
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 29 

தேசியெ ்செய்திகள் 

சபருங்கடல் மற்றும் ோழ்செப்ப மண்டலம் பற்றிய IPCC அறிக்கக 

 காலநிலல மாற்றம் மீதான அரசாங்கங்களுக்கு இலையேோன குழுவானது 

(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) மாறி வரும் காலநிலலச ் சூழலில் 

பெருங்கைல் மற்றும் தாழ்பவெ்ெ மண்ைலம் ெற்றிே ஒரு சிறெ்பு அறிக்லகலே 

சமரெ்்பிதத்ுள்ளது. 

முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகள் 

o 1902 மற்றும் 2015க்கு இலைெ்ெை்ை காலகை்ைதத்ில் உலகளாவிே சராசரி கைல் 

மை்ை உேரவ்ானது 16 பச.மீ அதிகரிதத்ுள்ளது. கைந்த ஒரு தசாெ்ததத்ில் கைல் 

மை்ை உேரவ்ு விகிதம் இரை்டிெ்ொகியுள்ளது. 

o பவெ்ெநிலல அதிகரிெ்பு, ெனிெ் ொலறகள் உருகுதல் மற்றும் துருவ ெனி 

உருகுதல் ஆகிேவற்றினால் கைல் நீரின் பவெ்ெ விரிவாக்கம் காரணமாக கைல் 

மை்ைங்கள் உேரந்்து பகாண்டிருந்தன. 

o எடுத்துக்காை்டுகள் 

 கிரன்ீலாந்து ெனிெ் ெைலம் - 2006 மற்றும் 2015ற்கு இலைெ்ெை்ை 

காலகை்ைதத்ில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் சராசரிோக 278 பில்லிேன் ைன் 

வீததத்ில் ெனிெ் ொலறகலள இழந்துள்ளது. 

 அண்ைாரட்ிக் ெனிெ் ெைலம் - 2006 முதல் 2015ற்கு இலைெ்ெை்ை 

காலகை்ைதத்ில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 155 பில்லிேன் ைன் அளவிலான 

ெனிெ் ொலறகலள இழந்துள்ளது. 

 

ஐஎன்எஸ் நீலகிரி - எதிரிகளின் கண்ணில் புலப்படாே பீரங்கிப் தபாரக்் கப்பல் 

 மத்திே ொதுகாெ்புத் துலற அலமசச்ரான ராஜ்நாத் சிங் எதிரிகளின் கண்ணில் 

புலெ்ெைாத பீரங்கிெ் யொரக்் கெ்ெலான ஐஎன்எஸ் ‘நீலகிரி’ என்ெதலன மும்லெயில் 

உள்ள மசகான் கெ்ெல் கை்டும் நிறுவனத்தில்  அறிமுகெ் ெடுத்தியுள்ளார.் 

 திை்ைம் 17ஏ என்ற திை்ைத்தின் கீழ் கைற்ெலையின் ஏழு புதிே “எதிரிகளின் கண்ணில் 

புலெ்ெைாத பீரங்கிெ் யொரக்் கெ்ெல்களின்” வரிலசயில் முதலாவது கெ்ெல் இதுவாகும். 

 திை்ைம் 17ஏ பீரங்கிெ் யொரக்் கெ்ெல்கள் என்ெது சிவாலிக் வகுெ்லெச ் யசரந்்த 

எதிரிகளின் கண்ணில் புலெ்ெைாத பீரங்கிெ் யொரக்் கெ்ெல்களின் வரிலசயில் 

அலமந்த வடிவலமெ்ொகும். 

 இலவ எதிரிகளின் கண்ணில் புலெ்ெைாமல் இருெ்ெதற்கான மிகவும் 

யமம்ெடுத்தெ்ெை்ை அம்சங்கள், உள்நாை்டியலயே தோரிக்கெ்ெை்ை ஆயுதங்கள் மற்றும் 

உணரவ்ிகலளக் பகாண்டுள்ளன. 
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10 ஆண்டு கால கிராமப்புற துப்புரவு உே்தி (2019-2029) 

 மத்திே ஜல் சக்தி அலமசச்கதத்ின் கீழ் உள்ள குடிநீர ்மற்றும் துெ்புரவுத் துலறோனது 

10 ஆண்டு கால கிராமெ்புற துெ்புரவு உத்திலே (2019-2029) பதாைங்கியுள்ளது. 

 இந்த உதத்ிோனது தூே்லம இந்திோ திை்ைம் – கிராமெ் புறம் என்ெதின் கீழ் 

அலைேெ்ெை்ை துெ்புரவு குறிதத் நைத்லத மாற்றதல்த நிலல நிறுதத்ுவதில் கவனம் 

பசலுத்துகின்றது. 

திறந்ேசெளிக் கழிப்பிடமற்றது – பிளஸ் 

 திறந்தபவளிக் கழிெ்பிைமற்றது – பிளஸ் (Open Defecation Free - ODF) என்ெதற்கான 

திை்ைமிைலில் உள்ளூர ் அரசாங்கங்கள், பகாள்லக வடிவலமெ்ொளரக்ள், அதலனச ்

பசேல்ெடுத்துெவரக்ள் மற்றும் பிற ெங்குதாரரக்ளுக்கு வழிகாை்டும் வலகயிலான 

கை்ைலமெ்லெ இந்த 10 ஆண்டு உத்தி வகுக்கின்றது. 

 ODF பிளஸ் ஆனது அலனவருக்குமான கழிெ்ெலறயின் ெேன்ொடு மற்றும் ஒவ்பவாரு 

கிராமத்திற்கும் திை & திரவக் கழிவு யமலாண்லமக்கான அணுகல் ஆகிேவற்லற 

யநாக்கங்களாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

விலங்குகள் பலியிடுேலுக்குே் ேகட – திரிபுரா 

 மாநிலம் முழுவதும் மதம் பதாைரெ்ான இைங்களில் விலங்குகலளெ் ெலியிடுவதற்குத ்

தலை விதிக்குமாறு திரிபுரா உேர ்நீதிமன்றம் உத்தரவிை்டுள்ளது. 

 திரிபுரா மாநிலதத்ிற்குள் உள்ள எந்தபவாரு யகாயில்களிலும் எந்தபவாரு 

விலங்லகயோ அல்லது ெறலவலேயோ ெலியிை அரசு உை்ெை எந்தபவாரு நெரும் 

அனுமதிக்கெ்ெைக் கூைாது என்று அம்மாநில உேர ்நீதிமன்றம் உதத்ரவிை்டுள்ளது. 

 இந்திே அரசிேலலமெ்பின் 21வது சரத்தின் கீழ் விலங்குகளுக்கும் வாழ்வதற்கான 

அடிெ்ெலை உரிலம உண்டு என்று அந்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

 திரிபுராவின் பின்வரும் புகழ்பெற்ற யகாவில்களில் விலங்குகலளெ் ெலியிடுவதற்கு 
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எதிராக ஓே்வு பெற்ற நீதித் துலற அதிகாரியினால் தாக்கல் பசே்ேெ்ெை்ை பொது நல 

மனுவின் அடிெ்ெலையில் இந்தத் தீரெ்்பு வழங்கெ்ெை்டுள்ளது. 

o மாதா திரிபுயரஸ்வரி யதவி யகாயில் மற்றும் சதுர ்தாஸ் யதவதா யகாயில். 

 

பிரபலமானெரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்தியக் குடியரசுே் ேகலெரின் ெரண் விருது 

 இந்திேக் குடிேரசுத் தலலவர ்ராம்நாத் யகாவிந்த் மதிெ்பு மிக்க குடிேரசுத் தலலவரின் 

வரண் விருதுகலள இராணுவ வான் ொதுகாெ்புெ் ெலையினருக்கு வழங்கினார.் 

 இந்திேக் குடிேரசுத் தலலவர ் வரண் விருது என்ெது ஒரு விழாவின் யொது இந்திேக் 

குடிேரசுத் தலலவரால் ஒரு ெலைெ் பிரிவிற்கு வழங்கெ்ெடும் ெலைெ்பிரிவுக் 

பகாடிகளாகும். 

 அலமதி மற்றும் யொரின் யொது, யதசதத்ிற்கு வழங்கெ்ெை்ை சிறெ்ொன யசலவகலள 

அங்கீகரிெ்ெதற்காக ஆயுதெ் ெலைெ் பிரிவிற்கு வழங்கெ்ெடும் மிகெ்பெரிே பகௌரவ 

விருதுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

இதுபற்றி 

 இராணுவ வான் ொதுகாெ்பு ெலைகள் ஆனது இராணுவதத்ின் இளம் ெலைெ் 

பிரிவுகளில் ஒன்றாகும். 

 இது 1989 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கெ்ெை்ைது. 

 பீரங்கிெ் ெலைெ் பிரிவானது 1989 ஆம் ஆண்டில் பிரிக்கெ்ெை்ைது. அதன் பின்னர ்

இராணுவ விமானெ் ொதுகாெ்புக் கல்லூரி (Army Air Defence College  - AADC) 

நிறுவெ்ெை்ைது. 

 AADC என்ெது வான் ொதுகாெ்புெ் ெலையில் உள்ள ெணிோளரக்ளுக்கான ஒரு ெயிற்சிெ் 

ெள்ளிோகும். 

 

ொஸ்ே்ரா ராமானுஜன் விருது 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சாஸ்த்ரா ராமானுஜன் விருதானது இங்கிலாந்தில் உள்ள 

வாரவ்ிக் ெல்கலலக்கழகத்தில் உதவிெ் யெராசிரிேராக இருக்கும் 

கணிதவிேலாளரான ஆைம் ஹாரெ்்ெருக்கு வழங்கெ்ெை இருக்கின்றது. 

 இந்த விருதானது ெகுெ்ொே்வு மற்றும் நிகழ்தகவு எண் யகாை்ொடு ஆகிேவற்றிற்கு 

அவர ்ஆற்றிே சிறந்த ெங்களிெ்புகளுக்காக அவருக்கு வழங்கெ் ெடுகின்றது. 

 இந்த விருதானது தமிழ்நாை்டில் உள்ள ஒரு தனிோரெ்் ெல்கலலக் கழகமான சாஸ்தர்ா 

ெல்கலலக் கழகதத்ினால் 2005 ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கெ் ெை்ைது. 

 தகுதி: சீனிவாச ராமானுஜனால் ஈரக்்கெ்ெை்டு அந்த துலறயில் ெணிபுரியும் 32 

வேதிற்குக் குலறவான உலகம் முழுவதும் உள்ள கணிதவிேலாளரக்ள். 

 வேது வரம்பு 32 ஆனது இந்தக் குறுகிே காலத்தில் ராமானுஜன் ஒரு தனிதத்ுவமான 

ெணிலே நிலறயவற்றியுள்ளார ்என்ெலத நிலனவுெடுதத்ுகின்றது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

அணு ஆயுேங்ககள முற்றிலுமாக ஒழிப்பேற்கான ெரெ்தேெ தினம் - செப்டம்பர் 

26 

 ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசெ்ைம்ெர ் 26 அன்று அணு ஆயுதங்கலள முற்றிலுமாக 

ஒழிெ்ெதற்கான சரவ்யதச தினம் (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons 

- INTEN) அனுசரிக்கெ் ெடுகின்றது. 

 2013 ஆம் ஆண்டில் நிலறயவற்றெ்ெை்ை ஐ.நா பொதுச ் சலெத ் தீரம்ானமானது 

பசெ்ைம்ெர ்26 ஆம் யததிலே INTEN தினமாக அறிவித்தது. 

 இது அணு ஆயுதங்களால் மனித குலதத்ிற்கு ஏற்ெடும் அசச்ுறுதத்ல் மற்றும் அலவ 

முற்றிலுமாக அகற்றெ்ெடுவதன் அவசிேம் குறிதத்ுெ் பொதுமக்களிலையே 

விழிெ்புணரல்வயும் அது குறித்த அறிலவயும் யமம்ெடுத்துவலத யநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

உலகக் கடல்ொர ்தினம் - செப்டம்பர் 26 

 ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசெ்ைம்ெர ் மாதம் கலைசி விோழக்கிழலம அன்று உலக 

கைல்சார ்தினமானது அனுசரிக்கெ் ெடுகின்றது. 

 கெ்ெல் ொதுகாெ்பு, கைல்சார ் ொதுகாெ்பு மற்றும் கைல் சூழலின் முக்கிேத்துவம் 

குறிதத்ு கவனம் பசலுதத்ுவதற்காக இதத்ினக் பகாண்ைாை்ைங்கள் நைதத்ெ் 

ெடுகின்றன. 

 இத்தினமானது உலகின் பொருளாதாரத்திற்கு அதிலும் குறிெ்ொகக் கெ்ெல் 

யொக்குவரதத்ிற்கு சரவ்யதச கைல்சார ் பதாழிற்துலறயின் ெங்களிெ்லெ 

அங்கீகரிக்கின்றது. 

 சரவ்யதச கைல்சார ் அலமெ்பு (International Maritime Organisation - IMO) ஒெ்ெந்ததத்ின் 

20வது ஆண்டு நிலறலவக் குறிக்கும் வலகயில் இது 1978 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் 

அனுசரிக்கெ்ெை்ைது. 

 IMOவின் தற்யொலதேெ் பொதுச ்பசேலாளர ்கிைாக் லிம் ஆவார.் 

 இந்த ஆண்டிற்கான உலக கைல்சார ் தினத்தின் கருதத்ுரு, "கைல் சமூகத்தில் 

பெண்கலள யமம்ெடுதத்ுதல்" என்ெதாகும். 

 

 

உலகக் கருே்ேகட தினம் - செப்டம்பர ்26 

 ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசெ்ைம்ெர ் 26 அன்று உலகக் கருத்தலை தினம் அனுசரிக்கெ் 

ெடுகின்றது. 

 தற்பொழுது இருக்கக் கூடிே அலனதத்ு விதமான கருத்தலை முலறகள் ெற்றிே 
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விழிெ்புணரல்வ யமம்ெடுத்துவதும் இலளஞரக்ள் தங்களின் ொலிேல் மற்றும் 

இனவிருதத்ி சுகாதாரத்லதெ் ெற்றிே தகவல்கலளத் பதரிவு பசே்ே அவரக்ளுக்கு 

உதவுவதும் இத்தினத்தின் யநாக்கங்களாகும். 

 இந்த நாள் 2007 ஆம் ஆண்டில் நிறுவெ்ெை்ைது ஆகும். 

 

 

உலக சுற்றுெச்ூழல் ஆதராக்கிய தினம் - செப்டம்பர் 26 

 உலக சுற்றுசச்ூழல் ஆயராக்கிே தினமானது ஆண்டுயதாறும் பசெ்ைம்ெர ் 26 அன்று 

பகாண்ைாைெ் ெடுகின்றது. இது சரவ்யதச சுற்றுசச்ூழல் ஆயராக்கிேக் கூை்ைலமெ்ொல் 

ஒருங்கிலணக்கெ் ெடுகின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு “காலநிலல மாற்றம் மீதான  

சவால்கள், உலகளாவிே சுற்றுசச்ூழல் ஆயராக்கிேத்திற்காக ஒற்றுலமோக பசேல்ெை 

யவண்டிே யநரம்” என்ெதாகும். 

 இந்தக் கருத்துருவானது அடிமை்ை நிலலயில் காலநிலல மாறுொை்டின் சவால்களுக்கு 

எதிராக சமூகங்கலளெ் ொதுகாக்குமாறு சுற்றுசச்ூழல் சுகாதாரெ் 

ெயிற்சிோளரக்ளுக்கு அலழெ்பு விடுக்கின்றது. 

 

உலக சுற்றுலா தினம் - செப்டம்பர் 27 

 1980 ஆம் ஆண்டு முதல், ஐக்கிே நாடுகளின் உலக சுற்றுலா அலமெ்ொனது (UNWTO - 

United Nations World Tourism Organization) பசெ்ைம்ெர ்27 அன்று உலக சுற்றுலா தினத்லத 

பகாண்ைாடி வருகின்றது. 

 1970 பசெ்ைம்ெர ்மாதம் 27 அன்று UNWTOன் விதிமுலறகள் ஏற்றுக் பகாள்ளெ்ெை்ைன. 

 இந்தத் தினமானது சரவ்யதசச ் சமூகதத்ிற்குள் சுற்றுலாவின் ெங்கு குறிதத் 
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விழிெ்புணரல்வ ஏற்ெடுத்துவலதயும் உலபகங்கிலும் உள்ள சமூக, கலாசச்ார, 

அரசிேல் மற்றும் பொருளாதார விழுமிேங்கள் மீது  சுற்றுலா எவ்வாறு தாக்கங்கலள 

ஏற்ெடுதத்ுகின்றது என்ெலத நிரூபிெ்ெலதயும் யநாக்கங்களாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, "சுற்றுலா உலகின் ஒரு முக்கிேத ்

துலற" என்ெதாகும். 

2019 ஆம் ஆண்டில் இே்தினே்கே ேகலகமதயற்று நடே்தும் நாடுகள் 

 1997 ஆம் ஆண்டு முதல், UNWTO ஆனது இதத்ினக் பகாண்ைாை்ைங்கலள 

நைதத்ுவதற்காக ஒரு குறிெ்பிை்ை நாை்லைத் யதரந்்பதடுக்கின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்திோ இதத்ினத்லத தலலலமயேற்று நைதத்ுகின்றது. "சுற்றுலா 

மற்றும் ெணிகள்: அலனவருக்கும் சிறந்த எதிரக்ாலம்" என்ற கருெ்பொருளின் கீழ் 

இந்திோ இத்தினத்லத அனுசரிக்கின்றது. 

 

 

உலக செறிநாய்க்கடி (தரபிஸ்) தினம் - செப்டம்பர் 28 

 உலக யரபிஸ் தினம் என்ெது பசெ்ைம்ெர ் 28 அன்று அனுசரிக்கெ்ெடும் ஒரு சரவ்யதச 

விழிெ்புணரவ்ுெ் பிரசச்ாரமாகும். இது அபமரிக்காவின் பவறிநாே்க்கடி 

கை்டுெ்ொை்டிற்கான உலகளாவிேக் கூை்டிலணவினால் ஒருங்கிலணக்கெ் 

ெடுகின்றது. 

 இது ஒரு ஐ.நா அனுசரிெ்பு நாளாகும். லூயிஸ் ொஸ்ைரின் நிலனவு தினத்லத 

பசெ்ைம்ெர ்28 ஆனது நிலனவு கூரக்ின்றது. 

 ொஸ்ைர ்முதலாவது பவறிநாே்க்கடி தடுெ்பூசிலே உருவாக்கினார.்  

 இந்தத் தினமானது மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளின் மீதான  பவறிநாே்க்கடியின் 

தாக்கம் குறித்து விழிெ்புணரல்வ ஏற்ெடுதத்ுவலதயும் இந்யநாலே எவ்வாறு தடுெ்ெது 

என்ெது குறிதத்த் தகவல்கள் மற்றும் ஆயலாசலனகள் ஆகிேவற்லற வழங்குவலதயும் 

யநாக்கங்களாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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உலகளவில் ேகெல்ககள அணுகுெேற்கான ெரெ்தேெ தினம் - செப்டம்பர் 28 

 உலகளவில் தகவல்கலள அணுகுவதற்கான சரவ்யதச தினமானது யுபனஸ்யகா பொது 

மாநாை்ைால் யதரந்்பதடுக்கெ்ெை்டுள்ளது. இதத்ினமானது பசெ்ைம்ெர ் 28ஆம் யததி 

அனுசரிக்கெ் ெடுகின்றது. 

 இந்தத் தினமானது 2015 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர ் மாதத்தில் நிறுவெ்ெை்ைது. 

இத்தினமானது முதன்முதலில்  2016 ஆம் ஆண்டு பசெ்ைம்ெர ்28 அன்று அனுசரிக்கெ் 

ெை்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “தகவலல அணுகுதல்: எந்தபவாரு 

நெரும் விடுெை்டு விைாமல்” என்ெதாகும். 

 

 

உலக இருேய தினம் - செப்டம்பர் 29 

 உலக இருதே தினமானது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசெ்ைம்ெர ் 29 அன்று அனுசரிக்கெ் 
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ெடுகின்றது. 

 இது 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கெ் ெடுகின்றது. 

 இருதே யநாே் மற்றும் ெக்கவாதம் உள்ளிை்ை இருதே யநாே்கள் குறித்த 

விழிெ்புணரல்வ ஏற்ெடுதத்ுவதற்கான உலக இருதேக் கூை்ைலமெ்பின் மிகெ்பெரிே 

தளம் இதுவாகும். 
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