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அக்ட ோபர் – 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ 36வது தேசிய விளையாட்டுப் தபாட்டியில், தயாகாசனே்தில் ேங்கம் வவன்ற முேல் 

வீராங்களன என்ற வபருளமளய குஜராே்ளேச ்தசரந்்ே பூஜா பதடல் வபற்றுை்ைார.் 

❖ மே்திய சாளலப் தபாக்குவரே்துத் துறை மற்றும் வநடுஞ்சாளலே் துளற அளமசச்ர ்

நிதின் கட்கரி, லக்தனாவில் நளடவபற்ற இந்தியச ் சாளலகை் மாநாட்டின் 81வது 

ஆண்டு கூட்டே்ளேே் வோடங்கி ளவே்ோர.் 

 

டேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியோவின் 50வது ேலைலை நீதிபதி 

❖ நீதிபதி D.Y.சந்திரசூட் இந்தியாவின் 50வது ேளலளம நீதிபதியாக நியமிக்கப் பட்டு 

உை்ைார.் 

❖ இவர ்1978 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி முேல் 1985 ஆம் ஆண்டு ஜூளல 11 ஆம் 

தேதி வளர நீதிே் துளறயின் ேளலவராக நீண்ட காலம் பணியாற்றியத் ேளலளம 

நீதிபதி Y.V.சந்திரசூட் அவரக்ைின் மகன் ஆவார.் 

❖ ஓரினச ் தசரக்்ளக உறவுகளை குற்றமற்றோக்குவது குறிே்ே இந்தியே் ேண்டளனச ்

சட்டே்தின் 377வது பிரிவிளனப் பகுதியைவு ரே்து வசய்ேல், ஆோர ் திட்டே்தின் 

வசல்லுபடியாகும் ேன்ளம மற்றும் சபரிமளல விவகாரம் குறிே்ே வரலாற்றுச ்சிறப்பு 

மிக்க தீரப்்புகளை அவர ்வழங்கினார.் 

❖ வவறும் 74 நாட்கை் மட்டுதம குறுகிய பேவிக் காலே்தில் பேவி வகிே்ே, U.U.லலிே்துக்குப் 

பிறகு இவர ்வபாறுப்தபற்க உை்ைார.் 

 

 

PM-DevINE 

❖ வடகிழக்குப் பிராந்தியே்திற்கான பிரேமரின் தமம்பாட்டு முன்வனடுப்பு (PM-DevINE) 

திட்டே்திற்கு சமீபே்தில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. 

❖ வடகிழக்குப் பிராந்தியே்தில் அடிப்பளட குளறந்ேபட்ச தசளவகைில் நிலவும் குளற 

பாடுகளை நிவரே்்தி வசய்வேற்காக இந்ே முன்வனடுப்பானது அறிவிக்கப் பட்டது. 

❖ இது வடகிழக்குப் பிராந்தியே்தில் உை்ை தமம்பாட்டு இளடவவைிகளை அகற்றுவளே 

தநாக்கமாகக் வகாண்டுை்ைது. 
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❖ வடகிழக்குப் பிராந்தியே்தில் பல்தவறு துளறகைில் உை்ை தமம்பாட்டு இளட 

வவைிகளை அகற்ற உேவும் உை்கட்டளமப்புத் திட்டங்கை் மற்றும் சமூக தமம்பாட்டுத் 

திட்டங்களுக்கு இே்திட்டம் நிதி வழங்குகிறது. 

❖ வடகிழக்குப் பிராந்தியே்தில் குறிப்பாக வபண்கை் மற்றும் இளைஞரக்ளுக்கான 

வாழ்வாோர வாய்ப்புகளை தமம்படுேத்ுவதே இந்ே முன்வனடுப்பின் தநாக்கமாகும். 

 

 

நோன்கோவது வந்டே போரே் விலரவு இரயிை் 

❖ உனாவில் இருந்து நான்காவது வந்தே பாரே் விளரவு இரயில் தசளவளயப் பிரேமர ்

அவரக்ை் சமீபே்தில் வகாடியளசே்துத் வோடங்கி ளவே்ோர.் 

❖ இந்ே இரயிலானது உனா (இமாசச்லப் பிரதேசம்) மற்றும் புது தில்லி இளடதய 

இயங்கும். 

❖ இந்த நான்காவது வந்தே பாரே ்இரயில் ஆனது அேன் முந்ளேய வடிவங்களை விட 

தமம்படுத்தப் பட்டோகக் கருேப்படுகிறது. 

❖ வந்தே பாரே ்விளரவு இரயிலானது, இரயில் 18 என்றும் அளழக்கப்படுகிறது.  

❖ இது இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகே்தினால் இயக்கப்படும் ஒரு மிே அதிதவக, 

நகரங்களுக்கு இளடதய மின்சாரத்தில் இயங்கும் ஒரு பல-அலகு இரயில் ஆகும். 

❖ மற்ற 3 வழிே்ேடங்கை் 

o புது வடல்லி முேல் ஸ்ரீ மாோ ளவஷ்தணா தேவி கே்ரா வளர 

o புது வடல்லி முேல் வாரணாசி வளர மற்றும் 
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o காந்திநகர ்முேல் மும்ளப மே்திய இரயில் நிளலயம் வளர 

 

 

அலுவை் சைோழிக் குழுவின் பரிந்துலரகள் 

❖ அலுவல் வமாழிக் குழுவின் 11வது வோகுதியானது குடியரசுே் ேளலவரிடம் 

சமரப்்பிக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தி வமாழி தபசும் மாநிலங்கைில் உை்ை இந்தியே் வோழில்நுட்பக் கல்வி கழகங்கை், 

இந்திய தமலாண்ளமக் கல்வி நிறுவனங்கை் மற்றும் மே்தியப் பல்களலக் 

கழகங்கைில் இந்தி வமாழிளயப் பயிற்றுவிப்பு வமாழியாகப் பயன்படுே்துவேற்கு 

இக்குழு பரிந்துளரே்ேது. 

❖ இந்தி வமாழி தபசாே மாநிலங்கைில் உை்ை உயர ் நீதிமன்றங்கைில் தமற்வகாை்ைப் 

படும் வழக்குகை் ஆங்கிலம் அல்லது பிராந்திய வமாழியில் பதிவு வசய்யப் 

படுகின்றன. 

❖ தீரப்்புகை் வபரும்பாலும் ஆங்கில வமாழியில் இருப்போல் அவற்ளற இந்தி வமாழியின் 

மூலமான வமாழி வபயரப்்புகை் கிளடக்கச ்வசய்ய தவண்டும். 

❖ இந்தி வமாழி தபசும் மாநிலங்கைில் இந்தி வமாழிளயப் பயன்படுே்ோே மே்திய அரசுப் 

பணியில் உை்ை அதிகாரிகை் மற்றும் பிற ஊழியரக்ை் வருடாந்திரச ் வசயல்திறன் 

மதிப்பீட்டு அறிக்ளகயில் (APAR) அேற்கான விளைவுகளைச ்சந்திக்க தநரிடும். 

❖ இந்ே விதிகைின்படி, A வளக மாநிலங்கைில் இந்தி அதிகாரப்பூரவ் வமாழியாகும். 

❖ B வளக மாநிலங்கைில் 65 சேவீேே்திற்கும் குளறவாக இந்தி பயன்படுே்ேப்படுகிறது. 

❖ C வளக மாநிலங்கை் என்பது 65 சேவீேே்திற்கும் குளறவாக இந்தி வமாழிப் பயன்பாடு 

உை்ை மாநிலங்கை் ஆகும். 

❖ A பிரிவு மாநிலங்கைில் இந்தி வமாழிளய முழுளமயாகப் பயன்படுே்துமாறும்,  மற்ற 

மாநிலங்கை் பிராந்திய வமாழிகளைப் பயன்படுே்துமாறும் இந்தக் குழு பரிந்துளர 

சசய்துள்ளது. 

❖ அலுவல் முளறயிலான ேகவல்வோடரப்ுகைில் ஆங்கில வமாழியின் பயன்பாட்ளடக் 

குளறப்பதும், இந்தியின் பயன்பாட்ளட அதிகரிப்பதும் இேன் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

❖ அலுவல் முளறயிலான ேகவல்வோடரப்ுகைில் இந்தி வமாழிளயப் பயன்படுே்துவளே 

மறு ஆய்வு வசய்வேற்கும் அேளன தமம்படுே்துவேற்கும் மே்திய உை்துளற அளமசச்ர ்

ேளலளமயில் அலுவல் வமாழிக் குழு ஒன்று அளமக்கப்பட்டது. 
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❖ இது இந்திய அரசியலளமப்பின் 351வது பிரிவின் மூலம் கட்டாயப் படுே்ேப்பட்டுை்ைது. 

❖ இது 1976 ஆம் ஆண்டில் 1963 ஆம் ஆண்டு அலுவல் வமாழிகை் சட்டே்தின் 4வது பிரிவின் 

கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இந்ேக் குழுவின் முேல் அறிக்ளக 1987 ஆம் ஆண்டில் சமரப்்பிக்கப்பட்டது. 

 

 

சர்வடேசச ்சசய்திகள் 

ரஷ்ய இலைப்பிற்கு கை் னை் சேரிவிக்கும் தீர்ைோனை் 

 

❖ 193 உறுப்பினரக்ளைக் வகாண்ட ஐக்கிய நாடுகை் வபாதுச ்சளபயில், ரஷ்யாவின் சட்ட 

விதராே இளணப்பிற்குக் கண்டனம் வேரிவிக்கும் வளரவு தீரம்ானேத்ின் மீோன 

அல்தபனியாவின் தீரம்ானே்திற்கு வாக்கைிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்ேே ்தீரம்ானே்திற்கு இரகசிய வாக்வகடுப்பு மூலம் வாக்கைிக்க தவண்டும் என்று 

ரஷ்யா தகாரியிருந்ேது. 

❖ இந்தியா உட்பட 107 ஐக்கிய நாடுகைின் உறுப்பினர ்நாடுகை் நிராகரிே்ேளே அடுே்து, 

மாஸ்தகாவின் ரகசிய வாக்வகடுப்பு தகாரிக்ளக நிராகரிக்கப்பட்டது. 
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❖ இரகசிய வாக்வகடுப்பிற்கான ரஷ்யாவின் அளழப்பிற்கு ஆேரவாக 13 நாடுகை் 

மட்டுதம வாக்கைிே்ே நிறலயில் 39 நாடுகை் இதில் வாக்கைிக்கவில்ளல. 

❖ ரஷ்யாவும் சீனாவும் வாக்கைிக்காே நாடுகைில் அடங்கும். 

❖ இேற்கிளடயில், உக்ளரன் மீோன ரஷ்யப் பளடவயடுப்பிளன இந்தியா இதுவளர 

கண்டிக்கவில்ளல என்பததாடு அரசுமுளற மற்றும் தபசச்ுவாரே்்ளே மூலம் இந்ே 

வநருக்கடி தீரக்்கப்பட தவண்டும் என்றும் தகாரியுை்ைது. 

 

ைோநிைச ்சசய்திகள் 

கர்நோ க ஹிஜோப் ேல  மீேோன தீர்ப்பு 

 

❖ கரந்ாடகாவில் உை்ை கல்வி நிறுவனங்கைில் ஹிஜாப் அணிவேற்கு விதிக்கப்பட்ட 

ேளட குறிே்து உசச் நீதிமன்றம் கருத்சதாை்றுறம இல்லாத ஒரு தீரப்்பிளன வழங்கி 

உள்ளது. 

❖ நீதிபதி தேமந்ே் குப்ோ பிப்ரவரி 05 ஆம் தேதியன்று வவைியிடப்படட் கரந்ாடக 

அரசின் ேளட உே்ேரவிளன உறுதி வசய்ோர.் 

❖ இவர ் அரசு நிதியில் இருந்து பராமரிக்கப்படும் மேசச்ாரப்ற்றப் பை்ைிகளுக்கு மே 

நம்பிக்ளகயின் வவைிப்பளடயான சின்னங்களைக் வகாண்டிருக்க முடியாது என்று 

கூறியுள்ளார.் 
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❖ நீதிபதி சுேன்ஷு துலியா ேனது மாறுபட்ட கருே்தில், மேசச்ாரப்ின்ளம என்பது 

"பன்முகே் ேன்ளமக்கான" சகிப்புே் ேன்ளமளயக் குறிக்கிறது என்று கூறினார.் 

❖ பை்ைிக்கு ஹிஜாப் அணிவது அல்லது அணியாேது ஆகிய இரண்டும் "அவரவர ்

விருப்பம்" ஆகும் என்று அவர ்கூறியுள்ளார.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

லிவிங் பிளோன ் அறிக்லக 2022 

 

❖ லிவிங் பிைானட் அறிக்ளக (2022) என்பது உலக வனவிலங்கு நிதியம் மற்றும் 

லண்டனின் விலங்கியல் சங்கம் ஆகியவை்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

❖ 1970 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடயில் உலக வனவிலங்குகைின் 

எண்ணிக்ளகயில் 69 சேவீேம் சரிவு ஏற்பட்டுை்ைது. 

❖ இது உலவகங்கிலும் உை்ை ேனிேத்ு வாழும் விலங்குகைில் 69 சேவீேம் குளறந்து 

விட்டது  என சபாருள்படாது. 

❖ இந்ே அறிக்ளக 5,230 இனங்களைச ்தசரந்்ே 32,000 உயிரினங்களை ஆய்வு வசய்ேது. 

❖ அதமசான் மளழக்காடுகை் அளமந்துை்ை இலேத்ீன் அவமரிக்கா மற்றும் கரீபியன் 

பகுதியில், 1970 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடயில் 94 சேவீே வன 

விலங்குகைின் எண்ணிக்ளகயில் மிக அதிகமான சரிவானது பதிவாகியுை்ைது. 

❖ இதே காலக் கட்டே்தில் ஆப்பிரிக்காவில் இரண்டாவது அதிகபட்ச சரிவாக 66 

சேவிகிேமும், அளேே் வோடரந்்து பசிபிக் பகுதியில் 55 சேவிகிேமும் பதிவாகியுை்ைன. 

❖ வட அவமரிக்கா மற்றும் ஐதராப்பா ஆகிய பகுதிகைில் முளறதய 20 சேவீேம் மற்றும் 

18 சேவீேம் என்ற அைவில் சரிவு பதிவாகி குளறவான இயற்ளக வீழ்சச்ி என்ை அளவில் 

பதிவாகி உை்ைது. 

❖ நன்னீர ்வாழ் இனங்கைின் எண்ணிக்ளக 83 சேவீேம் குளறந்துை்ைது. 
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❖ சதுப்பு நிலங்கைில் மீன்வைரப்்பு, தவைாண்ளம மற்றும் கடதலார வைரச்ச்ி 

ஆகியவற்றில் ஆண்டிற்கு 0.13% வீேம் வோடரந்்து இழப்பு ஏற்படுகின்றன. 

❖ இந்தியா மற்றும் வங்காைதேசே்தில் உை்ை சுந்ேரவன சதுப்புநிலக் காடுகைில் சுமார ்

137 சதுர கிதலாமீட்டரக்ை் 1985 ஆம் ஆண்டு முேல் கடல் அரிப்பிற்கு உை்ைாக்கப் 

பட்டன. 

 

ந ்புறவு இருக்கககள் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக் தகாப்ளப கே்ோர ்தபாட்டியில் பங்தகற்கும் நாடுகளைப் 

பிரதிநிதிே்துவப்படுே்தும் வளகயில், தபாட்டியாைரக்ைின் மனநலே்ளே தமம்படுே்ேச ்

சசய்வேற்காக தவண்டி 32 'நட்புறவு இருக்றககள், கே்ோளரச ்சுற்றியுை்ை சில முக்கிய 

இடங்கைில் நிறுவப்பட்டுை்ைன. 

❖ உலக மனநலத் தினே்திளன முன்னிட்டு, தோோ நகரில் உை்ை 974 அரங்கில் முேல் 

இருக்றககைின் தேரவ்ு குறிே்து அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ முன்னோக, கே்ோர ் அறக்கட்டளையின் உலகைாவிய சுகாோர மாநாட்டில் 

இங்கிலாந்து அமரவ்ின் முன்தனாட்டே்துடன் இந்ே இருக்றக நிறுவல் முன்வனடுப்பு 

என்பது வோடங்கப் பட்டது. 
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