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அக்ட ோபர் – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய வம்சாவளியயச ் சசரந்்த, ஜெனரல் அடாமிக்ஸ் குசளாபல் காரப்்பசரஷன் 

நிறுவனத்தின் தயலயம நிரவ்ாக அதிகாரியான விசவக் லால் என்பவருக்கு 

அஜமரிக்க அதிபர ் சொ பிடன் அவரக்ளால் வாழ்நாள் சாதயனயாளர ் விருதானது 

வழங்கி ஜகௌரவிக்கப்பட்டது. 

 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

ஸ்வெ ்ெர்டவக்சன் டதசியத் தரவரிசெ 

❖ நகரப்்புற உள்ளாட்சி அயமப்புகளில் இந்த ஆண்டிற்கான ஸ்வச ்சரச்வக்சன் சதசியத் 

தர வரியசயில் ஜசன்யன 44வது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது. 

❖ இது ப்ருஹத் ஜபங்களூரு மகாநகர பலிசக அயமப்பியன விட சற்றுப் பின்தங்கி 

உள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் மூன்று தமிழக நகரங்கள் இடம் பிடித்துள்ளன. 

❖ இதில் சகாயவ 42வது இடத்யதயும், ஜசன்யன 44வது இடத்யதயும், மதுயர 45வது 

இடத்யதயும் பிடித்துள்ளன. 

❖ கடந்த ஆண்டு, ஜசன்யன 43வது இடத்தில் இருந்தததாடு, 2020 ஆம் ஆண்டில் அது 45வது 

இடத்திலும் இருந்தது. 

❖ இந்தத ்தரவரியசயில் இந்தூர ்நகரம் ஜதாடரந்்து ஆறாவது ஆண்டாகத் தூய்யமயான 

நகரமாக இடம் ஜபற்றுள்ளது. 

❖ நீர ்சமலாண்யமக்கான சுெலம் 1.0 திட்டத்யதச ்ஜசயல்படுத்துவதில் தமிழக மாநிலம் 

ஐந்தாவது இடத்யதப் ஜபற்றது. 

 

 

டதசியெ ்செய்திகள் 

ஆயுதப் பச ச ்சிறப்பு அதிகோரெ ்ெ ் த்தின் அதிகோர விரிவோக்கம் 

❖ மத்திய அரசு அருணாசச்லப் பிரசதசத்தின் மூன்று மாவட்டங்களிலும், நாகாலாந்தின் 

ஒன்பது மாவட்டங்களிலும் ஆயுதப் பயட சிறப்பு அதிகாரச ் சட்டத்தின் 

அதிகாரத்தியன (AFSPA) சமலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. 
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❖ ஆயுதப் பயட சிறப்பு அதிகாரச ் சட்டம் ஆனது "கலகம் நியறந்தப் பகுதியில்" ஐந்து 

அல்லது அதற்கு சமற்படட் மக்கள் கூடுவயதத் தயட ஜசய்யும் அதிகாரதய்த ஆயுதப் 

பயடகளுக்கு வழங்குகிறது. 

❖ சட்டம் ஒழுங்யக மீறும் பட்சத்தில் உரிய எசச்ரிக்யகக்குப் பிறகு பாதுகாப்புப் படை 

தங்கள் அதிகாரத்தியனப் பயன்படுத்தவும் துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தவும் இசச்ட்டம் 

அனுமதிக்கிறது. 

 

 

ெர்வடதெெ ்செய்திகள் 

AUKUS கூ ் ணிக்கு எதிரோன தீர்மோனம் 

 

❖ அணுசக்தியால் இயங்கும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கயள ஆஸ்திசரலியாவுக்கு வழங்க வழி 

வகுக்கும் AUKUS கூட்டயமப்பிற்கு எதிராக சரவ்சதச அணுசக்தி முகயமயில் சமற் 

ஜகாள்ளப்பட்ட ஒரு வயரவுத ்தீரம்ானத்திலிருந்து சீனா பின் வாங்கியது. 

❖ கைந்த ஜசப்டம்பர ் மாதத்தில் AUKUS (ஆஸ்திசரலியா, ஐக்கிய இராெ்ஜியம் மற்றும் 

அஜமரிக்கா) பாதுகாப்புக் கூட்டாண்யம அறிவிக்கப்பட்டது.  

❖ இது அணுசக்தியால் இயங்கும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கயள உருவாக்குவதற்கான ஜதாழில் 

நுட்பத்யதப் ஜபறுவதற்கு ஆஸ்திசரலியாவிற்கு உதவி வழங்கும். 

❖ இந்த முயற்சியானது அணு ஆயுதப் பரவல் தயட ஒப்பந்தத்தின் (NPT) கீழ் தங்கள் 
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ஜபாறுப்புகயள மீறுவதாக சீனா கூறியது. 

❖ இது சம்பந்தமாக சரவ்சதச அணுசக்தி முகயம சமற்ஜகாள்ளும் நடவடிக்யககயளயும் 

சீனா விமரச்ித்தது. 

❖ இந்தியா உட்பட சரவ்சதச அணுசக்தி முகயமயில் 35 நாடுகள் உறுப்பினரக்ளாக 

உள்ளன. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதோழில்நு ்பம் 

இலகுரக டபோர் செலிகோப் ர் - பிரெந்தோ 

❖ பிரசந்தா எனப்படும் உள்நாட்டிசலசய உருவாக்கப்பட்ட முதல் பல்பயன்பாட்டு இலகு 

ரக சபார ்ஜஹலிகாப்டரக்ள் இந்திய விமானப் பயடயில் இயணக்கப்பட்டன. 

❖ பிரசந்தா என்றப் ஜபயருக்கு "கடுயமயானது" என்று ஜபாருளாகும். 

❖ இது அரசுக்குச ்ஜசாந்தமான பாதுகாப்பு நிறுவனமான ஹிந்துஸ்தான் ஏசராநாட்டிக்ஸ் 

லிமிஜடட் நிறுவனத்தினால் வடிவயமத்து உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

மங்கள்யோன் ஆய்வுக் கலம் 

❖ இந்தியாவின் ஜசவ்வாய்க் கிரகச ் சுற்றுக் கலமானது, சகாள்களுக்கியடசயயான 

ஆய்வுப் பணியில் சமற்ஜகாண்ட 8 ஆண்டுகள் நீண்ட ஜநடும் ஆய்வுப் பணியய 

நியறவு ஜசய்தயதயடுதத்ு ஓய்வு ஜபற்றுள்ளது. 

❖ இது 2013 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் விண்ணில் ஏவப்பட்டு, 2014 ஆம் ஆண்டு 

ஜசப்டம்பர ் மாதத்தில் ஜசவ்வாய்க் கிரகத்தின் சுற்றுப்பாயதயில் ஜவற்றிகரமாக 

நுயழந்தது. 

❖ இது ஜவறும் 6 மாதங்கள் மட்டுசம ஜசயல்படும் வயகயில் வடிவயமக்கப்பட்டது, 

என்றாலும் 8 நீண்ட ஜநடும் ஆண்டுகள் காலத்திற்கு இது ஜசயல்பாட்டில் இருந்தது. 

❖ இந்தியாவின் மங்கள்யான் கலத்திற்கு முன்னதாக, அஜமரிக்கா, சசாவியத் ஒன்றியம் 

மற்றும் ஐசராப்பா ஆகிய நாடுகளின் விண்ஜவளி நிறுவனங்கள் மட்டுசம ஜசவ்வாய்க் 

கிரகத்யத ஆய்வு ஜசய்தன. 

❖ சமற்பரப்பு புவியியல், புற வடிவவியல், வளிமண்டல நடவடிக்யககள், சமற்பரப்பு 

ஜவப்பநியல மற்றும் வளிமண்டல ஜவளிசயற்றச ் ஜசயல்முயற சபான்றயவ உட்பட 

ஜசவ்வாய்க் கிரக  நிலப்பரப்புகயள ஆய்வு ஜசய்ய உதவும் வடகயிலும் மங்கள்யான் 

ஒரு மாஜபரும் யமல்கல் சாதயனயாகும். 
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❖ மங்கள்யான் இந்தப் பணிக்காக பின்வரும் 5 கருவிகயளப் பயன்படுத்தியது. 

o ஜசவ்வாய்க் கிரக வண்ண ஒளிப்படக்கருவி (MCC) 

o ஜவப்ப அகசச்ிவப்பு உருவயரவு நிறமாயலமானி (TIS) 

o ஜசவ்வாய்க் கிரகத்திற்கான மீத்சதன் உணரவ்ி (MSM) 

o ஜசவ்வாய்க் கிரக ஜவளிப்புற நடுநியல இயயபு மதிப்பீட்டுக் கருவி (MENCA) 

o யலமன் ஆல்பா ஒளிமானி (LAP). 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ஸ் ோக்டெோம் மோநோ ்டின் 18வது ெந்திப்பு 

❖ ஸ்டாக்சஹாம் மாநாட்டிற்கான நிரந்தரக் கரிம மாசுபடுத்திகளின் (POP) மறு ஆய்வுக் 

குழுவின் (POPRC-18) 18வது சந்திப்பானது இத்தாலியின் சராம் நகரில் நயடஜபற்றது. 

❖ இந்த உடன்படிக்யகயின் கீழ் பட்டியலிடுவதற்காக சமலும் ஐந்து இரசாயனங்கள் 

இந்தச ்சந்திப்பில் உடச்சரக்்கப்பட்டன. 

❖ இதில் பட்டியலிடப்பட்ட அந்த மூன்று இரசாயனங்கள் (குசளாரி யபரிஃசபாஸ், 

குசளாரிசனட்டட் பாரஃபின் (பரிந்துயரக்கப் படுவதற்கு அப்பாற்பட்ட அளவு) மற்றும் 

நீண்ட சங்கிலித் ஜதாடர ் அயமப்பு ஜகாண்ட ஜபரஃ்ப்ளூசரா காரப்ாக்சிலிக் 

அமிலங்கள்) ஏற்கனசவ POPRC-17 மாநாட்டில் பரிந்துயரக்கப்பட்டன. 

❖ ஒரு தீ பரவுத ்தடுப்பானான ஜடக்சலாசரன் பிளஸ் மற்றும் சில தனிநபர ்பராமரிப்புப் 

ஜபாருட்களில் பயன்படுத்தப்படும் நியலப் படுத்தியான UV-328 ஆகிய இரண்டு 

இரசாயனங்கள் இந்த அமரவ்ில் மதிப்பீடு ஜசய்யப்படும். 

❖ குசளாரய்பரிஃசபாஸ் என்ற இரசாயத்தியன ஒரு நிரந்தரக் கரிம மாசுபடுத்தியாகப் 

பட்டியலிட ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திடட் அயமப்பு சமற்ஜகாண்ட ஒரு முன் 

ஜமாழிவிற்கு இந்தியா எதிரப்்பு ஜதரிவித்தது. 

❖ இதில் இந்தியா வாதிட்ட கருத்துகள் 

o குசளாரய்பரிஃசபாஸ் ஒரு புற்றுசநாய் உண்டாக்கும் காரணி அல்ல, எனதவ 

அதன் ஜசறிவு குயறவாகசவ உள்ளது. 

o POPRC-17 சந்திப்பில் வழங்கப்பட்ட சில ஆய்வு அறிக்யககள் கூறுகின்ற, குசளார ்

யபரிஃசபாஸ் பாதகமான வியளவுகயளக் ஜகாண்டுள்ளன என்ற கருத்தானது 
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சக மதிப்பாய்வு ஜசய்யப் படவில்யல. 

இந்தியோவில் குடளோரச்பரிஃடபோஸ்  

❖ 1977 ஆம் ஆண்டு முதல், 1968 ஆம் ஆண்டு பூசச்ிக்ஜகால்லிச ் சட்டத்தின் கீழ் குசளார ்

யபரிஃசபாஸ் பதிவு ஜசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ சமலும், அனுபம் வரம்ா குழுவானது 2015 ஆம் ஆண்டில் இதயனத் ஜதாடரந்்துப் 

பயன்படுத்தலாம் என்று கூறி தனது மதிப்பாய்வில் பரிந்துயரத்தது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் குசளாரய்பரிஃசபாஸ் சவளாண்யமப் பயன்பாட்டிற்கு தவண்டி 

அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 

❖ ஜகாண்யடக் கடயல, அரிசி மற்றும் பருத்தி ஆகியவற்றியனப் பாதிக்கும் 

பூசச்ிகளுக்கு எதிராக இதயனப் பூசச்ிக் ஜகால்லியாகப் பயன்படுதத்ுவயதயும் இது 

உள்ளடக்கியது. 

❖ இந்தியாவில் 18 பயிரக்ளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்காக இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா அரசாங்கங்களால் 

தயட ஜசய்யப்பட்ட பத்து பூசச்ிக் ஜகால்லிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

❖ சீனாவும் இந்தியாவும் குசளாரய்பரிஃசபாஸ் ரசாயத்தியன அதிகம் உற்பதத்ி ஜசய்யும் 

நாடுகளாகும். 

 

 

மோநிலெ ்செய்திகள் 

ப ்டியலி ப்ப ் ப் பழங்குடியினர் இ  ஒதுக்கீ ்டில் உயர்வு 

❖ ஜதலுங்கானா அரசானது, பட்டியலிடப்படட்ப் பழங்குடியினச ் சமூகங்களுக்கான இட 

ஒதுக்கீட்யட 6 சதவீதத்தில் இருந்து 10 சதவீதமாக உயரத்்தியுள்ளது. 

❖ பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியின மக்களின் இடஒதுக்கீட்யட 10 சதவீதமாக உயரத்்தச ்

சசய்வதற்கான ஒரு மசசாதாயவ ஜதலுங்கானா சட்டசயப 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

மாதத்தில் நியறசவற்றியது. 

❖ அசத ஆண்டில் குடியரசுத் தயலவரின் ஒப்புதயலப் ஜபறுவதற்காக இந்த மசசாதா 
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இந்திய அரசிடம்  அனுப்பப்பட்டது. 

❖ ஆனால் ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், இந்த மசசாதா இன்னும் குடியரசுத் 

தயலவரின் முன் நிலுயவயில் உள்ளது. 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

32வது பிெோரி புரஸ்கோர் 

❖ எழுத்தாளர ்மாதவ் ஹடாவிற்கு 32வது பிஹாரி புரஸ்கார ்விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 

❖ இது 2015 ஆம் ஆண்டில் அவர ் எழுதிய இலக்கிய விமரச்ன நூலான ‘பசர்ாங் சசாலா 

பஹார ்சாகி ரி’ என்ற நூலிற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்நூல் இயடக்காலப் பக்தி இயக்க கவிஞர ் மீராவின் வாழ்க்யகயய யமயமாகக் 

ஜகாண்டது. 

❖ இவர ்சாகித்ய அகாடமி ஜபாதுக்குழு உறுப்பினராகவும் மற்றும் இந்தி ஆசலாசயனக் 

குழுவின் ஜபாதுக்குழு உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளார.்  

bb 

 

ெோஸ்த்ரோ ரோமோனுஜன் பரிசு 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சாஸ்த்ரா ராமானுென் பரிசு யுன்கிங் டாங்க் என்பவருக்கு 

வழங்கப்பட உள்ளது. 

❖ யுன்கிங் டாங் அஜமரிக்காவின் ஜபரக்்லி என்னுமிடத்தில் அயமந்த கலிசபாரன்ியா 

பல்கயலக் கழகத்தில் உதவிப் சபராசிரியராக பணியாற்றுகிறார.் 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இந்த விருதானது 2005 ஆம் ஆண்டில் சண்முகா கயல, அறிவியல், ஜதாழில்நுட்பம் 

மற்றும் ஆராய்சச்ி அகாடமியினால் (சாஸ்த்ரா) நிறுவப்பட்டது. 

❖ கணிதத ் துயறயில் சிறந்தப் பங்களிப்பியன ஆற்றிய 32 வயது மற்றும் அதற்குக் 

குயறவான வயதுயடய நபரக்ளுக்கு ஆண்டுசதாறும் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 

மருத்துவத்துக்கோன டநோபல் பரிசு 

❖ ஸ்வான்சட பாசபா என்பவருக்கு 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான, மருத்துவத்திற்கான சநாபல் 

பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

❖ நவீன கால மனிதரக்ள், அழிந்து சபான அதன் மூதாயதயரான நியாண்டரத்ால்கள் 

மற்றும் ஜடனிசசாவன்களுடன் டிஎன்ஏ ஜதாடரய்பக் ஜகாண்டுள்ளனர ் என்பயத 

நிரூபித்த அவரது மகத்தானக் கண்டுபிடிப்பிற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

❖ சுவீடன் நாட்யடச ்சசரந்்த இந்த அறிவியலாளர ்நமது சநாஜயதிரப்்பு அயமப்பு மற்றும் 

அழிந்து சபான நமது மூதாயதயரக்ளுடன் ஒப்பிடும் சபாது நவீன கால மனித 

அயமப்பியன எந்த அயமப்பு தனித்துவமாக்குகிறது என்பது பற்றிய முக்கியத் 

தகவல்கயள வழங்கினார.் 

❖ ஸ்வான்சட பாசபா 1982 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவத்திற்கான சநாபல் பரியச ஜவன்ற 

சுசன ஜபரக்்ஸ்ட்சராமின் மகன் ஆவார.் 

 

 

இயற்பியலுக்கோன டநோபல் பரிசு 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இயற்பியலுக்கான சநாபல் பரிசு அயலன் ஆஸ்ஜபக்ட், ொன் F 

கிளாசர ்மற்றும் அன்டன் ஜீலிங்கர ்ஆகிசயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ இது "சிக்கலான ஃசபாட்டான்களில் சமற்ஜகாள்ளப்பட்ட சசாதயனகள், ஜபல் 
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சதற்றத்தின் ஏற்றத்தாழ்வு விதிமுயறகள் மீறப்படுவயத நிரூபித்தல் மற்றும் 

குவாண்டம் தகவல் அறிவியலின் முன்சனாடியாக திகழ்தல்" ஆகியவற்றிற்காக 

தவண்டி வழங்கப் படுகிறது. 

❖ இரண்டு துகள்கள் பிரிக்கப்பட்டாலும் அயவ ஒற்யற அலகு சபால ஜசயல்படுகின்ற, 

சிக்கலான குவாண்டம் நியலகயளப் பயன்படுதத்ிச ்சசாதயனகயள அவரக்ள் சமற் 

ஜகாண்டுள்ளனர.் 
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