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 ஏப்ரல் – 02 

TNPSC �ளிகள் 

 இந்�யா�ன் தந்ைதயான மகாத்மா காந்��ன் 150-வ� �றந்த �னத்ைதக் 
��ப்பதற்காக ெபா��யா�ன் ேகப்ரியல் ெரனி ேமாரே்னா பல்கைலக் கழகத்�ல் 
அைமந்�ள்ள மகாத்மா காந்� அரங்கத்�ன் ெபயரப்் பலைகைய இந்�யக் ��யர�த் 
தைலவர ்ராம்நாத் ேகா�ந்த் �றந்� ைவத்தார.் 

 ெப�நகர ெசன்ைன மாநகராட்�யான� 3,030 �ேலா வாட் ெமாத்தத் �ற�டன் 662 
கட்�டங்களின் �ைரகளின் �� �ரிய ஒளித் தக�கைளப் ெபா�த்த 
�ட்ட�ட�்ள்ள�. இதன் �லம் அ� தன�  ஆற்றல் ெசல�ல் ஒ� நாைளக்� ஒ� 
இலடச்ம் �பாய் ேச�க்கப்ப�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�.  

 �ன இர�ல்ெபட்� உற்பத்�யாளரக்ைளப் �ன்�க்�த்  தள்ளி உல�ன் �கப்ெபரிய 
இர�ல்ெபட்� கட�்மான நி�வனமாக ெசன்ைன�ல் உள்ள ஒ�ங்�ைணந்த இர�ல் 
ெபட்�த் ெதா�ற்சாைல (Integral Coach Factory - ICF) உ�ெவ�த்�ள்ள�.  

 ஐேராப்பாைவச ் ேசரந்்த எஸ்ேதானியா நாட்�ல் ச�பத்�ல் நிைற� ெபற்ற 
பாரா�மன்றத் ேதரத்�ல் 44 சத��த வாக்�ப் ப��டன் நிகழ்ேநர வாக்�ப் ப��ல் 
உல�ன் �ன்னணி நாடாக அ�  உ�ெவ�த்�ள்ள�.  

 �னா�ன் லாங் மாரச் ்3B �ண்கலமான� எ�ரக்ால மனித �ண்ெவளி வா�ர�்கள் 
மற்�ம் �ண்ெவளி நிைலயம் ஆ�யவற்�ற்கான தகவல் ெதாடர�்கைள 
வழங்�வதற்காக ��ய தைல�ைறக் கண்காணிப்� மற்�ம் தர� நிைல உணரத்்� 
ெசயற்ைகக் ேகாைள �ற்� வட்டப் பாைத�ல் நிைல நி�த்��ள்ள�. 

 இந்�யா�ல் நைடெபற�ள்ள பாரா�மன்றத் ேதரத்ைல �ன்னிட�் கடெ்ச� 
நி�வனமான� இந்�யா�ல் “Tipline” என்ற ஒன்ைற அ��கப்ப�த்��ள்ள�. இதன் 
�லம் ��மக்கள் வதந்�கள் மற்�ம் தவறான தகவல்கைள சரி பாரக்்க ���ம்.  

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

SVEEP ப�லரங்கம் 

 இந்�யத் ேதரத்ல் ஆைணயமான�  150 ச�தாய வாெனா�க�க்காக �ைறயான 
வாக்காளரக்ள் கல்� மற்�ம் ேதரத்ல் பங்ேகற்�ற்கான (SVEEP - Systematic Voterʼs 
Education and Electoral Participation program) ப�லரங்கத்ைத நடத்�ய�. 

 இந்தப் ப�லரங்கத்�ன் �க்�ய ேநாக்கம் வாக்காளரக்�க்காக கல்� மற்�ம் 
��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வதற்காக ச�தாய வாெனா�க�க்�ப் ப�ற்� 
வழங்�வ� மற்�ம் அவற்�ன் �றைன ேமம்ப�த்�வதா�ம். 

 ச�தாய வாெனா� என்ப� உள்�ர ்மக்க�க்�ப் ெபா�த்தமானதாக�ம் ��ப்�டட் 
ப���ன் நலைனப் �ரத்்� ெசய்யக் ��யதாக�ம் இ�க்�ம் ஒ� வைகயான 
வாெனா�ச ்ேசைவயா�ம். 

 ச�தாய வாெனா�கள் ெபா�வாக �ைறந்த வரம்� ெகாண்ட, �ைறந்த ெசல�லான 
ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்� லாப ேநாக்�ல்லா நி�வனங்களால் 
ெசயல்ப�த்தப்ப�வதா�ம். 
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“இைடெவளி ��த்த கவனம்” 

 ஆக்ஸ்ேபம் இந்�யாவான� “இைடெவளி ��த்த கவனம் - இந்�யா�ல் 
ேவைலவாய்ப்�ன் நிைலைம” என்ற தைலப்� ெகாண்ட ஒ� அ�க்ைகைய 
ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 இந்த அ�க்ைக�ன்ப�, தரமான ேவைல வாய்ப்�கள் ேபாதாைம மற்�ம் சம்பள 
ஏற்றத்தாழ்� ஆ�யைவ இந்�யத் ெதா�லாளர ் சந்ைத�ல் சமத்�வ�ன்ைம 
நில�வைதக் ��க்�ன்றன. 

 இந்த அ�க்ைகயான� சம்பளத்��ம் �னக் ����ம் பா�ன சமத்�வமற்ற 
தன்ைம நில�வைத எ�த்�க் காட�்�ன்ற�. ேம�ம் ெபண்கள் எவ்வாறான பணி�ல் 
இ�ந்தா�ம் அவரக்ள் எவ்வா� �ைறந்த ஊ�யத்�ைனப் ெப��ன்றனர ்
என்பைத�ம் இ� எ�த்�க் காட�்�ன்ற�. 

 ேம�ம் இ� NSSO (National Sample Survey Organisation) கணக்ெக�ப்�ன் அ�ப்பைட�ல் 
சராசரியாக ஒ� பணிக்�த் த�� வாய்ந்த ஆண் ெதா�லாளரக்ள் ெப�ம் 
ஊ�யத்ைத �ட ெபண் ெதா�லாளரக்ள் 34 சத��தம் �ைறவாகப் ெப��ன்றனர ்
என்�ம் ���ன்ற�. 

ஆக்ஸ்ேபம் 

 வறட்� நிவாரணத்�ற்கான ஆக்ஸ்ேபார�் �� - ஆக்ஸ்ேபம் என்ப� உலக 
வ�ைமைய ஒ�ப்பதற்காக 1942 ஆம் ஆண்�ல் ெதாடங்கப்பட்ட ஒ� ெதாண்� 
நி�வனமா�ம். 

 ஆக்ஸ்ேபமான� இந்�யா�ல் மனிதா�மான ேசைவ�ன் 67-வ� ஆண்ைட 
அ�சரிக்�ன்ற�. 

 1951 ஆம் ஆண்�ல் ஆக்ஸ்ேபம் �ேரட் �ரிடட்ன் ஆன� �கார ் வறட்�க்கான தன� 
�தலாவ� ��  அள�லான மனிதா�மான உத� வழங்�வைதத் ெதாடங்�ய�. 

 

CCIT - இ�� 

 உலகம் ��வ�ம் பயங்கரவாத அச�்�த்தல்கள் மற்�ம் ��ரவாத 
நடவ�க்ைககைள அ�த்�, இந்�யா மற்�ம் ெபா��யா  ஆ�ய நா�கள் சரவ்ேதச 
��ரவாதம் �தான �ரிவான உடன்ப�க்ைகைய (CCIT - Comprehensive Convention on 
International Terrorism) �ைரவாக இ�� ெசய்ய ேவண்�ம் என்� ���ள்ளன.  

 CCIT என்ப� அைனத்� �தமான சரவ்ேதசத் ��ரவாதத்ைத�ம் 
�ற்றவாளியாக்�வதற்காக �ன்ெமா�யப்படட் ஒ� ஒப்பந்தமா�ம். ேம�ம் அ� 
��ரவா�கள், அவரக்�க்� நி�, ஆ�தங்கள் மற்�ம் �க�டம் வழங்�பவரக்ள் 
ஆ�ேயாைரத் தைட ெசய்�ற�.  

 CCIT ஆன� 1996 ஆம் ஆண்�ல் இந்�யாவால் �ன்ெமா�யப்பட்ட�. ஆனால் இ� 
இ�நாள் வைர ஐக்�ய நா�கள் ெபா�ச ்சைப�னால் ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட�் அதற்� 
ஒப்�தல் அளிக்கப்பட�ல்ைல. 

 ��ரவாதம் ெதாடரப்ான இந்த ஒ� உடன்ப�க்ைகையத் த�ர, இதர 3 
உடன்ப�க்ைகக�ம் சரவ்ேதச அள�ல் ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்டன. 
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Name of the Convention  Year 
adopted 

International Convention for the Suppression of Terrorist 
Bombings 

1997 

International Convention for the Suppression of the Financing of 
Terrorism 

1999 

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 
Terrorism 

2005 

 

100வ� ேபாரக்் கப்பல் 

 இந்�யக் கடற்பைட, இந்�யக் கடேலாரக் காவற்பைட மற்�ம் ெமாரீ�யஸ் 
கடேலாரக் காவற்பைட ஆ�யவற்�ற்� 100 ேபாரக்் கப்பல்கைளக் கட்டைமத்� 
வழங்�ய இந்�யா�ன் �தலாவ� கப்பல் கட�்ம் தளமாக ெகால்கத்தா�ல் உள்ள 
காரட்ன் ரீச ் கப்பல் கட�்மானம்  மற்�ம் ெபா�யாளரக்ள் என்ற நி�வனம் 
உ�ெவ�த்�ள்ள�.  

 100-வ� ேபாரக்் கப்பலான IN LCU - 56 ஆன� 216 நபரக்�க்� இடவச� அளிக்கக் 
��யதாக உள்ள�. ேம�ம் இ�ல் 2 உள்நாட�் CRN 91 �ப்பாக்�க�ம் 
ெபா�த்தப்பட�்ள்ளன. 

 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ஏகா�பத்�ய சகாப்தம் ெரய்வா 

 ஜப்பானின் ��ய இளவரசரான ந��ேதா என்பவர ்�ரிசான்ேத�ம் �ம்மாசனத்�ல் 
அம�ம் நாளான 2019 ஆம் ஆண்� ேம 01 ஆம் ேத����ந்� தன� ��ய 
ஏகா�பத்�ய சகாப்தமாக ெரய்வாைவ ஜப்பான் ேதரந்்ெத�த்�ள்ள�. 
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 இந்தப் ��ய சகாப்தமான� ஜப்பான் வரலாற்�ல் 248-வ� சகாப்தமாக இ�க்�ம். 

 ஜப்பானியப் ேபரரச�க்� எந்த அர�யல் அ�கார�ம் இல்ைல. ஆனால் இவர ்
அந்நாட்�ன் �க �க்�யமான அைடயாளத் தைலவராக உள்ளார.்  

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

நி��யல் கட்�ப்பாட்�க் �� 

 நி��யல் ��கைள அமல்ப�த்�வதற்காக�ம் ெபா�க் கடன்கைள �றந்த 
�ைற�ல் நிரவ்�ப்பதற்காக�ம் நி��யல் ஒ�ங்� ஆைணயத்ைத 
அைமப்பதற்கான அவ�யத்ைத 15-வ� நி� ஆைணயத்�ன் தைலவரான N.K. �ங் 
வ���த்��ள்ளார.் 

 அர�யலைமப்�ன் �ரி� 293(3) ஆன� மாநில அர�கள் கடன் வாங்�வதற்கான ஒ� 
உசச் வரம்ைப நிரண்�த்�ள்ள�. அந்த உசச் வரம்�ற்� ேமல் மாநில அர�கள் கடன் 
வாங்கக் �டா�. 

 ஆனால் மத்�ய அரசான� தான் கடன் வாங்�ம் நி�க்கான எந்தெவா� 
அர�யலைமப்�க் கட�்ப்பாடை்ட�ம் ெகாண்��க்க�ல்ைல. 

 இந்�யா�ன் ெமாத்த உள்நாட�் உற்பத்��ல் மாநிலங்கள் மற்�ம் மத்�ய அர� 
ஆ�யவற்�ன் கடனான� 70 சத��தத்�ற்�ம் ேமல் உள்ள�.  

 நி��யல் ��கைள அமல்ப�த்�வதற்காக�ம் மத்�ய அர�ன் நி��யல் 
ஒ�ங்�ைணப்ைபக் கண்காணிப்பதற்காக�ம் நி��யல் ஒ�ங்� ஆைணயம் 
ேபான்ற ஒ� நி�வன அைமப்� ேதைவப்ப��ன்ற�. 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

சரவ்ேதசக் காலநிைல நிைலைம 

 உலக வானிைல�யல் அைமப்பான� (WMO - World Meteorological Organisation)  “2018 ஆம் 
ஆண்�ன் சரவ்ேதசக் காலநிைல நிைலைம” என்ற ஒ� அ�க்ைகைய 
ெவளி�ட�்ள்ள�.  

 இந்த ெவளி�டான� சரவ்ேதச கால நிைல நிைலைம �தான WMO அ�க்ைக�ன்                 
25-வ� ஆண்� நிைனைவக் ��க்�ன்ற�. இ� �தன்�த�ல் 1994 ஆம் ஆண்�ல் 
ெவளி�டப்பட்ட�. 

 வளிமண்டலத்�ல் �க �க்�யமான ப�ைம இல்ல வா�க்களின் ேமல்ேநாக்�ய 
வளரச்�், கடல் மட்ட உயர�் அ�கரிப்� மற்�ம் வடக்�, ெதற்� ��வ மண்டலங்களில் 
கடற்பனி உ��தல் ஆ�யைவ இந்த அ�க்ைக�ன் �க்�யக் கண்���ப்�களா�ம்.  
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ஐக்�ய நா�கள் �ற்�ச�்ழல் சைப 

 ஐக்�ய நா�கள் �ற்�ச�்ழல் சைப�ன் (UNEA - UN Environment Assembly) நான்காவ� 
சந்�ப்பான� ெகன்யா�ன் ைநேரா��ல் நைடெபற்ற�.  

 UNEA-ன் க�த்��வான�, “�ற்�ச�்ழல் சவால்கள், நீ�த்த �கர�் மற்�ம் உற்பத்� 
ஆ�யவற்�ற்கான �த்தாக்கத் �ர�்கள்” என்பதா�ம். 

 UNEA 4-ன் தைலைம நாடாக எஸ்ேதானியா உள்ள�. 

 UNEA என்ப� �ற்�ச ்�ழல் ��த்� உல�ன் உயரம்ட்ட நிைல�ல் ��� எ�க்�ம் ஒ� 
அைமப்பா�ம். 

 இ� தற்ெபா�� உலகம் சந்�த்�க் ெகாண்��க்�ம் �க அபாயகரமான �ற்�ச ்
�ழல் சவால்கைளக் கைள�ற�. 

 UNEA ஆன� 2012 ஆம் ஆண்� ஜூன் மாதத்�ல் உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 இந்தக் க�த்தரங்கான� ெபா�வாக ரிேயா + 20 என்ற�யப்ப��ன்ற�.  

 �தலாவ� மற்�ம் இரண்டாவ� அமர�்களான� சட்ட �ேராத வன�லங்� 
வரத்்தகம், காற்�ன் தரம், �ற்�ச�்ழல் சட்ட ���ைற, ப�ைமப் 
ெபா�ளாதாரத்�ற்� நி�யளித்தல் மற்�ம் நீ�த்த வளரச்�்க்கான இலக்�கள் 
ஆ�யவற்�ன் �க �க்�யமான சவால்கள் ��த்த �ரம்ானங்கைள எ�த்�, அைத 
ஏற்�க் ெகாண்ட�. 

 UNEA-ன் �ன்றாவ� அமரவ்ான� “மா�பாடற்ற �ரகத்ைத ேநாக்�” என்ற 
க�த்���டன் ைநேரா��ல் நைடெபற்ற�. 

 UNEA ஆன� 193 உ�ப்� நா�கைளக் ெகாண்�ள்ள�. இ� இரண்� ஆண்�க�க்� 
ஒ� �ைற ���ற�.  
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�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

இந்�ய ஓபன் ேபட்�ண்டன் ேபாட்� 

 இந்�ய ஓபன் ேபட்�ண்டன் ேபாட்��ன் 2019 ஆம் ஆண்�ப் ப�ப்பான� 
���ல்��ல் உள்ள இந்�ரா காந்� உள் �ைளயாட�் அரங்�ல் நிைற� ெபற்ற�. 

 ெடன்மாரக்்ைகச ் ேசரந்்த �க்டர ் அக்சல்ெசன் மற்�ம் தாய்லாந்ைதச ் ேசரந்்த 
ரடச்�க் இண்டா�ன் ஆ�ேயார ் �ைறேய ஆண்கள் மற்�ம் ெபண்க�க்கான 
ஒற்ைறயர ்�ரி�ல் சாம்�யன் படட்ங்கைள ெவன்றனர.் 

 ஆண்க�க்கான இரடை்டயர ் �ரிவான� தாய்லாந்ைதச ் ேசரந்்த �ேயா � யாங் 
மற்�ம் வாங் �-�ன் ஆ�ேயாரால் ெவல்லப்படட்�. 

 ெபண்க�க்கான இரடை்டயர ் �ரிவான� இந்ேதாேன�யாைவச ் ேசரந்்த �ேயா 
�ேர�யா ேபா� மற்�ம் அப்ரியானி ரஹா� ஆ�ேயாரால் ெவல்லப்பட்ட�. 

 �கழ்�க்க  இந்�ய ேபட�்ண்டன் �ரரக்ளான �� �ந்� மற்�ம் �டாம்� �காந்த்  
ஆ�ய இ�வ�ம் இப்ேபாட்��ல் ேதாற்�ள்ளனர.் 

 இந்�ய ஓபன் ேபாட்�யான� 2008 ஆம் ஆண்� �தல் நைடெபற்� வ��ன்ற�. 

 

�க்�ய �னங்கள் 

உலக மன இ�க்க ��ப்�ணர�் �னம் 

 ஏப்ரல் – 02 ஆம் ேத�யான� உலக மன இ�க்க �னமாக சரவ்ேதச அள�ல் ஏற்�க் 
ெகாள்ளப்பட்ட�. 

 இ� ஐக்�ய நா�கள் ெபா�ச ்சைபத் �ரம்ானத்�ன் �லம் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�் 2007 
ஆம் ஆண்� �சம்பரில் ஏற்�க் ெகாள்ளப்படட்�. 

 உலக மன இ�க்க �னம் மட�்ேம ஐ.நா.�ன்  ஏ� அ�காரப் �ரவ் உடல்நலம் சாரந்்த 
�னங்களில் ஒன்றா�ம். 

 இந்தத் �னமான� உலகம் ��வ�ம் மன இறக்க ேகாளா�டன் வா�ம் மக்கள் 
��த்� ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்த அ�சரிக்கப்ப��ன்ற�. 
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