
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 15 

TNPSC துளிகள் 

 நடப்புக் கல்வியாண்டில் இருந்து 5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு 

பபாதுத் ததரவ்வக் கட்டாயமாக்கி தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 

o ஆரம்பதத்ில் மூன்று ஆண்டுகளில் மட்டும், ததால்வியுற்ற மாணவரக்ள் "அதத 

வகுப்பில் தடுத்து வவக்கப்பட மாட்டாரக்ள்". 

 மத்திய சுகாதார நலத் துவற அவமசச்ரான டாக்டர ் ஹரஷ் வரத்ன் புது தில்லியில் 

உலக சுகாதார அவமப்பு - பதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கான பிராந்திய அலுவலகதத்ின் 

(Regional Office for South-East Asia - SEARO) 72வது அமரவ்வத் பதாடங்கி வவதத்ார.் அவர ்

இந்த அமரவ்ின் தவலவராக ஒருமனதாகத் ததரந்்பதடுக்கப்பட்டார.் 

o பிராந்தியக் குழுக் கூட்டத்வத இந்தியா நடத்துவது இது 2வது முவறயாகும். 

 தபாலந்திலிருந்து ஒரு உயர ் மட்டத் தூதுக் குழுவானது மகாராஷ்டிராவின் 

தகால்ஹாப்பூருக்குப் பயணம் தமற்பகாண்டது. இரண்டாம் உலகப் தபாரின் 

காரணமாக 1943-1947 காலப் பகுதியில் தகால்ஹாப்பூருக்கு அருகில் உள்ள வாலிதவட் 

முகாமிற்கு 5,000 தபாலந்து அகதிகள் தஞ்சமவடந்தனர.் 

o வாலிதவடில் விவரவில் ஒரு அருங்காட்சியகம் கட்டப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்றது. குஜராத்தின் ஜாம்நகர ் என்ற நகரமானது  5,000 தபாலந்து 

அகதிகளுக்கு அவடக்கலம் பகாடுதத்து. 

 முழுவதுமாக மூன்றாம் வகுப்பு குளிரச்ாதனப் பபட்டிகளால் ஆன உயர ்தரம் பகாண்ட 

ஹம்சபர ் ரயில்களில் இருந்து பநகிழ்வு கட்டணத ் திட்டத்வத ரயில்தவ அவமசச்கம் 

நீக்கியுள்ளது. 

o ஹம்சபர ்விவரவு ரயில்கள் முதன்முதலில் தகாரக்பூர ்மற்றும் ஆனந்த் விஹார ்

(புது தில்லி) ஆகிய ரயில் நிவலயங்களுக்கு இவடதய 2016 ஆம் ஆண்டில்  

பதாடங்கப் பட்டது. 

 IBSF உலக பில்லியரட்்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப் தபாட்டியில் மீண்டும் பவன்றதன் 

மூலம் பங்கஜ் அத்வானி தனது உலகப் பட்டங்கவள 22 ஆக உயரத்்தினார.் 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

மே்திய கருவிகள் அடடயாளப் பதிவு 

 மத்திய பதாவலத் பதாடரப்ுத் துவற அவமசச்ரான ரவி சங்கர ் பிரசாத ் மதத்ிய 

கருவிகள் அவடயாள பதிதவட்வடத ் (Central Equipment Identity Register - CEIR) 

பதாடங்கினார.் 

 நாடு முழுவதும் பரவலாக நவடபபறும் வகதபசிகளின் திருட்டு மற்றும் அவற்வற 

நகலாக்கம் பசய்தல் ஆகியவற்வறக் குவறப்பவத இது  தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 CEIR என்பது ஒவ்பவாரு வகதபசிச ் சாதனத்திற்கும் தனிதத்ுவ அவடயாளமான 15 

இலக்க எண்கவளக் பகாண்ட சரவ்ததச வகதபசி கருவி அவடயாளங்களின் 

(International Mobile Equipment Identities - IMEIs) தரவுத் தளமாகும். 

 இந்தத் திட்டம் மகாராஷ்டிராவில் தசாதவன அடிப்பவடயில் பதாடங்கப்பட்டுப் 

பின்னர ்நாடு முழுவதும் பசயல்படுதத்ப்பட இருக்கின்றது. 
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கடல்ொர ்ேகவல் சோடர்புெ ்தெடவகள் 

 மத்தியத் தகவல் பதாடரப்ு, மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துவற 

அவமசச்ரான ரவிசங்கர ் பிரசாத் கடல்சார ் தகவல் பதாடரப்ுச ் தசவவகவள 

மும்வபயில் பதாடங்கினார.் 

 இது இந்தியாவில் உள்ள பயணக் கப்பல்கள், கப்பல் தபாக்குவரத்து மற்றும் 

கப்பல்களில் பயணம் பசய்யும் தபாது அந்தக் கப்பலில் உள்ளவரக்ளுக்கு குரல், தரவு 

மற்றும் காபணாளிச ் தசவவகளுக்கான அணுகவல வழங்குவதன் மூலம் கடலில் 

இருப்பவரக்ளுக்கு ஒரு உயர ்நிவலயிலான ஆதரவவ வழங்கும். 

 விசாட் தீரவ்ுகள் வழங்கும் ஒரு டாடா நிறுவனமான ‘பநல்தகா’ ஆனது கடல்சார ்

துவறக்கு அகலக்கற்வறச ் தசவவகவள வழங்கும் இந்தியாவின் முதலாவது 

நிறுவனமாக உருபவடுத்துள்ளது. 

 

 

ெரவ்தேெெ ்செய்திகள் 

ெவுதி எண்சணய் ஆடலகளில் ஆளில்லா விமானே் ோக்குேல் 

 ஏமவனச ் தசரந்்த  ஹவுதி கிளரச்ச்ியாளரக்ள் சவுதி அதரபியாவின் அப்காய்க்கில் 

உள்ள சவுதி அராம்தகா எண்பணய் நிவலயங்கள் மற்றும் ஹிஜ்ரத் குவரஸ் ஆகிய இரு 

முக்கிய எண்பணய் ஆவலகளின் மீது ஆளில்லா விமானத் தாக்குதல்கவள நடதத்ினர.் 

 சவூதி அதரபியாவின் புக்கியாக்கில் உள்ள சவுதி அரம்தகாவால் பசயல்படுதத்ப்படும் 

அப்காய்க் எண்பணய் சுதத்ிகரிப்பு நிறுவனமானது உலகின் ஒரு மிகப்பபரிய 

எண்பணய் சுதத்ிகரிப்பு நிறுவனம் ஆகும். 

 இந்தத் தாக்குதலின் காரணமாக, சவுதி அதரபியா அதன் எண்பணய் உற்பத்தியில் 

கிட்டதத்ட்ட 50  சதவிகித உற்பத்திவயக் குவறதத்ுள்ளது. 

 

சபாருளாோரெ ்செய்திகள் 

உரிமம் சபறப்படுவேற்கான விதிகள் ேளரே்்ேப்பட்டுள்ளன - உற்பே்திே் துடற 

 பின்வரும் நான்கு பிரிவுகவளத் தவிர மற்ற பபாருள்கவள உற்பத்தி பசய்யும் 

உற்பத்தியாளரக்ள் கட்டாய உரிமங்கவளப் பபற தவண்டியதில்வல என்று மதத்ிய 

வரத்்தகத் துவற அவமசச்கம் அறிவிதத்ுள்ளது. 
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o புவகயிவலயின் சுருட்டுகள் & சிகபரட்டுகள் மற்றும் புவகயிவலக்கு  

மாற்றாகத் தயாரிக்கப்பட்ட பபாருட்கள்  

o மின்னணு விண்பவளி மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

o பதாழில்துவற பவடிபபாருட்கள்  

o தீங்கு விவளவிக்கும் இரசாயனப் பபாருள்கள் 

 தமலும் பாதுகாப்புத் துவறயில் உரிமங்கள் பபற தவண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்ட 

பிரிவுகவளத் தவிர எந்தபவாரு பாகங்கள் அல்லது பபாருள்கவளத் தயாரிப்பவர ்

பதாழில்துவற / ஆயுத உரிமங்கவளப் பபறத் ததவவயில்வல. 

 உரிமங்களின் ஆட்சிவய அகற்றுவதற்கும் வணிகத்வத எளிதாக்குவதற்கும் அரசு 

எடுத்துள்ள முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக உற்பதத்ியாளரக்ளுக்கான உரிம விதிகவள 

அரசாங்கம் தளரத்்தியுள்ளது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பாடலவனமாக்கல் குறிே்ே தில்லிப் பிரகடனம் 

 பாவலவனமாதவலத் தடுப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுகள் ஒப்பந்ததத்ில் (UN Convention to 

Combat Desertification - UNCCD) உள்ள உறுப்பு நாடுகளின் 14வது மாநாடானது (Conference 

of Parties - COP14) கிதரட்டர ் பநாய்டாவில் முடிவவடந்தது. இந்த மாநாட்டில் உறுப்பு 

நாடுகள் தில்லிப் பிரகடனத்வத ஏற்றுக் பகாண்டன. 

 

 UNCCDயின் COP14 ஆனது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிலச ் சீரழிவில் நடுநிவலவமவய 

(Land Degradation Neutrality - LDN) அவடவதற்கான உறுதிப்பாட்டுடன் முடிவவடந்தது. 

 இத்தவகய நடுநிவலவமயானது ஒரு நிவலயான எதிரக்ாலத்வத உறுதிப்படுத்த 

உலகம் முழுவதும் தபாதுமான நிலம் இருப்பவத உறுதி பசய்கிறது என்று ஐ.நாவால் 

வவரயறுக்கப் படுகின்றது. 

 தில்லிப் பிரகடனம் என்பது ஒவ்பவாரு நாடும் நிலச ் சீரழிவில் நடுநிவலவமவய 

எவ்வாறு அவடவது என்பது குறிதத் உலகளாவிய நடவடிக்வகயின் ஒரு 

அறிக்வகயாகும். 

 மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துவற அவமசச்ரான பிரகாஷ் ஜவதடகர ்UNCCDயின் தவலவராக 

2 ஆண்டு காலத்திற்கு நீடிப்பார.் 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

முேலாவது சபாதுே் ேகவல் ேளம் – ராஜஸ்ோன் 

 ஒரு முன்தனாடி நடவடிக்வகயாக, ராஜஸ்தானில் “ஜன் தசாசன்ா” எனப்படும் 

முதலாவது பபாதுத் தகவல் தளம் ஒன்று பதாடங்கப்பட்டது. 

 இது தகவல் அறியும் உரிவமச ்சட்டத்தின் பிரிவு 4 (2) உடன் (தகவல்கவள திறனுடன் 

பவளிப்படுதத்ுதல்) இணங்கிப் பபாருந்துகின்றது. 

 இந்தப் பிரிவின் படி,  இந்தத் தளமானது அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் துவறகள் பற்றிய 

தகவல்கவளத் தானாகதவ பபாதுமக்களுக்கு வழங்குவதாக உறுதியளிக்கின்றது. 

 இது ஆரம்பதத்ில் 13 துவறகள் பதாடரப்ான தகவல்கவள வழங்கும். 

 1990களில் தகவல் அறியும் உரிவம இயக்கத்வதத் பதாடங்கிய ராஜஸ்தானுக்கு இந்தத ்

தளமானது மற்பறாரு தனிதத்ுவத்வதக்  பகாண்டு வருகின்றது. 

 

விடளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

19 வயதுக்குட்பட்ட ஆசியக் தகாப்டப சவற்றி – இந்தியா 

 பகாழும்பில் ஆர.் பிதரமதாசா அரங்கதத்ில் நவடபபற்ற 19 வயதுக்குட்பட்ட ஆசியக் 

தகாப்வபயின் இறுதிப் தபாட்டியில் இந்தியா வங்காள ததசத்வதத் ததாற்கடித்தது. 

 

 இடது வக சுழற்பந்து வீசச்ாளரான அதரவ்ா அங்தகாதலகர ்5 விக்பகட்டுகவள வீழ்தத்ி 

இந்தியாவின் பவற்றிக்கு உதவினார.் 

 இது இந்தியாவின் 7வது 19 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான ஆசியக் தகாப்வப 

பவற்றியாகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக ேற்சகாடல ேடுப்பு தினம் - செப்டம்பர ்10 

 உலக தற்பகாவல தடுப்பு தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசப்டம்பர ் 10 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இது உலபகங்கிலும் பல்தவறு நடவடிக்வககளுடன், தற்பகாவலகவளத் தடுப்பதற்கு 

உலகளாவிய அரப்்பணிப்பு மற்றும் நடவடிக்வககவள வழங்குவதற்கான 
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விழிப்புணரவ்ு நாள் ஆகும். 

 இதன் முதலாவது தினக் பகாண்டாட்டமானது 2003 இல் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

 இது ஆண்டுததாறும் தற்பகாவல தடுப்புக்கான சரவ்ததச சங்கம், உலக சுகாதார 

அவமப்பு (WHO - World Health Organization) மற்றும் மனநலத்திற்கான உலகக் 

கூட்டவமப்பு ஆகியவற்றால் இவணந்து ஒருங்கிவணக்கப் படுகின்றது. 

 ஒவ்பவாரு 40 விநாடிகளிலும் ஒருவர ் தற்பகாவலயினால் தங்களது வாழ்க்வகவய 

இழக்கின்றார.் 

 2019 ஆம் ஆண்டில், உலபகங்கிலும் தற்பகாவல பற்றிய விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுதத் 

WHO ஆனது “40 விநாடிகள் நடவடிக்வக” என்ற ஒரு பிரசச்ாரத்வதத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 

 

சேற்கு - சேற்கு ஒே்துடழப்பிற்கான ஐ.நா தினம் - செப்டம்பர் 12 

 பதற்கு - பதற்கு ஒதத்ுவழப்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் தினமானது ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் பசப்டம்பர ்12 அன்று அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 2003 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சவபயானது டிசம்பர ் 19ஐ பதற்கு - 

பதற்கு ஒதத்ுவழப்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் தினமாகக் பகாண்டாடுவதாக 

அறிவித்தது. 

 ஆனால் 2011 ஆம் ஆண்டில் இத்தினமானது பசப்டம்பர ் 12 ஆம் தததிக்கு  

மாற்றப்பட்டது. 

 இதத்ததியானது வளரும் நாடுகளிவடதய பதாழில்நுட்ப ஒதத்ுவழப்வப 

தமம்படுதத்ுவதற்கும் பசயல்படுதத்ுவதற்கும் 1978 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் 

பபாதுச ் சவபயானது ஒரு பசயல் திட்டத்வத ஏற்றுக் பகாண்ட தததிவய நிவனவு 

கூரக்ின்றது. 

 பதன் அவரக் தகாளத்தில் உள்ள நாடுகளுக்குப் பல்தவறு தசவவகவள 

வழங்குவதற்கான ஐ.நாவின் முயற்சிகள் குறிதத்ு மக்களிவடதய விழிப்புணரவ்வ 

ஏற்படுதத்ுவதத இந்த நாளின் தநாக்கமாகும். 

 

உலக முேலுேவி நாள் - செப்டம்பர் 14 

 உலக முதலுதவி தினமானது சரவ்ததச பசஞ்சிலுவவச ்சங்கம் (International Federation of 

Red Cross - IFRC) மற்றும் பசம்பிவற சங்கங்களின் கூட்டவமப்பு ஆகியவற்றினால் 2000 

ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 பசப்டம்பர ் மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக் கிழவமயானது உலக முதலுதவி 

தினமாகக் பகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 இத்தினமானது அன்றாட மற்றும் பநருக்கடி கால சூழ்நிவலகளில் முதலுதவியின் 

மூலம் எவ்வாறு உயிவரக் காப்பாற்ற முடியும் என்பது குறிதத் விழிப்புணரவ்வ 

ஏற்படுதத்ுவததாடு, அது மிகவும் பாதிக்கப்படக் கூடியவரக்ள் உட்பட அவனவருக்கும் 

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


   
    
 

 
 

அணுகக் கூடியதாக இருக்க தவண்டும் என்பவதயும் வலியுறுதத்ுகின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக முதலுதவி தினதத்ின் கருத்துரு, "முதலுதவி மற்றும் விடுபட்ட 

மக்கள்" ஆகும். 

 

தபரறிஞர் அண்ணா பிறந்ே தினம் - செப்டம்பர ்15 

 முன்னாள் முதலவமசச்ரும் திராவிடத் தவலவருமான சி.என். அண்ணாதுவரயின் 

111வது பிறந்த நாளானது பசப்டம்பர ்15 ஆம் தததி அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

 அவரது குறிப்பிடதத்க்க சாதவனகள்: 

o மதராஸ் மாநிலத்வதத் தமிழ்நாடு என்று பபயர ்மாற்றியது 

o தவதச ் சடங்குகவள மறுக்கும் "சுய மரியாவதத"் திருமணங்களுக்கு 

சட்டப்பூரவ் அங்கீகாரம் வழங்கியது. 

o தமிழ்நாட்டில் இரு பமாழிக் பகாள்வகவய அறிமுகப்படுதத்ியது. 

o முழு பபரும்பான்வமயுடன் காங்கிரஸ் கட்சி அல்லாத முதலாவது முதல்வர.் 

 1969 ஆம் ஆண்டில், அவரது இறுதிச ்சடங்கானது உலகின் இரண்டாவது மிகப்பபரிய 

உலகச ்சாதவனயாக தற்பபாழுதும் விளங்குகின்றது. 

 அவரது இறுதி ஊரவ்லதத்ில் 1.5 தகாடி மக்கள் கலந்து பகாண்டதாக கின்னஸ் 

சாதவனப் புதத்கம் பதரிவிக்கின்றது. 
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