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அக்ட ோபர் – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ இராணிப்பபட்டட மாவட்டத்தில் உள்ள மாந்தாங்கல் கிராமத்திற்கு அருகில் 

தமிழகத்தின் முதல் திரவமாக்கப்பட்டு அழுத்தப்பட்ட இயற்டக எரிவாயு (LCNG) 

உற்பத்தி நிடலயமானது நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

❖ மூன்று நாட்கள் அளவிலான மாநிலத் தகவல் ததாழில்நுட்ப அடமசச்ரக்ளின் டிஜிட்டல் 

இந்தியா மாநாடு புது தடல்லியில் நடடதபற்றது. 

❖ கழிவுகடள அகற்றுதல் மற்றும் குப்டப கூளங்கடளக் குடறத்தல் உள்ளிட்ட 

ஸ்வசச்தா நடவடிக்டககடள டமயமாகக் தகாண்ட சிறப்பு ஸ்வசச்தா பிரசச்ாரம் 2.0 

என்ற ஒரு பிரசச்ாரத்திடன மத்திய அடமசச்ர ் டாக்டர ் ஜிபதந்திர சிங் ததாடங்கி 

டவத்தார.்  

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சடபயானது 2022 ஆம் ஆண்டிடனச ்சரவ்பதச கண்ணாடி ஆண்டாக 

அறிவித்தது. 

 

டேசியச ்சசய்திகள் 

 "ம ்  ோ சந்திப்பு" விழிப்புணர்வு நிகழ்சச்ி 

 

❖ தடலடமத் பதரத்ல் ஆடணயர ் ராஜீவ் குமார,் ‘மட்டடா சந்திப்பு’ எனப்படும் ஓர ் 

ஆண்டு கால வாக்காளர ்விழிப்புணரவ்ுத் திட்டத்டதத் ததாடங்கி டவத்தார.் 

❖ மட்படட்டா சந்திப்பு என்பது அகில இந்திய வாதனாலியுடன் இடணந்து இந்தியத் 

பதரத்ல் ஆடணயத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட 52 நாட்கள் வடரயில் ஒலிபரப்பாக உள்ள 

ஒரு வாதனாலித் ததாடராகும். 

❖ வாதனாலியின் உதவியுடன் நாடு முழுவதும் உள்ள வாக்காளரக்ளுடன் ததாடரப்ு 

தகாள்வடத மட்படடட்ா சந்திப்பு பநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

பசுமமத் சேோழில்நு ்பப் போதுகோப்பு மமயம் 

❖ இந்தியாவின் முதல் பசுடமத் ததாழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு டமயமானது ஸ்ரீநகரில் 

உள்ள பதசியத் ததாழில்நுட்பக் கழகதத்ில் (NIT) திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்பத் துடறயானது, உள்ளாரந்்த TBI (i-TBI) எனப்படும் 
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மூன்று ஆண்டு கால முன்தனடுப்பிற்கு ஆதரவளிதத்ு வருகிறது. 

❖ சாத் பரப்வஸ் இந்த முதல் பசுடமத் ததாழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு டமயத்தின் தடலடம 

நிரவ்ாக அதிகாரி ஆவார.் 

 

 

சிவிங்கிப் புலி மறு அறிமுகே் தி ்  கண்கோணிப்பு 

 

❖ மத்தியப் பிரபதசத்தின் குபனா பதசியப் பூங்கா மற்றும் பிற தபாருத்தமான 

இடங்களில் சிவிங்கிப் புலிகடள அறிமுகப்படுதத்ுவடத பமற்பாரட்வயிடுவதற்காக 9 

பபர ்தகாண்ட அறிமுகப்படுத்தச ்சசய்வடத பமற்பாரட்வயிட 9 பபர ்தகாண்ட பணிக் 

குழுடவ மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. 

❖ பதசியப் புலிகள் பாதுகாப்பு ஆடணயம் (NTCA) சிவிங்கிப் புலிகள் அதிரடிப் படடயின் 
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தசயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவு அளிக்கும். 

❖ இந்தப் பணிக்குழுவானது இரண்டு ஆண்டுகள் பணியில் இருக்கும். 

❖ இந்தப் பணிக்குழுவின் உறுப்பினரக்ள் சிறுதட்த மித்ராக்கள் மற்றும் உள்ளூர ்

சமூகங்களுடன் குறிப்பாக அவற்றின் பாதுகாப்பு மற்றும் தபாதுவான ஒரு பகுதியின் 

பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்தச ்சசய்வதற்காகத் ததாடரப்ு தகாண்டு 

தசயல்படுவர.் 

 

சோரே்க் முன்சனடுப்பு 

❖ 'சாரத்க்’ என்பது முதிபயாரின் மன நலனுக்கான ஒரு சமூகம் அடிப்படடயிலான ஒரு 

முன்தனடுப்பாகும். 

❖ இந்த முன்தனடுப்பின் மூலம் தசவிலியரக்ள், சுகாதாரப் பணியாளரக்ள் மற்றும் 

தன்னாரவ்லரக்ளுக்கு முதிபயார ்மனநலம் குறிதத்ப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

❖ பதசிய மனநலம் மற்றும் நரம்பியல் அறிவியல் நிறுவனம் ஆனது தெல்ப் ஏஜ் இந்தியா 

அடமப்புடன் இடணந்து 10,000 மனநலப் பணியாளரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளித்துள்ளது. 

 

சர்வடேசச ்சசய்திகள் 

போதுகோப்பு உற்பே்தியில் ேன்னிமறவு 

 

❖ பாதுகாப்பு உற்பத்தியில் தன்னிடறவு மிக்க இந்பதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் 12 

நாடுகளில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ ஸ்டாக்பொம் சரவ்பதச அடமதி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (SIPRI) ஆனது இந்த ஆய்விடன 

பமற்தகாண்டது. 

❖ இது ஆயுத உற்பத்தியில் தன்னிடறவிடன மதிப்பீடு தசய்தது. 

❖ மாதபரும் வித்தியாசத்தில் மற்ற நாடுகடளப் பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தப் பட்டியலில் 

சீனா முன்னணி இடத்திடனப் தபற்றது. 

❖ சீனா, ஜப்பான் மற்றும் ததன் தகாரியா ஆகியவற்றிற்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா 

இதில் நான்காவது இடதத்ில் உள்ளது. 
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❖ டதவான், ஆஸ்திபரலியா மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகியடவ இதில் முடறபய ஐந்தாவது, 

ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது இடங்களில் உள்ளன. 

❖ பாகிஸ்தான் எட்டாவது இடத்திலும், அடுத்தடுத்த இடங்களில் இந்பதாபனசியா (9வது), 

மபலசியா (10வது) மற்றும் தாய்லாந்து (11வது) ஆகியடவயும் உள்ளன. 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

உலகின் முன்னணி சரக்்கமர உற்பே்தியோளர் 

 

❖ உலகின் முன்னணி உற்பத்தியாளர,் பயனர ் மற்றும் இரண்டாவது தபரிய சரக்்கடர 

ஏற்றுமதியாளர ்நாடாக தற்பபாது இந்தியா மாறியுள்ளது. 

❖ 5,000 லட்சம் தமட்ரிக் டன்னுக்கும் அதிகமான கரும்பு இந்தியாவில் உற்பதத்ி தசய்யப் 

பட்டது. 

❖ சுமார ் 3,574 லட்சம் தமட்ரிக் டன் கரும்பு சரக்்கடர ஆடலகளில் தசயல்முடறக்கு 

உள்ளாக்கப் பட்டு சுமார ்394 லட்சம் தமட்ரிக் டன் சரக்்கடர உற்பத்தி தசய்யப்பட்டது. 

❖ 35 லட்சம் தமட்ரிக் டன் சரக்்கடர எத்தனால் உற்பத்திக்கு வழங்கப்பட்டது.  

❖ சரக்்கடர ஆடலகள் மூலம் 359 லட்சம் தமட்ரிக் டன் சரக்்கடர உற்பதத்ி சசய்யப் 

பட்டது. 

❖ இந்தியாவும் எந்த நிதி உதவியும் இல்லாமல் அதன் அதிகபட்ச ஏற்றுமதியான சுமார ்

109.8 லட்சம் தமட்ரிக் டன் ஏற்றுமதியிடனப் பதிவு தசய்துள்ளது. 

❖ கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் ஒரு உயிரி எரிதபாருளாக எத்தனாலின் வருடக சரக்்கடர 

ஆடலகளின் சிறந்த நிதி நிடலகளுக்கு வழி வகுத்தது. 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

ஜம்மு & கோஷ்மீர் - பஹோரி சமூகம் 

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் வசிக்கும் பொரி என்ற பழங்குடிச ் சமூகத்திற்குப் 

பட்டியலிடப் படட் பழங்குடியினர ்(ST) அந்தஸ்து வழங்கப்பட உள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 370 மற்றும் 35A ஆகிய சட்டப் பிரிவுகள் ரத்து 
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தசய்யப் பட்டதனால் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் விளிம்பு நிலலப் பிரிவினருக்கு இட 

ஒதுக்கீடு வழங்க இது வழி வகுத்தது. 

❖ ஜம்மு & காஷ்மீரில் உள்ள அரசு பவடலகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் 

பட்டியலிடப் படட் பழங்குடியினர ்ஒதுக்கீடானது 7% ஆக உள்ளது. 

❖ குஜ்ஜார ்மற்றும் பபக்கரவ்ால் சமூகத்தினர ்1991 ஆம் ஆண்டு முதல் பட்டியலிடப்பட்டப் 

பழங்குடியினருக்கான சலுடககடளப் தபற்று வருகின்றனர.் 

❖ பொரிகளுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் இதரப் பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர ்பிரிவில் 4 சதவீத ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது. 

❖ மத்திய அரசானது 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாததத்ில் நீதிபதி சரம்ா ஆடணயத்திடன 

நியமித்தது. 

 

பிலோஸ்பூர ்AIIMS 

 

❖ இமாசச்லப் பிரபதசத்தின் பிலாஸ்பூரில் அடமக்கப்பட்டுள்ள அகில இந்திய மருத்துவ 

அறிவியல் கழகத்டத (AIIMS) பிரதமர ்அவரக்ள் திறந்து டவத்தார.் 

❖ இது மத்திய அரசின் திடட்மான பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்திய சுரக்சா பயாஜனாவின் 

கீழ் நிறுவப் பட்டுள்ளது. 

 

போரே ரோஷ்டிர சமிதி 

 

❖ ததலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதியானது தனது தபயடரப் பாரத ராஷ்டிர சமிதி என 

மாற்றுவதற்கான ஒரு தீரம்ானத்திடன நிடறபவற்றியது. 
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❖ ததலங்கானாவிற்கு தனி மாநிலம் பகாரி 21 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த அடமப்பு 

உருவாக்கப் பட்டது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் இந்த அடமப்பு அதன் இலக்டக அடடந்தது. 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

டநோபல் பரிசு – சபோருளோேோரம் 

 

❖ தபன் S. தபரன்ான்பக, டக்ளஸ் W. டயமண்ட் மற்றும் பிலிப் H. டிப்விக் ஆகிபயார ்

வங்கிகள் மற்றும் நிதி தநருக்கடிகள் குறித்த ஆராய்சச்ிக்காக 2022 ஆம் ஆண்டின் 

தபாருளாதாரத்திற்கான பநாபல் பரிடச தவன்றுள்ளனர.் 

❖ இவரக்ளின் இந்த நவீன வங்கியியல் ஆராய்சச்ி என்பது, வங்கிகள் ஏன் உள்ளன, 

தநருக்கடிகளில் அவற்டற எவ்வாறு குடறவான தாக்கத்துடன் மீளச ்தசய்வது மற்றும் 

வங்கியின் வீழ்சச்ிகள் எவ்வாறு நிதி தநருக்கடிகடள அதிகப்படுத்தச ் சசய்கின்றன 

என்படதத ்ததளிவுபடுதத்ுகிறது. 

❖ 1980 ஆம் ஆண்டுகளின் முற்பகுதியில் தபன் தபரன்ான்பக, டக்ளஸ் டயமண்ட் மற்றும் 

பிலிப் டடப்விக் ஆகிபயாரால் இந்த ஆராய்சச்ியின் ததாடக்கமானது நிறுவப்பட்டது. 

❖ நிதிச ் சந்டதகடள ஒழுங்குபடுத்துவதிலும் நிதி தநருக்கடிகடளக் டகயாள்வதிலும் 

அவரக்ளின் பகுப்பாய்வுகள் மிகப்தபரிய அளவில் நடடமுடற சாரந்்த முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தடவ. 

 

சுப்பு ஆறுமுகம் 

❖ ததன் மாவட்டங்களின் நாட்டுப்புறக் கடலயான வில்லுப்பாட்டட தமிழகம் முழுவதும் 

பிரபலப்படுத்திய கவிஞர ்சுப்பு ஆறுமுகம் சமீபதத்ில் காலமானார.் 

❖ சுடடல மாடன், எசக்கி அம்மன், முத்தாரம்மன் பபான்ற நாட்டுப்புறத் ததய்வங்களின் 

பகாவில்களில் பகாடடக் காலத்தில் நடடதபறும் திருவிழாவின் பபாது வில்லுப்பாட்டு 

நடத்தப் படுகிறது. 

❖ சுப்பு ஆறுமுகம் பாடும் முடறகள், நூல்கள் மற்றும் சமூகக் கருப்தபாருள்களுடன் 

கூடிய கடதகடள இதில் அறிமுகப்படுத்தினார.் 
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❖ முக்குடப்பள்ளு, விறலிவிடு தூது பபான்ற சிறு இலக்கியப் படடப்புகளில் வில்லுப் 

பாட்டு பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. 

 

  

முலோயம் சிங் யோேவ் 

 

❖ சமாஜ்வாதி கட்சியின் நிறுவனர ்முலாயம் சிங் யாதவ் சமீபத்தில் காலமானார.் 

❖ இவர ் 10 முடற சடட்மன்ற உறுப்பினராகவும், ஏழு முடற பாராளுமன்ற 

உறுப்பினராகவும் பதரந்்ததடுக்கப்பட்டவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ் பாதுகாப்பு அடமசச்ராகவும், மூன்று முடற உத்தரப் பிரபதச மாநிலத்தின் 

முதல்வராகவும் பணியாற்றினார.் 

 

விமளயோ ்டுச ்சசய்திகள் 

FIH ஆண்டின் சிறந்ே டகோல்கீப்பரக்ள் 

❖ இந்திய மகளிர ்ொக்கி அணியின் தடலவரான சவிதா புனியா, மகளிர ்பிரிவில் FIH 

ஆண்டின் சிறந்த பகால்கீப்பர ்பட்டத்டதப் தபற்றார.் 

❖ ஆடவர ் பிரிவில் மூத்த பகால்கீப்பர ் P.R. ஸ்ரீபஜஷ் ஆண்டின் ஆண்டின் சிறந்த பகால் 

கீப்பர ்பட்டத்டதப் தபற்றார.் 
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❖ FIH ஆண்டின் சிறந்த பகால்கீப்பர ்பட்டத்டத இரண்டு முடற தபற்ற மூன்றாவது நபர ்

ஸ்ரீபஜஷ் ஆவார.் 

❖ இந்தப் பபாட்டித் ததாடரின் பபாது ஸ்ரீபஜஷ் 250 சரவ்பதசப் பபாட்டிகளில் பங்பகற்றார.் 

❖ இவர ்இந்த சாதடனடயப் படடத்த எட்டாவது இந்தியர ்மற்றும் பகால் கீப்பர ்ஆவார.் 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் இந்த விருது அறிமுகப் படுத்தப்பட்டதில் இருந்து, இந்தப் 

பட்டத்திடன தவன்ற மூன்றாவது தடகள வீராங்கடன சவிதா ஆவார.் 
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