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மாரச் ்– 28 

TNPSC �ளிகள் 

 ேபஸ்�க் தர� ஊழல் �ரசச்ைனக�க்� மத்��ல் தைலைமத் ேதரத்ல் ஆைணயர ்
O.P.ராவத், கரந்ாடக சட்டப்ேபரைவத் ேதரத்�ல் ேதரத்ல் ஆைணயம் ச�க 
வைலதளங்க�டன் �ட�்ைண�ல் இ�க்�ம் என ெதரி�த்�ள்ளார.் 

 நாட்�ல் �ற்��ம் �ரிய  ஒளி�னால் �ன்சாரம் ெப�ம் ஆரம்ப �காதார 
நிைலயங்கைளக் ெகாண்ட �தல் மாவட்டமாக �ரத் உ�வா��ள்ள�. �ரத் 
மாவட்டத்�ல் ெமாத்தம் 52 ஆரம்ப �காதார நிைலயங்கள் உள்ளன. 
இைவயைனத்�ம் �ரிய ஒளி�ன் �லம் �ன்சாரத்ைதப் ெப��ன்றன. 

 இைளஞரக்ள் வாக்களிப்பைத ஊக்��ப்பதற்காக வர��க்�ம் கரந்ாடக சட்டப் 
ேபரைவத் ேதரத்�க்கானத்  �தராக �ன்னாள் இந்�ய �ரிக்ெகட் அணி�ன் 
ேகப்டன் ரா�ல் �ரா�ட் நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் இதற்�ைட�ல் 
இைசயைமப்பாள�ம், �ைரப்பட இயக்�ந�மான ேயாக்ராஜ் பாத் கரந்ாடக 
ேதரத்�க்கானப் பாடைல இயற்ற உள்ளார.் 

 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

ெசன்ைன - ேசலம் �மானப் ேபாக்�வரத்� 

 மண்டல இைணப்�கள் (Regional Connectivity) வழங்�தல் வரிைச�ல், 7 
ஆண்�க�க்�ப் �ற�, �ண்�ம் ெசன்ைன - ேசலம் �மானப் ேபாக்�வரத்ைத 
�தலைமசச்ர ்ெகா�யைசத்�த் ெதாடங்� ைவத்தார.் 

 உடான் �ட்டத்�ன் மண்டல இைணப்�த் �ட்டத்�ன் �ழ் இந்த �மான ேசைவ 
ெதாட�ம். 

 ட�்ெஜட்  (ைஹதராபாத்ைதச ் ேசரந்்த டரே்பா ெமகா ஏரே்வஸ் நி�வனம்), 
இவ்வ�த்தடத்�ல் �மான ேசைவைய வழங்�ம். 72 இ�க்ைககள் ெகாண்ட 
இவ்�மானத்�ல் 50% இ�க்ைககள் உடான் �ட்டத்�ன் �ழ் பயணிக�க்� ஒ�க்�� 
ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

 ேசலத்�ல் 1993ல் �மானப் ேபாக்�வரத்� ெதாடங்கப்படட் ேபா� தனியார ் �மான 
நி�வனமான NEPC, ேசலம் வ�யாக ெசன்ைன – ேகாயம்�த்�ர ் �மான 
ேபாக்�வரத்� ேசைவைய  வழங்�ய�. 

 இவ்�மானப் ேபாக்�வரத்� ேசைவ ேபா�ய ஆதர�ல்லாத காரணத்தால் ���ய 
காலகட்டத்�ேலேய ைக�டப்படட்�. 

 �ண்�ம் 2009ல் ேசலம் �மான நிைலயம், �மானப் ேபாக்�வரத்ைதத் ெதாடங்�ய 
ேபா� தற்ேபா� ெசயல்பாட்��ல்லாத �ங் �ஷர ்�மான நி�வனம் �மானங்கைள 
இயக்�ய�. 

 இந்த ேசைவ�ம், ��ெரன 2011ல் நி�த்தப்படட்� அேதா� ேசலம் �மான 
நிைலய�ம் �டப்படட்�. 
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ேத�யச ்ெசய்�கள் 

COMCASA 

 இந்�யா, அெமரிக்கா�டன் இரண்டாவ� பா�காப்� அ�ப்பைட உடன்ப�க்ைகயான 
COMCASA உடன்ப�க்ைக�ல் ைகெய�த்�ட உள்ள�. COMCASA என்ப� 
ெதாைலத்ெதாடர�்கள், இணக்கத் தன்ைம, பா�காப்� ஒப்பந்தமா�ம் (The 
Communications, Compatibility, Security Agreement - COMCASA). 

 

 COMCASA ஒப்பந்தம் �றனாய்� ெதாடரப்ான பா�காப்பான, மைற��யாக்கப்பட்ட 
(Critical, Secure, Encrypted) பா�காப்�த் ெதா�ல்�ட்பங்கைள இந்�ய ரா�வம் மற்ற 
நா�களி��ந்� ெப�வதற்� உத�ம். 

 COMCASA இதற்� �ன்னர ்CISMOA (Communications & Information on Security Memorandum of 
Agreement – CISMOA) - ெதாைலத்ெதாடர�்கள் & தகவல் ெதாடரப்ான பா�காப்� 
�ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் என அ�யப்பட்ட�. 

 அெமரிக்கா�ன் �க்�யப் பா�காப்� �ட்டாளியாக இ�க்�ன்ற ேபா��ம், �ன்� 
அ�காரம் சாரந்்த (Mandatory) ஒப்பந்தங்களில் ைகெய�த்��வெதன்ப� 
இந்�யா�ற்� �க்�யமானதா�ம். 

 இ�வைர அெமரிக்கா�டன் தளவாடங்கள் பரிமாற்றத்�ற்கான �ரிந்�ணர�் 
ஒப்பந்தம் என்ற அ�ப்பைட ஒப்பந்தத்�ல் (LEMOA - Logistics Exchange Memorandum of 
Agreement) மட�்ேம இந்�யா ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. பல ஆண்�கள் 
ேபச�்வாரத்்ைதக்�ப் �ன்னேர இந்த ஒப்பந்தம் 2016ல் ைகெய�த்தான�. 

 இந்�யா�ன் �� கவனம் ெச�த்�ம் LEMOA  என்ப�, தளவாட ஆதர� ஒப்பந்தத்�ன் 
(Logistics Support Agreement - LSA) ��த்தப்பட்ட ப�ப்பா�ம். இ� எரிெபா�ள் நிரப்�தல் 
ெதாடரப்ாக இ� நா�க�ம் (இந்�யா & அெமரிக்கா) ஒன்�க்ெகான்� இரா�வ 
வச�கைளப்  பரிமாற்�க் ெகாள்வதற்� வைக ெசய்�ம். 
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 COMCASA & அ�ப்பைட பரிமாற்றம் மற்�ம் நிலப்பரப்�ப் �ட�்ற�ற்கான 
ஒத்�ைழப்� ஒப்பந்தம் (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geospatial Cooperation - 
BECA) ஆ�ய இரண்�ம் ைகெய�த்�டப்படாத மற்ற உடன் ப�க்ைககளா�ம். 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

�தக்�ம் �� 

 மனிதரக்ள் வாழாத மற்�ம் ேசறாக உள்ள வங்காள �ரி�டா�ல் உள்ள  ��, 
இரா�வ ஒ�க்� �ைறகள் காரணமாக �யான்மைர �ட�் ெவளிேய�ய 1,00,000 
ேரா�ங்�யா இஸ்லா�யரக்�க்� இ�ப்�டமாக மா��ற�. 

 பசன் சார ்(ெபா�ள் - �தக்�ம் ��) என்ற ெபயரிடப்பட�்ள்ள வங்காள �ரி�டா�ல் 
உள்ள இந்தத் ��ல் ேரா�ங்யா இஸ்லா�யரக்ள் தங்�வதற்� வங்கேதச அரசால் 
தற்கா�க ஏற்பா�கள் ெசய்யப்பட�்ள்ளன.  

 இந்த �தக்�ம் �� 20 ஆண்�க�க்� �ன்னர ் வண்டல் ப��களினால் உ�வான  
ப��யா�ம் (Emerged from the Silt). இ� நிலப்பரப்���ந்� 30 �.� (21 ைமல்கள்) 
ெதாைல�ல் அைமந்�ள்ள�. 

 ேரா�ங்�யரக்ைள தாழ்வான ப���ல் அைமந்�ள்ள இந்தத் ��ல் ��ேயற்�வ� 
என்ப� தற்கா�க ஏற்பா�தான் என வங்கேதச �ரதமர ் ேஷக் ஹ�னா 
ெதளி�ப�த்��ள்ளார.் 

 இந்த தற்கா�க ஏற்பா� வங்கேதசத்�ன் காக்ஸ் பஸாரில் உள்ள �கா�ல் 
ெநரிசைலக் �ைறக்க உத�ம். காக் பஸார ் �கா�ல் ஆகஸ்ட் 2017��ந்�, 
�யான்மரி��ந்� ெவளிேய� வந்த 7,00,000 ேரா�ங்�யரக்ள் உள்ளனர.் 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

ஸ்மாரட்் இந்�யா ேஹகத்தான் 2018 

 மத்�ய மனித வள ேமம்பாட�் அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம் ெதா�ல்�ட்பக் 
கல்�க்கான அைனத்� இந்�ய கழகம் (All India Council for Technical Education - AICTE) 
ஸ்மாரட்் இந்�யா ேஹகத்தான் 2018-ஐ ஏற்பா� ெசய்�ள்ள�. 

 ஸ்மாரட்் இந்�யா ேஹகத்தான் 2018 என்ப� ஒ� நி�த்த�ல்லா ��ட்டல் ெபா�டக்ள் 
உ�வாக்கப் ேபாட்�யா�ம். இ� ெதா�ல்�ட்பம்  ெதரிந்த மாணவரக்�க்� 
ெதா�ல்�ட்பப் �ரச�்ைனக�க்கான ��ைமயான �ர�்கைளக் கண்ட�வதற்கான 
ஒ� நிகழ்ச�்யா�ம். 

 மாணவரக்ளின் பைடப்பாற்றல் மற்�ம் நி�ணத்�வத்ைத ேமம்ப�த்�வதற்காக 
இந்நிகழ்ச�் கல்� நி�வன அள��ம் ேஹகத்தான்கைள நடத்த �ண்��ற�. 

 இ� ஸ்டாரட்் அப் இந்�யா �ரசச்ாரத்�ற்� வ�ேயற்ப�த்�க் ெகா�ப்ப�டன், ஆட்� 
�ைறைய ேமம்ப�த்�வதற்காக�ம், தரமான வாழ்க்ைகக்காக�ம் பலதரப்படட் 
�ர�்கைள வழங்��ற�. 

 இ� இந்�யாைவ அச�்�த்�ம் �ரச�்ைனக�க்�த் �ர�்கைளக் காண  
��மக்க�க்� ஒ� வாய்ப்ைப வழங்��ற�. 
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 ஸ்மாரட்் இந்�யா ேஹகத்தான் 2018 ஆன� ஸ்மாரட் ் இந்�யா ேஹகத்தான் 2017ஐத் 
ெதாடரந்்தான இரண்டாவ� �கப்ெபரிய அள�லான ேஹகத்தான் நிகழ்ச�்யா�ம்.  

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

நி�ட்ரிேனா ஆய்வகம் 

 த�ழ்நாட்��ள்ள ேபா��ல் இந்�ய நி�ட்ரிேனா ஆய்வகம் அைமப்பதற்கான 
�ற்�ச�்ழல் அ�ம�ைய, மத்�ய �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் வனத்�ைற அைமசச்கம் 
வழங்��ள்ள�. 

     
 மத்�ய �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் வனத்�ைற அைமசச்கத்�ன் வல்�நர ் ம�ப்�ட�்க் 

�� இந்�ய நி�ட்ரிேனா ஆய்வகப் �ரச�்ைனைய �றப்� வழக்காக எ�த்� 
ஆராய்ந்த �றேக அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

 இந்தத் �ட்டம் த�ழ்நா� அர� மற்�ம் ேத�ய வன �லங்�கள் ஆைணயம் 
ஆ�யவற்�ன் அ�ம�க்காக அ�ப்பப்ப�ம். ம�ெகட்டான் ேசாைல ேத�யப்�ங்கா 
�ன்ெமா�யப்பட�்ள்ள இப்ப�����ந்� �மார ் 4.9 �.� �ரத்�ல் ேகரளா�ன் 
இ�க்� மாவடட்த்�ல் உள்ளதால் இவ்வாைணயத்�ன் அ�ம��ம் ேதைவயான� 
ஆ�ம். 

 க�ரியக்கக் ��கள் (Radio Active Elements) �ைத�னால் உண்டா�ம் �ைண 
அ�த்�கள்களான நி�ட்ரிேனாக்கள் �ன்�ட்டத்ைத இழக்�ம் ஒ� அ�ப்பைடத் 
�கள்களா�ம். (Elementary Particles). 

 �ரபஞ்சத்�ன் பரிணாம வளரச்�், �ரியன் மற்�ம் �ற நடச்த்�ரங்களில் ஆற்றல் 
உற்பத்� ஆ�யவற்ைறப்  பற்� அ�ந்� ெகாள்வதற்கான அ�ப்பைடக் �ேற 
நி�ட்ரிேனாக்கள் ஆ�ம். 
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 இத்�ட்டம் அ� ஆற்றல் �ைற, அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத்�ைற 
ஆ�யவற்�ன் உத�ேயா� ெசயல்ப�த்தப்ப��ற�. இ�ல் அ� ஆற்றல் 
�ைறயான� இத்�ட்டத்ைத ெசயலாக்கம் ெசய்�ம் அைமப்பாக (Nodal Agency) 
ெசயல்ப�ம். 

 ஏறத்தாழ 1200 �ட்டர ்  அள�ற்� பாைற�னால், �ழப்படட் உலகத்தரத்�லான, 
��க்க��லான ஆய்வகத்ைதக் கட�்வேத இத்�ட்டத்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 அ�ப்பைடத் �கள்களான நி�ட்ரிேனாக்களின் �� அ�ப்பைட ஆராய்ச�்ைய 
ேமற்ெகாள்வைத  இத்�ட்டம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 அண்டெவளி�ன் க�ர ் �ச�்களி��ந்� நி�ட்ரிேனாைவ கண்ட��ம் க��க்� 
ேபா�ய பா�காப்� வழங்�வதற்காக ��க்க��ல் இந்த ஆய்வகம் நி�வப்பட 
உள்ள�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

கர்நாடகா சட்டப்ேபரைவத் ேதரத்ல்   

 இந்�யத் ேதரத்ல் ஆைணயம், 224 சட்டப் ேபரைவத் ெதா��கைளக் ெகாண்ட 
கரந்ாடக மாநிலத்�ற்� ஒேர கட்டமாக ேம 12 அன்� ேதரத்ைல அ��த்�ள்ள�. 
இதற்கான ���கள் ேம 15 அன்� ெவளி�டப்ப�ம். 

 ேவட்பாளரக்ள், கட்�கள் மற்�ம் தற்ேபாைதய அர� ஆ�ய அைனவ�ம் 
�ரசச்ாரத்�ல் �ன்பற்ற ேவண்�ய நைட�ைறகளான ேதரத்ல் நடத்ைத 
���ைறகள் (The Model Code of Conduct) கரந்ாடகா�ல் அம�க்� வந்�ள்ளன. 

 இந்த ேதரத்ல் நடத்ைத ���ைறகள் மத்�ய மற்�ம் மாநில அர�கள் ஆ�ய 
இ�வ�க்�ம் ெபா�ந்�ம். 

 கரந்ாடக சட்டப்ேபரைவத் ேதரத்ல் ெதாடரப்ான அ��ப்� ஏப்ரல் 17 அன்� 
அர�த�ல் ெவளி�டப்ப�ம். 

 ேவட�்ம� தாக்கல் ெசய்வதற்கான கைட� ேத� ஏப்ரல் 24 மற்�ம் 
ேவட்�ம�க்கைள ��ம்பப் ெப�வதற்கான கைட� ேத� ஏப்ரல் 27 ஆ�ம். 
அைனத்� ேதரத்ல் நைட�ைறக�ம் ேம 18 உடன் ���க்� வ�ம். 

 ேதரத்ல் ஆைணயம் கரந்ாடகா�ல் அைனவ�ம் வாக்களிப்பதற்� ஏ�வான 
ைமயங்கைள (Accessible Polls) அைமக்கக் ேகட�்க் ெகாண்�ள்ள�. ேதரத்ல் 
நடத்�வதற்காக  அைனத்� ேவட்பாளரக்ளின் �ைகப்படங்க�டன் ��ய VVPAT 
(Voter Verifiable Paper Audit Trail Systems) இயந்�ரங்கள் அைனத்� வாக்�சச்ாவ� 
ைமயங்க�க்�ம் வழங்கப்ப�ம். 

 �தன்�ைறயாக, கரந்ாடக சட்டப்ேபரைவத் ேதரத்�ல் ெமாத்த�ள்ள 56, 696 
வாக்�சச்ாவ�களில் 450 வாக்�சச்ாவ�கைள ��வ�ம் ெபண்கேள நிரவ்�க்க 
உள்ளனர.் 

 ��த்தப்பட்ட அள�ன்ப�, சட்டப்ேபரைவத் ெதா��களில் ஒ� ேவட்பாள�க்கான 
அ�கபடச் ேதரத்ல் ெசல� �.28 லடச்ம் ஆ�ம்.  
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�ரபலமானவரக்ள் , ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

�ரி காகரினின் 50வ� நிைன� �னம் 

 �ண்ெவளி�ல் ேசா�யத்�ன் �தல் நபரான ேசா�யத்�ன் ேத�ய �ேராவாகக் 
ெகாண்டாடப்ப�ம் �ரி காகரின் 50 ஆண்�க�க்� �ன்� ஏற்பட்ட �மான �பத்�ல் 
உ�ரிழந்தார.் 

 ேசா�யத் வரலாற்�ல் �தன் �ைறயாக அர�ன் தைலவரல்லாேதா�க்காக �க்கம் 
அ�சரிக்கப்ப�வ� இ�ேவ �தன் �ைறயா�ம். 

 �ண்ெவளிக்� பயணம் ெசய்த �தல் மனிதரான ேசா�யத் �ண்ெவளி �ரர ் �ரி 
காகரின் 12 ஏப்ரல் 1961ல் பயணம் ேமற்ெகாண்டார.் 

 காகரினின் ராக்ெகட் என்ப�  R-7 or ெசம்ேயாரக்ா என அைழக்கப்ப�ம் ஒ� வைக 
ஏ�கைணைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. �ழக்� என்� ரஷ்ய ெமா��ல் 
ெபா�ள்ப�ம் இந்த  ேவாஸ்டக் �ண்கலத்ைத அந்த ராக்ெகட் ஏந்�ச ்ெசன்ற�.. 

 காகரினின் �தல் பயணத்�ன் ஆண்� �ழா �ண்ெவளி �ரர ்�னமாக ரஷ்யா�ல் 
���ைற�டன் 12 ஏப்ரல் 1961 �தல் ெகாண்டாடப்பட�் வ��ற�. 

 1967, ஏப்ரல் 24 அன்� ேசதமைடந்த ேசா�ஷ் 1 ஏ�கைணத் �ட்டத்�ன் கமாண்டர ்
ெபா�ப்ைப�ம் �ரி காகரின் ஏற்றார.் அைதத் ெதாடரந்்த ஆண்�ேலேய Mig-15 
ப�ற்�  �மானத்�ன் பயணத்�ன் ேபா� மரணமைடந்தார.் 

 

இதரச ்ெசய்�கள் 

�ப்ேகா இயக்கத்�ன் 45வ� ஆண்� �னம் 

 ��ள், வனப் பா�காப்� ெதாடக்கமான (initiative) �ப்ேகா இயக்கத்�ன் 45வ� 
ஆண்� �னத்�ன் நிைனவாக ��ள் ஒன்ைற ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 கா�கைள  பா�காப்ப� மற்�ம் கா�கைள  அ�க்கப்ப�வ���ந்� த�ப்ப� 
ஆ�யைவ �ப்ேகா இயக்கத்�ன் ேநாக்கங்களா�ம். அைணகள் / ெதா�ற்சாைலகள் 
/ சாைலகள் ஆ�யவற்�ற்காக கா�கள் அ�கள�ல் அ�க்கப்ப�வைதத் 
த�ப்பதற்காக  இவ்�யக்கம் ெதாடங்கப்படட்�. 

 �ப்ேகா என்பதன் ெபா�ள் கட்�யைணத்தல் என்பதா�ம். இ�ேவ 
இவ்�யக்கத்�ற்கான ெபயராய் அைமந்த�.  

 ந�ன இந்�யா�ல், உத்�ரப் �ரேதச மாநிலத்�ன் மண்டல் �ராமத்��ள்ள ேமல் 
அலக்கநந்தா பள்ளத்தாக்�ல் (Upper Alakananda Valley) ஏப்ரல் 1973ல் �ப்ேகா இயக்கம் 
ெதாடங்�ய�. �ைர�ேலேய, இவ்�யக்கம் உத்�ரப் �ரேதச மாநிலத்�ன் மற்ற �ற 
இமாலய மாவட்டங்க�க்�ம்  (Himalayan District) பர�ய�. 

 காந்�யவா��ம், தத்�வ�யலாள�மான �ந்தரல்ால் ப��ணா அப்ேபாைதய 
இந்�யப் �ரதமர ்இந்�ரா காந்��டம், மரங்கள் ெவட்டப்ப�வதற்�த் தைட ��க்க 
ேவண்�ெமன �ைற�ட்டார.் 

 இ�ப்��ம், இந்�யா�ல் �தன்�ைறயாக �ப்ேகா இயக்கம், 18 ஆம் 
�ற்றாண்�ேலேய  இராஜஸ்தான் மாநிலத்�ல்  ெதாடங்�ய�. அம்மாநிலத்�ல் 
�ஷ்ேனாய் ச�கத்ைதச ் ேசரந்்த மக்கள் மரங்கைள கட்�யைணத்� அைவகள் 



•   
•    
 
 
 
 

  

ெவட்டப்ப�வைதத்  த�த்தனர.் இவற்ைற  ேஜாத்�ர ் மகாராஜா ெவட்ட 
ஆைண�ட்டார.் 
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