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செப்டம்பர் – 26  

TNPSC துளிகள் 

❖ 25 வயதான பருவநிலை ஆரவ்ைரான வனனசா நனேட் என்பவர ்யுனிசசஃப் அலைப்பின் 

நை்சைண்ணத் தூதராே நியமிே்ேப்பட்டுள்ளார.் 

❖ பயங்ேரவாதத்தாை் பாதிே்ேப்பட்டவரே்ள் குறித்த ஐே்கிய நாடுேள் சலபயின் 

உைேளாவிய ைாநாட்டின் முதைாவது அைரவ்ான உயரை்ட்ட அலைசச்ரே்ள் 

கூட்டைானது சமீபத்திை் நியூயாரக்் நகரில் நலடசபற்றது. 

❖ னதசிய சுோதார இயே்ேத்தின் கீழான ஒரு ைாசபருை் அளவிைான உயர ்இரத்த அழுத்த 

இலடயீட்டு நடவடிே்லேயான ‘இந்திய உயர ் இரத்த அழுத்தே் ேட்டுப்பாட்டு 

முன்சனடுப்பு (IHCI)’ என்பதற்காக இந்தியாவிற்கு ஐே்கிய நாடுேள் சலபயின் விருது 

என்பது வழங்ேப் பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயன்படுத்தப்பட்டப் பழமையான தங்கை் 

 

❖ வடே்குப்பட்டு ஊராட்சியிை் னைற்சோள்ளப்பட்ட ஒரு சதாை்லியை் துலற அேழாய்விை் 

பழங்ோைத்திை் பயன்படுத்தப்பட்ட தங்ேை் கிலடத்துள்ளது. 

❖ ோஞ்சிபுரை் ைாவட்டத்லத அடுத்த ஒரேடை் கிராைத்திை் அேழாய்வுே்ோன இடை் னதரவ்ு 

சசய்யப் பட்டது. 

❖ ேருப்பு ைற்றுை் சிவப்பு நிற ைட்பாண்டங்ேள், வரண்ை் பூசப்பட்ட ைடப்ாண்டங்ேள் 

ைற்றுை் சின்னங்ேள் சபாறிே்ேப்பட்ட ைட்பாண்டங்ேள் ைற்றுை் னராைானிய 

ைட்பாண்டங்ேளுை் இங்கு ேண்டுபிடிே்ேப்பட்டன. 

❖ னைலுை் 1.5 கிராை் எலடயுள்ள 2 தங்ே ஆபரணங்ேளுை் இங்கு கிலடத்துள்ளன. 

❖ சிறு சிறு ோதணிேள், தங்ே ஆபரணங்ேள், சிறு சிறு வட்ட வடிவச ்சிை்லுேள், இருை்புப் 

சபாருட்ேள் ைற்றுை் வலளயை் துண்டுேள் ஆகியலவயுை் இங்கு ேண்டுபிடிே்ேப் பட்டு 

உள்ளன. 
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❖ இலவ 4000 ஆண்டுேள் முதை் 10000 ஆண்டுேளுே்கு முன்பு வாழ்ந்த ைே்ேள் 

பயன்படுத்திய சபாருட்ேளாே இருே்ேைாை். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

கிழக்காசிய உெச்ி ைாநாடு 

❖ ேை்னபாடியாவின் சீை் ரீப் நேரிை் நலடசபற்ற கிழே்ோசிய உசச்ி ைாநாட்டின் 

சபாருளாதார அலைசச்ரே்ள் சந்திப்பிை் இந்தியாவின் வரத்்தேை் ைற்றுை் சதாழிை் 

துலற அலைசச்ர ்அனுப்ரியா பனடை் பங்னேற்றார.் 

❖ இந்தச ் சந்திப்பிை் ஆசியான் அலைப்பின் 10 உறுப்பினர ் நாடுேளின் பிரதிநிதிேள் 

ைற்றுை் ஆஸ்தினரலியா, சீனா, இந்தியா, ஜப்பான், நியூசிைாந்து, சதன் சோரியா, 

ரஷ்யா ைற்றுை் அசைரிே்ோ உள்ளிட்ட எட்டு பங்குதார நாடுேளின் பிரதிநிதிேள் 

ஆகினயார ்ேைந்து சோண்டனர.் 

❖ கிழே்ோசிய உசச்ி ைாநாடு (EAS) என்பது இந்திய-பசிபிே் பிராந்திய நாடுேளின் உத்தி 

சார ்னபசச்ுவாரத்்லதே்ோன முதன்லை ைன்றைாகுை். 

 

 

இந்திய-பசிபிக் இராணுவ தைலாண்மை கருத்தரங்கை் 

 
❖ இந்திய-பசிபிே் பிராந்தியத்தின் மிேப்சபரிய தலரப்பலட ைாநாடானது வங்ோள 
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னதசத்தின் பிரதைர ்னஷே் ஹசீனா தலைலையிை் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்திய-பசிபிே் பிராந்தியத்திை் அலைந்துள்ள 24 நாடுேலளச ் னசரந்்த இராணுவத ்

தலைவரே்ள் டாே்ோ நேரிை் நலடசபற்ற இந்திய-பசிபிே் இராணுவ னைைாண்லைே் 

ேருத்தரங்கிை் (IPAMS) பங்னேற்றனர.் 

❖ 47வது இந்திய-பசிபிே் இராணுவ னைைாண்லை ேருத்தரங்ேைானது, இந்தியாவிை் 

நலடசபற உள்ள நிலலயில், இரண்டு ஆண்டிற்கு ஒரு முலற நலடசபறுை் இந்திய-

பசிபிே் இராணுவத் தலைவரே்ள் ைாநாட்டிை் இந்தியா அதன் தலைலைத்துவத்திலனப் 

பகிரந்்து சோள்ள உள்ளது.  

 

உலக தூய்மை ஆற்றல் நடவடிக்மக ைன்றை் 

❖ அசைரிே்ோவிை் உள்ள பிட்ஸ்பரே்் நேரிை் நலடசபற்ற உைேத் தூய்லை ஆற்றை் 

நடவடிே்லே ைன்றத்திை் பங்னேற்ே உள்ள இந்தியே் குழுவிற்கு ைத்திய அறிவியை் 

ைற்றுை் சதாழிை்நுட்ப அலைசச்ர ்ஜினதந்திர சிங் அவரே்ள் தலைலை தாங்குகிறார.் 

❖ தூய்லையான எரிசே்தி ேண்டுபிடிப்பு ைற்றுை் சசயைாே்ேத்திலன விலரவு படுத்தச ்

சசய்வதற்ோன வழிேலளப் பற்றி விவாதிே்ே 30 நாடுேலளச ் னசரந்்த அலைசச்ரே்ள் 

இந்த நிேழ்விை் பங்னேற்ே உள்ளனர.் 

 

 

பிரபலைானவரக்ள், விருதுகள், ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

ஆண்டின் 13வது ெமூக சதாழில்முமனதவார் விருது 

 

❖ குடிைே்ேள் பயன்சபற தகுதியான அரசு நைத்திடட்ங்ேளுடன் அவரக்லள இலணே்குை் 
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சதாழிை்நுட்பத் தளைான ஹே்தரஷ்ே் தளத்தின் நிறுவனர ் அனினேத் னடாேர,் 

ஆண்டின் 13வது சமூே சதாழிை்முலனனவார ்(SEOY) விருலதப் சபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்த விருதிலன ஜூபிைண்ட் பாரத்ியா அறே்ேட்டலள ைற்றுை் சமூே சதாழிை் 

முலனனவாருே்ோன ஸ்வாப் அறே்ேட்டலள ஆகியலவ இலணந்து நிறுவின. 

❖ ஹே்தரஷ்ே் 24 ைாநிைங்ேளிை் 22,800 முேவரே்ளுே்குப் பயிற்சி அளித்துள்ளது. 

 

ஆசியாவில் உள்ள சிறந்தப் பணியிடங்கள் 2022 

 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிற்ோன ஆசியாவிை் உள்ள சிறந்த பணியிடங்ேள் பட்டியலிை் 

ஃசபடரை் வங்கி 63வது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ பணியிடக் ேைாசச்ாரை் குறித்த சரவ்னதச ஆலணயைான சிறந்தப் பணியிடை் என்ற 

அலைப்பினாை் பட்டியலிடப்பட்ட இந்தியாவின் ஒனர வங்கி இதுவாகுை். 

❖ நை்பிே்லே, புதுலை, நிறுவனதத்ின் ைதிப்புேள் ைற்றுை் தலைலைதத்ுவை் ஆகிய 

கூறுகளின் அடிப்பலடயிை் ஊழியர ்அனுபவங்ேலள இந்த அறிே்லே ைதிப்பிடுகிறது.  

❖ அலனத்து ஊழியரே்லளயுை் உள்ளடே்கியப் பணியிட அனுபவத்லத நிறுவனங்ேள் 

எவ்வளவு சிறப்பாே உருவாே்குகின்றன என்பலதயுை் இந்த அறிே்லே ைதிப்பீடு 

சசய்கின்றது. 

 

 ‘ராஜ்பாஷா கீரத்்தி புரஸ்கார்’ 

 

❖ சோை்ேத்தாவிை் உள்ள ோரட்ன் ரசீ ் ஷிப் பிை்டரஸ்் அண்ட் இன்ஜினியரிங் லிமிசடட் 

(GRSE) நிறுவனைானது, ‘ராஜ்பாஷா கீரத்்தி புரஸ்ோர’் விருதிலனப் சபற்றுள்ளது. 
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❖ 2021-22 ஆை் ஆண்டிற்ோன ‘C’ பகுதியிை், சபாதுத் துலற நிறுவனங்ேளின் கீழ் அலுவை் 

சைாழிலயச ்சிறப்பாேச ்சசயை்படுத்தியதற்ோே இந்த விருதானது வழங்ேப்பட்டது. 

❖ அலுவை் சைாழி அைைாே்ேத ்துலறயிை் இந்திய அரசாை் வழங்ேப்படுை் உயரிய விருது 

இதுவாகுை். 

❖ GRSE நிறுவனை் ஆனது 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ைற்றுை் 2016-2017 ஆகிய 

ஆண்டுேளிை் சிறந்த அலுவை் சைாழி அைைாே்ேத்திற்ோன ‘ராஜ்பாஷா கீரத்்தி 

புரஸ்ோர’் விருதிலனப் சபற்றுள்ளது. 

  

வடக்குக் கால்வாமயக் கடந்த முதுமையான இந்தியர் 

❖ இந்திய நீசச்ை் வீரர ்எை்விஸ் அலி ஹசாரிோ, வடே்கு ோை்வாலயே் ேடந்த முதை் வட 

கிழே்குப் பிராந்தியத்திலனச ்னசரந்்த நபர ்என்ற சபருலைலயப் சபற்றுள்ளார.் 

❖ வடே்குக் ோை்வாய் என்பது வடே்கு அயரை்ாந்தின் வடகிழே்குப் பகுதிே்குை் சதன் 

னைற்கு ஸ்ோட்ைாந்திற்குை் இலடனய உள்ள ஒரு ஜைசந்தி ஆகுை். 

❖ இதன் மூைை், வடே்குக் ோை்வாலய ேடந்த அதிே வவயதான இந்திய நீசச்ை் வீரர ்என்ற 

சபருலைலய எை்விஸ் சபற்றுள்ளார.் 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஆேஸ்ட் ைாதத்திை், னேடலினா ோை்வாலய சவற்றிேரைாேே் ேடந்த 

முதை் அசாமிய நீசச்ை் வீரர ்என்றப் சபருலைலயயும் இவர ்சபற்றார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக ைகிழுந்துப் பயன்பாடு இல்லா தினை் – செப்டை்பர் 22 

 

❖ ைகிழுந்து இை்ைாைை் வாழ்வதாை் ஏற்படுை் பை நன்லைேள் குறித்த விழிப்புணரல்வ 
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ஏற்படுத்துவனத இதன் னநாே்ேைாகுை். 

❖ இந்த நன்லைேளுள் ைாசுபாட்லடே் குலறத்தை், சுறுசுறுப்பான ைற்றுை் 

ஆனராே்கியைான வாழ்ே்லே முலறலய னைை்படுத்துதை் ைற்றுை் சமூேத் 

சதாடரப்ுேலள னைை்படுத்துதை் ஆகியலவ அடங்குை். 

❖ 2000 ஆை் ஆண்டிை் ோரப்்ஸ்டரே்ளாை் இந்தத் தினைானது சதாடங்ேப்பட்டது. 

❖ ஐனராப்பியப் னபாே்குவரத்து வாரைானது, சசப்டை்பர ் 16 முதை் 22 வலர ஐனராப்பிய 

ஒன்றியத்தினாை் சோண்டாடப்படுகிறது. 

 

உலக காண்டாமிருக தினை் – செப்டை்பர் 22 

 

❖ ஆசியா ைற்றுை் ஆப்பிரிே்ோ ஆகிய ேண்டங்ேளிை் வாழுை் 5 ோண்டாமிருே இனங்ேள் 

எதிரச்ோள்ளுை் அசச்ுறுத்தை்ேள் குறித்த விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்ோே இந்த 

தினைானது சோண்டாடப்படுகிறது. 

❖ முதைாவது உைே ோண்டாமிருே தினைானது 2010 ஆை் ஆண்டிை் உைே வனவிைங்கு 

நிதியத்தின் சதன்னாப்பிரிே்ேப் பிரிவினாை் அறிவிே்ேப்பட்டது. 

❖ IUCN பட்டியலிை் ஐந்து ோண்டாமிருே இனங்ேளின் நிலை  

o ஜாவா ோண்டாமிருேங்ேள்: மிேவுை் ஆபத்தான நிலையிை் உள்ளன 

o சுைத்ரா ோண்டாமிருேங்ேள்: மிேவுை் ஆபத்தான நிலையிை் உள்ளன 

o ேருப்பு ோண்டாமிருேங்ேள்: மிேவுை் ஆபத்தான நிலையிை் உள்ளன 

o சவள்லள ோண்டாமிருேங்ேள்:  அசச்ுறுத்தலுே்கு உள்ளாேே் கூடிய நிலையிை் 

உள்ளன 

o சபரிய ஒற்லற சோை்பு ோண்டாமிருேை்: பாதிே்ேப்படே்கூடிய நிலையிை் உள்ளன 

❖ உைகிை் உள்ள சபரிய ஒற்லறக் சோை்பு ோண்டாமிருேத்தின் சைாத்த 

எண்ணிே்லேயிை் 80 சதவீத ோண்டாமிருேங்ேள் இந்தியாவிை் ோணப்படுகின்றன. 

 

ெர்வததெ மெமக சைாழிகள் தினை் – செப்டை்பர் 23 

❖ ோது னேளாதவரே்ளின் ைனித உரிலைேளுே்ோே அங்கீேரிே்ேப்பட்ட லசலே 

சைாழிேள் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துவலத இது னநாே்ேைாேே் சோண்டு 

உள்ளது. 

❖ லசலே சைாழிேள் என்பது தினசரி அடிப்பலடயிை் னபசப்படுை் சைாழியிலிருந்து 

அலைப்பு ரீதியாே னவறுபட்ட நிலலயில் அலவ திறை் மிே்ே இயற்லே சைாழிேளாகுை். 

❖ முதைாவது சரவ்னதச லசலே சைாழிேள் தினைானது 2018 ஆை் ஆண்டிை் அனுசரிே்ேப் 

பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்ோன இந்தத் தினத்தின் ேருத்துரு என்பது, ‘லசலே சைாழி நை்லை 
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ஒன்றிலணே்குை்’ என்பதாகுை். 

 

 

ததசிய திரரத்துரை  தினை் – செப்டை்பர் 23 

 

❖ பைதிலர சோண்ட இந்தியத் திலரயரங்ேே் கூட்டலைப்பினாை் இந்தத் தினைானது 

அறிவிே்ேப் பட்டது. 

❖ திலரப்படத்திற்குச’் சசல்பவரக்ளுக்கு ‘நன்றி கூறுவது’ னபான்றுை், னோவிட்-19 சபருந் 

சதாற்றுக் ோைத்திற்குப் பிறகு மீண்டுை் சினிைாத ் துலறயிை் நுலழய இயைாைை் 

னபானவரே்ளுே்குைான அலழப்பாேவுை் இத்தினைானது சோண்டாடப்பட்டது. 

❖ பைதிலர சோண்ட இந்தியத் திலரயரங்ேே் கூட்டலைப்பு என்பது இந்தியா முழுவதும் 

உள்ள திலரத்துலற இயே்குநரே்ளின் குழுவாகுை். 

❖ இது 2022 ஆை் ஆண்டிை் இந்திய வரத்்தேம் ைற்றுை் சதாழிை்துலற கூட்டலைப்பின் கீழ் 

நிறுவப் பட்டது. 

 

ெர்வததெ காதுதகளாததார் வாரை் 2022 – செப்டை்பர் 19 முதல் 25 வமர 

❖ ஒவ்னவார ் ஆண்டுை், சசப்டை்பர ் ைாதத்தின் ேலடசி ஞாயிற்றுே் கிழலையிை் 

முடிவலடயுை் முழு வாரைானது சரவ்னதச ோது னேளானதார ் வாரைாே அனுசரிே்ேப் 

படுகிறது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிற்ோன சரவ்னதச ோதுனேளானதார ் வாரத்தின் ேருத்துரு, 

"அலனவருே்குைான உள்ளாரந்்தச ்சமூேங்ேலள உருவாே்குதை்" என்பதாகுை். 

❖ இது உைே ோது னேளானதார ்கூட்டலைப்பின் (WFD) முன்சனடுப்பாகுை்.  
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❖ இது முதன்முதலிை் 1958 ஆை் ஆண்டிை் இத்தாலியின் னராை் நேரிை் சதாடங்ேப்பட்டது. 

❖ உைே ோது னேளானதார ் கூட்டலைப்பின் முதைாவது உைே ைாநாடு நலடசபற்ற 

ைாதத்லத நிலனவுபடுதத்ுவலத இது னநாே்ேைாேே் சோண்டுள்ளது. 
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