
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 08 

TNPSC துளிகள் 

 மத்திய கலாசச்ார மற்றும் சுற்றுலாத் துறற அறமசச்ர ்பிரஹலாத் சிங் லலஹ் நகரில்  

உள்ள லடாக் பிராந்தியம் முழுவதிற்கும் பயணிக்கக் கூடிய முதலாவது பயண 

அறிவியல் கண்காட்சிப் லபருந்துகறளக் ககாடியறசதத்ுத் துவக்கி றவதத்ார.் 

o லமலும் இவர ் இந்தியாவின் இலட்சிய மாவட்டங்களுக்காக 25 புதிய பயண 

அறிவியல் கண்காட்சிப் லபருந்துகறளயும் கதாடங்கி றவதத்ார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

டிஜிட்டல் ஊக்கமளிப்புத் திட்டம் 

 அமெரிக்காவிடமிருந்து மெறெ்ெட்ட வாக்குறுதி முதலீடுகள் மதாடரெ்ாக, தமிழ்நாடு 

அரசு “டிஜிட்டல் ஊக்கெளிெ்பு” என்ற ஒரு திட்டத்ததத் மதாடங்கியுள்ளது. 

 இது தமிழ்நாட்டில் முதலீடு மெய்ய விருெ்புெ் அதனவருக்குெ் நிதியுதவி 

அளிெ்ெதற்கான ஒரு திட்டொகுெ். 

 இந்தத் திட்டொனது அமெரிக்கத் தமிழ் மதாழில்முதனவவார ் கூட்டதெெ்பின் 

உதவியுடன் மெயல்ெடுதத்ெ்ெட விருக்கின்றது.   

 புதிய மதாழிதலத ் மதாடங்குவதற்காக அமெரிக்காவில் இருக்குெ் தமிழ் 

முதலீட்டாளரக்ள் இதத்ிட்டத்ததெ் ெயன்ெடுத்தி நிதியுதவிதயெ் மெற முடியுெ். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ததன் தகொரியொவிற்குப் பொதுகொப்புத் துறற அறமசச்ர் பயணம் 

 இந்தியெ் ொதுகாெ்புத் துதற அதெெெ்ர ்ராஜ்நாத் சிங் அரசு முதறெ் ெயணொக மதன் 

மகாரியாவிற்குச ்கசன்றுள்ளார.் 

 இராணுவத் தளவாட ஒெ்ெந்தெ் ஒன்று அங்கு தகமயழுத்திடெ்ெட்டது.  

 இந்வதா-ெசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள மதன் மகாரியத் துதறமுகங்களில் இது 

மெயல்ெடுெ் வொது இந்தியாவிற்குத் தளவாட உதவிதய அளித்திட இந்த ஒெ்ெந்தெ் 

உறுதியளிக்கின்றது. 

 “இந்தியாவில் தயாரிெ்வொெ்” என்ற திட்டதத்ின் கீழ் முக்கியொன ஆயுத 

அதெெ்புகளில் ெயன்ெடுதத்ெ்ெடுெ் மொருட்கதளத் தயாரிெ்ெதற்காக மதன் 

மகாரியாதவெ ்வெரந்்த மதாழிற்ொதலகள் இந்தியாவிற்கு அதழக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

 மதன் மகாரியாவின் “புதிய மதற்குக் மகாள்தக” ெற்றுெ் இந்தியாவின் “கிழக்கு 

வநாக்கிய மெயல்ொட்டுக் மகாள்தக” ஆகியதவ இரு நாடுகளுக்கிதடவய ஒரு சிறெ்பு 

வாய்ந்த உதத்ி ொரந்்த ெங்குரிதெதய ஏற்ெடுத்துவதற்கு உதவுெ் என்று ொதுகாெ்புத ்

துதற அதெெெ்ர ்அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 

இரொணுவ மருந்துகள் மீதொன கருத்தரங்கு: SCO உறுப்பு நாடுகள் 

 2019 ஆெ் ஆண்டு மெெ்டெ்ெர ் 12 ெற்றுெ் 13 ஆெ் வததிகளில் ஷாங்காய் ஒதத்ுதழெ்பு 

அதெெ்றபெ ் (Shanghai Co-operation Organisation - SCO) வெரந்்த உறுெ்பு நாடுகளுக்கான 
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இராணுவ ெருந்துகள் மீதான கருத்தரங்கானது புது தில்லியில் நடத்தெ்ெட 

இருக்கின்றது. 

 SCO ொதுகாெ்பு ஒதத்ுதழெ்புத் திட்டெ் 2019-20ன் கீழ் இந்தியாவினால் நடதத்ெ்ெட 

விருக்குெ் “முதலாவது இராணுவ ஒத்துதழெ்புக் கருத்தரங்கு” இதுவாகுெ். 

 SCO உறுெ்பு நாடுகள் மூத்த இராணுவ ெருத்துவெ் ெயிற்சியாளரக்ளால் 

இக்கருதத்ரங்கில் கலந்து மகாள்ள விருக்கின்றன. 

 2017 ஆெ் ஆண்டில் இந்தியா SCOல் உறுெ்பு நாடாக இதணந்தது.  

 இக்கருதத்ரங்கானது ஒருங்கிதணக்கெ்ெட்ட ொதுகாெ்புப் ெணியாளர ்

ததலதெயகதத்ின் கீழ் உள்ள இந்திய ஆயுதெ் ெதடயினால் நடத்தெ்ெட 

விருக்கின்றது. 

 

 

சிலிதநக்ஸ் 2019: இலங்றக மற்றும் இந்தியொ ஆகிய நொடுகளுக்கிறடயயயொன 

கடற் பயிற்சி 

 இலங்தகக் கடற்ெதடயானது 2019 ஆெ் ஆண்டின் சிலிமநக்ஸ் (SLINEX) என்ற கடற் 

ெயிற்சியில் கலந்து மகாள்வதற்காக இந்தியாவிற்கு 2 கெ்ெல்கதள அனுெ்புகின்றது. 

 SLINEX 2019 என்ெது இந்தியா ெற்றுெ் இலங்தக ஆகிய நாடுகளுக்கிதடவய 

நடத்தெ்ெடுெ் இரு நாட்டுக் கடற் ெயிற்சியாகுெ். 

 2005 ஆெ் ஆண்டு முதல் 6 சிலிமநக்ஸ் கடற் ெயிற்சிகள் மவற்றிகரொக 

நடத்தெ்ெட்டுள்ளன. 

 இந்தெ் ெயிற்சியானது இரு நாடுகளின் மெயல்ொடுகதளெ் புரிந்து மகாள்வதற்கும் 

இப்பிராந்தியதத்ில் கடற் ொதுகாெ்பிற்குப் ெங்களிெ்ெதற்குெ் இரு நாட்டுக் கடற் 

ெதடகளுக்குெ் உதவுகின்றது. 

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


   
    
 

 
 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

யபொலிச ்தசய்திகறளக் கட்டுப்படுத்துதல் 

 BBC ெற்றுெ் பிற மெருெ் கவளியீட்டாளரக்ளான கூகுள், சுட்டுதர, முகநூல் என 

அதனத்து நிறுவனங்களுெ் ஒருங்கிதணந்து வொலிச ் மெய்திகதளக் தகயாள்வது 

மதாடரெ்ாக ஒரு நடவடிக்றககளின் கதாகுப்றப அறிவிதத்ுள்ளனர.் 

 வொலிச ்மெய்திகளானது, மெய்திகளாக வழங்கெ்ெடும். ஆனால் இறவ உண்தெயில்  

ஆதாரம் அல்லாத தகவல்களாகுெ்.  

 முக்கிய நிகழ்வுகளான வதரத்ல்கள் வொன்ற ெல நிகழ்வுகள் ெற்றிய தவறான 

தகவல்களில் இருந்து ொரத்வயாளரக்ள் ெற்றுெ் ெயனாளரக்றளப் ொதுகாெ்ெதற்காக 

மெய்திகள் ெற்றுெ் மதாழில்நுட்ெ நிறுவனங்கள் இதணந்து இவ்வாறு 

மெயல்ெடுகின்றன. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ஒடிசொவில் தறல ஒட்டிப் பிறந்த இரட்றடயரக்ள் சிகிெச்ெ மூலம் 

பிரிக்கப்பட்டனர ்

 இந்தியாவில் தில்லி எய்ம்ஸ் நிறுவனத்றதச ் லசரந்்த மருதத்ுவரக்ள் ஒடிொதவச ்

வெரந்்த ததல ஒட்டிப் பிறந்த இரட்தடயரக்ளான ஜக்கா ெற்றுெ் ெனியா ஆகிவயாருக்கு 

அறுதவ சிகிெத்ெ மெய்து மவற்றிகரொக ெறுவாழ்வு அளிதத்ுள்ளனர.் 

 இரு குழந்ததகளுெ் மூதள ெற்றுெ் ெண்தட ஓடு இதணந்து காணெ்ெட்டனர.்  

 2017 ஆெ் ஆண்டு அறுதவ சிகிெத்ெ மெய்து  கதாடரந்்து அவரக்ள் கண்காணிக்கெ் 

ெட்டனர.் 

 கடந்த 50 ஆண்டு காலங்களில் உலக அளவில் 10-15 குழந்ததகள் ெட்டுவெ இதத்கு 

அறுதவ சிகிெத்ெக்குெ் பிறகு உயிர ் வாழ்கின்றனர.்  இந்தியாவில் இெ்ெடிெ்ெட்ட 

சிகிெத்ெக்குெ் பின் உயிர ்வாழுெ் ஒவர இரட்தடயர ்இவரக்வளயாவர.் 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

2019 ஆம் ஆண்டின்  மசழக் காலத்தினிசடதயயான மின்னல் அறிக்சக 

 இந்திய வானிறல ஆய்வுத ் துறறயுடன் (India Meteorological Department - IMD) 

கநருக்கமாகச ் கசயல்படும் ஒரு இலாப லநாக்கற்ற அறமப்பான காலநிறல மீள் 

கண்காணிப்பு அறமப்புகள் ஊக்குவிப்பு அறமப்பானது 2019 ஆம் ஆண்டின்  மறைக் 

காலதத்ினிறடலயயான மின்னல் அறிக்றகறய கவளியிட்டுள்ளது. 

 ஒடிசாவில் அதிகபட்ச மின்னல் நிகை்வுகளும் ஏப்ரல் - ஜூறல மாதங்களில் மின்னல் 

காரணமாக உத்தரப் பிரலதசதத்ில் அதிகபட்ச இறப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. 

 இந்தியாவில் முதல்முறறயாக நாடு முழுவதும் நிகை்ந்த மின்னல் தாக்குதல்கறளயும் 

அதனால் ஏற்பட்ட உயிரிைப்புகறளயும் இது கணக்கிட்டுள்ளது. 

 மின்னல், அது பற்றிய விழிப்புணரற்வ ஏற்படுத்துதல் மற்றும் அதன் மூலமான 

இறப்புகறளத் தடுத்தல் ஆகியவற்றிற்கான முன் எசச்ரிக்றக முறறறய உருவாக்க 

இது லபான்ற ஒரு தரவுத் தளம் பயன்படுத்தப்படும். 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ததலுங்கொனொ - மிகப் தபரிய உணவுப் பூங்கொ 

 ெத்திய உணவுெ் ெதெ்ெடுதத்ுதல் மதாழில்துதற அதெெெ்ர ் ஹரச்ிெ்ரத் ொதல் 

மதலுங்கானாவின் நிொொொத் ொவட்டதத்ில் உள்ள லக்கெ்ெள்ளியில் 

அம்ொநிலதத்ின் முதலாவது மிகெ் மெரிய உணவுெ் பூங்காதவத் திறந்து தவதத்ார.் 

 குறிெ்ொக அழுகிெ் வொகுெ் மொருள்களின் மீது கவனெ் மெலுதத்ுவதுடன் விநிவயாகெ ்

ெங்கிலியின் ஒவ்மவாரு நிதலயிலுெ் ெதிெ்பு கூட்டெ்ெடுதல் ெற்றுெ் உணவு 

வீணாகுததலக் குதறத்தல் ஆகியவற்றின் மூலெ் உணவுெ் ெதெ்ெடுத்துதல் துதறக்கு 

ஊக்கெளிெ்ெதத இதத்ிட்டெ் வநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

 இது வொன்ற மிகெ்மெரிய உணவுெ் பூங்காக்கள் நவீன உணவுெ் ெதெ்ெடுதத்ுதல் 

அலகுகதள விவொய / வதாட்டக் கதல ெண்டலதத்ுடன் இதணக்கின்றன. 
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உள்நொட்டியலயயத் தயொரிக்கப்பட்ட தமட்யரொ இரயில் தபட்டி - மும்றப தமட்யரொ 

 முெ்தெயின் “இந்தியாவில் தயாரிெ்வொெ்” என்ற திட்டதத்ின் கீழ் தயாரிக்கெ்ெட்ட 

முதலாவது மெட்வரா இரயில் மெட்டிதய பிரதெர ் நவரந்திர வொடி மதாடங்கி 

தவத்தார.் இது அரசினால் மெயல்ெடுதத்ெ்ெடுெ் நிறுவனொன BEMLயினால் 

தயாரிக்கெ்ெட்டது. 

 இது BEMLன் மெங்களுருப் பிரிவில் 75 நாட்களில் கட்டதெக்கெ்ெட்டுள்ளது.  

 உள்நாட்டிவலவயத் தயாரிக்கெ்ெடுெ் 500ற்குெ் வெற்ெட்ட மெட்வரா இரயில் மெட்டிகள் 

இங்கு தயாரிக்கெ்ெட விருக்கின்றன. 

இதுபற்றி 

 BEML நிறுவனொனது (இதற்கு முன்பு ொரத் எரத்் மூவரஸ்் லிமிமடட் என்று 

அதழக்கெ்ெட்டது) 1964 ஆெ் ஆண்டில் ஏற்ெடுதத்ெ்ெட்டது. 

 இது இந்திய அரசின் “மினிரதன்ா பிரிவு 1-ல் உள்ள ஒரு மொதுத் துதற நிறுவனொகுெ்.” 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சகௌெலாெெ்ாரய்ா விருதுகள் 

 2019 ஆம் ஆண்டின் ககௌசலாசச்ாரய்ா விருதுகறள மத்திய திறன் லமம்பாடு மற்றும் 

கதாழில் முறனலவார ்அறமசச்கம் அறிவித்துள்ளது. 

 இந்த விருதானது எதிரக்ாலதத்ில் தயாராக இருக்கக் கூடிய மற்றும் திறறமயான 

பணியாளரக்றள உருவாக்குவதில் தனிதத்ுவப் பங்களிப்புகறள ஆற்றிய பல்லவறு 

துறறகறளச ்லசரந்்த பயிற்சியாளரக்றளப் பாராட்டுவதற்காக வைங்கப் படுகின்றது. 

 கதாழில் பயிற்சி சூைல் அறமப்பில் திறன் பயிற்சியாளரக்ள் அளித்த பங்களிப்றப 

இது அங்கீகரிக்கின்றது. 

 உலகத் திறன் லபாட்டியின் கவற்றியாளரக்ள், லதசிய திறன் பயிற்சி நிறுவனங்களின் 

(National Skill Training Institutes - NSTIs) பயிற்சியாளரக்ள், கதாழில் துறற பயிற்சி 

றமயங்கள் (Industrial Training Centres - ITI) ஜன் சிக்சன் சன்ஸ்தன்ஸ் மற்றும் 

கபருநிறுவனங்களின் பயிற்சியாளரக்ள் ஆகிலயாருக்கு இந்த விருதுகள் 

வைங்கப்பட்டன. 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக அறக்கட்டறள தினம் - தசப்டம்பர் 5 

 ஆண்டுவதாறுெ் மெெ்டெ்ெர ் 5 ஆம் லததி உலக அறக்கட்டறள நாளாக 

அனுெரிக்கெ்ெடுகின்றது.  

 இது ஐக்கிய நாடுகள் மொதுெ ்ெதெயினால் 2012 ஆெ் ஆண்டில் தீரெ்ானிக்கெ்ெட்டது. 

 கல்கதத்ாவில் அன்தன மதரொவின் இறந்த தினதத்த அனுசரிப்பதற்காக மெெ்டெ்ெர ்

5 ஆெ் நாள் வதரந்்மதடுக்கெ்ெட்டது. 

 இத்தினமானது முதன்முதலாக 2013 ஆம் ஆண்டு மெப்டெ்ெர ் 5 அன்று 

அனுெரிக்கெ்ெட்டது. 

 

 

ஆசிரியரக்ள் தினம் - தசப்டம்பர் 5 

 இந்தியாவின் முதல் ெற்றுெ் இரண்டாவது துதணக் குடியரசுத் ததலவரும் (1952 - 1962) 

ெற்றுெ் இந்தியாவின் இரண்டாவது குடியரசுத் ததலவருமான (1962-1967) டாக்டர ்

ெரவ்ெள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவரக்ளின் பிறந்த தினத்தின் நிதனவாக 

ஆண்டுவதாறுெ் மெெ்டெ்ெர ் 5 ஆம் லததி ஆசிரியர ் தினொகக் மகாண்டாடெ் 

ெடுகின்றது. 

 இந்தியா வொன்ற ெக்களாட்சி நாட்டில் ஆசிரியரக்ள் ெற்றுெ் கல்வியின் 

முக்கியதத்ுவெ் குறிதத்ு டாக்டர ் ராதாகிருஷ்ணன் “நவீன இந்தியாவில் அரசியல் 

சிந்ததனயாளரக்ள்” என்ற அவரது புத்தகதத்ில் குறிெ்பிட்டுள்ளார.் 

 இவர ்1954 ஆெ் ஆண்டு ொரத் ரதன்ா விருது மெற்றார.்  

 இவர ் Helpage India என்ற இந்தியாவின் நலிந்த முதிவயாரக்ளுக்கான இலாெ 

வநாக்கெற்ற அதெெ்றப ஏற்படுதத்ிய நிறுவனரக்ளில் ஒருவர ்ஆவார.்  

 உலகளவில் ஆசிரியரக்ள் தினெ் அக்வடாெர ் 5 அன்று மகாண்டாடெ்ெடுகிறது. 

இந்தியாவில் 1962 ஆெ் ஆண்டு முதல் மெெ்டெ்ெர ் 5 அன்று இந்நாதள ஆசிரியர ்

தினமாகக் மகாண்டாடுகின்வறாெ். 
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உலக பிசியயொததரபி (உடல் சிகிசற்ச) தினம் - தசப்டம்பர் 8 

 இந்தத் தினெ் ெக்கள் நலொக வாழ, ெயணத்திற்கு ஏற்ற வதகயில் ெற்றுெ் 

சுதந்திரொகத் மதாழில் மெய்வதற்கு ஏற்ற வதகயில் முக்கிய ெங்காற்றுவது குறிதத்ு 

விழிெ்புணரத்வ ஏற்ெடுத்த உலகளாவிய உடல் சிகிெத்ெ வல்லுநரக்ளுக்கு ஒரு 

வாய்ெ்ொக அதெகின்றது. 

 உடல் சிகிெத்ெக்கான உலகக் கூட்டதெெ்பு (WCPT - World Confederation of Physical Therapy) 

1996 ஆம் ஆண்டு முதல் மெெ்டெ்ெர ் 8 ஆெ் லததிறய உடல் சிகிெத்ெ தினொக 

அறிவித்தது. 

 1951 ஆம் ஆண்டு மெெ்டெ்ெர ்8 அன்று WCPT மதாடங்கெ்ெட்டது. 

 இந்த வருடத்திற்கான கருெ்மொருள் “நாள்ெட்ட வலி” என்பதாகும். 

 

 

ெரவ்ததெ எழுத்தறிவு தினம் - செப்டம்பர் 8 

 கல்வியறிவுப் பிரசச்ிறன என்பது ஐ.நாவின் நீடிதத் வளரச்ச்ிக்கான இலக்குகள் 
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மற்றும் ஐ.நா.வின் 2030 ஆம் ஆண்டின்  நீடிதத் வளரச்ச்ிக்கானப் பணி நிரலின் முக்கிய 

அங்கமாகும். 

 நீடிதத் வளரச்ச்ிக்கான இலக்கு 4 ஆனது அறனத்து இறளஞரக்ளும் கல்வியறிவு 

மற்றும் எண்ணறிறவ அறடவறத தனது இலக்குகளில் ஒன்றாகக் ககாண்டுள்ளது. 

லமலும் இந்த திறன்கள் இல்லாதவரக்ளுக்கு அவற்றறப் கபறுவதற்கான வாய்ப்பு 

வைங்கப்படுகின்றது. 

 சரவ்லதச எழுத்தறிவு நாள் 2019 என்பது 2019 ஆம் ஆண்டின் சரவ்லதசப் பூரவ்குடி 

கமாழிகளுக்கான ஆண்டுக் ககாண்டாட்டங்களுடன் ஒற்றுறமறய 

கவளிப்படுதத்ுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகும். 

 சிறப்புத் லதறவகள் கல்வி குறிதத் உலக மாநாட்டின் 25வது ஆண்டு விைா தற்கபாழுது 

ககாண்டாடப்படுகின்றது. அறனவறரயும் உள்ளடக்கிய கல்வி குறித்த சலமன்கா 

அறிக்றகயானது இந்த மாநாட்டில் ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டது. 

 சரவ்லதச எழுதத்றிவு தினம் 2019 ஆனது ‘கல்வியறிவு மற்றும் பன்கமாழியியல்” 

ஆகியவற்றின் மீது கவனத்றதச ்கசலுதத் விருக்கின்றது. 

 கசப்டம்பர ்8 ஆம் லததிறய சரவ்லதசக் கல்வியறிவு தினமாக யுகனஸ்லகா தனது 1966 

ஆம் ஆண்டு அக்லடாபர ் 26 அன்று நறடகபற்ற யுகனஸ்லகாவின் கபாது மாநாட்டின் 

14வது அமரவ்ில் அறிவிதத்து. 

 இது முதல் முறறயாக 1967 ஆம் ஆண்டில் ககாண்டாடப்பட்டது. 
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