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செப்டம்பர் – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ சரவ்தேசத் திமிங்கல வகை சுறா தினமானது ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதியன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o உலகில் இவ்வகை உயிரினங்ைளில் 400 மட்டுதம உள்ளேனால், அவவ மிகவும் 

ஆபே்ோன நிவலயில் உள்ள உயிரினங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. 

❖ சரவ்தேச ஆப்பிரிக்க வம்சாவளி மக்கள் தினமானது ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதியன்று உலக 

அவில் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

o இந்ேே ்தினமானது முேன்முேலில், சரவ்தேச ஆப்பிரிக்க வம்சாவளி மக்களுக்கான 

ேசாப்ேே்தின் மே்தியில் (2015-2024), 2021 ஆம் ஆண்டில் ககாண்டாடப்பட்டது. 

❖ ராஜஸ்ோன் முேல்வர ்அதசாக் ககலாட், தஜாேப்ூரில் நவடகபற உள்ள ஒரு மாே கால 

ராஜீவ் காந்தி கிராமப்புற ஒலிம்பிக் தபாட்டிகவளே் கோடங்கி வவே்ோர.் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிகனச ் சசரந்்த டாக்டர ் அசுதோஷ் ரவிகர,் "Indian Banking in 

Retrospect – 75 years of Independence" என்ற புதியப் புேே்கே்வே எழுதியுள்ளார.் 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

ஐஎன்எஸ் விக்ராந்ே் 

 

❖ ககாசச்ினிலுள்ள ககாசச்ின் கப்பல் கட்டும் ேளே்தில் உள்நாட்டிதலதய கட்டவமக்கப் 

பட்ட இந்தியாவின் முேல் விமானம் ோங்கிை் கப்பவல இந்தியா ேனது பவடயில் 

இவணக்க உள்ளது. 

❖ இது துவறமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவரே்து மற்றும் நீரவ்ழிகள் அவமசச்கே்தின் கீழ் 

கசயல்படும் கபாதுே்துவற கப்பல் கட்டும் நிறுவனமான ககாசச்ின் கப்பல் கட்டும் 

நிறுவனம் மூலம் கட்டவமக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவின் கடற்பவட வரலாற்றிதலதய இதுவவர கட்டவமக்கப்பட்ட மிகப்கபரிய 

கப்பல் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்ே் ஆகும். 

❖ இேன் மதிப்பிற்குரிய முன்தனாடியாக திகழ்ந்ே, 1971 ஆம் ஆண்டு தபாரில் முக்கியப் 

பங்கு வகிே்ே இந்தியாவின் முேல் விமானம் ோங்கி கப்பலின் கபயவர, உள் 

நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட இந்ே விமானம் ோங்கி கப்பல் ககாண்டுள்ளது. 

❖ எனினும் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்ே் கப்பல் அதன் சசொந்தத் ேளே்தில் ேன் கசாந்ேப் தபார ்

விமானங்ககள சைொண்டு இருை்ைொது. 

❖ இது இந்தியாவின் ஒதர விமானம் ோங்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதிே்யா 
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கப்பலிடமிருந்துப் கபறப்பட்ட ரஷ்ய நாட்டினால் வடிவவமக்கப்பட்ட சில சபொர ்

விமானங்கவள இயக்கும். 

 

புதிய கடற்படடக் சகொடி 

 

❖ இந்தியை் கடற்பவடயின் புதிய ககாடிவய (புதிய கடற்பவடக் ககாடி) ஐஎன்எஸ் 

விக்ராந்ே் எனும் விமானம் ோங்கி கப்பலில் பிரேமர ் நதரந்திர தமாடி அவரக்ள் 

அறிமுகப் படுே்ே உள்ளார.் 

❖ சுேந்திரே்திற்கு முந்வேய காலே்தில் ஆங்கிதலயரக்ள் இந்ே அவடயாளே்திவன 

அறிமுகப் படுே்தியதில் இருந்து, முேல் முவறயாக இந்தியக் கடற்பவடயின் 

ககாடியில் இருந்ே கசயின்ட் ஜாரஜ்் சிலுவவ இல்லாமல், இந்தியை் கடற்பவட ேனது 

புதிய கடற்பவடக் ககாடிவய கசப்டம்பர ்2 ஆம் தேதியன்று கபற உள்ளது. 

❖ 2001 மற்றும் 2004 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இவடயில் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் பேவியில் 

இருந்ே தபாது ககாடியிலிருந்து சிலுவவ அவடயாளம் அகற்றப்பட்டது. 

❖ ஆனால் மன்தமாகன் சிங் ேவலவமயிலான ஐக்கிய முற்தபாக்குக் கூட்டணி மீண்டும் 

ஆட்சிவயப் பிடிே்ேவுடன் அது மீண்டும் ககாடியில் தசரக்்கப்பட்டது. 

 

SAREX-2022 

❖ கசன்வனயில் உள்ள இந்தியை் கடதலாரை் காவல்பவடயினரால் இந்ேப் பயிற்சி தமற் 

ககாள்ளப் பட்டது. 

❖ இது 10வது தேசிய கடல்சார ்தேடல் மற்றும் மீடப்ுப் பயிற்சியாகும். 

❖ இது தேசியை் கடல்சார ்தேடல் மற்றும் மீட்பு வாரியே்தின் (NMSARB) கீழ் தமற் ககாள்ளப் 
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படுகிறது. 

❖ மற்ற கவளிநாட்டுப் பங்தகற்பாளரக்ளுடன், இந்தியை் கடதலாரை் காவல்பவடயின் 

ேவலவர ்V.S.போனியா, "SAREX-2022" என்ற இந்தப் பயிற்சிவய ஆய்வு கசய்ோர.் 

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற நவடகபறும் இந்ேப் பயிற்சியின் குறிக்தகாள் கடல் 

பயணிகளின் பாதுகாப்வப தநாக்கிய திறன் தமம்பாடு என்போகும். 

 

 

Clear Skies for Tomorrow 

 

❖ இது உலகப் கபாருளாோர மன்றம் (WEF) ேவலவமயிலான ஒரு சுற்றுசச்ூழல் நிவலே் 

ேன்வம முயற்சியாகும். 

❖ இந்தியாவின் மிகப்கபரிய விமான நிறுவனமான இண்டிதகா இந்ே முன்முயற்சியில் 

வககயழுே்திட்டு இவணந்துள்ளது. 

❖ இது 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் விமானப் தபாக்குவரேத்ு வழிே் ேடே்திவன ஒட்டு கமாே்ே 

நிகர-சுழிய உமிழ்வு ககாண்ட பாவேயாக உருவாக்கும் குறிக்தகாவள ஆேரிப்பவே 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

வஜ்ர பிரஹொர் 2022 

❖ இந்தியா மற்றும் அகமரிக்கா இவடயிலான கூட்டு சிறப்புப் பவடப் பயிற்சியான 

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


•   
•    
 

 
 

13வது வஜ்ர பிரஹார ்2022 என்ற பயிற்சியானது இமாசச்லப் பிரதேசே்தின் பக்தலாவில் 

நிவறவவடந்ேது. 

❖ இந்ே வருடாந்திரப் பயிற்சியானது இந்தியா மற்றும் அகமரிக்கா இவடதய மாறி மாறி 

நடே்ேப் படுகிறது. 

❖ 12வது பயிற்சியானது அகமரிக்காவின் வாஷிங்டனில் 2021 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்

மாேே்தில் நடே்ேப்பட்டது. 

 

 

ெர்வதேெெ ்செய்திகள் 

பொரொளுமன்றச ்ெங்க மொநொடு 

 

❖ உே்ேரப் பிரதேசே்தின் ஜான்சி-லலிே்பூர ்பாராளுமன்றே் கோகுதியின் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர ் அனுராக் சரம்ா, கனடாவின் ஹாலிஃபாக்ஸில் நவடகபற்ற 65வது 

காமன்கவல்ே் பாராளுமன்றச ் சங்க மாநாட்டில், பாராளுமன்றச ் சங்க மாநாட்டின் 

(CPA) சரவ்தேசப் கபாருளாளராகே் தேரந்்கேடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இேன் மூலம் உலகின் மிகப் கபரிய மற்றும் பழவமயான சரவ்தேசப் பாராளுமன்றச ்

சங்கே்தில் இடம் சபறும் இரண்டாவது இந்திய அதிகாரியாக சரம்ா கபாறுப்பிகன 
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ஏற்றுள்ளார.் 

❖ காமன்கவல்ே் பாராளுமன்றச ்சங்கமானது (CPA) 1911 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இது காமன்கவல்ே் அவமப்பின் 55 உறுப்பினர ்நாடுகவளச ்தசரந்்ே 180க்கும் தமற்பட்ட 

தேசிய, மாநில, மாகாண மற்றும் பிராந்தியப் பாராளுமன்றங்கள் மற்றும் 

சட்டமன்றங்கவளச ் தசரந்்ே பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் மற்றும் பாராளுமன்ற 

ஊழியரக்வள அேன் வவலயவமப்பின் மூலம் ஒன்றிவணக்கிறது. 

 

10வது சபரிய ஆயுள் கொப்பீட்டு நிறுவனம் 

 

❖ உலகின் 10வது கபரிய ஆயுள் காப்பீடு வழங்கும் நாடாக உருப்கபற்று இந்தியா, சீனா 

மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகவளப் பின்னுக்குே் ேள்ளியுள்ளது 

❖ ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகமானது, உலகளவில் மூன்றாவது வலுவான மற்றும் பே்ோவது 

மதிப்பு மிக்க காப்பீட்டு நிறுவனமாக உருகவடுே்துள்ளது. 

❖ இே்ோலியின் Poste Italiane நிறுவனமானது வலுவான காப்பீட்டு நிறுவனமாகும்.  

❖ அவேே ்கோடரந்்து இந்தியாவின் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழக நிறுவனம் இடம் கபற்று 

உள்ளது. 

❖ சீனாவின் பிங் ஆன் காப்பீட்டு நிறுவனம் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக உள்ளது 

 

சபொருளொேொரெ ்செய்திகள் 

இந்திய அந்நியச ்செலொவணி இருப்பு 

❖ ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதியுடன் முடிவவடந்ே வாரே்தில் இந்தியாவின் அந்நியச ்

கசலாவணி இருப்பானது 6.69 பில்லியன் டாலர ் குவறந்து 564 பில்லியன் டாலராக 

உள்ளது. 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி கவளியிட்டுள்ள ேரவுகளின்படி, கவளிநாட்டு நாணயச ்

கசாேத்ுக்கள் 5.8 பில்லியன் டாலர ் என்ற அளவிற்கும், ேங்கத்தின் வகயிருப்பு 704 

மில்லியன் டாலர ் என்ற அளவிற்கும் சரிந்ேேன் காரணமாக இந்ே வீழ்சச்ியானது 

ஏற்பட்டது. 

❖ ேற்தபாது அந்நியச ் கசலாவணி இருப்பானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்

மாேே்திற்குப் பிறகு மிகக் குவறவான அளவில் உள்ளது. 

❖ அந்நியச ்கசலாவணி இருப்பானது 2021 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 03 ஆம் தேதியன்று 
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முடிவவடந்ே வாரே்தில் 642 பில்லியன் டாலரக்வள எட்டிய தபாது எப்தபாதும் இல்லாே 

அளவுக்கு உயரந்்ேது. 

❖ அது 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கு என்று கணிக்கப்பட்ட 14 மாேங்களுக்கும் தமலான 

இறக்குமதிகளுக்குச ்சமமானோகும். 

❖ ேற்தபாவேய வகயிருப்பு நிவலயானது 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கு என்று கணிக்கப்பட்ட 

சுமார ்9 மாே இறக்குமதிவய ஈடு கசய்யும். 

❖ இந்தியாவின் அந்நியச ்கசலாவணி வகயிருப்பானது சீனா, சுவிட்சரல்ாந்து மற்றும் 

ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுே்ேபடியாக உலகளவில் நான்காவது கபரியது என்ற 

நிவலயில் உள்ளது. 

 

 

பணவீக்க அட்டவடண 

 

❖ கேலுங்கானா, தமற்கு வங்காளம் (8.06%) மற்றும் சிக்கிம் (8.01%) ஆகிய மாநிலங்களில், 

நாட்டின் 6.8% என்ற அளவவ விட அதிகப் பணவீக்கம் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ தகரளா (4.8%), ேமிழ்நாடு (5.01%), பஞ்சாப் (5.35%), கடல்லி (5.56%), மற்றும் கரந்ாடகா 

(5.84%) தபான்ற மாநிலங்களில் சில்லவற விற்பவன விவலகள் 6 சேவீேே்திற்கும் 
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குவறவான அளவில் உயரந்்து வருகிறது. 

❖ மணிப்பூர,் தகாவா மற்றும் தமகாலயா தபான்ற சிறிய மாநிலங்களின் சராசரிப் 

பணவீக்கம் முவறதய 1.07%, 3.66% மற்றும் 3.84% என்ற நிகலயில் 4% என்ற அளவிற்கும் 

குவறவாக உள்ளது. 

 

மொநிலெ ்செய்திகள் 

உலகின் மிகப்சபரிய மே நிடனவுெச்ின்னம் 

❖ உலகின் மிகப்கபரிய மே நிவனவுச ் சின்னம் தமற்கு வங்காளே்தில் உள்ள தவே 

தகாளரங்கம் ஆகும். 

❖ இது சரவ்தேச கிருஷ்ணா மே உணரவ்ுச ் சங்கேத்ின் (ISKCON) ேவலவமயகமாகச ்

கசயல்படும். 

❖ இது கட்டி முடிக்கப்பட்டால், வாடிகன் நகரில் உள்ள கசயின்ட ் பால் கதீட்ரல் 

தேவாலயம் மற்றும் ோஜ்மஹால் ஆகியவற்வற விடப் கபரியோக இருக்கும். 

❖ இது மிகப்கபரிய மே நிவனவுச ்சின்னமாக விளங்கும் கம்தபாடியாவிலுள்ள 400 ஏக்கர ்

பரப்பளவில் அவமந்ே மிகப்கபரிய அங்தகார ்வாட் தகாவில் வளாகே்திற்குப் பதிலாக 

இடம் கபறும் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அபிஜிே் சென் 

 

❖ புகழ்கபற்ற கபாருளாோர நிபுணரும் திட்டை்குழு ஆவணயே்தின் முன்னாள் 

உறுப்பினருமான அபிஜிே ்கசன் ேனது 72வது வயதில் காலமானார.் 
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❖ இவர ்பிரேமர ்மன்தமாகன் சிங் அவரக்ளின் ஆடச்ிக் காலே்தில், 2004 முேல் 2014 ஆம் 

ஆண்டு வவர திட்டை்குழு ஆவணயே்தில் உறுப்பினராக இருந்ோர.் 

❖ சமூகே்தின் விளிம்பு நிகலயில் உள்ள பிரிவிவனச ் தசரந்்ே நுகரத்வாவரப் 

பாதுகாப்பேற்காக ோனியங்களுக்கான கபாது விநிதயாகே் திட்டே்திவன அறிமுகம் 

கசய்வேற்கு இவர ்பரிந்துவரே்ோர.் 

 

டமக்தகல் தகொர்பெத்ெவ் 

 

❖ பனிப் தபாவர முடிவுக்குக் ககாண்டு வந்ே தசாவியே் ேவலவரான வமக்தகல் 

தகாரப்சத்சவ் ேனது 91வது வயதில் காலமானார.் 

❖ தசாவியே் ஒன்றியே்தில் 1985 மற்றும் 1991 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இவடயில் பேவியில் 

இருந்த இவர ்தசாவியே் அரசின் கவடசிே் ேவலவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ் அகமரிக்க-தசாவியே் உறவுகவள ஒரு ஆழ்ந்ே முடக்கே்திலிருந்து கவளிதய 

ககாண்டு வர உேவினார.் 

❖ இவர ்ோன் கவடசியாக எஞ்சியிருக்கும் பனிப் தபார ்ைொலத்தியத் ேவலவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ்1990 ஆம் ஆண்டில் அவமதிக்கான தநாபல் பரிவச கவன்றார.் 

 

திவொ பிரபஞ்ெ அழகி தபொட்டி 2022 

 

❖ கரந்ாடகாவவச ்தசரந்்ே 23 வயோன திவிோ ராய், 2022 ஆம் ஆண்டின் திவா பிரபஞ்ச 
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அழகி என்ற மதிப்புமிக்கப் பட்டே்வே கவன்றார.் 

❖ கேலுங்கானாவவச ் தசரந்்ே பிரகன்யா அய்யாகரி மிஸ் திவா சூப்பரத்நஷனல் 2022 

என்ற பட்டே்திவன கவன்றார.் 

 

தஜம்ஸ் ஆண்டரெ்ன் 

 

❖ சரவ்தேச கிரிக்ககட் தபாட்டிகளில் 950 விக்ககட்டுகவள கடந்ே முேல் தவகப்பந்து 

வீசச்ாளர ்என்ற கபருவமவய இங்கிலாந்தின் தஜம்ஸ் ஆண்டரச்ன் கபற்றுள்ளார.் 

❖ ஆஸ்திதரலியாவின் கிகளன் கமக்ராே்தின் (949 விக்ககட்) சாேவனவய இவர ்

முறியடிே்ோர.் 

❖ சரவ்தேச கிரிக்ககட் தபாட்டிகளில் மிகவும் கவற்றிகரமான பந்துவீசச்ாளரக்ளொகத் 

திகழ்பவரக்ள், இலங்வகயின் சுழற்பந்து வீசச்ாளர ் முே்வேயா முரளிேரன் (1,347 

விக்ககட்கள்), மவறந்ே ஆஸ்திதரலியச ் சுழற்பந்து வீசச்ாளர ் தஷன் வாரன்் (1,001 

விக்ககட்கள்) மற்றும் இந்தியச ்சுழற்பந்து வீசச்ாளர ்அனில் கும்ப்தள (956 விக்ககட்கள்) 

ஆகிதயார ்ஆவர.் 
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