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ஏப்ரல் – 16 

TNPSC �ளிகள் 

 காவல்�ைற ேமலாண்ைமத்  தைலவர ் (Inspector General) K.R. நாட்�யால் ��தல் 
காவல்�ைற ேமலாண்ைமத்   தைலவர ் நிைலக்� பத� உயர�் ெபற்� தற்ேபா� 
��ய கடேலாரக் காவல்பைடத் தைலவராக (�ழக்�க் கடல்ப��) 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் இவர ் �ந்ைதய காவல்�ைற ேமலாண்ைமத்   தைலவர ் KS 
�ேயாரன் அவரக்ைளத் ெதாடரந்்� ஏப்ரல் 12, 2018 அன்� பத�ேயற்�க் ெகாண்டார.்  

 ஐ.நா. உலக �ற்�லா நி�வனம் அரெ்ஜன்�னா�ன் நடச்த்�ர கால்பந்� �ரரான 
பார�்ேலானாைவச ் ேசரந்்த லேயானல் ெமஸ்�ைய �ற்�லாைவ 
ஊக்��ப்பதற்கான ெபா�ப்�ைடைம�ைடய �தராக நிய�த்�ள்ள�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

ஸ்�ராய்� களிம்�கள்  - தைட 

 ஸ்�ராய்�கள் மற்�ம் �ண்��ர ் ெகால்�கள் ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்ட 
களிம்�களின் பா�பாடற்ற �ற்பைனையத் த�ப்பதற்காக 14 ஸ்�ராய்� 
ம�ந்�களின் �ற்பைனைய மத்�ய �காதார மற்�ம் ��ம்ப நல அைமசச்கம் தைட 
ெசய்�ள்ள�. 

 இவற்�ன் �ற்பைன�ல் தைடைய ��க்க 1945 ஆம் ஆண்�ன் ம�ந்�ப் ெபா�டக்ள் 
மற்�ம் ஒப்பைனப் ெபா�டக்ள் சட்டத்�ன் அட்டவைண 4ல் இந்த 14 ம�த்�வ 
தயாரிப்�க�ம் ேசரக்்கப்பட�்ள்ளன. 

 ம�ந்�ப் ெபா�டக்ள் ெதா�ற்�ட்ப ஆேலாசைன ஆைணயத்�டனான (Drugs Technical 
Advisory Board - DTAB) ஆேலாசைனையத் ெதாடரந்்� இந்த ��� எ�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 ம�த்�வ பரிந்�ைர�ன்� இத்த� களிம்�களின் �ற்பைனையத் தைட ெசய்ய 
ஏற்கனேவ DTAB பரிந்�ைர வழங்���ந்த� ��ப்�டத்தக்க�. 

 ேம�ம் இ� தன் பரிந்�ைரகைள மத்�ய ம�ந்�ப் ெபா�டக்ள் தரநிைலக் 
கட�்ப்பாட�் நி�வனத்�டம் (Central Drugs Standards Control Organisation - CDSCO) 
சமரப்்�த்�ள்ள�. 

 �ல தைட ெசய்யப்பட்ட களிம்�களாவன. 

o ெபேகாெமதேசான் 

o ெடேசாைனட ்

o அல்�ேளாெமடேசான் 

o ��ேவா�ேனாைனட் 

ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் ெதா�ற்�ட்ப ஆேலாசைன  ஆைணயம் 

 இந்�யா�ல் ம�த்�வப் ெபா�டக்ள் ெதாடரப்ான ெதா�ற்�ட்ப �வகாரங்கள் �� 
���கைள எ�க்�ம் உசச்படச் சடட் ரீ�யான அைமப்ேப DTAB ஆ�ம். 

 1940 ஆம் ஆண்�ன் ம�ந்� மற்�ம் ஒப்பைனப் ெபா�டக்ள் சடட்த்�ன் ப� இ� 
அைமக்கப்பட்ட�. 
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 மத்�ய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்ப நல அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப�ம் CDSCO �ன் 
ஒ�ப��ேய DTAB ஆ�ம். 

 

வட�ழக்� �ராந்�யத்�ற்கான நி� ஆேயாக் மன்றம்  

 ��தாக அைமக்கப்படட் வட�ழக்� �ராந்�யத்�ற்கான நி� ஆேயாக் மன்றத்�ன் 
�தல் சந்�ப்� அண்ைம�ல் �ரி�ரா மாநிலத்�ன் அகரத்லா�ல் நைடெபற்ற�. 

 வட�ழக்� மாநிலங்களில் வளரச்�்த் �ட்டங்கைள ஊக்��ப்பதற்கான வ�கைள 
�வா�ப்பதற்காக இந்த சந்�ப்� நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 நி� ஆேயாக் அைமப்�ன் �ைணத்தைலவர ் ரா�வ் �மார ் மற்�ம் வட�ழக்� 
�ராந்�யத்�ன் ேமம்பாட்�ற்கான இைண அைமசச்ர ்�ேதந்�ர �ங் இசச்ந்�ப்�ற்� 
தைலைமேயற்றனர.் 

 2018 ஆம் ஆண்� �ப்ரவரி மாதம் வட�ழக்� �ராந்�யத்�ற்கான நி� ஆேயாக் 
மன்றம் அைமக்கப்பட்ட�. 

 இந்�யா�ன் வட�ழக்� �ராந்�யத்�ன் நீ�த்த ெபா�ளாதார வளரச்�்ைய உ�� 
ெசய்வ�ம், ��ப்�டட் கால இைடெவளி�ல் வட�ழக்� �ராந்�யத்�ல்  வளரச்�்த் 
�ட்டங்களின் அந்தஸ்ைத ம�ப்பாய்� ெசய்வ�ம் இதன் ேநாக்கங்களா�ம். 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

வங்கேதசம் - இடஒ�க்�� 

 ஆ�ரக்கணக்கான மாணவரக்ளின் நா� த��ய ேபாராட்டங்களின் காரணமாக 
வ�டாந்�ர ��ைமப் பணி ேதர�் �லம் அர� அ�காரிகைள நிய�த்த�ல் 
கைட��க்கப்பட�் வ�ம் இடஒ�க்�� �ைற�ைன ஒ�ப்பதாக வங்கேதச �ரதமர ்
ேஷக் ஹ�னா அ��த்�ள்ளார.் 

 நடப்�ல் வங்கேதசத்�ல் பல்ேவ� ஒ�க்��களின் �ழ் வ�டாந்�ர ��ைமப் பணித் 
ேதர�்களில் 56 சத�த பணி�டங்கள் ஒ�க்�� ெசய்யப்ப��ன்றன. 

 அவற்�ள் 30 சத�தம் எ�ம் ெப�ம்பங்கான� �தந்�ரப் ேபாராட்ட �ரரக்ளின் 
�ழந்ைதக�க்� ஒ�க்�� ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

 1971 ஆம் ஆண்�ன் �சம்பர ் 16 அன்றான �தந்�ரத்�ற்�ப் �ற� 1972 ஆம் ஆண்� 
வங்கேதச ��ைமப் பணிகளில் இடஒ�க்�� �ைற அ��கப்ப�த்தப்படட்�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

உடன� சரிபாரப்்� நடவ�க்ைகக் கட்டைமப்� 

 மத்�ய ரிசரவ்் வங்�யான� ேமாசமான ெசயல்பா�கள் காரணமாக அர�க்�ச ்
ெசாந்தமான 21 ெபா�த்�ைற வங்�கைள தன்�ைடய உடன� சரிபாரப்்� 
நடவ�க்ைகக் கட்டைமப்�ன் (Prompt Corrective Action -PCA) �ழ் ேசரத்்�ள்ள�. 

 PCA கட்டைமப்�ன் �ழ் உள்ள 11 வங்�களாவன.  
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o IDBI வங்�  

o UCO வங்� 

o ேபங்க் ஆஃப் இந்�யா 

o ெசன்ட்ரல் ேபங்க் ஆஃப் இந்�யா 

o இந்�யன் ஓவர�்ஸ் வங்� 

o ேதனா வங்� 

o ஓரியண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமரஸ்் 

o மகாராஷ்�ரா வங்� 

o �ைனடெ்டட் ேபங்க் ஆஃப் இந்�யா 

o காரப்்பேரஷன் ேபங்க் மற்�ம் 

o அலகாபாத் வங்� 

உடன� சரிபார்ப்� நடவ�க்ைகக்  கட்டைமப்�   

 அ�கள�லான வாராக் கடன்கைள�ம் (Non-performing assets - NPA), பற்றாக்�ைறயான 
ெபா� சமபங்� �தல் அ�க்� �லதனத்ைத�ம் (common equity tier 1 capital -CET 1), 
ெசாத்�க்கள் �தான எ�ரம்ைற வ�வாைய�ம் (Negative Return On Assets-ROA) வங்�கள் 
ெகாண்��ந்தால் அவற்ைற உடன� சரிபாரப்்� நடவ�க்ைகக் கட்டைமப்�ன் (Prompt 
Corrective Action Framework) �ழ் இந்�ய ரிசரவ்் வங்�   ெகாண்� வ�ம். 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்��ன் ��ய உடன� சரிபாரப்்� நடவ�க்ைகக்  கடட்ைமப்�ன் �ழ், 
வங்�களின் நிகர வாராக்கடன் ��தம் (Net NPA ratio) 6 சத��தத்ைத �� 
அ�கரித்தால் சம்பந்தப்பட்ட வங்�களின் �� சரிபாரப்்� நடவ�க்ைக எ�க்கப்ப�ம். 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்��ன் �ந்ைதய உடன� சரிபாரப்்� நடவ�க்ைகக் கட்டைமப்�ன் 
�ழ் வங்�களின் நிகர வாராக்கடன் ��தம் 10 சத��தத்ைதத் தாண்�னால் மட�்ேம 
சரிபாரப்்� நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

 இந்�ய ரிசரவ்் வங்�யால் பரிந்�ைரக்கப்ப�ம் வாராக்கடன் �ட்�ற்கான சரிபாரப்்� 
நடவ�க்ைககள் உட்பட பல்ேவ� சரிபாரப்்� நடவ�க்ைககைள உரிய காலத்�ல் 
உரிய �ைற�ல் ேமற்ெகாண்� வங்�களின் நி��யல் ஆேராக்�யத்ைத �ண்�ம் 
நல்ல நிைலக்�க் ெகாண்� வ�வதற்� வங்�க�க்�  உத��ரிவேத உடன� 
சரிபாரப்்� நடவ�க்ைகக் கட்டைமப்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 

ெபா�ளாதார �தந்�ரத்�ற்கான ����-2018 

 உலக நா�களில் நில��ன்ற ெபா�ளாதார �தந்�ரத்�ன் அள�ைனக்  கணக்��ம் 
ெபா�ளாதார �தந்�ரத்�ற்கான ���ட�்ன் 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான ப�ப்� 
அண்ைம�ல் ெவளி�டப்படட்�. 

 இக்���ட�்ல் 186 ெபா�ளாதார நா�களில் இந்�யா 130வ� இடத்ைதப் 
��த்�ள்ள�. 

 52.6 �ள்ளிகைளப் ெபற்� 2017 ஆம் ஆண்�ற்கான இக்���ட்�ல் 143வ� இடத்�ல் 
இ�ந்� இந்�யா தற்ேபா� 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான ���ட்�ல் 54.5 �ள்ளிகைளப் 
ெபற்� 13 இடங்கள் �ன்ேன� 130வ� இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 ெபா�ளாதார �தந்�ரத்�ற்கான ���ட்�ல் �தல் 10 இடங்களி�ள்ள நா�களாவன  
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o ஹாங்காங் 

o �ங்கப்�ர ்

o நி��லாந்� 

o ��டச்ரல்ாந்� 

o ஆஸ்�ேர�யா 

o அயரல்ாந்� 

o எஸ்ேதானியா 

o இங்�லாந்� 

o கனடா 

o ஐக்�ய அர� அ�ரகம் 

 இக்���ட�்ல் �னா 111 வ� இடத்�ல் உள்ள�. இக்���ட�்ன் கடந்த ப�ப்�ல் �னா 
112வ� இடத்�ல் இ�ந்த�.  

ெபா�ளாதார �தந்�ரத்�ற்கான  ���� 

 அெமரிக்காைவச ் ேசரந்்த �ன்னணி �ந்தைனச ் சாவ�யான � ெஹரிேடஜ் 
ப�ண்ேடஷன்” எ�ம் அைமப்� �ஜ்�யம் �தல் 100 வைர�லான ம�ப்ெபண் 
அள�ட்�ன்ப�    உலக நா�கைள தரவரிைசப் ப�த்��ற�. 

 0 என்ப� �கக் �ைறந்த ெபா�ளாதார �தந்�ரத்ைதக் ��க்�ம். 100 என்ப� 
அ�கப்ப�யான ெபா�ளாதார �தந்�ரத்ைதக் ��க்�ம்.  

 �ரான்ஸ்பரன்�  இண்டரே்நஷனல், ெபா�ளாதார அ�ஞரக்ள் �ண்ண��ப் �ரி� 
(Economics Intelligence Unit), சரவ்ேதச நாணய மன்றம் (International Monetary Fund), உலக 
வங்� ேபான்ற சரவ்ேதச நி�வனங்களி�ைடய �ள்ளி�யல் தர�கைளப் 
பயன்ப�த்� ெபா�ளாதார �தந்�ரத்�ற்கான 12 காரணிகளின் அ�ப்பைட�ல் 
உலக நா�க�க்� ம�ப்ெபண்கள் வழங்கப்ப��ன்றன. 

 ெபற்�ள்ள ம�ப்ெபண்கள் அ�ப்பைட�ல் உலக நா�கள் 5 ேவ�பட்ட 
வைகப்பாட�்ல் வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

 80 �தல் 100 ம�ப்ெபண் ெகாண்டைவ – �தந்�ரமான ெபா�ளாதாரம் 
ெகாண்ட நா�கள். 

 70.0 �தல் 79.9 ம�ப்ெபண் ெகாண்ட நா�கள் – �தந்�ரமான 
ெபா�ளாதாரம் ெகாண்ட நா�கள். 

 60.0 – 69.9 ம�ப்ெபண் ெகாண்ட நா�கள் - ந�த்தர நிைல �தந்�ரமான 
ெபா�ளாதாரம் ெகாண்ட நா�கள் 

 50.0 – 59.9 ம�ப்ெபண் ெகாண்ட நா�கள் - ெப�ம்பா�ம் �தந்�ரமற்றைவ. 

 0-49.9 ம�ப்ெபண் ெகாண்ட நா�கள் - ஒ�க்கப்பட்ட �தந்�ர�ைடயைவ. 
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�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

வங்�கள் வாரியத் �ைற தைலவர ்

 மத்�ய நி� அைமசச்கம் வங்�கள் வாரியத் �ைறைய ��த்�யைமத்� அதன் 
தைலவராக ��. பா� �ரதாப் ஷரம்ாைவ நிய�த்�ள்ள�. இதற்� �ன் இதன் 
தைலவராக �ன்னாள் மத்�ய கணக்�த் தணிக்ைக அ�காரியான �ேனாத் ராய் 
பத� வ�த்தார.் 

 ��.ஷரம்ா, இதற்� �ன் பா�காப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பாட�் நி�வனத்�ன் 
பணியமரத்்தல் மற்�ம் ம�ப்�டல் ைமயத்�ன் தைலவராக�ம், �கார ் மாநிலத்�ல் 
நி�த்�ைற �தன்ைம ெசயலாளராக�ம் பணியாற்��ள்ளார.் 

 அர�, வங்�கள் வாரியத் �ைறைய ��த்�யைமத்தேதா� ேவ�கா பந்தரக்ர,் 
P.�ர�ப் �மார ் மற்�ம் �ர�ப் ஷா ஆ�ேயாைர ��ய உ�ப்�னரக்ளாக 
நிய�த்�ள்ள�. 
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வங்�கள் வாரியத்�ைற  

 ெபா�த்�ைற வங்�களின் ேமலாண் இயக்�நரக்ள் மற்�ம் தைலைமச ் ெசயல் 
அ�காரிகள் உள்ளிட்ட உ�ப்�னரக்ைளத் ேதரந்்ெத�க்�ம் ெபா�ப்�ைடைமையக் 
ெகாண்�ள்ள வங்�கள் வாரியத்�ைற ��.ராய் அவரக்ளின் தைலைம�ல் ஏப்ரல் 
2016 ஆம் ஆண்� ெசயல்படத் ெதாடங்�ய�. 

 P.J. நாயக் என்பவர ் தைலைம�லான ���ன் பரிந்�ைரகளின் அ�ப்பைட�ல் 
வங்�கள் வாரியத்�ைற அைமக்கப்பட்ட�. 

 வங்�கள் வாரியத்�ைற, வங்�களின் ஆ�ைக, அர� சார ் வங்�கள் மற்�ம் 
நி��யல் நி�வனங்கள் ஆ�யவற்�ன் தைலவரக்ைளத் ேதரந்்ெத�ப்பதற்கான 
பரிந்�ைரகைள அளித்தல், வங்�கள் அவற்�ன் உத்�கைள உ�வாக்�வதற்� 
மற்�ம் �லதனங்கைள �ரட�்வதற்கான �ட்டங்கைள வ�ப்பதற்� வங்�க�க்� 
உத�தல் ஆ�யவற்ைற கடைமயாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 வங்�கள் வாரியத்�ைறயான� �ம்ைப�ல் ரிசரவ்் வங்��ல் அைமந்�ள்ள�. 

 இதன் தைலவர ் மற்�ம் உ�ப்�னரக்ளின் பத�க்காலம் இரண்� ஆண்�களா�ம். 
இ� மாரச் ்2018 உடன் ��வைடந்த�. 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

�ஷ்டனின் �ன்னணி �ரிக்ெகட் �ரரக்ள் 

 இந்�ய அணி�ன் ேகப்டன்களான, �ராட் ேகா� மற்�ம் �த்தா� ராஜ் ஆ�ேயார ்
�ைறேய ஆண்கள் மற்�ம் ெபண்கள் �ரிக்ெகட்�ன் உலக �ன்னணி �ரரக்ளாக 
அ��க்கப்பட�்ள்ளனர.் 

 பல�ைற �ன்னணி �ரரக்ளாக அ��க்கப்பட்ட �ேரந்�ர ேசவாக் மற்�ம் �மார ்
சங்ககாராைவத் ெதாடரந்்� �ன்றாவ� �ரராக �ராட் ேகா� இடம் ெபற்�ள்ளார.் 
�ராட் ேகா� இரண்டாவ� �ைறயாக �ன்னணி �ரர ் என்ற ெப�ைமையப் 
ெபற்�ள்ளார.் 

 இந்�யா உலகக் ேகாப்ைப இ��ப் ேபாட்��ல் இடம் ெபற்��ந்த ேபா� �த்தா� 
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ராஜ் ஒ� நாள் சரவ்ேதசப் ேபாட்��ல் அ�க ரன் எ�த்த �ன்னணி �ராங்கைனயாக  
அ��க்கப்பட�் ஒராண்�க்�ப் �ற� இந்தப் ெப�ைமையப் ெபற்�ள்ளார.் 

 இவரக்�டன் �ன்� ஆங்�ல ெபண் �ரிக்ெகட ் �ராங்கைனகளான ெகதர ் ைநட், 
ஆன்யா ஷ்�ப்ேசால் மற்�ம் நாட் �ெவர ் ஆ�ேயாைர ேசரத்்� ெமாத்தம் ஐவர,் 
�ஸ்ெடனின் இந்தாண்�க்கான �ன்னணி �ரிக்ெகட ் �ரரக்ளாக 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளனர.் 

 �ஸ்ெடன் �ரிக்ெகட ்�ரரக்ளின் பஞ்சாங்கத்தால் ேதரந்்ெத�க்கப்ப�ம் வ�டாந்�ர 
�ரிக்ெகட ்�ரர ்��ேத �ஸ்ெடனின் உலக �ன்னணி �ரிக்ெகட ்�ரர ்என்ற ெப�ைம 
ஆ�ம். 

 2004 ஆம் ஆண்� நி�வப்படட் இவ்���, �ந்ைதய ஆண்�ல் உல�ன் எந்தெவா� 
இடத்��ம் �றந்த ெசயல்பாடை்டக் ெகாண்ட �ரரக்�க்� ேதரந்்ெத�க்கப்பட�் 
வழங்கப்ப��ற�.  

 

உல�ன் �தல்நிைல �ப்பந்தாட்ட �ரர ்

 �டாம்� �காந்த் உல�ன் �தல்நிைல �ப்பந்தாட்ட �ரர ்என்ற தரவரிைச�ல் �தல் 
இந்�ய ஆண் �ரராக இடம்��த்�ள்ளார.் 

 இந்�ய �ரர ்�டாம்� �காந்த் ெடன்மாரக்்�ன் �க்டர ்ஆக்ெஸல்ெசன்ைன �ழ்த்� 
�த�டத்ைதப் ��த்�ள்ளார.் 

 சாய்னா ேநவாைலத் ெதாடரந்்�, இப்ேபாட்��ல் �த�டத்ைதப் ��த்த இந்�ய �ரர ்
�டாம்� �காந்த்  ஆவார.் சாய்னா ேநவால் 2015ல் �த�டத்ைத ��த்தார.் 
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காமன்ெவல்த் ேபாட்�கள்  

 �ல்கா �ங்�ற்�ப் �ற� காமன்ெவல்த் ேபாட்�களில் ஆண்க�க்கான 400 �  இ��ப் 
ேபாட்�க்� த�� ெபற்ற  �தல் இந்�ய �ரராக �கம்ம� அனாஸ் யா�யா 
உ�வா��ள்ளார.் 

 45.44 �நா�களில் பந்தய �ரத்ைதக் கடந்� இ��ப் ேபாட்�க்�த் த�� ெபற்ற 
�ன்றாவ� ஓட்டப் ேபாட்�யாளர ்அனாஸ் ஆவார.் 

 1958 ஆம் ஆண்� �ரிட்�ஷ் ேபரர�ல் நைடெபற்ற காமன்ெவல்த் ேபாட்�களில்   
�ல்கா, 400 � ஓட்டப் ேபாட்��ல் (அப்ேபாைதய 440 – யாரட்் ேரஸ்) தங்கப்பதக்கத்ைத 
ெவன்றார.் 

 

 

�க்�ய �னங்கள் 

உலக வான்ேபாக்�வரத்� மற்�ம் �ண்ெவளி ஊர�் �னம் – 12 ஏப்ரல்  

 உலக வான்ேபாக்�வரத்� மற்�ம் �ண்ெவளி ஊர�் �னம்   �ண்ெவளி�ன் �தல் 
மனித பயணத்�ைன நிைன� �ரவ்தற்காக ஏப்ரல் 12 அன்� ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

 1961 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 12 ஆம் ேத� ேசா�யத் �னியைனச ்ேசரந்்த �தல் ரா�வ 
அ�காரியான �ரிகாகரின் மனித வரலாற்�ேலேய �தன்�ைறயாக ேவாஸ்ேடாக் 
�ண்கலத்�ன் உத�ேயா� ��ையச ் �ற்� வந்த �தல் நபராவார.் இ�ேவ 
மனிதனின் �ண்ெவளிப் பயணத்�ற்கான சகாப்தத்ைத ஏற்ப�த்�ய�. 
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