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செப்டம்பர் – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ நீரஜ் ச ோப்ரோ தனக்குத ் தங்கப் பதக்கம் பபற்று தந்த ஈட்டியை சுவிட் ரல்ோந்தின் 

பலோ ோனில் உள்ள ஒலிம்பிக் அருங்கோட்சிைகத்திற்குப் பரி ோக அளிதத்ுள்ளோர.் 

❖ கனடோவின் மோரக்்கம் நகரமோனது  அங்குள்ள ஒரு பதருவிற்கு இய ையமப்போளர ்

ஏ.ஆர.்ரஹ்மோனின் பபையரச ்சூட்டியுள்ளது. 

o இவர ்'மதரோஸின் பமோஸோரட்்' என்று அயைக்கப்படுகிறோர.் 

❖ அகில இந்திைத் பதோழில்நுட்பக் கல்வி  யபைோனது நோடு முழுவதும் டிஜிட்டல் 

பயடப்போற்றல் திறன்கயள சமம்படுத்தவதற்கோக, அசடோப் நிறுவனத்துடன் ஒரு கூட்டு 

ஒப்பந்தத்தியன சமற்பகோண்டுள்ளது. 

❖ ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் சமலோன சியறத ் தண்டயனயுடன் கூடிைக் குற்றங்களில் 

தடைவிைல் ஆதோரங்கயளச ் ச கரிப்பயதக் கடட்ோைமோக்கிை இந்திைோவின் முதல் 

கோவல் துறை என்றப் பபருயமயை படல்லிக் கோவல்துயற பபற்றுள்ளது. 

o படல்லி ஒரு ஒன்றிைப் பிரசத ம் என்பதோல், படல்லி கோவல்துயறைோனது உள்துயற 

அயம  ்கத்தின் நிரவ்ோகக் கட்டுப்போட்டில் உள்ளது. 

❖ புலப்சர போலகிருஷ்ணன் எழுதிை 'India’s Economy from Nehru to Modi: A Brief History' என்ற 

புதிை புத்தகமோனது வியரவில் பவளியிடப்பட உள்ளது. 

o ஜவஹரல்ோல் சநரு அவரக்ளுயடை ஆட்சிக் கோலத்திலிருந்து தற்சபோயதை பிரதமர ்

நசரந்திர சமோடி அவரக்ளின் ஆட்சி வயரயிலோன இந்திைோவின் பபோருளோதோர 

முன்சனற்றம் பற்றி இப்புத்தகத்தில் எழுதப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்திைோவின் நோன்கோவது தூைக் கோற்று உ ச்ி மோநோடோனது பபங்களூரூ நகரில் 

நயடபபற்றது. 

o கோற்று மோசுபோடு ஆை்வு யமைம் (CAPS) மற்றும் அறிவிைல், பதோழில்நுட்பம் மற்றும் 

பகோள்யக ஆை்வு யமைம் (CSTEP), மை்றும் பல சிந்தயனக் குழுக்கள் ஆகிையவ 

இயணந்து இந்த உ ச்ி மோநோட்யட ஏற்போடு ப ை்துள்ளன. 

❖ சமலோண்யமக்கோன ஒருங்கியணந்த கற்றல் பல்கயலக்கைக நிறுவனமோனது, 

இந்திைோவின் முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு சதசிைக் கல்விக் பகோள்யக நிறைவேை்ைப் படும் 

 ட்டப் பள்ளியைத் பதோடங்கியுள்ளது. 

o இது இந்திைோவில் ஹரிைோனோ மோநிலத்தின் குரக்ோன் பகுதியில் அயமந்துள்ள 

ஒரு தனிைோர ்பல்கயலக் கைகமோகும். 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

குறை தீர்ப்புக் குறியீடு 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மோதத்திற்கோன குயற தீரப்்புக் குறியீடோனது நிரவ்ோகச ்

சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் பபோது மக்கள் குயற தீரப்்புத் துயறைோல் (DARPG) பவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்யகயின் படி, இந்திைத் தனித்துவ அயடைோள ஆயணைமோனது அயனத்து 

அயம  ்கங்கள்/ துயறகளில் பபோதுமக்கள் குயறகயளத் தீரப்்பதில் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. 

❖ இந்திைத் தனித்துவ அயடைோள ஆயணைம் என்பது 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூயல 12 ஆம் 
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சததிைன்று நிறுவப்பட்ட ஒரு  ட்டப்பூரவ் ஆயணைமோகும். 

❖ இது மின்னணு மற்றும் தகவல் பதோழில்நுட்பத் துறை அயம  ்கத்தின் அதிகோர 

வரம்பிற்குக் கீை் ப ைல்படுகிறது. 

❖ இந்திைோவில் வசிப்பவரக்ள் அயனவருக்கும் 12 இலக்க ஒரு தனிப்பட்ட அயடைோள 

எண்யண (ஆதோர)் வைங்க இந்திை தனித்துவ அயடைோள ஆயணைத்திை்குக் கட்டறை 

இடப் பட்டுள்ளது. 

 

ெர்வதேெெ ்செய்திகள் 

ரம ோன் மகதெதெ விருது 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ரவமோன் மகச ச  விருது பபற்றவரக்ள் ப ோசதரோ சிம் (கம்சபோடிைோ), 

பபரன்ோபடட் மோட்ரிட ் (பிலிப்யபன்ஸ்), தடோஷி ஹட்சடோரி (ஜப்போன்) மற்றும் சகரி 

பபஞ்ச கிப் (இந்சதோசனசிைோ) ஆகிசைோர ்ஆவர.் 

❖ ப ோசதரோ சிம் கம்சபோடிைோயவ  ்ச ரந்்த மனநல ஆசலோ கர ்ஆவோர.் 

❖ தடோஷி ஹட்சடோரி ஜப்போயன  ்ச ரந்்த ஒரு போரய்வ நல மை்றும் உடல் நல மருத்துவர ்

ஆவோர.் 

❖ பபரன்ோபடட் மோட்ரிட ்பிலிப்யபன்யஸ  ்ச ரந்்த ஒரு குைந்யதகள் உரியம ஆரவ்லர ்

ஆவோர.் 

❖ சகரி பபஞ்ப கிப் இந்சதோசனசிைோயவ  ்ச ரந்்த ஒரு பநகிழி மோசுபோட்டு எதிரப்்புப் 

சபோரோளி ஆவோர.் 

❖ இது பிலிப்யபன்ஸின் ரவமோன் மகச ச  விருதுகள் அறக்கட்டயளயினோல் (RMAF) 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

❖ 1957 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இந்த விருதோனது பிலிப்யபன்ஸின் மூன்றோவது 

அதிபரோன ரசமோன் மகச ச யின் பபைரோல் அயைக்கப்படுகிறது. 

❖ இது "ஆசிைோவின் அயமதிக்கோன சநோபல் பரிசு" என்று பரவலோகக் கருதப்படுகிறது. 

 

சபொருளொேொரெ ்செய்திகள் 

இந்தியொவில் அட்றடச ்ெந்றே 

❖ இந்திைோவின் மிகப்பபரிை வங்கிைோன போரத ஸ்சடட் வங்கி (SBI), 2022 ஆம் ஆண்டு 

ஜூன் மோதம் வயர பற்று அட்யடச ் ந்யதயில் அதன் முன்னணி நியலயைத் தக்க 
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யவத்துக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ இதில் சபங்க் ஆஃப் பசரோடோ இரண்டோவது இடத்யதயும், போங்க் ஆஃப் இந்திைோ, கனரோ 

வங்கி யூனிைன் வங்கி மற்றும் பஞ் ோப் சநஷனல் வங்கி ஆகிையவ அடுத்தடுத்த 

இடங்கயளயும் பபற்றன. 

❖ கடன் அட்யடச ் ந்யதயில் HDFC வங்கி முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இயதத ்பதோடரந்்து போரத ்ஸ்சடட் வங்கி, ஐசிஐசிஐ வங்கி, ஆக்சிஸ் வங்கி, ஆரப்ிஎல் 

வங்கி மற்றும் சகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி ஆகிையவ உள்ளன. 

❖ போரத ்ஸ்சடட ்வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி ஆகிையவ கடன் அட்யடச ்ப லவினத்தில் 

 ோதயனறைப் பயடத்துள்ளன. 

❖ PGA Labs நிறுவனம் பதோகுத்தத் தரவுகளின்படி, தனிைோர ் வங்கிகயள விட பபோதுத் 

துயற வங்கிகள் பை்று அட்யடச ்  ந்யதயில் அதிக  தவீதப் பங்கியனக் பகோண்டு 

உள்ளன. 

❖ இந்த நியலயம கடன் அட்யடச ் ந்யதயில் தயலகீைோக உள்ளது. 

 

 

இந்தியொவின் விமொனப் தபொக்குவரே்து 

❖ 2040 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்திைோவின் விமோனப் சபோக்குவரத்து ஆண்டிற்கு ஏறக் 

குயறை 7  தவீதம் அதிகரிக்கும் என்று விமோனத் தைோரிப்பு நிறுவனமோன சபோயிங் 

நிறுேனம் கணிதத்ுள்ளது. 

❖ பதன்கிைக்கு ஆசிைச ்  ந்யதயின் வளர ்ச்ி 5.5  தவீதம், சீனோ (5.4  தவீதம்), 

ஆப்பிரிக்கோ (5.4  தவீதம்) மற்றும் லத்தீன் அபமரிக்கோ (4.8  தவீதம்) என மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்திைோ தை்வபோது சவகமோக வளரந்்து வரும்  ந்யதகளில் ஒன்றோகும். 

❖ தற்சபோது, பட்டிைலிடப்பட்ட இரண்டு இந்திைச ்  ரக்கு விமோன நிறுவனங்களோன 

ஸ்யபஸ் பஜட ் மற்றும் ஏர ் இந்திைோ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிையவ சபோயிங்  ரக்கு 

விமோனங்கயளப் பைன்படுத்துகின்றன. 

 

உலகின் 5வது சபரிய சபொருளொேொரம் 

❖ ப்ளூம்பபரக்் நிறுேன அறிக்யகயின்படி, இந்திைோ இங்கிலோந்யத விஞ்சி 5வது பபரிை 

பபோருளோதோரமோக மோறிைது. 

❖ இந்தக் கணக்கீடோனது அபமரிக்க டோலரக்யள (தற்சபோயதை வியலகள்) 
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அடிப்பயடைோகக் பகோண்டதோகும். 

❖ மோர ் ்வயரயிலோன கோலோண்டில் " ோதோரண" பண மதிப்பின் அடிப்பயடயில் இந்திைப் 

பபோருளோதோரத்தின் மதிப்பு 845.7 பில்லிைன் அபமரிக்க டோலரக்ளோக இருந்தது. 

❖ பபோருளோதோரத்தில் இந்திைோ தற்சபோது அபமரிக்கோ, சீனோ, ஜப்போன் மற்றும் பஜரம்னி 

ஆகிை நோடுகளுக்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ளது. 

❖ பத்தோண்டுகளுக்கு முன்பு, உலகின் மிகப்பபரிை பபோருளோதோர நோடுகளில் இந்திைோ 

11வது இடத்தில் இருந்தது. 

 

 

அகில இந்திய வீட்டு விறலக் குறியீடு 

❖ இது 2022-2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் கோலோண்டில் ஆண்டிற்கு 3.5% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இது இந்திை ரி ரவ்் வங்கிைோல் பவளியிடப்படுகிறது. 

❖ அகமதோபோத,் பபங்களூரு, ப ன்யன, படல்லி, பஜை்ப்பூர,் கோன்பூர,் பகோ ச்ி, 

பகோல்கத்தோ, லக்சனோ மற்றும் மும்யப ஆகிையவ மத்திை வங்கி கணக்கிடும் 

பரிவரத்்தயன அளவிலோன தரயவ வைங்குவதற்கோன நகரங்களோகும். 

 

அறிவியல் மை்றும் சேொழில்நுட்பம் 

இந்தியொவிதலதய ேயொரிக்கப்பட்ட முேல் சவடிமருந்து 

 

❖ சபோரக்்கப்பல்களில் பபோருத்தப்பட்ட AK-630 ரக துப்போக்கிகளுக்கோன 

இந்திைோவிசலசை தைோரிக்கப்பட்ட பவடிமருந்துகளின் முதல் பதோகுதியை இந்திைக் 
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கடற்பயட பபற்றுள்ளது. 

❖ இது பவறும் 12 மோதங்களில் உருவோக்கப்பட்டுள்ளவதோடு இதன் அயனத்துக் கூறுகளும் 

உள்நோட்டிசலசை தைோரிக்கப்பட்டயவைோகும். 

❖ கடற்பயடச ் ச யவகள் அயமப்போனது, முழுயமைோக துப்போக்கி பவடிமருந்துகயள 

வைங்கச ் சசை்வதற்கோன வோை்ப்பியன முதன்முயறைோக  ஓர ் இந்திைத் தனிைோர ்

பதோழிற் ோயலக்கு வைங்குவதோகக் கடற்பயட பதரிவித்துள்ளது. 

❖ இது சூரிை க்தித் பதோழில்துயற இந்திைோ லிமிபடட ் என்ை நிறுவனதத்ின் துயண 

நிறுவனமோன மகோரோஷ்டிரோவின் நோக்பூரிலுள்ள இந்திைப் பபோருளோதோர பவடி 

பபோருள் லிமிபடட் நிறுவனம் மூலம் சமற்பகோள்ளப்பட்டது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

திைன் மிக்க தீர்வுகள் ெவொல் & உள்ளொர்ந்ே நகரங்கள் விருது 2022 

 

❖ வீட்டுவ தி மற்றும் நகரப்்புற விவகோரங்கள் துறை மற்றும் பபட்சரோலிைம் & இைற்யக 

எரிவோயுத் துயற அயம  ்ர ்ஹரத்ீப் சிங் பூரி இந்த விருதுகயள வைங்கினோர.் 

❖ இந்த விருதுகள் மோற்றுத் திறனோளிகள் (PwD), பபண்கள் மற்றும் பபண்கள் மற்றும் 

முதிசைோரக்ள் எதிரப்கோள்ளும் நகர அளவிலோன அணுகல் மற்றும் உள்ளடக்கச ்

 வோல்கயள எதிரப்கோள்ள இந்திைோவில் உள்ள சதசிை நகரப்்புற விவகோர நிறுவனம் 

(NIUA) மற்றும் ஐக்கிை நோடுகள் (UN) ஆகிையவ சமற்பகோண்ட ஒரு முன்பனடுப்போகும். 

 

விறளயொட்டுெ ்செய்திகள் 

அகில இந்தியக் கொல்பந்துக் கூட்டறமப்பு 

❖ இது புதுபடல்லியைத் தயலயமயிடமோகக் பகோண்டு 1937 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் 

பட்டது. 

❖ வியளைோட்டுத் துயறயின் உலக நிரவ்ோக அயமப்போன FIFA அயமப்பினுயடை 

பதோடரப்ற்ற பவளிப்புறச ் ப ல்வோக்கின் வியளவோக அதன் 85 ஆண்டுகோல 

வரலோற்றில் முதல் முயறைோக இது இயடநிறுத்தம் சசை்ைப் பட்டது. 
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❖ ஆனோல் பின்னர ்அகில இந்திைக் கோல்பந்து கூட்டயமப்பின் தயடைோனது உடனடிைோக 

அமலுக்கு வரும் வயகயில் FIFA  யப வோரிைத்தினோல் நீக்கப்பட்டது. 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டில் FIFA 17 வைதிற்குட்பட்சடோருக்கோன மகளிர ்உலகக் சகோப்யப 

வபோட்டியிறன நடத்த இந்திைோவிற்கு அனுமதிைளிக்கும். 

❖ அகில இந்திைக் கோல்பந்துக் கூட்டயமப்பின் புதிைத் தயலவரோக முன்னோள் கோல்பந்து 

வீரர ்கல்ைோண்  வுசப சதரவ்ு ப ை்ைப்பட்டுள்ளோர.் 

❖ இவர ் பகோல்கத்தோவில் உள்ள சமோகன் பகோன் குழு மற்றும் கிைக்கு வங்கோளக் 

கோல்பந்து குழு ஆகிை அணிகைில் சகோல்கீப்பரோக இருந்தோர.் 

 

 

அதபக்சோ சபர்னொண்டஸ் 

 

❖ WJS (ஜூனிைரக்ளுக்கோன உலக இறுதிப் சபோடட்ி)  ோம்பிைன்ஷிப் சபோட்டியின் இறுதிப் 

சபோட்டியை எட்டிை முதல் இந்திைப் பபண்மணி என்ற பபருயமயை இவர ் பபற்று 

உள்ளோர.் 

❖ ஒட்டு பமோத்தமோக எட்டோவது இடத்யதப் பிடித்ததன் மூலம் ஜூனிைர ்உலக இறுதிப் 

சபோட்டிக்கு வந்த முதல் இந்திைப் பபண்மணி ஆக இவர ்மோறியுள்ளோர.் 

❖ 8வது உலக ஜூனிைர ் நீ  ்ல்  ோம்பிைன்ஷிப் சபோட்டிைோனது பபருவில் உள்ள லிமோ 

நகரில் நயடபபற்று வருகிறது. 
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