SHANMUGAM IAS ACADEMY

❖ எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அனமய உள்ள இடத்தில் மத்திய நிதிக் குழுவிைரும்,
ஜப்பான் குழுவிைரும் ஆய்வுமமற்க ாண்டுள்ளைர் .
எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அனமக்
பிரதமர் மமாடி
டந்த ஜைவரி மாதம்
அடிக் ல்நாட்டிைர்
தமிழ
அரசின் சார்பில் 202 ஏக் ர்
நிலம் ஒதுக் ப்பட்டுள்ளது 48 மாதங் ளில்
எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை ட்டி முடிக் ப்படும்
எை கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
மதுனர
மதாப்பூரில்
எய்ம்ஸ்
மருத்துவமனை அனமயவுள்ளது
மத்திய நிதிக்குழுனவச் மசர்ந்த சஞ்சய்ராய் தனலனமயிலாை மத்தியக்
குழுவிைர் ஆய்வு கசய்தைர்.
ஜப்பான் நாட்னடச் மசர்ந்த குழுவிைரும் ஆய்வில் ஈடுபட்டைர்.
அனைத்திந்திய மருத்துவ அறிவியல் ழ ம் (All India Institute of Medical Sciences,
AIIMS), எய்ம்சு தன்ைாட்சி கபற்ற கபாதுத்துனற உயர் ல்வி மருத்துவக்
ல்லூரிக் குழுமம் ஆகும்.
இந்த மருத்துவமனை ள் நாடாளுமன்ற சட்டத்தின்படி மதசிய முதன்னமக்
ழ ங் ளா அறிவிக் ப்பட்டுள்ளை.
இவற்றின் முன்மைாடியாை அனைத்திந்திய மருத்துவ அறிவியல் ழ ம் புது
தில்லி, இந்தியாவில் உள்ள மி
முக்கியமாை மருத்துவக் ல்லூரி மற்றும்
மருத்துவமனையாகும்.
இக் ழ ம், 1956 - ஆம் ஆண்டு நியூசிலாந்து அரசாங் த்தால் க ாடுக் ப்பட்ட
உதவித்கதான யில் ட்டப்பட்டது.
இம்னமயம், தில்லியின் கதன்பகுதியில் உள்ள அன்சாரி ந ரில் உள்ளது

❖ கடல்லியில் மத்திய ஜல் சக்தி துனறயின் முதல் ஆமலாசனைக் கூட்டம் நனட கபறுகிறது

இதற்க்கு அத்துனற மந்திரி

மஜந்திரசிங் கெ ாவத் தனலனம வகிக்கிறார்
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நீர்வள ஆதாரங் ள், நதி அபிவிருத்தி மற்றும்
ங் ா புைலனமப்பு
ஆகியவற்றின் முன்ைாள் அனமச்சர் ள் மீளனமப்பதன் மூலம் 2019 ஆம்
ஆண்டு மம மாதம் ஜல் சக்தி அனமச்ச ம்
அனமக் ப்பட்டது.
நீர்வள ஆதாரங் ள் (முன்ைர் நீர் வளங் ள்,
நதி அபிவிருத்தி மற்றும்
ங்ன
புத்துயிர்)
இந்தியாவில் நீர் வளங் னள மமம்படுத்துதல்
மற்றும் ட்டுப்பாடு கதாடர்பாை விதி ள் மற்றும்
விதி னள
நிர்வகிப்பது
மற்றும்
நிர்வகிப்பதற் ாை உச்சநினல ஆகும்.
நீர்ப்பாசைத்
தினைக் ளம்
மறுசீரனமக் ப்பட்டு நீர்ப்பாசை அனமச்சு எை
மறுசீரனமக் ப்பட்டு, பின்ைர் நீர்ப்பாசை மற்றும்
மின்சக்தி அனமச்சின் இருப்பினைத் கதாடர்ந்து 1985 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி
மாதம் அனமக் ப்பட்டது.
ஜூனல 2014 இல், "நீர்வள ஆதாரங் ள், நதி அபிவிருத்தி மற்றும் ங்ன
புத்துயிர் அனமச்சு" எை மறுசீரனமப்பு அனமச்ச ம் எை கபயர் மாற்றம்
கசய்யப்பட்டது.
இதன் மூலம் ங்ன நதி மற்றும் அதன் கினள நதி ளில் மாசுபாடு, வளர்ச்சி,
மமலாண்னமமூலம் மமற்க ாள்ளப்பட்ட்டது .
மமாடி அரசு
ஜால் சக்தி (நீர் சக்தி) என்று அனழக் ப்படும் நீருக் ாை
ஒருங்கினைந்த தனி அனமச்ச ம் உருவாக்கியுள்ளது.

❖ ம ரளாவில் கூட்டுறவு துனறயில் சர்பாசி சட்டம் விலக் ப்படுவதா

அம்மாநில

முதல்வர் அறிவித்துள்ளார்
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest
என்பனதமய ”SARFAESI ACT” என்று சுருக் மா
அனழக்கிமறாம்.
வங்கி ள்
நீதிமன்றங் ளுக்குச்
கசல்லாமமலமய ஒருவருக்கு க ாடுத்த டனை
வசூலித்துக் க ாள்வதற்கு இந்தச் சட்டம் முழு
அதி ாரத்னதத் தருகிறது.
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இதில் ஏமதனு ம் பிரச்சனை ஏற்பட்டால், “வங்கிக் டன் வசூல் தீர்ப்பாயம்”
என்ற அனமப்பின் உதவினயயும் வங்கி ள் கபறலாம்.
இந்தச் சட்டம் டந்த 2002-ம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது.
சர்பாசி (SíRFíESI -SecuritisatiHn abd RecHbstructiHn Hf Fibancial íssets abd
EbfHrcemebt Hf Security Ibterest íctï 2002) என்கிற சட்டம் வாஜ்பாய் ஆட்சிக்
ாலத்தில் க ாண்டு வரப்பட்டது.
நாடு முழுவதும் விவசாயி ளின் பயிர் டன் னள வசூலிக் வங்கி ள் இந்த
சட்டத்னத பயன்படுத்திை.
❖ ம ாராட்டிர மாநிலத்தில் நிர்பயா பனட என்ற அனமப்பு அனமக் ப்பட்டுள்ளது
ஜூன்
10 ல்
இவ்வனமப்பு
கதாடங் ப்பட்டுள்ளது
ம ாராஷ்டிர
மாநிலம்
நாசிக்
மாவட்டத்தில் 10 மபர் க ாண்ட “நிர்பயா பனட”
அனமக் ப்பட்டுள்ளது.
அந்தக்குழுவில் ஆடவர் மற்றும் ம ளிர்
ாவலர் ள்
இடம்
கபற்றுள்ளதா
மாந ர
ாவல்துனற ஆனையர் விஸ்வாஸ்
நாங் மர-பாட்டீல் கதரிவித்துள்ளார்
நிர்பயா பனடயில் இடம் கபற்றுள்ள
குழு உறுப்பிைர் ள், மபருந்து நினலயங் ள்,
ரயில்நினல யங் ள் மற்றும் கபரும் வணி வளா ங் ளுக்கு வந்து கசல்லும்
கபண் ளின் பாது ாப்னப உறுதி கசய்யும் வன யில் ண் ாணிப்புப் பணியில்
ஈடுபடுவர்
கபண் ளுக்கு
எதிராை
சீண்டலில்
ஈடுபடுபவர் னள 91
என்ற
ாவல்துனறயின் இலவச கதானல மபசி எண்னைத் கதாடர்பு க ாண்டு பு ார்
அளிக் லாம்
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❖ ஜி 7 நாடுகளின் மாநாட்டில் பிரதமர் மமாடியை சிறப்பு அயைப்பாளராக பங்மகற்க
உள்ளார்
பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுமேல் மமக்ரான்
அயைப்யப ஏற்றுள்ளார் பிரதமர் மமாடி
பிரான்சில் பியரைரிட்ஸ் நகரில் ஆகஸ்ட் 24
முதல் 26 ேயர இம்மாநாடு நடக்க உள்ளது
இது 45 ேது உச்சி மாநாடு ஆகும்
ஏழு குழு (G7) என்பது கனடா, பிரான்ஸ்,
ஜெர்மனி, இத்தாலி, ெப்பான், ஐக்கிை இராச்சிைம்
மற்றும் ஐக்கிை மாகாணங்கள் ஜகாண்ட குழு.
இந்த நாடுகள், ஏழு மிகப்ஜபரிை சர்ேமதச
நாணை நிதிைம், உலகில் விேரிக்கப்பட்ட மமம்பட்ட
ஜபாருளாதாரங்களுடன் உலகளாவிை நிகர ஜசாத்துக்களில் 58% ($ 317
டிரில்லிைன்) பிரதிபலிக்கிறது.

❖ ஜப்பானை மசர்ந்த நிசான் நிறுவைத்தின் இந்திய கசயல்பாடு ளின் தனலவரா
சிைன் ஓஸ்ம ாக் நியமைம் கசய்யப்பட்டுள்ளார்
துருக்கியில் 2015 முதல் நிர்வா
இயக்குைரா கபாறுப்பில் உள்ளார்
தற்மபாது தாமஸ் குகயலுக்கு பதிலா
இவர் பதவிமயற் உள்ளார்
1993ல் கரமைா நிறுவைத்தில் பணினய
துவங்கிைர்
நிசான் நிறுவைத்தில் 2015 ம் ஆண்டு
மசர்ந்தார்
2018 ல் இந்நிறுவைம் சர்வ மதச
அளவில் 55.20 லட்சம் வா ைங் னள விற்பனை கசய்து 11.6 லட்சம் ம ாடி
வருவாய் ஈட்டியுள்ளது .
நிசான்
மமாட்டார்
ார்ப்பமரசன் ('Nissan
Motor
Corporation)
என்பது
ஒரு சப்பானியப் பன்ைாட்டுத் தானுந்து உற்பத்தி நிறுவைம் ஆகும்.
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இது கபாதுவா நிசான் என்னும் சுருக் ப் கபயரால் அறியப்படுகிறது. இதன்
தனலனமய ம் சப்பானின் கயாக்க ா ாமாவில் உள்ள நிசிக்கு என்னும்
இடத்தில் அனமந்துள்ளது.
1999ல் இருந்து, பிரான்சு நாட்டுத் தானுந்து உற்பத்தி நிறுவைத்துடன் மசர்ந்து,
கரைால்ட்-நிசான் அனலயன்சு எைப்படும் கூட்டு நிறுவைத்தின் ஒரு
பகுதியா ச் கசயற்பட்டு வருகிறது.
2013 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, நிசான் நிறுவைத்தில் வாக்குரினமயுடன் கூடிய
43.4% பங்கு னள கரைால்ட் க ாண்டுள்ளது. கரைால்ட் நிறுவைத்தில்
வாக்குரினம இல்லாத 15% கரைால்ட் நிறுவைப் பங்கு னள நிசான்
க ாண்டுள்ளது.
நிசான் மமாட்டார் ார்ப்பமரசன் நிசான், இன்பினிட்டி, டட்சன், நிஸ்மமா ஆகிய
கபயர் ளில் தானுந்து னள உற்பத்தி கசய்து விற்பனைக்கு விடுகிறது.
2012 ஆண்டு நிலவரப்படி, நிசான், உலகின் ஆறாவது கபரிய தானுந்து
உற்பத்தி நிறுவைமா விளங்குகிறது.
கடாமயாட்டா, கஜைரல்மமாட்டார்ஸ், கபாக்ஸ்வா ன், ஐயுண்டாய், மபார்ட்
ஆகியனவ இதற்கு முன்னுள்ள ஐந்து நிறுவைங் ள்.
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