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செப்டம்பர் – 17 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இலவெ காலல உணவுத் திட்டம் 

 

❖ 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரையிலான அைசுப் பள்ளி மாணவைக்ளுக்கான காரல 

உணவுத ்திட்டமானது செப்டம்பை ்15 ஆம் தததியன்று மதுரையில் சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இத்திட்டத்திற்கு "முதலரமெெ்ைின் காரல உணவுத் திட்டம்" என்று சபயைிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இத்திட்டம் ஏரை மக்களின் வாை்வில் நன்ரமமிக்க மாற்றத்ரதக் சகாண்டு வரும். 

❖ முதன்முதலாக, 1920 ஆம் ஆண்டு சென்ரன மாநகைாட்சிப் பள்ளியில் தமயை ் பிடட்ி 

தியாகைாயை ்அவைக்ளால் மதிய உணவுத ்திடட்ம் சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ 1956 ஆம் ஆண்டில் முன்னாள் முதல்வை ் K.காமைாஜ் அவைக்ள் மதிய உணவு 

திட்டத்ரதத ்துவக்கி ரவத்தாை.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இலணயசவளிக் குற்ற விொரலண மற்றும் புலனாய்வு உெச்ி மாநாடு 2022 

❖ 4வது இரணயசவளிக் குற்ற விொைரண மற்றும் புலனாய்வு உெச்ி மாநாடு (2022) 

ஆனது மத்தியப் பிைததெக் காவல்துரறயால் ஏற்பாடு செய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது இரணயசவளிக் குற்றங்கரளத் திறம்பட தடுக்கும் வரகயில் காவல் துரண 

ஆய்வாளைக்ள் மற்றும் மூத்த விொைரண அதிகாைிகளின் அறிவு மற்றும் திறன்கரள 

தமம்படுத்துவரத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

ததசிய அத்தியாவசிய மருந்துகளின் பட்டியல் 2022 

❖ இந்தப் பட்டியலில் 34 மருந்துகள் கூடுதலாக தெைக்்கப்பட்டதுடன் மமொதத்மொக 384 

மருந்துகள் தெைக்்கப் பட்டுள்ளன.  

❖ முந்ரதயப் பட்டியலில் இருந்து 26 மருந்துகள் விலக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ இந்த மருந்துகள் 27 சிகிெர்ெ வரககளாகப் பிைிக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ இதன் மூலம், பல நுண்ணுயிை ்எதிைப்்பிகள், தடுப்பூசிகள் மற்றும் புற்றுதநாய் எதிைப்்பு 
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மருந்துகள் இந்தப் பட்டியலில் தெைக்்கப்படுவதன் மூலம் மிகவும் மலிவு விரலயில் 

கிரடக்கும். 

❖ ததசிய அத்தியாவசிய மருந்துகளின் பட்டியல் ஆனது அரனத்து நிரல சுகாதாைப் 

பாதுகாப்புகளிலும் மலிவு விரலயில் தைமான மருந்துகரள அணுகுவரத உறுதி 

செய்வதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. 

❖ இந்தப் பட்டியல் ததசிய மருந்தியல் விலல நிரண்ய ஆலணயத்தொல் மெளியிடப்படும் 

ஒரு பட்டியல் ஆகும். 

❖ சுகொதொர மற்றும் குடும்பநலத் துலற அலமசச்கம் முதன்முதலில் 19996 ஆம் ஆண்டில் 

279 மருந்துகளின் பட்டியலலத் தயொரித்து மெளியிட்டது. 

❖ இந்தப் பட்டியல் அடுத்து 2003, 2011, 2015 மற்றும் 2022 ஆகிய ஆண்டுகளில் திருத்தப் 

பட்டது. 

 

 

ததசிய கடல்ொர் பாரம்பரிய வளாகம் 
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❖ துரறமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவைத்து மற்றும் நீைவ்ழித் துலற அரமெெ்கம் ததசிய 

கடல்ொை ்பாைம்பைிய வளாகத்ரதக் கட்டரமத்து வருகிறது. 

❖ குஜைாத்தில் உள்ள தலாத்தல் என்ற வைலாற்றுெ ்சிறப்புமிக்க சிந்து ெமசவளி நாகைிகப் 

பகுதியில் இது நிறுவப்பட உள்ளது. 

❖ இந்தியாவிதலதய முதல்-வரகயான இந்த வளாகமானது இந்தியாவின் வளமான 

மற்றும் பன்முகத் தன்ரம வாய்ந்த கடல்ொை ்பாைம்பைியத்ரத சவளிப்படுத்தும். 

 

வந்தத பாரத் இரயிலின் புதிய வடிவம் 

❖ இந்திய இையில்தவ நிைவ்ாகமானது புதிய வந்தத பாைத ்விரைவு இையிலிரன அறிமுகப் 

படுத்த உள்ளது. 

❖ பயணிகளுக்குச ்சிறப்பான வெதிகரள வைங்குவதற்கான அதன் சதாடை ்முயற்சியில் 

இையில்தவ நிைவ்ாகம் அதிதவக இையிலாக இதரன மாற்ற உள்ளது. 

❖ முதல் வந்தத பாைத ் விரைவு இையில் ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ைவைி 15 ஆம் தததி 

அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ தற்தபாது, இந்திய இையில்தவ நிைவ்ாகமானது இையில் 18 என்றும் அரைக்கப்படும் 

வந்தத பாைத ்விரைவு இையிலிரன இைண்டு குறிப்பிடத்தக்க வழித்தடங்களில் மட்டுதம 

இயக்க உள்ளது. 

❖ ஒன்று புது சடல்லியிலிருந்து ஸ்ரீ மாதா ரவஷ்தணா ததவி கத்ைாவிற்கும் மற்சறான்று 

புது சடல்லியிலிருந்து வாைணாசி வரையிலும் இயக்கப்படுகிறது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

முதலாவது சினிமா சுற்றுலாக் சகாள்லக 2022-2027 

❖ குஜைாத்தின் முதலாவது சினிமா சுற்றுலாக் சகாள்ரகரய குஜைாத ்முதல்வை ்அவைக்ள் 

அறிவித்துள்ளாை.் 

❖ இந்தப் புதிய சகாள்ரகயானது, குஜைாத்தில் திரைப்படத் தயாைிப்புக்கான 
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ொத்தியமான வாய்ப்புகரள உருவாக்குவததாடு உள்ளூை ் மக்களுக்கு தவரல 

வாய்ப்புகரளயும் வைங்கும். 

❖ குஜைாத்தில் கட்ெ ் சவண்ணிறப் பாரலவனம், சிவைாஜ்பூை ் கடற்கரை தபான்ற பல 

இடங்கள் படப் பிடிப்பு தளங்களாக மாறுவதற்கு ஏைாளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

'Water Heroes: Share Your Stories’ தபாட்டி 

 

❖ ஜல் ெக்தித் துலற அரமெெ்கமொனது “நீை ்வளங்கள், நதி தமம்பாடு மற்றும் கங்ரக மறு 

சீைரமப்பு ‘நீைவ்ள நாயகைக்ள்: உங்கள் கரதகரளப் பகிைந்்து சகாள்ளுங்கள்’ (Water 

Heroes: Share Your Stories)” என்ற தபாட்டிரயத ்சதாடங்கியது. 

❖ மூன்றாவது 'Water Heroes: Share Your Stories' தபாட்டியானது 2021 ஆம் ஆண்டு டிெம்பை ்01 

ஆம் தததியன்று சதாடங்கியது.  

❖ இது MyGov தளத்தில் 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பை ்30 ஆம் தததியன்று முடிவரடயும். 

❖ முதல் தபாட்டியானது 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பை ் 01 ஆம் தததி முதல் 2020 ஆம் 
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ஆண்டு ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தததி வரை நரடசபற்றது. 

❖ இைண்டாவது 'Water Heroes: Share Your Stories’ தபாட்டியானது 2020 ஆம் ஆண்டு 

செப்டம்பை ் 19 ஆம் தததி முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தததி வரை 

நரடசபற்றது. 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

3 ரஞ்சிக் தகாப்லபப் தபாட்டிகள் 

❖ சிக்கிம் அைொனது முதல் முரறயாக மூன்று ைஞ்சிக் தகாப்ரபப் தபாட்டிகரள நடத்த 

உள்ளது. 

❖ ைஞ்சி டிைாபிப் தபாட்டிகளுடன், இைண்டு கூெ ்சபஹாை ்டிைாபி தபாட்டிகரளயும், மூன்று 

கைன்ல் CK நாயுடு டிைாபி தபாட்டிகரளயும் சிக்கிம் நடத்த உள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இந்தி சமாழி தினம் - செப்டம்பர் 14 

 

❖ இந்நாளில் இந்திய அைசியலரமப்புெ ் ெரபயானது இந்தி சமாழியிரன மத்திய 

அைசின் அலுவல் சமாழியாக மாற்ற முடிசவடுத்தது. 

❖ ஆங்கில சமாழியானது 15 ஆண்டுகள் இரண சமாழி அந்தஸ்ரதக் சகாண்டிருக்கும் 

என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இது முன்ஷி-அய்யங்காை ்சூத்திைம் என்றுப் பிைபலமாக அரைக்கப்படும் ஒரு ெமைெம் 

ஆகும்.  

❖ இது வரைவுக் குழுவின் உறுப்பினைக்ளான K M முன்ஷி மற்றும் N தகாபாலசுவாமி 

அய்யங்காை ்ஆகிதயாைின் சபயைால் அரைக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தி சமாழியானது, மத்திய அைசின் இைண்டு அதிகாைப்பூைவ் சமாழிகளில் ஒன்று 

ஆகும்.  

❖ 8வது அட்டவரணயில் உள்ள 22 சமாழிகளில் இது இடம் சபற்றுள்ளது. 
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❖ 52.8 தகாடி தனிநபைக்ள் அல்லது 43.6% மக்கள் தங்கள் தாய்சமாழியாக கருதும் 

ெலகயில் இந்தி சமாழி மிகவும் பைவலாகப் தபெப்படுகிறது. 

❖ அடுத்த இடத்தில், 9.7 தகாடி (8%) மக்களுக்குத் தாய்சமாழியாக உள்ள ெலகயில் அதிக 

பட்ெமாகப் தபெப்படும் சமாழி வங்காள சமாழியாகும். 

❖ கிட்டத்தட்ட 13.9 தகாடி மக்கள் (11%க்கும் அதிகமாதனாை)் இந்தி சமாழியிரனத் 

தங்களது இைண்டாவது சமாழியாக அறிவித்துள்ளனை.் 

 

உலக நிணநீர்ச ்சுரப்பிப் புற்றுதநாய் விழிப்புணர்வு தினம் - செப்டம்பர் 15 

❖ இந்தத் தினமானது புற்றுதநாயின் சபாதுவான வடிவமான அதிகளவில் உருவாகும் 

நிணநீைச் ் சுைப்பிப் புற்றுதநாய் பற்றிய விழிப்புணைர்வ ஏற்படுத்தச ் மசய்வதற்காக 

அைப்்பணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது நிணநீைச் ்சுைப்பிப் புற்றுதநாய்க் கூட்டணியால் தமற்சகாள்ளப்படும் உலகளாவிய 

முன்சனடுப்பாகும். 

❖ நிணநீைச் ்சுைப்பிப் புற்றுதநாய் மற்றும் பல்தவறு வரகயான நிணநீைச் ்சுைப்பிப் புற்று 

தநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகள் மற்றும் அவைக்ளின் பைாமைிப்பாளைக்ள் 

எதிைச்காள்ளும் குறிப்பிட்ட உணைெ்ச்ி மற்றும் உளவியல் ொைந்்த ெவால்கள் பற்றிய 

விழிப்புணைர்வ ஏற்படுத்துவதற்காக தெண்டி இந்தத் தினமானது அைப்்பணிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ நிணநீைச் ் சுைப்பிப் புற்றுதநாய் என்பது உடலின் கிருமிகரள எதிைத்்துப் தபாைாடும் 

வரலயரமப்பின் ஒரு பகுதியான நிணநீை ் மண்டலத்தில் ஏற்படும் ஒருவரக புற்று 

தநாயாகும். 
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❖ இந்தத் தினமானது சிறந்தப் சபாறியாளை ் தமாக்சகுண்டம் விஸ்தவஸ்வைய்யா 

அவைக்ளின் ொதரனகரள அங்கீகைித்துக் சகௌைவிக்கிறது. 

❖ இந்திய நாட்டுடன் தெைத்த்ு, விஸ்தவஸ்வைய்யா அவைக்ளின் மகத்தானப் 

பரடப்புகளுக்கொக இலங்ரக மற்றும் தான்ொனியா ஆகிய நாடுகளிலும் செப்டம்பை ்

15 ஆம் தததியன்று சபாறியாளை ்தினமாக சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ புதனவுக்கு அருகிலுள்ள நீைத்் ததக்கத்தில் நீை ் வைங்கல் மற்றும் தெமிப்பு நிரலரய 

உயைத்்துவதற்கு காப்புைிரம சபற்று நீைப்் பாென அரமப்ரப அவை ்நிறுவினாை.் 

❖ குவாலியைின் ரடக்ைா அரண மற்றும் ரமசூருவின் கிருஷ்ணைாஜ ொகர ்(KRS) தபொன்ற 

அரணகளில் இந்தப் பாென அரமப்பு பின்னை ்நிறுவப்பட்டது. 
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❖ இந்தியத் ததெத்திரனக் கட்டிசயழுப்ப அவை ் ஆற்றிய சிறப்பானப் பங்களிப்பிற்காக 

1955 ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு ‘பாைத ைத்னா’ விருது வைங்கப்பட்டது. 

❖ இவருக்கு பிைிட்டிஷ் ரநட்ஹூட் பட்டமும் வைங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ தமலும் 1912 முதல் 1918 வரை ரமசூை ்திவானாகவும் இவை ்பணியாற்றினாை.் 
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❖ 2007 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ்ெரபயில் தீைம்ானம் நிரறதவற்றப்பட்ட 

பின்னை ்இந்த தினமானது நிறுவப்பட்டது. 

❖ இத்தினத்திற்கொன கருத்துரு, "மக்களாட்சி, அரமதி மற்றும் நிரலயான தமம்பாட்டு 

இலக்குகரள அரடவதற்கான ஊடகச ்சுதந்திைத்தின் முக்கியத்துவம்" என்பதின் மீது 

கவனம் செலுத்துகிறது. 

❖ ெைவ்ததெ மக்களாட்சித் தினத்ரதக் சகாண்டாடும் கருத்தானது, மக்களாட்சி குறித்த 

உலகளாவியப் பிைகடனதத்ிலிருந்து உருவானது. 
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❖ 1997 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பை ் 16 ஆம் தததியன்று நரடசபற்ற 161வது அமைவ்ில் 

பாைாளுமன்றங்களுக்கு இரடயிலான குழுவால் ஏற்றுக் சகாள்ளப் பட்டது. 
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❖ ஓதொன் படலத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணைர்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக 

இந்தத் தினமானது சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ ஓதொன் என்பது பூமியின் வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கு ஆகும்.  

❖ இது சூைியனிலிருந்துப் பூமிரய அரடயும் புற ஊதா கதிைவ்ீெச்ின் சபரும்பகுதிரய 

உறிஞ்சுகிறது. 

❖ இது சுமாை ் 10 கிமீ (6.2 ரமல்) உயைத்தில் ஓதொனின் அதிகச ் செறிரவக் சகாண்டு 

அரமந்துள்ளது. 

❖ உலக ஓதொன் தினம் முதன்முதலில் 1995 ஆம் ஆண்டில் அனுெைிக்கப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன உலக ஓதொன் தினத்தின் கருத்துரு, 'பூமியில் உயிைக்ரளப் 

பாதுகாப்பதற்கான உலகளாவிய ஒத்துரைப்பு' என்பதாகும். 
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