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மாரச் ்- 14 

TNPSC �ளிகள் 

 சரவ்ேதச மகளிர ் �னமான  மாரச் ் 8 அன்� மத்�யப் �ரேதச அரசான� 
அம்மாநிலத்�ல் 50 வய�ற்� ேமற்பட்ட �ைணயற்ற தனிப் ெபண்கள் மற்�ம் 
ைகம்ெபண்க�க்காக ஓர ்மாதாந்�ர ஓய்��யத் �ட்டத்ைத அ��த்�ள்ள�. இத்த� 
வைக�ல் நாட்�ல் �கத் தனித்�வ�க்க மாதாந்�ர ஓய்��ய �ட்டம் இ�ேவயா�ம். 

 நடப்�ல் மத்�ய ெவளி�ற�த் �ைற அைமசச்கத்�ல் இைண ெசயலாளராக உள்ள 
��.ர� தப்பார,் ெலபனா�க்கான  அ�த்த இந்�யத் �தராக 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் ெநங்சச்ா  L. �ேகாபாத்யா தற்ேபா� ெலபனா�க்கான   
இந்�யத் �தராக உள்ளார.் 

 நாட்�ன் ெதா�ற்�ைற ப�ற்�த் �ட்டத்�ன் அ�காரப்�ரவ்த் �தராக இந்�ய 
வம்சாவளி எஃ�த்�ைற ெதா�ல�பரான சஞ்�வ் �ப்தாைவ  �ரிட்டன் இளவரசர ்
சாரல்ஸ்  நிய�த்�ள்ளார.் இத்�ட்டம் 9 �தல் 21 வய� வைர�லான   
இைளஞரக்ளின் �றன்கைள வளரக்்க�ம், அவரக்ள் ெதா�லக உற்பத்��ல் ஓர ்
உட்பாரை்வையப் ெபற�ம்   உத�ம். 

 மத்�ய நீர ் வளம், ந� ேமம்பா� மற்�ம் கங்ைகப் �னரைமப்� அைமசச்கம்  
உசச்நீ�மன்ற நீ�ப� A.M. கான்�ல்கர ் தைலைம�ல் மகாந� ந�நீர ் ப�ர�் 
�ரப்்பாயத்ைத அைமத்�ள்ள�.  

o ெடல்� உயர ்நீ�மன்ற நீ�ப�  இந்த்ெவர�்ட் க�ர ்ேகாசச்ர ்மற்�ம் பாடன்ா 
உயர ் நீ�மன்றத்�ன் நீ�ப� ர� ரஞ்சன் ஆ�ேயார ் இத்�ரப்்பாயத்�ன் �ற 
இ� உ�ப்�னரக்ள் ஆவர.் 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

�ரிய ஒளி  ஆற்றல் – �தல் ஒன்�யப் �ரேதசம்  

 ��வ�ம் �ரிய ஒளி  �ன்னாற்றல் பயன்பாடை்டக் ெகாண்� இயங்�ம் நாட்�ன் 
�தல் மற்�ம் ஒேர ஒன்�யப் �ரேதசமாக ைட� (Diu) உ�வா��ள்ள�. 

 ஒன்�யப் �ரேதசமான ைட� 42 ச�ர �ேலா �ட்டர ் நிலப்பரப்�ைடயதா�ம். இதன்  
மக்கள் ெதாைக 56,000 ஆ�ம். 

 தண்ணீர ் மற்�ம் �ன்சாரத்�ற்� ைட� ��வ�ம் �ஜராத் அரைசச ் சாரந்்ேத 
உள்ள�. 

 நாள் ஒன்�க்� ைட� தன� �ரிய ஒளி �ன் உற்பத்� சாதன வச�களி��ந்� 
ெமாத்தம் 13 ெமகாவாட ்�ன்சாரத்ைத உற்பத்� ெசய்�ற�. 

 இவற்�ள் 3 ெமகாவாட் �ன்சாரம் �ரிய ேமற்�ைர ேசாலார ்தக�களி��ந்�ம், 10 
ெமகா வாட் �ன்சாரம் �ற ேசாலார ் �ன் நிைலயங்களி��ந்�ம் உற்பத்� 
ெசய்யப்ப��ன்ற�.  

 

கைளக்ெகால்� தாங்� �ற�ைடய ப�த்� 
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 ஆந்�ரப் �ரேதசம், ெத�ங்கானா, �ஜராத் மற்�ம்  மகாராஷ்�ரா ஆ�ய 
மாநிலங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் கைளக்ெகால்� தாங்�த் �ற�ைடய 
ப�த்�யான (Herbicide tolerant – HT) BG-III ப�த்��ன் சட்ட �ேராத மற்�ம் 
அங்�கரிக்கப்படாத சா�ப�ைய �சாரிப்பதற்காக மத்�ய அர� ஓர ் �சாரைணக் 
��ைவ அைமத்�ள்ள�. 

 இதற்காக மத்�ய அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்ப அைமசச்கத்�ன் �ழ் 
ெசயல்ப�ம் உ�ரி ெதா�ல்�ட்பத்  �ைற (Department of Biotechnology) கள ஆய்� 
மற்�ம் அ��யல்�ரவ் ம�ப்�ட�்க்  ��ைவ (Field Inspection and Scientific Evaluation 
Committee -FISEC) அைமத்�ள்ள�.  

 மத்�ய �ற்�ச�்ழல் அைமசச்கத்�ன் மர�ப் ெபா��யல் ம�ப்�ட�்க் ��வால் 
(Genetic Engineering Approval Committee - GEAC) இ�வைர HT ப�த்��ன் சா�ப�க்� 
அ�ம� வழங்கப்பட�ல்ைல. 

 அ�ம�க்கப்படாத HT ப�த்��ன் வணிக ரீ��லான உற்பத்�, �ற்பைன, சா�ப�, 
மற்�ம் அதன் �ைத உற்பத்� ஆ�யைவ 1968 ஆம் ஆண்�ன் �ைத ��கள் (Seed 
Rules 1968)  மற்�ம் 1966-ன் �ைதகள் சட்டம் (Seed Act 1966),  1983-ன் �ைதகள் 
கட�்ப்பாட�் உத்தர�, 1986-ன் �ற்�ச�்ழல் பா�காப்� சட்டம், 1989ன் �ற்�ச�்ழல் 
பா�காப்� ��கள், ஆ�யவற்�ன் �ழ் தண்டைனக்�ரியக் �ற்றமா�ம். 

 HT ப�த்�யான� BG-III ப�த்� என�ம் அைழக்கப்ப��ன்ற�. 

 BT ப�த்��ல் (Bt Cotton) ேமற்ெகாள்ளப்படட் ஓர ்பைடப்பாக்கேம BG-III ப�த்�யா�ம். 
இ� Roundup Ready மற்�ம் Roundup Flex (RRF) �ன்கைளக் ெகாண்�ள்ள�. 

   

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ச�பாக்யா ேயாஜனா – உத்தரகாண்ட் 

 ஆற்ற�க்கான மத்�ய இைண அைமசச்ர ் R.K. �ங் மற்�ம் மாநில �தலைமசச்ர ்  
�ரிேவந்�ர �ங் ராவத் உத்தரகாண்ட ் மாநிலத்�ன் ேடரா�னில் ச�பாக்�யா  
�ட்டத்ைதத் ெதாடங்� ைவத்�ள்ளனர.் 

 இத்�ட்டத்�ன் �ழ் உத்தரகாண்ட ் மாநிலத்�ல் இரண்� இலடச்த்� 
ஐம்பதா�ரத்�க்�ம் ேமற்பட்ட ��க�க்� �ன் இைணப்� வழங்கப்ப�ம். 

 2019-ல் அைனவ�க்�ம் �ன் இைணப்ைப வழங்க ேவண்�ம் என்ற இலக்ைக மத்�ய 
அர� நிரண்�த்�ள்ள�. 

ச�பாக்�யா  �ட்டம்  

 நாட்�ன் கைடக்ேகா� வைர அைனத்� நகரப்்�ற மற்றம் �ராமப்�ற ��க�க்�ம் 
�ன் இைணப்ைப வழங்�வேத ச�பாக்�யா �ட்டத்�ன் (�ரதம மந்�ரி சஹாஜ் 
�ஜ்� ஹர ் கார ்ேயாஜனா ) ேநாக்கமா�ம். 

 இத்�ட்டத்�ன் �ழ் �ன் இைணப்� சாதனங்களான �ன்மாற்�கள் (transformers), 
�ட்டர ்க��கள், �ன்கம்�கள் (Wire) ேபான்றவற்�ற்� மானியம் வழங்கப்ப�ம். 

 இதன் �லம் அர� 2019ல்  அைனவ�க்�ம் 24×7 �ன்ேசைவைய வழங்க 
இலக்�ட�்ள்ள�. 
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�தல் இைணய காவல் நிைலயம்  

 ��டட்ல் தடய�யல் ஆய்வக வச�கள்  ெகாண்ட  �தல் இைணய காவல் நிைலயம்  
ஹரியானா�ன் ���ரா�ல் ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்த காவல் நிைலயத்�ற்� ஓர ் தனி மா�ஸ்ட்ேரட ் நிய�க்கப்பட உள்ளார ்
அைனத்� �த ஆன்ைலன் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பம்  சாரந்்தக் �ற்றங்கைள 
கண்காணிக்�ம் ைமயப்ப�த்தப்பட்ட கண்காணிப்� நிைலயமாக  (centralised 
monitoring station)  இக்காவல் நிைலயம் ெசயல்ப�ம். 

 ைசபர ் உல�ல் உள்ள �ற்றங்கைள ைகயா�வதற்� ந�ன சாதனங்கள் மற்�ம் 
ப�ற்�யளிக்கப்பட்ட அ�காரிகள் இந்த காவல் நிைலயத்�ல் பணியமரத்்தப்ப�வர.் 

 

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

எல்ைலப் பா�காப்�ப் பைட – �தல் ெபண் அ�காரி  

 �ண்�ம் �தல் ெபண் என்ற வரிைச�ல் எல்ைலப் பா�காப்�ப் பைடயான   இந்ேதா-
�ெபத்   எல்ைலக் காவல் பைட�ல் ேநர�  �ைற�ல்  ேபார ்  �ரி�ன் (combat officer)   
�தல் ெபண் அ�காரியாக  25 வயதான �ர�ரி�  நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.்  

      

 2016 ஆம் ஆண்� ெபண் அ�காரிகைள ேபார ்�ரி�ல் ேநர�யாக பணியமரத்்த அர� 
அ�ம� அளித்தைத அ�த்�, மத்�ய ஆ�தக் காவல் பைட�ன் (Central Armed Police 
Force - CAPF) பல்ேவ�   பைடக�ள் ெபண் அ�காரிகைள ேநர�யாக பணியமரத்்�ம் 
கைட�ப் பைட இந்ேதா-�ெபத் எல்ைலக் காவல்பைட   ஆ�ம். 

 ஏற்கனேவ இந்ேதா-�ெபத்   எல்ைலக் காவல் பைட�ல்  தாக்�தல் எ�ரப்்� 
பணிகளில் ெபண்கள் பணியமரத்்தப்பட�்ள்ளனர.் ஆனா�ம் அவரக்ள் கான்ஸ்ட�ள் 
த���ல் மட�்ம் பணியமரத்்தப்பட�்ள்ளனர.்  

 இந்ேதா-�ெபத்   எல்ைலக் காவல் பைடயான�  இந்�யா மற்�ம் �னா�ற்� 
இைடேய 3488 �.�. நீள�ள்ள உண்ைமயான கட�்ப்பாட�்க் ேகாடை்ட (Line of Actual 
Control – LAC) பா�காக்�ம் ஓர ்மத்�ய ஆ�தப்பைடயா�ம். 
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 இந்�யா�ன்  �தான �ன ஆக்�ர�ப்�ைனத் ெதாடரந்்� 1962ல் இ�  
ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 இதற்� �ன் நாட்�ன் இ� ஆ�தப் பைடகளான எல்ைல பா�காப்�ப்  பைட (BSF – 
Border Security Force) மற்�ம் சாஸ்�ர �மாபால் (SSB – Sashastra Seema Bal) ஆ�யைவ 
�ைறேய 2013 மற்�ம் 2014 ஆண்�களில் ெபண் அ�காரிகைள ேநர�யாக 
பணியமரத்்த அ�ம� வழங்�ய�. 

இந்ேதா-�ெபத்   எல்ைலக் காவல் பைட 

 லடாக்�ன் காரேகாரம் கணவா���ந்� அ�ணாசச்லப் �ரேதசத்�ல் ஜாெசப் லா 
வைர�லான 3488 �.� நீள�ைடய இந்ேதா-�ன சரவ்ேதச எல்ைலைய 
பா�காப்பதற்காக 1962 ஆம் ஆண்� அக்ேடாபர ் 24ஆம் ேத� இந்ேதா-�ெபத்�ய 
எல்ைலக் காவல் பைட (Indo-Tibetan Border Police  - ITBP) ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 1962ஆம் ஆண்� நைடெபற்ற இந்ேதா-�னப் ேபாரின் �ைளவாக மத்�ய ரிசரவ்் 
காவல் பைடச ் சடட்த்�ன் �ழ் 1962ல் அக்ேடாபர ் 24ஆம் ேத� ஐந்� ஆ�தக் காவல் 
பைடகளில் ஒன்றாக ITBP ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 1992ல் இந்ேதா-�ெபத்�யன் எல்ைலக் காவல் பைடச ் சடட்ம் பாரா�மன்றத்தால் 
இயற்றப்பட�் �� தன்னாட்� அ�காரம் ITBPக்� வழங்கப்படட்�. இந்த காவல்பைட 
மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப��ற�. 

மத்�ய ஆ�தக் காவல் பைட 

 ெவளிப்�ற அச�்�த்தல்கைள எ�ரப்்ப�ல் இந்�ய ரா�வத்�ற்�  உதவ�ம் 
�க்�யமாக உள்நாட�் பா�காப்� �வகாரங்கைள நிரவ்�க்க�ம்  ஏற்ப�த்தப்படட் 
பா�காப்�ப்  பைடேய மத்�ய ஆ�தக் காவல்பைட  ஆ�ம். 

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கம் இப்பைடைய நிரவ்�க்�ற�. 

 மத்�ய ஆ�தக்காவல் பைடயான� அஸ்ஸாம் ைர�ல்ஸ் (Assam Rifles – AR), எல்ைலப் 
பா�காப்�ப் பைட (Border Security Force - BSF), ேத�ய பா�காப்�ப் பைட (National Security 
Guards – NSG), மத்�ய ெதா�ல் பா�காப்�ப் பைட (Central Industrial Security Force – CISF), 
மத்�ய ரிசரவ்் காவல்பைட (Central Reserve Police Force – CRPF), இந்ேதா-�ெபத்�ய 
எல்ைலக் காவல்பைட (Indo-Tibetan Border Police Force – ITBP), ேத�ய ேபரிடர ்
ப�ெல�ரப்்�ப் பைட (National Disaster Response Force – NDRF),           சாஸ்�ரா �மாபால் 
(Sashastra Seema Bal – SSB) ேபான்ற பல்ேவ� பைடகைள உள்ளடக்�யதா�ம்.  

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

ISSF – உலக ேகாப்ைப 

 ெமக்�ேகா நாட்�ன் �வாடாலஜாரா�ல் நைடெபற்ற ISSF (International Shooting Sport 
Federation - ISSF) உலகக் ேகாப்ைப �ப்பாக்� ��தல் ேபாட்��ல் அ�ல் �ேயாரான் 
ஆண்க�க்கான 50 �ட்டர ் ைர�ள் 3-Position ேபாட்��ன் இ�� ஆட்டத்�ல் ெவற்� 
ெபற்�  இந்�யா�ற்�  4-வ� தங்கத்ைதப்  ெபற்�த் தந்�ள்ளார.் 

 ெபண்க�க்கான 50m ைர�ள் 3-positions ேபாட�்�ல் இந்�யா�ன் அன்�ம் ம�ட�்ல் 
ெவள்ளிப் பதக்கம் ெவன்�ள்ளார.் இ� இவரின் �தல் உலகக் ேகாப்ைபப் 
பதக்கமா�ம் . 

 4 தங்கம், ஒ� ெவள்ளி, 4 ெவண்கலம் என ெமாத்தம் ஒன்ப� பதக்கங்கைளப் ெபற்� 
இந்�யா �தல் �ைறயாக ISSF உலகக் ேகாப்ைபப் ேபாட�்�ன் பதக்கப் பட�்ய�ல் 
�த�டம் ��த்�ள்ள�. 
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இதரச ்ெசய்�கள் 

ேவகமாக வள�ம் IT ேசைவ நி�வனம் - 2018 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான �ராண்ட் ைபனான்ஸ் IT – சர�்ஸ் 15 வ�டாந்�ர 
அ�க்ைகப்ப� (Brand Finance IT Services 15 annual report for 2018) உல�ன் ேவகமாக 
வள�ம் IT ேசைவ நி�வனமாக டாட்டா கன்சல்டன்� சர�்சஸ் நி�வனம் (Tata 
Consultancy Services - TCS) அ��க்கப்பட�்ள்ள�. 

 டாட்டா கன்சல்டன்� சர�்சஸ் நி�வனம்  தற்ேபா�  ெமாத்தம் 10.391 �ல்�யன் 
அெமரிக்க டாலர ்என்ற அள�க்�  நி�வன ம�ப்ைபக் (Brand Value)   ெகாண்�ள்ள�. 
கடந்த ஆண்�ன் நி�வன ம�ப்பான 9.081 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலரி��ந்� 14.4 
சத�தம் அ�கரிப்�ைனக் ெகாண்� தற்ேபா� இந்நி�வனத்�ன் நி�வன ம�ப்�   
1.309 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலரக்ள் என்ற அள�ல்   உள்ள�. 

 உல�ன் �ன்னணி நி�வன ம�ப்�ட�் (Brand Valuation) அைமப்பான  �ராண்ட் 
�னான்ஸ் நி�வனம் 1996 ஆம் ஆண்� ேட�ட் ைஹக் (David Haigh) என்பவரால் 
ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 

 



•   
•    
 
 
 
 

  

- - - - - - - - - - - - - - - 

 


