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�சம்பர் – 27 

TNPSC �ளிகள் 

 சட்டத்�ன் ���ைறகளின்ப� பள்ளிகளான� மாணவரக்ள் ேசரக்்ைகக்� ஆதார ்
அடை்டைய கட்டாயமாக்க �டா� என இந்�ய தனித்�வ அைடயாள எண் 
ஆைணயம் (UIDAI - Unique Identification Authority of India) ெதளி�ப�த்��ள்ள�. ேம�ம் 
இவ்வா� கட்டாயமாக்�வ� ச�பத்�ய உசச்நீ�மன்ற �ரப்்�க்� எ�ரானதா�ம். 

 மாநில அரசால் நடத்தப்ப�ம் �ழந்ைதகள் நலனிற்கான நி�வனங்களின் ெபயரக்ள் 
ஜகன்நாத் ஆ�ரமம் என ெபயர ் மாற்றப்ப�வதாக ஹரியானா�ன் �தல்வர ்
மேனாகர ்லால் கட்டார ்அ��த்�ள்ளார.் 

 கணித வ��யல் மற்�ம் எண் ேகாட்பா� ஆ�யவற்�ல் �ரம்மாண்டமான மற்�ம் 
ெதாைலேநாக்�ைடய பங்களிப்�ற்காக ேயல் பல்கைலக்கழகத்�ன் �ெபங்க் �� 
மற்�ம் ேகம்�ரிட்ஜ் பல்கைலக்கழகத்�ன் ஜாக் ேதாரன்் ஆ�ய 2 
ேபரா�ரியரக்�க்� 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான சாஸ்த்ரா- ராமா�ஜன் ��� 
வழங்கப்படட்�. 

 வட ெசன்ைன�ல் ேநாயாளிகளிட��ந்� ஆேலாசைனக் கட்டணமாக ெவ�ம் �. 2 
(�ற� 5 ஆக உயரத்்தப்படட்�) மட�்ேம ெபற்�ச ் ��சை்சயளித்� வந்த மக்கள் 
ம�த்�வர ் (People's doctor)  என்� அைழக்கப்ப�ம் டாக்டர ் S. ெஜயசச்ந்�ரன் வய� 
�ப்� காரணமாக ச�பத்�ல் காலமானார.் 

o உள்�ர ் மக்கள் இவைர 2 �பாய் டாக்டர ் அல்ல� ‘5 �பாய் டாக்டர’் என 
அன்ேபா� அைழத்தனர.் 

 2019 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் �தல் நா� ��வ�ம் ஸ்மாரட்் ப்ரீெபய்� �ன்சார 
அள�ட�்க் க��ைய (Electricity meters) உபேயா�த்தைல மத்�ய ஆற்றல் 
அைமசச்கம் கட்டாயமாக்��ள்ள�. இந்த மாற்றமான� அ�த்த �ன்� 
ஆண்�களில் நிைறவைட�ம் என எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�. 

 Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd (IL&FS) என்ற நி�வனமான� ஓய்� ெபற்ற 
இந்�ய ஆட்�ப்பணி அ�காரியான �ஜய்�மாைர அதன் �ைண நிரவ்ாக 
இயக்�நராக நிய�த்�ள்ள�. 

o ேம�ம் இந்நி�வனமான� N. �னிவாசைன தனிச ் �தந்�ர�ைடய 
இயக்�நராக நிய�த்�ள்ள�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

சாகர் தாரா �வக்கம் 

 ��ய கடேலார ஆய்�க் கப்பலான (Coastal Research Vessel-CRV) சாகர ் தாராவான� 
ெகால்கத்தா�ன் �ட்டாகாரக்் ேவகன்ஸ் ��ெடட்�ன் கப்பல் தளத்�ல் 
ெவளியடப்பட்ட�. 

 இந்த கப்பலான� மத்�ய �� அ��யல் அைமசச்கத்�ன் �ழ் உள்ள ேத�ய 
கடல்சார ்ெதா�ல்�ட்ப நி�வனத்�ற்காக உ�வாக்கப்படட்�. 

 இ� ஆய்வாளரக்ள் பல்ேவ� கடல் சாரந்்த ஆய்�ப் பணிகைள ேமற்ெகாள்ள உத�ம் 
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�றப்� வாய்ந்த ஆய்வகங்கைள உள்ளடக்�ய� ஆ�ம். 

 இந்த கப்பல் தளத்�ல்  கட்டப்பட்ட இரண்� கடேலார ஆராய்ச�் கப்பல்களில் சாகர ்
தாராவான� இரண்டாவதா�ம். மற்ெறான்� சாகர ்அன்ேவ�கா ஆ�ம். 

 இந்த இரண்� கப்பல்க�ம் ஏற்கனேவ கடற்பைட�ல் உள்ள சாகர ் பஸ்�� மற்�ம் 
சாகர ்�ர�் ஆ�யவற்�ற்�ப் ப�லாக மாற்றப்ப�ம். 

 

 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

HUL (Hindustan Unilever Limited) நி�வனத்�ற்� அபராதம் 

 கடந்த ஆண்�ல் �எஸ்� வரி ��த �ைறப்�ற்�ப் �ன்ன�ம் அ�கபடச் �ல்லைற 
�ற்பைன �ைலைய (MRP - Maximum Retail Price) �ைறக்க தவ�யதற்காக ேத�ய 
�ைக லாபத் த�ப்� ஆைணயமான� இந்�ஸ்தான் �னி�வர ் ��ெடட ்
நி�வனத்�ற்� �. 383 ேகா� அபராதம் ��த்�ள்ள�. 

 இந்த ேத�ய �ைக லாபத் த�ப்� ஆைணயமான� மத்�ய அரசால் 
உ�வாக்கப்பட்ட� ஆ�ம். 

 வணிக நி�வனங்களால் நியாயமற்ற �ைற�ல் லாபம் ஈட�்ம் ெசயல்கைள 
சரிபாரப்்பதற்காக GST சட்டத்�ன்ப� ஒ� நி�வன அைமப்� �ைறைய 
வழங்�வதற்காக இ� அைமக்கப்பட்ட�. 

 

உலக அ��சார ்ெசாத்� நி�வன (WIPO) அ�க்ைக 

 உலக அ��சார ் ெசாத்� நி�வனத்தால் (World Intellectual Property Organization-WIPO) 
2018 ஆம் ஆண்�ற்கான உலகளா�ய அ��சார ் ெசாத்� ��காட்� அ�க்ைக  
ெஜனிவா�ல் ெவளி�டப்படட்�. 

 உலகள�ல் 1.4 �ல்�யன் காப்�ரிைமகள் 2017 ஆம் ஆண்�ல் வழங்கப்பட�்ள்ளன. 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 
 
 
 

  

 WIPO-இன் �ற்�ப்ப� �னா�ன் காப்�ரிைம ஆைணயமான� அ�கபடச் 
காப்�ரிைமகைள வழங்� உலகள�ல் �ன்னிைல�ல் உள்ள�. அதைனத் 
ெதாடரந்்� அெமரிக்கா இரண்டா�டத்�ல் உள்ள�. 

 2017 ஆம் ஆண்�ல் இந்�யா�ல் வழங்கப்பட்ட காப்�ரிைமகளின் எண்ணிக்ைக 50% 
அள�ற்� உயரந்்�ள்ள�. ேம�ம் இந்த அ�கரிப்� நிைல ெதாடரந்்� நீ�த்� 
வ��ற�. 

 கடந்த ஆண்�ல் வழங்கப்படட் காப்�ரிைமகளின் எண்ணிக்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல் 
இந்�யா 10-வ� இடத்�ல் உள்ள�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

தகவல் இைண� ைமயம் 

 இந்�யப் ெப�ங்கடல் �ராந்�யத்�ற்கான தகவல் இைண� ைமயத்ைத 
ஹரியானா�ன் ���ரா�ல் உள்ள தகவல் ேமலாண்ைம மற்�ம் ப�ப்பாய்� 
ைமயத்�ல் (Information Management and Analysis Centre-IMAC) மத்�ய பா�காப்� 
அைமசச்ர ்ெதாடங்� ைவத்தார.் 

 இதன்�லம் இப்ப���ல் கடல்வ� ஆ�க்க வரம்� ��த்த ��ப்�ணரை்வ 
ேமம்ப�த்�வதற்காக ‘வணிக கப்பல்கள்’ பற்�ய தகவல்கள் இந்�யப் ெப�ங்கடல் 
ப���ல் உள்ள நா�க�டன் பரிமாறப்ப�ம்.  

 IMAC என்ப� கடேலார கண்காணிப்� அல்ல� ேரடார ் இைணப்�கைள இைணத்� 
�ட்டத்தட்ட 7500 �.�. நீள�ைடய கடேலார ப���ன் தைடயற்ற நிகழ்ேநர 
கண்காணிப்ைப உ�வாக்��ன்ற ஒ� �தன்ைமயான ஒ��ைன ைமயமா�ம்.  

 

BizBarde ெசய� 

 மத்�ய ஆ�யா�ல் உள்ள  தனிைமப்ப�த்தப்பட்ட நாடான �ரக்்ெமனிஸ்தான் 
நாடான� தன� ெசாந்த மற்�ம் �தல் �ரக்்ெமன் ெமா��ல் ெசய்�ய�ப்�ம் 
ெசய�யான BizBarde என்பைதத் ெதாடங்��ள்ள�. 

 இந்த ெசய�யான� ெசய்�கள், ேகாப்�கள், �ைகப்படங்கள் மற்�ம் 
காெணாளிகைளப் பரிமா�க் ெகாள்ள அ�ம�க்�ம். 

 �ரக்்ெமனிஸ்தான் நாடான� �ன்னாள் ேசா�யத் ��யர�ன் ஒ� உ�ப்�  
நாடா�ம்.  இ� �க�ல், கடெ்ச� அஞ்சல் மற்�ம் �ட�்ைர ேபான்ற பல ேமற்கத்�ய 
ேசைவகைளத் தைட ெசய்�ள்ள உல�ன் �க�ம் தனிைமப்ப�த்தப்பட்ட 
ஆட்�யைமப்�களில் ஒன்றா�ம். 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�ழந்ைதப் பராமரிப்�ற்காக ஆண்க�க்� ���ைற 

 மகாராஷ்�ர மாநில அரசான� ச�பத்�ல் �ழந்ைதகளின் பராமரிப்�ற்காக ஆண் 
ஊ�யரக்�க்� ���ைற அளிப்பதற்கான வ��ைறகைள வழங்��ள்ள�. 
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 இதன்ப�, அவரின் மைன� மனநல �ரச�்ைனகள் காரணமாக �ழந்ைதகைள 
கவனித்�க் ெகாள்ள ��யாத ேபாேதா அல்ல� ேநாய்வாய்ப்பட�் இ�க்�ம் 
ேபாேதா அேத காலகட்டத்�ல் ��ப்� ெபற மாநில அர�ன் ஆண் பணியாளரக்ள் 
த���ைடயவரக்ள் ஆவர.் 

 ஒ� நாள்காட்� வ�டத்�ல் 3 கட்டங்களில் எ�த்�க் ெகாள்ள அ�ம�க்கப்ப�ம் 
இதன் அ�கபடச் ��ப்� காலம் 180 நாடக்ளாக இ�க்�ம்.  

 

க�யா �ட்டம் - ஒ�சா 

 ஒ�சா மாநிலமான� ச�பத்�ல் வாழ்வாதாரம் மற்�ம் வ�வாைய 
அ�கப்ப�த்�வதற்கான க்�ஷாக் 
உத�த் �ட்டம்  (KALIA - Krushak Assistance for 
Livelihood and Income Augmentation) என்ற 
�ட்டத்ைத அ��த்�ள்ள�.   

 இ� ��, ��, நிலமற்ற �வசா�கள் 
மற்�ம் நிலமற்ற ெதா�லாளரக்ைள 
ேமம்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 இந்த �ட்டத்�ன்ப� காரிப் மற்�ம் ரா� 
ப�வங்களில் தலா 5000 �பாய் என 
ெமாத்தமாக 10000 �பாய் சா�ப� 
ெசய்வதற்கான நி��த�யாக ஒவ்ெவா� 
��ம்பத்�ற்�ம் அளிக்கப்ப�ம். 

 2018 - 19 ஆம் ஆண்� �தல் 2021 - 22 வைர 
�ன்� ஆண்�களின் 5 ப�ர ்
ப�வங்க�க்� இந்த உத� வழங்கப்ப�ம். 

 இ� ேநர� பயன் பரிமாற்ற (DBT - Direct Benefit Transfer) �ைற�ல் 
ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 

 

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

�கம� ரஃ� ���கள் 

 மைறந்த இைசயைமப்பாளரான லட�்�காந்த் சாந்தாராம் �தல்கர ் மற்�ம் 
�ன்னணி பாடகர ் உஷா �ேமா� ஆ�ேயா�க்� �கம� ரஃ� ��� 
வழங்கப்படட்�. 

 இந்த ��தான� ஸ்பந்தன் ஆரட்்ஸ் எ�ம் NGO அைமப்பால்  உ�வாக்கப்படட்� 
ஆ�ம். 

 வாழ்நாள் சாதைனயாள�க்கான �கம� ரஃ� ��� லட�்�காந்த் சாந்தாராம் 
�தல்கரக்்�  வழங்கப்படட்�. 
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�ல�ட்� நரசம்மா மைற� 

 கரந்ாடக �ராமப்�றங்களில் 15,000 �ழந்ைதகைள இலவசமாக ெபற்ெற�க்க 
உத�ய மர� சாரந்்த  ெச��யரான �ல�ட்� நரசம்மா ச�பத்�ல் ெபங்க���ல் 
காலமானார.் 

 இவர ் 2013 ஆம் ஆண்�ல் பத்ம � ���ைன�ம், 2014 ஆம் ஆண்�ல் �ம்�ர ்
பல்கைலக்கழகத்�னால் ெகௗரவ டாக்டர ்பட்டத்�ைன�ம் வழங்கப் ெபற்றார.் 

 இவர ் �ன்னாள் ��யர�த் தைலவர ் �ரணாப் �கர�்�டம் இ�ந்� வாழ்நாள் 
சாதைனயாள�க்கான ‘வேயா�ஷ்தா சம்மான்’ ���ைன�ம் வழங்கப் 
ெபற்�ள்ளார.் 

 

ICC ஹால் ஆஃப் ேபம்- ரிக்� பாண்�ங் 

 ஆஸ்�ேர�ய அணி�ன் �ன்னாள் தைலவர ் ரிக்� பாண்�ங் �கழ்ெபற்ற 
ெமல்ேபாரன்் �ரிெகட ்ைமதானத்�ல் உள்ள ICC (International Cricket Council)  ஹால் ஆப் 
ேப�ல் இைணக்கப்பட�்ள்ள 25-வ� ஆஸ்�ேர�ய �ரிக்ெகட் �ரராக  ஆ��ள்ளார.் 

 இவர ் 2018 �ப்ரவரி மாதத்�ல் ஆஸ்�ேர�யன் �ரிக்ெகட ் ஹால் ஆப் ேப��ம் 
இைணக்கப்பட்டார.் 

 2018-ல் ேசரக்்கப்படட்  மற்ற �ரரக்ளான இந்�யா�ன் ரா�ல் �ரா�ட் மற்�ம் 
இங்�லாந்�ன் �ெளய்ர ் ெடய்லர ் ஆ�ேயா�டன்  ேசரத்்� இந்த �கழ்�க்க 
பட்�ய�ல் உள்ள ெமாத்த நபரக்ளின் எண்ணிக்ைக 87 ஆக உள்ள�.  

 

 

தான்ெசன் சம்மான் 2018 

 �வா�யரில் நைடெபற்ற தான்ெசன் இைச�ழா�ல் மத்�யப் �ரேதச அரசான� 
�ரபலமான �த்தார ் இைசக் கைலஞரான மஞ்�ேமத்தா�ற்� 2018 ஆம் 
ஆண்�ற்கான தான்ெசன்  சம்மான் ��� வழங்� ெகௗர�த்த�. 

 வாரணா��ல் சங்கத் ெமாசச்ான் �ர�ஷ்டான் என்பவ�க்� 2017 ஆம் 
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ஆண்�ற்கான  ராஜா மான்�ங் ேதாமர ்��� வழங்� ெகௗர�க்கப்படட்�. 2018 ஆம் 
ஆண்�ற்கான ��தான� ��ெடல்��ன் நாட்ராங் �ர�ஷ்டான் என்பவ�க்�  
வழங்கப்படட்�.  

 தான்ெசன் இைசத் ���ழாவான� இந்�ய வரலாற்�ல் �கப்ெபரிய கைலஞரக்ளில் 
ஒ�வரான தான்ெசன்னின் நிைனவாக ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மத்�யப் �ரேதசத்�ன் 
கலாசச்ார ைமயத்தால் ஏற்பா� ெசய்யப்ப��ற�.  

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

ஆ�ய �ர் ஆரட்ர ்ஆஃப் ெமரிட் ��� 

 ேகால்ப் �ைளயாட்�ல் ஆ�ய �ர ் ஆரட்ர ் ஆஃப் ெமரிட ் ��� (Asian Tour Order of 
Merit in golf) ெபற்ற இளம்�ரர ்  மற்�ம் 5-வ� இந்�யராக �பாங்கர ் ஷரம்ா 
ஆ��ள்ளார.் 

 இவர ் இந்த ஆண்�ன் இரண்� இ�� ஆட்டங்கைள ��க்�ம் �ன்னேர இதைன 
ெவன்�ள்ளார.் 

 இந்த ெவற்��டன் இவர ் ஆண்� ��வ�ம் பல்ேவ� சாதைனகைளப் �ரிந்� Asian 
Tour Habitat for Humanity Standings என்ற படட்த்�ைன�ம் ைகப்பற்��ள்ளார.்  

 

 

இதரச ்ெசய்�கள் 

சர் �ரக்ீ ப���ல்  �தைவ ஊர்� 

 இந்�ய கடேலாரக் காவல் பைட�னர ் சர ் �ரீக் ப��ையச ் �ற்��ள்ள 
சரச்ை்சக்�ரிய ப��க�க்� இரண்� ��ய �தைவ ஊர�்கைள  (Hovercrafts) 
அ�ப்��ள்ளனர.் 

 இ� கண்காணிப்�த் �றன்கைள அ�கரிக்க�ம் பா�ஸ்தான் ப�����ந்�  
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ஊ���தைலத் த�க்க�ம் பயன்ப�ம். 

 ஒ� �தக்�ம் வாகனம் என்ப� நிலம், நீர,் ேச�, பனிக்கட்� மற்�ம் மற்ற பரப்�களில் 
50-60 ��/மணி ேவகத்�ல்  பயணம் ெசய்�ம் �றன் ெகாண்ட ஒ� ஈரிட 
வாகனமா�ம். 

 

 

 

அஞ்சல் �ைற�ன் �ன்ன� வரத்்தக தளம் 

 மத்�ய தகவல் ெதாடர�்த் �ைற அைமசச்ரான மேனாஜ் �ன்ஹா அஞ்சல் �ைற�ன் 
�ன்ன� வரத்்தக தளத்�ைன ெதாடங்� ைவத்தார.் 

 இ� �ராமப்�ற ைக�ைனஞரக்ள், �ய உத�க் ��க்கள், ெபண் 
ெதா�ல்�ைனேவாரக்ள், மாநில மற்�ம் மத்�ய ெபா�த்�ைற நி�வனங்கள் 
மற்�ம் தன்னாரவ் அைமப்�கள் ஆ�ேயார ் தங்களின் உற்பத்�கைள நா� 
��வ�ம் உள்ள �கரே்வாரக்�க்� �ற்பைன ெசய்ய ஒ� �ன்ன�ச ் சந்ைதைய 
வழங்�ம். 

 

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