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மாரச் ்– 05 

TNPSC �ளிகள் 

 எவெரஸ்ட ் �கரத்�ல் ஏ�ய �தல் பா�ஸ்தான் ெபண் ச�னா ெபய்க்  (Samina Baig) 
ஐ.நா. வளரச்�்த் �ட்டத்�ற்கான (UN Development Programme) நல்ெலண்ணத் �தராக 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் இவர ் நீ�த்த வளரச்�்க்கான உலக இலக்�கைள 
அைடவதற்கான ேத�ய ��ப்�ணர�் மற்�ம் பங்களிப்ைப ேமற்ெகாள்வர.் 

 1985-ஆம் ஆண்�ன் ஐஏஎஸ் �ரிைவச ்ேசரந்்த �த்த ஐ.ஏ.எஸ் அ�காரி ��. ��ர ்
�ரிபா�  ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்�ன் அ�த்த தைலைமச ் ெசயலாளராக 
நிய�க்கப்பட உள்ளார.் ஜாரக்்கண்ட் மாநிலத்�ல் தற்ேபா� இராஜ்பாலா வரம்ா 
தைலைமச ் ெசயலாளராக உள்ளார.்  ��. ��ர ் �ரிபா� தற்ேபா� �காதாரத்�ைற 
��தல் ெசயலாளராக உள்ளார.் 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

பஸ்�ம் ெலெகர் (XPL - 18) 

 அர�க்கட�ல் நைடெபற்� வந்த இந்�ய கடற்பைட�ன், ேமற்�க் கடற்பைடத் 
ெதா���ன் �ப்பைட கடற்ப�ற்� (Tri-service maritime exercise), பஸ்�ம் ெலெகர ்
நிைற� ெபற்ற�. 

 இக்கடற் ப�ற்��ன் ேநாக்கமான�, இந்�ய கடற்பைட, இந்�ய தைரப் பைட, 
இந்�ய �மானப்பைட மற்�ம் கடேலாரக் காவல்பைட ஆ�யவற்�க்�ைடேயயான 
இயங்�தன்ைமைய ஏற்ப�த்�வேதயா�ம். 

 

 �ன்� வாரமாக நைடெபற்ற இந்தப் ப�ற்�யான�, இந்�யக் கடற்பைட�ன் 
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ேமற்�க் கடற்பைட�ன் தயாரந்ிைலைய ேசாதைன ெசய்வதற்காக�ம், 
ெசயல்பாட�் �மானங்கள் (Operational Planes), தளவாடங்கள், நிரவ்ாக �மானங்கள் 
ஆ�யவற்�ன் ெசயல்பாடை்ட ேசாதைன ெசய்வதற்காக�ம் நடத்தப்படட்�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

 2020 ஒ�ம்�க் மற்�ம் பாரா ஒ�ம்�க்�ற்கான �ன்னங்கள் 

 2020 ஆம் ஆண்� ஜப்பானின் ேடாக்�ேயா நகரில் நைடெபற உள்ள ஒ�ம்�க் (Olympic) 
மற்�ம் பாரா ஒ�ம்�க்ஸ் (Paralympic) ேபாட்�க�க்கான �ன்னங்களாக (Mascots) 
அசாத்�ய சக்�க�ைடய இ� எ�ரக்ாலத்�ய நரி ேபாலான பைடப்�கைள (Futuristic 
Fox-like features with Supernatural Power) ஜப்பான் ேதரந்்ெத�த்�ள்ள�. 

 �மார ்16,769 பள்ளிகைளச ்ேசரந்்த மாணவரக்ள் ெமாத்தம் 3 �ன்ன ேஜா�களி��ந்� 
ஒன்ைற ேதரந்்ெத�க்க வாக்களித்தனர.் அ���ந்� தற்ேபா� இந்த ஒ� ேஜா� 
�ன்னம் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 காரட்�்ன் கதாபாத்�ர வ�வைமப்பாளரான ரிேயா டானி�ச�் (Ryo Taniguchi) 
என்பவரால் வ�வைமக்கப்பட�்ள்ள இந்த �ன்னங்க�க்� இவ்வாண்�ன் இ���ல் 
ெபயர ்�ட்டப்பட உள்ள�. 

 ஜப்பான் நாட்��ைடய  “Yoi Don!” எ�ம் ேடாக்�ேயா�ன்  2020 ஆண்�ற்கான ேத�ய 
கல்� �ட்டத்�ன் ஒ�ப��யாக இந்த �ன்னத்�ன் ேதரந்்ெத�ப்�ற்காக 
வாக்ெக�ப்� நடத்தப்பட்ட�.  

 Yoi Don என்பதன் ெபா�ள் ‘Get Set’ என்பதா�ம். 

 ேடாக்�ேயா ஒ�ம்�க்ஸ் ஆன� 2020 ஆம் ஆண்� ஜூைல 24 �தல் ஆகஸ்� 9 வைர 
நைடெபற உள்ள�. பாரா�ம்�க்ஸ் ேபாட்�கள் ஆகஸ்ட் 25 �தல் ெசப்டம்பர ்6 வைர 
நைடெபறஉள்ள�. 

 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

ATGM - நாக் 

 பா�காப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பாட�் நி�வனத்தால் (DRDO) தயாரிக்கப்படட் 
�ரங்� எ�ரப்்� வ�காட�் ஏ�கைணயான (Anti-tank Guided Missile - ATGM) நாக் (Nag) 
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ஏ�கைணைய இந்�யா ெவற்�கரமாக ேசாதைன ெசய்�ள்ள�. 

 இராஜஸ்தான் மாநிலத்�ன் ெஜய்சல்மர ் மாவட்டத்�ல் உள்ள ெபாக்ரான் ேசாதைன 
வரம்���ந்� ெவவ்ேவ� �ர வரம்�ல் அைமக்கப்படட் இ� �ரங்�க�க்� எ�ராக 
நாக் ஏ�கைண ஏவப்பட�்  ெவற்�கரமாக ேசாதைன ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

 ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட வ�காட�் ஏ�கைணகள் ேமம்பாட�் �ட்டத்�ன் (IGMDP- 
Integrated Guided Missile Development Programme)  �ழ்  DRDO-�னால்  உள்நாட்�ேலேய 
தயாரிக்கப்ப�ம் 5 ஏ�கைணக�ள் நாக் ஏ�கைண�ம் ஒன்றா�ம். 

 இத்�ட்டத்�ன் �ழ் தயாரிக்கப்ப�ம் �ற  4  ஏ�கைணகளாவன. 

o �ரி�ல் 

o ஆகாஷ் 

o �ரித்� 

o அக்னி 

நாக் ஏ�கைணையப் பற்�  

 �ன்றாம் தைல�ைற �ரங்� எ�ரப்்� வ�காட�் ஏ�கைணயான நாக் ஏ�கைண “Fire and 
Forget”  எ�ம் ேகாடப்ாட்�ன்ப� ெசயல்ப��ற�. 

 ஒ�ங்�ைணந்த வான்பயண �ன்ன��யல் (Integrated Avionics) சாதனங்கேளா� �க�ம் 
அ�ந�ன இேம�ங் அகச�்வப்� ேரடார ்ேதடல் க���ம் (IRR - Imaging Infrared Radar Seeker)  இந்த 
ஏ�கைண�ல் ெபா�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 உலக அள�ல் ஒ� �ல நா�கள் மட�்ேம இத்த� ெதா�ல்�டப்த்ைதக் ெகாண்�ள்ளன  என்ப� 
��ப்�டத்தக்க�. 

 ெஹ�காப்டர ்�லம் ஏவத்த� நாக் ஏ�கைண வ�வைமப்�ப் ப�வான� ெஹ�னா (HELINA) 
என்றைழக்கப்ப��ற�. 

 இதன் ஆங்�ல �ரிவாக்கம் Helicopter - launched NAG என்பதா�ம். 

 இந்த வைக நாக் ஏ�கைணைய இந்�யா�ன் தாக்�தல் ெஹ�காப்டரக்ளான HAL �த்ரா 
மற்�ம் ��வ் ந�ன இல�ரக ெஹ�காப்டரக்ள் �லம் ஏவலாம். 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

நி� ஆண்� 2017 - �கார ்

 �கார ் சட்டமன்றத்�ல் தாக்கல் ெசய்யப்படட் ெபா�ளாதார ஆய்வ�க்ைக�ல் 
(Economic survey)  அம்மாநிலத்�ல்  2016-17 ஆம் ஆண்�ன் வளரச்�் ��தம்  10.3 % ஆக 
உள்ள�. 2015-2016 ஆம் ஆண்�ல் வளரச்�் 7.5 % ஆகஇ�ந்த�. 

 12வ� �கார ் ெபா�ளாதார ஆய்வ�க்ைக�ன்ப� அம்மாநிலத்�ன் வளரச்�் 
��தமான� ஒட�்ெமாத்த இந்�யா�ன் வளரச்�் ��தத்ைத (7.0%) �ட அ�கம். 

 �கார ் மாநிலத்�ன் வ�வாய் ெதாடரச்�்யாக அ�கரித்�க்ெகாண்��க்�ற�. (2012-
2013ல் - �. 5101 ேகா�2016 – 2017ல் - �. 10,819 ேகா�). 
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�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

லாரியஸ் ���கள் 2018  

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான லாரியஸ் உலக �ைளயாட�் �ரர ் ��ைத 20 �ைற 
ெடன்னிஸ் �ராண்ட ்ஸ்லாம் பட்டம் ெவன்�ள்ள ேராஜர ்ெபடரர ்ெவன்�ள்ளார.் 

 ��டச்ரல்ாந்� ெடன்னிஸ் �ரர ் ேராஜர ் ஃெபடரர ் இந்த ���கைள  அ�க�ைறப்  
ெபற்றவராவர ்(ஆ� ���கள்).  

 

 ெசரீனா �ல்�யம்ஸ், 23-வ� �ராண்டஸ்்லாம்-ஐ ெவன்ற �ற� தான் உலக                   
�ைளயாட�் �ர�க்கான ��ைத 2017-இல்ெபற்றார.் 

 பார�்லா 1  கன்ஸ்ட்ரக்டாரஸ்் சாம்�யன் ெமரெ்ச�ஸ் இந்த ஆண்�க்கான அணி 
படட்த்ைத�ம் (Team of the year accolade), சக்கர நாற்கா� தடகள �ரர ்  மாரெ்சல் ஹக் 
(Marcel Hug) இந்த ஆண்�ன் மாற்�த்�றனாளிகள் �ரி�ற்கான �ைளயாட�் �ரர ்
படட்த்ைத�ம் ெவன்�ள்ளனர.் 

 இந்த ஆண்�ற்கான ��ப்��ைன ���  (Breaking through of the year) – ெசர�்ேயா 
கார�்ேயா (ேகால்ஃப்). 

 லாரியஸ் கழக ���லக்� சாதைன ��� - �ரான்ெசஸ்ேகா ேடாட்�. 

 �ேர�ல் கால்பந்தாட்ட சங்கம் ேசப்கா�ன்ஸ் (Chapecoense) இந்த ஆண்�ற்கான 
�றந்த �ைளயாட�் கணத்�ற்கான (Best Sporting moment of the year) ��ைதப் 
ெபற்�ள்ள�. 

 இந்த லாரியஸ் உலக �ைளயாட�் ���கள், 1999-இல் நி�வப்பட�் �ைளயாட�்த் 
�ைற�ல் சாதைன �ரிந்த தனிநபர ் மற்�ம் ��க்க�க்� ஆண்�ேதா�ம் 
���கைள வழங்�வ��ற�. 

 லாரியஸ் எ�ம் ெபயர,் லாரல் எ�ம் �ேரக்க வாரத்்ைத���ந்� எ�க்கப்பட்ட�.  
லாரல் என்ப� தடகளத்�ல் ெவற்��ன் �ன்னமா�ம். 
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�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

�ரிக்ெகட் �ைளயாட்�ல் சரவ்ேதச அள�ல் இளம் ேகப்டன் 

 ஆப்கானிஸ்தானின் �ழற்பந்� �சச்ாளர ் இ�த்கான் சரவ்ேதச அள�ல் �ரிக்ெகட் 
�ைளயாட்�ல் இளம் ேகப்டனாக உ�வா��ள்ளார.் 

 இவ�க்� �ன், வங்கேதச ேகப்டன் இர�ன் சாேல 2004-ஆம் ஆண்�ல் நைடெபற்ற 
ேசம்�யன் �ரா��ல் (Men’s International Cricket) 20-வ� வய�ல் இளம்வய� 
ேகப்டனாக இ�ந்தார.் 

 ஒ�நாள் ேபாட்��ல் பந்� �சச்ாளராக இ�ந்த ேபா�, இர�த் �க�ம் இளைமயான 
�ரர ்என்ற ெப�ைமையப் ெபற்றார.் 

 ICC தரவரிைச�ல் �ன்னணி���ந்த ேபா� இர�த்�க்� வய� 19 (19 years 152 days). 
அப்ெபா��, இர�த் பா�ஸ்தானின் வல�ைக �ழற்பந்� �சச்ாளர ் (Off Spinner) 
சாக்ைலைன (21 வய�, 13 நாடக்ள்) �ஞ்� �ன்னணி�ல் இடம் ெபற்றார.் 

 

�க்�ய �னங்கள் 

உலக அர� சாரா நி�வனங்கள் (NGOs) �னம் - 27 �ப்ரவரி 

 உலக NGO �னம் �ப்ரவரி 27-ஆம் ேத� ஒவ்ேவார ்ஆண்�ம் கைட��க்கப்ப��ற�. 

 இந்த �னம், பால்�க் கடல் நா�களின் கழகத்��ைடய 9-வ� பால்�க் கடல் 
க�த்�க் களத்�ன் 12 உ�ப்�னர ் நா�களால் அ�காரப்�ரவ்மாக 
ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட�் 2010-இல் அ��க்கப்படட்�. 

 �தன் �த�ல் 2014-ஆம் ஆண்� ஐ.நா (EU-European Union) தைலவரக்ள், சரவ்ேதச 
அைமப்�களினால் இத்�னம் ��க்கப்பட்ட�.  �ன்னர ் �ன்லாந்�ன் 
ெவளி�ற�த்�ைற அைமசச்கத்தால் இ� ெதாடங்� ைவக்கப்படட்�. 

 NGO �னமான�, NGO �ைற�ல் ��ரமாக ஈ�ப�வைத ஊக்��க்க�ம் NGO, ெபா� 
மற்�ம் தனியார ் �ைறகள் �ன்�ம் ஒன்�ைணந்� ெசயல்ப�வைத 
ஊக்��க்க�ம் கைட��க்கப்ப��ற�. 

 

இதரச ்ெசய்�கள் 

“�ஜன்” - My Gov. இைணயதளம் 

 மத்�ய  இர�ல்ேவ  அைமசச்கமான� நாட்�ல் உள்ள 635  இர�ல்ேவ 
நிைலயங்கைள ேமம்ப�த்�வதற்காக, “�ஜன்” (SRIJAN) எ�ம் �ட்டத்ைத 
ெதாடங்��ள்ள�. 

 SRIJAN என்பதன் �ரிவாக்கம் ஆங்�லத்�ல் Station Rejuvenation through Joint Action 
என்பதா�ம். 

 இ� த��ல், �ட�்  ெசயற் நடவ�க்ைக �லம் இர�ல்ேவ நிைலயங்கைள 



•   
•    
 
 
 
 

  

�னரைமத்தல் என ெபா�ள்ப�ம்.. 

 இந்�ய இர�ல் நிைலய ேமம்பாட�் காரப்்பேரஷன்  நி�வனத்�னால்  (Indian Railway 
Station Development Corporation Limited - IRSDC) ” My Government” இைணய வா��ல் 
இத்�ட்டம் ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�ய இர�ல் நிைலய ேமம்பாட�்க் கழக  நி�வமான� நா� ��வ�ம் �மார ்600 
ெபரிய இர�ல் நிைலயங்கைள �னரைமப்பதற்� �கப்ெபரிய ம� ேமம்பாட�்த் 
(Redevelopment) �ட்டம்  ஒன்ைற  �வங்��ள்ள�. 

My Gov Portal 

 நாட்�ன் ஆ�ைக  (Governance) மற்�ம் ேமம்பாட்�ல் ��மக்களின் ெசயற் 
தன்ைம�ைடய பங்ெக�ப்ைப ேமம்ப�த்�வதற்காக 2014 –ஆம் ஆண்� ��மக்கள்  
பங்ெக�ப்�  தளமாக  இந்த இந்த இைணயவா�ல் மத்�ய அரசால் 
உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 ேத�ய தகவ�யல் ைமயத்தால் (National Informatics Centre - NIC) இந்த இைணய வா�ல் 
நிரவ்�க்கப்ப��ற�. 
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