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செப்டம்பர் – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஒடிசாவின் ககாபால்பூர ்கடற்கரர ஓரதத்ில் இந்திய 

விலங்கியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் சதுப்பு நில உயிரியல் பிராந்திய ரமயத்தால் 

இரண்டு புதிய கடற்கரர விலாங்கு மீன் இனங்கள் கண்டறியப்பட்டு அரவ ஆவணப் 

படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன. 

o அரவயாவன: ஜிம்கனாததாராக்ஸ் அந்தமான்தயன்சீசிஸ் மற்றும் 

ஜிம்கனாததாராக்ஸ் ஸ்மிதி. 

❖ நியூயாரக்் ரடம்ஸ் பத்திரிக்ரகக்காக தவள்ரள மாளிரகயின் தரலரமப் 

பத்திரிக்ரகத் ததாடரப்ாளரான பீட்டர ்கபக்கர ்எழுதிய ஒரு புத்தகமான “ஒபாமா : ஒரு 

வரலாற்றின் அரமப்பு“ என்ற புத்தகம் தவளியிடப் பட்டிருக்கின்றது. இப்புத்தகம் 

ஒபாமாவின் அதிபர ்பதவிக் காலங்கரள வரிரசப் படுத்துகின்றது. 

❖ நரடதபற்றுக் தகாண்டிருக்கும் ISSF உலகத் துப்பாக்கிச ் சுடுதல் ககாப்ரபயில் 

அபிகேக் வரம்ாவும் தசௌரப் தசௌத்ரியும் முரறகய தங்கம் மற்றும் தவள்ளிப் 

பதக்கங்கரள 10 மீட்டர ்ஏர ்பிஸ்டல் பிரிவில் தவன்று இருக்கின்றனர.் 

❖ “The La Ultra - The High” என்ற மராத்தான் கபாட்டியின் 10வது பதிப்பு லடாக்கில் 55, 111, 222, 

333, 555 கிகலா மீட்டர ்பிரிவுகளில் நடத்தப்பட்டது. மிக கமாசமான பருவநிரல மற்றும் 

அதிக உயரம் காரணமாக இது கடினமான மராத்தான்களில் ஒன்றாகக் 

கருதப்படுகின்றது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

விதத பதிக்கப்பட்ட விநாயகர் சிதைகள் 

❖ தமிழ்நாடு கதாட்டக் கரலத் துரற இந்த வருடம் விரத பதிக்கப்பட்ட விநாயகர ்

சிரலகரள அறிமுகம் தசய்து இருக்கின்றது. 

 

❖ இந்த விநாயகர ்சிரலகள் கத்தரி, தக்காளி, மிளகாய் மற்றும் பசர்சக் காய்கறிகளின் 

விரதகரளக் தகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ பூரை முடிந்தவுடன் இசச்ிரலகரளத்  தாவரச ்தசடிகளாக மாற்ற முடியும். 

❖ இம்முயற்சி கடலிலும் நீரந்ிரலகளிலும் சிரலகரள கரரக்கும் ஆபத்ரதக் குரறக்க 

முயல்கின்றது. 
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நீருக்கடியிைான சதாை்சபாருள் அகழாய்வுகள் - தமிழ்நாடு 

❖ பண்ரடயத் தமிழரக்ளின் கடந்த கால வாணிபத் ததாடரப்ு முரறரய  தவளிக் 

தகாண்டு வரும் முயற்சியில், மாநில ததால்தபாருள் துரறயானது நீருக்கடியிலான 

அகழ்வாராய்சச்ிரய கமற்தகாள்ளத் திட்டமிட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இது சங்க காலம் மற்றும் இரடக் காலங்களில் பரவியிருந்த துரறமுக நகரங்கள் 

மற்றும் அரவ சாரந்்த பகுதிகளில் கமற்தகாள்ளப்படும். 

❖ இதன் கநாக்கம் - கிகரக்கம், கராமானியர ் மற்றும் அராபிய வியாபாரிகளுடன் 

கமற்தகாண்டிருந்த வரத்த்க உறவுகரள ஆய்வு தசய்வதாகும். 

❖ மாமல்லபுரம், பூம்புகார,் தகாற்ரக மற்றும் அரிக்ககமடு ஆகிய நகரங்களின் 

அருககயுள்ள கடற்கரரப் பகுதிகளில் தபாதுவாக கவனம் தசலுத்தப்படும். 

❖ கரடசியாக 1990களில் மாநில ததால்லியல் துரற கமற்தகாண்ட நீருக்கடியிலான 

அகழாய்வுகள் பூம்புகாருக்கு அருகக கமற்தகாள்ளப்பட்டதாகும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ஷாகுன் இதைய வாயிை் 

❖ மனித வள கமம்பாட்டுத் துரற அரமசச்ர ்ரகமே் தபாக்ரியால் பள்ளிக் கல்விக்கான 

உலகின் மிகப்தபரிய ஒருங்கிரணக்கப்பட்ட நிகழ்கநர இரணப்புகளில் ஒன்றாக 

கருதப்படும் ோகுன் என்ற இரணய வாயிரல ஆரம்பித்து ரவத்திருக்கின்றார.் 

❖ இது பள்ளிக் கல்வி அரமப்ரப கமம்படுத்தும் ஒரு முயற்சியாகும். 

❖ இந்த இரணய வாயில் பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துரறயின் பல்கவறு 

நடவடிக்ரககள் ததாடரப்ான அரனதத்ு நிகழ்கநர இரணய வாயில்கரளயும் 

இரணய தளங்கரளயும் இரணக்கும் ஒரு இரணப்பாகும். 

❖ இந்த இரணய வாயில் ஏறக்குரறய 92 லட்சம் ஆசிரியரக்ரளயும் 26 ககாடி 

மாணவரக்ரளயும் இரணத்திட எண்ணுகின்றது. 

 

ததசிய ஆய்வக இயக்குநரகம் 

❖ மத்திய நுகரக்வார ் விவகாரத் துரற அரமசச்ர ் இராம் விலாஸ் பஸ்வான் கதசிய 

ஆய்வக இயக்குநரகத்ரதத் துவக்கி ரவத்தார.் 

❖ இது இந்திய கதசிய தரங்களுக்கான அரமப்பாலும் இந்திய தரங்களுக்கான 

நிறுவனத்தாலும் இரணந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்கநர இயங்குதளம் ஆகும். 

❖ அங்கீகாரம் மற்றும் சான்றளிக்கப்படத் கதரவப்படும் ததாழிற்சாரலகள், 

கல்வியாளரக்ள், ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மற்றும் இதர அரனத்துப் பங்குதாரரக்ளின் 

அரனத்து ஆய்வக கதரவகளுக்கும் ஒகர இடத்தில் தங்கள் ஆய்வு வசதிகரள 

அரனத்து வசதிகளுடன் கிரடக்கப் தபறும் ஒரு தளம் இதுவாகும். 

❖ இந்த இயக்குநரகத்தின் மூலமாக 4500 ஆய்வகங்கள் இரணக்கப் பட்டிருக்கின்றன. 

(ஆய்வு மூலம் அளவீட்டு கசாதரனச ்சாரலகளுக்கான கதசியச ்சான்றளிப்பு மன்றம் 

சான்றளித்த ஆய்வகங்கள், தபருரமமிகு ஆய்வகங்கள், தனித்தன்ரம வாய்ந்த 

ஆய்வகங்கள்).  

❖ பல்கவறு ஆய்வகங்களுக்கான அரனத்து ஆய்வக வசதிகரளயும் தயாரிப்புப் 

தபாருட்கள், சரவ்கதசத் தரங்கள் கபான்றவற்ரறக் தகாண்டு இங்கு கதட முடியும். 
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ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

மிகப்சபரிய நகரும் இரும்புக் கூை்டு - செர்தனாபிை் 

❖ உக்ரரன் அதன் புகழிழந்த தசரக்னாபில் அணு உரலக் கூடத்தில் அழிக்கப்பட்ட அணு 

உரலரயச ் சுற்றி உரறயிடும் ஒரு புதிய இரும்புக் கூண்ரட தவளியிட்டு 

இருக்கின்றது. 

❖ இது புதிய பாதுகாப்பு கவசம் என தபயரிடப்பட்டு இருக்கின்றது. 

 

❖ இது உலகின் மிகப்தபரிய நகரும் இரும்புக் கூண்டு ஆகும். 

❖ கசாவியத் ரே்யாவில் தசரக்னாபில் அணு உரலக் கூடம் 1986ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26ம் 

கததி உலகின் மிக கமாசமான ராணுவம் அல்லாத அணு உரல விபத்ரதச ்சந்தித்தது. 

❖ அதில் நூற்றுக்கணக்காகனார ் உயிரிழந்தனர.் கமலும் 3,50,000 மக்கள் 

காப்பாற்றப்பட்டு மீட்கப்பட்டனர.் 

 

பாதுகாப்பான நகரங்கள் பட்டியை் 

❖ தபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவால் 2019ம் ஆண்டிற்கான பாதுகாப்பான 

நகரங்களின் பட்டியல் தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது உலகளவில் ஐந்து கண்டங்களில் இருக்கும் 60 நாடுகரளப் தரவரிரசப் 

படுத்துகின்றது. இது நகரப் பாதுகாப்பில் டிஜிட்டல், உள்கட்டரமப்பு, சுகாதாரம் 

மற்றும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு என்று பிரிக்கப்பட்ட குறியீடுகளுடன் பல்பரிமாணத் 

தன்ரமரய அளவிடுகின்றது. 

❖ ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தின் நகரங்கள் முதல் 10 பாதுகாப்பான நகரங்களில் 6 

இடங்கரளப் பிடித்திருக்கின்றது. இதில் கடாக்கிகயா முதலிடத்ரதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இப்பட்டியலில் மும்ரப 45வது பாதுகாப்பான நகரமாகவும் தடல்லி 52வது இடத்திலும்  

தரவரிரசப் படுத்தப்படட்ிருக்கின்றன. 
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சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

தகம்பா நிதி - காடு வளர்ப்புத் திட்டம் 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூழல் அரமசச்கம் பல்கவறு மாநிலங்களின் காடு வளரப்்புத் 

திட்டங்களுக்கு 47,436 ககாடி ரூபாரய ககம்பா நிதியிலிருந்து விடுவித்திருக்கின்றது. 

❖ உசச் நீதிமன்றம 2001ம் ஆண்டில் காடு வளரப்்பு நிவாரண நிதிரயயும் காடு வளரப்்பு 

நிவாரண நிதி கமலாண்ரம மற்றும் திட்டமிடல் ஆரணயம் ஆகியவற்ரறயும் 

உருவாக்கிட ஆரணயிட்டது. 

❖ மாநிலங்களுக்கான இந்நிதி காடு வளரப்்பு நடவடிக்ரககளுக்கு ஊக்கம் அளித்திடவும் 

காடு மற்றும் மரங்களின் பரப்ரப அதிகரித்திடவும் எண்ணுகின்றது. 

❖ காடு மற்றும் மரங்களின் பரப்பு அதிகரிப்பானது 2030ம் ஆண்டிற்குள்ளாக 2.5 முதல் 3 

பில்லியன் டன்கள் கரியமில வாயுவின் அளவிற்கு ஒரு கூடுதல் கரிமச ் கசமிப்ரப 

உருவாக்கிடும். 

 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

ததசிய குடிமக்கள் பதிதவடு: இறுதி வடிவம் - அொம் 

❖ கதசிய குடிமக்கள் பதிகவட்டின் (National Register of Citizens - NRC) இறுதிப் பட்டியரல 

அசாம் தவளியிட்டு இருக்கின்றது. 

❖ 3,30,27,661 விண்ணப்பதாரரக்ளில் 3,11,21,004 மக்கள் இந்த இறுதி NRC பட்டியலில் 
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கசரத்்திட தகுதி உள்ளவரக்ள் எனக் கண்டறியப் பட்டிருக்கின்றனர.் 

❖ 19 லட்சம் மக்கள் இப்படட்ியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ அரசு இப்பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளவரக்ளுக்கு நீதிமன்றத்தில் முரறயிட 

கவண்டி 120 நாட்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளது. 

❖ அவரக்ள் இப்பட்டியலுக்கு எதிராக ஒரு பகுதி நீதிசார ் அரமப்பான தவளிநாட்டவர ்

தீரப்்பாயத்திலும் அதரனத் ததாடரந்்து உயர ் நீதிமன்றம் அல்லது உசச் நீதிமன்றம் 

ஆகியவற்றிலும் முரறயிடலாம். 

இது பற்றி 

❖ கதசிய குடிமக்கள் பதிகவடு என்பது பாகிஸ்தானிடமிருந்து இந்தியாவின் அண்ரட 

நாடான வங்க கதசம் தனது சுதந்திரத்ரத அறிவித்த நாளான 1971 ஆம் ஆண்டின் 

மாரச் ்24ம் கததிக்கு முன்பு அசாமிற்குள் குடிகயறிய மக்கள் என்று நிரூபிக்க முயலும் 

மக்களின் பட்டியலாகும். 

❖ முதல் கதசிய குடிமக்கள் பதிகவடு 1951ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்கப்பட்டது. இது 

அவ்வருடத்திய அசாம் மக்கள் ததாரகக் கணக்தகடுப்ரப அடிப்பரடயாகக் 

தகாண்டது. 

❖ இந்த 34 வருடங்களில் இவ்வரகயிலான கதசிய குடிமக்கள் பதிகவடு அசாமில் 

தவளியிடப்பட்டிருப்பது இதுகவ முதல் முரறயாகும். 

 

தமற்கு வங்க (கும்பை் வன்முதறத் தடுப்பு) மதொதா, 2019 

❖ கமற்கு வங்க சட்டசரபயானது கும்பல் வன்முரறகரளயும் கும்பல் 

தகாரலகரளயும் தடுதத்ு மற்றும் அவற்றிற்கு தண்டரன வழங்கும் கநாக்கில் கமற்கு 

வங்க (கும்பல் தகாரல தடுப்பு) மகசாதா 2019 என்ற மகசாதாரவ நிரறகவற்றி 

இருக்கின்றது. 

❖ ஒரு நபரரத் தாக்கி காயப்படுத்தும் தசயலில் ஈடுபடுபவரக்ளுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் 

முதல் ஆயுள் தண்டரன வரர சிரறத் தண்டரன அளித்திட இம்மகசாதா 

முன்தமாழிகின்றது. 

❖ கால்நரடக் கடத்தல் மற்றும் குழந்ரதத் திருட்டு கபான்ற வதந்திகளின் காரணமாக 

மக்கள் சாகும் வரர தாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகப்படியாக நடந்ததன் 

காரணமாக இம்மகசாதா நிரறகவற்றப் பட்டிருக்கின்றது. 

❖ ராைஸ்தானும் இம்மாதிரியான மகசாதா ஒன்ரற நிரறகவற்றியிருக்கின்றது. அது 

குடியரசுத் தரலவரின் ஒப்புதலுக்காக உள்ளது. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பத்திரிக்தகத் துதறயிை் நிபுைத்துவம் - கலிங்கா FCC விருதுகள் 

❖ இந்தியாவில் பத்திரிக்ரகத் துரறயில் நிபுணதத்ுவத்திற்கான கலிங்கா FCC விருதுகள் 

இம்மாதிரி வரகயிலான ஒரு முதலாவது விருதாகும். 

❖ இது இந்தியா மற்றும் 7 சாரக்் நாடுகரள உலகளாவிய ஊடக அளவில் 

தபரிதாக்கப்பட்ட மற்றும் நம்பகமான தசய்திப் பரப்ரப அதிகரிக்க எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்த விருதானது புவகனஸ்வரியில் உள்ள கலிங்கா ததாழிற் துரற ததாழில்நுட்ப 

கல்வி நிறுவனத்தாலும், புது தடல்லிரய ரமயமாகக் தகாண்ட தவளிநாட்டுப் 

பத்திரிக்ரகயாளர ்மன்றத்தாலும் இரணந்து இவ்வருடம் ஏற்படுத்தப் பட்டதாகும். 
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❖ ரியூட்டர ் தசய்தி நிறுவனத்தின் பத்திரிக்ரகயாளர ் அரமப்பு முதல் இரண்டு 

விருதுகரள தவன்றுள்ளது. 

❖ ஐக்கியப் கபரரசின் பிபிசி, தைரம்னிரய ரமயமாகக் தகாண்ட ஐகராப்பிய 

பத்திரிக்ரகப் புரகப்பட நிறுவனம் மற்றும் அதமரிக்காவின் PBS தசய்தி கநரம் 

ஆகியன மற்ற மூன்று விருதுகரளப் பகிரந்்து தகாண்டன. 

 

விதளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ொம்பியன்ஸ் படகுப் தபாட்டி: பாம்புப் படகுப் பந்தயம் - தகரளா 

❖ ஆலப்புழாவில் புன்னமடா ஏரியில் நரடதபற்ற தபருரமமிகு கநரு டிராபியின் 67வது 

பதிப்ரப பல்லதுருத்தி படகு மன்றத்தின் பாம்புப் படகான நடுபாகம் சுந்தன் 

தவன்றது. 

❖ சம்பக்குளம் சுந்தன் மற்றும் கரிசச்ல் சுந்தன் முரறகய இரண்டாவது மற்றும் 

மூன்றாவது இடங்கரளப் பிடித்தன. 

❖ 1952ம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதல் பிரதமர ்ஆலப்புரழக்கு வருரக தந்து நடுபாகம் 

சுந்தன் (பாம்புப் படகு) படகில் பயணித்தார.் 

இதுபற்றி 

❖ இந்தப் பந்தயம் ககரளாவில் மிகப்தபரிய அளவில் இங்தகான்றும் அங்தகான்றுமாக 

பரவி இருக்கும் பாம்புப் படகுப் பந்தயங்கரள ததாழில்நுட்பப் படுத்துவதிலும், 

அவரக்ளின் பாரம்பரிய தன்ரமரய அழிக்காமல் அவற்ரற வரத்்தகப் படுத்துவதிலும் 

கவனத்ரதச ்தசலுத்துகின்றது. 

❖ ககரளாவின் சுற்றுலாத ் துரறயால் நடத்தப்படும் இப்பந்தயம் ஐபிஎல் பந்தயத்தின் 

மாதிரியில் நாட்டில் நடத்தப்படும் முதலாவது படகுப் பந்தயமாகும். 

❖ இப்கபாட்டியில் தமாத்தம் 12 பந்தயங்கள் இருக்கும். 

❖ இது கநரு டிராபியுடன் துவங்கி நவம்பர ் 23 கததியன்று தகால்லத்தில் குடியரசுத் 

தரலவர ்படகுப் பந்தயக் ககாப்ரபயுடன் முடிவரடகின்றது. 
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