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�சம்பர் – 26 

TNPSC �ளிகள் 

 �வேனஸ்வரில் உள்ள உடக்ல் பல்கைலக்கழகத்�ல் ைபகா �ரட்�க்கான ஆய்� 
இ�க்ைக அைமக்கப்ப�ம் என்� இந்�யப் �ரதமர ் அ��த்�ள்ளார.் ேம�ம் இவர ்
ைபகா �ரட�் ��த்த நாணயம் மற்�ம் அஞ்சல் தைலைய ெவளி�ட�்ள்ளார.் 

o 1817 ஆம் ஆண்� இந்�யா�ன் �ழக்�ப் ப��யான ஒ�சா�ல் ஏற்பட்ட இந்த 
�ரட்�யான� �ரிட�்ஷ் ஆட்��ன் அ�த்தளத்ைத ஒ� ���ய காலத்�ற்� 
அைசத்�ப் பாரத்்த�. 

 ஒ�சா கடற்கைர�ல் இந்�யா தன� அ� ஆ�தத் �றன் ெகாண்ட 4000 �ேலா 
�ட்டர ்வைர ெசன்� எ�ரி ஏ�கைணையத் தாக்� அ�க்�ம் கண்டம் �ட�் கண்டம் 
பா�ம் ஏ�கைணயான “அக்னி IV”-ஐ ெவற்�கரமாக ேசாதைன ெசய்�ள்ள�. இ� 
“அக்னி IV” ஏ�கைண�ன் 7-வ� ேசாதைனயா�ம். 

 காஞ்� மகா�வா� ���ழா�ன் ேபா� ெதன் இந்�யக் கல்�க் கழகத்�ன் (SEIS - 
South Indian Education Society) � சந்�ரேசகேரந்�ர சரஸ்வ� என்ற ேத�ய �கழ்ெபற்ற 
��ைத இந்�யா�ன் �ன்னாள் �ரதமர ்மன்ேமாகன் �ங் ெபற்றார.் 

o ெபா� ெவளி�ல் தைலைமப் பண்�ற்� தன� பங்களிப்ைப ஆற்�யதற்காக 
இவ�க்� இவ்��� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 “அசா�ன் பா�ம் பறைவ” என்ற�யப்ப�ம் �பாளி ேபாரத்ா�ர ் என்ற பாடகர ் 2018 
ஆம் ஆண்� �சம்பர ் 21 அன்� காலமானார.் அவ�க்� வய� 77 ஆ�ம். இவர ் 1998 
ஆம் ஆண்�ல் பத்ம � ��ைதப் ெபற்�ள்ளார.் ேம�ம் இவர ் “அேசா�ய லதா 
மங்ேகஸ்கர”் என்�ம் அ�யப்ப��றார.் 

 மைறந்த �ன்னாள் �ரதமர ் வாஜ்பா�ன் 94 வ� �றந்த நாள் �ழா�ல் �ராமப் 
�றங்களில் உள்ள மாணவரக்�க்காக ‘பாரத ரத்னா அடல் �ஹாரி வாஜ்பாய்ʼ 
சரவ்ேதச பள்ளிைய மகாராஷ்�ரா �தல்வர ்ெதாடங்� ைவத்தார.் 

o இந்த பள்ளிகள் மகாராஷ்�ரா சரவ்ேதச கல்� வாரியத்�டன் (Maharashtra 
International Education Board-MIEB) இைணக்கப்பட�்ள்ளன. 

 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

�ழெவண்மணி சம்பவம் 50-வ� ஆண்� 

 2018 ஆம் ஆண்� �சம்பர ் 25 ஆம் ேத�யான� �ழெவண்மணி சம்பவத்�ன் 50-வ� 
ஆண்ைடக் ��க்�ற�. 

 த�ழ்நாட்�ன் நாகப்பட்�னம் மாவட்டத்�ல் �ழெவண்மணி என்ற �ராமம் உள்ள�. 

 1968 ஆம் ஆண்� �சம்பர ் 25 அன்� இந்த �ராமத்�ல் 44 த�த் இன மக்கள் ஒ� 
��ைச�ல் �ட்� ைவக்கப்பட�், �ன்னர ்அக்��ைசக்�த் � ைவக்கப்பட்ட�. 

 �ழெவண்மணி சம்பவம் என்ப� �தந்�ர இந்�யா�ல் த�த் இன மக்கள் �� 
நடத்தப்பட்ட �தலாவ� ப�ெகாைலயா�ம். 

 இ� ெகௗரவமான அ�ப்பைட ஊ�யத்ைதப் ெப�வதற்காக தங்கள� �ரைல 
உயரத்்�ய நிலமற்ற ச�கம் ஒ�க்கப்பட்டைதக் ��க்�ற�. 
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 ஒன்�பட்ட தஞ்சா�ர ்மாவட்டத்�ல் கம்�னிஸ்ட ்இயக்கத்�ன் �ழ் த�த் இன மக்கள் 
தங்கள� �ரைல உயரத்்�னர.் 

 

த�ழ் இைசத்  ���ழா 

 ெசன்ைன�ல் நைடெபற்ற 76-வ� வ�டாந்�ர த�ழ் இைசத் ���ழா�ல் த�ழ் 
இைசச ்சங்கமான� உைமயல்�ரம் ேக. �வராமன் மற்�ம் ேக. ெவங்கேடசன் ஆ�ய 
இ� இைசக்  கைலஞரக்ைளக் ெகௗர�த்த�. 

 ��தங்கக் கைலஞரான உைமயல்�ரம் ேக. �வராம�க்� “இைசப் ேபர�ஞர”் என்ற 
பட்டம் வழங்கப்படட்�. ேம�ம் இைசக் கைலஞர ்ேக. ெவங்கேடச�க்� “பன்னிைசப் 
ேபர�ஞர”் என்ற பட்ட�ம் வழங்கப்பட்ட�. 

 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

தவறான கண்ேணாட்டக் ���� 

 2018 ஆம் ஆண்�ன் ெமாரி�ன் அபாய கண்ேணாட்ட ஆய்�ன்ப�, (MORI Perils of 
Perception Index) இந்�ய நாடான� “தவறான கண்ேணாட்டக் ���ட�்ல்” 12-வ� 
இடத்�ல் உள்ள�. இந்த ஆய்வான� தன்னிசை்சயான சந்ைத ஆராய்ச�் 
நி�வனமான “Ipsos India” என்ற நி�வனத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்படட்�. 

 இந்த ���ட்�ல் இத்தா�, �ங்கப்�ர,் ஹாங்காங், ெதன் ெகாரியா, ��, 
அரெ்ஜன்�னா மற்�ம் இதர நா�கைள�ட இந்�யா �ன்தங்� உள்ள�. 

 இந்த ���ட்�ல் தாய்லாந்�, ெமக்�ேகா, ��க்�, மேல�யா மற்�ம் �ேர�ல் ஆ�ய 
நா�கள் இந்�யாைவ �ட �க�ம் �ன்தங்� உள்ளன. 
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�ரதம மந்�ரி ஷ்ராம் ���கள் 2017 

 2017 ஆம் ஆண்�ற்கான �ரதம மந்�ரி�ன் ஷ்ராம் ���கள் 40 
ெதா�லாளரக்�க்� வழங்கப்ப�ம் என மத்�ய அர� அ��த்�ள்ள�. 

 இந்த ���க்� 500 அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட ெதா�லாளரக்ைளக் ெகாண்ட 
ெதா�ல் �ைற�ன் �ழ் உள்ள நி�வனங்கள், மத்�ய & மாநில அர�ன் 
ெபா�த்�ைற நி�வனங்கள் மற்�ம் தனியார ் �ைற நி�வனங்கள் ஆ�யவற்�ல் 
பணி�ரி�ம் ெதா�லாளரக்ளி��ந்� ��� ெப�பவர ்ேதரந்்ெத�க்கப்ப�வர.் 

 இந்த ஆண்� �கழ்ெபற்ற ஷ்ராம் ரத்னா ��� யா�க்�ம் வழங்கப்பட�ல்ைல. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

CCI-ன் 3-வ� உ�ப்�னர் நியமனம் 

 இந்�ய ேபாட்� ஆைணயமான� (Competition Commission of India-CCI)  �ன்னாள் 
இந்�ய ெபா��யல் பணி அ�காரியான சங்�தா ெவரம்ாைவ தன� ���ல் 4-வ� 
உ�ப்�னராக இைணப்பதாக அ��த்�ள்ள�. 

 இந்த ���ன் மற்ற உ�ப்�னரக்ள்:- 

o அேசாக் �மார ்�ப்தா  - தைலவர ்

o மற்ற இரண்� உ�ப்�னரக்ள் - அகஸ்�ன் �டட்ர ்மற்�ம் U C. நாட்டா 

 இந்த ஆைணயமான� 2003-ல் �ன்னாள் தனி�ரிைம மற்�ம் கட�்ப்ப�த்தப்பட்ட 
வரத்்தக நைட�ைற ஆைணயத்�ற்� (Monopolies and Restrictive Trade Practices 
Commission) ப�லாக நி�வப்பட்ட�. 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

எரிமைல ெவ�ப்�னால் ஏற்பட்ட �னா�  

 எந்தெவா� �ன்ெனசச்ரிக்ைக�ம் இல்லாமல் இந்ேதாேன�யா�ன் ஜாவா மற்�ம் 
�மத்�ரா ��க�க்�ைடேய �ந்தா ஜலசந்��ல் ஏற்பட்ட எரிமைல ெவ�ப்ைபத் 
ெதாடரந்்� �னா� ஏற்பட்ட�. 

 இ� கடேலாரப் ப��களில் வா�ம் மக்கள் மற்�ம் ���ைற�ல் வந்த �ற்�லாப் 
பயணிக�க்� ெப�த்த ேசதத்ைத ஏற்ப�த்�ய�. 

 அனக் �ராக்காட�் எரிமைலத் ��ன் ஒ� ப�� கட�க்�ள் ��ந்ததால் 
கட�க்க��ல் நிலசச்ரி� ஏற்பட்டதன் �லம் இந்த �னா� இந்ேதாேன�யாைவத் 
தாக்�ய�. 

 இந்த �னா�யான� நிலந�க்கத்�ன் �லம் ஏற்படாமல் எரிமைல ெவ�ப்பால் 
ஏற்பட�்ள்ள�. எனேவ தக்க ேநரத்�ல் �ன்ெனசச்ரிக்ைகத் தகவைலத் தர 
��ய�ல்ைல. 
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இத்தா��ன் ம�ண்ட் எட்னா எரிமைல 

 இத்தா��ன் ம�ண்ட் எடன்ா எரிமைலயான� ச�பத்�ல் ெவ�த்த�. இதன் 
�ைளவாக 4.3 அள�ல் 130 க்�ம் அ�கமான �கம்பங்கள் ஏற்பட்டன. 

 கடந்த பத்தாண்�களில் �தன் �ைறயாக இதன்  எரிமைலக்�ழம்� மற்�ம் 
சாம்பல்கள் அதன் ெதன்�ழக்� எரிமைல பள்ளம் அ�ேக ஒ� ��ய �ள�ல் இ�ந்�  
ெவளிேய�  பல ைமல் ெதாைல�ற்� காட்�யளிக்�ன்றன. 

 காக்கசஸ்-க்� ெவளிேய அைமந்�ள்ள ம�ண்ட் எடன்ா எரிமைலயான� 
ஐேராப்பா�ன் �க உயரந்்த மற்�ம் �க�ம் உ�ரப்்�ள்ள எரிமைல ஆ�ம். 

 ம�ண்ட் எடன்ா எரிமைலயான� ஐக்�ய நா�கள் சைப�ன் பத்தாண்� கால 
எரிமைல என நிய�க்கப்படட்�. 

 இ� 2013 ஜூன் மாதத்�ல் �ெனஸ்ேகா�ன் உலக பாரம்பரிய தளங்களின் 
பட்�ய�ல் ேசரக்்கப்படட்�. 
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அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

�ன்�ம் ‘�ப்பர ்எரத்் ’ கண்���ப்� 

 �ரிய ��ம்பத்�ற்� அப்பால் உள்ள கா�ேயா�யா �ண்�ன் ���ல் ஒ� 
ெவளிக்ேகாைள ஆய்வாளரக்ள் கண்ட�ந்�ள்ளனர.் 

 நம்�ட��ந்� 21 ஒளியாண்�கள் ெதாைல�ல் அைமந்�ள்ள இந்த ேகாளான� HD 
219134b என ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. �ப்பர ் எரத்் என அைழக்கப்ப�ம் இ� ���ன் 
நிைறைய �ட 5 மடங்� அ�க நிைற�ைடய�.  

 ��ையப் ேபான்� இ� �கப்ெபரிய அள�லான இ�ம்� உேலாகத்ைதக் 
ெகாண்��க்க�ல்ைல. இ�ப்��ம் கால்�யம், அ��னியம் ஆ�யவற்�டன் 
ெமக்னீ�யம் மற்�ம் ��க்காைன இந்த ெவளிக்ேகாள் அ�க அள�ல் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 இ� �வப்���ந்� நீல நிறமாக மாணிக்கத்ைதப் ேபான்�ம் நீலக்கற்கைளப் 
ேபான்�ம் �ன்��ற�. ஏெனனில் ெவளிக்ேகாள்களில் ெபா�வாக காணப்ப�வ� 
ேபால இந்த கற்க�ம் அ��னியம் ஆக்ைசடால் ஆனைவயா�ம். 

 

 

ெதாைல�ரத்�ல் உள்ள �ரிய மண்டல ெபா�ள்  

 நம� �ரிய மண்டலத்�ல் 2018 VG18 என்� அ�யப்ப�ம் �க ெதாைல�ரத்�ல் உள்ள 
ெபா�ைள அ��யலாளரக்ள் கண்ட�ந்�ள்ளனர.் இதற்� "Farout" (நீண்ட �ரம்) 
என்� ெபயரிடப்பட�்ள்ள�. 

 �தன்�த�ல் �ரியனி��ந்� 100 AU (Astronomical Unit- வான�யல் அல�) 
ெதாைல�ல் �ட்டத்தட்ட 120 AU அல்ல� 11 �ல்�யன் ைமல்கள் �ரத்�ல் 
கண்ட�யப்பட்ட ெபா�ள் இ�ேவயா�ம். 

 1 AU என்ப� ��க்�ம் �ரிய�க்�ம் இைட�ல் உள்ள �ரம் ஆ�ம். 

 �ரிய��ந்� 80 AU ெதாைல�ல் உள்ள, "� ேகாப்ளின்" என்றைழக்கப்ப�ம் 
மற்ெறா� ெதாைல�ர ெபா�ைள�ம் இவரக்ள்  கண்ட�ந்�ள்ளனர.் 

 �ரியனி��ந்� இரண்டாவ� �க ெதாைல�ர ெபா�ளாக கண்ட�யப்பட்ட  ஏரிஸ் 
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96 AU ெதாைல�ல் உள்ள�. 

 ��ங்ேகாளான ��ட்ேடா தற்ேபா� 34 AU ெதாைல�ல் உள்ள�. 

 

 

 

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

��வண்� �லம் ேவகமாக உலைகச ்�ற்�ய ஆ�யப் ெபண்மணி 

 20 வய� நிரம்�ய �ேனைவச ் ேசரந்்த ேவதாங்� �ல்கரன்ி என்பவர ் ��வண்� 
�லம் ேவகமாக உலைகச ்�ற்� வந்த ஆ�யப் ெபண்மணியாக உ�ெவ�த்�ள்ளார.் 

 இவர ் 14 நா�களில் 159 நாடக்ள் ��வண்� �லம் பயணம் ெசய்�ள்ளார.் இவர ்ஒ� 
நாைளக்� 300 �ேலா �ட்டர ்ெதாைலைவக் கடந்�ள்ளார.் 

 இவர ்ஜூைல மாதத்�ல் ெபரத்்�ல் தன� பயணத்ைதத் ெதாடங்�னார.் இவர ்தன� 
பயணத்ைத நிைற� ெசய்வதற்காக �ண்�ம் ஆஸ்�ேர�ய நகரத்�ற்� 
ெசன்�ள்ளார.் 

 38 வய� நிரம்�ய �ரிடட்ைனச ்ேசரந்்த �ணிசச்ல் ��ந்த ெபண்மணியாக ெஜன்னி 
�ரஹாம் 2018 ஆம் ஆண்�ல் 124 நாடக்ளில் ேவகமாக உலைகச ் �ற்� வந்த 
ெபண்மணியாக இ�ந்தார.் 

 

இந்�ய �ல்�த்ைத மன்றம் 

 இந்�ய �ல்�த்ைத மன்றத்�ன் தைலவராக �.�.�. ராவ் 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 இத்ேதரத்லான� �ன்னாள் தைலைமத் ேதரத்ல் ஆைணயரான எஸ்.ஒய். �ேர� 
ேமற்பாரை்வ�ல் நைடெபற்ற�. 

 இந்�ய �ல்�த்ைத மன்றத்�ன் ெசயலாளராக மகா�ங் ேதரெ்த�க்கப்பட்�ள்ளார.் 
இந்த மன்றத்�ன் ெபா�ளாளராக �.ேக. �த்யாரத்்� ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 இந்த மன்றத்�ன் �த்த �ைணத் தைலவராக �னில் சரம்ா 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் ேம�ம் ராேஜந்�ர �ங் ேதாமர ் மற்�ம் �ரண்ிமா 
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மகேதா ஆ�ேயார ் இந்த மன்றத்�ன் �ைணத் தைலவரக்ளாக 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளனர.் 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

�த்ேதா�க்கான ேத�ய படேகாட்�தல் சாம்�யன்�ப் 

 37-வ� �த்ேதா�க்கான ேத�ய படேகாட�்தல் சாம்�யன்�ப் ேபாட்�யான� 
�ேன�ன் இரா�வ ெபா��யல் கல்�ரி�ல் இரா�வ படேகாட�்தல் �ைன�ல் 
நிைற� ெபற்ற�. 

 2018 ஆம் ஆண்�ல் இரா�வ அணி சாம்�யனாக உ�ெவ�த்�ள்ள�. 
இப்ேபாட்��ல் சர�்சஸ் அணி இரண்டாவ� இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�.  

 ேத�ய சாம்�யன்�ப்�ல் கலப்�ப் �ரி� ேபாட்�யான� �தன்�ைறயாக 
அ��கப்ப�த்தப்பட்ட�. 

�க்�ய �னங்கள் 
�த்தா �னம் - �சம்பர் 26  

 ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் அகத்�யரின் �றந்த 
நாளன்� அ�சரிக்கப்ப�ம் �த்தா �னமான�  
இந்த ஆண்� �சம்பர ் 26 ஆம் ேத�யன்�  
அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 �த்த ம�த்�வத்�ன் தந்ைத என அைழக்கப்ப�ம் 
அகத்�யர ் "18 �த்தரக்ள்" வரிைச�ல் �தல் 
�த்தராக க�தப்ப��றார.்  

 இவர ்மாரக்� மாதத்�ல் ஆ�ல்யம் நடச்த்�ரத்�ல் 
�றந்தார.் 

 இந்த �னமான� கடந்த ஆண்� (2017) �தல் 
அ�சரிக்கப்பட�் வ��ற�. 
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