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தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
 த்ற றறஷச்சர் அபைண் வெட்லி, February 1,2018ல்,

2018 - 2019ம் றறரண்டின்

த்ற தட்வெட்ஷட, தரர்லிவன்டில் ரக்கல் வசய் உள்பரர்.
 தட்வெட் குநறப்புகள் :
 இந்ற அசறனஷப்தறன் 112த்து ஆண்டு றறறஷன அநறக்ஷகப் தற்நற கூபொகறநது.
 உண்ஷறல் தட்வெட் ன்ந ரர்த்ஷ இந்ற அசறனஷப்தறல் குநறப்தறடப்தடறல்ஷன
ரநரக ஆண்டு றறறஷன அநறக்ஷக ன்பொ குநறப்தறடப்தடுகறநது.
 சுந்ற இந்றரறன் பனரது தட்வெட் 1947 ம் ஆண்டு ரக்கல் வசய்ப்தட்டது.
 பல் தட்வெட்ஷட ரக்கல் வசய்ர் இந்றரறன் பல் றறஷச்சர் ஆர்.ஶக. சண்பகம்
வசட்டிரர் ஆரர்.
 ஆங்கறஶனர் கரனத்றல் இபைந்து தறப்ரற ர கஷடசற ரபறல் தட்வெட் ரக்கல்
வசய்ப்தட்டு ந்து. இஷ ரற்நற தறப்ரற பல் ரபறல் தட்வெட் ரக்கல் வசய்பெம்
க்கம் 2017 ஆம் ஆண்டிலிபைந்து வரடங்கப்தட்டது.
 இந்ற ரடரளுன்நத்றல் அறக பஷந தட்வெட்ஷட ரக்கல் வசய் வதபைஷக்குரறர்
பன்ணரல் தறர் வரரர்ெற ஶசரய் ஆரர். இர் 10 பஷந வதரது தட்வெட்ஷட ரக்கல்
வசய்துள்பரர்.
 சக்கு ஶசஷ ரற அலுக்கு ந் தறநகு ரக்கல் வசய்ப்தடும் பல் தட்வெட் இதுரகும்.
 பல் பனரக இறல்ஶ தட்வெட்ஷட வதரது தட்வெட்ஶடரடு இஷத்து 2017ஆம் ஆண்டு
தறப்ரற 1 பல் எபைங்கறஷந் தட்வெட்டரக த்ற ஆசு ரக்கல் வசய்து. பல்
எபைங்கறஷந் தட்வெட்ஷட ரக்கல் வசய்ர் றற அஷச்சர் அபைண் ஶெட்லி ஆரர்.
 கஷடசறரக ணற இறல்ஶ தட்வெட்ஷட 2016 ஆம் ஆண்டு தறப்ரற ரம் 25 ஆம் ஶற
ரடரளுன்நத்றல்
சுஶஷ் தறபு ஆரர்.

ரக்கல் வசய்

இறல்ஶ அஷச்சர்

 தறஶதக் ஶப்ரய் கறட்டிறன் தரறந்துஷரல் ரன் றல்ஶ தட்வெட் ற்பொம் வதரது தட்வெட்
இஷக்கப்தட்டது.
 தட்வெட் ரக்கல் வசய்றல் இதுஷறல் இந்றர கரந்ற ட்டும் ரன் பல் ற்பொம் எஶ
வதண்ரக உள்பரர்.
 ரட்டில், ெற.ஸ்.டி., ரற றறப்பு அனரணஷத் வரடர்ந்து, ஷடற்ந ர்த்கத்றற்கரக,
ரறனங்கபறன் ல்ஷனப் புநங்கபறல் உள்ப ஶசரஷணச் சரடிகள் அகற்நப்தட்டண. அற்கு
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தறனரக, சக்குகஷப அதப்புஶரர், அது குநறத் றதங்கஷப, 'இ - ஶ தறல்' தம் இஷ
ற சலறல், அர்கஶப சுரக குநறப்தறட்டு, டுத்துச் வசல்லும் ஷட பஷந, அலுக்கு
பைகறநது. ரறனம் றட்டு ரறனம், சக்குகஷப டுத்துச் வசல்ற்கு, இ - ஶ தறல் வதபொது,
ரடு பளதும் கட்டரரகற உள்பது.
 ரட்டின் கடற்தஷட தனத்ஷ ஶம்தடுத், வீண க ஶதரர் கப்தல்கள், லர்பழ்கற கப்தல்கஷப,
உள்ரட்டிஶனஶ ரரறக்கும் தறகள் துங்கற பம்ஷதறல் உள்ப ம்.டி.ல்., றபொணத்றல்
கட்டப்தட்ட, ஸ்கரர்தறன் க லர் பழ்கற கப்தனரண, .ன்.ஸ்., கல்ரரற, கடந் ஆண்டு
டிசம்தரறல், கடற்தஷடறல் ஶசர்க்கப்தட்டது. ற்வநரபை லர் பழ்கற கப்தனரண, கரந்ரரற,
அநறபகம் வசய்ப்தட்டு, ஶசரஷண ஏட்டத்றல் உள்பது. உள்ரட்டிஶனஶ ற்கணஶ
இண்டு கப்தல்கள் கட்டப்தட்டுறட்டண. பன்நரரக, ஸ்கரர்தறன் க லர்பழ்கற கப்தனரண,
கஞ்ச் டிஷக்கப்தட்டு, ஶசரஷண ஏட்டத்றற்கு றடப்தட்டது.
 இந்ற றஷபரட்டு ஆஷத்றன் (சரய்) இக்குரக பத் இந்ற கல் தற அறகரரற
லனம் கபூர் றறக்கப்தட்டரர்.
 'ஶகஶனர இந்றர' ஶதரட்டிறன் படிறல் யரறரண ரறனம் 38 ங்கம் 26 வள்பற 38
வண்கன தக்கங்கள் வன்பொ வரத்ம் 102 தக்கங்களுடன் பலிடம் தறடித்து.
கரரஷ்டிர ற்பொம் வடல்லி ஆகற அறகள் பஷநஶ 2து 3து இடங்கஷப தறடித்ண.
இப்ஶதரட்டிறல் றகம் 6 ங்கம் 11 வள்பற 11 வண்கன தக்கங்கஷப வன்பொ வரத்ம்
28 தக்கங்களுடன் என்தரது இடத்றல் உள்பது.
 ஆஷ்கரதரத் எப்தந்த்றல் இஷந்து இந்றர. ஆஷ்கரதரத் எப்தந்ம் ஈரன், ஏன்,
துர்வணலஸ்ரன், உஸ்வதஸ்கறஸ்ரன் ஆகற ரடுகள் இஷந்து சர்ஶச ர்த்கத்றஷண
ஶம்தடுத் 2011-ம் ஆண்டு எப்தந்ம் ஶற்வகரண்டண. இந் எப்தந்த்றல் இந்றர
இஷந்து

வகரள்ப

லிபெபொத்றது.

ஆஷ்கரதரத்

எப்தந்த்றல்

இந்றரஷஷ

ஶசர்த்துக்வகரள்ற்கரண ஶகரரறக்ஷகஷ ரன்கு ரடுகளும் ற்பொக்வகரண்டண. தறப்.3-ம்
ஶற பல் இந் எப்தந்ம் அலுக்கு பைகறநது.
 அசரறல் உனக பலீட்டரபர்கள் ரரடு('Advantage Assam’), வபறரட்டு பலீடுகஷப
ஈர்க்கும் றரக அசரறி்ல் உனக பலீட்டரபர்கள் ரரடு டத்ப்தட்டது. ரரட்ஷட
தறர் ஶரடி துக்கற ஷக்கறநரர்.
 “Exam Warriors” ன்ந புத்கத்ஷ ஶர்வுகஷப சந்றக்கும் ரர்களுக்கரக தறர் ஶரடி
ளறபெள்பரர்.
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 உத்றப்தறஶச ரறன அசு சுற்பொச்சூஷன தரதுகரக்கும் வதரபைட்டு ரறனத்றன் பல்
ண்த்துப்பூச்சற பூங்கரஷ கரன்பூரறல் வரடங்கறவுள்பது.
 இந்ற எலிம்தறக் சங்கத்றன் இஷ வசனரபர் றக்ம் சறங் சறச்ஶசரடி றபைக்கும்
கரன்வல்த் ஶதரட்டிகபறன் பன்ஷபரக றறக்கப்தட்டுள்பரர்.
 த்ற ந்றரற ரஜ்ரத் சறங் புது வடல்லிறல்

“Mere Sapno Ka Bharat” ன்ந புத்கத்ஷ

வபறறட்டரர். இந் புத்கம் பன்ணரள் தறர் ரஜ்தரய் அர்கபறன் தறதனரண
ஶர்கரல்கபறன் வரகுப்தரகும். இது பன்ணரள் ம்.தற. பைண் றெய் அர்கபரல்
ளப்தட்டது.
 ஆஸ்றஶலிரவுக்கு றரண பெ-19

ெழணறர் உனகக் ஶகரப்ஷத கறரறக்வகட் ஶதரட்டிறன்

இபொறச்சுற்ஷந இந்ற அற வன்பொ ஶகரப்ஷதஷ ஷகப்தற்நறபெள்பது. ஶலும், 4 பஷந
சரம்தறன் ஆண எஶ அற ன்ந வதபைஷபெம் வதற்நது.
 ஆந்றப் தறஶசத்றல் உள்ப வகரல்னபை ரறறல் உள்ப

அட்டதரகர(Atapaka) தநஷகள்

சரனத்றல் பன்பனரக 'வதலிகன் தநஷ றபைறர' ஷடவதற்நது.
 ஆசற தல்கஷனக்கக ரறஷசறல் வசன்ஷண ..டி. 41 இடங்கள் சபொக்கற 103–து
இடத்ஷ தறடித்து. சறங்கப்பூஷ ஶசர்ந் ஶசற தல்கஷனக்ககம் பல் இடத்ஷ தறடித்து
உள்பது. சலணரறன் சறங்குர தல்கஷனக்ககம் 2–து இடத்ஷ வதற்நது. இந்றரஷ
ஶசர்ந் 42 தல்கஷனக்ககங்கள் இந் ரறஷசறல் இடம் வதற்பொள்பண.
 2018-ஆம் ஆண்டு கரன்வல்த் றஷபரட்டுப் ஶதரட்டிகள் ஆஸ்றஶலிரறன் ஶகரல்ட்
ஶகரஸ்ட் கரறல் ப்ல் 4 பல் 15 ஷ ஷடவதநவுள்பது.
 எடிசர ரறனம் அபைஶக ங்க கடல் தகுறறல் உள்ப அப்துல் கனரம் லறல் அணு
ஆபெங்கஷப ரங்கறச் வசல்லும் ப்ரறத்ற -2 வுகஷ ஶசரஷண வசய்ப்தட்டது . உள்ரட்டு
வரறல்தட்தத்றல் ரரறக்கப்தட்ட ப்ரறத்ற -2 வுகஷ 500 லிபைந்து 1000 கறஶனர கறரம்
ஷடபெள்ப அணு ஆபெங்கஷப சுந்து வசல்லும் றநன் வகரண்டது . இந் வுகஷ 350 கற.
லட்டர் தூத்றல் உள்ப இனக்ஷக கூட ரக்கற அறக்கல்னது.
 உனகறன் றக சக்ற ரய்ந் அறக ஶகத்றல் வசல்லும் புற க ஃவதல்கரன் ரக்வகட்ஷட
ஸ்ஶதஸ் க்ஸ் றபொணம் -ரரறத்துள்பது. இந் ரக்வகட் ற்ந ரக்வகட்கஷப றட அறக
ஷட வகரண்ட வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப சுந்து வசல்லும் றநன் வகரண்டது அது .1 னட்சத்து
40

ஆறம் தவுண்ட ஷடபெடன் பூற ட்டப்தரஷஷ சுற்நற பைம் ஷகறல்
nd

No: 646, 2 floor, K.K. Nagar, Madurai – 625020 | 7397150273, 8489228855
nd
No: 81, 2 floor, South Veli Street, Madurai – 6250019751999264, 0452-4951150/4217492
www.seniasacademy.in

3

தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
டிஷக்கப்தட்டுள்பது வசவ்ரய்க்கறகத்றற்கு .40 ஆறம் தவுண்ட ஷடபெடன் சுற்நற
பைம் றநன் வகரண்டது. இந் ரக்வகட்டில் Tesla Roadster car அதப்தப்தட்டுள்பது.
 அசறன் ஶனரஶகரவுடன் கர்ரடக ரறனத்துக்கு ஞ்சள் , வள்ஷப ற்பொம் சறப்பு றநங்கள்
அடங்கற ணற பர் வகரடிஷ 9 ஶதர் வகரண்ட குள தரறந்துஷத்துள்பது.
 இந்ற கபறர் கறரறக்வகட் அறறன் ெளனன் ஶகரஸ்ரற சர்ஶச எபைரள் கறரறக்வகட்
ஶதரட்டிகபறல் 200 றக்வகட்கஷப வீழ்த்ற உனக சரஷண தஷடத்துள்பரர்.
 உடல் ஆஶரக்கறம் வரடர்தரக உனக ங்கற

, த்ற சுகரர அஷச்சகம் டத்ற

ஆய்வுகபறன் அடிப்தஷடறல் NITI Aayog-ன் சுகரர குநறபடு அநறக்ஷக ரரகற உள்பது.
இன்தடி, வதரற ரறனங்கபறல் உடல் ஆஶரக்கறத்றல் பல் இடத்ஷ ஶகப ரறனம்
வதற்பொ உள்பது. இண்டரது இடத்ஷ தஞ்சரப் ரறனம் தறடித்து.

பன்நரது இடம்

றழ்ரட்டுக்கு கறஷடத்து உள்பது . சறநற ரறனங்கபறல் றஶசரம் , றபூர் , ஶகரனர
பஷநஶ பல் பன்பொ இடங்கஷப தறடித்துள்பண. பேணறன் தறஶசங்கபறல் னக்ஷலப் ,
சண்டிகர் , வடல்லி பஷநஶ பல் பன்பொ இடங்கஷப தறடித்துள்பண.
 சர்ஶச கறரறக்வகட் கவுன்சறலின் பல் ணறப்தட்ட வதண் இக்குணரக வதப்சற றபொணத்றன்
ஶசர்ன் இந்றர தற றணம் வசய்ப்தட்டுள்பரர். அது தறக்கரனம் 2 ஆண்டுகள்
ஆகும்.
 ஶர ஶசரனரர் பூங்கர த்றப்தறஶச ரறனத்றல் அஷக்கப்தட்டுள்பது 750 .வகரரட்
சக்ற வகரண்ட ஶர ஶசரனரர் தரர்க் உனகறன் றகப்வதரற சூரற பூங்கரக்கபறல் என்நரகும்.
 'றபே ஶர்ல்டு வயல்த் ' ன்ந சர்ஶச அஷப்பு , உனகறல் உள்ப , தக்கர கங்கள்
குநறத்து ஆய்வு டத்ற , கங்கபறன் தட்டிஷன வபறறட்டுள்பது. இறல் , றபேரர்க், பல்
இடத்ஷ தறடித்துள்பது. இண்டரது இடத்ஷ , னண்டன் கம் வதற்பொள்பது. ஶடரக்கறஶர ,
பன்நரது இடத்ஷ தறடித்துள்பது. ம் ரட்டில் பம்ஷத கம்,

12து இடத்ஷ

தறடித்துள்பது.
 இந்ற ற்பொம் இந்ஶரஶணசற இரணுத்றன் சறநப்புப் தஷடகள் ங்கபது 6து கபைட சக்ற
தறற்சறஷ இந்ஶரஶணசறரறன் தரண்டுங்கறல் வரடங்கறது.
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தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
 எபைரள் சர்ஶச கறரறக்வகட் ஶதரட்டிகபறல் 400 றஶகட்டுகஷப ஸ்டம்தறங் வசய் பல்
இந்ற வீர் ன்ந வதபைஷஷ ஶரணற வதற்நரர். ஶலும் உனகர அபறல் இந்
சரஷணஷ தஷடத் ரன்கரது வீர் இஶ ஆர். இற்க்கு பன் கறல்க்ரறஸ்ட், குரர்
சங்கக்கரர, ரர்க் வதௌச்சர் ஆகறஶரர் இச்சரஷணஷ தஷடத்துள்பணர்.
 குெரத் தல்கஷனக்ககம் ரட்டிஶனஶ பல் பஷநரக தஷரண சஸ்கற வரறஷ
ஶதசுற்கரண தறற்சறஷ அபறக்கவுள்பது.
 வற்கு த்ற றல்ஶ (SCR) அன் அறகர ல்ஷனக்குள் உள்ப அஷணத்து
றஷனங்கபறலும் 100% LED றபக்குகஷபப் வதரபைத்ற ரட்டின் பல் இறல் ண்டனரக
ரநறபெள்பது.
 பீகரர் ரறன அசு ரறனத்றல் சறகவட்டுகஷப ணற ணறரக றற்க ஷடறறத்துள்பது.
இற்கு ஷட றறக்கும் 12து ரறனம் பீகரர் ஆகும்.
 வதரபைபரர றகரங்களுக்கரண அஷச்சஷக் குள (CCEA) தறரன் ந்றரற உஜ்ஜ்ரன
ஶரெணரறன் இனக்குகஷப அஷடற்கு ஶஷரண றறஷ

5 ஶகரடிறல் இபைந்து

8

ஶகரடிரக உர்த்துற்கு எப்புல் அபறத்துள்பது றபைத்ப்தட்ட இந் இனக்கு .PMUY 2020
.க்குள் அஷடப்தடும்
 ந் ங்கறறலும் ஆரஷ தறபெம் சற ங்கறகபறல் வசல்தடும், ஆரர் ஷங்கபறல், ஶபொ
ங்கற ரடிக்ஷகரபர்கள், ங்கறக் கக்ஶக இல்னர வதரதுக்களும், ஆரர் தறவு ற்பொம்
றபைத்ங்கஷப வசய்னரம்.
 ெணரறதற ரம்ரத் ஶகரறந்த் த்றதறஶச ரறனத்றன் குரலிர் ரட்டத்ஷ றவ்ரங்
ட்பு ரட்டரக (Divyang friendly district) அநறறத்துள்பரர்.
 சலதத்றல் உனகறன் பல் ஶரஶதர ஸ்ஷக ஶதரட்டி வன் வகரரறரறல் ஷடவதற்நது.
 இந்ற னரற்பொ ஆரய்ச்சற கவுன்சறலின் (ICHR) அடுத் ஷனரக வரல்வதரபைள் அநறஞர்
ற்பொம் னரற்நரசறரறர் அறந்த் தறெம்வயத்கர் . வதரபொப்ஶதற்தரர்.
 உத்றப்தறஶச ரறனம் கரன்பூரறல் உள்ப சந்றஶகர் ஆசரத் ஶபரண்ஷ ற்பொம்
வரறல்தட்த தல்கஷனக்ககத்றல் சர்ஶச
க்ஸ்ஶதர

2018'

'அக்ரறகரன் 2018' ரரடு ற்பொம்

ஆகறற்நறஷண இந்றத்

ெணரறதற ரம்ரத் ஶகரறந்த்

வரடங்கறஷத்ரர்.
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தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
 இந்ற கடற்தஷட, றரணப்தஷட, இரணும் ற்பொம் கடஶனர கரல்தஷட
ஆகறற்பொக்கு இஷடஶரண தரறரற்நத்ஷ உபைரக்குன் ஶரக்கரக இந்றரறன்
ஶற்குக் கடற்க்கஷஶரத்றல்

'தரசறம் வனயர் '

ன்ந கூட்டு கடற்தஷட தறற்சற

டத்ப்தட்டது.
 இந்றரவுக்கு சுந்றம் கறஷடத்ற்குப் தறன் பல் பஷநரக சத்லஸ்கர் ரறனத்றன்
தரல்ரம்பூர் ரட்டத்றல் உள்ப தரலுதணற ன்ந கறரத்றற்கு றன்சரம் கறஷடத்துள்பது.
 தரகறஸ்ரன் கறரறக்வகட் ரரறத்றன் றபம்த தூரகவும், தரகறஸ்ரன் கறரறக்வகட்
றகரப்தறரறறன் ஷனபைக்கு ஆஶனரசகரகவும் தரகறஸ்ரணறன் பன்ணரள் ஶகப்தந்து
வீச்சரபர் ஶசரறப் அக்ர் றறக்கப்தட்டுள்பரர்.
 ரண்டரறன் வரறஷ தரகறஸ்ரணறன் அறகரப்பூர் வரறகபறல் என்நரக அநறறக்கும்
லர்ரணத்றற்கு தரகறஸ்ரணறன் வசணட் அஷ எப்புல் அபறத்துள்பது.
 தரற ர்வடல் ற்பொம் சலணரறன் வடலிகரம் சரண உற்தத்ற றபொணரண யரய் றபொணம்
இஷந்து இந்றரறல் பல் 5G தன்தரட்டு ஶசரஷணஷ வற்நறகரக படித்துள்பது.
இந் 5G ஶசஷ றணரடிக்கு 3GB இஷ ஶகத்றல் உள்பது ணக் கூநப்தடுகறநது.
 சுந்ற இந்றரறல் றகத்றன் பல் பல்ரண ஏந்தூர் தற. ரசரற
வட்டிரரறன்(ரர்ச் 23,1947 பல் ப்ல் 6,1949) தறநந்ரஷப பல் பனரக அசு
றரரக வகரண்டரட றக அசு படிவு வசய்துள்பது.
 றகத்றன் புற ஷனஷ ஶர்ல் அறகரரறரக பன்ணரள் வசன்ஷணப் வதபைகர் குடிலர்
ங்கல் ற்பொம் கறவுலர் சுத்றகரறப்பு ரரறத்றன் றர்ரக இக்குணர் றபை. சத்தற சரயள
(IAS, வசரந் ரறனம்- ஏடிர) றறக்கப்தட்டுள்பரர்.
 றபே ஶர்ல்ட் ஶல்த் தம் அஷப்தரல் வபறறடப்தட்டுள்ப உனக தக்கர ரடுகள்
தட்டிலில் இந்ற 6து இடத்ஷப் தறடித்துள்பது. உனகறன் தக்கர ரடரக அவரறக்க
பலிடம் வதற்பொ றபங்குகறநது. 2து ற்பொம் 3து இடத்றல் பஷநஶ சலணர ற்பொம்
ெப்தரன் ஆகற ரடுகள் உள்பண.
 த்ற ர்த்கம் ற்பொம் வரறல்த்துஷந அஷச்சகரணது அசு றன் சந்ஷறன்
(Government e-Marketplace-GeM 3.0) பன்நரது தறப்ஷத வபறறட்டுள்பது.
 வதரபைபரர றபுர் உபவுத்துஷந அனகு (

Economist Intelligence Unit-EIU) தம்

இங்கறனரந்ஷச் ஶசர்ந் றபொணம் வபறறட்ட 2017க்கரண உனகபரற ெணரக
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தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
குநறபட்டில் ( Global Democracy Index) உனகறன் 165 சுந்ற ரடுகபறல் இந்றர 42 து
இடம் தறடித்துள்பது.
 இந்ற ஆற்நல் ரரடின் (Indian Energy Congress) ரது தறப்பு அண்ஷறல்

புது

றல்லிறல் ஷடவதற்நது. இன் கபைப்வதரபைள் ‘Energy 4.0: Energy Transition Towards 2030’.
 உச்சலற ன்ந ஷனஷ லறதறரல் அக்கப்தட்ட லறதறகள் அடங்கற றசரஷணக்
குளரணது அனகரதரத் உர்லறன்ந லறதற ரரன் சுக்னர லரண குற்நச்சரட்டுகஷப
ஆரய்ந்து, றர்ஷந அநறக்ஷக என்ஷந அபறத்துள்பன் அடிப்தஷடறல் ரரன்
சுக்னரஷ குற லக்கம் வசய்ற்கு உச்சலறன்ந ஷனஷ லறதற லதக் றஸ்ர குடிசுத்
ஷனபைக்கு தரறந்துஷ வசய்துள்பரர்.
 பல் சர்ஶச கனர ஶபர றபைறர (International Kala Mela) புதுறல்லிறல் னலித் கனர
அகடறரல் டத்ப்தட்டது.
 ஶசரனரர் றன் உற்தத்றஷ ஶற்வகரள்ப றசரறகஷப ஊக்குறக்க கறசரன் உர்ெர சுக்ஷர
இம் உத்ரன் யரதறரன் ( Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyan) ன்ந
றட்டத்ஷ துங்க உள்பது.
 US சரம்தர் ஆப் கரர்ஸ் அஷப்தறணரல் வபறறடப்தடும் 2018க்கரண சர்ஶச அநறவுசரர்
வசரத்துரறஷ குநறபட்டில் (International Intellectual Property index) 50 ரடுகளுள் இந்ற 44து இடத்ஷப் தறடித்துள்பது.
 ஆநரது யளணரர் யரத் கண்கரட்சற புது டில்லிறல் ஷடவதற்நது . யளணரர் யரத்
கண்கரட்சற ன்தது சறபொதரன்ஷறண சபகத்ஷச் சரர்ந் ஷகறஷணக் கஷனஞர்கள் ங்கபது
தஷடப்புகஷபக் கரட்சறதடுத்வும் றற்தஷண வசய்வும் அசரங்கத்ரல் துங்கப்தட்டரகும்.
 க்கற அபு லகத்றன் ஷனகரண அபுரதறறல், அல் ரத்தர தம் கரறல் பல்
தரம்தரறரண இந்துக் ஶகரறல் கட்டுற்கரண அடிக்கல் ரட்டும் றரஷ தறர்
ஶந்ற ஶரடி வரடங்கற ஷத்ரர்.
 இந்ற ரறனங்கள் ற்பொம் பேணறன் தறஶசங்கபறன் 31 பனஷச்சர்கபறல் தக்கர
ற்பொம் ஷ பனஷச்சர்கபறன் தட்டிலில்:
தக்கர பனஷச்சர்கள்:
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1) ஆந்றர பனஷச்சர் சந்றதரபு ரபெடு
2)அபைரச்சல் தறஶச பல்ர் ஶதர கரந்து
ஷ பனஷச்சர்கள்:
1) றரறபுர பல்ர்(பன்ணரள்) ரறக் சர்கரர்
2) ஶற்குங்க பல்ர் ம்ர தரணர்ெற
3) ெம்ப கரஷ்லர் பல்ர் ஶயபூதர பப்ற
வரத்ம் 10% வதண் பல்ர்கஶப உள்பணர் ன்தது குநறப்தறடத்க்கது.
 இந்றரறன் பல் ஆன்ஷனன் ஶடிஶர றஷனம் “ஶடிஶர உரங்க்” உனக ஶடிஶர
றணத்ன்பொ(தறப்ரற 13) வரடங்கறஷக்கப்தட்டது. இந் “ஶடிஶர உரங்க்” கறன்
கபைப்வதரபைள் அஷற, ணறஶம், ம்தறக்ஷக ஆகறஷரகும்.
 8து ஶஷடக் கஷனகளுக்கரண உனக எலிம்தறக்ஷக புது டில்லிறல் டத்த்
றட்டறடப்தட்டுள்பது. இன் கபைப்வதரபைள் “Flag of Friendship”. பல் ஶஷடக்
கஷனகளுக்கரண உனக எலிம்தறக் 1993ல் கறரலஸ் ரட்டில் உள்ப ஶல்தற கரறல் ஷடவதற்நது.
 துதரறல் ஷடவதற்ந 6து உனக அசரங்க ரரட்டில் இந்றரறன் ஆரர் ற்பொம் உரங்
வசலிக்கு சறநப்பு றபைதுகள் ங்கப்தட்டண.
 உனக லடித் பர்ச்சறக்கரண ரரட்டின் பல் தறப்பு இந் ஆண்டு புது டில்லிறல் டத்த்
றட்டறடப்தட்டுள்பது. இந் ரரட்டின் கபைப்வதரபைள் ‘Partnerships for a Resilient Planet’.
 த்ற அசு றனத்டி லர்ட்டக் குஷநவு ஶனரண்ஷக்கரக அடல் பூெல் ஶரெணரஷ
வரடங்கறவுள்பது.
 புது டில்லிறல் உள்ப ஶசற ஶபரண்ஷ அநறறல் ககத்றல் “Agriculture 2022 – Doubling
Farmers’ Income” ன்ந ஷனப்தறல் ஶசற ரரடு, ஶசற ஶபரண்ஷ ற்பொம்
றசரறகள் னன் அஷச்சகத்ரல் டத்ப்தட்டது.
 ஷயரதரத்றல் கல் வரறல்தட்தம் லரண உனக கபைத்ங்ஷக (World Conference on
Information Technology) கரவரபறக் கரட்சற பனம் தறர் வரடங்கற ஷத்ரர்.
இம்ரரட்டின் கபைப்வதரபைள் “Future Enterprises” ன்தரகும். இம்ரரட்டில் உனகறன்
பல் குடிபெரறஷ வதற்ந வசௌற அஶதறரஷச் ஶசர்ந் ணற ஶரஶதர ஶசரதறர
தங்ஶகற்நது.
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 இந்ற றரண தஷடக்குச் வசரந்ரண “MiG-21 Bison” க ஶதரர் றரணத்ஷ ணறரக
இக்கற பல் வதண் றரணற ன்ந வதபைஷஷ வதண் றரணற அணற சதுர்ஶற
வதற்நரர்.
 சர்ஶச வபறப்தஷடத் ன்ஷக்கரண அஷப்தரல் வபறறடப்தடும் உனகபரற ஊல்
வரடர்தரண குநறபடு 2017ல் (Global corruption perception index for 2017) இந்ற 81து
இடத்றல் உள்பது.
 ஏடிரறன் தரலப் துஷநபகத்றல் ஷடவதற்ந றரறல் 30 ஆண்டுகபரக கடஶனரப்
தரதுகரப்பு தஷடறல் தறரற்நற ந் ஜ்ர கப்தல் அன் தறறலிபைந்து எய்வு
வதற்பொள்பது.
 ங்கக்கடலில் ஏடிர கடற்கஷறல் றபொத்ப்தட்டிபைந் கப்தலிலிபைந்து , அணு ஆபெங்கஷப
சுந்து வசல்னக்கூடி 350கற.ல. வசன்பொ ரக்கக்கூடி தஷ் வுகஷ வற்நறகரக
வசரத்ஷ வசய்ப்தட்டது.
 புற பெணறவசப் அநறக்ஷகப்தடி, இந்றரறல் தச்சறபங்குந்ஷகள் இநப்பு வீம்(Neonatal
mortality rate) 1000 உறர் தறநப்புகளுக்கு 25.4 இநப்புகள் ன்ந அபறல் உள்பது. இணரல்
குஷநரண டுத் சம்தரத்றம் வதபைம் 52 ரடுகளுள் இந்றர 12து இடத்றல் உள்பது.
 சர்ஶச சூரற ஆற்நல் கூட்டறறன்(International Solar Alliance) பல் ரரட்ஷட ரர்ச்
11 அன்பொ புது டில்லிறல் இந்ற டத்றது.
 5 துக்கு உட்தட்ட குந்ஷகளுக்கு “தரல் ஆரர்” ன்ந வதரறல் லன றந ஆரர்
அஷடரப அட்ஷடஷ இந்ற ணறத்து அஷடரப ஆஷம் (UIDAI)
அநறபகப்தடுத்றபெள்பது. இற்கு குந்ஷறன் ந் எபை தஶரவட்ரறக் அஷடரபபம்
தறற வசய்ப்தடுறல்ஷன.
 16 ரடுகள் தங்குவதபொம் றனன் தம் தன்ணரட்டு கூட்டுப் ஶதரர் தறற்சறஷ இந்ற
கடற்ப்தஷட, அந்ரன் ற்பொம் றக்ஶகரதரர் லவுகபறல் ஶதரர்ட் தறஶபரறல் ரர்ச் 6 பல் 13
ஷ டத்றது.
 த்ற அசரங்கம் டகறக்கு ரறனங்களுக்கரண றற ஆரக் ன்நத்ஷ உபைரக்க அதற
ங்கறவுள்பது. இந் ன்நத்றன் ஷனர்கபரக றற ஆஶரக்கறன் துஷத்ஷனர் ற்பொம்
த்ற டகறக்கு தறரந்ற ஶம்தரட்டு அஷச்சகத்றன் இஷ அஷச்சர்
றறக்கப்தட்டுள்பணர்.
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 கரற றறன் லஷ தகறர்ந்து வகரள்ப ஏடிர ற்பொம் சத்லஸ்கர் ரறனத்றற்கும் இஷடஶ
றனவும் தறச்சஷணஷ டுக்க றலர் தங்கலட்டுத் லர்ப்தரம் அஷப்தற்கு த்ற ஶகதறஶட்
எப்புல் ங்கறது.
 தற ந்றரற அரஸ் ஶரெணர றட்டத்றற்கு றறபறப்தற்க்கரக பதரய் 60000 ஶகரடி
றப்தறனரண ஶசற கர்ப்புந வீட்டு சற றறத்ஷ ற்ப்தடுத் த்ற ஶகதறஶட் எப்புல்
ங்கறபெள்பது. தற ந்றரற அரஸ் ஶரெணர றட்டத்றன் கலழ் பைம் 2022க்குள்
கர்ப்புநங்கபறல் 1.2ஶகரடி வீடுகள் கட்டிபடிக்க இனக்கு றர்றக்கப்தட்டுள்பது.
 உனக உவுத் றட்டத்றற்கரக 370 றல்லின் டரனர்கஷப அடுத் ரன்கு ஆண்டுகளுக்கு
ங்குற்கரக ஸ்வீடன் அசு .ர.றன் உனக உவு றட்ட அஷப்புடன் எப்தந்ம்
ஶற்க்வகரண்டுள்பது.
 வற்கத்ற ரடுகளுக்கறஷடஶ எத்துஷப்ஷத ற்ப்தடுதுற்க்கரக அஷக்கப்தட்ட
இந்றர – .ர. ஶம்தரட்டு எத்துஷப்பு றறத்றற்கு இந்றர கூடுனரக 1றல்லின்
டரனர்கஷப பங்கறவுள்பது.
 இந்றரறன் அண்ஷட ரடரண இனங்ஷக ணது 70து சுந்ற றணத்ஷ தறப்ரற 4ம் ஶற
வகரண்டரடிது. இன் கபைப்வதரபைள் “One Nation” ன்தரகும்.
 ன் க்களுக்கு உனகபரற கண் சறகறச்ஷச தரரறப்பு ஶசஷஷ ங்கவுள்ப உனகறன்
பல் குஷநந் பைஷபெஷட ரடரக பைரண்டர உள்பது.
 ரனத்லவு அறதரண அப்துல்னர ரலன் அந்ரட்டில் 15ரள் ஶசற வபைக்கடி றஷனஷ
அல்தடுத்றணரர்.
 அவரறக்க வதடல் ரறசர்வ் ங்கறறன் 16 து புற ஷனரக வெஶரம் ச். ஶதரவல்
ரன்கரண்டு தறகரனத்றற்கு றறக்கப்தட்டுள்பரர்.
 ரன்சரணறர அசு றறப் தற்நரக்குஷந ற்பொம் தரதுகரப்பு வரடர்தரண றகரம்
கரரக .ர.றன் ‘றரறரண அகறகள் தறல் கட்டஷப்தறலிபைந்து’(United Nation’s
“Comprehensive Refugee Response Framework”) றனகுரக அநறறத்துள்பது.
 அவரறக்கரவுக்கு ஶதரட்டிரக சலணர ரரறத்துள்ப ஶெ
அந்ரட்டு றரணப்தஷடறல் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பண

-20 அறவீண ஶதரர் றரணங்கள் ,
.அவரறக்கரறன் அறவீண ஶதரர்

றரணரண ப் -22 ரப்டரஷ றர்வகரள்ளும் ஷகறல் , சலணர ணது றரணப்தஷடக்கரக
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ஶெ-20 ன்ந வீண ஶதரர் றரணத்ஷ ரரறத்துள்பது

றரறகஷப .குண்டுவீசற ரக்கவும் ,

ரணறல் றரற ஶதரர் றரணங்கஷப இஷடநறத்து ரக்கும் றநதடன் இந் றரணங்கள்
உபைரக்கப்தட்டு, தஷடறல் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பண இஷ .ஶதரபைக்கு பள அபறல் ரரக
உள்பரக சலண ரணும் வரறறத்துள்பது.
 23து ஶசற சலணறர் வதண்கள் கரல்தந்து சரம்தறன்றப் ஶதரட்டி எடிசர ரறனம்
கட்டரக்கறல் ஷடவதற்நது. இறல் பன்பஷநரக றக அற டப்பு சரம்தறன்
றப்பூஷ வீழ்த்ற சரம்தறன் தட்டஷ வன்நது(றப்பூர் அற இதுஷ 18பஷந
சரம்தறன் தட்டஷ வன்பொள்பது குநறப்தறடத்க்கது).
 டப்தரண்டின் ெழன் ரத்றல் 2018ம் ஆண்டிற்கரண ரங்கரய் எத்துஷப்பு
அஷப்தறன்(Shanghai Cooperation Organization) ரரட்ஷட சலணர டத்வுள்பது.இந்
அஷப்தறல் சலணர, ஷ்ர, கெகஸ்ரன், உஸ்வதகறஸ்ரன், ெறகறஸ்ரன், கறர்கறஸ்ரன்,
இந்றர ற்பொம் தரகறஸ்ரன்ஆகற ரடுகள் பளஶ உபொப்தறணர்கபரக உள்பணர்.
 வன்வகரரற ஷனகர் தறஶரங்சரங்கறல் ஷடவதற்பொ பைம் 23து சர்ஶச குபறர்கரன
எலிம்தறக் வரடரறல் ஶரஶர ஷஸின் ஶரய் ரக்குல் இபைந்துள்பது. இந் ஷஸ் ஶரடர
ஷஷம எத்து ஶதரன றற்பொப்ஶதரக்ஷக ற்தடுத்க்குடிது.
 ஶதரபத்றன் 41து தறரக K.P. சர்ர ஏபற தறஶற்பொள்பரர். இஶரடு இர் 2து
பஷநரக ஶதரபத்றன் தறரக தறஶற்கறநரர்.
 இந்ற ரறல் கக்கரய்வு றபொண அநறஞர்கள் புற ர இணத்ஷ
கண்டுதறடித்துள்பணர் , அற்கு அப்துல் கனரம் அர்கள் றஷணரக டிஷஶதடஸ் கனரற ண
வதரறட்டுள்பணர்.இந் ரம் கண்டுதறடிக்கப்தட்ட இடம் ெல்டரதரர ற்பொம் தக்மர
ஶசற பூங்கர (ஶற்கு ங்கரபம்).
 சுற்பொசூல் ற்பொம் ணற ஆஶரக்கறத்றற்கு உடணடி லங்ஷக ற்ப்தடுத்க்கூடி இபைதது
பூச்சற வகரல்லி பைந்துகஷப தஞ்சரப் அசு ஷட வசய்துள்பது.
 2018 ஆம் ஆண்டின் புறறல் தப்தறன் உனக சறநப்பு றபைறஷண ஏடிமர ரறனம்
வன்பொள்பது.உனக புறறல் தப்பு ன்நத்றன் சந்றப்பு ஷயரதரத்றல் ஷடவதற்நது.
 றபைங்ஷககபறன் அசறல் ற்பொம் ணற உரறஷகஷப தரதுகரக்கும் றரக கரரஷ்டிர
அசு றபைங்ஷக ன ரரறத்ஷ ரட்டிஶனஶ பனரரக அஷத்துள்பது.
 32 து ஆண்டு சுரஜ்கண்ட் ஷகறஷண றபைறர ஷடவதற்ந இடம் யரறரணர. இந்
ஆண்டு கபைத்துபை ரறனரக உத்றதறஶச ரறனம் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டது.
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தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
 தரகுதலிறன் எற்ஷநக்கல் சறஷனக்கரண 88து கரஸ்கதறரகர றபைறர கர்ரடகரறன்
சவதனஶகரனறல் ஷடவதற்நது.
 சபக வரடர்புவகரள்ப ஊடகம் பனரக இஷபஞ்கர்கஶபரடு கரரஷ்டிர அசரங்கம் ‘’சபக
ஊடகம்-கரறத்ர’’ ன்தம் றட்டத்ஷ ஆம்தறத்துள்பது
 இந்ற சுற்பொனரதுஷந ற்பொம் ணறனங்கு சபகம் இஷந்து ரெஸ்ரணறல் வெய்ப்பூரறல்
உள்ப ரன் சரகர் ரறறல் 21து இந்ற தநஷகள் கண்கரட்சறஷ ற்ப்தடுத்றபெள்பது.
 றப்பூர் ரறனத்றன் பல் வதண் உர் லறன்ந ஷனஷ லறதறரக அதறனரச குரரற
தறற்பொள்பரர்.
 ‘’இந்ற பைந்து வதரபைட்கள் ற்பொம் இந்ற பைத்து சரணங்கள் 2018’’ ன்ந ஷனப்தறல்
சர்ஶச ரரடு வதங்களூபைறல் ஷடவதற்நது.
 ஶகரனரறல் உள்ப இந்ற-ங்கஶச ல்ஷனறல் ‘ட்பு-கவுகள்’ றநக்கப்தட்டுள்பது.
இன் ஶரக்கம் ரகர ல்ஷனறல் ஷடவதபொம் வகரண்டரட்டத்ஷ ஶதரன இங்கும் ல்ஷன
கரல் தஷடகபரல் இபைரடும் ட்ஶதரடு இங்கற ஶதரல்.
 த்ற தறஶச ரறனத்றன் பல் தட்டரம் பூச்சற பூங்கர ஷசறன் ரட்டத்றல் உள்ப
ஶகரதரல்பூரறல் வரடங்கப்தட்டுள்பது.
 இந்றரறன் பல் வசற்ஷக தண்நறவு ஷம் கரரஷ்டிர ரறனம் பம்ஷதறல்
அஷக்கப்தட உள்பது.
 2018ஆம் ஆண்டின் ஶசற ரஷப்த றபைறர ஶகபரறல் றபைணந்புத்றல் உள்ப
கல்லிபேரறல் ஷடவதற்நது.
 ஶகரர அசு கடற்க்கஷ தகுறகபறல் றஷரண பைத்து ஶசஷ கறஷடக்க இபைசக்க
ஆம்புனன்ஸ் ஶசஷஷ வரடங்கறபெள்பது.
 யரறரணர அசரங்கம் ‘’அந்றஶரர ஆகரர் ஶரெணர’ ன்தம் தத்து பைதரறல் உவு
ங்கும் றட்டத்ஷ வரடங்கறபெள்பது.
 2018ஆம் ஆண்டின் 44து கரெள ரஶகர டண றபைறர த்ற தறஶசத்றல் உள்ப
சத்ர்பூரறல் ஷடவதபொகறநது.
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தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
 எற்ஷந வகரம்பு கரண்டறபைகங்கபறன் தரதுகரப்பு தற்நற றறப்புர்வு ற்ப்தடுத் அஸ்மரம்
ரறன வசப்டம்தர் 22- ஷஶணர றணரக கஷடப்தறடிக்கறநது.
 குெரத் ரறன சட்டன்ந சதரரகரக ரஶெந்ற றரறஶற ஶர்ந்ஶடுக்கப்தட்டரர்.
 யரறரணர அசு சுகரரம் உட்தட 10 தறச்சஷணகஷப குநறப்தறட்டு கரட்டுற்கு தரறர்ன்
றட்டத்ஷ வரடங்கறபெள்பது.
 45து இந்ற ஷகறஷண ற்பொம் தரறசு கண்கரட்சற வடல்லிறல் உள்ப கறஶட்டர்
வரய்டரறல் ஷடவதற்நது.
 உள்ரட்டு உற்தத்ற வதரபைட்கஷப பன்ஶணற்ந ‘’எபை ரட்டம் எபை உற்தத்ற வதரபைள்’’ ன்ந
றட்டத்ஷ எவ்வரபை ரட்டத்றலும் உத்தறஶச அசரங்கம் வரடங்கறபெள்பது.
 குடும்த சுகரரம் சரர்ந் துஷநறல் றகச்சறநந் ஶசஷரற்நறஷக்கரக உனக சுகரர
றபொணத்றன் ‘இசரன் ஶடரக்ஶரரசற குடும்த ன றபைறஷண’’ றற ஆஶரக்கறன்
உபொப்தறணரண றஶணரத் தவுல் வதற்நரர்.
 ரயரற வரற ளத்ரபரண ஶசஸ் ஆணந்த் துகபைக்கு சரயறத்ற அகரடறறன் 2018 ஆம்
ஆண்டு தரர சம்ன் றபைது ங்கப்தட்டுள்பது .இவ்றபைறஷண வதபைம் இண்டரது
யரற ளத்ரபர் இர்.
 த்ற சரகறத் அகரடற அஷப்தறன் ஷனரக வதரபொப்பு கறத் இந்ற ளத்ரபர்
றஸ்ரத் தறசரத் றரரறறன் தறக்கரனம் கடந் டிசம்தர் 31-ம் ஶறபெடன் படிஷடந்து .
இஷடுத்து

புற ஷனர் தறக்கு டந் ஶர்லில் கன்ணட ளத்ரபர் சந்றஶசக

கம்தரர வற்நறப்வதற்பொள்பரர்.
 தறஶசறல் ரட்டிற்க்கரண இந்ற தூரக அஶசரக் ரஸ் றறக்கப்தட்டுபரர்.
 கறரன்ட் ரஸ்டர் றத் குெரத்ற அகறன இந்ற தரர்ஷற்ஶநரர் வசஸ் கூட்டஷப்தறன்
றபம்த தூரக றறக்கப்தட்டுள்பரர்.
 இந்றரறன் பல் ற்பொம் றகப்வதரறக் குபொறறஶரக பரண றல்க் தரஸ்கட் 2017ஆம்
ஆண்டின் சறநந் ஸ்டரர்ட் அப் றபொணம் ன்பொ அங்கலகரறக்கப்தட்டுள்பது .
 கறபைஷ்ர குரர் ஶகரலி ன்ந வதண் தரகறஸ்ரணறன் பல் லித் வசணட் உபொப்தறணரக
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர் ,இர் அந் வசணட்டின் இண்டரது இந்து உபொப்தறணபைம்
ஆரர் . பல் இந்து தர் த்ணர தகன்ரஸ் சரவ்னர.
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தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
 டிஷக ஸ்ரீஶற துதரறல் கரனரணரர். இது பனரது றஷப்தடம் றறல் ‘துஷன்’
1969. இர் த்ற அசறன் ரன்கரது றக உர்ந் றபைரண தத் ஸ்ரீ றபைஷ 2013ல்
வதற்நரர்.
 தூய்ஷ இந்றர றட்டத்றன் தூர் குன்ர் தரய் (106) கரனரணரர்.
 2018ஆம் ஆண்டின் து தறப்தறன்7911ஈன் ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் ஶசற சலணறர் ஶடதறள் வடன்ணறஸ்
சரம்தறன் ஶதரட்டிறல் றழ்ரட்டு வீர் அெந்ர சத் கல் வன்பொள்பரர்.

 உனகபறல், ரணு தட்வெட்டிற்கு அறக எதுக்கலடு வசய்பெம் பல் ந்து ரடுகபறன்
தட்டிலில் பல் பஷநரக இந்றர இடம் வதற்பொள்பது. தறரறட்டஷண தறன்தக்கு ள்பற
ந்ரது இடத்ஷ இந்றர ஷகப்தற்நறபெள்பது.
பல் ரன்கு இடங்கள்:
1) அவரறக்க
2) சலணர
3) வசௌற அஶதறர
4) ஷ்ர
 ஊல் புகரரறல் சறக்கற வன் ஆப்தறரறக்க அறதர் ஶெக்கப் ழர அறதர் தறஷ ரெறணரர
வசய்ஷ அடுத்து

,

புற அறதரக துஷ அறதர் சறரறல் ரஶதரசர ஶர்வு

வசய்ப்தட்டுள்பரர்.
 வணறசுன அசு உனகறஶனஶ பல்பஷநரக ணக்வகண வதட்ஶர(PETRO) ன்ந எபை ர
வசனறஷ(BITCOIN) ற்பொக்வகரண்டுள்பது.
 ெப்தரணறன் றண்வபற ஆரய்ச்சற றபொணம் உனகறன் றகச் சறநற வசற்க்ஷகஶகரஷப
சுற்பொட்டப்தரஷறல் றஷன றபொத்தும் றநதஷட உனகறன் றகச் சறநற ரக்வகட்ஷட
ரரறத்து அந் சறநற ரக்வகட்டின் பனம் -MOCIRTIK ன்ந சறநற வசற்க்ஷகஶகரஷப
றண்றல் றஷன றபொத்றபெள்பது.
 2018 ஆம் ஆண்டு உனக சுற்பொச்சூல் றணம்

( WED) ெழன் ரம்

5 ஆம் ஶற

அதசரறக்கப்தடும் .இந் ஆண்டு உனகபறல் இந்றர இன் ஏம்பு கரக(Global host)
உள்பது. இந் இந் ஆண்டுக்கரண ஷ கபைப்வதரபைள் ‘தறபரஸ்டிக் ரசுதரடு’
 டகறக்கு ரறனங்கபறல் பல்பஷநரக றஶசரரறல் இஸ்ஶல் எத்துஷப்புடன்
ஶபரண்ஷக்கரண பல் ஷம் அஷக்கப்தடும் ன்பொ இந்றரவுக்கரண இஸ்ஶல் தூர்
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தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
றபைஶடணறல் கரர்ஶரன் . வரறறத்ரர் இறல் பளக்க பளக்க .சறட்ஸ் தங்களுக்கு
பக்கறத்தும் அபறக்கப்தடும்.
 சறங்கப்பூர் அசரங்கம் கரனறஷன ரற்நங்களுக்கு றத்றடும் கறரலன்யவுஸ் ரபெறன்
வபறஶற்நத்ஷக் குஷநக்கும் ஷகறல் பைம் 2019 ஆண்டு பல் “கரர்தன் ரற” றறக்க
றட்டறட்டுள்பது.
 கரரஷ்டிர ரறன அசு சந்றரபூர் ரட்டத்றல் உள்ப ஶகரசரரறஷ புற ணறனங்கு
சரனரக அநறறத்துள்பது.
 பைடரந்ற தன்ணரட்டு கூட்டு இரணு தறற்சற ஶகரப் ஶகரல்ட் தறற்சற ரய்னரந்றன்
ஶசரன்புரற ரகரத்றல் ஷடவதற்நது. இது 37து தறப்தரகும் இப்தறற்சறஷ ரல் ரய்
ஆபெப்தஷடபெம், அவரறக்க ஆபெப்தஷடபெம் இஷந்து ங்குகறன்நண.
 பூறறன் அநறறல் அஷச்சகரணது றயறர் ன்பொ அஷக்கப்தடும் உர் வசல்றநன்
கறணற (வயச்தறசற) அஷப்பு (சன் ன்ந வதரபைள்) றபொறபெள்பது, இது டுத் ஶஞ்ச்
ரணறஷன ஷம் (NCMRWF) ஶசற ஷத்றல் உள்பது.
 பலீட்டரபர்கள் உச்சறரரட்டின் இண்டரது ற்பொம் கஷடசற ரபறல்- ' e-Saathi' தம்
எபை வரஷதல் வசலி வரடங்கப்தட்டது. இந் வசலி பனம், க்கள் வீட்டில் இபைந்து
வகரண்ஶட வதரது ஶசஷகஷபப் வதந படிபெம்.
 சுற்பொச்சூல், ணத்துஷந ற்பொம் கரனறஷன ரற்ந த்ற அஷச்சகம் புது வடல்லிறல்
தசுஷ ல்ன வசல்றட்டங்கஷபத் (Green Good Deeds campaign) வரடங்கறது.
 வல்ஶதரர்ணறல் ஷடவதற்ந 2018 உனகக்ஶகரப்ஷத ெறம்ணரஸ்டிக் ஶதரட்டிறல்
இந்ற வீரங்கஷண அபைர வட்டி வண்கனப் தக்கம் வன்பொ னரற்பொ
சரஷண தஷடத்துள்பரர்.
 தறகஷப ஷகரளும் ஷகறல் துதரய் சர்ஶச றரண றஷனம் உனகறன் றகப்வதரற
ததப்தரண றரண றஷனரக தட்டிலிடப்தட்டுள்பது னண்டன் யலத்ஶர றரண .
. றஷனம் இண்டரது ததப்தரண றரண றஷனரக ரறஷசப்தடுத்ப்தட்டுள்பது
 பம்ஷத சத்தற சறரெற கரரஜ் சர்ஶச றரண றஷனம் எபை ரபறல் வரத்ம் 837
றரண ஶசஷகஷப அபறக்கும் உனகறன் ததப்தரண எற்ஷந ஏடுபம் வகரண்ட றரண
றஷனரக ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பது.
 குடிலர் ற்பொம் சுகரர அஷச்சகம் சுற்பொச்சூல் தரதுகரப்பு றபொணம் ஆகறஷ டரட்டர
அநக்கட்டஷபபெடன் இஷந்து புது றல்லிறல் துப்புவு பூங்கரஷ வரடங்கறபெள்பது.
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 இந்ற கடஶனர கரல் தஷட றணம், ஆண்டுஶரபொம், தறப்., 1ல் அதசரறக்கப்தடுகறநது.
இஷவரட்டி ஷடவதற்ந றகழ்ச்சறறல், கர்ணர் தங்ஶகற்பொ, றஷணவு னஷ வபறறட்டரர்.
கடந், 1978ல், ள கப்தல்கஶபரடு துங்கப்தட்ட கடஶனரக் கரல் தஷட, ற்ஶதரது, 62
றரணங்கள், 134 கப்தல்கள் ற்பொம் தடகுகள் ண, உனகறன் ரன்கரது வதரற கடஶனர
கரல் தஷடரக உபைவடுத்துள்பது.
 கரனறஷனறல் ற்தடும் தரறப்புகள் குநறத்து ஆய்வு வசய், சறநந் றஞ்ஞரணறகள் உறபெடன்,
தரறரர்

தல்கஷனக்

ககத்றல்,

புற

ஆரய்ச்சற

ஷம்

அஷக்கப்தடும்,

ண,

துஷஶந்ர், கதற வரறறத்ரர்.
 ஶகரஷ ரட்ட சறபொ வரறல்கள் சங்கம் சரர்தறல், கட்டுரண வரறல் கண்கரட்சற, 'தறல்ட்
இன்வடக்-2018'

ஶற்பொ

வரறல்தட்தங்கள்

துங்கறது.

கண்கரட்சறறல்,

இடம்வதற்பொள்பண.

ட்டுப்தரடரண

கட்டுரணத்துஷநறல்
ல்,

வசங்கல்

வீண
ஶதரன்ந

வதரபைட்களுக்கு ரற்பொப் வதரபைட்கள், கண்கரட்சறறல் இடம்வதற்பொள்பண.
 புது றல்லிறல் உள்ப றழ்ரடு இல்னங்கபறன் வதர்கள் "ஷஷகத் றழ் இல்னம்' ணவும்,
"வதரறஷகத் றழ் இல்னம்' ணவும் வதர் ரற்நற றக அசு அசரஷ வபறறட்டது.
 இந்றரறல் உள்ப 4 ஶகரடி தசுக்களுக்கு பல்கட்டரக 50 ஶகரடி வசனறல் ஆரர் ஶதரன
அஷடரப அட்ஷட ங்க த்ற அசு படிவு வசய்துள்பது. இது தசு சஞ்சறறணற( 2016)
தம் றட்டத்றல் கலழ் வசய்ப்தடுகறநது.
 அசரம்

ரறனத்றல்

உள்ப கவ்கரத்றறல்

இட்ஷட

ஶகரபு

உனக

ர்த்க

ஷம்

றர்ரறக்கப்தட உள்பது. வன் கறக்கு ரடுகளுக்கரண புற ர்த்க ற்பொம் றக
தஷவு ரறல் ன்ந றட்டத்துடன் வதரபைபரர இஷப்புகஷப ஶம்தடுத்தும் ஷகறல்
ர்த்க ஷம் றர்ரறக்கப்தட உள்பது.
 இந்ற ஏதன் தரட்றண்டன் ஶதரட்டிறன் இபொறச்சுற்நறல் இந்றரறன் தற.ற.சறந்து ஶரல்ற
கண்டரர்.

டப்புச்

சரம்தறணரண

சறந்து

கபறர்

எற்ஷநர்

தறரறவு

இபொறச்சுற்நறல்

அவரறக்கரறன் வதய்வன் மரங்கறடம் ஶரல்ற கண்டரர்.
 சறநந் ஷகத்நற வசரபபைக்கரண ஶசற றபைது 2016 , கரஞ்சறபுத்ஷச் ஶசர்ந், ஶக.
ஶகஸ்ரற ன்ந

வதண் வசரபபைக்கு கறஷடத்துள்பரக, த்ற அசறன் சரர்தறல்

அநறறக்கப்தட்டுள்பது. அதுஶதரன, சறநந் தட்டு ஶசஷன றற்தஷணக்கரண றபைது, கரஞ்சறபும்
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அண்ர தட்டு கூட்டுநவு சங்கத்றற்கும், சறநந் வசரபர்களுக்கரண ஶசற ச்சரன்நறழ்,
ஶலும் இபை வசரபர்களுக்கும் அநறறக்கப்தட்டுள்பது.
 சக்கு-ஶசஷ ரறறல்(ெற.ஸ்.டி.) இந்ற அபறல் றகம் 2-து இடத்றல் உள்பது.
றகத்றல் சக்கு- ஶசஷ ரற ( ெற.ஸ்.டி.) பனம் த்ற அசுக்கு அறக ரற பைரஷ
ற்தடுத்ற ரறனங்கள் தட்டிலில் பல் 3 இடங்கஷப ரட்டிம் (16 சவீம்), றழ்ரடு
(10 சவீம்), கர்ரடகம் (9 சவீம்) வதற்பொ இபைக்கறநது. னட்சத்லவு கஷடசற இடத்றல்
உள்பது ன்பொ வதரபைபரர கக்வகடுப்தறல் வரறறக்கப்தட்டுள்பது குநறப்தறடத்க்கது.
 ெழதக்குள் சந்றரன் - 2 வசலுத் இஸ்ஶர றட்டம். அடுத், ந்து ரங்கபறல், சந்றரன்
- 2 உட்தட, ந்து வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப அதப்புற்கு, இஸ்ஶர ணப்தடும் இந்ற
றண்வபற ஆரய்ச்சற அஷப்பு றட்டறட்டுள்பது1-சந்றரன்(, ஆம் 2008 தறப்ரற 22
ஆண்டுPSLV-XL C பனம் 11ப்தட்டது).
 றடி ஆஶரக் ஷனஷ றி்ர்ரகறரக கடந் 2016-ம் ஆண்டு தறப்ரறறல் அறரப் கரி்ந்த்
றறக்கப்தட்டரர். அது தற கரனம் இம்ரத்துடன் றஷநஷடகறநது. இந்றஷனறல்
தறகரனத்ஷ ஶலும் ஏரண்டிற்கு லட்டித்து த்ற அஷச்சஷக்கரண றண கறட்டி
உத்றட்டது. இஷடுத்து அர் 2019-ம் ஆண்டு ெழன் 30-ம் ஶற ஷ தறறல்
லடிப்தரர்.
 ந்ரது வற்கரசற தறரந்ற வதரது வகரள்பல் (South Asia Region Public Procurement
Network (SARPPN)) ரரடு புது வடல்லிறல் ஷடவதற்நது.

இந் ரரட்டின் கபைத்துபை

“Public Procurement and Service Delivery” ஆகும்.
 ரட்டிஶனஶ பன்பஷநரக க்கற அலகத்றற்கு ( UAE) ஶஷனக்கரக வசல்தர்களுக்கு
ன்ணடத்ஷச் சரன்நறழ் ங்கும் பஷநஷ ஶகபர வரடங்கறபெள்பது.
 சரம்தறன்ஸ் லீக் வரடரறல் ரறல் ரட்ரறட் அறக்கரக 100து ஶகரல் அடித் பல் வீர்
ன்ந சரஷணஷ கறநறஸ்டிரஶணர வரணரல்ஶடர தஷடத்துள்பரர்.
 23து ஶசற கபறர் கரல்தந்து சரம்தறன்றப் வரடர் எடிசரறன் கட்டரக்கறல் டந்து.
இத்வரடரறல் றப்பூபைக்கு றரக றஷபரடி பல் பஷநரக வன்பொ றக கபறர்
அற னரற்பொ சரஷண தஷடத்து.
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 அடல் ென் ஆயரர் ஶரெணர றட்டத்றன் ஶரக்கம் – ஷ க்களுக்கு உவு ங்கும்
றட்டம்.
 வசன்ஷணறல் உனக பலீட்டரபர் ரரடு டத்ப்தடும் ன்பொ றக அசு அநறறத்துள்பது.
 உனக அபறல் குஷநந் வசனறல் இன்டர்வட் சறஷப் வதபொற்கரக ஸ்டரர்லிங்க்
வசற்ஷகக்ஶகரஷப றண்றல் வசலுத்வுள்பது ஸ்ஶதஸ் க்ஸ் றண்வபற றபொணம்.
தரல்கன் 9 க ரக்வகட்டில் இந் வசற்ஷகக்ஶகரள் றண்றல் ப்தடும்.
 ஶரெற சுதரஷ் சந்றஶதரசுக்கு வடல்லி ற்பொம் வகரல்கத்ர ஆகற இபை இடங்கபறல்
றபேசறம் அஷக்கப்தடும் ண த்ற கனரசர துஷந அஷச்சர் ஶகஷ் சர்ர
வரறறத்துள்பரர்.
 ஈரன் அறதர் யமன் வுகரணற தறஶற்ந தறன்ணர் பன்பஷநரக இந்றர பைகறநரர்.
ரதரத்றல் ஷடவதபொம் இஸ்னரற அநறஞர்கள் ரரட்டில் தங்ஶகற்கறநரர்.
 ஆதத்றல் இபைக்கும் வதண்களுக்கு உ அஷணத்து வசல்ஶதரன்கபறல் ெற.தற.ஸ். சற
வதரபைத்தும் த்ற அசறன் உத்வு கட்டரம் ஆகறநது.
 இந்றக் கடற்தஷடறன் பன்நரது ஸ்கறரதறன் குப்பு லர்பழ்கறக் கப்தல் கரஞ்ச்
அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. இந் லர்பழ்கறக்கப்தஷன மரகரன் டரக் லிறவடட்
ரரறத்துள்பது.
 கர்ரடகரறல் வதண்களுக்கு வரடக்க கல்ற பல் பதுகஷன தடிப்பு ஷ இனசக்கல்ற
ங்கப்தடும் ண அம்ரறன அசு அநறறத்துள்பது.
 சலணர றஞ்ஞரணறகள் இண்டு சறங்க ரல் குங்குகஷப க்ஶபரணறங் பஷநறல் உபைரக்கற
அஷகளுக்கு சரங் சரங், யறர யறர ன்பொ வதர் ஷத்துள்பணர். உனகறஶனஶ உர்
றனங்குகள் ரறஷசறல் உபைரக்கப்தட்டுள்ப பல் உறரறணம் இதுரகும்.
 உனகறஶனஶ பல் பஷநரக உறரற ரறவதரபைஷப தன்தடுத்ற அவரறக்கரறலிபைந்து
ஆஸ்றஶலிரவுக்கு தநந்து வசன்பொ ட்ரலம்ஷனணர் 787-9 றரணம் சரஷண தஷடத்துள்பது.
 ரெஸ்ரன் ரறனம் உய்பூரறல் உள்ப தன்ஸ்ர தகுறறல் பூறக்கு அடிறல் 300 அடி
ஆத்றல் 11 ஶகரடி டன் ங்கம் இபைப்தஷ னரற்பொ ஆய்ரபர்களும், புறறல்
அநறஞர்களும் உபொற வசய்துள்பணர்.
 23து குபறர்கரன எலிம்தறக் ஶதரட்டி(தறரங்சங் 2018):
 இறல் பல் ங்க தக்கத்ஷ கபறபைக்கரண ஸ்ஷகத்னரன் கறரஸ் கன்ட்ரற ஶதரட்டிறல்
சுவீடன் வீரங்கஷண சரர்ஶனரட் கல்னர வன்நரர்.
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 இந் ஶதரட்டிறல் இந்றரறலிபைந்து இண்டு வீர்கள் ட்டுஶ கனந்து வகரண்டணர்
இந்றர எபை தக்கம் கூட ரங்கறல்ஷன ன்தது குநறப்தறடத்க்கது.
 ஶதரட்டிறன் இபொறறல் தக்கப்தட்டிலில் ரர்ஶ அற பலிடத்ஷப் தறடித்து
இண்டது பன்நரது இடங்கபறல் பஷநஶ வெர்ணற ற்பொம் கணடர ரடுகள் இபைந்ண.
 னக்சம்தர்க் கரறல் ஷடவதற்ந உனக ெழணறர் ஶடதறள் வடன்ணறஸ் வரடரறன் ஆண்கள்
எற்ஷநர் தறரறவு இபொற ஆட்டத்றல் இந்றரறன் ணவ் றகரஸ் க்கர் அவரறக்கரறன் கணக்
ெர ஷ றர்த்து ஶரற ஶரல்ற அஷடந்ரர்.
 கரரஷ்டிரறன் புஶண கஷச் ஶசர்ந் சரகசங்கபறல் ஈடுதடும் வதண் சலத்ல் ரஶண கரென்
ஶசஷன அறந்து, றரணத்றல் இபைந்து “ஸ்ஷக ஷடறங்” வசய்து புற சரஷண
தஷடத்துள்பரர்.
 இந்ற ணறத்து அஷடரப ஆஷம் ஆரர் கல்கபறன் தரதுகரப்ஷத ஶலும்
லுப்தடுத் புற வய்றகர் டிஷ(Virtual 10) உபைரக்கறபெள்பது. புறரக
உபைரக்கப்தட்ட வய்றகர் டி(Virtual 10) 16 இனக்கங்கஷப வகரண்டுள்பண.
 ங்கஶச அறதரக கடந் 2013-ம் ஆண்டு தறஶற்ந அப்துல் யலத் தற கரனம்
றஷநஷடஷவரட்டி அறதர் ஶர்லில் லண்டும் ங்கஶச அறதரக அப்துல் யலத்
ஶதரட்டிறன்நற ஶர்வு வசய்ப்தட்டரர்.
 தறபரஸ்ட் இந்றர

2018-ன் 10-து சர்ஶச தறபரஸ்டிக் கண்கரட்சற குெரத்றல் உள்ப

கரந்றகரறல் வரடங்கறது.
 தறர் ஶந்ற ஶரடிக்கு தரனஸ்லண ரட்டின் உரற கறரண்ட் கரனர்
றபைது ங்கப்தட்டது. தரனஸ்லண அறதர் அப்தரஸ் இஷண ங்கறணரர்.
 இந்றரறல் பன்பஷநரக

றபைங்ஷககளுக்கு

ஶகபரறல் கூட்டுநவு சங்கம்

அஷக்கப்தடும் ன்பொ கூட்டுநவு துஷந அஷச்சர் கடகம்தள்பற சுஶந்றன் கூநறணரர்.
 க்கற அபு றஶட்சறல் உள்ப துதரய் கம் , உரண கட்டடங்களுக்கு வதர் வதற்நது.
உனகறன் றக உரண வசரகுசு ஏட்டல்
வதரறடப்தட்டு உள்ப இந் ஏட்டல்

, துதரறல் றநக்கப்தட்டது. வகஶரர ன்பொ

, 356 லட்டர் உம் உஷடது.

துதரறன் ரரறட்

ரர்க்றஸ் ன்ந ட்சத்ற ஏட்டல், 355 லட்டர் உத்துடன், உனகறன் றக உரண ஏட்டல்
ன்ந அந்ஸ்ஷ வதற்நறபைந்து. ற்ஶதரது , வகஶரர ஏட்டல் அந் வதபைஷஷ ட்டிச்
வசன்பொள்பது.
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 சுறட்சர்னரந்றன் வசறன்ட் ஶரரறட்ஸ் ரறசரர்ட் தகுறறல் பல்பஷநரக ஸ் கறரறக்வகட்
ஶதரட்டி ஷடவதற்நது.
 கடல்ற லறரறகள் ஊடுபைஷன டுக்கும் ஷகறல்
வதர்கபறல் அவ்ப்ஶதரது எத்றஷக டக்கறந

, ரடு பளதும் , தல்ஶபொ

.அந் ரறஷசற ல் கன்ணறரகுரற கடல்

தகுறறல், 'செரக்' ன்ந எத்றஷக டந்து.
 கர்ரடக ரறன உர்லறன்ந ஷனஷ லறதறரக
ஶகரன ரறன உர்லறன்ந
ஷனஷ லறதறரக தறரற்நற றஶணஷ் ஶகஷ்ரற ஶற்பொ தறஶற்பொ வகரண்டரர்
.
அபைக்குஆளுர் றரனர.ஆர். தற தறரம் வசய்து ஷத்ரர்.
 இந்றன் வட் கறரஸ் வசரஷசட்டி அஷப்பு சரர்தறல் ற்தரடு வசய்தட்ட பன்பொ ரள்
‘ஶசற இஷபஞர் றர ’ வரய்டரறல் வரடங்கற து இஷபஞர்களுக்கு ங்கள் 

லிஷ

ன்ண ன்தஷ உ வசய்து அர்கபது தங்கபறப்ஷத சபகத்றற்கு சறநந்பஷநறல் ங்க
வசய்பெம் ஶரக்கத்றல் ஶசற இஷபஞர் றர ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது.
 வலுங்கரணரறல் அஷணத்து தள்பறகபறலும்

வலுங்கு வரறப்தரடம் கரட்டரம்

ஆக்கப்தட்டுள்பது .என்பொ பல் 12ம் குப்பு ஷ வலுங்கு தரடத்ஷ கட்டரரக்க ரறன
அசு படிவு வசய்துள்பது.2018 -2019ம் ஆண்டு பல் அல்தடுத் வலுங்கரணர அசு அச
சட்டம் தறநப்தறக்க உள்பது.
 க்கற அசு அலகத்றன் துதரய் கரறல்

6-து சர்ஶச அசுகள் ரரடு ஷடவதற்நது .

இந் றகழ்ச்சறறல், க்கற அபு அலக தறபைம் துஷ அறதபைம் துஷத ஆட்சறரபபைரண
ஶக் பகது தறன் றத் அல் க்தூம்

, இந்ஶரஶணசற றற அஷச்சர் ஸ்ரீ பல்ரணற

இந்றரறக்கு உனகறன் சறநந் அஷச்சர் றபைஷ ங்கறணரர்.
 கடந் 1947ம் ஆண்டு இந்றர

தரகறஸ்ரன் ஶதரரறல் தன்தடுத்ப்தட்ட டஶகரடர ஶதரர்

றரணம், புதுப்தறக்கப்தட்டு றரணப்தஷடறன் தங்கரன ஶதரர் றரணப் தறரறறல் அடுத்
ரம் இஷக்கப்தட உள்பது . ‘‘டஶகரடர க றரணங்கள் 1930ம் ஆண்டுகபறல் அநறபகம்
வசய்ப்தட்டஷ . கரஷ்லரறன் னடரக் ற்பொம் டகறக்கு தகுறகளுக்கு ரணு வீர்கஷப
வகரண்டு வசல்ன தன்தடுத்ப்தட்டது.
 சறகரஶகரறலிபைந்து 1897ல் றஶகரணந்ர் ரடு றபைம்தற றகழ்றன்

122-து ஆண்டு

றணத்ஷவரட்டி தட்ஜ் தட்ஜ் தகுறறல் இபைந்து லல்ரறற்கு பைம் 19ம் ஶற சறநப்பு றல்
இக்கப்தடும் ன்பொ கறக்கு றல்ஶ அநறறத்துள்பது.
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 உச்ச லறன்ந ற்பொம் உர் லறன்ந லறதறகபறன் ஊறத்ஷத் வரடர்ந்து

ஶர்ல்

ஆஷத்றன் 3 ஆஷர்கபறன் ஊறம் இண்டு டங்கு உபைம். இன்பனம் ற்ஶதரது
ப . 90 ஆறத்ஷ ஊறரக வதற்பொ ந் ஶர்ல் ஆஷர்கபறன் ஊறம் ற்ஶதரது
ப.2.50 னட்சரக உர்ந்துள்பது.
 ஊட்டி ரறல் பூங்கரறல் அபைரச்சன தறஶசத்ஷ ஶசர்ந்
அர்கபது

‘ஶதரணம்’

சுற்பொனர தறகள்

ணப்தடும் தரம்தரற டணரடி கறழ்ந்ணர்

. இது சுற்பொனர

தறகஷப வகுரக கந்த்து.
 ல்.தற.ெற. தஞ்சரத்து றட்டத்ஷ குடிசுத் ஷனர் ரம்ரத் ஶகரறந்த்

, ரஷ்டிதற

தணறல் வரடங்கற ஷத்ரர். இது தகர்ஶரர் எபைபைக்வகரபைர் வரடர்பு வகரள்பவும்
தஸ்த கற்நல் ற்பொம் அததங்கஷப ஊக்குறப்தற்கரண எபை பத்ஷ ங்கும்
ஶரக்கத்றல் வகரண்டுப்தட்டரகும். இது தறரன் ந்றரற உஜ்ெரனர ஶரெணர

,
றன்

(PMUY) கலழ் வதட்ஶரலிம் ற்பொம் இற்ஷக ரறரபெ அஷச்சகம் ற்தரடு வசய்துள்பது.
 ரடு பளதும் 50 ஶகரடி க்களுக்கு ரண , ஆஶரக்கறரண சுகரர சறகள் வசய்து
வகரடுக்க சறரக இந் தட்வெட்டில் ஆபெஷ்ரன் தரத் ஶரெணர றட்டம் வகரண்டு
ப்தட்டுள்பது .உனகத்றஶனஶ அசு றறறல் ஷடவதபொம் றகப்வதரற
சுகரர றட்டம்
இதுரகும் இந் றட்டம் .சுகரர துஷநறல் றகப்வதரற பன்தரரண ரற்நத்ஷ
வகரண்டு பைம்.
 றகத்றல் பல் பஷநரக டரடும் தனகம் வரடங்கற ஷக்கப்தட்டது

.

தள்பறக்

கல்றத்துஷநறன் சரர்தறல் டரடும் புத்கக் கண்கரட்சற வரடக்க றர வசன்ஷண
ஶகரடம்தரக்கம் அசு ஶணறஷனப்தள்பறறல் டந்து

.12 ரட்டங்கபறல் இந் றட்டம்

றஷறல் ஷடபஷநக்கு பைம் ன்பொ தள்பறக் கல்றத்துஷந அஷச்சர் வசங்ஶகரட்ஷடன்
வரறறத்ரர்.
 ரட்டிஶனஶ பல்பஷநரக தரரபச் சரக்கஷடஷ சுத்ம் வசய்பெம் தறறல்
ந்றத்ஷ கபம் இநக்கும் தறறல் ஶகப அசு ஈடுதட்டுள்பது.
ஸ்டரர்ட்அப் றபொணரண

, ஶரஶதர

ஶகபரறல் உள்ப

‘வென்ஶரதரட்டிக்ஸ்’ ரங்கள் ரரறத் ஶரஶதர ந்றத்ஷ

வற்நறகரக ஶசரஷண வசய்து படித்துள்பது. இந் ஶரஶதரவுக்கு ‘வதபைச்சரபற’ ண வதர்
ஷத்துள்பது.
 சலதத்றல் பெவணஸ்ஶகர அஷப்பு , ரட்டில் அறபெம் பைரறல் இபைக்கும்
ஶதசப்தட்டுபைம் 42 வரறகஷப தட்டிலிட்டு அநறறத்துள்பது
nd
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ரட்டத்றல் தங்குடிறண க்கபரல் ஶதசப்தட்டுபைம் ஶகரட்டர

, ஶரடர வரறகள்

அறறன் தறடிறல் இபைக்கறன்நண.
 உத்தறஶச ரறனம் னக்ஶணரறல்

வரறல் பலீட்டரபர்கள் ரரடு

ஷடவதற்நது. உத்தறஶச ரறனத்றன்

புந்ஶல்கண்ட் தகுறறல்

பலீட்டில் ரணு பரடங்கள் உற்தத்ற ஷம்
அநறறத்ரர்.

அஷபெம் ண

ப.20,000

ஶகரடி

தறர் ஶரடி

 உனக சுகரர அஷப்பு கரற்பொ ரசுதரடு குநறத்து ஏர் ஆய்வு டத்ற , அந் ஆய்றல் உனகறல்
றகவும் ரசுதட்ட கங்கபறன் தட்டிஷன வபறறட்டுள்பது .இறல் ஈரன் ரட்டின் ஶதரல்
கம் உனகறஶனஶ அறக ரசுதரட்டுடன் இபைப்தரகத் வரறறத்துள்பது இந்ப் தட்டிலில்.,
இந்றரறன் குரலிர் 2ம் இடத்ஷபெம், அனகரதரத் 3து இடத்ஷபெம் தறடித்துள்பது சவுற
அஶதறரறன் ஷனகரண ரறரத்

4து இடத்றல் உள்பது

இந்றரறன் ஷனகரண .

வடல்லி 11 து இடத்றலும் உள்பது குநறப்தறடத்க்கது.
 கடந் 1868ல் சகுல்னரஷ அநறபகதடுத்ற ஶற்குங்க ரறன இணறப்பு றரதரரற ஶரதறன்
சந்ற ரஸ் றஷணரக சறநப்பு தரல் உஷந வபறட தரல் துஷந றட்டறட்டுள்பது. கடந்
ம்தரறல் சகுல்னரவுக்கு புறசரர் குநபடு ங்கப்தட்டது ற்பொம் சகுல்னர கண்டுதறடித்து
150-ஆண்டுகள் ஆகறறட்டது.
 வனங்கரணர ரறனத் ஷனகரண ஷயரதரத் ஷயவடக்ஸில்

3 ரட்கள் ஷடவதபொம்

சர்ஶச கல் வரறல்தட்த ரரட்ஷட வடல்லிறலிபைந்து தறர் ஶந்ற ஶரடி
கரவரபற பனம் வரடங்கற ஷத்ரர்
. இந்றரறல் சர்ஶச கல் வரறல்தட்தக்
கபைந்ங்கு ஷடவதபொது இதுஶ பன்பஷநரகும்.
 சவுற அசறன் தரதுகரப்தரபர் சட்டத்றன்தடி, வதண் எபைர் சுரக வரறல் வரடங்க
ஶண்டும் ன்நரல், ந்ஷ, சஶகரர் கர் ஆகறஶரரறல் எபைது அதற வதற்நறபைக்க
ஶண்டும். இந் றஷனறல் ணறரர் துஷநஷ றரறவுப்தடுத்துஷ கபைத்றல் வகரண்டு
ஆண்கள் அதற இல்னரல் இணற சவுற வதண்கள் வசரந்ரக வரறல் வரடங்கனரம் ண
சவுற அசு வரறறத்துள்பது.
 தரரளுன்நத்றல் தறபுரறபெம் வதண் ஊறர்களுக்கரக உள்படக்கற ற்பொம் துஷபுரறபெம்
ஶஷன சூஷன றபொவுற்கரக அன் பரகத்றல் அர்கள் குந்ஷகஷப தரரறத்து
வகரள்ளும் ஷகறல் ஷனர் கணறப்பு சற றஷறல் அஷக்கப்தடவுள்பது.

nd

No: 646, 2 floor, K.K. Nagar, Madurai – 625020 | 7397150273, 8489228855
nd
No: 81, 2 floor, South Veli Street, Madurai – 6250019751999264, 0452-4951150/4217492
www.seniasacademy.in

22

தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
 கரரஷ்டிர அசரங்கம் சர்ஶச கபறர் றணம்

(ரர்ச் 8, 2018) அன்பொ அஸ்றட்டர

ஶரெணரஷ வரடங்கவுள்பது. இன் பனம் தள்பறக்கூட ரறகள் ற்பொம் வதண்களுக்கு
லிரண றஷனறல் )ரணறரக(சுகரர தட்ஷடகள் ங்கப்தடும்.
 பெணறவசப் றபொண அநறக்ஷகறன் தடி தறநந் குந்ஷ இநப்பு றகறத்றல் 52
குஷநந் பைரண ரடுகபறன் தட்டிலில் இந்றர 12-து இடத்றல் உள்பது.
 இஸ்ஶரறல் ரரறக்கப்தடும் ெற சரட்

11 ன்ந வசற்ஷகக்ஶகரள் ப்ல் அல்னது ஶ

ரத்றல் றண்றல் வசலுத்ப்தட உள்பது
.கறரப்புநங்களுக்கு அறஶக
இஷத்வரடர்பு சற கறஷடக்கும் ன்தது இந் வசற்ஷகக்ஶகரபறன் சறநப்தம்சம்

.

இஸ்ஶரரல் ரரறக்கப்தட்ட அறகதட்ச ஷடவகரண்ட , அரது 5.7 டன் ஷடவகரண்ட
வசற்ஷகக்ஶகரள் இதுரகும் .இந்றரறல் இபைந்து 4 டன் ஷடபெள்ப வசற்ஷகக்ஶகரஷப
ட்டுஶ றண்றல் வசலுத் படிபெம் ணஶ ., இஷண தறரன்ஸ் ரட்டின் ரறணர ரக்வகட்
பனம் றண்றல் வசலுத் உள்பணர்.
 இனங்ஷக அசறன் சரர்தரக புற றழ் வரஷனக்கரட்சற றஷனம் ‘ஶத்ர(ல்லிக்க
வரஷனக்கரட்சற)’ ன்ந வதரறல் வரடங்கப்தட்டுள்பது
. இனங்ஷக அசறன் சரர்தரக
வகரளம்தறல் பதரயறணற கூட்டுத்ரதண ஷனஷகத்றல் ல்லிக்க வரஷனக்கரட்சறஷ
அறதர் ஷத்றரறதரன சறரறஶசண துக்கற ஷத்ரர்.
 வனங்கரணர ரறன அசு ரறனத்றன் சறநந் வரறல்தட்த கூட்டறக்கரக ஷரதடன்
புரறந்துர்வு உடன்தடிக்ஷக ( MOU) எப்தந்த்றல் ஷகவளத்றட்டது. இந் உடன்தடிக்ஷக
ஷயரதரத்றல் ஷடவதற்ந உனக கல் வரறல்தட்த கரங்கறஸ் (

WCIT) 2018,

ரரட்டில் ஶதரடப்தட்டது.
 அரறரணர ரறனம்

'தரறர்த்ன்' றட்டத்ஷ வரடங்கறவுள்பது.

சறக்கல்கஷப கஷப றட்டறட்டு அல்தடுத்றவுள்பது
றசரத்ஷ னரதம் ற்பொம் றஷனரண
இஷபஞர்கஷப ஊக்குறத்ல் ,

இத்றட்டத்றன் கலழ்

10

சுகரர சறகஷப ஶம்தடுத்துல் ,

ரக ரற்ந , ஸ்ச்ச் தரத்ஷ வசல்தடுத்துல் ,

சந்ஷப் தகுறகள் ஶரசஷட

ஷன கஷப ,

கரற்பொ

ரசுதடுத்ல், றநஷரண கரல் துஷந , அஷடரபங்கரல் ஶசஷகள் ற்பொம் சரஷன
எளங்கு ற்பொம் டத்ஷ உபொற வசய்ல்.
 உனகறஶனஶ பல் பஷநரக ஷ்ரறல் உள்ப அணுஉஷன என்பொக்கு தரதுகரப்புடன்
கட்டஷக்கப்தட்ட அணுஉஷன ன்ந சர்ஶச றபைது கறஷடத்றபைக்கறநது .1200 வகர ரட்
றன் உற்தத்ற றநன் வகரண்ட இந் அணுஉஷனக்குள்
அதற ங்கப்தட்டிபைக்கறநது.
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 இந்றரறன் ணறத்து அஷடரப ஆஷம்

,

'தரள்

ஆரர்'

அட்ஷடஷ

அநறபகப்தடுத்றபெள்பது. இந் லன ண் அட்ஷட ந்து துக்கு குஷநரண
குந்ஷகளுக்கு ங்கப்ததடும். இஷப் வதந, தஶரவட்ரறக் றங்கள் ஶஷறல்ஷன.
 ஆஸ்றஶலிரறல் ஷக்ஶகல் வக்கரர்க் ரட்டின் ஶசற கட்சறறன் ஷனரக
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட தறன்ணர், புற துஷ தற ந்றரறரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர்.
 தல்ஶகரறரறன் ஶசரதறரறன் 69 து ஸ்ட்ரண்ட்ெர வஶரரறல் குத்துச்சண்ஷட
ஶதரட்டிறல் இந்ற குத்துச்சண்ஷட வீர்கள் றகரஸ் கறரறன் ற்பொம் அறத் தங்யரல்
ஆகறஶரர் ங்க தக்கங்கஷப வன்நணர். அஶ ஶஷபறல் MC ஶரற ஶகரம் , சலர பூணறர
ற்பொம் வகௌவ் ஶசரனங்கற ஆகறஶரர் வள்பற தக்கங்கஷப வன்நணர்.
 பன்ணரள் ஶகதறணட் வசனரபர்

TSR சுப்தறறன் கரனரணரர்.

1996 ஆம் ஆண்டு

ஆகஸ்ட் ரத்றலிபைந்து ரர்ச் 1998 ஷ அஷச்சஷ வசனரபரக தறரற்நறணரர்.
 தறர் ந்ரற உஜ்ரனர ஶரெணரறன் ( PMUY) இனக்கு ந்து ஶகரடி க்கபறலிபைந்து ட்டு
ஶகரடிரக உர்த்துற்கு வதரபைபரர றகரங்களுக்கரண அஷச்சஷக் குள எப்புல்
அபறத்துள்பது. PMUY ன்தது ரடு பளதும் உள்ப அஷணத்து குடும்தங்களுக்கும் ல்தறெற
பனம் சுத்ரண சஷல் ரறவதரபைஷப ங்குரகும்.
 இந்ற ஶசற வடுஞ்சரஷன ஆஷம் (

NHAI) இந்றரறல் "லங்கள் தன்தடுத்துது

ஶதரல் வசலுத் ஶண்டும்" (“pay as you use”(ன்ந எபை ஷதனட் றட்டத்ஷ வடல்லி-பம்ஷத
இஷடஶ உள்ப சுங்கச்சரடிகபறல் வரடங்கறவுள்பது.
 பெ.ஸ். ஶசம்தர் ஆஃப் கரர்ஸின் உனகபரற கண்டுதறடிப்பு வகரள்ஷக ஷம் (

GIPC)

இந்றர 50 வதரபைபரரங்கபறல் 44 து இடத்றல் உள்பது ன்பொ கூநறபெள்பது. 2017 ஆம்
ஆண்டு இந்றர 45 து இடத்றல் இபைந்து ற்ஶதரது 44 து இடத்றற்கு பன்ஶணநறபெள்பது.
 பன்ணரள் இந்ற அறறன் ஶகப்டன் சவுவ் கங்குலி “A Century is not enough” ன்ந ணது
சுசரறஷ புத்கத்ஷ வபறறட்டுள்பரர். இந் புத்கத்ஷ கவும் தட்டரச்சரர்ரவும்
இஷந்து ளறபெள்பரர்.
 த்ற அசு கறர ஶனரண்ஷ ஷம், சுகரரம், கல்ற, குடிலர், பைத்தும், சரஷன சற
ஆகறஷகபறன் அடிப்தஷடறல் அஷணத்து ரறனங்கபறலும் சறநந் ஊரட்சற, ஊரட்சற
என்நறம், கறர ஊரட்சறகஷப ஶர்வு வசய்து லண ரள் உதரத்ர கறர றபைதுகஷப
ங்கற பைகறநது. இந் ரறஷசறல் ரரபும் ரட்டம் புதுடம் கறரம் றழ்ரட்டின்
சறநந் ஊரட்சறரக ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பது.
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 தூய்ஷ இந்றர றட்டத்றன் கலழ் ஷயரதரத் ரகரட்சறக்கு உட்தட்ட தரக்ங்கம் தள்பற
தம் இடத்றல் எஶ ஶத்றல் 15,320 ஶதர் ஶசர்ந்து 3றறடங்கபறல் ஆெரதரத்றலிபைந்து
சுந்ய் பூங்கர ஷ உள்ப சரஷனகஷபச் சுத்ம் வசய்து கறன்ணஸ் சரஷண தஷடத்ணர்.
 சலணர அசு றரற ரட்டு றரணங்கஷப கண்கரறக்க ஶடரபைடன் கூடி புற உபவு
றரணத்ஷ ரரறத்துள்பது. இன் பனம் சலணரவுக்குள் அத்துலநற தஷபெம் றரணங்கஷப
பறறல் கண்டநற படிபெம். இந் றரணத்றற்கு ஶக ஶெ 600 ண வதரறடப்தட்டுள்பது.
 சலணர சூரற றன் கடுகள் வதரறப்வதற்ந உனகறன் இண்டரது எபற றன்ணளத்
வடுஞ்சரஷனஷ ன்டரங் ரகரத்றல் வற்நறகரக ஶசரஷண வசய்துள்பது. உனகறன்
பல் எபற றன்ணளத் வடுஞ்சரஷன தறரன்ஸ் ரட்டில் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது.
 அண்டரர்டிகர கடல் தகுறறல் ஆரய்ச்சற வசய்ற்கரக, ஆஸ்றஶலிர அசறன் அநறறல்
அஷப்தரண சற.ஸ்..ஆர்.ஏ., ஆபறல்னரல் கடலில் தறக்கும் வசறல் ட்ஶரன் ன்ந
ஆய்வுப் தடஷக தன்தடுத்றபைக்கறநது.
 அவரறக்க ஸ்டரர்ட் அப் றண்வபற றபொணரண ரக்கர் ஆய்கம் அசு றண்வபற
றபொணங்கபறன் ந்ற உறபெறன்நற றபேசறனரந்றல் உள்ப ன்தஷட ணறரர்
வசற்க்ஷகக்ஶகரள் வுபத்றலிபைந்து றண்வபறக்கு பன்பொ சறநற வசற்க்ஷகக்ஶகரள்கஷப
வற்நறகரக றண்றல் வசலுத்ற உனகறன் பல் ணறரர் றபொணம் ன்ந வதபைஷஷ
வதற்பொள்பது.
 ஆஸ்றஶலிர றஞ்ஞரணறகள் தறர்கபறன் உற்தத்றஷ பன்பொ டங்கு அறகரறக்கும் உனகறன்
பல் ஶகரண இணப்வதபைக்க வரறல்தட்தத்ஷ கண்டுதறடித்துள்பணர். DS தரஶட தம்
புற ஶகரதுஷ ஷகஷ இத்வரறல்தட்தத்றன் பனம் ஆரய்ச்சறரபர்கள்
கண்டுதறடித்துள்பணர்.
 ஈரன் ஷனகர் வடஹ்ரணறல் ஆசற உள்பங்கு டகப ஶதரட்டிகள் ஷடவதற்நண.
இப்ஶதரட்டிறல் ஆண்களுக்கரண 60 ல ஏட்டத்றல் றழ்ரட்ஷடச் ஶசர்ந் இனக்கறரசன்
தந் தூத்ஷ 6.67றணரடிகபறல் கடந்து 3து இடத்ஷப்தறடித்து வண்கனப்தக்கம்
வன்பொ புற ஶசற சரஷண தஷடத்துள்பரர்.
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தறப்ரற டப்பு றகழ்வுகள்-2018
பக்கறரண ரட்கள் ற்பொம் அன் கபைப்வதரபைள்கள்
 World Wetlands Day 2nd February
 The 2018 theme ‘Wetlands for a sustainable urban future
 World Cancer Day – 04 February
 The theme for the year 2018 is “We can. I can”.
 World Radio Day - 13 February
 The Theme of the world radio day for the year 2018 is ‘Radio and Sports’.
 World Day of Social Justice - 20 February
 India’s first radio festival was held at New Delhi to mark World Radio Day.
 The theme for the year 2018 is “Workers on the Move: The Quest for Social Justice”.
 International Mother Language Day - 21 February
 The theme of 2018 International Mother Language Day is ‘Linguistic diversity and
multilingualism count for sustainable development’.
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பிப்ரவரி நடப்பு நிகழ்வுகள்-2018
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