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மாரச் ்– 04 

TNPSC �ளிகள் 

 மகாராஷ்�ரா மாநிலத்�ன் �தல் உண�ப்�ங்கா (சாத்தாரா  ெமகா உண�ப் �ங்கா 
தனியார ் நி�வனம்) சாத்தாரா மாவட்டத்�ன் ேதகான் (Degaon) �ராமத்�ல் 
ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. இந்�யா�ல் இ� 12 வ�  உண�ப்�ங்கா ஆ�ம். 

 ஆந்�ரப்�ரேதசத்��ள்ள �ரஞ்��ரம் ர�ல்நிைலயம் அைனத்� மகளிர ் ர�ல் 
நிைலயமாக உ�ெவ�த்�ள்ள�. நாட்�ன் �கப்ெபரிய  ெபா�த்�ைற நி�வனமான  
ர�ல்ேவ�ல்  பா�ன சமத்�வத்ைத ஏற்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்� இந்த 
நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. ெஜய்ப்�ரின் காந்�நகர ் ர�ல்நிைலயம் 
மற்�ம் �ம்ைப�ன் மாத்�ங்கா ர�ல்நிைலயம் ஆ�யவற்ைறத் ெதாடரந்்� 
�ரஞ்��ரம் �ன்றாவ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

இந்�யா�ன் �தல் �மான ேபாக்�வரத்�ப் பன்�றன் ேமம்பாட்� ைமயம் 

 மத்�ய �மானப் ேபாக்�வரத்� அைமசச்கமான� சண்�கர ்�மான நிைலயத்�ன் 
பைழய �ைனயத்�ல் இந்�யா�ன் �தல் �மான ேபாக்�வரத்�ப் பன்�றன் 
ேமம்பாட�் ைமயத்ைத ெதாடங்��ள்ள�. 

 இந்�ய �மான நிைலய ஆைணயத்�ன் (Airport Authority of India) ெப� நி�வன ச�க 
ெபா�ப்�ைடைம�ன் (Corporate Social Responsibility) வ��லான    இத்ெதாடக்கத்�ன் 
�ழ் அ�த்த �ன்� ஆண்�களில் ெதாடக்க கட்டமாக �மார ் 2360 மாணவரக்�க்� 
எவ்�த கட்டண�ன்� �றன் ேமம்பாட�் ப�ற்� வழங்கப்ப�ம். 

 ேத�ய �றன் ேமம்பாட�் நி�வனத்�டனான �ட்�ைணவால் (National Skill Development 
Corporation-NSDC) ெதாடங்கப்பட�்ள்ள இம்ைமயத்�ற்� ஏேராஸ்ேபஸ் மற்�ம் 
�மானப் ேபாக்�வரத்� �ைறசார ்�றன் �� (AASSC- Aerospace and Aviation Sector Skill 
Council- AASSC) ஆதர� வழங்��ன்ற�. 

 பயணம் மற்�ம் �ற்�லா�ற்கான ேபரட்் (Bird) கல்� �ட�்ற�ச ் சங்கம் 
இத்�ட்டத்�ைன ெசயல்ப�த்��ன்ற�. 

 ேத�ய �றன் த���ைடைம கட்டைமப்�ைன (National Skill Qualification Framework- NSQF) 
ஒத்� AASSC- ஆல் வ�த்தளிக்கப்படட் ம�ப்�� மற்�ம் பாடத்�ட்டத்�ன் 
அ�ப்பைட�ல் இத்�ட்டத்�ன் �ழ் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட மாணவரக்�க்� ப�ற்� 
அளிக்கப்ப�ம். 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

FATF 

 �ரான்ஸ் நாட்�ன் தைலநகர ் பாரி�ல் நைடெபற்ற ெபா�க்�� �டட்த்�ல் 
நி��யல் ெசயற்பைடப் �ரி�ன் (Financial Action Task Force - FATF) �ைணத் 
தைலவராக  �னா ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 பணேமாச� (Money Laundering)  மற்�ம்   பயங்கரவாத நி�யளிப்� (Terror financing) 
ேபான்றவற்ைற த�ப்பதற்காக ஏற்ப�த்தப்படட் உலகளா�ய அைமப்ேப FATF ஆ�ம். 

 பாரி�ல் நைடெபற்ற FATF-ன் ெபா�க்�� �டட்த்�ல் பணேமாச� எ�ரப்்� மற்�ம் 
பயங்கரவாத நி�யளிப்� த�ப்� ஒ�ங்��ைறக�டன் ஒத்�ைசவதற்காக 2018 ஆம் 
ஆண்�ன் ஜூன் மாதம் வைர பா�ஸ்தானின் ெசயல்பா�கைள சரவ்ேதச 
ஒத்�ைழப்� ம�ப்�ட�்க் ���ன் �லம் கண்காணிக்க பா�ஸ்தான் FATF-ன் “Grey 
list”-ல் பட்�ய�டப்பட�்ள்ள�. 

 இ�ப்��ம் “grey list” பட்�ய�ல் பா�ஸ்தாைன ேசரப்்பதற்� ச�� அேர�யா, 
��க்�, �னா ஆ�யைவ ஓர ்அணியாக இைணந்� எ�ரப்்� ெதரி�த்�ள்ளன. 

 FATF �ரி��ைடய ��களின்ப� ஒ� நாடை்ட “grey list” -இல் பட்�ய�டாமல் 
த�ப்பதற்� FATF-ன் 37 உ�ப்�னரக்ளில் �வ�ைடய வாக்�கள் ேதைவ. 

நி��யல் ெசயற்பைட �ரி� (Financial Action Task Force - FATF)  

 1989 ஆம் ஆண்� அர�க�க்�ைடேயயான அைமப்பாக  (Inter-governmental body) FATF 
ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 பாரி�ல் உள்ள ெபா�ளாதார ஒத்�ைழப்� மற்�ம் ேமம்பாட�் நி�வனத்�ன் 
தைலைமச ் ெசயலகத்�ல் (OECD - Organisation for Economic Co-operation and 
development)   FATF -ன்  ெசயலகம் அைமந்�ள்ள�. 

 FATF-ல் இந்�யா உட்பட ெமாத்தம் 37 உ�ப்�னரக்ள் உள்ளனர.் 

 FATF-ன் ெபா�க்��   அைவயான� (FATE Plenary Session) FATF-ன் ��ெவ�க்�ம் 
அைமப்பா�ம். 

 ஆண்�ேதா�ம் �ப்ரவரி, ஜூன் மற்�ம் அக்ேடாபர ்மாதங்களில் FATF-ன் ெபா�க்�� 
சந்�ப்� நைடெப�ம். 

 ெப�� வ�ம் பண ேமாச� �ரச�்ைனகைள எ�ரப்்பதற்காக�ம், 
பயங்கரவாத  நி�யளிப்� மற்�ம் பண ேமாச�க்� எ�ரான த�ப்� 
நடவ�க்ைகக�க்� சரவ்ேதச தரநிைலகைள உ�வாக்�வதற்காக�ம் 1989 ஆம் 
ஆண்� பாரி�ல் நைடெபற்ற G-7 மாநாட்�ன் ேபா� FATF ேதாற்��க்கப்பட்ட�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள் 

�னவரக்�க்கான �ன்-வரத்்தக இைணயவா�ல்   

 �னவரக்ள் மற்�ம் �ன் பண்ைணயாளரக்ள் தங்கள� �ன்கள் மற்�ம் �ற கடல்சார ்
��ப்�கைள (Marine catch) ேநர�யாக �கரே்வாரக்�க்� �ற்பைன ெசய்வதற்� 
உத�வதற்காக மத்�ய கடல் �ன்வள ஆராய்ச�் நி�வனம் (CMFRI- Central Marine 
Fisheries Research Institute) ஒ� பல் �ற்பைனயாளர ் �ன் வரத்்தக இைணயவா�ல் 
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ஒன்ைற�ம் (Multi-vendor e-commerce website), ைகேப� ெசய� ஒன்ைற�ம் 
கண்���த்�ள்ள�. 

 www.marinefishsales.com என்ற இைணயவா�ைல�ம், marine fish sales என்ற ைகேப� 
ெசய�ைய�ம் கடேலார �ன்�� ச�கத்�ன் வ�வாைய அ�கரிப்பதற்கான ஒ� 
ப��யாக ப�வநிைல �ள்�ற�ைடய ேவளாண்ைம �தான ேத�ய ��ைமயாக்கல் 
�ட்டத்�ன் �ழ் (National Innovations on Climate Resilient Agriculture -NICRA)   இைவ 
இரண்ைட�ம் CMFRI  வ�வைமத்�ள்ள�. 

 ஆன்ைலன் வ�ேய தங்கள� �ன்கைள�ம், கடல்சார ் ��ப்�கைள�ம் �ற்க 
��ம்�ம் �னவரக்ள் மற்�ம் �ன் வளரப்்� பண்ைணயாளரக்ள் ஒ� �யஉத�க் 
��ைவ ஏற்ப�த்� இந்த இைணயவா��ல் ப�� ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 

 மத்�ய கடல் �ன்வள ஆராய்ச�் நி�வனம்  இவற்�ன் வ��லான �ற்பைனைய�ம், 
�ற்பைனயாளர ்தர�கைள�ம் கண்காணிக்�ம். 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

IBSF ஸ்�க்கர ்உலகக்ேகாப்ைப 

 ேதாகா�ல் நைடெபற்ற IBSF  (International Billiards & Snooker Federation - IBSF) ஸ்�க்கர ்
உலகக் ேகாப்ைபப் ேபாட்��ல் இந்�யா, பா�ஸ்தாைன �ழ்த்��ள்ள�. 

 இந்�ய �ரரக்ளான பங்கஜ் அத்வானி மற்�ம் மனன் சந்�ரா 0-2 என்ற அள���ந்� 
3-2 என்ற ��தத்ைதப் ெபற்� பா�ஸ்தாைன ெவன்றனர.் 

 

 

�க்�ய �னங்கள் 

உலக வன உ�ர் �னம் - மாரச் ்3  

 நம� ����ைடய தாவர�யல் மற்�ம் �லங்�யல் வளங்கைளப் பற்�ய 
��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வதற்காக ஆண்�ேதா�ம் மாரச் ் 3 ஆம் ேத� உலக வன 

http://www.marinefishsales.com/
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உ�ர ்�னம் (World Wildlife day) உலகம் ��வ�ம் ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான உலக வனஉ�ர ் �னத்�ன் க�த்�� “ெபரிய �ைனகள் - 
ேவடை்ட �லங்�கள் அச�்�த்த�ல் உள்ளன”. (“Big cats - Predators under threat”) 

 மாரச் ்3 ஆம் ேத� தான் CITES உடன்ப�க்ைக இ�� ெசய்யப்பட்ட�. 

 

 2014-ஆம் ஆண்���ந்� உலக வன உ�ர ்�னம் ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 வன �லங்�கள் மற்�ம் தாவரங்கைள பா�காப்பதற்காக�ம் அவற்�ன் உ�ர ்
வாழ்ைவ உ�� ெசய்வதற்காக�ம் சரவ்ேதச அள�ல் 183 நா�களின் அர�களால் 
ஏற்ப�த்தப்பட்ட சரவ்ேதச உடன்ப�க்ைகேய வன�லங்�கள் மற்�ம் தாவரங்களின் 
அ�� வ�ம் இனங்கள் �தான சரவ்ேதச வரத்்தக உடன்ப�க்ைக CITES ஆ�ம் 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, also known as 
the Washington Convention - CITES). 

 உலக அள�ல் தற்ேபா� வன �லங்�களான� வா�ட இழப்�, ேவடை்டயா�தல், 
மனித - வன�லங்� ேமாதல்கள், ப�வநிைல மாற்றம் ேபான்ற பல்ேவ�   ெப�ம் 
அச�்�த்தல்கைள சந்�த்� வ��ன்றன. 
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