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செப்டம்பர் – 03  

TNPSC துளிகள் 

❖ மூன்று நாள் சரவ்தேச சிற்றுண்டிே் திருவிழாவானது ஹைேராபாே்தில் “கலாசச்ார 

ம ாழி இந்திய இஹணப்பு” எனு ் அஹ ப்பால் ஏற்பாடு மசய்யப் பட்டிருந்ேது. 
❖ ராகதவந்திர சிங் எழுதிய “இந்தியாவின் இழந்த எல்லலப் பகுதி – பாகிஸ்தானின் 

வடமேற்கு எல்லலப்புற ோகாணத்தின் கலத” என்ற புத்தகே் சமீபத்தில் 

வவளியிடப்பட்டது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கீழடியில் பழங்கால செங்கல் ச ாட்டி 

❖ சிவகங்ஹக  ாவட்டே்தின் கீழடியில் நடந்ே ஐந்ோவது கட்ட அகழ்வாராய்சச்ியின் 

தபாது மோல்மபாருள் ஆய்வாளரக்ளால் மசங்கல் மோட்டி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 
❖ இந்ே அகழ்வாராய்சச்ியானது  ாநில மோல்மபாருள் துஹறயால் நடே்ேப்படுகிறது. 
❖ 3 முேல் 4 அடி நீளமு ் சு ார ் 2.5 அடி அகலமு ் இரண்டு மீட்டர ்ஆழமு ் மகாண்ட 

இந்ேே் மோட்டியானது மசங்கல்லினால் ஆன ேஹரஹயயு ் மகாண்டது. 

 
❖ 2015 ஆ ் ஆண்டில் இந்ே இடே்தில் நஹடமபற்ற இந்திய மோல்மபாருள் 

அகழ்வாராய்சச்ியின் முேல்  ற்று ் இரண்டா ் கட்டங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

மோட்டியின் கட்டஹ ப்புகஹளதய இதுவு ் மகாண்டுள்ளது. 
❖ இவற்றில் பல மோட்டிகள் ஒன்தறாமடான்று இஹணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

வாக்காளரக்ள் ெரிபார்ப்பு ் திட்டம் 

❖ வாக்காளரக்ள் சரிபாரப்்புே் திட்ட ் என்பது இந்தியே் தேரே்ல் ஆஹணயே்தின் ஒரு 

முன்முயற்சியாகு ். 
❖ வாக்காளர ்பட்டியஹலப் பிஹழயில்லா ல் மகாண்டு வருவதே இேன் தநாக்க ாகு ். 
❖ இது அக்தடாபர ்15 ஆ ் தேதி வஹர மோடரு ். 
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❖ இதில் குடி க்கள் ேங்களது சரிபாரக்்கப்பட்ட ஆவணங்கஹள டிஜிலாக்கரிலிருந்து 

ச ரப்்பிக்கவு ் அனு திக்கப் படுவர.்  

 

 

அங்கிகார் பிரெெ்ாரம் 

❖  ே்திய வீட்டுவசதி  ற்று ் நகரப்்புற விவகார அஹ சச்க ானது அங்கிகார ்

பிரசச்ாரே்ஹேே் மோடங்கியுள்ளது. 
❖ இது பிரே   ந்திரி ஆவாஸ் தயாஜனா (நகரப்்புற ்) பயனாளிகஹள  ற்ற  ே்திய 

அரசின் திட்டங்களான உஜ்ஜாவாலா  ற்று ் ஆயுஷ் ான் பாரே் தபான்ற 

திட்டங்களுக்குள் மகாண்டு வருவஹே தநாக்க ாகக் மகாண்டது. 
❖ அங்கிகார ் ஆனது பிரே   ந்திரி ஆவாஸ் தயாஜனாவின் (நகரப்்புற ்) அலனத்துப் 

பயனாளிகலளயுே் படிப்படியாக அணுகுவலத மநாக்கோகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

❖ மேலுே்  ே்திய வீட்டுவசதி  ற்று ் நகரப்்புற விவகார அஹ சச்க ானது இந்தியாவின் 

எளிதில் பாதிக்கப் படக்கூடிய பகுதிகளின் அட்லஸ் எனுே் மின்னணு கல்விலயயு ்  
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வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது இயற்லகப் மபரிடரக்ள் பற்றிய விழிப்புணரல்வயுே் புரிதலலயுே் வழங்குே் ஒரு 

தனித்துவோன பாடோகுே். மேலுே் இது பல்மவறு அபாயங்களினால் எளிதில் 

பாதிப்பஹடயக் கூடிய பகுதிகலள அலடயாளே் காண உதவுகிறது. 

 

இந்தியா – கானா சவளியுறவு அலுவலக ஆலலாெனனகள் 

❖ முேலாவது இந்தியா-கானா நாடுகளின் மவளியுறவு அலுவலக ஆதலாசஹனகள் 

கடந்ே ஆகஸ்ட் 28 அன்று புதுமடல்லியில் நஹடமபற்றது. 
❖ இந்தியக் குடியரசுே் ேஹலவர ்ஜுன் 2016ல் கானாவிற்கு பயண ் த ற்மகாண்டார.் 
❖ சரவ்தேச சூரியஒளிக் கூட்டிஹணவின் மோடக்க  ாநாட்டில் கலந்து மகாள்வேற்காக 

2018 ஆ ் ஆண்டு  ாரச் ் ாேே்தில் கானா நாட்டின் குடியரசுே் ேஹலவர ்இந்தியாவிற்கு 

வருஹக புரிந்ோர.் 
❖ வரே்்ேக ்  ற்று ் முேலீடு, த  ்பாட்டுக் கூடட்ாண்ஹ , பாதுகாப்பு, சுகாோர ் 

 ற்று ்  ருே்துவ துஹற, திறன் த  ்பாடு  ற்று ் பயிற்சி,  க்கள் மோடரப்ு 

ஆகியவற்றில் ஒே்துஹழப்ஹப த  ்படுே்ே இருேரப்பினரு ் ஒப்புக்மகாண்டனர.்  

 

மத்திய தநரடி வரி வாரியம் – சிறப்புப்  பிரிவு  

❖ ஏஞ்சல் வரி  ற்று ் இேர வரி ச ்பந்ேபட்ட பிரசச்ிஹனகள் மோடரப்ான மோழில் 

மோடக்கங்களின்  குஹறகஹள நிவரே்்தி மசய்வேற்காக ஐந்து தபர ்மகாண்ட சிறப்புப் 

பிரிவின் உருவாக்கே்ஹே  ே்திய தநரடி வரி வாரிய ் அறிவிே்துள்ளது. 

❖ இந்ேப் பிரிவானது  வரு ான வரி  ற்று ் கணினி ய ாக்கல் குழுவின் உறுப்பினர ்

ேஹலஹ யில் மசயல்படு ். 

❖ வரு ான வரிச ் சட்ட ்-1961 இன் நிரவ்ாக ் மோடரப்ாக மோழில் மோடக்கங்களின் 

குஹறகஹள நிவரே்்தி மசய்வேற்கு ் வரி மோடரப்ான சிக்கல்கஹளே் ேவிரப்்பேற்கு ் 

இந்ே பிரிவு மசயல்படு ். 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பல்தவறு ததாட்டக்கலலப் பயிரக்ளின் பரப்பளவு மற்றும் உற்பத்திகளின் 3வது 

தமம்பட்ட மதிப்பீடு 

❖ தவளாண்ஹ   ற்று ் உழவர ் நல அஹ சச்கே்தின் தவளாண் ஒேத்ுஹழப்பு  ற்று ் 

உழவர ்நலே் துஹறயானது, பல்தவறு தோட்டக் கஹலப் பயிரக்ளின் பரப்பளவு  ற்று ் 

உற்பே்திகளின் 3வது த  ்பட்ட  திப்பீட்ஹட மவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இது பல்தவறு  ாநிலங்கள், ஒன்றியப் பிரதேசங்கள்  ற்று ் பிற மூல 

நிறுவனங்களிலிருந்து மபறப்பட்ட ேகவல்களின் அடிப்பஹடயில் அஹ ந்துள்ளது. 

❖ இந்ே அறிக்ஹகயின்படி, தோட்டக்கஹலப் பயிரக்ள் விஹளவிக்கப்படு ் பரப்பளவு 

அதே அளவில் உள்ளது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

AB-MGRSBY சுகாதார காப்பீட்டு திட்டம் - ராஜஸ்தான் 

❖ ராஜஸ்ோன் அரசானது  ‘ஆயுஷ் ான் பாரே்- காே் ா காந்தி ராஜஸ்ோன் ஸ்வஸ்திய 

பீ ா தயாஜ்னா’ (AB-MGRSBY/ Ayushman Bharat Mahatma Gandhi Rajasthan Swasthya Bima Yojana) 

என்ற புதிய சுகாோர காப்பீட்டுே்  திட்டே்ஹே அறிமுகப் படுே்தியுள்ளது. 

❖ இது மசப்ட ்பர ்1 ஆ ் தேதி மோடங்கப்பட்டது. 

❖ இது  ே்திய அரசின்  ஆயுஷ் ான் பாரே்-பிரோன்  ந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா 

 ற்று ்  ாநில அரசின்  பா ாஷா ஸ்வஸ்திய பீ ா தயாஜ்னா ஆகியவற்ஹற 

இஹணே்ே பின்னர ்மசயல்படுே்ேப்படு ். 

 

கட்டாய மத மாற்றத்திற்கு எதிரான மதொதா 

❖ ஒரு புதிய  ேே்ஹே ஏற்றுக் மகாள்வது எனு ் "ஒதர தநாக்கே்திற்காக" 

கட்டாய ாகதவா, தூண்டுேலின் தபரிதலா திரு ணங்களின் மூல ாகதவா  ே ் 

 ாற்றுவஹேே்  ேடுப்பேற்கான ஒரு  தசாோஹவ இ ாசச்லப் பிரதேச சட்ட ன்ற ் 

நிஹறதவற்றியுள்ளது. 

 

❖ இந்ே  தசாோ இ ாசச்லப் பிரதேச  ே சுேந்திரச ்சட்ட ் - 2006 என்ற சட்டேஹ்ே  ரே்து 

மசய்ேது. 

❖ இந்ேப் புதிய  தசாோவின் படி, ேலிே்துகள், மபண்கள் அல்லது சிறாரக்ஹள 

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


•   
•    
 

 
 

 ே ாற்ற ் மசய்ோல் இரண்டு முேல் ஏழு ஆண்டுகள் சிஹறே ் ேண்டஹன 

வழங்கப்படு ். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நமஸ்தத பசிபிக் 

❖ ந ஸ்தே பசிபிக் என்பது நியூசிலாந்து, ஆஸ்திதரலியா, பிஜி  ற்று ் பப்புவா நியூ 

கினியாவின் உயர ் ஆஹணயரக்ளால் கூட்டாக இஹணந்து நடே்ேப்படு ்  ஒரு 

நிகழ்வாகு ். 

❖ ந ஸ்தே பசிபிக்கின் இரண்டா ் பதிப்பு நியூசிலாந்து உயர ்ஆஹணயரின் இல்லே்தில் 

நடே்ேப்பட்டது. 

❖ இந்நிகழ்வானது நியூசிலாந்தின் உயர ் ஆஹணயரான தஜானா மக ்ப்மகரஸ்ின் 

சிந்ேஹனயால் உருவானோகு ். 

❖ ந ஸ்தே பசிபிக் நிகழ்வானது பசிபிக் கலாசச்ாரேஹ்ே இந்தியாவுக்கு வழங்கியது. 

 

அக்வா அக்வாரியா இந்தியா 2019 

❖ அக்வா அக்வாரியா இந்தியா 2019 ஐ (நீரவ்ாழ் உயிரின கண்காட்சி ) ஹைேராபாே்தில் 

துஹணக் குடியரசுே் ேஹலவர ்மோடங்கி ஹவே்ோர.் 

❖ இஹேக் கடல்சார ் மபாருட்கள் ஏற்று தி த  ்பாட்டு ஆஹணய ் ஏற்பாடு 

மசய்திருந்ேது. 

❖ இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுஹற நஹடமபறு ் நிகழ்வாகு ். 

❖ இேன் கருே்துரு : “இந்தியாவின் உள்நாட்டிற்குள் நீலப் புரட்சிஹய எடுே்துச ்மசல்லுேல்” 

என்போகு ். 

❖ த லு ் உள்நாட்டு “முே்து”  வஹகயான ஆரட்்மடமியாஹவயு ் துஹணக் குடியரசுே் 

ேஹலவர ்அறிமுகப்படுே்தினார ்

❖ இஹே இந்தியாவில் ேயாரிப்தபா ் திட்டே்தின் கீழ்  மீன்வளரப்்பிற்கான ராஜீவ் காந்தி  

ஹ ய ்   உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்ே நிகழ்வின் தபாது புலி இறால் வளரப்்பு  ற்று ் அேன் ஏற்று தி ஆகியன 

ஊக்குவிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவின் கடல் உணவுே் மோழில் துஹறயானது  உலகின் இரண்டாவது 

மிகப்மபரிய மீன் உற்பேத்ிே் துஹறயாகு ். 

❖ இந்தியாவானது அம ரிக்காவிற்கு அதிக அளவில் இறால்கஹள ஏற்று தி மசய்யு ் 

நாடுகளில் முேலிடே்திலு ் ஐதராப்பாவிற்கு இறால் ஏற்று தி மசய்யு ் நாடுகளில் 

இரண்டாவது இடே்திலு ் ஜப்பானுக்கு இறால் ஏற்று தி மசய்யு ் நாடுகளில் 

மூன்றாவது இடே்திலு ் உள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் ம ாே்ே கடல்சார ்மபாருட்கள் ஏற்று தி வருவாயில் 52 சேவீே அளவிற்கு 

மீன் வளரப்்பு பங்களிக்கிறது. 
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ராஜீவ் காந்தி மீன் வளரப்்பு லமயம் (ஆர.்ஜி.சி.ஏ) 

❖ ராஜீவ் காந்தி மீன்வளரப்்பு ஹ ய ானது கடல்சார ்மபாருட்கள் ஏற்று தி த  ்பாட்டு 

ஆஹணயே்தின் ஆராய்சச்ி  ற்று ் த  ்பாட்டு பிரிவு  ஆகு ். 

❖ கடல்சார ் மபாருட்கள் ஏற்று தி த  ்பாட்டு ஆஹணய ானது வரே்்ேக ்  ற்று ் 

மோழில்துஹற அஹ சச்கே்தின் கீழ் உள்ளது. 

❖ இது நீடிே்ே கலாசச்ார மோழில்நுட்பங்கள் மூல ் இந்திய கடல்சார ் உணவு 

ஏற்று திஹய அதிகரிக்க அரப்்பணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

மூத்த மகளிருக்கான ததசிய கால்பந்து ொம்பியன்ஷிப் 

❖ 25 வது மூே்ே  களிருக்கான தேசிய கால்பந்து சா ்பியன்ஷிப் தபாட்டியானது முேல் 

முஹறயாக அருணாசச்லப் பிரதேசே்தில் நஹடமபறவுள்ளது. 

❖ கிழக்கு சியாங்  ாவட்டே்தில் உள்ள   ாநிலே்தின் பழஹ யான நகர ான பசிகாட்டில் 

இந்ே தபாட்டி நஹடமபறு ். 

 

SAFF U-15 கால்பந்து 

❖ இந்தியாவின் 15 வயதிற்குட்பட்தடார ்அணியானது தநபாள அணிஹய  7-0 என்ற தகால் 

கணக்கில் வீழ்ே்தி SAFF U-15 பட்டே்ஹே மவன்றது. 

❖ 2013  ற்று ் 2017 ஆ ் ஆண்டுகளில் முந்ஹேய மவற்றிகளுக்குப் பிறகு இந்தியா 

மூன்றாவது முஹறயாக இந்ேப் பட்டே்ஹே மவன்று சாேஹன புரிந்துள்ளது. 

❖ முந்ஹேய இரண்டு மவற்றிகளு ் தநபாளே்திற்கு எதிரானஹவதய ஆகு ். 

❖ இப்தபாட்டியில் ஸ்ரீேரே்் தநாங்ம ய்கப ் ைாட்ரிக் தகால்கள் அடிே்ோர.் 
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இதரெ ்செய்திகள் 

இந்திய ரயில்தவயின் குறுகிய வரலாறு 

❖ இந்திய ரயில்தவயின் வரலாறு குறிே்ே இந்ே புதிய புே்ேக ானது 1830களில் இருந்து 

புதிய அதிதவக ரயில் 18 வஹரயிலான இந்திய ரயில்தவயின் பயண ் பற்றி 

விளக்குகிறது. 

❖ "இந்திய ரயில்தவயின் குறுகிய வரலாறு" என்ற இந்ேப் புே்ேகே்ஹே மூே்ே 

பே்திரிஹகயாளரு ் எழுே்ோளரு ான ராதஜந்திர பி அக்தலகர ்எழுதியுள்ளார.் 

❖ இந்ேப் புே்ேகே்திற்கான முன்னுஹரஹய பிரபல பே்திரிஹகயாளரான  ாரக்் டல்லி 

எழுதியுள்ளார.் 

 

  

உலகளாவிய மகிழ்ெச்ி ஆய்வு 

❖ 28 சரவ்தேச சந்ஹே நாடுகளில் உலகளாவிய  கிழ்சச்ிக் குறியீட்டில் இந்தியா 

ஒன்போவது இடே்தில் உள்ளது. 

❖ உலகளாவிய  கிழ்சச்ி ஆய்வானது இந்ே 28 நாடுகள் ஒவ்மவான்றிலு ் 1000க்கு ் 

த ற்பட்ட நபரக்ஹள ஆய்வு மசய்ேது. 
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❖ இந்தியாவில் பதிலளிேே் 77%க்கு ் த ற்பட்டவரக்ள்  கிழ்சச்ியாக இருப்போக 

மேரிவிே்ேனர.் 

❖ ஆனால், 2018 இல் 83% ஆக இருந்ே இதில் 6% வீழ்சச்ி ஏற்பட்டு 2019ல் அது 77 சேவீே ாக 

உள்ளது. 

❖ ேரவரிஹச பின்வரு ாறு 

1) ஆஸ்திதரலியா  ற்று ் கனடா 

2) சீனா 

3) கிதரட் பிரிே்ோனியா 

4) பிரான்ஸ் 

5) அம ரிக்கா 

6) சவுதி அதரபியா 

7) மஜர ்னி 

8) இந்தியா 

❖ ரஷ்யா, ஸ்மபயின்  ற்று ் அரம்ஜன்டினா ஆகியஹவ பட்டியலில் கஹடசியில் உள்ளன. 
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