
•   
•    
 

 
 

அக்ட ோபர் – 04 

TNPSC BITS 

❖ இந்தியா-பிரேசில்-தென்னாப்பிேிக்கா நாடுகளின் ரபசச்ுவாேெ்்தெ மன்றெ்தின் 10வது 

முெ்ெேப்பு அதமசச்ேக்ள் ஆதைய மாநாடானது நியூயாேக்் நகேில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ காபி தகாட்தடகதளப் பயிேிடும் ரபாது விவசாயிகள் படும் சிேமங்கதள தவளி 

உலகிற்குக் தகாை்டு வருவெற்காகவும், காபி பானெ்திதன வெகுொக தகாை்டாடச ்

வசய்வெற்காகவும் விளம்பேப்படுெ்துவெற்காகவும் அக்ரடாபே ் 01 ஆம் ரெதியானது 

சேவ்ரெச காபி தினமாக அனுசேிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஒவ்தவாரு ஆை்டும் அக்ரடாபே ் 01 ஆம் ரெதியன்று சேவ்ரெச இதச தினமாக 

தகாை்டாடப் படுகிறது. 

 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

நீலகிரி டெோலைக்கிளி 

 

❖ நீலகிேி ரசாலைக்கிளி இனமானது சசாலைக் காடுகளின் உயரம்ட்டப் பகுதிகளில் 

காைப் படுகிறது. 

❖ இது IUCN அதமப்பின் சிவப்பு நிறப் பட்டியலில் அருகி வரும் நிதலயில் உள்ள ஒரு 

இனமாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்ெ இனமானது மிகவும் அசச்ுறுெ்ெலான வாழ்விடங்கள் மற்றும் அதனருகிை் உள்ள 

நீரோதடகளின் அருகாதமயில் உள்ள வாழ்விடங்கள் ஆகியவற்றில் மட்டுரம வாழக் 

கூடியதவயாகும். 

❖ இது சசாலைக் காடுகளின் வாழ்விடங்களுள் மட்டுரம காைப்படுெதாை் அந்ெப் 

பகுதிகளில் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் மாற்றங்களால் இதவ மிக எளிதில் பாதிப்பிற்கு 

உள்ளாகின்றன. 

 

டதசியெ ்செய்திகள் 

உெெ் நீதிமன்றத்தின் வழக்கோ ல் கோ ்சிகள் டநரடி ஒளிபரப்பு 

❖ உசச் நீதிமன்றமானது ெனது வழக்காடல் நடவடிக்தககதள மக்கள் ெங்கள் தகரபசி 

மற்றும் கைினிகளில் ரநேடியாகப் பாேக்்கக் கூடிய வதகயில் அவற்தற ரநேடியாக 
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ஒளிபேப்பு தசய்யெ் தொடங்கியுள்ளது. 

❖ தற்சபாது மூன்று அேசியலதமப்பு சாேந்்ெ அமேவ்ுகளின் வழக்காடல் நடவடிக்தககள் 

மட்டுரம ரெசியத் ெகவல் தமயெ்தினால் யூடியூப் ஊடகெ்தில் ஒளிபேப்பு தசய்யப் 

பட்டன 

. 

 

நோ ்டு நலப்பணித் தி ்  விருதுகள் 2020-21 

❖ குடியேசுெ் ெதலவே ் திதேௌபதி முேம்ு அவேக்ள்  2020–21 ஆம் ஆை்டிற்கான நாட்டு 

நலப் பைிெ ்திட்ட (NSS) விருதுகதள வழங்கினாே.் 

❖ இதிை் தமாெ்ெம் 42 விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

❖ இேை்டு நிறுவனங்கள், பெ்து நாட்டு நலப்பைிெ ் திட்டப் பிேிவுகள், அவற்றின் திட்ட 

அலுவலேக்ள் மற்றும் முப்பது நாட்டு நலப்பைிெ ் திட்ட ென்னாேவ்லேக்ள் ஆகிரயாே ்

இந்ெ விருதுகதளப் தபற்றுள்ளனே.் 

 

 

மருந்து ெந்ததப்படுத்தல் சதோ ர்போன நத முதறகதள ஆய்வு செய்வதற்கோன 

குழு 

❖ மெ்திய அேசானது இெற்காக ஐந்து ரபே ்தகாை்ட குழு ஒன்றிதன நிறுவ உள்ளது. 
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❖ இது மருந்து நிறுவனங்களின் சந்தெப்படுெ்ெல் நதடமுதறகதள ஒழுங்குபடுெ்ெச ்

வசய்வெற்காக செண்டி "சட்டப்பூேவ்மாக அமலாக்கக்கூடிய" தநறிமுதறகதள ஆய்வு 

தசய்வதெ ரநாக்கமாகக் தகாை்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ நிதி ஆரயாக் அதமப்பின் உறுப்பினே ்(சுகாொேம்) V.K.பால் என்பவே ்இந்ெக் குழுவின் 

ெதலவோக ரெேவ்ு தசய்யப்பட்டுள்ளாே.் 

❖ இந்ெக் குழுவானது 90 நாட்களில் ெனது அறிக்தகதயச ் சமேப்்பிக்கும் என்று கருெப் 

படுகிறது. 

 

சபோருளோதோரெ ்செய்திகள் 

ஏஜியஸ் கூ ் ோண்தம ஆயுள் கோப்பீ ்டு நிறுவனம் 

❖ தபல்ஜியம் நாட்டிை் அதமந்துள்ள ஏஜியஸ் சேவ்ரெசக் காப்பீட்டு நிறுவனம், IDBI 

வங்கியின் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுெனக் கூட்டுத் துைீகே முெலீட்டில் 25% முெலீட்தட 

தவற்றிகேமாகப் தபற்றுள்ளொக ஏஜியஸ் கூட்டாை்தம ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

அறிவிெ்ெது. 

❖ ஒரு தவளிநாட்டுப் பங்குொே நிறுவனம் 74% பங்குகதளக் தகாை்ட இந்தியாவின் 

முெல் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமாக இது மாறியுள்ளது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ெதுப்புநிலங்களின் மீது ெந்திரனின் தோக்கம் 

❖ சந்திேனின் சுற்றுப்பாதெயின் அதலவு அல்லது ‘சந்திேன் நிதலமாற்றம்’ ஆனது 

உலகிலுள்ள சதுப்பு நிலங்களில் உள்ள மேங்களின் பேவல் மீது குறிப்பிடெ்ெக்க 

ொக்கெ்தெ ஏற்படுெ்துவொக அறிவியலாளேக்ள் கை்டறிந்துள்ளனே.் 

❖ சந்திேனின் ஈேப்்பு விதசயானது தபருங்கடல்கள், கடரலாேப் பகுதிகள் மற்றும் 

பல்லுயிேக்ளின் வளெ்திதன ரமம்படுெத்ுகின்ற ஓதங்கதள உருவாக்குகிறது. 

❖ சதுப்புநிலக் காடுகளின் வளேச்ச்ி ரபான்ற அதல சாேந்்ெ ஈேநில சுற்றுசச்ூழல் 

அதமப்புகதள ஒழுங்குபடுெ்துவதில், இந்ெ நீை்ட காலகட்ட ஓதங்களின் சுழற்சி 

அதமப்புகள் முக்கியப் பங்கு வகிப்பொக புதிய ஆய்வு கை்டறிந்துள்ளது. 

❖ சந்திேனின் நிதலமாற்றம் அென் குதறந்ெபட்ச நிதலயில் இருக்கும்ரபாது, சதுப்புநில 

சுற்றுசச்ூழல் அதமப்புகள் வறை்டும், சில நாட்களுக்கு அவற்றின் ரவேக்ளில் நீே ்

உறிஞ்சும் ென்தம நிதறவுற்ற நிதலயிலும் மற்றும் அதிக நீேப்் பற்றாக்குதறயுடனும், 
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மேங்களின் ரமல் விொனங்களின் பேவல் குதறந்தும் காைப்படுகின்ற நிதலக்கு இது 

வழி வகுக்கும் என்று ஆோய்சச்ியாளேக்ள் கை்டறிந்ெனே.் 

❖ சந்திேனின் நிதலமாற்றம் அென் அதிகபட்ச நிதலயில் இருக்கும் ரபாது, அது கடை் 

ஓதங்களின் மட்டெ்திதன அதிக அளவில் உயேச ் தசய்து, சதுப்புநிலக் காடுகளின் 

வளேச்ச்ிதய அதிகேிக்கும். 

❖ சதுப்புநிலங்கள் என்பதவ மீன்களுக்கு சிறந்த வாழ்விடம் அளிக்கின்ற, கடரலாே மை் 

அேிப்பிலிருந்துப் பாதுகாப்பிதன வழங்குகின்ற கடரலாேத் ொவேங்கள் ஆகும். 

 

 

மோநிலெ ்செய்திகள் 

பதுகம்மோ திருவிழோ 

 

❖ பதுகம்மா எனப்படும் மாநில மலேத்் திருவிழாவானது தெலுங்கானா மாநிலெ்தில் 

தொடங்கியது. 

❖ 'ொய் தெய்வம் உயிே ் தபற்று வந்ொள்' என்று தபாருள்படும் இந்தப் பதுகம்மா 

திருவிழாவானது பருவமதழக் காலெ்தின் இறுதிக் கட்டெ்தில் தகாை்டாடப்படுகிறது. 
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❖ இந்ெெ ் திருவிழாவானது மஹாளய அமாவாதச நாளில் தொடங்கி, ஒன்பது நாட்கள் 

வதே தகாை்டாடப் படுகிறது. 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

52வது தோதோெோடகப் போல்டக விருது 

❖ புகழ்தபற்ற பழம்தபரும் இந்தி சினிமா நடிதக ஆஷா பரேக் அவேக்ளுக்கு 2020 ஆம் 

ஆை்டிற்கான ொொசாரகப் பால்ரக விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இதெ விருதிதனப் தபறும் 52வது நபே ்இவே ்ஆவாே.் 

❖ இவே ்95க்கும் ரமற்பட்ட படங்களில் பைியாற்றியுள்ளாே.்  

❖ ரமலும், 1998 ஆம் ஆை்டு முெல் 2001 ஆம் ஆை்டு வதேயிை் மெ்தியத் திதேப்படச ்

சான்றிெழ் வழங்கீட்டு வாேியெ்தின் ெதலவோகவும் பைியுள்ளார.் 

❖ திதேெ்துதறயில் அவே ்ஆற்றியச ்ரசதவகளுக்காக, இந்திய அேசானது இவருக்கு 1992 

ஆம் ஆை்டில் பெ்மஸ்ரீ விருதிதன வழங்கிக் தகௌேவிெ்ெது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்வடதெ முதிடயோர் தினம் - அக்ட ோபர் 01 

 

❖ 1990 ஆம் ஆை்டு டிசம்பே ்14 ஆம் ரெதியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச ்சதபயானது 
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அக்ரடாபே ்01 ஆம் ரெதியிதன சேவ்ரெச முதிரயாே ்தினமாக அறிவிெ்ெது. 

❖ 1982 ஆம் ஆை்டு முதுதம பற்றிய உலகச ்சதபயால் ஏற்றுக் தகாள்ளப்படட், முதுதம 

குறிெ்ெ வியன்னா சேவ்ரெச தசயல் திட்டம் ரபான்ற முன்தனடுப்புகள் இெற்கு 

முன்னொக ரமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

❖ இந்தெ் தினெ்திற்கான முென்தம கருெ்துரு, "மாறி வரும் உலகில் முதிரயாேக்ளின் 

தநகிழ்திறன்" என்பொகும். 

 

டதசியத் தன்னோர்வ இரத்த தோன தினம் - அக்ட ோபர் 01 

 

❖ இேெ்ெத் ொனம் தசய்வென் முக்கியெ்துவம் பற்றியும், இந்ெ உன்னெ ரநாக்கெ்துடன் 

தொடேப்ுதடய நன்தமகள் பற்றியும் விழிப்புைேத்வப் பேப்புவதெ இந்ெெ ் தினம் 

ரநாக்கமாகக் தகாை்டுள்ளது. 

❖ இந்தெ் தினமானது டாக்டே ் தெய் ரகாபால் ொலி அவேக்ள் ஆற்றிய மகெ்ொனப் 

பங்களிப்தப அங்கீகேிெத்ு அவருதடயப் பிறந்ெநாளிதன நிதனவு கூரும் விெமாக 

அனுசேிக்கப் படுகிறது. 

❖ இவே ் இந்தியாவில் ென்னாேவ் இேெ்ெத் ொன இயக்கெ்திற்கு ஒரு முன்ரனாடியாக 

திகழ்ந்ொே.்  

❖ ரமலும், இவே ் இேெ்ெ மாற்றெ ் துதறயில் சேவ்ரெச அளவில் பிேபலமாக அறியப்பட்ட 

நிபுைே ்ஆவாே.் 

❖ இவே ்"இந்தியாவில் இேெ்ெமாற்ற மருெ்துவெ்தின் ெந்தெ" என்று கருெப்படுகிறாே.் 

❖ இந்திய இேெ்ெமாற்று மற்றும் ரநாய் ெடுப்பூக்கி ஆய்வியல் சங்கமானது 1975 ஆம் 

ஆை்டு அக்ரடாபே ் 01 ஆம் ரெதியன்று இந்ெெ ் தினெ்திதன முென்முதறயாக 

அனுசேிெ்ெது. 

 

உலக தெவ தினம் - அக்ட ோபர் 01 

❖ தசவ வாழ்க்தக முதறயின் தநறிமுதற, சுற்றுசச்ூழல், சுகாொேம் மற்றும் மனிெம் 

சாேந்்ெ நன்தமகள் பற்றிய விழிப்புைேத்வ ஏற்படுெ்ெச ் வசய்வதெ இந்ெெ ் தினம் 
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ரநாக்கமாகக் தகாை்டுள்ளது. 

❖ அக்ரடாபே ்மாெமானது தசவ விழிப்புைேவ்ு மாெமாகவும் அனுசேிக்கப்படுகிறது 

❖ உலக தசவ தினமானது 1977 ஆம் ஆை்டில் வட அதமேிக்க தசவ சங்கெ்தினால் (NAVS) 

நிறுவப் பட்டது. 

❖ 1978 ஆம் ஆை்டில் சேவ்ரெச தசவ உைவு முதற பின்பற்றுரவாே ் சங்கெ்தினால் 

இந்தெ் தினம் அங்கீகேிக்கப் பட்டது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

சவளிநோ ்டுச ்சுற்றுலோப் பயணிகளின் வருதக 

❖ ரகாவிட்-19 தபருந்தொற்று மற்றும் அென் விதளவாக கடுலமயாக விதிக்கப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகளின் காேைமாக 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவிற்கு வருதக ெரும் 

தவளிநாட்டுச ்சுற்றுலாப் பயைிகளின் எை்ைிக்தகயானது 44.5% குதறந்துள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டில் 2.74 மில்லியன் ஆக இருந்ெ தவளிநாட்டுச ்சுற்றுலாப் பயைிகளின் 

வருதக எை்ைிக்தகயானது,  2021 ஆம் ஆை்டில் 1.52 மில்லியனாக குதறந்ெது. 

❖ தவளிநாடு வாழ் இந்தியேக்ளின் வருதகயானது 2020 ஆம் ஆை்டிதன விட 2021 ஆம் 

ஆை்டில் 52.6% அதிகேிெ்துள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டில் தவளிநாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயைிகளின் வருதக 10.93 மில்லியன் 

ஆக இருந்ெது. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டில், இந்தியாவிற்கு வருதக ெந்துள்ள தவளிநாட்டுச ் சுற்றுலாப் 

பயைிகள் பட்டியலில் முெல் 15 இடங்களில் இடம் தபற்ற நாடுகளுள் அதமேிக்கா, 

இங்கிலாந்து, வங்காளரெசம், கனடா, ரநபாளம், ஆப்கானிஸ்ொன் மற்றும் 

ஆஸ்திரேலியா ஆகியதவ அடங்கும். 

❖ கடந்ெ ஆை்டில் இந்தியாவிற்கு வருதக வந்ெ தவளிநாட்டுச ்சுற்றுலாப் பயைிகளில் 

கிட்டெ்ெட்ட 81% ரபே ்இந்ெ நாடுகளில் இருந்து வருதக ெந்துள்ளனே.் 

❖ 87.5% தவளிநாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயைிகளுக்கு விமானப் பயைம் ஆனது மிகவும் 

விருப்பமிக்க பயை வசதியாக இருந்ெது. 

❖ இந்திய நாட்டிலிருந்து தவளிநாடுகளுக்குச ்தசல்லும் இந்திய மக்களின் எை்ைிக்தக 
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என்பது 2020 ஆம் ஆை்டுடன் ஒப்பிடும்ரபாது 2021 ஆம் ஆை்டில் அதிகேிெத்ுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டில் 7.29 மில்லியனாக இருந்ெ தவளிநாடுகளுக்குச ் தசல்லும் இந்திய 

மக்களின் எை்ைிக்தகயானது 2021 ஆம் ஆை்டில் 7.3% அதிகேிெ்து, 8.55 மில்லியன் 

ஆக இருந்ெது. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்தியேக்ள் அதிகம் பயைிக்கும் நாடுகளில் ஐக்கிய அேபு 

அமீேகம் முெலிடெ்தில் உள்ள நிலையிை், அதெெ ் தொடேந்்து அதமேிக்கா, கெ்ொே,் 

ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய இோெ்ஜியம் ஆகிய நாடுகள் இடம்தபற்றுள்ளன. 

❖ இந்தியாவில் உள்நாட்டுச ் சுற்றுலா 11.05% என்ற நிலையிை் அதிகேிெ்ெதுடன் சிறிய 

முன்ரனற்றெ்திதனயும் இெ்துதற கை்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டில் 610.22 மில்லியனாக இருந்ெ  உள்நாட்டுச ்சுற்றுலாப் பயைிகளின் 

எை்ைிக்தகயானது 2021 ஆம் ஆை்டில் 677.33 மில்லியனாக இருந்ெது. 

❖ இந்தியாவின் துலணக் குடியரசுத் தலைெர ் ஜக்தீப் தன்கர ் 2018-2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான சதசியச ் சுற்றுைா விருதுகளிை் முதலிடம் பிடித்தலமக்காக 

உத்தரகாண்ட், மகாராஷ்டிரா மற்றும் வதைங்கானா ஆகிய மாநிைங்களுக்கு அந்த 

விருதுகலள ெழங்கினார.் 
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