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ஏப்ரல் – 07 

TNPSC �ளிகள் 

❖ இந்�யக் ��யர�த் தைலவர ்ராம்நாத் ேகா�ந்த் உலக இந்�ச ்ெசயலகத்�ன்   (World 
Hindi Secretariat) கட்�டத்ைத ெமாரி�யஸ் நாட்�ன் ேபாரட்் ����ல் (Port Louis) 
ெதாடங்� ைவத்�ள்ளார.் ��வ�ம் இந்�ய அர�ன் நி�யால் இந்தச ் ெசயலகம் 
கட்டப்பட�்ள்ள�. இதற்காக இந்�யா 33 ேகா� �பாைய  வழங்�ய�. ெமாரி�யஸ்  
அர� இதற்கான நிலத்ைத வழங்�ய�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

C-17- �ேளாப் மாஸ்டர ்

❖ இந்�ய �மானப் பைடயான� (Indian Air Force- IAF)  �தல் �ைறயாக C-17 �ேளாப் 
மாஸ்டர ் எ�ம் அெமரிக்கா�னால் தயாரிக்கப்படட் �கப்ெபரியப் ேபாக்�வரத்� 
�மானத்ைத எத்த� தவ�களின் ேநர�்ன்��ம்  (flawlessly)  ெவற்�கரமாக  
தைர�றக்��ள்ள�.  

 

❖ இந்�ய �மானப் பைடயான� C-17 �ேளாப் மாஸ்டர ் �மானத்ைத �ன எல்ைலக்� 
�க அ�காைம�ல்  அ�ணாசச்லப் �ரேதசத்�ல் அைமந்�ள்ள    பா�காப்� 
�க்�யத்�வம் வாய்ந்த ந�ன தைர�றங்� ஓ�தளத்�ல்  (strategic Tuting Advanced 
Landing Ground -ALG)   தைர�றக்��ள்ள�. 

❖ இந்த �மானத்�ன் தைர�றக்கமான� பா�காப்� �க்�யத்�வம் வாய்ந்த �க்�ய 
எல்ைல மாநிலங்களில் (strategically-key border state)  இந்�ய �மானப்பைட�ன்  
ஒட�்ெமாத்த பா�காப்� ெசயல்பா�கைள வ�ப்ப�த்�வதற்கான ஓர ் நகரவ்ாக 
க�தப்ப��ன்ற�. 

C-17 �ேளாப் மாஸ்டர  ்

❖ அெமரிக்கா�னால் தயாரிக்கப்பட்டப் ேபாக்�வரத்� �மானமான C-17 �ேளாப் 
மாஸ்டர ் பைடகைள அைழத்�ச ் ெசல்�தல் (transporting troops), ம�த்�வ �ட்� 
ெவளிேயற்ற உத�கள் (medical evacuation), சரக்�கைள உலகம் ��வ�ம் ெகாண்� 
ெசல்�தல், அவசரகால உத�கள், பா�காப்� �க்�யத்�வ வான்பயண �ட்டங்கள் 
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(strategic airlift missions) ேபான்ற பல்ேவ� ெசயல்க�க்� ெபா�வாக 
பயன்ப�த்தப்ப��ன்ற�.  

❖ C-17 �ேளாப் மாஸ்டர ் அ�காரப் �ரவ்மாக இந்�ய �மானப்பைடயால் 2013 ஆம் 
ஆண்� பணிச ்ேசைவ�ல் ேசரத்்� ெகாள்ளப்பட்ட�. 

❖ 13,000 �ட்டர ் உயரத்�ல் வட இந்�யா�ல் அைமந்�ள்ள இமாலய 
வான்பைடதளங்கள் �தல் ெதன் இந்�யா�ல் அைமந்�ள்ள இந்�யப் ெப�ங்கடல் 
வான் தளம் (Indian Ocean bases) வைர பல்ேவ�பட்ட நிலப் பரப்�களி�ம் இந்த 
�மானத்ைத ெசயல்ப�த்த ���ம். 

 

I - Metros 

❖ ���ல்��ல் உள்ள ெமட்ேரா பவனில் நைடெபற்ற “இந்�யன் ெமட்ேராக்கள்: 
�றப்�ற்காக �ட�்ைணதல்” (Indian Metros: Collaborating for Excellence)  �தான 
மாநாட்�ன் ேபா� மத்�ய �ட�்வச� மற்�ம் நகரப்்�ற அைமசச்கமான�  ஐ-
ெமட்ேராஸ் (I-Metros)  அைமப்ைபத் �வக்� ைவத்�ள்ள�.  

❖ ஐ-ெமட்ேராஸ் என்ப� அைனத்� இந்�ய ெமட்ேரா இர�ல் நி�வனங்களின் (all Indian 
Metro Rail companies) சங்கமா�ம். 

❖ தங்க�ைடய நி�வன ெசயல்பாட்�ல்   �றப்�த்�வத்ைத வளரப்்பதற்� ெமட்ேரா 
இர�ல் ெதா�ல்�ட்பம் ெதாடரப்ான ேயாசைனகள் மற்�ம் அ�பவங்கைள இந்�ய 
ெமட்ேரா இர�ல்  நி�வனங்கள் தங்களிைடேய   பரஸ்பரம் ப�ரந்்� ெகாள்வதற்காக 
ஏற்ப�த்தப்பட்ட சங்கேம ஐ-ெமட்ேராஸ் ஆ�ம். 

❖ “எைவ ெமட்ேராக்கைள ெவற்�கரமாக மாற்��ன்றன” (What makes Metros successful) 
என்ற தைலப்�ன் �தான ஆராய்ச�்�ன் கண்���ப்�கள் �� உலக வங்�, 
ர�ல்ேவ மற்�ம் ேபாக்�வரத்� ��க ைமயம் (Railway and Transport Strategy Centre-RTSC) 
மற்�ம் லண்டன் இம்�ரியல் கல்�ரி (Imperial College London) ஆ�யவற்றால் 
ெவளி�டப்ப�ம் The Operator’s Story எ�ம் அ�க்ைக�ம் இந்தக் க�த்தரங்�ன் ேபா� 
ெவளி�டப்பட்ட�. 

 

இடம்ெபயர�் மற்�ம் இயக்கக் �ட்� ஒப்பந்தம் 

❖ இந்�யா மற்�ம் �ரான்ஸ் நாட்�ற்� இைடேயயான இடம்ெபயர�் மற்�ம் இயக்கக் 
�ட�் ஒப்பந்தத்�ல் (Migration and Mobility Partnership Agreement)  ைகெய�த்�ட மத்�ய 
அைமசச்ரைவ  அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

❖ இ� நா�க�க்�ைடேய மக்க�க்�ைடேயயான ெதாடரை்ப ேமம்ப�த்�வ�ல் 
(people-to-people -P2P) �க்�யமான ைமல்கல்லாக இந்த ஒப்பந்தம் க�தப்ப��ன்ற�. 

❖ இந்த ஒப்பந்தம் ஏ� ஆண்�க�க்� ெசல்�ப�த் தன்ைம�ைடய� (valid).  �ட�்ப் 
பணிக்�� (Joint Working Group-JWG) �லம்   ஒப்பந்தத்�ன் ெசயல்பாடை்டக்  
கண்காணிக்�ம் இயங்��ைற�ம் (Monitoring Mechanism) தானியங்� ��ப்�ப்� 
(Automatic renewal) வச�க்கான �ைற�ம்  இந்த ஒப்பந்தம் ெகாண்�ள்ள�. 

 

இந்�யா-ெஹல்ெலனிக் ஒப்பந்தம் 

❖ இந்�யா மற்�ம் ெஹல்ேலனிக் (Hellenic) நா�க�க்�    இைடேய ��ப்�க்கக் ��ய 
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ஆற்றல் �ைற�ல் ஒத்�ைழப்ைப ஏற்ப�த்�வதற்காக �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் 
(Memorandum of Understanding-MoU)  ஒன்�    ைகெய�த்�டப்பட�்ள்ள�. 

❖ ஒத்�ைழப்�ற்கான களங்கேளா�  (areas of cooperation)  ெதாடர�்ைடய  
�ஷயங்கைள �வா�ப்பதற்�ம், ம�ப்��வதற்�ம், கண்காணிப்பதற்�ம் ஓர ்
�ட�்ப் பணிக் ��  (Joint Working Group -JWG) இந்த ஒப்பந்தத்�ன் ப� 
ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

❖ பரஸ்பர நன்ைமச ் சமநிைல (mutual benefit equality) அ�ப்பைட�ல் ��ய மற்�ம் 
���க்கத்தக்க ஆற்றல் ெதாடரப்ான �வகாரங்கள் �� ெதா�ல்�ட்ப ரீ�யான 
இ�தரப்� ஒத்�ைழப்ைப ேமம்ப�த்த�ம் அவற்ைற  ஊக்��க்க�ம் நி�வன 
வைக�லான ஒத்�ைழப்�க் �ட�்ற�ற்� (Cooperative institutional relationship)  
அ�ப்பைடைய ஏற்ப�த்�வ�ேம இந்த ஒப்பந்தத்�ன் ேநாக்கங்களா�ம். 

 

மனநிைல பா�ப்�, �ழந்ைதகள் பா�காப்� மற்�ம் மனேநாய் �தான �தல் 
ேத�யக் க�த்தரங்கம் 

❖ மனநிைல பா�ப்�, �ழந்ைதகள் பா�காப்� மற்�ம் மனேநாய் �தான �தல் 
ேத�யக் க�த்தரங்கம் ���ல்��ல் நைடெபற்ற�. 

❖ இ� நாள் நடக்�ம் க�த்தரங்ைக உள�யல் �ைற (Department of psychiatry) மற்�ம் 
எய்ம்ஸ் உடன் ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் நல ேமம்பாட�் அைமசச்கம் 
�ட்�ைணந்� நடத்�ய�. 

❖ இந்�யக் �ழந்ைதகள் மற்�ம் இைளஞரக்ளிடத்�ல் உள�யல் பா�ப்� மற்�ம் 
மனேநாய் ஆ�யவற்ைறக் ��ப்��வதற்காக, ஆராய்ச�்க்கான �ரிவான 
ெதா�ப்�ப் பணிக்கான ��கள் மற்�ம் ம�த்�வ ெசயல்�ைறகள் ஆ�யவற்ைற 
வழங்�வைத இக்க�த்தரங்� ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

எளிதான ஏற்�ம�க்கான  ��ட்டல் ெதாடக்கங்கள்  

❖ மத்�ய வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ற்�ைற அைமசச்கமான� (Ministry of Commerce and 
Industry) ஏற்�ம��ன் எளிைமயாக்க�க்காக (Ease Of Export)  ஏற்�ம� ஆய்�க்  
���ன் ��ட்டல் ெதாடக்கங்கைள �வங்��ள்ள�. 

❖ ேவளாண் மற்�ம் உண�ப் ெபா�டக்ள் ஆ�யவற்�ல் இந்�யா�ன் ஏற்�ம� 
ஆற்றைல ஊக்��ப்பதற்காக ��ட்டல் இந்�யா ெதாடக்கத்�ன்  (Digital India Initiative) 
�ழ் இந்த ��டட்ல் ெதாடக்கங்கைள மத்�ய வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ற்�ைற 
அைமசச்கம் ெதாடங்��ள்ள�. 

❖ ��டட்ல் ெதாடக்கங்களாவன 

✓ ஏற்�ம� எசச்ரிக்ைக கண்காணிப்� இைணய வா�ல் 

✓ ஆய்வக ம�ப்�ட�் இைணய வா�ல் 

❖ ஏற்�ம� எசச்ரிக்ைக கண்காணிப்� இைணய வா�லான� (Export Alert Monitoring 
portal)  இறக்�ம� ெசய்�ம்  நா�களால் எ�ப்பப்ப��ன்ற இணக்க�ன்ைமைய 
(Non-compliances) கண்காணிக்�ம்.  



●   
●    
 
 
 
 

❖ ஆய்வக ம�ப்�ட�் இைணய வா�லான� (Lab-one assessment portal)  ம�ப்�ட�் 
அைமப்�கள், ஒ�ங்��ைற அைமப்�கள் மற்�ம் ஆய்வகங்கள் ேபான்ற அைனத்� 
ஏற்�ம�-சார ்     பங்ெக�ப்பாளரக்�க்�ம்  அவரக்ைள ெபா�வான ஒற்ைற 
ேமைட�ன் �� �ரட�்வதன் �லம் அவரக்�க்�   ஏற்�ம� ெதாடரப்ான 
ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட   அ���ைறைய (unified approach)  வழங்�ம். 

ஏற்�ம�  ஆய்�க் �� 

❖ மத்�ய அர�ன் அ�காரப்�ரவ் ஏற்�ம� சான்றளிப்� அைமப்ேப (export certification 
body)  ஏற்�ம� ஆய்�க் ��வா�ம். ெவளிப்பைடயான �ைற�ல் ஏற்�ம� 
பரிமாற்ற ேநரம் மற்�ம் ெசலைவக் �ைறக்க ஏற்�ம� ஆய்�க்��   3 இைணய 
வா�ைல ேமம்ப�த்��ள்ள�. 

❖ 1963 ஆம் ஆண்�ன் ஏற்�ம� (தரக்கட�்ப்பா� மற்�ம் ஆய்�) (Export (Quality Control 
and Inspection) Act) சட்டத்��ைடயப் �ரி� 3ன் �ழ் மத்�ய அர�   ஏற்�ம� ஆய்�க் 
��ைவத் ேதாற்��த்த�.  

❖ ஏற்�ம� ஆய்�க்��  மத்�ய அர�ற்கான ஓர ்ஆேலாசைன அைமப்பா�ம் (advisory 
body) . 

❖ ெசன்ைன, ெடல்�, ெகாச�், ெகால்கத்தா, �ம்ைப ஆ�ய இடங்களில் மத்�ய 
வரத்்தக அைமசச்கத்தால் ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள 5 ஏற்�ம� ஆய்� நி�வனங்களின் 
(Export Inspection Agencies-EIAs) �� ெதா�ற்�ட்ப மற்�ம் நிரவ்ாகக் கட�்ப்பாடை்ட    
ஏற்�ம� ஆய்�க்�� ேமற்ெகாள்�ன்ற�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

இரட்ைட வரி ��ப்� த�ர்ப்� ஒப்பந்தம் 

❖ இந்�யா மற்�ம் ஈரான் இைடேய வ�மானம் �தான வரிகள் ெதாடரப்ாக வரி 
ஏய்ப்�த்  த�ப்� (Prevention of Fiscal Evasion)  மற்�ம் இரடை்ட வரி ��ப்� 
த�ரப்்�ற்கான (Avoidance of Double Taxation)   ஒப்பந்தத்�ற்�  மத்�ய அைமசச்ரைவ 
ஒப்�தல் வழங்��ள்ள�. 

 

❖ இந்த ஒப்பந்தமான� பரஸ்பரம் இ� நா�க�க்�ைடேய �த�ட�்ப் ேபாக்ைக (flow of 
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investment)  அ�கரிப்பேதா� இரடை்ட வரி ��ப்ைபத் த�ப்பதற்காக  இ� 
நா�க�க்�ைடேய ெதா�ல்�ட்பம் மற்�ம்  வல்�நரக்ளின் பரிமாற்றத்ைத 
ஊக்��க்�ம். 

❖ வரி ஏய்ப்�ைனத் த�ப்பதற்� தகவல்களின் பரிமாற்றத்�ற்காக வ�மானத்�ன் 
�தான  இரடை்ட வரி ��ப்ைபத் த�ரக்்க �ற நா�க�டன் அல்ல� ��ப்�டட் 
ப��க�டன் இரடை்ட வரி��ப்�த் த�ரப்்� ஒப்பந்தத்ைத ேமற்ெகாள்ள மத்�ய 
அர�ற்�  1961 ஆம் ஆண்��ைடய வ�மானவரிச ்சட்டத்�ன் �ரி� 90 -ன் (Section 90 
of Income Tax Act, 1961) �ழ் அ�காரமளிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

எரி தரநிைல நி�வனம் -  �டப்ப�தல் 

❖ மத்�ய இர�ல்ேவ அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப��ன்ற மத்�ய ெபா�த்�ைற 
நி�வனமான (Central Public Sector Enterprise-CPSE) எரி தரநிைல  நி�வனத்�ன்  (Burn 
Standard Company Ltd-BSCL) �ட�க்� மத்�ய அைமசச்ரைவ அ�ம� வழங்��ள்ள�. 

❖ அர�த் தரப்�ட��ந்� ெதாடரந்்� நி� உத� மற்�ம் �ற ஆதர�கள் இ�ந்�ம்  
பத்தாண்�க�க்�ம் ேமலாக ெதாடரந்்� ேமாசமான ெசயல்�ைற மற்�ம் நி��யல் 
ெசயல்பாடை்ட இந்நி�வனம் ெகாண்��ப்பதனா�ம் எ�ரக்ாலத்�ல் இத�ைடய 
��த�க்� �ைறந்த நிகழ்தக� சாத்�யேம காணப்ப�வதா�ம் இந்நடவ�க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. 

 

❖ இர�ல்ேவ அைமசச்கத்�ற்�த் ேதைவயான எஃ� உற்பத்���ம், ர�ல் சரக்�ப் 
ெபட்�கள் (wagons) தயாரிப்� மற்�ம் ப��பாரப்்��ம் இந்நி�வனம் ஈ�பட�்  
ெசயலாற்� வந்த�. 

❖ Burn and Company மற்�ம் இந்�ய தர ேவகான் நி�வனம் (Indian Standard Wagon Company 
Limited) ஆ�ய நி�வனங்களின் ஒன்�ைண� மற்�ம் ேத�யமயமாக்க�க்�ப் �ற� 
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மத்�ய கனரகத் ெதா�ற்சாைலத் �ைற�ன் �ழ் 1976 ஆம் ஆண்� எரி தரநிைல 
நி�வனம் உ�வாக்கப்பட்ட�. 

❖ �ந்ைதய ெபா�ளாதார �வகாரங்கள் �தான அைமசச்ரைவக் ��  அ�ம� 
வழங்�யைதத் ெதாடரந்்� 2010 ஆம் ஆண்� இந்நி�வனத்�ன் �தான நிரவ்ாகக் 
கட�்ப்பாடான� மத்�ய கனரக ெதா�ற்�ைற�ட��ந்� (Department of Heavy 
Industries)  மத்�ய இர�ல்ேவ அைமசச்கத்�ற்� மாற்றப்பட்ட�. 

 

�ன்-வ� இர��கள் 

❖ சரக்�  மற்�ம் ேசைவ வரிக் ����ைடய (Goods and Service Tax council-GST Council) 
�ந்ைதய ���களின் ப� மாநிலங்க�க்�ைடேயயான ெபா�டக்ளின்  வரத்்தக 
இயக்கத்�ற்� (Inter-State movement of goods)   �ன்-வ� இர�� அைமப்பான� (e-way Bill 
System) நா� ��வ�ம் 2018 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம்  �தல் அ��கப்ப�த்தப்பட�் 
உள்ள�.  

 

❖ சரக்� மற்�ம் ேசைவ வரி��ைடய �ன்-வ� இர��  வச�யான� �தல் 
�ைறயாக 2018 ஆம் ஆண்� �ப்ரவரி ஒன்றாம் ேத� அ��கப்ப�த்தப்பட்ட�. இதன் 
�லம் ஒ� மாநிலத்���ந்� மற்ெறா� மாநிலத்�ற்� �.50,000 ம�ப்�லான  
சரக்�கைள ெகாண்� ெசல்�ம் வணிகரக்ள் மற்�ம் வாகன உரிைமயாளரக்ள் �ன் 
வ� ர��கைள உடன் ெகாண்� ெசல்ல ேவண்�ம். 

❖ �ல ெதா�ல்�ட்ப �ரசச்ைனகளின் காரணமாக, GST ��வான�  
மாநிலங்க�க்�ைட�லான  (inter-state) �ன்-வ� ர�ைத   ஏப்ரல் ஒன்றாம் ேத� 
�த�ம், மாநிலத்�ற்�ள்ளான �ன்-வ� ர�ைத 2018 ஆம் ஆண்�ன்  ஏப்ரல் 15 ஆம் 
ேத�  �த�ம் அம�க்�க் ெகாண்�வர ��� ெசய்த�. 

❖ GST இைணய வா��ல் (GST Portal) உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம் ஓர ்�ன்ன� ஆவணேம 
(electric document) E-Way bill ஆ�ம். இ� மத்�ய மற்�ம் மாநிலங்க�க்� இைட�லான 
ஓர ் ெபா�வான ப�ரப்பட்ட தகவல் ெதா�ல்�ட்ப உள்கட்டைமப்பா�ம் (Common and 
Shared information technology  infrastructure).  
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❖ இ� ெபா�டக்ளின் வரத்்தக  இயக்கத்�ற்கான ஓர ்சான்றாக ெசயல்ப��ன்ற�. 

❖ ேத�ய தகவல் ைமயத்தால் (National Informatics Centre -NIC) �ன்-வ� ர��  அைமப்�  
வ�வைமக்கப்பட�் ேமம்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பச ்ெசய்�கள் 

ஆ�ஷ் QOL-2C 

❖ �ற்�ேநாயாளிகளின்  வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயரத்்�வதற்காக AYUSH QOL-2C  எ�ம் 
���டப்படட் ம�ந்�ன் (coded drug)  ேமம்பாடை்ட ஆ�ரே்வத அ��யல் 
ஆராய்ச�்க்கான மத்�யக் ��   (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences - CCRAS)  
�வங்��ள்ள�.  

❖ மாரப்கப் �ற்�ேநாயாளிகளில்  இம்ம�ந்�ற்கான ம�த்�வ ஆய்�கைள ஆ�ரே்வத 
அ��யல் ஆராய்ச�்க்கான மத்�யக் ��  ேமற்ெகாண்�ள்ள�.  

❖ CCRAS ஆன� மத்�ய ஆ�ஷ் அைமசச்கத்�ன் (Ministry of AYUSH) �ழ் ெசயல்ப��ன்ற 
ஓர ்தன்னாட்��ைடய அைமப்பா�ம் (Autonomous body). 

❖ இதன் தைலைமயகம் �� �ல்��ல் அைமந்�ள்ள�. 

❖ ஆ�ரே்வதம் மற்�ம் ேசாவா – ரிக்பா ம�த்�வ �ைறகளில் (Sowa-Rigpa system of 
medicine) அ��யல் வ��லான ஆராய்ச�்களின் ேமம்பாட்�ற்�ம், 
ஒ�ங்�ைணப்�ற்�ம், ம�ந்�ப் ெபா�டக்ளின் �ட�்ச ் ேசரப்்�ற்�ம் (formulation), 
ஊக்��ப்�க்�ம்  ஆ�ஷ் �ைற�ல் ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள இந்�யா�ன் உசச் 
அைமப்ேப   ஆ�ரே்வத அ��யல் ஆராய்ச�்க்கான மத்�யக் ��  ஆ�ம். 
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