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�சம்பர் – 23 

TNPSC �ளிகள் 

 ‘Period. End of Sentence' என்ற ��ம்படமான� ஆவண ��ம்பட �ரி�ல் 91-வ� 
ஆஸ்கர ்���க்� ேதர�் ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

 ��ெடல்��ல் நைடெபற்ற நிகழ்ச�்�ல் ெதா�ல்�ைற ெகாள்ைக மற்�ம் 
ேமம்பாட�்த் �ைறயால் �தன்�தலாக ெவளி�டப்படட் 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான  
ெதா�ல் ெதாடங்�ம் மாநிலங்கள் தரவரிைச�ல் �றப்பாக ெசயலாற்�ம் 
மாநிலமாக �ஜராத் தரவரிைசப் ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 மங்ேகா�யா�ற்கான அ�த்த இந்�யத் ��வராக ேமா�ந்தர ் �ரதாப் �ங் 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 ���ட�் ��யர�க்கான அ�த்த இந்�யத் ��வராக அேசாக் �மார ்
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 ெச� (SEBI) அைமப்�ன் ஊழல் கண்காணிப்�த் �ைற தைலைம அ�காரியாக (Chief 
Vigilance Officer-CVO) ஆரத்்� சாப்ரா �வஸ்தவாைவ �ரதமர ் அ�வலகமான� �தல் 
கட்டமாக �ன்� ஆண்�க�க்� நிய�த்�ள்ள�. 

o CVO பணியான� அர� அ�வலகங்களில் பணி�ரி�ம் அ�வலரக்ளின் 
ஊழல்கைளக் கண்ட�வதற்காக பணியமரத்்தப்பட்ட மத்�ய ஊழல் 
கண்காணிப்�த் �ைற அைமப்�ன் �ரிவாக்கப்படட் ஒ� �ரிவாக 
க�தப்ப��ன்ற�. 

 ைஹதராபாத்�ல் சம்ஷாபாத்�ற்� அ�ேக உள்ள அதானி ஏேராஸ்ேபஸ் �ங்கா�ல் 
இந்�யா�ன் ஆளில்லா �மானங்கைளத் தயாரிக்�ம் �தலாவ� தனியார ் �ரி� 
�றக்கப்பட�்ள்ள�. 

 ��ெடல்��ல் நைடெபற்ற நிகழ்ச�்�ல் “மா�ம் இந்�யா” (Changing India) எ�ம் 
தைலப்�லான தன� �த்தகத்ைத �ன்னாள் �ரதமரான மன்ேமாகன்�ங் 
ெவளி�ட்டார.் 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

கலப்� உ�ரி – �மான எரிெபா�ைளப் பயன்ப�த்�ய �தல் இரா�வ 
�மானம் 

 உ�ரி மற்�ம் �மான எரிெபா�ள்கள் கலந்� உ�வாக்கப்பட்ட எரிெபா�ள் �லம் 
இந்�யா�ன் �தல் இரா�வ �மானப் பயணத்ைத இந்�ய �மானப் பைடயான� 
சண்�கரில் அன்-32 ரக ேபாக்�வரத்� �மானத்�ல் ேமற்ெகாண்ட�. 

 இந்த �ட்டமான� இந்�ய �மானப்பைட, DRDO (Defence Research and Development 
Organization - பா�காப்� ஆராய்ச�் மற்�ம் வளரச்�் அைமப்�), வான�யல் தர 
உத்�ரவாத ெபா� இயக்�நரகம் மற்�ம் CSIR - இந்�ய ெபட்ேரா�ய நி�வனம் (CSIR-
IIP/ Indian Institute of Petroleum) ஆ�யவற்�ன் �ட�் �யற்�யா�ம். 

 10% உ�ரி �மான எரிெபா�ள் �லம் அன்-32 ரக �மானத்ைத 2019 ஜனவரி 26 அன்� 
��யர� �ன பறக்�ம் நிகழ்�ல் பறக்க�ட இந்�ய �மானப் பைடயான�  
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�ட்ட�ட�்ள்ள�. 

 ஜாத்ேராபா எண்ெண���ந்� தயாரிக்கப்ப�ம் இந்த எரிெபா�ளான� சத்�ஸ்கர ்
பேயா�சல் ேமம்பாட�் ஆைணயத்���ந்� ெபறப்பட�் ேடரா�னின் CSR-IIP ஆல் 
�த்�கரிக்கப்ப��ற�. 

 �ன்னதாக 2018 ஆகஸ்ட் மாதம் வணிக �மானமான ஸ்ைபஸ்ெஜட் நி�வன 
�மானமான� நாட்�ல் �தல் �ைறயாக உ�ரி �மான எரிெபா�ள் �லம் 
இயக்கப்ப�ம் �மானத்ைத ெடல்� மற்�ம் ேடரா��க்� இைடேய இயக்�ய�. 

 

 

 

�கர்ேவார் பா�காப்� மேசாதா 

 �கரே்வார ்பா�காப்� சட்டம் 1986-க்�ப் ப�லாக 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான �கரே்வார ்
பா�காப்�ச ்சட்ட மேசாதாைவ ச�பத்�ல் மக்களைவ  நிைறேவற்�ய�. 

 இந்த மேசாதாவான� �கரே்வாரின் உரிைமகைள அமல்ப�த்த�ம் சரக்� மற்�ம் 
ேசைவகளில் உள்ள �ைறபா�க�டன் ெதாடர�்ைடய �காரக்ைளத்  �ரப்்பதற்கான 
ஒ� அைமப்ைப வழங்க�ம் �யல்�ற�.  

 நிைறேவற்றப்படட் இந்த மேசாதா�ன் ப� �கரே்வார ்�ைற �ரப்்� ஆைணயமான� 
ேத�ய, மாநில மற்�ம் மாவட்ட அள�ல் அைமக்கப்ப�ம். 

 மாவட்ட ஆைணயமான� ஒ� ேகா� �பாய் வைர ம�ப்�ள்ள �காரக்ைள 
�சாரிக்�ம். 1986ஆம் ஆண்� சட்டத்�ல் இதன் வரம்� 20 லடச்ங்களா�ம். 

 1 ேகா� �பாயாக இ�ந்த மாநில ஆைணயத்�ன் உசச் வரம்� 15 ேகா� �பாய் வைர 
உயரத்்தப்பட�்ள்ள�. 

 15 ேகா� �பாய்க்� ேமல் ம�ப்�ள்ள �காரக்ள் ேத�ய அள�லான ஆைணயத்தால் 
�ரக்்கப்ப�ம். 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ெபண்டகன் தைலவர் மாட்�ஸ் பத� �லகல் 

 அெமரிக்க அ�பர ் �ரம்ப்�டன் ெகாண்ட ெகாள்ைக ேவ�பா�கைள காரணமாக 
காட்� பா�காப்�ச ்ெசயலரான �ம் மாட்�ஸ் பத� �ல��ள்ளார.் 

 �ரிய நாட்���ந்� 2000 பைட �ரக்ைள ெவளிேயற்�வதாக அெமரிக்க அ�பர ்
அ��த்த ம�நாள் இவர ்பத� �ல� உள்ளார.் 

 

உலகளா�ய அக�கள் �தான உடன்ப�க்ைக 

 சரவ்ேதச ஒற்�ைம மற்�ம் அக�கள் பா�காப்�க்கான ஒத்�ைழப்ைப 
உ��ப்ப�த்�ம் வைக�ல் அக�கள் �தான உலகளா�ய உடன்ப�க்ைகக்� 
ஐ.நா�ன் உ�ப்� நா�கள் ஒ�மனதாக வாக்களித்�ள்ளன. 

 இந்த உலகளா�ய உடன்ப�க்ைகயான� 193 உ�ப்� நா�களில் 181 நா�களின் 
வாக்�கைள சாதகமானதாக ெபற்ற�. 

 அெமரிக்கா மற்�ம் ஹங்ேகரி ஆ�ய நா�கள் மட�்ேம இந்த உலகளா�ய அக�கள் 
�தான உடன்ப�க்ைகக்� எ�ராக வாக்களித்த நா�களா�ம். 

 ெடா�னியன் ��யர�, எரித்ரியா மற்�ம் ��யா ஆ�ய நா�கள் வாக்ெக�ப்ைபப் 
�றக்கணித்தன. 

 

பத்�ரிக்ைகயாளரக்ள் �தான வன்�ைற 

 வ�டாந்�ர உலகள�லான பத்�ரிக்ைகயாளரக்ள் �தான ெகா�ய வன்�ைறகள் 
மற்�ம் தவறாக நடத்�தல் அ�க்ைகைய எல்ைலகள் கடந்த  பத்�ரிக்ைகயாளரக்ள் 
சங்கம் (Reporters without Borders-RSF/ Reporters Sans Frontières) ெவளி�ட�்ள்ள�  
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 இந்த அ�க்ைக�ன்ப� 2018-ல் நடத்தப்படட் 
அள�ற்� பத்�ரிக்ைகயாளரக்ள் ��  இ�வைர�ல்  
வன்�ைற மற்�ம் தவறான �ைற�ல் நடத்�தல் 
ஆ�ய �ைறகளில்  எப்ேபா�ம் தாக்�தல்கள் 
நடத்தப் படட்�ல்ைல.  

 இ� 8% அள�ல் உயரந்்� 80% ஐ எட�்�ள்ள�. ேம�ம் 
2017ல் 55 ஆக இ�ந்த ெகால்லப்பட்ட ெதா�ல்�ட்ப 
பத்�ரிக்ைகயாளரக்ளின் எண்ணிக்ைக  15 சத�த 
அள�ல் அ�கரித்� 2018-ல் 63 ஆக உயரந்்�ள்ள�. 

 இந்த எண்ணிக்ைகயான� �ந்ைதய 3 வ�டங்களில் 
�ைறந்� இ�ந்த�. 

 இ� கடந்த 23 வ�ட வரலாற்�ல் தன� வ�டாந்�ர 
பட்�ய�ல் �தன்�தலாக அெமரிக்காைவ 
ேமாசமான �ற்றவாளிகள் பட்�ய�ல் ேசரத்்�ள்ள�. 

 உல�ன் அ�க அள�ல் (60 ேபர)் 
பத்�ரிக்ைகயாளரக்ைளச ் �ைற�லைடக்�ம்  
நாடாக �னா ெதாடரந்்� �ன்னிைல�ல் உள்ள�. 
இந்த பட்�ய�ல் பத்�ரிக்ைகயாளரக்ைள ேமாசமாக நடத்�ம் 5-வ� நாடாக 
இந்�யா உள்ள�. 

 இந்த அ�க்ைகயான� 1995 ஆம் ஆண்� �தல் ஆண்�ேதா�ம் ெதா�க்கப்பட�் 
வ��ற�.  

 இவ்வ�டத்�ன் ஏப்ரல் மாதத்�ல் RSF ஆன� உலக பத்�ரிக்ைக �தந்�ரக் ���டை்ட 
ெவளி�ட்ட�. அ�ல் இந்�யா 138வ� இடத்�ல் ைவக்கப்படட்�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

வானில் ெசயற்ைகக் ேகாள் தகவல் ெதாடர்� ைமயம் 

 ெதாைல�ணர�் / �� கண்காணிப்� ெசயற்ைகக் ேகாள்களின் ெதாடரச்�்யான 
தகவல் பரிமாற்ற மற்�ம் தகவல் ெதாடர�் இைணப்�கைள ேமம்ப�த்�வதற்காக 
இந்�யா IDRSS என்ற அைமப்ைப  ெச�த்த உள்ள�.  

 இந்�ய தகவல் பரிமாற்ற ெசயற்ைகக்ேகாள் அைமப்பான� (Indian Data Relay Satellite 
System- IDRSS) 2022ல் �ட்ட�டப்பட�்ள்ள மனிதரக்ைள �ண்ெவளிக்� அ�ப்�ம் 
�ட்டத்�ன் ஒ� ப��யாக ெச�த்தப்ப�ம். 

 இரண்� IDRSS ெசயற்ைகக் ேகாள்களான� �ழ்க்காண்பனவற்�டன் ெதாடரச்�்யான 
தகவல் ெதாடர�் இைணப்ைபக் ெகாண்��க்�ம். 

o இந்�யா�ன் ெதாைல�ணர ்/ ���ணர ்ெசயற்ைகக்ேகாள்கள்  

o ���ணக்க ெசயற்ைகக்ேகாள் ெச�த்� வாகனம் மாரக்் III (GSLV MKIII) 

 இந்த இரண்� IDRSS ெசயற்ைகக் ேகாள்க�ம் ��நிைல �ற்�வட்டப் பாைத�ல் 
நிைல நி�த்தப்ப�ம். 

 இந்�ய ெதாைல�ணர ்ெசயற்ைகக்ேகாள்கள்  �ற்�வ�ம் பாைத�ல் அைமந்�ள்ள 
80% அள�லான இடங்கைள IDRSS ெசயற்ைகக்ேகாள்களால் காண ���ம். 
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 �ன்ெமா�யப்பட�்ள்ள இந்த அைமப்பான� ெசயற்ைகக் ேகாள்கைளக்  
கண்காணிப்ப�ல்  தைர நிைலயங்கைளச ்சாரந்்�ள்ள நிைலைமையக் �ைறக்�ம். 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

�லாேயா கஜா�க்� ��சார் ���� 

 �காரில் உள்ள நாளந்தா மாவட்டத்�ன் பாரம்பரிய இனிப்� �ைவ�ைடய �லாேயா 
காஜா�க்� ெசன்ைன�ல் உள்ள  ��சார ் ���ட�்ப் ப�ேவ� �லம் ��சார ்
���� அளிக்கப்பட்ட�. 

 ராஜ்�ர ் மற்�ம் நாளந்தா ஆ�ய �த்தமத தலங்கைளப் பாரை்வ��ம் �ற்�லாப் 
பயணிகள் மத்��ல் இ� �க�ம் �ரபலமானதா�ம். 

 இந்த ��சார ் ���டை்டப் ெப�வதற்கான �ண்ணப்பமான� �காரின் �லாேயா 
காஜா ஆ�ேயா�க் ஸ்வாவலம்� சஹாகாரி ச�� ��ெடட் என்ற நி�வனத்தால் 
அளிக்கப்படட்�. 

 

 

 

இந்�ய கான ம�ல் பறைவகைளப் பா�காக்க அவசர கால �ரசச்ாரம் 

 ச�பத்�ல் ‘உயர ்அச�்�த்தல்’ என்ற பட்�ய�ன் �ழ் ேசரக்்கப்பட�்ள்ள இந்�ய கான 
ம�ல் பறைவகைள (Great Indian Bustard - GIB) பா�காப்பதற்கான அவசர கால 
�ரசச்ாரத்ைதத் ெதாடங்�வதற்காக வன�லங்� பா�காப்� நி�வனங்கள் 
ஒன்�ைணந்�ள்ளன. 

 இந்த �ரசச்ாரமான� உலக அள�லான இந்�ய கான ம�ல் பறைவகளின்  
எண்ணிக்ைக 150-ஐ �ட �ைறவாக உள்ள நிைல�ல் அைவ அ�� நிைலைய 
அைடயாமல் அதைனக் காப்பாற்�வதற்காக அ�கம் ேதைவப்ப��ன்ற ஒ� 
�ரசச்ாரமா�ம். 

 இந்த பறைவகள் கைட�யாக அ�க அள�ல் வ�க்�ம் இடமாக ராஜஸ்தான் 
மாநிலம் உள்ள�. 
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 150-க்�ம் �ைறவான எண்ணிக்ைக�ேலேய உள்ள இப்பறைவகளில் 100 பறைவகள் 
தார ்பாைலவனப் ப���ல் வ�க்�ன்றன. 

 10 �தல் 25 வைர�லான எண்ணிக்ைக�டன் �ஜராத் 2வ� அ�க 
எண்ணிக்ைக�ைடய இடத்�ல் உள்ள�. 

 இப்�ரசச்ாரத்ைதத் �வங்��ள்ள வன�லங்� நி�வனங்களில் காரெ்பட் 
அறக்கட்டைள�டன் இைணந்�ள்ள பா�காப்� இந்�யா மற்�ம் இயற்ைக 
சரணாலய அறக்கட்டைள  ஆ�யைவ�ம் அடங்�ம்.  

 �தந்�ர இந்�யா�ல் �ற்��ம் அ��ம் �தல் இனமாக இப்பறைவ இனம்  
இ�க்�ம் என பல நி�ணரக்ள் நம்��ன்றனர.்  

 �ல்ெவளி�ல் வ�க்�ம் இந்த உ�ரினங்கள் தன� ஒட�்ெமாத்த எண்ணிக்ைக�ல் 
95% அள�ல் அ�ந்� �ட்டன. 

 

 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ேமகாலயா �காதார காப்�ட்�த் �ட்டம் (MHIS IV - Meghalaya Health Insurance 
Scheme) 

 மத்�ய அர�ன் ஆ�ஷ்மான் பாரத் �ட்டத்�டன் ஒ�ங்�ைணந்த ேமகாலயா 
�காதார காப்�ட�்த் �ட்டத்ைத ேமகாலயா�ன் �தல்வரான கான்ராட் K. சங்மா 
�வங்� ைவத்தார.்  

 இந்த �ட்டமான� �ைறந்த வ�மானத்ைதப் ெப�ம் ��ம்பங்களில் அ�மடட்த்�ல் 
உள்ள 40 சத�தத்ைத  இலக்காகக் ெகாண்�ள்ள மத்�ய அர�ன் ஆ�ஷ்மான் பாரத் 
�ட்டத்ைதப் ேபாலல்லாமல் மாநிலத்�ன் அைனத்� ��மக்கைள�ம் 
உள்ளடக்�ய� ஆ�ம். 
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ேத�ய பால்ரங்க் - 2018 

 மாணவரக்ளின் கைலத் �றைமைய ேமம்ப�த்�வதற்காக ேபாபா�ன் இந்�ரா 
காந்� ராஷ்ட்ரிய மானவ் சங்க்ராலயா�ல் (IGRMS - Indira Gandhi Rashtriya Manav 
Sangrahalya) ேத�ய பால்ரங்க் 2018 ஆன� ெதாடங்� இ�க்�ன்ற�.  

 3 நாடக்ள் நைடெப�ம் இந்த கலாசச்ார �ழாவான� IGRMS உடன் இைணந்� 
மத்�யப் �ரேதசத்�ன் பள்ளிக் கல்� �ைறயால் ஏற்பா� ெசய்யப்பட�் 
இ�க்�ன்ற�. 

 ‘பால்ரங்க்’ என்ப� கடந்த 23 வ�டமாக ேபாபா�ல் நைடெப�ம் ஒ� ��ைமயான  
நிகழ்ச�் ஆ�ம். 

 

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

ஃ�க்� அைமப்�ன் தைலவர் & �ைணத் தைலவர ்

 இந்�ய வரத்்தக மற்�ம் ெதா�லக �ட்டைமப்�ன் (Federation of Indian Chambers of 
Commerce and Industry-FICCI) 2018/19-ஆம் ஆண்�ற்கான ��ய தைலவராக சந்�ப் 
ேசாமானி ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.்  

 சங்�தா ெரட்� FICCI-�ன் ��நிைல �ைணத் தைலவராக பத� உயர�் 
ெசய்யப்பட�்ள்ளார.்  

 அேத ேவைள�ல் தற்ேபா� ஸ்டார ்இந்�யா அைமப்�ன் தைலவர ்மற்�ம் தைலைம 
நிரவ்ாக அ�காரியாக�ம் ஆ�யா�ற்� மட�்மான 21வ� �ற்றாண்� பாக்ஸ் 
ஆ�யா ப��க் அைமப்�ன் தைலவராக�ம் இ�க்�ன்ற  உதய்சங்கர ் FICCI 
அைமப்�ன் �ைணத் தைலவராக இைணந்�ள்ளார.் 
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