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மாரச் ்– 02 

TNPSC �ளிகள் 

 �த்த பத்�ரிக்ைகயாளர ் இரா�ல் மகாஜன் மாநிலங்களைவ ெதாைலக்காட்��ன் 
��ய தைலைம ெசய்� ஆ�ரியராக நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் மாநிலங்களைவ 
ெதாைலக்காட்�யான� மாநிலங்களைவயால் நிரவ்�க்கப்ப��ற�. 

o �ரசார ் பார�் ��மத்�ன் தைலவர ் ��.�ரய்ப்�ரகாஷ் அவரக்ளின் 
தைலைம�ல் அைமக்கப்படட் ஆய்�க்���ன் பரிந்�ைர�ன் அ�ப்பைட�ல் 
இரா�ல் மஹாஜன் ��ய தைலைம ெசய்� ஆ�ரியராக நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 ��ய இந்�யாைவ உ�வாக்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்� “��ய 
இந்�யா�ற்கான ஓட்டம்“ (Run for New India) மாரத்தாைன �ஜராத் மாநிலத்�ன் �ரத் 
நகரில் �ரதமர ்ெதாடங்� ைவத்தார.் 

 HIV/AIDSஆல் பா�க்கப்பட்ட 1.2�ல்�யன் மக்கள் �ைறந்தபடச்ம் ஆண்�ற்� ஒ� 
�ைறயாவ� இலவசமாக பரிேசாதைன ெசய்� ெகாள்வதற்கான �ட்டத்ைத அர� 
ெதாடங்��ள்ள�. 

o இந்த ேசாதைன ரத்தத்�ல் RNA�ன் அளைவ அள��வேதா�, ைவரஸ் 
ெப�க்கத்ைத�ம் கண்ட��ம். ைவரஸ் ெப�க்கமான� எ�ர ் ெரட்ேராைவரஸ் 
��சை்ச�ன் தரத்ைத கண்காணிப்பதற்� உத�ம். 

 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

மானிய �ைல�லான அம்மா இ�சக்கர வாகனத் �ட்டம் 

 மைறந்த த�ழக  �ன்னாள் �தல்வரான ெசல்� ெஜ. ெஜயல�தா அவரக்ளின் 70-
வ� �றந்தநாள் ெகாண்டாட்டத்�ற்கான நிகழ்ச�்�ன்ேபா� , ேவைலக்�ச ்ெசல்�ம்  
ெபண்க�க்� மானிய �ைல�ல் இ�சக்கர வாகனம் வழங்�ம்  �ட்டத்ைத 
இந்�யப் �ரதமர ்�வங்� ைவத்தார.் 

 இத்�ட்டத்�ன் ஓர ் ப��யாக, ஒவ்ெவா� பயனாள�ம் இ� சக்கர வாகனத்�ன் 
�ைல�ல் 50 சத�தத்ைத மானியமாகப் ெப�வர ் அல்ல� �பாய்  இ�பத்� 
ஐந்தா�ரத்ைத    மானியமாகப் ெப�வர.் 

 ஒவ்ெவா� ஆண்�ம், ேவைலக்�ச ்ெசல்�ம் �மார ்ஒ� லடச்ம் மகளிர ்இத்�ட்டத்�ன் 
வா�லாக  பயன்ெபற உள்ளனர.் 

 கடந்த சட்டசைபத் ேதரத்�க்கான  �ரசச்ாரத்�ன் ேபா� ெஜ. ெஜயல�தா 
அவரக்ளால் இந்த மானிய �ைல�லான  “அம்மா இ� சக்கர வாகனத் �ட்டம்” 
ேதரத்ல்  அ��க்ைகயாக  அ��க்கப்படட்�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

15வ� பேயா ஆ�யா 2018 

 ெத�ங்கானா அரசாங்கத்�ன் வ�டாந்�ர நிகழ்ச�்யான பேயா ஆ�யா (Bio Asia) 
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மாநா� இந்�யா�ன் உ�ர ் அ��யல் �ைனயமான (Life Science hub of India) 
ைஹராபாத்�ல்  அண்ைம�ல் நைடெபற்ற�.  

 2018ஆம் ஆண்�ற்கான பேயா ஆ�யா மாநாட்�ன் க�த்�� “சரியான ேநரம், 
இப்ெபா�ேத” (Right Time; Right Now) என்பதா�ம். 

 ம�த்�வப் ெபா�டக்ள் ஏற்�ம� ேமம்பாட�்க் கழகம் (Pharmaceutical Export Promotion 
Council- Pharmexcil) மற்�ம் ஆ�ய பேயாெடக் சங்கக் �ட்டைமப்� (FABA – Federation of  
Asian Biotech Association), ஆ�யவற்�டன் இைணந்� ெதா�ற்சாைல மற்�ம் வரத்்தகத் 
�ைறயான� இந்த 15வ� பேயா ஆ�யா மாநாடை்ட ஒ�ங்�ைணத்�ள்ள�. 

 அயரல்ாந்�, ெநதரல்ாந்�, ெதன்னாப்�ரிக்கா ஆ�ய நா�கள்  இந்த 15வ� பேயா 
ஆ�யா மாநாட்�ன் சரவ்ேதச பங்களிப்பாளரக்ளா�ம் (Partners). 

 �ஜராத், அஸ்ஸாம், இராஜஸ்தான் ஆ�யைவ இம்மாநாட்�ற்கான இந்�யா�ன் 
மாநில  பங்களிப்பாளரக்ளா�ம் (Partners). 

 உ�ர ் அ��ய�ன் ம�ப்�ச ் சங்���ல் தற்ேபா� உள்ள வாய்ப்�கள்,   �காதார 
ேசைவ அளிப்�ற்�   (healthcare delivery)    ��ய ெசயல்மா�ரிகைள 
கண்���ப்பதற்கான  �த்தாக்க வ�கள், ேவகமான மாற்றத்ைதக் 
ைகயா�வதற்கான உத்�கள் ேபான்றவற்�ன் �� பேயா ஆ�யா 2018 மாநா� 
நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

20 ஆவ� காமன்ெவல்த் கல்� அைமசச்ரக்ள் மாநா�  

 அண்ைம�ல்   �� (FIJI) நாட்�ல் ந� (Nadi) எ�ம் இடத்�ல் 20 ஆவ� காமன்ெவல்த் 
கல்� அைமசச்ரக்ள் மாநா�  நைடெபற்ற�. 

 இந்த 20வ� காமன்ெவல்த் கல்� அைமசச்ரக்ள் மாநாட்�ன்  க�த்�� “நீ�த்த 
தன்ைம மற்�ம் �ள்�றன் ஆ�யவற்ைற கல்�யால் வழங்க ���மா? (Sustainability 
and Resilience: Can Education Deliver?) 

 2030ஆம் ஆண்�க்�ள் எட்ட ேவண்� இலக்�டப்படட் நீ�த்த வளரச்�் இலக்�கள் 
(Sustainable Development Goal – SDG) உலகள�ல் ஏற்�க் ெகாள்ளப்படட் �ன் 
நடத்தப்ப�ம் �தல் காமன்ெவல்த் கல்� அைமசச்ரக்ள் மாநா�   இ�ேவயா�ம். 

 காமன்ெவல்த் நா�களின் தைலவரக்ள் சந்�ப்ைபத் ெதாடரந்்� (Commonwealth heads 
of Government Meeting)  காமன்ெவல்த் ெசயலகத்தால்  (Commonwealth Secretariat) 
ஒ�ங்�ைணக்கப்ப�ம் காமன்ெவல்த் நா�க�க்கான  இரண்டாவ� ெபரிய மாநா� 
இ�வா�ம்.  

 இந்த 20வ� காமன்ெவல்த் கல்� அைமசச்கரக்ள்    மாநாட்�ல்  நீ�த்த வளரச்�் 
இலக்�கைள அைடவதற்�  கல்� அத்�யாவ�யமான, த�ரக்்க ��யாத ஒ� 
அம்சம் என�ம், கல்� ஒவ்ெவா�ைடய அ�ப்பைட மனித  உரிைம (fundamental human 
right) என�ம் ம�உ��  ெசய்யப்படட்�.  

 காமன்ெவல்த் கல்� அைமசச்ரக்ள் மாநாட்ேடா�  ேசரத்்�    ஒ�ங்�ைணந்த 
�ட்டளிப்பாளரக்ள் மன்றத்�ன் சந்�ப்�ம் (Integrated Partners Forum – IPF) ���ல்  
நைடெபற்ற�. 

 அ�த்த 21வ� காமன்ெவல்த் கல்� அைமசச்ரக்ள் மாநாடை்ட 2021 ஆம் ஆண்�ல்  
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ெகன்யா நடத்த உள்ள� 
 1959 ஆண்� �தல் �ன்� ஆண்�க�க்� ஒ��ைற காமன்ெவல்த் கல்� 

அைமசச்ரக்ள் மாநா� நடத்தப்பட�் வ��ற�. 

 இதன் �தல் மாநா� 1959-ல் இங்�லாந்�ன் ஆக்ஸ்ேபார�்ல் நடத்தப்படட்�. 

 

ச�� அேர�யா – இரா�வம்  

 ச�� அேர�யா அர� �தன் �ைறயாக இரா�வத்�ல் ெபண்கள் ேசர 
அ�ம�யளித்�ள்ள�. 

 ெபண்கள் ரியாத், ெமக்கா, அல்-கா�ம் மற்�ம் ெம�னா ஆ�ய மண்டலங்களில் 
பைட�ரரக்ள் பணிக்காக �ண்ணப்�க்கலாம். 

 ெபண் �ண்ணப்பத்தாரரக்ள் 25-35 வய�க்�ட்படட்வரக்ளாக இ�க்க ேவண்�ம். 
உயரந்ிைலக் கல்� ��த்தவரக்ளாக�ம், கட்டாய ம�த்�வப் பரிேசாதைன�ல் 
ேதரச்�் ெபற்றவரக்ளாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

 இவரக்ள் ேபார/்சண்ைட�ன் ேபா� ஈ�ப�த்தப்பட மாட்டாரக்ள். அேதசமயம், 
பா�காப்�த் �ைற�ல் இைணந்� ெசயல்பட அவரக்�க்� வாய்ப்� அளிக்கப்ப�ம். 

 ச�� இளவரசர ் �கம்ம� �ன் சல்மானால் ெதாடங்� ைவக்கப்படட் 
ெதாைலேநாக்�த் �ட்டம் 2030ன் �ழ் இந்த வாய்ப்� ெபண்க�க்� 
வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

ஸ்ேபஸ் எக்ஸ் 

 க�ேபாரன்ியா�ன் வான்ெடன்ெபரக்் �மானப்பைடத் தளத்�ல் உள்ள 4E 
�ண்ெவளி ஏ�தள வளாகத்���ந்� ஸ்ேபஸ் எக்ஸ் நி�வனம் (Space x) �ன்�ன் A 
(Tintin A / ைமக்ேராசாட ் -2a) மற்�ம் �ன்�ன் B (Tintin B / ைமக்ேராசாட ் 2b) எ�ம் இ� 
ேசாதைன ெசயற்ைகக் ேகாள்க�டன் பாஸ் �ண்ெவளி �ட்ட (Paz Mission) 
ெசயற்ைகக் ேகாள்கைள �ண்ணில் ெச�த்��ள்ள�. 

 பால்கான் 9 (Falcon 9) எ�ம் ம��ழற்�ப் பயன்பாட�் இராக்ெகட ் (Recycled) �லம் 
ஸ்ேபஸ் எக்ஸ் நி�வனம்  (Space x) இந்தத் �ட்டத்�ற்கான ெசயற்ைகக்ேகாள்கைள 
�ண்ணில் ஏ��ள்ள�. 

 இவ்�� ெசயற்ைகக்ேகாள்க�ம் ெவற்�கரமாக சரியான இடத்�ல் நிைல 
நி�த்தப்பட்டால் இைவ நடச்த்�ரக் �ட்�ைண� (Star Link) அைமப்ைப  
ஏற்ப�த்�வதற்� வ� வ�க்�ம். 

  உலகம் ��வ�ம் ம�வான, அ�ேவகமான  இண்டரெ்நட் இைணப்� வச�ைய  
உண்டாக்�வதற்காக ஏற்ப�த்தப்பட்ட ெசயற்ைகக்ேகாள்களின் �ரேள (Satellite 
constellation) Star link  ஆ�ம். 
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 Star link அைமப்பான� �ழான ��ச ்�ற்�ப்பாைத (Low Earth orbit-LEO) மற்�ம் �க�ம் 
�ழான ��ச�்ற்�ப்பாைத (Very Low Earth orbit-VLEO) என இ� �ண்ெவளி 
அ�க்�களில் �மார ்12,000 ��ய ெசயற்ைகக்ேகாள்கைளக் ெகாண்�ள்ள�. 

 எல்ைலக் கட�்ப்பா�, �லனாய்�  ேவைலகள், இரா�வ ெசயல்பா�கள், 
�ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்� ேபான்ற பல்ேவ� பயன்பா�கைளக் ெகாண்ட  
ஸ்பானிய ேரடார ் இேம�ங் ெசயற்ைகக் ேகாைளக் ெகாண்ட� பாஸ் �ட்டமா�ம் 
(Paz mission). 

 �ழான �� �ற்�ப்பாைத�ல்  உள்ள ெசயற்ைகக்ேகாள் �ரளான� உலகம் 
��வ�ம் அ�ேவக �ராட்ேபண்ட ்ேசைவைய வழங்க வல்ல�. 

 �க�ம் �ழான ��ச�்ற்�ப் பாைத�ல்  உள்ள ெசயற்ைகக்ேகாள் �ரளான�  
இைணய ேவகத்�ன் �றைன (capacity)  அ�கரிக்க உத�ம். 

 2016 -ஆம் ஆண்�ன் நீ�த்த ேமம்பாட்�ற்கான ஐ.நா. �ராட்ேபண்ட ் க�ஷன் 
அ�க்ைகப்ப� (UN Broadband Commission for Sustainable Development) உல�ன் ெமாத்த 
மக்கள் ெதாைக�ல் 51 சத�தத்�னர ்இைணயப் பயன்பா�ல்லா� (Offline) உள்ளனர.் 

 �ழான �� �ற்�ப்பாைத�ல்   உள்ள ெசயற்ைகக்ேகாள்களான� ka,Ku,V  ேபான்ற 
அ�ரெ்வண் படை்டகளில் ெசயல்ப��ன்றன.  

 �க�ம் �ழான ��ச ்�ற்�ப்பாைத�ல்   உள்ள ெசயற்ைகக்ேகாள்கள் V அ�ரெ்வண் 
படை்டகளில் (V band) ெசயல்ப��ன்றன. 

 �ழான ��ச ் �ற்�ப்பாைதயான� ��க்� ேமற்�றத்�ல்  1110 �தல் 1325 �ேலா 
�ட்டர ்உயரத்�ல் உள்ள ெசயற்ைகக்ேகாள் �ற்� வட்டப் பாைதயா�ம்.  

 �க�ம் �ழான ��ச ் �ற்� பாைதயான�  ��க்� ேமற்�றத்�ல்  335 – 346 �ேலா 
�ட்டர ் உயரத்�ல் உள்ள ெசயற்ைகக்ேகாள் �ற்�வட்டப்பாைத ஆ�ம்.   

 



•   
•    
 
 
 
 

  

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

69வ� ஸ்�ேரன்ட்ஜா நிைன� �த்�ச ்சண்ைட ேபாட்� 

 பல்ேகரியா�ன் ேசா�யா நகரில் நைடெபற்ற ஸ்�ேரன்ட்ஜா நிைன� �த்�ச ்
சண்ைடப் ேபாட்��ன் 75 �ேலா எைடப்�ரி�ல் �காஸ் ��ஷ்ணன், இதற்� 
�ன்னர ் ெவண்கலப் பதக்கம் ெவன்ற உலக சாம்�யன் �ராய் ஐஸ்ேலைவ ெவன்� 
சாதைன பைடத்�ள்ளார.் 

 கடந்த ஆண்� (ஏப்ரல் – ேம 2017ல்) நைடெபற்ற ஆ�ய சாம்�யன்�ப் ெவண்கலப் 
பதக்கத்�ற்கான ேபாட்����ந்� �காஸ் ��ஷ்ணன் ெபற்ற �தல் பதக்கம் 
இ�ேவயா�ம். 

 �றந்த �த்�சச்ண்ைட �ர�க்கானப் பட்டத்ைத�ம்  �காஸ் ��ஷ்ணன் 
ெவன்�ள்ளார.் 

 அ�த் பங்கால் (49 �ேலா) தங்கப்பதக்கத்ைத ெவன்�ள்ளார.் 
 இந்�யா ெமாத்தம் 2 தங்கம், 3 ெவள்ளி மற்�ம் 6 ெவண்கல பதக்கங்கைளச ்ேசரத்்� 

11 பதங்கங்கைள (5 ஆண்கள், 6 ெபண்கள்) ெவன்�ள்ள�.  
 ேம�ம் இப்ேபாட்��ல் இந்�யா�ன் ேமரி ேகாம், �மா �னியா ஆ�ேயார ்

ெவள்ளிப்பதக்கம் ெவன்றனர.் 

 

�க்�ய �னங்கள் 

அரிதான ேநாய்கள் �னம் – �ப்ரவரி 28 

 11 ஆவ� அரிதான ேநாய்கள் �னம் EYRORDIS ஆல் �ப்ரவரி 28 அன்� 
ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட�. (EURORDIS – European Organization for Rare Disease). 

 அரிதான ேநாய்கள் ெதாடரப்ான ��ப்�ணரை்வ ெபா�மக்கள் மற்�ம் 
��ெவ�ப்பாளரக்�க்� (Decision Makers) ஏற்ப�த்�ம் வைக�ல் ஒவ்ெவா� 
ஆண்�ம் �ப்ரவரி கைட� நாளில் ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

 இந்த அரிதான ேநாய்கள் �னம் �தன் �த�ல் EURORDIS மற்�ம் இதன் ேத�யக் 
�ட்டணிக் ��வால் 2008 ஆம் ஆண்� ெதாடங்கப்படட்�. �தல் அரிதான ேநாய்கள் 
�னம் �ப்ரவரி 28, 2008 அன்� ெகாண்டாடப்படட்�. 
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