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மாரச் ்– 10 

TNPSC �ளிகள் 

 ஆன்ைலன் ேபாக்�வரத்�ல் உள்ள ெபா�ளடக்கங்கைள (contents) த�ப்ப���ந்�   
இைணய வழங்�நரக்ைள தைட ெசய்த �ன்னாள் அ�பர ் ஓபாமா காலத்�ய 
��கைள அெமரிக்க ஒ�ங்� �ைறயாளரக்ள்  நீக்�யைதத் ெதாடரந்்� தனக்ெகன 
ஓர ் இைணய சமத்�வ ேதைவகைள (net-neutrality requirements)  வ�த்�க் ெகாண்ட 
�தல் அெமரிக்க மாநிலமாக வா�ங்டன் உ�வா��ள்ள�.  

 

ேத�யச ் ெசய்�கள் 

ராஜ்ய சபா-வ�நடத்�தல்  �� 

 ராஜ்ய சபா�ன் அன்றாட அ�வல்கைள வ� நடத்�வதற்� ஏற்ப�த்தப்ப�ம் 
வ�நடத்�தல்  ���ற்� (presiding officers) �ஹாைரச ் ேசரந்்த ஜனதா தள 
மாநிலங்களைவ உ�ப்�னர ் காகஷான் பர�்ைன மாநிலங்களைவத் தைலவர ்
ெவங்ைகய நா�� நிய�த்�ள்ளார.் 

 அண்ைமய காலத்�ல், இக்���ன் உ�ப்�னராக நிய�க்கப்பட�்ள்ள �தல் ெபண் 
இவேரயாவார.்  

 மாநிலங்களைவ ��களின் ப�, மாநிலங்களைவத் தைலவர ் அல்ல� 
மாநிலங்களைவத் �ைணத் தைலவர ் இல்லாத காலங்களில் அைவக்�த் தைலைம 
வ�க்க மாநிலங்களைவ உ�ப்�னரக்ளி��ந்�  6 �ைணத் தைலவரக்ள் அல்ல� 
தைலைமேயற்பாளரக்ள் ெகாண்ட வ�நடத்�தல்  ��ைவ    மாநிலங்களைவத் 
தைலவர ்நிய�க்க ேவண்�ம். 

 சத்ய நாராயண ஜ�யா (பா.ஜ.க), ��ச�் �வா (�.�.க), T.K. ரங்கராஜன் (CPM), 
�வேனஷ்வர ் க�டட்ா (காங்�ரஸ்), பசவராஜ் பாட்�ல் (பாஜக), �ேகந்� ேசகரர்ாய் 
(TMC) ஆ�ய   6 ேபர ்  தற்ேபா�  வ�நடத்�தல்   ���ல் உள்ள மாநிலங்களைவ 
உ�ப்�னரக்ளாவர.் 

 

EBRD –இந்�யா  

 ம�கட்டைமப்� மற்�ம் ேமம்பாட்�ற்கான ஐேராப்�ய வங்��ன் (European Bank for 
Reconstruction and Development-EBRD) 69வ� உ�ப்�னராக இந்�யா உ�வா��ள்ள�. 

 சரவ்ேதச நி� நி�வனமான EBRD-ல் இந்�யா உ�ப்�னராவதற்� EBRD-ன் 
பங்�தாரரக்ள் அ�ம� வழங்��ள்ளனர.் 

 EBRD-ன் 69வ� உ�ப்�னராக இந்�யா உ�வா��ள்ளதால், இனி EBRD வங்��ன் 
ேமம்பா� மற்�ம் ம�கட்டைமப்� பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் �ராந்�யங்களில் 
இந்�ய நி�வனங்களால் �ட�் �த�ட�் நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள இய�ம். 

 2017ஆம் ஆண்�ன் �சம்பர ் மாதம் EBRD-ல் உ�ப்�னராவதற்� இந்�ய அர� 
�ண்ணப்�த்��ந்த நிைல�ல் தற்ேபா� இந்�யாைவ உ�ப்�னராக்�வதற்கான 
��� ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. 
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EBRD 

 EBRD ஓர ்சரவ்ேதச நி� நி�வனமா�ம். 

 இ� 1991ல் ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 இதன் தைலைமயகம் – இலண்டன் 

 65 நா�களா�ம், இ� ஐேராப்�ய �னியன் நி�வனங்களா�ம் இவ்வங்� 
நடத்தப்ப��ற�.  

 இவ்வங்��ல் அெமரிக்கா ெப�ம் பங்�தாரராக உள்ள�. 

 EBRD-ல் ஐேராப்�ய நா�கைளத் த�ர �ற கண்டத்ைதச ் சாரந்்த நா�க�ம் 
உ�ப்�னராக உள்ளன.  

 அைவயாவன: 

o வட அெமரிக்கா― கனடா, அெமரிக்கா 
o ஆப்�ரிக்கா        ― ெமாராக்ேகா 
o ஆ�யா      ―  ஜப்பான், �னா, ெதன் ெகாரியா, ஆஸ்�ேர�யா 

 உ�ப்� நா�களில் ெசயல்ப�ம் தனியார ் �ைறகைள ேமம்ப�த்�வேத EBRD 
வங்��ன் �க்�ய ெசயல்பாடா�ம். 

 EBRD வங்��ல் உ�ப்�னராவதற்� �ைறந்தபடச்ம் ஆரம்பகட்ட �த�டாக ஒ� 
�ல்�யன் �ேராக்கைள �த�� ெசய்ய ேவண்�ம். 

 EBRD வங்��ம் ஐேராப்�ய �த�ட�் வங்��ம் (European Investment Bank - EIB) ஒன்றல்ல, 
ெவவ்ேவறானைவ.  

 ��வ�ம் ஐேராப்�ய �னியன் உ�ப்�னரக்ளால் ஐேராப்�ய �னியனின் 
ெகாள்ைகக�க்� ஆதர� அளிப்பதற்காக நடத்தப்ப��ற�. 

 

ெடல்� �மான நிைலயம் 

 அண்ைம�ல், �மான நிைலயங்களின் பன்னாட�்க் ��வால் ெவளி�டப்பட�்ள்ள 
2017ஆம் ஆண்�ன் �மான நிைலய ேசைவக்கானத் தர வரிைசப் பட்�ய�ல் (Airport 
Service Quality-ASQ), பயணிகளின் அ�பவத்�ன் (Passengers Experience) அ�ப்பைட�ல் 
உல�ன் �றந்த �மான நிைலயமாக ெடல்��ன் இந்�ரா காந்� �மான நிைலயம் 
(Indira Gandhi International   Airport) பட்�ய�டப்பட�்ள்ள�. 

 பயணிக�ைடய வ�ைக அ�கரிப்�ன் அ�ப்பைட�ல் ஷாங்காய் �மானம் 
நிைலயம் மற்�ம்  பாங்காக் �மான நிைலயம் ஆ�யவற்ைறப் �ன்�க்�த் தள்ளி, 
2017   ஆம் ஆண்�  63.5 �ல்�யன் பயணிகைள ெடல்� �மானம் நிைலயம் 
ைகயாண்�ள்ள�. 

 உல�ன் 20 �ன்னணி பரபரப்பான �மான நிைலயங்க�ள் ஒன்றாக�ம், 
ஆ�யா�ன் ஏழாவ� பரபரப்பான �மான நிைலயமாக�ம் ெடல்� இந்�ரா காந்� 
�மான நிைலயம் உள்ள�. 

 ASQ கணக்ெக�ப்பான� �மான நிைலயங்களின் தனிச ் �றப்�ைடைம�ைன 
அள��ம் உல�ன் �க்�ய தர வரிைச அள�டா�ம்.  

 ேம�ம் இ� �மான நிைலயங்களில் பயணிகளின் �மான பயணத்  �னத்தன்ேற 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் உல�ன் ஒேர  கணக்ெக�ப்� �ைறயா�ம். 
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 இந்த கணக்ெக�ப்பான� 34 �க்�ய ெசயல்பாட�் அள��க்களின் ��  
பயணிக�ைடய பாரை்வைய கணக்���ன்ற�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ைநல் ���ழா�ன் 6வ� இந்�ய ப�ப்� 

 எ�ப்� நாட்�ன் தைலநகர ் ெகய்ேரா�ல் 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான ைநல் 
���ழா�ன் 6வ� இந்�ய ப�ப்�  மாரச் ்6 �தல் 17 வைர�ல்  பல்ேவ� கைல மற்�ம் 
கலாசச்ாரங்கைள ெவளிப்ப�த்�வதற்காக நடத்தப்பட�் வ��ன்ற�. 

 எ�ப்�ல் நைடெப�ம் �கப்ெபரிய ெவளிநாட�் ���ழாவான இ�,  இந்�யா மற்�ம் 
எ�ப்�ற்� இைடேய  கைலப் பைடப்�களின்  �ட்�ைணைவ ஊக்��க்�ற�. 

 இவ்வாண்� நடத்தப்ெபற்� வ�ம் இத்���ழா�ல் அலங்கார அணிவ�ப்� மற்�ம் 
இந்�யத் �ைரப்படங்கைள �ைர�டல் என இ� ��ய நிகழ்�க�ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள�. 

 ெபா��ேபாக்� ேகளிக்ைக நி�வனமான �ம்ேவாரக்் ஆரட்ஸ்் எ�ம் நி�வனத்�டன் 
இைணந்�, இந்�ய கலாசச்ாரத்�ற்கான ெமௗலானா ஆஸாத் ைமயம் (Maulana Azad 
Centre for Indian Culture)  மற்�ம் எ�ப்�ல் உள்ள இந்�யத்  �தரகம் இத்���ழாைவ 
ஒ�ங்�ைணத்�ள்ள�. 

 

 

இத்தா��ன் �தல் க�ப்�ன ெசனட் உ�ப்�னர ்

 ைந�ரியாைவ �ர�்கமாகக்  ெகாண்ட இத்தா�யரான ேடானி ஐேவா�   இத்தா� 
நாட்�ன் �தல் க�ப்�ன ெசனடட்ராக   ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 இவர ் தற்ேபா� இத்தா��ன் வல�சாரி  கட்��ன் ��ேயற்ற �வகாரத்�ன் 
தைலைம  ெசய்�த் ெதாடரப்ாளராக உள்ளார.் 

 இத்தா��ன் �க்�ய ��ேயற்ற �ைனயமான (Immigration hub) வட இத்தா���ள்ள 
�ேரஸ்�யா ெதா�ல் நகரத்���ந்� இவர ் ெசனட ் அைவக்� 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 2013-ஆம் ஆண்� �தல் வட ஆப்�ரிக்கா���ந்� இத்தா��ல் ��ேய�ய 6,90,000-
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க்�ம் அ�கமாக ��ேய�யவரக்�க்காக #Stop invasion என்ற �ழக்கப் �ரசச்ாரத்ைத 
ேடானி ஐேவா�    ெதாடங்�னார.் 

 இத்தா��ல் நைடெபற்� ��ந்த ெபா�த் ேதரத்�ல் எந்த ஒ� தனிக் கட்�க்�ம், 
�ட்டணிக் கட்�க்�ம் தனிப் ெப�ம்பான்ைம �ைடக்காததால் ெதாங்� 
பாரா�மன்றம் (Hung Parliament) ஏற்ப�ம் நிைலைம உ�வா��ள்ள�. 

 மட்ேடேயா சால்வானி தைலைம�லான வல�சாரி �க் கட்�, வல�சாரி 
�ட்டணி�ல் ெப�ம் வாக்�கள் ெபற்� ெபரிய கட்�யாக உ�வா���ப்��ம், 
ஆட்�யைமப்பதற்�  தனிப்ெப�ம்பான்ைம�ன்� காணப்ப��ன்ற�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

சரவ்ேதச ேயாகா ���ழா - 2018 

 உலகப் �ரபலமான, வ�டாந்�ர  ஒ� வார கால  29-வ� சரவ்ேதச ேயாகா 
���ழாைவ  உத்தரகாண்ட ் மாநிலத்�ன் ரி�ேக�ல் உள்ள பரமாரத்் நிேகதனில் 
உத்தரகாண்ட ்�தலைமசச்ர ்�ரிேவந்தரா �ங் ராவத் ெதாடங்� ைவத்�ள்ளார.் 

 1999-ஆம் ஆண்� ரி�ேக�ல் உள்ள பரமாரத்் நிேகதன் ஆ�ரமத்�ல் சரவ்ேதச 
ேயாகா ���ழா ெதாடங்கப்படட்�. 

 அதைனத் ெதாடரந்்� ஆண்�ேதா�ம் ேயாகா ���ழா ெகாண்டாடப்பட�் வ��ற�. 

 �க�ம் அ�க எண்ணிக்ைக�ல் பங்ெக�ப்பாளரக்ள் பங்� ெபற்ற 2010ஆம் ஆண்�ன் 
ேயாகா ���ழாவான� �க�ம் ெவற்�கரமான ஒன்றாகக் க�தப்ப��ன்ற�. 

 

�ரபலமானவரக்ள் , ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

�ர�்ங்ஹாம் �கழ் ��� 

 �ர�்ங்ஹா�ல் வ�க்�ம் இந்�ய வம்சாவளி�னரான ஹாரி அத்வால் 
நடப்பாண்�ன் “�கச�்றந்த �ணிசச்ல்��  ெசய�க்கான �ர�்ங்ஹாம் �கழ்“ 
���க்� (Pride of Birmingham’s Outstanding Bravery Award) ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 
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 2017ஆம் ஆண்� நைடெபற்ற பார�்ேலானா ��ரவாதத் தாக்�த�ல் �க�ம் 
ேமாசமாக காய�ற்ற ��வ�க்� உத�வதற்� தம் இன்��ைர�ம் பணயம் 
ைவத்தைமக்காக ஹாரி அத்வா�க்� இவ்��� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 பர�்ங்ஹாம் பல்கைலக்கழகத்�ல்   ��� வழங்�ம் நிகழ்ச�் நைடெபற்ற�.  

 இவ்���க்�த் ேதரந்்ெத�க்கப்படட் 11 நபரக்�ள் ஹாரி�ம் ஒ�வராவர.் 

 �ர�்ங்ஹாம் ெம�ல் பத்�ரிக்ைக (Birmingham Mail newspaper) மற்�ம் TSB 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�ம் இந்த வ�டாந்�ர ��� மக்களின் �ணிகர 
�ரசெ்சயல், இரக்கம், பரி� மற்�ம் ச�கப் ெபா�ப்�ணரை்வ அங்�கரிப்பதற்காக 
வழங்கப்ப��ற�. 

  

             �க்�ய �னங்கள் 
சரவ்ேதச மகளிர் �னம் - மாரச் ்8 

 வரலா� ��வ�ம் ெபண்கள் ேமற்ெகாண்ட சாதைனகைள ெகாண்டா�வதற்காக 
ஆண்�ேதா�ம் உலகம் ��வ�ம் மாரச் ் 8 ஆம் ேத� சரவ்ேதச மகளிர ் �னம் 
ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான சரவ்ேதச மகளிர ் �னத்�ன் ஐ.நா. அைமப்��ைடய 
க�த்�� “இ�ேவ ேநரம்; ெபண்களின் வாழ்ைவ மாற்�வதற்கான ஊரக மற்�ம் 
நகரப்்�ற ெசயல்பா�கள்“ (“Time is Now: Rural and urban activists transforming women’s lives”). 

 சரவ்ேதச மகளிர ் ஆண்டான 1975-ஆம் ஆண்�ன் மாரச் ் 8 அன்� ஐ.நா. அைவ �தன் 
�தலாக தன� அ�காரப் �ரவ் சரவ்ேதச மகளிர ்�னத்ைத ெகாண்டா�ய�. 
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