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செப்டம்பர்  – 20  

TNPSC துளிகள் 

❖ பெங்களூரில் உள்ள HAL விமான நிலலயதத்ில் இருந்து, உள்நாட்டில் கட்டெ்ெட்ட 

இலகுவான பொர ் விமானமான பதஜாஸில் ெயணம் பெய்த முதல் ொதுகாெ்பு 

அலமெெ்ராக மத்திய அலமெெ்ர ்ராஜ்நாத் சிங் ஆனார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கீழடி சதால்சபாருள் ஆய்வுத்தளம், சிவகங்கக 

❖ சிவகங்லக மாவட்டத்தில் கீழடியில் அகழ்வாராய்ெச்ியின் பொது கண்டுபிடிகக்ெ்ெட்ட 

ெழங்கால பொருட்களானது  கி. மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி. பி. 1 ஆம் நூற்றாண்டு 

வலரயிலான காலெ்ெகுதிலயெ ் ொரந்்தலவ என்று தமிழ்நாடு பதால்பொருள் துலற 

(Tamil Nadu Archaeology Department-TNAD) பதரிவிதத்ுள்ளது. 

❖ ‘கீழடி - லவலக நதிகக்லரயில் ெங்க கால நகர நாகரிகம்’ என்ற தலலெ்பில் ஒரு 

அறிகல்கலய TNAD பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இநத் அறிகல்கயில் முன்பு நம்ெெ்ெட்டலத விட புதிய கண்டுபிடிெ்புகள் சுமார ் 300 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னரானலவ என்று குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளன. 

❖ முதல் மூன்று அகழ்வாராய்ெச்ிகள் இந்தியத ் பதால்பொருள் ஆய்வுத் துலறயால் 

பமற்பகாள்ளெ்ெட்டன, நான்காவது அகழ்வாராய்ெச்ியானது TNAD-ஆல் 

பமற்பகாள்ளெ்ெட்டது. 

❖ தமிழ்நாட்டில் லவலக ெமபவளிகளின் இரண்டாவது நகரமயமாக்கலானது  கி.மு. 6 

ஆம் நூற்றாண்டில் கங்லக ெமபவளிகளில் நடந்தலதெ் பொலபவ நடநத்ுள்ளது என்று 

இநத் முடிவுகள் பதரிவிக்கின்றன. 

❖ இநத் அறிகல்கயானது முன்னர ்ெரவலாகெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெட்ட கீழடிக்கு என்ெதற்குெ் 

ெதிலாக  இநத்த் தளதல்த “கீலடி” என்று உெெ்ரிக்கிறது. 

❖ ெண்லடய ெங்க கால கலாெெ்ார வரலாற்றில் இது ஒரு முக்கிய திருெ்புமுலனயாகும். 

 

தமிழ் பிராமி எழுத்து வடிவம்  

❖ அகழ்வாராய்ெச்ி நடந்த இடதத்ிலிருநத்ு ஐம்ெதத்ாறு தமிழ்-பிராமி எழுத்துகக்ள் 
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பொறிகக்ெ்ெட்ட ொலன ஓடுகள் கண்படடுகக்ெ்ெட்டுள்ளன. 

❖ இநத் கீழடிக்  கண்டுபிடிெ்புகளானது தமிழ்-பிராமி எழுதத்ுக்கள் கி.மு. 6 ஆம் 

நூற்றாண்லடெ ்ொரந்த்லவ என்ெலத நிரண்யிக்கின்றன. 

❖ கிமு. 6 ஆம் நூற்றாண்டில் இருநப்த உள்ளூர ் மக்கள் கல்வியறிலவெ் 

பெற்றிருக்கிறாரக்ள் அல்லது எழுதும் கலலலயக ் கற்றுக் பகாண்டாரக்ள் என்ெலத 

இது உறுதிெடுதத்ுகிறது. 

விலங்குகள் 

❖ அந்த இடதத்ில் காணெ்ெடும் பின்வரும் விலங்குகளின் எலும்புத் துண்டுகள் புபனவில் 

உள்ள படகக்ான் முதுகலல கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ெச்ி நிறுவனதத்ிற்கு அவற்றின் 

வயது ெகுெ்ொய்வுகக்ாக அனுெ்ெெ்ெட்டன. 

o மாடு / எருது, எருலம, பெம்மறி, ஆடு, நீலான் (மான்), கலலமான், காட்டுெ்ென்றி 

மற்றும் மயில். 

❖ இவற்லற கீழடியில் உள்ள ெமூகம் விவொய பநாகக்ங்களுகக்ாகெ் ெயன்ெடுதத்ியது. 

கார்பன் வயது கணக்கீடு  

❖ அகழ்வாராய்ெச்ி நடந்த இடத்திலிருநத்ு பெகரிகக்ெ்ெட்ட ஆறு காரெ்ன் மாதிரிகள் 

அபமரிகக்ாவின் ஃபுபளாரிடா மாகாணத்தின் மியாமி என்ற இடத்தில் உள்ள பீட்டா 

ெகுெ்ொய்வு ஆய்வகதத்ிற்கு ஆசில்லபரட்டர ் மாஸ் ஸ்பெக்ட்பராபமட்ரி (Accelerator Mass 

Spectrometry) என்ற முலறயின் மூலம், இநத் மாதிரிகளின் வயலதக ்

கணக்கிடுவதற்காக அனுெ்ெெ்ெட்டுள்ளது.  

❖ 353 பெ.மீ ஆழத்தில் இருநத்ு பெகரிகக்ெ்ெட்ட ஆறு மாதிரிகளில் ஒன்று 

அபமரிகக்ாவிற்கு காரெ்ன்  வயது கணகக்ீடு பொதலனகக்ு அனுெ்ெெ்ெட்டது. அநத் 

முடிவில் இநத் மாதிரிகள்  “கிமு 580க்குெ ்பெல்கிறது” என்று கூறெ்ெட்டுள்ளது.  

❖ கீழடியிலிருநத்ு கண்படடுகக்ெ்ெட்ட மட்ொண்ட மாதிரிகள் பவலூர ் பதாழில்நுட்ெ 

கல்வி நிறுவனம் மூலம் இத்தாலியின் பிொ ெல்கலலகக்ழகதத்ின் புவி அறிவியல் 

துலறக்கு அனுெ்ெெ்ெட்டுள்ளன. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

புதிய விமானப்பகடத ்தகலகமத ்தளபதி  - ஆர.்தக.எஸ் பசதௌரியா 

❖ ஏர ் மாரஷ்ல் ஆர.்பக.எஸ் ெபதௌரியா புதிய இநத்ிய விமானெ்ெலடத் தலலலமத ்

தளெதியாக  நியமிகக்ெ்ெட்டுள்ளார.் 

❖ மிகவும் மதிெ்புமிகக் அதிகாரியான, ெபதௌரியா பிரான்சு நாட்டுடனான ரஃபெல் பஜட் 

ஒெ்ெநத்தல்த இறுதி பெய்வதில் முக்கியெ்  ெங்கு வகித்தார.் 

❖ தற்பொது விமானெ் ெலடயின் துலணத் தளெதியாக உள்ள இவர,் தற்பொழுது 

தலலலமத் தளெதியாகெ் ெதவி வகிக்கும் பி.எஸ்.தபனாவா பெெ்டம்ெர ்30 ஆம் பததி 

ஓய்வு பெற்ற பின்னர ் விமானெ் ெலடயின் தலலலமத் தளெதி ெதவிலய ஏற்றுக ்

பகாள்வார.் 

❖ பி.எஸ்.தபனாவா ஓய்வு பெறும் அபத நாளில் ெபதௌரியாவும்  ஓய்வு பெறவிருந்தார.் 

❖ ஆனால் அவர ்இெ்பொது மறுமுலற நியமிகக்ெ்ெடுவதால், அவர ்பமலும் மூன்று வருட 

காலதத்ிற்பகா அல்லது 62 வயலத அலடயும் வலரபயா இந்தெ்  ெதவிலய  வகிெ்ொர.் 
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கர்ப்பிணிப்  சபண்கள் மற்றும் குழந்கதகளின் இறப்பு மதிப்பீடுகள் 

❖ ஒவ்பவாரு 11 விநாடிகளுக்கும் ஒருவர ் அல்லது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 2.8 மில்லியன் 

கரெ்்பிணிெ் பெண்கள் மற்றும் புதிதாகெ் பிறந்த குழநல்தகள் இறக்கின்றனர ் என்று 

மதிெ்பீடு பெய்யெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ பெரும்ொலும் தடுகக்ெ்ெடகக்ூடிய காரணங்களாபலபய இநத் உயிரிழெ்புகள் 

நிகழ்கின்றன. 

❖ இநத் இறெ்பு மதிெ்பீடானது யுனிபெஃெ், உலக சுகாதார அலமெ்பு, ஐக்கிய நாடுகளின் 

மகக்ள் பதாலக பிரிவு, ஐக்கிய நாடுகளின் மகக்ள் பதாலக நிதியம் மற்றும் உலக 

வங்கிக ்குழுமம்  ஆகிய அலமெ்புகளால் பவளியிடெ் ெடுகின்றது.  

❖ ெமீெதத்ிய மதிெ்பீடுகளின் ெடி, 2017 ஆம் ஆண்டில் 

o கரெ்்ெம் மற்றும் பிரெவம் ஆகியவற்றில் ஏற்ெடும் சிகக்ல்களால் ஒவ்பவாரு 

நாளும் 800க்கும் பமற்ெட்ட பெண்கள் இறந்தனர.் 

o புதிதாகெ் பிறநத் குழநல்தகள்  28 நாட்களுகக்ுள்  நாபளான்றுக்கு 7,000 என்ற 

எண்ணிகல்கயில் இறந்தனர.் 

❖ மகெ்பெறு கால ஆபராக்கியதல்தயும் புதிதாகெ் பிறந்த குழநல்தகளின் 

உயிரவ்ாழ்லவயும் உறுதி பெய்ய அரொங்கங்கள், தனியார ் துலற மற்றும் பொது 

ெமூகதல்த தனது “ஒவ்பவாரு குழநல்தயும் உயிரவ்ாழ்தல்” என்ற உலகளாவிய 

பிரெெ்ாரத்தின் மூலம் யுனிபெஃெ் வலியுறுதத்ுகிறது. 

 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ககப்தபசிகள்  

❖ மாற்றுத ் திறனாளிகளுக்கு தகவல் மற்றும் தகவல் பதாடரப்ு பதாழில்நுட்ெம்  

அணுகலல அதிகரிெ்ெதற்கானத் பதாடர ் நடவடிகல்ககளுக்கு டிஜிட்டல் பதாலலத ்

பதாடரப்ு ஆலணயம் ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ 5 அல்லது அதற்கு பமற்ெட்ட வலக லகெ்பெசிகலள உற்ெதத்ி பெய்யும் அலனதத்ு 

முக்கிய லகெ்பெசி உற்ெதத்ியாளரக்லளயும், மாற்றுத் திறனாளிகளின் 

பதலவகலளெ்  பூரத்்தி பெய்யும் விதமாக குலறநத்து ஒரு வலகலயயாவது 

தயாரிக்குமாறு இந்த ஆலணயம் வலியுறுதத்ியுள்ளது. 

❖ மாற்றுத ் திறனாளிகளின் உரிலமகள் ெட்டம் (2016) ஆனது அவரக்ளின் 21 

குலறொடுகலள அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ குலறொடுகலள பகாண்ட அலனவருகக்ும் ICTயின் நன்லமகலள வழங்க லகெ்பெசி 

தயாரிெ்ொளரக்ள் கட்டாயெ்ெடுத்தெ்ெடுவாரக்ள். 

❖ ொம்ெங் நிறுவனம் ெமீெதத்ில் மாற்றுத் திறனாளிகலள லமயமாகக் பகாண்ட 2 

லகெ்பெசி வலககலள அறிமுகெ் ெடுத்தியுள்ளது. 

 

கனிம ஆய்வு 

❖ அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் கனிம உற்ெத்திலய 200 ெதவீதம் உயரத்்த 

நிலகக்ரித் பதாழிற்துலறகக்ு சுரங்க மற்றும் நிலகக்ரி அலமெெ்ர ்பிரஹ்லாத் பஜாஷி 

வலியுறுதத்ியுள்ளார.் 

❖ அவர ்பதசியக்  கனிம ஆய்வு அறகக்ட்டலளயின் பெலவிடெ்ெடாத ரூ.1500 பகாடிலயெ் 

ெயன்ெடுத்த அவரக்லள அலழத்தார.் 

❖ இநத்ியாவில் தயாரிெ்பொம் திட்டத்தில் சுரங்கத ் துலற ஒரு முக்கிய ெங்கிலன  

வகிக்கின்றது. 
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❖ பதசியக் கனிம பகாள்லக 2019 ஆனது நிதி பதாகுெ்பு, ஏலத்தின் பொது முதல் முலற 

மறுக்கும் உரிலம பொன்ற ெல்பவறு ெலுலககள் மூலம் தனியார ் முதலீட்லட ஈரக்க் 

முன்பமாழிகிறது. 

 

இகணயத்கத அணுகுவதற்கான உரிகம - தகரள உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு 

❖ பகரள உயர ் நீதிமன்றமானது, இலணயதல்த அணுகுவதற்கான உரிலமயானது 

பின்வரும்  இரண்டின் ஒரு ெகுதியாகும் எனக் கூறியுள்ளது.  

o கல்விகக்ான அடிெ்ெலட உரிலம 

o அரசியலலமெ்பின் 21 வது பிரிவின் கீழ் தனியுரிலம 

❖ பகரள மாநிலதத்ுக்கு எதிராக ஆர.்பக.ெஹீமா ஷிரின், 2019 ஆம் ஆண்டு பதாடரந்்த 

வழக்கின் மிக முக்கியத் தீரெ்்ொக இது வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ இலடநீக்கம் பெய்யெ்ெட்ட மாணவி ெஹீமா ஷிரிலன மீண்டும் அனுமதிக்குமாறு 

பகாழிக்பகாடு ஸ்ரீ நாராயணகுரு கல்லூரியின் முதல்வருகக்ு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. 

❖ குறிெ்பிட்ட பநரதத்ிற்குெ் பிறகு லகெ்பெசிலயெ் ெயன்ெடுதத்ியதற்காக ஷிரின் 

இலடநீக்கம் பெய்யெ்ெட்டார.்  

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில், அரொங்கங்கள் இலணய அணுகலல பவண்டுபமன்பற 

சீரக்ுலலெ்ெலதக் கண்டிதத்ு ஒரு கட்டுெ்ெடுதத்ாத தீரம்ானதல்த ஐக்கிய நாடுகளின் 

மனித உரிலமகள் மன்றம் பவளியிட்டது. 

❖ இலணயதல்த அணுகுவதற்கான உரிலம என்ெது ஒரு அடிெ்ெலட சுதந்திரம் மற்றும் 

கல்விகக்ான உரிலமலய உறுதி பெய்வதற்கான ஒரு கருவியாகும் என்றும் நீதிமன்றம் 

கூறியுள்ளது. 

❖ பி. ஜக்ஜீவன் ராமிற்கு எதிரான எஸ். பரங்கராஜன் மற்றும் பிறர ் பதாடரந்்த 

உெெ்நீதிமன்ற வழக்கு (1989) ஆனது  அடிெ்ெலட சுதநத்ிரதத்ிற்கானக் கட்டுெ்ொடுகலள 

நியாயெ்ெடுதத் முடியும் என்ெலத நிலலநாட்டியுள்ளது .  

❖ ஆனால் இதலனத் கட்டாயத் பதலவயின் பொது மட்டுபம நியாயெ்ெடுத்த முடியும் 

என்றும்  வெதிகக்ாகபவா அல்லது சூழ்நிலலகக்ு ஏற்ெபவா நியாயெ்ெடுத்த முடியாது 

என்றும் இந்த வழக்கு உறுதிெடுத்தியுள்ளது. 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

டாக்ஸிங் விமான நிகலயம் - சபய்ஜிங்கின் மிகப்சபரிய விமான நிகலயம் 

❖ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சியின் 70வது ஆண்டு நிலறவு விழாலவ முன்னிட்டு 

சீனாவானது  புதிய பெரிய விமான நிலலயதல்த திறகக்வுள்ளது. 

❖ பெய்ஜிங் டாகஸ்ிங் ெரவ்பதெ விமான நிலலயம் ஏற்கனபவ இருக்கும் உலகின் 

இரண்டாவது ெரெரெ்ொன பெய்ஜிங் விமான நிலலயத்பதாடுெ ் பெரத்த்ு கூடுதலாக 

அலமகக்ெ்ெட உள்ளது. 

❖ பெய்ஜிங் பகபிடல் ெரவ்பதெ விமான நிலலயம் ஆனது 2018 இல் 100 மில்லியன் 

ெயணிகலளக் லகயாண்டது. 

❖ உலகின் ெரெரெ்ொன விமான நிலலயங்களில் முதலிடதத்ில் உள்ள அபமரிகக்ாவின் 

ஹாரட்்ஸ்ஃபீல்ட்-ஜாகெ்ன் விமான நிலலயம் அட்லாண்டாவில் உள்ளது. 

❖ டாக்ஸிங் விமான நிலலயதத்ின் வடிவத்திற்கு ‘ஸ்டாரஃ்பிஷ்’ என்று புலனெ்பெயர ்

சூட்டெ்ெட்டுள்ளது. இந்த வடிவலமெ்ொனது  ொதுகாெ்பு பொதலனகள் மற்றும் 

வாயில்களுக்கு இலடயிலான தூரதல்தக்  குலறக்கிறது. 

❖ பூகம்ெத்தால் ொதிக்கெ்ெடாத இந்த  விமான நிலலயத்தின் அடியில் ஒரு ரயில் 

நிலலயமும் அலமநத்ுள்ளது.  

 

 

சபங்களூரில் கூகிள் செயற்கக நுண்ணறிவு ஆய்வகம் 

❖ உலக ெநல்தகக்ானத் தயாரிெ்புகலள உருவாகக் கூகிள் நிறுவனம் பெங்களூரில் ஒரு 

பெயற்லக நுண்ணறிவு ஆராய்ெச்ி ஆய்வகதல்தத்  பதாடங்கியிருக்கிறது. 

❖ இநத் ஆய்வகதத்ிற்கு இயந்திரவியல் ெரிபொதலனகக்ான ெமூகம்  (Society for 

Experimental Mechanics) என்ற அலமெ்பின் ெக உறுெ்பினரான மனீஷ் குெ்தா தலலலம 

தாங்குவார.் 

❖ இது குஜராத், பீகார ் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள  

கிராமங்களில் லவஃலெ ஹாட்ஸ்ொட்கலள விரிவுெடுத்துவதற்காக அரசு நடதத்ும் 

பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்துடன் இலணகிறது. 

❖ இதற்காக அலடயாள அட்லடகலள அறிமுகெ்ெடுத்த கூகிள் திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ உண்லமயான ெற்று அட்லட அல்லது கடன் அட்லட எண்லணக் காட்டிலும் 
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“பதாலலபெசியில் டிஜிட்டல் அலடயாள வில்லலகலளெ்” ெயன்ெடுத்தி கட்டணம் 

பெலுதத் இது உதவுகிறது. 

 

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் - செவிதத்ிறன் குகறபாடு உள்ள இளம் துப்பாக்கி சுடும் வீரர ்

❖ பதலுங்கானாலவெ ்பெரந்த் தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் என்ெவர ்இந்திய பதசிய அணியில் பதரவ்ு 

பெய்யெ்ெட்ட முதல் பெவிதத்ிறன் குலறொடு உள்ள துெ்ொக்கி சுடும் வீரர ் என்ற 

பெருலமலயெ்  பெற்றுள்ளார.் 

 

❖ நவம்ெர ்மாதம் திட்டமிடெ்ெட்டுள்ள பதாஹாவில் நலடபெறும் ஆசிய ொம்பியன்ஷிெ் 

பொட்டிகக்ான இலளபயார ்(U-21) ஆடவர ்அணியின் 10 மீட்டர ்ஏர ்லரபிள் அணியில் 

இவர ்பொட்டியிட உள்ளார.் 

❖ இவர ் பகபலா இநத்ியா இலளஞர ் விலளயாட்டுெ் பொட்டிகளில் முதலிடம் பெற்று 

வழகக்மான பிரிவில் பதசிய ெதகக்ம் பவன்ற முதல் பெவிதத்ிறன் குலறொடுள்ள 

துெ்ொக்கி சுடும் வீரர ்ஆவார.் 
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