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அக்ட ோபர் – 13 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

கோற்றோலை மின் உற்பத்தி இயந்திரம் 

 
❖ இந்தியாவின் முதல் 4.20 மெகாவாட் காற்றாலல மின் உற்பத்தி இயந்திரெ் 

திருமநல்வவலி ொவட்டெ் வள்ளியூர ்அருவக வடலிவிலளயில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது மிகப்மபரிய உற்பதத்ித் திறன் மகாண்ட ஒற்லற அலலகக் மகாண்டது. 

❖ கன்னியாகுெரி ொவட்டத்தில் சாதகொன ஆரல்வாய்மொழிக் கணவாய்க்கு அருகில் 

வடலிவிலள உள்ளது. 

❖ இதுவலர, ஆரல்வாய்மொழிக் கணவாயில் நிறுவப்பட்டுள்ள 3,000 தனிக் காற்றாலல 

அலெப்புகள் 2 மெகாவாட் வலர மின்சாரெ் உற்பத்தி மசய்யுெ் திறன் மகாண்டலவ. 

❖ 2030 ஆெ் ஆண்டிற்குள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்கள் மூலெ் 500 ஜிகாவாட் 

மின்சாரெ் உற்பத்தி மசய்ய ெத்திய அரசு இலக்கு நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ இதில் சூரிய சக்தி ெற்றுெ் காற்றாலல ஆகியவற்றின் மூலெ் தலா 35 ஜிகாவாட ்

மின்சாரெ் தயாரிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தது. 

❖ குஜராத் ெற்றுெ் தமிழ்நாடு இந்தப் பணியில் முக்கியப் பங்கு வகிக்குெ். 

❖ 500 ஜிகாவாட்டில் சூரிய சக்தி 300 ஜிகாவாட் ஆகுெ். 

❖ தமிழகத்தில் தனுஷ்வகாடியில் ெட்டுெ் 30 ஜிகாவாட் மின்சாரெ் உட்பட 35 ஜிகாவாட் 

காற்றாலல மின்சாரெ் உற்பத்தி மசய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. 

 

கோவிரியிை் 450 டி.எம்.சி தண்ணீர் 

❖ இந்த ஆண்டு மதன்வெற்குப் பருவெலழ, தமிழகத்தின் காவிரி நீலரப் மபறுவதில் 

இருந்த முந்லதய அலனத்துச ்சாதலனகலளயுெ் முறியடித்துள்ளது. 

❖ 2023 ஆெ் ஆண்டின் வெ ொதத்திற்குள் மொத்தெ் மபற்ற நீரின் அளவு 500 டிஎெ்சி 

அடிலயத் தாண்டுெ். 
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❖ ெத்திய நீர ்ஆலணயெ் (CWC) இதலன அறிவித்துள்ளது. 

❖ அளவீட்டுக்கானக் குறிப்புப் புள்ளியான பிலிகுண்டுலு நிலலயெ் CWC அலெப்பால் 

பராெரிக்கப் படுவதால் இதன் கணக்கீடுகள் ெட்டுவெ பரிசீலிக்கப்படுகின்றன.  

❖ ஏமனனில் 1974-75 ஆெ் ஆண்டில் இருந்து கணக்கிடுலகயில், 1975-76 ஆெ் ஆண்டில் 

மபற்ற 455.4 டிஎெ்சி அடி என்ற அளவில் மபற்ற நீவர அதிகபட்ச அளவாக இருந்தது. 

❖ இதுவவ 2016 ஆெ் ஆண்டில் உசச் நீதிென்றத்தால் அலெக்கப்பட்ட ஒரு உயரெ்ட்டத் 

மதாழில் நுட்பக் குழுவால் கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளப்பட்ட காலெ் ஆகுெ். 

❖ 1978-79 ஆெ் ஆண்டிற்கான மொத்த வதாராயொன அளவு 400.6 டிஎெ்சி அடி; 1980-81 ஆெ் 

ஆண்டிற்கான மொத்த வதாராயொன அளவு 442.9 டிஎெ்சி அடி; 1981-82 ஆெ் 

ஆண்டிற்கான மொத்த வதாராயொன அளவு 417 டிஎெ்சி அடி; ெற்றுெ் 2018-19 ஆெ் 

ஆண்டிற்கான மொத்த வதாராயொன அளவு 405.4 டிஎெ்சி அடி.  

❖ நடப்பு ஆண்டில், ஓட்டு மொத்தொக மபறப்பட்ட நீரின் அளவு நான்கு ொதங்களில் 450 

டிஎெ்சி அடி அளலவ எடட்ியுள்ளது. 

❖ அந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மதன்வெற்குப் பருவெலழ முலறவய 291 டிஎெ்சி அடி, 342 

டிஎெ்சி அடி, 299 டிஎெ்சி அடி ெற்றுெ் 345 டிஎெ்சி அடி நீலர அளித்தது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மோர்பகப் புற்றுடநோய் விழிப்புணர்வு மோதம் 

❖ அக்வடாபர ்ொதெ் ொரப்கப் புற்றுவநாய் விழிப்புணரவ்ு ொதொகுெ். 

❖ இது அமெரிக்கப் புற்றுவநாய் சங்கத்தால் 1985 ஆெ் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 
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❖ இது ொரப்கப் புற்றுவநாலயப் பற்றி ெக்களுக்குக் கற்பிப்பதற்கான ஒரு வருடாந்திரப் 

பிரசச்ாரொகுெ். 

❖ ொரப்கப் புற்றுவநாயானது புற்றுவநாயின் மிகவுெ் மபாதுவான வடிவொகுெ். 

❖ இந்த வநாய் இந்தியா உடப்ட உலகெ் முழுவதுெ் மபருெ் பிரசச்லனயாக ொறியுள்ளது. 

 

 

ஸ்வெ ்போரத் திவோஸ் - அக்ட ோபர் 02 

 

❖ சுதந்திர திருநாள் அமுதப் மபருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக ஸ்வச ் பாரத் மிஷன் 

கிராமின் 2 ஆெ் கட்டதத்ின் கீழ் 2021 ஆெ் ஆண்டு அக்வடாபர ் 2 ஆெ் வததி நாடு 

முழுவதுெ் இது மகாண்டாடப்பட்டது. 
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❖ ஜல் சக்தித் துலற அலெசச்கத்தின் குடிநீர ் ெற்றுெ் சுகாதாரத் துலற (DDWS), ஸ்வச ்

பாரத் மிஷன் கிராமின் (SBMG) கட்டெ் 2 என்பதின் கீழ் முக்கியொன நடவடிக்லககள் / 

பிரசச்ாரங்கலள ஏற்பாடு மசய்தது. 

❖ இது ODF பிளஸ் நிலலலய அலடயுெ் வவகத்லத விலரவுபடுத்துவது ெற்றுெ் 

கிராெங்களில் திறந்தமவளி ெலெ் கழித்தல் இல்லாத நிலல (ODF) சாதலனகலள 

நிலல நிறுத்துவது ஆகியவற்லற வநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

உைக வோழ்வி த் தினம் - அக்ட ோபர் 03 

❖ இது ஒவ்வவார ்ஆண்டுெ் அக்வடாபர ்முதல் திங்கடக்ிழலெ குறிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது முதன்முதலில் 1986 ஆெ் ஆண்டில் மகன்யாவின் லநவராபியில் மகாண்டாடப் 

பட்டவதாடு,  இது ஐக்கிய நாடுகள் சலபயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது நெது நகரங்கள் ெற்றுெ் நகரங்களின் எதிரக்ாலத்லத வடிவலெக்குெ் சக்தியுெ் 

மபாறுப்புெ் நெ் அலனவருக்குெ் உள்ளது என்பலத உலகுக்கு நிலனவூட்டுெ் வநாக்கெ் 

மகாண்டது. 

❖ இந்த ஆண்டுக்கான கருத்துரு  ‘இலடமவளிலய ெனதில் மகாள்ளுங்கள். எந்தமவாரு 

தனி நபலரயுெ் இடத்லதயுெ் விட்டு விடாதீர’் என்பதாகுெ். 

❖ இந்த ஆண்டு வகாவிட்-19, காலநிலல ெற்றுெ் வொதல் எனுெ் மூன்று ‘சி’ 

மநருக்கடிகளால் அதிகரித்து வருெ் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ெற்றுெ் பாதிப்புகள் குறித்து 

கவனத்லத ஈரக்்க முயல்கிறது. 

 

 

உைக ஆசிரியர் தினம் - அக்ட ோபர் 05 

❖ 1994 ஆெ் ஆண்டு முதல் இது உலமகங்கிலுெ் உள்ள அலனத்து ஆசிரியரக்லளயுெ் 

மகாண்டாட ஆண்டுவதாறுெ் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இது சரவ்வதசத் மதாழிலாளர ் அலெப்பு (ILO), UNICEF ெற்றுெ் Education International (EI) 

ஆகியவற்றுடன் இலணந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு கல்வியின் ொற்றெ் ஆசிரியரக்ளிடெ் 

இருந்து மதாடங்குகிறது என்பதாகுெ். 

 

 

உைகப் சபருமூலள வோதம் தினம் – அக்ட ோபர் 06 

❖ மபருமூலள வாதெ் என்பது வாழ்நாள் முழுதுெ் குணப்படுத்த முடியாத வநாய் ஆகுெ். 

❖ 2012 ஆெ் ஆண்டில், மசரிப்ரல் பால்சி கூட்டணி இந்த நாலள உருவாக்கியது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருத்துரு  "மில்லியன் கணக்கான காரணங்கள்" ஆகுெ். 

❖ இது பன்முகத் தன்லெலயத் தழுவி, அலனவருக்குெ் அணுகக் கூடிய எதிரக்ாலத்லத 

உருவாக்க உதவுவதாகுெ். 

 

 

உைக விைங்குகள் தினம் - அக்ட ோபர் 07 

❖ இது விலங்குகளுக்குெ் ெனிதரக்ளுக்குெ் இலடவய அலெதியான சகவாழ்லவ 

வெெ்படுத்துவலதயுெ், இந்த உலகத்லத விலங்குகளுக்குப் பாதுகாப்பான இடொக 

ொற்றுவலதயுெ் வநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ விலங்குகளுக்கு ஆதரவுக் குரல் எதுவுெ் இல்லாததால் அது மவகுவாக சுரண்டப் 

படுகிறது. 

❖ இந்த நாள் வளரப்்பு விலங்குகள் ெற்றுெ் காட்டு விலங்குகள், அழிந்து வருெ் 

உயிரினங்கள் ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூழல் வபரழிவால் அசச்ுறுத்தப்பட்டலவ என 

அலனத்திற்குொனது ஆகுெ்.  

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கான கருத்துரு  ‘பகிரப்பட்ட வகாள்’ என்பதாகுெ். 

❖ இது 1925 ஆெ் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டவதாடு அதன் முதல் நிகழ்லவ மபரல்ினில் 
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மென்ரிச ்சிெ்ெரவ்ென் என்பவர ்ஏற்பாடு மசய்தார.் 

❖ மஜரெ்னிய விலங்குப் பிரியரக்ளின் இதழான “ெனிதனுெ் நாயுெ்” என்ற ஒரு 

பத்திரிலகயின் மவளியீட்டாளராக ஜிெ்ெரவ்ென் இருந்தார.் 

❖ அக்வடாபர ்4, விலங்குகளின் புரவலரான அசிசியின் புனித பிரான்சிஸின் பண்டிலக 

நாள் என்றுெ் அலழக்கப்படுகிறது. 

❖ புனித பிரான்சிஸ் விலங்குகள் ெற்றுெ் அலனத்து உயிரினங்களுக்காகவுெ் அவரது 

அணுகுமுலறக்காகப் பிரபலொக அங்கீகரிக்கப்பட்டார.் 

 

 

உைகப் பருத்தி தினம் - அக்ட ோபர் 07 

 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டு சரவ்வதச நிகழ்வின் மூன்றாெ் ஆண்டு மகாண்டாட்டத்லதக் 

குறிக்கிறது. 

❖ உலகில் அதிக அளவில் பருத்தி உற்பத்தி மசய்யுெ் நாடுகளில் இந்தியாவுெ் ஒன்று. 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கான கருத்துரு  "பருத்திக்கு சிறந்த எதிரக்ாலத்லத மநசவு மசய்தல்" 

என்பதாகுெ். 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு ெற்றுெ் வவளாண்லெ அலெப்பால் (FAO) மவளியிடப் 
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பட்டது. 

❖ முதல் உலகப் பருத்தி தினெ் அக்வடாபர ்7, 2019 அன்று உலக வரத்்தக அலெப்பால் முன் 

மொழியப் பட்டது. 

❖ நான்கு துலண-சொரா ஆப்பிரிக்க பருத்தி உற்பத்தியாளரக்ளான மபனின், புரக்ினா 

பாவசா, சாட் ெற்றுெ் ொலி ஆகியலவ கூட்டாக காட்டன் ஃவபார ் (Cotton Four) என்று 

அலழக்கப் படுகின்றன. 

 

உைக இ ம்சபயரும் பறலவகள் தினம் - அக்ட ோபர் 08 

 

❖ 2006 ஆெ் ஆண்டில் இது உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து, இந்த நாள் ஆண்டுக்கு இருமுலற 

நிலனவு கூறப்படுகிறது. 

❖ இது வெ ொதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழலெ ெற்றுெ் அக்வடாபர ் இரண்டாவது 

சனிக் கிழலெகளில் மகாண்டாடப்பட வவண்டுெ். 

❖ இது இந்த ஆண்டில், முன்பு வெ 14 அன்று மகாண்டாடப்பட்டவதாடு இது இரண்டாவது 

முலறயாக, அக்வடாபர ்8 அன்று மீண்டுெ் இந்த நாலளக் குறிக்கிறது. 

❖ புலெ்மபயரந்்த பறலவகள் சந்திக்குெ் பிரசச்ிலனகள், அவற்றின் சுற்றுசச்ூழல் 

முக்கியத்துவெ் ெற்றுெ் அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கு உலகளாவிய ஒத்துலழப்பின் 

அவசியெ் குறித்துப் மபாதுெக்களுக்கு விழிப்புணரல்வ அதிகரிப்பதாகுெ். 

❖ வனவிலங்குகளில் புலெ்மபயரந்்த இனங்கள் (சிஎெ்எஸ்) பாதுகாப்பு மதாடரப்ான 

ஒப்பந்தத்தின் மசயலகதத்ுடன் இலணந்து ஆப்பிரிக்க-யூவரசிய புலெ்மபயரந்்த நீரப்் 

பறலவகலளப் பாதுகாப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ஒப்பந்தத்தின் விலளவாக இது 

நிறுவப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருத்துரு "ஒளி ொசுபாடு" என்பதாகுெ். 

 

இந்திய விமோனப்பல த் தினம் - அக்ட ோபர் 08 

❖ இந்திய விொனப்பலட 1932 ஆெ் ஆண்டு அக்வடாபர ்8 ஆெ் வததி மதாடங்கப்பட்டு 90 

ஆண்டுகள் நிலறவலடகிறது. 
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❖ இந்திய குடியரசுத் தலலவர ்இந்திய விொனப்பலடயின் தலலலெ தளபதி ஆவார.் 

❖ இந்த முலற சண்டிகரில் உள்ள சுக்னா ஏரியின் மீது விொனப்பலடத் தின சாகச 

நிகழ்சச்ிகள் நலடமபற்றது. 

❖ முதன்முதலாக வரலாற்றுச ்சிறப்புமிக்க இந்த விொனப்பலட தினத்தின் அணிவகுப்பு 

ெற்றுெ் சாகச நிகழ்சச்ி இந்திய விொனப்பலடயால் வதசிய தலலநகரப் பகுதிக்கு 

மவளிவய நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்திய விொனப்பலட அதிகாரப்பூரவ்ொக 8 அக்வடாபர ் 1932 அன்று இங்கிலாந்துப் 

வபரரசால் ராயல் இந்திய விொனப் பலடயாக நிறுவப்பட்டது. 

❖ 1950 ஆெ் ஆண்டில் இந்திய விொனப்பலட எனப் மபயர ்ொற்றப்பட்டது. 
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