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அக்ட ோபர் – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ ந ொய்டொ பெருநகரத்தில் அமை ்துள்ள இ ்தியக் கண்கொட்சி மையை் & வணிக வீதி 

மையத்திற்கு, "2018-19 ஆை் ஆண்டிற்கொன சிற ்தத் தனித்தியங்குை் வணிக 

மையத்திற்கொன ததசியச ்சுற்றுலொ விருதொனது" வழங்கப்பட்டது. 

❖ 500  ொட்களில் 25,000 மகதபசி சமிக்மை வழங்கிகமள  ிறுவுவதற்கொக ₹26,000 தகொடி 

 ிதிக்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இ ்தியத் ததரத்ல் ஆமணயத்தின் ஒரு ‘ததசியத் தூதராக’  டிகர ் பங்கஜ் திரிபொதி 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளொர.் 

❖ நடல்லி, முை்மப, நசன்மன, நபங்களூரு, மைதரொபொத,் சிலிகுரி,  ொக்பூர ் ைற்றுை் 

வொரணொசி ஆகிய இடங்களில் ஏரந்டல்  ிறுவனை் 5ஜி தசமவமயெ் படிப்படியொக 

அறிமுகப் படுத்தவுள்ளது. 

❖ இஸ்தரொவின் மூத்த அறிவியலொளர ்டொக்டர ்A.K.அனில் குைொர,் சரவ்ததச விண்நவளிக் 

கூட்டமைப்பின் துமணத ்தமலவரொக ததர ்்நதடுக்கப் பட்டுள்ளொர.் 

❖ சுதஜொய் லொல் தொசன், அனிஷ் தயொள் சிங் ஆகிதயொர ்முமறதய ைத்திய சசைக் கொவல் 

பமட ைற்றுை் இ ்தியத் திநபத்திய எல்மலெ் பொதுகொப்புெ் பமட ஆகியவற்றின் புதிய 

தமலமை இயக்கு ரக்ளொக  ியமிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ ஆல்பொநபட்  ிறுவனத்தின் கூகுள் தனது முதல் தைகக் கணிமைெ் பிரொ ்தியத்மதக் 

கிதரக்க  ொட்டில் அமைக்க உள்ளது.  

o உலகத்தின் தைகக் கணிமை மையைொக ைொறுவதற்கொன அந்த  ொட்டின் பெகுொன 

முயற்சிகளுக்கு இது ஒரு ஊக்கத்மத அளிக்கிறது. 

 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

உயர்நீதிமன்றத் தலைலம நீதிபதி 

 

❖ ஒரிசொ உயர ்  ீதிைன்றத் தமலமை  ீதிபதி S. முரளிதர ்அவரக்மள நசன்மன உயர ்

 ீதிைன்றத் தமலமை  ீதிபதியொக இடை் ைொற்றிட உசச்  ீதிைன்றத் ததரவ்ுக் குழுைை் 

பரி ்துமரதத்து. 

❖ நடல்லி உயர ீ்திைன்றை் ைற்றுை் உசச்  ீதின்றை் ஆகியவற்றிற்கு ைொறுவதற்கு முன்பு 
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நசன்மன உயர ் ீதிைன்றத்தில் இவர ்வழக்கறிைரொகெ் பணியொற்றினொர.் 

 

டதசியெ ்செய்திகள் 

6வது இந்தியக் லகடபசி மோநோடு 

❖ ஆசியொவின் மிகப்நபரிய நதொமலத் நதொடரப்ு விழொவொன 6வது இ ்தியக் மகதபசி 

ைொ ொடொனது நடல்லியில்  மடநபற்றது. 

❖ இதில் 5G, நசயற்மக நுண்ணறிவு (Al), இமணய உலகை் (loT) தபொன்ற முக்கிய கருப் 

நபொருள்கமளச ்சுற்றியுள்ள சமீபத்தியத் நதொழில்துமறத் நதொழில்நுட்பப் தபொக்குகள் 

பற்றி விவொதிக்கப்பட்டது. 

❖ இது இ ்தியத் நதொமலத் நதொடரப்ுத் துமற ைற்றுை் மகதபசி இமணப்புச ் தசமவ 

வழங்கு ர ்சங்கை் ஆகியவற்றினொல் ஏற்பொடு நசய்யப்பட்டது 

 

 

உைகின் மிகப்சபரியக் கைப்பின மின் உற்பத்தி நிலையம் 

 

❖ அதொனி க்ரீன் எனரஜ்ி  ிறுவனைொனது, 600 நைகொவொட் திறன் நகொண்ட உலகின் மிகப் 

நபரிய கொற்றொமல-சூரியசக்தி ஆகிய இரண்மடயுை் நகொண்ட ஒரு கலப்பின மின் 
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உற்ெத்தி  ிமலயத்திமன ரொஜஸ்தொனின் நஜய்சொல்ைர ் கரில் அமைத்துள்ளது. 

❖ இது 600 நைகொவொட் திறன் நகொண்ட சூரிய சக்தி மின்  ிமலயை் ைற்றுை் 150 நைகொவொட் 

திறன் நகொண்ட கொற்றொமல ஆமல ஆகியவற்றிமன உள்ளடக்கியது. 

❖ இ ் ிறுவனை் உலகின் மிகப்நபரிய சூரிய ஒளி மின் உற்ெத்தி ஆமலகளில் ஒன்றொன 

கமுதி சூரிய சக்தி மின்  ிமலயத்திமன இயக்குகிறது. 

 

ெர்வடதெெ ்செய்திகள் 

எண்சணய் உற்பத்தியிை் குலறப்பு 

 

❖ OPEC+ என்ற அமைப்பொனது எண்நணய் உற்பதத்ிமய ஒரு  ொமளக்கு 2 மில்லியன் 

பீப்பொய்கள் (bpd) என்ற அளவிற்குக் குமறப்பதற்கு முடிவு நசய்துள்ளது. 

❖ தகொவிட்-19 நபரு ்நதொற்று நதொடங்கியதில் இரு ்து தைற்நகொள்ளப்படுை் மிகப்நபரிய 

குமறப்பு இதுவொகுை். 

❖ நபட்தரொலிய ஏற்றுைதி  ொடுகளின் கூட்டமைப்பொனது 1960 ஆை் ஆண்டில் ஈரொன், 

ஈரொக், குமவத், சவுதி அதரபியொ ைற்றுை் நவனிசுலொ ஆகிய ஸ்தொபன உறுப்பினர ்

 ொடுகளொல்  ிறுவப்பட்டது. 

❖ அதன் பிறகு நபட்தரொலிய ஏற்றுைதி  ொடுகளின் கூட்டமைப்பு விரிவொக்கப் பட்டு, அது 

தற்தபொது 13 உறுப்பினர ் ொடுகமளக் நகொண்டுள்ளது. 

❖ ரஷ்யொமவ உள்ளடக்கிய  ைற்ற முக்கிய எண்நணய் உற்பத்தி  ொடுகளொன 11  ட்பு 

 ொடுகளின் தசரக்்மகயுடன் இ ்தக் குழுவொனது OPEC+ என அமழக்கப்படுகிறது. 

 

சபோருளோதோரெ ்செய்திகள் 

போரத் ஸ்ட  ் வங்கியின் கிரோம டெலவத் தி ் ம் 

❖ பொரத ஸ்தடட ் வங்கியொனது, SBI அறக்கட்டமளயின் கிரொை தசமவத் திட்டத்மத 

இ ்தியொவின் ஆறு ைொ ிலங்களில் அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது ‘பொரத ் ஸ்தடட ் வங்கியின் கிரொைச ் தசமவ’ திட்டத்தின் 4வது கட்டத்தின் கீழ் 

இ ்தியொ முழுவதுை் உள்ள 30 நதொமலதூர கிரொைங்கமள நகொண்டு வர உள்ளது. 
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❖ ைரியொனொ, குஜரொத், ைகொரொஷ்டிரொ, பை்சொப், தமிழ் ொடு ைற்றுை் தைற்கு வங்கத்தில் 

உள்ள உயர ்இலட்சியமிக்க ைொவட்டங்களில் உள்ள நதொமலதூர கிரொைங்கமள வங்கி 

தனது கட்டுப்பொட்டில் நகொண்டுவர உள்ளது. 

 

 

அறிவியை் மற்றும் சதோழிை்நு ்பம் 

ஆப்டிமஸ் டரோடபோவின் மோதிரி வடிவம் 

 

❖ எதலொன் ைஸ்க் தனது நடஸ்லொ மின்சொர வொகன  ிறுவனத்தினொல் உருவொக்கப்பட்ட 

ைனித வடிவிலொன ஒரு எ ்திர ைனிதனின் சமீபதத்ிய ைொதிரி வடிவத்திமன அறிமுகப் 

படுத்தினொர.் 
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❖ நடஸ்லொ  ிறுவனத்தின் இ ்த நவகுஜனச ்ச ்மத எ ்திர ைனிதன் ஆனது கொர ்நதொழிற் 

சொமலகளில் தைற்நகொள்ளப்படுை் தவமலகளில் பணியைரத்்தப்பட்டுச ் தசொதிக்கப் 

படுை். 

 

மோநிைெ ்செய்திகள் 

‘புகழ் மன்றம்' விருது 

❖ விரிவொனச ்சுற்றுலொ தைை்பொட்டுெ் பிரிவில் ததசிய விருமத நவன்றதன் மூலை் தகரளொ 

நதொடர ்்து  ொன்கொவது முமறயொக ‘புகழ் ைன்ற' விருமத நவன்றுள்ளது. 

❖ ததசியச ் சுற்றுலொ விருமத ஒதர பிரிவில் நதொடர ்்து மூன்று முமற நபற்ற 

ைொ ிலங்களுக்கு இ ்தக் நகௌரவ விருதொனது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ 2018-19 ஆை் ஆண்டிற்கான சுற்றுலொ விருதுகளில்  ொட்டின் சிற ்த ைொவட்டச ்சுற்றுலொ 

தைை்பொட்டுச ்சமபயொக தகொழிக்தகொடு  கரை் ததரவ்ு நசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 

 

மத்தியப் பிரடதெம் - டதசியச ்சுற்றுைோ விருதுகள் 

❖ 2018-19 ஆை் ஆண்டு 'ததசியச ்சுற்றுலொ விருதுகளின்' கீழ் 8 நவவ்தவறு பிரிவுகளில் 

ைத்தியப் பிரததசை் விருதுகமள நபற்றது. 

❖  ொட்டின் தூய்மையொன  கரைொன இ ்தூர ் - 'இ ்தியொவில் சுற்றுலொத் தலத்தின் 

முமறயொன தைலொண்மை' (வமக A) விருமத நவன்றது. 

❖ 'ஸ்வச ்சுற்றுலொத் தலை் - தைற்கு ைண்டலை்' என்ற பிரிவில் உஜ்ஜயின் ைொ கரொட்சிக் 

கழகை் விருதிமனப் நபற்றது. 

❖ தபொஜ்பூரில் உள்ள ஷிவ் ை ்திர ்- 'சிற ்த த ொக்கை் ைற்றுை் ைொற்றுத ்திறனொளிகளுக்கு 

ஏற்ற வமகயில் அமை ்த  ிமனவுச ்சின்னை்' என்ற பிரிவில் விருதிமன நவன்றுள்ளது. 

❖ இ ்தூரில் உள்ள ததவி அஹில்யொ பொய் விைொன  ிமலயைொனது, ‘இ ்தியொவின் ைற்றெ் 

பகுதிகமள ஒப்பிடச ்பசய்மகயில் - 'சிற ்த விைொன  ிமலயை்' நதொடர ்்து மூன்றொவது 

முமறயொக விருதிமன நவன்றுள்ளது. 

❖ ைொல்வொவின் சுவதரொவியைொனது, ' இ ்தி நைொழி நவளியீட்டில் சிற ்து விளங்குதல்' 

என்ற பிரிவில் விருதிமன நவன்றுள்ளது. 

❖ தபொபொல் சிற்தறடு - சிற ்தச ்சுற்றுலொ தைை்பொட்டு விளை்பரப் நபொருள் என்ற பிரிவில் 

விருதிமன நவன்றுள்ளது. 

❖ நபன்ச ்புலிகள் கொப்பகத்தின் வழிகொட்டியான சுபொஷ் பொவ்தர - 'சிற ்த வனவிலங்கு 
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வழிகொட்டி, தைற்கு - ைத்திய ைண்டலை்' என்ற பிரிவில் விருதிமன நவன்றுள்ளார.் 

❖ 'தகொட்யொரட்் ைவுஸ்', ைொண்ட்லொ ைொவட்டத்தில் உள்ள கன்ைொ ததசியப் பூங்கொவில் 

உள்ள படப்ரொ கிரொைதத்ின் தங்குமிட வசதி - ைொ ில அரசொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வியத்தகு இ ்தியொ இரவு த ர விடுதி ைற்றுை் கொமல உணவு  ிறுவனங்கள்' என்ற 

பிரிவில் விருதிமன நவன்றுள்ளது. 

 

 

ெர்டவக்சன் கிரோமின் 2022 

 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு ஸ்வச ்சரத்வக்சன் கிரொமின் ைதிப்பீட்டில் (SSG), நபரிய ைொ ிலங்கள் 

பிரிவின் கீழ் நதலுங்கொனொ முதல் பரிமச நவன்றது. 

❖ இதில் ைரியொனொ இரண்டொவது இடத்திலுை், தமிழ் ொடு மூன்றொவது இடத்திலுை் ததரவ்ு 

நசய்யப் பட்டன. 
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❖ பிவொனி (ைரியொனொ), ஜக்தியொல் (நதலுங்கொனொ) ைற்றுை்  ிஜொைொபொத் (நதலுங்கொனொ) 

ஆகியன இ ்தியொவின் மூன்று முன்னணி ைொவடட்ங்கள் ஆகுை். 

 

பிரபைமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

டவதியியலுக்கோன டநோபை் பரிசு 

 

❖ தவதியியலுக்கொன த ொபல் பரிசு கதரொலின் நபரத்டொஸி, ைொரட்ன் நைல்டல் ைற்றுை் 

தபரி ஷொரப்்நலஸ் ஆகிதயொருக்குக் கூட்டொக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது க்ளிக் நகமிஸ்ட்ரி எனப்படுகின்ற மூலக்கூறுகமள ஒன்றொக இமணக்குை் நசயல் 

முமறக்கொக வழங்கப்படுகிறது. 

❖ "கிளிக் நகமிஸ்ட்ரி" என்பது நமது உயிரணுக்களில் உள்ள மூலக்கூறுகமள ஒன்றொக 

இமணப்பதொகுை். 

❖ இவரக்ளின் இ ்த ஆய்வுப் பணியொனது, நசல்கமள ஆரொய்வதற்குை் உயிரியல் நசயல் 

முமறகமளக் கண்கொணிப்பதற்குை் பயன்படுத்தப்படுகிறது ைற்றுை் புற்றுத ொய்ச ்

சிகிசம்ச ைரு ்துகளில் பயன்படுத்தப்படலொை். 

❖ இதற்கு முன்பு 2001 ஆை் ஆண்டில் த ொபல் பரிசு நபற்ற ஷொரப்்நலஸ் தற்தபொது இரு 

முமற விருமதப் நபறுை் ஐ ்தொவது  பர ்ஆவொர.் 

  

இைக்கியத்திற்கோன டநோபை் பரிசு 

❖ பிநரை்சு எழுத்தொளர ்அன்னி எரன்ொக்ஸ் இலக்கியத்திற்கொன த ொபல் பரிமச நவன்று 

உள்ளொர.் 

❖ இலக்கியப் பரிமச நவன்ற முதல் பிநரை்சுப் நபண்ைணி எரன்ொக்ஸ் ஆவொர.் 
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❖ "பொலினை், நைொழி ைற்றுை் வரக்்கை் நதொடரப்ொன வலுவொன தவறுபொடுகளொல்  ிமற ்த 

வொழ்க்மகயிமன ஆய்வு நசய்யுை்" எரன்ொக்ஸ் தனது சுயசரிமத சொர ்்த உமர மடப் 

பமடப்புகளுக்குப் புகழ் நபற்றவர ்ஆவொர.் 

 

 

விலளயோ ்டு செய்திகள் 

டி20 டபோ ்டியிை் அதிகப் டபோ ்டிகளிை் பங்டகற்ற வீரர் 

 

❖ டி20 தபொட்டிகளின் வரலொற்றில் 400 தபொட்டிகளில் விமளயொடிய முதல் இ ்தியர ்என்றெ் 

நபருமைமய தரொஹித ்சரை்ொ நபற்றொர.் 

❖ அவமரத் நதொடர ்்து 368 டி20 தபொட்டிகளில் விமளயொடியெ் நபருமையிமன திதனஷ் 

கொரத்்திக் நபற்றுள்ளொர.் 

❖ ததொனி 361 தபொட்டிகளில் விமளயொடியதன் மூலை் 3வது இடத்தில் உள்ளொர.் 
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❖ விரொட் தகொலி தனது 354வது டி20 தபொட்டியில் பங்தகற்று வருகிறொர.் 

❖ 614 தபொட்டிகளில் பங்தகற்றதன் மூலை்  கீரன் நபொல்லொரட்் பட்டியலில் முதலிடத்தில் 

உள்ளொர.் 

❖ இவமரத ்நதொடர ்்து ட்மவன் பிரொதவொ (556), தஷொயப் ைொலிக் (481), கிறிஸ் நகய்ல் (463), 

சுனில்  மரன் (435), ரவி தபொபொரொ (429), ஆண்டத்ர ரசல் (428), தடவிட் மில்லர ் (403) 

ஆகிதயொர ்தரொஹிதத்ுக்கு முன்னதொக இடை் நபற்றுள்ளனர.் 

 

FIH மகளிர ்டபோ ்டியின் இந்த ஆண்டிற்கோன எழுெச்ி நோயகி 

❖ 2021-22 ஆை் ஆண்டு FIH ஸ்டொர ்விருது விழொவில் இ ்திய ைொக்கி அணியின் முை்தொஜ் 

கொன் FIH ைகளிர ் தபொடட்ியின் இ ்த ஆண்டிற்கொன எழுசச்ி  ொயகியொக அறிவிக்கப் 

பட்டொர.் 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு FIH ைகளிர ்ைொக்கி தபொட்டிகளில் இ ்தியொவிதலதய அதிகளவு தகொல் 

அடித்த வீரொங்கமனயொக முை்தொஜ் உருநவடுத்தொர.் 

❖ பிரொன்சின் திதைொதி கிநளநைன்ட் FIH ஆண்களுக்கொன ஆண்டின் சிற ்த எழுசச்ி 

 ொயகரொகத் ததர ்்நதடுக்கப்பட்டொர.் 
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