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ஏப்ரல் – 06 

TNPSC �ளிகள் 

 இந்�யா�ல் �தல்�ைறயாக நைடெபற இ�க்�ம் �கப்ெபரிய சரவ்ேதச நாடக 
�ழாவான 8வ� நாடகங்களின் ஒ�ம்�க் ேபாட்�ைய ெஜய்ப்�ர ் இைணந்� நடத்த 
உள்ள�. இந்த நாடக �ழா�ன் ெஜய்ப்�ர ் அத்�யாயம் ராஜஸ்தான் அர�ன் கைல 
மற்�ம் கலாசச்ாரத் �ைறையச ் ேசரந்்த ர�ந்�ர மஞ்ச ் சங்கத்ேதா� இைணந்�, 
மத்�ய கலாசச்ார அைமசச்கத்�ன் கட�்ப்பாட்�ல் இயங்�ம் ேத�ய நாடகப் 
பள்ளியால் நடத்தப்ப��ன்ற�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

ேகாைடக்கால �வச ்பாரத் வ�ப்� 

 வ��ன்ற ேகாைடக்கால ���ைற�ல் கல்�ரி இைளஞரக்ைள 
�ராமப்�றங்களில் �ய்ைமப்ப�த்�ம் பணிகளில் ஈ�ப�த்�ட அர� �வச ் பாரத் 
ேகாைடக்கால வ�ப்�ைன (2018) நடத்தத்  �ட்ட�ட�்ள்ள�. 

 

 இந்த �யற்� மத்�ய மனிதவளத்�ைற ேமம்பாட�் அைமசச்கத்�ன் 
�ட்�ைணேவா� �வச ் பாரத் �ட்டத்ைத ஒ�ங்�ைணந்� ெசயல்ப�த்�ம் 
அைமசச்கமான ��நீர ்மற்�ம் �ப்�ர� அைமசச்கத்தால் ெவளி�டப்பட உள்ள�. 

 இந்த ேகாைடக்காலப் ப�ற்� வ�ப்�ைன நிைற� ெசய்�ம் ஒவ்ெவா� 
ப�ற்�யாள�ம் �வச ் பாரத் �ட்டத்தால் ப�ற்� வ�ப்�ச ் சான்�தழ் வழங்கப் 
ெப�வர.் 

 இந்தப் ப�ற்��ல் பங்ெக�த்� நிைற� ெசய்�ம் மாணவரக்�க்� உயரக்ல்� 
நி�வனங்களில் ��ப்ப அ�ப்பைட�லான தரம�ப்� �ைற�ல் 2 தரம�ப்�ப் 
�ள்ளிகள் வழங்கப்ப�ம். 
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ேத�ய �றன் ேமம்பாட்�க் கழகம் மற்�ம் ேத�ய �றன் ேமம்பாட்� நி� - 
ம�கட்டைமத்தல் 

 மத்�ய அைமசச்ரைவ ேத�ய �றன் ேமம்பாட�்க் கழகம் மற்�ம் ேத�ய �றன் 
ேமம்பாட�் நி� ஆ�யவற்ைற �ைறயாக அமல்ப�த்� கண்காணித்�, நிரவ்�க்க 
அதைன ம�கட்டைமத்��வதற்கான �ன்ெமா�� ஒன்ைற வழங்��ள்ள�. 

 இந்த ம�கட்டைமத�க்கான ேநாக்கம், ேத�ய �றன் ேமம்பாட�்க் கழகத்�ன் 
ெவளிப்பைடத்தன்ைம, ெபா�ப்�ைடைம மற்�ம் �றந்த ெப� நி�வன நிரவ்ாகத் 
�றன் ஆ�யவற்ைற உ�� ெசய்வதா�ம். ேம�ம் இ� ேத�ய �றன் ேமம்பாட�் 
நி��ன் ேமற்பாரை்வப் பணி�ைன�ம் ேமம்ப�த்��ம். 

 ேம�ம் இத்�ட்டம் ேத�ய �றன் ேமம்பாட�் நி� மற்�ம் ேத�ய �றன் ேமம்பாட�்க் 
கழகம் ஆ�ய அைமப்�களின் மன்ற உள்ளடக்�தைல�ம் ம�கட்டைமப்� ெசய்�ட 
உத�ம். 

 ேத�ய �றன் ேமம்பாட�் நி� மற்�ம் ேத�ய �றன் ேமம்பாட�்க் கழகம் ஆ�யைவ 
மத்�ய நி� அைமசச்கத்தால் 2008 ஜூைல மாதம் உ�வாக்கப்பட�், ஜனவரி 2009ம் 
ஆண்� ப�� ெசய்யப்பட்ட�. இ� �றன் ேமம்பாட�்த் �ட்டத்ைத ெசம்ைமயான 
�ைற�ல் நைட�ைறப்ப�த்�ட ஆரம்�க்கப்பட்ட�. 

 ேத�ய �றன் ேமம்பாட�் நி�, நாட்�ல் �றன் ேமம்பாடை்ட ஊக்கப்ப�த்� ேத�ய 
�றன் ேமம்பாட�்த் �ட்டத்�ன் ��ப்�டப்படட் இலக்�கைள அைடவதற்காக, தன� 
நி��ன் �ழ் ஒ�க்கப்பட்ட ெதாைக�ைன ��ைமயாக உபேயா�த்�ட ேத�ய 
�றன் ேமம்பாட�்க் கழகத்�டன் �த�ட�் ேமலாண்ைம ஒப்பந்தம் ஒன்�ல் 
ைகெய�த்�ட�் உள்ள�. 

 

�ட்ட�ட்ட �ற்றங்கள் �� இந்�யா, ஐக்�யப் ேபரர� மற்�ம் அயரல்ாந்� – 
�ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம். 

 மத்�ய அைமசச்ரைவ �ட்ட�டட் �ற்றங்கள் ெதாடரப்ான, ஒத்�ைழப்� 
�வகாரத்�ல் இந்�யா, ஐக்�ய ேபரர� மற்�ம் வடக்� அயரல்ாந்� 
ஆ�யவற்�க்�ைடேய �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் ஒன்�ல் ைகெய�த்�ட ஒப்�தல் 
அளித்�ள்ள�. 

 அபாயகரமான �ட்ட�ட்ட �ற்றங்கைள சமாளிக்க�ம், சரவ்ேதச 
�ற்றத்தன்ைமையக் கட�்ப்ப�த்த�ம் தகவல்கைள பரிமாற�ம் இத்�ட்டம் உத�ம். 

 இந்�யா�ம் ஐக்�யப் ேபரர�ம் ஏற்ெகனேவ �ற்றங்கள் ெதாடரப்ான �சாரைண 
மற்�ம் வழக்� ெதா�த்தல், �ற்றங்கள் ெதாடரப்ான சாட்�யங்கள் மற்�ம் 
நடவ�க்ைககைள ப��தல் ெசய்தல், அைடயாளம் கா�தல் ஆ�ய �வகாரங்கள் 
ெதாடரப்ாக 1995ல் ைகெய�த்�ட்ட ஒப்பந்தம் ஒன்ைறக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

பா�காக்கப்பட்ட ப��க�க்கான அ�ம� ��கள் 

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கம், ெவளிநாட�் �ற்�லாப் பயணிகள் எல்ைலப் 
ப��கைள எளி�ல் கடந்� வ�ம் வைக�ல் பா�காக்கப்படட் ப��க�க்கான 
அ�ம� ��கைள இல�வாக்�ட �ட்டம் �ட்� வ��ன்ற�. 

 இந்த �யற்� மாநிலங்க�க்� வ�வாையப் ெப�க்�ட�ம், உள்�ரவ்ா�க�க்� 
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ேவைல வாய்ப்�கைள உ�வாக்� �ற்�லாத் �ைறைய ேமம்ப�த்�ட�ம் உத�ம். 

 மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கம், பா�காக்கப்படட் ப��க�க்கான அ�ம� 
���ைறகைள தளரத்்�ட அதற்� ஏ�வான தளங்கைள அைடயாளம் காண மாநில 
அர�க�ட�ம் மற்ற நி�வனங்க�ட�ம் இைணந்� ெசயல்ப�ம். 

 ஆனா�ம், பா�ஸ்தான் மற்�ம் �னா ஆ�ய நா�களின் ��மக்க�க்� இந்த 
���ைறத் தளர�்கள் அளிக்கப்பட மாட்டா�. 

 1958 ெவளிநாட்டவரக்ள் [பா�காக்கப்படட் ப��கள்] ஆைண�ன்ப�, �ல 
மாநிலங்களில் உட்�ற எல்ைலக்�ம், சரவ்ேதச எல்ைலக்�ம் இைட�ல் இ�க்�ம் 
அைனத்� ப��க�ம் பா�காக்கப்பட்ட ப��களாக அ��க்கப்பட�்ள்ளன. 

 தற்சமயம் பா�காக்கப்படட் ப��கள் அ�ணாசச்லப் �ரேதசம், �ேசாரம், 
மணிப்�ர,் நாகாலாந்� மற்�ம் �க்�ம் ஆ�ய மாநிலங்கள் ��ைமயாக�ம், 
இமாசச்லப் �ரேதசம், உத்தரகாண்ட,் ராஜஸ்தான், மற்�ம் ஜம்� காஷ்�ர ் ஆ�ய 
மாநிலங்களில் �ல ப��களி�ம் உள்ளன. 

 �க்��ன் �ல ப��கள் பா�காக்கப்பட்ட ப�� ���ைற�ன் ��ம் �ல ப��கள் 
தைடெசய்யப்படட் ப�� ���ைற�ன் ��ம் வ��ன்றன. 

 �சம்பர,் 2010ம் ஆண்�ன் மத்�ய உள்�ைற அைமசச்கத்�ன் அ�க்ைக�ன்ப�, �ல 
நிபந்தைனக�க்� உட்பட�் ஜனவரி 2011ம் ஆண்���ந்� ஒ� வ�ட காலத்�ற்� 
மணிப்�ர,் �ேசாரம் மற்�ம் நாகாலாந்� மாநிலங்கள் பா�காக்கப்படட் ப�� 
���ைறகளில் இ�ந்� �லக்� ைவக்கப்பட்டன. 

 ஆப்கானிஸ்தான், �னா மற்�ம் பா�ஸ்தான் மற்�ம் பா�ஸ்தாைனப் �ர�்கமாகக் 
ெகாண்ட ��மக்கள் இந்த ப��களில் உள்ேள �ைழவதற்� அ�ம� �ைடயா�. 

 

உயர் லட்�ய மாவட்டங்கள் - நி� ஆேயாக் 

 பல்ேவ� �ைறகளி�ள்ள 49 ����கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� 101 உயர ்
லட்�ய மாவட்டங்க�க்கான அ�ப்பைடத் தரவரிைசைய (Base line Ranking) நி� 
ஆேயாக் அ��த்�ள்ள�. 

 இந்த ����கள், �காதாரம் மற்�ம் ஊட்டசச்த்�, கல்�, ேவளாண்ைம மற்�ம் 
நீரவ்ளங்கள், நி��யல் ேசரப்்� (Financial Inclusion) �றன் ேமம்பா� மற்�ம் அ�ப்பைட 
உடக்ட்டைமப்� ஆ�யவற்ைற உள்ளடக்�ய�. 

 இந்தத் ெதாடக்கம் மாநிலம், மாவட்டம் மற்�ம் வடட்ார அள��ம் 
ேபாட்�த்தன்ைமைய ஏற்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�.. 

 உயர ் லட�்ய மாவட்டங்க�க்கான �ட்டத்�ற்காக ேதரந்்ெத�க்கப்படட் 
மாவட்டங்கள் அவற்�ன் அ�கப்ப�யான வளரச்�்�ன் அ�ப்பைட�ல் தரவரிைசப் 
ப�த்தப்ப��ன்றன. இத்தரவரிைச ேபாட்�த்�வ �டட்ாட்� �ைற�ன் �ய்ைமத் 
தன்ைமைய ஊக்��க்க�ம் அைத ஒ� எ�த்�க்காட்டாக �ளக்க�ம் உத��ற�. 

 இத்தரவரிைச�ன் அ�ப்பைட�ல், ஆந்�ரப்�ரேதசத்�ன் ��ய நகரம் 48.13% 
ம�ப்�கேளா� �த�டத்��ள்ள�. 

 இத்தரவரிைச�ன் ப�, ேமாசமான ெசயல்பாடை்டக் ெகாண்�ள்ள மாவட்டங்களாக 
ஹரியானா�ன் ேமவாட், ெத�ங்கானா�ன் ஆ�பாபாத் மற்�ம் மத்�யப் 
�ரேதசத்�ன் �ங்�ர�� ஆ�யைவ உள்ளன. 
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 ‘மாற்றத்�ல் �தன்ைமயானவரக்ள்’ (Champions of Change) என்ற தர�ப் பலைக 

மாவட்டங்களின் உண்ைம ேநர வளரச்�்ைய (Real Time Progress) கண்காணிக்க நி� 
ஆேயாக்�னால் ஆந்�ரப் �ரேதச அரேசா� �ட்�ைணந்� உ�வாக்கப்பட�்ள்ள�. 

உயர  ்லட்� ய மாவட்டத் �ட்டத்�ற்கான மாற்றம் 

 இத்�ட்டம் ஜனவரி 2018ல் �ரதமரால் ெதாடங்� ைவக்கப்பட்ட�.  

 இத்�ட்டம் �க�ம் வளரச்�்யைடயாத மாவட்டங்கைள �ைரவாக�ம் �றம்பட�ம் 
மாற்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. 

 

ெபா�ளாதாரச ் ெசய்�கள் 

ஊட்டசச்த்� அ�ப்பைட�லான மானியம் மற்�ம் நகர கம்ேபாஸ்ட் �ட்டம் 

 ெபா�ளாதார �வகாரங்க�க்கான அைமசச்ரைவக் ��, ஊடட்சச்த்� 
அ�ப்பைட�லான மானியம் மற்�ம் நகர கம்ேபாஸ்ட் �ட்டம் ஆ�ய இரண்� 
�ட்டங்க�ம் 12வ� நி�யாண்ைடத் தாண்� 2019-2020 வைர ெதாடர அ�ம� 
வழங்��ள்ள�. 

 இந்த �ன்ெமா�� மத்�ய உரத்�ைறயால் �ன்ன�ப்பப் பட்ட� (Forwarded). இவ்�� 
�ட்டங்கைள�ம் 2019-2020 வைர ெதாடர ேதைவப்ப�ம் ெசல�னத் ெதாைக �. 61,972 
ேகா�யா�ம். 

 இவ்��த் �ட்டங்கைள�ம் ெதாடரந்்� ெசயல்ப�த்�வ� என்ப� �வசாயங்க�க்� 
பாஸ்ேபட ் மற்�ம் ெபாட்டா�யம் ஆ�யைவ நிரண்�க்கப்படட் கட�்ப்பா�ைடய 
�ைல�ல் (Statutory Controlled Prices) ேதைவயான அள�ல் �ைடக்கப் ெப�வைத 
உ�� ெசய்�ம். 

 �வசா�க�க்� மானிய �ைல�ல் உரங்கைள �ற்பைன ெசய்�ம் 
நி�வனங்க�க்� மானியங்க�க்கான 100% ெதாைக�ம் ேநர� பயன் மாற்றம் 
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(Direct Benefit Transfer - DBT) �ைற�ல் வழங்கப்ப�ம்.  

 பாஸ்ேபட ் மற்�ம் ெபாட்டா�யம் ஆ�யவற்�ற்கான மானியம் மற்�ம் நகர 
கம்ேபாஸ்ட் �ட்டத்�ன் �தான சந்ைத ேமம்பாட�் உத� (Market Development Assistance 
– MDA) ஆ�யைவ வ�டாந்�ர அ�ப்பைட�ல் ெபா�ளாதார �வகாரங்க�க்கான 
அைமசச்ரைவக் ��வால் பரிந்�ைரக்கப்ப�ம் மானிய ��தங்களில் 
வழங்கப்ப�ம். 

 

 ெபாட்டா�யம் மற்�ம் பாஸ்ேபட் ஆ�ய உரங்க�க்கான மானியம், 2016-ல் 
ெதாடங்கப்பட்ட  ஊடட்சச்த்� அ�ப்பைட�லான மானியத் �ட்டத்தால் 
நிரவ்�க்கப்ப��ற�. 

 அேத ேபான்�, சந்ைத ேமம்பாட�் உத�கள் ஆன� 2016-ல் ெதாடங்கப்படட் நகர 
கம்ேபாஸ்ட் �ட்டத்தால் நிரவ்�க்கப்ப��ற�. 

 நகர கம்ேபாஸ்ட் �ட்டத்�ன் ேநாக்கமான�, நகரங்களில் உற்பத்�யா�ம் 
க��கைள கம்ேபாஸ்ட் / உ�ரி எரிவா�வாக மாற்� உர நி�வனங்களின் 
உத�ேயா� கம்ேபாஸ்ட்–ஐ சந்ைத��வதன் �லம் �வசா�கைள 
நன்ைமயைடயச ்ெசய்தலா�ம். 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

காண்டா��கங்கள் கணக்ெக�ப்� 

 தற்ேபா� எ�க்கப்பட்ட  ஒற்ைறக்ெகாம்� காண்டா ��கங்களின் கணக்ெக�ப்�ன் 
ப�, அசாம் மாநிலத்�ன் கா�ரங்கா  ேத�யப்�ங்கா�ல் ஒற்ைறக்ெகாம்� காண்டா 
��கங்களின் எண்ணிக்ைக 2413 ஆக உள்ள�. இ� 2015 ஆம் ஆண்� நடத்தப்பட்ட 
காண்டா��கங்களின் கணக்ெக�ப்�ல் ப�� ெசய்யப்படட் காண்டா��கங்களின் 
எண்ணிக்ைகைய �ட 12க்�ம் அ�கமான காண்டா��கங்கள் ப�� 
ெசய்யப்பட�்ள்ளன. 
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 இந்த 2,413 காண்டா��கங்களில் 793 இனப்ெப�க்க சக்� ெகாண்ட ெபண் 
காண்டா��கங்கள் உள்ளன. 

 கா�ரங்கா ேத�யப்�ங்கா உல��ள்ள ஒற்ைறக்ெகாம்� காண்டா��கங்களின் 
ெதாைக�ல் 70 சத��தத்ைதக்  ெகாண்�ள்ள�. 

 அசாம் மாநில �தன்ைம தைலைம வனப் பா�காவலர ் (வனம்) NK வா�, 
ெதா�ல்�ட்பக் ���ன் பரிந்�ைர�ன்ப� இக்கணக்ெக�ப்� அ�த்த ஆண்�ம் 
ெதாட�ம் என ெதரி�த்�ள்ளார.் அைனத்� ப��களி�ள்ள காண்டா��கங்கைள 
கணக்ெக�க்க ��யாைமயால் அ�த்த ஆண்�ம் இக்கணக்ெக�ப்� ெதாட�ம் 
எனத் ெதரி�த்�ள்ளார.் 

 

 �ரம்ம�த்�ரா ஆற்� மண்டலத்ைத�ம் உள்ளடக்�ய 882 ச.�.� பரப்பள� ெகாண்ட 
கா�ரங்கா ேத�யப்  �ங்கா 74 தனித்தனி ப��களாகப் �ரிக்கப்பட�் இந்த 
கணக்ெக�ப்� நடத்தப்ப��ற�. 

 2006 ஆம் கணக்ெக�ப்�ன்ப� ஒற்ைறக்ெகாம்� காண்டா��கங்களின் 
எண்ணிக்ைக 1855 ஆக இ�ந்த�. இ� 2009 ஆம் ஆண்�ல் 2048 ஆக உயரந்்த�. இ� 
இந்த �ன்றாண்�களில் 193 காண்டா��கங்களின் அ�கரிப்ைபக் காட�்�ற�. 

 2005 ஆம் ஆண்� ெதாடங்கப்படட் இந்�ய காண்டா��கங்கள் ெதாைல ேநாக்�த் 
�ட்டம் 2020 ஆன�, 2020 ஆம் ஆண்�ற்�ள் ஒற்ைறக்ெகாம்� காண்டா��கங்களின் 
எண்ணிக்ைகைய �ைறந்தபடச்ம் 3000 என்ற அளைவ எட�்வதற்காக 
ெதாடங்கப்பட்ட�. 

 சரவ்ேதச காண்டா��கங்கள் அறக்கட்டைள, இந்�ய காண்டா��கங்கள் 
சந்�க்�ம் அச�்�த்தல்கைள ��ப்��வதற்காக, அஸ்ஸாம் வனத்�ைற, 
ேபாேடாலாந்� �ராந்�யக் ��, இயற்ைகக்கான உலகளா�ய நி�யம் மற்�ம் 
அெமரிக்க �ன் மற்�ம் வன�லங்� ேசைவயகம் ஆ�யவற்ேறா� 
�ட்�ைணந்�ள்ள�.  
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