
•   
•    
 
 
 
 

  

ஏப்ரல் – 01 

TNPSC �ளிகள் 

 மத்�ய உண� பதப்ப�த்�தல் �ைற  அைமசச்ர ்ஹர�்ம்ராத் க�ர ்பாதல் ப�ைமத்  
ெதா�ல்�ட்ப  ெபரிய  உண�ப் �ங்கா �ைரேவட் ��ெடட்-ஐ  இராஜஸ்தானின் 
அஜ்�ரில் உள்ள �ப்நகரில் ெதாடங்� ைவத்தார.் இ� ராஜஸ்தான் மாநிலத்�ன் 
�தல் ெபரிய உண�ப் �ங்காவா�ம். 

 பழம்ெப�ம் இயக்�நர ் ேசகர ் க�ர,் 65வ� ேத�ய �ைரப்பட ���களின் மத்�யக்  
���ன் தைலவராக நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் இந்த மத்�யக் ���ல் ஒ� தைலவர,் 
10 �ற உ�ப்�னரக்ள் மற்�ம் 5 மண்டலக் ��க்களின் தைலவரக்ள் இடம் ெப�வர.் 

 கடக்வாஸ்லா�ல் அைமந்�ள்ள ேத�ய பா�காப்�ப் ப�ற்� நி�வனத்�ன் 
�ன்னாள் மாணவரான ெலப்�னன்ட் ெஜனரல் ஹரப்ால் �ங் எல்ைல சாைலகள் 
�ைறத் தைலவராக (Direct General Border Roads) நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 1982ஆம் 
ஆண்� ெபா�யாளரக்ள் பைடப் �ரி�ல் இைணந்த இவர ் �ன்னர,் ஜம்� மற்�ம் 
காஷ்�ர ்பள்ளத்தாக்�ல் எல்ைல சாைலப் பணிகள் பைட�ன் (Border Road Task Force) 
தைலவராக நிய�க்கப்பட்டார.் 

 �ரிக்ெகட ் �ரர ் சச�்ன் ெடண்�ல்கர,் Skill Next எ�ம் BMW�ன் �றன் ேமம்பாட�்த் 
ெதாடக்கத்ைத (Initiative), BMW கார ் நி�வனத்�ன் ெசன்ைனக் �ைள�ல் ெதாடங்� 
ைவத்தார.் இந்நிகழ்ச�்�ல் �ண்� ெபா��யல் கல்�ரி (College of Engineering, Guindy) 
மாணவரக்�ம் கலந்� ெகாண்டனர.் 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

கல்� �ர�்�த்தங்கள் -  அைமசச்ரைவ அ�ம� 

 நாட்�ல் பள்ளிக் கல்��ல் பல்ேவ� �ர�்�த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள மத்�ய 
ேக�ெனட ் அ�ம�யளித்�ள்ள�. இச�்ர�்�த்தங்கள், சரவ் �க்ஸா  அ�யான் - 2 
�ட்டத்�ல் ெசய்யப்படட் உள்ளன. 

 1 �தல் 12ஆம் வ�ப்� வைர, அைனவ�க்�ம் கல்� இயக்கம் (SSA), ேத�ய 
இைடநிைலக் கல்� இயக்கம் (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan) மற்�ம் ஆ�ரியர ்
ப�ற்� ஆ�ய அைனத்�ம் ஒேர �ட்டத்�ன் �ழ் ஒ�ங்�ைணக்கப்ப�ம். 

 இந்த ஒ�ங்�ைணக்கப்படட்த் �டட்ம் ஏப்ரல் 1, 2018 �தல் மாரச் ் 31, 2020 வைர 
அம�ல் இ�க்�ம். இத்�ட்டத்�ற்கான ஒ�க்�� �.75,000 ேகா� (தற்ேபாைதய 
அளைவ �ட 20%  ��தலா�ம்) ஆ�ம். 

 அர�, கல்��ல் �ன்தங்�ய மாவட்டங்கள், மாற்�த்�றனாளி மாணவரக்ள் மற்�ம் 
ெபண்கள் �� கவனம் ெச�த்�ம். 

 �றன் ப�ற்�, தற்ேபா� 9 �தல் 12ம் வ�ப்� வைர ெசயல்பாட்�ல் உள்ள�. வ�ம் 
நாடக்ளில் இப்ப�ற்� 6ஆம் வ�ப்� �தல் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். இத்�றன் ப�ற்� 
மாணவரக்ளின் ேவைலவாய்ப்�த் �றைன ேமம்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்ட�. 

 அ�க கட்டணம் வ��க்�ம் பல்கைலக்கழகங்கள் மற்�ம் கல்�ரிகளில் ப��ம் 
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மாணவரக்�க்� சாதாரண நி� அள�க�டன் (Modest Financial means) வட�்�ல்லா 
கல்�க் கடன்கள் வழங்�தைல அ�கரிப்பதற்�ம் ேக�ேனட ்அ�ம�யளித்�ள்ள�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

GPI வ�த்ெதாடர் அைமப்� 

 பா�காப்பான நி��யல் ெசய்�கள் ேசைவ வழங்�நரான (Secure Financial Messaging 
Service Provider) SWIFT, வங்�கள் அவற்�ைடய உலகளா�யப் பரிவரத்்தைனைய 
எல்லா ேநரங்களி�ம் கண்காணிக்க�ம், பணம் ெச�த்�ம்  ெசயல்பா�கைள 
(Payment activity) ெதாடரந்்� கண்காணிக்க�ம், வங்�க�க்� உத� �ரி�ம் வைக�ல் 
GPI (Global Payment Innovation) வ�த் ெதாடர ் அைமப்ைப (GPI Tracker System) 
�ரி�ப�த்��ள்ள�. 

 இந்த �ரி�ப�த்தப்பட்ட GPI வ�த்ெதாடர ் அைமப்� அைனத்� வைகயான, 
வைலப்�ன்ன�ல் அ�ப்பப்ப�ம் கட்டணக் ��ப்�கைள (Payment instructions) 
உள்ளடக்�வ�டன் (Cover) அவற்�ன் ஒட�் ெமாத்த கட்டண ெசயல்பா�கைளக் 
கா�ம் வைக�ல் வ�வைக ெசய்�ற�. 

 நவம்பர ் 2018 �தல், இந்த GPI வ�த்ெதாடர ் அைமப்பான�, அதாவ� end-to-end 
பரிவரத்்தைனக் ��ப்பான�, 200க்�ம் ேமற்பட்ட நா�களி�ள்ள  11,000 SWIFT 
வா�க்ைகயாளரக்�க்�ைட�ல் எ�த்�ச ் ெசல்லப்ப�ம் கட்டணக் ��ப்�கைள 
உள்ளடக்�ம். 

 SWIFT GPI ஆன� ேம 2017ல் ெதாடங்கப்படட்�. 

SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication System) தளம் 

 SWIFT உல��ள்ள வங்�க�க்�ைடேயயான நி��யல் ெதாைலத் ெதாடர�் 
அைமப்�க்கான சங்கம். 
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 உலகளா�ய நி��யல் ெசய்�ய�ப்�ம் ேசைவயான SWIFT, உல��ள்ள நி��யல் 
நி�வனங்கள் நி��யல் பரிவரத்்தைனையப் பற்�ய ெசய்�கைளப்  பா�காப்பான, 
தரமான மற்�ம்  நம்பகமான �ழ்நிைல�ல் அ�ப்ப�ம் & ெபற�ம் நி��யல் 
நி�வனங்கைள  இயலச ்ெசய்�ற�. 

 ெபல்�யத்��ள்ள லா �ப்ேல�ல் தைலைமயகத்ைதக் ெகாண்�ள்ள SWIFT, 
1973ஆம் நி�வப்பட்ட�. SWIFT, எல்ைல தாண்�ய நி��யல் பரிவரத்்தைனகள் 
ெதாடரப்ான ெசய்�கைள அ�ப்�வதற்காகப் பயன்ப�த்தப்ப��ற�. 

 ெபல்�ய சட்டத்�ன் �ழ் அைமக்கப்படட், �ட�்ற�ச ் சங்கமான (SWIFT 
பங்�தாரரக்ளால்  உரிைம ெகாள்ளப்படட்� இசச்ங்கம்) இ� உலக அள�ல் 
தன்�ைடய அ�வலகங்கைளக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

ISRO - GSAT 6A ெசயற்ைகக் ேகாள் 

 இந்�ய �ண்ெவளி ஆய்� நி�வனம் (ISRO), ெதாைலத் ெதாடர�் 
ெசயற்ைகக்ேகாளான GSAT-6Aைவ, GSLV-F08 ராக்ெகட் �லம்  ஆந்�ரப் 
�ரேதசத்��ள்ள �ஹரிேகாட்டா �ண்ெவளி ைமயத்���ந்� ெவற்�கரமாக 
�ண்ணில் ெச�த்�ய�.  

 GSLV-F08 ராக்ெகட்டான� இந்�யா�ன் 12வ� GSLV ராக்ெகட ் மற்�ம் ெவற்�கரமாக 
�ண்ணில் ெச�த்தப்பட்ட 5வ� ராக்ெகட ்ஆ�ம்.  

 GSAT - 6 ஆன� உள்நாட்�ேலேய தயாரிக்கப்பட்ட உயரந்ிைல �ைரேயாெஜனிக் 
என்��டன் (Indigenously built Cryogenic upper stage engine) ஏவப்பட்ட�. 

 GSAT-6A ஆன� ஏறக்�ைறய 10 ஆண்�கள் ஆ�டக்ாலம் ெகாண்ட, உயர ் ஆற்றல் S-
படை்டக்  ெகாண்ட ெதாைலத்ெதாடர�் ெசயற்ைகக்ேகாள் ஆ�ம். 
இசெ்சயற்ைகக்ேகாள் ���ற்� வட்டப் பாைத�ல் நிைல நி�த்தப்பட்ட�. 

 இ� நாள் வைர�லான அள�ல், GSAT-6A மட�்ேம ஆற்றல்�க்க உள்நாட்�ேலேய 
தயாரிக்கப்பட்ட ெதாைலத்ெதாடர�் ெசயற்ைகக் ேகாளா�ம். 

 GSAT-6A ஆன� GSAT-6ஐப் ேபான்ற�. 2015ல் �ண்ணில் ஏவப்பட்ட GSAT-6 ஆன� உயர ்
ஆற்றல் S-படை்ட ெகாண்ட ெதாைலத்ெதாடர�் ெசயற்ைகக் ேகாளா�ம். 

 GSAT-6A�ன் S-படை்ட�ன் ஆன்ெடனா, ISRO�ன் அகமதாபாத்��ள்ள �ண்ெவளி 
பயன்பாட�் ைமயத்�னால் உ�வாக்கப்படட்�. 
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மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ேத�ய நீர ்�ரட்� ��� - சத்�ஸ்கர ்

 நீர ் பா�காப்�, �ைச ��ப்பல் (Diversion) மற்�ம் மாநிலத்�ன் பாசன வச�கைள 
அ�கரித்தல் ஆ�யவற்�ற்காக சத்�ஸ்கர ் மாநிலத்�ற்� இவ்��� 
வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 �� �ல்��ல் நைடெபற்ற உலக வன �ன (மாரச் ்21) நிகழ்ச�்�ன் ேபா� சத்�ஸ்கர ்
மாநில நீர ்வளத்�ைறக்� இவ்��� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 கடந்த 17 வ�டங்களில், சத்�ஸ்கர ் மாநில நீர ் வளத்�ைறக்� இவ்��� �தன் 
�ைறயாக வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

ேத� ய நீர் �ரட்� ���  

 �க்�யமாக நீரவ்ளங்களின் �� கவனம் ெச�த்�ம் உலகள�ல் �கழ் ெபற்ற 
இதழான “Water Digest” இவ்��ைத ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வழங்� வ��ற�. 

 இவ்���, மத்�ய நீரவ்ள ந� ேமம்பாட�் அைமப்�, கங்ைகத் �ய்ைம அைமசச்கம், 
�ெனஸ்ேகா, மத்�ய நீர ் வாரியம், மத்�ய நீர ் ஆைணயம், மற்�ம் கங்ைக 
�ய்ைமயாக்க�க்கான ேத�யத் �ட்டம் ஆ�யவற்�ன் ஒத்�ைழப்ேபா� 
வழங்கப்ப��ற�. 

 இவ்��� �ெனஸ்ேகாவால் அங்�கரிக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

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

ஆ�ஷ்மான் பாரத் �ட்டத்�ற்கான தைலைம நிரவ்ாக அ�காரி  

 மத்�ய அர�ன் லட்�யத் �ட்டமான ஆ�ஷ்மான் பாரத் ேத�ய �காதாரப் 
பா�காப்�த் �ட்டத்�ன் தைலைம ெசயல் அ�காரியாக இந்� �ஷன் 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 ��ப்ைபன்�ன் மணிலா��ள்ள ஆ�ய ேமம்பாட�் வங்��ன் �ழக்� ஆ�யத் 
�ைற�ன் தைலவராக (Director General of East Asia Department) பணியாற்� வந்த இந்� 
�ஷன் தற்ேபா� ேத�ய �காதாரப் பா�காப்�த் �ட்டத்�ற்கான CEO-வாக 2 ஆண்� 
காலத்�ற்� நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 இந்த �காதாரத் �ட்டம் ஒவ்ெவா� ��ம்பத்�ற்�ம் ம�த்�வ ��சை்சையப் ெபற 
ஆண்�ற்� �.5 லடச்ம் அள�ற்�  நி� உத�ைய அளிக்�ம். இந்த �காதாரத் �ட்டம் 
2ஆம் மற்�ம் 3ம் கட்ட ம�த்�வமைனகளில் ம�த்�வ ��சை்ச ெபற உத� �ரி�ம். 

 2011ஆம் ஆண்�ன் ச�க-ெபா�ளாதார சா�வாரி கணக்ெக�ப்�ன் 
அ�ப்பைட�லான ஏைழ மற்�ம் அ�மட்ட நிைல��ள்ள 10 ேகா� ��ம்பங்க�க்� 
ம�த்�வ உத� �ரிவைத இத்�ட்டம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 
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�க்�ய �னங்கள் 

அட்லாண்�க் கடல் ப���ன் அ�ைமகள் வரத்்தகம் மற்�ம் அ�ைமத் 
தனத்�னால் பா�க்கப்பட்டவரக்ைள நிைன� �ரவ்தற்கான சரவ்ேதச �னம்  - 
25 மாரச் ்

 அடல்ாண்�க் கடல் ப���ன் அ�ைமகள் வரத்்தகம் மற்�ம் அ�ைமத் தனத்�னால் 
பா�க்கப்பட்டவரக்ைள நிைன� �ரவ்தற்கான சரவ்ேதச �னம்  ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் 
உலகம் ��வ�ம் மாரச் ்25 அன்� கைட��க்கப்ப��ற�. 

 அடல்ாண்�க் கடல் ப���ல் அ�ைமகள் கடத்த�னால் பா�க்கப்பட்ட மற்�ம் 
இறந்தவரக்ைளப் ெப�ைமப்ப�த்�வதற்காக�ம், நிைன� �ரவ்தற்காக�ம் 
இத்�னம் கைட��க்கப்ப��ற�. 

 2018ஆம் ஆண்�ற்கான இத்�னத்�ன் க�த்��, “அ�ைமத் தனத்ைத நிைன� 
�ரத்ல்:  �தந்�ரம் மற்�ம் சமத்�வத்�ற்காக ேபாரா�ங்கள், ெவற்� ெப�ங்கள்”. 

 ஆப்�ரிக்க வம்சாவளிையச ் ேசரந்்த மக்கள் அ�ைமத்தனத்���ந்� 
���க்கப்பட்ட நிகழ்�  இத்�னத்�ல் ெகாண்டாடப்ப��ற�. ேம�ம் இத்�னம் 
��தைல சமத்�வத்�ற்கான இயக்கத்�ல் மக்கள் சந்�த்த சவால்கைள 
அங்�கரிக்�ற�. 

 அடல்ாண்�க் கடல் ப���லான அ�ைமகள் வரத்்தகம் மற்�ம் 
அ�ைமத்தனத்�னால் பா�க்கப்பட்டவரக்ைள நிைன� �ரவ்தற்கான �னம்    மாரச் ்
25, 2007ஆம் ஆண்� ஏற்�க் ெகாள்ளப்படட் �ரம்ானத்�ன் அ�ப்பைட�ல் ஐ.நா.ெபா� 
அைவ�னால் நி�வப்பட்ட�. 

 �தன் �ைறயாக இத்�னம் 2008ல் கைட��க்கப்பட்ட�, அ���ந்� ஒவ்ெவா� 
ஆண்�ம் இத்�னம் கைட��க்கப்ப��ற�. அேத ஆண்� அடல்ாண்�க் கடல் 
ப���ல் அ�ைம வரத்்தகங்களினால் பா�க்கப்படட்வரக்ள் மற்�ம்  
அ�ைமத்தனத்தால் பா�க்கப்படட்வரக்ளின் நிைனைவப் ேபாற்�வதற்காக ஐ.நா. 
ெபா� அைவ அ�ைமத் தனத்�ற்கான  நிைன� �ர ்�ட்டத்ைத நி��ய�. 

 ஐ.நா.�ன் ெபா�த்தகவல் �ைற�ன் எல்ைலப்�ரி�ன் கல்� எல்ைலப் �ரிவால் 
இத்�ட்டம் நிரவ்�க்கப்ப��ற�. 
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