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 �சம்பர ்– 29 

TNPSC �ளிகள் 

 நீ�ப� சாகரி �ர�ன் �மாைர ஆந்�ர மாநில உயர ்நீ�மன்றத்�ன் ��ய தற்கா�க 
தைலைம நீ�ப�யாக ��யர�த் தைலவர ்நிய�த்�ள்ளார.் இ� வ�ம் 2019 ஜனவரி 
01 �தல் நைட�ைறக்� வ�ம். 

 �ட்டானின் 12-வ� 5 ஆண்� �ட்டத்�ற்காக 4500 ேகா� �பாைய நி� உத�யாக 
இந்�யப் �ரதமர ்அ��த்�ள்ளார.் 

 ரஷ்யா�ன் S-400 ஏ�கைண வான் பா�காப்� அைமப்ைப �னா ெவற்�கரமாக 
பரிேசா�த்�ள்ள�. ரஷ்யா�டன் S-400 ஏ�கைணகைள வாங்�வதற்காக 2014-ல் 
அர�ற்�ம் அர�ற்�ம் இைட�லான ஒ� ஒப்பந்தத்ைத  ேமற்ெகாண்ட �தல் 
அயல்நாட்� வாங்�ம் நபர ்�னாவா�ம். 

 ெதன்�ழக்� நிலக்கரிச ் �ரங்கங்கள் ��ெடட்�ன் தைலவர ் மற்�ம் நிரவ்ாக 
இயக்�நர ் ஆ�ய  ெபா�ப்�கைள கவனிக்�ம் வாய்ப்� அம்�கா �ரசாத் 
பாண்டா�க்� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 மடகாஸ்கரின் �ன்னாள் அ�பராக பத� வ�த்த மாரக்் ராவேலாமனானாைவத் 
ேதாற்க�த்� �ன்னாள் தைலவரான ஆண்ட்ரி ராேஜா�னா அ�பர ் ேதரத்�ல் 
ெவற்�  ெபற்�ள்ளார.் 

 ஒ� �ரிதமான வாக்ெக�ப்�ன்ப�, �ன்னாள் அெமரிக்க ஜனா�ப�யான பராக் 
ஒபாமா ெதாடரந்்� 11-வ� ஆண்டாக அெமரிக்கரக்ளால் அ�கம் ��ம்பப்ப�ம் 
நபராக இடம் ��த்�ள்ளார.் தற்ேபாைதய அ�பர ் ெடானால்ட் ட்ரம்ப் ெதாடரந்்� 4-
வ� ஆண்டாக 2-வ� இடத்�ல் உள்ளார.் 

o �ன்னாள் �தல் அெமரிக்க ��மகளான �செ்சல் ஒபாமா�ம் �க�ம் 
��ம்பப்ப�ம் ெபண்மணியாக அெமரிக்கரக்ளால் வாக்களிக்கப்பட�்ள்ளார.்  

 �லா�க் என்ற நி�வனத்�ன் தர�களின் ப�, இந்�யாவான� கடந்த இ�ப� 
ஆண்�களில் �தன்�ைறயாக அண்ைட நாடான �னாைவ �ட அ�க அள� 
ெவளிநாட�் �த��கைளப் ெபற்�ள்ள�. 

 மத்�ய சாைலப் ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ெந�ஞ்சாைலத் �ைற அைமசச்கமான� 
மத்�ய ேமாட்டார ்வாகன ��கள் 1989-ஐ ��த்தம் ெசய்� உயர ்பா�காப்�ப் ப�� 
எண் பலைகைய (High Security Registration Plates-HSRP) 2019 ஏப்ரல் 1 �தல் அைனத்� 
வாகனங்க�க்�ம் கடட்ாயமாக்��ள்ள�.  

 பஞ்சாப் �ரி�ைனக்� ஆதரவான வன்�ைறப் �ரசச்ாரத்�ன் ேபா� நைடெபற்ற 
பயங்கரவாத சம்பவங்களில் ஈ�பட்டைமக்காக கா�ஸ்தான் ��தைலப் பைடைய 
(Khalistan Liberation Force-KLF) சட்ட�ேராத நடவ�க்ைககள் த�ப்�ச ்சட்டத்�ன் (Unlawful 
Activities (Prevention) Act- UAPA)  �ழ் அர� தைட ெசய்�ள்ள�  

o UAPA சட்டத்�ன் �ழ் தைட ெசய்யப்படட் 40வ� அைமப்பாக KLF உள்ள�. 

 ந�க�ம் நாடகக் கைலஞ�மான �� ேமாகன் ச�பத்�ல் ெசன்ைன�ல் 
காலமானார.் இவர ் 1979ல் நி�வப்பட்ட �ேர� நாடகக் ���ன்  ஆரம்பக் 
காலத்���ந்ேத அதன் உ�ப்�னர ்ஆவார.் 
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த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

�ஷ்��ரம் ��� 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான �ஷ்��ரம் ���ைன த�ழ் இலக்�ய ஆராய்ச�்யாள�ம் 
நாவல் எ�த்தாள�மான ராஜ் க�தம் ேகாயம்�த்�ரில் நைடெபற்ற �ழா�ல் 
ெபற்�ள்ளார.்  

 �ஷ்��ரம் ��தான� 2010 ஆம் ஆண்���ந்� ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் �த்த த�ழ் 
எ�த்தாளரக்�க்� வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 ேகாயம்�த்�ைரச ்ேசரந்்த �ஷ்��ரம் இலக்�ய வடட்மான� ஒ� �ரா� மட�்ம் 1 
லடச்ம் �பாய் பணப் பரிைச�ம் ��� ெப�ேவாரக்்� அளிக்�ற�. 

 

ேலாக் ஆ�க்தா ேதடல் �� 

 3 உ�ப்�னரக்ைளக் ெகாண்ட ேலாக் ஆ�க்தா ேதடல் ���ன் தைலவராக 
ெசன்ைன உயர ் நீ�மன்றத்�ன் ஓய்�ெபற்ற நீ�ப�யான K. ெவங்கடர்ாமன் 
நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 இந்த ேதடல் ��வான� �தலைமசச்ைரத் தைலவராகக் ெகாண்ட ேலாக் ஆ�க்தா 
ேதர�்க் ��வால் அைமக்கப்பட்ட�. 

 இந்த ேதடல் ��வான� ேலாக் ஆ�க்தா�ன் தைலவர ் மற்�ம் உ�ப்�னராக 
நியமனம் ெசய்யப்ப�வதற்கான நபரக்ளின் ெபயரக்ைள ேதர�்க் ���ற்� 
சமரப்்�க்�ம் பணி�ைன ேமற்ேகாள்வதற்காக அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

 மாநில அர�ன் �ன்னாள் தைலைம வழக்க�ஞர ் R. ��ஷ்ண�ரத்்� மற்�ம் ஓய்� 
ெபற்ற இந்�ய வ�வாய் பணி அ�காரியான A. பாரி ஆ�ேயா�ம் ேதடல் ���ன் 
மற்ற உ�ப்�னரக்ளாக நிய�க்கப்பட�்ள்ளனர.் 

 

த�ழ்நா� அ��யலாளர ்��� 

 அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பத் �ைற�ல் ம�ப்� �க்க பங்களிப்�கைள 
அளித்ததற்காக த�ழ்நா� அ��யலாளர ்��� (TNASA - Tamil Nadu Scientist Award) 29 
அ��யலாளரக்�க்� வழங்கப்பட�் பாராட்டப்படட்னர.்  

 த�ழ்நாட�் அர�ன் அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல் �ட்பத் �ைறயான� மாநிலம் 
��வ�ம் உள்ள அ��யலாளரக்ளின் பங்களிப்�கைள நிைன� ��ம் வைக�ல் 
ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் இந்த நிகழ்�ைன நடத்��ற�. 

 

ேமக�த் ���கள் 2018 

 ��ெடல்��ல் நைடெபற்ற �ழா�ல் தகவல் ெதாடர�் மற்�ம் ர�ல்ேவ இைண 
அைமசச்ரான  மேனாஜ் �ன்ஹா 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான ேமக�த் ���கைள 
வழங்�னார.் 

 இந்த ���க்காக த�ழ்நாட்���ந்� இ�வர ்ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளனர.் 

o ��ம� ��த்யா அய்யர ்- �றந்த ெபண் பணியாளர ்
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o K. கணப� - �றந்த அஞ்சல்காரர ்

 1984 ஆம் ஆண்� உ�வாக்கப்பட்ட ேமக�த் ���கள் என்ற�யப்ப�ம் ேத�ய 
���கள் �ட்டமான�, தபால் �ைற ஊ�யரக்ளின் உயரத்ர ெசயல்�றைன 
அங்�கரித்� அவரக்�க்� ஊக்கமளிப்பதற்காக உ�வாக்கப்படட்� ஆ�ம். 

 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

இந்�ய ச�க அ��யல் காங்�ரஸ் 

 5 நாடக்�க்� நைடெப�ம் 42-வ� இந்�ய ச�க அ��யல் காங்�ரசான� 
ஒ�சா�ன் �வேனஸ்வரில் உள்ள க�ங்கா ெதா�ல்�ைற ெதா�ல்�ட்ப நி�வன 
(Kalinga Institute of Industrial Technology-KIIT) வளாகத்�ல் நைடெபற்ற�. 

 

 இந்த ��ைக�ன் க�த்��வான� ��டட்ல் �கத்�ல் மனிதனின் எ�ரக்ாலம் 
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(Human Future in Digital Era) என்பதா�ம். 

 அ�மட்ட நிைல�ல் அ��யல் மற்�ம் ச�க அ��யல் ஆராய்ச�்ைய 
ஊக்��ப்பேத இதன் ேநாக்கமா�ம். 

 இந்த நிகழ்வான� KIIT மற்�ம் இந்�ய ச�க அ��யல் அகாட�யால் ஏற்பா� 
ெசய்யப்பட�்�ந்த�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ேநபாள ��மக்க�க்� ெசல�க�க்கான உசச்வரம்� 

 ேநபாள நாடான� அதன் ��மக்க�க்� இந்�யா�ல் வாங்�ம் ெபா�டக்ள் மற்�ம் 
ேசைவக�க்� ெச�த்�வதற்கான இந்�ய �பாய் ேநாட�்களின் மாத 
உபேயாகத்�ற்கான  உசச் வரம்ைப ��த்�ள்ள�. 

 இந்த நடவ�க்ைகயான� இந்�யா�ற்�ம் ேநபாளத்�ற்�ம் இைடேய தற்ேபா� 
உள்ள நடப்�க் கணக்� பற்றாக்�ைற மற்�ம் பண இ�ப்� ஆ�யவற்�ல் வளரந்்� 
வ�ம் �க்கல்கைள சமாளிப்பதற்காக எ�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 

 ��ய கட�்ப்பா�களின் ஒப்�த�ன்ப�, ஒ� ேநபாள ��மகன் இந்�யா�ல் 
ெபா�டக்ள் மற்�ம் ேசைவக�க்காக  ஒ� மாதத்�ல் 1 லடச்ம் �பாய்க்� ேமல் 
ெசல�ட ��யா�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

��ய ைஹபர்ேசானிக் அ�சக்� ஏ�கைண 

 ரஷ்யாவான� ��ய அ� ஆ�தத் �ற�ைடய ைஹபரே்சானிக் ஏ�கைணைய 
ெவற்�கரமாக பரிேசாதைன ெசய்�ள்ள�. 

 ‘அவங்கார�்’ எ�ம் ெபயரிடப்படட் இந்த அ� ஆ�தமான� ரஷ்யா�ன் 
ஐேராப்�யப் ப��யான ஓேரன்பரக்் எ�ம் �ராந்�யத்���ந்� ெச�த்தப்பட்ட�. 
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 ஒ��ன் ேவகத்ைத�ட 20 மடங்� ேவகமாக ெசல்�ம் இந்த ஏ�கைணயான� 
ேமகத்�ற்� ேம�ம் ��ம் மா� மா� இயங்�ம் �ற�ைடய� மற்�ம் பா�காப்� 
அைமப்�கைள ���ம் ெசயல்படக்��ய� ஆ�ம். 

 இ� 2000 ��ரி ெசல்�யஸ் வைர ெவப்பநிைலையத் தாங்கக்��ய ��ய கலைவ 
�லமான உேலாகங்கைளக் ெகாண்� உ�வாக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ெவளி மாநிலங்க�க்கான �ர�நி�கள் நியமனம் 

 மகாராஷ்�ரா�ன் மாநில ேவளாண்ைம சந்ைதப்ப�த்�தல் வாரியமான� 
(Maharashtra State Agricultural Marketing Board - MSAMB) பா� அ�யக்��ய ெபா�டக்ளின் 
வரத்்தகத்ைத எளிதாக்�வதற்காக தன� மாநிலத்�ன் �ர�நி�களாக 6 ேபைர 
ெவளி மாநிலங்களில் நிய�த்�ள்ள�. 

 இந்த நடவ�க்ைக �லம் ெவளி மாநிலங்களில் �ர�நி�கைள நிய�க்�ம் �தல் 
சந்ைதப்ப�த்�ம் வாரியமாக MSAMB ஆ��ள்ள�. 

 இந்த வரத்்தகப் �ர�நி�கள் ெபா�த்தமான சந்ைதத் தகவல்கைளச ்ேசகரிப்பேதா� 
மட�்மல்லாமல் அந்த மாநிலம் ��வ��ம் வரத்்தகம் ெசய்வதற்கான 
வாய்ப்�கைள�ம் அளிப்பர.் 

 

�ம்பல் கலவரத்�ற்� எ�ரான மேசாதா  - மணிப்�ர ்

 மணிப்�ரின் சட்டமன்றமான�, �ம்பல் கலவரத்���ந்� பா�காக்�ம் மணிப்�ர ்
மேசாதா 2018-ஐ ஒ�மனதாக நிைறேவற்��ள்ள�. 

 இந்த மேசாதாவான� �ம்பலாக நடத்�ம் வன்�ைறகளினால் ஒ�வ�க்� மரணம் 
ஏற்பட்டால் அக்�ற்றங்களில்  ஈ�பட்டவரக்�க்� ஆ�டக்ால க�ங்காவல் 
தண்டைனையப் பரிந்�ைர ெசய்�ற�.  

 

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

ஆண்�ன் �றந்த பால்கன் தடகள �ரர் ��� 

 �ேரா�யா�ன் அணித் தைலவர ் மற்�ம் ஸ்பானிஷ் �ளப் ரியல் மாட்ரிட ்
அணி�ன் �ட் �ல்டரான �கா ேமாட்ரிக் ஆடவர ்ெடன்னிஸ் உலகத் தரவரிைச�ன் 
�த�ட   ஆட்டக்காரான ேநாவாக் ேஜாேகா�க்ைக  �ந்� ஆண்�ன் �றந்த பால்கன் 
தடகள �ரரா��ள்ளார.் 

 பால்கனின் வாக்ெக�ப்�ல் ெசர�்யன் நாட�் �ரரான ேநாேவாக் ேஜாேகா�க் 
இரண்டாவ� இடத்ைத�ம் மகளிர ்ெடன்னீஸ் ேபாட்��ன் �த�ட  ஆட்டக்காரரான 
ேராமானிய நாட்டவரான �ேமானா ஹாெலப் 3-வ� இடத்ைத�ம் ��த்தனர.் 
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�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

ரா�ல் �ரா�ட்�ன் 16 வ�ட ெடஸ்ட் சாதைன ��ய�ப்� 

 இந்�ய �ரிக்ெகட ்அணி�ன் தைலவரான �ராட் ேகா� அயல்நாட்�ல் நைடெபற்ற 
ெடஸ்ட் ேபாட்�களில் அ�க ரன் ��த்த �ன்னாள் இந்�ய அணித் தைலவரான 
ரா�ல் �ரா�ட்�ன் 16 ஆண்� கால சாதைனைய ��ய�த்�ள்ளார.் 

 ஆஸ்�ேர�யா�க்� எ�ரான 3-வ� ெடஸ்ட் ேபாட்��ன் 2-வ� இன்னிங்�ல் 82 
ஓட்டங்கைள எ�த்த �ன்னர ்இதைன ேகா� சா�த்�ள்ளார.் 

 2002 ஆம் ஆண்�ல் அயல்நாட்�ல் நைடெபற்ற ெடஸ்ட் ேபாட்��ல் ரா�ல் �ரா�ட் 
1137 ஓட்டங்கைள எ�த்��ந்தார.் இதைன 2018-ல் �ராட் ேகா� 1138 ஓட்டங்கள் 
எ�த்� ��ய�த்�ள்ளார.் 

 

இதரச ்ெசய்�கள் 

அண்டார�்கா ��வ�மான  தனிநபர் பயணம் -  �தல் நபர ்

 அெமரிக்காைவச ் ேசரந்்த சாகசக்காரரான ேகா�ன் ஒ �ர� அண்டார�்கா 
��வ�ம் தனி நபராக எவ்�த உத��ம் எவ்�த ஆதர��ன்� பயணம் 
ேமற்ெகாண்ட �தல் நபரா��ள்ளார.் 

 இவர ் வடக்���ந்� ெதற்காக இந்த உைறந்த கண்டத்�ன் �மார ் 1000 ைமல்கள் 
(1600 �.�) �ரத்�ைனக் கடந்� ��க்க �மார ்54 நாடக்ள் எ�த்�க் ெகாண்டார.்  
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