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முக்கியமான நாட்கள்  

  

சர்வதேச முதிதயார ்தினம் oct 1 

முதிய ோரக்ளை தவிக்க விடோமல் ஆதரவைித்து கவனித்துக்ககோை்ை யவண்டும் என 

வலியுறுத்தி அக்., 1ல் சரவ்யதச முதிய ோர ்தினம் களடபிடிக்கப்படுகிறது. 

'முதிய ோருக்கு சமவோ ்ப்பு வழங்குதல்' என்பது இந்தோண்டு ளம க்கருத்து. 

  

விளளயாட்டு சசய்திகள்  

 உலக ேடகளப் தபாட்டி 

• கத்தோரின் யதோஹோவில் உலக தடகைப் யபோட்டிகை் நளடகபற்று 

வருகின்றன.ஆடவர ்பிரிவு 100 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் அகமரிக்க வீரர ்கிறிஸ்டி ன் 

யகோல்யமன் முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கம் கவன்றோர.் 

•  23 வ தோன அகமரிக்க வீரர ்கிறிஸ்டி ன் யகோல்யமன் 9.76 விநோடிகைில் ஓடி 

முதலிடம் பிடித்தோர.் மற்கறோரு அகமரிக்க வீரரோன ஜஸ்டின் கோடல்ின் 9.89 

விநோடிகைில் ஓடிவந்து 2-வது இடத்ளதயும், கனடோ வீரர ்ஆந்த்யர டி கிரோசி 9.90 

விநோடிகைில் ஓடி வந்து 3-வது இடத்ளதயும் பிடித்தனர.் 
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உலக ேடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி ' 

•  யதோஹோவில் நளடகபற்று வரும் உலக தடகை சோம்பி ன்ஷிப் 

யபோட்டியில்  ஈட்டி எறிதல் பிரிவில் இறுதிப் யபோட்டிக்கு முதல் இந்தி  கபண் 

அனு ரோணி தகுதி கபற்றுை்ைோர.் 

 

குறியீடு 

கல்வி ேர குறியீடு 

• மத்தி  அரசின் நிதி ஆய ோக் அளமப்பு 2016-17-ம் ஆண்டுக்கோன கல்வி தர 

குறியீடள்ட கவைி யிடட்ுை்ைது. அதில் ஒடட்ுகமோத்த கச ல்போட்டில் கபரி  

மோநிலங்கை் பட்டி லில் யகரைோ முதலிடம் பிடித்துை்ைது.யகரைோவில் பை்ைிக் 

கல்வியின் தரம் 76.6 சதவிகிதமோக உை்ைது என்று இந்த அறிக்ளக 

கதரிவித்துை்ைது. 

•  ரோஜஸ்தோன், கரந்ோடகோ, ஆந்திரோ, குஜரோத், அசோம், மகோரோஷ்டிரோ அடுதத்டுத்த 

இடங்கைில் உை்ைன. தமிழகம் 8-வது இடத்தில் உை்ைது. 

• தமிழகத்ளதத் கதோடரந்்து இமோசச்ல பிரயதசம், உத்தரோகண்ட், ஹரி ோணோ, 

ஒடிசோ, சத்தீஸ்கர,் கதலங்கோனோ, மதத்ி  பிரயதசம், ஜோரக்்கண்ட், பிஹோர,் 

பஞ்சோப், கோஷ்மீர ்ஆகி ளவ உை்ைது உத்தர பிரயதசம் களடசி இடத்துக்கு 

தை்ைப்படட்ுை்ைது. 

• சிறி  மோநிலங்கை் பட்டி லில் மணிப்பூர ்முதலிடத்ளதப் பிடித்துை்ைது. 

திரிபுரோ, யகோவோ, மியசோரம், நோகோலோந்து, சிக்கிம், மியசோரம், அருணோசச்ல 

பிரயதசம் அடுத்தடுத்த இடங்கைில் உை்ைன.  

• யூனி ன் பிரயதசங்கை் பட்டி லில், சண்டிகர ்முதலிடத் தில் உை்ைது. ஹயவலி, 

கடல்லி, புதுசய்சரி, ளடயூ-டோமன், அந்த மோன் தீவுகை், லடச்த் தீவுகை் 

அடுத்தடுதத் இடத்தில் உை்ைன. 

• கற்றல் அணுகலில் தமிழகம் முதலிடதத்ில் உை்ைது. கற்றல் முடிவுகைில் சிறந்த 

பலளன எட்டி  மோநிலங்கைில் கரந்ோடகோ முதலிடத்ளதயும் சிறந்த 

உை்கட்டளமப்பில் ஹரி ோணோ முதலிடத்ளதயும் கபற்றுை்ைன. 
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விருதுகள்  

  

 குதளாபல் டீசச்ர் விருது - 2019  

• பீட்டர ்கமோக ோ தபிசச்ி (37), ககன் ோ நோட்ளடச ்யசரந்்த அறிவி ல் ஆசிரி ர,் 

பிரோன்சிஸ்கன் துறவியுமோன இவர ்ப்வோனி கிரோமத்தில் உை்ை ககரியகோ 

யமல்நிளலப் பை்ைியில் பணி ோற்றி வருகிறோர.் அவர ்இந்த ஆண்டுக்கோன 

'குயைோபல் டீசச்ர ்2019' சரவ்யதச விருளத கவன்றுை்ைோர.் இந்த விருதின் மதிப்பு 

1 மில்லி ன் அகமரிக்க டோலரக்ை் ஆகும். 

• இவர ்சிறந்த ஆசிரி ரக்ை் இந்தி ோவில்தோன் இருக்கிறோரக்ை்; 2020ல் இந்த 

விருதுக்கோக அவரக்ை் பரிந்துளரக்கப்பட யவண்டுகமன உலகின் சிறந்த 

ஆசிரி ருக்கோன'குயைோபல் டீசச்ர ்விருது 2019' என்று  கதரிவித்து உை்ைோர.் 

 காவல் அதிகாரிகளுக்கு காந்தியடிகள் காவல் விருது 

• கை்ைசச்ோரோ  ஒழிப்பு பணியில், சிறப்போக கச ல்பட்ட, ஐந்து கோவல்துளற 

அதிகோரிகளுக்கு, 'கோந்தி டிகை் கோவல் விருது' அறிவிக்கப்படட்ுை்ைது. 

• முதல்வர ்உத்தரவின்படி, திருப்பூர ்மோநகரம், மதுவிலக்கு அமலோக்கப் பிரிவு 

இன்ஸ்கபக்டர ்சந்திரயமோகன்; திருசச்ி மத்தி  புலனோ ்வுப் பிரிவு 

இன்ஸ்கபக்டர ்ரோஜயசகரன்; கடலோர ்மோவட்டம், பண்ருட்டி யபோலீஸ் 

இன்ஸ்கபக்டர ்பூங்யகோளத.விழுப்புரம் மத்தி  புலனோ ்வு பிரிவு, எஸ்.ஐ., 

அழகிரி; கும்பயகோணம் யமற்கு யபோலீஸ் நிளல  ஏடட்ு போரத்்திபநோதன் 

ஆகிய ோருக்கு, கோந்தி டிகை் கோவல் விருது அறிவிக்கப்படட்ுை்ைது.  

• அவரக்ளுக்கு, ஜனவரி, 26, குடி ரசு தின விழோவில், முதல்வர ்விருது 

வழங்குவோர.் விருதுடன், பரிசுத் கதோளக ோக, ஒவ்கவோருவருக்கும், 40 ஆயிரம் 

ரூபோ ் வழங்கப்படும். 

ஐஐடி விருது  

• ஐஐடி வைோகத்தில் நளடகபற்ற56-வதுபட்டமைிப்பு விழோவில்,2015-19-ம் ஆண்டு 

வளர கணினி இைநிளல அறிவி ல் பயிலம்மோணவி ோனகவிதோ,'கல்வியில் 

சிறந்துவிைங்கும்மோணவி' என்ற ஜனோதிபதி விருது, போரத 
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ரத்னோவிஸ்யவஸ்வளர ோ விருது, ரவிசச்ந்திரன் நிளனவுப் பரிசு என்ற மூன்று 

விருதுகளைப்கபற்றுை்ைோர.் 

• இத்தளன வருட ஐஐடி வரலோற்றில், ஒரு கபண் மூன்று விருதுகளைப் கபறுவது 

இதுயவமுதல் முளற ோகும். 

தகாளுக்கு, பிரபல வாய்ப்பாட்டு களலஞர் சபயர்  

• சூரி  குடும்பத்தில், கசவ்வோ ் மற்றும் வி ோழன் யகோை்களுக்கு இளடய , 

'ஆஸ்ட்ரோ ்டு' எனப்படும் சிறி  யகோை், 2006, நவ., 11ல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

அகமரிக்கோவின் அரியசோனோவில் உை்ை ஆரோ ்சச்ி ளம த்தில், யகடலினோ 

வோனி ல் ஆ ்வுக் குழு, இளதத் கண்டுபிடித்தது. 

• இக்யகோளுக்கு புதி  சிறி  யகோளுக்கு, பிரபல வோ ்ப்போடட்ு களலஞர ்பண்டிட ்

ஜஸ்ரோஜ், 89, கப ளரச ்சூட்டி, ஐ.ஏ.யு., எனப்படும், சரவ்யதச விண்கவைி 

ஆரோ ்சச்ி சங்கம் கவுரவித்துை்ைது.இவ்வோறு புதிதோக கண்டுபிடிக்கப்படும் 

யகோை்களுக்கு, ஆரோ ்சச்ி ோைரக்ை் கப ளர சூட்டிக் ககோை்ை அனுமதி 

அைிக்கப்படுகிறது.  

• ஹரி ோனோ மோநிலம், ஹிசோளரச ்யசரந்்தவரோன, பண்டிட் ஜஸ்ரோஜ், பிரபல 

வோ ்ப்போடட்ு களலஞர.் பத்ம பூஷண், பத்மவிபூஷண், சங்கீத நோடக அகோடமி 

விருது என, பல விருதுகளை கபற்றவர.் 

 

உலக சசய்திகள்  

டாக்ஸிங் சர்வதேச விமான நிளலயம் 

• கப ்ஜிங்கில் டோக்ஸிங் சரவ்யதச விமோன நிளல த்ளத, சீன அதிபர ்ஜி 

ஜின்பிங் திறந்துளவத்தோர.் இதுயவ, உலகின் மிகப்கபரி  சிங்கிை் கடரம்ினல் 

விமோன நிளல மோகும். 

• 11 மில்லி ன் சதுர அடியில், நட்சத்திர வடிவிலோன இந்த விமோன நிளல த்ளத 

இரோக்-பிரிட்டிஷ் கட்டடக் களலஞர ்ஜஹோ ஹதீத் வடிவளமத்துை்ைோர.்இது, 

சுமோர ்17 பில்லி ன் அகமரிக்க டோலர ்கசலவில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குை் கட்டி 

முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
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ஒப்பந்ேம்  

அசமரிக்கா & பிரிட்டன் ஒப்பந்ேம்  

• அகமரிக்கோ மற்றும் பிரிட்டன் நோடுகளுக்கு இளடய  ளகக ழுத்தோகவுை்ை 

ஒப்பந்தத்தின்படி, முகநூல் மற்றும் வோடஸ்்ஆப் ஆகி வற்றின் ப னரக்ை் 

கதோடரப்ோன குறி ோக்க தகவல்களை பிரட்டிஷ் கோவல்துளறயிடம் அந்த 

நிறுவனங்கை் வழங்க யவேண்டி  நிளல ஏற்படட்ுை்ைது 

• தீவிரவோதம், குழந்ளதகை் மீதோன போலி ல் வன்முளற யபோன்ற யமோசமோன 

குற்றங்கை் கதோடரப்ோன விசோரளணகளுக்கு உதவும்கபோருடட்ு இந்தத் 

தகவல்கை் யகோரப்படுவதோக கூறப்படட்ுை்ைது. இரு நோடுகளுக்கு இளடயிலோன 

ஒப்பந்தம் அடுத்த மோதம் ளகக ழுத்தோகும் என்று கூறப்படுகிறது. 

அறிவியல் சசய்திகள் 

பிரதமாஸ் சூப்பர்தசானிக் ஏவுகளை  

 உலகியலய  அதியவகத்தில் கசல்லக் கூடி  பிரயமோஸ் சூப்பரய்சோனிக் ஏவுகளண 

யசோதளன கவற்றிகரமோக பரியசோதிக்கப்பட்டது. இந்தி ோ - ரஷி ோ கூடட்ு 

த ோரிப்போன 'பிரயமோஸ் சூப்பரய்சோனிக்' ஏவுகளண ஒலியின் யவகதள்த விட 3 

மடங்கு யவகமோக கசல்லம் பிரயமோஸ் 2.5 டன் எளட ககோண்டது. இது, 290 கிமீ 

கதோளலவில் உை்ை இலக்ளக துல்லி மோக தகரக்்கும். சுயகோ ் விமோனத்தில் 

கபோருத்தப்படும் மிக அதிக எளட ககோண்ட ஏவுகளண பிரயமோஸ் ஆகும். 

நியமனங்கள்  

இந்திய விமானப்பளட புதிய ேளபதி  

• இந்தி  விமோனப்பளடயின் புதி  தைபதி ோக ஆர.்யக.எஸ்.பதோரி ோ பதவி 

ஏற்றோர.் 

• இதற்க்கு முன்னர ்கடந்த நோன்கு ஆண்டுகைோக இந்தி  விமோனப்பளடயின் 

தைபதி ோக பதவி வகித்து வந்த பியரந்தர ்சிங் தயனோவோ பணியில் இருந்து 

ஓ ்வு கபற்றோர ்
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• 1978ம் ஆண்டு இந்தி  விமோனப்பளடயில் யபோர ்விமோனி ோக இளணந்த 

பதோரி ோ, பல்யவறு யபோர ்விமோனங்களை திறம்பட இ க்கி வர.் 

விமோனங்களை இ க்குவதிலம், வழிகோடட்ுவதிலம், எதிரி விமோனங்களை 

தோக்குவதிலம் 'ஏ' பிரிவு தகுதி கபற்றவர.் இவர ்பல்யவறு பிரிவுகைில் சிறந்து 

விைங்கி தோல், யதசி  போதுகோப்பு அகோடமி  'Sword of Honour' என்ற கபருளமள  

வழங்கி சிறப்பித்துை்ைது. 

ஐஎம்எப்.,பின் இந்திய சசயல் இயக்குனர ்

ஐஎம்எப் எனப்படும் சரவ்யதச நிதி த்தின், இந்தி  கச ல் இ க்குனர ்பதவியில், 

பிரபல கபோருைோதோர நிபுணர ்சுரஜ்ித் பல்லோ நி மிக்கப்படட்ுை்ைோர.் இவரது 

நி மனத்திற்கு பிரதமர ்யமோடி தளலளமயிலோன அளமசச்ரளவ குழு ஒப்புதல் 

கதரிவித்துை்ைது. இவரது பதவிக்கோலம் 3 ஆண்டுகை் ஆகும்.  

இந்திய விமானப்பளட துளைேளபதி 

இந்தி  விமோனப்பளடயின் ஏர ்மோரஷ்ல் சந்தீப் சிங், துளணதைபதி ோக 

நி மிக்கப்படட்ுை்ைோர.்  

விமானப்பளட ேளபதி 

 இந்தி  விமோனப்பளட தைபதி ோக இருந்த, பி.எஸ். தயனோவோவின் பதவிக் கோலம் 

முடிவளடந்தளத ஓ ்வு கபற்றோர.்இளத டுத்து, விமோனப்பளடயின், 26வது 

தைபதி ோக ரோயகஷ் குமோர ்சிங் பதுரி ோ(60), யநற்று பதவிய ற்றோர.் யதசி  ரோணுவ 

அகோடமியில் பயிற்சி கபற்று, 1980ல், விமோனப்பளடயில் யசரந்்த பதுரி ோ, 'ஜோகுவோர'் 

பளடப் பிரிவில் பல ஆண்டுகை் பணி ோற்றினோர.் தன் திறளம ோன பணி ோல், 

'ஸ்வோரட்் ஆப் ஹோனர'் உை்ைிட்ட, பல விருதுகளை கபற்றுை்ைோர.்  
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