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செப்டம்பர் – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ முன்னாள் ஆநத்ிரப் பிரதேச உயர ் நீதிமன்றே்தின் ஓய்வுபபற்ற நீதிபதியான 

பி.லட்சுமண பரட்டி என்பவர ் அம்மாநிலே்தின் முேலாவது தலாக் ஆயுக்ோ 

அமமப்பின் நீதிபதியாகப்  பேவிதயற்றுள்ளார.் 

o விஜயவாடாவில் நமடபபற்ற ஒரு விழாவில் ஆந்திரப் பிரதேச ஆளுநரான 

பிஸ்வபூசன் ஹரிசநே்ன் என்பவரால் இவருக்கு பேவிப் பிரமாணம் பசய்து 

மவகக்ப்பட்டது. 

❖ ஒடிசா கடற்கமரயில் இருந்து "அஸ்திரா" என்ற ஏவுகமணமய இந்திய விமானப் பமட 

பவற்றிகரமாகச ் தசாேமன பசய்துள்ளது. இநே் ஏவுகமணயானது சுதகாய் சு - 30 

எம்.தக.ஐ என்ற தபார ்விமானே்திலிருநத்ு ஏவப்பட்டது. 

❖ மாரப்கப் புற்று தநாயிலிருநத்ு மீண்டு வநே்வரான அபமரிகக்ாமவச ் தசரந்்ே சாரா 

ோமஸ் என்பவர ் ஆங்கிலக் கால்வாமய  நான்கு முமற 54 மணிதநரங்கள்  

இமடவிடாமல் நீந்திய முேலாவது நபராக உருபவடுேத்ுள்ளார.்  

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

சபொது வளொகங்கள் (அங்கீகரிக்கப்படொே ஆக்கிரமிப்பொளர்களள 

சவளிதயற்றுேல்) திருேே் மதெொேொ, 2019 

❖ கடந்ே நிதிநிமலக் கூட்டே் போடரின் தபாது (பட்பஜட்) பாராளுமன்றே்ோல் 

நிமறதவற்றப்பட்ட பபாது வளாகங்கள் (அங்கீகரிகக்ப்படாே ஆக்கிரமிப்பாளரக்மள 

பவளிதயற்றுேல்) திருே்ே மதசாோ, 2019 ஆனது நமடமுமறக்கு வநத்ுள்ளது. 

❖ இநே் மதசாோவானது பபாது வளாகங்கள் (அங்கீகரிக்கப்படாே 

ஆக்கிரமிப்பாளரக்மள பவளிதயற்றுேல்) சட்டம், 1971 இல் திருே்ேம் பசய்கின்றது. 

❖ இது அரசாங்கக்  குடியிருப்புகளில் இருந்து அங்கீகரிகக்ப்படாே குடியிருப்பாளரக்மள 

சீராகவும் விமரவாகவும் பவளிதயற்ற உேவ இருக்கின்றது. 

❖ இது ேகுதியான நபரக்ளுகக்ான அரசாங்கக் குடியிருப்பு வசதிகள் கிமடகக்ப் 

பபறுவமே அதிகரிக்கும் என்றும் அவரக்ள் அநே் வசதிகமளப் பபறுவேற்கானக ்

காே்திருப்புக ்காலேம்ேக்  குமறக்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

 

தூய்ளமயொன நிலக்கரி ஆரொய்ெச்ி மற்றும் தமம்பொட்டிற்கொன தேசிய ளமயம் 

❖ பபங்களூருவில் உள்ள இநத்ிய அறிவியல் நிறுவனேத்ில் தூய்மமயான நிலகக்ரி 

ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டிற்கான தேசிய மமயேம்ே மே்திய அறிவியல் மற்றும் 

போழில்நுட்பே் துமற அமமசச்ர ்டாக்டர ் ஹரஷ்வரே்ன் திறநத்ு மவே்ோர.் 

❖ குறிகத்காள் 

o தூய்மமயான நிலகக்ரி போழில்நுட்பங்களின் வளரச்ச்ி 

o உய்ய மிமகநிமல மின் உற்பேத்ி போழில்நுட்பங்கமள தமம்படுேத்ுேல்.  

❖ நாட்டின் எரிசகத்ிே் தேமவகமளப் பூரே்த்ி பசய்ய தூய்மமயான நிலகக்ரி குறிேே் 

இநே் ஆராய்சச்ியானது உேவியாக இருக்கும். 

இதுபற்றி 
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❖ தூய்மமயான நிலகக்ரி போழில்நுட்பம் என்பது நிலக்கரி எரிசக்தி உற்பேத்ியின் 

எதிரம்மறயான சுற்றுசச்ூழல் ோகக்ேம்ேக் குமறக்கும் போழில்நுட்பங்களின் 

போகுப்பாகும். 

 

சிட்சமக்ஸ் - 19 (SITMEX – 19) 

❖ சிங்கப்பூர ் கடற் பமட, ோய்லாந்துக ் கடற் பமட மற்றும் இநத்ியக ் கடற் பமட 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய சிட்பமகஸ்் - 19 என்ற முேலாவது முே்ேரப்பு கடற் 

பயிற்சியானது தபாரட்் பிதளயரில் போடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஐந்து நாள் நமடபபறும் இந்ேக்  கடற் பமடப்  பயிற்சியானது சிங்கப்பூர,் ோய்லாநத்ு 

மற்றும் இநத்ியா ஆகிய நாடுகளின் கடற் பமடகளுகக்ு இமடதயயான கடல்சார ்

உறவுகமள தமம்படுே்துவமே தநாகக்மாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இநே்ப் பயிற்சியானது பிராநத்ியே்தில் உள்ள ஒட்டுபமாேே் கடல் பாதுகாப்மப 

தமம்படுேத்ுவேற்காக தமற்பகாள்ளப் படுகின்றது. 

❖ இநே்ப் பயிற்சியில் தசர மதலசியா ேனது விருப்பேம்ே பவளிப்படுேத்ியுள்ளது. 

 

5வது ெர்வதேெ ரொமொயணே் திருவிழொ 

❖ இநத்ியக் கலாசச்ார உறவுகள் மன்றே்ோல் (Indian Council for Cultural Relations - ICCR) 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ட 5வது சரவ்தேச ராமாயணே ்திருவிழாவானது 2019 ஆம் ஆண்டு 

பசப்டம்பர ் 17 ஆம் தேதி முேல் பசப்டம்பர ் 19 ஆம் தேதி வமர புது தில்லியில் 

நமடபபற்றுக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இே்திருவிழாவானது சரவ்தேச ராமாயணே ் திருவிழாவின் 5வது 

பதிப்பாகும். 

❖ இநே்ே் திருவிழாவில் 17 நாடுகமளச ்தசரந்்ே கமலஞரக்ள் பங்தகற்று ராமாயணேத்ின் 

பதிப்புகமள வழங்கியுள்ளனர.் 

இதுபற்றி 

❖ ICCR ஆனது 1950 இல் இந்தியாவின் முேலாவது கல்வி அமமசச்ராகப் பேவி வகிேே் 

பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாே் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இநத்ியக் கலாசச்ாரேம்ேப் பரப்புேல் மற்றும் இந்தியாவிற்கும் பிற நாடுகளுகக்ும் 

இமடயிலான பரஸ்பர புரிநத்ுணரவ்ு & கலாசச்ார உறவுகமள வலுப்படுே்துேல் ஆகிய 

தநாகக்ங்களுடன் ICCR ஆனது நிறுவப்பட்டது. 

 

பொரே் கட்டணம் செலுேத்ும் முளற 

❖ இநத்ிய ரிசரவ்் வங்கியானது நுகரத்வாருக்குச ் சாேகமான ஒரு முன்பனடுப்பாக, பாரே ்

கட்டணம் பசலுேத்ும் முமறயின் (Bharat Bill Payment System – BBPS) தநாகக்ம் மற்றும் 

அேன் வரம்பபல்மலமய விரிவுபடுே்தியுள்ளது. 

❖ ேன்னாரவ் அடிப்பமடயில், ேகுதியுள்ள பங்தகற்பாளரக்ளாக போடரச்ச்ியான 

கட்டணங்கள் மற்றும் பண வழங்கீடுகமளே் (முன்பணம் பசலுே்துேல் ேவிர) திரட்டும் 

அமனே்து வமகக் கட்டணோரரக்ளும் இதில் அடங்குவர.் 

❖ பள்ளிக் கட்டணம், காப்பீட்டுே் போமக, மாோந்திர ேவமணே் போமககள்  மற்றும் 

நகராட்சி வரி ஆகியமவ BBPS மூலமாக பசலுேே்லாம். 

இதுபற்றி 
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❖ BBPS என்பது ஒரு ஒருங்கிமணந்ே கட்டணம் பசலுேத்ும் முமறயாகும். இது ஆன்மலன்  

(நிகழ்தநரம்) மற்றும் பணியில் உள்ள முகவரக்ளின் அமமப்பு வழியாக பசயல்படக ்

கூடிய கட்டணச ்தசமவமய வாடிகம்கயாளரக்ளுக்கு  வழங்குகின்றது. 

❖ இது இந்திய தேசியப்  பணவழங்கீட்டுக் கழகேத்ின் (National Payments Corporation of India) 

கீழ் பசயல்படுகின்றது. 

 

பொதுகொப்பு ஆரொய்ெச்ி மற்றும் தமம்பொட்டு அளமப்பொல் வழங்கப்படட் தபொர் 

ெொர்ந்ே சமன்சபொருள் 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அமமப்பானது (Defence Research Development 

Organisation - DRDO) ஒரு புதிய ேமலமுமற அடிப்பமடயிலான  தபார ் சாரந்்ே  

பமன்பபாருமள இந்தியக்  கடற்பமடக்கு வழங்கியுள்ளது. 

❖ இநே் பமன்பபாருளானது சமீபே்திய போழில்நுட்ப மற்றும் கணினி கருவிகமளப் 

பயன்படுே்தி, பயிற்சியளிக்கும் சூழமல உருவாக்குவேற்கு கடல்சார ் தபார ்

மமயங்களுகக்ு உேவுவமே தநாகக்மாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இது புது தில்லிமய அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட அமமப்பு சாரந்்ே ஆய்வுகள் & 

பகுப்பாய்வு நிறுவனம் (Institute for Systems Studies and Analysis - ISSA) மற்றும் 

விசாகப்பட்டினேத்ில் உள்ள கடல்சார ் தபார ் மமயங்கள் ஆகியவற்றால் 

தமம்படுே்ேப்பட்டது. 

❖ ISSA ஆனது ஒரு முேன்மமயான DRDO ஆய்வகமாகும். 

 

எஃகு இறக்குமதி கண்கொணிப்பு அளமப்பு 

❖ எஃகு இறக்குமதி கண்காணிப்பு அமமப்மபே் (Steel Import Monitoring System – SIMS)  

மே்திய வரே்ே்க & போழில் துமற மற்றும் ரயில்தவ அமமசச்ரான பியூஷ் தகாயல் 

போடங்கினார.் 

❖ இது அபமரிகக் எஃகு இறக்குமதி கண்காணிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு அமமப்பின் 

மாதிரியின் படி உருவாகக்ப்பட்டுள்ளது. 

❖ SIMS குறிேே் அறிவிகம்க ஒன்று 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 1 முேல் நமடமுமறக்கு 

வரவிருக்கின்றது. 

❖ இது திறன்  வாய்நே்  பகாள்மக இமடயீடுகமளக் பகாண்டிருப்பேற்காக எஃகு 

இறகக்ுமதி குறிேே் முன்கூட்டியே் ேகவல்கமள மே்திய அரசு மற்றும் போழில் துமற 

பங்குோரரக்ளுக்கு வழங்கும். 

❖ இநே்ே் ேரவுகள் எஃகு அமமசச்கே்தினால் கண்காணிகக்ப்பட இருக்கின்றன. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

மனிே விண்சவளிே் திடட்ம்: இஸ்தரொ மற்றும் பொதுகொப்பு ஆரொய்ெச்ி &  

தமம்பொட்டு அளமப்பு 

❖ இநத்ிய விண்பவளி ஆராய்சச்ி அமமப்பானது (Indian Space Research Organisation - ISRO) 

மனிே விண்பவளிே் திட்டே்திற்கு, மனிேரக்மள மமயமாகக் பகாண்ட 

அமமப்புகமள உருவாகக்ுவேற்காக பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு 

அமமப்புடன் (Defence Research and Development Organisation - DRDO) இமணநத்ுள்ளது. 

❖ ISRO மனிேரக்ளின் விண்பவளிப் பயணேத்ிற்கானே்  திறன்கள் குறிே்து பசயல் நிமல 
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விளகக்ம் அளிப்பேற்காக DRDO உடன் இமணந்துள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 75வது சுேந்திர தினேத்ிற்கு முன்னோகதவ அமவ 

மனிே விண்பவளிப் பயணேத்ிற்கானே் திறன்கமள நிரூபிக்க இருக்கின்றன. 

 

மொநிலெ ்செய்திகள் 

இமொெெ்லப் பிரதேெே்தில் 1100 என்ற உேவி எண் 

❖ இமாசச்லப் பிரதேச அரசானது முக்கிய மநத்ிரி தசவா சங்கல்ப் உேவி எண்ணான 

“1100” (முேலமமசச்ரின் தசமவே் தீரவ்ுகள் உேவி எண்) என்ற உேவி எண்மண 

அறிமுகப்படுேத்ியுள்ளது. 

❖ இநே் தசமவயானது நவீன போழில்நுட்பேம்ேப் பயன்படுே்தி பபாதுமகக்ளின் 

குமறகமள விமரவாகவும் ேகக் தநரே்திலும் தீரப்்பேற்காகே் போடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ முக்கிய மந்திரி தசவா சங்கல்ப் உேவி எண் போடங்கப்பட்டேன் மூலம் இநே் 

வசதிமய வழங்கும் இநத்ியாவின் 4வது மாநிலமாக இமாசச்லப் பிரதேசம் 

உருபவடுே்துள்ளது. 

❖ இதுவமர, இந்ே தசமவயானது உே்ேரகாண்ட், மே்தியப் பிரதேசம் மற்றும் உேே்ரப் 

பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில்  இருக்கின்றது. 

 

தமொதி பொக் திளரப்படம் – உேே்ரகொண்ட ்

❖ உே்ேரகாண்ட் மாநிலேத்ின் எளிதில் அணுக முடியாே கிராமேத்ில் உள்ள ஒரு 

விவசாயியின் தபாராட்டேம்ே அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட தமாதி பாக் என்ற ஆவணப் 

படமானது ஆஸ்கார ்விருதுகக்ுப் "பரிந்துமரகக்ப் பட்டுள்ளது". 

❖ இது பவுரி காரவ்ால் பகுதியில் வசிக்கும் விேய்ாேே் சரம்ா என்ற விவசாயியின் 

வாழ்கம்கமய அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட படமாகும். 

❖ இநே் ஆவணப் படமானது நிரம்ல் சநத்ிரா டான்ட்ரியால் என்பவரால் 

இயகக்ப்பட்டுள்ளது. 

❖ தமலும், ஒரு நபமர அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட இநே் ஆவணப் படமானது தகரளாவில் 

நமடபபற்ற சரவ்தேச குறும்பட விழாவில் முேலாவது பரிமசயும் பவன்றுள்ளது. 

 

தீக்சி நீரம்ின் திடட்ம் - அருணொெெ்லப் பிரதேெம் 

❖ அருணாசச்லப் பிரதேச முேல்வரான பபமா காண்டு தீகச்ி நீரம்ின் திட்டேம்ே 

அம்மாநில மக்களுக்கு அரப்்பணிே்ோர.் 

❖ தமற்கு காபமங் மாவட்டே்தில் உள்ள தீகச்ி கிராமேத்ில் 24 பமகா வாட் திறன் பகாண்ட 

நீரம்ின் திட்டம் ஒன்று நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது புடுங் என்ற  நதியில் கட்டப்பட்ட ஒரு நதி சாரந்ே் நீரம்ின் திட்டமாகும். 

❖ இது நான்கு ஆண்டுகளில் கட்டி முடிகக்ப்பட்டது. 

❖ இநே்ே் திட்டேத்ிலிருநத்ு ேயாரிகக்ப்படும் மின் உற்பே்தியின் ஒதர பயனாளி மாநிலம்  

அருணாசச்லப்  பிரதேசம் ஆகும். 
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பிரபலமொனவர்கள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

டொக்டர ்கலொம் ஸ்மிருதி ெர்வதேெ சிறப்புேத்ுவ விருது 2019 

❖ வங்காள தேசேத்ின் பிரேமரான தஷக் ஹசீனாவுகக்ு டாகக்ாவில் 2019 ஆம் ஆண்டின் 

டாக்டர ்கலாம் ஸ்மிருதி சரவ்தேச சிறப்புே்துவ விருது  வழங்கப்பட்டது. 

❖ அமமதியான & வளமான பேற்காசியாமவப் பற்றிய அவருமடய பாரம்வ மற்றும் 

இநத்ியாவிற்கும் வங்காள தேசேத்ிற்கும் இமடயிலான ஒேத்ுமழப்மப வளரப்்பதில் 

அவர ்ஆற்றியப்  பங்களிப்பிற்காக  அவருக்கு இநே் விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ இநே் விருோனது முன்னாள் இந்திய குடியரசுே் ேமலவரான டாக்டர ்ஏ.பி.தஜ. அப்துல் 

கலாமின் நிமனவாக நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

❖ ேங்களது நாடு சிறநத்ு விளங்குவேற்காக, ேங்களது துமறகளில் சிறப்புேத்ுவேம்ே  

பவளிப்படுேத்ும் அரசியல் ேமலவரக்ள் அல்லது ேமலவரக்மளக் பகௌரவிப்பேற்காக  

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் இந்ே விருது வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ இநே் விருோனது  தடல் வியூ என்ற அமமப்பால் வழங்கப்படுகின்றது. இந்ே 

அமமப்பானது அறகக்ட்டமள சமூகச ் சட்டேத்ின் கீழ் பதிவு பசய்யப்பட்ட ஒரு அரசு 

சாரா அமமப்பாகும். 
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