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செப்டம்பர் – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியானது தமிழ்நாட்டில் நகரப்்புற ஏழழகளுக்கான நீடித்த ஒரு  

வீட்டுவசதித் திட்டத்திற்காக வவண்டி 150 மில்லியன் டாலர ் மதிப்பிலான ஒரு 

கடனுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ வமற்கு இரயில்வவயானது முதலாவது டடக்ஸ்ழடல் சரக்கு ரயிழல குஜராத்தின் 

சூரத்திலிருந்து பீகாரின் முசாபரப்ூர ்வழர இயக்குகிறது. 

❖ வகாவிட் -19 டதாற்றுக்கு எதிராக ஒரு வகாடி தடுப்பூசிகழளச ் டசலுத்திய முதல் 

மாவட்டமாக மும்ழப உருடவடுத்துள்ளது. 

❖ ஜப்பானின் பிரதமர ் வயாஷிஹிவட சுகா அவரக்ள், அடுத்து நடக்கவிருக்கும் லிபரல் 

டடமாக்ரடிக் கட்சியின் தழலவர ்பதவிக்கான வபாட்டியில் பங்வகற்க மாட்டார.் 

o ஷின்வசா அவப ராஜினாமா டசய்த பிறகு இவர ்2020 ஆம் ஆண்டில் அந்த நாட்டின் 

பிரதமராக நியமிக்கப்படட்ார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சதாழிலாளரக்ளுக்கு இருக்கககள் - தமிழ்நாடு 

❖ மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கழடகள் மற்றும் காட்சியகங்களில் நின்று டகாண்டு 

வவழல டசய்யும் ஊழியரக்ளுக்கு இருக்ழக வசதிகழள வழங்குவது கட்டாயமாகும். 

❖ இது தனியார ்துழற விவகாரங்களில் அரசின் வநரடித் தழலயீடு ஆகும். 

❖ தமிழ்நாடு கழடகள் மற்றும் ஸ்தாபனங்கள் சட்டம், 1947 என்ற ஒரு சட்டத்ழதத்  

திருத்துவதற்காக டதாழிலாளர ் நலம் மற்றும் திறன் வமம்பாட்டுத் துழற அழமசச்ர ்

சி.வி.கவணசன் அவரக்ளால் இதற்காக ஒரு மவசாதா அறிமுகப்படுத்தப்படட்து. 

❖ இத்திட்டம் வகரளாவில் டதாடங்கப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு டசப்டம்பர ் 4 அன்று ஊழியரக்ளுக்கான இருக்ழக வசதிகழள 

வழங்கிடுவதற்கான ஒரு திட்டத்ழத மாநிலத்தின் டதாழிலாளர ் ஆவலாசழனக் குழு 

ஒருமனதாக அங்கீகரித்தது. 

 

கல்வி அகமெெ்கத்தின் அறிவிப்புகள் 

❖ தமிழக மாநில அரசானது வழக்கமானப் பள்ளி வநரத்திற்குப் பிறகு VI முதல் XII 

வழரயிலான வகுப்புகளில் பயில்வவாருக்கு ஆங்கில டமாழிப் பயிற்சி (ஸ்வபாக்கன் 

இங்கிலிஷ்) வகுப்புகழள அறிமுகப் படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது என மாநிலப் பள்ளிக் 

கல்வித் துழற அழமசச்ர ்அன்பில் மவகஷ் டபாய்யாடமாழி அவரக்ள் கூறியுள்ளார.் 

❖ புகழ்டபற்ற தமிழ் பழடப்புகள் மற்ற திராவிட டமாழிகளிலும், திராவிட டமாழிப் 

பழடப்புகள் தமிழிலும் டமாழி டபயரக்்கப்படும் (டபான்னியின் டசல்வன் மற்றும் 

ழவக்கம் வபாராட்டம்: தமிழிலிருந்து ஆங்கிலம்; கழலஞர ் கருணாநிதியின்  

திருக்குறள் மீதான உழர (தமிழிலிருந்து டதலுங்கு); டி ஜானகிராமன் சிறுகழதகள் 

(தமிழிலிருந்து கன்னடம்). 

❖ கரகாட்டம், கும்மி, சிலம்பாட்டம், ஒயிலாட்டம், காவடியாட்டம், நாட்டுப்புறப் 

பாடல்கள், மல்யுத்தம் வபான்றப் பாரம்பரியக் கழலகள் குறித்து மாணவரக்ளுக்குப் 

பயிற்சி அளிக்கப்படும். 
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❖ டசன்ழனயில் உள்ள  கன்னிமாரா டபாது நூலகம் நவீனப்படுத்தப்படும். 

❖ குழந்ழதகளுக்கு எதிரான முழறவகடுகள் தடுப்பு வாரமானது ஒவ்வவார ் ஆண்டும் 

நவம்பர ்15 முதல் 22 வழர அழனத்துப் பள்ளிகளிலும் கழடபிடிக்கப்பட வவண்டும். 

❖ 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகளாவிய அடிப்பழட எழுத்தறிவு மற்றும் கணிதத்ழதக் 

கற்பிக்க வவண்டி பள்ளிகள் முழுழமயாகத ் திறக்கப்படும் வபாது ‘எண்ணும் 

எழுத்தும்’ என்ற ஒரு திடட்மானது டதாடங்கப்படும். 

❖ வசலம், திருவண்ணாமழல, மயிலாடுதுழற மற்றும் சிவகங்ழக ஆகிய இடங்களில்  

தமிழ்நாடு திறந்த நிழலப் பல்கழலக்கழகத்திற்காக வவண்டி வமலும் நான்கு 

மண்டல ழமயங்கள் அழமக்கப்படும். 

❖ கழல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முழனவர ் படிப்பிற்கான திட்டங்கள் 

வழங்கப் படுவவதாடு கட்டிடக் கழல மற்றும் இயந்திரப் டபாறியியல் ஆகிய 

படிப்புகளில் பட்டயப் படிப்புகள் அடுத்த ஆண்டு தமிழில் டதாடங்கப்படும். 

 

சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் குழு 

❖ ழைட்வரா காரப்ன் திடட்ங்கழள ஆய்வு டசய்ய ஏழு வபர ் டகாண்ட ஒரு குழுழவ 

தமிழக அரசு அழமத்துள்ளது. 

❖ இதற்கு மாநில வளரச்ச்ிக் டகாள்ழக மன்றத்தின் பகுதி வநர உறுப்பினர ் சுல்தான் 

அகமது இஸ்மாயில் அவரக்ள் தழலழம தாங்குவார.் 

 

 

சென்கன உயர்நீதிமன்றத்திற்குப் புதிய நீதிபதிகள் 

❖ டசன்ழன உயரநீ்திமன்றம் நான்கு புதிய நீதிபதிகழள நியமிக்க உள்ளது. 

❖ அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்ழகயான  75 என்ற எண்ணிக்ழகக்கு எதிராக இது 

தற்வபாழதய எண்ணிக்ழகழய 60 ஆக உயரத்்தும். 

❖ நீதிபதி எஸ் ஸ்ரீமதி அவரக்ளின் நியமனத்தால், நீதிமன்றத்தில் டபண் நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்ழக 14 ஆக உயரும் (நாட்டிவல அதிகமான எண்ணிக்ழக). 

❖ டி. பரதச ் சக்கரவரத்்தி, ஆர ் விஜயகுமார ் மற்றும் முகமது ஷஃபிக் ஆகிவயார ் உசச் 

நீதிமன்றக் குழுவால் (டகாலீஜியம்) பரிந்துழரக்கப்பட்ட மற்ற மூன்று வழக்கறிஞரக்ள் 

ஆவர.் 
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மணிமமககல சமாழிசபயர்ப்பு 

❖ தமிழ் இலக்கியத்தின் ஐம்டபரும் காப்பியங்களில் ஒன்றான மணிவமகழல ஆனது 18 

கிழக்கத்திய டமாழிகளில் டமாழி டபயரக்்கப்பட உள்ளது. 

❖ இது தாய், சீனம், ஜப்பானியம், டகாரியம், பரம்ியம், மலாய், வியட்நாமியம், சிங்களம், 

கம்வபாடியம், இந்வதாவனசியம் மற்றும் மங்வகாலியம் ஆகிய டமாழிகளில் டமாழி 

டபயரக்்கப்படும். 

❖ மணிவமகழல 1,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீத்தழலச ்சாத்தனாரால் எழுதப் பட்டது. 

❖ மத்திய டசம்டமாழித ் தமிழாய்வு நிறுவனமானது அழத டமாழிடபயரக்்கும் 

டபாறுப்ழப ஏற்றுள்ளது.  

❖ மணிவமகழல காப்பியமானது டபௌத்தம் மற்றும் சமணத்தின் சித்தாந்தங்கழள 

உள்ளடக்கியதாகும். 

 

 

மதசியெ ்செய்திகள் 

அமொக்குமார் டாண்டன் குழு 

❖ தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அழமசச்கமானது தற்வபாதுள்ள பத்திரிக்ழகயாளர ் நலத ்

திட்ட வழிகாட்டுதல்கழள ஆய்வு டசய்ய ஒரு குழுழவ அழமத்துள்ளது. 

❖ இந்தக் குழுவிற்கு பிரசார ் பாரதி வாரிய உறுப்பினர ் அவசாக்குமார ் டாண்டன் 

தழலழம தாங்குவார.் 

 

செய்தி ஒளிபரப்பாளர் கூட்டகமப்பு 

❖ டசய்தி மற்றும் ஒளிபரப்பு அழமசச்கமானது அதிகாரப்பூரவ்மாக டசய்தி 

ஒளிபரப்பாளர ்கூட்டழமப்பு சுய ஒழுங்குமுழற அழமப்ழப அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ தற்வபாது, டசய்தி ஊடகக் களத்தில் வதசியத் தரநிழலகளுக்கு இணங்கிய நாட்டின் 

ஒவர அழமப்பு இதுவாகும். 
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முக்கிய தினங்கள் 

உணவு பதப்படுத்தும் வாரம் - செப்டம்பர் 6 முதல் 12 வகர 

 

❖ இந்தியா சுதந்திரம் அழடந்து 75 ஆண்டுகள் ஆனழத நிழனவு கூரும் வழகயில், 

இந்திய அரசு 'ஆசாதி கா அமிரத் மவைாத்ஸவ்' என்ற நிகழ்ழவக் டகாண்டாடுகிறது. 

❖ அந்தக் டகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, உணவு பதப்படுத்தும் டதாழில்துழற 

அழமசச்கமானது இந்த ‘உணவு பதப்படுத்தும் வாரத்ழத’ கழடபிடித்தது. 

 

ெர்வமதெ எழுத்தறிவு தினம் – 8 செப்டம்பர் 

 

❖ 1966 ஆம் ஆண்டில் யுடனஸ்வகா அழமப்பானது டசப்டம்பர ்8 ஆம் வததிழய சரவ்வதச 

எழுத்தறிவு தினமாக அறிவித்தது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருப்டபாருள் ‘Literacy for a human-centered recovery, Narrowing the digital 

divide’ (மனிதழன ழமயப்படுத்திய ஒரு மீட்சிக்காக வவண்டி எழுத்தறிவு, எண்ம 

எழுத்தறிவின் இழடடவளியிழனக் குழறப்பது) என்பதாகும் 
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❖ ஐ.நா.வின் நிழலயான வளரச்ச்ி இலக்கு 4 மற்றும் நிழலயான வளரச்ச்ிக்கான 

ஐ.நா.வின் 2030 ஆம் ஆண்டிற்கான இலக்கில் கல்வியறிவுப் பிரசச்ிழன ஒரு முக்கிய 

அங்கமாகும். 

 

இயன்முகற சிகிெக்ெ தினம் – 8 செப்டம்பர் 

 

❖ உலடகங்கிலும் உள்ள இயன்முழற சிகிசழ்சயாளரக்ழள (physical therapists) நிழனவு 

கூரவ்தற்காக இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ மக்களின் நல்வாழ்வு மற்றும் ஆவராக்கியத்ழத வமம்படுத்தச ் டசய்வதில் 

இத்டதாழிலின் முக்கியப் பங்கு பற்றிய விழிப்புணரழ்வ ஊக்குவிக்கச ் டசய்வழத 

இது வநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

❖ 1996 ஆம் ஆண்டில் நியமிக்கப்பட்ட இந்த நாளானது உலக பிசிவயாடதரபி (World 

Physiotherapy) அழமப்பு மூலம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

❖ கடந்த ஆண்டின் கருப்டபாருவள இந்த ஆண்டும் கழடபிடிக்கப்படுகிறது (Rehabilitation 

and Long Covid-19 – புனரவ்ாழ்வு மற்றும் நீண்ட வகாவிட் 19 டதாற்றுக் காலம்). 

 

கல்விகய ஆபத்திலிருந்துப் பாதுகாப்பதற்கான ெர்வமதெ தினம் – 9 செப்டம்பர் 

 

❖ இது 2020 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் டபாதுச ் சழபயின் ஒருமித்த முடிவால் 

நிறுவப் படட் ஒரு சரவ்வதச அனுசரிப்பாகும் 
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❖ இத்தினத்ழதப் பிரகடனப்படுத்தும் ஒரு தீரம்ானதழ்த கத்தார ்நாடு வழங்கியது. 

❖ யுடனஸ்வகா மற்றும் யுனிடசஃப் ஆகிய அழமப்புகள் ஐநா அழமப்புக்கு உள்வளயும் 

டவளிவயயும் உள்ள துழண அழமப்புகளின் டநருக்கமான ஒத்துழழப்புடன் இதழன 

ஆண்டுவதாறும் அனுசரிக்க வவண்டிய உதவிகழளச ்டசய்யும். 

 

உலகத் தற்சகாகல தடுப்பு தினம் – 10 செப்டம்பர் 

❖ 2003 ஆம் ஆண்டில் ஸ்வீடனின் ஸ்டாக்வைாம் நகரில், தற்டகாழலத் தடுப்புக்கான 

சரவ்வதசச ் சங்கமானது உலக சுகாதார அழமப்புடன் (WHO) இழணந்து இழத 

உருவாக்கியது. 

❖ இந்த ஆண்டு இந்நாளுக்கான கருப்டபாருள் "டசயலின் மூலம் ஒரு நம்பிக்ழகழய 

உருவாக்குதல்" என்பதாகும். 

 

 

மதசிய வனத் தியாகிகள் தினம் – 11 செப்டம்பர் 

 

❖ 1730 ஆம் ஆண்டு டசப்டம்பர ்11 அன்று நடந்த டகஜாரல்ி படுடகாழலயின் நிழனவாக 
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இது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ ராஜஸ்தானில் மகாராஜா அபய் சிங் ஆட்சியின் வபாது, டகஜாரல்ி மரங்கழள டவட்ட 

உத்தரவிடப் பட்டது. 

❖ அசச்மயம் அமிரத்ா வதவி என்பவரின் தழலழமயில் 360க்கும் வமற்பட்ட பிஷ்னாய் 

பழங்குடியினர ்வனத்திலுள்ள மரங்கழள அழிப்பதற்கு எதிரப்்பு டதரிவித்தனர.் 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத் துழற அழமசச்கமானது இந்த நாழள 

அனுசரிக்க அதிகாரப் பூரவ்மான அறிவிப்பிழன அறிவித்தது. 

❖ வமலும், சிப்வகா இயக்கமானது பிஷ்வனாய் சமூகத்தின் இந்த துணிசச்லான 

டசயலால் ஊக்குவிப் படட்து. 

❖ சிப்வகா இயக்கம் 1973 ஆம் ஆண்டில் உத்தரகாண்டின் இமயமழலப் பகுதியில் 

(அப்வபாழதய உத்தரப் பிரவதசத்தின் ஒரு பகுதி) துவங்கப்பட்டது. 

❖ காந்தியச ் சமூக ஆரவ்லர ் சாந்தி பிரசாத் பட் அவரக்ள் மண்டல் கிராமத்தில் முதல் 

சிப்வகா இயக்கத்திற்குத் தழலழம தாங்கினார.் 

❖ பின்னர ் இந்த இயக்கம் சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லரான சுந்தர ் லால் பகுகுணாவின் கீழ் 

ஈரப்்ழபப் டபற்றது. 

❖ "சூழலியல் என்பது நிரந்தரப் டபாருளாதாரம்" என்ற ஒரு முழக்கத்திற்காக பகுகுணா 

சிறப்பாக நிழனவு கூறப் படுகிறார.் 
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