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மாரச் ்– 03 

TNPSC �ளிகள் 

 ெவளி�ற�த்�ைற அைமசச்கத்�ல் இைணச ் ெசயலாளராக பணியாற்� வ�ம் 
��.�னய்�மார ் (IFS : 1992) ஆப்கானிஸ்தான் நாட்�ன்  இந்�யா�க்கான அ�த்த 
�தராக நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் தற்ேபா� மன்�ரீத் ேவாரா ஆப்கானிஸ்தா�க்கான 
இந்�யத் �தராக உள்ளார.் 

 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

மாநில உண�க்�� - த�ழ்நா� 

 இந்�ய ஆட்�ப் பணி அ�காரியான R.வா�� தைலைம�ல்  6 ேபர ்ெகாண்ட மாநில 
உண�க்��ைவ (state Food Commission) த�ழக அர� அைமத்�ள்ள�. 

 மாநிலத்�ல்  ேத�ய உண� பா�காப்�ச ் சடட்த்ைத (National Food Security Act-NFSA) 
அமல்ப�த்த ��� ெசய்� ஓராண்�ற்�ப் �ற� தற்ேபா� இக்�� 
அைமக்கப்பட�்ள்ள�.  

 2013 ஆம் ஆண்�ன் ேத�ய உண�ப் பா�காப்�ச ்சட்டத்�ன் �ரி� 16-ன் ப�, ேத�ய 
உண�ப் பா�காப்�ச ் சட்டத்�ன் அமலாக்கத்ைதக் கண்காணிப்பதற்�ம், 
ம�ப்��வதற்�ம் மாநில அர�கள் கண்�ப்பாக மாநில உண�க் ��ைவ அைமக்க 
ேவண்�ம். 

 ேத�ய உண� பா�காப்�ச ்சட்டம் 2013-ன் ப�, இக்��வான�-  
 உண� மற்�ம் ஊட்டசச்த்� ெதாடரப்ான �ட்டங்களின் �றன்பட்ட 

அமலாக்கத்�ற்காக  மாநில அர�ற்�  அ��ைர வழங்�ம். 
 மாநிலங்களின் ேத�ய உண�ப் பா�காப்�ச ் சட்டத்�ன் அமலாக்கத்�ைன 

ம�ப்�� மற்�ம் கண்காணிப்� ெசய்�ம். 
 �ட்டத்��ைடய அமலாக்கத்�ன் ேபா� ஏற்ப�ம் ���ைற �றல்களால் 

உண்டா�ம் �ற்றசச்ாட�்கைள �சாரிக்�ம். 
 இத்�ட்டத்��ைடய அமலாக்கத்�ன் ேபா� எ��ன்ற ���றல்கைள தானாக �ன் 

வந்� �சாரிக்கேவா (Suo moto) அல்ல� �காரின் ெபயரில் �சாரிக்கேவா 
இக்���ற்� அ�காரமளிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 ஓர ்��ல் நீ�மன்றத்�ற்� உள்ள அத்தைன  அ�காரங்க�ம் இக்���ற்� உள்ள�.  
 மாநிலத்�ன் ெமாத்த 7.2 ேகா� �கரே்வா�ள், 3.6 ேகா� மக்கள் அதாவ� 50.55 

சத�தத்�னர ் ேத�ய உண� பா�காப்�ச ் சட்டத்�ன் �ழ் பயன்கைளப் ெபறத் 
த���ைடேயாராவர.் 
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ேத�யச ்ெசய்�கள் 

உல�ன் �கப்ெபரிய �ரியசக்� �ங்கா 

 கரந்ாடக மாநிலத்�ன் �ம்�ர ்மாவடட்த்��ள்ள பவகடா தா�க்கா�ல் அைமந்�ள்ள 
சக்� ஸ்தலம் உல�ன் �கப்ெபரிய �ரியசக்� �ங்காவாக உ�ெவ�த்�ள்ள�. 
இப்�ங்கா, கரந்ாடக �தலைமசச்ரால் ெதாடங்� ைவக்கப்பட்ட�. 

 �தல் கட்டமாக இந்தப் �ங்கா�ல் 600MW �ன் உற்பத்� ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 
�சம்பர ்2019ல் இரண்டாவ� கடட்மாக 1400 MW �ன் உற்பத்� இ�ல் ெதாடங்கப்ப�ம். 

 ��வ�மாக ெசயல்பாட�்க்� வந்த �ன்னர,் இந்த �ரியசக்� �ங்கா 2000 MW �ன் 
உற்பத்� ெசய்�ம். தற்ேபா� வைர உல�ன் �கப் ெபரிய �ரியசக்� �ங்காவாக 
�னா��ள்ள ெடன்கர ்பாைலவன �ரியசக்� �ங்கா இ�ந்� வந்த�. 

 இந்த கரந்ாடக �ரியசக்� �ங்கா�ன் தனிச ் �றப்� என்ப�, இந்த �ங்கா 
அைமப்பதற்கான நிலம் உள்�ர ்மக்களிட��ந்� 25 ஆண்�க�க்� �த்தைகயாகப் 
ெபறப்படட்�. ஆனால் ெபா�வாக நிலம் ைகயகப்ப�த்தேல நைட�ைற�ல் உள்ள�.  

 கரந்ாடக ��ப்�க்கக்��ய ஆற்றல் ேமம்பாட�் நி�வனம் மற்�ம் இந்�ய �ரியசக்� 
ஆற்றல் நி�வனம் ஆ�யவற்�ன் �ட்�ைணப்பால் உ�வாக்கப்படட் கரந்ாடக ஆற்றல் 
ேமம்பாட�் நி�வனத்�ன் ெதாடக்கேம (initiative) இந்தப் �ங்கா அைமப்பா�ம்.  

 இந்த �ரியசக்�த் �டட்மான� கரந்ாடக �ரியசக்�க் ெகாள்ைக 2014 – 2021ன் ஒ� 
ப��யா�ம். 

 கரந்ாடகா, இந்�யா�ல் �ன்றாவ� �கப்ெபரிய ��ப்�க்கக் ��ய ஆற்றல் 
தயாரிப்பாளராக உ�ெவ�த்�ள்ள�.  

 
 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

ேத�ய நி�ச ்ெசயல்பா�கள் கண்காணிப்� ஆைணயம்  

 ேத�ய நி�செ்சயல்பா�கள் கண்காணிப்� ஆைணயத்ைத (NFRA – National Financial 
Reporting Authority) அைமப்பதற்கான �ன்ெமா��ற்�  மத்�ய அைமசச்ரைவ 
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ஒப்�தல் வழங்��ள்ள�. 

  இ� 2013 ஆம் ஆண்�ன் நி�வனங்கள் சட்டத்�ல் ெகாண்�வரப்பட்ட  (Companies Act – 
2013)   �க்�யமான மாற்றங்க�ள் ஒன்றா�ம். 

 கணக்�த் தணிக்ைகயாளரக்ைள (Auditing Professionals) கண்காணிப்பதற்காக 
�தந்�ரமான ஒ�ங்��ைற (independent regulator)  அைமப்பாக NFRA-ைவ 
ஏற்ப�த்�வேத இம்���ன்  ேநாக்கமா�ம். 

 நி�  �தான நாடா�மன்ற  நிைலக்���ன் �ரத்�ேயக பரிந்�ைர�ன் ெபயரில்    
NFRA ைவ ஏற்ப�த்த 2013 நி�வனங்கள் சட்டத்�ல் மாற்றங்கள் ெகாண்�வரப்படட்ன. 

 ேத�ய நி�ச ் ெசயல்பா�கள் கண்காணிப்� ஆைணயமான� ஒ� தைலவர,் ஒ� 
ெசயலர ் மற்�ம் �ன்� �� ேநர உ�ப்�னரக்ள்  உட்பட ெமாத்தம்  15 ேபைரக் 
ெகாண்ட ��வா�ம். 

 ேத�ய நி�ச ்ெசயல்பா�கள் கண்காணிப்� ஆைணயத்�ன் அ�கார  வரம்�கள் : 

o ெபா� நலன்கள் சம்பந்தப்பட�்ள்ள ேவைள�ல் �ற நி�வனங்கைள�ம் 
�சாரிக்�மா� ேத�ய நி�ச ் ெசயல்பா�கள் கண்காணிப்� 
ஆைணயத்ைத       அர� ேகாரலாம். 

o பங்�ச ் சந்ைத�ல் பட்�ய�டப்பட�்ள்ள அல்ல� பட்�ய�டப்படாத 
ெபரிய ெபா� நி�வனங்களில் தணிக்ைகைய ேமற்ெகாள்�ம்  கணக்�த் 
தணிக்ைகயாளரக்ள் மற்�ம் தணிக்ைக  நி�வனங்கைள�ம் �சாரிக்�ம் 
அ�காரம் இதற்� உண்�. 

 நி��யல் கணக்�த் தணிக்ைகயாளரக்ைள கண்காணிக்�ம் ேமற்பாரை்வயாளராக 
ெசயல்பட உள்ள ேத�ய நி�ச ் ெசயல்பா�கள் கண்காணிப்� ஆைணயத்�டம் 
தவ�ைழக்�ம் கணக்�த் தணிக்ைகயாளரக்�க்� (Chartered Accountants) எ�ராக 
சட்டப் �ரவ் நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள  இந்�ய கணக்�த் தணிக்ைகயாளர ்
நி�வனத்�ன் (Institute of Chartered Accounts of India-ICAI)  அ�கார�ம் வழங்கப்ப�ம். 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

அைனத்� அர�ப்பணிக�க்�மான ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட ெசய� 

 ெத�ங்கானா அர� “T APP Folio” என்ற m-Governance ைகேப� ெசய�ைய 
அ��கப்ப�த்��ள்ள�. இந்த ெசய� மாநிலத்�ன் அ�காரப்�ரவ் ��டட்ல் 
ெசய�யா�ம் (Digital Application). 

 � ேசவா ேசைவகள், RTA ேசைவகள், கட்டணம் ெச�த்தல் மற்�ம் ெச�த்�தல் 
ேசைவகள் (Payment Services) ஆ�யனவற்ைற ஒ� �ைன�ல் மக்கள் ெப�வதற்கான 
(One point access) வச� இந்த ெசய��ல் உள்ள�. 

 கரந்ாடகா�க்�ப் �ற�, இந்த ��ட்டல் ெசய�ைய அ��கப்ப�த்��ள்ளதன் 
�லமாக ெத�ங்கானா இரண்டாவ� இடத்�ல் உள்ள�. கரந்ாடகா, “அர� �தல் 
மக்கள் வைர”(Government to Citizen) என்ற ேசைவைய வழங்� வ��ற�. 

 “T APP Folio” ஆன� T wallet, my GHMC, RTA மற்�ம் Hawk Eye ஆ�யவற்�டன் 
ஒ�ங்�ைணக்கப்பட�்ள்ள�. 

 “T APP Folio”�ல் உள்�ைழவதன் (Sign in) �லம் அைனத்� �தமான ேசைவக�க்கான 
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ெசய�களின் ெசயல்பாடை்ட/ேசைவகைள அ�ய/ெபற ���ம். 
 இந்த ெசய� மக்களின் வச�க்காக ெத�ங்� மற்�ம் ஆங்�ல ெமா�களில் 

வழங்கப்ப��ற�. 
 இந்�ய அர�ன் “e-TaaL” வைலத்தளத்�ல் ஜூன் 2, 2014 �தல் �சம்பர ் 31, 2017 

வைர�லான காலகட்டத்�ல் ��டட்ல் பரிவரத்்தைன�ல், 1000 மக்கள் ெதாைக�ல் 
எவ்வள� �ன்ன� பரிவரத்்தைன நடந்�ள்ள� என்பதன�ப்பைட�ல் ெத�ங்கானா 
மாநிலம் �த�டம் ��த்�ள்ள�. 

   

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�வசா�க�க்கான ம�த்�வ மற்�ம் ஆ�ள் காப்�ட்�த் �ட்டம் 

 கரீம் நகரில் நைடெபற்ற �வசா�கள் ஒ�ங்�ைணப்�க் �� மண்டல மாநாட்�ல் 
�.5 லடச்ம் ம�ப்�லான �வசா�க�க்கான ம�த்�வ மற்�ம் ஆ�ள் காப்�ட�்த் 
�ட்டத்ைத ெத�ங்கானா �தல்வர ்அ��த்தார.் 

 �வசா�கள் ஒ�ங்�ைணப்�க்���ன் பணியான�, �ராமங்களி�ள்ள ஒவ்ெவா� 
�வசா��ம் இத்�ட்டத்�ன் பயைனப் ெபற்�ள்ளாரா என்பதைன உ�� 
ெசய்வேதயா�ம். 

 இத்�ட்டத்�ற்கான ெமாத்த நி��ம் மாநில அரசாங்கத்தால், �வசா�க�க்� 
ம�த்�வச ்ெசல� ஏற்ப�ம் ேபா� வழங்கப்ப�ம். 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

ஆ�ய �த்�ச ்சண்ைட சாம்�யன்�ப் 

 �ர�்ஸ்தான் நாட்�ன்  தைலநகர ் �ஷ்ேகக்�ல் (Bishkek) நைடெபற்�  வ�ம் ஆ�ய 
�த்�சச்ண்ைட சாம்�யன்�ப் ேபாட்��ல் இந்�ய �த்�ச ் சண்ைட 
�ராங்கைனயான �ேனஷ் ேபாகாட் ெவள்ளிப் பதக்கம் ெவன்�ள்ளார.் 

 50 �ேலா ஃப்ரீஸ்ைடல் �ரி�ல் �னா�ன் �ன் ெலய்  (Chun Lei)  உடனான இ��ப் 
ேபாட்��ல் ெவற்�ையத் தவற�ட்டதனால்  �ேனஷ் ேபாகாட் ெவள்ளிப் பதக்கம் 
ெவன்�ள்ளார.் 

 இ� �ேனஷ் ேபாகாட்�ன் ெதாடரச்�்யான இரண்டாவ� ெவள்ளிப் பதக்கமா�ம். 
இவர ் இதற்� �ன் 2017 ஆம் ஆண்� ெடல்��ல் நைடெபற்ற �த்�சச்ண்ைட 
சாம்�யன்�ப் ேபாட்��ல்   ெவள்ளிப் பதக்கம் ெவன்��ந்தார ் என்ப� 
��ப்�டத்தக்க� 

 

�க்�ய �னங்கள் 

சரவ்ேதச �ஜ்�ய பா�பா� �னம் – மாரச் ்1 

 ஐ.நா. அைவ�ன் அைனத்� உ�ப்� நா�களி�ம் அைனவரிடத்�ம் சட்டத்�ன் 
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�ன்னான சமத்�வத்ைத ேமம்ப�த்�வதற்காக ஆண்�ேதா�ம் மாரச் ்1 ஆம் ேத�  
உலகம் ��வ�ம் சரவ்ேதச �ஜ்�ய பா�பா� �னம் (Zero discrimination Day) 
ெகாண்டாடப் ப��ன்ற�. 

 ச�க பரிமாற்றத்�ன் அைடயாளமாக உலக அள�ல் அங்�கரிக்கப்பட�்ள்ள 
அைடயாளமான “வண்ணத்�ப்�ச�்” ���� �ஜ்�ய பா�பாட்�ற்கான �ன்னமாக 
பயன்ப�த்தப் ப��ன்ற�. 

 பா�பா�க�க்� எ�ராக அைனவ�ம் ஒன்�ைணய அைழப்� ��க்�ம் 
இத்�னமான�, கண்ணியத்ேதா� ஓர ் ��ைமயான ஆக்கப்�ரவ் வாழ்ைவ 
வாழ்வதற்� அைனவ�க்�ம் உள்ள உரிைமைய ெகாண்டா�வதற்காக 
ஆண்�ேதா�ம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 ஐ.நா. அைவ 2014 ஆம் ஆண்� மாரச் ் 1 அன்� �தன்�ைறயாக �ஜ்�ய பா�பா� 
�னத்ைதக் ெகாண்டா�ய�. 

 ஐ.நா. எய்டஸ்் (UN AIDS)  அைமப்�  2013 ஆண்� �சம்பர ் மாதம் உலக எய்டஸ்் 
�னத்தன்� �ஜ்�ய பா�பா� �ரசச்ாரத்ைத (Zero discrimination Campaign) 
ெதாடங்�ய���ந்� இத்�னம் ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 
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