
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 12 

TNPSC துளிகள் 

 பிரதமரின் "முதன்மமச ்சசயலாளராக" P.K. மிஸ்ரா நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 பிரதமர ்நரரந்திர ரமாடியின் முதன்மம ஆரலாசகராக பி ரக சின்ஹாமை நியமனம் 

சசய்ய நியமனங்களுக்கான அமமசச்ரமைக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த 

நியமனம் 2019  ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ்11 முதல் நமடமுமைக்கு ைந்துள்ளது. 

 சாமலப் பாதுகாப்மப ரமம்படுத்துதல் மை்றும் கிராமப் புைங்களுக்குச ்சிைந்த சாமல 

இமணப்மப ஏை்படுதத்ுதல் ஆகிய ரநாக்கங்களுடன் மகாராஷ்டிராவின் 34 

மாைட்டங்களில் கிராமப்புைச ் சாமலகமள ரமம்படுத்துைதை்காக இந்தியா மை்றும் 

ஆசிய ரமம்பாடட்ு ைங்கி (Asian Development Bank - ADB) ஆகியமை 200 மில்லியன் டாலர ்

மதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் மகசயழுதத்ிடட்ுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மை்றும் ரமம்பாடட்ு அமமப்பானது (Defence Research and 

Development Organisation - DRDO) உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்பட்ட குமைந்த எமட 

சகாண்ட, ஏவிய பின் ைழிகாட்ட முடியாத, மனிதனால் எடுத்துச ்சசல்லப்படக் கூடிய 

பீரங்கி எதிரப்்பு ைழிகாடட்ு ஏவுகமணமய (Man Portable Antitank Guided Missile - MPATGM) 

ஆந்திராவில் உள்ள கரன்ூல் பகுதியில் சைை்றிகரமாக ரசாதமன சசய்துள்ளது. 

o இந்த ஏவுகமணயானது மனிதனால் எடுத்துச ் சசல்லப்படக் கூடிய ஒரு 

முக்காலிச ்சட்டகத்திலிருந்து ஏைப்பட்டது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திை்கான இந்தியாவின் தூதர ் பதவியிலிருந்து 

சைளிரயைவிருக்கும் நை்தீப் சிங் சூரி என்பைருக்கு இரண்டாம் சயீத்தின் முதல் ைகுப்பு 

ஆமண என்ை விருது ைழங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டது. 

o இந்த விருதானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தமலைரான ரஷக் கலீஃபா பின் 

சயீத் அல் நஹ்யானால் ைழங்கப்பட்டது. தனது பதவிக் காலத்தில் 

இந்தியாவிை்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திை்கும் இமடயிலான நட்பு உைவுகள் 

மை்றும் ஒத்துமழப்மப ரமம்படுத்தியதை்கும் ைலுப்படுத்தியதை்கும் தனது 

பங்களிப்புகமள அளித்ததை்காக அைருக்கு இந்த விருது ைழங்கப்பட்டது. 

 நாடு முழுைதும் உள்ள ஒை்சைாரு வீட்டிை்கும் சுதத்மான குடிநீமர ைழங்குைதை்காக 

“ஜல் ஜீைன் திட்டத்தின்” கீழ் மத்திய அரசு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 3.5 லடச்ம் ரகாடி 

ரூபாமயச ்சசலவிடும் என்று பிரதமர ்ரமாடி அறிவித்துள்ளார.் 

o ஜல் ஜீைன் திட்டமானது தண்ணீமரச ்ரசமிப்பது மை்றும் ஒருைரின் வீட்டிரலரய 

தண்ணீமர ைழங்குைது ஆகியைை்மை உள்ளடக்கியதாகும். 

 அரமசான் மமழக்காடுகளில் “எலக்ட்ரராஃரபாரஸ் ரைால்டாய்” என்ை ஒரு புதிய 

மின்சார ஈல் (விலாங்கு மீன்) கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த உயிரினம் 860 ரைால்ட் 

மின்சாரம் ைமர சைளிரயை்றும் திைன் சகாண்டது. 

o இது இதுைமர அறியப்படாத ஒரு ைலிமமயான உயிரி மின்சாரமாகும். 

முதலாைது மின்சார ரபடட்ரியின் ைடிைமமப்பிை்கு மின்சார ஈல்கள் உத்ரைகம் 

அளித்தன. 
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தேசியெ ்செய்திகள் 

காஷ்மீர் ஆப்பிள்கள் - ெந்தே இதடயீட்டுே் திட்டம் 

 காஷ்மீர ் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள ஆப்பிள் விைசாயிகள் முன் எப்சபாழுதும் இல்லாத 

ைமகயில் தை்சபாழுது இழப்மபச ்சந்தித்து ைருகின்ைனர.் 

 விைசாயிகளிடமிருந்து ரநரடியாக ஆப்பிள்கமள ைாங்குைதாகவும் அதை்கான 

பணமானது ரநரடியாக அைரக்ளின் ைங்கிக் கணக்குகளுக்குச ் சசலுத்தப்படும் 

என்றும் மத்திய அரசு தை்சபாழுது அறிவிதத்ுள்ளது. 

 ஒரு சிைப்புச ் சந்மத இமடயீடட்ுத் திட்டத்தின் (MIS - Market Intervention Scheme) கீழ், 

இந்திய ரதசிய ரைளாண் கூடட்ுைவு சந்மதப்படுத்தல் கூட்டமமப்பு நிறுைனமானது 

விைசாயிகளிடமிருந்து ஆப்பிள்கமளக் சகாள்முதல் சசய்யும். 

 அரசாங்கத்தால் நமடமுமைப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்புக் கடட்ுப்பாடுகள் காரணமாக 

விைசாயிகள் தங்கள் விமளசபாருடக்மளச ் சந்மதகளுக்குக் சகாண்டு சசல்ல 

முடியவில்மல. 

இதுபற்றி 

 MIS ஆனது ரைளாண்மம மை்றும் கூடட்ுைவுத் துமையால் சசயல்படுத்தப் படுகின்ைது. 

 குமைந்தபடச் ஆதரவு விமல (Minimum Support Price - MSP) “நிரண்யிக்கப்படாத” 

அமனத்து விைசாய மை்றும் ரதாட்டக் கமலப் சபாருடக்ளும் சபாதுைாக 

இயை்மகயால் அழிந்து ரபாகக் கூடிய சபாருள்களும் MISன் கீழ் அடங்கும். 

 

விலங்குகளுக்கு தநாய் கட்டுப்பாடு மற்றும் செயற்தகக் கருவூட்டல் 

 பிரதமர ்ரமாடி ரதசிய விலங்கு ரநாய்க் கடட்ுப்பாடட்ுத் திடட்ம் (National Animal Disease 

Control Programme - NADCP) மை்றும் ரதசிய சசயை்மகக் கருவூட்டல் திட்டத்மத 

மதுராவில் சதாடங்கி மைத்தார.் 

 

 NADCP ஆனது நாட்டில் உள்ள கால்நமடகளிமடரய ஏை்படும் ரகாமாரி ரநாய் மை்றும் 
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கருச ்சிமதவு ரநாய் ஆகியைை்மை ஒழிப்பமத ரநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 ரமை்கண்ட 2 ரநாய்களுக்கு எதிராக 500 மில்லியன் கால்நமடகளுக்கு (கால்நமடகள், 

எருமம, சசம்மறியாடுகள்,  சைள்ளாடுகள் மை்றும் பன்றிகள்) தடுப்பூசி ரபாடப்பட 

இருக்கின்ைன. 

 கருச ் சிமதவு ரநாய்க்கு எதிராக ஆண்டுரதாறும் 36 மில்லியன் சபண் எருதுக் 

கன்றுகளுக்குத் தடுப்பூசி ரபாடப்பட இருக்கின்ைன. 

 இந்தத் திட்டம் இரண்டு கூறுகமளக் சகாண்டுள்ளது. அமையாைன 

o 2025 ஆம் ஆண்டிை்குள் ரநாய்கமளக் கடட்ுப்படுதத்ுதல் 

o 2030 ஆம் ஆண்டிை்குள் ரநாய்கமள ஒழித்தல். 

 

இஞ்சியின் 2 புதிய இனங்கள் 

 இந்தியத் தாைரவியல் ஆய்வு நிறுைனத்மதச ் (Botanical Survey of India - BSI)  ரசரந்்த 

விஞ்ஞானிகள் சபாதுைாக இஞ்சி என்று குறிப்பிடப்படும் இரண்டு புதிய இஞ்சி 

இனங்கமள நாகாலாந்தில் கண்டுபிடித்தனர.் 

 அமையாைன 

o ஜிஞ்ஜிபர ்சபரிசநன்ஸ் 

o ஜிஞ்ஜிபர ்டிமாபுசரன்ஸ் 

 இஞ்சியின் 141 இனங்கள் ஆசியா முழுைதும் பரவியுள்ளன. இைை்றில் 20ை்கும் ரமை்பட்ட 

இனங்கள் ைடகிழக்கு இந்தியாவில் காணப்படுகின்ைன. 

 

 

AEM மற்றும் இந்தியா ஆகியவற்றிற்கிதடதயயான 16வது கலந்துதரயாடல்: 

தபங்காக் 

 ஆசியான் அமமப்பில் உள்ள பத்து உறுப்பு நாடுகளின் சபாருளாதார அமமசச்ரக்ளும் 

இந்திய ைரத்்தகத் துமை அமமசச்ரும் சமீபத்தில் AEM (Economic Ministers from ten ASEAN 

Member States) மை்றும் இந்தியா ஆகியைை்றிை்கிமடரய 16ைது கலந்துமரயாடலுக்காக  

சமீபத்தில் ரபங்காக்கில் (தாய்லாந்து) சந்தித்தனர.் 
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 இந்தச ் சந்திப்பின் ரபாது, இந்தியாவும் ஆசியானும் ைரத்்தகத்திை்குச ் சாதகமான 

சூழ்நிமலமய ரமலும் ைலுப்படுத்த சபாருள்களின் மீதான தமடயில்லா ைரத்்தக 

ஒப்பந்தத்மத (Free Trade Agreement - FTA) மறு ஆய்வு சசய்ய ஒப்புக் சகாண்டுள்ளன. 

 இருைழி ைரத்்தகமானது 2018 ஆம் ஆண்டில் 80.8 பில்லியன் அசமரிக்க டாலராக 

இருந்தது. 

 இந்தியா ஆசியானின் ஆைாைது சபரிய ைரத்்தக பங்களிப்பு நாடாகவும் அந்நிய ரநரடி 

முதலீட்டில் ஆைாைது சபரிய மூல ஆதார நாடாகவும் உள்ளது. 

 இந்தியா மை்றும் ஆசியான் ஆகியைை்றிை்கிமடரய சபாருடக்ளின் மீதான  FTA  ஆனது 

2009 ஆம் ஆண்டில் மகசயழுத்திடப்படட்ு 2010 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி முதல் 

நமடமுமைக்கு ைந்தது. 

 

அதிக எண்ணிக்தகயிலான ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் – தேசியே் ேதலநகர்ப் 

பகுதியான தில்லி 

 சபங்களூமரச ் ரசரந்்த ஆராய்சச்ி நிறுைனமான ஜின்ரனாை் மை்றும் மட தில்லி 

ஆகியமை "டரர்பாசாரஜ்ிங் சடல்லி - ரதசியத் தமலநகரப்் பகுதியில் ஸ்டாரட்் அப் 

நிறுைனங்களின் (புதிய சதாழில் சதாடங்குதல்) சூழல் அமமப்பு" என்ை தமலப்பில் 

ஒரு அறிக்மகமய சைளியிடட்ுள்ளன. 

 சபங்களூரு மை்றும் மும்மபமய விட ரதசியத் தமலநகரப்் பகுதியான தில்லியானது 

அதிகமான ஸ்டாரட்் அப் மை்றும் யூனிகாரன்் நிறுைனங்கமளக் சகாண்டுள்ளது என்று 

அந்த அறிக்மக கூறுகின்ைது. 

 யூனிகாரன்் என்பது குமைந்தபடச்ம் 1 பில்லியன் டாலர ் மதிப்புள்ள நிறுைனங்கள் 

ஆகும். 

 சபாருத்தமான அரசு மை்றும் தனியார ்துமை இமடயீடுகளுடன் ரதசியத் தமலநகரப்் 

பகுதியான தில்லியானது 2025 ஆம் ஆண்டில் முதல் 5 உலகளாவிய ஸ்டாரட்் அப் 

மமயங்களில் ஒன்ைாக உருசைடுக்கும். 

 

தமாட்டார் வாகனெ ்ெட்டே்தின் கீழ் சபரும் அபராேங்கதளே் திருே்தியதமே்ேல் 

 புதிய ரமாட்டார ் ைாகனச ் சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்படும் அபராதங்கமளத் 

திருத்துைதை்கு மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்று சாமலப் ரபாக்குைரத்து 

மை்றும் சநடுஞ்சாமலத் துமை அமமசச்ர ்நிதின் கடக்ரி சதரிவித்துள்ளார.் 

 ரமாட்டார ் ைாகனச ் சடட்ம் சபாதுப் பட்டியலில் உள்ளது. எனரை மாநிலங்களும் 

மத்திய அரசும் திருத்தப்பட்ட சட்டத்தின் கீழ் விதிகமளத் திருத்தி ைடிைமமக்க 

முடியும். 

 ரமாட்டார ் ைாகனங்கள் (திருத்தம்) சட்டம், 2019 ஆனது ஆகஸ்ட் 9 ஆம் ரததி முதல் 

நமடமுமைக்கு ைந்தது. 

 அபராத விதிகள் உட்பட சட்டத்தின் 63 உட்பிரிவுகள் 2019 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ் 1 

ஆம் ரததி முதல் நமடமுமைக்கு ைந்தன. 

 24 உட்பிரிவுகளுக்கு மாநிலங்கள் அபராதங்கமளத் திருத்தியமமக்க முடியும். 

 புதிய ரமாட்டார ் ைாகனச ் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அபராதத் சதாமகமய 

குஜராத் மாநில அரசு ஏை்கனரை குமைத்துள்ளது. 
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தேசிய மரபணுே் சோடர் (புற்றுதநாய்) – இந்தியாவிற்கான குறிப்பிட்ட தீரவ்ுகள் 

 புை்றுரநாய்க்கான ரதசிய மரபணுத் சதாடமர அமமக்க அரசாங்கம் 

திட்டமிடட்ுள்ளதாக மத்திய சுகாதார மை்றும் குடும்ப நலத்துமை அமமசச்ர ்அஸ்வினி 

குமார ்சை்ரப அறிவித்துள்ளார.் 

 இந்த முயை்சி புை்றுரநாய் ஆராய்சச்ிமய அடுதத் கட்டத்திை்குக் சகாண்டுச ் சசன்று 

பல்ரைறு சபாருளாதாரப் பிரிவுகமளச ் ரசரந்்தைரக்ளுக்கு சிகிசம்சமய 

சாத்தியமாக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது. 

 இந்தத் ரதசிய மரபணுத் சதாடர ் இந்தியாவில் உள்ள புை்றுரநாய் ரநாயாளிகளின் 

மாதிரிகமளச ்ரசகரித்து மரபணுத் தரவுகமள ஆய்வு சசய்யும். 

 இந்திய மக்களுக்கு சரியான சிகிசம்ச முமைகமள அமடயாளம் காண இது 

பயன்படுத்தப்படும். 

 

ெரவ்தேெெ ்செய்திகள் 

ஆசியாவின் அதமெெ்ரதவகளுக்கிதடதயயான எரிெக்திே் சோடர்பான 8வது 

வட்டதமதெ மாநாடு 

 2019 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ் 10 அன்று ஆசியாவின் அமமசச்ரமைகளுக்கு 

இமடரயயான எரிசக்தி சதாடரப்ான 8ைது ைட்டரமமச மாநாடம்ட (Asian Ministerial 

Energy Roundtable - AMER8) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் நடத்தியது. 

 AMER8 நிகழ்வில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடன் இந்தியா இமண சதாகுப்பாளராக 

உள்ளது. 

 இந்தியாமை மத்திய சபட்ரராலிய மை்றும் இயை்மக எரிைாயு அமமசச்ர ்தரர்மந்திர 

பிரதான் பிரதிநிதித்துைப் படுத்துகின்ைார.் 

 இந்தச ்சந்திப்பு பின்ைருைனைை்மை விைாதிக்கின்ைது: 

o மிகவும் ரபாட்டிமிக்க மை்றும் உலக ஆை்ைல் உை்பத்தி கலமைக்குப் புதிய 

சதாழில் நுட்பங்களின் பங்கு. 

o பாதுகாப்பான, விமல குமைந்த மை்றும் நிமலயான எரிசக்தி ரசமைகளுக்கான 

அமனத்மதயும் உள்ளடக்கிய அணுகமல ரமம்படுத்துதல். 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

பம்பாய் இரே்ே வதக 

 சமீபத்தில் மும்மபயில் உள்ள மருத்துைமமனகளில் “பம்பாய் இரத்த ைமகயின்” 

ரதமையானது தை்சசயலாக அதிகரித்துள்ளது.  ஆனால் அதன் விநிரயாகமானது 

குமைந்துள்ளது. 

 அரிய பம்பாய் இரத்த ைமகயானது 1952 ஆம் ஆண்டில் பம்பாயில் டாக்டர ் ஒய் எம் 

சபண்ரட என்பைரால் முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 ரமலும் இது “hh” இரத்த ைமக என்றும் அமழக்கப்படுகின்ைது. 

 இது ஆன்டிசஜன் (ரநாய் எதிரணு உை்பத்தி ஊக்கி) Hஐ சைளிப்படுத்துைதில் 

குமைபாடுமடயதாக உள்ளது. அதாைது இதன் RBC ஆனது ஆன்டிசஜன் Hஐக் 

சகாண்டிருக்கவில்மல. 
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 இந்த இரத்த ைமகமயக் சகாண்ட நபரக்ள் பம்பாய் HH ரதாை்ை ைமகமம அல்லது 

பிரனாமடப்மபக் சகாண்ட தனிநபரக்ளிடமிருந்து தன்னியக்க இரத்தம் அல்லது 

அைரக்ளின் இரத்தத்துடன் மடட்ுரம அதமன மாை்ை முடியும். இந்த இரத்த ைமக 

மிகவும் அரிதானது ஆகும். 

 இந்த இரத்தமானது 40,00,000 லடச்ம் நபரக்ளில் 1 நபருக்கு மடட்ுரம இருப்பதால் இது 

மிகவும் அரிதானதாக விளங்குகின்ைது. 

பாம்தப இரே்ே வதக ஏன் ேனிே்துவமானது? 

 அமனத்து இரத்த ைமககளும் (O, A, B, AB) இரத்தத்தில் ஆன்டிசஜன் hஐக் 

சகாண்டுள்ளன. 

 ஆனால் மிகச ்சில நபரக்ள்  ஆன்டிசஜன் hஐக் சகாண்டிருக்கவில்மல. 

 அதை்குப் பதிலாக அைரக்ளிடம் “ரநாய் எதிரப்் சபாருள்” h உள்ளது. இதன் காரணமாக 

அைரக்ளுக்கு ரைறு எந்த இரத்தமும் சகாடுக்க முடியாது. 

 

விதளயாடட்ுெ ்செய்திகள்  

இந்தியாவின் பாரா ஒலிம்பிக் கமிட்டிக்கு வழங்கப்பட்ட அங்கீகாரம் திரும்பப் 

சபறப்பட்டது 

 இந்திய ரதசிய விமளயாடட்ு ரமம்பாடட்ு விதிமுமைகள், 2011ஐ மீறியதை்காக மத்திய 

இமளஞர ் விைகாரங்கள் மை்றும் விமளயாடட்ுத ் துமை அமமசச்கமானது இந்திய 

பாராலிம்பிக் குழுவின் (Paralympic Committee of India - PCI) அங்கீகாரத்மதத் திரும்பப் 

சபை்றுள்ளது. 

 இந்த நடைடிக்மகயானது PCIன் தமலைமரத் ரதரந்்சதடுப்பதில் ஏை்பட்ட 

முமைரகடுகள் சதாடரப்ானதாகும். 

இதுபற்றி 

 PCI ஆனது 1992 ஆம் ஆண்டில் நிறுைப்பட்டது. 

 இதை்கு முன்னர ்இது ‘இந்திய உடல் ஊனமுை்ரைார ்விமளயாடட்ுக் கூட்டமமப்பு’ என்று 

சபயரிடப்பட்டது. 

 இது பாராலிம்பிக் விமளயாடட்ுக்கள் (அல்லது பாராலிம்பிக்ஸ்) மை்றும் பிை 

சரை்ரதசத் தடகள ரபாடட்ிகளில் இந்தியாமைப் பிரதிநிதித்துைப்படுத்த விமளயாடட்ு 

வீரரக்மளத் ரதரந்்சதடுக்கும் ஒரு ரதசிய அமமப்பாகும். 
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