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மாரச் ் – 07 

TNPSC �ளிகள் 

 இந்�ய வம்சாவளிையச ்ேசரந்்த ஸ்காடல்ாந்� யார�் காவல் அ�காரியான நீல்பா� 
(Neil Basu), ஸ்காடல்ாந்�ன் பயங்கரவாத எ�ரப்்�  அைமப்�ன் தைலவராக 
நிய�க்கப்பட�்ள்ள ஆ�ய பாரம்பரியத்ைதச ் ேசரந்்த �தல் நபர ் என்ற 
ெப�ைமையப் ெபற்�ள்ளார.் 

 மகாராஷ்�ரா மாநிலத்�ன் கடச்ே்ரா� மாவட்டத்�ல் �ேனைவச ் ேசரந்்த ஆதரஷ்் 
�த்ரா மண்டல் அைமப்� சார�்ல் �த்தக வா�ப்� நிகழ்ச�் நைடெபற்ற�. 

o இந்த நிகழ்ச�்க்காக ஒேர இடத்�ல் 7 ஆ�ரம் ேபர ் ஒன்� ��னர.் இந்த 
நிகழ்ச�்�ல் காந்�ய �ந்தைனகள் மற்�ம் அைம� என்ற மராத்�ய ெமா�ப் 
�த்தகத்ைத அைனவ�ம் வா�த்தனர.் இந்த �த்தக வா�ப்ைப ��ய உலக 
சாதைனயாக �ன்னஸ் சாதைன �த்தகம் ப�� ெசய்�ள்ள�. 

o ஏற்கனேவ, ��க்� நாட்�ல் கடந்த ஆண்� ேம மாதம் 18-ம் ேத� 5 ஆ�ரத்� 754 
ேபர ்ஒேர இடத்�ல் �� �த்தகம் வா�த்தேத சாதைனயாக இ�ந்த�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

C-162 – கடேலாரக் காவல்பைட 

 கரந்ாடக மாநிலத்�ன் மங்க���ல் உள்ள பார� பா�காப்� மற்�ம் 
உள்கடட்ைமப்� நி�வனத்�ன் (BDIC – Bharati Defense and Infrastructure Limited) பட�த் 
�ைற�ல்  இந்�ய கடேலாரக் காவல் பைடக்� BDIC நி�வனமான� ICG C-162 என்ற 
அ�ேவக இைடம�ப்�ப் படைக  �நிேயா�த்�ள்ள�.  

 இந்�ய கடேலாரக் காவல் பைட�ல் ெகாள்�தல் ெசய்யப்படட் 15 அ�ேவக 
இைடம�ப்�ப் பட�கள் வரிைச�ல் (Series of 15 High speed Interceptor boats series)    C-162 
ஆறாவ� படகா�ம். 

 தனித்தனிேய 1650 �ேலா வாட ் �ற�ைடய இரடை்ட என்�ன்களின் உந்�தலால் 
ெசயல்ப�ம் இப்படகான� ��ய தைல�ைற அரே்னசன் �றப்பரப்�  ஓடட் உந்�தல் 
அைமப்ைப�ம்  (Arneson Surface Drive propulsion system) ெகாண்�ள்ள�. 

 கடேலார ேராந்�ப் பணிக்காக இக்கப்பல் ெகாச�் கடேலார காவற் பைட�ல் 
பயன்ப�த்தப்பட உள்ள�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

அ�சக்� �மானம் தாங்� கப்பல் - �னா 

 ைலேயானிங் [Liaoning] எ�ம் நாட்�ன் �தல் அ�சக்� (Nuclear Powered) �மானம் 
தாங்� ேபார ்கப்பைல கட்டைமக்க  உள்ளதாக �ன ேத�யக் கப்பல் கட�்ம் நி�வனம் 
ெதரி�த்�ள்ள�. 

 �னா தன� �தல் �மானம் தாங்� கப்பலான ைலேயானிங்ைக உக்ைரனிட��ந்� 



•   
•    
 
 
 
 

  

2012ல் வாங்�ய�. 

 

 �னா�ன் இரண்டாவ� மற்�ம் உள்நாட்�ேலேய தயாரிக்கப்பட்ட �தல் �மானம் 
தாங்� கப்பலான  Type 001A என்ற �மானம் தாங்� கப்பல் கடந்த ஆண்� �னக் 
கடற்பைட�ல் இைணக்கப்படட்�. 

 தற்ேபா� �னக் கடற்பைடயான� வழக்கமான எரிெபா�ள் எண்ெணய்�ல் இயங்�ம் 
இ� �மானம் தாங்� கப்பல்கைளக் ெகாண்�ள்ள�. 

 அெமரிக்க கடற்பைட�ன் நி�ட்ஜ் வ�ப்� (Nimitz Class)  மற்�ம் ேபாரட்் வ�ப்� (Ford 
Class) �மானம் தாங்� கப்பல்கள் அ�சக்� ஆற்ற�ல் இயங்��ன்றன.  

 �ெரஞ்ச ் கடற்பைட�ன் சாரல்ஸ்-�-ெகௗல்ேல (Charless de Gaulle) �மானம் தாங்� 
கப்பல் மட�்ேம அ�சக்� ஆற்ற�ல் இயங்��ன்ற  அெமரிக்காைவச ் ேசராத 
�மானம் தாங்� கப்பலா�ம். 

 

ேராப்�ர் அ� �ன்நிைலயம் 

 வங்கேதசத்�ன் ேராப்�ர ்  என்��டத்�ல் அ��ன் நிைலயத்ைதக்  கட�் வதற்� 
இந்�யா, வங்கேதசம் மற்�ம் இரஷ்யா�ற்� இைடேய ஓர ் �த்தரப்� (tripartite) 
�ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் ைகெய�த்�டப்பட�்ள்ள�. 

 இ� இந்�யா-ரஷ்யா அ�சக்� ஒப்பந்தத்�ன் �ழ் �ன்றாவ� நாட்�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் �தல் அ�சக்� �ட்டம் ஆ�ம். 

 ேம�ம் இ� இந்�யா�ன் �தல் ெவளிநாட�் அ�சக்� கட்டைமப்� �ைனவா�ம்.    

 ேராப்�ர ்அ� உைலத் �ட்டமான� வங்கேதசத்�ன் �தல் அ�சக்� �ட்டம் ஆ�ம். 
இ� ரஷ்யா�ன் உத�ேயா� வங்கேதசத் தைலநகர ் டாக்கா�ற்� அ�ேக 
கட்டப்பட�ள்ள�. 

 ேராப்�ர ் அ��ன் நிைலயத்�ன் இரண்� உைலக�ம் பயன்பாட�்ற்� வந்தால் 
இந்�யா மற்�ம் பா�ஸ்தாைன அ�த்� ெதற்கா�ய நா�களில் அ�சக்�ைய 
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ஆற்றல் உற்பத்�க்காக பயன்ப�த்�ம் �ன்றாவ� நாடாக வங்கேதசம் உ�வா�ம் . 

 ேராப்�ர ் அ��ன் நிைலயத்�ன்  ஒவ்ெவா� உைலகளின் �ற�ம்   1200 ெமகா 
வாடக்ள் (Mega Watts) ஆ�ம். 

 இரஷ்யாவான� இந்த அ��ன் நிைலயத்ைத Turnkey ெசயல்�ைற�ன் 
அ�ப்பைட�ல் கட்டைமக்க உள்ள�. Turnkey ெசயல்�ைற�ல் �� கட�்மானத் 
�ட்டத்ைத�ம் ஒப்பந்ததாரரக்ேள ேமற்ெகாள்வர.் ேம�ம் கட்டைமக்கப்ப�ம் 
அ��ன் நிைலயத்�ல் ஏற்ப�ம் எத்த� எ�ரக்ாலத்�ய அசாம்பா�தங்கள் மற்�ம் 
�ரசச்ைனக�க்� ஒப்பந்ததாரரக்ேள ெபா�ப்�ைடயவரக்ளாவர.் 

 அ�சக்� �நிேயாக ���ல் (Nuclear Suppliers Group) இந்�யா உ�ப்�னரல்லாததால், 
�ற நா�களின் அ� உைலகள் கட்டைமப்�ல் இந்�யா ேநர�யாக பங்� ெபற 
இயலா�. 

 

மாரஷ்ல் ��கள்  

 SOV அல்ல� சாவரின் (sovereign) எ�ம் ��டட்ல் பணத்ைத உ�வாக்க மாரஷ்ல் நாட�் 
நாடா�மன்றம் ஓர ்    சட்டத்ைத இயற்��ள்ளதன் �லம்  ப��க் ��ப் �ராந்�ய   
நாடான (Pacific Island Nation) மாரஷ்ல் �� (Marshall Island) சங்ேகத இைணயப் பணத்ைத 
(Crypto Currency) அல்ல� ��ட்டல் பணத்ைத தன்�ைடய அ�காரப் �ரவ்மான 
பணமாக [Legal tender] அங்�கரித்�ள்ள உல�ன் �தல் நாடாக உ�வா��ள்ள�.   

 �ன்ெடக் ஸ்டாரட்்-அப் நீமா  (fintech startup Neema) எ�ம் இஸ்ேர�ய நி�வனத்�டன் 
இைணந்� மாரஷ்ல் �� SOV – ஐ ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 

 ஆரம்ப நாணய ��ப்�களில்  (Initial Currency Offering-ICO) �மார ்  24 �ல்�யன் SOV-
க்கைள மாரஷ்ல் ��யர� ெவளி�ட  உள்ள� 

 பரிவரத்்தைன மற்�ம்  கட்டண ெச�த்�ைக�ல் அெமரிக்கா�ன் டாலரக்�க்� 
இைணயான அந்தஸ்ைத மாரஷ்ல் ��ன் இப்��ய ��ட்டல் பணம் ெகாண்�ள்ள�. 
தற்ேபா�  அெமரிக்க டாலரக்ேள மாரஷ்ல் ��ன் சட்டப் �ரவ் பணமாக இ�ந்� 
வ��ன்ற�. 

 இதற்��ன் ‘Petroʼ என்ற ெபயரில் தனக்ெகன ஓர ் சங்ேகத இைணயப் பணத்ைத 
ெவளி�ட்ட  உல�ன் �தல் நாடாக ெவனி�லா உ�வான�. இ�ப்��ம் இத�ைடய  
சட்டப்�ரவ் ெசல்�ப�த்தன்ைம இ�வைர அ�யப்பட �ல்ைல. 
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 ப��க் ெப�ங்கட�ல் அைமந்�ள்ள ஓர ்�� நாேட மாரஷ்ல் ��யரசா�ம். 

 ைமக்ேராேன�யா (Micronesia) ��க் ���ல் �கப் ெபரிய ��களில் ஒன்� மாரஷ்ல் 
�வா�ம். 

 மாரஷ்ல் ��யர��ைடய கவாெஜெலய்ன் (Kwajalein) எ�ம் ��ல் அெமரிக்கா ஓர ்
இரா�வ தளத்ைதக் ெகாண்�ள்ள� ��ப்�டத்தக்க�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

அெமரிக்க நி�ப்பத்�ரங்கள் - இந்�யா 

 அெமரிக்க க��லத் �ைறயால் ெதா�க்கப்பட�் ெவளி�டப்பட�்ள்ள ச�பத்�ய 
அ�க்ைக�ன்ப�, அெமரிக்க நி�ப்பத்�ரங்கைள அ�கள�ல் ைவத்��க்�ம் 
உல�ன் 12-வ� �கப்ெபரிய அயல் நா� (Overseas Holder) இந்�யாவா�ம். 

 �சம்பர ்மாதக் கணக்�ட்�ன் ப� இந்�யா �மார ் 144.7 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலர ்
ம�ப்�ைடய அெமரிக்க  நி�ப்பத்�ரங்கைள ெகாண்�ள்ள�. 

 2017 ஆம் ஆண்� கணக்�ட்�ன் ப�, 1.18 �ரில்�யன் அெமரிக்க டாலரக்ைள ெகாண்� 
அ�க ம�ப்�லான அெமரிக்க நி�ப்பத்�ரங்கைள ெகாண்ட   நாடாக �னா உள்ள�. 
இதைனத் ெதாடரந்்� 1.06 �ரில்�யன் அெமரிக்க  டாலர ் ம�ப்�ைடய அெமரிக்க 
நி�ப்பத்�ரங்கைள ெகாண்�ள்ள நாடாக ஜப்பான்    இரண்டாவ� இடத்�ல் உள்ள�.  

 �ரிக் (BRIC) நா�க�ள் இந்�யா அெமரிக்க நி�ப்பத்�ரங்கைள அ�கள� 
ெகாண்�ள்ள 3-வ� நாடாக உள்ள�. இரஷ்யா BRIC நா�க�ள் கைட�  இடத்�ல் 
உள்ள�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

இந்�யா�ன் �தல் ெஹ�காப்டர் ேடக்� ேசைவ 

 இந்�யா�ன் �தல் ெஹ�காப்டர ் ேடக்� ேசைவ ெபங்க�ர ் நகரில் ேகம்ெப 
ெகௗடா சரவ்ேதச �மான நிைலயம் மற்�ம் எெலக்ட்ரானிக் �ட்� ஆ�ய 
இடங்க�க்�ைடேய  ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ெகாச�்ையச ் ேசரந்்த தம்ைப (Thumby) ஏ�ேயஷன் �ைரேவட ் ��ெடட் எ�ம் 
நி�வனத்தால் இசே்சைவ ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. இந்நி�வனம் உ�வாக்��ள்ள 
ெஹ�ெடக்� (Heli taxi ) எ�ம் ெசய� வ�ேய பயணிகள் இந்த ெஹ�காப்டர ்
ேசைவக்� �ன்ப�� ெசய்�ெகாள்ளலாம். 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

ேத�ய  ெடன்னிஸ் சாம்�யன்�ப் 

 சத்�ஸ்கர ்மாநிலத்�ல் நைடெபற்ற 2018 ஆம் ஆண்�ன் மாநிலங்க�க்�ைடேயயான 
ேத�ய ெடன்னிஸ் சாம்�யன்�ப் ேபாட்��ல் மகாராஷ்�ரா ெபண்கள் அணி 
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சாம்�யன்�ப் படட்த்ைத ெவன்�ள்ள�. 

 �ப்ரவரி 26 �தல் மாரச் ் 3 ஆம் ேத� வைர நைடெபற்ற இப்ேபாட்�ைய 
அைனத்�ந்�ய ெடன்னிஸ் சங்கத்�ன்  (All India Tennis Association-AITA) ஆதரேவா� 
சத்�ஸ்கர ்மாநில ெடன்னிஸ் சங்கம் நடத்��ள்ள�. 

 

ஆ�ய மல்�த்த சாம்�யன்�ப் 

 �ர�்ஸ்தான் நாட்�ன் தைலநகர ்�ஷ்ெகக் (Bishkek) நகரில் நைடெபற்ற ஆ�ய �னியர ்
�த்�ச ்சண்ைட சாம்�யன்�ப் ேபாட்��ன் 65 �ேலா ஃப்ரீ ஸ்ைடல் �ரி�ல் இந்�ய 
�த்�ச ்சண்ைட �ராங்கைன நவ்ேஜாத் ெகௗர ்ஜப்பானின் �யா இமாய்-ைய �ழ்த்� 
தங்கம் ெவன்�ள்ளார.் 

 இதன் �லம் ஆ�ய �னியர ் �த்�சச்ண்ைட சாம்�யன்�ப்   ேபாட்��ல் தங்கம்  
ெவன்ற �தல் இந்�ய �த்�ச ் சண்ைட �ராங்கைன என்ற சாதைனைய நவ்ேஜாத் 
ெகௗர ்பைடத்�ள்ளார.் 

 

 தற்ேபா� �ஷ்ெகக்�ல் நடந்� வ�ம் ஆ�ய �னியர ்�த்�ச ்சண்ைட சாம்�யன்�ப்    
ேபாட்��ல் 65 �ேலா ஃப்ரீ ஸ்ைடல் �ரி�ல் இந்�யா�ன்  �தல் தங்கம் 
இ�ேவயா�ம். 

 ரிேயா ஒ�ம்�க்�ல் �த்�ச ் சண்ைட�ல் ெவண்கலம் ெவன்ற �ரங்கைனயான 
சா� மா�க் 62 �ேலா ஃப்ரீ  ஸ்ைடல் எைடப் �ரி�ல் ெவண்கலம் ெவன்�ள்ளார.்  

 இந்�யா தற்ேபா� ஒ� தங்கம், ஒ� ெவள்ளி, 4 ெவண்கலம் என ெமாத்தம் 6 
பதக்கங்கைளப் ெபற்�ள்ள�. 
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