரத்ைதப் ெபற்�ள்ள�.  

 இந்�ய இர�ல்ேவ�ன் �ற்�ச�்ழல் இயக்�நரகத்�ன் உத��டன், ப�ைமக் 
ேகாட்பா�கைளப் �ன்பற்�வதற்காக எளிதான ப�ைம ர�ல் நிைலய ம�ப்�ட�் 
�ைறைமைய அந்த ஆைணயம் உ�வாக்�ய�.  

 

ெசயற்ைக �ண்ண�� – சரவ்ேதச ஆைணயம் 

 ெசயற்ைக �ண்ண�� (AI - artificial intelligence) மற்�ம் �ற வள�ம் ெதா�ல்�ட்பங்க�டன் 
ெதாடர�்ைடய ெந��ைற சவால்கைள ஆராய்வதற்காக எட�் உ�ப்�னரக்ைளக் 
ெகாண்ட ேமம்பட்ட ெதா�ல்�ட்ப ெவளிப்�ற ஆேலாசைன ஆைணயத்ைத ��ள் 
நி�வனம் அைமத்�ள்ள�. 

 இந்த ஆைணயத்�ன் ேநாக்கம் ெசயற்ைக �ண்ண�� ��த்� ��ள், இதர 
நி�வனங்கள் மற்�ம் ஆராய்ச�்யாளரக்�க்�ப் பரிந்�ைரகைள அளிக்�ம். 

 இந்தக் ��வான� ஏப்ரல் மாதத்�ல் ெதாடங்� நான்� �ைற சந்�க்க��க்�ற�. 
ேம�ம் இந்தக் ���ன் அ�க்ைகயான� 2019 ஆம் ஆண்�ன் இ���ல் 
ெவளி�டப்ப�ம். 
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