
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 10 

TNPSC துளிகள் 

 செங்கல்பட்டு மருத்துவக் கல்லூரியில் ெரவ்ததெ தயோகோ மற்றும் இயற்கக மருத்துவ 

அறிவியல் கமயம் அகமய இருக்கின்றது.  

o இந்தியோவில் இந்த வககயில் அகமயவிருக்கும் முதலோவது மருதத்ுவக் கல்லூரி 

இதுதவகும். 

 நோடு முழுவதும் கிடப்பில் உள்ள வீட்டு வெதித் திட்டங்ககளப் புதுப்பிப்பதற்கோக 25,000  

தகோடி ரூபோய் நிதிகய மோற்று முதலீட்டு நிதியோக (Alternative Investment Fund – AIF) வழங்க 

அரசு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

o மோற்று முதலீட்டு நிதி என்பது அதன் முதலீட்டோளரக்ளின் நலனுக்கோக 

வகரயறுக்கப்பட்ட முதலீட்டுக் சகோள்ககயின்படி முதலீடு செய்வதற்கோக சில 

முதலீட்டோளரக்ளிடமிருந்து நிதிககளெ ்தெகரிப்பதோகும். 

 இந்திய நிலத் துகறமுக ஆகையத்தின் (Land Ports Authority of India - LPAI) தகலவரோக 

மிஸ்ரோகவ நியமிக்க நியமனங்களுக்கோன அகமெெ்ரகவக் குழுவோனது தனது 

ஒப்புதகல அளிதத்ுள்ளது.  

o LPAI ஆனது இந்தியோவின் ெரவ்ததெ எல்கலகளில் உள்ள ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட 

இடங்களில் பயைிகள் மற்றும் சபோருட்களின் எல்கல தோை்டிய 

தபோக்குவரதத்ிற்கோக, அதற்குரிய வெதிககள உருவோக்கி, தூய்கமப் பைிககள 

தமற்சகோை்டு, அகத நிரவ்கிக்கின்றது. 

 ெோகலத் சதோழில்நுட்பம் (நிகலயோன ெோகலகள் மற்றும் சநடுஞ்ெோகலகள்) குறித்த 

5வது ெரவ்ததெ மோநோடோனது ெமீபதத்ில் புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டது.  

o இந்த மோநோட்டின் கருப்சபோருள், ‘பசுகம மற்றும் நிகலயோன ெோகலகளுக்கோக 

இருக்கக் கூடிய வளங்களின் திறனுள்ள பயன்போடு’ என்பதோகும். 

 குஜரோத ்மோநிலதத்ின் முதலோவது மை்சைை்சைய் அற்ற மோவட்டமோக கோந்தி நகர ்

மோவட்டம் உருசவடுத்துள்ளது. 

 முதன்முகறயோக லடோக் இலக்கியத் திருவிழோவோனது லடோக்கின் தல மோளிககயில் 

ெமீபதத்ில் நகடசபற்றது. 

 தோய்லோந்தின் ததசியப் பூங்கோவில் உள்ள தேவ் நதரோக் நீர ் வீழ்ெச்ியில் ெமீபதத்ில் 

ஏற்பட்ட ஒரு விபத்தில் ஆறு யோகனகள் இறந்தன.  

o இந்த நீரவ்ீழ்ெச்ியோனது கோதவோ யோய் ததசியப் பூங்கோவில் உள்ளது. இந்த 

ததசியப் பூங்கோவில் சுமோர ்300 கோட்டு யோகனகள் உள்ளன. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சென்னன - கன்னியாகுமரி சதாழிற் துனற சபருவழிப் பானத 

 தமிழ்நோட்டில் உள்ள சென்கன - கன்னியோகுமரி சதோழிற் துகற சபருவழிப் 

போகதயின் (Chennai - Kanyakumari Industrial Corridor - CKIC) சதற்கு மற்றும் வடக்குப் 

பகுதிகளுக்கு இகடதயயோன மின் இகைப்கப வலுப்படுதத் ஆசிய வளரெ்ச்ி 

வங்கியோனது (Asian Development Bank - ADB) 451 மில்லியன் டோலர ்மதிப்பிலோன கடனுதவி 

அளிக்க ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 கிழக்குக் கடற்ககரப் சபோருளோதோர சபருவழிப் போகதயோனது (East Coast Economic 

Corridor - ECEC) இந்தியோவின் முதலோவது கடதலோரப் சபோருளோதோரப் சபருவழிப் 
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போகதயோகும். இது இந்தியக் கடற்ககரயின் 2500 கிதலோ மீட்டர ் சதோகலகவ 

உள்ளடக்கியுள்ளது. ECEC ஆனது ஆசிய வளரெ்ச்ி வங்கியின் உதவியுடன் 

உருவோக்கப்பட இருக்கின்றது. 

 CKIC ஆனது ECECன் இரை்டோவது நிகலயோகும். 

 CKIC மற்றும் அதன் உள்கட்டகமப்புத் திட்டமோனது தமிழக அரசின் சதோகலதநோக்குப் 

போரக்வ 2023 மற்றும் ெோகரம்லோ முன்முயற்சி ஆகியவற்றின் வரிகெயில் அகமய 

இருக்கின்றது. 

 

 

சென்னனயில் காற்று மாசுபாடு 

 ெமீபதத்ில் சென்கனயில் உள்ள கோற்றில் 2.5 நுை்மத் துகள்களோனகவ 100 μm / m3 

என்ற அளவுக்கு தமல் அதிகரித்தன.  

 மத்திய மோசுக் கட்டுப்போட்டு வோரியதத்ின் நிகழ்தநர கை்கோைிப்பு நிகலயம் ஆனது 

சென்கனயில் கோற்று தரக் குறியீட்டின் (Air Quality Index - AQI) அளவு சதோடரெ்ச்ியோக  

300க்கும் அதிகமோக உள்ளது எனப் பதிவு செய்துள்ளது. 

 ததசிய சுற்றுப்புற கோற்றுத் தரநிகலயின் படி (National Ambient Air Quality Standard - 

NAAQS), 51-100க்கு இகடயிலோன AQI அளவு திருப்திகரமோகக் கருதப் படுகின்றது. 

 

‘ததாழி’ திட்டம் 

 ததோழி என்ற திட்டதத்ின் கீழ் போலியல் வன்சகோடுகம வழக்குகளில் (தபோக்தஸோ 

வழக்குகள்) போதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு ஆதலோெகன வழங்க 70 சபை் கோவலரக்கள 

சென்கன நகர கோவல்துகற நியமிதத்ுள்ளது. 

 சென்கனயில் அகனத்து மகளிர ் கோவல் நிகலயங்கள் 35 உள்ளன. அவற்றின் 

ஒவ்சவோரு கோவல் நிகலயதத்ிலும் ததோழி திட்டதத்ிற்கு இரை்டு சபை் கோவலரக்ள் 
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நியமிக்கப் படுவோரக்ள். 

 சபை் கோவலரக்ள் தபோக்தஸோ வழக்கில் போதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு ஆதலோெகன 

வழங்குவது மட்டுமல்லோமல், அவரக்ளுக்குத் ததகவயோன அகனதத்ு உதவிககளயும் 

அவரக்ள் கை்கோைிப்போரக்ள். 

 போதுகோப்பின் அகடயோளமோக நிரப்யோ சின்னதத்ுடன் பதிக்கப்பட்ட இளஞ்சிவப்புப் 

புடகவகள் சபை் கோவலரக்ளுக்கு வழங்கப்படும். 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

புத்தாக்கத் திட்டம் (Mission Innovation - MI) 

 புத்தோக்கத் திட்டதத்ிற்கோன புதத்ோக்கெ ்  ெவோல்ககள தநருக்கு தநர ் ெந்திக்கும் 

திட்டதக்த மதத்ிய அறிவியல் மற்றும் சதோழில்நுட்பத் துகற, மதத்ியப் புவி அறிவியல் 

துகற, மதத்ிய சுகோதோரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துகற அகமெெ்ரோன ேரஷ்் வரத்ன் 

சடல்லியில் சதோடங்கி கவதத்ோர.் 

 2020 ஆம் ஆை்டு வகர MI மற்றும் அதன் திட்டங்களோல் வழங்கக் கூடியவற்கற 

ஒருங்கிகைப்பதத இந்தத் திட்டதத்ின் தநோக்கமோகும். 

 தூய்கமயோன எரிெக்திக் கை்டுபிடிப்புகளில் உள்ள முக்கியமோன இகடசவளிககளக் 

கை்டறிவதும் 2020ஆம் ஆை்டிற்கு அப்போல் இந்த இகடசவளிககள எவ்வோறு 

எதிரச்கோள்வது என்பதும் இத்திட்டதத்ின் மற்சறோரு முக்கிய தநோக்கமோகும். 

 புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்திக்கோன உற்பதத்ித் திறகன 2022 ஆம் ஆை்டில் 175 

ஜிகோவோட்டிற்கு தமல் அதிகரிக்க இந்தியோ திட்டமிட்டுள்ளது. 

இதுபற்றி 

 இந்தியப் பிரதமர ்புதத்ோக்கத் திட்டம் என்ற சபயகர உருவோக்கினோர.் 

 இது 2015 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்30 அன்று நகடசபற்ற ஐக்கிய நோடுகளின் பருவநிகல 

மோற்றதத்ிற்கோன உறுப்பு நோடுகளின் 21வது மோநோட்டில் கலந்து சகோை்ட 20 

நோடுகளோல் சதோடங்கப் பட்டது. 

 MI ஆனது தற்தபோது 24 உறுப்பு நோடுககளயும் ஐதரோப்பிய ஆகையத்கதயும் 

உறுப்பினரோகக் சகோை்டுள்ளது. 

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


   
    
 

 
 

 

 இதில் உள்ள உறுப்பு நோடுகள் அடுதத் ஐந்து ஆை்டுகளில் தூய்கமயோன எரிெக்தி 

ஆரோய்ெச்ி மற்றும் தமம்போடு மீதோன அரெோங்கத்தின் நிதிப் பங்களிப்கப 

இரட்டிப்போக்க உறுதி பூை்டுள்ளன. 

 இந்தத் திட்டமோனது கோலநிகல மோற்றத்திற்கு எதிரோகெ ்செயல்படும் சதோழில்நுட்பத ்

துகறகளின் ஆரோய்ெச்ி, தமம்போடு மற்றும் செயல்விளக்கம் (research, development, and 

demonstration - RD&D) ஆகியவற்கறத் துரிதப் படுதத்ும். 

 

ததசியப் பஞ்ொயத்து விருதுகள் 2019 

 நோட்டின் 2.5 லட்ெம் பஞ்ெோயதத்ுகளில் 240 பஞ்ெோயத்துகளுக்கு 2019 ஆம் ஆை்டிற்கோன 

ததசியப் பஞ்ெோயதத்ு விருதுககள புதுதில்லியில் மதத்ியப் பஞ்ெோயதத்ுத் துகற 

அகமெெ்ர ்நதரந்திர சிங் ததோமர ்வழங்கினோர.் 

 தமலும் அகமெெ்ர ் பஞ்ெோயதத்ுகளுக்கோன புவி அடிப்பகடயிலோன தீரவ்ு ஆதரவு 

அகமப்போன ‘கிரோம் மஞ்சித்ரோ’ என்ற ஒரு இடஞ்ெோரந்்த திட்டமிடல் செயலிகயயும் 

சதோடங்கி கவத்தோர.் 

 மூன்றோம் நிகல நகரங்களில் தகவல் மற்றும் தகவல் சதோடரப்ு சதோழில்நுட்ப 

கருவிககளப் பயன்படுதத்ுவதற்கு வெதியோக சிறந்த செயல்திறன் சகோை்ட 

மோநிலமோக தமிழகதத்ிற்கு ‘இ-பஞ்ெோயதத்ு புரோஸ்கர ்விருது’ வழங்கப்பட்டது. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

டானகில் பள்ளம் 

 எத்திதயோப்பியோவின் டோனகில் பள்ளத்தில் டல்தலோல் புவிசவப்ப நீரூற்றுககள 

விஞ்ஞோனிகள் கை்டுபிடித்துள்ளனர.் இந்தப் பள்ளத்தில்  தை்ைீர ்உள்ளது. ஆனோல் 

இங்கு எந்தசவோரு உயிரினமும் வோழவில்கல. 

 டல்தலோல் நிலப் பரப்போனது பல உயர ் அமிலத ் தன்கம சகோை்ட மிகக உப்பு 

ஏரிகளோல் நிரம்பியுள்ளது. இந்த ஏரிகள் பெக்ெ, மஞ்ெள் மற்றும் பிற வை்ைங்களின் 

நிழல்கள் ஆகியவற்றின் துடிப்போன வை்ைங்ககளத் தருகின்றன. 
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 இந்த நரக, உப்பு நீர ்ஏரியோனது பூமியில் மக்கள் வசிக்கும் மிக அதிகமோன சவப்பமோன 

இடமோக சபோதுவோகக் கருதப்படுகின்றது. 

இதுபற்றி 

 டோனகில் பள்ளமோனது ஆனது எத்திதயோப்பியோவில் உள்ள ஆஃபர ்முக்தகோைப் பகுதி 

அல்லது ஆஃபர ்பள்ளத்தின் வடக்குப் பகுதியோகும். 

 டோனகில் பள்ளமோனது மூன்று புவியடுக்குத் தகடுகளின் ெந்திப்புப் பகுதியில் 

(முெெ்ந்திப்பு) அகமந்துள்ளது. இது ஒரு சிக்கலோன புவியியல் அகமப்கபக் 

சகோை்டுள்ளது. 

 ஆப்பிரிக்கோவும் ஆசியோவும் விலகிெ ் சென்றதன் விகளவோக இது 

வளரெ்ச்ியகடந்துள்ளது. இதனோல் பிளவு மற்றும் எரிமகலெ ் செயல்போடு அங்கு 

ஏற்படுகின்றது. 

 ஆை்டு முழுவதும் நிலவும் ெரோெரி சவப்பநிகலகயப் சபோறுத்தவகர பூமியின் 

சவப்பமோன இடம் டோனகில் பள்ளம் ஆகும். 

 இது பூமியில் உள்ள மிகத் தோழ்வோன இடங்களில் ஒன்றோகும். தமலும் ஆை்டின் 

சபரும்போலோன மோதங்களில் இங்கு மகழ இல்லோமல் கோைப் படுகின்றது. 

 இப்பகுதி சபரும்போலும் “மனித குலதத்ின் சதோட்டில்” என்றும் குறிப்பிடப் படுகின்றது. 

 

 

ெரவ்ததெ மாணவரக்ள் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் - பிொ 2021 

 பிெோ ததரவ்ின் (Programme for International Student Assessment – PISA) தரதத்ிற்கு ஏற்ப, 

அதத்தரவ்ில் பங்தகற்கக் கூடிய பள்ளிகளின் ஆசிரியரக்களயும் மோைவரக்களயும் 

இந்தியோ தயோரப்டுத்தி வருகின்றது. 

 PISA என்பது கைிதம், அறிவியல் மற்றும் வோசிப்பு ஆகியவற்றில் 15 வயது நிரம்பிய 

மோைவரக்ளின் அறிவு மற்றும் திறன்கள் ஆகியவற்கற மதிப்பிடுவதோகும். 

 இது சபோது, தனியோர ்மற்றும் தனியோரோல் நிதியுதவி அளிக்கப்படும் பள்ளிகள் உட்பட 

அகனத்து வககயோன பள்ளிககளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 OECD (சபோருளோதோர ஒதத்ுகழப்பு மற்றும் வளரெ்ச்ிக்கோன அகமப்பு - Organisation for 

Economic Co-operation and Development) அகமப்போனது 2000 ஆம் ஆை்டில் PISA என்ற 

ததரக்வ அறிமுகப் படுதத்ியது. அதன் பின்னர ் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முகற 
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இதத்தரவ்ு நடத்தப் படுகின்றது. 

 இந்தியோ 2009 ஆம் ஆை்டில் ஒரு முகற மட்டுதம PISA என்ற ததரவ்ில் பங்தகற்றுள்ளது. 

 ஒரு தமோெமோன செயல்போட்டிற்குப் பிறகு, 2012 மற்றும் 2015 ஆம் ஆை்டுகளில் 

நடத்தப்பட்ட இதத்தரவ்ில் இந்தியோ பங்தகற்கோமல் விலகி இருந்தது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் PISA ததரவ்ில் இந்தியோவின் பங்தகற்பிற்கோக மதத்ிய மனித வள 

தமம்போட்டுத் துகற அகமெெ்கமோனது OECD அகமப்புடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

ககசயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

NBFC ககான நிதி உள்ளடக்க விகித விதிமுனறகள் 

 வங்கி ெோரோ நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கோன (non-banking financial companies - NBFCs) நிதி 

உள்ளடக்க விகித (Liquidity coverage ratio - LCR) விதிமுகறகளோனது 2020 ஆம் ஆை்டு 

டிெம்பர ்1 ஆம் தததி முதல் நகடமுகறக்கு வர இருக்கின்றது. 

 இந்திய ரிெரவ்் வங்கியோனது, இதன் முந்கதயக் கோலக்சகடு தததியோன 2020 ஆம் 

ஆை்டு ஏப்ரல் 1 என்ற தததியிலிருந்து அதகன நீட்டித்துள்ளது. 

 10,000 தகோடி மற்றும் அதற்கு தமற்பட்ட செோத்துக்ககளக் சகோை்ட NBFCகள் 

குகறந்தபட்ெமோக 50% நிதி உள்ளடக்க விகிததக்த உயரத்ர நிதிெ ் செோத்துகளோக 

(HQLA - high quality liquid assets) பரோமரிக்க தவை்டும். 

 5000-10,000 தகோடி செோதத்ுக்ககளக் சகோை்ட NBFCகள் 30% நிதி உள்ளடக்க 

விகிதத்கதப் பரோமரிக்க தவை்டும். 

 இந்த இரை்டு நிகழ்வுகளிலும், 2024 ஆம் ஆை்டு டிெம்பர ் மோததத்ிற்குள் நிதி 

உள்ளடக்க விகிதமோனது படிப்படியோக 100% ஆக உயரத்்தப்படும். 

 

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் 

 அடல் ஓய்வூதியத் திட்டமோனது (Atal Pension Yojana - APY) 1.9 தகோடிக்கும் தமற்பட்ட  

ெந்தோதோரரக்களக் சகோை்டுள்ளது. 

 இது அகமப்புெோரோத்  துகறயில் உள்ள சதோழிலோளரக்ள் மற்றும் தவறு எந்த ெமூகப் 

போதுகோப்புத் திட்டத்தின் கீழும் வரோத சதோழிலோளரக்ள் ஆகிதயோகர 

உள்ளடக்குவதற்கோன அரெோங்கதத்ின் ஒரு முதன்கமயோன ஓய்வூதியத ்திட்டமோகும்.  

 சபோதுத் துகற வங்கிகளிகடதய, போரத இந்திய வங்கியின் மூலம் கிட்டத்தட்ட 11.5 

லட்ெம் ெந்தோதோரரக்ள் இதில் இகைந்துள்ளனர.் 

 இத்திட்டதத்ில் தனியோர ் துகற வங்கிப் பிரிவின் கீழ், எெட்ிஎஃப்சி வங்கியோனது 

ெந்தோதோரரக்ள் தெரக்்கககளின் எை்ைிக்ககயில் முதலிடம் வகிக்கின்றது. 

 2020 ஆம் ஆை்டு மோரெ் ்மோதத்திற்குள் APYன் கீழ் ெந்தோதோரரக்ளின் எை்ைிக்கககய 

2.25 தகோடியோக உயரத்்துவகத இலக்கோகக் சகோை்டு, அவரக்ளின் எை்ைிகககய 

விரிவுபடுதத் ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்கோற்று மற்றும் தமம்போட்டு ஆகையம் (PFRDA - 

Pension Fund Regulatory and Development Authority) திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

மூடிஸ் நிறுவன மதிப்பீடு - ‘நினலத் தன்னமயிலிருந்து எதிர்மனற 

 முதலீட்டோளரக்கள கமயமோகக் சகோை்ட மதிப்பீட்டு நிறுவனமோன மூடிஸ் 
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முதலீட்டோளரக்ள் தெகவயோனது, இந்தியோ மீதோன அதன் கை்தைோட்டத்கத 

‘நிகலயோனது’ என்பதிலிருந்து ‘எதிரம்கற’ என்ற நிகலக்கு குகறத்து விட்டது. 

 இருப்பினும், அந்நிறுவனம் இந்தியோவின் கடன் மதிப்பீட்கட Baa2 என்ற அளவில்  தக்க 

கவதத்ுள்ளது. 

 சபரும்போலும் மூடிஸ் என்று குறிப்பிடப்படும் மூடிஸ் முதலீட்டோளரக்ள் தெகவயோனது,  

ஒரு பதத்ிரக் கடன் மதிப்பீட்டு வைிகமோகும். 

 இது ஒரு அசமரிக்க வைிக மற்றும் நிதிெ ் தெகவ நிறுவனம் ஆகும். 

 

மகாரத்னா அந்தஸ்து  

 மத்திய கனரக சதோழில்கள் மற்றும் சபோது நிறுவனங்களின் அகமெெ்கம் அரசுக்குெ ் 

செோந்தமோன இந்துஸ்தோன் சபட்தரோலியம் மற்றும் மின்சதோகுப்புக் கழகதத்ுக்கு 

'மகோரதன்ோ' அந்தஸ்கத வழங்கியது. 

 இந்திய மின்சதோகுப்புக் கழகம் ஆனது இந்தியோவின் ஒரு மிகப்சபரிய மின்ெோர 

ஆற்றல் பரிமோற்றப் பயன்போட்டு நிறுவனமோகும். 

 2019 ஆம் ஆை்டு அக்தடோபர ் 23 ஆம் நோளின் நிலவரப்படி, 10 மகோரதன்ோக்கள், 14 

நவரதன்ோக்கள் மற்றும் 73 மினிரதன்ோக்கள் இந்தியோவில் உள்ளன.  

நன்னமகள் 

 2010 ஆம் ஆை்டு முதல் வழங்கப் படும் இந்த விருது மூலமோன அந்தஸ்து அந்த 

நிறுவனங்களுக்கு அதிகெ ்செயல்போட்டு மற்றும் நிதிெ ்சுயோட்சிகய வழங்கும். 

 இது நிதி முடிவுககள எடுக்க அந்த நிறுவனங்களின் வோரியங்களுக்கு சில தமம்பட்ட 

அதிகோரங்ககள வழங்கும். 

 அரசு மகோரத்னோ நிறுவனத்தின் முதலீட்டு உெெ்வரம்கப ரூ. 1,000 தகோடி முதல் ரூ. 5,000 

தகோடியோக உயரத்்தி இருக்கின்றது. 

 இப்தபோது மகோரதன்ோ நிறுவனங்கள் தங்கள் நிகர மதிப்பில் 15 ெதவீதம் வகர ஒரு 

திட்டதத்ில் முதலீடு செய்வது குறிதத்ு முடிவு எடுக்கலோம். 

தகுதி 

 மூன்று வருடங்கள் ெரோெரியோக ஆை்டு நிகர லோபம் ரூ. 2500 தகோடி, அல்லது 

 ெரோெரி ஆை்டு நிகர மதிப்பு ரூ. 3 வருடங்களுக்கு 10,000 தகோடி, அல்லது 

 ெரோெரி ஆை்டு வருவோய் ரூ. 3 ஆை்டுகளுக்கு 20,000 தகோடி ரூபோய் (முன்பு 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட ரூ.25,000 தகோடிக்கு மோற்றோக) சபற்றிருக்கும் நிறுவனங்கள் 

மகோரதன்ோ அந்தஸ்கதப் சபறலோம்.  
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

தாளடி எரிப்பு பற்றிய அறிக்னக 

 ICAR (Indian Council of Agricultural Research - இந்திய தவளோை் ஆரோய்ெச்ி மன்றம்) கிரீம்ஸ் 

ஆய்வக அறிக்ககயோனது, 2018 ஆம் ஆை்டின் இதத கோலப் பகுதியுடன் ஒப்பிடப் 

படும்தபோது தற்சபோழுது தோளடி எரிப்பு நிகழ்வுகளில் 12% குகறந்துள்ளது என்று 

கூறியுள்ளது.  

 2019 ஆம் ஆை்டு அக்தடோபர ்மோத நிலவரப்படி, பஞ்ெோப், உதத்ரப் பிரததெம் மற்றும் 

ேரியோனோ ஆகிய மூன்று மோநிலங்களில் தோளடி எரிப்பு நிகழ்வுகள் தமற்சகோள்ளப் 

பட்டன. 

 "பஞ்ெோப், உதத்ரப் பிரததெம், ேரியோனோ மற்றும் தில்லியின் ததசியத் தகலநகரப்் 

பகுதி ஆகிய இடங்களில் பயிரக்் கழிவுககள நிரவ்கிப்பதற்கோன தவளோை் 

நகடமுகறககள ஊக்குவித்தல்" என்ற மத்திய அரசின் திட்டதம இந்தத் குகறந்த 

அளவிலோன தோளடி எரிப்பு நிகழ்விற்கு ஒரு முக்கியக் கோரைம் என்று அந்த அறிக்கக 

கூறுகின்றது. 

 இந்த மூன்று மோநிலங்களில்  எரிக்கப் படும் தோளடி எரிப்பு கோரைமோக புது தில்லி 

மிகவும் போதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 தில்லிகய அகடயும் தோளடி எரிப்புப் புககயோனது தமற்கத்திய இகடயூறுகளோல் 

சபரிதும் தோக்கம் சபறுகின்றது. 

 ெமீபதத்ில், சென்கனகயெ ்தெரந்்த எம்.எஸ். சுவோமிநோதன் ஆரோய்ெச்ி அகமப்போனது 

மியோன்மரின் நய்கபதவ் என்ற இடதத்ில் ஒரு அரிசி உயிரிப் பூங்கோகவ நிறுவியுள்ளது. 

இதற்கு மத்திய சவளியுறவு அகமெெ்கதத்ோல் நிதியளிக்கப் பட்டுள்ளது. இந்தப் பூங்கோ 

இந்தியக் குடியரசுத் தகலவரோல் திறந்து கவக்கப் பட்டது. 

 கோகிதம், அட்கட மற்றும் விலங்குத் தீவனம் உள்ளிட்ட சபோருள்ககளத ் 

தயோரிப்பதற்குத்  தோளடிககள எவ்வோறு பயன்படுத்தலோம் என்பகத இந்த அரிசி 

உயிரிப் பூங்கோ எடுதத்ுகரக்கின்றது. 

எம்.எஸ். சுவாமிநாதனின் தீரவ்ு 

 விவெோயிககளக் குகற கூறுவது எந்த தீரக்வயும் அளிக்கோது. 

 அதற்கு பதிலோக, அரிசி உயிரிப் பூங்கோக்ககள அகமப்பதன் மூலம் தவகலவோய்ப்பு 

மற்றும் கோல்நகடத்  தீவனம் ஆகியவற்கற உருவோக்க முடியும். 

 அரிசி கவக்தகோலில் பல்தவறு சபோருளோதோரப் பயன்போடுகள் உள்ளன. 
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 சதன்னிந்தியோவில், விலங்குகளின் தீவனமோக சபோருளோதோர மதிப்பு மிக்கதோக இந்தத ்

தோளடிகள் கருதப் படுவதோல் அகவ அங்கு எரிக்கப் படுவதில்கல. 

 

 

சநல்தலாப்தடாட்ஸ் கிசரட்டா 

 16 வயதோன ஸ்வீடிஷ் சுற்றுெச்ூழல் பிரெெ்ோரகரோன ஸ்வீடன் கோலநிகல ஆரவ்லர ்

கிசரட்டோ துன்சபரக்்கின் சபயரில் ஒரு வை்டு இனதத்ிற்கு சநல்தலோப்தடோட்ஸ் 

கிசரட்டோ என்று சபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 லை்டனில் உள்ள இயற்கக வரலோற்று அருங்கோட்சியகத்தில் விஞ்ஞோனிகள் இதற்கு 

அவரது சபயரிட்டனர.் 

 சநல்தலோப்தடோட்ஸ் கிசரட்டோ வை்டினம் முதன்முதலில் சகன்யோவில் 1960 ஆம் 

ஆை்டுகளில் கை்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 பின்னர ் இது 1978 ஆம் ஆை்டில் லை்டனில் உள்ள இயற்கக வரலோற்று 

அருங்கோட்சியகதத்ிற்கு அன்பளிப்போக வழங்கப் பட்டது. 
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உயிரி செங்கற்கள் 

 கேதரோபோத் இந்தியத் சதோழில்நுட்ப நிறுவனம்  மற்றும் புவதனஸ்வர ் - தக.ஐ.ஐ.டி 

கட்டிடக்ககலப் பள்ளி ஆகியவற்றின் ஆரோய்ெச்ியோளரக்ள் இகைந்து விவெோயக் 

கழிவுகளிலிருந்து உயிரிெ ் செங்கற்ககள உருவோக்கியுள்ளனர.் 

 உயிரிெ ்  செங்கற்களோனகவ சபரும்போலும் எரிக்கப் படுவததோடு முடிவகடயும் 

விவெோயக் கழிவுககள நிரவ்கிக்க உதவுவததோடு மட்டுமல்லோமல், மலிவு விகலயில் 

கட்டுமோன சபோருட்ககளயும் வழங்குகின்றன. 

 இந்தியோவின் சமோத்த வருடோந்திரக் கரியமில வோயு சவளிதயற்றத்தில் 22 

ெதவீததத்ிற்கும் அதிகமோனவற்றிற்குக் கட்டுமோனத ்துகற கோரைமோக உள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஒடிொ தபரிடர ்தயார்நினல நாள் கண்காட்சி 

 ஒவ்சவோரு ஆை்டும் அக்தடோபர ்29 ஆம் தததியன்று ஒடிெோ தபரிடர ்தயோரந்ிகல நோள் 

மற்றும் தபரிடர ்குகறப்புக்கோன ததசிய தினம் அனுெரிக்கப் படுகிறது. 

 இது சதோடரப்ோக ஒரு கை்கோட்சி சதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 1999 ஆம் ஆை்டு “சூப்பர ்சூறோவளி” என்ற சூறோவளி ஏற்படுத்திய அழிகவ நிகனவு 

கூறுவதற்கும் எதிரக்ோலப் தபரழிவுகளுக்கு நம்கம தயோரப்டுத்துவதற்கும் இந்நோள் 

அனுெரிக்கப் படுகின்றது. 

 2019 ஆம் ஆை்டிற்கோன ஒடிெோ தபரிடர ்தயோரந்ிகல தினத்தின் கருப்சபோருள் ‘தபரிடர ்

எதிரத்ிறனுக்கோகெ ்ெமூகத்கத தமம்படுதத்ுதல்’ என்பதோகும். 

 

‘ஒடிொ தமா பரிவார்’ முன்சனடுப்பு  

 ஒடிெோ மோநில முதல்வர ் மற்றும் பிஜு ஜனதோ தளம் கட்சியின் தகலவர ் நவீன் 

பட்நோயக் ‘ஒடிெோ-தமோ பரிவோர’் (ஒடிெோ என் குடும்பம்) என்ற தனது கட்சியின் ஒரு ெமூக 

தெகவ முன்சனடுப்கபத் சதோடங்கினோர.் 

 இது சுற்றுெச்ூழல் போதுகோப்பு, இரத்த தோனம் மற்றும் ஆபத்துக் கோலதத்ில் ஒடிெோ 
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மக்களின்  நலகன ஊக்குவிப்பது தபோன்றவற்கற தநோக்கமோகக் சகோை்டுள்ளது. 

 இது சவளிநோடுகளில் சிக்கித் தவிக்கும் ஒடிெோ மக்ககள மீட்பதற்கும் உதவும். 

 இந்த முயற்சி மகறந்த ஒடிெோ மோநில முன்னோள் முதல்வர ் பிஜு பட்நோயக்கிற்கு 

மரியோகத செலுத்தும் விதமோக ஏற்படுதத்ப் பட்டுள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெரவ்ததெக் கதிரியக்கவியல்  தினம் - நவம்பர ்8 

 நவீன சுகோதோரத் துகறயில் மருதத்ுவத்  ததோற்றமோக்கத்தின் மோறிவரும் நிகலகயக் 

சகோை்டோடுவதற்கோக இந்நோள் 2012 ஆம் ஆை்டில் சதோடங்கப்பட்டது. 

 இந்நோள் கதிரப்்படப் பதிவோளரக்ள் மற்றும் கதிரியக்கத் சதோழில்நுட்ப வல்லுநரக்ளின் 

ெரவ்ததெெ ்ெங்கதத்ினோல் ஏற்போடு செய்யப் படுகின்றது. 

 ெரவ்ததெக் கதிரியக்கவியல்  தின அனுெரிப்பு என்பது 2019 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ் 3 

முதல் நவம்பர ் 9 வகர ததசிய கதிரியக்கத் சதோழில்நுட்ப வோரமோக ஒரு வோரம் 

சகோை்டோடப் படுகின்றது. 

 நவம்பர ்8 ஆம் தததியோனது 1895 ஆம் ஆை்டில் வில்சேல்ம் கோன்ரோட் ரோை்ட்சஜன் 

எக்ஸ்-கதிரக்களக் கை்டுபிடிதத் ஆை்டின் நிகனவு நோள் ஆகும். 

 2019 ஆம் ஆை்டிற்கோன கருப்சபோருள்: விகளயோட்டுத் ததோற்றமோக்கம் என்பதோகும். 

 

 

உலக கதிரியக்க வனரவியல்   தினம் - நவம்பர ்8 

 2007 ஆம் ஆை்டு முதலோக நவம்பர ் 8 ஆம் தததியில் உலக கதிரியக்க வகரவியல்    

தினம் அனுெரிக்கப் படுகின்றது. இந்நோள் ரோை்ட்சஜன் எக்ஸ்-கதிரவ்ீெக்ெக் 

கை்டுபிடிதத் தததிகயக் குறிக்கிறது. 

 உை்கமயில், ெரவ்ததெக் கதிரியக்கவியல் தினமோனது  உலக கதிரியக்க வகரவியல்  

தினத்கதத் சதோடரந்்து அனுெரிக்கப் படுகிறது. 

 1895 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ் 8 ஆம் தததி ரோை்ட்சஜன் செய்த எக்ஸ்-கதிரவ்ீெச்ின் 

கை்டுபிடிப்கபக் குறிக்கும் வககயில் கதிரியக்க வகரவியல் சதோடரப்ோன ஒரு தினம் 
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ஆை்டுததோறும் இருக்க தவை்டும் என்று ஐதரோப்பிய கதிரியக்கவியல் ெங்கம் 2011 

ஆம் ஆை்டில் தீரம்ோனிதத்து. 

 ஐதரோப்பிய கதிரியக்கவியல் ெங்கம் மற்றும் வட அசமரிக்க கதிரியக்கவியல் ெங்கம் 

& கதிரியக்கவியல் அசமரிக்கக் கல்லூரி ஆகியகவ நவம்பர ்8 ஆம் தததியில் ெரவ்ததெ 

கதிரியக்க வகரவியல்   தினத்கத அனுெரிக்க முடிவு செய்தன. இது முதல் முகறயோக 

2012 ஆம் ஆை்டில் அனுெரிக்கப் பட்டது. 

 

தமிழ் அகராதியியல் தினம் - நவம்பர் 8 

 நவம்பர ் 8 ஆம் தததியில் தமிழ்நோடு தனது முதலோவது “தமிழ் அகரோதி தினத்கத” 

அனுெரிதத்து. 

 இந்நோள் வீரமோமுனிவர ் என்றும் அகழக்கப்படும் இத்தோலிய மதகுருமோரோன  

கோன்ஸ்டன்கடன் தஜோெப் சபஸ்கியின் பிறந்த நோகளக் குறிக்கின்றது. 

 முதல் தமிழ் அகரோதியோன ெதுரகரோதிகய சவளியிடுவதற்கு அவர ்

கோரைமோயிருந்தோர.் 

 முன்னதோக, சமோழி அறிஞரக்ள் பயன்போட்டில் இருந்த செோற்ககள ஆவைப்படுதத்ும் 

வழக்கத்கதக் சகோை்டிருந்தனர.் 

 அந்த செோற்கள் தெகரிப்போனது ‘நிகை்டு’ என்று அகழக்கப் பட்டது. 

வீரமாமுனிவர் பற்றி 

 வீரமோமுனிவர ்1710 ஆம் ஆை்டில் தமிழகதத்ிற்கு வந்தோர.் 

 அவர ்லத்தீன் சமோழியில் "திருக்குறகள" சமோழிசபயரத்த்ு விளக்கினோர.் 

 ததவோரம், நன்னூல், ஆத்திெச்ூடி தபோன்ற பல முக்கியமோன தமிழ் இலக்கியப் 

பகடப்புககளயும் அவர ்ஐதரோப்பிய சமோழிகளில் சமோழிசபயரத்்துள்ளோர.் 

 இவரது மிகப்சபரிய கவிகதப் பகடப்பு நூல் ததம்போவைி ஆகும். 

 கோவலூர ்கலம்பகம் (ஒரு சிறிய இலக்கியம்), சதோன்னூல் என்ற இலக்கைக் கட்டுகர, 

ெமயப் பரப்போளரக்ளுக்கோன வழிகோட்டி நூலோன தவதியர ் ஒழுக்கம், பரமோரத்த் 

குருவின் ககத தபோன்றவற்கறயும் அவர ்இயற்றியுள்ளோர.்  

 

          

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