
 
    

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  : 21 to 25 Oct 2019 

 

முக்கியமான நாட்கள்  

  

அக்டடாபர் 21 - டபாலீஸ் நினனவு நாள் 

• தேசே்திற்காக த ாலிஸ்  ணியாளரக்ளின் விசுவாசேத்ேயும் உயரந்்ே 

தியாகேத்ேயும் நிதனவுகூற  ஒவ்வவாரு ஆண்டும் அக்த ா ர ்21 ஆம் தேதி த ாலிஸ் 

நிதனவு தினம் அனுசரிக்க ் டுகிறது. 

அக்டடாபர் 24 -உலக டபாலிடயா தினம் 

• த ாலிதயா தநாய் மற்றும் அேன் ஒழி ்பு முயற்சிகள் குறிே்ே விழி ்புணரத்வ 

ஏற் டுேே் ஆண்டுதோறும் அக்த ா ர ்24 அன்று உலக த ாலிதயா தினம் 

வகாண் ா  ் டுகின்றது. 

• உலக த ாலிதயா தினம் 2019 இன் கரு ்வ ாருள் “முன்தனற்றக் கதேகள்: உலக 

த ாலிதயா தினே்திற்கான க ந்ே காலமும் நிகழ்காலமும்”. 

அக்டடாபர் 24 – ஐக்கிய நாடுகள் தினம் 

• ஐ.நா. தினம் ஐ.நா. சாசனே்தின் 1945 இல் நத முதறக்கு வந்ே ஆண்டு நிதறதவக் 

குறிக்கிறது. இந்ே ஸ்ோ க ஆவணேத்ே  ாதுகா ்பு சத யின் ஐந்து நிரந்ேர 

உறு ்பினரக்ள் உ ்   அேன் தகவயா ் மி ் வரக்ளில் வ ரும் ாதலார ்ஒ ்புேல் 

அளிே்ேேன் மூலம், ஐக்கிய நாடுகள் சத  அதிகார ்பூரவ்மாக நத முதறக்கு வந்ேது. 
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• அக்த ா ர ்24, 1948 முேல் ஐக்கிய நாடுகள் தினமாக வகாண் ா  ் டுகிறது. 1971 ஆம் 

ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் சத யின் வ ாதுச ்சத  உறு ்பு நாடுகளால் இந்ே நாள் 

வ ாது விடுமுதறயாக கத பிடிக்க ்   தவண்டும் என்று  ரிந்துதரே்ேது. 

அக்டடாபர் 24 – உலக அபிவிருத்தி தகவல் தினம் 

• அபிவிருே்தி பிரசச்ிதனகள் மற்றும் அவற்தறே் தீரக்்க சரவ்தேச ஒே்துதழ ்த  

வலு ் டுே்ே தவண்டியேன் அவசியம் குறிே்து உலகின் கவனே்தே ஈரக்்க 1972 ஆம் 

ஆண்டில் வ ாதுச ்சத  உலக அபிவிருேத்ி ேகவல் தினேத்ே நிறுவியது. 

• அன்தறய தேதி ஐக்கிய நாடுகள் சத யின் தினமான அக்த ா ர ்24 உ ன் 

ஒே்து ்த ாக தவண்டும் என்று ச ் மன்றம் முடிவு வசய்து இந்ே நாதள உலக 

அபிவிருே்தி ேகவல் தினமாக அறிவிே்ேது . 

அக்டடாபர் 25 – சர்வடதச கனலஞர் தினம் 

• சரவ்தேச கதலஞர ்தினம் ஆண்டுதோறும் அக்த ா ர ்25 அன்று 

வகாண் ா  ் டுகிறது. கதலஞரக்ள் சமூகே்திற்கு அளிக்கும்  ங்களி ்த  

கவுரவி ் ேற்காக சரவ்தேச கதலஞர ்தினம் 2004 இல் வோ ங்க ்  ் து.  

நியமனங்கள்  

  

உசச் நீதிமன்றத் தனலனம நீதிபதி 

• இந்தியே ் ேதலதம நீதி தி ரஞ்சன் தகாகாய், வயது மூ ்பின் அடி ் த யில் ேனக்கு 

அடுே்து ்  ேவிக்கு வரு வதர நியமிக்க,  மே்திய அரசுக்கு எழுதிய கடிேே்தில் நீதி தி 

சரே் அரவிந்ே ்த ா ்த வின் வ யதர ்  ரிந்துதரே்துள்ளார.் 

• இந்தியே ் ேதலதம நீதி தி தகாகாய்க்கு ் பிறகு உசச்நீதிமன்றே்தில் மூே்ே 

நீதி தியாக நீதி தி த ா ்த  உள்ளார.் 

• த ா ்த  முன்னாள் இந்திய ேதலதம நீதி தி முகமது ஹிேயே்துல்லாவுக்கு ் பிறகு 

மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர ்பிராந்தியே்தேச ்தசரந்்ே இரண் ாவது 

நீதி தியாகவும்,  இந்தியாவின் 47வது ேதலதம நீதி தியாகவும் இரு ் ார.் 
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டதசிய சசய்திகள்  

  

டதசிய ஊட்டசச்த்து நிறுவனத்தின் நூற்றாண்டு ஆண்டு விழா 

• இந்திய மருே்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகே்தின் (Indian Council of Medical Research - ICMR) கீழ் உள்ள 

ஒரு  ழதமயான நிறுவனம் தேசிய ஊ ் சச்ே்து நிறுவனம் ஆகும். 

• தைேரா ாே்தில் உள்ள தேசிய ஊ ் சச்ே்து நிறுவனே்தின் (National Institute of Nutrition - 

NIN) சிற ்பு நிதனவு அஞ்சல் முே்திதரதய மே்திய சுகாோர மற்றும் குடும்  

நலே்துதற அதமசச்ர ்ைரஷ் வரே்ன் வவளியி ் ார.் 

• இந்திய அஞ்சல்துதறயின் “கார ்் தர ் தம ஸ் ாம் ்”  என்ற தி ் ே்தின் கீழ் இந்ே 

முே்திதர வவளியி  ்   ்டுள்ளது. 

• தேசிய ஊ ் சச்ே்து நிறுவனே்தின் நூற்றாண்டு ஆண்டு விழாவிற்கான கரு ்வ ாருள் 

‘ஊ ் சச்ே்தின் மூலம் தேசே்தே தமம் டுே்துேல்’ என் ோகும். 

குறிப்பு  

• தசலே்தே பூரவ்ீகமாகக் வகாண் வரும், வசன்தன எம்.எம்.சியின்  தழய 

மாணவருமான மருே்துவர ்தகா ாலன் இந்தியாவில் ஊ ் சச்ே்து அறிவியலின் 

ேந்தேயாக கருே ் டுகிறார.்அவருக்கு 2002 ஆம் ஆண்டில்  ேம் பூஷண் விருது 

வழங்க ்  ் து. 

• தேசிய ஊ ் சச்ே்து நிறுவனே்தின் நூற்றாண்டு விழாதவ நிதனவு கூரும் வதகயில் 

நிறுவ ்  ்  “ICMR-NIN-நூற்றாண்டு விருது” என அதழக்க ்  டுகின்ற ஒருமுதற 

வழங்க ் டும் விருோனது மருே்துவர ்சி.தகா ாலனுக்கு அவருத ய மரணே்திற்கு ் 

பின் வழங்க ்  ் து. 

நிரந்தரப் பாலம் 

• மே்திய  ாதுகா ்புே ்துதற அதமசச்ரான ராஜ்நாே் சிங் ேள தி வசவாங் ரிஞ்சன் 

 ாலம் என ் டும் இந்தியாவின் மிக உயரமான அதனே்து வானிதல 

மாற்றங்கதளயும் ோங்கக் கூடிய ஒரு நிரந்ேர ்  ாலே்தேே் திறந்து தவேே்ார.் 

• இது கிழக்கு ல ாக்கில் சீனா-இந்தியா ஆகிய நாடுகளின் எல்தலயிலிருந்து சுமார ்45 

கி.மீ வோதலவில் அதமந்துள்ளது. 
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குறி ்பு  

• ஷிதயாக் ஆற்றின் மீது அதமந்துள்ள 1400 அடி நீளமுள்ள இந்ே ்  ாலமானது வ க்கில் 

உள்ள துதண ் பிராந்தியே்தில் 14,650 அடி உயரே்தில் அதமந்துள்ளது. “ல ாக்கின் 

சிங்கமான” ேள தி வசவாங் ரிஞ்சனின் நிதனவாக இ ் ாலே்திற்கு இவரது வ யர ்

சூ ்  ்   ்டுள்ளது. 

டதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் அறிக்னக 2017  

• 2017-ம் ஆண்டு இந்தியாவில்  திவான சுற்றுசச்ூழல் வோ ர ்ான குற்ற வழக்குகளில், 

அதிக  ்சமாக 49 விழுக்காடு வழக்குகள் ேமிழகே்தில்  திவாகியுள்ளோக தேசிய 

குற்ற ஆவண கா ் கம் வேரிவிே்துள்ளது. 

• 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் குற்றம் (Crime in India) என்ற அறிக்தகதய தேசிய குற்ற 

ஆவணக் கா ் கம் (National Crime Records Bureau - NCRB) வவளியி ்டுள்ளது. 

இந்ே வழக்குகளின் அதிக  ச் எண்ணிக்தக பின்வரும் மாநிலங்களில் 

 திவாகியுள்ளது. 

1. ைரியானா (2,576) 

2. உே்ேர ் பிரதேசம் (2,055) 

3. ேமிழ்நாடு (1,802) 

மாநில சசய்திகள்  

  

பாரத் கி லட்சுமி முன்சனடுப்பு 

• வ ண்கதளக் வகௌரவி ் ேற்கும் அவரக்ளுக்கு அதிகாரம் அளி ் ேற்கும் 'மன் கி 

 ாே்' நிகழ்சச்ியின் 57வது அே்தியாயே்தின் த ாது பிரேமர ்நதரந்திர தமாடியால் 

# ாரே்கில ்சுமி என்ற பிரசச்ாரம் ஆனது சமூக ஊ கங்களில் வோ ங்க ்  ் து. 

• ‘ ாரே் கி ல ்சுமி’ பிரசச்ாரம் ஆனது வ ாது நலனுக்காக  ல்தவறு துதறகளில் 

வ ண்கள் வசய்ே சாேதனகதள அத யாள ்  டுே்தும் விேேத்ில் வ ண்மணிகதள 

வகௌரவி ் தே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 
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• இந்ே தீ ாவளி ்  ண்டிதகதய ஒ ்டி, தீபிகா  டுதகாதன மற்றும் விதளயா ்டு 

வீராங்கதன பி.வி.சிந்து ஆகிதயார ்பிரேமர ்தமாடியின் ' ாரே் கி லக்்ஷமி' என்ற 

முன்வனடு ்பு முயற்சிக்கு தஜாதிதயே் ோங்கிச ்வசன்றனர.் 

 FATFன் “சாம்பல் நிறப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் 

• நிதியியல் ந வடிக்தக ்  ணிக் குழுவானது (FATF - Financial Action Task Force) இலங்தகதய 

அேன் ‘சாம் ல் நிற ்   ்டியலில்’ இருந்து நீக்கியுள்ளது. 

• FATFன் வசயலகமானது  ாரிஸில் உள்ள OECD இன் (Organisation for Economic Co-operation and 

Development - வ ாருளாோர ஒே்துதழ ்பு மற்றும் தமம் ா ்டு அதம ்பு) 

ேதலதமயகே்தில் அதமந்துள்ளது. 

•  ண தமாசடி,  யங்கரவாே நிதியுேவி மற்றும் சரவ்தேச நிதி அதம ்பின் 

ஒருதம ் ா ்டிற்கான பிற வோ ரப்ுத ய அசச்ுறுேே்ல்கதள எதிரே்்து ் 

த ாராடுவதே இது தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

• FATF என் து G7 இன் முன்வனடு ்பின் அடி ் த யில் 1989 ஆம் ஆண்டில் நிறுவ ்  ்  

அரசாங்கங்களுக்கித தயயான ஒரு அதம ் ாகும். 

• FATF ஆனது ேனது உறு ்பு நாடுகளின் நிதி தமாசடி ேடு ்பு ந வடிக்தககள் மற்றும் 

உறு ்பு நாடுகளின் தீவிரவாேே்திற்கு நிதியுேவி அளிேே்தலே் ேடு ் ேற்கான (AML / 

CFT - Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) நத முதறகள் 

ஆகியவற்தறக் கண்காணிக்கின்றது. 

வினளயாட்டு சசய்திகள் 

  

ஹன்ரட் கிரிக்சகட் 

• 2020 ஆண்டு ஜூதல மாேே்தில் வோ ங்க ்   ்டு இங்கிலாந்து மற்றும் தவல்ஸ் 

கிரிக்வக ் வாரியேே்ால் இங்கிலாந்து மற்றும் தவல்ஸில் ந ே்ே ்வ றும் சுமார ்100 

 ந்துவீசச்ுகதளக் வகாண்  ஒரு வோழில்சார ்கிரிக்வக ் த ா ்டியின் வ யர ்ைன்ர ் 

கிரிக்வக ் ஆகும். 

• இந்ேக் கிரிக்வக ் த ா ்டி ஒரு புதிய முதறயில் விதளயா  ் டும். 

• இதில் இரண்டு அணிகளும் ேலா 100  ந்துவீசச்ுகதள உள்ள க்கிய ஒரு இன்னிங்ஸில் 

விதளயாடுகின்றன. 
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இராணுவ வினளயாட்டுகள் 

• சீனாவின் வுைானில் நத வ ற்ற இந்ே ் த ா ்டியில் இந்தியாவின் முேலாவது ேங்க ் 

 ேக்கே்தே ேமிழ்நா ்த ச ்தசரந்்ே குணதசகரன் வவன்றுள்ளார.் 

• 7வது சிஐஎஸ்எம் உலக ராணுவ விதளயா ்டு ் த ா ்டிகளில் மாற்றுே்திறன் வகாண்  

ஆண்களின் 100 மீ மற்றும் 400 மீ ஐடி 1 த ா ்டிகளில்  ாரா-ே கள வீரரான ஆனந்ேன் 

குணதசகரன் இரண்டு ேங்க ்  ேக்கங்கதள வவன்றுள்ளார.் 

• ஏழாவது இராணுவ உலக விதளயா ்டுக்கள் சீனாவில் முேன்முதறயாக 

ந ே்ே ் டுகின்றன. தமலும் இது சீனாவில் நத வ றும் மிக ்வ ரிய இராணுவ 

விதளயா ்டு நிகழ்வாகும். 

சரானால்டடா சிங்  

• வேன் வகாரியாவின் இஞ்சிதயானில் நத வ ற்று வரும் ஆசிய  ்ராக் மிதிவண்டி 

சாம்பியன்ஷி ் த ா ்டியின் ஆண்கள் இதளதயார ்வகய்ரின் நிகழ்வில் இந்திய 

மிதிவண்டி வீரரான வரானால்த ா சிங் ேங்க ்  ேக்கேத்ே வவன்றுள்ளார.் 

• இ ்த ா ்டியில் வரானால்த ாதவே் ேவிர, தஜம்ஸ் சிங் என் வர ்ஒரு வவண்கல ் 

 ேக்கே்தே வவன்றுள்ளார.் 

• ஆண்கள் மற்றும் வ ண்களின் இதளதயார ்ே கள அணியானது இரண்டு வவண்கல ் 

 ேக்கங்கதள வவன்றுள்ளது. 
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