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முக்கியமான நாட்கள் 

 

அக்டடாபர் 20 – உலக புள்ளிவிவர தினம் 

• ஐ.நா ப ாதுச ்சப  69/282 தீரம்ானத்துடன் ஒவ்பவாரு ஐந்து வருடங்களுக்கும் ஒரு 

நாள் பகாண்டாட முடிவு பசய்தது.  

• முதல் உலக புள்ளிவிவர தினம் 2010 இல் பகாண்டாட ் ட்டது. கபடசியாக இந்த நாள் 

2015 இல் பகாண்டாட ் ட்டது.  

• அடுத்த உலக புள்ளிவிவர தினம் 2020 அக்டடா ர ்20 அன்று பகாண்டாட ் டும். 

 

• ஐக்கிய நாடுகளின் புள்ளியியல் ஆபணயமானது இத்தினதப்த அறிவித்தது.அடுத்த 

உலக புள்ளியியல் தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்டடா ர ்20 அன்று 

பகாண்டாட ் ட உள்ளது. 

2015 ஆம் ஆண்டு அக்டடா ர ்20 அன்று இரண்டாவது உலக புள்ளியியல் தினமானது 

“சிறந்த தரவு, சிறந்த வாழ்வு” என்ற கரு ்ப ாருளுடன் 

பகாண்டாட ் ட்டது.                                                                                                                              

   

 2015 ஆம் ஆண்டின் தீம் :-Better Data, Better Lives 
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திட்டம் 

 

உணவுப் பாதுகாப்பு மித்ரா - FSSAI 

• வியா ாரதப்த எளிதாக்கும் முயற்சியில், உணவுத் தரத்திபனக் 

கண்காணிக்கும்  அபம ் ான உணவு ்  ாதுகா ்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆபணயம் 

(Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) ஆனது உணவு ்  ாதுகா ்பு மித்ரா என்ற 

திட்டத்பத அறிமுக ்  டுத்தியுள்ளது. 

• இந்தத் திட்டமானது உணவு ்  ாதுகா ்புச ்சட்டங்களுக்கு இணங்க சிறு மற்றும் 

நடுதத்ர உணவு வணிகங்கபள ஆதரிக்கும்.உணவு ்  ாதுகா ்பு மித்ரா என் து FSSAI 

ஆல் சான்றளிக்க ் ட்ட ஒரு தனி ் ட்ட பதாழில்முபற திட்டமாகும்.  

• அந்தந்த  ணி டநாக்கம் மற்றும் ப ாறு ்புகபள ் ப ாறுத்து அபவ பின்வருமாறு 

வபக ் டுத்த ் டுகின்றன. 

• டிஜிட்டல் மித்ரா,  யிற்சியாளர ்மித்ரா அல்லது சுகாதார 

மித்ரா.                                                                                        

வன் தன் உள்ளிருப்புப் பயிற்சித் திட்டம் 

• மத்திய ்  ழங்குடியினர ்விவகாரங்கள் துபற அபமசச்ரான அரஜ்ுன் முண்டா 

என் வர ்மத்திய ்  ழங்குடியினர ்விவகார அபமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய ் 

 ழங்குடியினக் கூட்டுறவுச ்சந்பதயிடல் வளரச்ச்ிக் கூட்டபம ்பினால் (Tribal 

Cooperative Marketing Development Federation of India – TRIFED) ஏற் ாடு பசய்ய ் ட்ட “வன் 

தன் உள்ளிரு ்பு ்  யிற்சித் திட்டத்பதத”் பதாடங்கி பவத்தார.் 

• வாழ்வாதார ஊக்குவி ்பு, என்.டி.எஃ ்.டி என் தன் மீதான மதி ்புக் கூட்டல், அபதச ்

சந்பத ் டுத்துதல் மற்றும் அதற்கான கடன் இபண ்புகள் குறிதத் TRIFEDன் 

நடவடிக்பககளுக்கு அபவ ஆதரவளிக்கும். 
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குறியீடு 

 

உலகக் ககாடட அளித்தல் குறியீடு 

• ‘அற ் ண்பு பகாண்ட நாடுகள்’  ட்டியலில், அறக்கட்டபள உதவி அபம ்பினால் 

(Charities Aid Foundation - CAF) 128 நாடுகளில் டமற்பகாள்ள ் ட்ட ஆய்வில் இந்தியா 

82வது இடத்தில் உள்ளது. 

• கடந்த  த்தாண்டுகளில் (2009 முதல் 2018 வபர) உலகளவில் 1.3 மில்லியன் மக்கபள 

CAF ஆய்வு பசய்துள்ளது. இது உலகக் பகாபட அளிதத்ல் குறியீடாக (World Giving Index - 

WGI) ஏற் டுதத் ் ட்டுள்ளது. 

• WGI இன் தரவுகளின்  டி, அபமரிக்கா முதலிடத்திலும் மியான்மர,் நியூசிலாந்து 

மற்றும் ஆஸ்திடரலியா ஆகிய நாடுகள் அதற்கடுத்த இடங்களிலும் தரவரிபச ் 

 டுத்த ்  ட்டுள்ளன. 

• இந்தக் குறியீட்டில் இலங்பக, டந ாளம் (53),  ாகிஸ்தான் (69), பமக்ஸிடகா (73), 

பிடரசில் (74) ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்து இந்தியா(75) உள்ளது. 

 

டதசிய கசய்திகள் 

 

பிராண்ட் நிதியியல் டதசிய வணிக அடடயாளங்கள் 2019 

• பிராண்ட் நிதியியல் டதசிய வணிக அபடயாளங்கள் - 2019 என்ற மிகவும் மதி ்புமிக்க 

மற்றும் வலிபமயான டதசிய வணிக அபடயாளங்கள் குறிதத் ஒரு ஆண்டு 

அறிக்பகயானது பிராண்ட் ப னான்ஸ் என்ற நிறுவனத்தினால் பவளியிட ் ட்டது. 

• வணிக அபடயாள மதி ்பில் 18.7 சதவிகித வளரச்ச்ியுடன் இந்தியா 2018 ஆம் ஆண்டில் 

9வது இடத்தில் இருந்து 7வது இடத்திற்கு முன்டனறியுள்ளது. 

• இந்த ்  ட்டியலில் வணிக அபடயாள மதி ்பில் 7.2% வளரச்ச்ியுடன் அபமரிக்கா 

முதலிடதப்த ் பிடித்துள்ளது. 

• சிங்க ்பூர ்உலகின் வலிபமயான டதசிய வணிக அபடயாளமாக உருபவடுத்துள்ளது. 
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டதசிய ஊடட்சச்த்து நிறுவனம் - நூற்றாண்டு ஆண்டு விழா  

• இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகத்தின் (Indian Council of Medical Research - ICMR) கீழ் 

உள்ள ஒரு  ழபமயான நிறுவனம் டதசிய ஊட்டசச்த்து நிறுவனம் ஆகும். 

• பைதரா ாத்தில் உள்ள டதசிய ஊட்டசச்த்து நிறுவனத்தின் (National Institute of Nutrition 

- NIN) சிற ்பு நிபனவு அஞ்சல் முத்திபரபய மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்  

நலத்துபற அபமசச்ர ்ைரஷ் வரத்ன் பவளியிட்டார.் 

• இந்திய அஞ்சல்துபறயின் “கார ்் டரட் பம ஸ்டாம் ்”  என்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்த 

முத்திபர பவளியிட ் ட்டுள்ளது. 

• டதசிய ஊட்டசச்த்து நிறுவனத்தின் நூற்றாண்டு ஆண்டு விழாவிற்கான கரு ்ப ாருள் 

"ஊட்டசச்த்தின் மூலம் டதசதப்த டமம் டுத்துதல்" என் தாகும். 

இந்தியாவில் ஊடட்சச்த்து அறிவியலின் தந்டத 

• டதசிய ஊட்டசச்த்து நிறுவனத்தின் நூற்றாண்டு விழாபவ நிபனவு கூரும் வபகயில் 

நிறுவ ் ட்ட “ICMR-NIN-நூற்றாண்டு விருது” என அபழக்க ் டுகின்ற ஒருமுபற 

வழங்க ் டும் விருதானது மருத்துவர ்சி.டகா ாலனுக்கு அவருபடய மரணத்திற்கு ் 

பின் வழங்க ் ட்டது. 

• டசலத்பத பூரவ்ீகமாகக் பகாண்டவரும், பசன்பன எம்.எம்.சியின்  பழய 

மாணவருமான மருத்துவர ்டகா ாலன் இந்தியாவில் ஊட்டசச்த்து அறிவியலின் 

தந்பதயாக கருத ் டுகிறார.் 

• அவருக்கு 2002 ஆம் ஆண்டில்  த்ம பூஷண் விருது வழங்க ் ட்டது. 

 

தரவரிடச 

 

கென்லி கடவுச ்சீட்டுக் குறியீட்டுத் தரவரிடச 2019 

• சமீ த்திய 2019 பைன்லி கடவுச ்சீட்டுக் குறியீட்டுத் தரவரிபச பவளியிட ் ட்டது. 

• தற்ட ாது இந்த அறிக்பகயில், இந்தியா 2019 ஆம் ஆண்டில் 86வது இடத்தில் உள்ளது. 

இது 2018 ஆம் ஆண்டில் அதன் முந்பதய தரவரிபசயான  81வது இடத்திலிருந்து 5 

இடங்கள் பின்தங்கியுள்ளது . 
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• ஜ ் ான் மற்றும் சிங்க ்பூர ்ஆகிய இரண்டு நாடுகளும் இந்த ்  ட்டியலில் 

முதலிடதப்த ் ப ற்று இரு ் தன் மூலம் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கடவுச ்சீட்பட அபவ 

பவத்திருக்கின்றன என் து பதளிவாகிறது. 

• இந்த ஆய்வு பைன்லி நிறுவனம் & அதன்  ங்குதாரரக்ளால் நடத்த ் ட்டது. 

[table id=312 /] 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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

