
   
    
 

 
 

செப்டம்பர்  – 28 

TNPSC துளிகள் 

 புனேவில் உள்ள இந்திய னேசிய திரைப்படக் காப்பகமாேது மகாே்மா காந்தியிே் 

வாழ்க்ரக மற்றும் அவைது மைணே்திலிருந்து பல முக்கியமாே நிகழ்வுகரள 

விவைிக்கும் பல மணி னநைம் ஓடக்கூடிய திருே்ேப்படாே காட்சிகளிே் 30 சுருள்கரளப் 

பபற்றுள்ளது. 

o பாைாமவுண்ட், பாே்னே, வாைே்ை,் யுேிவைச்ல் மற்றும் பிைிட்டிஷ் மூவினடாே் 

மற்றும் இந்தியாவிே் பசாந்ே இந்திய மூவினடாே் படப்பிடிப்புக் கூடம் னபாே்ற 

உலகிே் புகழ்பபற்ற படப்பிடிப்புக் கூடங்களில் அரவ படமாக்கப்பட்டே. 

 தில்லி உயை ்நீதிமே்றமாேது ேேது னசரவகரள டிஜிட்டல் முரறயில் அரேவருக்கும் 

வழங்குவேற்காக ஒரு அதிகாைப்பூைவ் ரகனபசி பசயலிரயே் போடங்கியுள்ளது. 

o இந்ேச ் பசயலியாேது வழக்குகளிே் நிரல, உயை ் நீதிமே்றே்திே் காட்சிப் 

பலரக மற்றும் உயை ் நீதிமே்ற வரலேளே்திே் பிற முக்கிய 

இரணப்புகளுக்காே அணுகல் ஆகிய விவைங்கரளக் பகாண்டிருக்கும். 

 பாதுகாப்பு ஆைாய்சச்ி மற்றும் னமம்பாடட்ு அரமப்பு (Defence Research & Development 

Organisation - DRDO), பாதுகாப்பு அரமசச்கம் மற்றும் ஜம்மு மே்தியப் பல்கரலக் கழகம் 

ஆகியரவ ஜம்மு பல்கரலக் கழகே்தில் அறிவியல் மற்றும் போழில்நுடப்ே்திற்காே 

கலாம் ரமயே்ரே நிறுவுவேற்காகப் புைிந்துணைவ்ு ஒப்பந்ேம் ஒே்றில் 

ரகபயழுே்திடட்ுள்ளே. 

 விமாேப் பரடயிே் உயை ் பேவிகளிே் மறுசீைரமப்பில், விமாேப் பரடே் ேளபதி 

எச.்எஸ்.அனைாைா இந்திய விமாேப் பரடயிே் துரணே் ேளபதியாக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளாை.் 

o பசப்டம்பை ் 30 ஆம் னேதியே்று விமாேப் பரடப் பணியாளைக்ளிே் 

ேரலவைாகப் பபாறுப்னபற்க இருக்கும் விமாேப் பரடே ் ேளபதி 

ஆை.்னக.எஸ்.படுைியாவுக்குப் பதிலாக இவை ்நியமிக்கப்படட்ுள்ளாை.் 

 குஜைாே்திே் வனோேைாரவச ் னசைந்்ே இல்லே்ேைசியாே திருமதி பூஜா னேசாய் 

எே்பவை ் “திருமதி இந்தியா (Mrs India) - னேசே்திே் பபருரம” எே்ற பட்டே்ரேப் 

பபற்றுள்ளாை.் 

 இந்திய ைாணுவே்திே் ேரலரமே் ேளபதியாே பிபிே் ைாவே் ேரலரமப் பாதுகாப்புப் 

பரடப் பணியாளைிே் ேரலவைாகப் (Chairman of Chiefs of Staff Committee - COSC) 

பபாறுப்னபற்றுள்ளாை.் 

o 2019 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பை ்30 அே்று ஓய்வு பபற இருக்கும் இந்திய விமாேப் 

பரடயிே் ேரலரமே ் ேளபதியாே பி.எஸ்.ேனோவாவிடமிருந்து அவை ்

COSCயிே் வாரளப் பபற்றாை.் 

 கேடாவில் நரடபபற்று வரும் 2019 ஆம் ஆண்டிே் காமே்பவல்ே் பளு தூக்குேல் 

(Powerlifting and Bench Press) சாம்பியே்ஷிப் னபாடட்ிகளில் ேற்னபாரேய ஆசிய பளு 

தூக்குேலில் ேங்கப் பேக்கம் பவே்ற மற்றும் னேசிய சாம்பியோே பசே்ரேரயச ்

னசைந்்ே ஆைே்்தி அருண் எே்பவை ்ஐந்து ேங்கப் பேக்கங்கரள பவே்றுள்ளாை.் 

o காமே்பவல்ே் சாம்பியே்ஷிப்பிற்காக இந்திய அணியிே் சாைப்ாக 

ேமிழ்நாட்டிலிருந்து பங்கு பபற்ற ஒனை வீைை ்இவைாவாை.் 

 காஷ்மீை ்குங்குமப்பூவாேது புவிசாை ்குறியீடர்டப் பபற்றுள்ளது. 

 ேமிழ்நாட்டிே் பசே்ரேயில் உள்ள ேமிழ்நாடு கிைிக்பகட் சங்கே்திே் முேலாவது 

பபண் ேரலவைாக ரூபா குருநாே் நியமிக்கப்படட்ுள்ளாை.் 
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o இந்ே நியமேே்திே் மூலம், நாட்டில் மாநில அளவிலாே கிைிக்பகட் 

அரமப்புக்குே் ேரலவைாே முேலாவது பபண்மணி எே்ற பபருரமரயயும் 

இவை ்பபற்றுள்ளாை.் 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

குப்பபகள் அகற்றம் @ சியாெச்ின் 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜேவைி மாேம் முேல் சியாசச்ிே் பேிப் பாரறயில் இருந்து 

கிட்டே்ேட்ட 130 டே் எரடயுள்ள கழிவுகரள இந்திய இைாணுவம் 

அப்புறப்படுே்தியுள்ளது. 

 பேிப் பாரற மீோே கழிவு னமலாண்ரம குறிே்ே 2018 ஆம் ஆண்டு கருே்துக் குறிப்பிே் 

அடிப்பரடயில், பேிப் பாரறகளிலிருந்து கழிவுகரளக் கீனழ பகாண்டு வருவரே 

துருப்புக்களுக்காே நிரலயாே பசயல்பாடட்ு நரடமுரறயிே் (Standard Operating 

Procedure - SOP) ஒரு பகுதியாக இந்திய இைாணுவம் இரணே்துள்ளது. 

 சியாசச்ிே் பேிப் பாரறயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் சைாசைியாக 236 டே் கழிவுகள் 

உருவாகிே்றே. 

இதுபற்றி 

 1984 ஆம் ஆண்டில் ‘னமக்தூே் நடவடிக்ரகயிே்’ கீழ் இந்ே உயைந்்ே பேிப் பாரறரய 

இந்தியா ரகப்பற்றியது. 

 போ னசாேரேச ் சாவடியாேது இந்ேப் பேிப் பாரறயிே் மீது ஏறே்ோழ 22,000 அடி 

உயைே்தில் அரமந்துள்ள உயைமாே னசாேரேச ்சாவடியாகும். 

 18,000-19,000 அடி உயைே்தில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்ோே் ஆகிய நாடுகளிே் 

னசாேரேச ்சாவடிகள் ஒே்றுக்பகாே்று னநை ்– எதிைாக அரமந்துள்ளே. 

 22,000 அடிக்கு அப்பால் இந்திய ைாணுவம் மடட்ுனம அங்கு உள்ளது. 

 

 

தேே்ரா திட்டம் 

 இந்திய விண்பவளி ஆைாய்சச்ி அரமப்பாேது (Indian Space Research Organisation - ISRO) 

“னநே்ைா” எே்ற ஒரு திட்டே்ரேே் போடங்கியுள்ளது. 

 னநே்ைா (விண்பவளிப் பபாருள் கண்காணிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்விற்காே அரமப்பு) 
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எே்பது இந்திய பசயற்ரகக்னகாள்களுக்கு ஆபே்ரே ஏற்படுே்தும் விண்பவளிக் 

கழிவுகள் மற்றும் பிற ஆபே்துக்கரளக் கண்டறிவேற்காக விண்பவளியில் 

அரமக்கப்படட்ுள்ள ஒரு முே்பேசச்ைிக்ரக அரமப்பாகும். 

 இது விண்பவளியிே் சூழ்நிரல விழிப்புணைவ்ில் (space situational awareness  - SSA) 

இந்தியாவுக்கு அேே் பசாந்ேே் திறரே வழங்குகிே்றது. 

 னநே்ைா ஆேது 3,400 கி.மீ போரலவு வரை, 10 பச.மீ எே்ற சிறிய அளவிலாே 

விண்பவளிக் கழிவுகரளக் கூட கண்டறிந்து அவற்ரறக் கண்காணிக்கும். இேே் 

வைம்பபல்ரலயாேது சுமாை ் 2,000 கி.மீ தூைமுள்ள விண்பவளிச ் சுற்றுப்பாரேக்கு 

சமமாக இருக்கும். 

 னநே்ைா பிே்வருவேவற்றிோல் ஆேைிக்கப்படுகிே்றது 

o ஸ்ரீஹைினகாட்டாவிே் சதீஷ் ேவாே் விண்பவளி ரமயே்தில் அரமந்துள்ள 

பல்பபாருள் கண்காணிப்பு னைடாை ்(Multi-Object Tracking Radar - MOTR). 

o ேமிழ்நாட்டில் உள்ள பபாே்முடி மற்றும் ைாஜஸ்ோேில் உள்ள மவுண்ட் அபு 

ஆகிய இடங்களில் உள்ள போரலனநாக்கிகள். 

பாதுகாப்புப் பயன்பாடுகள் 

 பிற பசயற்ரகக் னகாள்களிே் சந்னேகே்திற்கிடமாே சுற்றுவட்டப்பாரே 

மாற்றங்களுக்குப் பிே்ோல் உள்ள னநாக்கங்கரளப் புைிந்து பகாள்ளவும் அரவ 

ேங்கள் விண்கலே்ரே உளவு பாைக்்கிறோ அல்லது தீங்கு பசய்கிறோ எே்பரே 

அறியவும் SSA உேவும். 

 

மிகப்சபரிய வறண்ட கப்பல் கட்டும் கூடம், மும்பப 

 மும்ரபயில் உள்ள கடற்பரடயிே் கப்பல் கடட்ும் ேளே்திற்கு உள்னள இந்திய கடற் 

பரட ேேது மிகப்பபைிய வறண்ட கப்பல் கடட்ும் கூடே்ரேப் பபற்றுள்ளது. 

 இது 44,500 டே்கள் எரட பகாண்ட இந்தியாவிே் ஒனை விமாேம் ோங்கிக் கப்பலாே 

ஐ.எே்.எஸ் விக்ைமாதிே்யா மற்றும்  பகாசச்ியில் கட்டப்படட்ு வரும் முேலாவது 

உள்நாட்டினலனய ேயாைிக்கப்படும் விமாேம் ோங்கிக் கப்பலாே விக்ைாந்ே் 

ஆகியவற்றிற்குச ்னசரவ பசய்யும்.  

 நாட்டிே் மூே்று பக்கங்களிலிலும் கடலால் சூழப்பட்ட ஒனை வறண்ட கப்பல் கடட்ும் 

கூடம் இதுவாகும். 

 பழுது பாைப்்பு மற்றும் பைினசாேரே ஆகிய பணிகரள னமற்பகாள்வேற்காக, ஒரு 

கப்பலாேது இந்ேக் கூடே்திற்குக் பகாண்டு வைப்பட்ட பிறகு, அந்ேக் கூடே்திலிருந்து 

ேண்ணீை ்பவளினயற்றப் படுகிே்றது. 

 கப்பல் ேண்ணீைில் இருக்கும்னபாது பசய்ய முடியாே பழுதுபாைப்்புப் பணிகள் இந்ே 

வறண்ட கூடே்தில் நரடபபறுகிே்றது. 

இதுபற்றி 

 பம்பாய் கப்பல் கடட்ும் ேளமாேது 1732 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 மும்ரபயில் உள்ள கடற் பரடயிே் கப்பல் கடட்ும் ேளமாேது பம்பாய் கப்பல் கடட்ும் 

கூடம், டங்கே் கப்பல் கடட்ும் கூடம் மற்றும் குரூசை ் கினைவிங் கப்பல் கடட்ும் கூடம் 

ஆகிய மூே்று வறண்ட கப்பல் கடட்ும் கூடங்கரளக் பகாண்டுள்ளது. 
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ICGS வராஹா - புதிய தராே்துக் கப்பல் 

 மே்திய பாதுகாப்புே் துரற அரமசச்ை ் ைாஜ்நாே் சிங் கடனலாை காவல் பரடயிே் 

னைாந்துக் கப்பலாே 'ICGS வைாஹாரவ' பசே்ரே துரறமுகே்தில் முரறயாக 

இரணே்ோை.் 

 ICGS வைாஹா எே்ற னைாந்துக் கப்பலாேது இந்துஸ்ோே் வானூைத்ியியல் 

நிறுவேே்திோல் உள்நாட்டினலனய ேயாைிக்கப்பட்ட இைடர்ட எே்ஜிே் பகாண்ட 

ஏ.எல்.எச ்பஹலிகாப்டைக்ரள இயக்கும் திறே்கரளக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்ேக் கப்பலாேது பரடே்ேரலவைாே துஷ்யந்ே் குமாை ்  எே்பவைால் ேரலரம 

ோங்கப்பட இருக்கிே்றது. 

 இது கடனலாை காவல் பரட கடட்ுப்பாடட்ுப் (னமற்கு) பிைாந்தியே்திே் நிைவ்ாக மற்றும் 

பசயல்பாடட்ுக் கடட்ுப்பாட்டிே் கீழ் புதிய மங்களூைில் அரமயவிருக்கிறது. 

 

உலகளாவிய டிஜிட்டல் தபாட்டிே் திறன் ேரவரிபெ 

 ஐஎம்டி உலகப்  னபாட்டி ரமயே்ோல் ேயாைிக்கப்பட்ட 2019 ஆம் ஆண்டிே் ஐஎம்டி உலக 

டிஜிட்டல் னபாட்டிே் திறே் ேைவைிரசயில் இந்தியா 44வது இடே்தில் 

ேைவைிரசப்படுே்ேப் படட்ுள்ளது. 

 இந்ேப் பட்டியலில் உலகிே் மிகவும் டிஜிட்டல் னபாட்டிமிக்க பபாருளாோைமாக 

அபமைிக்கா ேைவைிரசப்படுே்ேப் படட்ுள்ளது. இந்ேப் பட்டியலில் இைண்டாவது 

இடே்தில் சிங்கப்பூரும் மூே்றாவது இடே்தில் சுவீடனும்  உள்ளே. 

 டிஜிட்டல் அறிவு, போழில்நுட்பம் மற்றும் எதிைக்ால ேயாைந்ிரல ஆகிய மூே்று 

காைணிகளில் ஒடட்ுபமாே்ே முே்னேற்றம் காைணமாக இந்தியா 2018 ஆம் ஆண்டிே் 

ேைவைிரசயில் இருந்து நாே்கு இடங்கள் முே்னேறியுள்ளது. 

 

23வது மலபார் பயிற்சி 

 2019 ஆம் ஆண்டிே் மலபாை ் பயிற்சியாேது இந்தியா, ஜப்பாே் மற்றும் அபமைிக்கா 

ஆகிய நாடுகளிே் கடற்பரடகளுக்கு இரடயிலாே முே்ேைப்பு கடற்பயிற்சியாக  
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ஜப்பாே் கடற்கரையில் போடங்கியது. 

 இது மலபாை ்பயிற்சியிே் 23வது பதிப்பாகும். 

 இந்ேப் பயிற்சியாேது இந்தியா-ஜப்பாே்-அபமைிக்கா ஆகிய நாடுகளிே் கடற்பரட 

ஒே்துரழப்ரப னமலும் வலுப்படுே்ே முயல்கிே்றது. 

 இந்தியாவிே் சாைப்ாகப் பங்குபபற்ற கப்பல்கள் மற்றும் விமாேங்கள் 

o ஐ.எே்.எஸ் சஹாயே்ைி - உள்நாட்டினலனய கட்டப்பட்ட பல்னநாக்கு வழிகாடட்ு-

ஏவுகரணப் னபாைக்் கப்பல் 

o ஐ.எே்.எஸ் கில்டே் - உள்நாட்டினலனய கட்டப்படட் நீைம்ூழ்கிப் னபாை ் எதிைப்்பு 

வழிே்துரணக் கப்பல். 

o P8I (னபாஸிடாே் 8 இந்தியா) - நீண்ட தூை கடல்சாை ்னைாந்து விமாேம். 

 

மாேிலெ ்செய்திகள் 

சிறே்ே சுற்றுலா விருதுகள் – ஆே்திரா 

 இந்தியே் துரணக் குடியைசுே் ேரலவைாே பவங்ரகயா நாயுடுவால் வழங்கப்பட்ட 

2017-18 ஆம் ஆண்டிற்காே னேசிய சுற்றுலா விருதுகளில் ஆந்திைா மாநிலம் சிறந்ே 

இடே்ரே (முேல் இடம்) பிடிே்துள்ளது. 

 இது சுற்றுலாப் பிைிவில் ஒடட்ுபமாே்ே வளைச்ச்ிக்காே சிறந்ே மாநில விருரேப் 

பபற்றுள்ளது. 

 சாகச சுற்றுலாப் பிைிவில் னகாவா மற்றும் மே்தியப் பிைனேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் 

இரணந்து பவற்றி பபற்றுள்ளே. 

 சிறந்ே திரைப்பட ஊக்குவிப்பிற்கு உகந்ே மாநிலே்திற்காே விருரே உே்ேைகாண்ட் 

மாநிலம் பவே்றுள்ளது. 

 ேகவல் போழில்நுட்பே் துரறயிே் புதுரமயாே பயே்பாட்டிற்காக சிறந்ே 

மாநிலே்திற்காே விருரே பேலுங்காோ மாநிலம் பவே்றுள்ளது. 

 

விபளயாடட்ுெ ்செய்திகள்  

IBSF உலக ஸ்னூக்கர் தபாட்டி 

 IBSF உலக ஸ்னூக்கை ்னபாட்டியில் இந்திய அணியிே் னஜாடிகளாே பங்கஜ் அே்வாேி 

மற்றும் ஆதிே்யா னமே்ோ ஆகினயாை ்உலக சாம்பியே்களாக உருபவடுே்துள்ளேை.் 

 மியாே்மைிே் மாண்டனலயில் நரடபபற்ற இறுதிப் னபாட்டியில் இவைக்ள் ோய்லாந்து 

அணிரயே் னோற்கடிே்ேேை.் 

 பங்கஜ் அே்வாேியிே் உலகப் பட்டே்திே் எண்ணிக்ரக ேற்பபாழுது 23 ஆக உள்ளது. 

ஆதிே்யா ேற்பபாழுது ேேது முேலாவது பட்டே்ரேப் பபற்றுள்ளாை.் 

 

அமிே் பங்கல் - இே்தியாவின் முேலாவது குே்துெ ்ெண்படப் பேக்கம் 

 ைஷ்யாவிே் எகபடைிே்பபைக்்கில் நரடபபற்ற உலக குே்துச ் சண்ரட சாம்பியே்ஷிப் 

னபாட்டியில் இந்திய குே்துச ் சண்ரட வீைை ் அமிே் பங்கல் பவள்ளிப் பேக்கம் 

பவே்றுள்ளாை.் 

 இவை ் 52 கினலா எரடப் பிைிவு பகாண்ட இறுதிப் னபாட்டியில் உஸ்பபகிஸ்ோே் 
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நாடர்டச ் னசைந்்ே ஒலிம்பிக் சாம்பியோே ஷானகாபிடிே் னசாயினைாவ் எே்பவைால் 

னோற்கடிக்கப்பட்டாை.் 

 இைண்டாம் நிரல வீைைாே பங்கல் உலகப் னபாட்டியில் இைண்டாவது இடே்ரேப் 

பிடிே்ே முேலாவது இந்திய ஆண் குே்துச ்சண்ரட வீைைாக உருபவடுே்துள்ளாை.் 

 னமலும் இனே னபாட்டியில் மணிஷ் பகௌசிக் (63 கினலா எரடப் பிைிவு) பவண்கலப் 

பேக்கே்ரேயும் பவே்றுள்ளாை.் 

 உலக சாம்பியே்ஷிப்பிே் ஒரு பதிப்பில் ஒே்றுக்கு னமற்பட்ட பவண்கலப் 

பேக்கங்கரள இந்தியா பவே்றது இதுனவ முேல் முரறயாகும். 

 கடந்ே பவற்றியாளைக்ள்: வினஜந்ேை ் சிங் (2009), விகாஸ் கிைிஷே் (2011), சிவா ோபா 

(2015) மற்றும் பகௌைவ் பிதூைி (2017). 
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