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மாரச் ்– 01 

TNPSC �ளிகள் 

 நடப்�ல், ெப� நாட்�ற்கான இந்�ய �தராகப் பணியாற்� வ�ம் 1994 ஆண்�ன் 
இந்�ய அய�ற�ப் பணி அ�காரியான M.�ப்பாரா�� அப்பணிேயா� ேசரத்்� 
��தலாக, ெபா��யா நாட்�ற்கான அ�த்த இந்�ய �தராக 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 மாநிலத்�ன் அ�காரப்�ரவ் ெமா�யான உ��ைவ (Official Language of the State) 
ேமம்ப�த்�வதற்கான �யற்�யாக ஜம்� காஷ்�ர ் மாநிலம் உ�� ெமா� 
ேமம்பாட்�ற்காக �தல் �ைறயாக மாநிலக் ��ைவ அைமத்�ள்ள�. 

 இந்�ய ெதா�ல் �ட்டைமப்�ன் �ன்றாவ� �ட்�ைண� மாநா� (Third Partnership 
Summit) �சாகப்பட்�னத்�ல் நடத்தப்பட்ட�. இந்த மாநா� இந்�ய ெதா�ல் 
�ட்டைமப்பால், ெதா�ல்�ைற ெகாள்ைக மற்�ம் ேமம்பாட�்த்�ைற (Department of 
Industrial Policy and Promotion), இந்�ய அர� மற்�ம் ஆந்�ரப் �ரேதச மாநில அர� 
ஆ�யவற்�ன் �ட்�ைணேவா� (Partnership) நடத்தப்பட்ட�. 

 ைமக்ேகல் ெமக்காரம்க் (Michael McCormack) ஆஸ்�ேர�யா�ன் ��ய �ைணப் 
�ரதமராகத் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் இவர ்�ன்னாள் �ைணப்�ரதமர ்பாரே்ந� 
ஜாய்ஸ்க்�ப் ப�லாக (Burnaby Joyce) நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

�ன்ன� ஆ�ைக ஆட்� (e-Governance) �தான 21வ� ேத�ய மாநா� 

 �ன்ன� ஆ�ைக ஆட்� �தான 21வ� ேத�ய மாநா� ைஹதராபாத்�ல் 
(ெத�ங்கானா) நைடெபற்ற�. 

 இந்த மாநா�, நிரவ்ாக �ர�்�த்தம் மற்�ம் ெபா� �ைற�ரப்்�த் �ைற (Department of 
Administrative reforms and Public grievances – DARPG), �ன்ன� மற்�ம் தகவல் 
ெதா�ல்�ட்ப அைமசச்கம், மற்�ம் ெத�ங்கானா அர� ஆ�யவற்�ன் 
�ட்�ைணப்பால் நடத்தப்படட்�. 

 இந்த ஆண்�ற்கான இந்த மாநாட்�ன் க�த்�� ேமம்பாடை்ட ��க்���வதற்கான 
ெதா�ல்�ட்பம் (Technology for Accelerating Development) ஆ�ம். 

 e-Governance என்ப�, பணி ஒ�க்�ட�் ���ைறகள் (Allocation of Business Rules) 1961 ன் 
இரண்டாவ� அட்டவைண�ன் �ழ் DARPGக்� ஒ�க்கப்படட் ஒ� பணியா�ம். DARPG 
ஆன� பணியாளர,் ெபா� �ைற�ரப்்� மற்�ம் ஓய்��ய அைமசச்கத்�ன் (Ministry of 
Personnel, Public Grievances and Pensions) �ழ் ெசயல்ப��ற�.   

 நாட்�ன் இலக்�கள் மற்�ம் �ன்�ரிைமக�டன் இைசந்�   ெசயல்பட�் e-
Governance-ஐ ஊக்��ப்பதற்கான பங்� (Role) DARPG வசம் ஒப்பைடக்கப்பட�்ள்ள�. 
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8 வ� இந்ேதா - ெசெசல்ஸ் இரா�வ �ட்�ப்ேபார ்ப�ற்� (February 24-March 4) 

 இந்�ய இரா�வம் மற்�ம் ெசெசல்ஸ் நாட�்  மக்கள் பா�காப்�ப் பைடக்� 
இைடேயயான 8-வ� இரா�வ �ட�்ப்ேபார ் ப�ற்� ெசெசல்ஸ் (Seychelles) நாட்�ன் 
மாேஹ ��ல்  நைடெபற்�  வ��ன்ற�. 

 �ளரச்�்த்த�ப்� மற்�ம் பயங்கரவாத எ�ரப்்� �தான இந்�யா  மற்�ம்  ெசெசல்ஸ் 
நாட்�ற்�ைடேயயான இந்தக்  �ட�்ப்ேபார ் ப�ற்��ன் ெபயர ் “ல�ட்ேய” (Lamitye) 
ஆ�ம். இதன் ெபா�ள்   நட்�ற�  (Friendship) என்பதா�ம். 

 2001 ஆம் ஆண்���ந்� இந்�யா மற்�ம் ெசெசல்ஸ் நாட்�ற்�ைடேய இந்த 
இ�தரப்�க் �ட�்ப்ேபார ்ப�ற்� நடத்தப்பட�் வ��ன்ற�. 

 இ� வ�டங்க�க்� ஒ��ைற (Biennial) நடத்தப்ப�ம் இக்�ட�்ப் ேபார ் ப�ற்��ன் 
ேநாக்கம் பயங்கரவாத எ�ரப்்� மற்�ம் �ளரச்�்த் த�ப்� நடவ�க்ைககளில் இ� 
நா�க�க்�ைடேயயான  இரா�வ ஒத்�ைழப்� மற்�ம் இைணந்� ெசயலாற்�ம் 
தன்ைமைய  (Interoperability) ேமம்ப�த்�வதா�ம். 

 ஐ.நா. சாசனத்�ற்� உட்பட�் ப��-நகரப்்�ற (Semi-urban) �ழ�ல் பயங்கரவாத 
எ�ரப்்� மற்�ம் �ளரச்�்த் த�ப்� நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்காக தற்ேபா� 
இந்தக்   �ட�்ப்ேபார ்ப�ற்� நடத்தப்பட�் வ��ற�. 

 

நீ�த்த உ�ரி எரிெபா�ள் �தான சரவ்ேதச க�த்தரங்� 2018 

 ���ல்��ல் நீ�த்த உ�ரி எரிெபா�ள் (Biofuel)  �தான இ� நாள் சரவ்ேதச 
க�த்தரங்� நடத்தப்பட�்ள்ள�.  

 மத்�ய உ�ரி ெதா�ல்�ட்பத்�ைற மற்�ம் உ�ர ் எ�ரக்ால ேமைட (Bio Future 
Platform) அைமப்� ஆ�யைவ �ட்டாக இைணந்� இக்க�த்தரங்ைக நடத்��ள்ளன. 

 ந�ன உ�ரி எரிெபா�டக்ைள ேமம்ப�த்�வதற்�ம், வணிகமயப்ப�த்�வதற்�ம்  
(Commercialization) உல�ன் பல்ேவ� நா�கைளச ் ேசரந்்த  உ�ரி எரிெபா�ள் 
�ைறசார ்நி�ணரக்ள் தங்கள� அ�பவம் மற்�ம் �றந்த நைட�ைறகைள ப�ரந்்� 
ெகாள்வதற்காக இம்மாநா� நடத்தப்ப��ன்ற�. 

 மத்�ய அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்ப அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம் மத்�ய 
உ�ரி ெதா�ல்�ட்பத் �ைற இந்�யா�ல் “�த்தாக்கத்  �ட்டத்�ன்” (Mission Innovation 
– MI) ெசயல்பா�கைள வ�நடத்�ம் மற்�ம் ஒ�ங்�ைணக்�ம் �தன்ைம 
நி�வனமா�ம்.  

 ���ல்��ல் உள்ள மர�ப்ெபா��யல் மற்�ம் உ�ரி ெதா�ல்�ட்ப�ய�க்கான 
சரவ்ேதச ைமயத்�ல் (ICGEB – International Center For Genetic Engineering and Biotechnology) 
உ�ரி ெதா�ல்�ட்பத்�ைறயால்  2014 ஆம் ஆண்� “�த்தாக்க  இந்�யா  
�ட்டத்�ற்கான” நி�வன அைமப்�கள்  அைமக்கப்படட்ன. 

 ந�ன உ�ரி எரிெபா�ள் �ைற�ல் ஆராய்ச�், ேமம்பா�  மற்�ம் �ைறந்த 
�ைல�லான ��ைமக் கண்���ப்�கைள ஊக்��ப்பதற்காக இந்த அைமப்�  
ஏற்ப�த்தப்பட்ட�.  
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

EPG 

 ேநபாளத் தைலநகர ் காத்மாண்��ல் இந்�யா – ேநபாள உற�கள் �தான 
�கழ்ெபற்ற நபரக்�ைடய ���ன் (Eminent persons Group- EPG) ஏழாவ� சந்�ப்� 
அண்ைம�ல் நடந்த�. 

 இ� நா�க�க்�ைடேயயான 1950 ஆம் ஆண்�ன் அைம� மற்�ம் நட்�ற� 
ஒப்பந்தம்  ��ம், வரத்்தகம், எல்ைலப்�ரசச்ைன, �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் அவற்�ைன 
�ரப்்பதற்கான வ��ைறகள் ��ம் இந்த இ� நாள் சந்�ப்� நடத்தப்பட்ட�. 

 இந்தக்�� இந்�யா மற்�ம் ேநபாளத்�ைனச ் ேசரந்்த அ�� ��கள் (Intellectuals) 
மற்�ம் நி�ணரக்ள் அடங்�ய ஓர ் �ட�்ப் ேபச�்வாரத்்ைதக்கான  �கழ்ெபற்ற 
நபரக்�ைடய ��வா�ம். 

 நடப்�ல் இ� நா�க�க்�ைடேய உள்ள  அைனத்� இ� தரப்� ஒப்பந்தங்கள் மற்�ம் 
ஏற்பா�கைள ேமம்ப�த்�வதற்� பரிந்�ைரகைள வழங்�வதற்காக 2016 ஆம் 
ஆண்� இக்�� அைமக்கப்படட்�.  

 இக்���ன்  அ�த்த சந்�ப்� ���ல்��ல் நடத்த �ட்ட�டப்பட�்ள்ள�. 

 
 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

�ஷ்டம் - 2 

 கரந்ாடகா மாநிலத்�ன் �த்ர�ரக்ா மாவட்டத்�ன் சல்லேகரில் உள்ள 
ஏேரானாட்�க்கல் ேசாதைன ைமயத்�ல் இந்�ய பா�காப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் 
ேமம்பாட�் நி�வனம் (DRDO- Defense Research and Development Organization) தன்�ைடய 
�ஷ்டம் 2 எ�ம் ஆளில்லா வானியல்  வா�ர�் (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) 
ேசாதைனைய ெவற்�கரமாக ெசய்�ள்ள�. 

 

 TAPAS – BH – 201 என்�ம் அைழக்கப்ப��ன்ற �ஷ்டம் 2 ஆன� அெமரிக்கா�ன் 
�ரிேடட்டர ் �ேரான்களிைனப் (American Predator Drones) ேபான்� இந்�யாவால் 
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தயாரிக்கப்பட்ட ந�த்தர உயரத்�ல் நீண்ட ேநரம் பறக்�ம் (Medium Altitude and Long 
Endurance) �ற�ைடய ஆளில்லா வான்வ� வா�ர�்யா�ம். 

 இதற்� �ந்ைதய �ஷ்டம் I ஆளில்லா வான்வ� �மான ஊர�்யான�  2009 ஆம் 
ஆண்� த�ழ்நாட்�ன் ஒ�ர ்நகரிற்� அ��ல் அைமந்�ள்ள தேனஜா ஏேரா ஸ்ேபஸ் 
�மான தளத்�ல் �தன் �ைறயாக ேசாதைன ெசய்யப்பட்ட�. 

 ஒற்ைறப் பயணத்�ல் 24 மணிேநரம் பறக்�ம் �ற�ைடய இைவ கண்காணிப்� 
உபகரணங்க�டன் ஆ�தங்கைள�ம் தாங்�ச ் ெசல்லக் ��ய, நீ�த்த  
கண்காணிப்� (Sustained Surveillance) ெசயல்பா�கைள ேமற்ெகாள்ளவல்ல தாக்�தல் 
வானியல் வா�ர�்களா�ம் (Combat aerial vehicle). 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ஆ� மேஹாத்சவம் 

 அசாம் மாநிலம் நாட்�ன் பழங்�� இனமக்களின் கலாசச்ாரத்ைதக் ெகாண்டாட (to 
celebrate) “ஆ� மேஹாத்சவம்” எ�ம் �ழாைவ, ெகௗஹாத்��ல் உள்ள காந்� மந்�ர ்
உள்�ைளயாட�் அரங்�ல் நடத்�ய�. 

 10 நாடக்ள் ெகாண்டாடப்ப�ம் இந்த �ழாைவ இந்�ய பழங்�� �ட�்ற� �ற்பைன 
ேமம்பாட�்க் �ட்டைமப்� (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India – 
TRIFED), பழங்���னர ் �வகாரங்கள் �ைற அைமசச்கத்ேதா� இைணந்� 
நடத்�ய�. 

 இந்த �ழா, பழங்�� மக்களின் அரிய கைல மற்�ம் கலாசச்ாரத்ைதக் 
ெகாண்டா�வதற்காக நடத்தப்பட்ட�. 

 TRIFED ஆன�, பல மாநில �ட�்ற� சங்கங்கள் சட்டம் 1984ன் (தற்ெபா�� பல மாநில 
�ட�்ற� சங்கங்கள் சட்டம், 2002) �ழ் அப்ேபாைதய நலத்�ைற அைமசச்கத்தால் 
(Ministry of Welfare) ஆகஸ்ட் 1987 அன்� ஏற்ப�த்தப்படட்�.  

 

இைளஞர ்���ழா 2018 

 ெடல்���ள்ள மத்�ய �ங்கா�ல் இைளஞர ் ���ழா�ன் 7வ� ப�ப்� 
“��ம்�ேவாம் வாழ்ேவாம்” (Let Live Love) என்பைதக் க�த்��வாகக் ெகாண்� 
�ப்ரவரி 22, 2018 அன்� ெதாடங்�ய�. 

 சா�த்யா கலா பரிஷத், கைல, பண்பா�, ெமா�த்�ைற (Department of Art, Culture, 
Language), ெடல்� அர� ஆ�யவற்றால் ஏற்பா� ெசய்யப்படட் இந்நிகழ்ச�் 6 நாடக்ள் 
நடக்�ம். 

 இளம் கைலஞரக்ைள ஊக்��ப்பேத இந்நிகழ்ச�்�ன் �க்�ய ேநாக்கமா�ம். 

 இந்த ஆண்�க்கான இந்நிகழ்ச�், ேநய��வதற்கான ��தைலையக் (Freedom to 
Love) ெகாண்டா�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. 

 இந்த �ழா�ல் நடத்தப்ப�ம் கைலநிகழ்ச�்கள், ெடல்���ள்ள இைளஞரக்�க்� 
“ேநய��வதற்கான ��தைல” (Freedom to Love) என்ற ெசய்�ையக் ெகாண்� 
ேசரக்்�ம். 
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�ரபலமானவரக்ள் , ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

�ன்னாள் உசச்நீ�மன்ற நீ�ப� ரத்�ன ேவல் பாண்�யன் மைற� 

 �ன்னாள் உசச்நீ�மன்ற நீ�ப� ரத்�னேவல் பாண்�யன் காலமானார.்  

 இவர ்1988 �தல் 1994 வைர உசச்நீ�மன்ற நீ�ப�யாக பணியாற்�னார.் 

 ஓய்� ெபற்ற �ற� 2006 �தல் 2009 வைர ேத�ய �ற்ப�த்தப்பட்ேடார ்வாரியத்�ன் 
தைலவராகப் பணியாற்�னார.் 

 ஆகஸ்ட் 1971ல், இவர ் ெசன்ைன உயரநீ்� மன்றத்�ன் மாநில அர� வழக்க�ஞராக 
(State Public Prosecutor) நிய�க்கப்படட்ார.் 1974 ஆம் ஆண்� ெசன்ைன உயரநீ்�மன்ற 
நீ�ப�யாக பணி உயர�் ெப�ம் வைர�ல் வழக்க�ஞராகப் பணியாற்�னார.் 

 1988 ஆம் ஆண்� ெசன்ைன உயர ் நீ�மன்றத்�ன் ெபா�ப்� தைலைம நீ�ப�யாக 
இ��ைற பணியாற்��ள்ளார.் 

 

 இவர ்வரலாற்�ச ்�றப்� வாய்ந்த �க்�யத் �ரப்்�கைள�ம் வழங்��ள்ளார.் 

 அைவக�ள் �ல: 

1. ஹரியானா மாநில வழக்� 
2. ஓரஸ்் – Ch. பஜன்லால் வழக்� 
3. SR ெபாம்ைம – இந்�ய அர� வழக்� 
4. உசச்நீ�மன்ற வழக்க�ஞரக்ள் ப�� சங்க வழக்� (Supreme Court Advocates-on-

Record Association) 

 சட்டம் மற்�ம் மனித உரிைம ஆ�யவற்�ல் இவரின் ெமசச்த்த�ந்த 
பங்களிப்�க்காக, நீ�ப� V.S.��ஷ்ண அய்யர ் ��� 2016 ஆம் ஆண்� இவ�க்� 
வழங்கப்படட்�. 

 �ற்ப�த்தப்பட்ேடா�க்� அர�யலைமப்� ரீ�யான இடஒ�க்�டை்ட உ�� ெசய்த  
�ரபலமான இந்�ரா  சஹாேன  வழக்ைக (1992) �சாரித்த உசச் நீ�மன்ற நீ�ப�கள் 
���ல் இவர ் இடம் ெபற்��ந்தார1்994 ல் ஓய்� ெபற்ற �ன்னர ் ஐந்தாவ� மத்�ய 
ஊ�யக்���ன் தைலவராக ெசயல்பட்டார.் 
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�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

ஆஸ்�ரிய ஒபன் 

 �யன்னா�ல் நைடெபற்ற ஆஸ்�ரிய பாட்�ன்டன் ஓபன் ேபாட்��ன் இ�� ஆட்டத்�ல் 
ஆண்கள் ஒற்ைறயர ் �ரி�ல் மேல�யா�ன் �ன் ெவய் �ம் – ைம �ழ்த்� இந்�யா�ன் 
நடப்� காமன்ெவல்த் பாட்�ன்டன் சாம்�யனான ப�பள்ளி கஷ்யப் சாம்�யன் படட்த்ைத 
ெவன்�ள்ளார.் 

 கைட� �ன்� ஆண்�களில் கஷ்யப் ெபற்�ள்ள �தல் சரவ்ேதச பதக்கம் இ�ேவயா�ம். 
இதற்��ன் கஷ்யப்  2015ன் ைசயத் ேமா� சரவ்ேதச பாட்�ன்டன் சாம்�யன்�ப்  
படட்த்ைத ெவன்��ந்தார ்என்ப� ��ப்�டத்தக்க�. 
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