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செப்டம்பர் – 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ கஜகஸ்தான் அரசானது அதன் தலைநகரின் பலைய பபயரான ஆஸ்தானாலை 

மீண்டும் பகாண்டு ைருைதற்காக ஒரு மசசாதாலை நிலறசைற்றியது.  

o அதன் பபயரானது 2019 ஆம் ஆண்டிை் நூர-்சுை்தான் என மாற்றப்பட்டது. 

❖ மகாராஷ்டிராவின் மும்லப நகரிை் 2022 ஆம் ஆண்டு உைக நிதித் பதாழிை்நுட்பத் திரு 

விைாைானது நலடபபற்றது. 

❖ முன்னாள் குடியரசுத் தலைைர ் ராம்நாத் சகாவிந்த் அைரக்ள், ‘Ambedkar and Modi: 

Reformer’s Ideas Performer’s Implementation’ என்றப் புத்தகத்திலன பைளியிட்டார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஜ ாயமாலா வழக்கு 

 

❖ சஜாயமாைா என்ற யானனனயப் பாதுகாப்புக் காைலிை் லைக்கக் சகாரி, அசாம் அரசு 

பகௌகாத்தி உயர ்நீதிமன்றத்திை் மனுத் தாக்கை் பசய்துள்ளது. 

❖ சஜாயமாைா என்பது தமிைக அரசிற்கு குத்தலகக்கு ைைங்கிய சகாயிை் யாலன ஆகும். 

❖ அசாமிை் இருந்து பகாண்டு ைந்த யாலனகலளத் தமிைக அரசு திருப்பி அனுப்ப 

மறுத்தது. 

❖ சஜாயமாைா யாலனயானது தமிைகத்திை் உள்ள ஒரு சகாவிலிை் பகாடுலமப் படுத்தப் 

படுைதாக விைங்குகள் உரிலம பதாடரப்ான ஒரு குழுைான PETA பதரிவித்தலதத் 

பதாடரந்்து இந்தச ்சரச்ல்சயானது பதாடங்கியது. 

❖ சஜாயமாைா உடப்ட ஒன்பது யாலனகலளத் தமிைகத்திற்குக் குத்தலகக்கு விட்டதாக 

அசாம் அரசு கூறுகிறது. 

 

ஜதசியெ ்செய்திகள் 

ஐஎன்எஸ் அ ய் கப்பல் படடயிலிருந்து ஓய்வு  

❖ ஐஎன்எஸ் அஜய் கப்பைானது 1990 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி 24 ஆம் சததியன்று முன்னாள் 

சசாவியத் ஒன்றியத்தின் ஜாரஜ்ியாவின் சபாட்டி எனும் நகரிை் பலடயிை் இலணக்கப் 
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பட்டது. 

❖ 32 ஆண்டுகள் நம் நாடட்ிற்கு மகத்தானச ் சசலை ைைங்கிய இந்தக் கப்பை் பின்னர ்

பலடயிலிருந்து நீக்கப்பட்டது. 

❖ காரக்ிை் சபாரின் சபாது நலடபபற்ற தை்ைார ்நடைடிக்லக மற்றும் 2001 ஆம் ஆண்டிை் 

நலடபபற்ற பராக்கிரம் நடைடிக்லக உட்பட பை கடற்பலட சாரந்்த நடைடிக்லககளிை் 

இந்தக் கப்பை் பங்சகற்றது. 

 

 

சபண்களால் இயக்கப்படும் முதலாவது ஒட்டக படடப்பிரிவு 

 

❖ எை்லைப் பாதுகாப்புப் பலடயின் பபண்களாை் இயக்கப்படும் முதைாைது ஒட்டக 

பலடப் பிரிைானது ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத ் பகுதிகலள ஒட்டிய இந்தியா-
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பாகிஸ்தான் எை்லையிை் நிலை நிறுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ டிசம்பர ்01 ஆம் சததி நலடபபற உள்ள எை்லைப் பாதுகாப்புப் பலடயின் எழுசச்ித் தின 

அணி ைகுப்பிை் இந்த அணி முதை் முலறயாக பங்சகற்க உள்ளது. 

❖ இந்தப் பலடயானது உைகிசைசய இது சபான்ற முதை் ைலக பலடப் பிரிைாகும். 

 

இஸ்லாம் மற்றும் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறிய பட்டியலிடப்பட்ட ொதியினர் நிடல 

 

❖ இந்து, பபௌத்தம் மற்றும் சீக்கியம் அை்ைாத பிற மதங்களுக்கு மாறிய படட்ியலிடப் 

பட்ட சாதியினர ்அை்ைது தலித்துகளின் சமூக, பபாருளாதார மற்றும் கை்வி நிலைலய 

ஆய்வு பசய்ய மத்திய அரசு ஒரு சதசிய ஆலணயத்லத அலமக்க உள்ளது. 

❖ தற்சபாலதய பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் படட்ியலிை் அதிக உறுப்பினரக்லளச ்

சசரப்்பதாை் ஏற்படும் பாதிப்புகலளயும் இது ஆய்வு பசய்யும். 

❖ இஸ்ைாம் மற்றும் கிறிஸ்தை மதத்திற்கு மாறிய பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ்மற்றும் 

இதரப் பிற்படுத்தப்படட் ைகுப்பிலனச ்சசரந்்த உறுப்பினரக்ள் இந்த ஆய்விை் சசரக்்கப் 

படவிை்லை. 

❖ 341ைது விதியின் கீைான 1950 ஆம் ஆண்டு அரசியைலமப்பு (பட்டியலிடப்பட்ட 

சாதிகள்) ஆலணயானது இந்து மதம், சீக்கியம் அை்ைது பபௌத்தம் தவிர சைறு எந்த 

மதத்லதச ் சசரந்்த தனிநபலரயும் பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் ைகுப்பின் கீழ் ஒரு 

உறுப்பினராக அங்கீகரிக்க முடியாது என்று கூறுகிறது. 

❖ முதலிை் பைளியிடப்படட் ஆலணயானது இந்து மதத்லத மட்டுசம சசரந்்த 
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பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் ைகுப்பினலர மட்டுசம அவ்வாறான உறுப்பினரக்ளாக  

ைலகப்படுத்தியது. 

❖ இது பின்னர ் 1956 ஆம் ஆண்டிை் சீக்கியரக்லளயும், 1990 ஆம் ஆண்டிை் 

பபௌத்தரக்லளயும் சசரப்்பதற்காகத் திருத்தியலமக்கப்பட்டது. 

 

ெர்வஜதெெ ்செய்திகள் 

முதலாவது முத்தரப்பு அடமெெ்ரக்ள் ெந்திப்பு 

❖ இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் தங்களது 

முதைாைது முத்தரப்பு அலமசச்ரக்ள் சந்திப்பிலன நடத்தின. 

❖ அலை உத்திசார ்பங்குதார நாடுகள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு சலபயின் 

உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கு இலடசயயான கருத்துகளின் "அை்ைப்சபாது பரிமாறிக் 

பகாள்ளுதை்" மீது கைனம் பசலுத்துைதன் மூைம் உத்தி சாரந்்த சில நடைடிக்லககலள 

சமற்பகாள்ைதற்கான புதிய மற்றும் சமகாை ைழிமுலறகள் பற்றி விைாதித்தன. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்ெடபயின் 77வது அமர்வு 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ் சலபயின் 77ைது அமரை்ானது பசப்டம்பர ் 13 ஆம் சததி 

அன்று நலடபபற்றது. 

❖ இந்த அமரவ்ின் கருத்துரு, "ஒரு முக்கியத் தருணம்: ஒன்சறாபடான்று பிலணந்த 
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சைாை்களுக்கு ஏற்ப மாறி ைரும் தீரவ்ுகள்" என்பதாகும். 

❖ இந்த ைருடாந்திரப் பபாது விைாதத்திை் பங்சகற்று முதலிை் உலரயாற்றும் உரிலம 

உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் உறுப்பினர ்நாடு பிசரசிை் ஆகும். 

❖ 1955 ஆம் ஆண்டிை் நலடபபற்ற 10ைது ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் அமரவ்ிலிருந்து 

கிட்டத்தட்ட 70 ஆண்டுகளாக இந்த நாடு முதன்லமப் சபசச்ாளராக உள்ளது. 

❖ இந்த அமரவ்ிலன ஏற்பாடு பசய்கின்ற அபமரிக்க நாடானது இந்த அமரவ்ிை் 

இரண்டாைதாக உலரயாற்றும் ஒரு நாடாகும். 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சதன்ஜமற்கு பருவக்காற்று மீதான அறிக்கக 

 

❖ உள்நாட்டு இடப்பபயரவ்ு கண்காணிப்பு லமயம் (IDMC) மற்றும் ஆசிய சமம்பாட்டு 

ைங்கி ஆகியலை இலணந்து சமீபத்திை் ஒரு கூட்டு அறிக்லகலய பைளியிடட்ன. 

❖ பதன்சமற்கு பருைக்காற்று காைமானது அதன் பருை காைத்லத விட நீண்ட காைம் 

நீடிப்பதாக இந்த அறிக்லக கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இது ைடகிைக்கு பருைக் காற்றுடன் இலணந்து, பதற்காசியாவிை் கடுலமயான மலைப் 

பபாழிவு, பைள்ளம் மற்றும் புயை்கலள ஏற்படுத்தைாம். 

❖ பதன்சமற்கு பருைக்காற்றானது சரியான சநரத்திை் இந்தியாவின் தீபகற்பப் 

பகுதியிலன அலடந்தததாடு, பசப்டம்பர ்மாதத்தின் பருைகாை எை்லைக்கு அப்பாலும் 

அது அங்கு நிலை பகாண்டுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை், ைடகிைக்குப் பருைக்காற்றுடன் இலணந்து இது அக்சடாபர ்ைலர 

நீடித்தது.  

❖ இந்த காைகட்டத்திை் ஏற்பட்ட சபரழிவுகளாை் பதற்காசியாவிை் சுமார ்61.4 மிை்லியன் 

மக்கள் இடம் பபயரந்்ததாக இந்த அறிக்லக கண்டறிந்துள்ளது.  
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❖ இதிை் 58.6 மிை்லியன் மக்கள் ைானிலை பதாடரப்ான சபரிடரக்ளாை் இடம் பபயரந்்து 

உள்ளனர.் 

❖ பைள்ளம் மற்றும் புயை்கள் காரணமாக 90 சதவீத இடப்பபயரவ்ுகள் ஏற்படுத்தப் பட்டு 

உள்ளன. 

❖ பைள்ளத்தினாை் 37.4 மிை்லியன் மக்கள் இடம் பபயரந்்தததாடு, பபரிய பைப்ப 

மண்டைச ்சூறாைளிகள் உள்ளிட்ட புயை் சபான்ற காரணிகள் 21 மிை்லியன் அளவிற்கு 

உள்நாட்டு இடப்பபயரவ்ுகலள ஏற்படுத்தின. 

❖ ஒட்டு பமாத்த ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்திை், 2010-2021 ஆகிய காைகட்டத்திை் சுமார ்

225 மிை்லியன் நபரக்ள் இடம்பபயரந்்துள்ளனர.் 

❖ ஒை்சைார ் ஆண்டும், சபரழிவு காரணமாக கிட்டத்தட்ட 19 மிை்லியன் மக்கள் இடம் 

பபயரந்்துள்ளனர.் 

❖ இது இடப்பபயரவ்ு குறிதத் பமாத்த உைகளாவிய எண்ணிக்லகயிை் 75 சதவீதத்திற்கும் 

அதிகமாகும். 

❖ ஆசிய பசிபிக் பகுதியிை் ஏற்படும் அலனத்து சபரிடர ் சாரந்்த இடப்பபயரவ்ுகளிை் 95 

சதவீதம் பருை மலை, பைள்ளம் மற்றும் புயை்கள் ஆகியைற்றினாை் ஏற்படுகின்றன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஜொவியத் விண்சவளி வீரர் வஜலரி பாலியஜகாவ் 

 

❖ விண்பைளியிை் அதிக சநரம் ைசித்தைர ் என்ற ஒரு சாதலனலயப் பலடத்த ைசைரி 

பாலியாசகாை் சமீபத்திை் காைமானார.் 

❖ 1994 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி 08 ஆம் சததி முதை் 437 நாட்கள் விண்பைளியிை் அைர ்

தங்கியிருந்தார.் 

❖ அைர ்1995 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்22 ஆம் சததியன்று பூமிக்குத் திரும்புைதற்கு முன்பு 7,000 

முலறக்கு சமை் பூமிலயச ்சுற்றி ைந்தார.் 

❖ முன்னதாக, 1988-89 ஆம் ஆண்டிை் சமற்பகாள்ளப்பட்ட ஒரு பயணத்திை் பாலியாசகாை் 

288 நாட்கள் விண்பைளியிை் ைசித்திருந்தார.் 

❖ இைர ் 1999 ஆம் ஆண்டிை் சமற்பகாள்ளப்பட்ட SFINCSS-99 என்ற (விண்பைளி 

நிலையத்திற்கான சரை்சதசக் குழுவினரின் விமானத்தின் மாதிரியிலன 

உருைாக்குதை்) ஒரு பரிசசாதலனயிை் பங்சகற்றார.் 

❖ 1999 ஆம் ஆண்டிை், பசரஜ்ி அை்சதசயை் என்ற விண்பைளி வீரர ் 747 நாட்கள் 
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விண்பைளியிை் தங்கியிருந்து, 678 நாட்கள் விண்பைளியிை் ைசித்த பாலியசகாவின் 

மிக நீண்ட காைச ்சாதலனலய முறியடித்தார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இரயில்ஜவ பாதுகாப்புப் படடயின் 38வது எழுெச்ி தினம் 

 

❖ இரயிை்சை பாதுகாப்புப் பலட (RPF) ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்20 ஆம் சததி 

அன்று தனது 38ைது எழுசச்ி தினத்லதக் பகாண்டாடியது. 

❖ இரயிை்சை பாதுகாப்புப் பலடயின் சதசிய அளவிைான அணிைகுப்பு புது படை்லிக்கு 

பைளிசய சைறு ஒரு பகுதியிை் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது இதுசை முதை் முலறயாகும். 

❖ இரயிை்சை பசாத்துக்களுக்குப் பாதுகாப்லப ைைங்குைதற்காக 1957 ஆம் ஆண்டின் 

பாராளுமன்றச ் சட்டத்தின் மூைம் இரயிை்சை பாதுகாப்புப் பலடயானது உருைாக்கப் 

பட்டது. 

❖ பாராளுமன்றமானது 1985 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் 20 ஆம் சததியன்று, இரயிை்சை 

பாதுகாப்புப் பலடச ்சடட்த்லதத் திருத்தியதன் மூைம் ‘மத்திய அரசின் ஆயுதப்பலட’ 

என்ற அந்தஸ்தானது இப்பலடக்கு ைைங்கப்பட்டது. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

உலகப் புடதபடிவ எரிசபாருள்கள் பதிஜவடு 

❖ உைகப் புலதபடிை எரிபபாருள்கள் பதிசைடு என்பது புலதபடிை எரிபபாருள்களின் 

இருப்பு, உற்பத்தி மற்றும் உமிை்வு பற்றிய உைகின் முதை் பபாது தரவுத் தளமாகும். 

❖ உைகப் புலதபடிை எரிபபாருள்கள் பதிசைடு என்பது உைபகங்கிலும் உள்ள புலதபடிை 

எரிபபாருட்கலளக் கண்காணிக்கும் "முதை் முழுலமயான பைளிப்பலடயான" பபாது 

தரவுத ்தளமாகும். 
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❖ இது காரப்ன் கண்காணிப்பு மற்றும் உைக ஆற்றை் கண்காணிப்பு அலமப்பு ஆகிய 

அனமப்புகளாை் பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ பசப்டம்பர ் 13 ஆம் சததியன்று நியூயாரக்் நகரிை் பதாடங்கவுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் 

பபாதுச ் சலபயின் மாநாடு மற்றும் COP27 ஆகிய இரண்டு முக்கியமான சரை்சதச 

பருைநிலைப் சபசச்ுைாரத்்லதகளுடன் ஒத்துப் சபாகும் ைலகயிை் இது பைளியிடப் 

பட்டது. 

❖ இது நைம்பர ்மாதம் எகிப்தின் ஷரம்் எை்-சஷக் நகரிை் ஏற்பாடு பசய்யப்பட உள்ளது. 

❖ 89 நாடுகளிை் உள்ள 50,000 க்கும் சமற்பட்ட எண்பணய், எரிைாயு மற்றும் நிைக்கரி 

தளங்களின் தரவுகள் இந்த பதிசைடுகளிை் இடம் பபற்றுள்ளன. 

❖ இது உைக உற்பத்தியிை் 75 சதவீதம் ஆகும். 
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