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செப்டம்பர் – 25 

TNPSC துளிகள் 

❖ புற்றுந ோயோளிகளின்  லனுக்கோனத் தினம் என்றும் அழைக்கப்படும் உலக ந ோஜோ 

தினமோனது செப்டம்ப  ்12 ஆம் நேதியன்று அனுெ ிக்கப்படுகிறது. 

❖ சமோ ோக்நகோவில்  ழடசபற்ற மோற்றுே ்திறனோளிகளுக்கோன உலகத்  ேடகள கி ோண்ட் 

பி ிக்ஸ் நபோட்டியில் இ ்திய ஈட்டி எறிேல் வீ ரான நேநே ்தி  ஜஜோ ியோ சேள்ளிப் 

பேக்கே்திழன சேன்றுள்ளோ .் 

❖ மூன்றோேது LEADS ெ ்திப்போனது, "எதி க்ோலே்திற்கோனத் ேழலழம" என்ற ேழலப்பில் 

புது சடல்லியில்  டத்தப் பட்டது. 

❖ ஆசிய-பசிபிக் ஒலிப ப்பு நமம்போட்டு  ிறுேனே்திற்கோன  இ ்தியோவின் ேழலழமப்  

பேவியாமோனது நமலும் ஓ  ்ஆண்டிற்கு  ீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ SAFF மகளி  ்ெோம்பியன்ஷிப் நபோட்டியில் ேங்கோளநேெ மகளி  ்கால்பந்து அணி ேனது 

முேல் பட்டே்ழே சேன்றது. 

o நநபாளத்தின் காத்மாண்டுவில் நடடபபற்ற இறுதிப் நபாட்டியில் அந்த அணி 

நநபாள அணியிடன பென்றது. 

❖ குஜ ோே்திய சமோழிே ் திழ ப்படமோன "செல்நலோ ந ோ" 95ேது அகோடமி விருதுகள் 

அல்லது ஆஸ்கோ  ்விருதுகளுக்கோக இ ்தியோ ெோ ப்ோக ப ி ்துழ க்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஐஎன்எஸ் ே க்ோ ் கப்பல் கடற்சகோள்ழளய க்ளுக்கு எதி ோன  டேடிக்ழககளுக்கோக 

கினியோ ேழளகுடோப் பகுதியில் ந ோ ்துப் பணிக்கோக அனுப்பப் பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இந்தியாவின் முதல் கடல் பசு காப்பகம் 

 

❖ இ ்தியோவின் முேலோேது ‘கடல்பசு கோப்பகமோனது’ ேமிைகே்தில் அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இ ்ே உயி ினமோனது கடல் விலங்கினங்கழளப் போதுகோக்கவும் நமம்படுே்ேவும் 

உேவும் என்பேோல், இ ்ே அழி ்து ேரும் உயி ினங்கழளப் போதுகோக்கச ் பசய்ெழே 

ந ோக்கமோகக் சகோண்டு இ ்ே  டேடிக்ழகயோனது நமற்சகோள்ளப்பட்டது. 

❖ போக் வி ிகுடோவில் இ ்ேக் கோப்பகம்  ிறுேப்பட உள்ளது. 
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❖ கடல் பசுேோனது முேன்ழமயோக கடல்பகுதியில் ேளரக்ின்ற புல் படுக்ழககடள நம்பி 

ொழ்கின்ற மிகப்சப ிய ேோே  உண்ணி  ெடகயிலான கடல் ேோை் போலூட்டிகளோகும். 

❖ இ ்தியோவில் சுமோ  ்240 கடல் பசுக்கள் மட்டுநம இருப்பேோக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ அேற்றில் சபரும்போலோனழே போக் வி ிகுடோ பகுதியில் மட்டுநம கோணப்படுகின்றன. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ததசியத் சதாழில்நுட்ப ஜவுளித்துறை திட்டம் 

 

❖ ஜவுளி அழமெெ்கமோனது சிறப்பு ேழக இழைகள்,  ிழலயோன ஜவுளி ேழக, புவிெோ  ்

ஜவுளிே் துழற, இயக்கவியல் சேோழில்நுட்பம் மற்றும் விழளயோட்டுே் துழற ெோ  ்்ே 

ஜவுளி ஆகிய துழறகளில் 23 உே்திெோ  ்ஆ ோய்ெச்ிே் திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிே்து 

உள்ளது. 

❖ இ ்ே உே்திெோ  ்ஆ ோய்ெச்ித் திட்டங்கள் முேன்ழமே் திட்டமோன ‘நேசியத் சேோழில் 

நுட்ப ஜவுளிே ்துழற திடட்ே்தின்' கீை் நமற்சகோள்ளப்படுகிறது. 

❖ இ ்ே 23 ஆ ோய்ெச்ித் திட்டங்களில், நேளோண்ழம, திறன்மிகு ஜவுளிே் சேோழில், 

சுகோேோ   லன், உே்திெோ  ் பயன்போடு மற்றும் போதுகோப்புக் கேெ உழடகள் 

ஆகியேற்றில் பயன்போட்டுக் கூறுகழளக் சகோண்ட சிறப்பு ேழக இழைகளுக்கோன 12 

திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டன. 

❖ நேளோண்ழம மற்றும் சுகோேோ ே ் துழறயில் பயன்போட்டுக் கூறுகழளக் சகோண்ட 

 ிழலயோன ஜவுளிகளுக்கோன 4 திட்டங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ நமலும், புவிெோ  ்ஜவுளிே ்சேோழிலில் 5 திட்டங்களும், இயக்கவியல் ஜவுளிே ்சேோழிலில் 

1 திட்டமும், விழளயோட்டுே் துழற ெோ  ்்ே ஜவுளிே் சேோழிலில் 1 திட்டமும் இதன் மூலம் 

அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

மாவட்ட மாை்றுத் திைனாளிகள் மறுவாழ்வு றமயங்கள் 

❖  ோடு முழுேதும் உள்ள ஒன்பது மோேட்ட மோற்றுே் திறனோளிகள் மறுேோை்வு ழமயங்கள் 
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நபெச்ு, போ ழ்ே ெோ  ்்ே சிகிெழ்ெ மற்றும் உளவியலோள க்ழள உள்ளடக்கிய 

ழமயமோக நமம்படுே்ேப் பட்டுள்ளன. 

❖ நமம்படுே்ேப்பட்ட மோதி ி மோேட்ட மோற்றுே் திறனோளிகள் மறுேோை்வு ழமயங்கள் 

படோன், பிலிபிே், பந லி, போலகோட், நகோலோகோட், அகமேோபோே,் அம ோேதி, குலு மற்றும் 

 ோம்பூ  ்ஆகிய இடங்களில் அழம ்துள்ளன. 

❖ மோேட்ட மோற்றுே் திறனோளிகள் மறுேோை்வு ழமயங்கள் என்பது மே்திய ெமூக  ீதி 

மற்றும் அதிகோ மளிே்ேல் அழமெெ்கே்தின் ஒரு முன்சனடுப்போகும். 

❖ இ ்தியோவின் கி ோமப்புறப் பகுதிகளில் உள்ள மோற்றுே ் திறனோளிகளுக்கு (PwDs) 

வி ிேோன நெழேகழள ேைங்குேழே இது ந ோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

 

 

சியாெச்ினில் செயை்றகக்தகாள் அடிப்பறடயிலான இறைய தெறவ 

 

❖ இ ்திய இ ோணுேமோனது ெமீபே்தில் லடாக்கில் சியோெச்ின் பனிப்போழற பகுதியில் 

செயற்ழகக் நகோள் அடிப்பழடயிலோன இழணய நெழேழயச ்செயல்படுேத்ியது. 
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❖ இது உலகின் மிக உய மோன நபோ க்்களமோன 19,061 அடி உய ே்தில் உள்ள சியோெச்ின் 

பனிப்போழறப் பகுதியில் செயல்படுே்ேப்பட்டது. 

❖ பி ோட்நபண்ட ்ச ட்சேோ க்் லிமிசடட் (BBNL)  ிறுேனம் மூலமோக இ ்ேச ்நெழேயோனது 

ேைங்கப் படுகிறது. 

 

ெமரத்் தராந்துக் கப்பல் 

❖ கடநலோ ப் போதுகோப்பு அழமப்ழப நமம்படுே்துேேற்கோக, இ ்தியக் கடநலோ க் கோேல் 

பழடயோனது ேனது கடற்பழடயில் ெம ே் ்எனும் ஒரு ந ோ ்துக் கப்பலிழன இழணே்து 

உள்ளது. 

❖ இ ்ேக் கப்பலில் ஒரு அதி வீனக் கண்கோணிப்பு அழமப்போனது சபோருே்ேப் பட்டு 

உள்ளநதாடு, இ ்ேக் கப்பல் கடல் எண்சணய்க் கசிழே கட்டுப்படுே்தும் திறடனயும் 

சகோண்டுள்ளது. 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

நிகர தநரடி வரி வசூல் 

 

❖ மே்திய ந  டி ே ிகள் ேோ ியம் (CBDT) சேளியிட்டுள்ள ஒரு அறிக்ழகயில், இ ்ே  ிதி 

ஆண்டில் இதுேழ  ேசூலோன  ிக  ந  டி ே ி ேசூல் ஆனது ₹700,669 நகோடியோக 

உள்ளது. 
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❖ மு ்ழேய  ிதியோண்டின் இநே கோலகட்டே்துடன் ஒப்பிடுழகயில் இது 23% அதிகமோகும். 

❖  ிக  ந  டி ே ி ேசூல் (திருப்பிெ ்செலுே்துேடல மதிப்பிடுேேற்கு முன்) மு ்ழேய  ிதி 

ஆண்டின் இநே கோலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுடகயில், ₹642,287 நகோடியோக இரு ்ே 

நிடலயில், இது ேழ யில் 30% ேள ெ்ச்ியுடன் ₹836,225 நகோடியோக உள்ளது. 

  

இந்தியாவிை்கு அதிகளவில் கசச்ா எை்சைய் விநிதயாகிக்கும் இரை்டாவது 

நாடு 

❖ இ ்தியோவிற்கு அதிகளவில் கசச்ா எண்சணய் வி ிநயோகிக்கும் இ ண்டோேது  ோடோக 

ெவுதி அந பியோ உருசேடுே்துள்ளது. 

❖ ெவுதி அந பியோ ஒரு சிறிய விே்தியோெே்தில்   ்யோழே மு ்தியுள்ள நிடலயில், அநே 

ெமயம் ஈ ோக் ேனது முேலிடே்ழேே் ேக்க ழேே்துக் சகோண்டுள்ளது. 

❖ இதில் ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 4ேது இடே்தில் உள்ளது. 

❖ குழேே ்  ோட்டிழனப் பின்னுக்குே் ேள்ளி, இ ்தியோவிற்கு அதிகளவில் எண்சணய் 

வி ிநயோகிக்கும் ஐ ்ேோேது  ோடோக கஜகஸ்ேோன் மோறியது.  

❖ அழேே ்சேோட  ்்து அசம ிக்கோ இடம் சபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தியா உலகிநலநய அதிகளவில் எண்சணய் இறக்குமதி செய்கின்ற, அதிகளவில் 

எண்சணய்ப் பயன்போடு உள்ள மூன்றோேது  ோடோகும். 

 

சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

எல்றலக்கு அப்பாை்பட்ட செந்நிைப் பாை்டா பாதுகாப்பு 

 

❖ SBI அறக்கட்டழள மற்றும் WWF இ ்தியோ ஆகியழே இழண ்து நமற்கு ேங்கோளே்தின் 

கலிம்நபோங் மோேட்டம், சிக்கிம் மற்றும் டோ ஜ்ிலிங் ஆகிய பகுதிகளில் செ ் ிறப் 
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போண்டோக்கழளப் போதுகோக்கச ்பசய்ெேற்கோக எல்ழலக்கு அப்போற்பட்டப் போதுகோப்பு 

முயற்சியில் ஒன்றிழண ்து ஈடுபட்டுள்ளன. 

❖ SBI அறக்கட்டழள என்பது போ ே ஸ்நடட ்ேங்கியின் சபரு ிறுேனச ்ெமூகப் சபோறுப்பு 

ெோ  ்்ே பி ிேோகும். 

❖ WWF இ ்தியோ, இ ்தியோவின் சுற்றுெச்ூைல் அழமப்புகழளயும் ேளமோன பல்லுயி ப்் 

சபருக்கே்ழேயும் போதுகோக்க உேவும்  ழடமுழற ெோ  ்்ேத் தீ வ்ுகழள உருேோக்கச ்

பசய்ேேற்கும் விளக்கிக் கோட்டுேேற்கும் உறுதி பூண்டுள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

ஸ்மிதா பாட்டீல் நிறனவு விருது 

❖ மதிப்புமிக்க பி ியே ஷ்ினி அகோடமியின் ஸ்மிேோ போட்டீல்  ிழனவு விருது ேைங்கும் 

விைோவில் ஆலியோ பட ்சிற ்ே  டிழகக்கோன விருழேப் சபற்றுள்ளோ .் 

❖ இ ்தியே் திழ யுலகில் அே  ்ஆற்றியப் போ ோட்டுக்கு ியப் பங்களிப்பிற்கோக இ ்ே 

விருேோனது ேைங்கப்படுகிறது.  

❖ பி ியே ஷ்ினி அகோடமியோனது முேன்ழமயோன இலோப ந ோக்கமற்ற, ெமூக-கலோெெ்ோ  

மற்றும் கல்வி  ிறுேனமோகும். 

 

 

சிைந்த பிசரஞ்சு குடிமகன் சகௌரவ விருது 

❖ பி மல் குழுமே்தின் துழணே ் ேழலே  ் ஸ்ேோதி பி மலுக்கு செேோலிய  ் டி லோ 

சலஜியன் டி'ஹோனூ  ் (ழ ட ்ஆஃப் தி சலஜியன் ஆஃப் ஹோன -்மோவீ  )் பட்டமோனது 

ேைங்கப்பட்டது. 

❖ நேசியம் மற்றும் ெ ே்நேெ அளவில் ேணிகம் மற்றும் சேோழில், அறிவியல், மருே்துேம், 

கழல மற்றும் கலோெெ்ோ ம் ஆகிய துழறகளில் பி மல் குழுமம் ஆற்றியச ்சிற ்ேச ்

ெோேழனகள் மற்றும் பங்களிப்பிற்கோன அங்கீகோ மோக இ ்ே விருேோனது ேைங்கப் 

பட்டது. 

❖ 2006 ஆம் ஆண்டில், பி ோன்சின் இ ண்டோேது மிக உய ிய குடிமகன் சகௌ ே விருேோன 

செேோலிய  ்டி எல்'ஆ ட்்ந  ந  னல் டு சம ிட ் (ழ ட் ஆஃப் தி ஆ ட்  ்ஆஃப் சம ிட)் 

விருதும் அேருக்கு ேைங்கப்பட்டது. 
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❖ இே  ்பே்மஸ்ரீ விருதிழனயும் சபற்றே  ்ஆேோ .் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்வததெ செந்நிைப் பாை்டா தினம் - செப்டம்பர் 17 

 

❖ செப்டம்ப  ்மோேே்தின் ஒே்சேோரு மூன்றோேது ெனிக்கிைழமயும் ெ ே்நேெ செ ் ிறப் 

போண்டோ தினமோகக் சகோண்டோடப்படுகிறது. 

❖ செ ் ிறப் போண்டோக்கள், கிைக்கு இமயமழலப் பகுதி மற்றும் சேன்நமற்கு சீனோழேப் 

பூ வ்ீகமோகக் சகோண்டழேயோகும். 

❖ இடெ இ ்தியோ, ந போளம், பூடோன் மற்றும் சீனோ நபோன்ற  ோடுகளில் ெடட்ப் பூ ே்மோக 

போதுகோக்கப் படும் ஒரு அழி ்து ேரும் உயி ினமோகும். 

❖ இ ்ே அைகோன விலங்குகழளப் போதுகோப்பது சேோட ப்ோன விழிப்புண ழ்ே ஏற்படுே்ே 
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பசய்ேழே இே்தினம் ந ோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

❖ இ ்ேே ்தினமோனது முேன்முேலில் 2010 ஆம் ஆண்டில் அனுெ ிக்கப்பட்டது.  

❖ நமலும், இந்த விலங்குகளின் போதுகோப்பிற்கோகப் பி ேத்ிநயகமோக  ிறுேப்பட்ட ஒரு 

அழமப்போன செ ் ிறப் போண்டோ ேழலயழமப்பினோல் இே்தினம் அனுெ ிக்கப்படே் 

சேோடங்கப் பட்டது. 

 

உலக அல்றெமர் தினம் - செப்டம்பர் 21 

 

❖ இ ்ேத் தினம்   ம்பியல் நகோளோறு ந ோய் பற்றி ஒரு விழிப்புண ழ்ே ஏற்படுே்ேச ்

பசய்ேழே ந ோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

❖ அல்ழெம  ்ந ோய் மறதி ந ோய்க்கோன மிகப் சபோதுேோன ஒரு கோ ணமோகும். 

❖ நமலும், ஒரு  ப ின்  ிழனேோற்றல், மன திறன் மற்றும் எளிய பணிகழளெ ்செய்யும் 

திறழன இது போதிக்கிறது. 

❖ இ ்ேே ்தினமோனது முேன் முேலில் 1994 ஆம் ஆண்டு செப்டம்ப  ் 21 ஆம் நேதியன்று 

அனுெ ிக்கப்பட்டது. 

 

உலக அறமதி தினம் - செப்டம்பர் 21 

 

❖ ெ ே்நேெ அழமதி தினமோனது ஐக்கிய  ோடுகளின் சபோதுெ ் ெழபயினோல் 1981 ஆம் 

ஆண்டில்  ிறுேப்பட்டது. 
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❖ முேலோேது ெ ே்நேெ அழமதி தினமோனது1982 ஆம் ஆண்டில் அனுெ ிக்கப்பட்டது 

❖ ெ ்நேகம் மற்றும் சேறுப்பு நபோன்ற உண வ்ுகழள சேல்கின்ற இ க்கமும் பெெ்ோ 

ேோபமும்  ிழற ்ே ஓ  ்உலகே்ழே உருேோக்கச ்பசய்ேேழன ந ோக்கமோகக் சகோண்டு 

இே்தினமோனது அனுெ ிக்கப்படுகிறது. 

❖ இ ்ே ஆண்டின் இே்தினமோனது “இனசேறிழய முடிவுக்குக் சகோண்டு ேருேல் மற்றும் 

அழமதிழயக் கட்டிசயழுப்புேல்” என்ற கருே்துருவுடன் அனுெ ிக்கப்பட்டது. 
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