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 ஏப்ரல் –  03 

TNPSC �ளிகள் 

 2017 ஆம் ஆண்� ஜூைல 01 ஆம் ேத� �தல் நைட�ைறக்� வந்த மைற�க வரியான 
சரக்�  மற்�ம் ேசைவகள் வரி�ன்  (Goods and Services Tax - GST) வ��ப்பான� மாரச் ்
மாதத்�ல் இ�வைர இல்லாத அள�ற்� உயரந்்�ள்ள�. இந்த வரி வ��ப்பான� 15.6 
சத��தம் உயரந்்� �.1.06 �ரில்�யன் என்ற ம�ப்ைப எட்��ள்ள�. 

 வட ஆப்�ரிக்க நாடான அல்�ரியா�ல் மக்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ேபாராட்டங்கைளத் ெதாடரந்்�, 20 ஆண்�கள் அ�பர ் பத� வ�த்த அப்ெடலா�ஸ் 
ப�டெ்டப்�க்கா என்பவர ்தன� பத��ல் இ�ந்� �லக உள்ளார.்  

 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

த�ழ்நா� – ேலாக் ஆ�க்தா 

 த�ழ்நா� மாநில ஆ�நர ் 5 உ�ப்�னரக்ள் ெகாண்ட த�ழ்நா� ேலாக் ஆ�க்தா 
அைமப்�ன் தைலவராக ஓய்� ெபற்ற உயரநீ்�மன்ற நீ�ப�யான P. ேதவதாைஸ 
நிய�த்�ள்ளார.்   

 த�ழ்நா� ேலாக் ஆ�க்தாவான� ஒ� தைலவர,் இரண்� நீ�த் �ைற சார ்
உ�ப்�னரக்ள், இரண்� நீ�த் �ைற சாராத உ�ப்�னரக்ள் உள்ளிட்ட 5 
உ�ப்�னரக்ைளக் ெகாண்ட அைமப்பா�ம். 

 இந்த ஊழல் எ�ரப்்� அைமப்�ன் நீ�த் �ைறசார ் உ�ப்�னரக்ளாக �ன்னாள் 
மாவட்ட நீ�ப�களான  ேக. ெஜயபாலன் மற்�ம் R. ��ஷ்ண�ரத்்� ஆ�ேயா�ம் 
நீ�த்�ைற சாராத உ�ப்�னரக்ளாக ஓய்� ெபற்ற இந்�ய ஆட்�ப் பணி 
அ�காரியான எம். ராஜாராம் மற்�ம் �த்த வழக்�ைரஞரான K. ஆ��கம் 
ஆ�ேயா�ம் நிய�க்கப்பட�்ள்ளனர.் 

 இந்த அைமப்�ன் தைலவர ் மற்�ம் உ�ப்�னரக்ள், அவரக்ள் பத�ேயற்ற 
நாளி��ந்� ஐந்� வ�டங்கள் வைரேயா அல்ல� 70 வயைத அைட�ம் வைரேயா 
இவற்�ல் எ� �ன்னர ்வ��றேதா அ� வைர அப்பத��ல் இ�ப்பாரக்ள். 

 ெபா�ப் பணியாளரக்�க்� எ�ரான �காரக்ைளப் ப�வாளரிடேமா அல்ல� 
அதற்�ரிய அ�காரி�டேமா ேநரிேலா அல்ல� தபால் �லேமா சமரப்்�க்க 
ேவண்�ம். �கவரி இல்லாமல் ெபறப்ப�ம் �காரக்ள் இக்���னால் பரி��க்கப்பட 
மாட்டா�.  

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

எ�சாட் 

 இந்�யா�ன் �ண்கலமான �எஸ்எல்� C - 45 ஆன� 2019 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 01 
அன்� �ஹரிேகாட்டா�ல் உள்ள ச�ஷ் தவான் �ண்ெவளி ைமயத்���ந்� 
�ண்�க்�ப் பாய்ந்த�.  
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 இந்த �ண்கலமான� இதர நாடை்டச ் ேசரந்்த 28 ெசயற்ைகக் ேகாள்கள் மற்�ம் 
�ன்ன� �ண்ண�� ெசயற்ைகக் ேகாளான எ�சாட் ஆ�யவற்ைறச ் �மந்� 
ெசன்ற�. 

 

மாத்ரி பாலம் 

 இந்�ய இரா�வமான� காஷ்�ரின் ேல - லடாக் ப���ல் உள்ள �ந்� ந��ன்  �� 
�க நீளமான ெதாங்� பாலமான “மாத்ரி பாலத்ைதக்” கடட்ைமத்�ள்ள�. 

 260 ச�ர அ� நீளம் ெகாண்ட இந்தத் ெதாங்� பாலமான� இந்�ய இரா�வத்�ன் 
�யைணப்� மற்�ம் �ற்றப் பைடக�க்கான சஹாஸ் அ�ர ்ேயாகயாதா என்ற பைடப் 
�ரிைவச ்ேசரந்்த ேபாரப்் பைடப் ெபா�யாளரக்ளால் கட்டைமக்கப்படட்�.  

 

AUSINDEX - 19 

 இந்�யக் கடற்பைட மற்�ம் ஆஸ்�ேர�யக் கடற்பைட ஆ�ய 
நா�க�க்�ைடேயயான இ�நாட�்க் கடற்பைடப் ப�ற்�யான “AUSINDEX” (Australia 
India Exercise) என்ப�ன் �ன்றாவ� ப�ப்பான� �சாகப் பட்�னத்�ல் நைடெபற்�க் 
ெகாண்��க்�ன்ற�. 

 இந்தக் �ட�்ப் ப�ற்�யான� இந்�யா�ன் ெதாைலேநாக்�ப் பாரை்வயான சாகர ்
�ட்டம் (�ராந்�யத்�ல் உள்ள அைனவ�க்�மான பா�காப்� மற்�ம் வளரச்�்) 
மற்�ம் கடல்சார ்�ைற�ல் நல்ல ஒ�ங்ைக உ��ப்ப�த்�வதற்காக இ� நா�களின் 
ப�ரம்ான ேநாக்கங்கள் ஆ�யவற்�ன் �� கவனத்ைதச ்ெச�த்��ன்ற�. 

Event Venue 
AUSINDEX -2015 Vishakapatnam 
AUSINDEX -2017 Freemantle, Australia 
AUSINDEX - 2019 Vishakapatnam 

 

ெபா��யா�ன் �த்�யம் 

 ெபா��யா நாடான� இந்�யா�ற்� தன� �த்�யம் காரப்ேனடை்ட வழங்க ஒப்�க் 
ெகாண்�ள்ள�. ேம�ம் இ� இந்�யா�ல் �த்�யம் �ன்கலன்/ெசல்கள் தயாரிப்� 
ஆைலக�க்கான �ட�் �யற்��ல் ஈ�பட��க்�ற�. 

 உல�ன் ெமாத்த �த்�யம் இ�ப்�ல் நான்�ல் ஒ� பங்� ெபா��யா�ல் உள்ள�. 

 இந்தக் �டட்ாண்ைமயான� இந்�யா�ன் இலட்�ய �ன்சாரப் ேபாக்�வரத்� 
�ட்டமான “ேபாக்�வரத்� உ�மாற்றம் மற்�ம் �ன்கலன் ேச�ப்� �தான ேத�யத் 
�ட்டத்�ற்�” �கப்ெபரிய உந்� சக்�ைய அளிக்�ம். 

 2030 ஆம் ஆண்�ல் �ைறந்த� 30 சத��த வாகனங்கள் �ன்சார �ன்கலனால் 
இயக்கப்ப�வைத�ம், அவற்�ல் சமபங்� ெபா��யா�ன் �த்�யத்ைதப் 
பயன்�த்�வைத�ம் இந்�யா ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 ெபா��யா, அரெ்ஜண்�னா மற்�ம் �� ஆ�ய நா�கள் ெதன் அெமரிக்க 
கண்டத்�ன் �த்�யம் �க்ேகாண நா�கள் என்� அைழக்கப்ப��ன்றன. 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

இந்�யா – ஆப்�ரிக்கா : IAIARD 

 ேத�ய ேவளாண் மற்�ம் ஊரக வளரச்�் ஆேலாசக ேசைவ வங்��டன் இைணந்� 
நிலத்தால் �ழப்பட்ட ஆப்�ரிக்க நாடான மலா��ல் இந்�ய-ஆப்�க்க ேவளாண் 
மற்�ம் ஊரக வளரச்�் நி�வனத்ைத (IAIARD - India-Africa Institute of Agriculture and Rural 
Development - IAIARD) இந்�யா அைமக்க��க்�ற�.  

 IAIARD ஆன� மலா� மற்�ம் இதர ஆப்�ரிக்க நா�க�க்�ப் ப�ற்� அளிக்கக்��ய 
ஆப்�ரிக்க நி�வனமாக �ளங்�ம். ேம�ம் இந்த நா�கைளச ் ேசரந்்தவரக்ள் 
தங்கள� மனித வளங்கள் மற்�ம் �றன் கட்டைமப்ைப ேமம்ப�த்�வதற்காக 
ப�ற்� ெபற��க்�ன்றனர.் 

 இ� ேவளாண் நி� மற்�ம் �ண் நி��யல் ஆ�யவற்�ன் �� கவனத்ைதச ்
ெச�த்த��க்�ற�. 

 இந்�யாவால் ஆப்�ரிக்க நாட்�ல் உ�வாக்கப்பட்ட இ� ேபான்ற வைகையச ்ேசரந்்த 
�தலாவ� நி�வனம் இ�வா�ம். 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

உற்பத்� PMI  ���� 

 நிக்ெகய் இந்�யாவான� ெகாள்�தல் ேமலாளரக்ள் ���ட்�ல் (PMI - Purchasing 
Managers Index) ெபற்�ள்ள 52.6 �ள்ளியான� அதன் உற்பத்�த் �ைற�ல் இழப்� 
ஏற்பட�்ள்ளைதக் காட�்�ன்ற�. 

 உற்பத்�த் �ைற�ல் 50-க்�ம் ேமற்பட்ட �ள்ளியான� �ரிவாக்கத்ைத�ம் அதற்�க் 
�ேழ உள்ள �ள்ளியான� சரிைவ�ம் ��க்�ன்ற�.  

 இந்தக் ���டான� 400-க்�ம் ேமற்பட்ட ெதா�ற்�ைற நி�வனங்களில் உள்ள 
ெகாள்�தல் ெசய்பவரக்ளின் நிரவ்ா�க�க்� ஒவ்ெவா� மாத�ம் அ�ப்பப்பட்ட 
ேகள்�க�க்�, அவரக்ள் அளித்த ப�ல்களி��ந்�த் ெதா�க்கப்படட் தர�கைள 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. 

 

�த�ட்� ஆேலாசகரக்ள் 

 இந்�யப் பங்� மற்�ம் பரிவரத்்தைன வாரியமான� (Securities and Exchange Board of India 
- SEBI) வளரந்்� வ�ம் �த�ட�் ஆேலாசகரக்�க்காக ஒ� �ய ஒ�ங்��ைற 
அைமப்ைப (SRO - self-regulatory organisation) பரிந்�ைரத்�ள்ள�.  

 இ� நி�வனங்களினால் �த�ட்டாளரக்�க்� வழங்கப்ப�ம் ஆேலாசைன�ன் தரம் 
��த்த �ரசச்ைனகைளக் கைள�ம் என்� எ�ரப்ாரக்்கப் ப��ன்ற�. 

 ேம�ம் SRO ஆன� �த�ட�்ற்கான ஆேலாசகரக்ளால் வ��க்கப்ப�ம் அ�க 
கட்டணம், வ�மானத்ைத ஈட�்வதற்�த் தவறான உத்தரவாதத்ைத அளித்தல் மற்�ம் 
தவறான நடத்ைத ேபான்ற �காரக்ள் ��த்�ம் நடவ�க்ைக எ�க்க��க்�ற�.  
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�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

சரவ்ேதச காற்�ன் நிைலைம 2017 

 “சரவ்ேதச காற்�ன் நிைலைம” என்ற அ�க்ைக�ன்ப� 2017 ஆம் ஆண்�ல் 
இந்�யா�ல் �ட்�ற்� ெவளிேய மற்�ம் �ட்�ற்�ள்ேள ஏற்பட்ட காற்� மா�பாட�்ன் 
காரணமாக 1.2 �ல்�யன் இறப்�கள் ஏற்பட�்ள்ளன.  

 இந்த அ�க்ைகயான� அெமரிக்கா�ல் உள்ள �யா�ன, இலாப ேநாக்�ல்லா 
ஆராய்ச�் நி�வனமான �காதார �ைள� நி�வனத்தால் ெவளி�டப்படட்�. 

 இந்த ஆய்வான� தற்ெபா��ள்ள அ�க அள� காற்� மா�பாட்�ன் காரணமாக 
ெதற்கா�யா�ல் உள்ள �ழந்ைதகளின் சராசரி வாழ்வான� 2 ஆண்�கள் 6 
மாதங்கள் அள�ற்� �ைற�ம் என்� ���ற�. 

 ஏராளமான காற்� மா�பாட்�னால் ஏற்படக்��ய இறப்�க�க்� PM 2.5 
காரணமா�ம். PM 2.5-ன் சரிபா� உற்பத்�யான� இந்�யா மற்�ம் �னா�ல் 
நிகழ்�ற�. 

 உலகள�ல் மனிதனால் ஏற்ப�ம் காற்� மா�பாட�்னால் 65 சத��த இறப்�க�க்� 
�ைதப�வ எரிெபா�ள்களால் உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம் உ�ழ்�கேள காரணமா�ம். 

 இந்�யா மா�பா� மற்�ம் மா�பாட�் ஆதாரங்கைளக் கைளவதற்காக �ன்வ�ம் 
�க்�யமான நடவ�க்ைககைள எ�த்�ள்ள�. 

o �ரதான் மந்�ரி உஜ்வாலா ேயாஜனா.  

o �ைரவான பாரத் நிைல VI �ய்ைம வாகனத் தர நிைலகள். 

o ேத�யத் �ய்ைமக் காற்�த் �ட்டம். 

PM 2.5 

 PM 2.5 ஆன� 2.5 ைமக்ேரா �ட்ட�க்�க் �ைறவான �ட்டம் ெகாண்ட வளிமண்டல 
�ண்�கைளக் ��க்�ற�. 

 இந்தத் �கள்கைள ஒ� எலக்ட்ரான் �ண்ேணாக்��னால் மட�்ேம கண்ட�ய 
���ம். 

 இத்�கள் மனிதன் மற்�ம் �லங்�கள் �வா�க்�ம் ேபா� 2.5 அள�லான �ண் 
�கள்கைள எ�த்�க் ெகாள்வதற்கான வாய்ப்�கைள அ�கரிக்�ற�. 

 இந்த �ண் �கள்களான� ஆஸ்�மா, மாரைடப்�, �ச�்க்�ழாய் அழற்� மற்�ம் �ற 
�வாசப் �ரசச்ைனகள் ேபான்ற நீண்ட கால ேநாய்கைள அல்ல� ேமாசமான 
பா�ப்ைப ஏற்ப�த்தக் ��யதற்காக அ�யப்ப��ன்ற�.  
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மாநிலச ்ெசய்�கள் 

கந்தமால் ஹால்� 

 மத்�ய ஒ�சா�ல் உள்ள கந்தமால் மாவட்டத்�ன் ெபயைரய�த்� கந்தமால் 
ஹால்�யான� ��சார ்���டை்டப் ெபற்�ள்ள�. 

 காந்தமால் ஹால்�யான� அதன் �ணப்ப�த்�ம் �ணங்க�க்காக�ம் ம�த்�வத் 
�ைற�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் அ�க மஞ்சள் ெகாம்� நிற�க�க்காக�ம் ெவ�வாக 
அ�யப்ப��ன்ற�. 

 மஞ்சள் கந்தமா�ல் உள்ள பழங்�� இன மக்களின் �க்�யமான பணப் ப�ரா�ம். 

 கந்தமால் மஞ்சளின் படை்டயான� ஒ�சா சைமயல் வைகயான “எந்�ரி �த்தா” 
�ற்� ந�மணச ்�ைவைய அளிப்பதற்காக பயன்ப�த்தப்ப��ன்ற�. 

 ஒ�சா மாநிலமான� 2 ேவளாண் ெபா�டக்ள் உள்பட 15 ெபா�டக்�க்� ��சார ்
���டை்டப் ெபற்�ள்ள�. 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 
 
 
 

  

 

 

ேகப் அ��யல் 

 ேகரளா�ன் வயநாட்�ல் உள்ள �ழ�யல் மற்�ம் வன�லங்� உ�ரிய�க்கான 
ஹு�ம் ைமயத்ைதச ் ேசரந்்த ஆராய்ச�்யாளரக்ள் “ேகப் அ��யல்சார ்
�ன்ென�ப்ைப” ெதாடங்க �ட்ட�ட்��க்�ன்றனர.் 

 இ� ெபா� மக்க�க்� ��ப்பாக இைளய தைல�ைற�ன�க்� அ��யைலத் 
ெதாடர�்ைடயதாக, சக்� வாய்ந்ததாக மற்�ம் �க்�யமானதாக 
ஏற்ப�த்�வதற்கான ஒ� �ன்ென�ப்பா�ம். 

 ேகப் அ��யல் என்ப� �கழ்ெபற்ற �ெரஞ்� ேகப் தத்�வம்சார ் மா�ரிைய 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ஒ� அ�ப்பைடப் ெபா� அ��யல் �ன்ென�ப்பா�ம். 

 

�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

சரவ்ேதச ஆேராக்�ய ��� 

 ஹாரவ்ர�் ம�த்�வப் பள்ளி�ல் உள்ள மனநல ம�த்�வர ் மற்�ம் உலகளா�ய 
ஆேராக்�யமான வாழ்�ற்கான ேபரா�ரியரான �க்ரம் பட்ேடல் என்பவர ்
�கழ்ெபற்ற ஜான் �ரக்்ஸ் கனடா காய்ர�்னர ் சரவ்ேதச ஆேராக்�ய ��ைத 
ெவன்�ள்ளார.் 

 இவர ் �ைறந்த மற்�ம் ந�த்தர வ�மான�ள்ள நா�களில் மனநலம் ெதாடரப்ான 
�ரசச்ைனகளின் ��ரம் மற்�ம் அவற்�ற்கான �ர�்கள் ��த்த அ�ைவப் 
ெப�வதற்கான ஆராய்ச�்ைய ேமற்ெகாள்�ன்றார.்  

 சரவ்ேதச அள�ல் தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�வ�டன் இந்�யா�ல் உள்ள மனநல 
�காதாரப் �ரசச்ைனகைளத் த�த்தல் மற்�ம் அவற்�ற்� ��சை்ச அளிப்பதற்கான 
ச�க வளங்கைளப் பயன்ப�த்�தல் ஆ�ய அ���ைறகளில் அவர ் 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 
 
 
 

  

�ன்ேனா�யாகச ்ெசயல்பட்டார.் 

 

 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

ேத�ய �ரிக்ெகட் சங்கம் 

 இந்�ய �ரிக்ெகட் அணி�ன் �ன்னாள் தைலவரான ரா�ல் �ரா�ட் இந்�யா�ல் 
இளம் �ரிக்ெகட் சாதைனயாளரக்ைள வ�வைமக்�ம் �ரிக்ெகட் நிரவ்ா�யாக ஒ� 
�க்�யப் பத��ல் ெசயல்பட��க்�றார.்  

 �கழ்ெபற்ற �ரிக்ெகட் �ரான இவர ் தற்ெபா�� �றப்� வாய்ந்த மற்�ம் 
�க்�யத்�வம் வாய்ந்த ேத�யக் �ரிக்ெகட ்சங்கத்ைத (NCA - National Cricket Academy) 
நிரவ்�க்�ம் ெபா�ப்ைப ஏற்க��க்�றார.்  

 ேத�யக் �ரிக்ெகட ் சங்கமான� ெபங்க���ல் உள்ள �ன்னசா� ைமதானத்�ல் 
அைமந்�ள்ள�. 

 NCA ஆன� �ரிக்ெகட ் நிரவ்ா� மற்�ம் BCCI-ன் �ன்னாள் தைலவர ் ராஜ் �ங் 
�ங்கர�்ர ்என்பவரால் 2000 ஆம் ஆண்�ல் நி�வப்பட்ட�. 

 

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