
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 26 

TNPSC துளிகள் 

 தமிழ்நாடு மாநில ததால்த ாருள் துறையானது மதுறை காமைாஜை ் ல்கறலக் கழகம் 

மை்றும் ஹாைவ்ைட்ு மருத்துவ ்  ள்ளி ஆகியவை்றுடன் முத்தை ்பு ் புைிந்துணைவ்ு 

ஒ ் ந்தம் ஒன்றில் ஈடு ட இருக்கின்ைது. 

o தமிழ்நாட்டில் ததாண்டி எடுக்க ் ட்ட மை்றும் கீழடி, தகாந்தறக மை்றும் 

ஆதிசச்நல்லூை ் ஆகிய தளங்களில் இருந்து ததாண்டி எடுக்க ் டும் மனித 

எலும்புகளில் டிஎன்ஏ ஆய்றவ தமை்தகாள்வதை்காக இந்த ் புைிந்துணைவ்ு 

ஒ ் ந்தம் தமை்தகாள்ள ்  டுகின்ைது. 

  ல்தகைிய ் த ாருளாதாை நிபுணை ் கிறிஸ்டலினா ஜாைஜ்ீவா சைவ்ததச நாணய 

நிதியத்தின் நிைவ்ாக இயக்குநைாக ததைவ்ு தசய்ய ் ட்டுள்ளாை.் 

o ஒரு வளைந்்து வரும் சந்றத ் த ாருளாதாைத்திலிருந்து 1 டிைில்லியன் டாலை் 

மதி ்புள்ள தசாத்றதக் தகாண்டுள்ள உலகளாவிய கடன் வழங்கும் அறம ்பின் 

முதலாவது தறலவைாக இவை ்உருதவடுத்திருக்கின்ைாை.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு - ககரள பரம்பிக்குளம் ஆழியார் திடட் மறு ஆய்வு 

  ைம்பிக்குளம் ஆழியாை ் திட்டத்தின் (Parambikulam Aliyar Project - PAP) ஒ ் ந்தத்றத 

மறுஆய்வு தசய்ய தகைளாவும் தமிழகமும் ஒ ்புக் தகாண்டுள்ளன. 

 இந்த ்  ணிகறள தமை்தகாள்வதை்காக இரு தை ்பிலிருந்தும் தலா ஐந்து 

உறு ்பினைக்றளக் தகாண்ட தசயலாளை ் மட்டத்திலான குழு ஒன்று அறமக்க ் 

 ட்டுள்ளது. 

 கூடுதலாக, இடமறலயாை ் திட்டத்துடன் இறணக்க ் ட்டுள்ள ஆறனமறலயாைில் 

இருந்து தண்ணீறைத் திரு ்புவதை்கான தமிழகத்தின் தகாைிக்றகறய 10 

உறு ்பினைக்றளக் தகாண்ட ஒரு குழு ஆைாய இருக்கின்ைது. 

 தமலும் தமிழ்நாட்டினால் நிைவ்கிக்க ் டும் முல்றல ் த ைியாை ் அறணக்கு 

மின்சாைம் வழங்கவும் தகைள அைசு ஒ ்புக் தகாண்டுள்ளது. 

இதுபற்றி 

 PAP ஒ ் ந்தமானது, 1970 ஆம் ஆண்டு தம மாதம் 29 ஆம் தததி த ாட ் ட்டது. இந்த 

ஒ ் ந்தத்தின்  டி இத்திட்டமானது 1958 ஆம் ஆண்டு நவம் ை ் 9 ஆம் முதல் 

தசயல் ாட்டிை்கு வந்துள்ளது. 

 இது 30 ஆண்டுகளுக்கு ் பிைகு மதி ் ாய்வு தசய்ய ் ட தவண்டும் என்ைாலும், 1988 

ஆம் ஆண்டில் இந்த இரு மாநிலங்களும்  ல சுை்று சந்தி ்புகளில்  ங்தகை்ை த ாதிலும் 

இரு மாநிலங்களுக்கிறடதய ஒருமித்த கருத்து ஒன்று எட்ட ் ட வில்றல. 

 

கதசியெ ்செய்திகள் 

ஐ.நா தலைலமயகத்திை் காந்தி சூரிய ஒளிப் பூங்கா 

 பிைதமை ் நதைந்திை தமாடி தனது அதமைிக்க ்  யணத்தின் த ாது ஐக்கிய நாடுகள் 

சற யின் தறலறமயகத்தில் அறமக்க ் ட்ட 50 கிதலாவாட் திைனுள்ள “காந்தி சூைிய 

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


   
    
 

 
 

ஒளி ் பூங்காறவத்” திைந்து றவதத்ாை.் 

 பிைதமை ்தமாடியுடன் வங்க ததச ் பிைதமை ்தேக் ஹசீனா மை்றும் ததன் தகாைியாவின் 

தறலவை ்மூன்-தஜ-இன் ஆகிதயாை ்இறணந்து மகாத்மா காந்தியின் ஐக்கிய நாடுகள் 

அஞ்சல் தறலறய தவளியிட்டனை.்  

 தமலும் லாங் தீவில் உள்ள நியூயாைக்் மாநில ்  ல்கறலக்கழக வளாகத்தில் காந்தி 

அறமதித் ததாட்டதற்தயும் பிைதமை ்திைந்து றவதத்ாை.் 

 மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிைந்த நாறள முன்னிட்டு 150 மைக் கன்றுகளும் 

நட ் ட்டுள்ளன. 

 மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிைந்த தினத்றதக் தகாண்டாடும் வறகயில் இந்த 

நிகழ்சச்ி நடத்த ் ட்டது. 

 

கமாடி நைமா! 

 தடக்சாஸின் ஹூஸ்டனில் நறடத ை்ை தவளிநாடு வாழ் இந்தியைக்ளிறடதய 

உறையாை்றும் ஒரு மிக ் த ைிய “தமாடி நலமா!” என்ை நிகழ்சச்ி உள்ளிட்ட  ல்தவறு 

நிகழ்வுகளில் தமாடி  ங்தகை்றுள்ளாை.் 

 இந்த நிகழ்வில் அதமைிக்க அதி ை ்டிைம்பும் கலந்து தகாண்டாை.் 

 பில் மை்றும் தமலிண்டா தகட்ஸ் அறம ் ால் தமாடிக்கு உலகளாவிய தகால்கீ ் ை ்

விருது வழங்க ் ட்டது. 

 

ெர்தார் பகடை் கதசிய ஒற்றுலம விருது 

 சைத்ாை ் தடல் ததசிய ஒை்றுறம விருது ஒன்று உருவாக்க ் ட்டுள்ளது என்று மத்திய 

அைசு அறிவித்துள்ளது. 

 இது நாட்டின் ஒை்றுறம மை்றும் ஒருங்கிறண ்பு ஆகியவை்றிை்கு தங்களது 

துறைகளில்  ங்களி ்ற  ஆை்றிதயாறை  தகௌைவிக்கும் ஒரு உயைிய குடிமக்கள் 

விருதாகும். 

 சைத்ாை ்  தடலின் பிைந்த நாளான அக்தடா ை ் 31 ஆம் தததியன்று அனுசைிக்க ் டும் 

ததசிய ஒை்றுறம தினத்றத முன்னிட்டு இந்த விருது அறிவிக்க ் ட இருக்கின்ைது. 

கநாக்கம் 

 இந்த விருதானது ததசிய ஒை்றுறம மை்றும் ஒருங்கிறண ்பு ஆகியவை்றிை்கான 
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காைணத்றத தமம் டுத்துவதை்கும் வலுவான மை்றும் ஒன்று ட்ட இந்தியாவின் 

மதி ்ற  வலு ் டுத்துவதை்கும் குறி ்பிடத்தக்க மை்றும் ஊக்கமளிக்கும் 

 ங்களி ்புகறள அங்கீகைிக்க முயல்கின்ைது. 

 இந்த விருதானது  த்ம விருதுகளுடன் இறணந்து இந்தியக் குடியைசுத் தறலவைால் 

வழங்க ் ட இருக்கின்ைது. 

 

இந்த விருது பற்றி 

 இந்த விருதானது ஒரு  தக்கம் மை்றும் சான்றிதறழக் தகாண்டிருக்கும். இந்த 

விருதானது ஊக்கமளி ்புத் ததாறக எறதயும் (நிதி) தகாண்டிருக்காது. 

 இந்த விருது ஒரு வருடத்தில் மூன்று ந ைக்ளுக்கு தமல் வழங்க ்  டமாட்டாது. 

 நாட்டில் உள்ள எந்ததவாரு இந்தியை ்அல்லது எந்ததவாரு இந்திய நிறுவனமும் இந்த 

விருறத ் த றுவதை்காக ஒரு ந றை ்  ைிந்துறைக்கலாம். 

 இந்த விருதானது அைிதான மை்றும் மிகவும் தகுதியான சூழ்நிறலகறளத் தவிை,  

மைணத்திை்கு ் பின் யாருக்கும் வழங்க ் ட மாட்டாது. 

 

ெரவ்கதெெ ்செய்திகள் 

விண்சவளியிை் முதைாவது அகரபியர் 

 கஜகஸ்தானின் ற க்தகானூை ் விண்தவளி றமயத்திலிருந்து ஒரு தசாயுஸ் 

விண்கலமானது ஒரு அமீைக விண்தவளி வீைறை சைவ்ததச விண்தவளி நிறலயத்திை்கு 

(International Space Station - ISS) சுமந்து தசன்ைது. 

 அவை ்சைவ்ததச விண்தவளி நிறலயத்திை்கு தசன்ை முதலாவது அதைபியைாக சாதறன 

 றடக்க இருக்கின்ைாை.் 

 ஐக்கிய அைபு அமீைகத்தின் ஹஸ்ஸா அல் – மன்சூைி என் வை ் தனது விண்கலத்தில் 

ைே்யாவின் ஒதலக் ஸ்க்ைித ாசச்க்ா மை்றும் நாசா விண்தவளி வீைை ் தஜசிகா மீை ்

ஆகிதயாருடன் இறணந்து ISSக்குச ்தசன்றுள்ளாை.் 

 ைே்யாவிை்கும் தமை்கு நாடுகளுக்கும் இறடயிலான ஒதத்ுறழ ்பிை்கு ISS ஒரு அைிய 

எடுத்துக்காட்டு ஆகும். 
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 ISS 1998 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒரு மணி தநைத்திை்குச ்  சுமாை ் 28,000 கிதலாமீட்டை் 

தவகத்தில் (17,000 றமல்) பூமிறயச ்சுை்றுகின்ைது. 

 

 

பாராளுமன்றத்லத முடக்கியது ெட்டவிகராதம் என இங்கிைாந்து உெெ் 

நீதிமன்றம் தீர்ப்பு 

 ஒருமித்த முடிவாக, இங்கிலாந்து உசச் நீதிமன்ைமானது "பிைிட்டனின் 

நாடாளுமன்ைத்றத முடக்கியது" சட்ட விதைாதமானது என்று தீை ்் ளித்துள்ளது. 

 முன்னதாக பிைிட்டிே் பிைதமை ் த ாைிஸ் ஜான்சன் பிதைக்சிட்டிை்கு (அக்தடா ை ் 31) 

முன்னதாக ஐந்து வாைங்களுக்கு நாடாளுமன்ைத்றத முடக்க முடிவு தசய்திருந்தாை.் 

 பிைிட்டனின்  ாைாளுமன்ைத்தின் கீழ் சற யான த ாது மக்கள் சற யில் தனது 

அைசாங்கம் த ரும் ான்றமறய இழந்துவிட்டதால் அவை ் இந்த முடக்கத்றத 

அறிவித்தாை.் 

 தச ்டம் ை ் 10 முதல் அக்தடா ை ் 14 வறை பிைதமை ் த ாைிஸ் ஜான்சனின் 

ஆதலாசறனயின் த ைில் அந்நாட்டு ைாணியால் இங்கிலாந்து  ாைாளுமன்ைம் 

முடக்க ் ட்டது. 

 இது இ ்த ாது ைத்து தசய்ய ் ட்டுள்ளது. பிதைக்சிட் ததாடை ்ான அடுத்தகட்ட 

நடவடிக்றககறள நாடாளுமன்ை ச ாநாயகரும் தமல் சற  அல்லது பிைபுக்கள் 

சற யும் தீைம்ானிக்க இருக்கின்ைனை.் 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பாயை் ஜாங்கிட் - ககாை்கீப்பர்ஸ் குகளாபை் ககாை்ஸ் விருதுகள் 2019 

 நியூயாைக்்கில் நறடத ை்ை 2019 ஆண்டின் தகால்கீ ் ைஸ்் குதளா ல் தகால்ஸ் 

விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் ‘மாை்ைதற்த ஏை் டுத்து வருக்கான விருறத ்’ த ை்ை 

முதலாவது இந்தியை ் என்ை த ருறமறய ைாஜஸ்தானின் ஆல்வாறைச ் தசைந்்த 17 

வயதான  ாயல் ஜாங்கிட் த ை்ைாை.் 

 தனது தசாந்த ஹின்ஸ்லா கிைாமம் மை்றும் பிை அண்றட கிைாமங்களில் குழந்றதத் 
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திருமண நறடமுறைறய ஒழி ் தில் அவை ்ஆை்றிய  ங்களி ்பிை்காக இவருக்கு இந்த 

விருது வழங்க ் ட்டது. 

 இவை ்ஹின்ஸ்லாவில் உள்ள  ாலை ்  ஞ்சாயத்தின் (குழந்றதகளின்  ாைாளுமன்ைம்) 

சாை ்ாஞ்சாக ் (தறலவை)்  ணியாை்றுகின்ைாை.் இது  ால் மித்ைா கிைாமம் 

(குழந்றதகளுக்கு உகந்த கிைாமம்) ஆகும். 

 இந்த ்  ைிசு வழங்கும் கருதத்ானது தநா ல்  ைிசு த ை்ை றகலாே் சதத்ியாைத்்தி 

என் வைால் நிறுவ ் ட்டது ஆகும். 

 

 

மாற்று கநாபை் பரிசு - கிசரடட்ா துன்சபர்க் 

 வாழ்வாதாை உைிறமகள் விருறத தவன்ைவைக்ளாக அறிவிக்க ் ட்ட நான்கு 

ந ைக்ளில் ஸ்வீடனின் காலநிறல ஆைவ்லைான கிதைட்டா துன்த ைக்் என் வரும் 

ஒருவைாவாை.் 

 இந்த விருதானது "மாை்று தநா ல்  ைிசு" என்றும் அறழக்க ் டுகின்ைது. 

 விஞ்ஞான உண்றமகறள ் பிைதி லிக்கும் அவசை காலநிறல நடவடிக்றககளுக்கான 

அைசியல் சாைந்்த ததறவகறள ஊக்குவி ் தை்கும் த ருக்கிக் தகாள்வதை்கும் 

துன்த ைக்் அங்கீகைிக்க ்  டுகின்ைாை.் 

 இதை தவை்றியாளைக்ள் பின்வருமாறு 

சவற்றியாளர ் பங்களிப்பு 

கடவி ககாசபனாவா மற்றும் 

ஹுட்டுகாரா யகனாமாமி 

கூட்டலமப்பு 

பிதைசிலிய ்  ழங்குடியினறை ் பிைதிநிதிதத்ுவ ் 

 டுத்தியதை்காகவும் அதமசான் வனத்றதயும் 

அதன் மக்கறளயும்  ாதுகாத்ததை்காகவும் 

ெஹாராவி காந்தி என்றும் 

அலழக்கப்படும் சமாராக்ககா 

ஆரவ்ைர் அமினாடூ லஹதர ்

ஒரு மனித உைிறம வழக்குறைஞை ்மை்றும் தமை்கு 

சஹாைாவின் சுதந்திைத்திை்கு அவைது 

வன்முறையை்ை த ாைாட்டத்திை்காக இந்த விருது 

வழங்க ் ட்டது 

சீனாவின் வழக்குலரஞரான  ஜிகயா 

சஜயின்சமய் 

சீனாவில் த ண்களின் உைிறமகளுக்குக் குைல் 

தகாடுத்ததை்காக 
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இந்த விருது பற்றி 

 இந்த விருதானது 1980 ஆம் ஆண்டில் ஸ்வீடன்-தஜைம்னியைான தகாறடயாளை ்ஜதகா ் 

வான் யுஎக்ஸ் என் வைால் நிறுவ ் ட்டது. 

 இந்த ்  ைிசின் நிறுவனை ்அதிக நை்தசயல்கறளச ்தசய்தாை.் ஆனால் அது  தநா ல் 

 ைிசுகளால் புைக்கணிக்க ் டுவதாக அவை ் உணைந்்தாை.் இந்த வருடாந்திை 

வாழ்வாதாை உைிறமகள் விருதானது அந்த முயை்சிகறள தகௌைவிக்கின்ைது. 

 இந்த ்  ைிசிை்குத் ததைந்்ததடுக்க ் ட்ட நான்கு தவை்றியாளைக்ளும் தலா 1 மில்லியன் 

குதைானறை (103,000 டாலை)் த ை இருக்கின்ைனை.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்வகதெ லெலக சமாழிகள் தினம் - செப்டம்பர் 23 

 சைவ்ததச றசறக தமாழிகள் தினமானது (International Day of Sign Languages - IDSL) 

உலதகங்கிலும் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தச ்டம் ை ்23 அன்று சைவ்ததச காது தகளாததாை ்

வாைத்துடன் இறணந்து தகாண்டாட ் டுகின்ைது. 

 “றசறக தமாழியுடன், அறனவரும் உள்ளடக்க ்  ட்டுள்ளனை!்” என்ை கரு ்த ாருளின் 

கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சற யால் முதலாவது சைவ்ததச றசறக 

தமாழிகள் தினமானது தகாண்டாட ் ட்து. 

 1951 ஆம் ஆண்டு தச ்டம் ை ் 23 அன்று ததாடங்க ் ட்ட உலக காது தகளாததாை ்

கூட்டறம ்பு நிறுவ ் ட்ட அதத தததியானது இத்தினத்திை்காகத ் ததைவ்ு 

தசய்ய ் ட்டுள்ளது. 

 சைவ்ததச காது தகளாதவைக்ளின் வாைமானது (International Week of the Deaf - IWDeaf) 2009 

ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தச ்டம் ை ் கறடசி வாைம் முழுவதும் 

உலதகங்கிலும்  தகாண்டாட ் டுகின்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு “அறனவருக்கும் றசறக தமாழிகள் 

மீதான உைிறமகள்” என் தாகும். 

 இந்தத் தினமானது காது தகளாதவைக்ளுக்கான சைவ்ததச வாைத்துடன் 
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ஒத்து ்த ாகிைது, தமலும் வாைத்தின் ஒவ்தவாரு நாளுக்கும் பின்வரும் துறண 

கருத்துருக்கள்  உள்ளன: 

 

 

உைக மருந்தாளுனர் தினம் 2019 - செப்டம்பர் 25 

 உலதகங்கிலும் ஆதைாக்கியதற்த தமம் டுத்துவதில் மருந்தாளுனைின்  ங்றக 

ஊக்குவிக்கவும் அவைக்றள ஆதைிக்கவும் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தச ்டம் ை ் 25 அன்று 

உலக மருந்தாளுநை ்தினம் தகாண்டாட ் டுகின்ைது. 

 இத்தினமானது 2009 ஆம் ஆண்டில் துருக்கியின் இஸ்தான்புல்லில் சைவ்ததச மருந்து 

கூட்டறம ் ால் (International Pharmaceutical Federation - FIP) உருவாக்க ் ட்டது. 

 சைவ்ததச மருந்துக் கூட்டறம ்பு ஆனது 4 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 

மருந்தாளுநைக்ள் மை்றும் மருந்து விஞ்ஞானிகறளக் தகாண்ட ஒரு  உலகளாவிய 

அறம ் ாகும். 

 இந்த ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு, ‘அறனவருக்கும்  ாதுகா ் ான மை்றும் 

திைனுள்ள மருந்துகள்’ என் தாகும். 
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