
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 07 

TNPSC துளிகள் 

 ஆசியாவின் முதலாவது ஐந்தாம் தலலமுலையிலான மாயத் ததாை்ைத்லத 

அடிப்பலையாகக் ககாண்ை தமம்பை்ை ஓை்டுனர ் பயிை்சி உருவக லமயமானது 

கென்லனயில் உள்ள கதன்னிந்திய லமயதத்ின் தானியங்கி கூை்ைலமப்பில் 

(Automobile Association of Southern India Centre - AASI) கதாைங்கப்பை்ைது. 

o முதல் 6 மாதங்களில், AASI ஆனது 200 அவெர ஊரத்ி ஓை்டுநரக்ளுக்கு 

‘பாதுகாப்பான ஓை்டுநர ்பிரெெ்ாரதத்ின்’ கீழ் இலவெமாகப் பயிை்சி அளிக்கும். 

 நாை்டின் முதன்லமெ ் கெய்தி நிறுவனமான இந்தியப் பதத்ிரிக்லக அலமப்பின் 

தலலவராக பஞ்ொப் தகெரி குழுமதத்ின் தலலலம ஆசிரியர ்விஜய் குமார ்தொப்ரா 

ததரந்்கதடுக்கப்பை்டுள்ளார.் தி இந்து பத்திரிக்லகயின் கவளியீை்ைாளரும் அதன் 

முன்னாள் தலலலம ஆசிரியருமான என். ரவி என்பவர ்இப்கபாறுப்பில் இருந்து ஓய்வு 

கபை்ைலதயடுதத்ு இவர ்நியமிக்கப்பை்டுள்ளார.் 

o லைம்ஸ் ஆப் இந்தியா என்ை பதத்ிரிக்லகயின் கவளியீை்ைாளரும் கபன்னை், 

தகால்மன் & நிறுவன லிமிகைை் என்பதின் நிரவ்ாக இயக்குனருமான வினீத ்

கஜயின் இதன் துலணத் தலலவராக உள்ளார.் 

 நாடு முழுவதும் உள்ள புலனாய்வாளரக்ளுைன் நிகழ்தநரதத்ில் தகவல்கலளப் 

பகிரந்்து ககாள்வதை்காக ரூபாய் 99 தகாடி கெலவில் ஒரு லமயப்படுத்தப்பை்ை 

தமலிருந்து கீழான கதாழில்நுை்பப் பிரிலவ (Centralised Technology Vertical - CTV) அலமக்க 

மத்தியப் புலனாய்வு அலமப்பு (Central Bureau of Investigation - CBI) திை்ைமிை்டுள்ளது. 

 கனைாவுக்கான இந்திய உயர ் ஆலணயரான விகாஸ் ஸ்வரூப் என்பவர ் இந்தியக் 

கலலக் கூைத்லத 44வது கைாராண்தைா ெரவ்ததெத ்திலரப்பை விழா - 2019இல் (Toronto 

International Film Festival - TIFF) திைந்து லவத்தார.் 

o இந்திய சினிமாவின் உலகளாவிய வளரெ்ச்ிக்கும் இந்தியாவின் 50வது ெரவ்ததெ 

திலரப்பை விழா 2019க்கும் ஒரு சிைந்த தளத்லத TIFF வழங்குகின்ைது. 

 ஜிம்பாதபவின் நிறுவனத் தந்லதயும் முன்னாள் அதிபருமான ராபரை்் தகப்ரியல் 

முகாதப ெமீபதத்ில் காலமானார.் 

 வழக்கமான நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்களின் கூை்டு வடிவலமப்பு மை்றும் தமம்பாை்லை 

ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு வழங்கியுள்ளது. 

o கதாழில்நுை்பம் மை்றும் அறிவுொர ் கொத்துரிலமக்கான முழு அணுகலுைன் 

கூடிய இந்திய கைை்பலைத் ததலவகளுக்கு ஏை்ப காை்று இல்லாத நிலலயில் 

உை்கெலுதத்ு அலமப்புைன் (Air Independent Propulsion - AIP) ஒரு வழக்கமான 

நீரம்ூழ்கிக் கப்பலின் கூை்டு வடிவலமப்பு மை்றும் தமம்பாடு ஆகியலவ இந்த 

திை்ைதத்ில் அைங்கும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பபட்டி பெெ்ாப ா பபட்டி படாப ா: நாமக்கல், திரு ள்ளூர் ஆகிய மா ட்டங்கள் 

 2014-15 ஆம் ஆண்டில் 918 புள்ளிகளாக இருந்த பாலின விகிதம் 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 

13 புள்ளிகள் அதிகரித்து 931 புள்ளிகளாக உள்ளது என்று கபண்கள் மை்றும் 

குழந்லதகள் தமம்பாை்டுத் துலை அலமெெ்ர ்ஸ்மிரிதி இராணி கதரிவிதத்ுள்ளார.் 

 பிைப்பின் தபாது பாலின விகிதத்லத தமம்படுத்தியதை்காக பதத்ு மாவை்ைங்கள் 
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ககௌரவிக்கப்பை்ைன. 

o இந்தப் பிரிவில் சிைப்பாகெ ் கெயல்படும் மாவை்ைங்களில் ஒன்ைாக 

தமிழ்நாை்லைெ ்தெரந்்த நாமக்கல் மாவை்ைம் ததரவ்ு கெய்யப்பை்டுள்ளது. 

 தபை்டி பெெ்ாதவா தபை்டி பைாதவா (Beti Bachao Beti Padhao - BBBP) திை்ைத்தின் கீழ் 

விழிப்புணரவ்ு மை்றும் தமம்பாை்டு நைவடிக்லககலள உருவாக்குவதில் சிைப்பாக 

கெயல்பை்ைதை்காகப் பதத்ு மாவை்ைங்கள் ககௌரவிக்கப்பை்ைன. 

o இந்தப் பிரிவில் சிைப்பாகெ ்கெயல்படும் மாவை்ைங்களில் ஒன்ைாக திருவள்ளூர ்

மாவை்ைம் ததரந்்கதடுக்கப் பை்டுள்ளது. 

 

பதசியெ ்செய்திகள் 

கழுகுகள் பாதுகாப்பு - புதிய மருந்து ஃப்ளூனிக்சின் 

 நாை்டில் கால்நலைகளுக்குப் புதிய மருந்துகள் அறிமுகப் படுத்துதலானது கழுகுப் 

பாதுகாப்பு ஆரவ்லரக்ளிலைதய கடுலமயான கவலலலய ஏை்படுதத்ி வருகின்ைது. 

 இந்த மருந்துகளில் “ஃப்ளூனிக்சின்” என்ை மருந்து மிகவும் ஆபத்தான ஒன்ைாகக் 

கருதப்படுகின்ைது. 

 கமாத்தக் கால்நலை மருந்துகளில் தை்கபாழுது கண்டுபிடிக்கப்பை்ை புதிய மருந்தின் 

1%  அளவு மை்டுதம கழுகுகளின் சிறிய அளவிலான எண்ணிக்லகலய 

எதிரம்லையாகப் பாதிக்கும். 

 இதன் பயன்பாை்லை நிறுத்துமாறு தமிழக கால்நலை வளரப்்பு அதிகாரிகலள 

ஆரவ்லரக்ள் வலியுறுத்தியுள்ளனர.் 

 முன்னதாக “ககை்தைாப்தராஃகபன்” என்ை மருந்து ககாள்முதலானது  நிறுத்தப்பை்ைது. 

தமலும் கழுகுகளின் எண்ணிக்லகலயக் காப்பாை்றுவதை்காக “டிக்தளாஃகபனாக்” 

என்ை மருந்தின் பயன்பாடும் குலைக்கப்பை்ைது. 

 

 

இந்தியா தன்னன "பறன க் காய்ெெ்ல் அற்ற நாடாக" அறிவித்துள்ளது 

 இந்தியா பைலவக் காய்ெெ்ல் அை்ை நாைாக அறிவிக்கப்பை்டுள்ளது. 

 கால்நலை பராமரிப்புத் துலையின் கூை்றுப்படி, கெப்ைம்பர ் 3 ஆம் தததி முதல் 

நலைமுலைக்கு வரும் வலகயில், ெரவ்ததெ  விலங்கு சுகாதாரத்திை்கான அலமப்பு – OIE 

ஆனது இந்த லவரஸ் பாதிப்பு அை்ை நாைாக இந்தியாலவ அறிவித்துள்ளது. 
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 பைலவக் காய்ெெ்ல் ஆனது முதன்முதலில் 1997 ஆம் ஆண்டில் ஹாங்காங்கிலிருந்து 

பதிவு கெய்யப்பை்ைது. 

 இந்தியாவும் 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த தநாய் பாதிப்புகலளெ ்ெந்திதத்ுள்ளது. 

 இந்தியா கலைசியாக 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்த தநாயை்ை நாைாக அறிவிக்கப்பை்ைது. 

அடுத்தடுதத் நிகழ்ந்த இந்த தநாய் பாதிப்புகளுக்குப் பிைகு, இந்தியா இரண்ைாவது 

முலையாக இந்த தநாயை்ை நாைாக தை்கபாழுது அறிவிக்கப்பை்டுள்ளது. 

 

 

மாலியில் 4 து இந்தியப் சபருங்கடல் மாநாடு  

 4வது இந்தியப் கபருங்கைல் மாநாடு 2019 ஆனது ெமீபத்தில் மாலத் தீவின் 

தலலநகரான மாலியில் நைத்தப்பை்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் இந்தியப் கபருங்கைல் மாநாடு நிகழ்வில் தபசியவரக்ளில் இந்திய 

கவளியுைவுத் துலை அலமெெ்ரான எஸ்.கஜய்ெங்கரும் ஒருவராவார.் 

 இந்த மாநாை்டின் கருப்கபாருள், “இந்தியப் கபருங்கைல் பகுதிலயப் பாதுகாதத்ல்: 

பாரம்பரிய மை்றும் பாரம்பரியமை்ை ெவால்கள்” என்பதாகும். 

 

ெர ்பதெெ ்செய்திகள் 

TSENTR 2019 - ரஷ்யாவில் பபார ்வினளயாட்டுகள் 

 ரஷ்யாவில் நலைகபைவிருக்கும் “TSENTR 2019” என்ை பல நாடுகள் கலந்து ககாள்ளும் 

கபரிய அளவிலான தபாரப்் பயிை்சியில் இந்திய ராணுவம் பங்தகை்க இருக்கின்ைது. 

 இந்தப் பயிை்சியானது கெப்ைம்பர ்9 முதல் 23 வலர ரஷ்யாவின் ஓரன்தபரக்்கில் உள்ள 

தைாங்குஸ் பயிை்சித் தளதத்ில் நலைகபை உள்ளது. 

 பாகிஸ்தான், சீனா, கஜகஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்கபகிஸ்தான் 

மை்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகலளெ ் தெரந்்த பலைகளும் இந்த பயிை்சியில் பங்தகை்க 

விருக்கின்ைன. 
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 இந்தியப் பலைகள் நைத்திய பாலதகாை் வான்வழித் தாக்குதல்களுக்குப் பின்னர ்

இந்தியா மை்றும் பாகிஸ்தாலனெ ் தெரந்்த பலைகள் ஒரு பன்னாை்டுப் பயிை்சியில் 

பங்தகை்பது இதுதவ முதல் முலையாகும். 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

6 து இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கினடபயயான உத்தி ொர்ந்த 

சபாருளாதார உனரயாடல் 

 6வது இந்தியா மை்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கிலைதயயான உதத்ி ொரந்்த 

கபாருளாதார உலரயாைலானது புது தில்லியில் நலைகபை்றுக் ககாண்டிருக்கின்ைது. 

 இந்தியாவின் ொரப்ில்  நிதி ஆதயாக்கின் துலணத் தலலவரின் தலலலமயிலான 

குழுவினரும் சீனாவின் ொரப்ில் ததசிய வளரெ்ச்ி மை்றும் சீரத்ிருத்த ஆலணயதத்ின் 

தலலவரின் தலலலமயிலான குழுவினரும் கலந்து ககாள்கின்ைனர.் 

 2018-19 ஆம் ஆண்டில் இரு நாடுகளுக்கு இலையிலான இருதரப்பு வரத்த்கமானது 87 

பில்லியன் அகமரிக்க ைாலராக இருந்தது. 

 வரத்்தகப் பை்ைாக்குலை சீனாவுக்குெ ் ொதகமாக 50 பில்லியன் அகமரிக்க ைாலராக 

இருந்தது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

அறிவியலின் ஆஸ்கார ்விருது 

 உலகின் முதலாவது கருந்துலளயின் உருவப் பைத்லத உருவாக்கிய 347 

விஞ்ஞானிகலளக் ககாண்ை ஈவன்ை் ஹாரிென் கதாலலதநாக்கிக் குழுவுக்கு 

அடிப்பலை இயை்பியலில் பரிசு வழங்கி  ககௌரவிக்கப்பை்ைது. 

 இந்தப் பரிொனது "அறிவியலின் ஆஸ்கார"் என்று அலழக்கப்படுகின்ைது. இது 3 

மில்லியன் ைாலர ்நிதித் கதாலகலயக் ககாண்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 10 ஆம் தததி கமஸ்ஸியர ்87 விண்மீன் மீது கவள்லள நிைம் 

ககாண்ை கவப்பமான பிளாஸ்மாவின் சுைர-்ஆரஞ்சு ஒளிவை்ைம் மூலம் வை்ைமிைப்பை்ை 

கருந்துலளயின் பைத்லத இக்குழு கவளியிை்ைது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

னைதராபாத்-கர்நாடகா மறுசபயரிடப்பட்டது 

 கரந்ாைகா மாநிலத்தின் லஹதராபாத்-கரந்ாைகா என்ை பகுதிலய கல்யாண 

கரந்ாைகா என்று கபயலர மாை்றுவதை்கு அம்மாநில அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 லஹதராபாத்-கரந்ாைகா என்பது காலனிதத்ுவ காலதத்ுப் கபயரிைலாகும். இந்தப் 

கபயரானது இப்பகுதிலய முந்லதய லஹதராபாத் நிஜாம்களுைன் கதாைரப்ு 

படுதத்ுகின்ைது. 

 

 இது கரந்ாைகாவில் உள்ள பிைார,் கபல்லாரி, கலபுரக்ி, ககாப்பல், ராய்ெச்ூர ் மை்றும் 

யாதக்ீர ்ஆகிய 6 மாவை்ைங்கலள உள்ளைக்கியது. 

 இந்த மாவை்ைங்கள் நிஜாமின் ஆை்சிப் பிரததெதத்ின் ஒரு பகுதியாக இருந்தன. 1956 

ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் மாநிலங்கள் மறுசீரலமக்கப்பை்ை தபாது இந்த 

மாவை்ைங்கள் கரந்ாைகாவின் கீழ் ககாண்டு வரப்பை்ைன. 

 2012 ஆம் ஆண்டில் 98வது அரசியலலமப்புத ்திருதத்ெ ்ெை்ைம் மூலம் உருவாக்கப்பை்ை 

371(j) என்ை ெை்ைப் பிரிவானது இந்தப் பிராந்தியத்திை்குெ ் சிைப்பு தகுதிநிலலலய  

அளிக்கின்ைது. இலவ நாை்டில் மிகவும் பின்தங்கிய பகுதிகளில் ஒன்ைாகக் 

கருதப்படுகிைன. 
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யுசனஸ்பகா மற்றும் ராஜஸ்தான் அரசு 

 இராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் இலெ, கலல & லகவிலன வடிவங்கள் மை்றும் பிை 

புலப்பைாத கலாெெ்ாரப் பாரம்பரியங்கலள தமம்படுதத்ுவதை்காக யுகனஸ்தகா 

மை்றும் ராஜஸ்தான் அரொங்கம் ஆகியலவ இலணந்துள்ளன. 

 இது ராஜஸ்தானின் வளமிக்க புலப்பைாத கலாெெ்ாரப் பாரம்பரியத்லத 

அடிப்பலையாகக் ககாண்ை ெமூக அடிப்பலையிலான கபாறுப்பான சுை்றுலாலவ 

தமம்படுதத்ுவதை்கான ஒரு கூை்டு ஒப்பந்தம் ஆகும். 

 இந்தத் திை்ைம் தஜாத்பூர,் பாரம்ர,் கஜய்ொல்மர ் மை்றும் பிகானிர ் ஆகிய  

மாவை்ைங்களில் கெயல்படுத்தப்படும். 

 

பிரபலமான ரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கிரண் நாகரக்ர ்

 மராத்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் சிைப்பு கபை்று விளங்கிய இந்திய நாவலாசிரியர,் 

நாைக ஆசிரியர,் திலரப்பை மை்றும் நாைக விமரெ்கர ் & திலரக்கலத எழுத்தாளர ்

மை்றும் பிந்லதய காலனித்துவ இந்தியாவின் மிக முக்கியமான எழுதத்ாளரக்ளில் 

ஒருவரான கிரண் நகரக்ர ்(1942 - 5 கெப்ைம்பர,் 2019)  ெமீபத்தில் காலமானார.் 

 அவரது பலைப்புகளில் ொை் ெக்கம் ை்கரெெ்லிஸ் (ஏழு ஆறுகள் தெரந்்து நாை்பதத்ு 

மூன்று - 1974), ராவண் மை்றும் எடி (1994) மை்றும் காவிய நாவலான நைத்லத ககை்ை 

கபண்ணின் கணவன் (1997) ஆகியலவ அைங்கும். 

 நைத்லத ககை்ை கபண்ணின் கணவன் என்ை நாவலுக்காக, அவருக்கு இந்தியாவின் 

ததசிய எழுதத்ுகள் நிறுவனமான ொகிதய் நிறுவனத்தினால் ஆங்கில கமாழியில் 2001 

ஆம் ஆண்டில் ொகிதய் அகாைமி விருது வழங்கப்பை்ைது. 

 

 

வினளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

அனுபமா ஸ்ன ன் - தற்காப்புக் கனல 

 ெமீபதத்ில் முடிவலைந்த 2019  ஆம் ஆண்டின் உலக தை்காப்புக் கலல முதுநிலல ஜியு-
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ஜிை்சு தபாை்டியில் ஒடிொலவெ ் தெரந்்த அனுபமா ஸ்லவன் கவண்கலப் பதக்கம் 

கவன்றுள்ளார.் 

 இந்தப் தபாை்டி கதன் ககாரியாவின் சுங்ஜூவில் நைத்தப்பை்ைது. இந்தப் தபாை்டியில் 

பங்தகை்ை ஒதர இந்தியர ்இவராவார.் 

 இந்த கவண்கலப் பதக்கத்தின் மூலம், அவர ்2022 ஆம் ஆண்டில் நலைகபை இருக்கும் 

ஆசிய விலளயாை்டுக்குத் தகுதி கபை்றுள்ளார.் 

 ஜியு-ஜிை்சு என்பது தை்காப்புக் கலல மை்றும் தபார ்விலளயாை்டின் ஒரு வடிவமாகும். 

தமலும் இது குறிப்பாகத் தலரயில் நலைகபறும் ெண்லைக்கு முக்கியதத்ுவம் 

ககாடுப்பதன் மீது முழு கவனத்லதயும் கெலுத்துகின்ைது. 

 

 

ஆப்கானிஸ்தானின் ரஷீத் கான் 

 ஆப்கானிஸ்தானின் இைது லக சுழல் பந்து வீெெ்ாளரான ரஷீத் கான் கைஸ்ை் 

கிரிக்ககை் தபாை்டியில் ஒரு புதிய ொதலனலய நிகழ்த்தியுள்ளார.் 

 கைஸ்ை் கிரிக்ககை் வரலாை்றில் மிக இளம் வயதில் கைஸ்ை் அணித் தலலவராக 

ஆனதன் மூலம் 15 ஆண்டு காலெ ் ொதலனலய இவர ் முறியடிதத்ுள்ளார.் (வயது 20 

வயது 350 நாை்கள்). 

 முன்னதாக, ஜிம்பாதபயின் முன்னாள் விக்ககை் கீப்பர ்தகைண்ைா லதபு 20 வயது 358 

நாை்களில் அணித் தலலவராக கபாறுப்தபை்றுெ ்ொதலன பலைத்திருந்தார.் 
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