
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 11 

TNPSC துளிகள் 

 ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்‘பால்க ாவாவிற்கு’ புவிசார ்குறியீடு வழங் ப் பட்டுள்ளது. 

 பிரதமர ்நகரந்திர கமாடி ் ான முதன்மமச ்சசயலாளரான நிருகபந்திர மிஸ்ரா தனது 

ராஜினாமா ்  டிதத்மதச ் சமரப்்பிதத்ுள்ளார.் முன்னாள் அமமசச்ரமவச ்

சசயலாளரான பிரதீப் குமார ் சின்ஹா பிரதமர ் அலுவல தத்ில் சிறப்புப் பணி 

அதி ாரியா  நியமி ் ப்பட்டுள்ளார.் 

 கம ாலயா முதல்வர ்  ான்ராட் க  சங்மா அம்மாநிலதத்ில் “புதன்கிழமம ளில் 

கவமல ்கு நடந்து சசல்லுதல் (WWW - Walk to Work on Wednesdays)" என்ற ஒரு 

பிரசச்ாரத்மதத் சதாடங்கினார.் 

o இந்தப் பிரசச்ாரமானது இந்தியாவில் பிரதமரால் சதாடங்கி மவ ் ப்பட்ட நாடு 

தழுவிய “ஆகரா ்கியமான இந்தியா” என்ற இய ் த்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 தில்லிமயச ் கசரந்்த யஷஸ்வினி சிங் கதஸ்வால் சமீபத்தில் பிகரசிலின் ரிகயா டி 

செனிகராவில் நமடசபற்ற ISSF உல  ் க ாப்மபயில் சபண் ளு ் ான 10 மீ ஏர ்

பிஸ்டல் (துப்பா ்கி சுடுதல்) கபாட்டியில் தங் ம் சவன்றுள்ளார.் இந்த சவற்றியின் 

மூலம், 2020 ஆம் ஆண்டு நமடசபற இரு ்கும் கடா ்கிகயா ஒலிம்பி ் கபாட்டியில் 

இந்தியாவின் சாரப்ா   லந்து ச ாள்வதற் ான தகுதிமய அவர ்சபற்றுள்ளார.் 

o தற்சபாழுது வமர, 2020 கடா ்கிகயா விமளயாட்டுப் கபாட்டி ் ா  துப்பா ்கி 

சுடுதலில் கதரவ்ான  9வது வீரர ்இவராவார.் 

 2018 ஆம் ஆண்டில் நமடசபற்ற ஆசிய விமளயாட்டுப் கபாட்டியில் தங் ப் பத ் ம் 

சவன்றவரும் அரெ்ுனா விருது சபற்றவருமான குண்சடறிதல் வீரர ்கதஜீந்தரப்ால் சிங் 

தூர ்என்பவர ்சச ் குடியரசின் சடசினில் நடத்தப்பட்ட தட ளப் கபாட்டியில் 20.09 மீ  

தூரம் குண்சடறிந்து சவள்ளிப் பத ் த்மத சவன்றுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அயயாடின் கலக்கப்பட்ட உப்பின் மிகக் குறைந்த நுகரவ்ு – தமிழ்நாடு 

 “அகயாடின்  லந்த உப்பின்” அளமவ அளவிடுவதற் ா  நடதத்ப்பட்ட ஒரு கதசிய ் 

 ண ்ச டுப்பின் படி, தமிழ்நாடு மாநிலமானது அகயாடின்  லந்த உப்பின் 

குமறவான நு ரம்வ ் ச ாண்டுள்ளது. 

 ஆனால் இது நாட்டில் மூன்றாவது மி ப் சபரிய உப்பு உற்பத்தி மாநிலமாகும் 

(முதலாவது - குெராத)். 

 இந்த ஆய்வானது அகயாடின் குமறபாட்டுப் பிரசச்ிமன மள ் 

 ட்டுப்படுத்துவதற் ான இந்திய கூட்டிமணவு மற்றும் தில்லியில் உள்ள எய்ம்ஸின் 

நியூட்ரிஷன் இன்டரக்நஷனல் ஆகியவற்றினால் இமணந்து நடத்தப்பட்டது. 

 29 மாநிலங் ள் மற்றும் 7 யூனியன் பிரகதசங் ளில் அகயாடின்  ல ் ப்பட்ட உப்பின் 

அளமவ மதிப்பிடுவதற் ா  வீடு ளில் உள்ள சமம ் ப்படும் உப்பின் மாதிரி ளில் 

இரு ்கும் அகயாடின் அளமவ இந்த ஆய்வு கசாதிதத்து. 

 அகயாடின் என்பது ஒரு மு ்கியமான நுண் ஊட்டசச்தத்ு ஆகும். அகயாடின் குமறபாடு 

பின்வருவனவற்மற ஏற்படுதத்ுகின்றது. 
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முன் ழுதத்ு ்  ழமல மதராய்டு குமறவா  

சுரதத்ல் 

குமற பிரசவங் ள்  மன வளரச்ச்ி குன்றல் 

உளவியல் தமச இய ் ப் 

பிரசச்ிமன ள்  

 ரு ்  மலப்பு 

 

யதசியெ ்செய்திகள் 

ஜம்மு காஷ்மீர ்மாநிலப் பிரிப்பு குறித்த ெஞ்ெய் மித்ரா குழு 

 ெம்மு  ாஷ்மீமர இரண்டு ஒன்றியப் பிரகதசங் ளா ப் பிரிப்பமத கமற்பாரம்வயிட 3 

கபர ்ச ாண்ட குழுமவ மதத்ிய அரசு அமமதத்ுள்ளது. 

 ெம்மு- ாஷ்மீரின் சசாத்து ் ள் மற்றும் சபாறுப்பு ள் ஆகியமவ இரண்டு ஒன்றியப்  

பிரகதசங் ளு ்கு இமடயில் பகிரந்்து ச ாடுப்பது குறித்து இந்த ் குழு ஆராய 

இரு ்கின்றது. 

 இ ்குழுவின் தமலவர:் முன்னாள் பாது ாப்புத் துமறச ்சசயலாளர ்சஞ்சய் மிதர்ா. 

 உறுப்பினர ்ள்: ஓய்வு சபற்ற இந்திய ஆட்சிப் பணி அதி ாரி அருண் க ாயல் மற்றும் 

ஓய்வு சபற்ற இந்திய ் குடிமம  ண ்குச ்கசமவ அதி ாரி கிரிராெ் பிரசாத் குப்தா. 

 

இந்தியா மை்றும் யநபாளம் ஆகிய நாடுகளுக்கிறடயய சபட்யராலியக் குழாய் 

 பிரதமர ்கமாடியும் கநபாளதத்ின் பிரதமரான க  பி ஷரம்ா ஒலியும்  ாசணாளி மூலம் 

கமாதி ாரி மற்றும் அகமல ் ஞ்ச ் ஆகியவற்றிற்கிமடகய சபட்கராலிய குழாய்ப் 

பாமதமயத் (மபப்மலன்) திறந்து மவதத்னர.் 

 இது சதற் ாசியாவின் முதலாவது எல்மல தாண்டிய சபட்கராலியப் சபாருட் மள 

எடுத்துச ்சசல்லும் குழாய் ஆகும். 

 69 கி.மீ தூரமுள்ள இந்த குழாயானது பீ ாரின் சபகுசாராய் மாவட்டதத்ில் உள்ள 

பரவுனி எண்சணய் சுதத்ி ரிப்பு நிமலயத்திலிருந்து சதன்கிழ ்கு கநபாளதத்ின் 

அகமல ் ஞ்ச ்வமர எரிசபாருமள ் ச ாண்டு சசல்லும். 

 இது இந்தியாவில் இருந்து நிலத்தால் சூழப்பட்ட கநபாளதத்ிற்கு எரிசபாருமள ் 

ச ாண்டு சசல்வதற் ான சசலமவ ் குமற ்  விரு ்கின்றது. 

 

பண்றண இயந்திரங்கறள வாடறகக்கு எடுப்பதை்காக பன்சமாழிெ ்செயலி 

 புது தில்லியில் பயிர ்்  ழிவு கமலாண்மம குறித்த மாநாட்டின் கபாது மத்திய 

கவளாண் துமற இமணயமமசச்ர ்பாரக்சாதத்ம் ருபாலா “CHC பண்மண இயந்திரம்” 

என்ற ஒரு பன்சமாழி ் ம கபசிச ்சசயலிமயத ்சதாடங்கி மவத்தார.் 

 கநா ் ம்: இந்தச ் சசயலியானது விவசாயி மளத ் தங் ள் பகுதியில் உள்ள 

வாடி ்ம யாளர ்கசமவ  மமயங் ளுடன் இமண ்கின்றது. 

 இதன் மூலம் விவசாயி ள் தங் ள் வீடு ளில் அதிநவீன சதாழில்நுட்பத்மத ் 

குமறந்த விமலயில் சபற முடியும். 

 வாடம  ்கு எடு ் ப்படும் சபரும்பாலான பண்மண உப ரணங் ள்: 

கராட்டாகவட்டர,் சுழிய உழவு இயந்திரங் ள், உருமள விமதப்பு ்  ருவி, பலபயிர ்

விமதப்பு ்   ருவி,  மளசயடு ்கும்  ருவி மற்றும் தட்டு கபான்ற சவட்டும்  ருவி. 

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


   
    
 

 
 

 

 

ஆை்ைல் திைனுள்ள கட்டிடங்கள் - ANGAN மாநாடு 

  ட்டிடத் துமறயில் ஆற்றல் திறன் குறிதத் மூன்று நாள் நமடசபற ் கூடிய சரவ்கதச 

மாநாடான ANGAN (பசுமம வாழத் தகுந்த புதிய வாழ்விடத்தின் மூலம்  இயற்ம மய 

கமம்படுதத்ுதல்) ஆனது புது தில்லியில் நமடசபற்று ் ச ாண்டிரு ்கின்றது. 

 இது செரம்னியின் GIZ அமமப்பு, மதத்ிய மின் துமற அமமசச் த்தின் கீழ் சசயல்படும் 

எரிச ்தித் திறன் அமமப்பினால் (BEE - Bureau of Energy Efficiency) ஒருங்கிமண ் ப் 

பட்டது. 

 முன்சமாழியப்பட்ட  ருதத்ு: எரிச ்தித ்திறன் நடவடி ்ம  மள உருவா ்குவதற்கு ரூ 

2000 பில்லியன் முதலீடு சசய்வதன் மூலம் அடுத்தப் பதத்ு ஆண்டு ளு ்கு 388 

பில்லியன் யூனிட் மின்சாரத்மதச ்கசமி ்  வழிவகு ்கும். 

 

இந்தியத் திைன் யமம்பாட்டு பணி 

 இந்தியத் திறன் கமம்பாட்டு பணியின் (Indian Skill Development Services - ISDS) முதலாவது 

பிரிவானது மமசூருவில் உள்ள நிரவ்ா ப் பயிற்சி நிறுவனதத்ில் (Administrative Training 

Institute - ATI) தனது பயிற்சிமயத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 ISDS என்பது ஒரு புதிய மதத்ிய அரசுப் பணியாகும். 

 கநா ் ம்: இந்தப் பணியானது திறன் கமம்பாடு மற்றும் சதாழில்முமனகவார ்

அமமசச் த்தின் பயிற்சி இய ்குநர த்திற் ா  உருவா ் ப்பட்டது. இது ஒரு குரூப் ‘ஏ’ 

நிமல ச ாண்ட பணியாகும். 

 யுபிஎஸ்சி அமமப்பால் நடத்தப்பட்ட இந்திய சபாறியியல் பணித்  கதரவ்ிலிருந்து ISDS 

பிரிவில் கசரும் முதல் பணித் சதாகுதி இதுவாகும். 

 

ரஃயபலுக்காக யகால்டன் ஏயராஸ் பறடப் பிரிவு மீண்டும் புத்துயிராக்கம் 

 இந்திய விமானப் பமடயானது (Indian Air Force - IAF) அம்பாலா விமானப் பமடத ்

தளத்மத அடிப்பமடயா  ் ச ாண்ட “க ால்டன் ஏகராஸ்” என்ற 17வது  பமடப் 

பிரிமவப் புத்துயிரூட்டி மீண்டும் ஏற்படுதத்ியுள்ளது. 
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 ரஃகபல் கபார ்விமானங் ளின் முதலாவது பமடப் பிரிமவ இய ்குவதற்குப் பயிற்சி 

சபற்ற முதலாவது பிரிவு இதுவாகும். 

 இந்தப் பமடப் பிரிமவ மீண்டும் பணியில் இமண ்கும் விழாவானது IAFன் தமலமமத ்

தளபதியான பி.எஸ் தகனாவாவால் தமலமம தாங் ப் பட்டது.  

யகால்டன் ஏயராஸ் பறடப் பிரிவு பை்றி 

 17வது பமடப் பிரிவானது 1951 அ ்கடாபர ்01 ஆம் கததி விமானப் பமட அதி ாரியான 

டி.எல். ஸ்பிரிங்ச ட் என்பவரின் தமலமமயின் கீழ் அம்பாலாவில் ஏற்படுதத்ப்பட்டது. 

 ரஷ்யாமவச ்கசரந்்த மி ் - 21 செட் விமானங் ளின் சசயல்பாடு மள IAF படிப்படியா  

நிறுத்தத் சதாடங்கிய பின்னர ்இது 2016 ஆம் ஆண்டில்  மல ் ப்பட்டது. 

 கமலும் இது 1999 ஆண்டில் ஏற்பட்ட  ாரக்ில் கமாதலின் கபாது தற்கபாமதய விமானப் 

பமடத் தமலமமத் தளபதியான தகனாவா என்பவராலும் தமலமம தாங் ப்பட்டது. 

அம்பாலா விமானப் பறட தளம் பை்றி 

 1948 ஆம் ஆண்டில்  ட்டப்பட்ட ஹரியானாவில் இரு ்கும் இந்த அம்பாலா விமானப் 

பமடத் தளமானது இராணுவ மற்றும் அரசாங்  விமானங் ளு ்குப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றது. 

 இது ொகுவார ்கபார ்விமானதத்ின் இரண்டு பமடப் பிரிவு மளயும் மி ் - 21 மபசனின் 

ஒரு பமடப் பிரிமவயும் ச ாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் தளத்தின் முதலாவது தளபதி விமானப் பமட அதி ாரி அரெ்ன் சிங் ஆவார.் 

 

 

ெரவ்யதெெ ்செய்திகள் 

24வது உலக எரிெக்தி மாநாடு - அபுதாபி 

 ஐ ்கிய அரபு அமீர தத்ின் தமலவரான கஷ ்  லீஃபா பின் சயீத் அல் நஹ்யானின் 

ஆதரவின் கீழ் 24வது உல  எரிச ்தி மாநாடானது அபுதாபியில் சதாடங்கியது. 

 மூன்று ஆண்டு ளு ்கு ஒரு முமற நமடசபறும் இந்த மாநாட்டில் 150 நாடு ள் 

பங்க ற்றுள்ளன. 

 இது 1924 ஆம் ஆண்டில் சதாடங் ப்பட்டது. 

 இது ஆற்றல் சதாடரப்ா  அமனத்து அம்சங் மளயும் உள்ளட ்கிய உலகின் மி ப் 
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சபரிய மற்றும் மி வும் அதி ாரம் மி ்  எரிச ்தி நி ழ்சச்ியாகும். 

 இந்த 2019 ஆம் ஆண்டின் உல  எரிச ்தி மாநாட்டின்  ருப்சபாருள் “சசழிப்பு ் ான 

எரிச ்தி” என்பதாகும். 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சிைப்புப் புலிகள் பறட – உத்தரகாண்ட் 

  ாரச்பட் புலி ள்  ாப்ப த்திற் ா  சிறப்புப் புலி ள் பமடமய (Special Tiger Force - STF) 

அமம ்  உதத்ர ாண்ட் மாநில அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. 

 இந்தப் பமடயானது 85 பணியாளர ்மள ் ச ாண்டிரு ்கும்.  ாரச்பட் புலி ள் 

 ாப்ப த்தில் பாது ாப்பின் இரண்டாவது நிமல அடு ் ா ச ் சசயல்பட இப்பமட 

உதவும். 

 STPF ஆனது  ாப்ப த்தின் எல்மல ளில் அமமந்துள்ள கிராமங் ள் வழியா  வனப் 

பகுதி ்குள் சட்டவிகராத மனித ஊடுருவமலத் தடுப்பதற்குப் பயனுள்ளதா  இரு ்கும். 

 இந்த முடிவானது  ாப்ப ங் ளில் இரு ்கும் புலி ளு ்கு 3 அடு ்குப் பாது ாப்மப 

வழங்குவதற் ான மதத்ிய அரசின் வழி ாட்டுதல் ளின் படி அமமந்திரு ்கின்றது. 

முதல் நிமல வனப் பாது ாவலர ்ளினால் 

கமற்ச ாள்ளப்படும் வழ ் மான கராந்துப் 

பணி 

இரண்டாம் நிமல STPF 

மூன்றாம் நிமல கவட்மடயாடுவமதத் தடுப்பதற் ா த் த வல் 

கச ரிப்பு நமடமுமற ள்  

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மை்றும் நிகழ்வுகள் 

பாரற்வயாளர ்விருதுகள் 

 இந்திய ் குடியரசுத் தமலவர ் மதத்ிய பல் மல ்  ழ ங் ளின் பாரம்வயாளரா  

இருப்பதன்  ாரணமா  ஆண்டுகதாறும் மதத்ிய பல் மல ்  ழ ங் ளின் 

சசயல்பாட்டாளர ்ளு ்குப் பாரம்வயாளர ்விருது மள வழங்குகின்றார.் 

 இந்த விருது மதத்ிய பல் மல ்  ழ ங் ளிமடகய ஆகரா ்கியமான கபாட்டிமய 

ஊ ்குவிப்பமத கநா ் மா  ் ச ாண்டுள்ளது. இது  உலச ங்கிலும் உள்ள சிறந்த 

நமடமுமற மள பின்பற்ற இப்பல் மல ்  ழ ங் மள ஊ ்குவி ்கின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் சவற்றியாளர ்ள் மற்றும் பிரிவு ள் பின்வருமாறு 

பிரிவு சவை்றியாளர ்

மனித கநயம்,  மல மற்றும் சமூ  

அறிவியல் 

கபராசிரியர ்சிப்நாத் சதப், பாண்டிசக்சரி 

பல் மல ்  ழ ம் 

இயற்பியல் அறிவியல் கபராசிரியர ்சஞ்சய் புரி, ெவஹரல்ால் கநரு 

பல் மல ்  ழ ம் 
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உயிரியல் அறிவியல் கபராசிரியர ்ஆசாத் உல்லாஹ்  ான், அலி ார ்

முஸ்லிம் பல் மல ் ழ ம்; டா ்டர ்பாதத்ிமா 

ெவஹரல்ால் கநரு பல் மல ்  ழ ம் 

சதாழில்நுட்ப வளரச்ச்ி டா ்டர ்கஷான் ராய் சவுத்திரி, திரிபுரா 

பல் மல ் ழ ம் 
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