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மாரச் ்– 22 

TNPSC �ளிகள் 

 �� �� ந�த்தரத் ெதா�ல் நி�வனங்க�க்� (MSMEs)  “InstaOD’’ எ�ம்  இந்�யா�ன் 
�தல் இைணயதள �ைகப்பற்� (Over Draft) வச�ைய ஐ�ஐ�ஐ (ICICI) வங்� 
ெதாடங்��ள்ள�. 

 கரந்ாடகா மாநிலம்   ெபலகா��ல் உள்ள  இந்�யா�ன் �க உயரமான ெகா�க் 
கம்பத்�ல் ேத�யக் ெகா�  பறக்க �டப்பட�்ள்ள�.  வரலாற்�ப் �கழ்ெபற்ற 
ெபலகா�க் ேகாடை்ட�ன் அ��ல் உள்ள ேகாேட ேகெர�ல் அைமந்�ள்ள  இந்த 110 
�ட்டர ்உயர ெகா�க் கம்பமான�   �ேன�ல் உள்ள 107 �ட்டர ்ெகா�க்  கம்பம் மற்�ம் 
பஞ்சா�ல் இந்�யா பா�ஸ்தான் எல்ைல�ல் அைமந்�ள்ள அட்டாரி�ல் (Attari)  உள்ள 
105 �ட்டர ்ெகா�க் கம்பம் ஆ�யவற்ைறக் காட்��ம் உயரமானதா�ம்.  

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

வ�ணா - 18 

 வ�ணா எ�ம் இந்ேதா-�ெரஞ்ச ்கடற்பைட �ட�்ப்ேபார ்ப�ற்� இவ்வாண்� அர�க் 
கட�ல் ேகாவா கடற்கைர�ல் நைடெபற்ற�. 

 வ�ணா-18 கடற்பைட �ட�்ப் ப�ற்�யான� அர�க் கடல், வங்கக்கடல், ெதன் ேமற்� 
இந்�யப் ெப�ங்கடல் என �ன்� கடற்ப���ல் நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 2017-ஆம் ஆண்�ற்கான வ�ணா �ட�்ப்ேபார ்ப�ற்�யான� ஐேராப்பா�ன் �ன்� 
கடற்ப���ல் நடத்தப்பட்ட�. 

 �ன்� கட்டங்களாக இக்�ட�்ப் ேபார ்ப�ற்� நடத்தப்ப��ற�. 

 1993-ஆம் ஆண்���ந்� இந்�யக் கடற்பைட�ம் �ெரஞ்ச ் கடற்பைட�ம் இந்த 
இ�தரப்� கடற்சார ்�ட�்ப்ேபார ்ப�ற்�ைய நடத்� வ��ன்றன. 

 இந்�யா மற்�ம் �ெரஞ்ச ்நாட்�ற்�ைடேயயான   இ� தரப்� �ட�்ப் ப�ற்�யான� 
2001-ஆம் ஆண்���ந்�  வ�ணா எனப் ெபயரிடப்பட�் அைழக்கப்ப��ன்ற�. 

 இ�வைர வ�ணா �ட�்ப் ப�ற்��ல் 15 ப�ப்�கள் நடத்தப்பட�்ள்ளன. 

 

ஆற்றல் மாற்றக் ���� 

 உலகப் ெபா�ளாதார மன்றம்  (World Economic Forum- WEF) ெவளி�ட�்ள்ள ஆற்றல் 
மாற்றக் ���ட்�ல் (Energy Transition Index-ETI)   114  நா�க�ள் இந்�யா 78 வ� 
இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�.    

 �றன் வாய்ந்த ஆற்றல் மாற்றத்ைத வளரத்்தல் (Fostering Effective Energy Transition) என்ற 
அ�க்ைக�ன் ஒ� ப��யாக இந்த ஆற்றல் மாற்றக் ���� ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 

 எவ்வள� நன்றாக நா�களால் ஆற்றல் பா�காப்ைப சமநிைலப்ப�த்த இய�ம் 
என்பதைன அ�ப்பைடயாகக்  ெகாண்�ம், எந்த அள�க்� �ற்�ச ் �ழல் நீ�த்தத் 
தன்ைமக்� நா�கள் அ��தைலக் ெகாண்�ள்ளன  என்பதைன அ�ப்பைடயாகக் 
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ெகாண்�ம்    உலக நா�கள் இக்���ட்�ல் தரவரிைசப் ப�த்தப்பட�்ள்ளன.  

 இந்த ஆற்றல் மாற்றக் ���ட�்ல் ��டன் �த�டத்�ல் உள்ள�. ��டைனத் 
ெதாடரந்்� இரண்டாவ� மற்�ம் �ன்றாவ� இடத்�ல் �ைறேய நாரே்வ மற்�ம் 
��டச்ரல்ாந்� ஆ�ய நா�கள் உள்ளன. 

 �தல் 10 இடங்களில் 4 �தல் 10 வைர�லான தரவரிைச�ல்   �ைறேய �ன்லாந்�, 
ெடன்மாரக்், ெநதரல்ாந்�, இங்�லாந்�, ஆஸ்�ரியா, �ரான்ஸ் மற்�ம் ஐஸ்லாந்� 
ஆ�ய நா�கள் உள்ளன. 

 இந்�யா�ன் சக வள�ம் ெபா�ளாதார  நா�க�ள்  (India's emerging market peers)  
�ேர�ல் 38-வ� இடத்��ம், �னா 76-வ� இடத்��ம் உள்ளன.  

 இக்���ட�்ல் இரஷ்யா 70-வ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 இந்�யா, 2022-ல் 175 �காவாட் ��ப்�க்கக்��ய ஆற்றைல உற்பத்� ெசய்வதற்கான 
இலக்�ைனக் ெகாண்ட �கப்ெபரிய, அர�னால் நைட�ைறப் ப�த்தப்ப�ம் 
��ப்�க்கக்��ய ஆற்றல் உற்பத்�த் �ட்டமான ேத�ய �ரிய �ன்சக்�த் 
�ட்டத்ைத  (National Solar Mission -NSM)  அமல்ப�த்� வ��ன்ற�. 

 ேத�ய �ரிய �ன்சக்�த் �ட்டத்�ன் �ழ்   175 �காவாட ்��ப்�க்கக்��ய ஆற்ற�ல் 
100 �காவாட ்�ன் ஆற்றலான� �ரிய �ன் (solar) உற்பத்�  �ல�ம், 60 �காவாட ்�ன் 
ஆற்றலான� காற்றாைல �ன் உற்பத்� �ல�ம், 10 �காவாட் ஆற்றலான� உ�ரி 
ஆற்றல் �ல�ம், 5  �காவாட் ஆற்றலான� ��ய நீர�்ன் �ட்டங்கள் �ல�ம் 
உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம். 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

�ளா��ர் ��ன் - ரஷ்யா 

 ரஷ்யா�ல் அண்ைம�ல் நைடெபற்ற அ�பர ் ேதரத்�ல் �ளா��ர ் ��ன் ெவற்� 
ெபற்�ள்ளார.் 

 நான்காவ�  �ைறயாக இரஷ்ய அ�பராக பத�ேயற்க உள்ள �ளா��ர ் ��ன் 
அ�த்த 6 ஆண்�க�க்� இரஷ்யாைவ வ� நடத்த உள்ளார.்  

 இரஷ்யா�ன் மத்�யத் ேதரத்ல் ஆைணயத்��ைடயத் தர�களின் ப� எண்ணப்பட்ட 
99.8 சத�த வாக்�களில் �ளா��ர ் ��ன் 76.67 சத�த ஓட�்கைளப் ெபற்�ள்ளார.் 

 2012-ஆம் ஆண்� ேதரத்�ல் ெவற்� ெபற்ற ��ன் 64 சத�த வாக்�கைளக் 
ைகப்பற்�னார.் தற்ேபா� ��ன் அைதக் காட்��ம் அ�கள�ல்  வாக்�கைளப் 
ெபற்�ள்ளார.் 

 நடப்� இரஷ்ய அர�யலைமப்�ச ் சட்டத்�ன் ப�, இ�ேவ �ளா��ர ்  ���ைடய 
கைட� ஆ� வ�டப் பத�க் காலமா�ம். 

 இரஷ்யா�ன் அர�யலைமப்�ச ் சட்டத்�ன்ப� ஒ�வர ்  4 �ைற மட�்ேம அ�பராக 
���ம். 

 இரஷ்யா�ன் �ன்னாள் அ�பரான ஸ்டா��க்�ப் �ற� நீண்ட காலம் இரஷ்யா�ன்  
அ�பராக ஆட்� �ரிந்தவர ்  �ளா��ர ்��ேன ஆவார.் 

 �ளா��ர ் ��ன்  2024 வைர இரஷ்ய அ�பராக பத� வ�க்க உள்ளார.் 

 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

வாழ்ைகச ் ெசல�க் ���� 2018 

 ெபா�ளாதார �ண்ண��ப் �ரி�ன் (Economist Intelligence Unit’s)   “உலகளா�ய 
வாழ்க்ைகச ் ெசல� 2018; எந்த உலக நகரங்கள் அ�கபடச் வாழ்க்ைகச ் ெசலைவக் 
ெகாண்�ள்ளன” (“Worldwide cost of living 2018; Which global cities have the highest cost of living”) 
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என்ற அ�க்ைகப்ப�, 133 உலக நகரங்க�ள் உல�ன்  ஐந்தாவ� ம�வான நகரமாக 
(cheapest city)  ெபங்க�ர ்உள்ள�.  

 ெசன்ைன மற்�ம் ���ல்� ஆ�யைவ   �ைறேய 8-வ� மற்�ம் 10-வ� இடங்களில்  
உள்ளன. இைவ வாழ்வதற்� �க�ம் ம�வான �தல் 10 நகரங்க�ள் ஒன்றா�ம் 
(Cheapest Cities). 

 

 ேபார ்�ழல்களால் ��லமைடந்த �ரியா�ன் தைலநகரமான டமாஸ்கஸ்  (Damascus)   
ம�வான நகரங்கள் பட�்ய�ல் �த�டத்�ல் உள்ள�. அதைனத் ெதாடரந்்த  இடத்�ல் 
ெதன் அெமரிக்கா�ல் உள்ள ெவனி�லா நாட்�ன்  தைலநகரமான கராகஸ்  (Caracas) 
உள்ள�.  

 ெதாடரந்்� ஐந்தாவ� ஆண்டாக உல�ன் �க�ம்  ெசல� �க்க (Most expensive City)  
நகரமாக �ங்கப்�ர ்ெதாடர�்ன்ற�. 

 �க�ம் �ைலச ் ெசல� �க்க நகரங்க�ள் �த�டத்��ள்ள �ங்கப்�ைரத் 
ெதாடரந்்� இரண்டாவ�, �ன்றாவ� மற்�ம் நான்காவ� இடங்களில்  �ைறேய 
�ரான்�ன் பாரிஸ் நகர�ம், ��டச்ரல்ாந்� நாட்�ன் �ரிச ் நகர�ம், �னா�ன் 
ஹாங்காங் நகர�ம் உள்ளன. 
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 உலகளா�ய வாழ்க்ைகச ்ெசல� (Worldwide Cost of Living) அ�க்ைகயான� ஆண்�ற்� 
இ��ைற ெவளி�டப்ப�ம் ெபா�ளாதார �ண்ண��ப் �ரி�ன் 
கணக்ெக�ப்பா�ம். 

 இந்த அ�க்ைகயான� பல்ேவ� உலக நகரங்களில் நில��ன்ற 160 ெபா�டக்ள் 
மற்�ம் ேசைவகளின் 400-க்�ம் ேமற்பட்ட தனிப்படட் �ைலகைள ஒப்�ட�் 
ெவளி�டப்ப��ன்ற�. 

 உண�, ��பானம், உைடகள், �ட�் உபேயாகப் ெபா�டக்ள், �ட�் வாடைககள், 
ேபாக்�வரத்�, தனியார ் பள்ளிகள், ேகளிக்ைக ெசல�கள்,   ேபான்றவற்��ைடய  
பல்ேவ� �ைல அம்சங்கைள ஒப்�ட�் அதன�ப்பைட�ல் உலக நகரங்களின்  
அந்தஸ்ைத இந்த அ�க்ைக ெவளி���ன்ற�.  

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

இந்�யா�ன் �தல் �ேளானிங் அஸ்ஸா�ய எ�� 

 மத்�ய எ��கள் ஆராய்ச�் நி�வனமான� (Central Institute for Research on Buffaloes-CIRB)  
இந்�யா�ல் �தல் �ைறயாக �ேளானிங் �ைற �லம் அஸ்ஸா�ய ஆண் எ��க் 
கன்� (Assamese buffalo male calf) ஒன்� �றந்�ள்ளதாகத் ெதரி�த்�ள்ள�.  

 ஆராய்ச�்யாளரக்ள் ��வான� தனித்�வ �ைறகைளப் பயன்ப�த்� சாதாரணப் 
�ரசவத்�ன் �லம் “சச ்க�ரவ்” (Such Gaurav) எ�ம் அஸ்ஸா�ய எ�ைமகளின்  �தல் 
�ேளானிங் கன்ைற (Clone Calf) உ�வாக்��ள்ளனர.்  

 P.S யாதவ் தைலைம�லான மத்�ய எ��கள் ஆராய்ச�் நி�வனத்�ன் �ேளானிங் 
�� இந்த சாதைனையப் �ரிந்�ள்ள�. 

 அஸ்ஸா�ல் உள்ள ைஹ-ெடக் சச ்ெடய்ரி பண்ைண�ல் (Hi Tech Sach Dairy Farm)  �ரர்ா 
வைக எ�ைமக்�  இந்த �ேளானிங் கன்� �றந்�ள்ள�; பண்ைணக் களத்�ல் �றந்த 
�தல் �ேளானிங் கன்� இ�ேவயா�ம். 

 இந்�ய ேவளாண்ைம ஆராய்ச�்க் ���ன் (ICAR- Indian Council of Agricultural Research) - 
மத்�ய எ��கள் ஆராய்ச�் நி�வனத்தால் �ேளானிங் �ைற �லம் இந்�யா�ல் 
உ�வாக்கப்பட�்ள்ள இரண்டாவ� �ேளானிங் ஆண் எ�� இ�வா�ம். 

 இதற்� �ன்  2015- ல் க�ரவ் எ�ம் �சார ் வைக  ஆண் எ�� �ேளானிங் �ைற 
�லம் உ�வாக்கப்படட்�. 

 �ேளானிங் �லம் உ�வாக்கப்பட�்ள்ள இக்கன்�ன் மர�யல் ேதாற்றமான�  
ெபற்ேறார ் சந்த� சரிபாரப்்�ற்கான (Parentage verification)   ைமக்ேரா சாட்�ைலட் 
ப�ப்பாய்� (Micro satellite analysis) �ல�ம் �ேராேமாேசாம் ப�ப்பாய்� (chromosome 
analysis) �ல�ம் உ�� ெசய்யப்பட�்ள்ள�.   
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�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

ஒ�ஸா�ல் ேட�ள் ெடன்னிஸ் 

 ஒ�ஸா மாநிலம் 80-வ� ேத�ய �னியர ்ேட�ள் ெடன்னிஸ் சாம்�யன்�ப் ேபாட்�ைய 
நடத்த உள்ள�. 

 12 வ�ட இைடெவளிக்�ப் �ற� ஒ�ஸா ேட�ள் ெடன்னிஸ் ேபாட�்ைய நடத்த உள்ள�. 

 2001 �தல் 2006 வைர�லான காலத்�ல் ஒ�ஸா ேட�ள் ெடன்னிஸ் ேபாட்�ைய 
நடத்�ய�. 

 ���ரா�ல் நைடெபற்ற இந்�ய ேட�ள் ெடன்னிஸ் �ட்டைமப்�ன்  (Table Tennis 
Federation of India -TTFI) 81வ� வ�டாந்�ரப் ெபா� சந்�ப்�ல் (AGM - Annual General 
Meeting) ஒ�ஸா�ல் ேத�ய ேட�ள் ெடன்னிஸ் ேபாட்�ைய  நடத்�ம்  ��� 
எ�க்கப்படட்�.  

 

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

நபாகேலபர் ���ழா 

 ஜகன்நாத் கட��க்கான  நபாகேலபர ் ���ழா�ன் (Nabakalebar festival) ேபா� 
இந்�யக் ��யர�த் தைலவர ் 10 �பாய் மற்�ம் 1000 �பாய் நாணய ம�ப்�களில் 
(Denominations) நிைன� நாணயங்கைள (Commemorative coins) ெவளி�ட�்ள்ளார.்   

நபாகேலபர் ���ழாைவப் பற்�   

 ஜகன்நாத் ஆலயங்கேளா� ெதாடர�்ைடய பண்ைடயச ் சடங்ேக நபாகேலபர ்
���ழாவா�ம். இசச்டங்�களின் ேபா� ஜகன்நாத் ஆலயங்களில் உள்ள ஜகன்நாத் 
(Lord Jagannath), பாலாபத்ரா (Balabhadra), �பத்ரா (Subhadra), �தரஷ்ன் (Sudarshan) ஆ�ய 
கட�ள்களின் �ைலகள் அவற்��ைடய �� �ைலகள் ெகாண்� மாற்றப்ப�ம்.   

 இந்� நாடக்ாட்�ப்ப�, ��தலாக அஷாதா மாதத்ைத (Ashadha masa/month)  ெகாண்ட 
ஆண்டான� இத்���ழா நடத்�வதற்� மங்களகரமான  (auspicious) மாதமாகக்  
க�தப்ப�ம். ஒவ்ெவா� 12 �தல் 19 வ�டங்க�க்� இைட�லான காலத்�ல் 
இத்���ழா நைடெப�ம். 
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 தா� �ரம்மா (Daru Bramha) எ�ம் �றப்� வைக ேவப்பமரக் கடை்டகளி��ந்� 
இத்ெதய்வங்கள் ெசய்யப்ப��ன்றன. 

 இதற்� �ன் இத்���ழா 1996-ஆம் ஆண்ைடத் ெதாடரந்்� 2015-ல் நைடெபற்ற�. 

 ஒ�ஸா மாநிலத்�ன் �ரி�ல் உள்ள ஜகன்நாத் ேகா��ல் இத்���ழா 
ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 
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