
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 30 

 

TNPSC துளிகள் 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகப் பபாருளாதார மன்றத்தின் ஆண்டு விழாக் கூட்டத்தின் 

50வது பதிப்பு சுவிட்சரல்ாந்தின் டடடவாஸ்-குடளாஸ்டரஸ்் நகரில் 2020ம் ஆண்டு 

ஜனவரி 21-24 ஆகிய டததிகளில் நடடபபறும். 

 ஒடிசாவின் பபண்கள் & குழந்டதகள் வளரச்ச்ி மற்றும் மிஷன் சக்தி துடறயானது 

ஐக்கிய நாடுகள் குழந்டதகள் நிதியதத்ுடன் இடணந்து ஊட்டசச்த்து குறித்த 

விழிப்புணரவ்ு டநாக்கதிற்காக டிக்கி மவுசி என்ற சின்னத்டத பவளியிட்டிருக்கின்றது. 

o இந்த சின்னத்தின் பபயரான டிக்கி மவுசி ஒரு குழந்டதயின் இரண்டாவது 

அன்டனயாகக் குறிப்பிடப் படுகின்றது. 

 சரவ்டதச முட்டட ஆடணயதத்ின் புதிய தடலவராக இரண்டு ஆண்டு பகாண்ட ஒரு 

பதவி காலதத்ிற்கு இந்திய முட்டட நிறுவனமான சீனிவாசா பண்டணகள் என்ற 

நிறுவனதத்ின் துடணத் தடலவரான சுடரஷ் சிதத்ூரி நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார.் 

o இந்த நிறுவனத்திற்கு ஆசியப் பிராந்தியத்தில் இருந்து டதரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

முதலாவது தடலவர ்இவர ்ஆவார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தபால் துறையில் CPGRAMS சீரத்ிருத்தங்கள் 

 தபால் துடறயில் டமயப்படுதத்ப்பட்ட பபாது மக்கள் குடற தீரப்்பு மற்றும் 

கண்காணிப்பு அடமப்டப (Centralised Public Grievances Redress and Monitoring System - 

CPGRAMS) பணியாளர,் பபாது மக்கள் குடறபாடு மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் துடறயின் 

இடணயடமசச்ர ்டாக்டர ்ஜிடதந்திர சிங் பவளியிட்டுள்ளார.் 

 நிரவ்ாகச ் சீரத்ிருதத்ங்கள் மற்றும் பபாது மக்கள் குடறபாட்டுத் துடறயின் புதிய 

CPGRAMS 7.0 என்ற பதிப்பப www.pgportal.nic.in என்ற இபைய வாயிலின் மூலம் அணுக 

முடியும். 

 பபாது மக்களிடம் இருந்து குபறகபளப் பபற்று, நிவரத்த்ி பெய்து அதபனக் 

கை்காைிக்கும் ஒரு இபையதள நபடமுபற இதுவாகும். 

 இது தபால் துபறயின் பெயலாக்க நநரத்தில் 50 ெதவிகிதத்பதக் குபறக்கும்.  
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7வது உலக இந்துப் சபாருளாதார மன்ைம் 2019 

 ஒரு மூன்று நாள் நிகழ்வான 2019 ஆம் ஆண்டின் 7வது உலக இந்துப் பபாருளாதார 

மன்றதத்ின் மாநாடு மும்டபயில் நடடபபற்றது. 

 இதன் கருதத்ுரு, “வளமான ெமூகம் : பலமான ெமூகம்” என்பதாகும். 

 இது இந்துச ்சமூகத்தில் நிதியியல் ரதீியில் பவற்றிகரமான நபரக்ளான வரத்்தகரக்ள், 

வங்கியாளரக்ள், முதலீட்டாளரக்ள், பதாழிலதிபரக்ள் ஆகிடயாடர ஒருங்கிடணத்து 

அவரக்ள் தங்கள் சக பவற்றியாளரக்ளுடன் வியாபார அறிவு, நுணுக்கம் மற்றும் 

மூலங்கள் ஆகியவற்டறப் பகிரந்்திடச ்பசய்ய எண்ணுகின்றது. 

 

 

சநகிழி ஏை்றுமதியில் முதல் இடம் 

 குஜராத் மாநிலமானது இந்தியாவில் பநகிழி ஏற்றுமதியில் டதசிய அளவிலான 

ஏற்றுமதியில் 45 சதவிகிதம் என்ற கணிசமான அளவுடன் முதன்டமயாளராக 
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உருபவடுத்திருக்கின்றது. 

 இந்தியாவின் பமாத்த ஏற்றுமதியில் 60 சதவிகிதம் குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் 

இருந்து டமற்பகாள்ளப் படுகின்றது. அதடனத் பதாடரந்்து மதத்ியப் பிரடதசம், டமற்கு 

வங்காளம், ஒன்றியப் பிரடதசங்களான டாமன், டடயூ, மற்றும் தாதர்ா நகர ்ஹடவலி 

ஆகியன உள்ளன. 

 உலகில் 17வது மிகப்பபரிய பநகிழி ஏற்றுமதியாளராக இருக்கும் இந்தியா 2019 ஆம் 

நிதியாண்டில் 8 மில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ள் மதிப்புடடய பநகிழிப் பபாருட்கடள 

ஏற்றுமதி பசய்துள்ளது.  

 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

FAO-WHOவின் ஆசியாவிை்கான 21வது ஒருங்கிறைப்புக் கூட்டம் – 2019  

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உணவு மற்றும் விவசாய அடமப்பு (Food and Agriculture 

Organisation - FAO) மற்றும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் (World Health Organisation - 

WHO) ஆசியாவிற்கான ஒருங்கிடணப்புக் குழுவின் 21வது கூட்டம் டகாவாவில்  

நடத்தப்பட்டது.  

 இது  ஆசியாவிற்கான ஒருங்கிடணப்புக் குழுவின் இரண்டாவது அமரவ்ாகும். 

 இந்த அமரவ்ின் டநாக்கமானது இப்பிராந்தியதத்ில் உணவுப் பபாருள் உற்பத்தியில் 

உணவுப் பாதுகாப்பிற்காக சிறந்த நடடமுடறகடள ஆராய்ந்து அதில் உள்ள 

விவகாரங்கடள அடடயாளம் காண்பதாகும். இந்த அமரவ்ில் 18 உறுப்பு நாடுகடளச ்

டசரந்்த பிரதிநிதிகள் கலந்து பகாண்டனர.் 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு & விவசாய நிறுவனம் மற்றும் உலக சுகாதார 

அடமப்பு ஆகியவற்றுடன் இடணந்து இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு ஆடணயத்தால் நடத்தப்பட்டதாகும். 
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8வது கண்டம் – கிதரட்டர் அட்ரியா 

 பநதரல்ாந்டதச ் டசரந்்த புவியியல் வல்லுநரக்ள் ஐடராப்பாவின் அடியில் மதத்ியத ்

தடரக் கடல் பிராந்தியத்தில் கிடரட்டர ் அட்ரியா எனப் பபயரிடப்பட்ட ஒரு புதிய 

கண்டத்டதக் கண்டறிந்து இருக்கின்றனர.் 

 இந்த கிடரட்டர ் அட்ரியா தீவு என்பது கிரன்ீலாந்தின் அளடவக் பகாண்ட கண்டத ்

தகட்டின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 இது ஒரு காலத்தில் வடக்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து பிரிந்து பதற்கு ஐடராப்பாவின் 

கீழ் பூமியின் டமடலாட்டின் கீழ்ப்பகுதியில் சரிந்தது. 

 மனித இனத்தால் கிடரட்டர ் அட்ரியா கண்டறியப்படுவதற்கு அது 120 மில்லியன் 

வருடங்கடள எடுதத்ுக் பகாண்டது. 

 இந்தக் கண்டதத்ின் மீதமிருக்கும் ஒடர பகுதியானது இத்தாலிய தீபகற்பதத்ில் 

அட்ரியாட்டிக் கடல் வழியாக இத்தாலியின் துரின் பகுதியிலிருந்து நீளும் ஒரு பட்டடப் 

பகுதி இதுவாகும். எனடவ இதன் பபயர ்கிடரட்டர ்அட்ரியா என்பதாகும். 

 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


   
    
 

 
 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

புதிய கனிமம் கை்டுபிடிப்பு 

 கனடாவில் உள்ள அல்பரட்ா பல்கடலக் கழகதத்ின் டவரங்கள் கண்டுபிடிக்கும் 

ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிப் பள்ளிடயச ் சாரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

டகால்ட்சிமிடடட் - 03 என்று பபயரிடப்பட்ட ஒரு புதிய கனிமத்டதக் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இது பதன்னாப்பிரிக்காவில் டீ பியரஸ்் நிறுவனத்தால் நிரவ்கிக்கப் படுகின்ற 

டகாபிடயான்டடன் குழாய் என்ற சுரங்கதத்ிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு டவரதத்ின் 

உள்டள கண்டறியப் பட்டது.  

 நவீனப் புவி டவதியியலின் நிறுவனர ் விக்டர ் டமாரிட்ஸ் டகால்ட்ஸ்கிமிட்டின் 

நிடனவாக இது டகால்ட்சிமிடடட் என்று பபயரிடப்பட்டது. 

 இது பூமிக்கடியில் 170 கிடலா மீட்டர ்ஆழத்தில் ஏறக்குடறய 1200º பசல்சியஸ் பவப்ப 

நிடலயில் இந்தக் கனிமம் உருவாக்கப்பட்டதாக மதிப்பிடப் பட்டிருக்கின்றது. 

 

வியாழன் தபான்ற புதிய கிரகம் – GJ 3512b 

 வானியல் நிபுைரக்ள் வியாழன் நபான்ற ஒரு வாயு நிபறந்த நகாளான “GJ 3512b” 

என்று பபயரிடப்பட்ட ஒரு டகாடளக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இது வியாழனின் நிடறயில் பாதிடயக் பகாண்டுள்ள நிடறயுடன் கூடிய ஒரு 

மிகப்பபரிய டகாளாகும். 

 இது சூரியனிடமிருந்து 30 ஒளி ஆண்டுகள் பதாடலவில் அடமந்திருக்கும் ஒரு சிறிய 

அல்லது குள்ள நட்சதத்ிரத்டதச ்சுற்றி வருகின்றது. 

 அந்த சிவப்புக் குள்ள நட்சத்திரம் சூரியனின் நிடறயில் 12 சதவிகித அளடவக் 

பகாண்டிருக்கின்றது. 

 தற்டபாடதய கருதத்ியலாளரக்ள் படி, இந்த டகாள் கண்டிப்பாக நிடலத்திருக்கக் 

கூடாது.  
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விை்மீன்களுக்கு நடுவவ உள்ள இரை்டாவது சபாருள் – 2I/வபாரிதசாவ் 

 ெரவ்நதெ வானியல் ெங்கத்தின்படி (International Astronomical Union - IAU), 

விை்மீன்களுக்கு நடுநவ உள்ள ஒரு இரை்டாவது பபாருள் என்ற வபகயில் 

2I/நபாரிடசாவ் எனப் பபயரிடப்பட்ட ஒரு பபாருள் சூரியக் குடும்பத்தில் கை்டறியப் 

பட்டிருக்கின்றது. 

 இது கிரமீியாவின் மாரந்கா கை்காைிப்பு ஆய்வகத்திலிருந்து வானியல் நிபுைரான 

பகன்னடி நபாரிடசாவ் என்பவரால் கை்டறியப்பட்டதாகும். 

 இது அவராநலநய தயாரிக்கப்பட்ட 0.65  மீட்டர ் அளவுபடய ஒரு பதாபல 

நநாக்கியிலிருந்து கை்டறியப்பட்ட ஒரு வால் நட்ெத்திரத்பதப் நபால் உள்ளது. 

 இது ஒரு பபரிதுபடுதத்ப்பட்ட வட்டப் பாபதபய தனது சுற்றுப் பாபதயாக 

பகாை்டிருக்கின்றது.  

 இது முன்னதாக C/2019 Q4 என அறியப்பட்டதாகும்.  

 விை்மீன்களுக்கு நடுநவயான முதலாவது பபாருள் 1I/ஒமுவாமுவா என்பதாகும். 

 விை்மீன்களுக்கு நடுவில் உள்ள ஒரு பபாருள் என்பது குறுங்நகாள், வால் நட்ெதத்ிரம் 

அல்லது கிரகம் நபான்ற ஒரு வானியல் பபாருளாகும். ஆனால் இது கை்டிப்பாக 

விை்மீன்களுக்கு நடுவில் அபமந்திருக்கும் நட்ெதத்ிரத்பதப் நபான்நறா அல்லது 

துபை நட்ெத்திரத்பதப்  நபான்நறா இருக்காது.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

பூறனப் பாம்புகளின் புதிய இனம் 

 125 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மகாராஷ்டிராவின் பகாய்னா பகுதியில் உள்ள சஹயாதர்ி 

புலிகள் காப்பகதத்ில் தாக்கடரவின் பூடனப் பாம்பு என்று அடழக்கப்படும் (அறிவியல் 

பபயர ் பபாய்கா தாக்கநர) ஒரு புதிய பாம்பு வபக உயிரினங்கள் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


   
    
 

 
 

கை்டறியப்பட்டுள்ளன.  

 

 இந்த உயிரினங்கள் பபாதுவாக பூபனப் பாம்பு அல்லது பூபனக் கை் பகாை்ட 

பாம்புகள் என்ற பிரிவில் வபகப்படுத்தப் படுவதால் இது பபாய்கா என்ற மரபணு 

பகாை்ட இனத்பதக் ொரந்்ததாகும்  

 இந்த மரபணுபவக் பகாை்ட இவ்வபக பாம்புகள் இந்தியா முழுக்க பதன்பட்டாலும் 

சில வபக இனங்கள் நமற்குத் பதாடரெ்ச்ி மபலகளில் மட்டுநம காைப்படுகின்றன. 

 இது உத்தவ் தாக்கநரவின் மகனான நதஜாஸ் தாக்கநர என்ற ஆராய்ெச்ியாளரின் 

பகாண்டு பபயர ்சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

31வது புை்ைியபூென் விருது  

 புகழ்பபற்ற அகழ்வாராய்சச்ியாளரான  டாக்டர ்G.B. பதக்லுரக்ர ்என்பவருக்கு 2019 ஆம் 

ஆை்டிற்கான 31வது புை்ைியபூென் விருதிபன துடணக் குடியரசுத் தடலவர ்

வழங்கினார.் 

 அகழ்வாராய்ெச்ித் துபறயில் அவரது மிகெச்ிறந்த பங்களிப்பிற்காக இது அவருக்கு 

அங்கீகாரத்பத வழங்கியது. 

 இந்த நிகழ்ெச்ி புநனபவெ ்நெரந்்த புை்ைியபூென் பவுை்நடென் எனும் நிறுவனதத்ால் 

ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டதாகும். 

 இந்த விருதானது ஒவ்பவாரு வருடமும் கபல, இபெ, கலாெெ்ாரம், அறிவியல், பதாழில், 

ெமூக நெபவ மற்றும் விபளயாட்டு ஆகிய துபறயில் ஒரு புகழ்பபற்ற பிரபலத்திற்கு 

வழங்கப்படுகின்றது. 

 இது முதல்முபறயாக 1989ம் ஆை்டில் வழங்கப்பட்டதாகும்.  
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வயலார் ராமவர்மா நிறனவு இலக்கிய விருது 2019 

 தனது புதினமான நிநரஷ்வரன் என்ற புதினதத்ிற்காக 43வது வயலார ் ராமவரம்ா 

நிபனவு இலக்கிய விருதிற்கு எழுத்தாளர ் V.J.நஜம்ஸ் நதரந்்பதடுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றார.்  

 இந்த பபருபமமிகு விருது, வயலார ் ராமவரம்ா நிபனவு அறக்கட்டபளயால் அந்த 

மதிப்புமிக்க கவிஞரின் நிபனவாக ஏற்படுதத்ப் பட்டதாகும். 

 இது மபலயாளதத்ில் சிறந்த இலக்கியப் பபடப்பிற்காக வழங்கப்படுகின்றது. 

 இந்த விருது 1977 ஆம் ஆை்டு ஏற்படுத்தப் பட்டதாகும். 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக நதிகள் தினம் – செப்டம்பர் 22 

 உலக நதிகள் தினம் பசப்டம்பர ்மாததத்ின் நான்காவது ஞாயிறு அன்று அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 இது உலக நீரவ்ழிப் பாடதகடளக் பகாண்டாடும் ஒரு தினமாகும். 

 இந்த வருடம் உலக நதிகள் தினமானது பசப்டம்பர ் 21ம் டததி அன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “நதிகளுக்கான பெயல்பாட்டிற்கான தினம்” 

என்பதாகும். 

 இது முதலில் 2005 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டதாகும். 

 2005 ஆம் ஆை்டு ஐக்கிய நாடுகள் ெபப நமது நீரவ்ள மூலங்கள் மீது கவனம் 

பெலுத்துவதன் மீதான ஒரு மிகப்பபரிய விழிப்புைரவ்ிற்காக “பத்தாை்டு 

காலகட்டத்டதக் பகாண்ட  உயிருக்கான நீர”் என்ற பிரெெ்ாரத்பதத ்துவங்கியது. 

 

 

உலக காது வகளாவதார் தினம் – செப்டம்பர ்29 

 உலக காது டகளாடதார ்தினம் பபாதுவாக ஒவ்பவாரு வருடமும் பசப்டம்பர ்மாதத்தின் 

கடடசி ஞாயிறு அன்று அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இவ்வருடம் இது பசப்டம்பர ்29ம் டததியன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 இத்தினம் சமுதாயத்திற்கு காது டகளாடதார ் ஆற்றிய பங்களிப்புகள் பற்றி 

விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத் எண்ணுகின்றது. 

 இத்தினம் பின்லாந்தின் பஹல்சிங்கிடயத் தடலடமயிடமாகக் பகாண்ட உலக காது 

டகளாடதார ்கூட்டடமப்பினால் துவங்கப் பட்டதாகும்.  
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ெரவ்வதெ சமாழிசபயரப்்பியல் தினம் – செப்டம்பர் 30 

 சரவ்டதச பமாழிபபயரப்்பியல் தினம் ஒவ்பவாரு வருடமும் பசப்டம்பர ் 30 ஆம் 

டததியன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 பமாழிபபயரப்்பாளரக்ளின் புனிதப் புரவரலராக கருதப்படும் டபபிள் 

பமாழிபபயரப்்பாளரான பசயின்ட் பஜடராம் என்பவரது விருந்திடன இது 

அனுசரிக்கின்றது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு டம மாதம் 24ம் டததி, ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சடப பசப்டம்பர ்30ம் 

டததிடய சரவ்டதச பமாழிபபயரப்்பு தினமாக அறிவிப்பதற்காக ஒரு தீரம்ானத்டத 

நிடறடவற்றியது. 
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