
•   
•    
 

 
 

செப்டம்பர்  – 19  

TNPSC துளிகள் 

❖ உத்தரகாண்ட் மாநில அரசு 3 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரரயிலான அரனதத்ு அரசு 

மற்றும் தனியார ் பள்ளிகளிலும் சமஸ்கிருத மமாழிரயக்  கட்டாயமாக்க முடிவு 

மசய்துள்ளது. 

o உத்தரகாண்ட் மாநிலதத்ின் முக்கிய பிராந்திய மமாழிகளான குமாவவானி 

மற்றும் கரவ்ாலி ஆகிய மமாழிகளுக்கு யுமனஸ்வகாவால் “அழிநத்ு வரும் 

நிரலயில் உள்ள மமாழிகள் ”  என்ற அந்தஸ்து வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஹரியானா உயர ் நீதிமன்றத் தரலரம நீதிபதி கிருஷ்ணா முராரி, இமாசச்லப்  

பிரவதச உயர ் நீதிமன்றத் தரலரம நீதிபதி வி.ராமசுப்பிரமணியன், ராஜஸ்தான் 

உயர ் நீதிமன்றத் தரலரம நீதிபதி எஸ்.ரவீநத்ிர பட், வகரள உயர ் நீதிமன்றத ் 

தரலரம நீதிபதி ஹிருஷிவகஷ் ராய் ஆகிவயார ்இந்திய உசச் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

o உசச் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் மமாதத் எண்ணிகர்க 34 ஆகிறது. இது இன்று 

வரர அதிகபட்ச நியமனமாகும். 

❖ 12 ஆம் நூற்றாண்ரடச ்சாரந்த் பூமிஸ்பரஷ்ா முதர்ாவில் அமரந்்த நிரலயில் இருக்கும்  

புதத்ரின் மவண்கல சிரல 1961 ஆகஸ்ட் 22 அன்று நாலந்தா அருங்காட்சியகதத்ின் 

இநத்ிய மதால்மபாருள் ஆய்வு ரமயதத்ில் இருநத்ு  திருடப்பட்டது. அது தற்வபாது 

ஐக்கியப் வபரரசால் இந்தியாவிற்குத் திருப்பி அளிகக்ப் பட்டது. 

❖ அமமரிகக்ாவின் வதசியப் பாதுகாப்பு ஆவலாசகராக ராபரட்் ஓ’பிரரயன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் ராபரட்் ஓ’பிரரயன் ஜான் வபால்டரன அடுதத்ு 

அமமரிகக்ாவின் வதசிய பாதுகாப்பு ஆவலாசகராக நியமிக்கப்படுவார.் 

❖ மபங்களூருவில் நடநத் இறுதிப் வபாட்டியில் இநத்ியா மரட் அணியானது  இநத்ியா 

கிரன்ீ அணிரய ஒரு இன்னிங்ஸ் மற்றும் 38 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வதாற்கடித்து 

துலீப் டிராபி வபாட்டியின் 58வது சீசரன மவன்றது. 

o இநத்ியா மரட் அணிக்காக 153 ரன்கள் எடுத்த அபிமன்யு ஈஸ்வரன் ஆட்ட 

நாயகனாகத் வதரவ்ு மசய்யப்பட்டார.்  

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

மின்னணு  சிகசரட்டுகள் ேடடசெய்யப்பட்டுள்ளன 

❖ மின்னணு சிகமரட்டுகரளத் தரட மசய்ய மத்திய அரமசச்ரரவ “ஒப்புதல்” 

அளிதத்ுள்ளது. 

❖ மின்னணு மூலம் உடலில் நிகவ்காடிரன மசலுத்தும் முரறயான ENDS (எலக்ட்ரானிக ்

நிவகாடின் மடலிவரி சிஸ்டம்ஸ்/ Electronic Nicotine Delivery Systems) அல்லது மின்னணு 

சிகமரட்டுகள் மதாடரப்ான உற்பதத்ி, இறக்குமதி/ஏற்றுமதி, வபாகக்ுவரதத்ு, விற்பரன, 

விநிவயாகம், வசமிப்பு மற்றும் விளம்பரம் ஆகியரவ தரட மசய்யப்பட்டு உள்ளன.  

❖ தரடகக்ாக அவசர வழிச ்சட்ட முரறரய அரசாங்கம் எடுதத்ுள்ளது. 

❖ பதிமனட்டு மாநிலங்களும் இரண்டு யூனியன் பிரவதசங்களும் ஏற்கனவவ மின்-

சிகமரட்டுகள், மின்னணு ஹூகக்ா மற்றும் ஆவியாக்குதல் சாதனங்கள் 

ஆகியவற்ரறப் பயன்படுத்துவரதத்  தரட மசய்துள்ளன.  
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உலகின் மிகப்சபரிய வம்ொவளியினர ்- இந்தியர்கள் 

❖ 17.5 மில்லியன் எண்ணிகர்கயில், இநத்ிய வம்சாவளியினர ் உலகின் மிகப்மபரிய 

வம்சாவளியினராக மதாடரக்ின்றனர.் 

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டின் இரடக் காலத்தில் உலகின்  ஒட்டுமமாத்த புலம்மபயரந்த் 272 

மில்லியன் மக்களில் 6.4% ஆகும். 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (3.4 மில்லியன்), அமமரிகக்ா (2.6 மில்லியன்) மற்றும் சவுதி 

அவரபியா (2.4 மில்லியன்) ஆகிய நாடுகள்  இநத்ியரக்ளுக்கான முதல் மூன்று 

புலம்மபயரும்  இடங்களாகும். 

❖ கடந்த ஆண்டில் 50,000க்கும் வமற்பட்ட இநத்ியரக்ள் அமமரிகக்க்  குடியுரிரமரயப் 

மபற்றுள்ளனர.் 

❖ சரவ்வதச புலம்மபயரந்்வதார ் நிரல 2019 என்ற இநத் அறிகர்க ஐ.நா.வின் 

மபாருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் நிறுவனத்தின் மகக்ள்மதாரகப் பிரிவால் 

மவளியிடப் பட்டுள்ளது.. 

❖  இரண்டாவது மிகப்மபரிய வம்சாவளியினராக மமகச்ிவகாரவச ் வசரந்்த 

புலம்மபயரந்வ்தார ்(11.8 மில்லியன்)  கட்டரமக்கின்றனர.் அரதத்   மதாடரந்த்ு சீனா 

(10.7 மில்லியன்), ரஷ்யா (10.5 மில்லியன்), சிரியா (8.2 மில்லியன்), வங்கவதசம் (7.8 

மில்லியன்), பாகிஸ்தான் (6.3 மில்லியன்), உகர்ரன் (5.9 மில்லியன்), பிலிப்ரபன்ஸ் (5.4 

மில்லியன்) மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் (5.1 மில்லியன்) ஆகிய நாட்டவர ்உள்ளனர.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் மிக அதிகமான சரவ்வதச புலம்மபயரவ்ாளரக்ளுக்கு (82 மில்லியன்) 

பிராந்திய ரதீியில் ஐவராப்பா அரடக்கலம் அளிதத்து. அதரனத் மதாடரந்்து வடக்கு 

அமமரிகக்ா (59 மில்லியன்), வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மற்றும் வமற்கு ஆசியப் பகுதி (49 

மில்லியன்) ஆகியன உள்ளன. 

❖ நாடுகள் மட்டத்தில், அமமரிகக்ா உலகின் மமாதத் புலம்மபயரவ்ாளரக்ளில் 19 

சதவிகித அளவிற்குச ் சமமாக மிக அதிக அளவிற்கு (51 மில்லியன்) சரவ்வதச 

புலம்மபயரவ்ாளரக்ளுக்கு அரடகக்லம் அளிதத்ுக் மகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ அதரனத் மதாடரந்்து மஜரம்னியும் சவுதி அவரபியாவும் தலா 13 மில்லியன் 
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எண்களுடன் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில் புலம்மபயர ்

ஆதரவளிக்கும் நாடாகவும், ரஷ்யா (12 மில்லியன்) ஐக்கியப் வபரரசு (10 மில்லியன்), 

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (4 மில்லியன்), பிரான்ஸ், கனடா, ஆஸ்திவரலியா (தலா 8 

மில்லியன் அளவிலும்), இதத்ாலி (16 மில்லியன்) ஆகிய நாடுகள் அடுத்தடுதத் 

இடங்களிலும் உள்ளன.  

 

 

தமம்படட் ேடரயிறங்கும் டமோனம் @ விஜயநகர், அருணாெெ்லப் பிரதேெம்  

❖ அருணாசச்லப் பிரவதசத்தின் சாங்லாங் மாவட்டதத்ில் உள்ள விஜயநகரில் வமம்பட்ட 

தரரயிறங்கும் ரமதானதர்த இந்தியா மீண்டும் திறந்துள்ளது. 

❖ வம 1961 முதல் மூவலாபாய காரணங்களுகக்ாக அங்கு குடிவயறிய முன்னாள் அசாம் 

ரரபிள்ஸ் பரடயின் பணியாளரக்ளால் விஜயநகர ்கட்டுப்படுதத்ப் படுகிறது. 

❖ இநத் இடம் மியான்மரின் எல்ரலயில் உள்ளது. 

❖ உள்ளூர ்லிசு பழங்குடி மகக்ள் இந்த இடதர்த டவுடி என்று அரழக்கிறாரக்ள். 

❖ இநத்ிய விமானப் பரட முதன்முதலில் விஜயநகரில் டவகாட்டா மற்றும் ஓட்டர ்

விமானங்களுடன் 1962 இல் தனது நடவடிகர்ககரளத் மதாடங்கியது. 

❖ அதிக எரடரயத் தூகக்ும் வபாக்குவரத்து விமானங்களான சி-130 வஜ மற்றும் சி-17 

ஆகியன தரரயிறங்குவதற்கான கூடுதல் ஏற்பாடுகளுடன் தற்வபாது ஒரு ஏ.என் 32 

விமானம் ஆனது  தரரயிறங்கி உள்ளது. 

 

இந்திய ரயில்தவ: செட் ஆன் சஜனதரஷன் (HOG) சோழில்நுடப்ம்  

❖ இநத் ஆண்டுக்குள் அரனதத்ு எல்.எச.்பி வகாச ்(Linke-Hofmann-Busch coach) ரயில்களிலும் 

மஹட் ஆன் மஜனவரஷன் மதாழில்நுட்பதர்தப்  பின்பற்ற ரயில்வவ அரமசச்கம் 

முடிவு மசய்துள்ளது. 

❖ இன்று வரர 342 ரயில்கள் ஏற்கனவவ HOG ஆக மாற்றப் பட்டுள்ளன. 

❖ மின்சாரத்தின் விரல ஒரு  யூனிட்டுக்கு ₹ 22 என்ற விரலயில் இயங்கும் என்ட்-ஆன்-

மஜனவரஷன் (EOG) முரறயுடன் ஒப்பிடும் வபாது புதிய மதாழில்நுட்பமான  HOG ஆனது 

ஒரு யூனிட் ₹ 6 என்ற விரலயில் கிரடக்கும். 

எப்படி இது செயல்படுகிறது? 
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❖ HOG மதாழில்நுட்பதத்ில், வமல்நிரல மின்சார விநிவயாகத்திலிருநத்ு மின்சாரம் 

எடுகக்ப் படும். 

❖ மபரிய சத்தம் மற்றும் புரககரள மவளிவயற்றும் ஆற்றல்  மஜனவரட்டர ்காரக்ள் இனி 

அதில் இருகக்ாது. 

❖ அதத்ரகய இரண்டு மஜனவரட்டர ்காரக்ளுகக்ுப் பதிலாக  

o ஒரு அரமதியான காதத்ிருப்பு மஜனவரட்டர ் கார ் அவசரநிரலகக்ு 

பயன்படுத்தப் படும். 

o மற்ற காரில் முழு ரயிலிலும் பயன்படுதத்ப்பட வவண்டிய வமல்நிரல 

விநிவயாகத்திலிருநத்ு சக்திரய மாற்றும் திறன் இருக்கும். 

 

 

சபாது கட்டிடக் கடலயில் வளரந்்து வரும் தபாக்குகள் 

❖ ‘மபாது கட்டிடக் கரலயில் வளரந்த்ு வரும் வபாக்குகள்’ குறித்த வதசியக ்கருதத்ரங்ரக 

மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர விவகாரத் துரற அரமசச்ர ் ஹரத்ீப் எஸ். புரி 

புதுதில்லியில் திறந்து ரவத்தார.் 

❖ ‘கட்டுமான மதாழில்நுட்ப ஆண்டு - 2019-20’ என்ற நிகழ்சச்ியின் வபாது நாடு தழுவிய 

விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரதத்ின் ஒரு பகுதியாக மத்திய மபாதுப்பணித் துரறயால் 

இநத் கருத்தரங்கு ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 

❖ இது கட்டுமானத் துரறயில் நவீன மதாழில்நுட்பங்கரளப் பயன்படுதத்ுவது குறித்த 

விழிப்புணரர்வ அதிகரிப்பரத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

ெரவ்தேெெ ்செய்திகள் 

ேடுப்பூசி மறுப்பு  - உலகளாவிய ஆதராக்கியேத்ிற்கு அெச்ுறுே்ேல் 

❖ உலக சுகாதார அரமப்பு (WHO) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய 

ஆவராக்கியத்திற்கான 10 அசச்ுறுத்தல்களில் ஒன்றாக ‘தடுப்பூசி மறுப்ரப’ 

வசரத்்திருக்கிறது. 

❖ தடுப்பூசி மறுப்பு என்பது தடுப்பூசிகள் கிரடதத்ாலும் தடுப்பூசி வபாட தயகக்ம் 

அல்லது மறுப்பு மதரிவித்தல் ஆகும். 

❖ தடுப்பூசி வபாடுவதற்குத் தயங்குவது தடுப்பூசியால் தடுகக்கக்ூடிய வநாய்கரளக ்

ரகயாள்வதில் ஏற்பட்ட முன்வனற்றதர்த மாற்றியரமகக் அசச்ுறுதத்ுகிறது. 
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❖ எடுத்துகக்ாட்டு: 2018 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் தட்டம்ரம 30% அதிகரிதத்ுள்ளது.  

❖ WHO இன் படி 2019 இல் உலக சுகாதாரத்திற்கான பத்து அசச்ுறுதத்ல்கள்: 

o காற்று மாசுபாடு மற்றும் காலநிரல மாற்றம் 

o மதாற்று அல்லாத வநாய்கள் 

o உலகளாவிய காய்சச்ல் பரவல்  

o பலவீனமான மற்றும் பாதிகக்ப்படகக்ூடிய அரமப்புகள் 

o நுண்ணுயிரக்் மகால்லி எதிரப்்பு 

o எவபாலா மற்றும் பிற உயர ்அசச்ுறுத்தல் வநாய்க் கிருமிகள் 

o பலவீனமான ஆரம்ப சுகாதார பராமரிப்பு நிரல  

o தடுப்பூசி மறுப்பு  

o மடங்கு 

o எச.்ஐ.வி 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

கிடளதபாதெட் கடளக்சகாள்ளி  - சஜரம்னி 

❖ சரச்ர்சக்குரிய கரளக்மகாள்ளியான கிரளவபாவசட்ரட 2023 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதிக்குள் ஒழிகக் மஜரம்னி முடிவு மசய்துள்ளது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகளிலும் உணவுப் பயிரக்ளின் மகரநத்ச ் வசரக்ர்கயிலும் 

முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் பூசச்ி இனங்கரளப்  பாதுகாப்பதற்காகவவ  இநத்த் தரட 

ஏற்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

❖ இநத் ரசாயனம் மனிதரக்ளுக்குப் புற்றுவநாரய ஏற்படுதத்ும் என்றும் சநவ்தகிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ கிரளவபாவசட் இந்தியாவிலும் பிரபலமானது. 

❖ முன்னதாக, ஜூரல 2019 இல் கிரளவபாவசட் பயன்பாட்ரடத் தரட மசய்த முதல் 

ஐவராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர ்நாடு  ஆஸ்திரியா ஆகும். 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

DEET செயலி - சேலுங்கானா 

❖ மதலுங்கானா மாநில அரசு வவரலயற்ற இரளஞரக்ளுகக்ாக ஒரு பிரத்திவயக 

மசயலிரய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ மதலுங்கானாவின் டிஜிட்டல் வவரலவாய்ப்பு பரிமாற்றம் (DEET - Digital Employment 

Exchange of Telangana) என்ற மசயலியானது நாட்டில் இது வபான்ற முயற்சிகளில் முதல் 

முயற்சியாகும். 

❖ DEET இயங்குதளம் தற்வபாது மாநிலம் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள 

நிறுவனங்களிலிருநத்ு 40,000க்கும் வமற்பட்ட காலியிடங்கரளக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ வவரல வதடுபவரக்ளுக்கு அதிக வாய்ப்புகரள வழங்குவரத DEET வநாகக்மாகக ்

மகாண்டுள்ளது. அவத வநரத்தில் வவரல அளிக்கும் முதலாளிகளின் வரம்பு 

நிரலகரள அவரக்ளுக்குத் மதரிவு மசய்ய ஏராளமான விருப்பங்கள் அவரக்ளுகக்ு 
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அளிப்பதன் மூலம் இநத்த்  தளம்  விரிவுபடுதத்ுகின்றது.  

 

விடளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

தேசிய நீெெ்ல் ொம்பியன்ஷிப் 

❖ ஸ்ரீஹரி நடராஜ் 73வது க்மளன்மாரக்் மூத்வதார ் வதசிய நீசச்ல் சாம்பியன்ஷிப்பில் 

ஆண்களுகக்ான 100 மீட்டர ் ஃப்ரஸ்ீரடல் பட்டதர்தயும், 50 மீட்டர ் வபக் ஸ்ட்வராக ்

பதகக்தர்தயும்  மவன்றுள்ளார.் 

❖ ஆண்களின் 50 மீட்டர ் வபக் ஸ்ட்வராக் வபாட்டியில் 25.58 வினாடிகளில் நீந்தி வதசிய 

சாதரனரயயும் இவர ்பரடத்துள்ளார.்  

❖ ஹரியானாரவச ் வசரந்த் சிவானி கட்டாரியா சிறநத் மபண் நீசச்ல் வீரராக வதரவ்ு 

மசய்யப்பட்டார.் 

❖ ஒட்டுமமாதத் சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் ஆண்கள் அணி பட்டதர்த கரந்ாடகா மவன்றது. 

❖ மபண்கள் அணி வகாப்ரபரய மகாராஷ்டிரா  ரகப்பற்றியது. 

 

ஹீதரா தமாட்தடாகார்ப் மற்றும் தகால்ஃப் 

❖ ஹீவரா வமாட்வடாகாரப்் தரலவரும் நிரவ்ாக இயகக்ுநருமான பவன் முஞ்சல் 2019 ஆம் 

ஆண்டு  ஆசிய பசிபிக் வகால்ஃப் வாழ்த்தரங்கதத்ில் (Hall of Fame) வசரக்க்ப்படுவார.் 

❖ இநத்ியாவிலும் உலமகங்கிலும் விரளயாட்டுத்  துரறக்கு அவர ்அளித்த ஆதரவுகக்ாக  

அவர ்அங்கீகரிக்கப் படுகிறார.் 

❖ துவகக் விழாவானது  நவம்பர ் மாதம் குருகிராமில் உள்ள டி.எல்.எஃப் வகால்ஃப் & 

கன்ட்ரி கிளப்பில் நரடமபறவிருக்கும் ஆசிய வகால்ஃப் விருதுகள் காலா விருநத்ில் 

நரடமபறும். 

❖ பிஜிஏ சுற்றுப் பயணம், ஐவராப்பிய சுற்றுப் பயணம்  மற்றும் ஆசிய சுற்றுப் பயணம்  

ஆகிய மூன்று முக்கிய வகால்ஃப் சுற்றுப் பயணங்களிலும் அவர ் ஒரு பங்குதாரர ்

ஆவார.் 
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