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அக்ட ோபர் – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியக் கிரிக்ககட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் 36வது தலைவராக ரராஜர ் பின்னி 

ரதரந்்கதடுக்கப் பட்டுள்ளார.்  

o உைகின் வளமான கிரிக்ககட் வாரியத்லத வழி நடத்தும் கபாறுப்பிலன சவுரவ் 

கங்குலியிலன அடுத்து இவர ்ஏற்க உள்ளார.்  

 

டேசியச ்சசய்திகள் 

INTERPOL அமைப்பின் 90வது சபோதுச ்சமப 

❖ INTERPOL அலமப்பின் 90வது கபாதுச ்சலப புது கடை்லியிை் நலடகபற்றது. 

❖ இது 195 உறுப்பினரக்லளக் ககாண்ட உைகின் மிகப்கபரிய ஒரு காவை்துலற அலமப்பு 

ஆகும். 

❖ கபாதுச ்சலப என்பது சரவ்ரதசக் காவை்துலற அலமப்பின் உயரம்ட்ட ஆளுலகக் குழு 

மற்றும் முக்கியமான முடிவுகலள எடுப்பதற்கு ஆண்டிற்கு ஒருமுலற கூடுகிறது. 

❖ 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவிை் இந்த கபாதுச ்சலப நலடகபறுகிறது. 

❖ இந்தியாவிை் கலடசியாக 1997 ஆம் ஆண்டிை் இந்தப் கபாதுச ்சலப நலடகபற்றது. 

 

 

சர்வடேசச ்சசய்திகள் 

IBSAMAR VII பயிற்சி 

❖ 7வது இந்தியா-பிரரசிை்-கதன்னாப்பிரிக்கா கடை்சார ் (IBSAMAR) பயிற்சியிை் 

பங்ரகற்பதற்காக ஐஎன்எஸ் தரக்ாஷ் என்ற கப்பை் கதன்னாப்பிரிக்காவின் எலிசகபத் 

துலறமுகத்திலனச ்கசன்றலடந்தது. 

❖ IBSAMAR என்பது இந்தியா - பிரரசிை் - கதன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் முத்தரப்பு 

பாதுகாப்பு ஒத்துலைப்பின் முக்கிய ஒரு அங்கமாகும். 

❖ இது இந்தியா, பிரரசிை் மற்றும் கதன்னாப்பிரிக்கா நாட்டுக் கடற்பலடகளுக்கு 
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இலடயிைான ஒரு கூட்டுப் பன்னாட்டுக் கடை்சார ்பயிற்சியாகும். 

❖ முந்லதய IBSAMAR பயிற்சியானது (IBSAMAR VI) கதன்னாப்பிரிக்காவின் லசமன்ஸ் 

டவுனிை் 2018 ஆம் ஆண்டிை் நடத்தப்பட்டது. 

 

 

பல் பரிைோண வறுமைக் குறியீடு 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உைகளாவிய பை் பரிமாண வறுலமக் குறியீட்டிலன (MPI) 

ஐக்கிய நாடுகளின் ரமம்பாட்டுத் திட்ட அலமப்பு (UNDP) மற்றும் ஆக்ஸ்ரபாரட்ு 

வறுலம மற்றும் மனித ரமம்பாட்டு முன்கனடுப்பு அலமப்பு (OPHI) ஆகியவற்றினாை் 

கவளியிடப் பட்டது. 

முக்கிய சிறப்பை்சங்கள் 

❖ உலகின் 1.2 பிை்லியன் மக்கள் பை பரிமாணங்களின் அடிப்பலடயிை் ஏை்லம 

நிலையிை் உள்ளனர.் 

❖ அவரக்ளிை் கிட்டத்தட்டப் பாதியளவிற்கும் ரமைானவரக்ள் கடுலமயான வறுலமயிை் 

வாை்கின்றனர.் 

❖ ஏை்லம நிலையிை் உள்ள பாதியளவிற்கும் ரமைானவரக்ள் (593 மிை்லியன்) 18 வயதிற்கு 

உட்பட்ட குைந்லதகள் ஆவர.் 

❖ ஆப்பிரிக்காவின் துலண சஹாரா பகுதி (579 மிை்லியன்), கதற்காசியா (385 மிை்லியன்) 

பபான்றப் பகுதிகளில் உள்ள ஏலைகளின் எண்ணிக்லக அதிகமாக உள்ளது. 

❖ இரண்டு பிராந்தியங்களிலும் ரசரந்்து 83% ஏலை மக்கள் வசிக்கின்றனர.் 

❖ கடந்த 15 ஆண்டுகளிை் 415 மிை்லியன் மக்கலள வறுலம நிலையிை் இருந்து இந்தியா 

மீட்கடடுத்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவிை் இன்னும் 22.8 ரகாடி ரபர ் பை் பரிமாண ஏை்லம நிலையிை் உள்ள 

நிலலயில், அவரக்ளிை் 9.7 ரகாடி ரபர ்குைந்லதகள் ஆவர.் 

❖ இந்தியாலவத் கதாடரந்்து 9.6 ரகாடி என்ற அளவுடன் லநஜீரியா இடம் கபற்றுள்ளது. 

❖ இந்த இந்திய மக்களிை் மூன்றிை் இரண்டு பங்கினர,் குலறந்தபட்சம் ஒருவராவது 

ஊட்டச ்சத்துக் குலறபாடு ககாண்டவர ்உள்ள குடும்பத்திை் வாை்கின்றனர.் 

❖ நாட்டிை் 2005/06 ஆம் ஆண்டிை் 55.1% ஆக இருந்த வறுலமயின் நிலை 2019/21 ஆம் 

ஆண்டிை் 16.4% ஆகக் குலறந்துள்ளது. 
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❖ 2005-06 மற்றும் 2019-21 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடப்பட்ட 15 ஆண்டு காைப்பகுதியிை் 

இந்தியாவிை் 41.5 ரகாடி மக்கள் வறுலமயிலிருந்து கவளிரயறியுள்ளனர.் 

❖ தற்ரபாது கதற்காசியாவிை் துலண சஹாரா ஆப்பிரிக்காலவ விட குலறவான 

அளவில் ஏலைகளின் எண்ணிக்லக பதிவாகவிை்லை. 

❖ 2005/2006 முதை் 2015/2016 வலரயிைான காைக்கட்டத்திை் பதிவான 8.1% உடன் ஒப்பிடும் 

ரபாது, 2015/2016 ஆம் ஆண்டு முதை் 2019/21 ஆம் ஆண்டு வலரயிைான ஒப்பீட்டு 

அளவிைான குலறப்பு ஆண்டிற்கு 11.9% அளவிற்கு ரவகமான ஒன்றாக பதிவானது. 

❖ 2015-16 ஆம் ஆண்டிை் ஏை்லமயான மாநிைமாக இருந்த பீகார,் பை் பரிமாண வறுலமக் 

குறியீட்டு மதிப்பிை் முழுலமயான அடிப்பலடயிை் மிக ரவகமான குலறவு ஏற்பட்டது. 

❖ 2015/2016 ஆம் ஆண்டிை் பதிவான ஏை்லமயான மாநிைங்களாகப் பதிவான 10 

மாநிைங்களுள், 2019-21 ஆம் ஆண்டிை் ஒரர ஒரு மாநிைம் (ரமற்கு வங்காளம்) இந்தப் 

பட்டியலிை் இருந்து கவளிரயறியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவிை் உள்ள மாநிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரரதசங்களிை், ரகாவா 

மாநிைத்திை் அதிக சரிவு பதிவாகியுள்ளது.  

❖ அலதத ் கதாடரந்்து ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர,் ஆந்திரப் பிரரதசம், சத்தீஸ்கர ் மற்றும் 

ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிைங்கள் இடம்கபற்றுள்ளன. 

❖ கிராமப்புறங்களிை் 2015-2016 ஆம் ஆண்டிை் 36.6% ஆக இருந்த வறுலம நிலை 2019-2021 

ஆம் ஆண்டிை் 21.2% ஆகவும், அதுரவ நகரப்்புறங்களிை் 9.0 சதவீதத்திலிருந்து 5.5% 

ஆகவும் குலறந்துள்ளது. 

 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

75 புதிய எண்ணிை வங்கி அலகுகள் 

❖ இந்தியப் பிரதமர ் அவரக்ள் 75 மாவட்டங்களிை் 75 எண்ணிம வங்கி அைகுகலளத் 

கதாடங்கி (DBU) லவத்துள்ளார.் 

❖ எண்ணிம வங்கி அைகு என்பது ஒரு சிறப்பு நிலையான வணிக அைகு அை்ைது லமயம் 

ஆகும். 

❖ இது பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளாை் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது எண்ணிம வங்கி தயாரிப்புகள் மற்றும் ரசலவகலள வைங்குவதற்கும், ஏற்கனரவ 

உள்ள நிதி தயாரிப்புகள் மற்றும் ரசலவகலள எந்த ரநரத்திலும் எண்ணிம முலறயிை் 

சுய ரசலவ அடிப்பலடயிை் வைங்குவதற்குமான சிை குலறந்தபட்ச எண்ணிம 
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உள்கட்டலமப்லபக் ககாண்டுள்ளது. 

 

 

பிரபலைோனவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

சர் மசயே் ேனிசச்ிறப்பு விருது 

 

❖ ரபராசிரியர ் பாரப்ரா கமட்காை்ஃப் அவரக்ளுக்கு அலிகார ் முஸ்லிம் பை்கலைக் 

கைகத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சர ் லசயத் தனிசச்ிறப்பு விருதானது வைங்கப் 

பட்டது. 

❖ இந்த விருதானது அந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனர ்சர ்லசயத் அகமது கான் அவரக்ளின் 

205வது பிறந்த நாளன்று வைங்கப்படுகிறது. 

❖ ரபராசிரியர ் கமட்காை்ஃப் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானின் முஸ்லீம் மக்களின் 

வரைாற்லறப் பற்றி விரிவாக எழுதியுள்ளார.் 

 

புக்கர் பரிசு 

❖ இைங்லக எழுத்தாளர ்கஷஹான் கருணாதிைகா "The Seven Moons of Maali Almeida" என்ற 

அவரது புதினத்திற்காக புக்கர ்பரிலச கவன்றுள்ளார.் 

❖ லமக்ரகை் ஒண்டாடர்ஜவுக்குப் பிறகு, இந்த விருதிலனப் கபற்ற இைங்லக 
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நாட்டிலனச ் ரசரந்்த இரண்டாவது எழுத்தாளர ் என்ற கபருலமலய இவர ் கபற்று 

உள்ளார.் 

 

 

விமளயோ ்டுச ்சசய்திகள் 

ட ோதி யோர்ரோஜி 

❖ ரஜாதி யரர்ாஜி 2022 ரதசிய விலளயாட்டுப் ரபாட்டியிை் 13 வினாடிகளுக்கு குலறவான 

ரநரத்திை் ஓடி, மகளிருக்கான 100 மீட்டர ் தலட ஓட்டத்திை் கவற்றி கபற்று தங்கப் 

பதக்கம் கவன்ற முதை் இந்தியப் கபண்மணி என்ற கபருலமலயப் கபற்று வரைாறு 

பலடத்துள்ளார.் 

❖ ஆந்திரப் பிரரதச மாநிைத்தின் சாரப்ாக பங்ரகற்று, இறுதிப் ரபாட்டியிை் 12.79 

வினாடிகளிை் கடந்து தனது கசாந்த ரதசியச ்சாதலனலய முறியடித்தார.் 

❖ முன்னதாக, ரஜாதி யரர்ாஜி மகளிருக்கான 100 மீட்டர ் ரபாட்டியிை் ஸ்ப்ரிண்டர ்

வீரரக்ளான  லைம் டூட்டி சந்த் மற்றும் ஹிமா தாஸ் ஆகிரயாலரப் பின்னுக்குத் தள்ளி, 

தங்கம் கவன்றார.் 

 

 

சேோை்ைரோ ு குடகஷ் 

❖ இந்திய இளம்கபண் ரடானாரும்மா குரகஷ் தற்ரபாது நலடகபற்று வரும் எயிம்கசஸ் 

ரரபிட் ஆன்லைன் ரபாட்டியிை் ரமக்னஸ் காரை்்சலனத் ரதாற்கடித்து வரைாறு 
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பலடத்தார.் 

❖ உைக சாம்பியனான அவலரத் ரதாற்கடித்த இளம் வீரர ் என்ற கபருலமலய இவர ்

கபற்றுள்ளார.் 

❖ முன்னதாக 19 வயதான சக ரபாட்டியாளரான அரஜ்ுன் எரிலகசி உைக சாம்பியலன 

வீை்த்தி தனது முதை் கவற்றிலயப் பதிவு கசய்தார.் 

❖ 16 வயதுலடய மற்கறாரு இந்திய இலளஞரான R. பிரக்ஞானந்தா, ஏற்கனரவ இந்த 

ஆண்டிை் இரண்டு முலற காரை்்சலன வீை்த்தியுள்ளார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக மக கழுவுேல் தினை் - அக்ட ோபர் 15 

 

❖ ரநாய்கலளத் தடுப்பதற்கும் உயிரக்லளக் காப்பாற்றுவதற்கும் பயனுள்ள மற்றும் 
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மலிவான வழியாக கருதப்படும் ரசாப்பிலனக் ககாண்டு லக கழுவுவதன் 

முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரல்வயும் புரிதலையும் அதிகரிப்பலத இது 

ரநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "உைகளாவிய லக சுகாதாரத்திற்காக 

ஒன்றுபடுங்கள்" என்பதாகும். 

❖ இந்தத் தினமானது உைக லக கழுவுதை் கூட்டாண்லம அலமப்பு மூைம் நிறுவப்பட்டது. 

 

உலக உணவு தினை் - அக்ட ோபர் 16 

❖ 1945 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் உணவு மற்றும் ரவளாண்லம அலமப்பு 

(FAO) நிறுவப்பட்ட ஆண்டு நிலறலவக் குறிக்கும் வலகயிை் இந்த நாள் ககாண்டாடப் 

படுகிறது. 

❖ உைகளவிை் நிைவும் பசி நிலைலமயிலன எதிரத்த்ுப் ரபாராடுவதும், அலத ஒழிக்கச ்

கசய்வதும் இத்தினத்தின் முக்கிய ரநாக்கங்களாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக உணவு தினத்தின் கருத்துரு, “ஒருவரும் விடுபடக் 

கூடாது" என்பதாகும். 

❖ இந்தத் தினமானது முதலிை் 1979 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்திை் நிறுவப்படட்து. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் உைகப் பசிக் குறியீட்டிை், இடம் கபற்ற 121 நாடுகளிை் இந்தியா 

107வது இடத்லதப் கபற்றது. 

 

 

சர்வடேச வறுமை ஒழிப்பு தினை் - அக்ட ோபர் 17 

 

❖ இது உைகளாவியப் பிரசச்ிலனயான வறுலம பற்றியும், அது மனித உரிலமகள் 
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மற்றும் மனித மாண்புகலள எவ்வாறு மீறுகிறது என்பது பற்றிய விழிப்புணரல்வயும் 

ஏற்படுத்துவதற்கான தினமாகும். 

❖ பாரீஸ் நகரிை் நலடகபற்ற, கடும் வறுலம, வன்முலற மற்றும் பட்டினியாை் பாதிக்கப் 

பட்டவரக்ளின் நிலனரவந்தை் நிகை்வானது இத்தினத்தின் முதை் சம்பவமும் 

வரைாற்றுப் பின்னணியும் ஆகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான சரவ்ரதச வறுலம ஒழிப்பு தினத்தின் கருத்துரு, "நலடமுலறயிை் 

அலனவருக்கும் மரியாலத" என்பதாகும். 

❖ இந்த ஆண்டு சரவ்ரதச வறுலம ஒழிப்பு தினத்தின் 30வது ஆண்டு விைாவாகும். 
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