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ஏப்ரல் - 03 

TNPSC �ளிகள் 

 ஆ�ய வளரச்�் வங்��ம், இந்�ய அர�ம் இமாசச்லப் �ரேதசத்�ல் ெதா�ல்�ட்ப 
மற்�ம் �றன��க் கல்� அளிக்�ம் ப�ற்� நிைலயங்கள் மற்�ம் அதற்கான 
�ற்�ச�்ழைலப் ��ைமப்ப�த்� ேமம்ப�த்�ட 80 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலர ்
அள�ற்� கடன் ஒப்பந்தம் ஒன்�ல் ைகெய�த்�ட�்ள்ளன. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

வாகனச ்சந்ைத�ல் இந்�யா 4வ� இடம் 

 இந்�யா, வாகனச ் சந்ைத�ல் 4.5 சத��த வளரச்�்�டன் நான்காவ� இடத்�ற்� 
�ன்ேன��ள்ள�. இ� ெசன்ற ஆண்�ல் ெஜரம்னி�ன் வாகனச ் சந்ைத 2.8 
சத��தத்�ல் 3.8 �ல்�யன் வாகன �ற்பைனேயா� வளரச்�் அைடந்தைதக் 
காட்��ம் அ�கமா�ம். 

 

 இந்�ய வாகன உற்பத்�யாளரக்ள் சங்கம் ெவளி�ட�்ள்ள தர�களின் ப�, 
�சம்பரில் �ற்பைனயான ��ய வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 14 சத��த 
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வளரச்�்ேயா� 3, 22, 074 ஆ�ம். 

 �� ஆண்� அள�லான �ற்பைன ��ய உசச்த்�ல் 4.01 �ல்�யன் வாகனங்களின் 
�ற்பைனேயா� 10 சத��த வளரச்�்�ல் உயரந்்�ள்ள�. 

 இந்�யா, வாகன உற்பத்��ல் அெமரிக்கா, �னா மற்�ம் ஜப்பான் ஆ�ய 
நா�க�க்� �ன் வரிைச�ல் உள்ள�. 

 மா�� ��� இந்�ய நி�வனம் 80 சத��த  சந்ைதப் பங்களிப்ேபா� பயணிகள் 
வாகன உற்பத்��ல் தன� �ன்னிைலைய உ��ப்ப�த்��ள்ள�. 

 ஐஎசஎ்ஸ் மார�்ட் (IHS-Markit) ெகா�த்த தகவல்களின் ப� 2010ம் ஆண்�க்�ப் �ற� 
�தன் �ைறயாக வள�ம் நா�கள் ஒட�் ெமாத்த உற்பத்��ல் பா�ைய உற்பத்� 
ெசய்�ன்றன. 2009ம் ஆண்�ல் இ�ந்� �னா உல�ன் �கப்ெபரியச ் சந்ைதயாக 
�ளங்� வ��ற�. 

 இந்�யா ச�ப ஆண்�களாக �றந்த பங்களிப்ைப ஆற்� வ��ற�. இதன் வாகனச ்
சந்ைத கடந்த பத்தாண்�ல் இரட்�ப்பா��ள்ள�. 

 உலக வங்��ன் தர�கள், தனிநபர ் வ�மான அ�ப்பைட�ல் 2007 �தல் 2016 ஆம் 
ஆண்� வைர�ல் 70 சத��த வளரச்�்�ல் 1700 டாலரக்ள் என்ற அள�ற்� 
வளரந்்�ள்ளைதக் காட�்�ற�. 

 

அெமரிக்க – இந்�யக் கடற்பைடப் ப�ற்� 

 இந்�யக் கடற்பைட�ன் தல்வார ் வைகையச ் ேசரந்்த ேபாரக்்கப்பலான ஐ.என்.எஸ். 
தரக்ாஷ் அெமரிக்கக் கடற்பைட�ன் �ேயாடர ் �ஸ்ெவல்ட் தாக்�தல் வைகக் 
கப்பேலா� இைணந்� வரேவற்� மற்�ம் ப�ற்� என்ற ெபயரிலான கடற்பைடப் 
ப�ற்��ல் ஈ�பட�்ள்ள�. 

 அெமரிக்கக் கப்பலான �ேயாடர ் �ஸ்ெவல்ட ் தற்ேபா� அேர�ய வைள�டாப் 
ப���ல் இஸ்லா�ய அர� (Islamic State) எ�ம் ���ற்� எ�ரான நடவ�க்ைககளில் 
ஈ�பட�்ள்ள�. 

 இந்தப் ப�ற்��ன் ஒ� ப��யாக, அெமரிக்க வா�ர�்க் கப்பல் �ேயாடர ்
�ஸ்ெவல்ட், அெமரிக்க ஏ�கைண அ�ப்�க் கப்பலான �ேரபல் ஆ�யவற்�டன் ஐ. 
என்.எஸ் தரக்ாஷ் ப�ற்� ேமற்ெகாண்ட�. 

 

இந்�யா மற்�ம் ஜாம்�யா�ற்� இைடேய �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் 

 நீ�த்�ைற ஒத்�ைழப்�ல் இந்�யா மற்�ம் ஜாம்�யா�ற்� இைடேய �ரிந்�ணர�் 
ஒப்பந்தம் ஒன்ைறக் ைகெய�த்�ட மத்�ய அைமசச்ரைவ ஒப்�தல் அளித்�ள்ள�. 

 ச�பத்�ய வ�டங்களில், இந்�யா மற்�ம் ஜாம்�யா�ற்� இைடேயயான ச�க, 
கலாசச்ார மற்�ம் வரத்்தகத் ெதாடர�்கள் நம்�க்ைகயளிக்�ம் வைக�ல் வளரந்்� 
வ��ன்றன. 

 நீ�த்�ைற சம்பந்தமான �ஷயங்களில் �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் ைகெய�த்��வ� 
இ� நாட�்க்�ம் இைடேய நட்�றைவ அ�கரிப்பேதா�, நீ�த்�ைற 
�ர�்�த்தங்களில் ��ய பரிணாமங்கைள ஏற்ப�த்�ம். 
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இந்�யா மற்�ம் கனடா�ற்� இைடேய அ��சார ்ெசாத்�ரிைம ெதாடர்பான 
�ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் 

 அ��சார ் ெசாத்�ரிைம ெதாடரப்ான �ஷயங்களில் இ�தரப்� ஒத்�ைழப்ைப 
ஏற்ப�த்த இந்�யா மற்�ம் கனடா�ற்� இைடேயயான �ரிந்�ணர�் 
ஒப்பந்தத்�ற்� மத்�ய அைமசச்ரைவ ஒப்�தல் அளித்�ள்ள�. 

 கடந்த �ப்ரவரி 2018-ல் �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் ைகெய�த்�டப்பட்ட�. இந்த 
ஒப்பந்தம் இ� தரப்��ம் �த்தாக்கம், ��ைம மற்�ம் ெபா�ளாதார வளரச்�் 
ஆ�யவற்ைற ேமம்ப�த்�ட வ�வைக ெசய்�ற�.  

 இந்த ஒப்பந்தம் இ� நா�களி�ம் உள்ள அர�, �யாபார மற்�ம் கல்� 
நி�வனங்களில் அ��சார ் ெசாத்�ரிைமப் பற்�ய ��ப்�ணரை்வ அ�கரிப்ப� 
ெதாடரப்ான �றந்த ப�ற்� �ைறகள், அ�பவங்கள் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்ப அ�� 
ஆ�யவற்ைறப் ப�ரந்்� ெகாள்ள உத�ம். 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ஐக்�ய நா�களின் அர�யல் �வகாரங்க�க்கான தைலைமப் பத� -  �தல் 
ெபண்மணி 

 உலக அைமப்�களில் உயரந்்தபடச் ெசல்வாக்� ெகாண்ட பத�களில் ஒன்றான 
ஐக்�ய நா�கள் சைப�ன் அர�யல் �வகாரங்க�க்கான தைலைமப் பத��ல் 
�தல் ெபண்மணியாக நிய�க்கப்பட அெமரிக்கா�ன் நீண்டநாள் ெவளிநாட�்த் 
�தரான ேராஸ்ேமரி � காரே்லா ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

 உலகம் ��வ�ம் ஏற்ப�ம் சசச்ர�கைளத் �ரக்்க பா�ப�ம் ஐக்�ய நா�கள் 
சைப�ன் அர�யல் �வகாரங்க�க்கான சைப�ல் �ழ் மட்டச ்ெசயலாளராக 2012ம் 
ஆண்�ல் இ�ந்� பத� வ�க்�ம் மற்ெறா� அெமரிக்கரான ெஜப்ரி ெபல்ட்ேமன் 
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என்பவைரத் ெதாடரந்்� � காரே்லா இந்தப் பத��ல் அமர உள்ளார.் 

 இந்த நியமனம் உலக அைமப்�களின் வரலாற்�ல் �தல் �ைறயாக ஒ� ெபண்மணி 
தைலைமப் பத�க்� நிய�க்கப்ப�வைதக் ��க்�ன்ற�.  

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

�� ேகா�ந்த் �ங்�ன் 350வ� �றந்த நாள் �ழா - நாணயங்கள் ெவளி�� 

 பத்தாவ� மற்�ம் கைட� �க்�ய ��வான �� ேகா�ந்த் �ங்�ன் 350வ� �றந்த 
�ன �ழாைவ �றப்�ப்பதற்காக இந்�ய ரிசரவ்் வங்� 350 �பாய் ம�ப்�லான 
நாணயம் ஒன்ைற ெவளி�ட உள்ள�. 

 35 �ராம் எைட ெகாண்ட இந்த நாணயம், 50 சத��தம் ெவள்ளிைய�ம், 40 
சத��தம் தா�ரத்ைத�ம், 5 சத��தம் நிக்கைல�ம், 5 சத��தம் 
�த்தநாகத்ைத�ம் ெகாண்��க்�ம். 

 இந்த நாணயம் ைமயப் ப���ல் �ங்க உ�வம் ெகாண்ட அேசாகர� �ைண�ம் 
அதன் �ழ் சத்�ய ேமவ ஜயேத என்ற வாரத்்ைதைய�ம் ெகாண்டதாக இ�க்�ம். 

 நாணயத்�ன் இட� �றத்�ல் பாரத் என்ற வாரத்்ைத ேதவநாகரி எ�த்��ம் 
வல��றத்�ல் இந்�யா என்ற வாரத்்ைத ஆங்�ல ெமா� எ�த்��ம்  அச�்டப்பட�் 
இ�க்�ம். 

 நாணயத்�ன் ஓரப் ப���ல் இட� மற்�ம் வல� �றங்களில், சரவ்ேதச எண்கள் 
வ�வத்�ல் �ைறேய 1666 மற்�ம் 2016 என்ற வ�டங்கள் அச�்டப்பட�் இ�க்�ம். 
�� ேகா�ந்த் �ங் �சம்பர ் 22, 1666ம் ஆண்� �றந்த பத்தாவ� மற்�ம் கைட� 
�க்�ய �� ஆவார.் 

 

ஐ�ஐ�ஐ வங்� �தான அபராதம் – இந்�ய ரிசரவ்் வங்� 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்�, அதனால் அளிக்கப்படட் ெந� �ைறக�க்� இணக்கம் 
காட்ட�ல்ைலெயன்� ஐ�ஐ�ஐ வங்��ன் �� �பாய் 58.9 ேகா� அள�ற்� 
அபராதம் ��த்�ள்ள�. 

 1949ம் ஆண்�ன் வங்� ஒ�ங்��ைறச ் சட்டத்�ன் ���ைறகளின் �ழ் இந்�ய 
ரிசரவ்் வங்��டம் ஒப்பைடக்கப்படட் அ�காரங்கள் ப� இந்த அபராதம் 
��க்கப்பட�் உள்ள�. 

 ��ரச்�் காலத்�ற்காக ைவக்கப்பட்��ந்த அர�ப் பத்�ரங்கைள ெதாடரச்�்யாக 
�ற்பைன ெசய்தைமக்காக ரிசரவ்் வங்� ஐ�ஐ�ஐ வங்��ன் �� அபராதம் 
��த்�ள்ள�. 

 ஒேர சம்பவத்�ன் �� அ�கபடச்மான அபராதத் ெதாைக இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யால் 
��க்கப்ப�வ� இ�ேவ �தன் �ைறயா�ம். 

ரிசரவ்்  வங்��ன்  ���ைறகள் 

 ரிசரவ்் வங்��ன் ���ைறகள் ப� வங்�கள் தங்களிடம் உள்ள �த��கைள 
�ன்� வைகயாகப் �ரித்தல் ேவண்�ம். அைவ வரத்்தகத்�ற்ெகன உள்ளைவ, 
�ற்பைனக்ெகன உள்ளைவ, ��ரச்�்க்ெகன உள்ளைவ. 
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 வங்�களால் ��ர�்க் காலம் வைர ைவத்��க்க ேவண்�ம் என்ற எண்ணத்�டன் 
வாங்கப்ப�ம் பத்�ரங்கள் ��ர�்க்காக ைவத்��க்கப்ப�ம் பத்�ரங்கள் எனப் 
ெபா�ள்ப�ம். 

 ஒ� ேவைள ��ர�்க்காக ைவக்கப்பட�்ள்ள �த��களில் இ�ந்� 5 
சத��தத்�ற்� ேமலாக ��ர�்ப் பத்�ரங்களின் �ற்பைன இ�ப்�ன், வங்�கள் 
அவற்ைற தணிக்ைக ெசய்யப்பட்ட வ�டாந்�ர நி�நிைல அ�க்ைக�ல் ��ப்�ட 
ேவண்�ம். 

 

இந்�யா�ன் பங்களிப்� அ�கரிப்� 

 �ழக்�ன் அ�ேக உள்ள பாலஸ்�ன அக�க�க்கான ஐக்�ய நா�கள் சைப�ன் 
நிவாரண மற்�ம் பணிகள் �கைம�ன்  (United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East - UNRWA) உடன� ேவண்�ேகா�க்�ப் ப�ல் த�ம் 
�தத்�ல் இந்�ய அர� தன� வ�டாந்�ரப் பங்களிப்ைப 2018-19ம் ஆண்�ல் இ�ந்� 
�ன்� வ�டங்க�க்� 1.25 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலர ் என்ற அள���ந்� 5 
�ல்�யன் அெமரிக்க டாலர ்என்ற அள�ற்� அ�கரித்�ள்ள�. 

 இந்�யா தன� UNRWA என்ற அைமப்�ற்கான வ�டாந்�ரப் பங்களிப்ைப 
கணிசமாக உயரத்்�வ� பற்�ய அ��ப்ைப ேரா�ல் நைடெபற்ற �றப்� 
அைமசச்ரைவக் �டட்த்�ல் அ��த்த�. 

 உலகம் ��வ�ம் உள்ள பாலஸ்�ன அக�க�க்�, ம�ப்��க்க ெபா� ேசைவகைள 
(Valuable Public Services) வழங்�வ�ல் ெதாடரந்்� ஈ�பட�் வ�ம் UNRWA நி�வனம் 
தன� நடவ�க்ைகக�க்காக �ன்ெனப்ேபா�ம் இல்லாத அள�ல் நில� வ�ம் அ�க 
படச் நி� ெந�க்க�கைள சந்�த்� வ�ம் ேவைள�ல் இந்த அ�கரிப்� ஏற்ப�த்தப் 
பட�்ள்ள�. 

 

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

ேபார்ப்ஸ் 30 வய�க்� உட்பட்ட 30 ஆ�யர ்2018 பட்�யல் 

 ேபாரப்்ஸ் தன� �ன்றாவ� வ�டாந்�ரப் பட்�யலான 30 வய�க்� உட்படட் 30 
ஆ�யர ்என்ற வரிைசைய ெவளி�ட�்ள்ள�. இ�ல் ��ப்�டப்பட�்ள்ள அைனவ�ம் 
30 வய�க்� உட்படட்வராவர.் இவரக்ள் அைனவ�ம் இளம் �ரட�்யாளரக்ள், 
��ைமயாளரக்ள் மற்�ம் ெதா�ல்�ைனேவாரக்ள் ஆவர.் இவரக்ள் அைனவ�ம் 
அ�த்த தைல�ைறக்காக ��ய ��கைள ம���த்தம் ெசய்பவரக்ளாக�ம், 
வழக்கமான ��ைய எ�ரப்்பவரக்ளாக�ம் உள்ளனர.் 

 �ரட்� மற்�ம் ��ைம என்ற க�த்�� ெகாண்ட இவ்வ�டப் பட�்யல் 300 
ெதாைலேநக்காளரக்ைள�ம், �ரட�்யாளரக்ைள�ம் ெகாண்�ள்ள�. 

 தங்கள் வாழ்க்ைக�ல் �தல் �ைறயாக பா��ட் ந�ைக�ம் தயாரிப்பாள�மான 
அ�ஷ்கா சரம்ா மற்�ம் ேபட்�ன்டன் �ராங்கைன P.V. �ந்� இ�வ�ம் ேபாரப்்�ன் 
30 வய�க்� உட்படட் 30 ஆ�யர ் என்ற இவ்வ�டத்�ற்கான பட�்ய�ல்  இடம் 
ெபற்�ள்ளனர.் 

 இந்த பட்�ய�ன் ெபா��ேபாக்� மற்�ம் �ைளயாட�்த்�ைறப் �ரி�ல், 
�ரிக்ெகட ்�ரர ்ஸ்��� மந்தானா, ேத�ய ேபாேலா அணித்தைலவர ்பத்மநாப் �ங் 



•   
•    
 
 
 
 

  

உட்பட நான்� இந்�யரக்ள் இடம் ெபற்�ள்ளனர.் 

 இந்தப் �ராந்�யத்�ல், இந்�யா 65 பங்களிப்பாளரக்ேளா� �தல் இடத்��ம், �னா 
59 பங்களிப்பாளரக்ேளா� இரண்டாவ� இடத்��ம் ஆஸ்�ேர�யா 35 
பங்களிப்பாளரக்ேளா� �ன்றாவ� இடத்��ம் உள்ளன. 

 

 ��ப்பாக, வடெகாரியா, ��, அஜரை்பஜான் மற்�ம் கஜகஸ்தான் ஆ�ய நா�களில் 
இ�ந்� �தல் �ைறயாக பங்களிப்பாளரக்ள் இடம் ெபற்�ள்ளனர.் 
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