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முக்கியமான நாட்கள் 

 

அக்டடாபர் 17 – உலக வறுமம ஒழிப்பு தினம் 

• உலக வறுமை ஒழிப்பு தினை் 1987 அக்ட ோபர ்17 ஆை் டேதி அன்று முேன்முேலில் 

அனுசரிக்கப்ப ் து. அன்று, 1948 ஆை் ஆண்டில் ைனிே உரிமைகளுக்கோன 

உலகளோவிய பிரக னை் மகயயழுே்தி ப்ப ்  போரிஸில் உள்ள  ்டரோகோய டரோவில் 

தீவிர வறுமை, வன்முமை ைை்றுை் பசியோல் போதிக்கப்ப ் வரக்மள அங்கீகரிக்க ஒரு 

ல ்சே்துக்குை் டைை்ப ்  ைக்கள் கூடினர.் 

2019 தீம் :- “Acting together to empower children, their families and communities to end poverty” 

மாநில சசய்திகள் 

காவல் துமை ஆமையம் 

•  1969, 1989, 2006 ஆை் ஆண்டுகளில் மூன்று கோவல் துமை ஆமணயங்கள் 

அமைக்கப்ப ்டுள்ளன. 

• இந்ே ஆமணயங்கள் முமைடய ஆர.்ஏ. டகோபோல்சோமி, பி. சபோநோயகை், ஆர.் 

பூரண்லிங்கை் ஆகிடயோரின் ேமலமையில் யசயல்ப ் ன. 
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• ேை்டபோது  நோன்கோவது கோவல் துமை ஆமணயை் அமைக்கப்படுவேோக ேமிழ்நோடு 

ைோநில அரசு அறிவிே்துள்ளது. 

• ஓய்வு யபை்ை அதிகோரியோன எை் ஷீலோ பிரியோ இந்ே ஆமணயே்தின் ேமலவரோக 

நியமிக்கப்ப ்டுள்ளோர.் 

ஷீலோ பிரியோ ஆமணயைோனது பின்வருபமவ குறிே்து ஆரோய இருக்கின்ைது. 

1. நுண்ணறிவுே் ேகவல் டசகரிப்பு 

2. யபண்கள் ைை்றுை் குழந்மேகளுக்கு எதிரோன குை்ைங்கள் 

3. இமணய வழிக் குை்ைங்கள், டபோக்குவரே்து ைை்றுை் ேகவல் யேோ ரப்ு 

4. மூன்ைோவது ஆமணயே்தின் பரிந்துமரகள் குறிே்து இந்ே ஆமணயை் ஆரோயுை். 

• டவ சந்தூர ்ச ் ைன்ை உறுப்பினரோன வி.பி.பி பரைசிவை், ேமிழ்நோடு அரசின் ஓய்வு 

யபை்ை இமணச ்யசயலோளர ்எை்.அைசய்சல்வி ஆகிடயோர ்இந்ே ஆமணயே்தின் 

உறுப்பினரக்ள் ஆவர.் 

• இமணய வழிக் குை்ைப் பிரிவு கோவல் துமையின் கூடுேல் ேமலமை இயக்குனரோன ஜி. 

யவங்க ்ரோைன். 

 திட்டம் 

பீமைவ் திட்டம் 

• இரோணுவே்தின் மின்னணு ைை்றுை் எந்திரவியல் யபோறியோளரக்ள் குழுவோனது 

(Electronics and Mechanical Engineers - EME) “பீமைவ் தி ் ை்” என்ை புதிய முயை்சிமயே் 

யேோ ங்கியுள்ளது. 

குறிக்டகாள்:-  

• இது பம ப் பிரிவின் அதிக இயந்திரையைோக்கே்மே அம வமேயுை் அேன் 

அமனே்துப் ப ் மைகமளயுை் நிகழ்டநரே்  ேரவுப் பகுப்போய்வுே் திைன்கமளக் 

யகோண்  ஒரு ஒருங்கிமணந்ே சிைந்ே அமைப்பு ன் இமணப்பமேயுை் டநோக்கைோகக் 

யகோண்டுள்ளது. 

• பீமைவ் தி ் ே்தின் ஒரு பகுதியோக, இந்ே WASPகள் அல்லது ப ் மைகள் 

மையப்படுேே்ப்ப ்  பீமைவ்களோக யசயல்ப  இருக்கின்ைன. 

• பீமைவ் தி ் ைோனது யசப் ை்பர ்1 ஆை் டேதியன்று யேோ ங்கப்ப ் து. இது 2020 ஆை் 

ஆண்டு அக்ட ோபர ்15க்குள் நிமைவம யுை் என்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகின்ைது. 
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தரக்குறியீடு 

உலகளாவிய கை்காைிப்புக் குறியீடு 

• இங்கிலோந்தில் உள்ள கோை்பரிய க் நிறுவனைோனது 47 நோடுகளில் கண்கோணிப்பின் 

ேனியுரிமை ைை்றுை் அேன் நிமல குறிே்து ைதிப்பி ட்ு, உலகளோவிய கண்கோணிப்புக் 

குறியீ ்ம  யவளியி ்டுள்ளது. 

நோடுகள் பின்வருவனவை்றின் அடிப்பம யில் ேரவரிமசப்படுே்ேப்ப ட்ுள்ளன. 

1. அரசியலமைப்புப் போதுகோப்பு, 

2. ேனியுரிமை அைலோக்கை், 

3. படயோயை ்ரிக் ேகவல்கள், 

4. ேரவுப் பகிரவ்ு டபோன்ைமவ. 

• கோை்பரிய க்கின் உலகளோவிய கணக்யகடுப்பின் படி, உலகின் முேல் மூன்று 

கண்கோணிப்பு நோடுகளில் இந்தியோவுை் உள்ளது. 

• இந்ேக் குறியீ ்டில் நோ ்டின் கண்கோணிப்புக் க ் மைப்பு என்று வருை்டபோது 

ரஷ்யோவிை்குை் சீனோவிை்குை் அடுேே் இ ே்தில் இந்தியோ உள்ளது.  

• இந்தியோவோனது "ேனியுரிமை போதுகோப்புகமளப் பரோைரிக்குை் முமையில் டேோல்வி 

யகோண்  நோடு” என்று அமழக்கப்படுகின்ைது. 

• ஐடரோப்பிய ஒன்றிய நோடுகளில், அயரல்ோந்து, பிரோன்சு, டபோரச்ச்ுகல் ைை்றுை் 

ய ன்ைோரக்் ஆகிய நோடுகள் டபோதுைோன போதுகோப்பு வசதிகளு ன் முேல் நோன்கு 

இ ங்களில் உள்ளன. 

முதலாவது இந்திய புத்தாக்கக் குறியீடு 

• சமீபே்தில் யவளியி ப்ப ்  நிதி ஆடயோக்கின் முேலோவது புே்ேோக்கக் குறியீ ்டில் 

கரந்ோ கோ, ேமிழ்நோடு, ைகோரோஷ்டிரோ, யேலுங்கோனோ ைை்றுை் ைரியோனோ ஆகிய 

ைோநிலங்கள் புே்ேோக்கங்களில் முேல் ஐந்து இ ங்களில் ேரவரிமசப் 

படுே்ேப்ப ்டுள்ளன. 

• இது உலகளோவிய புே்ேோக்கக் குறியீ ்டின் (Global Innovation Index - GII) வரிமசயில் 

உருவோக்கப் ப ்டுள்ளது. 

• வ கிழக்கு ைோநிலங்களில் சிக்கிை், இைோசச்லப் பிரடேசை் ைை்றுை் உேே்ரகோண் ் 

ஆகியமவ இந்ேக் குறியீ ்டில் முேலி ங்களில் உள்ளன. 
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• ஒன்றியப் பிரடேசங்களில் தில்லி, சண்டிகர ்ைை்றுை் டகோவோ ஆகியமவ 

முேலி ங்களில் உள்ளன. 

• சே்தீஸ்கர,் பீகோர ்ைை்றுை் ஜோரக்்கண் ் ஆகியமவ இந்ேக் குறியீ ்டில் கம சி 

இ ங்களில் உள்ளன. 

• இந்ேக் குறியீ ோனது நிதி ஆடயோக் அமைப்பின் துமணே் ேமலவரோன ரோஜீவ் குைோர ்

ைை்றுை் ேமலமை நிரவ்ோக அதிகோரியோன அமிேோப் கோந்ே் ஆகிடயோரோல் 

யவளியி ப்ப ்டுள்ளது. 

பயிை்சி 

ஷின்யு மமத்ரி 2019  

• இந்திய விைோனப் பம யோனது 2019 ஆை் ஆண்டு அக்ட ோபர ்17 ஆை் டேதி முேல் 

அக்ட ோபர ்23 ஆை் டேதி வமர ஜப்போனிய விைோனே் ேை்கோப்புப் பம யு ன் (Japanese 

Air Self Defence Force - JASDF) ‘ஷின்யு மைே்ரி’ என்ை கூ ்டு இரோணுவப் பயிை்சிமய 

டைை்யகோள்ள உள்ளது. 

• இந்ே கூ ்டுப் பயிை்சியோனது டைை்கு வங்கே்தின் பனகர ்நகரில் உள்ள அரஜ்ன் சிங் 

விைோனப் பம  நிமலயே்தில் நம யபை இருக்கின்ைது. 

• IAFன் (இந்திய விைோனப் பம ) சிைப்பு ந வடிக்மகப் பம யின் C-130 J என்ை விைோனை் 

ைை்றுை் JASDF இன் ேந்திடரோபோய விைோனப் பம களின் C-130 H என்ை விைோனை் 

ஆகியமவ இந்ேப் பயிை்சியில் பங்டகை்க இருக்கின்ைன. 

• இதுடபோன்ை முேலோவது இருேரப்பு இரோணுவப் பயிை்சியோனது 2018 ஆை் ஆண்டில் 

ஆக்ரோவின் விைோனப் பம  நிமலயே்தில் ந ே்ேப்ப ் து. 

விருதுகள்  

இந்திரா காந்தி விருது 

•  இந்திரோ கோந்தி விருேோனது ைமைந்ே பிரேைர ்இந்திரோ கோந்தியின் நிமனவோக 

கோங்கிரஸ் க ்சியோல் நிறுவப்ப ்டுள்ளது. 

• பிரபல சுை்றுசச்ூழல் ஆரவ்லருை் சிப்டகோ இயக்கே்தின் முன்டனோடியுைோன சோந்தி 

பிரசோே் ப ் என்பவருக்கு டேசிய ஒருமைப்போ ்டிை்கோன இந்திரோ கோந்தி விருது 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 

• “நோ ்டில் டேசிய ஒருமைப்போ ்ம  ஊக்குவிப்பதிலுை் போதுகோப்பதிலுை் அவர ்ஆை்றிய 

டசமவகளுக்கோக” 2017 ைை்றுை் 2018 ஆண்டுகளுக்கோன இந்ே விருது இவருக்கு 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 
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• இவர ்சமூகே் ேமலமைே்துவே்திை்கோக 1982 ஆை் ஆண்டில் ரடைோன் ைோக்டசடச 

விருதுை் 1986 ஆை் ஆண்டில் பே்ைஸ்ரீ விருதுை் 2005 ஆை் ஆண்டில் பே்ை பூசண் 

விருமேயுை் 2013 ஆை் ஆண்டில் கோந்தி அமைதிப் பரிமசயுை் யபை்றுள்ளோர.் 

குறிப்பு  

அவர ்ேடஷோலி கிரோை் ஸ்வரோஜ்ய சங்கே்தின் கூ ட்ுைவு அமைப்மப நிறுவியடேோடு, 

1973 ஆை் ஆண்டில் உே்ேரகோண் ் ைோநிலே்தின் ைண் லில் முேலோவது சிப்டகோ 

இயக்கே்மே வழிந ே்தினோர.் 
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