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செப்டம்பர் – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இடையிலான 2+2 அடமசச்ரக்ள் பபசச்ுவாரத்்டதயில், 

சரவ்பதசச ்சை்ைத்தின்படி, நாை்டின் பலத்டதப் பயன்படுத்தாமல் அல்லது ஒருதடலப் 

பை்சமாக நிடலடமடய மாற்ற முயற்சி சசய்யாமல், அடனவரும் அடமதியான 

முடறயில் சரச்ட்சகளுக்குத் தீரவ்ு காண பவண்டியதன் அவசியம் குறிதத்ு 

வலியுறுத்தப் பை்ைது. 

❖ ஆஸ்திரியாவின் பவால்கர ்ைரக்் மனித உரிடமகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர ்

ஆடணயராக ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ்சசயலாளரான அன்டடோனிட ோ குட்டரஸ் 

என்பவரோல் நியமிக்கப்பை்ைார.் 

❖ இந்தியாவில் உள்ள அசமரிக்கத் தூதரகத்தின் படி, அசமரிக்கா 2022 ஆம் ஆண்டில் 

மற்ற எந்த நாை்டையும் விை அதிகமாக இந்தியரக்ளுக்கு 82,000 மாணவர ் நுடைவு 

இடசவுச ்சீை்டுகடள வைங்கியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சபரிய உயிரியல் பூங்காக்களில் சிறந்தப் பூங்கா 

 

❖ சபரிய உயிரியல் பூங்காக்களில் வண்ைலூரில் உள்ள அறிஞர ் அண்ணா உயிரியல் 

பூங்காவானது நாை்டிபலபய சிறந்தப் பூங்கோ என்ற இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இயற்டகயான வாை்விைத்திற்கு சவளிபய உயிரினங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கு என்று  

சிறந்த நடைமுடறகடளப் பின்பற்றும் திறன் மற்றும் சசயல்திறன் குறித்த ஒரு 

பசாதடனயில் இந்தப் பூங்கா 82% மதிப்சபண்கடளப் சபற்றது. 
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❖ சமாத்த ஆறு அளவுருக்களில், வண்ைலூர ் உயிரியல் பூங்கா மூன்றில் 85 

சதவீதத்திற்கும் அதிகமோன மதிப்சபண்கடளயும் மீதமுள்ள மூன்றில் 75 

சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மதிப்சபண்கடளயும் சபற்றது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

தகாக்ரா-சவந்நீர் ஊற்றுப் பகுதி 

 

❖ கிைக்கு லைாக்கின் பகாக்ரா-சவந்நீர ் ஊற்றுப் பகுதியில் உள்ள 15வது பராந்துப் 

பகுதியில் (PP-15) இருந்து இந்திய மற்றும் சீனப் படைகள் சவளிபயறத் சதாைங்கி 

உள்ளன. 

❖ உஸ்சபகிஸ்தானில் நடைசபற்ற ஷாங்காய் ஒத்துடைப்பு அடமப்பு (SCO) உசச்ி 

மாநாை்டை முன்னிை்டு இந்த நைவடிக்டகயானது எடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ PP-15 என்பது லைாக்கில் உள்ள 65 பராந்துப் பகுதிகளில் ஒன்றாகும். 

❖ சவந்நீர ் ஊற்றுப் பகுதியானது சாங் சசன்பமா ஆற்றின் வைக்பக உள்ளடதோடு அது 

பகாக்ரா பாதுகாப்பு எல்டலப் பகுதியானது பராந்துப் பகுதிக்குக் கிைக்பக உள்ளது. 

❖ இந்தப் பகுதி பாங்பகாங் த்பசா ஏரிக்கு வைக்பகயும், கல்வான் பள்ளத்தாக்கின் சதன் 

கிைக்பகயும் அடமந்துள்ள காரபகாரம் மடலத்சதாைருக்கு வைக்பக உள்ளது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

வாகனங்களில் வங்கிச ்தெவவ 

❖ HDFC வங்கியானது குஜராத்தில் தனது அதிநவீன ‘வாகனங்களில் வங்கிச ்

பசடவயிடன’ அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ வாகனங்களில் வங்கிச ் பசடவயானது வங்கிச ் பசடவகடள வங்கி இல்லாதக் 

கிராமங்களுக்கு எடுத்துச ்சசல்லும். 
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❖ வாகனங்களில் வங்கிச ்பசடவக்கான வாகனமானது அருகிலுள்ள கிடளயிலிருந்து 10 

முதல் 25 கி.மீ. சதாடலவில் உள்ள சதாடலதூரக் கிராமங்களுக்குச ்சசன்றடையும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

டரான்டுலா விண்மீன் முகிற்படலம் 

❖ பஜம்ஸ் சவப் சதாடலபநாக்கியானது விண்சவளியில் உள்ள ைரான்டுலா விண்மீன் 

முகிற்பைலத்தின் (சநபுலாவின்) பைத்டதப் பகிரந்்துள்ளது. 

❖ இதன் நீண்ை மற்றும் இருள் சூை்ந்த இடைகளால் இது ைரான்டுலா எனப் சபயர ்

சபற்றது. 

❖ இந்த விண்சவளிப் பகுதியானது ஒரு இடைகள் நிடறந்த சிலந்தியின் கால்கடள 

ஒத்திருக்கின்ற அதன் தூசி நிடறந்த இடைகளால் வடகப்படுத்தப் படுகிறது. 

❖ இது 161,000 ஒளி ஆண்டுகள் சதாடலவில் அடமந்துள்ளது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

31வது வியாஸ் ெம்மான் 

❖ 31வது வியாஸ் சம்மான் விருதானது பிரபல இந்தி எழுத்தாளர ் ைாக்ைர ் அஸ்கர ்

வஜாஹத்துக்கு வைங்கப்பை்ைது. 

❖ மகாபலி நாைகத்திற்காக இந்த மதிப்புமிக்க விருதிற்கு அவர ் பதரவ்ு சசய்யப் பை்டு 

உள்ளார.் 
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❖ கைந்த 10 ஆண்டுகளில் சவளியிைப்பை்ை ஓர ் இந்தியக் குடிமகன் எழுதிய இந்தி 

சமாழியின் சிறந்த இலக்கியப் படைப்புகளுக்காக K.K.பிரல்ா அறக்கை்ைடளயினால் 

வியாஸ் சம்மான் விருது வைங்கப்படுகிறது. 

❖ ராம் விலாஸ் ஷரம்ா தனது ‘பாரத ்பக பிரசச்ீன் பாஷா பரிவார ்அவுர ்ஹிந்தி’ என்றப் 

படைப்பிற்காக 1991 ஆம் ஆண்டு முதலாவது வியாஸ் சம்மான் விருதிடனப் சபற்றார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக தற்சகாவலத் தடுப்பு தினம் - செப்டம்பர் 10 

 

❖ இது சரவ்பதச தற்சகாடல தடுப்புச ்சங்கத்தினால் (IASP) ஏற்பாடு சசய்யப்பை்டு உலக 

சுகாதார நிறுவனத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. 

❖ உலகளவில் தற்சகாடல தடுப்பு பற்றி ஒரு விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துவபத இந்தத் 

தினத்தின் ஒை்டு சமாத்த பநாக்கமாகும். 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "நைவடிக்டக மூலம் நம்பிக்டகடய 

உருவாக்குதல்" என்பதாகும். 

❖ 2021 முதல் 2023 ஆம் ஆண்டு வடரயிலோன மூன்று ஆண்டுகளின் உலக தற்சகாடலத் 

தடுப்பு தினத்திற்கான கருப்சபாருளாக இது திகை்ந்து வருகிறது. 

 

உலக முதலுதவி தினம் - செப்டம்பர் 10 

❖ உலக முதலுதவி தினம் ஒவ்பவார ் ஆண்டின் சசப்ைம்பர ் மாதத்தின் இரண்ைாவது 

சனிக் கிைடமயன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஒரு முக்கியமான அடிப்படைத் திறனான முதலுதவியின் முக்கியத்துவத்டத 

பமம்படுத்துவதற்கும், அது எவ்வாறு விடல மதிப்பற்ற உயிரக்டளக் காப்பாற்றுவது 

குறித்து உலக அளவில் விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துவதற்கும் இந்த நாள் உலகம் 

முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ சரவ்பதச சசஞ்சிலுடவச ்சங்கம் மற்றும் சசம்பிடற சங்கங்களால் இந்தத் தினமானது 

முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ைது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, ‘வாை்நாள் முழுவதுமான முதலுதவி’ 

என்பதாகும். 

 

 

ெர்வததெ சிவனப்வப நீரக்்கட்டிகள் தநாய் விழிப்புணர்வு மாதம் 

❖ சசப்ைம்பர ் மாதமானது சரவ்பதச சிடனப்டப நீரக்்கை்டிகள் பநாய் (PCOS) குறித்த 

விழிப்புணரவ்ு மாதமாக அங்கீகரிக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ சிடனப்டப நீரக்்கை்டிகள் பநாய் என்பது சபண்களுக்கு ஏற்படும் சபாதுவான ஒரு 

ஹாரப்மான் பகாளாறு என்படதோடு இது சபண்களின் மலை்டுத ் தன்டமக்கு ஒரு 
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முக்கிய காரணமாகும். 

❖ இது சபண்கடளயும் சிறுமிகடளயும் பாதிக்கும் ஒரு தீவிரமான மரபணு, ஹாரப்மான், 

வளரச்ிடத மாற்றம் மற்றும் இனப்சபருக்கக் பகாளாறு ஆகும். 

 

 

ததசிய வன தியாகிகள் தினம் - செப்டம்பர் 11 

 

❖ காடுகடளயும் வனவிலங்குகடளயும் பாதுகாக்க தங்கள் இன்னுயிடரத் தியாகம் 

சசய்தவரக்ளுக்கு இத்தினம் அஞ்சலி சசலுத்துகிறது. 

❖ பமாசமான சகஜரல்ி படுசகாடல ஆனது 1730 ஆம் ஆண்டு சசப்ைம்பர ் 11 ஆம் 

பததியன்று நடைசபற்றது. 

❖ இந்தத ்தினமானது பதசிய வன தியாகிகள் தினமாக அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. 
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❖ காை்டில் உள்ள சகஜரல்ி மரங்கடள சவை்ை ராஜஸ்தானின் மகாராஜா அபய் சிங் 

உத்தரவிை்ைார.் 

❖ சகஜரல்ி மரங்கடளப் புனிதமானதாகக் கருதி பிஷ்பனாய் சமூகத்தினர ் இந்த 

உத்தரவிற்கு எதிரப்்பு சதரிவித்தனர.் 

❖ அமிரத்ா பதவி என்ற சபண் சகஜரல்ி மரங்கடள சவை்டுவடதத் தடுக்க, தனது 

எதிரப்்பின் அடையாளமாகத் தன் தடலடயப் பலியாகக் சகாடுத்தார.் 

 

சதற்கு சதற்கு ஒத்துவழப்புக்கான ெர்வததெ தினம் - செப்டம்பர் 12 

❖ இது உலகளாவிய சதற்கு நாடுகளில் உள்ள மக்கள் மற்றும் நாடுகளிடைபய 

ஒத்துடைப்பின் முக்கியத்துவத்டத முன்னிடலப்படுத்தச ் சச ்வடத பநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ சதன் பிராந்தியத்தில் ஏற்பை்டுள்ள சமூகம், சபாருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் 

முன்பனற்றங்கள் குறித்து ஒரு விழிப்புணரட்வப் பரப்பச ்சச ்வடதயும் இந்தத ்தினம் 

பநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் வளரச்ச்ித் திை்ைத்தில் ஒரு சிறப்புப் பிரிவாக UNOSSC என்ற 

அடமப்பிடன உருவாக்குவது குறித்த முன்சமாழிவானது 1974 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய 

நாடுகளின் சபாதுச ்சடபயில் முன்னிடலப்படுதத்ப்பை்ைது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

பாலினம் குறித்த அறிக்வக 2022 

❖ "நிடலயான பமம்பாை்டு இலக்குகளின் முன்பனற்றம் (SDG): பாலினம் குறித்த 

அறிக்டக 2022" என்ற தடலப்பிலோன அறிக்டகயானது சமீபத்தில் சதாைங்கப்பை்ைது. 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் (UN) சபண்கள் அடமப்பு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் 

சபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் துடற (UN DESA) ஆகியவற்றால் 
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தயாரிக்கப் பை்ைது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், 368 மில்லியன் ஆண்கள் மற்றும் சிறுவரக்ளுைன் 

ஒப்பிடுடகயில் சுமார ்383 மில்லியன் சபண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் தீவிர வறுடமயில் 

வாை்வாரக்ள் என்று மதிப்பிைப் பை்டுள்ளது. 

❖ தற்பபாடதய முன்பனற்ற விகிதத்தில் முழு பாலினச ் சமத்துவத்டத அடைய 300 

ஆண்டுகள் ஆகும். 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் குைந்டதத் திருமணத்டத ஒழிக்க, கைந்த தசாப்தத்தின் 

முன்பனற்றத்டத விை 17 மைங்கு பவகமாக முன்பனற பவண்டும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், பபாரால் பாதிக்கப்பை்ை பகுதிகளில் வாழும் ஆண்கள் 

தடலடமயிலானக் குடும்பங்களில் உள்ள 20% அளடவ ஒப்பிடுடகயில், சுமார ் 38% 

சபண் தடலடமதத்ுவக் குடும்பங்கள் மிதமான அல்லது கடுடமயான உணவுப் 

பாதுகாப்பின்டமடய எதிர ்சகாண்டுள்ளன. 

❖ சில நாடுகளில் 1.2 பில்லியனுக்கும் அதிகமான சபண்கள் மற்றும் இனப்சபருக்க 

வயதுடையப் சபண்கள் (15-49) பாதுகாப்பான கருக்கடலப்புக்கான அணுகலில் சில 

கை்டுப்பாடுகளுைன் வாை்கின்றனர.் 

 

 

பாரெ்ச்ூன் இந்தியா நிறுவனங்களின் பணக்காரரக்ள் பட்டியல் 2022 

❖ இந்தியாவில் உள்ள 142 பில்லியனரக்ளின் சசாதத்ு மதிப்பு 832 பில்லியன் அசமரிக்க 

ைாலரக்ள் (ரூ 66.36 டிரில்லியன்) ஆகும். 

❖ ஆசியாவின் மிகப் சபரிய பணக்காரரான சகௌதம் அதானி, அபமசான் நிறுவனர ்

சஜஃப் சபபசாடஸப் பின்னுக்குத் தள்ளி உலகின் 3வது பணக்காரர ்ஆனார.் 

❖ இவர ்129.16 பில்லியன் அசமரிக்க ைாலரக்ள் (ரூ. 10.29 டிரில்லியன்) சசாதத்ு மதிப்புைன் 
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இந்தியாவின் மிகப் சபரிய பணக்காரர ்ஆனார.் 
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