
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 10 

TNPSC துளிகள் 

 ஒடிசாவில் மாவ ாயிஸ்டுகளால் பாதிக்கப்பட்ட மால்கான்கிரி மா ட்டத்ததச ்வசரந்்த 

27  யது நிரம்பிய பழங்குடிப் பபண்ணான அனுப்பிரியா லக்ரா என்ப ர ்  ணிக 

விமானத்தத ஓட்டிய இப்பகுதிதயச ் வசரந்்த முதலா து பபண் விமானியாக 

உருப டுத்துள்ளார.் 

o அ ர ்சந்தால் பழங்குடியின சமூகத்ததச ்வசரந்்த ர ்ஆ ார.் 

 உசச் நீதிமன்ற பகாலீஜியதத்ின் பரிந்துதரகளின் படி, குஜராத் உயர ்நீதிமன்றதத்ின் 

ததலதம நீதிபதியாக நீதிபதி விக்ரம்நாத் நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் தற்வபாது அ ர ்

அலகாபாத் உயர ்நீதிமன்றதத்ில் நீதிபதியாகப் பணியாற்றி  ருகின்றார.் 

 பிரபல ஒடியா பமாழி எழுத்தாளரான பிரதீப் தாஷ் தனது கவிததப் பதடப்பான “சாரு 

சிபார ் ஓ சாரஜ்ியாவுக்காக” மதிப்பு மிக்க சரலா புரஸ்கரின் 40 து பதிப்பு 

விருதுக்காகத் வதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o 1979 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்ட சரலா புரஸ்கர ் விருதானது ஒடிசாவின் 

முன்னணி இலக்கிய விருதுகளில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இரண்டாவது “சிறந்த தூய்மமயான இடம்” – மதுமர மீனாட்சி அம்மன் 

 மதுதரயில் உள்ள மீனாட்சி சுந்தவரஸ் ரர ் வகாயில் இந்தியாவின் இரண்டா து 

“சிறந்த தூய்தமயான இடமாக” (சுத்தமான இடம்) வதரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 மதுதர மாநகராட்சி ஆதணயரான எஸ்.விசாகன் சமீபதத்ில் புது டில்லியில் மத்திய 

ஜல் சக்தி அதமசச்ரான கவஜந்திர சிங் பசகா த்திடமிருந்து இதற்கான விருததப் 

பபற்றார.் 

 இந்த ஆண்டின் பதாடக்கதத்ில் பதாடங்கப்பட்ட “சிறந்த தூய்தமயான இடங்கள்” 

என்ற  முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக மத்திய அரசால் பத்து இடங்கள் அதடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளன. 

 

மதராஸ் உயர ்நீதிமன்றத் தமைமம நீதிபதி தஹிை்ரமணி 

 ஆகஸ்ட் 28ம் வததியன்று, இந்தியாவின் ததலதம நீதிபதியின் ததலதமயிலான ஐந்து 

மூதத் உசச் நீதிமன்ற நீதிபதிகதளக் பகாண்ட உசச் நீதிமன்றக் பகாலிஜியமானது 

மதராஸ் உயர ் நீதிமன்றத் ததலதம நீதிபதியான வி.வக. தஹில்ரமணிதய 

வமகாலயா உயர ்நீதிமன்றதத்ிற்கு மாற்றப் பரிந்துதரதத்து. 

 இ ருக்குப் பதிலாக வமகாலயா உயர ்நீதிமன்றதத்ின் ததலதம நீதிபதியான அஜய் 

குமார ் மிட்டல் மதராஸ் உயர ் நீதிமன்றத ் ததலதம நீதிபதியாக நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

 இததன அடுதத்ு நீதிபதி தஹில்ரமணி தனது ராஜினாமாத  இந்தியக் குடியரசுத ்

ததல ரிடம் சமரப்்பிதத்ுள்ளார.் 

 இ ர ்2001 ஆம் ஆண்டில் பம்பாய் உயரநீ்திமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப் பட்டார.்  

 இ ர ்2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்  மாததத்ில் மதராஸ் உயர ்நீதிமன்றதத்ின் ததலதம 

நீதிபதியாகப் பதவி உயரவ்ு பபற்றார.் இ ர ்2020 ஆம் ஆண்டு  அக்வடாபரில் பணியில் 

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


   
    
 

 
 

இருந்து ஓய்வு பபறவிருந்தார.் 

 காந்த குமாரி பட்நாகர ் (1992/93) மற்றும் இந்திரா பானரஜ்ி (2017/18) ஆகிவயாருக்குப் 

பிறகு மதராஸ் உயர ் நீதிமன்றத்தின் 3 து பபண் ததலதம நீதிபதி தஹில்ரமணி 

ஆ ார.் 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

தபரிடர் பதிசைதிர்ப்பிற்கான தநரு யுவ தகந்திரங்கள் 

 வநரு யு  வகந்திர சங்கதன் (NYKS – Nehru Yuva Kendra Sangathan) வதரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

வபரிடர ் அபாயதத்ிற்கு உள்ளாகும் மா ட்டங்களில்  ட்டார அளவில் வபரிடர ்

பதிபலதிரப்்புக் குழுக்கதள அதமக்க விருக்கின்றது. 

 ஒரு பகுதியில் வபரிடர ் ஏற்பட்டால் இந்தக் குழுக்கள் “முதலா து 

பதிபலதிரப்்பாளரக்ளாகச”் பசயல்பட இருக்கின்றன. 

 28 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரவதசங்களில் வபரிடர ்அபாயத்திற்கு உள்ளாகும் 

32 மா ட்டங்களில் வசாததன அடிப்பதடயில் இந்தத் திட்டத்தத வதசிய வபரிடர ்

பதிபலதிரப்்புப் பதட (National Disaster Response Force - NDRF) ஒருங்கிதணக்கின்றது. 

இதுபற்றி 

 NYKS என்பது உலகின் மிகப்பபரிய கதடமட்ட அளவிலான ஒரு இதளஞர ்

அதமப்பாகும். 

 இது 1972 இல் உரு ாக்கப்பட்டது. 

 இது மத்திய இதளஞர ்வி காரங்கள் மற்றும் விதளயாட்டுத் துதற  அதமசச்கதத்ின் 

கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி அதமப்பு ஆகும். 

 

சபாதுவான உயர ்நீதிமன்றம்: ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் ைடாக் 

 ஜம்மு காஷ்மீர ் மற்றும் லடாக் ஆகியத  அக்வடாபர ் 31 ஆம் வததி முதல் இரண்டு 

தனிதத்னி ஒன்றியப் பிரவதசங்களாக பசயல்பட இருக்கின்றன. ஆனால் இத  

இரண்டும் ஒரு “பபாது ான உயர ்நீதிமன்றத்ததவய” பகாண்டிருக்கும். 

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


   
    
 

 
 

 இது மாநில நீதித் துதற அதமப்பின் இயக்குநர ் ராஜீ ் குப்தா ால் பதரிவிக்கப் 

பட்டது. 

 வமலும் இந்த இரண்டு ஒன்றியப் பிரவதசங்களுக்கும்  மத்திய அரசின் 108 சட்டங்களும் 

பபாருந்தும் என்றும் அ ர ்கூறினார.் 

 இங்கு 164 மாநில சட்டங்கள் ரத்து பசய்யப்படும். வமலும் 166 மாநில சட்டங்கள் 

பதாடரந்்து இந்த இரண்டு ஒன்றியப் பிரவதசங்களுக்கும் பபாருந்தும். 

 

செலிகாப்டர ்உெச்ி மாநாடு - 2019 

 உத்தர காண்ட் மாநிலத்தின் ததலநகரான வடராடூனில் உள்ள சஹஸ்த்ரதாரா 

பஹலிடிவராம் என்ற இடத்தில் நாட்டின் முதலா து பஹலிகாப்டர ்உசச்ி மாநாட்தட 

மத்திய விமானப் வபாக்கு ரதத்ுத் துதற அதமசச்கம் ஏற்பாடு பசய்தது. 

 இந்த உசச்ி மாநாடானது “பஹலிகாப்டரக்ள் மூலம் இதணப்தப விரிவுபடுதத்ுதல்” 

என்ற கருப்பபாருதள அடிப்பதடயாகக் பகாண்டு நடத்தப் பட்டது. 

 வமலும் இந்த உசச்ி மாநாட்டில் (Indian Air Force - IAF) ‘பமவட க்கில் (வதசிய அளவில் 

மருத்து  முகாம்) இந்திய விமானப் பதட பஹலிகாப்டரக்ளின் பங்கு’ குறித்து 

வபசு தற்காக இந்திய விமானப் பதடயும் அதழக்கப்பட்டது. 

 

தரிசு நிைங்கமள மீட்சடடுத்தை்: இைக்கு திருத்தியமமக்கப்பட்டது 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 26 மில்லியன் பஹக்வடர ்தரிசு நிலங்கதளப் புனரதமப்பதத 

இந்தியா இலக்காகக் பகாள்ளும் என்று பிரதமர ்வமாடி அறிவித்துள்ளார.் 

 முன்னதாக இந்த இலக்கு 21 மில்லியனாக இருந்தது. இப்வபாது அது 

திருத்தப்பட்டுள்ளது. 

 புது தில்லியில் நதடபபற்று  ரும் ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் பாதல னமாக்கலுக்கு 

எதிரான ஒப்பந்ததத்ின் (United Nations Convention to Combat Desertification - UNCCD) உறுப்பு 

நாடுகளின் 14 து (COP 14) அமரவ்ின் வபாது இந்த முடிவு அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

UNCCD COP 14 இை் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட தரவுகள் 

 சில ஆராய்சச்ியாளரக்ளின் கூற்றுப் படி, இந்தியாவில் மூன்று விலங்கு இனங்கள் 

பாதல னமாக்கல் காரணமாக அழிந்து வபாகும் அபாயத்தில் உள்ளன. 
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 அத  இந்தியச ்சிறுத்தத, இளஞ் சி ப்பு ததல பகாண்ட  ாத்து மற்றும் கான மயில் 

ஆகும். 

 பூசச்ிக் பகால்லிகள், வி சாய நிலமாக மாற்று து, பதாழில்கள் மற்றும் ரசாயனங்கள் 

ஆகியத  காரணமாக பாதல னமாக்கல் ஏற்படுகின்றது. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

தடாரியன் சூறாவளி: பொமாஸுக்கு உதவுதை் 

 வடாரியன் சூறா ளியால் பாதிக்கப்பட்ட பஹாமாஸில் உள்ள மக்களுக்கு 

உதவு தற்காக இந்தியா 1 மில்லியன் டாலதர உடனடி மனிதாபிமான உதவியாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது மிகவும் சக்தி  ாய்ந்த மற்றும் அழிவுகரமான 5 ஆம் பிரித ச ்வசரந்்த சூறா ளி 

ஆகும். 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு அட்லாண்டிக் சூறா ளி பரு த்தின் முதலா து பபரிய 

சூறா ளி ஆகும். 

இதுபற்றி  

 பஹாமாஸ் முன்னர ் ஒரு பிரிட்டிஷ் காலனியாக இருந்தது. இது 1973 ஆம் ஆண்டில் 

காமன்ப ல்த் நாடுகளுக்குள் ஒரு சுதந்திர நாடாக உருப டுத்தது. 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஆதாராை் செயை்படுத்தப்பட்ட கட்டண முமறமம தெமவகள்: இந்திய  அஞ்ெைக 

பண வழங்கீட்டு வங்கி 

 இந்திய அஞ்சலக பண  ழங்கீட்டு  ங்கியால் (India Post Payments Bank - IPPB) 

நதடமுதறப் படுதத்ப்படுகின்ற ஆதாரால் பசயல்படுத்தப்பட்ட கட்டண முதறதம 

வசத கதள அதிகாரப் பூர ்மாக ப ளியிடு தாக மதத்ிய அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 எந்தப ாரு  ங்கியின்  ாடிக்தகயாளரக்ளுக்கும்  ங்கிச ் வசத கதள 

 ங்கிகளுக்கு இதடவய மாற்றி அளிக்கக் கூடிய  தகயில்  ழங்கு தற்கான 

நாட்டின் மிகப்பபரிய ஒற்தறத் தளமாக IPPB உருப டுதத்ுள்ளது. 

 தபால் நிதலயங்களின் விரி ான பதாதலதூர இதணப்பு காரணமாக இந்த முடிவு 

எடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

இதுபற்றி  

 IPPB என்பது மதத்ிய தக ல் பதாடரப்ு அதமசச்கதத்ின் அஞ்சல் துதறயின் கீழ் 

பசயல்படும் 100% அரசுக்கு பசாந்தமான பண  ழங்கீட்டு  ங்கி ஆகும். 

 இது 2018 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்1  அன்று நிறு ப்பட்டது. 

 

இந்தியாவின் தங்க இருப்பு 

 பமாத்தத் தங்க இருப்பின் அடிப்பதடயில் இந்தியா பநதரல்ாந்ததப் பின்னுக்குத ்

தள்ளி முதல் பதத்ு நாடுகளின் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது. 
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 உலக தங்க ஆதணயதத்ின் கூற்றுப்படி, இந்தியாவில் பமாத்தம் 618.2 டன்கள் தங்கம் 

இருப்பு உள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் 8,133.5 டன்கள் தங்க இருப்புடன் அபமரிக்கா முதலிடத்திலும் 3,366.8 

டன்கள் தங்க இருப்புடன் பஜரம்னி இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளன. 

 சர ்வதச நாணய நிதியமானது 2,451.8 டன்கள் தங்கதத்ுடன் இந்தப் பட்டியலில் 

மூன்றா து இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பெ ்செய்திகள் 

விக்ரம் தைண்டர ்

 திரு னந்தபுரதத்ில் உள்ள விண்ப ளி இயற்பியல் ஆய் கத்தின் (Space Physics 

Laboratory - SPL) விஞ்ஞானிகள் சந்திரயான் 2இன் விக்ரம் என்ற பபயர ் பகாண்ட 

வலண்டருடன் பதாடரத்ப ஏற்படுத்த முயற்சி வமற்பகாண்டு  ருகின்றனர.் 

 சந்திரயன் 2ல் பமாதத்ம் உள்ள 14 விண்ப ளி ஆய்வுக் கருவிகளில் நான்கு விண்ப ளி 

ஆய்வுக் கருவிகள் விண்ப ளி இயற்பியல் ஆய் கத்ததச ்வசரந்்தத யாகும். 

இதுபற்றி 

 SPL என்பது விக்ரம் சாரபாய் விண்ப ளி ஆய்வு தமயதத்ின் முதன்தம அறிவியல் 

ஆய் கமாகும். 

 இது புவியின்  ளிமண்டலத்தின் கீழ் மற்றும் வமல் அடுக்கு, அயன மண்டலங்கள் & 

காந்த மண்டலங்கள் மற்றும் பிற சூரிய மண்டல அதமப்புகளில் ஆராய்சச்ி 

வமற்பகாள்கின்றது. 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

மரக்தகாதுமம பற்றிய ெரவ்ததெக் கருத்தரங்கு – தமகாையா 

 மரக்வகாதுதம பற்றிய நான்கு நாள் நதடபபறக் கூடிய சர ்வதசக் கருதத்ரங்கானது 
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வமகாலயாவில் நடதத்ப்பட்டது. 

 இக்கருதத்ரங்கின் கருப்பபாருள் "உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச ் சதத்ுப் 

பாதுகாப்பிற்கான உணவு முதறகதள பல் தகப்படுதத்ுதல்" என்பதாகும். 

இதுபற்றி 

 மரக்வகாதுதம ஒரு குதறந்த உள்ளீட்டுப் பயிராகும். இது குதறசதத்ு பகாண்ட 

மண்ணில் (தரம் குதறந்த மண்ணில்) கூட அதிக மகசூதலத் தருகின்றது. 

 இது மண்ணிற்குத் வதத யான ஊட்டச ்சதத்ுக்கதள வசரக்்கின்றது. எனவ  இது ஒரு 

நல்ல நில ளங் காப்புப் பயிர ் அல்லது சுழற்சிப் பயிராக இருக்கின்றது. 

 இது பபரும்பாலான தானிய  தக நில ளங் காப்புப் பயிரக்தள விட சிறந்த 

முதறயில் மண்ணிலிருந்துப் பாஸ்பரதஸப் பிரிதப்தடுக்கின்றது. 

 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

அசமரிக்க ஓபன் 2019 

மகளிர் பிரிவு 

 2019 ஆம் ஆண்டின் அபமரிக்க ஓபன் மகளிர ் ஒற்தறயர ் இறுதிப் வபாட்டியில் 19 

 யதான பியான்கா  வனசா ஆண்ட்பரஸ்கு என்ப ர ் அபமரிக்காவின் பசரனீா 

வில்லியம்தஸ வீழ்த்தி கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தத ப ன்ற முதல் கனடிய 

வீராங்கதனயாக உருப டுதத்ுள்ளார.் 

 1968 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ஓபன் வபாட்டி சகாப்ததத்ில் அறிமுகப் வபாட்டியில் 

அபமரிக்க ஓபதன ப ன்ற முதல் பபண்மணி ஆண்ட்பரஸ்கு ஆ ார.் 

 இது அ ரது முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் ப ற்றியாகும். 

ஆடவர் பிரிவு 

 ஸ்பானிய வீரரான ரஃவபல் நடால் ரஷ்யாவின் வடனியல் பமட்ப வடத  வீழ்தத்ி தனது 

நான்கா து அபமரிக்க ஓபன் பட்டதத்த ப ன்றார.் 

 இது அ ரது 19 து கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டமாகும். 
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 சுவிட்சரல்ாந்து வீரரான வராஜர ் பபடரர ் அதிக கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்கதள (20) 

த தத்ுள்ளார.் 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

76வது சவனிஸ் ெரவ்ததெத் திமரப்படத் திருவிழா 

 76 து ப னிஸ் சர ்வதசத் திதரப்படத ் திருவிழா இத்தாலியின் ப னிஸில் 

நடத்தப்பட்டது. 

 இது 1932இல் பதாடங்கப்பட்டது. இது உலகின் மிகப் பழதமயான திதரப்படத ்

திருவிழா ஆகும். 

 'ஓரிவசான்டி' (பஹாதரஸன்ஸ்) வபாட்டிப் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக சனல் குமார ்

சசிதரனால் இயக்கப்பட்ட மதலயாளத் திதரப்படமான “வசாழா” என்ற திதரப்படமும் 

இந்தத் திதரப்பட விழாவில் கலந்து பகாண்டது. 

 சிறந்த படத்திற்கான வகால்டன் லயன் விருதானது வடாட் பிலிப்ஸால் இயக்கப்பட்ட 

‘வஜாக்கர’்  என்ற படத்திற்கு  ழங்கப்பட்டது. 
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