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ஏப்ரல் – 21 

TNPSC �ளிகள் 

 SBI உ�ர ் காப்�ட�் நி�வனத்�ன் ��ய ேமலாண் இயக்�நர ் மற்�ம் தைலைம 
ெசயல் அ�காரியாக சஞ்�வ் ந�ட்�யால் நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் SBI ��மத்�ல் 
�க்�யப் ெபா�ப்� வ�த்த அரி�த் பா� இதற்� �ன்னர ் ேமலாண் இயக்�நர ்
மற்�ம் தைலைம ெசயல் அ�காரியாக பணியாற்�னார.் ��.நாட்�யால் வங்�ப் 
பணியாளரக்�க்கான இந்�யக் கழகத்�ன் சான்றளிக்கப்பட்ட �ட்�ைணவாளர ்
ஆவார ்(Certified Associate). 

 இமாசச்லப் �ரேதச மாநில �காதாரத்�ைற அைமசச்ர,் �ழந்ைதக�க்� தாய்ப்பால் 
ெகா�ப்பைத ஊக்��ப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட தாய்மாரக்ளின் ��ைமயான 
அன்� என்ற �ட்டத்ைதத் ெதாடங்� ைவத்தார.் 

 �ரி�ரா �தலைமசச்ர ்�ப்லப் �மார ்ேதப் �ரதம மந்�ரி க�சல் �காஸ் ேயாஜனா 
�ட்டத்ைத அகரத்லா�ல் ெதாடங்� ைவத்தார.் 1,16,000-க்�ம் ேமற்படட் 
இைளஞரக்�க்� 2020ல் ப�ற்� வழங்�ம் இலக்ைக அைடவதற்கான உ��ைய 
அவர ்அளித்�ள்ளார.் 

o �றன் ேமம்பாட�் இயக்�நரகத்�ன் �லமாக PMKVY �ட்டத்ைதச ் ெசயலாக்�ம் 
ெசய்�ம் �தல் வட�ழக்� மாநிலம் �ரி�ரா ஆ�ம். 

 �ன்றாம் பா�னத்தவரக்ள் தங்க�ைடய வரி ெதாடரப்ான பரிவரத்்தைனக�க்காக 
நிரந்தர கணக்� எண்ைண (Permanent Account Number - PAN) ெப�வதற்காக 
அவரக்ைள தனிநபர ் வைக �ண்ணப்பதாரராக அங்�கரிக்�ம் வைக�ல் மத்�ய 
அர� வ�மான வரி ��கைள (வ�மான வரிச ்சட்டத்�ன் �ரி�கள் 139A மற்�ம் 295 
ஆ�யவற்�ன் �ழ்) ��த்��ள்ள�. 

 இயக்�னர ் ெஜனரல் (Inspector General - IG) �ஜய் சாஃேபகர,் இந்�ய கடேலாரக் 
காவல்பைட�ன் (ேமற்� மண்டலம்) தைலவராக நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் இதற்� 
�ன்னர ் இப்பணி��ந்த K R ந�ட்�யால் ��தல் ெபா� ேமலாளர ் மற்�ம் இந்�ய 
கடேலாரக் காவல் பைடத் தைலவராக (�ழக்�க் கடல் ப��, �சாகப்பட�்னம்) 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

o இந்�யக் கடேலாரக் காவல்பைட (ேமற்� மண்டலம்) ஆன� மஹாராஷ்�ரா, 
ேகாவா, கரந்ாடகா, ேகரளா, டாமன் மற்�ம் ைட� மற்�ம் இலடச்த் ��கள் ஆ�ய 
ப��களில் கடற்கைரப் ப��களில் இ�ந்� �ரத்�ேயக ெபா�ளாதார 
மண்டலத்�ன் எல்ைலப் ப��கள் வைர பரந்� காணப்ப�ம் �க்கலான 
ப��கைளக் ெகாண்ட�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

�ரதம மந்�ரி �ரக்ஸ �ம ேயாஜனா 

 �ரதம மந்�ரி �ரக்ஸ �ம ேயாஜனா �ட்டத்�ல் ப�� ெசய்தவரக்ளின் எண்ணிக்ைக 
13.41 ேகா�யாக உயரந்்�ள்ள�. 

 இத்�ட்டத்�ன் �ழ் Auto-Debit �ைற�ன் �லமாக 2015-2016 காலகட்டத்�ல் ப�� 
ெசய்தவரக்ளின் எண்ணிக்ைக 8.85 ேகா�யாக இ�ந்த�. இ� தற்ேபா� (2017-2018) 
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13.41 ேகா�யாக உயரந்்�ள்ள�. 

�ரதம மந்�ரி �ரக்ஸ  �ம ேயாஜனாைவப் பற்�  

 2015 ஆம் ஆண்� ெதாடங்கப்படட் இத்�ட்டம் �பத்�ல் மரணமைடந்தவரக்ள் 
அல்ல� �பத்�னால் ��வ�ம் ஊனமைடந்தவரக்�க்கான �.2 லடச்ம் 
ம�ப்�ைடய காப்�� மற்�ம் ப��யள� நிரந்தர ஊனமைடந்தவரக்�க்கான �.1 
லடச்ம் ம�ப்�லான காப்�� ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்�ள்ள�.  

 
 இத்�ட்டத்�ன் �ழான காப்�� ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் �ன் 1 �தல் அைதத் ெதாடரந்்த 

ஆண்�ன் ேம 31 வைர�லான காலகட்டத்ைதக் ெகாண்�ள்ள�. பல்ேவ� மத்�ய 
அர�த் �ைறகளினால் ெசயலாக்கம் ெசய்யப்பட�் வந்த �பத்�க் காப்�ட�்க் 
ெகாள்ைககள் �ன் 1, 2017 �தல் �ரதம மந்�ரி �ரக்ஸ �ம ேயாஜனா �ட்டத்�டன் 
ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்டன. 

 �ரதம மந்�ரி �ரக்ஸ �ம ேயாஜனா �ட்டமான� வங்�கள், மண்டல ஊரக 
வங்�கள் மற்�ம் �ட�்ற� வங்�க�டன் ஒன்�ைணந்� ெபா�த்�ைற மற்�ம் 
தனியார�்ைற ெபா�க்காப்�ட�் நி�வனங்களினால் வழங்க/நிரவ்�க்கப்ப��ற�. 

 

பா�காப்� சம்பளப் ெபட்டகத்�ன் �தான �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் 

 இந்�ய ரா�வம் பா�காப்� சம்பளப் ெபட்டகத்�ற்காக HDFC வங்��டன் 
�ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம், ஒன்�ல் ைகெய�த்�ட�்ள்ள�. 

 இந்�ய ரா�வம், HDFC வங்��டன் �தன் �தலாக 2011ஆம் ஆண்� �ரிந்�ணர�் 
ஒப்பந்தத்�ல் ைகெய�த்�ட்ட�. இவ்ெவாப்பந்தம் 13 மாரச் ் 2015 அன்� 
��ப்�க்கப்பட்ட�. 

 தற்ேபாைதய �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தமான�, பணி��ள்ள பைட�ரரக்ள், 
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ஓய்��யதாரரக்ள் மற்�ம் �ரரக்ளின் ��ம்பங்கள் ஆ�ேயாரின் ேதைவையப் 
�ரத்்� ெசய்வதற்காக மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்�ம் வச� ெகாண்ட ஒ�  ஒப்பந்தம்  
ஆ�ம். 

 தற்ேபா� பா�காப்� சம்பளப் ெபட்டகம் ெதாடரப்ாக இந்�ய ரா�வம் 11 
ெபா�த்�ைற மற்�ம் தனியார�்ைற வங்�க�டன் �ரிந்�ணர�் ஒப்பந்தம் 
ெசய்�ள்ள�. 

 

10-வ� பா�காப்�க் கண்காட்� 

 தைரப்ப��, கடல் மற்�ம் உள்நாட�் பா�காப்� அைமப்� �தான இரண்� 
ஆண்�ற்� ஒ� �ைற நடத்தப்ப�ம் பா�காப்�க் கண்காட்��ன் 10-வ� ப�ப்� 
காஞ்��ரம் மாவட்டத்�ன் ���டந்ைத�ல் நிைறவைடந்த�. 

 நான்� நாள் நிகழ்ச�்யான (ஏப்ரல் 11 -14) இக்கண்காட்�யான� �ைறப்ப� 
�ரதமரால் ெதாடங்� ைவக்கப்படட்�. 

 இக்கண்காட்��ல், உள்நாட்�ேலேய வ�வைமக்கப்பட�் தயாரிக்கப்படட் இந்�ய 
கப்பற்பைட கப்பல்கள் வரலாற்�ேலேய �தல் �ைறயாக ெசன்ைன �ைற�கத்�ல் 
பாரை்வயாளரக்ளின் பாரை்வக்� ைவக்கப்படட்ன.  

 அைவகளாவன 

1. சகயதாரி - எ�ரி�ன் கண்ணில்படா ேபாரக்்கப்பல் 

2. கேமாரட்ா - நீர�்ழ்� எ�ரப்்� ேபார ் பா�காப்�க் கப்பல் (Anti-Submarine warfare 
corvette). 

3. ��த்ரா – ேமம்ப�த்தப்பட்ட கடேலாரக் காவல்பைடக் கப்பல் 

4. ஐராவத் – நீர ்நிலக் கப்பல் ( Amphibious ship) 

5. �ரச் ்– ஏ�கைணக் கப்பல். 

 நான்� நாடக்ள் நைடெபற்ற பா�காப்�க் கண்காட்� “இந்�யா : வள�ம் பா�காப்� 
உற்பத்� ைமயம்” என்ற க�த்��ைவ அ�க்ேகா�ட�்க் காண்�த்தேதா� 
பா�காப்� அைமப்�கள் மற்�ம் உபகரணங்கள் ஆ�யவற்�ன் ஏற்�ம��ல் 
இந்�யா�ன் �றைமையக் காட�்ப்ப�த்�ய�. 

 கண்காட�்�ல் இடம் ெபற்ற 155 �.� ேமம்ப�த்தப்பட்ட �ரங்�க�டன் நிலத்�ல் 
இயங்�ம் க��க�ம் இக்கண்காட்��ல் �கப்ெபரிய கவனத்ைதப் ெபற்� 
இ�ந்தன.  

 இந்த �ரங்�யான� (Advanced Towed Artillery Gun-ATAG) பா�காப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் 
ேமம்பாட�் நி�வனத்தால் கல்யாணி ��மம், டாடா பவர ் மற்�ம் �ரங்�த் 
ெதா�ற்சாைல (OFB) ஆ�யவற்�டன் �ட்�ைணந்� தயாரிக்கப்படட்�.  

 இந்�யா ெசாந்த �ரங்�ையக் ெகாண்�ள்ள� இ�ேவ �தல் �ைறயா�ம். 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

இரண்டாம் உலகப் ேபா�க்�ப் �றகான ஜப்பானின் �தல் கடற்பைடப் �ரி� 

 ஜப்பானின் ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட ரா�வத் தைலைமயான ஜப்பானிய �ய-
பா�காப்�ப் பைட இரண்டாம் உலகப் ேபா�க்�ப் �றகான தன்�ைடய �தல் 
கடற்பைடப் �ரிைவ ெதன்-ேமற்� �� ��களில் அைமந்�ள்ள சாேசேபா�க்� 
அ���ள்ள ரா�வத் தளத்�ல் ெசயல்பாட�்க் ெகாண்� வந்�ள்ள�. 

 நீரந்ில �ரிதப் பைட என அைழக்கப்ப��ன்ற ��யதாக அைமக்கப்படட் இந்த 
அைமப்� மற்ற நாட�்ப் பைடகளால் ஆக்�ர�ப்� ெசய்யப்பட்ட ��கைளத் ��ம்பப் 
ெப�தல் மற்�ம் ேவற்� நாட�்ப்பைடகைள �ரட்�ய�த்தல் ேபான்ற 
தன்ைமகைளக் ெகாண்�ள்ள�. 

 ஜப்பான் இரண்டாம் உலகப் ேபா�க்�ப் �றகான தன்�ைடய அர�யல் நிரண்யக் 
ெகாள்ைக�ல் ேபார ்ெதா�ப்பதற்கான உரிைமையத் த�ரத்்த�. 

 நீரந்ில �ரிதப் பைடைய �னா�ற்� எ�ரான தன்�ைடயப் பா�காப்ைப 
வ�ப்ப�த்�வதற்காக ஜப்பான் அ��கப்ப�த்��ள்ள�. 

 �ழக்� �ன கடல் ப��களில் காணப்ப�ம் பாைறகளாலான, மனிதரக்ள் வாழாத 
��ச ் சங்��களாக, ெபய்�ங்�ல் �யாேவா� ��கள் என்�ம் ேடாக்�ேயா�ல் 
ெசன்கா� என்�ம்  அ�யப்ப�ம் இத்��கள் ெதாடரப்ாக �னா மற்�ம்  ஜப்பான் 
இைடேய நீண்ட வரலா�ைடய �ராந்�யப் �ரச�்ைனகள் உள்ளன.  

 

இந்�யா�ன் பாதாம் �கர�் 

 �ப்ரவரி வைர�லான இந்த சா�ப� காலத்�ல் (ஆகஸ்ட் 2017 �தல் ஜூைல 2018) 
ஸ்ெப�ன் மற்�ம் �னா ஆ�ய நா�கைள பாதாம் �கர�்ல் �ந்�ச ் ெசன்� 
இந்�யா �கப்ெபரிய பாதாம் இறக்�ம�யாளராக உ�ெவ�த்�ள்ள� என 
க�ேபாரன்ியா�ன் பாதாம் வாரியம் ெதரி�த்�ள்ள�. 

 �ப்ரவரி வைர�லான காலகட்டத்�ல் ஸ்ெப�ன் 119 �ல்�யன் ப�ண்�கள் என்ற 
அள��ம், �னா 138 �ல்�யன் ப�ண்�கள் என்ற அள��ம் பாதாைம இறக்�ம� 
ெசய்�ள்ளன. 

 2016-2017 சா�ப� காலகட்டத்�ல் இந்�யா 167 �ல்�யன் ப�ண்�கள் பாதாம் 
ப�ப்ைப இறக்�ம� ெசய்�, �னாைவ �ந்�ச ் ெசன்� 2-வ� இடத்ைதப் ��த்த�. 
இ� கடந்த ஆண்ைட �ட 33% அ�கமா�ம். கடந்த ஆண்�ல் இந்�யா 125 �ல்�யன் 
ப�ண்�கள் அள�லான பாதாைம இறக்�ம� ெசய்த�. 

 2016-17 காலகட்டத்�ல் ஸ்ெப�ன் 210 �ல்��ன் ப�ண்�கள் அள�லான பாதாைம 
இறக்�ம� ெசய்� �கப்ெபரிய இறக்�ம�யாளர ் என்ற ெப�ைமையப் ெபற்ற�. 
அேத ேநரத்�ல் �னா  150 �ல்�யன் ப�ண்�கள் இறக்�ம� ெசய்த�. 

 உல�ன் ெமாத்த பாதாம் உற்பத்��ல் க�ேபாரன்ியா 80% பாதாைம உற்பத்� 
ெசய்�ற�. இ�ல் 33%-ஐ அெமரிக்கா�ம் கனடா�ம் �கர�்ன்றன. 67% பாதாம் 90 
நா�க�க்� ஏற்�ம� ெசய்யப்ப��ன்ற�. 

 2004-2005 காலகட்டத்�ல் ஆ�யா – ப��க் மண்டலத்�ற்� 25% அள�க்கான 
ஏற்�ம� ெசய்யப்பட்ட�. இந்த ஏற்�ம� தற்ேபா� 38% அள�க்� உயரந்்�ள்ள�. 
இந்த ஏற்�ம�யான� இந்�யா மற்�ம் �னா ஆ�ய நா�களின் ேதைவைய 
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அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. 

 

�யர்ர �ேயானின் ஜனா�ப� 

 �யரர் �ேயானின் ��ய ஜனா�ப�யாக �ரியஸ் மாடா �ேயா, தைலநகர ் ஃ�ரீ 
ட�னில் பத�ேயற்�க் ெகாண்டார.் 

 �யரர் �ேயானின் �ன்னாள் ஆட்�க்��த் தைலவரான ��.�ேயா �யரர் 
�ேயாைன 1996 ஆண்�ல் ஒ� ���ய காலத்�ற்� ஆண்டார.் 

 �யரர் �ேயான் மக்கள் கட்�ையச ் ேசரந்்த ��. மாட �ேயா தற்ேபா� 
ஆட்���ள்ள அைனத்� மக்கள் காங்�ரஸ் கட்��ன் ேவட்பாளரான ச�ரா 
கமராைவ (ெபா�ளாதார வல்�நர)் ெவன்றார.் 

 தற்ேபாைதய ஜனா�ப�யான எரெ்னஸ்ட் பாய் ெகாேராமா இரண்� ஐந்� 
ஆண்�கள் என்ற காலத்�ற்�ப் �ற� பத� �ல�னார.் இவ�ைடய பத்� 
ஆண்�கள் ஜனா�ப� காலகட்டத்�ல் �தல் �ைறயாக எ�ரக்்கட்� ஆட்�ையப் 
��த்��க்�ற�. �யரர் �ேயானில் உள்நாட�்ப் ேபார ் 2002 ஆம் ஆண்� ���க்� 
வந்த �றகான நான்காவ� ேதரத்ல் இ�வா�ம்.  

 அடல்ாண்�க் ெப�ங்கடல் ப���ல் ேமற்� ஆப்�ரிக்கா�ல் அைமந்�ள்ள �யரர் 
�ேயான் நாடான�, ஃ�ரீ ட�ண் �பகற்பத்�ன் உட்ப���ல் காணப்ப�ம் 
ெவண்ைமநிற மணற் கடற்கைரக�க்�ப் ெபயர ்ெபற்ற�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

இந்�யா அஞ்சல் அ�வலக கட்டண வங்� 

 இந்�யா�ல் அஞ்சல் அ�வலக கட்டண வங்� ஏப்ரல் 2018-ல் தன� ேசைவையத் 
ெதாடங்�ய�. 

 இந்�ய அஞ்சல் கட்டண வங்� என்� அ�யப்ப�ம் இ� நாட்�ன் �கப் ெபரிய 
கட்டண வங்�யா�ம். 

 650 கட்டண வங்�கள் நாட்��ள்ள 1.55 லடச்ம் அஞ்சல் அ�வலகங்க�க்� உத� 
�ரி�ம். 

 இதன் �ழ், தபால்காரர ்மற்�ம் ஊரக அஞ்சல் அ�வலகங்களால் நகர மற்�ம் ஊரகப் 
ப��களில் ��டட்ல் கடட்ண ேசைவகள் வழங்கப்ப�ம். 

 2015 ஆம் ஆண்�, RBI ஆன� கட்டண வங்�களாக ெசயல்ப�வதற்காக இந்�ய தபால் 
�ைறக்� க�த்�யல் �ைற�லான �ன்ெமா�ைவ வழங்�ய�. இந்த வங்��ன்  
க�த்�� ரிசரவ்் வங்��ன் �ன்னாள் ஆ�நர ் ��.ர�ராம் ராஜன் அவரக்ளால் 
உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 

ச�க ஊடக பணம் ெச�த்� அைமப்�  

 ெதா�க்கப்பட்ட ெசாத்�க்களின் அ�ப்பைட�ல் இந்�யா�ன் �கப்ெபரிய தனியார ்
�ைற வங்�யான ஐ�ஐ�ஐ வங்� �ன்னஞ்சல் (E-mail), கடெ்ச� அஞ்சல் (Whats App) 
ேபான்ற ச�க ஊடகங்கைளப் பயன்ப�த்� இந்�யா���க்�ம் பயனாளரக்�க்� 
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பணம் அ�ப்ப ெவளிநா�வாழ் இந்�யரக்ைள இயலச ்ெசய்�ற�.  

 ச�க ஊடக பணம் ெச�த்� அைமப்� எனப் ெபயரிடப்பட�்ள்ள இ�, 
இந்�யா��ள்ள எந்தெவா� வங்�யா�ம் எ�க்கப்படாத �தல் �யற்�யா�ம். 
பணம் அ�ப்பப் பயன்ப�ம் இவ்வங்��ன் ெசய�யான Money 2 India �ல் இவ்வச� 
உள்ள�. 

 ஐ.�.ஐ.�.ஐ வங்� ஆன�, எல்ைல தாண்�ய ச�க ஊடகங்கள் வ�யான பணம் 
அ�ப்�ம் வச�ைய அ�ம�க்�ம் ேசைவையத் ெதாடங்�ய இந்�யா�ன் �தல் 
வங்�யாக�ம் உலகள�ல் இசே்சைவைய ஆரம்�த்த ஒ� �ல நா�களின் 
வங்�க�ள்  ஒன்றாக�ம்  இ�க்�ற�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்ப ெசய்�கள் 

�ண்��ர ்ெகால்�களின் �கர�் 

 ச�பத்�ய ��ய ஆய்�ன்ப�, 15 ஆண்�க�க்�ம் ேமலாக இந்�யா அ�க அள� 
�ண்��ர ்ெகால்�களின் �கரை்வக் ெகாண்�ள்ளேதா� ��ப்�டட் வைக�லான 
��ய �ண்��ர ் ெகால்�கைள இ�� வாய்ப்பாக (Last Resort) பயன்ப�த்�க் 
ெகாள்�ம் நா�களில் இந்�யா அ�கள�ல் �க�ம் நாடாக இ�க்�ற�. 

 2000 மற்�ம் 2015 காலகட்டங்களில் இந்�யா�ன் �ண்��ர ்ெகால்�களின் �கர�் 
103% அள�ற்� உயரந்்�ள்ள�. இ� �ைறந்த மற்�ம் ந�த்தர ெபா�ளாதார 
நா�களில் உயரந்்த அளவா�ம்.  

 2000 – 2015 காலகட்டத்�ல் 1000 நபரக்ளால் �ன�ம் �கரப்ப�ம் சராசரி �ண்��ர ்
ெகால்�களின் �கரவ்ான� 63% ஆக உயரந்்த�. 

 இதேனா� ஒப்��ம்ேபா� உலகள�ல் �ண்��ர ் ெகால்�களின் �கர�் 65% 
அ�கரித்�ள்ள�. 

 ெபா�வாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் �ண்��ர ் ெகால்�களின் ெசயல்பாடற்ற 
நிைல�ல் கைட� வாய்ப்பாக பரிந்�ைரக்கப்ப�ம் ம�ந்தான ஆக்ேஸா��ேரான்ஸ் 
எ�ம் ��ய வைக �ண்��ர ் ெகால்�களின் �கர�்�ம் 2012 ஆம் ஆண்�ல் 
இந்�யா அெமரிக்காைவ �ந்�ச ்ெசன்� �த�டத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 �ண்��ரக்ளின் எ�ரப்்�கேள �ண்��ர ் ெகால்�களின் �கர�்க்கான 
�தன்ைம காரணமா�ம். இந்த எ�ரப்்பான� (�ண்��ர ் ெகால்�களின் 
�ைள�கைளத் தாங்�தல் மற்�ம் பரிண�ப்பதற்கான �ண்��ரிகளின் �றன்) 
உலகளா�ய ேநாய்கள் மற்�ம் இறப்�க�க்கான �தன்ைமக் காரணியா�ம். 
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