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செப்டம்பர் – 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ காஷ்மீரின் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியின் ேலைவரான ஃபரூக் அப்துை்ைா (81 வயது) 

கடுலமயான ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் பபாதுப் பாதுகாப்புச ் சட்டேத்ின் (1978) கீழ் 

ேடுப்புக் காவலிை் லவகக்ப்பட்டுள்ளார.் இது எந்ேபவாரு நபலரயும் இரண்டு 

ஆண்டுகள் விசாரலணயின்றி ேடுப்புக் காவலிை் லவகக்  அதிகாரிகளுக்கு 

உேவுகின்றது. 

❖ பேன்கிழகக்ு ஆசிய நாடுகலளச ் தசரந்ே் 1000 அறிஞரக்ளுக்கு ேனது 23 இநத்ியே ்

போழிை்நுட்ப நிறுவனங்களிை் முலனவர ் படிப்லப வழங்குவேற்கான ஒரு 

முயற்சிலய இந்தியா முலறயாகே் போடங்கியுள்ளது. 

o இது பவளியுறவுே் துலற அலமசச்கம் மற்றும் மனிே வள தமம்பாட்டுே் துலற 

அலமசச்கம் ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாகும். 

❖ சரகக்ு மற்றும் தசலவ வரியிை் (Goods and Services Tax - GST) உள்ள முலறதகடுகலளச ்

சரிபாரக்க் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேம் முேை் GSTயிை் புதிோக இலணயும் 

வணிகரக்ளுக்கு ஆோர ் உறுதிப்படுேத்ுேலைக் கட்டாயமாகக் GST அலமப்பு முடிவு 

பசய்துள்ளது. ஆோர ் உறுதிப்படுேத்ுேைானது முன்பு விருப்பமானே் தேரவ்ாக 

இருநே்து. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு மின்ொர வாகனக் சகாள்கக 

❖ மாநிைேத்ிை் மின்சார வாகனங்களின் உற்பே்தி மற்றும் பயன்பாட்டிற்கு 

ஊகக்மளிக்கும் முயற்சியாக, ேமிழ்நாடு மாநிைமானது 2019 ஆம் ஆண்டின் ேமிழ்நாடு 

மின்சார வாகனக் பகாள்லகலய பவளியிட்டுள்ளது. 
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❖ இது மின்சார வாகனங்களின் உற்பேத்ியாளரக்ள் மற்றும் பயனரக்ளுக்கு பை்தவறு 

சலுலககலள வழங்கியுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்30 ஆம் தேதி வலர அவ்வாகனங்களுக்கு சாலை வரியிை் 100 

சேவிகிேம் விைக்கு அளிகக் தவண்டும் என்றும் மின்சார இரு சகக்ர 

வாகனங்களுகக்ான பதிவுக் கட்டணங்கலள ரே்து பசய்ய தவண்டும் என்றும் 

இக்பகாள்லக கூறுகின்றது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டு வலர மாநிைேத்ிை் உற்பேத்ி பசய்யப்படுகின்ற,  விற்கப்படுகின்ற 

மற்றும் பதிவு பசய்யப்படுகின்ற மின்சார வாகனங்களுகக்ு 100 சேவிகிே மாநிை 

சரகக்ு மற்றும் தசலவ வரியானது "திருப்பிே் ேரப்படும்". 

❖ சுற்றுைா மற்றும் வணிகம் சாரந்ே் மின்சார வாகனங்களுகக்ான அனுமதிக் கட்டணம் 

2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாேம் வலர ரேத்ு பசய்யப்படும். 

சிறப்பு எண் தகடுகள் 

❖ தபாகக்ுவரேத்ு வாகனங்களின் பதிவு எண் பசல்ச நிறப் பின்புைேத்ுடன் மஞ்சள் 

நிறே்திை் காட்சிப் படுேே்ப்படும். 

❖ மற்ற அலனேத்ு மின்சார வாகனங்களுக்கும் பதிவு எண்கள் பசல்ச நிறப் 

பின்புைே்துடன் பவண்லமயாகக் காட்சிப் படுேே்ப்படும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

தூர்தர்ஷன் அகைவரிகெ - 60 ஆண்டுகள் நிகறவு 

❖ தூரே்ரஷ்ன் அலைவரிலசச ்தசலவயானது 60 ஆண்டுகலள நிலறவு பசய்துள்ளது. 

❖ தூரே்ரஷ்ன் ஆனது இந்திய அரசாை் நிறுவப்பட்ட ஒரு ேன்னாட்சி பபாதுச ் தசலவ 

ஒளிபரப்பாகும். இது இநத்ிய அரசின் ேகவை் மற்றும் ஒளிபரப்புே் துலற 

அலமசச்கே்திற்குச ்பசாந்ேமானோகும். 

❖ இது 1959 ஆம் ஆண்டிை் திை்லியிை் நிறுவப்பட்டது. பின்னர ்இது மும்லப மற்றும் பிற 

நகரங்களிலும் ஏற்படுே்ேப்பட்டது. 

❖ 1976 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் 1 அன்று இது அகிை இநத்ிய வாபனாலியிை் இருந்து 

பிரிக்கப்பட்டு ேகவை் மற்றும் ஒளிபரப்புே் துலற அலமசச்கேத்ின் கீழ் ஒரு புதிய 

துலறயாக உருபவடுே்ேது. 

❖ இேன் ேலைலமயகம் திை்லியிை் உள்ளது. இேன் குறிகத்காள் “சே்யம் சிவம் சுந்ேரம்” 

என்போகும். 

 

நாடட்ின் பகுதிககள வகரபடமாக்குவதற்கு ஆளிை்ைா விமானங்கள் 

❖ இநத்ியக் கள ஆய்வு நிறுவனமானது (Survey of India - SoI) நாட்டின் பகுதிகலள 

வலரபடமாக்குவேற்கு முேன்முலறயாக ஆளிை்ைா விமானங்கலளப் பயன்படுே்ே 

இருக்கின்றது. 

❖ இநத்ியப் புவியியலிை் 75 சேவிகிேப் பகுதிகலள (2.4 மிை்லியன் சதுர கி.மீ) 

வலரபடமாக்குவேற்கு ஏறேே்ாழ 300 ஆளிை்ைா விமானங்கள் பயன்படுே்ேப்பட 

இருக்கின்றன. 

❖ இேற்காக முன்தனாடியிை்ைாே விவரங்கள் தசகரிகக்ப்பட இருக்கின்றன. 

❖ கிராமங்களிை் உள்ள நிைேத்ின் உயர ் பேளிவுே ் திறன் பகாண்ட வலரபடங்கள் 

கிராமங்களிை் நிைப் பட்டாகக்லள (நிைம் சாரந்ே் விவரங்கலள) டிஜிட்டை் மயமாகக் 
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உேவும். 

❖ ேற்தபாது சிறந்ே SoI வலரபடங்கள் 1 : 250000 என்ற அளவிை் பேளிவுே் திறன் 

பகாண்டலவயாகும். அோவது வலரபடேத்ிை் 1 பச.மீ ஆனது நிைப்பரப்பிை் 2500 பச.மீ. 

என்ற அளலவக் குறிக்கும். 

❖ இப்தபாது ேயாரிகக்ப்பட இருகக்ும் வலரபடங்கள் 1: 500 என்ற அளவிை் பேளிவுேத்ிறன் 

பகாண்டோக இருகக்ும். அோவது வலரபடே்திை் 1 பச.மீ ஆனது நிைப் பரப்பிை் 500 

பச.மீ. என்ற அளலவக் குறிக்கும். 

இதுபற்றி 

❖ இநத்ியக் கள ஆய்வு நிறுவனமானது நாட்டின் தேசியக் கணக்பகடுப்பு மற்றும் 

வலரபடம்  ஆகியவற்லற தமற்பகாள்ளும் ஒரு அலமப்பாகும். 

❖ இது இநத்ிய அரசின் மிகப் பழலமயான ஒரு அறிவியை் துலற ஆகும். 

❖ இது 1767 ஆம் ஆண்டிை் அலமகக்ப்பட்டது. இேன் ேலைலமயகம் உே்ேரகாண்ட் 

மாநிைேத்ின் தடராடூனிை் உள்ளது. 

❖ இது அறிவியை் மற்றும் போழிை்நுட்பே் துலறயின் கீழ் உள்ளது. 

 

முதைாவது தனியார ்ரயிை்: ததஜாஸ் திை்லி – ைக்தனா 

❖ இநத்ியாவின் முேைாவது ேனியார ் ரயிைான திை்லி - ைக்தனா தேஜாஸ் விலரவு 

ரயிைானது 2019 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்4 ஆம் தேதி முேை் இயங்க விருக்கின்றது.  

❖ இது இந்தியே் போடரவ்ண்டி உணவு வழங்கை் மற்றும் சுற்றுைாக் கழகே்தினாை் (Indian 

Railway Catering and Tourism Corporation  - IRCTC) முழுவதுமாக இயகக்ப்படும் இந்திய 

ரயிை்தவயின் முேைாவது ரயிைாகும். 

❖ முேன்முலறயாக, ரயிை் பபட்டிகளின் நுலழவு வாயிை்களிதைதய கட்டணம் பசலுேத்ி 

எலடகலள எடுேத்ுச ் பசை்லுேை் மற்றும் விநிதயாகச ் தசலவ ஆகியலவ இதிை் 

அறிமுகப்படுேே்ப் படுகின்றது. 

❖ இநே் ரயிலுகக்ு முன்பதிவு லமயங்களிை் ேட்கை் பயணச ்சீட்டுகள் மற்றும் சாோரண 

பயணச ்சீட்டுகள் வழங்கப்படுவதிை்லை. 

❖ இநே் ரயிை்களிை் சலுலககள் மற்றும் பணியாளரக்ள் பணியிை் இருக்கும் தபாது 

பயணிேே்ை் ஆகியலவ அனுமதிகக்ப்படாது. 
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மாஸ்தகாவிற்கு தூதரகப் பணிக்காகெ ்செை்லும் முதைாவது சபண் விங் 

கமாண்டர ்

❖ தபார ் விமானங்கலளக ் லகயாள்வதிை் நிபுணே்துவம் வாய்நே் ஒரு வானியை் 

பபாறியியைாளர ் மற்றும்  விங் கமாண்டரான அஞ்சலி சிங் என்பவர ் மாஸ்தகாவிை் 

உள்ள இநத்ிய தூேரகே்திை் துலண விமான இலணப்பு அதிகாரியாக 

பபாறுப்தபற்றுள்ளார.் 

❖ பவளிநாட்டிை் உள்ள ஒரு இந்தியே் திட்டேத்ிை் பாதுகாப்புப் பணியாளராக 

நியமிக்கப்பட்ட முேைாவது பபண் அதிகாரி இவராவார.் 

❖ பவளிநாடுகளிை் உள்ள இந்தியப் பணிகளிை் “ஏதேனும்” ஒரு இராணுவே் தூேராக 

நியமிக்கப்பட்ட முேைாவது பபண் இநத்ிய ஆயுேப் பலட அதிகாரி என்ற 

பபருலமலயயும் அவர ்பபற்றுள்ளார.் 

❖ உைபகங்கிலும் பை்தவறு நாடுகளிை் 100க்கும் தமற்பட்ட பாதுகாப்பு 

இலணப்பாளரக்ள் அை்ைது ஆதைாசகரக்லள இந்தியா பகாண்டுள்ளது. 

❖ அபமரிகக்ா, இங்கிைாந்து மற்றும் ரஷ்யா தபான்ற சிை நாடுகளிை் மட்டுதம ராணுவம், 

கடற்பலட மற்றும் விமானப் பலட ஆகிய மூன்று இநத்ியப் பலடகளின் பிரதிநிதிகள் 

உள்ளனர.் 

இதுபற்றி 

❖ ஒரு இராணுவ இலணப்பாளர ் என்பவர ் பபரும்பாலும் தூேரகே்திை் இராஜேநத்ிரப் 

பணிகக்ாக இலணகக்ப்பட்ட ஒரு இராணுவ நிபுணர ்ஆவார.் 

❖ அவரக்ள் இராஜேந்திர நிலைலயயும் சலுலககலளயும் அனுபவிக்கின்றாரக்ள். 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பெ ்செய்திகள் 

புதிய அறிவியை் சொற்கூறு: யாங்க் 

❖ உயிரியைாளரக்ள் மற்றும் உயிரி மருே்துவப் பபாறியியைாளரக்ள் காைப்தபாக்கிை் 

எந்ேபவாரு மாற்றேல்ேயும் அளவிடக் கூடிய “யாங்க்” என்று அலழக்கப்படும் ஒரு 

புதிய பசாை்லை வலரயறுக்க பரிந்துலரேத்ுள்ளனர.் 
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❖ மனிேனின் ேலச பசயை்பாடுகலளப் பற்றி நன்கு அறிய “யாங்க்” என்பலே 

வலரயறுப்பது பயனுள்ளோக இருக்கும். 

❖ ேலச கடினமாேை், முதுபகலும்புக் காயம், பக்கவாேம் மற்றும் பபருமூலள வாேம் 

ஆகியவற்றின் ஒரு பபாதுவான ேலசக் குலறபாடான இசிப்பு நிலைலய (spasticity) 

நன்கு புரிநத்ுபகாள்ள ‘யாங்க்’ பயனுள்ளோக இருகக்ும். 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

சதலுங்கானாவிை் யுதரனியெ ்சுரங்கம் 

❖ பேலுங்கானா மாநிைேத்ின் நை்ைமைா வனப்பகுதியிை் அலமநத்ுள்ள அமராபாே ்

புலிகள் காப்பகேத்ிை் முன்பமாழியப்பட்ட யுதரனியச ்சுரங்கே்திற்கு எதிராக மாநிை 

சட்டமன்றம் ஒரு தீரம்ானேல்ே நிலறதவற்றியுள்ளது. 

❖ இநே்ச ் சுரங்கே் திட்டம் காரணமாக காற்று மற்றும் நீர ் மாசுபாடு குறிே்ே பபாது 

மகக்ளின் அசச்ங்கள் ேவிர, நை்ைமைா மற்றும் அேலனச ் சுற்றியுள்ள 

வாழ்விடங்களுக்கும் பை்லுயிர ்பபருகக்ேத்ிற்கும் இது அசச்ுறுே்ேைாக இருகக்ும் என்று 

எதிரப்ாரக்க்ப் படுகின்றது. 

❖ தமலும் இது பூரவ்ீக பசஞ்சுப்  பழங்குடியினலரயும் இடம்பபயரச ்பசய்யும். 

 

தநர வங்கிகள் - மதத்ியப் பிரததெம் 

❖ மே்தியப் பிரதேச அரசாங்கேத்ின் மகிழ்சச்ிே ் துலறயானது “தநர வங்கிலய” 

அலமகக்ப் பரிநத்ுலரேத்ுள்ளது. 

❖ இது “தநர அைகுகலள” நிதியாகப் பயன்படுேே்க் கூடிய ஒரு பரஸ்பர தசலவப் 

பரிமாற்றமாகும். 

❖ ேன்னாரவ்ைரக்ளின் பட்டியலுடன் சமூக அளவிைான வங்கிகள் உருவாகக்ப்பட 

இருக்கின்றன. 
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❖ அவரக்ள் வழங்ககக்ூடிய “திறன்கள்” அை்ைது “அவரக்ள் வழங்ககக்ூடிய தசலவகள்” 

ஆகியவற்றின் பட்டியை் இதிை் குறிப்பிடப்பட இருக்கின்றன. 

 

❖ ஒரு வங்கி உறுப்பினருக்கு ஒரு தசலவ தேலவப்படும் தபாதோ அை்ைது ஒரு புதிய 

திறலனப் பபற விரும்பும் தபாதோ (எ.கா: ஒரு கிோர ்வாசிே்ேை்), அவள் / அவன் அநே் 

திறலனக் பகாண்டுள்ள மற்பறாரு நபருடன் ஒரு மணி தநரம் மதிப்புள்ள நிதிலயப் 

பரிமாறிக் பகாள்ளைாம். 

❖ இநே்க் கருே்ோனது முேன்முேலிை் 1827 ஆம் ஆண்டிை் அபமரிக்காவின் சின்சினாட்டி 

தநர லமயேத்ிை் முன்பமாழியப்பட்டது. 

❖ முேை் தநர வங்கி 1973 இை் ஜப்பானிை் அலமகக்ப்பட்டது. 

 

பிரபைமானவர்கள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஹ்ராண்ட ்டிங்க் விருதுகள் 

❖ ஆண் வன்முலறக்கு எதிராகப் தபாராடும் துருக்கிய ஆரவ்ைரான தநபாஹே ்

அக்தகாவுடன் இலணந்து தமகாையாலவச ் தசரந்்ே உரிலம ஆரவ்ைர ் ஆக்னஸ் 

காரஷ்ிங் 11வது சரவ்தேச ஹ்ராண்ட் டிங்க் விருலேப் பபற்றுள்ளார.் 

❖ இநே் சரவ்தேச விருோனது 2007 ஆம் ஆண்டிை் பகாை்ைப்பட்ட துருக்கிய - ஆரம்ீனிய 

பே்திரிலகயாளரான ஹ்ராண்ட் டிங்லக நிலனவு கூரக்ின்றது. 

❖ தமகாையாவிை் சட்ட விதராே நிைகக்ரிச ் சுரங்கே்திற்கு எதிராகப் தபாராடுவதிை் 

ஆக்னஸ் காரஷ்ிங் முன்னணியிை் விளங்குகின்றார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ததசியப் சபாறியாளர்கள் தினம் - செப்டம்பர ்15 

❖ 1968 ஆம் ஆண்டு முேை் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசப்டம்பர ் 15 ஆம் தேதியானது 

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


•   
•    
 

 
 

பபாறியாளரக்ளின் தினமாகக் பகாண்டாடப் படுகின்றது. 

❖ தமலும் இேத்ினமானது சர ்தமாகச்குண்டம் விஸ்தவஸ்வரய்யாவின் பிறநே் நாளன்று 

அவருக்கு மரியாலே பசலுே்தும் விேமாகவும் பகாண்டாடப்படுகின்றது. 

❖ இவர ் லமசூருவிை் அலமநத்ுள்ள கிருஷ்ண ராஜா சாகர ் அலண மற்றும் 

லஹேராபாே்திை் பவள்ளப் பாதுகாப்பு முலற ஆகியவற்லற ஏற்படுே்தியேற்காக 

மதிகக்ப் படுகின்றார.் 

❖ இேன் கட்டுமானம் 1911 ஆம் ஆண்டிை் போடங்கி 1932 ஆம் ஆண்டிை் முடிவுற்றது. 

❖ அவர ்1955 ஆம் ஆண்டிை் பாரே் ரேன்ா விருலேப் பபற்றார.் 

❖ இவர ்இநத்ியாவின் புகழ்பபற்ற பபாறியியைாளராக உயரந்்ே பேவியிை் இருந்ோர.் 

❖ இநே் 52வது பபாறியாளரக்ள் தினேத்ின் கருேத்ுரு “மாற்றே்திற்கானப் பபாறியியை்” 

என்போகும். 

 

ெர்வததெ மக்களாடச்ி தினம் - செப்டம்பர ்15 

❖ வருடாந்திர சரவ்தேச மகக்ளாட்சி தினமானது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசப்டம்பர ்15 ஆம் 

தேதியன்று பகாண்டாடப்படுகின்றது. 

❖ பசப்டம்பர ் 15 ஆம் தேதிலய சரவ்தேச மகக்ளாட்சி தினமாகக் பகாண்டாடுவேற்கு 

ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சலபயானது 2007 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாேேத்ிை் ஒரு 

தீரம்ானேல்ே நிலறதவற்றியது. 

❖ இே்ேலகய முேைாவது தினமானது 2008 ஆம் ஆண்டிை் பகாண்டாடப்பட்டது. 

❖ மகக்ளாட்சியின் பகாள்லககலள நிலைநிறுே்ேவும் ஊக்குவிகக்வும் இேத்ினமானது 

பகாண்டாடப்படுகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இே்தினேத்ின் கருே்துரு "பங்தகற்பு" என்போகும். 
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