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டப்பு நிகழ்வுகள் ஜீலன 23 -29 / ப்ரிக்ஸ்/ ஊல் டுப்பு 

ச ோோ/ 

 

 

 The Government has signed a Memorandum of Understanding (MoU) 

with United Kingdom for seeking help in improving overall public 

transport system in the country 

 இந்தி அசு பிரிட்டன் அசுடன் பதோதுப் சதோக்குத்ல சம்தடுத்துற்கோக 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம் என்லந  சற்பகோண்டுள்பது 

 Government set up high level committee chaired by Union Home 

Secretary to check mob lynching and . Government has further 

decided to constitute a Group of Ministers headed by the Union Home 

Minister to consider the recommendations of the high level 

committee.  

 கும்தல் பகோலனல டுக்க த்தி அசு உள்துலநச் ப னோபோர் லனலயிலும் 

ற்பநோரு குழுல தல்சறு அலச் ர்கலபக் பகோண்ட கூட்டுக்குழுவிலண 

த்தி உள்துலந அலச் ர் லனலயில் அலத்துள்பது. இன்தடி உர் 

நிலனக் குழு அளிக்கும் அறிக்லகல கணத்தில் பகோள்ளும். 

 The Government has successfully launched Unnat Bharat Abhiyan 

2.0. The UBA 2.0 was officially launched on 25th April, 2018 in AICTE, 

Vasantkunj. Unnat Bharat Abhiyan is a flagship programme of the 

Ministry of HRD, it aims to link the Higher Education Institutions with 

set of atleast (5) villages 

 த்தி அசு உன்ணத் தோம் திட்டம் இண்டிலண பற்றிகோக துக்கியுள்போது. 

உன்ண தோம் திட்டம் 2 ப்ல் 25 அன்று அலுல்பூர்ோக போடங்கப்தட்டது. 
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த்தி னிபத்துலந அலச் கம் இத்திட்டத்திலண ப ல்தடுத்து, 

இத்திட்டத்தின் சோக்கம் உர்கல்வி நிறுணத்ல ந்து கிோங்களுடன் 

இலணப்தது ஆகும் 

 Prime Minister Shri Narendra Modi, Visited to Republic of Rwanda 

(23-24 July), Republic of Uganda (24-25 July) and Republic of South 

Africa (25-27 July). This will be the first visit by an Indian Prime 

Minister to Rwanda and the first visit by our Prime Minister to Uganda 

in over 20 years.  

 பிர் சந்தி சோதி ரூோண்டோ, உகோண்டோ ற்றும் பன் ஆப்ரிக்க 

ோடுகளுக்கு மூன்று ோள் தணம் சற்பகோண்டுள்போர். ருோண்டோவிற்கு தணம் 

ப ய்யும் முல் இந்திப் பிர் சோடி ன்தது குறிப்பிடத்க்கது. அசசதோல் 

உகோண்டோவிற்கு இருதது ஆண்டுகளில் முல் முலநோக ப ல்லும் லனரும் 

சோடிோன். 

Additional Info / கூடுல் கல்கள் 

 Prime Minister will visit the Genocide Memorial and participate in an 

event on "Girinka” (one cow per family), a national social protection 

scheme 

 பிர் சோடி இணப்தடுபகோலன நிலணவிடத்ல தோர்லயிட்டு பின்ணர் கிரிங்கோ 

ணப்தடும் எரு குடும்தத்திற்கு எரு ோடு ங்கும் திட்டத்திலண ரூோண்டோவில் 

துக்கி லக்கிநோர். 

 Shri Thaawarchand Gehlot Attends Global Disability Summit 2018, 

London, Uk 

 த்தி அலச் ர் ஸ்ரீ ோர்ோ ந்த் சகனோட் உனக ோற்றுத்திநணோளிகள் ோணோடு 

2018 னண்டனில் லடபதற்நது இதில் அர் கனந்து பகோண்டோர் 

 Iran was the second-biggest oil supplier to Indian state refiners 

between April and June 
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 ப்ல் முல் ஜீன் கோனகட்டம் லயில் இந்திோவிற்கு இண்டோது மிகப்பதரி 

ண்பய் ங்கும் ோடோக ஈோண் உள்பது. 

 The West Bengal Assembly passed a resolution to change the name of 

the State as 'Bangla' in three language 

 சற்குங்க  ட்டப்சதல அந் ோனினத்தின் பதல சற்கு ங்கம் ன்தல 

ோற்றி தங்கபோ அோது ங்கோபம் ண பதர் ோற்றும் தீர்ோணத்திலண 

நிலநசற்றியுள்பது 

 Government of India has approved a new scheme namely Mahila 

Shakti Kendra for implementation during 2017-18 upto 2019-20 to 

empower rural women through community participation.  

 கிபோ  க்தி சகந்திோ னும் பதண்கள்  மூகோக இலணந்து ப ல்தடும் 

திட்டத்திலண 2017-18 முல் 2019-20 ல ப ய்னதடுத் அனுதி 

ங்கியுள்பது. 

 The Prime Minister of India, Narendra Modi has said his country is 

going to build a heritage center in Jinja in the names of the populous 

nation’s independence movement icon, Mahatma Gandhi. 

 உகண்டோவிற்கு சுற்றுப்தணம் சற்பகோண்டுள்ப பிர் சோடி கோத்ோ 

கோந்தியின் நிலணவிடம் சிஞ் ோ ன்ந இடத்தில்  கட்டப்தட உள்போக 

அறிவித்துள்போர். 

 Two Indians Bharat Vatwani and Sonam Wangchuk are among the 

winners of this year’s Ramon Magsaysay Award, regarded as the Asian 

version of the Nobel Prize. The two are among six individuals declared 

winners . 

 இண்டு இந்திர்கள் தோத் ோத்ோனி ற்றும் ச ோணம் ோங்க்சுக் ஆகிசோர் இந் 

ஆண்டுக்கோண ோன் கச ச  விருதுக்கு சர்ந்படுக்கப்தட்டுள்பணர். ோன் 

கச ச  ஆசிோவின் சோதல் தரி ோக கருப்தடுகிநது. இந் ஆண்டில் போத்ம் 6 

சதருக்கு இவ்விருது அளிக்கப்தடுகிநது 

Additional information  
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 Vatwani is being recognised for “his tremendous courage and healing 

compassion in embracing India’s mentally-afflicted destitute, and his 

steadfast and magnanimous dedication to the work of restoring and 

affirming the human dignity of even the most ostracized 

 இந்திோவில் ண னம் தோதிக்கப்தட்டர்களுக்கோக போடர்ந்து உலத்ற்கோக 

தோத் ோத்ோனிக்கு  ங்கப்தட்டது 

 Wangchuk, , is being recognised for “his uniquely systematic, 

collaborative and community-driven reform of learning systems in 

remote northern India, thus improving the life opportunities of 

Ladakhi youth, and his constructive engagement of all sectors in local 

society to harness science and culture creatively for economic 

progress 

 இந்திோவின் டகிக்கு தகுதியில் இருப்தர்களின்  மூக முன்சணற்நத்திகோக 

புதி ழிகளில் தயிற்சிகள் சற்பகோண்டற்கோக ோங்சுக் அர்களுக்கு 

ங்கப்தட்டது 

 10th BRICS Summit Johannesburg Declaration 

 10து ப்ரிக்ஸ் ோணோடு பன் ஆப்ரிக்கோவின் ச ோகன்ச்பதர்க்கில் லடபதற்நது. 

முடிவில் ச ோகன்ஸ்பதர்க் பிகடணம் பளியிடப்தட்டது. 

 Dr. Harsh Vardhan conferring the E.K. Janaki Ammal award for 

Animal Taxonomy on P.T. Cherian.  the highest award in the field of 

taxonomy by the government 

 லகப்தடுத்துல் துலநயின் உரி விருோண ஈ.சக  ோணகி அம்ோள் விருது 

வினங்கு லகப்தோட்டினோபர் பிடி ப ரினுக்கு த்தி அலச் ர் டோக்டர் ஹர்ஷ் 

ர்த்ன் ங்கிணோர். 

 “Mission Satyanishtha” launched on 27th July 2018 aims at 

sensitizing all railway employees about the need to adhere to good 

ethics and to maintain high standards of integrity at work. 
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 மி ன்  த்னிஷ்ோ னும் திட்டம் ஜீலன 27,2018 துங்கப்தட்டது. இன்தடி 

யில்ச ஊழிர்களுக்கு சலனயில் வ்ோறு கன்னிோகவும் அந 

பறிசோடும் ப ல்தட சண்டும் ன்தது சோக்கோகும் 

 The Justice BN Srikrishna committee has stated that regulations 

suggested in the draft data protection bill will require the government 

to make changes to the Aadhaar Act. 

 கல் தோதுகோப்பு குறித்து ஆய்வு ப ய்ற்கோக அலக்கப்தட்ட, நீதிததி 

ஸ்ரீகிருஷ்ோ குழு, ஆோர்  ட்டத்தில் திருத்ம் ப ய் சண்டும் ண தரிந்துல 

ப ய்துள்பது. 

 

 India continues to rank a relatively low 96 in the United Nation’s E-

Government Development Index, 2018  

 க்கி ோடுகள்  லதயின் மின்ணோட்சி அ ோங்க சம்தோட்டு குறியீடு 2018ன் தடி 

இந்தி 96து இடத்தில் உள்பது 

 Honble Chief Minister released the State Forest Policy -2018 in a 

function held at Arignar Anna Zoological Park, Vandalur, 

Kancheepuram District 

 மிழ் ோடு ணக் பகோள்லக 2018  முனலச் ர் கோஞ்சிபும் ோட்டத்தில் 

அலந்துள்ப  அறிஞர் அண்ோ உயிரில் பூங்கோவில் லத்து பளியிட்டோர் 

Important Points  

Reserving the ecology was one of the themes of the document which aims 

at increasing forest cover, protection of wetlands and other waterbodies 

in the state. The draft forest policy rolled out by Chief Minister K 

Palaniswami would work on the objectives which include conservation of 

biodiversity, wildlife, rehabiliation and restoration of degraded forests, 

coastal ecosystem conservation among others. 
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The policy seeks the involvement of local tribal communities in 

protection, conservation and wildlife management.Tamil Nadu has about 

30.92 per cent of the forest declared as 'protected areas' and has 15 

wildlife sanctuaries, five National parks, 15 bird sanctuaries, three 

biosphere reserves, four project tiger areas. 

In accordance with the Nation Forest Policy, 1988 which says that the 

area under forest and tree cover be enhanced to 33 per cent of the 

geographical area of the country, Tamil Nadu will formulate innovative 

strategies for increasing its forest and tree cover from the present 21.76 

per cent to 33 per cent by 2030. 

Objectives of the forest policy can be achieved only with substantial 

investments, the policy said, "the National Forestry Commission has 

recommended allocation of 2.5 per cent of the budget for forest and 

wildlife improvement". 

முக்கிக் குறிப்புகள் 

னித்தும் ோய்ந் பூசகோப, தருநிலன, ண்  ோர்ந் சூலில், சுற்றுப்புநம் ற்றும் 

க்கள்போலக சதோன்ந சிநப்பில்புகலப மிழ்ோடு ன்ணகத்ச பகோண்டுள்போல், 

ம் ோநினத்திற்பகண னிச எரு ோநின ணக்பகோள்லக இருக்கசண்டிது 

அசிோகிநது. ணச, இற்லக பங்கள் ற்றும் ண உயிரிணங்கலபப் 

தோதுகோத்ல், சூனலப்புகள் ற்றும் அற்றின் பில் லககலபப் தோதுகோத்ல், 

சுற்றுச்சூலன தோரித்ல், ண உற்தத்தித் திநலண பதருக்குல், ணங்களில் நீர் 

ப ஆோங்கலப அதிகரித்ல் ற்றும் தருநிலன ோறுதோட்டிலண சீர் ப ய் 

ங்கள் அடர்ந் தகுதிகலபப் பதருக்குல் சதோன்நற்லந கருத்தில் பகோண்டு 

மிழ்ோடு ோநின ணக்பகோள்லக ோரிக்கப்தட்டுள்பது. சலும் மிழ்ணோட்டில் உள்ப 

ணங்களின் தப்தபல ற்சதோதுள்ப 21.76 % லிருந்து 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

33 % உர்த் டடிக்லக டுக்கப்தடும். 
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ண ற்றும் ண உயிரிண சம்தோட்டிற்கோக வு ப னவு திட்டத்தில் 2.5 விழுக்கோடு 

எதுக்கீடு ப ய் சசி ண ஆலம் தரிந்துல ப ய்துள்பலத் போடர்ந்து, 

இவ்ணக் பகோள்லகயின் இனக்கிலண அலட ஆண்டுசோறும் ணத்துலநக்கோண 

நிதி எதுக்கீட்லட அதிகரிக்க ோநின அசு டடிக்லக சற்பகோள்ளும். இனிரும் 

கோனங்களில் ணங்கள் ற்றும் ங்கள் மூனம் க்களின் ோழ்ோோங்கலப 

சம்தடுத்துற்கோண ழிமுலநகலப ோநின ணக்பகோள்லகயின் அடிப்தலடயில் 

திட்டங்கள் ோரிக்கப்தட்டு ப ல்தடுத்ப்தடும். 

 Tamil Nadu was ranked first in both domestic and foreign 

tourist arrivals. domestic tourists and 48.60 lakh foreign tourists 

visited Tamil Nadu. 

 மிழ்ணோடு போடர்ந்து மூன்நோது ஆண்டோக உள்ணோடு ற்றும் பளிணோட்டு 

சுற்றுனோ தனிகள் ருலகயில் முலிடத்தில் உள்பது. 

 Kerala tops in governance, Tamil Nadu second, according to the Public 

Affairs Index 2018 released by the think tank Public Affairs Centre 

(PAC).  

 பதோது நிர்ோக லம் ன்ந அலப்பு பளியிட்ட பதோது ஆட்சி நிர்ோக 

குறியீட்டில் சகோபோ முலிடமும் மிழ்ோடு இண்டோம் இடமும் பதற்றுள்பது. 

 The Geographical Indications (GI) registry of the government of India, 

has given an authorized user certificate to the 

Nagercoil temple jewellery  

 ோகர்சகோவில் சகோவில் ஆதணத்திற்கு இந்தி அசு புவி  ோர் குறியீடு 

ங்கியுள்பது. 

The Tamil Nadu State Disaster Management Perspective Plan 2018-2030 

Tamil Nadu State Disaster Management Authority (TNSDMA) is going to 

unveil a perspective plan on disaster management The Tamil Nadu State 

Disaster Management Perspective Plan 2018-2030 is evolved by the  
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TNSDMA based on various international agreements, including Sendai 

framework, UN sustainable development goals and Paris agreement on 

climate change. It also has taken into account the Prime Minister’s 10-

point action plan announced at the ASEAN ministers conclave. 

ப ன்டோய் கட்டலப்பு, க்கி ோடுகளின் நீடித் நிலனோண பர்ச்சித் திட்ட 

இனக்குகள்-2030, தருநிலன ோற்நம் குறித் தோரிஸ் எப்தந்த்தில் குறிப்பிடும் 

முன்னுரில ற்றும் இனக்குகலபபோட்டியும், சசி சதரிடர் சனோண்லத்திட்டம் 

2016 ற்றும் சதரிடர் அதோத்ணிப்பு குறித்து, ஆசி ோடுகளின் அலச் ர்கள் 

அபவினோண ோோட்டில், ோண்புமிகு தோப் பிர் பளியிட்ட தத்து அம்  

ப ல்திட்டம் ஆகிற்லநபோட்டியும் இத்போலனசோக்குத் திட்டம் 

அலந்துள்பது. 

இத்திட்டத்தின் அலப்தோணது, மிழ்ோடு தற்றி குறிப்பு, சதரிடர்கபோல் ற்தடும் 

ோக்கம், தோதிப்புகள், அதோங்கள் குறித் திப்பீடு ற்றும் அன் ணிப்புக்கோண 

இற்லகபோட்டி முலநோண அணுகுமுலநகள், நிர்ோக கட்டலப்பு, சதரிடர்கலப 

திர்பகோள்ற்கோண ோர் நிலன, இப்பீடு ங்குல் ற்றும் புணர்ோழ்வு, 

அதோங்கலப டுக்க ற்றும் ணிக்க சற்பகோள்பப்தடும் டடிக்லககள், 

தோதிப்புகலப சீலக்கும் பதோழுது “சிநப்தோக மீண்டும் உருோக்குல்”, சதரிடர் 

அதோத் ணிப்லத அடிப்தலடோக பகோண்டு ோநினத்தின் இ | பர்ச்சித் 

திட்டங்கலப திட்டமிடுல் ற்றும் அத்திட்டங்கலப பறிப்தடுத்துல், நிதி 

ஆோங்கள், போலனசோக்குத் திட்டம் சதோன்ந தல்சறு பிரிவுகலப உள்படக்கி 

திட்டோக ோர்ப ய்ப்தட்டுள்பது. 

இக்கூட்டத்தின் முடிவில், சசி சதரிடர் சனோண்ல  ட்டம், 2005 பிரிவு 23(3)-

ன்கீழ், மிழ்ோடு ோநின சதரிடர் சனோண்ல ஆலத்ோல், மிழ்ோடு சதரிடர் 

சனோண்ல போலனசோக்கு திட்டம் 2018-2030 (Tamil Nadu State Disaster 

Management Perspective Plan 2018-2030)-க்கு எப்புல் அளிக்கப்தட்டது. 
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anti-corruption Bill / ஊல் டுப்பு திருத் ச ோோ 2018 

An anti-corruption Bill passed by Parliament provides for punishment to 

both bribe-givers and takers, and extends some relief to public officials. 

The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018, was passed by the 

Lok Sabha on 24/07/2018 after the Rajya Sabha approved it on July 19. 

ஊல் டுப்பு திருத் ச ோோ சற்று ோநினங்கபலயில்  ூலன 19-ம் சதி 

நிலநசற்நப்தட்டது. க்கபல 24/7/2018 அன்று நிலநசற்றிது 

Features  

 Giving bribe is a specific and a direct offence. 

னஞ் ம் பகோடுப்தது எரு சிநப்புக் குற்நம் சலும் அது சடிக் குற்நோகும் 

 Those convicted of taking bribes can be imprisoned for three to 

seven years besides being fined under the provisions of the Bill. 

னஞ்  க்கில் குற்நம் நிருபீக்கப்தட்டர்களுக்கு ண்டத்துடன் ச ர்த்து 

மூன்று ஆண்டுகள் முல் 7 ஆண்டுகள் ல சிலந ண்டலண உண்டு 

 Bribe-givers have also been included in the legislation for the first 

time and they can be punished with imprisonment for up to seven 

years, a fine or both. 

முல்முலநோக னஞ் ம் பகோடுப்தர்கலபயும்  ட்டத்தின் லலநக்குள் 

பகோண்டுந்து அர்களுக்கு 7 ஆண்டுகள் சிலந ண்டலண அல்னது ண்டம் 

அல்னது இண்டும் ச ர்த்சோ ங்க ழி ப ய்ப்தட்டுள்பது. 

 It makes a provision for providing protection to 'coerced' (forced to 

pay a bribe) bribe-givers if the matter is reported to the concerned 

law enforcement agencies within a week. 

னஞ் ம் பகோடுக்க கட்டோப்தடுத்துதர்கலப உரி முகலயிடம் 7 

ோட்களுக்குள் முலநயிட ழிலக ப ய்ப்தட்டுள்பது. 
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 The Bill has removed the provision which protected a bribe-giver 

from prosecution for statements made by him/her during 

corruption trials. 

இந் ச ோோ னஞ் ம் பகோடுப்தருக்கு அளித்  ட்டப்தோதுகோப்லத 

நீக்கியுள்பது 

 The Bill also redefines criminal misconduct and will now only cover 

misappropriation of property and possession of disproportionate 

assets. 

ச ோோ குற்நவில் நோண டத்லயும் றுல ப ய்துள்பது சலும் 

அபவுக்கு அதிகோண ப ோத்து ச ர்த்லும் இதில் அடங்கும் 

 The Bill proposes a 'shield' for government servants, including 

those retired, from prosecution by making it mandatory for 

investigating agencies such as the Central Bureau of Investigation 

to take prior approval from a competent authority before 

conducting an enquiry against them. 

இந் ச ோசோ அசு ஊழிர்கள், தணி எய்வு பதற்சநோலயும் வி ோரிக்க 

அனுதி அளித்திருப்ததுடன் ஊல் வி ோல அலப்புக்கள் குற்நம் 

 ோட்டப்தட்டல வி ோரிப்தற்கு முன் முலநோண அனுதி ோங்க சண்டும் 

ணவும் கூறுகிநது 

 However, it states that such permissions shall not be necessary for 

cases involving the arrest of a person on the spot on the charge of 

accepting or attempting to accept any undue advantage for himself 

or for any other person. 

அச சலபயில் னஞ் ம் ோங்கும் இடத்திசன கண்டறிப்தட்டோல் 

வி ோலணக்கு உர் அதிகோரிகளிடன் முன் அனுதி ோங்கத் சலயில்லன 

ன்தலயும் பகோண்டுள்பது 

 According to the Bill, the trial in cases pertaining to the exchange 

of bribe and corruption should be completed within two years. 
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Further, even after reasoned delays, the trial cannot exceed four 

years. 

இந் ச ோோவின் தடி னஞ் ம் ற்றும் ஊல் போடர்தோண க்குகள் இண்டு 

ஆண்டுகளுக்கும் முடிக்கப்தட சண்டும் . க்கு வி ோலயில் அதிகோண 

கோனம் டுத்துக்பகோண்டோலும் ோண்கோண்டுகளுக்குள் க்கு 

முடிக்கப்தட்டிருக்க சண்டும் ன்தலயும் ழியுறுத்துகிநது 

 The Bill covers bribe-giving commercial organisations to be liable 

for punishment or prosecution. However, charitable institutions 

have been left out of its ambit. 

இந் ச ோோ ணிக நிறுணங்கள் னஞ் ம் பகோடுத்ோல் அலணயும் 

வி ோல லபத்துக்குள் பகோண்டு ழிப ய்திருக்கிநது ஆணோல் 

அநக்கட்டலபகள் இந் வி ோல லபத்திற்குள் 

ச ர்த்துக்பகோள்பப்தடவில்லன 

பிரிக்ஸ் கூட்டலப்பு 

2001 ஆம் ஆண்டு  சகோல்டு சன்  ோச் ற்றும் ஜிம் ஏ நில் ஆகிசோர் (BRIC) பிரிக் 

னும் ப ோல்லன லகோண்டோணர். இந் ோன்கு ோடுகளும் அதிக க்கள் போலக 

பரும் ோடுகள் னும் எச சதோக்லகக் பகோண்டிருப்தோல் இல எரு 

கூட்டலப்தோக உருோகனோம் ண ஆருடம் கூறிணர்.  

னோறு ற்றும் முக்கித்தும் 

2006 ஆம் ஆண்டு ப ப்டம்தரில் பிசசில், ஷ்ோ, இந்திோ ற்றும் சீணோ ோடுகளின் 

பளியுநவுத் துலந அலச் ர்களின்  ந்திப்பும் பின்ணர் 2008 இல் சற்கூறி ோன்கு 

ோடுகளின் உர்ட்டத் லனர்கள் எருங்கிலந்து பிரிக் ன்ந அலப்லத 

உருோக்குது ன்று முடிபடுத்து 2009ல் ஷ்ோவில் அன் துக்க ோோடும் 

லடபதற்நது.பிரிக் ோடுகளின் கூட்டலப்பு டடிக்லக மூனம் அபரிக்க கோதிதத் 

தித்தின் பதோருபோோ ணிக பகோள்லக யில் புதி ோக்கத்லயும், சிக்கலனயும் 

ற்தடுத்திது. பிரிக் ோடுகளின் கூட்டலப்பு உருோக்கின் சோக்கத்லயும், 
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டடிக்லகலயும் கண்ட பர்ந்து ரும்ோடோண பன் ஆப்ரிக்கோவும் 

இக்கூட்டலப்சதோடு இலந்து பிரிக் கூட்டலப்பு ன்தது பிரிக்ஸ் கூட்டலப்தோக 

விரிலடந்து. 

பிசசில், ஷ்ோ, இந்திோ, சீணோ, பன்ணோப்ரிக்கோ ோடுகலப அங்கோக 

பகோண்டதுோன் பிரிக்ஸ் கூட்டலப்பு. உனக க்கள் போலகயில் 43  விகித்லக் 

பகோண்ட மிகப்பதரி கூட்டலப்பு பிரிக்ஸ். 

 ர்ச  அபவில் 17  விகி ர்த்கத்லயும், 30  விகி உற்தத்திலயும் 

பிரிக்ஸ் ோடுகள் பகோண்டுள்பண. 2006-ல் பிரிக் ண ஆம்பிக்கப்தட்ட இந் 

அலப்பில், 2010-ம் ஆண்டு பன்ணோப்ரிக்கோ இலந்ோல் பிரிக்ஸ் ண பதர் 

ோற்நம் ப ய்ப்தட்டது குறிப்பிடத் க்கது 

ப ல்தோடுகள்  

பிரிக்ஸ் கூட்டலப்பின் முல் மூன்று ோோடுகளில் பதோருபோோ ரீதிோகவும், ணிக 

ரீதிோகவும் விோங்கசப லடபதற்நண. அோது மூனப்பதோருள் கலப ங்கும் 

ோடுகலபயும் மூனப் பதோருள்கள் மூனம் உற்தத்தி ப ய்து ச ல ப ய்யும் 

ோடுகலபயும் அலடோபங் கோப்தட்டு ப ல்தட்டண.சீணோவில்  ோன்ோ ன்ந 

இடத்தில் டந் 3து உச்சி ோோட்டிலிருந்து பதோருபோோ பிச் லணகசபோடு, 

தீவிோத்ல டுத்திட  ட்டம் உருோக்குல் உள்ளிட்ட முக்கி பிச் லணகள் 

விோதிக்கப் தட்டண. இனுலட பர்ச்சிப் சதோக்கோக இந்தி ோட்டின் லனகோம் 

தில்லியில் லடபதற்ந 4து உச்சி ோோட்டில் பிரிக்ஸ் ோடுகளுக்கோண 

தரிர்த்லணல அந்ந் ோட்டு ோத்தில் தரிர்த்லண ப ய்து பகோள்பவும், 

பிரிக்ஸ் ோடுகளுக்கோண புதி பர்ச்சி ங்கில ற்தடுத்துது  ம்தந்ோகவும் 

விோதிக்கப்தட்டண.பன் ஆப்ரிக்கோவில் டர்தன் கரில் லடபதற்ந 5 து உச்சி 

ோோட்டில் உனக ோடுகளின் போழில் பர்ச்சி, சலன ோய்ப்லத உருோக்குல், 

உவு தோது கோப்பு ஆகில குறித்து விோதித்து ன்தது அபரிக்க 

கோதிதத்தித்தின் எரு துருக் பகோள்லகல ோற்றி தன துரு பகோள்லக ன்ந 

தில  ழில சோக்கிச் ப ன்நது. 2017 ஆம் ப்ரிக்ஸ் உச்சி ோணோடு சீணோவின் 
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ஜிோபன் கோத்தில் லடபதற்நது. 2018 ஆம் ஆண்டுக்கோண 10து ப்ரிக்ஸ் 

உச்சி ோணோடு பன்ணோப்பிரிக்கோவின் ச ோகன்ஸ்பதர்க்கில் லடபதற்நது. 

பிரிக்ஸ் முன் உள்ப  ோல்கள் 

சட்சடோ தலடகளின் லிபிோ மீோண ோக்குலுக்கு திர்ப்பு, சிரிோ, ஆப்கோனிஸ்ோன் 

சதோர்களில் அபரிக்க நிலனதோடு, ஈோனின் அணு ஆயு ச ோலண, த்தி கிக்கு 

ோடுகளில் நினவிரும் இறுக்கோண சூழ்நிலன சதோன்நல விோதிக்கப்தட்டு ந்து 

ோடுகளும் எருமித் முடிவு கோசண்டும். 

எரு லகயில் அபரிக்கோ ன்ந எற்லந ல்னல  திர்பகோள்ப, தலக, பறுப்பு, 

இல்னோல் அபரிக்கோவின் ஆதிக்கத்திற்கு எரு முட்டுக்கட்லட லக்க, பிரிக்ஸ் 

ோடுகளின் கூட்டலப்பு ப ல்தட்டு ருகிநது ன்று ோம் அர்த்ம் பகோள்பனோம். 

அச ம் அலதி, தோதுகோப்பு குறித் எருங்கிலந் ப ல்தோடுகள் 

முன்பணடுக்கப்தட்டு ருசோடு பிரிக்ஸ் ோடுகளுடோண பதோருபோோ தரிர்த்லண, 

சபோண்ல, விலபோட்டு.சுற்றுசூல் ஆகி ண தன துலநகளிலும் இலணந்து 

ப ல்தட சண்டும் இந்திோவின் உள்ோட்டு ப ல்தோடுகள் வ்ோறு இருந்ோலும், 

அலுநவு பகோள்லககளில் இந்திோவின் அணுகுமுலந டுநிலனலயுடனும் 

அறிவுபூர்ோகவும், அலணத்து ோடுகலபயும் அலத்துச் ப ல்ோகும் 

போடர்ந்து இருக்கிநது. 

பிரிக்ஸ் ங்கி 

பிசசிலில் லடபதற்ந சதோர்ட்டலிசிோ அறிக்லகயின் தடு புதி பர்ச்சி ங்கி 

என்று அலப்தற்கு பிரிக்ஸ் ோடுகள் எத்துக்பகோண்டண.பிரிக்ஸ் ோடுகளின் புதி 

பர்ச்சி ங்கி சீணோவின் ர்த்க கோண ோங்கோயில் கடந் ஆண்டு அறிமுகம் 

ப ய்ப்தட்டது. இது 100பில்லின் டோனர்கள் ங்கிோகும். தன்ணோட்டு நிதிோண 

.ம்.ப், ற்றும் உனக ங்கி ஆகிற்றுக்கு ோற்று ங்கிோக இது ப ல்தடும்.  
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பரும் ோடுகளில், சலயுள்ப ோடுகளுக்கு உள்கட்டலப்பு பர்ச்சிகளுக்கு இந் 

ங்கி உவும். போடக்கத்தில் 50 பில்லின் டோனர்களுடன் போடங்கப்தடுகிநது, 

அடுத் 2 ஆண்டுகளில் இது 100பில்லின் டோனர்கபோக அதிகரிக்கப்தடும். இந் 

போடக்க முலில் பிரிக்ஸ் ோடுகள்  ரி ோண தங்களிப்பு ப ய்யும்” ன்நோர். 

இந் 5 ோடுகளுக்கும் ங்கியின் நிர்ோகத்தில்  ரி  தங்கு இருக்கும். அோது 

ோடுகளின் எட்டுபோத் உள்ோட்டு உற்தத்தில கக்கில் டுத்துக் பகோள்போோறு 

 ரி  ோய்ப்பு நிர்ோகத்தில் இருக்கும். இன் முல் லனோக சக.வி கோத் 

நிணம் ப ய்ப்தட்டோர். 

 

 

TNPSC GROUP I & II PRELIMS &  MAINS ADMISSION OPEN 

1. TEST BATCH / ONLINE POSTAL 

2. CLASSES / CLASSROOM COACHING  / ONLINE COACHING 

TO JOIN CONTACT 9952521550 

 

To get Daily Current Affairs Whatsapp with your name and District to 7418521550 

 

 

For Group I & II Mains Answer writing practice send your details with 

languages to 044-48601550 via whatsapp. 

 


