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அக்ட ோபர் – 31 

TNPSC துளிகள் 

❖ உலக நிலலத்தன்லை தினைானது ஒவ்வவார ்ஆண்டுை் அக்வ ாபர ்ைாதை் நான்காவது 

புதன்கிழலையன்று ககாண் ா ப்படுகிறது. 

❖ கின்னஸ் உலக சாதலன அலைப்பானது, “திங்க க்ிழலைலய” வாரத்தின் வைாசைான 

நாள் என்று அதிகாரப்பூரவ்ைாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ HDFC பங்குகள் நிறுவனை் என்ற அலைப்பானது, கபங்களூருவில் முதன்முதலாக 

முழுவதுை் ைகளிரால் இயக்கப்படுை் எண்ணிை லையத்திலனத ் திறக்க உள்ளதாக 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ விைானப் வபாக்குவரதத்ு இயக்குநரகைானது, ஓடிசாவின் கெய்பூர ் விைான 

நிலலயத்திற்குப் பிராந்திய இலணப்புத் தி ் த்தின் கீழ் வணிக விைானச ்

கசயல்பாடுகலள வைற்ககாள்ள உரிைை் வழங்கியுள்ளது. 

❖ கபாருளாதார நிபுணரான  ாக் ர ்பீைல் ெலான் “From dependent to SelfReliance: Mapping 

India’s Rise as a Global Superpower” என்ற புத்தகத்லத எழுதியுள்ளார.் 

 

டேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியோவின் டேலைேோய்ப்புக் கண்டணோ ் ம் 

 

❖ வதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகை் (NSO) நா ்டின் வவலலவாய்ப்புக் கண்வணா ் ை் 

குறித்த கசய்திக் குறிப்லப கவளியி ் து. 

❖ பல்வவறு பரிைாணங்களில் பதிவான முன்வனற்றத்லத ைதிப்பிடுவதற்காக 2017 ஆை் 

ஆண்டு கசப் ை்பர ்ைாதை் முதல் 2022 ஆை் ஆண்டு ஆகஸ் ் ைாதை் வலரயிலான காலப் 

பகுதிக்கு இந்த அறிக்லக தயாரிக்கப் ப ்டுள்ளது. 

❖ கதாழிலாளர ்வருங்கால லவப்பு நிதி நிறுவனை்(EPFO), கதாழிலாளர ்அரசு காப்பீ ்டு 

நிறுவனை் (ESIC) ைற்றுை் வதசிய ஓய்வூதியத ் தி ் ை் (NPS) ஆகியவற்றின் படி 

இந்தியாவில் முலற சார ்வவலலவாய்ப்பு ஆகஸ் ் ைாதத்தில் சரிலவக் கண்டுள்ளது. 

❖ ெூலல ைாதத்தில் 1.82 மில்லியனாக இருந்த, கதாழிலாளர ் வருங்கால லவப்பு நிதி 

நிறுவனத்தில் பதிவு கசய்துள்ள புதிய சந்தாதாரரக்ளின் எண்ணிக்லகயானது, 7.1 

சதவீதை் குலறந்து ஆகஸ் ் ைாதத்தில் 1.69 மில்லியனாக குலறந்துள்ளது. 
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❖ ெூலல ைாதத்தில் புதிதாக வசரக்்கப்ப ்  1.58 மில்லியன் சந்தாதாரரக்ளு ன் ஒப்பி ச ்

கசய்லகயில், ஆகஸ் ் ைாதத்தில் 8 சதவீதை் குலறந்து 1.46 மில்லியன் சந்தா 

தாரரக்ளாக பதிவாகியுள்ளதாக கதாழிலாளர ்அரசு காப்பீ ்டு நிறுவனை் கதரிவித்து 

உள்ளது. 

 

கிலளடபோடச ் பயன்போ ்டிற்குே் ேல  

❖ இந்தியா முழுவதுை் கிலளவபாவச ் என்ற ஒரு கலளக்ககால்லியிலனப் பயன்படுத்த 

ைத்திய அரசு இறுதியாக க ்டுப்பாடுகலள விதித்துள்ளது. 

❖ ைனிதன் ைற்றுை் விலங்குகளின் ஆவராக்கியத்திற்கு ஆபத்தான இது ஒரு கலளக் 

ககால்லியாகுை்.  

❖ இந்தியாவில் வதயிலலத் வதா ் ங்களில் கிலளவபாவச ் அதிகைாகப் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. 

 

 

சர்ேடேசச ்சசய்திகள் 

உைக சுகோேோர அலமப்பின் பூஞ்லச முன்னுரிலம டநோய்க்கிருமிகளின் ப ்டியை் 

 
❖ உலக சுகாதார அலைப்பு (WHO) பூஞ்லச கதாற்றுகள் குறித்த "முன்னுரிலை வநாய்க் 

கிருமிகள்" எனப்படுை் முதல் ப ்டியலல கவளியி ் து. 

❖ ைனித ஆவராக்கியத்திற்கு ஒரு மிகப்கபரிய அசச்ுறுத்தலல விலளவிக்கின்ற பூஞ்லச 

முன்னுரிலை வநாய்க்கிருமிகளின் ப ்டியலில் (FPPL) 19 பூஞ்லசகள் அ ங்குை்.  
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❖ உலக சுகாதார அலைப்பின் பூஞ்லச முன்னுரிலை வநாய்க்கிருமிகளின் ப ட்ியலானது 

மூன்று பிரிவுகளாக ‘முக்கியைானது, உயரத்ரை் ைற்றுை் நடுத்தர முன்னுரிலை 

ககாண் லவ’ ஆகிய வலககளாக பிரிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

❖ இந்த பூஞ்லச வநாய்க்கிருமிகள் கபாது சுகாதாரை் ைற்றுை்/அல்லது வளரந்்து வருை் 

பூஞ்லச எதிரப்்புத் திறன் சாரந்்த ஆபத்தின் அடிப்பல யில் ஒவ்கவாரு முன்னுரிலை 

பிரிவிலுை் தரவரிலசப் படுத்தப் படுகின்றன. 

❖ முக்கிய முன்னுரிலை வநாய்க் கிருமிகள் குழுவில், அதிக ைருந்து-எதிரப்்புத் திறன் 

ககாண்  பூஞ்லசயான வகண்டி ா ஆரிஸ், கிரிப்வ ாகாக்கஸ் நிவயாஃபாரை்ன்ஸ், 

ஆஸ்கபரக்ிலஸ் ஃபுமிவக ஸ், ைற்றுை் வகண்டி ா ஆல்பிகன்ஸ் ஆகியலவ அ ங்குை். 

 

அறிவியை் மற்றும் சேோழிை்நு ்பம் 

அக்னி பிலரம் ஏவுகலண 

 

❖ பாதுகாப்பு ைற்றுை் இராணுவ வைை்பா ்டு அலைப்பானது, உள்நா ்டிவலவய 

உருவாக்கப் ப ்  புதிய தலலமுலற கதாழில்நு ்பத்திலனச ்சாரந்்த அணுசக்தி திறன் 

ககாண் , நடுத்தர கதாலலவு வரை்புல ய ஏவுகலணயான அக்னி பிலரை் (அக்னி-பி) 

ஏவுகலணயிலன கவற்றிகரைாக வசாதலன கசய்தது. 

❖ இது இரண்டு க ்   உவலாகக் ககாள்கல ஏவு அலைப்பு ககாண்  ஏவுகலணயாகுை். 

❖ இது அக்னி ரக ஏவுகலண கதா ரின் சமீபத்திய ைற்றுை் ஆறாவது வலகயாகுை். 

❖ இது ஒருங்கிலணந்த ைற்றுை் வழிகா ் ப்ப ்  ஏவுகலண வைை்பா ்டுத் தி ் த்தின் 

கீழ் க ் லைக்கப் ப ் து. 

❖ இந்த ஏவுகலணயானது, 1,000 - 2,000 கிமீ கதாலலவில் உள்ள தனித்தனி இ ங்களுக்கு 

பல வபார ்ஆயுதங்கலள  ஏவுை் திறன் ககாண் து. 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

உமிழ்வு இல சேளி அறிக்லக 2022 

❖ "உமிழ்வு இல கவளி அறிக்லக 2022-இறுதி அறிக்லக" என்ற தலலப்பிலான அறிக்லக 

என்பது சமீபத்தில் ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் தி  ் அலைப்பினால் (UNEP) 

கவளியி ப் ப ் து. 
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❖ உமிழ்வு இல கவளி அறிக்லககள், உமிழ்லவக் குலறப்பதற்காக நாடுகள் வைற் 

ககாண்  உறுதிப்பாடுகளுக்குை், 2100 ஆை் ஆண்டிற்குள் உலக கவப்பநிலல 

அதிகரிப்லப 2 டிகிரி கசல்சியஸுக்குை் கீவழ குலறப்பதற்குத் வதலவயான 

ந வடிக்லககளுக்குை் இல வய உள்ள இல கவளிலய ைதிப்பிடுகின்றன. 

❖ இந்த அறிக்லகயானது, 2030 ஆை் ஆண்டில் பசுலை இல்ல வாயுக்களின் உமிழ்வுகள் 

எந்த அளவில் இருக்குை் என்று கணிக்கப்ப ்டுள்ளது என்பதற்குை் பருவநிலல 

ைாற்றத்தின் வபரழிவு மிக்க விலளவுகலளத் தடுக்க அவற்றின் அளவு எவ்வளவு இருக்க 

வவண்டுை் என்பதற்குை் உள்ள வித்தியாசத்திலனப்  பகுப்பாய்வு கசய்கிறது. 

❖ தற்வபாலதயக் ககாள்லககள் 2100 ஆை் ஆண்டில் 2.8 டிகிரி கசல்சியஸ் கவப்பநிலல 

உயரவ்ுக்கு வழிவகுக்குை். 

❖ தற்வபாலதயப் பருவநிலல உறுதிப்பாடுகலள நல முலறப்படுத்துவதால் இந்த 

நூற்றாண்டின் இறுதியில் 2.4 முதல் 2.6 டிகிரி கசல்சியஸ் வலரயிலான கவப்பநிலல 

உயரல்வ ை ்டுவை குலறக்குை். 

❖ பாரீஸ் உ ன்படிக்லக இலக்குகலள அல வதற்குப் பசுலை இல்ல வாயுக்களின் 

உமிழ்வுகள் 2030 ஆை் ஆண்டிற்குள் 45 சதவிகிதை் குலறக்கப்ப  வவண்டுை். 

❖ சமீபத்திய அறிக்லகயானது மின்சாரை், கதாழில், வபாக்குவரத்து ைற்றுை் க ்டி த் 

துலறகள் ைற்றுை் உணவு ைற்றுை் நிதி அலைப்புகள் ஆகிய 6 பகுதிகளில் தீரவ்ு 

ந வடிக்லககலள வைற்ககாள்ள வவண்டுை் என்று பரிந்துலரதத்து. 

❖ குலறந்த காரப்ன் கபாருளாதாரத்திலன வநாக்கி உலலகக் ககாண்டு கசல்வதற்கு 

ஒவ்கவாரு ஆண்டுை் 4 முதல் 6 டிரில்லியன் அகைரிக்க  ாலர ்முதலீடு வதலவப்படுை் 

என்று இந்த அறிக்லக ைதிப்பிடுகிறது. 

 

 

மோநிைச ்சசய்திகள் 

சசௌர்யோ திேோஸ் 

❖ பாதுகாப்பு அலைசச்கைானது, ெை்மு & காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில், ‘கசௌரய்ா திவாஸ்’ 

ககாண் ா ் ங்கலள ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 
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❖ இது 1947 ஆை் ஆண்டில் பு ்காை் விைான நிலலயத்தில் இந்திய இராணுவத்தினால் 

வைற்ககாள்ளப்ப ்  விைானை் சாரந்்த ந வடிக்லகயின் 75வது ஆண்டு நிலறவிலன 

நிலனவு கூருவலத வநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ 1947 ஆை் ஆண்டு அக்வ ாபர ் 27 ஆை் வததியன்று, ெை்மு ைற்றுை் காஷ்மீரில் இருந்து 

பாகிஸ்தான் அரசின் ஆதரவு கபற்ற பழங்குடி பல கயடுப்பாளரக்லள கவளிவயற்றச ்

கசய்வதற்காக இந்திய இராணுவைானது இந்திய விைானப் பல  மூலை் விைானத்தில் 

ஏற்றப்ப ்டு, பு ்காை் விைான நிலலயத்தில் தலரயிறக்கப்ப ் து. 

 

 

பிரபைமோனேரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆை்பர் ட ோ ்ஜர் அறிவியை் குறியீடு 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டு ஆல்பர ்வ ா ்ெர ்(AD) அறிவியல் குறியீ ்டில் ஐை்பத்திரண்டு இந்திய 

விஞ்ஞானிகள் உலகின் முன்னணி இரண்டு சதவீத அறிவியலாளரக்ள் ப ்டியலில் 

இ ை் கபற்றுள்ளனர.் 

❖ உலகின் முன்னணி 2 சதவீத அறிவியலாளரக்ள் ப ்டியலில் இந்தியா 21வது இ த்தில் 

உள்ள நிலலயில் உலகின் தலலசிறந்த அறிவியலாளரக்ள் ப ்டியலில் 4,935 

நபரக்ளு ன் அகைரிக்கா இ ை் கபற்றுள்ளது. 

❖ 50,245 இந்திய அறிவியலாளரக்ளு ன் 216 நாடுகளின் அறிவியலாளரக்ள் "கபாதுத் தர 

வரிலசயில்" ப ்டியலி ப்ப ்டுள்ளனர.் 

❖ இது தனிநபர ் அறிவியலாளரக்ளின் அறிவியல் கசயல்திறன் ைற்றுை் அறிவியல் 

உற்பத்தித் திறன் ைதிப்பு கூ ் லின் அடிப்பல யிலான தரவரிலச ைற்றுை் பகுப்பாய்வு 

அலைப்பு ஆகுை். 

❖ உலகின் முன்னணி 2 சதவீத அறிவியலாளரக்ள் ப ்டியலில் ஹாரவ்ரட்ு பல்கலலக் 

கழகை் அதிக எண்ணிக்லகயிலான அறிவியலாளரக்லளக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ அலதத் கதா ரந்்து ஸ் ான்வபார ்் பல்கலலக்கழகை் ைற்றுை் ஆக்ஸ்வபாரட்ு 

பல்கலலக் கழகை் ஆகியலவ உள்ளன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஜம்மு கோஷ்மீர் இலணப்பு தினம் - அக்ட ோபர் 26 

❖ 1947 ஆை் ஆண்டில் ைகாராொ ஹரி சிங், ெை்மு ைற்றுை் காஷ்மீலர இந்தியாவின் 



•   
•    
 

 
 

ஒருங்கிலணந்த பகுதியாக ைாற்றுவதற்கான ஒரு ஒப்பந்தத்தில் லககயழுத்தி ்  

தினத்லத இது நிலனவு கூருகிறது. 

❖ ெை்மு ைற்றுை் காஷ்மீர ்இலணப்புத் தினைானது, 2020 ஆை் ஆண்டில் ெை்மு ைற்றுை் 

காஷ்மீரில் ஒவ்கவாரு ஆண்டுை் ககாண் ா ப்படுை் கபாது விடுமுலற நாளாக 

ைாற்றப் ப ் து. 

❖ முதலில், ைகாராொ ஹரி சிங் தனது ைாநிலத்தின் சுதந்திரத்லதத் தக்க லவத்துக் 

ககாள்ள முடிவு கசய்து, இரு அண்ல  நாடுகளு னுை் நிலலத்தன்லை ஒப்பந்தங்களில் 

லககயழுத்தி ் ார.் 

❖ இருப்பினுை், பதான் பழங்குடியினர ் ைற்றுை் பாகிஸ்தாலனச ் வசரந்்த இராணுவ 

வீரரக்ளின் தாக்குதல்கலள எதிர ்ககாண்  அவர,் இந்தியாவின் உதவிலய நாடினார.் 

❖ இவ்வாறு, ைகாராொ 1947 ஆை் ஆண்டு அக்வ ாபர ் 26 ஆை் வததியன்று, இந்த 

ஒப்பந்தத்தில் லககயழுத்தி ் ார.் 

 

 

டேசிய ஒற்றுலம தினம் - அக்ட ோபர் 31 

 

❖ ராஷ்டிரிய ஏக்தா திவாஸ் அல்லது வதசிய ஒற்றுலை தினைானது, 2014 ஆை் ஆண்டு 

முதல் ஒவ்வவார ்ஆண்டுை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது இந்தியாவின் இருை்பு ைனிதர ் சரத்ார ் வல்லபாய் பவ ல் அவரக்ளின் பிறந்த 



•   
•    
 

 
 

நாலளக் ககாண் ாடுை் வலகயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இவர ் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் உள்துலற அலைசச்ராகவுை், துலணப் 

பிரதைராகவுை் விளங்கினார.் 

❖ பரவ்தாலி பகுதிலயச ் வசரந்்த கபண்கள் வல்லபாய் பவ ல் அவரக்ளுக்கு 'தலலவர'் 

என்று கபாருள்படுை் வலகயில் 'சரத்ார'் என்ற ப ் த்லத வழங்கினர.் 

 

உைக நகரங்கள் தினம் - அக்ட ோபர் 31 

❖ உலகின் நகரப்்புறச ் சவால்கலள வலியுறுத்தச ் கசய்வலதயுை், புதிய நகரப்்புறச ்

கசயல்பா ்டு நிரலல வநாக்கி சரவ்வதசச ்சமூகத்லத ஈடுபடுத்துவலதயுை் இந்த நாள் 

வநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது முதன்முதலில் 2014 ஆை் ஆண்டில் ககாண் ா ப்ப ் து. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, "உலகில் முன்வனறிச ்கசல்ல உள்ளூர ்

சாரந்்த வைை்பா ்டு ந வடிக்லக" என்பதாகுை். 

 

 

          

 


