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மாரச் ்- 13 

TNPSC �ளிகள் 

 இந்�யா மற்�ம் இரஷ்யா�ற்� இைடேயயான இ�தரப்� அரசாங்க ரீ��லான 
உற�  ெவற்�கரமாக 70 ஆண்�கைள நிைற� ெசய்�ள்ள�. இதற்கான 
ெகாண்டாட்டத்�ன் ஒ� ப��யாக இந்ேதா-இரஷ்யா இைளேயார ் ��வான� 
(International Federation of Indo-Russian Youth Clubs) �ரிக்ஸ் சரவ்ேதச மன்றத்�டன் (BRICS 
International Forum) இைணந்� “Vision for Future” எ�ம் நிகழ்ச�்ைய ���ல்��ல் உள்ள 
�ரவா� பார� ேகந்�ரிய ைமயத்�ல் நடத்��ள்ள�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

��தா 

 மத்�ய இரசாயனம் மற்�ம் உரத்�ைற அைமசச்கமான�  �ரதம  மந்�ரி பார�ய 
ஜனவ்ஷ� பரிேயாஜனா (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana - PMBJP) �ட்டத்�ன் 
�ழ், ெபண்க�க்� 100 சத�த ஆக்ேஸா-உ�ரம்ட�் சானிட்டரி நாப்�ன்கைள 
வழங்�வதற்காக    ‘��தா’   (Suvidha) என்ற �ட்டத்ைதத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 ேம 28, 2018 அன்�  உலக மாத�டாய் �ய்ைம �னம்  (World Menstrual Hygiene Day) 
�தல் நாட்�ல் உள்ள அைனத்� ஜனவ்ஷ� ேகந்�ரா ைமயங்களி�ம் இந்த  ��தா 
சானிட்டரி நாப்�ன்கள் �ற்பைனக்� �ைடக்�ம். 

 ��தா சானிட்டரி  நாப்�ன்களில் �றப்� ேவ��யல் ேசரப்்பான்கள் (additive) 
ேசரக்்கப்பட�்ள்ளன. அதனால் இவற்ைறப் பயன்ப�த்� அப்�றப்ப�த்�ய�டன் 
காற்��ள்ள ஆக்�ஜ�டன் இைவ  �ைனபட�் உ�ரிமடக்�க்� (Biodegradable) 
உள்ளா��ம். 

 அைனவ�க்�ம் ம�வான, தரமான �காதார ேசைவைய  வழங்க ேவண்�ெமன்ற 
அர�ன் ெதாைலேநாக்�த் �ட்டத்�ன் �ழ் இத்�ட்டம் ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ��தா சானிட்டரி  நாப்�ன்கள்கள் ந�வைடந்த ச�கப் ெபண்க�க்� (underprivileged 
women)  �ய்ைம, ஆேராக்�யம், நலன்    ஆ�யவற்ைற (�வசச்தா, �வஸ்�யா மற்�ம் 
��தா - Swachhta, Swasthya and Suvidha)    உ�� ெசய்�ம். 

 �ரதம  மந்�ரி பார�ய ஜனவ்ஷ� பரிேயாஜனா �ட்டமான� மத்�ய இரசாயனம் 
மற்�ம் உரங்கள் அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம் மத்�ய ம�ந்�ப் ெபா�டக்ள் 
�ைறயால் (department of Pharmaceuticals) நாட்�ன் ெவ�ஜன மக்க�க்� ம�வான 
�ைல�ல் தரமான ம�ந்�ப்  ெபா�டக்ைள �றப்� ேகந்�ரா ைமயங்கள் �லம் 
வழங்�வதற்காக   ெதாடங்கப்படட்�. 

 

�ம்ைப – 16 வ� ெசல��� நகரம்  

 அண்ைம�ல் ெவளி�டப்படட் ைநட் �ராங்க் வள அ�க்ைக 2018-ன் ப� (Knight Frank 
Wealth Report 2018),  உல�ன் 20 �ன்னணி  ெசல��� நகரங்கள் (costliest cities)  
பட்�ய�ல் �ம்ைப 16வ� ெசல��� நகரமாக பட்�ய�ப்பட�்ள்ள�. 

 2016 ஆம் ஆண்� இப்பட�்ய�ல் �ம்ைப 15-வ� இடத்�ல் இ�ந்த�. 
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 உல�ன் �ன்னணி ெசல��� நகரங்க�ள் ேமற்� ஐேராப்பா��ள்ள 
இைறயாண்ைம�ைடய ேதச நகரமான  (sovereign city-state)  ெமானாக்ேகா  (Monaco)  
�த�டத்�ல் உள்ள�. அதைனத் ெதாடரந்்� ஹாங்காங்  நகரம் இரண்டாம் இடத்�ல் 
உள்ள�. 

 அெமரிக்கா�ன் நி�யாரக்் மற்�ம் இங்�லாந்�ன் லண்டன் ஆ�யைவ �ைறேய 3 
வ� மற்�ம் 4வ� இடத்�ல் உள்ளன. 

 நகரத்��ைடய ெசல்வ வளம், �த��, வாழ்க்ைக �ைற, நகரின் எ�ரக்ாலம் ஆ�ய 
நான்� �க்�ய அள��க்களின் அ�ப்பைட�ல் இந்தக் ���� 
கணக்�டப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�யா�ன் �ற �க்�ய நகரங்களான ெடல்�, ெசன்ைன மற்�ம் ெபங்க�� 
ஆ�யைவ இப்பட�்ய�ல் �தல் 100 இடங்களில் இடம் ��த்�ள்ளன. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

உலக ATM மாநா� 

 ஸ்ெப�ன் நாட்�ன் ெபரியா � மாட்ரிட ் நகரில் மாரச் ் 6 �தல் 8 வைர உலக ATM 
மாநா� ( World ATM Congress / WATMC – 2018)  நைடெபற்ற�. 

 ஆறாவ� ஆண்�ல் அ�ெய�த்�  ைவக்�ம் இம்மாநாடான�, உல�ன் �கப்ெபரிய 
சரவ்ேதச �மானப் ேபாக்�வரத்� ேமலாண்ைமக் கண்காட�் (ATM – Air traffic 
Management)  மற்�ம் மாநாடா�ம். ஆண்�ேதா�ம் பல்ேவ�  �மானத் �ைறசார ்
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�ர�நி�கள் இ�ல் பங்ேகற்�ன்றனர.் 

 இந்�யா���ந்�  இந்�ய �மான நிைலய ஆைணயம் (Airports Authority of India-AAI)    
இந்த மாநாட்�ல்  பங்ெக�த்� தன்�ைடய ெதாடக்கங்கள் (initiatives) மற்�ம் 
சாதைனகைள காட்�ப்ப�த்�ய�. 

 �மானப் ேபாக்�வரத்� ேசைவக் கழக�ம் (Civil Air Navigation Services Organization-
CANSO) �மானப்  ேபாக்�வரத்�க்  கட�்ப்பாட�்ச ் (Air Traffic Control Association -ATCA)  
சங்க�ம் இைணந்� இம்மாநாடை்ட நடத்��ன்றன. 

 �மானப் ேபாக்�வரத்�த்  �ைற�ல் உள்ள  உல�ன் �ன்னணி  �மான உ�ரிபாக 
தயாரிப்பாளரக்ள், நி�ணரக்ள், பங்�தாரரக்ள் �மானப் ேபாக்�வரத்� 
ேமலாண்ைம�ல் தங்க�க்�ள்ள அ�பவம் மற்�ம்  �றந்த நைட�ைறகைள 
ப�ரந்்� ெகாள்வதற்� அவரக்ைள  ஒேர  தளத்�ல் ஒங்�ைணப்பதற்காக இம்மாநா� 
நடத்தப்ப��ன்ற�.  

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

உத்யம் ச� இைணயவா�ல் 

 சரவ்ேதச மகளிர ்�னமான  மாரச் ்8 அன்�  மத்�ய ��,��, ந�த்தர நி�வனங்கள் 
அைமசச்கமான� (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) ெபண் ெதா�ல் 
�ைனேவாரக்�க்காக  (women entrepreneurs) உத்யம் ச� (Udyam sakhi) எ�ம் 
இைணயவா�ைல (www.udyamsakhi.org)  ெதாடங்��ள்ள�. 

 ெபண்க�க்� அ�காரமளிக்க�ம், அவரக்ைள �ய சார�்ைடேயாராக�ம்   (self-
reliant), தன்னிைற�ைடேயாராக�ம் (self-sufficient) உ�வாக்�வதற்காக   �ைறந்த 
�ைல�லான ெபா�டக்ள் மற்�ம் ேசைவக�க்� வணிக மா�ரிகைள 
உ�வாக்க�ம், ெதா�ல்�ைன�த் தன்ைமைய ஊக்��க்க�ம் ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஓர ்
�ைணயேம இந்த இைணயவா�லா�ம். 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

MSME சரவ்ேதச வரத்்தக கண்காட்� 2018 

 மாரச் ் 5 �தல் 10 வைர ஒ�ஸா தைலநகர ் �வேனஸ்வரி�ள்ள IDCO கண்காட�் 
ைமதானத்�ல் ஒ�ஸா MSME  சரவ்ேதச வரத்்தகக் கண்காட�்-2018    நைடெபற்ற�. 

 உண� பதப்ப�த்தல் �ைறைய ேமம்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக்  ெகாண்� ஒ�ஸா 
மாநில MSME �ைறயால் 6 நாடக்ள் நடத்தப்பட்ட இந்த சரவ்ேதச வரத்்தக 
கண்காட�்�ன் 5வ� ப�ப்ைப  மாநில �தலைமசச்ர ் ந�ன் பட்நாயக் ெதாடங்� 
ைவத்தார.் 

 அங்கா� (Pavilion) என்ற க�த்�� உண�ப் பதப்ப�த்�தல் �ைறக்� 
அரப்்பணிக்கப்படட்�. 350க்�ம் ேமற்பட்ட ஸ்தாபனங்கள் இந்த கண்காட்��ல் 
அைமக்கப்பட்டன. 
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�வச ்சக்� - 2018 

 சரவ்ேதச மகளிர ் �னமான  மாரச் ் 8 அன்�  லக்ேனா�ல் �வச ் சக்� 2018 எ�ம் 
ெபண்கள் மாநாடை்ட உத்�ரப் �ரேதச மாநில  அர�டன் இைணந்� மத்�ய ��நீர ்
மற்�ம் �காதாரத்�ைற அைமசச்கம் நடத்��ள்ள�. 

 இவ்வாண்� உத்�ரப்�ரேதச மாநிலமான� �வச ்சக்� மாநாடை்ட நடத்��ள்ள�.   

 �கப்ெபரிய ஊரக மக்கள் ெதாைகைய ெகாண்�ள்ள உத்�ரப் �ரேதச 
மாநிலமான� மக்கள் ெதாைக அ�ப்பைட�ல்   �கப்ெபரிய  மாநிலமா�ம்.   

 

ேலாசார் ���ழா�ன் ெவள்ளி�ழா 

 அ�ணாசச்லப் �ரேதச   தைலநகர ்  இட்டா நகரில் உள்ள நிேயா�ம் லபாங்க் 
ைமதானத்�ல் இட்டா நகரின் �த்த ச�கத்தவர ் ேலாசார ் ���ழா�ன் ெவள்ளி 
�ழாைவ ெகாண்டா��ள்ளனர.் 

 மாரச் ் 2 �தல் மாரச் ் 4 வைர இட்டா நகர ் �த்தக் கலாசச்ார �ட�்ற�ச ் சங்கத்தால் 
இந்த 3 நாள் ேலாசார ்���ழா ெகாண்டாடப்பட�்ள்ள�. 

 �த்த ச�கத்தவரால் �த்தாண்�த் �னமாக ெகாண்டாடப்ப�ம் ேலாசார ்
���ழாவான� �த்த நாடக்ாட்��ன் ப� தற்ேபா� 2145 ���ன் நாய் வ�டத்�ல்  
கால� எ�த்� ைவத்�ள்ள�. 

 

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

��ய �றப்� இயக்�நர ்

 அமலாக்க இயக்�நரகத்�ல் (Enforcement Directorate - ED) ��ய �றப்� இயக்�நராக  
�ேவக் R. வேடகைர (1991 IRS)   நிய�க்க  நியமனங்க�க்கான  மத்�ய ேக�ேனட்   
அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

 அமலாக்க இயக்�நரகத்�ல் (Enforcement Directorate-ED) ��ய �றப்� இயக்�நராக   
இவர ்5 ஆண்�கள் என்ற  பத�க் காலத்�ற்�   நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 மத்�ய நி� அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம் மத்�ய �லனாய்� நி�வனமான  
அமலாக்க இயக்�நரகமான�  பணேமாச�த் த�ப்�ச ்சட்டம்  (PMLA- Prevention of 
Money Laundering Act) மற்�ம்  அந்நியச ் ெசலாவணி ேமலாண்ைம சட்டம்  (Foreign 
Exchange Management Act -FEMA)  ேபான்ற சட்டங்கைள  நாட்�ல் அமல்ப�த்�ம் 
நி�வனமா�ம். 

 

இதரச ்ெசய்�கள் 

4-வ� இந்�ய- ஐேராப்�ய 29 வணிக மன்றம் 

 4வ� இந்�ய – ஐேராப்�ய 29 வணிக மன்றம் (India-Europe 29 Business Forum - IE29BF) 
அண்ைம�ல் மாரச் ்5 �தல் 6 வைர �� �ல்��ல் நைடெபற்ற�.  

 2018 ஆம் ஆண்�க்கான IE29BF மாநாட்�ன் க�த்�� “�ரி�ப�த்தப்பட்ட 
உற�க�க்கான ெபா�ளாதார பாரை்வைய ஒ�ங்�ைணத்தல்” (Synergising Economic 
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Vision for Expanded Relations). ெசக் ��யரைச ைமயமாகக் ெகாண்� IE29BF மாநா� 
நடத்தப்படட்�.  

 மத்�ய ெவளி�ற�த் �ைற அைமசச்கம் மற்�ம் �க்� (Federation of Indian Chambers 
and Commerce -  FICCI) அைமப்பால் 2014- ஆம் ஆண்� �தல் �ைறயாக இம்மன்றம் 
ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 வணிகம் – வணிகம் மா�ரி�லான சந்�ப்ைப (Business to Business Meeting) 
ேமம்ப�த்�வேத இம்மன்றத்�ன் �தன்ைம ேநாக்கமா�ம். 

 இந்�யா மற்�ம் மத்�ய ஐேராப்�யப் �ராந்�யத்�ன் 29 நா�க�க்�ைடேய   
வணிகப் பரிமாற்றத்�ைன ேமம்ப�த்�வதற்காக ஓர ் நி�வன ேமைடைய 
(institutionalized platform)  ஏற்ப�த்�வேத இம்மன்றத்�ன் ேநாக்கமா�ம். 
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