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செப்டம்பர்  – 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ சீனா மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து அகரப்த்தி மற்றும் பிற அதனன 

ஒத்தப் பபாருட்கனள இறக்குமதி பெய்வதற்கு மத்திய அரசு கட்டுப்பாடுகனள 

விதித்துள்ளது. 

o இந்தப் பபாருட்கனள இறக்குமதி பெய்பவரக்ள் அரொங்கத்திடமிருந்து உரிமம் 

பபற வவண்டும் என்று பவளிநாட்டு வரத்த்கப் பபாது இயக்குநரகம் 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

❖ 2019-21 ஆம்  ஆண்டு கால கட்டத்திற்கான உலகத் வதரத்ல் அனமப்புகளின் ெங்கத்தின் 

(Association of World Election Bodies : A-WEB) தனலவராக இந்தியாவின் தனலனமத் வதரத்ல் 

ஆனணயர ் சுனில் அவராரா பபாறுப்வபற்றார.் ருவமனியாவிடமிருந்து A-WEB 

ெங்கத்தின் தனலவர ் பபாறுப்னப இந்தியா ஏற்கின்றது. இந்தியா இரண்டு வருட 

காலத்திற்கு இந்தெ ்ெங்கத்தின் தனலவராக பணியாற்ற இருக்கின்றது. 

❖ வதசியத் தனலநகரான புது தில்லியில் உள்ள குஜராத் அரசின் இரண்டாவது மாநில 

பவனான ‘காரவ்ி குஜராத’் என்ற பவனன பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி திறந்து னவத்தார.் 

o வதசியத் தனலநகரில் உள்ள ‘சுற்றுெச்ூழலுக்கு உகந்த’ முதலாவது மாநில பவன் 

இதுவவ ஆகும். 

❖ அொமில் உள்ள இரண்டு வகாயில்களின் குளங்களில் வளரக்்கப்படும் அரிய கருப்பு 

பமன் ஓடு பகாண்ட மற்றும்  இந்திய பமன்  ஓடு பகாண்ட சுமார ்70 ஆனமக் குஞ்சுகள் 

அொமின் வபாபிவடாரா வனவிலங்கு ெரணாலயதத்ில் விடுவிக்கப்பட்டன. 

o இவத வபான்ற நிலப்பரப்பு மற்றும் இந்திய ஒற்னறக் பகாம்பு 

காண்டாமிருகத்தின் கணிெமான எண்ணிக்னகக் காரணமாக வபாபிவடாரா 

வனவிலங்கு ெரணாலயம் பபரும்பாலும் ‘சிறிய காசிரங்கா’ என்று 

அனழக்கப்படுகின்றது. 

❖ அவொக் வலலண்ட ் நிறுவனம் தனது அனனத்து கனரக வாகனங்களிலும் பிஎஸ் - 

ஆறாம் உமிழ்வு விதிமுனறகனளப் பூரத்்தி பெய்த முதல் இந்திய அெல் உபகரண 

உற்பத்தியாளராக உருபவடுத்துள்ளது. 

o இது இந்திய தானியங்கி ஆராய்ெச்ிெ ்ெங்கத்திடமிருந்து (ARAI - Automotive Research 

Association of India) இணக்க ொன்றிதழ்கனளப் பபற்றுள்ளது. 

❖ ஜப்பானிய எரிெக்தி நிறுவனமான புதிய ெகாப்தத்திற்கான ஜப்பானின் எரிெக்தி 

நிறுவனத்துடன் (JERA - Japan’s Energy For a New Era) ரினலயன்ஸ் பவர ் நிறுவனம் ஒரு 

கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் னகபயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனங்கள் கூட்டாக 750 

பமகாவாட் எரிவாயு அடிப்பனடயிலான ஒருங்கினணந்த சுழற்சி மின் திட்டத்னத 

வங்காள வதெத்தின் வமக்னாகாட்டில் அனமக்க விருக்கின்றன. 

❖ ரிஷப் பந்த் என்பவர ்11 படஸ்ட் கிரிக்பகட் வபாட்டிகளில் 50 வீரரக்னள ஆட்டமிழக்கெ ்

பெய்த இந்திய விக்பகட் கீப்பராக உருபவடுத்துள்ளார.் இந்தியாவிற்காக 

எம்.எஸ்.வதானி னவத்திருந்த முந்னதய ொதனனனய (16) அவர ்முறியடித்தார.் 

o அவரது 50வது விக்பகட் வமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கிபரய்க் பிராதன்வட் 

ஆகும். 
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தேசியெ ்செய்திகள் 

8 அப்பாெச்ி ஏ. எெ ்- 64இ ோக்குேல் செலிகாப்டரக்ள் 

❖ பஞ்ொபின் பதான்வகாட ் விமானப் பனட நினலயத்தில் 8 அப்பாெச்ி ஏ. எெ ் - 64இ 

தாக்குதல் பெலிகாப்டரக்னள இந்திய விமானப் பனடயானது பணியில் 

வெரத்த்ுள்ளது. 

❖ அனவ அபமரிக்க நிறுவனமான வபாயிங் நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப் படுகின்றன. 

வமலும் இந்திய விமானப் பனடயின் வபாரத்் திறன்களுக்கு இது ஒரு பபரிய ஊக்கத்னத 

அளிக்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

❖ இந்தக் னகயகப் படுதத்ுதலானது இந்தியாவும் அபமரிக்காவும் 2015 ஆம் ஆண்டில் 

னகபயழுத்திட்ட 22 பெலிகாப்டர ்ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

 

உலகளாவிய வாழ்வாோரக் குறியீடு 2019 

❖ பபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவானது (Economic Intelligence Unit - EIU) 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உலகளாவிய வாழ்வாதாரக் குறியீட்னட பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ EIUஇன் குறியீடானது நகரங்கனள ஐந்து தனலப்புகளின் கீழ் தரவரினெப் 

படுத்துகின்றது: 

o நினலத் தன்னம மற்றும் கலாெெ்ாரம் & சுற்றுெச்ூழல் 

o சுகாதார மற்றும் உள்கட்டனமப்பு 

o கல்வி 

❖ இந்தக் குறியீட்டில் கடந்த ஆண்டு 112வது இடத்தில் இருந்த புது தில்லி தற்பபாழுது ஆறு 

இடங்கள்  பின்தங்கி 118வது இடத்தில் உள்ளது. 

o காரணங்கள்: சிறிய குற்றங்களின் எண்ணிக்னக அதிகரிப்பு, உலகின் 

வமாெமான காற்றுத ்தரக் குறியீடு. 

❖ இந்த ஆண்டின் குறியீட்டில் மும்னப இரண்டு இடங்கள் ெரிந்து 119வது இடத்தில் உள்ளது. 

இக்குறியீட்டில் கடந்த ஆண்டில் மும்னப 117வது இடத்தில் இருந்தது. 

o காரணம்: அதன் கலாெெ்ாரப் பிரிவில் தரம் குனறதல். 
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❖ இந்தக் குறியீட்டில் வியன்னா மற்றும் பமல்வபாரன்் ஆகிய நகரங்கள் முதலிடங்களில் 

உள்ளன. 

 

சேற்காசிய ெபாநாயகரக்ள் மாநாடு 

❖ பதற்காசிய ெபாநாயகரக்ள் மாநாடானது மாலத் தீவில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த உெச்ி மாநாட்டில் இந்தியாவின் ொரப்ில் மக்களனவயின் ெபாநாயகரான ஓம் 

பிரல்ா தனலனமயிலான பிரதிநிதிகள் கலந்து பகாண்டனர.் 

❖ இந்த மாநாட்டில் ஜம்மு-காஷ்மீர ் பதாடரப்ான 370வது ெட்டப் பிரினவ ரத்து 

பெய்ததற்கானப் பிரெச்ினனனய எழுப்ப பாகிஸ்தான் ெபாநாயகர ் வமற்பகாண்ட 

முயற்சி முறியடிக்கப்படட்து. 

 

ெமுே்திரயான் திட்டம் 

❖ நீரில் மூழ்கக் கூடிய வாகனத்தில் மனிதரக்னள ஆழ்கடலுக்கு அனுப்ப வவண்டும் என்ற 

இந்தியாவின் கனவானது 2021-22ல் 'ெமுத்திரயான்' திட்டத்தின் மூலம் நனடமுனறக்கு 

வர இருக்கின்றது. 

❖ ஆழ்கடல் ஆய்வுகனள வமற்பகாள்ள கடலில் சுமார ் 6000 மீட்டர ் ஆழத்தில் மூன்று 

நபரக்ளுடன் ஒரு நீரில் மூழ்கக் கூடிய வாகனத்னத அனுப்புவதற்கு இதத்ிட்டம் 

முன்பமாழிகின்றது. 

❖ உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட இந்த வாகனம் 72 மணி வநரம் கடற் படுக்னகயில் 

ஊரந்்து பெல்லும் திறன் பகாண்டது. 

❖ 'ெமுத்திரயான்' திட்டமானது புவி அறிவியல் அனமெெ்கத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இது 

பென்னனயில் உள்ள வதசியக் கடல் பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தால் (NIOT - National Institute 

of Ocean Technology) வமற்பகாள்ளப் படுகின்றது. 

 

 

ொகர் அவதனஷிகா - ஆராய்ெச்ிக் கப்பல் 

❖ வமற்கு வங்காளத்தின் திதாகாரெ்் மனரன்கள் என்ற நிறுவனம்  ொகர ் அன்வவஷிகா 

என்ற ஆராய்ெச்ிக் கப்பனல பவற்றிகரமாக உருவாக்கி, அனத பென்னனயில் உள்ள 

NIOTயிடம் ஒப்பனடத்துள்ளது. 

❖ இது பல்வவறு கடல்ொர ்ஆராய்ெச்ிப் பணிகனள வமற்பகாள்ளும். 

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


•   
•    
 

 
 

❖ வதசியக் கடல்ொர ்பதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (NIOT - National Institute of Ocean Technology) புவி 

அறிவியல் அனமெெ்கத்தின் கீழ் பெயல்படுகின்றது. 

❖ திதாகாரெ்் நிறுவனம் இதற்கு முன்னர ் 2018 ஆம் ஆண்டில் கடவலார ஆராய்ெச்ிக் 

கப்பலான “ொகர ்தாரா” என்ற கப்பனல அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

ெர்வதேெெ ்செய்திகள் 

ஆசியான் - அசமரிக்க கடல்ொர் பயிற்சி 

❖ முதன்முனறயாக, எட்டு வபாரக்் கப்பல்கள், நான்கு விமானங்கள் மற்றும் அபமரிக்கா & 

10 பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகனளெ ் வெரந்்த 1,000க்கும் வமற்பட்ட வீரரக்ள் ஆகிவயார ்

ஆசியான் - அபமரிக்க கடல்ொர ் பயிற்சிக்காக (AUMX - ASEAN-US Maritime Exercise) 

இனணய இருக்கின்றன. 

❖ 5 நாள் நனடபபறும் இப்பயிற்சியானது தாய்லாந்தின் ெத்தாஹிப் கடற்பனடத் தளத்தில் 

பதாடங்கி சிங்கப்பூரில் முடிவனடய இருக்கின்றது. 

❖ சூழல்: சீனா மற்றும் பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கினடவய (புருவன, மவலசியா, 

வியட்நாம் மற்றும் பிலிப்னபன்ஸ்) பதன் சீனக் கடலில் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் 

வநரத்தில் இந்தப் பயிற்சி நனடபபற இருக்கின்றது. 

 

 

சபாருளாோரெ ்செய்திகள் 

முக்கியமான 8 சோழிற் துறறகளின் செயல்பாடுகள் 

❖ அரொங்கத்தால் பவளியிடப்பட்ட அதிகாரப் பூரவ் தகவல்களின்படி, நிலக்கரி, கெெ்ா 

எண்பணய், இயற்னக எரிவாயு மற்றும் சுத்திகரிப்பு பபாருட்களின் மந்தநினல 

காரணமாக எட்டு முக்கிய பதாழில்களின் வளரெ்ச்ியானது ஜூனல மாததத்ில் 2.1% ஆக 

குனறந்தது. 

❖ 8 பதாழிற் துனறகள் பின்வருமாறு 
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1. நிலக்கரி 2. கெெ்ா 

எண்பணய் 

3. சிபமண்ட ் 4. எஃகு 

5. உரங்கள் 6. மின்ொரம் 

7. இயற்னக 

எரிவாயு 

8. சுத்திகரிப்புப் 

பபாருள்கள் 

❖ இனவகள் பதாழில் துனற உற்பத்திக் குறியீட்டில் (Index of Industrial Production - IIP) 40.27% 

என்ற அளனவக் பகாண்டுள்ளன. 

❖ IIP என்பது பபாருளாதார உற்பத்தித் துனறயின் முக்கியமான பபாருளாதார குறி 

காட்டியாகும். 

❖ IIP தரவானது ஒவ்பவாரு மாதமும் மத்தியப் புள்ளிவிவர அனமப்பால் பதாகுக்கப்பட்டு 

பவளியிடப்படுகின்றது. 

 

 

உணவு இழப்பு மற்றும் கழிறவக் குறறே்ேல் – அறிக்றக 

❖ ராக்ஃபபல்லர ்அறக்கட்டனளயின் ஆதரவுடன் உலக வள நிறுவனம் (WRI - World Resources 

Institute) “உணவு இழப்பு மற்றும் கழிவுகனளக் குனறத்தல்” என்ற புதிய அறிக்னக 

ஒன்னற  பவளியிட்டுள்ளது. இது உலகளவில் உணவு வீணாதனல “அளவீடு” 

பெய்துள்ளது. 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் உலகளவில் உற்பத்தி பெய்யப்படும் உணவுகளில் மூன்றில் ஒரு 

பங்கு ொப்பிடப்படாமல்  வீணாகின்றது (பெலவு: 940 பில்லியன் டாலர)். 

❖ 8% பசுனம இல்ல வாயுக்களின் பவளிவயற்றத்திற்கு இந்த ொப்பிடப் படாத உணவு ஒரு 

காரணமாகும். 
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அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

தோலில் புதிய வலி உணர்திறன் உறுப்பு கண்டுபிடிப்பு 

❖ வதாலில் ஒரு புதிய உணரெ்ச்ி உறுப்னப ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் இது 

துனளகள் மற்றும் தாக்கங்கள் வபான்ற வலி மிகுந்த உடலில் ஏற்பட்ட வெதங்கனளக் 

கண்டறியும். 

❖ வலிக்கு காரணமான உறுப்பு: இனணப்பு உயிரணு. 

❖ இது ஒரு வமம்படுத்தப்படட் கண்டுபிடிப்பாகும். இது புதிய வலி நிவாரணி மருந்துகனள 

உருவாக்க உதவும். 

❖ இந்தக் கண்டுபிடிப்பு 'அறிவியல்' இதழில் பவளியிடப்பட்டது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

நீர் மாசுபாட்டிற்கு எதிராக சிப்பிகள் 

❖ நீர ் மாசுபாட்டிற்கு எதிரான வபாராட்டத்தில் நுண் பநகிழிகள் மற்றும் பிற 

மாசுபடுத்திகனள உறிஞ்சுவதற்கு விஞ்ஞானிகள் பபருங் கடல்களில் "சிப்பிகனளப்" 

பயன்படுத்துகின்றனர.் 

❖ சிப்பிகள் ஒரு 'சிறந்த வடிகட்டிகளாகெ'் பெயல்படுகின்றன. இது நுண் பநகிழிகள், 

பூெச்ிக் பகால்லிகள் மற்றும் பிற மாசுபடுத்தல்களுடன் ஊட்டெெ்த்துக்காக தாவர 

மிதனவ உயிரிகனள எடுத்துக் பகாள்கின்றன. 

❖ கடினமான பவளிப்புற ஓட்னடக் பகாண்டுள்ள சிப்பிகள் முக்கியமான கடல் அல்லது 

நன்னீர ்உயிரினங்கள் ஆகும். 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சடரதகாட்டா (சுடுமண்) அறரக்கும் இயந்திரம் (கிறரண்டர்) - வாரணாசி, 

உே்ேரப் பிரதேெம் 

❖ காதி மற்றும் கிராம பதாழிற் துனற ஆனணயமானது (Khadi and Village Industries Commission 

- KVIC) முதன்முனறயாக ‘படரவகாட்டா கினரண்டனர’ உத்தரப் பிரவதெத்தின் 

வாரணாசியில் உள்ள வெவாபுரியில் பவளியிட்டது. 

❖ இந்த இயந்திரமானது மட்பாண்டத் தயாரிப்பில் பபாருள்கனள மீண்டும் 

பயன்படுத்துவதற்காக வீணான மற்றும் உனடந்த மட்பாண்டப் பபாருட்கனள 

அனரக்கும். 

❖ இது படரவகாட்டாப் பபாருட்களின் உற்பத்தி பெலனவக் குனறக்கும் என்றும் 

குயவரக்ளின் வருமானத்னத ஈடு பெய்யும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய ஊட்டெெ்ே்து வாரம்: செப்டம்பர் 1 – 7 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பெப்டம்பர ்1 முதல் பெப்டம்பர ்7 வனர வதசிய ஊட்டெெ்த்து வாரம் 

பகாண்டாடப் படுகின்றது. 

❖ வதசிய ஊட்டெெ்த்து வாரத்தின் வநாக்கமானது மக்களினடவய ஊட்டெெ்த்து நனடமுனற 

குறித்த விழிப்புணரன்வ வமம்படுத்துவதாகும். 

❖ குறிப்பாகப் பாலூட்டும் தாய்மாரக்ள் தங்களுக்குப் பிறந்த குழந்னதகளுக்கு “சீம்பால்” 

என்று அனழக்கப்படும் பிரெவத்திற்குப் பிறகான முதல் பால் பகாடுக்க ஊக்குவிக்கப் 

படுகிறாரக்ள். 

❖ இந்தப் பிரெெ்ாரமானது முதன்முதலில் மத்திய அரசினால் 1982 ஆம் ஆண்டில் 

பதாடங்கப்பட்டது. 

 

உலக தேங்காய் தினம் - செப்டம்பர் 2 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பெப்டம்பர ் 2 ஆம் வததி உலக வதங்காய் தினம்  அனுெரிக்கப் 

படுகின்றது. 

❖ இந்த நாள் வதங்காயின் சுகாதாரம் ொரந்்த நன்னமகள் மற்றும் பபாருளாதார 

நன்னமகள் குறித்த விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்துவனத வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் வதங்காய் வமம்பாட்டு வாரியமானது பெப்டம்பர ்2 ஆம் வததி ஒடிொவில் 

'குடும்ப நலனுக்கான வதங்காய்' என்ற கருப்பபாருளின் கீழ் 21வது உலக வதங்காய் 

தினத்னதக் பகாண்டாட இருக்கின்றது. 

 

          

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

