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மாரச் ்– 19 

TNPSC �ளிகள் 

 ஜாரக்்கண்ட ் மாநிலத்�ன் �தல் “ம� இல்லா �ராமமாக” (Alcohol Free) பன்ேலாடவ்ா 
எ�ம் �ராமம் உ�வா��ள்ள�. 

 மாநில வனத்�ைறயால் ேமற்ெகாள்ளப்படட் கணக்ெக�ப்�ல் அஸ்ஸா�ல் உள்ள 
ேபா�ேதாரா வன �லங்� சரணாலயத்�ல் (Pobitora Wildlife Sanctuary)  ெமாத்தம் 102 
காண்டா��கங்கள் உள்ளதாக கணக்�டப்பட�்ள்ள�. ேம�ம், இந்த 
சரணாலயத்�ல் ஆ� ஆண்�கள் க�த்� ஒற்ைறக் ெகாம்� காண்டா��கங்களின் 
கணக்ெக�ப்� ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�.  

o ேபா�ேதாரா வன �லங்� சரணாலயமான� உல�ல்   ஒற்ைறக் ெகாம்� 
காண்டா��கங்களின் அடரத்்�யான  வா�டத்ைதக் ெகாண்ட  (densest habitat 
of one horned rhinos in the world) சரணாலயமா�ம்.  

 

த�ழ்நா�  ெசய்�கள் 

��தான வாரியம் ம� நியமனம் 

 ��தான வாரியத்�ன் பத�க்காலம் ��ந்த நான்� ஆண்�க�க்�ப் �ன், மாநில 
அர� அ�ல் ஒ� தைலவர ் மற்�ம் 12 உ�ப்�னரக்ைளக் ெகாண்� அைத 
ம�நியமனம் ெசய்�ள்ள�. 

 �ராமத் ெதா�ல்�ைற மற்�ம் கா�த் �ைற�ன் அைமசச்ர ்�.பாஸ்கரன் ��தான 
மன்றத்�ன் தைலவர ் மற்�ம் நிலச ் �ர�்�த்தங்களின் இயக்�நர ் (மன்றத்�ன் 
உ�ப்�னர ்ெசயலாளைரப் ேபான்�) ஆவார.் 

 வ�வாய் மற்�ம் ேபரிடர ் ேமலாண்ைம �ைற, நிலச ் �ர�்�த்தங்க�க்கான 
ஆைணயர,் �வசாயத் �ைற�ன் ஆைணயர,் ேதாட்டக்கைல மற்�ம் ேதாட்டப் 
ப�ரக்�க்கான இயக்�நர ் ஆ�ேயார ் இந்த மன்றத்�ன் மற்ற அ�வல் 
உ�ப்�னரக்ள் ஆவார.் 

��தான  இயக்கத்�ன்  வரலாற்�ப் �ன்னணி   

 ஆசச்ாரய்ா �ேனாபா பாேவ ஆரம்�த்த ��தான யக்ஞ இயக்கத்�ற்� 
நன்ெகாைடயாக வழங்கப்படட் நிலங்கைள ஒ�ங்� �ைறப்ப�த்�வதற்காக 1958 
த�ழ்நா� ��தான யக்ஞ சட்டம் இயற்றப்படட்�. 

 இந்த மன்றத்�ன் �க்�ய நடவ�க்ைக ��தான இயக்கத்�ற்� நிலங்கைள 
�ைறப்ப�த்� அதன் உரிைமகைள ��தான இயக்கத்�ற்� மாற்�வ�ம், நிலமற்ற 
ஏைழக�க்� அந்த நிலங்கைளப் ப�ரந்்தளிப்ப�ேம ஆ�ம். 

 2006ல், இந்த மன்றத்�ன் �தான கட�்ப்பா� ஊரக வளரச்�் மற்�ம் பஞ்சாயத்� ராஜ் 
�ைற�ட��ந்� நிலச ்�ர�்�த்தங்கள் �ைறக்� மாற்றப்பட்ட�. 

 ஆரம்பத்�ல் 6 உ�ப்�னரக்ள் ெகாண்ட அைமப்பாக இ�ந்தா�ம் �ன்னாளில் 2000 
ஆண்�ல் அ� 12 ேபர ்ெகாண்ட அைமப்பாக மாற்றப்படட்�. 

 2009ம் ஆண்�, அந்த மன்றம் 14 உ�ப்�னரக்ள் ெகாண்டதாக மாற்றப்பட்ட�. 
ச�பத்�ல் ஏற்ப�த்தப்பட்ட மன்றம் 13 உ�ப்�னரக்ைளக் ெகாண்ட�. 
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ேத�யச ்ெசய்�கள் 

இைடம�ப்� பட� - ICG 

 கடேலாரப் பா�காப்�ைன வ�ப்ப�த்�வதற்கான தன்�ைடய �யற்��ன் ஒ� 
ப��யாக  இந்�யக் கடேலாரக் காவல் பைடயான� (Indian Coast Guard - ICG) ICGS C – 
437 எ�ம் இைடம�ப்�ப் படைக  �ஜராத்�ன் ேபாரப்ந்தரில் கடேலாரக் காவல் 
பைட�ல் இைணத்�ள்ள�. 

 ICGS C – 437 இைடம�ப்�ப் படகான� வட ேமற்� கடேலாரப் பா�காப்�ப் பைடத் 
தளப��ன் நிரவ்ாகம் மற்�ம் ெசயற்கட�்ப்பாட்�ன் �ழ் �ஜராத்�ன் ஜக்ெஹௗ�ல்   
நிைல நி�த்தப்ப�ம். 

 எத்த� கடல்சார ் நிலவரங்க�க்�ம் ப�ல்�ைன �ரியத்த�த் �ற�ைடய ந�ன 
வ�காட�் மற்�ம் ெதாைலத் ெதாடர�் சாதனங்கள் இப்பட�ல் 
ெபா�த்தப்பட�்ள்ளன. 

 ேபரிடரக்ளின் ேபா� கட�ல் �க்�த் த�க்�ன்ற பட�கள் மற்�ம் கலன்க�க்� 
உத�கைள வழங்�தல், ேராந்� கண்காணிப்�, ேத�தல், மற்�ம் �ட்�  ேபான்ற 
பல்ேவ� பணிகைள ேமற்ெகாள்ளத்த�த் �றைன  இப்பட� ெகாண்�ள்ள�. 

 

வ�டாந்�ர இந்�யா�ன் நகர அைமப்�கள் கணக்ெக�ப்� (ASICS) 

 ���ரிைம மற்�ம் ஜனநாயகத்�ற்கான ஜனக்�ரஹா ைமயத்�ன் (Janaagraha Centre 
for Citizenship and Democracy) இந்�யா�ன் நகர அைமப்�க�க்கான வ�டாந்�ர 
கணக்ெக�ப்�ன் 5-வ�  அ�க்ைக (Annual Survey of India’s City Systems-ASICS ) 
அண்ைம�ல் ெவளி�டப்படட்�. 

 நகர அைமப்�கைள ம�ப்��வதன் �லம், நீண்ட கால அ�ப்பைட�ல் உயர ்
தரமான உள்கட்டைமப்� மற்�ம் ேசைவகைள வழங்�வ�ல் நகரங்களி�ைடய 
தயாரத்ன்ைமைய (Preparedness) அள��வேத இந்த கணக்ெக�ப்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 

http://janaagraha.org/asics/report/ASICS-report-2017-fin.pdf
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 நகரப்்�ற ஆ�ைம�ன் (Urban Governance) அ�ப்பைட�ல் �ேன, ெகால்கத்தா, 
��வனந்த�ரம் ஆ�ய நகரங்கள் �ன்னணி இடத்�ல் உள்ளன. 

 ெடல்� மற்�ம் �ம்ைப ஆ�யைவ �ைறேய 6வ� மற்�ம் 9 இடத்�ல் உள்ளன. 

 ந�த்தர நகரங்க�ள் அதாவ� ஒ� �ல்�யன் வைர�ல் மக்கள்ெதாைக ெகாண்ட 
நகரங்களின் �தல் 10 இடங்க�ள் ராஞ்� உள்ள�. 

 இப்பட�்ய�ல் �ட்ட�டட் நகரங்களாகக் (Planned Cities) க�தப்ப�ம் ெபங்க�� 
மற்�ம் சண்�கர ்ஆ�யைவ  கைட� இடத்�ல் உள்ளன. 

 ஆ�ைம��ைடய 4 �க்�யக் ��களின் �� ெமாத்தம் 1 �தல் 10 வைர�லான 
ம�ப்ெபண் வரம்�ல், அர��ைடய ெபா��� நகரங்கள் �டட்த்�ல் பங்� 
வ�க்�ன்ற ெப�ம்பாலான நகரங்கள் உட்பட ெமாத்தம் 23 நகரங்கள்  இப்பட�்ய�ல் 
3 �தல் 5.1 ம�ப்ெபண்ணிற்� இைடப்பட்ட ம�ப்�கைளேயப் ெபற்�ள்ளன. 
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பணிநிைல ேமலாண்ைம 

 த�ழ் நா� ஐ.�.எஸ் அ�காரிகள் சங்கத்�ன் காவல்�ைறப் ெபா� இயக்�ந�மான 
ேக.�.மேகந்�ரன் உள்�ைற ெசயலாள�க்� க�ைமயான கண்டனத்ேதா�க் ��ய 
க�தம் ஒன்ைற அ�ப்��ள்ளார.் 

 ேநர� இளவய� ஐ�எஸ் அ�காரிக�க்� பா�ப்� ஏற்ப�த்தக் ��ய வைக�ல், 
பாரா�மன்றம் ேகடர ் (Cadre) அ�காரிகைள நிய�க்�ம் �வகாரத்�ல் ஏற்ப�த்�ய 
��கள் �றப்ப�வதாக அவர ்அக்க�தத்�ல் ���ள்ளார.் 

 இக்க�தம் த�ழ்நா� அர�ன் நடவ�க்ைகயான ஐ�எஸ் வைகையச ் சாராத 
அ�காரிகைள ஐ�எஸ் அ�காரிகளின் பத�களில் நிய�க்�ம் த�ணத்�ல் 
அ�ப்பப்பட�்ள்ள�. 

 பாரா�மன்றம் ஏற்ப�த்�ய ��களின்ப�, த�ழ்நாட்�ல் காவல் �ைறக் 
கண்காணிப்பாளர,் �ைண ஆைணயர ் ேபான்ற 76 பத�களில் ஐ�எஸ் 
அ�காரிகைளக் ெகாண்ேட அவற்ைற நிரப்ப ேவண்�ம். ஆனால் த�ழ்நாட்�ல் 
அவற்�ல் 54 சத�தப் பணி�டங்களில் ஐ�எஸ் த���ல்லாத அ�காரிகள் 
ெகாண்� நிரப்பப் ப��ன்ற�. 

 மாநில அர�, மத்�ய அர�டம் �ன்�ட்�ேய அ�ம� ெபறாத படச்த்�ல், ஐ�எஸ் 
த���ல்லாத அ�காரி 3 மாதங்க�க்� ேமல் அப்பத�களில் நீ�க்கக் �டா�. 

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கம், ஒ� ெதளிவான வ��ைறைய வ�த்�ள்ள�. அ� 
என்னெவனில், 1954 - இந்�ய காவல்பணி [ேகடர]் ��கள், 9வ� ���ன் �ழ் ஐ�எஸ் 
த�� ெபறாத அ�காரி ஐ�எஸ் த��நிைல ெகாண்ட அ�காரிகள் �ைடக்�ம் 
படச்த்�ல் அப்பத�களில் அத்த�� இல்லாதவரக்ள் நிய�க்கப்படக் �டா�. 

 த�ர உசச்நீ�மன்ற ஆைண�ம் அப்பத�க�க்� த��யான ஐ�எஸ் அ�காரிகள் 
மட�்ேம நிய�க்கப்பட ேவண்�ெமன்� என்� ெதளிவாக எ�த்�ைரக்�ற�. 

 ேம�ம் இவ்�ஷயத்�ல் பஞ்சாப் மற்�ம் ஹரியானா மாநில உயரநீ்�மன்ற�ம் 
ஐ�எஸ் த��ெபறாத அ�வலரக்ள் ஐ�எஸ் பத�களில் நிய�க்கப் ப�வைத ரத்� 
ெசய்�ள்ள�. 

 

சரவ்ேதசச ் ெசய்�கள்  

ஏஞ்சலா ெமரக்்ெகல் நான்காவ� �ைறயாக அ�பர ்  

 ெஜரம்னி�ன் சட்டமன்ற உ�ப்�னரக்ள் ஏஞ்சலா ெமரக்்ெகல்ைல நான்காவ� 
�ைறயாக�ம் அேநகமாக  இ�� தடைவயாக�ம் ெஜரம்னி�ன் அ�பராக  
ேதரந்்ெத�த்�ள்ளனர.் 

 பண்ேடஸ்டா�ல் ெப�ம்பான்ைம ஓட�்க்கள் ��த்தவ ஜனநாயக ஒன்�யக் கட்�த் 
தைலவ�க்� �ைடத்��ப்ப� அவர� நான்காவ� பத�க்காலத்ைத ஆரம்�க்க 
உத��ற�. 

 ெஜரம்ன் ெமா��ல் ேவ�க்ைகயாக �ேராேகா என்� �றப்ப�ம் �கப்ெபரிய 
�ட்டணிைய ச�க ஜனநாயகக் கட்�ேயா� ேசரந்்� கட்டைமப்ப�ல் 
ேபச�்வாரத்்ைதகள் உசச்கட்ட நிைல�ல் இ�ந்த சமயத்ைதத் ெதாடரந்்� வந்த  
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ெஜரம்னி�ன் அர�யல் �ழ்நிைல�ல் அவர ் தைலவராகத் ேதரந்்� 
எ�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 ரக�ய வாக்ெக�ப்� �ைற�ல் – பண்ேடஸ்டா�ன் 709 உ�ப்�னரக்ளில் 364 
உ�ப்�னரக்ள், அதாவ� ேதைவப்ப�ம் 50 சத�தத்ைத �ட 9 சத��தம் ��தலாக 
அவ�க்� சாதகமாக வாக்� ெச�த்��ள்ளனர.் 

 பத�ப் �ரமாணம் எ�ப்பதற்� �ன்பாக ெஜரம்னி�ன் தைலவர ் �ராங்க்-வால்டர ்
ஸ்ெட�ன்�யர ்�லம் �ைறயாக ெமரக்்கல் அ�பராக நிய�க்கப்ப�வார.் 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

“ஆப்ேலாசாக்�ன்“ இறக்�ம� 

 மத்�ய நி� அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப��ன்ற வ�வாய் �ைறயான�  (Revenue 
Department)  �னா���ந்� இந்�யா�ற்� இறக்�ம� ெசய்யப்ப�ம் 
“ஆப்ேலாசாக்�ன்“  (Ofloxacin) எ�ம் ம�ந்�ப் ெபா�ளின் ��  ெபா�ள் ��ப்� 
த�ப்� வரிைய (Anti-dumping duty)  ��த்�ள்ள�.  

 �ல ேநாய் ெதாற்�களின் ��சை்ச�ல் இந்த ஆப்ேலாசாக்�ன்   எ�ம்   ம�ந்�ப் 
ெபா�ள் பயன்ப�த்தப்ப��ற�. 

 ெபா�ள் ��ப்� த�ப்� மற்�ம்   வரி ��ப்�  ெபா� இயக்�நரின்  (Directorate General 
of Anti-Dumping and Allied Duties -DGAD) பரிந்�ைரையத் ெதாடரந்்� �னா���ந்தான       
“ஆப்ேலாசாக்�ன்”   இறக்�ம��ன் �� அ�த்த �ன்� ஆண்�க�க்�ப் ெபா�ள் 
��ப்�த் த�ப்� வரி ��க்கப்பட�்ள்ள�. 

 ஆப்ேலாசாக்�னின் உண்ைமயான �ைலம�ப்ைபக் (normal value) காட்��ம் 
�க�ம் �ைறந்த �ைல�ல் �னா இந்�யா�ற்� ஏற்�ம� ெசய்ததன் காரணமாக  
இந்�யா�ல் ெபா�ள் ��ப்� நிைல (dumping) உண்டான�. 

 ��ேவாரா��ேனாேலாேனஸ் (fluoroquinolones) எ�ம் ஆன்�பயா�க் ��ம்பத்�ல்  
ஆப்ேலாசாக்�ன் உள்ள�. ேநாய் ெதாற்�கைள உண்டாக்கக் ��ய 
பாக்�ரியாக்கைள ெகான்� இ� ெசயல்படக்��ய�. 

 இறக்�ம� ெபா�டக்ள் �தான ெபா�ள் ��ப்� எ�ரப்்� வரி ��ப்� இந்�யா�ல் 
மத்�ய வரத்்ததக அைமசச்கத்�ன் DGAD-ஆல்  பரிந்�ைரக்கப்ப��ன்ற�. மத்�ய 
நி� அைமசச்கம் இதைன அமல்ப�த்��ன்ற�. 

 நியாயமான வரத்்தக நைட�ைறைய உ�� ெசய்வ�ம், ெவளிநாட�் 
உற்பத்�யாளரக்ள் மற்�ம் ஏற்�ம�யாளரக்�க்�  இைணயாக   உள்நாட�்த்   
தயாரிப்பாளரக்�க்�   சந்ைத�ல் உரிய ேபாட்�ச ் �ழைல உ�வாக்�த் த�வ�ம் 
இந்த  ெபா�ள் ��ப்�  த�ப்� வரி ��ப்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

நீர ்ஸ்�ைரடர் என்ற ��ய வைக உ�ரினங்கள் 

 இந்�ய �லங்�யல் ஆராய்ச�்யைமப்ைபச ்ேசரந்்த அ��யலாளரக்ள் நாகலாந்�ல் 
நீர ்ஸ்�ைரடர ்(Water Strider) என்ற ��ய வைக உ�ரினங்கைளக் கண்ட�ந்�ள்ளனர.் 



•   
•    
 
 
 
 

  

 �ேலாேமராநாகாலந்தா ெஜஹமலர ் (Ptilomeranagalanda jehamalar) மற்�ம் சந்�ரா 
(Chandra) என்� ெபயரிடப்பட்ட இந்த உ�ரினங்கள் ெபரன் மாவட்டம் இந்தாங்� 
ந��ல் கண்���க்கப்பட�்ள்ளன. 

 ���ப்�றத்�ல் உள்ள க�ப்� நிறக் ேகா�கள், இவற்ைற இந்த வைக�ன் �ைணப் 
�ரிவான �ேலாேமரா (Ptilomera) என்ற �ைண�ன வைக���ந்� 
�த்�யாசப்ப�த்��ற�. 

 இந்�யா�ல் �ேலாேமரா�ன் உட்�ரிவாக 5 வைக நீர ் ஸ்�ைரடர ் உ�ரினங்கள் 
கண்ட�யப்பட�்ள்ளன. அவற்�ல் �ன்வ�பைவ உள்ளடங்�ம். 

 

1. �ேலாேமரா�ரிேயாடஸ்்  �பகற்ப இந்�யா 

2. �ேலாேமராஆசேமன்�ஸ் வட�ழக்� இந்�யா 

3. �ேலாேமரால�ைக�தாதா வடக்� மற்�ம் வட�ழக்� இந்�யா 

4. �ேலாேமராக்�ெடன்டா�ஸ் உத்தராகண்ட் 

5. �ேலாேமரா�க்ரினா அந்தமான் ��கள் 

 �ேலாேமராநாகாலந்தா கண்���ப்ேபா� ேசரத்்� இந்�யா�ல் �ேலாேமரா 
உட்�ரிைவச ்ேசரந்்த உ�ரினங்கள் ஆறாக உயரந்்�ள்ள�. 

 நீர ் ஸ்�ைரடரஸ்் நீரின் ேமற்பரப்�ன் �ழ்நிைலக்� ஏற்ற வைக�ல் வாழ்க்ைகைய 
தகவைமத்�க் ெகாள்�ம் வைகையச ் ேசரந்்த �ச�்�னங்கள் ஆ�ம். இத்தைகய 
ஆதாயத்�ற்காக அைவ தைர�ன் இ�க்கத்ைத பயன்ப�த்�க் ெகாள்�ம். 
இத�ைடய இ�ப்� நீரின் தரத்ைத உ�� ெசய்�ம். 

 ேம�ம் இைவ நீரின் தரத்ைத உ�� ெசய்வேதா� மட�்மல்லாமல், ெகா��ன் 
லாரவ்ாக்கைள உணவாகக் ெகாண்� உண�ச ்சங்����ம் �க்�ய இடத்ைத இந்த 
நீர ்ஸ்�ைரடரக்ள் வ�க்�ன்றன. 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

நிடாஹாஸ் ேகாப்ைப 

 இலங்ைக�ன் ெகா�ம்��ல் உள்ள R.�ேரமதாஸா �ரிக்ெகட் ைமதானத்�ல் 
நைடெபற்ற  �த்தரப்� �ரிக்ெகட் ேபாட்��ன்  இ�� ஆட்டத்�ல்  வங்கேதச 
அணிைய �ழ்த்� இந்�யா நிடாஹாஸ் ேகாப்ைபைய ெவன்�ள்ள�. 

நிடாஹாஸ்  ேகாப்ைபப் பற்�  

 இலங்ைக��ைடய 50வ� �தந்�ர வ�டத்ைதக் ெகாண்டா�வதற்காக 1998 ஆம் 
ஆண்� �தல் �ைறயாக நிடாஹாஸ் ேகாப்ைப நடத்தப்பட்ட�. 

 இந்தத் ெதாடரான� இலங்ைக, இந்�யா மற்�ம் நி��லாந்� �ரிக்ெகட ்
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அணிக�க்� இைடேய �ைளயாடப்படட்�. 

 1998 ஆம் ஆண்� �கம்ம� அஸா��ன் தைலைம�லான இந்�ய அணி 
இத்ெதாடைர ெவன்��ந்த�. 

 இந்த ஆண்� இலங்ைக�ன் 70 வ� �தந்�ர  வ�டத்ைதக் ெகாண்டா�வதற்காக 
நிடாஹாஸ் ேகாப்ைப நடத்தப்படட்�. இந்த ஆண்� இந்�யா, இலங்ைக மற்�ம் 
வங்கேதச �ரிக்ெகட் அணிகளிைடேய இத்ெதாடர ்நடத்தப்பட்ட�. 
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