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முக்கியமான நாட்கள் 

  

சசப்டம்பர் 10 -உலக தற்சகாலல தடுப்பு தினம்[ World Suicide Prevention Day (WSPD)] 

• உலக தற்ககொலல தடுப்பு தினம் (WSPD) கெப்டம்பர ்10 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது . இந்த தினத்லத தற்ககொலல தடுப்புக்கொன ெரவ்ததெ 

ெங்கத்தொல் (IASP) ஏற்பொடு கெய்யப்படுகிறது. 

• தற்ககொலலலயத் தடுக்க முடியும் என்று உலகம் முழுவதும் விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுத்துவதத இந்த நொளின் தநொக்கம். 

ததசிய சசய்திகள்  

  

சிறந்த தூய்லமயான இடம் 

மதுலரயில் உள்ள மீனொட்சி சுந்ததரஸ்வரர ்தகொயில் இந்தியொவின் இரண்டொவது 

“சிறந்த தூய்லமயொன இடமொக” (சுதத்மொன இடம்) ததரவ்ு கெய்யப்படட்ுள்ளது. 

மதுலர மொநகரொடச்ி ஆலணயரொன எஸ்.விெொகன் ெமீபதத்ில் புது டில்லியில் மத்திய 

ஜல் ெக்தி அலமெெ்ரொன கதஜந்திர சிங் கெகொவத்திடமிருந்து இதற்கொன விருலதப் 

கபற்றொர.் 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

இந்த ஆண்டின் கதொடக்கத்தில் கதொடங்கப்பட்ட “சிறந்த தூய்லமயொன இடங்கள்” 

என்ற  முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியொக மத்திய அரெொல் பத்து இடங்கள் அலடயொளம் 

கொணப்படட்ுள்ளன. 

செனிஸ் சர்ெததசத் திலரப்படத் திருவிழா 

• 76வது கவனிஸ் ெரவ்ததெத் திலரப்படத் திருவிழொ இத்தொலியின் கவனிஸில் 

நடத்தப்பட்டது. 

• இது 1932இல் கதொடங்கப்பட்டது. இது உலகின் மிகப் பழலமயொன திலரப்படத் 

திருவிழொ ஆகும். 

• 'ஓரிதெொன்டி' (க ொலரஸன்ஸ்) தபொட்டிப் பிரிவின் ஒரு பகுதியொக ெனல் குமொர ்

ெசிதரனொல் இயக்கப்பட்ட மலலயொளத் திலரப்படமொன “தெொழொ” என்ற 

திலரப்படமும் இந்தத் திலரப்பட விழொவில் கலந்து ககொண்டது. 

• சிறந்த படத்திற்கொன தகொல்டன் லயன் விருதொனது தடொட ்பிலிப்ஸொல் 

இயக்கப்பட்ட ‘தஜொக்கர’்  என்ற படத்திற்கு வழங்கப்பட்டது 

மாநாடு  

 

 செலிகாப்டர் உசச்ி மாநாடு - 2019  

• உத்தர கொண்ட் மொநிலத்தின் தலலநகரொன தடரொடூனில் உள்ள ெ ஸ்த்ரதொரொ 

க லிடிதரொம் என்ற இடத்தில் நொட்டின் முதலொவது க லிகொப்டர ்உெச்ி 

மொநொடல்ட மத்திய விமொனப் தபொக்குவரத்துத் துலற அலமெெ்கம் ஏற்பொடு 

கெய்தது. 

• இந்த உெச்ி மொநொடொனது “க லிகொப்டரக்ள் மூலம் இலணப்லப 

விரிவுபடுத்துதல்” என்ற கருப்கபொருலள அடிப்பலடயொகக் ககொண்டு நடதத்ப் 

பட்டது. 

• தமலும் இந்த உெச்ி மொநொட்டில் (Indian Air Force - IAF) ‘கமதடவக்கில் (ததசிய 

அளவில் மருத்துவ முகொம்) இந்திய விமொனப் பலட க லிகொப்டரக்ளின் பங்கு’ 

குறித்து தபசுவதற்கொக இந்திய விமொனப் பலடயும் அலழக்கப்படட்து. 
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மரக்தகாதுலம பற்றிய சர்ெததசக் கருத்தரங்கு 

• மரக்தகொதுலம பற்றிய நொன்கு நொள் நலடகபறக் கூடிய ெரவ்ததெக் 

கருத்தரங்கொனது தமகொலயொவில் நடத்தப்பட்டது. 

• இக்கருத்தரங்கின் கருப்கபொருள் "உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச ்சத்துப் 

பாதுகாப்பிற்கான உணவு முலறகலள பல்ெலகப்படுத்துதல்" என்பதொகும். 

குறிப்பு  

• மரக்தகொதுலம ஒரு குலறந்த உள்ளீடட்ுப் பயிரொகும். இது குலறெத்து ககொண்ட 

மண்ணில் (தரம் குலறந்த மண்ணில்) கூட அதிக மகசூலலத் தருகின்றது. 

• இது மண்ணிற்குத் ததலவயொன ஊட்டெ ்ெத்துக்கலள தெரக்்கின்றது. எனதவ 

இது ஒரு நல்ல நிலவளங் கொப்புப் பயிர ் அல்லது சுழற்சிப் பயிரொக 

இருக்கின்றது. 

• இது கபரும்பொலொன தொனிய வலக நிலவளங் கொப்புப் பயிரக்லள விட சிறந்த 

முலறயில் மண்ணிலிருந்துப் பொஸ்பரலஸப் பிரித்கதடுக்கின்றது. 

தரெரிலச  

இந்தியாவின் தங்க இருப்பு 

• கமொத்தத் தங்க இருப்பின் அடிப்பலடயில் இந்தியொ கநதரல்ொந்லதப் 

பின்னுக்குத் தள்ளி முதல் பத்து நொடுகளின் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது. 

• உலக தங்க ஆலணயத்தின் கூற்றுப்படி, இந்தியொவில் கமொத்தம் 618.2 டன்கள் 

தங்கம் இருப்பு உள்ளது. 

• இந்தப் பட்டியலில் 8,133.5 டன்கள் தங்க இருப்புடன் அகமரிக்கொ முதலிடதத்ிலும் 

3,366.8 டன்கள் தங்க இருப்புடன் கஜரம்னி இரண்டொம் இடத்திலும் உள்ளன. 

• ெரவ்ததெ நொணய நிதியமொனது 2,451.8 டன்கள் தங்கத்துடன் இந்தப் பட்டியலில் 

மூன்றொவது இடத்தில் உள்ளது. 
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அறிவியல் சசய்திகள்  

விக்ரம் தலண்டர் 

• திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள விண்கவளி இயற்பியல் ஆய்வகத்தின் (Space Physics 

Laboratory - SPL) விஞ்ஞொனிகள் ெந்திரயொன் 2இன் விக்ரம் என்ற கபயர ்ககொண்ட 

தலண்டருடன் கதொடரல்ப ஏற்படுத்த முயற்சி தமற்ககொண்டு வருகின்றனர.் 

• ெந்திரயன் 2ல் கமொத்தம் உள்ள 14 விண்கவளி ஆய்வுக் கருவிகளில் நொன்கு 

விண்கவளி ஆய்வுக் கருவிகள் விண்கவளி இயற்பியல் ஆய்வகத்லதெ ்

தெரந்்தலவயொகும். 

• SPL என்பது விக்ரம் ெொரபொய் விண்கவளி ஆய்வு லமயத்தின் முதன்லம 

அறிவியல் ஆய்வகமொகும். 

• இது புவியின் வளிமண்டலத்தின் கீழ் மற்றும் தமல் அடுக்கு, அயன 

மண்டலங்கள் & கொந்த மண்டலங்கள் மற்றும் பிற சூரிய மண்டல 

அலமப்புகளில் ஆரொய்ெச்ி தமற்ககொள்கின்றது. 

 

விலளயாட்டு சசய்திகள்  

அசமரிக்க ஓபன் 2019 தபாட்டி   

மகளிர ்பிரிவு 

• 2019 ஆம் ஆண்டின் அகமரிக்க ஓபன் மகளிர ்ஒற்லறயர ்இறுதிப் தபொட்டியில் 19 

வயதொன பியொன்கொ வதனெொ ஆண்டக்ரஸ்கு என்பவர ்அகமரிக்கொவின் கெரீனொ 

வில்லியம்லஸ வீழ்த்தி கிரொண்ட் ஸ்லொம் பட்டத்லத கவன்ற முதல் கனடிய 

வீரொங்கலனயொக உருகவடுத்துள்ளொர.் 

• 1968 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ஓபன் தபொட்டி ெகொப்தத்தில் அறிமுகப் தபொட்டியில் 

அகமரிக்க ஓபலன கவன்ற முதல் கபண்மணி ஆண்டக்ரஸ்கு ஆவொர.் 

• இது அவரது முதல் கிரொண்டஸ்்லொம் கவற்றியொகும். 
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ஆடவர ்பிரிவு 

• ஸ்பொனிய வீரரொன ரஃதபல் நடொல் ரஷ்யொவின் தடனியல் கமடக்வதடலவ 

வீழ்த்தி தனது நொன்கொவது அகமரிக்க ஓபன் பட்டத்லத கவன்றொர.் 

• இது அவரது 19வது கிரொண்ட் ஸ்லொம் பட்டமொகும். 

• சுவிடெ்ரல்ொந்து வீரரொன தரொஜர ்கபடரர ்அதிக கிரொண்ட் ஸ்லொம் பட்டங்கலள 

(20) லவத்துள்ளொர.் 

. 
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