
 

1 ADMISSION OPEN ON TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS - 9952521550 

 

ணமர்ச் ப்பு நிகழ்வுகள் டமகுப்பு -2018 

டன்பு ண்ர்களுக்கு பஞக்கம்  , ப்பு நிகழ்வுகள் டமகுப்பின் பழித உங்கந 

சந்திப்தில் ணகிழ்ச்சி. குருப் 4 டர்வுகள் முடிந்துவிட்து ஆமல் அத்டர்வின் விமக்கள் , 

கட் ஆப் ஆகிதபற் மம் டமர்ச்சிதமக விபமதித்து பருகிமம். சிர் அந்ட 

நிகழ்விலிருந்து மீனப இல் ஆமல் அடற்குள் பமட்சப் பு()லிகள் , ஸ்புக் 

(அ)சிங்கங்கள் அடுத்ட டமக்குட ஆம்பித்து விட்மர்கள் குருப் 2 டர்வில் ணமற்ங்கள் 

கமண்டு பப்மபடமகவும் அடமல் கடிணமக டர்வு இருக்குண 

ஆம்பித்துவிட்மர்கள். குருப் 2 டர்வுகளில் ணமற்ம் கமண்டு பப்ட்மல் 

அசுப்ணிதமநர் டர்பமஞதம் முதமக சய்தி பளியிடும் அடப் ற்றி அச்சப் 

என்றுமில். அடுத்ட பூடணமக ள்ளிப்புத்டகங்கள் ணம இருக்கிது ப அபரும் 

புதித புத்டகம் டிக்க பண்டும் வும் அப்மது டமன் டர்ச்சிதத இதலும் வும் 

ஆம்பித்துவிட்மர்கள். அசுப் ணிதமநர் டர்பமஞதத்தின் மத்திட்ணமது 

ள்ளிப்மத்ட ணட்டும் அடிப்தமக கமண்டல் அது மதுபம 

மத்திட்த்தி கமண்டமகும் ள்ளிப் மப்புத்டகம் ணமற்ப்ட்மலும் அதில் உள்ந 

மருநக்கங்கள் ரும்மலும் ணமமது உடமஞணமக சிந்து சணபளி மகரிகத்ட 

டுத்துக் கமள்ளுங்கள் அதில் சிந்து சணபளியின் ப்பு , கண்டுபிடித்டமர் , க 

டமர்ம ந்ட சய்திகளும் ந்டக் கமத்திலும் ணமற்ணதமது. புதித புத்டகம் பந்டமல் 

அதில் சிந்து சணபளிப் ப்பி பங்கடசத்தில் இருப்டமக கூமுடியுணம ன்? . 

இன்மரு உடமஞம் அறிவிதலில் சல்லின் அணப் ற்றி சணச்சீர் கல்வியில் ன் 

இருக்கப்மகிடம அடடமன் புதித புத்டகத்திலும் இருக்கப்மகிது ப இந்ட 

புளிதயும் அச்சத்டயும் டவிர்த்திடுங்கள்.இனி ன் சய்த பண்டும்? கந்ட 

டர்வுகளில் ன் பினகள் சய்தீர்கநம அட பினத மீண்டும் சய்தமடபமறு 

டதமரிப் ணம்டுத்துங்கள். கூடுடம உனப்க்கமடுங்கள் உங்கநமல் கட்மதம் 

பற்றிதத இதலும்.  

குருப் 4 டர்வின் விமத்டமள் படிபணப்பு முந்டத டர்வுகளிலிருந்து ணமறுட்டிருந்டது 

உண்ணத . ணமற்ங்களுக்கு ற் மமும் ணமறிக்கமள்படன் மூம் டமன் 

பற்றிததமுடியும். ரிஞமண பநர்ச்சிக்கு ற் விங்குகள் டங்கந டகபணத்துக் 

கமண்டமல் டமன் அபற்மல் டமர்ந்து பமன முடிந்டது ப  மமும் ம்பிக்கயுன் 

சதல்டுபமம் பற்றிதபமம். டமல்வியில்ம பற்றியில்!  

ணது யிற்சி ணதம் இதபழிதமகவும் டி பகுப்புகளின்  மூணமகவும் பகுப்புகந 

பனங்கிபருகிது. விருப்முதமர் சர்ந்து கமள்நமம்.  

பமழ்த்துக்களுன் 

தமச்சமமி முருகன்  

தமச்சமமி அகமடமி, சன் 

iyachamyacademy@gmail.com 

044-48601550 ( whatsapp)   

mailto:iyachamyacademy@gmail.com


 

2 ADMISSION OPEN ON TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS - 9952521550 

 

மருநக்கம் 

1 டமிழ்மடு ட்ட்  

2 ணமர்ச் ணமட ப்பு நிகழ்வுகள் டமகுப்பு 

3  சிந்து சணபளி மகரிகம் 

4 டமிழ்மடு நிர்பமகம் - ணத்தித அசு நிர்பமகம்  

5 கருஞக்கம சிப்புக் கட்டு  

 

ADMISSION OPEN  

1. Group 1 & 2 Prelims ( Weekend Batch ) Direct Class|Online Class 

2. Group 1 & 2 Mains ( Weekend Batch ) Direct Class|Online Class 

3. Group 1 & 2 Prelims Test Batch ( Fresh Batch Starts From April 3
rd
 

Week)  

4. Group I & 2 Mains Test Batch ( Notes Will Be Provided)  

இதபழி பகுப்பில் சர்பது வ்பமறு? 

நீங்கள் ங்களிம் பகுப்பில் சர்படற்கம கட்ஞத்ட ரிம அல்து 

இஞதபழிதமகபம சலுத்தித பின் உங்களுக்கமக டனித தமநர் ண் ணற்றும் 

குறியீடு கமடுக்கப்டும் அடப் தடுத்தி நீங்கள் இதடநத்தில் ப்மது 

பண்டுணமமலும் பகுப்புகந மர்க்கமம் ணலும் வ் பகுப்புகநயும் மர்க்க இதலும். 

குறிப்புகள் பகுப்புகநப் மறுத்து மின்ஞ்சல் மூம் அனுப்பி பக்கப்டும். முடன்ணத் 

டர்வுக்கு குறிப்புகள் அஞ்சல் பழியி அனுப்ப்டும்.  

டமர்புக்கு: 9952521550, 044-48601550 
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டமிழ்மடு ட்ட் 2018-2019  

டமிழ் மட்டின் மருநமடம நிண 

டமிழ்மட்டின் ணமநி ணமத்ட உற்த்தியின் பநர்ச்சி விகிடம், நிதம விகளின் 

அடிப்யில், 2017-2018 ஆம் ஆண்டில் 8.03 சடவீடணமக இருக்கும்  

கணிக்கப்ட்டுள்நது. ணமநிப் மருநமடமத்தில் கமஞப்டும் இத்டகத சமடகணம 

சூழ்நியில், முடன்ணத் துயில் இந்ட அசு டமர்ந்து சய்து பரும் நீடித்ட 

முடலீடுகநமலும், ணமநித்தில் டமழில் து முடலீடுகந ஊக்குவிப்டற்கு அசமல் 

ணற்கமள்நப்ட்டு பரும் படிக்ககநமலும், 2018-2019 ஆம் ஆண்டில் ணமநிப் 

மருநமடம பநர்ச்சி விகிடம் 9 சடவீடணமக உதரும் க் கருடப்டுகிது. 

முக்கித அம்சங்கள்  

 சணச்சீம மருநமடம ணம்மட்டி ணமநிம் முழுபதும் கமண்டு 

பருபடற்கமகத் டமங்கப்ட் ‘ணமநி சணச்சீர் பநர்ச்சி நிதிதத்திற்கு’, 2018-

2019 ஆம் ஆண்டிற்கம பவு-சவுத் திட் ணதிப்பீடுகளில் 100 கமடி ரூமய் 

எதுக்கீடு சய்தப்ட்டுள்நது. 

 ணமநித்தின் இதற்க பநங்கநநிக்கத்டக்க பகயில் தன்டுத்தி, 

ணப்குதிகளில் பமழும் ணக்களின் குறிப்பிட் டபகந நிவு 

சய்படற்கமகத் ங்கப்ட் ‘சிப்புப் குதி ணம்மட்டுத் திட்த்திற்கு’ 75 

கமடி ரூமய் எதுக்கீடு சய்தப்ட்டுள்நது. 

 அசு நிர்பமகத்தில் புதுண முதற்சிகந ஊக்கப்டுத்தும் பகயில், 100 கமடி 

ரூமய் எதுக்கீட்டுன் டமிழ்மடு புதுண முதற்சிகள் திட்ம் (TANII) டமர்ந்து 

சதல்டுத்டப்டும். 

 ணத்தித அசின் உடவிதப் றும் பகயில், எருங்கிஞந்ட மீன்பிடித் 

துமுகம் ணற்றும் மீன் டப்டுத்தும் பூங்கமவி கன்னிதமகுணரி ணமபட்ம், 

டங்கமய்ப்ட்டித்தில் அணப்டற்கு விரிபம திட் அறிக்கயி இந்ட 

அசு டதமரித்து பருகிது. 

 சர்படச அநவில் டமிழ்ணமழி ணற்றும் ண்மட்ப் மதுகமத்துப் ப்புபடற்கமக, 

டஞ்சமவூர் டமிழ்ப் ல்கக்கனகத்தில் டமிழ்ணமழி விரிபமக்க ணதம் என்று 

உருபமக்கப்டும் 

 முடணச்சரின் கமபர் விருதுகளின் ண்ணிக்க, 2018-2019 ஆண்டு முடல் 

1,500-ல் இருந்து 3,000 ஆக உதர்த்டப்டும் 

 ணக்கள் டங்களுக்குத் டமர்ம டவுத் டகபல்கநத் டமங்கந திருத்டம் சய்த 

துபமக, எருங்கிஞந்ட ‘டமிழ்மடு ணக்கள் இஞதடநம்’ (Tamil Nadu Makkal 

Portal) விவில் டமங்கப்டும். 

 திண்டிபம் அருகில்மக்குப்ம் ன் கிமணத்தில், சுணமர் 450 க்கர் 

ப்நவில் மிகப்ரித உஞவு டப்டுத்தும் பூங்கம (Ultra Mega Food Park) 

அணக்கப்டும். 

 விபசமயிகளுக்கு தன்டும் பகயில் ‘உனபன்’ ன் அசி சதலி 

அறிமுகப்டுத்டப்டும். 
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 கிண்டியில் 20 கமடி ரூமய் ணதிப்பீட்டில் ‘அம்ணம சுணப் பூங்கம’ புதிடமக 

அணக்கப்டும். 

 கிருஷ்ஞகிரி ணமபட்ம், ஏசூரில் ணர்களுக்கம பணிக பநமகம் புதிடமக 

அணக்கப்டும். 

 கலூர் ணமபட்ம், ணங்களூரில் ணக்கமச்சமநம் டப்டுத்தும் அகு என்று 

அணக்கப்டும். 

 ப்மன் ன்மட்டுக் கூட்டுவு முகணயின் நிதியுடவியுன் 12,301 கமடி 

ரூமய் சவில் சதல்டுத்டப்விருக்கும் சன் சுற்றுபட்ச் சம 

திட்த்தின் திருத்தித விரிபம திட் அறிக்கக்கு ணத்தித அசு எப்புடல் 

அளித்துள்நது. 

 ர்ணன் பநர்ச்சி பங்கியின் கனுடவியுன்,1,593 கமடி ரூமய் ணதிப்பீட்டில் 

‘சுண ஆற்ல் மின்டமர் திட்த்ட’ அசு சதல்டுத்தி பருகிது. 

 ஆசித பநர்ச்சி பங்கியின் கனுடவியுன் சதல்டுத்டப்ட் ‘டமிழ்மடு 

சுற்றும உட்கட்ணப்பு ணம்மட்டு முடலீட்டுத் திட்த்தின்’ முடல் கட்ப் 

ணிகள் முடிக்கப்ட்டுள்ந. 

 ணமநித் டணயித்ட ணமபட்த் டணயிங்களுனும், பட்மத் 

டணயிங்களுனும் கண்ஞமடி இன ப பதணப்பு மூணமக 

இஞக்க, அசுத் து-டனிதமர் து ங்களிப்புன் டமிழ் ட் திட்ம் 

சதல்டுத்டப்டும். 

 டமழில் முடலீடுகந ஊக்குவிக்கும் பகயில், கமஞ்சிபும் ணமபட்ம், பல்ம் 

பகமலில் பமனூர்திப் பூங்கம, கமதம்புத்தூரில் சல் உயிர்ப் பூங்கம, 

மன்ரியில் பிநமஸ்டிக் டமழிற்பூங்கம ணற்றும் சங்கல்ட்டில் ணருத்துபப் 

பூங்கம அணக்க சிப்பு முதற்சிகந இந்ட அசு டமர்ந்து டுத்து பருகிது. 

 கர்ப்பு உள்நமட்சி அணப்புகளின் ங்குத் டமகயி பனங்கி, அம்ருத் 

திட்த்திச் சதல்டுத்தி, 4,790 கமடி ரூமய்  ணதிப்பீட்டில் ஆசித 

பநர்ச்சி பங்கி நிதியுடவியுன் ‘டமிழ்மடு கர்ப்பு முன்மடி முடலீட்டுத் 

திட்த்தி’ ((Tamil Nadu Urban Flagship Investment Programme) ணமநி அசு 

சதல்டுத்தும்.  

 ச்சிநம் குனந்ட இப்பு விகிடம் (Infant Mortality Rate), 2016 ஆம் ஆண்டில் 17 

ஆகக் குக்கப்ட்டு, மட்டித இண்மபது இத்ட ணமநிம் 

ற்றுள்நது. டசித ணகப்று இப்பு விகிட இக்கு ((MMR target) எரு இட்சம் 

குனந்டப் பிப்புகளுக்கு 109 இப்புகள் ன் அநவில் உள்ந நியில், ணது 

ணமநிக் கஞக்கடுப்பின் டி,  2016-2017 ஆம் ஆண்டில் 62 ன் குந்ட 

அநப டமிழ்மடு ற்கப ட்டியுள்நது. ணலும், 99 சடவீட குனந்ட 

பிப்புகள் ணருத்துப நிதங்களில் நிகழும் ணமநிணமகத் டமிழ்மடு திகழ்கிது. 

 ‘மக்ர் முத்துட்சுமி ட்டி ணகப்று நிதியுடவித் திட்த்தின்’ கீழ், ற்கப 

பனங்கப்ட்டு பந்ட 12,000 ரூமய் நிதியுடவித 18,000 ரூமதமக உதர்த்தி 

பனங்க அசு ஆஞயிட்டுள்நது. கர்ப்பிணிப் ண்களுக்கு பமக உள்ந 

இத்ட சமகதப் மக்கவும், பிக்கும் குனந்டகளின் தநப 

உதர்த்டவும் இத்திட் நிதியில் 4,000 ரூமய் ணதிப்புள்ந இரும்புச்சத்து மனிக் 



 

5 ADMISSION OPEN ON TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS - 9952521550 

 

ணற்றும் ஊட்ச்சத்துப் மருட்கள் அங்கித ‘அம்ணம டமய்சய்  ஊட்ச்சத்துப் 

ட்கம்’ பனங்கப்டும். 

 உதர்கல்வியில் 46.90 சடவீட ணமத்டச் சர்க்க விகிடத்ட ட்டி, மட்டித 

முடன்ண ணமநிம் ன் நித டமிழ்மடு அந்துள்நது 

 2016 ஆம் ஆண்டு ணமற்றுத் திமளிகளின் உரிணகள் சட்த்தின்டி, ணமநி 

அநவில் ணமற்றுத் திமளிகளுக்கம நிதிதம் 10 கமடி ரூமய் எதுக்கீட்டில் 

உருபமக்கப்டும். 

 நிதி ஆதமக் பளியிட்டுள்ந ணமநிங்களுக்கிததம சுகமடமக் 

குறியீடுகளில் இந்திதமவித டமிழ்மடு மூன்மபது இத்தில் உள்நடமகக் 

குறிப்பிப்ட்டுள்நது; 

 The Prime Minister, Shri Narendra Modi, chaired his twenty-fourth 

interaction through PRAGATI - the ICT-based, multi-modal platform for 

Pro-Active Governance and Timely Implementation.   

 முப்ம ஆளுக ணற்றும் அசு திட்ங்கந குறித்ட கமத்தில் நிபற்றி 

முடிக்கவும் பக சய்யும் பிகதி திட்த்தின் 24 ஆபது கந்துதமல் கூட்ம் 

பிடணர் திரு. ந்தி ணமடி டணயில் ற்து. 

 The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has 

approved the proposal for signing of a Memorandum of Understanding 

(MoU) between India and Jordan on Cooperation in the Field of Manpower. 

ணத்தித அணச்சப இந்திதம ணற்றும் மர்ன் இத ணனிடபநம் டமர்ம 

புரிந்துர்வு எப்ந்டத்திற்கு எப்புடல் அளித்டது. 

 Cabinet today approved Trafficking of Persons (Prevention, Protection and 

Rehabilitation) Bill, 2018 for introduction in Parliament. 

ஆள் கத்டல் சட்ம் -2018ன் (டடுப்பு, மதுகமப்பு, ணறுபமழ்வு) முன்படிவு 

மமளுணன்த்தில் டமக்கல் சய்படற்கு எப்புடல் அளிக்கப்ட்து. 

 To implement and moniter the National food Security act 2013 , Tamilnadu 

government appointed a special committee under the chairmanship of 

former Civil Servant R. Vasuki  

டமினகத்தில் டசித உஞவு மதுகமப்புச் சட்த்ட சதல்டுத்டவும், அட 

கண்கமணிக்கவும் ணமநி அநவிம குழு அணக்கப்ட்டுள்நது. இந்டக் குழுவின் 

டபமக ஏய்வுற் ..ஸ்., அதிகமரி ஆர்.பமசுகி நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 Roger Federer became the most decorated winner in the history of Laureus 

World Sports Awards after he won twin honours at the 18th edition of the 

prestigious awards ceremony. 

 மப்பித மடுகளில் என்ம ணமமக்கமவில் 18-ஆபது நரிதஸ் உக 

விநதமட்டு விருது பனங்கும் வினம ற்து. இதில் '2017-ஆம் ஆண்டின் 

சிந்ட விநதமட்டு வீர்', 'சிந்ட மீண்டு பந்ட வீர்' ஆகித இரு விருதுகந ஃர் 

பன்மர் 

 Japan unveiled its long-awaited mascot for the 2020 Olympic Games. 

Mascot designed by Ryo Taniguchi  
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 2020 ஆம் ஆண்டு எலிம்பிக் மட்டிக்கம இச்சித ப்மன் 

பளியிட்டுள்நது. இட படிபணத்டபர். ரிதம னிகுசி 

 World Rare Disease Day'  February 28  - உக அறிதபக மய்கள் திம் 

பிப்பரி 28 

ஆள் கத்டல் சட்ம் -2018ன்  சட் முன்படிவில் உள்ந அம்சங்கள்: 

1. இந்ட சட் முன்படிவு ஆள் கத்டப்டுபடத் டடுப்து, கத்டப்ட்ம மீட்து, 

அபர்களுக்கு ணறுபமழ்வு அளிப்து ஆகித மக்கங்களுன் கமண்டு பப்டுகிது. 

2. கமத்டடிண, பிச்சதடுப்து, மலிதல் மக்கில் சமதம், ணருந்துகந ண்கள் 

உலில் சலுத்துடல், திருணஞம் சய்படமகக் கூறியும், திருணஞம் சய்டபர்கநயும், 

கத்திச் சன்று கட்மதத் திருணஞம் சய்து கமள்பது. 

3. எரு க் கத்துபது, அடற்கு பசதி சய்பது, மலிதமக சமன்றிடழ்கநத் டதமரித்டம 

அல்து ற்கப இருக்கும் சமன்றிடழில் ணமசடிதமகத் திருத்திதம அச்சடித்து, அடப் 

தன்டுத்துபது, அட அசிம் கமட்டுபது, எப்புடப் றுபடற்கு ணமசடிதம 

சதல்கநச் சய்டல், அடற்கமகப் மலி ஆபஞங்கநத் டதமரித்டல். 

4. கத்டமல் மதிக்கப்ட்மர், அடற்குச் சமட்சி அளிப்மர், புகமர் டருபமர் குறித்து 

டகபல்கந பளியிமது இருத்டல், மதிக்கப்ட்மரிம் அறிக்க றுபதில் வீடிதம 

கமன்ன்சிங் முத கப்பிடித்டல். (இது, ல் டமண்டித சம்பங்கநயும், 

ணமநிங்களுக்கு இயிம கத்டல் குற்ங்கநயும் விசமரிக்க உடவும்) 

5. கமக்  கடுவுன் கூடித நீதி விசமஞ, மதிக்கப்ட்மர் ஏமண்டு கமத்துக்குள் 

மதுகமப்மக மடு திரும் உடவுடல். 

6. மதிப்புக்கு ஆநமமர் மீட்கப்ட்வுன் மதுகமப்புன் பத்திருத்டல், ணறுபமழ்வு 

அளித்டல். அபர்கள் உல் ரீதியிலும், ண ரீதியிலும் மதிக்கப்ட்டற்கு உடவுபடற்கமக  

அபர்களுக்கு 30 மட்களுக்குள் இக்கம நிபமஞம் அளித்து உடவுடல். இது டமர்மக 

குற்ப் த்திரிகதத் டமக்கல் சய்டவுன் அபர்களுக்கு உரித நிபமஞத் உடவித 60 

மட்களுக்குள் அளித்டல். 

7. குற்பமளியிம் விசமஞ ற்மலும், அடன் முடிவு வ்பமமக இருந்டமலும், 

மதிக்கப்ட்மருக்கு உரித ணறுபமழ்வு அளிப்டற்குக் கட்டுப்மடு துமில். 

ணறுபமழ்வு நிதி 

8. மதிக்கப்ட்மரின் உல்நி, ணநி, சமூகத்தில் ணதிப் நிமட்டுடல் 

ஆகிதபற் மீட்டுக்க ணறுபமழ்வு நிதித உருபமக்குடல். கல்வி, டமழில், தின் 

ணம்மடு, உல் ம், ண  ஆடவு, சட்ப்பூர்ப உடவி, மதுகமப்ம டங்குமிம் 

அளித்டல் ஆகிதபற்றுக்கு இது உடபக் கூடும். 

9. கத்டல் குற்ங்கந விசமரிக்க எவ்பமரு ணமபட்த்திலும் இடற்க சிப்பு 

நீதிணன்ங்கந அணத்டல். 
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10. இந்ட சட் முன்படிவு ணமபட், ணமநி, டசித அநவில் அர்ப்ணிப்புன் கூடித 

அணப்புகள், நிறுபங்கந அணக்கத் துஞபுரியும்.  கத்டத் டடுப்து, 

மதிக்கப்ட்மக் கமப்து, புன் விசமஞ த்துபது, ணறுபமழ்வுப் ணிகள் 

உள்ளிட்பற்றுக்கு இந்ட அணப்புகளும் நிறுபங்களும் மறுப்ற்க 

பண்டும். டற்மது உள்து அணச்சகத்தின் கீழ் உள்ந கத்டல் டடுப்புப் 

பிரிவின் (National Anti-Trafficking Bureau) ணிகநத் டசித புமய்வு 

ன்சி (NIA) டசித அநவில் ணற்கமள்ளும். 

11. இக்குற்த்துக்கு குந்டட்சம் 10 ஆண்டுகள் முடல் ஆயுள் சி டண் ப 

டண் விதிக்கப்டும். அத்துன் ரூ. 1 ட்சத்துக்குக் குதமட அமடம் விதிக்கப்டும். 

12. இந்டக் குற்த்டப் மறுத்டபயில் டசித அநவிலும் உள்மட்டிலும் இருக்கும் 

திட்மிட் சதிபத முறிதடிக்க குற்த்துன் டமர்புள்நபர்களின் சமத்துகந 

முக்குபது, றிமுடல் சய்பது, உள்ளிட் கடும் படிக்கந ணற்கமள்நவும் இந்ட 

சட் முன்படிவு பழிபகுக்கும். 

13. இந்ட உத்டச சட்முன்படிவு மடு விட்டு மடு த்டப்டும் கத்டல் குற்ங்கநயும் 

எடுக்க எருங்கிஞந்து சதல் பக சய்யும். இதில், பளிமட்டு அணப்புகளுன் 

இஞந்தும், சர்படச புமய்வில் உடவியும் சர்படச  அணப்புகளுன் இஞந்தும், 

இந்ட டசித கத்டல் டடுப்புப் பிரிவு (National Anti-Trafficking Bureau) சதல்டும். 

இக்குற்ம் டமர்மக புன் விசமஞ, நீதி விசமஞ ஆகிதபற் 

விவுடுத்துபடற்கமக  ஆடமங்கள், அது டமர்ம மருட்கள், சமட்சிதங்கந ல் 

கந்தும் கிர்ந்து கமள்நவும் இந்ட ணசமடம பழிதணக்கும். 

பின்ணி: 

ஆள் கத்டல் ன்து ணனிட உரிணகந மீறும் சம்பங்களில் உக அநவில் மூன்மபது மிகப் 

ரித குற்ணமகும். இந்டக் குற்த்டக் கதமண்டு டடுக்க உரித சட்ம் இதுப இல். 

அடமல், ஆள் கத்டல் (டடுப்பு, மதுகமப்பு ணற்றும் ணறுபமழ்வு) சட் முன்படிவு (2018) 

கமண்டுபப்டுகிது. இந்ட சட்முன்படிவு மிகவும் பமகவும், கண்ணுக்குத் டரிதமணலும் 

ரித மதிப் ற்டுத்தும் பகயிலும் க்கும் ஆள் கத்டல், குறிப்மக ண்கநயும் 

குனந்டகநயும் கத்தும் குற்த்டத் டடுக்கப் ரிதும் பக சய்யும். 

இந்டச் சட்ம் கமண்பப்டும்மது, டற்கமசித மடுகளித இந்திதம ஆள்கத்டத் 

டடுப்தில் டணப் ண்பு கமண் மமகத் திகழும். ஆள் கத்டல் உகுக்க கப 

டருபடமகும். அதிலும் டற்கமசித மடுகள் அதிகம் மதிக்கப்டுகின். அபற்றில், டற்மது 

இந்திதம எருங்கிஞந்ட சட்த்டக் கமண்டுபருபடன் மூம் முன்மடிதமகத் திகழ்கிது. 

இந்டச் சட்த்ட இந்திதம சதல்டுத்துபட ம மடப் மருள் கத்டல் குற்த் டடுப்பு 

அலுபகம் (UNODC), டற்கமசித ணண் எத்துனப்பு மடுகள் அணப்பு (SAARC) ஆபலுன் 

திர்மர்க்கின். 

இந்ட சட் முன்படிவு ல்பறு அணச்சகங்கள், துகள், ணமநி அசுகள், டன்மர்பத் டமண்டு 

நிறுபங்கள், ல்பறு பல்லுர்கநக் கந்டமமசித்து படிபணக்கப்ட்டுள்நது. ணகளிர், இது 
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டமர்மக குனந்டகள்  அணச்சகத்துக்கு  மநணம ஆமசகள் பப்ற். 

அபதல்மம் இந்ட சட்முன்படிவில் சர்க்கப்ட்டுள்ந. பவு ணசமடம தில்லி, கமல்கத்டம, 

சன், மும் ஆகித கங்கநச் சர்ந்ட 60 டன்மர்பத் டமண்டு நிறுபங்கள் உள்  

டப்பிருன் கந்து ஆமசித்ட பிகு பவு ணசமடம படிபணக்கப்ட்டுள்நது.  

அணச்சர்களியில் இந்ட ணசமடம குறித்து ஆய்வு த்தியும் விபமதிக்கப்ட்து. 

Trafficking of Persons (Prevention, Protection and 

Rehabilitation) Bill, 2018 features:- 

  

1. Addresses the issue of trafficking from the point of view of prevention, rescue 

and rehabilitation. 

2. Aggravated forms of trafficking, which includes trafficking for the purpose of 

forced labour, begging, trafficking by administering chemical substance or 

hormones on a personfor the purpose of early sexual maturity, trafficking of a 

woman or child for the purpose of marriage or under the pretext of marriage or 

after marriage etc. 

3. Punishment for promoting or facilitating trafficking of person which 

includesproducing, printing, issuing or distributing unissued, tampered or fake 

certificates, registration or stickers as proof of compliance with Government 

requirements; orcommits fraudfor procuring or facilitating the acquisition 

ofclearances and necessary documents from Government agencies. 

4. The confidentiality ofvictims/ witnesses and complainants by not disclosing 

their identity. Further the confidentiality of the victims is maintained by 

recordingtheir statement through video conferencing (this also helps in trans-

border and inter-State crimes). 

5. Time bound trial and repatriation of the victims - within a period of one year 

from taking into cognizance. 

6. Immediate protection of rescued victims and their rehabilitation. The Victims 

are entitled to interim relief immediately within 30 days to address their 

physical, mental trauma etc. and further appropriate relief within 60 days from 

the date of filing of charge sheet. 

7. Rehabilitation of the victim which is not contingent upon criminal proceedings 

being initiated against the accused or the outcome thereof. 

8. Rehabilitation Fund created for the first time. To be used for the physical, 

psychological and social well-being of the victim including education, skill 



 

9 ADMISSION OPEN ON TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS - 9952521550 

 

development, health care/psychological support, legal aid, safe 

accommodation,etc.     

9. Designated courts in each district for the speedy trial of the cases. 

10. The Bill creates dedicated institutional mechanisms at District, State and 

CentralLevel. These will be responsible for prevention, protection, investigation 

and rehabilitation work related to trafficking.  National Investigation Agency 

(NIA) will perform the tasks of Anti-Trafficking Bureau at the national level 

present under theMHA. 

11. Punishment ranges from rigorous minimum 10 years to life and fine not less 

than Rs. 1 lakh. 

12. In order to break the organized nexus, both at the national and international 

level, the Bill provides for the attachment & forfeiture of property and also 

theproceeds for crime. 

13. The Bill comprehensively addresses the transnational nature of the crime. The 

National Anti-Trafficking Bureau will perform the functions of international 

coordination with authorities in foreign countries and international 

organizations; international assistance in investigation; facilitate inter-State 

and trans-border transfer of evidence and materials, witnesses and others for 

expeditingprosecution; facilitate inter-state and international video conferencing 

in judicial proceedings etc. 

Background: 

Trafficking in human beings is the third largest organized crime violating basic human 

rights. There is.no specific law so far to deal with this crime. Accordingly, the 

Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018 has been 

prepared. The Bill addresses one of the most pervasive yet invisible crimes affecting 

the most vulnerable persons especially women and children. 

The new law will make India a leader among South Asian countries to combat 

trafficking. Trafficking is a global concern also affecting a number of South Asian 

nations. Amongst them, India is now a pioneer in formulating a comprehensive 

legislation. UNODC and SAARC nations are looking forward to India to take lead by 

enacting this law. 

The Bill has been prepared in consultation with line Ministries, Departments, State 

Governments, NGOs and domain experts. A large number of suggestions received by 

the Ministry of WCD in hundreds of petitions have been incorporated in the Bill.  The 

Draft Bill discussedin regional consultations held in Delhi, Kolkata, Chennai and 

Bombay with various stakeholdersincluding over 60 NGOs. The Bill was examined and 

discussed by Group bf Ministers also. 
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 The Western Naval Command of the Indian Navy concluded a large scale 

operational exercise in the Arabian Sea. The three week long exercise 

termed Exercise ‘Paschim Leher’ (XPL), tested the operational readiness of 

the Western Naval Command and the execution of it's operational plans.   

அபிக்கலில் இந்தித கப்ற்யின் ணற்கத்தித பிரிவு ணற்கமண் மிகப்ரித மர் 

படிக்க யிற்சி நிபந்டது. ‘ணற்கு அ’ ன்று மருள்டும் ஸ்ச்சிம் 

ர் (க்ஸ்பில்-18) ப் தரிப்ட்டிருந்ட மூன்றுபமகம இந்ட மர் யிற்சி 

ணற்கத்தித கப்ற் பிரிவின் மர் ஆதத்ட நிதயும் மர்த்திட்ங்கந அது 

சதல்டுத்தும் முதயும் சமதித்டது.          

 Cabinet approves Establishment of National Financial Reporting Authority . 

The decision aims at establishment of NFRA as an independent regulator 

for the auditing profession which is one of the key changes brought in by 

the Companies Act, 2013. 

டசித நிதி படிக்ககள் ஆஞதத்ட (NFRA) அணக்கவும் இடற்கு எரு 

டபர் டவி, 3 முழு உறுப்பிர் டவிகள் எரு சதமநர் டவி ஆகிதபற் 

உருபமக்குபடற்குணம முன்ணமழிவுக்கு ணத்தித அணச்சப எப்புடல் அளித்துள்நது. 

கஞக்குத் டணிக்க டமழி முப்டுத்தும் சுடந்திணம அணப் மக்கணமகக் 

கமண்டு இந்ட முடிவு டுக்கப்ட்து. 2013-ம் ஆண்டின் நிறுபங்கள் சட்த்தின் 

மூம் முக்கிதணம ணமற்ங்கந கமண்டு பருபதில் என்மக இது இருக்கும். 

 Leader of the Congress in the Lok Sabha Mallikarjun Kharge declines offer 

to attend Lokpal meeting as special invitee . Lokpal Act 2013 which came 

into force on January 16 2014. 

மக்மல் அணப்பின் டர்வுக் குழுக் கூட்த்தில் ங்கற்க சிப்பு அனப்மநமக 

கமங்கிஸ் மூத்ட டபரும், ணக்கநபத் டபருணம ணல்லிகமர்ு கமர்கவுக்கு 

ணத்திதஅசு அனப்புவிடுத்து இருந்டது. ஆமல், அந்ட அனப் அபர் நிமகரித்டமர். 

மக்மல் சட்ம் 2013 , பரி 16லிருந்து சதல்மட்டிற்கு பந்டது. மக்மல் 

சட்ம் பரி 16,2014 முடல் முக்கு பந்டது. 

   கூடுடல் டகபல்கள்  

 The Selection Committee has as members the Lok Sabha Speaker, Leader 

of Opposition in the Lok Sabha, the Chief Justice of India or a judge of the 

apex court nominated by him, and an eminent jurist who could be 

nominated by the President or any other member  

மக்மல் சட்ப்டி அந்ட அணப்பின் டபர், உறுப்பிர்கள் ஆகிதமத் டர்வு 

சய்யும் குழுவில் பிடணர், ணக்கநப திர்க்கட்சித் டபர், ணக்கநபத் டபர், 

உச்ச நீதிணன்த் டண நீதிதி அல்து அபமல் ரிந்துக்கப்டும் எரு நீதிதி 

ஆகிதமர் இம் பண்டும். 
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 Tamilnadu CM started toll 14417 free for Students and parents to provide , 

Employment and Career guidance and other services. It’s a first kind in 

India.  

ணமண்புமிகு டமிழ்மடு முடணச்சர் திரு.ப்மடி க. னனிசமமி ள்ளிக் கல்வித் 

து சமர்பில் இந்திதமவித முடன்முதமக ணமஞபர்களுக்கும், 

ற்மர்களுக்கும் டபதம கல்வி, பபமய்ப்பு ணற்றும் இட கல்வி சமர்ந்ட 

துகளின் டகபல்கள், டளிவுகள் ணற்றும் ஆமசகள் றுபடற்கமக 

கட்ஞமில்ம டமசி ண் 14417 பழிதமக டமர்பு கமள்ளும் 24 ணணி 

கல்வி பழிகமட்டி உடவி ணத சபத துபக்கி பத்டமர்கள். 

 

 Tamilnadu will get greewnways approved by Union Government , Chennai 

to salem, Madurai to Thanushkodi ,Melur to Tanjore, kottampatti to 

Karaikudi. 

இந்திதமவி 2-பது சுண சம திட்த்ட டமினகத்துக்கு ணத்தித அசு 

பனங்கியுள்நது.இதில் சன் முடல் சம், ணது முடல் டனுஷ்கமடி, ணலூர் 

முடல் டஞ்சமவூர், கமட்மம்ட்டி முடல் கமக்குடி 

 Jordan is a sovereign Arab state in western Asia Capital is Amman, 

மர்ன் மடு ணற்கமசிதமவில் அணந்துள்நது அடன் ட கம் அம்ணமன். 

இந்திதம மர்ன் இததம எப்ந்டங்கள் 

 மதுகமப்பு எத்துனப்பு குறித்ட புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் 

 மஜீத ணற்றும் அதிகமப்பூர்ப மஸ்மர்ட் பத்திருப்பர்களுக்கு வீசம விக்கு 

அளித்டல் 

 க நிகழ்ச்சிகள் ரிபர்த்ட 

 ணனிட ஆற்ல் எத்துனப்பு உன்மடு 

 சுகமடமம் ணற்றும் ணருத்துப துகளில் எத்துனப்புக்கம புரிந்துஞர்வு 

எப்ந்டம் 

 அடுத்ட டமு மீச்சிப்பு ணதத்ட அணப்டற்கம புரிந்துஞர்வு 

எப்ந்டம் 

 ம மஸ்ட் ணற்றும் உம் - ன்பிக ஆகிதபற் பனங்குபடற்கம 

நீண்கம புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் 

 சுங்கத்துயில் ஸ் உடவி உன்மடு 
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 ஆக்மவுக்கும் ட்மவுக்கும் (மர்மன்) இயிம (பிஞப்பு) க 

உன்மடு 

 இந்திதமவின் பகு டகபல் டமர்பு நிறுபத்துக்கும் மர்மன் ஊக 

நிறுபத்துக்கும் இத எத்துனப்பு 

 மர்மன் ல்கக்கனகத்தில் இந்தி ணமழி இருக்க என் 

அணப்டற்கு அப்ல்கக்கனகத்திற்கும் இந்தித ண்மட்டு உவுகள் 

சக்கும் இத புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் 

India -Jordan Agreement 

 MoU on Defence Cooperation 

 Visa waiver for diplomatic and official passport holders 

 Cultural Exchange Programme (CEP) 

 Manpower Cooperation Agreement 

 MoU for cooperation in the field of Health and Medicine between 

India and Jordan 

 MoU for setting up of the next generation Centre of Excellence 

(COE) in Jordan 

 MoU for long term supply of Rock Phosphate and Fertilizer/NPK 

 Customs Mutual Assistance Agreement 

 Twining Agreement between Agra and Petra (Jordan) 

 Cooperation between Indian Institute of Mass Communication (IIMC) 

and Jordan Media Institute (JMI) 

 MoU between PrasarBharati and Jordan TV 

 MoU between University of Jordan (UJ) and ICCR regarding setting 

up of a Hindi Chair at the University. 

 INSV Tarini entered Cape Town (South Africa) today during it’s maiden 

voyage to circumnavigate the globe. This is the first-ever Indian 

circumnavigation of the globe by an all-women crew. The vessel is 

skippered by Lieutenant Commander Vartika Joshi, and the crew comprises 

Lieutenant Commanders Pratibha Jamwal, P Swathi, and Lieutenants S 
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Vijaya Devi, B Aishwarya and Payal Gupta.  The expedition titled ‘Navika 

Sagar Parikrama’, 

இந்தித கற்யின்  ன் ஸ் வி டமரிணி மய்ணப் கு டன்மப்பிரிக்கமவின் 

கப்வுன் கருக்கு சன்ந்டது. உகச்சுற்றிபரும் டது முடமபது 

தஞத்ட ணற்கமண்டுள்ந இப்கின் ணமலுமிகள் அபரும் ண்கள் ன்து 

குறிப்பித்டக்கது. இப்குக்கு ப்டின்ட் கணமண்ர் பர்டிகம மஷி 

டணதற்றுள்நமர். ப்டின்ட் கணமண்ர்கள் பிதிம ம்பமல், பி சுபமதி ணற்றும் 

ப்டின்ட்கள் ஸ் விதமடவி, பி ஸ்பர்தம, மதல் குப்டம ஆகிதமர் இக்கப்லின் 

இட ணமலுமிகநமபர். இந்ட தத்திற்கு “ மவிகம சமகர் ரிக்மணம”. 

 Dr Jitendra Singh launched the social media of “Namaste Shalom”, a 

magazine devoted to India-Israel relations, 

மக்ர் ஜிடந்தி சிங், இந்திதம-இஸ்ல் உவுகள் டமர்ம ணஸ்ட மம் 

ன்னும் சமூக ஊகத்ட டமங்கி பத்டமர். 

 A total of 13 Intangible cultural heritage (ICH) elements from India have 

been inscribed till date on the UNESCO’s Representative List of the 

Intangible Cultural Heritage of Humanity. 

இந்திதமவில் ணமத்டம் டமட்றிதமுடிதமட 13 கமச்சம மம்ரித பககள் 

யுஸ்கமவின் மம்ரிதப் ட்டிதலில் சர்க்கப்ட்டுள்நது 

 The Indian Navy concluded a gruelling two-month long War Game on 28 

Feb 18. The War Game on the Eastern seaboard was codenamed ENCORE 

(Eastern Naval Command Operational Readiness Exercise) and on the 

Western seaboard the codename was Exercise Paschim Lehar. 

இந்திதக் கற் டது இண்டு ணமட கமக் கடுணதம மர்ப் யிற்சித 2018 

பிப்பரி 28-ந்டதி நிவு சய்டது. கினக்குச் கற்டுகயில் ற் 

மர்யிற்சிக்கு ன்கமர் ப் தரிப்ட்டிருந்டது. ணற்குக் கற்குதியில் 

ற் யிற்சிக்கு மஸ்சிம் கர் யிற்சி ப் தரிப்ட்டிருந்டது 

 The world’s largest solar park, Shakti Sthala, has a capacity of 2,000 MW 

and has set up at an investment of Rs16,500 crore at Pavagada in 

Karnataka’s Tumakuru district. 

உகின் மிகப்ரித சூரிதசக்தி சமக்தி ஸ்டமம னும் 2000 கிபமட் தின் 

கமண்தும் சுணமர் 16500 கமடி ணதிப்பில் கர்மமகவில் உள்ந துணக்கூரு 

ணமபட்த்தில் பகம னும் இத்தில் ஆம்பிக்கப்ட்டுள்நது. 

 The Ministry of Tourism has launched the Incredible India 2.0 campaign, 

during the financial year 2017-18 to promote various destinations and 



 

14 ADMISSION OPEN ON TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS - 9952521550 

 

tourism products of the country including spiritual, medical and wellness 

tourism in important and potential source markets overseas. 

ணத்தித சுற்றுமத்து அணச்சகம் விதத்டகு இந்திதம 2.0 ன் பிர்ச்சமத்தி 

2017-18 நிதி ஆண்டில் , ஆன்மிகம் ணற்றும் ணருத்துப சுற்றுமப 

ணம்டுத்துபடற்கமக துபக்கியுள்நது 

 Odisha launches 'Khushi' to provide free sanitary napkins to school girls 

across the state.  

எடிசம அசு குஷி ப்டும் இபச சமனிட்ரி மப்கின்கந ள்ளிக்குனந்டகளுக்கு 

பனங்கும் திட்த்தி துபங்கி உள்நது. 

 Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit appointed K. Srinivasan, who as 

the Assembly Secretary. 

சட்ப் பயின் புதித சதமநமக க.சீனிபமசன் அபர்கந ஆளுர் 

ன்பமரிமல் புமகித் நிதணம் சய்டமர். 

Agreements signed Vietnam and India 

 MoU on Economic and Trade Cooperation. 

 Work Plan for the years 2018-2022 between the Indian Council of 

Agricultural Research (ICAR) and Ministry of Agriculture and Rural 

Development of Vietnam. 

 MoU on Cooperation between the Global Centre for Nuclear Energy 

Partnership, India (GCNEP) and the Vietnam Atomic Energy Institute 

(VINATOM). 

இந்திதம விதட்மம் புரிந்துஞர்வு உன்டிக்க 

 மருநமடம ணற்றும் பர்த்டக எத்துனப்புக்கம புரிந்துஞர்வு உன்டிக்க 

 பநமண் ஆய்வுக்கம இந்தித கவுன்சிலுக்கும், விதட்மமின் பநமண்ண 

ணற்றும் ஊக ணம்மட்டு அணச்சகத்துக்கும் இததம 2018 முடல் 2022-

ம் ஆண்டு பதம சதல் திட்ம் 

 இந்திதமவின் அணுசக்தி எத்துனப்புக்கம சர்படச ணதத்துக்கும், விதட்மமின் 

அணுசக்தி கல்வி நிறுபத்துக்கும் இத எத்துனப்புக்கம புரிந்துஞர்வு 

உன்டிக்க 

 Navjot Kaur scripted history by becoming the first Indian woman to win 

gold at the Senior Asian Wrestling Championships in Bishkek 
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சீனிதர் ஆசித ணல்யுத்ட சமம்பிதன்ஷிப் மட்டியில் ணகளிருக்கம இந்திதமவின் 

வ்மத் கநர் டங்கம் பன்மர். இது, ஆசித சமம்பிதன்ஷிப்பில் இந்திதம பல்லும் 

முடல் டங்கப் டக்கணமகும். 

 Armenia's parliament chose Armen Sarkissian as the country's new 

president 

அர்ணனித மநணன்ம் அர்ணன் சர்கிஸ்மன் ன் அந்ட மட்டின் புதித 

குடிதசுத்டபமக டர்ந்டடுத்துள்நது 

 Marshall Islands 1st country to launch own cryptocurrency as legal tender 

ணமர்ல் தீவு மடு உகித முடல் முதமக சமந்டணமக டதமரிக்கக்கூடித 

கிர்ப்மகன்சித சட்பூர்பணமக அங்கீகரித்துள்ந முடல் மடு 

90
th
 Oscar award 

'The Shape of Water' wins Best Picture Oscar ( got awards) 

Categories Winner 

Best Picture The Shape of Water 

Best Director Guillermo del Toro – The Shape of Water 

Best Actor Gary Oldman – Darkest Hour 

Best Actress Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, 

Missouri 

Best Supporting Actor Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, 

Missouri 

Best Supporting 

Actress 

Allison Janney – I, Tonya 

Best Original 

Screenplay 

Get Out – Written by Jordan Peele 

Best Adapted 

Screenplay 

Call Me by Your Name – James Ivory based on the 

novel by André Aciman 

Best Animated Feature 

Film 

Coco 
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Best Foreign Language 

Film 

A Fantastic Woman (Chile) in Spanish 

Best Live Action Short 

Film 

The Silent Child 

Best Animated Short 

Film 

Dear Basketball 

Best Original Score The Shape of Water – Alexandre Desplat 

Best Original Song “Remember Me” from Coco – Music and Lyrics 

by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez 

Best Sound Editing Dunkirk – Richard King and Alex Gibson 

Best Sound Mixing Dunkirk – Mark Weingarten, Gregg Landaker and Gary 

A. Rizzo 

Best Production Design The Shape of Water – Production Design: Paul Denham 

Austerberry; Set Decoration: Shane Vieau and Jeff 

Melvin 

Best Cinematography Blade Runner 2049 – Roger A. Deakins 

Best Makeup and 

Hairstyling 

Darkest Hour – Kazuhiro Tsuji, David 

Malinowski and Lucy Sibbick 

Best Costume Design Phantom Thread – Mark Bridges 

Best Film Editing Dunkirk – Lee Smith 

Best Visual Effects Blade Runner 2049 – John Nelson, Gerd Nefzer, Paul 

Lambertand Richard R. Hoover 

 

90பது ஆஸ்கர் விருதுகள் 

'தி ப் ஆஃப் பமட்ர்' திப்ம் சிந்ட திப்ம் உள்ளிட் 4 பிரிவுகளில் 

விருதுகந பன்றுள்நது. இடற்கு அடுத்டடிதமக 'ன்கிர்க்' திப்த்துக்கு சிந்ட 

த்டமகுப்பு உள்ளிட் 3 பிரிவுகளில் விருதுகள் கித்துள்ந. 

 

சிந்ட ம் தி ப் ஆஃப் பமட்ர் 
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சிந்ட இதக்குர் கில்ர்ணம ல்மம  

(தி ப் ஆஃப் பமட்ர்) 

சிந்ட டிகர் கரி ஏல்டுணன்(மர்க்கஸ்ட் பர்) 

சிந்ட டிக பிமன்சிஸ் ணக்மர்ணண்ட்  

(த்ரி பில்மர்ட்ஸ் அவுட் சட் ப்பிங்-

மிசூரி) 

சிந்ட குஞச்சித்தி டிகர் சமம் மக்பல்  

(த்ரி பில்மர்ட்ஸ் அவுட் சட் ப்பிங்-

மிசூரி) 

சிந்ட குஞச்சித்தி டிக ஆலிசன் ன்னி  

(, மனித அல் ம பமம கமல்ன்) 

சிந்ட அசல் திக்கட ட் அவுட் (ழுதிதபர் மர்மன் பீ) 

சிந்ட டழுபல் திக்கட கமல் மீ  யுபர் ம் (ம்ஸ் இபமரி) 

சிந்ட எளிப்திவு பிநடு ன்ர் 2049 (மர் டிக்கின்ஸ்) 

 

சிந்ட த்டமகுப்பு ன்கிர்க் (லீ ஸ்மித்) 

சிந்ட பின்ணி இச தி ப் ஆஃப் பமட்ர்  

(அக்சமண்ர் ஸ்பிநட்) 

சிந்ட மல் ரிணம்ர் மீ (கமகம) இசதணத்டபர் 

கிரிஸ்ன் ஆண்ர்சன், ழுதிதபர் மஸ் 

ணற்றும் மர்ட் மஸ் 

சிந்ட எலித்டமகுப்பு ன்கிர்க் (ரிச்சர்ட் கிங், அக்ஸ் கிப்ன்) 

சிந்ட எலிக்கப ன்கிர்க் (ணமர்க் பய்ன்கமர்ர்,  

கிக் ண்மகர் ணற்றும் கரி 

.ரிஸ்úம) 

 

சிந்ட க படிபணப்பு தி ப் ஆஃப் பமட்ர்  

(மல் ன்மம் அஸ்ர்ர்ரி, ன் 

வியூ ணற்றும் ஃப் ணல்வின்) 

 

சிந்ட எப், கூந்டல் அங்கமம் மர்க்கஸ்ட் பர்  

(கசுஹிம சுஜி, விட் ணலிமவிஸ்க், 
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லூசி சிப்பிக்) 

சிந்ட ஆ படிபணப்பு மன்ம் திட் (ணமர்க் பிரிட்ஸ்) 

சிந்ட விுபல் ஃக்ட் பிநடு ன்ர் 

 

 Shri Nitin Gadkari to launch Sukhad Yatra App and A toll-free number, 

1033, will enable users to report an emergency condition, for  Highway 

users  

சுகத் தமத்ம சதலிதயும் டுஞ்சம தன்டுத்துபமருக்கம இபச அபச 

டமசி 1033 சபதயும் திரு நிதின் கட்கரி டமங்கி பக்கிமர். 

சமத தன்டுத்துபமர் சமயின் டம் குறித்ட டகபல்கள், சம வித்து 

குறித்ட அறிக்க, சமயில் உள்ந ள்நம், டுகுழிகள் குறித்ட அறிக்க 

ஆகிதபற் டமக்கல் சய்யும் பசதி இந்ட சதலியில் உள்நது. 

 Ministry of Home Affairs is implementing the ‘Cyber Crime Prevention 

against Women and Children (CCPWC)’ scheme from NIRBHAYA funds 

during the period 2017-2020 

ணத்தித உள்து அணச்சகம் ண்கள் ணற்றும் குனந்டகளுக்கு திம சர் 

குற்ம் முன் டடுப்பு திட்த்தி துபக்கியுள்நது. இடற்கம நிதி நிர்தம நிதியிலிருந்து 

2017-2020 ப ப்டும் 

 The Government of India has entered into Double Taxation Avoidance 

Agreements (DTAAs), Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) and 

Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax 

Matters (MAC) with over 130 countries including tax havens.  

இந்தித அசமங்கம் இட் பரிவிதிப்பு டவிர்ப்பு எப்ந்டம் ணற்றும் பரி டமர்ம 

ரிணமற் எப்ந்டம் டமர்மக ணமத்டம் 130 மடுகளுன் எப்ந்டம் 

சய்துகமண்டுள்நது. 

 49 lakh LED street lights have been installed till date, covering 28 

states/UTs under the Street Lighting National Programme (SLNP). The 

Programme which was launched by the Prime Minister, on 5
th
 January 2015, 

aims to replace 1.34 crore conventional street lights with energy efficient 

LED lights by March, 2019. SLNP is being implemented by Energy Efficiency 

Services Limited (EESL) 

டசித டரு விநக்குகள் திட்த்தின் கீழ் இது மள் ப 28 ணமநிங்கள்/ யூனிதன் 

பிடசங்களில் 49 ட்சம்  ல் இ டி விநக்குகள் மருத்டப்ட்டுள்ந.  ஸ்ல்ன்பி 

டசித ஆற்ல் தின் லிமிட்ட் ன் மின்சம அணச்சகத்தின் கீழ் சதல்டும் 

மதுத்து நிறுபங்களின் கூட்டுத்து நிறுபம் சதல்டுத்துகிது. 
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 The World Justice Project released its Rule of Law Index 2017-18 report. 

India ranked 62.  

உக நீதி திட்ம் பளியிட் சட்த்தின் ஆட்சிக் குறியீட்டில் இந்திதம 62 பது இம் 

ற்றுள்நது.  

 Global Firepower ranks India’s military as fourth strongest in the top five 

military powers in the world on the Global Firepower List 2017 

உகின் சக்திபமய்ந்ட மணுபங்கந கமண் மடுகளின் ட்டிதலில் இந்திதம  

மன்கமபது இம் ற்றுள்நது. உகின் சக்தி பமய்ந்ட மணுபங்கந கமண் 

மடுகளின் ட்டிதல் டதமரிக்கப்ட்டு "2017 குநமல் ஃதர் பர் இன்க்ஸ்" ன் 

தரில்  பளியிப்ட்டுள்நது 

 Pradhan MantriKisan SAMPADA Yojana expected to benefit 20 lakh 

farmers and generate 5,30,500 employments by the year 2019-20  

The PMKSY has the following schemes: 

 Mega Food Parks  

 Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure  

 Creation / Expansion of Food Processing & Preservation Capacities  

  Infrastructure for Agro-processing Clusters  

 Creation of Backward and Forward Linkages  

 Food Safety and Quality Assurance Infrastructure  

 Human Resources and Institutions  

  

பிடணரின் விபசமயிகள் சம்மடம திட்ம் 20 ட்சம் விபசமயிகளுக்கு தளித்து 

5,30,500 பபமய்ப்புக்கந 2019-20-ல் உருபமக்கும். சம்மடம திட்ம் ன்து 

பநமண் கல்சமர் டப்டுத்துடல் ணற்றும் பநமண் டப்டுத்தும் டமகுப்புகள் 

உருபமக்குடல் திட்ம் ஆகும் 

கிசமன் சம்டம திட்த்தின் சிப்பு அம்சங்கள்  

 பிம்ணமண் உஞவு பூங்கமக்கந உருபமக்குடல். 

 எருங்கிஞந்ட குளிர்டம் ணற்றும் ணதிப்புகூட்டுக் கட்ணப்புகந ற்டுத்துடல் 

 உஞவுப் டம் / சமிப்புக்கம தின் பசதிகநப் புதிடமக உருபமக்குடல் 

ற்கப உள்நபற் விரிபமக்குடல். 
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 உஞவுப்திப்டுத்தும் டமழில்கள் சறிந்துள்ந குதிகளுக்கம கட்ணப்புகந 

உருபமக்குடல். 

 உஞவுப் டத்ட டமழில்களுக்கு முன்னும் பின்னுணமகத் டபதமக உள்ந 

இஞப்பு பசதிகந உருபமக்குடல். 

 உஞவுப் மதுகமப்பு ணற்றும் ட உத்டபமடத்திற்கம கட்ணப்புகந ற்டுத்துடல். 

 இத்துக்கு பண்டித ணனிடபநத்ட உருபமக்குபதும் அடற்கம நிறுபங்கந 

ற்டுத்துபதும். 

 National People's Party (NPP) president Conrad Sangma took oath as the 

12th chief minister of Meghalaya . Conrad Sangma is a non-elected member 

of 60-seat Assembly. He has to get elected to the Assembly within six 

months.  

ணகமதமத்தின் 12பது முடல்பமக டசித ணக்கள் கட்சித் டபர் கமன்மட் சங்ணம 

இடவிதற்றுக் கமண்மர். 60 உறுப்பிர்கந கமண் சட்ப்பயின் 

டர்ந்டடுக்கமட உறுப்பிர் இபர் 6 ணமட கமத்திற்குள் சட்ப்ப உறுப்பிமக 

டவிதற்க பண்டும்.  

 A senior Indian-origin police officer Neil Basu to  Become Scotland 

Yard Anti-Terror Chief  

பிரிட்னின் தங்கபமட டடுப்பு அணப்பின் டபமக, இந்தித பம்சமபளிதச் 

சர்ந்டபரும், ஸ்கமட்மந்து தமர்டு கமபல் து அதிகமரியுணம நீல் மசு 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 Telangana Chief Minister announced a cash prize of Rs 2 crore to Aruna 

Budda Reddy who won created history by becoming the first woman from 

India to win bronze medal  World Gymnastics Tournament in Melbourne in 

Australia. 

ஆஸ்திலிதமவின் ணல்மர்ன் கரில் சமீத்தில் ற் ஜிம்மஸ்டிக்ஸ் உகக் 

கமப் மட்டியில் டனிர் பிரிவில் முடல்முதமக டக்கம் பன் இந்திதப் 

ண்ணணி ன் ருணத இபர் ற்றுள்நமர். இபருக்கு டலுங்கம 

முடணச்சர் 2 கமடி ரூமய் மக்க்ப்ரிசு அளித்துள்நமர். 

 India captain Virat Kohli and senior batsman Cheteshwar Pujara held their 

second and sixth positions respectively on the batsmen's list while off-

spinner in ICC Test Ranking 

சிசி ஸ்ட் டபரிச ட்டிதலில் இந்தித அணியின் கப்ன் விமட் கமலி 2-

ஆபது இத்திலும், புமம 6-ஆபது இத்திலும் நீடிக்கின்ர். 

Information About Meghalaya 
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 Meghalaya is part of Seven sister states of North Eastern India. Literal 

meaning of the state is “abode of the cloud”. The capital city is Shilong 

which is also known as “Scotland of the East“. 

 Full autonomy was accorded to Meghalaya on 2nd April 1970 after passing 

of Assam reorganisation Act 1969. 

 In 1971 Indian parliament passed North East Reorganisation act and thus 

Meghalaya became full fledged Indian state on 21 Jan 1972 by merging the 

districts of Garo, Khasi and Jaintia hills. 

 Meghalaya borders with only one state - Assam. It shares international 

boundary with Bangladesh 

 India’s longest cave system is located in Jaintia Hills in the state of 

Meghalaya. The cave system is more than 22 Km long and connects two 

separate caves in the region. 

 The town of “Cherrapunji” in the Khasi Hills hold world record for 

maximum rain in a calender month. The village “Mawsynram” near 

Cherrapunji holds the world record for maximum rain in a year 

 Nokrek Biosphere reserve located in this state  

 P A Sangama belongs to this state - he was former speaker of Lok Sabha 

and also served as Chief Minister of Meghalaya from 1988 to 1990. He 

fought for President election in 2013 against Pranab Mukherjee but lost 

against him. 

ணகமமதம ற்றித கூடுடல் டகபல்கல் 

 ழு சகமடரி ணமநிங்கள்  அனக்கப்டும் பகினக்கு ணமநிங்களுள் என்று. 

உதர்ந்ட பீபூமி குதியில் இருப்டமல் ணகங்களின் மடு  அறிதப்டுகிது அதுப 

ணகமதம  அனக்கப்டுகிது. 

 ட கம் ஷில்மங் இது கினக்கின் ஸ்கமட்மந்து  அனக்கப்டுகிது 

 அஸ்மம் ணறுசீணப்புச் சட்த்தின்டி 1970 ஆம் ஆண்டு ணகமமதமவிற்கு 

டன்மட்சி அந்டஸ்து பனங்கப்ட்து. 

 1971 ஆம் ஆண்டு பகினக்கு ணம நிங்கள் ணறுசீணப்புச் சட்ம் இதற்ப்ட்டு 

1972ல் ணகமமதமவிற்கு டனி ணமநி அந்டஸ்து பனங்கப்ட்து. 

 ணகமமதம அஸ்மம் ணமநித்துன் ணட்டுண ல்த கிர்ந்து கமள்கிது , பி 

குதிகள் ங்கநமடஷ் மட் ல்தமக கமண்டுள்நது. 
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 இந்திதமவின் மிக நீண் குக அணப்பு ய்ந்திதம ணயில் கமஞப்டுகிது. இது 

22 கி,மீ குதித இக்கிது. 

 சிபுச்ஞ்சி ணற்றும் ணநன்சிமம் உகித அதிக ணன றும் குதிகளுள் என்ரு. 

 மக்க் உயிர்கமந ணதம் இங்குடமன் அணந்துள்நது. 

 முன்மள் ணக்கநபத் டபர் சங்ணம இந்ட ணமநித்ட சர்ந்டபர். 2013 ஆம் 

ஆண்டு குடிதசுத் டபர் டர்டலில் பிஞமப் முகர்ஜியிம் டமல்வி அந்டமர். 

 Cabinet approves signing of Migration and Mobility Partnership Agreement 

between India and France  

மட ணருந்துகள், ணநி மதிக்கும் மருட்கள், பதியிதல் முன்மடிப் 

மருட்கள் ஆகிதபற் சட் விமடணமக தன்டுத்துடல், சட் விமடணமக 

கமண்டு சல்லுடல் ணற்றும் அது டமர்ம குற்ங்கந குப்டற்கம இந்திதம-

பிமன்ஸ் மடுகளுக்கு இயிம எப்ந்டத்திற்கு ணத்தித அணச்சப எப்புடல் . 

 Cabinet approves continuation of Swatantra Sainik  SammanYojana (SSSY) 

during 2017-2020 .   The approval provides for a monthly Samman Pension 

to freedom fighters, as a token of respect for their contribution in the 

national freedom struggle and on their demise. with effect from 01.08.1980, 

a liberalized scheme, namely the 'SwatantrataSainikSamman Pension 

Scheme, 1980' is being implemented. From the financial year 2017-18 

onwards, the nomenclature of the Scheme has been changed as'Swatantrata 

Sainik Samman Yojana'. 

சுடந்திப் மமட்த் திதமகிகளுக்கு ணரிதமட அளிக்கும் திட்த்ட Swatantra 

Sainik  SammanYojana 2017 முடல் 2020 ப நீட்டிக்க ணத்தித அணச்சப 

எப்புடல். மட்டின் சுடந்திப் மமட்த்துக்கு அளித்ட ங்களிப்புக்கு ணரிதமட 

அளிக்கும் அதமநணமக ணமடமந்தி ஏய்வூதிதம் பனங்க பழிபக சய்தப்டுகிது. 

சுடந்திப் மமட்த் திதமகிகளுக்கம ஏய்வூதிதத்துக்கு நிதி பனங்கும் பனக்கணம 

திட்த்ட 1972-ம் ஆண்டில் அறிமுகப்டுத்திதது. அடற்குப் பிகு, 1.8.1980 முடல் 

“சுடந்திப் மமட்த் திதமகிகளுக்கம ஏய்வூதிதத் திட்ம், 1980” ன் தரில் 

டநர்த்டப்ட் திட்ம் அணல்டுத்டப்ட்து. 2017-18-ம் நிதிதமண்டு முடல், இந்டத் 

திட்த்தின் தர், “சுடந்திப் மமட்த் திதமகிகளுக்கு ணரிதமட அளிக்கும் திட்ம்” 

ன்று ணமற்ம் சய்தப்ட்து.  

 The Centre had sanctioned Rs. 1,000 crore for the Phase II of the Impacting 

Research Innovation and Technology (IMPRINT) India programme. 

இம்பிரிண்ட் திட்த்தின் இண்மபது கட்த்திற்கு ணத்தித அசு 1000 கமடி ரூமய் 

எதுக்கீடு சய்துள்நது. இது ஆமய்ச்சிகளில் புதுணத ற்டுத்துபடற்கமக 

டமங்கப்ட் திட்ணமகும். 
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 India is hosting the 3rd Global BIOFIN conference in association with the 

Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the National 

Biodiversity Authority from 6-8 March 2018 in Mamallapuram, Chennai. 

சுற்றுச்சூனல், பம் ணற்றும் ருபநி ணமற் அணச்சகம், டசித ல்லுயிர் 

ஆஞதம் ஆகிதபற்றுன் சர்ந்து உக ல்லுயிர் நிதி முன்முதற்சி 3-பது 

ணமமட் இந்திதம ணமர்ச் 6 முடல் 8-ந் டதி ப சன்த அடுத்ட 

ணமணல்புத்தில் த்துகிது. 

 DB Shekatkar to recommend measures to enhance combat capability and 

rebalance defence expenditure of the armed forces. 

கத்கர் கமிட்டியின் ரிந்துகள். மதுகமப்பு களின் மர் தின்கந 

ணம்டுத்டவும் மதுகமப்பு சவிங்கந மீள்சணன்டுத்டவும் டுக்கப் பண்டித 

படிக்ககந ரிந்து 

 

 

 

 

 

 World ATM Congress 2018 held in  -Madrid, Spain.  

உக டிம் ணமமடு ணமட்ரிட் ஸ்யினில் ற்து 

 Architect Balkrishna Doshi, a pioneer of low-cost housing design, won the 

prestigious Pritzker Prize, considered architecture’s Nobel equivalent. He is 

the 45th Pritzker laureate and the first from India. 

கட் படிணபப்மநர் மல்கிருஷ்ஞம டமஷி ருணமிகு கட்த்துயின் 

உதரித விருடம 45பது பிரிட்ஸ்கர் விருதிப் ற்றுள்நமர். இது கட்த் 

துயின் மல் ரிசு  கருடப்டுகிது. இந்திதமவிலிருந்து இவ்விருதிப் 

றும் முடல் ர் இபமபமர். 

 International Women’s day March 8 - “Time is Now: Rural and urban 

activists transforming women’s lives”. 

சர்படச ணகளிர் திம் ணமர்ச் - 8- இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள் ” இதுடமன் உகந்ட 

ம் : ஊக ணற்றும் கர்ப்பு சதல்மட்மநர்கள் ண்களின் பமழ்க்கத 

ணமற்றுகின்ர்”  

India,s Women first 

 குருப் 1 ணற்றும் 2 முடன்ணத் டர்வுக்கம அஞ்சல் 

ணற்றும் இஞதபழிப் யிற்சி 

 குறிப்புகள் டமிழிலும் ஆங்கித்திலும் பனங்கப்டும் 

டமர்புக்கு: 9952521550 



 

24 ADMISSION OPEN ON TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS - 9952521550 

 

 The first Indian woman to be awarded the Bharat Ratna - Smt Indira 

Gandhi. 

 The first lady Governor of an Indian state was Smt Sarojini Naidu. 

 The first lady Chief Minister of State was Smt Sucheta Kripalani. 

 The first lady Central minister of the country was Smt Rajkumari Amrit 

Kaur. 

 The first woman president of the Indian National Congress was Annie 

Besant. 

 The first woman to become the Chief Election Commissioner was Mrs Rama 

Devi. 

 The first Indian woman to be appointed as the Chief Information 

Commissioner - Deepak Sandhu. 

 The first woman to be appointed the Speaker of Lok Sabha is Mrs Meira 

Kumar. 

 The first woman president of UN General Assembly - Mrs Vijayalaxmi 

Pandit. 

 The first woman advocate of India was Cornelia Sorabjee. 

 The first woman judge of India and also the first woman judge of High 

Court was Justice Anna Chandy. 

 The first woman to be appointed Chief Justice of a state High Court was 

Justice Leila Seth. 

 The first woman to be appointed judge of the Supreme Court was Justice M 

Fatima Beevi. 

 The first Indian woman to swim the English Channel was Aarti Saha. 

 The first Indian woman to win an Asiad medal - Kamaljit Sandhu. 

 The first Indian woman to climb Mt Everest - Bachendri Pal. 

 The first Indian woman to ski to the South Pole - Reena Kaushal 

DharmaShaktu 

 The first Indian woman to receive a gallantry award in the Indian Army 

(Sena Medal for her acts of bravery in Afghanistan) - Major Mitali 

Madhumita. 
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 The first Indian woman to join the Territorial Army as a jawan - Shanti 

Tigga. 

 The first Indian woman to win the Miss Asia-Pacific title - Zeenat Aman. 

 The first Indian woman to win the Miss Universe title - Sushmita Sen. 

 The first Indian woman to win the Miss World title - Reita Faria. 

 The First Women Defence minister Nirmala Seetharaman 

அரிணையில் அன்ணோர்கும் 

அசிலில் அங்கம் ணத்துப் பௌண்கள் ்நி  அவில் முல்ர்ககவும் பி்ர்ககவும்  

உர்நிணண ட்டிப்பிடித்து அதிகம் பெலுத்துதிலும் ,  நிர்கம்  பெலுத்துதிலும்  ங்கள்  

பௌற்ௐண நிணொட்டியுள்ோர். உை்க அன்ணோ இந்திகந்தி. இர்  1966  முல்  

1977  ணயிலும்    பின்ோர்  1980  முல் 1984 ணயிலும் இந்திவின் பி்கப் 

ௌணிற்றிோர். 

 சுபெ  கிருௌனி,  உத்தி  பிபெ  முல்கவும் (1963&-1967) 

 ணெ  அன்  ணமூர்,  அஸ்மின்  முல்ர் (1980--&1981) 

  ொந்தினி ெத்ௌதி, எரிெ முல்ர் (1972-&1976) 

 ஜோகி ்ச்ெந்தின், மிக முல்ர் (1988) 

 ெகி, கக்பகட்கர் பக முல்ர் (1973--& 1979) 

 பஜலி,  மிக  முல்ர்  (( 1991-&96),  (2001&2006), 2011- ்தி, 

உத்தி பிபெ முல்ர் (1995-&97) 

 ப்ரிபவி, பீகர் முல்ர் (1997-&2000) 

 ஜிந்ர் கர் ௌபேல், ௌஞ்ெப் முல்ர் (1996&-97) 

 ஷீ  தீட்சித்,  பேல்லி  முல்ர்  (1998  -2013) 

 உ்  ௌதி,  ்த்தி  பிபெ  முல்ர் ( 2003&2004) 

 இந்திவின் முல் பௌண் தூர் விஜட்சுமி ௌண்டிட் 

 இந்திவின்  முல்  பௌண்  பி்ர் இந்திகந்தி 

 இந்திவின்  முல்  பௌண்  ஆளுொர் ெபஜினி பவி 

 இந்திவின் முல் பௌண் ்த்தி அண்ச்ெர் ஜ்கு்ரி அமிர்பகௌரி 

 இந்திவின்  முல்  பௌண்  நீதிௌதி அன்ோெண்டி 
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 இந்திவின்  முல்  பௌண்  ்நிங்கள்  அண துணைத் ணர் ொஜீ் பௗப்துல் 

 இந்திவின் முல் பௌண் பிஸ் அதிகரி  கிண் பௌடி 

  பஸ்ட் சிகத்ண சுற்றி முல் இந்திப் பௌண் ௌச்பெந்திரிௌல் 

 ஆங்கி கல்ண கேந் முல் இந்தி  பௌண்்ணி ஆர்த்திௌ 

 உக  அகி  (மிஸ்  யூனிர்ஸ்)  ௌட்ேம் பௌற்ௐ முல் இந்தி பௌண் சுஷ்மிபென் 

 ஆசி பௌட்டியில் முல் ங்கள் பன்ௐ  முல் இந்தி பௌண்்ணி ெ்ல்ஜித்ெந்து 

 இந்திவின் முல் பௌண் (மிஸ் பர்ல்ட்) ௌட்ேம் பன்ௐர் ரீட்ேப்ரி 

 இந்திவின் முல் பௌண் வி்னி துர்க ௌோர்ஜி 

 இந்திவிற்கு  பௌருண்  பெர்த்  முல் விண்பளி வீங்கண கல்ௌோெவ் 

 இந்திவின் முல் பௌண் குடிசுத் ணர் பிதீௌ ௌட்டில் 

 இந்திவின் முல் பௌண் இயில்ப அண்ச்ெர் ்ம் ௌோர்ஜி. 

 இந்திதமவின் முடல் ண் மதுகமப்பு அணச்சர் நிர்ணம சீடமமணன். 

 Ambitious Aerospace park to come up in Sriperumbudur with 250 crores 

, Says Deputy Chief minister O. Pannirselvam  

சன்த அடுத்ட ஸ்ரீரும்புதூர் அருகில் 250 க்கரில் பமன்பழி பூங்கம 

நிறுபப் உள்நது ன்று டமினக துஞ முடல்பர் ஏ.ன்னீர்சல்பம் டரிவித்டமர். 

 Nationalist Democratic Progressive Party(NDPP) leader Neiphiu Rio sworn 

in as the chief minister of Nagaland. 

மகமமந்தின் புதித முடல்பமக டசிதபமட ணக்கள் முற்மக்குக் கட்சியின் (ன்டிபிபி) 

டபர் நீபியூ ரிதம மறுப்ற்றுக் கமண்மர் 

 The President of India, Shri Ram Nath Kovind, presented the Nari Shakti 

Puraskar at a function held at Rashtrapati Bhavan (March 8, 2018) on the 

occasion of International Women’s Day. he awards were conferred on 30 

eminent individuals and 9 distinguished institutions in recognition of their 

efforts in rendering distinguished services for the cause of women, 

especially vulnerable and marginalized women.  

குடிதசுத்டபர் சர்படச ணகளிர் தித்தி முன்னிட்டு மரி சக்தி புஸ்கமர் 

விருதி பனங்கிமர். இந்ட நிகழ்வில் ண்களின் ணம்மட்டுக்கமக சதல்ட்டு 

பரும் 30 டனி ர்கள் ணற்றும் 9 டமண்டு நிறுபங்களுக்கு இந்ட விருதி 

பனங்கிமர். 
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 On the occasion of International Women’s Day, the Prime Minister, Shri 

Narendra Modi launched the National Nutrition Mission and Pan India 

Expansion of Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) covering all 640 districts of 

the Country at a mega event held at Jhunjhunu in Rajasthan. Beti Bachao 

Beti Padhao Scheme since its launch by the Prime Minister on January 22
nd

, 

2015 

மஸ்டமன் ணமநிம் ூன்ூனுவில் சர்படச ணகளிர் திணம  ற்று பிடணர் திரு. 

ந்தி ணமடி டசித ஊட்ச்சத்து இதக்கத்துன், ண் குனந்டகந 

மதுகமப்மம்,  ண் குனந்டகளுக்கு கற்பிப்மம் இதக்க  திட்த்தி 640 

ணமபட்ங்களுக்கும் விரிபமக்கத்டயும் டமங்கி பத்டமர். 

“ண் குனந்டகநக் கமப்மம், ண் குனந்டகளுக்குக் கற்பிப்மம்”(டி ச்சம

பமடி மபம) திட்த்டப் பிடணர் 2015ம் ஆண்டு பரி 22ஆம் டதி அறிமுக

ம்  சய்து பத்டமர். 

 I - Metros’ -an association of all Indian Metro Rail companies launched by 

cabinet secretary. “I-Metros” is proposed to be a platform to provide a 

forum for exchange of ideas, pooling of knowledge and sharing of 

experience, best practices, innovations etc. among the Indian Metro rail 

companies to nurture excellence in performance. 

அகி இந்தித அநவில் ணட்ம யில் நிறுபங்களின் சங்கணம “ணட்மஸ்” அ

ணப்,ணத்தித கபிட் சதர் திரு. பி.க. சின்ம  (ணமர்ச் 8) டமங்கி பத்டமர்

.இந்ட அணப்பு இந்தித ணட்ம யில் நிறுபங்கள் டங்களித புதிததமசக

நப் ரிணமறிக் கமள்நவும், அறிவுபூர்ப கருத்துகளின் டமகுப் உருபமக்கவும்,அனு

பங்கநப் கிர்ந்து கமள்நவும், புதுணதமபற் உருபமக்கவும் உருபமக்கப்டுகி

து. 

 On the occasion of International Women’s Day today, March 8,the Ministry 

of Micro, Small and Medium Enterprises(MSME) launched a portal for 

women entrepreneurs of India: www.udyamsakhi.org. 

ணத்தித குறு ணற்றும் சிறு டுத்ட டமழில்கள் ண் டமழில் முபமருக்கமக 

www.udyamsakhi.org. ன் டநத்ட டமங்கியுள்நது. 

Nagaland related Fact  மகமந்து டமர்ம டகபக்ள் 

 Nagaland became full fledged 16th state of India on 1 Dec 1963 

http://www.udyamsakhi.org/
http://www.udyamsakhi.org/
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 This state borders with Assam in northwest, Arunachal Pradesh in north 

and Manipur in south. It also shares international boundary with Myanmar. 

The capital Kohima  

  மகமந்து இந்திதமவின் 16பது ணம  நிணமக 1963 டிசம்ர் 1 உருபமது 

 இது இடனுத ல்த அஸ்மம், அருஞமச்சபிடசம் ணனிப்பூர் ணற்றும் 

மிதமன்ணருன் கிர்ந்து கமள்கிது. இடன் ட கம் கமஹிணம. 

 The Prime Minister, Shri Narendra Modi has condoled the passing away of 

the renowned Sufi singer, Shri Pyarelal Wadali. 

பி சூபி மகி தல் பமடலி ணவுக்கு பிடணர் ணமடி இங்கல் 

 Reserve Bank of India (RBI) has informed that the Basel III capital 

regulations has been implemented from April 1, 2013 in India in phases, for 

full implementation by March 31, 2019. 

பங்கிகளுக்கம மூட கட்டுப்மட்டு விதிகள் சல் 31 ணமர்ச் 2019க்குள் 

முழுணதமக சதல்டுத்டப்டும்  டரிவித்துள்நது. சல் 3 விதிமுகள் ப்ல் 1 

2013 முடல் சதல்மட்டுக்கு பந்துள்நது. 

 

 

 The centre should withdraw Hydrocarbon Exploration and 

Licensing Policy (HELP) Says leader of opposition MK Stalin . 

"ல்ப்' (Hydrocarbon Exploration and Licencing Policy) திட்த்ட ணத்தித 

அசு த்து சய்தபண்டும்  திமுக சதல் டபர் மு.க.ஸ்மலின் 

பலியுறுத்தியுள்நமர். 

 In a historic decision, the Supreme Court on 9/3/2018 declared 

passive euthanasia and the right of persons, including the terminally ill, to 

give advance directives to refuse medical treatment permissible. 

ணருத்துப சிகிச்சதமல் கமப்மற் இதமடபர்கந ,தீமட மதமல் 

மதிக்கப்ட்பர்கந சி விதிகளுக்குட்ட்டு கருஞ கம சய்தமம்  

உச்ச நீதிணன்ம் பமற்று சிப்புமிக்க தீர்ப் பனங்கியுள்நது 

 Biplab Kumar Deb was sworn-in as the tenth Chief Minister of Tripura, 

assuming the charge of the first BJP government in the state after 

trouncing the Left Front government who ruled the northeastern state for 

25 years.  

TNPSC GROUP I & II PRELIMS TEST BATCH STARTS FROM APRIL 3RD WEEK  
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திரிபும ணமநித்தின் 10ஆபது முடல்பமக மகபச் சர்ந்ட விப்ப் குணமர் டவ் 

டவிதற்மர். இடதடுத்து, அந்ட ணமநித்தில் சுணமர் 25 ஆண்டுகநமக நீடித்ட 

ணமர்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி டணயிம இதுசமரிக் கூட்ணி ஆட்சி 

முடிவுக்கு பந்டது. 

 Telangana declares 2018 as a ‘Zero Forest Fire Year’. 

டலுங்கம அசு 2018 ஆம் ஆண்  தீவித்து இல்ம கமடுகள் ஆண்மக 

அறிவித்துள்நது. 

 Peace will return in Kashmir The Centre's Special Representative on Jammu 

and Kashmir, Dineshwar Sharma replied to media . 

ம்மு-கமஷ்மீர் ணமநித்தில் அணதி திரும்பும் ன்று ணத்தித அசின் சிப்புப் பிதிநிதி 

திஷ்பர் சர்ணம கூறிமர். 

 Diu has become the country’s first and only solar energy efficient Union 

territory. 

சூரித சக்தி ஆற்ல் சதல்மட்டில்   முழுணதம முடல் ணத்தித ஆட்சிப்குதிதம 

யூ அந்துள்நது. 

 National Legislators Conference  held in delhi  

டசித ணக்கள் பிதிநிதிகள்  ணமமடு ல்லியில் ற்து. 

 A Multilateral Air Force exercise, ‘Ex Samvedna’, is being spearheaded by 

India n Air Force and conducted by Southern Air Command (SAC) from 12-

17 Mar 18. ‘ 

சமணபத்ம னும் விணமப் மர்யிற்சி எத்திக டன்னிந்தித விணமப்தமல் 

ணமர்ச் 12 முடல் 17 ப  இருக்கிது. 

 European Investment Bank (EIB) and Indian Renewable Energy Development 

Agency (IREDA) Ltd. have signed a loan agreement for a second line of 

credit (LoC) of Euro 150 million on non-sovereign basis. India will exceed 

its target of 175 GW renewable energy by 2022. 

யூமப்பித முடலீட்டு பங்கியும் இந்தித புதுப்பிக்கடக்க ஆற்ல் ணம்மட்டு முகணயும் 

150 யூம மர் கன் எப்ந்டம் சய்துகமண்டுள்ந. இடன் மூம் புதுப்பிக்கடக்க 

ஆற்ல் உற்த்தியின் அநப 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் 175 ஜிகம பமட் உதர்த்ட 

உறுதி பூண்டுள்நது. 

 The founding ceremony of the International Solar Alliance was held in New 

Delhi on March 11.its the First summit of ISA 

சர்படச சூரிதசக்தி கூட்ணப்பின் முடல் ணமமடு ல்லியில் ணமர்ச் 11 ற்து 
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What is this alliance? 

The International Solar Alliance (ISA) was unveiled by Prime Minister 

Narendra Modi and then French President Francois Hollande at the U.N. 

Climate Change Conference in Paris on November 30, 2015. The idea was to 

form a coalition of solar resource-rich countries to collaborate on addressing 

the identified gaps in their energy requirements through a common approach.  

சூரித மின்சக்தி கூட்ணி ன்மல் ன்? 

சர்படச சூரித சக்தி கூட்ணப்பு பிடணர் ந்தி ணமடி ணற்றும் பிமன்சு அதிர் 

பிமன்கமயிஸ் மந்ட அபர்களும் இஞந்து கந்ட 2015- பம்ர் 30 அன்று 

பிமன்ஸ் டகர் மரிஸில் டமங்கப்ட்து. இதில் 121 மடுகள் உறுப்பிர்கநமக 

உள்ந. இடன் டண அலுபகம் ல்லி அருகயுள்ந குர்கமவ்ன் கரில் உள்நது 

சூரித எளி அதிகம் கிக்கும் மடுகளில், ரிமருள்களுக்குப் தில் சூரித சக்தித 

தன்டுத்ட பண்டும் ன்  மதுபம மக்கில்மக்கில்  இது துபங்கப்ட்து. 

Who are the member countries? 

The ISA is open to 121 prospective member countries, most of them located 

between the Tropics of Cancer and Capricorn as this is the region worldwide 

with a surplus of bright sunlight for most of the year. So far, however, only 

56 countries have signed the ISA Framework Agreement.  

இடன் உறுப்பிர்கள் தமர் 

121 மடுகள் உறுப்பிர்கநமக உள்ந. இந்ட உறுப்பு மடுகள் அத்தும் கக க 

ணற்றும் ணக கப் குதிகளுக்கித சூரித எளி அதிகணமக கிக்கும் மடுகள் 

ஆகும் ஆமல் இதுப இந்ட எப்ந்டத்தில் 56 மடுகள் ணட்டுண கதழுத்திட்டுள்ந. 

What is India’s role? 

Apart from being a founding-member, India plays a significant role in the 

alliance in terms of being a host as well as a major contributor to the 

achievement of the target. The ISA is the first international body that will 

have a secretariat in India. India, with a target to produce 100 GW of solar 

energy by 2022, would account for a tenth of ISA’s goal. “India will produce 

175 GW electricity from renewable sources by 2022 and 100 GW will be from 

solar energy,” . 

இந்திதமவின் ங்களிப்பு ன் 

இட உருபமக்கித அடிப் உறுப்பிர் ன்டத் டவிர்த்து உக அநவில் முக்கித 

ங்குடமர்கந அனத்து இடன் இக்க நிபற் முதல்கிது. ணலும் எரு சர்படச 

அணப்பின் டணதகம் இந்திதமவில் அம்ணந்துள்நது. ணலும் 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் சூரித சக்தியிலிருந்து 100 ஜிகமபமட் அநவு மின்சமத்டயும் புதுப்பிக்கத் 
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டக்க ரிசக்தி மூம் 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் 175 ஜிகமபமட் அநவு மின்சமத்டயும் 

உற்த்தி சய்த உறுதி பூண்டுள்நது. 

 China's parliament has passed a constitutional amendment removing 

presidential term limits, allowing Xi Jinping to remain in office indefinitely.  

அதிர் டவியில் எருபர் இண்டு மு ணட்டுண டம முடியும் ன் னத 

முத ணமற்றுபடற்கம சட்த் திருத்டத்துக்கு சீ மமளுணன்ம் எப்புடல் 

பனங்கிதது. இடன் மூம், ஜீ ஜின்பிங் சீமவின் நிந்ட அதிமக டவி பகிப்டற்கம 

ட விகியுள்நது. 

 A group of researchers at the Wageningen University in the Netherlands, 

led by Dr. Marjolein Helder, has hit upon a method that generates 

electricity from living plants and the microbes that live beneath them in 

the soil, where the plants drop their roots.  

டர்மந்தின் பகன்னின் ல்கக் கனகத்டச் சர்ந்ட மசிரித மக்ர் 

ணமர்மய்ன் ல்ல் டணயிலிருந்து  பமழும் டமபத்தின் பரிலிருந்து 

நுண்ணியிரிகந அடிப்தமகக் கமண்டு மின்சமம் டதமரிப்ட கண்றிந்துள்நர். 

 Vietnam’s Nguyen Huong Giang has been crowned this year’s “Miss 

International Queen” in Thailand at one of the world’s top beauty pageants 

for transgender women. 

விதட்மணச் சமர்ந்ட ங்கன் ஹீபமங் ஜீதமங் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம சர்படச 

மணிப்ட்த்ட பன்றுள்நமர். டமய்மந்தில் ற் உகின் உதர்ந்ட திரு 

ங்ககளுக்கம அனகுப்மட்டி இதுபமகும் 

 IOA president Narinder Batra will head a nine-member committee that will 

co-ordinate with the government and Sports Authority of India (SAI) to 

address all the reported issues. 

இந்தித விநதமட்டுத் துயின் நிர்பமகத்தில் ணத்தித அசுக்கும், இந்தித 

விநதமட்டு ஆஞதத்துக்கும் (சமய்) எத்துனக்கும் பகயில் 9 ர் கமண் குழு 

அணக்கப்டுகிது. அடற்கம டபமக இந்தித எலிம்பிக் சங்கத் டபர் ரிந்டர் 

த்ம சதல்வுள்நமர். 

 India's Akhil Sheoran strikes gold in men's 50m Rifle 3-Position at 

shooting World Cup 

உகக் கமப் துப்மக்கி சுடுடல் மட்டியில் ஆபருக்கம 50 மீட்ர் ஃபிள் 3 

மசின்ஸ் பிரிவில் இந்திதமவின் வீர் அகில் ஷிதமன் டங்கப் டக்கம் பன்மர். 

 Agreement between India and France on the Prevention of Illicit 

Consumption and Reduction of Illicit Traffic in Narcotic Drugs, Psychotropic 

Substances and Chemical Precursors and Related Offences 
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 India-France Migration and Mobility Partnership Agreement 

 Agreement between India and France to facilitate Mutual Recognition of 

Academic Qualifications 

 Memorandum of Understanding between Ministry of Railways and SNCF 

Motilities, France on technical cooperation in the field of Railways. 

 Letter of Intent between India and France for creation of a permanent Indo-

French Railways Forum. 

 Agreement between India and France regarding the provision of reciprocal 

logistics support between their Armed Forces 

 Memorandum of Understanding (MoU) between India and France on 

cooperation in the field of Environment 

 Agreement between India and France on cooperation in the field of 

Sustainable Urban Development 

 Agreement between India and France regarding the exchange and reciprocal 

protection of classified or protected information 

 Implementing Arrangement between Indian Space Research Organisation 

(ISRO) and Central National D’EtudesSpatiales (CNES) for pre-formulation 

studies of a Maritime Awareness Mission 

 Industrial Way Forward Agreement between Nuclear Power Corporation of 

India Ltd, and EDF, France 

 Bilateral Arrangement between India and France on cooperation in the 

matter of Hydrography and Maritime Cartography 

 Credit Facility Agreement between India and France of Euros 100 million 

for funding of the Smart City Projects through a Challenge Process 

 Memorandum of Understanding between National Institute of Solar Energy 

(NISE), Ministry of New & Renewable Energy and the National Solar 

Energy Institute (INES), France 

பிமன்ஸ் அதிர் அசு முப்தஞணமக இந்திதமவிற்கு பருக டந்டமது 

கதமப்மிப்ட் புரிந்துஞர்வு உன்டிக்ககள்/ எப்ந்டங்களின் விபம் 

 மட ணருந்துகள், ணமவித மதிக்கும் மருட்கள் ணற்றும் இசமத 

முன்மடி மருட்கள் ணற்றும் டமர்புத குற்ங்களின் சட்விமட 



 

33 ADMISSION OPEN ON TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS - 9952521550 

 

மக்குபத்ட டடுத்டல் ணற்றும் சட்விமட தன்மட் டடுத்டல் குறித்து 

இந்திதம ணற்றும் பிமன்ஸ் இத எப்ந்டம் 

 இந்திதம-பிமன்ஸ் குடிதர்வு ணற்றும் இணமற்த்திற்கம கூட்டு எப்ந்டம் 

 கல்வித்டகுதிகந ஸ்ம் அங்கீகரிக்கச் சய்படற்கு இந்திதம ணற்றும் 

பிமன்ஸ் இத எப்ந்டம் 

 யில்ப துயில் டமழில்நுட் கூட்டுவிற்கமக யில்ப அணச்சர் ணற்றும் 

பிமன்ஸின், ஸ்.ன்.சி.ப். ணமட்டிலிட்டிஸ் இத புரிந்துஞர்வு 

உன்டிக்க 

 நிந்ட இந்தித-பிமன்ஸ் யில்ப ணன்த்ட உருபமக்குபடற்கு இந்திதம 

ணற்றும் பிமன்ஸ் இத விருப்க் கடிடம் 

 ஆயுடப்களுக்கு இத மக்குபத்து உடவித ஸ்ம் அளிப்டற்கு 

இந்திதம ணற்றும் பிமன்ஸ் இத எப்ந்டம் 

 சுற்றுச்சூனல் துயில் கூட்டுவிற்கு இந்திதம ணற்றும் பிமன்ஸ் இத 

புரிந்துஞர்வு உன்டிக்க  

 நிதம கர்ப்பு பநர்ச்சித் துயில் கூட்டுவிற்கு இந்திதம ணற்றும் 

பிமன்ஸ் இத எப்ந்டம் 

 கசித ணற்றும் மதுகமக்கப்ட்  டகபல் ஸ்ம் ரிணமறி கமள்பது டமர்மக 

இந்திதம ணற்றும் பிமன்ஸ் இத எப்ந்டம் 

 கல்சமர் விழிப்புஞர்வு இதக்கம் ற்றி முன் உருபமக்க ஆய்வுகளுக்கமக இந்தித 

விண்பளி ஆமய்ச்சி நிறுபம் (.ஸ்.ஆர்.ஏ.) ணற்றும் ணத்தித டசித 

விண்பளி ஆய்வுகள் (சி.ன்.இ.ஸ்.) இத சதல்மட்டு எப்ந்டம் 

 இந்தித அணுசக்தி நிறுபம் ணற்றும் இ.டீ.ப்., பிமன்ஸ் இத டமழில் 

முன்ற் எப்ந்டம் 

 நீணவு பவிதல் ணற்றும் கற்சமர் பவிதல் துகளில் 

கூட்டுவிற்கமக இந்திதம ணற்றும் பிமன்ஸ் இத இருடப்பு எப்ந்டம் 

 இந்திதம ணற்றும் பிமன்ஸ் இத சபமம சதல்மு மூம் ஸ்ணமர்ட் கர் 

திட்ங்களுக்கு 100 மில்லிதன் ஈமக்களுக்கம கன் பசதி எப்ந்டம் 

 டசித சூரிதரிசக்தி நிறுபம் (ன்..ஸ்.இ.), புதித & புதுப்பிக்கத்டக்க 

ரிசக்தி ணற்றும் டசித சூரிதரிசக்தி நிறுபம் (.ன்.இ.ஸ்.), பிமன்ஸ் 

இத புரிந்துஞர்வு உன்டிக்க 
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 President Kovind attended the 50
th 

anniversary celebrations of the 

independence of Mauritius. The President of India, Shri Ram NathKovind, 

inaugurated the World Hindi in Mauritius. The President noted that the 

11th World Hindi Conference is going to be held in Mauritius in August 

2018 

குடிதசுத்டபர் ணமரிஷிதஸ் மட்டின் 50பது சுடந்தி தி வினமவில் கந்து 

கமண்மர். ணலும் உக இந்தி சதகத்தியும் அங்கு டமங்கிபத்து 11பது 

உக இந்தி ணமழி ணமமடு  இந்ட ஆண்டு ஆகஸ்ட் ணமடம் ணமரிஷிதசில் றும் 

ன்டயும் டரிவித்டமர். 

 Prime Minister Narendra Modi to inaugurate The Delhi End TB Summit. TB 

free India Campaign will take the activities of National Strategic Plan for 

TB elimination forward in Mission mode. The Prime Minister announced 

that India has set a target for complete elimination of TB by 2025, as 

against the global target date of 2030.  

கமசமத திர்கமள்பதில் இந்திதம உறுதியுன் இப்ணித எரு இதக்கணமக 

சய்து பருகிது.  2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திதமவில் கமசமய் இருக்கமது ன்று 

மன் ம்புகின்”   புதுதில்லியில் இன்று டமங்கித  கமசமய் எழிப்பு 

உச்சிணமமடு ணற்றும் கமசமய் அற் இந்திதம பிச்சம இதக்கத்ட டமங்கிபத்து 

பிடணர் திரு. ந்தி ணமடி டரிவித்டமர். 

 The Government has launched the SWAYAM (https://swayam.gov.in/) 

portal for providing online learning courses offered by the best teachers to 

anyone desirous of learning, at anyone, anytime and anywhere from School 

to Universities level. 

ணத்தித அசு ஸ்பதம் SWAYAM (https://swayam.gov.in/) னும் டநத்தி 

சிந்ட ஆசிரிதர்கநக் கமண்டு இதபழியில் கல்வி கற்றுக்கமடுப்டற்கமக 

துபங்கியுள்நது. இடன்மூம் ஆம்க்கல்வி முடல் ல்கக் கனக கல்வி ப 

ப்மது ங்கும் கற்றுக்கமள்ந இதலும். 

 An Empowered Expert Committee to select ten private and ten public 

institutions of Eminence constitiuted under the chairmanship of Shri N 

Gopalaswami 

மட்டித புகழ்மிக்க 10 டனிதமர் ணற்றும் அசு கல்வி நிறுபங்கநக் கண்றித 

ன் கமமஸ்பமமி டணயில் சிப்பு குழுப ணத்தித அசு அணத்துள்நது. 

 The Cabinet has accorded approval to the investment proposal for the 

programme Bharatmala Pariyojana (BMP) Phase-I on 24.10.2017 for 

development/upgradation of 34,800 km of National Highways 

(NHs). Bharatmala Pariyojana is a new umbrella programme that focuses 

on optimizing efficiency of freight and passenger movement across the 

https://swayam.gov.in/
https://swayam.gov.in/
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country by bridging critical infrastructure gaps through effective 

interventions. Highway assets through the Cabinet approved Toll-Operate-

Transfer (TOT) model. 

ணத்தித அணச்சப 24.10.2017ல் துபங்கித மத்ணமம திட்த்தின் முடல் நிக்கு 

34,800  கி,மீ டசித டுஞ்சமகந ணம்டுத்தும் முடலீட்டு திட்த்திற்கு 

அனுணதி பனங்கியுள்நது. மத்ணமம திட்ம் மடு டழுவித அநவில் தணிகள் ணற்றும் 

சக்குப் மக்குபத்ட ணம்டுத்தும் மருட்டு அடிப்க் கட்ணப்புகளில் உள்ந 

குகந நிபர்ட்தி சய்படற்கமக துபங்கிதது. இத்திட்ம் சுங்கம் - இதக்கு- ணமற்று  

ணமதிரித அடிப்தமக கமண்து. 

 The Executive Committee which is the Apex body for all Nutrition related 

activities under the POSHAN Abhiyaan, held its first meeting to decide on 

the roadmap for the Mission. POSHAN Abhiyaan which was launched by 

the Prime Minister in Jhunjhunu on 8
th
 March 2018 would be converted 

to Jan Andolan across the country.  

ஊட்ச்சத்து டமர்ம உதர்ந்ட அதிகம அணப்பின் சதல்குழு மமன் 

திட்த்தி சதல்டுத்துபது டமர்ம பதத பகுப்டற்கு 

முடல்முதமக கூடியுள்நது. மமன் (ஊட்ச்சத்து) இதக்கம் ணமர்ச் 8 அன்று 

பிடணமல் ூன்ூனுவில் டமங்கப்ட்து இத்திட்ம் மடுமுழுபது ன் 

அந்டமன்  ணமற்ப்டும் 

 Fisheries and highways departments of Tamil Nadu government on signed 

important agreements with the State of Victoria in Australia and with the 

Australian Trade and Investment Commission (Austrade) of Australian 

government 

 The Memorandum of Understanding (MoU) signed between the 

highways department and Roads Corporation of Victoria known as 

VicRoads, intends to develop and promote mutually advantageous 

arrangements in management of road networks, road safety, traffic 

and transport management. 

 The collaborative arrangement signed by fisheries department would 

facilitate Australian Trade and Investment Commission (Austrade) and 

Tamil Nadu government envisages cooperation and support in the 

development and extension of fisheries and aquaculture sector in 

adopting best practices so as to enhance local production, support 

sustainability and enhance export promotion initiatives. 

டமிழ்மட்டின் மீன்பநம் ணற்றும்  டுஞ்சமத் துகள் ஆஸ்திலிதமவின் 

விக்மரித ணமகமஞம் ணற்றும் ஆஸ்திலிதபர்த்டகம் ணற்றும் முடலீட்டு 

ஆஞதத்திற்கும் இத முக்கித எப்ந்டங்கள் கதழுத்டமகி. 
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 நீர்பமழ் உயிரி பநர்ப்பு ணம்மட்டிற்கமக டமிழ்மடு அசிற்கும் 

ஆஸ்திலிதபர்த்டகம் ணற்றும் முடலீட்டு ஆஞதத்திற்கும் இத 

கதழுத்திப்ட் எருங்கிஞந்ட சதல்மட்டு ற்மடு ரிணமப்ட்து. 

இந்ட எருங்கிஞந்ட சதல்மட்டு ற்மட்டின் மூம், மீன்பநம் ணற்றும் 

நீர்பமழ் உயிரி பநர்ப்பு ணமண்ணயில் சிந்ட சதல்மடுகந 

பின்ற்றுடல், மீன்பநக் கமள்க, ஆமய்ச்சி, உகஞங்கள், டமழில்நுட்ம், 

சபகள் ஆகிதபற்றில் டமிழ்மடு அசும், ஆஸ்திலித பர்த்டகம் ணற்றும் 

முடலீட்டு ஆஞதமும் எருங்கிஞந்து சதல்ட்டு, டமிழ்மட்டின் 

மீன்பநத்தி ணம்டுத்தும். இடன்மூம், டமினகத்தில் உற்த்திதமகும் கல் 

உஞவி உகநமவித அநவில் சிப்மக சந்டப்டுத்துடல் ணற்றும் 

அடற்கம ஆமச பனங்குடல், ணதிப்பு கூட்ப்ட் மீன்உற்த்தி, மீன்பந 

டகபல்கள் ணற்றும் டவுகள் ரிணமறுடல் ஆகித சபகள் மூம் நித்ட 

நீடித்ட மீன்பந ணமண்ணத டமிழ்மட்டில் 

 டமிழ்மடு அசு ஆஸ்திலிதமவின் விக்மரிதம அசின் சம ணற்றும் 

மக்குபத்து நிர்பகிக்கும் அணப்ம விக்மட்ஸ் உன் எருங்கிஞந்து 

டுஞ்சம திட்மில், நிர்பகித்டல், சம மதுகமப் ணம்டுத்துடல், 

சிந்ட மக்குபத்து ணமண்ண, சமப் மதுகமப்பில் டமர்புத 

அத்து துகளின் தின் ணம்மடு ஆகிதபற்றிற்கமக எருங்கிஞந்ட 

சதல்மட்டு ற்மடு சய்தப்ட்டுள்நது. இந்ட எருங்கிஞந்ட சதல்மட்டு 

ற்மட்டின் மூம் டுஞ்சமப் ணிகந திட்மில், எதுக்கப்ட் 

நிதித தின் உதமகித்டல், துயின் நிறுபதின் ணம்மட்டிற்கம 

யிற்சி, டுஞ்சம ணற்றும் சம மதுகமப்பு குறித்ட ஆமய்ச்சி ணிகந 

ணற்கமள்ளுடல், சமப் மதுகமப்பு குறித்து டமர்புத அத்து 

துகளுக்குணம யிற்சி ணற்றும் ஆமச, வீ டகபல் டமழில்நுட் 

அணப்புகள் உள்ளிட் சர்படச அநவில் நிரூஞம் சய்தப்ட் சிந்ட 

டமழில்நுட்ங்களில் சதமக்கம், மக்குபத்து ணமண்ண 

ஆகிதபற்றிற்கமக டமிழ்மடு அசும், ஆஸ்திலிதமவின் விக்மட்ஸ் 

அணப்பும் எருங்கிஞந்து சதல்டும். 

 Mike Pompeo, now Director of the Central Intelligence Agency (CIA), will 

replace Rex Tillerson as U.S. Secretary of State, President Donald Trump 

announced. 

அணரிக்க பளியுவுத் து அணச்சர் க்ஸ் டில்ர் அபது 

டவியிலிருந்து நீக்கியுள்நமர்.அபருக்கு திமக, டற்மது அணரிக்கப் புமய்வு 

அணப்ம சி-வின் இதக்குமகப் மறுப்பு பகிக்கும் ணக் மம்பிதம புதித 

பளியுவுத் து அணச்சமக நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 Nepal's first woman president Bidya Devi Bhandari  re-elected for a second 

term in office. 
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மநத்தில் ற் மதிதி டர்டலில்  அந்ட மட்டின் முடல் ண் 

மதிதி பித்தம டவி ண்மரி இண்மபது முதமக மதிதிதமகத் டர்வு 

சய்தப்ட்டுள்நமர். 

 The National Crime Records Bureau (NCRB) celebrated its 33
rd
 Inception 

Day and released “Citizen Services” Mobile App. 

டசிதக் குற் ஆபஞக் கமப்கம், டது 33-பது நிறுப திக் கமண்மட்த்தில்  

“குடிணக்கள் சபகள்” ன் கசி சதலித பளியிட்டுள்நது. 

 An Innovation Cell in the Ministry of Human Resource Development will be 

created to further strengthen the innovation efforts.  The decision comes 

close on the heels of India moving 6 ranks up in the Global Innovation 

Index Ranking from 66 in 2016 to 60 in 2017, out of 127 countries. 

புதுணப் ப்பு முதற்சிகந பலுப்டுத்டவும், ஊக்குவிக்கவும் ணத்தித ணனிடபந 

ணம்மட்டு அணச்சகத்தில் புதுணப்ப்புப் பிரிவு உருபமக்கப்டும்.  127 மடுகள் 

சம்ந்டப்ட் உக புதுணப்ப்பு குறியீட்டுjத் டபரிசயில்2016-ல் 66-ஆம் 

இத்திலிருந்ட இந்திதம, 2017-ல் ஆறு புள்ளிகள் உதர்ந்து 60-பது இத்டப் 

பிடித்டட அடுத்து, இந்ட முடிப அசு டுத்துள்நது.  

 a mobile based application titled “ASHTRACK” has been launched that will 

help to establish a link between fly ash users and power plants executives 

for obtaining fly ash for its use in various areas. 

ASHTRACK” னும் சதலித சமம்ல் பளியிடுபடன் அநப மின் நித 

அதிகமரிகளுன் கிர்ந்து கமள்படற்கமக துபங்கியுள்நது. 

 During the visit of Prime Minister of Canada H.E. Mr. Justin Trudeau to 

India on February 23, 2018, Government of India has signed a Memorandum 

of Understanding with Canada. The MoU facilitates mutual consultations on 

the areas of new material development and testing, design of advanced 

Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs), structural components of 

reactor systems including inspection and quality assurance programs, 

sharing of operational information, non power application of radiation 

isotope technology 

கம மட்டின் பிடணர் ச். இ. ஸ்டின் ட்ரூம இந்திதமவிற்கு அசு 

முப்தஞணமக பந்டமது பிப்பரி 23, 2018 அன்று இந்தித அசு  ணற்றும் கம 

மட்டின் இதற்க பநங்கள் து இத அறிவிதல், டமழில்நுட்ம் ணற்றும் புதித 

கண்டுபிடிப்புகள், அதிக க அழுத்ட உ, ணற்றும் சக்தி அல்மட 

தமடுகளுக்கம டிதம சமமப் டமழில்னுட்ம்  ஆகித துகளில் 

எத்துனப்பு குறித்ட புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் கதழுத்டமது. 
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 The Government of India is in the process of formulating a Scheme ‘Kisan 

Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan   for  harnessing solar power for 

rural India  

ஊகப் குதிகளில் சூரித சக்தித விபசமயிகள் முதமக தன்டுத்துபடற்கமக 

கிசமன் சுக்ம பம் உத்டமன் ணகமபிதமன் திட்த்தி ணத்தித அசு பகுத்து 

பருகிது. 

 The Union government told the Supreme Court that it will not touch the 

Ram Sethu/Adam’s Bridg, an underwater coral formation in the Indian 

Ocean referred in mythology Ramayana, for the implementation of the 

Sethusamudram Ship Channel Project.  the government appointed a 

committee under R.K. Pachauri to study whether an alternative route to 

Alignment was feasible. 

மட்டு க் கருத்தில் கமண்டு, ஆடமம்/மணர் மத்ட சடப்டுத்டமணல் ணமற்று 

பழியில் சது சமுத்தி திட்ம் சதல்டுத்டப்டும்' ன்று உச்ச நீதிணன்த்தில் ணத்தித 

அசு டரிவித்துள்நது. ணலும் இட ணமற்றுபழியில் சது சமுத்தி திட்த்தி 

சதல்டுத்ட முடியுணம  ஆர்.க ச்சூரி டணயில் குழுப அணத்துள்நது. 

 Ministry of Health and Family Welfare has recently announced the launch 

of program ‘LaQshya’, aimed at improving quality of care in labour room 

and maternity Operation Theatre (OT). 

 பிசப அ ணற்றும் ணகப்று அறுபச் சிகிச்ச அங்கின் (OT) டத்ட 

ணம்டுத்துபடற்கம  க்தம திட்ம் டமங்கப்டுபடமக ணத்தித சுகமடமம் ணற்றும் 

குடும்த்து அணச்சகம் அண்ணயில் அறிவித்டது. 

 The Government has proposed Atal Bhujal Yojana (ABHY) aimed at 

sustainable ground water management with community participation in 

select over-exploited and ground water stressed areas in seven States  

நித்டடி நீர் அதிகம் டுக்கப்ட்டுவிட் ணற்றும் நித்டடி நீர் குபமக உள்ந 

குமத், ரிதமம, கர்மகம, ணத்திதப்பிடசம், ணகமமஷ்டிம, மஸ்டமன், 

உத்டப்பிடசம் ஆகித ழு ணமநிங்களின் குதிகளில் நித்ட நித்டடி நீர் 

ணமண்ணத மக்கணமகக் கமண்டு சமுடமதப் ங்களிப்புன் அடல் பூல் 

திட்த்ட (பிச்எய்) சதல்டுத்ட அசு உத்டசித்துள்நது.  

 Shri Ram Vilas Paswan inaugurates celebrations of World Consumer Rights 

Day 2018 with the theme of “Making Digital Markets Fairer”  

இந்ட ஆண்டு உக நுகர்பமர் உரிணகள் தித்ட “ர்ணதம மின்ணு 

சந்டத ற்டுத்துபமம்” ன் ணதக்கருத்தின் கீழ் 2018 ணமர்ச் 15 ஆம் டதி 

அணச்சர் மம்விமஸ் ஸ்பமன் டமங்கி பத்டமர். 
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 Prime minister inaugurated of the 105th Indian Science Congress in 

Manipur. Theme of this year theme “Reaching the Unreached through 

Science and Technology”. 7TH Women Science Congress Also held Imphal  

ணணிப்பூர் டகர்  இம்மலில் 105பது இந்தித அறிவிதல் ணமமட்டிற்கு பிடணர் 

அடிக்கல் மட்டிமர். இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள் ட்மடபர்களுக்கு அறிவிதல் 

டமழில்னுட்த்ட ட்ச்சய்டல்” இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள் ஆகும். 

இடமடு சர்ந்து 7பது ண்கள் அறிவிதல் ணமமடும் இம்மலில் ற்து. 

இந்தித அறிவிதல் கமங்கிஸின் டணதகம் கமல்கத்டமவில் உள்நது. இது 1914 

ஆம் ஆண்டு உருபமக்கப்ட்து. 

 India was ranked 133rd among 156 countries in World Happiness 

Index 2018, recently released by the UN Sustainable Development 

Solutions Network. Finland tops 

2017ம் ஆண்டு உகின் ணகிழ்ச்சிதம மடுகளின் ட்டிதலில் இந்திதம டற்மது 

133பது இத்டப் பிடித்துள்நது. ணமத்டம் 156 மடுகளில் பின்மந்து முடலிம் 

பகிக்கிது. இட க்கித மடுகள் சயின் நித்ட ணம்மட்டு தீர்வு அணப்பு 

பளியிட்டுள்நது. 

 Chief Minister Edappadi K. Palaniswami inaugurated the Tamil Nadu 

State.Weightlifting Centre of Excellence at Sathuvachari, Vellore District  

டமிழ்மடு முடணச்சர் திரு.ப்மடி க. னனிசமமி பலூர் ணமபட்ம், 

சத்துபமச்சமரியில் அணக்கப்ட்டுள்ந டமிழ்மடு ணமநி முடன்ண நி ளுதூக்கும் 

ணதத்தி திந்து பத்டமர். 

 The State government has appointed senior IAS officer Atulya Misra as the 

Enquiry Officer to conduct a probe into the fire incident and submit a 

report within two months. 

டமிழ் மடு அசு கமட்டுத்தீ ற்ட்து டமர்மக விரிபம விசம த்தி 

அறிக்கத இண்டு ணமடங்களுக்குள் சணர்ப்பிக்க பண்டும்  இந்தித ஆட்சிப்ணி 

அதிகமரி அதுல்த மிஸ்ம டணயில் குழு அணத்துள்நது. 

 The State government has reconstituted Bhoodan Board with a chairperson 

and 12 members. Minister for Khadi & Village Industries Board and the 

Chairman of the Bhoodan Board . The Tamil Nadu Bhoodan Yagna Act, 

1958, was enacted to regulate lands received as donations for the Bhoodan 

Yagna Movement started by Acharya Vinoba Bhave, who undertook a tour 

by walk to several districts of the State between March 1956 and April 

1957. The board’s function was to regulate and transfer the title of the 

lands to Bhoodan Board and to distribute the lands to the landless poor. 
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டமிழ்மடு அசு பூமிடம பமரிதத்ட ணறுசீணப்பு சய்து அணத்துள்நது இடன்டி 

எரு டபர் ணற்றும் 12 உறுப்பிர்கள் இருப்ர். கமதி ணற்றும் கிமணத் டமழில் 

அணச்சர் இந்ட பமரிதத்திற்கு டபமக சதல்டுபமர். டமிழ் மடு பூமிடம தமக்ம 

சட்ம் 1958ன் கீழ் டமணமக ப்ட் நிங்கந முதமக நிணற் ன 

விபசமயிகளுக்கு கிர்ந்து கமடுப்து இடன் ணிதமகும். பூமிடம இதக்கம் ஆச்சமர்த 

விமமபதமல் டமங்கப்ட்து குறிப்பித்டக்கது. 

 Kerala is all set to make another mark in the satellite/space technology 

sector by starting a ‘space park’, which will incubate and promote startups 

in the sector.  The park will be set up with the technical support of the 

Indian Space Research Organisation (ISRO). 

கநம மட்டிலித முடமபடமக விண்பளி ணற்றும் சதற்கக்கமள் துக்கு 

முக்கிதத்தும் அளிக்கும் பகயில் முடமபது விண்பளிப் பூங்கமப அணக்க 

முடிபடுத்துள்நது. இது இஸ்மவுன் இந்து சதல்டுத்ட உள்நது. 

 Informal World Trade Organisation Ministerial Meeting on 19-20th March 

in New Delhi  

உகபர்த்டக நிறுபத்தின் முசம அணச்சபக் கூட்ம் ணமர்ச் 19 20 களில் 

ல்லியில் றுகிது. 

 Governor Banwarilal Purohit   launched KANCHI - Kisan Advancement 

through Cashless Innovation, a digital financial inclusion platform 

developed for farmers 

டமிழ்க ஆளுட் விபசமயிகளுக்கு அபருக்கும் உள்நக்கித மின்னு 

நிதிச்சபக்கு Kisan Advancement through Cashless Innovation னும் 

சதலித டமங்கிபத்டமர் 

 Prime Minister Narendra Modi on Saturday presented Krishi Karman 

Award for 2015-16 to Tamil Nadu for its record production of foodgrain, 

which include paddy, pulses and millets 

கந்ட 2015-16ம் ஆண்டில் யிர்கள் ணட்டும் அல்மணல், ருப்பு ணற்றும் பகு மன் 

சிறுடமனித விநச்சலிலும் டமினகம் சமட த்டணக்கமக டமினக அசுக்கு 

கிரிஷி கர்ணமன் விருது பனங்கி கௌவிக்கப்ட்து. 

 IIT Guwahati develops superhydrophobic coating that mimics lotus leaves or 

rose petals 

கவுமத்தி இந்தித டமழில் நுட் நிறுபம் டமண இகநக் கமண்டு பூசப்டும் 

புதித பக துணித கண்டுபிடித்துள்நது. 

 Renowned British Physicist Stephen Hawking passes away at 76. Professor 

Hawking, whose 1988 book, A Brief History of Time, became an unlikely 
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worldwide bestseller and cemented his superstar status, dedicated his life 

to unlocking the secrets of the universe.  "The Theory of Everything" 

released in 2014, is an Oscar-nominated biographical film on Hawking  

பிரிட்ச் சர்ந்ட பி விஞ்ஜமனி ஸ்டீஃன் மக்கிங் உல் க் குவு 

கமஞணமக கமணமமர். அபருக்கு பதது 76. கம்பிரிட்ஜ் ல்கக்கனக 

மசிரிதமகவும், சிந்ட ழுத்டமநமகவும் அபர் விநங்கிமர். அண்விதல், 

அணுக்கட்ணப்பு டமர்ம ' பிரிஃப் ஹிஸ்ரி ஆஃப் ம்' ன் டப்பில் 

மக்கிங் 1988-ஆம் ஆண்டு ழுதித புத்டகம் மிகவும் பிணமது. 'தி யுனிபர்ஸ் இன் 

ட்ல்', 'பிநமக் மல்ஸ் அண்ட் பி யுனிபர்ஸ்' ன்து உள்ளிட் ல்பறு 

புத்டகங்கநயும் அபர் ழுதியுள்நமர். 2014-ஆம் ஆண்டு மக்கிங் பமழ்க்கத 

ணதணமகக் கமண்டு 'தி திதரி ஆஃப் வ்ரிதிங்' ன் திப்ம் பளிதமது. 

 Xi Jinping starts second term as China’s president. On March 11, the NPC 

had cleared an amendment to its constitution removing the clause limiting 

the presidency and vice-presidency to two five-year terms. This will allow 

Xi to continue as president beyond his term limit of 2023. 

சீ அதிமக ஜி ஜின்பிங் இண்மபது முதமக அதிமக டர்வு 

சய்தப்ட்மர். சீமவின் அசிதல் அணப்புச் சட்ப்டி ந்து ஆண்டுகள் எருபர் 

இண்டு மு ணட்டுண அதிமக இருக்க முடியும். அடன் பிகு அதிர் டவியில் 

இருந்து அபர் விகிவி பண்டும். ஆமல் அதிர் டமம் விரும்பும் ப அல்து 

இக்கும் ப அதிமக இருக்கும் சட்த்திற்கு அந்ட மட்டு மநணன்ம் 

அன்ணயில் எப்புடல் அளித்டது குறிப்பித்டக்கது. 

 Li Keqiang elected China’s Prime Minister for second term and In the 

judiciary, Zhou Qiang was re-elected on Sunday as president of the 

Supreme People’s Court. 

சீமவின் பிடணமக லீ ககிதமங் இண்மபது முதமக டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

ணலும் சீமவின் உச்ச நீதிணன் நீதிதிதமக ம கிதமங் இண்மபது முதமக 

டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 Rani Rampal to lead India women’s hockey team at Commonwealth Games 

in Australia. 

ஆஸ்திலிதமவில் றும் கமணன்பல்த் விநதமட்டுப் மட்டியில் ங்கற்க 

மணி மம்மல் டணயிம இந்தித ணகளிர் மக்கி அணி அறிவிக்கப்ட்து 

Measles Immunization Day is celebrated on 16th march every year to make 

people aware about this deadly disease  

 The President of India, Shri Ram Nath Kovind presented the Padma 

Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri Awards . Padma Vibhushan for 

Ilaiyaraaja. Padma Shri are Arvind Gupta, an IIT-Kanpur alumnus who 
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inspired students to learn science from trash and Rajagopalan Vasudevan, 

who reuses plastic waste to construct roads 

இசஜமனி இநதமமவுக்கு 2018-ஆம் ஆண்டுக்கம த்ண விபூண் விருட 

குடிதசுத் டபர் மம்மத் கமவிந்த் பனங்கி கௌவித்டமர்.  

ணலும் னத மருட்களில் இருந்து அறிவிதல் சமடகந ணமஞபர்களிம் 

கமண்டு சர்த்டடற்கமக டி முன்மள் ணமஞபர் அவிந்த் குப்டம ணற்றும் பிநமஸ்டிக் 

சமகந உருபமக்கித ருணக்கு சமந்டக்கமம மகமமன் பமசுடபன், 

கமப ணமபட்த்டச் சர்ந்ட 98 பதது தமகம யிற்சி நிபுஞர் மம்ணமள் 

ஆகிதமருக்கு த்ண ஸ்ரீ விருதுகள் பனஙக்ப்ட்டுள்நது. 

 Indian Navy to host Bilateral Exercise 'Varuna' with French Navy . This 

year too VARUNA-18 would be conducted in three sea areas, namely, the 

Arabian Sea, the Bay of Bengal and South Western Indian Ocean. The first 

phase, being conducted in the Arabian Sea 

இந்திதக் கற் பிஞ்சு மட்டின் கற்யுன் இந்து பருஞம2018 ன் 

இரு மடுகளின் எத்திக றுகிது. இந்ட எத்திக அபிக்கல், ணற்கு 

இந்திதப் ருங்கல் ணற்றும் பங்கமந விரிகும ஆகித கல்குதிகளில் றும் 

இடன் முடல் மதி எத்திக அபிதக் கலில் ற்று பருகிது. 

 Karnataka decided to recommend to the Centre to grant religious minority 

tag to the numerically strong Lingayat and Veerashaiva Lingayat 

community.  the Lingayat sect was formed by 12th century social reformer 

Basavanna. His followers were taught to worship Shiva, in direct and 

personal manner, without any Brahminic practices. Justice Nagamohan Das 

committee report that had made the recommendation. 

லிங்கமதத்து சமுடமதத்ட டனி ணடணமக அங்கீகரிக்க நீதிதி மகணமகன் டமஸ் 

குழுவின் ரிந்துத ணத்தித அசுக்கு அனுப்பிபக்க கர்மக அணச்சபயில் 

தீர்ணமம் நிபற்ப்ட்து கர்மகத்தில் 12-ம் நூற்மண்டில் பமழ்ந்ட சபர் 

உருபமக்கித வீசபம் அல்து லிங்கமதத்து ணடக் கமள்கதமது பிமணஞ  

னக்கபனக்கங்கள் இல்மணல் சிப பழிடுபது ஆகும். 

 Mr. Roberto Azevệdo, Director General (DG) of the WTO, who is in New 

Delhi to attend the informal meeting of Ministers of WTO, called on the 

Prime Minister of India.  

தில்லியில் பிடணர் ந்தி ணமடித சந்தித்துப் சிமர் உக பர்த்டக அணப்பின் 

டண இதக்குர் மர்ட்ம அஸிவிம 

 Expressing displeasure over a lack of communication between the Banks 

Board Bureau (BBB) and the Finance Ministry, Banks Board Bureau (BBB) 

established in 2016  to make recommendations for the appointment of 

Whole-time Directors as well as non-Executive Chairmen of PSBs. They 
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were also given the task of engaging with the Board of Directors of all the 

public sector banks to formulate appropriate strategies for their growth 

and development. BBB was established based on the Recommondation of PJ 

Nayak Committee. 

ரிந்துகந அணல்டுத்டத் டபறிதடமல், ணத்தித நிதிதணச்சகத்தின் மீது பங்கிகள் 

பமரிதக் குழு அதிருப்தியில் உள்நது. மதுத் து பங்கிகளின் நிர்பமகத்ட 

பலுப்டுத்துபதில், ணத்தித அசுக்கு ஆமசகநயும், ரிந்துகநயும் 

அளிப்டற்கமக கந்ட 2016-ஆம் ஆண்டு ப்ல் ணமடம், பங்கிகள் பமரிதக் குழு 

அணக்கப்ட்து மதுத் து பங்கிகளின் டபர்கந நிதமிப்து, பங்கிகளின் 

மூடத்ட அதிகரிக்கச் சய்பது, பர்த்டக படிக்ககந ஊக்குவிப்து 

டமர்ம ரிந்துகந அளிப்டற்கமக நிதமிக்கப்ட்து. இவ்பணப்பு பி மதக் 

ரிந்துயின் ரில் அணக்கப்ட்து. 

 The Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) celebrated 

its 6
th 

Foundation Day. Biotechnology Industry Research Assistance Council 

(BIRAC) is a not-for-profit Public Sector Enterprise, set up by Department 

of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and Technology Government of 

India, to empower the emerging biotech industry to undertake strategic 

research and innovation. 

உயிரி டமழிட்நுட் டமழில்து ஆமய்ச்சி உடவி பமரிதம் (பிஆர்சி) டது ஆமபது 

நிறுப தித்ட புதுதில்லியில் கமண்மடிதது. அறிவிதல் டமழில் நுட் 

அணச்சகத்தின் கீழ் உள்ந உயிரி டமழில் நுட்த் துதமல் பிஆர்சி மதுத்து 

நிறுபணமக அணக்கப்ட்து. இவ்பணப்பு உயிரி டமழில் நுட்த்துயில் ஆமய்ச்சி 

ணற்றும் புதுண ணம்டுத்டலுக்கமக அணக்கப்து. 

 106th Indian Science Congress to be held in Bhopal  “Future India: Science 

and Technology” will be the theme for next Science Congress  

106 பது இந்தித அறிவிதல் ணமமடு அடுத்ட ஆண்டு மமலில்  உள்நது. 

அடுத்ட ஆண்டுக்கம கருப்மருள் திர்கம இந்திதம அறிவிதல் ணற்றும் டமழில் 

நுட்ம் 

 Government approves Plastic Park to be set up in Deoghar District, 

Jharkhand  

மர்கண்ட் ணமநித்தில் உள்ந திதமகமர் ணமபட்த்தில் பிநமஸ்டிக் பூங்கம அணக்க 

ணத்தித அணச்சப எப்புடல் அழித்துள்நது. 

 India has joined Europe’s mega global arrangement of sharing data from 

Earth observation satellites, called Copernicus. 
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இந்திதம மப்மவின் மிகப்ரித உக அநவிம புவி மக்கு சதற்கக் கமள் 

டகபல் ரிணமற்த்தில் இந்துள்நமது. மப்மவின் புவி மக்கு அணப்பு 

கமர்னிக்கஸ் ஆகும். 

 Sudan, the world's last male northern white rhinoceros, died 

மிகவும் அரித பகதச் சர்ந்ட, உகின் கசி ஆண் கமண்மமிருகணம 'சூமன்' 

இந்டது 

உக கடுகள் திோம் 

ெர்பெ அவில் கடுகளுணே முக்கித்துத்திணோப் ௌற்றி விழிப்புைர்ண ற்ௌடுத்தும் 

ணகயில் ஆண்டுபறும் ்ர்ச் 21  ஆம் ொள் 2012 ஆம் ஆண்டு முல்  ெர்பெ கடுகள் 

திோ்க பகண்ேேப் ௌட்டு ருகிௐது. 

ெர்பெ கடுகள் ஆண்டு 2011  

கடுகளின் ணககள் 

ௌசுண் ்ௐ ்ணக் கடுகள், பப்ௌ ்ண்ே ்ணக்கடுகள், புர்க் கடுகள், புல்பளிக் கடுகள், 

ெதுப்பு நிங்கள், அணத்திக் கடுகள் ோ ௌ ணககளில் கைப்ௌடுகிௐது. பூ்த்தி பணகயின் 

பொர்க் பகட்டில் அண்ந்திருக்கும் இந்தி கடுகள் ௌல்பறு சிௐப்பு உயிரிோங்களின் ழிே்க 

அண்ந்துள்ோ. உகின் மூன்று உயிர்க் பகங்களுள் என்ௐோ ொ்து ப்ற்கு பேர்ச்சி ்ணகள் 

ௌ சிௐப்புகண பௌற்றுள்து. உகின் ப்த் நிப்ௌப்பில் 14% - ்க இருந்து ற்பௌது   6% 

்ட்டுப் உள் ்ணக்கடுகளில் ,  உகின் ப்த் உயிரிோங்களில் 70 ெவிகித்திற்கும் 

ப்ற்ௌட்ே உயிரிோங்கள் இங்குன் ழ்கின்ௐோ 

எரு ொட்டின் த்திற்கு 33%  நிப்ௌப்பு கடுகள் பண. ஆோல், இந்திவில் 22% ்ட்டுப் 

கடுகள் ம் உள்து. இந்திவின் ப்த் நிப்ௌப்பில் 6,78,333 ெ.கி.மீ., ்ட்டுப் கடுகள் 

உள்து. இதில் திௐந்பளிக் கடுகள் - 2,87,769 ெ.கி.மீ., ௌப்ௌவும், அேத்திக் குணௐந் 

கடுகள் - 3,39,279 ெ.கி.மீ., ௌப்ௌவும், அேர்த்தி மிகுந் ோங்கள் ன்று - 51,285 ெ.கி.மீ., 

ௌப்ௌவு ்ட்டுப் உள்து. 

ௌசுண் ்ௐக்கடுகள் 

இந்திவில் 200 பெ.மீ.க்கும் அதிக்ோ ்ண பௌய்யும் ௌகுதிகளில் இக்கடுகள் அண்ந்துள்ோ. 

இக்கடுகளில் ஆண்டு முழுதும் ௌசும் இணகபடு கூடி ்ங்கள் கைப்ௌடுகின்ௐோ. 

ப்லும் இண உ்க க்கூடிண. ்ணவு குணௐயும் ௌகுதிகளில் , ௌசுண் ்ௐக் 

கடுகளுக்குப் ௌதிக ஈமுள் இணயுதிர்க்கடுகள் கைப்ௌடுகின்ௐோ. 

ௌசுண் ்ௐக் கடுகள் அஸ்ம் , இ்்ணயின் கிக்குப் ௌகுதி, ப்ற்குத் பேர்ச்சி ்ணயின் 

ப்ற்குச் ெரிவுகள், அந்்ன் தீவுகள் ஆகிற்றில் அண்ந்துள்ோ. 

்திப்பு மிக்க பௌனி, பக்கு, மூங்கில் பௌன்ௐ ்ணககள் இக்கடுகளில் கைப்ௌடுகின்ௐோ. 

இணயுதிர் கடுகள் 
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இந்திவில் 10 முல் 200 பெ.மீ. ண ்ணவுள் ௌகுதிகளில் இணயுதிர்க்கடுகள் 

அண்ந்துள்ோ. 

இங்குள் ்ங்கள் , ௐண்ே ௌரு கங்களில் ஆவிணத் டுப்ௌற்கக இணகண 

உதிர்த்து விடுகின்ௐோ. 

ௌரு ்ணக உள் கைத்ல், ௌருக் கற்றுக் கடுகள் இணயுதிர் ணகணச் ெர்ந்ண. 

இவ்விணயுதிர்க் கடுகள், ப்ற்குத் பேர்ச்சி ்ணயின் கிக்குச் ெரிவுகளிலும் , ேெ்பளிண 

எட்டிண்ந் இ்்ணயின் அடிப் ௌகுதிகளிலும் , க்கைப் பீேபூமியின் ேக்கு ்ௐஅௐஉம் 

கிக்குப் ௌகுதிகளிலும் அண்ந்துள்ோ. பக்கு , ெல், ெந்ோம், பஸ்வுட் ்ற்றும் மூங்கில் ஆகி 

்ங்கள் இக்கடுகளில் உள்ோ. 

பக்கு விணயுர்ந் ் ணககும். இது கப்ௌல் கட்டுற்குப் ௌன்ௌடுத்ப்ௌடுகிௐது. அடுத்து 

ெ்ம், இந்திவில் உள் மிக முக்கி ்ணககும்.இது அதிக்க இருப்புப் ௌணயின் 

குறுக்குக் கட்ணேகப் ௌன்ௌடுத்ப்ௌடுகிௐது. விண ்திப்புணே ெந்ோ ்க்கடுகள் ண்சூரில் 

கைப்ௌடுகின்ௐோ. 

முட்புர்க் கடுகள் 

50 முல் 100 பெ.மீ. ண ்ணவுள் ௌகுதிகளில் முட்புர்க் கடுகள் உள்ோ. 

இங்குள் ்ங்கள் , புற்கணத் தின்னும் விங்குகளிேமிருந்து ௌதுகத்துக் பகள்ற்கக , 

கிணகளிலும், ண்டுகளிலும் முள் அண்ப்புகணக் பகண்டுள்ோ. ்ௌல் , ணகர் ஆகிண 

முக்கி ்ங்ககும். 

இத்ணக கடுகள் அதிக அவில் இஜஸ்ன் , கர்ொேகம், பெஷ்டி ஆகி ௌகுதிகளில் 

கைப்ௌடுகின்ௐோ. 

ௌணோத் ங்கள் 

25 பெ.மீ.க்கும் குணௐக ்ணவு உள் ௌகுதிகளில் ங்கள் கைப்ௌடுகின்ௐோ. 

ர் ௌணோத்தின் ல்ணப்ௌகுதி ்ற்றும் க்கைப் பீேபூமியின் சி ௌகுதிகளிலும் , இவ்ணகத் 

ங்கள் கைப்ௌடுகின்ௐோ. 

ெப்ௌத்திக் கள்ளி , சிபௌடிக் ஆகி ் ணககள் ொன்கு ர்கின்ௐோ. இத்ங்கள் உறிஞ்சும் 

நீண அதிக ொட்கள் ண க்க ணத்துக் பகண்டு , குறிப்பிட்ே அவு ௌன்ௌடுத்க்கூடிண. 

இண பௌரு முக்கித்தும் உணேண அல். 

்ணக்கடுகள் 

இக்கடுகள் ்ணச்ெரிவுகளில் கைப்ௌடுகின்ௐோ. இக்கடுகள் ்ணகளின் உத்திற்கு ற்ௐறு 

பறுௌட்டுக் கைப்ௌடுகின்ௐோ. 

 900 மீ உம் ணயுள் ெரிவுகளில் அோ ்ண்ேக் கடுகளும் , அணோ அடுத்து 2700 மீ. 

உம் ண அகன்ௐ இணக்கடுகளும் , 2700 முல் 3600 மீ உத்திற்கு இணேப்ௌட்ே 

ெரிவில் ஊசியிணக் கடுகளும் அண்ந்துள்ோ. 
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4800 உம் ண ஆல்ணௌன் கடுகளும் , 4800 மீட்ேருக்கு ப்ல் ௌனி ல்களும் 

அண்ந்துள்ோ. ௌனி ல்களில் ங்கப கைப்ௌடுதில்ண. 

்ங்குபவ் கடுகள் 

கங்ணக ்ற்றும் பி்புத்தி ஆகி ஆற்றுச் ெதுப்பு நி பேல்ேக்களில் ெதுப்பு நிக் கடுகள் 

கைப்ௌடுகின்ௐோ. 

இக்கடுகள் சுந்ோக் கடுகள் ன்றும் அணக்கப்ௌடுகின்ௐோ. இங்கு ்ங்கள் குட்ணேகவும் , 

அற்றின் பர்கள் நீருக்கு ப்ல் பன்றும்ௌடிகவும் அண்ந்துள்ோ. 

இத்ணக கடுகளில் சுந்ரி ணக ்ங்கள்  சிௐப்ௌகக் கைப்ௌடுல் இக்கடுகள் சுந்ோக் 

கடுகள் ன்று அணக்கப்ௌடுகின்ௐோ. 

இ் ்ணயின் அடித்தில் ய் கடுகளும் இவ்ணகணச் ெர்ந்ணப. 

கடுகளின் ௌன்ௌடுகளின் கை்கப கட்டுப் ௌயிற்சிர் ௌயிற்சிக்கக பகண , பேடூன் 

ஆகி இேங்களில் கல்லூரிகள் ற்ௌடுத்ப்ௌட்டுள்ோ. 

கூடுல் கல்கள்  

்த்தி அசு பேடூனில் கட்டு ஆய்ச்சிக் ககம் என்ணௐ ற்ௌடுத்தியுள்து. கடுகணப் 

ௌதுகப்ௌதில் ஈடுௌட்டு ரும் எரு முக்கி இக்கம் உத்திப் பிபெத்தில் பன்றி பெல்ௌட்டு 

ரும் சிப்பக இக்க்கும். 

இந்திவில் 1894 முகப கடுகள் பகள்ண பின்ௌற்ௐப்ௌட்டு ருகிௐது. இது 1952-ல் 

திருத்ப்ௌட்ேது. 1988-ல் இந்தி அசு புதி கடுகள் பகள்ணகண அறிவித்து கடுகண 

ப்ம்ௌடுத்தி ருகிௐது. 

1950-ம் ஆண்டு முல் ொபேங்கிலும் ்ம் ொடுவி ஜூண ்ற்றும் ஆகஸ்ட் ்ங்களில் 

ொணேபௌற்று ருகிௐது. 

அதிக ர்ச்சியும் , பெழிப்பும் இல் கடுகணத் திருத்ம் பெய்து ொல் இோத்ணச் பெர்ந் 

ொட்டுச் பெடிகண உற்ௌத்தி பெய்யும் திட்ேத்ண , கட்டு இகவிோர் ௌ ்ட்ேங்களில் 

பெல்ௌடுத்தி ருகின்ௐோர். இந் முணௐப கு்ரி ௌயிர் முணௐ ன்று அணக்கப்ௌடுகிௐது. 

மிழ்ொட்டில்2013-ம் ஆண்டின் கைக்பகடுப்பின்ௌடி கடுகளின் ப்த் ௌப்ௌவு 23,844 ெது 

கி.மீ. ப்த் நிப்ௌப்பில் 18.33 ெவீ ௌகுதிகள் கடுககும். 

இந்தித கமடுகள் அறிக்க -2017  

 உக அநவில் கமடுகளின் ப்நவில் இந்திதம 10பது இத்தில் உள்நது 

இந்திதப் ப்நவில் 24.4 சடவீடம் கமடுகந கமண்டுள்நது. 

 ணத்தித பிடசம் அதிக கமடுகந கமண்டுள்நது ( 77,414 ச.கீ) அடத் 

டமர்ந்து அருஞமச்சப்ப்பிடசம் , சட்டிஸ்கர் ஆகிதப உள்நது. 

இந்ட ஆண்டிற்கம 2018 கருப்மருள் 'Forests for sustainable cities,'  
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 Cabinet approves continuation of Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya 

Uchchatar ShikshaAbhiyan (RUSA) - National Higher Education Mission .   

RUSA seeks to increase the Gross Enrolment Ratio of the country to 30% 

by 2020, The project cost in the public funded institutions for all sub-

components is shared between the Central Government and State 

Governments in the ratio of 90:10 for North-Eastern States, J&K, Himachal 

Pradesh and Uttarakhand, 60:40 for other States and UTs with Legislature 

and 100:0 for UTs without Legislature. 

ணத்தித அணச்சபக் கூட்ம் ணத்தித அசின் அபருக்கும் உதர்கல்வி (மஷ்ட்ரீத 

உச்சட சிக் அபிதமன்) டசிதத் திட்த்ட 01.04.2017 முடல் 31.03.2020 ப 

நீட்டிக்கத் டணது எப்புட அளித்துள்நது. மட்டின் எட்டுணமத்ட சர்க்க 

விகிடத்ட 2020க்குள் 30% ஆக உதர்த்ட வினகிது இந்ட திட்ம். இத்திட்ம் 

ணத்தித ணற்றும் ணமநி அசின் ள்ளிகளில் சதல்டுத்டப்டும். இத்திட்த்திற்கம 

ணத்தித ணம நி அசின் நிதிப் ங்கீடு பகினக்கு ணற்றும் ம்மு கமஷ்மீர் ணமனித்திற்கு 

90:10 விகிடமும் பி ணம நிங்களுக்கு 60:40 விகிடமும் , ணத்தித ஆட்சிப்குதியில் 

100 சடவீடம் ப ணத்தித அசின் நிதி உடவி இருக்கும். 

 On World TB Day March 24, Health Ministry  launched the NikshayAushadi 

Portal  

உக கமச மய் திணம ணமர்ச் 24 அன்று சுகமடம அணச்சகம் நிக்ய் டநம் 

ன்ட துபக்கியுள்நது. 

 The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has 

approved the North East Industrial Development Scheme (NEIDS), 2017 with 

financial outlay of Rs.3000 crores upto March, 2020.  In order to promote 

employment in the North East States, Government is incentivizing primarily 

the MSME Sector through this scheme. 

ணத்தித அணச்சப, 2020, ணமர்ச் ப ரூ.3000 கமடி நிதி எதுக்கீட்டுன் ப-

கினக்கு டமழில் பநர்ச்சித் திட்ம் (ன்.இ..டீ.ஸ்.) 2017-ற்கு எப்புடல் 

அளித்டது. ப கினக்கு ணமநிங்களில் பபமய்ப் உருபமக்கும் பகயில், அசு 

இத்திட்த்தின் மூம் குறு, சிறு ணற்றும் டுத்ட டமழிற்சம பிரிவிற்கு 

முடன்ணதமக ஊக்கத்டமகத அளிக்கும். ணலும், இத்திட்த்தின் மூம் 

பபமய்ப் உருபமக்கும் பகயில் அசு குறிப்பிட் ஊக்கத்டமகத 

பனங்கும். 

 Paramparagat Krishi Vikash Yojana to promote organic farming: Radha 

Mohan Singh  

இதற்க பநமன்ணத ணக்களிம் டுத்துச் சல்படற்கு ம்மகத் கிருஷி விகமஸ் 

தமமப துபக்கிதடமக ணத்தித பநமண் அணச்சர் மடம ணமகன் சிங் 

அறிவித்துள்நமர். 
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 Cabinet approves continuation of National Health Mission (NHM) from 01-

04-2017 to 31-03-2020 

Cabinet approves Ayushman Bharat - National Health Protection Mission 

Benefit cover of Rs. 5 lakh per family per year . AB-NHPM will subsume the 

on-going centrally sponsored schemes -RashtriyaSwasthyaBimaYojana (RSBY) 

and the Senior Citizen Health Insurance Scheme (SCHIS) 

Salient Features: 

 AB-NHPM will have a defined benefit cover of Rs. 5 lakh per family per 

year 

 Benefits of the scheme are portable across the country and a beneficiary 

covered under the scheme will be allowed to take cashless benefits from 

any public/private empanelled hospitals across the country. 

 The beneficiaries can avail benefits in both public and empanelled 

private facilities. All public hospitals in the States implementing AB-

NHPM, will be deemed empanelled for the Scheme 

 To control costs, the payments for treatment will be done on package 

rate (to be defined by the Government in advance) basis. 

 For giving policy directions and fostering coordination between Centre 

and States, it is proposed to set up Ayushman Bharat National Health 

Protection Mission Council (AB-NHPMC) at apex level Chaired by Union 

Health and Family Welfare Minister.  

 States would need to have State Health Agency (SHA) to implement the 

scheme States will have the option to use an existing Trust / Society / 

Not for Profit Company/ State Nodal Agency or set up a new Trust / 

Society / Not for Profit Company/ State Health Agency to implement 

the scheme and act as SHA. At the district level also, a structure for 

implementation of the scheme will need to be set up. 

 ஆயுஷ்ணமன் மத்”- டசித சுகமடம மதுகமப்பு இதக்கத்திற்கு அணச்சப எப்புடல் 

குடும்த்திற்கு ஆண்டிற்கு ரூ 5 ட்சம் ப ன் கிக்கும். டசித சுகமடமக் 

கமப்பீட்டுத் திட்ம் (ஆர்.ஸ்.பி.எய்) ணற்றும் முதிதமர் சுகமடமக் கமப்பீட்டுத் திட்ம் 

ஆகிதப இந்ட புதித திட்த்தில் இஞக்கப்டும். 

முக்கித அம்சங்கள் 

 இந்ட திட்த்தின் மூம் குடும்ம் என்றிற்கு ஆண்டுக்கு ரூ 5 ட்சம் 

பயிம சுகமடம ன்கள் பனங்கப்டும். 
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 மங்கும் உள்ந மதமளிகள் அங்கீகரிக்கப்ட் அசு ணற்றும் டனிதமர் 

ணருத்துபணகளில் வ்விட மக்கப் ரிணமற்ம் சய்தமணல் சிகிச்ச  

இதலும். 

 சிகிச்ச சப கட்டுப்டுத்ட சிகிச்சக்கம ணமத்ட சவும் (அசு 

முன்டமகப நிர்ஞயித்துள்நடி) எ டமகுப்மக்கப்டும்.  

 கூட்மட்சி எத்துனப்யும் ணமநிங்களுக்கு கிழ்வுத் டன்ணதயும் 

பனங்குபது இந்ட திட்த்தின் மக்கங்களில் என்று. ணமநிங்கள், 

எருங்கிஞப்பின் மூம் ங்களிப்மநர்கநமக ணமற்றுபடற்கு இதில் விதி 

உள்நது. 

 ந்ட திசயில் சல்பது ன்டற்கம கமள்க பழிதயும் ணத்தித 

அசுக்கும். ணமநி அசுகளுக்கும் இத எருங்கிஞப் ற்டுத்டவும் 

ணத்தித சுகமடமம் ணற்றும் குடும் த்து அணச்சர் டணயின் கீழ் 

ஆயுஷ்ணமன் மட டசித சுகமடம மதுகமப்பு இதக்க கவுன்சில் என் 

அணக்க உத்டசிக்கப்ட்டுள்நது.  

 ணமநி சுகமடம முகண மூம் இந்ட திட்த்ட சதல்டுத்டமம். 

டற்மடத அக்கட்ந/ சங்கம்/ ம மக்கமில்மட நிறுபம்/ 

ணமநி சுகமடம முகண மன்ப மூணமகவும் இட நிபற்றி 

ணமநி அசு இட கண்கமணிக்கமம். ணமபட் அநவிலும் இட 

நிபற் டனி அணப்பு ற்டுத்துபது அபசிதம். 

 RSBY was launched in the year 2008 by the Ministry of Labour and 

Employment and provides cashless health insurance scheme with benefit 

coverage of Rs. 30.000/- per annum on a family floater basis [for 5 

members], for Below Poverty Line (BPL) families, and 11 other defined 

categories of unorganised workers. 

மஷ்ட்ரித சுபஸ்தித பீணம தமம 2008 ஆம் ஆண்டு ணத்தித பபமய்ப்பு ணற்றும் 

டமழிமநர்  அணச்சகம் டமங்கிதது ணலும் இது ஞமில் சுகமடம கமப்பீட்டு 

திட்த்ட 30,000 அநவுக்கு 5 ர்கந கமண் குடும்த்திற்கும் ணலும் பறுணக் 

கமட்டிற்கு கீழ் உள்ந ணற்றும் முசமம டமழிலில் ஈடுட்டுள்ந குடும்ட்த்தில் 11 

ர்களுக்கு கமப்பிடு பனங்கிதது. 

 A Memorandum of Understanding (MoU) was signed at Moscow, Russia 

between the State Atomic Energy Corporation 'Rosatom'; the Ministry of 

Science and Technology of the People's Republic of Bangladesh and the 

Department of Atomic Energy on 1st March 2018 on trilateral cooperation 

in implementation of the Rooppur Nuclear Power Project in Bangladesh.  

ணமஸ்கமவில் இந்திதம ணர்றும் , ஷ்தம , ங்கநமடஷ் ஆகித மடுகளுக்கித 

ரூப்மர் அனுமின் நிதம் அணப்டற்கு புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் ணமர்ச் 1 ஆம் டதி 
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கதழுத்டமது. இவ்பமப்ந்டம் அந்டந்ட மடுகளின் அணுசக்தி 

கனகங்களுக்கித மப்ட்டுள்நது. 

 To enhance production and distribution of coarse cereals, the Government 

has decided to declare 2018 as the National Year of Millet,  

சிறுடமனித உற்த்தித ணம்டுத்தும் பகயில், 2018-ஆம் ஆண் டசித 

சிறுடமனித ஆண்மக அறிவிக்க ணத்தித அசு முடிவு சய்துள்நது. 

 The Union Cabinet approved the second and final extension of the term of 

the Commission constituted to examine the issue of Sub-categorization of 

Other Backward Classes in the Central List. The Commission was 

constituted under article 340 of the Constitution with the approval of 

President on 2
nd

October, 2017. The Commission, headed by Justice (Retd.) 

Smt. G.Rohini commenced functioning on 11
th
October, 2017  

ணத்தித அசு ட்டிதலில் உள்ந இட பிற்டுத்டப்ட் பகுப்பில் உட்பிரிப 

ரிசீலிப்டற்கம ஆஞதத்தின் டவிக் கமத்ட நீட்டித்து ணத்தித அணச்சப 

எப்புடல். இந்ட ஆஞதம் அசிதணப்பு சட் விதி 340ன் டி 2 அக்மர் 2017 

அன்று அணக்கப்ட்து. இந்ட ஆஞதத்தின் டபமக எய்வு ற் நீதிதி 

ஜி.மஹினி 11 அக்மர் 2017 முடல் உள்நமர். 

 Pradhan Mantri Aawas Yojana (Gramin) (PMAY (G) shall complete one 

crore houses by March, 2019. launched PMAY (G) on November 20, 2016 

(14 months ago) from Agra, Uttar Pradesh. 

கந்ட 2016, பம்ர் 20ம் டதி (14 ணமடங்களுக்கு முன்) பிடணர் வீட்டு பசதி திட்ம் 

(கிமணம்) திட்த்ட ணமண்புமிகு பிடணர் உத்டப் பிடசம் ஆக்மவில் டமங்கி 

பத்டமர். 2019 ணமர்ச் 31ம் டதிக்குள் எரு கமடி வீடுகந கட்டி முடிக்க இக்கு 

நிர்ஞயிக்கப்ட்து.  

 

 

 

 

 

 

 

 

சிப்ம்சங்கள்  

 டமர்ச்சிதம டர்வுகள்  

 பழிகமட்டுடல்  

 மத்திட்ம் முடித்டல்  

 எரு பகுப்பில் 30 ர்கள் ணட்டுண சர்க்கப்டுபமர்கள் 

 இதபழிப் யிற்சி  

 சிப்ம ழுத்துப் யிற்சி  

 ப்பு நிகழ்வுகளுக்கு முக்கிதத்துபம்  

பகுப்பில் ச டமர்பு கமள்நவும்- 9952521550 
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 Andhra Pradesh chief minister N Chandrababu Naidu  flagged off Naipunya 

Ratham, a multi-utility vehicle aimed at taking technology and innovation 

to the remote corners of the State. 

ஆந்தி முடணச்சர் ப்புன்தம டம் ப்டும் டமழில்னுட்த்தில் புதுணத 

ணமநிங்களின் ல்பறு குதிகளுக்கு விழிப்புஞர்ப ற்டுத்ட  டமங்கி பத்டமர் 

 The 46th All India Police Science Congress  held in Shima himachal 

Pradesh  

46பது அந்திந்தித கமபல் அறிவிதல் ணம மடு ஹிணமச்ச பிடசம் ஷிம்மவில் 

ற்து. 

 Government of India has approved Mahila Shakti Kendra scheme for the 

period 2017-18 upto 2019-20 to empower rural women through community 

participation.  

2017-18 முடல் 2019 -20 பயிம கமகட்த்திற்கு ஊக ண்களுக்கு 

அபர்களின் ங்களிப்புன் அதிகமணளிக்கும் ணகிநம சக்தி கந்திம திட்த்திற்கு இந்தித 

அசு எப்புடல் அளித்துள்நது. 

 The Government of India has decided to nominate Professor J S Rajput, 

former Director NCERT, as India’s representative to the Executive Board 

(EXB) of UNESCO.  

யுஸ்கமவின் நிர்பமக பமரிதத்துக்கு இந்திதப் பிதிநிதிதமக டசித கல்வி ஆமய்ச்சி 

ணற்றும் யிற்சி ச (NCERT)-யின் முன்மள் இதக்குர் மசிரிதர்  ஸ் மஜ்புத்-

 நிதமிக்க ணத்தித அசு முடிவு சய்துள்நது.  

 Coastal security exercise 'Sagar Kavach' was conducted  in Tamilnaduwhich 

is held every year in the aftermath of the 2008 Mumbai attack, to keep the 

coastal security forces on alert 

கல் பழிதமக தங்கபமதிகள் ஊடுருவுபடத் டடுக்கும் பகயில் ககற்குதிகளில் 

'சமகர் கபமச்' ஆன் எத்திக நிகழ்ச்சி ற்து. 2008 ஆம் ஆண்டு 

மும் டமக்குடலுக்கு பின்ர் கல் மதுகமப்பில் ச்சரிக்கதமக இருக்கும் மருட்டு 

இந்ட எத்திக த்டப்டுகிது. 

 The insect museum at the Tamil Nadu Agricultural University (TNAU) is all 

set to be thrown open to the public by Chief Minister Edappadi K 

Palaniswami. which will be first of its kind in the country 
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கமபயில் உள்ந டமிழ்மடு பநமண்ணப் ல்கக்கனகத்தின் பூச்சியிதல் து 

சமர்பில் அணக்கப்ட்டுள்ந மட்டின் முடல்  பூச்சி அருங்கமட்சிதகத்ட முடல்பர் 

ப்மடி க.னனிசமமி திந்து பத்டமர். 

 The Congress-led Punjab government proposed a development tax of Rs 

200 per month on income tax payees as the budget for 2018-19  focused 

on fiscal consolidation 

ஞ்சமப் கமங்கிஸ் அசு ணமநித்தின் நிதி நிணத ப்டுத்தும் பகயில், 

"ணமநி பநர்ச்சிக்கம பரி' ன் தரில் புதித பரித விதிக்க முடிவு 

சய்தப்ட்டுள்நது. அடன்டி, பருணம பரி சலுத்துபமர் மீது ணமடம் ரூ.200 ன் 

அடிப்யில் புதித பரி விதிப்டற்கம சட்ம் கமண்டுபப்டும் 

 After a gap of about seven years, First Flight Under UDAN Scheme In 

Tamil Nadu Takes Off Between Salem, Chennai under the.' Tamil Nadu 

Chief Minister K Palaniswami and Union Minister Pon Radhakrishnan 

flagged off the first service( march 25) 

7 ஆண்டுகள் இபளிக்குப் பின் உடமன் திட்த்தின் கீழ் முடல்முதமக சம் 

முடல் சன் ப விணமப்மக்குபத்து டமங்கப்ட்டுள்நது. முடணச்சர் 

ப்மடி னனிச்சமமி ணற்றும் ணத்தித இ அணச்சர் மண் மடகிருஷ்ன் 

ஆகிதமர் டமங்கி பத்டர். 

 Jackfruit all set to be Kerala’s official fruit.  

கநமவின் அலுபல் னணமக மப்னம் அங்கீகரிக்கப்ட்டுள்நது உருபமக்கியுள்நர். 

 The IBM engineers have created the world’s smallest computer. 

பிம் நிறுபத்டச் சர்ந்ட மறிதமநர்கள் உகின் மிகச்சிறித கணிணி 

 As 18-year-old Elavenil Valarivan won the women’s 10m air rifle gold 

medal at the ISSF Junior World Cup in Sydney,  

சிட்டினியில்  றும் உக இநஜர் துப்மக்கி சுடும் மட்டியில் 10 மீட்ர் 

பிள் பிரிவில் இந்திதமபச் சர்ந்ட இநபனில் பமறிபன் டங்கப் டக்கம் 

ற்றுள்நமர். 

 Indian Olympic Association (IOA) chooses PV Sindhu as the flag-bearer of 

the Indian contingent for the opening ceremony of the Gold Coast 

Commonwealth Games. 

ஆஸ்திலிதமவில் றும் கமணன்பல் விநதமட்டுப் மட்டியின் துபக்க 

நிகழ்ச்சியில் கமடித ந்திச் சல்பமக பிவி சிந்துப இந்தித எலிம்பிக் சங்கம் 

டர்ந்டடுத்டள்நது. 
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 World Water Day is an annual observance day on 22 March. This year's 

theme - Nature for Water 

உக டண்ணீர் திம் ஆண்டுடமறும் ணமர்ச் 22 அனுசரிக்கப்டுகிது. இந்ட 

ஆண்டிற்கம கருப்மருள் இதற்கக்கமக டன்னீர்  

 World Meteorological Day is annually held on or around March 23 to 

remember the World Meteorological Organization's establishment on that 

date in 1950. headquarters in Geneva, Switzerland. 

உக பமனிதல் திம் ஆண்டு டமறும் ணமர்ச் 23 அன்று உக பமனிதல் அணப்பு 

அணக்கப்ட்டன் நிபமக கமண்மப்டுகிது. இடன் டணதகம் 

னிபமவில் அணந்துள்நது. 

 The president of Myanmar Htin Kyaw has resigned, his office has 

announced.  

மிதமன்ணர் அசின் டபர் டின் க்தமவ் டவியிலிருந்து மஜிமணம சய்படமக 

அறிவித்துள்நமர். 

 2018 march 24 world earth hour observed in new delhi . Earth Hour, which 

started in Australia in 2007, is being observed by millions of supporters in 

187 countries, who are turning off their lights at 8.30pm local time in what 

organisers describe as the world's "largest grassroots movement for 

climate change". Its organized by WWF 

2018 ணமர்ச் 24ம் டதி பூமி ம் இந்திதமவில் ல்லியில் அனுசரிக்கப்ட்து. இது 

2007ல் முடல் முதமக 2007ல் ஆஸ்திலிதமவில் அனுசரிக்கப்ட்து இந்ட  

மளில் எரு ணணி ம் விநக்குகந அத்து பத்து ருப நி ணமற்த்திற்கு 

திமக அனுசரிக்கப்டும், இந்ட நிகழ்ச்சி உக பவிங்கு நிதிதத்டமல் 

அனுசரிக்கப்டும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ஸ் டர்வு 2019 

  ஸ் டர்வு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கம டமிழ் பழிப்யிற்சி 

ஜீ முடல் டமங்க உள்நது.  

முடன்ணத் டர்வு ணற்றும் முடல் நித் டர்விற்கும் சர்த்து  

ணமத்டம் 30 ருக்கு ணட்டுண யிற்சி  

இதபழிப் யிற்சியும் உண்டு  
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உக டண்ணீர் திம் சிப்பு கட்டு 

உக உயிர்களுக்கு ஆடமணமக விநங்குபது நீர். மம் உயிர் பமழ்படற்கும், ணது பமழ்பம 

டமத்திற்கும், உஞவு மதுகமப்பிற்கும், டமர் பநர்ச்சிக்கும் அடிப்தமக 

இருப்டமல்டமன் “நீர் இன்று அணதமது உகம் ன்று நீரின் சிப்ப் மற்றுகின்மர் 

மய்தமணமழிப் புபர். புவியின் நிப்ப்பின் 71 சடவீடம் நீமல் சூனப்ட்டிருப்பினும், 

இந்ட பநத்தின் 96.5 சடவீடம் கலிலும், ணமக்கலிலும் உள்நது. ஞ்சிததில்  

அடுத்டடிதமக னிக் கட்டிதமகவும், னிப் மடதமகவும் அடுத்து 1.7 சடவீடம் நித்டடி 

நீமகவும், அநவு இருப்டமக ணதிப்பீடு என்று டரிவிக்கிது. ணலும் ஏநவு நீரின் இருப்பு 

ரித ரிகளிலும் குநங்களிலும் கமஞப்டுகிது. புவியின் நீர்பநத்தில் 2,5 சடவீடம் டமன் 

ன்னீர் ன்திலிருந்து அதிகணமகத் டபப்டும் இந்டத் திபத்தின் இருப்ப் புரிந்து 

கமள்நமம். இந்டப்பின்ணியில் ணது மட்டில் இருக்கும் நீர் பநம் ணற்றும் டப 

ற்றித புள்ளி விபங்கள் ணது திட்ங்கந பபடற்கும், அபற் 

முப்டுத்துபடற்கம பழிகமட்டு றிகந பபடற்கும் உடவி புரிந்து 

பருகின். 

இந்டப்பின்ணியில் ணது மட்டில் இருக்கும் நீர் பநம் ணற்றும் டப ற்றித புள்ளி 

விபங்கள் ணது திட்ங்கந பபடற்கும், அபற் முப்டுத்துபடற்கம 

பழிகமட்டு றிகந பபடற்கும் உடவி புரிந்து பருகின். உக ணக்கள் 

டமகயில் 18 சடவீடத்டக் கமண்டுள்ந ணது மட்டின் நிப்ப்பு உகப் ப்நவில் 

2.4 சடவீடணமகும். அது, உகின் புதுப்பிக்கத்டக்க நீர் பநத்தில் 4 சடவீடத்டக் 

கமண்டுள்நது. ணலும் இந்ட பநத்தின் இருப்பும் மடு முழுபதும் எ சீம அநவில் 

விக் கிக்கவில் . சுத்திகரிக்கப்மட கழிவுகளும் கழிவு நீரும், திகளில் 

கப்திமல் நீர் ணமசு அபது குடிநீர் விநிதமகத்தில் டமக்கத்ட ற்டுத்தி பருபது 

இதல்மடமகும். ணலும் அதிகரித்து பரும் ணக்கள் டமகயும் டபயும் கூடுடல் 

ருக்கடித ற்டுத்தி பருகின்.  

இபற்தல்மம் கருத்தில் கமண் ணது மட்டு ணக்கள் அபருக்கும், டணம 

குடிநீர் மதுணம அநவு கிப்ட உறுதி சய்யும் படிக்ககந, ணத்தித, ணமநி 

அசுகள் டுத்துபருகின். இதில் ஊக குதி ணக்களின் ப் ணுபடற்கம 

திட்ங்களுக்கும் முக்கிதத்துபம் அளிக்கப்ட்டு பருகின்.  

அணச்சகத்தின் பின்ணி  

ஊக குடிநீர் விநிதமகத்ட ணம்டுத்தும் பகயில், விவுடுத்டப்ட் குடி நீர் 

விநிதமகத்திட்த்ட ணத்தித அசு 1972-1973ம் ஆண்டு டமங்கிதது. இடத் 

டமர்ந்து குடிநீர் ற்றித டமழில்நுட் இதக்கம் 1986ம் ஆண்டு டமங்கப்ட்து. 

குடிநீரின் டம், உரித டமழில் நுட்ப் தன்மடு, ணனிட ஆற்ல் ணம்மட்டிற்கு உடவி 

ஆகிதப குறித்து இந்டத் திட்ம் கபம் கமண்து. பின்ர் இத்திட்ம் 1991-1992ம் 

ஆண்டு மஜீவ் கமந்தி டசித குடிநீர் இதக்கம்  தர் ணமற்ம் ற்து. இந்ட இதக்கம் 

பிகு குடிநீர் விநிதமகத் து  ணம்டுத்டப்ட்டு 1999ம் ஆண்டு ஊக பநர்ச்சி 

அணச்சகத்தில் டனித்துதமக உருபமக்கப்ட்து. பின்ர் 2010ம் ஆண்டு இத் து 

குடிநீர் விநிதமகம் ணற்றும் துப்புவுத்து  ணமற்றி அணக்கப்ட்து. கிமம் குடிநீர் 
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விநிதமகம் ணற்றும் துப்புவின் முக்கிதத்துபத்ட கருத்தில் கமண்டு, இத்து 2011ம் 

ஆண்டு ூ ணமடம் 13ம் டதி டனி அணச்சகணமக அணக்கப்ட்து. 

சதல்மடுகளும் மறுப்புக்களும்  

குடி நீர் விநிதமகம் ணற்றும் துப்புவு அணச்சகம், குடிநீர் விநிதமகம் ற்றித கமள்க 

பவு, திட்மிடுடல், நிதி எதுக்கீடு ஆகிதபற் எருங்கிஞக்கும் அணச்சகணமக 

சதமற்றி பருகிது. ணலும் ஊகப் குதிகளில், குடிநீர் விநிதமகத்ட ணம்டுத்ட 

பக சய்யும். அசின் முன்ணித் திட்ங்கநம டசித ஊக குடிநீர் விநிதமகத் 

திட்த்டயும், ஊகப் குதிகளில் துப்புப ணம்டுத்டத் துஞ சய்யும் “நிர்ணல் மத் 

அபிதமன்" திட்த்டயும் எருங்கிஞத்து சதல்டுத்தி பருகிது. இபற் 

முப்டுத்தும் பகயில், இந்ட அணச்சகத்தில் நீர், நீரின் டம் ணற்றும் துப்புவு  

3 திட்ச் சதல்மட்டுப் பிரிவுகள் இதங்கி பருகின். 2002ல் ஸ்பல்டமம திட்ணமக 

டமங்கப்ட்ப்ணிகள் 2009ம் ஆண்டு ப்ல் முடல் டதி முடல் டசித ஊக குடிநீர் 

திட்ணமக ணமற்றி அணக்கப்ட்து. ணத்தித அசுத் திட்ணம இது கிமணப்புங்களில் 

பமழும் ணக்களுக்கு மதுகமப்ம குடிநீ மதுணம அநவு பனங்க பக சய்பட 

குறிக்கமநமகக் கமண்டமகும். 

டசித ஊக குடிநீர் பசதித் திட்த்தின் முக்கித குறிக்கமள்,  

 ல்ம ஊகக் குடியிருப்புப் குதிகளுக்கும் மதுகமப்ம ணற்றும் மதுணம 

அநவு குடிநீர் கிக்க பசதி சய்து டருடல்;  

 அசு ள்ளிகளிலும் அங்கன்பமடிகளிலும் குடிநீர் பசதித ற்டுத்துடல்,  

 குடியிருப்புப் குதிகளில் குடிநீர் பசதித ற்டுத்டத் டருபதுன் நின்றுவிமணல் 

ல்ம வீடுகளுக்கும் குடி நீர் மடகமப் விரிவுடுத்துடல்.  

 தீர்நி, நித்டடி நீர் ணற்றும் ணன நீர் சகரிப்பு மன் பங்கந என்று 

திம் தன்டுத்துபடற்கம பழிமுகநக் கமண்தின் பமயிமக குடிநீர் 

ஆடமத்திற்கு எ பத்ட ணட்டும் சமர்ந்து இருப்டத் டவிர்த்டல்;  

 குடிநீர் பனங்குடல் டமர்ந்து று பட உறுதி சய்யும் பகயில் 

குடிநீர் திட்ங்களுக்கம ட்ட் டதமரித்டல் ணற்றும் கிமண நியில் குடி நீர் 

மதுகமப்புத் திட்ங்கந படல்; 

 டசித ஊக சுகமடமத் திட்ம், எருங்கிஞந்ட குனந்டகள் ணம்மட்டுத் 

திட்ங்கள், அபருக்கும் கல்வி, ணகமத்ணம கமந்தி டசித ஊக பபமய்ப்பு 

உறுதித் திட்ம், நீர் பிடிப்புப் குதி ணம்மட்டுத் திட்ம் ஆகிதபற் 

எருங்கிஞத்டல். 7, ணமநிங்கள் நீக்குப்மக்கம நிதக் கப்பிடிக்க 

பசதி. 

 ஊக குடிநீர் விநிதமகத் திட்த்ட நிர்பகிக்கும் மறுப் உள்நமட்சி 

அணப்புகளுக்கு பனங்கும் ணமநிங்களுக்கு ஊக்குவிப்பு.. 
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மத் நிர்ணமண் ஊகப் குதிகளில் கட்ணப் உருபமக்கும் பகயில் “மத் நிர்ணமண் 

இதக்கத்ட ணத்தித அசு 2005ம் ஆண்டு டமங்கிதது. இந்டத் திட்த்தின் முடல் கட்ப் 

ணிகள் 2005-06ம் ஆண்டு முடல் 2008-09ம் ஆண்டு பயிம கம கட்த்தில் 

சதல்டுத்டப்ட். 2009-10ம் ஆண்டு டமங்கித 2பது கட்ப் ணிகள் 2011-12ம் 

ஆண்டு ப டமர்ந்ட. உஞக குடிநீர் பசதித் திட்ம், மத் நிர்ணமண் திட்த்தின் கீழ், 

ணற்கமள்நப்ட்டு பரும் முக்கிதப் ணிகளில் என்மகும் 

 ISA celebrated its founding day on 11
th
 March, 2018. 

சர்படச சூரிதக் கூட்ணப்பு அடனுத நிறுப மநமக ணமர்ச் 11,2018ல் 

கமண்மடிதது 

 India's Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-F08) successfully 

launched GSAT-6A Satellite into Geosynchronous Transfer Orbit (GTO) 

today (March 29, 2018).   

டகபல் டமர்புக்கு தன்டும், 'ஜிசமட் 6 ' சதற்கக்கமள், ஜி.ஸ்.ல்.வி. F08 

மூம் பற்றிகணமக விண்ணில் சலுத்டப்ட்து. ( ணமர்ச்29,2018)  

 The Union Cabinet has   approved   signing   of   the   Memorandum   of 

Understanding (MoU) between India and United Kingdom and Northern 

Ireland regarding cooperation and Exchange of Information for the Purposes 

of Combating International Criminality and Tackling Serious Organised 

Crime. 

ணத்தித அணச்சப இந்திதம ணற்றும் பிரிட்ன், ப அதர்மந்து மடுகளுன் 

சர்படச அநவில் தீவிணமக திட்மிட்டு சய்தப்டும் குற்ங்கள் டமர்ம 

டகபல்கந கிர்ந்து கமள்ந புரிந்தூஞர்வு எப்ந்டத்திற்கு அனுணதி அளித்துள்நது. 

 With a production of 1,423 BU in FY 2016, India was the third largest 

producer and the third largest consumer of electricity in the world, behind 

China (6,015 BU) and the United States (4,327 BU). 

இந்திதம 2016 ஆம்  நிதிதமண்டுக் கமத்தில் உக அநமவில் சீம ணற்றும் 

அணரிக்கமவிற்கு அடுத்டப்டிதமக மின்சம உற்த்தியில் உக அநவில் மூன்மபது 

இம் பகித்டது. 

 Kanadian mathematician Robert Langlands has been named the winner of 

the Abel Prize for 2018 “for his visionary programme connecting 

representation theory to number theory,”  

கமபச் சமர்ந்ட கணிடவிதநமர் மர்ட் மங்மண்ட்ஸ் 2018 ஆம்  ஆண்டிற்கம 

கணிடத்தின் மல்ரிசமக கருடப்டும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம ல் விருதிப் 

ற்றுள்நமர்.  
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 Indu Bhushan was appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of the 

Centre's ambitious Ayushman Bharat National Health Protection Mission 

(ABNHPM). 

ணத்தித அசின் ஆயூஸ்ணமன் திட்த்தின் டணச் சதல் அதிகமரிதமக இந்து பூசன் 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 

 

 

ணத்தித அசின் நிர்பமகம் 

( குருப் 1 ணற்றும் 2 முடன்ணத் டர்வுக்கமக) 

இந்திதக் குடிதசுத் டபர் 

இந்தித அசிதணப்பு மமளுணன் அசமங்க முக்கு பக சய்கிது. 

மமளுணன் மு அசமங்கத்தில் தநவிம நிர்பமகத்துத் டபர் இருப்து 

அபசிதம். அசிதல் நிர்ஞதச்சக் கூட்ங்களில் இந்திதமவிற்குப் மமளுணன் 

முத ற்து  பர்மல் ரு பலியுறுத்திமர். இந்திதக் குடிதசுத் டபர் 

டவி தநவிம நிர்பமகத் துத் டபமக உருபமக்கப்ட்து. இங்கிமந்தின் 

அசிதப் மன்று இந்திதக் குடிதசுத்டபர் டவி உருபமக்கப்ட்டுள்நது. 

அசிதணப்பின் 53பது உறுப்பு என்றிதத்தின் நிர்பமக அதிகமங்கள் குடிதசுத் 

டபமல் சலுத்டப்மம் ச் சமல்கிது. 

டர்ந்டடுக்கும் மு 

இந்திதக் குடிதசுத் டபர் ணமுகணமகத் டர்ந்டடுக்கப்டுகிமர். 

அசிதணப்பின் 54பது உறுப்பு அபது டர்டப் ற்றிக் கூறுகிது. 

மமளுணன்த்தின் இருசகளிலுமுள்ந டர்ந்டடுக்கப்ட் உறுப்பிர்கநயும் 

ணமநிச்சட்ப்பகளில் டர்ந்டடுக்கப்ட் உறுப்பிர்கநயும் கமண் 

டர்பமநர் குழுபமல் குடிதசுத்டபர் டர்ந்டடுக்கப்டுகிமர். விகிடமச்சம 

பிதிநிதித்துப முயில் ணமற்த்டக்க எற் பமக்கின் மூம் அபது டர்டல் 

றுகிது. பிதிநிதித்துபத்தில் எ விடணம மு பின்ற்ப்பண்டும் 

ன் மக்கத்தில் எரு மமளுணன் உறுப்பிரின் பமக்கின் ணதிப்பும் சிக்கம எரு 

முப்டி கணிக்கப்டுகின். அபற்றின் ணதிப்க் கணிக்கச் சூத்திங்கள் உள்ந. 

டர்டல் ஆஞதம் அபது டர்ட த்துகிது. 

டகுதிகளும் டவிக்கமமும் 

குருப் 1 ணற்றும் 2 முடன்ணத்டர்வு சர்க்க ற்றுக்கமண்டிருக்கிது 
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குடிதசுத்டபர் டவிக்குப் மட்டியிடும் பட்மநருக்கச் சி டகுதிகந 

அசிதணப்பின் 58பது உறுப்புக்கூறுகிது. 

 அபர் இந்திதக் குடிணகமவும் 35 பதது நிம்பிதபமகவும் இருக்கபண்டும். 

 ணக்கள் சத் டர்டலில் மட்டியித் டகுதி ற்பமக இருக்க பண்டும். 

 ணத்தித ணமநி அசமங்கத்தில் ணிதமற்றுபமக இருக்கக்கூமது.  

 அபர் மமளுணன்த்தின் ந்டச்சயிலும் ந்ட ணமநிச்சட்ணன்த்திலும் 

உறுப்பிமக இருக்கக்கூமது.  

குடிதசுத் டபரின் டவிக்கமம் அபர் டவி ற்கும் மளில் இருந்து ந்து 

ஆண்டுகள். அபர் மீண்டும் டர்ந்டடுக்கப்டுபதில் வ்விடத் டயும் இல் . டவி 

நீக்கம், இமஜிமணம, ணஞம் ஆகித கமஞங்கநமல் குடிதசுத்டபர் டவி 

கமலிதமகும் மது துஞக்குடிதசுத்டபர் நிகழ்நிக்குடிதசுத்டபமகப் 

ணிதமற்றுகிமர். 

டவி நீக்கம் 

அசிதணப்பின் 61 பது உறுப்பு குடிதசுத்டபரின் டவி நீக்கத்திற்கு பக 

சய்கிது. குடிதசுத்டபக் குற் விசமஞ மூணமக ணட்டுண டவி நீக்கம் 

சய்த முடியும். குற் விசமஞக்கம குற்ங்கநப் மமளுணன்த்தின் டமபது எரு 

சயில் கமண்டு பமம். அத்டகத தீர்ணமம் திமன்கு மட்கள் 

முன்றிவிப்புன் அறிமுகப்டுத்டப்பண்டும். அத்தீர்ணமத்தில் குந்ட ட்சம், 

ணமத்ட உறுப்பிர்களில் மன்கில் எரு ங்கிமபது கதமப்மிட்டிருக்க பண்டும். 

அத்தீர்ணமம் ணமத்ட உறுப்பிர்களில் 2/3 ங்கு உறுப்பிர்களின் ரும்மன்ண 

ஆடவுன் நிபற்ப்பண்டும். தீர்ணமம் நிபற்றித ச டவி, ணற்ச் 

ச புன் விசமஞத த்தும். புன் விசமஞயின் மது குடிதசுத்டபர் 

டன் சமர்பில் பமடம தமதமபது அனுப்மம். புன் விசமஞ சய்யும் சயும் 

ணமத்ட உறுப்பிர்களில் 2/3 ங்கு ரும்மன்ணயுன் தீர்ணமத்ட 

நிபற்றிமல் டவிநீக்கம் முக்கு பரும். குடிதசுத்டபர் நீக்கப்ட் 

மளிலிருந்து ஆறு ணமட கமத்திற்குள் புதித குடிதசுத் டபத் டர்வு சய்யும் 

டர்டல் றும். அதுபத் துஞ மதிதி நிகழ் நி மதிதிதமகச் 

சதற்டுபமர். இந்திதப் மமளுணன்த்தில் இதுப ந்டக் குடிதசுத்டபருக்கும் 

திமகக் குற் விசமஞத் தீர்ணமம் கமண்டு பப்வில். 

சிப்புரிணகள் 

இந்திதக் குடிதசுத்டபர் இந்திதமவின் முடல் குடிணகமபமர். ன்மட்டு 

நிகழ்ச்சிகளிலும் வினமக்களிலும், அபர் இந்திதபப் பிதிநிதித்துபப்டுத்திப் 

ங்கற்கிமர். அபருக்கு ணமடம் எரு ட்சத்தி ரூமய் ம்டமயிம் சம்நணமக 

பனங்கப்டுகிது. இமஷ்ட்தி பன் னும் அதிகமப் பூர்ப இல்த்தில் அத்து 

பசதிகளுன் ணிதமட்களும் இபருக்கு பனங்கப்டுகின்ர். இபது சம்நமும் பி 
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டிகளும் இந்திதமவின் குவிப்பு நிதியிலிருந்து(consolidated fund) 

பனங்கப்டுகின். இபது டவிக்கமத்தில் இபர் றும் சம்நம் ணற்றும் பி 

சலுககநக் குக்க முடிதமது. ணத்தித அசமங்கத்தின் சதற்மடுகள் அத்தும் 

இபது தரித சய்தப்ட்மலும் அபற்றின் கமஞணமக இபர் ணல் பனக்குத் 

டம முடிதமது. 

ணிகளும் அதிகமங்களும் நிர்பமகம் 

நிர்பமக அதிகமம்  

 பிடண குடிதசுத்டபர் நிதமிக்கிமர்.  

 பிடண அணச்சரின் ரிந்துயின் ரில் அணச்சபயில் பி 

அணச்சர்கநயும் அபர் நிதணம் சய்கிமர்.  

 ணமநித்தின் ஆளுர்கள், என்றிதப் பிடசங்களில் ப்டின்ட் கபர்ர்கள் 

மன்பர்களும் இபமல் நிதமிக்கப்டுகிமர்கள். அபர்கள் 

குடிதசுத்டபருக்குப் மறுப்மபர்கள்.  

 டர்டல் ஆஞதத்தின் டர்டல் ஆஞதமநயும் பி முக்கித 

அதிகமரிகநயும்  

 இந்தித அசமங்கத்தின் டணத், டணிக்கதமநர்,  

 டண பனக்கறிஜர். டணப் திபமநர் மன்மயும் அபர் 

நிதமிக்கிமர்.  

 ணத்தித அசுப் ணிதமநர் டர்பமஞத உறுப்பிர்கநயும் டபயும் 

குடிதசுத்டபர் நிதமிக்கிமர் 

 மட்டின் முப்கட்கும் டணத் டநதி குடிதசுத்டப.  

 களில் மூத்ட அதிகமரிகநயும் குடிதசுத்டபர் நிதமிக்கிமர்.  

 மர்ப்பிகம், அணதிப்பிகம் ஆகிதபற்ச் சய்கின் அதிகமம் 

குடிதசுத் டபருக்க உண்டு.  

 பளிமடுகளும எப்ந்டங்கந அபர் சய்கிமர். 1 

 ல்மவிடணம நிர்பமகச் சதல்களும் அபது தரித சய்தப்டுகின். 

 அசமங்கத்தின் சதல்கள் ற்றித சய்திகந அறிந்து கமள்ளும் உரிண 

அபருக்குண்டு. 

சட் அதிகமம்  
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 குடிதசுத்டபர் மமளுணன்த்தின் எரு குதிதமகத் திகழ்கிமர் 

 மமளுணன்த்தின் இருசகநயும் கூட்வும் கூட்த்டம எத்தி 

பக்கவும் குடிதசுத்டபர் அதிகமம் ற்றுள்நமர்.  

 மமளுணன்த்தின் மக்சத அபர் கக்கமம்.  

 ணமநிங்கநபக்குப் ன்னிண்டு உறுப்பிர்கள் அபமல் நிதமிக்கப்டுகின்ர். 

 ணக்கநபக்கு இண்டு ஆங்கிம இந்தித உறுப்பிர்கள் அபமல் 

நிதமிக்கப்டுகிமர்.  

 மமளுணன்க் கூட்ங்களில் சவும் உரிண ற்றுள்நமர்.  

 எவ்பமரு ஆண்டும் முடல் கூட்த்தில் அசமங்கத்டன் சதற்மடுகள், 

கமள்ககள் ஆகிதப ற்றிப் மமளுணன்த்தின் இருசகளின் 

கூட்டுக்கூட்த்தில், உதமற்றுகிமர்.  

 மமளுணன்த்திற்கு அபர் சய்திகள் அனுப்மம்.  

 இரு சகளித ற்டும் சட்ப்பிஞக்குகநத் தீர்க்க இருசகளின் 

கூட்டுக்கூட்த்ட அபர்கூட்மம்.  

 மமளுணன்த்தின் இரு சகநமலும் இதற்ப்டும் ணசமடமக்கள் அபது 

எப்புடப் ற்பின் சட்ணமகின்.  

 ந்டச் சயில் ணசமடம துபங்கிதடம அந்டச் சக்க ணசமடமப 

ணறுரிசீக்கமக அபர் அனுப்மம் அல்து டன் எப்புட ணறுக்கமம். 

ஆமல் அத்டகத ணசமடமக்கள் மமளுணன்த்டமல் மீண்டும் 

நிபற்ப்ட்மல் அபர் டன் எப்புட அளித்ட ஆக பண்டும்.  

 ஞணசமடமக்கள் அபது முன் அனுணதி ற் பின் மமளுணன்த்தில் 

அறிமுகப்டுத்துகின்.  

 ணமநிங்களின் ல் ணமற்ம், தர் ணமற்ம், புதித ணமநித்ட உண்மக்குடல் 

மன்ப சம்ந்டப்ட் ணசமடமக்களும் அபது அனுணதி ற் 

அறிமுகப்டுத்டப்டுகின்.  

 ணமநிச் சட்ணன்ங்களில் கூச் சி ணசமடமக்கந அறிமுகப்டுத்ட 

மதிதியின் முன் அனுணதி பண்டும்.  

 அபசச் சட்ங்கள் இதற்றும் அதிகமம் மதிதிக்கு உண்டு. அசிதணப்பின் 

123பது உறுப்பு இவ்பதிகமத்ட அபருக்கு பனங்குகிது. மமளுணன்ம் 
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கூட்த் டமரில் இல்மட கமங்களில் பிப்பிக்கப்டும் இத்டகத அபசச் 

சட்ங்கள் சமடமஞச்சட்ங்கட்குச் சணணமப. நீதித்து 

 நீதித்து அதிகமங்கள் 

 இந்திதத் உச்ச நீதிணன்த்திற்கும், உதர்நீதிணன்ங்களுக்குணம நீதிதிகந 

அபர் நிதமிக்கிமர்.  

 உச்ச  நீதிணன்த்தின் சதல்மு ற்றித விதிகள் அபது 

ஆமசயுன் பகுக்கப்டுகின்.  

 குற்த்திற்கம ணன்னிப்பு, டண்க்குப்பு, டண் எத்தி பப்பு 

மன்பகந பனங்க அபர் அதிகமம் ற்றுள்நமர்.  

 அபரின் அசமங்கப் ணி சம்ந்டப்ட் சதல்கட்கமக அபர் மீது தமரும் 

பனக்குத் டம முடிதமது.  

 அபக்கது சய்தப் பிடி ஆஞ பிப்பிக்க முடிதமது. அபரிம் 

ஷ்ஈடு கமருகின் சிவில் பனக்கு துவும் அபர் மீது டம முடிதமது. 

ருக்கடி நி அதிகமங்கள் 

 இந்தித அசிதணப்பு ருக்கடி நிக்கமம் அறிவிக்கப் பக 

சய்கிது. 

  ருக்கடி நிக்கமத்தில் குடிதசுத்டபர் அதிகணம அதிகமங்கநப் 

றுகிமர்.  

 பளிமட்டிர் மர் டமடுக்கும் அமதம் இருந்டமலும் உள்மட்டில் 

அணதிக்குவு ற்ட்மலும்  

 ருக்கடி நிப்பிகம் - சய்பதில் அசிதணப்பின் 44 பது திருத்டம் 

சி ணமற்ங்கநச் சய்துள்நது. ருக்கடி நிப் பிகம் சய்தப்ட் 

எரு ணமட கமத்தில் மமளுணன்த்தில் 2/3 ங்கு ரும்மன்ண ஆடவுன் 

எப்புடல்  பண்டும். அபச நிப் பிகம் ஆறு ணமட கமத்திற்க 

முயில் இருக்கும். அந்நிதத் டமப் மமளுணன்ம் தீர்ணமம் 

இதற்றி அனுணதி அளிக்கமம். உள்ருக்கடி நி அறிவிக்க உள்மட்டில் 

ஆயுடம் டமங்கித புட்சி ற்டும் நி உள்நடம ன்ட அபர் கண்றித 

பண்டும்.  

 அணச்சர் குழுவின் ஆமசத ழுத்து படிவில் அபர்  பண்டும். 

1978ல் ணற்கமள்நப்ட் 44 பது அசிதணப்புத்திருத்டம் இத்டகத 

ணமற்ங்கநச் சய்துள்நது. டற்மது குடிதசுத் டபர் ளிடமக அபச 

நிப் பிகம் சய்த முடிதமது.  
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பி அதிகமங்கள் 

 ணத்தித அசுப் ணிதமநர் டர்பமஞதம் டது ஆண்றிக்கதக் 

குடிதசுத்டபரிம் சணர்ப்பிக்கிது.  

 அட்பஞ பகுப்பிருக்கம ஆஞதர், இந்திதத் டணத் 

டணிக்கதமநர் ஆகிதமர் டங்கநது அறிக்ககநச் சணர்ப்பிக்கிமர்கள்.  

 இந்ட அறிக்ககள் அத்தும் மமளுணன்த்தில் பக்கப்க் 

குடிதசுத்டபர் மறுப்ற்கிமர். ணமழி ற்றித குழுப நிதமிக்க அபர் 

அதிகமம் ற்றுள்நமர். 

குடிதசுத் டபரின் நி 

இந்திதமவின் ழுடப்ட் அசிதணப்பு குடிதசுத் டபரின் நிதத் 

டளிவுடுத்துகிது. இங்கிமந்தின் அசிதமர் ணக்களின் ம்பிக்கத ளிடமகப் 

ற்றுவிடுகிமர். அபர் டர்டலில் நின்று 'டவிக்கு ப அபசிதமில் ன்டமல் ந்ட 

அசிதல் கருத்து பறுமட்டிலும் அபர் சிக்குபதில் . ஆமல் இந்திதக் குடிதசுத் 

டபர் டர்டலில் நின்று டவிக்கு பருபடமல் அசிதல் கருத்து பறுமட்டிலிருந்து 

அபர் டப்புபது கடிணமடமகும். னினும் அப்டவியின் ணதிப்யும் ணம 

நிதயும் கமப்து அட பகிப்பர்களின் ஆளுணதயும் திணதயும் 

மறுத்டடது, மக்ர் இமந்தி பிசமத் இந்திதமவின் முடல் குடிதசுத்டபமகத் 

திகழ்ந்டமர். 1951ல் அபருக்கும். இந்திதமவின் முடல் பிடணம ருவிற்குமித 

கருத்துபறுமடுகள் பந்ட. மதிதி னும் முயில் டமம் டன்னிச்சப்டி 

க்கச் சுடந்திம் உண்டு  இமந்தி பிசமத் கருதிமர். அணச்சபயின் 

ஆமசதத் டமம் மீமம்  ண்ணிமர். இதுற்றி ரு  சட் 

நிபுஞர்கநன் கருத்துக்கநக் கட்றிந்டமர். குடிதசுத் டபர் பறும் 

தநவிம டபதமபமர் க்கருதிமர்கள். இக்கருத்டத் உச்ச நீதிணன்மும் 

எரு பனக்கில் உறுதி சய்டது. 

பறும் ப்ர் முத்திதம? 

இந்திதம மமளுணன்மு அசமங்கம் உள்ந மடு. மமளுணன் மு 

அசமங்கத்தில் தநவிம நிர்பமகத்டபர் அபசிதணமகிமர். அசிதணப்பு 

அபருக்கு விரிபம அதிகமங்கந பனங்கிமலும் அபர் தநவிம 

டபமகப திகழ்கிமர். அணச்சபயின் ஆமசயின்டித அபர் க்க 

பண்டும். இந்தித மதிதியின் நி ற்றிப்  கருத்துக்கள் கூப்ட். 

அசிதணப்பின்53(1) பது விதி ணத அசமங்கத்தின் நிர்பமக அதிகமம் 

மதிதியிம் உள்நடமகக் கூறுகிது. 74 பது உறுப்பு அபருக்கு ஆமச 

கூவும், உடபவும் அணச்சப உள்நடமகக் கூறுகிது. அபது நி டளிபற் 

டன்ணதக் கமண்டிருந்டது. ஆமல் அசிதணப்பின் 42 பது திருத்டம் அபது 

நிதத் டளிபமக்கி யுள்நது. மதிதி அணச்சபயின் ஆமசயின்டி 

டமன் க்க பண்டும் ன் கட்மதத்ட இத்திருத்டம் பலியுறுத்துகிது.  
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சி அசிதல்பமதிகள் சிர் குடிதசுத் டபர் டவி பறும் ப்ர் முத்திமல் 

இருக்கிமர் க்கு கூறுகிமர்கள். இது முழுபதும் ற்றுக்கமள்நக்கூடிதது அல். 

இங்கிமந்தின் அசிதமர் டங்க பூஜ்தம் (Golden Zero)  அனக்கப் டுகிமர். இது 

அசிதணப்மல் ற்றுக்கமள்நப்ட் உண்ணதமகும். 

குடிதசுத்டபர்கள் சிர் கடுணதம விணரிசங்கட்கு உள்நமமர்கள். V.V. கிரி, 

க்ருதீன் அலி அகணது, சஞ்சீபட்டி ஆகிதமர் பிடணர் டவி பகித்டபர் 

சமல்லிதடிதல்மம் சதற்ட்டமகக் கு கூப்ட்து. இந்தித அசிதலில் 

ணமறுட்டுபரும் அசிதல் சூனலில் மதிதி டவி அதிக முக்கிதத்தும் ற்று 

பருகிது. 1984ல் இந்திம கமந்தி டுகம சய்தப்ட்மது அணதிதம 

அதிகம ணமற்ம் ற் அப்மது மதிதிதமக இருந்ட கிதமனி யில்சிங் பக 

சதடமர். 1990 பம்ரில் வி.பி.சிங் பிடணர் டவித இமஜிமணமச் சய்டமது 

மதிதி பங்கட்மணன் ணற்கமண் படிக்ககள் சிமல் விணரிசிக்கப்ட். 

அட மன்று சந்திசகர் டணது பிடணர் டவித இமஜிமணம சய்ட மது 

மதிதி அடுத்ட கட் படிக்கத ணற்கமள்பதில் கமட்டித நிடமம் 

திர்க்கட்சிகநமல் கு கூப்ட்து. 

ணக்கநபயில் ந்டக்கட்சிக்கும் ரும்மன்ண கிக்கமட நியில் சிறுமன்ண 

அசமங்கங்கள் டவி பகிக்கும் சூழ்நி கந்ட சி ஆண்டுகநமக நிவி பருகிது. 

இத்டகத சூழ்நியில் மதிதி டவி அதிக முக்கிதத்துபம் றுகிது. மட்டின் 

க் கருத்திற் கமண்டும், ந்டபமரு அசிதல் கட்சிதயும் சமமணலும் 

சதற்பண்டித நியிலும் மதிதி இருக்கிமர். அணச்சபக்கும் இயில் 

மிகப்ரித அநவிம கருத்து பறுமடுகநம அல்து ணமடல்கநம நிகனவில். 

யில்சிங் மதிதிதமக இருந்டமது மமளுணன்த்தின் இரு சகளிலும் 

நிபற்ப்ட் அஞ்சல்து டமர்ம ணசமடமவின் மீது ந்ட முடிவும் 

டுக்கமணல் விட்டுவிட்மர். 1996ல் அப்மடத அணச்சப ரிந்துத்ட இண்டு 

அபசச்சட்ங்களில் அன்த மதிதி சங்கர் டதமள் சர்ணம கதமப்மி ணறுத்து 

விட்மர். டர்டல் த்தில் ரிந்துக்ககப்ட் அம்ணசமடமக்கள் கருத்து 

முண்மடுகந உருபமக்கி. 1997ல் உத்திப்பிடசத்தில் 356பது உறுப்பின் கீழ் 

ருக்கடி நிதப் பிகம் சய்த I.K. குஜ்மல் அசமங்கம் ய்ட ரிந்துத 

ணறு ரிசீ சய்தக் கமரி மதிதி K.R. மமதஞன் திருப்பி அனுப்பிமர். 1998 

ல் இது மன் அனுபம் பீகமர் அசமங்கத்டப் டவி நீக்கம் சய்யுணமறு அறிந்ட 

ரிந்துயில் பமஜ்மயிக்கு ற்ட்து. 

இந்தித அசிதலில்  ணமறுட் சூனல்கள் டமன்றியுள்ந. எருகட்சிப் 

ரும்மன்ண அல்து ணமதிக்கம் ன்து ணக்கநபயில் இனி ப்மது பமம் 

ன்து தத்திற்குரிதடமக உள்நது. கூட்ணி அசமங்கங்களின் ஆயுள் உறுதி கமப்பீடு 

சய்தப்வில். இந் நியில்  குடிதசுத் டபரின் அணுகுமுயும் 

சதற்மடும் அதிக முக்கிதத்துபம் றுகின். இங்கிமந்தில் அசிதமர் இருப்து 

மன்று இந்தித குடிதசுத் டபர் டவிதயும் சதற்டுத்டமணல் சி அபசிதணம 

ணமற்ங்கள் சய்தப்மம் ன் கருத்துப் மலும் கூப்டுகிது. 

துஞ குடிதசுத் டபர் 
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குடிதசுத் டபரின்  ணிகளில் அபருக்கு உடவும் பண்ஞம் துஞ குடிதசுத் 

டபர் டவிக்கு இந்தித அசிதணப்பு பக சய்கிது. இந்தித அசிதணப்பு 

பக சய்யும் டக்கது மம். அணரிக்க அசிதணப்பும் துஞ மதிதி 

டவிக்கு பக சய்கிது. இந்திதத் துஞ குடிதசுத் டபர் டவித உறுப்பு 63 

உருபமக்கியுள்நது. அபது நி அதிகமங்கள் ணற்றும் ணிகந 64 முடல் 68 

பயிம உறுப்புகள் கூறுகின். 

டகுதிகள் 

 அபர் இந்திதக் குடிணகமக இருக்க பண்டும்.  

 35பதது நிம்பிதபமக இருக்க பண்டும்.  

 ணமநிங்கநபத் டர்டலில் மட்டியித் டகுதியுள்நபமக இருக்க பண்டும்.  

 இந்தித அசமங்கத்திம அல்து ணமநி அமசங்கம் திமபடம ஊதிதம் 

றுகின் ஊழிதமக இருக்கக்கூமது.  

 மமளுணன்த்தின் ந்டச் சயிம அல்து டனும் ணமநிச் 

சட்ணன்த்திம உறுப்பிமக இருக்கக்கூமது. அவ்பமறு டனும் எரு 

சயில் உறுப்பிமக இருந்டமல் துஞ மதிதிதமகப் மறுப்ற்கும் 

மளில் ச உறுப்பிர் டவி டமமகப த்டமகிவிடும். 

டர்டலும் டவிக்கமமும் 

துஞ மதிதிதத் டர்ந்டடுக்கும் டர்பமநர் குழுவில் மமளுணன்த்தின் 

இருச உறுப்பிர்களும் அங்குபர். ணமநிச் சட்ணன் உறுப்பிர்கள் இதில் 

ங்கற்தி. விகிடப் பிதிநிதித்துப முயில் ணமற்த்டக்க எற் பமக்கு 

அடிப்யில் இபது டர்டல் றும். துஞக் குடிதசுத் டபர் 

டர்டலுக்கமகப் மமளுணன்த்தின் இண்டு சகளும் கூட்மக அணரும் மு 

இருந்டது. ஆமல் 1961ல் சய்தப்ட் 11 பது திருத்டம் அட ணமற்றிவிட்து. 

துஞ மதி தியின் டவிக்கமம் அபர் டவிதற் மளிலிருந்து ந்து 

ஆண்டுகநமகும். அபது டவிக்கமம் முடிபந்டமலும் அடுத்ட துஞ மதிதி 

டர்ந்டடுக்கப்டும் ப அபர் டணது டவியில் டமர்ந்திருப்மர். இபருக்கு ணமடச் 

சம்நம் ரூமய் எரு ட்சத்தி இருத்டந்டமயிம் ஆகும். இபருக்கு அதிகமப்பூர்ப 

இல்மும். ணிதமநர்களும் உள்நர்.. 

டவி நீக்கம் 

துஞ குடிதசுத் டபர் டணது டவித ழுத்து மூம் குடிதசுத் டபருக்கு 

டரிவித்து இமஜிமணமச் சய்தமம். அபப் டவி நீக்கம் சய்யும் அதிகமம் 

மமளுணன்த்திற்கு உண்டு. அடற்கம தீர்ணமம் ணமநிங்கநபயில் திமன்கு 

மட்கள் முன்றிவிப்புன் கமண்டு பப்ட் பண்டும். அவ்பமறு கமண்டு 

பப்டும் தீர்ணமம் ணமநிங்கநபயின் அப்மடத ணமத்ட உறுப்பிர்களின் 

ரும்மன்ண ஆடவுன் நிபற்ப்பண்டும். ணமநிங்கநபயில் 
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நிபற்ப்டும் டவி நீக்கத் தீர்ணமம் ணக்கநபதமல் 

ற்றுக்கமள்நப்பண்டும். இந்நீக்க மு குடிதசுத் டபர் மீடம 

குற்விசமஞ முயிலிருந்து ணமறுட்டமகும். 

ணமநிங்கநபத் டபமக 

துஞ குடிதசுத் டபரின் முக்கிதணம ணி ணமநிங்கநபக் கூட்ங்களுக்குத் 

டண டமங்குபடமகும். துஞ குடிதசுத் டபமக இருப்டமத அபர் 

ணமநிங்கநபயின் (Ex offico -டவியின் பழித) டபமகிமர். அடன் 

கூட்ங்கந முப்டுத்தி த்துபதில் ணக்கநபயின் சமமதகருக்கு நிகம 

அதிகமங்கந அபர் றுகிமர். சயில் தீர்ணமங்கள் ணற்றும் ணசமடமக்கள் மீது 

பமக்கடுப்பு த்தி முடிவுகந அறிவிக்கிமர். சமடமஞணமக, சயில் பமக்களிக்கும் 

உரிண இல். ஆமல் பமக்குச் சணநியின் மது முடிவு சய்து பமக்கி 

அளிக்கும் உரிண இபருக்கு உண்டு. இபருக்கு உடப எரு துஞத் டப 

ணமநிங்கநப டர்ந்டடுக்கிது.  

டற்கமலிக குடிதசுத் டபமக  

இந்தித குடிதசுத் டபர் டவி ணஞம், இமஜிமணம ணற்றும் டவி நீக்கம் 

கமஞணமகக் கமலிதமகமம். அவ்பமறு அப்டவி கமலிதமகும் மது துஞ குடிதசுத் 

டபர் புதித குடிதசுத் டபர் டந்டடுக்கப்டும் பயில் நிகழ்நி 

மதிதி (Acting President) ஆகிமர். உல் க் குவு கமஞணமகபம அல்து 

நீண் மட்கள் அன்னித மடுகட்குச் சல் பண்டித அபசிதம் ற்ட்மம துஞ 

குடிதசுத் டப குறிப்பிட் கமத்திற்கு நிகழ்நி குடிதசுத் டபமக 

நிதமிக்கும் அதிகமம் மதிதிக்கு உண்டு. நிகழ்நி குடிதசுத் டபமகச் 

சதற்டும் மது துஞ குடிதசுத் டபர், குடிதசுத் டபர் சம்நம், சலுககள் 

ணற்றும் அத்து அதிகமங்கநயும் றுகிமர். அக்கமத்தில் அபர் 

ணமநிங்கநபக் கூட்ங்களுக்குத் டண டமங்குபதில்.  

பி ணிகளும் அதிகமங்களும் 

துஞ குடிதசுத் டபர் சி அசிதல் விபகப் ணிகளுக்கமகப் 

தன்டுத்டப்மம். சி மடுகளும ல்லுபப் ப்டுத்ட அபர் இந்தித 

அசின் பிநிதிதமக அனுப்ப்மம். ன்மட்டு வினமக்கள் அல்து நிகழ்ச்சிகளுக்கும் 

அப இந்தித குடிதசுத் டபர் இந்திதமவின் சமர்பில் அனுப்பி பக்கமம். சி 

ணத்திதப் ல்கக் கனகங்களின் பந்டமகவும் துஞ மதிதி மறுப்பு 

பகிக்கிமர். , 

துக் குடிதசுத்டபரின் நி 

இந்திதத் துஞ குடிதசுத் டபர்  விதங்களில் அணரிக்கத்துஞ 

மதிதித எத்துள்நமர். இருபருக்கும் டபதம டகுதிகள் ஏநவு எத்துள்ந. 

அணரிக்க சட்டின் டபர் அணரிக்கத் துஞ மதிதி. அடமல் இந்தித 

ணமநிங்கள் சயின் டபர் இந்திதத் துஞ மதிதி. அணரிக்க மதிதியும் 

துஞ மதிதியும் மன்கு ஆண்டுகள் டவி கமத்திற்குத் 
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டர்ந்டடுக்கப்டுகிமர்கள். அட மன்று இந்தித மதிதியும் துஞ மதிதியும் 

ந்டமண்டுகள் டவிக்கமத்திற்குத் டர்ந்டடுக்கப்டுகிமர்கள். னினும் அணரிக்க 

இந்திதத் துஞ மதிதிகளித சி பறு மடுகள் உள்ந. 

அணரிக்க மதிதிதத் டர்ந்டடுக்கும் டர்பமநர் குழுப அணரிக்கத் துஞ 

மதிதிதத் டர்ந்டடுக்கிது. ஆமல் இந்தித குடிதசுத் டப 

டர்ந்டடுக்கும் டர்பமநர் குழுவிற்கும் துஞ குடிதசுத் டப டர்ந்டடுக்கும் 

குழுவிற்குமித ணமறுமடு உண்டு. அணரிக்கத் துஞ மதிதிதக் குற் 

விசமஞ மூணமக ணட்டுண டவி நீக்கம் சய்த முடியும். இந்திதத் துஞ 

மதிதிதப் டவி நீக்கம் சய்தக் குற் விசமஞ டபயில். 

மமளுணன்த்டமல் இதற்ப்டும் சமடமஞத் தீர்ணமம் மூணமகப அபர் டவி நீக்கம் 

சய்தப்மம். இந்திதமவில் குடிதசுத் டபர் டவி கமலிதமகும் மது துஞக் 

குடிதசுத் டபர் நிகழ்நி குடிதசுத் டபமக ணட்டுண ணிதமற்றுகிமர். புதித 

குடிதசுத் டபர் டர்ந்டடுக்கப்ட்டுப் டவி ற்கும் ப ணட்டுண அபர் 

அப்ணியில் டமர்கிமர். இது ப இந்திதமவில் 14 குடிதசுத் டபர் மறுப்பு 

பகித்துள்நர். இபர்களில் ஆறு ர் துஞ குடிதசுத் டபமக இருந்து குடிதசுத் 

டபமர்கள் ஆபர். 

அணச்சப 

இந்திதக்குடிதசுத் டபர் தநவிம நிர்பமகத் துதமகப சதல்டுகிமர். 

உண்ணதம நிர்பமகம் ன்து பிடண அணச்சரின் டணயில் அணந்துள்ந 

அணச்சப ஆகும். அசிதணப்பின் 74 (1) பது உறுப்பு குடிதசுத் டபருக்கு 

உடவும் ஆமச கூவும் அணச்சப இருக்கும் க்கூறுகிது. 75(5) பது 

உறுப்பு அணச்சர்களின் டகுதிதக் கூறுகிது. அணச்சருக்கம எ டகுதி அபர் 

மமளுணன்த்தின் டமபது எரு அபயில் உறுப்பிமக இருக்க பண்டும் ன்து 

டமன். மமளுணன் உறுப்பிர் அல்மட எருபர் அணச்சமக நிதமிக்கப்ட்மல் அபர் 

டவிதற் மளிலிருந்து ஆறுணமட கமத்திற்குள் மமளுணன்த்தின் டமபது எரு 

அபயின் உறுப்பிமக ஆக பண்டும். மமளுணன்த்டமல் நிர்ஞயிக்கப்டும் சம்நம், 

டிகள் ஆகிதப அணச்சர்கட்கு உண்டு. 

அணச்சபயும் அணச்சர் குழுவும் 

பிடண அணச்சரின் டணயில் அணந்துள்ந அணச்சபக்கு அசிதணப்பு 

பக சய்கிது. அணச்சர்கந அணச்சர் குழு அணச்சர்கள், இமமங்க 

அணச்சர்கள், துஞ அணச்சர்கள்  மூன்று பகப்டுத்டமம். அணச்சர் குழு 

அணச்சர் ன்பர் எரு இமகமவிற்கம, என்றிற்கு ணற்ட் இமக்கமக்களுக்கம 

டண பகிக்கிமர். அணச்சர்குழு அணச்சர்கள் அடிக்கடி கூடி முக்கிதணம 

கமள்க முடிவுகந டுக்கிமர்கள். அணச்சர்குழு ன்து ணபிமல் 

உண்மக்கப்ட் அணப்மகும். எவ்பமரு துயின் சதற்மட்டிற்கும் இமமங்க 

அணச்சர் மறுப்ற்கிமர்,  

துஞ அணச்சர்கள் அணச்சர் : குழு அணச்சர்கட்கு உடவி சய்கிமர்கள். குறிப்மக 

அனக்கப் ட்மன்றி இமமங்க அணச்சர்களும், துஞ அணச்சர்களும் 
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அணச்சர்குழுக் கூட்ங்கட்குச் சல்பதில். அணச்சர்களும் மமளுணன் 

அலுபல்கநக் கபனிக்கப் மமளுணன்ச் சதமநர்கள் (Parliamentary 

Secretaries) ன்மர் நிதமிக்கப்டுகிமர்கள். அபர்கள் அணச்சர் அந்டஸ்து 

உதபர்கநல்.  

இந்திதமவில் அணச்சர் குழு அணப்பின் அம்சங்கள் 

இந்தித அணச்சர் குழு அணப்புச் சி அம்சங்கநப் ற்றுத் திகழ்கிது.  

 குடிதசுத்டபர் தநவிம டபமகவும் பிடண ணந்திரி உண்ணதம 

டபமகவும் திகழ்கிமர்கள்.  

 குடிதசுத் டபர், அணச்சபயின் ஆமசப்டி சதல்டுகிமர். 

ல்ம முக்கிதணம முடிவுகளும் அணச்சபதமல் டுக்கப்ட்டு பிடண 

அணச்சர் மூணமகக் குடிதசுத்டபருக்குச் சமல்ப் பண்டும்  

அசிதணப்பின் 78 பது உறுப்புக்கூறுகிது.  

 அணச்சபயின் ஆமசப்டிடமன் குடிதசுத்டபர் 

சதல்பண்டும் ன்டச் சந்டகத்திற்கு இமில்மணல் அசிதணப்பின் 

42பது திருத்டம் டளிவுடுத்துகிது: 

 ல்ம அணச்சர்களும் மமளுணன் உறுப்பிர்கநமக இருக்கிமர்கள். 

அணச்சமகப் டவி ற்கும் மது எருபர் மமளுணன் உறுப்பிமக 

இல்மவிடில், டவி ற் மளிலிருந்து ஆறு ணமட கமத்திற்குள் அபர் 

மமளுணன்த்தின் டமபது எரு சயின் உறுப்பிமக ஆக பண்டும்.  

 ணக்கள் அபயின் ரும்மன்ண முள்ந கட்சிதச் சர்ந்டபர்கந 

அணச்சர்கள் 'ஆகிமர்கள்.  

 அணச்சப ணக்கள்சக்குக் கூட்டுப்மறுப்பு (collective responsibility) 

உதடமகத் திகழ்கிது 

 அணச்சபக்கு திமக, ணக்கள் சயில் ம்பிக்க இல்மத் தீர்ணமம் 

நிபற்ப்ட்மல் அணச்சப டவி இனக்கும்.  

 எரு குறிப்பிட் அணச்சரின் நிர்பமகத்திற்கு திமகக்   ம்பிக்க இல்மத் 

தீர்ணமம் நிபற்ப்ட்மல் - அணச்சப இமஜிமணமச் சய்யும்,  

 இகசிதக்கமப்பு ன்து அணச்சப அசமங்கமுயின் ணற்மரு 

அம்சணமகும். அசிதணப்பின் 75(4) பது உறுப்பு எவ்பமரு அணச்சரும் 

இகசிதக்கமப்பு பிணமஞம் டுத்துக்கமள்ந பக சய்கிது. அணச்சர்கள் 

டவி ற்கும் மது குடிதசுத்டபர் இப்பிணமஞத்டச் சய்து பக்கிமர். 

இடன்டி அசமங்கக் கமரிதங்களின் இகசிதத்ட பளியிடுபதில் ன் 

உறுதித அணச்சர்கள் ணற்கமள்கிமர்கள்.  
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 அணச்சர் குழுவின் கூட்ங்களில் அணச்சர்கள் டங்களின் டனிப்ட் 

கருத்துக்கநத் டரிவிக்கமம். ஆமல் அணச்சர்குழுக்கூட்த்தில் எரு 

முடிவு ணற்கமள்நப்ட்டு விட்மல் அணச்சர்கள் டங்கநது டனிப்ட் 

கருத்ட பளியிடுபது இல்.  

 பிடண அணச்சரின் டண ன்து அடுத்ட முக்கிதணம அணச்சப 

அசமங்கத்தின் அம்சணமகும். இங்கிமந்தின் பிடணப் மல் இந்திதப் 

பிடணரும் அணச்சர்குழுவின் டபமகச் சதல்டுகிமர். பிடண ணந்திரியின் 

விருப்ப்டி பயும் அணச்சபயில் சர்க்கவும், நீக்கவும் சய்தமம். 

ணற் அணச்சர்களுக்கல்மம் பழிகமட்டி மலிருந்து அபரும் 

இஞந்து சதல் அபர் பழி சய்கிமர். 

ணிகளும் அதிகமங்களும் சட்மிதற்றுடல் 

 அணச்சப ணசமடமக்கநத் டதமர் சய்கிது.  

 எவ்பமரு அணச்சரும் டணது து டமர்ம ணசமடமக்கநத் டதமரித்துப் 

மமளுணன்த்தில் அறிமுகம் சய்கிமர்.  

 ணசமடமக்களின் மீடம விணரிசங்கட்குச் சம்ந்டப்ட் அணச்சர் 

திளிக்கிமர்.  

 அணச்சர்கநமல் அறிமுகம் சய்தப்டும் ணசமடமக்கள் அசமங்க ணசமடமக்கள் 

 அறிதப்டுகின். அபற்ப் மமளுணன்ம் நிபற்ச் சய்பது 

அணச்சர்களின் மறுப்பு.  

 அபசச் - சட்ங்கநயும் அணச்சபத படிக்கிது.  

 மமளுணன்த்தில் குடிதசுத் டபர் நிகழ்த்தும் டமக்கவு அணச்சர் 

குழுவிமல் டதமரிக்கப்டுகின்து.  

 மமளுணன்க் கூட்த்டமர் டமர்ம விதங்களிலும் அணச்சர் குழு 

முடிவுகநடுத்து மதிதிக்கு அறிவிக்கிது.  

  அணச்சர்கள் மமளுணன்த்தின் இரு அபகளின் கூட்ங்களுக்கும் பருக 

புரிந்து உறுப்பிர்களின் கள்விகட்கு விதளிக்கின்ர்.  

 அணச்சர்கள் ந்டச் சயில் உறுப்பிர்கமக இருக்கிமர்கநம அந்டச் சயில் 

பமக்களிக்கவும் உரிண ற்றுள்நர். 

அணச்சப நிருபகித்டல் 

 எவ்பமரு அணச்சரும் என்று அல்து என்றிற்கு ணற்ட் துகட்குப் 

மறுப்ற்கின்ர்.  
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 நிருபமகம் டமர்ம அத்து விதங்களிலும் அணச்சர் குழு 

முடிவுகந டுக்கிது.  

 முக்கிதணம டவிகளுக்கம நிதணங்கட்குப் தர்கந மதிதிக்கும் 

ரிந்து சய்யும் அதிகமம் பிடணருக்கும் அணச்சர் குழுவிற்கும் உண்டு.  

 மட்டின் பவு சவுத்திட்த்டத் டதமரிப்துன் நிதி டமர்ம அத்து 

விதங்கநயும் முடிவு சய்கிது.  

 ருக்கடி நிப் பிகம் சய்த மதிதி அணச்சர்குழுவின் ழுத்து 

படிவிம ரிந்துதப்  பண்டும். 

நீதித்து 

 நீதித்து டமர்ம நிதணங்கள் குடிதசுத் டபமல் பிடணரின் 

ஆமசப்டித சய்தப்டுகின். பிடணர் முக்கிதணம நிதணங்கள் 

டமர்மக அணச்சர் குழுவிக் கந்து கமண் முடிவு சய்கிமர்.  

 குற் ணன்னிப்பு, மது ணன்னிப்பு மன் விதங்களில் 

குடிதசுத்டபருக்கு அணச்சர்குழு ரிந்து சய்தமம்.  

 சி குறிப்பிட் நிகழ்ச்சிகள் அல்து குற்ங்கள் டமர்ம நீதிவிசமஞ 

ஆஞதம் அல்து குழு அணக்கவும் அதிகமமுண்டு. 

பிடணர் நிதணம் 

நி 

இந்திதம எரு மமளுணன்மு அசமங்கத்டப் ற்றுள்ந மடு. இவ்பணப்பில் 

அணச்சப அதிகணம அதிகமங்கநப் ற்றுத் திகழ்பது இதல்பு. இந்தித 

அணச்சபயும் சட்மிதற்றுடல், நிருபகித்டல் ணற்றும் நீதித்து அதிகமங்கநப் 

ற்றுத் திகழ்கிது. மமளுணன் மு அசமங்கத்ட அணச்சப அசமங்கம் 

ன்றும் அனப்துண்டு. இங்கிமந்தில் உள்நது மன்று நினல் அணச்சப ன் 

அணப்பு துவும் இந்திதமவில் இல். ஆமல் ணற் அம்சங்களில் இந்தித 

அணச்சப இங்கிமந்தின் அணச்சபத எத்டடமக அணந்துள்நது. 

இந்திதப் பிடணர் 

பிடண அணச்சர் மமளுணன் மு அசமங்கத்தின் உண்ணதம நிருபமகத்துத் 

டபமகத் திகழ்கிமர். பிரிட்னின் அசிதணப்பின் அடிப்யில் இந்தித 

அசிதணப்பும் மமளுணன் மு அசமங்கத்திற்கு பக சய்கிது. பிடண ணந்திரி 

ல்பறு விடணம ங்கிப் ற்றுள்நமர். 

பிடணர் நிதணஞம் 
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மமளுணன்த்தின் கீழ்சதம ணக்கநபயின் டர்டல் முடிபந்டவுன் 

எவ்பமரு கட்சிதச் சர்ந்ட மமளுணன் உறுப்பிர்களும் டங்களுக்கத் 

டபர்கநத் டர்ந்டடுக்கின்ர். ணக்கநபயில் ரும்மன்ண ற்றுள்ந 

கட்சியின் டப குடிதசுத் டபர், பிடணமக  நிதமித்து அசமங்கத்ட 

அணக்க அனக்கிமர். இந்ட விதத்தில் மதிதிக்குச் சுதவிருப்ப்டி 

சதற்டுகின் பமய்ப்புகள் குவு. ந்டக் கட்சிக்குண ரும்மன்ண இல் 

னும் நி ற்ட்மல் பிடண நிதமிக்கும் விதத்தில் குடிதசுத் டபர் ஏநவு 

சுதவிருப்ப்டி க்கமம். அண்ணக்கமத்தில் இந்தித ணக்கநபயில் 

ந்டக்கட்சிக்கும் ரும்மன்ண கிக்கமட நி உருபமகிவிட்து. அது மன் 

சணதங்களில் குடிதசுத் டபர் நிதமத உஞர்வுன் சதற்ட்டு பிடண நிதமிக்க 

பண்டும். பிடணமக  நிதமிக்கப்ட்பர் ணக்கநபயில் ரும்மன்ண ஆடவு 

இருக்கும் பயில் பிடணமக நீடிக்கிமர். ம்பிக்கயில்மத் தீர்ணமம் 

நிபற்ப்ட்மல் அபர் டவி இனக்கிமர். புதித பிடண நிதமிக்க குடிதசுத் 

டபர் முதற்சி டுக்கமம். ணக்கநபயில் ரும்மன்ண  

ந்டக்கட்சியிமலும் முடிதமட ட்சத்தில் குடிதசுத் டபர் ணக்கநபதக் 

கத்துவிட்டுப் புதித ணக்கநப டர்ந்டடுக்கப் ஆஞயிமம். புது ணக்கநப 

டர்ந்டடுக்கப்ட்டு புது அணச்சப அணக்கப்டும் பயில் ற்கப 

டவியிலிருக்கும் அணச்சபதக் கமந்து அணச்சபதமகச் சதற் 

அனுணதிக்கிமர்.  

பிடண ணந்திரியின் ணிகளும் அதிகமங்களும் அணச்சர்கள் நிதணம் 

அணச்சப அணப்பு 

பிடண ணந்திரித நிதணம் சய்டவுன் குடிதசுத்டபரின் ரும் மறுப்பு 

நிவு றுகிது. அடன் பின்ர் அபர் பிடணரின் ஆமசப்டி 

சதற்த்டமங்குகிமர். அணச்சபத உருபமக்குபதில் பிடணர் கீழ்க்கண் 

அதிகமங்கந முழுணதமகப் ற்றுள்நமர்.  

 அணச்சபயில் த்ட அணச்சர்கந பத்துக் கமள்பது ன்ட 

முடிவு சய்கிமர்.  

 கமபிட் அணச்சர்கள், இமமங்க அணச்சர்கள், துஞ அணச்சர்கள் 

மன் அந்டஸ்து பறுமடுகளில் பர் பருக்கு ந்ட அந்டஸ்து அளிக்கப் 

பண்டும் ன்ட அப முடிவு சய்கிமர்.  

 அணச்சர்களின் மூப்பு நிதயும் (Seniority) அப முடிவு சய்கிமர். 

ணற்கூப்ட்டுள்ந விதங்களில் குடிதசுத் டபருகு வ்விடணம ங்கம 

ணிதம இல். மதுபமக அணச்சப உறுப்பிர்கநத் 

டர்ந்டடுப்தில் சி விதங்கநப் பிடணர் கபத்தில் கமள்கிமர். 

மமளுணன்த்தில் அனுபம் ற்றுள்ந, கட்சியில் மூத்ட டபர்கநமகவும் 

உள்ந உறுப்பிர்கந கமபிட் அணச்சர்கநமக நிதமிக்கிமர். 

அணச்சபயில் ல்ம ணமநிங்கட்கும் என்றிதப் குதிகட்கும் ஏநவு 

பிதிநிதித்துபம் அளிக்கப்டுகிடம ன்டயும் மர்க்கிமர். 
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அணச்சபயின் டபமகப் பிடணர் 

அணச்சபயின் டபர் பிடணர், கமபிட் அல்து அணச்சர்குழு  

அனக்கப்டும் அணச்சபக்குள் அங்கித அணப்பிற்கும் அப டபர். 

இபற்றின் கூட்ங்கட்கு அபர் டண டமங்குகிமர். அணச்சபத எரு 

விநதமட்டுக்குழுபமக டுத்துக் கமண்மல் பிடணர் குழுவின் டபமக (Caption) 

அணகிமர். அணச்சப உறுப்பிர்களின் கருத்துக்கநக் கட்றிகிமர். 

அணச்சர்குழு அல்து அணச்சபக் கூட்த்தில் எருமித்ட கருத்து உருபமக பக 

சய்கிமர். அணச்சர்களித கருத்து பறுமடுகள் ற்ட்மல் அபற்க் கநத 

முதலுகிமர். அணச்சர்கட்கு பழிகமட்டிதமகவும் சதற்டுகிமர். 

டணது கீழ் ணிதமற்றும் அணச்சர்கள் மீது பிடணர் முழுணதம கட்டுப்மட்டு அதிகமம் 

ற்றுள்நமர். டணது விருப்த்திற்கு ணமமகச் சதற்டுகின் அணச்சர்கள் மீது அபர் 

மூன்று விடணம படிக்ககள் டுக்கமம்.  

 ஏர் அணச்சர் மறுப்பு பகிக்கும் துத அபரிமிருந்து டுத்து விட்டு 

முக்கிதமில்மட பமரு துத அளிக்கமம் 

 அணச்சபக் குழுவில் அணச்சமக உள்நப இஞ அணச்சமகபம 

அல்து துஞ அணச்சமகபம ணமற்மம்.  

 ந்ட அணச்சபயும் டவித விட்டு நீக்கமம். பிடண ணந்திரியுன் ணமற் 

முடிதமட கருத்து பறுமடு கமள்ளும் அணச்சர் டவியில் நீடிக்க முடிதமது.  

இஞப்புச் சங்கிலிதமகப் பிடண ணந்திரி  

பிடணர் குடிதசுத் டபருக்கும் அணச்சபக்கும் இயிம 

இஞப்புச்சங்கிலிதமகச் சதற்டுகிமர். அணச்சபயில் ணற்கமள்நப்டும் 

முக்கிதணம முடிவுகந குடிதசுத்டபரிம் டரிதப்டுத்துகிமர். 

அணச்சபயின் முடிவுகளில் பற்தனும் ணறு ரிசீ சய்யுணமறு குடிதசுத் 

டபர் பிடணக் கட்டுக் கமள்நமம். அவ்பமறு மதிதி கூறுகின் 

கருத்துக்கநப் பிடணர் அணச்சபயில் பத்து விபமதிக்கிமர். இவ்பமறு குடிதசுத் 

டபருக்கும்  அணச்சபக்கும்  இத பிடணர் இஞப்புச் சங்கிலிதமக 

சதற்டுகிமர்.  

பிடணரின் நி 

இங்கிமந்தில் பிடணர் பமறு விபரிக்கப்டுகிமர். பிடணர் சூரிதமகவும் பி 

அணச்சர்கள் சூரிதச் சுற்றி பரும் கமள்கநமகவும் பர்ணிக்கப்ட்ர். பிடணர் 

சணணமபர்களுக்குள் முடன்ணதமபர் ன் கருத்தும் சமல்ப்ட்து. 

கமப்மக்கில் அணச்சப அசமங்கம் ன்து டண அணச்சக் கமண் 

அசமங்கம்  ணமறிவிட்டமக ஆங்கி அசிதணப் விணரிசம் சய்பமர் 

கூறுகின்ர். இந்திதமவிலும் அத்டக நிதற்ட்டுச் சி ணமற்ங்களும் 

நிகழ்ந்துள்ந. 
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இந்திதம விடுட ற்திலிருந்து இதுபப் 14 பிடணமக மறுப்பி 

பகித்துள்நர். 1947 முடல் 1999 பயிம 52 ஆண்டுகளில் த்டமன 37 

ஆண்டுகள் பகர்மல் ருவும் அபது சந்டதியிம இந்திமகமந்தியும் மஜீவ் 

கமந்தியும் பிடணர்கநமக இருந்துள்நர். பகர்மல் ரு டன்னிகற் டபமகத் 

திகழ்ந்டமர். கட்சியிலும் ணக்கள் ணத்தியிலும் அபது சல்பமக்குச் சிப்மக இருந்டது. 

திழு  ஆண்டு கமம் மறுப்பு பகித்ட அபர் இந்தித ணக்கநமட்சித ணன 

நியில் கட்டிக்கமத்து அடன் பநர்ச்சிக்கு அடித்டநம் அணத்டமர். த்டமன இருது 

ணமடங்கந பிடணமக இருந்ட மல்கதூர் சமஸ்திரி கமங்கிஸ் கட்சியின் 

கட்டுப்மடுகட்கு உட்ட்பமகப சதற்ட்மர். 

1966 சபரியில் இந்திம கமந்தி பிடணமகும் மது ணத்தித அணச்சபயில் 

சய்தித்து அணச்சமக இருந்டமர். பததிலும் அனுபத்திலும் இநதபமக இருந்ட 

இபர் டமக்கக் கமத்தில் கமங்கிஸ் கட்சியின் டணக்குக் கட்டுப்ட்டு ந்டமர். 

ஆமல் விவித அபருக்கும் கட்சியின் மூத்ட டபர்கட்கும் இயில் 

கருத்து பறுமடுகள் ழுந்ட. டணது முற்மக்குத் திட்ங்களின் பமயிமகவும் 

பங்கடசப் மர் பற்றியின் கமஞணமகவும் மிக அதிகணம ணக்கள் 

சல்பமக்கப்ற் இந்திமகமந்தி 1975ல் கருத்து முண் மட்டுக்கு உள்நம 

ருக்கடி நிதப் பிகம் சய்தப்க் கமஞணமமர். 

முடன்முதமக 1977 ல் ணத்தியில் திர்க்கட்சி அசமங்கத்ட அணத்ட ணமமர்ஜி 

டசமய் டனிப்ட் சிப்ம சல்பமக்கு டயும் ற்றிருக்கவில். அபது 

அசமங்கம் ருக்கடி நிக் கமத்தில் சய்தப்ட்  டபறுகநச் சீர்சய்தயும் 

முதற்சிகந ணற்கமண்து. த்டமன இருத்டட்டு ணமடங்கள் டவி பகித்ட 

ணமமர்ஜி டசமய் அணச்சப உட்பூசமல் கவிழ்ந்டது. சண்சிங் மமளுணன்த்டச் 

சந்திக்கமண இமஜிமணமச் சய்டமர். 1980ல் மீண்டும் பிணம இந்திம கமந்தி 

துணிச்சம கமள்ககநப் பின்ற்றிமர். 1984ல் அக்மர் 31 ல் கமபமளிகள் 

கமதமளிகநமக ணமறி அபர் உயிக் குடிக்கும் பப் மறுப்பு பகித்ட அபரும் 

டது டந்டதப் மன்று டன்னிகரில்மட அதிகமங்கநப் ற்றிருந்டமர். 

இந்திம கமந்தியின் ணஞத்டமல் திடீப் பிடணர் மறுப் தற் மஜீவ் கமந்தி 

ந்து ஆண்டுகள் கட்சிதத் டணது கட்டுப்மட்டில், பத்துக்கமண்டு சல்பமக்குன் 

ஆட்சி சய்டமர். 1989ல் ஆம் ஆண்டு டர்டலில் கமங்கிஸ் டமல்வியுற்று மீண்டும் 

திர்க்கட்சி ஆட்சி ற்ட்து. V.P: சிங் ணற்றும் சந்திசகர் ஆகிதமர் என் 

ஆண்டுகந பிடணர்கநமக இருந்டர். 1991ல் சிறுமன்ண அசமங்கத்டத் 

டமங்கித பிடணர் சிம்ணமவ் டது கட்சியின் த்ட ணக்கநபயில் ருக்கிக் 

கமண்டு ந்டமண்டுகள் ஆட்சியில் சணமளித்டமர். 1996 டர்டல்கநத் டமர்ந்து 

பமதஜ்மயி டபகநம ணற்றும் I.K. குஜ்மல் க் குறுகிதகமப் பிடணர்கந மடு 

சந்தித்டது. 1998 ணமர்ச் 19ல் எரு கூட்ணி அசமங்கத்திற்குத் டணதற்றுப் 

பிடணமமர் பமஜ்மயி. தின் மூன்று ணமடங்களுக்குள் அந்ட அசமங்கம் 

கவிழ்க்கப்ட்து. 1999 சப்ம்ர் அக்மரில் ந்ட ணக்கநபத் டர்டல்களில் 

மதித டம கட்சியிர் டணயிம கூட்ணி பசதிதம ரும்மன்ண ற்று 

பமஜ்மயி மீண்டும் பிடணமகியுள்நமர். 
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ந்டபமரு டனிக்கட்சிக்கும் அறுதிப் ரும்மன்ண  முடிதமட நி கந்ட த்து 

ஆண்டுகநமக நிவி பருகிது. 1989 முடல் 1999 ப த்டமண்டுகளில் ந்து மு 

ணக்கநபத் டர்டல்கள் ந்து ழு பிடணர்கள் டவி பகித்துள்நர். 1999 முடல் 

2004 ப பமஜ்மயும் ,2004 முடல் 14 ப ணன்ணமகன் சிங்கும், 2014 முடல் 

ந்தி ணமடி பிடணமக டவி பகித்து பருகிமர். 

பிடணர் அலுபகம்  

பிடணர் அலுபகம் 1947 ஆகஸ்ட் முடல் சதல்மட்டிற்கு பந்டது. முடலில் இது 

பிணரின் சதகம்  அனக்கப்ட்து ஆமல் 1977 முடல் பிடணர் அலுபகம் 

 தர் ணமற்ப்ட்து. இது இந்தித அசமங்கப் ணி விதிகள் 1961ன் டி இந்தித 

அசின் எரு துதமக ட்டிதலிப்ட்து. இது தும் டனி அலுபகத்டதம 

டயும் ற்றிருக்கவில். இவ்பலுபகம் பிடணருக்கும் அபது அணச்சர் , 

குடிதசுத் டபர், ஆளுர் , ணமநி முடணச்சர்கள் , அதல்மட்டு பிதிநிதிகள் 

ஆகிதமருன் எரு இப்பு மணமக சதல்டும். ணற்மரு பும் டனிப்ட் 

டமர்புகள் ணற்றும் மதுணக்களிமிருந்து கமரிக்ககநயும் றுகிது. 

பிடணர் அலுபகத்தின் ணிகள் 

 பிடணரின் அதிகமத்திற்கு கீழ் பரும் அலுபல்கள் டமர்ம ணித 

ணற்கமள்ளுடல்  

 பிடணருத எட்டுணமத்ட ணிதயும் ணற்கமள்பதில் துபுரிடல் 

 பிடணருன் டமர்புத அணச்சப ணற்றும் ணமனி அசு பி 

விருப்ட் ணிகந ணற்கமள்ளுடல்  

 ணத்தித கமள்கக் குழுவின் டபமக அபது ணிகந ணற்கமள்ளுடல்  

 மதுணக்களுன் டமர்பில் இருந்து கமரிக்ககந கட்றிடல்  

பிடணர் அலுபத்தின் அதிகமபர்க்க டி நிகள் 

முடன்ணச் சதமநமர்:  பிடணர் அலுபகத்தின் அதிகமபர்க்கத்தின் டணதமக 

சதல்டுகிமர் ணலும் பிடணர் அலுபக கமப்புகந கதமளுடல். பிடணர் டனும் 

அணச்சக ணிகந ணற்கமள்ளும்டி கட்டுக்கமண்மல் அப்ணிகந சய்டல்  

கூடுடல் சதமநமர்: பிடணரின் டனிப்ட் ணற்றும் அணச்சப டமர்ம 

கமள்ககநயும் பிடணர் கட்டுக்கமண்மல் கபனிப்மர். 

இச்சதமநர் 1 : உள்து , சட்ம் ணற்றும் நீதித்துத பிடணரின் சமர்மக 

கபனித்டல் 

இச்சதமநர் 2 : பிடணர் அலுபகத்தின் நிர்பமகம் ணற்றும் சம , யில், 

விணமப்மக்குபத்து டகபல் டமர்பு ஆகித துகந கபனித்டல் 
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இச்சதமநமர் 3 : பளியுவுத்து, மதுகமப்பு,அணுசக்தி து ஆகிதபற் 

கபனித்டல் 

இதக்குர் 1 : சிப்பு ணியில் இருக்கும் இபர் ஊக ணம்மடு ணற்று உஞவு 

பனங்கக் கபனிக்கிமர் 

இதக்குர் 2 : உள்து டமர்மபற்றிற்கு மறுப்மபமர் 

இதக்குர் 3 : இபர் டனித்ட எரு இதக்குர் இபருக்கு ந்ட விட நிர்ஞயிக்கப்ட் 

மறுப்பு தும் கிதமது  ருக்கடி ங்களில் சி ணிகந ணற்கமள்பமர்.  

இதக்குர் 4: இபர் பிடணர் அலுபகத்தில் ல்பறு ணிகள்  ல்பறு ணமநி 

அசுகநமடு டமர்பில் இருப்து ணற்றும் குறிப்மக பகினக்கு ணமநிங்கநமடு 

டமர்பில் இருப்து. 

அணச்சபச் சதமநர்  

அணச்சபச் சதமநர் அணச்சபச் சதகத்தின் டபர் ஆபமர். 

அணச்சபக் கூட்ங்களில் பிடணருக்கு பது க்கம் இருப்மர். அணச்சபக் 

கூட்ம் றும் மது பிடணர் ணற்றும் அணச்சர்களுக்கு டபதம டகபல்கள் 

ணற்றும் புள்ளி விபங்கள் ஆகிதபற் பனங்குபது. அணச்சபக் கூட்ங்களில் 

அணதிதமக நிகழ்வுகநக் கபனிப்து ணற்றும் குறிப்புகள் டுப்து இபது ணிதமகும். 

அணச்சப சதமநர் டவிதமடு சுடந்தித்திற்கு பின்பு உருபமக்கப்ட் முக்கிதப் 

ணிதமகும் ஆமல் இங்கிமந்டப் மறுத்டப 1916லித இவ்பக அணப்பு 

உருபமக்கப்ட்து. 

இந்தித அசிதணப்ப் மறுத்டப அணச்சபச் சதமநர் டவிதப் 

ற்றித ந்ட எரு குறிப்பும் கமஞப்வில் ஆமலும் அணச்சபச் சதமநரின் 

டவிதமது பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கமத்தில் பசிமயின் சதகத்தின் டமர்ச்சிதமகப 

கருடப்டுகிது.சுடந்தித்திற்குப் பின் அணக்கப்ட் நிர்பமக சீர்திருத்டக் குழுபமது 

அணச்சபச் சதமநரின் டவியின் டன்ண ணற்றும் முக்கிதத்துபத்ட கருத்தில் 

கமண்டு மது நிர்பமகத்தில் இந்டப் டவித உருபமக்க பண்டும்  ரிந்து 

சய்டது. ணலும் இந்டப் டவித பளிப்தமக திந்ட நியில் அத்து 

திணதம சதமநர்கள் இப்டவியின் மட்டிக்கநத்தில் இருக்க பண்டும் வும் 

கூறிதது. 

1949 ஆம் ஆண்டு கமமசுபமமி தங்கமர் நிர்பமக சீர்திருத்டக் குழு திண பமய்ந்ட 

ல்பறு து அதிகமரிகந கமண் சிறித துகநக் கமண் குழுபமக 

அணக்க பண்டுண ரிந்துத்டது பின்மளில் இதுப அணச்சபச் சதகம் 

ஆது.இவ்பலுபகத்ட நிர்பகிக்கப அணச்சபச் சதமநர் டவி  உருபமது. 

1950 ஆம் ஆண்டு ன் ஆர் பிள்ந முடல் அணச்சபச் சதமநர் ஆமர். 
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அணச்சபச் சதமநமர் டவிதண்து   ஸ் அதிகமரிகளித மிக உதரித 

ணி ஆகும். டகுதியிலும் அனுபத்திலும் மூத்ட   ஸ் அதிகமரிடமன் அணச்சபச் 

சதமநமக நிதமிக்கப்டுபது ணபு. 

அணச்சப சதகம் மூன்று பிரிவுகநக் கமண்டுள்நது. உள் மட்டு பிரிவு, 

இமணுபப் பிரிவு,  நுண்ஞறிவுப் பிறிவு ன்பற்க் கமண்டுள்நது. 

அணச்சபச் சதகத்தின் ணிகள் 

 அணச்சபக் கூட்த்திற்கு டபதம குறிப்புகள் ணற்றும் டகபல்கந 

பனங்குடல்  

 அணச்சபக் கூட்த்தில் டுக்கப்ட் முக்கித முடிவுகள் ணற்றும் 

கமப்புக்கநப் மதுகமத்டல் ணற்றும் அது டமர்ம அணச்சகங்கள் , 

ணமனி அசுகளுக்கு சுற்றிக்க அனுப்புடல்  

 அணச்சபக் குழுக்களுக்கு டபதம சதக உடவி அளித்டல்  

 குடிதசுத் டபர், துக் குடிதசுத் டபர், ணற்றும் ணத்தித 

அணச்சபகளுக்கு ணத்தித அசின் சதல்மடுகந டரிவித்டல் 

 இச்சதகம் இந்தித அசின் அலுபல்கள் ணற்றும் ல்பறு அணச்சகத்தின் 

அலுபல்கந குடிதசுத் டபரின் அனுணதியுன் பன்மு ணற்றும் 

ஏதுக்கீடு சய்டல் 

 ணத்தித அசின் முடன்ண எருங்கிப்பு முகணதமக சதல்டுபது 

ணலும் ல்பறு அணச்சகங்களுக்கித முண்மடுகள் ழுந்டமல் 

அபற் சணசம் சய்பது 

 அணச்சபதமல் டுக்கப்டும் ல்பறு முடிவுகள் 

சதல்டுத்டப்டுகின்பம  கண்கமனித்டல்  

     அணச்சபச் சதரின் ணிகள் ணற்றும் அதிகமங்கள் 

 ணத்தித அசு நிர்பமகத்தின் முடன்ண எருங்கிப்மநமக சதல்டுகிமர் 

ஆமல் ல்பறு துகந ணற்மர்ப சய்பல் 

 இச் சதநமர் அந்டஸ்துக்கு ணல் உள்ந ணிகளுக்கு டகுதிதம 

ர்கந டர்ந்டடுக்கும் முது நி ணி நிதணக் குழுவின் டபமக 

இருத்டல் 

 அணச்சபக் குழுவின் சதமநரும் இபர்டமன். அணச்சபக் குழு 

கூட்ங்கநத் திட்மிடுபதும், அந்டக் கூட்த்தின் இம் ணற்றும் நிகழ்ச்சி 

நில்கநத் திட்மிடுபதும் சதமநரின் மறுப்பு. அசு விபகமங்கள் 
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டமர்ம அறிக்ககள் ணற்றும் ஆபஞங்கந நிர்பகிக்கும் அதிகமமும் 

இந்டப் டவிக்கு உண்டு. 

 அணச்சப சதகத்தின் நிர்பமகப் ணிகநக் கட்டுப்மட்டுக்குள் 

பத்திருப்தும், தமர் தமருக்கு ந்ட மருப்பு ன்று எதுக்கீடு சய்படற்கும் 

சதமநருக்க அதிகமம் உண்டு. 

 ந்டபமரு ருக்கடி, அசமடமஞ சூழ்நியிலும் அசின் க்கம் நின்று, 

அபசிதணமக டுக்க பண்டித முடிவுகளுக்கம ஆமச ட பண்டிதது 

சதமநருத மறுப்பு. 

 அணச்சப உகுழுக்களிதும் அணச்சபயிதும் கூட்ங்களுக்கு 

டபதம சக சபகநயும் பனங்குடல். 

 முக்கிதணம அணச்சபத் தீர்ணமங்கந முப்டுத்டல் 

சம்ந்டணமக டமர் படிக்ககந டுத்டல் 

 பிடணர் அலுபகத்திற்கும் ல்பறு அசுத் துகளுக்கும் ணற்றும் அசிதல் 

முகளுக்கும் எரு இப்புச் சங்கிலிதமக சதல்டுபது. 

 

இந்தித பமறு - னங்கம இந்திதம - 1 

ப்ம - சிந்து சணபளி மகரிகம் 

 இடன் மிகப்னணதம தர் சிந்து மகரிகம் 

 டமல்மருள் மம்ரிதத்தின் டி மிகப்மருத்டணம தர் மப்ம மகரிகம் ( 

மப்ம முடன்முடலில் கண்டுபிடிக்கப்ட் இம்)  

 புவியிதல் அடிப்யில் மர்த்டமணமமல் மிகப்மருத்டணம தர் – சிந்து – 

சஸ்பதி மகரிகம் ( கண்டுபிடிக்கப்ட் ரும்மன்ணதம இங்களில் 80 % 

இங்கள் இந்ட இண்டு திப்புங்களில் கமஞப்டுகிது)  

 மதுபமக ற்றுக்கமள்நப்ட் கமம் - கி.மு 2500 முடல் கி.மு 1750 ( கமர்ன் 

டதியிடுடலின்டி) 

 1931 ஆம் ஆண்டு சர்மன் ணமர்ல் ணமகஞ்சமடமமவின் கமத்ட கி.மு. 3250 - 

கி.மு. 2750  ணதிப்பிட்மர். 

 1956 ஆம் ஆண்டு ஃர்சர்வ்ஸ் ன்பர் ப்ம ண்மட்டின் கமத்ட கி.மு.2000 - 

கி.மு. 1500 ன்று ணதிப்பிட்மர். 1964 ஆம் ஆண்டு டி.பி. அகர்பமல் இந்ட ண்மட்டின் 

கமத்ட கி.மு. 2300 கி.மு. 1750  முடிவு சய்டமர். 

குருப் 1 ணற்றும் 2 முடல் நித்டர்வு - சர்க்க ற்றுக்கமண்டிருக்கிது 
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 சிந்து சணபளி மகரிகம்  முடன்முடலில் பமர்த்டத பிகப்டுத்திதபர் சர் 

மன் ணமர்ல் ன் அறிஜர். 

 சிந்து சணபளி மகரிகம் சம்புக்கம கட்த்டச் சமர்ந்டது 

 சிந்து சணபளி மகரிகம், சிந்து , லுசிஸ்டமன், ஞ்சமப், ரிதமம,மஸ்டமன், குமத், 

ணற்கு உத்திப்பிடசம் ணற்றும் பக்கு ணகமமஷ்ட்ம ஆகித குதிகளில் வி 

இருந்டது. 

 மதுபமக பமற்று அறிஜர்கள் ப்ம – கமக்கர் – ணமகஞ்சடம குதித மிக 

முக்கிதணம குதிதமக கருதுகின்ர். 

 இந்ட மகரிகம் பக்கில் மப்ர் ( சட்ஜ்) ஞ்சமப், ணந்டம ( ஜிமப்) ம்மு கமஷ்மீர் ( 

டற்மது ) பயும் , டற்கில் கத்வ் ( குமத்) , டமய்ணமமத் ( ணகமமஷ்ட்ம 

)பயிலும் , கினக்கில் ஆம்கீர்பூர் ( உத்திப்பிடசம்) , ணற்கில் சுத்கமந்டர் ( 

மகிஸ்டமன் -ஈமன் ) ல் பத வியிருந்டது 

 முக்கித கங்கநமக ப்ம ணற்றும் ணமகஞ்சடம விநங்கிதது 

 துமுக கங்கள் - மத்டல் ,சுத்கமந்டர்,ஆமஹிதிம,மகமட், குண்மசி  

இம் ஆற்றுப்

டுக 

ணமநிம்   மடு  கண்டுபிடித்டபர்கள் 

ப்ம மவி ஞ்சமப் மகிஸ்

டமன் 

டதமம் சமனி 

(1921),ணடம ஸ்பருப் 

பமத்சம(1926),வீர் (1946) 

ணமகஞ்சட

ம 

சிந்து சிந்து மகிஸ்

டமன் 

ஆர்.டி 

மர்ஜி(1922),ணக்க(1927),

வீர் (1930) 

சமன்ுடம

ம 

சிந்து  சிந்து மகிஸ்

டமன் 

ணக்க (1925), ன்.ஜி 

ணஜீம்டமர் (1931), ஸ்.ஆர் 

மபம (1954) 

மத்டல் மகம

பம 

குமத் இந்தி

தம 

ஸ்.ஆர் மபம ( 1954) 

கமளிங்க

ன் 

கமக்கர் மஸ்

டமன் 

இந்தி

தம 

அணமந்த் கமஷ் (1951) , 

பி.வி மல் ணற்றும் பி.க 

டமர் ( 1961) 

ன்பமலி  கமக்கர் ரிதம

ம  

இந்தி

தம 

ஆர்.ஸ் பிஸ்ட் (1973) 
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டமவீம லூனி குமத் இந்தி

தம 

.பி மஷி ( 1967) 

 

இம்  டமல்மருள் கண்டுபிடிப்புகள் 

ப்ம ஆறு டமனிதக்கநஞ்சிதங்கள் டமர்ச்சிதமக, பசய்யும் ட, 

டமழிமநர்கள் டங்குமிம் , கன்னி ண் டய்பம், இடுகமடு, 

லிங்க குறியீடுகந கமண் கற்கள், ண் உறுப்பு , சமதம் 

பூசப்ட் மகள்,ண் டய்பங்களின் களிணன் 

சிகள்,கமதுண ணற்றும் மர்லிதக் கமண் ணப்க , 

சம்பு அநவுகமள், பண்க கமப், சம்பு உமகத்டமல் 

சய்தப்ட் கண்ஞமடி, கூ, க 

ணமகஞ்சடம ரும் டமனிதக்கநஞ்சிதம் ( இந்ட மகரிகத்தில் கமஞப்ட் 

மிகப்ரித கட்டி அணப்பு), ரும் குளிதல் குநம், மதுணக்கள் 

கூடும் ச, கிளிஞ்சல் சமடிகள் , சுதி ணகமடபம ,  ணமடும் 

மட்டித ணங்கயின் நிர்பம பண்கச் சி,டமடிபத்ட 

ணனிடனி ம்,சமதம் பூசப்ட் முத்திகள்,ண் டய்பங்களின் 

களிணன் மருட்கள், ய்தப்ட் ருத்தி துணி, சங்கற்சூந, 2 

ணசமமித முத்திகள்,க  

சமன்ஹீடம சிட்மல் இல்மணல் கமஞப்ட் கம்,ணப் ம, 

உடட்டுச்சமதம், உமக ப சய்தக்கூடித 

டமழிமநர்கள்,கிளிஞ்சல்கநமல் ஆஞம் டதமரிப்பர்கள் ணற்றும் 

ணணிகள் உருபமக்ககூடிதபர்கள், சங்கலில் திபம மயின் 

உருபம், களிணன்மல் உருபமக்கப்ட் கமந பண்டி, பண்க 

மம்ண பண்டி 

மத்டல் துமுகம், ல் பத்திருந்ட இம், கிளிஞ்சல்கநமல் ஆஞம் 

டதமரிப்பர்கள் ணற்றும் ணணிகள் உருபமக்ககூடிதபர்கள், தீ 

அப்மன்கள், குதியின் சுடுணண் உருபம்,இட் ரித்டல் ( 

இந்ட ஆண் ணற்றும் ண்ஞ ( மடிதமக) எ  கல்யில் 

பத்து தீ மூட்டுடல் ) கப்லின் சுடுணன் உருபம் , சமதம் பூசப்ட் 

ம, ஈமனித , ர்சித முத்திகள் ணற்றும் சமதம் பூசப்ட் 

குபந ( ப ணற்றும் ரி)  

கமளிங்கன் நிம் உனப்ட்டற்கம டதம், ழு தீ அப்மகள் , 

சுபடிக்கப்ட் சங்கல்கள் , மம்ண பண்டியின் உருநகள் , 

ணசப்ட்மமித கூம்பு படிப முத்திகள் 

டமவீம எரு டனித்துபணம நீர் சகரிப்பு மு ணற்றும் கழிவு நீர் 

மு,மிகப்ரித கிஞறு ணற்றும் குளிதல், எரு அங்கம் 
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 ணமகஞ்சடம சிந்து சணபளியில் கமஞப்ட் மிகப்ரித கம், மகிகமர்கி டற்மது 

இந்திதமவில் உள்ந சிந்து சணபளி இங்களில் மிகப்ரித இம் 

கங்களுக்கித கமஞப்ட் மதுபம அம்சங்கள் 

 முதமக திட்மிப்ட் க அணப்பு கட்ங்கள் , 

 கட்டிங்களுக்கு சுட் சங்கல்கந தன்டுத்திதது 

 நித்டடி கழிவு நீர் பமய்க்கமல்கள்  

 ரும் டமனிதக் கநஞ்சிதம் , குளிதல் அகள் 

 சுர்கமடம - சிந்து சணபளி மகரிகத்தித குதி கமப்ட்து இங்கடமன். 

முக்கிதப்யிர்கள் 

 கமதுண, மர்லி , ல் யிரிப்ட்டற்கம டதம் மத்டல் ணற்றும் மங்க்பூர், 

ள், கடுகு, ருத்தி, ரிச்ச மன்பயும் யிரிப்ட்.உகித முடல் 

முதமக ருத்தி யிரிட்பர்கள் சிந்து சம்பளி ணக்கள் 

விங்குகள் 

 சம்ணறிதமடு, பள்நமடு, கமம்புத ணற்றும் கமம்பில்மட ருது, ருண, 

கமட்டுப்ன்றி, மய், பூ,கமட்டுக்கமழி, ணமன், ஆண, தம, எட்கம், ரிமசர்ஸ், 

புலி ஆகிதப கமப்ட். சிந்து சணபளி ணக்கள் சிங்கம் ற்றி 

அறிந்திருக்கவில். 

பர்த்டகம் 

 ஆப்கமனிஸ்டமன், ஈமன் மன் குதிகநமடு அதல்மட்டு பர்த்டகமும் ற்து. 

 டங்கம், சம்பு, ஈதம் ணற்றும் அரித பக கற்கள் இக்குணதி சய்தப்ட். 

 கமதுண, மர்லி, யிறுபககள், ண்ஞய் வித்துக்கள் மன் பநமண் மருட்கள் 

ற்றுணதி சய்தப்ட்.  

 ருத்திதமகள், ணட்மண்ங்கள், ணணிகள், சுடுணண் கப்மருட்கள், டந்ட 

பப்மடுகள் மன்பயும் ற்றுணதிகளில் அங்கும். 

 சிந்துப்குதிக்கும் சுணரிதமவுக்கும் இத பமணிகத்டமர்பு நிவிதடற்கு மதித 

சமன்றுகள் கித்துள்ந. ணசமமிதமவில் சிந்துபளிதச் சமர்ந்ட  

முத்திகள் கண்டுக்கப்ட்டுள்ந.  
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  மஞதங்கள் தன்டுத்திதது டமர்ம டகபல்கள் இல். ண்ணமற்று பமணிகண 

பமக ற்து. 

 சிந்து சணபளி ணக்கள் இரும்பி அறிந்திருக்கவில் 

 சுணரித நூல்கள் சிந்து சணபளியுன் பர்த்டகம் ற்ட டரிவிக்கும் 

மருட்டு சிந்து சணபளி குதிக்கு ணலூகம  அனத்டர் 

 சிந்து சணபளி மகரிகம் மதுபமக க மகரிகத்டக் கமண்டிருந்டது. 

இக்குணதி ப்ட் இம் 

டங்கம் கமமர் ( கர்மமக) , ஆப்கமனிஸ்டமன், 

ஈமன் 

பள்ளி ஆப்கமனிஸ்டமன், ஈமன், டன் இந்திதம 

சம்பு கத்திரி( மஸ்டமன்), லுசிஸ்டமன், 

அபிதம 

டகம் ஆப்கமனிஸ்டமன், பிகமர் 

 நிர்பமகம் ணற்றும் சமூக  நிண 

 ந்ட எரு அசிதணப்பு நிர்பமக மு கமஞப்ட்டற்கம டதக்கள் 

கமஞப்வி. மதுபமக மர்க்கும் மது பணிகர்கள் ஆட்சி சய்டபமறு 

புப்டுகிது 

 அபர்கநது முக்கித ஆண் கவுள் சுதி (முற்கமத்தித சிபன்). திதமபடிவில் 

அணர்ந்திருக்கும் அபருக்கு மூன்று முகங்களும் இண்டு கமம்புகளும் 

கமஞப்டுகின். மன்கு விங்குகள் (தம, புலி, நீர்தம, ருது) பவ்பறு 

திசகநப்மர்த்ட பண்ஞம் அப சூழ்ந்துள்ந. அபது மடத்தில் இண்டு 

ணமன்கள் உள்ந. இந்ட உருபம் முத்திகளில் கமஞப்டுகிது.  

 அபர்கநது முக்கித ண் கவுள் டமய்க் கவுநமகும். இடன் சுடுணண் படிபங்கள் 

கிக்கின்.  

 பிற்கமத்தில் லிங்க பழிமடும் கமஞப்ட்து. ப்ம ணக்கள் ணங்கநயும் 

விங்குகநயும் கூ பழிட்ர். 

 ய்கள், கட் ஆவிகள் மன்பற்றின்மீது ம்பிக்க கமண்டிருந்ட அபர்கள், 

டங்கநப் மதுகமத்துக் கமள்ந டமதத்துக்கநயும் அணிந்டர். 

 ப்ம ழுத்து படிபம் இன்னும் முழுணதமக கண்றிதப்வில். 400 முடல் 

600 பயிம படிபங்கள் இருப்பினும், அபற்றில் 40 அல்து 60 ணட்டுண 

அடிப்தமக விநங்குகின். ஞ்சிதப அபற்றின் ணமற்றுபடிபங்கந. 
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 கமன்டிவிதமபச் சர்ந்ட மர்மம ணற்றும் அபது உன்ணிதமற்றும் 

அறிஜர்களும் ப்ம ணக்களின் ணமழி திமவிணமழித ன்று முடிவு சய்துள்நர். 

சமவிதத் அறிஜர் சிரும் இக்கருத்ட ற்கின்ர். 

முடிபம டகபல்கள் 

 ப்ம ண்மட்டின் அழிவு குறித்து மதுபமக ல்பறு கருத்துக்கள் 

முன்பக்கப்டுகின். பள்நப் ருக்கு, திகள் பண்டுமடுடல், விநநிம் 

டது பநத்ட இனத்டல், அவ்பப்மது ற்டும் நிடுக்கம் மன் இதற்கப் 

ரிர்கள் ப்ம கங்களின் அழிவுக்கு கமஞங்கநமக இருந்திருக்கக்கூடும். 

 ஆரிதர்களின் பருகயும் சிந்து சணபளியின் அழிவுக்கு கமஞணமக இருக்கும்  

கருடப்டுகிது 

 ணமகஞ்சமடமமவில் கண்டுக்கப் ட்டுள்ந ணனிட லும்புக்குவிதல் அந்கம் 

அதபரின் தடுப்புக்கு ஆநமட பளிப்டுத்துபடமக உள்நது. 

 ரும்மம அறிஜர்கள் சிந்து சம்பளி மகரிகத்ட உருபமக்கிதபர்கள் 

திமவிர்கள்  உறுதிதமக ம்புகின்ர். 

 சிந்து சம்பளியின் சண கமத்தித மகரிகணமக, ணசமமிதம, கிப்து, சீம ஆகும். 

கருஞக் கம உச்ச நீதிணன் தீர்ப்பு 

கருஞக்கமத அனுணதிக்கக் கமரி ‘கமணன் கமஸ்’ ன் டன்மர்ப அணப்பு 

கந்ட 2005ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிணன்த்தில் ணனுத்டமக்கல் சய்டது. ‘நீண் கமணமக 

மய்பமய்ப்ட்பர்கள் குஞணத பழியில்மட நியில், ணருத்துபணயில் 

அபர்களுத சுபமசக் கருவிகந அகற்றி கருஞக்கம சய்யும் மு 

 மடுகளில் இருக்கிது. அசிதல் சட்த்தின் 21பது பிரிவு பமழ்படற்கு ணட்டுமின்றி 

சமபடற்கும் உரிண பனங்கியிருப்டமல், கருஞக்கமக்கு அங்கீகமம் பனங்க 

பண்டும்’  அந்ட ணனுவில் கூப்ட்டிருந்டது. 

இந்டத் தீர்ப்பில் தீர்க்கமுடிதமட அல்து மீநமுடிதமட மய்த்டமக்கத்தில் இருப்பர்கந, 

ணருத்துப உகஞங்கந அகற்றுபடன் மூம் கருஞக்கம சய்தமம்  

நீதிதிகள் டரிவித்துள்நர். அடமபது, தீமட மய் உள்நபர்கள், ம்  

பழியில்மடபர்கந சி விதிகளுக்கு உட்ட்டு ணணிக்க அனுணதிக்கமம் ணற்றும் 

சதற்க உயிர்கமக்கும் முகநக் கவிட்டு உயிர்துக்கச் சய்தமம்  

தீர்ப்ளித்துள்நர். 

கருஞக் கம ன்மல் ன்?  

சக உயிரின் மீது கருஞதற்பர்கநமல் நிகழ்த்டப்டுபதுடமன்  கம. ஏர் உயிரின் 

மீடம கருஞயின் கமஞணமகவும் கம புரிதமம் ன்கி கருத்டக் கமண்து 

‘கருஞக் கம’.  
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தீர்க்க முடிதமட மய், டமங்க முடிதமட பலி, மீண்டு ப இதமட மூந சதலினப்பு 

மன்பற்மல் மதிக்கப்ட்பர்கநக் கருஞக் கம சய்த அனுணதிக்க 

பண்டும் ன்கி கமரிக்க டுங்கமணமகப ழுப்ப்ட்டு பருகிது.  

‘கருஞக்கமத (Mercy killing) ல்ணஞம் (Euthanasia) ன்று 

குறிப்பிடுகின்ர். டி ல்ணஞம் (Active Euthanasia), சமத்விக ல்ணஞம் 

(Passive euthanasia)  இது இருபகப்டும். ணஞத்ட ற்டுத்தும் ணருந்ட 

ஊசியின் பமயிமகச் சலுத்தி உயிப் மக்குபது டி ல்ணஞம். உயிர் 

பமழ்படற்கம உகஞங்கந அகற்றி விடுபடன் மூம் ணஞத்ட ற்டுத்துபது 

சமத்விக ல்ணஞம்.  

இது மதிக்கப்ட்ப ல் ணஞத்துக்கு ஆட்டுத்தும்டி விரும்பிக் கட்து 

(voluntary), அபது உவிர்கள், ண்ர்கள் கட்து (involuntary)  

இருபகப்டுகிது. உக அநவில் புற்றுமய், Amyotrophic Lateral Sclerosis, 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease  இம்மூன்று மய்கநமல் 

மதிக்கப்ட்பர்களுக்கமகத்டமன் ரும்மலும் கருஞக் கமக்கம 

கமரிக்ககள் ழுப்ப்டுகின். 

கருஞக் கமத அபர்கள் Physician Assisted Suicide - அடமபது 

ணருத்துபரின் பழிகமட்டுடலின் ரில் நிகழ்த்டப்டும் டற்கம ன்று 

குறிப்பிடுகிமர்கள். ணஞத்ட ற்டுத்தும் ணருந்துகந மதிக்கப்ட்ப 

உட்கமண்டு இக்கும்டிதம சூன உருபமக்கிக் கமடுக்கின்ர். 

இதமடபர்களுக்கு கமர்ன் ணமமக்சடு பமயுபச் சலுத்துபடன் மூம் ணஞத்ட 

ற்டுத்டமம். பலி இல்மட ணஞம் ன்துடமன் கருஞக் கமயின் முக்கித 

மக்கணமக இருக்கிது.  

கருஞக்கம ன் பண்டும்? 

 உநவிதல் ரீதிதமகப் மர்த்டமல் கருஞக் கமக்கம டப இருக்கிது. 

பலி ணற்றும் உல் அபர்கநது கட்டுப்மட்டில் இல் ன்கி உண்ணத 

ற்றுக்கமள்ந முடிதமடபர்கள்டமன் கருஞக்கம சய்தச் சமல்லிக் 

கட்கிமர்கள். மீண்டு ப இதமட மூநச் சதலினப்புக்குச் சன்பர்கந 

மணரிப்தில் மருநமடம ரீதியிம சபமல்கந திர்கமள்ந ரிடுகிது. 

 உநவிதல் ரீதிதமகப் மர்த்டமல் கருஞக் கமக்கம டப இருக்கிது. 

பலி ணற்றும் உல் அபர்கநது கட்டுப்மட்டில் இல் ன்கி உண்ணத 

ற்றுக்கமள்ந முடிதமடபர்கள்டமன் கருஞக்கம சய்தச் சமல்லிக் 

கட்கிமர்கள். மீண்டு ப இதமட மூநச் சதலினப்புக்குச் சன்பர்கந 

மணரிப்தில் மருநமடம ரீதியிம சபமல்கந திர்கமள்ந ரிடுகிது. 

 ணருத்துபம் டனிதமர்ணதணமகி விட் சூனல் ன ணக்களுக்கு ரும் 

ருக்கடித ற்டுத்துகிது. எட்டுணமத்டக் குடும் பருணமமும் 

ணருத்துபத்துக்க சவு சய்தப்டுபடமல் ணற் அடிப்த் டபகநப் 

பூர்த்தி சய்த முடிதமணல் மகிது. இப்டிதமரு ருக்கடிதம சூனலில் 
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மதிக்கப்ட்பர் ணடநவில் டமன் தமருக்கும் மணமக இருக்க பண்மம் 

ன்கி முடிவுக்குள் பருகிமர்.  

 ``கருஞக் கம சட்ப்பூர்பணமக்கப்வில் ன்மலும், இன்க்கு 

நித கிமணப்புங்களில் முதிதபர்கள் கருஞக்கம சய்தப்ட்டுடமன் 

பருகிமர்கள். ன்றிக்கறி உண்ஞக்கமடுத்டல், ல்ண்ஞத டவி  

குளிர்ந்ட நீமல் குளிப்மட்டுடல்  உக் குளிர்வித்து ணஞணதச் 

சய்யும் னக்கம் இன்க்கு பமக இருக்கிது.  

 உயிர் பமழ்டலுக்கம உரிண ல்மருக்கும் இருக்கிது. அது மல் டன்மல் 

பமன இதமட பமழ்க்கயிலிருந்து கன்னிதணமக சுடந்திணமக விடுட 

றுபதும் கூ டனிப்ட் உரிண  உச்ச நீதிணன்ம் டரிவித்துள்நது. 

 உக அநவில் சி மடுகள் கருஞக் கம சய்த முதம சட் 

பழிமுகந ற்டுத்தியுள்நது.  

 இந்திதமவில் சட்ப்பூர்பணமக கருஞக் கமக்கு அனுணதி 

பனங்கப்வில். இந்தித அசிதப்புச் சட்ம் பிரிவு 21ல் பமழ்படற்கம 

உரிணத Right to live with dginity ன்று குறிப்பிப்ட்டுள்நது. 

ணரிதமடதமடு பமழ்பது ன்கி அடிப்யில் மர்த்டமல் தீமடமய் ணற்றும் 

பலி, படதமடு பமழ்பது ணரிதமடதம பமழ்க்கதம? எருபர் பலியுன் 

டற்கமக பமன பண்டும்? ஆகப கருஞக் கமத ணரிதமட இல்மட 

பமழ்க்க ணற்றும் ல்ணஞம் ன்கி அடிப்யில் ற்றுக்கமள்நமம்.  

கபத்தில் கமள்நக்கூடிதப ? 

 இந்திதமபப் மறுத்டப இட முகமக தன்டுத்தும் பமய்ப்பு 

அதிகம் 

 மதித அநவில் இடற்கம சட் பழிமுகள் உருபமக்கப்வில் 

 ணலும் எரு ர் டன்விருப்த்துன் டமன் கருஞக்கம சய்த 

விண்ஞப்ம் சய்கிமர் ன்ட உறுதிப்டுத்ட முதம முகள் 

இல். 

 ணருத்துபர்கள் , சமூக ஆர்பர்கள் , அசு பிதிநிதிகள், நீதித்து இந்து 

ரும் விபமடத்திற்கு பின் இதுற்றித டளிபம சட் விதிமுகள் 

பகுக்கப்ட்டு முதமக அணல்டுத்ட பண்டும்.  

உச்ச  நீதிணன் பழிகமட்டுடல்  

 கருஞக் கம சய்த வினபமர் டன்விருப்ணமகபம அல்து 

அபருத மதுகமப்மநர் மூணமகபம அல்து ணருத்துபக்குழுபம 

விண்ஞப்ம் சய்தமம் 
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 அவ்பமறு சய்யும் மது அந்ட 20 ஆண்டுகள் ணருத்துபத்தில் அனுபம் 

உள்ந 3 ர்கள் கமண் குழு ரிசமதித்து அறிக்கயி ணமபட் 

ஆட்சிதருக்கு ரிந்து சய்யும்  

 ணமபட் ஆட்சிதர் டனிதமக மூபர் கமண் ணருத்துபக் குழுப அணத்து 

அறிக்கத ரிசீலித்து அனுணதி பனங்குபடம பண்மணம  முடிவு 

சய்யும் 

 ணமபட் ஆட்சிதர் அனுணதி பனங்கவில்தனில் உதர்னீதிணன்த்ட 

அனுகமம். 

கருஞக்கம ற்றித முந்டத விபமடங்கள் 

மும் ணருத்துபணயில் ர்மக ணிதமற்றிதமது, மலிதல் மத்கமத்துக்கு 

உட்டுத்டப்ட்டு, கந்ட 42 ஆண்டுகநமக  கமணம நியில் இருந்டமது 

கருஞக்கம ற்றித விபமடம் ழுந்டது 

IYACHAMY ACADEMY 

NO 172, GROUND FLOOR, (OPPOSITE TO ANNACHI KADAI),  

THIRUGNANASAMBANDAR STREET, 

TIRUVALLEESWARAR NAGAR, THIRUMANGALAM 

ANNA NAGAR WEST, CHENNAI – 40  

PH: 7418521550, 9952521550, 044-48601550 
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