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அக்ட ோபர் – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ 13வது FICCI உலகத் திறன் உசச்ி மாநாடு (2022) ஆனது புது டெல்லியில் நடெடெற்றது.  

o இந்த உசச்ி மாநாெ்டின் கருத்துரு, “Education to Employability – Making It Happen” என்ெது 

ஆகும். 

❖ சிந்துதுரக்் மாவெ்ெத்தில் உள்ள சிபி இதற்கு முன்பு எத்தடகயச ் டசயல்ொடுகளும் 

மமற் டகாள்ளெ் ெொத நிலத்தில் அடமந்த (கிரீன்ஃபீல்டு) விமான நிடலயத்திற்கு, 

மடறந்தச ் சுதந்திரெ் மொராெ்ெ வீரரும் சமூகவாதியுமான வழக்கறிஞர ் (ொரிஸ்ெர)் 

நாத ்ொய் அவரக்ளின் டெயடரச ்சூெ்ெ மகாராஷ்டிர அரசு முடிவு டசய்துள்ளது. 

 

டேசியச ்சசய்திகள் 

5G டசவை ைழங்கீ ்டின் சேோ க்கம் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு இந்தியக் டகமெசி மாநாெ்டில், 5G இடணயச ்மசடவயானது நாெ்டில் 

அதிகாரெ் பூரவ்மாக அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெெ்ெது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர ்மாதத்தில் நாெ்டின் பிற நகரங்களுக்கும் ெடிெ்ெடியாக 5ஜி 

மசடவகள் வழங்கெ்ெடும் என்று ரிடலயன்ஸ் ஜிமயா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. 

❖ எெ்டு இந்திய நகரங்களில் 5ஜி மசடவகடளத் டதாெங்க உள்ளதாக ஏரட்ெல் நிறுவனம் 

அறிவித்துள்ளது. 

 

 

ஸ்ைச ்சர்டைக்சன் 2022 விருதுகள் 

❖ இந்தூர ் நகரம் டதாெரந்்து ஆறாவது முடறயாக இந்தியாவின் தூய்டமயான 

நகரமாகத ்மதரந்்டதடுக்கெ் ெெ்ெது. 

❖ சூரத ்மற்றும் நவி மும்டெ ஆகிய நகரங்கள் அடுத்த இரண்டு இெங்கடளெ் டெற்றன. 

❖ இதில் சிறெ்ொகச ் டசயலாற்றிய மாநிலங்களின் பிரிவில், மத்தியெ் பிரமதசம் முதல் 

இெத்டதெ் பிடித்துள்ளது. 

❖ அடதத ் டதாெரந்்து சத்தீஸ்கர ் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள் இெம் 

டெற்றுள்ளன. 

❖ 100க்கும் குடறவான நகரெ்்புற உள்ளாெ்சி அடமெ்புகடளக் டகாண்ெ மாநிலங்களின் 
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பிரிவில், திரிபுரா முதல் இெத்டதெ் பிடித்துள்ளது. 

❖ ஒரு லெ்சத்திற்கும் குடறவான மக்கள்டதாடக டகாண்ெ நகரங்களின் பிரிவில், 

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் ெஞ்சக்னி நகரமானது முதலிெத்டதெ் பிடித்தது. 

❖ அதடனத ் டதாெரந்்து சத்தீஸ்கரின் ெொன் (NP) மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் கரஹ்ாெ ்

ஆகிய நகரங்கள் இெம் டெற்றுள்ளன. 

❖ 1 லெ்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் டதாடக டகாண்ெ நகரங்களின் பிரிவில், 

ஹரித்வார ்தூய்டமயான கங்டக நகரமாகத் மதரந்்டதடுக்கெ்ெெ்ெது. 

❖ அடதத ்டதாெரந்்து வாரணாசி மற்றும் ரிஷிமகஷ் ஆகியடவ இெம் டெற்றுள்ளன. 

❖ ஒரு லெ்சத்திற்கும் குடறவான மக்கள்டதாடக டகாண்ெ கங்டக நகரங்களில் 

பிஜ்மனார ்முதல் இெத்டதெ் பிடித்தது. 

❖ அடதத ் டதாெரந்்து முடறமய கன்மனாஜ் மற்றும் கரம்ுக்மதஷ்வர ் ஆகிய நகரங்கள் 

இெம் டெற்றுள்ளன. 

❖ மகாராஷ்டிராவின் திமயாலாலி நகரானது நாெ்டின் தூய்டமயான இராணுவக் 

குடியிருெ்பு வாரியமாகத் மதரந்்டதடுக்கெ் ெெ்டுள்ளது. 

 

 

சர்ைடேச வகடபசி சோேன அவ யோளக் குறியீ ்டு எண்ணின் பதிவு 

❖ டகமெசி உற்ெத்தி நிறுவனங்களினால், இந்தியாவில் தயாரிக்கெ்ெடும் அடனத்து டக 

மெசிகளின் சரவ்மதச டகமெசி சாதன அடெயாளக் குறியீெ்டு எண்டண இந்திய 

அரசாங்கத்திெம் ெதிவு டசய்வடத டதாடலத ்டதாெரப்ுத் துடற (DoT) கெ்ொயம் ஆக்கி 

உள்ளது. 

❖ சரவ்மதச டகமெசி சாதன அடெயாளக் குறியீடு (IMEI) என்ெது ஒவ்டவாரு டகமெசி 

சாதனத்டதயும் தனித்துவமாக அடெயாளம் காணும் 15 இலக்க எண்கள் ஆகும். 

❖ இறக்குமதியாளரக்ளும், ஒவ்டவாரு டகமெசியிடனயும் இறக்குமதி டசய்வதற்கு முன் 

அதன் சரவ்மதச டகமெசி சாதன அடெயாளக் குறியீெ்டு எண்டண அரசாங்கத்திெம் 

ெதிவு டசய்ய மவண்டும். 

❖ தகவல் டதாெரப்ுத் துறை அடமசச்கமானது முன்னதாக ஒரு மத்திய சாதன 

அடெயாளெ் ெதிமவெ்டிடன டவளியிெ்ெது. 

❖ இந்த அடெயாளெ் ெதிமவொனது டகமெசிகடள அவற்றின் சரவ்மதச டகமெசி சாதன 

அடெயாளக் குறியீெ்டு எண்ணின் அடிெ்ெடெயில் டவள்டள, சாம்ெல் மற்றும் கருெ்பு 
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என மூன்று வடககளாக வடகெ்ெடுத்துகிறது. 

 

இரயில் நிவலயங்களின் மறுசீரவமப்பு 

 

❖ மத்திய அடமசச்ரடவயானது, மூன்று முக்கிய இரயில் நிடலயங்கடள மறுசீரடமெ்பு 

டசய்வதற்கு ஒெ்புதல் அளித்தது. 

❖ அந்த 3 இரயில் நிடலயங்கள் - புது டெல்லி, அகமதாொத ் மற்றும் சத்ரெதி சிவாஜி 

இரயில் முடனயம் (CSMT) மும்டெ ஆகியனவாகும். 

❖ இதன் கீழ், இந்த நிடலயங்கள் நவீன உள்கெ்ெடமெ்பு வசதிகளுெனும் மமம்ெடுத்தெ் 

ெெ்ெ வசதிகளுெனும் மறுசீரடமக்கெ்ெடும். 

 

தூய்வம இந்தியோ 2.0 தி ் ம் 

 

❖ இடளமயார ்விவகாரங்கள் மற்றும் விடளயாெ்டுத் துறை அடமசச்கத்தின் கீழ் வரும் 

இடளமயார ்விவகாரத் துடறயானது நாடு முழுவதும் ஒரு மாத கால தூய்டம இந்தியா 
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2.0 திெ்ெத்திடனத் டதாெங்கியுள்ளது. 

❖ ஒருமுடற மெ்டுமம ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் டநகிழிக் கழிவுகடளச ்மசகரிெ்ெமதாடு, அது 

குறித்து மக்களிடெமய விழிெ்புணரட்வ ஏற்ெடுத்தச ் சசய்வதற்காக இந்தத ் திெ்ெம் 

டதாெங்கெ் ெெ்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் திெ்ெத்தின் கீழ், குடிமக்களின் ஆதரவுெனும், தன்னாரவ்ெ் ெங்மகற்புெனும் 

டநகிழி மற்றும் மின்னணுக் கழிவுகள் உள்ளிெ்ெ ஒரு மகாடி கிமலாகிராம் எடெயுள்ள 

கழிவுெ் டொருெ்கள் மசகரிக்கெ்ெெ்டு அகற்றெ்ெெ உள்ளது. 

 

சர்ைடேசச ்சசய்திகள் 

சர்ைடேச சூரியசக்தி கூ ் ணியில் சர்ைடேச ைோன்ைழிப் டபோக்குைரே்து 

அவமப்பு 

❖ கனொவின் மாண்ெ்ரீயல் நகரில் நடெடெற்ற சரவ்மதச வான்வழிெ் மொக்குவரத்து 

அடமெ்பின் 42வது அமரவ்ின் மொது சரவ்மதச வான்வழிெ் மொக்குவரத்து அடமெ்பு 

(ICAO) சரவ்மதச சூரிய சக்தி கூெ்ெணியுென் (ISA) ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தத்தில் 

டகடயழுத்திெ்ெது. 

❖ உலக வான்வழிெ் மொக்குவரத்துத் துடறயில் சூரிய ஆற்றல் ெயன்ொெ்டிற்கான புதிய 

டதாெக்கத்டத இந்நிகழ்வு குறிக்கிறது. 

❖ இது சரவ்மதச சூரியசக்தி கூெ்ெணியின் அடனத்து உறுெ்பினர ்நாடுகளின் வான்வழிெ் 

மொக்குவரத்துத் துடறயின் சூரியசக்திமயமாக்கடல டசயல்ெடுத்தும் 

❖ இது வான்வழிெ் மொக்குவரத்துத் துடறயில் இந்தியாவின் நிகரச ் சுழிய உமிழ்வு 

இலக்குகளுக்கு வழி வகுக்கும் CO2 உமிழ்வுகளின் அதிகரிெ்பிடனக் கெ்டுெ்ெடுத்தும் 

மநாக்கம் டகாண்ெது. 

 

 

8ைது உலகப் பசுவமப் சபோருளோேோர உசச்ி மோநோடு 

❖ இது ெசுடமெ் டொருளாதாரம் குறித்த முன்னணி உலக மன்றங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ துொய் மின்சாரம் மற்றும் நீர ்ஆடணயம், துொய் உயர ்அதிகார ஆற்றல் சடெ மற்றும் 

உலகப் ெசுடமப் டொருளாதார அடமெ்பு ஆகியடவ WETEX அடமெ்புென் இடணந்து 

இந்த உசச்ி மாநாெ்டிடன ஏற்ொடு டசய்தன. 
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❖ இந்த உசச்ி மாநாடு ‘கூெ்டுறவு மூலமானப் ெருவநிடல நெவடிக்டக தடலடமத்துவம்: 

நிகரச ்சுழிய உமிழ்விற்கான டசயற்திெ்ெம்' என்ற கருத்துருவின் கீழ் நடெடெற்றது. 

 

 

உக்வரன் பகுதிகள் இவணப்பு 

❖ ரஷ்யா நான்கு உக்மரனியப் ெகுதிகடள தன்னுடன் இடணத்துக் சகொண்டது. 

❖ டொடனெ்ஸ்க், லுஹான்ஸ்க், சமொரிஜியா மற்றும் டகரச்ன் ஆகியன இடணக்கெ் 

ெெ்ெ 4 உக்மரனியப் பிரமதசங்கள் ஆகும். 

❖ முன்னதாக, ரஷ்ய அரசானது இந்தப் பிராந்தியங்களில் நிரவ்ாகம் மமற்டகாள்வது 

குறித்த ஒரு டொது வாக்டகடுெ்பிடன ரஷ்யா மமற்டகாண்ெது. 

 

 

பிரபலமோனைரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சர்ைடேச விண்சைளி நிவலயே்தின் தலைலை  

❖ சமந்தா கிறிஸ்மொஃமொடரெ்டி என்ெவர ் சரவ்மதச விண்டவளி நிடலயதத்ின் புதிய 

தறலறம விண்டவளி வீராங்கடனயாகப் டொறுெ்மெற்ற முதல் ஐமராெ்பியெ் டெண் 

என்ற டெருடமயிடனெ் டெற்றுள்ளார.் 
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❖ விண்டவளி நிடலயத்தின் குழு உறுெ்பினரக்ளால் மமற்டகாள்ளெ்ெடும் ெல்மவறு 

ெணிகடள மமற்ொரட்வயிடுவது இவருடெயப் டொறுெ்ொகும். 

❖ இவர ்இத்தாலிய விமானெ் ெடெயின் முன்னாள் மொர ்விமானி ஆவார.் 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டில் இந்தெ் டொறுெ்பு உருவாக்கெ்ெெ்ெது முதல் இந்தெ் டொறுெ்பிடன 

வகிக்க உள்ள முதலாவது அடமரிக்கர ்அல்லாத டெண் மற்றும் ஐந்தாவது டெண்மணி 

சமந்தா ஆவார.் 

❖ 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் 199 நாெ்கள் சுற்றுெ்ொடதயில் ெயணித்தெ் பிறகு, 

அதிக மநரம் விண்டவளியில் தங்கியப் டெண்மணி என்ற டெருடமயிடனயும் இவர ்

டெற்றுள்ளார.் 

 

  

இந்திய அரசின் புதிய ேவலவம ைழக்கறிஞர் 

 

❖ இந்திய அரசின் புதிய தடலடம வழக்கறிஞராக மூத்த வழக்கறிஞர ்R.டவங்கெரமணி 

நியமிக்கெ் ெெ்டுள்ளார.் 

❖ இவர ் அக்மொெர ் 01 ஆம் மததி முதல் மூன்று வருெக் காலத்திற்கு இந்தெ் ெதவியில் 

நியமிக்கெ் ெெ்டுள்ளார.் 

❖ இந்திய அரசின் புதிய தடலடம வழக்கறிஞர ்இந்திய அரசாங்கத்தின் தடலடம செ்ெ 

ஆமலாசகர ்மற்றும் நீதிமன்றங்களில் அரசின் தடலடம வழக்கறிஞர ்ஆவார.் 
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❖ அரசியலடமெ்பின் 76வது செ்ெெ் பிரிவின் கீழ் மத்திய அடமசச்ரடவயின் 

ஆமலாசடனயின் ெடி இந்திய குடியரசுத் தடலவரால் இவர ்நியமிக்கெ்ெடுகிறார.் 

❖ குடியரசுத் தடலவரின் விருெ்ெத்தின் மெரில் இவர ்இெ்ெதவியிடன வகிக்கிறார.் 

 

எ ்ைர் ் ஸ்டனோ னுக்கு ரஷ்யக் குடியுரிவம 

❖ ரஷ்ய அதிெர ்விளாடிமிர ்புடின் அவரக்ள், முன்னாள் அடமரிக்க உளவுத்துடற ஒெ்ெந்த 

தாரர ்எெ்வரெ்் ஸ்மனாெனுக்கு ரஷ்யக் குடியுரிடமடய வழங்கியுள்ளார.் 

❖ மதசியப் ொதுகாெ்பு முகடமயின் (NSA) இரகசியக் கண்காணிெ்பு நெவடிக்டககளின் 

மதிெ்பீெ்டிடன அவர ்டவளிெ்ெடுத்தினார.் 

❖ உளவு ொரத்்த குற்றசச்ாெட்ின் மெரில் குற்றவியல் விசாரடணடய எதிரட்காள்ள அவர ்

அடமரிக்காவிற்குத் திரும்ெ மவண்டும் என்று ெல ஆண்டுகளாக அவறர அடமரிக்க 

அதிகாரிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர.் 

 

 

விவளயோ ்டுச ்சசய்திகள் 

36ைது டேசிய விவளயோ ்டுப் டபோ ்டிகள் 

 

❖ குஜராத ் மாநிலத்தின் அகமதாொத ் நகரில் நடெடெற உள்ள 36வது மதசிய 

விடளயாெ்டுெ் மொெ்டிகடளப் பிரதமர ்அவரக்ள் சமீெத்தில் டதாெங்கி டவத்தார.் 

❖ இந்தெ் மொெ்டியில் 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 ஒன்றியெ் பிரமதசங்கடளச ் மசரந்்த 

அணிகள் ெங்மகற்கும் என எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடுகிறது. 

❖ லொக் மற்றும் தாத்ரா மற்றும் நகர ் ஹமவலி மற்றும் ொமன் மற்றும் டெயூ ஆகிய 
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இரண்டு புதிய ஒன்றியெ் பிரமதசங்கள் இந்த ஆண்டு மதசிய விடளயாெ்டுெ் 

மொெ்டிகளில் முதல் முடறயாகெ் ெங்மகற்க உள்ளது. 

❖ இந்த விடளயாெ்டு மொெ்டிகளின் முந்டதயப் ெதிெ்ொனது 2015 ஆம் ஆண்டில் 

மகரளாவில் நடெடெற்றது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

TIME100 Next அறிக்வக 

❖ ஆகாஷ் அம்ொனி, டெம் ெத்திரிக்டகயின் உலகளாவிய வளரந்்து வரும் 100 முன்னணி 

நெ்சத்திர நாயகரக்ள் ெெ்டியலில் இெம் டெற்றுள்ளார.் 

❖ TIME இதழ் ஆனது ஒவ்மவார ்ஆண்டும் TIME100 Next அறிக்டகயிடன டவளியிடுகிறது. 

❖ இது இதன் முதன்டம டவளியீொன, உலகளாவில் வளரந்்து வரும் 100 முன்னணி 

நெ்சத்திர நாயகரக்ள் அங்கீகரிக்கின்ற TIME100 அறிக்டகயிடன அடிெ்ெடெயாகக் 

டகாண்டு உருவாக்கெ்ெெ்ெது. 

❖ இந்தெ் ெெ்டியலில் இெம் டெற்றுள்ள ஒமர இந்தியர ் ஆகாஷ் அம்ொனி தான் என்று 

கூறெ்ெடுகிறது. 
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