CURRENT AFFAIRS MARCH 15-19 IN TAMIL &
ENGLISH
The
National
Crime
Records
Bureau
(NCRB)
celebrated
rd
its 33 Inception Day and released “Citizen Services” Mobile App.
தசிக் குற்ந ஆக் காப்தகம், ணது 33-து நிறுண திணக்
ககாண்டாட்டத்தில் “குடிக்கள் தேவகள்” ன்ந வகததசி கேலிவ
களியிட்டுள்பது.
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.
புதுவப் தவடப்பு முற்சிகவப லுப்தடுத்வும், ஊக்குவிக்கவும் த்தி னிப
தம்தாட்டு
அவச்ேகத்தில்
புதுவப்தவடப்புப்
பிரிவு
உருாக்கப்தடும். 127 ாடுகள் ேம்தந்ப்தட்ட உனக புதுவப்தவடப்பு குறியீட்டுjத்
ரிவேயில்2016-ல் 66-ஆம் இடத்திலிருந் இந்திா, 2017-ல் ஆறு புள்ளிகள்
உர்ந்து 60-து இடத்வப் பிடித்வ அடுத்து, இந் முடிவ 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 கேலிவ ோம்தல் களியிடுன் அபவ மின் நிவன
அதிகாரிகளுடன் தகிர்ந்து ககாள்ற்காக 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
கணடா ாட்டின் பிர் ச். இ. ஜஸ்டின் ட்ரூதடா இந்திாவிற்கு அசு
முவநப்தாக ந்ததாது பிப்ரி 23, 2018 அன்று இந்தி அசு ற்றும்
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கணடா ாட்டின் இற்வக பங்கள் துவந இவடத அறிவில், காழில்நுட்தம்
ற்றும் புதி கண்டுபிடிப்புகள், அதிக கண அழுத் உவன, ற்றும் ேக்தி அல்னா
தணதாடுகளுக்காண தடிதா தோதடாப் காழில்னுட்தம் ஆகி துவநகளில்
எத்துவப்பு குறித் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் வககழுத்ாணது.
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 தகுதிகளில் சூரி ேக்திவ விோயிகள் முவநாக தன்தடுத்துற்காக
கிோன் சுக்ா ம் உத்ான் காபிான் திட்டத்திவண 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.
ாட்டு னவணக் கருத்தில் ககாண்டு, ஆாம்/ார் தானத்வ தேப்தடுத்ால்
ாற்று ழியில் தேது ேமுத்தி திட்டம் கேல்தடுத்ப்தடும்' ன்று உச்ே
நீதின்நத்தில் த்தி அசு கரிவித்துள்பது. தலும் இவண ாற்றுழியில் தேது
ேமுத்தி திட்டத்திவண கேல்தடுத் முடியுா ண ஆர்.தக தச்சூரி வனவயில்
குழுவ அவத்துள்பது.
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).
பிே அவந ற்றும் கப்ததறு அறுவச் சிகிச்வே அங்கின் (OT) த்வ
தம்தடுத்துற்காண னக்ா திட்டம் காடங்கப்தடுாக த்தி சுகாாம்
ற்றும் குடும்தனத்துவந அவச்ேகம் அண்வயில் 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 அதிகம் டுக்கப்தட்டுவிட்ட ற்றும் நினத்டி நீர் குவநாக உள்ப
குஜாத், ஹரிாணா, கர்ாடகா, த்திப்பிதேம், காாஷ்டிா, ாஜஸ்ான்,
உத்ப்பிதேம் ஆகி ழு ாநினங்களின் தகுதிகளில் நிவனத் நினத்டி நீர்
தனாண்வவ தாக்காகக் ககாண்டு ேமுாப் தங்களிப்புடன் அல் பூஜல்
திட்டத்வ (பிகஹச்எய்) கேல்தடுத் அசு உத்தசித்துள்பது.
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Shri Ram Vilas Paswan inaugurates celebrations of World Consumer
Rights Day 2018 with the theme of “Making Digital Markets Fairer”
இந் ஆண்டு உனக நுகர்தார் உரிவகள் திணத்வ “தர்வாண மின்ணணு
ேந்வவ ற்தடுத்துதாம்” ன்ந வக்கருத்தின் கீழ் 2018 ார்ச் 15 ஆம் ததி
அவச்ேர் ாம்வினாஸ் தஸ்ான் காடங்கி வத்ார்.
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 வனகர் இம்தாலில் 105து இந்தி அறிவில் ாணாட்டிற்கு பிர்
அடிக்கல் ாட்டிணார். இந் ஆண்டிற்காண கருப்கதாருள் ட்டார்களுக்கு
அறிவில் காழில்னுட்தத்வ ட்டச்கேய்ல்” இந் ஆண்டிற்காண கருப்கதாருள்
ஆகும். இதணாடு தேர்ந்து 7து கதண்கள் அறிவில் ாணாடும் இம்தாலில்
வடகதற்நது. இந்தி அறிவில் காங்கிஸின் வனவகம் ககால்கத்ாவில்
உள்பது. இது 1914 ஆம் ஆண்டு உருாக்கப்தட்டது.
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 கிழ்ச்சிாண ாடுகளின் தட்டிலில் இந்திா ற்ததாது
133து இடத்வப் பிடித்துள்பது. காத்ம் 156 ாடுகளில் பின்னாந்து முலிடம்
கிக்கிநது. இவண க்கி ாடுகள் ேவதயின் நிவனத் தம்தாட்டு தீர்வு
அவப்பு களியிட்டுள்பது.
Chief Minister Edappadi K. Palaniswami inaugurated the Tamil Nadu
State.Weightlifting Centre of Excellence at Sathuvachari, Vellore
District
மிழ்ாடு முனவச்ேர் திரு.டப்தாடி தக. தனிோமி தலூர் ாட்டம்,
ேத்துாச்ோரியில் அவக்கப்தட்டுள்ப மிழ்ாடு ாநின முன்வ நிவன
தளுதூக்கும் வத்திவண திநந்து வத்ார்.
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 ாடு அசு காட்டுத்தீ ற்தட்டது காடர்தாக விரிாண விோவண டத்தி
அறிக்வகவ இண்டு ாங்களுக்குள் ேர்ப்பிக்க தண்டும் ண இந்தி
ஆட்சிப்தணி அதிகாரி அதுல் மிஸ்ா வனவயில் குழு அவத்துள்பது.
The State government has reconstituted Bhoodan Board with a
chairperson and 12 members. Minister for Khadi & Village Industries
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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.
மிழ்ாடு அசு பூமிாண ாரித்வ றுசீவப்பு கேய்து அவத்துள்பது
இன்தடி எரு வனர் ற்றும் 12 உறுப்பிணர்கள் இருப்தர். காதி ற்றும் கிாத்
காழில் அவச்ேர் இந் ாரித்திற்கு வனாக கேல்தடுார். மிழ் ாடு
பூமிாண ாக்ணா ேட்டம் 1958ன் கீழ் ாணாக கதநப்தட்ட நினங்கவப முவநாக
நினற்ந வ விோயிகளுக்கு தகிர்ந்து ககாடுப்தது இன் தணிாகும். பூமிாண
இக்கம் ஆச்ோர் விதணாதாதால் காடங்கப்தட்டது குறிப்பிடத்க்கது.
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).
தகபா ாட்டிலித முனாாக விண்களி ற்றும் கேற்வகக்தகாள் துவநக்கு
முக்கித்தும் அளிக்கும் வகயில் முனாது விண்களிப் பூங்காவ அவக்க
முடிகடுத்துள்பது. இது இஸ்தாவுடன் இவணந்து கேல்தடுத் உள்பது.
Informal World Trade Organisation Ministerial Meeting on 19-20th
March in New Delhi
உனகர்த்க நிறுணத்தின் முவநோ அவச்ேவக் கூட்டம் ார்ச் 19 20 களில்
கடல்லியில் வடகதறுகிநது.
Governor Banwarilal Purohit launched KANCHI - Kisan Advancement
through Cashless Innovation, a digital financial inclusion platform
developed for farmers
மிழ்க ஆளுணட் விோயிகளுக்கு அவணருக்கும் உள்படக்கி மின்ணனு
நிதிச்தேவக்கு Kisan Advancement through Cashless Innovation னும்
கேலிவ காடங்கிவத்ார்
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
கடந் 2015-16ம் ஆண்டில் தயிர்கள் ட்டும் அல்னால், தருப்பு ற்றும் கு
ததான்ந சிறுானி விவபச்ேலிலும் மிகம் ோவண தவடத்வக்காக மிக
அசுக்கு கிரிஷி கர்ான் விருது ங்கி ககௌவிக்கப்தட்டது.
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IIT Guwahati develops superhydrophobic coating that mimics lotus
leaves or rose petals
கவுஹாத்தி இந்தி காழில் நுட்த நிறுணம் ாவ இவனகவபக் ககாண்டு
பூேப்தடும் புதி வக துணிவ கண்டுபிடித்துள்பது.
Renowned British Physicist Stephen Hawking passes away at 76.
Professor Hawking, whose 1988 book, A Brief History of Time, became
an unlikely 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
பிரிட்டவணச் தேர்ந் பிதன விஞ்ஞானி ஸ்டீஃதன் ஹாக்கிங் உடல் னக் குவநவு
காாக கானாணார். அருக்கு து 76. தகம்பிரிட்ஜ் தல்கவனக்கக
ததாசிரிாகவும், சிநந் ழுத்ாபாகவும் அர் விபங்கிணார். அண்டவில்,
அணுக்கட்டவப்பு காடர்தாண ' பிரிஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் வடம்' ன்ந வனப்பில்
ஹாக்கிங் 1988-ஆம் ஆண்டு ழுதி புத்கம் மிகவும் பிதனாணது. 'தி யுனிர்ஸ்
இன் ட்கல்', 'பிபாக் தஹால்ஸ் அண்ட் ததபி யுனிர்ஸ்' ன்தது உள்ளிட்ட
தல்தறு புத்கங்கவபயும் அர் ழுதியுள்பார். 2014-ஆம் ஆண்டு ஹாக்கிங்
ாழ்க்வகவ வாகக் ககாண்டு 'தி திரி ஆஃப் வ்ரிதிங்' ன்ந திவப்தடம்
களிாணது.
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 அதிதாக ஜி ஜின்பிங் இண்டாது முவநாக அதிதாக தர்வு
கேய்ப்தட்டார். சீணாவின் அசில் அவப்புச் ேட்டப்தடி ந்து ஆண்டுகள் எருர்
இண்டு முவந ட்டுத அதிதாக இருக்க முடியும். அன் பிநகு அதிதர் தவியில்
இருந்து அர் வினகிவிட தண்டும். ஆணால் அதிதர் ாம் விரும்பும் வ அல்னது
இநக்கும் வ அதிதாக இருக்கும் ேட்டத்திற்கு அந் ாட்டு தாபன்நம்
அன்வயில் எப்புல் அளித்து குறிப்பிடத்க்கது.
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.
சீணாவின்
பிாக
லீ
கககிாங்
இண்டாது
முவநாக
தர்ந்கடுக்கப்தட்டுள்பார். தலும் சீணாவின் உச்ே நீதின்ந நீதிததிாக தா
கிாங் இண்டாது முவநாக தர்ந்கடுக்கப்தட்டுள்பார்.
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Rani Rampal to lead India women‟s hockey team at Commonwealth
Games in Australia.
ஆஸ்திதலிாவில் வடகதறும் கான்கல்த் விவபாட்டுப் ததாட்டியில்
தங்தகற்க ாணி ாம்தால் வனவயினாண இந்தி களிர் ஹாக்கி அணி
அறிவிக்கப்தட்டது
Measles Immunization Day is celebrated on 16th march every year to
make people aware about this deadly disease
( மிழ்ணாடு தட்கஜட் காடர்தாணது ா காகுப்பின்ததாது களியிடப்தடும்)
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