
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 09 

TNPSC துளிகள் 

 தமிழ்நாட்டின் 14வது அரசு சட்டக் கல்லூரியை ததனியில் உள்ள உப்பாரப்ட்டியில் 

தமிழக துயை முதலயைசச்ர ்ஓ.பன்னீர ்சசல்வை் திறந்து யவத்தார.் 

 தமிழ்நாட்டின் முதல் ஆதார ் தசவா தகந்திராவானது சசன்யனயில் உள்ள 

தகாைை்தபட்டில் சசைல்பாட்டுக்கு வந்தது. 

o இது ஆதார ் சதாடரப்ான தசயவகயள சபாது ைக்களுக்கு 

விரிவுபடுத்துவதற்காக இந்திை தனிதத்ுவ அயடைாள ஆயைைத்தால் 

அயைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பிரிவு 370 ைற்றுை் 35 ஏ ஆகிையவ ரதத்ு சசை்ைப்பட்ட பின்னர,் ஜை்மு-காஷ்மீர ்

முதலீட்டாளர ் உசச்ி ைாநாடு- 2019இன் முதல் சிறிை அளவிலான சந்திப்பு தலவில் 

நடதத்ப் பட்டது. 

 இந்திை ரயில்தவயில் இது தபான்ற வயகயில் முதன்முயறைாக, ஆந்திரப் 

பிரததசத்தின் விசாகப்பட்டினை் ரயில் நியலைத்தில் கட்டைை் சசலுதத்ி வியளைாடுை் 

பிரிவு சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஹரப்ஜன் சிங் ைற்றுை் இரப்ான் பதானுக்குப் அடுத்ததாக சடஸ்ட் கிரிக்சகட் 

தபாட்டிகளில் ஹாட்ரிக் விக்சகட் எடுதத் மூன்றாவது இந்திை வீரராக ஜஸ்பிரதீ் புை்ரா 

ஆகியுள்ளார.் 

 புதுடில்லியில் நயடசபற்ற ததசிை இயளஞர ் உசச்ி ைாநாட்யட இந்திை குடிைரசுத ்

தயலவர ் துவங்கி யவத்தார.் இது இயளஞர ் விழிப்புைரவ்ு இைக்கை் எனுை் 

அயைப்பால் ஏற்பாடு சசை்ைப் பட்டிருந்தது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நீலகிரி வரரயாடுகளின் எண்ணிக்ரக உயரவ்ு 

 தைற்குத் சதாடரச்ச்ி ையலகளின் பிராந்திை விலங்கான நீலகிரி வயரைாடுகளின் 

எை்ைிக்யகயில் கைிசைான உைரவ்ு பதிவாகியுள்ளது. 

 முக்கூரத்த்ி ததசிைப் பூங்காவில் 2018இல் 568 ஆக இருந்த வயரைாடுகளின் 

எை்ைிக்யக இந்த ஆை்டு 612 ஆக உைரந்்துள்ளது. 

 நீலகிரி வயரைாடு தமிழ்நாட்டின் ைாநில விலங்கு ஆகுை். 

முக்கூரத்்தி பூங்கா பற்றி 

 தைற்குத் சதாடரச்ச்ி ையலயின் நீலகிரி பீடபூமியில் அயைந்துள்ள முக்கூரத்்தி ததசிைப் 

பூங்காவானது 78.46 சதுர கிமீ (30.3 சதுர யைல்) பரப்பளவு சகாை்ட ஒரு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிைாகுை். 

 இந்த பூங்கா அதன் முக்கிை இனைான நீலகிரி வயரைாட்யடப் பாதுகாப்பதற்காக 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 தைலுை் இது வங்கப் புலி ைற்றுை் ஆசிை ைாயன தபான்ற அருகி வருை்  

உயிரினங்களுக்குை் உயறவிடைாக உள்ளது. 
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புதிய கடலலார காவல்பரட லராந்து கப்பல் 

 இந்திை கடதலாரக் காவல் பயடயின்  கயரதைார தராந்து கப்பலான ைாரட்் - 45005 

ஆனது வடக்கு சசன்யனயில் உள்ள எை்ணூரில் சதாடங்கப்பட்டது. 

 தற்தபாது சதாடங்கப்பட்ட தராந்து கப்பலானது சைாதத்ைாக உள்ள ஏழு கப்பல்களின் 

வரியசயில் ஐந்தாவது ஆகுை். 

 இந்தக் கப்பல்கள் இந்திை கடதலாரக் காவல் பயடக்காக உள்நாட்டிதலதை 

வடிவயைக்கப்பட்டு தனிைார ்கப்பல் கட்டுை் நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. 
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லதசியெ ்செய்திகள் 

கார்கில் முதல் லகாஹிமா வரரயிலான அல்ட்ரா மராத்தான்  

 காரக்ிலிலிருந்து தகாஹிைா வயரயிலான  4,500 கி.மீ தூரை் சசல்லுை் ‘காரக்ிலில் 

இருந்து தகாஹிைா (தக 2 தக): புகழ்சபற்ற ஓட்டை் ’ என்ற அல்ட்ரா ைராதத்ாயன இந்திை 

விைானப் பயடைானது ஏற்பாடு சசை்து வருகிறது. 

 இது ‘விஜை் திவாஸ்’ அல்லது ‘காரக்ில் விஜை் திவாஸ்’ என்ற நடவடிக்யகயின்   

(சவற்றிகரைாக நடதத்ப்பட்ட விஜை் நடவடிக்யகயின் சபைர)் 20ஆை்  ஆை்யட 

நியனவு கூறுதயல தநாக்கைாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 புதுசடல்லியில் வாயு பவனில் நயடசபற்ற விழாவில் விைானப்பயட தயலயைத ்

தளபதிைான  B.S ததனாவா இந்த ைராதத்ான் ஓட்டத்யத சகாடிையசதத்ுத் துவக்கி 

யவத்தார.் 

 இந்த தனிதத்ுவைான காரக்ில் முதல் தகாஹிைா வயரயிலான அல்ட்ரா ைாராத்தான் 

பைைைானது வருை் சசப்டை்பர ் 21 அன்று சதாடங்கி நவை்பர ் 6 ஆை் தததி 

நியறவயடயுை். 

 இது ஜை்மு-காஷ்மீரில் உள்ள திராஸ் பகுதியில் உள்ள காரக்ில் தபார ் நியனவுச ்

சின்னை் ைற்றுை் நாகாலாந்தின் தகாஹிைாவில் உள்ள தகாஹிைா தபார ் கல்லயற 

ஆகிைவற்றிலிருந்துத் சதாடங்குை். 

 

லமற்கு விமானப் பரட கட்டுப்பாட்டக கமாண்லடாக்கள் மாநாடு 2019 

 2019 ஆை் ஆை்டின் தைற்கு விைானப்பயட கட்டுப்பாட்டக கைாை்தடாக்களின் 

இரை்டு நாள் ைாநாடு  ஆனது புதுடில்லியில் நடதத்ப் பட்டது. 

 விைானப் பயட தயலயைத் தளபதிைான B.S ததனாவா இை்ைாநாட்டின் முதன்யை 

விருந்தினராகக் கலந்து சகாை்டார.் 

 சசைல்பாட்டுத் தைாரந்ியல ைற்றுை் தபார ் கருவிகளின் உைர ் பைன்பாட்யட 

தைை்படுதத்ுவதற்கான நடவடிக்யககள் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளின் முக்கிைைான 

பகுப்பாை்வு குறித்த விவாதங்கள் இை்ைாநாட்டில் நயடசபற்றன. 
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வட கிழக்கு மன்றத்தின் 68வது முழுரமயான அமரவ்ு - 2019 

 அசாமில் நயடசபற்ற 2019 ஆை் ஆை்டிற்கான வடகிழக்கு ைன்றத்தின் 68வது 

முழுயைைான 2 நாள் அைரவ்ிற்கு ைத்திை உள்துயற அயைசச்ர ்தயலயை தாங்கினார.் 

 வடகிழக்குப் பிராந்திைதத்ின் 8 ைாநிலங்கயளக் சகாை்டுள்ள இது வடகிழக்கு 

ைாநிலங்களின் சபாருளாதார ைற்றுை் சமூக தைை்பாட்டுக்கான ஒரு முதன்யை 

அயைப்பாகுை். 

வட கிழக்கு மன்றம்  

 இது 1972 ஆை் ஆை்டின் வடகிழக்கு ைன்றச ்சட்டதத்ின் கீழ் அயைக்கப்பட்டது. 

 இதற்கு ைத்திை உள்துயற அயைசச்ர ்தயலயை தாங்குகிறார.் 

 வட கிழக்குப் பிராந்திை தைை்பாட்டு அயைசச்ர ் இதன் துயைத் தயலவராக உள்ளார.் 

 8 வடகிழக்கு ைாநிலங்களின் ஆளுநரக்ளுை் முதலயைசச்ரக்ளுை் அதன் 

உறுப்பினரக்ளாக உள்ளனர.் 

 

ெரவ்லதெெ ்செய்திகள் 

2019 சதற்காசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் மாநாடு 

 ஐக்கிை நாடுகளின் குழந்யதகள் அவசரக் கால நிதிைைானது (யுனிசசப்) இலங்யக 

நாடாளுைன்றத்துடன் இயைந்து இரை்டு நாள்கள் நயடசபறுை் 2019 ஆை் ஆை்டின்  

யுனிசசப் குழந்யதகள் உரியைகள் ஒப்பந்தை் மீதான சதற்காசிை நாடாளுைன்ற 

உறுப்பினரக்ள் ைாநாட்யட நடதத்ிைது. 

 இது சகாழுை்பு நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

 குழந்யதகள் எதிரச்காள்ளுை் பிரசச்ியனகள் ைற்றுை் குழந்யதகள் உரியைகயள 

தைை்படுதத்ுவதில் உள்ள சவால்கள் குறிதத்ு விவாதிப்பதத இந்த ைாநாட்டின் 

தநாக்கைாகுை். 

 இது குழந்யதயின் உரியைகள் ஒப்பந்தத்யத ஏற்றுக் சகாை்ட 30வது ஆை்டு 

நியறயவயுை் சகாை்டாடுகிறது. 

 நாடாளுைன்ற உறுப்பினரக்ளுடன் இயைந்து குழந்யதகளுக்காக யுனிசசப் நடத்திை 

3வது ைாநாடு இதுவாகுை். 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

25 ஆண்டுகளில் அதிக ஈரப்பதம் மிக்க இந்தியா 

 முக்கிைைான பருவையழ ைாதங்களான இந்த ஆை்டு ஜூயல ைற்றுை் ஆகஸ்ட் ஆகிை 

ைாதங்கள்,  கடந்த  25 ஆை்டுகளில் இந்திைா கை்ட மிகவுை் ஈரப்பதை் மிக்க 

ைாதங்களாகுை். 

 இந்த இரை்டு ைாதங்களில் நாடு முழுவதுை் சபை்த ையழப் சபாழிவானது  இைல்யப 

விட 10% அதிகைாக உள்ளது. இது 1994க்குப் பிறகு சபை்த மிக அதிக ையழப் 

சபாழிவாகுை். 

 2010க்குப் பிறகு ஜூயல ைற்றுை் ஆகஸ்ட் ைாதங்களில் இந்திைா முழுவதுை் ையழ 

சபை்தது இதுதவ முதல் முயறைாகுை். கடந்த 25 ஆை்டுகளில் இவ்வாறு ையழ சபை்தது 

இது இரை்டாவது முயறைாகுை். 

 

 

நீலெ ்ொரலத் திட்டம் – கத்தார ்

 கதத்ாரில் உள்ள சபாதுப் பைித் துயற ஆயைைைானது ததாஹாவில் ஒரு 

முன்தனாடித் திட்டைான "குளிரப்் பாயத" என்ற ஒரு திட்டத்யதச ்

சசைல்படுதத்ியுள்ளது. 

 சாயலகளில் உள்ள தாரின் சவப்பநியலயைக் குயறக்க ஒரு கியரதைாசஜனிக் 

சபாருயளப் பைன்படுதத்ுவது இத்திட்டதத்ில் அடங்குை். 

 சூரிை ஒளியில் 50 சதவிகிதத்யதப் பிரதிபலிக்குை் இந்த 'குளிரப்் பாயதைானது'  ஒரு 

முதன்யை சபாருளின் நான்கு அடுக்குகயளக் சகாை்டுள்ளது. அயதத் சதாடரந்்து 

உள்ள சபாருள்களின் மூன்று அடுக்குகள் சூரிைக் கதிரவ்ீசச்ினால் உறிஞ்சப்படுை் 

சவப்பத்யதக் குயறக்கின்றன. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ராம் ஜெத்மலானி மரறவு 

 நீதிதத்ுயறயில் புகழ் சபற்றவருை் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் 

இந்தியாவின் சிறந்த குற்றவியல் வழக்கறிஞருமான ராம் ஜெத்மலானி சமீபதத்ில் 

காலமானார.் 

 இவர ்வடமமற்கு மும்பப மக்களபவ ஜதாகுதியில் 1977 மற்றும் 1980 ஆண்டுகளில் 

மபாட்டியிட்டு ஜவன்றுள்ளார.் 

 இவர ் 1988 ஆம் ஆண்டில் முதன் முபறயாக மாநிலங்களபவ உறுப்பினரானார.் 

பின்னர ்1996 ஆை் ஆை்டில் மதத்ிய சட்ட அபமசச்ராகவுை் நியமிக்கப்பட்டார.்  

 தைலுை் இவர ் 2010 ஆம் ஆண்டில் உசச் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர ் கூட்டயைப்பின்  

தபலவராகவுை் பணியாற்றினார.் 
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19வது வருடாந்திர ஆசியெ ்ொதரனயாளர் விருதுகள் 

 19வது வருடாந்திர ஆசிைச ் சாதயனைாளர ் விருதுகள் வழங்குை் விழா லை்டனில் 

நயடசபற்றது. 

 தவதாந்த வளத்தின் நிறுவனத் தயலவர ் அனில் அகரவ்ாலுக்கு வாழ்நாள் 

சாதயனைாளர ்விருது வழங்கப்பட்டது. 

 19வது வருடாந்திர ஆசிை சாதயனைாளர ் விருதுகளுக்கான கருதத்ுரு, ‘உள்ளடக்கை்’ 

என்பதாகுை். 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் அதி உயர ஆகாய சைக்கிள் பூங்கா 

 சுற்றுலாத் தலமான மணாலியில் உள்ள குலாபா என்னுமிடத்தில் 9000 அடி உயரத்தில் 

நாட்டின் அதி உயர ஆகாய பசக்கிள் பூங்கா வடிவபமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பூங்காவின் ஜதாபலவு 350 மீட்டர ்ஆகும். இது ஜபாதுமக்களின் பாரப்வக்காக 

அக்மடாபர ்முதல் வாரம் திறந்து பவக்கப்படும். 

 இந்தப் பூங்காவானது துயைத ்தளபதி நீரெ் ராணா அவரக்ளின் மமற்பாரய்வயின் கீழ் 

அடல் பிகாரி வாெ்பாய் மபலமயற்ற கல்வி நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்தப் பூங்காவானது அரசின் வருவாபய அதிகரிக்கவுை் சுற்றுலாப் பயணிகள் சாகச 

நடவடிக்பககயள மமற்ஜகாள்ளவும் வாய்ப்பளிக்கின்றது. 

 

ரராஹித்4சரரனாஸ் (Rohit4Rhinos) பிரெெ்ாரம்  

 உலக வனவிலங்கு நிதியம் மற்றும் அனிமல் பிளானட் (Animal Planet) உடன் இபணந்து 

இந்தியாவின் துபண மகப்டன் மராஹித் சரம்ா, மராஹித4்யரமனாஸ் என்ற 

பிரசச்ாரத்யதத்  ஜதாடங்கியுள்ளார.் 

 ஜபரிய ஒற்பறக் ஜகாம்பு காண்டாமிருகம் (அ) இந்திய காண்டாமிருகத்திபன 

பராமரிக்கும் மதபவ குறித்த விழிப்புணரப்வ ஏற்படுதத்ுததல இதன் மநாக்கமாகும். 

 உலக காண்டாமிருக நாளான ஜசப்டம்பர ் 22 இன் நிபனவாக அனிமல் பிளானட் 

மசனலில் இந்த பிரசச்ாரை் ஜதாடங்கப்படவுள்ளது. 

 மவட்படயாடுதல், வாழ்விட இழப்பு மற்றும், இனப்ஜபருக்கக் கால மநாய்களினால் 

ஏற்படும் அதிக அளவு இறப்பு மபான்ற பலவிதமான அசச்ுறுத்தல்கபள இந்தக் 

காண்டாமிருகங்கள் எதிரஜ்காள்கின்றன. 

Category Winner 
Achievement in Community Services Onkardeep Singh MBE 

Editor’s Award for Contribution to Thoracic Surgery Dr. Nilesh U Patel MD 

Businessperson of the Year Vipul Vadera 

Entrepreneur of the Year Kush Kanodia 

Professional of the Year Krishna Omkar 

Sports Personality of the Year Harjit Singh Bhania 

Uniformed, Civil and Public Services Neeta Patel Woman of the 

Year 

Hafsa Qureshi 

Editor’s Choice Award for Community service, Philanthropy and 

Entrepreneurship 

Pradip Dhamecha 
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 மநபாளின் தராய் புல்ஜவளிகள், உத்திரப் பிரமதசதத்ின் வட பகுதி, பீகாரின் வட பகுதி, 

மமற்கு  வங்காளத்தின் வட பகுதி மற்றும் அசாமின் பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்குகளில் 

மட்டுமம இபவ வாழ்கின்றன. 

 

 

          

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

	TNPSC துளிகள்
	தமிழ்நாடு செய்திகள்
	நீலகிரி வரையாடுகளின் எண்ணிக்கை உயர்வு
	புதிய கடலோர காவல்படை ரோந்து கப்பல்

	தேசியச் செய்திகள்
	கார்கில் முதல் கோஹிமா வரையிலான அல்ட்ரா மராத்தான்
	மேற்கு விமானப் படை கட்டுப்பாட்டக கமாண்டோக்கள் மாநாடு 2019
	வட கிழக்கு மன்றத்தின் 68வது முழுமையான அமர்வு - 2019

	சர்வதேசச் செய்திகள்
	2019 தெற்காசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாநாடு

	சுற்றுச்சூழல் செய்திகள்
	25 ஆண்டுகளில் அதிக ஈரப்பதம் மிக்க இந்தியா
	நீலச் சாலைத் திட்டம் – கத்தார்

	பிரபலமானவர்கள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள்
	ராம் ஜெத்மலானி மறைவு
	19வது வருடாந்திர ஆசியச் சாதனையாளர் விருதுகள்

	இதரச் செய்திகள்
	இந்தியாவின் அதி உயர ஆகாய சைக்கிள் பூங்கா
	ரோஹித்4ரைனோஸ் (Rohit4Rhinos) பிரச்சாரம்


