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டப்பு நிகழ்வுகள் ம்தர் 20 முன்மத் தர்வு தோக்கில் 

 Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K. Palaniswami ordered the State 

government to release Rs.1,000 crore towards relief operations in cyclone 

Gaja-affected areas. 

 மிக முனமச்சர் எடப்தோடி தனிச்சோமி கஜோ புல் நிோ நிதிோக முல் கட்டோக 

1000 தகோடி ரூதோர் நிதி ஒதுக்கி உள்போர், 

 The 49th International Film Festival of India (IFFI) will begin at Panaji in 

Goa.  

 49து சர்தச திமப்தடத்திருவிோ தகோோவில் உள்ப தோணஜியில் துங்கிது 

 Standard definitions of kilogram, Ampere, Kelvin and mole changed after 

130 years. It will be replaced by the Planck constant – the fundamental 

constant of quantum physics 

  நிமனோண திட்ட அபவுகபோண, கிதனோகிோம், ஆம்பிர், தகல்வின் தோல் ஆகிய்ற்றின் 

அபவுகள் 130 ஆண்டுகளுக்குப் பின் ோற்நப்தட்டுள்பது, இனிதல் இது ப்போங்க் 

கோண்சடண்ட் எண அடிப்தமட அபவுகளில் அறிப்தடும். 

 Qaumi Ekta Week is observed across the country from 19th to 25th 

November to foster and reinforce the spirit of communal harmony and 

national integration. On November 19, National Integration Day was 

observed. 

 தசி ஒருமப்தோட்டு ோம் ோடு முழுதும் ம்தர் 19 முல் 25 ம 

அனுசரிக்கப்தடுகிநது. இன்மூனம்  ல்லித்மயும் தசி 

ஒருமப்தோட்மடமயும் பர்க்கனோம். தசி ஒருமப்தோட்டு திணம் ம்தர் 19 ஆம் 

ததி அனுசரிக்கப்தட்டது. 

 Centre for Science and Environment (CSE) has won this year's Indira 

Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development, an award conferred 

by Indira Gandhi Trust.  Manmohan Singh recived the Indira Gandhi 

prize for peace, disarmament and development for the year 2017 
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 இந் ஆண்டுக்கோண இந்திோ கோந்தி அமதி ற்றும் பர்ச்சி விருது அறிவில் 

சுற்றுச்சூல் மத்திற்கு ங்கப்தட்டது. இவ்விருது இந்திோ கோந்தி 

அநக்கட்டமபோல் ஆண்டுதோறும் ங்கப்தடுகிநது, 2017 ஆம் ஆண்டுக்கோண இந்திோ 

கோந்தி அமதி ற்றும் பர்ச்சி விருது ன்தோகன் சிங் அர்களுக்கு ங்கப்தட்டது. 

 18th edition of the World Toilet Summit in Bombay  

 18து உனக கழிப்தமந ோ ோடு மும்மதயில் மடததற்நது 

THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS  

Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain 

basic, arbitrarily chosen, internationally accepted reference standard called 

unit. The result of a measurement of a physical quantity is expressed by a 

number (or numerical measure) accompanied by a unit. Although the number 

of physical quantities appears to be very large, we need only a limited number 

of units for expressing all the physical quantities, since they are interrelated 

with one another. The units for the fundamental or base quantities are called 

fundamental or base units. The units of all other physical quantities can be 

expressed as combinations of the base units. Such units obtained for the 

derived quantities are called derived units. A complete set of these units, both 

the base units and derived units, is known as the system of units. 

In earlier time scientists of different countries were using different systems of 

units for measurement. Three such systems, the CGS, the FPS (or British) 

system and the MKS system were in use extensively till recently 

 In CGS system they were centimetre, gram and second respectively.  

 In FPS system they were foot, pound and second respectively.  

 In MKS system they were metre, kilogram and second respectively 

The system of units which is at present internationally accepted for 

measurement is the Systeme Internationale d’ Unites (French for International 

System of Units), abbreviated as SI. The SI, with standard scheme of symbols, 
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units and abbreviations, was developed and recommended by General 

Conference on Weights and Measures in 1971 for international usage in 

scientific, technical, industrial and commercial work. Because SI units used 

decimal system, conversions within the system are quite simple and convenient 

சர்தச அபவீடுகள் 

ஒவ்தோரு அபவீட்டின் முடிவும் அமணருக்கும் ஒத ோதிரிோக இருக்க தண்டும். 

எணத ஒவ்தோருரும் ஒரு ததோதுோண அனமகப் தன்தடுத் தண்டும், இமண திட்ட 

அனகு என்கிதநோம். மீட்டர், கிதனோகிோம் ற்றும் விணோடி என்தம திட்ட அனகுகபோகும். 

உனகில் உள்ப க்கள் தல்தறு அனகு முமநமப் தன்தடுத்தியுள்பணர், FPS முமந (அடி, 

தவுண்டு , விணோடி), CGS முமந (தசன்டிமீட்டர், கிோம், விணோடி) ற்றும் MKS முமந 

(மீட்டர், கிதனோகிோம், விணோடி) என்று தன் தடுத்திணோர்கள். உனகில் உள்ப எல்னோ 

அறிஞர்கபோலும் ஏற்றுக் தகோள்பக்கூடி, ஒத ோதிரிோக இருக்கும் ததோருட்டு 

ஏற்தடுத்ப்தட்ட முமநோன் SI முமநோகும் (The system International 'D' units). 

அமணத்துனக திட்ட அனகு என்ததின் சுருக்கம் S I ஆகும். 

எந் ஓர் இற்பில் அபவிமணயும் அத மகப்தட்ட ஒரு திட்ட அபவிமணக் (standard 

unit) தகோண்டுோன் அபவிட இலும். கோட்டோக, நீபத்ம மீட்டர் (m) எணப்தடும் நீபத் 

ோலும், நிமநம கிதனோகிோம் (kg) எணப்தடும் நிமநோலும், கோனத்ம தசகண்டு (3) என்ந 

கோனத்ோலும் அபவிடுகிதநோம். இம்முமநயில் மறுக்கப்தட்டு, அமணோலும் ஏற்றுக் 

தகோள்பப்தட்ட திட்ட அபவுகமப முமநத, நீபம், நிமந. கோனம் ஆகிற்றின் அனகுகள் 

(Units) என்கிதநோம். 

தற்தசோன்ண மூன்று அனகுகளும் ஒன்றுக்தகோன்று தோடர் தற்ந னித்னி அனகுகள். 

எணத இம அடிப்தமட அனகுகள் (Fundamental Units) எண அமக்கப்தடுகின்நண, 

ற்ந இற்பில் அபவுகள் அமணத்தும் இம்மூன்று அடிப்தமட அனகுகமபப் ததோருத்த 

அமணோகும். எணத அத்மக அனகுகமப ழினகுகன் (Derived Units) 

என்கிதநோம் 
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அறிவில் ல்லுர்களின் அனுதத்மக் தகோண்டு, அறி விமன எளிமோக்கும் 

முற்சியின் விமபோக, SI அனகுமுமந (Systeme Internationale d" Unities) என்ந 

அமணத்துனக முமந தோன்று தற்தகோள்பப்தட்டது. இந் SI அனகுமுமந 1971-ஆம் 

ஆண்டு. எமட ற்றும் அபவுகள் குறித் ததோது ோோட்டில் ஏற்றுக்தகோள்பப்தட்டது. 

Operation Nirbheek 

Operation Nirbheek is an initiative to spread awareness among girl students 

about various aspects of sexual offences to which they may become victim, 

innocently or inadvertently 

ஆததசன் நிர்பீக்  

ஆப்தசன் நிர்பீக் என்தது ததண் ோர்களிமடத தோலில் குற்நங்கள் ற்றும் தோந்வு 

ஆகிற்றிற்கு எவ்ோறு தரிந்தோ தரிோதனதோ ஆபோது என்தது குறித் 

விழிப்புர்ம ஏற்தடுத்துது ஆகும். 

Discuss the Impact of Metoo Movement in India? இந்திோவில் Metoo 

இக்கத்தின் ோக்கம் குறித்து விோதிக்க? 8 திப்ததண். 

Send your answer to 044-48601550 via whatsapp we will evaluate and 

give feedback  

 

 


