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அக்ட ோபர் – 12  

TNPSC துளிகள் 

❖ ஜெஃப் ஜபச ோஸ் மற்றும் எலோன் மஸ்க் ஆகிச ோருடன் குறறந்தது 100 பில்லி ன் 

டோலர ் ஜ ல்வத்துடன் கூடி  உலகின் மிக ச்ிறந்த ஜ ல்வந்தரக்ள் குழுமத்தில் 

முசகஷ் அம்போனி இறைந்தோர.் 
o இவர ்ஆசி ோவின் மிகப்ஜபரி  பைக்கோரர ்ஆவோர.் 

❖ டோக்டர ்அப்துல் கோதீர ்கோன் தனது 85வது வ தில் கோலமோனோர.் 
o இவர ்“போகிஸ்தோனின் அணுகுை்டின் தந்றத” எனக் கருதப்படுகிறோர.் 

 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

ஆதிெெ்நல்லூர் சதோல்லியல் ஆய்வு தளம் 

❖ இந்தி  ஜதோல்லி ல் துறற ோனது 17 ஆை்டு கோல நீை்ட இறடஜவளிக்குப் பிறகு, 

ஆதி  ்நல்லூர ் ஜதோல்லி ல் ஆ ்வுத் தளத்தில் அகழ்வோரோ ் ச்ிற  மீை்டும் 

ஜதோடங்க உள்ளது. 
❖ இது தூத்துக்குடி மோவட்டத்தில் போயும் தோமிரபைி ஆற்றின் கறரயில் 125 ஏக்கருக்கும் 

சமலோன பரப்பளவில் அறமந்துள்ளது.  
❖ 2020 ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி மோதத்தில் ஆதி  ்நல்லூரில் உலகத்தரம் வோ ்ந்த ஓர ்

அருங்கோட்சி கத்றத நிறுவ மத்தி  அரசு திடட்மிட்டது.  
❖ ஆதி  ்நல்லூர ் தளமோனது 1876 ஆம் ஆை்டில் ஜெரம்ன் நோட்டுத் ஜதோல்லி ல் 

ஆரவ்லர ்டோக்டர ்ெசகோர ்என்பவரோல் முதன்முதலில் அகழோ ்வு ஜ  ் ப்படட்து.  
❖ பிரிட்டீஷ் இந்தி ோவின் ஜதோல்லி ல் துறற சமற்போரற்வ ஜபோறி ோளர ்

அஜலக் ோை்டர ் ரி ோ 1899 மற்றும் 1905 ஆகி   ஆை்டுகளுக்கு இறடப்பட்ட 

கோலத்தில் இந்தத் தளத்தில் அகழோ ்வு சமற்ஜகோை்டோர.்  
❖ இந்தி த் ஜதோல்லி ல் துறறயின் சமற்போரற்வ ஜதோல்லி ல் ஆ ்வோளர ் டோக்டர ்

 தத்ி மூரத்்தி என்பவரும், 2004 மற்றும் 2006 ஆகி  ஆை்டுகளுக்கு இறடப்பட்ட 

கோலத்தில் இந்தத் தளத்தில் ஆ ்விறன சமற்ஜகோை்டோர.்  
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மோநில அளவிலோன திஷோ குழு 

❖ முதலறம  ்ர ் மு.க.ஸ்டோலின் தறலறமயிலோன மோநில அளவிலோன திஷோ என்ற 

குழுவோனது மத்தி  அரசின் நிதி உதவியிறனப் ஜபறும் திட்டங்களின் 

அமலோக்கத்திறனக் கை்கோைிக்கும்.  
❖ அந்த திட்டங்களோவன; மகோத்மோ கோந்தி சதசி  ஊரக சவறலவோ ்ப்பு உறுதித ்

திட்டம், தீன்த ோள் அந்த்ச ோத ோ ச ோெனோ, சதசி  ஊரக வோழ்வோதோரத் திட்டம், 

பிரதோன் மந்திரி கிரோம்  தக் ச ோெனோ சபோன்றறவ ோகும். 

❖ ஊரக சமம்போட்டுத் துறற அறம  ்ர ் K.R. ஜபரி கருப்பன் இக்குழுவின் துறைத ்

தறலவரோக ஜ  ல்படுவோர.்  

 

 

டதசியெ ்செய்திகள் 

பிரதோன் மந்திரி கதி ெக்தி 

❖ பிரதோன் மந்திரி கதி  க்தி எனப்படும் முதலோவது சதசி  உள்கட்டறமப்பு ஆளுறகத் 

திட்டத்திறன பிரதமர ்நசரந்திர சமோடி அவரக்ள் ஜதோடங்கி றவக்க உள்ளோர.் 
❖ இந்த ஆளுறகத் திட்டமோனது 2021 ஆம் ஆை்டு அக்சடோபர ் 13 அன்று ஜதோடங்கி 

றவக்கப் படும். 
❖ கதி  க்தி திட்டமோனது 2021 ஆம் ஆை்டு சுதந்திர தினத்தன்று பிரதமர ் சமோடி 

அவரக்ளோல் அறிவிக்கப்பட்டது.   
❖ உடனடித் தகவல்கறள வழங்குவதற்கோக கதி  க்தி இறை  தளமோனது ஜதோடங்கப் 

பட்டது. 
❖ இது அறம  ்ரக்ளிறடச  சிறந்த ஒருங்கிறைப்பிறன நல்கும்.  
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திரிசூல் மற்றும் கரு ோ 

❖ இந்தி  இரயில்சவ நிரவ்ோகமோனது “திரிசூல்” மற்றும் “கருடோ” எனப்படும் இரை்டு 

நீை்ட தூர  ் ரக்கு (இழுறவ) இரயில்கறள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இறவ வழக்கமோன  ரக்கு இரயில்களின்  ோதோரைமோன அறமப்றப விட இரை்டு 

அல்லது பல மடங்கு நீளமோனதோகும்.  

❖ திரிசூல் என்பது ஜதற்கு மத்தி  இரயில்சவ மை்டலத்தின் மூன்று  ரக்கு 

இரயில்கறள அதோவது 177 ஜபட்டிகறளக் ஜகோை்ட முதலோவது நீை்ட தூர இரயில் 

ஆகும்.  

❖ இந்த இரயிலோனது விெ வோடோ பிரிவின் ஜகோை்டப்பள்ளி என்ற இரயில் 

நிறல த்திலிருந்து கிழக்கு கடற்கறர இரயில்சவ மை்டலத்தின் குரத்ோ பிரிவு வறர 

இ க்கப் படுகிறது. 

❖ ஜதற்கு மத்தி  இரயில்சவ மை்டலமோனது இதறனத ்ஜதோடரந்்து “கருடோ” எனப்படும் 

அது சபோன்ற மற்ஜறோரு இரயிலிறன குை்டக்கல் பிரிவின் ரோ ் ச்ூர ்பகுதியிலிருந்து 

ஜ கந்திரபோத் பிரிவின் மனுகூரு பகுதி வறர இ க்குகிறது.   

 

அறிவியல் மற்றும் சதோழில்நு ்பெ ்செய்திகள் 

ஸ் ோர்ஸ்டகப்ஸ் 

❖ ஸ்டோரஸ்்சகப்ஸ் என்ற நிறுவனமோனது உத்தரகோை்ட் மோநிலத்தில் ஒரு ஜபோது 

ஆ ்வகத்திறனத் ஜதோடங்கியுள்ளது. 
❖ ஸ்டோரஸ்்சகப்ஸ் எக்ஸ்பீரி ன்ஸ் பிறரசவட் லிமிஜடட் என்ற நிறுவனத்தினோல் 
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அறமக்கப்பட்ட ‘ஸ்டோரச்கட் ஆ ்வகம் பீம்டோல்’ எனும் இந்த புதி  ஆ ்வகமோனது 

பீம்டோல் எனுமிடத்தில் அறமந்துள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் சுற்றுலோப் ப ைிகள் ஒரு முழுறம ோன வோனி ல் அனுபவத்திறனப் 

ஜபறுவர.் 

 

மோநிலெ ்செய்திகள் 

பதுகம்மோ பண்டிகக 

❖ ஜதலங்கோனோவில் 9 நோள் அளவிலோன மலர ்பை்டிறக ஜதோடங்கி து. 
❖ பதுகம்மோ பை்டிறக ோனது துரக்ோ நவரோத்திரியின் சபோது ஜகோை்டோடப்படுகிறது. 
❖ இந்தப் பை்டிறக ோனது மஹோல  அமோவோற  தினத்தில் ஜதோடங்கி 9 நோட்கள் 

வறர நறடஜபறுகிறது. 
❖ இது துரக்ோஷ்டமி நோளில் நிறறவறடகிறது. 

 
 

ஸ்டேெெ்ோ தி ் ம் 

❖ ஆந்திரப் பிரசத  மோநில முதல்வர ் Y.S.  ெகன்சமோகன் ஜரடட்ி ‘ஸ்சவ  ்ோ’ என்ற  

திட்டத்திறனத்   ஜதோடங்கி றவத்துள்ளோர.் 
❖ ‘ஸ்சவ  ்ோ’ என்பது (சுதந்திரம் என்று ஜபோருள்) பதின்ம வ து சிறுமிகள் மற்றும் 

ஜபை்கள் ஆகிச ோருக்கு விறல மலிவோன ஆசரோக்கி ம் மற்றும் மோதவிடோ ்  ோரந்்த 

சுகோதோரம் ஆகி வற்றறப் ஜபற உறுதி ஜ  ்வறத சநோக்கமோகக் ஜகோை்டுள்ளது.  

❖ அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மோைவிகளுக்கு நல்ல தரமோன த ோரிப்பு 

நிறுவனத்தின்  ோனிட்டரி நோப்கின்கறள மோநில அரசு இலவ மோக வழங்க உள்ளது. 

 

மின்னணு ேோக்குப் பதிவு செயல்முகற – சதலங்கோனோ  

❖ ஜதலங்கோன மோநில சதரத்ல் ஆறை மோனது “றகசபசி  ோரந்்த மின்னணு வோக்குப் 

பதிவு முறறயின்” ச ோதறன ஓட்டத்றத சமற்ஜகோள்ள திட்டமிட்டுள்ளது. 
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❖ இந்தி ோவில் சகோவிட்-19 ஜபருந்ஜதோற்றுக் கோலங்களில் சதரத்ல்கறள நடத்துவதன் 

அவசி ம் கோரைமோக இந்த முறற ோனது உருவோக்கப்பட்டுள்ளது.  
❖ இந்த முறற ோனது ஜவற்றி ஜபற்றோல் வீட்டில் இருந்த படிச  திறன்சபசிகறளப் 

ப ன்படுத்தி வோக்களிக்க இ லும். 
❖ இதன் ச ோதறன ஓட்டமோனது அக்சடோபர ் 20 அன்று ஜதலங்கோனோவின் கம்மம் 

மோவட்டத்தில் நறடஜபற உள்ளது.  
❖ இது இந்தி ோவின் முதலோவது ஸ்மோரட்்சபோன் அடிப்பறடயிலோன மின்னணு வோக்குப் 

பதிவு ஜ  ல்முறற ோக விளங்கும். 

 

 

விகளயோ ்டுெ ்செய்திகள்  

சுனில் டெத்ரி 

❖ சுனில் ச த்ரி 77வது  ரவ்சத  சகோறல அடிதத்ுப் புகழ்ஜபற்ற பீசலவின்  ோதறனற  

 மன் ஜ  ்துள்ளோர.் 
❖ சபோட்டியின் சபோது சுனில் ச த்ரி எடுத்த 77வது சகோல் ஆனது இந்தி  அைி 1 – 0 

என்ற சகோல் கைக்கில் சநபோள அைிற  வீழ்த்த உதவி து. 
❖ இந்த  ோதறன ோனது இந்தி ோவிற்கோக ச த்ரி விறள ோடி  அவரது 123வது 

ஆட்டத்தில் சமற்ஜகோள்ளப் பட்டது. 
❖ இவர ்தற்சபோது கோல்பந்து வீரரக்ளில் அதிக ஸ்சகோர ்ஜபற்றவரக்ள் பட்டி லில் ஐக்கி  

அரபு அமீரகத்தின் அலி மப்ஜகௌத் என்பவருடன் 3வது இடத்திறனப் ஜபற்றுள்ளோர.் 
❖ இவர ் கிறிஸ்டி ோசனோ ஜரோனோல்சடோ (112 சகோல்) மற்றும்  லிச ோஜனல் ஜமசி (79 

சகோல்) ஆகிச ோருக்குப்  பின் உள்ளோர.்  
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முக்கிய தினங்கள் 

இந்திய சேளியுறவுப் பணி தினம் – 09 அக்ட ோபர் 

 

❖ 1946 ஆம் ஆை்டு அக்சடோபர ் 09 அன்று அ ல்நோட்டில் இந்தி ோவில் இரோெதந்திர, 

தூதரக மற்றும் வைிகப் பிரதிநிதித்துவத்திற்கோக இந்தி  ஜவளியுறவுப் பைி ோனது 

நிறுவப் பட்டது.  
❖ 2011 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்சவோர ் ஆை்டும் அக்சடோபர ் 09 அன்று இந்தி  

ஜவளியுறவுப் பைி தினமோனது அனு ரிக்கப்படுகிறது.  
❖ இந்தி  அறம  ்ரறவ ோனது இந்தி  ஜவளியுறவுப் பைியிறன உருவோக்கி  
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தினத்திறன நிறனவு கூறும் வறகயில் இத்தினமோனது அனு ரிக்கப்படுகிறது. 
 

டதசிய அஞ்ெல் தினம் – 10 அக்ட ோபர் 

❖ ஆை்டுசதோறும் அக்சடோபர ் 09 அன்று அனு ரிக்கப்படும் உலக அஞ் ல் தினத்தின் 

ஜதோடர ்ச்ி ோக இந்தி ோவில் சதசி  அஞ் ல் தினமோனது அக்சடோபர ் 10 அன்று 

அனு ரிக்கப் படுகிறது.  
❖ இந்தி  அஞ் ல் துறறயின் பங்கிறன நிறனவு கூறுவறத இத்தினம் சநோக்கமோகக் 

ஜகோை்டுள்ளது.  
❖ இத்துறற ோனது 1854 ஆம் ஆை்டில் டல்ஹளசி பிரபுவினோல் நிறுவப்பட்டது. 
❖ 6 இலக்க PIN (தனிப்பட்ட அறட ோள எை்) அறமப்போனது, 1972 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 

15 அன்று மத்தி  தகவல்ஜதோடரப்ுத் துறற அறம  ்கத்தின் கூடுதல் ஜ  லோளரோன 

ஸ்ரீரோம் பிகோஜி சவலன்கர ்என்பவரோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

 

 

உலக மனநல தினம் – 10 அக்ட ோபர் 

 

❖ உலஜகங்கிலும் மனநலப் பிர ச்ிறனகள் குறித்த ஒரு விழிப்புைரவ்ிறன 

ஏற்படுத்துவசதோடு, மனநலத்திற்கு ஆதரவோக மு ற்சிகறளத் திரட்டுவசத 

இத்தினத்தின் சநோக்கமோகும். 
❖ இந்த ஆை்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “ மத்துவமற்ற உலகில் மனநலம்” 

என்பதோகும். 

❖ இத்தினமோனது முதன்முதலில் 1992 ஆம் ஆை்டு அக்சடோபர ் 10 அன்று அனு ரிக்கப் 

பட்டது.  
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மரண தண் கனக்கு எதிரோன உலக தினம் – 10 அக்ட ோபர் 

❖ இது மரை தை்டறனற  ஒழிப்பதற்கும் மரை தை்டறனயினோல் றகதிகள் எதிர ்

ஜகோள்ளும் நிறலகள் மற்றும் சூழ்நிறலகள் குறித்த விழிப்புைரற்வ ஏற்படுத்த  ்

ஜ  ்வதற்குமோன தினமோகும்.  
❖ 2021 ஆம் ஆை்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “Women Sentenced to Death : An Invisible 

Reality” என்பதோகும். 

❖ இத்தினமோனது முதன்முதலில் 2003 ஆம் ஆை்டில் மரை தை்டறனக்கு எதிரோக 

உலக கூட்டைி அறமப்பினோல் ஏற்போடு ஜ  ் ப்பட்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டோனது 19வது மரை தை்டறனக்கு எதிரோன உலக தினத்றத 

குறிக்கிறது.  

 

 

ெர்ேடதெ சபண் குழந்கத தினம் – 11 அக்ட ோபர் 

 

❖  ரவ்சத  ஜபை் குழந்றத தினமோனது (ஜபை் குழந்றத தினம் மற்றும்  ரவ்சத  

ஜபை்கள் தினம் என்றும் அறழக்கப் படுகிறது) 2012 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்சவோர ்

ஆை்டும் அனு ரிக்கப்படுகிறது.  
❖ இந்த  ரவ்சத  அனு ரிப்பு நோளோனது ஐக்கி  நோடுகள் ஜபோது  ்  றபயினோல் 

அறிவிக்கப் பட்டது. 
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❖ இது  ரவ்சத  அளவில் கல்வி, ஊட்ட  ்த்து, குழந்றதத் திருமை  ்  ட்டம் மற்றும் 

மருத்துவ உரிறமகள் ஆகி வற்றற  ்  ோரந்்து ஜபை்கள் எதிர ் ஜகோள்ளும் 

பிர ச்ிறனகள் குறித்த விழிப்புைரற்வ ஏற்படுத்துவதற்கோன தினமோகும். 
❖ இந்த ஆை்டிற்கோன இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “Digital Generation, Our Generation” என்பது 

ஆகும். 
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