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மாரச் ்– 21 

TNPSC �ளிகள் 

 �றெமா�களில் உள்ள ெசாற்க�க்� நிகரான த�ழ் ெசாற்கைள ெபா�மக்கள் 
அ��ம் வைக�ல் அர�ன் சார�்ல் இலவச ெதாைலேப� எண் த�ழக அரசால்  
�ைர�ல் அ��கப் ப�த்தப்பட�ள்ள�. 

o இந்த எண்ணில் எந்த ெமா�ையச ் ேசரந்்த ெசால்லாக இ�ந்தா�ம் அதற்� 
நிகரான த�ழ் ெசால் என்ன என்பைதத் ெதரிந்� ெகாள்ளலாம். அேதேபான்� 
த�ழ�ஞரக்ள், ெபா�மக்கள் தாங்கள் கண்ட�ந்த கைலசெ்சாற்கைள இந்த 
எண்ணில் ெதாடர�் ெகாண்� ப�� ெசய்யலாம். 

 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

ஐ�எஃப் -கரிய�ல வா�  

 �ற்�ச�்ழ�க்� மா� ஏற்ப�த்�, �� ெவப்பமயமாத�க்� �லகாரணமாக 
இ�க்�ம் கரிய�லவா� )காரப்ைன (ெவளிேயற்றத்ைத �ற்��ம் �ைறத்� , 
ெசன்ைன ஐ�எஃப் (Integral Coach Factory – ICF) நி�வனம் சாதைன பைடத்�ள்ள�. 

 ெதா�ற்சாைலகளில் இ�ந்� அ�க அள�ல் ெவளிேயற்றப்ப�ம் காரப்னால், �� 
ெவப்பமைடந்� ப�வநிைல�ல் மா�பா� ஏற்ப��ற� . 

  ெபா�த்�ைற நி�வனமான ெசன்ைன ஐ�எஃப் , காரப்ைன ெவளிேயற்�ம் அளைவ 
�ற்��ம் �ைறத்�ள்ள�. 

 ஐ�எஃப் நி�வனத்�க்�த் ேதைவப்ப�ம் �ன்சாரம் காற்றாைல மற்�ம் �ரிய ஒளி 
�லம் தயாரிக்கப்ப��ற�  

 அதாவ� 10.5 ெமகாவாட் �ன்சாரத்ைத காற்றாைல �ல�ம், 2.4 ெமகாவாட் 
�ன்சாரம் �ரிய ஒளி �ல�ம் தயாரிக்கத் ேதைவயான நடவ�க்ைககள் 
எ�க்கப்பட�்ள்ளன . 

 ேம�ம் அ�வலகம், வளாகத்�க்�த் ேதைவயான �ன்�ளக்�கள் LED �ளக்�களாக 
மாற்றப்பட�்ள்ளன.  

 இத்�டன், ெதா�ல் நி�வனத்�க்� பயன்ப�த்�ம் எண்ெணய் (�ப்ரிேகஷன்) 
ெப�மள� �ைறக்கப்பட�்ள்ள�. 

 இதனால் இந்த நி�வனத்�ல் இ�ந்� ெவளியா�ம் காரப்னின் அள� �க�ம் 
�ைறந்�ள்ள� . 

 அத்�டன் அ�க எண்ணிக்ைக�லான மரக்கன்�கள் நடப்பட�் 
பராமரிக்கப்ப�வதால் அ�க அள�லான மா� மற்�ம் ெவப்பம் 
கட�்ப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 இவற்�ன் பயனாக, நாட்�ேலேய ர�ல்ேவத் �ைற�ல் �தன்�ைறயாக, ெசன்ைன 
ெபரம்�ரில் உள்ள ஐ�எஃப் நி�வனம் காரப்ைன �ற்��ம் �ைறத்த நி�வனம் 
என்ற ெபயைரப் ெபற்�ள்ள�. 
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ேத�யச ்   ெசய்�கள் 

  ெபா� பட்ெஜட்   

 2018-19-ம் நி�யாண்�க்கான படெ்ஜட் மக்களைவ�ல் எந்த�தமான �வாத�ம் 
இன்� �ரல் வாக்ெக�ப்�ன் �லம் நிைறேவ�ய�. 

 நாடா�மன்ற மக்களைவ��ம், மாநிலங்களைவ��ம் பல்ேவ� ேகாரிக்ைககைள 
வ���த்� எ�ரக்்கட்�கள் ெதாடரந்்� அமளி ெசய்� �டக்� வந்த நிைல�ல், �ரல் 
வாக்ெக�ப்�ன் �லம் படெ்ஜட் எவ்�த �வாத�ன்� நிைறேவற்றப்பட்ட�. 

 நாடா�மன்ற அ�வ�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� ெசயற்�ைறக் க��ேய 
�ல்லட்�ன் (Guillotine) ஆ�ம்.    

 ெபா� படெ்ஜட் நாடா�மன்றத்�ல் தாக்கல் ெசய்த�ன் நாடா�மன்றம் அ�த்த 
�ன்� வாரங்க�க்� இைடக்கால ஓய்� (Recess) நிைல�ல் இ�க்�ம். 

 இந்த இைடெவளி காலத்�ல் நாடா�மன்ற  நிைலக்��வான� (House Standing 
Committees) பல்ேவ� அைமசச்கங்களி�ைடய மானியங்க�க்கான ேகாரிக்ைகைய 
(Demand of Grants) ஆராய்ந்� அதன் �� அ�க்ைகையத் (Report) தயார ்ெசய்�ம். 

 3 வாரத்�ற்�ப் �ன் நாடா�மன்றம் �ண்�ம் ��ய�டன் (Reassemble) நாடா�மன்ற 
அ�வல் ஆேலாசைனக் ��வான� (BAC - Business Advisory council) 
அைமசச்கங்களி�ைடய மானியங்க�க்கான ேகாரிக்ைக �� சைப உ�ப்�னரக்ள் 
�வாதம் ேமற்ெகாள்ள கால அட்டவைணையத் தயாரிக்�ம். 

 அளிக்கப்படட் ��ப்�டட் ேநரத்�ல் அைனத்� அைமசச்கங்களி�ைடய ெசல�க் 
ேகாரிக்ைககள் (Expenditure demand) அைனத்ைத�ம் �வா�க்க இயலா�. 

 எனேவ நாடா�மன்ற அ�வல்  ஆேலாசைனக் ��வான�  �ல �க்�ய 
அைமசச்கங்க�ைடய ெசல� ேகாரிக்ைககைள (expenditure demands) மட�்ேம 
அைவ�ன் �வாதத்�ற்�த் ேதரந்்ெத�க்�ம். 

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கம், மத்�ய பா�காப்�த் �ைற அைமசச்கம், மத்�ய 
ெவளி�ற�த்�ைற அைமசச்கம், மத்�ய ேவளாண்  அைமசச்கம், மத்�ய ஊரக 
ேமம்பாட�் அைமசச்கம், மத்�ய மனிதவள ேமம்பாட�் அைமசச்கம் 
ஆ�யவற்��ைடய மானியங்க�க்கான ேகாரிக்ைக �வாதத்�ற்�த் 
ேதரந்்ெத�க்கப்ப�ம். 

 �ன்னர ் இந்த அைமசச்கங்க�ைடய ெசயல்பா� மற்�ம் ெகாள்ைககைள அைவ 
உ�ப்�னரக்ள் �வா�ப்பர.் 

 ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட அைமசச்கங்களின் மானியக் ேகாரிக்ைக �தான �வாதங்கள் 
��ந்த �ன் அைவ சபாநாயகர ்“�ல்லட்�ன்“ நைட�ைறையப் பயன்ப�த்�வார.் 

 இந்நிகழ்வான� ெபா�வாக படெ்ஜட் �தான �வாதங்க�க்� ஒ�க்கப்படட் 
�னங்களின் கைட� நாளன்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

 �ல்லட்�ன் பயன்பா� ேமற்ெகாள்ளப்படட் �ன், �வாதம் ேமற்ெகாள்ளப்படட் 
மானியக் ேகாரிக்ைககேளா� ேசரத்்�  காலம் ேபாதாைமயால் �வா�க்கப்படா� 
உள்ள �ற  அைனத்� மானியக் ேகாரிக்ைகக�ம் (outstanding demands) 
�வா�க்கப்படட்தாக க�தப்பட�் ஒன்றாக �ரல் வாக்ெக�ப்�ற்� (Voice Vote) 
�ன்ென�த்�ச ்ெசல்லப்ப�ம்.  

  உரிய காலத்�ல் நி� மேசாதாக்கைள நிைறேவற்�வைத உ�� ெசய்வேத  இத்த� 
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நைட�ைறைய ேமற்ெகாள்வதன் ேநாக்கமா�ம். 

 

SATH-E வைரபடம்  

 நி� ஆேயாக்  (NITI Aayog) அைமப்பான� தன்�ைடய “கல்��ல் மனித �லதனத்ைத 
மாற்�வதற்கான நீ�த்த ெசயல்பாட�்த் �ட்டத்�ற்�” (Sustainable Action for Transforming 
Human Capital in Education -SATH-E)  �ரிவான �ட்ட  �ளக்க வைரபடம் (comprehensive 
roadmaps) மற்�ம் �ளக்கமான கால ேநர வைரயைறகைள (detailed timelines) 
ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 பள்ளிக் கல்��ல் அைமப்� அள�லான ஆ�ைம மாற்றத்ைத 
அ��கப்ப�த்�வேத (System-Wide Governance Transformation) SATH-E �ட்டத்�ன் 
ேநாக்கமா�ம். 

 நி� ஆேயாக் ெவளி�ட�்ள்ள வைரபடமான� (Roadmaps) 2018 �தல் 2020 வைர 
ெசயல்ப�ம். இ� பள்ளிக் கல்��ல் அர�ன் ெதளிவான தைல��கைள (detailed 
interventions) �வரிக்�ம்.   

 பள்ளிக் கல்��ல் “�ன் மா�ரி மாநிலங்களாக“ (Role Model States) உ�வாக ேநாக்கம்  
ெகாண்�ள்ள �ன்� �க்�ய மாநிலங்களான ஜாரக்்கண்ட், மத்�யப் �ரேதசம் 
மற்�ம் ஒ�ஸா ஆ�யைவ இந்த வைரய�க்கப்பட்ட அர�த் தைல��கைள 
ேமற்ெகாள்�ம். 

 SATH-E �டட்த்�ன் �ட�் அ�வாற்றல் பங்ெக�ப்பாளரக்ள், பாஸ்டன் ஆேலாசைனக் 
�� (Boston Consulting Group-BCG), கல்� தைலைமத்�வத்�ற்கான �ராமல் 
அறக்கட்டைள (Piramal Foundation for Education Leadership - PFEL) ஆ�யவற்�டன் 
இைணந்� ேமற்கண்ட �ன்� மாநிலங்கள் மற்�ம் நி� ஆேயாக் அைமப்�னால் 
இந்த �ட்ட வைரபடமான� �ட்டாகத் தயாரிக்கப்பட�்ள்ள�.  

 இந்த �ட்ட �ளக்க வைரபடமான�  தனிப்பட்ட அள�ல், மாவட்டங்கள் மற்�ம் 
மாநிலங்கள் அள�ல் பள்ளிக் கல்��ன் ேமம்பாட்�ற்� அர� எ�க்க ேவண்�ய 
தைல��கைள (interventions) வைரய�ப்பேதா�, தனிப் பயனாக்கப்பட்ட, ெசயல் 
சாரந்்த �ட்டங்கைள�ம் (customized, action-oriented programmes) அளிக்�ன்ற�. 

 �ன்� மாநிலங்களின் தைலைமச ்ெசயலாளரக்ைள உள்ளடக்�ய, நி� ஆேயாக்�ன் 
தைலைமச ் ெசயல�காரி�ன் (CEO-Chief Executive Officer) தைலைம�ல் அைமந்த 
ேத�ய வ�காட�்க் ���ன் (National Steering Group-NSG) வ�காட்ட�ன் ப� 
இத்�ட்டம் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம்.   

 

வட �ழக்� �ற்�லா ேமம்பா� 

 வட�ழக்� இந்�யா�ல் �ற்�லாைவ ஊக்��ப்பதற்காக இைணய தளம் �லமாக 
தங்��ட வச�கைள ஏற்ப�த்�த் த�ம் இைணய ேமைடயான Airbnb நி�வனம்  4 
�ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தத்�ல் அர� அைமப்�க�டன் ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 வட �ழக்� �� (North Eastern Council - NEC), வட�ழக்� �ற்�லா ேமம்பாட�்க் �� 
(North East Tourism Development Council - NETDC) ஆ�யவற்�டன் �ரிந்�ணர�் 
ஒப்பந்தங்களில் இந்நி�வனம் ைகெய�த்�ட�்ள்ள�.   

 வட�ழக்� ஊரக வாழ்வாதாரத் �ட்டம் (North East Rural Livelihood Project - NERLP), 
வட�ழக்�ப் �ராந்�ய ச�க ஆதார ேமலாண்ைம சங்கம் (North Eastern Region 
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Community Resource Management Society -NERCRMS) என்ற இ� �க்�ய வாழ்வாதாரத் 
�ட்டங்களி�ம் ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 வட �ழக்� இந்�யா�ன்  �ற்�லாத் �ைற�ல், �� ெதா�ல் �ைனேவாரக்�க்� 
(Micro - entrepreneurs)  உகந்த ெதா�ல் ெதாடங்�ச ் �ழைல (hospitality) ஏற்ப�த்�த் 
த�வேத இந்த MoU�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 இந்த ஒப்பந்தத்�ல் ‘Airbnb’ அைமப்��ைடய  உலகளா�ய இைணய ேமைட �லம் 
வட�ழக்� இந்�யா�ல் �ற்�லாத் �ைறைய �ரி�ப�த்த  Airbnb நி�வனம், வட 
�ழக்� ��, வட �ழக்� �ற்�லா ேமம்பாட�்க் ��  ஆ�யைவ உ��ேயற்�ள்ளன. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

Gulf Shield – 1   இரா�வ �ட்�ப்ேபார் ப�ற்�  

 அர� ஒத்�ைழப்�க் ���ன் (Gulf Cooperation Council-GCC) உ�ப்� நா�கள் உட்பட  
ெமாத்தம் 23 நா�கள் பங்� ெப�ம் Gulf Shield – 1  எ�ம் இரா�வ �ட�்ப்ேபார ்
ப�ற்� அண்ைம�ல் ச�� அேர�யா�ன் �ழக்�ப் �ராந்�யத்�ல் 
நைடெபற்�ள்ள�. 

 

 அர�   �ராந்�யத்�ல் நைடெப�ம் �கப்ெபரிய ரா�வ �ட�்ப்ேபார ்ப�ற்�யான 
இப்ப�ற்��ல்  பங்ெக�ப்� நா�களின் தைரப்பைட, �மானப்பைட மற்�ம் 
கடற்பைட என அைனத்�ப் ஆ�தப்பைடக�ம்   பங்ேகற்�ள்ளன. 

 இக்�ட�்ப் ேபார ் ப�ற்��ல் பங்ெக�க்�ம் நா�களிைடேய ஒத்�ைழப்� மற்�ம் 
ஒ�ங்�ைணப்ைப ேமம்ப�த்�வ�ம், �ட�்ப்ேபார ்ப�ற்� ெசயல்�ைற�ைன (joint 
exercise mechanisms)  ந�னப்ப�த்�வ�ம், பங்ேகற்�ம் நா�களி�ைடய இரா�வ 
தயாரத்ன்ைமைய (military readiness)  அ�கரிப்ப�ம் இக்�ட�்ப்ேபார ் ப�ற்��ன் 
ேநாக்கங்களா�ம். 

 இந்த பல்தரப்� �ட�்ப்ேபார ் ப�ற்��ைன ச�� அேர�யா�ன் பா�காப்� 
அைமசச்கம் நடத்��ள்ள�. 
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ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

இரட்ைட வரி��ப்�த் த�ர்ப்� ஒப்பந்தம் 

 வரி ஏய்ப்ைபத் த�ப்பதற்�ம்  (Curbing Tax Evasion), இ� நா�க�க்��ைடேய   
�த�ட�்ப் ேபாக்ைக  (Flow of investment) ஊக்��ப்பதற்�ம் இந்�யா மற்�ம் 
ஹாங்காங் ஓர ் இ�தரப்� இரடை்ட வரி��ப்�த் த�ரப்்� ஒப்பந்தத்�ல் (Bilateral 
double taxation avoidance treaty) ைகெய�த்�ட�்ள்ளன.  

 ஹாங்காங்கான� இந்�யா�ன் �க்�ய நி��யல் மற்�ம் வரத்்தக �ட�்ப் 
பங்களிப்பாளரா�ம். 

 �ன்னாள் �ரிட்�ஷ் காலனியான ஹாங்காங் �னா�ன் �றப்� நிரவ்�ப்�ப் 
�ராந்�யமா�ம் (Special Administrative Region). இ� உயரந்ிைல தன்னாட்�ைய (High 
degree of autonomy) அ�ப�த்� வ��ன்ற�. 

 இதன் �லம் ஹாங்காங் தன்னிசை்சயான வரி��ப்� �ைறையக் (Independent 
Taxation System) ெகாண்�ள்ள�. 

 நி� ஏய்ப்�த் த�ப்�  (Prevention of Fiscal Evasion) மற்�ம் இரடை்ட வரி��ப்�த் த�ரப்்� 
ஒப்பந்தமான� ஹாங்காங் �றப்� நிரவ்ாகப் ப��க்�ம் (Hong Kong Special 
Administrative Region - HKSAR), இந்�யா�ற்�ம் இைடேய �த�ட�்ப் ேபாக்ைக 
அ�கரிப்பேதா� இவ்�ரண்�ற்��ைடேய ெதா�ல்�ட்பம் மற்�ம் ெதா�ல் 
வல்�நரக்ளின்  பரிமாற்றத்ைத அ�கரிக்�ம். 

 ேம�ம் இ� தனிப்பட்ட வரி ��ப்� அைமப்ைப�ம் (Independent taxation system) 
ெகாண்�ள்ள�. 

 

�க்�ய �னங்கள் 

உலக �ட்�க்��� �னம் - மாரச் ்20 

 நகரப்்�ற �ற்�ச�்ழ�ல் உள்ள   �ட�்க் ���கள் மற்�ம் �ற ெபா�வான 
பறைவகளிைனப் பற்��ம், அவற்�ற்� உள்ள அச�்�த்தல்கைளப் பற்��ம்  
மக்களிைடேய ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வதற்காக  ஆண்�ேதா�ம் மாரச்-்20 ஆம் 
ேத� உலக �ட�்க்��� �னம்  (World Sparrow Day - WSD) ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

  �ரான்ஸ் நாட்��ைடய Eco-Sys ஆக்சன் ப�ண்ேடஷன் மற்�ம் உலகம் ��வ�ம் 
உள்ள  �ற    ேத�ய மற்�ம் சரவ்ேதச அைமப்�க�டனானக் �ட்�ைணேவா�  
ேநசச்ர ் ஃபார ் எவர ் ெசாைசட்� ஆஃப் இந்�யா  அைமப்பால் (Nature Forever Society of 
India-NFSI) ெதாடங்கப்பட்ட ஓர ் சரவ்ேதசத் ெதாடக்கேம  உலக �ட�்க்��� 
�னமா�ம்.   

 ���கள்  மற்�ம் நகரப்்�றத்��ைடய   பல்வைகத் தன்ைமைய     பா�காக்க 
ேவண்�யத்  ேதைவைய  �க்�யத்�வம் ெகா�த்� அ�க்ேகா�ட�்க் காட�்வதற்� 
ஓர ்சரவ்ேதச ேமைடயாக இத்�னத்ைதப் பயன்ப�த்�வேத, உலகச ்�ட�்க்���கள் 
�னம் ெகாண்டாடப்ப�வ�ன்  ேநாக்கமா�ம். 
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 2010-ஆம் ஆண்� உல�ன் பல்ேவ� ப��களில் �தல்   உலக �ட�்க்��� �னம்   
ெகாண்டாடப்படட்�. 

 

 பறைவகளில் �க்�யமாக �ட�்க்���கைள  பா�காப்பைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்� 2012ஆம் ஆண்� ெடல்� மாநில அரசான� “���களின் எ�ச�்” (Rise of 
Sparrows) எ�ம் �ரசச்ாரத்ைதத் ெதாடங்�ய�. 

 ���களின் பா�காப்�ற்காக �ந்ைதய ெடல்� அரசான� ���கைள “மாநிலப் 
பறைவயாக” அ��த்த� ��ப்�டத்தக்க�. 

 

இதரச ்ெசய்�கள் 

ெதா�ல் �ைன� மற்�ம் �த்தாக்கத்�ற்கான ���ழா 

 ெதா�ல் �ைன�  மற்�ம் �த்தாக்கத்�ற்கானத் ���ழாைவ (Festival of Innovation and 
Entrepreneurship -FINE) ��யர�த் தைலவர ் ராம்நாத் ேகா�ந்த் �� �ல்��ல் 
ெதாடங்� ைவத்�ள்ளார.் 

 இந்�ய ேத�யப் �த்தாக்க அறக்கட்டைள (National Innovation Foundation-India-NIFI) 
மற்�ம் மத்�ய அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத் �ைறேயா� (Department of Science 
and Technology - DST) இைணந்� ராஷ்�ரப� பவன் இந்த 5 நாள் ���ழாைவ 
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நடத்��ள்ள�. 

 இத்���ழா�ன் ேபா� இந்�யக் ��யர�த் தைலவர ் ராம்நாத் ேகா�ந்த் காந்�ய 
இளம் ெதா�ல்�ட்பப் �த்தாக்க ���கைள (Gandhian Young Technological Innovation 
Awards)  வழங்�னார.் 

 

 �த்தாக்க�யலாளரக்�க்� (innovators)  ஓர ் ஆதர� �ழலைமப்ைப உ�வாக்� 
அதைன வளரப்்பதற்காக�ம்  அவரக்�ைடய �த்தாக்கங்கைள  (Innovation) 
அங்�கரிப்பதற்காக�ம்,  அவற்�ற்� மரியாைத வழங்�வதற்காக�ம், அவற்�ைனக் 
காட்�ப்ப�த்� அவற்�ற்� ெவ�ம�யளிப்பதற்காக�ம் ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஓர ்
ெதாடக்கேம  ெதா�ல் �ைன�  மற்�ம் �த்தாக்கத்�ற்கான ���ழாவா�ம். 
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