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அக்ட ோபர் –  21 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அயன் அப்சல் கான், தனது 16 வயது மற்றும் 335 நாட்களில் 

ஐசிசி டி20 உலகக் ககாப்பப கபாட்டியில் பங்ககற்ற நிலையிை், அவர ்இளம் வீரர ்என்ற 

வரலாற்றிபனப் பபடத்தார.் 

 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

குடியுரிமைெ ்ெ ் ை் ைற்றுை் இலங்மக இந்துத் தமிழரக்ள் 

 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் குடியுரிபமச ் சட்டத்தின் (CAA) சமீபத்தியத் திருத்தத்தின் 

ககாள்பககள் இலங்பகயின் இந்துத ் தமிழரக்ளுக்கும் சமமாகப் கபாருந்தும் என்று 

கசன்பன உயரநீ்திமன்றம் கூறியுள்ளது. 

❖ பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் வங்காளகதசம் கபான்ற அண்பட நாடுகளில் 

துன்புறுத்தப்பட்ட சிறுபான்பமயினர ் தற்கபாது இந்தியக் குடியுரிபமபயப் 

கபறுவதற்கான வாய்ப்பபப் கபற்றுள்ளனர.் 

❖ இந்தத் திருத்தத்திற்குள் இலங்பக குறிப்பிடப்படவில்பல என்றாலும், இனி அகத 

ககாட்பாடு சமமாக அந்த நாட்டிற்கும் கபாருந்தும். 

 

டதசியெ ்செய்திகள் 

கிருஷ்ணோ நதியின் குறுக்டக சதோங்கு போலை் 

❖ கிருஷ்ணா ஆற்றின் குறுக்கக முக்கிய கம்பிவடம் தாங்கிய கதாங்குப் பாலத்திபனக் 

கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இது கதலுங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் பிரகதசம் ஆகிய மாநிலங்கபள இபணத்து 

நல்லமலா வனப்பகுதி வழியாக கடந்து கசல்லும். 
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❖ ஆற்றின் குறுக்கக கட்டப்படும் இந்தப் பாைமானது,  நீளமான கண்ணாடியால் ஆன 

பாதசாரிகளுக்கான நபடபாபத, ககாபுரம் கபான்ற தூண்கள், ஒளிரும் விளக்குகள் 

மற்றும் ஒரு கபரிய கபாக்குவரத்து இபடகவளி கபான்ற பல தனித்துவமான 

அம்சங்கபளக் ககாண்டிருக்கும். 

 

 

மீன் உற்பத்தியில் 3வது இ ை் 

 

❖ உலகளாவிய மீன் உற்பதத்ியில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக உலகில் 3வது கபரிய மீன் உற்பத்தி மற்றும் 2வது கபரிய 

மீன் வளரப்்பு நாடாக இந்தியா உள்ளது. 

❖ இந்திய மீன்வளம் கடல் சாரந்்த மீன்பிடித் கதாழிபலச ் சாரந்்திருப்பதிலிருந்து உள் 

நாட்டு மீன்பிடித் கதாழிலுக்கு மாறியுள்ளது. 

❖ மீன் உற்பத்தியில், 1980 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் 36% என்ற அளவில் இருந்த 
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இந்திய நாட்டின்  பங்களிப்பானது, சமீப காலத்தில் 70% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ பிரதான் மந்திரி மத்ஸ்ய சம்பதா கயாஜனா (PMMSY) திட்டமானது, மீன்வளத் துபறயின் 

நிபலயான மற்றும் கபாறுப்பு மிக்க கமம்பாட்டின் மூலம் நீலப் புரட்சிபயக் ககாண்டு 

வருவபத கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ PMMSY திட்டத்தின் முக்கியக் குறிக்ககாள் மீன்பிடித் துபறயில் ‘சீரத்ிருத்தம், கசயல் 

திறன் மற்றும் மாற்றம்’ என்பதாகும். 

 

இந்தியோவில் கலவை எரிப ொருள் மின்ெோர ைகிழுந்து 

 

❖ மத்திய சாபலப் கபாக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சாபலத்துபற அபமசச்ர,் நிதின் 

கட்காரி கடாகயாட்டா ககராலா ஆல்டிஸ் எனும் கைலவ எரிபபாருள் மின்சார 

மகிழுந்திபன அறிமுகப்படுத்தினார.் 

❖ இந்தியாவில் கைலவ எரிபபாருள் மூைம் இயங்கும் வலுவான கலப்பின மின்சார 

வாகனம் (FFV-SHEV) பதாடரப்ான முதல் முன்கனாடித் திட்டமாக இது அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தத ் திட்டம் எத்தனால் மூலம் இயங்கும் கைலவ எரிகபாருள் ரக வாகனங்கள் 

இந்தியச ்சூழ்நிபலயில் சாத்தியமானதா என்பபத ஆய்வு கசய்ய முயல்கிறது. 

❖ கைலவ எரிகபாருள் ரக மகிழுந்துகள் எத்தனால், கபட்கரால் அல்லது கபட்கரால் 

மற்றும் எத்தனாலின் கலபவ உள்ளிட்ட கநகிழ்திறன் மிக்க எரிகபாருள்களில் 

இயங்கும் திறன் ககாண்டது. 

❖ இந்த வாகனங்கள் எந்திரத்தின் எரிகபாருபள கபட்கராலில் இருந்து எத்தனாலுக்கு 

மாற்றுவதற்கான கநகிழ்வுத் தன்பமபய வழங்குகிறது. 

❖ இந்த வாகனங்கள் மின்கலங்கள் மூலம் எந்திரத்திபன இயக்கி, எந்திரத்திலிருந்து 

கவளியாகும் காரப்ன் உமிழ்பவக் குபறக்க உதவும். 

 

Tele-MANAS முன்சனடுப்பு 

❖ மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அபமசச்கம் மாநிலங்கள் மத்தியிை் கதாபல 

கதாடரப்ு மன நலம் சாரந்்த உதவி வழங்கீட்டு மற்றும் வபலயபமப்பு என்ற 

திட்டத்திபன (Tele-MANAS) கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த முன்கனடுப்பானது, உலக மனநல தினத்பத முன்னிட்டுத் கதாடங்கப் பட்டு 
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உள்ளது. 

❖ Tele-MANAS முன்கனடுப்பு ஆனது நாடு முழுவதும் இலவச கதாபல கதாடரப்ு மன நலம் 

சாரந்்த உதவிச ்கசபவகபள இரவு பகலாக முழு கநரமும் வழங்குவபத கநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது குறிப்பாக கதாபலதூர அல்லது குபறந்த அளவு கசபவ கிபடக்கப் கபறும் 

பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்குச ்கசபவ கசய்வபத கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ அபழப்பாளரக்ள் இந்த கசபவகபளப் கபறுவதற்கு ஏற்ப தங்களுக்கு விருப்பமான 

கமாழிபயத் கதரந்்கதடுக்க வழிவபக ககாண்ட கட்டணமில்லா எண் ஒன்று நாடு 

முழுவதும் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

 

ஆயுத அவை ்பு ் பிரிவு உருைொக்கை் 

❖ இந்திய விமானப் பலடயின் 90வது ஆண்டு விழாலவபயாட்டி, இந்திய விமானப்பலட 

அதிகாரிகளுக்கான ஆயுத அலமப்புப் பிரிலவ உருவாக்க மத்திய அரசு ஒப்புதை் 

அளித்துள்ளது. 

❖ சுதந்திரத்திற்குப் பிறகுப் புதியச ் பசயை்பாட்டுப் பிரிவு உருவாக்கப்படுவது இதுவவ 
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முதை் முலறயாகும். 

❖ இது முக்கியமாக வான்வழி பாயும் ஏவுகலணகள், நிைம் விட்டு வான் பாயும் 

ஏவுகலணகள், பதாலைதூர இயக்க விமானம், இரட்லட மற்றும் பை பணியாளரக்ள் 

பகாண்ட விமானங்களிை் ஆயுத அலமப்புச ்பசயை்பாட்டு அலமப்புகள் ஆகிய நான்கு 

சிறப்புப் பிரிவுகளிை் பணியாளரக்லள நியமிப்பதற்கு முக்கியமானதாகும். 

 

 

சர்ைததசச ்பசய்திகள் 

சீன ் ப ொதுவுடவைக் கட்சியின் 20ைது ததசிய ைொநொடு 
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❖ சீனப் பபாதுவுடலமக் கட்சியின் 20வது வதசிய மாநாடானது, அதன் அரசியை் 

அலமப்லபத் திருத்தியலமத்து,  அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான நாட்டின் பகாள்லக 

வழிமுலறகலள அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ 1921 ஆம் ஆண்டிை் கட்சி நிறுவப்பட்டதிை் இருந்து, இந்த ஆண்டு நலடபபறும் இந்த 

மாநாடு 20வது மாநாடாகும். 

❖ சீன அதிபர ்ஜி ஜின்பிங், அந்தக் கட்சியின் தலைவராக மூன்றாவது முலறயாக பதவி 

ஏற்று தனது அதிகாரத்லத வமலும் உறுதிப்படுத்துவார ்என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ இதிை், அலமப்பின் உயரம்ட்ட முடிபவடுக்கும் அலமப்புகளான, அரசியை் 

விவகாரங்களுக்கான குழு அை்ைது பபாலிட்பீவரா மற்றும் உயரடுக்கு பபாலிட்பீவரா 

நிலைக் குழு (PSC) ஆகியவற்றுக்கான நியமனங்களும் அடங்கும். 

 

"ஸ்படட்ஃ ொஸ்ட் நூன்"  யிற்சி 

 

❖ வடக்கு அட்ைாண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பானது (வநட்வடா), "ஸ்படட்ஃபாஸ்ட் நூன்" என்ற 

குறியீட்டுப் பபயர ் பகாண்ட அதன் வருடாந்திர அணுசக்தி பயிற்சிலயத் பதாடங்கி 

உள்ளது. 

❖ ஸ்படட்ஃபாஸ்ட் நூன் என்பது இரட்லடப் வபார ் திறன் பகாண்ட வபார ் விமானங்கள் 

மற்றும் கண்காணிப்பு மற்றும் எரிபபாருள் நிரப்புதை் ஆகியவற்றிற்காகப் 

பயன்படுத்தப் படும் வழக்கமான பெட் விமானங்கள் ஆகியவற்றிற்குப் பயிற்சி 

அளிப்பலத உள்ளடக்கியது. 

❖ இதிை் வநரடி ஆயுதங்கள் எதுவும் பயன்படுத்தப்படவிை்லை. 

❖ இந்தப் பயிற்சியானது வநட்வடாவின் அணுசக்தித் தடுப்பு அலமப்பானது, 

பாதுகாப்பாகவும், பயனுள்ளதாகவும் இருப்பலத உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. 

 

ஐக்கிய நொடுகள் சவ யின் உலக ் புவிசொர் சர்ைததச ைொநொடு 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் 2வது உைகப் புவிசார ் சரவ்வதச மாநாடானது 
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லைதராபாத்திை் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது அறிவியை் மற்றும் பதாழிை்நுட்பத் துலறயாை் (DST) ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டு, 

உைகளாவியப் புவிசார ்தகவை் வமைாண்லமக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் நிபுணரக்ள் 

குழுவினாை் (UN-GGIM) நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகளின் பபாருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரத் துலறயாை் ஏற்பாடு 

பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிகழ்வின் கருத்துரு, "உைக நாடுகளின் புவிசார ் இயக்கம்: யாரும் விடுபடக் 

கூடாது" என்பதாகும். 

❖ இதன் முதை் மாநாடானது, 2018 ஆம் ஆண்டிை் சீனாவின் படக்கிங்கின் பெஜியாங் 

நகரிை் நலடபபற்றது. 

 

ைொநிலச ்பசய்திகள் 

சிறந்த ஆளுவை பகொண்ட ைொநிலை் 

 

❖ 7வது பபாது விவகாரக் குறியீடானது (2022), பபங்களூருலவச ் வசரந்்த இைாப 

வநாக்கற்ற சிந்தலனக் குழுவான பபாது விவகார லமய அலமப்பினாை் தயாரிக்கப் 

பட்டது. 

❖ இந்தியாவிை் உள்ள 18 பபரிய மாநிைங்களிை் சிறந்த ஆளுலம பகாண்ட மாநிைமாக 

ைரியானா உருபவடுத்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவிவைவய சிறிய மாநிைங்களிை் சிறந்த ஆளுலம பகாண்ட மாநிைமாக 

சிக்கிம் தனது இடத்லதத் தக்க லவத்துக் பகாண்டுள்ளது 

❖ சமூக நீதி, பபாருளாதார நீதி மற்றும் அரசியை் நீதி வபான்ற கருதத்ுருக்களிை் 

ைரியானா முன்னணியிை் உள்ளது.  
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❖ வமலும் தமிழ்நாடு, வகரளா, சத்தீஸ்கர,் பஞ்சாப் மற்றும் கரந்ாடகா வபான்ற 

மாநிைங்களின் மத்தியிை் ைரியானா முதலிடத்திை் உள்ளது. 

❖ பதாழிைாளர ் உற்பத்தித ் திறன், கூலித் பதாழிைாளரக்ளின் வாழ்க்லகத் தரத்லத 

உறுதி பசய்தை், வமம்பாட்டிற்கான பபாதுச ் பசைவினங்கள், சமூகப் பாதுகாப்பு 

வலையலமப்பின் பரவை் மற்றும் வவலை வாய்ப்புகள் வபான்ற குறிகாட்டிகளிை் 

பபாருளாதார நீதி மதிப்பிடப்பட்டது. 

 

பிர லைொனைரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

ைொற்று ைருத்துைத்திற்கொன ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் விருது 

❖ அலிகார ்முஸ்லிம் பை்கலைக்கழகத்லதச ்வசரந்்த வபராசிரியர ்வொைத் ைுலசன் 

பாரம்பரியம், பங்களிப்பு மற்றும் மாற்று மருத்துவத்துக்கான சரவ்வதச விருதிலன 

பவன்றுள்ளார.் 

❖ சயீத் பதாண்டு மற்றும் மனிதவநய அறக்கட்டலளயின் இரண்டாவது வேக் சயீத் 

சரவ்வதச விருதிலன அவர ்பபற்றுள்ளார.் 

❖ ஏற்கனவவ ைுலசனுக்கு இரண்டு முலற வாழ்நாள் சாதலனயாளர ் விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

❖ ஒருமுலற பை்கலைக்கழக மானியக் குழு மற்றும் ஆயுே் அலமசச்கம் ஆகியலவ 

இலணந்தும் மற்றும் பின்னர ் இந்திய வனவிைங்கு நிறுவனம் மற்றும் வனவிைங்கு 

அறிவியை் துலற ஆகியலவ இலணந்தும் அதலன வழங்கின. 

 

 

விவளயொட்டுச ்பசய்திகள் 

700ைது கிள ் தகொல் 

❖ கிறிஸ்டியாவனா பரானாை்வடா தனது வாழ்க்லகயிை் 700வது கிளப் வகாலை 

அடித்ததன் மூைம் மற்பறாருச ்சாதலனலய முறியடித்தார.் 

❖ இந்தத் தற்வபாலதயத் தலைமுலறயிை் காை்பந்து வரைாற்றிை் ஏழு முலற நூறு 

வகாை்கலள அடித்த முதை் மற்றும் ஒவர வீரர ்என்ற பபருலமலய இவர ்பபற்றுள்ளார.் 
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❖ அவரது 700வது கிளப் வகாை், 691 வகாை்கலள அடித்த அரப்ென்டினாவிலனச ் வசரந்்த 

முன்னணி வீரர ்லிவயானை் பமஸ்ஸிலய விட இவலர முன்வனறச ்பசய்தது. 

 

 

          

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

