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முக்கியமான நாட்கள் 

 

அக்டடாபர் 15 – சர்வடேச கிராமப்புற பபண்கள் தினம் 

• முதல் சரவ்ததச கிராமப்புற பபண்கள் தினம் 15 அக்த ாபர ்2008 அன்று 

அனுசரிக்கப்ப ் து. 

•  2007 டிசம்பர ்18 ஆம் தததி 62/136 தீரம்ானத்தில் பபாதுச ்சபபயால் நிறுவப்ப ்  இந்த 

புதிய சரவ்ததச நாள், “விவசாய மற்றும் கிராமப்புற வளரச்ச்ிபய தமம்படுத்துவதில், 

உணவுப் பாதுகாப்பப தமம்படுத்துவதில் மற்றும் கிராமப்புற வறுபமபய ஒழிப்பதில் 

பழங்குடி பபண்கள் உ ்ப  கிராமப்புற பபண்களின் முக்கிய பங்கு மற்றும் 

பங்களிப்பப அங்கீகரிக்கிறது. 

2019 தீம் :- Rural Women and Girls Building Climate Resilience  

அக்டடாபர் 16 – உலக உணவு தினம் 

• உலக உணவு தினம் என்பது உலகளாவிய பசிபயக் பகயாள அரப்்பணிக்கப்ப ்  ஒரு 

ந வடிக்பக நாள்.  

• உலபகங்கிலும் உள்ள மக்கள் ஒன்று கூடி, உலகளாவிய பசிபய நம் வாழ்நாளில் 

இருந்து ஒழிப்பதற்கான தங்கள் உறுதிப்பா ்ப  அறிவிக்க ஆண்டுததாறும் 

அக்த ாபர ்16 ஆம் தததி இந்த தினம் பகாண் ா ப்படுகிறது . 
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2019 தீம் :- Our Actions Are Our Future Healthy Diets for A #ZeroHunger World.” 

 

நியமனங்கள் 

 

சட்டே் துறற பசயலாளர ் 

• அனூப் குமார ்பமண்டிரா ் ா என்பவர ்புது தில்லியில் உள்ள கரக்ாரட்ூமா 

நீதிமன்றங்களில் வ கிழக்கு மாவ ் தத்ின் மாவ ்  மற்றும் அமரவ்ு நீதிபதியாகத் 

தற்பபாழுது பணியாற்றுக் பகாண்டிருக்கின்றார.் 

• இவர ்2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்23 வபர ஒப்பந்த அடிப்பப யில் மத்திய ச ் த் துபற 

பசயலாளராக  நியமிக்கப்ப ்டுள்ளார.் 

• பசயலாளர ்(ச ்  விவகாரங்கள் மற்றும் ச ் மன்றத் துபற) பதவிகள் இந்தியச ்

ச ் ச ் தசபவப் பணி அதிகாரிகளால் நிரப்பப்படுகின்றன. 

கண் பார்றவயற்ற முேலாவது  இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி 

• இந்தியாவின் முதலாவது கண் பாரப்வயற்ற பபண் இந்திய ஆ ்சிப் பணி 

அதிகாரியான பிரஞ்சல் பா ்டீல் என்பவர ்திருவனந்தபுரத்தின் துபண 

ஆ ்சியாளராகப் பபாறுப்தபற்றுள்ளார.் 

• 2018 ஆம் ஆண்டில் அவர ்இந்திய ஆ ச்ிப் பணியில் நியமிக்கப்ப ்  பின்னர ்இது 

அவருக்குக் கிப தத் இரண் ாவது பணியாகும். 

• 2008 ஆம் ஆண்டில் மத்தியப் பிரததச மாநிலத்தில் இந்திய ஆ ச்ிப் பணி அதிகாரியாக 

பணியில் தசரந்்த கிருஷ்ண தகாபால் திவாரி என்பவர ்கண் பாரப்வயற்ற முதலாவது 

இந்திய ஆ ்சிப் பணி அதிகாரி ஆவார.் 
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ேரக்குறியீடு 

உலகளாவிய படட்ினிக் குறியீடு 

• உலகளாவிய ப ்டினிக் குறியீ ்டில் (Global Hunger Index - GHI)  பமாத்தம் 117 நாடுகள் 

தரவரிபசப் படுத்தப் ப ்டுள்ளன.இதில் இந்தியா 2010 ஆம் ஆண்டில் 95வது 

இ த்திலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டில் 102வது இ த்திற்குச ்சரிந்துள்ளது. 

• 2018 ஆம் ஆண்டு முதல், GHI ஆனது பவல்த்ஹங்கரப்ஹல்ஃப் மற்றும் கன்சரன்் 

தவரல்்டுபவ ் ஆகிய அபமப்புகளு ன் இபணந்து சரவ்ததச உணவுக் பகாள்பக 

ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தால் (International Food Policy Research Institute - IFPRI) 

பவளியி ப்படுகின்ற ஒரு கூ ்டுத் தி ் மாகும். 

• இந்தக் குறியீ ்டில் பதற்காசிய நாடுகளிப தய மிகக் குபறந்த தரவரிபசயில் 

இந்தியா உள்ளது. இந்தக் குறியீ ்டில் பிற பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்குப் பின்னால் இந்தியா 

இருக்கின்றது. 

மாநாடு 

சி40 உலக மாநகராட்சிே் ேறலவரக்ள் உசச்ி மாநாடு 

• சி40 என்பது தபாக்குவரத்து, எரிசக்தி பயன்பாடு மற்றும் நுகரவ்ு ஆகியவற்றில் 

நிபலயான மாற்றங்கபளச ்பசய்வதில் ஒன்றிபணந்த முக்கிய சரவ்ததச 

நகரங்களின் குழு ஆகும். 

• ப ன்மாரக்்கின் தகாபன்தஹகனில் 2019 ஆம் ஆண்டின் சி40 உலக மாநகரா ்சித் 

தபலவரக்ள் உசச்ி மாநா ்டின் 7வது பதிப்பானது ந த்தப்ப ் து. 

• பசுபம இல்ல வாயு உமிழ்பவக் குபறப்பதும் காலநிபலப் பின்னப பவ 

தமம்படுத்துவதும் இதன் தநாக்கமாகும். 

• நகரத்தின் பசுபமப் தபாக்குவரத்து இயக்கத்திற்காக பகால்கத்தாவானது மதிப்பு 

மிக்க “6வது சி40 நகரங்கள் ப்ளூம்பபர்க் போண்டு விருதுகள் 2019” என்ற 

விருபதப் பபற்றுள்ளது. 

பயிற்சி 

வஜ்ரா பிரஹார் 2019  

• இந்தியாவிற்கும் அபமரிக்காவிற்கும் இப யிலான ஒரு கூ ்டு இராணுவப் 

பயிற்சியான ‘வஜ்ரா பிரஹார்’ என்ற பயிற்சியானது வாஷிங் னில் பதா ங்கியது. 
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• இந்தப் பயிற்சியானது 2018 ஆம் ஆண்டில், ராஜஸ்தானின் பஜய்ப்பூரில் நப பபற்றது. 

ேர்மா கார்டியன் 2019 

• தரம்ா காரட்ியன் பயிற்சியானது 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் நப பபற்று 

வரும் ஒரு வரு ாந்திரப் பயிற்சியாகும். 

• இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானிற்கும் இப யிலான இராணுவ ஒத்துபழப்பப 

தமம்படுத்துவதற்காக 2வது கூ ்டு இராணுவப் பயிற்சியான ‘தரம்ா காரட்ியன் 2019’ 

என்ற பயிற்சியானது மிதசாரமில் ந த்தப்ப  இருக்கின்றது. 

• இந்தக் கூ ்டு இராணுவப் பயிற்சியானது இரு நாடுகளுக்கும் இப யிலான பரஸ்பர 

உறபவ தமம்படுத்துவததாடு பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராகப் தபாரா வும் உதவும். 

விருதுகள் 

பபாருளாோரே்திற்கான டநாபல் பரிசு 

• பபாருளாதார அறிவியலில் தநாபல் நிபனவு பரிசானது அலுவல்பூரவ்மாக 

ஸ்பவரிஜஸ் ரிக்ஸ்தபங்க் பரிசு என்று அறியப்படுகின்றது. 

• ஆல்பிர ் தநாபலின் நிபனவாக 2019 ஆம் ஆண்டின் பபாருளாதார 

அறிவியலுக்கான  ஸ்பவரிஜஸ் ரிக்ஸ்தபங்க் பரிசானது அபிஜித் பானரஜ்ி, எஸ்தர ்

 ப்தலா மற்றும் பமக்தகல் கிபரமர ்ஆகிதயாருக்கு கூ ் ாக வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 

• "உலகளவில் வறுபமபய ஒழிப்பதற்காக அவரக்ள் தமற்பகாண்  தசாதபன 

அணுகுமுபறக்காக" அவரக்ளுக்கு இந்த விருது வழங்கப்ப ் து. 

யுபனஸ்டகாவின் ஆசியா - பசிபிக் விருது 

• பாரம்பரிய அபமப்புகள் மற்றும் க ்டி ங்கள் ஆகியவற்பற பவற்றிகரமாக 

மீ ்ப டுத்துப் பாதுகாக்கும் தனி நபரக்ள் மற்றும் தனியார ்அபமப்புகளின் 

முயற்சிகபள இந்த விருது அங்கீகரிக்கின்றது. 

• மும்பபயின் பாரம்பரியப் பாதுகாப்பு இயக்கத்திற்கு ஒரு பபரிய அங்கீகாரமாக, 

மூன்று நகரங்களில் உள்ள அப யாளச ்சின்னங்கள் இந்த ஆண்டின் கலாசச்ார 

பாரம்பரிய பாதுகாப்பிற்கான யுபனஸ்தகாவின் ஆசியா - பசிபிக் விருதுகபள 

பவன்றுள்ளன. 

• அபவ ஃப்தளாரா பவுண்ப யின், பபக்குல்லாவில் உள்ள குதளாரியா ததவாலயம் 

மற்றும் கலா தகாதாவில் உள்ள பகபனபசத் எலியாஹூ பஜப ஆலயம் 

ஆகியனவாகும். 
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• அகமதாபாத்தின் இந்திய தமலாண்பம நிறுவனத்தில் உள்ள விக்ரம் சாராபாய் 

நூலகமானது அதன் மறுசீரபமப்புக் க ்டி க் கபலஞரான 

பிருந்தாவிற்காக “தனித்துவ விருதிபனப்” பபற்றுள்ளது. 

புக்கர ்பரிசு 

• கன ாபவச ்தசரந்்த எழுத்தாளரான மாரக்பர  ்அ ்வு  ்மற்றும் பிரி ்டிஷ் 

எழுத்தாளரான பபரன்ாரட்ின் எவரிஸ்த ா ஆகிதயார ்2019 ஆம் ஆண்டின் புக்கர ்

பரிசின் பவற்றியாளரக்ளாகத் ததரவ்ு பசய்யப்ப ்டுள்ளனர.் 

•  இது 1969 ஆம் ஆண்டு முதல் தமன் குழுமத்தால் வழங்கப்ப ்டு வருகின்றது. 

பபர்னார்டின் எவரிஸ்டடா 

புே்ேகம் : சிறுமி, பபண், மற்றபவ (Girl, Woman, Other). 

• புக்கர ்பரிபச பவன்ற ஒதர கருப்பினப்  பபண்மணி எவரிஸ்த ா ஆவார.் இவருப ய 

வயது 60 ஆகும். 

• இவரது புத்தகமானது நவீன கால ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தில் வாழும் கறுப்பினப் 

பபண்களின் வாழ்க்பகபயயும் அவரக்ளின் பல்தவறு தபாரா ் ங்கபளயும் 

ஆராய்கின்றது. 

மாரக்பரட் அட்வுட் 

புே்ேகம் : நற்பசய்தி (The Testament). 

• 79 வயதான அ ்வு  ்என்பவர ்தனது வாழ்க்பகயின் இரண் ாவது புக்கர ்பரிசிபன 

பவன்றுள்ளார.் 

• “தி தஹண் ்பமய் ்ஸ் த ல்” (1985) என்ற பப ப்பிற்காக இவர ்ஏற்பகனதவ புக்கர ்

விருதிபனப் பபற்றுள்ளார.் 

 

 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/

