
   
    
 

 
 

செப்டம்பர்  – 22  

TNPSC துளிகள் 

 மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளைக் குறிக்கும் வளகயில் வாரத்ாவில் 

‘தூய்ளம பாரத உலகப் பல்களலக் கழகத்ளத’ அளமக்க மகாராஷ்டிரா அரசு முடிவு 

செய்துை்ைது. 

o சுகாதாரம், தூய்ளம மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் சதாடரப்ான ஆராய்ெச்ி ஆய்வுகை் 

குறிதத்ு இந்தப் பல்களலக் கழகம் கவனம் செலுதத்ும். 

 மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ொகித்ய அகாடமியின் பால் 

ொகிதய் புரஸ்கார ்விருது சபற்ற எழுதத்ாைர ்பரரா ஆனந்த் “காந்தியாக  இருப்பது” 

என்ற ஒரு புத்தகத்ளத எழுதியுை்ைார.் 

 லண்டன் மிருகக்காட்சி ொளலயில் ளவக்கப்பட்டுை்ை சதன் சீனாவின் மாசபரும் 

ொலமண்டர ் (ஆண்ட்ரியாஸ் ஸ்லிரகாய்) உலகின் மிகப்சபரிய இருவாழ்வி என்று 

நம்பப் படுகின்றது. 

o அளவ ஐந்து அடிக்கு ரமல் நீைமும் 100 பவுண்டுகளுக்கு ரமல் எளடயும் 

சகாண்டளவயாகும். 

 மாணவரக்ைிளடரயப் பணத்ளத ரெமிக்கும் பழக்கத்ளத ரமம்படுத்துவதற்காக 

செப்டம்பர ் 15 ஆம் ரததி இந்தியா முழுவதும் ெஞ்ொயிகா (பை்ைி வங்கி) தினம் 

சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர ் 18 அன்று உலக நீரக்் கண்காணிப்பு தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

o உை்ளூர ் நீரந்ிளலகைின் அடிப்பளடக் கண்காணிப்ளப ரமற்சகாை்ை 

குடிமக்களுக்கு அதிகாரம் அைிப்பதன் மூலம் உலசகங்கிலும் உை்ை நீர ்

வைங்களைப் பாதுகாப்பதில் சபாது விழிப்புணரள்வயும் ஈடுபாட்ளடயும் 

உருவாக்குவரத இந்த நாைின் ரநாக்கமாகும். 

 யுசனஸ்ரகாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, வருடாந்திர ெரவ்ரதெப் பல்களலக்கழக 

விளையாட்டு தினமானது  2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ் 20 அன்று அனுெரிக்கப் 

படுகின்றது. 

o 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுை்ை 

வருடாந்திர ெரவ்ரதெப் பல்களலக்கழக விளையாட்டு தினமானது 

விளையாட்டு, உடல் செயல்பாடு மற்றும் ஆரராக்கியமான வாழ்க்ளக மூலம் 

பல்களலக் கழகங்களுக்கும் உை்ளூர ் ெமூகங்களுக்கும் இளடரய ஒரு 

இளணப்ளப உருவாக்குவளத ரநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

லடாக்கில் ொங் ோங் ஒருங்கிணைந்ே உடற்பயிற்சி 

 சீனாவின் எல்ளலயில் கிழக்கு லடாக் பிராந்தியதத்ில் இந்திய இராணுவம் ஒரு 

அளனத்து ஆயுதப் பளட ஒருங்கிளணந்த பயிற்சிளய ‘ொங் தாங் பிரஹார’் 

என்னுமிடத்தில் நடதத்ியது. 

 கடுளமயான நிலப் பரப்பு மற்றும் அதிக உயரத்தில் ரபாராடும் இராணுவதத்ின் 

திறளன சவைிப்படுத்தவும் ரொதிக்கவும் இந்தப் பயிற்சி நடதத்ப்பட்டது. 

 இத்தளகயப்  பயிற்சியானது முதல் முளறயாக இப்பகுதியில் நடந்துை்ைது. 
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 லடாக்கில் உை்ை பாங்ரகாங் ரொவின் வட களரயில் (ரொ என்றால் ஏரி) இந்திய 

மற்றும் சீனப் பளடகளுக்கு இளடரய ஏற்பட்ட ரமாதலின் பின்னணியில் இந்தப் 

பயிற்சியானது நளடசபறுகின்றது. 

 இந்தப் பயிற்சியில் இராணுவதத்ின் விமானப் பளடயின் சொதத்ுக்கை்  பயன்படுத்தப் 

பட்டன. ரமலும் இந்தப்  பயிற்சியில் விமானப் பளடயும் பங்ரகற்றது. 

 

 

சநகிழிப் புட்டிகணள சநாறுக்கும்  இயந்திரம் - மும்ணப 

 ரமற்கு ரயில்ரவ முதன்முளறயாக மும்ளப ராஜதானி விளரவு ரயிலில் பாலி எத்திலீன் 

சடரிப்தாரலட் புட்டிகளை சநாறுக்கும் இயந்திரதள்த நிறுவியுை்ைது. 

 இந்த இயந்திரத்தால் ஒரு நாளைக்கு 3,000 புட்டிகளை சநாறுக்க முடியும். 

 இந்த இயந்திரம் இந்திய ரயில்ரவயின் “தூய்ளம பாரதம்” மற்றும் “பசுளம வழியில் 

செல்” ஆகிய திட்டங்கைின் ஒரு பகுதியாக இந்த ரயிலில் நிறுவப் பட்டுை்ைது. 

 100 ெதவீதம் மறுசுழற்சி செய்வதன் மூலம் கரிமத் தடங்களைக் குளறக்க முடியும்  

என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. ரமலும் புட்டிக் கழிவுகைிலிருந்து ஏற்படும் 

குப்ளபகளை நிலப் பரப்பில் சகாட்டுவளதயும் இதன் மூலம் தவிரக்்க முடியும். 

 மும்ளப ராஜதானி ரயிலானது மத்திய மும்ளப மற்றும் புது தில்லி ஆகியவற்றிற்கு 

இளடரய இயங்கும் அதிரவக விளரவு ரயில் ஆகும்.  
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தேசியக் காவல் துணறப்  பல்கணலக் கழகம் 

 நாட்டின் முதலாவது மத்திய காவல் துளறப் பல்களலக் கழகம் கிரரட்டர ்சநாய்டாவில் 

உை்ை யமுளன அதிரவக சநடுஞ்ொளலயில் மத்திய உை்துளற அளமெெ்கதத்ால் 

அளமக்கப்பட இருக்கிறது. 

 காவல் துளற, உை்பாதுகாப்பு, இளணய வழிக் குற்றங்கை்  மற்றும் தடய அறிவியல் 

சதாடரப்ான இைங்களல மற்றும் முதுகளலப் படிப்புகளை இந்தப் பல்களலக் கழகம் 

வழங்கும். 

 இந்த மத்திய பல்களலக் கழகமானது காவல் துளறயில் உை்ை அளனதத்ுப் 

பிரிவுகளுக்கும் அதிலும் குறிப்பாக ஆராய்ெச்ி மற்றும் ரமம்பாட்டுத் துளறயில் உை்ை 

பிரிவுகளுக்குப் பயனைிக்கும் வளகயில் அளமயும். 

 இந்தப் பல்களலக் கழகதத்ில் நடத்ளத அறிவியல் சதாடரப்ான அறிவுத் தைம் 

உருவாக்கப்படும். 
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MIS ேளம் – “எளிதில் அணுகக்கூடிய இந்தியா” என்ற பிரெெ்ாரம் 

 மத்திய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமைித்தல் துளற அளமெெ்ர ்தாவரெ்ந்த் சகஹ்ரலாட் 

ஒரு ரமலாண்ளம தகவல் அளமப்பு (Management Information System-MIS) தைத்ளதத ்

சதாடங்கினார.் 

 இந்த MIS தைமானது மாற்றுத் திறனாைிகைின் அதிகாரமைிதத்ல் துளறயினரால் 

அணுகக்கூடிய இந்தியா என்ற பிரெெ்ாரத்தில் உை்ை மாற்றுத் திறனாைிகளுக்காக 

உருவாக்கப்பட்டுை்ைது. 

 இது அணுகக்கூடிய இந்தியா என்ற பிரெெ்ாரதத்ின் ஒவ்சவாரு இலக்குகளையும் 

அளடவதற்காக எடுக்கப்படும் நடவடிக்ளககளைக் கண்காணிப்பதற்காக அளனதத்ு 

அளமெெ்கங்கை், மாநிலங்கை் மற்றும் ஒன்றியப் பிரரதெங்கை் ஆகியவற்ளற ஒரு 

சபாதுவான தைத்தில் சகாண்டு வருவளத ரநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 

இது பற்றி 

 ெரவ்ரதெ மாற்றுத் திறனாைிகை் தினத்ளத முன்னிட்டு, 2015 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 3 

அன்று அணுகக்கூடிய இந்தியா என்ற பிரெெ்ாரம் சதாடங்கப்பட்டது. 

 இது சுகமியா பாரத் அபியான் என்றும் அளழக்கப்படுகிறது. 

 மாற்றுத் திறனாைிகளுக்கான உலகைாவிய அணுகளல அளடவதற்கான நாடு 

தழுவிய பிரெெ்ாரமாக இது சதாடங்கப்பட்டது. 

 பை்ைிகை், மருதத்ுவ வெதிகை், பணியிடங்கை் மற்றும் ரபாக்குவரதத்ு அளமப்பு 

உை்ைிட்ட உட்புற மற்றும் சவைிப்புற வெதிகைில் உை்ை தளடகை்/இளடயூறுகளை 

நீக்குவது இந்தத் திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

ெமூகப் பங்கு பரிவரே்்ேணனகள் - இஷாே் உதென் குழு 

 'ெமூகப் பங்குெ ் ெந்ளதகளை' உருவாக்குவதற்கு ொதத்ியமான கட்டளமப்புகை் 

மற்றும் ஒழுங்கு முளறகளைப் பரிந்துளரக்க இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தளன 

வாரியம் (Securities and Exchange Board of India - SEBI) ஆனது ஒரு உயர ் மட்டக் குழுளவ 
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நியமிதத்ுை்ைது. 

 இந்த உயர ்மட்டக் குழுவிற்கு இஷாத் உரென் தளலளம தாங்குவார.் 

 இந்த ெமூகப் பங்குெ ்ெந்ளதகை் ெமூக நிறுவனங்கை் மற்றும் தன்னாரவ் அளமப்புகை் 

பட்டியலிடப்படுவதற்கும் அதன் மூலம்  நிதிளயத்  திரட்டுவதற்கும் உதவும். 

 இளவ மூலதனெ ் ெந்ளதகளை மக்கைிடம் சநருக்கமாகக் சகாண்டு ரெரப்்பளதயும்  

பல்ரவறு ெமூக நல ரநாக்கங்களைப் பூரத்த்ி செய்வளதயும் ரநாக்கமாகக் 

சகாண்டுை்ைன. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

அடுக்குமாடி  சொே்து விதிகள், மகாராஷ்டிரா 

 அடுக்குமாடி சொதத்ு விதிகளை வகுக்கும் இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாக 

மகாராஷ்டிரா உருசவடுதத்ுை்ைது. 

 அடுக்குமாடி வீடுகை், வீட்டுக் குடியிருப்புகை் அல்லது வணிகக் கட்டிடங்கை் ரபான்ற 

அடுக்குமாடி சொதத்ுக்கைின் உரிளமளய நிளலநாட்டுவளத இந்த விதிகை்  

ரநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைன. 

 இது அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை வாங்குவதிலும் விற்பதிலும் பிரெெ்ளன அல்லாத 

வளகயில் குளறவான ஆபத்துகை் சகாண்ட சொதத்ுப் பட்டாக்களைப் 

சபறுவதற்கான ஒரு நகரவ்ு ஆகும்.  

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கல்வி சிறப்புே்துவ விருது 2019 

 சூப்பர ் 30 என்ற அளமப்பின் நிறுவனர ் மற்றும் பிரபல கணிதவியலாைர ் ஆனந்த ்

குமார ் அசமரிக்காவில் மதிப்புமிக்க கற்பித்தல் விருது வழங்கப்பட்டுப்  

பாராட்டப்பட்டார.் 

 அசமரிக்காவின் கலிரபாரன்ியாவில் ொன் ரஜாஸில் உை்ை ஃபவுண்ரடஷன் ஃபார ்

எக்ஸலன்ஸ் என்ற நிறுவனம் வழங்கிய கல்வி சிறப்புத்துவ விருது 2019ஐ இவர ் 

சபற்றார.் 

 ஆனந்த் கடந்த 18 ஆண்டுகைாக சூப்பர ் 30 என்ற புதுளமயானத் திட்டத்ளத 

இயக்குகிறார.் 

 30 மாணவரக்ளுக்கு இலவெக் கட்டணத்தில் இந்தியாவின் பிரமீியர ்ஐஐடி-ரஜஇஇ என்ற 

ரதரவ்ுக்கு ஒரு வருட கால விடுதி வெதியுடன் கூடிய பயிற்சியின் மூலம் அவர ்

வழிகாட்டுகிறார.் 

 

விணளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

மல்யுே்ேம் - விதனஷ் தபாகாட் 

 கஜகஸ்தானின் நூர ் - சுல்தானில் நளடசபற்ற மல்யுத்த உலக ொம்பியன்ஷிப் 

ரபாட்டியில் விரனஷ் ரபாகாட் சவண்கலப் பதக்கம் சவன்றார.் 

 இவர ்53 கிரலா ஃப்ரஸ்ீளடல் ரபாட்டியில் இரண்டு முளற உலக சவண்கலப் பதக்கம் 

சவன்ற கிரரக்கத்ளதெ ்ரெரந்்த மரியா ப்சரரவாலராகிளயத்  ரதாற்கடித்தார.் 
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 சிறப்புமிக்க இந்தப் ரபாட்டியில் பதக்கம் சவன்ற நான்காவது இந்தியப்  சபண் 

மல்யுதத் வீரர ்இவர ்மட்டுரம ஆவார.் 

 இவர ் காமன்சவல்த் விளையாட்டு மற்றும் ஆசிய விளையாட்டுப் ரபாட்டிகைில் 

தங்கப் பதக்கங்களை சவன்றுை்ைார.் 

 இந்த சவற்றியின் மூலம் இவர ்2020 ஆம் ஆண்டில் நளடசபறவிருக்கும்  ரடாக்கிரயா 

ஒலிம்பிக் ரபாட்டிக்குத் தகுதி சபற்றுை்ைார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக ஓதொன் தினம் - செப்டம்பர ்16 

 ஓரொன் அடுக்ளகப் பாதுகாப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுகை் ெளபயின் ெரவ்ரதெ தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர ்16 ஆம் ரததி சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 இந்த நாை் ஆனது ஓரொன் அடுக்ளகப் பாதிக்கும் சபாருை்கை் மீதான 1987 ஆம் 

ஆண்டின் மாண்ட்ரல்ீ சநறிமுளறயில் ளகசயழுதத்ிட்டளத நிளனவு கூரக்ிறது. 

 அதத்ளகய முதலாவது நாை் 1995 ஆம் ஆண்டு அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 காலநிளல மாற்றம் மற்றும் ஓரொன் சிளதவு சதாடரப்ானத் தளலப்புகைில் 

விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ும் நடவடிக்ளககளை இந்த நாை் பரிந்துளரக்கின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்சபாருை் “32 ஆண்டுகை் மற்றும் ெரி செய்தல்” 

என்பதாகும்.  

 இது ஓரொன் அடுக்ளகப் பாதுகாக்க மூன்று தொப்தங்கைாக ரமற்சகாண்ட 

குறிப்பிடத்தக்க ெரவ்ரதெ ஒத்துளழப்ளபக் குறிக்கின்றது. 

 

 

உலக தநாயாளி பாதுகாப்பு நாள் - செப்டம்பர ்17 

 உலக சுகாதார அளமப்பு (WHO - World Health Organization), 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ்

17 ஆம் ரததிளய உலக ரநாயாைி பாதுகாப்பு தினமாக அறிவிதத்ுை்ைது. 

 இந்த நாை் ஆனது ரநாயாைியின் பாதுகாப்பு குறிதத் விழிப்புணரள்வ 

ஏற்படுதத்ுவரதாடு, சுகாதார நலத்ளதப் பாதுகாப்பதில் தங்கை் அரப்்பணிப்ளபக் 

காட்டும்படி மக்களைக் ரகட்டுக் சகாை்வளதயும் ரநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 

 சுகாதாரத்ளதப் சபறும் ரபாது “தடுக்கப்படக் கூடிய மருதத்ுவ விபதத்ு” காரணமாக 

ரநாயாைிகை்  இறக்கும் அபாயம் 300ல் 1 என மதிப்பிடப் பட்டுை்ைது. 

 உலகைவில், பாதுகாப்பற்ற கவனிப்பு காரணமாக ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 134 மில்லியன் 

எதிரம்ளறயான நிகழ்வுகை் 2.6 மில்லியன் இறப்புகளுக்குப் பங்கைிக்கின்றன. 
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 இந்த ஆண்டின் ெரவ்ரதெ தினத்தின் குறிக்ரகாை் ஆனது  “அளனதத்ு நிளலகைிலும் 

பாதுகாப்புக் கலாெெ்ாரம்” என்பதாகும்.  

 

ரயில்தவ பாதுகாப்புப் பணட நிறுவன தினம்  - செப்டம்பர ்20 

 ரயில்ரவ பாதுகாப்புப் பளட தனது 35வது நிறுவன நாளை செப்டம்பர ் 20 அன்று 

சகாண்டாடியது. 

 1985 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ்20 அன்று இந்திய ஒன்றியதத்ின் மற்ற துளண ராணுவப் 

பளடகளுக்கு இளணயாக ரயில்ரவ பாதுகாப்புப் பளடக்கு ஆயுதப் பளட தகுதிளய  

வழங்கியளத நிளனவு கூரும் வளகயில் இது சகாண்டாடப்பட்டது. 

 இந்தப்  பளட மதத்ிய ரயில்ரவ துளற அளமெெ்கதத்ின் கீழ் உை்ைது.  

 ரயில்ரவ பாதுகாப்புப் பளடயானது  ரதடுதல், ளகது செய்தல், விொரளண நடத்துதல் 

மற்றும் வழக்குத் சதாடருதல் ரபான்ற அதிகாரங்களைக் சகாண்டுை்ைது. இருப்பினும் 

இறுதி அதிகாரம் மதத்ிய அரசின்  ரயில்ரவ காவல்துளறயின் ளககைில் உை்ைது. 

 தற்ரபாளதய ரயில்ரவ பாதுகாப்புப் பளடயின் சபாது இயக்குநர ் அருண் குமார ்

ஐ.பி.எஸ் ஆவார.் 
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