
•   
•    
 

 
 

 செப்டம்பர் – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ இலங்கை கிரிை்கைட ் அணியானது பாகிஸ்தான் அணிகயத் ததாற்ைடித்து 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஆசியக் தைாப்கபகய கென்றது. 

❖ இரண்டாெது இந்திய-ஜப்பான் 2+2 கெளியுறவுத ் துறை மற்றும் பாதுைாப்புத் துறை 

அகமசச்ரை்ள் கூட்டமானது தடாை்கிதயா நைரில் நகடகபற்றது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாட்டின் புதிய பறவைகள் ெரணாலயம் 

 

❖ திருப்பூர ் மாெட்டத்தில் உள்ள நஞ்சராயன் ஏரிப் பகுதியில் ஒரு புதியப் பறகெைள் 

சரணாலயத்திகன அகமை்ை தமிழை அரசு உத்தரவு ஒன்றைப் பிறப்பித்தது. 

❖ இது தமிழ்நாட்டின் 17ெது பறகெைள் சரணாலயமாகும். 

❖ இப்பகுதிை்கு புலம்கபயரந்்த பறகெைள் உட்பட 130ை்கும் தமற்பட்ட பறகெ இனங்ைள் 

ெந்து தசரக்ின்றன. 

❖ இது பாசனத்திற்ைான நீர ் ஆதாரமாை நஞ்சராயன் என்ற அரசனால் ைட்டகமை்ைப் 

பட்டது. 

❖ இது சரை்்ைார ்கபரியபாகளயம் நீரத்்ததை்ைம் என்றும் அகழை்ைப்படுகிறது. 

 

நரிக் குறைரக்ளுக்கு பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் அந்தஸ்து 

❖ நரிக் குைெரை்கள பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ் பிரிவின் கீழ் தசரப்்பதற்ைான 

பழங்குடியின அகமசச்ைத்தின் முன்கமாழிதலுை்கு ஒன்றிய அகமசச்ரகெ ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

❖ தமிழ்நாட்டின் குருவிை் ைாரன் சமூைமும் இந்தப் பிரிவில் தசரை்்ைப்பட்டுள்ளது. 

❖ 1950 ஆம் ஆண்டு அரசியலகமப்பு (பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர)் ஆகணயிகனத ்

திருத்துெதற்ைான ஒரு மதசாதாகெப் பாராளுமன்றத்தில் அறிமுைப்படுத்துெதன் 

மூலம் இது தமற்கைாள்ளப் பட உள்ளது. 
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❖ தமிழ்நாட்டின் மகலப்பகுதியில் ொழும் மிைவும் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் எளிதில் 

பாதிப்பிற்குள்ளாகும் சமூைங்ைளில் நரிை் குறெர ்சமூைத்தினரும் உள்ளிடங்குெர.் 

❖ சத்தீஸ்ைர,் இமாசச்லப் பிரததசம், ைரந்ாடைா மற்றும் உத்தரப் பிரததசம் ஆகிய 

மாநிலங்ைகளச ் தசரந்்த சில பழங்குடியினச ் சமூைங்ைகள பட்டியலிடப்பட்ட 

பழங்குடியினர ் (ST) பிரிவின் கீழ் அறிவிப்பதற்ைான ஒரு முன்கமாழிதலுை்கும் மத்திய 

அகமசச்ரகெ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இமாசச்லப் பிரததசத்தின் எல்கலகயை் ைடந்த பகுதியில் சிரம்வுரின் கிரி என்ை 

பகுதியில் உள்ள ஹட்டி சமூைமும் அறிவிை்ைப்பட்ட பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ்

பட்டியலில் தசரை்்ைப் பட்டுள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பர்ைத் பிரஹார் 

 

❖ இந்திய இராணுெத்தின் முதல் நடெடிை்கை தமற்கைாள்ளும் பகடப் பிரிவினரால் 

லடாக் பகுதியில் பரெ்த ்பிரஹார ்பயிற்சியானது தமற்கைாள்ளப்படுகிறது. 

❖ நடெடிை்கை தமற்கைாள்ளும் பகடப்பிரிவினர ் என்றால் சீனா அல்லது பாகிஸ்தான் 

எங்காவது தாை்குதலில் ஈடுபட்டால் முதலில் உள்தள நுகழந்து தபாரிட்டு அெரை்கள 

எதிரக்ைாள்ளும் பகடயினர ்ஆெர.் 

❖ பரெ்த ்பிரஹார ்என்பது இந்திய இராணுெத்தின் 20 நாட்ைள் அளவிலான நீண்ட ைாலப் 

பயிற்சியாகும். 

 

சபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியைரக்ளுக்கான 10 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டின் 

செல்லுபடித் தன்வம 

❖ இந்தியத் தகலகம நீதிபதி தகலகமயிலான ஐந்து நீதிபதிைள் கைாண்ட 

அரசியலகமப்பு அமரெ்ானது, 103ெது திருத்தத்தின் கசல்லுபடியாகும் தன்கமயிகன 

உறுதி கசய்ய மூன்று முை்கிய விடயங்ைகள ஆய்வு கசய்ய முடிவு கசய்தது. 

❖ கபாருளாதார ரீதியாை பின்தங்கியெரை்ளுை்ைான இட ஒதுை்கீட்டிகன எதிரத்்து 

ததாடரப் பட்ட ெழை்ைானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் மாதத்தில் ஐந்து நீதிபதிைள் 

கைாண்ட அமரவ்ுை்கு பரிந்துகரை்ைப்பட்டது. 

❖ 103ெது திருத்தம் ஆனது 15(6) மற்றும் 16(6) ஆகிய பிரிவுைகள அரசியலகமப்பில் 

தசரத்்தது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ உயரை்ல்வி நிறுெனங்ைள் மற்றும் அரசு தெகலவாய்ப்பு பபான்ைவை்றில் ஆரம்பைட்ட 

ஆட்தசரப்்பு ஆகியெற்றில் பிற்படுத்தப்பட்தடார,் பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர,் மற்றும் 

பட்டியலிடப் பட்ட பழங்குடியினர ் தவிர மற்றப் கபாருளாதார ரீதியாை பின் தங்கிய 

நபரை்ளுை்கு 10 சதவீதம் இடஒதுை்கீடு ெழங்குெகத இது தநாை்ைமாைை் கைாண்டு 

உள்ளது. 

❖ கபாருளாதார ரீதியாை பின்தங்கிய நிகலயின் அடிப்பகடயில் இடஒதுை்கீடு ெழங்ை 

மாநில அரசுைளுை்கு இந்தத ்திருத்தம் அதிைாரம் அளித்தது. 

❖ தமஜர ் கஜனரல் (ஓய்வு) S.R. சின்தஹா என்பவர ் தகலகமயிலான ஆகணயத்தின் 

பரிந்துகரைளின் அடிப்பகடயில் கபாருளாதார ரீதியாை பின்தங்கியெரை்ளுை்ைான 

இட ஒதுை்கீடு ெழங்ைப்பட்டது. 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

நிலக்கரி உற்பத்தி இலக்கு 

❖ 2024-25 ஆம் நிதியாண்டிற்குள் நிலை்ைரி உற்பத்திகய ஒரு இலட்சிய இலை்ைான 1.23 

பில்லியன் டன்னாை (BT) அதிைரிை்கும் பணியில் நிலை்ைரி அகமசச்ைம் ஈடுபட்டுள்ளது. 

❖ இது நாட்டின் ஆற்றல் பாதுைாப்கப உறுதி கசய்ெகத தநாை்ைமாைை் கைாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் கதாகலதநாை்குத் திட்டத்திகன ஆதரிப்பதற்ைாை, தைால் இந்தியா லிமிகடட ்

நிறுெனம் ஒரு பில்லியன் டன் உற்பத்திை்ைான கெளிதயற்ற உள்ைட்டகமப்கப ெலுப் 

படுத்துெதன் மூலமும், இறுதிப் பயனரை்ளுை்கு தகடயற்ற நிலை்ைரிகயை் கைாண்டு 

கசல்ெதன் மூலமும் ஒருங்கிகணந்தத் திட்டமிடல் அணுகுமுகறகய தமற் கைாண்டது. 

 

இந்தியாவின் முதல் மின்னணு ைங்கி உறுதிப் பத்திரத் திட்டம் 

❖ HDFC ெங்கியானது, மின்னணு ெங்கி உறுதிப் பத்திரத்திகன (e-BG) ெழங்கிய 

இந்தியாவின் முதல் ெங்கி ஆை மாறியது. 

❖ மின்னணு ெங்கி உறுதிப் பத்திரத ் திட்டமானது ததசிய மின் ஆளுகமச ் தசகெைள் 

நிறுெனத்துடன் (NeSL) இகணந்து கதாடங்ைப்படட்து. 

❖ இது ைாகிதம் சாரந்்த தநர விரயமாகும் கசயல்முகறயின் ததகெகய நீை்குகிறது. 

❖ ெங்கியில் இருந்து தநரடியாைப் கபற்று, பயனாளிை்கு விகரவு அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப் 
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பட்டு, முத்திகரயிடல் மற்றும் மறு சரிபாரப்்பு ஆகியெற்றின் ைாரணமாை இந்த கசயல் 

முகறை்கு கபரும்பாலும் 3 முதல் 5 நாட்ைள் ெகர மட்டுபம ஆகிறது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

நாக மிரெ்ெ்ா திருவிழா 

 

❖ நாைாலாந்தில் உள்ள தைாஹிமா மாெட்டத்தில் உள்ள கசய்ஹாமா கிராமத்தில் நாைா 

மிரச்ச்ா திருவிழா ஏற்பாடு கசய்யப் பட்டிருந்தது. 

❖ இது முதலாெது நாகா மிரச்ச்ா (கிங் மிளைாய் ெகை) திருவிழாொகும். 

❖ நாகா மிரச்ச்ா ரைமானது ராஜா மிரச்ச்ா (கிங் மிளைாய்) என்று பிரபலமாை அறியப் 

படுகிறது. 

❖ இது ஸ்தைாவில் கார அலகுைள் (SHUs) பட்டியலில் இடம் கபற்றுள்ள முதல் ஐந்து 

கெப்பமான மிளைாய் ரைங்ைளில் ஒன்றாகும். 

❖ இது 2008 ஆம் ஆண்டில் நாைாலாந்து மாநிலத்கதச ் தசரந்்த விகள கபாருளுை்ைான 

புவிசார ்குறியீட்டிகனப் கபற்றது. 
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❖ இது பூட ்தஜாதலாகியா என்றும் தைாஸ்ட் கபப்பர ்என்றும் அகழை்ைப்படுகிறது. 

❖ இது தசாலதனசி குடும்பத்கதச ்தசரந்்த தைப்சிைம் இனத்கதச ்தசரந்்தது. 

 

பிரபலமானைரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கமல் நாராயண் சிங் 

❖ இந்தியாவின் முன்னாள் தகலகம நீதிபதி ைமல் நதரன் சிங் ைாலமானார.் 

❖ நீதிபதி நதரன் அெரை்ள் தகலகம நீதிபதியாை 17 நாட்ைள் மட்டுதம பதவி ெகித்தார.் 

❖ இது அெகர மிைை் குறுகிய பதவிை் ைாலம் கைாண்ட தகலகம நீதிபதி என்று குறிப்பிட 

அவருக்கு ொய்ப்பளித்தது. 

❖ இவர ்இந்தியாவின் 22ெது இந்தியத் தகலகம நீதிபதியாைப் பணியாற்றினார.் 

❖ இெரது பதவிை்ைாலம் 1991 ஆம் ஆண்டு நெம்பர ்25 ஆம் தததி முதல் 1991 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்12 ஆம் தததி ெகரயாகும். 

❖ ைங்கை நதி மாசுபாடு ெழை்கு, மரண தண்டகனயின் கசல்லுபடித் தன்கமகய 

எதிரத்்து தமற்கைாண்ட ெழை்கு உள்ளிட்ட பல முை்கிய தீரப்்புைளில் இெர ்ஒரு முை்கிய 

அங்ைத்திகன ெகித்தார.் 

 

 

பணதமாெடி தடுப்புெ ்ெட்டத்தின் தமல்முவறயீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தின் தவலைர் 

 

❖ பணதமாசடி தடுப்புச ் சட்டத்தின் கீழ் நிறுெப்பட்டுள்ள தமல்முகறயீட்டுத் 

தீரப்்பாயத்தின் தகலெராை நீதிபதி முனீஸ்ெர ்நாத ்பண்டாரி நியமிை்ைப்பட்டுள்ளார.் 

❖ நீதிபதி பண்டாரி அெரை்ள், கசன்கன உயரநீ்திமன்றத்தின் தகலகம நீதிபதி 
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பதவியில் இருந்து கசப்டம்பர ்12 ஆம் தததியன்று ஓய்வு தபை்ைார.் 

❖ SAFEMA (ைடத்தல்ைாரரை்ள் மற்றும் அந்நியச ்கசலாெணி தமாசடி கசய்பெரை்ள் சட்டம்) 

சட்டத்தின் கீழ் உருொை்ைப்பட்ட கசாத்துப் பறிமுதல் தீரப்்பாயம் மற்றும் பண 

தமாசடித் தடுப்புச ் சட்டத்தின் தமல்முகறயீட்டுத் தீரப்்பாயம் ஆகியகெ 2016 ஆம் 

ஆண்டு நிதிச ்சட்டத்தின் மூலம் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஒன்ைாக இகணை்ைப்பட்டன. 

 

அன்வி விஜய் ஜான்ஸாருகியா 

❖ ‘இரப்பர ் தைரள்்’ என்று அகழை்ைப்படும் அன்வி விஜய் சன்ஸாருகியா கடல்லியில் 

சமீபத்தில் பிரதமர ்அெரை்களச ்சந்தித்தார.் 

❖ 75 சதவீத அறிவுத்திறன் குகறபாடுள்ள மன நலிவு தநாயால் பாதிை்ைப்பட்ட இந்த 14 

ெயது சிறுமியின் ொழ்ை்கைகய தயாைா மாற்றியுள்ளது. 

❖ இெர ் இந்த ஆண்டு ஜனெரி 24 ஆம் தததியன்று பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் 

புரஸ்ைார ்விருதிகன கென்றார.் 

 

 

இந்தியத் தவலவம ைழக்கறிஞர் 

 

❖ K.K.தெணுதைாபால் பதவி விலகியகத அடுத்து, இந்தியாவின் 14ெது தகலகம 

ெழை்ைறிஞராை மூத்த ெழை்ைறிஞர ்முகுல் தராஹத்கி நியமிை்ைப்பட உள்ளார.் 

❖ தகலகம ெழை்ைறிஞராைப் பதவி ஆற்ற உள்ள தராஹத்கிக்கு  இது இரண்டாெது 

முகறயாகும். 

❖ அெரது முதல் பதவிை் ைாலம் 2014 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு 
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ஜூன் மாதம் ெகர ஆகும். 

❖ இந்தியாவின் தகலகம ெழை்ைறிஞர ் பதவியானது மத்திய நிரெ்ாைத்தின் ஒரு 

அங்ைமாை உள்ளது. 

❖ தகலகம ெழை்ைறிஞர ்நாட்டின் மிை உயரியச ்சடட் அதிைாரி ஆொர.் 

❖ அரசியலகமப்பின் 76ெது பிரிொனது இந்தியத் தகலகம ெழை்ைறிஞர ் பதவியிறன 

ெழங்குகிறது. 

❖ இந்தியாவின் தசாலிசிடட்ர ்ெழை்ைறிஞர ்மற்றும் இந்தியாவின் கூடுதல் தசாலிசிட்டர ்

ெழை்ைறிஞர ்ஆகிதயார ்அதிைாரப்பூரெ் கபாறுப்புைகள நிகறதெற்றுெதில் தகலகம 

ெழை்ைறிஞருை்கு உதவுகிறாரை்ள். 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

முப்பரிமாண முவறயில் அெச்ிடப்பட்ட ஏவுகல எந்திரத்திற்கான காப்புரிவம 

❖ அை்னிகுல் ைாஸ்தமாஸ் நிறுெனமானது, முப்பரிமாண முகறயில் அசச்ிடப்பட்ட அதன் 

ஏவுைல எந்திரத்தின் ெடிெகமப்பு மற்றும் உற்பத்திை்ைான முதல் ைாப்புரிகமகயப் 

கபற்றுள்ளது. 

❖ அதன் அை்னிகலட் ஏவுைல எந்திரத்திற்ைாை பவண்டி அந்த நிறுெனத்திற்கு ைாப்புரிகம 

அளிை்ைப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது இந்த ஆண்டின் இறுதியில் ஏெப்பட உள்ள அந்நிறுெனத்தின் அை்னிபான் ஏவுைல 

எந்திரத்திகன இயை்கும். 

❖ அை்னிகுல் ைாஸ்தமாஸ் இந்தியாவின் தனியார ் விண்கெளி சாரந்்த புத்கதாழில் 

நிறுெனங்ைளில் ஒன்றாகும் 

❖ அை்னிகலட் ஒரு ஒற்கறப் கபாருள் இயந்திரம் ஆகும். 

❖ இது இந்தியாவில் முழுகமயாை ெடிெகமை்ைப்பட்டுத் தயாரிை்ைப்பட்ட உலகின் முதல் 

ஒற்கறப் கபாருளாலான முப்பரிமாண முகறயில் அசச்ிடப்பட்ட ஏவுைல எந்திரமாகும். 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டின் கதாடை்ைத்தில் கெற்றிைரமாைச ்தசாதகன கசய்யப்பட்டது. 
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