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ஏப்ரல் – 29 

TNPSC �ளிகள் 

 இலண்டனில் நைடெபற்ற காமன்ெவல்த் நா�களின் அர�த் தைலவரக்ள் சந்�ப்�ன் 
(Commonwealth Heads of Government Meeting-CHOGM) இ���ல் காமன்ெவல்த் நா�கள் 
2020-ல் இைணய பா�காப்� �� ெசயல் நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
காமன்ெவல்த் ைசபர ் �ரகடனத்ைத (Commonwealth Cyber Declaration) இயற்��ள்ளன. 
இந்தப் �ரகடனமான� ைசபர ் பா�காப்� ஒத்�ைழப்�ன் �தான உல�ன் 
�கப்ெபரிய மற்�ம் ���யல் ரீ��ல் �க�ம் பன்ைமத்�வ�ைடய உல�ன் 
பல்ேவ� அர�க�க்�ைடேயயான அரப்்பணிப்பாக (inter-governmental commitment) 
க�தப்ப��ன்ற�. 

 �னா�ன் �ச�்வான் மாகாணத்�ல் (Sichuan province) ஆராய்ச�்யாளரக்ள் 11.15 ெச.�. 
அள�ல் இறக்ைகையக் (wingspan) ெகாண்ட �கப்ெபரிய ெகா�ைவ 
கண்���த்�ள்ளனர.் இ� உல�ன் �கப்ெபரிய ெகா� இனமான 
ேஹாேலா��யா�கேடா (Holorusiamikado) இனத்ைதச ் ேசரந்்த�. இந்த ெகா� 
இனமான� �தன்�த�ல் ஜப்பானில் கண்ட�யப்பட்ட�. ெபா�வாக இைவ 8 ெச.�. 
வைர இறக்ைக அளைவ ெகாண்டைவ. இந்த ெகா�க்கள் தாவரங்களின் ேதன்கைள 
(nectar) �க்�ய உணவாக உடெ்காள்பைவ. இைவ இரத்தத்ைத உ�ஞ்�வன அல்ல. 

  

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

�ழந்ைதகைள பலாத்காரம் ெசய்ேவா�க்� மரண தண்டைன 

 12 வய�ற்�க் �ைறவான ���கைள பலாத்காரம் ெசய்ேவா�க்� மரண தண்டைன 
வழங்�வற்கான �ற்ற�யல் சட்ட ��த்தத்�ற்கான அவசரச ் சடட்த்�ற்கானப் 
�ரகடனத்�ற்� (Criminal Law (Amendment) Ordinance) மத்�ய ேக�ேனட ் அ�ம� 
அளித்�ள்ள�. 

 

 இந்த அவசரச ் சட்டமான� இந்�ய தண்டைனச ் சட்டத்ைத�ம் (Indian Penal Code -IPC), 
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�ற்ற�யல் நைட�ைறச ் சட்டத்ைத�ம் (Criminal Procedure Code-CrPC), 2012 ஆம் 
ஆண்�ன் பா�யல் �ற்றங்களில் இ�ந்� �ழந்ைதகைள பா�காக்�ம் சட்டத்ைத�ம் 
(Protection of Children from Sexual Offences - POCSO Act 2012), 1872 ஆம் ஆண்�ன் இந்�ய 
சாட்�ச ்சட்டத்ைத�ம் (Indian Evidence Act) ��த்தம் ெசய்ய உள்ள�. 

 ேம�ம் இந்த �ற்ற�யல் சட்டத் ��த்தத்�ற்கான அவசரச ்சட்டம் ேத�ய �ற்ற�யல் 
ஆவணக் காப்பகத்�ன் (National Crime Records Bureau -NCRB) �லம் பா�யல் 
�ற்றவாளிகளின் �ய �வரங்கள் (profile) மற்�ம் ேத�ய பா�யல் பலாத்கார 
நிகழ்�களின் தர�த் தளங்கைள (National database) பராமரிப்பதற்கான சட்டக் 
��ைன�ம் ெகாண்�ள்ள�. 

 காவல்�ைற அ�காரிகளினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் பா�யல் பலாத்கார 
வழக்�களின் �சாரைண, வழக்� �ன்ெதாடரல் மற்�ம் கண்காணிப்� 
ஆ�யவற்�ற்காக இத்தர�களான� மாநிலங்கள் மற்�ம் �னியன் �ரேதசங்க�டன் 
ெதாடரந்்� ப�ரப்ப�ம். 

 

நீ�ப� ராேஜஷ் �ந்தல் ���ன் பரிந்�ைரகள்  

 நீ�ப� ராேஜஷ் �ந்தல் (Justice Rajesh Bindal) தைலைம�லான �� 
நா�க�க்�ைடேயயான �ழந்ைதகளின் தக்கைவப்� மற்�ம் அ�ப்�ைக (inter 
country removal & retention of children) ெதாடரப்ான சட்ட �வகாரங்கள் �� தன்�ைடய 
அ�க்ைகைய�ம், அைவ ெதாடரப்ான தன்�ைடய பரிந்�ைரகைள�ம் மத்�ய 
ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பா� அைமசச்கத்�டம் (Ministry of Women and Child 
Development) சமரப்்�த்�ள்ள�. 

 இந்த ��வான� நா�க�க்�ைடேயயான ெபற்ேறார ் சாரந்்த �ழந்ைதகள் 
கடத்�தல் �ரச�்ைனகள் �ரம்ான ஆைணயத்ைத (Inter Country Parental Child Removal 
Disputes Resolution Authority-ICPCRDRA) அைமக்க�ம் மத்�ய அர�ற்� பரிந்�ைர 
வழங்��ள்ள�. 

 இந்த ஆைணயத்�ன் தைலவராக ஓய்� ெபற்ற உயரநீ்� மன்ற நீ�ப� இ�ப்பார.் 
�க்�ய அைமசச்கங்களின் �ர�நி�க�ம், சட்டம் மற்�ம் ச�கத் �ைற�ல் 
ஈ�பாட�்ப் �ன்னணிகைள ெகாண்டவரக்�ம் இந்த ஆைணயத்�ல் உ�ப்�னரக்ள் 
ஆவார.் 

 ெபற்ேறார ் சாரந்்த �ரச�்ைனகளினால் உண்டா�ம் �ழந்ைதகளின் 
நா�க�க்�ைடேயயான த�ப்� மற்�ம் நா�கடத்�தல் �ரச�்ைனக�க்� ஓர ்
இடத்�ல் �ர�் வழங்�வதற்காக (one window solution) இந்த ஆைணயம் 
ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 இந்த பரிந்�ைரகேளா� இைணந்� ராேஜஷ் �ந்தல் ��வான� சரவ்ேதச 
�ழந்ைதகள் கடத்தல் மேசாதா�ன் வைர�ச ் சட்டத்ைத (draft legislation- International 
Child Abduction bill) மத்�ய அர�டம் சமரப்்�த்�ள்ள�. 

 தற்ேபா� நடப்�ல் �ழந்ைதகைள இந்�யா���ந்ேதா அல்ல� இந்�யா�ற்ேகா 
ெவளிநா�களில் உள்ள இந்�யப் ெபற்ேறாரக்ளால் உண்டா�ம் 
�ரச�்ைனகளி��ந்� ���த்� இந்�யா�ற்� நா� கடத்� ெகாண்� வ�வ� 
ெதாடரப்ானப் �ரச�்ைனகைளத் �ரக்்க எந்தெவா� ��ப்�டத்த� சடட்�ம் இல்ைல. 

நா�க�க்�ைடேயயான �ழந்ைதகள் கடத்தல்-ேஹக் உடன்ப�க்ைக  

 இந்த சட்ட ஆைணயமான� (Law Commission of India - LCI) 1980-ஆம் ஆண்� சரவ்ேதச 
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�ழந்ைதகள் கடத்த�ன் ச�க அம்சங்கள் �தான ேஹக் உடன்ப�க்ைக�ல் (Hague 
Convention on Civil Aspects of International Child Abduction 1980) இந்�யா�ன் இைண�ற்� 
ஆதரவளிக்க�ம், இந்�யா�ன் இைண� ெதாடரப்ான �ரச�்ைனகைள கைளய�ம், 
சரவ்ேதச �ழந்ைதகள் கடத்த�ன் ச�க அம்சங்கள்- 2016 (The Civil Aspects of International 
Child Abduction Bill, 2016) எ�ம் வைர�ச ்சட்டத்ைத தயார ்ெசய்�ள்ள�. 

 சரவ்ேதச �ழந்ைதகள் கடத்த�ன் ச�க அம்சங்கள் �தான ேஹக் உடன்ப�க்ைக�ல் 
94 நா�கள் உ�ப்�னரக்ளாக உள்ளனர.்  

 இந்�யா இந்த ஒப்பந்தத்�ல் இன்�ம் ைகெய�த்�ட�ல்ைல.  

 இந்த உடன்ப�க்ைக�ல் உ�ப்�னராவதற்� �ன்� உடன்ப�க்ைக�ல் 
ைகெய�த்�ட �ைன�ம் நாடான� �ழந்ைதகளின் சரவ்ேதச கடத்தல் ெதாடரப்ாக 
உள்நாட�்ச ்சட்டத்ைத ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 

 இந்த ேஹக் உடன்ப�க்ைக�ன் உ�ப்� நா�களில் ஏதாவ� ஒ� நாட்�ல் வாழ்�ட 
����ப்ேபாராய் (habitual resident) உள்ள 16 வய� வைர�லான அைனத்� 
�ழந்ைதக�க்�ம் இந்த உடன்ப�க்ைக ெபா�ந்�ம்.  

 

ைவரஸ் கல்�ரல் அழற்� த�ப்� மற்�ம் கட்�ப்பாட்�ற்கான ஒ�ங்�ைணந்த 
ெதாடக்கம்  

 ைவரஸ் கல்�ரல் அழற்��ன் த�ப்� மற்�ம் கட�்ப்பாட�்ற்� மத்�ய �காதாரம் 
மற்�ம் ��ம்ப நல வாழ்� 
அைமசச்கமான� ேத�ய 
�காதாரத் �ட்டத்�ன் (National 
Health Mission -NHM) �ழ் “ைவரஸ் 
கல்�ரல் அழற்��ன் த�ப்� 
மற்�ம் கட�்ப்பாட�்ற்கான 
ஒ�ங்�ைணந்த ெதாடக்கத்ைத” 
(‘Integrated initiative for prevention & 
control of viral hepatitis’) ெதாடங்க 
��� ெசய்�ள்ள�.  

 கல்�ரல் அழற்� என்ப� 
கல்�ரல் �க்கமா�ம். கல்�ரல் அழற்� என்ப� ெப�ம்பா�ம் ைவர�னால் 
ஏற்ப��ன்ற�. கல்�ரல் அழற்��ல் ெபா�வாக 5 வைககள் உள்ளன. அைவயாவன 
ெஹப்பைட�ஸ் A, ெஹப்பைட�ஸ் B, ெஹப்பைட�ஸ் C, ெஹப்பைட�ஸ் D, 
ெஹப்பைட�ஸ் E ஆ�யைவ ஆ�ம்.  

 ைவரஸ் ெஹப்பைட�ஸ் ேநாயான� உலகம் ��வ�ம் ஓர ் ெபா� �காதாரப் 
�ரச�்ைனயாக அங்�கரிக்கப்பட�்ள்ள�. இந்�யா 2030-ஆம் ஆண்�ற்�ள் கல்�ரல் 
அழற்�ைய �ற்��ம் ஒ�க்க இலக்�ைன நிரண்�த்�ள்ள�. 

 

தைடெசய்யப்பட்ட ப��களின் அ�ம�  

 தைட ெசய்யப்பட்ட ப��க�க்கான �றப்� அ�ம��டன் (protected area permit) 2018-
ஆம் ஆண்�ன் ஏப்ரல் ஒன்றாம் ேத� �தல் ஐந்தாண்� காலத்�ற்� நாகாலாந்�, 
�ேசாரம், மணிப்�ர ்ஆ�ய மாநிலங்களின் எல்ைலப் ப��க�க்� ெவளிநாட்�னர ்
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ெசல்வதற்� அ�ம�ப்பதற்காக அ�ப� ஆண்�காலம் பழைமயான தைட 
ெசய்யப்படட் ப��கள் அ�ம� ��கைள (protected area permit regime) மத்�ய 
உள்�ைற அைமசச்கம் தளரத்்��ள்ள�.  

 இ�ப்��ம் மணிப்�ர,் �ேசாரம், நாகாலாந்� உட்பட அைனத்� தைட ெசய்யப்படட் 
ப��க�க்�ம் (area permit regime) பா�ஸ்தான், �னா, ஆப்கானிஸ்தான் ஆ�ய 
நா�கைளச ்ேசரந்்த ��மக்கள் ெசல்வதற்கான தைட ெதாடரந்்� நீ�க்�ன்ற�. 

 1958-ஆம் ஆண்�ன் ெவளிநாட்டவரக்ள் [பா�காக்கப்பட்ட ப��கள்] ஆைண�ன் ப� 
(Foreigners (Protected Areas) Order, 1958), �ல மாநிலங்களின் உட்�ற எல்ைலக்�ம் (Inner line), 
சரவ்ேதச எல்ைலக்�ம் இைட�ல் இ�க்�ம் அைனத்� ப��க�ம் தைட ெசய்யப்படட் 
ப��களாக அ��க்கப்பட�்ள்ளன. 

 தற்சமயம், தைட ெசய்யப்பட்ட ப��கள் அ�ணாசச்லப் �ரேதசம், �ேசாரம், 
மணிப்�ர,் நாகாலாந்� மற்�ம் �க்�ம் ஆ�ய மாநிலங்கள் ��ைமயாக�ம், 
இமாசச்லப் �ரேதசம், உத்தரகாண்ட,் ராஜஸ்தான், மற்�ம் ஜம்� காஷ்�ர ் ஆ�ய 
மாநிலங்களில் �ல ப��களி�ம் உள்ளன. 

 �க்��ன் �ல ப��கள் தைட ெசய்யப்பட்ட ப��கள் ப�� ���ைற�ன் (protected 
area regime) ��ம் �ல ப��கள் கட�்ப்ப�த்தப்படட் ப�� ���ைற�ன் (restricted 
area regime) ��ம் வ��ன்றன. 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

ைட� ெபா��� நகரம் 

 ைட� ெபா��� நகரமான� (Diu Smart City) பகல் ேவைளகளில் 100 சத�தம் 
��ப்�க்கக் ��ய ஆற்ற�ல் இயங்��ன்ற இந்�யா�ன் �தல் நகரமாக 
உ�வா��ள்ள�. 

 கடந்த ஆண்� வைர ைட� நகரமான� தன்�ைடய �ன்னாற்றல் ேதைவ�ல் 73 
சத�தத்�ைன �ஜராத்���ந்� இறக்�ம� ெசய்� வந்த�. 

 இந்த ��ப்�க்கக் ��ய ஆற்றல் ெதாடக்கத்�ன் �லம், ைட� நகரமான� 
ஆண்�ேதா�ம் 13,000 டன் காரப்ன் உ�ழ்ைவ �ைறக்க உள்ள�. 

 இதன் �லம் ைட� நகரமான� �ற நகரங்க�க்� �ய மற்�ம் ப�ைமயான 
நகரங்களாக உ�வாக ��ய அள�ேகால்கைள (benchmark) ஏற்ப�த்��ள்ள�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

அ�லாபட் ேடாக்ரா, வாரங்கல் �ரர்ிக்கள் - ��சார் ����  

 ெசன்ைன�ல் உள்ள ��சார ்���ட�் ப�� அ�வலகமான� (Geographical Indication 
Registry) அ�லாபட் ேடாக்ரா (Adilabad dokra) மற்�ம் வாரங்கல் �ரர்ிகள் (Warangal Dhurries) 
ஆ�ய ெத�ங்கானாைவச ் ேசரந்்த இ� ைக�ைனப் ெபா�டக்�க்� ��சார ்
���ட�்ைன (Geographical Indication- GI) வழங்��ள்ள�.  

 ெத�ங்கானா�ன் அ�லாபாத் மாவடட்த்ைத �ர�்க இடமாக ெகாண்ட ேவாஜ் 
ச�தாயத்�னரால் (Woj community) ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ஓர ் பண்ைடய உேலாக 



•   
•    
 
 
 
 

  

மணி�ன் ைக�ைன வ�வேம (Ancient bell metal craft) அ�லாபட் ேடாக்ரா ஆ�ம். 

 இவரக்ள் �ேரா ெபர�்� (cire perdue) எ�ம் பண்ைடய வாரப்்� ெதா�ல்�ட்பத்ைத 
(ancient casting technique) 
பயன்ப�த்��ன்றனர.் அதாவ� 
உேலாக வாரப்்�ற்� �ன்னான 
ெம�� நீக்கத் ெதா�ல்�ட்பம் 
(lost wax casting technique).  

 வாரங்கல் �ரர்ிகள் என்பைவ 
�க�ம் �ரபலமான பாரம்பரிய 
த�த்த ப�த்� கம்பளிகளா�ம் 
(cotton rug). இவற்�ல் 
ெநசவாளரக்ள் அழ�ய 
வ�வைமப்�கைள உ�வாக்�வர.் 
ேம�ம் தாவர எண்ெணய்கைளப் 
பயன்ப�த்� இவற்ைற சாய��வர.் இவற்�ன் �தான அச�்ப் பணி ��ந்த �ற� 
இவற்ைற ஓ�ம் நீரில் க��வர.் 

 

ேசாதைன மா�ரி �ண்ண�� ேபாக்�வரத்� ேமலாண்ைம �ரை்வ 

 ெபங்க�� நகரத்�ல் ேபாக்�வரத்� ேமலாண்ைமைய (traffic management) 
அ�கரிப்பதற்காக எெலக்ட்ரானிக்ஸ் �ட்� ட�ன்�ப் ஆைணயத்�டன் (Electronics City 
Township Authority-ELCITA) �ட�்ைணந்� �ண்ண�� ேபாக்�வரத்� ேமலாண்ைம 
�ரை்வ�ன் ேசாதைன மா�ரிைய (prototype of intelligent traffic management solution) 
ெபங்க�� நகரம் ேசாதைன ெசய்�ள்ள�. 

 ெபங்க�� நகரத்�ன் ேபாக்�வரத்� ெதாடரப்ான தகவல்கைள நகரத்�ன் 
ேபாக்�வரத்� ேமலாண்ைம அ�காரிக�க்� வழங்�வ�ம், பயணிகள் 
ேபாக்�வரத்�ன் ேமலாண்ைமைய அ�கரிக்க உத�வ�ம் இந்த �ரை்வ�ன் 
ேநாக்கங்களா�ம். 

 இந்த �ரை்வயான� பல்ேவ� ��ேயா ேக�ராக்கள் �லம் ேபாக்�வரத்� 
காட்�கைள காெணாளி ப�� ெசய்தல் மற்�ம் ெசயற்ைக �ண்ண��ைனப் 
பயன்ப�த்� அவற்ைற ெசயல்�ைறப்ப�த்�தல் (processing using artificial intelligence) 
ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்�ய�. 

 வாகனங்கைள கண்ட�தல், ேபாக்�வரத்� ெநரிசல் ம�ப்�� மற்�ம் உண்ைம ேநர 
ெசயல்�ற�க்காக ேபாக்�வரத்� �ரா�க் �ளக்�கைள கட�்ப்ப�த்�தல் ேபான்ற 
ேபாக்�வரத்� ேமலாண்ைம பணிகளின் தானியங்க�க்� (Automation) இந்த �ரை்வ 
உத�ம். 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 


	தேசியச் செய்திகள்
	குழந்தைகளை பலாத்காரம் செய்வோருக்கு மரண தண்டனை
	நீதிபதி ராஜேஷ் பிந்தல் குழுவின் பரிந்துரைகள்
	வைரஸ் கல்லீரல் அழற்சி தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டிற்கான ஒருங்கிணைந்த தொடக்கம்
	தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகளின் அனுமதி

	சுற்றுச்சூழல் செய்திகள்
	டையூ பொலிவுறு நகரம்

	மாநிலச் செய்திகள்
	அடிலாபட் டோக்ரா, வாரங்கல் துர்ரிக்கள் - புவிசார் குறியீடு
	சோதனை மாதிரி நுண்ணறிவு போக்குவரத்து மேலாண்மை தீர்வை


