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ஏப்ரல் – 18 

TNPSC �ளிகள் 

 உத்�ரப்�ரேதச மாநிலத்�ன் அேம� மாவட்டத்�ல் உள்ள கதவ்ரா�ல் 
உத்�ரப்�ரேதசம் நீம் என்ற �ட்டத்ைத  மத்�ய ஜ�ளித் �ைற மற்�ம் தகவல் & 
ஒளிபரப்�த்�ைற அைமசச்ர ் ஸ்�ரி� இராணி �வங்� ைவத்�ள்ளார.் �ஜராத் 
நரம்தா பள்ளத்தாக்� உரங்கள் மற்�ம் ரசாயனங்கள் நி�வனத்தால் இத்�ட்டம் 
ெதாடங்கப்பட்ட�.  

 ��ஸ்�யன் ��ங் (Christian Sewing) ெட�டஷ்் வங்��ன் (Deutsche Bank)  ��ய தைலைம 
ெசயல் அ�காரியாக (chief executive Officer) நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

 ேத�யச ் ெசய்�கள் 

இரா�வத் தளப�கள் மாநா�  

 அண்ைம�ல் ���ல்��ல் இரா�வத் தைலைமத் தளப� ��ன் ராவத் 
தைலைம�ல் இரா�வத் தளப�கள் மாநா� (Army Commanders’ Conference)  
�வங்��ள்ள�. 

 இரா�வத் தளப�கள் மாநாடான�  ஆண்�ற்� இ��ைற (biannually) 
நடத்தப்ப��ன்ற�. �ட்�ைண�க் கலந்தாேலாசைன (collegiate deliberations) �லம் 
�க்�ய ெகாள்ைக ���கைள வ�ப்பதற்காக இந்த மாநா� நடத்தப்ப��ன்ற�. 

 ஆ� நாடக்ள் நைடெப��ன்ற இந்த மாநாடான� இரா�வ ெசயல்பா�களில்   
இந்�ய இரா�வத்�ன் �ட்ட�டல் மற்�ம் அமல்பாட�் ெசயல் �ைறக�க்கான 
�க்�ய நிகழ்ச�்யா�ம். 

 எ�ரக்ால பா�காப்� அச�்�த்தல்கைளத் தணித்தல், இந்�யா�ன் வடக்� 
எல்ைலகளில் உடக்ட்டைமப்� வச�கைள ேமம்ப�த்தல், பா�காப்� �க்�யத்�வம் 
வாய்ந்த ப��களில் இர�ல்ேவ இ�ப்�ப் பாைதகைள  அைமத்தல், இரா�வத் 
�ைறக்கான நி�நிைல  ஒ�க்��, இரா�வத்�ன் தாக்�தல் �றைன 
ேமம்ப�த்�தல் ேபான்ற பல்ேவ� �வகாரங்கள் �� இம்மாநாட்�ல் தளப�கள் 
�வா�க்க உள்ளனர.் 

 

இந்�ய ைகேப�  மாநா� - 2018 

 இந்�ய ைகேப� மாநாட்�ன் (India Mobile Congress) இரண்டாவ� ப�ப்� 2018 ஆம் 
ஆண்�ன் அக்ேடாபர ் 25-ஆம் ேத� �தல்  27-ஆம் ேத� வைர ெடல்��ல் நைடெபற 
உள்ள�. 

 இந்�ய ைகேப�  மாநாட்�ன் இரண்டாவ� ப�ப்��ைடய க�ப்ெபா�ள்   “��ய  
��டட்ல் எல்ைல அ�க்�கள் - இைணப்�, உ�வாக்கம், �த்தாக்கம்” (New Digital Horizons 
- Connect, Create, innovate) என்பதா�ம். 

 இந்�ய ெசல்�லார ் ஆப்பேரட்டரக்ள் சங்கம் (Cellular Operators Association of India-COAI) 
மற்�ம் மத்�ய ெதாைலத் ெதாடர�்த்  �ைற  (Department of Telecommunications (DoT)) 
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ஆ�யைவ  இந்த மாநாடை்ட ஒ�ங்�ைணத்�ள்ளன. 

 �தல் இந்�ய ைகேப�  மாநா� 2017-ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர ்மாதம் �� �ல்��ல் 
�ரக� ைமதானில் நைடெபற்ற�. 

 ெதாைலத் ெதாடர�்  �ைற�ன் எ�ரக்ால ெசயல்பாடை்ட வ� நடத்�வதற்� 
ெகாள்ைக வ�ப்பாளரக்ள், ெதா�ல்�ைற நி�ணரக்ள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைற 
அைமப்�கள் ஓர ் அரத்்த�ள்ள �வாதத்�ல் (meaningful deliberations) ஈ�பட 
அவரக்�க்� ஓர ் ேமைடைய வழங்�வதற்காக 2017-ஆம் ஆண்�   இந்�ய ைகேப�  
மாநா�   �வங்கப்படட்�.  

 

e-FRRO �ட்டம்   

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கமான� (Union Home Ministry)  �ன்-ெவளிநாட்�னர ்
�ராந்�ய ப�� அ�வலகம் (e-Foreigners Regional Registration Office/e-FRRO) எ�ம் 
இைணய அ�ப்பைட�லான பயன்பாடை்டத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 இந்�யா�ற்�ப் பயணம் ேமற்ெகாள்�ம் ெவளிநாட�்ப் பயணிக�க்� ேவகமான 
மற்�ம் �றனான இைச�ச�்ட�்  ெதாடரப்ான ேசைவகைள (visa-related services )  
ஆன்ைலனில் வழங்�வேத e-FFRO-�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 ெவளிநாட்�ன�க்� இைச�ச ் �ட�்  ெதாடரப்ான ேசைவகைள �ைரவாக�ம் 
�றன்பட்ட �ைற��ம்  வழங்�வதற்� ைமயப்ப�த்தப்படட் ஆன்ைலன் 
இைணயதளத்ைத  (centralised online platform) கட்டைமப்பேத e-FRRO எ�ம் இைணய 
அ�ப்பைட�லான பயன்பாட்�ன்  ேநாக்கமா�ம். 

 தற்ேபா� நைட�ைற�ல், 180-க்�ம்  அ�கமான நாடக்ைளக் ெகாண்ட இைச�ச ்�ட�் 
காலத்�ல்    இந்�யா�ல் தங்�ம் ெவளிநாட்டவரக்ள் இந்�யா�ல் உள்ள 
ெவளிநாட்�னர ் ப��  அ�வலகங்களில் (FROs) தங்கைள ப�� ெசய்� ெகாள்ள 
ேவண்�ம். 

 இத்�ட்டத்�ன் �லம், ெவளிநாட்�னர ் இனி ெவளிநாட்�னர ் ப��  அ�வலகம் 
(Foreigners Registration Office- FRO) அல்ல� �ராந்�ய ெவளிநாட்�னர ்ப��  அ�வலகம் 
(Foreigner Regional Registration Office –FRRO)   ெசன்� தங்கைள ப�� ெசய்� ெகாள்ளத் 
ேதைவ�ல்ைல. 

 e-FRRO �ட்டமான�, �ப்ரவரி 12-ஆம் ேத� அன்���ந்� ேசாதைன அ�ப்பைட�ல் 
நான்� �ராந்�ய ெவளிநாட்�னர ் ப�� அ�வலகங்களில் அமல்ப�த்தப்பட�் 
வ��ன்ற�. 

 அைவயாவன 

o ெபங்க�� 

o ெடல்� 

o ெசன்ைன 

o �ம்ைப 

 தற்ேபா� �ைறயாக ேம�ம் 8  �ராந்�ய ெவளிநாட்�னர ்ப��    அ�வலகங்களில் 
e-FRRO �ட்டம் ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

o ெகால்கத்தா 

o அ�ரத்சரஸ்  
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o ைஹதராபாத் 

o ெகாச�்ன் 

o ��வனந்த�ரம் 

o ேகா�க்ேகா� 

o லக்ேனா 

o அகமதாபாத் 

 

இந்�யா – �ேயஸ்பேடன் மாநா� - 2018 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான இந்�யா – �ேயஸ்பேடன் (Wiesbaden) மாநா� அண்ைம�ல் 
���ல்��ல் நைடெபற்ற�. 

 இந்த மாநாட்�ன் தைலப்� “ஐக்�ய நா�கள் சைப�ன் பா�காப்� க�ன்��ன் 
�ரம்ானம் 1540-ன் �றன்பட்ட அமல்பாட்�ைன ேநாக்� அர� – ெதா�ற்�ைற 
�ட்�ைண� �லம் உலக �நிேயாக சங்��ைய பா�காத்தல்” (Securing Global Supply 
Chains through Government-Industry Partnerships towards Effective Implementation of UNSC 
Resolution 1540)  என்பதா�ம்.  

 ெஜரம்ன் அரசாங்கம் மற்�ம் ஆ�தக் �ைறப்� �வகாரங்க�க்கான ஐ.நா. 
அ�வலகம் (UN Office for Disarmament Affairs-UNODA) ஆ�யவற்�ன் ஒத்�ைழப்ேபா� 
மத்�ய ெவளி�ற�த்�ைற அைமசச்கம்  2018 ஆம் ஆண்�ற்கான இந்�யா – 
�ேயஸ்பேடன் மாநாடை்ட நடத்��ள்ள�. 

 �க்� எ�ம்  வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ல்�ைற�ன் வணிகக் கழகங்களின் 
சம்ேமளனம்   (FICCI- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)   இந்த 
மாநாட்�ன் ெதா�ற்�ைற பங்களிப்பாளரா�ம். 

UNSC �ரம்ானம் 1540 

 அர� – ெதா�ல்�ைற �ட்�ைண� �லம் ஐ.நா. பா�காப்�க் க�ன்��ன் �ரம்ானம் 
1540-ன் அமல்பாட்�ைன (UNSC Resolution 1540) வ�ப்ப�த்�வதற்காக 2012-ஆம் ஆண்� 
ெஜரம்னி அர�னால் �ேயஸ்பெடன் ெசயல்�ைற (Wiesbaden Process)  
ெதாடங்கப்பட்ட�. 

 ேபர�� ஆ�தங்களின் (weapon of mass destructions) சரவ்ேதச பரவைலத் த�ப்பதற்கான 
தன்�ைடய நீண்ட கால நிைலப்பாட�் அரப்்பணிப்�ன் ஒ� ப��யாக, UNSC 1540 
�ரம்ானத்ைத அமல்ப�த்�வதற்காக சட்ட �ன்னளிப்� உைடய வ�ைமயான ஆ�த 
ஏற்�ம� கட�்ப்பாட�் அைமப்ைப  இந்�யா ஏற்ப�த்��ள்ள�. 

 உ�ப்�னரல்லாத நா�க�க்� அ� ஆ�த (nuclear), ேவ��யல் (chemical),  உ�ரியல் 
ஆ�தங்கள் (biological weapons)  மற்�ம் அவற்�ன் �நிேயாக அைமப்�களின் (delivery 
systems) பர�தைலத்  த�ப்பதற்� ேபா�ய மற்�ம் �றம்பட்ட நடவ�க்ைகைய  ஏற்� 
அவற்ைற  ெசயல்ப�த்த ஐ.நா. அைவ�ன் பா�காப்�க் க�ன்��ன் அைனத்� 
உ�ப்� நா�கள் ��ம் ஐ,நா. பா�காப்� க�ன்�ல் 1540 �ரம்ானமான� சட்டப் 
�ைணப்�க் கடைமைய (legally binding obligations) ஏற்ப�த்��ன்ற�. 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

அர� �ட்டைமப்� மாநா� 2018 

 அர� �ட்டைமப்�ன்  நா�கள் சந்�க்�ன்ற சவால்க�க்�த் �ர�் காண்பதற்� அர� 
அரசாங்கங்களின் �ட�் ெசயல்பாடை்ட (Arab joint action)  ேமம்ப�த்�வதற்காக ஏப்ரல் 
15 அன்� ச�� அேர�யா�ன் தஹ்ரானில் (Dhahran )  29-வ� அர� �ட்டைமப்� 
மாநா� (Arab League Summit)  �வங்��ள்ள�. 

 ச�� அேர�யா�ன் மன்னர ் சல்மான் இம்மாநாட்�ற்�த் தைலைம வ�த்�ள்ளார.் 
இம்மாநாட்�ற்� “ெஜ�சேலம் மாநா�”  (Jerusalem Summit)  என அவர ்ெபயரிட�்ள்ளார.் 

 அைனத்� அர� மக்களின் மனசாட்�களி�ம் பாலஸ்�னம் ெபா�ந்�ள்ள� (engraved 
in the conscience of all Arab people)  என்பைத உலகம் ��வ�ம் உள்ள அைனவ�க்�ம் 
நிைன�ட�்வதற்காக இம்மாநாட்�ற்� ெஜ�சேலம் மாநா� எனப் ெபயரிட�்ள்ளனர.் 

 அர� நாட�்த் தைலவரக்ளின் வ�டாந்�ர ��ைகயான இம்மாநாட்�ல், ஈரா�க்� 
எ�ரான ஒன்�பட்ட நிைலப்பாட�்ற்� ச�� அேர�யா அைழப்� ��த்�ள்ள�. 

 கடந்த வாரம் �ரியா�ன் �ழக்� க�ட்டா (Eastern Ghouta)  மாகாணத்�ல் 
�ளரச்�்யாளரக்ளின் உைற�டப்  ப��களின் �� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இரசாயனத் 
தாக்�த�க்�ப் (Chemical attack) ப�ல�யாக ேபாரால் பா�க்கப்பட�்ள்ள  �ரியா�ல் 
அெமரிக்கா, �ரான்ஸ், மற்�ம் �ரிட்டன் நா�கள்  வான்வ�த் தாக்�தல்கைள 
ேமற்ெகாண்ட 24 மணி ேநரத்�ற்�ப் �ற� இம்மாநா� ெதாடங்��ள்ள�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள்  

QUEST - மகாராஷ்�ரா   

 �றப்� வளரச்�் நி�நிைல   ஒ�க்��கைள (special development budget allocations) 
ம�ப்�� (Evaluate) ெசய்வதற்காக�ம், அவற்ைற அள�� (quantify)  ெசய்வதற்காக�ம், 
பழங்���ன ேமம்பாட்�ன் �� அவற்��ைடய தாக்கங்கைள 
ம�ப்��வதற்காக�ம் “QUEST” எ�ம் ைமயத்ைத மகாராஷ்�ரா மாநில அர� 
அைமத்�ள்ள�. 

 நீ�த்த மாற்றத்�ற்கான தர ம�ப்�� ைமயம் என்பேத (Quality Evaluation for Sustainable 
Transformation  centre)  QUEST  என்பதன் �ரிவாக்கமா�ம்.. 

 பழங்���னரின் ேமம்பாட்�ற்காக ஒ�க்�� ெசய்யப்ப�ம் ஒவ்ெவா� �பா�ம் 
கணக்�டப்ப�வேதா� மட�்மல்லாமல் ஒ�க்�� ெதாைககளினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப��ன்ற �ட்டங்களின் �லம் பழங்���ன மக்களின் வாழ்�ல் 
ஏற்ப��ன்ற ேமம்பா�ம் அள�� ெசய்யப்ப��ன்ற� என்பைத உ�� 
ெசய்வதற்காக மகாராஷ்�ரா மாநிலத்�னால்  ெதாடங்கப்பட�்ள்ள .இந்த ெதாடக்கம் 
நாட்�ல் இ�ேவ �தன்�ைற ஆ�ம். 
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�ரபலமானவரக்ள் , ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

�ஸ்ெகட் ஜத்ரா ���ழா 2018 

 ேநபாள நாட்�ன் பக்தா�ர ்மற்�ம் காத்மண்� பள்ளத்தாக்�ன் (Kathmandu valley)  �ற 
ப��களில் �கழ்ெபற்ற �ஸ்ெகட ் ஜத்ரா ���ழா (Bisket Jatra Festival) 
ெகாண்டாடப்பட�் வ��ன்ற�. 

 
 ஒன்ப�  நாடக்ள் ெகாண்டாடப்ப��ன்ற இந்த வ�டாந்�ர �ஸ்ெகட ் ஜத்ரா  

���ழாவான� ேநபாள நாட்��ைடய பாரம்பரிய நாடக்ாட�்�ன் �� வ�டத் 
ெதாடக்கத்ைதக் ��க்�ன்ற�. �� வ�டத் ெதாடக்கத்�ன் நான்� நாடக்�க்� 
�ன்�  �ஸ்ெகட ்ஜத்ரா ���ழா ெதாடங்��ற�. 

 இத்���ழாவான� மல்லா வம்சத்�ன் (Malla dynasty)  ஆட்�க் காலத்�ல் 
ெதாடங்கப்படட்தாக நம்பப் ப��ன்ற�. ைபரவநாத் கட�ளின் (Lord Bhairavanath) ரத 
பவனி ஊரவ்லம் (chariot procession)  �ஸ்ெகட் ஜத்ரா ���ழா�ன் �க்�ய கவன ஈரப்்� 
அம்சமா�ம். 

                   

   இந்�ய �ட்�க் கண்காட்�  -2018 

 உத்�ரப்�ரேதச மாநிலம் �ேரட்டர ் ெநாய்டா�ல் உள்ள இந்�யக் கண்காட்�  
ைமயம் மற்�ம் சந்ைத�ல் (India Expo Centre and Mart) 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான இந்�ய 
�ட�்க் கண்காட்��ன் (Home Expo India 2018) 7- வ� ப�ப்ைப மத்�ய ஜ�ளித் �ைற 
மற்�ம் தகவல் & ஒளிபரப்�த் �ைற அைமசச்ர ் ஸ்�ரி� இராணி ெதாடங்� 
ைவத்�ள்ளார.் 

 3 நாடக்ள் நைடெப�ம் இந்தக் கண்காட்�ைய ைக�ைனப் ெபா�டக்�க்கான 
ஏற்�ம� ேமம்பாட�்க் கழகம் (Export Promotion Council for Handicrafts -EPCH) 
ஒ�ங்�ைணத்�ள்ள�.  

 �ட�் உபேயாகப் ெபா�டக்ள் (House wares), ஜ�ளிகள் (Textiles) மற்�ம் மரசச்ாமான்கள் 
(Furnitures)  எ�ம் �ன்� வைகப்பாட�்ப் �ரி�களில்  இந்தக் கண்காட�் 
நடத்தப்ப��ன்ற�. 
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 இந்�யா�ல் ைக�ைனப் ெபா�டக்�க்கான �தன்ைம  ஏற்�ம� ேமம்பாட�் 
அைமப்ேப ைக�ைனப் ெபா�டக்�க்கான ஏற்�ம� ேமம்பாட�்க் கழகம்  (EPCH)    
ஆ�ம். 

 அர�, வா�க்ைகயாளரக்ள், ஏற்�ம�யாளரக்ள் ஆ�ேயா�க்� இைடேய 
�ைன�க்�யாக (catalyst)  ெசயல்ப�ம் �க்�ய ெசயல்பாத்�ரத்�ைன இ� 
வ�க்�ற�.   

 ைக�ைனப் ெபா�டக்ளில் வரத்்தகத்ைத ேமம்ப�த்�வேத ைக�ைனப் 
ெபா�டக்�க்கான ஏற்�ம� ேமம்பாட�்க் கழகத்�ன் �க்�ய ேநாக்கமா�ம். 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

2018 சந்ைத� ATP ேசலஞ்சர் ேபாட்� 

 ைதவான் தைலநகர ் ைதெபய்�ல் (Taipei) நைடெபற்ற 2018ஆம் ஆண்�ற்கான  
சந்ைத� ATP ேசலஞ்சர ்ெடன்னிஸ் ேபாட்��ன் இ�� ஆடட்த்�ல் சக  நாட�் �ரரான 
இராம்�மார ்ராமநாதைன �ழ்த்� இந்�யா�ன்  ெடன்னிஸ் �ரரான �� பாம்ரி   (Yuki 
Bhambri) சாம்�யன் படட்த்ைத   ெவன்�ள்ளார.் 

 இ� �� பாம்�ரிக்� 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான ெடன்னிஸ் �சனின் �தல் ஒற்ைறயர ்
ேசலஞ்சர ் பட்டமா�ம். 

 இந்த ெவற்��ன் �லம் �� பாம்�ரி  �ண்�ம்  சரவ்ேதச ெடன்னிஸ் தரவரிைச�ன் 
�தல் 100 இடங்களில் இடம் ெபற்�ள்ளார.் 

 

ஆ�ய ேகாப்ைப 2018 

 இந்�ய �ரிக்ெகட் கட�்ப்பாட�் வாரியத்�னால் (Board of Control for Cricket in India-BCCI) 
பா�ஸ்தான் �ரிக்ெகட ் அணிைய ேபாட்��ல் பங்ேகற்க ைவப்ப� ெதாடரப்ாக 
மத்�ய அர�டம் இ�ந்� அ�ம�ையப் ெபற இயலாததன் காரணமாக ஆ�ய 
�ரிக்ெகட ் க�ன்�லான� (Asian Cricket Council-ACC) 50 ஓவர ் ஆ�ய ேகாப்ைப�ன் 
ேபாட்� நடக்�ம் இடத்ைத  (Asia Cup)  இந்�யா��ந்� ஐக்�ய அர� அ�ரகத்�ற்� 
(United Arab Emirates) மாற்��ள்ள�. 

 ஆ�ய �ரிக்ெகட ் க�ன்��ன் தைலைம�டமான ேகாலாலம்�ரில்   நைடெபற்ற 
ஆ�ய �ரிக்ெகட ் க�ன்�ல் சந்�ப்�ன் ேபா� ஆ�ய �ரிக்ெகட ் க�ன்��ன் 
அைனத்� நா�க�ம் 50 ஓவர ் ஆ�ய ேகாப்ைபப் ேபாட�்�ன்  ேபாட்� நடக்�ம் 
இடத்ைத மாற்ற ஒ�மனதாக ஏற்�க் ெகாண்டதால் ேபாட்� நடக்�ம் இடம் 
இந்�யா���ந்� ஐக்�ய அர� அ�ரகத்�ற்� மாற்றப்பட�்ள்ள�. 

 ெசப்டம்பர ்13-ஆம் ேத� �தல் 28- ஆம் ேத�  வைர  வைர �பாய் மற்�ம் அ�தா��ல்  
ஆ�ய ேகாப்ைபப்  ேபாட்� நைடெபற உள்ள�. 

 இ� ஆண்�க�க்� ஒ� �ைற (Biennial event) நடத்தப்ப�ம் ஆ�யக் ேகாப்ைபப் 
ேபாட்�யான� ெசப்டம்பர ் மாதம் இந்�யா�ல் நைடெபற��ந்த�. இ�ப்��ம் 
பா�ஸ்தான் �ரிக்ெகட ் ஆைணயம் ேகாப்ைபக்கான ேபாட்��டத்ைத மாற்�ட 
ேவண்�ம் என ெதாடரந்்� எ�ரப்்� ெதரி�த்� வந்த�. 

 இந்த ஆ�ய ேகாப்ைபப் ேபாட�்யான� இந்�யா, பா�ஸ்தான், வங்கேதசம், 
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இலங்ைக, ஆப்கானிஸ்தான் ஆ�ய நா�களின் ேத�ய �ரிக்ெகட ் அணிக�க்� 
இைடேய நைடெப��ன்ற�. 
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