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அக்ட ோபர் – 13 

TNPSC துளிகள் 

❖ டிஆரட்ிஓ (DRDO) தலைவர ் டாக்டர ் ஜி சதீஷ் ரரடட்ிக்கு இந்திய விண்ரவளிக் கழகம் 

(ASI) மதிப்பு மிக்க ஆரியபட்டா விருலத வழங்கியுள்ளது. 

❖ 2020 ஊபர ் ககாப்லப இறுதிப் கபாட்டியிை் ஸ்ரபயினுக்கு எதிராக இந்திய மகளிர ்

கபட்மிண்டன் அணி ரவற்றி ரபற்றுள்ளது. 

❖ நாட்டிகைகய முதன்முலறயாக தமிழ்நாடு அரசானது தூத்துக்குடியிை் சரவ்கதச மரச ்

சாமான் பூங்காலவ அலமக்க உள்ளது. 

 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

தமிழ்நோடு ஒலிம்பிக் ெங்கம் 

 

❖ தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தலைவராக ஐசரி ககணஷ் கதரந்்ரதடுக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

❖ கை்வியாளரும் விலளயாட்டு நிரவ்ாகியுமான ஐசரி ககணஷ் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக 

தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் துலணத் தலைவராக இருந்து வருகிறார.் 

❖ அவர ்கவை்ஸ் குழும நிறுவனங்களின் தலைவராவார.் 

❖ அவர ் இந்திய கடக்வாண்கடா கூட்டலமப்பு மற்றும் தமிழ்நாடு கடக்வாண்கடா 

சங்கத்தின் தலைவராகவும் உள்ளார.் 

 

க ற்போசிப் பூங்கோ 

❖ இந்தியாவிை் முதை் பை்கநாக்கு கடற்பாசிப் பூங்காவானது தமிழ்நாட்டிை் நிறுவப் 

படும். 

❖ உைகிை் கடை் சாரந்்த ரபாருட்கள் ஏற்றுமதி ரசய்யும் நாடுகளிை் இந்தியா 

நான்காவது இடத்திை் உள்ளது. 

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


•   
•    
 

 
 

 

மோநிலங்களவைத் டதரத்ல் 

 

❖ தமிழ்நாட்டின் இரண்டு திமுக கவட்பாளரக்ள் - டாக்டர ் கனிரமாழி என்விஎன் கசாமு 

மற்றும் ககஆரஎ்ன் ராகேஷ் குமார ் - மாநிைங்களலவக்குப் கபாட்டியின்றித ்

கதரந்்ரதடுக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

❖ தமிழகச ் சட்டப்கபரலவக்கு கதரந்்ரதடுக்கப்பட்ட அதிமுக உறுப்பினரக்ள் கக பி 

முனுசாமி மற்றும் ஆர ் லவத்திலிங்கம் ஆகிகயார ் தமது பதவிகலள ராஜினாமா 

ரசய்ததாை் ஏற்படட் ரவற்றிடங்கலள நிரப்புவதற்காக கவண்டி இந்த இலடத்கதரத்ை் 

நடத்தப் பட்டது. 

❖ ரசை்வகணபதி புதுசக்சரியின் முதை் பாேக எம்.பி. ஆனார.் 

 

ைருமுன் கோப்டபோம் 

❖ முதைலமசச்ர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் வாழப்பாடியிை் நடந்த விழாவிை் ‘வருமுன் 

காப்கபாம்’ என்ற திட்டத்லத ‘கலைஞரின் வருமுன் காப்கபாம்’ என்ற ரபயரிை் 

மீண்டும் ரதாடங்கி லவத்தார.் 

❖ ஒரு வருடத்திை், இத்திட்டத்தின் கீழ் 1,250 மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்றார.் 

❖ வருமுன் காப்கபாம் திடட்த்லத முதன்முதலிை் முன்னாள் முதை்வர ் எம் கருணாநிதி 

அவரக்ள் 2006 ஆம் ஆண்டிை் ரதாடங்கி லவத்தார.் 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய கநாக்கம், மக்களிலடகய கநாய்கலளத் தடுப்பது மற்றும் 

அவரக்ளின் ஆகராக்கியத்லத உறுதி ரசய்வது என்பதாகும். 

❖ இந்த முகாம்கள் பை், காதுகள், மூக்கு மற்றும் ரதாண்லட சாரந்்தது, வயிறு, குடை், 

உயர ்இரத்த அழுத்தம், டிப்தீரியா, எலும்பு மற்றும் மூட்டு, சிறுநீரகம், இதயம் மற்றும் 

மனநைம் சம்பந்தப்பட்ட பிரசச்ிலனகளுக்குத் தீரவ்ு காணும். 

❖ புதிதாக அலடயாளம் காணப்பட்ட கநாயாளிகள் தங்கள் வீட்டிை் இருந்தபடிகய 

மருந்துகலளப் ரபற உதவும் வலகயிை் 'மக்கலளத் கதடி மருத்துவம்' (மக்களின் 

வீடுகளுக்கு மருந்துகலள எடுத்துச ் ரசை்லும்) திட்டத்துடன் இத்திட்டம் இலணக்கப் 

படும். 
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டதசியெ ்செய்திகள் 

மலபோர் பயிற்சி 2021 

❖ இந்தியா, ேப்பான், அரமரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திகரலியா ஆகிய நாடுகள் வங்காள 

விரிகுடாவிை் 2வது கட்டமாக பைதரப்பட்ட மைபார ் கடற்பலடப் பயிற்சியிை் 

பங்ககற்கின்றன. 

❖ பைதரப்பு மைபார ்கடற்பலடப் பயிற்சியின் முதை் கட்டமானது பிலிப்லபன்ஸ் கடலிை் 

2021  ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் 26 முதை் 29, வலர நலடரபற்றது. 

❖ மைபார ் பயிற்சியானது 1992 ஆம் ஆண்டிை் அரமரிக்காவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் 

இலடகய ஆண்டுகதாறும் நடக்கக் கூடிய ஒரு இருதரப்பு கடற்பலடப் பயிற்சியாக 

ரதாடங்கியது. 
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ெர்ைடதெெ ்செய்திகள் 

சபோருளோதோர அறிவியலுக்கோன டநோபல் பரிசு 2021 

❖ அறிவியலுக்கான ராயை் ஸ்வீடிஷ் அகாடமியானது ஆை்பிரட ் கநாபலின் நிலனவாக  

ரபாருளாதார அறிவியலுக்கான ஸ்ரவரிேஸ் ரிக்ஸ்கபங்க் பரிலச வழங்க முடிவு 

ரசய்துள்ளது.  

❖ இந்தப் பரிசின் ஒரு பாதியானது அரமரிக்காவின் கலிகபாரன்ியா பை்கலைக் 

கழகத்லதச ் கசரந்்த கடவிட் காரட்ு அவரக்ளுக்கு "ரதாழிைாளர ் ரபாருளாதாரத்திை் 

அவரது அனுபவப் பூரவ்ப் பங்களிப்புகளுக்காக" வழங்கப்பட்டு உள்ளது. 

❖ மற்ரறாரு பாதியானது கோசுவா ஆங்கிரிஸ்ட ் (அரமரிக்காவின் மாசாசூரசட்ஸ் 

இன்ஸ்டிடியூட ் ஆப் ரடக்னாைஜி) மற்றும் லககடா இம்ரபன்ஸ் (அரமரிக்காவின் 

ஸ்டான்கபாரட்் பை்கலைக்கழகம்) ஆகிகயாருக்கு "for their methodological contributions to 

the analysis of causal relationships" (ஒப்பந்த உறவுமுலறகளுக்கான ஆய்வுகளுக்கு 

தங்களது முலறயான பங்களிப்புகள்) என்ற கருத்திற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

❖ 1968 ஆம் ஆண்டிை், ஸ்ரவரிேஸ் ரிக்ஸ்கபங்க் (ஸ்வீடனின் மத்திய வங்கி) ஆனது 

கநாபை் பரிசின் நிறுவனர ் ஆை்ஃபிரட் கநாபலின் நிலனவாகப் ரபாருளாதார 

அறிவியலுக்கான பரிலச நிறுவியது. 

❖ ரபாருளாதார அறிவியலிை் முதை் பரிசானது ராக்னர ் ஃபிரிஷ் மற்றும் ோன் 

டின்ரபரக்னுக்கு 1969 ஆம் ஆண்டிை் வழங்கப்படட்து. 

 

 

செர்மனி டதரத்ல் 2021 

❖ ஏஞ்சைா ரமரக்்கலின் பழலமவாதக் கட்சியானது 2021 பண்கடஸ்டாக்கின் 

உறுப்பினரக்லளத் கதரந்்ரதடுப்பதற்காக 2021 ரேரம்னி கதசியத் கதரத்லிை் கதாற்று 

விட்டது. 

❖ அதிபர ் ஏஞ்சைா ரமரக்்கலின் கிறிஸ்துவ ேனநாயக ஒன்றியக் கட்சிலய சமூக 

ேனநாயக கட்சியானது கதாற்கடித்துள்ளது. 
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❖ இங்கு ஒரு நிலையான அரசாங்கத்லத அலமக்க குலறந்தது மூன்று கட்சிகள் 

கதலவப் படும். 

❖ 72 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு (1949) ரேரம்னியக் கூட்டாட்சி குடியரசு நிறுவப்பட்ட பிறகு 

இவ்வாறு நிகழ்வது இதுகவ முதை் முலறயாகும். 

❖ ஏஞ்சைா ரமரக்்கை் ரேரம்னியின் முதை் ரபண் அதிபராக 2005 ஆம் ஆண்டிை் பதவி 

ஏற்றார.் 

❖ பண்கடஸ்டாக் என்பது ரேரம்னியின் மக்களாை் கதரந்்கதடுக்கப்பட்ட ஒரு 

பாராளுமன்ற அலவயாகும். 

 

 

'சுற்றுெச்ூழல் அெச்ுறுத்தல் அறிக்வக (ETR) 2021: சுற்றுெச்ூழல் அெச்ுறுத்தல்கள், 

சநகிழ்ெச்ி மற்றும் அவமதிவயப் புரிந்து சகோள்ைது' 

❖ இலதப் ரபாருளாதாரம் மற்றும் அலமதி நிறுவனம் ரவளியிட்டது. 

❖ உணவு ஆபத்து, நீர ் ஆபத்து, விலரவான மக்கள்ரதாலக வளரச்ச்ி, ரவப்பநிலை 

முரண்பாடுகள் மற்றும் இயற்லகப் கபரழிவுகள் ரதாடரப்ான அசச்ுறுத்தை்களுக்காக 

178 நாடுகளிை் உள்ள துலண கதசிய நிரவ்ாக அைகுகளின் தரலவ இது மதிப்பீடு 

ரசய்தது. 

❖ மிகவும் பாதிக்கப்படக் கூடிய நாடுகள் மத்திய கிழக்கு மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்கா, 

துலண-சஹாரா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ரதற்காசியா ஆகிய பகுதிகளிை் காணப் 

படுகின்றன. 

❖ ஒரு பிராந்தியமாக, ரதற்கு ஆசியாவானது தண்ணீர ்மற்றும் உணவு அபாயங்களுடன் 

மிக கமாசமான நிலையிை் உள்ளது. 
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மோநிலெ ்செய்திகள் 

அதிரப்பள்ளி நீர் மின் தி ் ம் 

 

❖ திருசச்ூர ்மாவட்டத்திை் உள்ள சாைக்குடி ஆற்றுப் படுலகயிை் முன்ரமாழியப்பட்ட 163 

ரமகா வாட் அதிரப்பள்ளி நீர ்மின் திட்டத்லத ககரள அரசு ரதத்ு ரசய்துள்ளது. 

❖ தமிழ்நாட்டின் ஆலனமலைப் பகுதியிை் உருவாகிற சாைக்குடி ஆறு என்பது ரபரியார ்
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ஆற்றின் துலண நதியாகும். 

❖ சாைக்குடி ஆற்றுப் படுலகயிை் பை்கவறு நீர ் மின் திட்டங்கள் ரதாடங்கப்பட்டதாை் 

காடர ்பழங்குடிச ்சமூகதத்ினர ்ரதாடரந்்து இடப்ரபயரல்வ எதிரர்காண்டனர.் 

 

நோடு முழுைதும் ஆற்று மீன்கள் ைளர்ப்புத் தி ் ம் 

 

❖ இது ‘பிரதான் மந்திரி மதஸ்்ய சம்பதா கயாேனா (PMMSY - Pradhan Mantri Matsya Sampada 

Yojana) என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஒரு சிறப்பு நடவடிக்லகயாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ லஹதராபாத்திை் உள்ள கதசிய மீன்வள கமம்பாட்டு வாரியமானது இதற்கு ஒரு   

தலைலம அலமப்பாகும். 

❖ உத்தரப் பிரகதசத்துடன், ஒடிசா, உத்தரகாண்ட், திரிபுரா மற்றும் சத்தீஸ்கர ் ஆகிய 4 

மாநிைங்களும் இதிை் பங்ககற்கின்றன. 

❖ உத்தரப் பிரகதசத்திை் பிரிே்காட், டிக்ரி, மீரட், கரம்ுக்கதஷ்வர ் மற்றும் பிே்கனார ்

ஆகிய 3 தளங்களிை் 3 ைட்சம் என்ற எண்ணிக்லகயிை் விரைளவு மீன்குஞ்சுகள் விடப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ இது மீன் வளரப்்பின் ஒரு வடிவமாக இருப்பகதாடு அதிை் ஒரு மீன் இனத்தின் 

எண்ணிக்லகயானது (சாைமன் கபான்றலவ) குறிப்பிட்ட இடத்திை் வளரக்்கப் 

படுகிறது. 

 

பிரபலமோனைரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ெத்யஜித் டர விருது 

❖ ரபேவாடா ககாபாை் என்ற ரதலுங்கு திலரப்படத் தயாரிப்பாளர ் பி ககாபாை் 

நான்காவது சத்யஜித் கர விருதுக்குத் கதரவ்ு ரசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ ககரளாலவச ் கசரந்்த சத்யஜித் கர ஃபிலிம் ரசாலசட்டி அலமப்பாை் இந்த விருது 

நிறுவப் பட்டது. 
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ையலோர் விருது 

❖ மலையாள எழுத்தாளர ் ரபன்யமின் தனது "மாந்தளிரிகை 20 கம்யூனிஸ்ட் 

வரஷ்ங்கள்" என்ற புத்தகத்திற்காக 45வது வயைார ் ராமவரம்ா நிலனவு இைக்கிய 

விருலதப் ரபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்த விருது வயைார ்ராமவரம்ா நிலனவு அறக்கட்டலளயாை் நிறுவப்பட்டது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

72ைது தவரப்பவ  ரோணுை தினம் – 09 அக்ட ோபர் 

❖ இந்தியாவின் முதை் கவரன்ர ் ரேனரை் சி ராேககாபாைாசச்ாரி அவரக்ள் 1949 ஆம் 

ஆண்டு அக்கடாபர ் 9 அன்று இந்தியத் தலரப்பலட ராணுவத்லத முலறயாகத் 

ரதாடங்கி லவத்தார.் 

❖ தலரப் பலட ராணுவம் பாதுகாப்புத் துலற அலமசச்கத்தின் கீழ் வருகிறது. 

 

 

உலக நல்ைோழ்வு மற்றும் டநோய்த் தடுப்பு நோள் – 09 அக்ட ோபர் 

❖ இது உைரகங்கிலும் உள்ள நை்வாழ்வு மற்றும் கநாய்த் தடுப்பு பராமரிப்லபக் 

ரகாண்டாடுவதற்கும் ஆதரிப்பதற்கும் ஆண்டுகதாறும் அனுசரிக்கப்படும் நாளாகும். 

❖ இந்த ஆண்டின் கருத்துரு "Leave no-one behind - equity in access to palliative care" 

என்பதாகும். 
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உலக மூ ் ழற்சி தினம் - 12 அக்ட ோபர் 

❖ இது வாதம் மற்றும் தலசக்கூட்டு கநாய்களின் இருப்பு மற்றும் தாக்கம் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வப் பரப்புவதற்காக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ "மூட்டழற்சி" என்பது முதன்லமயாக அை்ைது துலண கநாயாக மூட்டுகலளப் 

பாதிக்கும் ரபாதுவான ரசயலிழப்புக் ககாளாறுகலள உள்ளடக்கிய ஒரு ரசாை் 

ஆகும். 

❖ இந்த வருடத்தின் கருத்துரு 'Don’t Delay, Connect Today: Time2Work' என்பதாகும். 
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