
October 22 current affairs compilation 

Hindu : 

United Nations World Food Programme launched ‘Feed our Future’ 

campaign against hunger and malnutrition in India. 

Assam cabinet decided that no government jobs will be given to persons 

having more than two children after January 1,2021. 

World’s oldest known natural pearl was discovered at Marawah island of 

United Arab Emirates. 

Ministry of AYUSH signed an MOU with Ministry of defence to provide 

traditional medicine services at the armed forces hospitals. 

Union health Minister Dr. Harsh Vardhan said that silver jubilee of Pulse 

polio programme to be celebrated on 31st October 2019. 

The 18th summit of Non-alignment movement to be held at Baku,the capital 

of Azerbaijan. 

Times of India: 

1) The Delhi HC on sought a response from social media companies 

Facebook and WhatsApp on a plea to regulate them under telecom 

licensing laws applicable to Voice over Internet Protocol services, 

which both platforms provide. 

2) India is ready to sign an agreement with Pakistan for the 

operationalisation of the Kartarpur Corridor, asked Islamabad to 

reconsider its demand of charging $20 service fee per pilgrim. 

3) The New Education Policy is set to propose a single test of subject-

specific aptitude for admission to colleges and universities across the 

country, to be conducted by the National Testing agency. 

4) The Ministry of Women and Child Development, the nodal ministry 

that looks after Poshan Abhiyaan in tandem with several other 

ministries, has rolled out a ICDS-CAS (Common Application Software) 

platform in two lakh Anganwadi centres across the country 

5) National Crime Records Bureau (NCRB) under the Government of 

India has released a tender asking for bidders to help create 

Automated Facial Recognition System (AFRS) to make the security 

forces more efficient. 

Dinamani: 

1. தமிழகத்தில் இரண்டு ததொகுதிகளுக்கொன இடைத்ததர்தலில் விறுவிறுப்பொன  வொக்குப் பதிவு 

நடைதபற்றது. அதிகபட்சமொக விக்கிரவொண்டியில் 84.36% வொக்குகளும், நொன்குதனரியில் 

66.10% வொக்குகளும் பதிவொகின. 



2. குரூப் 2: தபொட்டித் ததர்வில், முதன்டமத் ததர்வுக்கொன ததர்ச்சி நடைமுடறயில் புதிய மொற்றம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கொன அறிவிப்டப தமிழ்நொடு அரசுப் பணியொளர் ததர்வொடையத்தின் 

தசயலொளர் க.நந்தகுமொர் திங்கள் கிழடம தவளியிட்ைொர். 

3. தசல்லிைப்தபசிகளில் பயன்படுத்தப்படும் லித்தியம் – அயன் தபட்ைரிகள் எளிதில் 

தீப்பிடிக்கும், சூைொகும் என்று புகொர்கள் இருந்து வரும் நிடலயில், எளிதில் தீப்பிடிக்கொத 

லித்தியம் – அயன் தபட்ைரிகடள அதமரிக்க விஞ்ஞொனி ஜொன்ஸ் ஹொக்கின்ஸ் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

4. தவளிநொட்டு தசயற்டகக்தகொள்கடள விண்ணில் தசலுத்துவதில் இந்தியொவுக்குப் 

தபொட்டியளிக்கும் வடகயில், புதிய ரக வர்த்தக ரொக்தகட் தசடவடய சீனொ ததொைங்கியுள்ளது. 

‘ஸ்மொர்ட் டிரொகன் 3 (எஸ்டி 3) என்று தபயரிைப்பட்டுள்ளன. இந்த ரொக்தகட் விண்தவளிக்கு 1.5 

ைன் எடையளவு தபொருள்கடள சுமந்து தசல்லும் திறன் படைத்ததொகும். 

 

 


