
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 14 

TNPSC துளிகள் 

 தேஜாஸ் (கடற்படட விமானம்) என்ற இலகு ரகப் தபார ் விமானே்தின் முேலாவது 

“கட்டாயே் ேடரயிறக்கமானது" தகாவாவில் உள்ள ஐ.என்.எஸ் ஹன்சா என்ற 

கடற்படடே் ேளே்தில் வவற்றிகரமாகச ்தசாதிே்துப் பாரக்்கப்பட்டது. 

o இந்ேச ் தசாேடனயானது இந்ே விமானே்டே இந்திய கடற்படட விமானம் 

ோங்கிக் கப்பலான விக்ரமாதிே்யாவில் ேடரயிறக்கம் வசய்ய வழி வகுக்கும். 

 புகழ்வபற்ற இந்தி வமாழிடய இந்தியாவின் அலுவல் வமாழியாகக் வகாண்டாடும் 

விேமாக 1953 ஆம் ஆண்டு முேல் இந்தியா முழுவதும் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வசப்டம்பர் 

14 ஆம் தேதியன்று இந்தி திவாஸ் (அல்லது இந்தி நாள்) அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

o 1949 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ் 14 ஆம் தேதி அன்று இந்திய அரசியலடமப்புச ்

சடபயானது தேவநாகரி எழுே்து வடிவில் எழுேப்பட்ட இந்தி வமாழிடய 

இந்தியக் குடியரசின் அலுவல்பூரவ் வமாழியாக ஏற்றுக்வகாண்டது. 

 வபப்சிதகா இந்தியா நிறுவனம் ேனது விடளயாட்டின் தபாது அருந்ேப்படும் 

குளிரப்ானே்தின் பிரிவான தகதடாதரட்டின் விளம்பரே் தூேராக இந்தியாவின் 

நட்சே்திர ேடகள வீரரான ஹிமா ோடஸ இடணே்துள்ளது. 

o இேன் மூலம் நாட்டின் விளம்பரே் தூேரக்ளாக இருக்கும் இறகுப் 

பந்ோட்ட வீரரான பி.வி.சிந்து மற்றும் ஈட்டி எறியும் வீரரான நீரஜ் தசாப்ரா 

ஆகிதயாருடன் 19 வயோன ஹிமா ோசும் இடணந்துள்ளார.் 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்பட்ட குண்டு துளளக்காே கவெ ஆளடகள் 

 இந்தியா ேனது வசாந்ேே் ேரே்தின்படி குண்டு துடளக்காே கவச ஆடடகடள 

ஐதராப்பிய நாடுகள் உட்பட 100க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி வசய்யே் 

வோடங்கியுள்ளது. 
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 360 தகாண அளவில் பாதுகாப்டப வழங்கும் குண்டு துடளக்காே கவச ஆடடகளின் 

மீது ேனது வசாந்ே தேசிய ேரே்டே வகாண்ட நான்காவது நாடு இந்தியா ஆகும். இேற்கு 

முன்பு அவமரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் வஜரம்னி ஆகிய நாடுகள் குண்டு 

துடளக்காே கவச ஆடடகளின் மீது ேனது வசாந்ே தேசிய ேரே்டேக் வகாண்டுள்ளன. 

 பிரேம மந்திரி அலுவலகம் மற்றும் நிதி ஆதயாக் ஆகிய அடமப்புகளின் 

அறிவுறுே்ேடலே் வோடரந்்து, 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாேே்தில் இந்தியே ் ேர 

நிரண்ய அடமப்பானது குண்டு துடளக்காே கவச ஆடடகளுக்கான தேசியே ்ேரே்டே 

உருவாக்கியது. 

 இது மிோனி, டஹேராபாே் மற்றும் வசன்டன ஆவடியில் உள்ள பாதுகாப்பு ேளவாடே் 

வோழிற்சாடல ஆகிய பாதுகாப்பு சாரந்்ே 2 வபாதுே் துடற நிறுவனங்களால் 

ேயாரிக்கப்பட்டது. 

 

பிரோன் மந்திரி கிொன் மான் ேன் திட்டம் 

 பிரேமர ்தமாடி பிரோன் மந்திரி கிசான் மான் ேன் தயாஜனா (Pradhan Mantri Kisan Maan 

Dhan Yojana - PM-KMY) என்ற ஒரு திட்டே்டேே் வோடங்கினார.் 

 PM-KMY என்பது நாட்டில் உள்ள நிலம் டவே்துள்ள அடனே்து சிறு மற்றும் குறு 

விவசாயிகளுக்கான (Small and Marginal Farmers - SMFs) ஒரு முதிதயார ் ஓய்வூதியே் 

திட்டமாகும். 

 இது 18 வயது முேல் 40 வயது வடர உள்ள விவசாயிகளுக்கான ஒரு ேன்னாரவ் மற்றும் 

பங்களிப்புே் திட்டமாகும். இதில் விவசாயிகள் 60 வயடே எட்டும்தபாது மாே 

ஓய்வூதியமாக ரூ. 3000 வழங்கப்படும். 

 இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் ஓய்வூதிய நிதி தமலாளராகவும் ஓய்வூதிய நிதி 

வழங்குேலுக்கு வபாறுப்புமிக்க அடமப்பாகவும் இருக்கும். 

 

வர்ே்ேகர்கள் மற்றும் சுயசோழில் செய்பவர்களுக்கான தேசிய ஓய்வூதியே் 

திடட்ம் 

 வரே்்ேகரக்ள் மற்றும் சுயவோழில் வசய்பவரக்ளுக்கான தேசிய ஓய்வூதியே் திட்டே்டே 

பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி வோடங்கினார.் 

 இது ஆண்டு வருமானம் ரூ 1.5 தகாடிக்கு மிகாமல் இருக்கும் கடடக்காரரக்ள் / 

சில்லடற வரே்்ேகரக்ள் மற்றும் சுயவோழில் வசய்பவரக்ளுக்கான ஒரு ேன்னாரவ் 

மற்றும் பங்களிப்பு ஓய்வூதியே் திட்டமாகும். 

 இது 18 வயது முேல் 40 வயது வடரயில் உள்ளவரக்ளுக்கான ஒரு திட்டமாகும். இவரக்ள் 

60 வயடே எட்டும்தபாது மாேந்தோறும் குடறந்ேபட்ச உறுதி வசய்யப்பட்ட 

ஓய்வூதியமாக ரூ 3,000 வழங்கப்படும். 

 மாோந்திர ஓய்வூதியப் பங்களிப்பில் 50% நிதிடய மே்திய அரசு வழங்கும். மீேமுள்ள 

50% நிதியானது பயனாளியால் வழங்கப்படும். 

 

ஏகளலவா மாதிரிப் பள்ளிகள் சோடக்கம் 

 நாடு முழுவதும் பழங்குடியினர ் அதிகம் வாழும் பகுதிகளில் 462 ஏகடலவா மாதிரிக் 

குடியிருப்புப் பள்ளிகடள (Ekalavya Model Residential Schools - EMRS) பிரேமர ் தமாடி 

வோடங்கினார.் 

 இந்ேப் பள்ளிகள் இந்ேப் பகுதிகளில் உள்ள பழங்குடியின மாணவரக்ளுக்குே் ேரமான 
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வோடக்க நிடல, இடட நிடல மற்றும் உயர ்இடட நிடலக் கல்விடய வழங்குவேற்குக் 

கவனம் வசலுே்துகின்றன. 

 இது மே்திய பழங்குடி விவகார அடமசச்கே்தினால் வசயல்படுே்ேப்படுகின்றது. 

 

இதுபற்றி 

 EMRS என்பது இந்தியா முழுவதும் உள்ள இந்தியப் பழங்குடியினருக்கு (பட்டியல் 

பழங்குடியினர)் மாதிரிக் குடியிருப்புப் பள்ளிகடள ஏற்படுே்தும் இந்திய அரசின் ஒரு 

திட்டமாகும். 

 இது 1997-98 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுே்ேப்பட்டது. 

 அடவ இந்திய அரசியலடமப்பின் சரே்து 275 (1) இன் கீழ் மானியங்களுடன் 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரதேசங்களில் அடமக்கப் பட்டிருக்கின்றன. 

 

தேசியப் புலனாய்வுே் சோடர் (NATGRID) திட்டம் 

 NATGRID திட்டே்தின் கீழ், குடிதயற்ற நுடழவு & வவளிதயறுேல், வங்கி மற்றும் 

வோடலதபசி விவரங்கள் வோடரப்ான பதிவுகளின் ேரவுே ்ேளே்துடன் “சமூக ஊடகக் 

கணக்குகடள இடணக்க" மே்திய அரசாங்கம் முன்வமாழிகின்றது. 

 NATGRID ேரவுே் ேளமானது வோடலே ்வோடரப்ு, வரி வோடரப்ான தகாப்புகள், வங்கி, 

குடிதயற்றம் தபான்ற துடறகளில் உள்ள 20க்கும் தமற்பட்ட நிறுவனங்களின் 

ேகவல்கடளே் வோகுக்கும். 

 நுண்ணறிவுப் பிரிவு, RAW உளவு அடமப்பு (Research and Analysis Wing)  தபான்ற 

குடறந்ேது 10 மே்திய நிறுவனங்கள் பயங்கரவாே எதிரப்்பு விசாரடணகளுக்காக 

இந்ேப் பாதுகாக்கப்பட்ட ேளே்தில் உள்ள ேரடவ அணுகும். 

 இந்ேே் திட்டமானது 26/11 மும்டப பயங்கரவாேே் ோக்குேல்களுக்குப் பின்னர ் 2009 

ஆம் ஆண்டில் வோடங்கப்பட்டது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் வவளியிடப்படும் என்று எதிர்பாரக்்கப் 

படுகின்றது. 

 NATGRID ேடலவர:் ஆஷிஷ் குப்ோ இந்திய ஆட்சிப் பணி. 

 

ஐஸ்லாந்து, சுவிட்ெர்லாந்து மற்றும் ஸ்தலாதவனியா - இந்தியக் குடியரசுே் 

ேளலவர் பயணம் 

 இந்தியக் குடியரசுே் ேடலவர ் ராம்நாே் தகாவிந்ே ் ஐஸ்லாந்தின் ேடலநகரான 

வரய்காவிக் நகரில் நடே்ேப்பட்ட இந்தியா - ஐஸ்லாந்து வரே்்ேக மன்றே்தில் 
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உடரயாற்றினார.் 

 அவர ்2019 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்9 ஆம் தேதி முேல் 11 ஆம் தேதி வடர ஐஸ்லாந்தின் 

வரய்காவிக் நகருக்கு 3 நாள் அரசு முடறப் பயணமாகச ்வசன்றுள்ளார.் 

 இது ஐஸ்லாந்து, சுவிட்சரல்ாந்து மற்றும் ஸ்தலாதவனியாவுக்கான இந்தியக் குடியரசுே் 

ேடலவரின் அரசு முடறப் பயணே்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 2005 ஆம் ஆண்டில் டாக்டர ் ஏ.பி.தஜ. அப்துல் கலாம் பயணம் வசய்ே பின்னர ்

ஐஸ்லாந்துக்கு ஒரு இந்திய குடியரசுே் ேடலவர ்பயணம் தமற்வகாள்வது இதுதவ முேல் 

முடறயாகும். 

 

இந்திய மகளிர் காவல் துளற அதிகாரிகளுக்கு ஐ.நா. சகௌரவ விருது 

 வேற்கு சூடானில் உலக அடமப்பின் பணியில் காவல் துடற அதிகாரிகளின் 

பாராட்டே்ேக்க தசடவகளுக்காக ஐந்து இந்தியப் வபண் காவல்துடற அதிகாரிகள் 

ஐக்கிய நாடுகள் சடபயினால் வகௌரவிக்கப்பட்டனர.் 

 ஐ.நா. பேக்கம் வழங்கப்பட்ட வபண் அதிகாரிகள் பின்வருமாறு 

o ரனீா யாேவ் (சண்டிகர ்காவல்துடற ஆய்வாளர)் 

o தகாபிகா ஜாகிரே்ார ் (மகாராஷ்டிரா காவல்துடறயின் துடணக் 

கண்காணிப்பாளர)் 

o பாரதி சமந்திதர (உள்துடற அடமசச்கே்தின் காவல்துடறக் துடணக் 

கண்காணிப்பாளர)் 

o ராகினி குமாரி (உள்துடற அடமசச்கே்தின் காவல்துடற ஆய்வாளர)் 

o கமல் தசகாவே் (ஏஎஸ்பி, ராஜஸ்ோன் காவல்துடறயின் உேவிக் 

கண்காணிப்பாளர)். 

 

 வேற்கு சூடானின் ஜூபாவில் நடடவபற்ற ஐ.நா. திட்டே்தின் விருது வழங்கும் விழாவில் 

அவரக்ளுக்கு ஐ.நா. விருது வழங்கப்பட்டது. 
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ெரவ்தேெெ ்செய்திகள் 

உலகளாவிய நுண்ணுயிர்க் சகால்லி எதிர்ப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் வளர்ெச்ி 

ளமயம்: இந்தியா 

 இந்தியா ஒரு புதிய உறுப்பினராக உலகளாவிய நுண்ணுயிரக்் வகால்லி எதிரப்்பு (Global 

Antimicrobial Resistance - AMR) ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி (Research and Development - R&D) 

டமயே்தில் இடணந்துள்ளது. 

 AMR R&D ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டு தம மாேே்தில் நடடவபற்ற உலக சுகாோரச ்

சடபயின் 71வது அமரவ்ின் முடிவில் வோடங்கப்பட்டது. 

 இது நுண்ணுயிரக்் வகால்லிக்கு எதிரான ோங்கும் திறடன எதிரப்்பேற்கான 

ஆராய்சச்ிடய ஊக்குவிக்கும் தநாக்கில்  வோடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய முயற்சியாகும். 

 இது முக்கியமாக வஜரம்ன் அரசாங்கே்ோல் நிதியளிக்கப்படுகின்றது. இேன் 

வசயலகம் வபரல்ினில் உள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

தவற்று கிரகே்தில் நீராவி 

 வானியலாளரக்ள்  முேன்முடறயாக K2-18b எனப்படும் ஒரு வோடலதூரக் கிரகே்தின் 

வளிமண்டலே்தில் “நீராவிடயக்” கண்டுபிடிே்துள்ளனர.் 
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 நாசாவின் ஹப்பிள் விண்வவளிே ் வோடலதநாக்கியின் ேரவு இந்ேக் 

கண்டுபிடிப்பிற்குப் பயன்படுே்ேப்பட்டது. 

 K2-18b ஆனது வளிமண்டலே்டேக் வகாண்டுள்ளது. தமலும் அக்கிரகே்தில் ேண்ணீரும் 

உள்ளது. இேனால் மனிேரக்ள் வாழ்வேற்கு உகந்ே நீர ் மற்றும் வவப்பநிடல ஆகிய 

இரண்டடயும் வகாண்டிருக்கும் ஒதரவயாரு வவளிக்தகாள் இதுவாகும். 

 இது பால்வீதியின் லிதயா விண்மீன் மண்டலே்தில் பூமியிலிருந்து 110 ஒளி ஆண்டுகள் 

வோடலவில் உள்ள ஒரு சிவப்பு குள்ள நட்சே்திரே்டேச ்சுற்றி வருகின்றது. 

 இது பூமியின் நிடறடய விட 8 மடங்கு நிடற வகாண்டது. இது பூமிடய விட இரண்டு 

மடங்கு வபரியது. 

 இது பூமி மற்றும் வநப்டியூன் ஆகியவற்றின் நிடறகளுக்கிடடதயயான வவளிக் 

தகாள்கள் அல்லது சூப்பர ்எரே்் என்று அடழக்கப்படுகின்றது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ெட்டவிதராே நிலே்ேடி நீர் சுரண்டளலே் ேடுே்து நிறுே்துேல் – தேசிய பசுளமே் 

தீர்ப்பாயம் 

 சட்டவிதராேமாக நிலே்ேடி நீடர எடுப்படேே ் ேடுே்து நிறுேத்ுவேற்கான 

நடவடிக்டககடள வகுக்க தேசிய பசுடமே் தீரப்்பாயம் குழு ஒன்டற அடமேத்ுள்ளது. 

 இந்ேக் குழுவின் தநாக்கம் பின்வருமாறு: 

o சட்டவிதராேமாக நிலே்ேடி நீர ் எடுக்கப்படவில்டல என்படே உறுதிப் 

படுே்துேல் 

o மே்திய நிலே்ேடி நீர ் ஆடணயே்தின் நடவடிக்டககள் மற்றும் 

வசயல்பாடுகடளக் கண்காணிே்ேல் 

 இந்ேக் குழுவானது பின்வரும் அடமப்புகடளக் வகாண்டிருக்கும் 

o மே்திய சுற்றுசச்ூழல் & வனே் துடற அடமசச்கம் மற்றும் நீரவ்ள 

அடமசச்கே்தின் இடண வசயலாளரக்ள் 

o மே்திய நிலேே்டி நீர ்வாரியம் 

o தேசிய நீரவ்ள நிறுவனம் (ரூரக்ி) 

o தேசிய வோடலநிடல உணரவ்ி டமயம் மற்றும் மே்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

வாரியம். 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சவளிநாடட்ிற்குெ ்செல்தவார்களளே் தேர்ந்சேடுப்பேற்கான சிறப்புப் பிரிவு – 

பஞ்ொப் 

 பஞ்சாப் தவடலவாய்ப்பு உருவாக்கே் துடறயானது தவடலக்காக “வவளிநாடு வசல்ல 

விரும்பும்” இடளஞரக்ளுக்கான ஆட்தசரப்்பு முகடமயில் பங்காற்ற முடிவு 

வசய்துள்ளது. 

 இந்ேே் துடறயானது படிப்பிற்காக வவளிநாடுகளுக்கு இடளஞரக்டள அனுப்ப ஒரு 

சிறப்புப் பிரிடவயும்  அடமக்க இருக்கின்றது. 

 பயண முகவரக்ள் தமாசடி வசய்ேோகப் புகாரக்ள் வந்ேடேே் வோடரந்்து இந்ே 

நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ேச ் சிறப்புப் பிரிவானது நியாயமான கட்டணே்தில் கல்விடய வழங்கும் 

வவளிநாட்டுப் வபாதுப் பல்கடலக் கழகங்களுடன் இடணயவிருக்கின்றது. 

 இந்ே வசதியானது ஏற்கனதவ ஆந்திரா, தகரளா மற்றும் வேலுங்கானா ஆகிய 

மாநிலங்களில் இருக்கின்றது. 
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