
•   
•    
 

 
 

அக்ட ோபர் – 26 

TNPSC துளிகள் 

❖ மூத்த இந்திய அரசுக் கணக்குப் பதிவு பணி அதிகாரி பாரதி தாஸ் புதிய தலைலை 

கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளராகப் பதவியயற்றுள்ளார.்  

o அவர ் 27வது தலைலை கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர ் ஆவார ் என்பயதாடு, ைத்திய 

அரசின் கணக்கு விவகாரங்களுக்கான முதன்லை ஆயைாசகருை் ஆவார.் 

 

டேசியச ்சசய்திகள் 

பல்துறை கண்கோணிப்பு முகறை 

 

❖ இந்திய அரசு சமீபத்திை் பை்துலற கண்காணிப்பு முகலைலயக் கலைதத்து. 

❖ இது முன்னாள் இந்தியப் பிரதைர ் ராஜீவ் காந்தி அவரக்ளின் படுககாலைலய 

விசாரிப்பதற்காக அலைக்கப் பட்டது. 

❖ ைத்தியப் புைனாய்வுப் பிரிவின் கீழ் இரண்டு ஆண்டு காைப் பணிக் காைத்திற்கு 1998 

ஆை் ஆண்டிை் இந்த பை்துலற கண்காணிப்பு முகலை அலைக்கப்பட்டது. 

❖ இது MC கெயின் ஆலணயத்தின் பரிந்துலரகளின் அடிப்பலடயிை் அலைக்கப்பட்டது. 

❖ 24 ஆண்டுகளுக்குை் யைைான அதன் கசயை்பாடட்ிற்குப் பிறகுை், இந்த முகலை அந்த 

சதித் திட்டை் பற்றி எந்தத் திடுக்கிடுை் புதிய கண்டுபிடிப்புகலளயுை் பதிவு கசய்ய 

விை்லை. 

 

சர்வடேசச ்சசய்திகள் 

ஐக்கியப் டபரரசின் புதிய பிரேைர் 

❖ இந்திய வை்சாவளிலயச ்யசரந்்த ஐக்கியப் யபரரசின் முதை் பிரதைராக கபாறுப்கபற்று 

ரிஷி சுனக் வரைாறு பலடத்துள்ளார.் 

❖ 44 நாட்கள் ைட்டுயை அந்தப் பணியிை் இருந்த டர்ஸ் ராஜினாைா கசய்தலதயடுத்து 

இவர ்கபாறுப்யபற்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்ஐக்கியப் யபரரசின் 57வது பிரதைர ்ஆவார.் 
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❖ இவரது கபற்யறார ்இருவருை் இந்திய வை்சாவளியினர ்ஆவர.் 

❖ சுனக் ஐக்கியப் யபரரசின் முதை் கவள்லளயர ் அை்ைாதவர ் ைற்றுை் முதை் இந்துப் 

பிரதைராகவுை் இருப்பார.் 

 

 

ஜி ஜின்பிங்கின் மூன்ைோவது பேவிக்கோலை் 

 

❖ சீன அதிபர ்ஜி ஜின்பிங், கபாதுவுடலைக் கட்சியின்  நிறுவனர ்ைாயவா யசதுங்கிற்குப் 

பிறகு, சீனாவிை் தற்யபாது ஆட்சி கசய்து வருை் கபாதுவுடலைக் கட்சியின் முதை் 

தலைவர ்என்ற வரைாறு பலடத்துள்ளார.் 

❖ மூன்றாவது முலறயாக ஆட்சி கசய்ய "யதரந்்கதடுக்கப்பட்ட" ஜி ஜின்பிங், 30 

ஆண்டுகளுக்குை் யைைான பதவி காைத்திற்குப் பிறகு ஓய்வு கபற்ற, இவரது 

முன்யனாடியான ைாயவா அவரக்லளயடுத்து, இவர ் தனது 10 ஆண்டு பதவிக் 

காைத்திலன நிலறவு கசய்ய உள்ளார.் 
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❖ ஜி முதன்முதலிை் 2012 ஆை் ஆண்டிை் யதரந்்கதடுக்கப்பட்டயதாடு இந்த ஆண்டு இவர ்

தனது 10 ஆண்டு பதவிக் காைத்லத நிலறவு கசய்கிறார.் 

 

உலகளோவிய இறளடயோர் பருவநிறல உசச்ிைோநோடு 

 

❖ மூன்று நாட்கள் அளவிைான உைகளாவிய இலளயயார ் பருவநிலை உசச்ி 

ைாநாடானது, வங்க யதசத்தின் குை்னாவிை் உள்ள அவா லையத்திை் நலடகபற்றது. 

❖ இது வங்காளயதசத்திை் உள்ள பருவநிலையாை் அதிகை் பாதிக்கப்படக் கூடியப் 

பகுதிகளிை் ஒன்றாகுை். 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டிற்கான உைகளாவிய பருவநிலை அபாயக் குறியீட்டிை் (CRI), 2000 

ைற்றுை் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடயிை் பருவநிலை ைாற்றத்திை் ஒட்டு கைாத்தத் 

தாக்கத்லத உருவாக்கிய பத்து நாடுகளிை் வங்காளயதசை் ஏழாவது இடத்திை் உள்ளது. 

❖ ஆனாை் இது உைகளாவிய உமிழ்வுகளிை் கவறுை் 0.56 சதவீதை் ைட்டுயை ஆகுை். 

❖ 2009 ஆை் ஆண்டிை் பருவநிலை ைாற்ற உத்தி ைற்றுை் கசயை் திட்டை் என்ற 

ஒருங்கிலணந்தச ் கசயை் திட்டத்லத உருவாக்கிய முதை் வளரந்்து வருை் நாடு 

வங்காள யதசை் ஆகுை். 

 

அறிவியல் ைை்றுை் சேோழில்நு ்பை் 

இஸ்டரோவின் அதிக எற  சகோண்  ஏவுகலை் 

❖ ைாரக்் III - LVM3-M2 என்ற இந்தியாவின் அதிக எலட ககாண்ட ஏவுகைைானது  ஐக்கியப் 

யபரரசிலனச ்  யசரந்்த வாடிக்லகயாளரின் 36 அகைப்பட்லட வரிலச யசலவக்கான 

கசயற்லகக் யகாள்கலள அதன் துை்லியைான சுற்றுப்பாலதயிை் கசலுத்தியது. 

❖ 8,000 கியைா வலரயிைான எலடயுள்ள கசயற்லகக்யகாள்கலள சுைந்து கசை்லுை் 

திறலனக் ககாண்டதனாை் இந்த வாகனை் மிகவுை் கனைான ஏவுகைை் என்றுை் 

அலழக்கப் படுகிறது. 

❖ 5,796 கியைா எலட ககாண்ட முதை் இந்திய ஏவுகைை் இதுவாகுை். 

❖ LVM3-M2 என்பது மூன்று-நிலை ஏவு வாகனை் என்பயதாடு அதன் பக்கவாட்டுப் 

பகுதிகளிை் இரண்டு திட உந்துசக்தி S200 யைாட்டாரக்ள் உள்ளன. 

❖ இது லைய நிலை L110 திரவ நிலை ைற்றுை் C25 கிலரயயாகெனிக் நிலை ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது. 

❖ ஆறு டன் விண்கவளி கபாருட்கலள ஏற்றிச ் கசன்ற முதை் இந்திய ராக்ககட் இது 
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என்பயதாடு அதன் முதை் வணிக ஏவுதலை NSIL நிறுவனை் யைற்ககாண்டது. 

❖ யைலுை், இது LVM3 வாகனத்தின் முதை் தாழ்ைட்டச ்சுற்றுப்பாலத வலரயிைான முதை் 

பை-கசயற்லகக் யகாள் ஆய்வுப் பணி ைற்றுை் NSIL/DoS உடனான முதை் OneWeb 

ஆய்வுப் பணியாகுை். 

 

 

ைோநிலச ்சசய்திகள் 

அடயோே்தி தீப உே்ஸவை் 

 

❖ உத்தரப் பிரயதசத்திை் 6வது 'தீப உத்சவ' ககாண்டாட்டை் நலடகபற்றது. 

❖ அயயாத்தியா நகரை் 15.76 ைட்சத்திற்குை் அதிகைான ைண் விளக்குகலள ஏற்றி ‘கபரிய 
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அளவிை் எண்கணய் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்ட நிகழ்வு’ என்ற கின்னஸ் உைக 

சாதலனலயப் பலடத்தது. 

❖ யசாட்டி தீபாவளிலய முன்னிட்டு, ைதிப்பிற்குரிய சரயு நதிக்கலரயிை் உள்ள ராை் கி 

லபடியிை் இந்தப் பிரை்ைாண்டைான ககாண்டாடட்ை் நலடகபற்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகளோவிய கண்ணியை் தினை் - அக்ட ோபர் 19 

 

❖ இது ஒவ்கவாரு ஆண்டுை் அக்யடாபர ் ைாதத்தின் மூன்றாவது புதன்கிழலையன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு அக்யடாபர ்19ஆை் யததி உைகளாவிய கண்ணியை் தினை் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

❖ இந்த நாள் இலளஞரக்ள் தங்கள் சுய ைதிப்பு ைற்றுை் குறிக்யகாள்கள் பற்றி 

கற்பிப்பதற்குை் ஊக்கைளிப்பதற்குை் அலவ பற்றியப் புரிதலை ஏற்படுதத்ுவதற்குை் 

அவரக்ளுக்கு உதவுை் ஒரு முன்கனடுப்பாகுை். 

❖ இது 2008 ஆை் ஆண்டிை் நிறுவப்பட்டயதாடு கதாடரந்்து இதன் பிரபைை் அதிகரித்து 

வருகிறது. 

 

டேசிய ஒை்றுறை தினை் - அக்ட ோபர் 20 

 

❖ ஆயுதப் பலடகலளக் ககௌரவிக்குை் வலகயிை் இந்தத் தினைானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 



•   
•    
 

 
 

❖ இது 1962 ஆை் ஆண்டிை் சீனா இந்தியா மீது தாக்குதை் நடத்திய நாள் ஆகுை். 

❖ இந்தியத் யதசத்லதப் பாதுகாப்பதற்காக யவண்டி யைற்ககாள்ளப்படட்ப் யபாரக்ளின் 

யபாது நாட்டு ைக்களின் ஒற்றுலை ைற்றுை் ஒருலைப்பாட்டின் ைகத்துவத்திலனக் 

ககாண்டாடுவயத இந்த நாளின் யநாக்கைாகுை். 

 

கோவல்துறை நிறனவு தினை் - அக்ட ோபர் 21 

 

❖ 1959 ஆை் ஆண்டு இந்தியா-சீனா எை்லைகளுக்கு இலடயய கபருை் பதற்ற நிலை 

ஏற்பட்டது. 

❖ அக்யடாபர ்21 ஆை் யததியன்று ைடாக்கிை் 20 இராணுவ வீரரக்ள் மீது சீனா துப்பாக்கிச ்

சூடு நடத்தியததிை் 10 இந்திய வீரரக்ள் உயிரிழந்தனர.் 

❖ அன்று முதை் அக்யடாபர ் 21ஆை் யததியன்று காவை்துலற நிலனவு தினைானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

உலக அடயோடின் குறைபோ ்டுே் தினை் - அக்ட ோபர் 21 

 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டின் உைக அயயாடின் குலறபாட்டுத் தினத்தின் கருத்துரு, ‘லதராய்டு 

ைற்றுை் கதாடரப்ு’ என்பதாகுை். 

❖ அயயாடின் என்பது வளரச்ிலத ைாற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக உடைாை் 

பயன்படுத்தப்படுை் ஒரு கனிைைாகுை். 

❖ இது லதராய்டு ஹாரய்ைான் உற்பத்திக்குத் யதலவயான ஒரு உறுப்பாகுை். 
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❖ உடலிை் தானாக அயயாடின் சுரக்காது. 

❖ உைகளவிை், 2 பிை்லியன் ைக்கள் அயயாடின் குலறபாட்டு யநாய்களாை் பாதிக்கப் 

படுகின்றனர.் 

❖ 1992 ஆை் ஆண்டிை், இந்தியாவிை் ைனித நுகரவ்ுக்கு அயயாடின் கைந்த உப்பு 

பயன்படுத்த யவண்டுை் என்று கட்டாயைாக்கப்பட்டது. 
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❖ யபசச்ுத் திணறை் அை்ைது திக்குதை் எனப்படுை் யபசச்ுக் யகாளாறு பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ உருவாக்குவயத இந்தத் தினத்தின் யநாக்கைாகுை்.  

❖ திணறை் என்பது யபசச்ின் சரளத்திை் ஏற்படுை் இலடயூறுகலளக் குறிக்கிறது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, "பாரக்்கப்படுதை், யகட்கப்படுதை்: 

முக்கியப் யபசச்ுவாரத்்லதயிை் ஏற்படுை் தடுைாற்றத்லதக் குறிப்பிடுதை் ைற்றுை் 

அதலன இயை்பாக்குதை்" என்பதாகுை். 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உலகளோவிய ஓய்வூதியக் குறியீ ்டுக் கணக்சகடுப்பு 

❖ கைரச்ர ்CFA என்ற நிறுவனைானது 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான உைகளாவிய ஓய்வூதியக் 

குறியீட்டுக் கணக்ககடுப்பிலனச ்சமீபத்திை் கவளியிட்டது. 

❖ உைககங்கிலுை் உள்ள பை்யவறு நாடுகளிை் உள்ள ஓய்வூதிய முலறகலள இந்தக் 

குறியீடு ைதிப்பிடுகிறது. 

❖ ஐஸ்ைாந்து முதலிடத்திலுை், இரண்டாவது ைற்றுை் மூன்றாவது இடங்களிை் முலறயய 

கநதரை்ாந்து ைற்றுை் கடன்ைாரக்் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

❖ இந்தக் குறியீட்டிை் தாய்ைாந்து மிக யைாசைான கசயை்திறன் ககாண்ட நாடாக இடை் 

கபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலிை் இடை் கபற்ற 44 நாடுகளிை் இந்தியா 41வது இடத்திை் உள்ளது. 

❖ முந்லதய ஆண்டின் குறியீட்டிை், இடை் கபற்ற 43 நாடுகளிை் இந்தியா 40வது இடத்லதப் 

பிடித்தது. 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டிை் 43.3 ஆக இருந்த ஒட்டு கைாதத்க் குறியீட்டு ைதிப்பானது, 2022 ஆை் 

ஆண்டிை் 44.4 ஆக  அதிகரித்ததுடன் இந்தியா ஒரு சிறிய முன்யனற்றத்லதக் கண்டது. 

❖ இருப்பினுை், இந்த ைதிப்கபண் 2020 ஆை் ஆண்டிை் 45.7 என்ற ைதிப்லப விட குலறவாக 

உள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ நிலறவு, நிலைத்தன்லை ைற்றுை் ஒருலைப்பாடு ஆகிய மூன்று துலணக் குறியீடுகளிை் 

இந்தியாவின் ைதிப்கபண்கள் முலறயய 33.5, 41.8 ைற்றுை் 61.0 ஆகுை். 

❖ இருப்பினுை், "நிலைத்தன்லை" ைற்றுை் "ஒருலைப்பாடு" ஆகியவற்றிை் இந்தியாவின் 

ைதிப்கபண்கள் குலறந்துள்ளன. 

❖ நிலறவு ைற்றுை் நிலைதத்ன்லை ஆகிய துலணக் குறியீடுகலள அதிகரிக்க தனியார ்

ஓய்வூதிய திட்டங்களின் கீழ் பரவலை விரிவுபடுத்தச ் கசய்வதற்கு இந்த அறிக்லக 

பரிந்துலரதத்து. 

 

 

          


