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அக்ட ோபர் – 27 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஸ்பெயினின் பெொன்பெவேத்ரொ நகரில் நடெபெற்ற 23 ேயதிற்குெ்ெெவ்ெொருக்கொன 

உலக மல்யுத்த சொம்பியன்ஷிெ் வெொெ்டியில் தங்கெ் ெதக்கம் பேன்ற முதல் இந்திய 

மல்யுத்த வீரர ்என்ற ேரலொற்றிடன அமன் பசஹ்ரொேத் ெடெத்துள்ளொர.் 

❖ சித்ரொங் புயல்  ேங்கொளவதசத்தின்  பதன்வமற்குக் கெற்கடரயில் கடரடயக் கெந்தது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஆசிய வகொெ்டெக் கொல்ெந்து வெொெ்டியொனது கத்தொரில் நடெபெறும். 

o இந்த ஆண்டின் பதொெக்கத்தில் சீனொ இந்தெ் வெொெ்டியில் இருந்து விலகியதொக 

ஆசிய கொல்ெந்துக் கூெ்ெடமெ்பு (AFC) அறிவிதத்து. 

 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

கோசி தமிழ்ெ ்ெங்கமம் 

 
❖ ‘கொசி தமிழ்ச ்சங்கமம்’ ஆனது கல்வி அடமசச்கத்தொல் ஏற்ெொடு பசய்யெ்ெெ உள்ளது. 

❖ 'கொசி தமிழ்ச ் சங்கமம்’ என்ெது அடுத்த மொதம் 16ம் வததி முதல் ஒரு மொத கொல 

நிகழ்சச்ியொக நடெபெற உள்ளது. 

❖ இது ேொரணொசி மற்றும்  தமிழ்நொெ்டிற்கு இடெவய ெல நூற்றொண்டுகளொக கொணெ் 

ெடும் ெழடமயொன அறிவு மற்றும் ெண்டெய நொகரகீத் பதொெரட்ெ மீண்டும் கண்டு 

பிடித்துெ் புதுெ்பிெ்ெடத வநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிகழ்வின் ெங்குதொரர ் அடமெ்புகள் பசன்டனயின் இந்திய பதொழில்நுெ்ெக் 

கழகம் மற்றும் ெனொரஸ் இந்து ெல்கடலக்கழகம் ஆகியனேொகும். 

 

டதசியெ ்செய்திகள் 

இ ம்சபயர்வு கண்கோணிப்பு அமமப்பு 

❖ இந்தியொவின் முதல் ‘இெம்பெயரவ்ு கண்கொணிெ்பு அடமெ்ெொனது’ மும்டெயில் 

பதொெங்கெ் ெெ்டுள்ளது. 
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❖ மகளிர ் மற்றும் குழந்டதகள் வமம்ெொெ்டுத் துடறயினொல் இந்த அடமெ்ெொனது 

உருேொக்கெ் ெெ்டுள்ளது. 

❖ இது புலம்பெயரந்்த கரெ்்பிணிெ் பெண்கள், ெொலூெ்டும் தொய்மொரக்ள் மற்றும் 

குழந்டதகள் ெற்றிய புதுெ்பிக்கெ்ெெ்ெத் தகேல்கடள ஒவர அடமெ்பில் உெனடியொக 

ேழங்குேடத வநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இடணயதள அடிெ்ெடெயிலொன இந்த இெம்பெயரவ்ு கண்கொணிெ்பு அடமெ்ெொனது 

(MTS) ெொதிக்கெ்ெெக் கூடிய, குறிெ்பிெ்ெ கொல, புலம்பெயரந்்த ெயனொளிகளின் இெெ் 

பெயரவ்ுகடளத் தனிெ்ெெ்ெ அடெயொள எண்கள் மூலம் கண்கொணிக்கும். 

 

 

முதல் செமிகோன் இந்தியோ ஃபியூெெ்ர் டிமென் கண்கோ ்சி 

❖ முதல் பசமிகொன் இந்தியொ ஃபியூசச்ர ் டிடசன் என்ற கண்கொெ்சியொனது குஜரொத்தில் 

நடெபெற்றது. 

❖ குடறகெத்தி ேடிேடமெ்பிற்கொக முதலீடு பசய்ேதற்குெ் புத்பதொழில் நிறுேனங்கள், 

அடுத்தத் தடலமுடற கண்டுபிடிெ்ெொளரக்ள் மற்றும் ேணிக முன்னணி நிறுேனங்கள் 

ஆகிவயொடர ஊக்குவிெ்ெடத இது வநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிகழ்வின் வெொது, இஸ்வரொ நிறுேனத்தினொல் வசொதடன பசய்து அங்கீகரிக்கெ் 

ெெ்ெ NavIC அடலமொற்றி சில்லுத் பதொகுதிகளும் பேளியிெெ்ெெ்ென. 

 
 

சபோருளோதோரெ ்செய்திகள் 

இந்தியோவின் மூன்றோவது சபரிய ஏற்றுமதிெ ்ெந்மத 

❖ சீனொ மற்றும் ேங்கொளவதசம் ஆகிய நொடுகடளெ் பின்னுக்குத் தள்ளி, இந்தியொவின் 

மூன்றொேது பெரிய ஏற்றுமதிச ்சந்டதயொக பநதரல்ொந்து உருபேடுத்துள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ 2022 ஆம் நிதியொண்டு முதல் இந்தியொவின் முதல் ெத்து ஏற்றுமதித் தளங்களொக 

விளங்கும் நொடுகளின் ெெ்டியலில் பநதரல்ொந்து இரண்டு இெங்கள் முன்வனறியுள்ளது. 

❖ அபமரிக்கொ மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகியடே முடறவய மிகெ்பெரிய மற்றும் 

இரண்ெொேது பெரிய ஏற்றுமதிச ்சந்டதகளொகத் பதொெரந்்து இெம் பெற்று ேருகின்றன. 

❖ 2022 ஆம் நிதியொண்டில் 21ேது இெத்டதெ் பிடித்த பிவரசில் தற்வெொது இந்தியொவின் 

8ேது பெரிய ஏற்றுமதிச ்சந்டதயொக உள்ளது. 

 

மோநிலெ ்செய்திகள் 

டநர்மமக் கம கள் 

❖ வகரளொவின் எரண்ொகுளம் மொேெ்ெத்தில் உள்ள 15 ெள்ளிகளில் வநரட்மக் கடெகள் 

(ஆளில்லொக் கடெகள்) திறக்கெ் ெெ்டுள்ளன. 

❖ மொணேரக்ளுக்கு உண்டம மற்றும் ஒருடமெ்ெொடு குறித்த மதிெ்புமிக்க ெொெங்கடள 

ேழங்குேடத வநொக்கமொகக் பகொண்ெ மொணேர ்கொேல் ெடெெ்பிரிவு (SPC) திெ்ெத்தின் 

ஒரு ெகுதியொக வநரட்மக் கடெகள் திறக்கெ்ெெ்டுள்ளன. 

❖ இந்த வநரட்மயொனக் கடெகளில் கெ்ெணெ் பிரிவுகளில் விற்ெடனயொளர ் நிற்க 

மொெ்ெொரக்ள் என்ெதொல் மொணேரக்ள் தொங்கள் எடுக்கும் ஒே்பேொரு பெொருளுக்கும் 

அதற்கொனெ் ெணத்டதக் கடெயில் டேக்கெ்ெெ்டுள்ள கெ்ெண ேசூல்  பெெ்டியில் 

வெொெலொம். 

 
 

கோத்தி பிஹு 

 

❖ அசொமிய நொெ்கொெ்டியின் கொத்தி மொதத்தின் முதல் நொளில் கொத்தி பிஹு அறுேடெத் 

திருவிழொ பகொண்ெொெெ் ெடுகிறது. 
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❖ இந்தத் திருவிழொ பகொங்கலி பிஹு என்றும் அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ அசொம் மொநிலம் முழுேதும் கொத்தி பிஹு திருவிழொ மிகவும் ஆெம்ெரமொக 

பகொண்ெொெெ் ெெெ்ொலும், ஒே்பேொரு ெழங்குடியினருக்கும் அேரேரக்ளுக்பகனச ்

பசொந்த ேழக்கம் மற்றும் செங்குகள் உள்ளன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

டதசிய ஆயுர்டவத தினம் - அக்ட ோபர் 23 

 
❖ இந்த தினமொனது 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒே்வேொர ் ஆண்டும் தன்ேந்திரி பஜயந்தி 

(தந்வதரொஸ்) அன்று அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ தன்ேந்தரி என்ெேவர ஆயுரவ்ேதத்தின் புனித ஆரம்ெமொகக் கருதெ் ெடுகின்றொர.்  

❖ இந்த ஆண்டு 7ேது வதசிய ஆயுரவ்ேத தினம் பகொண்ெொெெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்தியொவில் இந்த ஆண்டு ஆயுரவ்ேத தினமொனது "ஹர ் தின் ஹர ் கர ் ஆயுரவ்ேதம்" 

என்ற கருத்துருவின் கீழ் பகொண்ெொெெ்ெடுகிறது. 

❖ ஆயுரவ்ேதமொனது நீண்ெ கொலமொக மிகவும் ெழடமயொன மற்றும் நன்கு ஆேணெ் 

ெடுத்தெ் ெெ்ெ மருத்துே முடறகளில் ஒன்றொக அங்கீகரிக்கெ்ெெ்டுள்ளது. 

 

ெர்வடதெ பனிெச்ிறுத்மத தினம் - அக்ட ோபர் 23 

 

❖ ெனிசச்ிறுத்டதகடளெ் ெொதுகொெ்ெது பதொெரெ்ொக வமற்பகொள்ளெ்ெெ்ெ பிஷ்பகக் 
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பிரகெனத்டத 12 நொடுகள் ஏற்றுக் பகொண்ெதன் மூலம் இந்த தினமொனது உருேொக்கெ் 

ெெ்ெது. 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டு அக்வெொெர ் 23 ஆம் வததியன்று 12 நொடுகள் ஒன்றிடணந்து ெனிச ்

சிறுத்டதகடளெ் ெொதுகொெ்ெதற்கொன பிஷ்பகக் பிரகெனத்திற்கு ஒெ்புதல் அளித்தன. 

❖ ெனிச ்சிறுத்டத 12 நொடுகளில் கொணெ்ெடுகிறது.  

❖ அடே இந்தியொ, வநெொளம், பூெொன், சீனொ, மங்வகொலியொ, ரஷ்யொ, ெொகிஸ்தொன், 

ஆெ்கொனிஸ்தொன், கிரக்ிஸ்தொன், கஜகஸ்தொன், தஜிகிஸ்தொன் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தொன் 

ஆகியனேொகும். 

 

ெர்வடதெ கிப்பன் குரங்கு தினம் - அக்ட ோபர் 24 

 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் IUCN விலங்கினச ்சிறெ்பு குழுேொனது கிெ்ென் குரங்கு ேடககடளெ் 

ெொதுகொெ்ெது குறித்து பெொதுமக்களின் கேனத்டத ஈரெ்்ெதற்கொக இந்தத் தினத்டத 

நிறுவியது முதல் இத்தினமொனது அனுசரிக்கெ்ெெ்டு ேருகிறது. 

❖ பமொத்தம் 20 பேே்வேறு ேடகயொன கிெ்ென் இனங்கள் உள்ள நிடலயில், அடே சிறிய 

மனிதக் குரங்குகள் (குரங்குகள் அல்ல) என்றும் அடழக்கெ்ெடுகின்றன. 

❖ அடே ேங்கொளவதசம், இந்தியொ, சீனொ மற்றும் இந்வதொவனசியொ ஆகிய நொடுகளின் 

மடழக் கொடுகளில் கொணெ்ெடுகின்றன. 

 

உலக டமம்போ ்டுத் தகவல் தினம் - அக்ட ோபர் 24  

 
❖ ெல்வேறு நொடுகளின் முன்வனற்றத்திடனச ் சுற்றியுள்ளெ் பிரசச்டனகள் குறித்தும், 

அேற்டற எே்ேொறு சமொளிெ்ெது என்ெது குறிதத்ும் விழிெ்புணரட்ே ஏற்ெடுத்தச ்

பசய்ேதற்கொக இந்தத் தினமொனது அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 
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❖ வமம்ெொெ்டுெ் பிரசச்டனகடள வநொக்கி உலகின் கேனத்டத ஈரெ்்ெதும் அதற்கொன 

சரே்வதச ஒத்துடழெ்டெ ேலுெ்ெடுத்துேதும் இதன் வநொக்கமொகும். 

❖ குறிெ்பிெத்தக்க ேடகயில், இந்த வததியொனது அக்வெொெர ் 24 ஆம் வததியன்று 

அனுசரிக்கெ் ெடும் ஐக்கிய நொடுகள் சடெ தினத்துென் ஒத்துெ் வெொகிறது. 

 

ஐக்கிய நோடுகள் ெமப தினம் - அக்ட ோபர் 24 

❖ இந்தத் தினமொனது 1945 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நொடுகள் சொசனம் நடெமுடறக்கு ேந்த 

ஆண்டு நிடறடேக் குறிக்கிறது. 

❖ ெொதுகொெ்பு சடெயின் ஐந்து நிரந்தர உறுெ்பினரக்ள் உெ்ெெ அதன் டகபயொெ்ெதொர 

பெரும்ெொன்டம உறுெ்பினரொல் இந்த ஸ்தொென ஆேணத்திற்கு ஒெ்புதல் அளிக்கெ் 

ெெ்ெது. 

❖ இந்த சொசனமொனது 1945  ஆம் ஆண்டு ஜூன் 26 ஆம் வததியன்று 50 நொடுகளின் 

பிரதிநிதிகளொல் டகபயழுத்திெெ் ெெ்ெது. 

 

 

ெர்வடதெ அரசுமுமற அதிகோரிகள் தினம் - அக்ட ோபர் 24 

 

❖ ெண்டெய கொலத்திலிருந்வத உலடக ேடிேடமெ்ெதிலும், நமது புவிடய ேொழ்ேதற்குச ்

சிறந்த இெமொக மொற்றுேதிலும் அரசுமுடற அதிகொரிகள் ஆற்றியெ் ெங்களிெ்டெ 



•   
•    
 

 
 

நிடனவு கூரும் ேடகயில் இந்தத் தினமொனது பகொண்ெொெெ்ெடுகிறது. 

❖ பெொது மக்களிடெவய அரசுமுடற அதிகொரிகளின் ேொழ்க்டகயின் கண்வணொெ்ெம் 

மற்றும் சகேொழ்வு ஆகியேற்றுக்கு இடெவய உள்ள இடெபேளிடயக் குடறக்கச ்

பசய்ேடதயும் இது வநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ முதல் சரே்வதச அரசுமுடற அதிகொரிகள் தினமொனது 2017 ஆம் ஆண்டு அக்வெொெர ்24 

ஆம் வததியன்று பிவரசிலியொவில் பகொண்ெொெெ்ெெெ்து. 

❖ இந்தத் தினமொனது இந்தியக் கவிஞர-்அரசுமுடற அதிகொரி K.அெய் அேரக்ளொல் முன் 

பமொழியெ் ெெ்ெது. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

உலகின் முன்னணி போசுமதி அரிசி தயோரிப்பு நிறுவனம் 

❖ இந்தியொ வகெ் என்ற நிறுேனமொனது உலகின் முன்னணி ெொசுமதி அரிசித் தயொரிெ்பு 

நிறுேனமொக அங்கீகரிக்கெ்ெெ்டுள்ளது. 

❖ இது 90 நொடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பசய்யெ்ெெ்டு, ஆண்டுவதொறும் 8 வகொடிக்கும் வமலொன 

அளவில் அதன் சரக்குெ் பெொதிகள் விற்ெடன பசய்யெ்ெடுகின்றன. 

❖ ெொசுமதி அரிசியின் தொனியங்கள் ெல நொெ்களுக்குெ் பிறகு முதிரச்ச்ியடெகின்றன.  

❖ இது அேற்டற நீளமொன பநல் மணிகளொகவும், ெஞ்சு வெொன்றதொகவும், ஒெெ்ொததொகவும் 

மிகுந்த நறுமணம் நிடறந்ததொகவும் மொற்றுகிறது.  

❖ இதுவே மற்ற அரிசி ேடககளிலிருந்து அேற்டற வேறுெடுத்துகிறது. 

 

 

இந்தியோவின் இமணய சுதந்திரம் 

❖ அபமரிக்கொடேச ் வசரந்்த தன்னொரே்த் பதொண்டு நிறுேனமொன ஃெ்ரீெம் ஹவுஸ், 

இந்தியொவின் இடணய சுதந்திரத்திற்கொன மதிெ்பெண் இரண்டு புள்ளிகள் அதிகரித்து 

உள்ளதொகக் கூறியுள்ளது. 

❖ தற்வெொது இந்தியொ உலகளொவியத் தரேரிடசயில் 51ேது இெத்டத எெ்டியுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் மதிெ்பெண் 49 ஆக இருந்தது. 

❖ நொெ்டில் இடணய வசடே ‘ெகுதியளவு தடெகளின்றி’ ேழங்கெ்ெடுேதொக இந்த 

அறிக்டக கூறியது. 

❖ இடணய சுதந்திரம் ேழங்குேதில் சீனொ மிகவும் வமொசமொன நொெொகவும், ஐஸ்லொந்து 

முதலிெத்திலும் உள்ளது. 
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❖ இடணய சுதந்திரத்தின் அடிெ்ெடெயிலொன குறியீெ்டில் ெசட்ச நிற மதிெ்பு பெற்ற 

முதல் 15 நொடுகளில் அபமரிக்கொவும் ஒன்றொகும். 

❖ இது கெந்த ஆறு ஆண்டுகளில் முதல் முடறயொக அதன் தரத்டத வமம்ெடுத்துகிறது. 

❖ உக்டரன் மீதொன ரஷ்யெ் வெொருக்குெ் பிறகு இந்த குறியீெ்டில் ரஷ்யொ கடுடமயொன 

சரிடேக் கண்ெது. 

 
 

          


