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முக்கியமான நாட்கள் 

  

ஒளிக் கட்புல பாரம்பரிய தினத்திற்கான உலக தினம் - அக்டடாபர் 27  

• யுனெஸ்க ோவிெ் ன ோது மோநோடு 2005 ஆம் ஆண்டில் ஒளி ்  ட்புல 

 ோரம் ரியத்திற் ோெ உல  திெதத்த நிதெவு கூருவதற்கு ஒ ்புதல் அளித்தது. 

•  திவு னெய்ய ் ட்ட ஒலி மற்றும் ஒளி ்  ட்புல ஆவணங் ளிெ் (திதர ் டங் ள், ஒலி 

மற்றும்  ோனணோளி ்  திவு ள், வோனெோலி மற்றும் னதோதல ் ோட்சி நி ழ்ெச்ி ள்) 

மு ்கியத்துவம் மற்றும் அததெ ்  ோது ோத்தலில் உள்ள ெவோல் ள் குறிதத் 

விழி ்புணரத்வ ஏற் டுத்துவதத இது கநோ ் மோ  ் ன ோண்டுள்ளது. 

• இந்த ஆண்டிெ்  ரு ்ன ோருள் "ஒலி மற்றும்  டங் ள் மூலம்  டந்த 

 ோலதத்தத்  னதோடரப்ு டுத்துங் ள்" எெ் தோகும். 

ஊழல் விழிப்புணர்வு வாரம் - அக்டடாபர் 28 முதல் நவம்பர் 2 வரர 

• அ ்கடோ ர ்மோதத்திெ்  தடசி வோரமோெது ஊழல் விழி ்புணரவ்ு வோரமோ  மத்திய 

ஊழல் தடு ்பு ஆதணயத்திெ் (Central Vigilance Commission - CVC) ஆதரவிெ் கீழ் 

அனுெரி ்  ்  டுகிெ்றது. 

• இவ்வருடம் அந்த வோரமோெது அ ்கடோ ர ்28 முதல் நவம் ர ்2 ஆகிய  ோலத்தில் 

வருகிெ்றது. 
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• இந்த அனுெரி ்பு ன ோதும ் ளிதடகய ஊழல்  ற்றிய விழி ்புணரத்வ 

அதி ரி ் கதோடு இதர  ங்குதோரர ்தளயும் ஊழலு ்கு எதிரோெ க ோரோட்டத்தில் 

 ங்க ற்றிட ஊ ்குவி ்கிெ்றது. 

• இந்த அனுெரி ்பிெ்  ருத்துரு “கநரத்ம எெ் து வோழ்வியலு ் ோெ ஒரு வழியோகும்”. 

அக்டடாபர் 27 – சர்வடதச ஆடிடயா விஷுவல் பாரம்பரிய தினம் 

• யுனெஸ்க ோவிெ் ன ோது மோநோடு 2005 ஆம் ஆண்டில் ஆடிகயோ விஷுவல் 

 ோரம் ரியத்திற் ோெ ஒரு உல  திெதத்த நிதெவுகூருவதற்கு ஒ ்புதல் அளித்தது, 

வருங் ோல ெந்ததியிெரு ் ோெ மு ்கியமோெ ஆடிகயோ விஷுவல் ன ோருட ்தள ் 

 ோது ோ ்  கவண்டியதெ் அவசியத்தத ்  ற்றிய ன ோதுவோெ விழி ்புணரத்வ 

ஏற் டுத்துவதற் ோ  அனுெரி ்  ் டுகிறது . 

அக்டடாபர் 28 – சர்வடதச அனிடமஷன் தினம் 

• அ ்கடோ ர ்28 அெ்று ஒவ்னவோரு ஆண்டும் ெரவ்கதெ அெிகமஷெ் திெம் 

ன ோண்டோட ் டுகிறது. 

• அெிகமஷெ் திதர ் டங் ள் உட் ட அெிகமஷெ்  தல ்கு பிெ்ெோல் உதழ ்கும் 

 தலஞர ்ள், விஞ்ஞோெி ள் மற்றும் னதோழில்நுட்  வல்லுநர ்தள 

அங்கீ ரி ் தற் ோ  இந்த திெம் ன ோண்டோட ் டுகிறது.   

• 2002 ஆம் ஆண்டில் ெரவ்கதெ அெிகமஷெ் திதர ் ட ெங் தத்ோல் இது 

உருவோ ்  ் ட்டது. 

அக்டடாபர் 29 – சர்வடதச இரணய தினம் 

• ெரவ்கதெ இதணய திெம் ஒவ்னவோரு ஆண்டும் அ ்கடோ ர ்29 அெ்று உல ளவில் 

ன ோண்டோட ் டுகிறது, 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் னதோதலனதோடரப்ு மற்றும் 

னதோழில்நுட்  வரலோற்றில் ஒரு மு ்கியமோெ நோதள நிதெவுகூரும் வத யில் 

ெரவ்கதெ இதணய திெம் பிர லமோ  ன ோண்டோட ் டுகிறது. 

• இது முதல் மிெ்ெணு னெய்தி 1969 இல் ஒரு  ணிெியிலிருந்து மற்னறோரு  ணிெி ்கு 

அனு ்  ் ட்ட நி ழ்தவ ் குறி ்கிறது. 
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அக்டடாபர் 29 – உலக சசாரியாஸிஸ் தினம் 

• கதோல் ஆலரஜ்ி மற்றும் னெோரியோடி ் ஆரத்்ரிடிஸ் உள்ளவர ்ளு ்கு அர ்் ணி ்  ் ட்ட 

வருடோந்திர நோளோ  உல  னெோரியோஸிஸ் திெதத்த IFPA வழங்குகிறது. இந்த 

திெம்  அ ்கடோ ர ்29 அெ்று ன ோண்டோட ் டுகிறது. 

• உல  னெோரியோஸிஸ் திெதத்ெ்று, IFPA இெ் உறு ்பிெர ்ெங் ங் ளும் அவற்றிெ் 

ஆதரவோளர ்ளும் இந்த னெோரியோஸிஸ் குறிதத் விழி ்புணரத்வ ஏற் டுத்துவதற் ோ  

உல ம் முழுவதும் நடவடி ்த  தள ஏற் ோடு னெய்கிெ்றெர.் 

அக்டடாபர் 29 – உலக பக்கவாத தினம் 

• அ ்கடோ ர ்29 அெ்று உல    ் வோதம் திெம் அனுெரி ்  ் டுகிறது.இது 

  ் வோதத்திெ் தீவிர தெ்தம மற்றும் உயர ் விகிதங் தள அடி ்க ோடிட்டு ் 

 ோட்டுகிறது. 

• இது   ் வோதத்தத தடு ் து மற்றும் அதெ் சிகிெத்ெதய ்  ற்றிய விழி ்புணரத்வ 

ஏற் டுத்துகிறது.கமலும் உயிர ்பிதழதத்வர ்ளு ்கு சிறந்த  வெி ்த யும் 

ஆதரதவயும் உறுதி னெய்கிறது. 

• இந்த வருடோந்திர நி ழ்தவ 2006 ஆம் ஆண்டில் உல    ் வோதம் அதம ்பு (WSO) 

னதோடங்கியது மற்றும் 2010 இல்   ் வோதத்தத  ஒரு ன ோது சு ோதோர அவெரநிதலயோ  

அறிவித்தது 

அக்டடாபர் 31 – உலக நகரங்கள் தினம் 

ஐ ்கிய நோடு ள் ெத யிெ் ன ோதுெ ்ெத  அ ்கடோ ர ்31 ஆம் கதததய 68/239 

தீரம்ோெத்திெ் மூலம் உல  ந ரங் ள் திெமோ  நியமித்துள்ளது. உல ளோவிய 

ந ரமயமோ ் லில் ெரவ்கதெ ெமூ த்திெ் ஆரவ்த்தத ன ரிதும் ஊ ்குவி ்கும், 

வோய் ்பு தள ெந்தி ் தில் மற்றும் ந ரமயமோ ் லிெ் ெவோல் தள 

எதிரன் ோள்வதில் நோடு ளிதடகய ஒத்துதழ ்த  முெ்ெிறுத்துவகதோடு, 

உலன ங்கிலும் நிதலயோெ ந ர ்்புற வளரெ்ச்ி ்கு  ங் ளி ்த யும் இந்த நோள் 

கநோ ் மோ  ன ோண்டுள்ளது . 

2019 தீம் : Changing the world: innovations and better life for future generations 
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டதசிய ஒற்றுரம தினம் - அக்டடாபர் 31 

• கதசிய ஒற்றுதம திெமோெது (ரோஷ்டிரிய ஏ ்தோ திவோஸ்) இந்திய அரெோல் 2014 ஆம் 

ஆண்டில் அறிமு  ்  டுத்த ் ட்டது. 

• கலோ ் புருஷ் எெ்றும் அறிய ்  டுகிெ்ற இந்தியோவிெ் இரும்பு மெிதரோெ வல்ல ோய் 

ஜோவர ்ோய்  கடல் 1875 ஆம் ஆண்டு அ ்கடோ ர ்31 அெ்று பிறந்தோர.் 

• ெரத்ோர ்வல்ல ோய்  கடல் இந்திய ் குடியரசிெ் நிறுவெத் தந்தத எெ்று மி வும் 

பிர லமோ  அறிய ் டுகிெ்றோர.் 

• ஏனெெ்றோல், பிரிவிதெ ்கு ் பிெ்ெர ்சுதந்திர மோ ோணங் தள ஒருங்கிதணந்த 

இந்தியோவில் இதண ் தில் அவர ்குறி ்பிடத்த ்   ங் ோற்றியிருந்தோர.் 

• ஒருங்கிதணந்த இந்தியோதவ கநோ ்கிய அவரது முயற்சி ளு ் ோ , ெரத்ோர ் கடலிெ் 

பிறந்த நோள் ஆெது இ ்க ோது கதசிய ஒற்றுதம திெமோ  ன ோண்டோட ்  டுகிெ்றது. 

இத்திெமோெது ரோஷ்டிரிய ஏ ்தோ திவோஸ் எெ்றும் அதழ ்  ்  டுகிெ்றது.. 

• இந்த நோதள ் ன ோண்டோட, ‘இந்தியோவிெ் ஒருங்கிதண ் ோளரோெ’ ெரத்ோர ்வல்ல ோய் 

 கடல் உலகிெ் மி  உயரமோெ சிதலயோெ ஒற்றுதம ் ோெ சிதலயிெ் மூலம் 

ன ௌரவி ்  ்  ட்டோர.் 

• ெரத்ோர ் கடலு ்கு அர ்் ணி ்  ் ட்ட, குஜரோத்திெ் நரம்தோ மோவட்டத்தில் உள்ள 

இந்தெ ்சிதலயோெது சுமோர ்182 மீட்டர ்(597 அடி) உயரம் ன ோண்டது. 

உலக நகரங்கள் தினம் - அக்டடாபர் 31 

• ஐ ்கிய நோடு ள் ன ோதுெ ்ெத யோெது அ ்கடோ ர ்31 ஆம் கததிதய உல  ந ரங் ள் 

திெமோ  அறிவித்துள்ளது. 

• 2019 ஆம் ஆண்டிெ் இத்திெத்திற் ோெ  ருத்துரு, “உலத  மோற்றுவது: எதிர ்ோல 

ததலமுதறயிெரு ் ோ  புதுதம ள் மற்றும் சிறந்த வோழ்வு”  எெ் தோகும். 

• உல  ந ரங் ள் திெத்திெ் ன ோதுவோெ  ரு ்ன ோருள் “சிறந்த ந ரம், சிறந்த வோழ்வு” 

எெ் தோகும். 

• உல ளோவிய அளவில் ஒரு நிதலயோெ மற்றும் ெமூ  உள்ளட ் த்தில் 

ந ரமயமோ ் லிெ்  ங்கு குறிதத் விழி ்புணரத்வ ஏற் டுத்துவகத இத்திெத்திெ் 

கநோ ் மோகும். 

உலக சிக்கன நாள்/உலக டசமிப்பு நாள் - அக்டடாபர் 31 

• 1924 ஆம் ஆண்டில் முதலோவது ெரவ்கதெ சி ் ெ  ோங்கிரஸ் மோநோடோெது இத்தோலியில் 

உள்ள மிலெில் நடதத் ் ட்டது. 

• முதலோவது உல  சி ் ெ திெமோெது 1925 ஆம் ஆண்டில் அனுெரி ்  ் ட்டது. 
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• 1984 ஆம் ஆண்டு அ ்கடோ ர ்31 அெ்று இந்திய ் பிரதமர ்இந்திரோ  ோந்தி மதறந்ததெ் 

 ோரணமோ  இந்தியோவில் இந்தத ்திெமோெது அ ்கடோ ர ்30 அெ்று 

ன ோண்டோட ் டுகிெ்றது. 

• ஒவ்னவோரு ஆண்டும் அ ்கடோ ர ்31 ஆம் கததியெ்று உல  சி ் ெ திெம் 

அனுெரி ்  ் டுகிெ்றது. 

• இந்த திெமோெது உல ம் முழுவதும் உள்ள தெிந ர ்ள் மற்றும் நோடு ளிெ் கெமி ்பு 

மற்றும் நிதி ்  ோது ோ ்த  கமம் டுத்துவதத கநோ ் மோ  ் ன ோண்டுள்ளது. 

• ம ் ளிதடகய கெமி ்கும்  ழ ் மோெது ம ் ளு ்கும் நோட்டிற்கும் தெிெ ்

சுதந்திரதத்த வழங்குகிெ்றது. 

 

மாநில சசய்திகள்  

  

ஒப்பந்தப் பண்ரணயம் மீதான சடட்ம் 

• ஒ ் ந்த ்  ண்தணயம் மீதோெ ெட்டத்தத இயற்றிய நோட்டிெ் முதலோவது மோநிலமோ  

தமிழ ம் உருனவடுத்துள்ளது.இது விவெோயி தள  ோது ோ ் தற் ோ  'தமிழ  

கவளோண் விதளன ோருள் மற்றும்  ோல்நதட ஒ ் ந்த ்  ண்தணயம் மற்றும் 

கெதவ ள் - 2019' எெ்ற ெட்டம் நிதறகவற்ற ் ட்டது. 

• கவளோண் விதளன ோருள் மற்றும்  ோல்நதட ஒ ் ந்த ்  ண்தணயம் & கெதவ ள் 

(ஊ ்குவி ்பு மற்றும் எளிதோ ் ல்) மீதோெ ெட்டத்திற்கு இந்திய ் குடியரசுத் ததலவர ்

ரோம்நோத ்க ோவிந்த் தெது ஒ ்புததல வழங்கிெோர.் 

• இந்தெ ்ெட்டமோெது ன ரு விதளெெ்ல்  ோலங் ளில் அல்லது ெந்தத விதல ள் ஏற்ற 

இற ் மோ  இரு ்கும்  ோலங் ளில் விவெோயி ளிெ் நலெ் தள ்  ோது ோ ்  

இரு ்கிெ்றது. 

சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி சுரங்கம் 

• ஜம்மு- ோஷ்மீரில் கதசிய னநடுஞ்ெோதல எண் 44 இல் உள்ள னெெோெி நஷ்ரி சுரங்  ் 

 ோதததய மறுன யரிடுவதோ  மத்திய ெோதல ் க ோ ்குவரத்து மற்றும் 

னநடுஞ்ெோதலத் துதற அதமெெ்ர ்நிதிெ்  ட் ரி அறிவித்துள்ளோர.் 

• இதற்கு டோ ்டர ்சியோமோ பிரெோத ்மு ரஜ்ி (Syama Prasad Mookerjee (SPM) Tunnel) சுரங் ம் 

எெ்று ன யர ்மோற்ற ் ட உள்ளது. 
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• 9 கி. மீ னதோதலவு உள்ள இந்த சுரங்  ்  ோததயோெது நோட்டிெ் மி  நீளமோெ அதிநவீெ 

சுரங்  ்  ோததயோகும். 

குறி ்பு  

• சியோமோ பிரெோத் மு ரஜ்ி (1901 - 1953) ஒரு இந்திய அரசியல்வோதி ஆவோர.் அவர ்சுதந்திர 

இந்தியோவில் பிரதமர ்ஜவஹரல்ோல் கநருவிெ் முதல் தெிெ ்சுதந்திர  அதமெெ்ரதவயில் 

னதோழில் மற்றும் வழங் ல் அதமெெ்ரோ   ணியோற்றிெோர.் 

  

விருதுகள் 

  

கலாசச்ாரப் பாரம்பரிய பாதுகாப்புக்கான யுசனஸ்டகா அரமப்பின் ஆசியா-

பசிபிக் விருதுகள் 2019 

•  லோெெ்ோர ்  ோரம் ரிய  ோது ோ ்பு 2019 ஆம் ஆண்டிற் ோெ யுனெஸ்க ோ ஆசியோ-

 சிபி ் விருது ள் ெமீ த்தில் அறிவி ்  ் ட்டெ. 

• எந்தனவோரு தெி ் ட்ட அதம ்பிெோலும் அல்லது எந்தனவோரு தெியோர ்துதற 

நிறுவெத்திெோலும் கமற்ன ோள்ள ் டும்  லோெெ்ோர ்  ோரம் ரிய தளங் ளிெ் 

 ோது ோ ்த  ஊ ்குவி ் தற் ோ  இந்த விருது வழங்  ் டுகிறது. 

• இதவ 2000 ஆம் ஆண்டில் நிறுவ ் ட்டு 4 னவவ்கவறு பிரிவு ளு ் ோ  வழங்  ் ட்டெ. 

பிெ்வரும் பிரிவு ளில் இந்தியோ 4 விருது தள னவெ்றுள்ளது. 

[table id=331 /] 

மிகச ்சிறந்த மூத்த குடிமகன் விருது 

• இந்தியோவிெ் துதண ் குடியரசுத் ததலவரோெ னவங்த யோ நோயுடு ெட்டத் துதற 

வல்லுநர,் அறிஞர ்மற்றும் முெ்ெோள் இந்திய அரசுத ்ததலதம வழ ்குதரஞரோெ 

க . ரோெரனு ்கு “மி ெ ்சிறந்த மூத்த குடிம ெ்” எெ்ற ஒரு விருதத புது தில்லியில் 

வழங்கிெோர.் 
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• 1976 ஆம் ஆண்டில் தமிழ த்திெ் மோநில அரசுத் ததலதம வழ ்குதரஞரோ வும் 

முெ்ெோள் பிரதமர ்ளோெ ரோஜீவ்  ோந்தி மற்றும் இந்திரோ  ோந்தி ஆகிகயோரிெ் கீழ் 

இந்திய அரசுத ்ததலதம வழ ்குதரஞரோ வும் அவர ் ணியோற்றி உள்ளோர.் 

  

திட்டம் 

GOAL திட்டம் 

• “ெமுதோயத்திெ் ததலவர ்ளோ  நி ழ்தளத்திற்குெ ்னெல் வர ்ள்” (Going Online as Leaders - 

GOAL) எெ் து ஏதழ இளம்  ழங்குடி ் ன ண் ளு ் ோ  மு நூலோல் னதோடங்  ் ட்ட 

ஒரு திட்டமோகும். 

• இது இந்தியோ முழுவதிலும் உள்ள  ழங்குடிெ ்சிறுமி தள கிரோம அளவில் தங் ள் 

ெமூ ங் ளிெ் டிஜிடட்ல் இளம் ததலவர ்ளோ  மோற்ற அவர ்தள ஊ ்குவித்தல், 

வழி ோட்டுதல் மற்றும் புத்துணரெ்ச்ி ஊட்டுதல் ஆகியவற்தற கநோ ் மோ  ் 

ன ோண்டுள்ளது. 

முக்கிய மந்திரி கன்யா விவாஹ டயாஜனா - மத்தியப் பிரடதசம் 

• மத்திய ் பிரகதெ அரசு 'மு ்கிய மந்திரி  ெ்யோ விவோஹ/ நி ் ோ கயோஜ்ெோ' எெ்ற ஒரு 

திட்டத்தத அறிமு  ்  டுத்தியுள்ளது. 

• இந்த அரசுத் திட்டதத்ிெ்  டி, மோநிலத்தில் ன ோருளோதோர ரீதியோ  பிெ்தங்கிய 

பிரிவு தளெ ்கெரந்்த மண ்ன ண் ள் திருமணத்திற்கு முெ்பு அவர ்ளது 

மணம ெிெ் வீடட்ில்  ழி ் தற இரு ் தத அவர ்ள் நிரூபித்தோல் அந்த 

மண ்ன ண் ள் ரூ 51,000 நிதியுதவிதய ் ன றத் தகுதியுதடயவர ்ளோவர.் 

• அதற் ோ , மணம ெ் தெது வீட்டில் உள்ள  ழி ் தறயில் நிற்கும் டியோெ ஒரு சுய ் 

புத  ் டதத்த எடு ் து  ட்டோயமோ ்  ்  ட்டுள்ளது. 

• இது மோநிலத்தில் உள்ள ஒவ்னவோரு வீட்டிலும்  ழி ் தற ள்  ட்ட ் டுவதத உறுதி 

னெய்வதத கநோ ் மோ  ் ன ோண்டுள்ளது. 

கன்யா சுமங்கல டயாஜனா 

• உத்தர ் பிரகதெ அரசு தெது முதெ்தமத் திட்டமோ  “மு ்கிய மந்திரி  ெ்யோ சுமங் ல 

கயோஜெோ” எனுத் திட்டத்ததத் துவ ்கியது. 
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•  ெ்யோ சுமங் லோ கயோஜெோ திட்டம் எங்ன ல்லோம் ன ண் குழந்தத ஒெ்று ஒரு 

குடும் த்தில் பிற ்கிெ்றகதோ அங்ன ல்லோம் அ ்குடும் த்திற்கு 15000 ரூ ோய் நிதிதய 

அளி ்கும். 

• இந்த நிதியோெது அ ்ன ண் குழந்ததயிெ் “பிற ்பு, தடு ்பூசி ்  ோலம், முதலோம் 

வகு ்பு, ஐந்தோம் வகு ்பு, ஒெ் தோம் வகு ்பு  மற்றும்  ட்ட ்  டி ்பு ஆகிய 

 டி ்பு ளு ் ோெ அனுமதி” ஆகிய  ோல ்  ட்டங் ளில் அந்த ன ண் குழந்ததயிெ் 

குடும் த்திற்கு  டி ் டியோெ முதறயில் அளி ்  ் டும். 

• ன ண் குழந்ததயிெ் ன ற்கறோர ்இத்திட்டத்திெ் கீழோெ  லெ் தள ் ன ற்றிட 

அ ்ன ண் குழந்ததயிெ் சு ோதோரம்,  ல்வி மற்றும் இதர விவ ோரங் ளில் ெரியோெ 

நலதெ கமற்ன ோண்டிட அ ்ன ற்கறோர ்தள இயலெ ்னெய்திடும் வத யில் 

இத்திட்டமோெது வடிவதம ்  ் ட்டு இரு ்கிெ்றது. 

  

தரவரிரச  

  

சதாழில் சசய்வதற்கு உகந்த நாடுகள் பற்றிய அறிக்ரக 

• னதோழில் னதோடங்  உ ந்த நோடு ளிெ்  ட்டியலில் இரு ்கும் 190 நோடு ளு ் ோெ, 2020ம் 

ஆண்டு தரவரிதெ  ட்டியதல உல  வங்கி னவளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்தியோ 14 

இடங் ள் முெ்கெறி 63வது இடத்தத பிடித்திரு ்கிறது.  

•  ட்டுமோெத்திற்கு கததவயோெ அனுமதி வழங்குவதில், 52வது இடத்தில் இருந்து 27வது 

இடத்திற்கும் , எல்தல தள தோண்டி னெய்ய ் டும் வரத்்த த்தில் 80வது இடத்தில் 

இருந்து 68வது இடதத்ிற்கும் இந்தியோ முெ்கெறியுள்ளது.  

• சிறு முதலீட்டோளர ்தள  ோது ோ ் தில்,  டந்த ஆண்டு 7வது இடத்தில் இருந்த 

இந்தியோ 13வது இடதத்ிற்கு கீழ் இறங்கியுள்ளதோ வும், மிெ்ெோரம் வழங்குவதில் 22வது 

இடத்தில் இருந்து 25வது இடத்திற்கு ெரிந்துள்ளதோ வும் உல  வங்கி னதரிவித்துள்ளது. 

இந்த  ட்டியலில் தமிழ ம் 15வது இடத்தில் இரு ் து குறி ்பிடத்த ் து. 

வணி ம் னெய்வதற்கு உ ந்த உலகிெ் முதல் 5 சிறந்த இடங் ள் 

• நியூசிலோந்து (100 இல் 86.8 மதி ்ன ண் ளுடெ்), 

• சிங்  ்பூர ்(86.2) 
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• ஹோங் ோங் தெ்ெோட்சி ்  குதி, சீெோ (85.3) 

• னடெ்மோர ்் (85.3) 

• ன ோரிய ் குடியரசு (84) 

பயிற்சி 

  

இந்திய பிரஞ்சு இராணுவப் பயிற்சி 

• இந்தியோவிற்கும் பிரோெ்சிற்கும் இதடயிலோெ ‘ரோணுவ யிற்சி ெ ்தி’ னதோடர ்2011 ஆம் 

ஆண்டில் னதோடங்கியது. இந்த  யிற்சி இந்தியோ மற்றும் பிரோெ்சில் மோறி மோறி 

நடத்த ் ட்டு வருகிறது. 

• 2019ம் ஆண்டு அ ்கடோ ர ்31 முதல் நவம் ர ்13 வதரயில் இந்தியோ மற்றும் பிரோெ்சு 

ஆகிய நோடு ளிெ் இரோணுவங் ளு ்கு இதடயிலோெ இருதர ்பு இரோணுவ ் 

 யிற்சியோெ “ெ ்தி  யிற்சி” நடத்த ் ட இரு ்கிெ்றது. 

• இது இரோஜஸ்தோெில் ம ோஜெ் து ் ோ ்கி சுடும்  யிற்சி வரம்பில் உள்ள னவளிநோட்டு ் 

 யிற்சி முதெயத்தில் நடத்த ் டும். 

• இந்த ் கூட்டு ரோணுவ ்  யிற்சியோெது மித  ோதலவெ நிலவதம ்பில் 

கமற்ன ோள்ள ் ட்டு, தீவிரவோத எதிர ்்பு நடவடி ்த  ள் மீது  வெம் னெலுத்தும். 

  

டதசிய சசய்திகள்  

  

ஏக் ஓன்கார் சின்னம் 

• கதசிய விமோெெ ்கெதவ நிறுவெமோெ ஏர ்இந்தியோ நிறுவெம் குருநோெ ் கதவிெ் 

550வது பிறந்த திெ விழோ ் ன ோண்டோட்டத்தத ் குறி ்பிடுவதற் ோ  தெது க ோயிங் 

787 ட்ரீம்தலெர ்எெ்ற விமோெத்திெ் வோல்  குதியில் “ஏ ் ஓெ் ோர”் எெ்ற  சிெ்ெதத்த 

வதரந்திரு ்கிெ்றது. 

• இந்த விமோெம் அ ்கடோ ர ்31ம் கததியெ்று அமிரத்ரஸில் இருந்து லண்டெ் வதர 

 ற ்கும். 

• ஏ ் ஓெ் ோர ்எெ்ற சிெ்ெம் சீ ்கிய மதத் தத்துவத்திெ் தமய ் ரு ஆகும். 
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• இதெ் அரத்்தம்  டவுள் ஒெ்கற எெ் தோகும். 

சடக்சாகர ்

• னட ்ெோ ர ்எெ் து இந்தியோவிெ் இதணய னதோழில்நுட்  திறெ் ளிெ் ஒரு 

ெ ்திவோய்ந்த கதசிய ்  ளஞ்சியமோகும். 

• இது இந்திய இதணய ்  ோது ோ ்பு ஆதணயத்துடெ் இதணந்து கதசிய இதணய ் 

 ோது ோ ்பு ஒருங்கிதண ் ோளர ்அலுவல த்தோல் னதோடங்  ் ட்டது. 

• இந்திய இதணய ்  ோது ோ ்பு ஆதணயம் எெ் து இந்தியோவில் தரவு ்  ோது ோ ்பு 

குறித்து  நோஸ் ோம் அதம ் ோல் அதம ்  ் ட்ட, லோ  கநோ ் ற்ற, ஒரு னதோழில்ெோர ்

அதம ்பு ஆகும். 

  

புத்தகம் 

 ‘அராஜகம்’  புத்தகம் 

• பிர ல வரலோற்றோசிரியரோெ வில்லியம் டோல்ரிம்பிளிெ் புதிய புதத் மோெ ‘அரோஜ ம்’ 

எெ்ற ஒரு புதத் ம் (The Anarchy) ெமீ த்தில் உல ம் முழுவதும் னவளியிட ் ட்டது. 

• ‘அரோஜ ம்: ஆங்கில ் கிழ ்கிந்திய நிறுவெம், ன ருநிறுவெ வெ்முதற மற்றும் ஒரு 

க ரரசிெ் ன ோள்தள’ எெ்ற ததல ்த  ் ன ோண்ட இந்த புதத் மோெது கிழ ்கிந்திய 

நிறுவெத்திெ்  தததயயும் இந்தியோவிெ் னெல்வதத்தெ ்சுரண்டுவதெ் மூலம் அதெ் 

லோ த்தத எவ்வோறு அது வளரத்்தது எெ் ததயும் னெோல்கிெ்றது. 

விஸ்வநாதன் ஆனந்த்தின் புத்தகம் 

• பு ழ்ன ற்ற னெஸ் வீரரோெ விஸ்வநோதெ் ஆெந்த் எழுெச்ியூட்டும் புத்த ம் ஒெ்தற 

எழுதியுள்ளோர.் 

• இந்த ் புத்த த்திற்கு “தமண்ட் மோஸ்டர:் ஒரு ெோம்பியெிெ் வோழ் ்த யிலிருந்து 

னவற்றி ்  ோடங் தள ்  ற்று ் ன ோள்வது” எெ்று ன யரிட ் ட்டுள்ளது. 
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