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அக்ட ோபர் – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ மகாராஜா ஹரி சிங் அவரக்ளின் பிறந்தநாளள (செப்டம்பர ்23) சபாது விடுமுளறயாக 

அறிவிக்க ஜம்மு காஷ்மீர ்நிரவ்ாகம் முடிவு செய்துள்ளது. 

❖ ெண்டிகரின் சமாஹாலியில் உள்ள ெரவ்ததெ விமான நிளலயத்திற்கு ஷாஹீத் பகத் 

சிங் ெரவ்ததெ விமான நிளலயம் என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ முன்னாள் இந்திய ஹாக்கி அணித் தளலவர ் திலிப் டிரக்்கி ஹாக்கி இந்தியா 

அளமப்பின் தளலவராக ததரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு துலீப் டிராபி கிரிக்ககட் தபாட்டியின் இறுதி நாள் தபாட்டியில் தமற்கு 

மண்டல அணி சதன் மண்டல அணியிளன 294 ரன்கள் வித்தியாெத்தில் வீழ்த்தி தனது 

19வது சவற்றிப் பட்டத்ளத சவன்றுள்ளது. 

 

டேசியச ்சசய்திகள் 

ஒருங்கிணைந்ே உயிரி சுே்திகரிப்பு ணையே் தி ் ே்திணைப் புதுப்பிப்பேற்கோை 

சசயல்தி ் ை்  

 

❖ இந்திய அரொனது "ஒருங்கிளணந்த உயிரி சுதத்ிகரிப்பு ளமயத ் திட்டத்திளனப் 

புதுப்பிப்பதற்கான செயல்திட்டத்திளன" சதாடங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ அசமரிக்காவில் உள்ள பிட்ஸ்பரக்் நகரில் உள்ள உலகத் தூய்ளம ஆற்றல் செயல்திட்ட 

மன்றத்தில் இந்த அறிவிப்பானது சவளியிடப்பட்டது. 

❖ தற்தபாளதய உயிரி சுத்திகரிப்பு ளமயங்களின் மதிப்புெ ் ெங்கிலிகளில் உள்ள 

இளடசவளிகளளயும் ெவால்களளயும் கண்டறிவதன் மூலம் சவற்றிடத்ளத 

நிரப்புவளதயும், இந்தத் திட்டத்திளன ஆதரிப்பதற்காக வேண்டி எட்டு முக்கிய 

நடவடிக்ளககளுக்கு முன்னுரிளம அளிதத்ு அதன் இலக்ளக அளடவதில் திட்டத்தின் 

ஒட்டு சமாத்தப் பாளதளய வழி நடத்துவளதயும் இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், இந்திய அரொனது 500-ஜிகாவாட் புளதபடிவமற்ற ஆற்றல் 

திறன் என்ற இலக்ளகப் பூரத்்தி செய்வதற்காக, நாட்டின் ஆற்றல் ததளவகளில் 50% 

ஆற்றல் ததளவகளளப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலாக மாற்றவும் ஒப்புக்சகாண்டது. 

❖ ஒட்டு சமாத்த காரப்ன் உமிழ்ளவ ஒரு பில்லியன் டன்கள் வளர குளறக்கவும், நாட்டின் 

காரப்ன் செறிவிளன 2005 ஆம் ஆண்டில் இருந்த அளளவ விட 45% குளறக்கவும், 2070 
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ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகரச ்சுழிய உமிழ்வு நிளலளய அளடவளதயும் இது தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 

அடைசோை் நிறுவைே்திை் முேலோவது சூரியசக்தி மிை் நிணலயை் 

❖ அதமொன் நிறுவனமானது தனது முதல் சூரிய ெக்தி மின் உற்பத்தி நிளலயத்திளன 

இந்தியாவில் நிறுவ உள்ளது. 

❖ 420 சமகாவாட் திறன் சகாண்ட மூன்று சூரிய ெக்தி மின் நிளலயங்கள் ராஜஸ்தானில் 

கட்டளமக்கப்பட உள்ளன. 

❖ அதமொன் நிறுவனமானது, ஆம்ப் எனரஜ்ி நிறுவனத்துடன் தெரந்்து, முளறதய 210 

சமகாவாட் மற்றும் 110 சமகாவாட் திறனுள்ள மின் நிளலயங்களள நிறுவுவதற்கு 

ரீநியூ பவர ் மற்றும் ப்ரூக்ஃபீல்ட் ரினியூவபிள்ஸ் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பந்தம் செய்து 

உள்ளன. 

 

ஆடரோக்கிய ைோந்ேை் 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஆதராக்ய மாந்தன் செயலரங்கமானது மத்தியச ் சுகாதாரத் துறற 

அளமெெ்கத்தினால் அதிகாரப் பூரவ்மாக சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது ஆயுஷ்மான் பாரத-்பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா (AB PM-JAY) திட்டம் 

சதாடங்கப்பட்டு நான்கு ஆண்டுகள் நிளறவளடந்தளதயும், ஆயுஷ்மான் பாரத ்

டிஜிட்டல் திட்டம் (ABDM) சதாடங்கப்பட்டு ஓர ்ஆண்டு நிளறவளடந்தளதயும் நிளனவு 

கூரும் விதமாக சதாடங்கப் பட்டது. 

 

 

டைக் சக்ரோ ந வடிக்ணக 

❖ மத்தியப் புலனாய்வுப் பிரிவானது "தமக் ெக்ரா" சபயரிடப்பட்ட நடவடிக்ளகயிளன 

தமற்சகாண்டுள்ளது. 

❖ இது நியூசிலாந்தில் உள்ள அதிகாரிகளிடமிருந்துப் சபறப்பட்டத் தகவல்களின் 

அடிப்பளடயிலும் சிங்கப்பூர ் அரசின் ெரவ்ததெ காவல் துளறயின் சிறப்புப் பிரிவில் 

இருந்துப் சபறப்பட்ட உள்ளடீுகளளயும் பின்பற்றுகிறது. 
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❖ இது சிறார ் பாலியல் வன்சகாடுளம ொரந்்த தகவல்களின் புழக்கத்திற்கும் 

பகிரவ்ுக்கும் எதிரான, இந்தியா முழுவதுமான ஒரு இயக்கமாகும். 

❖ 20 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒரு ஒன்றியப் பிரததெத்தில் உள்ள 59 இடங்களில் இதற்கான 

ததடுதல் பணிகள் தமற்சகாள்ளப்பட்டது.  

❖ சுமார ்100 நாடுகளளெ ்தெரந்்தவரக்ள் உட்பட 5,000க்கும் தமற்பட்ட குற்றவாளிகளளக் 

சகாண்ட 50க்கும் தமற்பட்ட குழுக்களள அளடயாளம் காண இந்த விொரளண வழி 

வகுத்தது. 

❖ "காரப்ன் நடவடிக்ளக" என்று சபயரிடப்பட்ட இதத தபான்றப் பயிற்சியிளன 2021 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்தில் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு தமற்சகாண்டது. 

❖ கடந்த 5 ஆண்டுகளின் ெராெரிளய எடுத்துக் சகாண்டால், POCSO ெட்டத்தின் கீழ் 

தண்டளன சபற்ற நபரக்ளின் விகிதம் சுமார ் 32% மட்டுதம உள்ள நிறலறமயில், 

நிலுளவயில் உள்ள வழக்குகளின் ெதவீதம் 90% ஆகும். 

 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

ஆசிய போைோயில் கூ ் ைி 

 

❖ இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்ளக, வங்காளததெம் மற்றும் தநபாளம் ஆகிய நாடுகள் 

ஒன்றிளணந்து ஆசிய பாமாயில் கூட்டணிளய (APOA) உருவாக்கியுள்ளன. 
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❖ இந்தக் கூட்டணியின் முதல் சபாதுக்குழுக் கூட்டமானது, இந்தியாவின் ஆக்ராவில் 

நளடசபற்ற உலக எண்சணய் நிறுவன உெச்ி மாநாட்டிளன ஒட்டி நடத்தப் பட்டது. 

❖ அடுத்தக் கூட்டமானது அடுத்த ஆண்டான 2023 ஆம் ஆண்டின் சதாடக்கத்தில் 

இந்ததாதனசியாவில் நளடசபறும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ உலக எண்சணய் நிறுவன உெச்ி மாநாடு என்பது உலகின் முன்னணி ெளமயல் 

எண்சணய்கள் மற்றும் தவளாண் வரத்்தக மாநாடு, கண்காட்சிகள் மற்றும் 

விருதுகளில் ஒன்றாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டானது உலக எண்சணய் நிறுவன உெச்ி மாநாட்டு அளமப்பின் 25வது 

ஆண்டு விழாக் சகாண்டாட்டத்ளதயும் குறிக்கிறது. 

❖ இந்ததாதனசியா மற்றும் மதலசியா ஆகிய நாடுகள் தெரந்்து உலக பாமாயில் 

உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 90% பங்கு வகிக்கின்றன. 

❖ இந்தியா, சீனா மற்றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியளவ இந்த எண்சணய் 

சபாருட்களின் சிறந்த நுகரவ்ு நாடுகளாக திகழ்கின்றன. 

❖ உலக இறக்குமதியில் 15% பங்கு வகிப்பததாடு, ஆசியாவிதலதய அதிக பாமாயிளல 

இறக்குமதி செய்யும் நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது. 

❖ இந்தியாளவத் சதாடரந்்து சீனா (9%), பாகிஸ்தான் (4%) மற்றும் வங்காளததெம் (2%) 

ஆகிய நாடுகள் இடம் சபற்றுள்ளன. 

 

வங்கிச ்சசயல்போடுகணள 100 சேவீேை் எை்ைிை ையைோக்குேல் 

❖ தல மாேட்ட நிரவ்ாகமானது வங்கிெ ் செயல்பாடுகளில் 100 ெதவீத எண்ணிம 

மயமாக்கல் என்ற இலக்கிளன எட்டியுள்ளது. 

❖ எண்ணிம அடிப்பளடயிலான வங்கிச ் தெளவ என்பது ஒரு வங்கி தனது நிதி, வங்கி 

மற்றும் பிற பரிவரத்்தளனகளுக்காக மின்னணு ொதனங்கள் மூலம் இளணய வழியில் 

வழங்கும் மின்னணு வங்கிெ ்தெளவளயக் குறிக்கிறது. 

❖ தகரளாவின் திருெச்ூர ்மாவட்டமானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நாட்டின் 

முதலாவது முழுளமயான எண்ணிம வங்கிச ்தெளவ சகாண்ட மாவட்டமாக மாறியது. 

❖ ஒரு குடும்பத்தில் குளறந்தபட்ெம் ஒருவராவது வங்கிக் கணக்ளக ளவத்திருக்க 

தவண்டும் என்ற நிதி உள்ளடக்க இலக்ளக எட்டிய இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாகவும் 

தகரளா திகழ்கிறது. 

 

ைோநிலச ்சசய்திகள் 

கோை் ோமிருகங்களுக்கோை நிணைவகை் 

❖ காண்டாமிருகங்களின் சகாம்புகறளக் ககாண்டு தெகரிக்கப்பட்ட ொம்பலால் 

செய்யப் பட்ட நிளனவுெ ் சின்னம் அொமில் உள்ள காசிரங்கா ததசியப் பூங்காவில் 

திறக்கப் பட்டது. 

❖ மூன்று காண்டாமிருகெ ் சிற்பங்களளக் சகாண்ட இந்த நிளனவுெ ் சின்னத்திற்கு 

"ஒற்ளறக் சகாம்புளடய விலங்குகளின் உளறவிடம்" என்று சபயரிடப்பட்டது. 

❖ இதில் ஒரு ஆண் காண்டாமிருகம், ஒரு சபண் காண்டாமிருகம் மற்றும் ஒரு கன்று 

ஆகியவற்றின் உருவமானது இடம் சபற்றுள்ளது. 

❖ சவவ்தவறு சபாருட்களளப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட வனக் காவலரக்ளின் 

மூன்று உருவங்களும் இதில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ தீ றேக்கப்பட்ட சுமார ் 2,500 காண்டாமிருகக் சகாம்புகளிலிருந்து தெகரிக்கப்பட்ட 

ொம்பளலப் பயன்படுதத்ி அொம் மாநில அரொல் இந்தக் காண்டாமிருகெ ் சிளலகள் 

உருவாக்கப் பட்டன. 

❖ கடந்த ஆண்டு (செப்டம்பர ் 22) உலக காண்டாமிருக தினத்ளதசயாட்டி, காசிரங்கா 

ததசியப் பூங்காவில் காண்டாமிருகத்தின் சகாம்புகளள ஆளில்லா விமானங்களளப் 

பயன்படுத்தி சதாளலதூரக் கருவி மூலம் அறே இயக்கப் பட்டு எரிக்கப்பட்டன. 

❖ அளவ கடந்த 40 ஆண்டுகளாக தெகரிக்கப்பட்டறே அல்லது ளகப்பற்றப்பட்டறே. 

❖ அொமில் உள்ள காசிரங்கா ததசியப் பூங்காவில் உலகிதலதய அதிகளவில் ஒற்ளறக் 

சகாம்பு காண்டாமிருகங்கள் உள்ளன. 

 

 

முக்கிய திைங்கள் 

உைவு வீைடிே்ேல் ைற்றுை் கழிவுகள் பற்றிய சர்வடேச விழிப்புைர்வு திைை் - 

சசப் ை்பர் 29 

 

❖ இந்த தினம் அனுெரிக்கப்படுவதால் உணவு வீணடித்தல் மற்றும் உணவுக் கழிவுகளள 

குளறத்தல் பற்றிய விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்கப் பங்களிப்ளப 

அளிக்கும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் ெளப இந்தத் தினத்திளன அங்கீகரித்து 

உள்ளது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் ெளபயின் உணவு மற்றும் ஊட்டெெ்த்து அளமப்பு (FAO) மற்றும் 

ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுெச்ூழல் திட்ட அளமப்பு (UNEP) ஆகியளவ இந்தத் தினத்ளத 

அனுெரிப்பதற்காக ஒன்றிளணந்துள்ளன. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, 'மக்கள் மற்றும் கிரகத்திற்காக 

உணவுகளள வீணடித்தல் மற்றும் கழிவுகளள நிறுத்துங்கள்’ என்பதாகும். 

❖ உலகின் 14 ெதவீத உணவானது அறுவளடக்கும் சில்லளற விற்பளனக்கும் இளடப் 

பட்ட செயல்முளறகளில் இழக்கப் படுகிறது. 

❖ சில்லளற விற்பளனயிலும் நுகரவ்ு அளவிலும் 17 ெதவீத உணவு வீணடிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த உணவு வீணடித்தல் மற்றும் கழிவுகள் ஆனது சமாத்த உலகளாவியப் பசுளம 

இல்ல வாயு சவளிதயற்றத்தில் 8-10 ெதவீதப் பங்கிளனக் சகாண்டுள்ளது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஹுருை் இந்தியோ பைக்கோரரக்ள் ப ்டியல் 2022 

 

❖ சகௌதம் அதானி மற்றும் குடும்பத்தினர ் 2022 ஆம் ஆண்டு IIFL ஹுருன் இந்தியா 

பணக்காரரக்ள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளனர.் 

❖ இந்தியாவின் 2வது பணக்காரரக்ளாக முதகஷ் அம்பானி மற்றும் அேரது 

குடும்பத்தினர ்இடம் சபற்றுள்ளனர.் 

❖ றநக்கா நிறுவனத்தின் நிறுவனர ் மற்றும் தளலளம நிரவ்ாக அதிகாரி, ஃபல்குனி 

நாயர ் இந்தியாவின் சுயமாக முன்தனறிய பணக்காரப் சபண்மணி மற்றும் 

இந்தியாவின் பணக்காரப் சபண்மணி ஆனார.் 

❖ நிகர மதிப்பில் பதயாகான் நிறுவனத்தின் தளலவர ் கிரண் மசூம்தார ் ஷாளவ இவர ்

முந்தினார.் 

❖ ஃபல்குனிளய அடுத்து, தரகா ஜுன்ஜுன்வாலா இடம் சபற்றுள்ளார.் 
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❖ இந்தியாவில் 221 தகாடீஸ்வரரக்ள் உள்ளனர.்  

❖ அதில் 283 நபரக்ளுடன் இந்தியப் பணக்காரரக்ள் பட்டியலில் மும்ளப முதலிடத்தில் 

உள்ளது.  

❖ அதளனத ் சதாடரந்்து புது சடல்லி (185) மற்றும் சபங்களூரு (89) ஆகியளவ இடம் 

சபற்றுள்ளன. 
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