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அக்ட ோபர் – 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஒடிசா முதல்வர ்நவீன் பட்நாயக், கால்பந்துக் கலாசச்ாரத்ததக் கடைமட்டத்தில் உள்ள 

அடைத்து மக்கள் மத்தியிலும் ககாண்டு கசல்லும் வதகயில் அந்த மாநிலத்தில் 

‘அதனவருக்கும் கால்பந்து’ என்ற ஒரு திட்டத்திதனத் கதாடங்கியுள்ளார.் 

 

டேசியச ்சசய்திகள் 

LiFE பிரசச்ோரம் 

❖ சுற்றுசச்ூழலுக்கான வாழ்க்தக முதற (LiFE) என்ற பிரசச்ாரம் ஆனது, 2021 ஆம் ஆண்டில் 

கிளாஸ்ககா நகரில் நதடகபற்ற COP26 மாநாட்டில் பிரதமர ் அவரக்ளால் கதாடங்கப் 

பட்டது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் கபாதுசக்சயலாளர ் (UNSG) அன்கடானிகயா குட்டகரஸ், 

இந்தப் பிரசச்ாரத்திற்கான தககயடு, சின்னம் மற்றும் முழக்கம் ஆகியவற்றின் 

கவளியீட்டு விழாவில் இந்தியப் பிரதமருடன் இதணந்து பங்ககற்றார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் கபாதுசக்சயலாளர ்

தனது இரண்டாவது பதவிக் காலத்தத கதாடங்கிய பின்னர,் அவர ் கமற்ககாள்ளும் 

முதல் இந்தியப் பயணம் இதுவாகும். 

 

 

டேசிய அறிவுசோர் சசோே்து மோநோடு 2022 

❖ இது கதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு வரத்்தக கமம்பாட்டுத் துதறயினால் ஏற்பாடு கசய்யப் 

பட்டது. 

❖ இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு ‘அறிவுசார ்கபாருளாதாரத்தின் வளரச்ச்ிதய ஊக்குவிக்கச ்

சசய்வதற்காக அறிவுசார ்கசாத்து சாரந்்த சுற்றுசச்ூழல் அதமப்தப வலுப்படுத்துதல்’ 

என்பதாகும். 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் 81வது இடத்தில் இருந்த இந்தியா 2022 ஆம் ஆண்டில் 40வது 

இடத்திற்கு முன்கனறியது. 

❖ இந்தத ்தரவரிதசயின் முதல் 10 இடங்களுக்குள் இந்தியாவிதனக் ககாண்டு வர நமது 
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அரசாங்கம் முயல்கிறது. 

❖ அறிவுசார ் கசாதத்ு என்பது புத்தாக்கங்கள் கபான்ற அறிவின் பதடப்பாக்கங்கள்; 

இலக்கிய மற்றும் கதலப் பதடப்புகள்; வடிவதமப்புகள்; வரத்்தகத்தில் பயன்படுத்தப் 

படும் சின்னங்கள், கபயரக்ள் மற்றும் படங்கள் ஆகியவற்றிதனக் குறிக்கிறது. 

 

 

சர்வடேசச ்சசய்திகள் 

நிலையோன மலை டமம்போ ்டு உசச்ி மோநோடு 2022 

❖ 11வது நிதலயான மதல கமம்பாட்டு உசச்ி மாநாடானது (SMDS-XI) லடாக்கின் கல நகரில் 

நதடகபற்று வருகிறது. 

❖ இது இந்திய இமயமதலப் பகுதி (IHR) முழுவதும் கசயலாற்றி வரும் ஒரு குடிதம சாரந்்த 

சமூக அதமப்பின் ததலதமயிலான மன்றமான ஒருங்கிதணந்த மதல மமம்பாை்டு 

முன்கனடுப்பின் (IMI) ஒரு முதன்தமயான வருடாந்திர நிகழ்வாகும். 

❖ இந்திய இமயமதலப் பகுதியானது 10 மதலசார ் மாநிலங்கள், இரண்டு ஒன்றியப் 

பிரகதசங்கள் மற்றும் நான்கு மதலசார ்மாவட்டங்கதள உள்ளடக்கியது. 

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டின் கருத்துரு, ‘சுற்றுலாப் பயணத்தத நிதலயான மதல 

கமம்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்துதல்’ என்பதாகும். 

 

 

B20 இந்டேோடனசியோ உைகளோவியப் டபசச்ுவோரே்்லே பற்றிய மோநோடு 

❖ கதாழில்துதற மற்றும் உள்நாட்டு வரத்்தக ஊக்குவிப்புத் துதறயானது, இந்திய 

கதாழில் துதற கூட்டதமப்புடன் இதணந்து B20 இந்கதாகனசியா உலகளாவியப் கபசச்ு 
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வாரத்்தத மாநாட்டிதன நடத்தியது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு B20 இந்கதாகனசியா உலகளாவியப் கபசச்ுவாரத்்தத மாநாடானது 

இந்திய அரசினால் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இது B20 இந்கதாகனசிய அதமப்பின் ககாள்தகப் பரிந்துதரகளுடன் இந்தியத் கதாழில் 

துதறயின் கருத்துகதளச ்சீரதமப்பதத கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ வணிகம் 20 (B20) என்ற அதமப்பானது 2010 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது உலகளாவிய வணிகச ் சமூகத்துடனான அதிகாரப்பூரவ் G20 உதரயாடல் மன்றம் 

ஆகும். 

 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

IDBI வங்கியின் முேலீடு விலக்கம் 

 

❖ கபாதுத்துதற வங்கிகளுக்கான ஏலதாரரக்ளின் பரவலான கதாகுப்பிதனக் ககாண்டு 

வரக் கூடிய விளம்பரதாரர ்அளவுருக்கதள மாற்றியதமப்பது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிடம் அரசாங்கம் ககட்டுக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ தற்கபாது நாை்டில் 12 கபாதுத்துதற வங்கிகள் உள்ளன. 

❖ தற்கபாதுள்ள எந்த வங்கியும் புதிய வங்கிதய ஊக்குவிக்க முடியாது எை்றும், அகத 

விளம்பரதாரர ் மற்கறாரு வங்கிதய விளம்பரப்படுத்த முடியாது என்றும் ரிசரவ்் 
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வங்கியின் விதிமுதறகள் கதளிவாகக் கூறி இருப்பதால், வங்கித் தனியாரம்யமாக்கல் 

பலனளிக்கக் கூடியதாக உள்ளது. 

❖ 2021-22 (ஏப்ரல்-மாரச்)் ஆம் ஆண்டு நிதிநிதல அறிக்தகயில் இரண்டு கபாதுத்துதற 

வங்கிகதளயும் ஒரு கபாதுக் காப்பீட்டு நிறுவனதத்தயும் தனியாரம்யமாக்குவதற்காக 

முன்கமாழியப்பட்டது. 

❖ கபாதுத்துதற வங்கிகதளத் தனியாரம்யமாக்குவதற்குச ்சட்டத் திருத்தங்கள் கததவப் 

படும். 

 

ஒே்துலைப்பு மற்றும் டமம்போ ்டு அலமப்பின் இலைய சங்டகேச ் சசோே்து 

அறிக்லக க ் லமப்பு 

 

❖ ஒத்துதழப்பு மற்றும் கமம்பாட்டு அதமப்பானது, ஒரு புதிய இதணய சங்ககத-கசாத்து 

அறிக்தகக் கட்டதமப்தப (CARF) அறிவித்துள்ளது. 

❖ ஒத்துதழப்பு மற்றும் கமம்பாட்டு அதமப்பின் கட்டதமப்பானது இதணய சங்ககத-

கசாதத்ுக்கள் கதாடரப்ான தகவல்கதளப் புகாரளிப்பதற்கும் பரிமாற்றம் 

கசய்வதற்கும் வசதிகதள வழங்குகிறது. 

❖ G20 அதமசச்ரக்ள் மற்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநரக்ளிடம் இந்தக் கட்டதமப்புகள் 

வழங்கப் படும். 

❖ இதணய சங்ககத-கசாத்துக்கள் G20 அதமப்பின் கபாதுவான அறிக்தகயிடல் 

தரத்தினால் (CRS) முழுதமயாக உள்ளடக்கப் படவில்தல எை்பமதாடு வரி ஏய்ப்பு 

அபாயத்ததயும் இது அதிகரிக்கிறது. 

❖ இதணய சங்ககத-கசாத்துக்கதள, எந்த ஒரு மத்திய நிரவ்ாகியிடமும் அதன் 

பரிமாற்றம் மற்றும் பரிவரத்்ததனகள்/உடதமகள் பற்றிய முழு விவரத்திடைப் பற்றி 

கதரியப் படுத்தாமலும் தவத்திருக்க இயலும். 

❖ இதணய சங்ககதப் பணச ்சந்ததயானது, இதணய சங்ககத-கசாத்துப் பரிமாற்றங்கள் 

மற்றும் பல்கவறு முதறப்படுத்தப்படாத பணத்கதாகுப்பு வழங்குநரக்ள் சந்ததயில் 
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இடம் கபறுவதற்கு வழி வகுத்தது. 

❖ இந்தக் கட்டதமப்பானது உள்நாட்டுச ் சட்டமாக மாற்றக் கூடிய வதகயிலான மாதிரி 

விதிகதளக் ககாண்டுள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

டாக்டர் திலீப் மஹலனனாபிஸ் 

❖ ைாக்ைர ்திலீப் மஹலமைாபிஸ் சமீபத்தில் காலமாைார.் 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டு வங்காளமதச விடுதடலப் மபாரிை் மபாது, நிரம்பி வழியும் அகதிகள் 

முகாம்களில் அவர ்ORS எை்ற குடிநீடர அறிமுகம் சசய்து பலருக்குத் தைது மசடவடய 

வழங்கி வந்தார.் 

❖ அந்த காலக் கை்ைத்தில் அங்குப் பரவலாக பரவி வந்த காலரா மற்றும் வயிற்றுப் மபாக்கு 

மபாை்ற மநாய்கள் அவடர ORS எை்ற குடிநீடரக் கண்டுபிடிப்பதற்கு வழி வகுத்தது. 

❖ அவரது இந்தச ்சிறப்பு மருந்தாைது "20 ஆம் நூற்றாண்டிை் மிக முக்கியமாை மருத்துவக் 

கண்டுபிடிப்பு" எை்று தி லாை்சசை ்அடமப்பிைால் அடழக்கப்படுகிறது. 

❖ 2002 ஆம் ஆண்டில், ைாக்ைர ் திலீப் மஹாலைாபிஸ் மற்றும் ைாக்ைர ் நதாைிமயல் எஃப் 

பியரஸ்் ஆகிமயார ் வாய்வழி நீரச்ச்த்து இழப்பீைட்ிடை ஈடு சசய்தல் சிகிசட்சடயக் 

கண்டுபிடித்துச ் சசயல்படுத்தியதற்காக சகாலம்பியா பல்கடலக்கழகத்திைால் 

வழங்கப் பை்ை சபாலிை் பரிசிடைப் சபற்றைர.் 

 

 

பனலான் டி'ஓர் அல்லது ஃபபமினின் விருது 

 

❖ பிரஞ்சு நாை்டைச ்மசரந்்த சதாழில்முடறக் கால்பந்து வீரராை ரியல் மாை்ரிை ்அணியிை் 

கரீம் சபை்சிமா, 2022 ஆம் ஆண்டிற்காை ஆைவருக்காை பமலாை் டி'ஓர ் (தங்கப் பந்து 

Award  Winner 

Ballon d’Or (Men) Real Madrid’s Karim Benzema 

Ballon d’Or (Women) Alexia Putellas (Barcelona) 

Kopa Award Gavi (Barcelona) 

Gerd Muller Award Robert Lewandowski (Barcelona) 

Yashin Trophy Thibaut Courtois (Real Madrid) 

Club of the Year Award Manchester City 

Socrates Award Sadio Mane (Liverpool) 
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விருது) விருதிடை சவை்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்இந்தப் பரிடச சவை்ற 5வது பிசரஞ்சுக்காரர ்ஆவார.் 

❖ ஸ்சபயிை் நாை்டிடைச ் மசரந்்த ஒரு சதாழில்முடறக் கால்பந்து வீராங்கடையாை 

பாரச்ிமலாைா கால்பந்து அணியிை் அசலக்ஸியா புை்சைல்லாஸ், 2வது முடறயாக 

சபண்களுக்காை பமலாை் டி'ஓர ் விருது அல்லது பமலாை் டி'ஓர ் ஃசபமிைிை் விருடத 

சவை்றுள்ளார.் 

 

 

‘101 ஊஞ்சல்’ உலக சாதனனப் புத்தகம் 

 

❖ சவுத் இந்தியை் வங்கியாைது, 101 ஊஞ்சல்கடள நிறுவி அவற்டற இயக்கச ்

சசய்ததற்காக உலக சாதடைப் புத்தகத்தில் இைம் சபற்றது. 

❖ அந்த வங்கியாைது ‘ஒை்ைிசச்ிருக்கம் ஊஞ்சலாைம்’ எை்ற நிகழ்டவ ஏற்பாடு சசய்து 

உள்ளது. 

❖ மமலும் அது 101 ஊஞ்சல்கடள நிறுவி ஊஞ்சலாடியதற்காக உலக சாதடைப் 

புத்தகத்தில் இைம் சபற்றுள்ளது. 

❖ ‘ஒை்ைிசச்ிருக்கம் ஊஞ்சலாைம்’ எை்ற நிகழ்வில் தற்மபாது நடைசபற்று வரும் திருவிழா  

காலங்களில் ஒற்றுடம மற்றும் சசழிப்டபக் சகாண்ைாடுவதற்காக மக்கள் சபரும் 

அளவில் கூடிைர.் 
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❖ இதற்காகப் பாரம்பரிய முடறயில் மரம் மற்றும் கயிறு ஆகியடவ பயை்படுத்தி 

ஊஞ்சல் சசய்யப்பை்ைது. 

 

இதரச ்பசய்திகள் 

சமத்துவமின்னமயினனக் குனறப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டுக் குறியீடு – 2022 

 

❖ இது 161 நாடுகள் தைது மக்கள் மத்தியில் சமத்துவமிை்டமடயக் குடறப்பதில் மமற் 

சகாள்ளும் சசயல்திறடை மதிப்பிடுகிறது. 

❖ இந்தக் குறியீைாைது சபாதுச ்மசடவகள் (சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு), 

வரிவிதிப்பு மற்றும் சதாழிலாளரக்ளிை் உரிடமகள் ஆகிய துடறகளில் நாடுகளிை் 

சகாள்டககள் மற்றும் சசயல்களிை் அடிப்படையில் தரவரிடசப்படுத்துகிறது. 

❖ இது ஆக்ஸ்பாம் இை்ைரம்நஷைல் மற்றும் சைவலப்சமண்ை் ஃடபைாை்ஸ் இை்ைர ்

மநஷைல் ஆகியவற்றிை் ஒரு கூை்டுத் திை்ைமாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்காை இந்தக் குறியீடு, சபருந்சதாற்றுக் காலத்திை் மபாது 

சமத்துவமிை்டமடய எதிரத்்துப் மபாராடும் நாடுகளிை் சகாள்டககள் மற்றும் 

சசயல்களிை் முதலாவது விரிவாை மதிப்பீைாகும். 

❖ குடறந்த வருமாைம் மற்றும் குடறந்த நடுத்தர வருமாைம் சகாண்ை நாடுகள் தைது 

வரவு சசலவுத் திை்ைத்தில் சுகாதாரச ் சசலவிைங்களில் 50% வடர தைது பங்டகக் 

குடறத்துள்ளை. 

❖ 50% நாடுகள் சமூகப் பாதுகாப்புச ் சசலவிைங்களிை் பங்டகக் குடறத்துள்ளை 

எை்பமதாடு மமலும் 70% நாடுகள் கல்விச ்சசலவிைத்திை் பங்டகக் குடறதத்ுள்ளை. 

❖ 143 நாடுகள் பணக்காரக் குடிமக்கள் மீதாை வரி விகிதத்டத அதிகரிப்படதத் தவிரத்்து 

விை்ைை. 

❖ 11 நாடுகளிை் அரசாங்கங்கள் உண்டமயில் பணக்காரரக்ளுக்காை வரி 

விகிதங்கடளக் குடறத்துள்ளை. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை் குறியீை்டில் நாரம்வ முதலிைத்தில் உள்ளது. 
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❖ அடதத் சதாைரந்்து செரம்ைி, ஆஸ்திமரலியா, சபல்ஜியம், கைைா, ெப்பாை், சைை்மாரக்், 

நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளை. 

❖ இந்தியா 123வது இைத்தில் உள்ளது எை்றாலும் இது 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் 6 இைங்கள் 

முை்மைறியுள்ளது (129 வது இைத்தில் இருந்தது). 

❖ இருப்பினும், சுகாதாரச ்சசலவிைங்கடளப் சபாறுத்தவடர இந்தியா 2 இைங்கள் சரிந்து 

உள்ளது. 

 

          


