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�சம்பர் – 25 

TNPSC �ளிகள் 

 ெசன்ைன�ன் ஒ�ங்�ைணந்த இர�ல் ெபட்�த் ெதா�ற்சாைலயான� �சல்-
�ன்னாற்றல் �லம் இயங்கக்��ய நாட்�ன் �தலாவ� தானியங்�  ஆய்� 
வாகனத்ைத ெவளி�ட�்ள்ள�. 

o ெபா�வாக ேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக ெசல� ��ந்த மற்�ம் 
அ�க ேநர �ரயம் ஆகக் ��ய தனியான எஞ்�ன் ஒன்� இதற்காக 
பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

 �ன்னாள் �ரதமர ்அடல் �ஹாரி வாஜ்பா��ன் சமா�யான ‘சதாய்வ் அடல்’ ஆன� 
அவரின் �றந்த நாளான �சம்பர ்25 அன்� நாட�்க்� அரப்்பணம் ெசய்யப்பட்ட�. 

 சாஸ்�ரா �மா பால் (Sashastra Seema Bal-SSB) என்ற பைடப் �ரி�ன்  55-வ� ஆண்� 
�ழா ��ெடல்��ன் �த்ேதாரினி�ல் உள்ள 25-வ� பைடப்�ரி�ல் �சம்பர ் 24 
அன்� ெகாண்டாடப்படட்�. 

 மஹாராஷ்�ரா�ன் ஜல்னா�ல் உள்ள ஆசாத் ைமதானத்�ல் நைடெபற்ற 62-வ� 
மகாராஷ்�ரா ேகசரி மல்�த்த சாம்�யன்�ப் ேபாட்��ல் மல்�த்த �ரரான பாலா 
ர�க் ேஷக் �ேன�ன் அ��த் கடே்கையத் ேதாற்க�த்� 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான 
மகாராஷ்�ரா ேகசரி  பட்டத்ைத ெவன்றார.் 

 அெமரிக்கா�ன் பா�காப்�த் �ைற �ைணச ்ெசயலரான ேபட்ரிக் ஷனாஹான் 2019 
ஜனவரி 1 �தல் தற்கா�க பா�காப்�த் �ைற ெசயலராக பத�ேயற்பார ் என 
அெமரிக்க அ�பர ்�ரம்ப் அ��த்�ள்ளார.் 

 மத்�ய பணியாளர ் அைமசச்கமான� P.V பார�ைய காரப்்பேரஷன் வங்��ன் 
நிரவ்ாக இயக்�நர ் மற்�ம் தைலைம ெசயல் அ�வலராக 2019 �ப்ரவரி 01 �தல் 
அவர ்ஓய்� ெப�ம் நாளான 2020 மாரச் ்31 வைர நிய�த்�ள்ள�. 

 RBI ஆன� அதன் உயரம்ட்ட ஓய்� ெபற்ற அ�காரிக�க்காக �ன்� ஆண்� ஓய்� 
காலத்ைதக் கட்டாயமாக்��ள்ள�. இந்த காலத்�ற்� �ன்னதாக அவரக்ள் ேவ� 
எந்த நி�வனத்�ற்�ம் தைலவராகேவா அல்ல� தைலைம ெசயல் அ�வலராகேவா 
பத�ேயற்க ��யா�.  

o எந்தெவா� நி�வனத்�ன் ���ன் இயக்�நராக�ம் பத�ேயற்க உள்ள ஒ� 
RBI அ�காரிக்� கட்டாய ஒ� வ�ட ஓய்�ம் ெதாடரந்்� ெசயல்பாட்���க்�ம். 

 இந்�யா, ஆப்கானிஸ்தான் மற்�ம் ஈரா�க்� இைடேயயான �த்தரப்� சபாஹார ்
ஒப்பந்தத்�ன் ெசயல்பாட்�ைனக் கண்காணிக்�ம் ���ன் �தல் �ட்டமான� 
ஈரானின் �ைற�க நகரமான சபாஹாரில் நைடெபற்ற�.  

 மகாராஷ்�ரா�ன் �ம்ைபக்� அ��ல் உள்ள �ரானின் கரான்ஜா கடற்பைட 
நிைலயத்�ல் INHS சந்தானி என்ற 10வ� கடற்பைட ம�த்�வமைன கப்பைல 
இந்�யக் கடற்பைடயான� ெசயல்நிைலப் ப�த்��ள்ள�.  

 ��ெடல்��ல் கலாசச்ாரம் மற்�ம் மக்க�க்�ைடேயயான பரிமாற்றம் �தான 
இந்�ய-�ன �தலாவ� உயரம்ட்ட சந்�ப்�ல் இந்�ய - �னத் �ைரப்பட �ழா�ைன 
தகவல் மற்�ம் ஒளிபரப்� அைமசச்கமான� ஏற்பா� ெசய்��ந்த�.   

 ��ெடல்��ல் நைடெபற்ற 2018க்கான ேத�ய ஆற்றல் ேச�ப்� ���கள் �ழா�ல் 
17 ���கைள இந்�ய ர�ல்ேவ ெவன்ற�.   
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o ஒேர நி�வனத்தால் ெபறப்படட் அ�க எண்ணிக்ைக�லான ���கள் 
இ�ேவயா�ம். 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

SKOCH மாநா� & ���கள் 

 55-வ� SKOCH மாநா� ச�பத்�ல் ��ெடல்��ல் உள்ள இந்�ய அர�யலைமப்�ச ்
சங்கத்�ல் நடத்தப் படட்�. 

 இ� ச�கப் ெபா�ளாதாரச ்�க்கல்க�டன் உள்ளடக்�ய வளரச்�்�ன் ��  கவனம் 
ெச�த்�ம் �ந்தைனச ்சாவ�யான SKOCH ��வால் நடத்தப்ப��ற�. 

 இந்நிகழ்ச�்�ல் இந்�யா 2030 எ�ம் தைலப்�லான �த்தகெமான்�ம் 
ெவளி�டப்பட்ட�. 

 ேமற்� வங்காள மாநிலமான� பல்ேவ� �ைறகளில் 31 SKOCH ���கைள தன� 
�றைமக்காக ெவன்ற�. 

 

�ரி� ெவற்�யாளர் 

SKOCH-ன் ஆண்�ற்கான �றந்த �தல்வர ் ேமற்� வங்காள �தல்வர ்மம்தா 
பானர�் 

SKOCH-ன் ஆண்�ற்கான �றந்த நிரவ்ா� K.T. ராமா ராவ் 

SKOCH-ன் ���யா நீர�்ன் 
�ட்டத்�ற்கான ��� 

ேமற்� வங்காள மாநில �ன் 
�நிேயாக நி�வனம் ��ெடட ்

SKOCH-ன் ேகால்டன் ஜூ�� ேசலஞ்சர ்
��� 

வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ல்�ைற 
அைமசச்ர ்�ேரஷ் �ர� 

SKOCH-ன் ஆண்�ற்கான �றந்த தகவல் 
ெதா�ல்�ட்ப அைமசச்ர ்

நரா ேலாேகஷ் 

SKOCH-ன் ஆண்�ற்கான ஸ்�ரிண்டர ்
��� 

ஆந்�ரப் �ரேதச �தல்வர ்                                      
M. சந்�ரபா� நா�� 

 

ேபா��ல் பாலம் �றப்� 

 �ன்னாள் �ரதமர ் அடல் �ஹாரி வாஜ்பா�ன் �றந்தநாள் மற்�ம் நல்லாட்�த் 
�னமாக அ�சரிக்கப்ப�ம் �சம்பர ் 25 ஆம் ேத�யன்� ேபா��ல் பாலத்ைத 
இந்�யப் �ரதமர ்�றந்� ைவத்தார.் 

 இந்�ய ர�ல்ேவயால் கட்டப்பட்ட இந்த பாலமான� 4.9 �.�. நீள�ைடய� ஆ�ம். 
இ� இந்�யா�ன் �க�ம் நீண்ட மற்�ம் ஆ�யா�ன் 2-வ� நீளமான சாைல மற்�ம் 
ர�ல் பாலமா�ம். 

 இ�வைர 4.62 �.�. நீள�ைடய ேகரளா�ல் உள்ள ேவம்பநா� ர�ல்பாலம் 
இந்�யா�ன் �க நீண்ட ர�ல் பாலமாக இ�ந்த�. 

 இ�ேவ நாட்�ன் ��ைமயாக பற்ற ைவத்� கட்டப்பட்ட ஒேர பாலமா�ம். ேம�ம் 
�தன்�ைறயாக ஐேராப்பா�ன் ����கள் மற்�ம் பற்றைவப்�த் தரநிைலகள் 
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ஆ�யைவ இதற்காக �ன்பற்றப்பட�்ள்ள�. இ� 120 வ�டங்கள் ஆ�ைளக் 
ெகாண்ட�. 

 இ� இரண்� அ�க்�கைளக் ெகாண்ட பாலமா�ம். இ� இரண்� ர�ல் 
பாைதகைளக் �ழ் தளத்��ம் 3 தட சாைலகைள ேமல் தளத்��ம் ெகாண்�ள்ள�. 

 அசா�ன் �ப்�கார ் மாவட்டத்�ல் உள்ள �ரம்ம�த்�ரா�ன் ெதற்� 
ஆற்றங்கைரைய�ம் அ�ணாசச்லப் �ரேதசத்�ன் எல்ைலேயார �மா� 
மாவட்டத்�ன் �லாபத்தாைர�ம் இப்பாலம் இைணக்�ன்ற�. 

 இந்த பாலத்�ன் ேமல் மட்ட 3 தடங்க�ம் �மானப் பைட�ன் �ன்� தைர�றக்க 
பாைதகளாக ெசயல்ப�ம். 

 

 

 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

ஸ்ேபஸ் எக்�ன் �தலாவ� அெமரிக்க இரா�வ ெசயற்ைகக் ேகாள் 

 ஸ்ேபஸ் எக்ஸ் நி�வனமான� அெமரிக்கா�ன் �ேளாரிடா�ல் உள்ள ேகப் 
கனெவரல் �மானப் பைடத் தளத்���ந்� பால்கன் 9 �ண்கலத்�ன் �லம் 
அெமரிக்க �மானப் பைட�ன் ��ய  ��எஸ் III (GPS - Global Positioning System - 
���டங்காட்�) ெசயற்ைகக் ேகாைள ஏ��ள்ள�. 

 ெந� நாடக்ளாக ெசயல்பட�் வந்த 1997 ஆம் ஆண்�ல் ெச�த்தப்பட்ட GPS 2R என்ற 
�ண்கலத்�ற்� மாற்றாக இந்த GPS 3 ெசயற்ைகக்ேகாள் ெச�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 “ெவஸ்�க்�” என்� அைழக்கப்ப�ம் இந்த  �ரிய ஆற்றல் �லம் இயங்�ம் 
�ண்கலமான� ஸ்ேபஸ் எக்ஸ் நி�வனத்�ன் �தலாவ� அ�காரப்�ரவ் “ேத�யப் 
பா�காப்� �ண்ெவளித்” �ட்டமா�ம். 

 இ� தற்ெபா�� உள்ள அைமப்�கைள�ட �ன்� மடங்� �றந்த அள�ல் �ல்�யத் 
தன்ைம ெகாண்ட தகவல்கைள அளிக்�ம். ேம�ம் இ� எ�ர ் ��க்�ட்ட�த்த�ல் 
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எட�் மடங்� அள�ற்� �றந்த தகவல்கைள அளிக்�ம். 

 “ெவஸ்�க்�” என்ற �றப்�ப் ெபயர ்ெகாண்ட இ� அவர� ெபயரால் வட மற்�ம் ெதன் 
அெமரிக்கா�ற்�ப் ெபயரிடப்பட்ட அெமரிேகா ெவஸ்�க்� என்ற இத்தா�ையச ்
ேசரந்்த வைரபட வல்�நர ் மற்�ம் கள ஆய்வாளைரக் ெகௗர�ப்பதற்காக அதற்� 
இப்ெபயரிடப்படட்�. 

 இ� �மானப் பைட�ன் பரிணாமம் ெபற்ற �ரிக்கத் தக்க ெச�த்� வாகனத் 
�ட்டத்�டன் ஒப்�டத் தக்க� ஆ�ம். 

 GPS III SVO1 �ட்டத்�ன் ெவற்�யான� 2018 ஆம் ஆண்�ல் ஸ்ேபஸ் எக்�ன் 21-வ� 
மற்�ம் 2018 ஆம் ஆண்�ன் இ�� ஏ�தைலக் ��க்�ற�.  

 

 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�வ நாட்�ய சமேராக் 

 5 நாடக்ள் நைடெப�ம் �வ நாட்�ய சமேராக்�ன் 6-வ� ப�ப்பான� ���ல்��ல் 
உள்ள கமானி அரங்கத்�ல் நைடெபற்ற�. 

 இ� இந்�ய அரசாங்கத்�ன் கைல, கலாசச்ாரம் மற்�ம் ெமா�க�க்கான 
�ைற�ன் �ழ் இயங்�ம் சா�த்ய கலா பரிஷத்தால் நடத்தப்படட்�.  

 இ� �றந்த ந�ன, �ராண வைக�ல் வ�வைமக்கப்பட்ட பார�் பாங்� ெகாண்ட 
நாடகத்�டன் ��ய 5 இளம் இயக்�நரக்ளின் ேமைடத் ���ழாவா�ம். 

 

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

2018 ஆம் ஆண்�ற்கான ஓட்�நரக்ளின் ஓட்�நர ்

 ��ஸ் ஹா�ல்டன் என்பவர ் 5-வ� உலக ஓட�்நரக்�க்கான சாம்�யன்�ப் 
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ேபாட்��ல் ெவற்� ெபற்றைதய�த்� அவ�க்� 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான 
ஓட�்நரக்ளின் ஓட�்ந�க்கான ��� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இதற்� �ன்� வரலாற்�ல் 5-வ� உலகப் பட்டத்ைத ெபற்ற 3-வ� நபராக இவர ்
உ�ெவ�த்�ள்ளார.்  

 இவ�க்� அ�த்� ேமக்ஸ் ெவரஸ்்டப்பன் இரண்டாவ� இடத்ைத�ம் ெபரன்ான்ேடா 
அேலான்ேசா �ன்றாவ� இடத்ைத�ம் ெபற்�ள்ளனர.் 

 

 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

பனிச ்ச�க்� ேபாட்�களில் 50 உலக ேகாப்ைபகைள ெவன்ற �தலாவ� ெபண் 

 �ெரஞ்� ஆல்ப்�ல் நைடெபற்ற உலகக் ேகாப்ைபப் பனிசச்�க்� ேபாட்��ன் 
�லேலாம்  என்ற �ரி�ல் ெவற்� ெபற்றதன் �லம் 50 உலகக் ேகாப்ைபகைள 
ெவன்ற �தலாவ� இளம்ெபண்ணாக அெமரிக்காைவச ்ேசரந்்த �க்ேகலா �வ்ரின் 
உ�ெவ�த்�ள்ளார.் 

 ேகாரச்ெ்சேவ�ல் நைடெபற்ற ேபாட்��ல் ெவற்� ெப�வதற்காக இவர ்
ஸ்ேலாேவ�யாைவச ் ேசரந்்த ெபட்ரா ெவல்ேஹாயாைவ �ட 0.29 �நா�க�க்� 
�ன்னேர அப்ேபாட்�ைய நிைற� ெசய்தார.் ேம�ம் இவர ் ஸ்�டைனச ் ேசரந்்த 
�ரிடா ெஹன்ஸ்ேபாட்டைர�ட 0.37 �நா�க்� �ன்னேர அப்ேபாட்�ைய நிைற� 
ெசய்� ெவற்� ெபற்�ள்ளார.் 

 

இந்�ய ஸ்�வாஷ் சாம்�யன்�ப் 

 ��ஐ ேமற்� இந்�ய ஸ்�வாஷ் சாம்�யன்�ப் ேபாட�்�ல் மகாராஷ்�ரத்ைதச ்
ேசரந்்த ேத�ய சாம்�யனான மேகஷ் மங்ேகான்கர ் மற்�ம் ேகாவாைவச ் ேசரந்்த 
யாஷ் ேபட்� ஆ�ேயார ் �ைறேய ஆண்கள் மற்�ம் 19 வய�க்�டப்ட்ேடா�க்கான 
��வரக்ள் �ரி�ல் பட்டத்ைத ெவன்�ள்ளனர.் 

 மகாராஷ்�ரா�ன் �ம்ைப�ல் நைடெபற்ற இந்த சாம்�யன்�ப் ேபாட்�யான� 
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இந்�ய ஸ்�வாஷ் ராக்ேகடஸ்் �ட்டைமப்�னால் நடத்தப்பட்ட�. 

 

�ளப் உலகக் ேகாப்ைப 

 ஐக்�ய அர� அ�ரகத்�ன் அ�தா��ல் நைடெபற்ற 3-வ� ேநர ் எப்ஐஎப்ஏ  
(FIFA - The Fédération Internationale de Football Association) �ளப் உலகக் ேகாப்ைபப் 
ேபாட்��ல் அல்-அய்ன் அணிைய �ழ்த்� ஐேராப்�ய சாம்�யனான ரியல் மாட்ரிட ்
அணி ெவற்� ெபற்�ள்ள�. 

 ரியல் மாட்ரிட ் அணியான� தற்ெபா�� நான்� எப்ஐஎப்ஏ �ளப் உலகக் 
ேகாப்ைபகைள ெவற்� ெகாண்�ள்ள�. பார�்ேலானா அணிைய �ட ��தலாக 
ஒ� பட்டத்ைத இந்த அணி ெபற்�ள்ள�. 

 

�க்�ய �னங்கள் 

ேத�ய �வசா�கள் �னம் - �சம்பர் 23 

 இந்�ய �வசா�களின் தைலவர ் மற்�ம் இந்�யா�ன் 5-வ� �ரதமரான ெசௗத்ரி 
சரண் �ங்�ன் �றந்த �னத்�ன் நிைனவாக நாெடங்��ம் ேத�ய  �வசா�கள் 
�னம் அ�சரிக்கப்படட்�. 

 இத்�னத்�ன் ேநாக்கமான� இந்�யா�ன் ச�கப் ெபா�ளாதார வளரச்�்�ல் 
�வசா�களின் பங்களிப்ைப அங்�கரிப்பதா�ம். 

 �ஸான் �வாஸ் என்�ம் அைழக்கப்ப�ம் இத்�னமான� நாெடங்��ம் உள்ள 
�வசா�களின் நிைலைய ேமம்ப�த்�ம் ேநாக்கத்�டன் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் 
அ�சரிக்கப்ப��ற�.  
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ேத�ய �கர்ேவாரக்ள் �னம் - �சம்பர் 24 

 

 

 நாெடங்��ம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் �சம்பர ் மாதம் 24 ஆம் ேத� அன்� ேத�ய 
�கரே்வாரக்ள் �னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 மத்�ய �கரே்வார ் �வகாரங்கள், உண� மற்�ம் ெபா� �நிேயாக 
அைமசச்கமான� 2018 ஆம் ஆண்�ன்  ேத�ய �கரே்வாரக்ள் �னத்ைத �� 
�ல்��ல் உள்ள �ஆர�்ஓ பவனில் ெகாண்டா�ய� (DRDO - The Defence Research and 
Development Organisation).  

 2018 ஆம் ஆண்�ன் ேத�ய �கரே்வாரக்ள் �னத்�ன் க�த்��வான�, 
“�கரே்வாரக்ளின் �காரக்�க்� ��த்த காலத்�ற்�ள் �ர�் கா�தல்” என்பதா�ம்.   

 1986 ஆம் ஆண்� �சம்பர ் 24 ஆம் ேத� அன்� �கரே்வார ் பா�காப்�ச ் சட்டம் 1986-
ற்� ��யர�த் தைலவர ் ஒப்�தல் வழங்�யதன் காரணமாக �சம்பர ் 24 அன்� 
இத்�னம் அ�சரிக்கப்ப��ற�.   

 

நல்லாட்� �னம் - �சம்பர் 25 

 இந்�யா�ன் �ன்னாள் �ரதமரான அடல் 
�காரி வாஜ்பா�ன் �றந்த �னத்�ன் 
நிைனவாக நாெடங்��ம் �சம்பர ் 25 ஆம் 
ேத� அன்� நல்லாட்� �னம் 
அ�சரிக்கப்படட்�.  

 நிரவ்ாகம் மற்�ம் அரசாங்கத்�ன் 
ெபா�ப்�ைடைம ��த்� ��ப்�ணரை்வ 
ஏற்ப�த்�வதன் �லம் வாஜ்பாைய 
ெகௗர�ப்பதற்காக இத்�னமான� 2014 
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ஆம் ஆண்�ல் ஏற்ப�த்தப்படட்�.  

 �ன்னாள் �ரதமர ் அடல் �காரி வாஜ்பா�ன் நிைனவாக 100 �பாய் நாணயத்ைத 
இந்�யப் �ரதமர ்ெவளி�ட்டார.்  

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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