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செப்டம்பர் – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ் மாதம் முழுவதும் ராஷ்டிரிய பபாஷன் மாதமாகக் 

சகாண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இந்த ஆண்டின் கருத்துரு “நிறறறவ 

உண்டாக்குமாறு உணவளித்தல்” என்பதாகும். 

❖ சீன நகரமான ப ால்டனில் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் விமானப் 

பறடகளுக்கு இறடபய ஷாஹீன் VIII என்ற கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியின் 8 வது பதிப்பு 

சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. ப ால்டன் ஆனது இந்திய எல்றலயான லடாக்கிற்கு அருபக 
உள்ளது. 

❖ விங் கமாண்டர ்ஷாலிஜா தாமி ஒரு பறக்கும் பிரிவின் விமானத் தளபதியாக ஆன 

இந்திய விமானப் பறடயின் இந்தியாவின் முதல் சபண் அதிகாரியாக உருசவடுத்து 

வரலாறு பறடதத்ுள்ளார.் 

o உத்தரப் பிரபதெத்தின் காசியாபாத்தில் உள்ள ஹிண்டன் விமானப் பறடத ்

தளத்தில் ஒரு பெடக் வானுரத்ிப் பிரிவின் விமானத் தளபதியாக அவர ்

சபாறுப்பபற்றார.் 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கிடடதய இரண்டாவது முடறொரா 

உெச்ி மாநாடு – மாமல்லபுரம் 

❖ இந்த ஆண்டின் அக்படாபரில் நறடசபறவுள்ள பிரதமர ் பமாடிக்கும் சீன அதிபர ் ஜி 

ஜின்பிங்கிற்கும் இறடயிலான இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கிறடபய 

இரண்டாவது முறறொரா உெச்ி மாநாடானது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாமல்லபுரத்தில் 

நறடசபற இருக்கின்றது. 

❖ இவரக்ளுக்கு இறடபயயான முதலாவது முறறொரா உெச்ி மாநாடானது சீனாவின் 

வு ானில் 2018  ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் நறடசபற்றது. 

❖ இது தமிழ்நாட்டின் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு நகரம் ஆகும். 

 

புதிய ஆளுநரக்ள் நியமனம் 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர ் ஐந்து மாநிலங்களுக்குப் புதிய ஆளுநரக்றள 

நியமித்துள்ளார.் 

சதலுங்கானா டாக்டர ்தமிழிறெ 

செௌந்தரராஜன் 

ராஜஸ்தான் கல்ராஜ் மிஸ்ரா 

மகாராஷ்டிரா பகத் சிங் பகாஷ்யாரி 

இமாெெ்லப் பிரபதெம் பண்டாரு தத்தாதப்ரயா 

பகரளா ஆரிஃப் முகமது கான் 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் பிரிக்கப்படாத ஆந்திராவின் ஆளுநராக இருந்த ஈ எஸ் எல் 

நரசிம்மன் ஆந்திரா மற்றும் சதலுங்கானா ஆகிய இரு மாநிலங்களின் ஆளுநர ்

சபாறுப்றபக் கவனித்து வந்தார.் 

❖ அவருக்குப் பதிலாக டாக்டர ்தமிழிறெ ஆளுநராக பதவி ஏற்க இருக்கின்றார.் 
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❖ தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட முதல் சபண்மணி டாக்டர ்தமிழிறெ 

செௌந்தரராஜன் ஆவார.் 

 

 

டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்கான கட்டடமப்பு - மின்னணு & ேகவல் சோழில் நுட்பே் 

துடற அடமெெ்கம் மற்றும் கூகிள் 

❖ மின்னணு & தகவல் சதாழில் நுட்பத் துறற அறமெெ்கம் மற்றும் கூகிள் ஆகியறவ 

‘டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்கான கட்டறமப்பு’ என்ற திடட்த்றத உருவாக்கும் பநாக்கில் ஒரு 

ஆவணத்தில் றகசயழுதத்ிட்டுள்ளன. 

❖ குறிக்பகாள்: இந்தியாவின் முக்கியமான ெமூகப் பிரெச்ிறனகளுக்குெ ் சில நல்ல 

சதாழில்நுட்பத் தீரவ்ுகறளக் கண்டுபிடித்தல் மற்றும் அவற்றற உருவாக்குதல் 

ஆகியவற்றிற்காக இந்தியா முழுவதும் உள்ள கல்லூரி மாணவரக்றள ஊக்குவித்தல். 

❖ இயந்திரக் கற்றல் மற்றும் செயற்றக நுண்ணறிவு பபான்ற பமம்பட்டத் 

சதாழில்நுட்பங்கள் இன்று இந்தியா எதிரச்காள்ளும் சில கடினமான ெமூக 

பிரெச்ிறனகறளத் தீரக்்க உதவும். 

 

இந்தியாவின் மிக நீளமான மின்மயமாக்கப்பட்ட ரயில் சுரங்கப் பாடே 

❖ இந்தியாவின் மிக நீளமான மின்மயமாக்கப்பட்ட ரயில் சுரங்கப் பாறத ெமீபத்தில் 

ஆந்திராவில் திறக்கப்பட்டது. 

❖ 6.7 கி.மீ நீளமுள்ள இந்த சுரங்கப் பாறத ரூ 437 பகாடி செலவில் கட்டப்பட்டு 

செரப்லாபள்ளி மற்றும் ரபுரு ஆகிய நகரங்கறள இறணக்கின்றது. 

❖ இது இந்திய ரயில்பவயின் சதன் மத்திய ரயில்பவ மண்டலத்தால்  அறமக்கப் பட்டது. 

❖ புதிய பாறதயானது சதற்குக் கடற்கறர ரயில்பவ மற்றும் பமற்குக் கடற்கறர 

ரயில்பவ ஆகியவற்றிற்கிறடபய பநரடி மற்றும் ொத்தியமான இறணப்பிற்கு 

உதவுகின்றது. 
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உலகே் தேரே்ல் அடமப்புகளின் ெங்கே்தின் 4 வது சபாதுெ ்ெடப 

❖ இந்தியத் பதரத்ல் ஆறணயமானது (Election Commission of India - ECI) உலகத் பதரத்ல் 

அறமப்புகளின் ெங்கத்தின் (Assembly of Association of World Election Bodies: A-WEB) 4 வது 

சபாதுெ ்ெறபறய 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ் 3 ஆம் பததி சபங்களூரில் நடத்தத் 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ 2019-21 ஆம் காலகட்டதத்ிற்கான A-WEB இன் தறலவர ் சபாறுப்றப  இந்தியா ஏற்க 

இருக்கின்றது. 

❖ A-WEB என்பது உலகளவில் பதரத்ல் பமலாண்றம அறமப்புகளின் மிகப்சபரிய 

ெங்கமாகும். 

❖ இது 2013 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இதன் நிரந்தரெ ் செயலகம்: சிபயால், சதன் 

சகாரியா. 

 

ெர்வதேெெ ்செய்திகள் 

தபாலிதயாடவ அகற்றும் விளிம்பில் ஆப்பிரிக்கா 

❖ உலக சுகாதார அறமப்பின்படி (WHO - World Health Organization), ஆப்பிரிக்கா பபாலிபயா 

இல்லாததாக அறிவிக்கப் படுவதற்கான முறனப்பில் உள்ளது. 

❖ கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக (2016 முதல்) இந்த பநாய் அங்கு எதுவும் பதிவு செய்யப் 

படவில்றல. 

❖ பமலும் அடுத்த சில மாதங்களில் இந்த பநாய் குறித்த எந்தவிதமான பதிவுகளும் பதிவு 

செய்யப் படாவிட்டால், ஆப்பிரிக்கா 2020 ஆம்  ஆண்டில் அதிகாரப் பூரவ்மாக 

பபாலிபயா இல்லாததாக அறிவிக்கப்படும். 

❖ பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் பபாலிபயா இன்னும் 

பரவலாக உள்ளது. எனபவ உலகம் பபாலிபயா இல்லாததாக அறிவிக்கப்படுவதற்கு 

முன்னர ்அங்கு அந்பநாய் ஒழிக்கப்பட பவண்டும். 
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அசமரிக்க விண்சவளி தபாரக்் கட்டுப்பாட்டகம்  

❖ அசமரிக்காவின் அதிபர ் சடானால்ட ் டிரம்ப் உலகின் முதலாவது விண்சவளிக் 

கட்டுப்பாட்டகத்றதத் சதாடங்கியுள்ளார.் 

❖ இந்தக் கட்டுப்பாட்டகமானது அசமரிக்க செயற்றகக் பகாள்கள் மற்றும் விண்சவளிெ ் 

சொதத்ுக்கறள எதிரி நாடுகளால் தாக்கபவா அழிக்கபவா முடியாமல் அவற்றறப் 

பாதுகாப்பறத பநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ சஜனரல் ஜான் டபிள்யூ பரமண்ட ் என்பவர ் அசமரிக்க விண்சவளி 

கட்டுப்பாட்டகத்தின் தளபதியாக உள்ளார.் 

 

இந்தோதனசியாவின் ேடலநகரம் மாற்றப்பட்டது 

❖ இந்பதாபனசியாவின் அதிபர ்பஜாபகா விபடாபடா, தனது நாட்டின் பதசியத் தறலநகர ்

ஜகாரத்்தாவிலிருந்து (ஜாவா தீவில்) கிழக்கு கலிமந்தன் மாகாணத்திற்கு (பபாரன்ிபயா 

தீவில்) மாற இருக்கின்றது என்று அறிவித்துள்ளார.் 

❖ இதற்கு பமற்பகாள் காடட்ப்பட்ட காரணங்கள்: 10 மில்லியன் மக்கள் சதாறக, காற்று 

மாசுபாடு, பபாக்குவரத்து சநரிெல், பமாெமான நகரத்  திட்டமிடல். இங்கு 40% நகரம்  

கடல் மட்டத்திற்குக் கீபழ உள்ளது.  

❖ இந்பதாபனசியாவின் 17,000 தீவுகறளக் சகாண்ட தீவுக் கூட்டத்தில் கலிமந்தன் மிகவும் 

றமயத்தில் உள்ளது. 

❖ உலகின் மூன்றாவது சபரிய தீவு மற்றும் ஆசியாவின் மிகப்சபரிய தீவு பபாரன்ிபயா  

ஆகும். 

❖ இந்தத் தீவு மபலசியா, புருபன மற்றும் இந்பதாபனசியா ஆகிய மூன்று 

நாடுகளுக்கிறடபய அரசியல் ரீதியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ கலிமந்தன் பபாரன்ிபயா தீவின் இந்பதாபனசியப் பகுதியில் உள்ளது. இது அத்தீவின் 

பரப்பளவில் 73% சகாண்டுள்ளது. 

 

 

சபாருளாோரெ ்செய்திகள் 

5 வது கிழக்குப் சபாருளாோர மன்றம் 

❖ ரஷ்ய அதிபர ்விளாடிமிர ்புடினால் விளாடிபவாஸ்டாக்கில் நறடசபற இருக்கும் 5வது 
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கிழக்கு சபாருளாதார மன்றத்தின் (செப்டம்பர ்4 - 6) விருந்தினராக பிரதமர ்நபரந்திர 

பமாடி அறழக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இது ரஷ்யாவால் 2015 இல் நிறுவப் பட்டது. இது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

விளாடிபவாஸ்படாக்கில் நறடசபறுகின்றது. 

❖ இந்த ெரவ்பதெ மன்றமானது சதாறலதூர கிழக்கில் இருக்கும் வளம் மிக்க ரஷ்யாவில் 

அந்நிய முதலீட்றட ஊக்குவிக்கும் பநாக்கத்திற்காக நடத்தப் படுகின்றது. 

 

சுவிஸ் மற்றும் இந்தியா: ோனியங்கிே் ேகவல் பரிமாற்றம் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ்1 முதல் சுவிட்ெரல்ாந்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் இறடயில் 

தானியங்கித் தகவல் பரிமாற்றம் (AEOI - The automatic exchange of information) 

சதாடங்கியது. 

❖ இதன் மூலம், சுவிட்ெரல்ாந்தில் கணக்கு றவத்துள்ள  இந்தியரக்ளின் வங்கி 

விவரங்கள் இந்திய வரித் துறற அதிகாரிகளுக்கு கிறடக்கும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் சுவிட்ெரல்ாந்தில் உள்ள இந்தியக் குடியிருப்பாளரக்ளால் றவக்கப் 

பட்டிருக்கும் (அல்லது மூடப்பட்ட) நிதிக் கணக்குகள் சதாடரப்ான அறனத்துத ்

தகவல்கறளயும் இந்தியா சபறும். 

❖ AEOI என்பது நாடுகளுக்கிறடயில் பகாரிக்றக ஏதும் றவக்காமல் தகவல்கறளப் 

பரிமாறிக் சகாள்வதாகும். 

❖ இந்தியாவும் சுவிட்ெரல்ாந்தும் 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 22 அன்று AEOI இல் 

றகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பாடலவனமாேடலே் ேடுப்பேற்கான ஐக்கிய நாடுகள் ஒப்பந்ேம் 

❖ பாறலவனமாதறலத் தடுப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுகள் ஒப்பந்தத்தில் (UN Convention to 

Combat Desertification - UNCCD) உள்ள உறுப்பு நாடுகளின் 14வது மாநாடு கிபரட்டர ்

சநாய்டாவில் சதாடங்கியது. 

❖ இந்த மாநாடு இந்த மாதம் 13 ஆம் பததி வறர நறடசபறும். COP14 இல் உலகம் 

முழுவதிலுமிருந்து 3000க்கும் பமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் கலந்து சகாள்ள 

விருக்கின்றாரக்ள். 

❖ UNCCD என்பது பாறலவனமாக்கறல எதிரத்்துப் பபாராடுவதற்காகவும் வறட்சி மற்றும் 

பாறலவனமாக்கலின் விறளவுகறளத் தணிப்பதற்காகவும் அறமக்கப்பட்ட முதல் 

மற்றும் ஒபர ெரவ்பதெ அளவிலான ெட்டப்பூரவ்மாக அறனத்றதயும் கட்டுப்படுத்தும் 

ஒரு கட்டறமப்பாகும். 

❖ இந்தியா 1994 இல் UNCCDல் றகசயழுத்திட்டது. பின்னர ்1996 இல் அறத உறுதி செய்தது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

4 வது உலகளாவிய தகால்கீப்பர் விருது – தமாடி 

❖ பிரதமர ் நபரந்திர பமாடிக்கு அக்படாபர ்மாதத்தில் பில் மற்றும் சமலிண்டா பகட்ஸ் 

அறக்கட்டறளயால் மதிப்புமிக்க ‘உலகளாவிய பகால்கீப்பர ் விருது’ வழங்கப்பட 

இருக்கின்றது. 
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❖ 2014 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ்2 அன்று சதாடங்கப்பட்ட ஸ்வெ ்பாரத ்அபியான் மீதான 

அவரது தறலறம மற்றும் அரப்்பணிப்புக்காக அவர ்இதற்கு பதரந்்சதடுக்கப் பட்டார.் 

❖ இந்த வருடாந்திர விருதுகள், ஐந்து பிரிவுகளாக, நீடித்த வளரெ்ச்ி இலக்குகறள 

(Sustainable Development Goals - SDGs) அறடவதற்கான முயற்சிகளுக்காக தறலவரக்ள் 

மற்றும் தனிநபரக்ள் ஆகிபயாருக்கு வழங்கப் படுகின்றன. 

❖ வறககள்: முன்பனற்றம், மாற்றத்றத ஏற்படுதத்ுபவர,் பிரெெ்ாரம், பகால்கீப்பரின் 

முயற்சி  மற்றும் உலகளாவிய பகால்கீப்பர.் 

 

விடளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

சபதராஸ் ஷா தகாட்லா டமோனம் மறுசபயரிடப்பட்டது: அருண் செட்லி 

❖ சடல்லியின் சபபராஸ் ஷா பகாட்லா றமதானம் கடந்த மாதம் காலமான முன்னாள் 

நிதியறமெெ்ரின் நிறனவாக அருண் சஜட்லி றமதானம் என மறுசபயரிடப்பட 

உள்ளது. 

❖ சபபராஸ் ஷாவால் கட்டப்பட்ட இந்தக் பகாட்றட 14 ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு 

தற்சபாழுது மறுசபயரிடப்படுகின்றது. 

❖ யமுனா நதிக் கறரக்கு அருபக ஒரு பகாட்றடறயக் கட்டிய முதல் ஆட்சியாளர ்

இவராவார.் 

❖ அவர ் பல சமாழி, பல கலாெெ்ாரம் என்ற தன்றமறய உருவாக்கினார.் அவரின் 

சுயெரிறத: ஃபுத்து த்-இ-சபபராஸ்ஷா. 

❖ சடல்லி கிரிக்சகட் ெங்கதத்ின் முன்னாள் தறலவராக அருண் சஜட்லி இருந்தார.் 
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