
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 06 

TNPSC துளிகள் 

 நெய்வேலியில் உள்ள நெயின்ட் வ ோெப் ஆஃப் க்ளூனி நெட்ரிகுவலஷன் உயரெ்ிலலப் 

பள்ளியின் முதுகலல விலங்கியல் ஆசிரியரோன சுதோ பிரெோத் என்பேர ்ெதிப்புமிக்க 

“ஃபுல்பிலரட் கற்பித்தல் சிறப்புத்துே ெற்றுெ் ெோதலன” என்ற ெிகழ்ெச்ிக்கோகத் வதரவ்ு 

நெய்யப் பட்டுள்ளோர.் 

o அநெரிக்கோவில் ெலடநபறவுள்ள இெ்த ெிகழ்ெச்ிக்கு வதரெ்்நதடுக்கப்பட்ட 

மூன்று இெ்தியரக்ளில் இேருெ் ஒருேரோேோர.் தமிழ்ெோட்டிலிருெ்துத் 

வதரெ்்நதடுக்கப்பட்ட ஒவர ஆசிரியர ்இேரோேோர.் 

 ெதரோஸில் உள்ள இெ்தியத ் நதோழில்நுட்ப ெிறுேனெ், கரக்பூரில் உள்ள இெ்தியத் 

நதோழில்நுட்ப ெிறுேனெ், தில்லிப் பல்கலலக் கழகெ், பனோரஸ் இெ்துப் பல்கலலக் 

கழகெ் ெற்றுெ் லைதரோபோத் பல்கலலக் கழகெ் ஆகியேற்றிற்கு ெனித ேள 

வெெ்போட்டு அலெெெ்கெ் சிறப்புமிகு கல்வி ெிறுேனெ் என்ற அங்கீகோரத்லத 

ேழங்கியுள்ளது. 

 ஒடிெோ ெோெிலப் வபரிடர ் வெலோண்லெ ஆலணயெோனது வபரிடர ்  வெலோண்லெத் 

துலறயில் தகேல் நதோழில் நுட்பத்லதப் பயன்படுத்தி புதுலெயோன கருத்தோக்கத்லத 

ஏற்படுத்தியதற்கோக 2019 ஆெ் ஆண்டின் சிறப்புமிகு தகேல் நதோழில்நுட்ப விருலத 

நேன்றுள்ளது. 

o இெ்த விருதுக்கு “SATARK” (ெக்திேோய்ெ்த வபரிடர ் அறிலே அடிப்பலடயோகக் 

நகோண்ட வபரிடர ் தகேல்கலள ெதிப்பீடு நெய்தல், கண்கோணித்தல் ெற்றுெ் 

எெெ்ரிக்லக நெய்ேதற்கோன அலெப்பு) என்ற நெயலி வதரவ்ு நெய்யப்பட்டுள்ளது. 

 2019 ஆெ் ஆண்டு நெப்டெ்பர ்23 ஆெ் வததி அநெரிக்கோவின் ெியூயோரக்்கில் ெலடநபறுெ் 

ஐ.ெோ. கோலெிலல ெடேடிக்லக உெச்ி ெோெோட்டில் வபரழிலேத ் தடுக்குெ் 

உள்கட்டலெப்புக்கோன ெரே்வதெக் கூட்டணிலய (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure 

- CDRI) பிரதெர ்வெோடி நதோடங்கவுள்ளோர.் 

o இதன் ெரே்வதெெ ்நெயலக அலுேலகெ் புது தில்லியில் அலெக்கப்படுெ். 

 தூர கிழக்கு ரஷ்யோவின் ேளரெ்ச்ிக்கோக 1 பில்லியன் டோலர ்ெதிப்புள்ள 'கடன்ெோர்பு 

ெிதிலய’ இெ்தியோ தர இருக்கின்றது என்று பிரதெர ்ெவரெ்திர வெோடி அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

o ஒரு ெோட்டின் “ஒரு குறிப்பிட்ட பிரோெ்தியத்திற்கு” இெ்தியோ கடன்ெோரப்ு ெிதிலய 

ேழங்குேது இதுவே முதல் முலறயோகுெ். 

 முதல் முலறயோக, ெோகோண வபோட்டித் வதரவ்ுகளில் வதரெ்ச்ி நபற்ற பின்னர ்ஒரு இெ்துப் 

நபண் போகிஸ்தோனின் சிெ்து ெோகோணக் கோேல் துலறயில் வெரக்்கப்பட்டுள்ளோர.் 

புஷ்போ வகோலி என்ற அெ்த இெ்துப் நபண் உதவி துலண ஆய்ேோளரோக 

ெியமிக்கப்பட்டுள்ளோர.் 

o 2019 ஆெ் ஆண்டு  னேரி ெோதத்தில் இெ்து ெமூகத்லதெ ் வெர்ெ்த 

போகிஸ்தோனியரோன சுென் பேன் வபோதோனி என்பேர ் உரிலெயியல்  ெற்றுெ் 

ெீதித்துலற ெீதிபதியோக ெியமிக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பபாக்பொ விரரவு நீதிமன்றங்கள் 

 தமிழ்ெோடு ெமூக ெலத் துலறயோனது மூன்று சிறப்பு விலரவு ெீதிென்றங்கலள 
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அலெப்பதற்கோன வயோெலனலய எழுப்பி இருக்கின்றது.  

 போலியல் குற்றங்களிலிருெ்து குழெ்லதகலளப் போதுகோத்தல் (POCSO - Protection of 

Children from Sexual Offences) ெட்டெ், 2012 இன் கீழ் பதிவு நெய்யப்பட்ட ேழக்குகலள இெ்த 

ெீதிென்றங்கள் பிரத்திவயகெோகக் லகயோளுெ். 

 முன்நெோழியப்பட்ட ெீதிென்றங்கள் நென்லன, தூத்துக்குடி ெற்றுெ் கோஞ்சிபுரெ் ஆகிய 

ெோேட்டங்களுக்குரியலே ஆகுெ். 

 இதுவபோன்ற 100க்குெ் வெற்பட்ட வபோக்வெோ ேழக்குகள் ெிலுலேயில் உள்ள ஒே்நேோரு 

ெோேட்டத்திலுெ் விலரெ்து விெோரலண நெய்து தீரப்்பு ேழங்குேதற்கோக சிறப்பு 

விலரவு ெீதிென்றங்கலள அலெக்க வேண்டுெ் என்று இெ்தியத ் தலலலெ ெீதிபதி 

ரஞ்ென் வகோவகோய் இதற்கு முன்பு பரிெ்துலரத்திருெ்தோர.் 

 கடெ்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நென்லனயில் ெட்டுெ் 300க்குெ் வெற்பட்ட ேழக்குகள் 

ெிலுலேயில் உள்ளன. ஒட்டுநெோத்தெோக 2,000 ேழக்குகள் ெிலுலேயில் உள்ளன. 

 

மாவட்ட அளவிலான கண்காணிப்புக் குழு: உயிரி மருத்துவக் கழிவுகளுக்கான 

விதிகள், 2016 

 உயிரி ெருத்துேக் கழிவு வெலோண்லெ விதிகள் 2016 ஐ நெயல்படுத்துேதற்கோக 

ெோேட்ட அளவிலோன கண்கோணிப்புக் குழு நென்லனயில் அலெக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது பல்வேறு அரசுத் துலறகளின் பிரதிெிதிகளுடன் நென்லன ஆட்சியர ் 

தலலலெயிலோன 16 ெபரக்லளக் நகோண்ட குழு ஆகுெ். 

 ெோேட்ட சுற்றுெச்ூழல் திட்டத்லத ேலரவு நெய்தல் ெற்றுெ் தலலலெெ ்நெயலோளருக்கு 

ெோதோெ்திரெ ் நெயல்போடுகலள அளித்தல் ஆகிய பணிகலள இக்குழு 

வெற்நகோள்கின்றது.  
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பதசியெ ்செய்திகள் 

“தனிப்பட்ட தீவிரவாதிகள்” என்று அதிகாரப் பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது 

 தோவூத் இப்ரோஹிெ், ெசூத் அெோர,் ைபீஸ் ெயீத ் ெற்றுெ்  ோக்கி-உர-்ரை்ெோன்-லக்வி 

ஆகிவயோர ்ஒரு புதிய தீவிரேோத எதிரப்்புெ ்ெட்டத்தின் கீழ் அரெோங்கத்தோல் "தனிப்பட்ட 

தீவிரேோதிகள் " என்று அறிவிக்கப்பட்டனர.் 

 ெத்திய அரசு ெமீபத்தில் ெட்டவிவரோத ெடேடிக்லககள் (தடுப்புெ)் ெட்டெ், 1967ல் 

திருத்தங்கலளெ ்நெய்து அேரக்லளப் பயங்கரேோதிகள் என்று அறிவித்து, அேரக்ளின் 

நபயரக்லள இெெ்ட்டத்தின் 4ேது அட்டேலணயில் வெரத்்துள்ளது. 

 இதற்கு முன்பு தீவிரேோத அலெப்புகள் தலட நெய்யப்பட்டோல், அதனுடன் 

நதோடரப்ுலடய ெபரக்ள் அெ்த அலெப்புகளின் நபயரக்லள ெோற்றி தீவிரேோத 

ெடேடிக்லககலளத் நதோடரெ்்தனர.் 

 

குழந்ரதகளுக்கு காெபநாய் மற்றும் சதாழுபநாய் ஆகியவற்றிற்கான 

முதல்நிரலப் பரிபொதரன 

 2019 ஆண்டு ஆகஸ்ட் ெோதெ் முதல் நதோழுவெோய் ெற்றுெ் கோெவெோய்க்கோக அலனத்து 

குழெ்லதகலளயுெ் முதல்ெிலலப் பரிவெோதலன நெய்ேதற்கோன நபரிய அளவிலோன 

திட்டத்லத இெ்தியோ வெற்நகோண்டுள்ளது. 

 இெ்த இரண்டு நதோற்று வெோய்களுக்கோக 18 ேயதிற்குட்பட்ட 25 வகோடி குழெ்லதகள் 

பரிவெோதிக்கப்பட இருக்கின்றோரக்ள். 

 ஒரு ெபருக்கு இெ்த இரண்டு வெோய்களில் ஏதோேது ஒன்று இருப்பதோக ெெ்வதகிக்கப் 

பட்டோல், அலத உறுதிப்படுத்த அெ்த ெபர ்உயர ்லெயத்திற்கு அனுப்பப் படுேோர.் 

 தற்வபோதுள்ள ரோஷ்டிரிய போல் ஸ்ேஸ்திய கோரியக்ரெ் (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram - 

RBSK) என்பதன் உள்கட்டலெப்பு முதல்ெிலலப் பரிவெோதலனக்கு பயன்படுத்தப்படுெ். 

 

இந்திய - ஆப்பிரிக்க கூடட்ாண்ரம பற்றிய பதசியக் கருத்தரங்கு 

 “ெோறிேருெ் உலகளோவிய சூழ்ெிலலயில் இெ்திய - ஆப்பிரிக்க கூட்டோண்லெ: 

முன்னுரிலெகள், ேோய்ப்புகள் ெற்றுெ் ெேோல்கள்” குறித்த வதசியக் கருத்தரங்கு புது 

தில்லியில் ெடத்தப்பட்டது. 

 இது உலக விேகோரங்களின் இெ்திய ஆலணயத்தோல் ஒருங்கிலணக்கப் பட்டது. 

 2015 ஆெ் ஆண்டில் ெலடநபற்ற 3ேது இெ்திய -ஆப்பிரிக்க ென்ற உெச்ி 

ெோெோட்டிலிருெ்து ஆப்பிரிக்கோலேெ ் வெரெ்்த 36க்குெ் வெற்பட்ட தலலேரக்லள 

இெ்தியோ ேரவேற்று அேரக்ளுக்கு விருெ்தளித்துள்ளது. 

 இரோ தெ்திர உறவுகலள ேலுப்படுதத் 6 கூடுதல் இெ்தியத ் தூதரகங்கள் 

திறக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

பயணம், சுற்றுலா பபாடட்ித்திறன் குறியீடு 

 உலகப் பயண ெற்றுெ் சுற்றுலோ வபோட்டித்திறன் குறியீட்டில் இெ்தியோ ஆறு இடங்கள் 

முன்வனறி 34ேது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

 ெோதகெோன கோரணிகள்: ேளெோன இயற்லக ெற்றுெ் கலோெெ்ோர ேளங்கள் ெற்றுெ் 

இெ்தியோவில் ேலுேோன விலல ெோரெ்்த வபோட்டித் திறன். 
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 நதற்கோசியோவின் பயண ெற்றுெ் சுற்றுலோவின் நெோத்த உள்ெோட்டு உற்பத்தியில் 

இெ்தியோ நபருெ்போன்லெலயக் நகோண்டுள்ளது. வெலுெ் துலணப் பிரோெ்தியத்தின் 

மிகவுெ் வபோட்டி மிக்க பயண ெற்றுெ் சுற்றுலோப் நபோருளோதோரெோக இெ்தியோ உள்ளது. 

 பயண ெற்றுெ் சுற்றுலோப் வபோட்டித்திறன் குறியீடோனது (Travel & Tourism Competitiveness 

Index - TTCI) உலகப் நபோருளோதோர ென்றத்தோல் நேளியிடப்பட்டது. 

 இெ்தப் பட்டியலில் ஸ்நபயின் முதலிடத்தில் உள்ளது. இெ்தப் பட்டியலில் இதற்கு 

அடுத்த இடங்களில்  பிரோன்ஸ், ந ரெ்னி ெற்றுெ்  ப்போன் ஆகிய ெோடுகள் உள்ளன. 

 ஆசியோவின் மிகவுெ் வபோட்டிமிக்க பயண ெற்றுெ் சுற்றுலோப் நபோருளோதோரெோக  

 ப்போன் விளங்குகின்றது. 

 

 

சடல்லி விமான நிரலயத்தில் முக அங்கீகாரம் 

 விஸ்தோரோ விெோன ெிறுேனத்தின் உள்ெோட்டுப் பயணிகளுக்கோன மூன்றோேது 

முலனயத்தில் பவயோநெட்ரிக் முக அங்கீகோர நுலழவு முலறலய 3 ெோத கோலத்திற்கு 

வெோதலன அடிப்பலடயில் நதோடங்கப் வபோேதோக தில்லி விெோன ெிலலயெ் 

அறிவித்துள்ளது. 

 இெ்தத் நதோழில்நுட்பத்தின் மூலெ், நுலழவு, போதுகோப்பு ெற்றுெ் புறப்படுெ் இடெ் என 

அலனத்து வெோதலனெ ் ெோேடிகளிலுெ் முக அங்கீகோர முலறயின் அடிப்பலடயில் 

பயணிகளின் நுலழவு தோனோக நெயலோக்கப்படுெ். 

 நெல்லத்தக்க விெோன பயணெ ் சீட்டு ெற்றுெ் அரசு அலடயோள அட்லடகலளக் 

நகோண்ட பயணிகள் இெ்த ேெதிலயப் பயன்படுத்த தங்கலளப் பதிவு நெய்ய 

வேண்டுெ். 

 விெோனெ் புறப்பட்டதுெ், பதிவு நெய்யப்பட்ட பயணிகளின் தரவுகள் அழிக்கப்படுெ். 
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யுத் அபியாஸ் 2019: இந்தியா மற்றும் அசமரிக்கா 

 ஒரு கூட்டு இரோணுேப் பயிற்சியோன 2019 ஆெ் ஆண்டின் யுத் அபியோஸ் பயிற்சியோனது 

நெப்டெ்பர ் 05 ஆெ் வததி முதல் 18 ஆெ் வததி ேலர அநெரிக்கோவின் ேோஷிங்டனில் 

உள்ள கூட்டுத் தளெோன லூயிஸ் நெக் வெோரட்ில் ெடத்தப் படுகின்றது. 

 யுத் அபியோஸ் பயிற்சி என்பது இெ்தியோவிற்குெ் அநெரிக்கோவிற்குெ் இலடயிலோன 

மிகப்நபரிய கூட்டு இரோணுேப் பயிற்சி ெற்றுெ் போதுகோப்பு ஒத்துலழப்பு முயற்சிகளில் 

ஒன்றோகுெ். 

 இது இரு ெோடுகளுக்குெ் இலடவய ெோறிெோறி ெடத்தப்படுெ் கூட்டுப் பயிற்சியின் 15ேது 

பதிப்போகுெ். 

 இது பலட அலுேலர ்ெட்டத்தில் கூட்டுத் திட்டத்துடனுெ் பட்டோலியன் (பலடப் பிரிவு) 

ெட்டத்தில் ஒருங்கிலணெ்த முலறயில் பயிற்சி அளித்திடவுெ் இரு ெோடுகளின் ஆயுதப் 

பலடகளுக்கு ஒரு ேோய்ப்பிலன ேழங்குகின்றது. 

 

 

ெரவ்பதெெ ்செய்திகள் 

பாகிஸ்தானின் கஸ்னவி ஏவுகரண – இரவில் பொதரன 

 கரோெச்ிக்கு அருகிலுள்ள வெோன்மியோனி வெோதலன ெிலலயத்திலிருெ்து அணுெக்தித் 

திறன் நகோண்ட ஒரு ெிலப்பரப்பிலிருெ்து ெற்நறோரு ெிலப்பரப்பில் உள்ள இலக்லகத் 

தோக்கி அழிக்கக் கூடிய கண்டெ் விட்டு கண்டெ் போயுெ் திறன் நகோண்ட போலிஸ்டிக் 

ஏவுகலணயோன கஸ்னவிலயப் போகிஸ்தோன் நேற்றிகரெோக வெோதலன நெய்துள்ளது. 

 வெலுெ் போகிஸ்தோன் ெோடோனது ஒரு ெிலப்பரப்பிலிருெ்து ெற்நறோரு ெிலப்பரப்பில் 

உள்ள இலக்லகத ் தோக்கி அழிக்கக் கூடிய கண்டெ் விட்டு கண்டெ் போயுெ் திறன் 

நகோண்ட போலிஸ்டிக் ஏவுகலணயின் இரவு வெரெ ் வெோதலனலயயுெ் 

வெற்நகோண்டுள்ளது. 

 கஸ்னவி ஒரு குறுகிய ேரெ்பு நகோண்ட ஒரு ெிலப்பரப்பிலிருெ்து ெற்நறோரு 

ெிலப்பரப்பில் உள்ள இலக்லகத் தோக்கி அழிக்கக் கூடிய கண்டெ் விட்டு கண்டெ் 

போயுெ் திறன் நகோண்ட போலிஸ்டிக் ஏவுகலண ஆகுெ். 

 இது அணுெக்தி ெற்றுெ் ேழக்கெோன 290 கி.மீ தூரத்திற்குப் பல்வேறு ேலகயோன 
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ஆயுதங்கலள எடுத்துெ ்நென்று அழிக்க ேல்லது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

காலநிரல மாற்றம் மற்றும் வாரழப் பழங்கள் 

 இயற்லகக் கோலெிலல ெோற்றெ் என்ற பத்திரிக்லகயில் நேளியிடப்பட்ட ஒரு 

ஆய்வின்படி, கோலெிலல ெோற்றெோனது ேோலழப் பழங்களின் ேளரெ்ச்ி ெிலலகளுக்கு 

மிகவுெ் ெோதகெோன சூழ்ெிலலலய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 ஆனோல் இெ்தப் வபோக்கு தலலகீழோக ெோற இருக்கின்றது. கோலெிலல ெோற்றெ் 2050 ஆெ் 

ஆண்டில் எதிரெ்லறயோன தோக்கத்லத ஏற்படுதத்ுெ் என்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகின்றது. 

 ேோலழப் பழங்கள் நேப்பெோன கோலெிலலயில் நெழித்து ேளரக்ின்றன. பழெ் ெோரெ்்த 

பயிரக்ளின் உலகின் மிகப்நபரிய உற்பத்தியோளர ் ெற்றுெ் நுகரவ்ேோரோக இெ்தியோ 

விளங்குகின்றது. 

 வதசிய வதோட்டக் கலல ேோரியெோனது 2011-17 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடப்பட்ட 

கோலகட்டத்தில் (34 டன்/நைக்வடர)் ேோலழப் பழத்தின் நதோடரெ்ச்ியோன ெற்றுெ் 

அதிகப்படியோன  ெகசூலலப் பதிவு நெய்துள்ளது. 

 

 

ஈரநிலங்கள் புனர்வாழ்விற்கான பதசிய முன்சனடுப்பு 

 ஈரெில புனரே்ோழ்வு நதோடரப்ோன அதன் வதசிய முன்நனடுப்பின் கீழ், ெதத்ிய அரசு 

புனரே்ோழ்விற்கோக இெ்தியோ முழுேதுெ் 100 ஈரெிலங்கலள அலடயோளெ் கண்டுள்ளது. 

 பள்ளிக்கரலண, வகோடியக்கலர, புலிகோட் ெற்றுெ் கூெ்தன்குளெ் ஆகியலே 

தமிழ்ெோட்டிலிருெ்து இெ்தப் பட்டியலில் வெரக்்கப்பட்ட ஈரெிலங்கள் ஆகுெ். 

 “ஈரெிலங்களின் ெண்பரக்ள்” அல்லது பக்சி மிதர்ோஸ் என்ற குழுலே உருேோக்க ெோெில 

அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 இெ்தக் குழுக்கள் பங்குதோரரக்ளின் ஒரு பகுதியோக இருப்போரக்ள். இெ்த 

ஈரெிலங்கலளப் போதுகோப்பதில் தீவிரெோக அேரக்ள் பங்வகற்போரக்ள். 

 தமிழ்ெோட்டில், 1991 ஆெ் ஆண்டில் வகோயெ்புத்தூரில் உள்ள SACON இன் ஆய்வின்படி, 

1,175 ஈரெிலங்கள் உள்ளன. இது ெோெிலத்தின் நெோத்தப் பரப்பளவில் 1.24 ெதவிகிதப் 

பரப்லபக் நகோண்டுள்ளன.  
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