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செப்டம்பர் – 30 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்துஸ்தான் ஏர ாநாட்டிக்ஸ் லிமிடடட் (HAL) நிறுவனமானது ஒருங்கிணைந்த 

கிண ர ாடெனிக் எந்தி த்திற்கான உற்பத்தி நிணை த்திணனப் டபங்களூரு நக ிை் 

டதாடங்கியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

இணையவழி சூதாட்டத்ணத ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அவசரச ்சட்டம் 

❖ இணை வழி சூதாட்டதண்த ஒழுங்குப்படுத்துவதற்கான ஒரு அவசரச ் சட்டத்தத 

டவளியிட தமிழக அணமசச் ணவ ஒப்புதை் அளிதத்து. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டு தமிழ்நாடு விணள ாட்டு மற்றும் காவை்துணற திருத்தச ்சடட்த்திணன 

டசன்ணன உ  நீ்திமன்றம்  த்து டச ்தணத டுத்து ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு இந்த 

நடவடிக்ணக ானது ரமற்டகாள்ளப்பட்டது. 

❖ இந்தச ்சட்டமானது இணை டவளியிை் பை ம் அை்ைது பந்த ம் கட்டுவதற்காக ஒரு  

தணடண  விதித்தது. 

❖ முன்பு டசன்ணன உ  நீ்திமன்றத்தின் ஓ ்வு டபற்ற நீதிபதி K.சந்துரு அவ க்ளின் 

தணைணமயின் கீழ் மாநிை அ சு ஒரு குழுணவ அணமத்தது. 

❖ இந்தக் குழுவானது மாநிைத்திை் இணை வழி சூதாட்டத்ணத ஒழுங்குபடுத்தச ்

சசய்வதற்கான அவசரச ்சட்டத்தத டவளியிடுவதற்குப் ப ிந்துண  டச ்தது. 

❖ அடம ிக்காவிை் 60-70% இணை வழி சூதாட்டப் ப ன க்ணள ஒப்பிடுணகயிை், இந்தி  

மக்கள் டதாணகயிை் 20% ரப  ்இணை வழி சூதாடட்ங்கணள விணள ாடுகிறா க்ள். 

 

TamiraSES திட்டம் 

❖ தாமி ப ைி நதிண  மறுசீ ணமப்பதற்காக வவண்டி TamiraSES திட்டமானது டச ை் 

படுத்தப் படுகிறது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது திருடநை்ரவலி மாவட்ட நி வ்ாகம் மற்றும் டபங்களூரு நக ிை் 

அணமந்துள்ள தன்னா வ் டதாை்டு நிறுவனமான அரசாகா சூழலி ை் மற்றும் சுற்றுச ்

சூழை் அறக்கட்டணளச ்சங்கம் (ATREE) ஆகி வற்றினாை் இணைந்து டச ை் படுத்தப் 

படுகிறது. 

❖ தாமி ப ைி நதிண ப் புை ணமப்பதற்கு வவண்டி "கைப்பு முணற உள்நாட்டு 

அணுகுமுணற” என்ற முதறண ப் ப ன்படுத்துவணத ரநாக்கமாகக் டகாை்டுள்ளது. 

❖ இத்திட்டமானது தாமி ப ைி மற்றும் அதன் ஆற்றுப்படுணககளிை் உள்ள அணனத்து 

நீ ந்ிணைகணளயும் மீட்டடடுக்க உள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தினுணட  முதை் கட்டத்தின் கீழ் ஐந்து சமூகச ் சூழலி ை் கை்காைிப்பு 

நிணை ங்கள் அணமக்கப்பட உள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்ணத ரமலும் வி ிவுபடுத்துவதற்காக உதவும் முதன்ணம திட்டங்களாக இணவ 

டச ை்படும். 

❖ திட்டத்தின் இந்தக் கட்டமானது திருடநை்ரவலி மாவட்ட எை்ணைகளுக்குள் மட்டுரம 

டச ை்படுத்தப்பட உள்ளது. 
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தாமிரபரைி ஆறு 

❖ தாமி ப ைி நதி ானது ரமற்கு டதாட ச்ச்ி மணையிை் அணமந்த டபாதிணக மணையிை் 

உள்ள அகஸ்தி   ்கூடம் என்ற சிக த்திை் இருந்து உருவாகிறது. 

❖ தமிழ்நாட்டிை் உள்ள ஒர  வற்றாத ஆறு இதுவாகும். 

❖ இந்த நதியின் மூைாதா ம் ரகாணத ாற்றின் துணை நதிகளான ரகாணத மற்றும் 

மதுமணை ஆகி வற்றின் சங்கம இடமாகும். 

❖ இந்த நதி ானது திருடநை்ரவலி மற்றும் தூதத்ுக்குடி மாவட்டங்களிை் பா ்கிறது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பாதுகாப்புப் பணடகளின் புதியத் தணைவர் 

 

❖ பாதுகாப்புப் பணடகளின் புதி த ் தணைவ ாக டைப்டினன்ட் டென ை் அனிை் 

டசௌஹான் அவ க்ணள (ஓ ்வு டபற்றவ )் அ சாங்கம் நி மித்துள்ளது. 

❖ 40 ஆை்டுகள் இ ாணுவத்திை் பைி ாற்றி  அனிை் சவுகான் அவ க்ள் கடந்த ஆை்டு 
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ஓ ்வு டபற்றா .் 

❖ நாட்டின் முதைாவது பாதுகாப்புப் பணடகளின் முதலாவது தணைவ ான டென ை் 

பிபின்  ாவத ்அவ க்ள் கடந்த ஆை்டு டிசம்ப  ்8 ஆம் ரததி ன்று நணடடபற்ற விமான 

விபத்திை் உயி ிழந்தணத அடுத்து அந்தப் பதவி காலி ாக இருந்தது. 

 

SRESTHA-குஜராத் திட்டம் 

❖ உைக வங்கி ானது SRESTHA-G திட்டத்திற்காக 350 மிை்லி ன் அடம ிக்க டாை  ்நிதி 

உதவியிணன வழங்க ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

❖ SRESTHA-G என்பது "மாற்றப்பட்ட சுகாதா ச ் சாதணனகளுக்கான அணமப்பு சா ந்்த 

சீ த்ிருத்த மு ற்சிகள்"- குெ ாத ்என்பதன் வி ிவாக்கமாகும். 

❖ இந்தத் திட்டமானது குெ ாத்திை் உள்ள முக்கி ச ்சுகாதா  வழங்கீட்டு அணமப்புகணள 

மாற்றி அணமப்பணத ரநாக்கமாகக் டகாை்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது மாநிைத்திை் உள்ள அணனதத்ுப் பருவ வ துப் டபை்களுக்கான 

ஆ ம்பச ்சுகாதா ச ்ரசணவகளின் சமத்துவம், த ம் மற்றும் உள்ளடக்கத் தன்ணமண  

ரமம்படுத்துவதற்கான முக்கி த் துணறகளிலும் கவனம் டசலுத்த உள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது ரநா ்க் கை்காைிப்பு அணமப்புகளின் திறன் ரமம்பாட்டிலும் 

கவனம் டசலுத்த உள்ளது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

மனிதாபிமான உதவி மற்றும் தபரிடர் நிவாரை கூட்டாை்ணம வழிகாட்டுதை்கள் 

 

❖ மனிதாபிமான உதவி மற்றும் ரப ிட  ் நிவா ை (HADR) கூட்டாை்ணம வழி 

காட்டுதை்களிை் குவாட் அணமப்பின் உறுப்பின  ் நாடுகள் சமீபத்திை் ணகட ழுத்து 

இட்டுள்ளன. 

❖ இது குவாட ்கூட்டைியின் வி ிவாக்கத்ணத உறுதி டச ்கிறது. 

❖ 2004 ஆம் ஆை்டின் தற்காலிக சுனாமி ணம க் குழுவிலிருந்து இந்த வழிகாட்டுதை்கள் 

ரதான்றின. 

❖ 2004 ஆம் ஆை்டிை் ஏற்பட்ட சுனாமிக்குப் பிறகு, அதற்கான ச வ்ரதச 

நடவடிக்ணகயிணன வலுப்படுத்துவதற்காக இணவ மு ை்கின்றன. 
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❖ இந்த வழிகாட்டுதை்கள் இந்தி -பசிபிக் பி ாந்தி த்திை் ஏற்படும் ரப ழிவுகளுக்கு 

ஏற்ப நடவடிக்ணகயிணன ரமற்டகாள்வணத ரநாக்கமாகக் டகாை்டுள்ளன. 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

உைக சுற்றுைா தின விருது 

❖ உைக சுற்றுைா தினத்ணதட ாட்டி, உத்த காை்ட ்மாநிைத்திற்கு இ ை்டு பி ிவுகளிை் 

முதை் ப ிசு வழங்கப்படட்து. 

❖ சிறந்த சாகசச ் சுற்றுைாத் தைத்திற்கான விருதுகள் மற்றும் சுற்றுைாவின் முழு 

ரமம்பாட்டிற்கான விருதுகணள இந்த மாநிைம் டவன்றுள்ளது. 

 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

செர்மன் சகஸ்டன் விருது 2022 

 

❖ இந்தி  ஆ வ்ை ,் ஆசி ி   ்மற்றும் கவிஞ  ்மீனா கந்தசாமி அவ க்ளுக்கு  2022 ஆம் 

ஆை்டிற்கான டஹ ம்ன் டகஸ்டன் விருது வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு 
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உள்ளது. 

❖ இது டெ ம்னியின் டா ம்்ஸ்டாட் நக ிை் உள்ள PEN ணம த்தினாை் வழங்கப்படுகிறது. 

❖ பாதிக்கப்பட்ட எழுத்தாள க்ளின் உ ிணமகளுக்காக அவ  ் வழங்கி  ஆத ணவ 

டகௌ விக்கும் விதமாக அவருக்கு இந்த விருதானது வழங்கப் படுகிறது. 

❖ சாதி, இனம் சா ந்்த ஒடுக்குமுணற மற்றும் பாலினம் பற்றி  அவ து பணடப்புகணள ம் 

இந்த விருதானது அங்கீக ிக்கிறது. 

❖ இந்த விருதானது ஆ ம்பத்திை் 1993 ஆம் ஆை்டு வண யிை் இ ை்டு ஆை்டுகளுக்கு 

ஒரு முணற வழங்கப்பட்டது. 

❖ 1994 ஆம் ஆை்டு முதை் ஆை்டுரதாறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக நதிகள் தினம் - செப்டம்பர் 25 

❖ நீ ந்ிணைகள் டதாட ப்ான விழிப்புை ண்வ ஏற்படுத்துவதும், அவற்றின் பாதுகாப்ணப 

ரமம்படுத்துவதும் இதன் ரநாக்கமாகும். 

❖ இத்தினமானது ஒவ்ரவா  ் ஆை்டின் டசப்டம்ப  ்மாதத்தின் நான்காவது ஞாயிற்றுக் 

கிழணம ன்று அனுச ிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆை்டு டசப்டம்ப  ்25 ஆம் ரததி ன்று அனுச ிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆை்டிற்கான கருத்துரு 'பை்லுயி ப்் டபருக்கத்திற்கு நதிகளின் முக்கி த்துவம்' 

என்பதாகும். 

 

 

உைக சுற்றுெச்ூழை் சுகாதார தினம் - செப்டம்பர் 26 

❖ இது நமது சுற்றுசச்ூழலின் நைம் குறித்த விழிப்புை ண்வ ஏற்படுத்தச ் சசய்வணத 

ரநாக்கமாகக் டகாை்டுள்ளது. 

❖ இத்தினமானது ச வ்ரதச சுற்றுசச்ூழை் நைக் கூட்டணமப்பினாை் (IFEH) 2011 ஆம் ஆை்டு 

டசப்டம்ப  ்26ஆம் ரததி ன்று இந்த தினமானது நிறுவப்பட்டது. 
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❖ இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "நிணை ான ரமம்பாட்டு இைக்குகணள 

டச ை்படுத்துவதற்கான சுற்றுசச்ூழை் நை அணமப்புகணள வலுப்படுதத்ுதை்" என்பது 

ஆகும். 

 

 

ெர்வததெ சபாதுத் தகவை் அணுகை் தினம் - செப்டம்பர் 28 

 

❖ யுடனஸ்ரகா அணமப்பானது 2015 ஆம் ஆை்டு நவம்ப  ்17 ஆம் ரததி ன்று, டசப்டம்ப  ்

28 ஆம் ரததியிணன ச வ்ரதச டபாதுத ்தகவை் அணுகை் தினமாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ டபாதுத் தகவை் அணுகை் என்பது வளமான மற்றும் உள்ளா ந்்த அறிவுசா  ்

சமூகங்களுக்காகத் தகவை்கணளத் ரதட, டபற மற்றும் வழங்குவதற்கு அணனவருக்கும் 

உ ிணம உள்ளது என்று டபாருளாகும். 

❖ இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, "டச ற்ணக நுை்ைறிவு, மின் ஆளுணம 

மற்றும் தகவை் அணுகை்" என்பதாகும். 

 

உைக சவறிநாய்க்கடி தநாய் தினம் - செப்டம்பர் 28 

❖ இது டவறிநா ்க்கடி ரநா ்க்கான உைகின் முதைாவது திறன்மிக்க தடுப்பூசிண க் 

கை்டுபிடித்த லூயிஸ் பாஸ்ட  ் அவ க்ளுக்கு அஞ்சலி டசலுத்தும் விதமாக 
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அனுச ிக்கப் படுகிறது. 

❖ டவறிநா ்க்கடி ரநா ்க்கு எதி ான ரபா ாட்டத்ணத ரமம்படுத்தவும், அணதத ்தடுப்பது 

குறித்த விழிப்புை ண்வ ஏற்படுத்தவும், இந்த டகாடி  ரநா ்க்கு எதி ாக உைகம் ரமற் 

டகாை்ட சாதணனகணளக் டகாை்டாடவும் இந்த தினமானது அனுச ிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, ‘டவறிநா ்க்கடி ரநா ்: ஒரு சுகாதா ம், 

சுழி  அளவு ம ைம்' என்பதாகும். 

❖ முதைாவது உைக டவறிநா ்க்கடி ரநா ் தினப் பி சச்ா மானது 2007 ஆம் ஆை்டிை் 

அனுச ிக்கப் பட்டது. 

❖ டவறிநா ்க்கடி ரநா ் என்பது ஒரு ஆபத்தான ஆனாை் தடுக்கக்கூடி  ஒரு ணவ ஸ் 

ரநா ாகும்.  

❖ இது பாதிக்கப்பட்ட விைங்குகளின் உமிழ்நீ ிை் இருந்து மக்களுக்குப் ப வுகிறது. 

 

 

உைக இதய தினம் - செப்டம்பர் 29 

 

❖ இது இருத  ரநா ்கள் பற்றி  விழிப்புை ண்வ அதிக ிப்பணதயும், உைகளவிை் அணவ 

ஏற்படுத்தி த் தாக்கத்ணத கட்டுப்படுத்துவது பற்றியும், அவற்ணற எவ்வாறு கட்டுப் 

படுத்துவது என்பணதயும் ரநாக்கமாகக் டகாை்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டின் உைக இத  தினத்தின் கருதத்ுரு, 'Use heart for every heart' என்பது 
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ஆகும். 

❖ இந்தத் தினமானது 2000 ஆம் ஆை்டு டசப்டம்ப  ் 24 ஆம் ரததி ன்று முதன்முதலிை் 

டகாை்டாடப் பட்டது. 

 

ெர்வததெ சமாழிசபயர்ப்பு தினம் - செப்டம்பர் 30 

❖ டமாழிடப  ப்்புத் டதாழிை் பற்றி  விழிப்புை ண்வ ஏற்படுத்துவதும், டமாழிகள் 

பற்றி  விழிப்புை ண்வ ஏற்படுத்துவதும் இதத்ினத்தின் ரநாக்கமாகும். 

❖ இந்தத் தினமானது டமாழித் துணற வை்லுன க்ளின் பைிக்குக் டகௌ மளிப்பணதயும் 

ரநாக்கமாகக் டகாை்டுள்ளது. 

❖ டமாழிடப  ப்்பாள க்ளின் பு வை ாகக் கருதப்படும் ரவதாகமத்தின் டமாழி 

டப  ப்்பாள  ்புனித டெர ாம் அவ க்ளின் நிணனவாக ஐக்கி  நாடுகள் சணப இந்தத் 

தினத்திணனக் டகாை்டாடுகிறது. 

❖ கி.பி. 420 ஆம் ஆை்டு டசப்டம்ப  ் 30 ஆம் ரததி ன்று டபத்ைரகம் அருரக டெர ாம்  

நக ிை் அவ  ்உயி ிழந்தா .் 

❖ இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, 'தணடகள் இை்ைாத உைகம்' என்பதாகும். 
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