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செப்டம்பர் – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அமமப்பானது உள்நாட்டில் 

உருவாக்கப்பட்ட வான்வழி முன்னனசச்ரிகம்க மற்றும் கட்டுப்பாட்டு (AWAC) 

விமானமான மநதர்ா விமானதம்த இநத்ிய விமானப் பமடகக்ு வழங்கியுள்ளது. 
❖ 2019 ஆம் ஆண்டு னசப்டம்பர ் 7-15 மததிகளில் கிமரகக்த்தில் உள்ள 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான னதசமலானிகி சரவ்மதசக் கண்காட்சியின் 84வது பதிப்பில் இநத்ியா 

பங்மகற்றது. 
❖ ஜப்பானின் மடாக்கிமயா பிராநத்ியதம்த வலிமம மிகுநத் சூறாவளியான ஃபகச்ாய் 

சூறாவளி சமீபதத்ில் தாக்கியது.  

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

LEADS அறிக்கக 2019 

❖ வரத்்தகம் மற்றும் னதாழில்துமற அமமசச்ர ் பியூஷ் மகாயல் புதுனடல்லியில் 

நமடனபற்ற னபாருள்களின் இயகக்ம் மற்றும் னசயல்திறன் குறித்த கருதத்ு 

அடிப்பமடயிலான குறியீடு மீதான (LEADS – னவவ்மவறு மாநிலங்களுகக்ு இமடயிலான 

எளிய சரக்குப் மபாக்குவரதத்ு) இரண்டாவது பதிப்பில் ஒரு அறிகம்கமய 

னவளியிட்டார.் 

❖ இநத் அறிகம்கயில் குஜராத ் முதலிடதத்ிலும், பஞ்சாப் மற்றும் ஆநத்ிரப் பிரமதசம் 

முமறமய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களிலும் உள்ளன. 

❖ யூனியன் பிரமதசங்களில் சண்டிகர ் முதலிடத்திலும், னடல்லி மற்றும் புதுசம்சரி 

முமறமய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களிலும் உள்ளன. 

❖ மமலப்பாங்கான கிழகக்ு மாநிலங்களில் திரிபுரா முதலிடத்திலும், இமாசச்லப் 

பிரமதசம் தர வரிமசயில் கமடசியாக 22வது இடதத்ிலும் உள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு குறியீட்டு வரிமசயில் முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ள மாநிலங்கள் 

முநம்தய ஆண்டின் குறியீட்டிலும் அமத நிமலமய வகிதத்ன. 

❖ இநத் குறியீடு ஆனது வரத்த்கம் மற்றும் னதாழில்துமற அமமசச்த்தால் டிமலாய்ட் 

மடாஸ்ச ்மடாமஸ்சு லிமினடட் கம்னபனியுடன் இமணந்து மமம்படுத்தப்பட்டது.  
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ஹிம்விஜய் – தபோர்ப் பயிற்சி  

❖ இநத்ிய இராணுவமும், இநத்ிய விமானப் பமடயும் இமணநத்ு அருணாசச்லப் 

பிரமதசம் அருகிலுள்ள சீன எல்மலயில் ஹிம்விஜய் – 2019 என்ற குறியீட்டுப் னபயர ்

னகாண்ட ஒரு னபரிய மபாரப்் பயிற்சிமய நடத்தவுள்ளன. 

❖ கிழகக்ுப் பிராநத்ியதத்ில் உள்ள மபாரப்்பமட வீரரக்ளால் நடத்தப்படும் முதலாவது 

மிகப்னபரிய மபாரப்் பயிற்சி இதுமவயாகும். 

❖ முதன் முதலாக 17 மமலக்குழு பமடயினர ்மற்றும் 2500க்கும் மமற்பட்ட பமடவீரரக்ள் 

இநத்ப் மபாரப்் பயிற்சியில் பங்மகற்க உள்ளனர.் 

 

ெரவ்தேெெ ்செய்திகள் 

டிஜிட்டல் சபோருளோேோர அறிக்கக 2019 

❖ வரத்்தக மற்றும் மமம்பாட்டுகக்ான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு (UNCTAD) ‘டிஜிட்டல் 

னபாருளாதார அறிகம்க (DER) 2019’ என்ற தமலப்பில் ஒரு அறிகம்கமய னவளியிட்டது. 

❖ DER இதற்கு முன்னர ்தகவல் னபாருளாதார அறிகம்க என்று அமழகக்ப்பட்டது. 

❖ வளரும் நாடுகளால் டிஜிட்டல் னபாருளாதாரதத்ில் ஏற்படும் மதிப்பு உருவாக்கம் 

மற்றும் பிடிப்புகக்ான மநாகக்தம்த இது ஆராய்கிறது. 

அறிக்ககயின் சிறப்பம்ெங்கள் 

❖ சீனாவின் மதவான் மாகாணம், அயரல்ாநத்ு மற்றும் மமலசியா ஆகிய நாடுகளில்  

தகவல் னதாடரப்ுத் னதாழில்நுட்பத் துமற மிகப்னபரியது. 

❖ உலகளாவிய கணினி மசமவகள் துமறயில் அனமரிகக்ா ஆதிகக்ம் னசலுதத்ுகிறது. 

❖ வளரும் நாடுகளில் இநத்ியா கணினி மசமவத ் துமறயில்  மிகப்னபரிய பங்கு 

வகிக்கிறது. 
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❖ மமலும், 2010 மற்றும் 2017 ஆகிய ஆண்டுகளுகக்ு இமடயில் னமாதத் உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் தகவல் னதாடரப்ு னதாழில்நுட்பத ் துமறயின் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட 

பங்கின் வளரச்ச்ி அடிப்பமடயில் இந்தியா நான்காவது இடதத்ில் உள்ளது. 

❖ “னமாத்தச ்மசமவ ஏற்றுமதியில் தகவல் னதாடரப்ுத் னதாழில்நுட்ப மசமவகளின் பங்கு: 

சிறந்த 20 நாடுகள், 2017” இல், இந்தியா இரண்டாம் இடம் வகிக்கிறது. இதில் 

அயரல்ாநத்ு முதலிடத்தில் உள்ளது. இநத்ியா இத்தமகய மசமவகமள ஏற்றுமதி 

னசய்யும் நாடுகளில் மிகப்னபரியது ஆகும். 

❖ னதாமலத் னதாடரப்ு மசமவகளின் மிகப்னபரிய மூன்று உற்பதத்ியாளரக்ள் வளரும் 

நாடுகளான சீனா, இந்தியா மற்றும் பிமரசில் ஆகியமவ ஆகும். 

 

CRPD (Convention on Rights of Persons with Disabilities) சேோடரப்ோன ஜ.நோ. குழுவின் 

22வது பதிப்பு 

❖ மாற்றுத் திறனாளிகளின் உரிமமகள் னதாடரப்ான ஐ.நா சமபயின் 22வது பதிப்பு 

னஜனிவாவில் உள்ள UNHRCல் 2019 ஆம் ஆண்டு னசப்டம்பர ்2 மற்றும் 3 ஆம்  மததிகளில் 

நடத்தப்பட்டது. 

❖ இநத் அமரவ்ில், மாற்றுத் திறனாளிகளின் உரிமம னதாடரப்ான ஐ.நா சமப 

“இந்தியாவின் இயலாமம நிமல” குறித்த அறிகம்கமயப் பரிசீலமனக்கு எடுத்துக ்

னகாண்டது. 

❖ இநத்ிய தூதுக் குழு திருமதி.சகுந்தலா D. காம்லின் (PWD துமறச ்னசயலர)் அவரக்ளால் 

தமலமம தாங்கப்பட்டது. 

❖ இநத் ஒப்பந்தத்தின் 35வது பிரிமவத் னதாடரந்த்ு, இந்தியா 2017 ஆம் ஆண்டு 

அக்மடாபர ்01 அன்று இந்த ஒப்பநத்தம்த அங்கீகரித்தது.  
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அறிவியல் மற்றும் சேோழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

சீனோவின் புதிய செயற்ககக் தகோள்கள் 

❖ சீனா 3 னசயற்மகக் மகாள்கமள னவற்றிகரமாக ஏவியுள்ளது. அதாவது ஒரு ரிமசாரஸ்் 

னசயற்மகக்மகாள் ZY-102D மற்றும் இரண்டு சிறிய னசயற்மகக் மகாள்களாகும. 

❖ இமவ லாங் மாரச் ்4B னசலுத்து ராக்னகட் மூலம் ஏவப்பட்டன. 

❖ இயற்மக வள னசாதத்ு மமலாண்மம, சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு, மபரிடர ் தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு, சுற்றுச ்சூழல் பாதுகாப்பு, நகரப்்புறக் கட்டுமானம், மபாக்குவரதத்ு 

மற்றும் தற்னசயல் மமலாண்மம ஆகியவற்மறக் கண்காணிப்பதன் மூலம் ரிமசாரஸ்் 

னசயற்மகக்மகாள் தரமவ வழங்கும். 

❖ 2 சிறிய னசயற்மகக் மகாள்களில் BNU - 1 எனப்படும் னசயற்மகக் மகாள் ஒன்று துருவப் 

பகுதியின் காலநிமலமய முதன்மமயாகக் கண்காணிகக்ும். 

 

சேன்கிழக்கு ஆசியோவின் மிகப்சபரிய சூரிய ெக்தி வளோகம் 

❖ வியட்நாம் னதன்கிழக்கு ஆசியாவின் மிகப்னபரிய சூரிய ஆற்றல் ஆமலயாகக ்

கருதப்படும்  “னடௌ டியாங் சூரிய ஆற்றல் வளாகதம்த” துவங்கியிருக்கிறது. 

❖ இது னடய்னின் மாகாணதத்ில் 540 னெகம்டர ் பரப்பளவில் உள்ளது மற்றும் இது 

ஆண்டுமதாறும் 688 மில்லியன் கிமலாவாட் (கிமலாவாட் மணிமநர) மின்சாரதம்த 

உற்பத்தி னசய்யும் திறன் னகாண்டது. 

❖ இநத் சூரிய ஆற்றல் வளாகம் மிகப்னபரிய னசயற்மக ஏரியான னடௌ டியாங் 

நீரத்ம்தகக்தத்ில் கட்டப்படுகிறது. 

❖ இது ஒவ்னவாரு ஆண்டும் வளிமண்டலத்தில் 595,000 டன்கள் அளவுள்ள காரப்ன்-மட-

ஆக்மஸடு னவளிமயறுவமதத் தவிரக்்கும். 

 

மோநிலெ ்செய்திகள் 

இந்தியோவின் முேல் ெர்வதேெ மகளிர ்வர்ேே்க கமயம் - தகரளோ 

❖ இநத்ியாவின் முதல் சரவ்மதச மகளிர ் வரத்த்க மமயதம்த மகரள அரசு 

மகாழிக்மகாட்டில் அமமக்க உள்ளது. 

❖ இது னபண்களின் னதாழில் முமனமவார ்மற்றும் பாலின விகிததம்தப் பாதுகாப்பமத 

மநாகக்மாகக் னகாண்டது. 

❖ இது மகரள அரசாங்கதத்ின் சமூக நீதித் துமறயின் கீழ் உள்ள ஒரு முக்கியமான 

பாலினப் பூங்காவாகும். 

❖ இநத் முதல் சரவ்மதச மகளிர ் வரத்த்க மமயதத்ின் முதல் கட்டம் 2021 ஆம் ஆண்டு 

முடிவமடய உள்ளது. இது பாலினப் பூங்காவின் னதாமலமநாக்குப் பாரம்வ 2020 

என்பதின் கீழ் னசயல்படுத்தப் படுகிறது. 

 

புதிய கோப்பீட்டுே ்திடட்ங்கள் - ஹரியோனோ 

❖ ெரியானாவின் முதலமமசச்ர ் மமனாகர ் லால் கட்டார ் “முக்கிய மநத்ிரி வியாபாரி 

சமூஹிக் நிஜி துரக்ாதன்ா பீமா மயாஜனா” மற்றும் “முக்கிய மந்திரி வியாபாரி 

க்ஷதிபூந்தி பீமா மயாஜனா ஆகியவற்மறத் னதாடங்கினார.் 
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❖ முக்கிய மந்திரி வியாபாரி சமூஹிக் நிஜி துரக்ாதன்ா பீமா மயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் 

பதிவு னசய்யப்பட்ட 3.75 லட்சம் வரத்்தகரக்ளுக்கு ரூ.5 லட்சம் விபதத்ுக் காப்பீட்டுத ்

னதாமக வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இநத்த ் திட்டதம்த நமடமுமறப்படுத்தும் இந்தியாவின் முதல் மாநிலம் ெரியானா 

ஆகும். 

 

முக்கிய மந்திரி ேோல் தபோஷிே் தயோஜனோ - உே்ேரகோண்ட ்

❖ உத்தரகாண்ட் முதலமமசச்ர ்திரிமவநத்ிர சிங் ராவத் “முக்கிய மநத்ிரி தால் மபாஷித ்

மயாஜனா” என்ற  திட்டதம்தத் னதாடங்கினார.் 

❖ ஒவ்மவாரு மரசன் அட்மடயாளரக்ளும் இநத்த் திட்டதத்ின் கீழ் மாதநம்தாறும் 2 

கிமலாகிராம் அளவுள்ள பருப்பு வமகககமள மானிய விமலயில் னபறுவாரக்ள். 

 

பிரபலமோனவர்கள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

76வது ெர்வதேெ திகரப்பட திருவிழோ விருதுகள் – 2019  

❖ ஆண்டுமதாறும் நிகழ்த்தப்படும் சரவ்மதச திமரப்பட திருவிழா விருதுகள்-2019 என்ற 

நிகழ்சச்ியின் 76வது பதிப்பு இத்தாலியில் உள்ள னவனிஸ் லிமடா எனும் இடதத்ில் 

நடத்தப்பட்டது. 

❖ இநந்ிகழ்சச்ி லா மபயன்னமல டி னவனிசிலியாவால் ஏற்பாடு னசய்யப்பட்டது. 

திமரப்படத் தயாரிப்பாளர ் அமமப்பின் சரவ்மதச கூட்டமமப்பினால் இநந்ிகழ்சச்ி 

அதிகாரப் பூரவ்மாக அங்கீகரிகக்ப்பட்டது. 

 

 

விகளயோட்டுெ ்செய்திகள்  

6 வது ட்ரோக் ஆசிய தகோப்கப கெக்கிள் ஓட்டுேல் தபோட்டி 

❖ இநத்ிய மசக்கிள் ஓட்டுதல் கூட்டமமப்பு (CFI - Cycling Federation of India) நடதத்ிய 6வது 

ட்ராக் ஆசியக ்மகாப்மப மசக்கிள் ஓட்டுதல் மபாட்டி 2019 இன் மூன்று நாள் நிகழ்சச்ி 

புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இநத்ியா 10 தங்கம், 8 னவள்ளி மற்றும் 7 னவண்கலம் என னமாதத்மாக 25 பதக்கங்கள் 

னபற்று இந்தப் மபாட்டியின் தரவரிமசயில் முதலிடம் னபற்றது. 

❖ இநத்ியாமவத் னதாடரந்்து உஸ்னபகிஸ்தான் மற்றும் மமலசியா ஆகிய நாடுகள் 

முமறமய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்கமளப் னபற்றிருந்தன. 
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25 ஆவது ஜூனியர் மற்றும் தகடட் தடபிள் சடன்னிஸ் ெோம்பியன்ஷிப் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ஏசியன் ஜூனியர ் மற்றம் மகடட் மடபிள் னடன்னிஸ் 

சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியின் 25 ஆவது பதிப்பானது மங்மகாலியாவில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இது ஏசியன் மடபிள் னடன்னிஸ் யூனியன் அமமப்பின் அதிகாரதத்ின் கீழ் னசயல்படும் 

மங்மகாலியன் மடபிள் னடன்னிஸ் அமசாஷிமயஷனால் நடத்தப்பட்டது. 

❖ பின்வரும் இந்திய வீரரக்ள் அதில் 2 னவள்ளிப் பதகக்ங்கமள னவன்றனர.் 

o புது தில்லியின் பயாஸ் னஜயின்  

o இநத்ிய ஆடவர ்அணி.  

 

 

இேரெ ்செய்திகள் 

உலகின் ேகலசிறந்ே 10 IB பள்ளிகள் 

❖ உலக அளவில் தமலசிறநத் 10 சரவ்மதச மபகலமரட் (International Baccalaureate - IB) 

பள்ளிகளில் இநத்ியாவில் இருநத்ு இடம்னபற்ற ஒமர பள்ளி திருபாய் அம்பானி 

சரவ்மதசப் பள்ளி ஆகும். 

❖ இங்கிலாந்தில் உள்ள தன்னாட்சிக ் கல்வி ஆமலாசகரக்ளின் மதிப்பீட்டின்படி இந்த 

தரவரிமசப் பட்டியல் உருவாகக்ப்பட்டுள்ளது. 

❖ இநத்ப் பட்டியலில் இடம்னபற்ற ஒமர சரவ்மதச இநத்ிய மபகலமரட் பள்ளி 

இதுமவயாகும். 

❖ இநத்ப் பட்டியலில் சிங்கப்பூரின் ஆங்கிமலா – சீனரக்ள் முதலிடதத்ிலும், 

இங்கிலாந்தின் மகாடால்பின் & மலடிமர ்மற்றும் சிங்கப்பூரின் னசயின்ட் மஜாசப் கல்வி 

நிறுவனம் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களிலும் உள்ளனர.் 
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