
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 13 

TNPSC துளிகள் 

 மத்திய மனித வள மமம்பாட்டுத் துறை அறமசச்ர ் ரமமஷ் பபாக்ரியால் 

பல்கறலக்கழக மானியக் குழுவால் வடிவறமக்கப்பட்ட வாழ்க்றகத ்

திைன்களுக்கான பாடத் திட்டத்றத (ஜீவன் பகௌசல்) அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளார.் 

o இந்த இளநிறலப் பாடத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தகவல் பதாடரப்ுத ் திைன், 

தனிநபர ்சாரந்்த திைன், மநர மமலாண்றம, பிரசச்ிறனகறளத் தீரக்்கும் திைன், 

முடிபவடுக்கும் திைன், தறலறமதத்ுவத ்திைன் மை்றும் ஒருறமப்பாடு மபான்ை 

வாழ்க்றகத் திைன்கள் இருக்கின்ைன. 

 ஒரு பசுறவத் ததப்தடுக்க விரும்புமவாருக்காக நிகழ்மநர (ஆன்றலன்) மசறவறயத ்

பதாடங்க மத்தியப் பிரமதச மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மமலும் மாநிலம் 

முழுவதும் உள்ள பகௌசாலாக்களில் (பசு முகாம்களில்) அந்தப் பசுக்களுக்கு 

இருப்பிடங்கறள அளிக்கவும் அம்மாநில அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

o நன்பகாறடயாளரக்ள், மாநிலதத்ில் ஒரு பகௌசாலாறவத் மதரந்்பதடுத்து 

பசுக்களின் உணவிை்கானத் பதாறகறயச ்பசலுதத்லாம். 

 இந்தியக் கான்கிரீட் நிறுவனமானது பதலுங்கானாவின் காமலஸ்வரம் ஏை்று 

நீரப்்பாசனத் திட்டதத்ிை்கு 2019 ஆம் ஆண்டின் மிகசச்ிைந்த கான்கிரீட் கட்டறமப்புச ்

சான்றிதறழ வழங்கியதால் அது புதிய தனிதத்ுவதற்தப் பபை்றுள்ளது. 

o இந்த விருதானது மமகா இன்ஜினியரிங் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரஸ்் லிமிபடட் 

என்ை நிறுவனதத்ால் பபைப்பட்டது. 

 பத்திரிறகயாளரக்றளப் பாதுகாப்பதை்காக அபமரிக்காறவ அடிப்பறடயாகக் 

பகாண்ட ஒரு குழுவானது பத்திரிறகத் தணிக்றகயில் மமாசமாக பசயல்படும் 10 

நாடுகளின் பட்டியறல பவளியிட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் எரித்திரியா, வட 

பகாரியா மை்றும் துருக்பமனிஸ்தான் ஆகியறவ முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ளன. 

o சவுதி அமரபியா, ஈரான், வியட்நாம் மை்றும் சீனா ஆகியறவ இந்தப் பட்டியலில் 

இடம் பபை்றுள்ள இதர ஆசிய நாடுகளாகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பாம்பனில் பாசிப் சபருக்கம் 

 பாம்பனில் உள்ள குந்துக்காலுக்கும், மன்னார ்வறளகுடாவில் உள்ள மவதாறளக்கும் 

இறடயில் உள்ள 10 கி.மீ பதாறலவுள்ள கடை்கறரயானது பசற்ச நிைமாகி 

மிகப்பபரிய மீன் இைப்புகறளக் கண்டுள்ளது. 

 மத்திய கடல்சார ்மீன்வள ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது அங்கு மசாதறனகறள நடத்தி, 

அங்கு ‘நாக்டிலுகா கடல் நுண்பாசிகள்’ திடீபரன பபருகியது இந்த நிகழ்விை்குக் 

காரணம் என்று முடிவு பசய்தது. 

 கடல் நீரில் உள்ள அதிக பவப்பநிறல மை்றும் நல்ல கரிம நிறலறமகள் ஆனது, 

‘பசற்சப் பாசிகள்’ இனப்பபருக்கம் பசய்வதை்கும் சிதல்கறள விடுவிப்பதை்கும் 

உகந்த சூழறல வழங்கியிருந்தன. 

 மீன்கள் ‘பசவுள் மூசச்ுத் திணைல்’ காரணமாக அங்கு இைந்துவிட்டன. மமலும் 

ஆக்ஸிஜன் பை்ைாக்குறை மை்றும் மூசச்ுத் திணைல் காரணமாக அறவ இைந்துவிட்டன. 
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தானியங்கு மழழமானி @ 1300 இடங்களில்  

 பதாறலயளவியல் தானியங்கு மறழமானிகள், தானியங்கு வானிறல நிறலயங்கள், 

தானியங்கு நீர ் மட்டப் பதிவாக்கிகள் ஆகியவை்றை அறமக்க அரசாங்கம் ஒரு 

ஆமலாசகறர நியமித்துள்ளது. 

 அறவ தமிழ்நாட்டின் வருவாய் துறண மண்டலங்கள் மை்றும் வட்டாரங்களில் உள்ள 

சுமார ்1,300 இடங்களில் அறமக்கப் படவிருக்கின்ைன. 

 நம்பகமான தரறவப் பபறுவதை்கு ஒரு விரிவான நிகழ்மநர நீர/்வானிறல தரவு 

மசகரிப்பு முறைறயப் பல்மவறு கட்டங்களாக உருவாக்குவது இதன் மநாக்கமாகும். 

 அதிக மறழ அளவு அல்லது வைட்சிறய நிரவ்கிக்க இந்தத் தரவு பயன்படுத்தப்படும். 

 தை்மபாது, சுமார ்470 மறழமானிகள் வருவாய்த ்துறை, மவளாண்றம, பபாதுப் பணித ்

துறை மை்றும் வானிறல ஆய்வுத் துறை ஆகியறவ மூலம் மாவட்ட தறலறமயகத்தில் 

கிறடக்கின்ைன. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

தூய்ழம என்பது தெழை (ஸ்ைெத்ா ழை தெைா) 2019 - சநகிழிப் பயன்பாடு 

 ஸ்வசத்ா றை மசவா 2019 ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் 11 அன்று  பிரதமர ்

நமரந்திர மமாடியால் உத்தரப் பிரமதச மாநிலதத்ில் உள்ள மதுராவில் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இந்தப் பிரசச்ாரத்தின் கருப்பபாருள் ‘பநகிழிக் கழிவு குறிதத்  விழிப்புணரவ்ு மை்றும் 

மமலாண்றம’ என்பதாகும். 

 இது பசப்டம்பர ் 11 முதல் அக்மடாபர ் 1 வறர பநகிழிக் கழிவு மமலாண்றம குறிதத் 

மிகப்பபரிய விழிப்புணரற்வ உருவாக்கும் நடவடிக்றககறள மமை்பகாள்வறத 

மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 அக்மடாபர ் 2 ஆம் மததியன்று பநகிழிக் கழிவுகளின் மசகரிப்பு மை்றும் அவை்றைப் 

பிரிதப்தடுக்கப் படுவதை்கான ஒரு நாடு தழுவிய பிரசச்ாரமும் நறடபபறும். 

 2019 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்27 அன்று பகாண்டாடப்படவிருக்கும் தீபாவளிக்கு முன் 
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மசகரிக்கப்பட்ட பநகிழிக் கழிவுகள் மறுசுழை்சி பசய்யப்பட்டு அறவ திைம்பட 

அகை்ைப்படும். 

 ஸ்வசத்ா றை மசவா 2019ஐ அறிமுகப்படுத்திய பின்னர,் பிரதமர ் மமாடி பசுதான் 

ஆமராக்கிய விக்யான் மமளாறவப் பாரற்வயிட்டார.் 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், மாடுகளின் வயிை்றில் இருந்து பநகிழிக் கழிவுகறள 

அகை்றுவதை்காக அறவகளுக்கு அறுறவ சிகிசற்ச பசய்யப்பட்டன. 

 

 

மதலரியா மற்றும் இந்தியா – 4ைது இடம் 

 சமீபதத்ில் பவளியிடப்பட்ட லான்பசட் ஆறணயத்தின் அறிக்றகயின்படி, உலகில் 

மமலரியா மநாய்ப் பாதிப்புகளின் எண்ணிக்றகயில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் 

உள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில்  நிகழ்ந்த 219 மில்லியன் மமலரிய மநாய்ப் பாதிப்புகளில், 9.6 

மில்லியன் மநாய்ப் பாதிப்புகள் இந்தியாவில் நிகழ்ந்தன. 

 இந்தப் பட்டியலில் இந்தியாவிை்கு முன்பு றநஜீரியா, காங்மகா மக்களாட்சிக் குடியரசு 

மை்றும் பமாசாம்பிக் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

 உலகின் பிை பகுதிகளில், மமலரியா ஒரு முதன்றமயான  கிராமப்புை மநாயாக 

இருக்கின்ைது. ஆனால் "நகரப்்புை மமலரியா" மநாய்ப் பாதிப்புகள்  ஏை்பட்ட ஒமர நாடு 

இந்தியா ஆகும். 

 2017 ஆம் ஆண்டில், 71 சதவீத மமலரியா மநாய்ப் பாதிப்புகள் தமிழ்நாட்டின் 

தறலநகரான பசன்றனயில் நிகழ்ந்தன. 

 இந்தியாவில் உள்ள ஒரு முக்கியமான மமலரியா மநாய்ப் பரப்பியான ‘அமனாபிலிஸ் 

ஸ்டீபன்சி’ இந்திய நகரப்்புை சூழல்களுக்கு மிகவும் பபாருதத்மானதாக இருக்கின்ைது. 

 

இந்தியத் திறன்கள் நிறுைனம் - 3 நகரங்கள் 

 மத்தியத் திைன் மமம்பாடு மை்றும் பதாழில்முறனமவார ் துறை அறமசச்கதத்ின் 

இறணயறமசச்ர ் ராஜ் குமார ் சிங் மும்றபயில் உள்ள இந்தியத ் திைன்கள் 

நிறுவனதத்ிை்கு (Indian Institute of Skills - IIS) அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 குறிக்மகாள்: பத்தாம் வகுப்பு மை்றும் பன்னிபரண்டாம் வகுப்பு முடிதத் பின்னர ்

பதாழில்நுட்பக் கல்விறயத் பதாடர விரும்பும் மாணவரக்ளுக்கு மிகவும் சிைப்பு 

வாய்ந்த துறைகளில் திைன் பயிை்சிகறள அளித்தல். 
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 ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 70% மவறலவாய்ப்புகளுடன் 5,000 பயிை்சியாளரக்ள் மதரச்ச்ி 

பபறுவாரக்ள் என்பறத உறுதிப்படுதத் IIS முயல்கின்ைது. 

 IIS ஆனது இந்தியத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனம் மை்றும் இந்திய மமலாண்றம நிறுவனம் 

ஆகியவை்றின் வரிறசயில் பசயல்பட இருக்கின்ைது. 

 ஆரம்பதத்ில் மும்றப, அகமதாபாத் மை்றும் கான்பூர ் ஆகிய 3 இடங்களில் IISகள் 

அறமக்கப்பட விருக்கின்ைன. 

 IISகள் பதாடங்குவது இந்தியாறவ உலகின் திைன்கள் தறலநகராக மாை்றுவதை்கான 

ஒரு படியாகும். 

 இந்த நிறுவனங்கள் ஒரு பபாது - தனியார ் கூட்டு முயை்சியில் அறமக்கப்பட்டு 

பசயல்படுதத்ப்பட விருக்கின்ைன. மும்றபயில் உள்ள டாடா கல்வி மமம்பாட்டு 

அைக்கட்டறளயானது IISஇன் ஒரு தனியார ்பங்காளர ்நிறுவனமாகும். 

 

ெரை்ததெெ ்செய்திகள் 

படங்களற்ற (சைற்று) சிகசரட் சபாதிகள் – தாய்லாந்து 

 படங்களை்ை  (பவை்று) சிகபரட் பபாதிகறள பவளியிட்ட முதலாவது ஆசிய நாடாக 

தாய்லாந்து உருபவடுத்துள்ளது. 

 இத்தறகயப் பபாதிகள்   

o புறகயிறலப் பபாருட்களின் மீதான நாட்டத்றதக் குறைக்கின்ைது. 

o புறகயிறலப் பபாதிகறளமய ஒரு வறக விளம்பரமாகப் பயன்படுதத்ுவறத  

ஒழிக்கின்ைது. 

o படம் சாரந்்த சுகாதார எசச்ரிக்றககளின் குறிப்பிடத்தக்க தன்றம மை்றும் 

பசயல்திைறன அதிகரிக்கின்ைது. 

 

 2012 ஆம் ஆண்டில் வண்ணமயமான வரத்த்க இலசச்ிறனகள் இல்லாமல் 

புறகயிறலப் பபாருட்கறள விை்கச ் பசய்த முதலாவது நாடாக ஆஸ்திமரலியா 

உருபவடுத்துள்ளது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ைறட்சி முன்கணிப்பு கருவிப்சபட்டி 

 புது தில்லியில் நறடபபை்ை ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் பாறலவனமாக்கலுக்கு 

எதிரான ஒப்பந்ததத்ில் (United Nations Convention to Combat Desertification - UNCCD) உள்ள 

உறுப்பு நாடுகளின் 14வது மாநாட்டின் மபாது வைட்சிக் கருவிப் பபட்டி அதிகாரப் 

பூரவ்மாகத் பதாடங்கப்பட்டது. 

 நாடுகளால் தங்கள் பிராந்தியங்களில் ஏை்படும் வைட்சி அபாயங்கறள முன்கூட்டிமய 

மதிப்பிடுவதை்கு இறதப் பயன்படுத்த முடியும். 

 இது பவவ்மவறு புவியியல் பகுதிகளில் வைட்சியினால் ஏை்படும் பாதிப்புகறளத ்

துல்லியமாக மதிப்பிடும் திைன் பகாண்டது. 

 இந்தக் கருவிப் பபட்டியானது மண்ணின் ஈரப்பதம், மறழ பை்றிய தரவு மை்றும் 

தை்மபாறதய &  கடந்த கால பவப்பநிறல குறித்தத் தரவு உள்ளிட்ட 30 

அளவுருக்கறளப் பயன்படுதத்ுகின்ைது. 

 உலக வங்கி ஆய்வின்படி, பபாதுவாக  வைட்சிறயக் கணிப்பது கடினமான 

பசயலாகும். இது பவள்ளத்றத விட நான்கு மடங்கு பபாருளாதார இழப்புகறள 

ஏை்படுதத்ும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ொஹிப்கஞ்ெ ்பல்முழன ெரக்கு முழனயம், ஜாரக்்கண்ட் 

 ஜாரக்்கண்டின் சாஹிப்கஞ்சில் கட்டப்பட்ட பல்முறன சரக்கு முறனயமானது (Multi-

Modal Terminal - MMT) பசயல்பாட்டிை்கு வருகின்ைது. 

 இது மதசிய நீரவ்ழிப் பாறத -1 (கங்றக நதி) இல் உள்ள இரண்டாவது பல்முறன சரக்கு 

முறனயம் ஆகும். 

 ராஜ்மைாலில் உள்ள உள்ளூரச் ் சுரங்கங்களில் இருந்து உள்நாட்டு நிலக்கரிறய 

பகாண்டு பசல்வதில் இது முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். 

 இறணப்பு: 

o நீரவ்ழிப் பாறத வழியாக இந்தியா - மநபாளம் ஆகியவை்றிை்கு இறடமய 
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சரக்குப் மபாக்குவரத்து. 

o வங்க மதசம் வழியாக  நதி மை்றும் கடல் வழி ஆகியவை்றின் மூலம் வடகிழக்கு 

மாநிலங்களுடன் இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

o இது கடல் பகுதிக்கு அப்பால் உள்ள பகுதிறய பகால்கத்தா, ைால்டியா மை்றும் 

வங்காள விரிகுடாவுடன் இறணதத்ுள்ளது. 

 முதலாவது MMT ஆனது 2018 ஆண்டு நவம்பர ்அன்று வாரணாசியில் பசயல்பாட்டுக்கு 

வந்தது. 

 பபரிய கப்பல்களின் பயணதத்ிை்காக, உத்தரப் பிரமதசத்தின் வாரணாசி மை்றும் 

மமை்கு வங்காளத்தின் ைால்டியா ஆகியவை்றிை்கிறடமய இருக்கும் கங்றக நதியின் 

பாறதறய மமம்படுதத்ுவறத மநாக்கமாகக் பகாண்ட ஜல் மாரக்் விகாஸ் திட்டதத்ின் 

ஒரு பகுதியாக MMTகள் கட்டப்படுகின்ைன. 

 

பிரபலமானைரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

யுசனஸ்தகாவின் ெரை்ததெ எழுத்தறிவு விருதுகள் 2019 

 யுபனஸ்மகாவின் சரவ்மதச எழுத்தறிவு விருதுகள் 2019 ஆனது அதன் பபாது 

இயக்குநரான ஆட்ரி அமசாமல என்பவரால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 கிங் பசமஜாங் எழுதத்றிவு விருது: பதன் பகாரியாவின் உதவியுடன் 1989 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்டது. 

o இது தாய்பமாழிக் கல்வி மை்றும் பயிை்சியின் பயன்பாட்டிை்காகவும், அதன் 

வளரச்ச்ிக்காகவும் வழங்கப்படுகின்ைது. 

விருது சபரும் நிறுைனம் திட்டம் 

அல்ஜீரியாவின் வயது 

வந்தவரக்ளுக்கான எழுத்தறிவு 

மை்றும் கல்விக்கான மதசிய 

அலுவலகம் 

பன்பமாழி எழுதத்றிவுக்கான மதசிய உதத்ி 

ஜவுளி இறழகள் மை்றும் வளரச்ச்ி 

நிறுவனம், பசபனகல் 

பதை்கு பசனகலில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு 

மதசிய பமாழிகளில் பசயல்பாட்டுக் 

கல்வியறிவு மை்றும் அவை்றைத் பதாடரந்்து 

பதாழில் பயிை்சி அளிதத்ல் 

 

 எழுத்தறிவிை்கான கன்பூசியஸ் விருது: சீனாவின் உதவியுடன் 2005 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்டது. 

o இது கிராமப் புைங்களில் உள்ள வயது வந்தவரக்ள் மை்றும் பள்ளிக்குச ்பசல்லாத 

இறளஞரக்ள், அதிலும் குறிப்பாக பபண் குழந்றதகள் மை்றும் மகளிர ்மதத்ியில் 

எழுத்தறிவின் மீது சிைப்புக் கவனம் பசலுத்துகின்ைது. 
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