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 �சம்பர ்– 28 

TNPSC �ளிகள் 

 தற்ேபா� நைடெபற்�க் ெகாண்��க்�ம் ேத�ய �கா�ல் இந்�யா�ன் தைலைம 
�த்�சச்ண்ைட ப�ற்�யாளராக �ேராணாசச்ரய்ா ��� ெபற்ற C.A �ட்டப்பா 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

o இவர ் அ�பவ�க்க ப�ற்�யாளரான S.R. �ங்�ற்�ப் ப�லாக 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 ஒ�ங்�ைணந்த பா�காப்�ப் பணியாளரக்ள் (Integrated Defense Staff-IDS) 
தைலைமயகத்�ன் 4 �ரி�களில் 3-ல் பணியாற்�ய �மானப்பைட தளப�யான 
ரா�வ் சசே்தவா ஒ�ங்�ைணந்த பா�காப்�ப் பணியாளர ் அைமப்�ன் 
(ெசயல்பாட�் �ரி�) �ைணத் தைலவராக ெபா�ப்ேபற்றார.்  

 மணிப்�ரின் �தல்வரான N.  �ேரன் �ங்�ற்� மாற்றத்�ற்கான சாம்�யன் ��� 
��யர� �ைணத் தைலவரால் ெடல்��ல் வழங்கப்படட்�. இவர ் வட�ழக்� 
மாநிலத்�ல் ஆட�் �ைறைய மாற்�யைமப்ப�ல் அவரின் 
தைலைமத்�வத்�ற்காக இந்த அங்�காரத்�ைனப் ெபற்றார.்  

 இஸ்ேர�ய பாரா�மன்றமான ெநசட ் ஆன� ம�த்�வத்�ற்காக கஞ்சாைவ 
ஏற்�ம� ெசய்ய அ�ம�யளிக்�ம் சட்டத்�ற்� ஒப்�தல் அளித்�ள்ள�. 
இதைனய�த்� ெநதரல்ாந்� மற்�ம் கனடா�ைனய�த்� தன� ம�த்�வ 
�ண�ள்ள கஞ்சாைவ உலகளா�ய அள�ல் �யாபாரத்�ல் ஈ�ப�த்�ம் 3-வ� 
நாடாக இஸ்ேரல் ஆ��ள்ள�. 

 த�ழ்நாட்�ன் நீல�ரி மாவட்டத்�ல் உள்ள படகா பழங்���ன மக்கள் தங்களின் 
வ�டாந்�ர ெஹைடயம்மன் ���ழாைவ �சம்பர ்26 அன்� ெகாண்டா�னர.் 

 கரப்்�ணிப் ெபண்�க்� கவனக் �ைறவாக HIV ெதாற்�ைடய இரத்தம் 
ெச�த்தப்பட்ட �வகாரத்ைத �சாரிப்பதற்ெகன ம�த்�வ ேசைவ�ன் ��தல் 
இயக்�நரான Dr.S. மாத��ன் �ழ் 6 உ�ப்�னரக்ைளக்  ெகாண்ட ���ைன அர� 
அைமத்��க்�ன்ற�. 

 ெசன்ைனத் �ைற�கத்�ல் ��தாக கட்டப்பட�்ள்ள ந�ன ேபாக்�வரத்�க் கப்பல் 
�ைனயத்�ல் நங்�ர�ட�்  நி�த்தப்பட்ட �தல் ெசா�� கப்பலாக ‘MV ேல 
ேலெபர�ஸ்ʼ எ�ம் அ�ந�ன ேபாக்�வரத்� கப்பல் உ�ெவ�த்�ள்ள�. 

o இ� இந்த வ�டத்�ல் ேராமானியா�ல் கட்டப்படட் இந்தக் கப்ப�ன் �தல் 
வ�ைகயா�ம். 

 வட �ஜராத்�ன் ேமாடசா நகரில் உள்ள 16 வய� நிலான்� பேடல் என்ற ��� 170.5 
ெச.� (5 அ� 7 அங்�லம்) நீள�ைடய தைல���டன் �ன்னஸ் உலக சாதைன�ல் 
இடம் ெபற்�ள்ளார.் 

o இ�வைர இந்த சாதைனயான� 155.5 ெச.�. நீள தைல���ைடய 17 வய� 
ெகய்ேடா கவாஹாரா�டம் இ�ந்த�. 

 �சம்பர ் 25 ஆம் ேத�ைய ��ஸ்�மஸ் �னத்�ற்கான ேத�ய ���ைற நாளாக 
ஈராக் நாட்�ன் நிரவ்ாகம் அ��த்�ள்ள�. இதற்� �ன்னதாக ��ஸ்�மஸ் 
�னமான� ஈராக்�ன் ��ஸ்தவ ச�தாயத்�ற்� மட�்ேமயான மதம் சாரந்்த 
���ைறயாக மட�்ேம இ�ந்த�. 
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த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

உலக அ�ஞரக்ள் ேகாப்ைப ேபாட்� 

 அெமரிக்கா�ன் ேயல் பல்கைலக்கழகத்�ல் நைடெபற்ற உலக அ�ஞரக்ள் 
ேகாப்ைபப் ேபாட்��ல் இைளேயார ் �வாத சாம்�யன்�ப் படட்ம் ெவன்ற �தல் 
இந்�யராக ெசன்ைனையச ் ேசரந்்த 13 வயதான ஆ� சாய் �ஜய்கரன் 
உ�ெவ�த்�ள்ளார.் 

 

 இந்த ேகாப்ைப�ன் க�த்��வான� “�க்கலான உலகம்: இராஜ தந்�ரம், மனித 
உற�கள், நிைன� அ��யல், இலக்�யம், கைல மற்�ம் இைச (An Entangled World: 
diplomacy, human relationships, the science of memory, and literature, art and music)” என்பதா�ம். 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

�த்தலாக் மேசாதா 

 �ரபலமாக �த்தலாக் மேசாதா என்ற�யப்ப�ம் இஸ்லா�ய ெபண்கள் (��மண 
உரிைமகள் பா�காப்�) மேசாதாைவ மக்களைவயான� நிைறேவற்� இ�க்�ன்ற�. 

 இந்த மேசாதாவான� ெசப்டம்பர ் மாதம் ெகாண்� வரப்பட்ட அவசர சட்டத்�ற்�ப் 
ப�லாக மாற்றப்ப��ன்ற�. 

 இந்த மேசாதாவான� எ�த்� அல்ல� �ன்ன� வ�வம் உள்பட அைனத்� 
வ�வத்��ம் �த்தலாக்ைக அ��த்தல் ெசல்�ப�யாகாத� என்�ம்  
சட்ட�ேராதமான� (சட்டப்ப� அமல்ப�த்த இயலா�) என்�ம்  அ��க்�ன்ற�. 

 �த்தலாக் ��தல் சட்டப்ப�யான மற்�ம் அபராதத்�டன் ��ய 3 வ�ட �ைறத் 
தண்டைனயளிக்கப்படக் ��ய ஒ� �ற்றம் ஆ�ம். 
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இந்�யா�ல் தயாரிக்கப்பட்ட �தல் �ன்சார ��ப்பான் (e-Dumber) 

 இந்�ய நிலக்கரி நி�வனம் (Coal India Ltd-CIL) �தல்�ைறயாக உள்நாட்�ேலேயத் 
தயாரிக்கப்பட்ட,  �ரங்கப்பணி�ல் �க�ம் �க்�ய பங்� வ�க்�ம் 205 டன் 
அள�ைடய �ன்சார ��ப்பாைன உபேயாகப்ப�த்தத் ெதாடங்��ள்ள�.   

 உள்நாட்�ேலேயத் தயாரிக்கப்படட் இந்த ��ப்பானான� அர�க்�ச ் ெசாந்தமான 
பாரத் எரத்் �வரஸ்் ��ெடட்  (Bharat Earth Movers Limited - BEML) என்ற நி�வனத்தால் 
உ�வாக்கப்பட்ட�. 

 

 இந்�ய நிலக்கரி நி�வனமான� இந்த �ன்ன� ��ப்பாைன மத்�யப் 
�ரேதசத்�ன் �ங்கேர� மாவட்டத்�ல்  அம்ேலாஹ்ரி�ல் உள்ள வடக்�ப் ப�� 
நிலக்கரி �ரங்கத்�ல் ேசாதைன ஓட்டத்�ல் பயன்ப�த்��ன்ற�. 

 தற்ேபா� இந்�ய நிலக்கரி நி�வனத்�ற்� வழங்கப்ப�ம் இயந்�ரங்களில்  
ரஷ்யா�ன் ெபலாஸ், டாடா �ட்டாச�் மற்�ம் ேகட்டர�்ல்லர ் ஆ�ய 
நி�வனங்களால் தயாரிக்கப்படட் �ன்ன� ��ப்பான்கேள அ�கமாக 
பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன. 

 

12வ� வ�டாந்�ர ISDSI மாநா� 

 12-வ� வ�டாந்�ர இந்�ய �ைணக்கண்ட �ரம்ான அ��யல் நி�வனத்�ன் (Indian 
Subcontinent Decision Sciences Institute-ISDSI) மாநாடான� �ம்ைப�ன் எஸ்.�, ெஜ�ன் 
ேமலாண்ைம மற்�ம் ஆராய்ச�் நிைலயம் (S.P. Jain Institute of Management and Research - 
SPJIMR) என்ற நி�வனத்�ல்  நைடெபற்ற�. 

 இந்த சரவ்ேதச மாநாட்�ன் க�த்��வான� “��ட்டல் �கத்�ல் தகவல்களால் வ� 
நடத்தப்ப�ம் �ரம்ானங்கைள எ�த்தல்” (Data Driven Decision Making in the Digital Age) 
என்பதா�ம். 
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ேத�ய �ழந்ைதகள் அ��யல் காங்�ரஸ் 

 26-வ� ேத�ய �ழந்ைதகள் அ��யல் காங்�ரஸான� (Childrenʼs Science Congress-
NCSC)  ச�பத்�ல் ஒ�சா�ன் �தல்வர ் ந�ன் பட்நாயக்கால் ெதாடங்� 
ைவக்கப்படட்�. 

 இந்த ஆண்�ன் NCSC-ன் க�த்�� “�ய்ைமயான, ப�ைமயான மற்�ம் 
�காதாரமான நாட்�ற்காக அ��யல், ெதா�ல்�ட்பம் மற்�ம் �த்தாக்கம்” (Science, 
Technology and Innovations for a clean, Green and Healthy Nation) என்பதா�ம். 

 இ� �ழந்ைதகளின் பைடப்பாற்றல் மற்�ம் �த்தாக்கத்�ற்கான �றைன 
ெவளிப்ப�த்�வதற்கான ஒ� தளத்ைத வழங்��ற�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

IWC-ல் இ�ந்� ஜப்பான் �லகல் 

 சரவ்ேதச ��ங்கல பா�காப்� ஆைணயத்���ந்� (International Whaling Commission-
IWC) �ல�வதாக ஜப்பானின் அர� அ�காரப் �ரவ்மாக அ��த்�ள்ள�. 

 இனி ஜப்பான் நாடான� அதன் �ரத்�ேயக ெபா�ளாதார மண்டலம் உட்பட 
அதைனச ் �ற்��ள்ள கடற்ப���ல் வணிக ரீ�யாக ��ங்கலங்கைள 
ேவடை்டயாட ���ம். 

வ�லக�க்கான காரணம் 

 ��ங்கலங்களின் பா�காப்�ற்கான உலகளா�ய அைமப்பால் இந்த கடல் 
பா�ட்�களின் வணிக ரீ�யான ேவடை்டக்� ��க்கப்பட�்�ந்த 32 ஆண்�கால 
தைடைய �லக்�வ� ெதாடரப்ாக ேடாக்�யா அர�ன்  தைலைம�லான 
�ன்ெமா�தைல அந்த அைமப்� நிராகரித்ததன் காரணமாக ஜப்பான் அ���ந்� 
�ல��ள்ள�. 
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தாய்லாந்�ல் ம�த்�வத்�ற்கான கஞ்சா சட்டப்�ரவ்மா�தல் 

 தாய்லாந்� அர� ம�த்�வத்�ற்காக கஞ்சாைவப் பயன்ப�த்�வதற்�  ஒப்�தல் 
அளித்தைதத் ெதாடரந்்� ெதன்�ழக்� ஆ�யா�ல் அதைன சட்டப்�ரவ்மாக்�ய 
�தல் நாடாக தாய்லாந்� ஆ��ள்ள�. 

 இ�ப்��ம், இதைனப் ேபாைதக்காக பயன்ப�த்�வதற்� 5 வ�ட �ைறத் 
தண்டைனயளிக்�ம் சட்டம் இன்ன�ம் அம�ல் உள்ள�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

ெபா�ளாதார �லதன கட்டைமப்�  

 மத்�ய வங்��ன் ெபா�ளாதார �லதன கட்டைமப்ைப ம�ப்பாய்� ெசய்வதற்காக 
இந்�ய அர�டன் கலந்தாேலா�த்� 6 உ�ப்�னரக்ைளக் ெகாண்ட ஒ� ���ைன 
ரிசரவ்் வங்� அைமத்�ள்ள�. 

 இ� ரிசரவ்் வங்��ன் �ன்னாள் தைலவர ்�மல் ஜலான்  தைலைம�ல் இ�க்�ம். 

 மத்�ய வங்�யான� தன� இ�ப்�கைள எவ்வா� ைகயா�வ� மற்�ம் அர�க்� 
அதன் உபரித் ெதாைககைள மாற்�வதா என்ப� ெதாடரப்ான பரிந்�ைரகைள இந்த 
�� அர�ற்� ெதரி�க்�ம். 

 6 உ�ப்�னரக்ைளக் ெகாண்ட இந்த ���ன் �ைணத் தைலவராக �ன்னாள் ரிசரவ்் 
வங்��ன் �ைணத் தைலவர ்ராேகஷ் ேமாகன் இ�ப்பார.் 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

உஸ்தாட் 

 மத்�ய இர�ல்ேவ�ன் நாக்�ர ் �ரி�ன் இயந்�ர�யல் �ைளயான� உஸ்தாட் 
(USTAAD) எ�ம் ெபயரிடப்படட் ��ய ெசயற்ைக �ண்ண��ைடய ேராேபாைவ 
உ�வாக்��ள்ள�.  

 

 உஸ்தாட் என்பதன் �ரிவாக்கம் - ெசயற்ைக �ண்ண�� உத��டனான இயந்�ரம் 
�லமாக அ�த்தள  க��கள் கண்காணிப்� (USTAAD - Undergear Surveillance through 
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Artificial Intelligence Assisted Droid) என்பதா�ம். 

 இ� உயர ் ெதளி�த்�றன் உள்ள �ைகப்படக் க�� �லம் இர�ல் ெபட்�களின் 
க��கைள ேசாதைன ெசய்� நிகழ்ேநரத்�ல் ைவஃைப வ�யாக பரிமாற்றம் 
ெசய்�ற�. 

 இ� இந்�ய ர�ல்ேவ�ன் இர�ல்களில் உள்ள  அ�த்தள க��கைள ஆய்� 
ெசய்�ம்ேபா� உண்டா�ம் மனிதப் �ைழகள் ஏற்ப�வதற்கான வாய்ப்�கைள 
�ைறக்க உத�ம். 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

��ய ஆ�வ் ரிட்�கள் அைடகாக்�ம் தளம்  

 ச�பத்�ல் ஒ�சா வனத் �ைறயான� கஞ்சம் மாவட்டத்�ல் உள்ள பஹுடா ஆற்� 
�கத்�வாரப்ப���ன் கைரேயாரப் ப���ல் உள்ள பஹுடா வ�ப்�டப் ப��ைய 
ஆ�வ் ரிட�் ஆைமகள் அைடகாக்�ம் தளமாக அ��த்�ள்ள�. 

 இ� ���ல்யா கடற்கைர வ�ப்�டப் ப���ன் ெதற்�ப் ப���ல் 20 �.�. 
ெதாைல�ல் அைமந்�ள்ள�. 

 

 ஒ�சா�ன் க�ரம்ாதா கடல்சார ் சரணாலயம் மற்�ம் கஞ்சம் மாவட்டத்�ல் உள்ள 
���ல்யா கடற்கைர வ�ப்�டப் ப��   ஆ�யைவ �க்�யமான ஆ�வ் ரிட�் 
அைடகாக்�ம் தளங்களா�ம்.  

 இவற்�ல் க�ரம்ாதா கடல்சார ் சரணாலயமான� ஆ�வ் ரிட�் ஆைமகளின் 
�கப்ெபரிய அைடகாக்�ம் தளமா�ம். 

 ஒ�சாவான� உல�ன் ஒட�்ெமாத்த ஆ�வ் ரிட�்�ல் 50 சத�தத்�ற்�ம் 
ஒட�்ெமாத்த இந்�ய கடல் ஆைமகளில் 90 சத�தத்�ற்�ம் தாயகமாக உள்ள�. 

 

�ேனா பல்�ர ்சரணாலயம் 

 மத்�யப் �ரேதச அரசான� �ேனா பல்�ர ் வன�லங்� சரணாலயத்�ைன ேத�ய 
�ங்காவாக அ��த்�ள்ள�. 

 இந்த நடவ�க்ைகயான� �ஜராத்�ன் �ர ் கா�களி��ந்� �ங்கங்கைள �ேனா 
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�ங்கா�ற்� இடமாற்றம் ெசய்ய உத�ம். 

 �ேனா பல்�ர ் வன�லங்� சரணாலயமான� ஆ�ய �ங்கங்கைள இடமாற்�ம் 
�ட்டத்�ற்காக 413 ச�ர �.� அள�க்� ேமம்ப�த்தப்பட�்ள்ள�.  

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ட்��ங் ���ழா - அஸ்ஸாம் 

 �சம்பர ் 26 ஆம் ேத� அஸ்ஸா�ல் உள்ள �ராங் மாவட்டத்�ன் அய் ஆற்றங்கைரப் 
ப���ல் 3-வ� ட�்�ங் ���ழா ெகாண்டாட்டங்கள் ெதாடங்�ன. 

 12 நாடக்�க்� நைடெப�ம் இந்த ���ழாவான�, அஸ்ஸா�ன் �ற்�லாத்�ைற 
மற்�ம் ேபாேடாலாந்�  �ற்�லாத் �ைற ஆ�யவற்றால் ஏற்பா� ெசய்யப்பட்� 
இ�ந்த�. 

 இந்த ���ழாவான� ஆ�கள் சாரந்்த �ற்�லாைவ ஊக்��ப்பதற்காக 2016-17 
ஆண்�களில் அய் ஆற்�த் ���ழாவாக ேபாேடாலாந்� �ராந்�ய ���ன் �ழ் 
உள்ள �ராமப்�றங்களில் ெதாடங்கப்படட்�. 

 

 அய் ஆற்�ப்ப�� �ளிரக்ால ���ழா (Aie River Winter Festival) எ�ம் ெபயரில் இ� 
ெதாடங்கப்பட்ட�.  

 இந்த ெபயரான� அ�காரப்�ரவ்மாக 2017 ஆம் ஆண்�ல் ேபாேடா ெமா��ல் 
ஆற்றங்கைர எ�ம் ெபா��ைடய ட�்�ங் என்ற ெசால்�க்�  மாற்றப்பட்ட�. 

 

அடல் ஆ�ஷ்மான் உத்தரகாண்ட் �ட்டம் 

 வாஜ்ேப��ன் 94-வ� �றந்தநாள் �ழா�ல் உத்தரகாண்ட�்ன் �தல்வர ்
�ரிேவந்�ர �ங் ராவத் அடல் ஆ�ஷ்மான் உத்தரகாண்ட ் �ட்டத்ைத �வங்� 
ைவத்தார.் 

 இந்த �ட்டம் நாட்�ல் ஒ� மைலப்�ரேதச மாநிலத்ைத   அைனவைர�ம் 
உள்ளடக்�ய ஒ� �காதார �ட்டத்ைத  �தல்�ைறயாக அ��கப்ப�த்த 
வச�ப�த்��ள்ள�. 

 இந்த �ட்டத்�ன் �ழ் மாநிலத்�ல் உள்ள ஒவ்ெவா� ��ம்ப�ம் ஆண்�ேதா�ம் �.5 
லடச்ம் வைர ம�த்�வ ��சை்ச�ைனப் ெபற ���ம். 
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�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

��ம� இந்�யா 2018 

 ெடல்��ல் நைடெபற்ற 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான ��ம� இந்�யா என� 
அைடயாளம் எ�ம் அலங்கார அணி வ�ப்�ன்  இ��ச ் �ற்�ல் மத்�யப் 
�ரேதசத்ைதச ்ேசரந்்த �வ்யா ப�தார ்ேஜா� ெவற்� ெபற்� ��ம� இந்�யா 2018 
படட்த்ைத ெவன்றார.் 

 

 இந்த ெவற்��ன் �லம் 2019 ஆம் ஆண்� நைடெபற�ள்ள ��ம� �னிவரஸ்் 
படட்த்�ற்காக இந்�யா�ன் சார�்ல் கலந்� ெகாள்வார.் 
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