
•   
•    
 

 
 

செப்டம்பர் – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ முன்னாள் இந்தியப் பேட்ஸ்பேன் சுபேஷ் ரேய்னா இந்தியன் பிேீமியே ்லீக்கில் (ஐபிஎல்) 

போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு ரேறுவதாக அறிவிதத்ாே.் 

o அவே ் ரென்னன சூே்ேே ் கிங்ஸ் அணியில் தக்க னவக்கே்ேடவில்னல அல்லது 

ஐபிஎல் 2022 ஆே் ஆண்டு போட்டியின் எந்த அணியாலுே் அவே ் பதேந்்ரதடுக்கே் 

ேடவில்னல. 

❖ தமிழ்நாடு மெரக்்கண்டைல் வங்கியானது (TMB) அதன் நிேவ்ாக இயக்குநே ் ேற்றுே் 

தனலனே நிேவ்ாக அதிகாேியாக கிருஷ்ணன் ெங்கே சுே்ேேணியே் என்ேவனே 

நியமித்து உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ பதசிய ஒத்துனழே்புக் ரகாள்னகனய உருவாக்குவதற்காக ஒரு பதசிய அளவிலான 

குழுவினன நிறுவ உள்ளதாக இந்திய அேசு அறிவித்துள்ளது. 

o முன்னாள் ேத்திய அனேெெ்ே ் சுபேஷ் பிேபு தனலனேயிலான இந்தக் குழுவில் 

நாட்டின் அனனத்துே் ேகுதிகனளயுே் பெேந்்த 47 பேே ்உறுே்பினேக்ளாக உள்ளனே.் 

❖ ஈோனின் ரதஹ்ோன் நகேில் நனடரேற்ற 14வது ஆசிய 18 வயதிற்குட்ேட்படாருக்கான 

ொே்பியன்ஷிே் போட்டியில் ரகாேியானவ வீழ்தத்ி இந்திய ஆண்கள் னகே்ேந்து அணி 

ரவண்கலே் ேதக்கே் ரவன்றுள்ளது. 

o இறுதிே் போட்டியில் ஈோனன வீழ்த்தி ஜே்ோன் அணி தங்கே் ரவன்றது. 

❖ ஜே்ோனின் படாக்கிபயா நகேில் நனடரேற்ற உலக பேட்மிண்டன் ொே்பியன்ஷிே் 

போட்டியின் ஆடவே ் இேட்னடயே ் பிேிவில் ேதக்கே் ரவன்ற முதல் இந்திய இனண 

ொத்விக் ொய்ோஜ் ோங்கி ரேட்டி ேற்றுே் சிோக் ரஷட்டி ஆகிபயாே ்ஆவே.் 

o இது எந்தரவாரு இேட்னடயே ் போட்டியிலுே் இந்திய அணி மென்ற இேண்டாவது 

உலக ொே்பியன்ஷிே் ேதக்கோகுே்; இதற்கு முன் உலக ொே்பியன்ஷிே் 

போட்டியில் இந்தியா ரவன்ற முதல் ேதக்கே் 2011 ஆே் ஆண்டு ேகளிே ்இேட்னடயே ்

பிேிவில் ஜுவாலா குட்டா ேற்றுே் அஷ்வினி ரோன்னே்ோ ஆகிபயாே ் ரேற்ற 

ரவண்கலே் ேதக்கெ் ஆகுே். 

❖ ெமீேத்தில், சிலியில் நடந்த ஒரு ரோது வாக்ரகடுே்ோனது, அதன் ேனழய அரசியல் 

ொெனத்திற்குே் ேதிலாக ஒரு புதிய முற்போக்கான அேசியலனேே்னேக் ரகாண்டு 

வருவதற்கான ஒரு முன்ரோழினவ நிோகேித்தது. 

o ரஜனேல் அகஸ்படா பிபனாபெயின் ெேவ்ாதிகாேத்தின் கீழ் எழுதே்ேட்ட 1980 ஆே் 

ஆண்டு ொெனத்திற்குே் ேதிலாக ஒரு புதிய வனேவுத் தீேே்ானே் வனேவு ரெய்யே் 

ேட்டது. 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

தபோஷன் அபியோன் திட்டம் குறிே்ே 4வது முன்தனற்ற அறிக்கக 

❖ 'இந்தியாவில் ஊட்டெெ்த்து முன்பனற்றத்னதே் ோதுகாத்தல்: ரதாற்றுபநாய்க் 

காலங்களில் போஷன் அபியான் திட்டே்' என்ற தனலே்பில் நிதி ஆபயாக் ஓே ்

அறிக்னகயினன ரவளியிடே்ேட்டது. 

❖ 17 ோநிலங்கள் ேற்றுே் ஒன்றியே் பிேபதெங்களில் ேட்டுபே 12-23 ோத வயதுனடய 

குழந்னதகளில் 75 ெதவீதத்திற்குே் அதிகோபனாே ்முழு பநாய்த் தடுே்பு ேருந்து ரேற்று 

உள்ளனே.்  
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❖ அபத ெேயே் 11 ோநிலங்கள் ேற்றுே் ஒன்றியே் பிேபதெங்களில் 25 ெதவீதத்திற்குே் 

குனறவாகபவ அது உள்ளது என்று இந்த அறிக்னக கூறியுள்ளது. 

❖ ேத்திய அேசின் போஷன் அபியான் திட்டத்னதச ் ரெயல்ேடுத்துவதில் ேகாோஷ்டிோ 

அனனத்து ோநிலங்களிலுே் முதல் இடத்னதே் ரேற்றது. 

❖ இதில் ஆந்திேே் பிேபதெே் இேண்டாவது இடத்னதயுே், குஜோத் மூன்றாவது 

இடத்னதயுே் ரேற்றுள்ளன. 

❖ இதில் தமிழ்நாடு 4வது இடத்தினனே் ரேற்றது. 

❖ பகாவிட் ரேருந்ரதாற்று காலத்தில் போஷன் அபியான் திட்டத்தினன ரெயல் 

ேடுத்துவதற்குத் பதனவயான ேனித வளங்கனள 100 ெதவீதே் முழுனேயாக ஆட் 

பெேே்்பு ரெய்த ோநிலங்களில் ஆந்திேே் பிேபதெ ோநிலே் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அங்கன்வாடி ேணியாளேக்ளுக்கு அனலபேசி வழங்குதலிலுே் ஆந்திேே் பிேபதெ 

ோநிலே் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ ெமூக சுகாதாே னேயங்களிலுே், குழந்னதகள் ேற்றுே் ேெச்ிளே் குழந்னதகளுக்கான 

பெனவகள் ேற்றுே் துனண ரெவிலியே ்ேருத்துவெச்ிகள் ஆட்பெேே்்பு ஆகியவற்றிலுே் 

ஆந்திேே் பிேபதெ ோநிலே் அதிக ேதிே்ரேண் ரேற்றுள்ளது. 

 

 

சென்கன உயர்நீதிமன்றத் ேகைகம நீதிபதி 

 

❖ இந்தியக் குடியேசுத் தனலவே ்அவேக்ள், நீதிேதி M.துனேொமி அவேக்ள் தற்காலிகோக 

தற்காலிகத் தனலனே நீதிேதி ேதவினய வகிே்ோே ்என்று அறிவித்தாே.் 
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❖ முனீஸ்வே ்நாத ்ேண்டாேி அவேக்ள் ஓய்வு ரேறுே் பததியான ரெே்டே்ேே ்13 ஆே் பததி 

முதல் இந்த நியேனே் அேலுக்கு வருே். 

 

2021 ஆம் ஆண்டிை் ேடுப்புக் கோவை் நிைவரம் 

 

❖ 1.1 லட்ெத்துக்குே் அதிகோபனாே ் தடுே்புக் காவலில் னவக்கே்ேட்டிருே்ேதன் மூலே், 

முந்னதய ஆண்னட விட இந்த ஆண்டு இதன் அளவு 23.7% உயேந்்துள்ளது. 

❖ பதசியக் குற்ற ஆவணக் காே்ேகத்தால் ரவளியிடே்ேட்ட ெமீேத்திய குற்றே் புள்ளி 

விவேங்களின் ேடி இத்தகவலானது கூறே்ேட்டுள்ளது. 

❖ தடுே்புக் காவலில் னவக்கே்ேட்டுள்ள ரோத்தே் 24,500 பேே ்கடந்த ஆண்டு இறுதி வனே 

காவலில் னவக்கே்ேட்டுள்ளனே ் அல்லது இன்னுே் அதிகொக தடுே்புக் காவலில் 

னவக்கே் ேட்டுள்ள நிடலயில் இது 2017ஆே் ஆண்டிலிருந்து மிக அதிகோக உள்ளது. 

❖ குண்டர ் ெட்டே் (ோநிலே் ேற்றுே் ேத்திய அளவில்) (29,306) ேற்றுே் போனதே் 

ரோருட்கள் ேற்றுே் உளவியல் ொேந்்த போனதே் ரோருள்கள் ஆகியவற்றில் ெட்ட 

விபோதோக கடத்துதனலத் தடுத்தல் ெட்டே், 1988 (1,331) ஆகியவற்றின் கீழ் தடுே்புக் 

காவலில் னவே்ேது குறித்தத் தேவுகனள பதசியக் குற்ற ஆவணக் காே்ேகே் ேதிவு 

ரெய்துள்ளது. 

 

ெமோஜிக் அதிகோரி ஷிவிர் 

 

❖ இது ALIMCO, நாக்பூே ் ோநகோட்சிக் கழகே் (NMC) ேற்றுே் நாக்பூே ் ோவட்ட நிேவ்ாகே் 

ஆகியவற்றுடன் இனணந்து ெமூக நீதி ேற்றுே் அதிகாேேளித்தல் துனறயால் ஏற்ோடு 

ரெய்யே் ேட்டது. 
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❖ இது 'ோஷ்ட்ேிய வபயாஸ்ரீ பயாஜனா' (RVY திட்டே்) ேற்றுே் 'திவ்யங்ஜன்' ஆகியவற்றின் 

கீழ் முதிபயாேக்ளுக்கு உதவிகே ேற்றுே் துனண உேகேணங்கனள விநிபயாகெ் 

மசய்ெதற்காக ஏற்ோடு ரெய்யே்ேட்டது. 

 

ெர்வதேெெ ்செய்திகள் 

உைகப் சபோருளோேோர மற்றும் கோப்பீட்டுக் கண்தணோட்ட அறிக்கக 

❖ சுவிஸ் ேீ என்ற நிறுவனோனது இந்த அறிக்னகயினன ரவளியிட்டது. 

❖ 2021 ஆே் ஆண்டில் 10வது ரேேிய காே்பீட்டுச ் ெந்னதயாக உள்ள இந்தியா 2032 ஆே் 

ஆண்டில் 6வது ரேேிய காே்பீட்டுச ் ெந்னதயாகத் திகழுே் என்று இந்த அறிக்னக 

கூறுகிறது. 

❖ இந்தியாவில் ஆயுள் காே்பீட்டு தவனணகள் 2022 ஆே் ஆண்டில் முதன்முனறயாக 100 

பில்லியன் அரேேிக்க டாலேக்னளக் கடக்க உள்ளது. 

❖ ேணவீக்கே் ேற்றுே் ேணவியல் ரகாள்னக ரநருக்கீடுகள் ஆகியனவ நீண்ட கால 

ெவேன் தங்கே் ேத்திே இலாே வழங்கீடுகனள அதிகே்ேடுத்துகின்றன. 

❖ இது அதிக உண்னேயான வழங்கீடுகள் ேற்றுே் ேணவீக்கக் கணிே்புகள் ஆகிய 

இேண்டிலுே் ெந்னத வினல நிேண்யே் ரெய்ய உதவுகிறது. 

❖ காே்பீட்டாளேக்ள் காலே்போக்கில் அதிக உேினேக் பகாேல் ரெலனவ ஈடு ரெய்ய 

உதவுே் ெடகயில்  அதிக முதலீட்டு வருவாயிலிருந்துப் ேயனனடவாேக்ள். 

 

அறிவியை் மற்றும் சேோழிை்நுட்பம் 

ஸ்மோர்ட் போக்ஸர் 

 

❖ ரென்னனயின் இந்தியத் ரதாழில்நுட்ேக் கல்வி நிறுவனத்தினனெ ் பெேந்்த 

ஆோய்ெச்ியாளேக்ள் ேற்றுே் கேந்ாடகாவில் உள்ள இன்ஸ்ேயே ்வினளயாட்டுக் கல்வி 

நிறுவனே் ஆகியனவ இனணந்து “ஸ்ோேட்்ோக்ஸே”் என்ற ேகுே்ோய்வுத் தளத்னத 

உருவாக்கியுள்ளனே.் 

❖ 2024 ஆே் ஆண்டு ஒலிே்பிக் போட்டிகளில் இந்திய அணி ரேற உள்ள குதத்ுெெ்ண்னட 
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போட்டிகளுக்கான ரோத்தப் ேதக்கங்களின் எண்ணிக்னகயினன அதிகேிே்ேதன் 

பநாக்குடன், இந்த பேே்ேட்ட குதத்ுெெ்ண்னடப் ேகுே்ோய்வு ரேன்ரோருள் ஆனது 

உருவாக்கே் ேடுகிறது. 

 

ஊசியின்றி நோசி வழி உட்செலுே்ேக் கூடிய இந்தியோவின் முேைோவது தகோவிட்-19 

ேடுப்பூசி 

 

❖ ோேத ் ேபயாரடக் நிறுவனோனது ஊசியின்றி நாசி வழி உட்ரெலுதத்க் கூடிய 

இந்தியாவின் முதலாவது பகாவிட்-19 தடுே்பூசிக்கான அவெேகாலப் ேயன்ோட்டு 

அங்கீகாேத்னதே் ரேற்றுள்ளது. 

❖ இதற்கு ChAd36-SARS-CoV-S பகாவிட்-19 (சிே்ேன்சி அடிபனானவேஸ் ரவக்டாேட்ு) இனக் 

கலே்பு நாசிவழித் தடுே்பூசி என்று ரேயேிடே்ேட்டுள்ளது. 

❖ தற்போனதய நிலவேே்ேடி, 18 வயதுக்கு பேற்ேடட்வேக்ளுக்கு ஊசியின்றி நாசி வழி 

உட்ரெலுத்தக் கூடிய தடுே்பூசியினன வழங்குவதற்குக் கட்டுே்ோடுகளுடன் கூடிய 

அவெேகாலப் ேயன்ோட்டிற்கு இந்தியத் தனலனே ேருந்துக் கட்டுே்ோட்டு 

அனேே்ோனது ஒே்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்திய சீேே் நிறுவனதத்ின் பகாவிஷீல்டு ேற்றுே் ோேத ் ேபயாரடக் நிறுவனத்தின் 

பகாவாக்சின் ஆகியனவ இயல்பில் நேே்பு வழிபய உட்ரெலுத்தக்கூடிய தடுே்பூசிகள் 

ஆகுே். 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

இந்திய நோட்டிகன நிகர சுழிய உமிழ்வு நிகைக்குக் சகோண்டு செை்ேை் 

 

❖ இந்தியா 2050 ஆே் ஆண்டிற்குள் இலக்னக எட்ட பவண்டுரேன்றால் 13.5 டிேில்லியன் 
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டாலே ்முதலீடு பதனவே்ேடுே் என்று இந்த அறிக்னக கூறுகிறது. 

❖ இந்தியா 2070 ஆே் ஆண்டிற்குள் அதன் நிகே-சுழிய உமிழ்வு இலக்னக அனடய 

பவண்டுரேன்றால், இே்போதிலிருந்துப் ரோருளாதாேத்திற்கு 10.1 டிேில்லியன் டாலே ்

என்ற அளவிலான முதலீடு பதனவே்ேடுே். 

❖ 2070 ஆே் ஆண்டில் நிகே சுழியெ் என்ற ஒரு இலக்னக அனடவதன் மூலே், 2036 ஆே் 

ஆண்டில் வருடாந்திே ரோத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தினய 4.7% வனே உயேத்்தி 2047 ஆே் 

ஆண்டிற்குள் 15 மில்லியன் புதிய பவனலவாய்ே்புகனள உருவாக்குே் என்றுே் இந்த 

அறிக்னக கூறுகிறது. 

❖ 2015 ஆே் ஆண்டில் நிேண்யிக்கே்ேட்ட இந்தியாவின் பதசிய அளவில் நிேண்யிக்கே் 

ேட்டப் ேங்களிே்பு (NDC) இலக்குகள் தற்போனதயக் ரகாள்னககள் மூலே் அடுத்த சில 

ஆண்டுகளுக்குள் முன்கூட்டிபய எட்டே்ேடுே். 

❖ 2030 ஆே் ஆண்டிபலபய இந்தியா உமிழ்வுகளில் உெெ்த்னத எட்டக்கூடுே் என்று இந்த 

அறிக்னக கூறுகிறது. 

 

விகளயோட்டுெ ்செய்திகள் 

லிந்தேோய் ெனம்பம் 

 

❖ ேணிே்பூனேெ ் பெேந்்த 16 வயது லிந்பதாய் இந்தியாவின் முதலாவது உலக ஜூபடா 

ேட்டத்னத ரவன்றாே.் 

❖ போஸ்னியா ேற்றுே் ரஹேெ்பகாவினாவின் தனலநகோன ெேபஜபவாவில் நனடரேற்ற 

உலக பகடட் ொே்பியன்ஷிே் போட்டியில் ெனே்ேே், பிபேசில் நாட்டினனெ ் பெேந்்த 

ரேய்ஸ் பியான்கானவத் பதாற்கடித்துத் தங்கே் ேதக்கத்தினன ரவன்றாே.் 

 

UEFA விருதுகள் 

❖ கேீே் ரேன்ரஸோ ேற்றுே் அரலக்ஸியா புரடல்லாஸ் ஆகியயார ் துருக்கியின் 

இஸ்தான்புல் நகேில் நனடரேற்ற விழாவில் UEFA ஆடவே ் ேற்றுே் ேகளிேக்ளுக்கான 

ஆண்டின் சிறந்த வீேருக்கான ேேிசுகனள ரவன்றதன் மூலே் ரதாடே ்

போட்டிகளுக்கான சிறந்த வீேேக்ள் என்ற அங்கீகாேத்தினனே் ரேற்றனே.் 

❖ பிோன்ஸ் கால்ேந்து வீேே ்ரேன்சிோ ேியல் ோட்ேிட ்அணியின் தனலவே ்ஆவாே.் 
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❖ ஸ்ரேயினின் புட்ரடல்லாஸ் ேகளிே ் ொே்பியன்ஸ் லீக் போட்டியில் அதிக பகால் 

அடித்த வீோங்கனன ஆவாே.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

நீை வோனே்துக்கோன தூயக் கோற்றிற்கோன ெர்வதேெ தினம் – செப்டம்பர் 07 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுெச்ூழல் திட்ட அனேே்பினால் (UNEP) இந்தத் தினோனது 

அனுெேிக்கே் ேடுகிறது. 

❖ இது முதன்முதலில் 2019 ஆே் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் ரோதுெ ் ெனேயின் 74வது 

அேேவ்ில் நிறுவே்ேட்டது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுெச்ூழல் திட்ட அனேே்பு (UNEP) ேற்றுே் குறுகிய காலப் ேருவ 

நினல ோசுோட்னடக் குனறே்ேதற்கான ேருவநினல ேற்றுே் தூயக் காற்று கூட்டணி 

(CCAC) ஆகியனவ அன்னறய முன்னணி ஒருங்கினணே்புப் ேங்குதாேர ் அனேே்புகள் 

ஆகுே். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு, 'நாே் ேகிேந்்து ரகாள்ளுே் காற்று' என்ேதாகுே். 
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