
•   
•    
 

 
 

அக்ட ோபர் – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ புது டெல்லியில் உள்ள இந்திய வேளாண் ஆராய்சச்ி நிறுேனத்தில் நடெடெற்ற 

“பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் சம்வமளன் 2022” என்ற இரண்டு நாள் நிகழ்டே 

பிரதமர ்அேரக்ள் டதாெங்கி டேத்தார.் 

 

டேசியச ்சசய்திகள் 

ஒடர நோடு ஒடர உரம் தி ் ம் 

❖ பிரதான் மந்திரி ொரதிய ஜன் ஊரே்ரக் ெரிவயாஜனா-ஒவர நாடு ஒவர உரம் திெ்ெத்டத 

பிரதமர ்அேரக்ள் டதாெங்கி டேத்தார.் 

❖ இத்திெ்ெத்தின் கீழ், டிஏபி, என்பிவக அல்லது யூரியா ஆகிய அடனத்து ேடகயான 

உரங்களும், ‘ொரத்’ என்ற தயாரிெ்புப் டெயரின் கீழ் விற்ெடன டசய்யெ்ெடும். 

❖ ொரத ் தயாரிெ்புப் டெயரின் கீழ் விேசாயிகளுக்கு மலிோன மற்றும் தரமான 

உரங்கடள ேழங்குேதற்காக இந்தத் திெ்ெமானது டதாெங்கெ்ெெ்டுள்ளது. 

❖ ஒவர நாடு ஒவர உரம் என்ற இந்தத் திெ்ெத்தின் மூலம் விேசாயிகள் அடனதத்ு விதமான 

குழெ்ெங்களிலிருந்தும் விடுெெ்டு சிறந்த உரத்டதெ் டெறுோரக்ள். 

❖ வமலும், இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் அடமசச்கத்தின் கீழ் நிறுேெ்ெெ்ெ 600 

பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்ருத்தி வகந்திராக்கடளயும் (PMKSK) வமாடி அேரக்ள் திறந்து 

டேத்தார.் 

❖ இத்திெ்ெத்தின் கீழ், நாெ்டில் உள்ள உரங்களுக்கான சில்லடற விற்ெடனக் கடெகள் 

ெடிெ்ெடியாக PMKSK ஆக மாற்றெ்ெடும். 

 

 

இந்தியோவின் முேல் அலுமினிய சரக்குப் சப ்டி 

❖ 61 BOBRNALHSM1 எனெ்ெடும் இந்தியாவின் முதல் அலுமினியத்தாலான ரயில் சரக்குெ் 

டெெ்டியிடன புவனனஸ்வர ்ரயில் நிலலயத்தில் மதத்ிய ரயில்வே அடமசச்ர ்அஷ்வினி 

டேஷ்ணே் டதாெங்கி டேத்தார.் 

❖ இது HINDALCO, RDSO மற்றும் Besco வேகன் ஆகியேற்றுென் இடணந்து உள்நாெ்டிவலவய 

முழுடமயாக ேடிேடமக்கெ்ெெ்டு உருோக்கெ்ெெ்ெது. 

❖ இந்த ஒற்டற அலுமினியச ்சரக்குெ் டெெ்டியானது அதன் ெயன்ொெ்டு நாெ்களில் 14,500 
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ென்களுக்கு வமலான காரெ்ன் டெ ஆக்டசடெச ்வசமிப்பனதாடு, இது 85% மறுசுழற்சி 

டசய்யக் கூடியதாகவும் 180 ென் கூடுதல் எடெடயச ் சுமந்து டசல்லும் திறன் 

டகாண்ெதாகவும், குடறந்த எடெ டகாண்ெதாகவும் குடறந்தப் ெராமரிெ்பு 

ககாண்டதாகவும் நீண்ெ நாெ்கள் ெயன்ெெக்கூடியதாகவும் உள்ளது. 

 

 

இந்தி சமோழியில் இளங்கலல மருே்துவப் படிப்பிற்கோன போ ப் புே்ேகங்கள்  

 

❖ இளங்கடல மருத்துேம் மற்றும் அறிவியல் கல்விெ் ெடிெ்பிற்கான இந்தி டமாழிெ் 

ொெெ் புத்தகங்கடள  மதத்ிய உள்துடற அடமசச்ர ்வொொல் நகரில் டேளியிெ்ொர.் 

❖ இதன் மூலம் இந்தி டமாழியில் இளங்கடல மருத்துேம் மற்றும் அறிவியல் கல்விெ் 
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ெடிெ்டெ டதாெங்கிய முதல் மாநிலமாக மத்தியெ் பிரவதசம் மாறியுள்ளது. 

❖ முதற்கெ்ெமாக இந்தி டமாழியில் ெயிற்றுவிக்கெ் ெடுேதற்கு உெற்கூறியல், உெலியல் 

மற்றும் உயிர ்வேதியியல் ஆகிய மூன்று ொெங்கள் வதரவ்ு டசய்யெ்ெெ்டுள்ளன. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

துரக்ோவதி புலிகள் கோப்பகம் 

❖ மத்தியப் பிரவதச ேனவிலங்கு ோரியமானது, ென்னா புலிகள் காெ்ெகத்தில் உள்ள 

புலிகளுக்காக ஒரு புதிய காெ்ெகத்திடன நிறுவுேதற்கு ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ 2,339 சதுர கிவலாமீெ்ெரக்ள் ெரெ்ெளவு டகாண்ெ இந்தப் புதிய புலிகள் காெ்ெகம் ஆனது, 

துரக்ாேதி புலிகள் காெ்ெகம் என்று அடழக்கெ்ெடும். 

❖ இது நரிசிங்பூர,் தாவமா மற்றும் சாகர ்ஆகிய மாேெ்ெங்களில் ெரவிக் காணெ்ெடும். 

❖ புலிகள் அந்தப் புதியக் காெ்ெகத்திற்கு இயற்டகயாக இெம் டெயரச ் கசய்ேதற்காக 

துரக்ாேதியுென் ென்னா புலிகள் காெ்ெகத்திடன இடணக்கும் ெசுடம ேழிசச்ாடல 

ஒன்று உருோக்கெ் ெடும். 

 

 

கோ ்ச ருலமகள் மறு அறிமுகம் 

❖ இலங்டகயில் காெ்டெருடமகளின் எண்ணிக்டகயிடன மீெ்டெடுகச ் கசய்வதற்காக 

னவண்டி இந்தியக் காெ்டெருடமகடள அங்கு இெம் மாற்றுமாறு இலங்டக அரசாங்கம் 

இந்தியாவிெம் வகாரிக்டக விடுத்துள்ளது. 

❖ இந்த முன்டமாழிதலுக்கு இந்திய அரசு ஒெ்புதல் அளித்தால், இந்தியாவுக்கும் 

இலங்டகக்கும் இடெயிலான இந்த ேடகயிலான முதல் ஒெ்ெந்தம் இதுோகும். 

❖ இது உலகளவில் நிலவி ேரும் ேனவிலங்கு அல்லது விலங்கியல் சாரந்்த அரசுமுடற 

வெசச்ுோரத்்டதக்கு ஏற்ெ உள்ளது. 

❖ குடறந்தது 6 இந்திய காெ்டெருடமகடளயாேது அங்கு இெம் மாற்றுமாறு இலங்டக 

வகாரிக்டக விடுத்துள்ளது. 

❖ இந்தியக் காெ்டெருடம அல்லது கவுர ் சிங்கள டமாழியில் கேரா என்று அடழக்கெ் 

ெடுகிறது. 
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❖ ஒரு காலத்தில் இலங்டகயில் ெரேலாக இலவ காணெ்ெெ்டாலும் 17 ஆம் நூற்றாண்டின் 

இறுதியில் அடே அழிந்து விெ்ென. 

❖ இந்தியக் காெ்டெருடமயானது, உலகிவலவய மிகெ்டெரிய காெ்டு எருது இனமாகும். 

❖ IUCN அடமெ்பின் சிேெ்பு நிறெ் ெெ்டியலில் இந்தியக் காெ்டெருடமயானது, "ொதிக்கெ் 

ெெக்கூடிய இனமாக" ெெ்டியலிெெ்ெெ்டுள்ளது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

உலகப் பசுமம நகர விருது 2022 

 

❖ கதலுங்கானாவின் லைதராபாத் நகரமானது, ஒட்டு கமாத்த ‘உலகப் பசுலம நகர 

விருது 2022’ மற்றும் ‘கபாருளாதார மீட்சி மற்றும் உள்ளாரந்்த வளரசச்ிக்கான 
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உயிரப்்புள்ள நகரம்' என்ற விருலத கவன்றது. 

❖ இந்தப் பிரிவிலனச ் சாரந்்த விருலத மட்டுமல்லாமல் ஒட்டு கமாத்த ‘உலகப் பசுலம 

நகரம் 2022’ என்ற அதாவது ஆறு பிரிவுகளிலும் சிறந்த நகரம் என்ற விருலதயும் 

கவன்றது.  

❖ சரவ்னதச னமலடயில் விருதுகலள கவன்ற ஒனர இந்திய நகரமாகவும் லைதராபாத் 

மாறியது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வதேச மின் கழிவு தினம் - அக்த ாபர் 14 

❖ சரவ்னதச மின் கழிவு தினமானது, 2018 ஆம் ஆண்டில் மின் மற்றும் மின்னணு உபகரண 

கழிவு மறுசுழற்சி (WEEE) மன்றத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது மின்சார மற்றும் மின்னணு உபகரணக் கழிவுகலள மறுசுழற்சி கசய்வதன் கபாது 

சுய விவரத்லத னமம்படுத்துவலதயும், மறுசுழற்சி கசய்ய நுகரன்வாலர ஊக்குவிக்கச ்

கசய்வலதயும் னநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டானது, 5வது சரவ்னதச மின் கழிவு தினமாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துருவுடன், “எவ்வளவு சிறியதாக இருந்தாலும், 

அலனத்லதயும் மறுசுழற்சி கசய்யுங்கள்” என்ற முழக்கத்தின் கீழ், சிறிய மின்னணு 

கழிவுகளின் மீது கவனம் கசலுத்தப்படுகிறது. 

 

 

உலகே் ேரநிமல தினம் - அக்த ாபர் 14 

❖ இந்தத் தினமானது நுகரன்வார,் ககாள்லக வகுப்பாளரக்ள் மற்றும் வணிகரக்ளுக்கு தர 

நிலலப்படுத்தலின் மதிப்லபப் பற்றி கற்பிக்க முயற்சிக்கிறது. 

❖ இந்த நாள் 1956 ஆம் ஆண்டில் லண்டனில் நலடகபற்ற 25 நாடுகலளச ் னசரந்்த 

பிரதிநிதிகளின் முதல் கூட்டத்லத நிலனவு கூறுகிறது. 

❖ தரநிலலப்படுத்தலல னமற்ககாள்ளச ்கசய்வதற்காக னவண்டி ஒரு சரவ்னதச அலமப்பு 

கதாடங்கப் பட்டலத இந்தத் தினம் குறிக்கிறது. 
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❖ தரநிலலப்படுத்தலுக்கான சரவ்னதச அலமப்பானது (ISO) 1947 ஆம் ஆண்டில் 67 

கதாழில் நுட்பக் குழுக்களுடன் நிறுவப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, ‘ஒரு சிறந்த உலகத்திற்கான பகிரப் 

பட்ட பாரல்வ " என்பதாகும். 

 

 

உலக மு ்ம  தினம் - அக்த ாபர் 14 

 

❖ உலக முட்லட தினமானது வியன்னாவில் 1996 ஆம் ஆண்டில் சரவ்னதச முட்லட 

ஆலணயத்தினால் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இந்தத் தினமானது, மனித ஊட்டசச்த்திற்கு முட்லடகளின் முக்கியத்துவம் குறிதத்ு 
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கதரியப் படுத்தி ஊக்குவிப்பலத னநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக முட்லட தினத்தின் கருத்துரு, 'சிறந்த வாழ்க்லகக்கான 

முட்லட சாரந்்த உணவுகள்' என்பதாகும்.  

 

உலக மாணவர் தினம் - அக்த ாபர் 15 

❖ இந்தத் தினமானது முன்னாள் இந்திய குடியரசுத் தலலவர ் APJ அப்துல் கலாம் 

அவரக்ளின் பிறந்த நாலள நிலனவு கூருகிறது. 

❖ பல மாணவரக்ளுக்குச ்சாதிக்கவும், குறிப்பிடத்தக்க ஒரு இலக்லக அலடயவும் அவர ்

உத்னவகமாகத் திகழ்ந்தார.் 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தலலவராக அவரது பதவிக் காலம் முடிந்ததும், இந்திய 

னமலாண்லமக் கல்வி நிறுவனம் - ஷில்லாங், இந்திய னமலாண்லமக் கல்வி நிறுவனம்-

இந்தூர ்மற்றும் இந்திய னமலாண்லமக் கல்வி நிறுவனம்- அகமதாபாத் ஆகியவற்றில் 

அவர ்வருலகப் னபராசிரியராக திகழ்ந்தார.் 

 

 

சர்வதேச கிராமப்புறப் சபண்கள் தினம் - அக்த ாபர் 15 
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❖ இது கிராமப்புறங்களில் பாலினச ்சமதத்ுவம் மற்றும் கபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் 

ஆகியவற்லற னமம்படுதத்ுவலத னநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ நம் கதாலலதூரக் கிராமப்புறங்களில் வாழும் கபண்களின் சாதலனகள் மற்றும் 

பங்களிப்புகலள இத்தினம் ககாண்டாடுகிறது. 

❖ கபய்ஜிங் நகரில் 1995 ஆம் ஆண்டில் நலடகபற்ற நான்காவது உலகப் கபண்கள் 

மாநாட்டின் னபாது, கிராமப்புறப் கபண்களுக்கான சரவ்னதச தினத்லத உருவாக்கச ்

கசய்வதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் பரிந்துலர கசய்தது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பானது 2007 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 18 ஆம் னததியன்று இந்த 

நாலள அறிவித்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "கிராமப்புறப் கபண்கள், பசி மற்றும் 

வறுலம இல்லாத உலகிற்கான திறவுனகால்" என்பதாகும். 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

பல வமகயான ஆபே்துகளுக்கான முன்சனசச்ரிக்மக அமமப்புகளின் 

உலகளாவிய நிமல — இலக்கு G 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் னபரிடர ் அபாயக் குலறப்பு அலுவலகம் மற்றும் உலக வானிலல 

அலமப்பு ஆகியலவ இலணந்து இந்த அறிக்லகயிலன கவளியிட்டது. 

❖ இந்த அறிக்லகயின் சில தகவல்களானது,  கசண்டாய் கட்டலமப்புக் கண்காணிப்பு 

அலமப்பின் தரவு மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயில் அலமந்துள்ளது. 

❖ கசண்டாய் கட்டலமப்பு அலமப்பின் இலக்கு G ஆனது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் பல 

வலகயான ஆபத்துகளுக்கான முன்கனசச்ரிக்லக அலமப்புகள் (MHEWS) மற்றும் 

னபரிடர ்ஆபத்து தகவல் மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் கிலடக்கும் தன்லம மற்றும் 

அணுகல் ஆகியவற்லற அதிகரிக்க முயல்கிறது. 

❖ உலகில் உள்ள 50 சதவீத நாடுகளில் இயற்லகப் னபரிடரக்ளுக்கு எதிரான 

முன்கனசச்ரிக்லக அலமப்புகள் இல்லல. 

❖ ஆப்பிரிக்கா, கதன் அகமரிக்கா மற்றும் அரபு மற்றும் கரீபியன் பிராந்தியத்தில் உள்ள 

பல நாடுகளில் பல வலகயான ஆபத்துகளுக்கான முன்கனசச்ரிக்லக அலமப்புகள் 

மிகக் குலறந்த அளவு பரப்பளவில் மட்டுனம பயன்பாட்டில் உள்ளன. 

❖ சராசரியாக, ஒவ்கவாரு பிராந்தியத்திலும் குலறந்தபட்சம் 40% நாடுகள் பல 

வலகயான ஆபத்துகளுக்கான முன்கனசச்ரிக்லக அலமப்புகலளப் பயன்படுத்தச ்

கசய்வதாகப் பதிவு கசய்துள்ளன. 
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❖ குலறந்த அளவு வளரந்்த நாடுகளில் (LDC) பாதிக்கும் குலறவானலவ மற்றும் சிறிய 

வளரந்்து வரும் தீவு நாடுகளில் 33 சதவீதம் மட்டுனம பல வலகயான 

ஆபத்துகளுக்கான முன்கனசச்ரிக்லக அலமப்புகலளக் ககாண்டுள்ளன. 

❖ முன்கனசச்ரிக்லக வழங்கீட்டு அலமப்புகளின் குலறந்த அளவுப் பயன்பாடு உள்ள 

நாடுகளில் பதிவான இறப்பு எண்ணிக்லகயானது, அவற்றின் கணிசமான மற்றும் 

விரிவானப் பாதுகாப்பு ககாண்ட நாடுகளில் பதிவான அளலவ விட எட்டு மடங்கு 

அதிகமாகும். 
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