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செப்டம்பர் – 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய இராணுவத் தலைவர ்ஜெனரை் மனனாெ் பாண்னேவுக்கு னநபாள அதிபர ்பித்யா 

னதவி பண்ோரி காத்மாண்டுவிை் னநபாள இராணுவத்தின் ஜகளரவ ஜெனரை் என்ற 

பே்ேத்லத வழங்கினார.் 

o தலைலம பலேத ் தளபதி ஜெனரை் K.M.கரியப்பா, 1950 ஆம் ஆண்டிை் இந்தப் 

பே்ேத்லதப் ஜபற்ற முதை் இந்திய இராணுவத் தளபதி ஆவார.் 

❖ முற்றிலுமாக காகிதம் இை்ைாத முதை் மாவே்ேமாக பீகாரின் சஹரச்ா மாறியுள்ளது. 

o புதிய முலற தற்ப ோது அமலிை் இருப்பதாை், விவசாயிகளுக்கு டீசை் மற்றும் உர 

மானியங்கள் வழங்குவலத இதன் மூலம் விலரவுபடுத்த முடியும். 

❖ குடியரசுத் தலைவர ் திஜரௌபதி முரம்ு அவரக்ள், நாடு முழுவதிலும் இருந்து 

னதரந்்ஜதடுக்கப்பே்ே 45 ஆசிரியரக்ளுக்கு ் புது திை்லி விக்யான் பவனிை் நலேஜபற்ற 

விழாவிை் னதசிய விருதுகள் வழங்கி ஜகௌரவித்தார.் 

o இந்தியாவிை் 50வது னதசிய ஆசிரியர ்தினம் ஜகாண்ோேப்படுகிறது. 

 

தமிழ்நாடுெ ்செய்திகள் 

புதுமமப் சபண் திட்டம் 

 

❖ ஜசப்ேம்பர ்05 ஆம் னததியன்று ஜசன்லனயிை் நலேஜபற்ற விழாவிை் ஜேை்லி முதை்வர ்

அரவிந்த ்ஜகெ்ரிவாை் அவரக்ளின் முன்னிலையிை் தமிழக முதை்வர ்மு.க.ஸ்ோலின் 

அவரக்ள்,  'புதுலம ் ஜபண்' என்ற தலைப்பிைான மூவலூர ்இராமாமிரத்ம் அம்லமயார ்

உயர ்கை்வி உறுதி திே்ேத்திலனத் துவக்கி லவத்தார.் 

❖ புதுலம ் ஜபண் திே்ேதத்ின் கீழ், மாநிை அரசுப் பள்ளிகளிை் ஐந்தாம் வகுப்பு முதை் 

பன்னிரண்ோம் வகுப்பு வலர படித்த ஜபண் மாணவிகளுக்கு, அவரக்ள் பே்ேப்படிப்பு 

அை்ைது பே்ேயப் படிப்பு அை்ைது ஜதாழிை் துலற ் பயிற்சி ் படிப்புகலள முடிக்கும் 

வலர மாதந்னதாறும் 1,000 ரூபாய் உதவித் ஜதாலகயாக வழங்கப்படும். 

❖ ஜேை்லி முதை்வர ்அரவிந்த ்ஜகெ்ரிவாை் அவரக்ள் தமிழக அரசினாை் அலமக்கப்பே்ே 

26 சிறப்புப் பள்ளிகலளயும், 15 மாதிரிப் பள்ளிகலளயும் திறந்து லவத்தார.் 
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❖ இந்தப் பள்ளிகள் ஜேை்லியிை் ஆம் ஆத்மி அரசாங்கத்தினாை் நிறுவப்பே்ே பள்ளிகளின் 

மாதிரிலயப் பின்பற்றுகின்றன. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

கரத்வ்ய பாமத 

 

❖ ராெ்பாத ்மற்றும் மத்திய எழில்முற்ற வளாகப் பாலதகளின் ஜபயலர கரத்வ்ய பாலத 

என்று உள்ளதாக மாற்ற இந்திய அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ முன்னதாக, னரஸ்னகாரஸ்் சாலை என்று இருந்த, பிரதமர ் இை்ைம் அலமந்துள்ள 

சாலையின் ஜபயலர னைாக் கை்யாண் மாரக்் என்று னமாடி அவரக்ளின் அரசு 

மாற்றியது. 

❖ கரத்வ்யா பாலதயிை், னநதாஜி சிலை முதை் இராஷ்டிரபதி பவன் வலரயிைான முழு 

நிழற்சாலை மற்றும் இதர ் பகுதிகளும் அேங்கும். 

❖ இந்த ் பாலதயானது, லரசினா மலையிை் உள்ள இராஷ்டிரபதி பவனிை் இருந்து 

விெய் ஜசௌக் மற்றும் இந்தியா னகே் வழியாக ஜேை்லியிை் உள்ள னதசிய 

லமதானத்திலனச ்ஜசன்றலேகிறது. 

 

உலகின் 3வது சபரிய சபாருளாதாரம் 

❖ இந்திய நாோனது 2029 ஆம் ஆண்டிற்குள் உைகின் மூன்றாவது ் ஜபரிய ் 

ஜபாருளாதாரமாக மாற உள்ளது. 

❖ தற்னபாலதய வளரச்ச்ி விகிதத்திை், இந்தியா 2027 ஆம் ஆண்டிை் ஜெரம்னிலயயும், 

2029 ஆம் ஆண்டிை் ெப்பாலனயும் மிஞ்சும் என்று பாரத ஸ்னேே் வங்கி அறிக்லக 

கூறியுள்ளது. 

❖ உைக அளவிை் இந்தியாவின் ஜமாத்த உள்நாே்டு உற்பத்தியின் பங்கு தற்னபாது 3.5 

சதவீதமாக உள்ளது. 

❖ 2027 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவின் பங்கு, உைக ஜமாத்த உள்நாே்டு உற்பத்தியிை் 
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ஜெரம்னியின் தற்னபாலதய ் பங்கான 4 சதவீதத்லத விஞ்ச வாய்ப்புள்ளது. 

❖ இருப்பினும், தனிநபர ் ஜமாத்த உள்நாே்டு உற்பத்தியின் அடிப்பலேயிை், இந்தியா 

இன்னும் உைகின் ஜபரும்பாைான ஜபாருளாதாரங்கலள விே பின்தங்கினய உள்ளது. 

❖ உைக வங்கியின் தரவுகளின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவின் தனிநபர ்ஜமாத்த 

உள்நாே்டு உற்பத்தியானது 2,277 ோைராக இருந்த அனத சமயம் ஐக்கிய ராெ்ஜியத்தின் 

தனிநபர ்வருமானம் 47,334 ோைராக இருந்தது. 

❖ சீனாவின் தனிநபர ்வருமானம் ஆனது, 2021 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவின் 12,556 ோைர ்

என்ற மதிப்லப விே கிே்ேத்தே்ே ஆறு மேங்கு அதிகமாக இருந்தது. 

 

 

PM SHRI தயாஜனா 

 

❖ ஆசிரியர ் தினத்லதஜயாே்டி, எழுசச்ி ஜபறும் இந்தியாவிற்கான பிரதான் மந்திரி 

பள்ளிகள் (PM-SHRI) னயாெனா திே்ேத்தின் கீழ் இந்தியா முழுவதும் 14,500 பள்ளிகள் 

னமம்படுத்தப் படும் என்றும், அவற்றின் தரம் உயரத்்தப்படும் என்றும் பிரதமர ்

அவரக்ள் அறிவித்துள்ளார.் 
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❖ PM-SHRI பள்ளிகள் கை்விலய வழங்குவதற்கான நவீன முறறயில்,  ல மாற்றங்கள் 

நிலறந்த மற்றும் ஒரு முழுலமயான முலறலயக் ஜகாண்டிருக்கும். 

❖ சமீபத்தியத் ஜதாழிை்நுே்பம், திறன்மிகு வகுப்பலறகள், விலளயாே்டு மற்றும் 

பைவற்லற உள்ளேக்கிய நவீன உள்கே்ேலமப்புகளிலும் பேரத்்து இந்தத் திே்ேத்தின் 

கீழ் கவனம் ஜசலுத்தப்படும். 

 

பட்டியலிடப்பட்ட ொதியினர் பட்டியல் 

 

❖ உத்தரப் பிரனதசத்திை் 17 இதரப் பிற்படுத்தப்பேே் வகுப்பினலர ் பே்டியலிேப்பே்ே 

சாதியினராக அறிவிக்கும் உத்தரப் பிரனதச அரசின் ஒரு உத்தரலவே ் சமீபத்திை், 

அைகாபாத் உயர ்நீதிமன்றம் ரத்து ஜசய்தது. 

❖ அரசியைலமப்பின் 341வது சே்ேப்பிரிவின் விதிகளின்படி, பாராளுமன்றத்தாை் 

உருவாக்கப் பே்ே சே்ேத்லதத ்தவிர, எந்தஜவாரு சாதிலயயும் அை்ைது குழுலவயும் 

ஒரு மாநிைத்தின் பே்டியலிேப்பே்ே சாதியினர ் பே்டியலிை் னசரக்்க முடியாது என்று 

அந்தநீதிமன்றம் கூறியது. 

❖ குடியரசுத் தலைவரின் உத்தரவிை் குறிப்பிேப்பே்டுள்ள ஒரு மாற்றத்திலனே ் சே்ேப் 

படி பாராளுமன்றத்தாை் மே்டுனம மாற்றே ்ஜசய்ய முடியும் என்று 341வது சே்ேப்பிரிவு 

கூறுகிறது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டில் முதிதயார் சகாமல நிலவரம் 

❖ சமீபத்திை் னதசியக் குற்ற ஆவணக் காப்பகம் ஜவளியிேே் இந்தியக் குற்ற 

அறிக்லகயின் படி இத்தகவைானது கூறப்படுகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை் நாே்டினைனய அதிக முதினயார ் ஜகாலைகள் நேந்த மாநிைமாக 

தமிழ்நாடு உள்ளது. 

❖ முதியவரக்ள் சம்பந்தப்பே்ே ஜகாலைகளிை் இரண்ோவது அதிக எண்ணிக்லகயிைான 

ஜகாலைகள் மகாராஷ்டிராவிை் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ சமீப ஆண்டுகளிை் முதை் முலறயாக 2021 ஆம் ஆண்டிை், முதினயார ்ஜகாலைகளிை் 

தமிழ்நாடு முதலிேத்லத ் ஜபற்றுள்ளது. 

❖ முதினயாரக்ளின் ஜகாலைகலளப் ஜபாறுத்த வலரயிை் தமிழகம்தான் குற்ற 

விகிதத்திலும் முதலிேத்திை் உள்ளது. 

❖ ஒரு இைே்சம் மக்கள்ஜதாலகயிை் எத்தலன குற்றங்கள் நிகழ்கின்றன என்பலத 

மதிப்பிே்டுக் குற்ற விகிதம் கணக்கிேப்படுகிறது. 
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❖ தமிழ்நாே்டிை் கணிக்கப்பே்ே முதினயாரக்ளின் சதவீதமானது இந்திய நாே்டினைனய 

இரண்ோவது அதிகபே்ச அளவாக 13.6 % ஆக இருந்தது. 

❖ னகரளாவிை் 60 வயதுக்கு னமற்பே்னோர ்அம்மாநிைத்தின் ஜமாத்த மக்கள் ஜதாலகயிை் 

16.5% ஆக அதிக அளவிை் உள்ளனர.் 

❖ இத்தகவைானது, மத்திய ் புள்ளியியை் மற்றும் திே்ே அமைாக்க அலமசச்கத்தினாை் 

ஜவளியிேப்பேே் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவிை் முதினயார ்என்ற அறிக்லகயின் 

படி கூறப்பே்டுள்ளது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பருவநிமல சதாடர்பான உறுதிசமாழிகள் குறித்த ஆய்வு 

❖ பை்னவறு நாடுகளின் பருவநிலை ஜதாேரப்ான உறுதிஜமாழிகள் அை்ைது னதசிய 

அளவிை் நிரண்யிக்கப்பேே் ் பங்களிப்புகள் (NDC) குறித்த புதிய ஆய்வறிக்லகயானது 

சமீபத்திை் ஜவளியிேப்பே்ேது. 

❖ இந்த ஆய்விை் இந்தியா, அஜமரிக்கா, சீனா, ஆஸ்தினரலியா, சவுதி அனரபியா, ரஷ்யா, 

ஆஸ்தினரலியா மற்றும் பினரசிை் ஆகிய எே்டு நாடுகள் மற்றும் ஐனராப்பிய ஒன்றியம் 

ஆகியலவ அேங்கும். 

❖ இந்த ஆய்வு, பாரீஸ் ஒப்பந்தத்திற்கான இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப்பே்ே ் பருவநிலை 

உறுதிஜமாழிகலள இைேச்ிய னநாக்கிை் 4வது இேத்திலும், அதன் இணக்கத்திை் 5வது 

இேத்திலும் தரவரிலசப் படுத்துகிறது. 

❖ ஐனராப்பிய ஒன்றியம் (EU) ஆனது இந்த அறிக்லகயிை் முன்னிலை வகித்த அபத 

ேமயம், அஜமரிக்கா இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான இணக்கத்திை் கலேசி இேத்திலும், 
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இைே்சிய னநாக்கிை் கலேசி இேத்திற்கு முந்லதய இரண்ோவது இேத்திலும் இருந்தது. 

 

 

இந்தியாவின் முதல் உயிரிக் கிராமங்கள் 

 

❖ திரிபுரா மாநிைமானது ஜவற்றிகரமாக ஐந்து உயிரிக் கிராமங்கலள அலமதத்ுள்ளது. 

❖ இலவ நாே்டினைனய முதை்முலறயாக நிறுவப்பே்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

❖ புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை ஒருங்கிலணத்து இலவ அலமக்கப்பே்டுள்ளன. 

❖ உயிரி ஏரிவாயு, னமம்படுத்தப்பே்ே காை்நலே வளரப்்பு, சூரிய சக்தியிை் இயங்கும் 
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னவளாண் உபகரணங்கள் மற்றும் ஆற்றை் னசமிப்புத் திறன்மிக்க மின் சாதனங்கள் 

னபான்ற கூறுகள் இந்தத் திே்ேத்தின் பரவலை விரிவுபடுத்தே ்சேய்வதற்காக பவண்டி 

இதனுள் னசரக்்கப் பே்டுள்ளன. 

❖ ஜசபஹிொைா மாவே்ேத்தின் சாரிைம் ஜதாகுதியிை் உள்ள தாஸ்பராவிை் முதை் 

உயிரிக் கிராமம் ஆனது அலமக்கப்பே்டுள்ளது. 

❖ திரிபுரா மோநில அரசானது, மாநிைத்திை் ஜமாத்தம் 100 உயிரிக் கிராமங்கலள 

அலமக்க இைக்கு நிரண்யித்துள்ளது. 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

36வது ததசிய விமளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 

 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டு குெராத ் விலளயாே்டுப் னபாே்டிகள் என்றும் அலழக்கப் 

படுகிறது. 

❖ அகமதாபாத,் காந்திநகர,் சூரத,் வனதாதரா, ராெ்னகாே் மற்றும் பாவ்நகர ்ஆகிய ஆறு 

நகரங்களிை் இப்னபாே்டியானது நலேஜபற உள்ளது. 

❖ குெராத ் மாநிைம் ஒரு னதசிய அளவிைான விலளயாே்டுப் னபாே்டிலய நேத்துவது 

இதுனவ முதை் முலறயாகும். 

❖ 35வது னதசிய விலளயாே்டுப் னபாே்டிகளானது னகரளாவிை் 2015 ஆம் ஆண்டிை் 

நலேஜபற்றது. 

❖ முதைாவது இந்திய ஒலிம்பிக் னபாே்டிகளானது 1924 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியா சுதந்திரம் 

அலேவதற்கு முன்பு ைாகூர ்நகரிை் நேத்த ்  ட்டது. 

❖ இரண்டு புதிய ் னபாே்டிகளாக னயாகாசனம் மற்றும் மை்ைகம்பா ஆகியலவயும், னகா-

னகா மற்றும் கபடி னபான்ற உள்நாே்டு விலளயாே்டுப் னபாே்டிகளும் இதிை் னசரக்்கப் 

பே்டுள்ளன. 

❖ கரெ்லன ஜசய்வது னபான்ற சிங்க உருவமானது (னரார ்சவாெ்) இந்தப் னபாே்டிக்கான 

ஒரு சின்னமாகும். 

❖ இந்தப் னபாே்டிக்கான கீதமானது ஏக் பாரத் ஷ்னரஸ்தா பாரத ்என்ற கருப்ஜபாருலள 
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அடிப்பலேயாகக் ஜகாண்ேதாகும். 

❖ "ஒற்றுலமக்கான விலளயாே்டு" என்ற முழக்கத்துேன் 36வது னதசிய விலளயாே்டுப் 

னபாே்டிகள் நேத்தப்பே உள்ளன. 

 

துபாய் ஓபன் ெதுரங்கப் தபாட்டி 

❖ 22வது துபாய் ஓபன் சதுரங்கப் னபாே்டியிை் கிராண்ே்மாஸ்ேர ் அரவிந்த் சிதம்பரம் 

ஜவற்றி ஜபற்றார.் 

❖ இதில் R. பிரக்ஞானந்தா இரண்ோவது இேத்திலனப் ஜபற்றார.் 
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