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அக்ட ோபர் – 30 

டேசியச ்சசய்திகள் 

கர்ப்பப்பப வோய்ப் புற்றுட ோய் ேடுப்பூசி 

❖ கரப்்பப்பப வாய்ப் புற்றுநநாபயத் தடுப்பதற்காக உள்நாட்டிநேநய உருவாக்கப்பட்ட 

இந்தியாவின் முதே் தடுப்பூசியின் உற்பத்தியானது, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதே் 

காோண்டிே் ததாடங்கப்பட உள்ளது. 

❖ இதற்கு நாற்கர இபணப்புத் திறன் தகாண்ட மனித பாப்பிநோமா (HPV)- "தெரவ்ாவாக்" 

தடுப்பூசி என தபயரிடப்பட்டு, இது இந்திய சீரம் நிறுவனத்தினாே் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ கரப்்பப்பப வாய்ப் புற்றுநநாபயத் தடுப்பதற்காக இந்த தடுப்பூசி அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ 'தெரவ்ாவாக்' என்பது, இந்திய சீரம் நிறுவனத்தின் ஆதரவுடன், பிே் அண்ட் மிலிண்டா 

நகட்ஸ் அறக்கட்டபளயுடனான DBT மற்றும் BIRAC ஆகியவற்றின் கூட்டுபைப்பின் 

விபளவாக உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ 'கிராண்ட் நெேஞ்ெஸ் இந்தியா' என்ற அதன் கூட்டணி திட்டத்தின் மூேம் இந்த நாற்கர 

இபணப்புத் திறன் தகாண்ட தடுப்பூசியானது உள்நாட்டிே் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

சர்வடேசச ்சசய்திகள் 

சூரியசக்திக்கோன முேலீ ்டு வசதிகள் 

❖ சூரிய ெக்தி மின்நிபேய திட்டங்களிே் முதலீடுகபள அதிகரிக்க, ெரவ்நதெ சூரியெக்தி 

கூட்டணியானது (ISA), ‘சூரியெக்திக்கான முதலீட்டு வெதிகளுக்கு' ஒப்புதே் அளித்தது. 

❖ இது இரண்டு நிதிக் கூறுகள் மூேம் சூரியெக்தித் திட்டங்களிே் முதலீடுகபள 

அதிகரிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படும் வபகயிோன பண வைங்கீட்டு உத்தரவாத 

தநறிமுபறயாகும். 

o சூரியெக்தி பண வைங்கீட்டு உத்தரவாத நிதி மற்றும் 



•   
•    
 

 
 

o சூரியெக்தி காப்பீட்டு நிதி. 

 

 

இஸ்டரல் மற்றும் சலபனோன் ஒப்ப ்ேம் 

❖ இஸ்நரலும் தேபனானும் மத்தியத் தபரக் கடே் பகுதியிே் தங்கள் கடே் எே்பேகபள 

வபரயறுப்பதற்கான ஒரு உடன்படிக்பகபய இறுதி தெய்துள்ளன. 

❖ இது நாடுகளுக்கிபடநயயான நிே எே்பே மீதான ஐக்கிய நாடுகள் ெபபயின் 

திட்டத்தின் மூேம் அதமரிக்காவினாே் நமற்தகாள்ளப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தமாகும். 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது, மத்தியத் தபரக் கடலிே் உள்ள முக்கிய எண்தணய் மற்றும் 

எரிவாயு உற்பத்தித்  தளங்கபள உள்ளடக்கிய பே ஆண்டுகளாக கடே் எே்பே 

தகராபறத் தீரக்்கிறது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சேோழில்நு ்பம் 

மனிே மூபள சசல்கள் எலிகளின் உ லில் ஒருங்கிபைப்பு 

❖ அறிவியோளரக்ள், மனித நியூரான்கபளப் புதிதாகப் பிறந்த எலிகளிே் தபாருத்தி 

அவற்பற தவற்றிகரமாக ஒருங்கிபணதத்ுள்ளனர.் 

❖ இந்த எலிகள் மனநேக் நகாளாறுகபள ஆராய்ெச்ி தெய்யவும், அவற்றிற்கு எதிரான 

சிகிெப்ெகள் குறித்து நொதிக்கவும் உதவுகின்றன. 
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❖ எலிகளின் உடலிே் தபாருத்தப்பட்ட இந்த மனித நியூரான்கள் எலியின் உடலுக்கு 

மீண்டும் ெமிக்பஞகபள அனுப்ப முடியும் என்று ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் பரிநொதித்து 

முடிவு தெய்தனர.் 

❖ மனித மூபள வளரெ்ச்ி மற்றும் நரம்பியே் வளரெ்ச்ிக் நகாளாறுகள் பற்றிய 

தற்நபாபதயப் புரிதபே நமம்படுத்துவதிே் இந்த ஆய்வு முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

புதிய வபக ஆழ்க ல் மீன் இனங்கள் 

 
❖ அட்டகாமா அகழியிே் புதிய வபக ஆை்கடே் மீன் இனங்கபள அறிவியோளரக்ள் 

ெமீபத்திே் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ அவரக்ள் மூன்று வபகயான ஆை்கடே் நத்பத மீன்கள் இருப்பபதக் கண்டறிந்துள்ள 

நிபேயிே் அவற்றுள் ஒரு வபக இதுவபர அறிவியே் துபறக்நக அறிமுகமாகாத மீன் 
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வபகயாகும். 

❖ 6,000 முதே் 7,000 மீட்டர ் ஆைத்திே் பாராலிபாரிஸ் தெே்டி என தபயரிடப்பட்ட புதிய 

இனமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ தபரிய கண்கள் மற்றும் தனித்துவமான நிறம் தகாண்ட இது ஆைமற்ற நீரிே் வாழும் 

நத்பத மீபன ஒத்துள்ளது. 

❖ இது பரலிபாரிஸ் இனத்பதெ ்நெரந்்தது.  

❖ இந்த இனத்திபனெ ்நெரந்்த மீன் இனங்கள் தபரும்பாலும் அண்டாரட்ிக் தபருங்கடலின் 

ததற்குப் பகுதியிே் காணப் படுவநதாடு அது அரிதாகநவ 2,000 மீட்டர ்ஆைத்திற்குக் கீை் 

காணப் படுகின்றன. 

❖ பாராலிபாரிஸ் இனம் ஆை்கடே் மண்டேத்திே் பதிவானது இதுநவ முதே் முபறயாகும். 

❖ அட்டகாமா பாபேவனத்திே் வாழும் பைங்குடியினரின் குன்ொ தமாழியிே் 

பராலிபரிஸ் தெே்தி என்ற தபயருக்கு நீேம் என்று தபாருள்படும். 

❖ இந்தப் புதிய இனமானது ததற்குப் தபருங்கடலின் குளிரந்்த பகுதிக்கு ஏற்ற 

வபகயிோன இனத்திலிருந்து உருவாகியுள்ளது. 

❖ இவற்றின் கண்டுபிடிப்பானது, குளிர ் தவப்பநிபே மற்றும் உயர ் அழுத்த ஏற்பு 

ஆகியவற்றிற்கு இபடநயயான ததாடரப்ு குறித்த புதிய நகள்விகபள முன் 

பவக்கிறது. 

❖ அடகாமா அகழி அே்ேது தபரு-சிலி அகழி என்பது கிைக்கு பசிபிக் தபருங்கடலிே் 

தபரு மற்றும் சிலி கடற்கபரயிலிருந்து 160 கிமீ ததாபேவிே் அபமந்துள்ள ஒரு கடே் 

அகழி ஆகும். 

 

மோ ிலச ்சசய்திகள் 

இ ்தியோவின் வனப்பகுதிகளுக்கு சவளிடய மரங்கள் வளர்ப்பு தி ் ம் 

 
❖ அொம் அரசு மற்றும் ெரவ்நதெ நமம்பாடட்ிற்கான அதமரிக்க முகபம (USAID) 

ஆகியபவ இபணந்து இந்தியாவின் வனப்பகுதிகளுக்கு தவளிநய மரங்கள் வளரப்்பு 

திட்டத்திபன (TOFI) ததாடங்கியுள்ளன. 

❖ இது வடகிைக்கு மாநிேங்களிே் உள்ள பாரம்பரிய வனப்பகுதிகளுக்கு தவளிநய 

மரங்களின் பரவபே விரிவுபடுத்துகிறது. 

❖ சுற்றுெச்ூைே் முன்தனடுப்புகளுடன் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் இோபத்பத 

ஒருங்கிபணப்பதற்காக நவீன முபறகபளப் பின்பற்றுவதன் மூேம் மாநிேத்திே் 
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நவளாண் காடு வளரப்்பின் பாரம்பரிய நபடமுபறபய நமம்படுதத்ுவதற்கும் 

மதிப்பிடுவதற்கும் தனியார ் நிறுவனங்களுடன் இபணந்து தெயே்படுவபத இது 

நநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

பபழய ஓய்வூதியே் தி ் ம் மீை்டும் அறிமுகம் – பஞ்சோப் 

❖ பஞ்ொப் அரசு தனது ஊழியரக்ளுக்கு பபைய ஓய்வூதியத ் திட்டத்பத மீண்டும் 

தகாண்டு வர ஒரு தகாள்பக ரீதியான முடிபவ எடுத்துள்ளது. 

❖ இதன் கீை் ஊழியரக்ளுக்கு பபைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திே் நெர வாய்ப்பு அளிக்கப் 

படும். 

❖ முன்னர ்இத்திட்டமானது 2004 ஆம் ஆண்டிே் நிறுதத்ப்பட்டது. 

 

 ‘வோயு அம்ரிே்’ திட்டம் 

❖ இந்தியத் ததாழிே்துபறக் கூட்டபமப்பானது இந்தியன் எண்தணய்க் கைகம் என்ற  

நிறுவனத்துடன் இபணந்து பஞ்ொபின் ெங்ரூரிே் ‘வாயு அம்ரித’் என்ற திட்டத்பத 

அறிமுகப் படுத்தி உள்ளது. 

❖ 'வாயு அம்ரித'் திட்டம் என்பது பயிரத்் தாளடி நமோண்பம முன்தனடுப்பாகும். 

❖ இந்திய ததாழிே்துபற கூட்டபமப்பானது ஏற்கனநவ பஞ்ொப் மற்றும் ஹரியானாவிே் 

காற்று மாசுபாட்படக் குபறப்பதற்காக நவண்டி பயிரத் ் தாளடிகபள எரிப்பபதக் 

குபறப்பதற்காக பயிரத்த்ாளடி நமோண்பம திடட்த்பத நமற்தகாண்டு வந்துள்ளது. 

 
 

சிபறசச்ோபல டலோக் அேோலே் முன்சனடுப்பு 

❖ ெத்தீஸ்கர ்மாநிே ெட்ட நெபவகள் ஆபணயம் (CGSLSA) சிபறெெ்ாபே நோக் அதாேத் 

மன்றங்கபள நடத்துவதற்கான முன்தனடுப்பிபனத் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ ஜாமீன் வைங்கப்பட்ட நபாதிலும் சிபறயிநேநய வாடும் பகதிகள் அே்ேது 

தகாடூரமான குற்றங்கபளெ ் ொராத குற்றங்களுக்காக முதே் முபறயாக சிபறயிே் 

அபடக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் விடுவிக்கப்படுவபத எளிதாக்கெ ் தெய்வபத இது 

நநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ அக்நடாபர ்15 ஆம் நததியன்று மாநிேத்திே் உள்ள 33 சிபறகளிலும் முதே் முபறயாக 
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சிபறெெ்ாபே நோக் அதாேத் நடத்தப்பட்டு,  இதிே் 448 பகதிகள் விடுவிக்கப் பட்டனர.் 

 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும்  ிகழ்வுகள் 

அசமரிக்க இ ்திய உே்திசோர் கூ ் ோை்பம மன்றே்தின் வோழ் ோள் 

சோேபனயோளர் விருது 

 

❖ அதமரிக்க இந்திய உத்திொர ் கூட்டாண்பம மன்றத்தின் (USISPF) வாை்நாள் 

ொதபனயாளர ் விருதானது HCL நிறுவனத்தின் நிறுவனர ்ஷிவ் நாடாரக்்கு வைங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இது ததாழிே்நுட்பத் துபறயிே் அவரது பங்களிப்பு மற்றும் கே்வித் துபறயிே் அவர ்

நமற்தகாண்ட முன்தனடுப்புகளுக்காக வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இவர ்தனது ஷிவ் நாடார ்அறக்கட்டபள மூேம் 1.1 பிே்லியன் அதமரிக்க டாேரக்பள 



•   
•    
 

 
 

ெமுதாய நேத் திட்டங்களிே், குறிப்பாக கே்வித் துபறயிே் முதலீடு தெய்துள்ளார.் 

❖ அவரது அறக்கட்டபள நிறுவனங்களின் தாக்கமானது, தாை்பமயான, புவியியே் 

ரீதியாக, ததாபேதூரப் பகுதிகள் நபான்ற பகுதிகளிே் இருந்து தங்கள் பயணத்பத 

ததாடங்கிய திறன்மிக்க மாணவரக்ளின் விருப்பங்கபள நிபறநவற்றுகிறது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக பக்கவோேம் தினம் - அக்ட ோபர் 29 

❖ இந்தத் தினமானது பக்கவாதத்தின் தீவிர இயே்பு மற்றும் உயர ்பாதிப்பு விகிதங்கள் 

குறித்து வலியுறுதத்ுகிறது. 

❖ பக்கவாதத்பதத் தடுப்பது மற்றும் அதற்கான சிகிெப்ெகள் குறித்த விழிப்புணரப்வ 

ஏற்படுத்துவது நபான்றவற்றிற்காக இந்தத் தினமானது அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உேக பக்கவாதம் தினமானது 2004 ஆம் ஆண்டு அக்நடாபர ் 29 ஆம் நததியன்று 

கனடாவின் வான்கூவரிே் நபடதபற்ற பக்கவாதம் குறித்த உேக மாநாட்டிே் நிறுவப் 

பட்டது. 

❖ பின்னர ்2006 ஆம் ஆண்டிே், தபாது விழிப்புணரவ்ுக்காக நவண்டி இந்தத் தினமானது 

அனுெரிக்கப் படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, "#விபேமதிப்பற்ற நநரம்" என்பதாகும். 

 

 

உலக சிக்கன தினம் / உலக டசமிப்புே் தினம் - அக்ட ோபர் 30 

 
❖ இது நெமிப்புப் பைக்கத்பத ஊக்குவிப்பதபன நநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ 1924 ஆம் ஆண்டு அக்நடாபர ்30 ஆம் நததியன்று நபடதபற்ற முதே் ெரவ்நதெ நெமிப்பு 

வங்கி மாநாட்டின் நபாது உேக நெமிப்பு தினம் நிறுவப்பட்டது. 



•   
•    
 

 
 

❖ இத்தாலியப் நபராசிரியர ்ஃபிலிநபா ரவிொ என்பவர ்இந்தத் தினத்திபன அனுெரிக்கெ ்

தெய்வதற்கான முன்தமாழிதபே முன் பவத்தார.் 

❖ சிக்கனத்தின் மூேம் பணத்பதெ ்நெமிக்கும் பைக்கத்பத ஊக்குவிப்பநத இந்த நாளின் 

பின்னணியிே் உள்ள கருத்தாக்கமாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு: "நெமிப்புப் பைக்கம் உங்கபள எதிர ்

காேத்திற்கு தயாரப்டுதத்ுகிறது" என்பதாகும். 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

புவிசோர் குறியீடு சபற்ற மிகவும் பிரபலமோன ேயோரிப்பு விருது 

❖ பஹதராபாத் ஹலீம் மற்றும் அதன் பிற புவிொர ்குறியீடு தபற்றத் தயாரிப்புகளுக்கு 

‘புவிொர ்குறியீடு தபற்ற மிகவும் பிரபேமான தயாரிப்பு' விருதானது வைங்கப்பட்டது. 

❖ இது உணவு வபக மற்றும் நவளாண்பமப் பிரிவின் கீை் வைங்கப்படுகிறது. 

❖ ததலுங்கானாவிே் உணவுப் தபாருட்கள் வபகயின் கீை் புவிொர ் குறியீட்டிபனப் 

தபற்ற ஒநர தயாரிப்பு இதுவாகும். 

❖ பகவிபனப் தபாருள்கள் பிரிவிே் தமிைகத்பதெ ் நெரந்்த தஞ்ொவூரின் கபேநயம் 

மிக்க தட்டு வபகயானது விருது தபற்றது. 

❖ கராந்தகாபவெ ் நெரந்்த பமசூர ் ொண்டே் நொப் ஆனது தயாரிப்புப் பிரிவின் கீை் 

விருபதப் தபற்றது. 

❖ இயற்பகப் பிரிவிே் உத்தரப் பிரநதெத்தின் சுனா பலுவா பட்டார ்விருதிபனப் தபற்று 

உள்ளது. 

 
 

          

 


