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The Prime Minister, Shri Narendra Modi, chaired his twenty-fourth
interaction through PRAGATI - the ICT-based, multi-modal platform for ProActive Governance and Timely Implementation.
முணப்தரண ஆளுை ற்றும் அசு திட்டங்ைப குறித் ைரனத்தில் நிநற்றி
முடிக்ைவும் ை ெய்யும் பிைதி திட்டத்தின் 24 ஆது ைனந்துரடல் கூட்டம்
பிர் திரு. ந்தி ரடி னயில் டதற்நது.
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.
த்தி அச்ெ இந்திர ற்றும்  ரர்டன் இட னிபம் ரடர்தரண
புரிந்துணர்வு எப்தந்த்திற்கு எப்புல் அளித்து.
Cabinet today approved Trafficking of Persons (Prevention, Protection and
Rehabilitation) Bill, 2018 for introduction in Parliament.
ஆள் ைடத்ல் ெட்டம் -2018ன் (டுப்பு, தரதுைரப்பு, றுரழ்வு) முன்டிவு
ரடரளுன்நத்தில் ரக்ைல் ெய்ற்கு எப்புல் அளிக்ைப்தட்டது.
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
மிைத்தில் சி உவு தரதுைரப்புச் ெட்டத் ெல்தடுத்வும், அண
ைண்ைரணிக்ைவும் ரநின அபவினரண குழு அக்ைப்தட்டுள்பது. இந்க் குழுவின்
னரை ஏய்வுதற்ந ..ஸ்., அதிைரரி ஆர்.ரசுகி நிமிக்ைப்தட்டுள்பரர்.
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.
ரப்பி ரடுைளில் என்நரண ரணரக்ைரவில் 18-ஆது னபரிஸ் உனை
விபரட்டு விருது ங்கும் விர டதற்நது. இதில் '2017-ஆம் ஆண்டின் சிநந்
விபரட்டு வீர்', 'சிநந் மீண்டு ந் வீர்' ஆகி இரு விருதுைப ஃதடர்
ன்நரர்
Japan unveiled its long-awaited mascot for the 2020 Olympic Games.
Mascot designed by Ryo Taniguchi
2020
ஆம்
ஆண்டு
எலிம்பிக்
தரட்டிக்ைரண
இனச்சிண
ப்தரன்
ளியிட்டுள்பது. இண டித்ர். ரிர டனிகுசி
World Rare Disease Day' February 28 - உனை அறிை ரய்ைள் திணம்
பிப்ரி 28
The Western Naval Command of the Indian Navy concluded a large scale
operational exercise in the Arabian Sea. The three week long exercise
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termed Exercise „Paschim Leher‟ (XPL), tested the operational readiness of
the Western Naval Command and the execution of it's operational plans.
அபிக்ைடலில் இந்தி ைப்தற்தடயின் ற்ைத்தி பிரிவு ற்ைரண்ட மிைப்தரி
தரர் டடிக்ை தயிற்சி நிநடந்து. „ற்கு அன‟ ன்று தரருள்தடும்
தஸ்ச்சிம் னயர் (க்ஸ்பில்-18) ணப் தரிடப்தட்டிருந் மூன்றுரைரன இந்
தரர் தயிற்சி ற்ைத்தி ைப்தற்தட பிரிவின் தரர் ஆத் நினயும்
தரர்த்திட்டங்ைப அது ெல்தடுத்தும் முநயும் ெரதித்து.

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.
சி நிதி டடிக்ைைள் ஆத் (NFRA) அக்ைவும் இற்கு எரு னர்
தவி, 3 முழு உறுப்பிணர் தவிைள் எரு ெனரபர் தவி ஆகிற்ந
உருரக்குற்குரண முன்ரழிவுக்கு த்தி அச்ெ எப்புல் அளித்துள்பது.
ைக்குத் ணிக்ை ரழின முநப்தடுத்தும் சுந்திரண அப்த
ரக்ைரைக் ைரண்டு இந் முடிவு டுக்ைப்தட்டது. 2013-ம் ஆண்டின் நிறுணங்ைள்
ெட்டத்தின் மூனம் முக்கிரண ரற்நங்ைப ைரண்டு ருதில் என்நரை இது
இருக்கும்.
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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.
னரக்தரல் அப்பின் ர்வுக் குழுக் கூட்டத்தில் தங்ைற்ை சிநப்பு அப்தரபரை
ைரங்கிஸ் மூத் னரும், க்ைபத் னருரண ல்லிைரர் ுண ைரர்ைவுக்கு
த்திஅசு அப்புவிடுத்து இருந்து. ஆணரல், அந் அப்த அர்
நிரைரித்ரர். னரக்தரல் ெட்டம் 2013 , ணரி 16லிருந்து ெல்தரட்டிற்கு ந்து.
னரக்தரல் ெட்டம் ணரி 16,2014 முல் டமுநக்கு ந்து.
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.
ரண்புமிகு மிழ்ரடு முனச்ெர் திரு.டப்தரடி ை. தனிெரமி தள்ளிக் ைல்வித்
துந
ெரர்பில்
இந்திரவின
முன்முநரை
ரர்ைளுக்கும்,
தற்நரர்ைளுக்கும் ரண ைல்வி, னரய்ப்பு ற்றும் இ ைல்வி ெரர்ந்
துநைளின் ைல்ைள், ளிவுைள் ற்றும் ஆனரெணைள் தறுற்ைரை
ைட்டமில்னர ரனதசி ண் 14417 ழிரை ரடர்பு ைரள்ளும் 24 ணி
ைல்வி ழிைரட்டி உவி  ெ துக்கி த்ரர்ைள்.
Tamilnadu will get greewnways approved by Union Government , Chennai to
salem, Madurai to Thanushkodi ,Melur to Tanjore, kottampatti to
Karaikudi.
இந்திரவின 2-து தசு ெரன திட்டத் மிைத்துக்கு த்தி அசு
ங்கியுள்பது.இதில் ென்ண முல் ெனம், து முல் னுஷ்ைரடி, லூர்
முல் ஞ்ெரவூர், ைரட்டரம்தட்டி முல் ைரக்குடி
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
Vijaya Devi, B Aishwarya and Payal Gupta. The expedition titled „Navika
Sagar Parikrama‟,
இந்தி ைடற்தடயின்  ன் ஸ் வி ரரிணி தரய்ப் தடகு ன்ணரப்பிரிக்ைரவின்
ைப்டவுன் ைருக்கு ென்நடந்து. உனைச்சுற்றிரும் ணது முனரது தத்
ற்ைரண்டுள்ப
இப்தடகின்
ரலுமிைள்
அணரும்
தண்ைள் ன்தது
குறிப்பிடத்க்ைது. இப்தடகுக்கு னப்டிணன்ட் ைரண்டர் ர்டிைர  ரஷி
னற்றுள்பரர். னப்டிணன்ட் ைரண்டர்ைள் பிதிதர
ம்ரல், பி சுரதி
ற்றும் னப்டிணன்ட்ைள் ஸ் வி ரவி, பி ஸ்ர்ர, தரல் குப்ர ஆகிரர்
இக்ைப்தலின் இ ரலுமிைபரர். இந் தணத்திற்கு “ ரவிைர ெரைர் தரிக்ரர”.
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Dr Jitendra Singh launched the social media of “Namaste Shalom”, a
magazine devoted to India-Israel relations,
டரக்டர் ஜிந்தி சிங், இந்திர-இஸ்ல் உநவுைள் ரடர்தரண ஸ் னரம்
ன்னும் ெமூை ஊடைத் ரடங்கி த்ரர்.
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.
இந்திரவில் ரத்ம் ரட்டறிமுடிர 13 ைனரச்ெர தரம்தரி ைைள்
யுணஸ்ைரவின் தரம்தரிப் தட்டிலில் ெர்க்ைப்தட்டுள்பது
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.
இந்திக் ைடற்தட ணது இண்டு ர ைரனக் ைடுரண தரர்ப் தயிற்சி 2018
பிப்ரி 28-ந்தி நிநவு ெய்து. கிக்குச் ைடற்தடுையில் டதற்ந
தரர்தயிற்சிக்கு ன்ைரர் ணப் தரிடப்தட்டிருந்து. ற்குக் ைடற்தகுதியில்
டதற்ந தயிற்சிக்கு தரஸ்சிம் னைர் தயிற்சி ணப் தரிடப்தட்டிருந்து
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.
உனகின் மிைப்தரி சூரிெக்தி ெரக்தி ஸ்ரனர னும் 2000 கிரட் திநன்
ைரண்டதும் சுரர் 16500 ைரடி திப்பில் ைர்ணரடரைவில் உள்ப துக்கூரு
ரட்டத்தில் தைடர னும் இடத்தில் ஆம்பிக்ைப்தட்டுள்பது.
The Ministry of Tourism has launched the Incredible India 2.0 campaign,
during the financial year 2017-18 to promote various destinations and
tourism products of the country including spiritual, medical and wellness
tourism in important and potential source markets overseas.
த்தி சுற்றுனரத்துந அச்ெைம் வித்கு இந்திர 2.0 ன்ந பிர்ச்ெரத்திண
2017-18
நிதி
ஆண்டில்
,
ஆன்மிைம்
ற்றும்
ருத்து
சுற்றுனர
ம்தடுத்துற்ைரை துக்கியுள்பது
Odisha launches 'Khushi' to provide free sanitary napkins to school girls
across the state.
எடிெர
அசு
குஷி
ணப்தடும்
இனெ
ெரனிட்டரி
ரப்கின்ைப
தள்ளிக்குந்ைளுக்கு ங்கும் திட்டத்திண துங்கி உள்பது.
Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit appointed K. Srinivasan, who as
the Assembly Secretary.
ெட்டப் தயின் புதி ெனரபரை ை.சீனிரென் அர்ைப ஆளுணர்
தன்ரரினரல் புரகித் நிணம் ெய்ரர்.
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Navjot Kaur scripted history by becoming the first Indian woman to win gold
at the Senior Asian Wrestling Championships in Bishkek
சீனிர் ஆசி ல்யுத் ெரம்பின்ஷிப் தரட்டியில் ைளிருக்ைரண இந்திரவின்
வ் ரத் ைபர் ங்ைம் ன்நரர். இது, ஆசி ெரம்பின்ஷிப்பில் இந்திர ல்லும்
முல் ங்ைப் தக்ைரகும்.
Armenia's parliament chose Armen Sarkissian as the country's new
president
அர்னி தரபன்நம் அர்ன் ெர்கிஸ்மரன் ன்த அந் ரட்டின் புதி
குடிசுத்னரை ர்ந்டுத்துள்பது
Marshall Islands 1st country to launch own cryptocurrency as legal tender
ரர்ல் தீவு ரடு உனகின முல் முநரை ெரந்ரை ரரிக்ைக்கூடி
கிர்ப்டரைன்சி ெட்டபூர்ரை அங்கீைரித்துள்ப முல் ரடு
90th 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 Allison Janney – I, Tonya
Actress
Best
Original Get Out – Written by Jordan Peele
Screenplay
Best
Adapted Call Me by Your Name – James Ivory based on the
Screenplay
novel by André Aciman
Best Animated Feature Coco
Film
Best Foreign Language A Fantastic Woman (Chile) in Spanish
Film
Best Live Action Short The Silent Child
Film
Best Animated Short Dear Basketball
Film
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Best Original Score

The Shape of Water – Alexandre Desplat

Best Original Song

“Remember Me” from Coco – Music and
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

Lyrics

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
Hairstyling

and Darkest
Hour – Kazuhiro
Malinowski and Lucy Sibbick

Tsuji, David

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

90து ஆஸ்ைர் விருதுைள்
'தி ப் ஆஃப் ரட்டர்' திப்தடம் சிநந் திப்தடம் உள்ளிட்ட 4 பிரிவுைளில்
விருதுைப ன்றுள்பது. இற்கு அடுத்தடிரை 'டன்கிர்க்' திப்தடத்துக்கு சிநந்
தடத்ரகுப்பு
உள்ளிட்ட
3
பிரிவுைளில்
விருதுைள்
கிடத்துள்பண.
சிநந் தடம்
சிநந் இக்குர்
சிநந் டிைர்
சிநந் டிை

சிநந் குச்சித்தி டிைர்
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தி ப் ஆஃப் ரட்டர்
கில்னர்ர
டல்டரர
(தி ப் ஆஃப் ரட்டர்)
ைரி ஏல்டுன்(டரர்க்ைஸ்ட் யர்)
பிரன்சிஸ்
க்டரர்ண்ட்
(த்ரி பில்தரர்ட்ஸ் அவுட் ெட் ப்பிங்மிசூரி)
ெரம்
ரக்ல்
(த்ரி பில்தரர்ட்ஸ் அவுட் ெட் ப்பிங்மிசூரி)
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சிநந் குச்சித்தி டிை
சிநந் அெல் திக்ை
சிநந் ழுல் திக்ை
சிநந் எளிப்ததிவு
சிநந் தடத்ரகுப்பு
சிநந் பின்ணணி இெ
சிநந் தரடல்

சிநந் எலித்ரகுப்பு
சிநந் எலிக்ைன

ஆலிென்
 ன்னி
(, டரனி அல் னர ரணர ைரல்டன்)
 ட் அவுட் (ழுதிர்  ரர்டரன் பீன)
ைரல் மீ த யுர் ம் ( ம்ஸ் இரரி)
பிபடு ன்ணர் 2049 (ர ர் டிக்கின்ஸ்)
டன்கிர்க் (லீ ஸ்மித்)
தி
ப்
ஆஃப்
ரட்டர்
(அனக்ெரண்டர் டஸ்பிபட்)
ரிம்தர் மீ (ைரைர) இெத்ர்
கிரிஸ்டன் ஆண்டர்ென், ழுதிர் னரதஸ்
ற்றும் ரதர்ட் னரதஸ்
டன்கிர்க் (ரிச்ெர்ட் கிங், அனக்ஸ் கிப்மன்)
டன்கிர்க்
(ரர்க்
ய்ன்ைரர்டர்,
கிக்
னண்டரைர்
ற்றும்
ைரி
.ரிஸ்úமர)

சிநந் ைன டிப்பு

தி
ப்
ஆஃப்
ரட்டர்
(தரல் டன்யரம் அஸ்டர்தர்ரி, ன்
வியூ
ற்றும்
 ஃப்
ல்வின்)

சிநந் எப்தண, கூந்ல் அனங்ைரம்

டரர்க்ைஸ்ட்
யர்
(ைசுஹிர சுஜி, டவிட் லிணரவிஸ்க்,
லூசி சிப்பிக்)
தரன்டம் திட் (ரர்க் பிரிட் ஸ்)
பிபடு ன்ணர்

சிநந் ஆட டிப்பு
சிநந் விுல் ஃதக்ட்

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
சுைத் ரத்ர ெலியும் டுஞ்ெரன தன்தடுத்துரருக்ைரண இனெ அெ
ரனதசி 1033 ெயும் திரு நிதின் ைட்ைரி ரடங்கி க்கிநரர்.
ெரன தன்தடுத்துரர் ெரனயின் ம் குறித் ைல்ைள், ெரன விதத்து
குறித் அறிக்ை, ெரனயில் உள்ப தள்பம், தடுகுழிைள் குறித் அறிக்ை
ஆகிற்ந ரக்ைல் ெய்யும் ெதி இந் ெலியில் உள்பது.
Ministry of Home Affairs is implementing the „Cyber Crime Prevention
against Women and Children (CCPWC)‟ scheme from NIRBHAYA funds
during the period 2017-2020
To Join Online Class contact 9952521550 / PRELIMS/MAINS
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த்தி உள்துந அச்ெைம் தண்ைள் ற்றும் குந்ைளுக்கு திரண ெதர்
குற்நம் முன் டுப்பு திட்டத்திண துக்கியுள்பது. இற்ைரண நிதி நிர்தர
நிதியிலிருந்து 2017-2020  தநப்தடும்
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.
இந்தி அெரங்ைம் இட்ட ரிவிதிப்பு விர்ப்பு எப்தந்ம் ற்றும் ரி ரடர்தரண
தரிரற்ந எப்தந்ம்
ரடர்தரை ரத்ம் 130 ரடுைளுடன்
எப்தந்ம்
ெய்துைரண்டுள்பது.
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 5th 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)
சி ரு விபக்குைள் திட்டத்தின் கீழ் இது ரள்  28 ரநினங்ைள்/ யூனின்
பிெங்ைளில் 49 னட்ெம்
ல்
இ
டி
விபக்குைள்
தரருத்ப்தட்டுள்பண. ஸ்ல்ன்பி சி ஆற்நல் திநன் லிமிட்டட் ன்ந மின்ெர
அச்ெைத்தின் கீழ் ெல்தடும் தரதுத்துந நிறுணங்ைளின் கூட்டுத்துந
நிறுணம் ெல்தடுத்துகிநது.
The World Justice Project released its Rule of Law Index 2017-18 report.
India ranked 62.
உனை நீதி திட்டம் ளியிட்ட ெட்டத்தின் ஆட்சிக் குறியீட்டில் இந்திர 62 து இடம்
தற்றுள்பது.
Global Firepower ranks India‟s military as fourth strongest in the top five
military powers in the world on the Global Firepower List 2017
உனகின் ெக்திரய்ந் ரணுங்ைப ைரண்ட ரடுைளின் தட்டிலில் இந்திர
ரன்ைரது இடம் தற்றுள்பது. உனகின் ெக்தி ரய்ந் ரணுங்ைப ைரண்ட
ரடுைளின் தட்டில் ரரிக்ைப்தட்டு "2017 குபரதல் ஃதர் தர் இன்டக்ஸ்"
ன்ந தரில் ளியிடப்தட்டுள்பது
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.
ைரனரத்தின் 12து முல்ரை சி க்ைள் ைட்சித் னர் ைரன்ரட் ெங்ர
இதவிற்றுக் ைரண்டரர். 60 உறுப்பிணர்ைப ைரண்ட ெட்டப்தயின்
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ர்ந்டுக்ைர உறுப்பிணர் இர் 6 ர ைரனத்திற்குள் ெட்டப்த உறுப்பிணரை
தவிற்ை ண்டும்.
A senior Indian-origin police officer Neil Basu to
Become Scotland
Yard Anti-Terror Chief
பிரிட்டனின் தங்ைர டுப்பு அப்பின் னரை, இந்தி ம்ெரளிச்
ெர்ந்ரும், ஸ்ைரட்னரந்து ரர்டு ைரல் துந அதிைரரியுரண நீல் தரசு
நிமிக்ைப்தட்டுள்பரர்.
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.
ஆஸ்திலிரவின் ல்தரர்ன் ைரில் ெமீதத்தில் டதற்ந ஜிம்ணரஸ்டிக்ஸ் உனைக்
ைரப்த தரட்டியில் னிதர் பிரிவில் முல்முநரை தக்ைம் ன்ந இந்திப்
தண்ணி ன்ந தரு இர் தற்றுள்பரர். இருக்கு லுங்ைரண
முனச்ெர் 2 ைரடி ரூதரய் ரக்க்ப்தரிசு அளித்துள்பரர்.
India captain Virat Kohli and senior batsman Cheteshwar Pujara held their
second and sixth positions respectively on the batsmen's list while offspinner in ICC Test Ranking
சிசி டஸ்ட் ரிெ தட்டிலில் இந்தி அணியின் ைப்டன் விரட் ைரலி 2ஆது இடத்திலும், பு ரர 6-ஆது இடத்திலும் நீடிக்கின்நணர்.

முதன்மைத் ததர்வுக்கு வாட்சப் வழிதே எழுத்து பயிற்சிக்கு உங்கள்
பபேர் ைற்றும்
ைாவட்டத்திமைக் குறிப்பிட்டு 044-48601550 என்ற வாட்சப்
பசய்ேவும்
Cabinet approves signing of Migration
and Mobility Partnership Agreement
between India and France
தர ருந்துைள், ணநின தரதிக்கும் தரருட்ைள், தியில் முன்ணரடிப்
தரருட்ைள் ஆகிற்ந ெட்ட விரரை தன்தடுத்துல், ெட்ட விரரை
ைரண்டு ெல்லுல் ற்றும் அது ரடர்தரண குற்நங்ைப குநப்தற்ைரண இந்திரபிரன்ஸ் ரடுைளுக்கு இடயினரண எப்தந்த்திற்கு த்தி அச்ெ எப்புல் .
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
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onwards, the nomenclature of the Scheme has been changed as'Swatantrata
Sainik Samman Yojana'.
சுந்திப் தரரட்டத் திரகிைளுக்கு ரிர அளிக்கும் திட்டத் Swatantra
Sainik SammanYojana 2017 முல் 2020  நீட்டிக்ை த்தி அச்ெ
எப்புல். ரட்டின் சுந்திப் தரரட்டத்துக்கு அளித் தங்ைளிப்புக்கு ரிர
அளிக்கும் அடரபரை ரரந்தி ஏய்வூதிம் ங்ை ழிை ெய்ப்தடுகிநது.
சுந்திப் தரரட்டத் திரகிைளுக்ைரண ஏய்வூதித்துக்கு நிதி ங்கும் க்ைரண
திட்டத் 1972-ம் ஆண்டில் அறிமுைப்தடுத்திது. அற்குப் பிநகு, 1.8.1980 முல்
“சுந்திப் தரரட்டத் திரகிைளுக்ைரண ஏய்வூதித் திட்டம், 1980” ன்ந தரில்
பர்த்ப்தட்ட திட்டம் அல்தடுத்ப்தட்டது. 2017-18-ம் நிதிரண்டு முல், இந்த்
திட்டத்தின் தர், “சுந்திப் தரரட்டத் திரகிைளுக்கு ரிர அளிக்கும்
திட்டம்” ன்று ரற்நம் ெய்ப்தட்டது.
The Centre had sanctioned Rs. 1,000 crore for the Phase II of the Impacting
Research Innovation and Technology (IMPRINT) India programme.
இம்பிரிண்ட் திட்டத்தின் இண்டரது ைட்டத்திற்கு த்தி அசு 1000 ைரடி ரூதரய்
எதுக்கீடு ெய்துள்பது. இது ஆரய்ச்சிைளில் புது ற்தடுத்துற்ைரை
ரடங்ைப்தட்ட திட்டரகும்.
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.
சுற்றுச்சூல், ணம் ற்றும் தருநின ரற்ந அச்ெைம், சி தல்லுயிர்
ஆம் ஆகிற்றுடன் ெர்ந்து உனை தல்லுயிர் நிதி முன்முற்சி 3-து
ரரட்ட இந்திர ரர்ச் 6 முல் 8-ந் தி  ென்ண அடுத்
ரல்னபுத்தில் டத்துகிநது.
DB Shekatkar to recommend measures to enhance combat capability and
rebalance defence expenditure of the armed forces.
ைத்ைர் ைமிட்டியின் தரிந்துைள். தரதுைரப்பு தடைளின் தரர் திநன்ைப
ம்தடுத்வும் தரதுைரப்பு ெனவிணங்ைப மீள்ென்தடுத்வும் டுக்ைப்தட
ண்டி டடிக்ைைப தரிந்து
World ATM Congress 2018 held in -Madrid, Spain.
உனை டிம் ரணரடு ரட்ரிட் ஸ்தயினில் டதற்நது
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.
ைட்டட டிப்தரபர் தரல்கிருஷ்ர ரஷி தருமிகு ைட்டடத்துநயின்
உரி விருரண 45து பிரிட்ஸ்ைர் விருதிணப் தற்றுள்பரர். இது ைட்டடத்
துநயின் ரதல் தரிசு ண ைருப்தடுகிநது. இந்திரவிலிருந்து இவ்விருதிணப்
தறும் முல் தர் இரரர்.
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International Women‟s day March 8 - “Time is Now: Rural and urban
activists transforming women‟s lives”.
ெர்ெ ைளிர் திணம் ரர்ச் - 8- இந் ஆண்டிற்ைரண ைருப்தரருள் ” இதுரன்
உைந் ம் : ஊை ற்றும் ைர்ப்புந ெல்தரட்டரபர்ைள் தண்ைளின்
ரழ்க்ை ரற்றுகின்நணர்”
Ambitious Aerospace park to come up in Sriperumbudur with 250 crores
, Says Deputy Chief minister O. Pannirselvam
ென்ண அடுத் ஸ்ரீதரும்புதூர் அருகில் 250 க்ைரில் ரன்ழி பூங்ைர
நிறுப்தட உள்பது ன்று மிை து முல்ர் ஏ.தன்னீர்ெல்ம் ரிவித்ரர்.
Nationalist Democratic Progressive Party(NDPP) leader Neiphiu Rio sworn in
as the chief minister of Nagaland.
ரைரனரந்தின் புதி முல்ரை சிர க்ைள் முற்தரக்குக் ைட்சியின் (ன்டிபிபி)
னர் நீபியூ ரிர தரறுப்தற்றுக் ைரண்டரர்
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.
குடிசுத்னர் ெர்ெ ைளிர் திணத்திண முன்னிட்டு ரரி ெக்தி புஸ்ைரர்
விருதிண ங்கிணரர். இந் நிைழ்வில் தண்ைளின் ம்தரட்டுக்ைரை ெல்தட்டு
ரும் 30 னி தர்ைள் ற்றும் 9 ரண்டு நிறுணங்ைளுக்கு இந் விருதிண
ங்கிணரர்.
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
22nd, 2015
ர ஸ்ரன் ரநினம்
ந்தி
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ூன் ூனுவில் ெர்ெ ைளிர் திணரண ற்று பிர் திரு.
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தரதுைரப்தரம், தண் குந்ைளுக்கு ைற்பிப்தரம் இக்ை
ரட்டங்ைளுக்கும்

விரிரக்ைத்யும்

திட்டத்திண 640

ரடங்கி

த்ரர்.

“தண் குந்ைபக் ைரப்தரம், தண் குந்ைளுக்குக் ைற்பிப்தரம்”(தடி தச்
ெரரதடி தடரர) திட்டத்ப் பிர் 2015ம் ஆண்டு

ணரி 22ஆம் தி அ

றிமுைம் ெய்து த்ரர்.
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.
அகின இந்தி அபவில் ட்ர யில் நிறுணங்ைளின் ெங்ைரண “ட்ரஸ்” அ
ப்த,த்தி ைபிணட் ெனர் திரு. பி.ை. சின்யர (ரர்ச் 8) ரடங்கி த்ர
ர்.இந் அப்பு இந்தி ட்ர யில் நிறுணங்ைள் ங்ைளிட புதிரெண
ைபப் தரிரறிக் ைரள்பவும், அறிவுபூர் ைருத்துைளின் ரகுப்த உருரக்ைவும்,அ
னுதங்ைபப் தகிர்ந்து ைரள்பவும், புதுரணற்ந உருரக்ைவும் உருரக்ைப்த
டுகிநது.
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.
த்தி குறு ற்றும் சிறு டுத் ரழில்ைள் தண் ரழில் முணரருக்ைரை
www.udyamsakhi.org. ன்ந பத் ரடங்கியுள்பது.
Nagaland related Fact ரைனரந்து ரடர்தரண ைனக்ள்
Nagaland became full fledged 16th state of India on 1 Dec 1963
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
ரைனரந்து இந்திரவின் 16து ர நினரை 1963 டிெம்தர் 1 உருரணது
இது இனுட ல்ன அஸ்மரம், அருரச்ெனபிெம் னிப்பூர் ற்றும்
மிரன்ருடன் தகிர்ந்து ைரள்கிநது. இன் ன ைம் ைரஹிர.
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The Prime Minister, Shri Narendra Modi has condoled the passing away of
the renowned Sufi singer, Shri Pyarelal Wadali.
பிதன சூபி தரடகி தனல் ரலி நவுக்கு பிர் ரடி இங்ைல்
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.
ங்கிைளுக்ைரண மூனண ைட்டுப்தரட்டு விதிைள் தெல் 31 ரர்ச் 2019க்குள்
முழுரை ெல்தடுத்ப்தடும் ண ரிவித்துள்பது. தெல் 3 விதிமுநைள் ப்ல்
1 2013 முல் ெல்தரட்டுக்கு ந்துள்பது.
The
centre
should
withdraw
Hydrocarbon
Exploration
and
Licensing Policy (HELP) Says leader of opposition MK Stalin .
"யல்ப்' (Hydrocarbon Exploration and Licencing Policy) திட்டத் த்தி
அசு த்து ெய்ண்டும் ண திமுை ெல் னர் மு.ை.ஸ்டரலின்
லியுறுத்தியுள்பரர்.
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.
ருத்து
சிகிச்ெரல்
ைரப்தரற்ந
இனரர்ைப ,தீர
ரரல்
தரதிக்ைப்தட்டர்ைப சின விதிைளுக்குட்தட்டு ைரு ைரன ெய்னரம் ண
உச்ெ நீதின்நம் னரற்று சிநப்புமிக்ை தீர்ப்த ங்கியுள்பது
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.
திரிபுர ரநினத்தின் 10ஆது முல்ரை தர ைச் ெர்ந் விப்னப் குரர் வ்
தவிற்நரர். இடுத்து, அந் ரநினத்தில் சுரர் 25 ஆண்டுைபரை நீடித்
ரர்க்சிஸ்ட் ைம்யூனிஸ்ட் ைட்சி னயினரண இடதுெரரிக் கூட்டணி ஆட்சி
முடிவுக்கு ந்து.
Telangana declares 2018 as a „Zero Forest Fire Year‟.
லுங்ைரண அசு 2018 ஆம் ஆண்ட தீவிதத்து இல்னர ைரடுைள் ஆண்டரை
அறிவித்துள்பது.
Peace will return in Kashmir The Centre's Special Representative on Jammu
and Kashmir, Dineshwar Sharma replied to media .
ம்மு-ைரஷ்மீர் ரநினத்தில் அதி திரும்பும் ன்று த்தி அசின் சிநப்புப் பிதிநிதி
திணஷ்ர் ெர்ர கூறிணரர்.
Diu has become the country‟s first and only solar energy efficient Union
territory.
சூரி ெக்தி ஆற்நல் ெல்தரட்டில் முழுரண முல் த்தி ஆட்சிப்தகுதிரண
டயூ அடந்துள்பது.
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National Legislators Conference held in delhi
சி க்ைள் பிதிநிதிைள் ரணரடு டல்லியில் டதற்நது.
A Multilateral Air Force exercise, „Ex Samvedna‟, is being spearheaded by
India n Air Force and conducted by Southern Air Command (SAC) from 1217 Mar 18. „
ெரத்ணர னும் விரணப் தரர்தயிற்சி எத்திை ன்னிந்தி விரணப்தடரல்
ரர்ச் 12 முல் 17  டதந இருக்கிநது.
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.
யூரப்பி முலீட்டு ங்கியும் இந்தி புதுப்பிக்ைக்ை ஆற்நல் ம்தரட்டு முையும்
150 யூர டரனர் ைடன் எப்தந்ம் ெய்துைரண்டுள்பண. இன் மூனம்
புதுப்பிக்ைக்ை ஆற்நல் உற்தத்தியின் அப 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் 175 ஜிைர
ரட் உர்த் உறுதி பூண்டுள்பது.
The founding ceremony of the International Solar Alliance was held in New
Delhi on March 11.its the First summit of ISA
ெர்ெ சூரிெக்தி கூட்டப்பின் முல் ரரடு டல்லியில் ரர்ச் 11 டதற்நது
China's parliament has passed a constitutional amendment removing
presidential term limits, allowing Xi Jinping to remain in office indefinitely.
அதிதர் தவியில் எருர் இண்டு முந ட்டு ரட முடியும் ன்ந த
டமுந ரற்றுற்ைரண ெட்டத் திருத்த்துக்கு சீண ரடரளுன்நம் எப்புல்
ங்கிது. இன் மூனம், ஜீ ஜின்பிங் சீணரவின் நிந் அதிதரை தவி கிப்தற்ைரண
ட வினகியுள்பது.
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.
ர்னரந்தின் ைன்னி ன் தல்ைனக் ைைத்ச் ெர்ந் தரசிரி டரக்டர்
ரர் ரனய்ன் யல்டல் னயிலிருந்து
ரழும் ரத்தின் ரிலிருந்து
நுண்ணியிரிைப
அடிப்தடரைக்
ைரண்டு
மின்ெரம்
ரரிப்த
ைண்டறிந்துள்பணர்.
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.
விட்ணரச் ெரர்ந் ங்ைன் ஹீரங் ஜீரங் 2018 ஆம் ஆண்டிற்ைரண ெர்ெ
ரணிப்தட்டத் ன்றுள்பரர். ரய்னரந்தில் டதற்ந உனகின் உர்ந் திரு
ங்ைைளுக்ைரண அகுப்தரட்டி இதுரகும்
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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.
இந்தி விபரட்டுத் துநயின் நிர்ரைத்தில் த்தி அசுக்கும், இந்தி
விபரட்டு ஆத்துக்கும் (ெரய்) எத்துக்கும் ையில் 9 தர் ைரண்ட குழு
அக்ைப்தடுகிநது. அற்ைரண னரை இந்தி எலிம்பிக் ெங்ைத் னர் ரிந்ர்
தத்ர ெல்தடவுள்பரர்.
India's Akhil Sheoran strikes gold in men's 50m Rifle 3-Position at shooting
World Cup
உனைக் ைரப்த துப்தரக்கி சுடுல் தரட்டியில் ஆடருக்ைரண 50 மீட்டர் ஃபிள் 3
தரசின்ஸ் பிரிவில் இந்திரவின் வீர் அகில் ஷிரன் ங்ைப் தக்ைம் ன்நரர்
President Kovind attended the 50th 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
குடிசுத்னர் ரரிஷிஸ் ரட்டின் 50து சுந்தி திண விரவில் ைனந்து
ைரண்டரர். லும் உனை இந்தி ெனைத்திணயும் அங்கு ரடங்கித்து 11து
உனை இந்தி ரழி ரரடு இந் ஆண்டு ஆைஸ்ட் ரம் ரரிஷிசில் டதறும்
ன்தணயும் ரிவித்ரர்.
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.
ைரெர திர்ைரள்தில் இந்திர உறுதியுடன் இப்தணி எரு இக்ைரை
ெய்து ருகிநது. 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திரவில் ைரெரய் இருக்ைரது ன்று
ரன் ம்புகிநன்” ண புதுதில்லியில் இன்று ரடங்கி ைரெரய் எழிப்பு
உச்சிரரடு ற்றும் ைரெரய் அற்ந இந்திர பிச்ெர இக்ைத் ரடங்கித்து
பிர் திரு. ந்தி ரடி ரிவித்ரர்.
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.
த்தி அசு ஸ்ம் SWAYAM (https://swayam.gov.in/) னும் பத்திண
சிநந் ஆசிரிர்ைபக் ைரண்டு இணழியில் ைல்வி ைற்றுக்ைரடுப்தற்ைரை
துங்கியுள்பது. இன்மூனம் ஆம்தக்ைல்வி முல் தல்ைனக் ைை ைல்வி 
ப்தரது ங்கும் ைற்றுக்ைரள்ப இலும்.
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An Empowered Expert Committee to select ten private and ten public
institutions of Eminence constitiuted under the chairmanship of Shri N
Gopalaswami
ரட்டின புைழ்மிக்ை 10 னிரர் ற்றும் அசு ைல்வி நிறுணங்ைபக் ைண்டறி
ன் ைரதரனஸ்ரமி னயில் சிநப்பு குழு த்தி அசு அத்துள்பது.
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 country
by bridging critical infrastructure gaps through effective interventions.
Highway assets through the Cabinet approved Toll-Operate-Transfer (TOT)
model.
த்தி அச்ெ 24.10.2017ல் துங்கி தரத்ரனர திட்டத்தின் முல்
நினக்கு 34,800
கி,மீ சி டுஞ்ெரனைப ம்தடுத்தும் முலீட்டு
திட்டத்திற்கு அனுதி ங்கியுள்பது. தரத்ரனர திட்டம் ரடு ழுவி அபவில்
தணிைள் ற்றும் ெக்குப் தரக்குத் ம்தடுத்தும் தரருட்டு அடிப்தடக்
ைட்டப்புைளில் உள்ப குநைப நிர்ட்தி ெய்ற்ைரை துங்கிது. இத்திட்டம்
சுங்ைம் - இக்கு- ரற்று ரதிரி அடிப்தடரை ைரண்டது.
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 8th March 2018 would be converted to Jan
Andolan across the country.
ஊட்டச்ெத்து ரடர்தரண உர்ந் அதிைர அப்பின் ெல்குழு தரரன்
திட்டத்திண
ெல்தடுத்துது
ரடர்தரண

குப்தற்கு
முல்முநரை கூடியுள்பது. தரரன் (ஊட்டச்ெத்து) இக்ைம் ரர்ச் 8 அன்று
பிரல்
ூன் ூனுவில் ரடங்ைப்தட்டது இத்திட்டம் ரடுமுழுது
ன்
அந்ரனன் ண ரற்நப்தடும்
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.
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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.
மிழ்ரட்டின் மீன்பம் ற்றும் டுஞ்ெரனத் துநைள் ஆஸ்திலிரவின்
விக்டரரி ரைரம் ற்றும் ஆஸ்திலிர்த்ைம் ற்றும் முலீட்டு
ஆத்திற்கும் இட முக்கி எப்தந்ங்ைள் ைழுத்ரகிண.
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நீர்ரழ்
உயிரிண
பர்ப்பு
ம்தரட்டிற்ைரை
மிழ்ரடு
அசிற்கும்
ஆஸ்திலிர்த்ைம் ற்றும் முலீட்டு ஆத்திற்கும் இட
ைழுத்திடப்தட்ட எருங்கிந் ெல்தரட்டு ற்தரடு தரிரநப்தட்டது.
இந் எருங்கிந் ெல்தரட்டு ற்தரட்டின் மூனம், மீன்பம் ற்றும்
நீர்ரழ் உயிரிண பர்ப்பு னரண்யில் சிநந் ெல்தரடுைப
பின்தற்றுல்,
மீன்பக்
ைரள்ை,
ஆரய்ச்சி,
உதைங்ைள்,
ரழில்நுட்தம், ெைள் ஆகிற்றில் மிழ்ரடு அசும், ஆஸ்திலி
ர்த்ைம் ற்றும் முலீட்டு ஆமும் எருங்கிந்து ெல்தட்டு,
மிழ்ரட்டின் மீன்பத்திண ம்தடுத்தும். இன்மூனம், மிைத்தில்
உற்தத்திரகும் ைடல் உவிண உனைபரவி அபவில் சிநப்தரை
ெந்ப்தடுத்துல் ற்றும் அற்ைரண ஆனரெண ங்குல், திப்பு
கூட்டப்தட்ட மீன்உற்தத்தி, மீன்ப ைல்ைள் ற்றும் வுைள் தரிரறுல்
ஆகி ெைள் மூனம் நினத் நீடித் மீன்ப னரண்
மிழ்ரட்டில்
மிழ்ரடு அசு ஆஸ்திலிரவின் விக்டரரிர அசின் ெரன ற்றும்
தரக்குத்து நிர்கிக்கும் அப்தரண விக்ரட்ஸ் உடன் எருங்கிந்து
டுஞ்ெரன திட்டமிடல், நிர்கித்ல், ெரன தரதுைரப்த ம்தடுத்துல்,
சிநந் தரக்குத்து னரண், ெரனப் தரதுைரப்பில் ரடர்புட
அணத்து துநைளின் திநன் ம்தரடு ஆகிற்றிற்ைரை எருங்கிந்
ெல்தரட்டு ற்தரடு ெய்ப்தட்டுள்பது. இந் எருங்கிந் ெல்தரட்டு
ற்தரட்டின் மூனம் டுஞ்ெரனப் தணிைப திட்டமிடல், எதுக்ைப்தட்ட
நிதி திநன்தட உதரகித்ல், துநயின் நிறுணதிநன் ம்தரட்டிற்ைரண
தயிற்சி, டுஞ்ெரன ற்றும் ெரன தரதுைரப்பு குறித் ஆரய்ச்சி தணிைப
ற்ைரள்ளுல், ெரனப் தரதுைரப்பு குறித்து ரடர்புட அணத்து
துநைளுக்குரண தயிற்சி ற்றும் ஆனரெண, வீண ைல் ரழில்நுட்த
அப்புைள் உள்ளிட்ட ெர்ெ அபவில் நிரூதம் ெய்ப்தட்ட சிநந்
ரழில்நுட்தங்ைளில்
ெனரக்ைம்,
தரக்குத்து
னரண்
ஆகிற்றிற்ைரை மிழ்ரடு அசும், ஆஸ்திலிரவின் விக்ரட்ஸ்
அப்பும் எருங்கிந்து ெல்தடும்.
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Mike Pompeo, now Director of the Central Intelligence Agency (CIA), will
replace Rex Tillerson as U.S. Secretary of State, President Donald Trump
announced.
அரிக்ை ளியுநவுத் துந அச்ெர் க்ஸ் டில்னர்மண அது தவியிலிருந்து
நீக்கியுள்பரர்.அருக்கு ததினரை, ற்தரது அரிக்ைப் புனணரய்வு அப்தரண
சி-வின் இக்குரைப் தரறுப்பு கிக்கும் க் தரம்பிர புதி ளியுநவுத்
துந அச்ெரை நிமிக்ைப்தட்டுள்பரர்
Nepal's first woman president Bidya Devi Bhandari re-elected for a second
term in office.
தரபத்தில் டதற்ந
ணரதிததி ர்லில்
அந் ரட்டின் முல் தண்
ணரதிததி பித்ர வி தண்டரரி இண்டரது முநரை ணரதிததிரைத் ர்வு
ெய்ப்தட்டுள்பரர்.
The National Crime Records Bureau (NCRB) celebrated its 33rd Inception
Day and released “Citizen Services” Mobile App.
சிக் குற்ந ஆக் ைரப்தைம், ணது 33-து நிறுண திணக் ைரண்டரட்டத்தில்
“குடிக்ைள் ெைள்” ன்ந ைதசி ெலி ளியிட்டுள்பது.
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.
புதுப் தடப்பு முற்சிைப லுப்தடுத்வும், ஊக்குவிக்ைவும் த்தி னிப
ம்தரட்டு அச்ெைத்தில் புதுப்தடப்புப் பிரிவு உருரக்ைப்தடும். 127 ரடுைள்
ெம்தந்ப்தட்ட உனை புதுப்தடப்பு குறியீட்டுjத் ரிெயில்2016-ல் 66-ஆம்
இடத்திலிருந் இந்திர, 2017-ல் ஆறு புள்ளிைள் உர்ந்து 60-து இடத்ப்
பிடித் அடுத்து, இந் முடி அசு டுத்துள்பது.
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 ெலி ெரம்தல் ளியிடுன் அப மின் நின
அதிைரரிைளுடன் தகிர்ந்து ைரள்ற்ைரை துங்கியுள்பது.
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
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ைணடர ரட்டின் பிர் ச். இ.
ஸ்டின் ட்ரூடர இந்திரவிற்கு அசு
முநப்தரை ந்தரது பிப்ரி 23, 2018 அன்று இந்தி அசு ற்றும் ைணடர
ரட்டின் இற்ை பங்ைள் துந இட அறிவில், ரழில்நுட்தம் ற்றும் புதி
ைண்டுபிடிப்புைள்,
அதிை
ைண
அழுத்
உன,
ற்றும்
ெக்தி
அல்னர
தணதரடுைளுக்ைரண டிர ெரடரப் ரழில்னுட்தம்
ஆகி துநைளில்
எத்துப்பு குறித் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் ைழுத்ரணது.
திைசரி நடப்பு நிகழ்வுகமள ஆடிதோ வடிவில் வாட்ஸப் மூலம் பபற உங்கள் பபேர்
ைற்றும் ைாவட்டத்திமைக் குறிப்பிட்டு 7418521550 என்ற எண்ணிற்கு வாட்சப்
பசய்ேவும்
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
ஊைப் தகுதிைளில் சூரி ெக்தி விெரயிைள் முநரை தன்தடுத்துற்ைரை
கிெரன் சுக்ர ம் உத்ரன் ைரபிரன் திட்டத்திண த்தி அசு குத்து
ருகிநது.
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.
ரட்டு னணக் ைருத்தில் ைரண்டு, ஆரம்/ரர் தரனத் ெப்தடுத்ரல் ரற்று
ழியில் ெது ெமுத்தி திட்டம் ெல்தடுத்ப்தடும்' ன்று உச்ெ நீதின்நத்தில் த்தி
அசு ரிவித்துள்பது. லும் இண ரற்றுழியில் ெது ெமுத்தி திட்டத்திண
ெல்தடுத் முடியுர ண ஆர்.ை தச்சூரி னயில் குழு அத்துள்பது.
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).
பிெ அந ற்றும் ைப்தறு அறுச் சிகிச்ெ அங்கின் (OT) த்
ம்தடுத்துற்ைரண னக்ர திட்டம் ரடங்ைப்தடுரை த்தி சுைரரம்
ற்றும் குடும்தனத்துந அச்ெைம் அண்யில் அறிவித்து.
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
நினத்டி நீர் அதிைம் டுக்ைப்தட்டுவிட்ட ற்றும் நினத்டி நீர் குநரை உள்ப
கு ரத், யரிரணர, ைர்ரடைர, த்திப்பிெம், ைரரஷ்டிர, ர ஸ்ரன்,
உத்ப்பிெம் ஆகி ழு ரநினங்ைளின் தகுதிைளில் நினத் நினத்டி நீர்
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னரண் ரக்ைரைக் ைரண்டு ெமுரப் தங்ைளிப்புடன் அல் பூ ல்
திட்டத் (பியச்எய்) ெல்தடுத் அசு உத்சித்துள்பது.
Shri Ram Vilas Paswan inaugurates celebrations of World Consumer Rights
Day 2018 with the theme of “Making Digital Markets Fairer”
இந் ஆண்டு உனை நுைர்ரர் உரிைள் திணத் “ர்ரண மின்ணணு
ெந் ற்தடுத்துரம்” ன்ந க்ைருத்தின் கீழ் 2018 ரர்ச் 15 ஆம் தி
அச்ெர் ரம்வினரஸ் தஸ்ரன் ரடங்கி த்ரர்.
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
ணிப்பூர் னைர் இம்தரலில் 105து இந்தி அறிவில் ரணரட்டிற்கு பிர்
அடிக்ைல் ரட்டிணரர். இந் ஆண்டிற்ைரண ைருப்தரருள் ட்டரர்ைளுக்கு
அறிவில் ரழில்னுட்தத் ட்டச்ெய்ல்” இந் ஆண்டிற்ைரண ைருப்தரருள்
ஆகும். இணரடு ெர்ந்து 7து தண்ைள் அறிவில் ரணரடும் இம்தரலில்
டதற்நது. இந்தி அறிவில் ைரங்கிஸின் னைம் ைரல்ைத்ரவில்
உள்பது. இது 1914 ஆம் ஆண்டு உருரக்ைப்தட்டது.
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 உனகின் கிழ்ச்சிரண ரடுைளின் தட்டிலில் இந்திர ற்தரது
133து இடத்ப் பிடித்துள்பது. ரத்ம் 156 ரடுைளில் பின்னரந்து முலிடம்
கிக்கிநது. இண க்கி ரடுைள் ெதயின் நினத் ம்தரட்டு தீர்வு அப்பு
ளியிட்டுள்பது.
Chief Minister Edappadi K. Palaniswami inaugurated the Tamil Nadu
State.Weightlifting Centre of Excellence at Sathuvachari, Vellore District
மிழ்ரடு முனச்ெர் திரு.டப்தரடி ை. தனிெரமி லூர் ரட்டம்,
ெத்துரச்ெரரியில் அக்ைப்தட்டுள்ப மிழ்ரடு ரநின முன் நின தளுதூக்கும்
த்திண திநந்து த்ரர்.
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.
மிழ் ரடு அசு ைரட்டுத்தீ ற்தட்டது ரடர்தரை விரிரண விெரண டத்தி
அறிக்ை இண்டு ரங்ைளுக்குள் ெர்ப்பிக்ை ண்டும் ண இந்தி ஆட்சிப்தணி
அதிைரரி அதுல் மிஸ்ர னயில் குழு அத்துள்பது.
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
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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.
மிழ்ரடு அசு பூமிரண ரரித் றுசீப்பு ெய்து அத்துள்பது இன்தடி
எரு னர் ற்றும் 12 உறுப்பிணர்ைள் இருப்தர். ைரதி ற்றும் கிரத் ரழில்
அச்ெர் இந் ரரித்திற்கு னரை ெல்தடுரர். மிழ் ரடு பூமிரண ரக்ணர
ெட்டம் 1958ன் கீழ் ரணரை தநப்தட்ட நினங்ைப முநரை நினற்ந 
விெரயிைளுக்கு தகிர்ந்து ைரடுப்தது இன் தணிரகும். பூமிரண இக்ைம் ஆச்ெரர்
விணரதரரல் ரடங்ைப்தட்டது குறிப்பிடத்க்ைது.
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).
ைபர ரட்டிலி முனரரை விண்ளி ற்றும் ெற்ைக்ைரள் துநக்கு
முக்கித்தும் அளிக்கும் ையில் முனரது விண்ளிப் பூங்ைர அக்ை
முடிடுத்துள்பது. இது இஸ்ரவுடன் இணந்து ெல்தடுத் உள்பது.
Informal World Trade Organisation Ministerial Meeting on 19-20th March in
New Delhi
உனைர்த்ை நிறுணத்தின் முநெர அச்ெக் கூட்டம் ரர்ச் 19 20 ைளில்
டல்லியில் டதறுகிநது.
Governor Banwarilal Purohit
launched KANCHI - Kisan Advancement
through Cashless Innovation, a digital financial inclusion platform
developed for farmers
மிழ்ை ஆளுணட் விெரயிைளுக்கு அணருக்கும் உள்படக்கி மின்ணனு
நிதிச்ெக்கு Kisan Advancement through Cashless Innovation னும்
ெலி ரடங்கித்ரர்
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
ைடந் 2015-16ம் ஆண்டில் தயிர்ைள் ட்டும் அல்னரல், தருப்பு ற்றும் கு தரன்ந
சிறுரனி விபச்ெலிலும் மிைம் ெரண தடத்க்ைரை மிை அசுக்கு
கிரிஷி ைர்ரன் விருது ங்கி ைௌவிக்ைப்தட்டது.
IIT Guwahati develops superhydrophobic coating that mimics lotus leaves or
rose petals
ைவுயரத்தி இந்தி ரழில் நுட்த நிறுணம் ர இனைபக் ைரண்டு
பூெப்தடும் புதி ை துணி ைண்டுபிடித்துள்பது.
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
பிரிட்டணச் ெர்ந் பிதன விஞ்ஞரனி ஸ்டீஃதன் யரக்கிங் உடல் னக் குநவு
ைரரை ைரனரணரர். அருக்கு து 76. ைம்பிரிட்ஜ் தல்ைனக்ைை
தரசிரிரைவும், சிநந் ழுத்ரபரைவும் அர் விபங்கிணரர். அண்டவில்,
அணுக்ைட்டப்பு ரடர்தரண ' பிரிஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டம்' ன்ந னப்பில்
யரக்கிங் 1988-ஆம் ஆண்டு ழுதி புத்ைம் மிைவும் பிதனரணது. 'தி யுனிர்ஸ்
இன் ட்ல்', 'பிபரக் யரல்ஸ் அண்ட் தபி யுனிர்ஸ்' ன்தது உள்ளிட்ட
தல்று புத்ைங்ைபயும் அர் ழுதியுள்பரர். 2014-ஆம் ஆண்டு யரக்கிங்
ரழ்க்ை ரைக் ைரண்டு 'தி திரி ஆஃப் வ்ரிதிங்' ன்ந திப்தடம்
ளிரணது.
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.
சீண அதிதரை ஜி ஜின்பிங் இண்டரது
முநரை அதிதரை ர்வு
ெய்ப்தட்டரர். சீணரவின் அசில் அப்புச் ெட்டப்தடி ந்து ஆண்டுைள் எருர்
இண்டு முந ட்டு அதிதரை இருக்ை முடியும். அன் பிநகு அதிதர் தவியில்
இருந்து அர் வினகிவிட ண்டும். ஆணரல் அதிதர் ரம் விரும்பும்  அல்னது
இநக்கும்  அதிதரை இருக்கும் ெட்டத்திற்கு அந் ரட்டு தரபன்நம்
அன்யில் எப்புல் அளித்து குறிப்பிடத்க்ைது.
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.
சீணரவின்
பிரை
லீ
ைகிரங்
இண்டரது
முநரை
ர்ந்டுக்ைப்தட்டுள்பரர். லும் சீணரவின் உச்ெ நீதின்ந நீதிததிரை ர கிரங்
இண்டரது முநரை ர்ந்டுக்ைப்தட்டுள்பரர்.
Rani Rampal to lead India women‟s hockey team at Commonwealth Games
in Australia.
ஆஸ்திலிரவில் டதறும் ைரன்ல்த் விபரட்டுப் தரட்டியில் தங்ைற்ை
ரணி ரம்தரல் னயினரண இந்தி ைளிர் யரக்கி அணி அறிவிக்ைப்தட்டது
Measles Immunization Day is celebrated on 16th march every year to make
people aware about this deadly disease
மீெல்னர ரய் திர்ப்பு திணரை எவ்ரரு ஆண்டும் ரர்ச் 16 ஆம் தி
அனுெரிக்ைப்தடுகிநது.
The President of India, Shri Ram Nath Kovind presented the Padma
Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri Awards . Padma Vibhushan
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for Ilaiyaraaja. Padma Shri are Arvind Gupta, an IIT-Kanpur alumnus who
inspired students to learn science from trash and Rajagopalan Vasudevan,
who reuses plastic waste to construct roads
இெஞரனி இபர ரவுக்கு 2018-ஆம் ஆண்டுக்ைரண தத் விபூண் விரு
குடிசுத்
னர்
ரம்ரத்
ைரவிந்த்
ங்கி
ைௌவித்ரர்.
லும் த தரருட்ைளில் இருந்து அறிவில் ெரணைப ரர்ைளிடம்
ைரண்டு ெர்த்ற்ைரை டி முன்ணரள் ரர் அவிந்த் குப்ர ற்றும் பிபரஸ்டிக்
ெரனைப உருரக்கி தருக்கு ெரந்க்ைரரண ர ைரதரனன் ரசுன்,
ைர ரட்டத்ச் ெர்ந் 98 து ரைர தயிற்சி நிபுர் ரணம்ரள்
ஆகிரருக்கு தத் ஸ்ரீ விருதுைள் ஙக்ப்தட்டுள்பது.
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
இந்திக் ைடற்தட பிஞ்சு ரட்டின் ைடற்தடயுடன் இணந்து ருர2018
ன்ந இரு ரடுைளின் எத்திை டதறுகிநது. இந் எத்திை அபிக்ைடல், ற்கு
இந்திப் தருங்ைடல் ற்றும் ங்ைரப விரிகுடர ஆகி ைடல்தகுதிைளில் டதறும்
இன் முல் தரதி எத்திை அபிக் ைடலில் டதற்று ருகிநது.
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.
லிங்ைரத்து ெமுரத் னி ரை அங்கீைரிக்ை நீதிததி ரைரைன் ரஸ்
குழுவின் தரிந்து த்தி அசுக்கு அனுப்பிக்ை ைர்ரடை அச்ெயில்
தீர்ரணம் நிநற்நப்தட்டது ைர்ரடைத்தில் 12-ம் நூற்நரண்டில் ரழ்ந் தெர்
உருரக்கி வீெம் அல்னது லிங்ைரத்து க் ைரள்ைரணது பிர
தக்ைக்ைங்ைள் இல்னரல் சிண ழிதடுது ஆகும்.
Mr. Roberto Azevệ do, 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 பிர் ந்தி ரடி ெந்தித்துப் தசிணரர் உனை ர்த்ை அப்பின்
ன இக்குர் ரதர்ட்டர அஸிவிடர
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 were
also given the task of engaging with the Board of Directors of all the public

24

To Join Online Class contact 9952521550 / PRELIMS/MAINS

sector banks to formulate appropriate strategies for their growth and
development. BBB was established based on the Recommondation of PJ
Nayak Committee.
தரிந்துைப அல்தடுத்த் றிரல், த்தி நிதிச்ெைத்தின் மீது ங்கிைள்
ரரிக் குழு அதிருப்தியில் உள்பது. தரதுத் துந ங்கிைளின் நிர்ரைத்
லுப்தடுத்துதில், த்தி அசுக்கு ஆனரெணைபயும், தரிந்துைபயும்
அளிப்தற்ைரை ைடந் 2016-ஆம் ஆண்டு ப்ல் ரம், ங்கிைள் ரரிக் குழு
அக்ைப்தட்டது தரதுத் துந ங்கிைளின் னர்ைப நிமிப்தது, ங்கிைளின்
மூனணத் அதிைரிக்ைச் ெய்து, ர்த்ை டடிக்ைைப ஊக்குவிப்தது
ரடர்தரண தரிந்துைப அளிப்தற்ைரை நிமிக்ைப்தட்டது. இவ்ப்பு பி
ரக் தரிந்துயின் தரில் அக்ைப்தட்டது.
The Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) celebrated
its 6th 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 ரழிட்நுட்த ரழில்துந ஆரய்ச்சி உவி ரரிம் (பிஆர்சி) ணது
ஆநரது நிறுண திணத் புதுதில்லியில் ைரண்டரடிது. அறிவில் ரழில் நுட்த
அச்ெைத்தின் கீழ் உள்ப உயிரி ரழில் நுட்தத் துநரல் பிஆர்சி
தரதுத்துந நிறுணரை அக்ைப்தட்டது. இவ்ப்பு உயிரி ரழில்
நுட்தத்துநயில் ஆரய்ச்சி ற்றும் புது ம்தடுத்லுக்ைரை அக்ைப்தடது.
106th Indian Science Congress to be held in Bhopal “Future India: Science
and Technology” will be the theme for next Science Congress
106 து இந்தி அறிவில் ரரடு அடுத் ஆண்டு தரதரலில் டதந உள்பது.
அடுத் ஆண்டுக்ைரண ைருப்தரருள் திர்ைரன இந்திர அறிவில் ற்றும் ரழில்
நுட்தம்
Government approves Plastic Park to be set up in Deoghar District,
Jharkhand
ரர்ைண்ட் ரநினத்தில் உள்ப திரைரர் ரட்டத்தில் பிபரஸ்டிக் பூங்ைர அக்ை
த்தி அச்ெ எப்புல் அழித்துள்பது.
India has joined Europe‟s mega global arrangement of sharing data from
Earth observation satellites, called Copernicus.
இந்திர ரப்தரவின் மிைப்தரி உனை அபவினரண புவி ரக்கு ெற்ைக் ைரள்
ைல் தரிரற்நத்தில் இணந்துள்பரது. ரப்தரவின் புவி ரக்கு அப்பு
ைரதர்னிக்ைஸ் ஆகும்.
Sudan, the world's last male northern white rhinoceros, died
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மிைவும் அரி ைச் ெர்ந், உனகின் ைடசி ஆண் ைரண்டரமிருைரண 'சூடரன்'
இநந்து
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 subcomponents 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.
த்தி அச்ெக் கூட்டம் த்தி அசின் அணருக்கும் உர்ைல்வி (ரஷ்ட்ரீ
உச்ெ சிக் அபிரன்) சித் திட்டத் 01.04.2017 முல் 31.03.2020 
நீட்டிக்ைத் து எப்புன அளித்துள்பது. ரட்டின் எட்டுரத் ெர்க்ை
விகித் 2020க்குள் 30% ஆை உர்த் விகிநது இந் திட்டம். இத்திட்டம்
த்தி ற்றும் ரநின அசின் தள்ளிைளில் ெல்தடுத்ப்தடும். இத்திட்டத்திற்ைரண
த்தி ர நின அசின் நிதிப் தங்கீடு டகிக்கு ற்றும் ம்மு ைரஷ்மீர் ரனினத்திற்கு
90:10 விகிமும் பிந ர நினங்ைளுக்கு 60:40 விகிமும் , த்தி ஆட்சிப்தகுதியில்
100 ெவீம்  த்தி அசின் நிதி உவி இருக்கும்.
On World TB Day March 24, Health Ministry launched the NikshayAushadi
Portal
உனை ைரெ ரய் திணரண ரர்ச் 24 அன்று சுைரர அச்ெைம் நிக்ய் பம்
ன்த துக்கியுள்பது.
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.
த்தி அச்ெ, 2020, ரர்ச்  ரூ.3000 ைரடி நிதி எதுக்கீட்டுடன் டகிக்கு ரழில் பர்ச்சித் திட்டம் (ன்.இ..டீ.ஸ்.) 2017-ற்கு எப்புல்
அளித்து. ட கிக்கு ரநினங்ைளில் னரய்ப்த உருரக்கும் ையில், அசு
இத்திட்டத்தின் மூனம் குறு, சிறு ற்றும் டுத் ரழிற்ெரன பிரிவிற்கு முன்ரை
ஊக்ைத்ரை அளிக்கும். லும், இத்திட்டத்தின் மூனம் னரய்ப்த
உருரக்கும் ையில் அசு குறிப்பிட்ட ஊக்ைத்ரை ங்கும்.
Paramparagat Krishi Vikash Yojana to promote organic farming: Radha
Mohan Singh
இற்ை பரன் க்ைளிடம் டுத்துச் ெல்ற்கு தம்தரைத் கிருஷி
விைரஸ் ர ணர துக்கிரை த்தி பரண் அச்ெர் ரர ரைன் சிங்
அறிவித்துள்பரர்.
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Cabinet approves continuation of National Health Mission (NHM) from 0104-2017 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)
ஆயுஷ்ரன் தரத்”- சி சுைரர தரதுைரப்பு இக்ைத்திற்கு அச்ெ எப்புல்
குடும்தத்திற்கு ஆண்டிற்கு ரூ 5 னட்ெம்  தனன் கிடக்கும். சி சுைரரக்
ைரப்பீட்டுத் திட்டம் (ஆர்.ஸ்.பி.எய்) ற்றும் முதிரர் சுைரரக் ைரப்பீட்டுத் திட்டம்
ஆகி இந் புதி திட்டத்தில் இக்ைப்தடும்.
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.
ரஷ்ட்ரி சுஸ்தி பீர ர ணர 2008 ஆம் ஆண்டு த்தி னரய்ப்பு ற்றும்
ரழினரபர் ன அச்ெைம் ரடங்கிது லும் இது தமில்ன சுைரர
ைரப்பீட்டு திட்டத் 30,000 அபவுக்கு 5 தர்ைப ைரண்ட குடும்தத்திற்கும்
லும் றுக் ைரட்டிற்கு கீழ் உள்ப ற்றும் முநெரர ரழிலில் ஈடுதட்டுள்ப
குடும்தட்த்தில் 11 தர்ைளுக்கு ைரப்பிடு ங்கிது.
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.
ரஸ்ைரவில் இந்திர ர்றும் , ஷ்ர , தங்ைபரஷ் ஆகி ரடுைளுக்கிட
ரூப்தரர் அனுமின் நினம் அப்தற்கு புரிந்துர்வு எப்தந்ம் ரர்ச் 1 ஆம் தி
ைழுத்ரணது.
இவ்ரப்தந்ம்
அந்ந்
ரடுைளின்
அணுெக்தி
ைைங்ைளுக்கிட தரடப்தட்டுள்பது.
To enhance production and distribution of coarse cereals, the Government
has decided to declare 2018 as the National Year of Millet,
சிறுரனி உற்தத்தி ம்தடுத்தும் ையில், 2018-ஆம் ஆண்ட சி
சிறுரனி ஆண்டரை அறிவிக்ை த்தி அசு முடிவு ெய்துள்பது.
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
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President on 2ndOctober, 2017. The Commission, headed by Justice (Retd.)
Smt. G.Rohini commenced functioning on 11thOctober, 2017
த்தி அசு தட்டிலில் உள்ப இ பிற்தடுத்ப்தட்ட குப்பில் உட்பிரி
தரிசீலிப்தற்ைரண ஆத்தின் தவிக் ைரனத் நீட்டித்து த்தி அச்ெ
எப்புல். இந் ஆம் அசினப்பு ெட்ட விதி 340ன் தடி 2 அக்டரதர் 2017
அன்று அக்ைப்தட்டது. இந் ஆத்தின் னரை எய்வு தற்ந நீதிததி
ஜி.ரஹினி 11 அக்டரதர் 2017 முல் உள்பரர்.
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.
ைடந் 2016, ம்தர் 20ம் தி (14 ரங்ைளுக்கு முன்) பிர் வீட்டு ெதி திட்டம்
(கிரம்) திட்டத் ரண்புமிகு பிர் உத்ப் பிெம் ஆக்ரவில் ரடங்கி
த்ரர். 2019 ரர்ச் 31ம் திக்குள் எரு ைரடி வீடுைப ைட்டி முடிக்ை இனக்கு
நிர்யிக்ைப்தட்டது.
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 முனச்ெர் ப்புன்ர ம் ணப்தடும் ரழில்னுட்தத்தில் புது
ரநினங்ைளின் தல்று தகுதிைளுக்கு விழிப்புர் ற்தடுத் ரடங்கி த்ரர்
The 46th All India Police Science Congress held in Shima himachal Pradesh
46து அணந்திந்தி ைரல் அறிவில் ர ரடு ஹிரச்ென பிெம் ஷிம்னரவில்
டதற்நது.
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 முல் 2019 -20 யினரண ைரனைட்டத்திற்கு ஊை தண்ைளுக்கு
அர்ைளின் தங்ைளிப்புடன் அதிைரளிக்கும் கிபர ெக்தி ைந்திர திட்டத்திற்கு
இந்தி அசு எப்புல் அளித்துள்பது.
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.
யுணஸ்ைரவின் நிர்ரை ரரித்துக்கு இந்திப் பிதிநிதிரை சி ைல்வி ஆரய்ச்சி
ற்றும் தயிற்சி ெத (NCERT)-யின் முன்ணரள் இக்குர் தரசிரிர் 
ஸ்
ரஜ்புத்- நிமிக்ை த்தி அசு முடிவு ெய்துள்பது.
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

முதன்மைத் ததர்வுக்கு அஞ்சல் ைற்றும் இமைேவழிப்பயிற்சி உண்டு.
பாடக்குறிப்புகள்
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ைடல் ழிரை தங்ைரதிைள் ஊடுருவுத் டுக்கும் ையில் ைைடற்தகுதிைளில்
'ெரைர் ைரச்' ஆதன் எத்திை நிைழ்ச்சி டதற்நது. 2008 ஆம் ஆண்டு மும்த
ரக்குலுக்கு பின்ணர் ைடல் தரதுைரப்பில் ச்ெரிக்ைரை இருக்கும் தரருட்டு இந்
எத்திை டத்ப்தடுகிநது.
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
ைரயில் உள்ப மிழ்ரடு பரண்ப் தல்ைனக்ைைத்தின் பூச்சியில் துந
ெரர்பில் அக்ைப்தட்டுள்ப ரட்டின் முல் பூச்சி அருங்ைரட்சிைத் முல்ர்
டப்தரடி ை.தனிெரமி திநந்து த்ரர்.
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
தஞ்ெரப் ைரங்கிஸ் அசு ரநினத்தின் நிதி நின தனப்தடுத்தும் ையில்,
"ரநின பர்ச்சிக்ைரண ரி' ன்ந தரில் புதி ரி விதிக்ை முடிவு
ெய்ப்தட்டுள்பது. அன்தடி, ருரண ரி ெலுத்துரர் மீது ரம் ரூ.200 ன்ந
அடிப்தடயில் புதி ரி விதிப்தற்ைரண ெட்டம் ைரண்டுப்தடும்
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 ஆண்டுைள் இடளிக்குப் பின் உரன் திட்டத்தின் கீழ் முல்முநரை ெனம்
முல் ென்ண  விரணப்தரக்குத்து ரடங்ைப்தட்டுள்பது. முனச்ெர்
டப்தரடி தனிச்ெரமி ற்றும் த்தி இண அச்ெர் தரண் ரகிருஷ்ணன்
ஆகிரர் ரடங்கி த்ணர்.
Jackfruit all set to be Kerala‟s official fruit.
ைபரவின்
அலுல்
தரை
தனரப்தம்
அங்கீைரிக்ைப்தட்டுள்பது
உருரக்கியுள்பணர்.
The IBM engineers have created the world‟s smallest computer.
பிம் நிறுணத்ச் ெர்ந் தரறிரபர்ைள் உனகின் மிைச்சிறி ைணிணி
As 18-year-old Elavenil Valarivan won the women‟s 10m air rifle gold medal
at the ISSF Junior World Cup in Sydney,
சிட்டினியில் டதறும் உனை இபஞர் துப்தரக்கி சுடும் தரட்டியில் 10 மீட்டர்
பிள் பிரிவில் இந்திரச் ெர்ந் இபனில் ரனறின் ங்ைப் தக்ைம்
தற்றுள்பரர்.
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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.
ஆஸ்திலிரவில் டதறும் ைரன்ல் விபரட்டுப் தரட்டியின் துக்ை
நிைழ்ச்சியில் ைரடி ந்திச் ெல்தரை பிவி சிந்து இந்தி எலிம்பிக் ெங்ைம்
ர்ந்டுத்ள்பது.
World Water Day is an annual observance day on 22 March. This year's
theme - Nature for Water
உனை ண்ணீர் திணம் ஆண்டுரறும் ரர்ச் 22 அனுெரிக்ைப்தடுகிநது. இந்
ஆண்டிற்ைரண ைருப்தரருள் இற்ைக்ைரை ன்னீர்
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.
உனை ரனில் திணம் ஆண்டு ரறும் ரர்ச் 23 அன்று உனை ரனில் அப்பு
அக்ைப்தட்டன் நிணரை ைரண்டரடப்தடுகிநது. இன் னைம்
 னிரவில் அந்துள்பது.
The president of Myanmar Htin Kyaw has resigned, his office has
announced.
மிரன்ர் அசின் னர் டின் க்ரவ் தவியிலிருந்து ரஜிரர ெய்ரை
அறிவித்துள்பரர்.
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 ரர்ச் 24ம் தி பூமி ம் இந்திரவில் டல்லியில் அனுெரிக்ைப்தட்டது. இது
2007ல் முல் முநரை 2007ல் ஆஸ்திலிரவில் அனுெரிக்ைப்தட்டது இந்
ரளில் எரு ணி ம் விபக்குைப அணத்து த்து தரு நின ரற்நத்திற்கு
திரை அனுெரிக்ைப்தடும், இந் நிைழ்ச்சி உனை ணவினங்கு நிதித்ரல்
அனுெரிக்ைப்தடும்
ISA celebrated its founding day on 11th March, 2018.
ெர்ெ சூரிக் கூட்டப்பு அனுட நிறுண ரபரை ரர்ச் 11,2018ல்
ைரண்டரடிது
India's Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-F08) successfully
launched GSAT-6A Satellite into Geosynchronous Transfer Orbit (GTO)
today (March 29, 2018).
ைல் ரடர்புக்கு தன்தடும், 'ஜிெரட் 6 ' ெற்ைக்ைரள், ஜி.ஸ்.ல்.வி. F08
மூனம் ற்றிைரை விண்ணில் ெலுத்ப்தட்டது. ( ரர்ச்29,2018)
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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.
த்தி அச்ெ இந்திர ற்றும் பிரிட்டன், ட அர்னரந்து ரடுைளுடன்
ெர்ெ அபவில் தீவிரை திட்டமிட்டு ெய்ப்தடும் குற்நங்ைள் ரடர்தரண
ைல்ைப தகிர்ந்து ைரள்ப புரிந்தூர்வு எப்தந்த்திற்கு அனுதி அளித்துள்பது.
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).
இந்திர 2016 ஆம்
நிதிரண்டுக் ைரனத்தில் உனை அபரவில் சீணர ற்றும்
அரிக்ைரவிற்கு அடுத்ப்தடிரை மின்ெர உற்தத்தியில் உனை அபவில் மூன்நரது
இடம் கித்து.
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,”
ைணடரச் ெரர்ந் ைணிவிபரனர் ரதர்ட் னரங்னரண்ட்ஸ் 2018 ஆம்
ஆண்டிற்ைரண ைணித்தின் ரதல்தரிெரை ைருப்தடும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்ைரண
தல் விருதிணப் தற்றுள்பரர்.
Indu Bhushan was appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of the
Centre's ambitious Ayushman Bharat National Health Protection Mission
(ABNHPM).
த்தி அசின் ஆயூஸ்ரன் திட்டத்தின் னச் ெல் அதிைரரிரை இந்து பூென்
நிமிக்ைப்தட்டுள்பரர்.
World Wildlife Day: 03 March 2018, Theme: Big Cats: Predators under
Threat
உனை ணரழ்க்ை திணம் ரர்ச் ,3 இந் ஆண்டிற்ைரண ைருப்தரருள் , தரி
பூணைள் ஆதத்தில் உள்பது
World Consumer Rights Day: 15 March 2018 , Theme: Making Digital
Market Places Fairer
ெர்ெ நுைர்ரர் திணம் ரர்ச் ,15 இந் ஆண்டிற்ைரண ைருப்தரருள். டிஜிட்டல்
ெந்யில் இடங்ைப ளிப்தடர உருரக்குல்.
குருப் 2 ததர்விற்கு எவ்வாறு தோராவது வீடிதோ லிங் கீதழ

https://www.youtube.com/watch?v=IqTTQBAvfTk&t=1306s
முதல் நிமலத்ததர்வு பாடத்திட்டம்
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http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSCGROUP-2-SYLLABUS-AND-BOOK-LIST-IN-TAMIL-IYACHAMYACADEMY.pdf
திைசரி நடப்பு நிகழ்வுகமள ஆடிதோ வடிவில் வாட்ஸப் மூலம் பபற உங்கள் பபேர்
ைற்றும் ைாவட்டத்திமைக் குறிப்பிட்டு 7418521550 என்ற எண்ணிற்கு வாட்சப்
பசய்ேவும்
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