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அக்ட ோபர் – 29 

TNPSC துளிகள் 

❖ ரிலையன்ஸ் ஜியயோ நிறுவனமோனது BSNL நிறுவனத்திலனப் பின்னுக்குத் தள்ளி, மிகப் 

பபரிய நிைத்தடி தகவை்வடம் என்ற யேலவ வழங்குனரோக மோறியுள்ளது. 

 

சர்வடேசச ்சசய்திகள் 

செருசடேமிற்கு ஆஸ்திடரலியோ அங்கீகோரம் மோற்றம்  

❖ இஸ்யரலின் தலைநகரோக யமற்கு பெருேயைம் என்ற நகரிலன அங்கீகரித்த முந்லதய 

அரேோங்கத்தின் முடிவிலன ஆஸ்தியரலியோவின் தற்யபோலதய அரசு மோற்றியுள்ளது. 

❖ மத்திய-இடதுேோரித் பதோழிைோளர ்கட்சி அரசின் அலமேே்ரலவயோனது, மீண்டும் படை் 

அவிலவத் தலைநகரோக மோற்றுவலத அங்கீகரிப்பதற்கு ஒப்புக் பகோண்டது. 

❖ இஸ்யரலுக்கும் போைஸ்தீனியரக்ளுக்கும் இலடயிைோன ேமோதோனப் யபேச்ு 

வோரத்்லதகளிை் பெருேயைமின் அந்தஸ்து மீதோன வழங்கீட்டுப் பிரேச்ிலன தீரக்்கப்பட 

யவண்டும் என்பலதயும் அக்கட்சி மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது. 

❖ இஸ்யரை் 1967 ஆம் ஆண்டிை் நலடபபற்ற ஆறு நோள் யபோலரத் பதோடரந்்து கிழக்கு 

பெருேயைலம இலணதத்ு, முழு நகரத்லதயும் அதன் "முழு அளவிைோன மற்றும் பிரிக்க 

முடியோத தலைநகரமோக" அறிவித்தது. 

❖ போைஸ்தீனியரக்ள் கிழக்குப் பகுதிலய தங்களது எதிரக்ோை அரசின் தலைநகரோகக் 

கூறுகின்றனர.் 

 
 

சர்வடேச கோவே்துறற சம ் ோவர்ஸ் 

❖ புது படை்லியிை் நலடபபற்ற 90வது பபோதுே ் ேலபயிை் இண்டரய்போை் பமடட்ோயவரஸ்் 

பதோடங்கப் பட்டது. 

❖ ேட்ட அமைோக்க அலமப்பிற்கோக வடிவலமக்கப்பட்ட உைகின் முதை் பமட்டோவரஸ்் இது 

ஆகும். 

❖ இதிை் பதிவு பேய்யப்படட் பயனரக்ள், பிரோன்சின் லியயோனிை் உள்ள ேரவ்யதேக் கோவை் 



•   
•    
 

 
 

துலறயின் தலைலமே ் பேயைகத்தின் தலைலமயகத்திற்கு பமய்நிகர ் சுற்றுப் 

பயணம் யமற்பகோண்டு, அவரக்ளின் அவதோர வடிவங்கள் மூைம் மற்ற 

அதிகோரிகளுடன் பதோடரப்ு பகோள்ள இது உதவுகிறது. 

❖ இது தடயவியை் விேோரலண மற்றும் பிற கோவை் திறன்கள் பற்றியப் பயிற்சி 

வகுப்புகலளயும் வழங்குகிறது. 

❖ ேரவ்யதேக் கோவை் துலறயின் 195 உறுப்பினர ் நோடுகலளே ் யேரந்்த ேடட் அமைோக்க 

அதிகோரிகளின் பயன்போட்டிற்கோக யவண்டி இது தற்யபோது முழுலமயோக பேயை்படும் 

வலகயிை் அலமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

இந்தியோவு னோன சீனோவின் வரே்்ேக உபரி 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை், வருடோந்திர இருவழி வரத்த்கமோனது முதை் முலறயோக 100 

பிை்லியன் டோைர ்மதிப்பிலனத் தோண்டி 125.6 பிை்லியன் டோைலர எட்டியது. 

❖ தற்யபோது, இந்தியோவிற்கு சீனோ யமற்பகோள்ளும் ஏற்றுமதி மதிப்போனது 31 ேதவீதம் 

அதிகரித்து, 89.66 பிை்லியன் அபமரிக்க டோைரக்ளோக உயரந்்துள்ளது. 

❖ இந்தியோவின் வரத்்தகப் பற்றோக்குலற 75 பிை்லியன் அபமரிக்க டோைரோக உயரந்்து 

உள்ளது. 

❖ கடந்த ஒன்பது மோதங்களிை் இந்தியோவின் ஏற்றுமதி மதிப்போனது, 36.4 ேதவீதம் ேரிந்து, 

13.97 பிை்லியன் அபமரிக்க டோைரோகப் பதிவோனது. 

❖ இதன் விலளவோக, பமோத்த வரத்்தகப் பற்றோக்குலற 75.69 பிை்லியன் அபமரிக்க 

டோைரோக உயரந்்தது. 

 

சுற்றுசச்ூழே் சசய்திகள் 

பருவநிறே சவளிப்பற ே்ேன்றம அறிக்றக - 2022 

❖ 8வது பருவநிலை பவளிப்பலடத்தன்லம அறிக்லகயோனது ேமீபத்திை் பவளியிடப் 

பட்டது. 

❖ சீனோ, இந்யதோயனசியோ மற்றும் ஐக்கியப் யபரரசு ஆகியலவ புலதபடிவ எரி 

பபோருட்களுக்கோன அதிக பமோத்த மோனியங்கலளக் பகோண்ட G20 அலமப்பின் 

உறுப்பினரக்ள் நோடுகள் ஆகும். 
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❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை், மின்ேோரம் மற்றும் மலன விற்பலனத் துலறயிை் மோசு உமிழ்வு 

பபருந் பதோற்றுக் கோைதத்ிற்கு முந்லதய அளலவ விட அதிகமோக இருந்தது. 

❖ சீனோ மற்றும் துருக்கி ஆகிய நோடுகளிை், இந்தத் துலறகளிை் பதிவோன தனிநபர ்

உமிழ்வு தற்யபோது 2019 ஆம் ஆண்டின் அளலவ விட அதிகமோக உள்ளது. 

❖ ஐக்கியப் யபரரசு (67 ேதவீதம்), ெப்போன் (48 ேதவீதம்) மற்றும் பமக்சியகோ (40 ேதவீதம்) 

ஆகியலவ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிேக்திப் பங்கிை் அதிக அதிகரிப்பு பகோண்ட நோடுகள் 

ஆகும். 

❖ ரஷ்யோ (16 ேதவீதம்) மற்றும் இத்தோலி ஆகிய நோடுகளிை் (14 ேதவீதம்) மிகக் குலறந்த 

அதிகரிப்பு ஆனது பதிவோனது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை் பதிவோன கடுலமயோன பவப்பம் கோரணமோக யேலவ, உற்பத்தி, 

விவேோயம் மற்றும் கட்டுமோனத் துலறகளிை் இந்தியோ 159 பிை்லியன் அபமரிக்க டோைர ்

அளவிற்கு வருமோன இழப்லபே ்ேந்தித்துள்ளது. 

❖ இது அதன் பமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியிை் 5.4 ேதவீதமோகும். 

❖ இந்தியோவிை் பதிவோன அதிக பவப்ப பவளிப்போடு 1990-1999 ஆகிய ஆண்டுகளிை் 

இருந்து 39 ேதவீதம் அளவிைோன அதிகரிப்புடன், 167 பிை்லியன் அளவிைோன திறன்மிகு 

உலழப்பு யநரத்லத இழக்கே ்பேய்தது. 

❖ உைக பவப்பநிலை 1.5 டிகிரி பேை்சியஸ் அதிகரித்தோை், நோட்டிை் பதோழிைோளர ்

உற்பத்தித் திறன் 1986-2006 ஆம் ஆண்டுகளிை் இருந்த அளவிை் இருந்து 5 ேதவீதம் 

குலறயும் என்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

பிரபேமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

K.P. அஸ்வினி 

❖ ஐக்கிய நோடுகளின் மனித உரிலமகள் ஆலணயத்தின் (UNHRC) ஒரு சிறப்பு 

அறிக்லகயோளரோக K.P. அஸ்வினி நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர.் 

❖ இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட முதை் இந்திய மற்றும் ஆசியப் பபண் இவர ்ஆவோர.் 

❖ பெனீவோ நகரிை் அலமந்துள்ள, 47 உறுப்பினரக்லளக் பகோண்ட ஐக்கிய நோடுகள் 

ேலபயின் மனித உரிலமகள் ஆலணயமோனது ஆறு வருடக் கோைத்திற்கோன டோக்டர ்
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அஷ்வினியின் பதவி நியமனத்லத அங்கீகரித்துள்ளது. 

 

 

விறளயோ ்டுச ்சசய்திகள் 

2023 ஆம் ஆண்டு FIFA மகளிர் உேகக் டகோப்றப டபோ ்டியின் உருவச ்சின்னம் 

 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு FIFA மகளிர ் உைகக் யகோப்லப ஆஸ்தியரலியோ & நியூசிைோந்து 

யபோட்டியின் அதிகோரப்பூரவ் உருவே ் சின்னமோக தசுனி எனப்படும் ஒரு 

யவடிக்லகயோன விைங்கினமோன, கோை்பந்துப் யபோட்டிலய  விரும்புகின்ற வலகயிை் 

அலமந்த பபன்குயின் பவளியிடப் பட்டது. 
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❖ 2023 ஆம் ஆண்டு FIFA மகளிர ் உைகக் யகோப்லபப் யபோட்டியோனது 9வது யபோட்டித் 

பதோடரோகும். 

❖ 2 நோடுகள் இலணந்து இந்தப் யபோட்டிலய நடத்துவது இதுயவ முதை் முலறயோகும். 

❖ இந்தப் யபோட்டியோனது ஆஸ்தியரலியோ மற்றும் நியூசிைோந்து ஆகிய நோடுகளுக்கு 

இலடயய பிரிதத்ு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வடேச இயக்கப் ப ங்கள் தினம் - அக்ட ோபர் 28 

❖ இயக்கப் படங்கள் முதை் முலறயோக மக்கள் மதத்ியிை் அறிமுகமோன தினத்லத இது 

நிலனவு கூருகிறது. 

❖ இது 1892 ஆம் ஆண்டு அக்யடோபர ்28 ஆம் யததியன்று, போரீஸிை் உள்ள கிபரவின் அருங் 

கோட்சியகத்திை், ேோரை்ஸ்-எலமை் பரய்னோட், அவரது தியயட்யர ஆப்டிக் மூைம் தனது 

முதை் தயோரிப்போன "போண்யடோமிம்ஸ் லுமினியஸ்" என்ற படத்திலன பவளியிட்டோர.் 

❖ இது இயக்கப்படக் கலைலயக் பகோண்டோடுவலதயும், அவற்றின் உருவோக்கத்தின் 

பின்னணியிை் உள்ள கலைஞரக்ள், அறிவியைோளரக்ள் மற்றும் பதோழிை்நுட்ப 

வை்லுநரக்ள் ஆகியயோலர அங்கீகரிப்பலதயும் யநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டு 20வது ேரவ்யதே இயக்கப்படங்கள் தினத்லதக் குறிக்கிறது. 

❖ ேரவ்யதே இயக்கப்படங்கள் திலரப்படே ்ேங்கமோனது (ASIFA) 2002 ஆம் ஆண்டிை் இந்தத் 

தினத்திலன உருவோக்கியது. 

 

 

உேக ஊ கம் மற்றும் ேகவே் கே்வியறிவு வோரம் - அக்ட ோபர் 24 முேே் 30 வறர 

❖ மக்கள், ஊடகங்கள், எண்ணிம தளங்கள், அரசுகள், தனியோர ்துலற மற்றும் அரசு ேோரோ 

நிறுவனங்களுடன் பதோடரப்ுலடய நம்பிக்லக மற்றும் ஒற்றுலம ஆகியவற்றின் மீது 

இது கவனம் பேலுத்துகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு உைக ஊடகம் மற்றும் தகவை் கை்வியறிவு வோரத்திற்கோன கருத்துரு, 

"நம்பிக்லகலய உருவோக்குதை்: ஒரு ஊடகம் மற்றும் தகவை் கை்வியறிவின் அவசியம்" 

என்பதோகும். 
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❖ 11வது உைக ஊடகம் மற்றும் தகவை் கை்வியறிவு (MIL) வோரம் லநஜீரியோ நோட்டினோை் 

ஏற்போடு பேய்யப்படுவயதோடு அபுெோ நகரிை் அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

❖ முதை் உைகளோவிய ஊடகம் மற்றும் தகவை் கை்வியறிவு வோரம் ஆனது 2011 ஆம் 

ஆண்டிை் பமோரோக்யகோவின் ஃபபஸ் நகரிை் அனுேரிக்கப்பட்டது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உேகின் 10வது பரபரப்போன விமோன நிறேயம் 

 

❖ உைகின் முதை் 10 பரபரப்போன விமோன நிலையங்களின் பட்டியை் ஆனது, உள்நோட்டு 

மற்றும் பவளிநோட்டு பமோத்தப் யபோக்குவரத்து எண்ணிக்லகலயப் பயன்படுத்தி 

தயோரிக்கப் பட்டது. 

❖ அக்யடோபர ்மோதத்திை் யதசியத் தலைநகரிை் உள்ள இந்திரோ கோந்தி ேரவ்யதே விமோன 
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நிலையமோனது, உைகின் 10வது பரபரப்போன விமோன நிலையமோக உருபவடுத்துள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு அக்யடோபர ் மோதத்திை் 14வது இடத்திலிருந்த படை்லி விமோன 

நிலையம் தற்யபோது 10வது இடத்திற்கு முன்யனறியுள்ளதோக விமோனப் பகுப்போய்வு 

நிறுவனமோன OAG தனது அறிக்லகயிை் பதரிவித்துள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு அக்யடோபர ் மோதத்திை், ஹோரட்்ஸ்ஃபீை்ட்-ெோக்ேன் அட்ைோண்டோ 

ேரவ்யதே விமோன நிலையம் உைகியையய மிகவும் பரபரப்போன விமோன நிலையமோக 

விளங்குகிறது. 

❖ அட்ைோண்டோவிற்கு அடுத்தபடியோக துபோய் மற்றும் யடோக்கியயோ ஹயனடோ விமோன 

நிலையங்கள் ஆகியலவ முலறயய 2வது மற்றும் 3வது இடங்களிை் உள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்லகயின்படி, துபோய் மிகவும் பரபரப்போன ேரவ்யதே விமோன நிலையமோக 

விளங்குகிறது. 

❖ அலதத் பதோடரந்்து ைண்டன் ஹீத்யரோ விமோன நிலையம் மற்றும் ஆம்ஸ்டரட்ோம் 

விமோன நிலையம் ஆகியலவ முலறயய 2வது மற்றும் 3வது இடங்களிை் உள்ளன. 

❖ முதை் 10 பரபரப்போன ேரவ்யதே விமோன நிலையங்களின் பட்டியலிை் இந்திய விமோன 

நிலையம் எதுவும் இடம் பபறவிை்லை. 

❖ முதை் 10 பரபரப்போன ேரவ்யதே வழித்தடங்களிை் மும்லப முதை் துபோய் மற்றும் 

படை்லி முதை் துபோய் ஆகிய வழித் தடங்கள் அடங்கும். 

❖ மும்லப மற்றும் நியூயோரக்்கிற்கு இலடயயயோன போலத, இதுவலர விமோனே ் யேலவ 

யமற்பகோள்ளப் படோத மிகப்பபரிய வழித்தடங்களிை் ஒன்றோகும். 

 

சசன்டி மிே்லியனரக்ளின் ப ்டியே் 

 

❖ பேன்டி மிை்லியனரக்ளின் அதிகரிப்பு குறித்த உைகின் முதை் உைகளோவிய ஆய்விை் 

இந்தியோ மூன்றோவது இடத்திை் உள்ளது. 

❖ பேன்டி மிை்லியனரக்ள் என்பது ரூ. 830 யகோடிக்கு யமை் (100 மிை்லியன் டோைர)் 

பேோதத்ுக்கலளக் பகோண்ட நபரக்ள் ஆவர.் 
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❖ உைகிலுள்ள பமோத்த 25,490 பேன்டி மிை்லியனரக்ளிை், ஐக்கியப் யபரரசு, ரஷ்யோ 

மற்றும் சுவிட்ேரை்ோந்து யபோன்ற நோடுகலளப் பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தியோ 1132 

யபலரக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ 2032 ஆம் ஆண்டிை், இந்தியோ சீனோலவ (2வது இடத்திை்) முந்திக் பகோண்டு, பேன்டி 

மிை்லியனரக்ளுக்கோன மிக யவகமோக வளரந்்து வரும் ேந்லதயோக விளங்கும். 

❖ 38 ேதவிகித (9,730) அளவிை் உைக மிை்லியனரக்லளக் பகோண்டு அபமரிக்கோ 1வது 

இடத்திை் உள்ளது. 

❖ 2,021 பேன்டி மிை்லியனரக்ளுடன் சீனோ, அபமரிக்கோவிற்கு அடுத்த இடத்திை் உள்ளது. 

 

          


