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செப்டம்பர் – 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ துணீகர முதலீடு மற்றும் தனியாரப்் பங்கு முதலீடுகளை அதிகரிப்பதற்கான வழி 

முளறகளைப் பரிந்துளரப்பதற்காக வேண்டி இந்தியப் பங்குகை் மற்றும் பரிமாற்ற 

வாரியத்தின் முன்னாை் தளைவர ்M. தாமமாதரன் தளைளமயிை் ஒரு நிபுணர ்குழுளவ 

அரசாங்கம் அளமத்துை்ைது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிை் ஷாங்காய் ஒத்துளைப்பு அளமப்பிை் இளணவதற்கான ஒரு உறுதி 

மமாழி ஒப்பந்தத்திை் ஈரான் ளகமயழுத்திட்டுை்ைது. 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவில் சிவிங்கிப் புலிகள் 

 

❖ இந்தியாவிை் இருந்து முழுவதும் அழிந்து மபான சிவிங்கிப் புலிகை் மீண்டும் இந்திய 

மண்ணிை் 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அறிமுகப்படுத்தப் பட்டுை்ைன. 

❖ மசப்டம்பர ் 17 ஆம் மததியன்று மத்தியப் பிரமதசத்தின் குமனா பாை்பூர ் மதசியப் 

பூங்காவிை் (KPNP) உை்ை இந்திய வனவிைங்குகளுை் எட்டு சிவிங்கிப் புலிகை் பிரதமர ்

அவரக்ைாை் தமது 72ேது பிறந்த தினத்தின் வபோது விடுவிக்கப்பட்டன. 

❖ கடந்த காைத்திை் இந்தியா ஆசிய சிவிங்கிப் புலிகைின் தாயகமாக இருந்தோலும் 1952 

ஆம் ஆண்டிை் இந்த இனம் இந்தியாவிை் அழிந்து விட்டதாக அறிவிக்கப் பட்டது. 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டில் சத்தீஸ்கரின் வகோரியோ மோேட்டத்தில் கடடசிச ் சிவிங்கிப் புலி 

ககோல்லப் பட்டது. 

❖ நமீபியாவிலிருந்து எட்டு சிவிங்கிப் புலிகை் மகாண்டு வரப்பட்டது வரைாற்றிை் மிகப் 

மபரிய வனவிைங்கு இடமாற்றத் திட்டமாகும். 

❖ குமனா மதசியப் பூங்காவானது, இந்த அழிந்து வரும் விைங்கினமான சிவிங்கிப் 

புலிகளுக்கான இளரகள் நிளறந்த வாை்விடத்திளனக் மகாண்டுை்ைதாை் அவற்ளற 

அறிமுகப் படுத்துவதற்கு இது உகந்த இடமாகத் மதரந்்மதடுக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பூங்காவிை் சிவிங்கிப் புலிகை் காடுகைிை் மவட்ளடயாடி உயிர ் வாழுகின்ற 

இனங்கைான இந்தியச ்சிறுமான், புை்ைி மான்கை் மற்றும் புை்வாய்கை் ஆகியளவ 

அதிக எண்ணிக்ளகயிை் உை்ைன. 

❖ சிவிங்கிப் புலிகள் சரவ்மதச இயற்ளகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியத்தின் (IUCN) சிவப்பு நிறப் 

பட்டியலின் கீை் பாதிக்கப்படக்கூடிய இனமாகக் கருதப் படுகிறது. 

❖ முதன்ளமயாக ஆப்பிரிக்கச ்சவன்னா பகுதிகைிை் மட்டுவம காணப்படுகின்ற இளவ 

உைகம் முழுவதும் 7,000க்கும் குளறவான அளவில் மட்டுமம உை்ைன. 
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❖ இதன் ேரம்பு நமீபியோ, வபோட்ஸ்ேோனோ, கதன் ஆப்பிரிக்கோ, ஜிம்போப்வே, அங்வகோலோ, 

ஜோம்பியோ, தோன்சோனியோ மற்றும் ககன்யோ ஆகிய எட்டு நோடுகடள உள்ளடக்கியது 

ஆகும்.  

❖ இந்தியாவிை் 'ஆப்பிரிக்கச ்சிவிங்கிப் புலிகை் அறிமுகம் திட்டம்' ஆனது முதன்முதலிை் 

2009 ஆம் ஆண்டிை் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூளை மாதத்திை், இந்தியாவும் நமீபியக் குடியரசும் சிவிங்கிப் 

புலிகளைப் பாதுகாப்பது மதாடரப்ான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திை் ளகமயழுத்து 

இட்டன. 

 

ரக்ேன் அம்ரிே் மத ாே்ெவ் 

❖ பிரதமர ் அவரக்ைின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு மமற்மகாை்ைப்படும் 15 நாட்கை் 

அைவிைான இரத்தத் தான இயக்கத்ளத மத்திய சுகாதார அளமசச்ர ் மதாடங்கி 

ளவத்தார.் 

❖ இந்த இரத்தத் தான இயக்கமானது ‘ரக்தன் அம்ரித் மம ாத்சவ்’ என்று அளைக்கப் 

படுகிறது. 

❖ இது மதசியத் தன்னாரவ் இரத்தத் தான தினமான 2022 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்01 ஆம் 

மததி வளர மதாடரும். 

❖ குடிமக்கை், ஆமராக்யா மசது மசயலி அை்ைது இ-ரக்த்மகாஷ் இளணய தைம் மூைம் 

இரத்தத் தானம் மசய்வதற்குத் தங்களைப் பதிவு மசய்து மகாை்ைைாம். 

 

 

ெர்வதேெெ ்செய்திகள் 

ககாடு பயிற்சி – 2022 

❖ இது ஆஸ்திமரலியாவின் வடக்குப் பிரமதசத்தின் தளைநகரான டாரவ்ினிை் 

ஆஸ்திமரலியக் கடற்பளடயாை் நடத்தப் படும் ஒரு பன்னாட்டுப் பயிற்சியாகும். 

❖ இந்தியக் கடற்பளட சாரப்ாக ஐஎன்எஸ் சத்புரா கப்பை் மற்றும் P8 I ரக கடை்சார ்

மராந்து விமானங்கை் இந்தப் பயிற்சியிை் பங்மகற்கின்றன. 

❖ இந்த சரவ்மதசப் பயிற்சியின் கருத்துரு, ‘கூட்டாண்ளம, தளைளம மற்றும் நட்பு’ 
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என்பது ஆகும். 

❖ முதைாவது ககாடு பயிற்சியானது 1993 ஆம் ஆண்டிை் நளடமபற்றது. 

 

 

22வது ஷாங்காய் ஒே்துழைப்பு அழமப்பு நாடுகளின் அரெே் ேழலவரக்ளின் 

உெச்ி மாநாடு 

 

❖ 22ேது ஷாங்காய் ஒத்துளைப்பு அளமப்பு நாடுகைின் அரசத ் தளைவரக்ைின் உசச்ி 

மாநாடானது சமரக்ண்டிை் நளடமபற்றது. 

❖ ஷாங்காய் ஒத்துளைப்பு அளமப்பானது தனது முதைாவது மநரடி உசச்ி மாநாட்ளட 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உஸ்மபகிஸ்தான் நாட்டிை் நடத்தியது. 

❖ உஸ்மபகிஸ்தான் அரசானது எட்டு உறுப்பினரக்ளைக் மகாண்ட ஷாங்காய் 

ஒத்துளைப்பு அளமப்பின் சுைற்சி முளறயிலோன தளைளமப் பதவிளய இந்தியாவிடம் 

ஒப்பளடத்தது. 

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டிை் ஷாங்காய் ஒத்துளைப்பு அளமப்பின் 2022-2023 ஆண்டிற்கான 

முதைாவது சுற்றுைா மற்றும் கைாசச்ாரத் தளைநகரமாக வாரணாசி நகரம் மபயரிடப் 

பட்டுை்ைது. 

❖ இது இந்தியா மற்றும் ஷாங்காய் ஒத்துளைப்பு அளமப்பின் உறுப்பினர ்நாடுகளுக்கு 

இளடமய சுற்றுைா, கைாசச்ாரம் மற்றும் மனிதாபிமானம் சாரந்்தத் தகவை்களைப் 

பரிமாறிக் மகாை்வளத ஊக்குவிக்கும். 
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❖ அந்த அளமப்பின் தளைவராக இந்தியா 2023 ஆம் ஆண்டிை் ஷாங்காய் ஒத்துளைப்பு 

அளமப்பின் அடுத்த உசச்ி மாநாட்ளட நடத்த உை்ைது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மேச ்சுேந்திர உரிழம மதொோ 

 

❖ கரந்ாடக மாநிைச ்சட்ட மமைளவயிை் 'கரந்ாடக மதச ்சுதந்திர உரிளமப் பாதுகாப்பு 

மமசாதாவானது’ சமீபதத்ிை் நிளறமவற்றப்பட்டது. 

❖ கரந்ாடகாவின் மதமாற்ற எதிரப்்பு மமசாதா 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்திை் 

அதன் சட்டப் வபரடேயில் நிளறமவற்றப் பட்டது. 

❖ மநரடி அை்ைது மளறமுக வழிகை் மூைமாக கட்டாய மத மாற்றங்கை்  மமற்மகாை்ைப் 

படுவளத இந்த மமசாதா தளட மசய்கிறது. 

❖ இது மத மாற்றத்ளத மமற்மகாை்வதற்காக சில குறிப்பிட்ட நளடமுளறகளை வைங்கச ்

கசய்கிறது. 

❖ இந்தச ் சட்டத்தின் கீை், எந்த ஒரு தனிநபரும் தாங்கை் மதம் மாறுவதற்கு குளறந்த 

பட்சம் 30 நாட்களுக்கு முன்னதாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஒரு அறிக்ளகயிளனச ்

சமரப்்பிக்க மவண்டும். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகை்வுகள் 

மதலசிய அழமெெ்ரழவயின் அழமெெ்ர் ொமிதவலு 

❖ மமைசிய அளமசச்ரளவயிை் நீண்ட காைம் பணியாற்றிய அளமசச்ரக்ைிை் ஒருவரான 

S.சாமிமவலு அவரக்ை் சமீபத்திை் காைமானார.் 

❖ அவர ் பாரிசான் மநசனலின் முக்கிய அங்கமான மமைசிய இந்திய காங்கிரஸ் 

அளமப்பின் தளைவராக 2010 ஆம் ஆண்டு வளர 31 ஆண்டுகை் கோலத்திற்குப்  

பணியாற்றிச ்சாதளன பளடத்தார.் 

❖ இவர ்1959 ஆம் ஆண்டிை் கட்சியிை் மசரந்்த பிறகு பை தசாப்தங்கைாக மமைசியாவின் 
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இந்திய அரசியலிை் ஆதிக்கம் மசலுத்தினார.்  

  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக தநாயாளிப் பாதுகாப்பு தினம் - செப்டம்பர் 17 

 

❖ மநாயாைிகைின் பாதுகாப்ளப உறுதி மசய்ய மமற்மகாை்ைப்பட மவண்டிய பை்மவறு 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை் பற்றிய விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்தச ் கசய்வளத இது 

மநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

❖ மநாயாைிகை் எதிரம்காை்ளும் அபாயங்கை், பிளைகை் மற்றும் தீங்குகளைத் 

தடுப்பதிலும் குளறப்பதிலும் இந்தத ்தினம் கவனம் மசலுத்துகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான உைக மநாயாைிப் பாதுகாப்புத் தினத்தின் கருத்துரு ‘மருத்துவப் 

பாதுகாப்பு’ என்பதாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் முைக்கம், ‘அறிந்து, சரி பாரத்த்ு & மகை்’ என்ற 
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நடவடிக்ளகக்கான அளைப்புடன், ‘தீங்கு இை்ைாத மருந்து’ என்பதாகும். 

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டிை் 72வது உைகச ்சுகாதாரச ்சளபயாை் நிறுவப் பட்டது. 

 

மராே்வாடா விடுேழல நாள் - செப்டம்பர ்17 

 

❖ இந்திய ஒன்றியத்துடன் ள தராபாத ்இளணக்கப் படுவதற்கு வழி வகுத்த மபாமைா 

நடவடிக்ளகயின் ஆண்டு நிளனவாக இந்த நாை் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இன்ளறய மகாராஷ்டிராவின் மராத்வாடா பகுதியானது, நிஜாமின் ஆடச்ியின் கீை் 

இருந்த அன்ளறய ள தராபாத ்சமஸ்தானத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. 

❖ ள தராபாத ்நிஜாம், மிர ்ஒஸ்மான் அலி கான், ஒரு சுயராஜ்ய முடியாடச்ியாகமவா 

அை்ைது பிரிட்டிஷ் மபரரசின் பாதுகாவலின் கீழ் மட்டுவம தனது ஆட்சிளயத் மதாடர 

விரும்பினார.்  

❖ மமலும் அேர ்இந்தியாவுடவனோ அை்ைது பாகிஸ்தானுடவனோ மசர விரும்பவிை்ளை. 

❖ மறுபுறம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமோனது ள தராபாத்திற்கு எந்த விதமான 

இளறயாண்ளமளயயும் வைங்க மறுத்தது. 

❖ ள தராபாத ்மக்கை் மபரும்பாலும் இந்துக்கை் என்பதாை் அவரக்ை் இந்தியாவுடன் 

மீண்டும் இளணய விரும்பினர.் 

❖ நிஜாம் ஒரு முஸ்லீம் என்பதாை் அேர ்இந்திய ஒன்றியத்திை் மசர தயங்கினார.் 

❖ அதிகாரத்ளதத் தக்க ளவக்க, ரசாகரக்ை் என்று அளைக்கப்படும் ஒரு தனியார ்

மபாராைிக் குழுளவ உருவாக்குவதற்கும் அவர ்அனுமதி வைங்கினார.் 

❖ இறுதியிை் இந்தியா மற்றும் ள தராபாத ்இளடமயயான மபசச்ுவாரத்்ளத மதாை்வி 

அளடந்தது. 

❖ இந்தியா ள தராபாத் மீது ஆபமரஷன் மபாமைா என்ற ஒரு இராணுவ 

நடவடிக்ளகயிளனத் மதாடங்கியது. 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பர ் 17 ஆம் மததியன்று நிஜாமின் இராணுவம் அடிபணிய 

மவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.  
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❖ மமலும் ள தராபாத ்மாநிைம் இந்திய ஒன்றியத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறியது. 

 

ெர்வதேெக் கடதலாரத் தூய்ழம நாள் - செப்டம்பர் 17 

❖ இந்தத ் தினமானது பாரம்பரியமாக மசப்டம்பர ் மாதம் மூன்றாவது சனிக்கிைளம 

அன்று மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ கடமைாரத் தூய்ளம தினமானது கடை் பாதுகாப்பு அளமப்பாை் நிறுவப்பட்டது. 

❖ 1986 ஆம் ஆண்டிை் முதைாவது சரவ்மதசக் கடமைாரத் தூய்ளம தினம் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

❖ மபருங்கடை் பகுதிகள், கடற்களரமயாரங்கள் மற்றும் கடற்களரகைிை் குப்ளபகை் 

குவிந்து கிடப்பது மற்றும் அவற்றாை் ஏற்படும் எதிரம்ளறயான தாக்கங்கை் குறிதத்ு 

மபாது மக்கைிடம் விழிப்புணரள்வ அதிகரிக்கச ் கசய்ேளத இந்தத் தினம் ஒரு 

மநாக்கமாகக் மகாண்டு உை்ைது. 

 

 

இேரெ ்செய்திகள் 

உலகளாவிய இழையச ்ெங்தகேப் பை ஏற்புக் குறியீடு 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உைகைாவிய இளணயச ்சங்மகதப் பண ஏற்புக் குறியீட்டிளன 

மசயின் அனாலிசிஸ் என்ற அளமப்பு மவைியிட்டது. 

❖ இளணயச ் சங்மகதப் பண ஏற்பிை் வியட்நாம் மதாடரந்்து இரண்டாவது ஆண்டாக 

முதலிடத்திை் உை்ைது. 

❖ இதில் கடந்த ஆண்ளட விட இரண்டு இடங்கை் கீழிறங்கி இந்தியா 4வது இடத்திை் 

உை்ைது. 

❖ “தனது 20 முன்னணி நாடுகைிை், 10 நாடுகை் குளறந்த நடுத்தர வருமானம் மகாண்ட 

நோடுகள்" என இந்த அறிக்ளக குறிப்பிடுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு ஜூளை 01 ஆம் மததி முதை் நளடமுளறக்கு வந்த 30% அளவிலோன 
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இளணயச ் சங்மகதப் பண வரிளயத ் தவிர, இளணயச ் சங்மகதப் பணம் சாரந்்தத் 

மதாழிலுக்கான சரியான ஒழுங்குமுளறக் கட்டளமப்ளப இந்திய அரசாங்கம் இன்னும் 

அளமக்கவிை்ளை. 
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