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�சம்பர் – 24 

TNPSC �ளிகள் 

 CRI பம்� நி�வனமான� �கழ்ெபற்ற 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான ேத�ய ஆற்றல் 
பா�காப்� ���ைன நான்காவ� �ைறயாக பம்�கள் �ரி�ல் ெவன்�ள்ள�. 

 பதஞ்ச��ன் “உலக ��ைக வன” �ட்டமான� ஹரியானா�ன் (சண்�க�க்� 
அ��ல்) ேமாரன்ி �ன்� ப���ல் �றக்கப்பட்ட�. 

 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

�றந்த 10 காவல் நிைலயங்கள் 

 �ஜராத்�ன் ெகவா�யா�ல் நைடெபற்ற ��� மாநாட்�ல் �றந்த 10 காவல் 
நிைலயங்கள் பட்�யலான� மத்�ய உள்�ைற அைமசச்ரால் ெவளி�டப்பட்ட�. 

 இ�ல் ேதனி நகரில் உள்ள ெபரிய�ளம் காவல் நிைலயமான� நா� ��வ�ம் உள்ள 
�றந்த 10 காவல் நிைலயங்களில் ஒன்றாக இடம் ��த்த�. 

 இந்த காவல் நிைலயமான� 8-வ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 இந்த தரவரிைசயான� கடந்த ஆண்�ல் �ரக்்கப்பட்ட வழக்�களின் எண்ணிைகைய 
மட�்மல்லாமல் அவரக்ளின் ெசயல்பாட�்த் �றன் மற்�ம் உபசரிப்�ன் அள� 
ஆ�யவற்ைற�ம் அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. 
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ேத�யச ்ெசய்�கள் 

உலகளா�ய  SME வரத்்தக மாநா� 

 15-வ� உலகளா�ய �� �� மற்�ம் ந�த்தர நி�வனங்க�க்கான (Small and 
medium-sized enterprises - SME) வரத்்தக மாநாடான� ச�பத்�ல் ��ெடல்��ல் 
நைடெபற்ற�. 

 இதன் க�த்��வான� - “உலகளா�ய ம�ப்� இைணப்�ன் �லம் �ட�்ப் 
பங்காண்ைமையக் கடட்ைமத்தல்” (Building Partnerships through Global Value Chains) 
என்பதா�ம். 

  2 நாடக்�க்� நைடெப�ம் இந்த மாநாடான�, அர�ன் �ன் சந்ைத�டன் இைணந்� 
�� �� மற்�ம் ந�த்தர நி�வனங்க�க்கான அைமசச்கம் மற்�ம் இந்�ய 
ெதா�லக �ட்டைமப்� ஆ�யவற்றால் நடத்தப்படட்�. 

 

2018க்கான SDG இந்�யா ���� 

 நி� ஆேயாக்கான� ச�பத்�ல் 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான நீ�த்த வளரச்�் இலக்�கள் 
(Sustainable Development Goals-SDG) இந்�யா ���ட்�ன் அ�ப்பைட அ�க்ைகைய 
ெவளி�ட�்ள்ள� 

 இ� SDG 2030 இலக்�கைள ெசயல்ப�த்�வ�ல் இந்�யா�ன் மாநிலங்கள் மற்�ம் 
�னியன் �ரேதசங்கள் ஆ�யவற்�ன் ெசயல்பாட்�ைன ஆவணப்ப�த்��ள்ள�. 

 இந்த ���ட்�ன்ப�,  

o இமாசச்லப் �ரேதசம், ேகரளா 
மற்�ம் த�ழ்நா� ஆ�ய 3 
மாநிலங்கள் ஐ.நா.�ன் SDG 
இலக்�கைள அைட�ம் 
பாைத�ல் �ன்னணி 3 
இடங்களில் உள்ளன. 

o அசாம், �கார,் உத்தரப் 
�ரேதசம் ஆ�யைவ 
தரவரிைச�ன் �ழ்நிைல�ல் 
உள்ளன. 

 இந்த ���டான�, 

o மத்�ய �ள்ளி�யல் மற்�ம் 
�ட்டங்கள் அமலாக்க அைமசச்கம் 

o உலகளா�ய ப�ைம வளரச்�் நி�வனம் மற்�ம் 

o இந்�ய ஐக்�ய நா�கள் ஆ�ேயாரால் இைணந்� உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 ���ட�் ம�ப்� 100 என்ப� ஒ� மாநிலமான� 2030 ேத�ய இலக்�கைள 
அைடந்��ப்பைதக் ��க்�ற�. இந்த SDG இலக்�கள் 2015 ெசப்டம்பர ் �தல் 
நைட�ைறக்� வந்தன. 
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தளவாடங்கள் ேமம்பாட்�க் �� 

 அரசாங்கமான� �ரதம�க்கான ெபா�ளாதார ஆேலாசைன சைப�ன் தைலவரான 
டாக்டர ் �ேபக் ேதப்ரா�ன் �ழ் தளவாடங்கள் ேமம்பாட�்க் �� ஒன்�ைன 
அைமத்�ள்ள�. 

 இ� �ரதம�க்கான ெபா�ளாதார ஆேலாசைன சைபயால் நி�வப்பட்ட�, 

 இந்த ��வான� தளவாடங்கைள ேமம்ப�த்�வ�ல்  உள்ள சவால்களின் 
�ர�்க�க்காக ெசயல்ப�ம். ேம�ம் நாட்�ல் வரத்்தகம் ெசய்வதற்� உகந்த 
நிைலக்கான ெகாள்ைக �ர�்�த்தங்கைள�ம் அ�  பரிந்�ைர ெசய்�ம். 

 

PMMVY-ன் �ழ் �றந்த ெசயலாக்க மாநிலங்கள் 

 �ரதம மந்�ரி மாத்� வந்தனா �ட்டம் (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana- PMMVY) 
எ�ம் மகப்ேப� உத�த் �ட்டத்�ன் �ழ் மாநிலங்கள் மற்�ம் �னியன் 
�ரேதசங்களின் ெசயல்�றைன மகளிர ் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட�் 
அைமசச்கமான� ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 ஆந்�ரப் �ரேதசம், இமாசச்லப் �ரேதசம் மற்�ம் மத்�யப் �ரேதசம் ஆ�ய 
மாநிலங்கள் இப்பட�்ய�ன் �ன்னணி�ல் உள்ளன. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

��ண்��ன் ��ய அர�யல் தைலநகரம் 

 ��ண்��ன் அர� ��காைவ (Gitega) நாட்�ன் ��ய அர�யல் தைலநகரமாக 
அ��த்�ள்ள�. 

 ��ண்� நாட்�ன் �ந்ைதய தைலநகரமான ��ம்�ரா நாட்�ன் ெபா�ளாதார 
தைலநகரமாக ெசயல்ப�ம். 

 நாட்�ன் 85% மக்கள் ெதாைக ஹுட�் இனத்ைத�ம், 15% மக்கள் �ட�் இனத்ைத�ம் 
1%க்�ம் �ைறவான மக்கள் �வா இனத்ைத�ம் ேசரந்்தவரக்ள் ஆவர.் 

 2018க்கான உலக ம�ழ்ச�்க்கான அ�க்ைக�ல் உல�ன் �கக் �ைறந்த 
ம�ழ்ச�்யான நாடாக ��ண்� தரவரிைசப் ப�த்தப்பட்ட�. 

 

ெதன்ெகாரிய தானியக் களஞ்�யத்�ன் �ன்னஸ் சாதைன 

 ெதன்ெகாரியா�ன் பழைமயான தானியக் களஞ்�யமான� �கப் ெபரிய 
வண்ணமயமான கைலப் பைடப்பாக மாற்றப்பட�் உல�ன் �கப் ெபரிய 
ெவளிப்�றச ்�வர ்ஓ�யமாக �ன்னஸ் சாதைன �ரிந்�ள்ள�. 

 இ� �ைற�க நகரமான இன்�யானில் உள்ள �கப்ெபரிய ேச�ப்� கலன்களின் 
ெவளிப்ப���ல் 23,688 ச�ர�ட்டர ் அள�ல் ஒ� இளம் வய� ��வனின் 
ப�ன்ப�வத்ைத ேநாக்�ய பயணத்ைத �த்தரிக்�ற�. 
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 அந்நகரத்�ன் அரசாங்க மற்�ம் �ைற�க அ�காரிகளால் �றந்� ைவக்கப்பட்ட 
இ� பைழய ெதா�ற்சாைலக் கட்�டங்களின் �தான எ�ரம்ைறயான பாரை்வைய  
மாற்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

ெஜரம்னிைய �ன்�க்�த் தள்ளிய� இந்�ய பங்�ச ்சந்ைத 

 கடந்த 7 ஆண்�களில் �தன்�ைறயாக ெஜரம்னிையப் �ன்�க்�த் தள்ளி உல�ன் 
7-வ� �கப்ெபரிய பங்�ச ்சந்ைதயாக இந்�யா உ�ெவ�த்�ள்ள�. 

 ஐேராப்�ய ஒன்�யத்���ந்� ஐக்�ய இராஜ்�யம் ெவளிேய�ய �ன்�, 
தற்ெபா�� உல�ன் �தல் 7 ெபரிய ெபா�ளாதார நா�களின் பட்�ய�ல் 
ஐேராப்�ய ஒன்�யத்ைதச ்ேசரந்்த �ரான்ஸ் மட�்ேம உள்ள�. 

 

23 ெபா�ள்கள் �தான GST வரி ��தம் - �ைறப்� 

 சரக்� மற்�ம் ேசைவகள் வரி ஆைணயத்தால் (GST – Goods and Services Tax) �ைரப்பட 
�ைழ�ச ்�ட�்கள்,  ெதாைலக்காட்� மற்�ம்  கணினி �ைரகள் (monitor) உள்ளிட்ட 23 
ெபா�டக்ள் �தான சரக்� மற்�ம் ேசைவகள் வரியான� �ைறக்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்த ��ய சரக்� மற்�ம் ேசைவகள் வரி ��தமான� 2019 ஆம் ஆண்� ஜனவரி 01 
ஆம் ேத� �தல் அம�க்� வர��க்�ற�. 
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அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

அகன்ற இைணயச ்ேசைவக்கான �தலாவ� ெசயற்ைகக் ேகாள் 

 உலகள�ல் பயனரக்�க்� அகன்ற இைணயச ் ேசைவைய வழங்�வதற்காக �னா 
தன� �தலாவ� தகவல் ெதாடர�் ெசயற்ைகக் ேகாள் ஒன்ைற �ண்ணில் 
ஏ��ள்ள�.  

 வடேமற்� �னா�ல் உள்ள ���வான் ெசயற்ைகக் 
ேகாள் ெச�த்� ைமயத்���ந்� லாங் மாரச் ் 11 என்ற 
ராக்ெகட் ெச�த்� வாகனத்�ன் �லம் இந்த தகவல் 
ெதாடர�் ெசயற்ைகக் ேகாள் �ண்ணில் 
ெச�த்தப்பட்ட�. 

 �ன �ண்ெவளி அ��யல் மற்�ம் ெதா�ற்சாைல 
நி�வனத்�னால் �ட்ட�டப்பட்ட ஹாங்�ன் �ட்டத்�ன் 
�தலாவ� ெசயற்ைகக் ேகாள் இ�வா�ம். 

 �ண்ெவளிைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட தகவல் 
ெதாடர�் அைமப்ைப உ�வாக்�வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்ட ஹாங்�ன் �ட்டமான� 2006 ஆம் ஆண்�ல் 
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ெதாடங்கப்பட்ட�. 

 இ� உல�ல் உள்ள, ��ப்பாக ெதாைல�ரப் ப��களில் உள்ள பயனாளரக்�க்� 
அகன்ற இைணயச ்ேசைவைய அளிப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. 

 

ெசவ்வாய் �ரகத்�ல் நிலந�க்கமானி - நாசா 

 நாசா�ன் இன்ைசட் �ண்கலமான�, தன� �தலாவ� க��யான நிலந�க்க 
மானிைய (SEIS - Seismometer) ெசவ்வாய் �ரகத்�ல் ெபா�த்��ள்ள�. 

 ��ையத் த�ரத்்� மற்ெறா� �ரகத்�ன் ேமற்பரப்�ல் ெபா�த்தப்பட்ட உல�ன் 
�தலாவ� க�� இந்த நிலந�க்கமானியா�ம். இ� ெசவ்வாய் �ரகத்�ல் ஏற்ப�ம் 
நிலந�க்கம் மற்�ம் நில அ�ர�்கள் ஆ�யவற்ைறக் கண்காணிக்�ம். 

 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

ெடர்ேமா�ஸ் ெடானல்ட்�ரம்� 

 ப�வநிைல மாற்ற நடவ�க்ைககைள ஏற்க ம�க்�ம் அெமரிக்க அ�பரான 
ெடானால்� �ரம்ப்�ன் நிைனவாக ��தாக கண்���க்கப்பட�்ள்ள பாரை்வயற்ற 
ஈரிட வாழ்�க்� இவர� ெபயர ்�ட்டப்பட�்ள்ள�. 

 ஐக்�ய இராஜ்�யத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� இயங்�ம் நீ�த்த கட�்மானப் 
ெபா�டக்ள் நி�வனமான என்�ேரா�ல்�, ��தாகக் கண்���க்கப்படட் ஈரிட 
வாழ்�க்� ‘ெடரே்மா�ஸ் ெடானால்ட்�ரம்�’ என்� ெபயரிடப்ப�வதாக 
அ��த்�ள்ள�. 

 ��தாக கண்���க்கப்பட�்ள்ள இந்த ஈரிட  வாழ்�யான� கால்களற்ற, 
பாரை்வயற்ற மற்�ம் தைர�ல் தைலையப் �ைதத்�க் ெகாள்�ம் தன்ைம ஆ�ய 
�றப்பம்சங்கைளக் ெகாண்�ள்ள�.  
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�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

�கழ்ெபற்ற த�ழ் எ�த்தாளர் - �ரபஞ்சன் 

 த�ழ் எ�த்தாளரான எஸ். ைவத்�ய�ங்கம் என்ற �ரபஞ்சன் �ற்�ேநா�னால் 
பா�க்கப்பட�், பாண்�சே்சரி �னியன் �ரேதசத்�ல் உள்ள தனியார ்
ம�த்�வமைன�ல் காலமானார.் 

 த�ழ்ெமா��ல் �ரபஞ்சனின் 
�தலாவ� ��கைதத் 
ெதா�ப்பான� 1961 ஆம் 
ஆண்�ல் ெவளி�டப்பட்ட�.  

 இவர� �தலாவ� 
��கைதயான “என்ன 
உலகமடா” என்ப�  த�ழ்ப் 
பத்�ரிக்ைகயான “பரணி”�ல் 
1961 ஆம் ஆண்�ல் 
�ர�ரிக்கப்பட்ட�. 

 இவர ் “வானம் வசப்ப�ம்” என்ற 
தான் எ��ய நாவ�க்காக 1995 
ஆம் ஆண்�ல் சா�த்ய அகாட� 
��ைத ெவன்�ள்ளார.் 

 இவர ் 1993 ஆம் ஆண்�ல் த�ழ்ப்  பத்�ரிக்ைகயான �னமணி க�ரில் “வானம் 
வசப்ப�ம்” என்ற ெதாடைர எ��னார.் 

 மகாந�, மா�டம் ெவல்�ம், சந்�யா, கா�த மனிதரக்ள், கண்ணீரால் காப்ேபாம், 
ெபண்ைம ெவல்க, பத� மற்�ம் ஈேரா� த�ழர ்உ�ேரா� ேபான்றைவ இவ�ைடய 
�ல �கழ்ெபற்ற நாவல்களா�ம். 
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�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

FIFA உலகத் தரவரிைச 

 ஆண்� ���ல் ெவளி�டப்ப�ம் பன்னாட�்க் கால்பந்�ச ் சங்கங்க�க்கான 
�ட்டைமப்�ன் (FIFA- The Fédération Internationale de Football Association) உலகத் 
தரவரிைச�ல் ெபல்�யம் �த�டத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 இ� நடப்� உலக சாம்�யனான �ரான்ைஸ �ட 1 �ள்ளி அ�கம் ெபற்� 
�த�டத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 இந்த தரவரிைச�ல் �ேர�ல் �ன்றாவ� இடத்��ம் �ேரா�யா நான்காவ� 
இடத்��ம் இங்�லாந்� ஐந்தாவ� இடத்��ம் உள்ளன. 

 2018 ஆம் ஆண்�ன் �றந்த �ன்ேனற்றம் அைடந்�ள்ள அணியாக �ரான்ஸ் FIFA-
�னால் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 

�க்�ய �னங்கள் 
�ளிரக்ால மற்�ம் ேகாைடக்கால நீண்ட பகல் மற்�ம் நீண்ட இர� நாள் - 
�சம்பர் 21 

 ஒ� ஆண்�ன் �க நீண்ட  மற்�ம் �க �ைறந்த பகல் ெபா�ைதக் ெகாண்ட நாள் 
நீண்ட பகல்-இர� நாள் (Solstices) எனப்ப�ம். 

 வட ��வத்�ல் ஒ� ஆண்�ல் ஒ� நாளில் �ைறந்த பகல் ெபா�� காணப்ப��ற�. 
இ� �ளிர ்கால நீண்ட இர� நாள் எனப்ப�ம் (Winter solstice). 

 ெதன் ��வத்�ல் ஒ� ஆண்�ல் ஒ� நாளில் நீண்ட பகல் ெபா�� காணப்ப��ற�. 
இ� ேகாைடக் கால நீண்ட பகல் நாள் எனப்ப�ம் (Summer Solstice). 

 ஜூன் 21 ஆம் ேத� இந்த நிைலகள் தைல�ழாக மா��ன்றன.  அதாவ� அந்த நாள் 
வட ��வத்�ல் ேகாைடக் கால நீண்ட பகல் நாளாக�ம் ெதன் ��வத்�ல் �ளிர ்கால 
நீண்ட இர� நாளாக�ம் இ�க்�ம். 

 இ� ���ன் சாய்� மற்�ம் �ரியைனச ் �ற்� அதன் நீள்வட்டப்பாைத 
ஆ�யவற்�ன் �லம் ஏற்ப��ற�. 
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ேத�ய கணித �னம் - �சம்பர் 22 

 �கழ்ெபற்ற இந்�ய கணித�யலாளரான �னிவாச ராமா�ஜன் என்பவரின் �றந்த 
�னத்�ன் நிைனவாக ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் �சம்பர ் 22 ஆம் ேத� ேத�ய கணித 
�னம்  அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 இந்த ஆண்� (2018) இராமா�ஜத்�ன் 131 ஆம் �றந்த �னத்ைத இந்�யா 
அ�சரிக்�ற�. 

 இத்�னம் அவரின் 125வ� �றந்த ஆண்டான 2012 ஆம் ஆண்� �தல் 
அ�சரிக்கப்ப��ற� ேம�ம் இந்�ய அரசாங்கமான� 2012 ஆம் ஆண்ைட ேத�ய 
கணித�யல் ஆண்டாக அ��த்த�.  

 கணிதத் �ைற�ல் இவர� பங்களிப்ைப அங்�கரிப்பதற்காக�ம் வ�ங்கால 
கணித�யலாளரக்ைள ஊக்��ப்பதற்காக இவர� மரைப உ�ரப்்�டன் 
ைவப்பதற்காக�ம் இத்�னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 
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